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 7 فاطتمة لع
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 و

 ا فمواذ قالخالا لع. هب تام هدسال هع لموت ىنلك 4 و ةريملا ع ص

 ا ىلعد اك اذاعوجرلا | هد ال اوبرا نوللطملا : قفاوملا < -ولا ىلع 4و 2 ودهملا

 34 1 هاني ؛اذاهعانصتسس ال ءاعتبالامامأو ارم م ىرت-د ثاانوكد فمااحأ داو“ 4 ولطملا فادرالا

 أ عانستسالا لسقن هناك مدا همقنيميلاذاول لا اطتارعث شا ده _.فريتهتناساسراص ةذاا

 ٠ | ! ميلا عفام نمو دن وكي نأءاف ولا م-مبيف طرمشاذا +4 قلواذيأ

 5 ةنادلاةراحالا ءءء. قوات انو مزليو عد ىرخشءال

 صالارد_صدقو اّتةو لو ىل_ءقةمزالة ع #

 هاكدل ض2 ةءلمأانىفاطا سلا في رمثلا

 ىلاوتهتلارمال_-!اوهظةحاق

 هللارةةتسأو لءأ
 "د ميظعلا

 |(| 2 «(نيلجرلاىرعدباب هتأ اما زا هيلي ولوالازطا)»
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 ىفدزهتدث اديز نيدهملءو ثراو نءالتام عه-2ايرهضعبو ض رقهضعب نا لاس انرقأ ام

 الفلام ادو»حو بيسةخع) هئمرا مم الاملاع ارخاا ىلعدما دق !نالل دال حاك-ةلاوأ علا 1

 2 رقت هن ال لمةءال هثاربا ىنعو أ ىلءصال اءاتد | ىلع نهرب ولوداسة!!ىوعد هللا هم عمل 'ٍ

 نادل ءأوءارسشا ىفاوىفاسثل الل والا لطب نأخذ ع..سباا نعم و»ىذلا لصلا ىف ىأ لصلا ظ

 نء مدي ىوعدلا فوأد_هاشااىفنءطولىت- دو مثال لو د همي سدأ هءاع ىو داان ءعفدلا ا

 ام يل يي لا

 رميهم طرشلا وم” ةدابأ ا ىف ساننلا نيب فراعتم طرمشنعسلا 188 ةدامف'لفاقرك ذو

 ةلاكالا 14 قودقعلامئاليالنأك نا وام هاو نيدقاهت1ا د“ ال عفن ه.ف ناك تاو
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 ضقامة اا« عوجرلىدوا ادارغنال مدي ىدوملا عوجراوعدا ملاملابهل ىدوملاعماود-أق

 ناكمالا ىنكيالاو هناس نم دباللب ق.ةوتاا ناكما ىنكيالاسم هش قمفوتلاوارهاظ ناك اذا

 اذاه«دو دا ىفالارارقا قودصتلا «ةنسبالا لمةءالدرلا ىعداو ىفرتءا ةنامالا نيمالا دج

 هنانيمي لامْكراَملا ىوعد مصتال هب رظانلا ىلعال "هللا لواذت نم ىفءهباطف هقاقحت ا تبث
 ناكناوةنامأ لالا ناك نا قدصن عفدلاوأ قا ةئالانوذأملا ىعدا اذا « ضوعالبوأ ضوءب

 م داعايف ند مامداهتال وضةةئالع رمشْلا هولا صتالصت ىدى وءالاد# الفهم ذى اند

 هلذ وكد نأزا وك رمح المعالا طالع »+ عمنا اف ةئنيلا هلع ماهأ عذدعماهب أ نانةدئاف

 دهد ىعدا < ىلهأ ف قر فهنءدملا لقتنملا هقاقهسا نومه. أ نيدءاف ونبالا مزاد ال ثنامعءا

 ىوءدل جال اال هياراض- ا بالا فاكيال ه هكرتلا نم هذخأ هل ىضاقأا مدت ىصوهجو

 ملعيولاذا هتلتقفةقدنيادحاو تباصأ اذا ق دئمااءزيب راضلا عمم ىلع ىوعدملا حصنال# همملع
 قووصلا عنعال ض|اندلاو عمت ض راعأا قةءاا م لصالاة ب رس ىعدااذاديعلا#«براضلا

 امهدذع و ةقمش- ىل أ ددع ى :وعالا ط رتشت اد .ل1قامءالاىفو ىوءدلا طر سال هالاةد رس

 ةمسدح ىوذ حب رغأ !ةمرح :داهشا مثال طرمشب تسدا4 مالا ىوعدنا ىلءاوعج-او طرمشب: تست

 داسف ىلع .ةكما نهرب مث رهمو أن :ل كد ىلا «تهلق ا هجردلاولا ىد ءسا حمدا نملكساا

 عدم !ىذلرادلا ل_ينأ ىلعىنا أ ىلع هطاصت دما او ذر ك_:افاراد ىعد «١ قباسلا بوجولل
 لص دعب ص لك لاقو ىهىلاذالطد ولوالا لصلا ف صل اذه لبق لص ىلءدما وذ نهرب

 لطدوءارسشاازاج ىرش متل اصولو + ىلا اذ ةنولوالا لطدءارعشمت ءارمثولو لطان ناشف

 ةدطالشىفامهديوي (ريقلا لو ةو)ةرعثك ل ثاسما دم فرعبوءاضتقا ل والازحسفىفاثل اءارمشلا

 ملصأا هيدا رملاق لطار لص عب مص لك هلوق نم من1 !ىفام نا ماهالا ىَداسقلا لاه ىواتنلا

 را اوهىفا كاف رخآ ضوعىلءاططدا م ضوعىلع ملصلا ناك اذاامأ طاقساوهىذلا

 رخاةاارارقالا# لوم ضان ىلوةااو ىدولا و ثراولاردءل مقيد« عسسااك ل والا زفت و

 ئنالهنارهظ م طاصفالام ىعداديرخأة اا راكنالا عئعمد ةدماارارقالاو مدةةملاراك. الا عفرب
 ىوعد# عفداع عوجرلاهلهملع سوا هنا نيت هيلع هنا نط ىلءأمش ع :ن ملص | لطرهيلع

 رشع نماثلا ل_صفلا ىفهملا عج رياذ عوذدلا لئاسم نمد ومهما“ ةماساداو أ نمو نيعلازون

 ىفمدب شرق, دملك ةريداا عب ؟ 2١ ىفرةص#لوبقاا وباوعالا ماقممتاقلا ىطاعت لاب
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 هعابخ أن اتررقأ كنا هءاعىعدملا لة همخالو هلانرا ىعدا نيعلا روت ىفو دب ىب ءدمااىوعد ْ

 اكاذا رقي ل هنالعف دس ال ل .ةثرالا ىوع دك: + هيالؤخالا كل ههنان را رئااذهوللسو كد

 رقأ اذاالا عمت هكملم هنا ىعدامت هعءانانالفنا رقأن مو طقذ عسسأاب رقأن كلا رتاجا <« عاب

 4 عيبا !تقومدم رادأاو عاب و لءقوهد بها وعدم منال د هنا رباح اك كاع عاب ها

 هعابهنابىدولارارقا ىلع دل اود نهرب ول هقول | ىلع لديأس# هي ذأ ىكيادهنل_سوعابلاف

 تشنالب ا ينال ثروملا ةهدس ندىدو نأ اودهشنأالا لمتد الاولام ةيايصول

 ىعدامم ىواعالا ن «ءأر بادي ى يا عادم عن «2ىفماسعلاءا ربالاو ها هرار دا

 ضقاندلا#اماع قاسام دهب راصتالا نم هاوثةق ءاوعد عمد ال# لمي ةباصولاوأ لاك ولانالام

 ن أن الءالهسفئا همعدين أ كالءالاك- ةهريغأ نيعإ رب 3 نموه هسفنأ هه 3 0 _ ما ىوعءدأا عنب

 شعب ىلع ىوءدلا «راهظت :سالا نيعل بق عفدلارءاضقا اذذرال< ةداصووأ ةلاك ولهريشأ همعدب

 اناعار ظاف ىعدأ اثوكو أ ىذاقلا نذايالا موياعفوقوملا ىوعد عمسأ الو ةددك هترولا

 مد ل قو تيمنا رّءلاوهلىدوملاو ىدولاوثرا ولاة 2 بتاتاستاف
 ناوهمالوأ هال هنارمسغي نادبال ثءلام ءدنأ ىعدا«دملا ىذرب-غىلع هثاللالااىوعد#

 ىت»ةموه-ءاأةوئءل ىدملاو تءاادوهشا بس: نأ دهب هريغ ثراوالو هثراووهلوةد

 ل_همالأةب رحدأ و عمت ال عملا داقنا اذ دمءا' علال ى يعدد دا وبأىل ا اءةداب

 نوكي بالا هم_ستك اامو عصرا مق هلام متوكي بال لامع فتاك اذانالا» ةسسنودب

 مك-حلارادمنالهب أل امعىفنبالا ناكوام-هل قداس لامن كلوا ءمعيمتددا اذا هسال ْ

 ىفقد مهذخ أدارافالام هبا ىلا عفدد#ع ذدلا ةهعلعأ هنالع ةاداللوةلاوهالاثبعم هنوك ظ

 0 :ءالصقا.ةاا*ةقرغتىملا مكركلا قنيد يعد مهو ىفءا 0 رد

 همواسأمد _هددل ان !نيعلابىوعدلا عمنا 3 ةضراعوأ ةءاصأ تناك ءاوسب راساىوعد

 هناربادعب رصاقلل د ةرهظاذاالاوكردلا ناهذالا ماعلاءاربالا دعب ىوعدلا عم-تالدعاهب 3

 ةناندوةلافكو نيد ونيعلك هلق ىل قد-الهل وقفل _ثديدم أهل نكد ل و هغوأب د _هرد.سص و

 ج وتاهلث احا حاكدن ىعدا» ماسعل ل رالادعب ةلا فك! اى 2 الويس دح ودراحا و

 انفو وأاك-ام ضرالا ىعدملا هه بصتئبال ىهامسساا « رهاظلاحيوزل ةريزد ظرتشي

 ءاداةقرغتسالا ”مكركلا نم ص الدعس ال | قدس ةئرولا دال 5 كالا ىوعد ع ءعادمئسالا ءاأ|

 نءهذخأ اءتاموسرلا ض.ة:هل .؟وىلءىوعدلاهل س هدأ «نوقام ملا عاما ذاءامر خا ىلا هدعَق

 هنمهْذْخ أل سدا ولةدال هن ول1مثوب دم ىلءند رباذا 7 هءاعمهاك وعدلاىل :هتاموسرلا

 ات سيال ىرب ثرالا ءاهاو ءدن عزو وتامعالا ن 6 ءاربال اروح اليتلاوسوأ ةلاكو نود

 ةريضح طرتشد له+«ذالوقنهرلاى وءدف نوترملا وندارلا ةريضدح طرشي له < طاةسالاب
 الوسكميو ]مق:ثرالا ىدا مثءارم ماا داع اشم | فال خا ه.فةعقدولاتامث ىف عدوملا

 نئادلاءاربا ىلء ندربولنيدلا ءاذة دعب ن ول دا اه ضقانتأا همأ ىميءاةللا ىلءامكم زاك ام لك ||

 الا كالذكو لة علذلال.ةحو هلا قاللاءىلءتذه رب ول عال لا اد دعب ةعلد لاو

 واءموا 
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 فامةلارك دولاب ماا ةند لوشن بدع لكن مهسيلا رب هنا ةنيبلا عداسبلا ماهأو اهدردارأو

 ىلاهت هللا هجر ف-وىنأل وة ىلءلاهو ىضاذلا بدأ رش آىف هلع ل! هذ. هىلا هت هنا ه-ه-ر

 | اد_هلاهو هدي زادودحمرخ 1 ىلءىعد' هد-مشلار ؛صال عماملا حرم ىفاذك هي لقت

 || اذكى عد الوقلوة لاف كلرغ لاح يوم «اءايدءلارذ لاهو تغلب ام لاحد مى أ هعان كت طم

 نالاريكوادوومل ءلذ ىلع دهثأو همن مويغملا هثيالاوادىرت ا 4 هن دأوع !!لوصنا1ف

 : رأ 'دلارجأةانبالا نا مهبل اهاسو لبر نمرا دلا كالت عادبالا نا م 3 بال عم ماع ءؤملر

 اا .ر_ه ىرتشا ناكى فأن لاهو ىرك ثا ىلءرادلا ىب «داف بالا عاما لع ىرت_ثاانم

 ١ ىو دع دىف هماعىب ءداالا ةثةنب اذ ىلء ما أر ىكسح توا ما ماوىرغ ىف 00 نهرادلا

 كلاوعدف كال تءارادلا نارا رثاىوءرادلا لرادكتس انالىوعءدلا هده ضنانةمكناىعدملا

 هكوفلاةهؤرو

 تفاةخادقو ؟ ىوتذفلا ةعئاوتراص ني د_ءلاهذهناذقا::نوكي كل -ةءار' دلال ذه

 م ةمد# ىعدملاىوعدو نع 1 !فوع لام د 1 عا هنا © 'اواذ مىزيتةملاذي وجأ

 ١ 0 1 ىعدا»ةمحذل'ىاذكءا نها قبر طوق رطا وف ضقانناذ_هناالا قاد |تءثثاو

 رع داتو ةشسماهنأو اد كلذ نالف ندمت راش ا ىفا هلع ىعدملالاةةنالف ن هءار لأ تهسا

 رادلاهذ_هتب م! ىذلازعر رادلا ف نال هلطاندلا وعدنا هماعى ءدملا لا ةزدس أ راقت
 ١ ماهتأو نهرلا كذا مد هدتاك كالقمر ولا عشا ؛ ضريملو الة دنع اةهرش اك نالذنم

 ناك نيعلااذ هنا ىعدا ىعدااناك ولو هيدا للرد هنالةئملا

 ١ هم رمت هنا ءاوعدعأد هءاعىعدملا ماقأو ةئدبلا هم اوه: طمقوى اد :ءادكم :ةهرئالما

 ىعداهنيمأابا,ىفناضخضاو ىرا2:ىفاذك ندرلا ىوعدلا هند لذ ناك نئأاهن ف_ةنوهسنم

 ْ هتلاه ا ىلع ىب عدم نءرب و ه:ماهأ ره لنا هنا ىلع هما« ى عدملا ٠ نهريف ةمهو اثرا هديىف رادوءاع

 ْ كرو تامءانأنا ىعداو لح رءاحىل-- رديؤراد# ىردر ؟.الزيج ولا ىفاذك عقال عقد عد

 |١ لح رلااد- هد _ثأو هيدي قرادلاهذ- ءرتامءانأ ,ااو دوش ةدد ماه اودلان' ريمرادلا هذه

 || دملاوذماه اردنا .-لاع قعد اذ_هىلأن نماهذأوأ هتافود- هبهتك زتنمرابلا دنع

 1 ىفازكو ثراولا ىف ارادللا عفدي ىذةو ىذا ة م هل سلرادلا نأر ةأءاأ او ثراولان' ةئيلا

 1 هد ان ارمماه حسحرتو تامن الأ تناك ةعمضأ' لاشفةهضرخ آىلءى ءداىل رب طم 3

 ْ تنام ةنالف نا عفدلا هيل <ى <« دا لاق وأو عمستةل :دملا ماقتأو اهثرارانأو ةنالف تنام ةنال

 ْ ىع دل! لاةفم هردةةامرخ آىلءى دال رعةصالانا ىفادك عفدلا مدا مترو من الف ىل بأ

 ةئيملا هءلع يعدم ماهتاف هنم تالذ ض,ةىعد اركذأو اه هردزي_هج اهم كما تعتدهماع
 نه تو ادت ايند هاو د متر ماء امل ةضركي ال هنانامهر دن ىعدملاىفا عف هنأ

 ىعداقم ءاردوأ ران دادك !دكهرمغ يفكعىب عءدأ «© هقفلا رهاوسف اذكى «ديوأ|نمهللا

 را ادكلاملا اوه هعفد 0 ىعدا ان ااو دوش دومدءاج وءاقيالا سلع ىف ءذملا

 ىوءداهب عفد.:لهرةداجشلا هله ىذا ١ لمي له عفد ةهبىاىردنال نكاو م_هاردلا

 ه.تالاوهوىعدملا ىوعداهب عقدت دلءق هنأ ىلاهتهظا مورا عاشم ضعها نم ىعدملا

 هنعذ ديئاسو) سداسسلا باملا ند هَ دنيا رملكدلا طمحملاىفا دكه باودلاىلا ب رقالاو

0 
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 دارأواهياع نهرم لرد هد ولاد ءااوذ ىعدا تاورهأا ناك امترامعو ( هب زازملا فهمتو

 |١ ىلعه سا اهعد وأدم ىلا ءت هلا هماع ىعدملاّم ال1 فاح مدن ءوعد وأبن اغلا نا فاك نأ

 هء.لءىعدلا باطناو لولا وطو هي هما. ةهْمكلريغلا لعف ناك نا وهنالل_ءلا ىلعال تام ماا

 1 هلوق) ها هيدا قا ءتالورمغلا لعف هنالءدنء نالف عاديا لءيامىلاعت هقانرلعل ا ىلءفى ءداازيع

 ْ: 1001 ق ا! ارومالا د حايىوعدلا عاد و ءدوولاوسبارجف كالدرك د 3 (كالءنبا

 : م0 ةةيلا هدل_هو بّئاخال كالا تومما عيان هاف * نءةموصالا عفدوار ءاطمهحدمااود لف

 || كلا! امهد؟نيرعأ ىضتف:ةنيبلاهددهاثلق لصالا تومئالب عباتلا تشي فيكن هتدثت
 : عئدام_ ممينانو ه1 ول 1 كبل

 || هنا ةمد ه» تماه اف هم لقب الك دلكون 1 هل اوءقمت كفه ست مه وهو ه«_-:ءةموصألا

 ْ ىلاست هللا و باغلا رمت لام قفادعأا 3 وقو ىف لم ةنالوا نعل 3ك ولاد رصقف لمة اهقدعأ

 || دي رمصقىفلمةنان'الئا قلط هنا ةنيملاتءاهافهتأ عالق ءاكواذ: اذكو (لوقأ) ها مىلعأ
 || لدي *(عو ركز« فاكاىف5يئاغلا مذ <ملامقالطاا عوقر ف لءةةالواهتءلمك ولا

 ا ىذلا ماه أو ةئس كلذ ىلع ماقأو امذ.ةي عدوملا ىل.؟و هنا ىعداو لب رءاج لب رة عندو

 ْش ةنسماهأ اذا اذكو هند تايقلاك ولا نءادهح رخادق عدولانا هس ة-هبدوأ اهب ديف

 : ىنالفنمةعيدواهممادملا ودلاةفارادرخآ ىلع ى عدا امها قادت دع ىلاك ولادو مهنا

 1 داعأ وهياادءلاوذاهلسو يئاغلارمض- مث مو هللا ه:ءتعذدنا ّتده.ءاعةشماا ماهأو ىدب

 عفدتت لاق هبيلعةتيبلاماقأ وثالف نءمىديفةهددواملا باجاف رادلا فىوعدلا ىعدملا

 1 مالعفدملاىذىلعىعدا اذاه ىسخرمساا طحت فاذك ءادتبالا ىفاك اًضي أ هتءةدوصملا
 : هب ديف ىدلا ماه افه-:مض.قالو نماادن هنارك ذيلو فانه مءارمدلا ىب دانا هماك-أ هنأ

 !|ىعداناو مهأ وقىفةمومألا هنععف دن: اله:مهّتدصغو أ هسشءدو أب اغلا ناللذا هنا ةثيدلا

 || ضو ةونعأ ادق: ود.ءلا اذه وأرادلا هذه همم ىرتشا هنا ى ءدا ناب هماكح أت منا دة عهملع

 موض:لاق هدقأ ونامل اهشضعد وأست اغلانال ذأ هنا ةئدملا هداع ىعدملاماقأ ل معيب هسنم

 لمع ىئادالا اوروالاى وعدؤ ناذخضاق ىواتو واذك معلا وذو ةموهذشلاهءءومف عقدت

 1 ةئد لطبتو لمة: هعدو كال ذان الفنا ةئدماا دملا بجاه ماقأ و هةدعأان الفنا ة:.ءلا ماع أ

 هس, ر.ةكحهد. ىلا نمد-خوب وانا سه «الاد واءامقدمعلانمب وهمس لاحال اودمعأا

 ط. ناذكد_.ءوهفالاو قءةئدملا داعأن اف يئاسغاارسض ا ذاق ب رهيال ىق- اقاوم
 ىعءداولهة_مالهللا ىفاذك هاا عدوا رخ ان الف نا ةئيبلا دمااو :ماه اولا ذكو ىمرساا

 هءادبا ىلعماه أن او ل.ة:هءادباو كلل ا ىبعةئيءلا دمااوذماق أن اف ل ءالارس هن اعلا

 ىل_هءالاةب رحىلعدى.هلا نهرب وعاديالاو ال١1 ىلع نهربناو رادلا فال_2 لة:ال ب

 +." وذماه أوأطخمهلاملو لق هنا ل+ر ىءدا ل+ردي ىف دمى ؤاك-لا ىف ذك لم فكبام هت لم -
 رخ أ ىلءىعدال+روةصالالاىفاذك ةهو مالا هنءتءفدنا هءدوأن الثا دمعلان' ةئمأا
 ةدئازاهمصأ امم وفءارشلا ىلع هنمملا ىركشملا اماهاق طق كئماوعب أل لاقفدن راج هعاب هنا

 ش4 دارأو
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 ةراعالا فاما اواك هرجولا ف ىعد الامم ىضةءدءااوذامي رك_ثينأل نما دة لوهسنم

 ءارعشا | ىنامأو هكللم نءاهتااذا ديري هنالزح-غا| فرذ.- ءهنالؤ ةراحالا ىنامأو موزالامدعلف

 موأه رع نأف ىعدملاىلاوادلا م 5 الا عفد أف ن نغلاتالااةريسالا وسو

 ناكححوأ :رحالا ضء.ةناك نا ودا "اضقنأ ىلا س ةناايالمقك هامات ةرسالا ضمقب

 عانى عدلا ناد_ءلاوذىب ءداوأف ةدَماا فو لد عدي ىلع عضولو ىعد دا عفدتالا هدو عدا

 ىلا ل ه:هلوق) ةموصألا عقدا لل ةناجلا ىطاسضاا سان بأى رك ذنهرب وبئافالزبعل |

 لاؤاادمباذهو رمدقو لهذلاطام مي قالطالار هاظو ىذاقلا سا ىأ (ىناثاا س لا

 ىلءعادالا ىعدم فاك ىعدملاهإوق) مك.هأا لست مه ناك 7 عفد هنايداعوه ع

 نمةموصقلا عفدتتامناق هنمهعادبا دءااو ذى ءداودب:نمئثءارمد عدا اذا ىدد م

 ىلء دما ىذف ماا ريشا ىعدا نكح يئاغال نال ا ىلءأ نأ ىلءاموقاذ:ال ن اهرب يدع

 ةرميخدلا فو لو.ةااوهو هنهماعن نكلرغل| لعق ناك ناو هنالل هلا ىلع الم لا ىلع عاديالا

 عقدت الاضدأ آفاد-وأو ىعذملا ىلءفاحال و عادبالاى ع ىل ه هذ .ال عادبالا ىلع دمأا ودف اال

 فكامزإ ءانعمالوأ ل ةنامزاةريشذلا ةرامعرك ذيدافاف ها ىل_هلا مدع ىلع ىعدملا فا نأ نكساو
 املا 0 0 7 0

 / ع كال 4“ قلاف اداور» اظوهأك ىوعذلا عفدنت اله ماع هذكماو تالا ىلع فاد فاحوله_ة-نا

 تاجلا رم ' تق ىعدم ني عادبالا ىعفمباطناف عاديالا ىلءالل وتلا ىلع عمي ف ءاهأ نارهاظاارردملا

 0 0 ع ى-هيتاتماا ىلع فاح ه اعز اهريأ ا ةمأق ا نعزم وعا ديالا نم ىعداامىبع «اني لك وخلا

 فءاو ىلعنعلا ىله- هنال ةصد مغرر ال |ةراوعو ءاباءز كوي هل عمد عىل عال هانا هلك ون مدع ىلع

 نافىاكلالوقنمرهاظو هاك عادبالا ىعدمىأ هءاع ىعدملا ىلع ىهااو لءكودا | ىعدم
 هلداحو ةماالت اا ىلا تح عادبالا ب ءدممعىأ هتدعءارمشلا ى عدمىأىب عدملا ب اط

 اهتثارعو عدملا : زعوةلاك ولاد ءااوذرك :اههضمةرهلكو هناو الأمان هءارمسلا ىعداولفلا

 ىلءه-ءاعىب ءدملا ديت وهام هانا هسعانام ضو, هاكونل هلا ىلعدما| اذ ف نأ ى ءدمال

 تب رطضا 1كافرع_غل ا ىل_هف ىلع فءادت هنال لهأتت تامل ىلعذ ةةم- فمات فن كلاوتانبلا
 بئاغلا نم'ارمدلا ى ءدمىأ ىعدماحراشاا مالك لصاحود# لد ءااهذ_هىقو-متارامع
 ىعدم 1< نا ناهريأا نع :رعوءارا ل. تو عادبالا ىب عدمد اذا ض,انءانادلمك وو

 اذهله رظس ن ء.ىكسا لدعلا ىلع الت املا ىلع هاباه_عابأم ضب ب بتنا! هاك وامنناب عادي ديالا

 لدكو ءااوءا رنا ندا ذا ىءددالا مالك ل حس نكم داو ءمصوخررالااةوايعا ٌوةاوم

 ىلع عادي ديالا ىعدم ني عبأط وناه ملا ن ءزعن افهذ_خأدل اوهنأه رب ل-.5 نه رب ناق ضمد

 فاسو لاق ثيحلءهستلاةدابع عب رصوهوى زءلاق تاّدملا ىلع ماس عاذالا ن هعداام

 ىلءناكفهماءو ها لك وهلا ىلع مب هل ن نكيملاذا ع 2 ىعدمهباطد عاديالا ىلعد ءااود

 ىعداول هنا ل هاحو لمأد 25 رردلا بحايل هذاك ل2 عرفلا اذ_هر ذين أح راشاا
 91 ءدمللا مث امنا نعىعدم از عوتلاك ولاد اوذركناف هذة هلكوهناوكلاملا ن مءارمشلا
 هلوق) تاّديلا ىبع ماع ى عدلا دب تدع وها «ءاباعابام ض.ةب هاكون )هنأ ىلع دملا اذفا
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 تفلادح وفلاةء.نأنكع وبتاغلا ىلعالد س:ىلعا رار ةاناكذاهلا ثمان ىذ تن وذا :

 ُ 38 :انالوةماثلانودىلوالاف ملةاانمأدق وبئاغل اىبءءاضق نيةلع_-ملا نملك فنا ْ

 11 ,راعأ هنا ىعداولا ذك وتاق (هلهنا ىعداولو هلوق) لءاترارقالاال ناهربل ان ستلا |!

 بصغلا ناكمناك ولوهلوقر نيعلارو ةشبالب ىأ (تعفدنا هلوق) هلل |نمرهظيا6 |
 بحاملاق ل -رلا كدا دءا|نااةؤاوبا همنا همضو بتاغلا ةقرعسى وعدىأ (مقدتالدقرسأا

 بانو هنهرو اهتدب نمهتشأ عاتمدش أل س رن عموم للا ذهف.لانادهبتاةسدقورحلا ||
 نهرب را مخي مغ تالا تعدا نا تي دجاق نهرلاب باجاف دءلا ىذ ىلع هبتخالا تءداف ْ ادع

 امئاهرهاظو عذ دن: الىأل_ءأىلا.ءتهقناوالة قرا !تعدانأو تءئدنا نهرلا لعد ءااوذ ْ ل 1
 ||| ءاوعدن ءزارت> اللد لا ىذ ىلع ءفااك وعدد قت نا ه:ءانمدقانا عم اهخأةقرستعءدا ْ تانز 0

 نب يف قاطملا كلا | ىوءدك ع فد: :نه ربورك ذا د_اودءااوذه_هثد وأ هناقءري-غىلعأ د مادو هاع
 0 1 1 ١ | تااعهةفاوتا (تمقدتا دءلاىذىلءىوءالانوكتا لوودهالامةمماهتمقرس هنا تعدا امنا ىلع انههمالك لمح هعدوأبثاغلا اذه | هددع 10101 ا

 روك دما للا نامي نكلا.٠ رقف الانا هصسالا لب امم ىلعان رحت وكن رهاظىلءقبأنا داأ و و)ل-- رلاكلزإ

 يب وف هنادل وقنءرا م رم وأهم ه.هغدل وع ددق و ل ءان اهم نم هدتًاهاغأنا اهاوق : هم هلا

 (ريقحلا ل اوقي) اناسهسا ةموصخلا عفدنتال كل ددنز همنءدوأ د#لاو 3 لاهو ديز ىمهقرسس | ب : 000 0
 ١ بئاقلاء لذ ءا 3 تك ىفرك ذاك لط,ملادملا تايثان ةقلا هلا ةلازابدغلاناوهنا _هكسالا صو لعل .0 7( 1 ةفرس ىوعد
 ديالذادلاىذلاهقدءلاذاةقرمساا هلم سم فالع بصغلا هل أسمقس دماغ د لاف قتلا أره : 6 ديادءلا ىذ
 0 0 2 'رسقو ةيزازب انامسإ
 ادهونعااروب ىمتاا ىو :ىلع اهتسد- ىذال ةك_:قراسال دنال ةرامع فنا مئاعرم* قرا سال | ول لالا 1 ولا

 ه1 5 ]| ا 57-0 - 5 5-3 هو © 8 0 2 3 5-5 1 . عاج ب .ض

 | ىاودإلا ىاهق طرعقلا ىوع دل سق نمراصو بئاغاد"انااسهتفا وذل عقدت نير جريل
 ىف كاذب ح رصو ل_ءافال مامن ًادافأو هلّد_ لاذ هءدعب ,ركح :نكلارحأ | ىف ٍ قلعءلواالامدخىىإا

 ائمدق ماعلا هلوق) ىستناانا_صسساو اساءقزياوق هلم لا فل_ءافنياوهقلا | نهد ىعذا الو ردمأ

 ةقرمسل !قةرورمذا!نالقا ريماادانسقا عفداضي أه-هج ول_هاو نيعلار ولن عام رقهه-وأ مهن ىرثثا | امأ أ 0

 (لواللاهدخ ىناشأأ نك 0هلوق) دانا اهي عرشاذاو .ةخن وك:اهال اهريسغ نموطظعأ ٍ لا *(عورن)# 0

 نوكي الذ نعملا كال م ىعدبال هنال رعت _-لا لغو كلاما رضع بدو العف بءلع عدي للام ىأ ْ عقد 0

 هلاودي ز كلم ىلعا._هقافتالةنيملاىلاهذسه عفدقحاتكالوريلا دبع ها لواللامدخأ داي
 ممن ىرتشا اامأهلوق) ”هلعااأ نعمان رت دال )ما رس وأ ندر ىعدملال و هلوق) دمأأ باص ٍ

 انهصخ نوكي نهرباذا ض.ةلا عم ةمهااوأار.ثأا ىعدي نمىأهلب وهوا لذكو (لكدالأ
 نالفنماهءارشوءزراد هدب هد زارباا قلاهد# ءارشاا ىعداو نهرلا عدو رجأ:_سمال

 بتافلا كلذ ن ارح نهرب والو ن هرب وسمو أر هس ل :مةيهوأةدورةمةقدصوأبئاغاا ظ

 نوترملاو رجأ2 -ملاوريع:_سءالا بمكه < امضرقو اهراعأو أ اهرجأو رهشذ نم هنما نهر

 عسا! ضة:*اثناو نهرلا كذو أ ةدملا ٠:1 ىلا صد رث وىدملا لسا نارامانايدلاودمن |

 بئالا اهارق_ٌداوأب ئاغلا نءاهتهروأ اهرحأوأ اهراعأهلرادلا نا نهرب ىعدملا ناك ناو 1
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 مهخ هنالقاطا انامل اى وعد فال_ة© دربال هءاعلءثااى رعدبا_هه>راص هناف ىألءثل

 لو نيدلا ىعديهنا ىهواوياا رمد 0 اكرا هناك از'ام'هلعءامأو ردا ىفاك ه ديرا 22 انس

 .ةم3 ىفامن ا نيتيالةعي دو ديف اك هنا ةنوبلاب و هتصذيانمصخ بصتن هماءىع دلاقةمّذلا
 م-منا ىهو هنرهثالن ءهعدو دوما! لاقا ذاامايل_ءاذكو جبار عملا ىفاك عفدنتالا هريغا

 ىلاه م دلوق) هءااوذعأ (لامهلوق) ليئاذكه :ءداخم نك لبر ىلءىعدالا اول -أام
 ةدئاقريسعن لي وطتىو طعطلا لاق (ىعدلملا نهرب واوةلوق) مك.لا سا ىأ (هل2
 ىعدملا:اعداناهل_ههثو رارقالا كلذ ىل: ىعدملان هربا ذاالا لوين أم نوال رمهخالاو

 ديلا اذمك اهلا لع ىأ(جلا هلع هأوق) هءلع نهرباذا ال' لة بالمكلا ساحيريغىفهرارذا
 لعفعذعو رارقاىلا قيس ةداضان ( رارقا ق.ل هلوق) ىعدمالهن امثان هملع مككف ىدخ
 هنادملا ىذ عفد ىأ (عفدلا عنءدلوق) دقعلا نءهمنامىتالو هلوهذمعفدلاو عراضم

 ديقوه:هءارشأا ىعديىذلا ىعدملا مالك روك ذلاىأ (كاذه]وق) نالفن ءالثمدب راع
 رخ [بئاع عادا ىلءدمااو ذ نهرب وذالالا بئافاانالفئم ءارمذاا ىعداولا_عزارت ال هن

 َح كال دهل وةارهس هت ال ءدوأهل وةادممقت (هسفنيىأ هلوق) رصلاىفءرك دعفدذن الهدم

 ىذراك.:ال هزم وهىرخ_ثانعدملا قات تدثيل هنال ةند اليشم وصاأناىأ ) مفدنتاهلوق)

 هلوق) حارعم هلوةب تدثةالةلاك ولا نالو رع ىرتشا اراك الل كوة-هجنءالوذملا

 باطولو ةيانبلاىقودملا ىذنيعرك ذيإ (نءريي )ناو هلوق) ناباوج (ةموصانا تءفد
 ءاللال_مأنأ امهقناوتل هلوق) رك ىهتاتانملا ىلع فا« عادبالا ىلءهذمع وعدملا

 ىأ (لاقاذاالا لوق) ةمو .>ديهديزك لذ هته نءهديىلا هلو وتو كيف (بئاغال

 دءلاعضاو ىعأك :مىأ(هض.ة:قلكوو هإوق) بئاغلانمىأ (هنب رثثاهلوق) ىعدللا
 هنا[ _صاسحلاو ها وعد مه ةءةمَه-ىأ (نءرب د هلوق) ىنرع ظذللا ق> أ هنوكلءذ تاق
 ضة'ايء مآ عئاسيلا ناو ئاغاا نم هارتشا هنا ىعدا اذأالا ىعدملا عفد ةهيدولا ىوعدب
 هده ل صاحو كلاما ىلعت رمساالةرمصاه ةحرارتالا ود_ل!ىذرا رئانىأ (هرا رقامأوق)

 رةقيتاغلا نم.دين ادم لاو ذه هقدف بئاغلاةهح نمبدس كلل ا عدا ىعدملان ا هلا
 ةمومخديمدي نك لف هده-نمدءلا ىذ ىلا اواوصون وك.ذبتاغل هءفكلا ان ا ىلعاةذتا

 هقد_مولواهك اسما وأ هنوك همنمدب تثأ هلال هضم هاكوأن الفنا ةذدب ىعدللا ىبةينأالا
 .رارانبئاغلا ىلع" ذة نوكيالىت هاا ميا بتلان ىذاسقا ءسأر ال «_ذمهث ارش ىفدءااوذ

 لو.ةءريغربغلا ىلءهرارقانال الصأ بهعالو ىجاد زلا بهتلا ىلع هقمس (ةم.عىهو هلوقر
 ذم الق بئاغلا كال مهي عدملا نا ىلءاةف:ادقو رغملارعغىلا ىدمت::الةرصاق ة«عرارقالا نال
 رارقالانالناهربلابهمزلهناف يتلا رطانو فقولا لونك ةريثك رئاظنا هاو« باعهعدومرارقا
 صودال ةءددولا ص .ةب هاكو عدول أ نا هل رقأول عد ومان اةلاكولا باك ىفاهن-هن هدهتءدقتو
 هملا عف دلاب سه ةلاك ولا ىلع نهرب ولوهدنلاطب |ىق عدوملا ىلع عدوملادا ارتاذوة:مدولهملا عقدلاب

 ناله. اعةدي هناف«ةدصو ضقلاب ةفكولا صض هيلع ىعداو باغلا نوي دمناكولام فال

 ل
 1 مد

 ند هني رك ثا يعدإا لا
 لافو) بةاغلا (نتإالز

 تالق هنءدوأو ْ

 هلبكوب واف هسف ى؟ (عرز
 تءئد) ةندالب عادت

 (ندرب لن اوةمودماللا

 5 !لءأنأ أه ةفاوتا

 همد ره 'لاهاذاالا فاوإ

 1 د هضم يناكوو
 هموبطاربتلاف ير

 «"اضقن وكي اكل 1

 ىفو هدارقأب ,

 دولا نار

 تلارذ

 باغلا ىلء
 ىدزأ مش ع

 اةريغ 1

 لاه ادلف قانا و

 ”ارمثا ىو دل



 ه.اءيعداهلوقب ةمئاثلا هل ءىلاو ةءموصخلا د.بدءااوذ رقأو أ هلوةبىلوالا "هل ءىلا راشاف نقلا

0 

 د#ءلا ىذىلاال ىدملا ىلا عج ريدي قريعضأا (قلطملا كلم! عديرلوأ هلوق) ط بنئاسغلا
 د_ءلاىذىلعىأ (هياعىعدالبهلوق) هنا ._بدقو تددشتلا عادامراهظا مضوالاو
 عقدت: امئاف نه رد رك ذاممدحاودلا اوذهعف دق هرب غىلعدا وعدن عزارتحالا هيد قو للعفلا
 فال 4 رباشيأ اذ_هىلا حراشلا راشأو رع ُ زازيلا ف6 قاطملاك لا | ىوعدك
 ىلا حجانعال هنأ نمزعلار ونع هلقنتسأم هسيفاش نه رب وه وتنكحا ملا 3- وق

 هتيسغؤىدما لافتا ثوتملا هلم مىهو ف:هلااهرك دىلاءا مثال 5_سماذك و ةنتملا
 كتءدو أ ىدملالاه ول هءاعلءذىوعددارملاو ل.هقةقرمسااو بصغاارك ذقمقرعس وأق د
 اذك عفدت الد ةبقرلا كل مدس ةيالء_بو ىلءانرك ذام ديلا وذ نهرب وك نمد رق ثاو أها
 م -اللوعفماءاب :هلوق) دق سلاف ن كلوة.ن أى والا ناك: ره ةب زازيلاف
 امهلعفنال صاخاا وقراسلا نملك هملا حان رت_ساانالو_زعد1اءرداىلوالاو (هماع
 لعافالما اذااممكحىل رالانل هي و دل اافَهق :رمسمأ ا وه_فد ال بصغا ١ نكس ةمصقم

 لسة وهف ل ءاقالدام ولن بصغلاك اهامعاد# ناف فالالا عضوصوم وهوملا ىلع صاد:
 هنالاف اذ:اةموصغلا عةدذتالهئاف(قمهتق رسلاف هن اكذهلوق) عفدلا ةكص مدع ىلء قانا
 ةموسالا عفد::لوق» دو ىناثلاو لرالا مامالاد_:ءوهذ نم قرسامأو لعفأأ !هيل عى عدي
 اهناوىم هتقرس ع مىف هنالناكداامواوقو نم بصغهلوةكو هذ لهفا اهءاع عديل هنال
 ٍنافلوعفماءانيلاىأ (قمبصغفالخ هأوق) حاد_لا ءردا هانم دقال لوعفملل »ا
 ها قمد_خأاذك وةندنهلا قلاهدمل اىذ :رمغبصاغلا نالا.ةحاله_ءف عقدنتةم ودا
 ديقو رهأاىفلاق (هسا نال فمه. طغوأ هلوق) مدقتأك بصغلاك ذخالانا هداقمو
 هأن رد داعم فا ودا وذهعذدتو ريسع ىلع هأ وعدن ءزا راحل دءااىذ لعله فلك وعدي

 ةموصخىأ (عفد::لهوه]وق) ةيزازياا فاك قلطملا اللا ىوعدك عفدنتامئاف نهرب و
 ىلعد ملا وذ نهريف بصّع هلع ىعدملاديىفوهو ىك-اما_هىعرملا لاه ناب رد_ىملا ىعدملا
 ةقرسلا فاما عفدتتالا ملا عل ١ وه.لع لعفلاى وءدمدءأ عقدت لسق» وغ وعاديالا
 ادهلوَميْنأَةق رسال امو ذأ 1 ىلءنيدلا ريس لوءةمال هناك عفد_ذتالنأ بصق
 لسقو انلقا 1 هءاعةموص1لاهج و::ليعفدنتالكأ (ال 5- هلوق) ةق رمس د دي ف يكلم
 نءريف ب دءهدي ذو هكامهنا ىعدا لاق (ةيزازب هلوق) هماع لعقلا ى وعدمدعل دنت
 هلوق) رع عئدتت الاما معلا و هلع لهما ١ىوعد مدعل عفدنت لعا ديالا ىلعدملا وذ
 هم تقرسةلامماىعدملا نهرب ولامترامع و لام مة_هدد ولان ادي زارا ارهاظ (ة.نعد و
 (هءلعنءرب دهلوق) با._ءالاهذهب هلال وصولا ىلعه-ءلع ىعدملانه رينا و عندي 3

 اىصخرا نم ةريخنلا ىلا ان زهمةي زازما| فام رارقالا حرقت ة لا ةماقاناعربلادارأ

 لدفلإ



 دك

ْ 
 ْك لسرأ ذه هنافان هام ئن-سحأرر مث هنا ىئمئالوةمت ةمااملا ةهن الاه سن داذاك-وأوأوقإ

 ٍْ لحاددهنا ع مورك ذاعاهاد عام ورت مهواف ةعراز 1١5 مىفالا هذعب حلو نضارمءالا

 . ا ةراحالاو عادبالا ىف هقد_ صو تاغلارض-اذا هنا ع لاك دام ل كا ريينا تلا هرق

 9 قام أهل اعهنالل اسما هذه ه_عق ةوأىذأا وه هال عد ' أل ن:هكاع هساع عج د نو لا و

 || هثافمتسا ةعفنمالىفوةسملاوهدن "يراسل دنا ذخ ا هنالفةراسالا ىامأو رهاظف عادبالا
 ْ هليردهبفوت_سمنترملاو نهرلاب هيدا فوم هنافن هارلااذكو هلالماعرحأ:لاراصتا عادي

 امدغناكولامأ نيدلا ىلاهلوصو نمهضرغهب لسد هل نهرلا ةعد:مناف ةضواما ا ةعهمشأاف

 : سدل هنا جملا مالكر هال. نكلءريغىلع هيعج رالف ءادأ دقو هءلعب ومغاا نامد نالت

 8 بئاقالرا ارقاىفاع رشابذكم راح هنال ىعدملا"اةيتساد ب ةوقانهملعع وح رهلرةملل

 ا نءمنيسلا ىلعأمو نس ربعملا وهسفنل لماعري ءسسملا نال ريعملا ىلعامف عج رب ربال ةيراعلا

 ا|هس :مقورمسملاو هل لماع هنال  حسصوملا ىلع ع رنا و هريعم ىلعهل ع ودج رالف لمس

 ١ ةراحالاك ةعرا: زااوك لذ ىف ل هأت هل ل ماع هنال هلع عج ربل هةطقالاىف ظ0 وهغمب و.هغملاك

 : كلاهاا ةعقوهوه. .اعنيدلا دي هناقيسدقو ةعاهنيعلاو هلو قرم (اكااهناك ناوه]وق)

 6 ممل (هفر هنا. نم هعدر ادومشلا لاهو أ هلوق) 1 اع

 ْ هةحلطءل تءفدناولو ل-- > رلا كال دوهعدملا ل ءاو «ءدانغ ن ل رىلءىدا ااولاحأام

 ْ عفد وتدش : ملف همق مدخل وبناغا كلل ات و : نيعيشا ةنمملا ىضخةمنا لأي دق نك ١ صام

 1 ل لووبس ا تشالمأل وه2 فلاش نأ ء 55 د اذوكس و تثعت ف مهح وهو دم اةم هودح

 || ىضاقلاناف كللاد.ك (ةموص(ل ادمبدملا وذرقأو ا دلوق) ا ىدملاةمو هن عذدنتو
 || ةنزا زيلا ىف لاهم خ هن وكي فرتعا ك1 هدي هذيثا معزاما د_ءا١ ١ ذ نال ىدملا ناهربب ىذه

 ّْ مر عماد سافولو (هند رك ركب ءاديلاوذلاتراوق) عجل !ةمددولا ىلع هلع ن نذر وأو

 : نك ارااناىلاراشأو ىذاسة! ابدأ ىفاك د_سافلا ةءارمثلا فقاطأورصلا ىف

 || هيلع ىعدملا» ركنافاةاط ماكل منيعلا ف يدا عدملانا هذه ل صاحورك ذب ةيهولو قاطملا

 || هنع عدن: لهملعن هروبئاغلاانالؤن ماهارك ثا هتادلاو د هعفدذ كلما ىلع ىعدملا نهربف

 ْ اص نوكيا مذ هديا.« زامل هنالوعدملا ناهرم ؛ىذاقاا ىذةءفىءيةموصللا
 ||ءاجغ هلىضقثةنملا جراما ماقأو هللا هذ هيف عادنتملا ذاد ىقاوزلا نعوسفو رح
 1 دمااىذ ىلع ىذقاغا و هءاعامبضقم ريما ل بثاغلا نال هدد ىلو ةننهرب وبثاغاا هلرقملا

 7-0 : الفاضنأ همك 85 ءااوذاتْن رم ىلءءاشقدملاىذ ىلعءاضتلا ناهسبف نكلا هما هةصاخ

 ": ثا) : بأ ذءاحو لما: قاقكسالا بابىفم دهن ةنأم هوضخو حاد دا ىلا ذاالا اني اءاومدومبل

 ْ عفدتال هناف كلذ ىلع دزيلو بأ اهلا نالذّءاإ هئداا اذه هءاعى دملالاهاذااعأ اهرب ود

 1| لذ سع "ل5-مطلوهو 'حااويكرب مغاهامأأم ىلءاهؤانمف خلاهلر هلرةملاءاحاذ افك "اذب«نءاكر وعدلا

 ِى را ادهو رهأا أك ةقدصا اهات شلل أ (يئاغاان ءهدمجلا ءادلوق) لمان"

 كلذ عداولو باغأل ع نءاهءابعدلا نادل وذ قدي نأريغْنم رد دامك وعدالا مق س 0

 نمكللا قنا عدبل ناو 000 ءااودحدا اذا اذكسحسو ةموصألا عادت و لت نهرب ,وىأ



 ىلع يعلا رك ”(قيسدلوق) نت نكااىف هر ركشتلا 6 دب رع وأ هلوق)

 هنعدوأا عجرب ريقاكوثالر طأهمف (حلار امن همفو هلوق) نب نئلاة>الارك ذامناوهح 0 ْ

 ىدب قى مو هلمعد رأىلادت ردد وو ةاهتم لاطو هم كن هم :هغىلا هممت رمسو هم :راعأىلا قاكسأ و

 عو :رذلايسدفالا واهلا لا للا ىلعدأ رالف ة-عددوأ اوأ: راحالا ىلا ةعرا ع

 ىزا زمل ا ىلع ردأ | بحاصددر وأامعفد لي وريظ“ ملا عفش هب 4و وحراشلا ءرك 11 رمثشعدسأ | ا

 اهامقامو ىف (حلا بئاغلادب زاب قنكسأ دأهلوق) سد 21 هملالإ وهدا ة وأ

 دءااوذ نهريفهراداهلا اراد.عدا ىفاي اودي داعااوةعيدولا ىأ ةنامالا رهلاىفام عةلسأ :

 ىف تاكو هناكساب وأهل و تال فن اك ادا دهش نا هدح وأةهد :رآقعاذه اب هنكسأان الفئاأا كاع

 لوالا امل ةةالثلامثدي فتم وبتناك ١ ولاه ناو عقد :نك ١ مااديفال وادم ولن 3 اسدي 78 -- أاشرو نال
 ضءةلانال يناثلا اذكول نومي و استهمقن وكب مي هعلا نال ميصص تاكسا ىلعا دوا الأ لات 0 1 ىتاثو ردا را هي

 ّط 2
 روةملصأرادقلةفر عل لاما يكش التان اذكو هلا قا ةددةملا يةءدو- وما ْش هالزو 1 م ظ هللارإ

 هلوق) بقلب رصلا فامهةطااهدهيىتلاو ىه (هنم تقرسو أوو دسافعدارلاو أ يبو رت ص ناو
 هءفرك ذ ذ (ر<هأوق) ُّط دساوم 5 لاو ه:مهندأوأ وق هلدب ردهأا قرع( هممت عزت اوأ ٍْ هنتعزا ”ىنك أو[

 ىدوش ما ناضل ىلا يالا الث اوةنامالا ىلا ناعجارشالوالاو هسئاماذ_هد هد | 11 0
 ناتاعدقو هأ سهلا قرص“ لروصلا نال هي و مشءزوصاافةنامالا ىلاالاو ةريخالا ْ : 1 0

 وة هنا لاعن زااةسملاع واعر 0 واهءورذ بياهراصفلا مدع "ل وأ رد

 لال ذامىلاهدازام ع و ردعب هنأ الو ةسهلاىقاوأو عأرامثلادارملافةرمهكم ىف ! َُك 0 ا

 .د_هناهمالك ىضتةم (ةءرانمىديؤ ىعد أ هلوق) لمأت راصملالا مدعب ضارتعاللا ا 11
 | هلوق) مواعلاىذاملاةف.س (ق+اهلوق) ح هيئاهدعمتااواهنا عمرلافتسيلا |”. *عيازإا:
 اذاامةكلذواهاارج أ سسهناك هنمرذبلامقداذالماعلاثلا ثيحن 0 (ةراجالانةعراز ل ىلءداز لو لاونب
 نمهطرشاعده_ظرأ هرحا هن "اك لع هنافرخ اللله-هلااورذءااو اول ضرالاتناك | ١ , كهيرونرو

 اكد عنربع ع نمرا حاضلاب !« ناس يعن نمسا مدع كدح نم م(ةعبدولاو أهلوق)ح رادع | :

 عمو رحاتساواهرساةسا هناك لوح هنافرقءلاولمعلاو أخ ” القايلاوداول لمعلا ناك اذا | ْ
 ةعددولا ةلزمع لءاعلا دب قرذملا وضرالا ترامو ضرالا ب>ا مرذس هضر ؟ىفدلل عنا هريت رمان

 || ىلا ةعرازملا هلثسسم دازتالكأ (سهلا ىلءدارب الف هلوق) ةيازبلا ف ىأ (لامهلوق) |
 قالا الا نيلي رازيلا ف نكلاضي أ مقا ءلادازبال هنا ردلا فا متاعدقو ىزازيلااهداز | :

 نا همف سدا ناسعذلا ىلا ةيقابلاةثالثااو ةنامالا ىلا نياوالا عوجر نم ردا اىفاموةعراز كلل

 ةنامالا ىلا عجا راهضهي ثا نيب هنا هتداع سهلا لئاس ملا نماعسل نامذلا وتامالاتالقاسألا | ا

 س4ئارودلا نم رو اي راشلا ا مسار اين قاكس ا ءاوأ ماناستااذكو عاونأةنامالاو | ْ

 ناوةعرازاانالءسقوروصامتاهناى ا ء .

 : مجالا“ اطعا ول اوه انةراحالاناف ماك-اءاذك و ةدد- ىلع ماتم رع امتي !اهريغىلا تدح دا

 : هلو معشمح (قئالا حرش فهر رسدقر هلوق) مصيب اييفو مديال كا ذهل ًطوُرشم هلع نم

 ١ همنءدوأ ةوقمعاذكو هن هتعزت للا أو هده هةةرمموأ هلوةه.5 ل دافاكحولو هلو#» هدمدُدنصَع ]
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 ىلعف (لوقأ) هقدصاذا ةموصللا عئدتتال 7 سا ” القالاز رول ةمودللا عق دخلا

 ىأ (قاطملاكلمالهلوق) ها رظنهمضو عادبالا ىلءنهربولو عفدن:النأ ىضتة د هقالطا
 َر ذاهءاععدملاهعف دف همدعآ ردهك_امدنا ادءعىدا اذااعهن زرت وهملع:دازوغ ف

 نءرب و ىداو بئاعغلاءاجناف لا ىذ ىلع وعلان طة: و ةموصالا عندننالهناف نهرب و
 دال.تمالا اذ ضو عميل مدع هئاو 71 َآ ىلع عداولا هبىطقي قع هناوأه دنع هلا

 - ةاغلانالو عادنا ىلعدمااود ودنزغ رق اع عوطهو هديعأا الفنا ة شب دمع اماه أول و ميدخاا و

 اي ؟نافهساع ةثيبلادص ا ديعلال 5# بناءا ماذا ذاق علا هن تاطد ولقي هدمعب

 لايت 6 اكلها عاديالا ىلعدءلاو : و>نهرب ولو هل ودل قل -مالا رحان ًادمعاا لاق وأ و هءاعدرالا و هقتعنا نمو

 3 5 وه خدب تم لاه نهرلاىامأو ةراعالاوةراحالا اذكو عدوي دقرملا نافل صالا ب رحىوعد«-هفاني الو

 5 فرست افيو لاه نكس ها ل 3 الانا رخىفاذك ةداولا مدعم ن 0 ربالممضعب لاق ونهر دق ةرط ا ممضعا

 0 عدنا لا هش وأ هناك هم ارق ل> رن هروأت (لوةأو) ءلول ري_غهنال هن هرزو يالرخلا اولاكىل مرلا

 راها يف هرادع او 3 دل 4 ءاعتدتنالر اطاوةهَض وءةهناه روىلاعت هل 200 الفنيطال_-أ اًةداع هيت رحام ىلع

 هيمان اك ما ْ رقاق رار نءراذا لاف ىذأاوهو هاربا نعد شنان ف:سءق تدوم مهلا

 ١ ةسخلاوت اف |١ هأ هراو ل وااىذذأا مالك هب وهسقن كد وأ هنهر ىذلا هك ف ىدانهرناك كالذي

 ن
 دردأ | ىف زم 7 نءهربورخ اديفامةمغقو ع اونرضل قناع لغىوعدو فةولاىوءدقاطا كلا |نمو
 هلوق) فاءسالا ىف ىدملا ٌةم وه عقدلت راهناف نه ريفءوذو نالف عدو م هنايدمااوذهءفدذ

 ديره ىل ريس ةيعقدي ما مغ ناسأالامل-كأ: ناب ل مهعايدمأا ودفرعت ال ول وأ لاك و

 ةنفدملا را كلاملاءاساذا تح دوهذا اًةداهشب هعدوت ورفس
 لاقراتخا ران -او (ىالمد>ؤوي هب وهلوق) ىلخل مدان هت وايلا وأن الئزأ ىلع

 وبأ عجر دةقم_يااح ىَض ةءىلهعي و ساناالا ا راد ناىكاقلا ىلع بدة ني.:ا ىف |

 || لدمو ها نا.هلاكرمذتا سداو سانااروءان ىلذباو ءاهَقلا ىلوامدء:لو اا اذ هىلا فس و
 ىلأ 8 رنا بام ىفامل والا (ءااعةسخ لا وقأاهيفنالهلوق) ةبارالاحا رغم ف
 ثلاث |١ هنع عقدنت م لوحااق و رعمتاك نأ ومامالا لاف كف اطل اصهءلع دما ناك كاد و
 هلع عفدننالامما ةمث نبا لوق ع .دارلا+- حولاو بدالاوممالاةفرعمن هديال هنا د لو

 س.ءاها هناءءايةم وصلا عفدو هس مضللا معا اغلل كلما تانثاردعت هنال اةلطم
 ُ ل مركزا ل_ءدقو ب بئاغا كلا هرأ رقال ادن نودي عذ دذن ىلع كا أنبا لوق
 ٍ متو ءرحوملا "ابل! توكو ةهملا نيسشلا مضي ةمره و دحاودروم ىلءدداودب | فالف نا
 4و هوك |1١٠هةفدحأ ل مطل نب اةددح وااءاملاديدشت ود دامدلا حف؛ ةموصْنب هللا دو دمعومءاوءارلا
 لاةةممضطهداهءظأو

 ىل_ءا بأ نبا ىدااك ل ءىدينأ « اعئاد ناك عدومىنا لاهاذا
 .ىوعدلا ةمريشياددععا ةدنتلو» 4 ه.-.فءاحنا اندءاذك

 ىأَر لاب هرسملا كلذ انةرعانان « هدوهشل رمال ١١ ىدل كيو
 9 1 . فطصم ناك اذاىلاماا ىدا ل ذك

 م

 ىق"ن



 داقةداهثلاو عفالا ف يئاغل ا نيمعت ن ءدبال رهلا لاف :همسسنو همسانعدوملا بئاغلا ىأ
 هه رمهتف رع (ههد 80 ءاهلوق) عقدت ل ه4 .تحع و أ نيهعا دهسو ل وه نءهأع دأ

 ةرامعلاب ا وص (اًذبأههج ول 4 رعم د طرسش دهلوق) ةيزازملا لاك مامالا دنعةمفاك طقق

 طقه ولاذف رهعدجت فدك ول وع وأ اضيأهم كاسأ و ةممأ وده 0 2 رءومد# ُّط س و

 اذاا فال: حالا ل_ثو ها بسنلاو س.الاو هدد ولا همر هم نمديال ه دنع :ْةلا ىف لاه

 نم ءاعداولام أ ههح و هو رعنالاك نك.ال وهععا ده دق بسال و مسمءالاءنيعم نم مداثاهاع دا

 فرعتال فاول نلوق) فاصغأل ىذاقاا بدأ ح رشىفاذك اعاجاةداهشلا لمة: لوو
 طةفه حولا ةقرععد © فكي لولو ةدنا ىلوالا ناك_ةرهاظ ريغ عب رغما !نا ىننعال (انالذ

 مالا هملع هلوةىلاىرتالأ َهف رعمنوك:ال طقف هيد ولف رهااو اد زلال اوقه_ءاعلدب

 اذ اهثدلك ارهودن رامع (ىجاب للا هر ذهلوق) ثاعال هود وبالا هف رعبال وهوانالفىف رعنال

 هنكعىعدملا نالههج و وهيسست وهه١أب معمل وأعد وااوهو لاا بساصف رعندوومشاالاع

 نءةموصألا عقدذت ال وم-(تداوث ىضاَملا لمة, الكل ذنم ّئش: ةفرهثالاولاه ناو هعيش نأ

 وه ىعدملا لءاوهممداخ نك ىفورعمل+ر ىلهىتدملااولاحأ ام م_مئال عاج الالم! ىذ
 لطبب هرتغئاكثاو لط..العدوااوهىعدملا ناك ول هنالو هقس ل طما تءقدناولو لدرلا كلذ
 لك همأالودولا نكي فور عم ىلءهلا- ا اذاالا ه:ءررمدالاعذدلاةءحال اوكْشاانلطءالف

 مهمالك نمدذخ وقام ىلع لداخلاو ملا ةقرعم نوك.: ال طةقدهح وبةف رعملاو عدا ار رم

 همءاهقرعتال وه وهس ولهف رعلا ولاه ناواق اذا عقدت هه وو هيأ وهمءاندق رعناولاه اذا

 همءايهتقرعمناطرت_ثيامئاق فد وى أود#دنععف دنتالو ةق.ح يأ دنع عادنتهيدسو

 (ةءاالينرمثاا ىو هلوق) ةماالمنرمشلا فاك ىبك_:الفههح ورد هعسا هتف رعمامأو هود وو
 مكحىأ (ىدملا ءوس> تعندو]وق) د لوقةىلعةمالا ل وعتو رصللا هيت عملا ىفو

 هساعلءقاا ىعدااذاام فال_ةةمودخدي تسلهدينا هدنسبتثأ هنالاهعفديىضاقلا
 5 د:: راقد لعل عفلاى وعد راممعأب ىعدم الا ههحراصماا ادنال هراسغ و بدغأ | كم

 دئءىوعدلا ىعدملاداعأولهنادافأو ىادز ىعدمال سدانيعلانأ ةذيبلا ةماقا:ةموصللا
 هياوحرمماك لوالا ىذاسقلا مكح تدشي لب عفدلاةداعا ىلا هلع ىدملا اتكال رخ [ ضاق
 وظن هساو رع نالا هرأل و هيلا هيلست همزلب ال هنا ىع دما فاععال هن !تدفده4وقرهاظو

 ىلع فاد هنا را ريلا نع لق دقق .ةامأ ف لاا بو>ر مه وديف.حص ناد رمل ادد هنأف

 فاسول وعادبالا عدم هنال_فادال هناةريخذلا نءىلة:مئملعلا ىلءال هملا اهعدوأد ها تامل

 ندعهنا طال رعلا بحاصنا لاقي نأالام-هللا ملهاامدع ىلع ىدملا فا لد عفدنتال

 ىلعددأ ١ وذهقد_صاذاام لهثناهءاقدنا ف ناطأو 5 لاه لمأ: تءااث وندم ىلع _بامق

 مندلا ل ويقل انع أ نمددأ طرختش لوب زازجاا فاك عفدنتامنافرك ذاعه هم د م كالملا ى وعد

 ه.فدنتس هنالل مريغىعدملان هناعهرباا نءديالو رصأا بحاصلومفةشما !ىعدملا ةصاقا
 قعدوأ هناالا ىدمال هنادملا وذلاك 0 نيل ودقلا عماج ىف لاق ها دوعسلا ولأ لةئىلا 1



 نا ناومقدلا مقر ةدعل وك لا لءقو هدهد بوةنياسأتا قد لالا معز را وذ ةلادعلا

 هيا مك اىل_ق :راأىعاملان امص ةريثها مكحوالام ىلء نهربول يت-را: لاى 5 مه ربك

 0 هللا لطم النأ ضد ل ونأ نيأ و فنلا عماج ب حاصلا م 9 1لالطبئثهءاع سد

 لوةي) كثب رياحلام كلا ل طم ملهنا ش أ قام ,ةأماملعهداوقادب ذو 2 قدفوتاا

 'اممك الامد عو قف ةوءاا طارتشارا.->ا ىلعءا“ي د قامت الرظأ لم ىّجش هلوق ) رمقطا

 ضضعا ومعذدلا عقدا اور روحا عاشما ومدّقدم طقف ارارم مام حسم و: وءلاناكماد 2

 ىلااهفر تلاع هلمكس شق سماولامد-ازهظب ملام هدب لمقو حدنال هنا ىلع مهي 5
 يقف سير خلا تار قي لوالا مكح ىلظ» 1 و تل ورخآض اه

 رادلا فهل وال هناىوعدلا ىل.ةرق ةأىدللا نام ؟.1ا دعب نهربي ناو لمقيال عضاوملا ضن

 مكطا تقورامملا شن منازل كلذ فكرا رام ءارمث هنانوموتاازاوطمك لا لطندال
 كئااذا مككالول .ةيمكسلال.ةندرب ولو شد ,زكاسطلام كلا لطميلاذه لة فدك ل
 قف ةوالا كا :لاعقم 9 لا ل .ةنهرب ولهنار هالظاا 6 ا ودب) هعذ ةريال رمتسجأا عقدي

 نالذئن.- كدالذاامفاك ق.فودلا ناكما ل هج نهب هذمىلءمكك هو ل. ةيالن أى شذ افخ
 عهسنال ماع ىلا ةيزازملا نعل ةنمث ىهتلال عادلا 0 مصل هناكما

 ىعدامىذأو نه 7 وثرالاازاد ىعدانان ذل !لاطب | ىلع ن هرعب نأ الا ه-.ةمدعتما وعد

 هءاع قدما نهرب ونالفو ا رمشاا حب رانا ىعداوأ ىدملا ثدوهنم ءا رشااهملءىضقاا

 ها هد_:ءاهداس ىلع ن هريثةناالانهسءلعقطقي وأهل .ة عدلان موأ تالفنم هنارش ىلع

 ائهدقورحأ | ىف ىعداارار او أ شب تناك ءاوسلاه امىلعة حد وو ناهربلاب هداصو ؟

 لاه ىل ؟ الا هن رش نءاضي ارصأ | ىف اا هاعداام نيعل ةقياطا ا طرتشتالن كلاس ؛ رقهملعلديأم
 بالطو هءاع ىعدملا نفربب لولو امهتنب ةموصخ الا وظن .[ىردنالو هملاهعفدان الفثا او ده

 33 ملعلا ىلءفاس ناف ىذا! هةادعسا ىعدملا نيع بط ره لع ىعدأاع نوري م اولو“ |وةناَر لا

 دقل هنا ا | هفاعه دئعدعد وأبت اغاناىىداناو ها ةموه> الفلك ناوا هد

 هبزازب لومتلاوهو هيدماتنكلا رمغلا لعذتاكنا و هناليلعلا ىلعال تاما ىنءهملا اهعد وأ

 َن ودب تاغلل كلاانأ ودهش وليد يالا نود ءا شالا هله تاما ُّط مشا اوىق.ءااردلا لاق

 عقد: ::الاماهموهقم (ةمعاق نم ئعلاا وهلوق) عقدت ص مكعلاب و ةم ديلا عفدلا :ةلءام_هالا هز ده
 ناله د_.علاةفى < الانا نخ نماذخأ ةبانها ف ح رمص هنو قأمس راكلاهعدماناكول

 ةيزاعلاىفادكو عج أ امصغناكو لاما ىدمالن وةاع : هءاععج رنورلاو ةراجالاو عادبالا

 ناكو ها ناءذااهملع رةمعان ااد.عتوكي ام ودمدلاداعتاف ا:عه ٌلالهلا لئمقاءالاو

 توك ال ةمسسحلاةراثالانالْئوثأ اه هراملاهلوشب ةراشالا. نهدبقتلاذتأح راشاا

 0 ها ةمو.هخالف لك ناوامهح ناكملهلا ىلءفا-ن اف ىذاقأا هةاصتسا ى عدملا نع

 : لءرجآو أهمدغو أن الف هعدوأ هناهديإف تامىذلا ماه ًاوهدمء هنا ةئيمل لد رماق الح رديؤ

 : قدهقدص وتنال ارمضحاذا مث نعال دا عادا اوهءاع ةوقلا دي هناف مهخ 2 وى

 | ترعرعت لاند هلق ) توتال :اورصلا زدات عرضوا



 ظ هك.اههوشو ندا ناىدا ولو١ حلاهنع رو أهي راعوأ لكم ماا قداددبلا هنا يلع 000 هاايو 1

 هيلاوىصتلاىفالا ىدملا ىوعدلط,:الل_.ةيئاسغلا نالفاهديفةءيدورخ "الا هقدتو كاوا 1
 مالك هيلءرزيملا رذمتا لكلا ىفلطع :للقو ةرياذل لاو بك لا عماجلا ع و قةراشالا || اممنلد ثالثا ور
 لوقلا اذ_هىفةيدامولا بساص لاك ن 3 و رامتخالا ىفهرادخا و ردلا و ةدالا و طرح 000 لكلا ىف 0
 - هنا ودقلا عماج فلة" وفصتلاىقثالطملا مع هدد راما تاولش روطظمف رظأ ع

 زارتحلل رك ذا: عقدلا ىلع فنسصملا رصدقاو نيءاار ون باص ادكو ص رعار عن هرظفاا

 عئد: ::لاةمقو ةيهرك ذو اهمنعدوأ مهامط قو نالذ“ نءاهنعب ىادت ناك لاقو داراذاامع

 | نو تح ءالدرب لو نالها ىهو أ ىل تسل امئانه_ءلءىدملا باج أولو كاذب ى دالار ةءنأالا

 نارب ول هناىلا لاقام ىلءىأ ه-.اءنهرب و هلوةب رامأوركأ١ىفلاق ادم ىوس اعندإ
 نك هأ لك الا هنا ىفاك ةعئاقام منيب ةموههلاف اودي زار تالا هنا ىدالارا رئاىلع :

 رطسأليقدمدتا ل فااعاذكر : ةروصااهذ_>ىف 3عقدنت اماه را ربأا نءدمدهرك دامهقاادع |

 اًيهامو هملا ه-عندالدر نا ى <«داارا ا 05 ءالكالا ناش نع ')

 لدتا م هذه م ماسر ادق لهأتف مقدلا عب رصتاانودب نالشا هنايدرا رئاىلءأ| دأبت اءاادب ْز هننئهروأ

 أ (بئاغلادي ةهلوقز ةسحاولولا لقاك نهارلا ةيمغف نهرلا تارثال هل .- ١ همه مل

 0 لب ديالا عدن: لهفر ءأالل بر همنعدو لاق رلهنالولعلا مسا ١ ىل-ع (ه داع نهربوز

 ىاطا

 بي رقلاودمم

 هلال ومولاردعتاف ورعماد عيناك اذاام لعشف ب اغلا ىف قاطأو 3 أاهدهنبةم وعهد تا

 لداحوالعأ عدي لو زيا !ىقاةلطماك ام ىعدا ىعدملاتادا رملا(هنمهتيسغو اهلوق) ا: د رزوأ ْ ىلا. هرلات

 نيعلارون نعانمدقن ل ردها فك د سلا ىذن اهرب عمسن لى دمالىذتول ودل دن هديالو ْ فك بئاغلا 0 د

 كلا تاءثادب رات ناضل ناتسمال ارئالا تا تاديلع رمل انا اذامتمدخأ لثة بئانغإا ين

 مصل يح بسس سس م مل و ا يم مس

 نر راء علا لاف قرانا نساقلاو معشسسملا عج رب رال ون وفاسع ب بئانقلا

 ل وةلاادهر هاظو ط وسلا اك اًضدأحراسشلاهءح ريدا تصماراةءوأالوت وقم طا نأ :

 ه.قو ره عدن: لهسكءوأنيعجادهشو لوه#ن هءاعداولو حراشاا» هرك ذيك ةداهدلا :

 الف كلذيءرا رقاىلعا ودهن هما اهعفدالج رثاىعدملار ةاولةدا1لاو ىل ؟ الا هنا رس نع

 هدأ سع(ه- 1ع نءربد هلوق) هريغا لا او ةنوهذ و أ هناما ديهدين ا ىتدا هنأ. 1 ىعدملاباو> ٍ

 هيلع قدما ءر كت اكل 1 عدا 1 هنال ءاعدص ىلع ناهرملا دما ةءاهادعب ىأ تاهريلاب|
 عفدلا ىلعن -ر وانرك داع هاء عدملا فقد هبىذالا ضع ملوناهربلاه-:مياطن

 الف اضي هدد عي مق مكسملا لبق عئدلا مدد هلا ر»و هفال_راتخلاناةرم دالايز هما[

 ةموصخدب تس اهدين ار يطل .ءاعن هريدإو ءاعداو أ عادبالا عديل هنايبأ-يدقو هسأت :

 ىلع ماه! منال ذل ا ىلع ةخدبلا ةنماهأا بن يوك رسام وجراالاىوعدهءاءتهج وتناا

 ناهرب ههقناك اذإ عميراما عادلا وقباسأ|ءاًضَقلا لاطنا هأ وعدن مذ هن لذ هعادياو بتاغلل

 درتالا>_هىلءوءاضّةا|نالطر رهظلاءاقانأما وعءدال وهناه ر ل ,لاسل و ءاضقلا لاطرا ىلع|'

 هدد + هداه ماع عدملا لاق ةاعاط ماكل ءىدانيعأ ١ 2 ونؤلاه لما مانام ال وةلاىلع ماش [| ْ

 تتيثاذا عمده: هدا 01 002 15 اساسا اا لا ىدأال اف كذم

 ةلادعلا
 1 ا ناس



 ال

 أري واتبحاص تف هلثعو عدذخلارمغلا كلذ لثا ضرعتلا نعمو زسك و ىعدملا اور زعب لب

 || ىوعدلا باف ترك دعورف كلذدي ٌؤبو راصءالاو ىرقلا سامى كلذراشتال راسالا

 ْ ىشعت هأشعا نم ةدابشا دعب كلددي رو هيلع ىعدأ الاحو ىعدملا]ا-ىفال:>اب قاع

 هقاءاشام نوعجارهسبلااناو هقئاثا ميظعلا ىلدلا هقلنالا:وقالولوحالف ىدغتءادغب و
 || هرث ددعبهب واشف ىف ف: ملا ةراسبعوذب ريكا ىواتف لعأىلاعتهتناو نكيلاشي امو ناك

 || عمسنالل يملا و نالفلا بحو قسفاانافورعمل#ج رلاناك نالوقأانأو دوعسلا ف أى وذ

 || لعأىلا.هت هللاو اهعامهلفحالفلا رحال لاء اقورهمناك ناواهل ىضاسقلا تفتابالوهاوعد
 ماعلا هللا رفغتسأ و

ٍ 

 *(ىواعدأ امفدف لهذا .

 مدي امورامفاوه حي ه-ءاعدازامو عقالا عفدادكو ميم ىوعدللا عفد اال فلاه 5
 ا !طمع إ

 ل ا 5 عقد 1 م دم | هل لا ىفالا هدد 2 مكمحلا لمآ ع 6م واهدمو 2 ةندملا ةماق |ىل-.ةعفدلا

 ل 2 وعقد اعف 0 هدعب مدن لاهقمال ١ لبق ح6 و هريع دنع 0 ل مالارك اها دنع هناك 4 رشا |ىفءاننتك

 نك-اهنول لاقل هءااتفتليال ههجوزيم لو عندى لاقاذاىلوالا ثالئىنالاراتخناوه |
 || نب لاف و اك عفدلا ناك ولو ادسافاعفدنمب ول ةقلاثلا لمت ملدلملا نع ةقاهنىتأب لاق
 ىفاك هبت ةااوهلا مالا ونياوقاا عماجىفاذكىناسثأا سهلا ىلاهل هج رمدملا ىفةرمضاح

 را لل هسيأع ىضةيالرمسملا ىف ىيندلاف نافءا ربالاوأ هءافيا ىعداف نيدلاب رق أولا ذه ىل ءوةب زازيلا ظ

 ناك: 0 هبال || رمشلا ف هئرك ذاك ةسمضا هلك ملا ىفالا مص كاس ا دعب عذدلا هلع ىذقالاو عفدلاب
 ا ناو هعفد مه هناف ىأ هأ هثرولا د ناك اذاالا مديالهملع ىعدملا ريغ نم عذدلا 5

 ثراولا ندريف ةئرولا دأ ىلع عد مىعداول 00 لكلا ماقم مهم مامقل هريغ ىلءىعدا

 || امدخيصتني ةئرولا دح أ نالرص فاك عمت ىوعدلا ىفالط.مهنوكب رقأ ىعدملا نارخآلا
 ةفرعمل ةتاكماملا ةفزعم نال (اهدحن ونال نمر ذه]وق) مباع وم-يلاعق نيقاسولا نع '

 || قرذلا تمس نءمن تان اًضيأ اهتخنوكي نمرك ذىلع لق ثمل_هغفلا ل_ةناف مادعالا
 || لمثف اذ_ههلوتاطأ (جلا همشعد وأى ثلا اذه دلوق) ةيانع ىلصالادصقلاث سس نال |

 صرخت قامهقي ل هللهد راهكلاان اى ىعدأا هقن دصتىل_ءقهءاءنه رو كالذ لاه هنا

 هعفدى-ىضاقاا ضي لر هءاكاف ناهرياا ىعرملا ن:باطن هلاك-ام هنوكركسن وأ عماخلا
 : 1 1 :١ اهمهح . |١ حورشل ىف "اي يئاغل اديز ريوصتلا قهلرق نارهظن حو رمذلا فك ءايشالا هدهدحاب ىعدملا

 لامزام 0-0 0 ْ قحامتابثاهنكعلو ةهيدودلا ودحمتعدا سد ّص ربزيعلارون ىف نك ليثقلا ىلع لمعت ط 2 1 5

 داا ل 5 ( ىلع وهذ بئاغلامدق وان لمس ال عادبال | ىلءن هرب ول ٌمهمكحْذش و ىيعد هال مكح . ند“

 مكه لب: عفدلا حصلاك هنا ةريخألا نءالق:لصفلا اذهرخا وأ ىف ىف. ا لاكش همذ(ريقللا
 وقم ْ د 4 2 يل . 0 . ٠

 دياز || حباشلا حج ردا؟مئاه هب عدملا نا ىلا ئشا !اذهداو قب راشأو ها لع أ ىلاعت هللا ولانءاضأ
 ةيرجا || بئاغاارمضحن ا مث ىدمالدءلا ىذىلعةمقلاىذقمف ةمو هللا عفدنتال اكءااهناك ولذا ع
 ىلع هلع دما عب رهكرمشا اود راهم ار ةراحالاو نفرلاو ة-هدولا ىفلاه اهفهقدصت
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 لطم 1!
 هدمسسةم دورك د صاىق

 ىلا ضدات ةقسفل
 تماق وها امل ممهملع

 نادمد كك | ىلعتارامالا

 مس 3 0 واختم هص 7

 هأ وعد

 تاو راختسالار كك وف ةرادتلا ى درعا ةفاوةئسا ةرمدع سو ىلع دير :دم هءاع عدم ا

 ىوعدلا عمست امان سانا نيب افور همة ناكو ةنس لك ةرجالا ةلداومو راكتدالا ىدملا

 م ىوع دا عام“ن مع وذهملا ةدملا فرمص" لاىوعدفف ق«-ه_هلع اهلل سداو د 3

 0 اا رهمذ أر . 00 هدفا لا وزوخن 001 0 ,الوأ ناناشيأر

 ةرمش# -_ ولة بدلا لوو قالا او اةافولا نم نم 0 راو

 ةدمووراسدلا نيس نمئروك دااةدملا اهك َر اذا رمسو أ رممسع م ىلع نيدلا ىوعءدوو عمستالة ند

 سمشإالو 0 ال م م ً هي واود

 00 ا مال رجلا مشا اقتناك : هده "ىادأ م. فرصتاذ دا

 ةيرولا ة.ةءاىكو# دلا عام« ىرعسي الف ةمعرم لا ةندماانهناو هغوأب د_هرالثمهدلاو نعانر

 صد كرتادا هناو دا راسه نأك نم ه هل_ثمو عملا ةدمىوعدأل نيكراد / نيغلام !انيقاملا

 و !نمد_سرمشع غلا, ءلا انة هتروح كرتوتامو ىع رشردعالد الئمنينسرمث ءىوعدل

 ىرت ثا اوكالا أ ادد اوعماات دهني :دلاع و# نال دة ثراولا ىوع دعم ”ا13نيذس سن

 0 اداع دس ملا قوة 2و زاءتاسمذ ىرت ثا ىوعدععسأ الل ذكى وع دلا اك رئاذا همم

 ةدأ- لا 52 اهيفو للا نمئوعدلا باك مقا ىلا ءأ | بالا فامكحسم ةاس ةرمثع سني داا

 هملع مكعنا وضاق اىدارارقالان اك وهملعم كحلا لءةباغمهملعى عداارقا وأ( ام

 كتر 1 اما مكملاوةمك ذل لبق بانو ةمع رشا ةئديماانهماعوطاتنئولكالذكو هبامعىف

 ليسا لءكو ىلع ةذدم ءءلا تهقأ ول( مم ء)ةداسا ن هأ ف ر همم قه 2 مك هود وهلا

 ول ءالذكو لمك ولا ىلءمكحي سكعلاباذكو هما ءمككنامك اه اسالف تاّذلامه-. 1 ىععدملا مضح مم

 ىقا موه-ءاءعمكدارخ 1 ايثواو ريضص تام 1 6 تان 2 وه تارولا دس لع ةنيملا تمقأ

 رذعال:روضط انع عندماو ىعدملا باطر مصقلا ىعرمشلا مك الاب اطاذاةروك املاةداملا

 هالة تام ثالثراض -الاهقر وبدءلط دعمةهراضحعا نكعملاذاو ا ريسهراضد-! مك اسللا

 هللعمكح ودها او ىوءدلا هلع ماقماالك وه-:ءبصاي نا مك اءالثهراضد-ا نكعمل ومايا

 4 رذل دقق وهنأ :لعأ وهى هلهةمدخىف وهن مةمد هر دسم أ باش ىف لمس( 2 رز 1

 تماهوه' 8 -ه* غلم ءااذكه:مذخأو هّمردغلاح ف هرمسكو هةءسىلا ل6 هنادم-متاف هد-:ء نم

 ىكاقلا عم-؛له هأح ويامن ءءديف.را رقد ره واقمتسا كلذ _:مدضر عنا هيلعتراما

 ةءافط ٠ ندهن د رشو أك أوه-:مدذمةةهوهن هةداهش لو و هاوعده راع هداه لاو

 قمسدق باوملا نائللا عسفم كلو نأ ولا نااغلا ب فورعمهنالامخلاو هدة ع :
 ىشانقلا ل رع هنأنك وف كلذ ل ف ىلاسعت هللا هج .رئ :امعااد وعسلاىفأ مالسالاو مما

 مهامالتخ او: ةردقلا نيباهند وههمهل حلا هذهل؛هناناالءم ىوعءدااهذهل ثم عامم.ذ

 اوواحفلا هذه لثناوغسبال ماكس ال فامتدقا هجرها ماهقو ٠ :رمشمساولا نييام
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 ولا ندعو عدبلو :دحاوة داب قهلدهاشم تال_ءااروهلاى فرصبلا ل كلل

 عمئاموهرهنوكسو ءائب وام .ههقرمست ىلع هءالطالةلرالاام' هءاعءاوعد عمستال ىعرسث عئأم

 مدع ىلع ل_ءادوهرهنوكسوةرون زملاة دا ىوع الا دكرتلذ ىفاشا !امأو تفرعأم ىوعدا١ نع

 ثااةاااماو تاعك ىدارتدعا مكح هتمعنملاو ءاضقلا ةصعأ طرش ىوءدلا ةذنالوهلّوخلا

 اذا :سرمشع سخ دعب اهعام» نع هكدلامرب اسف هناضق ند-رل ا هرمصأ ثاطل سلا نم عنمالف

 همزابو قانوهطانالاديؤألا لطي مداّوتلا نوك..!ال 11لا ىف عرش ر دعم . خا يك رتذاك

 اهتم عاامو»و ىلءءاوعد مدع عم ةداا٠د هى اهاساال لاو وملذ ىذا !سا وف 0 رفأول

 وهوةدلاهذهءامئأىفامبىلرق أه ءاءىع لانا ىع داولف هدي نم عزو هلل هت ىلا تفتادال
 رارقالاوهو اهء رققك :وعالا )صأ عا“ نم علان اك ام هنال اضيأعم-تالزا شو ر _

 هدب نم عزمت تارعام ىذاقلا 1 رارق الا ناك اذاالادها مثيف ىاطمىرونلا ناسا عملا لو أ

 كلذ ضراءد نك هئرمدأ ةدصم ل1 رارقالا ىهو ه.سةث ىلع حط !همازإ الو هل مهلاطنال

 رادإ !ىل ءهدب ديز عض وندوه وديز نم رادتناك اذااهق لاه ثمح 1 ةءل.ءامءالاةرامعق الظا

 امسحاهاسسةءنا ةدملا ان ىف هئمد:هتباطو ةةسةرعشع س+ ىلع ديزتةدعةدوب رمل

 فرممةىهذلا ونااورك دقرا دلااهتسعهدالوأ تمل اطفاهامسق لوتامو كلذلا امماحاو

 ماها مع دا 1 3 عمت الف ىبعرمش مئام ىوعدلا نماهعنعإو ل_:هديلع عدناو ةئسةرمشع سجس وم رك أ

 2 *ْوعد#ا معن باحأ درا دا !ىفاها نارافرتعمن اكس ثءحاها وع دعست ىل-هف كاداهاوءد

 تا مدعاما قالا كلرهطظ عا ار ولماتفاذنأ حينما اقالطا هديؤد نداء وامن ل هيداعوهاك

 د_:ءىعداناف ىذاقا!د_:ءىوعدلا نوك طرت دف فرش سهلا: دمىق ىوعذلا ْكَرْ

 عمت ءاوعدناف لله: ىوعالا ناالا ةئسةرمثع س2 ىهىتااةدملا ١ث ىف اراىمع ىكذاقلا

 اراه رمض> من رفا ةناسءا'اعهلعوعدملاوأ ىعدملات اك ولامانامزلارو سه عنعالو

 !ذك ها وعد ع مست الؤلل ددعب ذي نأدا رأّمتكسم وةُهسةرمدع س*+- ىش يأ ةدااءانثأىف

 اذاالا ىوعدللا م:ءالف تاازوهبلع ىعالملا ةكو د عاملا ناك اذاوىكدنناىلع ىوات ىف

 راصمم ةذسةرمثع سة نم ىلفأه-ةكوتاازولف ةئسترشع س+ :ةكوذلاوزمادتسا
 هكوداالاو 20 وعدلا كر هنا قصد ١ هنالىوعدلا نمكلذد عب عئمالاكر وساد

 كالذءانثأ ىف هناالازر وزااةدملا ل رواف ىذا لادن ىلوق,تد.ةااو ةنهةرمثعس+خ

 اذ_ه ىلا هد هللا هج-ردلاول'ىدم . ٠ جنن ىفاكد او ءدرع:هتال ىذاةلامغدغع ارارمىعدا

 مالا رادىلاهتهللام_هأوب مالعالاة دال !تارابءموهةمنءاذ تأ اه ةفتىفرهظام
 الار ذ_صو ةمادعلا ماك-الا فة عرش "هللا فر رةتامز"الاري_ةهلانكمل (لوقأو)
 ىوءدلا عام نم عنااةدصىضطم دعب رارقالا ىوءدنا هم وعلمءلا ىناطاسلا فد رمشلا

 هدرتو ا ىةاقلادئءرارقالا ناك اذاالا الث ه2: ءوا ةعج نماهبهلرقأ هنا ىدا اذا عمستال

 عمست مناف كلذباودهشو دوهشا!نءرمض -؟ناكو نيؤورهملا هقخوارقملاءاض أد ىجرسش ل: #

 هرحأ:ساناكو راء ىلءرارقالا ىوءدناكوا ةم .ةرمث ءس+خرا رقالا ىلع ضع ملا ذاذةن.-
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 اراقع عا ١ تاك اا رخآىج سل امل راثلاو قنصل ار ذا 1 فرنصم | ىلع عالطالا عم مآطم ل
 دكلمهنا الءنيالا يدا هيىلعد رضاحهيراقأن ءاههربغو هنأ سما وهساواب وثوأ,اناومحو أ هتجوزو هرمغو |اراقع عاب
 تك اتريداح همي وقوا

 1 ملاورب وزتالاهطق حادنالاك هنوكس لهو َىءا او زنك !!ىف :ةلط!ذكاوعد عمال

 عدلات او راخلات صو اذا الاامر نوكيالاراحولو هنوكسنأف ىأ حالا فال هه ؟|

 ا.طقىوتقلا هءاعام ىلع ءاوعدعهست الذ نري واعرز ف ىرع لا فرتستو كافل

 ريذلا ةيماح فاك اراجولو جالا ىوءدىأ ءاوعدعمست الدوقو ها ةدسافلا عاوط الل

 ل 1!هذه و اولعس دةةىوعالا ب ناك نم ةيريللاهب وات ىفهةمة<ىفلاطأو جملا ىلع ىلمرلا

 1 عالطابد همن راد لاك ةرخوب رقلا ىوعدنءامثام ع دمأ' ل توك ماادرخ رم

 در !ههنءالفاراحولو ىذ-الا ىوءداماو قةلماو زغكسا ١!ىفهقلط؟ اك ىرتش لا فرت(

 ا لو ىرتشملا فرص ىلع عالطالا نمديال لب عما د_-:ءتوكساا .

 ىرهاذلا ىواما ىفائهماةمهماةاث راولاى وعدة عع :ءثروملاى وءدةصص ع'ءامنال م

 ىمحالا لا ,.لايد يق ريغ عبسلانأ ىلع لدية اولولا وك سال قام نا ملم ف ءربعو

 ىه عسب د.قثلا ةدئافاغاو ىوعدألا ع نم علام فرمص# اا ىلع عالطال ادر < ل اراحولو ا

 فال ع لاو عت كل اداها اوءد «بقالعت امال بي رّدلا ناف ىأج الاو بف رقلانيبفرغلا :

 د-:ءتوكدااوهما وعداعنا 0 سو ىرت تا ]| فرم ه5 ىل علطا اذا عمسنال هناف ى :-الا ||

 ع .همأأت هلععملا اورودا»_مت١ قرشلا لدالف ع سأأد:ءتوكس طاال فرمهّدلا ىلع عالطالا :

 مث راف ارالا ىلع راةءهادران:ثاو-ىفرر# هد -ااهذهناس ماع عمام متعف رفلاهحوو ٍ

 هلل-دنع ل ههصنو كاذديؤبامربوذّءلا باص ىزغلا ةءال_عااموحرأ ىوادةىف ثد أ
 ىقفرعه5و روك ذ1!ل_-رلاو ه«_ئاك راجهوتاو:سش الث ىلع ديرت :د مهنك رادىف 5-5 1

 ىدااذال_يعةةروك ذملا هداف هقرمصت ىلع هراح عالطا عم ةرادعو امد_هر 0 زااثدلا :

 ةدوك ذااةدملا ىفءايوامدهتدملا ىف روك ذا لحرلا فرمص:ن مرت ذامدعب هضءوأ تدملا |
 اهعام“عاع ىتنأف رك رظناف ها ى وهفلا هءلعام ىلعدا وعدم م-الباجاال مأها وعد جوست ْْ

 مئومك أوأ ةنسةرسشع سه ىطمنودبو عملا قب تمدععم فرمصتلا درععبي رقلاريغ نم
 يلع أ ملم سدا ف رمصمأا ىلءعالطالادعب وا ةةس نيالا ىذمدعي ىوعالا عام-مدعنا ىلع ءاأأ

 د هم>[هأو ةطاءو !عماك وعدلا عاعم ع نع هاا عن مد رد عوهاغاو لذة قاسانالطب ا

 روزتلاع هب عذملل مه ءاهتءا:ل قام ىلع لديو همزل. ل هنالط مك كل :ناك ولو هزلي مصخلا هب هن ّْ

 تيأرمن نامإلا مداَقَدب طق_بال وانام هاءثالا ءاضقىفامد ريالق ماك ل_هطاو|
 ىلاطل سلا عي ا ىلع امنمءاضي أس دأو ىوعدلا عذدل-هفل بقر هلافءان اةناع حبب مهلا

 كالمالاىف ة:#س ةرمثع سد هب ىوعالا عام“ م هناضقءرسصتزع ناطاسأا عام ثوحأ|

 .ذ_هر ركن مدءاف تدرك ءاهقفلا هماع صن ىداهتجا مكح وهل. فاقوالاىف ةةسنيثالوأ|

 اذ_هىلع 106 وتأ) ها باهولا منال هللدجلا و باكرا اذ_هتادرفمنمهناف "هللا

 ءأ وسو ةنس نين الث ةدص وأءام .وامدها مذاق رهتم هع ىعدملا تاك والثهارادرخآ ىلءىعدا ول

 ىعالملارامف اشي وم دهالبولو ةم_سةرمشع سة و أى اطلس ىو مالب ولولالملاو فقولا هم
 0 يرن فشلا

 هاوعد عودت الع سا العب

 2اال دلا

 راسحلا ت بت رؤس دسعبال

 ْ تكساذاالا عسباانانضر

 فرمهءاأو ل م ل قأأ قدع

 هاطم ؟

 ثروأ ا ىوع دة عع امه

 هنراوئك وءدفمم منع
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 عاتملبالا ع. ىلعتاك تاىأ(بك ارلا عام لكلا ىلع ا هلوق )اثم ارمعب ىأ(بك ادأإ

 لاقةلسقلا اذه نمل اسم عما ىفرك ذو ىف الا -هةااىفلا-اهذهع.رافتماق فاو

 ند نامع يضع قى دوف يطام ندا مم رزهلال ىو قام :,كلنشس” يع وطا طوق ءامَقلا لطاناءاًضَتلا- هتايتعاتس للا ملط |

 ىلىه)هق:ءلءىهىألا 250
 لزتسملا باص اهاعداو --

 ىعداف قمقداممةئمةسىف رءاوهلوق) هاعدافلاةءاذكو ةئنْر لارض: ىهىلوالا اياعبتكو رك نااريعهذ) وه ىذلا نالببر بلر بحاصل هذ دام !ةضسأل خسنلا شب قو ة يمص ىعو ىد- ىلا ىنذح.ذىف اذكه (ىهذلا هلوق)
 اهيفامو ةذسقلادحاو لك || كاب (بذصرخآو هلوق) ةبادال ماجألا لزم ةنم لل ىهىتاا ةفدلاكاسام هنارهاظا(كسمب |

 فرعي رش الاوقرقدلا || اهدلوق) داستءملا فرسمتلااهيقنوفرصتملا مالنيتابلا فالك لم .هلا ىلع مهربجأ 2 فرءيامهد_-او وأ ايف هلديال هنال (داءالئثالو هلوق) اهنادقءأي رد ىأ (اهدع رخ اوهلوق) ريأا ىلع
 ىذال قءقدلاف حالم هنأ : :

 ةئيقسلاو ةعمسب فرعي || * ذل اريعولا بك ارالفىل_لا نءئ لالا ىلء نكي ل ناو بك ارال لالا عيه بك ارلا
 الع (حالم هنابفزعي نأ 0 وداد مكلانارهاظاا و بيطلا وأهلاف ميا قولا هلق 4 «ببلعام عم هيلع بكار
 بك ار اههأولو رهاظاا رقبلا فالخب هلوق) عجاف توطي ف دك عادلا قافاتخ ا نافدياقلا عانت .ر كسا ىلع

 بز رخو كسعرتاو ةاشدوقي ناالا قتال ىهةقداسرخ الاو دباف اههد أ ن الجر اهيلع ناك اذاىأ (ميغلاو

 اهنوءديمهلكداهدع رخآو ممغلاوأر ةملل قالا نوكيناالاىأ ىلءملارداون نع رحم اهدحرتاشلا 17ه نوك.ةفدعم ||

 قوس'امكح عطقناو اهد-وتةرقيلاوأءاشلا كله نوكمف ةرغا وأى أ اهدوق» ةأتةق
 الوان الثا ةنالثلا نعد ىوهذ 7 كل 3 َ ١

 (ر.كال دب زخىف« هاو هأوق) ١ مانعغحب اها م الك. هءاعواه دق قانا !نوكحيرو
 21 طقدوةب ل>رد# داهال د

 ىلعنا بك اررخآو ىلبا ْ :
 اياكت كارلا ءاتم وعلا نمئمهسعمو عانملاوأ ةضدلا وبهذلا ع.ميب ىداش هنا لخادلا فرعةلزغمىف لبد لحد
 ٌئئالثاو هريحادئاةئاوهل زرنا برلوق لوقلا كلاذك نكي 0ناولزن1' بر قد هدالو هعمي فرعي نمو وذ هام داقّئالد

 2 اروهام_5 0 لاذ عاتملا نهال عسب ف ورعمودو م رقدأ 7 عام هقذع ىلع ونانئارادنءح رخىل- .ر * ||

 رقيلا فال دئاقلا قاملاو وم“ هيفر»:ملثاو هيفر*:ىذالوهت ه-هعدي ل ما1او اتم عاملا كل دزادلا باص

 هناءوش ىف هاو فلاو هم نيئالث وان الد ىوعدلا رتل تجر ص رغا!نبا نءرصأا ىف لاق ؟ ها رادلا ب ءاضأ ١

 ىكالا مدع ىلع لد نك.هلاعمىوع دلا كرثزال ءاوع دعمت ل عدا مث ىوءدلا نم عنامهلن كد لو

 راثلامالك لع كرو ١
 حرا ماكل لاو اارثك دق رايعام«مدعةبقاعا وطوةساان*ا طقه فسد هناق هفةلاخعال طو دما

 س+ اهل ةنداح عام« مدع ع ىلاعثهقلا هدب أت اطلسا! نمىوسمنا 'دور وعم كلذ نع رهاقلاب

 هباهس لاو يملا هنا زخىفام ىلعا دامءاهم ؛ثالعاهعأه مدع تنأدقو ةئسترسش#

 ىأررخآ ل برو ضر أى انامنفرمه: لجدة. اولولا نءةيدما لاو ها لعأ ىلا هتو
 ةدااىذم 1

 فره ادب ىلع كلرتمتهدأو ىوعد كلذ دعب عم: لكل 3ىلءتامو عديلو فرمصتااو صضدرالا ئ

 ءاطم# لوقأ مالك د_هبةيردلاهدوقعىف ىلا عت هللادهجر دلاولا ىد._.لاه مأ دهاش لال انال

 عام<نعتاطلسلا ىسمنا نين الثو هن الث د وأ هس نع الث ىطيمدعن ى وعالاثا لوةءااهذهنم ىلصا+“لاو ع

 ذآ قوامها دلو انو:#وأادبصوأ ايئات عدلا نوكنءرذعالب كرعاا ناك ا ذا عم نال

 نكملا عمتدملاهذهاهكرتنالرظاناهل سنا فةو ضرأ وأ .:م فاسدا يااا ريمأ هدلع يعدملا

 فرمصت ىلع اعلطموارظان د ناك اداو طوسدأ نع ىماك ارهاظ ىطامد_عىلءلدب

 نس ةريثع س+ اهل ةمداح

 ءاطم 3

 ىةذمدع: ىوءدأا دل تامولادكو ةصالخلا نءم اك هةثرو ىلع ىوعدلا ععسال ه.اعءيعدألا تامتاىلا<.ا ع. ما

 ثلرتلا ناك اذاةئسسْئال ةدع ريد ةثال هنا ود٠ةب سدأترملا نارهاظلا وةمجلا ولولا نع سهام هتثروى وعدعم-ت رلىعدملا

 طظايا ا 1531 0 3 ع 0 هز؟ وع

 حي صضراوا هكوشاذهءاعىدااو!ىلواموا سار انون<#وأا.هدوا امم اعىعدملانوك نمعرشر دءزل»
 0 4 سف



 ذيال ة.تجأثراصامنال

 لكشألانا انرك داقواهل

 فىهو تامولاما هثراول
 هناكفاها لك_كافتدعاا

 ولو امثرال» هدي . اهةلطرمل

 رجاةسلاورعؤاا فادح
 | لوقلاف تيبلا عام

 | سداو هن.مإ رحأت_سمال
 بام نمهءلع امالارح وحال

 فاكسا فاةتاوأو هئري

 ةنك امالاثال [فراطعو

 ىىهوني راطدااتالآو

 الباه منن ىوف ا.ميدبأ

 اه-متملكل طصإا ا رظت

 لجر) جارمسلا ىف هماقو
 | ةجاحلاورةئاادفورعم
 هقدع ىلعو مالعددسراص

 هاعداق هرادي تكالذو ةردي

 هاعداوراسلا»بفرعىل-ر

 ا فورعمالوه'زادلا حاص

 | لزخمىف سام اذكوراسدلاب

 ةةيطة عا لكو لعر
 ا

 ماطم ١

 حراشلاةرامعىلع ف رون

 لطم 5

 حراشلا مالك ىلء كرو

 ءاطم

 رده ١ بحاضص ا

 ىوعداا دك طرش نم

 هلاحرهاظ ىعدما بذكي :نأ

 "ىرعدأا لرأ «ةيقحب مدتدقو
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 نااناقا قا ءق هذول ١ ه::رولو لوقا ل ماع (ةمدأ تسوأ آترا هاهعال هلوق) َّط هتراوللوهل ع اذكَة َ قالطلاق 1

© 0 

 وه وأ ل مأت همق مقاوم م 3 ومدعام هدير ذ عاما نالح 2 للا هنز ولهمفل و ةلاتاك_فامها حاصلا أ

 ىألوتف ةأرملل لككملان 1 ةدعلاءاًضَقنال_.ةتامزناودداواق ردم ةمنج أت راصامن دال ْ

 قاطيلدتا 5 00 رس ماةدعؤتامثاوح وزلاةيرولوهتءاسنلا ولاحرلا اعاشمن مناك :

 لعل (نيراطلا تالار نك اسالا الآ فهلوق) تاز رخغا ىف كلذ ق٠ 0 ا

 عام رهاظ ىلع ةراسمعلا ا رتووأ قعمىلءواولا لحث لولاما نملا ىف ان ىقااىشو قمقدو ْ

 اكرن روحه: فاكسالا تالا فص'راطولا وراطءأا|تالآ فم1فاكسالا انمطعأ وأ

 اديلعركعيو هل هبامودل قام ع رفاااذهفااخنوكي ولا نم رهاظأاىلوعلاو نادص الا :

 لاملا اهبدارملا تار هاطااو سو.هأق ها راس دفال [ةهيسوأو باهر دفال 1ةريدءوأفناأ

 ىذلاك ا ا (هرادب ديدالدو هلوق) « مشكلا ||

 طرعأ' :نمنامالغاا عرف نهتطرءسا دقورهلا ىف لاق لالا رهاظب باصصالا همف ل عاسمم كعب ْ

 56ه

 ة يشب تراصدق:ةدعلاءاضقنا دهباما هحاكرن ف ىح رتامول ىعأ !لودلا

 رهاظلاهة دعا ءاضةنادعب ةنك اسد - : ولاما تدبلانع عاسمملا ت تكرتو كفتنا اذ ااملءلر#

 هقادحرالاولا ىدسلاق درصلفامسول حاملا فا واوةلوتلا نركب اهدي قفا عاد ا1ثااأ

 هلعادطاةسا ىلوالا (ل انرك ذا وهل هلوق) كلذ ك.ةانامولا مما لماعتلا ن داق هوىلاعت|

 ناك اذاامىلءلز# هلعا (ملاتامولام اهو ) معلا ىفرك ذيل 'ذاو هدعب هتثرولو هلوقن م

 نيجوزا»منوكسحب دق محلا ىف لاق مترا لءاديهلو.ةي ل اعتىل.ادب توا ص سم ىف قالطلا
 ع وزلاثراوأ لكل لا نافةدعلاءاضةنادعب حو ازلا تامو ضرملا قاهةاطاذ' ا.عزارتدالا

 ةناللا ىفاذكق الطلا لمقحبو زلات أمولام ةلزخعا ده ناك هم دم نك: لف ثرتاهت "م الة قماح

 فص القت م ضرما ىفاهةاطهلوقب لح أ هنا الا: هحراش ااهلقن ىلا قة راسلا هده ١

 اناهتدعءاضقأ ادد ١تامدقو هضره قف وأ +7 ىفان الث اهةلط هنالءناورهأا نع أاهدعب

 ةيئاللا ن لا ا | 8 ةدعقتامناوهلرق ع نا نكم# ها

 هيلافاظم تيبلاثال( هني, 0 اميل لوقلاف هلوق) لمأت دجشم وج ودوهلار

 اناث امثالةدرف رهمم نب راطملات ال وأد رقذم دة اسالا تال[ ىف هلَدخا ىأوأ ىء؟ واولا

 تاكوام هي ديأىف قيقدف ةوأ اه ميديأ ىف أ هس افا: اولا اهم مم 0

 نءذاك داقو رةدأ'عئابرخ الاواحالم اه_هدسأ

 ةنسف_هىفافاا ولم ا نانيدرعل طعن د هنأق زهق < يمفاقاكتاا داامف ةالد

 ض ذاملا مت سقي و.قدلاو : همة سلا ع

 هنال (خحلاامهتس ىهذ ه|وقر عدجارو لأ هب فر عام لك انا ىضذةةنعو رفلا . : 1: نال كلذ

 هيق سنك ىه (ةردب هقذع ىلءودإوق) نطقةنو ىل- انا مح ديالف عبملا واهدشلا هدخ دق

عتاشلا بتك فهن ح رصمو٠اك هلاحر هاطعدأ1'نذكيالتا ىوعدلا عام“
 ىداولفة.

امامدقو اهلباوج الف عمستالء سم نمو أاضر ةةوظعالاو مآ لر ىلع رث هاا ارهاط مسقف
 

 فئاطق عمملاو 6_0 دةقءطقلا (ةقمطق هم :عىلعو هلوق) ؟" ىوعدلالث اوأ كل ذ قة

 حا ص لك ون ونا فئاطقااه بكم واكمل وفءطق مج امماك فص و ةفيصص ىل_ةمفطق و

 ةرن)



 اههءلوق) قدلا' حرمت رم دامادلا فاك ر نك تاع ااونوذأأ ا اههد:ءومامالالوقوهو

 ( رع ءالوةاافهأوق /وق) تمدقتنافرمصترثك اوىوقأرش اديئاهلوةريءما ديا هان نال( اك

 مالسالار فرك دامىلع عا2ا!قاطمىف فال: حالا عوقورىلا رعشم لكل اهلوةوىلا:سيقاالاه

 ها ةاك.ثا'ةءممالاف فال_ةخالاناك اذ اعهدق قناقطا ىف. نكحفا ىدملا ىفاك

 ديت .ةتءحالديالدا اه« .ةروأناك ارح(توااىف ع ا, هلوق) دو«-_بااوبأءرك فرم

 مال_ الار دصو دءه_ثااردصا ريغ هلا عءاسللا وهباد_هااىقدرك ذاذكد ضراءمالد ىل 5

 هلوق)درد ها ءارلااممتمرعلل ىنار ةءالاود © ةياور فو اخ داهو ىناول ا ةعالا سع*و

 لوةلانوك ىحو ةَداشاا "هلم .ءال' هلع تمءالديالوهلوةو ىلوالا هل بدال 'لء(ىوقارحلادينال

 ااك اذار دينو ةرهظتا فا املال درعا اوأرخلا ىلس! ناك ءاوس امه دحأ تاما ذا اذ ىبعأل

 6 اهتاة ب ص رتولىأ (اهف:تراسدخا ددلوق) عجاريلف هد وةعمأأ باص هقشدعو

 هلال هالو ءقرلاو ةَةءةر ىهوهد_.ءهققتا (لجرللوهذ هلوق) ام.ف: ترا هشاق هصاكت

 هنال راةخالاد_هد ول وئاذكمكطا لب قافتادمق هنارهاظلا(امةئراتتع نا لبق هلوق)

 ط لمأ:ةدااءاضقنا
 ناك ولو جارم ا١لوةهديوبوقادألاوقامسأا نمو هموهاك ةرح .ةةوامال اهالصاماهاو

 عاستمىفاةامخا مث كل ذل ةَتةمعا دقودإ اومأوأ ةرب دمرأةمأوأ ةمتاك_مةأرااوا رح حي وزلا

 ىقلاوه ها نب راك همقا وقد هيأ دوسأام و لدحرأل وهذ قدها ل_.قان'دسأاق تددبا|

 حاكفلاو 4 : راو قرلا فاهممدن ع زانتلا عقيولا ذا سهام عجب ىأ اذ_هنال_ءاغ رصأا

 ناةفتملاةأ را تماقاف :ًآماو ل_-رديقرادلا تناك ولو ةيئاحلا ف لاف عةو ناق همدعو

 ,هردفلاباهجوزتهنأ عا 1 رااوهلرادللا نا ةئيملا لدجرلا ماق أواه دمعىلبرلا ناو اهارادلا
 تسال رمل تالا هود . حاكنالو ةًارحال لجرلاو رادلابىذةي رحدتا ةئيبلا معي لواهبلا عفدو
 ةشتاطدقرلاىضتاذاو قرلاب ىذق د .و هيرطا ىلع ةئدما م 0ل->رلاو لل - رلا فر ىلع َه د يمل ا

 رادلا ف لل_-رلارأ محاكر: اميضق لانالةأرمالر ادلاب ى ذة: و 5 رأاح اكو لدرلا هبرع :

 ماه أو اهدمع هناواهل عاتملاتاةمدملا تءاقاق حاكسنلاو عاملا ىفافلتاولو اهواوة ىف حوزاا
 ىلءنهربذاو اهلاذيأ عاماابواهلا دمعي ىذقي هنافاهد ةنوفلاءاهجو زرت هنا ول عاما ا نا

 ىذت داك .ثهناكن او ءاسنلا عاشم ناك نا عاش لاوةأر انوي ر ملا د هل ىذةل_ هال ارح هنا

 د.ةد_سادق )6 وزال لك_ثلافةدملا تةمواهةلط هلوق) ها اهأعاتمابوةأركابو هني ردع

 ةياكناو ةجوزارامتعاالو جوزلا ثراول لك- ..ثلأل_هسورةدعاا ادةئادعحوزلا تام

 (ثوا افىمألو : ل : بنص ريشأو فا همقو اممنمىعالوةااناأك اذانادمعوأ ناك ارحهلديالف تءملا اما زيمح

 ) || جو زال لكما عب (قالطلا ىفءا:ةدوام ىلع وون هلْوق) ةدانزب

 ْ ىضةر اما يلة لاو لصالا رس هنا ةئ ماه أ لج رلا ناك ناو رو رح اورادلا فل- -رلا

 رادلا تناك اميديأىف رادفناجورلا فاةخاولاك اهارادلا ب ىذة ف ةحراخ ة راو دنسحاص

 1 اذا فهل ملا ضر ذاع ردا يحاصوالوأ حاكما ماقهلوق ف قراس ساامموعتلا نماذه

 ١ وكن اذكذ باوطاوة.طرمشا1و اك هي رقغا !١ نع قايامرت [ىلا ةسين-تراصا مالو ست

 وحال ل وقااف) رملاك امه

 ديالو ىوقأ رمادي نال

 (ةمالا تعمر بهل :

 ةرب داو ة-.:اك وا
 كاف اه

 وهف قد وهلا لق ت تددأا
 تالبقهد_هدامو لد“

 ىل-ءوهف 2
 (فالطااىف ا ام

 تدءهواهةلط همؤو 1

 جمزالك كاف ةدعلا
 هدهر هةئرولو

 ترا“ -|و



 ثوكي ع
 3 2 7 دزالتدملاو

 تحولا و و 53
 رع ةنساها

 م ناو
 0 0 ثلا اا
 اههاحامإ) (لكشاا و

 دلو (ىعلا) هن لوقااف
 تاامو سفاتلإ لاو جو
 يأت الاهوامهني لع

 هه كا |
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 اناةحاولىأ (جوزالتتءااودأوق) اًمهأدهى رع نائما شدا ىذلةئدملا تناكررك-:ءال

 اهيفو ةيناخ ةحراخامنالاملاهرمي ىضقا:هربول يدع دي قوامها حلا هلا نم هنالهلوهذتح.ءلا ىف
 لوعيىذللهامتشالا دنع عاتملا ناكباقااوأ بأ هل مءىفنباك د- ألا .ءىف سو لا ريغ ناك نا
 تيبااوهوأ اها لصام لك ىلع تنعربولا ذكو'هاتدما!نوكمف ىأ(ةنءاهانوكيثاالا وق
 ناورادلارك ذيلو ترم ديحاو فقسامساتدءااو حايصم فورعمرعدلا ثنو نكسملا

 ىلا_ءّدهللا هجردلاولا ىدمسيإةنامل ءادبتدما !لدمدمكح تارهاذظأ اهراقعلا ىف الخادناك

 تيءااورادلا نان الا فرعلا :اىفاكلا نع رهأابحاماذكو ح ورالاو لوخدلا ب انف

 (لونازذ ِءأا نيب وادهنببقرقيناالا ها ىوتنلا هملعو رادلا نك لدن !تةدفدا و

 ىقلاق دجلاهقوءانمدقامءديود وامهاو5 ىلعحيو زال ماركا نعانه ح راشلاهلق:ىذلاو
 اهننسة.نيسنجالاك اهمافاءعيديأ ىف ناكو تدملا عاتمرمَغ قناجوزلا فاد اذار هلا

 ىمالك-ا'نال تددلا عا مىوعدم ىف ل ديل هس فز ذك امانوكي ملا ذاراةءاانا لع هب و هل

 || تيياانهريف:ىقىلوالا نان ءهانمدقام ثدبا! عاشمرو سف: تاءدقو طقنتيملا عاتم

 || فان ااذاو رصأ!لوثذا لع كالذك تدءلا سة: ىف ىفالدخالا نمءانرك دانه قنأك اعو

 د زيهتمف أه وكن سس مق اها -نءاس راخ ناك امهدا را ثنملا عاد ءرهغ ىف ناج و الا

 (لك كلا فدهلوق) نيمسولم دةنامىأ /اذع دهلوق) لمأتءلف هما نيزك اساناك اع راقعلا

 | هلوق) ط هبيرصةعامذ اممملكللوذااناىأ ىوج صام ىلع لك اا ريغف باولو
 || هن.عبىأ (ىعلل هيقلوقلاف هلوق) هيرب ملا ىافذ- ىلع لكما ادار حالنا (امه'طاصلا
 توأال-.ةناك امىلءوهف رخ دالسإال و ا.فهدحاللدااماماو ىى::ءرد ت.ءالدالذا

 ةحوزلاثرا وةشمدإ لدعي هنأهماةمهراو .وةدهلوةداقآو قع همأ هءاقمدعت روموشيو

 اناك اذااوث مالكا نال مالا بانال اذهودي ل ق.ةرلا نال(ةمق رواو هلوق)لاءها للاصا ا ىف
 ىفقاناعىغتساوهنذ حولة هيلعو ةمث“الا هلثملا ىهفاك وامامه دحأ ناك اذااماو نيرح
 ةعستدلوق) داهتجالا بارراللاوةأةءيساهيفىتاا ىأ (ةعب لا ىهو هلوق) ىلوأ ناكسانا
 قايلاواهلثمزاه+:ًارمالف و. ىألوقىلاثلا مامالالوةوهو بالا ىفاملوالا (لاوقأ
 اهيلعاماهلو هلهلكعاتملا ىلا ىف أتت الوقثااثلا تولاوةا.لا ىف لك ثلا ىف ىسءيل حرا
 هماءامهلو آيا هاكىرمهءل!ن للا لوقسماخلا اءموهكيرشو ن«مْنبالوق عدارلا طق

 توملاوقالطلا ىف حبو زال لك.كملا نادت ل وقعباسأا 2 رما تدي ار رش لو سداسلا

 هللاىذر كلاملوت غساشلا اه, .لك.ثاارفزلوةنءامثلا لك.ثيالامثمامالا قفاوو

 عمداراوه عماتلا نا ىنتعالو ل.كالا ةنازخ فلا وقالا ىك- اذكهام هند لكملا هنعىلاعت

 عاتملاف أ رااتءتدملا ناك نأ ى ريهملا نسلال وق لع وةبافكا١نىف لاف ردا نع ىاح

 و دهلوق) ها هلدلك عاتملاف ح و زاتدماا ناكنا و هندي باس" ند حو لا ىلءامالا اهلهلك

 رك ذو عماسللا حورس ةماعفاك (توملا ىف ىعللوةا.اا ىف رسل لوةاافاك واماه_هدحأ
 ىانه لوةلانا مال_ءالازفلرك ذىملاىفو اًءاطمرعأل هناباوصااو وهس هنا ىسرمسأا
 هرثأ نود|باعأ ىةقافةءاعا'لوقةباد_ولا فر اا نكسا لك ثلا صوص ىفال لكلا
 يا لل ل 222222222222222

2 



21 

 : (اهريعورردد]وق) لمان «..!ءديدل هنا عمهرهاط رمىوق أو رهظ أ اهب صةةعافاهرهاظ نا

 || لج رلانوكيناالاىأ ها رخ "الاسلام عسب وأ ل هفياممملك ناك اذاالارردلاةرابع
 || ةأراا تناك اذا اذكواها نوكي الفاه رخو لاذ لا و ىلا ا وءاسنلا متاوخور واس هلو اغتاص

 || ىفاذك اهدحو لاجرل بامثوأءاسنلاو ألاجرل' بام فرت ةرجاتو ل اجرلبايث ع.دنةل الد
 || ما ةلالدةأرملا تناك اذا ذكورردللوقىلاءتهلناهردلاولا ىد.. سلاقةءادهلا حورمث
 || هلمق هلو ةيءاسنلا باث عدت تناكص ولام ه.:محرخ هناالا اضن حو زالهمن لوقا ن اهانعم

 || قريمضلا لها ذيأ هاا ذ_هىلعح راش'ا مالك لب نكمي وهل زا مقام نملك لوقلاف
 || ىلعمالكلا لج وساللء لست الني رداظلا ضراعاهلوقمت حوزلا ىلا اعجا رهلوقلاغ وق

 || م.بلاودءا|نارهاظالدوعتب عسب حوزلا ناك اذا هنالذ لوالا اما عملا اذ_هىلعوأ هرهاظ
 || اذاال ىل التريث امرك ذات وكلم حج ريالق عسب :ىه تناك اذاالا ضراعتالثدحاورهاظال
 || جوزلا ناك اذا هنالذىناثلا ام أورتا ماا لب عيجرتلا ىضتةءال ضراعتلا نا ىنءاهل طصبامم ناك
 "| هرك دام ر(ل وقأ)هينتناضبأ صالات ذك. 5 ىه عمت تناك اذاامأو صاع ضراءثالذ معدي

 |١ ةأرماللوةلان | ىذ:ةرام ةيافكماا ىف كسا ةاهتلا ىف حرص ةءانعلا نع ةسملال.:رمشاا ىف

 ” |١ ملا وعردلاوراهتاك ءاسال ملصبام و لاح رلا نام عصفت ةأرملا تناك اذاالا لاف ث.ح

 ؛| اذاادكو لاه ىتايزلا قللثمو ءا ر-هاظلاةداهشلا مفاها وةلوةلاىأ :ارداوهت لطار

 || ناوتملَث !١ ىفنارهاظلاق ها كلدؤفهوقلوةاانوكياللاج راللصيام ع ستة أرلا تناك
 || ةأرملا تناك ءاوسدبا ثنا فو هي ص ةخاس:: ل جراللوقلانأل داس او(لوقأ) ها ررصأف

 1: ٍإ ىفاهاك سامحال' فلل وقلاف نيلوءاسنلا باث ع وأ عنب نا كس 'ذاوالوأ ةلالد

 ْ هلوق) ةأرمللو لدرلا ملص عام ىف ل وهلا ىأ (امواحلادل'ىفدكلوقلاو هلوق) دومذملا

 || ناك اذاام ؛مالك لهو دابحا ءاىواعالا ؤلوةااوىأ (حرزلاديؤ اهديىفاموا منال
 اهفافز' لاى ةأرملات:امولةناز طنا ىف رك الالاهنك.ا هكلوةلانوك.ذ فافزلا د لءاىف
 || حوزلل ني قمليامو ءاضألا ىلحو شرا! نم تقبل عاستم لهي نا نسحتسإلال هسه ىف
 : ناالا اهلثمزوععاماذكو ءامسنال فدع اومد_اوشرةلاوقررانالاو مقاول اوسفائطلاو

 اًذاام هلامها لد و امنوكن مس سويوبأ كس او هوهفاهتم سند-ةرااةورعم ل رلا وكي

 || ناك اذاو4لوةاافام_هاطصياهذاممتايس لااا خا اذا ذك ف فافزلا هل -ءلا تو مناك
 |١ شرشلا نم الات فرعلا تاير اهوهشو شرغلا ىفاهالوةااق ىفاذزلا هلا ىف فال الا

 |١ هلل ء.كح-ىقصأد>ونأالا ىوتفالهداقعءا شوت راهب نأ: مد1ناو قيدانسطلاو
 : ىلك الاةرا.عة دعب سدا ةصالعلا لاذ كتل رع عمت ةهفالم مامألا نع ىافزلا

 || مالكا ىلع درو لاو باوج (ملامجص:ةءامفالتع هلوق) ها هسيقل ماني نا ىبنق
 1 ن وكب حج ونرلا ديف اذ ديىفام وةًارااود_ءااىذل ىواعدلا فل وقااناك اذاهرب ر-ةةىداسلا

 ْ (ةجراغا ماله إوق راه رهاطىأ( ود دهلوق) 8 هدي هنالامب ص” ا ىفاضإأ حج وزالوقلا

 |١ نكس د_ءلاىذة ذم ىلعةمدقمح راخلا شب وهدي هنالدل ها رعاظاا ذا رهاظاارا.ةعانعىأ

 كالميسو جاتذلا لع تناك نافقاطملا كلا ا ىلء ةنحءلا تناك اذااعد.ةءاذهنامدقت

 ل هرا ©10/
 ل ع مع

 كد 2 ٠

 هيانةدرع .
 . مال
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 ىهوىك_سااىف4 ع وهو دياذدن وك-اىأ ةئيباهانوكينأالا ح وزال تتباا نا حراشلا
 هلدأر تيبااثان'أ و 7 ا وماعطلاك هن عفت ام لك ةفاعاتملاو ةشاللا هي لاعأت قءهمةسراح
 || فاز كس ةعتمأ ع+لاو كل ذهّتيطعأ اذا لدم +-:«منممءاوهو دازلا نم دب عفش
 ىقناك اما. :هوهعامىف هلوقيدارلانارسهطتىذلا لوفأ ىلمرلا لاه رع حاملا

 فاةو هءاعءبقاءد اء عيديأ تناك تاه فاه وف رمصت وأ هملعاميديأ عض ر تثامىأتنبلا
 ىداا لودي ذخالا فاهمدعو دءلاباءلا اذ_هلئاسمىف لءاعتلا هلع لدن ف رمهتلا
 . || لصيا مدوةنا!قةئلارالا قعراشلا لعل وأ )م م رار هذ وأ ءهلوق) ها لمان همدعو

 اهلملاصااو ديد عردلاو سرفلاو بتكملاو ةقطئملاوح السااو ناا.طلاوةولقلاو

 ةأراارق: ملاذا هلك اذ_هو اهو كو لاخلا“ ويل اوءا اا ميتاوثورواسالاو عردلاوراسهلا

 لاهم الا تءدا مثح وزال 5011 ناءت رة اهمالاها وق طةسدل ذيت رق ن اقهاركشا عادلا اًذهنا
 ةئدب نمديالف هباهرارقاك ناك هنا رس ىلع نهربول هنا كذال وةننملانالا لاَقمْالا تشيالثاسويلا
 اهيا لاقءهالا ىلعة ندب نمدي الفال ؛ هممت رشا املا تءدااذااذكوعئادب ها اها 4من ىلع
 : 1 كالذا وك 1« هنا ىلءال_ءادك | ذيها طرود رشعاوهءانةمانو هالو كلْذوثوأ مهند

 رق: لاذاهلك اذهوهلوترهاظو(لوقأ) رع ادا يه كإدبَتدمذ أد قو ماوعااوءاسنل ا هموتف
 ةيحاولاةوسكمابا.ثنءنكي لاس هدة” و لمان ءاسنلاب ص:خ اس لماشؤلسا ةأوملا
 هب راحاتد فو اهرخنا تانءلازعهستب وانام بان نمة-.:ةاانءرصلا فو ىلءان ح وزلا ىلع

 1 ةعدانا تن 3 هدينال هلل وقل افاهاعدا ْمَت تصا. هنملاع حي وزللا وةنسا مدد ل اواهعمامل

 ها هاوعدلطنبالا» -هارصإ اماه ندع حولا توك -ناملع هنو ها لد زاادج ون
 (ميل طم امثهلوق) اههلهطاصتي راملانالاهاوءدالوىأءاوعدل ط..الداوق (ل وقأ)
 ىأ (هلوةاانهلوق) اهالادلا ودا لاهل !نيب فرهذلا مد_ةنو هسنمععمام نملك ىأ
 : اهديفاموذأ ران الهرهاطظ ىلعاد_ه سدا الم رمشا| لاك نيج وزلا نم عامل وأ ل عقد ىدال
 || جوزلا دب ضراعهنال اهب رم ةةءامفال_ع دا !يدحاصا ىواعدلا فلوشلاو جوزلا ديف
 حد رشااهملعامف الخ هنكل ةيانعلا فاك لامهد_سالاصاص:تالاوهو اهم وقأ وخام

 رهاطظو امها هتءااصرهاظىأ (نب رهاظاا ضراعتل هإوق) هنالخع علاج رمص د بف
 وهظ للا اًذهبو هدي ىفاهدب امو ىف ودءلاراءمءاىلاانعسرواطقاستندعم وأهءانطصا
 || المان ني رهاظاا صراع لءاعتلا نأ لءاو لاك هناف دوعسلا أ ىد.سفقوا هج والهنا
 | ف رتفتوادكم امهدسالا ج صام ضراعتن وكبنا لصي الدو هلا ىلاب وس ث. هنال

 ليىأا يعض راعتا ا لمحت هناف ها روك دملا لتلعتلا !مةددحا مقر رالاة راع تعا رع
 لوالا نيه ول هلع ملديال حراشلا هيلاعامت !لصاسألا و للهأةءلفدملا 2 رااو طةسموه

 ' | ضراعت الف د اوره اظال ع.دما اودءاانارهاظ هلد مشدد لدا عمد ح وزلانادحححاذا

 ضراهئاا نا ىلعاها للصيام ناك اذاالا اكلم رتنال كالد عدت ىهتناك اذاكلدكو
 عت ىف تناكناو ضراعت الذ عب حوزلاناكاذا هناىنادأا رتاهتل ىلا عج ملا ىذةةءال
 5 ىونأو روظأ ع... و لءغي ىذلارهاظ ناللاقينأ لملعتاا ىفهج والا دءامسو كالذكن
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 ١ يبيت ا ا م و ا شل تع ا ااطيك و

 هلوق) ةراحالا ىفا ماعد وقدملا ةعفتملا - و 1و ب اح ىلعىأ(ةعاستةءاءاهداةعنال هإوق)

 (ع.بلافالضلوق) ءادتباهيلعدوةدملاك ةعفمملا نمزج لكريصيةىأ (دةهكءزحب لك
 ةدوةعمهلهبا لب أ دة مماد ةعدراعدو ة هع سدا “زن لكنال عسا ضعب كإهاذاام فال ىأ
 ناحوزلا فادخاناو د]وق) ةرورمذ هاك فرذمت كالهلابهضعب ىف د ةءاارذعتا ذاف دا ودقعب

 ءاوساا لعن وتيبءاستلا عاتمناق هنودحوزرلا" سن فال خا نعراركدس اللاموفال حاد ق(جلا

 مند ذأ هالك تدبىناسأ :د_- ىلع تايىف نوتم:د>او لكت ناك ناودبحا اوس فن كنا

 ةماعلا دل ؟ الا ةنارخيف 51 ضف ممنوضعب م 47 دالو دع رك دام ىلعاه> هززب و

 اذافسو وألاق لكالاة نازح ق لاك تدبااىفاهةنبالاو بالا فال>انعزارت-اللو
 تيبلا عامف هلامءو بالا تدب فبالا ناكول امني 2 هلك عاملا هند: ىف نيالا لامع بالا تاك
 ال مال اعامهد- أت وكي نان نيس وزلا ىف هورك د66 انهلءصغتا!قانلهرظأاو ها بالل
 لاسمءىق تأمل تناك ولاذكو طقنامهدحال لدزا ماهر رست تيااىف رالهاسرخ" الاو

 ىنكستفاه-وزاهقاطفز اه-اهانركيتنملانااريثك عقي و ءاسنلاب ا.ئاهالهفاهبأ
 لاق عج اريل رألة م الا اراطدلاو فاكال ٠ ةلكو أ ني> وزر لكك نوكت ل هتاهيبأ تدب
 وهف ثدملا عاممى' وفا مم هلامع وهرا دؤه:ةثو ىفو هش حور رد# لاه رهااىف

 فا وهو ىءدقلا ةمالملا لاق نكا ىتنا باسهل! نمموياعام مهلوهدي ؤوهمدوىف هنالبالل
 اننعع راشلاهرك فمساك ةريتعملا ىهدما!ىلب تيباارا.ةءامدعنءىلك الا ةنازخ نعمان

 تنكسو ٌراهحاواو نمل ا|تةاطول ضوتروك ذملا لد سلا باو اذه نءرهظد و )ل وفأ)

 ىهرنيداطما|ةلآوأ ةغك اسالاةل [ىنافلةتاراطعو فاكسا نءزارخساللو لما فاي أ دنع
 الف عمال وأ هسة: ءدذتدق هنالامه دال طصيامىلا رظ'الواء هب اهم ىضتد هنافاد ع ديأ ىف

 هسءةلوقلاناقدملا عادم قرحة .سلاورج وا فاثخا اذااسعزارة الا واخص لشي

 عام ريسغفنج وإلا ف الّد> !ئءزارت>اللو ىقكساايهماا افا ةمتيباان وكارحات سمأل

 ا ذام رعب دهب فاو ارك ذدقو اهدي مق ني.:جالاك اممنافام  ميديأ ىف ناكو تد» أ

 ارسامهدحأ ناك اذاامأو ني مك وأ نب رفاكو أن إسءوأنب رحوأىأ (نيك دامولد هأإوق)

 ع وص يكس معن هي. عرف كلذاوث امام ماا ههذالةةاراشأ وقام سفاكو لع رخآ الار

 ةأراانالام-هاجءاصا!ىفدلوةلوقلا نوكءا عاجلا د.ة(ع ما ريغ هلاد هإوق) امهدأ

 هلديال هناف عاملا د غادي ل ىذا اريغ-هلا فال كال ديالا ح وزلا ديف اهدي فام عم نوال

 مغماللوقلان وك قدم منال وأ عمات ناكءا وسهءشهسماوأل وقلاف هل لاصلا ىفامأ هّمحوز ىلع

 تالماعملا ىفا:.اءاممويلعوااامموانال(ةممذ دأهلوق )ةرب مري غهرابعنالهءاوللوقلانا
 ىلءرلا لاق قاسأك امتدعدعتاماذا ام ىقئاسا والمماهتاط نان (الو أ حاكسنلا ماك هأوق)

 حارمشا ا هماع ىهىذلا و هاذه امو ءدعب وأ حاكنل مارق لاحام منيب فال حالا عقوءاوسىأ
 انهرههلوق) فاتخاقلمت» (عاتهفدلوق) كلذ فااذمام ماك طا ناساف ناك ناو

 لَك الأ ه5 ازرخْنع رعلا ىهرك دام ىل ءادي فن أك اموتحءاال و نأىلوالا(تبلا ىف زاك ام
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 || ودق ةرعلا د: النو طااور 0 لهتاجاف ةمقلا فالاك-ن وك نأ زاد نيقدب تان

 عسلاك ةعقنملاض مقلق ةراجالا نا فلاصتلا هج و (حلافلم>ا ول ددلوق) ةيأنع يل

 نملك نوكحورك-اب رهورح "الا ىلع يديني دقاعمملا نم هلك نوك قسما ضيقلبت

 نسأل طرع هه-ءاعد ودعملا ماءةنان ض رمعأ و هبت ةدااف مسبفأا ,اميف يي 2 م واع 00 دقعلا

 دقلادارا نحف ةعقنملا ماقمتمةأال_ئمرادلا ناي بعجأو ةمودعمةعقتلاو فاادكأا

 هاري ؤا|ىدانإاهردقىفىأ (ةراحالالديفهلوق) هدد اريد: ةءاهقااكفاهياع
 : ل ات رولا ىداناب (ةدملاردقىفوأ هلوق) هاي را اال داو ةرمشهدارهشرسآ

 لبقع ىمااىف قااكلا نال (ةعفنمالءافمةسالا لءةهلوق) نب رم بأت ساو ارش جا هنا 1 ادلى مج

 نك ءاغتسالادار ما همقو رج هريظت افدةسالا لبةةراجالاو ساسقلا فو ىلءضءةلا || ةعف مال( ءاةدتسال لو
 فئسملا لدي أوأذ ىهنا رخالا ب وجو ىف هما ةمغئاف 0 ءومامتوةدملا قدم 9 و هوادإ افا

 بو-وقهوةبر هاا ىفراث أو ىفوأ ناكل“ اًةءةءالا ندنّكملا لءق هلو قي هاه .ةسالال.ةهلوق | فلتخاول :
 د روعال انمتسالا قش بعام لثملا رنا 2 سال ةراحالان انءزارت_>ال ىلارحالا

 هلوق) لءةنه نامعا وهيحاص ىوءدهمزل لكنا هيأ و(انلاهتهإوق) قي سامىلعن ملا
 رح . الا نم أدمد نأ ب جاولا ناك ل.ةناف ةدانزالركسشملاوهدتال ( رح“: :.ملا نيم: كدي و

 الررتنم تناك ن !ةرجالا نادبسجأو بجاو هملعدوة علا م مات ناف لوك !1ةدئاف لمعت

 رجالا نيعلا ياست نم رح الا عنعال ارت تر داو هبأدبفاراكنا قيسالا وهفل.هعنلا ل 1 هدا

 || ناك ناو (ةدملا فول رح وااودلوقر دوع-ااونأ ةرحالا ض.ة ىلع ف ةوةنال هول سا نال (دعب اير سال

 ةرشعب ار مشاه ىدين أو غ لذفا!نم همعدبامفامونملك ةئتايقامويف فالخالا | ءافتمإ ) ( داود زال
 ق رح وهالة شما فانه ريثا دهإوق الوقف ) رد : ترمسمهل ني رمل ىف قة اه نب "0 ..رحاءسملاو || هلام هلا

 هلوق) ه.عديدناز ىف لك ةعمد ةدفام_ييفافامحاوأو ةدا زلا تاما ىلا ار ظن (لدلاأأ قرف قلاع

 فااتالءامرتسالا دعب ىأ (هدعب وهلوق) ةدان رلاتاءث ىلا ارظأ (ةدلاىف رحاةسماو

 ىفالتالا ناك اذاىأ (رجاتسملال وقااودلوق) مدقتاك نك.ةلاءاف.ةسالا نءدارملاو
 ءاعدااع رك م ءاقمتسالا لسعد درحاتسلاىعدانأ اك ةدااىف الخال ناك ولف د ةرحالا

 ولأ هروهظا“ اذ ىلعهسنتلا اركز اكورح وحال رحأت دال لوةلانوكءالرح واا

 لوقا دوإوق) دق_ءلاق فال_:>الا نم هنال (قابلا ف دقعلا م فو هلوق) دوءسلا

 ىو هأ ىل ء سم فس ول د وباق عادجالا»ادهو نيدلا ف فال الا ن مهنا ) رحاها ىخاملا

 امهلصا الاغا هوائد دك فهدنع ىاملاردقب ردقعب هضم نإ عملا صدد الع

 افلا صولة د ةعاامالا م وقتال ع فانا ن1ن هلك !ا«اقمةساىف .انمامدق درفلا و عساف

 ةعاسدعاس دووم .:راجالا قدقعلا نأ ة ما -ىلال قرا و باج ن نكيلفدقملا قال

 ةد- ىلءأد ةيماد_ةءوملعد وملاك عفانأان م«*وس لك ريصرو :عفاسنملا ت ولت تاس ىلع

 نافااحتمذ نينا: نيدقع مكس قامهذا قبامفردمتلا ىشاملا قف تاما ايذغت نممزا: الذ

 عمم ذاق دحاودقع الدو _:هدسبف ف امتلا عنيت .- عدسأا ضمن كل هاذاام فرلض

 ْ ىليز علام ءاا ىلع ةقوصأا قد رثتىلا ىدودالوك ةرورمد لدا عال

 هلل
 اا



 ْ لبام وتد طسوم هنادا رملا سدا( انس ثاك نانامهتم لك_ادها ريغ ناك ناو ]وق )ل ث اره مهل

 ىأ طقاةااىأ ) رئاعلاف هلوق) ررالا فري هب و ءاعدااةرثك او هةعداام لقأ هنادا رأا

 |١ يافع هذاطللا وأ مالكا نم طقسا اوهوءاولا رمسكب رولا نم راما دة. سم كحالاف

 ١١ ا١_هددأ سدل و طا ثدثت هعئدإ وةدازلاتدثت امن نالت ايث الا فىأ 06 و*-اللهلوق)
 0 را ناك ثاو) | ممعأا وردا قلاف رتاعالد_ىق( عملا ىلعلئقار ومص وول درا رتكالا لاقل كهاث . ( 2 / :

 ل 9 ماعلان)انر || حوزلا لوقلوقااو نافاادتيال فد ولأ دنعو ررد الذابوأهمدخ هيعدبا؟ارقمزاص ها 0 اءبتم لكما | هنالوخ الا ىوعدهمزل لكم هيأ وفن -ىفأد:ءىأ (افلاع لوق) لئملارهمب ورتاهتلا
 ٠ م”ةهبو) | مهاردةريثع نودام ىدينا وهىل-.ق واهلا رهم فراعشمال ركن سم ئثخ فأي نأالا هن عم
 ل . ا 2 . . 1 1 3 ! مو اناا ىداولاك ةداع هملع اهاذمح وكر الار هم عدي تاوههدازرها او مامالا لاهو ةرهوأا فاك

 ل 7 20 انع 0 راحا ذاف رهلا ف مدن ودام نكست ملا ممذ هلام وفا اهادم :رهمو مه ردةنام ىلع حاكفاا

 م / 0 2 ع ب لالا 0 ١نال ) روما ةيعيماحاكشلا 2 ل و هلوق) قمع ١ ركن سم نكي 0 رهملا فهل

 . - ردها : ه.ساصهيءدنأم لطم امينملك ندع نال 6 حاكذلا ةصعا لالا ْ وةممستأا ما دعا

 را ب / ْ نذل ا عست فسع نام عسا الزج بق عيانرولا 107 ودو ةيعلنلاوم

 ا , 0 3 | ىلع رلاىل 2" (هنعرأ دم مهلوفر اجرا ىذ 5-5 و هاك هدد

 : 0 / (مكعو) نمنسعلا لوأن وكمفه.اءنيولستلال وأ ناله ادم هنأنو مم و َ / 4انلا ىفراتخاو د سمول ا ل ل
 : 1 سنا ب( 4 ةرهم) ١ ناولستلا (نيواسنلا لوأ نالووق) ب ولوالا ىف زاخلا وهئابلا ىلع 6 ريشملا يدقتك هيلع
 نحجرب ٍ امدءا 1 3 رك ذامو رولا لدتم ياام قاع اواهعس' ل مل 7 01 ملاح وزرا ب منام

 نا ب .ىةقدف || لثملا رهمناك ادام ىن-ءعباهاكهوح ولا فناهرماا نءز# اد_:ءفلاتاا مدق.ةىخ رك

 1 و 3 لفأ أ هاا ةسج ىهذام وثب ناكو ' همرك اوأنأ رااهدعدااملثمم رأه:هلقأ وأح وزللا هبفرتءاام 0

 ا ًاوأاهلاقعر || ادها ل ئارهمنكي لاذ |اموهو داو هح وقالا فلا الذىرارلا ب رذت لءامأو لآ

 5 امن. عماهاوةولق أو أ لوةءام لم لئلا ره ءناك !ذ اهم وةلو ةلافءا د ءاوأو امهدال

 أ| امها وقفااخاذااهن.فااأا نا هل داحو ةبامعلا نعد وهدا وأرثك | وأ هدءدااملث هّاكاذا

 || ىحركلا عبرت ىلءو ريغ ىلا عمال !قروك ذملاو هول وقاافاوهد_-ألوةقناواذااما
 |ًزرثكلا مزح هيو طمشاو طوسبملاف هس#و لئلارهممك<مت ثال_ئااروهلا ف نافل
 || نذوَو هبا دهلل ا همرهلريغو عاد رلاميدقت ناب رهنااىفهمةعتولوالا جد نمرأ| ورعهلا ىف لاق
 || همغريغصلا عمال حرش فرك ديمو ىوالا هنا ناذضاع لاقو ةباسهتلا ف هعكو هصحرتو
 || ىنءأاذمو (ديد_كتلامك< و هلوق) اءشب عرش لءقو جوزلا فل ةءادملاىلوالاو
 طوش وةيمستلا دودو عمهراءةعااللل كا رهمنالةهركلا ل وةمبكهتلا منال وأف ااا

 فاادلا ىلة ميكهااف ىزا رلاجعب رع ىلءامأو اهاكهوس ولافمدقي اذهان فاادتااناهرامتعا
 أأوأةمال_ءلالاق رع فسوىبافال_دو ميمصتلا فالتشاثاءب عمرهما فءانمدقدقو
 1 ره نذل ىفثامدامتملا فلام اذا عرسملا ةمقن و.كعالم_عااناملوةءتألئاةاودوهسأا
 مولعم سعأ لثملا ريناد :ءباحنأ نكع وهءضر وظحال هن اف حاكذلا ناك رهاظاا هلد مشد نم



 كل

 ُُ امضيقوم_هردفااب ةمأى را نإ (لا نُماارادةءىائاتشانا دهلوق) درا ولا

 ةمال |مّداملا ضمنا لق ةلامالا د_هنملارادةمىافاتخ ا مةَمال !|مامق لاح عسا الو اقن

 هلامم ىلع امهد-التدحواذاامأ (ةنءالددلوق) لوالا ع..س'ادوءيوافلاععةلافالا محي

 يس (ع..لاداعو هلوق) َّط مدقتامساسقاذ_هوةمدقم ةداب للا تدم ةنديفانهرن ناو

 لق فااعتاا نال ةلاكالا ل_.5ناك اكعسملا ف ىرتسشملا قو نْملا ىف عتابا قس نوكي
 نمديال و ةلاوالا ىلا ىدءّ.ف روحو م و عدم اءمممدد>ا و لكنأ اا سا..ةلل قفا اوم صضدقلا

 ط ىل ارهظاما ده هي ععم ةدانزلا رك.ةهلوقلوقلاو عسا دوعي القامه دسأ وأنيذ وم

 اًضََأضبقلا د_هبالولعم صحا ىربهنال (دم هاف ال هلوق) ركشمالوتلاو نيكسءىفو
 || ىف حسفةلاهاالاو ةينلاب قاطملا عما ىف تدثاسما هنالاةاط مفلاخت الن أ يجف ناك الاهامدو

 ىرت_كلاريغ عئاملاد,ىف هكا نسا اذاامفنيعلا ىلعةهقلاو دقاسعلا ىلءثراولاو ضم لم

 نأ قت ذامالر ركم تدق وللا هدهنيفلا وفااك ) رهااردةىف انا: >١نا ددلوق) رع

 || بسنالا اها نال هباهولا باص هاهرك ذي)كاذاوزئكللاو ةيادهلا باص قم: ورهأا

 ىفاذكهو ةعىزا رلا عب رت ىلع و انهى ركاب رع ىلء هل 5-لا هذهرك ةفاصملا ناالا م

 دقوىلاوتهللاهاش .١ن الا هءلع ف قت م ىلع را ردا ادد نءاهح رة: هنمدصق وزتكلأ |

 هسنج ىفف الت الاو هياىفق. سال ءاارهم بدع هس ىف ناك وأفالتخالا نالرهمل ار دق

 | رهمذأ ارا هتنرعاموقك اهلوم رهمثأك اذاهنا وهو د>اولهةشىفالا ءهردق ىف فال:>الاك

 عدا اذااك (هسنجو أ ءاوق) اهرمغو ةياد هلا فرك ديار ك هسغمعال هتوقا هلنرثك وأ

 هاوهوةروصقالاد ساو سنحلاو ردقلا مك ذب راخلا هذههناتعدا ودمعلا اذهاهرهمنأ

 رك ذياوهقو رح اهت.عال ةيراحلاةيقاهلفرتك أوأةيراذلاةيقلثم اهلثمرهمثاك اذا

 ىو جوزللا هاعداامفهناهل نأةب ريسهظا١ىفاك همكو لوخدللا ل-.ةفالاعلا دهب همكح

 ىضةهإوق) ها هب راللا فصنذخأ:نا ىلع اضارتي نأ الا هدا اهل راطاو هرعلا ل دسم
 لاكش ا الونيغلالا ىدتامالرهاطف ةأرلاة نب لويقامأ اهمها وعدو هنال( ناهرملا ماع نم

 | هن لة ف.كف ةنممل ال نيملا هماع ناك.فةدام الر كنم هنال ب وزلا ةشس لو مق ىلع درءاناو

 ّى وعدلا ورك: ىهورهملا نمه رذأام١ا داباهمستت مان راا ىلع دب هنالر ودعدموهاذلق

 (لقأ واهتلا:كتاكناندإوق) حارعم ةعددولادرعدولا ىوعدفاك ةندباالومةاةءناك

 ١ تندأرملاة:وب و هلدوشإرهاظلا نالوىلوأ تدثملاو تاذ ىنات جوزلا ةئن وةدايؤلا تش تاهال

 مياشملا صعب هلاهامازه 6 وأهشئدبف هلوق) تائيماا ىف ريمعأ ١ وهاد _ه و رهاطلا فال

 ش ترهطظأ امنالاضي أ اهتندب مد-_ةنوهض هبلاقو رهملا باق وانه جاب للا ادكوقئاملاىف هن ماوح و

 لعيملاذاام قب تلق ىلاعت هللا هصردلاول اىدم.لاق رصأا فاك اههقداصتب ارهاط نكن ملأ
 ملاذا مدةثاك ةدان زالرك-.مهنال حوزاللوةلان وذي هنا رهاظااو لعفت فرك لئااروم

4 
 3 ا ٍْ 5
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 ذة. ى الا ىضرينأالا ىرتشملا ىلعئمملا ىلإ هض«د كاله دعب فااحتال و وءألانالمالاكدا'

 لوةلانوكد و ىرت-ثااماالهقدصو ىرت اخ !لوش عئايلا دخل هنالىرتش 1١ ىلع نمعال

 نب ىل ملاكي ةشناكو الر هم نتلا أك ولنأ رهط ,امنااذ_هونءالبهلرق
 ةةواقةموأ"ا وس

 نارهاظلا وهرألت اها كورتاارد _ةلاىفاعزانترتل وهج كلاهلا مق تناك انام مرا

 1 هسملا صون ك[داذا هنال_صاخلاو َُط ررعغو ردا نيمءأىف ىرخ_-ثا!لوقلوقأا

 عئاملا ىذربنأال اهنمعب ىرتش هلل لو ةلاو فاادتال 1 امن ع ىرئتشملاهسرخأ
 هةيمد كرت

 اهعءارتشاام هنابىرتشملا فاك و ىرتشاا ل وتب اعهعابأم هنا عام |! ناصف نافل هنغشلاهلا

 طامساىذر نالوا رسهلئ هالو طقف متاَقلا علام كاك دو وامن دقعلا مسي وعذاب ءاادوقد

 روما عب رح  ىاب ز رااعم: ح راشاا هل_هدوط وسيم اه را.ءهد.ةتاماذ- ه كالاهلا ةبصس

 لوقلانا واقلطم فاعلا مدس 2 ماب عاشمهرام>اوري ورعغ_سأا عماجلا ةرامعدم-يغنا ىدلاو

 هل» نم هبءدباءاطصزاقلاذخأو كالاهلا ة هد 1 ,عنابلا ىذريذا ال اهم رك د

 ىللوا١فادخا اذاىأ (ةباكلدب ردةىالوهلوق) لءأىلاءتهقاو ه وهيءاضرلء اوس ئئالو نمل

 ىلع مزال يغب ةناكرأا لديو د هوو هل: .رالل !تاضواءملاف أ املا المامالا اد:ءفااغ الفيتا. آاو

 ىذتدالبتاك- ماو هماعىذعقملل وك.ءاةدتاقنالو م-مبأا عمى نكي لئاقلطم بناكمملا

 كلذلسدقو فاعلا قد .لاو فرصتلا ك1 موهورخلا كذب لب !ةمتاكا !ىفلدملا نالو هءاع
 نافاادخي الق سامقلا فال ىلع ضءدا ادعبفقلا كا ناانس دقو أمشمال ومىلءىدبالوهل

 هلياةياليل ,ةوءادالا دذعقةءلانالب اةمرع_صرامتاوارك_ئمهنوكل د-.ءلالوقلوةلاثوكمف

 ةياك !ااىففلاعلا ملسعد لئاقا امامالل لاع ثءح فاصل ةمف عسل حراشلا لماع ةالصأ

 قءعمىلن ؛لةاةلطم بتاكملا ىلع مزال مع 20 لدي و ةمراللا تاض واعلا ف فاما انا

 اهاماق ناو تامآ ةدد ءامهد أ ماقأ ناو عسبلاك د ةناكل ان مدقتو نافل اضن الاكو عسبلا

 ةباكلا لدبب وسو عمت ةعالو هم اء نهرئامردق' اداب ومعي ن 9 .اةدايزلا اهتامثاللوأ ىو ماهم

 ىف ءادالادع لديلا قدس ولأ و قد سل لاك هنا ىلع لأ ىلع هءئاكولاك ة هةدعالعل

 هداالساو للابرفاتخا نادكأ (ل_ماادقةع تلا ادع:لامس أ رردو دهلوق) نيل

 ةسسوملا لسا لاق 3 ةرمشعلاملا سأرإ_ىلا برلا قفا ةلاق ا دعب لامملا نما دقىف

 دوءهدال طقاسلا و طقس دقو نيدهنا عمىئأل- اادوعوةلاهالا مذ عارهبج و٠فااخأ ا |نالافا اهي

 لفطق ىلإ ةلاعالانهمق ل_سملا كالعالل- + .١!برناق هس ونملاطد اى مى .عمدب ثسدلا منال و

 ركمشااوههملال_سلاوراكدالاوئوعدلا ةقةريهءاو الاعب ىح .عبااىساعأن 7
 فال الا انلاةءردتىفاهل. قافاوصا ولا مثالاهد_هبف الت خالاب دم دءقو هلوقل اول ناكذ

 ل هلوق الوف) هانمدقام ىلءةعد رالاهوجولا ىف<.ف مل 50 قالة الاك هتف صود ست ءو عوق

 لل !باءىفتلاهالا نال“ (ىل_'اادوعبال ههلوق) ري اه-مئ.ععم (هبلاللاودعاللوقلا

 ولامن مهليلعت نمادخأ جوت وفاساك مم ما|فال#د وعد الو طاقسا هنالضةذاا لقتال

 ءدق وهف و رع اع هرصهرأ) وكاذكم ؟لافاهد هةةصوأ هع ود أه -:سىفافادخا

 مانت كدق و اهليقيالءا ماو مسالا رب ةلامالا ث اا ذه مهرب رمت م
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 شل وفل ذل و نام الا ناكل ىركش * ىلا واني ناك هنأ عئابلا دانا دا

 دوب هةلوق) 50 |1١ةاءاك دقعلاناكف ىأ (امهتءلكعسملانالدلوق) ةيافك |
 مود فلاك لا غل سلاف اولاكهلوق) امة ناك نا هتوقوالث هن اكنا(كلاهلا لثم
 ةه اهمال كلدك ناك اما وفنالخالا تافااض *اهمخاف ةدداَعأاب هم هسشتاذه وراسي دفاأ و

 ن* ملا سة فال _ةءالانا لت اد-ممو ردا فاك مسفال قلاضقلا ن 1 ديال) نءىلع

 عسيسم ا ءاله اذا هنا لءاهخلاو اكراه عمان اك اذا ام ىل هو" 5م ىفالا ردقىف فالةتالاك

 اةادحاا داامأهذصو وأ هردتىاةاّدحا و 2 دن مل |اناك اذا دوه افال_تامهدزع فاادقال
 م 1
 ْ دك اله ىأ (ةضعب كالهده,فااحالو هلوق ( فااعااق فالح الئام .دنكي لو هسن-ىف د

 دروو سا.ةأا فال ىلءصخا تحث ضرما ادعب ف ااا نالاسمي راو ل س6 ضم لد 7 9 ل

 ْ فاما ٠ نكعال واهئم'وسّا وقدعاو 5 القا هول مس ماةعلماا وةماسلا مامق لاسف 1 رمُدَلا

 نااابف :رمتةمقل وام منيف ىلعةمدقاان هديال دن ل ند ده رامصعا ىلعالا ياسا اف !

 نئلادةئليقكأ (ى (ىرتشا ادنءهلوق) روعال وز وحلا عمف.اضأا ىلا ىدؤ.ةرزاطاو
 راك_الاد وح ولةدانإ لا ىف رامهد-أت وم وامهت ومقناذا مد د هل.ةوأق (اممذيق دع هلوق) ١

 دزعاةلاد :0هلوق) مهدنع حاملا ىلءافا اش ضمةاا لق ع ؟اماادنعولو ةباقك نيئاطانمأ

 ةعلسلا مايقب ض.ةاادون طو رمش هفلادخأ| نال هم - ,ىرتشما ل ونل وةلاوىأ (ةقيننيأ
 هظئاما 0

 قنالا. هي فسوب وأ لاهو طرسشلامدعنا هضدب كلها ذاق د قنا عسل عسل ساو هو ا 1 ل ا تبعو َ

 || دهم لاهو ىرتشلا لوقدا قلوةاانوكد وتالاهاا ىئناغا هاالو داما و ىلا ٍ 0 د>[ تأم يد.

 نأالا هلوق ء|وق) يف  .علا فاك كلاهلا ةعقو ىلا درب وام_ييةدقعلا حقي وام -ملعن افلا 0 ذهل ىرتثمإ لا و

 كلاهاا لد رزلدا اشكال وأ ندد خالك (الصأت ءالاهلاةءسدس كرك عاب ءلاىذربأ] :.: . كافانخا 0 م ند ارد_: 0

 | فداك. نكاانوكي وه" :ؤنائلاك تن .قمتاقلا ىلا ىلعالا : نكيلدقعلا نأ اكون ك,1ناك ل انعام ١

 ىلعىأ (نافلاعي هلوق) راك_ةالاررغىناكرخ 1 اههيألوك.: د و ىلا ام لا

 اهو: هدعد نءالوكلاها!نمنمذ-تودالو هذخأو هسفدةعلاز فاذا ن اق ىل طا نع 3 0 0 كرنب عامل

 00الف هدأ (رووجلاعب رع ىلعا ذه عوق ) ) نيميتلا قاهرع" الاورع مسرع أى 2 كه قال

 افاعي لاف ثءسفاادأا مدعه مى: لا نالاد هل ملد 5 وسنلا طلو فلادتااىلا 2 رع ىل#

 ْ الو ىءملا نال مالك لافدد-ةااىأ (ءانثنمالا لع ا: ١فرسدوداوق) اى ذر ناالا 7 ةةسالا لب زم |,

 لءقو ءاؤمدقأم هرث ٌددع راكفالاررغف لاه ىركشملا ىلعنيمأ !لزدضع كالددع,فااع

 رقأامردقكلاهلا نةنمذخاء عي فاما نمموهتلا ىرت دا فاسىلا فرمصأت ءانشتمالا ||
 ذئن.ةكالاهلا ىف ههدانعال وماةااذخاب نا عا ءاىذريناالا دةارلا ال فاسو ىرت_ثااهأأ

 ىلا ةحاحو قدا ملةيركشللا لعداعدا ام عج نءاشد غاقلاذخأ عئاسبلا دا ىرتشاا فادعا 1

 نافااعمفةدا ازلا ال ىرك ثمل هن رذأامتالاهأا نةنهذخأب هنا: أن و ىرتشا ا فيلخت

 ءانئئسالا اذهىفا وهات عباشملا نارلعا (ىركش ا !نيع ءىلاهلوق) ها متاملافنادارتيو ريو

 افاادعم مالكاارب ردذق :ةىرودقلا مالك ىفر وك ملا هلال مما اهنلا ىلا ف ةرمو مهنا ىلع ةماها اق

 ىفردقملا ىرتش ا نيعىلا ف رم :مهناموهضهد لاه و نافااعمق تالاها ا ءىدح ع دامل ١ كرئاذا الا



 قالهم كالذ 8 ددقو كالذىلا ةح -اطاةد_ثمءامهد_-أوأ نيدئاه: ات ومد ىبال و

 لعاع هلا حج رمثىف لاق المن اتدأر بنك لاو تك تسد. | جراف ةلاغراختلا

 3000 زىلاهرمغت م 3 فما اهلمهادقو وذم وظن اى نر وكت دمرغملا 'ةلدسمنا

 سرالاكنيعاا لدي وادإ ولك امتمع نع ةدكااوج وم "زل_هفئموا تناك لدتا د_ه.تاذأا

 نأ ىرتشا | ءائناالا دنقلا نا دارت انااعاذا رامهلافالذ ده دنع نا ةلاصت ر ةعلاو

 تاذلاثء-نمائاوةيةدانزلااندمق الواىرغشملا ىذرنانا دارتي ليةوةدانزلا عمنيعلا درب
 ةداوتءاناوةباندمقوءدمب وأ ضمةا!ل_.,ةناكءاوسنافاا؛ رهسل ا ثءح نم تناكولا منال
 َْق رواه. مهد: ءىرتشماب كلان وكت راها ة:1نافاادن كالذك نك : اولاممالا متع ن“

 ناف ىلا نيبو اههددسأ ةثرو نيب وأ |هتثرو مب ف الّدخالا عقوناو دي رخاا ىفو ةناخراذتلا
 ىلء هير ولا ىلءنيولان االا ىواطلا ح ركل عام الا ثافا اهدةملسلا ض.ةل_.ةناك

 ىو نافلادي فسو:ىلاو ةةة>ىلال وةىلعو د د:ءكاذك فش ضءةاادعن ناكنا ويلعلا

 تش السر ةسالالا قرا روس نودع هيرو كوكو ا ىتشملا لوةلوةااو ىوادطل حرش
 عئاملا تامنا تملا هب هلل و ىل لس نمي ن ن خأ|ىنال_:خالا عت وو ىرت-كملاوا 0 داملا تاسفأ.-ُ

 لاهو ايهدنءناةااهنالىملا ديىفة هللا تناكن او نافااكت هثرولا دب ف ةماضاا تناكن اه

 لكلا دن: ءنافاا كد مئاملا ديؤةعلسلا و ىرتملا تامزاف عئابلا تامادا ارهنافاادن دهم

 لال_هرنافاا:دهلوق ىلءوناذااةءالامهد ءىرت كلا هند ودنذ ةعاساا تناكناو

 رهغتلا وحاهنلا ورا.ةحالا سدا وفدا لان مْغَمأا "هلم مر نكو هءلعد :وةعلاةلزنع دقاعلا

 ضمن ىل ك وا عم ىرت_ث ا فخاد (لاح ةعقاو) ه لعاىلاعت هللاودرغا اور ردأا بمعلاب
 فاعال ض.ةلا لك وااذاىروعال با وألا تينكذت و اههئنن فاادتلا ىركع له نملا

 دةمالرم“ اسءلالكواارمض>اذاو هل هن رق ىذلا نذ نأ! عفدف مامالاد ست« ةموهآلاكلمناو

 الو أ ولاقامثا ىذالورردلا م.م حراششلاناغ ها ذ_ةنم>ناةااكيةدان نلاهبلطو |

 ىذاولو فلا ةدايزركل 0س 0 ها-و هلوق) لمأت هريغو بدعلا ةلوعذ نم تاع

 هنالدل او5ل ودلان رد نا رش ةعبد و قايلا و م-.ملاو هوم ضع هءأأ< هفؤدامثا عتابلا

 ماقان افلا تءامملاف ىأ (جلاعئابلا هك .اهتسا اذاالا هلوق) عجاربلو قاملا كلارك

 همْرلد ودك الهت_تاناضر اه لعد هناف ى رغ_ثااك]م لان أك اذاامفالضنيعلا ماةمةهقأا

 عئابلاهكلهتسساولر ه-ةب# ةدا نلاراك' :!قهللوةلاو فات الؤءد فل "| دولا راصو عسا

 كلالهدع .هلوةىفهداز ىذاف لاَ اذإو فاادضأ ا ىلا ةساع الفد هل. ءإ هولاكع 3

 ىفاكعربملا :م5ىلءناةلاصتي ام مناف ىبنالا ىزتثااريغب دارأو تشل ال
 2و6 دعت لهو ) كلاهلا ةمق ىلع طق ونانااه ىئاشاإ ود« لاهودإ !لوق) رك هلاو 5

 هلوق) ىرت ملا نيع يلءراصةةالا ىأ (ادهرهلوق) ) عجاربامولفأوأض يةااوأ فان امو

 ةضب|ةمدةدلا ناك نانانمءناك نا وانوذوهوأ اليكم ورعان ؛ دوأ مهاردناكن ان( دنُمْلا 51

 ةضياقمولةه[وق) ح راشااهبحرمم قات الان اقلاع ؛نيادباادحأ كالهد ءدافلت خاف
 اههدزءناةلادكو ا.« ناك هنا ىرت دما دا نان. دلدملان وك افلت>انا 0
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 ةيائملا ىف ككالام و ىنئاشلا ورث ردو عن افادت وهن الثلا ان :ااعدنءءرد ةورامحلا َّط دك

 ركن اونالت نُذلا للة ناأط - 4 "علاه ناننماا نأ ةذىأ (نانهذوأ هلوق)

 (نك رضع صضدقو هلوق) ركستملالوق لوا ىوصس ةده-عااناه- يى-ةموىكرتشما

 فالّخالا نأو هو مهو عفد|ءالَذك نما لكن ا عم ضد, !اندقو لكلا ءأرب اوأضءمااطسوأ

 هةر ١ ض.ةىففالةالا ن ىلا مه وأا هذ قو._ساكفااختأا بج وأان علا ضءب لصأ ىف

 زارء_-الل سدلدءقا'نارهظف ى دن ىلا ىفامهلامقددرك د 74 رصتاضي آف لالا بح ول

 حار «م فاك الكولو *اربالاو طولا وذ_خالا ل_ثفءاف.ةسالا ضةاايدا رأو مش وااع هد 1

 هم_ثاقدب وهءاعدوةعملا اري_غىف فالةخا هنال هع .رتكحنمالل وقلا ءهلوق) 0

 نالت: الاف الذي دقملاما وق هيام ل ةةمال هما دءتابثالا دهوءاربالا وطلاق فالةخالا

 ىلا عج ري 7 تلد نال فلانا نار رس فرد -ةلا ىف فال خالا ةلزخ ب هناق «.فعوأ نمثاافصو

 نأى رتالا فص ول سدأ هناقل> الا ك3 كالو فص واانفرءت وهو نيد ن نمل ناْفَنُمْلا سف:

 ضراعب نامدياه_م ال هس 03 عملجالا و ,رامفلار كفل وةااقهمضمد هل دو-و هن جلا

 عئابااقحنمملال_هأنالو ى-دقلا ةءالعلا لاق رحب ضراوعلار كنا لوقلاو طرشلا
 اذ_هلوةينالئاقلو عئامالاة- ناكو لصالا ع..:اهلانصو ناكولو ىرت ثلا قد لدالاو

 *اةيعملوزت دوةم_ ىلاو ةقصا|*ة: ىلعفوصرملا ءاًمسلالدة_سا هناللوةعملا فال_>

 ]| لد مات ها هئاقبعم صقني وأدازبمث نعي عشب عسملا مكد_تعتهنافصلزتتن انفو هوما
 ضبتو طرمشااول_>الا ىهوهثالثلا لالا ىأ (نافلات ىناثااورنز لاك دهلوق)
 :١ نا ضل ةوأرامخ طرمع ؛وأل->الا ىفاماتخانا و هل اوقببها وأاسح أصوم اع ونْمْلا صا

 ٍ ىئاش او كلام فال ىلا ادت ب نان ثدحر تو انييرامضتكا وان ةذدنع افلام

 ارصاهت فالذلا ىف.ءلاىل_هسواك-لامدي زبْثا حراشاا ىلءناكفرذز فالشلا امك انو
 هردقو لأى اانا اذا ل حالا ىف ناءااق: كلامو ذاشا اورد: ءولاف ثدح لالا ىلع

 هلوق) عملا نقم ىفدل- مو جارعم نئلاراد_ةءىفىأ (افاتشا اذا فلا الو هلوق)
 ط عسببلا جست هضيق لبق عئا. اد: ءكلهاذااماىرتشما دنع ىأ (ع.ربملا لاله دعب
 هلوق) هتوأ اداهلا دب قالتخالا توك نيب قرذال دعبامو لجالا ىف هتدانأو حءارعمو

 لا<راصرأازكو مهتارامعن ا لمهن وزال كالهاا فل اداه ( هي هيد رالا.عةييعت وأ

 نمةءانزىأ ها لس موأ ”هلدةمةداب رداز نان ةياقكم !١!قلاه ب .هلانهدر ىلءر د ةءال

 ض.ةلاد_ه.تاالااه وسام ةدانزىلا رمدفت ةوأراكذالار ,رءقلاك ري تاذلا

 اذاالا ةمقاا ىلع مفي ا و رقع وشراودإ وك ل هةذموأ تناك "لهدم

 هريسغ ا رهساا ثمح نمتااكءاوستاذلا نمأ ثن”لولو ةدان إلا عمزيعلادر ىرغشملا راثخا

 لاه ها اهنافتا ىرت_ثءاسسكلان روك وات م د را ضيةلالءق تناك

 سرفااكدرل د11 سئل زمالا ٠ نمدلو::ىتاا عملا "1 "هدة ةداءزلا نانا ود رمد دقو ىلهرلا

 افالخا هد نع ىلا اهتال كلذ نمش دجو اذا .قدلاز ريح رمد كلا ىدوةطخطلا ن مطور "املا و

 | دأب :ايزلا دعب ام هال: لع راقاباتاو و نيحراشا!باامئركذيلو 1 لل 1

 ا
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 دسأعأ |عيبلا نمرصلا فو«قزلا فام_هنالّت :+ نمش مقورب :ادوصّةمس مهل هنكل نينا |

 لوقلوةاافلاطرأ وهو هرب_غقزلا عئاملا لا ةذلاطرأت رشءوهوقرلا ىرتثااددولد ||
 : انممذضراةلالوقلوةااف ضو قزلا نيمعت افالتارو:ءانا هلال نمت عمىرتثملا ّْ

 ْ هلوق) ها ةدانلارك_:ي هنالىرتشمالوقلا نوكمة نمل اىف افالت اريتعا ناو امم او أ ناك
 المخا اذا اهمال احلا ونُملا ىأهنفصو وأ اًمباسفل اوةزرغت ( ع ملا فدوىفاهادحا وأم

 فااحالو عئامال ودلاق عسيمملا فدوناكنا واذلاتن 1 ف_مولاىف

 طارتشا عدن ان ىرق_ثاانكللد ءاافسدااموذالتحانال (فااحتالو عئابا لوقلافهلوق)

 هنال(دقعلا ماوق هيلتتعال هنوك هلوق) هسة رك مال لوةلاوهركش عئابلاودئازرمأ
 (لجأ ود ه]وق) ءاربالاو طا ف فال الاء. خان دو هلع دوةعملا رمغىففالتخا
 ىف لح الا ىفاءاةاولامفالخع دا نارك ل وقلافهردقو هلصأ ىف فالتخالا لءمش قاطأ

 ىر كمال هذ ل وقل' ناف هء.ض مى فال: الا ح رخو هيأ ؤءانمدق امك نافاادعنأ مناف للا ْ

 ىىأل الاول |وقو عئادبلا ف لاق * رح ةياتااىفاذك هقحء| فدا رك.:هوهوهّةدح هنال

 قوهن.ع 6 عئابلا لوق لوا! نياوالا ف هم_ذءوءزدقىف وأ همسضمىف رأءردقفوأ ل مأ

 ردقلا فعئابلا لوقرىضاا ف ىرتش الوةلوقااع دارلا فو ى ءرغشملا لوقلوةلا ثلاثا

 ازا.خوأ ايتاك هنوك طرمشب ىرتشا هنأ هله دا 0 وثاميلا ةياهمىفرا,يف لءصُمدأ!ىقادو
 لحال ىف اما اولام لالا ىف فال:خالا ندى سد واش ارخلا لد هعدقت ىلا ةحا الذ

 هكرتو طر هق هنالمامالا دنع عدلا همقل لولا نافرن رخ"ال ا ءافث رامهدحأ ءاعدا نان -١|يف
 ةدعأاهل قاعنال هلال همقن ننام ف الذم وعلا ىلءلدي هما ءامهما دقاو دق_هلل سقم مق

 نياجرف ىلا نبد-©راق رمهاظلا ن نعوهءثو ها هءفانالوةااناكف همكداسقلاو

 نب مشعىلا اه- هردنا سه ئودا| اذه تي رت رتشا ىرتشا لاق ن ملا الت اوأ .ثاءيابت

 ةرمش < ىلا م هردةئاعك. ةهنعتامأا لاه وافهنونيههردره_-2لكك ملا ىد وأنا ىلعا ره

 1 راما لءةةد# لاه ةددبلا اماه أو مها ردةرعشع رمش لك "ىلا ىدؤت 2 نأ ىلع رمش

 لك كلذ دعب دخ ايام هوة وةعيسعب أس ؛اسأا رمل قود رم رمش لك رمش أس ىركشملا نم ه عداو ةاملا

 للك هم ءلاىد ردن ىلءامهرد نيه هلر ةأىرتشملا نال ةثامدل جة نأ ىلا ةدنو نيوهردر مم

 قددخا نأ ىلع ني-ةدايزب ةةيملا عناب ا :..اانءاوعد نهري وافصنو نيمهزدروش

 ةعبس 0 ىعئاملا ايعديتاا دا رلاف ةرمش عر مش لك ىف ىرتشملا ه4 رقأام عمي هل هذه

 فندق رهام رمت لك ىدخأ اذاق فص وئناوذرد روش لكى فهل ىرخشملا هن رذأامومهذ و

 ه.عديام ماعلا قا رمش ةمسج ىرتشملا هن رقاامونيمب رأوةءههاعداامرمشأةّسلك

 تنكت طجحدو دنع 0 د دهتكت17220

 دخت رمت فصتوةعيس كل دور مم لك ف ىرتشا ا هن رقد دام عم عاب ملا اهدخافة سه نيسؤلا نم

 فد ةيمع 2 هدهر املا ىدح ار ريشعىلااهصأو ني هردر وش :لكف كلذدعب

 هلوق) اععشلا نءنملابىأ (نهرطرمثو دلوق) ها هانرك ذا هفرظن ١ نعم ان ماهبلع
 بهذا و طرمشا ارا. باء نما وةلارك ذد_ةو بهذملا لءءعركحج تالوقلاق(رابخوأ

 نيبفرخالو رك ضراوعلا ركما لوقااو طرمدلا ضراعناتدثباه_ملالا:بهدورت ذام
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 فدلوق) ركسشماهمتءالكثالى راش او عئابلا ىلع بجو او هزاك_:ال ماع بجو فاذا نا
 عئابلا ىلص هنرايعوا دمك ان ىنذلاىلاتارثالا مضي تاداي لا فام فءعضآىلا ةراا ( مدالا
 ىفلاق بلاء امبادقاو نيقلابدارغ نأ أم هلئاب ىرك تملا فادع هلا هعاب ددلو فال دمام
 وهو (اءهدأبلط: هلوق) عضوا: لعن الانال ىنذلا ىلعداصتقالا مصالاو ملا

 انهطةىذاقلا هذدهقمفلو و شراع تام فد مام ايام همال مصعأا
 تح طرمشب سدا ىذا خسفو ررد ىذاشقا زحف: لام كلمن عج رختملا ملال ع عسفلل لوقو ف لاما دعب ةعمملا هب راما ىرتشملا ىطوولف هلو طو سملا فهسرلع عرفو ةعزانمال

 : | فكاعلا وف ن1
 !| رح ه ءاطن ىتكانا و ىكيالام_هدرس أسف ناو رهاظو امها ناسانال عت اهاًدسقول ا 'و) مدالا ف

 در نع 0 ئطوولرددلافهلوةو ىوجو أ ٠ ...٠ باطق علا

 قرف ها تياد هنماس نم عز راع وفاهتراكي :داممدالا ُط راذاالا ناصقمااب «ةءامحأ بنر الوفا:

 ءابلطيلو أقدر ةماأأ ءاطاموتس قرش ىخاقلاق اذعالت اذان يجوْرلا ناوهو ناعالاو اذه نيب رسب 1 ١

 : هذه و اديأن اعمتيحالثانعالت ا مال سلا هم هءاعالاه امىلءناعالاع رمش تل لفاذم وس نال

 ادارتواقلاحت مال-لاوةالصاا هيل ءهلوق لل اموت سر دتسااوع مهصأا ى ه-ةمر طا ايلا 60 ا

 ََن ودب ىأ ميدعأ ا ىف (فلاصأابع مفي ال دهلوق) ىل والاب اعل هيلا ةحاح ال(امهماط وا ءارق وق 3 هللا ىل مول وق هلداو

 اهطقىذاَقل اهْض-فمفال وهام قس ام فعدد تن لانا ءام اع مال ىذا سف "2 فلعل ردو
 هادساغلا فزسغقلان هديالو ياورد سافوهولديالباع- قيلدبتد*.لاساهناواةعزانملل || 7250 فاو جرب و
 ىئاشلا فالك هلعهبحاما ةيالوال و ح . الأ قح'اةمأ(امهدرسا خش ال امدهلوق) ىئ وج هاك اد_ه و اوا 212-

 ف ة لاك «اذةىلا حامعالو هب نسف انمضاح عببلادقعتياك :يءازكن ىال ثناو وذ ىنةذىف وإ_, اد 1

 مف نأو ىضاقلا ىلع فقورالب خفت اهاض فول اما نوء-راشاا هرك دام رهاظورحأا ولا ىق امهفال_ددوم

 الذان ل هج هنال 0 02 ” الا ىوعدومزأ هلوق) اوهدصا بأطا ى؛ 10 اثاو ىنكيالام_هدحا اف ىرثثمإإ لو

 رخاالا عدمتوءئشب ىأ - هنوش لوقا مزا_ةرخ الا ىوع دله طراومو اوعدؤ,:لف فاانتالو قرب

 يملا فلاق ءاضَقلا هءل_صنااذا ىلإ ؛لوك.هذلادرسعالىا مزاهلوقب قادم (ء”اذةلادإوق) 4

 را ارقا هنار ا. عا ىلعاما و رهاظف لذا ارامصعا ىلءامأ أم بج وبال هيءاضقلا لاصت ان وديه ال

 اعزارتما (ةاف ةعلسلاو هلوق 3( ها هدا رفئانامسومنوكي الفل ا ةهش ؛ءفرأو ةاهنالفأ

 ىامهفالتخاكهلوق) ح هفلاو فاست ندىأ (هلك اذ-هودلوق :لوق) انةمقأ, 2000 لاا

 هنر روه.حاص ىلعهدريا اعرافق" لاب اج مش ل رةنامهنرووقزق ا ظأا ىأ(ق زلا |

 ىعء"اوسىرت رتسأا لوةلوقلافكةزوه ىرت_ ثا لاهو قزاذ_ه ه سد عدا ءاالاقف نورم دعا

 فناكن او ضداقلا ل وةل اودلاهمف و ص و.ةملا ىفاف الخ ا | ده للهم مسن أ وأ ان لطر لكا ا

 ىذدقم عتو ه-ففال تالا نال ماعلا تاك فوبعي انك قفال أ هنو

 انمهضوأ ناك انممأ ضراقاالوةلوقلانال (ىرتش.ال لوةاافدلوق) فزلا لاموذالدخا

 0 ونيع سهل هجص عنا. ءااق- نا قت اا 0 )و (فااحال وه]وق) ١

12 
 ف بانا

0 

-- 



 اًض ريتاذ نكس دقوا دا دمع تال ءااانضسفالاوٌك باص ىوعدي ىذ ثنا
 مكمرانذءاعاءوتمالكل أد ىتح م-ةلابىضاقا !لدعنالنأ بدهفرت رخ الا همءدبا عامها
 ى رتشملا نال دعب ىف ا صساو ركشماههنمالكتال ضل! لبق ناكنا ىءامق اذهو رردا ا ىف

 كد ناكفهرك ىرت-ثااو نك !اةداي زف عئابلا ىوعد قب هلل_دعسببملاتالأ.ةىعدبال
 | ل ادارتواذااككاهنعبةءاه ةعاس لاوناعباتما فاتحااذا ثيد هان فرع نكمل هفاح

 الؤدأ وعد قد_ص ىلع هقيعت لك تاكطلاد مععمدمأا ناك اذاامكلذ نم م قم ذسد وءأم تالا

 نءمزاد و هأ تاعقا وااىفاكىرت_كملا ىلءنيملاو قة ءيالو عم ! 'مرل ديال ا

 ىا (فالت يلق رح دقعبلا نارق اد تالا تالا ١ كم هنال ىرت تارت د

 هلوق) اممم فلحلا ىلعاضر ا عتي هنأ اسامو مهمالكرهاظو ىفاتسهق فاد اىناكرتسش
 رام هما سحأ ع+ ءلا نا ىلا اهدز ك:راشاو ىوهلا لاق امهد_تالىا ( راحه قن 2

 طرشرام>وا بدع رامخوا ةيور ةرراخ ىرتشمانناك اذاةصالات!ىفلاق اذواوامهد ال

 رر# و معيب واب مس ١' هماعنيعم هنأ ه هرهاطر ىرت داك عئابااو ما نافلاهال

 اذا عام ءلا تاىتمفن ن :: نكلو فلانا ا ىلا ةجاحالؤ زحسقلا نمنك.ةمرامملا لن منادوصقملاو

 رامخاماو فلا عنب ىرت_ءارامخ ناف ىرتسشم ا اهركس اونُملاةداز ىعددناكص

 1| بسم : مداسم ,لارامخ ناق اهر 2 را ”ابلاو عسيبلا ةدابز ىع ءديىرغشأاناكولو الو مئاملا

 نما هلصاحو رح زلةنالادع * ردت ىل ارهطاماذهالت ىركشا ا را.خامأ او حسقلا نمهنكةل

 نعى غمس هنال (خسشف هلوق) قالطالا صءصذع جما اما د سأل ندْنك الرامللا هل

 ْن 4 رم ف ا تال نلاو ودلاقىأىرتسشملا ني ىشاقلاىأ (أدب دهلوق) ذةمس فلاختاا

 هنال ( ءاكنالا ىدابلا هنال هلوق) ساساو فص ولا ى الة الاىر وص فاذك ولاكلا

 ًاديولو ندا ها زلال وكس ةدماف لده5 لك: نألا ةدالوهركث» و»و ن ملارالو أبااطد
 فاادتأ !ىفرهاظاذسهو نقلا ىف وم سو وح عدلا م استيهةملاطت رت عئاماا نيب
 هيةءاذملا رهاطظااف رك :ااوه عئابلا نالروظي الفن لا ىلع اال عم عموما فامأ ن . علا يف

 امو كلذ لا و رجؤملا نيم ئديةد ا اودق ىفرجا سلا ورجوملا فاتخا اذا هنا نا.سامهلدهشيو
 : هإوق ( قرع ني هدملا ىأ(اذ هو هلوق) ىلم .رلاةءالغاا د منةمثحع : 2تاعموكلا

 || راكد ال( مكتو «ةهلوق ) نم !نك ع وه افرصوأ هلوق) ةعلسب ةعلس ع. ىهو (ةْضياقم
 اًةياسامهدعأ ن 5 ملف اهمنالا سد اممنال وىذاقا ١ ريدفاب اوةساقهدح و نءرعش ءاههمق احد

 | ند هل هنالفرمملاو ةضياقللا ىلا ال طق ليقامدلا ع - اراذه ( '!منبا عرةيليقو ]وق )

 ىلأ نكت اهمزعو زرت ارا دعدس تان ءاع حق اهالخ امهف

 لمقو ةقيح أ ن ءذياو روحو عئابلانييبأدميهنا فسوي فأن ءوىوفلاهملعو ةة.ا-

 1 فلان هسعانام هللاو مداملا لود تان( ك٠ .لا ىلع رب همشد ددلوق) ها :ءادبلا ىفاههتن ع رقد

 5 دقاوىلائلاديزيال و نيفاابهتعب دّماولوالا دي زيالو نيا أ, هارق_ثاامهقناو ىر ثملا لوقدو

 0 وقبة ماسقلا ف هسلع رات مياف ا و كلذ ىلع ناس 2

 نكيلام (ىرإ
 ندر هفمف واش

. 7 0 
 . 3 (أهبو) رامولتا

 ىدابلاهنالاىرج_:

اك (ول)اذهورامالإ
 ن

 عل



 هليعمم عاد ” امال مق ل وهاالت قئاعتلا يح ورا هيا 4 بادح -واهّمصر قف الة خالل ض رعد 0 و 1

 َح ضم دا و حرا شل ركذدنءىلاعت هنأ ءاشنا هر ددسام ىلع هن مهلا ١ىفل والا رد ْ

 قاد( ةطانءاو ءدروت هنالهإوق) بدت عسبلا لصا ف فالتخالا تق لدين أ اوال :

 رصأاىفوىوعداا فال 2 ىذاقلا ىلعمكحلا مزلتاملالىوقأةندءااو ىوعدلا دوج رخ ”الاىفأإ
 ىرهزالا ىك-و ةيلصأل_ءقوةدئازنوناال_ءقاهحاذباوة طا|ناهربلا حامصملا ن 2 َآ ّ

 اذاربأ لاقي نأ باو هااوداومنالذ نهربهوقو ةدئاز نونلاىالثاا باق راةذنياوقلا |[
 تاودوق) ها حم ىأاذانهرب حاب رلا باب قلاهو ىلاوععالا نيا لاق يناهربلا“ احا ع

 نهربثا ىأ ةدان لاقىأ ةطراءمالدا ىو ان ايرتشمو ناك اعتا(ةدا لا تيثلف اذه رب :

 ناىرت_ثاا ونئلاردةىناهاتخان ا عئاب :امااوهوةد 5 ابزرلا تندأ نا مكح نع رودلا ىفامهثملك

 6 وأن ملا فصو ىقائادحا اذا اذكو هءالك 00 02 .اردق ىنافاذخا ْ

 همالك قابس ىضمةماذ- مو ةدابزىَدَتْقا س وأ فص رتددا مك هأعدأ أم ىلع لك ن نعرب و

 فصوق فال: الاف ى رع فااضأانابلحالا فالدخا ناس حج رص ث محا ضي هقانس و

 رثسك الا تيئمضراعبال لقالا تدنمو (تايئاللتاننبلاذا هلوق) ربدت هسنجو أن ملا
 ةقمش عدم هنال ةدأن ازلاى ءد_ءفالخع هةزيماة كحالف يما اه فكي ورك:مىاناانال و

 لاك اذ_ه ل ا عل ًَ , راما هذه كعب عاملا لاق ىاي لا فو ناهربالبهاوعدي ىطودالو :

 هيفا حلات ثنا منالفوأ عئابلا ةسنيرفةنبا!اماكأ ورا دةثاع كنءاهتن تش ىرتشاا ||

 امي عيبا وهند ماا ىأ (امهيفافلتخانا دهلوق) ىفال' نودتامناللةنديلا و هءهتذناى رخالا وأ

 نمعتاياأو ةءامرتك اىرتشلا | ىعداو رم م نمىرت_ثاا هءعديا مرتك [عئابلا ىداناب

 عئابلا ةعجتال عسبملا فدو" ىرف_ثااةئع « و نٌءااىفىل و أ عئابلا ةثيذ ةدحا وةلاحف عسأا

 لاه اذااءةءانعلاىفدهروصو ررد انايئارثك أ عس.هملا ىف ىرك رغشملا < وانا مث ارثك أ نملا ىف

 اماهأ وا راد دنسم#ا وعمى رخآ و اهدمعي 0 وراد هند 12 هي راطاهدهك تعب عن داماا

 ام-هفةدازلا تامثاىلا | رظأ ع 5-3 .لا فىلواىرت. لا ةنسب و نُملا فىل ر عار مااةندمق ةئدما |

 ىذقي ردرلوذوهوالوال و 3 وا رخآ ة مدح ىلا ل وقادهل.ةراذي دةئا؟ىرتشمالا هدجب

 ىقولهوةىوانهول طاقسا بح (نغلا فول هلوق قرا دنيرمثعو هنو ةئاعىرتشمالاه جب ْ

 نمأاىففالتخالا ناكول رهيادواا ةرامع و اال نيدض رمل ىفاةهولةدان زف نال ْح عضبملا 5

 تايئالاةدايزىلا | رظن وا عسيبملا فىرتشملا نم وىلو أن غلا ىفعئابلاةذتبف اعيد ع.م هيلا ٍ

 ناي(اهبةرخأ الا !ةلاقع لك ىخذدنافهلوق) امهدساىوااههبف(ثالثاارب ,وصاافدلوق) ىفدمأ

 ىذلا ع..ملا لاب ىرتشملا ىذروأ ه-.ف فال:حالاد_ئعءىركشا !هرك دىدلا نماانعئاملاىذر ِْ

 ىفىلوالاوام بف فالثخالا ناكنارخ رخ الالوَد وه لا قد دوا هيلا قرا لا ناعنا هئابناب هذا

 ىةروا ىرت_كثما هاعداىذلا نم ةاانعئاملا ىذر نأ َْق *ىلعام- طارتناقلوةينآريعتلا :

 داعرع . الا لوةد لكىذرو اامهددا ىف فالتخالا دنع عئاملا هاعدا ىذلا عءمملاب ىرت ثنلا 1

 0تاودإوق وق ) لمان ام فالةخالا ةرودالا لمذئالح راشا ارك ذامن الاف فالت>الا ||

 سلاحك لوي ىشاقلا نال ةراددلا هد ق(افااكرخ : الا ىوعدباءمئمد_داو ضرب



 4غ

 ةرامع قاملع هيو تيس ازاج ىعدملا ف.ادعدا ارأ ىأ هفاصهءاوةندب هل كي لولو رردلاةرامعو

 هب داريا نعرض! نعا ضب أل ةنوبىلاعت هللا هردلاولا ىدمسهداف أ همن: فماهيالا نءحراشلا
 رخ [1ضاهد-_:ءلالااذ_ه ىلءق فاد هنا هل ىذاقلادارأنم--هملع ىعد !لادولو

 ىعدمىبعدملا باةنا ىودزبلا مامالا لافالا وىوعالا هع مدنا ول. ةن*ربنا .:«ىلأ ارياوأ

 رارقا لا. نعءاربالا ىو ءدنال لاسملا «_.هزا_فاسناو ىوعالا عفدنا لكس: ن اف هسماع
 لوقنا اذ_هرهاظو هأ لالاىوعدنعءاربالا ىوعد فانه. .اعلالابودو

 هلوق) لمان“ لوالاىب عدلا فمات أهملت هلق نءريبالا وىأهفملت هلنالاوح راثلا

 5- طضانذم ة ةس شماهىف تدنجوىلاهتهادهر كارلا ىدب_-لاق(حلا رأل وتاق

 لوالاب زعم شون ركسا'ىراتفن مةداهشلا باك لسقءاضةل رخاوأىف اهتب ار دق هصنامءااعلا
 ص رعاة نيملا هملع تود و وىوءدرخ 1 ىلع ىعدا ىل-ردب در امع و ىو اًمفلارها وحءاضق

 ىلع عقبال تحفل النا الا واديأ فا ١ ال نأ ق الطلاب تذاسي !لاقفه.اعنيملا ىذا قا

 نيمااهنع طةسالو لوكس ا د هلع مكي امال نيهلا ه_.اعٌض رهد ىذاة!!ناققالطلا

 ١ || مدقت :ىدذلا نال هبه سم 2ءىذق ؤزيمأ ا نءلك انةنالرر وه ) دره هلوق) 3 نيملا اذهب

 الأ نعومسو هق - الا نما ذهن ضرفول فا الهلوق ىفال توكسل اف دمق ى ٠ افغاذخ الأنا |

 ١ ىلع وأىل_صاخلا ىلهف الصم الا قامهد_-ابز مد !قاطانماديددك الىذاقأ اثاهءانعلا

 ه-ءاعىوذقي وقال_طلافاخلاب» أ وعدي ر زعبالاذ- هى هفىل اوأى عدملا بناحةاعا ركبنسلا

 فال ىلءهمادقايهسقني زرصلا قااىدلاوههن الىوالا:ن وكي كلذ ثا ىل_«لوكسنا او

 نءعهبلءتوهدو و نمل هيما د < وص كلذ ناك ول(لوقاو) دوهسأ اوبأ هداف اك قالطلا

 لءاىلاعتهقاو و ربدتت ةرك نمىلءنكأا وشد دا ضبا اشو ىب دم لا قد عارض مز ف

 ميظعلاهللارفغتسأو

 0 هلال

 : |لاقي ل و | ردها وفات س وماقأان ع ملا و 5 وهذ

 دارع سخاوة بال اوةرمهماا ف ادساوامهما نوكن ناىلعاد_ةامثوا د_هاعتافا ك2 هئم

 ْ ىقةعفااضا ١ 1 ذيلاءهتم لاكن أ هيدي رب ربفال_:ءالاد_:ءنبدقاه:لا فاح دار لاا اوانه

 |١ ههنا لها أد نع 1 ذءادهنأ ك.اعبهذنالو «اهةقا١٠ نءديدد- حالط صا | ذ_هو مساعدا

 ٍ انهوىرخا نوءرةءالو ةران طر ديزملا ماعتوعرش ا ءزأك لكى ةداسل الص !نوركذيم مناف

 : ىقالاه بردت فأي فاه ا ىلع هياوعرإ ورم داانفالا ىلءدبز لا ءاوعر 5 ث.حلالدك

 |١ ىفلاملا ساره. .فل-خد (نةددقفف هلوق) عوطلا نا ل( الا نيم ركذ هلوق)

 : ةيفارمه ارديهنا عباو هلا ىعدانأب ' («ةصددا هلوق) رد عملا ىهسءقل-لا لك داك لا

 ىرك_كملاو مناف دلاب هنا عاملا ىعداناي(هسنجوا زلوق) داك مهاردبهلا ىرتسشملا ى ءداو

 (عسم ردقىفواهلوق )اميرات ىلع علا و ة.وااك دةعأا س هم ف مما ردا
ٌْ 



 نع اَوُنَد ثن ىد_ؤت

 لافومكلأو ءانيكار آ
 ََن ءزارتسحالاد.ه. ثا
 باو ة-قداصلا ٠ نما

 ثوان ىا رحهأا َْى 1

 5 فاحلازاوحلمارو

 («دعب) رك لا (فاعيالور
 ة-قحاةسأ “الار,
 ثالهدلاوءاد زار. 78

 م
 ومس بص مم سس سم بس جوجسسمسب مجسم وج بسسس مسحس وس يس
 ىوراتاىوملا لاق (مكلاو هأنا مكضا رعان ٠١ ءا وذثيد 1 ةلوق) ردع هم ها زم لالطمم

 ىدتناه:ءىلاعثهللا ا ولا هثمءّئددقا هنأ هنعىلاهت هللا وذرة ص نع نءاأ

 ردقكؤقا ولن أف 01 لات قداس "و فنامخأل ١ لءةفاههردن وع رأ هءلع ىدا نيد هئمع

 فاح وأ هنالواع رثوال ةءن سه سم وهو هضرعن ود همقنال وةيذاك-|| هع ,اذهلاةمف ىندك
 وهو هضرعن اص دة همم ىدت ةفاا ذاق يذكمو قدص ءننب ساخا' ناملاقاا ول.ةلافعق عشب

 نأىل والا (تبامثىا هلق مكلا ومانم كضا رعان عا وبذمالساا وةالملا هلعلاك ندح
 قف ةردلا باو ١ ةلزع لعفلا دك ا رعلا هنأ. .صووو رمل وم زا ةهدس ندم زالىأ لاه

 ذاوجل ءاد.هلوق) هيلاءاملاعرتث بءاوره-ءوه معثةرأب وأ نءردا.شااوهأك رم اال

 (فاحجالو هلوق) ٠ م واما هل سو هماع ىلاءهث هللا ىلكىثلان ءعقو دق ةر(اقداصفاخلا

 ةقو طةس أ ىدملا نالىأ (هنالهإ لوق) دهب هفاك نأ ىدملل سداىأفياكاان هديد ثنا

 د خارهدم ود 0 رمل قيل( طةسأ هإوق) هسفع نما زاءادقلاخانيملا ف

 ورث د(نم# ملا ىأهطةسأول ]وق لوق) 0 2 ق> ىأ(هق- قرهنملاملا

 بسام, كلك ع وأ 0 دا(« لنك رتوأهلوق) ةثئئوهييوفالا وام-قنءولان وكرامدعاب

 ا ملان ل ةدس اهلا اق ىأ(لا ما نعةعا رباا فال هلْوق) ىلع ميقتلا رهظال رهل.ت باطألا

 1 العا 0 وه ىأ )م اهلل .احتاا نال هلوق) هقدس هنال مدت ىأك :وعدلان ءانكووت

 مصاسناو هربا قدح ع نءءاربالا حصزالذ مدقتامربشعيالم 1 الا دةءواو ىع- ماه ماسوأ ىد

 !| وءاد_ةاانزالومرك دذىدلا ثد . دل ا سشامقلا فال ىلءاناسعا ااوءاد_ةلاىف

 مد نيولا طقشفما وءد طقستف دع اءلصو هع ىلع همعديأم ,وظ هنا ىلع ىب ءدملاهذ_خا

 ُج راشلا لمعت راند كاز لذلك الاى هل دامموهو ( عملا نكرم دعا هلق د سال

 نك ذ. .اًسوردلا ةراعتارع عسا | ل لا. لا نايعممملا لوأ ىف هلق سىدالانالزك دامت

 رودلاةرابعذ رح ول -؟تسازولا ولا اءلاسملا كَ اءردوعا مشأان ”اللاك ع تسلا

 فالذط ص اكىضاةالل هات سلال ك اال دا اوادصق نيولل طا .ا هنالو لما ةرهظأ
 مناوىأ(الا د هْإوق )4 عز ىلء ىعد لا ق-وهو ىع- ١ نععقو لصاا وءاد_هاانافلوالا

 ىعدملا فءادعإ نك اعد اد نانا ذك ا 1 وأم كاس دنع نكد

 نمقمسا1 ىعدملا فءاحتىأ 60 ات لفءلوق) ؛ فا اهنااتو د هريبل 1 1 51

 هن .احتدار أ نيعا ارونق لاه ىودد مكحهماع قيبال ريغ تع عمةواذات مك: اء افران نأ

 ىدملاف.لحت لفدل ةنيبالولو لةءاذك ىضاق دذع ى وعدلا هذه ىلع نتاع .ىعدملانأن هرب

 لنا هةءادل سد ىئ وعءدلا ذهن ءىنأرب 1 ىعدملانأى «ءرأ ولو نيمأاىفهقسءأقب ىهعدي هنال

 هوةوراك ئاوأرا رقااما باوااو هلع عدلا ىلع ب اولا كسا ءاوعدب ىع مدملاذا نهرين

 فالخاذهو تدشام عدا غوص بأ لاقي و عم-الفراكاالو رارقان سقأ لا نأ نأ

 را رئالاوهيوجورار ةالاملا نعوءا ريأا ىوءعدذا فاد هناق اال اذه ن نعى ار بأ لاكولام

 لعتاعدا باوصا الاه ْن مم غامو نيعْلا هملع بتر طقم ءاربالا ىوعدو بتاوس

 ها امئامز: !ذقرثك ًاهيلعو ع لامهملاو م .اهأا ىوعد ىلع ناك ةءاربااىرعد

 للا ارا 008اااا ا ا ا اة اا

 ةيرأ: و



 ثاكولىت- طقف هل ء#سملاهذهىفو أل املا عسب ناك ءاوسئأ ري هماعىدملالوقب

 8 عل .3 وال ءمةهعنثال ود رد :ىدسنالا ملا ه.هل ماد ةّمعم ل_صاخلا ىلع فاعيفاشلا

 تدثثدُد هاذا بد ماانالىلوأ ىدملاب' اح 2 ءاعرو عملا ارهظىرغشا اموا محانأ ام هنا فاس اذاو

 مداعىل أى ذاةلا فة تا دفاحاس تب رخ لاه هنا ىفسذل ا ىلع ىلأ ىذا ةلا نع ىكح عبرا
 ركن أوةدعلا ةقفئ اهٍجوز ىلع تءدادأ هانا ىمول-قفاوذ مك ه2 ةءلخو سردي ناك هنا
 ترظن فاعل لج رئاأ ,متااف ىدت ىذلا ه--ولا نمةَمفنا ميا 3ك ءلعام هقان هاذ حوزلا
 تك ناى-وه هلم ىأنمىلج رلا ل سلاف و هدف.اخ ىدانف ترظن اذان ىف أ لءذ ىضاقلاىلا
 ناو ةنوّمدلل ةفدلا ىربال فاشل نال :مةددعم ىهام هللان هناح ثي ددللا باصصأ نم
 عا اهاارظن ىدنتىذدلاه>-ولانما يلا ةقفنلا مات كءاءاهلام هللا ها اباصصأ ن ء.منأك

 هسدق رظنالو ىىدلا يتاح ه_.ةىوربهسلا ىلع فءاداا تاق داق( ىعدملاررم د هلوق)

 ضنك د وأ ىعد-لااه اد رايهعذ_ثالو ءارمّلاو ع-دسأا تف“ 4: ل5 هنال + ءاع ىعدملل 1

 ل عدا بتاج ةباعر وامه دحابر ريل !قاولسا ع نمادين هالىثاقاا نأ باولو اطاا |

 ةضراع بام_ءادنوكي اهاهيو.ث .دو 4 قللت تنئاذاءا ارمااوهودهلو للا بوجو برسل

 ىعدأا بهذ ءامأو هنو اب ا رقءأن ا راعلا ىلءل ماد مو وقد ىت>لل هالك #تلأا مص

 ةعف2د فاش ىعدا واذ داما بهز! راد" ءالااناو اضيأ هيرامتعاالل مق (فالخه فذ
 د-ة:ه:لههلوق)ى عدا ىأ( هلاسثاهح رالاودإ لوق) الل. راهعمتىنصد_ةءراوكلا

 تاع اهدقةءبال ناك نأ وىل“ا1+ ل ىلءفاعاهد هع ١لاه ناف(ال وأراوحلاة هةعمس تن بو>-و

 بهذ راع“ ءاال هناالوةاارهظيىذلاورصأل اهم: ىأ (فنسا ' هدةعاو هلوق) بهسلاا ىلع

 راوللاة هش ىذا ىعداول ىتحةثالثلالاونالاد_أوه[مىضاقلا ب*هد1لبهءاع ىعدم لا
 ىلوأ اذ_هفاندةّدهءم- ماعم كغانما اااوك ا<اذاةمذلا ل هأنا ى رالا ادعم ىفا>د ع

 ىلا: هللا هج رةف ند ىنأ اند._-بهز ءمكحملان ور وءأ ما :امزاضقنا ىلءلماملذ

 نرطاناد ل ناو بيالدت رأ'نال(ه ةرررك_:مد-هل ]وق )هرمصأز ءناطاسأا نم

 ىوءدلا لاح ةمالساب ىنةكب هنأر 0 او هبانف يم ملل نا طقف لدا | همحوذ هن رقطول هنال

 هنأ ىلع دبا فايف (لصاحلا ىلء هلوق) ثو- اطااة45 مفك لاما باصعتساب المع
 ادهةروص:ررمضتمف هقرولا د داعمت قلت هةدعأ هنأ را وحل .2:ةءأامالن" الا لاق عك شبام

 هاثم ىوج لتآوأ ىدملا لى" (نيما'"ا دف مدد هأوق) ط ةمالا فلا ةياذكونيولا
 ىأ(هنمصأا ددلوق) حملا أو ا طعاق هلع دما ىلع فاد هج واذا

 !!نممعأ ءاد_هلانوكمش ىووج ةطيطملا ىلع مساس نملذ أى ذ ىلع
 نيما|ن ءزصااوءادؤا'ى لام اذ_خآناحراش |١هررقامرهاطظوةدك_:ىلا حا صادمة و

 ناك ناف ماكنا ع ْن ءملصلا فاو الدبه_-ة-ىفذوخألانوكيلاة«ىعدملا ناك اذال_هعامنا

 لا هر 3
 ب 1

 را فعال هناو- 4هذأك نمرهاظلاناعز انثولو ىدملال وقد وهام مع اشهملع قدم وك

 | نالئا1 ادنعهلك_ءلاهذ_هقىئاش ادماةثدسةينألا.ة>ال بسلا لع احلا هغنح

 ٍ حران ل اه ضراعا أىلعلمادلا موب يح همدعلءالاوموهوم ضراءيهطوةلاقدحاو قملا /



 ككلمإلا :

 قالا رب كاش قالو
 دمخلا

 4 : 6 لادا الا همأع

 ل ل ا
 4 تكهوير 0

 ا م-اورإ |

 ىدإر ىذ /عاجالا
 داود 37 2 "هود

َّ 6 .© 

 مههتاو 1 ا 1

 ههف ا / 0

 لدار 0 وال
 «هاب 5

 هدأ

 42مم ىف
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 م ومأرب أتمملاثا را وه هءلعماشتك اف دعت جأ و أ ف.ادقأا ىف رح دإ4_-ح و
 هلوقلاهثء- نيءاارون فاضيأ هع باج أو( ل وقأ) ها هلومق ىلعمفةوتيال هنا نويدملا لع:
 هماءفولل انهي و سندي رأولف نيدلا عومج اسيا وه ىدملا نالوظن لك هم ةدجاسال
 دارملا نا ىبءاعط ةلدتهنمئشالو ظذاذداب زةهضيقمك انأ نا ثواعتام ظلي فال ىف تك ال
 نوكتنأزو وه.لعةةنثومب رغالارظن ثروملا بناجىف :هلةحْناهوج ولا عتب عقد وهاشا
 [ها”ام دات اىل اارظنءاربالا«اذيالاددارافز و2 مي رغلا نا لاق اهيا اى ربالوةداب زوسجو
 ىداةئازانا لاك فالتالا ىوعدىفاهتمو اًذدأ رهلاىقو و ها ةءذلا صال_-حوهو
 هقرخ هنا لا .ةالتةرخامهءاحال ىذا ىلا _-«مب وثاا رمد او هب وف قرخ هنأ رخ ىلع
 ردقلا اذ_هن.اءلامفا<ناهةذاا نكذوا رمستاك ناقرهلا فراق 5 هنايكداذأو
 رادةموههةنا. ىذاقااهقاك ارمذاحٍب ولان كيلنا وهنملقأالو ىدت تا! مهارالا ند
 هون وأناشعيذوأ عاتمداست وأ طل المده قاذ_هكلذك ونيعلاه لع بترقت نادكيلا
 فءا2قاصو مخ نيمأا ظذاىفالراركس فلا ارو م ضعب ف مهمد ركن هنأ لعام ها
 ناسي الا باك مهلوق عمةعب رأى قاةصتسالا ىفو ة هس ىلا لصت !ماف تدل ىل# ني داعم
 قام مواوقعموانارشالواماعط لك الءلوةكال هلوق عمفطهلا ف رسراركش د درك: نيعأا
 رألو انام تراصفطءاذاف داو نيعسحاولا نال_هطعلا نعزارتحالا بج زيمأا ظرلغت
 رارك-_:اراركح:ااد- ول أتم! لمان اذا ىلءرلا لاك ه١ هل ضر تنمالولباناو هن
 ءامسئثالعدمهنكل ظفالاىفاد كاوا تعداناو يدم اناىنءت ها لمأ ءاف ىدملا
 قط فو:--نيملالاقف (ىنائالاف ال>هلوق) اطايتااياعمصالا فاصثانمضةد دعم
 نابانرك داع هماع دما ضرعاذاالا ب.ءاودىدااو هاوعدااّمةياط بق ىدملا

 ط لصاحلا ىلءذء:.-فاص٠ لل اة ممأ._تصخشلا عد دقهن.عباط دنع بولطملا لوب
 لل عت اذه وعدمالرظت وهاك ىأ (هاءعدمألا رظن هلوق) فق ودسمهيلعمالكا| |:مدق و

 ىلعهلعامنا نعي لصاحلا ىلع شمالا نءنتملاق هءلعىدءاموهو ثااثلاو مامالا لوذ)
 هئارباوأ هثادا وىأع سلا هبهتااقا وحاكذا' دعب هقالط لا_ة- ال بدسأا ىلعال لصاملا

 بسلا ىلءفادولا ةظءاغااةم رااىق رخآح ورذعد ول وةنانالا دعب هس ور وسبدغاادعب

 ىلع فراكتأ ىف ناكف كاذب رض :.ةهناس ا فاك بيلا د هد عقاولا ىداولو اناس ناكسا
 (هتلافاوه]وق) حالا ىوعدفىأ (هقالطلاة-الدإوق) هءاععد ءارظن لصاملا
 مدنا نيعلانأل صاخلاو ةنانالا عنه ورتو بمغاادهرهنارباوأ هنن اداوعمدسأ ١فىأ

 ىدامش بيسااب رقأو لكتف عفارب عفت رب ىذلا بدسأ ١ ىلع فادسا ذاف لوك._ذأ|ءاجح رل تءرمش
 ىلءهلوق) اهيلا ارظن ه.فنافل ءاحلا ىلع فاساذا امى الك ررمذ 5 هذم ل ةءال عقارا

 هلمصفغت مدق:وددعلا فا ثان :مةَقاطمىهامورا دلاهذه تب رتش! ام للاهل كنان (بحسلا
 ةعفشلا ذالاهميد.5(ةتوتيمةةةنوراوطاة منش ىوءدك هلوقر هيلاع-س رافاهذوم
 ضرعاذأ الابد! ىلع ف سوى ادنعو امه د:ءلص| 11 ىلع فاكس! ىدرلا ةَقْدْو ةكرتشااب

 || ةنرعمت ادي شلاردصلا و فاصالا مالك رهاظ (ا.عناشهنوكلهلوق) د وهسااوب أ ق سك

 ا وم 2
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 ةعرفملا لئا-لاىلاعت هللا هجر فاول فود_سؤلو رصلا ىف لاق ةنانالا دعب حاك.نا ادد وأ

 فاعف االا هءاعىدملا ىتنملاةتمىفوعامهانرك ذدقو نيدلا وةنامالا امة لصالا اذ_هىلع

 مف رو ها اعراس وكمفاههردالا فلالا هءلعن وكيدق هناله:ءئئال وىعديام 21ةهلام هللأد

 ع راك: :ر وص ىلءفاع هلع يدملا ا هرك. 211 ههددولا ىلع فءلصلا ىف يناوسالاهر 1

 د رقأال و هعابال قه-عد دوأ م هللان فس ولى ادع رند كلعالو: دئ :. كلد_نءدل نسل هللا

 لاملا اذهدلام هتاف ةرمشاحن 2 :لاذاةعددولا ىوعدفو#«ةناز اناىفام باوهلاوروهق

 ناسا لد هك طرمسا ىمهنال هدم قدكال هال وه-:ءئئالود وهسءدد و كيدي ءاعدا ىذلا

 ق- كال ةهلالو هملا مندل, كيدي هلو قب ىتكدالف اهتعةهملعن وكي و هديؤنوك.:الاهاع

 فا ساحل ا قرسضاعلوة م اله ىف ناك نافقاطملا كلا !ىوءداهتمو + هأآ اطاستح اهم
 ساخنا نعايثاعناكن او هممئثالو همءديىذلا هج ولا ن نم ىدملا كال ءني_لا اًدهام هلل

 هل 4 كنا و هسلاريشيل راخدلا فاك ى دا كان لوك كما وهديف دن ه-ءاءىدلاار :ْ
 القال وكءاءئنال و ه:ماوثالوا ذك كيدي ىفاذ_هاامك وعدا ةحدعب ناسي هناف هديىف

 00 د ةعاف ةراحا عدم ذهني وك امهللأ لفى 'لماعم 0 ضرأىف ةءراْمىوعدوأ ديعلاوأ اد توناحلاوأرادلاوأ ةميضا ةراجا ىوعداهنمو مب ةنازانا ىفاذك !منمئئالواذك ىهوةهقالو

 1 3 2مل, هو 3 اهنمو م ةنازلا ىفاذكت ةصورتااةراجالا,ق كال هلالو ىدملا نيعلا اذه ىفموملاا ةمزال ةمان

 هم هلا سلا حوزلا ركصأوامس2:ترادخااهناو اأهدس م أه سه أ ىلع هن درا اه وز ىلءةأ سها تءداولام

 ىلع نادال قو اعمج راءتخالاو مالا والار 9 . نأاما وأ هنالث ىلع دلع _ااق 3

 عقاولاناءالعلا ضد لوةلوان انعرةعاسلا كم ناب ىهامما -وأ هنال ال الو لصاسحلا

 حور :رخآ دخماهل تاقام هللان ح و زالهمق طاق هنكل وبذسلا ىلع فاذذ ىدردتلا مالا

 ركن أو مالاب رقأشا ورمالا تاذ مكس با مسفأ تراتخا|ملالهثامو كد كرما هت وْرت
 هللافا< ممالاركذأو راسشالارقأناو اههسشن ترا ا اها لهتام هللا فا كاهرامتخا
 ناتءدانااذكو ساحلا كلذ ىفا هسفتر انت نأل.قأه د هز#ه كن أس حارم | تاهدحام
 نا اهتم ودع ةازمللا ناذك لمصُتلا ىلوهذ لعفدةواذك لءغءالنأان“ الث ايقالطب فاح ح وزلا

 ةلاقكلا ىوءدفاهتمووا.ي وقدام دقدقو ةنازلا نام قلاورصاه عمسلا فاس قدرك ذام
 اهزاحاوأ هنذانتناك ااو فراعتمط رشن ةةلع هوأ ةزدماهلا ارك ذناددكه تناك اذا

 تح امعدي .ىتلاةلاغك- !اهذ_فب.س فااالا هد. مه كل ةدلاسمقا هنلصهقاحاتا و ساغاىف

 ءذ هس ب وئاااَذ- مه داإةدلام هللا ضر عبةلا ذك تناك اذااذكو ىرخأةلاذك هلواذتمال
 قادك اهيءدي بلا ةلافك !اهدل_هبدس) نالف سف: ' ريما سن كال.ةهلام هللا س4ئااىقو ةلانكلا

 عدم اك اهءدوأوأاهرجأو ةيادراعأ لح رذناز ذعاىف لاه قدتسملا قءاحتاهنمو « ةنازملا

 ىفالو أ ام مف ت'ذآال وت.هوالو تءدام هللا فاك تح ىو ىذقدال هاا ةئدب ماهأو

 لعنام ماع ثرا ولارك_:أوهل نيالا: ءاتمملامب رغ عدا اذا اهنم ردلاعلل ءاك-1ءنعة-راخ

 ىلعه عع دم راق هل م.كصا:ءدق وهناز دئاىفا ذك هئمهملاَى ريال و ه:مئدال رهضمق هيأ

 الفذعا ميلا الءاشي الاى ديمنال يلا ةج احالل هلل اى ربالوهلوقل اوقأن يا ودقلا عماج ىف و «تمملا



 عام هل

 هراع قدما نأ فسوب ل نءىرخ أ ةياورىناول1اةمثأ 9 مثرك دو عص لدا !ىلع

 اذهو ناكضاو لصاملا ىلع فاد همءدبام ىلءام لاق ور ىلء فاك بهساار ؟.:أول

 لزاومل!تارام#قىاذكو ( مقل! لوةي) ةاضتاارثتصهأ هماعو ىدتعلد وافالا نسحأ

 ىخذاةل| ىنا حالا ص دوغ تى دلال ىودزبلا مال_ىالا رن لاهو ىو اةباد_هلا بءاصا||

 ىفاك ةباورلا رهاظن آملا فامو ىفاك ل! يفك ةطصم ءآرام_ميأ بدلا وأ ل ىاسحلا ىلع اضف |

 را .ةءاالواماد سلا ىلع فءاهأا قثاللا نان فون فأ ن ةباور ىلع ضرتعاو حورمدلا ْ

 رد ةبالدق هناببمحأو نول اهماع ىعدملا ىلعفو عناو ةةدماا ىعدملا ىلمق ع ةوول هال ضد رعما ؛

 ّْ لاقت سا لاطسس الك لما ىلع فاعلا قئاللاف : ةرحافلا نيعلا ىلعءدقب نة مسالا راع ٍْ

 ضد رعجلا نب كال ذ ىف فرفال هناد فسوب فأل وق ىلع ض ريع رجلا هر دام ىدد :-رمأا

 حاده لادا ( ماه حاك- :ك:وبامهقاىأ هلوق ) باوملا اذهب عدشيالاذو دعو ماه 1

 ني>راشلا وةياد_هلا بحاصنم هل ةَءام_ه دنع ىل_صانالا ىلعاري» فاد ىتاا لئاسسملا ث ا امورع و 1 '”هقيىزر

 | هعد رْذَمك اهيا رتىلعع رذمامالا نالاسةدنأالا حاكما فاصل اوةالذق:-انأتال امان( كم

 || 5 لاما ىوعدحاك-الا عمناك اذاامىلع لو هنا لاقي وأ رب اه-واوقىلءةعرازملافأأ ى امو) ع

 فا هنارهاظلا نالد.عباذ هو لاق ماذدأ هم وقعماا فهرك ذنك-او ىددسةملانءلقن || (نآآلاز ع -!ةولر 1
 1 اموهلوق) ها لمأةملف حاكما !مد_ءىلءاللاملابوج و مد-ءيلعةرودلا نال: هدنع | نك هدو كَ 7

 || ىدا اذا ىرق_ثللالاق لمصفت ا! نمةناز1لا فام قا اورمصأف اذه (ن الا عاف ع 2 1 حدب و عير لقاها
 || بيسلان:هئنالو ىعدملا كلم درعلا ةهامهقتابفا ب هملع قدماه ن هلادةئرك ذنافءارسشلا || فاو مد فر

 اذاه. نُملارض-أ هلام نْملا دقن ىرت ثلا تس ذيل داو هةءرامهقان فاكالو 00 ٍ تاثير طو بدغو

 ءاشث او ىعدا ىذا هدسولا ع نمد.ءأ| ده ماستالو ند مل ؛ادهص قة الام ناي هةاصتسا هرمض -أ ْ د

 ىوعدنُملا دشن عمءاربشاا ىوعدنالصاخلاو ةعاسلا عئافءارششا د هنيوو كس أم هللا هما | تدلي .

 عيبا كال ىلع فاك نغلاةلاهج عممدتا ذهاو دقعلا ىوعديت سلو |ةاطماكمام عسملا |
 | 1 3 عاود ةعلا ىوع دب تدبلو ىو همنا ىوعدو عيبملا مانت عم .همأاىوعدو ١

 || ةمالخلا فام باو سلا (ن "الا ءدرك ماع ب عامو ه]وق) نذل انام ىلع فاق عسملاةلاهج |
 ا ران اناث انا ضع ىلاو ىهتلا كل: نماوذال ودلديالو هلثمالو هدر كاع بعام ||
 در ه.لء بدع ل: كلذ ر ده2] هةمعدر يصاغلا ىلع ين الاك_لاهناك ولن وصغملا ثالهلدي 7

 || ىلع فاسو هك الهدهد كلذ تاكو هد ر كاملع بوم هقئاب هذال امهةول همة وأما هول هل

 مايقةلاح مه ءأهلديدر الو هدر ءاعب جام هللاددغا 2 ليا ح ةدرانوخ وغدعاتت<م كلذ

 || هءلاعىدانا وهدر كمل ء بد ام هنئان هثا- ب 00 الهوي وصغملا !؟

 ءالدملاب معاماو هلدب لاء بح أم هللا فل همت دي رو هديل“ ءالددق ب وصغملان اا

 اذاامأ يلا ولا نام !!ىفاذه 6 الا دلا ىهامد هلوق) اسمهقولةمقلا واءلشمول لثغا |

 ىلاسهذ هللا فاد ىىدح رلاؤفو مكسب ىذللا حاكشلا فام الث فمةلط امدّنلاب فاك ثالثا. ناك ١

 مةلطام هللا فلك ىلا يدسالا لاه ن < الاهلوة ئعم .وهواك: هىذلا حاكسألا ىف قااط © أم ظ

 هدر هنا لا ةدحال تةلطامو أت يصغامو قأ (تءبامو هلوق) مكانس ىذللا حاكما !ىقان' الث

 و
.2 
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 هلو ةيالو ةملالث رشا |ىف لاق ىلا :الاهدافأاذمعنوكيال كالدو فا>ا لاق هناك يصد هنال |

 راس من ىاهسأرباهوأ اذافدلوق 0( هما انيعالارا رقان وكي مالاف اذا هنالاذكك ناك ناهقنا

 هلوق) طلخا ىأ (هفرعنا هلوق)ةءذق هءلع ىذه رالوك_:راصراكنالاب راشأن او (اًهااح
 سرخأ مد وهو ىأ(اًضرأ ىع أولو دلوق) + ملا مع سرخالا هلماعمىلم اهب و(هنراشاىالاو

 وعلا دع.داقأ دحلاىصو لءنامهم_صويداز ١ ناك دولا مدام هيدا ع (حلاءوبافهلوق)

 ىرَتالةءامماا نا هلوقن مم ةناملاص ه2 نوكي هنافذا ذك اكن اف ء:ع فات! هنا هرهاظو
 م-هاوق نمىنثت-مهنايددو«سااونأ ةمالعلا حرص نكل*ال_ذغلا ضن ءدافأ اًذك فاحلا ىف
 هلءسصل ع نءوأهإ الوق) لمأته.-صو رأءوبأ فاح هنا قرهاظوهو ةباءثلا ه مق ىرختال فاحطا

 ا 1 دع هرك دورس مدة فاذا هثع يصار امن اهنال ى ذاق همدصأ ن ممياوصلا (ىكذاقلا

 بدك اذبأ 0 هلوق) ط درك تبا ىلع وأريسغلا وح هواه ةءامم هنو كسحا ل .هلا ىلنواك لهوربلا
 0 تا وءاغءا م-_ساالاهولو ةءادهلا ىناذك كل ذنءع ونكو» لباه ضال ىضاةااود_.ةلاق (رحي

 5 ىعأوأو 0 ثءحنمةسدنك.لاو ةعملاىف لوخدلال_سدال ركي ةناغرا 1 !ىفاا ىلو ان اك لا هرم ال
 ا كاسارؤالا مهرب زعم تتفأدقو قالطالا د ءةدارما امال ة نع را ارهاظلا ونيطايشلا عمنا

 ا ””فدأءوباز بدسو أ اممكحولو كال ءبدسىأ ( عفت ريبيسىوعدفهلوق) ه١ دوهلاعمةسنكلا مزال

 تو. ىهاقز| ينءنيملاقدكلمهنا الع عدا نأن بنس نءةةاطم تءقو اذا ىوعدلا نال هيد ءقو نام

 دع عال هلوق) ةيدامعلا فاك هنماوئالوا ذ_هتالئادرءلا دهام هللا هلق ةرف ف الخ الو مكمل
 تاير (م-بهتادا.ي | :ر وصوهو (ركذااراكناةروصىلعىأ هإوق) درلاو قالطلا او ةلاهالاك عفاربىأ (عفتر

 01 ل اهاوخر ||| قدامثلك نملصاخلاف ىوغالاءانعمام'كالطصالا هانعماذ#_ه ره ىدملاىوعد
 كا (ىذاةزإ [ًرقت_كلاوتبا ءا!ىلعفا هنافانههرا.ةءانكع و سوءاسةاا فاك ءاوسامبهذو تدثو
 رآ.نإاراب 500 هدر 1 :ل!نالهنرو م ىلع ناك ااو دا حرس سن جلا ةروصىلءىأهلو:نوكحيو ن الا

 > ةدوص لج رخآع ول ل صاسخلا ىلع ف اما كا لما إو «بدمعالو قالطالو عسب تلد ع نك:/لوقد

 وقيم زو نوكينأ اما يدل! نا ءالذ ىف طداضلاو بهسلاو لصا.لا ىلع فا طاوه ويلا ةمفقمك نم
 ناف لو الا ن او حام سبالا ببسلا ىلع فياصتاة فاشل ناك كاالوأ عفاربعفيام
 أ. فسوب ىلأ د36 بدساا ىلعو نير طااد' ءىلصا1لا ىلع فا تاء ع دارس

 بدسلا ىلء فرات ولالا ىلع شراك عضاوم ىف ثااذاا عوذلا نيعا رون ىفلاف «الصتمم
 ىلع اهتم لكو زيعفاسةحوأ ني فاك 1 .د دا ايدي نااماهود ويل ”هلدسملامث عج

 لالا ىلءف ادع همس 1 ذيلو اند ىداوأذ سدس ىلعءاني وأ اًماط ءهمعدينأاما نيهج و
 ةاطمءاعدا رضاع نيءىفاةحوأ رمضاح ني اكسل م ىع داولا ذك و هممْئْال لو ءاعدا ام كال قدلام
 ايد ىدان ان بحس ىلع“ 'ايداعدا ل وهدم *ال رنالةااذهاملداخلا ىللعءفا عام سدهلر 1 ذيلو

 فاد هن راع وادع دو وأامصغىدا وأد هوأ عب بدس اكرام ىدا وأ ها م وأ ص رة بس

 هنمتد ريشام كءدوأامتضر ةّسا امتد صغام هللا بدل! ىلءالقما ورلارهاطظ فل هاا ىلع
 | صدر هزد_ةعالا ةرو كس زا ارودأاهذ_هىف بسلا ىلع فاك ف سون فأن ءو ىقاك
 ىخكأ ةلا فاس نة ل ماء تاسسنال ا عسل دق ةىذاقل ااهيألوت وع 1 و هءلعىدملا



 ىلا ارمصنأاو ىدو يلا ريغ ف اال ها فاصاتار 5 ذو مظعتلا ف هعمريغلا كي رمسم) ْن ءأب ا

 ناب .اك١|!فال_ع كالد جال راهعظعت ن مراءاارك ذات هاشم ضعن هرادخاو هللادالا

 1 انهو ةفاصاتاهرك ذامود هت لوق باك ١ ىفام نأ طمحملا فامر رهاطظو ىلاعت ءمّمك ع نامل
 رهاظواعح رمدءدأ تاق المأهمنكي له ىداعربل و طةةهللان ر ةاك.لا فا-اذا تاقناف

 نعلوك_هاانهماعىضةءالو هللا ىكمف ظماغتلا بان م هناو طرمشي سدا هنأ هد ظاغت 1 هنا مولوق

 رمصتقاولرؤللا ىدوهيلا فاسد ونئلا ل ودعا هم لاه (رايت اهوق) هار 0 دأا ف صولا

 مظعأن ركيل ظافباما وللا فانتا دمك اتالةدا زان ال فاك وهف هقن ايدل و5 ىلءلك- ١ ىف

 1 اود ماانتولا (ىولاو و هلوق) ها هذ ذاك نيو ىف كورسا 301 5 ولقىف

 هَ دامعلّني دقي نم هماأ ب سند ونائوأودسأو دسأ لكم نت رعجلاو هزاع غوأ رع وأب شخ نع

 هلوق) ا.دري-غ أ انثووأا.ةكديعءاوم كرمثملا ولادارأو ىو ل رلاءف هكا ىلع

 نما وىلاهت لاك هريغدعم كرمة هن اهقااخ ىلاعت لقا نا دةّدهب ىأ (هريغد ,ءناو هن رشد هنال

 عف؛ (ةيرهدلا ناب لاك! نبا مزح وهلوق) هقاناوقيل ضرالاو تاوعسلا قا نممهماأس
 5 هنانواوة» و عاصاا تورك و رهالامد_ةينواوةد نيَذلا :ةئاطأ | ىأ لالا

 نءزلاو سهلا ءا:ءالا ىف ةهيدقرهدلا سوءاتلا ىف لاق هدلاال انك. هيامو عا ٌض در وعقدت

 14 ةودقتال دلوق) رهدلاءاتبلئاَقلا ضي و ىرهدلا وةةس فا ودودمملادمالاو لد واعلا
 ءامدةااكوةد نم همهنمنال كلذ ونام" رلا دق هنايم_هدنعهمدقت ال همدقا ولاقت م (ىلا هذ

 ىهو؟ اهاقلاخنا ارهزلاةملاعااءاروءاللانا ىأ غارفااورمداهلاو كلما اورهدلاو برلا ةسم

 نوءاحت اق (نوئل عاذامفهءاءوتاق هلوق) ىربكلل ةمشاح فاك تاذاءال نامل: ةعدق
 حلالا وقسافلاو ةأراو ل رلاو كواءملاو را طوسملا نعد ؛ اردلا حارعم ىفاسا لات هلا

 قدم رطاداةدءاىفءالو اوهول وكلا اءاضةااوهدوصة م انالءا وسنيمأ اف م4 اورفاكمااو

 ىقو-سدقذا نيك اا تهت نولتاد ىجحامملا وقددتنزلا و(لوقأ) ها ءاوس ةيذاك !|نيهاا

 1 هرثك ىوس مها كراهظا ىلءراصعالا ن مرصع ىفاورماصتن لم منأ علا مل نم ناك لا ردع
 اوردشي موءامسنالا نم ىالوذ ولا ظلالوةءاعسدة:ىلاعت هنندو-ولا ب>اولاناور قد لاسإف

 مهنا بمكِدلا ضدي ىف حرصدق هنا ىلءاكح ,-هنمنو دعم نيك رشم انا وةلسا مهال هراهظ ا ىلع

 ىلا هت هللا نو دة عن مهرس أند رغكلانأرهظفىلاهتهنعةردقلا نود نكلو ىلا هت نورشد

 هللا دةّدعب نم فاس | ناك ءاوسىلا ٠1 هقانو ةاك سف ةيمدقتملا ةع ركل هنا الا موهعتو

 عطقي ىلاعتهتافايذ اكس هب فاح ا ذافءاعي ىلا تدقق نافىلاءث هللا ملعب مل من او هناد ال 1

 )ل اوقأ) لعمان ملاتاقح راشاال وقل ىعمالفدةةح وةيلاشى أعق الاب هرايد لمد و هرباد

 فو لءغالاوأةاروتلا لزنأ ىذلا هانز وفاحنم_ملا نمصاك ناكل فالذي هلك اذ هو

 سدرداننومءوباوناك ناَدئياصلاامأ عطقالا ح رمش ق لاه ىلا همنك نماه مالى مدقأا

 نودع: اوواكص ناو مالسا | هملع س ردا ىلعفمصأا لزنأ ىذلاباوغلصتسا مالا !هملع

 لو. نأ دلوق) هتدرقامسنتالوىفاقنا ها بك اوكداناخىذلاب اوةاكتسا بك اوكلاا
 راشأولو انمءنوكيالهناف ق-كءلع اذهلامدقاي فات فلو اوّدالو (هقادهءك اعىذاةاادل

 م



 تضل

 | طرا نامرهاظواعو ريش ءنوكس» .ذام-_مب ظ.اغتلا ب وج وىناملان اةبادهااقامرهاظو

 ظماغتاازودعال لاه ثمح ه4 ةدعورمد م ملعم هل عطومقوةئس هنوك ىج 4 عضومىف

 قفالاناااو كلدئأرز نااند_:ءلمتم [لل لانتاميل اةياع فخ رصو ناكملاو نامّرلا

 || .ل قو بع الىل_.ةىفاكلا ىف لاه ناكم لا ظءاغئلازوعالرصأا ىفو ةم-سو امج او هنوك
 |ىنادكو ىءدقملا ةءالعلا لاه نامزلا كلذ ىلا يدنا - ريخ أ: تاصزلا ظ.اغتلا ىفنالع سل

 3 نسءلاىفادحح ع رمد الق هب طظاضملا ناك_ملا كِلْذىلا لوصولا ىف رعخادلا هسة نال ناك. ا

 || تاك-ا عورمذملا همم اَم؟لاعولو هن واطمقند ىلع نأك اذارهظنالا + هوتالف ها قاكلاو
 ادد ْ

 حايمهادهرهاظو ىواملا !(ا.كاشملئالدهلعو ظلغتلا|اذهزاوج مد_ءان'دنع بهذملا نارهاطظاا(ل وقأ) ٠ رمغو 1 3 ناك<بالو نامزب) | ةيانبلا اك كلاملاك هب ولوقىف ب< ولوقىف ظءافالااذ_هبك !ىيناذلاد_:ءوىلوأ |

 هللا ىدوبلا ناصت-د 2) : مهتارامعف ورخأن وخرلا كو ةرات طم اهم 1 قس اقاوم ورشلا ف انوا دلأ

 أ نأ 5 0.5 0 ١
 لل ١ دو !|لزنا ىذا : عما+لا لكم( ناكءالوهلوق) ةمدللا مون لةم(تامّزب هلوق) ربدت مصألا بهذ م ىفأ ىلع بف

 هلا ىارمالاو ىءوم || سدقماتدبةرضددنءو مالسااوةالملاه.لءهريقد دعو ماقملاو نك رلا نيباموأرعتملا دع
 ىلء ل -.هثالا لزنأ ىذلا |٠ ىلوالا نالت وهف لوب ناكنف هافرط ىو ام حابملاتاه-ف (حايمهنأءرهاظو هلوق)
 ىذلا هتابو-وناو سم ا ىنءنيولالسو «.لءهللا ل صدا وةوهو ص١ ىل<: داب ذ .فواحاممنو تصحو فنك (لوقاو)

 ىلع ظاغق (راتااقلخ ١ خسوهو صنلا ىلع دان زامهبص.ماتاوناكموأ نامزيدممةلا نع قاطتوه كسا ل
 هللا مك اول هدقتءءلك | نااميأ امه اناةتتازو ةئالثا اةعالاد-:« و دامادال ىقدللاح رشفو معلا هداف ك

 ىك ماك : ىف مسملا عضوب هنا سوي بأن ءوىنات هلا لاق م ظءلاموناعاو ةءاسىفنيهلا تناك

 1 محد الاال. لقا هما هاد تيما هو ةروك دااةنا "الر و هرم

 | ىد وهلا حاسما ف لاق (ىدووياا فاكتسي ودلوق) تارمذملا فاك !ممناكمىف فاح

 لن حابسملل ىراعور و ل ا
 0 5 . ىذلا هللا كد شن اروءالا ان دو منبال مالسا|ه. اء هلوا (ى .ومىلءةادولا زن أىذلا هللا حابضملا ةرارع يدا . | هيف بدا دوه ىلا ليقول يتلا لالا بيور ا

 011 ىلا 0 ا فاعالو عئادملا لاق را !ىفاك اذه مكب اك ىنانزلا مكسه -نا ىمومىلءةاروتل ا لزنأ

 0 1 اذ_هوأءاروتااهذ_هلزنأ ىذا هقانلودينانتادوتلان هىأ نيعم ف صم ىلا ةراشالا ىلع
 : فراصلا نوك.ةف را ف راا ىلا ةراشالا عقت خان اللام 2 تنث هنالل مالا

 ١|ط ىلامتهشامالك نعنع ومحلاناثء»نموأ ةءاالبثرم ىلا.هأ هظامالك سدا لا هظعت
 لل_هقاءرو ةمئارمصت:أ سم اوثونلا متي ىفارمصأ لب رحابملا فاق (ىفا مهنلاو هلوق)

 | ىرداد_-اولا فل قاذهاو ةرمن اها لاي ةيرقىلا ةم-سنوهلاسقي وةنارعصأو تارمصأ
 ٍ اذوندهتنملك ىلءىنا ردن قاطأ مغ ىراهموىره«لسئمهعجب ىراصتلاو سامقلا ىلءأإ

 : نيدف ل_خداذاس لاقي ةم_سراف ةأك ىف حامدملا ف لاق (ىءوغادهلوق) ها نبدلا

 لك ىلع ظاغسق هلوق) ىراصنلاو دوبل ند لحدا ذارصنتو دو لاي امك سوولا

 : ىدموهلام. .اكةروصن هدر دامو رهأا فلا هداك لا نموا ن نءاةلاعدينوك ل 0

 : اصااخ هظلاالا ارذكسلا لهأن هىأد_- ف ادال هنأ ةئشحف أن نءىكوربو لصالا روك للم



 ككل

 ىل:أرما لكلا نا ل.ملا ناكر[ ىف اسف اهرك لاسم نماذ منرك ذنو ىجايزلا تا |
 هتينهلثاداملا نمد راد وأدنااوأ نعلاناهج ورب ةٌأ صا لك ىونو ال-:«قلاط|
 اهلا لاه ناف ه فلصتل ا مهنءال ي-تاذمغدي و هتلاوهلوقي و لاتحنيملا أدتباناو |
 ةقد_صو ىثلاوقامءلاو قالطاا و هللار هةلحتس!نأدي ريو منتنأ لقوديرأاعكةلسأ امنا ْ
 روعلا.ءا ىونوقااوط وات هلل _هقولا كو ماسعنالا نمامعت ىو و ذل وشي كلئام |
 لعق, لهنا فاد نأ ءارأن او ههتدتهنوكمفتايدوملاوأ ك.لامملاو أن اجرعلاوأ نايم وأ||

 رحاد_هل ردو رهط رأ كوالا سأر ىلعهدي مد لاه دعب فاصل كلوملمملا مذ أ واذك ْ

 ةكعىونو اذك لعشن لهنا كول ملا قّدعب فا-تاوو وأما قدءيالف لهذتاك ناءرهظ دنا
 فا> نا وه عضوملا كلذرغىف لعءف ناك نا ث نعال نادللا نمدلب وأ ماركا دصسملا وأ د ا رط 37

 قااطو أل -.غلا وزيخلاك لا.عالا نمالنع ىو وأن الث قااطقأ سهالو.ةد وهنأ سها ق الطد ْ مو قدر 1 2و
 مالكل جر نءاناطلس غاب ول وه دوحالو عع و َ 4 وأ مانأ هن را الث هلودإ كر وقامثو نم ْ

 اذك كَ: ءىغلبلاكاذاف ىءك هاب ىذلااملوة.نأ٠_>ولاف هلع «ةاك نأ راطا لا داراف
 هبععمالو اذه ءاك- ىذلا مالك-١اذهلاقام هنأ قالطل او قانملابففا-1٠ذ ناف اذكسصو || 'ىكحم وي. ادهم
 مهنأآىونءاش ناو هان-رشامقاةءااو قالطل ىف ىونءاش او هس.لعماالف ةءانسااود_هالا ةلالهغل وزر 1 0

 رهاظاا(لوقأ) ادم ها همف ماكتىذلارمغانمزىومي وأهسكعوأارامهماك:ناالما| تاللوع 0 ١

 فلس ىذلا قرع طظذالارهاظر يعلا لب ىوني الذامماظ ناك ولامأ امولظ.فلاخلا ناتالذف || كو يت ناك هبل
 ها : 2 ِء : ماي 9
 هلوقر هعجارت نأ الا باك ن .تال3 لام ضارغالا ىلءال ظافلالا ىلع ةين.مناسع الان ال ه 0 ٍْ دوه

 هظاوهلوق ل ”كلذوىلاةهنلا نا هوأرك ديزي ما ادك وب ىأ (ىلاءتهفاصوأركسصزي طاغت و ا ىور كك

 ةيالعلا نمل_عبام لان ممل_هيىذلا ميحرلانجحرلا ةداجشااو برغلا ملاعوهالا هلاال ىذلا : ملا وعان

 مهنف تش سائلا لاوأ نال هم“ يثالو ءاعدا ىذلا لاملا اذ_ه.24.ةالو كلاعاذ هتالفلام ||
 اح ظاذيل ول وكالدب عمتي هلهأ هملع ظاف.ف هملعءلا نع رمان و اظ.اغتلاءنيمأا نع عمدمع نم ٍ

 نودلالا نمريطخلا ىلع ظافي ل.قو ةريغ ىلع ظافي وحالص)اءفورهملا ىلع ظءاغتالل.ةوأ'

 هءاعىدملا ناك اذا ىأ(قسافيهلوقر ظءافتلاممضعبدةىأ (هدمقو هاوق) ى.ع ريقحلا |
 هلوق) قئاسةلا نيريتونيتفملا ةنازشف هفيباك انرك ذاك ىأ ( ريطتلامو دْزوق) !ةساف ْ
 ىأنمعلا ل_صأ ىلا ريعذلا عاج رازو<يو راج هنا نمتظعاسأ اظ.اغتاا قىأ (ه.فراشالاو |

 نأا ور مدقو فاسام ىلعرداقا ١ وأ ندح رلا وأ هللا وأهلنا ولةهلل وق نازيولاىرا,ةخالا ْ

 نوصة واواثام همفت ودير :اضهل ىلا ظ هناا ةةصقراءدخالا ىأ ىذاقلا قسفراعقاا

 قال ىلا ظراغتلا ىأ (هتفطف ,هلوق) ةصالغلا نءرحأاىف اك اًواشولنوظلغنالواواشام |
 الفزيماافىأ (فاعلا بنت ع وهلوق) ىذاةااىلاهضي وفتىأ (ىضاقلا ىلاهلوق) اهب |
 «صم أولو نما اددعتلالاو ضءد ىلعءاسعءالا ضدي فطع نع زرت و فطعلا فرحت هرك ذب |

 دقوةددحا ونععو يسملا نال ل وكس:!انهماع ىضقن الىقاماا نءلخن وهدا وىأذ فطعلاب

 عرمشيال ليقو بحال ل قو (بحتسإال دوق )+ سنتالفامي رقءانسدقو باي زلاءدافأ امام تأ |

 رداظو
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 ' ناو (قاشعو قالطرال) | ىأ (مهلنا حلا ناو قا ءو قال امالءأوق) حراشا اذكو هما ءهرقأو لهن ثم ف :#ملا

 َى وخةلاهءآعو مهلا لأ ْ 0 املا يطا قانعلا وقالطا !لثمواح 7 نيا بلاط ىلعمواد
 فءادأا نال اعل ١ ناف هياد وا |ىفاذكو لقب فاك لا ىف. ءاكسو مدان ملا اذاالا لاف ثء>رردلا رزن حا
 ل.قو)ة.ناخ مارساءمب | 3و (ما رحام_ميفاخأ نال هلوق) ةياورلارهاظوهحراشاا هءلع ىثءام
 ضوفةرورمضا! تاء نإ || فل -ولامىلعام رقمالك-ا!ا:هدقو قالطااهشاس لاه اذا هرقك ىفاوةاّمْسا تارعذملا نع
 ضءيالاعامتا(ىذاقلاىلا ْ نال-ةوهلوق) حراشاا مالك قىاع_سو لاما ىلع دا ا نهرب مث هءاعلامال هنا قالطأ ان

 هب) ىخاقلا (هفاسولذ) | 0 ةرورمضا!تسمءناو ةنااىف لاق (ىذاسقلا ىلا ضو ةرورمذا!تسم
 لام ان(هيلع ىذةفلكدت ف 70 - اصوف:مااهنت عت (رثكحالا ل وق ىلعع رغم هناهرهاطظو هاوق) ىذاشال
 لوت(ىلع) ءؤاضة(ذغنل) ١ دلوق) رخال كير صو 2ك الا لوق ىلع كلذ نان ح مدةنازألا ب امصناف بمعو»و
 ةنازح ىف اذك ( رثك الاز ا ا ردساحا دا ىع ملا رطاخ نان مط اهندباف نوكت دة ىس دقملا ةمالعلا لاق (ةدماف الخالاو
 ع رم هنأ هرهاظو نيدفملا ا نءؤتلملا رمش فو ها 00 فاداذاو هوو نا._تنارمالا هماع اهمتش ناك
 ىل_ءامأرتك الا نر َس ١ 0/0000 اذا هندئاف رهطظت ىأ ها ه-اعز رت -ااذاعدلاب رارتالا ىف القابل ا

 ردع ف امم فءلكااءكلوق أ ٍ 0 (فتس ما ءدق* اود|وق) ىعدملاب رقي وع: ةءاسع رهيهقاح باطاذاقهلوك.:رامدعا
 الذالاو هنئضقت كرك ملاذاو هترمتملا صقر فمات نال «ءلعللا ودءااوهلو.قسدع رهاظ مالك اذ_هولاق

 فادااهدةءاو رص تان ْ نعناسي ماظعلا اعلا نءالضنءالقعاامالكو هىلاغتشالا مش الفه_:ءلوكشاان ضد

 هنأ ق الطلاب فا ولوتات | اهم مدت ز 5س مالا ملاناق لاك! |نباةرامعنكا ها با وصانع أىلاءتهللاووغالا
 ىعدملا نهرب ثهراعلامال ||| “مل ءىضقولد اعرم هذى .عنموهاع عدت .ا هناللوك هلا هسءلع ىطقرالن كسلا تام ف
 ىلع اودومثتا للا يس فرك-ئاعرمث هع ىهتم وهاع عئتمااذا هناتيدع سلا ىف لكشتساو تهتناذق الل وكدنلاب

 صضارقال اك كنوندلا ا
 ىلءاوده5ناو قرد ا هنالوةبامهمق.لدا الئاقلا نأهرهاظو رادأ ارددح رمشو اد زلا ف لاك! ١ ا ىفام ل مو

 سيسلان الق رك نيدلا ما. ا ىدؤي هنافانذك اهي ف اسال ةنايدىفدا هل نم ناف عمتع لداهياعّص رعفنكماو عوريشمرعغ
 لاكو نييدلاماسقمزلتسبال | هب ل هاستي هنافىلاعت هلتانيما|فالذع مارح اءامهك سماوأ ةمالا قدعو ةدوزلا قالطلا
 مادة ىلع ةداهشلا ىف هع || منا: -هالبءساانال هلوق) ةجوزلاو جوزلا زب ىأ (قرذبالهلوق) لدان اريثك انتامز ف
 لاة>ال تيم ال لاخلا ٍ رياادمعح رمش ىفاك هيىتةلاوه لءهَدلااذهو هنمهتيهوأ هئارب اوأ هناقو لاة-ال(نيدلامامق
 فسوب ىنال انالع هتدص [|(- رقمد5:ل اوذأ * ( هقد ص لا.ةدحال ثيدعاللاملا مامق ىلءةدامشلا فد لاهو هلوق) 5
 ةئايهولا حرشف اذ |١ نآفاخ بسسهاعدانأو فاك يبسالي لاا اىأ هاعدا ولارثءاهأ هي كر عطر وهرق

 ا : تةشنا هدحارف هدعراوألاو همث ىمدقأاثد ومالك لا هانرك ددقو ها ىوتفاا

 ءاطمك : سوا ءااول 0 ولاف ثي-فذصملا مالك فىأ (مدقتد قو هلوق)

 قففاصاتااهرك لاسم ١ فالؤارك ذك ةدئاقةدابز ايفو بولطملا ىلع دأر مذوأ :رايعلا هذهنالا:ههداعأ مغ اوزلا

 لملات اك رضا دال رةىلعر رالا قالطا نا هيزيد دّةذ ةمدَقءل ا ةراعللع مشلاكوهو فسو ىلنأو ل4 نيد

 ١ ماعلا فطعفاولاف اك ةرصاقل اةرامعلا ه هب همانلا ةرامعلاب أن م ىلع ضارتعأ الو نيض شل

 ||ىفىلشلا ةمالعلالاه < لمأت ةدئافااةدان زئنمه.فاناةةك:ىلا جبادعال صاقلتا ىلع
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 سف:راذ ءادارااوأ ىةلعسا ْممةتبلاب صا ابك اهانهمو كصلا مامر اا ىلاهت

 د ىدعياب ورقنالا ىواتفاا ن رءلاةقلا ةمسئاح ىف و رهظالاودو موش ئث فق ملا
 اوةاحتال ىو#اىاك هردد (اةااحنأك ن .٠ ثيد-!هلوق) ةيدمالا قلل م وى ةاهسا م م

 هلع هنأ امهتء هللا ىذرر عننا ن نع ئوراوزلااقلاس تاك ن 3 تء.ءاوطاابالو تصاب هان '

 هلئاب فا <كاذ(ذااس ناك نخ مكثانا اناوناك نا 50 هللا نا لاو همدأب فل رب عمسبالدلا

 هماعهللا ىلص اق لاه عىل اعت هللا ىذرت ةرب ره ىلأ نءودج أول صو ىراضلا اور تودع اوأ

 رهاظ ىأ(٠ رهاظو هلوق)ىيءقاسلا اود ل وتداعمم :اوالاا وةاحال و ئاءالا اوناحال لو

 لايف الا فروت ةةدوأ هّلثا* عدأ ٠ نار ىلا ترن ادقل اورو وق ماب ارتالوق

 «ام* الا ع. .ب عماستلال- طااظناناه-هجوتوكبنأن ع و ىرعدلا باف هباندعن َ

 هيلع مهد لق هن ع راش ١١ فءاعدر ودقو مظعءالا مسالا هلامه ذهب مختص ىت تاع ا

 نك ممسدأ لكي :فال ادة هد . هنا ناسع الا باك لاس لشد ل.س ىلع هرك دهنأل دو

 هنأ“ رح لاق كل د ىلءل دبا ءاذ هاو رص دقوا, فاطافروهتةة_هلكو ىلانعت هللا ٠٠ ج5

 توك ميدح رلا ونح رلا وهللاه_ةلحاذا وادا وانعناك مح رلا ند رلا هقاد ةلح هيدا

 زرت :لاق هناقنعمتا!ىفل هو لمان نيب بحر لاو ندحرلا تاعي رصاذهف ها نتاعأة ثالث

 ةد_او اق فطعاانءىمأولونيملا _ءلعر رك: هالك ضعب ىلعءاهالا ضع فطعنع فلصلف نين
 ها اهبقأدق وةد_دا و نمي هما قتلا نال ل وك ةاانذم .اعىذةءالفأم | نءز[ تحلو لوقوهور زر 2 1

 م.ءةلاوناع "الا ٍباَك فو نمءلا درك .ةءالك فطعلا تن تكو 0 ١ حرص.-و ول هنأ روم. كل ه1 هلي |ر

 ردك لاعتنا همن ء امم ةة ساو آرت اناومي-رلاو نجسرلاك هثانف-أ ند مسءارو ىلا. هتهقنا مو انع.ع هان هقاو
 بوو ثي د لاق تدئام !ذكواتمعهنوك ىلع دماك اذ هلا «تهظعوهناب ريكو ال وهل تب مغر ب

 هنا ىلعانمعن و :ىلاعتهئاسغسأ نوهريعو مح رلا و ند رلاف اانا ىذمقت# رغرة.ءكلا 7” هربسور

 ميحرلاو نحرلاك (هريغب هلوق) امهرهغو توغاطلاو تيحلسا ىلا ة.سنلاب في رمشلا ثد دا
 ررالا ةرامعره» أ طنممهغدام هملع لك_ثدالو نيعهنا قانا تلءدق (انهينكيمل هلوق) رع

 هلل -+-ا ىلا رصعأل بءكرتا | 1- مناور ١اطئاك نا وهريع نود ىلا_هتهللابفل أ و هلوقنم

 ىنتادقنةيئانصااوأةمت اذإ هثفءا نمسا: كاعتهناذبالا فلا نوكيالتادار ا١نال

 ناك ىفءورك دام !لاشد نأ : نعال اومهتماعلب بدلا اًةدعفهبح رمهملاو* هنا ىلءلاك.ثالا

 ْ ثيح (رح اح رصءزا مو دلوق) الص قرب لص احرمصبم هنالىوعدلاىأ انه ندقرفناع" الا

 م-رئاوأ نع -رلاو_ةاسوأف ءالا كا فهريغي فرلختال هنأ هرهاظو نأ: ازهئارامع هلقندعت لاه

 دقق هفالح ىلع صءاادو -وولدوصةهمذ ى-دقملاةمالعلا لاق ها اهرصورأ ملوا:.ءنوكيال

 اق مها رقد. .اعلدب هوني الذ لك ةرداقلا وأمي رلا وأن دس رلاولاه ولهناناع“ الا باك رك ذ :

 سرخالا فلج فانه هصنو نب#بأ ار رك ال ءاواولاب اال نءررتتةةهاارك ل كد ظاغاذا

 ةضورؤح رصصو معلا قفاذهبح رمد ىلا عيمصا نيب وهني قركالو 9 اء هللا دهعو4 لاق نا

 نءبهقلاو (لوقأ) ها ا:.؟نوك_:ىل بعت هلفا ءاسعتارث "اسوريسحرلا ند-رلا تانواعقلا

 ك1 ا 0 0 000لجيي

 فنسأل
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 ١) .. 2 (. ((ستتا د #7#7<000:4 © # ## #"ّك

 نداءنااماف هب لدينا دارأ اذا وأ طا |ن اتا دانزلا نءردأا ىفو ها هرعسعو دوهلا

 55 رقهد دور ادلا لدي يس هك رتول هئالرادلا بان ىلعه همس اكو أ هعملوخالا ىف ىدمال

 أما ه.اءىدلا ناك ولانذاةسا قءاعت قو ؟ اممدوهةااوهامتوة.فرخ [بناج نءفروي

 ل--رتاعقاولاة.هارك لواىفواهمزال اة: مارحات سو لب هسةئاهمزالدال باطلا ن اف |
 نافمار < سدلاذهنال اهبامث ىلع ضمة واه مسا واه هزالي نأولف قس أيها ىلع
 اهظةعام ادمسن نوكيو هدأ ىلءنمأي لجرلا ناك اذا كال ذب ص ادال هب رش تاحدو تو ره

 اذا نيدفأ ةناز>ىلا ل عدملا ةمزالءىلاه_ةهزال مراد اوةرورسزةوأللا هذ_هىف نال هنمعب

 همطعب نا ئذااذال ذءزالب نأ ىع دهالا " ع٠ .طالمذك -ااءاطعاىلا وافالث مه. اءىعدملا ناك

 رهاظو ها لدعدي ىلءئ هلأ كلذ عضد هةءزالهن ءاف.عذ ىعد لانا كس راو ال.ةك ْ

 نكست هس نكد ثااهتمناه.ةر ] دو ىذاةاا نذادالا ؛همزالبال هناعباهولا جا 2

 اه _.ط هن هناك رحرت راد تارودو هب ىفاطان اوودو ارودروديتدملا لورا دحامصملا وو

 7-0 0 ىأ 2 رارةةساالوتو.# درهد# نم ضع رثا

 وال ةمل راسلاإلا توعد ىلبةبالو لمس لاا ماذا اديب تالاف (ليفكتتلا ّْ

 ميقملام ك-نأىلا هراشاو د | يصرع سقت ىأو ١) رثا سم ىأاست رغممانانوكينأالا دوق ) َ

 | /ىذاقلا شامت" 1عناىلا هلوق) رفاسملا بي رخل نم دارملا ومثملا فلاهت بيرغلاكرفساادب مأأ
 دك ةرماموب معة + لك ردع اذاامل 5 ىذ ء'هاا اضراب توزن '

 ةبادهلا ىف ءللءاذك الذ زر ديزأ ةمزالملا وىل.ةكلاذ .ةا ( درمضلال عند هلق ةبز ازبلا ىف 1

 رادتاذهىفررسذالورذسلان ءهعزعهبارأ رضا كتاذ ىلعةدارز ةمرال لاو لمغكا اذى نال أ

 سا امنا لقرب ةسلا نأ ءولفالثما دغح رخأ لاه نان(هرةستقو لهول ىحدلوقلا ءاظأ
 هلوق) هرفستقوىلاىأ (هملا هلوق) ررضالا«ةدرة سا! تقوىف لل.ةكااثوكي ىذاسقلا |
 حورذلا تقوىلال_ةةءانهءح ورغاتعأا ولا افا. مأ مويا تدمي تاء ررخسد وأ |

 هياارا 6 نيعدمب اهءاف أولم! لقت و هةوقة# نماهلمسملاهذه (لاىل ةشبالدلوق) رحعأ
 ح لاهاهرت دين أ بانا ناكف ىلا :.بال نيعلا ل_,ةلاه ناو هلوقب كانهحراشلا|

 ىكذ ه]وق) مام ةلداعل' ةنهمل نمد رااح :ركفاا نيعلا نال (ناعربلا تار زرق ْ

 ه:هلوقاااذهواهقاك مم وأه راد امهياع ب ودووشاال واهم: ةداهشا نال( رو زدوه-#ش

 ىأ(لافوأهلوق ) ط در< ح رح هئالو مول عمريغىف هنالوةداهشا ' لل .ةهنالل دعا ار وز تيثيال

 دزءف انا ىلءاملطدا فسم لوق د ء( سماك هلوقر باطلا ١اس تفاح هلوق) ىعدألا||

 (ىعدملا ركام هلوق) اد :ه هءاعمالك-!١انمدقوىب عدا نءنيهلا لانه ن كما 4 ضاق مع :؛

 هلوق )نثا داا نع ىأ( ( هنمعبا طف هلوق) لاصإ الا ىعدمل أ( ة شالو هلوق) نيدلا ىدمىأ

 هنافدةنما لع أ ىلاهقلا و هندأ رملا (ملتا فق -لعجا 'هلوق) نبدا ىعدمىأ (ى ءداالاقز

 هملعدعي ىذلا دعما ءلءاو( ل ونأ) ط ههجارفاهمد.-ةأ د رينك مخمل ناس والا فلاه

 هللاه_جردلاولا ىد.سلاه قاطاراذ -ادوصةملاومها 2 لملا تيفو رادهأاو هف ةرايصلا

 بولطملا ناكولانءةتالطم؟
 ةأسعا

 ىعدأ 3 ءزالم4باطم ٠م

 (ل.ةكشلا ةدع) اراد_ةم

 (نوكينأالا) بيغيالال
 ىأ (ادإ ر-غ) مهلا

 مزال.( ( ار-ف اسم

 ساءاهتناىلا)ل فكي وأ

 ىءدرذأاهند(ىذاقلا

 هلق هرق_ستتو ل_ءول [|د

 وأ هيز فر ا طابو هيلا

 ىعدملا رس: أول .ءاةفر ريب

 ىل ةسئدبال لاه ة ةيرزب

 ىضاقلا هفاخ هد .ع باطو

 كمرءأوعد ىلع (نهرب مث

 تاهريلا (كلذ لءة)نملا

 اذكو (هنم)مامالا دع

 لكح ىعد-!الامول

 دوزدوه.ثىيذ ا د

 نه نهرب مف اذ لاملا نه*ىرب

 هيو ةيئانلبقملا ىلع
 لو ) سم أك حارسا ىف ماج
 فاكد_## هل'اهأ لشي (ال
 كلمنباهسكعو ةددامعلا

 عفداللامول فالذلا اذكو

 دهاشلالاهوأ عقدي أ م ىل

 مالا و ده مىلةداهنال

 متنايس نا ذاوم لورنلا
 هرئأو رردلا فاك رك ذتلا

 نودالا ىعدا) فيويصملا

 تالذ(ىعدماركنافلاصبالا

 هاعد_ءىلع (هلذ-تبالو)

 (ىلاعت هقاننيعأاو)ةمن ةمنق( الذ 4 ىذا هسا مننا ىف ىق->لعجا ىعدملالاةةةمعباطف)
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 راده4ئتوكي نا دليلا نمبرعيالو هس: ىذعال نان ىرغصاا ىف ءرمسفو رهلاىف لاه

 3 ادي ظن: *يداد هو همم برع هك ماو“ ١ ركب تنن ىف نكسدال فو رهمتوناجو ةئو زعم

 اتا نكن ل ناو فاعوالاب هفئاظو ةقثه.ةقاانو حصر ناىجدنو

 الوةراههلاو رادلا فو رهمنوكي ناب ةموظنأاح ريش قهرمسفو ىوتنا بري واهك ميال

 اذكوىوهلا لاه ها اسرغالرمدملا ل- هان منوكي ناو ةموض4لاباقو رعماحو ل نوكي

 بورهلا نم نمالا ىلعرا دملا نال ءاماوتاوبالان ههّحفؤأع كلرتيو بريال هناف ىركسملا

 هسةئبهملع املا ن ءال.فكذخأ ا ذادل دكر ىذاقلا ىرغهلاةلافك نءاضبأ رهاافو هأ

 ل ملوك فنا فك طعأ لاه نان ىع دما ىلا اةلاقكلا فسشي ل ناقرمانالو ٌ ىدملا ىعأ. كارق_ل |!

 5 و اوم د
 0 0 00 2 قع تك 0 . د ولو

 لاه اها ىلةئرغا الر 100 مشا اىقالا ل تافز 2 "و عم دعأ |

 ىءدقملان ءىوجلاز ءدرعدا|ىفآقوهفالطائمدقوراقدلا نمرهذا نادر هاظورا ١ف م -فلاو إي

 عار 5
 ماقأ اذاةناز ثا ىو سنت الف كال ذ ن ممصعا |: :هدقو(لوقأ) هأ راقملا٠ نهم هنانهكي مهمل 2 : 60 و

 / 4 هم

 دي ؤاهك رالودوهثلان ءلاس يد ةة:أ سمادن ىلع ىذاقلا اهعّوب هن راح ف كرت اوةنس ) م

 ل.ةك كادخ أ امناو ها ينشر ىداقلا ند ذل اناس ذهل ناك ال دع همدقى ءدملا هة.مأوأ

 نالاذ_هوه.لعىعدم ا ررضرعث5 هسمقسداو ىعدمالا رظن ه.فتالانا سهما ىوعدلا دره

 0 مىأءراضحابل.ةك.ماا مهن ىوعدلادرسعة.اعو سمر وضل

 نءالول_درلا ل-هنملماخلاو ةمارو طل ع نءهيجولاو لما _ض(اهيجو ولو
 : ا ب هدملا رهاظ قف هلوق) حجامه طظ-الده املا طقاس ه3

 لاملا نمرد- هلا كالذي هسفن تحال هنا لاح نم :رهالفلاو ارمسة-لاملاوأافو رهمنأك اذا

 اهووغو ميأةثالثب لا ةكل ترقات مرصصلا ىفلاع ميمعأ ىف دلوق) ليفكملااطعا ىلعرمال
 لءفكستاان أه دعبأ ريد رمدىلا ليفكلا ناف تقولادءابمءلمغكلا مب نا ل_>الرم دأ

 ىلعةعس وءالانه و حد ل وأن كا همّ مد هدالا بأ اظطد الق ل.ل ١ ىلء ة هءسودلل رواش

 دعب دملاىلا لاما واهتماهان ءعدااز هىندقزا لادا ميلستلاءل.فكلا أ ريالف عدملا

 ىأ (ه-سلجتملا هلوق) ليفكللا بلاطو تقولا ليق ة لا مضح أول ج-تقولا كلذ دو-و
 ىقدمزالءالو نيعمناكم ف همز اليالف راد د هعم راد (ه-سفنب ههرالدلوق) ىضذاقاا

 ناتادا نزلا ىفتدأ اروه-ءمر ده وه دو رح ىذد هن درك دال قا هنال د دج

 اههأام الح ةقمتس ىأد ؛ءنيمالان اود دربال نان و 200 ودم زالع هرم غرم آول باطلا

 همأعو قدس هريغ وهو س.-ٌءادنال عض هوم هس كالفتكل ممائااضرالب :ل .كوذلا ىلعءامب

 بواطملا ا ااذاو ؟ هعمرو دب عدلا اوفرمس> وهل فرمهداان « لعد الو ىوعدلا س َة

 5 هرادباب ىلع ساي مزالملاو ل ديب هلهأىل !لوتدلا نمد هيعال بااطااناقراديلا

 باطلا حاتصي قد لل اذال مهألاس دس بدحو أ ن نمي رخاشملا ءاَدَدلا نمو ةريبْسذلا فو

 دوهشلا 1
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 نيملا ىف قللات وال ىلاعت هللا هور ةة من ىلأ د < ىأ(فاع<مل دلوق) فال الا مى

 تود«ة-نيماانوكئالذىأ يع هنو د<ة-ثوكس:الأ ةشماا ةماها نع ءزمملا ىلعيترم ٠

 كالمالسأ اوةالصا اهيلع هلوقوهو فيرششلا ثيدحلابهقحنيولا نال امولافال هلق رز .علا

 فاسلاَذ هنمعكالمالسأا وةالهلا هلءلا ةفاللاَةف هاه الأ لاَ ىعدملا لأ نمنع

 هةفاضالالا ةدنيمل اراصأ هن. ع وأ ادهاش د_هالا كل ل 8 و هملعهق !ىلص لاذ ىلا ال و

 اغا لسو هيلع هقنا ىلء نالوا هيللالد تالا ىفو 35 لاقت هيس< هي هيلاطا ذاك ذقلا مال هما

 اى عم» ذنم م-منةد#© نعل _َهذلا فادخاَر هل ىف لاق ةئوبلا هد ةقد ئعنيملا كل هج

 ةييقلا تما فودتو هلوق) ىو ءطلاك مامالا عمرك ذ نم مشو فاصااو ىىلد لاك تفاسول

 ها رس ةرعسكة مب .غااردقل ءقوةة.:-ىفأ دنع فاحرمدملان ءةع اعط هم .ةلاق(ر ةسااةدع

 دخأيو هلوقز هات | فاد رممملا نءةمئاغلا فنا نهانا نءف نصا هل _ةنام هاا

 اذاامأ كلاما اع ىععالملا ناك اذا اددىرغملا ىف وةئاختا فاك ىعدملا باطب ىأ (ىضخاقاا

 ىأال,هكىئاقااذخادارملاو رع دم نعةعا-نباهاور باطي ىذاةانؤ الداستاك |
 الشك ىطعاول هنا سةذلةلاذكىف ةلاقكا باك ىف مدة دقوه سف: ىنملايال قالا هلع نم |(

 دئنشةمز اللاب ريعام دذءز امهلأف ال مامال ادذعدماع :رييصالو اهاقتاراحءاض رب هس

 (نتملا هلم ىف هلوق) لمأت زنكسا حرم ىفالو رردا!ىفادوك ذم سدلو اذ ميد. ةجاحال
 لفكيال ب ,غىدووشوأ ىلةءاللافول هنالاميد_.,ةوؤملا رضا سناب ىل ىو ءدملا لاه ىهو

 صاصقلاو دودخاكام طقس اهفاما (ةجشب طقسالاع ]وقر ةيادهلا ىفا ذك فد ان امدعل

 لجاوةعلا ىلعةرمضاحة نه نا لئاقل ا ىعدار ملا لاق مدت لمفك-!ا عفد ىلءري الف
 ىفو لا ومهالاك اسا.ق صاصقلا وذي ةيثاعذ نهى لاه ود وذ :هءااتار وتد هناق مانأت الثأإ

 ىوعدن !قالطالا ىذةةمو ىلمرلا لاق ىرستنا مدلا صالاماظ هد سال -وق ناسدهسالا

 تثب كلذاو ءامدلا سعأ ماظ هدسا غابتالج ورا! ىفاوطاة-!ناولاومالا ىوعدك قالطلا
 0 هةموصعال كو باطي ناهلو ( هيوزه نءوبهقنال-. مك هلوق) هأ نين أ ماو ل برب

 هءاعىذقمث لع 1 ولا ىلءةشيملا ب د ه لالا باغول ىت-هتموصفالا .؟وباطب ناهلو قاكرا١

 تأهل. .كولا سةبالمفك ل كولا سهيل فكساابهمااطب نا هال كوءاطعأ ناو

 َن ودل ءصالا ةمذ نءىف ةو:نيداانال امد ىيدملا أك وأ للمصالا س ل ةكاايهبااطب

 نمء1ةمتسالا نال ل مسصالا س ةايال_.ةك "ياطينا 4لاملادال .غك 7 ل ولا

 نيءلانال.ةك كلذ عمةنم بلطي نا هال وةدءى ءدملا ناك تاو رمسأت رد, دقلمصالا

 بييفتلا ل_.ةدال ينال كلذىلا حادمال اراغءْناك ناو ه به ءىب دا ه_همشي الو اهرضصأ

 بائورةاولذ ام -م.موق» داولا تالة. ءو ص ايالمكوو سدا يال كد حاولا نوكي نامدو

 ىذةيال تدكز ةهءلعدوممملا باغف ل نا تيار همقرو ىو 'اهاعا*اضق هنال ىذت

 ا امي هنا نسوي فأن ءودوهشا|ىفح رخل اقل نالتياورلا رهاظىف هدبمغ لاح هيلع

 ىو مادلا فورعم 40 هن ك نءل مت اىفئيامزبك ولا ىف طرت ثبت صيني هنا ملعاو

 بد دنقل ىلع ة دالك وااس باف سنيك
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 ىردتال نيولاو ثروملا نءفاخ ثراول نالو تان. ! ىلءنيملا هلا طدام ا_توب لذ ثروملا |!
 ىنم ا هسلع مفاهذ هسفئيلمأهلبوهوااو ىرت_ثااوثاتاا ىلعفا د الف ةيامخا ريف ْ

 ىأ قع اصاصق هماءىلح رعد! نأ صاصقةاارك.:مىأ (دوقلا د-اج فا و هلوق) ّ

 نالذ.د:ءامأ صةقيالوىأ (شيح هلوق) ادامادقافتالا»فارطالوأ سةنلا فئاك ءاوس
 ىو ةياو رف صاصتا هلع بهرهاد هلةةول هنا ىرتالا سذالا فىرالو لذي لوكس |١

 ةدئافهسفامامأ ةدئاقلامدعاحا.ال هنأالا ئه .ءاعبوعالم ىايهديعطقولو ةيدلاىرخأ

 ىأ(فاه<وا هلوق)هنم صيف ىأ(رقب ىت- هلوق) هجو نسدو دم اك هنالدوقلا ه.5 تبئيالذ : ) 0 36

 اهبل يالسغنالانالاعو تومي وأ ىناةئالا نءىباشا | فو ىوعدملا نمأرم .ةمامالا ل: ) 28 نإ "تا .( د)

 نيعلاو صاصقلا م::ءااذاوراك الا ىدوموهىذلا لذ ءلااعفىرالفّلاومالا لا ا 2 5 5 عا /

 اوةادعوأا ورق. ىت-نوسح نيل نعاواكاذام مناف ةماسملا فاك هن سيعقد سمىسسأا هود يي 0 ىف

 مدكءلءامهنان ل_صاخلا ىلع ىاصتسإ ةياور يف نا اور لة اةمومك ىفةئالتا فو أ ١ فار طا اح رغ

 ١ لقا هاو هو يديوتلا للا اذه بيس قكالتالوال منال هسا || نانوس_ . . .”(سني
 ىلعت نا كلذوهقو ةحشلا| وعطقلا نملة! ىوسامفو ادعاذهىلو نالف نب نالذ تاتقام ١ مالم 1 تقلع

 تاحارملا 0000 ا او اولعلا نحمد تاو ماشا 5 ااهةر 1

 (صنتي هإوق) فارطالا نمدوقا!نودىأ (هنوداسمثو هلوق) " صاصةاااهيةسةىأا بااغو 5255

 تءئتفىأ (لاذتبالا امي ىرح# دوق ) مام لعا5 ىلاءّثهَشاهصرة مش دىفأد:ءىادنمأا 9 كة

 الاهام مناف (امهلافال دلوق) مسفلا ضء.ىاك لذملاىلوالا وهبتشيلاملانااك لوكنلاب 0 ١

 ًاردثب وقع سلا نودا هذ صاصّةا! نال صا هةاانىضةرالو اه-ميفقشرالا «ءاعي

 ا.ههدزعارارقا نكت او لوح هلانالو سؤالا ف صاهةااكل وكتااتءثنال وتاهثلا

 صاصقلا عانةءاناك اذااصوهخلامملا هيب و صاصّقلاهبتدثيالفمدع] !ةهبسثهمفف

 بتدوقااعئدمااذاو دم_هلا ىدنلولاو اطاناب رقأا ذاك ةصاخهءلع نمةهد نم ىءل

 عامتمالا ناكحا ذا اماو علا ىنك ىدملا فاسدعب اهريفص:ةيةئالثلا دعو ةيدلا |!

 ىل_ءةدامذلاوأنيست أ سماوالجر صا سةلاوهوىدا ام ىلع ماهأ اذااك هلنمسناجن م

 اطل همشيلو هواف.ةسارذ عنك ا صاصةااءتماق ةخخلا نال شت ىذةدال هناف :داهشلا ||

 ىلىدملا لاف هلوق) :ءانعلا فاك امنودامو سغنلا نيبىدملا اذه ىف توامتالونوثس عال |

 يشف ةناز> ىقامرهاطو ضرملا ةّثهب رصملا فاهرو ت-لءمفاهروض>- قاطأ (حلاةلس

 ه_ءاعىدملازكتا اذا ةددعلا ىو االا ق ىروع فالصتسالا لاه هنا هفالخ 1
 ىجدملال ودي و

 لو أ ميفامهروض-.هيدارنأ (رممملا فلوق ) 2 هارمسمافوأ ب مغ ئىدوهدو ىف دوبمنال ْ

 قالطا ناكناورمهلا ىف دمقو َىل الا مالكلا هدمغياكرمصتلا ةفاسمنودىعدملا ل# نمد وهم[

 لل

37 
 ا رت

 | لهفام ىعديالو كالملا ىفهلرام>االهنالف ثراول'اما الذا,نوكي هلقلط اع منتما ا ذاف تملا |[

 . ةهشهمقنا الا ارارتاناكناو هناقامهد :ءامأو لهذي أ, العجول نا أ علقو اك اال عطقااك

 ظلام ااا ]| |[|[|]|]1] ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121212 121212زذزذز زذ 1 زذ ز 2 ز ذ1ةزذ2 2 2 زذ 1ذ1ةز 2 2 2 2 2 2 2 2 ة ة2 ية ا

 || فولط ارصلا ىف لاقت .هسمف فلل هنال اجلا ىفةرعإ تناك ولا ملالوا.ن مفصلا مالك

 ظ وهورممدألا ىف اهر وذدسو فادعال هنا ىفال_خال ومكاا سا ىفاه »رودس ىلءشل هر و :



44 

 نالفانا لعئام هللا ىأٍلعلا ىلع هقلصسا هملع ىعدملانيع باطو ىئدملا نهرعالا وتلا ىلع

 ىفودست هماءىضقه:مئىشالو مهر دفا أو هو ءاعدا ىذا لا اذهل أ ىلءاذه نال نبا

 ئدالن ىدملا هقدصْنأَو هناادلإ اودوب رش الا وهلا ثارملا نم ه.ةصألودوب رثانأهيدصأ نم

 ءاضَقلا همزل لك :ناق هضعنال وعدأا لاا ارذقو ملال 5 واما. ىلءفاهسا لا وهءاع

 امان ني دلا ىلءهةءاع لذ فاخلال وأل ود ولا ىلع ها نأف الوأ نيالا ىلعهفلحا ذاارهالالا و

 ىتءهناف هلا لاما ل_هيرلناو ةرظتذمتدئاف ه-بف ناك ف4امروهلظ لا ة-الل هلا ىلع ىأ
 ناس ادع ةءاضدأا وأةعبد دولا ن< لام بالال رهطظا داق نيدلا تنث ولكد وأ رقأ وهذاكدا

 لوهولاو نيدلا ىلع ءةالصتس ا ىعد_لاداراولو ةرظةلاةدئافلاهذ_يعقتارئالا ىلا جاممال

 لك-:نافل_هلا ىلعهنا-هنومركد أن او عم جالو نيت سه فا هنا م_مماعو كل ذهل ل ةفاعم
 ىلءفاصننيدلاىوعدك ثراولا ىلع ؟ ةمصولا ىوعد راضي أ ل_هلا ىلع ىأ ني دلا ىلع فا
 فاد نأ لذ هفلدو ةرولا نمد_او ىلء دا أذا تءملا ىلءنيدلا يد مو اهركناوللعلا
 ةثرولاد- أ ىداولوىناملا ل_ء«دو هءلوالا ل هيالاعدو زعل ىف وو اف ساناا نال املا
 هفاكالوهو ثروملا ماةممئاه ثراولا نال هاك ىناءأل سدا هفاحو تءهالىلبر ىلع يد
 ىذلاد_.علا اذهنا لوةينأهندوص ( ثراو ىلءام.ءوأ هلوق )ةدان ربا طم ىبهتنا ةىحالا
 ذاهلوق) ررد معلا ىلع فا ثرا ولانا ه4ةئالو ىدريغب كدو لمن الن نعه:ثرو

 كاذب د..ةَدلا صم نا ىئبني و تداا ىلءفاحالا وان اره هزيعلا ىأ( هنوك ىذاسقلا ل-ع
 نا ىلءءام اًرهو ىنزع ثم نو دل ىف الذ ناد رحنافةيدامعلا نم رهظباك نيعلا روت

 هلوةؤلوةأ ب.طااونأ ةمالعا!لاف هءدعك هأعنو كس فال هى ا وهلعنىذقي ىذاقلا
 فاعامنأ ىناهرولا طرفا نعال ةءني_هلارو لاه اارظأ لك ش ءنيداا ىف نان رجذاف
 اذكوا.ت,فاحالا وه_.اءنهرب وأ ىدملا هب رقأوأ ثرالا, ىذاققلا لءول ثرالا ىف للا ىلع
 روصتلاققيساوه (ىدملا هب رقاوأ هلوق) ١> ملء ىلع فا ثراولا ىلءاسن.دىعداول
 ىضاقلا لهن نافرلعا! ىلع ثداولا ىأ(فادف هلوق) هملءىعدلا وهو( مهنا نهربوأ هلوق)
 كءاعامهللاتاّيلا ىلع فاتن هءاع ىوع دملاماق الو كلذ ىعدم ارق أ الو لاا ة-ةءةدح
 نا صد: ىلع عدمىدانارورب ودتنكحأ ط لاهةيداع ىدااىلا نيعلا اذه ملسُت
 ىلءنيماا دارأو ثراامنالاةفَتبلا ىلءهنمع باطنة يلا ةماقا نعرعو هلنيسعل ادد ه
 ىف طرمش لاف ىأل_هلا ىلع فا < هناف ءاعد ىلع ةطثرا ولاماهاف كلذ دم ارك اف لدعلا
 هلوق) وأ عع واولا (نيعلاو هلوق) هئالثاا هذهدأنيهلا ىو ءدىف لعل ىلع ثراولا هند

 ىأ (تانِملا ىلءه سل ءىيعدملا فا هلوق) مهخلا ركناو ثورومق-اماىأ (ثراولا

 هضيقفاد_معلد رلل_-- رسهو ولفه( ررد ءارشو ب و٠ وك ه]وق زهد وموكاس هلامهلا

 نالسا دارافهلةشالو هد _.ءديعلا ا معز ولجرءاف اد مءلجد نمل برىرتساوأ
 بوهوك ىلوالاوهد_..هب سا هنا ىأرردلا نع ىواع تاّملا ىل ءفلي ه.1ءىعدملا
 عوطو هبا ما وة,ياانأب ىىاب لا لاعو ااغةاةقذاودالءارمشو ةءهك ةأىرتدكلو 1

 ىلع فاه ارهاظ بدسأا رانا 4 لال هال كال ء هنا لهي ولولو هنرمشا صو كالاسملا ر امان كل ال
 1111 اا سا ا اسس سس هس سس سس ساح

 ىلعةمص ولاك وعدب لطم ؟

 اذانيدلا ىوعدك ثراولا
 للعلا ىلع اياه ركسأأ
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 م0 ا ا 2 لسلسللتيب ب بي يٌْاٌاب ت5 2222 22 22 يت م بحل

 مدعأ هدعدل وكت فاممون«فاحلا ُّط وةسمدعأ امانه. فل ا ديا و هتكعف راع 4:2 عادل ا

 لوز هنان ىلءرلا لوةلك-ثب (لوذأ) هأ لأن همسه _ءاعىضقيالل هن* ازك-الاودراءمعا ْ

 0 ا ردل 'لوقد_هدذال ديل وربال ناعم خا لاكبشالا ا

 ناقلوكناانىذةب ناقد اال اللب م داك سنا نايلوالا عرشلا ةيدعساا ىف لك شت ءاو للان ١

 هوك:ثوكي نازوح هال ع: انهنع (باجحأ و)ىلوأ تاثيلا ىئةيلعلا ىلءفاحلا نءلكمناذا |
 ىلمرلا هرك ذامؤءءودو راركحألا نءارز_- فاد الف معلا ىلع نيمأ 'ةدمافم لع هلهز ٍ

 بعلو لكناذا هءاعىذتب فاك هما ب للاذا هناق ىلءأت لت هناباضن اىلاثأأ لك ةساو
 امهر نيم ىف ردع و لهل ١ ناعم معأ تاما ناباضي جت داللا هلك ثاماوب ا وح هنع :

 بوة«د:لضاذا١لاه ها معلا ىلع فا نال ة علو ك:|١| ذه دعب هناف للا ىلع فالس هيلع : ) 6_0

 «(ع ر)ب«عساربلت ها مالك ماقملا اذهقومدازىزعلاق ها لمأت: ىذالام تاثملا | + الهذو هلو ب 6
 تنبوةجو ز رءتام ماس دلا ىفئث ل سءاهط صلاح ف لاف اذاام لهاا ىلعه.ةفاصام (ىعدااناوز و 1 ردو

 ا 1 وال والا ل
 كياذ و !قو- رت نءئوثد ناس هذال امها ىلع هّدليأو هحو راوداعكت هيروأل) ةيدوو 1 8 ا - كء

 0 را لاهادا اذه هلوق) ىلإ رلا نعىأ (هنعهلوق) ا رى . و 0 1

 زارا راد هدرا ة ميدو برلات هروس ( ل عرك هلوق) ىل.ةيىلا _سهنلا ١ روافو (هموين كم

 لوةيناتاّتملا ىلعهم.ع وه سة:نعناسضلاىنارهنال عدوماللوةااق كلاهما ”عدوما | هنأعأ فادي

 صضيقىدا اذاع..لال.كو له .وأ.5ىد:ءقك-الكناوهو ىئالاءانعمذاكملاهتاسهقاو أ"
 ىلءفاع زثدهنالاق مقااط هنأ سها ةرادلا مو. !نالذ ىل تدب منا لاوولاك و نما الكولا |
 و.سدلوق) علا قءداقا كلباء ىداهنوك.اريغلا لعق ناعم مولا ل د هناهلانتادراأ |
 ماك ىذا وىيدلاوداركي نالدن زوهر هاو م( ركب وهو ه]وق) ال: مورعنمىأ(ءارمشلا 1

 وهركب مص وركب مص وهو عملا ن وكمت همدخىفءاهلل اري سة: لج هناكو هيلع ىدملادي ز :

 م-.:ىلاعت هنا ه؟ردلاولاىد...لاق ديز ودو ركب مه ىأل و ةيناىلوالاو دير
 زعم اوركدنملا و»هنالدن زدباو ءانذعاشم ضءهبلاهرردلا بحاصو فنصملا ادهىفحراشلا |

 هقماد ىضاقا| نم ملطينا ء:«مولوع :ءالال ل ءافال ءاذملان فاك ن الا ةب نا نكعو هملع ظ

 هلوق) ه١ ةكاكر همذ نكمل همه ىفريعضلل ارم سفتركب وهو هل وةنوكرذ 4ف.اصااةيالوتالا
 ؛ذاادك هلوق )عب غلا نم هلعلولا ةجاحالو لعلا ىلع رعغلا| له ىف فات هنأ نمىأ(سماملا|

 4ةشءالو نيدلا هءاعو تاسفم_هردفلا كرو ىلع ىف نارخ " الل جر لوي ثان (انيدىدا
 ه.ةفااهراتكا ام ىل“< نبدلإ 0-0 ولاده وتاننلا ىلءالىأ ررد معلا ىلءثرا ولا فاو

 ىلع نيل! ىوءدفردصلاهرك ذامل كاحورصلاىفو ىلا: هذ فاسذللافالخ ناش ىذافو
 رقأناف ني دلا نعاس دن وع رخأناف اومهحن وكمل ه َت ومنءال وأ هلأ سد ىضاقا اناث :راولا

 ناو هسفن ق-ىفارارقا قف تيملا ىلعادارقا هيالهئال طةذ هممصت نم عدلا همفوش ب هن
 ىذيامفنيقاملا نءامه> بستن ةثرولا د- نال هك ما! نم هاف وما ىعدملا نهريفركد أ

 لل



 ل

 (اهاك اهتدرو 2 ؛واطتلا ةمشخالوأو دوق رهاوزلا بحاص حلاصنيشلاءوخاورأ اصملا

 هل ةي_سائمال لان هاه رك دناعمع وبلال ستامتاوخ وخاواهم دقن لهنا ىو ةتاهر ”'اطنو.دها|

 فعاد تاك رك ددب لمملا كلذ فاههس حراش ثا! لهلو ةدمعلا طفلا صعب فدو ةفموهو :

 ثالبةصالفلال" اسمو نولالثوىد_-اةمئاطلا لثاسم ال5 منيم_ءوىددا لانها

 ةفماسس رهارذلار هاوزةدازو معة سعا ا امصياارب واتةدازو َة 2 ردأ ال اسهر

 ةعسترامص)نياو هذلا عمان هلئاسعز 6 ىلا. هتدقلا «دردلاولا ىديي سا جاعدارو

 ) (مطقلاىأ هِلْوق) عو..اا ل..ق قولا با:كصرخ] ىف
 عطقلا تأ نا ىع 0 9 ددقو ىلر أو هو تاما !لديت ملا «-ةذلاستك ضعاف

 ىءلاىفاده(كلذك س 3( ط ع مهباو تلا عاتموزا يذلا ودازلا تاّيلا ناو

 (ار ا هسقنىلهىأ(لعلا ىلعهلوق) تا.ءالا ف كلذك هناوأ

 ليفي لاف لابس وطن هن ر رض مق اهداص هنوك حلاو ءعنةمال ت انتيلا ىلع فحول

 ىأ (هءل-هتهلوق) ررد 22132 عر د :لدعا اًدهو ارةموا التاراعت اكس

 ىرتثا اهدي ىذأ قاالاءدارملاسل (هتاداوأهلوق) هلهثىلادوعي ث هن همكح ىاه |
 نانو دال جا أ بوسع! نم قادالا ن الئ“ هيما .العئابلا هير قولذاءد:«نئاكللاقايالا

 قء_بامىلءةريكوأ . رغص ف اههالكىرت_ثاادنع غ عام دا ء.دوجو تدي نابةدو املا ؛

 رهاظاا لوقأ رب ألم هللا,تاتملا ىلء فلك هلوق ةيدعلا ىثاوحلا قو دوهدلا وبأ هل# ف |
 أربددق ةوأ عدا دامأار رضا لعمل ل تاند 0 كلام هنتاي داس ىلء فالي هلا

 دعم عناب ءاادنعمدودو نمو ىف ق.سام ىلع ءىأ (كالذس.'اود]وق) بمعلان 2 ريما

 قداوأ قراس هنا ىدا| دا, رعأا ىرت ص نا هذ (تانبل ا ىلع عناب !!فاح هلوق) ملا ىرع ءرمشملا ||

 فاع ءاهاادارا وعدايل ادي ىف قرسوأق ,أهناىعداوه_ةاديؤه-ةقرسو أ هقانا تاو

 لءفىلا عسر ه]وق) درد ع ريغ '!ل_ءنىلءفءلحتاذهو كدي فرسسام قادوا اامهظلانعتاملا

 مزج ث لهل! نيعن هدك [تاممبلا نيمينالىأ (دك آن ال هليق) السلس تو هو(هسسقتأ]

 هلهمتن ظااة_ءاغذا اضي هلع ىلع فاحاسغا ىلوالا ىف ناعمةسناثلا فمر عاوىفوالا ف

 لفن وهن لعف ىف ىأ(ةاط هرم اذا دهلْوق): 3 وصدك [تناكاهبم .”رجاذا هذكل فلا |

 فال هلوق) دك" الايفادتهنالىلوالاب هأزججا ريغ هذ ىف تاما | ىلع فاحولف هريغأ
 تيحو عضو ملك ىف ردا ىقلا# حدة: ل فيفى كنالل_ءلازنعناقدب ( سكعلا | 0

 سدلاع لوك. ب يذق الوال «-كىلعو نعت ظةسو ى؟تاتبلا ىلع فل لهلا ىلءزيملا همذأ أ

 مل هلا ىلع فاش تاّيلا ىلءهفنيعلاع هدوء لك ىفنالءاو رردلا ف لاق ها هلعامجاو

 بجو ع_طو م لك قو ه:ءزيملا طقسالو لوك.لاب هماع ىضقي الح - اريتءمثوكدال

 لك: :اذاهملع ىذةدو هنءنيمأاطةىت-نومأ اريمعب تا .أا ىلءفاشل معلا ىلعهمفنيعل ا

 01 قاتلا زكبتتساو ها ىجاب لا ورك دسكعاا فال (ةااع مريع ف ركآ تالا ىل فاما نال

 لوزيو تلا ىلا فاكمريغدنا عمه. لع ىضَقي فرك هنا لاك_ءالا هج و ىل رلالاه ىداعلا |!

 سا ءاهعسار ةنينسو

 ةطقسسهنوع ٠ نءدلو ل : دمت انت قولك را تاق ةملعشم اولا نيمال طّدسم هنا لاك_ثالا
 ل ل .٠ ا 20 58 5

 7 رق 0



 فاد
 ع ”زوادقعلا هلو ىعدا

 ليهالاىلء (هرار ا

 لدكولا 5 دئامح فا هاسن

 ع ة©ةرار رقاثاق عمار

 هلوك:اذك لك وما ل

 عدو م لك ة هطالالاىفو

 هر تحت: : اذا همز ارةاول

 ثال-؛فالا 3-2-5

 عدا ف باو هااواهرك ز

 0 تكسو نيئالثو

 ردذ'اىف ى رخأ 2 0

 رون "كرجش«ةمب رادازو

 ةهسشام ريا / 3 هاءشالا

 000 نيالر ب" ارتاظثااو

1 
 1: 22 تحث

 هد ولصق“ ن عام ءدان صخض# نوكد تازوال ىءد(فاحلا ال هأوق) ذب ةيدامعلا فم فالهءا

 .ىهعالا مدالا سرخالا ثان 7 ةيئايهولا ح رمش ند نارام هةلاع و هل ل نهفاكانيداا هملع

 هلوق) ا وباةمالعلا هن ح رصان روك دما طءاضاا نمىةةسااوهو هتعمل ها

 هءاعفق وطءهملاو ف وطءهللارايةءانام يلع عرف ولوة:ثاو هطاةساىلوالا 6 وألا ىلكع رفو

 ارهاظىا (باطهلفهلوق) مهمهدحا فا الفهلوقىن املا ىلعو خللا ل.كولاف هلوقلوال ا ىلهذ
 فادالو هلوةب نا ثلا ىنع ع وتو لاعول (فادحال ءدلوق) لءدالا «هد> ملا ىفالاو

 ثء.- فالالا كوة ىلءدربام ب ' و> ىلا كالذي راش( موئمددع اء]وق) كم سا تاك املا

 بصق: وهو .#. اءفمطعامو اد“ ملأ نعاريخ عقو ثم لا ىلء ا نءاريخ عقو

 مهتمدحاو لك كلج ىا لوم هنا باج اف نوةاالو نوكلاسق.ذقداط ءريهض ىلع لاق

 ىفالعتسالا كال هنأ فرمسلاو !دديملا عمي ربألاىف لب واتلا مديإك و فا الو فالمسالا

 فاوفةئباانءرعدقو باطل !هلزاك اا هماعفطعامول ولان كال ذو م همها فادعالو

 هب وذ ةءالو كح :! ١ هيد صقب :فاطلا نان م-ماعى ةدااذاامو كال ة نم ١امالذا هودح

 بنان وهودلاملذبالو ل مالا ىلءرا ارقالا مهتم دا وتكالوال 01 - -ءاكل ذو راوارقالوكذلاو

 اذاالا هلق لوك ) لان هيهللءالام ىلع فالك ف. كفل هيالدقو امة ل _ءيدقىوعالا ىف

 نوك تلقوةحلا الس ذئنسدركي نالةراحاوأ"ا رشوأ عه قءىأ (دةملاه معى ءدا

 ةعنرالا لماد ودو عطقنم ءانثةسالاف فالا ىف ةيابث دالثل.صالا ىلءاله اع ةهكءنيملا

 2 وزنه ءاكالهنأمدقح راشلا نالانهدا ىعريغف حاكنل اد ةءاما رك ٌةامهَق_هلاندا ارأاو

 دو أ ه/وق 'ىلم رلاريلناهدافأ ىلمأت ةريغدا|بالا فادتسز امه د دعو ةرم 00 متنيلا
 "لاما قىلوالا (فادهسفرإ .لوق) لا ل.كولك هلو وي همأ اراّسأ مك طقذ ل. كولا ان ص (هراو 0
 ىعدااذاهلو تك ل ' دوف( ع بيلا لمكولاك هلوق) هن !|ةاحال (ذئن.-هلوق) فاموف

 مدن هناف ة َء ودنا لع كولا اذ هي ىلوالا ناك من لمأات هس: :ءامئغم لوالا تاك دقعلا هملع

 له يكلاذك سداودرا رقا عدوا هلوق ىذه ةمىلع فاتن نا شوت :لكوملا ىلءهرارقا
 اذا ىدولان ا نوعا ارّون نمنيرعشءا او سدا. سلا لصدنلا ىنرك 3تاملا ىلعو أ لعا ىلع فاد
 فا« هاف لمكولا فال_ذه تانتيلا ىلع فاح هناف بم«م هنا ىرتشملا ى ءداف ةكرتلا نما..ش عاب
 فالخ هتالصتسا مما ليك ولاك هرارق أ هك ع نم هلك نا لصالاو هلمأتذ ها للعلا مدع ىلع

 لوقا ط رردهأو ىثشىان»رار ةاني ل مح هرا رذانافهلوق) ىدولاك هرارقا هنال ىم

 هلوق) ىع هلراشو ل حاوأ بدهررا رقالاكدّةءااقوق-ن هوهاعقورار ةانارهاظاا

 عئاملاداراو بمعلابمةرب نا داراف ايمعىرتشملابدجو اذاءارمشاانلمكولا ىع(اهركذ ثالث ىفالا

 درلاق-لطيو كلذ همزل لك ولارقا ناق فادال بءءلانىذر لكوم ا نا لام هاندا دع نا
 ىعدااذانيدلا ضدءقب,ىل.كولاةثااثأا همالرقانا وفلل هءاضز يمه" الا ىلءىءداولةكاذلا

 ها همزرأ هب رئاذاو فالح ال لعل ا ىلع لركولا نيمي باطو نيدلا نع هأربأ لكوأ ا ثا ثويدملا

 اهنمىلوالا نكلا ةيئاحللا ىفام ىف ثالثا !مذب ىا (نينالث وع رافذ باوهاا دهلوق) رك

 رب ونث ب-اهوهوزداّقلا دمعءنيالا ىف ريش عيش وهو( فهلا نبال لوق)ة 21121 فةر وك لم
1170 
7 

 اهم
 04 تك



 ا ا
 . .  يويوو17791015: 3013171541 1 7 7 5177777 177071777: 0151:27 2536335 1 5 فت 5 37 دع تالا

 : 0 و ومالع : هناقال اما عم عدبمل م مامالا ل ءاهيف فمات الامثال ءذه

 ناف دوق ) مدخلا باطرالا مزلتال زي هلا نال فاكاللاسملا باطي لولو همم قو رمسملا بلط»
 ١ قف رطا دوق ىف اك لدب نال ف: ىنا دع هععطق حدين! ىو هنان ضرع( عطقيإلو نع لكن

 عطقلا باعاىف ادن نا ذي ةقرمساا ف لوك.ذلاو فرطلا عطقىف لوك..:لانا لصأسأاو
 عطقلا فالذلا ومالك ةمكاتيقف ديعلاقسفرطلادوةنانباوخلا نكي وهمدعو

 أ ة وقعي لمأة لف قرئاارهظت ةمشااتقيالوهو ىلا. هللا: -صلاخ هنافةقرساا ىف
 | وةهاانهطاةساد_علا كلعاذهاو د_ىهلا زد ضم هنال (رب , زعم! ىف فاد -داولاهو هلوق)

 ْ ولك ىلاءت هللا ود- ضرب زعم! ن اك وإذ ةهم 0 نطق ستال ةحا شما ىلعة مارد دامعلا قوةحو

 : يشار كاد اوثارز هب ةمييلاءتاذهملعَت ث اذا هناف اهاضربة أ عا لل_.ق هنا هما ع ىب عدا

 ع رخ ( ىلءىعدا اذا ىف_هي رب زعملا ف فاحت وهصاو (رردلا ف«طسأك ءلوق) انام سال نا

 ا (| اذهاو د.عأا قد ضرب رعملا نال ةا د ىذاقلاف ركن اذا هما دارأ ور زءهدلا بح ولام

 0 6طن عن ' قطا اص نكماذا 3 زهتلا همالع نم ز هءو>+و رغملا عنوالو ودعلاب هطاق_سادمعلا كلع
 ا دعطقا قىر2دفالدمالاو اذه سكع ىلع ماك> الا هذه تناك! ىلاعت هللا نس ناكولو هماق أهم

 اهدار رب يزعتلاى ف فلاختد هلا ق-ضءتريزعتلانان اذهل هنو ها الامو أ ةب وقع تااكءاوسدامعلا قوق
 جوز كسلا ها عناد داكن هداز ىرعلاهاذ ولو هيق تااعذ علا ونار رعتلا ل سالو

 ا 0 هلأ د لا رد قد له ىقا ذل قي هع ل ةذسدالفىلاهث هللا وسنه دعلا قسولذعال تلق
 0 تاءئربو [| هلةسملا:دهائمدق (كلو--ذ!'فودلوق) لوالا لوم ىاثلا مالك: ىحاقلا ضف لا

 ةيامشلا) 3 العسإاب ا (جوزتتن ا هإوق) اه ءاوآ ىل* +ىأ )غ ع عقد اهم المش هلوق) رخأعورأ جماعات را

 تا * نينو اهرارقازد< ل ت>وزتامد ه. تر ولو اهياع مكحال تاك دولا مال( فاحتالفدلوق) رخأ 1

 "الا ىف ى ج || عفدشتو بيذكتلا, لام نكماو نيلوةدحأىلءاهرارقا مدن هناف باع حاكسشب ترقأولا ذكو
 ا مدعر هاا أف هره-غتدحوزن :ولاعأ هت رو رغاطظ هلمحلا هده ل ضأن : الا ص«: لاق نول اهتع

 ْ فدلوق) لمات ها رهظناع رىضاقل ا ىلا عئرلا ل .ةتدوزتولمن تغاساذاالا دّدملا ةهد

 ا قد (فالعسالا ف هلوق) اةدرصلا ىناهرك ذو مولا ف تمد: ( "هل سمنيثالثؤ ىددا

 : نءزعاذا هءاعى عدا ىلع زيدا! باط ىف ره -غىلءى-هلرخ !نعا.ثان صض*نوكي نازودع

 | رك ذىذلا اًذهو دعن همالكد دمي م بلطال فالدتسالا فوق ىفهاتلاوني-ىلاف ةذيملاةماقتا
 |١ لدغلا ىف ى رخآ اليصفت وةرات الاوحا عضا وهف هلو. 5 ىنيال' داعمدافا لك طءاض فنداأ

 اكهنهرمصخ !نبل ودل عما ىفهصال هنواه- ىضأق نبا اوىرتاكه م1 ف:هدماوريثءسداسلا

 ىوسةر وه-ثل!نوداا فايت ولو هاك ىف ف:داااهدروا ىتاا لاس نه'ذهو هيأدوه

 ٍ اكنالةزازح عون ههفثهرارقا ريض ح راش ا سمعت ىفالا لصالا فا عام همالكف سدلوررغلا

 ل كولا سداا ناو ىرخ | اهم دعو ةران م هرا رذا ةصص ىف لل كولاك اوسدا هدعب نمو ىدولا نم

 درلا فهو هلناوأع..ساانال_ءكو ل م ولاثاك اذاال!لاق :واذد_بقتلا هدافااككالذك اًماطم
 ظ مدع فرامل مدع نزل ءالدهنا غ امااسن اك ]ملا ءهرارقا هو أهلوق ل ديهدار ةا ةصقل برععلاب
 معن مهياعةتملا ةمأق ١ داك وعدا عاسمت ق-ىاسدخ ممم كح له لبى وعدلا عام
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 ميلا اع ورتل_- رة.طاولولا فو ها نيملااممءعفدن,الذ اهرارقا
 | ءادهألا مال اهعدا*2 نا لرالا ح وزال س دأ لوالادوه_-2تامورش اب اتحد وزاوتركلا /

 هئاعو ا هاا حوزلا هاعن 4 ااهرارقأز رع ملا مد در ةاولولوك.:ءلاه:هدومةملاو ْ

 باوملااذهو ىف دما امم ىذا: تع نافاهت كرام نأ !ل لك ”ناوّىرب فا -ناف ْ

 راك_:اىلاا رظن(قرل واهلوق) ةءالا ىوعدلاار طن( بسن اهلوق) ءا هوفلااههأاوك5 ىلع 0

 ثاءالا ك_ءاءوانزلانا هذة هنااه- دز ىلع: أرك تعدانان (ثاعا وف دقد- هلوق) ىلوملا |!

 نان اهور 1 0 اعو انزلان ى :ةدددت كنانرخ !ىلءىداناند_طا فورك_:هوهو ْ

 قوق-هدهن ”ال( لك ١١ فدإ لوق)مدةتاكد-او بناجن ءالااوهرب و مةنكعال مناتروصلا

 د وك ركنا ناكن ا ار رحال هسالا | ةىرصتتاهشااتدثت 1

 ةرود ىانر ر الرا تاهل: نانو عمن ناواع- هاو قر اذان فاسد '

 فاك امك تلق رقىداذاال ود: فاس نان احح: | ىلع فا ممم لاق ومائهذقام :

 فاءاذاف دّدلا ىوءدىفامأو وق نم عناد ملا ىفامهءاعدرب (اعاما نبع اف ه]وق) عئادبلا 1

 ىلادنءف رطاا ىف صاصقاا ةلزنع هنال ل, وافالا ارهاط ىف دأب ىذتد لك قةباورلا رعاطظ ىلع |

 فاحالوئذب ه.قىذقيال دو داارثاس ةلزتع ممضهن لاهو سفنلا ةلزنعامهدذعو ةقمدح ||

 طقلانود لاما ىضذقي وفا ةقرسلا فاكد-1ل !نودرز.«ةلاده ف ىضقء و فاك لمقو
 لاق اك( قاعنانهلوق) ديعق-ىااة-دطاىوءدىا(نمذثاذاالا هلوق) ةءاالئرمث

 هللبحسلا ىلعىا (هفيلع د عاف ه]وق) رك .ءاوءانزد,عهلاىعداق رسئدعتثنزذا |
 هناد.علا لود نا كش و ىدءمةمالعلا لاق رع اه لد .عقةوبتثادأم امي تائزأم '(

 د.علا لعد الو ىنسرلا لاق ها افذاهثوكي المك ىفزلوةءالو ق:ءةهساع قاءامق ادق

 ىعب(لاملا ل-القراسلا فا سإا ذك ددلوق) هقدعتاثاديرباما وفذدقلا دمه مع هنال

 قرا | فاد اذك دا ةءاكالالد_.عاا قّدع لالانزلا ىلع فاد سي فعلا لو تاك
 نادال ىلا ءت هللا هج رةقءندو ا لاق ىئاسا العن دوه ط ىلاف عطةالاللالا لال

 بتااظناالارك _سااالورهتانرمشالو ف دما الو ةقرم_!١ىفالو انزل ىفالدو د1 | نمئش ف

 ' نالئاذو هعطق. لول ىلا 4_:هذنزيمأا نع زك.:ناف هةاكتمالاساا ناعض)ه+ةمقورمسملا |

 تايثأ بد ونلو حهذاا فو: سالنا.هذأاو عطماآو نا.مهلا نيرما نوذ:ىوعدلا ْ

 || ةأرا|تعداناىا لاءلاتءداناحاك :|ىففاعاذكو ها رخ" الا طاقساوامهدحا
 للا تش.الو لالا مزل» لك:ناف فا جوزلارك:افةةن:لاوروااك ل املا اهضر عءوحاكمتلا ||

 رمغواةةفنااوثرالاك ناك الاماةحيوعدا اذإ بنا! ىفو ل ١الل دماء, تدش, لالا ناله دنع |
 ثدث لك-'ناف ة.هااىف عوجرلا عاذةما وكلا !بدسقّعلاو طمقالاىف ةناذحلا كح لام

 ادكو روك ذا فالالا ىلعف + :مناكناو رارفالا»,تثءالامناكنابسنااتءثتالو وألا ||

 ةأيعاايازغامف ةمق رمشااودص فو فنصملا ءركذمسدوقلاداكذاو لاكنبا ملا دوقلا ركنم
 نالصاملاو مدة:لارغللازغلي همفواهّوطو ل <الوءا سفنالو :طاحالو ةد عم ع تمد خان

 هده
 امو
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 : رو: الرلوملاو جوزلاىوءدناريهاشإا فن اون ادعضاو ىناك ا:.موأ ادا دلوه:هتداو

 ٍ 0 لرهاظلا بس هنالاةءنأ نكع وه د_هباهراك: الثرم ءالو هرا ران تدم بسفل نال

 : ىل رااىعدا وداولا تاق ةدال وأ ١ب رادعد وللا عطول ةاهة-ءاقىل وما نءتايحناناضبأ

 ١ (ب-نوهلوق) لمأنهقو ها كلذ ةمال ١ ترك اهدنولا تود ن هديالواملع داولا هيد

 درا بسلا ف فاد ساما هنالس او ىل-ة» مقداةلا ىف لاق دالوو ةموظالا لاف
 | هلوق) لاك نبا ةأرملا ق-ىفبالاو لجرلا ود ىفنبالاو بالاك هرارقاءتيثينأك اذا «هدمع
 || لالا لو و ىعداو !ىلو ا ارك_ أو ءالوم هنا ل + ر ىلعلا + ١لوه<2 دا ثان (سكعلاب و
 ' ىعداناب بسلا ىوءديالام ىعدا اذاامأ لاما نعدر#ٍب-١ىوعءدفاذهو هونأ ةناهملع

 : ل--رىنءىعداوأ ثاريا باطو اًرهديىفالام لرتو بالا تامدقوهونأ هنا لبر لعل جر

 || ىضاقاافئاذ4٠اءىعدااركنأو ةَقْمْما اهل ضرب نا ىذاقأ! نمباطر ه- الءوخأ هنأ
 |١ ه-_:مناك نا ورارةالاب تءثبالا مناك نا بسفلا تيثبال اووللاتد' لك :نافاهافئاه_ةاك

 | ىوجلانع ط هبسنتشرلو ثرالاذخأ ص ضئئازغا.ةةئاسوروك ذملافالللا ىلهف
 |١ ىوعدتوديدرحملاب سنا فد توف ول ىبأ د2 فالصتسالا تيفي ىلاةتالا نع همقو ةدايزب
 || امأرارقالا تثيثمح ب سنلانوكي ىأرةملارارقاب بسنلاتدثينا طرتشب نكلو رخ قدح
 ا.هدنءدرحملا بسنااىق ناله الا ىردعالف رقاادارقابسألا تدثءالث .كناك اذا
 1 |( همزا, اع رارقا هنالىل واو ةبوزلاو داولاونيدلا ولا, سم حد: لجرلا رارقا نا هنا اضيأ
 ٍ ةيفل رابةأرهارارقا حت و مهاوساعهرارقا ه«زالو ريسغلا ىلع ب سفأ !ل هش ه«-ق سدأو

 أ[الا رمغلا ىلع ب سنلا لمتد ..ةنالءالوهى وس نم و داولان نال و لوااو حي وزلاو نيدااولا
 (ٍ ىعدانابىأ(ةقاتعال و دهلوق) "لاه دلولا دال وبدمشأ وأداولاباهرا رثاف حوزلا اعقدصاذا
 || هاعدا ه]وق)ءالو ههنا هملءىعدا ىأ (:الاوموأ هلوقر ال وءوأ هّمّدَءَم هنا قرلا فور ع٠ ىلع
 : ركح أوكل ذفورعملا ىعداوأ هالو ههنا فورعملحر ىلءىعدانأ (لةسالاوأ ىلءالا
 : ف ال2 لوهماو فورعملا نعي ءالولاىوعدفقرألامدءىلاراش أ ودوع_لاونأ لاه رخال |

 أ| تاق انش ىوعدلا ةىك طرش ه.ساوهقر ىعدملا بسن ةءلوه حي ناف بسنااوقرلا ىوعد
 '| ةقادعمال و هملءه نان رخ ا ىلعل->-ر ىعدا نأ ءالولاى وءدب:ا» ىف ىمثاا لاه اذ-هياو

 ام-مف فادالا مناذه (ناعاودحو هلوق) لوهفادشلو ها سكعلاوأ ةالاوهوأ
 هزكرلامهدنعارارقا ناك ناولوك.لانافامهاوة ىلءامأو رهاظذمامالا لوق ىلءامأ اهنا
 ْ وه(خلاىوتغلاو هلوق) ط دما ندمىفناءالاو تامشلاءئر د: :دودلاو ةويث همفرارقا
 ْ «-.اعىطتي و ىل-م رلا لاق مامالا لوةلوالاوا»هاوةوهو أ لالا ني.حاصاا لوق
 || عماج ىفاونءرجع ودعْسْنلا نمىلوالا ةعمسلا ىا( ةعبسا !ءاءشالا ف هأوق) امهدئعلوكماا
 |١ الف جوزتنناامهاوق ىلعا مءنيمأا عئذ'لمخلاهساكن دا همق و ةعيسلاءا.نالاءنياوهقلا
 || ترقاولاذكواهرارقازحّل تو زتامد هب ترفاولامال اهماهمك الذ تاكناولا ملال فا
 || مديالل_..ةونيولاا نععفدت وبي ذك :اايلط_ نكلاهرارقا مدن لق بئاغأ حاك.ب



٠ 0 
 0س سا ا
 منا ةلطع م. فاساذاق هد وه حاكما !لاطبال ةةدامص تناك نااممال نئاد قااط هذ

 عئادبلانعر# ىخاقلاهريجا ةروصل!هذهىلءفاخل'ىأناف رهمهمزلي الورك ذاملقأأ
 ناف حاكما !نودة ةئئااوأ قادصا نمو .ةءداام دمي فلا نعل وكما هنا أسر

 تناكنا واوةاطر لاماها وم عدا راوأ اما جوز هل ارك لح وزلاوهحاكتلا ىعدم ناك

 ملا ىله_بوز تناك ناءانرك ذاماها صان اوءاوسب حولا اهل سل: حوزلاهركم أو ةٍجوزلا

 )ل ونأ) ها قاقتثا هنأءرهاظو ردااق لاف حاكما ارارقالا ى وعدؤف فات! ةماقلا فو

 ىله_.بوزلا ترقأامئال هتسوزاملا ىعد'نان حاك لا ىو ءالاموسرارقالا له علا ذا اذهو
 ب.ببلاملا ىوعد حدتالامو هي دوا ىف لاق عمت اهناف دكت رق امن اواهداك_:ىداول أ
 هدهقى وعلا رهأاى لاق (ىه وأ وههركن [هلوق) اي أحاكمنا! ى وع دمصنال رارتالا

 اعورذاوءرقدقودال.:سالاونامالا ود ىفالا ناك ام يأ ني هللا دس أ نم روم:::1.ثالا

 امارردلا ق5 ىباذال د.ة(ةدعدعد هوق) تالوطملا امنا ل# لئا لاه هىف مامالا لوق ىلع

 ىسهذا مق ىف اهتعداولو لاسلل هذا ءةسا ءالع صعأ هنال ذك ناودل اوديتدشب ةد هلأ ىذ ملبق
 ةدش الوهتي كولر ردع اموقدا دأب ثدن هعق د صو | ميه م ذعلا هاعداولو فالفتا عضاو مند

 «فدهإوق) امدكواهءحار هنا ثءداولا ذكو نآملا ْهِلَدسمىهو هوت ىلءال فل<اههاوآ ىلع

 . ل ىفالاءاهقذلا فرءىف لحد: سدال*ىئاافالاو هل لا خط ةاءالياة طفل عراشا' داز (.اليا
 : ظ : || هلاا *اىهوأ
 فا: ءةسالا نال هنالدل وقبتدثاهأ ول و(ةدملا دعب هأوق) ةمف رعلا َهَقةاسا ةلزعع وهوفءاليالا١ ىفإا : هنأ 7 1

 امم ردي ال هاو هللا ةر روصو فالؤلا عضا و*نءىو-4ذ ىتناكولو حدزلا ىدأاناكول 2 دالراو

 ١اشنالا 4م نم نال هلوةب تد:الرالا :لصىف داع داون ترك أوت لاكمت روش أ ةدعل رأ 6 --1عق "1

 ةعدراواع ىعدا اذاامكالا رهظرال هد.يقملا نأ ل ماطاوعاه دعب وأ:دااىيف تناكءا وس تدم

 نالالذرك.:افءهجرلا ىهتءدااذاامأو ةهسرناك ةعجرلا ةدعلا ىف ىعدا اذا هنالتركناف
 تطّةسأوأتامدقوادلو ه:هتدا واهتان(ةمالاهمعدت ءلوق) ءاوساهدعب وةدهلا ىفاهاو عد

 هنو.ثا وق )لاكنب' فال ا اذه ىلءوهقىلوأادر :ًاودلو مأتراصو قانا نية ماطقس

 اهفىأتي داةر وك ذلاءامالا راس فال ناءألا وداطا|!ذكواهراكثا ريدعبالو 60 رذان

 رود: ال ىاناعألا ود-_طاادكوهلوقو هدازمزءورردلا نعا: حش نيمناسملا نءىوعالا

 ةي-سلاةمالاو ناءالاودءألةم_بناافوذةملا ىأةمالاو فوذ_ةااالا ىعدملا وكي نأ

 مالكرهاظ لاقي نا: «ةمالاو باوصااو لقق._بىلولاوهلوق ن«ىجاي لا ىفاسةدالتسالل
 ةعل رمداارد_-مقىذلاو هنارتعا ىوعدنءادرت دال.ةسالا تعدااملا هرعغكح راثاا

 ىخ'مرك ذاك اهمالك هع نمووفداعدأ هناتءدا ىأءاعداودلولا اًذهه_ئهت دااوأمنا تءدا ْ

 طرخ_ثي هنأ ن هدو مشا أوهام ىلع تي ىلا ان زارت اسما هيد همقَما|تارهظي ىذلاو ىلا
 مدع وكن لب كلذ طر شن الروومشملا رغىلعو دءسا|نهىوع دلادودوةمالادلو بسأ توا

 9 وتهقلادع وة والا ى وءدنءزارت>الادع» ةمأآنعءدا م-(هالك رش اذاددكهد ره

 اسما حبوزلاو ة-وزلاوىل وملاو ةمالا نمددأ ىعدا ناد المسا ونئاال اوةدعدىلاءسهقلا



 رج را و72 ب دست 11115 7 تا ت3: د: 11 717مل حرر ق1 175173 11135 ل 1 تا 1077 تتدرج

 الواهلوت نءا:ههترامعب ىغدسد و جنلا قامسسو 3, :6 ةئاحلا قالطانءىذلاوه لب جاد زال
 ل 5سم ىودقااو عماجلا قوركلا لاق (نياودن هإوق ق) ط ةزاللا قالط ىوتفأا هءاعو
 3-2 .1ءنيدال هنا فادحو بيس.ءاعداوأو هيدكرهظن 00

 تاقتاف هأ ءافيالاوا«اربالا دبو غضرقلا دجو هلازا اول هي ؟رهظيال يةساا ىلع نذر

 ندعو لك-' :و فاذ كالهااوادرلا عدا اذا نيمالاك ةءوتلا نازي ملا نع لوك-ْلان ىذةب له

 هرالةىناث ءااامأو هه هلا ىفاكم :ةلوالااماتأق 6 !مدقاك تما لام ف طا! -الل ىتلا نب معلا

 فالضدالاة دثاقد' ًاشياا يف لوكتلاب ءاض ةلا ىضت ةيهجولاو لمرلا لاق رصأ اةرامع 5

 ىعدملاهفاعن ٠ رع هم هاء نيدالثا فاد زردا ١ روق لاف لمان رهاظوهاك لوك:لانءا 04

 هيزك رم ور وليل أ ل و رهاطلا ثءح نم مس ةئيبلا ذا هنمعيف هيذكر عظالد_م دوف

 زك رهط هلع نهرب مناط بدسال؛هاعداول هنأ نب الا هل _سمىفىوةْذا اوثزحف
 ردوا ناو دب 5 رهظرال بدسلا ىلع هرب مه .اعنيدال نأ فاو ب. هاعداوأو

 نب ديه .اعادهشلا ئثهماءهلام دعو !قالطب فاح تةوءاربالاوأءاقي الا دد_بو مث ضرما

 قداص لأ ىر ديال هر ع 'مالد ملاكو ث:<فسوب وأ لاق ر تت . وهو ىداَدلا همزلاوهل

 3 0 نا قااطهنأ صا نأق 6ع ىفدر :1 د« ه:.عىف هيدكر يظد الفرهاظلا ثمن هة2ةئئملاو

 اداب 0 ناادهثولو ثيع للا للا ملا ماكو هذ .عليقاذك هضر ةأانالن نأادوشت“ ئمهءاعن الثا اك

 2 نيمأ ا تقو ه_ءلعلا-لأ نموه بوح: ص اطرش للعب هنالْث :- هيوكحو امش هسا ءتالغا

 هماعلا.لا نا اد هشولام فال فاخلا تقو هءاءلا.1!نوكروظي] ضرةلانا دوه نيو
 نانادهماذا ه.1ءلامملا نوكر جاد فدك دا رظنل<2ادهثولام فال اوق (مقاالو :

 نا ههلعد رباب رهشمعىف يدك رهظي الفار هاظ ص ةثيبلاثااقن؟ ص نا دعب ه.اع لاخا |[

 0 وأ قالطي فال 2 عنا 8 مم رك هاه لع لا

 ”امثاو أ ايغن يللا مك دكا نا جن, هنالداخاو انااا طبالانوكي الاموباع
 000 عمرىلاء ها هجر د تمالك ني صنادل ند بهقاا لكي ماا مك2قرفا ا و
 سما | رخا وأى هلافام ها ةصد#ريءهنعزيمياو رلاىدحا دوكتنأالا برالاوبدالا
 لسو ىسدا ناي فات هللا هجر ماسالا دلع لإ لن ءدرجتىا(حاكن ىف فاحتالو هلوق) م
 تءداواذك ىلءامهحوزتةأر ا تءدااذااما رك . رخ ”الاواحاك:هءاءىهو أةأ سعا ىلع
 قالةئاوه..حاصو مامالا نيب ةسمقالخ لت اسااهذهوافاقنا فاس حوؤللار كئاوةقمْدلا
 ناك فراك :الا ىفاذاك هنوك ىلع لدي هنالدار ةالوك.- ذا ناالا ةفراك_'ال اري سفن ىلع ىمم مهند
 هذه ىرصاللدمااو لذيهنامامالا لافو ءامشالا هذهىفىرجي رارقالاو «ةءالدب واارارقا
 كئامار فاههد الفل وكس :لايءاضتلا ىفال هتسالا د او ناءعال ىف ى روما هنالءامشالا
 ىف تاذبنكماو كذب ود « حاكنالذأر 11تلاهولا ملال لث ؟ا لا هزه قىرحال لذ.اانا
 تأ نك.او رخآن الذ نّدءمو ارحانا لب هالومان تسل هماعءالولا ىو عدى لاقول وعمي كأ
 ]| ةروصو اًدهنم خوانامير ةهنأ- .ىأ.ءوتهل؛ءالارك اساذكو ءالوة. .اءهلن وكي ال ىفالودل
 ىلا وز تناكنا :قتحو زى >امه:.عىفلو ةدن ااه وةىلءحاكنلا ف فالعالا



 عسأ |
 0 و ةو(ةماولا :ء)

 ىوتتلاو
 -ءاءو

 لوي هلءاعت لما دينيعا ا دعب ةفيملا,ءاضَقل ا ىلا عجا ر( معلا وهو ةماعلا د_هعد]وق) لمأت |

 ٍ نأديال فاخل!و همنسرك ذدعبالا ى ىوعد مهيال هنامدقت (بدسالب هلوق) هءاععقيقانعوا 1

 ا ةرجاقلا

 ٍ؛ نيد وهماع ىعدملا نب قرفو هن ىذاقأ | ىذقو هقح ىلع هد ىعاللاماهاقق اطقم اقفل أ ىف

 نم عقدا لإ ت تياكلا اذ_هباصةساوقباساا ن مالا ىفدل 1 امد ؛ةئشااتوكتاد' | ا

 1 ام

 ْ ةفاكلا ةماعلابدا رأأو حلا نيدلانالوهلوةلءاديولوك- 86 ةرحاف نيعالذا عب رمشأف ل سس :

 ْ قالطن هند قط ولورو زا دهاشة .قاعم بقاع. (هيذكر رواطظن د هءلوق) ةصاانالد اهتامال ٍ

 || ىفاذهت الا ةيناالام_هللا بيسالب ءاعدارل لاقي فركف لما ىوعالا ةىص دعب نوكي |
 1 لدي ىذلا وه هنال قامع واقالطب ناكول ىا (هن.يفث نك ىق>هلوق) نيدال نيءىوعد ا

 ا ىعدااورا هعو(ةئاخناق الط دلوق 9) ىسولىالوقودو (ىوتفلا «راعو هلوق)ءاضقلا تحت ا

 كاع ىلإ نكي لنا عدم لاق قامو ضاق فلا لع كانك نا امو ءدألالاةذاةلاهءاع ا

 ىعدملاماقاناف ىوذفا !ه .اءود#ن ءنيتب اورلا ىد_>او فسوي نالوةاذهوهأرما ا

 | ىعداانييىذاقلا قب رفتلطبيو هاوعدلم55م .هرد فل اهاقوا ناك منا“ الددعب ةشيلاةملع ا

 ا مهردفاأالا هم همأك ىبع دحلا ىلعدل نكي هنام «زْنأ ىعدم لا: أسمها !قاطةوهنأ سها نيب و هع

 ا|هدع ىعدمملا نيب ىذ لا قرة. لاولاه فلانه اعىعدملارارقا ىلع ةئيملا را

 ا ىلا نالةررريغحرا ثااةرا.عناحراشأاةرامعن هوهانل ة نام ءاوهلظ(لوقا )هنأ صانيبو ٍ

 قامو همدعو بلان هممةّملا نع لطم ثاحلا نمةراولولاو ةيئاذلا قالط نءركلا ىفولقأ

 ا نازاول رهظبالد#دنعو هاك رادع الناعم 1 اا 3 ْ

 |١ هرك ذاهافو قفو نا ل. ة:ل.ةو اهلعماوأ علال ناك وأاغرك ذاهب ضذةداهشو أ ةند هثوك

 ١ انعم هنالاه اننا هعذد ميال يق ءقو ناتباورهسذت مادي أ مى عدا ذا ذكو اه هلا ١

 ١ مهضعب رانوهاذكع بال ماع ىعدامنالذل.ةىلىوءداللاه ن هو عادلا ىوءد ىف سدل ا

 1 وت توك شعل ىو ديال عفدلا ىوعد ىلءةشيبا ايل صد عفدلا نال مسالا وهو مسن لاق | :

 ا نيدالهنادإ ]وق ) ضرك 0 اا لع نال هلوذ ةلزخوىل عقدال ْ

 دعس ( ىعداااهمانا خواق)

 ٌْ ىءدتملا ةمالعلا همفّتدع (ءاقيالاوأا ربالادجو م هلوق) بارااازهءا أ ىف'لتلاحراشلا|

 1ْ هواّقب لصالا نادل زاك هنأ شل د هش نأ م.كحدتوهنو.”ىلءقببتاتراثاافىل_مالانانأا

 ا نا.ىلا هت هللا هجر دلاولا ىد .سه:ءباجاو ىذا لاش لسلا بيلا ددواذاو ْ

 | رهاطوهوثذع هذطرق 2 لهنا فاحول هناور هاظ(ه ع /

 : انسسئااذاو تاءداللال عفدال هد ناد ةسال | اولا دقودلا تود هب ةمكلملا ىف «_ضراعي ْ

 ١ رهاظق رفاافز ر ودال اوه و بادعتمالا,ت ا الا ٠ ندد رك ص رقلاءاقب لصالا 00 :

 ا«ةةوردلا قالطا هللاقمو بف نمل الا ليمغت ىلع (ىوذقلا ه ءاءو هلوق) م 2

 كنا



 : الث د ةامدحو لو. ةلاارمدالاول.ة:هءاود قو ضقاةةلار هاطال .ةثالذءاور ف نادي او رهمف دهش

 ١١ ناطاس دمار 1 الا نركلا لأن نياوق ىك- ل عم ىامنيبو هر دامني ةافامم

 '| وأ ل .ةرالدس «رضحأ غادبأ ىةذءال كد لاق اذا هنأ نه يللا بج وعلما نكلان ري

 أ ١ 0١*7ع ةدامى تل ثا ىف هحرمصمو*أك لءةتالاه غرف: قأونالذو نالفىوءةميبىل سءالاه

 ١ |راض-ا ةياعىلا ةةوملا.ءأل ةموصالا عاطقنانيمل !مكسنال ( هءاع ىعداانيعد-هبهإوق)

 || ىا ليم نام لا وقو ط ملط مالكا ل باو رمسعلا وهوةءاعلا دنع ةئديلا

 ْ ل.ةنامى ئالوا ىلة خس الل أف "اوس ىئ دا نه: :يلارو ذ- مدع د دءهراع ىدملا احول

 || ملوكنلابه اع ىذقونيماا نع هماء عدلا لكمنول ىا (لوكما اب ,'اضقلا دعب لقت ؟ه]وق)

 ْ ةدئافام ل - -ةناف ترمهدقو للاسم ىرأ رقالا عماس مي ىضة ياك ىاابب ىذا ةيلال 0

 : نال ب .ءلايد رلا ىف هريغىلا كد ءملاا مت دث اق تاق ءاًضةلاىعدملا قم زادتو هدعن اهاوم

 : ءاضقا نا ملءا مرصلا ىفلاق (ةتاغهلوق) ة 4 :دماأ فال ةرمداف ةحوهررارأ 0 ل

 | ى وعدل ط.نأم باد ع نه ةداللا ىف ل طرداع ةممأا ءاها نءهساع ىذقملا عنعالل 1 ان

 | برعلان وكي نا عام 1 ركشاف عئاما امدافئاب.ع يدون ادمءل جرن هىرتدا لسر ىدملا
 : تارشش 5 دقءالذ دعب عنامأ ل 15 ئدبعلا همزلا ودام ىذاقلا ىذهقف لك دف فاك هاف دنع

 ْ | وهةدعاتلا نءهرت ذام مه ناك تا(لوقا) ها هنن تاي قةادملا ماقا و بءلاادهن ءهملا

 : ةيماا هد ءاقاق هدئع سهلا تابرارقاوا لدي فاس ع نءهوك-:تاقر اما هنأ ةناسللأ نعل ةنام

 5 ) لكدو الام ها ءىداولاما هلوك-أ نفذ ىف هي رق مل دك «بدعلاا ذهن ها ريت هنا ىلعه دعب

 أ اًمقانتن وكانا ءاضق ناك هنا ىلء نه رباذاف هلاكحو هبارارق 5 ؛نوكي هيهءاع ىتش نولا نم

 ْ ةماقا فرصا مالكنا قحالم اك ةدعافت مدت فركف ف قرف ة نيت لا نيد مكعللاطةنو

 || قام_ءلاء-اعلدبأك ةئ نا ماها ىالاو» ىعدملاناحراشلا مالكر ها وةطيبلا هماع ىضقملا
 ْ ىوءدا اعمسستومامشالا فرصا ب بحاصةرامءعو#اه اهدولا اذه نءةيئاللا ىنامهراعلديالف

 ئ ىمدملا ىوعد لطمب ام بارو ةيئاسشنا ىف ىودملا اهيش لاك نال ىفاكلوك ذا اءءاضةا دعب
 || ىذقو لكذذ هفاكت »اف هملعىب دما رد لل هنا ل-ردي ىفا دمع ىب عداهترا.ءوهرك ذامفلاكام

 10 اوعدمل.قىب ءرزأأ نمد.علا | له ىرك تارك ه4 هملا ماها هءاعىضقملانا ملوك :انهملع

 3 نا رخآاعض ومىرت ذو ءاضةلادعب هذمدا رتشا ناك هناده مؤ ناالا حما اهدهىل .ةئال

 ا| تاق ىهتتا هلىضقي وهتنم تايق ةئيبلا ماهاو ةموصخلا لق هنم هني رش ' تاكل اهوأ هماع

 ْ 0 ٠ حدي ناهريلا ليقع ةدلا مدياكو ةي زارا | نءىوعدلاعنر زف ؤركاا فرت ذ دو

 ا| رت د:سو راما ىف 2ك راك ناوهعئدو م عفد وهداسعا مصل م 5 .لا ىل حما ذكواذبأ

 ٠ هصئامةباهتلان ءنيسزاللا ىوعدل هذلوأ فركأا فرك دكا ىلاوت للا ءأثنا لاؤه ههاع

 ىد> ف اةدوسا ءاصقال لري ءاضةهديىف كراتام جافا ناقد ..أ ابحاص فاسا :هربي لولو

 ماع دام دعب مث نيةصن اههم» هبىوذقياءمجاههأ لك ”ناوا مىضَمي كلذ دهب ةطدملا اماه أول

 | امخا ماه وه.داص ىلعنيةكسملا دحأى ءدا لاذكو زال رامهنإةئدماا لأ بسأص

 رادخغنالوةاللياةلارخ" اكو قلاىلء فيم لءلو ها هناعاةقدرا م هنوك. الب ةئالك 7
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 ددانامءزوقأا دع ةنملاناثالا ناله عطةياده و عازمنا| عطقيءاضَقلا نادامّدعان رهاظ | :

 فقوتيالهسئقءأ بد ومرارتالا نارارقالاو لوك_:!!نيبقرغلا (هنءلوكنوهلوق) |
 اح رصرارقا'س اف لوكس: لااماو انرك ذك قا تنشر رارقالا ني ىذاسةا!ءاضق ىلع |
 هاتعسراولامااعبا ار هنوكرهطظت هءلعو ارقمالازئاىذاقلاءاضقب ارارقا رصد نكس ةلالدال وأأ

 ةماسقلا نا قامسو ف :دملالاه (ةماسقو هلوق) ط_هلاىفأم اعبار هنوكرهظ.الةرارقالاىلا |
 نانياوصفلا عماج فامرهاظو (ح وجرملا لع ضاف ل_عود]وق) ةيدلا اضل قرطنمأ

 |١ صرغلا نب اكلدرت د( ةنب رقع.داسلاودلوق) رع نامزلا ةاضةدا سل هأ*ىضقءال هنا ىوتفلا || م
 أ ولام ددٌْ سرغلانبالوق ب رص ل طافالا ض..لاه ها هريغان الا ىلا هرأمل و رهأ الافق 0 0 «:«لوك.:و

 || هدوسومد-عىضذةواله ارك !ابحاصهب ورمد_توهسغت دنع نمهلاق هنأالمهنعء لو ةئم هنا 8 تجرم ىلع ضايت

 || حراخ٠ رغسرغلا ني اهدازامز ا كل_الو ىلمرلاريذلا لاف نك-|مدةءتدءااومهمالكف : 3 اك ةعطاو
 || لءاىلاعتهقاو هب ,تغتالن دعم اكن ملدن هدضعي لام هيلعلي وعلا جيش الف ةداطا نعأأ داس ةلر
 ١ دقناالا ناعمصاصقلا هءلعبح كلذ ىلل-:مىفنانظنالولمانلاذهناقللاو هاأإ ةهمدي ثول 3

0 

 | هسةنباصاو نكسااذاف رات ىل_ةةدارانوكي دقورئد ورخ آه4:ةيدقو هسفنلتش || ةةططوزماوا :

 : 0 تا فتالو ةم د ون هلو دو ن:اتوكيدقواروءذ٠ج رخو هنمرذو راخل اهذخافأ هنأ ددحاى يالا ند

 || عفدراصف لّقااءالا هم صلخت لو جراما لةةداراف ل ادلا دس نيكسا!نوكيدقورنوكاذ ١ - اىعلاوف كور 5

 || هلخاد ةماسقلاوزاحترارقالا فءاضقلا نا لصاحلاوبلئسااهذهىفق.ةعاارظاءلفلئاصلا || 10 2ىضرعنإ
 || لءاتن ثالثىلاتءدرقسرفلاي!اهيدرغ: امد رقلاو حو سمه ىذاقلالعونيمأا ىف | وفول نءازر تاع

 | تاوبشلاءاقتانأأل اذركاوة ل ادبادئاعرون ىأ (ىئبشي هلق اهجوعلمعلايفاطاسلا |! تاكنأيريكا نر ييإ نب ||( يصالاردصو نيّقدلاد_ةغااملا ةعطاسقلا هس رقلاريتع | دق يملا ةدامى هلا فنك. ٍْ 10 كاو) مارا ىف
 |١ راردلا عدنىاا : رجافا| نيمأا نماق وحب-ا ولاة لزعم هه ندد نمددع وهو با وال بودمم

 : بجاو مارا نعزرأا نالاّقي دق نك.!رمغلا لام لك نمافو>و اهلد أن عةملا> يأ عئالب

 قم هنأ هيزط ىلءباغناندأ وق و كشلا "هلم _مريغدذه(هعدخ ىف نأ دهإوق )لل هان ب و دزمال )

 (فا-هلوق) هريظن كثاا نا مدة : (اهمافاوله نمار 1
 : نأ الا ونطا ا بااعىلع فاذا وماكالاءاّنزا وط

 || الوهبعدياما لذ ءينادق-فىوالا ىعدملا لاطدا قول لب نيدلا طظذااست دالال ذيل ءفدال : يملأ لمة لاوتاو ١
 || (هنطظ ىلع باغنانهلوق) هنءىلاهتهقلا ىذر ن اننعنب نامقع مهتم للاصلا فاس ال عفامك فادع ْ ان افا تام

 ىلب كال ذ 5س ذأ وفادع هنا ناف رطل !هددعي وةسااذا هنا ىذتش هنال لك .ثمةرامعلا هده رهاظ ١ طعما ندع

 ىذأ اوةرا يعلا هذهىففدصملا ع.:انه حراشا او قم هناهنظ ىلءباغاذاالا فا هلو الا
 || قوهو فاما ف غاسل طممن او فاعال قت ىعدملا ناهب أر ريك أنا ذي زاريلا نءرصلا ىفهلة نأ
 || لاتولامفالذعرت دلانغنا لانو .فوتلاناكمال (لاةئيما لمقتو هإوق) نسااةياغأ
 || همف دال نباةرامع (عمجمل حرش ىف لاف الخ هلوق ) ضقانمال عم»أ ل اةح ىعد امن قحىل سبل :

 بدك هيل ةةشس ل اد: لبق:الهسملعةذملا ماهأ غازش ىلءةنسىل سالاق اذا ام.لا ىفو ْ

 هنك لكلا ىفافالشرك ذدقن ىبتنا اهيسأو ن1 ناكهن أ لة < هنالد هع دنع لبق ةو هنا
 ْعةداهشالوأ نهرب م ىلآ :ءءاللاهرردلا قود #©لوقةسحاارمسأ | وج رويل صرع
 0 ا

 : ةنراثر ١

 هعلاح يشف

 يع



 2 اررغمل

 مننأهسأرأموانافاذك ناكنا هقاثممو هللا د_وءْلءاع ىضذاسةلاها ل وقد عمس ناك اذاو
 مه-هرال مثنأهسأرب راش انا هنالاذك ناكنا هاد لو ةبالو هولا اذ هىفاذا احرصي هنام

 ءاضقأا مث هلوقهرب ادم (صضرعءو 8( هينا هولا ح رشىفاك ار ةملهه-ولا اذ ما مااح

 ىفلاق هنا ورلار هاطظرمغ نال ف:دملا هءلع 87 رعيرلامغا وبدت اادد دىلعىا ( ُُط (طوحاهلوق)

 تيضقالاو تناحنافتارمع ثالث نيه بلع ضرعاىفا لوة.نا ىذاقا ضل ٠ قاكلا

 ها ءاة]لئ اذ _:ظددي 8 ةه.ةدهت وهذا 5 اهمال - ءالراذنالا اذه ىعدااعكءلع

 ىمعأاو ل22 الورع لوك ارز يشاقلا طق ق2 .كراركسش ١ا١ناذ منو فسول ىلا ن نعو

 اهركذيإ اوةش مهلا عمناك وليل اة يةلا لاه نيل ىفاكدت راالاهمأ يظن وه ودق هنأ

 ىلع فئلعتاا قرذعي ملايذاك فا هنان اماذاامأ لكي ا. هنا نظناهلىل< ر ركل ني بلط و

 فالسا انا ىضاقلا ىل_.ةلاعه مم عيبا نيعلاهملءضرعىضاقلا ناولو ةناهنا فرك د طوحالا

 ءال ءنناهزعس نكس هيفدق اممم ةعب مثااردم وز هد طوال ااه وى هءاعىذقنال وهةاح

 هلة هنامهفأفءاضةلا دهب ىلحلا عزمنا نوكي ةيئاخلا ىفامجرتي وءاللا عضو مىفابصت م
 |ىا (فالخلوكشاارون ىلءهلوق) سرعه لهو ىلوالا ( طرة ثد لهو هلوق) هم عيال

 همشءىذةدنا اوهورهاطوهتاق ط لاه ىوج نوكنا داعروةلا نيس مو فال همق

 ىا'اضقلاٍب اك ىا (اةمدقتاقدوق) نيلوقلا ىلع هد-هبو !هراركلبقّحارئبغ نم
 لوك: ااورا رئالاو َه 4 ةيملاد منام كانه مهمالك له ثد .د>أةاطم هب لاش مم مزسو

 ناالا اجرت همقرا ملهمة لاق ث تسرد ل اكور ؛اوةلاد-اوهىذلاروذااموؤل

 مايقد_:ءىوعالا ىذ:ةءيك-لا ىذاقلا ىلع يع هنا لءا لاه هام _ثالاة.ثاح ىف ىوجلا
 0 يال راك ةميلامعج دقو نيلوض م1 عما هأ زءوروغلا ل. .سىلع ةافملا

 5 ةدملا دعب همت كارد5 ءالا» نمركذا فد ةا.> ول ركن لاد_هباروت وف ءاكمَهلا مو زاؤنيإ وهلا

 نارها 210 قر ط ؤ ىذاقلا بان نينا اهاانمدق( ثالث ىنالاهلوق) ربدت نيعلا وا
 هلوق) فالخالهناهرهاطوب راهالا نيب لسأا ءاحرانوكد ناوىب عدملا ىاممصلنا لوس
 نادا رااذأهل 5 هيلع اةةلاردرق ءاضقل ا هم ضر الفل وكلاب هقسلطيا هنال( ماا تفتادال

 امد رقلاباك ل مناف وكن ادعي ةشييلا مقا ولامارردلا فاك ص رهاادعن ووزوك فاح

 1 اوا رثانافهلوق ىلع ع.د : رةدوهو 0 هورا ارئاوةشب (ان الثءاذقاا قرط تغلمأه]وق)
 تا

 ( ذب هلوق) ط لمأت5 ثالث ىلا تدع س رغلا نيا اهرك ديدرناامةسشي هلق

 هلوق) مد ةنا6 امىضذقيىتح ةنيلا,تمابالمك.هطاناو ءاضقأل قب وط ةشيماا نا كال
 مول سداو هرارقاب هصزلام عفدي ىذا.ةلاههاباتاو مكس نودب هيت دث قطا نا م دق: (دارقأو
 هيما قل اقالاو ارهاظوها_ءاءاضةالاَةد رطرا رذالا ل_هش ةئدمااب تدنولاك ءادةلاب قالا

 ةثملا نعى عدملاز رعوفاحاذا ركدما نالءاذ الاد و ط نيمأ ادا (نيب دهلوق) "اذ ةلانال

 ندد وال هنأ وع رصأك هلمعإ هلءاضةالدن ا اىلعى ءداث ردقمدعل ديف ى عدملا رقي

 ىَداَقل أ ع وئعأاىةلخادةماسقا او مده راع را رقالاءاضقلا نادءق (اهيس

 هاما ءانغل ا ُط لف سم4 ءاطةءديىفلاملا 3 َر رول واممهل ىذشي هن همدع ءاابئالذدعب
 يطا سطس انام اك اساسا ا ذاطمر ع دا تس نسمح عطش لطائف قع: .. 2 .ىلاستال حددت سل. -.---
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 | فالذي قايساكهاىضقي هناف قيس دما! ىذه راتناك اذااما ى.سأواداسم رانا برانو |
 دسملا قدي راترارأوانه رب ونالف نمءارسشلا ه#ملا ودوٌقاطملاك لا | جراخلا ىعدا اداام ْ

 لديالام ىلءتماق ةشيماا نالد.ةملا ىالخاذ_ه وهب مهظااىإك 2 را ىذق» هناق قد أ |

 وهرهإوق) < يصاارهاذهدل ىضة.ةدءاادملاىذةنس تح رتواب وم ساق ديلاه اع
 ىئنال تام_صلانودتاذالصرعتب امؤاطماق ثراوءارسشك بيسلا (بدسالرت ذيإل ىذلا |
 انايئارثك ؟حجيراخلا زالاهتملو.ةلا »وأى أ (د#لا ىذة نب نمقحأهلوق) ط تا.ئاالوأ
 اكلاءالوةنمو اراد راش ىعداول ىفهد ةشملا ىلا ةاحالفرهاظ دملا ىذ 1هنال اراهظاو |
 دا ىذة نب لمقتالا داو اذع راتاخرأوأا رؤي لو انورب وكاد ىعدا دءااوذواةلطم ا

 نانيبباوملا ىوتسي مدملاىذلىذةيىوسادملا ىذؤعي ران ناك اذ امأ راشأ ىضةيوأ| ”7-هليك ذر ب
 .ذهىفاناوتبو الرواة: أرماوأارحو 'اد.ءوأانماذ_ وأ .مذوأ اا جرا انوكي || ا 1

 راهتخاب ط ىلوأهمااىذة ندم رفزو ىناشااو كلام مامالا لافو ددسأ مامالا لاه ةهلمسملا | هل ا 1

 | !.يلع هءاعىعدملاو ىعدملافي رعت قامطنالهبل ءىعدم هءااوذو ىأ (ىعدملا هنال هلوق) 0 0
 ىلعةثيب ام مملكماف هنرود (جادنك هلوق) دركتءالئأ (بدس دما فال هلوق) . حاك.نو 0 5

 2 7 1 ا ا ا مل هريظن ىلع ىأ جي راخلا ةئشب هءاعتادامىلءتاددق «ةةبتالىفو ا دءااودذ هد_:ءتدلواممأ | - ناجادن
 11 اب لكس مان هدر وص . (حاكن ددإوق) رع قلو تاع قدا طرت عمد تلق (ىشنو) _

 زيتروصلا فىأ(درلا ىذا ةئدبلاف ه]وق ) ىمكسلا مبا[ ايدا رااقىلوأد_ءااودف اسكس 7 )
 امساك همم ىقاتلانالا راغأ تدني الف دك امي ول وأ ىلع تماف هلم ن'"الىأ (اماا هلوق)

 اهماةمىدلكلاءذهرك :ىلوالاونالدرلاهمءدبامةىأ («ىىكسام هلوق) الهقم هنا فلحاالوو و 0
 أم_ةبجوااللوك-:لانأدافأو ىعدالاءاعدااسع هءاعىضقىأ (ملا ىضاقلا ىضةوهإوق) ||( تكس ) ن يس 5

 بهذ ىلءرارذاو مامالا بهذ ءىنءلذب وهو أمشبحوال هنودب وءاسقا'هب_متااذاالا || (ةف !هةنم) هنإ )ل
 ىلع بجو رقأو أ لذيا ذاورةأوأ اا لذب هنا ىلع لدنيا ىلع مديل ث محو «ايوحاص «تالا

 فصلا نال ةسهالوق دهب هرك ذىلوالا (ةقش-ه]وق) لكنا ذااذكف هوك. لا ىذاقلا | 0 ُ

 (تكسناك م-رأهلوق)ىرءلاىفاكلوك_:ااوهامنا ةفالدو اك ريصو أكو ةقمق- هنوكب 50
 نكحاو بنا ىلاس.<فسواىلألوةىلءوامواوق ىلءارك:هلزني هنامدقت (لوقأ )|

 راكذ الاباء اذا امفاذهر باو < ىوعدلا نع يرو ءادد,اتوكساامزلا ذااسمف لوالا ||
 مضت توكل ىمكعلا فنصملارك ذداقمو ىلمرلا مذ اهداقا اذك لمان توكسلا مزلمث |

 قنأنادع 0-0 نع ه.يدكنءأ هدقا مدس اءىكحعا ممسلا نعل وةنئماضيأاه-واوقا :

 هلوق) هنا ا رقفاب ورات>الا ىفاكرذعوهناهي ناك اذاامأ (ةن امغنمهإوقر هنالعبأ

 با: نماسرط شرطي شرطلاةد(شرطو وق )ال هأ مالكا عنةنا الاب اوه (سرغت |
 مىوتقلاهبلعىذلاىناثلالوةىلعىأ (ميدصاافدإوق) مصالاوهواذو رطاراصأ)ع أ
 ةاكلا نس نااما هناقس رحل اةؤ 1هيناك اذ ااماو بم ىتحهس.<تكساذا لمقو مدقن |
 كلذ عمناك نا ونأ..ا احح هراثافةف ور«مةراشاهلو معسيملا ذاق امش نستحالو ا عمم واأ

 امهمصو وأدح وأب أهل نكي نأ هعموم وهلا ىع دملا صحأد وأءدص و 4ىذاقا أبت ىمعا
 ا لا ا ا ا ل ل كل ا ا

 ذل
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 يذاذاادنعالا فراق مديالهنااموىا ح ىذاةااالىدملا فالصتداب ىماقاا د: ءفاس ١
 فلعل |نالربءذال ىضاةلا سات ىف همت فا مصخلا ناول ٍيىذاقلا ف اهقالا مديل
 نءو نهرلا لمفةمءاسللاتاعقاولا ف( ل ااهلطصا ولا ذك دوق مصالا ى-ال ىذاقلا قدح

 اهادان فه لف كلا امي دا كالا منا تفاسنا رش " الاهل لاقت مهرد هاك .اعىلرخ“ الاه د
 ا عجربثاىدؤومالو لطان وهذ طرمش ىذلا طرملا ىلع هماااها دآناك ناهءاعىدملاهرا

 نءىلعزيملانأ عرمشلا مكح نال عرشاا مك فال_ ىلع هناللطان طرمشا كل ذنالىذا
 نال ىدأابعجر طرشلا اذه ىلع هلىداولو (نمذض:مهلوق) رص ها ىئدملانود رك ذأ
 ركسن نم ىلعنيولاو هن# (ىدللا ىلع ةئدبلاثيد_1كهلوق) تاك لطانطرشلا اذه
 | هكذا! ىفان:ةوسقلا واهم مسقمالسلا ودال هااهماع هنالوالا م نيهو نمه:هلمادلا و

 قا رغتسالا نيعاا ف لأ ن اىلاءلا ئو:سنأ١٠ارو ساونب ركسللا ىلءناع الا سنح لهو |

 خز ري كانهنكي ملاذا ةقيضللا فن رعد ىلع مدقت وفا رغت_الا ىلع لمع 5 رعدلا مالثال

 صخلا ادا ةقلاغا مل ى دملا ىلع نيمأ ادرولت نب ركسنملا ىنءناستالا عمد ا ىءملا نو كيف

 |١ ىنالطةا١لاف ها اوسده_..اعئنالذا ىذتقمف مها دمة ىدملا ىلء ةضدمأ اهل وقنا كلاثاا

 نال ىف.هض عدا اس ناجن ا هلع ع دملا ىلع نمااوعذدأا ىلءةثماان رك زةهتتحالاو

 عفدتال واعف ناهسفما ناالا الة نيبلا ىثوهماعةبوَقأ اةطا تناك. ةرهاظلا ف الخ هاوعد

 قدك افهتمذ غارق لصالانالىوةهءاع ىعدللا بناسو ىلا فهضا عب ىوةةءفاررضأمثء

 : ىءالذ ناك.ةورضا!امنءعفديو عفنلا ههنا بل < فاذا نالزيمأا ىشو ةَقمعص ةسك4- م

 تناك اذا نيملافالاو نيم فعضنمىأرهاظهرك ذامث.نمادهو ىبهتن أ ةمكملا ةباع
 ةالسملا هلع هنا ىوراموه (نيوأاودهاشلاثيد-و هلوق) لمأ:ةاهبسا ها دكا هما سوت

 نعد ردبو ربهنالوهن رامع(قدع هلوق) نيسعلا نع ىلح نع ودهاشب ىدتمالساا و

 اضراعمنوكي نا نءال-ضذ ىوارلا ءركن اامدهبرة حق مالق لهمهركنا و لساس ىلأ نب ل هس
 (ىعدملا فان أهلوق) هيلع ىعدملا هي (ىضاقلا نمبلط ودوق) ها ريهاشملا حاصعل
 ىأ (دوهثا١نا ىلع ءأهلوق) 5 رهاظلا الا لدي دعب مهريمظ!ىأو ودوهشلا وأب ساذملا

 َح ق'دالا ماع لدنك ْن وقداص مولا ىلءدو عملا ا نا ىذاقلا نءهمأع ىعدأاس اط وأ

 تيفيىفالعتام ىعدملافالتسا هنمباطاذادءلا!اةبءعالا# (ىضاقلاه.معالدلوق)
 ةملطااو هملطام ماللارمسكب (هتماطىلاهلوق) عرمشلا فالح هنالىأ ةمنق رادااهذغكامي
 || نالدإوق) سوعاف ركل ا:ةيلطاأك بااطردص مسا بالطلاو ةد.عبلاةرقسلا مضأاب
 أ| اذه ل مدع ع رمشلا فال هنالهلوةب للام: نا ىف والاف فاسد_:ممدق:ب لثاهمف ) مدخلا

 | فاحال مصاتا نال هممال نوةحت منا وأقدصلا ىلعد وهشا افراح وهوة ادا لماعتلا
 ْ: هفمناطاذاق هللا لة: نا و (نيعاند_:ءدومشأ ظهلنال هلوق) دهاشلا فمك نا ع

 قوىأ (دووشلا مارت ادان سم امال هلوق) فاسدتفدهش ا لاقو ءاضقلا سايق :داجملا

 || ىذلا ىا(حرالا ةندو هلوق)ذ ةنيسءادالا ىأ(هصزايال هال لوق) قدا | ذه ل.طعت فءاتأا

 ىعدملاناامططصاولادكو) |
 (نماص معاق فارسوإ

 ىع دما ىا(فاح و!لامال

 هيقنالمصألا ) نمد 0(

 درئالنولاو) عرشلايشت |
 ةئدلاث يد (عدمىلع

 ثتدد_-و ىعدملا ىلع

 لب م .عضنيمااودهاشلا

 هكتار ني#همنبا هدر

 (نهرب) يع ىفارلا
 باطوءاوعد ىنع)ىعدملا

 فاعنا ىذاسفلا نم

 ىرعدلا فق هناىعدملا |

 نوقداصدوهْاأ تا ىلعوا

 ال ةداهشلا ىف توقكتوا |
 هتءاط ىلا ىذاقلا ( هيما
 نيت يم فاحال مصخلا نال

 ظفانالد_هاشلاف.كف
 دركنالو نوءان دمع 3

 مارك انان ها انال نيسمأا
 دهاشلا 2 ولادلودوهشلا

 لدم ر(هفا<كىئاقلان ا

 عامة ءالا4) خوسنألا

 هنال (ةداهشاءادأ نع

 ةلس 0 هب زازب همزل ال

 (ىلطملا كلما ىف جراخلا |

 اذكهنيو-ونمهوق 2

 هوجو نمهيعلو لالا
 ما رروعأ ودودعملا لءلدي
 4 م



 ونبدأ | ن ال

 0 ا 2

 نب (صساق دمع 0

 0 هفلد ناك اذاالإ
 قكمفم د: ع

 افاق - ع ق»-فءاصتاا

 ريمعي م هقالتساي نكي

 بءلوتكسناف م ملا ماع رم ذك هيةف [ال هنا اوربت ا تاق هعم»وأهن اسف ةق آه« توكي 1 ا

 ع روان لوقأ«(ىناثلالوقىلعى وهف نااا هإوقز ط / سد راع ن مفاحفىأا رك م هل زك ارم |

 هيف لاقي اا فسوب ىلأ ل وق عجرالا ن نار عرتلاو صدأ | احا دق هنا مدل هر عواف :

 اذاونكاالوقىلا عد بار( جلا غق اهم نعىلف: مت هاوق) قأب وة صرخغ م دقو ىوذفلا 4. ءاعو

 لب حراشلا لامه دامت داتا كب االورقأ اللاولو عم ملا قورصلا ىفلاق الاه ا

 رهو ها راكنا هناهيثالا عثادباا فو فاه بالاقوركْوأ رقد تح هش يأ دنع سد ْ

 ل وقرا ارصأا فام ماس 2 :ذازبلا فك ريمعتلا امانا ٠ نههمثالانافامواوةأريمصت ْ

 رقأاللأهاذاامفاموا وقرا محاور كسر وأ ارقد ىح سد هنافدف الب ؛تركساا مزاول 0 : ١

 رهأاب>اصلة:ناكف ىلوالاتوكسلا هل سم ؤفاراك:اهلهجرا شا ىضتقد ر ك:الوأ/

 نادمءالالقنغ حراشلا لافاذاف توكسلا ْلٍَ_مىنالوأ هب ىفأاعاع وجدى اهلا عد : :
 ةضور نع هاذمدق ام لك..:الوىلوالا ىف زيمامالا لوق ريدصت دم عناد اىفام ميم |
 اموت ركسلا مزلا ذا امن انه مالك |!نالفال_خال٠ راكب د سهأ توك _ساأتا ن نمءاهشفلا |

 فاس نا ىلءامطط سا إو ْ امْمنام ناش وهيلع ىذق فدي وكس ة رع ءعال وكم :دءبال هكائزه

 نكسا لمق قس ا ىلء ند 0 طلال ”ىرب تناف تغا- ذا لاق راع ا 2 ذيس(حلا |
 ( مهلا بلاط عم ىذاقاا ىدنبدلا ناله أوق 9 ةعهملع مالكا أ.د رىعدأا نءنمملا اوه ا يم * هرمعالو مم هلا باع

 مصيالد'ءمصللا هأربأول تح ها ىذاقلا ىدف.اخلا نالذ.ئلا نعرصلاىفاك ىلوالا |( ىداقا ا رمغددع لوري الو

 ا ىك ىأ (هيلع نهرواف)
 اهل ةريعال كالذكو ررد ةطا ريغ ىضا-ةاارهغ دمءنيمأاوةمو هذال ةعطاق ني رميها نال :

 ناق.عل' ورردأا مالكه -ءلارع رشا ىذأ نكسا مسلما بلط عمدا ةبهدل 3ك هف تالي هد سنع م

 هلىلوالاناكو لا هق-ءاوادسقرك_ لانا هلامح هنوك هحوولاف هتمعّلل مالسلا هماءدلوق ] لة'و ررد

 غني فذسملا لةناع كرد مث ملاذم وهل ةعطاق نيع ريمعملا نالدل وقبلة ءلا لاعت نا ٍ ثا ةمضقلا نع اسما

 هوارباريمعي الو ىأ (لا ةربءالو دلوق) ها ركشاان هلسال كلذ لعفولفءرك دف الا ةمذقلا |

 هملع نهرب وان هلوق) مدقَناَم َّط ثان هقيلهت مدنال نيدلا ن ءءاربالا نال طرشلا اذ ميقلعملا ْ

 1 هب داما نهر ضاق دنء فاول هناف هل.قام ىلعامد رغتصيالاده (لوقي هّق- ىلع ىأ !:

 )تر ىأض اك دعامات فاعلا ود وقرابة عا < ءاعوع :رفاعال اش ناالا 2 قاس

 د_:ءهقاوس ولامف الةئسلا مدعدمع ىكداقلا 1 هقيلقال ىذاَقْلا ريغ دع همز راعي ا

 هلوق) ملا هئاس ناك اذاالاهل اوةىءمادهو ريثهملوالا فاطسا نال: :اث فاعل هنأفق صاف |!

 الراذها نان فرادقأ اىلا جاضالك] قف كمة ساكت دنع ىأ (هدذع لوالا هنا -ناك اذاالا 1

 لوالا فال نا ىلع سأاضرفنال عطقنمءانتسا هنالىأ ج قالا ءان 0 .

 ( ميلا نع فاسملا لق و هلوق) هدو حلصأا نيحل والا ه«ةلمسن 9 م ولىْذاَقا | هوادع ام رام َ
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 قا ح وبال هرعغ دمع ل وكنلاكلذكتو ةريثعتال ىذاقل اريغد_.:ءفرلختا اناكو هد رار

 وهو ثيد لا ىف ماللا فر هماا فضأ اًذهاوهوب رودلا ف فلد ساو ىدملا ق-نيعلا

 (هرده]وق) عجادو لمان ءاًمةأاهداقت ل ءقدوذعدا راانو كح ؛ثأالا موال !ضٌضاق معددع

 اذامف 01 هو ضاق رمسغد :عءفاصا ذااممف كتاف نما! ىف ةهدقملا رياغت 'لك_سااءزه
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 لةموهو «-ةحفوةساام هنا تملا ىحهنالذب زازبلا ىف هنح رصامك مصالا نأ او ل مصخ ||
 ولهنالد_:بلانهتامئايدمقو ىهتنا ةمحلاولولا ىفاذك ىوعدريغن ءفا<رىلهئهللا قوق
 نيدلاب هيرولارارقا "هلْكس نم لعنأك فاعل هءاعةهجوتملا نيعأا نع :واثراولا 3 را

 ثمألا ىلا ةنازخ ىنرك ةنك-ا لمان ةئءاا ف الذع هسنةرارقالا ن وك مدان هدقاسمو
 ممظعلا هللانىذاقلا هفاددك ارا ناد دىعدأ ل_-ر ولاق مت مهةءلدع ىخاةللز' اسرق: ةسجم

 قى هنانمهاملعتو ةشماانهمث اذا اعد .ةمانهاموقاطماد_هذ ىهتنا هتددقامدرك ذل-

 دق ةو تملا ىلءنيدمدع ده :ءاص وه> 55 امك ماا لاق دقو مد_ة:ام ىلعر كك :رثمملا

 اهم طاتصف مهيلعم ةرهسع غنم ةعاق ةدحا ملا ةشرلا فال فد ريف اقمهكلمم هرا رقافداص

 هفادع نأ ضأن (لوقاوز رح 1 8 "ىلع فلو ذا موس نعم نسوا ةالااماو

 هدهلالاو اهفمهرا رذاةددمدعا قرفة سم ند دكرتلا ف ناك اذاامفرارقالا عمىذافلا

 اورقامهمنالمهكراثهوقدصاذا نك. مهماطريغب وة ماقأ اذا ءامرغل ا بلاط: ىذاّقل هادف

 رالورحأ لاهم لمان هيدر دةبانعمتكرش همقاذ والمهم صاخموتس وهىذل ئذلااذهناد

 ىلمرلالاو ها اطامدحا فانا ىعمط وادع له نو 21 وهي د ت.ءأل عفد هنا ىدا نممكح ||

 ناك اذا وامئاسعانالا هلا ءأن ىضقنن وبدللا مسهل وقنماذخا فرادقأ | ىف درتي النا صش

 وهاك ىلعماللا لدي لاسةدنا جن (لوفاو) ىزغل !هرك ذ ها تمءالا ةحعدادةوهذءاذك

 مممالاة-الاطا دات دملا ىلءنيدلا يد ميل -.ءىقفاعاغ !لاقردق )ل وتاوإ رهاظ

 اودهدد_ةننيدلا عفدت لل _هفامأو سمالا نطاب ف فوتسادقو لالا باص اب اود

 لمان فيلل فددرتيالنا ىئش لاقي ف.كةروك ذدللالاسقحالا ىناف عفدلا قمة ىلع

 هوازش ملال هنال ىضاسقلا هسدد ىا (سدد ىلإ هلوقر بسلا ىوءدرخاو أف كلذ قامو

 اموأوقهجو عمجملا أك هفلض -:الاهو ةةنس ىلا دنعاذه (ركش يو أءةءاهلوق ) س ىلا

 لوك.:ةقآ الن توكسلا دك انا اكفاطقا تو اضراعت هصالكن ا

 _ راولاذكو هلوق) همشالا وه عنا ديلا ىف وع هنملا فاك لوكسفلاب وضد وىئاقا ا هفاه سيف

 اههحردغ وةشحيلا ل ونوه واكس ل وذا هنال سد هنافىا( يىئاءاادنع ةفاالب تت وكسلا

 ىسَح حرمسااهنح رص به ناىلا سدر اك اف س ءأت وكس | ىس ويف أد :ءوىلاعتدللا

 ناءاهّمذل| فور ىف حرص وعسبملا فاك عيصعلا وه و عادلا ىفاك هي ةمالا وهاههاوقو

 تكسواذفسون ىنالوق ىلع ىودفلا هب ةيزاّرمااو ةمئةلاؤو فالخالا ؛راكثان سن توكساا ا

 مال لاو ةالصل أهمل ءهلوقاهءلعة جاو نيمأ ا نالت يم لك.: ولاذكو حد ىخذتوةنا الب ممخلا

 رقمو لذاب هنا ىلعل_ءادل وكلاب بحاول اذ_ه كرئركمنان «ىلءنيمأ او ىعدملا ىلءةمديلا

 هن ارقالاو ا ىعدملا لذ خرم رضالاعفدو بحاول ةده# نءامصة:نيمعأا ىلءمدقالاو
 يناحلااذه جا ذ ةةداصا نيم ائع عفرتلا نودةيذاك, !!نيمأ|نععروتلا همزلا !عرمشلاو

 هماق قام سو در دلاىفاز كهل اوك افعر وما ىناج ىلعا رةمواالذاب لك اناانوكسئاجىا

 نى سعه هناري لس ليقكه ئمذخ ويب توكسلام زلاذاامهدنعو (فاثلا د:ءهإوق ]|
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 مغن ىضاقلا هفاحولو ه هريغدن نيم ريع ال وةمو هه عطاق نيعريتهملا نالءاضَقلا س اش ىف 3

 نوديىدللا بلطي اح 2 ا ةيداوعلا فاك اناث قانا هلذ فراك ىدملاباط غهياط||

 لا ىف ىعدملا باب ىوضاسقلا قت اكل !نالدندي نوب تاك ناوريستعيل ىاقلا فات
 كايساكم :.الذااكرسشمولو رفاكلاول لا لمشد5ىئاملا قلطأو فنصملا مالكىف هما دأإ

 ةحانالا لها و ةقداتزل اودي رهدلا الا هدمرس نود ةءهدوىلاسعت هللا مان ومظع.ف عئاصا امهم

 نءوجرنواذ_هانمويىلاراسعالا نمرصعيف مهلخراهظا ىلءاورشاهتن لماوقاءالؤهو |
 قامكحاازالا ءاشتناىلاءواعتا امراوطا ىلعم» ردقب الثا همم ةما ىلع ىلاعث هلا لذ

 ءاوعدق ذو ىلعةثيبلا مقي لام مصاخيث اهل سرل هنكسا هسه هقح ل طبر ال فل اذا غعئادبلا
 ة-ايملا ةماهاب ركملا بذكر هظي لهو ىلد زلا لاق ررد اهيل ىضتواهماهااهد وناف

 ناكولش نال هنأ انا همقو هأ رولا رهاش هن 0 مل ا بارع و 0

 عببتملا فرك ب كرار نكس رشا كرر اراب وع ع كلل ْ

 0 ءاعدا ناو هيذكر 4 نهرب مع فال سيسالبهأع داول هنا ني دل 'ةلةسعف ىو: هااوأأ

 ءاربالاد_جوت الكم ضر هلا دسنر هلاز اول ايدك قاقرال بيسلا ىلعن هرب هيلع نيدال هنا

 نمرردلا ىف ه-هء.:و ىجاد زلا هر !.:تاامنارهظف نيلودفلا عماج فاذكهو هأ ءافءالاوا ٠

 م-.جقنيولا باطن هدبالذا هإوق) ربدث نيالا رعا ىقعقواوس هءىةءامفالخ ناودا (ز

 هل غو ةال هنالهلوأ_٠-لل_.ةل> وا نيل ىف تفيلحش الها صاله ,بسالاىف لاو (ىواعذلا ||

 لآ سنا هءلع دال شب هقلم دارااذاو عا ف.اخأ اهراكا ىلع تتركي ىت ج-ةمااطملا

 ع !!م_هاردلاهذ 5 ”ىلع هلام هلا, فلك ةلاح لاه او ةد هما ةلاس عدي قدا نا ىذاَقلا :

 اللا مره لات ( مبان تلاد ءالا هإوق) رهأا فاك كلذ هعسد واهيعدأ

 5 عضا ومذعت را قباطالي فاك سإى بتحس وبىاددعو ٍيى «واعدلا ع. ىف امه دمع ب باطدود

 ةأرماو ةءفشاا هلاطبا مدعىلءعمةشااو هباَض رلا مدع ىلعىرت ثا فاهتسي ب.عاايدرلا و
 ال رامثاهل كم رس ١ راه»و راهةلطت زامانعتب اغلاااهح ور رز ىلءةةفذا اص هرثترلط اذا

 دهاشا انيةادزاوج ىلع ءانياذهو تءباملاهةهقلا فاك ودسملا عبارلاوةقفن! ااهاطعا |
 لو. :مهتربي لو ةطساولاوأ تاذلاناضعب واالكهةو::ملهنا ىلع فا تاىلوالاو ىهننا |

 نءج رخام هتا,؛فا< نا لوالاورو ه3«. تءبام هظلاداوةو ه:هىشوا نذر هيد ل16 نكد

 ركبلا ىذاقلا فلكاذكو هءاءىدمالرظن أوهريغو ع بلادكم نعحرشولام لوشن كاكا م أ
 نيا وصقلا عماج فاك ح وزلا١_لطقمل ناو تغلي ني ةق رفلاترامحااماقد رقتالةءااطلا

 هةلحو اهع_هجلباهت وذلك ىلءىذاقلاهةاكال ةقرذ2هىواعد عداولو ةَمءا| فلا ٠
 ىزازيلاىا (لامهإوق) ةصالللا ىف ى هوان ةصواك فاح هناف نهرب اذا اهلك ىلءةدحاوائمع ||

 نع هام_ثالا ىفا هن هن وه لص سه ىف ضي يلا هب رثاناوىا (فماكأ | ىلع اوعحءاو هلوق)

 رصلا قالا (نيالاك وءدفدأوق) ءاًمَهْلاَن همكهأ ابا لسة حراشلا همدقوة اخرا لا

 ريت ن نمفما< هنافة:هىلانهميثاو هك رخأ | ىفاةدح ى دي عض 0 ىقلبنيالا ىوعداة.صوهخالو

 مخ



 مى 2 ا

 0 يب ب سبيس سس حل

 : مك ةئمملا تشي الفءاضقأا ثودبام أ هية لد. 4 مكث شو ءاضةلاءوطا هعزلو مه: 2 ااه لع

 1 ااا ذاراكالا هملع ىتدءالزوع الءام ءالا ىفقلاه ىداَهأأ س اعرغؤرتعتالا زكر |

 | نكي ا ا للعم الا ةهبلا ىرعشملا يقم هراكنأ 8 دامأل نق ب .هلائو_ءدىفالا و ولاناسملاع

 | ىفام رهاظوردلا ىف لاق لزاوألا عومىف ذ'ذ كس نيدلا,لءاذا صولا ىفو هعئان ىلع درلان

 مح ايحسمسلا

 هل

 تا ااانءرغعو ا ١ '| مانا هن الث هلوع وذي زا ريأأ ىنكل ذك سداو هل وة- اذاهءاع عدا ا لهعال ىذاسقلا نا بالا ٍْ

 بلاطالر 0 0 نافةمجو مانا ةثالث لك نو طا وناك منال ةدااءدهرإ عامتاو عقدىلب واطأا لاهنا :

 نهري (الا 5 1 ١ ْ هأ مكح عفدلا تاو هذا دمناف راح ماناةةالث ل همأ 0 هعمو مون لك سلك نأك

 تفداك | / 3 1 ن !تاكلاىفام رهاظورحأا ىفلاق رقم ىلع ماةثال ةئدمأ' ناهرهاظ (نريفر ك.:ًاوأهلوق) :

 ر ل | فرقملا ىلعماقتاهمأ ءاضقلا باك دئاوةىفاثيةكو رقم ىلع ماقتالفرك ثم ىلعالا ماقنالخنمبلا |
 ملط [ |١ قو ىدولا ع نءهريفهباصولا رقا هما ىدم و ىدعئللهملعماق ف ثدملا ىلءنيدب وةمثداو ْ

 ِْ لهف:نءنيلوصذلا عماج نماعبارن الا تدْز م لمكسولا اهتدثمفةلاكولانرقا هماعىعدمأ'

 مخاض ا 1 طم ىلع عجارلا نهرب ذل ذ عمو قاقكالابرقاول قاكتسالا دذعهملع ع وج را لاق قانتكسالا ':

 الا هطتاربث ار: لآ ا هماع تدي نا ىلإ حام هنالرار ةامال دمعي جاو مك طاذاهعثاب ؛ ىلع عج رب رينا هل ناك قاتصتسالا ْ

 : . ملا ' ةىضقي 1ك هيلع عدا رقا معد 2و ندربول همفو هذان ىلع عوسرلا هنكمل ىقاةدكسالا

 تال'ي رسدينمتعأ 8 ريم نم ه١ 5و اع لا ىلع رة نانا ةنيبلاذا ةنسالراو ةالان ١

 اه لدا ا : ا 0 قار 00 هدا همالعاو (ى (ى ع 7: باطالب هلوق) : هال

 راو 59 ىلاق ؟ رهمجانالبمك-لا ىذاقلا ىلعبجوتلداعا !ةئءلا تءاقىتمهئاءاضقلا |

| 
 ضو ثال# | براقالا ني لصلا "اجر والا" عضاوم تالثىفالا هلا رمش دهن مكس ارم امان ىداةلروعال | :

 م اطاهفلحالاو هلوق) هإ ةمر هش تء ناك اذاةلاثلا ىعدملالهة-ااذا ةيئاثلا :

 /| فالعسالا نم نكقءاةنمملا نع مما اراك دعب ىدملا ىذاسقلا لاس نمالوأدبال هلال[

 ] | نيملا بترول سهن.عكل لاقفال اسقف ةشدلا ىدملل لاه لو هيلع ىلاع :هللا لص ىنلانالأ
 ةذهنأ اود يدول دس ع دما ن هداهشتسالا وراك_:الاد_هباهدماق اريم تاسعا ويلا مدع ىلع :

 | معست هرب هريغد_:ءو ىواعطأ ادع عهد ال ةداه-كثا اىدملا يلط نوديراكنالاوىوعالا

 | ف و ردنا صاصقلا ى وساق فاه سيامنا ىوعدلا ةصص دهن ايفو ةيدام_ءلا اك 1

 فالح ءالازودال لوكذ ذلاب ءاضةاازوعالع_ضومىفو لوكان رءاضقلا زوج عسطوم :

 ا امناو رح م يشدو ! دك ناك هنا هقاش. مو هللادوءكل -.1ء4لاةبنا سرخالا فباتو :

 : الوىبسلا لامىفب الا فاصتسبالو عمسلالىذلا سرخالام 5 رظناو عدسي ناكسولر ولغإ ْ:

 | هقاءاث نا هماةرك ذبو فد#صملا مالك فك أدر فتولا لام ف ىلردملاالو مية.لا لامف ىدول |
 |١ ىهو ثي د ١ىفمالل| فرع هما فضا از او شد فالس ا نال هدمت (هءلطدعب هإوق) ىلاعن |

 ]| ءاووانءعراشلا هن 6 ةراك الا هعز ىلع هة>«اونادهقركم 21! نال هلاةسراصاسغاو كمال

 ش الاولاسأ اء اوان همس ءأوهو معزباك انذاك ناك نا صونهخلا ى مودي ذاكدلا نيسعلاب هسا

 : لوكان وكيناديالو ماظهتأا هج و ىلعقداص وهر ىلاهثهلث' و ديبا وثل فاما لمع

 ب جرس يس دوم جوج جا
 همم سا سامو

 ل هوق 61
 2/, ك 0



 لا ذاقنلإ_
11 1 

 ا اذكع اع

 ان معنا

 1 ل لج لري
 : 2010 هع
 ثاقز هو 2 لل

 هب :

50 
 ث يبس شسسلالالالالاللاللال اللب ب لتتأا

 ]| وسا_.1 ديد طرةشدالة خو ةملاةزاجالا لام ىو عدو «ةريخدلا قاذك حسفلا تقوىلا
 هنأرخاىلء ى «داولو مالاوهو ءدد<لوادو دو أ عسبلا نيس لو ضو.ةهعسممن - ءاذكو

 همالع بج -وقاذك ةدمدط ةرسدو واذكب 0 :لكوقم د وأ نع هم نيع ظوط ىبتدملا رحاتسا

 51 ىوعدلا مصآن أ 2 : ىوءدألا سا ىفنيسعلا كل ةرضحيلو ةسطو رمد اةرحالاءادا

 عدوملا عم عدول ةرمض -وراعتسا ىوءدف ريعألا عمرم هلا ةريضح طارغشا قاوةادخا و#

 لاف هيزارب ضرالا ىَوءدؤ ص رالا برعم عرازااروض طارت اىفادكو ةمبدولا وعدو

 نهرلاك ةراحالاو ةيراعااو نهرنيعىوعد ف نعترماو نهارا ةرمضدح طر كن هي هنا اى

 رجاتلاكوهف عرازملان ءرذيلا ناك نا عامضلاىوءد فطر ىهلوذ عدازم ا ةريض-امأو
 ١ ازد طرت الت ا: [ناو كا دكف عرزلا تدنن اه:مرد ءاانكنلناوهدوةذح طرخسشا

 ةرمض- طرتشتالا عراز ادي فا تاو هةهمض ب هغرش !ىلءىعدا اذاامأ قاطملا كل! ىو عد

 اهةحعساو قسم ء اكن عمبلا دعب عام ءااديقرادلا تناكولو ىلهذلا هلع ىعدي ندنال عرازملا

 رخ الارادىفءامل سم ىب عداولو ةمالاثاقاذك ىري داو عئابلاةرم ه2 1/١ هلرادلاب ىذةرال

 |: تدبلامد.ةمىف هنأ ل .ملا عضو نيس ثا ند و ءوضرلاءاموأر طااءأم ل تمهنانمس ثا ديال

 ىعءداولو ل

 ٍإ اهركم هئاسراهركم هس لوةيثا جند ماستو عب ىلع ءارك الا ىوءدؤوه.ةو+نياوهقاا

 ْ تقسأ دادرك ..سالاق هضيقي كما دة هركمالا عب ذاع مس ال ىدسرعشب هدي فو كرام هناهملع

 ظ عماجرادلا ن ههعذومو هضرءوهلوط زيتا جش رشا الاراد فان رط

 زاوط داس ب؛-نعءرم ءقمسي عسا اداسف ىعداولا يقول ذك نووكي نا مب عمدسا اداسف

 ةياعساا ىعداولا# هرك لا ني.عتىلا ةباحالاهركمعسببا!ىوعدفو ادساف معلا نظرنا
 ىدملاناكتالسقو و ءدأ'بلطبىأ (ىذاقلا ل أس و هلوق رن اوهل ني .ءتىلا ةاحال ذ
 سأبالز امد رض اذا ام فو ةءبارس ها هيلط نودي هماع ىعدملاى ذات لأ الهام
 عمد ورح - الا تكسو يعدل اكتاذاو مالك اهات سي د تاس'اسداو مكلاملوةدنا

 الهاس ناك اذا ىعدملاتالمقو لوق رق:اذام ىعدملابلطن هملع ىعدمالل وقنغ زهاذاف هتلاقم

 ىخاقالز وع ةئازاناتاداهثفو هل ىعدملابلط ثودب هيلع ىهيدملالأست ىذاققلاتاف

 هلوق) ها امسالوارياعر دش ال ناك اذا ةموهلاو ىونعدلا ىدملا لهءالسر ماذا

 مدع هإوق) انتعص طورش نم وم-ام ةباعرب ىعدملا ىوعد تءافوتزاجا ذا ىأ (اّمدكدع
 هردقامغ!(امنهإوق) ط لمان لاو ا! ىلعشءاءاا مدع: ىلا عين اىلوالا (هباوجبوجو

 ةمزامةحرارقالا نالءزاحتو هنةمقسىف فصلا مالك ف ”الاىذ 5 لاهعتسانمارارف

 ه.هزلامعح ورهتاب هالا نءزا هءمف'اهةلا م. فالطافءاَض اا ىلا هق حاتهالو هسقلي

 ءاضقلاو لقرم #2 داه-ثااناقةهدءاا فالع 6 هأ نيِسَمْلا ف ءح رمد مرا رقالاب

 |ة.بطقااسأىأامتحراشلا لوف نيتلافذكب د كلا لاست>| طقس و ةحريس هذ
 صأاتشبالءاضةلانو الوأ ىذاسةاا هيوضة هاوس قطا صلو دو ها ىل_ هن ول طا
 ىذةىعد لا ندربف مهانار حسه: أوأ ىداةااريغ دذعهر اراب قطعاهبمزلب هنا ىربالا دباز

 هءاع



 ا

 | عمتالة واع ةدعرك ذئلاذا ةأرالا مف نك لاذا | متالطب زا ولبس ىانلا ا ناس نم

 ةلقاعلا ىلع ةيدلاءاذكو مدنال باك لا لاعتلاكملاو هحاكن ىف تمدو أت شءاملوةي نأالا

 الو ز علها <ىف نافول تح ةلافكلا سا ىفةفا ثكا!هلوهك_ازاجأو لوز نادمالو
 ني.:ملام مدد حب وزلا هئثرو ىنءالامذأ ىم' تعداولو ةناخنا ىفاكهنءلوغك.لا ناب طرتشب
 فو ب25 واتا ىلع نيدل اىوءد فو هنوع طة -ةىهو َةَدمَدلا نيد وكد نازا ود وسلا

 5 رتلا نام عاني مناوىوعدلاهذهعمست ىنءان ثراولا اذهد تدك رتلا نمماشو هئادا الب
 ركداواو هسءلاةةكرتلالوصوتدثوانيدللاءاداب ثراوا ا ىضاةلا مانا ا نكد ق-ة؛هبو
 ىداولو «مالءالا هبل صدع ط هديتك رملا نامعاناس ديالا هادا نكميال هءلااهاوصو

 يبعالك ال اىلا هيةياعسل | ىوعدىفو ه-هثرو ليس نا نمديالهنامولا بدس:نيدملا

 نا.ىذلا يله هنارامئءلةياهسا|ني_.نادبال اهاوعدررذ م ىف نكساو لاملا صباه ركذ
 اذكهئمذخأو انالف عا هنا مت الا ىلعناءذلا ىداولو «نوضئالف و ىىسهنازاوطل ةءاع
 اهربغو ةمصوو ةراجاو ع نمدةءلا ى وءدامأر + الذالاواناطاسول مالا لعىوعدلا من

 لا ىفا.غادوا اعئاط:منالف عال وةنناة_.غرلاو عوطلا ناس نم ديال ال1 | بامسأ نم

 ءنك ركل عا ونأنامب نمديال 34 غلا نعملصل اوجراذتلارك ذؤفو هارك الالاّة> ال هفرمست ذا

 ل 0 وأم-مشال همدصأ ة- مق نهدي زأىلع عقيل دل نأل_هءاع ولك :_هةنا وراةءااديد تو

 5 دطورش و | اذا ب صغلا ىف كم_هد سنع زعل هيدصت نم دي زأىلعىعدملاا وااص كرما اوكلهتتتا

 أ| هتررحاماذهءركمملاني.ءت ىلا ةجاحالاهركمع ءءلاىوعدفو اوطاصون ا.عالا|اوكلوتسا
 أاطو ريثلا يب 5و هياء دحاو لك مكح مهرك دكا ذرك ذاوك يئن اتاق ها مهمااكن م

 ١ لآ_. هنأ ىو: الرا غافءانمالابرعم_ثلاوأ ةطنللا ىعداناوةيدءيلاىفلاث اذهاوفوتسا

 وسو 2: هجن عك

0 2077 
 ا
: 

 عسب باسل ىع دانا وةععاا ال لال مسالاو ص رمل بدسإ ىعذاناق هاوعد نءىعدملا

 ىعداناو ةريخذلاىفاذكه ةصحلاي تفي للا بيسو أ ةمألا ىف طن هلام نامعأ نصنع
 معشلاوأ ةطئطاع-ءاعىعدملارارقا ىلعةننملا ماهأو فالخالب ىوعدلا تمص يهل اكم
 || قازكء ادالا ىلعرمللا ّت-فالد اسا ىلع ري_ىلا قسى ةئيبلتايقءدارقا ىف ةقسا ارك ذيبلو
 | مهنالزمغلا.قرقالا ىدااذاهةيدامعلا لوصقلا ىفا ذك ف رعلا ريثب جملاوةرذلا فو هطيحلا
 || دوب ةمغوأ زو. لو ةهريغو أ لوم ق.قدرك ذينا ديال ءاوعد تح ىتح نزولا رك ذىتمو

 ا ىهرامدغةملا دعةثامرخا ىلع ىدا اذار :هريهظلا فاز كه ءادرلاو :_-طاسولارةدوهلاو

 هللا هورد- نى أد :ءنا ريغ هتوق ىعدينا جسمي ىوءدلا مون سانأ | ىديا نع ةعطقمم

 د_نءو بصغلا موىلا عت هلا حرف ولف أدع رةمومآتاو ىوعدلام وبذا ريمعتىلاعت

 ىفاذك ”رودلاهد-هىف ,هاردلا بوجوبدسن ا نمديالو عاطقمنالا مو. ىلا ءت هللا هجرد#

 هسحأ ريغب«,دن الف ىضذق وأهلا مهارالا نماذكث عد نان وبدملا عدا ولنيدلاىفو ةريخألا

 ىبام وهرنالتدم كءلاىلصولاق وم_هردف لأ ض رقهمأع ىع دا اول 0 فاد دكوع دلا تى#

 اًدارح" الات وع ةح .وسهماةراحالالامىوءدىفو ةداللتاىفاذك 1 هلا اكوا اوعدعم-: ال

 دّوولاَ ونة ١ رةيلادعادكمها ردادكرك دينأ حن ةءلادع وأ م.هاردت رحالا تناك



 نا

 عّوالاو سالما رك دنم
 تسوردةلاو ةةصأاو

 8-0 ركىءداولذ (بو>ولا

 ابسركحسزيإو ماعاد
 للا ىئذرك ذاذاوعمستلا ٠

 ثاكميف ةءااطءا هلا
 صر 8 وغ ىو هأامدم#

 1١ ناكهىف كالهتساو 0

 طفهافر# هوو ضرغلا

 )وثوملا ف هلة سمترك ذولام أ ال-صأ عب رمهنل مدعو نياوةلا نء لك صل عب مصل

 هنالىناثلا حج رثمسساه ةمال هلا دافأد_ةف اهلبامم م دصةباو رص لب اه هدة با وحرمصإ

 ىنازتالا مصصتلا ىلعمد-ةمعيرصلا محتل وىارتلا دعت ن وسمملا فامو عب رمص يعن

 ولو ط لاف باكل لوأ ىذا ممر مدة: بهذللا ىف مصعلا وهامرك ذنودملا مااا ىا
 هلوق) رصخأ ناك-اد_هباهمكح ركذىتلا تاملثاا هلى هل دأو نيدلارك ذنعىئفتما
 ناك نا ةزةقاةرمثهكردةأاود د.ك ةفصلا اوةنادو- وأد دامك ع ونلاو ةطنك( ساو ك د نه

 ىرج ميت عب بيس لوةيناد (بوجولا ببسو هلوق) ايزو نكن !لاطر'ةرم عوالم ك
 باسل نال حهبال امه ىرج باس هل بد ساالام نع داولاد 5و (مه- لدلوق) أوه

 مزن الام الافو هد الفلا نعد دنهياأو ماك الا لو مىفاع ل لا بو -ىواامم حلدال 1

 ىداواناهدوزةكرت ىلءنيدلاةأرااىوءد و تامل ش1 ىفالا هنودي حصلت وبيسا|ناد ىعدملا || .أطد
 ملسأ نمت بامسالا فالت ان ماكالا ف الخال بوو أاب. سنا نمديالف الئمال كم || ىوعد ف هرك ذباه5
 ملام عمدت م 2 والا هكر ىلعتأ ارااتع دا اوأادك و عازنا ١نَء ار رم ءافدال اناكمزا- ىلا حامد دّوعلا

 تءوقوناو ةبراهظاا فو ها "هل هنوع طةست ىهو ةَةَفناانيدن ودي تازاولط بءسا | نيد

 ىوءدفالو كالم#..الادالا ذل ف بال هنال بدسأ|ناس نم ديال_:نيدلا ف ىو ءدلا ْ

 دقعلا ناكمىاههدءومامالا دلع اذه( :.ءناكمف هإوق) حام الت نا.ءال اول المالا

 «اش ث حيف و واه اةتاءاغءالا تاكم تاس همق طرخشا ال كسكفل -الام ردو ول هلامعتا رهو

 نالةومو لج هلا ه5 دّمأا ناكم ىوعاللا فرك دنا امهاوق ىلع شو للا فم دق

 مالع !نمدطنا مس لأ !ىف ركذب هيأ بايلا ادذهقائمدقو عجا رب همق هواست بءامهدتعأ'

 مهب يح سا ايد[ ةمأ واذررناك تانز واادردقو هدقصو هع نو هريغو لالا سأ أر سن-

 هضرقأ هنارك ذيناديالولا ضرقااوث ىوءد فو ىأ(ملا ضرتوغ فو هإوق) هعجارفؤللا

 ١ بتااطت الريعم وريقس صا رقالاب ىلءك ولا وصا رئالاءالك ردّ وكننا نأ وطه _ةنلام نمادك

 ١ دوءص رق انال اعاصا هماع ايدل درعصماه سفن ةحاس ىلا كال دف رم هنأ اه أ ١ 75 وءادالا

 دنعامقاءنأك وألذ ها هسفن اود ىف هفرصبالا ضرةةسلاةمذى انيردريص:الفسو نأ
 لاه ط ءافي اال دةعلاناكم نيه هنأف ع.سا] نت ضرقلا وو دعا دريصزال ض رقم ملا
 ريح و !نع ةيدوه دّقوأا ناكم نمت ورص رَملا قءاق الاناكمنأ.- طرتشدالم السالا ردص

 ا مدقنأَم الؤال اوةنومو لجهلاعت اذهو ( ضرقلا ناكمىف م اوم دغو هلوق) ىردركلل ْ جو

 ردأ !ىفكلذ لثمدقو ماةالا١ ماك نيعدمف كالهتسالاو بصغاا نمىأ(هوحتو هلوق) امدرق

 نود باص أ مالك ىفتالءام رصلا فلاكةنوم ول هامة كاذل نأ ةطذحلاب | ””ىونءدلإ ىق
 ىرعداورك دب لونيدلاىوعد طاارشةسقباونعس لم ئافار ودقىوءدلاىفح ورمّدلاو طورشاا -

 هنومموله:يقنم_نأدبالال وثهنو بوس ةعردولاوة_ءاذلا ىوعد ىةلوالاامأ#دقعلا
 دقنهنو مو ةيراضا الام ناركذنمديالال و براذملا توب ةيراضلا ذو بوجولا مونوهذا
 ةكرمشا!ل 1 ال_ه<2 تام هنارك ذنمديال ةكرسشا !لام فو ه_-:م3ىبعدي ضرعلا نال ضرعوأ
 الدبةلاةكبالام ىعداولو +« ةعقاان نهض, اهلاسع ىرتشملاو هل« نمظبا هام ذا اهلا ىرتشءالوأ



 ضل
 يس يي ل

 باص هّواط اومان َر ذاع رهظو رهأ اىلاقو بسن أ الب راةعااى وعدم هنأ» ره اظو

 ةعص نا 3 ازيا ١ نعى“ 5 كلاا بسن ا الب راقوأ ا!ىققاطملاء الملا ى وعد صإ هياأز ودملا '

 كلملاى وعده مف عمت الف هؤايمدقد ا. ىفامأ اهواي مدقي ل دالب ىفراقعلا ىف قاطملا كلما ى وعد
 دهاشلان الى وعدل دقو همالك ةدالخاذهلوالادا_ةعاورهاظو ة.قاهتن وسولقاطملا

 لة هنا ى ودفلا هملءىذلا ىلاو همقا وفلدشاىدريفر هدب ؤىل-ةداو ل متاديادا

 ىداادنف ةوهأدها 1١ كات اءلاسوا د ىتح مياستلاةيلاطملا ق-ىفال كالااءاضقلا ىدبق

 نأ رهطظف ةيوااز ازماةداهش اك طرقا قدم اع صن كلما ىلع ل٠ ةيىردأاللاةف ق>ريغب هلع

 ديف هناو ىعدملا كال ههنأ اد و هياط و ق[-ريغيه اع ىعدملا دي ىف هت ادا ول ىدملا

 الك تدثينانيب كلاذىف قرسفالذا مياستاا وكلا ط ىذاقأ !ىذقب ةاباعمنع هلع ملأ
 (لعفااى وعدن الءلوق) الدفم ناسا هياغىفاك نيقيرن وأد-اوقب رفةداهش نيمك.ملا

 مدن عفلا ىوعدناهلصاحو لعقلا ىوعدوقاطملا 1| ىوءدزتب قرأ !ىلا اذ مبراشأ
 0 قدك وه قكالملا وْك-ءاَداا هءاعىب عدي هناق اضيأ ريق ىلع مصتديلاىذ ىلع

 قر وعدق قاطملا كالاا ى وع انا وعءالا ةد# عنجال ل اثو ع ءتاضبأور ريغن هود

 دياذ هنوك كما : الهرارقأب و دأ !بحاص نمالارو ه- الاهملا زا باطو دمأا ةلازاب ضرعتلا

 الوهم : دوأاةسعتاكءاوسىآ (هيمااطإ هنارك د دو هلوق) ردلا ىفهدافأ ةهضا وما لاة-ال

 ه.طعب تهم ىذاقال لة لام محد 0كالذ ىلءدزبلو مهار دةرمذءهءلعىل لاه واناراقع وأ

 وهل ةيديلاطأو ظةلدارملا سداود وعسأا ونأةمالعلا لاق ىفاثسيت ب مهأا| وهو مل

 الوةهطاركشا اوله ةصالطناك ىوانتذلا باضأامأو ق- قدمت اءرسالر مو فم د , اموأ

 هل-ثمو ها انهش طعاذك الص أ ةملاطللا طارتدا مدع ىوا هلا ىفام ىلع 5 اناق.عض

 مولا رك ةراتملا ىوعد خو عا (هةقوتلهإوق) اس اس رقنيدلا ىوعدف قامسو ةدمعلاىف

 هسوح 0 رلا_.ة>الو هإوق) هما فاضاا نمريك ذل هياستك الاثنؤم عج رملاناك تاو
 هنالهيلاط» هنارك ذيىأ(هي ودلوق)ةب ءااطملا#لو زيا لك ونيدلا وف ىف ل.حاتلا 1 وأ ( نا

 ةقفاومىلا مالكسلا عجرف (قحريغب ةداب ز:نءىغتسا هلوق و) ىياسو ع ناك اًذادل ةملاطمال
 ريغب هنوك رك ذثا ىلا هم هراشأ (مهنافدلوق) راّمعلاو 0 وةنملانمبهي وستلا ىف ةعب رشا اردص

 أ 0 ده_.عديامنأك وأ دهلوق) هتعوغتةملاطملا نالل وةءااوراقعلا ّق مزال م-عءود

 هنود و ةمالاقعا ويثنكعىذلاوههنالهيد امنا (انوزوموأ اليكءهلوق) ةمذلا يف
 ىذلانيالاو ض.لاوزوملاكن راق! ىددعلا اذك و ملسلاطو رش ىفوتسا اذا عورذملا
 ثوروملا قمعمعأ '(هريغوا اد ق:هلوق) ةمدأا ىف هنومت ومن ركعامم كلذ وح ةوامول ماما مهمذ ىع“

 ناك اًذاهف_صورك دىلا امان او هنالا ف ريسءنال هنال'ىدر وأد مح هنا(هفص ورك ذهلوق)

 هيوملاطت هتاوزتكلا قداز ىوج- الفدا ودقنداءلا فنأك اذاامآةهفاةثد وقن داما | يف

 الوق هطارتنا اولعف-.ىواتلا ناكأامأو حورشااو نوملا ف هي مزج اذكح»رصأ !ىفلاق

 هرك ذاكنيدلا ىوعدىف ىأا:همرك 3ف:هملل تش ناك هنا تعالو بتنا ةدمعلا ىفاك اكعد
 دنع اذ_هنكل ى وامَعلا فام ىلعمدةمح ورمُملاو ْن وءلاىفامنا ١ ولاهال راةءلاك وعدو
 تل سس سس سس ممم



 لكما
 ورا سسسسا سس

 هلعمو 4 ورمُدا | لهأ نم وك د:ءراوشفا وهون اعضاف ىفاك مراكب ضع دع رادعلاىف ٍْ
 لهل ودها ثمر غومف دمنا نال امهقداصتب هملعى ءدمادبىأ (هديتيئتال ا هلوق ٠ ١ ردنا ا

 حراشلاهمااريشمسو قيعك الام ؟ تانغ الا ةنب رانا توك || هءفاعضاو امهريغديف :

 قحرو ريدريصك مك لا سا ىلا درو .ددحن كعالام لمنال هنأد ىف .عااللملهت ىلع ص رمعان ..؟ل :

 طوةسا ةدات ىف ضارخعالا اذه(ل وقأ )هلا ممم اشا راقعلا طي نأ ىجينمف كا ذو وةريبك ||
 هسقومانو أ اذممأ تعب وأ ىذاقلا هرمضكلوةذملا نمو ةنرذ_هتامز ٠ ىر. سوى ساما

 رهاشملاك ىضاقلاثعبةروصىواضب أد ها ءروشملا ةروص ىنةىذاقلا ىف مىذش وأ
 ناو ىذاقلاهدهاشي الدق هلع ىعدملا ديف هنوك نافراةءاا فال ءءاغةىضم أ كلذلو |
 اريثك عقباماذهو (لوقأ) مغالة ندمان ه_ءاعهدبتومث نابا وحرص كل داود د_ةعرمض> ||

 روك ذملا راقعلا ىلعهدي ءضوب رقاف ةلوكسلا ىف بةكي ثدح اتامْزَاَض نمرونك هنعلذةبوأا 4

 هجردلاولاىدمس مظ'اذاونادهاث ل دوم و راقعلا ىلءهديعضاوهنا د الوة.نأديالذ :

 هل رب كلذ ىلاعتهللا 1

 ىرامت الف قداصتلاعم + راعقعلاىف تيئثئال دسبلاو ْ
 ىعادمءارش وأ مصغهيلع #2 عديلنانا» ءريبل ! مزمل لو ا

 كالملا »اص نا سلم هدب 6 و انين نادرا عدأا نهىأ (ةفعن م ديالى :هلوق)

 مقيرلام ثمل | ىلع ى ءدملاة ند لوقا ركب وأ لاق ةناخنا ف لاف ىوءدلا ةصدا كلذ طرت .ثدالو |

 هديىف هنأ اود_مئاذا ولاق غ نانع م حخوأب هوانا: سهيقأأ قا :هو دملا ىذدنىفاسملاة ندب همأ|

 اًذهو هدي هناهرا وقاا وعمءايعر مال هلاع .اهموأعام»ن ءاودهتمم اىضاقلا مهلأسي ||

 كلااو عئابلا كلا اند داهشاممال كلذ نع مهل سي الث ءعسببلا ىلءاود مثول م_منافدب صال |
 هنورك ذئاماريثكو هلعن ىنت» ىضخاقلا نا ىلعءاماده (ضاقملءو أ هإوق) داو ةالابتا ب 1

 وه (امهرب و رلاق>الوإ 8( ةنملا ن نمدياله لذ هلع: ىضقيال هنا هىتةماولت املا ىف

 رادلا نافاضيأ ةنلا ةسمأعا عمقنب ا ةعضاوملا ةءهتن أ ةعب ممااردصة طرخعأ رح اآ ا

 دملاىلعةنبلا مقرف هنامالاب رةيالث ا ىلءانعضاو فه ملع ىدملادب ىقةناما تناك ازا الكم .

 لبةس رثوةرهاظ رار ةالاؤر وص قد هْضا وملا ةءمتتان بمجأ و هاعىطةءفال اا منا مت ُح ا

 ةعهذا وءىلءكلذ ممن" الدعا وة ةردان لو هامه و ةسمةخةندبلا ةماقاةر وص ق ورك 1 ٠ْ

ْ 
 هدب نمت .رخأ وه-ءلعوكحاذا هلع ىدملا تاقر رم ةراورو زى د_هاثونيمدخلا

 هنال ةزدملا ةماق ىلا جامسال وهديفامناهملع ىدملا قد دست ىف وكت ضعملا دذعو ريدر رم

 هل اوكسنو أد ملا ىذرار 2 وأ ةشيلابهتمكل تنقذ هئمدخ ا. عدملاة كلذ رقأو:ديبفناك نا 1

 مدخل ىلع تماعةندبلانالد لا ىذن ءذخالاةبال وىعءدمالو وكيالمديف نكي )ناو | و

 هديفامخ اد ركثالا رد 1 وةناماهدب و ت'اكولد> 0 رو زخاا نا ىلع ملا ىذيالا 2الررطا اف ||

 روك لا شارتعالا تا وليلعتلا اذه ىلءضارغعالا ا. رقانمدق (هديةني اعمل وق ) تاعام |
 ىأ (اًةاطماك. !ءد]وق) قداصتلا,دملات وبث مدعىأ(اذه مت هلوق)هسنتالف ط ل ذأ

 اهريغوةددامءلا فاك قء-ريغبي هذيىف هنا ىأ (ةئملر ةمقيال, هإ ( كلل بيستاس الب ْ

 .ه رهاظ و
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 تدنعلا مكاذ دعي دو دخلا رت :مدو دا فرعأ اللاق هنأول راهيفو «ةصالالا نعن ددهاا ىف
 اذكهاوءدعمسو هنمئالذل_بةد ردا ناصص أ ءا-أ فرع الدو 1-4 فرءأاليلوةب
 ةدودهملا تناك وراح أ ايف واهم رعت ىف لاه واهدو دورك ذوةدو 2١عدا لحر## ريدا اف

 ناط.طارادمالا ناكمرك ذولا دك و ىوعءدلا لطم:ال راعمالا نءةمااا مكاو دو دس! كال

 | رو هترال ةوظءراصت ااهيقاذاف طئاحالورهئا- مف سنلاهثي رعت ف لاق ىدملا ناكحواو
 اا رذاطرأ ىداولو هءاوءدلطّةرك ذىتلادودحلا قذاوناهدودح نا الا ىوءالا دعب اه ودح
 ولاذكوءاوع دلطنال الذ نمرثك تن اكذب رح رمش وأض رأت ا رب هرم ع ىعلاق واهدود>

 || ىوعدت.ةفاودو دل! نأالا لتأوأ كلذ ن مرثكأ ىهاذاف ل.داكمرسشءاهيفرد ب. ضرأىه لاق
 |١ ىفاذ؟ هسءاأ ةام< رع ىف وقف ودلالة 2فالخادذ_هنال ىدملا ىوءدل طال ىعدملا

 || ىلع ىرج وأ اش هل طئاح ىلع عضو هنا لجر ىلع ىعدا لجو ةي دنهل! ىفو هناضضام ىواتنذ
 ىرهنا ىعداوأ ءايدل طئاح ىلع ىب وأنا ط”أحىف هذ هنا عدا وأ انازعم» راد وأ ءاموعط
 || ىحاصو ضرالا داس: همفاموأ ارك سرغو أ هضرأ ىف ةةمءةناد وأ هضرأى ىلإ زلا وأ بارتلا
 | نيبو هعطوموهضرعو طئاسأا لوطي نابءاو ءدرعصو ل -ةنو «_هفرهل حبات ضرالا

 داذعإ) م
 013 6 00 اناا 03

 0 00 . بدسأ| ىلع 4ةلكسإ هءلعىعاللارك_:اوءاوعدت دس اذافاهه_ضومودو د1 ارك ذب رضرالا

 - -«©م] / ' طئاح ىلءىل ناك لاهو يذاَقااىلا طا باص مدة ىعدااو» ر شالا باص ناك ولو

 ْ ءاوعد مهستال كلذ نع ىددع طتابلا با« ناود دمءال هدعاقوأ عقوف ب ث> لدحرلا انو

 1 ام وأ نيد وأ ةمشخ م وقوحانا وبلا عض ومني تانك وءدلا ماو م ملام

 ١ ىئاقل اهفلحت هءاععدلاركنأو ىوعالا تد<اداف اهقَدو ة.شالا طل ءنعا و كلذهمشأ

 ١ اذكعضومىفاذكواذكوهو ىعديىذلا ب شهلا عضو طئاخلا اذهىتاذاذم هنن ىلا ىلع
 ا دأىوإ ها هة-ىذاقاا همزلأ لكذاذاف ه4ب>+اوو-ءرخؤموأتدءاامدةميف طداخطا م

 ْ الو هديفراةءلا ناك اذاالا|اوصحن وكيال+ لءىعدلا|نالىأ(ا هدب قرادعإا ىا هنأ م د و

 ا باص لءحاذاو كلدكلوةنملافالاود_ءنمالك!!نالرت كاذه4همصخحاماوهرك دن هد

 ْ ْ لوةنعاود هم اًدااماى وعدلا فا ذنأىلاةراما مالك فو ها اههيئاطرش هنوكلحراشاا
 ١" كلا انأو دوش منال 0 ريغبه_لع ىعدأ ادب ق هنا اود منا ول.ةنىعدملاّ كل هىف هنا

 1 ن وكس: الو ضراعلا ىءدمىلعن وكت ةثدبلا و راعي الا هرم ةديؤد ركب الناس الا كل 1

 | ىعد ادب عطقتال قحريخب هماع عدم ادي ف هنا اودمشن اممم هي لاهو لصالا باص ىلع
 |١ ىداقا'نال هماءىدملادب ف هنأ اودمؤنأ طرتشبال راقعلا ىو -اسعذو مدأ لوال اوهءلع

 | ةجاحالرارك :اد»(الوقنم ناك ناهإوق )ري ةئاحلا ىفاذك ناسا ىلا ةباحالف هديفءارب
 : مدقنام عممرك ذاغا لاب نأ الا قدحرعغب هدي ؤهنا ذ لوةنااىمدقتاهئهلوةعم هولا

 || هلوق) لءأت بصغاا ه فت رئيالاذل اوهلعمىل < الدمل ا نالئالذ ىاةبالراةدلا ىف زارم شدا
 1 )ل وقأ) [|.هدحرمس ا ىأ هدي نك اناس و وأ هديىفان ودرع هي وك لا | نم( سهاسأ

 ا اد اديزيو ىف اية قوة عد رسأار دصلاو زك دو دال ا اهرادعا الود انه



 مو ع
 يس سمس سس سمسم سس سس نمس مسسس جمس ميسم تسمن سس مس مم سم سم مص ست سس سس سمس سستم ضمت

 تناك ولةداولاال عتاد عرسرأت ايدرم ء عدا «عضوملاو" هلغاو رمدملا نيب ول مهن ضردالا نم ةءطقتاربدلا
 هوحنوراد كس دا فج هفرط ىلع 4 لوبا ىذقي ولعت 2 اا طس ا سومأه عزت

 لدن ١نكل اءاقنى ا تاكناو شس؟ *ىوس *. دع الف ىلذ:ىك ملاذا ممإالهدو د حنيب و

 فرءيالاهما تا. اةداارثاس ف 3!ضرالا فن ر هد هيأ عةسد رعتناك دس لاصتاضرالا

 بك مم هنال نكميال هلة نك # 'ام دل نودبلا ةراش الام تس تمفءرا طا ناك الدو داب
 بك رام كلاندا رماو )ل وقأ) ىهتاالصأل ةننكمالا ملا رار بدك رجهاثملا ىف
 واسال ع نمدبالو هديد ىكيالفءراض-ارم_هتلوةنمهنالىأ هءالكن ءرهاظاك ضرالا ىف

 هلةةرشآلوتاذهجلا اذن د لاناك ناو هلوقو هءاعم 4 طاوةداهشااو ىوءالا دنعهمأا

 ضرالا.هلا هال راقعلاق وهلا هنالاما ة:ناك ناو هدي د 0 ةىأنيدلا دمر ىو نع

 فقو سوال و ورز هوى :وقلاهئداس م دسروظ ه-غهو )ل وفأ) رار_ةلادتا

 امةىقبو صرع ٌءدةناكوا متعمد نع رود ةراحال !ةدمىذمدعنأه رأس هدب ح نماوءارمنا ه ا ةموأعم

 0 ار قوش اهراضتاو تاع تباعا ارذاا قاما ومن ذاب رسأ2 لا

 زامثالا وءامملا ىلاةراشا م-غن نم طةةضرالادود رك ديىعمشأ مك |! ىداروك دما

 مكحي لسنا دقراوسىناثا|لوقلا اذه ىلع مدي هنافاعفرارقاا قع ممثلا م اساسا هلوكسو
 حام ىذلا لوةملا ىف دعم نجحرلا هرمهن ناطا سا ! مايكل ذديأ :دقاضي أ (لوق أوك املا
 اودفأمال اراد هللا مهوب مانالا فم هىوتذ,هدعب ىد علال ذ ديان دقو فرعسءىلا لأ

 3 لاك اةصئمرل مام ماقملا اذ_هىف لرهظاماذه 0 رملا اذهىيط مارتحالا محن ةصعدا يف مماستا “ام

 نم -.ممىذ لا ذاول علال ل5 #.ىلا مد لس هل سد 2 ا هظاط عرب ه قب ع ماسالا لكل دال ل: 4

 ا واعلا ديدن ن2 غي هديداو هديدخت نمدبالف ه- ءلعوأءاارا رقنأ ثددح ندهدحو ل>زلا (ناكيمنا) 9 3

 ملاذا اذه ىط لاكىلوأ ل مالا ديدن عبتولعلا دلع لع ملا نالو لما ديدن فرع || *6« ا ىنتك الا وا 0
 هاا عل سونا بلل رد ادعم قشتناك ولو ةرجول لا لاوس ع نك درسا

 مالعالاد وهدملا رحلا ىف لاه هءلاب و 1م ىو *؟بهسأ عج(مع ا رهلوق ( نكمأدت و 0

 وأهملاومهرك ديال 'هرغ ن زير اِل هدد ف رعب لاذاو دولارك ذيالا هع الا_؟ر طةداملا ىو هلأ

 ولو ءأ رثك وأ لاب هكفدوهتااوهزد 3 امنافهةءاسوأ 5 مرا هلةرحرت ذ د ها ا 0 5 ءاطم

 را“ ةرزامو 0

 (دوهةلالو ه1 «عءابىجتك االاو هأوق) ط هن هيكل ىلع نكي هالومانأو د.ءلا فو هرك ذ
 در ةيمو مايقول قادت ارومثهواوهديد<2 ن ءديالفرا دلاامأ نم ءاو هذاا ق لاق

 ةفوكد ثرطانب رعرادك فورءم ارادلاف طرمشب سدل دي ردا امهد_:ءودطا يحاص

 اءملاةساطاذا ه.١كيفورعموهو هءمسأو ههارك ذيلو نالفرا دق. زارك دولا ذه ىل ف

 كلما ضرأدو دل اد لءولو مقوى غنا ادد طذصاعاذهو لد رلا كال دم العال

 ميءالاناك اذااذهو ىهتنا هيئاندي ةطساوب زاطا ل ادي فان مال مدي ىف هنارك ذر ناو حدب

 لسرات ؤاراد دا ل ره ءالثلا فاك ه.يسأورم مالا مس اني نأ ديال نيا ن ام ولقاداو

 اللاه اذا اما عمستالدود_ أنمي راهاعذا ال لارا دفادودفرعت ل ع ىغاقلا لاذ

 ذك ق.فودلا ىلا ةجاحال وعمتق ةباثلار 1 ىفرك دمتدود 1 نادك أىتاسأ فرعأ
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 اداف ل. ؛وطمالكدعب ةمسحنأ ىلع هدح رش ىف ىساب املا غلا دمع ىدد لامن 3 ةدابزب ط ها

 نةديال هنال رار وةذ كال دىلعف ودفلا ناك ة هد :الثلا ةعالا دذعةسناك ةنالئاادودلا تناك

 ال و بهذملا سكى .ددحأ) رد هزل وأ ىلءى :ودفإان ركو(لوق وقأ)*ا هبّوفم ريغةعيرالاد وذا

 )ل روافهلوق) رئرل وت ,5 ىلعاجمىت ىفن جا نس ,رمّسعلا لد الا ىلاعت هللا هجردلاولا ىدسمظنف

 عبا ارل دطاىأ( هردناندا و هلوق) دا وطاغلا ونلرتا!ىفاوم كش هد عبا رادهاشلاو 1[ ىدااىأ

 ىدأ 0 هك رتبي ءالذك الو دا فاد هنال 85 هيىةملاوهو مدئالىأال هيف طلغو

 اوفاةخاوهورك ذولو نما سن> نا نعاوةكسناولمةتةدامشا!نافدوقنص نثبت ءارم

 تشاغا طاغلاوىوهلاقو درا قاذك (دهاثشلارا رقادلوق وق ) اد زلا ىفا دك لمة ه#هف

 طاغلا ه_ءاعىدملا ىداولامأ امهبتمشي طلغلا نارهاظلاود_هاشلا طلغ هنا ىدملا دارقا
 امناوهترابعو(نيلوصف هلو ق)هريغورصلا ىف هنا وليقثالة نم ماق أواوىو ءدلا هذه عمال

 نالهمن لمنال و عمستال هلع ىدملا هاعدا ولاماه-.ف تطلغىفادهاشل ارا اراب طاغلا تشن

 ني هلع ىدملا با ر>و ىدا!ىوعددعبن وكت هءاعىدملا نم دهاشلا طا ءىوعد

 1 و 0 هدسعب اًضقانمطلغلا ى وعدب ريصمقد وداء ىداانا هقدص دّةف ىدملا ناحأ

 لوقد وأ دفاتلا» كل هدأ 5 هءاعىدملال وقينأ طلغلاى وع درب ست

 ةمال_علالاه ها ل_.ة:الونااىلعةداوشلاو ناكذلك مسالا اذهب سلفنا هال

 طاغا !اىوعهيهوقدعب وهو هنمديالو ةذسنا!لصأ نم طاق-انياوهفل |ةرامعىف ىل_هرثا

 لاه م 3 صقاش الف ىدملا ديددكا هدفا اخن طلقي تا 5 واصد السي نأ يقين اضن مهدعب

 انمناقاعهحار ةةنسحة ياك لما اذ_هفنياوصفلا عماج ب و ىلع تءكدقو خلا لو ةنوأ

 ىدملاودهاشلاءرك ذامالاذك هدود-ضء.لافوالوقأ ضد أن يلوصنا اعماحفو ةدمغم
 انهذدملاهرك ذام ىذ.فادك هدودحس ضءدنا هتامثاث-نمهملع هش ل2 ثاىجش
 ىدأ هنا ضقانلالسقىفترك ذلة مهءاعلدبو ىنألا ىلءال تايثالا ىلءةداهشنوكمف
 م هدو د ضعب قطلغىدملان اىداّمىدنف وكام هن ١ هلع ىدملا باجافدد ودفاراد

 اذهسداهلوةب باح أولامأ كا مهناباجأ اذا اًذهو د ودحلا ذوي هنأ رارقا هباوسن العمد |

 عقدلاهيلع ىدملان ةاهنأ ط نع ىكحا دك دو دلع | طع هدلعي عقدملا ن نكميهيلعد: 1 و كاكام

 فءهض ىلع لد ىل_,ةد طلغلا 9 ربول ءءاع عدلا نا اذ_هىلءلدلوقأ دودخلا طخ
 0 او لمسفتلا اذه ىلءثوكي نأ ىنيذي هنا نمتلقام ولافي روك ذملا نيب اود
 لمان نم ىلء ىف كرطن ل ثلا | دهىف ضرما 'هرك ذامع ديجي نيعل دوف فلا ىننا
 سدادو د |! ذههماع عدملال اوقينأ اتا هر كذاك صاخْلاو (لوقأ) ى.عتناربدتو
 طاغلا دهاشلا ةكرادت ولو هب عم م طاغلسص- نكماو كلديؤ لد مهلا ل رقين أ مزا.ةىديف

 اوكرادت ْنيدحواددحاو د-ىفاوطلغولو ةيزازيا'ىفلاه قفواذا ءريغىفو لة: سلما ىف
 عابو أ انالفهمءاراصمم انالفهمءاتأكل وق. نان ومفودلا ناكماد:ءلمشي هريسغوأس احلا ف
 نيب ذا ىو + ةدئافالا 3 انهاهرك تدي ألد اسمه هف و ها روك ذملاءارت_ثاونالف

 لءقوةدامشاا الو ىوعدلا عمسنال لل.ةكالذك ادهشورا دوأض راوأ مرت هنانيسلو هذول
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 قو صو. ةمرعغولو هر هال (ملاراةءل !نءىعداولا5هلوق) هل ةىفدمااةراشالا وأ هدود ا

 عملا تيمي كملاس ا ع.سملاراضسان هديال رض دي لع. دعم نإ ءىعداول نيلوهملا عماج 1

 م .ة-نيدااىوعد هنالءراض-ا بحال هناف ضم عمم نعى ءداولام فال ىفاقا ادع ّآ

 أدان 0 دنمديالو هلوق) هراض-اماةمماة هدو در ك دو راةءاىف ل هذ.ناداضتقمو .هاأ|

 | 0 ور .ايورش 3 ىدافرمسلا دع نيرصألاو دج هيقالا مالمالا نشر 5 (رادلااهم ٍْ

 ١ راسا نا خذ روكلاو 51 ذيالوأ ًاديمفدكساا مث 00 رادلااهمفةدطر ك ذي نأ ديالراقءلا :

 ةكسفرادلوت وأ مالا صخالاأ ديل. وصخالا م مءالاب'د.ن'هيهذمناف د#لوتا |
 وداعدحلار ذي منال نبا لاي تالف لاقي تس بسن ىلع < هساهواذك ل 2 ىفاذك :

 بسلا لصفو سكماانال صاخن فرد ماعلا ذا نس-!د#لوقو دعدالاىلا قرت ف برخأ |
 ماج فادكدحلا ىلا ى ةرتالاو فرع تاق ريثك اذدلا فدس أ ناف هةعمأ معالادا 3 هءاعاج ١

 مال _ءالادو مشا | ىلعو يعد لا ىلع ب يمان ا ط نه رن ودفاا|
 رادلادود_- نيم ةدامل اكل: ىفرادلا اذ ىلا هلغا مث ةداملا رادلا وهو ع نكمامىمقان :

 2 لام نا وصلا عماج قام عسحراشلاو ىذا اذه رعدلا ىف نكح :امىمتأنال :

 رك دنمديالو هلوق ردلا سما هىلعضافالا ضءب رك ذو ىلمات ها لرالارهظ:ىذلاو أ
 اى ا دو مصت ضاق عمسول هنا ىلانمغرملارك ذو مزليالمهضعبلافو حلارادلا امبةدلب ّ

 جرد -قيرطلاوروسلاو ىمارالاو رودلاك مالا رادلا ديد طرت و ىلا :تيةاالافو

 تاعدق نك.ا (لونأ) ىو دقت لذ ةدد ىدو ذدت لولو رمنو صقر ودي زب هنالر علا 1

 صقترو ديرب رونا انا لاف ن !ةرمعال هنأ َّي اوصقاان . ءاسد ركدانمدقاع ٍ
 (لوقأو 0 هسفن الو لا

 ارمئكهناق ىدرب ر مك تال ضء:ىفاهرامن اصءدنو ماش تاو تمدانرايدفد- سها لا 0 || ٍ

 راد بيسر ةريثكما وعادل >ىلءر 6 ءورت# .دك وله ىرخأ ضر ف ىذع و هضرأ ك6 ا ؛

 هيلعوام_ةمان لري صتودو 21 ارق ةةرخآ قه رطهلاها دع واهات -3 و صرالا 1 ىلا هاا ْ!

 تناك ناب هل<كريمغتو اهر فةتءاماإ نكمال ضرأ ىف هنايرج ناك اذاالاادنوكي نأ حلسيالربئلاق ْ

 كانوذو أ رغم هنءةيوةثءضرأف هنارج ناكوأ ةئوااو رادحالاو 0 . الاءني<ةصداةقاح ا

 فرءناق ال رقع هع»ا ل در ىلع ى «دااذاىأ (بسناافاك هلوق 7 لءأىلاعت لاو

 (ةنالثر كدي ةكنو هلوق 1 دحلاىلا ىقزتالاو فرعتاثد بالو ةيك سم الالى ةرتالاوأ|

 لوالا هللا اد_هىلا ود ٍجثااثلاءازانع دارلا لهدف ىنليز لكلام كس رثك الل نال

 نأاناوا مبالا د الم رعملانالةعررالا 0 56 نمدنال الاونروا نو» نياودف

 5 توكيد دقو امهدودانضرملاوَني دار كذ.ف رءدلوطلانا ىلءلكلا مكسرتكد ال ٍ

 تطاغلاك و لاذأو رذد] وق ىلع ىوةفلاو د >-اولا لو نانثالا نكي فسوف ءىور

 ىلاتريثأ ا رئزلوة ايش ىلالت اساائىد_-ا ءدهو هن الد تااه لاه هيو ل.ةوال عب ارلا ىف

 ىلوقب رفز لاوقأ نم هب ى دامت تموطظ:مىكالذ

 0 و نيب اذهود ود-لانه « ةعبرأ ديالا براةءلا ىوعد



 انا 5

 نأىضدشو ىكيالفقولا ضر قزاد_كلا فرك ذول ط ه ال تناك نادىأال_الاو
 ىندي(لوقأ) فقاولار ك ذو ن هدير هو وا ذك دهم ىلعوأ ءارقفلا ىلعفتوامنارك ذب
 ٍ ةرو رمد الإ قد هضاووذالاو هب هيالاةذ و روملا مد_ءرب د. ىلع هس قدس ع نءهزلدامو اذهنوكب نأ

 ناك اذاالااةقودلان اكول فقاولا درك ٌدادكو طرمش د ل كانا | 7 هءاركذ فد ه

 : هيرولاذا ىكدال نالفةنر و ا1قدزلرك دول ذط ه« هر - يا 1

 || نانةداهشل|ناىربالأ ة_ثءافةلاهج تاه مهر وذو ةيصعو ضرفوذ مهمنولو <
 || لس الن الذ هثرو رادقي زلرك دول شق ٠» ثراولاىفةلاهل ل_.ةةال نالفث راو اذه
 ا هلع فرقا تان م هيذأ اللادو رك دمت! ىل_أو بسنلاو سءالار 5 دبا رهملا

 ١ كرت نءراد قد زل سْد5 ش الل.5 و مسي لمق ةمعسقلا ل.ةنالذهثرو ضرأ قد هاب ةكول 5

 || ضرأ ناللامو حراشلاهرك ذاذك كال ىهو نام ضرأ قب زل بدك اد حي زالذ
 ةداءشلاو ا دقو حارخلاةد رشلا ل _هأ ىل عك لانك راضرأةوكتدم و يبئافالكوكتد ةىهو نامم

 داةعنإ عب *-كي ( ع ا ل-م«الر :.دذ_هةأ|ا اذه نأسم ىدهذ مَع !!تقونم هد هنا 9#فقاأناود ىعراتك راضرأنوكن

 الإ اعملو (ول 0 ا هبل هد نأ جم د ه2: ىفاقو رعمنأك ول در نا لالا ظل همف )ل وقأ) د د د رعملا

 دادلا 2 0 ْ ةءاملاك رطدخل !لوسول ط « هر هتلر ضدالهك تةهسفو كلا لاهلاو ا

 روح محلا ى 1 || دقو دودحنلا هما ىهتانام مال ءالدط ارك ةنالةدلرلا وأةد رماا قد رطهنارك دوق طرت_كدالأ]]
 31 رعادا ||

 7 اعرب 3 ٍ هلوط نا... ىلا ه.ةة-احالواد> م»١قد رطلا طا دع ىاو طأأ ىلاى 4 :ثيحل_هلالص-

 00 8 حر ْ ادكو ضع !!دنعا اد لةرالرولاو عارالابقب قطلا نيبتلاك هناق - لرت ىلءالا هضر و

 1 فال : اد صر هباق رهنك ف فدا :كاواد_د- صاهنايهزملا رهاطظو "5 نء ةباو روهوروسأا

 0 08 لا : تناوب رحكرو لا ناو صقد ودب رجلا نا آف نا ةوعالواونلاوا رع راء-اواههددع

 1 الا 1 ٍ لاذ رقااهذ هى نال او ن الف ضر قي زا هنايد-وأو د 1 ادحاهم. .-الضد ىاىلو كلذ

 ك1 « | ريمغلا ن صه وةدانرب همأ ةداهش اوىوعدلا مدن ةقامحم ةقرغ رج 3 ص ارأ ةاعدملا ايف

 يو الار : راقعلا ناك وأو ]وق لوق) ىئكاقلا د ءامواهمريصد | مب هنال (هباعةدامشلا ف طرخ_ثدأك هلوق)

 ْ علا وه رقاد راو فنا دماغ هءلاةراثالارذعت م هيا رع هنال ١) روعشم

 | نال هأوق :|وق) مدد ديدحتلاالا اموأ همريصيالا» ردقنال حاهولا جا رسل ءة.دنوا !ىفاذك

 ا .أوق) هديدعىلا حاتحاالف لج ا ةرهشار ومهمراقعلاناك اذإ امهدنعنافىأ (اهوا

 ْ را ولاقوةرمذاحاملأ | وراشأ نان ىأ اهنمعب رادلاد ومثل اء راادبد ثقب كنب (ف ع

 || ىف طرت_ثد ىم>رساا ةءالا سء*لاف (اهدود-ر 5 دىلا حامد الو هلوق) موهنافنالفا

 ةماعلا ضاسلاو رباة لاودج لا نم تايفثآسلادود ترك ذينأ ةصلاخلا ةيرقلا ارش
 انهيف م هلوكسصلاو تالصسل اورشاب خا درب ناكو اض ,رءوالوطاهريداقمر 5 ذيذاو اهوهغو

 امو ردا ىف لاق الذ طرف رتشيال عاصئوبناكو َر رة:الوديد الب ةقاطمءامشالا هده ةس

 انعاشم صضوءددهل ذرت_ءادقفالعهباط احا ركلذع.«.نادقاعتملا ف رعد و , اًيامْز زؤن ومعك

 رك لىأ ها ني..لانمديالفةداهشلاد_:ءىضاةالامول م هب ريسبالع لاذ ارا: اوهو
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 /او رك ضرالانك-:لاذاامىلء لمع خلا اهيفةعذشال لوقو دوعساا ىنأ ة.ثاحىفو

 قى أ. راقدلاب اءودهأاها رقلا قدح نيه هلأ؟ا هبال ةهت-ثااه.قتنثث د ركنا ص رز الارءاذسأ افأ

 ل يفعل توءنمدع امافع راشااءد_ةءاىذلان كا )ل وقأ ( ها عع

 ؛طثمدرف راق_هلاق كل رار ها عم ماا «أ تلاثاى هلاك دا نبا هنمازامامأو

 لاه :هللاةجردلاولا ىدم_سدر ةأو 2 ظفافاهرمغوةيز مااعم" اهمدعبىنأو للمرلا ٍ

 عاج لاه نيلوهفلا عما ف لاق 07 ههدحأ رفدوهسلا ىف لالدّت-ا ىلءد رلا ىف غاابو 1

 اهلك امهدنعو نالفراد قد ارك ذيالو تالفراددو د1 ىفرك ذينأ مْ در لف

 هدو د-د-أ ب :كبالواذك د زلوأ اذك ىصالب واَذك ىلا ىلا قستكي معط ءاوس

 ل دئالوزئاب عسسبلاف دصسملاوأ قب رطلاوأ هلبدهدو دحد_-أبنكول 2 لا ]
 دساف عملا لاق سس نكلعيبلاهباع عقيم راهظا اهبسانلاد_صقذا عملا فد ودا 0

 نالوفالللا نءاز رت قصالب وأ قدزاوأ ىو انرك_>اق ع.دبلا ف لد دئهم همقدودط اذأ ا

 عضوم ا ءالذاماف هيلا ىبرتاط ىذلا عض وألا ف عملا قد هللا ل-حدي لوةءنملوتىلءرادلا |

 ىفد_1ال_>ديال لوب نءلوق ىلءو مهلا قل>ادوهو اد-تلعسد و هملا مهتما |

 رهمأأ فل تديهدو د يأ: الوقرك ذ دددعن او عأا تدك ل ديالرادلا ىلا ىوذذ اق علا ١

 مدتهوكوأى هت وأ قد زاد ها ىف ردع راراةدأ باوالا نء عدلا واولاه اهنافوأ

 اسهفىوعدلاك ةداهشا او 5 ةدلجتلا مدتالد مصوأ نبرطوأ نالفرادركذولو ةداهلا

 ىكيال باسبلااو أل خدملا اهب لاو فاهزلاوأةق.ةزلقيؤادللا ق بنك شف «ماكحالا ندم |
 ىأاهيهسقتةز لون وعدى *ىلا باتالت ناك ول ودهيف فرءتامىلا أمال .تاداالف ةقرالا ةرثك.! ْ

 هيالماارك د كب الهنا ىلع ادهلد (لوقأ) ة ةفردمع قوت ااا رقااوأ لف ْ

 لريالادهو اًذك هةمديال ع دا ءارلا نامي ىف هنا ل! ديالذ ىن : ؟هالهلوة نمهضرغ دوك نأ ل هدر ا

 ظ اذكبالانيسالع. دا رئاامثا ب وهم ديال عجبا رلانامباننا وق ذاهشمدبال عدا رلانا *ناىلع ْ

 نمةقأ ةدلا كك ب2 :دالادو دحلااشإأ (لوقا و) هَض طرذي لءأهقا ودئاحةلالدالف نمي قرف رخأ

 :لغارك ذيل طاطا ةفرعملاذار ظلال ىأامهوةىفاضدأو ةرثكلا رمضن الف هث :زالاراس ٍ
 اهرك دقي رقلاوأ ”هلابالا نوك- :الةقمقزلا نا مولعملا ن هذااهرك ةنودبل صحت : هَ رق !اوأ ا

 ايس وكتنأراو 1 هرقلا وأ "هل فادالا ن وكمال هّقرق ةنل'نا عع ع ندما»او وساومدعو ا

 ةدح ىلع ضرأ همن ملكدا نيا الم ع داراادحلاناكول + طقف كلذونوأ امرشا
 ضرأق بز عدارلاناكولادكو محدبرخأ الا رك ديار تالف المد زأ ع ؛ارلادط ا ىفرك ل دقأ

 عيار داّلءاذا الملا مصتالملا يا ل.ةرذر جيده الضرالا رك دفد ةدموأ 0

 طاغولاك م هنالؤدردلا لم لراس مرارعدا ا هاك٠ نكي لا ذاق تالثءإه قد زلدلك ٌْ

 لاقل اور ذواضرأ ىعدم ان اك ول سَ *عد دارلا٠ نءهنو كس ف الخ عب 000 ٍ

 ىعدملا لكب اطم م توكي نأ ب ل_صافلاو هن ىعدملا لكي َّطء ال رصتلادا ىكالثرك ٍ

 ظ افالم ةروعشلا نال مام او هال مان لسة ماو ةرو عدلا سف م 0

 ادح لصتةوب رتناكول ويقلل ه ةدع ءاملانيعورئملاةرصشلا لثمو (لوقأ) الالا م
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 ٍبدمذلاعضوم نا ىأ (هنا نم ءهلوق هلوق) ةيدا.ملا لوصفا| ىف دك درلا مآ ةلوةدالو

 هاند قوقفاكب ءال هنال هل لب مزمل الةنومو لهل ناك اذا هنارمغ ثم« .دغامرب مل سذ هصزما هنال

 مزمأي :ال هنو هو لج هل ١ نك )ناآر 6 (الدالحالاو هلوق) 0000 لك طرتشمو

 افعل د_ءاوقالاو ذا وما وههبأن رمسؤأمو راكجاا نا

 نأةاضَدةمو ها نك 0 تداخا جعاا ترانا ت اولا ١لاك همه اعتق نوه

 قوت رولا ٠ عاقل فنصملا ماكر تلاها ىلا” ل لانا بح

 كالاملاريختي ةياور فر ةياوراارهاط ل همصغ مول هدمأ نيو ءد نأ 0 د هك زاهاو ىلئ ريغ سدغ

 ىعدملاد ناك و ى-48: !نيمويلا ىأةعقامتا ناد ن نمد.الذ هكالهموب وأ هيصغ مول هع :مقذخأ

 الا امول همر هدال هنال هَ ءعقو هةءاحو هد هءدصو هاش هل هنا بالا ىوعدلا مدتال اك اه هن

 561 عقلا نا - نوط ثدالاذةلا ضءد و ةعقلانا قاضالا 5 رشو شالا هد هر 5 ْز 3

 بجاو مخدرلا نال اةلطم ع اديالا ناكم ناب بج نال هاملاو يت هأ يضف طع ىف

 موانع ُهللامدع ىهعهلاهماسته_ ءاعبحاولاو كالاملا ىلع لبه-_هءلعهتنومسداو عد وأ ىلع

 ىةيوسغملاني_علادرناف بصغا او ع عوةصوشهو ررمذ عدوملا و واع رناك- مانيب

 فال _ةخالةنومو ل + بوم ةدال ناك نا هنا نمديالف بصاغأ | ىلع يدا رة تاك

 ةقمصا (رهاظلا ىلع همسغمو هلوق) ةلؤتالر هل جالان فالغ د 5ك امالا فال أو ىهيقلا

 مولى ملا ىلةمدلا يهقو هصنام بسم غلا ىف ىف امدسو فال> ناررحم رهاظوددملاولعألا

 ةيدت وهلا ق لاك * (ةمس)» نيهلار ون عامر ةرمائرييةءاورؤو ط هأ اعاجحا 4 ع

 هل-ةهءدر بودومد_هأ لا.:مءالاّإ ردنهناك ناو عصتال«_عاطقنا لاح دوحلا ىوعدو

 ن*راىوعدفو ىردرك- ازي_-ولا ىفاذك ةمومألامو هتهقيهبلاطي ثأدلذ هعاطقنال

 بيس تناك ناو هءلاةراش ا راضالاىل' حاددع هم ملا بسب ةرعالا تناك تادفام ثأو
 نيم اهنا زخيفاذك راطدالا ىلا حادمالةمنقلا هس وأ ضرقلا بس وأ كالهتسالا

 ردعتاةراثالابفب رهمأ اردن هنال ( راقعلا ىوءدفدي ده طرخ ثد :دهأوق ( ى-ؤ-|

 ةءيضااراّةءلأ ب رغما فلاق تاراةءوءجحوةدامشااو ىوءدلا قدند- هكا ىلا ريصق لقتلا

 «انملا ” اةهذ-ك ثااناك ىف: هما مح رسم دقو ها ةم.ضااو رادلاك ل_هأ لام لكل قو

 لوق ىلءهدعن رك در# ردع هن داعك عجرب هلو راقعلا نملءذقأا ل_ءشزيي رمصدلا ضن

 عض و ىذاشلا نم ىعدملا اطول ىرغ_هلا ىرامملا نع جلا اليفك هطعاهمدخت لمت وزعكلا

 35 .<الراقعلا ىفو هياجأ|ةسافن ا و ةيالال لعن 1ع ىعدملال ناك نا لد_ءديىلءلوتذملا

 نمرعشأ |نا هرهاظو كانه فا ارا لاك ها ندقرت لا نال رْمااهملعى ءذلا ركثلا ىفالا

 للا ءىوجلال- 2: لوقأ كانهدو«_سلاىأة._كاحىفو هفالخامدقوراعلا
 هءاعىتءيراقءهنالقاذا هنالعامصملا مالكددب وي و تاق ها راةعردشلا نأب عيرمصتلا

 ةرع_ةكراحتا نيف امس ةرحفكالذ .٠ ؟ةف.كو ةدامهلاو ىوءدلا فدي _هقاا دوو

 25,.١:ثللىضصائ شئ تت م تت

 عقدا َو-ةءاذعاا ىماقارةمناكناوا ركذم ناكن ا كام هنا ىلع ةئدبلا هماع يقال هرضخأ

 [طلغدقوا تت تدءدحو اههماعم نان ةصرعال, اه اذ دا ااًمهدةَطْمْشال وو الودثللا نم لقتلاو



 كل

 3 دؤدوتو كالهباهراض-ارذءتاذانيعلا نا لامك. لانسان ءاومد فقواهراض-اروءأم

 ةوشأ ذيءافك اللا نمنا.عءالا فف:ماادهرك ذا قفاوءودوفء_صوتلا نعنةمةمقأا ْ

 فيصوتلا نان ن نم ةمقلارك دع هديال هنأ[. اقناو لك ُتههعوتو هس ثا طر ماا ههوقف ا

 مدقتامفر ٠١ ا ةكمااولا نيسعلا سفن ىوع درة مثلا ىوعدنب قراروظن) ْ

 | طرت  :ادو ل #كت ن نع ىعداةمجارمسأا 0 ءرصااقو لمأةءاف نيدلا الزيعلا ىوعد ف هاك اذهو ْ
 0 نك ضو.ةم عادم ن رح [ ىلع ىو عدا اذاةيد_:ذولاىفلاك ما هدود بناس

 ديد طرةشبالة خول ةراجالا لام ىو دوف اذكو عصالاوهوزوجع.دد يل ردو دحترأ 0
 امأ 4-2 بااىأ 0 والا ودرّوك ذِلا ناس ىف فا او هلوق) ها رحاة_ىملا :

 هطرسشةهإوق )كل وأق وأى ةرلا فذةد'دلا فاذهناكاذا واهلا راش مسالا ىفةرحضاح ى.هذةعاقاا ||

 3 :مكىأ(اغدأن اانا .د.هشلا طرشو هلوق) ةمتلانام طرشاكىأ اذ ثءالاوأ | :

 هلع مهيأ دةعق ىعدا اذا دمهشلاردصلا رك, لا قاف ونال ةروك لاو هلا نا : 7

 ىلاعت هللا هجر ةقمز- ىفأ ل صأ ىلعاذهو ن بأاناس .نءمديالو هنونالاوأ ةرركذلار 9 دن ءدمال

 هدنءكالااا!قسنال كال عسا الخ .«ادَقلا ىلعء اي الوم سلا عقب ءاضَذأ أ هم: ءنال م: محل

 هته صرتك العال دسم !بوصفملان معلا نع لصلا مد! لاق هنأق كل وةسملا نيدلا ىف قاب 1

 | ب>اولا نوكي د. هنال +3 نمرثك أ ىلع لصااروالاك-1 لال وللا نيعلا ك.لولذ

 هّموأ نمرثك !ىلع نيدلان محلا صن او ةمدلا ق نيدوهو بودغملاة ف كالهد_ءلاةمدىف

 ىكلع_سااناسن رم ديال كلة ا كل ءءاضقلا ىلعءانة قانا «اذةااناك اذاوَر وعمال ْ

 ةروك دلاوهيونالا ارك 3 عم لوي لئاةلا اد هوىضقةءاذاع يضذاقلا له اةداوشلار ىوعذلا (ٍ

 امال ةنادلا معا رك دب ىءاكسس» الو كلذ ءُشأأمو أ راجوأ سرف لود نابعوذلا رك 3 نهدبال

 وقح ةءادااىكوعدفؤةءشلاونوالا رك د طرتش:الوةدداسمعأا لودةاافلاك ي ها ةوه< (ش

 اراوهءلع ىعدملاريض-اف هاوعد فو ىلعةندملا ماقأو هتيشرك ذواراجس همم سمع هنا ىعدا |
 فال ىلءهنا.ث ضءباذاف اورظ :ةفاضيأكاذكدومشلام ءزرو هةمعدا ىذلا| ده ى ءداالاةؤأ |

 امنع اولاقنذالاق وقثمريغرالااذهونذالا قوة شمدئادد ورشلارك د اراولاعام ١

 فلأرغ [ىلءىعدا ةيدنواا لاق + ها متداثفالل اذهنوكنالو ى ءدمالءاضقلا ||

 نيبي نأودبالا ذكو لال هّتسالا عضو ىفاهتهةني.ناوديالاناسمعأ كالهتالا سس: رانردأ|
 قرخىوءدفواهاو*+ ها مقلاتاوذئمن وكيامامتموايا :هتوكيامامئمناق ناسمءالا||

 تنانا را قل ىف هب ىعدلانالدبادلاو ب وثااراضحا طرت_ثيالةيادلا حرج و بوذا ٍ

 ناكوايئاغ داك اذان زولارك دنمديالار هو-ىعدااذا» ةمالالا ىفادك ةيادلاو بو هاا نم

 هنزورو٠ ءوذوهرود رك ذ,واوالافو ةمحارمسلاىفا دك هدي كلذ نوك ار كم هيلع «ذملا ْ

 نيب وهم ىل نأ هءاع عدوا نال (الوأل_-ناكما و-هلوق) ها يملا نا نشف ذك ْ
 اسس ع نمديالفل هس نمنيّهلا ىلعامو رس هالاناطمهءلااواةلرن ل 4 اع سلو ةعيدولا |

 ىواتفىفو « ال وأ ل -+-هلام نيب قرفالد_:عر رضألاهثد همف اهو مست هصزلد يح 6 ديالا ناكم

 *سعافا ذك هةوقاذك هذنعىلنا ةءيدولا ى وعد فى وعدلا ةظفان وك:ثأىَ جي نيدلا د.شر :
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 عاما ىأ(اذهل دهلوق) ةسج يون هأ فالخال.ل وهجلاءا ربالاى رعد من ول ووخلاب

 ام نا باود وباشك(عوذلاو سنحلا ةغات ه]وق) ةيقاارك ذبل ناو بصغلا قىوعذلا

 ( معا !ىلع هلوق) ةيدسته لممتلا طرت_ثالوىأ (لاحال كلذ ىئك هلوق) اعا ونأ

 ىأ(فاد أ هلوق) مقا ىلعىوأ (هتش لءقتو هلوق) ةيد:ه ناك طاكو نيستا هنا فاك

 هصوصةع داو لك ىلع هفاك نأ جادعالو ىأ (ةىهلكدلا ىلءهلوق) نادرباا مدعدنع

 ىلءتوهلوق) "ل ءال هلع (هنالهلوق) كلذ فباوصلا وهام ع جار ا ذر اتا ناافال-خ

 لب كلذ ىلع فةوتيالةمقلا نيضتو ادادرت_سالاوحتو.ثنال ل.ةبهاك- (ةقرسسلا ىوعد
 لوةالباةءاذهو قراسلان ءرارقالاوأ ىداا نم ة#فدءلا عم عطقاامو زله. فقوتو
 اذاىوعدلاىفةهةاارك د طرت دا ءاورضأا ىفلاق ردم ناهّتمقرك ذو مدقتا هت فذمألا

 هءاعو هآ اما ىلا ة-احالف كلذ ىوسا هئاماق الو باطث اهنا مل_هءل ةقرممىوعدت اك

 ةريضاح ني-علا تناك اذا هنا ئه !نوكيت أى. ىلا ىفلاق كانهدرك ذىلوالا اكف

 ا.ه ةرهدطتال_هأنمدوكدم وقتلاو ىوج ةقرسا!ىوءدففنالا اهتءقركذ طرت_ثدال

 هلوق) ةوقلارك ذىأ طرت_ثدالف :ةرسسلاىأ (اهريغىفامافه]وق) ىعدملالوةبالرواظب
 ىرءدف ه]وق) ةمقلا رك ديءاؤنك الان مةدوكذملا طورمشا!نهروك ذااىأ ( هاك اًذهو 3

 هلوق) ةهيدولاوبوهفااكهعزىلعىعددال كولمملا سو هلا نيءملاوُدلاىأ (نيعلا
 ل.ةةوه (ملا ىعدا ءاذهلوق ) نتملا فنيدلا ىو ءد ىأسو ةمذل فتاثلا قطاع (نيردااال

 لضفافالا ضعء.لاف نما ىو ءا ىعذملا وعز هيلع ىعدملا ةمذة مزال هلا نالويدال

 لان هماسقا ىأ.سذنيدأ اماو نيهااىوءدفىهامناةراملا طورمملانوك ىلعع-د رثتوغ

 وأ ةضذااوأال: .بدذلاكهك:-+و ىدينيد لك اذكو هعَدْلا سد ىأ (ه-سنجتا- هوق)

 شرغلارك ذ نكي الذوهام سس مم ةمذلا فهتو نكي نو زوموأ لكم لك اذكو ساصخأا
 ىف (هءونر هإوق) عوذااو رماحلا لوو مسالا مولعمءاة:هلاك هنال هيما ىف فرحلاو

 ةيدود.-وا ةيدابواةئاروح لو. نانريل | ىفاذكو ةضفل ا ىفاذكو اذك عون نم هنأ نيدب بحذلا
 اهسنجنا- نمدداللبةلوه<نيعءاعدا ىكيالزيعلاءاوعدد .:عهناهمق ط لاق ةدوا-وأ

 لكىف ع وذا وسال ارك ذنمديالذ اخ و وحلا نعتنغااما ةهةلاةعقلا رك ذي اهع ولو

 مول-همون وكب نأ طرمشااو ت واقد نامءالا نالةمقلا 3 ذل ءاهتاأ ىلا ولاهاذإو لمأ اف

 ىعدم لا ديف هنا ىيعداو اهثاهننيءلا نآك نا ةريخدل ىفو هنعفاخا مالدن دهاشمرذثدق و

 ىذاقلا مل هءادلوق) ها همس #بةدوما وعدع من هعفصو هني ىعدملا نيب نارك اق هيلع

 ريعشو أ ةطئح هنايهسنجن ا ن.ديالال.كم ىعدااناك ولالئءةريشذلا ف لاك (ىضةءاذامع
 بدسو اريفقاذك لود دارهردق وهئدر وأةد-.-ا ماا وتصور هب / وأ ةمقسا ماندع ولو

 صدقت ةقادءاناعا ىعداول هنا ىهو لف اذهىفةهشىل (لوقأ) كىل.نباهرك ذاوم وجو
 صوبه ةعاه ناسءعالانا ىعداول هنانماودملا فرك دو "هل ج- لك ال ةمقلا رك ذب تكي هنا

 روظهاوعدععسن لب لكدلا ةمقزيبو ةكدلا هاهم لافولو !عترمض < ةشيبلاا ل ةقاهرا ذا
 هنالة مه ارك ذىلا جالا وةكرلاهتناكاذاوهاسمتا نامعالا ىوعد ىف ف:.هلاهمدةامنا

 ىرع دفهاكاذهو:رراع

 كاهتسئقنوق
نوهسف-تار طرا

 (هعو

 مما ةدامشلاو ى وءدلاىف

 ىخذةباذاعىذاقلا
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 رذهنثانع نكعلناوءراذ»- هءاعىب < ىأأ تاك ةنومو لوح هل 55 وه ءراضءان أنا

 ةكلاهن كتل ناو ةمقلا ىعدملا 1 نوما ولقنف ناكتانرمسعةوأاهترغو نيا لاله

 عيطقو يسكءسعتوأ كرو ناك :وذعتل ىَداَعلا س ا ىلا اهراض م نكعالوة : اعالو

 نعام د رقما مدقأم س 3 : الو هخمصأ ثدد وأل-هالاهنالههل مذ“ اشنأم 5 الا ريسخ ُْمْع

 (ةيقلارك ذب دوق) ةتاركذوهمد رعت ىكي فرمهعالا لوةئلاراض-ان نكعلاذاهنأَن ميلكا

 ظ ئئاهنال وقلنا طر اقف صولا اه:ةرعمن كعال و اهتده [اةمرد ىعدملانيءنال

 ىددعال هنال ف. وال كلذ ىف ةريعال ولاجكلا نبا ه6 رشفو نامسلا هب اع هن ةك- !اهلا نيعلا فرعت

 ظ هتوةركذ دوهلوقفو ها ةءادهأ ا ىف كلذ ىلارم *أهملاةجاحالاهر را و ةممقاار رك دنودب

 : فال «.فوةنادلا فنسااو ةنونالاوةروك ذل فنوالار كد ا رم_ثدالهناىلاةراشا دعنا

 هنمعذشأدا رأاذاة مزال داتا رقدااءد_هنأ م.ءاقلاوب ونأدم_ساالاه و هيدا عأاىفاك

 رضاكم فاك ةوقلا 3 د 005 كي نأ مذ ىعقلا قه ءاذ_خاداوأ اذاامأ ىلا ىف ه4: وأ

 ىرعدلا ةلرتنا ضمنا ناموس عاف ىعدملا عدلا فدو *«(عرك ١ ها هناز ما

 || اولاهوهلوق) ةيزازملا نءر
 رذعتلادنءةوةلا بو-وناس فقاطأو رصااىفلاه (خلا اذكنيعه:مبصغ هناىعداول
 هناكمف ١رهيالامث اعانمع ىعداول نيا وصقلا عماج ى' نهرلاو بصغاأ ى وءدد_:ءاونئكساو

 < الفالاو ةأد_ةبم ىوعدام منال عمدت ريضاسلا ىعداو ىلوالا

 || لبةتةوقلاو ةقصلاوسزحلا زيرولت هكالهو هماةىرديالوا:ةوأ ان ول ه:مبصغ هنا ىعدا نأ
 ١ هنا ىعداوأ نهرلا ناك كرك ذهناه ل دقتامناىلا تع !!ةماعفراشا هتوعقزس ناوهاوعد

 : نهرو ةمأ هدم بم غهنا ىعدا بصغلا باك رك دوءاوع دع همست ر 1 . وهرابوءدةءن در

 : ناناكا!ىفرك ذام ل وان اًذهوةمقلارك ذاذاءاوعدعوستاما اولافانتعاخ ضع عمدت

 1 سلا 0 ا اعد لارارةاىلءاوددمثدوهشلا

 ” اقف كو لي ةتةئوءلاو ىوعدل هذ هنا ىلع عاشملا ةماعو اعيججمكملاو
 : ىلع ةنيبل فهما هرمضدك حم سك تأ س لا ىفهمو ه-ءاعلدي باكل فد_هتقالطاو
 نيدو ها هنعقإ هم ءاعى طق محرم ذ أر دقولام رق سدد هلع ردةااللاهولق هسكمع
 تيصغلاكو قل نيم :)منا و قاكللا!ىف لاه رردلا ق لاق اًضي ااهتمقرديولا ذا متم د ا

 هناتثكلا ساعت ذهستوق تناك 1 ىردأالو متاق وأ كلا وهأىردأال واد ن ني-عى د
 ةضةدناق 6 وفأ) هيررضتل :ةا ناس فاكولف هام ةوةلءيالا؟ر نا الا نالءا وعد ع مست

 اذان اسلا ىلءربملا رركعسأأ اذا مدخلا ىلءنيعلا هدو شح افلا ةلاوطلا هذه عم وعدلا

 هوقو 2 ق.قعاا ادهمالااءفاكن وك ال فاكلا مالك ناف ل-مأةءافنيملا ن ءلكن :وأر 5

 هنابتكلاةماعفرت ذدلوتو تاعاكسدحلا|تدئاقفالاو ةنءال ثم ىأ نيملا هسا تدئاف
 هلال سلما قصف نكمل و لمة: ةمبلا وى وءدلاهذهنأ ىلع عباشملا ةماعو هاوعد عمت

 طرخشوال بصغلا رند رلاى وعدى هنأ ل_صاطاو ه ةالا لا نب رشا س ىلا اردقو

 : رع نع 1 وب صاغة عقلا فل ولان وكد دوةداهشااو ىف :وعدلا ةصدةمقلا و نط اذإع

 0 الاف رارقالا وةمصولاىوعدجارعملاقدازوت اق رهاظاا وهاك نيا عمكأ

 0 كوهفا
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 اكلاهنوكي ناي ق.ةحءراض- ارد-هةلاىقوها ءادع اركدو ادرق* حسام اهيلارهس د

 ةريصو جر لاك «ثاقب ع.راض--الا ير ؛لناو ا.ثانوكي نا اك-وأ
 هل وتد_هناه رك ذينآهءاعناكفه سفن 4 رضا وأ 2 ىكاقاا لس را غلا عطلت و و ماعطلا

 ىسراانالود_ عل لدي رم_«ن اولود. نأ تامل كوالا ن اكو اهراش ارد متناو قأمساهف

 للا هماعىذلان ل ل* أ: باكر _غقدنح رمصأا وعام رس سعتمملا لدم ن ءماعطلا دريك و

 كلذيالا نكعالو فردا هراض-ا جادحا ىت:لوةذما نأ ىنا طل سلا فد رسما هالا نسوع

 ىأ (اهددم غوأهلوق) ١161 ةدامو ١1١ ةدامىفاك ةهقلاركذو في رعتلاهمف كيف
 نوكمفرخ [عن عام وأةثا سم هءاهثممأ وأهسة2ىذاةااروذ>الو اهراض-ان كمال ث حي

 اه: مو دب دكمف هب 0 غلا ىفاكحو الهلا فةق. ةساهراشساردءتدةذ ءلالهلا ةلزنع "الذ

 دب زيا ءايهوةوقلاوهر رو كمل ىأ(هئالوإوق ( امناكمىردال نا ناضاق لاق اذلر

 ىأامالل اة نأىلوالا و ءاماا ندد د ردع هن "كولد وأتلاىلا ه-ا.ةحالاض وعةرايعلا

 هلوقا ل ءو هوم عا لما (هشم داق قل !ىلءهسرش ىف ام نيعلا | لمى اهل .ةمقلا

 نال نوماارامحا ل٠ ةىقلا رك دنال لاه هنأ اك_ةنيعل اراذ-اروءدذ_ذء ههعقر 0

 ىهيقلةعقاولاه دقو نيريمضا اريك ذا هفةس.ااملا ىف لثا.ةمقلاو تملا صنم ووش

 ىذاقا!نالاحخلا وىأ (اهئاقب ُحء هلوق) ردا هرذءتااندار ربا( رذعءتنا ددإ وق ) هنمعك

 ىئاقلا ثءبدإوقز 4 . .غوأدلوق ةسسستا ع قريد مادا سف احر 0

 هلدمو هتصدق ةم-ثالقلصالاو هناك هف:بهزولن فن ماقمموقي هثممأ نال ملا

 تاوةنوم هل: ىفناك نان رمسعتاذاالا هراذدا مي وغلا ىل _هقلاف ثءح ليا ١نياهرك ذام

 حراشلا !اهمدقىتلا ىهو هأ ان.هأ ثعبو اهد_:ءىذاقاارمضا>ةناز الاى هركته :تاق

 ةمقلار 5 ديه مق 3 ىفدكيهلا و هْلَدأ ردم احلال زيلع هنا اها2 م غيىفاه 5 دهنااة:مدقو |

 اهمال هذ .:ءريض# م ؟ اطانا هلم 1 .ا1ناو رذ_هتاغالرسعتا هنا لافلاو

 سعت لا * لمات هذءحراشلا لة:ىتاالاكلانباةرامعهدمفتاك ةعقاارك ديهمق ىاكيالو
 عسسطقلاو ماعطلا نم ةريصلاك ىذاةأ ا د_دءءراضحا نكمالام تالوةملان ءيناولااةعالا

 روذدحلا هل رمسمل مناو كالذددل رسم و عض موااكلدرمذءءاشن اراء للا همقىتضاق' ! او غلا نم

 هرادؤ نس ! ىذاقاانأك اذاام ماظن وهو كلذ ىلا هةةءاخ ثهد فنالذسالا.ان وذأمناكو

 حرذ تح هيئات مان وأ هرادبانىلا جرخ هاف هراد بان ع_بذال ل ىف ىوعالا عقوو
 ءاشن ا ىذاةلاري_ةةبادلا فو ركااىف لاك رردلا ىف هما ةوهنرمض#<دوه ثلا همءاارع_ثدل

 نياوصفلا عماج فاك امتتيضءةداهلاو ىوعاللا عمسل نم اهلاثع“ثدذاو اهمااحب رخ :

 نمءدراثالا نأ ::الواهلع ىذاقاأ رص عال 3 ةبادتناكنافنادباا باع زلات نحكما ءا

 هيلعدناى رتالأ ةدايلاد:ءزاج هنافاهااح داب سع اردصسملا باييلع وهوى عد اودوه-ثاا

 نا ارث اسةمرح قوف ما رماها ةموح نأ عمد. ةان ىلع تدبلاب فا مالو ةالصلا

 ها ةمد_ه:ءة-اطلاواممنوكيام نمأ.ال هنال اواخديالفاياعىذاقلا مهن عقب ناك ناو :

 هب ىعدللا نال ماحلاو «رذمت نا هتوقرك دوهلوق عمرا رك:اذه (حلا ةقا نكتالا دهلوق) 1



 نعرف لقوا 7011 تا ير اباد فاكر ةعيدودس ءدانافاعدوم |

 ب1 رده تن ىضاقلاس ا ىلائذلا كالذرمض ادا ماناسلا ةياغف لاق نياوضفلا عاج

 . || اونوثوأ 4ئالاماذهنا اودوثت'كلذكو كيلقلل ماللاثال ذو هك لمدنانا ا
 . ْ اذهب رفأهناى ءداولا وف لاك_ثالااغا همقلاك_ثاالكالذو ى عد مال هناند- 1 ىعالملارار از

 . || كوقي نم مون الإ: ىذهقي لهو لقي له كلذ ىلعدو مشل ماقأو كد اهدنا عديل وئشاا ْ

 هع اسهناياودومشب ناو ل.ةثدلئ ١ اذهبرقأ اذهنأباودمثولدو مشن اتاانر 53د ا ْ

 ٠ اا ريخرا ,ةالانالكلموهو هرفأل يلام ىوعدلا تاهل ىلء معك أو ءدااكالذكو ١

 ابعد مريصإىل دي رقألوةي ىعدا وب والابذك ناك اذاه يدك !اوقد_ءلالة<ريزلاو

 :ش ةداهثلا فالذي ىلع وهوهلوق طرم ءاذهان كلملاى وعدد 1000 وعريعرأو ةال'وكالولل ا

 [| ةنوءالامنكماايدارملا (نكم'تاهلوق) اصم ها ةئياءلاثتياثلاك اميتيائلا نال

 هاةنؤمو لحل هذول اكمال راش ال ا ال_ءااناطم. نكءامال ه1 ة:ىف ٍ

 فاكدالة هددو نيعاك وءعدؤ نال هلهاسءنوءاامالك ىف ل-ءقو دوع-بأا اونأ همزل,ال :

 نوكي امدراكدا تعاولا ىعدماناىلءمالك-!!قوس (لوقأ )5م اذا فاكر ,ائاواهراضحا

 كرادتىلا حات «ىت> مالك اردص اها مثيالفكلدك تدذاة-ءيدولاو ق-ريغب مدخلا دبى 1 ش

 ءانمدقأك اهراض-|فاكيذ امصغتراص اهاراك_ثالا لاي نأالا مهالا قذالاك انهاهحارخا :

 ١ ادهودوجؤ دءقءلءر ة(هراضح ام رغلا ىلءفه[وق) رب دةفال و قذم همعديام اكول ذهل وة دع ا

 ل-_جيىلا جاة#الو ب امبالا ن هابدشا هءلالوصولا ع :ةالوامت اعالو اك اه: نكيملاذا ْ

 || مالعالانالال-؛ءيوقاذ- هلو تأ تي :اشياهلوق) اميرققاناك ةنؤمو|'

 فن رهتلاى : غاب أةراسثالاو نكمل #ةذلا نال لود: ما ىفةراشالاب ءالْذو طرسش نكمام ىدقانأ

 || هلوق) ال-:ءىعدملااذ_هابرثلا اذ هنادهئاد_هاشلالوت:كاب (ةداهشاوهلوقر |
 7 6 :وماواق:ىفناكنأ: هاوق اوق) ق-ريغب كديؤوهوةىل ب رولا اذه يطل هللا (فالعسالاو

 |رمسعتاذا الا حال_طالا حاضدا ىفلاه ووسانهه*مرك دقةري_صلاو ىحرلا لسقن مادهناهأ

 | رذ-هتثالوقي ت أب يك ما! ىفىلوالاو ةنازللا فءركسص 2 تاقثاو ول ةن ناك ثأو
 || لالا عذمقم نشر لو ومب وأ ةنوماولة:ىف ناك ناب رسممعتو امد غوأاوك الهبنيعلا ناضنلا

 ١ قنيدلا ىوعدكوهذدكلاه تناك واذ ءاجنيهلا تناك اذا ادا هو ردا اك ةنومالود ٠ْ

 ىلالم_<عاللا<هنوك ةنولاو ل-هار ريسسفتو رحااقلاف ىواتنلا عماج لاك ةقنقلا ٍْ

. 
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 : ةئومىلاءإ2:ىفحاة عامل ءقو ةدوحاو م . هل>-نكءالام لمقو انام الة رحابالا ىذا اها أ س

 / نادايلا قهروس فانخاام لقول. انا ري ةنؤمىلا لفن جاتصالامال مه ثورك

 1 ىمصتاا ىف هو اعرشواددَم لاوكرلا نيا ةراسمعو ىو اققئاامالدنومو 1 جهلاعوسعؤ

 16 : | لع فعلا ةراشإلاب لقناالق<ىذلاىأ لولا نيءلا فو هردقو ه نحرك دينيدلا

 ِ ارمضحة ا 0 ارناف هر دتاةناو ةنوهيل-2' قناك ثآَب 00 ١ اهتءرادحا
- 
2 
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 |لقنلا فناك اذاهنأىفرهاظ هنا حراشلا اده»ىل_ءان ريلمأت5 ها تا هددع مك |

 هتيم هنيمأ ثعبي د وأم 1 ا رسعنلاةروص نأ بح رصلل نا عمتوفاار 5 هنو



 قهدر وْيفاة-هقلاهنم و رمااقءركأو كثر. لو زتالو قف هد نههجورخ تءثيلاذا
 ٍْ .تابد هلال سقن هرك دامنا كل دالو ثا ”الا ىنال عذدلا فة وهو باص اذه ناءنيعلارون

 ١ تام لك يفاشاا د:ءةعره وباعصت-الاة دلال يان هو ريت ضوتلا يحاصلاك
 ١ ىلع لديال سوال ءادلا ذا تايثاللال عذدال ةجاندنءرهتاقبىف كسلا عقر ع لءاديهدودجو

 ||ديؤنوكيدتئشااثاف (لا انوه حت وك لا.ة- الى ريغن ء]وق) ها رهاظادهو ءاةيلا

 ةمد رمدعأا ردصلاه نما ض.ةلدحال عئامأا ديف ع..بملا و نمت راادن ؤنه راك ق <« كلاما مغ

 | هه-وةبارد (لوقأ) مكحطااذهبلوقذملا صيصع ه-واق ضي أ راةملا لمشت لعمذه

 ظ ىف لاه اك دءااىدىلعالا مدنالنارعالا ى وعدن اامهادحا نيدأ -منيد مدعم ىلءةقوتوم

 ةهشالاعهق دست ريعم ةهشأ| نا لاس او هدب فتاك اذا هدخ بتل . اا ةبادهلا

 أ دءلاتو.”ىفنالءاف ادم رعاذا ةمشاا ةهشال ةق.قااةقط مان رلا م دا | اولاهاك ةهشاا

 ةهشأ اةهشالالا مغادملان وك لاّو>١ن وكيت وت دهنوى وعدل عصنل ةئيرلامناثاب ءءاراقعلأ

 |[د اان وك ةبشدش كانا ىلا جامدعالا لها ثم هن وكلف ل وةنلاقدءااىفامأ و ريتعيالف

 ردص مالك ن مشدد يلطاد ىف ومالاق ها ىوعذلا مهتلاه قد بج وف كالا امغا
 أ|دقو اة.ةدتاو دائامو اةرةتاولوطاممهمملك دعوني رخأتلا١ال نال تالك اذ هذعب رم
 || هللا نمو )ل رقأ) | وما نيذةومم موك ىلعهللد-+لانموءالك اوليذف عفاذتم رت عقو

 |[ل وةنملا ق-ريغبهل ونا ص اص: اال هنا فءاق>ال هنا ق» ةددأإ وؤ.ةقلاةمأء د وقف ةودلا

 || ىلا جام اك لوقا نهدي نئااءاسوبح وأان ودهم عدملان رو لاق*ا عقد دا ة منال

 : نأ ب بو هناي عفدلا اذ_ه مىاو-رص عاش ثمان كلذ نمو اذيًاراقملا ىف حادا ةدلااذ_ه

 ا الا همااطرال نأ بااطلا لاح رهاط نال هءلاامر هناراقعلا شر ؟ ذينأو ق- رمغب لونا فلوةد
 : اللوق رغب لوق نضره انهن اعف ند هريغدي ىف ”اكاذا نوكالا ذو باطلا ف ناك اذا

 : ىوء دى ديال هنا اة مغر ما نيدلا رم_هطظ لاق دقو ةبادهاا ىف ه حرم ملا.ة>الا| ذه تعذد

 3 ىاك ق- ريغ مودل اهدي ىف هنأ ىب ءدمار ك2 هياع دما ديف هنوكى ذاق! اةفرعمنمراقعلا

 أ|لوةزلاراذ>ادعبت اك انا وح وألا راقمااةسب ءااطلاىق صاصةةاالاضيأو ةيدامعاا
 : ق.ةدتااوو.ةدمااىفمهردهللو اع رم :ااىلااوحا مم *ل+اىف راذدسالا باطا منوذثو

 : جارتسالا فاحش فر ةالهئاوإ_دأن ءطقاسةعب مشاار  ملاكش اثار عظاذه تفرعاذا

 ْ ع..باالإ نفرااوةراءالاه_.ة:باغاا لوةذلا|ناوهوام مت ,قرشأادجو معأ مئدلاا ذه لا

 ا 8 و هناي عيرصتا لوقا فاو.جوأراةعلا نود اسف الأ هلع بصغاا ىرحو

 ْ ان لة نوك. نا تأ خاف نس هرك داما و ىءاااذههمالكرمذتب راف لاول ١

 مالك. !ارمح ادوراددلا ىف ل لاك نوذءافدك الو وخرغب لوةناا ف عب مها موزال

 الو هللاثا هاك. ا!لد.مالو ءاتكالاو رك هنافرمةغ مج تاك لو دن مب هتنالو لدول قام

 || نأ الواى د عاام ام واذهلانادهىذلا دولا ا نم هئرول هاون نمتاسلك هفاهكراشي | ٠
 هيلع ىعدملا ع نكيإلاذاذهانراة-اىدلا بطدداهقا الع ١ وى ا هليااناده ا 4 3

 دست يصمم 0010000

 " !|ىوع دىاوعادب 5 -وذةدهاشءد.قنأف لوقا فال دهام ريغ هي وكلاةهش راقع'ا ىلع



0 5 1 

 1 را ا و نع ةلاكو ىع تار هسا ىعدانا

 اهاعدااذاهنارك ذاع ملا رهاط (ةدحاوةعف دوو 9( م |د (اهابادضر ةأهنادلوق)

 هَ اوذاا قس رغلاا نبا مزح هيو هاوق) 11 ةاهأعداو 4 ناكراةء نع

 اهب ىعدلانوكيثأ ىوءداادعس طو رم رم مولا ثرحح ةمهكطااباذقاا ىف (هي رد ءلا

 كلل ااًةرهاطظرك ذاملاطاو ىوعدا'ناف ةداعو أ ال ةعال,دهتسم ن وطال نانتويثلا لق

 ّى ا اماازصدلاو وعداا الهم ىلةعلا ل, تملا ف بذك- |اةمامش ىدا.لا ليستسملا ىف 4

 فا ةئامدض رقأ هلا رخآ ىلعءامنغالا نءذاك لاذخأب نأ وه وةساحلاو رفا انف ةرعمو» نع

 ىوعدلاهد_هلدذ اهلدب درب همأ | طقو «سةن امي فرعه هناوةد_-اوةعفداد_ةنامهدرامد ةعود (ها/ ل

 هأ اءاو-ن ءهماع دما لد مالو روصقأ او روزلا حراه-ور1تىذاقلا اهيا تفتليال هم اربع 0

' 2 
 ١ رهأا لاق ها عاشلان 40 ىلا ىداعلا ل. كسلا ىوعد عزمىقةنتس لهنكل انا ق لاو اهعاو مل .: : و

 ني!هر 1 دامو ر 0 |[: هلاهوألوق:هله لءأهقاو فااضلا بار [ ىف رفا يإ ل. 2 اانا ين

 فورعملا كوم نمهّدئرو تنك ا.هظعالام ىف سضءلاقد نأالامهالا تقلا نانا رغلا 1 رد 17 (دجابو ردع
 0 0 0 20 ل

 فااضأا لد رخ قى أ ساماهم هم و رثيهدذملا نع آ|تاذ ها ما '!اأأ با وحلا ا وعملا ىق

 ىلعرو ت١1 بو>و ىأب نلادارو رداا لاق ط مدد درفت نافال 06 كول -هلوق) 7 0 و 64ه

 ها اهتع رخآ:ااهدكح هيو»»و وكي 5 2.6. هانمدقام اهط شروح نالرظن همق و مهلا داوبحم : م /ىل

 امد ىلع بتركب وتدحاذا مصقتا ىلعباو 2ا|بو>واههكدو اد 7 ةرابعو (لوقأو)

 توك تكي سلف ها ركن ااذانيولاوأ ةئيبلا ةماقاو مث ةوأالب باول ةيلاطملا رممفئاراذ-ابوجو
 0 تلال

 كا همالكن قدم ةةسسا|مةراعو ير تل فول هنأ امد ىابزلا مالك ىف هةققكمد.ب- 2 /

 الاو باول باطاءرض-أ ةدداهآ اآرثاقدا وعده عام دعإ لي قدملا باط در ؟هريذكال ددقا 0

 هلوق) :يفركم دقو فضا الو حرشف أ (هةذصتسو هلوق) دو«سأ اونأ رب دمْؤ ذاق : - 59 ( 0 و

 / هللادردق ىذلا ىأءا لاتعاوهومك. ملا ىأ( ردقملاهلوق) نب ئعاك ملاعب هاشم قلعت '«هاهإ/

 ىأق اع قاع ةموهو تال_ءاسدملا ىطاسعت بيس ىأ (تالاعملا ىطاعتب هلوق) ىلاسعَت
 را رقالاوناصقنلاوةدانزلا اهيفىرص كلذ ريغو رادثتسالاوةراجالاو علان هتالءاعوملاو

 هللا وح أ تءاضات ام_هأول هنالم"اق: ىذت ةبانمى وعءدألا بأ أكف كال ذريغو لك ودااود وخا و

 اتالماءملا نمىوعدلاو هلا حيامعام علمتم وش نأ ع نكميال ع .يطلاب ىفدمثا الا نال

 اد ودج ىأ ل وهدم هرعديام ناك ولف ء]وق) اهلاممس ناك ءاقمل !قاعتوهو تالماعمالامسنأك

 الا مصرال ة#هبدو ناكولا دكو رفا نت دل اال راش م زايال هبا دااامأ د ةعبدو مدع

 امناةءيدولانيعلا فى وءدلاناهلعد ربو ط لقن ااالة ماذا يفبحا ولاذا اهراضحاب

 ل_ءانأ اهراضدا فاكر دب ومهغملانيعااو“ وهن وصغمن وكن ذئامسو اهدن عادان م

 نكمأ ن ناوتاءق سلا نع ب.غمئشراود مشول م ملادنا رانا قركحسزو دار ولاة سهقلاو

 هلال نا و لما ةماق بد رعغدنكلل ها ل-ءةنالهنالاوطلا ضءنلاه امفال هراد-|

 هيلع ىعدملا ديىفتاك هللا ىعددأال نلرلث هدي هن هوك رز كياولز (هديف هنأى ءدملا رآ د ::هلوق)

 لرد :نأى عش نياوصقلا نيس هراضحان ربو ل قي له سنع راثلااذهلمق



 ا
 روزتح نا يبس

 هطنارشل-ا|قرك دب وتالدكلا ف ردقااو شاطارك دعم فصولاو عوذاارك 3نةدبالو

 سام ا هداةةاواّثز وناكنا نز ولاهرذةو هةنذصو هعون وهرب ولالا سأر سن مالعا نم

 بوبس لكى اذ ىلءو الالب ىوعدل تدفع اهني ىرج ميم عدس بيسي لافولو هدي ىتتح
 هند نام نمديالفةذطنو أ مهد عداناو مع ذك بيس هلوقب ىثكي ةهلملق طئارشدل
 د وةةدلماا ىفئاك اذ'ايدر وأاط ووأ ادم هةه:صود رمضل |ىراضكا ورمذمناكناةعونو

 هءامتو نيو لامىوعدلا مدتالح و رااهدأودونندلملاف ناك اذائدا.علانفو ةفاتخم
 ل ب6 7٠ _ 3 َ . ءالم 1 ا :

 4طرب# ٠ نعد ملا فادعو صاوالاالا هؤرءرالا مهطت ارم نال الهزيغو ةدعأ اب ىذد ىلاعت هبا همر مال الا

 7 1 الان هذي لأ بيس هلوتب هيف ىنتكيال ةريثكاطث ارمشنلام لك اذنه ىلعو ىنكي عذب اقول ق ثمل فو !مطغي هيف
 أيش (ةمزلمار 11 ل ا هل

 00 امنوك راهدأ ديال هنأ ةه# ةلافك لفك لاه نمنمالسالا سباح هب قد طئارشسلاتاقاذاو مك

 ثول 00 ىلع || ىننحلاومك اذ دنءالو عقاولا ىفال هداقتعا ىلع مدل ءلذ اهبق فاتخم هلع ملا نال كلا قا[
 ّ : 1 ناك الاو ردن همث ساه انفه لوذك.1!ىلءقول ذك لوةءق لو.ئالإ ةلاذكحلاا ةصمد_ءدقتعب

 ردم ه 0 > . طب . 0 7 3 7 .٠

 ها ا مغنمضارقالا ف الدكونوكي نأزاواط هس :لامه:ءهضرقاو ضرتلا ىف
 هه هل ود .٠ ى 3 2 . - 5 َ 3 3

 58 أب 3 امكوعد_: عام الا ام دنوكمادكت اوىلاهفرسدو ضرما صدقا درك ذيو باطأا كل ءالقهم#

 1 0 و (كوو-؟ىذة؛الذاهلوق) اهيفهما ةودك التساو هةثريص ىلءف وقوه ىلاثاا دعا دهنوك اف

 داسأ ند ذة ولوولا ىوءدمدن الذ لوود؟ىضةدالوانبءاضقلا ىوعالاةدئافنالكأ

 اوم-:لوابوت دنع نهر هنأ اودوهشاذاة باها ىفا 1بدغااو نهرلا ىوءدلو وفا ئوعدلا

 ا 00 ا : :

 يب روي فورا | دا بصغلا ف كلذكو ناكبوث ىأىنعترماللوقلاو مهتداوث تاج هثمعاوفر علو بوثلا
 00 هلثمداوبال | توكم وأ مهلا ىلعئثهمزلن وكءالن أ اماىوعدلاداستو حار _هلافو ىلوالانىوعدلاف

 د الجل ١ ع 2 . . 0 :

 رارقاو أ ةمسصو نءاذ>ىعدا نان ةم_صولا ىفالا فالخ هدف هرالوة_بة'قالو < قعدما 3 3 :

 تاءنئ:لاتغليف ها فال_خالب]ووت 'ءاربالا ىوعد مدنو لوهماناهعيا مس مئاف

 ميْءلاىدو ىذاقلا موت !ذاىلوالا لاسم الا لو هج ىلءفا الو ءامشالا فو ها سل

 عدوملا ىعدااذاةئلاشاا ميتملا وفةوالارظنام ينل < هناق فنولاىل ومما ذاة-ئاثاا

 ما ةقرمسا | ىوعدةمداا| بصغا!ىوءدةسماخلا لوو !ندرلا هع ارلا ةقلطمةنا.خ

 بءطاا وبأ مشا لاف عا عمجا ريلفاه رأل ىبدتلمت ىلا لاق (هعشىعدملاةئالو هلوق)

 الوةماطا!ةيلطقو ها هدو حراشاا لاو وغلوأ أطشه أ ىعدملا نا ناك ىقد تسأل
 ىووج روء46با وص نذرعح وهئرو شم هناأالاةيذفتملا هيماك< ناكنا ودب دهشىعدم لاقي

 لءان“ املا ىد مم قرابخال أ ىعمن مافي ءاعدال اثنا نم حراتشااهلاها عى فمس دمام ء(ل وقأ)

 ةد-وملاءامااو نأ فذ رامخالا نعذتنالا مسفلا نضمب ف (رارخالا نوت. نأالا هلوق)
 ىعدالاة مق راءخالا ى-عمنمذإدق وهاعدا لاقمف هبسفم ىدعم فك وءدلال هذ ىأن م2: ىف

 مدتالن(ةمزلمامنوكو هلوق) هموع ىلءلوالا قب و هيىلا عيار ووفهلاهملابريخ أىأنضزا

 ردا وهوبذكما اىأ 6 وهط دهلوق) رم هزءناكمالرذا أ هاك ومىلءلمكر ودااىوعد

 ىأ حم ءامنغالا نمذاك زااذخانأوهو ( رقفلا»فورعم ىوعدك هلوق) نةءتىلعانطع



 : 0 1 ذيونزولار 0 ذولا ة-باسالانيعناو هنادي :1 ذيانإ#نا حامي دلا

 هذ 6 تقص ىلءتوددم لام نم هدةدح سن» نم مرتظ اذا نيدلا برةمذقلا تام نادم ىف

 نع و هتيقردةبمنهأهل ىتاشأا دذع و رمئاندلا ومده اردلكه نس فالح ذخامال وةداص ر ريسقل

 ريغ قلنا سنج مب رغلان هذاسخ أولو اسامقالات| هتسا رئاندلانوهارذلا طخ آه ىذارلار كيف

 || دهغتالا نوذناف بصاغلا بضاعم رغااو بصاعوهذاسنبا لاه نيدلا براه_هفدو نيدلا ب ر

 ||| هني دباصاصت راصو<نن ريدصت لاف و اصاصقراص ع رغلا نده2ناو هن . دياص| ضةرمصر م

 1 نئادلاه:مهيسسغذنولدلان هنيدأا سة نئادلاريغبدغولو ىقةهبو هلزيومد تأ الاو

 عاد ١ اركةهوأ تاك ارتسانحو ءدهالا »انااا ألوةرغاظو هل! ةاسننا لوقا: هزات

 كالذدلن ا عش وراذ- لا تقنو ايلا زمسكب ىلا هلال _صوتملاذااممكحرأ لو الوأة دل

 0 ند رلا نامه: عذر. فاذ هنذأ مقدس زا مغذشأ اذا ومكسصا 1 ارذ الا هنكعال ثم

 : تأخذ ط ٠ واوريقددساو سفللاو هنوي دم نول لامع رقظ اذااممكحرألو ةيزازملا تف فاك

 | تصخ اءوزءو نزلا نانمذه_:ذهلوقق الطا فن تحا مذ غلا ضع وةدازب ْإ ها دوغ

 لل نيدلا هاضةت يح هسأر نع هنوودمةماسع عفرةيرا زبلا يسغؤئألانافر هد راَرملا

 3- هلاخ نيدلان نهرا لا نيذاا ىضة:ىت-كملءاهدرأال

 و هأ ران ه فنزل 'اهك رك ركفز عاذاامأ هد_ءاوك مئاهدا ايا هناغعأ

 مغد_تأول سالذا امن كاعمرك عمتنام نيدلا ىلءدئازلا نأ ىض قي ذا لك مان هامنأن م رامتح

 هسأر نعةما.علا هذ ع ةرفدهضقت لفه دىذاة:ن . رلا قب زازيلا ف و كلذ ل ءأدف هقدح ساد

 : انهرامل وكب ىذرددنعاهك رك 00 رغلانال نهرةماعأاف هدر ىلعهةافال د ءهاطعأو

 عماجف و هأ اندر نكت لهد_:ءانهرن وك.مأن ودااةمانعدخا اندم 8 رلا ف أهو

 3 ىدر ولرغاظاد_هو نورك هكاهون-تارحل اةهرتوكشا نيمو أ

 ْ (ةم م هلوق) لع أقامت هّللاو لمأدو رغاظ لوقذلا نإ قدف ةوءلاو ها اننهردكرك ن وثدملا

 ثدى اييرق بضوملا ناك نازصملا ى راشوهو مدخلا زاذفا ىذاقلان مساطاذا انيتراغ

 ١ درحت 0 رضع هلام ىف تدع ههه يد وئداقلاس اع مرد نأ هنكماولهأ نم رك ول

 راش-الءاوعدةةئاوم :ىلع ةئدملااةماق ارم سع ان لق دعب أ ناك ثا و رمدأا ىف ناك اذا امى وعدأا

 ءهانمو5اك ها هراضدحأب هان تاس ثار و هسا ع نءهماق الك .:نافىذاقلا هاد لق ووهمتس

 نال عاش الاهرذق وهسه ناسف أ ى عدلا لاما. و هلوق) اذ-هنم نم خذو اب

 رصلا لاف هردق ةوهستج لءبالا-_ه3ما ناال وةضبااةماق اد_ذعدملع ىعدأامازلا ضرغلا

 ىوعءدفو تان وزولاى: زرلا ام ن نسبالهنا قاود فتلاو سلا ةضواعم ارا رش

 رعغصو أ ضماحو وأ هن ار سم ريو رقولافتراغدا نزولارك ذ٠ نمدنال ل عر ةدو أ[ تامؤرقو

 ميعسلان ه«تءاعاموهره-غن و لوسغاا قءقدن هدنارك ذيك هك !|!ىوءدرؤو راسم 5

 مي دربالا وعد فو ه:ةصودر دقو سبها ىلا ةساسال ل و مكعللا اردةودوسا 00 ضد 1 2

 نطقلا فو طئارسشلارك ذنمدبال هنارا:خخاو طئارشل اركسس ىلا ةاحال للا بيس
 قو قوووأ قوقد_ههنانانسن هذيالء انزل اقو :ىزراوسوأ ىراذ هنانا طركشز

0 



 هأ راسا ما قم ناودلف نءهماق لك ناو ىناقلا فال قو يمل م

 انقل

 رك اا راش اللب لأ ها ءاذ ةالال ص!ضشالا همن تايقةنيبلا ماها ذاف ناضضاك لاق ٍ

 ىلعاُد لامراة لعو ىلا ثاالاق ىُماَمْلا بدأ حرمش فاك. ,اءىضقت ادعنافا نان ةئمملا داعأ

 نارك ع نم هراض- ان لو ساي صم ىلىوعدىل لات: صخش موا أ اذاف مدااةنامفالش

 هيلهجوأ وز داع“ 00 اذا ناب واع اود ءىمعدملا اورم هن سل

 رادلاة 5 .ةبثوثةةمقلاجرلا لخ ديم ُ تدب“ اسنلالزءالاو هنو رءنانهرادلو> د ٌنهرعأو :

 قرح اف ىداتلا اهم ىلا هعمُن يصر ناطاس وذ لع زف لف لوقنام دكا هلاك 1

 ىذاقااث ه«.تأءادءالاو د هل أن هبوةرمهبلا له لوةوهو ا دعالا, لعن ناك فسوانأشا

 0-5 ا

 لحالا واهيذ دياجأ ناقمك- 1 سا#ىلا كوءديىذاقا!ناه4لوةءنأد ههيتأب , نم هيأ ىلا
 انه نوحراشلا رث ذي و رأفت يي طهأ ءادعالابة قمح وأدخل وهنعالك وىداةلا

 دئاوذالارمثك.:هه_ضاومنءهمج تنمحأو ءاضق الورعغأ | نمهقح قطا ىذءاةمتسمام كك
 اهاثتاىلاعتهقاى ة- هم ناله سفيه وحن الق فنك قطا ناك نافامءااط للاب و

 مى ود_ةمابلطد نك اود وادخل ١ مب نءالاهمق وسال ىلاهثهقهبق بلاغا | نأ حالا و

 رست: ناذل ودل وادعىل_>-رلا لق ةءزا ازيلا تاما: ىلا ةذاصاهةتاكنأ و هيأ ىف هاند

 نفذ!النكمار رعلءفناو عام فءسربغب لق ماد و ودب هواء ب رم والو أه ىذت فما

 بورمذملا هيريذو ق-ريغب هريغبرمذة..:ةلادو دس بف ارب ز«تتاك ناو ها هع هئاشمتدال

 عا قيس هماعب وحولا وملظأ هلالاءمتمئداءا ابي 7 زعهتلاةماقأ األ رنارزءفام _خأاشيأ

 تأهلز وجيالذهنذقإؤإلم ف الخجل ةىفءاندقاكدك رىلوالا ويزن مهل لوق»نا هلذدق* ا ذاامأ ا

 ثادلو هسددحو زبدوإ :نا حوزالاولاهو سم ند هنال باك اك لاقا دام هل-ثههالوق

 مس مذ ىلءواهدي رب وهوذئزلا كرت ىلءو عامالوهّشار نااهاعداذا هدياحا مدع ىلءاب رمال

 اهاريوأ تاري ىلا ىلعل طنا عطسلا ىلءاهدوعص ىنعو ى-ريغب هنذارمغباهجو رخ ىلعو هداو
 ىيماك ةال#_صلا كرت ىلءامب رمضباال هنا يكصلاو باسيل اباء ذةينأهلذئام-و بناجالا

 هنمقللا ب حاصن 4 هولرب رعتلا هملعن موافق احا نمنيلاوهذاا عماج فو استمعت ا

 نأ لذ كلذ لع ادح أى أرولو أر 11 بدؤتحوزلا نافد_ةماق انمامالا صدع يهد ه-ماق ا

 ْنا و ها ماك-الاهذهت سكمنالىلاعت هة-ناكولو ناسالاب عمم اب وج ريد لوله رمد ود_عمع 3

 دخن أدلف رح الاىلا حافلا دلو ةذسلا دعا رجالا باعول وةنةلاةراحا ىففاةمعناك
 ةدأاتعم 5 ىرودعلاهنداح تراد دقو ها زاحمك الانذام_غنمهرحاولورخآ اعادة

 هلدصف عاملا امأو ام نكسد و رادلا تنب نا ناب تتتقافرا دلا ىف هنا كرتورسأة لا باتو

 بدغق و ةمشقلا امان اىذ املانذإ ىلء خفلا - و ا وه. اصر وض-ىلا ةردسان ىف

 تناك ناف نا سغالا رادلا بر عطة فرع رخ ارادءا وهناسناةر مث ناصغأ تن أى ذلة سم 17

 نك لنا و عطاقاان 2 هرادءا وهغ رد ول _.ياهد د نأا,محاصلن نكعلا<نامغالا 3

 اًنيدناكت او ما عضوا ا كالذ نع عطقلاب هأ مك اهلا ىلا عذر ول عضوم نم عطقاذا نوال 17

 رج يب ب سل



 م

 | ممل ىزاو باوصااىلا بوسقالا لعل ا ةغف ةراحالا يدي نأ مهخر بأ ة#سملاو 23

 قو « هكبوهرلاك لك- لَم محى ثااوءارشا اوأ ن :رهرلاوأ ةراحالا ىع دن ن ل يصل | ىلع

 مناو "ادا لير هنو نمرماو نهارلا ةرمضح طرخ_ثتةنوهر ااني_هلاىوعد

 ىركشم ادي مس اا ناك ناو.د- وعنا, ءااىلءىوعدلاو -.مسملل ناك ذات هدن ف نيعلان 5:

 ىرتش مالا. ههخ بصتخبإ الب عاود ودع 3 رلانار ةمناك اذا بصاقأ ١ وأعد واأر امصاع 4و ةوكسا

 طرتشي رخ [ءاعدافرام طا قنا مو # هنمبو مخمل أ عدوملا ثراولا هد بصتأي و

 قلطملا كالا ان عسملا و م اذاو ودكسمللا هدخ نوكنال الطان ىرك_ثماو مدانبا اًةريضح

 عوجرلا هّدع عقد. قسما ةدمغىف ىرت ثلا ىلع نهربو جيانا ا ىلع عئابلا نفوذ هبىذتو

 ىتثأو اهطارتثار'ةذلا لاك نم مهتموهتريضح طرخ_ثيال هنا عصاللاو عب اشملا فاتخا نغلا

 ناك هلىضتىذلا ىذاقا!ىلانافرخ 1 هلىدوم هداف: ثاثااءا ىذقنك.او ضيق: ل ناف
 ىوعدلا عاما ةثريضح طرخشما : رهاطظح وزاهاودأ سها حاكن ى ءدااذاو *# الذالا وا_هح

 يبفاولاىوعدو #23 امد : أ ةرمض> نودي ةدج# اهب وزعي اهيا ء حاك هل! ىوعدو ةسئيملاو

 لوقااو #4 هالوعةرض»»ن مديالفالاو انوذأ ناك ناةدصكهرلعد_.ءللذمهلافعوجزلا

 ىلع عوجرلا ىوعد مدت لد هلا باغتافروجحم هناد هلا ةذ لقت الونوذأم هناي هاوال

 ىأ (يبئاغىبعىذةالفه[وق) ما نيمنملا هنازخىف هماو دب هادي ف نيعاا تناك ن اهالوم

 نءوأس ا نعابث ا ناكءاوسو ةيكزتلادمرواهدعب وأ داومشلا تقو ايت امتناكءاوسةذدماأن

 قروك دااهطرمشد راحسأف م هذ اىلءءاضةإلاهدواذ 5 ادوربخ كلذ توك نأالا داملا

 ىفنهطبنأ هلت ال بأ اغوغو هيلع ىذنتش ىذاقاا دا نمرلا اذاامأو نعرغااننادع_ّضوم

 ماج نمنيرمشءلاو سمانا ف لاه ن كلا ةناعاءناضترا ارقالابءاضقا تالورار الا نودةتمأا

 لو.قداعا ىلع كخولا ناءوأ هءاءن هربامد هد هيلع ىعدال ان اع ةداقلا نءالةاننيلو هقلا

 اًدهو مك ف سوبوب ألا واي مكال دبا ١كال تادء م لمكولا تاموأ ل يذعتلا لية ةنيبلا

 ١ ىذقي هلكوءريضح ل ءك ولا ىلعو أ ل ؟ورمض> مث باق لكوملا لعن هرب ولو سانا انققرا

 || قو:سمد ال3 ىلءمالك !!صدقو هنروم ىلع تماق ةسدبث راولا ىلع ىذةي اذكو ةضملا كلب

 ايمكحاناك كلذيىعدملاسةاااذاالا بئاغىلءةدامشااعممتالادكو « هعجارفءاضقلاىف
 نمسا مصار طب ىذلا بد اغلا ىذاقلا ىلا بك. ةهسماا ىذاقلا هريصف هيءاطقال

 (ىوءدلادرءعءريضعلهد هلوق) عئادملان ءةيذئهلا قايهملعىضةءلثذامثلاو ىوعدلا

 || ىلعن هرباذاهريضعحاما موضعي اف ىسعت (نءمدى جل ءاوق الوق) مهلنا ىضاةااريضكىأ

 لبان» او مصملا يىلءةئيلا ماقتاعام مدع لاق ردك هلع ىلإ اهي'اةةالالها اوعد

 أ هلوق) --- رض تاس تاق هقد_ص كل د لعمأ هلع ءدبأ مة قداص هنأ هللا هاد

 | أىفلاقه فرلأا ونادر "لا نم هربت داو ل وقالنال وقام منال ف الملا ةياكلسو أ (فاك جا

 هرهأإ لق هنم دهر تاك تاو هلزامىف تح ن باج أول ث مي هبسةمامد رقوًاريصلا ف ناك ثارصاا

 أ : اذافىف كءاذهىؤر روءسملا و هدخرا حالما وعددا وم ىلع ةشيااهنماقاب
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 ٠ وأهم رض ٠ م ونهم اذا ىتحنالا رضعف أش ىلو السن ا نال ءانءمىف ا ٍْ

 مزليال هنارك ذا موهفاانا ل_صاخلاو ةيوهلاىثاو 2ط١قاذك هلامىف هسنءءادالاب بالا ٌ

 ١ مضعنكساو ةدامثلاىفديلاةراثاالاكتل مسه ن كلام معلا ىلءاكر دم ,مْفضاراَصَسا |١

 ِ لديام طارتشا هن وىوعدال صوص ظفا طا رمشارأ/(اهطرشوهلوق) هيصوو أهون هعم ٍ
 ىوعدلا عمستال دية دنا ر < ىوءدلا مصب نطأو أك ثا لاه ولف قتلا ورا ىلع ِك ||

  1هيدل رقا هلال لمدير ىذلا يملا ناواذكة باحة ناد وسع ذا نءةيزازيا!ىفانارار ةالاب |

  3عاش كثملاةماعو عد! ليقاذك هيلع فنار ةأو [ىلاذهنأر ةاهنالاهورا رقالاىوعدب أدب اوأ

 ىف فالتخالا لسن نءرحت دع ةالا ة.سالص مده ىوعدلا مدتال هنا ىلع ||
 ٠ || سلي هلوق) امدصىأ (ىوعءدلازاوج طرش ىأهلوق) رارقالالوأ انس فامسوةداهشل' ||
  2فدو>أمىذاقلا س ا#رود>وئثااكلدن ءحراشئشاا طرشناف ةثقانص هذ (ءاضلا ١

 ا فد رعت ىلعاماو ص اللا هلن هذ تءق»ةءااطم ءامئاررا الا ىقاهت رعثي-ىوعدإامووذم ع

 ٠ || دارملاو دوع_ساا وأ ةشقانملاهذهدرتالف ةعزاما ةلاسه_ف:ىلئلاةفاضا!مئانزنكللا ||

  5 1ا ةداهشااالو ىوعدلا مو -نالذا ناك دوأ ت»يفولو قف: ثءحه سول ل ب ىضذاقلا س :

 ّ ٠ لاما هبال ىوعدلا م_هءاسم”مصرالذ تاراثكنلات ا ىفن : الا هباونامآ ىضاقلا ىدي زوالا ْ

 _ ْ ىلاف(ههد> روم -وهلوق 2 هلثم اوراصم عاد قلطا اذافاودارا! ب اهعام-؛نذالا مول قاطب 1

 ْ ةَءَأدقو 00 .!ىواعالا فامه>ن وكن متاع نمديال و رصأا ١١ وهون و- راش |١

 نم ىهوأ ريس و ًارحات_. ديف نيعىفاةاطماك- اطمح رابلاى وعدل راف ى ىلا شالاع ع :

 | ان ههدحو كلام اق ةراجالا لمة هء:مءارمشلا ىدا اذاالاد_لا ىدو تاالاةريد-نمدبالف

 ٍ ا بصغلاىوءدؤقو الالاواّبان عرزلا ناكوأ هتمردِلا تاكنا عراز 1اس طرت_ثةوامهخ

 : نم ةعفشااوقاةسالا ىوعد ديال لسنا ليقع ..سلا ىو تالالا ةرمض> طرخشنالهءاع :

  1وهم همألا ضيقا |لدقو «م « مثلا أ ىعدل ع نأمدخ 0 وعئابلا ةرمضح

 ||| ا تدم لا ىلعو لك للا ىلءءاضق ءاءءاضقلاف لكم 6 نءا هه بصق . هثرولادج أو هدحو عناب

 قمم سيل4#ىدوملاو هردّف .ديؤف ضءء.ااناو هديل اانو ؛ عماجلا هد يقوأ ١ :

 ثاثاا ىلع دازاعهل ىد و مناك اذاالا ةياصولاوأ ةلك ولا تايثاف مصخو هاا نيدلا تاما |

 اا ثاأماء>او + ثراولاك وهشثراوالو :

 لجالىأ انئادوأ انوي دم تءاام 1 غىلع ملا ىلءنييدلا ىوعد ععستالو ىدوالو ثراون ْ

 تيمالميرغلاو هلىدوملاوىدولاو ثراولا ةهبسنلاتا.ئاىف مهللاو *« ةصصاقأ

 ىلعال فقولا ىو مى + ءدياك وعد هءقلجزلو ىدرةروغص ىلع فقو #3 تدملا ىلعوأ :

 ةرضح ىنك_:وه.اعىوعدلا دنع ىدأا ةريضح اطرتشت الو * صولا لءالىدولان ال ىدولا

0 
 يل -

 تيب

 وس رج هر 5 م نيرو خر ام سول

 هدر أل وااىوعءدد:ءةمالاو ىمعلا رمح طرت نالو هالو أ ىدولاهرمثاناةمعوأ اي ددضخعلا

 هاوع 00 :ةرضاحة ند ىل لاك وامصغوأاك الم_ساهءاعرر ب ى<ىلءىداواو»# 5

 د_:ءهرضح طرتشتوايصو ىضاقاا4 ب صالاوهيسصو وأد أعمىصا!ةرمضدن طرت و
 ن0
 2 1 ملا طرك -ثاال هنا جيدتلاوهسباعجدمؤأ يعدم ىومدلا -



 مو

 00101 ايس وده |ناك قرت ىلا: رص طرخكيدال ||
 ب 7 0 58 وا وع د ريئا الس بوو[ مولا اذه 6 ةرمشأس مع آ

 دنا ةريضاح دب ىل د | لاه نا بصغلاب وأ لال م الاءالامر وج ىبص ىلةىعداولىذاثلا |

 3 ةراشثالا ىلان وسانكد وهدلا و هلاعناردخاَو . ىمدلنالربغصلا رو دمس طرت د وذا رعد[

 |لام نم قهزالام م٠ ونأهنعىدر ري وتقلل نأ اذا قة وأ وأ هعمرم# ن 0

 ا انعدمربغصاا ناكها وسط رشىواعالا دنعرية_صا رض ني ,ءرخاتملا ضن رك دو رغدلا ا

 | قرك ذا حصه ىواعذلا دنع عضرلا لاسغطالا ةرمضح- طرت شال هنا يمص و هيلعغضدموأ |
 ىبّمنا ىراعدلا ذ_:ءىبصلا: ردح طرشي لا رات! ناءاواتفف ئااددشب دو طرضا |

 ا وهو روع ىدىلءل_جرعداولو قو رسال راغ سلا ماك عماج فو ْ

 انيعوأ انني دىدملا ناك اذا منيب لصةي لو مالسالا رك ذ داذك» ىمهاارو< ود طرق _كدال ٍْ

 !اذهةرشامعامباونيدلا ناك اذا هسانس أ ىف ىطانلارت ذوالوأ ىصولا اًذهةرسش اس نب الاندو أ
 روههلاىصل!لعىوعدلا عقواذا فاس كا ىذا بدا ىفو ىبدلا داضعا طرتشتال ىصولا
 ||| هملعهح ودل ريض ول هنال ىذالا بان ىلا ءراضدحا قدس هل سدلق ةسعدما نكيلاذا هملع ا

 | قمل ناك كالّتسالا هيلععدب وهو ةنل تناك ناو هلو تحصي ىذقبال لكدنول هنال نيه |
 || هراض- اق ةناكف هلا ةراثالا ىلا نوجات<دووشااو هلاعذاذ اوم ىدلانالءرادحا |
 | ناةمضقالا باك فو +.هلامن مهوب هنعىدوءئثئىصاامزلاذا تسهوأ هعمرس <نكلوأ ١

 6 ويلز ظرم ذ طرعش ندم... نءاذنام رعاشمز مسي رجالا ضهروط رمش ىواعالا ف ىددلا راطسا |

 نمىدملا ياطو دوى بدال نكيملاذا وكلذ فأن ممهئمو هيلع ىدم وأ امعدمريغصلا ناك ْ

 يملا ونيدلازيهظ ى ْداَقلا ىواتف ؤو«كلذىلا ىذاقلا هياجا ا.صو هع بدي : نأ ىضاتاا (ٌ

 ىدولا بطن دنءىملا ةرمضح طرغ..ثنوىوعذلا دذع عضرلا لاذ" لاو رد طرخشدال هنا ١

 | ناك والات كاذهأ نما امززعباشم نمو ةمشنالا باك و+ىواتماا فاذكعمملاةراثالل ||
 | برقأ لوالا ودمعي هطارت دانا كالو محملا سا دهااراذا طرق ثيدهملا ف ىلا ا

 0 رعاتلا هدا اي ىنش وتو زاخملا ماك عماج ىف و»# هأ هققااندم تأ ورا وهأاىلا ١

 نوذاملاىبصا|نأث ملل ١ وبأهمقلا رك ذو لوك:اابه-ءاعىذقب رتل رحاتلاد_.هلاوأ

 ارثدو 3 رد: دن وذاملا ىلا ىلع نيعال هنا يوائنلاىف ودا هن وانتااعد_:ءفناهسدإلا

 ظ | فام نوذاملا لقاعلا ىصلا ةمئاا ىف و هل اوك ىذقد ود نوذاملا بما فاك رداوناا ىف ْ

 أ ١ هةملخدا راق اممع هبىرك ءاادع وف ا.-ثعاننوذام ىبصةمملاولولا و هلوكح :ىذقد وأ

 | فاساذاىنا رصتلاكه يلع نيعالكردأ مى هوهو مادولد 2نعو كردي هم !١ءنيعالت ْ

 ظ || نيدىمدلا ىلع دا اذا دن غواره_:عمن وكي فاول هنأ ىلع لم ءاداذ وف هيلع نيعالل سأ م مث
 ||| و رمبكلا ةلزن كلذ فهم: راو «_ءاعنيدلاىنهةب لكد ”نأ وهةا4ىذاةااق مال غاا ركدأو

 | فاو نالوخاقلا باجل هراش ادد وكيالةت.ىدملل نةسحر اذار وعحناووصلا |
 ال ذوخأم هنال هراذحا 4كلالجسالا ه.1ءىدي ودون هلتاكولو هل وكيد سلع ىضةءال لك ؟ :وأ
 || نك مدعفهسءااةراثالا ىلا نات دووشااو هلاوقااذوتامنكي ل ناودلاءفان||
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 نا

 كرمغرام> ان مهل لاه نان (ةءلععدملا ةباجانهلوق ا دا ىلءدروهو م هدلاق ا وسلا ىلع

 صك ىحأ دقو هب ل هلا ىأثاطا سلا سها ىأ (هراسعا م رادلوق) هماع مكعالن ةاضقلا ند أ

 صايالع ىو عدلا هذهىلاةيسنلاب مكأسا نءىدملا راما ن نمل زءلىأ(هزعل اوق) هسنتاللف
 (ارا ' سم سا دوف ( صص#ة:'اًضةلاوهراذتأ ع ن*ىلعم ك.طان هءاضق صصخ هناكفناطاسأا |

 مزرل ه ع و ودع خا راب زلال دع بكا فالعاة هو تاق دلوق) دمت هءادقلا نأ نم

 .. هلا : :
 اهلاةبسن هرمي اذا !ام أ هلوق) اهله ريغ ىلع ىضةءالئأ (ةدح فءهلوق) ىدملاراستعا,لئاقلا فسو نأ

 ادكورتهلالهأ عم ىلع مك نأ ىلع ىي:طا فو دةو ىأ ) ملا ناو ىاحرمصملا ناك اهو

 لك ناك ازا و ماك : رهاظلاو قا: :اذيق (دحاو سامى هلق ل ىلع لو نكو# س سالف وتو ىذاشلا
 ةيح ىو ا 0 0 0 اف الولف رصف اولق ماكل ا6ةيالول موخت ىلع راما نالوا
 تي 2 ضاع "ل »؟دوساو لك صص# ل ىأ (ةدحا وةيالولا دهلوق) اهموع اهداعا عن ز و نس أناك-

 قيل 0 دح أن اكولو ىدملار اعاد, وهوى“ دقملا مالكه يطعي|ماذه (قاا بحاصنا انهلوق)
 ب الولا 0 فاو 3 ءافرهظتالذا هلوقب قباسا هلءلعت ن ءىلوأ نمل ءلوعاادهو لعق دخا ماسلا
 ل د سأل قناوادهوغر 1 :ءااردلا فح راشاا لاه ط هماع ىدمللاو أى دمالةريعأ |نوك

 اعل 7 الفةدحا هلوق) ها قاوااىلاعت هللا وهماعىدمالف هلظ لاق املا مضنا تا هئانمو رلاىلاومضعأ]
 زم نو ٠ اف فالف ملال وةءلوقاما مدقدقو ةمهاملا٠ نس نكرلا هنا قا ةفاضا ىوعدلا ىأ ( اهتكرو
 . "0 قطابحا|مونإ ||| توكمىذاقلا د:ءهنوك نمو هلعلا دلا لوقلا نمو هسفنىلا قاس ةفاض ا نه ةك ص ىسهف
 مابا شءاهىاعفع اقف ني ثنك رلا نوكسف هدح رصمساك طرمش ىذا اد#:ءاهنوكنا لمت < و الث امناكرأ
 ”لسسو وية لوتلااعاز طةفلولدملا وهن تس رانا حراد ١١ مالكر هاطودهلولدمو لوقا

 (ىد وو لك وكهلوق) لم أ ءاف مالك قد د عقر أمارم كو ة.هاسأا ص راادارا تو كيقهتلا

 ىعي ذة هلال عازتاا دنع ىوعد ىم-تامنا جلا عاوتلادنءهلوق) مل ولك رك ىلوال

 ٠ ”هراحمدلا(ب ا تسلا اف ةملاسلادنعاذك وامعدمى عاالت هّمع عا غلا عاطقا وهعمحت ويثد هبامأ امعدم

 (عاخ ادم وول 1 : ريدظت و ها اع رشال غلى وعدا مناف ةملا ملا ةهلاحوذاضالا 3 رد :رصأ !قلاق ع رس قوعد

 ىدملا ةنامإب 3 1 طو رمش دا! قرعلاا ىف -تدأ(اهادأددلوق) ّىَح باطهيدصة:هلوقد عقب زازب “أ نءمدقتام

 الو(نيءلال فاعلا هلو هلوق طورمدل 1ىوخلا ماقثو

 ىل>اهاىتاظت نمنامء 5 + ةوعد طئارش تم ايلاطاا هم 5
 اليرسةلا »علان مكس ساكو + ضقانن ءاندناو مصخ ةريضخل
 العلا ل ماد ىلقعلا و هناكماو * هن ىدملا ةمواعءًءازكح

 الكم طذلا هرامعدت همازلاو د اهطورش نهد تأ كالا

 5 ,زامع رب ا..5 ها ومدرستالا وذامنز 375 لنا وىأ(الا دد]وق)امبصنب ءلاولو أ (ابي سولو هلوق) ٍ

 لئاعلا بدلا نأ جاي 9 نك دوغ كاو أ ةمالل_هلا لقت 30 (* عفخلاو مد !|نيبةرب ادلا

 لامؤىصدولاو ىبدلا لام بالا فاه سالو ل وكس خانه اعوذ 1و دو ف1 -1ه] | توذأملا

 لح قممان ابونا +دوقلص بأ دآم ١ءيدا اذاالا ف قولا لاف ىلوالاالو ميتيلا

 ا روع ىف ءىداولب هضالر ات ىلاعت هللا ءاد نا 0

 ط1 ]| |0000

0 

 -- 9 دم دعتعد مروج را



 ظ 000 ظ 0
 نادوفو هم و مشل ئ ذم ى زمانا وىال "للعلا تنك ث ثءح هنارك د ةوةمشأنانذ دهاا

 انضش لاه كر هظي ىذلا وهو ها هلعلا عمر“ ادم اديك تاق اذ هضيالاهل عفا دهيلعى ءدملا

 هدهرخ ( لصاطساىف رك زئىذلاوهودارملاهل رهاب لهنا هاظااودب ودب هوب هدرا تاه: 5- ١

 ةمالءااهماعىثدمو فئدملا ط»نعح زاشلا هلدنام هل سااهذه قر ركل (ل وقأو)ةرارعلا

 ىدملا ناكلتريعلا ناد لوقت ريتعت نم.ورت ذامن أ ءل كاحودوء«سااوبأ هنع هلةن اك ىمدقملا
 طذ هنا لهأ ىلع مكانا نملك ا و "ل تىفاح ملك نامضاه ناك اذاامث وهامعا هملع

 دارافداءلا ل_هأ نمر الاو ركسعءلا لهأ ن ءام_هدح تاك ولاذكو ىدامعلالوقل. .أدن

 ىدت :طاربغىلءر كسءلا ىذاةاةءالوالواذه ىلءو يقر ملا تالا د همداغ تأ ىَر كلا

 ريس ندى ىلع م كطانان ودأمام ملك تاك اذاامأ كل ذ ىلءمذاو لءاد هبالوالوةلوقث

 فيد ولاحأ ل وةىلع لد ودنا ىجبامتأام زةاضةىفاك مهريغو ىاحو ىاشو ىرمه هن هدءادع 0 يقل

 ىأد :ءاوملطمةةم وصخ اهل ىذلا وهىدملا نا ىأهملع ىعدملاو ىدملا في روما هنقفاوا ب. * اي لولا 0

 ىفاك :_.هبرالا يهاذملا ف ةاضقاادد_هتول هنأ ن مرصلا فاما هبوالهتأرهظ هيودارأ ضاق || م-علافاوأ_| 0
 ل وقأ)ا رارهت دف أ هنو لاق امهما 2 نه ىذاقأ نكي ثيحو اء ىدمالرامانافتر هاقاإإ| تاظاسلا م 3 6
 هي دسو رهملا كالاملاٌةاَصة ناىدامعأاد وعسلاى أ ىلا ءالة:ءالعلا ضدد طع : تير دقو 0 دما

 مشو ذ دو حراش ثااه-ءلاراشاو ها هيلع ىدملا ب هذم فال ىلع كلا نءنوءوذغ

 كالءال نيلح ردلاة.-انءاضقضون وقد را زي اهاضق ىف لا مالكدعب ناك اس لا انعاشمخ وم

 رمهطظ مامالا لاف. هدا ودالءاضةلانام تم لكدر نا ىلءنيلجردلقولو ءاضتا امهدحأ
 ةيالولا تا ل-ه2ذ ها درفتلاءالعو ناطاشلا يئانىذاةاانالز رد نأ جند نيدلا
 ىفا وناك ناو هلع عدمألت رعلا وحمص ىذا ةلادزف ردد هل < ىف داو لك رثك ف نيم-ضاسةلو)

 : نا وم_هدحأ راش ىف:دئافالذد ردت لد كان تي دعا وسأا ىلع دحأ و ل2

 | همها نمت وأ ”هل_2 ىفدحاو لكزعي قرقرهظز الفد حو زاحد رفحلاب قحاو لك صحأ

 | ةريسعلاو 3 وتدعي رك ذيذاهملعناكو ها 0 ,هقالظا ىلءسدا فذدملا
 | مالارذصن تحادجلا ىلا. هت هترد+ و تأ ىلع لد !!هذ-_هئمعار ما عضتادق قو ىدمأل

 : هظفح أف هءاع ىعدمألةريعأا ثا ن هوم ةدالأ نء هللا فام ىلع ل هعلادت الاىناطل سلا

 1 ىبأل وةىلعل» وهما عشر ل ةنارك ذو مدة ا ةمالعلا هدر( ارا سه تدتةأ هب دهلوق) مال او

 1 ةقوهشملا خسنلا نافالوأامأ ميهصريغ نارك ذوه.اعىدملاو ىدملافي رعتد-ةفاوأ فس 0

 ||| نيمعادتاا نهالكت أن ههدءقام ىلع لب ها وةةهياعب وءاعدا ىذلا قالطالا ىلع زازملا نم
 ١ اهالطا هن د رب دهن ىلعو ةمد هما هبرأع ع نمتاعام ها 2 ىذاه دنعذك اغاس ماطإ

 ١ قلي هوصخمال وئدلا نافامدري_غوةتالناو# وهن ؛دامغلا ىف هنح مهما -هءقَدأا ىلعل و رفا

 ١ هواضق مصةدلب ىذا دعنا هرغممتخا نيل وصلا عماجىف لاه اذهاوتلحنا كالتي وأد دلما

 ٍْ لكى مومعل ا ىلعم 5 ايا ض وفي ةاضتلا نالا ذه ىلا جاتكالو(لوقأ) مكفأا ل. ه «ىلع
 || فاؤااهرك ذىذلاوهوءانرك ذاك اهبءاضلا اولَوىتلاءانرغلا ن .ولوموتب رقوأ مهدلي فوه نم
 مّيالواتامز ف بهاذملا:|ذةنالةيالولا موع ىف ىأ )م ولا ىلهلوق) رسل دعب

 تب 4



 كل
 |١ ىلاءلاو روضلا نودىلامدألةريعلاذاءاك دةدح وهقفىلا حام ات زيمقلا نا ريغ مص |دهو

 ىدااذا عدوا اك نهم زاكتناوهو ىوعالاةروطق سخان هدول مالكا ثالو

 ىحاقلا هةاذعاذ هاو ىنهمنامذأ ابوح وأ رك.ةموقر ود عدم هتافاوك اله وأ ةعيدولاءادأ

 ٌْ اد نيولا نال هدرهناه_ةاعالو نا:ذالوهدرهمزلب الهنااهك اله وأة سعب دولاددىدا اذا

 || هتفااغ؟سيتلمىأ (هفال_ذهلءىعدملاو غلوق) ةبلاليثرسشلا فاك ىنئااىلءنوكت
 || ىلا سهةلا لاك ىوح عمق رفاذهواهك رئاذاةءوسألا ىقعربص لك رم, الل رئاذا نموهو

 ميةءااة مودا ىلعىضاقلا هريسجأ اذااهف نعم هسماعى عد مهنا ميتءلا ىصون لك ثوالف
 كأ(هفالذع 20 000 لءقو امهينعاشاا فال_ءحاىلا ةراشا فد رعتلا ىذتتاعل دعوكلذادونر ءاغاو

 ةداءلاىولز| 1 1 9 ىعدملا ل ءقو هءاعورمغل قال ثان رين مهملع ىعدم اوءريغىلعه قع 0
3 . 

 تامل 0 قصسيال مىعدملال.ةو ها رهاظلاب ل زن مهبلع ىعدملاورهاظلا ف الش ست
 قايل ف دعوا ىو | || فيرعتاذ هوتلق دءلا ىذك ةخالبهلوقب قست نمهتملع ا
 3 ةاضقاا ولو ا ا نام_ضاهتةدابلا ىفولذ هوق) فئمملا هناع ىشمىذلا همقرك ذام مدأو زود سمك م -8

 ىلع ةسعنرالا و 7 1 نءنالىوعدلا ل_صأىف مبادل اشو ةرسزوآوصو م أ( ل2 ىلك

 رهاذإا 7 هإوق وقر اال ع ل يو 0 7 ىعد ارامخلاف ءاقلا لدي واولاد يذل | «قو عظدال 3 ةالاو هيدي نعي ى لب
 , مد نافل افك أمت رامعوةد زازيأا دا .ءهرك دام سنا( هزار ارب ير هب هيدجت نعول

 || ىوتقاا هبلعو د دئعه بلع يعد مالراسمللاف ضاق ىلا ي هذ! نا !م_مئمدصاو لكبلط
 || ىلء ن2 ىف امهئمدساو لك نا. ضاق ةدا ءااىف ناكولو لاك ةمئاسللا ن نءاذه لبق نأ اىفو ها

 | نأدب ارب ىب ءعدااو ىرخأ "هل نهر "لاو :2نمامهدح َنلِسرْنِب ةمودللا تءقوفةدح

 ١ ناكل ةرمعا نأ ميصأاود#وف سوي وبوب ايف تئامخ اكل ةىابرخ ّح "الا وه: ىذاقىلا هعداخع

 | طم ها قهالعو ما ةدلماالهأ ن مرحالاو ر ك..هلا لهأ ن مام هد أناكولا ذكو هملع ى عدا

 ْ نا لوتيد_«وهمضاق ريسةهف ةمو خالى ثم ى ءداانال ويت سونانأ نان و ردا قاك

 ا ىلاع:هللا هود رفش ولأ 00 ىل“ رلا لاه أك ل_ءلعملا ناس و ها اهل عقاد هماعى ءدأا

 أ هاشناءاث ناودتاغ ىذاق دنعةموصائ اكناءاشنا رضمفْئش:موهفلرت كرتاذا ىعدللا
 ْ بالطب ؛عقادلا ودل عفا دهسا“ ءدملا لو ةيىلاهثهق هجر ادهم نأو همه "ل2 ىذاه دنع

 1 : رد تعتو ةم تود نع تدنث ةسمو رآ هانا نم ىلا هداف هةمد ةء| ربل مالا ودق 4م داس

 ' نءعفدلادبرب ربةنالىلوأ هرايدعاو هملاوظت أم ه-:ءذؤادان نكح ,لامت ايت ادعت و

 ١ نم رظناانىلوأ ةمالسلا بلطن موةيلاطاان حالا هيلع بح 0 ربهبودتخو ةسسقت

 ٍْ هاد قتلا نه ةسناللا ىفامىلءةيزا زءلاةدامعح راشلا لوناسا و لءان' اهدشباط

 |١ ىبلا هت تضف نآدمقي ىوامنلا باص أت ارامءلكو هلك اذه شمل فين_هللهلاقانا
 ٍ "لى ضاق لكن اضاف: داءا| فنا كس اذا اهفدهعو ف سوي ىنأ نيب فال لا اهي عقو

 ٍ هاوعدىف ى ءدملا ريتعبف ءاو سلا ىلع دحاوربسم ىلع ةاضتاوأنيبضاقا ذي الولا تناك اذا امأو ]

 ١ هسماع ىعددملا وأ ىعدملل رم علا نوك ىفةدئافر جاظتالذا .دارآ ضاق ضاق :ءىوعءدلاهلذأ

 أ | ذهن ا ىعداو ىلءرلاريخلا هدرو ىهتنا طرف ا بحاص ل ماعتن ءءانعدقاماذهةدعا ده ول
 ا
5 

 ا
7 



 ماب

 دوو لق ضرعتلا ىوعده:مىذاقلاكلذ عاممدعرهظيامفدتدئاف(لوقأ) ها كلذب
 ْ لب قجرعغب ن وكن نأ نص رءتاادبرأن ان . لنابراة مم نص رغمأا وعازنلانألعا و ههم لا

 ظ | ىوعد فال+د]وق) رهاطق رفا اق دد وجو مه ودي د1 سعد وك نأ عا ازاادبرأ و ةيذأدر

 ظ ىوعدىلء ىرياذد لود و هو ىذاةلل صخشب أب نأ هدم هريْغ ور (عازتلاع طق

 | هع وعسصريعى وءدلامذهو .موربغاذه وءاربالا هس5 :ىلَع دهشبالا وهنسماف د هناك ناف

 ظ هاد + عارم |! عطقب ىو عدلان ءقي اذهل ىراك ل ع .-رصل اى لاك «كرت كرئاذانهعدمانال

 ّىراه:رامعف هت ارىذلا وها ذز قاطانالك وعدلا ىلع عدملارب ريكال باح اق هرغ-غ ن نيبو

 ةبلاطصو ٌق-هملعدل نكن اه: 9 وهند هب عا ملا عطقي هيأ رخآ ىلع ص ىدا اذا لكمة نا دهلا

 َّق ةوةحلا ئمامش هيلع قتال هنا هيلعد عشب ق-هءاعهل ساناكن او هااطدو هيعدب

 قدي نأ اع بج ال ناجا المآ عدلان هى وعدلا هذه عمست ل ه:تاسبلطلا و ىراعالاو

 | ىأ ةحا مارش حراشلا اهانعىج ٍجااىهو ها هكرتءاثناوهءاطءاش نادل ولا نالهماع
 ا ل اوقب كالذ نال تاء ض رهملا عئدك وع 0 وةيادهاا راف ن ئبالا حارس ىو

 هاوعد ىلع هل ةندمال وهدي وهلا مما ىعدبا ل لبد واهل دمذت ةنمااءذه وىدبو و ضرالا.ن_ه

 |ىوعدأانا اذف عافت عد 6 ارو دهلوق) هنوددد وذف أ تأ ىلالذ ضر تءالذأدب راق

 ديرأى لاا اذ_هل وين "اكىد ودولا ىصالا راسا درأن اف قد بأ هيد صقي ل وء.ةملوق

 ناوهسقن قد -نءهعفدوأ داز رمق ص روملا عسفدك وءدىوءدلا عا ولأن هقاىلا هأسن نأ

 ىتاليلامقدلق-الادهل دقو وهوى ذءلا نمومدةةاموهو ىدوجولا نممعأق ملاب دارأ

 نعوغتسنف ىدعهذكأ د قد-دص 2 و ىقدحريغد ىل رض 2- الن بلطأو د ل انوذىنأ تأ

 ىلا حادمت عفدلا ىدعلا لمةمالف ( ىدوجولا مالا هلوق) هدرا وقى هوددأ كا ءزه

 نالامدع سدأعأ دلا نقرا .ءءالا لوم امدملاىدار ااوىوعدلاه, رعتفهلاعدال هندان رز

 ةرتوهود قلااذهن عام رعتلا فىغتسيفى أ(دمقلا اذهل هإوق)ط ةعانملا ن نعهيفكه يدار رملا
 ىلا حل لوق وش نا ُح ةوالا ,من فيان :طادعي لصفلا ولاسدالا هيد هق لصق هلاذ هعند 1

 لقا هيئالث نال دتمولصأ كت دب دا ع نءلعاف .مأ(ملاىدملا ده]وق )هعفدوأ ةدادز امر

 ىفكلذكو ىد اراصن لادلا فلادلا تهد أوالاد'اتل ١تدلق وىدتاراصةلاعتنالا باءىلا

 ةسومهأان ماممالسسكءةلوالادءاتلا تادي أ اناوردصملاورمالاو عراضملا نمتافرمهتل با

 باغاللهلاىدملا ودل وةناك انا( * فمهضا!ىلا ل وك الى وتالاقتر وهلا ملا دلاو و

 الوازةماذه ناكاإوالوق وةنيع زانماا نمهلوقب ربل قلتم ر ررك اال هق نوع راددملا و 0

 اذا هنادصتد وانك لاه هآ لد .هلا زى قطا فاوت وشب هعزرت-ا ثح املا ىف ني د
 هج رخاىلا اة حاف كلا كرئاذا هنا عمعدمهءلعو واطر هنافامهدحأر ةالظإ اناكو ' راضت

 بااطلاو ايعدمىعس ألا باطن !لصاخلاو دوعسااونأ ها الوقنيءزاستاان 4+ وب

 نمدلوق) هيلعامإ- 00 - كرتاا هنهىاتالهماع ىدملا وهب ولالا و هاض رعمبال كرئاذا

 اذهو (لوقأ) ىئءع هياعل سالك رئاذاقل باطلا و-نالاماعرب مالكأ ( كرتكرئاذا

 مس يي ممم ا قاد اس عملا ع سم . الا و ركسمملا وهدبلع ىدملا ل ةىلمالا ف دش لاه وهمفىلءقامن 5

0 



 فقل

 طنا قدر اك :اومد بتك باغلا رهان ا 8 عدلا كولو ا

 دارأو ري َر < مك الا ىديزيبالا ةداهمشلا ال ودى معمستال_ذىأ(ىذاةاادن ءهإ |وق) ها ءاوعد

 هب زو اوف ىذاقلاكم 1 .لا نو كسه, نأ ىئبنبو (لوقأ) ف أ, امكهري-غ جرش مزمل | لولا 1

 ىلاه كاملا لعد رشفح راشلاه_ءاعدبو ا اىفاك طرمم هئاف هطورمشا مكفأا

 قلاب مشل مزاي هنالك 1ذكمكهلانوكينأ يي ولاق ىضاسةا ارك ذن اد هب ةماالل ءرعشل |
 مكحاعأل عنراذا مكلا مكس ذاغ ب ناالا ىناطا أ !ىعالا ردم د(لوقأ و) ها هصانعو

 بلط هيدص#:هلوق) ةءادعلا ماك-الا هلة نمءاضَدلا باك ىفاكمذغن اةفاومناكو ىعرشلا |
 ىروعدهّدع حب رذنن وبدلا وناءعءالاى وعدي صاخ فن رعتلااذ» هريغل ,ةموله هىأ (قح

 ىدملا بناحن هن ا دعنا ىددسعا 8ع دو رع هعءا ربالا ون الاءاشا

 ءاقد ءالافاهلا ثانى اللا وبدلا نأ مسعا داخل اوى وعدن سن ىأى وعدلا عسفدإ هيلع

 1 .ةن ةسزانملالاحذنادسقيق و-باطهلوقو ها قمل: ىوعد“ا ريالا وندى وعد

 وهلوة:لحر هلقز نع هير زازيلا فامدرم. ظاواعرشال هع ى وءدامئافةاا سا لاحد _ذاضالا

 ومنع زايَمَدعْنأك نا و ممهسفناءد_كبماعداولذ ه.ةنمصي الع زانملاؤه سدأ وجلس 0

 كلما امارقان وكيال ل مالا هبا دد ىلع 8 هيالهسةنا كل ذدهءاعد اولقع زائما كلل ارا ركا 0

 هاوعددمذ سداوالوأ عزا ةمالارارق رة ةيزازبلا مالك(لوقأ) رع طها هل

 هيله هياالاال و.قمال اوةتناك نا وامناف(ةداوعشلا ح رخد]وق) ةملاسملا ةلاس سقت كمل |

 قا.ةكشالا نع فو رهتلا ىلءدرو اورارقالا اذكو ىأ ( رارقالا ودلوق) مغاوستالا

 ياط هيدا ارملا تاق باطلا, ج رح هفان بددحأ و ريغأا ل_,قق- باط هيد ل وء.ةمل اوةمناق
 هسقن قو- ءمهألا عسفدىأ (ه«ىئد :أهإوق) طه و وى وعذأا طظفاب ناك ام وهوصاخأا

 1 ةراثاةم هد  ونملا وأن قطع و ها دودحلا ىلعق: :طخمل ةده## ى وعدد_«.دطاقىنافاملاداز

 لحد هإوق لوق) فد زعثلا ىو ؟لامدان ضارتعا ال ةلامدالا هيد_صقااو ناعوت ولك وعالا نأىلا

 0 هرب ,وهديؤامئااضراامهئملك 5 دينأ اودودعتد وأهل ودب ىأ(ض رعملا عف عهد ىوعد

 دعبالا لقال هدد لا وهدى اهماة شما تدثأ |ثمح 1 - الام رعت 1 عفدا.عدم ناكفءا وءدىلع

 مع وءدن | ىلعىك ودم اودب 31 زماا لاق ضرعدلا عدى وعدت _هكأن هذ ى وعدلا ةدك

 ىذقن الىدنو لوةد لك نالح راجع دبي ص رأ رمغصلا عماسللا فرك ذ هنأذ ةدوعص ض رعتلا

 هلىذت داانامهدسأن .ٍه رب و و هيدل ىذة٠الرخ ب "ال دلانامهد _تأر 5 ول راببتادلا ولدملاب

 مد_هاذع وعم ضرع عقد ىوعدنأ ىلءلددماا ىف هلا رم مصخ ىلع ماه ةيال داب ١

 اننال_ةنا ل اوةينأ هلوقب ى واطءطلا اهروصنك-اىّتجرلا هدافا ها رخ 0 1

 ل ضرعتلا نع ىذاقلاءاهنمذ عما هئاق ضزعتاا عفديهمااطاو ق-ريغياذك ىىل ضرعتي |
 ىوجلا لاه ها اهبضرعت ةكدجواذاف ضرعتلا نءعونموهذاة دال مادا قكريغأا ١

 عمو ض ره عقداك :وعءدوىذاقلا خمسا ذا مقدد رمد _:ءعق وهنالءالّضلا ضءب نءال_ةانإ

 هيدا قوءلع ىذقلان هدم ومعدل ءئامهدم'"اضقن وكب لهاه دعب هم_طراعم نءممألا

 4 1: 2 ح رص نمرأ لو هءف:دئافىافاعنام نكي لاذاو هتصنت رهظاعنامناكن افالمااهيفعراتتملا



 لك ولا لعبا ميدقت هلاك والامقعملزهأان وك ىذ:ةاانىأة م ودا مدام قال ه

 نه

 هي .ءدياعفوريغ ما لا قال هسفنن م نايا ىنفنيمالال وقل اولا نال لاضرالا ل_هكولا

 ىفام“ هد د ا ىلعرم 2 لك وما نوب دااوهو مهلتاة هلي د'اقي فنيداا دول اوقلوةلانأك اذاو

 | مث هنءا رب هلوةلوقلاو نما هلالؤبكو || ىلءع و-رال و ادلاق- ّط وةسمد-ءله مذ

 طةسورهظلك-:ناوهطيقرهظرمل فاسناف هةاس لك وأاقدصو بلاطأا هيدك نا لكوملا
 ةدايزب ط ةعيدواا ىف لاقي ل.صفتا !نمنيدلا فرت ذام ل: هول.كوا فاح سكعناوه_ةد

 فصخلاب امهم حلاسي هم عاضق كلل ها سيل عم سمان ةلالدلاذْس أ ىأ ( حلاَض .ةولد هإوق)
 بر نعذالا و نعءددال ض.ةلاىكلاملا هن ذأ نا ضدي د نقد -ضاأ لاه هق_كلالدلا ن مق

 رهاطااو عاملا ىلا عقدلا ىفالوسر نكي : لام لالدلا ىلع عمسري ىرتث ما نهذناف هاا أ عا !/

 || مىلالسرمشال_.امعولا حرمت ىف ادك هنع ى-موأ ضيقا فن ذا هذمل ص امريغفا هنا
 نءال_.كوثاك عسل بوثلا عقدولامأ ىرتشملاو عئال!نيب طسو لالدىفا ذهن هكدا
 همولالو عئابا اذا 0 هل ملا ض.ةناكو هسيلادقملاةوقحتءدرودكلام

 مظعلا هللا رفغمسأ و

 «( ىوعالاب اك )©

 ىوعالا ىهاعرم ةموصخلا نأ هلاهتيساةمهسوو همءةمومملا.ةلاك ولا نءىوعدلا ترخاّ
 هلوق) لامجالا دعب لمصمم لسة نمةموصالاب ةلاكول اد_هداهرك ةناكفاهتعبازؤطاو

 دازب ةداهشاا جارخا دي رن اف مءالاءا رعتنوكي نأالا ةداوشلا! ىل_هثدهرهاط (مالوذ

 هل رعئالو ىوج هلاسمال وةعزان عدس ع نماكأ( . مع ىلع ق>ناعا هلوق)هسفنا

 ىلءقاطتو هئممعأى وعدلاو يدا نملاءةةاوهوءاعدالارد_طدااوه سد: ق>- نع عفدلا ىلا

 ةوعدلاوه:هثادءارسسكلا وت انةواعدلا وةوعالاادكونالفاالاةي نأ ىه وبرطاىوعد

 ىوعدا!ل قو ط بسنا١ قرسسكلان و مذتو ماعطلاىلاءاعدلاو فا او: راااضي عقلا

 دلة فعال نمل راع ىدملا مسساأالا ب را ءىلءىشأابادعا ناسسنالا هيدا :لوقةغالا قف

 اع و,و«داهد عب وةَمَِملا ةماعلا لوقا عقم هموسل ىغخاقلا ناقة هلن ل وأن ا الوف قرعلا

 لوسراند.-ةريض+ لاةءالو اهتاثا عزم هنالدومنلا يدم بادكلا ةايسللاةيواءدمال

 أةغا ىفغ(ثدن اتالاهفلأ دهلوق)ةز ,كلاراجتيث ادق هنالت ويناا ىدملسو هلع ىلاعتهللا ىله هللا

 معضم لاه (ملاحامصملا فم 0 اهإوق) ) جاءهم ءاتلاناهشو ود مفعل وبرع ءأا 0-8

 اروسكمالانو لا ومسمالكنمموهةماوهولوأسكلا

 ف.ةذأا ترث ارث درعا نال ىلوأ و عفااه-مذ»:لاق و هءاعءساةرالع ومس هناف هدذامأو

 ما ألا فل ىلع ةلئذاح وأو ق) ح ىوامقلاوى واعداا قىأ (اممادلوق) 2 تهد

 عب مدو» ام اهريكح»ب هلوقد_هب اهكقو ظفا طقاسهنارهاذنااو درفا !امملع دب يلا ىأ
 الذ جلا ةظذاعاضي أ اهدققن حامصملا بحاصم نحال اد وأ 1حامملا و ةيلالث رمش ا ةرامع

 نيفادا يت هناك ىكسفالاو ه.اعردقنا!ىأ 2 1 رو ثد هأق) ل طقس
 6 سصصُُْْماسهل ل ل ا ا 0 0 3 ااا © “741050599494457

 و
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 هدا هولا حرش ىف مشل نسا ةمال علا لاق زوال قاكلا فو راحو ريغن هةعاشؤال 5 ْ

 كايف حب نالفنم ؛هإفزا 2 نمناتيآرو مالا ءا اورق ذ ذاق تامان اذاوأ 1

 مامالا لاق ادت عاب ىلا دم لاك ىلا ماب روف رادار هأ 9 ا

 ل.ةول طاب ىس هنا اد لاق نما ضمد ىو عملا دهن رمل ستلا نعام 0 هرعأو |
 عاب ولاذكودرت د ناولالا وكله نانُملا نصت لس وا ىدح خت! ف سولا ول ولأ لاق ودهم ةشح وأ ٍ

 لق عاش نم حلا ض.ة وف ى -ع.ااز ءءامن معا هاكو د -ناذتا فو ا مياسقلاأ ن نءءاهنع '

 لاه 4  عيورتإم هلي د م قرت ا 7 نم عملا درست ى -ال- طاب عسسل ناك ع بببلا لونغ ض5 5 ا

 هناللاه عم ازاج هذا اف دلا كن 6 ودعد وادق اا عب وهعب لاق ولا ماع ره هى المت رمسأا ١

 ل وقفالخع : هر ودم ناك هد_هيدلا1ت سَ واد_ةنلاعب :ودل وتمت اةاطمناك عسبلابمأ 3 ْ

 ْر روعالةة.سنلانعا رد_ةنلابالا عب ,: لاه ولك ةئيت هعس الف همفدمق هناقدل الن عب د_ةذاان 1

 هريغفف زاعاذك قوقل ل .هبلاقولا ده الثلةنوهريغازوال نال ا عدلاقواو !

 ل فالفلا اذواوهريغلالو همغفزوع الو تح ٌدوءىفالاو أدي زلالا هعمت ال لاه ولو هرعؤاو د

 (زوعاولا# هلوق) ليكولا ىأ (هنلاخخ هلوق) ها فالانا هفامترك ذتامئالاولاهة غصت
 صك هقااح الو هيف دق افا ةاطم ناك عرس دنأأب صا هنال لاا ىا ممْنلا للك والئأ :

 0 آو لم سيلدلا ل عبو هعبو هقئلانعب وهءدهلوقن!لصاخلاو ْ

 ىلع طرمك جملكوملان ا اسف علت نيا طباصلا و تاءامدلا1 عبد _ةقلابدل وةادكو[

 لكنماراضن او اًةاطم هطرم ةاعارض بد هدو لكن ماعذأن ناك ناه.ةوطظانر اطرشىل.كولا

 بدع ىئذلا 1 !ناه حو ساراس -ونماعفانناكناو اةلطم هناعا ص بماله بسو ْ

 هلوق) تثةدنااههح ارفمدةتاسم* كلذ هل مأانرك دودداعا هم بالهدك و: ناو هناعا سه

 لاة:نال. أ قى 3 ضقالاق والام رخاىلا عئداب ,ر وص(مدةملل-كواال وقى مفدلا ف و

 ناعذأ|٠ نءهسةنةءارب ىف له هكولا لوق زوةاافا.ت ضي نئادلا لاهو تءذقو تل هقروءاملا

 هنأ اه نيدءاضتقاد:ىحأوأ ب !اطال عقدي للاملاهملا عقددت و ص ٠ الا ةا لاحق ناكءا و

 تاق نمعي او نيدلا ضب لكر ولانيبق رفال وع <الات ومدمننأك وأهعر ةأوعقدي وأ هسولا ا

 مو 8 مدى 4لوةااوسااطأ أ ىلهىرمسال ونيسمأ هال هنا لات اذا وةل رقلا :

 لوق لع ف آءدغ هلوقى هءمو نيدلا برلوةاذك وة ىءماذ_هوهسق-ءاًضق ىلع 2

 نئادلا و ط وةسقالطقفهنا 7 اق-ىف نك ضدءقام هنا نئادلا ل وةىلع و _ةدام هنا لكوملا

 برلوتادك هلوةىقءماض»أ ادهو لكومأ ان ءهّسد طق دالو ٌص.قامهناهلوةلوةااناكىّت-

 طوةسمدصف ليكولاو لكوملالوةىلءمدةمهلوةىئءي(نيدلا بر لوقا ذك هلق ) خللا نيدلا
 ىلبهياعنيسمءالالوقذافنمدعلهنتادىلا عفدلا لعرب لكوملا نعد (مهاناو هلوق) هقح

 نيمأ هنال ؛ هسةنو؟أ ارب فىأمدةملمكو ؟والوقهلوةف طن سا ةءاربف هلوقل ا ما ١

 || اديع هلا عفدولوريمكلا عمالا حرسثزي بولا فو عام الا: ز زوجيال هنا حصالا ىدترمسلا

 0 هبأأ ا هنفحلو موودعفىانيدلابرلوناذكةوقو «- هايف نءناسءذأ اى



 نخل
 5522222222 ب7777 ب77

 نمُك 06 ةئامدنا نمت 0 اول 00 (ماطفعاب 1 هاوق)

 لوالاوةرمدعوهو (هملع ننام ءوةءامردة.الاد] :لوق ):ءارملا قالطا ىلء اداه عا (ءاضق لك- ١

 لاقى الث رمشلا لاف ( هنوب دا لاه ه]وق 9( ادع 2 اذهرك دةيسا:ءامرظناو ثاممءارك ذ
 ىلامهسلا ةدافازك كللاقوأ ليت 0 نءوأ ازكةءالع كءاحن 0 ثوبدمال

 ع نكيلامةدهعلا ن ح رحال وكيد عقدلاب ر وماما نهذثل وهجملل هال. 7 ودا حضن

 ضد أهدلعب ناسنال لاه ولام أ ال» كوريه دال ل والالوةلاهنأدار 1ا١نا لت ض: .ةاانهتيهداناسا

 بر عدل :تو.ثىلا جام 2 نكلوأل .؟وراصك قد ْطَد_ءالعءرمص:>ضدقاو تالذنيد

 لولو (هنلا مقدلانأربت الفل ووملك و هنال لوقا وتورم: ضءةدرععتءثالولالا ||| ةرخ الافأموءان: ب :

 تاطةءاملا ىلا ازاع ىريب ةمال_هلا كلب اد وسرر ع نازاو نإ تك. اهىود هما عئدب هنا مهود امر دةءالا ِش

 عزل: م1 ىلا ىدؤت :ث-افةلاهل اتناك اذالوهجلا ىلا كَ ولة مدع ىلثو لامه تالا 1
 تناك !ذااهأ

 وأ ها راج ناك عااد ميافز اح ومن نيلج رلا نيدهد_- ا هعاننإ د.ءكالاملاه اذا اك ةرمسز ةءالل 1 000

 دجو لئلا لد الا يف تاك ع 1 ةمنقلا ىف لل اهزه رك ذدقو هامئالا ةمشاح ف دوعسلا كتل 01

 -!نمدواادك
 ٠ هببلاعفداؤازكع *0لامتو ٍ:

 وهج ليكون هال هب ل

 فو هيلا عقدا 50

 ناراذاك ةمالعب اج نم عدومال عدوملا لا اذا ني رخأ* ٠غ نءهباوحالوةدوه:هةناوراوبأ

 نورك ا عصنلالمألمكو تل اذ -ه مدل لهذة فيدوأا ه٠ ملا عندافاذك كال لاهو أ كءمصا د

 لكواذااعفدذرتو ةلاك ولا ةدص مهب اس :ه ماوس و ءا عفدلابن هدر ؛ءالوه#ل-.ك وأا

 ضع لء هكولاو لكوملا لهءالو سان ١١ ىلعهنر وماشول دن م هصاقوةببلاناست اةبروا ا ضعب

 ةرع- هك ل|ةم-اءااو لماتلا دعب دممشأ ا ماسحلا وح نيدلا حبان هبىيثأ حدينو وبدلا مهعلعنم

 عمت أه ذأ” سعأو باع لبر ل اولولا فلاقدع( عورف) هلم” لو ه2 ل كولاجنأ عم ها
 ضال امأا اي 0 ولا
 ندر

 هادا نالن .ىظنال از ىح أس! لوم 6 نما ١ك .ءاواهعءامأ نالنىلا امتةلسب ردع انا ع <ةلال( , رمد

 الهو لوسر دي ىلع لاس نوي دا ث عب ها اةماذءادالا محاتب ريصرالف ةداعه.لعق ضال م وادق 2 م هاطع م

 ءمامب,ثءعبانئادلا وتو هم .1ءكله نوبدملا لو ءرذاك نآو هملعء اله نئادلا لوس ر ناك ناف ا عنو ههرو

 ' | اذاقلاسرا هنافن الف ىلا اهءقداهلوةف وال_ع ن نوب دملا ىلء كال هك كازها ذاق ه:متلاسر سدان هيو دلادع

 - ال هذه (ضاذ _دايهولا قو هلوق) هامشا ه١ ةموظنملاح رشف هناس وذئادلا ىلع ل »كل
 ديءةمالعلالاق (ًأمي0 هلوق) ةددعتم عضاومنملبدمحأو ق سأ ىلع تسااهتمتا الا

 0 امهلوقىلعم مةءسؤزأ ان اوحلا اذه عضوال اذهيفنلا طرءا اعلا ضدي طق تر ًاروربلا

 عبي نااهيةهلزوج هناقةدحاوةروهمذه(دقذلا عا وهعنو هلوق) با وصاانلعأ ىلا هتدقنا و
 هلزاسدل 1" عب وهعبهدلاهاذا قوعقدلا1لع . ,وأهلوت اونو ىلاءث هللا هجرة ق٠ .:-ىلأل وقف ةئسألا

 ريلا هيرتشاوةيراضملاملا ادع .ث ةراشا لاق اذاايةرونشأ ا ل<لمصو مد م ةعمحا :نا

 ة-هب لاق 1 دقت لابهعب لاق اذاام فال ه:مةروشمم الكا نال اريلا ريغ ىرتشي نا لادم 1

 طوسملا فو ذودصأل هريغ نم عابف تالف ن مالا عسيتال لاق وا ةفااا هزوالذ تالف م
 نءتمذ يف هئوكب ىذراف اون !ادودةاان الهرم نم عسءاببالن الف نم دما: ل.كسغوا|

 نم هعبذي زازيلا فو هام نمريغن مدعي زو كالا مذلا :ءالءفنّودو ادي سائلا تالءاسم

 تالو



 شك

 |ظرعاد عمبلا و ةلاك ولا .تاطبهلك اد_هىفري_ةقاذا ةلاكسهولا فر ةءدصوا !تاطا
 لك وام لك ومما عاباذا عتاد ىفو 2 رامدتاالو عيبا! لط.ي :الرا.لا مانأ فريغتا دارا انا
 ىرتشا!عجرو مياستلا لق درعا |تاموددي فكل وفنقلا ضوقو هعابذ و ل .كولا لعب لو هعم هعمقإ

 قساوأه_ةّةعأوأ ءريدولاذكو لكوملا ىلع ل مكولا عدجر ل ءكولا ىلع
 ْ هنالل ءالارسناكوأ

 || ولنيدلا ضقب ل كولاو روزغلا مدعل عجربال نو !لكوملاتامولو هّو-نءارورغمرانف
 ]| دلوق) ه١ هيفهماستونعذزلليكولا هيلو نو دملل لك وأنا همهوام دعيهدي ىلا هودي
 ١ اهقالطي هاكواذ ا امىهوةدعلا ل كهرثا ىااذا ةلاكولاَو ومو ىأ كلام 1 (هرثآقبدأ

 ا فرم: نكن لذ هذ لمكولا عاشإ أن نكم دقو كل ارث« لك ولا ت.ةبهسفنل رم“ الا قاطمت

 لاوزب دم.ةف لب هقالط أ ىلع س ادم: :الضذا !ضء.لاق ءعمل كولا فرصصت نءازدتم لكوملا ْ

 : امسي نا لد مكو ال نكيول عجرم سف بهوأةبهااهكواذااهندودوموهر لكوا اةجاح ا
 أ ناك وأ هنالة موا ىلا هاح مد هعوس رب نيسمف عود رلا راء #بهاولا نالايب رقد: مدق
 ١ هة-وز ق الطب هاكواذا هنا ف:وصملاح رصاذهاو ةلاكولا سن ىلعال» ءاذناكف عجراسم اج: يا

 (يل اوزا ل ءادالو هبلكوأم د .ةنبهنكعل كولا نالةلاكولا سرق ةعاهةدعلاو ةدحاو اهةلظف
 ْ هعيبب تأ لمك وللةءاضقب بهن هيلعدر مت عابف عا .باانداك و اذاحراشلا هر 5ك ذاماذكو ةعاطإأ

 | اذك ةعاف ةحاملا نالهعس نأ لفةدلحلا لاوز ل -ءادر نكي لف مرام االيءاضشيدرلا نال |
 1 اذأام ىثو(ةدعأ اهلك - -<هلوق) تاريدعملا ن نمام هوغو يأ عاى هلدمو 1 وةعمااىئاولاىف ٌْ

 ا ل كولا عاقنان كه أدقو كلاارثاءاقن اةلاكولا تدق لإ ه سلب سه "الا قاط من ,س ها قالطإ هلكو :

 :١ ىقا لا عقو نابل كولا فرص ةهعمل.كولا فرمصت نءازدعم لكو لا فرص” نكي لفه -.ذ ْ

 | ةد_اولا ةقاطلا قاملاندارملاو ةسءل الرسل ىف لاق« ىرغصلا ىواتمل افا ذكرذ هتمرعغ

 ]| ها ةدحاو نمراك أعاقبا ىضتقيالو ةءاطملا لك ولا نالو ةةباس ةقلط نمةد_عااىف 0

 ا علا ,لكواذا اذكوكل ذكل.؟ وتاكقالاطا | ىلع ارداه + -.ذ لكوملا نآك امن اهمذ لصالا أ
 || هن مش نءدعم قلكوام ىرتشا 315 (كللادد تولامفالخعهأوق) ةيانعلا قاذك اهعلاذن ْ

 1 ردنا سكت ولرهظياقول مو فا اد سمدالم وهاغاو كلاا ميدقد 0 0 ءاادوعبالا

 اا ءولذداو ود_لاهرسسافددس عع هاكوواو ىاي زلا لاق ط .انالئاهةلطت_ةورعآح وزأ
 | ىرتشذملا نءهدأولو ةلاكوا ادوعثالم ممهارتشا نادي _تالع لكوااىلا عر غمهرادىف |

 داعى د رطلا دهب دخالاب هنال هةااكو ىلعو عة نيغاشلا نءهممسىفعقو نع ذمة اانوأنغاانم نم ْ

 طرتشي ىد هق لزء هنال( باك ءاهلدب لاملز هل اللوق )ب.طلاوبأهلاق ها هك امم دقىلا

 الا ىأ(الءدعب ددلوق) )عل ناو أ ( (عددلوق) 5 هيااباكلالوصو ةأءو مفلاذق

 || ه- ءلااوعفدنم مولا (ى-اددلوق قرا ةلط هكر الها م ساو ىدصلا لزعلا ىف لءاذا

 'لّوسمنالؤض اذه ونأ أم سل أنأب فقم ن نكد و هن يمه ؟املعذ نال( مفدلاب لك مأانءةإال هلوق ) ْ

 ىماَملا لاه نما عاضوةفرع 110 0و «دعدلال عطاك .كو ىهرىزازيا ا اهر 1

 ماستلان ع ىناان أ ماس ال'هل - -هلاو ريض مك اوه: :« ضيق لق ميال تالكغآل هلال نءذي

 ٠ ةدحاولا عاقبا دمةمةدعلا فى خرا هنأ عا ناطاذاهلوةنالا نمر كسضأأالةذاب |



-0000 : : 

 1 اهتدعتضةناوةدحا وواان' الث اعةلطققالطد وأوسفم لعفنئنءارعشب وأ أنها َ ةزئادأ

 أ ديعانذأ اًذااكهنع لك ولاز#يلثاوىأ (الالاو هلوق) رع هسفناهملا ف عالاب وأ
 اًمتقد تاءذ اه هدب وأامت.مبةطخصءا رمش هاكوول ةدالذلا قو لزهاال كادريغ وةراصلا يف

 أ| مدالاو ناتءاورترمثعلا ىضع بنت ل همايأ:رمن غلا هاكو واوتلاكولا نم حشاد وسوأ
 أ لاه (لهفاءاةيادلوق) مسوتاق لا مال الةيفانك:ساواولا (ةدعلاو هلوق) طظفمافال

 | كاذب _عةلاكولا نءليكولاحرخاهسف:تدسوزتت: أرما نان عيوزتلاب تاكوولو ةيدنهلا | اف
 (| اهجوزاذاوةلاكول!نغعحرتعالل مك ولال هيلو ةلاك وا! نع هتتجرت أولو لهب ملوأ لك ولا

 ١ وأاهمأ حو زتحوزلا نامت اهب ذأ سها عب وزب ل_برلا بنايخ نمالدكو ناكولو حاكش ا ازاج ْ ١
 اارادب نطيزوىأ (جوؤلادثراولو هلوق) ها .طءهلافاذك ةلاكولا نع لمكولا جرخا ذب |
 ١ ادحكحن هاادقعال هنالاه اف غلا و.ةالطناف هقالإ مك! وةدراا مدى أقطوأ برحلا ا

 |١ مكحولامأهءل.كوتلاكلءاذكف قالطاا كلع وهو دكلءامف هماقمرمغلا مامقا ئاله.فهتلاكو |
 مكطلا دعب ىأهنومةلزنعوق وهنأ محلا ورهلا فانه حرصوءلدكو هيل رعت هنا مد: دف .ةامطا ١
 . !ا رهاظاا بهذملا ىلءامأ -هدوعندوعئالا هدأ نمقاعألابتاطر ا ذا هنا فذدملا حرمصو هن ٠

 ا هلك وةلاكوفةو::برخلاراديؤطوأ لكوملادئرا4 وقبةناا قدرك ذامىفار اذه تاقناق ّ
 | فقوتراه فرصتي ليكولافءادنالةافانمالتاق اد رم قاءالابدلازنهنا نممدةتاماذكو ||
 | ليكولا نمد هن لكوللا نمد: ثق قالطااك اها فقوتءالاهفاذهو عيملاكدئرملا نم 1

 ١ رر_ةملاوهاك مكان ءدرجلا !ةهوة هنموكا ادن يمص قاعألابهلازعتا نمدارملا نافاضدأو :
 اد وعثوه]وق) تاعام مدقتام فان. الذ هبمكدتل وىأ ) قطوأ هلوق) 1 ما 45 نم ا

 | دعيدوعتامادارملا سدا وةقباسااةلاكواا بد وعلك والىفرصتاا كل «دوهدىأ (ةلاكولا ْ

 || هلوق) هتااكو ىلع قانلءكوااف اي زلاةراءوالالاو هل قهوة نم مهب! كلز هلل هنالاهااوز ْش

 (هتلكو ىلءقبهلوق) عي داسفوأءاضقب بيعوأ رشوة. درارغك (سةوهاجهيلعدرغ
 | ةلاكواادوعئالاةفثوكالا.عدرت او ةلاك واادوهتنزسفلارهبلا داعدت يدقلا هكسام نال |

 || معييبلابهلكو ولو ةبهلا ليك ولن كي لهتيهىفعسرمم لك وااهبهومت ئنةيههكوولا# |
 || اهرخأ ثءرادرحؤي ثا ءاكوولو ةباوزلارهاط ىف هتااكو ىلءوهذهإسةءرسأو لكوا«-:هرأ

 عوجروهناسريفىب م هراد عبببهلكوولو هتلاكو ىل_عدوعب ةراجالا تطيسفت ا عوس بي لكوملا
 | اذاام فالضا مف شرغ مث وضرا ع... هاكوولا ةكحصو ص.صختا الد مو مامالا د_ذءاسونع

 دقي سرغااو*انءاانال .عرزلا نود ضرالا ل.كولا عمم فا يفعدزو ض نأ عييفاكو |[

 ت'اكواومدعب اهي رشي نأ هل سدلا يف ىيفءاضم ىهو نضرأ ارش هرهأ» عرزلا الراوقلا اممم
 نم"الامزلاه.سدحوأ هلوةدعي ةيددهلا ةرادعو رع عسا هلامص هد وأاطناحامفدا ْردةمادم

 1 تدصو أ لامولو ةمناذئا ناصو ىفةلاك ولا ةلزغع ةءدولا و ردأاىفو# ها عسبلا,ةلاكول كا ذك 5

 لطبتالو ةءسصوا!ل طبت ساءةلايف ىصوملاتوملليقارقرادةىتاخ ىفىذلا بطرلا اذ مب |
 .ىدوماتومليقامعشوأ ةطتدراضف لقي وهون الفااذه ىرزبت .صوأ لاف واوان اسما |

 تاطن
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 .[) امهلمكو ةلاكوودكرشانمغف ىلاةلاكولا لايت هنا لصاماو (فرصصتا هلوق) فرصتلاب
 اهتهذىف تناك ىتلا ةلاك ولا لام :و هب ل ط.ةةهكرشلا لمقامه دس أو أن الاملا كال هاذا ىفرمصتلاد
 اًذااذكو ةكرشلا دةءدنءاهباح رص ةلاكولا نك:ملاذا ئمك ل هنال ناعيزو أ كالذياناع
 اهرئم لكومل ريغ ىف لز.ءذ ا اهرمذاولذ لاما ف فرسه ال المكر انخل وأ ناكيرمشاا لكو
 اولوحدالالوقىلا عدجا و (ل.ك ولالهيرلتا دهلوق) لك ودا ندالابا- مهم اذا

 نأد_ه.وزيكي رشل نيب ةهقاواهمال ةمئمذأ اةلاك ولا ىلا هعاسرا نكعال هنال ثلا“ لمكو دب
 ةدئافللاريثك مالك ف معحراشااوهدارأىذلا وهفئمم ا ناكو مقا رتفا.ناس| بالو اهتم

 لءتامهدحأ وأ نيلاملا كالويتك رمل اس شأا ناك ناد ةمزضا اةلاكوالاهءاح دانكع /

 لزعذم و١ | هيفو_.نمذلا هةلاكو لطب كلذ عمو امه درسأ وأ كلذ ىلءناكد را عاطبال دق هنافءارمألا
 ا 0 ْ هلوق) هن هناك |١لدءادأ نعىأ (هاكوهزخن ل د هلوق) اهموعىلع هل 5_سلاىئلا ه-عوحر

 7 (كدح و مول ] أاهدوأم .كولز ءنوذأملاو يتاكمللت ألك ولالز هةلاك ولان الطن موع نمدخوب (امةاكمول

 6 ىمكح لع من. / هّولاك قىلعدمعلات وكب ت أ ىرتشملا ىذر نافدرعلا عامذا وهف لاه :وردلا قهملعةملاك اذيأ

 ا "هناك اذا)اذوو 2 |( ل_ءك ونأى ذة وهو م اك! ىفاكىفاذك ةلاك ولا ىلءرم ع لكل ذب ضرب )تاو لمكو وهف

 ةموساللاو 5 6 نأالا كلذ فه_.اءةد_جعال هنالزا وحقالطاىيسدق و د.تاااضر ىلع فوق وءريغا دمع

 بي دءاضق كون | 0 همق و# هال مات هام كال هنالمد. .ساضر ىلع فق ةوةرفرغل ادمعمادضتسا باب نمهنالاقي

 00 ضقو 00 ُ ْ تحث هلَد زعبل هك ولن 2 .ىلهىذاقااهلْر ءمت نةولا ىعأ ىنال.ك ولكو رظان نعت اء سدقو

 ولَو رجو زدتنل ا ْ هلوق) لع ىلا.هتهقلاو امتاد_تةءال طرتشد اماه ءاودأ طرتشيا:همهاوقن ءادخألز 2 هنأت

 هدسيعل_ىو نت (2 | لوأل_عرخطاوزمهاانلطيدقو سمالا مايقدةعئتلاك ولا مامقنالاممبلزعملا تيئاسمنا (هرخك
 6ك 7 7 ل زعلاىأ (اذهو هلوق) امهم 1 وز ءن وذأملا و تناكمالث أ هنِمْدْحُو و وهمق ورع 1

 ل

 ولاىإ 28 0 / دعتلرود ا نذأو كلذ دعب ب" 2 ول ب ناك لا مث ءا نبال عمجملا حرش ف لاقر رخطاو زا
 0 7 ْ ةناك اند هقول وكتالدلاز ردقو لك وتلاد-:ءف مدخلا لك وااكل مرام عابامصص نالةلاك ولا

 ْ اهنلزعتي ا6اهنال (ةموصلناو دوقعلاىفال_.كوناك اذادلوق وق) فاشلا نذالاوأةاثلا

 م وسألا ورد وقعا كل عالم رعدعن وذأملا وه زعدم بتاكل و هرخوهزدتل هاك ومدنع عج

 دوةعفق و لمص أهل الذ_هد دوأا ٌصءةوهد :اًمَدْقا و ئبدلاءاّضقن 0 رعد الو هل-5ك واهتءلز ره

 اذااماهإوق) هنعيل كو لزهي الئمرع د_هروأو هما !مءالوذاهدرو دنامأدا درتسا واهرمثاب

 ظ ىأ (زهي زعل .الذدلوق) ه-.اعر وأ: رع غنوذاملاو بتاكملا ن ءىأ (البك 0

 ظ نمهءاعر+ل انايحوالربطاو هاا نال ) رهو هلوق وق ) ياك !١لديءادا نءهلكو مز

 6 ةراتلا ىفثذالا و ل رح هيال 0 رس /هلوق) 8 رقد مدقأمزلا هئاستقاو ندا "انك

 نالو نذالا*“ ع كلذ نع همن كلعاليف اوملا نأى رتال الطاب ل ّرءلا ناك_ةاماعالات وك ال

 رم حن الق ءدمسا كال مكالذ لك وهدي قام وهسفنكالءال هناريغةرامعلا يمص ىأ رلأ للماك ديعلا

 : ةلاصاءسف'ةيال 0 دوعلا | ةرمخ فدع اد نق وملاهلثذأ اذاقدال و مل ةنامص هناف

 ا

 أ

 هسفنةفال ول هفرعصأ ف ةرص”لاظناال هسقن قل ةنامصو رمصالا درسا[ عالق همس نءهائال

 هو ل 0 .دهلوقزهليك ول رعتلعالا ذك ةهلمكر وناهثمو ن نذالام»_ةحطقسأ دق وما ثال

 ل 7ب2ل0لللل0لل7للا
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 . اهنإ

 ٠ ْ نسل
 ا قت ل ل ا نو ا تا كت هاما هس ونا: تسمح هس حمس 20 سم

 ( ةموصالاب ل.كولا الذ هلوق) ءاقولا ع.دب ل.كولاو ددلاب سهالاب ل_.كؤلا ىأ (نالزهنال

 رد_ءدمالكوم ا توعلز ها هنك.] لكوملا ةممعو مهلا باطب تناكنا ةءزالت ناك تاوىءد

 ند عمة ددخمة م وصملان وكت هعغىلا لقد همق عاملا قس انال و هي ء كلعز همم ودح

 تنافكنلزءالك4لاعولهنامدقددق( قالطااو ألو ) هنءل.كون سدا لكولاو لكوملا فاخ |
 َن وكيف 5 رشا انام يقملعت مصيف هضغاتاطاةسالا نماومالفاتعلا وفالطلا ىف مزاد ىلءكو

 قاعملا توعلط قاعها نال لئوم ا توعلط.ب كلذ عمود _ءعوجرلا .هنالفاةءاعت كلذ

 ىلا الام لضاف الا ضهدهداف هنو مدع و.ةرلاو ة_-وزلا قل تالمالو كاملا | ءاةبدطرمث نال

 لداةم ىلع قدعدت ارهاظا او ها مد_ةناممزالرو-غ هن لك ودل ١ نأ ه.ذازنهق الطأا هرك دو

 نهرلاىفامافذي زاربلا صن وهمفةمزال معاها دوعملا نا ما مدقتو لزءاا لكومالذهوقح رمثىف

 ديلا مالا .كسصولاوأ لجالالول-دذءنهرلا عمد نمترملاو أل دعلا نهارلا لكو اذا
 لكوملا نو: لزئي مهلا ساةاان:_هوصخلا ل_.كولاو ندوأ لكوملاتامئاو ل ه:ال
 (اهادعامفولوق)لمأتف رع اسامقالانا تما لكوملا تولد الطلاب لمك ولاوهتوهو

 نئاالوقىفام حلا نون+لاوتوملااهيفلزع ل. كولا ناق نهرلا ع.دبةلاك ولاا دعامة ىأ
 . ]|| هكعاو(لوقأ) نهرلا عسب ةلاكولا عمامهرك ذىل والاف ءافولا عمدب لمكولا ود لان سمالان لمكولاك

 هلوق) لمأت هب تذل ىلع هرءافولا ع. ولء.كونال كة دماانسهالا نأ ن متاءاسل ا حمدة سرمل

 تنافكةلزءااك قاتعلاو الطلاق لمكوتلاىفهوقدهنهنومهنمو (ةءاهالا نءعح ورذتابو
 روهلا ف ل_هك ولالازعناىأ اذو لاق شم سىأ (رظنه.ةرردلا قالطاف تاقدلوق) ىلدكو
 تطرشاذا الز« الف كلذ هقاعتاذاامأري_غاا قلمك و تلابىأ هيىاعتنإلاذاةروك ذملا

 ْ ْ ْ هلوقناف ها حولا نج ماهديىةن أس م ا يع ل_هدسوا مام حس نهرلا ع ىفةلاكولا

 || سدلاهيفمكملاو بلاطلاساقلا,ةموصخلابةلاك ولا «.فلخدفرع_غل قد هءناعتا ذا اما
 دام واضبأ عملا ح مث نع حراشلا هلةنام ىلعدرا د ىدال وهما فءلصأو 4 كالَذك

 دراوهيأه عممملاح مش نعم د ةذاس6 لوس أ .يف سعال ىلو رردلا ىفاع رظنلا ص..هةهأ هد وال

 ىحكطابلب ى.ةملا: لو «:.الاهرب- غىفو طةذندرلا هل سمىفاذ_هناتاءدقواضيأ هلع
 ناامهدسأنيرمألمةعاذه (نيكي ريثاادأ فارتفالز هن. و هلوق) رظنهمةلاهاذاو
 ةلاك وا لطم هبل طءتةكرمشلا ناف ءارمشلا لوقامهدسأ ل امو نما لاك الب قارتفالا نوكب
 احرمهءتلاكوا ١ نكمنملا ذا ىبءكح لزع هنالالوأ هبا ءتفكرسشاا د ةءنمد ىف تاخدىا!ةءئعضلا

 واف زا لا لاق فرصتن نملك و وااهيياك وأ اه _- أنا يينانو ةكرشلا دقعد :ءاسجب
 امناو لدك ودا ىفنذالاباحرمصيلاذاام_منملكومللا ريغ ق دفلك ولا اذ_هلزعذااهرتفا
 ذا كي ريذلا ل_ه.مّذاو مهاوق حدي ل هرهاظ ىلءقارت فالا قبول ذا ني_و+ول انركسقذ
 ررد ها هياص)_ءالبةلاك ولل ةهْزلمملاذك رمشلا خسف اءهد_تادرفل نامدنال
 ليكوىأ (ثلاثلمكوولو هلوق) ثاانلدءكوتولو هلوقبح راشلا ءانعىذلا اذهو
 امهاكتسوتلاكو وةكرسشل!نع2 ىف ىتاا ةلاك ولا لطب: هنا ىعياثلا امه دو أ نيكي مثلا
 سس مصمم جوسس وو هوو ست جر جيس جت منت ص وص حج حصص

 فرمصصدملاب
2 01 

 هم



 سنن ١

 تومتىت-هئاكو لعلمك واف تذثرافةأ سها لكوملا ناك تاوهد_هبلاق ماد برطارادب ||
 لكوملا لٍرلا نا اذهنمل_ءي وفرعامىلءاهدوةءىفرثؤنالاهتدرنال برا اراديول"وأ |[

 لديدتراو ىدالافوقةلوةينا ماش ق والا نو ديدادئزالا درعع هداك ولطء:دئرا اذا

 تناوط وسلا قمالسالا زيي ردة امك اىفو ها ىذالاك ادثىعب رثلا رادي قال وهلوق

 ىذاقا|ضةيملاماعمسم_هد:ءالاكوا!نعلز هليل هنافادثرمب رخارادبل كولا قا

 دئرحلاتافرمصتنا ريساافر وك ذملانا لعا ع« ىشفأ هقحاسادي ومىرتائاذهو ها هقاحلا

 برحلارادب ؤلوأ كل هناو تذث:لسانا مامالا +_:ءةفوةوءاء-هوشووةءلاوةهيامالاك |[

 لفات دوع أ مك الب قاد ااعاصاخ سداىرتاك اذهو اناطءاهازاعاو تاطب همكحو |

 نفرلا 0 هللداد ىو حراش ُثأاهرادتاأم ىلعدلعب وأددءلا ةلاحةلاك ول اتناك اذا

 نهرلام كف اقوا عب ناهه-و لها ىلاهث هللا هردلا واا ىدء_س لأ رك اىت-رلا لاق ْ

 ا هرلا عيهناز .ىناك اس ااه ءرك ذامو ىوهلا نءالوقنمهتيأرغ :

 الكول ا وماي نياو هذاا عما ف لاق «نهرلا ماك-أهل نهر هنا" 5 عسب ىف يدها نال
 ل نتاطاعبناأو ها لمك ولاةنوعلْر هلي الهاك ومتأم

 ا لاف ر هلا ناك الكوموأ الك و ناك * اوس (بهذملا ىلءالاسمءدوعبدوءنالمن هأوق) ْ

 ْ ءاضقلاو ادئ ع نراطازا دن هقوطد_هدانأ-«داعتا له ءكوااذ ال ءاوةس وع .اا|ىئاوطاىف ْ

 0 د_هباناسةلكوملاداعواو ف سون أد :ءدو.:ثالو ىلاثدقنا هجرد مد ءالاكوا ادوعت هي ا

 * |١ ليك ولا فلاهاكدوعت ناد نءوةياورلارهاطق مهدنعئلاكولا دوعتال هيءاضة اوف ةوعالا |
 هقانطءاض ةااودن درب لاو دقو كلا ا ىلع لكوملا قد ىفةلاكو لا ىممنأ رهاظاا ىلع4قرذلاو ِْ

 ٍ ةيادهلا رك ذاذك هفاحلبءاضقل اب لزت لو ةيلهالاوهو همحأق ىعم ىلع -حصووااو ة>-قوأ

 1 نودي قوعألادرع؟ ”ةلطأع .|ةلاكولادوعت تا جدع ىلاعت هللا هر قم -ى أدعو اهو رمثو ا

 رب هةقافانال :هلوق) هأ لماتماف قالا مهد عباس لك وما داغا دال وذوهامءاضقلا ْ

 ْ عملو ءانعذ أ هناكو هدا ة!اكودوعتال اةطم هنو:بدس. قافأ وا هنا ءاّذةدوهن رابع ْ

 ْ ى'ال لمصفُتاا ىفان هقالطاب اذه (ضضرا وعلا هذ جب لطبتال هلوق) مال_ءالاىلادوغلاب ْ:

 و ْ نال“ نارلا ىلع هةطع مصنالو 2 ل هلا ىلع فطع(نوترااوأ هلوق) هءاعراصتةالاىلوالاو ْ

 || تطرشش ا ذا امل مث هقلطأ (لجالا لوا فذ ءن هّزلا عسب هلوق) عسب كالعال نهترملا |
 ِ ل.كسحص واك لوقف انو ىذماسأح راشاأ هرادْثاام ىلعددعب وأ نه رئادةءفتلك ولا(
 ْ 1 ااودوهد الا ل هج بيس اليكوراصىذلا لك ولاكىلأةناع تسال ١| (دراانرمالابأ

 ا اليك رالاكاق نوكيذ كت. هنال ةغا م كلذ فواهدس -ور : رم أ ل عت اف كتاكو لاق تاو

 | لحالا لول ةئءاز ملغ لمكوتااءئأ (ءافوأا عم لك و لاو هلوق) هنو:<لط,تالاذاو |

ا ىأكل-لاوهورغلا و-هن قاعنا م ثوكم ةَىسلا كلذ نهرب ناب الع ءكورصتف
 1 قاما نيترم

 : مذاق هأ هينفع وه'ن

 الاه رع اسالطصا"افواا عسب و
 : قرشا -قاعتللوة.نايلوالاو هما مس : أ ىد قلعتا رهاظوهو ىعدقملا جمالعا | أ

 || هلوق) ن ترص ىرتس ثلا مودل لم_#هلا هملعام ىلءىنسعملا فن هر هنال ىأءالضذاا ضءنةلاق
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 نركب نااماولةمالرا دلا مم ءتبهىعأ نا ىنذالغ هدو د 1

 روع ا هلو سلهلوةةلك لءورومأملا لامن هوأهلهعقدرخآ لامن هم ع وذداالاملا ادهن ا

 لاقولز ادهم هلل أةةرصاا ىف هلاك امتد طظةط نود فرم“ ل١ ىفهلز رءىلعل دب كلرادلا ْ

 0 وكف مزال جد رم لك ولان اههدسو و ىف وأ تاكل لطمتو رادءالا هذه وق ف:دملا ا

 [ركدةم وقعا !ىقلافد# ضراونءااهذملطددقو صهالا مامق ن هديال هنا امك هماودل ١

 أرهاظل كولا فريص:ل الط, ءتوملا نوك نكلاذي فاك .!اوذبا دهاا ىف عقؤلاك وااتومأ

 | نال هيد. .ة(اةيطم هنومسو ةلوق) دعباا ةناعؤتاكن او ثرالا نا رح مهوب عقدلال اهل دي اقالذ أ

 ْ ابك !ي«لوق) ٠ 7 1 ف وذا لاقي اموت ال م ل 0 لا :

2 
 نوكب واف للا نفذ هءلع ءقيط لصالة اذه ىلع راع ع دباعأ كامندا وهللا حا |
 اياك ذل ااواولا دودو وكي وأهل او (لوقأ) ها ادهش موامزاللهعم دا ملعسفلا | 1

 ألما هئمّسةذحامناف ادع لها فد »ىوعذولا حاةعالادمتم وامزاللهعمسا ا

 ىلا تهقاهسردلا ولاك 1س اغار اناناقامز ممن امرالن ركنوف .و ترك دام راند هدمت وكي ْ

 ردةفتادايعلا عسيجبط رن هأا قدلاع ودل وةوشواهف لاق( رد مم بعل ىلعةش هلوق) | 3 هلعجو ننام و

1 
 اقبال ءلاىداز عادلا ىأق طا فرحا ىف لاق (لوةأو) ليفاذكا تدلك ر عا اطايدحادنا

 5 أ موضلا هن دك طقسا :ارايتعا فسوف لوةوهورهثراذقمىأ (ر4*هلوق) ايعوشنلسقو 0 اوقتار 35

 5 / ْ هر اتسع ذك اا هواط امدح هير 9 ةهن سهلا تاوأ هلا طوقا هلداو مون نمرثك د 1 _ 3. 1

 3 1 ةلادغال تقي هينا فاكس |ح رش ىءدقملا لقنو (ظةداف 5 كو. هَ ع .اعزاو هلوق) ىعأن للا ْ تفوز م 00

 || قلن لكوفدترا اذا ى_هيال.كو وأ ناك ذلكو مامه ددح] قومها ىأ( قط! مك. وق 0
 : أ لءقنا ودفت : لأ تافهتلاك واذكف ةمدزئع4) وق ةوهيزل دن رأاتاق رجلا قال ّ ادق و ا (ادرع

 1 |وأترءداالا «ةلاكولطءتالف ةدفاندن افرمصتةاهه ددعاماق ةلاكواا ت عراد 2 :

 1 ا كهنو.:قاعالاددارأا حالصألا حاضنا نعهءفو رع رد ع ءقامحلي مك<و اهندر ىلع ل5 32 0

 برا لهأ نال ه-راث لاه همك نملطيمبركهقاطو راكاارر دةرارعنكل ها |
 ْ ادي دزدعب ل وما قالو عملا فو ها مهن :راصهقاط و مال الا ماك-١ىتا م ا

 1 نالقادللاب ددق ىضاقل !اضقي تدثب امغا هقاح نال كال هنبا لاق هنمكسناالافو لطممبراعا

 َ [أبرحلا رادب اذا لءناو دة نط ؟ناهد:ءفوقومو اههدنعيلك ولل طال ل .ةدئر 1

 ||| هتاطوهلوتلاق ثيحةِب وةعملا فهم ثح و اههاوت ىلءحاضيالا ىفام نه ها لطدأ
 . || مدقو هتامحلإ مكحول لطس امهدنعو ىلاعت هلأ هعسرذ _ةرق ىف ادنءاذ هادث ع برملا رادبأ#

 [قااذادت رااثباه لا بلك قرك ذات مول.هملا نا وهر مالك انههرديت ادهلا فاذ كرمساا ف ا
 6 اهانإههداعنا ةمف.ا-ىبأد_:ءةنوةونافرممت دوك "بت ٌردئارا دب ا

 ْ ته لزب

 | ةدفاندت اهرمضت اه -ه2ودن : اقرم د ل طيمقورثك رش هرشأ هلاشا مكحوأ تام ناودهن اهرمدص) هنو

 1 1 ةءقامللا درس ؟اّمهه كسا وسوالف تافرمصتاا "لون ءةلكولاز هقاطإ مك وأتوعذاالا |
 ا دنعب هنكلاهذون:مدعتلاكوا|نالطد نمداربثاالا موللا ىئذعالاك ىلا هت هللا هجسر متحفا :



 م

 قاتسهتلات شأن < 9( لمأت اهيهل قال هناله.اصهَققا وم ىلع اجو ةودلىعمالف

 نمىلاثلا لصملا ىف اهفو لاك ثءح هم اولولا ءىوجلادعساا لةنادكو(ةياورلا فالتخا

 ا ؛اور همف فاعور نوكيالرعب لا عما ىفو لاق مث عوستو عذةءاصولادبك ولااصولا

 عدواان ءةعيدولا دوو كرش ء؛اادوتحو لكوم لاوأ لك 1 نءةلاك ولادو فالألا ىلعو

 ىوتفااهءلعو اعود نوكي هلا عماخلا قامري-غ 3 و نب رأسا وأ نيءيا.ةملادوتجو

 صال نا لفك ىءدقلا ةمالعاا لاه هأ وغلا ال قل نءازاحمراصد وخعانال

 نوكوهو( فا ءاامهقو هلوق) ط ىئناث ااردا.ملاو تاقها ع لا وا ةءصولا صوده ىف

 هلوق) ٌّط ع.هبا ىلا عاسجار ميمصتلا نان ءاقامدب وياه (جلاهلاعو ِهلوق) ال: ازعدوعا

 حرمش فو ا هناو دولاب لز هلا ىلع ىوذ_ُههلا نا تاءدق 5 (دوخطأ لزهر لهباورىفو

 ملهباو رفو حسن حاكذلا ا دعام دوةعناف ةلاك ولادودحل ارعلا قعيدمف لحد و ىلا: سهذلا

 ىلءلك.كثبةباذءلا دك رش فو (خلا لاك ولا لزرع ودلوق) ة-وس سه ى مودوسلابلزعذ

 ل رع هنأ عم ن نءةدل مل_ءااىل قل 3 ولاءاضقمت لك وحلا ءاضةؤنيدلا ءاضقب 1 نما اذ_ه

 ضنا لا ىلءانوه د مىدؤوأ اىل- ه2 نابر ومامنيدلاءاضّةب ل_ءكولا نان بمجأو ىدهكسح

 الهول رضداقلا هةهضإاذاو لكسم :وملاءاد أ هب م وصتي كلذو اهااثماب ىدقت نودلا نال
 هنال لك ومار مضت لك ولا نمضي لول لك وم لا عفدد_هب عفداذا قدصتلابل بك ولاف الع

 06 كولا“ «جوزخدلوق) فرصتع و ها هتموذلالو مقفل أن نءةقدصلادادرتسا نم نكس الأ[

 هبات ثاىلا هليقاعواذ_ مي راشاو لك وملاهاهذوأ ه-.ةلكو املعفاذا لك ولالز هني ىأ

 قلطول ذاهب لك ولالز رو لك ولا ةهدج ن نءوأ لك ولا ةه-نمن .ةنااما همذ لك وألا

 هلكو ةيزازملا فو تضقئادف جال نالاهانا هو ربنا لك وال ساق ةأرلا ل .كحسولا
 (لوقأ)ةلاك ولاا ما مص لكوملا نءاهجو زةدعااد_هبواهةاطوامطوواه- وز وزتاا

 هسة ةقرمصت نان رمىانامواذهام فانالاو لك وءالال ىل-.ك والاهجوزت قريمض/ا نار هاطظأا

 عسيبلاهرمايشان مك و لا و- هيقاعتي ناالا هلْ عهل نبع غيت دلكو ُْط ءلاىفلاك لمان لْوع

 ىنالحؤ مناك اذاامأ الد ٌوُمْنيِدْلا نكي ملاذا اًذهو (لوكأ) ها هن ..دءادان نع مل|ءاةمقساو

 هلزء ةةناكل_>الاد:ءهلاؤسنو هراد عه هدد ل- ومني دينيا دلا لكو ولورهاوملان ءىناذسهلا

 نادءاوةااىذت :ةمو ل.صالا و لمكولان هنابرم ماا ىأ (ناكرخ رم : :لوق) <ب هينمُو ها لبق

 اهم لك تلي ىاَنيئر وهلا ىف نايرتشملا ىأ معمل ط فس بف لوتدقعملا

 ءداقأاك رع 1 الا لعب انا وىأ (اههدحتوعلز ب . و ه]وق) اهوياع ةةدا| فرغ تارامخلا

 عفادلا مْ مهظفهأالام هملا عفدفاهر هعبالج ردي ىفهلا راد عبو باع]جرةلوةبار هأاىف

 امصول- -رلا ن وك. الو تامدق هل ها هنال م احا نذايالار ادلارمعي ناس دأو اظ ذك نادل

 ق-ىف لك وم ا دةقب لطدتةلاكولا نا لعاذ مودوةفملا بابن م سن هنوك مك<ىقدحدو ةةملل

 لالا عفدامنا هنأ سدنأا ىفامو هاطناب ىءد_ةلاءدر نكحنا ها اطةللاال فرمصتلا

 امغاو كلذ ناك ة:ءرمهءاهعفدول لو ةءثال؟ اًةافدط .نةساام لع لديالف سو هظوحا

 عمال ذهل ناك هل وق مهي فرك 6 وقأ)ىك وهل !نءد وهسلا ىنأ ةثاحىفاذك هنذامدعأ عذتما



 2722227221 تا
 ولد هلوق) ىدرلاهدافأ هروذ> ل_:مهلعنال هاعىلعذ ة.-هلزءفقوتيتا ىتين.ذةلاكولا ||

 ا ل ؟وتافالاو اغلا لعىرب دست ةماانارهاظااو ل ءلءاقل دعا (لدملالز ءاا ررت ل ادارماو هلو 3

 أ هن نم نيالا فوب ناو نهرلا د ةعىفنهرلا عيني لكوملا هيدار ااو[”ةلادعلا ىلعرمصتةءال نهرلا | ةراءعلاهزه

 نهرلا عضو نمل دعا دا رملاو هبهشب رمدتلا قاناكهريغو أل دعلا لدكولا ناك ءاوسهلز ءعمصيال ١

 هنثدنيدلا ىدوهعس نأ ن هرلا دةعىف طرم“ ولف هماءامهقافتانن عترملاو نهارلاريغ هديىلع ||

 || لووملل“انملان(لكوملا هلوق) هننهترملاق-قاهتل هلزعكالعالزعترملاو أ اممنسأ هيغلكووأ ||

 مكح هنهلعرو لزعن قاعتم(نعترملا ةرضخ هلوق) لزعلوءفم (ه:هلوق) لدعالذفص
 ريغإ 1 اذااما(ىدملا باطن هلوق) نمتوااىا (ىذرذا هلوق) هن ريض رغب تناك اداام

 سان هنال هاضر توفي هش -ناثم-نمبلاطا!ى- لاطبا همق ناك ناو هلْزع تهل ملط

 ا قاعمم ره ولك وم لا ام هللا ةيمغىأ (هتبغدنءهأوق )نادم ا١ةءاعىفاذك ةموصااءال كرد

 : ىدااد ةمسعد طع مهلا اكرر ودب ه«تسق:ل رعشلع الهناءانهمتنافاذك 4 وةىفةرامالا مسأ

 : ررضلا مدعأ هس 3 ازعل“ كول كالث هءاع دمار وة دئءأاما هلزعدل وةناقلعممن وكمف هم اع

 ْ لكوولهنا لل هاذ-او هل اغا يع هسفن لزع كالعال ى مرهه | قدس هي قل عثاس# ىأ (هنمسداو هلوق)

 عمق ب ف بااطلا لكون اكن الوالا نيوجو ىلع ا دهم مالا ة مغ لاح هلز رعءمةموهلانالسر ١

 1 نوكين !لوالا نيهجو ىلءاذوذ بوألطملا ل كو تاك تامىناثلاو ام :ابواطلاتاكناوهلزع |

 ١ نا ىئاثلاو ايات بلاطل !ناكن او عيص# لزع ء'اهجولا اذ ذ_هىفود أس انقل ريغ نءلءكوتدلا اهياطباوقالطب لك ون هن

 || لعيرلوأ ليكوتلا تقوايتاعل مكولا نكن اهجولا اذ_هىفو ممدللا ساقانلءكوتا انوكب | اهاقحالهنال ىدعأا ىلع

 || اهدريلوةلاكولانلء نكسلاب راهو ل كوتا! تقوارمضاح اكن او لاح لك ىلءهلز زعم دليكوتلا ْ كتازءالك هلوقالوهمف

 . || هلوق) ماكحالا لش مىفاه طضةوأهيىضر هتريض-لاح مصور بلاطلا ةبمغلاسهلز ءرمصدال ||| اهلكب هلزعل ىليكو تناف
 || هل ارعكالءالن ا ىعشإ هءلكوذقالطلا مرش نأر ولف مدا ةمالعلا ا (يناولق هلال ومع كلوزعمتاافكةلكو

 : قالاطأا ط رمش هنأ رباواذ تاق 3 ارعدالء البام ققالطد لك وول ةيراع صد 2 وجلان 2 ١ لك-ع) لك ولا لوتو)

 ئ الوهلوق) ها قالطا !ىفاهلق>التأ رملا نال لزهلا لنا يصح او هل ءداعالنا عش هبلكوفأ| لك وأا ةرمض# لودقلا
 || (هلزعا هلوق )ل كولا قح هب قلعتن ل هناق ىأ هل مك وو ىلع فوطعم( ىلكو تاافك تار ءالكال اوقأ «ىرباناوأ ىل.؟ وو ثمغلا

 : درواهمذ .هعااوهاموةيرودلةلاكسسولا نع هلزء قرط ةياربلا نعاذكو ىايزلا ن ءانمدق]| لعب شنلتلاك ولا نم

 ل.ةوىو#لاهرك ذامهديؤي لغغتالذ لوز ءمتناف 3 _ةكوااكهلوقب لز ءايال هناانهمرت دام | لوقو (لكوملا دوه
 | لطابوهو طرسشلاب لز علا قلعت نال ميعصربغا ذ- هرلوزعمتناق كتاكدالك ةوقيل زها | الا) الزءنّوكءالكاكوأ

 لك واا(لدعلا لز.ءولو)

 هسسة:) نا رلا تسمو

 ىذرنا نوترملا ضم
 ارز ليدل
 ةلاكولااذكو هيهقس ناهد

 ىدألا باطد 4م ومطار

 سدو صام «ددمغد سنع

 خلا فلا ىلي لان ع رصلاىفاذك (الزع نوكيال كاكوأإ هلوتب لك وملادوستت دإوقز || ليكولا لكوملا (لوةينا
 لك وتلا دونا اراصولا باك ف روك ذملاحراشلارك ذنكلا ىيايزلاةراءلقند_ب || دةفئشبكاكوأالهقااو)
 اذاد هولي مست د وةعلا عسجن ا ءاضقلا باك دعب قسد :اسمىقرك ذوالز ءن روح, (لزعق كنوامت تفرع

 كرت فعلك ولاد-ةنا واذاام ىلعاباصولا فام ل-+:ىجءنمفحاكذلاالا كرمان ه.تاصدقفا و اباصولا فرك دهنك-!ىابز

 نمش لدا سمىف اد لاو ,ركذأم ىلعءاي(فدصملاهل هو ءلوق) ها ملعاىلاهتهلفاوةلاكولا هل->ولز < 1 نا

 للا اذ_وا ىدمالو ءا كرئلانهيساصهّقثا واذاد وولعاب مسفنند وعلا ع ءناءاًضقلا | هقفاوادا امىلءف:هلا

 | ةمزاللاري_غلا ةزئاخا دوقعلا نمتلاكولاو زاللاد وةءلا فهماصُةَقْدا 0 امنا هنال كلرعلا ىلع كولا

 ملف
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 !دمعدل ىرتشي نان هاكو اذا 6 (نيعملاءارم او ه]و9) هلكومءبد قانا ريسف# (ةمو هللا

 كلا نال لواللوهف ءارتثافدلهن ,ةشينءلكو وأهسفئادب رتثيتال_ءكولادا رأاذافاة مع

 هلوق) هب هيزاثرب هب لكوام فال وأ هب لكوا-رثك أب هارك سااذاالا سم" الا ةيمغدنعه سف: لزع

 ةلئقنا دب لكو امرشا مس لز ءولفز عمو لكوملا لعيد ةددال هناف ىأ (حاك- بليكولاال

 ةلاكوللاكر اترع ديد معلا رمش أ هذرصع ىلد لكوملا لهب دشنمح هلزع دقت ملأ مدي هرتغاوأ

 ءارعثب هلكوول ىأ ( هئمعربغ ئثمارم ند هإوق ) لكول الام ىأ(هلام ع. وهو ) سعالا هتةااخ

 نيعملا ريغ لك وحال عقبال هنال ىلهك وتأهل وق وش وءد>أ لك وهلل س هلادمع ىرتش افالم الع

 سدو همو مشا ىأ لز<:نادل لكوملا نا لصاللاو همهاردىلا دما !فءضيوأهلام نم .نتلادةت وااو ا

 اقالطو جاكي كولا ال نيم هلوقدمد لهب اهذهرك دن اىلوالا ناكو هررسضة مدعل لكوملا لهي لنا وءامشالاه ذه ىفهسفن

 *ارمشو هلام عم. ديو قات ||| ليكولاالا لكولا لعبالا هسفأ لدكولا لزع جمالا تراب (ايثالا اك هاوق) هلكوم ل هارب
 3 هيع راغب اي لك ولا قرمصغ اف قاتعا او قالطلا :جاع ايكو اذكودلامع._وأهنمعريغّئث "ارشد

 راش رع)هامشالا

 طرتشداذإكو (هلكومإ

 ضاق لو ه8 ثاطإ كلا 1

 لاه خْوم أ د_ةءموهوةلاكولا نءىأ(هسف:لزعهلوق) ها ةءوصالاوزي_«مئث'ا رتبشل
 هأ همقهفرصصت حلو هلا لكوملا لعىل.قهملا لكوامف فرص" م ةلاكولا نعم سف:لزع لد هازل

 ىأ (ماما ودلوق) ها لكوملا لءل_قةلاكولا نعح رذعالو ه سفن هلع مدال ىفاقاسبا| لاق
 كالالاو اهو ماماو مءيولام ديد-نذاىلا حاة<الوهبال_ص تدم ساخاان ىف دوداعو ه-ذنلز ءول دة هلا ماما

 هاكو) رهاوللافهطرر ارب رغث هاع لقمع هلاو علا اقاليم قن هةدايلاىلاوادكو مامالاو هس: ىذاقلا لزعب ةقماقلا

 ثادل: زعدالمنيدلا ضر : ' صنوىلوملا ل ءنالا لزعلا مدتال لعب (الادهإوق) امي رقاصة ومولة:ىانتنيل-ملاباررمدودهل

 (ثاو نود ةرمط خيري

 قاما (الهترمذ عه هاكو

 (هيبلءاذاالا) سماك هي دق

 ا ثوبها )ل ءلار

 اماعاّرامع صن هنا !١ةلوقملا قى اال ار هد ىذدروتاطاس اادل_ءاذاالا لزعسي ال رهاوملا

 ناطاسلاو ءاضقلا نءعهسة:لزعةدل ىذاق ن ءلدسثم- ىأ (رها وطافهطداكهلوق )

 ىف تاز ءلوت وقد وامأنا هدي 5سا .وأ يس سفنلز هدلز زعل رخآ دلي فءاضقلا هال وىدلا

 تاطاسأ!ه.لءاداالا ل اعتب ال بجاد: لههاضقلل ن نساح وساد ااهعاقشب حرخ مءاَضَقلا نع

 هلوقب هماع عرف مله مامالا عه ءالذك لكوملارب رغت نم«_فاسل نيعمائ ا مشل لءكولاك اذه وهسفأل ارك ىشرو
 هد ثودااءئر واد م ووهءلاثاطاساا نءصالا ا ده ىلة من1 دة لق 5 صال انه ضو ناطلسلا :

 ل.ل ولاىأ مهم ١ اداالاه_سة:لزهثاهلن 9 م راه.مامقلا همزلاماماراص اذا ةال_هس!اب ادى مامالا دك ماءّملا

 2 ثوب د[ | ىإ ١] قدهسفت ماقم هريبغةماقاب الر .تاماو لو رعلا قه سيدة ف امف ىطملا < :كعاللا<راص

 مغادعفدلال 31 5 * ا تاطل_لار ,زغت نم هءفاسا ه فن لز ءلالءالءاضةال الهأ ما داما ه كال دك م وَما الص ل طال
 و (أري | نعيم رج هلاف هيمامقلا نعزت! هنا ناطا سلا ل_ءو هسف:لزعا ذافنيإملا قوق-لا داو

 لمكو || الذالاو فالذكسالاب لزمن ثدحلا هقيساذاةالصلا ىفاكهمانتم هريغةماكانهجارخا نوكيو
 هلوق) ىلحلا هلة" ها تناك امهدبالو مامقلهث اضّواد وهن ثأ هل هس هل رد ل 4-0 منا 1

 هترمضع هلكو تاو دوق وق ) نوبدللا ةرضحريغيل.كولاددصت ا ىأ (نودا ا ةرمضحريغب نأ

 ةلاكولا : نمل ءاسأ له كولا ىلا املا ماد هنالرب رغوةرمضم هب «ةل هنال ىأ (هيدةحو رامتاال

 هتااكو نم 3 امىلع هدأ معا عمل كوريغل عقد .-كلذيارورغم ناكل ه هاعدودهلز رع صوف

 هدف .ةهنرمضحريسغن هاكوا ذا أم هءقدلا هنا رهاظااو لزعلابإ_عاذاالاربرغ: ءلا كلذ عفدني :ءالو



 مه

 ْ هنادىلا«ثدنتا هجسردلاولا ىدمسهمفرظن نكسا ةيزازب هيما نا وهلزعدلفا ممل هدو هلكوا ذا

 أ زةن.سوىمولا فالذم ةلاكوالةزاجا هعب نوكيالوذ ةن.ال عادول تاكو نوكي الها لق ||
 فتوتيالول-هي)ناولز عن هناف (لوسرلاكهلوق) لمان ةقيق-الزع سدا هلعلبةهلزعف

 هلوق) ىءدقم بادعالا نع ع وجر ز هثدن راع غليم هنالابد هقول واقاط :ىأ هاعىلعازع ا 1

 ْ (هلزءدلوق) هل.ةوهدو-ومدغن طرش ىلع ةقامم ا فو ةزجتملا ةلاكولا ىقلز.ءلا هلى ةءاصو (ولو ْ

 مدنالل_.ةوىرغصا !ىناذك (ىتني هيدلوق) لزءلا لكومالف ةوةىلءةغاابمرد ملا ةغمصن |
 ناىأ(لزهءبوةكمتياكب دهلوق)دعب قة ىهوةةلاكولا قة دءالارود.اللز هلا نال ١ كلان
 هما ل هوو ىأ (الوسرةلاسرا ددلوق) باملا رخآ عورفلا فق أمسك بودكملاهءلالصوأ تبثو )5

 || ىوصملا هرك ذدلوق) ّط زيعالىذلا دا اودونءملا رنو:لاح رخ(ازيث هلوق) ةيشم اذ ةهفاشوإ ل

 (ملالوس رلالاهاذا هلوق) *ءجارت فو: سمل امه هءاء مالك |! مدقو (ءاضقلا تاه ر شتم ىف | هزه نوع كا(كلو
 ها كلزءب لوس رىلاهل ل وةيناديالهناةيدامعلا قامرهاظوءاضّقاا تارة م ىف فندملا ناك ٍ الدعإازب 1 0 (ةاكب و

 | ىلع د هدا |ذاا_ع هبزركدا ولوةلالوةمال+لا (مللا ىناسرا لك وأا هلوق) رجلا نءةعمامل دا وأارح ( نا

 والا لهاورنملا وىو+ اورصلا ىف لكوملارربعتلا عقواذك ل ز هارال هنا لكوملا مغ لاحهلزعأ | ملرب ا ْ: (همغوأ

 كيلا نارا لقبول ىذلا لوسرلا هنمو(ملا هرياولر هْلوق) ط زارع-الا:دئافروظ2ليكولا | 0 2
 قعءأوريدت:ف ودل |وعشمو أ ةذنبملا لاحلا ىلءب وم (ةلادعوأ ا ددعده[وق) حلاك ةابالا َت 1 هر أد قل
 ةأرااريخ تيشيالفمظعالا مامالا لوق ىلعاذ_هوةداه- لا ىرطش دمحا موب ازي.6ىلءوا 1 َق 0 اا

 نااضي انمدقوءاضقلا تْشَف هيلع هيلا انمدقام ةلادءلاواد ةهلاد»ونا وىصلا اوديعلاو 1 هاذا رءاغتإا

 ْ هلوق) ةلاكصولا تا وخاىا (ا ١ وخاكهلوق) تاشنا ههدجا رق اعلا فطرعشل كالدسلا ظ 1 لكولا)
 حاكئاانركيلا وعملا عممشناا وهد_بعذيانع دمسااراوشا ىهو (تاد رفدملا ف ةمدقتملا|| 0 . كفارال

 ضاهت لزعوةكرم فو نو ذأ مرو ءارمش دير بعيدا بخالاو عا رسشلانرجا هيل ىذلا لاو ١ وظف ءربخأو لو هاو
 هريخىا(لبقهلوق)م دّوناك ةداهشلاى رطش ىدح ااه ط رمثداهئافىأ ها فتولوتهوأا , 0 ت0 ل: ءااز

 وألدع رامخانالاهلزعتبئيالو كانه هترايعوكلذك سيلو همدقا.م هنامهوب (اناقئا هلوق)أ| 6 (ةداهشلا ىرايُد
 1 لوقىفالفالا ولز٠ناهقدصن ا لد ءريغدسا وريعو ىلا ةمدم لاق ةءاقع هقدصنا قسافأ 0 او>اك تلا هك

 ةباكسىفان ادهف ها هذك نا و ريللاقدصروظاذالزه..الاهوربذلا قدصر عطنا زمامالا ا تاه ىف ةمد-:
 هقد_م -

 دوقعلا نمام وك الااةياس فودملا رك ذي (نيمناحلا نكاهم دزلمدع ىلعع را دهلوق) فانت الإ

 ْ عب رفتلل جو الفل ضعي لوني ماج نموأ بناج نءموزالامدعنوك اماو ةمزاللارمغلا

 || مدعو ىاريخ نيتاحلا نمهلوقو أدم موزالا مهءو هلوةنوك. نا فئصملا هل «ذ[كوالاو أ
 همدعزيب انهو قيسدق لكوملا بناج نم هموزل مدعف نءئاطلا نمترابهنرامعف مدقدملا موزالا

 ةمزال نك: ملاماو لز علا لكو مالا لكوملا بنج هةمزالريغ تناك الامان لمكولا بنج نم||

 هاكوملءانهطرع ثيريغلا ىدقلهت مدع كانه طرتشب اكو هسن:لزءلءكو ال لءكولا بناجنمأ|

 || لكوملل 7 رغن همن اك- هلعن وديه ستتلزهت نامصولف هملاك وذد# ىلع هداقعالهةلةنامص |

 || 6مغلاقح هيواعتاذاالا لزعت ال ءتاف هاك وملءاذاهسة:لزع مدقمريش(لدكر والف هلوق)

 || ىأهلوق) ط هلمأتو اذهاذكجت:ممان العبالا عيرصلا لكوملا لزهيلزعن ال هناف مدقت

 ْ 200 يح

 ىد هنأ اممدقو

 نبا اهاغتااةاهولو 0
 مدلدع ىل“ء ع رقو 90

 ةوقبنيب تاما نم اهمور
 (لدك ءالف)
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 أ لزعلاهلنا «ىدصسىذل انالهذالخ ىن.علا نع "حسو هو ةاهتاف انا لوال ا ىلء اما ةشقانم
 |١ لود ىمنال كلذك سدل وريغلا قد هقاعتا# هنا ىذه هنالث يناثلا ىلعاماو هؤالخ سلق

 ا قالطىهلوقو ةلاكودلتدد_كت لن ءاسأك هنال نكعال هنالوةيهبرودا|ةلاك ولا ىقهلزع مدد

 ١ هلال رخال 5_-هذهنال ة<وديرودلا ةلاكولا نملاس هنا لق < قامعو
 ْ 1 م ىزازيلا نالاضب أ ثق ادم لكى نو ةيرودلا ةلاكولا ىق هن وكدمةبالقاتعو قالطىف

 ٍ قاتتعلا وقالطا|ىف هز هينادل سدل ع اشملا ضهدلاه عوبرلازرئاجري_غهلكو لاق ىلإ اه هنم

 ا | قالطلاب لك ولالزءودل-.ةلاهوةروطسهةباو رمق سدو لزعلاهل ا:ةعاشمضء:لافو

 ْ حدي معن ١ ىهناا ارو رعد وكيفانذ ؟مريصي هثكلا أر رضهقطا لنا و هاللعاا م حاكشلا و

 : هقق ةوالام هنأ هع .اعذةنم-دربالوهلز ارعلكو ءالذهلوقىلعة+ م! تاعءسن اىناثلا ىلع هل

 : هقول لقااوهسن 7 ةوهفالخ قمعلان « "2 +وهلوةنار هاطغأأو هبح رمص .سأك رمغأل

 | هيرودةلكولاولو ' ات ىتهلزعلا لكومللذ لاقيت اةد_.هلا ةرامعلاو مظنئاومالك- !١ماقتسال

 || قاتعو قالطىولو لوكولا لع طرقت ممصخلا بلطد ةمودخ لوك و كريغلا قدح هيواعتي لام
 |١ ةيرودلا ةلاكولا نع هلز ع لكوم ا دارأ اذاوةيزازماىفلاك ىلا_ث هللا ه_-جردلاولا ىدءسودافأ
 لاه ث رح طرمشا :لزعلا قلعت همفنال مصبالهناو كاكوالأك كتازعل وة ليقالزعي فرك
 رادثاو هنعلز ءأ| هد فك ةئيانأ م-ٌغَلَز رعلاب ةقلعملا ن الو لو زءم تاق ىلع 8

 ا أ نالزك_ةماشيأ ا ودلك كلذ ل ارعو أاهاكتالاكولا نعْل_ةازعلوةيتاةعالا سم
: 

 ا 00 الق ل ا ةقلولا لح ةحارغال

 ٌ ]أ ةذفتملاو نحل زدلامدقاذ ثلة فاعلا ْن 2 وحلا لعق ة لأ نزلا و ةذمذلا
 || لعاغرصلاق لاق ها ةقلعملا نععوجرلابامءدعب لز ني الذ ةقلمملا نم ىرخا ةلاكو زك"
 ْ 0 زملاو اور هقبلعب ملا كرات رتاار عل لورع انك ةكرالك لاهوأ هنا

 : مالكى اسر 5 ىارام فال عادهو هأ 378 9 .[هلكوا ذاق :فرعصلاو ىرغصلا ف هبح رصأت

 ا (قا“ :ءوقالط ىف هلوق) قدس لع '؟انسم باك ااوخ 1قأء-سو هساعق معلا نءحراشاا

 |١ ل.كوتلاو قاّمعلا ل هرمذس# هز علال هنارا لا ةدالخالابزاعو واطسلعلا لاه
 أ وههتلاءاث نااذ_هواهلكلودفلا فلز ءكالعان :ءاشملاه نة ة-.:مقو مداتالاوسإ
 ا 4 0 رقامم دق( ىزاز رازع ازيا هام ىلءه]وق ) مهاالاو وسل كو 3 ريغفىأ ر 2 دّوعلا

 |١ ى زا ةنامصق اء قالطىةيرودتناكوأريغأا - هن واهدن لامر 25 ل كولا نااضي لاعو

 ا ل نء عوجرلا خدنال ونين. عاناكذراطخالا,ناقل«تيقاتعلا وقالطل انالو هيؤاعتاهفرعغلا
 ا هلوتىف قاطأث محاد رقىأ (هلا"ى سو هلو ق) ةعض تاعدقو ىزازملا هدرحام ةصالخ اذه

 ١ قاس حراش لا ندا لمأت امهريغوىا هءو الط زم قرة: مو ىلع مكاو تاق زءاسأك هلوكالو

 ْ اذ( لمكولا لع طر: هلوق) هل .؟ولكولالزع فا: هوه سفن لمكولا ل ءماةمىفاد ا رققاام

 || مالا هعب ىمن هنالهغلمب لاذ الز نيالا او رع لزعم لل .كولا سعف لزعلا ىلء دود أ
 ْ اما ةلاكولانلعاذا ىل .كولا لع طارش *ا لو ررمذ ل هكولاع 92 :هناهعةفول_هلا نودي لههدالا

 ىدمتل|
 -وتءر



 مل - ت3 سب 1
 دةلاكولاوإ

 و

 و

 4 .ةنامزلب الف لمة مسعأ ىل؟نا دة عل ةيراعلا وةلاكولا و !هماقمتسادغبالا تاع ريما ىف :

 ني.تئامرمزاللا مالا نال موزالا مدع ىلع عمن رثث (طرمشرا.تاهاديالفهلوق) هدوسو لبق |

 ظ اذهو اهاضتةمىلعد رطانم نك. ةدهدت” ى وعدن مذ مدت اهنكسا ةءزال نك: م ثءح(

 وهاذ_هىأ لا لكومالذنييئاحلا نم ةمزالن كتل ثرحس (اثىتهلزملا لكومللةهلوق) ||
 نالطب فةودباغاو:ملالامهلو بهن ايريغلا ق-قاعت ضراسعل ةمزالرو_هتدةواهيفلصالا ||

 لزعلا قاطأ ىلسرلا اه ىأيإك لزعالب لز.ا هتياهمخلب ذاق مالا هتنرلا ذا لزعلا ىلءةلاكولا || 7“

 ا سا.ةاانةموصخنانةلاكولا اهتمو نرلاك مزق حدالا ىلع هدل- هدوأ نهرلاد_ةءىفةطورسم ا 2

 ٍ هاش ىتههقح تاسثا نم نك.:ثيهنا ىلع ا داء! هل هس ىل> اا هنال ب وأ طأ أ ةممغد خء باطل | 5 ١

 انك لوك واللك واالاهولاولاه اذ -هىلءو هإ تالاك ولارتاسىف اك هلز ءتالوق هراستحاب ١

 ةرخاا نع كةازعو ةقاعلا نع تء-رلوة:نالزعلا لعل ةلاع ولا دة ء:ثال نا دارأو :

 اسرق قامو اصمم ىابز ه:هةلكولاو هنءعوجرلا مد!امز النو تح ,الامن ال :

  [|هوقك ( ةيرودةلاكولاوأو هلوق) اسيرقعأ («ىصساك هلوق) هب ازبلا نعمري-ظنأا

 ْ ا ةرودافلك ولا تاكولو لزعلاهل ذا ىءملانوكي لوالا ىلهذ ريغلا نهي قاعي ملام ||
 حراشلا مالك ىف لكح نءوةءوودا اةلاكولا فلز هل اهل سدا هنا ىفاثلا ىلعو ةرهاظ دة |

 نكت

 ' كلذ ىف ةدئافال هنالاد ودةءاهب وكلا ةدكمدع اهموزلمدع ىلءاضيأع رقع وىأ (مديال و

 ىفح رصد _ةفرهاظوهام ادياواهنامسةدموألزعلاءد_عهسفت ىلع طرشو ءاكوولام لمثف ||
 ىلانعت هاو لز.عيالهناطرم تاو اش ىتمهلز + كلب هنعىل .؟ ولاك ف فاول 'بو همنا فاعسالا |
 لعناوهلزعهأ سداىا ىذا لون دا لش قوهر بولطا!نءىا (ةءوهخلءكوكهلوق) لءأ |
 هلزعلفاجل_هيلنا رةلاك ولا لك ولا لعاذا ادهولودفلا ىف له هب ريغا | ىس قاما لءكولا هنأ

 تناكءاوسنهرلا عب ةلاكولا اهتم اسم ىف موزالا ةلاكولا ىلعأر طق مردلا ىف لاق لاح لك ىلع |

 ارضاح نواطا | ناكسحا ذاامى الذ نولطملا ءافةشاد_ةءبلاطا ا هيدرمضتا هل :ءزاجولف ||

 بولطملا عمةموصالخا نءهنكسةاهت هج نم تناكو أب ااطاا سال ريغ نم ةلاكولا تناكوا |
 ثاا.: ااه دولا فو باط: وهذا ىلا هبولا ىفةلاكولاىه_ةحقاعت مد_هاولوالاهدولا ىف |

 اهكرتينادلو ه--ةّنةموصألا رشامي وهلزءي الة قا با صوهو بااطاا ىلا لزعلا

 ظ كلعالباعم اهسا.ةلاءهتسو زقالطاح وزرلا لك وادا اشااضءلاف اذ _هىلع وةماكمااب

 | مساق ةمال_هلالاق ها قالطلا ىفاوا وحال ةأرما نال ميدعلا ىف ازعل لبث ستاوهلز
 ال_.ىوءإ_هجاغاو هل -_.كوتا ىنعوقالطلا ىبعروم<ربغح وزلا نالو ل_لعتلا فةدانز

 هل وقب لو هس للف وهلةلاك ولا تدد_كهزع انك هال هلْزع كالعال ل.كسص وتناق كتلزع

 0 ع.؟-نع كءاْرَع لل وه ناهازع كلع هنأ هبا مما !بسايصلاف ول وزءمتناف ك_ةةواك

 هلزعدارأاذا ميدل انك وى سدل ام-هالكوذ_ةذما اوؤامملاىلا كلدف ردنمت تالاك ولا

 ا | امال



 مو

 | اهعرز ظةصاش.مأةب رقلا ىف اواعيع نأ اودا رأاذا هل _هلراظناا لعج منال اذ نارومما
 || ررةهوهام ىلع ءالكولا نماوأ-!و ل_ىلا دة« هوانا ىهوال_هجالذ ىلع هت وررشدو
 |١ فريدولو اهنمذ فتولا هل غن ماهفرمدولو لدك ولا ةمذىف تي: يؤ ل#_بملا "هل غل افاستط انوه
 ١ مغىف هسقألام رمد هنالاعرب_:ءناكو ف قولا هلع ىهنعج رب نيةصسملا ىلع لسا لام

 || حارشمرك ذامل ماحاذهل_سلالومةب ليك و هنالةقباسلا هللا ىلعادع رع همف 4 نذأام

 |١ هلي وطةدمل_صاح هةمصخل#؛ لو مالكا اذ_همهف ىلع بعصدتو ل اذه ىف ةنا.هولا
 ا ىهو ةءئاشلا هل 5-لا ىف ل طا هدهرب ومتقدارملاوهدنا ىطظىلءباغبئشب ىلوملا مف ىقحا|

 || الج اع وه عفتني ثيم ءاعارداف انما لنادي ريذفقو ىلع .ارظاننوكياصذثنا
 ْ نءالدبمذ ولا تالفةسمدخاو هماقمم وة. كلذ ىلعأ.ثنيمالا نمذخأ اذافالآنعمالا و

 || لعيب اذهو فقاولا ل_هكورظاسنلا ن اتا ىنعملا ف ةلاكولا عب هنالذوكالوهذ علا
 | ناىهو هل. ل اهذمب هلل .عا ذاف تامازتلا نوع وفاموالاو تامطاةلا ىف اريثك انئام زف
 || هنمذخأرو هتراصمىف هفرمصافتولا ل ءىلءاسإ» اموا«ماةايمنيمالا نهرظاثلا ف _ثأد
 || لصحا همقل_بملا هنا ىلع ولا لذ نيمالا كلذ لغة سيوالش هرمشعلا نمفقاول اهل هذمعام
 اا ناص هن اذ فقا ولا نعل و رطاخاا نال و<الاضرأ ووفد اماءنيمالل ودن راطظت عفت رطاخال

 | زال نا تاعدقو ءبراتا هل .ءلا ىلع مهاردلا )أو ل_سلا دقءلومق ىف ف قاولا نءالءكو

 أ نماقراصامريتمن وكي نية #ملا ىلءاهنرمصو مهاردلا ذا اذاقهلو.ةباللا دقه لك وتلا
 نوكياسءاهلك اد_هنا نعال ىل روظام اًدهاسول:مهءزاف هتمذىفهلغلا تةيثوهسق: لام

 || ىذالاعىرخ أ ةهج نم هداس:توكمفالاول_سلا طورش راس عم همف ل لارا دة من أب هن
 |١ ( لعن ءهلوق) للا لومةبىأ ( ههلوق) ىلا هتهقنا هحردلاولا ىدمسمداف !لءأىلاهتهتناو
 6 صاءةهْوق) لهل وعفم([: ءادإوق )تاع امهماعن ايضا 3 لهج هبا فتولا ىل وةمىأ

 || تاكا زج ملااوةدئافلا طموهاذهو فقولا ضرأ بو.-نمح وذات (ل_سأاد ةعن
 || ( هنالهلوق) هب رقا ! ىلع انممأ هله ع لعمل !نمهيلعامضارتامردقضمب ىأ (مل: سيو هإوق)

 | ىف لعمل مازتلا مصيالف ةنامأ ىعىتلاةلاك ولا ىأ (اهعب مدنالهلوق) فقولاىلوءمىأ
 أ ىقهماتو هلوق) لطامالة#سالال وءةقىق لك ونلانالاهعنطصا ىتاا هل .االو ىأاهتلي اهم

 || ءارمشلا وعلاكزيئاجل_سنانليكو دلا ىلوالا لئ اسم عبر أهم هنأ هل صاح (ةيئايهولاح مش

 || اضيأمدسة:ا م هتلعدقولل اا دقعل و.ةبلكوتلازوعالةئئاثلا تءدقتو ةقور هم ىف و

 |١ ةمدارلا اذيأمدةةامرخاىل اهعب ححدال ةنامأ ةلاك ولاوفةاولا ل. كو فقولا ميقةمااستلا
 1 قتثا ولالا صأ رو ل-ءاادق»ب لك ول |ةلزخعمريصس وهمز لق مد رم مل سإ نامةالز وع

 : لبدقعلا دهسا رخأةمه-ةمذىهنومثدارملا سداو فقولا هل نم هلدب عفدبر ومأموهفهدمد
 و 1 اظل هنن اره :سأو مق: بح واسال دي ن وكي همط هدام مث ةمذلا ىف بةركملأك هنا دأ رملا

 «(لدكولا لزعبا)»
 سس تس جوس اس با ا ا ا ا ب ا ممل

 : وهو م ومن قمم ىذا هنأاا ةلاك ولا نعد رخآو4 وعفمو أ هلع اهىلارد ملا هقامضا نم

 موزلال و عوتدةءامتال (ةمئاللا مغااد وعلا نءةلاك ولا هْلوق) ل رخاو 1 ديسانف اهدفار
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 ل_كوذلاب رق ةافا ومدح رز ا ذا نيدلا ضل ءكولا قوغصأ | نعالة:ايةلاقادو هةداهب
 ىدااذاو ل. ال ىيدملا ىلع ةنممااةداقا ل_.كولادار اولي -"لاك ولاتدثت النيدلار 9

 هلاك ولاىل ءد_::بلاءاج وه سلة م ومالا زهق , وذو ةوكملا هل قس لك ب باطدةلكو ان القنا

 هذلوهسش 00 ل ال ق١ قلك ومالادسأل كولا رشح وبةاعل كوم لاو
 كالذدد رض ناف ةلاكولاورشب وعسل لامس هنأ رش ةموأ تالذاد_كاحاودح ريضدت ىح
 ل.قهل و - لكباطا هاكو هنا ىديناك ولوةنتيلاةداعاىلات“ © 0لكوملل اة - هام دباس رغ

 | رخآ مدعماج غنم _هما كلذ ن هرمضص ب كلذ تدئأو) م رض طرتشي هلمعينادأا
 | ل_.ك ولا ماق ا ولهد_عياسييةلاه مث ها ىرخأ:يمتلاك ولا ىلعةذيملا ميقياسق هماع دب
 ْ هبلعد ءملا ىلع لكودألو 1! ىلعو ةلاك ولا ىلَءد- عقد تدل ع كت هدد ق- لكم ضد

 للا لة همأأه داعانل.؟ ولارهو ودهم ىذا دافرو _ءالةلاك ولاىلعل 2 ةقضسو ألاف

 اذكو لامار غالو [ةلاكولانى ذطقي ورع . الا ىلعل_.ة:اه- هل ؛ءوه لع قدما ىللكوملل

 نءوأاد-أل 00 ها لالا عملا ارولاو أةءاصولا ىوع دقفال_ْطملا

 وهواد_تاعوأ هإ-ءكود وار !,ةمزاكءا وسلك وهال ق»هءلعىأ قل ءقن هلك ودمالذف وكس ||

 اي ادن سوم وع ناءمضااسللا عزي ىلع يصل ول قهلوقو ههمهتو هقالطا نمدارملا
 ىعبديلا دئاعهيفرورم ا رممضا ناكل دكوتاا ىلا ةراثا كاذو اد_-أ ةّدص هل هباو لكوملا
 دارااوهاذها هيلع همنا لي وهتلاكو ىرعد ىذاةلا عمار ةءوأا دا اهدخرسضحأ اذا
 لك ونلا مد ِهإوِق) نظاك ةئيبلا ىلا ةجاسريغ نماقلط ورقتي ودار الاب «ةااكر تقيث هنأال
 |ءارغشلاو ا ”احوهذالثم رب ىلءاوإ تيا ثاسنالم هاردلا عقدي نانءالسالا ىأ (لسلا

 دارحاو لانه لاف ثدح ءاريثلاو عاانةلاكولا بادى هل 1# ' هده ىلءهسنتل | مد_ةندقو
 حرش ىو ههحا ارا ايزل ةراسعم هاذهذوأو لاك نبا رودال هناا انكر مولا ل1

 ممل, كسولااهذ اف ىم-*ماهط ىفم_هارالاذةأيذا :اكواذاو طو سدا اىلاه ةنامهولا

 لدكو اا لصأ نال رق ىهاردما لكوملا ىلعىل.ك والو لءك ول !ىلعماعطلاف لكوا ا ىلا اهءفد
 هلامزيععسس هب ناد سهأولو لك رلاةمثلا هدمت نك ماعطأ عديده أ هيلا مل-سملا نال طاب

 ٠ لو.ق ةوه:هدىف اماعط عسب نأ ءهأاذا كلكم الطان ناك ىه الا ىلءنماان وكن نا ىلع

 ناهاكواذاف(ل_سلاد_ةءلو.ةبالدلوف) »أ لطابهءل.كوتااق سثاافلا عماصنملسلا
 هلوق) : <_ةراسلاةلوقملا ىف اسد مدقامرخآ ىل ال 1 ولااهذ خاف ىع*”ماعط ىف هار ااادحأب

 راجعا ةرامعا اهدهىفو هنأ ناوهرصأم للعلا: 1 ولاك هنالدإ قام ىلعه عرف )ل لستار ظاسضالذ

 ىف فقولا عسير نمملسينأ مب ةالز 2 اها ا نمل سه ىلع هل ث- ىعو رامغلالاناهةلأ

 وهفةةءاساا اهل _سملاك هدمدةف تدأنا ولاما اسرع ل لاد ةعلمك ولاك هرمع وهن رز

 هنا دا را ليدقعلا »فيلا رعاتت لاق و.ث دارا سلو فقولا لَن مدل ذب عقدي رو ءأم

 ل 3 وتلاك نع اين! ىفدطءيانم وبيج واسعالدبن رحب ه.طعيأم مث ةمدأا ىف تدت ع نكلاك

 ةنامالا لامنال )1| لامس ا رىأ نيعماسشهن ملا لوةنوأهك. انما ن نكيلنا وعصنعا رمذلاب |
 انلواهعم ميال ةنامأ ةلاكولا وفا ولا ل.؟وفقولا مىقناتأع دقأ مهمات نيهءاابنيعتي
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 ىذلا (ىدمللاىف من هلوق) لمآ ا نم دلك ولاو تالماسعملا ىف نيعتتالاه_هدنعو مامالا بهذ م
 كارد _ساريسع نمو عملا فاذكو حنا ض»:ىف ءاذكوهونونااب قد اىفا وزع ءرهاا ىف

 عملامن مقدهتدقو ةءاهامن أك هنوف لامن نءاهذمقي 0 | مهاردلا ناني هاو

 ماسةناف اهاقاعفانتالا مال م رد ا وال هفار لعام -2هنوكنالت اهمامق

 زاعىأ (انا.سازاحهلوق) ح و ط ىلك ولاديفف لاملا مادقك نوبدلا مْ فنيدلا
 تناكولام ةفزخ«تاكف ن هيلا ةايق لاجل عضال ,ل هال هنا ةنايدالءاضق
 عءاجهلوق) ُ ىلرالاب ءالذك راسو (يتاغمبتملا لامودلوق ) تعاكءدنعم هاردملا

 0 عودا !ىونو هدارل ارائث نكهلام نمد: رصلا فاك هنراسع (نياوصنلا

 هءاءاممب وول الؤالاو لام هلول عج ريت ا هلذ عرب .رب هنا ده ًاواماهطوأ ان 2
 نءىدولا هسءلعقةنأولو 0 .نكي تاو عجر همزل. الأ شوأ ةقولو ىلح

 حياشلا للقنو ها عجربهن :اوأ هءاع رق هناد مدي نأالا ع ٌوطْص رهن بئاغيتيلا امو لام

 اةلاطء ع وس رلا فانت عأم )اك برطط اد _ةذهةااتعأمو اذه قنا وبامااصولا باّكرَح ١ اف

 داه_كثاالب ىدولا ع وجر فنا ط.ىلا نعءا._صوالا بدأ قامرب رتلا وهءلعداو لالابوأ

 او_هدسأ نلوق لدا ىفنا عقال قف رحىذلاو مج اسشملا فالتخا عوجرلل

 بالا داه_الا طارتث | ىناشااوىدولاو بالا نمل كص ف داه_ثاالب عوجرلا مدع

 ىلع قاسفنالا نيدااولا نم بااسغلا نانهوالءوامهدالوأ ىلء ىدولاو مالا هل -ةمو طقف
 داه_سالا ىلا عوجرلا ف جاتيال ىئجالا ىدولا ف الخ عود>ر لال ”للهااورللدالوالا

 امد فذ_ملا ىدهه.ءلعو لرالا مج رتءاضةمو سا.ةىلاثااو نا_<-'لوالا لوااو

 نا هعحارف كانه كلذ لءدتا 1 و هءاقو ها ل_ءأىلاعتهقتاوءاضقلا فاك اذهو
 مو نعىأ (ةدرحلا ةلاك ولاهلوق) بابا لوأا_.رقفايامعءرارك:(عورفدلوق) تدَد

 اةمدقورتذاح سد خالب هيالول والاك ولاتامئاز زو الو ىناكلا ف لاق اهم رةموا دحام صخ

 ةحصتك ىوعد ىلع ءايلمك وءاادوهشلا - ةطانوعذهدوهشب نمكوتلا تيشالالا

 مال اد _,ءىلوملا لاه تاتا عا ترن هبا ال قعد (مكاا تدع لخدن الهلوق) ةيعجارف

 كلدىلءع رف:كلذنموناعخأ ال وءادالابرمالا نمد: الة ماعةلكو تناكولوةدرحنا ةلاكولا

 ءاذقو ةنالق قالطو ع.. .ىلاو ذالف نءةمهلاو هاك لاوريبدمااوقادعالاب ل.ك ولا ىلعريجال هنا

 م نكن االا ةماعةلاكو تناك رك ولا سالو لكوملا باغاذا نالفنئد

 هاكوم ىلع بدوني دف ل -ءكولا س <١ له ل كس هبا دهلاىراف نا هءلع ضرع هامشالا ىف

 ارمضا- لكوا اتاك ءاو.هئاطع' نءىل_ك ولا غنتماو هل- .كوديتة لام لكو ملل ناك اذا

 لك ولا سه لك ولان 'تدناذانيدلا ن ملك 00 ا.ئايوأ

 قامناا.1هرخآ نع طقاس ضارءالااذهتاق ها سد<الفالاوال .ةكناكو أن يدلا عفدي

 ىاعري < منوك.ةنانوذلاالو٠ادالاب الان يذم ال ىفشو ةدرملا ةلاك ولا ىلعة.ةمهءامس الا

 هلوق) مل ستلا ىلءرب عال ثدح بها ولكن وكم 5مل و »ريغلا قس قامت رهيرمود ملام هل ف

 مكلا صيالو ىف "الا بايلا لوأ ف :سملا ل وق نم أم اجدع غي (رردلا ىفهناسو

 اسفل 2
 ل ةرق

 ضرقةناده_ب نإ 7

 هعاع (مجرهلأو م

 هرغسغو نإ وهدا 3

 نإ ةصالملل او

 "تاو ىدولا لو
 لمي ال ا
 مهملالام ىف عو>رلاوف

 *(عورف)# هدد ملا الإ

 ل- دال ةدرملا 0

 ددالا ف ناو ع 10



 مو
 072 ا ©+ 7777 سس

 ناكوه_بهما ىرتئافا.عقوأ اماممنيد ةذلار._غعوندملا ناك ولام قي نكس لكوملا لام
 لثأا لك ولا 0 يالا وءاللهه_:مىرت_ثان هديا قانعوفدملا

 صاقتلا عقد لإ هلوق) هب وك ١ىئاوط!ىاذكريد:ةلوالارهااااو لمان _< ةمقلا وأ

 : نوكيف ءارمشأا تودع نوك ال قانقنالا نالءارسشااءى_.كو قاهئالادلءكواا نال ا الا

 |صعاالا ىلعدي عج ره سفن لامن هد -ةنلا كلما رمثلانلكولا وءا رشااناليك وه لك ودا

 حاةحو هل هيرتشيف دصقرعغ ن مهرها امل ق ةند و ناكم لكى سهالا لام بعص سال هنالا ذ شو
 نأس اةااوزومأملا نع ردالامفنو هالادصقا|ةمقت اعرب نكي لف هسة: لام نهل#ةذال
 هرم لك ولا نال لكوملا لام درعة هسه أ رعسةد هري_2 ىلءهلام رة: وه سهأ ف ااخ هنالاعرب توك
 ىمد-ةملا فاك اعواطةمناكو فااخ سف: لام نء قة: اافه_سة:لام نمالهلام نء قة نا
 !| | يت افا قددتءنأ» سصحأ ومها ردةرمش ع ل-روملا عدد جر اخى ناه لاق رردلاو

 هأ رمس علان رمذعاان وك ةراناسم# اراده :ءنمم هاردد مسه قاصت ول. حك ولا

 همووةموناط أ وأم الالامىلا فاض ءاوسرع"الا لامريغى أ (هريذىلا فض: ملاذا هلوق)
 هقافناتتوتناكوأن هلوق) ه-ةنم_هاردىلادةهلا فاضأو أ دلوقىف فاؤملا هبح رص
 (ه.ة'نيدلاوف رمل وأو هلوق) رعاافع ريصأ © بع وةهقدصلاوءارمشااةلثم د( جلت

 امآه< سن لىونواوم . ١ ذاام [ءلوئازه» (هسفنم هار :ىلا دقعلا فاضاوأ هلوق) هريغوأ

 ثيس نك هاكوم ىلع عجريو هه: لام نهىرخثن نأ هه ت2 ل .تصولا نافهاكواىونوا
 هداقااهك ياست وءاضق قدصد الفاوأ رشم نار هاظاأنأك هسغ' مهاردىلا فاضا

 مصااوهود تدنءءارمثلا ليكو ةّشذنلا ىلدكو لة مو( هسقنلا رخام راصوهأوق) ىدرلا

 اهيفرك ة نك ةئاغ ءارمشلا لل.ةىه الالام كال لطرد ةلاكواا نال نتا هلع ىئماذاو
 هصضأ هب زازءاا قو همدقو ف سون نأ ل وةهمد.ءود لوآ نامذلانأةقذتا اهل سمى

 هةا<ناروماملا بلطو مم <الا هبذكو تةةنأرو. الالاف ع ماء ةعن هرم ع قاسفناب

 ركمال وقلق قافنالا قطا قاناتخلا ذأ اممن أ دافاف »ا كالذول ةهله أ ىلع ىغنأ هنا ل هدام
 اهيفو نيدل ريش ىواتف ةئفيلا|م ءدمىلءو:دا زار كح :!لوقاافرد -ةا1 ىفافاةخاولر

 همدعوروماملا قيدص نياوةىكسه:مىن:كالامرو امام ءالاعئددقوردقلا ىفافاتخاول

 لكراغدلاىدالوأو ىدوز ىلءوذنأو ندةسا لاه ةب راما فو# هظفدحأف لوالا ىلا لامو

 ١ اهاّضرأ مت اسلا ناك اذاالا قدس لص الاهيذكو 5: اراادهةدصو تاهنلاةفذريشعر مش

 هلئان رم" الا فاس ع ٠ الاننءدوماملادارأو سه الا هيذكولو مم اط'نداالذاهذ_>ال كلذ

 ظ 00 ودوءاماللوةاافذاذنود ى:أهنارم الامعزولوا ذك كا دأ ىلع ::أ هنا لعتام
 رشاالمقوأ قاق'الا ل.ةمهاردلا تك اها ذاق 000 هارالانال هلوق) ىمهؤلا

 : 00 الفاعرب مثاك هن نءدرمدم عقل أ اذاف ةلكولا تاطب ءارممئلال .كوتاافاعب

 | لامع نهالقام نمخشكا ناددهأ لكوملا نال لكما لامدرية مالا فنا هنالو لك وما ىلءعجرب

 000 امىذطتقمو(لوةأ)ىاقنالان عاط اه انتم تاكو اع هس2'لام دا

 بهدم



 مها

 (ام-هل افالخ هلوق) خوسفااودوةعلاىفهاذقنكد ف ءاستلادرسعالا ىضطقامهن'الاتطاب

 1 .امهدنعءىذاقلا'اضقنالنياهفلا فءامضةاا رؤي الالاه ثءح توف د 0 ىالكأ ١

 د:ءنيدلا ل_دقو بمعلاد رلا ل_.هذنيلص لا فدل وعدا رأو ْح ًاطخلا رهظاذا اي رهاط

 ىذاقلاناده_ءهذمنالنءاصفا ىف ٍح - وذ هنأ فس وه أدنع ملال بق و ها د ريب امءاعدا

 عدل نإ وبدرعلا ادم تدضرام هقلابىرت_ثملا فاست يلام ع داني || ىل-ءب.ءلا د ريال

 فائم (سال .تسصولااهدّولنهلوق) هضم ع نعاس ب رهان مدل 2 رخاىلاانض رلا عنان ءلا

 ناك ل_ءفولذكلل ذهل جب ةالماثعم لاب ثأالام-هلادرل رلا ىضةيال ىذاةل انا ندمد_ةناسأ

 م هقد_صناوةعكلا ىلءءانضقلا ىذم عئابلا ب ينردوىرتثدااريضن>نافاف وتومءاسسقلا

 ءاضقلانالهوقهل ل دءاضةلاءىأ اهدريدار او 5 *مد_ةنامرس ةدالو 4 لماتاهدرت_عا

 || هل_علله-ءاعدرول هنالاقيالو ىلرالا, ءالدك مكحلانءاًمق نو ديدرلا ناك اداوهلالءادن ٠.عال

 ىذاقالغ وسيالىأهملعد ريل لوةئانال ٌصقانتاذ هذ حلااهدرول لاقي فكن ةمدتألا

 معاق ؛ىأهسيلءاهدر ولذهلوق ةوحسقلام وزال زال عت أب ”امااررمض د الئلد لانه لعم ك2 نأ ىهحطا

 أ لطم ليلعتلا مك َْن | حلا ىلع ادن ءالءاضقلا نالاه اه: ااذسف نكسب كلذ رق اح

 ىذاقلا مكحاهيفذ سة. الىا| لئاسسلا نما ده لع نأ الا ع املا ىلعدرلا ع.مالوأ هيلاعام ||
 |١ ىلعاضي ا اهد رثا(ل وذأو) ىللماتو اهمىذةينا :ءللغ ل ءادزعال تناك ثءس

 لءل-ه-ن عءءاضصوأل٠ نك ل المامال دنع املا ىركشملا

 رخ-اذاف اهوا وةىلع هب مكس هن لاق نأالا هدم كل ذهل نك هقلح الياهدرولو ل. ءادنع

 لءا:لفني-هأاىهقح طقسأ عام اانالاَة ,وأاع اقناالطايءاضقاا ناك اسض رلا ىلع 2 7

 2 || بيس ىاناشبأ ةفيتس أد تءاته'اضقاا ضنا اذا هنان ضرما (اذطا ةطاذةل الث

 ْ نع ءرصلا امل هيد.ق 0 (ءارعش ادأدإ :لوق) نيسامسلا نيب قر غال روك ذا لمادلا النت

 ىرتشأ اذاءارسشايل.كولاو م 0 د عاب ودكسمأ اًذاراش .دلا عسي لمكولاةصاللا
 ماهرمغرمن ان دب ىرتشا وأو زاياحو مابا دقن رم الا ىلا لامدعنم ماردلا قع هبه أأم

 3 .مقدأانأ رهط هب و ها ىدعتدال هريثان د لكوملل نعكو ل ءكوالءا رمشااف لك وم اري اند دق

 م هنا رهاظلا (ةاكز نع هاوق ءلوف) هانلقنام هءاعامح راش ااوفو_ملا هّقالط اانامالخراتخ اوه

 || ىذلا لهجات 00 و-رلا اب وان هلوق)ق دنا نءقانامقالطاهءاعلديو خ دءّب سدا |
 || (للاءا.شالا فة_سما1ن ادءقادك هإ لوق) هسفنلامن مدي قد متام نصي لكولا مدضبق :

 1 حالا كول لمقام عقبال رهسوغ 3 لك ولان ال ةنادنك ااهاك لئا ملا همق هنار هالعاا

 تاك لك وأالام نمهد3:ناف نذل ا دقنىلا رطنه-:::لكوملاد<نا اومالك الناماعام اا 1ْ

 أ| لكوملا ىلع مر <ه'هلءاون ىتمهلكواءا رمش اف ةنايدلا امأءاّضَقلا كل :لكو هسة ناكالاو هاكوأ

 ةشاا نم ديال لكوملا لامريغب ىرغشأ هنااا تصل و عفا ولا وهقدص+:طظىلءباعنا هدءعقد

 تاطر دق ةلاك ولا نال اعاد اعرع ءنوكي هدنعنمنفنأمدكاهتساواامأ (هءامقلاحهلوق)

 || ناك اذا(امريتمنكي /هلوق) ىئاقثالاهررقاك عربته سم أرعغب هكلامرع- ىلا ضوهلا عقدف

 هسسف: لا ع ىرتشا مث هس لا ع وةدااب ىركشاو) هنا هم وهةعدمش ل_ءقاعاف لاما

 ختابلا ل ولا ا

 اهدرولو )امه ! انرب

 جدعلا

0 

 0 فقل |

 00 ءاشرإ لوا
 هبا انطانم

 و .٠

 تمد هم | (هلام -

 5 قرزو + تدام |



 ف "٠ ن«فانومإ..
 امه أم 5 / ِ ١

 ١ سمكا © هو
 05 هما |
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 ىأدمز هب رقأول هنا نءةراعلارخآرك دامفا اعاذهو تاعامرارقالا كل ءةموصخلاب لءكولا

 نع حج رخى أ نافهلع ىلعهفاسالاقف ( رفزلافالخ هلوق) لءاننالوقامولداو لكوملا مز)

 ليج اع ب نازاب نم وضداناى فدطا|ةسأ © نءايفااهءاعاهءام راسا ةن همأا نال ةلاكولا

 نءماقلا وةموص1لا ىف لكوملا ماةمماك ل.كولا نا فس ولأ وةئن-يلالو نعل ا اذهتيثمف

 هنااماا رش رك ديو هاد ءلاقو ىلش ها ىد ولاك ها غية سالا نمهل رق ىدياسق فاست سلال هر رع

 0 ديعىل وملا ةمشاح ىف هلدمو ها قااوهرذرلوق ةوموضعبلاهر هز عمهنأ وأهذعةنا ورال

 عئابلا ىلع“ كولاد دريل ىأ 96 ءاعد ريل هلوق) ج بدءعسدسإ ةمأد ربىأ(ةمآف بسمع هلوق)

 هنافادكو ىرتشا اريض ىتحد راادهملع ىذاغلا ىذةنال نعي( ىرتشملا فاح قهلوق) ح

 قرذلاو هلوق)عمسلا موزلب ىذةاضرلا ىلعةئدملا ماق أن اف ةدملا مدعد عا ذهو بءعلان ضربم

 لاملا ميرغلا عفدي ث مح اهايقىذلا نيب و عاما ىلع ةمالاذ رئال ثم مم ماا تااهذه نيب ىا( جلا

 اهاقتاهتناكهقدصا د ادنااب رقىأ. ام فااعق منان ف( وقأ) ةدانزب ح ل.كوااىلا
 لامهوةلوةاان وكمقه.ءلعد رلاق اة ال رك هم ع هايلا تالا ينال. ءلعتلا كيىلوالا لءاو

 الفهء-ئعحورذادب درب هي هتص ذ لاغ تشاء ف رقع دقدت افنيدلا فال ىرتشمل ا ثم 4 أعتاب

 همزلدق نيداعذ ارنودملا وه-لعد رلاقاقدهسا مئادانه عتاب املا ناك مال او تاهرببالا قدص»

 هلوقو كلذ نحل ا ىذةيالكأ .اعدرب ملا ههل وقنا لاشرالو عفرلا نم لهسأ عفو و هفارتعاب

 ىخكاقلا ن اكءا وساةاطمفالألا عفربءاضَلا نال ىذ :طارب_ءءاضقىأ لد د٠ نعال ءاضقلا نال

 ىضةىئذطلا نا لاقبالو اهنمدلعلاهذ هلع نألا ةانثسملد اسمىفالاهري_غوأ امكن
 د ربلم-هل وةىعملاةدال و كلذ ف .ءاضةدةندال هنا لد لاف ذمعملا نال هدم فال .

 عند وهو هللاة مني رقي كلذدك أتوةرامعلا هذ هل مىف فورعملا فالخ هتالد ريتأ جب ال

 ضل لءةءال مسفانهءاضقلانا هلوقهدربو ب ل شن لق نموه ساو لاملا ميرغلا

 دةنءاضقلانال 2 افلا مدعلى رسما فاصس الءادقل ادهبنانئيمكا و رهأافح رصو

 ذاب دادرتسابانهَن 2 لرادتلا نال( ضةذلا ل .ةرال سف هلق )انطا وارهاظود ع

 ارهاظذفان منسف معاضقلا نال ب.علا ىف كلذ نكمال و4 ركجح'دنءأاألا ارهظاذاىل_.كولا

 هنال كلددعي ى ركشأا فاض ئالو مولد و ؟اًضقلا مدي ة ىلا متهللا هجرة قمنح لأ دنع (ئطان و

 رهط ذاف مياستلاب مالا همفامنا وءاضقه مف سدل نيالا هل سىو ءاَضَةلا سف و زودعالذا دمغرال

 نيدلا فب ااطلا ق»-نالوءاضقلا ضةنيغن مم رغااىلا<هفدو هئمدع زتنكمأهسفاطخلا

 الو هلطقسزام 2 رسغلا تشي لاهو اقمتسا ل: 1 ولان ع خ2 بع وم ا قةدان ني تبان"

 تقو هبىذرو بءعلا ىأر هنا لاة>الدرلا فىرتشا | قدتو نب نمت ل هنال وعلا كذك

 نبق ةرغبالن أب د< وفد ةوب ب ا ددعا ولا وال صاد رلاقء-ةعت و عمم مب استلا

 ْ ناهبهذم نمنالنياصلا ىف ح دك وفا دنع -هالا ل. ةواهمقدإ رب لد :نينلت ملا

 عديل ناو ب.علا اذهب تضراممقابىرتشم | اتت لام عع ايلا ىلعب.ءااند رمال ىذاقل ١

 || نيدلا هل سمنمىأ (صام فال هلوق) ها هفادو ىرت_ثلار وذ نمديالفاض رلا عاما

 ١ سهلا وك: دنعاطإلا رهظاذا ليك ولا هض.قامدا دركساب 211111
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 هيد-:هلا ىف حرم هيوقاةهسالاب ليكولا يفاذكو هئاك ريض تبرم هيوأ لكوملا عسب و
 فال_ذع نيدلا ىف مامالا ه-:ءلل.ةب لكوءالءابالا لءنهرباذاهنافىأ (اراقع واوهلوق)

 اس يولاطملا ىأ(هبا وجنالهلوق )نما ودفلا ماج ىف اكنمعلا و نبدلا ناد د ءفق وو نيعاا

 وهفهنمىنأر با وألا ا برات يدأ لاف ثمحةلاكولاب ونيدلان دار ةاىأ (ما -.هلوق) م7

 ىلع يترارقالا ه-ووه-عز ملء ةرالف تسال ءاربالا وأءاشيالا معز ةلاكولا ونيدلاب دا رئا

 ا .كوالااوبلامملا برلا اميالا ءاوعداو ءدذقو ىوهلا ةمساا لاق

 درععءاغيالا تدثي لو تدم ةلاكولا تأن هدورت دام ءا«تلاوال ملعت لصإلالا ذهن ا ىرت 8

 لءكو 1| ى 0 ىلع لق الم ءاقالاءاوءدىلعن هرباداف (ندرب: لام هلوق) ها هوس رخونالفءاوعد

 نشرب لاداةءولو رادل' ةراجا ل وفال<ةمو مهلا ل.كو هبل هك ولا نال ضم ةلادالا .؟كوناكناو لك وا

 ضرب مك<الو فة نهر و ءاكوا ةرحالا ل_ع هناناكسلا ض»ن ىعدا ذا هل تاا ضءقو

 صضرقلا نأ دةءلاى ز.كواذهثنا قرغأ اونيلودقلا عمأج نع رع بداغااريض# ىت-رخالا

 لء.كحووهةفءاسلا "هللا و ءادسابئاغأ ١ ىلءاكح ناك بئاغلا ىلع تين واق ةلاصا هل

 هئاشمتسا وهذ أ ىلع ىأ( لكوملا فءا ل وه]وق) ى-دقم هدقعب تحث لنيدلاو طةفضءةلا

 هلا- ىلعم كرها قب الثمدل رقي لمت لضم رضا ذاق عش دلابدل مك< نا ىضالل نابت ناكولف
 هلرسسالف ل ءكولال: :عال »لاما ناك ناقل _ءكولان الا 1 ومكل ا ىلاهد لك نا و

 نافا.اهول لكولا نمهذ أءامشنا ولكوملا هيَذس أم نافءاضَقلا ىلع ةنيلا ماه أولو هلع
 ىلا« ءقدقىل يما لاه نا وهممع ؟عمدل وةل |وةلاق ىمءا1هوأ لك وأاىلا هءنددق ل َ ولا لاك

 هلوق ( ها للا نعد ذوق دصوإل هماعىل ناك ق حنم مى ةوأىه_ه و وأ رع غوأ هلل ..كو

 ا ل تكحومىلءدفاب مرق أولذا لكوملاءاغيتسايل علا مدع ىلءوا و ) لل“ .؟وااال

 تاخدي جوز لاتودلز«فركب الاهواه رهعةغاأام ااه جوز بلاطبأ اذكو

 ردح -بالاو ضراعلا ىعدي حي وزل او ل_هالاب هك هل بالا قد ص ضب هلا قء-ابوأ قم و

 ادهو(لوخأ)نياوصقلا عماج صاشأم 1 زل هب رقأوأ دا هلو ديل عيال هنابالا فاحالو

 نيمأا هذه نال همفرهظتالا مالزيعل! ىف ىرتال ةيامملا نا نمحراشلا هرك ذا روطأ ل ماعتلا
 دم نعل -ةنيخاولا تيرم رب دتفرددلا حبت حراشلا ن مواهفةءانالهجولا و _ه ىلع

 ه4لوتد هنأ 3 همااكولاطبا كدي دنرب هءاع ىعدملانأدافاوثدلا اذ _هىوتيامةعد رمش

 هلأ لتلاكو فهيا قادال«تتنأونيدل"اترىلعةفو ةوهىوم 2 ةمودخ ق-وكءل اكو. تصعن ا

 باول اىلاب ب رقرذز لانامنا ناو لاك ها عنام هادف ا باف قادا ترك.:أ نا هناف هل طاب
 ىلا فام رك اذاف همزارق أول عضوم لكى تاداد نزلا فو ةصالللا نءنيعلار 0000
 ىذر عئاملا تا لعام هللاب هةملخ عتاب !اداراودرلادا رافا.مءدسوءارمث ل٠ ىو 1 داس كثال#

 ناتودااهماع ىعدا اذا نيدلا ضمآ لد كوةنانلا همز .كسفواار أن اف فا عال بمعلاب

 ركذي ل( رقما ل و( هماأ هن درقأوأو هةااللعلا ىلع لك واافلضسا ونبدلان ءوا اراك

 ر ومتيفكفن ودااه عدن ىدلاءا ربالا وهدي رهلاذار ظن ةداثاا ىف وهةص الل ١قةئلاثلا |||

 ناللاكذا رج هلكوبم ىلع هب رقأول هنأ نءنميأ ودعا مالك و 6 وفأ) هالمكو | ىلءهمو 7 ٠
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 ةهد دولا ضو لامملا باص ل مكو هنارق أ هنالوةملادي ىف انمءثاك اذ'هل عفذلاء صول د.لاوذ أ
 ىلعفرشملا ىلع دل م١ تاكت ناوامذمةرهنأ قد كو هنا رفأول حما الف هنوم دعي بصغااوأ :

 الوقدصي ال سول أل وةو هوريخالاهلوق ىلعو هلا ع دل فدص.لوالاده#لوق ْ

 ةءاربا ىوعدوهبو نميئاغلا ىلعرا ردا ا ةأناكناو هاا ماستلاب صون 'ء

 مضحوأ ىت-تالدب ىذاةلا ىها ةدعنه ملا عفدلانك ربامدت وم قةعول هنافدك لالا عئدب هدسفن ||

 نيدلانءأرب: نأىلاىدومأ مي يعل عاما ةيالودلال وهااتقتابال هئياص درك-اوثراولا |

 صأ ناله. دن هعبتي نأ هل ناكر كن ًاورمض >ول هنالهنامس ىف هتلاكوب رقأول منال د ةحالب ||
 ماك-[ثحيف ياو طفل 'عماججىف لاق ن ل رسما نءنيمتا! فاذك عمال عفدلان ىداَملا ٍ

 ىضةولذ ىمولا بصنةيالو ىذا ناامه د نيهجوب ل. كولا نيب وهني قرفرءالكحأولا 82

 هلاكولا فال < هيلا هعفدي هدم ةءارب وهومغلاو بط[ شبا ىلا ايدو وءهرارقان وك ههقدبأا

 ا داب بيع ديزاد يقول نادناثا و ل.تحولا سه: كاءالوفالاذا ||
 ميدولا سوي ةعيدولا : ضء.ة:لدكولا نهرباذاف هءاءو(ندربب ملام ءلوق) ىوتنا ل“ هكولا فال ١

 يعود مدءااوذهقدصا داق (ةلكوكءاصيالا ىوعدو هإوق) ىدولا هلَحس ءهدمقت مهلا مفدي ٍ 3

 داوق) هءاعام عب + ىأ (هثرولا ض»»ىلا عفدف هلوق )ها مدقامرخآ ىلا. .ءناك اذا هيلا عفدلا : 1

 عماج فلات كل مهنا, لكوملاىأ (هرارقاوأ هلوق)هعرغىلءهل نك ىأ(لام ضءةبهلكوولو |

 مولفهب رنأكاك وَ 13 اه هناذمأا ود لاهو نهرِق ىأ 3 ومكه هناةلاك و اضرأىب عدا نيأ وصقلا ا

 رضح واذ هلكوا هب وك نأ ىضاقالا ا اول هاكو فهل كوال لكوملا فا نأ لذ ةنس لن تححو, |
 مالك امرهظي هبو ها مك- طال طب لك ةولودلا- ىل- عم 4 اقدر ةبملهنا فاسو لكومل :

 رت ذن إو فأيو ص انا ه«فديزمعلا ف نهربذاو هنالن هربي لامهلوق عم اراةءولو هلوق. نمجراشاا

 نياوصقلاعماج فو ءاغيالا ىلعنويدملان هرب ذااممك-ونيملا نءبلاطلا لكناذا اممكح

 اا هماعهل ل سالف ل .كولا دمع لاسملا ناك نافل هك را ودلاملا هم اوه نءلك- :تاو

 لام اذخ أءا*نا ولك وم لا هيدخأ“ امناقءاضقأا ىلعةئدما| تءاهدق و ل والا بااطاالاماَد هم

 .هنبو عم هلوق لوقلاف م الدو لكوملا ىلا هتعفددةلمكول لاه نافامئاهن اك نال.كولا نمأ
 هملع ىف ناك قدح نءىل ىذتوأ ىل ه.هووأ هلم رعود هج ولا شسفننل مالا وأ

 جلا نمهلا ن ءبااطأا لكنا ذاامو كرت ذياوهلوك ىلم مرلارءاشا لاق ها لاما. نمدوقدص لا

 ةلاكولا لاسملا برر :أاذاامهل سلا هذه ىف حرا شل ارك ذيلو(لوقأو) لوكا! ل*هرارقالا
 نملانملاب رغلاذشأ ف يئاغلا ن نءةلكولا ىوءدةل هىلااهينعسرب يهالانا رهظي ىذلاوأأ

 اذخأ هنمذاذاالاهلءهلعوجرال ال هاذاو هكارتمانأ ه«-:623 واعاف ناك نال هكولا :

 حرم نمرأ ل ىلافلوةذملا عجارو لمان ةلكولاءو نيدلاب راز ةاعاقمالا» ءاوعدثا مهاوة نم
 مهاو#ب :هلسملا لءاعت ف باالا هرث دام با وطااذه نءبرةي دعا ذهل 3 كاما ٌْ

 لاق نيدلاهنمباطاذ امرا كلذ لت ثاامنيدلا باطف هد_ةءاق ندد لواهنالا ذهو ٍ

 0 ةلاكولابر 3 ولانها عسفدلانيصو ويفءاوعدد ردك الاتش واوا رثان وكب هنأق كدمف وأ '

 / هعقديل ب لكوملا فاح د هسدعال هنن ةراثأ همف (هيلالاسلا عئد هلوق) ها لمان اك رم



 نك

 ىفنال ل. كولا ىلءمدجربالو نمذفا- ناو هئمذ ترب لك-'ناف هاكوام هنا هةءلكت هلو هولستب
 ىلءعهقدصد ل ودل عفد ول و أم عفدلا دؤءهئءةاذاالا لطرال مولا وهئممطت ملاط عد وما هع

 هنال هودولا لك ىناهذ أ ةماف تناكولوالوأ ةدوج ومنيعلا تناك اًةلطم هلع عجرتلاكولا

 لهل در ةطقالاب رتأوا طتاللاىفاوةان>او هكاعلاهدادرت_ساداراولو نامةلاناهكام

 ةعدول !برلاة:لبرةهددول جر ض,ةاذاونياوصفلاعماب لافي رك هلا عفدلاب هود
 هيدك وهنز رمح وأن هنمعب ناك نا ضناَةأ ا ىلع عجر عد وءسملا نةذو كلذ ىلءفادو هةاكوام

 ااه ول هئمعل عج رالا وهءلعنامذلا طرممد ١ وهقدص والك وااىلع عد وما عح ربالةلك وأاى

 هضرغذا تاهو لمكولا ىلع عرين ىتبأي طرمشالب هعفدو هقدصوأ( لوق أ ز اكءااهوأ هدهقب و
 هقد_صل.كوىلاهءفداععسرنودملاّت انما دهأا قف سعام س اق ىلءهضةنولذ لدعم

 قاغوغ وهاك ىناكدلا مالك نمداف .مهشعام تاق ها لعأ ىلا ءتدللا وادهاذ تكضامقا ول

 واذاوهفدي صد ةنانابت لمك و هنأنةدس ماه ولف ةنيبلابهتلاكو تدم اذاهاك اذه ,(ل وقأ)

 اهءاهأولن ةمعرمشل ا هطث ارش نوما ىرمشلا مك اللا كحد هبتاك اذا نعذ كلذ عم عما
 ةباورل تن ةيدشلا نانا همف(ةنصشلا نيالافال هْلوق) ل ءأت نمضتال عفدلاب هءلع ضي )و
 نا هن هدمو ةضراعمالفر وهشملا بهذملا رهان هامو طقو م-فدلا صو هنأ فقس ول نأ نع

 ىأ(اةاطد/وق)دوعسلاو أر طا همفاعاسججا هءلا عقدلا بص وال هنأ نمىوبلل اد مسلا هاعدا|م
 هلوق) بئاغلل هبسوأامضة:ىفاععاسنوكي هنأ ن -(صاسا هلوق) تكسوأ هيذكو أ هقدص
 ةعبدولا'ارمثل حر ىعداول مكللا نمرك دام لدم ىأ ( كلاما نماهءارم ىعدا ولمكألا اذكو
 هنالرمغل اكلع ارارقاناك امحمادأم نال (هملا مقداان مو (هلوق) عد وملا هقدصو كلاما نم

 هنأو أى أ هلام عابهتابىأ (ريغل | ىلع رارقا هنالءلوق)هءلع عمسلا ى وعد ناهدصت الن لدأ نم

 همهو كلك ولاالهل ىصوملاوأ ثراولا ىأ (ىداولو هلوق) نيملمَسمال ءلءوهف هضبة فهلكو
 ى وعدلاهذ ملك و !نأهمف و ح الصاةلاكولا ىدمىلا ملستلا صودال عدوأ انال قدعلا

 هلىدوملاوأ (ثراولا كال ىلءام-هناننال هإوق) ةلاكولا ناعحي رخو ا ىدوهوأ انراو راد

 هنانءا رسشلا هل مى ل اعنا وءا رمشاا ىعدم وةمص ول ١ ىعدم وثرالا ىعد منيب قف رف اام وطاب و

 اذاهلوق) لءأةءلف هثراواذهناروتوملاب عدوملا ىنءرارقا اضيأ اوف ..ساا'بئاغلا ىلعراوقا
 ولو نهض ىذاقلا سه ريغب ثراولا ىلا ةعيدولا عفدو ناك ناف(قرغت ص نيد تيما ىلع نكي
 وأاهاك حاتامقرغتادارملا لعاو نيلوصفلا عماج الصأ أرمي ىمولاىلا نود مىدأ
 ىلع ىخذاقلا صال برا ولا ىلا عند واف رغمسم ن »منا نعكنادكو ط هناضةىامضود

 فىأ(اههيفم ولكلا نءديال و هلوق)ئبا وسفلاعماجىلااب رم رددأ امالكقاء-سنمدافة سبام

 تمدق:دقو ىذاقلاىأرىلاهذدوةترهاظلا وموال ةدصْنيمي )وهلودوااوثراولاق زود

 مدعلعفدلانئأ (هبصْوبال هلوق) اهاعمالكلامدةءوءاضقلا تاقرفتمفلئاسملاهذ#ه ا
 اعد خدما ١ وذ نكد مانا وركب ملةمص ولا ىوعءدتر وصلي ملول وىدمأا كل ىلع امهقافنا

 هقدص ودهمأ|ءاصي الاىدا ول هنأف ماا "اصب الاى وعدن را تحال ةمصولا وثرالاى وعءديد 6 و

 9 ااا 777 ا؟؟ا؟>+7؟_؟(000 ب ااااااتتتتت7ت77777ا7اا7ل7للا

 عدوملا نمذد ةلاكولا عدوملا ركنأ وهديىفتك.!هذهلاوادول ولك ومان مهعاكوهنهعزب عدوملا

 الهيل اير
 1 م3 | هر" هملا

3 1 7 : 4 

 ! ناي 3-3 بت اولا|



 نكح
 0001 عسسل يو
 هش !نعةلاكو هضرةباسا بالا نال نتا "لل ءسما تما ذكوتر ودا اهذهل مى هم 6 ع وح را :

 ءاحر ىلع هل عف داس هنال هما عج رب هنأق (ةلاك ولا ىلءهقد_هرملا ذا ه:مضناذك دهلوق) لمان |
 مداسع ىأ (بوذكستلاو توك-ا|قروص مد هلوق) 5 ءمجر هؤاجر عطنا داهةزاحالا ْ 0

 لك ولا ىداناف هلوق) هب الثأا ىأ (هذهذ داوق) انرك ذاكهماع عج .رب هاف( ةلاكول اهدعز ىلع
 هلكوا هعفدو أ ه]وق) ثالثا لد املا دءام ىدو هك المبهماءناعذالامزوص,ف ىأ( هكاله
 ىلا ةنامالا لاصنا بعدا نيمأ هنال لكومال لالا" اداوأ عامضااهاوءدي (ه.نا < لك ولا قدص

 ماذا) هتءؤإا (اذكو)

م ) ةلاكولا ىلع هقءاسد
 

لعفدو) بر دكتلاو
 : ىل<كلدد

 ظ بارسأهذهفةلاكولا (هعز

 ١ كال 0 -
 روصدأاةمقدىف كلدكو همهد_خانام نءداذاا.عذ قد صنالوهسةنةءارب قو صنف ايةدتسم ْ 7 0 د.ءع وح

 ؛ (قد_د هاكوأ ه-هفدوأ ىفو هلوق) لءان هقيدصت, العال عاضتاوراملا هلوةدهد “لل لا ءذهرك ذللوالاوةقباسلا || ليكولا ىداثاه)
 ذخ الالافوأ عندا ادذع ه:هذتوكسو أب يذكتوأ قيدصت عمعفدا داامودو (اهاكءوجولا '

 نال (بتاغااريض# ىت-دادرت الاهل سدل هلوق) هأ نيالا نمل: رأى ىلع كنمتضرق ١

 كالعاةزاحالا“ أحر ىلع ىل وضفىلا «مفدا ذا[مرادئالق# وأ ١ رهاطظاما بناغال اةدراعى دوملا ا

 فو «-فا<) لك ولا

 (اهاك )ةروك ذا (ءو>ولا
. © | 00 5 | 7 ٠. 

 ىلا ءالملا لاه ْنيأ و هذلا عماج فانا وةدحاو»و ةءاده ةزاسالالام-الد ادرتسالا | 0 رغأا
 تبداع رضو ون

 عقدولداد راسالال اودلا ىلعو ى وجشنامالا مدع مع عفا ذااسالعئاا ىف لاكشا ىدنعو| ا لك 1
 فرصتدلا رشانن منالال لمقو توي دملا لك و هنالدرتس نأ هل: نيدلا ب ررلاهعت دم لح ولا 1 0 سد 0 71
 ناك ول قب (كلذيءرارقا ىلءوأ هلوق) هضرغنعس أملا عم, لام هْضةدي تأهل سذا ضرغا || 1 1 76 را ىلع
 قاعتدهنوكىلارظذلا وعفدلا همزاي هنا خ راثلا مالك ن ءموةياع رلاط ا ىفارقم لدك ولا 00 لقي ل هفالعتسا

 هلوق) عجاريلةهرارقاريثعيالتأ يش هرارقابهقحلاطب اكلعالو هضيقا مث بئامغلا قد
 فالدسالا ةداراىلا رطالانام ا ورهاطل وبقلامد_ءقناهربلارظنلاءامأرك ذامىأ (لبقلا لال

 هلس داو لءةد /لاهولو دادرتسالا قدح هان وكيالادهعمو هفالعسا نم نكعال هنأ هن دارملاف || ىمدخأوةلك ولا
 هنافعوفدااوهو (بئاغللهمسوأام ضة:ىه.عسا لوق)دان رب ط رهظأ ناك هفالعسا | 8 وألاتامولو ر< ل
 (لءة:هلوق) ىنالا ىلع امال ىفوالا فو نير ودلافاذهوهشع وحرلا جفا دلا ديرب و هّقح 1 0 وأهع رغهنروو
 هنودمىأ(هعرغ هترووهلوق)نامعلا,تباثلاك تايبلاب تياثلا ناللكوملا نمضقثاا نال 00 اهواوامتاهذخا
 أرب ولو ءاربا نوودملا نم نيدلا ة.هنالن وب دال نيدلا لكوملا بهو ىأ (مل«.هوو اد وق) ١ هل را حرم اذاالا

 كولو ااه ناك ادااده ل كو ىلع عجربا ذك .ة هيلع عج رنيدلا ص.ةدعب نو دملا ميرغلا : 0 0 رقاواو
 ه.اءنامذالذانسمأءلهحدةفهقد طن اامأ ةلاكولا ىلع+ةد صو لواكا اهناكول انككحرا 7 0 فلحتلاكوا|
 مل-عبام علا ةرادعو لءامزهسنلا ضعب ىف (لءدام فاد موق )اك-لاهالاكسولوامتاهت هذخاسف || ةسعيدولا ضعي ليكو .(| (ةلكولا ىلعمقد_صاذاالا هلوق) هت.«لكوملاىلا عتدلا ىعدااذاانمئاذكو كالاهلا ىف أ ىالاف) قع هاكونئادلا

 ها ليك واللام اب هءاعىذق لكنا وهسملا عقدي فاحا ذاق هارد ضع هاك وبااطاا نا رص 2 عد وألا هقد_صوت

 || هقدصت هلوق) ةحالب ترئيرلو مصخمنا ىلع "اب فملكتا'ق-تالهفاحال نا ة فش ىف نعو || 6 !ىلع (هيلاعفدلاب
 رارقاهنال(رو ملا ىلعهدلا مفدلا صرب هل وق ) ىلوالابعقدلا موب الهةدصر,لا 5 ) عدوملا ]

 هلثعىذة.نيدلا دا هسف:لاعرارقاهنالنيدلا ض.ةب لدكو هنا دا اذاأم الذم رمخاا لامع
 لسيكو نم عنم هلال نعذ! نأ ثني ون عضال ةمام دعب هدنعة#هقد ولا تكل هواق هئعبال

 باغالة موا ام ضن
 ْ د#بااطاانا نهرو 1



 هكاله لك ولا ىدان اف لمآ: هلديىلوالا هلذ «نعذل هناق لءكولا ىأ(هك 1تسانانداوق)
 ْ لنك ولادي متاق وطظوه_.هو وأهع رف ءرغ هيروو لكوا١تامن' وءاذ ف ءهئاح لك را

 نا دهلوق) ةدالقناى فاك ةلاك ولا ىلعهةدصاذا الا .:ءذاك!اهول واهاكد وحول قه:مذخأ

 امم-هةباكهاكومىلا اههفدةلاك ولا ىدمىداو) اذكو ل.كولا ديف ضو.ءةملا ىأ ) عاض

 ققوثهن اف رتعا هّقد دص:ب هنال (هقيدصت. الع د]وق) هءدشعع عوجرالىأ ( الهلوق) قا

 || دحأن ا اذه ىلعدر,ت اة تافد ريغ لظرال وللا و اينان هئمدخالاببلاطاا وهلاظااوضنقلا
 ْ فصغاا هملع بيفكملاعج رو رخآ الا هيذكو ثممال يالا ءا وعد ف ثوبدملا قدصاذ انيئبالا

 نعم هني ناه-عز قنا منيدلارج رت تمهل ناك ن اف صاب ق دصملا ىلع عوجرلا نوب دوال ناف

 اضن او 0 هسأ ىلعر 3 هنوك- | قدضملا ىلع عوج رلانايهنع بيج ت ات هءاععوحرلاف ملاط بذكملا

 الا هلم |( ةلاك ولا هسه نا نمآ الزكسا هل.كو تن لوةبناد (عفدلادنعهنمفاذاالا هلق ) نبدا
 دنع هنمذ) 0 (ال | ىلعنلي_بغام لوقك بوجولا بيدا هتفاضال عبق ذولا اكل ةنعضرف اناث م ذخأيو
 هناا رو ماذا أ هناعذ مصيالةنامأل كولا هذ_ثايامو بصغانان'هذخأ امال ىلهف هيلع نال باذامو
 هد | امال 0 (عفدلا ا نمد!نا ديد-ْتنأ اى ىف ءذذتااو دن د_ثناانىوره هنعذ طةاونإ .كوهنا ىلعامهقداصتل

 00-2 نءادلا ا نكد نا ىلا عمو ل مكولا ىازرامااوع رغلا ىلا دئاعرت لا ريعطلا فل كولا رغلا

 1 ر || ءلكوو رت_.ااريمشلاف ل .كولاهذخأىذلا :اعرغلان منئادلاهذ_تأىذلا لاما ل- .كولا

 0 كلا | لشانت يلهو مالا حسنا شضعبىف (هد خاب امردقا هلوق) لام اىلاز راملاو لك ولاىلادتاع

 وهذ (نيرإ .- ةكاهوأ) ٠ نئادهاذخأ نا 4لاق ف ن'ك دلاهذ نأ اموه هءلوةكلا نالءااانضءءلاىفو ديدستتلا
 0 اا | ل_يكوهنام ءزدخ الانالعئادلاو ذح ”الامعز قاما ظنئادإ ! هد خانامو هل مك انافاسش كنم

 كذمز . ج :. لاول د. + اامر دقي ع ورا توك: قادت هال كلبسغاوهاو قال كج هنوكس: ف هقدصنز عقادلاو

 هه نم عل 3 ١١ «طاصولنز وخاله ةهلافكماا وام وعزف ةنامأ هنالث و املان هلك ولاهذخ أ اع ع 3 - ريال ئادلا|

 همت كاىل-ع ْ هلوق) < هل حادا ر دقيىل كك ولا ىلءعدجرب» وحول كولا نا.عذدع 3 صضءاىلع

 1 00 ا ىلع نامهذلا عقواسما ىأ نو دما نى كولاءذ تأ .؟عجرال أ (ل.ك ولاد امال

 1 كم نالل : ىفىأ ( ةنامأ هنالهلوق) هديىفةنامأل مك ولا ءذخأ ام ىلعال رك ذام ىلءامثان“ نت مادل اهتم

 «:ةاراذه |١ ل_.كولانامدقت هناهرفو(ةلافكلا!ميزومتالهأوق) ةلافكللامزوعال ةنامالا وام وعز
 اأوه وهذ انام سم ذ:ىف نوب دمالانهومد_ةنام ذلك رمال وألا وه-.ةلا ذك مدت ضمقاب

 || ن'اك(نيالان مال سبأ ا ىلع هلوق)ةلاكولا ىب ءدمىأ (لافوأ هلوقز ةمارغباةيالفةناما
 || لوقو نئادلا نع ةلاكولا ىلع ناه داص-ءعفادلا و ضا اان ءالك ذا دال ءالاعتدقا ود-جعحو
 : تناك ناذ طاةسالاةءاربوأ“ ءاف.ةسالاة ءاريديرب نا لة<كن:أرب ,أىلا لع ك:متضذءق ضراقلا

 هلاب فرعا هناكذ ا ةرتسالا 5« ربتناكناوه_ذ.ةامتهل اة مىاهاهج مذ طاق_سالا ة*ا /
 || هنالطاقسالا لب اقم ىف «ضيقا.عهماع عرب هنيدي نئادلا عجداذاف نيدلا نمهيلعام فوت
 ني .:هنمرخأ ثدح هنالءاغمتسال اةءاربىف كالذك ودما اذ انةمالساا هلم زئااددذ عيبا ةلزغ؟
 ْ ملاطظاسا' قودسملا نااموعزىف نال لك. ثموهو فو: سااسعهراع عريف هتاف: ءانالطإ
 هوا ضيقاوف نيمأ ل مكولانا ولءك اضءةدن ولد لاةمدتةريد-ق هناو هق أ ةمتسأب
 3 0 2 ا ا
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 نوف
 0 لل نورس و كرز الا امة ماد زا ص مدع ةانكاأ|

 3)هنوبثدهعبئذاالاطب' نالعسو ةلاكوال الاط ,اهلعشءا دمي ةلاكولا ه 5 ةلافكلا

 د 0 (زءع/هلوق) لكوءال بسا: 000 اءالد|وق) ىوقأامن نم(: 10

 هلوق) ةدهعدوقملا الفريعم و ريشس هنأن هرماعد وهلا وبأهعثدر مانغلا علف : مامالا ل كول

 نك !!يةلمصأو مود_ةءا!قوةحن هم هنالهلءامدقالا ق» نال( هسا زا اعره هب هنأ سماسأ

 قوةلانأ 1 هتيلءلاوةروك دما هل ءال ل .ةكس الك وذاو-م 1فوهوةاكع رم ىذا

 ةلافكلا نإللايوهو هسفئاهبواط لفك هن'اك-ةنهلا ىرتش لا ىلع نكضاذافهملاعسرتأا
 هبسقت ىلع ااطمهلرغسصي نأ لاخلا نءواع دو ةبااطمل._صالا ةمؤىلا لسفكلا ا ةمدمض ا

 (عحر هأوق ( 3 نيمالو هسة'الفاك ناك مثامال ال فكن اكول ٠ نُدلا باطن ع: ءاملاوأاع راع نب دوأ ٍآ

 ىدأدتو م ناك اذاونا_مذاا نالطم ءاى أ(هنالط .اهلوق)عبلانهاكومىلعىأ|| ١ ذاع. سلال كور ا

 ةد_سافلا ةلاكولا م-كح نال ولطابل طا ما | ىل ءىنرلا تالاض ا الطايءادالا ناك ناهد! | مكي | نع عثامات نمثلا ن
 عجريال ىأ (الهإوق قر ناسمضلا ىأ (هنودب ددإ قر داع مجرد لاو لل لع رن 1 6.

 : مك ( زو م ل
 ا اة د ىف ل هد عرج“ لوي تأل:اةاوة ملال رشلا ف لاق (هعرب ]وق لوق) ٍإ كراش

 سدتملا ف عرب ريستلا نأ ىنذكالو ها لءاتءلف هرم آ نودي ىرتشملا نءتلاذكسلا يك ئادأ |.( ذاق 00( 2 : اعمم
 اذاهنأ ىلءانتلكس فال ىلأوأ ءاشهيمزل موهئءادالا امأو هلاك. ار قوه نا 1ع ا 4 ل نرد

 ْ ةئاحلا ىف ل ةسملا ركصم ذدقو هأ طوف هن مزاموهملإ ؛اع ريمم ىم-دالنامذأا مكح ىلعىدأ ٍ بل هاا لمكو 0

 ا ىذا نمل نعيم الا لا صولوةيد:هاقو ها هتلافك مصنال ىرتشلان ءنمئاانلفكوأ| دبع 6 70 ضد عاباذا ع ولان ل“ .كولاىلرالا ةرا.عو لمصفتلا اها ضرعترم 2 عءئ را ه 1نيأ ا ىف اهتءاهاقنو ْ 3

 ١ 2 وارتاج تالذ ناك ىرغ ثلا نع نمشا!ل» كولا ىذتو أ هذ همه ل .كوال دمع ىلءىرتد ثلا ىلع ْ ضن 3
 ا” فرهملا ىلءالو ع "الا ىلعالئشب عسر ن أل .؟والن وكيالو لكو مال دهل ارعصب وىرخد لا ٍْ كا ا

 | سادلوق) رع هينويدلارارقا عم ةنيبلابليكوتلا تابثا سيو (ميرغا'هقدصتهلوق) |(امخرر 0 ةءالا
 || را 0 3 رس رابصا ىمأ ىأ (ههفدي ١ مغاسل (هقدمز
 ٍ هعفديامنال (هرار ةاءالعهلوق) نيعااىف كلاما ق-لاطب١امذنال الا ههيدولا ضب 0 0 1 0

 ْ هسن:ىلعوهاعاهرارقاقهتمد ىفاع هسف:لام نم نيدلا ىضةياما توب دملا نالو هة- صااخ ْ 0 0 1 مدي
 || كل ذىلء نهرين !لبه'وعددرءعتاقيالا تدثيالىأ (ءانيالىعداوا قدصرالو هلوق) ذفسفأ 500 ُ تبئاغاا
 |١ ميرغلا ىدافلامض..ةبهارولو هلوةىف انس اسسو ةموصخلا نالعال ضان لمكولا نال 5 ْ 7 0 00
 أ داسفلا بنام بئاغلا ىأ(هيلانيدلا عقديمب رغاسعاالاو هلوق) لا ءاكرم قس طقسيام أ 10 عم
 | ناعتم ف رظعمو ةميدساله ام! اهراك-:املوةفةلكولا رك 5 , لهنالءادالا | هتالدك ىلإ
 ْ هير ريا نع :رهلا فو ةلاكولا مدع ىلع نيم عمراكنالا بيسي دا سا نأ ع مىأ هلي ةردصأ ا : اك

 تاوأرعب ول ةب نهرب و ضراقلا لكوهنأ ءءلع ع وجرلادارأن يس بااطااىلعمب رغلا ىداوأو |

 هلةءاكرام هللا قلع نأم رغلاد ارآتاواضيأامتعه-هفو ها ئ ىرب لك-:ناهد_ةا-رك 5

 | نا هل سدا بيدك نءعفدناو قدد_هذاا ىلاداعاذا الا هل سفاتوكسن عقد ناوكالد

 دممقتلا ل - #قىفحراثشا!فالطاف ها لق_كولا ىلع عرب ربهذكل قيدصتلا ىلا داعن او هل

 أ هذ ٍبلاطلا قحعطقنا وكل ههنالءد._ امقارثا هعفدا<ىأ (هييرغلا عجروهلوق) لمأت
 04ئ22ز2222222222222---2-----_-_--_-زي7 7<” 7(-(-(-(-707037073079ت7ششلللا
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 نقدا

 ان ود الام ن نه كل يتالهو نذااذ تأ واهءايفنيدلا برىلا هن ءافاو هتملس عسب هلكوأ
 : ىبلاطااوبولطمالالكو ثنوك :تأرسيالد اولافامض: ةموأ٠ ضاق كوكي نأ ةلاهسال

 || ثعباذا نوددملا ة ..ماسملا تاءقاولا فام هسةلاعالوردلا ف لاه ها ءاضتقالاوءاضقلا
 ا هذعمب ىرتش اوبهذ: أ. رت“ ا لامو هه يذروهريخسأو بااطا ىلا هيءافس هل .كودب ىلع نيدلاب
 اذهو بلاطلا لام نع موضعي لاقو :وب ل1 لام ن نمل م مذعب لاه قايلا<:مكالدو ع

 قامو بااطا أل 5 ولمس اذا وفةمنقلا ىفام نال ها ه.ضرقةلزغجمارعثلاب: م نال خصأ

 |١ لممكلازرت#( سنا! لفك ف الة هلوق) ىف ةعالاك يولطا ا ل.ك وق .ساذا اف تاعقاولا
 سلال 0 ْ توي دملا نهض ي«ةاأ هكوولذا دمي س ءاورصأاىف لاتةموسلن املك نب يايا 0

 مامالا ل فالذب ٍ سففلابل مك ١! ل هك وزو هثال لا ان ل ُك .!اهلوبد قوى. ءاار دما لاق آ
 لس هىكو.رر,, [| اذ_هو لاملاٍض,ةبةموصقلا لديل وتنتقل رالاو نإ ادميرال
 مدن ى مانغلا م. || لل اندراون اذا ىرخالا تاطبام_هاذ_- !تعص تنام تعال ةلانك لاو ةلاكولا نال
 0 0 32 دز ا هلوق) درواافال_ةاللامل!ض هل .ك وو حدي هنأقس ةذلا ل .:ححه الد او
 تا هلكرول مدن نأ ب ؟.كلذكو رمق سهنال بولطالا < -:| ذك ميد: نيدلا ضو ةاىأ (لودرلاو

 ا لك ولاز : عوجر مد ءلماعتلاو رمهعارأم ع نمي هتااذك مدي مامالا ل. .؟ووهل سس نيد ءاذةءن وبدملا
 . ١ هأ .أوق) ا هد بصي الئيمالا رنيمآ ل. كوو مامالا نأ هب.ءاارامشف مائهملا قولا
 1 ا : رع كولو ق١ 0 تالا 6 ذو

 و

 ساكملإ ىو. اكوفأ 4
 5 . 5 || ىعيلا لا 1 وزطد 0 وقللداةم ب فالهل 0 7 4

 ثاطيري. نب الحكو || ةوقن.دارلا نوكي نا هل انما هذه ىضتةف4لوذكملا نملك وعدن رسغنلا لفك
 انكر ل :لكولإ ْ لع بطخلاوىلاطالود مما عذدا اانا عما هي ذأ موأم 1 ول. -ءاعفط ءامو لوسرلاو

 07 1 هن' هدأ سه لد تالك ونال _.كولاو كورلا تالثزك جام لك ٌوةدارانأه ئءدا رأا سدا

 (ترعخان | رذتغم لهماجالا اذهو ىضتقملا كل ةريغدارملا نأالاّكل ذ ىضتقنةهلب تما تناكناو
 ْ الا نا همتصال لاك هن ”مةةلاكولاوتل امك |اهرق عمتي امدوصقملا نأ لود ىذلاو صام داع

 | عانغل' عسب مامالا ليكو هاّمسقرهظيالن كل لمان خلا لوسرلاو س فلا ليفك ىف
 أو ةىأ(سكعلا نال هلوق ق):دهعلا هقحطتالأ هرو هركسع نءربعم ىأ ( مفس مهتهااكذال هلوق)

 ' هك انوموزل مد_.ءاةلاةك ا نم ىدضآ تل لانا لام ابل مك الك وطب وهلوق

 ْ نارك لت 055 ,لامتي قر الاراهظا ةضمان لصتف حراشلا لوب هطايترا ط-ولاذ ان كا ةعان

 لاف ح اهليقام عم ضخ ارك (هةلاكو تاطبهلوقىلا تان اذكو هلوق)
 تءدة:ةلاكولا تلطرو مد لفك اذا نيدلا ضوقب ليك راىد_ ىذلا ملائم ؤئنفاو , ٠
 يل < ل>دام ضد رك دام لاقي دقو عفادنالوا منرار ك؟ئ:الو »ا ترخاتو اةلافكماا نع

 هطايترا ةظ- المن سحالا وارا ركسأى م-دالا ذهل ثمو ةءاك ةد- ءاذ هموع نرد ا

 مد_ة:ىف (ترعانوأةلاذكلاتمدقت هلوق) امي رقءامدقأم رخآلا لستة حرا شا لوب
 مس سيصماوا »وق حو ط1 37-5



 ع

 قع اه-مموتد د_.-اولانال ةم وهلال كو و 3 ثم-سفنلا لفك ف ال_ذهوق وأ

 || ام امضاف هنوك ةلاسا نم اها (هسفنن هدم 2 ؛ هاكوولع هنالك هلوق) ىان رزوأا

 1 طف ةدح هنا ث --١- نه هسفئاالم .اعره_سيهنال نودملا نوما ىأ(دبعوأ وق) امضةتمو 1

 )6 ىتملسكولا نال هلوق) ىواطعطل|هرهظد_.ااكهلميأ رغااعسن ه هس ىلع كا عم علا ا

 نم ةانماسم ىهىأ (هسفنا ربان وبدلا لك راذاالا هلوق)ةلاكولا ىأ تاطب طقذىأ (هسفنا ١

 1 وك ةلاكولا طرشن الا مع ةحياغ تاز هسوزأ الماع لوك عما -إيانةدواعلا ذو :

 أ ٌكتادك اهلا وحلاوةلاغك.- ||| هل 5سم نال ف سملاهلاق امه سقذل ل ءاعرم 6 هنوك الءري_خاال ماع

 || لد زلا هلاقاك ل-كوب سداوْك .1ةهنالامملاكو | أو هيغل وهسسةنل لماما ممالك ن اف ةما

 || ىلا بام ن .ْذ امم هنا عمهسف:توددملاءاربا لق هذ« نئادلا عوجر مكن نا لدكناكولذا | 5 . فله هير 5

5 

 الانوك.الكءاقاالوةثال* اّماو ىلمرلا لاهو قىمسرلا هداف أةم_ءاقلان ماودارخا ةقرعم ١ ليع 0 تا

 ىلءدر ءاورخلا ف لاق (مددف هلق ) لما:ؤ هةعءوسر مدن الودي وهسة:هن ارنا علا الر“. 10 / نال (هد

 هع هئاقو سف ءاربأب توبدملا لء دك ونه -سقمل لماع هئان لاا !لاسمانلمفكسا ال .ك و تالطد ا 1 5 ه-ةنارع 1

 | هسه ءا ربان ءاكوولو هلوق نم ءىنملاةبمىفام هياوب ف ق.ةدملاو ه.ة:] الماع هنوكعمأ| 7 00

 طرشو ه-ترد طاقسا:نيدلا برل ل ءاعووذ هن. ةمذ غد رفد ه-سقئا الم اعناكناوهنالدد» 1 - و م همق و

 لوقا ه-والن رك دامت اعاذا عا ه.سفذل لءاعرم - ءونوك ال هري_ذاالماعدتو 1 ةلاكولا ١ تر ١

 اض< ه_سفنا لمعلا ناك اذاام لعل هه نأالا تاطب هذال ءىتملمكولا نال ئاؤملا || لالا 31
 ضقونو ةروك ذا لاما لءكللا لك وهل ةسمرت دد_ءيىومد-قملا ةمالعل: لاق طأأ هيلع كامن نا. /
 اناادءةسع عئاانبدجأو هسفمأل عءناو حدهماع نيد ن مدي“ ارباب نود ال. كوت ْ نا 0

 دئري هنأ ل ادب كات ءاربالاف لسنا عماملا فام ف الش ىلع مصيال ها مال_سالا وز د67 مضيان ل(
 || لماع مغ هنوك الهري_غلالماعهئوك ةلاكولا طرشت اةمنملا ف باجأو لمكو < :سداو درلاب | مضأقدنو ا

 ١ عمت الف < فئاوهوادحاوالع ناك اذاد'الرظن < .ةرؤ.ةضااوه هنأ مهض50م ءزو ه<سهنأ ْ

 : ةلاكولا باءىالمص ألك ولان وك | مذ سفالمكولا لعمان ضرغعءا و هريغل الماك < اوك عم

 أها لماعلا سف: فرمدتلاعوقر ل_صالا لي كلذ عنهبمجأو ريتعتالدق تاينعذلاوأ
  1مدن ف علاه هدتو ىأب نا لاه يك اكرلع كاد ناكولو(-سفن<“ اربا لية هل رع حتي دهلوق 1

 ل لفك.:اذاتلتناف رحم 2 ع هثاريا ل. ه:ءنئادلاعوجر ْ

 أصءت!١.كذالةو لطيتولاسلان ل_.ةكل!ل.كحو خدال نأىجذ ناكةةلاكولاتاطب

 | خلا تناك ةةمزالاه 8 ا!ىوقأةلافكلاا ناللع 1 ول ليك: :مصاخن تاق ةلاثكلا 7

  | 1ش عمتلاكولا د -نئااقكلا نوكىنتق ةخءان تااكذ لوا ن َ !ىجاد 0 اكس كمل فالي

 هلوق) ترخات وأ ةلكولا تمد ةلاكولل هلطملاملاب ةلافكسلا ففئصملا لاق نيعالل ”لذنأ أ
 | راصو ةلاحالاب مذ نمنيدلا لقا ل.ل ن أه ف < راعلاختا نمهضيقب لها لالا لكووأ
 | لام !تامازا< الم هللا ارز ست قع مسا اني دنأو ضءةااندل» هكول ميل لفاستجأ

 قاعي نأ حدي (ض,ءةااد[وق ) 178 هلا ىنءنيدلا عجر نا الوةلاوطار ؟_:أوأ اساقمدت لعأ 4

 ان ونذملا هن رم تافنالف ىل هذيد ضيشي هاكوولو عنا ناك ادا ةهلوق) لدكد هلكدب | وأ

 دس اه



 نسق
 222077 ير وبا

 نع ص: همك 0 ,ةالاو راك الا هنت لحد مقر 8 || طرمشب مق

 ماعد ءاكو تانى أ(لاماه ملا عفديالىت ْ-هلوق)ثيانكلىفاذك انرك دام ىلعءاضقأ ا
 8( ءارمشلا ىعالم ندي حا ضءقكالءال هناف عاب هناي ءالع رقاق عسب ىوعءدنءه.ع

 رهاظىأ ) رهاظاا ىلعءا.::_ءالاو هلوق) رود ها هاوعدف لطءمهنا م عز هنال ) ضغخانتال

 لكوملا ى؛ةساولو هع الاه ةباورلاز 1 راك_:الا“ 00 ةياورلا

 بوأ_امماو بلاطا| نمب قرف هن اد تن نءو مديالهنا فس ولف أن هذ رارقالا ةموصالا

 قيلدحو ةناو رلا رهاظ راكالا ءائف::ءاةدكدإ]-ةمو يواطملا ود بلاطا| نمهستو

 ناك نان لكواارضد ةةراكدالا نادل وةلاءو فس وبال اهالد- د6 لوقىرغهلا

 قو راكالا لمةعمأو :رلاو ل الها | ىوعد نم عم الل كولارك .: اون ةعددو ىعدملا

 م<2ىل-ءقو هدعدر دءاقب ؛ مدعل حدرال ل ءقراك. هالاو ر ارقالازي احربغ ءاكوولوهو ثلانت مق

 لكوبنأ لوالا هح 9 هلّدسلانالصاملاو هدب زازءلا فا ذكحص توكسا "اقرأ

 ثلاثا طةةراكنالانال. كونوك.فرارتالا قس تأ فاذا اهميالءكوريصمفةم زتفلا

 را رئقالاز“ امة موصل انهلكوبثا ع دارلا ةياورلار هاطفو طئقرار ةالابال كوره هم ه_تكع

 هيريصت الو ني رتأتلاقالثخا هنقفوار ةالاز اج ريغ امم «اكون نأ س ماذا ابق كو نوكدذ

 دلك نال < هأع ن نكي ل ناو ةموسللاو خثءلافوخدار ةالا هلكودن ان كعهنالارد م

 مدالو ومرارقالا ىئتساو مهنا لاؤ لك 0 وأ_هعالالاىفو .اهياعردةءال
 هل لق و ه:ءد رفعاقي مدل مدالله راك_:الاور ارقالا د: ماوأ وعسنالال اوهذمو

 مصرا ارقالان ل. كولا دن (ارقءهيرك_هبالو هلوق) ةيزازباا نءرحم ت توكسلاءاقما

 3 ول نأ ءانهمىسدواوطاانعو 0 ولان ءارارفارار ةالا لة بلك وعلا نوكي الو

 هرا را متف عدملا رئاقىل .ءراعفوخوأ: وم قوات زادة مضار وةموصالاب

 ع :1ا لص هرهظأو ارارةاهنوكمد_عه+جوه_:مرهطبو تأق ةءرازملاىفادك لكوملا ىلع

 فال هوقىف اذ_هقا.و ل ضكلا نئادلا ل5 ٌوىأ (ليفكلال.كولطإ دهلوق)
 هترودو نولدملا نم لاسملا ض,قوىأ ل .ةكسلا |انو كا (لال ا.هلوق) رارك.:ه.فق سكعلا

 نمسيدملا كلذ ص بلك )ابلاطا!لكوذ قسما 0” اذا

 لهكولان الىآ (هسفنلال ءاعرم ديالا هلوق) قع ّق ودل عدإ ل لصالا ه-ءاعىب ءدملا

 ملدسعتاف هدمزوءا ربل امعاس هسفناالماعراصتلاك ولاءذ_هازس# وأ وهريغ] لوعت ىزلا وذ

 هكباطأا ق»-نالو هلاسسقت نء عدلا نونذألان ههيلطقو لالانلاطمهنالو لطيقن كرا

 هقسةمااطملانأ عمة بااطملاهل ل هج هناكراصه ضم بهل ل وذكم لا هك رول: لامملا هئادأ كس

 كله ويدل ههضدقو باَكَسا ل د .-مىفتلاكسولا تاطدءاذاو را ا ىف لاه ميال

 راملا لمص ىف عاسد 2:5« ارب ىف عاس وهام هنأ ه-. .اعدروأو ه١ بلاطلا ىلع ءال يهدي

 هناق بتاعت نعل ءكولاكاد-, ١ :ءل طابا هعوةول ذك با ننال ةلافك- ٠١ نءهأر اولوبااطال

 نضام ان اعد 9 ارت_-الالاسملابةل انك )اد .ءهنو رح .زاجافهغلي ادام الطا عي

 رب اجري _خ
 ع الاو ليكوتلا ىلع ا ذليل 0

 و و .٠

 5 هدب رهاذلا



 م
 يالا سسسساسسللسلسس 7

 ىذا ومانتم حلا فر وك ذم نكدو اذه ىلمان' نيعلا دون نع انمدقامن أ اددو هالدع

 بائوىاملا يطب مود ايالمكو ناك اذاالا هيلع يسال هوقدعب رك ذهناقءام_ثالا ىفال
 هايشالا نعىأ(صماكهلوق) لءأت حراشلا هءلعح رمش ىذلا نتا نم طقاسهن اكو هما مدلل

 عجارب وةموصةابىأ (لةكاا فال د]وق) هيلءريجنال نيدلا»اض قب لمكولا وهلوتح رمش فف
 باطلا ىعدار ةثاء سمع رقأو اعنا ذاع صخش نع لذكب نانروست نا نكمي واغرب وصت

 ىوعدملا ىلع لاس انمكحيو ىأ (ل.كولا ىلع ععسال هإوق) ثوب دا ىلءتبثاسعف مصاخعي ءنافاغلأ
 ةمود1ل ال كولا اكو تدثاذا نعي (ليكولارارنا هدو |وق) هعئدينئادا | عمتي وهلع

 هيلع وكلا رأت هلع ىعذاملا وأى طاء1ف.ةءاب ,رئاق ىعدملا ه5 ومناكءا وسهاكوم ىلع رك و

 راك ىف هنءةمو هع رو هأم هنال هب رو هاما ريغب أ هنال ماع ةنالو ؛الرغز لاهو ررد

 ا:اوالوأ ف سونى أل وقوهو ةثالملاتااق بو مددالفباوجرارقالا نم هيف امو ىذاةلا
 باو ا قاطمةمو هظكايداربو (ةاطمبا وطا لكوملا كاع همت لخدمف حتت لل_:كوناانا

 لءكولا.قاعمم (ةمو هلا هلوق) دع علاش وهو ب :ملادارأو بو ءاارك دام سا منال افرع
 لصأا لكس وك تناك ةلاكو ىأة مو هاناري_غب ل .كولارارقا مددالىأ (اهريغب الد |وق)

 ةحصقمسو هيزازب لك وحالعفدلاو ضرما ضدها لك ورارثا مهن و ةمزالااوأ ض.ةااوأ|( <
 نما ضِيقعسبلا ل .؟وىوعدةصوركبلا :_هلاءاارهموةغلالاريغروم ضم, بال ارارقا
 ازارتحا ةءوص(لاردق ةملال ثرشلا ىفلاق ريغ وأ ىذاقلا ساعي ناك ءا وسىأ (اةاطمهلوق)

 دارفان م هنوكل رارقالا كا: ةموصاناب ىلكولا نال رارقالا كال :ال هتاف لصأ ايل -.5 ولا نع
 ةموصالال.كولاو ةم ودخل كالعاللصأاب ل.كولاكقاز هلو ةمدائتالةملا_ءراصلاوباولا

 رارقأ ىاهمم(صاسقلاو د ودرلا مغ ءلوق) رخآادةءرمشاسال دّقعب لمك ولا نالولدا ١كالءال

 هلوةىلاع-ار (انا سا هأوق) رع ةهمشا ءاكومىلءاممل.كولارارقا عصي الفامفهامأ
 قلطمكالدو هك.اعام لوا: همعصو ع ليك وداانا ههحوردم وصلا ل ءكولا رارقا عدو

 فسول ولأ مت و ةمصألاب ره ما ف مه: .فأاذعع امهدح انودراكمالاوأرا رثالاب با اوما

 رارقالاو ةءزانمىهرةموهانابرومأءهنالساءةااودو اًةاطمرفز ل_طباوأةاطمهرارقا

 لمكولانالىاةااريغد نع مهد نا ساقلاو .هدضلوانتءالئثب سمالاوتملا م هنالاهدض
 نا لوالا ىفنإ تسال ه> وو هيئاناذكفءاضقلا ساعد صتةغالهرارقاو لكوملا ماما
 راك.نالا ىلع قداصوهو با ولا قاطموهو ىل_عام ىل تامة اءرمث تال ةمداضملا مم

 || دنعالا توك .نالاهتةءة-وةمو هللا, اكوام هنا ىذاقلا سام صيصختلا هسوو زارقالاو
 امةليكووه ىتاا ةمو خال ال_هلسدا ىذاَدلا سا<#ريغنال هريغف ال. كو نكد لف ىذاسق |
 || كردىأ (ل كولا لزعنانا ددلوق) لال. كولا لز عنان او لاف 5ىوعدا نعح رض منك
 ىءرارقا ىلع ةئددا توقأول:ءادهلا فلام هداز ىزعهدرو ىلاو مدخلا عفر لاله سف
 ىلل+الىذاةلا سات ىفعقاولا (رارالااذمبهلوق) ها ةلاكولانمجريءاضقلا سا#رعغ
 فرح امهرارقا مدزال ىضاسقل !سا# ىفارقأا ذاىدولاو بالا كلذ لود هو مالا عقد

 اههرارقامدبالا فاو ةياده امهلالاملاعئديالف ةيزازب ةثداطا 1: ىفنالز هيو ىأ

 نال
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 ط1 ةه-قلاىفهةصحناو ضوه 4ااناو بءعلا ن نعاأرباوأ ةعفقشاا له ءاكومذا

 4 + رش ممةعسقأارالدر نيكد رمشلا د- لك و ناردهمقلا لم .كوامأهنرامع (كلمْنبا هلوق) 1

 || امنافءاف.ةسالا ىلع ةنمما كي ب رمش ماهتاف ل_.كولا ركدأأو همدصن ىفود_اىك رمش ز الاف
 | |نالكوملا نا ىلع ةعفشلا خا اءل مك ولا ىلع ةنيملا ىرتشملا ماق ًاناةعفشلاذشأامأو لقت
 7 دذ-خأسهاولا نا ىلع ةئيملا فب ودوملا ماهأ ناب ةمهلاف عوج رلاامأوال. كو هنوكلل لمة
 ْ ال_-رلك ودايمع عسسل ىعتل ادع وثانس.ءلاد رلاامأ ول ةدايز هسسمق ثا 3 وأاض وع

 || اضرلا ىلع ةند. 1 عتابا ماه اف لك راكبا نيعلاا زب قزعشملا ىذا عئابلا لاق هيد رلاب
 ا اذادلب « قانا م لوأءااو :أ ارملا ىلةبلمكول انيك مال الئملاه < ها ةمجاتلا فاكلبقت
 ِْ قاستملاوأقالطا!تارثا ىلع ل-.ةنالقاتعلا ىلع كول ملاوا قال .طأا ىلع د را تءاقأ
 ءلكوملان ةدملا مصقلا ماق ذاك ىونا بئاغلارضي فل كول ديرمس فل .ةنو

 . ْ هلو ع

 ْ لاي اا ةااراناسهسالزعلا تويثَو> ىفالدملاريدقى- ىف لءةنامنافةلاكولا نع
 : ههأ ةاددب ان مصل ىف مدح هنأ ناسكسالا هدو ريثعتلف م د لدا تماع ةندملا نال كولا

 ا تود ههرد هش ةءالاذكو و د]وق) رمد رمهةّف ميل -ةااو ضمملا قءديرمصة 25 كولا ماق

 نياومملا مدح ى“ء نءميرغلا ارب لى“ :نودأ. .5ض.ةزلفاهر ةءمض ناله انعم (م-هرد

 ميرغلا ىل سه" الا عرب و هتةااغ !ءئال» كلهوأن دهب هعمج فوت :ساولواءاا هنوكما

 صاواذزاجاهضعب ضيق ةءبدولا ض,ةل.كو نيلو هلا عماجىفو ه ةقيا سا "لملاك
 || لوالا كال مينا ل_ءةّورام رم قول: ضءةلاز<ل ونءدامدع ض.ةذاعمجالاامذ.ةءالزا

 ل_يكولل نكي لرخ ا ىلع املا, بااطلا لا -اولو راا لاو ها لكوملا لءض,ةاازاج

 وإ | لوك ولاة كوالا ىلا عجرو لاسملا ىو ناو كوالا ن هالوه-ءل“ لاو ٠ نمه-ْدءقيناض هاا

 ٍ || ١اضة ب سمعاهدرو اهدينم قه -اق يولطملان هأدا معلا. لكوملا ىرت ءاولاذكو هّملاكو ىلع

 ّ مسهاردلا ضيةناكولا ذكو هن ااكو ىلع ل. .كولافرأ .وأض.ةاا ل.ةءاضةريغبو أ ض متل دمر

 1 ىرضومةملاو ل. م |١ىذاق# ههتأ ىله .كوان د مالك هئمبااطلاذ أولو افوزاهدجو:

 نكاواساقن عخل ن صا أه هنأقهد رة ةقوتسو أ افوبز لم !١ءدوولو ةعيدولا ةلزْمع لمكولادب

ُِ لكوا' د. كل .كولادينالهيدب ةك ىو (.ديك ديال هلوق) َس عا هنمذ أ الثأ 0 هنأ
 

 : ناو ل امل الماعت .هبالو دام أدي هديثال ةذ-!ىفو امهريغوردأ اولا ف ىذلاو» ]لا -هو

 : عفدلا ياعرب بانا داق هلكو مب غي لام( !يلعرب مال هأوق) لهكولا ىلعهل ل .سالفهلوةا ندع

 ولا|

 ضمد ف سف 0 كلم

 نآو هد د
 الا< ثم ء

 ام ءردالا :29 اه 3

 ىع) روكذاا (هّذرق قر

 1 هلهتةا 7 الإ |

 5 عرفا نكي

 !(هءلعئطةزا
 ه2. )يدل

 َّن *رب هام عاذف ل

 (كاكولا ل بولا ا |
 (4ل.د سلا-) لوما ودال

 «] ثولدم ا
 ل-بكو لا ىلء

 لد ؟ولا] ةمخذ.د.؟ 31

 ( فأاذ !ة-هود هللتاب

 23 ه«هو مذلا

 لبكولا عال ءامثالاى
 لكوام لعق نكعمما اذإ

 ثالو كالا ه هسعرما هيف

 1 اذال.كولا معالا ّرامع (خ شك ولا ريجال ها. ثالا ىف هلوق) هاءشالا نعول ةأ م6 ررخلا

 | أه طر نذر خد.د ملا وأ باع مني عفدب هلكواذا لااسءد الثىفالا ه.ذلكوام له نءعةئما

 1| ااردارآ هنا م١اظاود لع ىعدملا باعو ىعدملا باطن :ةموهذوأ عدالا فه دعب وأه.ف

 : بايلا اذهلرقمدة:مثالثلا هلد- نم. هاه نافهامشالا ىف هدفا علا: راذقلا روك لا

 بحاص ف ئصلا عت دقو هءاع دما باعاذاىعدملا : باطن ةمو ه2 لل.كولاريدك هن اانرك ذاك

 ْ ىلال كرما اك باجأ مث حورشا ا ىفالو نو: ىفالائ هللا هذهد تل ةصزعلا ىف لاهو رردلا



 ش : 0
 د اظل

 هءلعةئبلا ةماقان دما هو مشااردصو ىلد وملا و ىلا وتارا.محالا ول. ؛واقالا مما

 ظ امكولان روكيال هبهجدصاةمدا ارأر لكوملا ىلعاي دداول هنالهثارب اوألكوم اء. سا ىلع
 عل دنملا نة ض قى عنا ال كو لبع ىرا شما يداول كا ذكو ىوءةااةعئاو ىب هو ه:ءار مدح :

 اًض ؟ىوتغلا ةعقا وى مو ىل الامااك ١! هءاع لدياك همفاس دن وكب ال هملع هدردارأ اواممع :

 ضع, لمكول او لاق هناف ءاماقأعف ع رشا كونا عرش *ىنملاف ءركذ ىذلاو مهمتدلمان
 ق ةموص م انال ءآو هن دوك ع نع نيدلا ف أ هم هءؤهل وةفةش مح ىلأدنءهيق م ومالا لمكو نيدما ْ

 هنااضد أدافأو ىلمرلا هدافأ لمأ: ف لاطاىج هقاو ف ب.عل ا هئاعداكو نيدلا ثور دملاءاعداك ءريغ ْ

 رظانلاهافرتسااوعدا اذا فقولا ىرجأ سمع. ةهدانضاكلويناحلانااذ_هنم ذوب
 مآ ىوتذلا ةفقاو مو - يلام ض,ةلا فه :ءال كوراصاس اماه اذاو 0 ولان ال :

 لال-عاارضيتاا ىوءدىفهلوةل.ةء هنأ يدا صممي ل كولا ىأ ماك نم رهلا قلق ||
 رب :5-١ ىلع لكوأ ا ىلعع ورا ق-فال نودملا ةءارب ق ىف نكس هاكو.هىلا عقدا او هديف ا

 عجر ريال هناف ل. حولا قسما نوذوه ضب ة؛لمكر ولارةأامزاسن !قدك -اوّت-قاةدسالا |
 : ريب الف هئارياوأ لكوملاءاهق.ةءاندم اع ةممااليقتالف (!هواافالخ هلوق) هاكومىلع ل كولا

 0 .: -ىلالو بئاغ ارو ىلا سعالا فون لبهضوق نم نك. قئال ل .كولا ديرمه نكس ١ ١

 :ش ءاشمتسا لد ةاالاو ودتياله هن نيدلا ضيقدا اا امان ىضقثن وبدلا نال كلما هلكو هنأ ْ

 لا لدك اهيلاد.ةءالازو النود ءاذق عنتعالتا كلذك ناكامناو هجو نهم حملا ْ

 دار ةيعسفلا اوءا رمان لاكولاو هب 4 هااىف عود رلاو ةعقشا لشاب لءكولا هءسشاق فرعهأاو

 دوحالا ل. دا ركب اه شفا اداه توك وس شلات اره أ ءذهو برعلا ا

 ملسته ماعد دااذااسهذامم دري هبال و تام“ 'الا ف مه ةدف_ثاا دان لم ىولا ذا كانه ْ

 ةئيملأ هسءاع ع مست وامه سصتني ال نك 1 لك وأاق و-لاطنان ههس.قاارخ ح ”الا ١

 ليكوىفزيمساسا او مامالا نيب ف الخلا قرد (نئاداا ل كوول ءلوق) ردلا ف هعضر دوأإ
 بابو مدق:اكبئاغلا نويد ضب ىضاقلا هلو ذاىعا (ىذاتلا لدول نيادلا ١

 قحلودرلا هاف ضخ نيمأ هنالذم هوممالا ىلالهناق (نيعلا ضيق ل .كوكدلوقر دوقألا |
 انا فاي ئاغا ريض ىدد مالا فقو هانا هعان لكون أ دملاو دن هريذ هد عض ,دب هكوول ْ

 |١ ليكوتلا نالةمر دانا ال. كوب نكي له قس نيع ءافمقساب لمكوت !نالئا لا :ذهىفلدالاو |
 عقوناو هب لكؤامريغي ال. ءكوول هحىلاةصاحالف ةقوهحالتهةوص-ن ؟عوريغال ض» .ةأانعاو .

 نعال هنالدقاعلاب قلعت دقعلاقةوة-و ف ةرممأءاشن ا كالَمأا نالدم ومال ارالمك وناك كلان

 هاشم ةسايالمك ونيدلا ضع ل٠ 1 ولاال_هح نايحاصلاف اهتاج نهّدم ردا واهبالا لم ههنا

 ىقعموهسنأ هكر امدنارخ 2الناك نيدلان ءأث نيكي رمل 3 ١ص .ةولاذلو مك هقحندع

 بص: الف صغلاوةءيدولا فاك اضرالوءاةالوءذ خاثاهلن 3 ىحاكح طقاسك اما ْ

 ىذة”نوردلا نالءالةلايل .؟ونيدلا ضي لءكولا هدنءونيملا ضةنل ل.كولا فاك انيهخ

 1 اقيزطل الذ لهج عرمشلا ناالاد_ة كدي لكوء الاكل سدا ضو ,ةملانالا هاش ماب :

 هيلعةنتبلا عمو (اهافتاضرقلا عماهك ايف دل لوق) ١ هلم يمت : اههخ يصد اهءان.ةسالل

 نا
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 ل-- كرد لك ولا نال لكوملا ىلع كل يهدد ىف لالا كال هول ىت-ايدو أ ىذا ناك انمع
 هنا فسوب فأن ءىررر راك ةالاررغفو ض.ةااثوكي ىضاَعَدااو ةءو سالما ماسقتاو هماسقاب

 لك وتلا رغصلاى وانغلا فولافث. تأ (فرعلار ردلاى دقعا دهلوق) ض.ةااكاال

 ض.ةيىذلاوه ىذا: نارامتأا نيب فرعلا تاك ةدأو ىف ناكنا فرملاد_ة*ا ىضاَتملا
 مهداقعا ىذةقيام همالكف سداو ها الفالاو ضي ةااءال كو ىذاقتلاءلمكو اا ناك نيدلا

 ظ مل ااالوهأوق)تا رهضملا نعىلا:سهةلاىف:ذكو ىوتذاا هءاعنا ١ ارمسلا ن نء عملا ىف لقا

 .ش لءكو ازوالةريخدلا قلاع رخ ”ادةعكالءال ذقعب لع ولا نال هدف لكوام ريغ نال (اءامجا

 كالع ىلا الو دل وع ) لع الاةرتزي را رج وأ نوب دملا ن نءهءمعينانيدلا سن

 د [| ض.ةل!كالعلوسرلا نوكن ءبهقأاو لسرملاك هءالو ط ض..ةلاىفل و..رلا ةلزمع هنال(ضءَملا
 || لاسرا ى-ءالوسر نكو أك كر هلوق) لوسرلا ن مالا ىلعأ هنا عم ىل_.ولا ال قانا
 لس وتلا ةرودةأ '”اًهرامتاا نءهدازدب - 3. معمم قاماذه لا( ل كوب هضم كيعأو

 1 الرتب ىلوو د لودرلا 5 هرو هو عد سلا ضءةىف ىف -ءال كونك ريغ! ىرغ ثلا لوةينا

 3)ىايزلا فال قةاوااوهو الوسررومأملالع-دفف ها هضةءكتشآ لو ا
 || نمي قرشلا ف تاق افخملا فر !اه هض.ةبكترمألاسرالا نمله ثح (ىجاي زالافالخ
 ناحالا هلوقن م ءادملامداكن متاءاكلم ,كصو مالاوزذالاناف لاسرالاو لكوتلا

 ١ لورا تائ هوظواذك ل عفن نا كلتنذأو اذكلهقاوأ اذكب كم اكو لوب نا لكوملا نه

 ,٠ || كد سمأة ب ورلا رام بان ىفا تم ىعاب زلا لعجدقو اذ 5 ىنءالو ءدنك وأكل ءرأهلوةءنإ
 |( املقفاوملاوهول_.كوتلا نم هنا هب ريهظا ادن اوذاا ىلا اء زهمه.ةاياهتاا ىفح رمد رهضبقب
 | هلكولا باكْلوأ ف ركل اةرايعءذهو ها اذكبك:يماواذك ىلعت نيب قرفالذا عئادماا ىف
 || ىلادةءلا فضيالل كولا نا لمكول او لوسرل نيب قرا حارعملا نع ةيورلارامخ بانىفركذو

 أ/غاب لوسرلاا هيأ ىلا عتالو بت راذالاهملاو ل هرم ا ىلا هتفاضا نع ينفةسدال لو سرلاو لكوملا
 || المكون ك هريغا ىرتش .!لوقي نا لك وا !ةروصدن اولا فو« لل كوب م-ملع تأ اموهلوقو

 اأوأ.ضيقيك:سعأوأ هن, ة فى ءالوسرنكلوسرلاة دودو ه.ذ.ةب كةلكووأ عسا ضمة ىف
 || مالا لسة ىف لدكولاو لوسرلا نم قرفال ل مقو لاا عرسملا عقدي ن الذ لآ وأ هذ.ة:كتاسرأ
 !| لما: ةىئايزال اةفاومالوسر ر وامل ع دف ءا رامذلا طة سب الذ عملا ضم !لاق ناد
 ْ لكوت 0 وللا كاالكد|وق) اموهظتن ثالث زالملانال(ةءزالملا لك واءهكاءالو هلوق)

 ) [يكلع نيدلا ضم لم .كسرودإوق) هب لك وامريغوهو ةعداخشال ةملا م أل نال ( ملا

 ةقيمأ !ا هيلع توقأ ولو ة ةقيمح ىنأ دنعن وبدلا عمم ودمخلا ىل, نيدلا رض. ؛ل_.كولاىأ

 ةياوروهواس ةهخنوكيالالاقو نيعلا فال ءر علقت هناربأ وأ لكوملا اما ىل

 ىلا ميلا ىلع ن نكون ن*“ لكس ماوةمو هزنا مخ ضرقلا تالق ىف نا

 ساشا لهما! ىفزيلوصذا!عماج ف ىذلاو رح هياضرض.ةااءاضرلا نكي لذ تامو هللا ىف
 :د_ع ىفاذكم:ءةياوروهو ىوقأ اءواوت نأ لاو نيدلاونيءا لكلا فاه د: ءفق ولو

 قى و.هلا مامالا لوةىلءو مم.اق ةمالعلا يمن فن كا نيها اروى ل ةهواصؤلد ها هريغو

 ل 2 3 ةرق



 كا
 معد

 : 00 جوس سسوس دوج سم د مج م سجس سبب سوس مس صسصس دسم سم صمم
 هدةعدن'زاهد_ةعلك ةياد-ها !ىفلاقو هنرثاء.ملك وءالروك دة« لكب هلاك ولازودتو

 ناىصرالزر 5 هناف كلذك ىدولا رود ىف صهالاو هرغ_عهب لك وبن ازاجه_سةئاناالا

 اول وقيل ولك ولاهنت راشدف 5 هرعغه مذ لك ونناز زود 6 ار رو هظد تعسف ماا لام ىرتشي

 "هلو .ىمحو رح - نمورك ام ىد هسقالمك ون وكي تأز تاراحه فزنا ناسنال د

 لك ودا روج ولاه منوك_:ناىل والا ياا اًةرايعفه لع :و ها ىصحدولا

 نال ميعصرم_غءانم ءالا (ىدولاالاهلوق) ىوجلا هيلع هناك هسفني لكوملاه.ةعيام لكب

 9 كو نم عد ملا ييف'ا مداان افهنعح رت ىو رك ذ ىذا ا ل_صال ا ىف لدن ىد ولا هل سم

 (ه-سفنل تملا لام ىرتش نأ هلف هلوق)ريغلا نع هتلاكو قد رطب ىصولا نم عقواسماو ىدولا
 بناعنمق وقل انالكلذو (ةلاكوبءريغلال هلوق)هريغ ومايشالا فاك ارهاظ عفذلا ناكاذا ىأ
 ناك اذا اذهو «سنئ فال _*2ةدادااىلاىد وف تال ذك ص » الا تاج ن 7 هو هيسمأ ١ عجرت 7 ميم ١

 كلي ةماعلا ةيالولاوأ ةلاصال باف رمت كل ءنم نا ل-سالاو ىصدولا با ىفه_::اك بالاىدو

 وه وقانتلا وداض:ااىلا 0 وةءااكلذى دوب الناده_طرشو ناءءالا 4 ءاق: اراسعأ جاع

 هناق لااا لاملا ةادايك لو.ةلاو بامصالا ىلا جاتك ىهأ قرط ىلوتمهما!| ضرما لهنا
 قضفا.:اذهو انهوةكمكالذو الاستموااسهوامضةةموا ضاع رعصيدحاوااناىلاىدود ||

 6 ريبكلا عماجلا فد لالا | نهرك ددنعناصت ةمع <رمشلا ماك>الا وةمع 0 ]

 ليكو ذلان4 نذاول هنا صاست مولع اهو ( لمكو تلي ل. كوةااذاحود] لوق) هكيذ ٠ ويطاىثاوط

 ىلعوهورو.ءاملا ىلعنماانعجر ل كولا ىرعش او ل هسةفاذكءارم قانا الف ا

 مظءااشاو ةةم-دأو لعأىلاعتهللاو هايشأ لوالا .ءأسهت الا ىلع ل٠ .كولا عجربالوهىهآ

 *(ض,ةااوةموصالارةلاك ولا بان) +

 باوملارأ ةودصلا ىوعدلا ىفةموصألاو اممأت رخ أ اعرشةر وعم” ةمو مالا تناكسسا.إ

 لعاح د11 فدازدقو عمم اةزوضاوأ ندع واولا (ضبقااودلوق) قويسدتوالوأ مي رصأا |

 اذهوباطااىأ (ىضافتلاودلوق) كالدمغو ىذا ااوةمرالملا لع مكو رك ددةف ةج-رتاا ىلع ا

 فا دج نقع تاضتتا و يد ادتدضا نهل عاق هن ال ض, وأ اًدغالا لصأق و ىو ةردااىق

 ىأهلوق) ىفوالانامه دالك ودلا مكس هل عما عادجالاةر ود مك : وام ركومأ6 ا

 مكحلا١ م ملاق عملا اذهركذ. نأ هماعناكو هب هيانع ةءلاطاا اقر ع هادم رةغااذه(ني الازد

 ناكولف ضب يندم نيدلاذسخ ناكل 1ع ىنذالو ةهالا ىلع صاف فرعلانانن ا «ههسلع :

 لاه ربدت لوةهمرعغوهو ص هلا كلل نيدلا ضرب لك ول !قعملا ريصو ىوغالا هللا دا رما

 ل .كولاوهنيدلاد ابل ك ولان اف جنان سدا نيدلاذخاءانهىضاةنا ريس: «الؤذلا ضمد

 ثوردملا ىلعهبحالسالاو هبة |ااماأ ىذاقتلاددار ل ,عاجالانهخب .ةهلد ت١ قلل 1 ولاو كب

 هلو ىضاق!اد؛1ءهيفةمو هللا هل ةمو1تاب ل_.؟ولاك قسعملا ادم ىذاَمَدلا لذ مح

 وه ىذا ل_هف ضيقا كالءالاهب ل مكولاف صا ارهغة ءلاطملا نيء.تلا ف لاه ض ملا
 ةباو رلارداطوهو صشص.ةاا تال هيالثاا اند اساعد ع د( رذر همع هلوق) ها سا ل اوفوةيااطملا

 م
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 ماعطلاالا ىرتسثيالو هلوق) دوهسااوب اهداف ىتذي هبو تانهقاولا ف لاهي رخاتاا باوح.

 8م

 بالأ ةريض عممالا هك رتىف فرمصتدلا ةيالو مالا ىدول سداو رعااى لاه (شاةوسكلاو

 راقعلا اللوقنملا ع و طظفطا لك داغد_-اون ؛0ناو د1 اوأهء_دطو ىدووأهمصووأ ْ

 ةيالومالاىضولسيلىأ ها اقاطءمالالامري_غري_ةصااهداق:بساامو ةراكآءاريثااو

 ءارعشلا ةبالوالو هراقع ع هل ساو ظفللا نملودنملا عبو طوملا هلذم_مثءددحأ نكي لولو ١

 سدأ5 هما 7 ”رغلام ن“ ميقملا هكا ءام 5 وبنك وأة قف ند ه:هديالام ه| رشالا5 ناجحا ىلع

 نيااذا ىوقأ ىف نيمصولا فعضأن ا ه.ةلصالاو هريغو أ الوٌة:مه.ف فرص اهءآ ىدول
 || نيالا ىوقأو ملاو خالاو مالا ىدوزيمصولا فعضأ و نيلاسسا فءعضأ ف نيمصولا ىوق'اك
 || ريك لاح ئلا !فه_ضأو ىذاقااو هلا وبالاىدو نيم_صولا ى وئأو هثرواارغص لاح

 : ثا وا'ةسغد ءهنروااريك لاح بالا ىدوك هيرولا رغ_صلحىق مالا ىدومث هئرولا :

 || هيفامق.س(ىضاقلا ىصو دوت ) ها مهربكلاح بالا ىصوك هراةءالهلوةذمع- - ىدواملا

 هه ءارعثاا ىذا ى دوأسداامتةروصناس:ىفالا ل ههنا ح راشألا ماك فىفا.سو ام رو

 ْ ىداَملا ىدزو هءصو ىدو وبالاو أ دا ىدوا ميؤلاق (ةيداعد]وق) مغ سلا لام نم

 || بالا قودد 5: عون ف لءجاذا ىذاَةلانا ىهو هل هت ىفالا بالا ىدوةلزغ؟همسصو ىدو و

 اول لا ءذهتءدقت (حلاءارشاءدةعقوق- عجرتال هلوق) اهلك عاونالا فامدوناك |
 || قوةللانال بالاو ىدولاو ل...كولا نو ده:ءمأو أ ىذاققلا ناسذ ةحسصامياعع رقرلاهداعأ

 ىصولا وبالاىأ (مونالخع هإوق) مهسقنلم مئاهذ حدنالا مهاءايةسالا قس اف م نقال

 2 ديعلا نصدا وهدسنع عاضف لاا د_تأوءام رغالا دمع هنممأوأ ىذاقلا عا وأن ل_.:ولا و

 نوضيال مهن لكو مامالاك اء منال :ًامرغلا ىلع عجري امناو ىربثملل هئممأ وأ ىذاةاا نمل

 ديلا عمي ىدولا ىئاقةلا أ اذاامى ال ةنامالا هدهل وق ن عسا ادعاقدء الك

 نمد,علا عاضولا د كحو'امرغل ا ىلعود مت ىدولا ىلع عج رب ىرتشلا نافاسها اهلك ملا و

 نام البق ل 7 رغأ |ٌتدصق و نما |!تضرق وثمن هئ.مال اق وأ و نءذدال مياسنل ١ ل.ةامهدسأ 1

 ْ عوسأا تاك نم هولاود_طاومالا ع بابىفةمةلا لاق ها ىثاقااناها1اةد_وعو :

 ١ أذا كا دك ال وتدملا نءاددص وىخذاقل اهل _هح نءىل-ع و تدملا ىدر ىلع: دجعدلاه-_صلام

 ةدهءالوه-:ءبتان هةمماو ثدملا نعءسثان ىذاسقاا ىدونال تءملارومأ فانمصاهل_هج

 || نع امد رهيصأ نمدذعو تملا ىدوذذع مىيم.لالامىف فرمه:ل!نءر وع ىذاةلاقه_ءلع

 قان.ءآك_ةلدح ىذاقا اهلل وة:نءىذاقلانيمأو ها ايما هجاذاامفال بع تدملا

 جيمعااو هيةزعباشلا فلثشا هيلعدنيلودرعلا اذ_هع_بلافاذا امو الئمد هلا اذهع
 عوجرلا انها مدارملاو ةعحرلا سوماةلا ق6 ةدوهولا وة اولولا ناك هند هعوّةوطت هنا

 (ههذ: يكس رلاءدةءبام لكي ليكوةلازاح ٠م الا فو هلوقر ةبوهلا ىناوللا فاك



 التل لولا ا لااا ل :١ ١ ”ا4َا4060- 2 0 1 7

 ه.فسلاامأ(اهيقسنكي ملاذا بالا ىلارهغد لا لامىف ةيالولاو هوق) رضا. داممذهباورفك ||
 هره.ءو لاعهنقر رق بالل سناوقرقااو علبا نمةدعاق | ىفءامشأ هدأو لام ؤلةدالوالل ١

 لام ضرة:ناىذاسقللو نياوهاا عماج فاك حدالا ىف«4_ضذارقا الو ضوع:هلامبيتاالو

 ءاوس (هاصيالا كلءىدولا ذا هلوق) نيلودما عماج فائده ناو ىأ (همصو ىددمث هإوق) 3 7 ولاو)

 كلعىدولان !ىلء.اءداا اًروهرهاطو 2 فالخ ىف! ىفووذاّقلا ىدوو أ تملا ىدو ناك 2م, بالا

 | بالا ىنادلا ىصوو ةيدامعاانع خلا فلا (هءصوىدد غدلوق) ُّط ددعتواوءاددالا 1

 اًداىغذاقلا نا ىع وال د>ىالا بالا ىد رةلزخعهمص رىدزو ىذامااىدوو همصوى دوو

 ىددمتدم_ ١

 هدو عويك امصو ل_هدح ذابالاو ةفاخ عونلا كا 3 ىفامصو ناك عون ىفامصو له ىذاقلا ىلإ / اء.صوناك عون ف ىأ اًرانالا ةصاتع.:1تز 3 507 (ةيصوقلا عرب

 ىلو أىدولا ناك ايأوامصو كرت لج رلاتاماذا باك !فلاهاسيينو ها اهاكعاونالاف أ مث/ىز( ) هيدصو
 فرضت ناهرهاط (ىذاقلا همصأنمىلا غ د]وق) ها ىلو ب الاق ىدو هل نكي 0نافبالا نم ىدولسواوز و ىلا مش 5 هو 8 3 0 4 . اب ١ . 7 ه١ / 4هدهز ٠ م 0

 ولو ىدولا عمفرمدتي ال ىذاقلانا او-رصم_منا عم مصنال ىذاقلا عم ىذا | بود 4 الو) 7 . ”2ىدو

 ىدونأالاد_ىقبلف:دملان اكو ةماعلا ةءالولا ىلع ةمدةمةماخلا ةيالولا نالهيوصنمأ م ىددو(مالا

 اا1ف ردنا اىقهماعامد_ةءرايتعءالا اذهمهنع | رخو هناك .ة+مةيالولا دافةسادق ىذاسقلا ا وأ ةنطوو 5 0 ١

 هو رصدةؤىذاقلا عمف مدخل ىذاقلا ىدو ىدوناف:_هلاعالك نمم-45 وت ةعع ٍ كأ مدملا 9 اةرمذ

 | ىذاقلا ىلا باو ناك قريسضلا نا رهالا اذ !امئاهناك اذا لاق ثدح ة.ئاسفلا نع عملا ىف ا د 5 ةيصوى رو
 ىذاتلا نءدرهح أن ىطتشي مي هرهبعت وءال_.ّىفلا ض«:لأك ىدوملات وعا.صوري هزاع هنال ! - :/ تار بالا

 ّْ حالا ةدايز بسنالا ( مالا دكرت ف هلوق) الث مىأ(خالا ىدرو مالا ىدول سداو لوق) ملة ٍ : 6 2 6 كفار

 || بالاناك نافانهخالاةدان زوؤهمامرظتاو د_«ءامذخؤباك ظفطلا ميامفرمتلاندارملاو (داقءزااب

 ام5كالذدت رمهأع او ىه ولاف رمل ىديى-ه-ءخالئثال وة اله_ةك رتل حالا تاما. 1 ش

 ناو هلوق) بالا ىدو عم حالا ىدو فرصة: الق ىدوهلو خال تام ىدو هلو بالا تامادا]|

 هءصوو ىذاقل اود ىمدو عملا ذكلِء هناهرهاطو عب رالازنمىأ )رك ذامدحاو نكن ٌ

 ش ه.صووأ ىذاقا |مثهمصو هدمت ة.صوم هونأهءاوو هصئامثو ّدأملا اكن هرب ودَدلا ىفو ْ

 : نادرهاط(راقعلا الدلوق) ظفطا نم هنال(لوةنما عد هلو هلوق) ط ها ام هووأمالا تنودأ

 ٠ نوكين اك غوسأالا هم اع هنح مهااناعممالا ىدو ن د ل ثءدح راّدعأ ١ع كلي ىدول ا

 نيدّكءملا ىلع نوك وأب ار هلا ىلءفرعش وأ تاغدمدب قنوك وأةهقلا ف ءذِئَنُملا 0

 نمالاذاةءاهأ سدأ ةقاطمو عارة يم وأ وأرم-غملاةق_فةنان وكي وأ نبدا ١ رددت هام ٍْ

 ا هامسشالا ورر دالاب ْرةماءاص ولا ب اك ىف حراذلا 1 مل دعسأك هلع ىلع هّسومدنر وأ ماقعأ!نعأز

 زو< سافلا دنءادو# بالا ناك ناف ةمقلا لع رمقصلا هنباراةءعاباذا بالا تاءئاولا فو 1

 تاقرادذلا وه هْذ2:24؟ثءحاةساف ناك اذاامفال-ع غوأ -هأاد لدم 2 دال سهدأ وأ

 ىناولطا لاك ةجقل لثعهعمزاوسنمةي اورلارهاط ىلع دنا هاك اهيف فاتت دل بسملاو
 ةمدقتملا ارازءالاد_انالا عماازا و>مدع نمهامشالا ورردلاىفامو السلا با وداذهو ش



 أ

 امي شوأدتساهعتسنم مدل“ 17 5 11 لزءلوالا كاع وهلا رهثاولوالا تو

 العال هناف ىأ(كدأ رب ل - عا فال هإوق )هعنصن هدأ ازءوههنصن ىوذردةذدع:ص ىلاهضوف

 لاك تاء ةيدهسااو ة هموق- ءلا ىئاوألاىف هىقشثو لهعلان عءىك لوءاانالهلز 6

 نءه از« وههنهن ىذرد#ةذ ههذصىلادض وئاملهئا ناش ىذا لذعو رهاظف رفااو فمما

 ةلاكو ل .كولانا لاّقءامل_صاحو باكداال اوأ مدقتام عد زازكت (رلعا دهإوق) ها هعئص

 ةسبهلا كلعالثأ ىخيأي و هيىتذملا ىلءة.هااو فقولاوقاّعلاو قالطا اللا مث لك كلعةماع
 ضوعلا طرشب ةيهااو ضارقالا ناجل أهدي و عربتلا لق ن ءام منالن وب دملا نع طخلاو
 لكوواقوة#ى وعدلاو ءءاضتقاو هءاشقنا ءاو نيدلا صدقك و ءاهّشاةضواهءاناكن او

 نال ىذضاقاا س ادع صدةعالو لكوملا ىل_ءعنويدلاب رب راهالاو لكوملا ىلءّق<كىوعالا عاممو

 ىلعن ا. وساع اول( ر "اصمأا رب ون:و رها ومار ها و ذهلوق) ماهااالذم وسان المك ولافكالد

 هللاد .ءنيد م يش كا ىرإ و رداقلاد_بءيشلا هسمخالة نا ءلاو ملاسزه ثالىلوالاهايسشالا

 الا محم سجنا قاطنا ىأ ) سل انهقاللط لمن هدلوق) غ 0 فو_مملاىزغلا

 هد نال ( قدح ىف هف رسل ,</هل]وق 0( ردد عمد قلط ناتي الفهلوق) ررد ال

 هنأ لا تةءءااذأف سافا ىلع رمهمقت ا وهوّكم اع ضد وةئلاثال هيالولا ىلع سس مهْدْلا

 5 رااامأ او أ للا لاق 6 رح .وأىذ وأب ناكم وأد ع عابا ذافهلوق) درد ىلوالات ودا

 فاقت ابله رظ رظءلاوراظذلا ىنءىثاسحال عاسالاب) وق ةومو-واا وعأ وهدال وأ ىلع هند الوناق

 نا مسأاذافهمفق.فوتلا بحوةلاللا ىفددرتهوهو رظنا اىلا !عادام هدا نال هلملا
 ل_طسكةم ال اولا عاطقأ ا ةهدتدرق رقت هبدر ىلع ل5 وأتاماذاو هفرعدت دفئا ملزم

 "هلمالو هللا دوعن حاكما ارا وجال كلددهبلس' ناو را  ثءده سف هح و رتفالي هن هقرمهت

 رظتراصتلاطا زي ل نوكي نأ ف قولا طرمش نال لااا ىف هلزيجتالذا فةوتيال درمان
 ىضاقلا وأد اولا وشو و لادا ىفاهازيجمالذا هءاءف قود قد ال ثءح هيه و هةالطو ىلا قامعا

 ْ 2 ل 0 امههد_:ءالامقهناف رم الع لطدال اوحاكنا | مصف تذفن لأن اف | ودق

 كد هلك و ف ءد]وق) ها فقوي الية: .فاء»مادامهلاو مآ تدان ماه 9 اموكءلا! نع

 امعاوجالا,ف_ةوقوءهدال اوأوهلاومأ ىلعه_ةءالو ناقدثرملا نءز' رت الل رذاك زغك-١| لوق نع

 لع هل الوالىذل!نا ل-عاذا هناهلرذ علا وىدااك رطانا م و_هملا ىلعد رب كسا تاع

 عجارلىملا هلوةوبتاكملاود,ءلاىلا عجار(را ا ءريغص لام ه[وقق) ىلوالا,كلدكىنرخلا نا

 هسف لاعهل ىرمثول هنال هيدمق ةريغصل ١ لاع ىأ( هب مهتم دعحا وىرمس *وأهلوق) ف رااوىذلاىلا

 ىلولا هد رح هلام وهسف:قريغصلا ىلءاهط رسال( ةب ال اولا مدعلهإوق) ره ه.ةئاابرتثمتاك

 قوقرااناىرتالا ةءالولا ناعطد رفكما اوقرلاوالال واما -ءاريغصن اكن ا همالساو اةاطم

 لل بقال ىتحمل#ملا ىلع هه الوالرناكلا | دك ودربغحاكن ا تالع فدك ف هس سفن حاكد !كالعال

 قيامه بتاكملاو البس نيتسؤملا ىلعنب رفاك-ال هللا ىلع تن و ىلامت هللا لاه هءلعةنداهُش 0

 لامالو حاكن ىف ةرفاك ى لعل -1ةيالوالا ذكوا رحوأ اممذر 0

 نيذلاو ىلاهتهتبا لاه ظفهوافاح رشوان ةماضيأ 'انهمد_ةثوحاكسنلا باك رعلا فاك
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0 00 
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 ل الا ملل نيد

 | ىلا عجا ر(ةيئاغال اال ه]وق) ام رقدماء انو [منيحراشلا وةيئاللا ادق واوعال كال م

 || لكوامىأ(ىنجأ ل عفناو هلوق) !مترامءتمدةةورصأاو ملا فهد فاك طقفةموصخلا
 ىقوذتاانالال "امل ذكوهو : ان لمكو ىى:جالا ناهرهاظزاج لوال !ل.كولا هزاج اقال كو هب
 ٍْ ىلاقوةحلا عج رثوةةباسلاةلاك ولاك ةقدالا ةزاحالات ١ لعام الك وريس) دمع ةراحا كعب

 | فولو ىأ(زاح هلوق) ردا ىف ةرضاابدتءاا "لَم مىامدقاعلاوههنال ىصلا لع يناثلا

 | ة.ةمنعاس رقىاءاماذك وحومثااون ودا قال_طاودب ود وا رخآةري-تذااىفام ىلءحاكتلا

 | لركولاىلعىآ (هءلعذ:_ هنافد[وق) ىوتذلا هماعناو بتي رمصتلا نمهامشالاو تامل
 | كلذكسدلوءارمثلا ادءامئذ لك قىن>الا لعفذاوجءرهاظو حارمسلا نعر< ؟ لوالا

 0 0- 0 5 : 23 ى"جالا ل كولا ى ءىب
 ْ اذكوهبرا.ع بول طخ ا نالزع زا افىنجالا لعفذ قامعلاوأ الطلاب لك و ىف ةءممىفلاه : ّ

 | اذاةناكا وملخلا اوحاكنلا وعلا لمك ولا فالضلوالا5 مذ ىاذلا قاطق ل.كولا ل كوول ةنم ىلإ

 ةدان زىلوالا ناك_ةهيلعومامشالا ق لةنو ها زاحىوذجال_عذ وأ هترمذ 2 ىناثلا لهذولكو

 | نوكي نادوصتءالفىأ (اذاذت دسو ىتمفةوتنالو لوق) ءانئتسالا ف قاةع'او قالطا
 ىرتشاول هناىفوذ فلا لدف ف مدع وةزاجالا همف رود الفدسفتا عقب هنال ءارمدا !ىفاسما وضذ

 دقاعلا لعاذاةةددعمل هنال فق ويقةملعار وع وأ امص مم-ثما ناك اذا الاهءذعذقت» رع

 | ىلع ضةودنالغا هتيرتشاو ان الفا دمعلا اذه ى عب لاه نانهفاضأولذ هرمغىلا ضي لاذا اذهو
 0 ىأليكولا,سعالا,ةستامةلاكو ىا(سالادىأ هب هلوق ) ل كولا ىأ (لكو ناد ه/وق) هيزاحا لو

 وأام-ل والا ليكولا ناكءاوسوا رخام الاف( يع الا لءك وفناذااىأوهأ هلوق) هيثذالا :

 ْ هل وهفموأ هلعافا ردصملا ةفاضا نم وكي نا 2 (هاكو«لزهبلز عن الث ه]وق ) رع امم

 ظ ىلءو ق.علا هبح رام هلزعين اهلن وكب الكأ هلك ومهز عينان ل زعم الف هاهم لوالا ىلعو

 (لوالا توعهأوق) كاما اولوالا لمك ولاىأ (نالزهنيو هلوق) ةازعتالز هن الىأىاثلا

 (سمآل المكو) ىنانزإ أ ثيحىذاقاا فالضسا رميظتوهو ىاد ْرلالاق ح هني رمصتااىلوالا ناكو لوالا لك وما ىأ
 امها :ةءلخت لزعي نال زورو هن وع الولوالا ىذاقأالزعب لزهلرال ةق.اخلان ذامال ١ هك .اعال ل 8-3 الت رد

 وأوهءالو ىذلا ىذاسقا!لرهني الف نياسمأللماعةةءاخلان' فرفااوهتوعنالزعمبال نك | تالزهثو 14 0
 ٠ ىف مات هلوق) ها هق-دثالط ماد وعلم ك ولز هدف هسفنا لءاعلك واو هن 0 ىذاققااهالو : ضي اك ملول 7

 ةوقةمالاردتسالك اردن افوداق) هتوجلو زعبل بال ذانلابئاننا داق | نع رحيل تو
 اذاامق هلز الب الذ لك وملا لوك و راصفاثا|ناةمساركأا ىقىذلاو هاكوم لوؤعي لز ثيالف هلزع هةتاقئاوة مر

 وه ولاف مة مالنا ىلا تش 2 هلوةزؤهزءهنا ةيساوةءادولا ىلا كدأ ربل-عالاك تق 2 8
 ةماطنا ف لاءورهاطظ قرفااوكي ربل عانيب و تئدام عنصا نيب قر ةيتاالا ةنادهال فا 5006 : هلوقيف

 ٍ ةئالاو ةصالفلا مالكف سداف ها هعوص نم الزع و هع ما: ىذر دةثهمؤص ىلاوص وذا هنأر ةعمما وأو 1

 ْ دوهظردا| بحاصىوءدوزيل وقالث_بلافنالءتهذ رخ'اللامهدحأ ةفلاغععب رمصتلا

 |ةروصف هك.اع نأي جني هنأةيدعسلا ىثاوطاوة وقعملا ىئاوط ا قال ةرهاظرم_غقرقلا

 دقو ل.كولا لك ىتةملاة متم قو لماذ ها قالا لزعلا ىأرلا, وعلا لوانا كم أرب لعا

 ىفاثلا لزب الو لك وااتوعيناثلاولوالا لز.عن و لكوملا لك وىاثلاراصألب أرب لعادل لاق

 م مييييييييب:ب:ب:7:-727ج7ج7بجب7ب7ب7ب7ب7ب7 ب - >-ث--->»
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 نادال

 ليكحو اذ _هتر ودلا:ذ_هقلاق هناق اذهدك وزامةةش-ىفأ نع و مهناا يأ ةمقفاا ْ

 هيمظدط ضِإ وةملاثالصاخطلاو ةداعراد اا نءقةنهنو قامءالا وتاءولان ود تا واعملاب

 ىلاغلا لءفذهلوق ) فالوتا نمهءفام ىلع فا: ءااوقالطاا مظدنالو ندالاك ىلاك ودا

 هرك ذاك حمال !ى ىلا ثا! ىلا قولا عجرتو ل_ه> دقوهنأرر وددسد وسما انال(هن مد

 همااكر هاظو لو 2/51 يعلا موزان ىذر لكوم انالل والاىلاىلءقةو دفقاعلا هنالحراشلا

 هرمضح ناو لكوم اوأ لل.كولا ةزاحا نمديالهن ا ىلع ةماعلاو صعءلالوةوهوةرضاامءاقتكالا

 قالطلا نع ازارت-ادق_هلايدرق ةيئاكلاو جارسسلاوةداهنااىفاك ىك.ئاللوالال كولا
 دازبو رحأا ىف لاه لوالا ظلي «ةالكوملاناك.ةطرمثلاى.اءتلا نالءةياء_مئالفاتعلاو

 لوالات رس مأ رباقلك ولا لكوذهع رغئىرد ناهلكو اذاق فزدملاه رك د ساكني دإا نءكءا ربالا

 هفااذكو عملا حرش ىفاك ةرمضسا ىنكنالف فصلا هركذي نيالا ءاضةو ةءو ههنا دازب وصل
 همالكر هاظذاماهيالا نمحراشلا مالك ىفنامل_هبه-:هوردأا لا ةناخلاىفام ةموصانا ىف
 وأ ه-ءلعه6كالذك سلو ةءيئاغا ةم_تئااناطي اة هوصخل اريغف ةرمضحل ان" ةةكالا ثا لقد
 مديل لوك ولا ليك نالدةهملاوهو (يصلوالال#بك ولا زاحاف لاه هْلوَق) دوعسلا
 ةرمضألا ىكنلدق وهزخ2 تلو الا ةرمض» درع؟ جيالاما وذذى املا وكشم هلا قدا

 اذالذه (ل وقأ) ةزاجالا نعءانغاف هترمض<و صاب ل عئاسمنا هنالةزاحالا ىلع فةوررهغ نم

 ىناثال ل.كولار دقول ءد ه'هنزاجا الي زاج هذ ناك ن اق كا ءنبالعمجملا حرش فاك نا نيم
 اههح وون رلاِب اك 4 اوزدزهولوال اًةزاحا الب ز اح يغب لاما ا هعامفا دك عب لاه نانا

 اذ_هو هنأرب ع وهئانقردقاذاولوالا ل_.كولا ىأرب عسا !نوكي نا لكواادوصةمذا
 امهدودتملانالزحي /ث .-نمذلا كلذيامهد أ عارف ن ءلار دقو نيل كو لكو ولام فال
 وهناك والوالانالز وتعال ةلاك ولان اك ةياورىلعو ى رشم لا راسخا وةدا زلاىف امير عاق»ا

 هلوق) هامالا ىْنا اوس فاك هد ادهوهناك ذارا غ1 ا كلذ ىلعةداب زلان عساس ررعش ابن ىذا

 ظل هقلءلكوملا نأ اكةدلوق) عسا | فالي طرم انام ةاعتزاوطىأ (طرسشا انام وةاعتأ
 قاهر هنال ىكيالدهروذو لوال ةزاجايالو ىفاثأ !عاقن اند بو الفىأ (ىئاثا| نود لرالا
 لة:ةلاسرلا و هءاعةد_هعالهناللوسر هاك اًنامو قالطلاب لءك ولان ا ىل-داساو سايت ءالَذ

 هدوبوراص مصنلا ذاو مالا مصيالفريغاا كامل ةئيسعأاستاف هريغم أاّذاف ىلسرملا ةرابع
 عسا كلام وهو ع همأاند سعأ هنال هلل اءاع ىناثاا سعأ عسا بايىف لدك ولا اماق ءاوسهمدعو
 لاح ىاثلا عمسلا مدب نأ بش ناكوه4دة_هلا قوة -ناك ىدحهلعسلا ىفةرابهلا نافه-سفني
 رضحاذا هكلملاوزب ىضرامنا لكوملاو هب ار ع.سأا اذهرمض هنالعصي مهناالا لوال اةسغ
 هلاثممد_ةتوقالط ىلع فوطهماذه(نيدلا نءءارباو لوقف ) ىوجلا ةيئشاح فاك لوالا ىأر
 هلوق) »ا عسبلاك طرسشأا.قءاعتلا ل.ةيال هنالمكينا ىف ناكسصو رهااقلافاس رق
 مماخن وة سانا ىنامهفاانكو لاق عمججلا رمش نع فخ هلا هلا (نيدءاضتو ةموص>و

 ىلدك ولاك سني مص اخ لوال اناك ارسضاح ناك اذا لوال نالزاجرمضاح لكوم ا وهلال الكولا
 نباودْنَملا نع هلةنامدج ورهظزالو ةمناخالاق السلا منيا حواشلا لاه اذإ و ها عسلاب

 دآهريط# (ىناثلا لويز
 لك ولا )رز 3 اف) هتض

 0 مد لوالا

 0ك )دعا !ىلءدقاءلاب

 2 وه دعب سام

 7 !اههقاعتا(قاعو
 هِي هدا لك وأ انا:

 0 او) كاثا'تودلوالا
 ماوسهحو) هس تيالا نع

 قد الز(ن رءاضوو
 تالمزا ةريخاسا



 هم و ه)ءمغ

 ضدوذو

 0 ئ مع

 لدعلانمرضعرم ة:ثاك ناو ةيئالان ها دقعلل رشاءااوهناك و
 مزود هنا اوريفرت 00 .همأأب 3 .كوا نُملانيب و

 ها لوالا ل.كولاوأ كلام از <ملام نمل نيبتاوزوالتاءاو راسا قوه رلاتاك فرت ذ

 الاالمدالا فو ةدنا!بداص ل وةير ىظدقو عوضوملا فالتخا ىلءلمكاذ- هعمفدكف 0

 رهاظهه-وو ةبادهلاىفامقوضز ودعالت اد اورلاةماعف وةناللال وة: ولوالاة ريض

 هنوافءلالد و ءنمثااناك اذااصوص>ىرتشا ا راسخ او ةدانزلا الن اصةذا ا عنع ربد هدا نال

 السرلكو ل راغب أ ةنالتا فو لما29 مضاووهاك ال ذىف ىأرلا ىلا حاس الاو مألا ىف
 ىررزوالاةريض<ىناءاا دعا هرهغ كل ذي ىل» 1 ولا لكوذم هاردةريشعد بولا اذهل ع.ب هس ْنا

 ىلءفةو:ءالواءثاعوأ ارمضاعلوالا لد حولا ناك علا اًههَر وهنا فسون أن ع
 ٠ ىلا يأ نبا لاق رايثاغوأ ارمذاحل والا لمك ولاناك زوعالد_و :فةمشد وألا و ةزاجالا

 وهذ ها ردقملان ملا كرملاو زب ىذر لكوملا تالا ئاهوأ ١ ارمذاح والا لك ولاناك زود
 ىامثأ ع نمفاؤ الاف مث كثالذار طنهمقوتاق ىلمرلامالك ها ردو هاناقامادب وه |

 دو-و ىذا هل ةئام ةياعو هلك ومةهد نم .ملاىفام ولك ولاةه>نمنمئاارثدة:ةنادهلا

 ىلا حامع مدع 0 دقت ىلع مأ 2 معمل ةبالا ةمث امااىقدد وح وه.ممزاال و ىوالا ف فال

 نمثاارب د_ةتدنعز ا كاذوا.د رقءامدقأ# ةيادهاا مالك ن ءرهاظوهو نيَءاَملا نيبقرفلا
 نءرعااف(ضي وغتااوهلوق) لسا ةدازلا فهن ًارلودحهضرغن ارهظر لاك ول لكوملا نه
 ل .؟كويىلاع اكلعال لك ول كلذ ل .كولا لاهو ولك ىوءلاهل تدشام عخصا ىلء .كوال لءقةيراريلا

 (قامءو قالط فال اهلوقر و ةماضيأ ف الذتسال اهل ت55 نمفا-«١ناطاسلا لاهولو ثاان'

 ىفةهبشالفامب لك ونااقادكرممدل نذأاذاامأو صضِق وهما ىلا را: ءااناذ ه فرط اعاارخآ ىلا

 عتب الو هعاقياباةءلعت 3 كوخااناكو طرمشا اب هقما عت سصمق( هيفاسا.ءامهنالملوقر ةدصلا

 تا شرابليهتزاجاهةامررلهنال الو ًأءزاجاه-تبمغو أ هنرمضح كا نوكم نق رفالءري_غعاشراب

 ىلاق ةدعلا فة 2 الفاهم لك وءلاقاك ردا نذأ اذاامأو ضدو:ءاىلار اهذاانازه

 ل“ ل اا ىفنذالا نا اهيذام لهم (ةست دوق 7 مها رب ”اجقالاطلابو نيعأ اهلك وتلا ىذا ةسشد

 همقل» 5 هلا مديالامنود ارش عسب هير يكوتلا عصيان رصتخي تك ثان عنصا لوقو

 : هاف علا فال هماقمدريغم و ةرالؤ طرشلابهقياعت مهيأ ىأ هي فام هنأف ةالطااك

 | تضونرخ ” ال_-رلاهول رضي وتلا فلاةءاملهاحو ها همام رغم وقف هن وهب فاصل

 ال. .كورههي لقول طا لة ءلا ىرهأ تْضوةلادولو امةلل ا قالكو راصد ءلا امس

 ءارمثلاو عيمااو اضغطابلمك وو مذ لم أ اجود لك ىف ىليك وت[ لافواؤكع ةءلاو ظفطا
 أرب 'احوهذئ من ل لا ه "نزاسفاءامتانرصلا .٠ لا يضوت هنال ةقدصلاو ةءولاو

 || لكوا اة سما ىل كولا قاطولرمصأ اوبأ لاه دهن ايعاقاطوافه..ءاعو تاقرمصتلا عاون أ كالوف
 هريغل لاه ن ل وع ناك اذكه وثدالأ وأ هِمَقْفا اذخأ هبور زودعال هضرأ فق و وأةر وصلا هذه ىف

 هارئاللوة ناكر زو دالهضر ]ف ةوزأ قةعاوأدت عا قاطول ل٠ كولانال ىرومأف كةاكو

 لوقن هه! نيدلا جات وذو اردطااناك وفاةءاارد وال_طاانالمك ول كو: وع اذه لع
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 سدا نهض. .ةلايلكواذلام ىلءنيلوصفلا عءاج فام ل هك ناب فود نكمي و ىوجلا لاق

 نءىتادلا لدكولا ناكن افمدن ؤكالهو هضم ةلدكولا لكوذ هيد رضي هلكو نقلا فانا لامع

 ىىعان نلاهرك دو 2[ دينو ل11 ىلع عجربالاو د ,ىلءْنْنادللا عجرباللوالا لامع

 هنفني_ءولىأ (خلان ماري دةتد: :ءالاو هلوق) ةبازطلا ةلاك و ىلا ردأااىفهاز زعءو ةفقرسأا

ى رمل نيدو هنأش :.فءارعشب ٠ اكو ولامأ ىأرملا جامتحال امدهأ هب لك وبنأهلذ هلك و
 ام

 اًدهومدا راو ىرتشملا نك شالو ريغ ضو ا هل س ءاق هرامتخاوهب ا هنال

 نيمو ه هس رشف ف:هلا هيلع ىرج كتلاوزدلا ساعد ف دقو حراشلا مالكرب ردم

 ْ ىأار هاظ ملا ٌمااريدقتاهملا جاتك ىأرلا نا لاق و ةءادهلامالكع رصوهو ليكولل كولا

 ا يك نا ءناك لوالا ىلا ش ضرفو نةاارد_ة.ملاذ اامأ لاهو قم قوز هكولا نم

 رامم>ا لهدو نملا ريدة: ىمالا مام افلا فاك تلا لتب ا

 !| لقنو"ارمشلا لمكو ىف لمأ:ل#وهوءا مثلا عسا ل.ك ولا نمي قرفال هنا دافأق هزات ىرتشا

 لوالا:رمضميالا ال هالاؤو لوالاة. .غبزاج لكوملا هنمءنّءبىفاغلا عااذا 0

 (نفلارتروور
 0-2 ال

 1 دال.
 17 1 55 ٠

 ,تهقل | لاو 4 و-ه ىئ

 درد
 00 لوالا ل.كولا نيءاذا مندي فيك ل مقا ررالا ب>اصاهمف عت ىتأا حرا شلا هلم سم ى هو

 هنا هنا ل هلك ولزءئلار :ةاذا لك وااناباوملا هلك ولل. 5 ولا نيعاذا عصيالو لبك وأنمثلا

 ناكنمئاازيعيلا ذاامأ وليك ولاىأ رب عافتتالا لم كوكا هدعّةلاذا نءاامغىفه.أردصقب

 1 .كولاهردةاذاف ةباههأ أ نم 2:5 سهالا م ظءموهذأ ءرب نه: فل تفل كر

 لولا ردن عمن ريد ”تودبل .ك ولا لكوب فك ل ةناف دوصقملا ل1 3 هلك ول

 لم 1و دصقمغن هواك ودرب ردد : هل هكا و قفا وع ل مديبأ وكلا همت ةقفا ومنمديالو

 َ عر اك ل .اهتالورصلا فام ف ااذش(لوالا لكوملان مد]وق ) ام رقدعضو وهما أب و

 || ( هل.كولى أد لوق) ىلاثا!ل.ك وال ىأ هللونالا يكول ندلوةيثا ر مهلا قام وذا نارك
 || ةصالفتا ف حرص هيو ل.كو لا هل_سدا جاك: ا! ىفل.كولا نا لالا هذه ىلءءراصةةادافأ
 | يشمل - لازه 5 هلاهامل ان الث هها ارقىلولا بايوف مد-ةتو حاكشل باكر 2 ردااودم زاريااو

 : ىنتن.الاناععمملا حمشف تيارت 2 لا هع ام ىلعاس الح ولا 4تا نإ

 هلال نما اردقونيلكو لكو اذ'امفال- 1 يم 1 ا ا ادهريدةءاىأرلا ادي

 !: ىرت دارا اوت رلاىفا مير عاش جا هضر غناه نشل رده 5 7 عمام ياا ضوفاسا

 ممالا فولوالاةبم مقل د زاج لكوملا ه:ءنم:ىلاثاا عاباذا ل قو ىتغملا ةمنهىفو ةياده ماك

 لوالان الذ اا فهد كامو ةيادهلا ىفامزيب ةفااتالو رصاا ىف لاق ها لوالاةرمض الا ال

 أ|لاه ها قالا. .كوللوالا لكوم اردت ذا: ىلاشلاودل كول ن هلا له كولاردقا ذا. ف

 ددعد مك لا قلاع :هياورل' فالدءا لد .!١1ىفذادغإ انغام ونس ىلإ مممصريغاذ_هىلمرلا

 ّْ ةياورودوزاوملا قاطأ زر هتيمغب دمعف قاع نماالوالارد_ئولو ةيادهلا بءاص لوق

 ا باك فول ه-دقوارهاظ ناار دةَّداد_.فحاتكىأرلا نال اهرادءادقو نهرلا باك

 || نما اذه ىلعلرالا دي زباع روةدازلا عنم الن اصتنلا عما نعلا ربد-ة:نالز وال ةلاكولا

 ل 0 آي
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 ءاًضتبالمك وذاك اذاري عال عندما م 3 هسفث لامن مني دلا'اضق وأ قاسثنالا لاذ: ريخالا ْ

 ارومام تاك اذاامويل 2ف:هللامرك ةئىذلا نا رهط دة: لاه مث ها ةهلاكولا ).ةونيدلا :
 نا ٌكالر ها زث ذاعو بيسان مريغ وهو دممقَلا لى قالطاوهو هسد:لامنمّريالاءاضَقن |
 2-2 حو ع "الا لام نم هناَضَتيادومام تاك اًداامىلءلو## ىوادذا اةدال> ىف ىذلا ْ
 ها ةلاكولا باك لو أمدةتام عمر ركم ل2 لهذه( هامشالا قورفىفو ِْلوق) ط ها لاخلا :
 | روض رذءتروك دما لب هرث ةنءرأ ل ىفافاذ هىعمامر اظناو هسةئارمضاحهلوقالاىأ حأا
 هدف ورمفااما,فاعأ ر اهياهرألقمامشال !قور تءءتتدق ةوانهة.سائمالئأ ده عمو صأو طرش ء

 لكوملا رحاتساولو ةذاحللا ىفو ىصولا فالذي اع ىلءةرجأ لك ولات سنالوىمولاو لك ولا |
 ثذامالا لك وبالل .ك ولا دوق )لقى سهلءل# ها الالاو تدص مول ءم لع ىلعن أك نافل. ءكولا ]

 نوةاد سائملاو هريغ ذو دهب أرب ىذر دقو هن ل, .كوناانو دفرمدتلا هءاا ضوف هنال )م هىممأ |

 قوق اهقعج رئاهفدقملاو وقح لما ودلاحب ردن ه.فلك واعد لك وبال هثادار ااوءار الاف ظ

 لك وملالءك و ولم دو امنع همن لك وألا "العال اذلو !يفلمصأ هنالثذا الن لك و.:ااهلف ل _كولاىلا | ل
 هاف هبل نويدملا عفدؤهلايعىف نم نيدلا شيل ءكولا لكرولام هع رخو ه.ف ةور< ءامءدقاكأ 4

 زاو+لامدعدا رمال هلق فص اينائلارك ذو هاةقرسااىفحراشلاهرك دءد .كهديزالأ رم ||
 أ .سامضقا..اللو'الادبرأن اف :هعلا مدعو لا مدءىأ نذادالا لك وباللك ولاثوكن أ
 رغب لكوا ذا للك ولا ءامشالا لورق ءنىل "الا لاقت تودشلا ف اشاهد ناو كو :

 ةمالعلا لاك عصا نم مسق فوةوماناةضقان اهب وو نأ لك وهل ءئامزاحأ وميت 0 ْ 9
 مميأم ءاوضةنوك. .5 13:لكواازاحافام_مثودي كوول ّت- ةمصأا ىف ١ الداهلا قدا ارا ىلم رلا| :

 5 رقرك دئاغلءإو تاق و ها فئوش ىكوكقاا هرمثانا ذا هب ل ءكو* لا مماملك مهو ن هادو ١

 دوق نال (ةاكز عندو ءاأوق الوق) ليرما خرم فو د2 لماعت (اًضرلادو-ول هلوق)

 4-:ءاه.قة يامل ال ضب اةااري_ةدلا عفو كك زا ! قس لضلا ةمدن ءةءاربلا اهنمأأ
 مهو نيعل عفدلا لعكفةأك لا عفد ف قاطأو يئانو بئان نيب كلذ ف قرفالو : هر ةااوزمملا ٍْإ

 ةوتوهنوكي هناف ىرتشاناونف ليك ولا لكواذاىأ (ة.دنالا ارش فالذق دوق ) نيعم 1
 مالا ىرتشاف نو هريغلكووأ ل ك ولا .كوكاذكوالفالاوز زا 1 ا
 سدأ“ارمشلا,لمك ولا نآلة اهلا نع ءر الذالاو زاحزاحأنا لرالا:زاحا ىلءافوةوءثوكد ١
 1 م م .ضدالا نالاةءالوةرو كحهذملا طورمشااءالا لكون نادل :

 مدلاةقارأب دم ةءرقلانالو ةنيعسلان 2 زوهااءارششالو ةىقلا ع نءدي زان“ ًارتلاب را :

 هريغ ب ناهل سداهرب غاب ان راتخااذاف ملا عفتني نا هوةصوخالا ل رجالا مظعتو ||
 لولد .ك هديئالهمأ عقدا ثوب ودلاى ر ,د( مد هلامءىف ةنءد]وق) هب أو دقعا دقدتال هنذادالا

 هسمقو نون دملا ىلع هد دب عوج رلارم 21ثاك هدي نم كل هوأذ ل“ كوداا حمي الدلا .ءقنكي ُ

 رض ليك ولاالاءاي_ئالا ةدا.عوا وذ ذىلوالافاهتداب زل هجوالر مالا ىد ءّدبال لكو تأ !

 رمزياو هقلا عما فاما فا فد ملا هرث ذامواهباعرا.غالوهلامعف نملكو ناد نيدلا |!
 ها ض.ةاأ فس اذلا توا ةةلءرمغ لكودال نيدلا ض.ةءل. كولا نا نمنينالثااو عنا رلال هذاا

 ىلاو
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 ل. ولا م لكوملا نا تد' اذا نيدلا ع ند هاكوم ىلع تنام عاد ىلءريس اغا ب احأف ا.ئاعوأ

 نارب "اديلارب وت ىف ىذااوىواطعطلا لاق ها م هنالك ثاكوأ نيدلا عقدي

 وهنوكمتةءادهلائراف دارعوشو هبت لام نع مفدلانارومأ مناك !ذاوهامئاريللا مدع

 ىلع رع ًاهغ ل“ ؟ولارم مال هناودءا_ثالاىفىذلا (جطاءامسشالا رهاطو تاةهإوق) دّوعملا

 لءةاعربةمهنوك- احواشاال وق نماذع داق ناو هأ لكوملا ل. هاا و نما ىضاسق:

 0 لالدلاكر ان اك اذاامأ < 1 :ثاح ف هدارن ىرع لاهاداورمد رحاننأك اذا هنام_هذأف هائةةسالا

 نالىرغملا ىو ةريخذلا ىفاك دمهم اردد هرك 3نما| ءاة تس سا ىلء ربكم عادس سااز را _مذأاو

 لاقي ىألكوملا لمعاناو هامالا بسا هلق العذتماناوامبأ لعفناف عرب مهاوسنم
 فناك اذاهنا معافا دعب هب راذملا ىف هباوسرصدقو ها ىرتسشملا ىلع لكواال- أهل

 نم امريغاذهر هيضام لاما ب رلكو رالالاونودلا ىذا ىلع ب راضملا ريح مير لالا

 | ريو هنا ىلع لدبام هام_ثالاىفسداو هءاءربكال هنا هب لكوامة رمش اممنع ::مااذ'اموهوهمف

 وجون ساامةدهغنعحورذ اري دةعلا مدنافولثمىف ةراجالا دةءةدص ىلعفةو:موهلن |

 م ىلءأت ة.واعءاملعرسأتسااةعقنملا نوك ىلءةفوقو» ةراجالا ةدت ال تعا لول

 لكرا ارجأ اول هنأ ىدولاو لمكولا هم قرتف اان ثااث انا! ىقرك ذءا.#الا ف تيأد
 مالك دهب ءامضاا ىنأن بالعمل حرش فو ها الالاو تد مول عمل ع ىلع ناك نا 5 مكولا

 ىذاقتلا ىل ري وداعا مك ةصخ ةراجاك لعدم ةراسهلاو عامسلاك رجالا عب ذلاامأو

 نُمااءا.:ساو ىذاقتلا ىلعريع عب رناك اذاب راضااك عل دي هما ىلصو هنال*|ةءتسالاو
 ىأ( ربدتن وق 3)ىوجلاذهلث هو ها نيمأ هنالزل نب ءدلا اذه لالا براد ةأعلا نءذولو

 (ىوتفا ا ةمقاو ]وق راضدأ ىف ملا للعاهد رق( خان نالوا نات للا ىلع ءذهةدانزب
 0 كولا مذ ة دج تاينثع سأل رميهم همءاعهملا 2نيدلا "اذ هكواذاامىف هواقث شاملا ىأ

 | صاولا +! ىلتالوج لجو حلا ىلاالاوبىرت لج رة ناهنا ىقهرك داما ميدارأ هل هاورحالاب
 لك ولالا ن١ وهلا لالا "اخ هزم“ رع لا 0 ىو اغ+) ؛لمكويىلا تال وجا ماستي لالا

 ساما ناك نا لاف قاما 1 نم عماد 1 لا ضءبىدأوتالو#لا لمك ولا لمن طم

 0 :اناوءاركلان مقاملا عفد ىل ءرب < يه "الار نيدلاب رق ا : وهو لد :1 ولا ىلءنيدتالوجلا

 مجال ل كولا ىلءنيددأن نكي لذا و ض.ةاادد سه تال وهلا ب حاصنا ليام هللا همتاحي م" الا

 ْ ىل» ءاد ام نمرخالا ع رةااو ناخطأف ن ءْر دا هلةدعب هلوسن فىدامعلال !اه

 لكولا ىلع لكوملل نكيرلاد' نيدلاءا ذا ىلءريكت ال لك ولالام: نءنبدلاءاضّةب لمك ولا نا ىلع

 نمثوكب كب نأ ا هل ملاو وقل متصلا ن م ها ىوتئا!ةعئاو تناك "هلك تلاوزيد

 دنءهانمدقام س 12 :الو حراشا !اهدارأ دف يمااماو علا تابت ءزلكسرا يالا

 نازي ترقالالا كا ولا قالطا' رهاظر هترامع (فوأ ل هاف ]وق ءاكوملاموأح راشاالوق
 ارو مام ناك اذا ناكل ذك سداو ىع'الا لامن هوأهسف:لامنمنيدلا اة ةءارومأمنوكع
 كلذكوهيدامعلال وسلا ىف لاري سه“ الالام٠ نم ءاكوولو ريال« سفن لامن هنب دا اب

 | لانك نانرفتمف و هس'لامزمنيدلا٠اذةب رومأملا اذكو عسسل ىلءلمكولاربجتال



 ءالؤه'افلكوملا باعو كلذ ل.كولا ل ةفاذهىد.ءيناكواذ .هىدءءربدواذ_هئىدنع ١

 نوكي نأ لم تب وما نال عفدلا ىلءري منن الذ ىلا ب وثلااذ_ه عقدا لاهاذ 6 (نيع عد ظ
 ىلا ةئامالا عقد بادن ءهنالةعيدولا درادكو ةيئاح هلا عقدلاب صوم وماله عقد بدفن الفلم ْ

 |اذاالاال وأل- .كوللعندلاد رععا ماع ذة وعن ءلئوملا ار : لهو هءاع ريهتر دام :رهواهلحأ ١

 ذئاشاهدادرتساىف كلا ملا بناج نءاليكو ناك اذاالا ىلاثلا رهاظااود رألكلاءال تادو |
 بمال 1 لال ود لادلاء و دخل اوماتالا فداك عدلا درعا ه5: نمسبهاغاا أمد :

 نموالوةبر هأ افاد .٠ نءريع دق ءالضفلا ضدن لاق ط هداقأ ىوج ها للا هاع آ

 نالذ ىلا وثلا اذه مف ةدالاه نانهمميد ودرفالا هلك وامل_.ذؤىف همأ# ريال هنا 01 ا

 ىفائمقه ساي دءاه21 انمعال :دانا قداصا: هام نال رهاظاا وداذهوط ميهلأواز رعو ا ْ

 اناا (هدعب وأهمق طرمش هلوق) ها تا رق راما دمك همام |[
 دقعق عسا لمكوتلا طرمشي لول نيءاارو ىفلاف هدهد و عسا ىلدك ودان درلاد ةءفأأ

 ىوتد نأةيشخربملا هجو(لوقأ) ها مدأ اذهوربجص لمقورم' 1 لءقه داعب طرمشو نهرلا 1

 ل_.قارهتهمسداوأ فوطعأا قرية «مهماعفوطعملا ف ةريمعملا ةيسغلا لق لهو نعترملا و - |
 ول هناا نع لك ولا عاممان ررمضة مف لمك ولا ىلءا دقعمر ام تبغي لكوملا تال لوالارهاظلا |
 اطورمم عسسلا ىنعطيلستلا ناك اذا | ذه ىلا «ت هللا حو ىئتنلا لاه ىوجلاو هركذ هم اعرب < |

 ١ 2 ن2 ىف سدا ف نأ مسهل“ ؟ونودو هنودي م دق نهرلا نترأ ااضرنال عسا! ىلع لدعلا 1

 ظ : مدي ودّةملا ل_طايو حلي ندرلا دعب عسمابلدكودلا نا ىلا هللا هجر ف سول ىلأ نعو مزال ا

 عسا نوكي نأنبب لصف.ملو لالا وريغصاا عمالا فباوطا ةاط أىلاعت هللا هجراد# ْ

 |هلوق) رتاسيلارب ونتنم ها نيتلادا قرب هنا ىلع لدي ؤاطأام رهاظف هريغوأاطورمشم |

 ١ هين الاف ال هلوق) ىلك ولا كو ءبايىف هنا رك ذ دمسو دعبمرك ديتسام نسسالاف املا 1

 : كا ىلا هماعريكال يدل اء اضقإ لك ءلاوزاملا فس لرش طديصاده (ةبادهلا ىراق 1

 | ا عش هيىتفأامل فل اةعريص: :2ااذ_هىف هءاعاناوجىذلاوهو ريتال هنا ن ءانالومهرك ذاملوقأ

 ارضاح لكوملا ناك ءاوسهئاطعا نمىل.كولا عئّدماو ل. كو ديىأ هديت < لاملكومال ناك اذا ||

31 : 2 

 نالف ا ١:ن وك نألة<ك نب ودااناف ب وذلا عفد والا :٠ ءىنىلءري ع الل ذهنما وءلطو

 هلكواد ا هلوق) رمال وقل :لء (اعريتم ةنوكل هأوق ( ىرجلا هّرَذ ها هيلا عقدلاب موف

 رعاة بارزا ارهاظ يف هنا ىمدةرمسا | ةّثالاس مرت ذ نهرلا ماسق قسد ناك نأف نشرلا هةعفف

 نالمصأ ةءاورلا هذ_هىودزيلامالءالارفنو هدازرهاوش مالسالا خش لاق هيف طورشملاك

 ِْ رج اناو ىدملا بلطي لكو هسءلعىدملانادار ماو رد_ةملا هكون واهم (ىدمابلطب

 | ةءات دا رمت لكوملا ة.ةدهدريج لولو لمك ولان عدم اوهورممل قدح -ىقاه:! اهي لمكولا

 لك ودار ذا ناىلاراشأ ىلاسعت هلفا هردلاولا ىد.سلاق ط 0 ولانه ق-قاعتعم ررمذلا

 نأد«و هنالا يلعرم تالا نع يبول ةءوصتسلمك و رر لالة ذ-. ١ ىعدملا لك و ةموصخلا

 ' (باغاذا هلوقه دعس وزيعاارون ؤهءاع هك انهاسم مهي اه عدملا ل .كون رصين قش . عرجسب

 هاكوم ىلع بد وني دف لمكولا سمك لهل -ثمح هب اهلا يراه نيدلا جا رمس مال الا



 نيدلا ءاَضق 0 .كولاو هإوق) ٍ

 00 اما ف هالعو ها 0 ل اسد الاه_.ؤ لك وام لذ نع

 نعاهرت ذ'ل5.ءنمىدامعااهطن:سااذكه (هلكوملاموأوه :لوق) هءاءبجاو رسداكلذ

 ليك ولا نأ ىلءل ادة #5سلاهذهن مريخالا عرشااوةيناذناةرامعا هلقندعب لاه ثدح ةنادلا

 لك اا ونيدل.كولا ىلع لكو ال نكن ملاذا نيدلا "ادا ىلع رب يال ل ءك ولا لام نم نيدل!ءاضقب

 نمهنالخ ىلءلدياماهنء ول .ةرك 0 ةنكلو حراشأ| اهدا رع حا ىفو ما ىوتفلاةهقاوتناك

 ل.ك ولارةافالاميئاسغلا لكوملا ل.ةموق ىدا غدا و مدا هنا هباكرخ [ىف بتك ول هنا
 هنالل» تحولا او < ناموانوكيال كوم ا ىنءدوبمذلا او مضاف لا_ااركأوةلاك ولا
 لكؤأا نءل.ك ولا نامذالو لالا“ ادارعأ ةداهشا ا ءذل- هىف سءاذا هاظر مظيولو لظلا ءازح

 نوكيال هلكوم نءناهذلادالو هاكو«يهاب لك والامن هلاعاع ادأل مك ولا لعب< ملا ذاف

 ءادالاب هوب همء هناا ذكوأ هلك وءسحأت.ةوإ هناهداةمواصل# ها عانةمالانالاطظ ليك ولا

 هنالامالك لوقأ لاق ثرح خملا ةيئاح ف تبأ رم لمأ: هبادهلا ىراق مالك له <هءلعو

 لكوملا ىعأ ما نيميش دا: لاملاءادأ ب وح 02 رمد هنأق ةءادهلا ّىراق هبتفأ اقع رد

 ةقباسلا ةنانللاةرايعزيب اةنوملاه م ها لمأةءلق هملعل وهلا نكح لف ناعذأا وأ

 مين نبال دئاونلا ةرامعنبو رموعال ل .كولا ىلع نيددلن :غناو قاتلا ةئاثلا اهتدامعو

 7 دىذلاال وقأ هصئأم للا لئامىفالا ه.ة لك وامل هذ ن ءعئئمااذا ليك ولا ارمجبال لثاسقلا

 مخالاع رفلا وهماعنيدن هوأ هاك وهلامز موأهلامن مهن دوك د-هقنع قاطمدتا وقأاىق

 اذاتنأو هديتحت لام هل نكيرلاذااعهل قامو نيده.اءنكي لاذااعد.ةمةمناخنا نءلوقذملا
 امهئمداص اودل هلو نيدال او هديت 2 لامالو سماد وتأاما ةمئال؟ ؛ل2--ل١تد- وتلمأ#

 ىلعىناثلا عرشلا ف نيدلا لمدفوهك اهمذ.ةب لاك وماا ةدعا نيدلا له مةعيدولا نارهاظلاو

 ىل.< وهو و ةكعلىئاثلا عرفا فهمالك لوالا ع رفا! ىفههالك فاانعال تس لاملا قاطم

 (تاق) ها لمأد ف ةفااختالنقدق ولا لصف؟ا.مممددحا ود وجو مدع ىلكذتا وةلاىفهمالك

 ىلع تنام عف د ىلع ريعاما هوقن هةءادهلا ىراق هب يؤ أ ام عم اضيق ءفوتلال-صدكو

 لءا ديدديت ع لام لكوماا ناكو ىأ نيدلا عدي لمكولا سم لكوملا ناتنثاذا نيدللا ع نءهاكوم

 ىفلمأ:لاب كل.اءونيدالولام لمك ول اد نعل نكيرلا ذارم ريجم ال هنا دإ_صاحو لاؤسااىتهرك ذ

 2 .دءاضقب هرم دقو ناك اذاامأ (نيدل هك ولا ىلع لكوملل نك: ملاذا هلوق) قءفوتلا اذه

 .همأأ ىلع ىأ (هملعرب ريجال لوق) ف :صما ىأ(لاف هلوق )هم ووةمهدمقب امري هناف ها علام

 3 ؟,ملا ذا امأهملا عجا ردقعملا ىلءهلوقواماط: مل. كولا نأك ولوىأ (امباطب ولو هلوق)
 رم هنا نمةصالللاىنامو (ل وتأ) لمك ولالز ازءبابف ىأ._ىورامجالا مدع ىف فالخالف

 قالطب لكو اذا ل رلا نانا فلاه قالاد| باط ىف ةأرمال حال هنالحارلا الفل اماطد ول
 كلم هنأ جملا ىمح مما ةعالا س*مامالا زيشلا لاهنتم رمضءعالاهل ارعكالعال ا ملطدهت رم

 هلذم(ةهو قدعو هلوق) رثاطيلارب ونتىفاك لءكو:ا|باطوفالطاا ب اطىفةأرهال و -ال هنال

 قدعأو نالفىلا وثلاادحعف دا هريخا لاق ل رةئالا فلا ءايشالا فاك ةباك-ااورعإ دّدأ|
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 اا ااا واوا تالا : : دْيَعَحُم 1 2 | . 00 4 .ه
 . .٠ 57 . ! 8 - هع و _ءددازو ةلاك واك ىن الاهلوقهرعخ أد ّد.م (ةياصولا فال و دلوق) رع اهدادرتساك ْ 0 ا

 ةلاكدام :الةلاكو لا," ذةفال والا" هل 5 سم ةوشت ناس كل «هنةقهمالاك ف لص ١ رمعاالث هلع ْ ل ولا ةالإ 2 5 0 ا ا هلوق ىواطعطلا:رامعو ف طدلاس ءاسلاو : فوط ءالاف هث اضؤا فالدع وآ ىلع ةطع.أ ف اللي هلرةواولا 3 3 3 ٠
 ع 7 ف 2

 ىهوهئاضتقا فال هلوق ؤعق ذو ه.فام هلأ ةئسالة سيخ ةدودهملا ل اساا راىل_طافالا ضه:لوقف د دئامسو هقمقس ل 5 9
 نالىلر أ ىعو ريسخ ةلاك وك هلوةوأ د2 .ءارنا ىلع فالذي هلوذ نودي ةباسصولاو : مدنلا ضصضعنأ] لا

 نوك.تنأ مدن ىت - :نساا تالا فالوالصأ نادرقل ل سسولا أ لولا سلا هان ِْ

 نيم_صولادب-أ هيدر نيلمك ولاد_- أ هيدر ب .امناف ا '

 اا دإ_حاو نيلمك ولاو زهمصولا م 6 كلايدام لع اذنر دولا اق فأترع رخألئاسءذنانوأ|
 ردلءاو-فقولا ىلء ةءاوتااو ءاشلاوذي راضااو ةباصولاو لا <سصولا تألءا ل لاف ثمح 1

 درس الف ىدوو أل واما رظاذلاو ءاكَةلا فنيم_ضاقلام كسائمدقو دا رثتالا |مهدسال ل

 لاف نك !لء كورن ا رلا لات ىرتاك ةداصولارةلاك را رسل اعدلا 8

 هطرم_ثئمناو هلز هب نأ هل ناك ىتفقاولا لوكو فسوب ىأو ةةمح ىنأدأ ءوهناخ ىذاف ١ '؛

 اذكو هلوق)ا.قاعةمولو (نينثالهلوق) ه١ هلزعدلد نكيل نا رقفلا 0 يور #دنعودسفنا |

 20009 رقثالا امهدسال سائاعمةيراشملا د ةءامهعم دةءاذاىأ (ةيراضأا ْ

 سدا ةدابءانة ني هذه دلت | ذا : راطاسأ'ثادا را سل لءق(ءاضقأاو هلوق) ىأرلا ىلا حام ْ

 نيمضاك ىلا |ىصأ ضوفاذا هنادا راااماومو ودباكرخا الا ..غىفءاضةلاندار ةنالاامه دال ا

 لادا ىأر نودي رمال كال: ف فرص: اايدارنالا امه دال س ..؟رمالا وفتلة زمءلوث 4

 ناطلسلا|مترامعو ىتذملا كيفك هءحرصملاوه دارمنورتسح»,نأ ىذام(لوتأ) ىو || (دارفنالاي --لاه_ى

 هرك ذاذك عب ىليكود اك ز بلامهدح أ ىذةفزيثثا ىلا ة-انءاضق ضوذربك الامامالاوأ || ااا رو كسراق

 ىىذلا ةلالز هيتأدا رأ نيمضاسقلا نيَذهنم' د_>ءاوناولو ةيئادكنا نع ءرهأاىف ىوجلا تأ ةلرفيإإا 01 0

 ةياوالاوهلوق) ها الفالا اردت هناك و: زلم ىار نان 2 <الا ىذاقلا دات تان نربو 0

 (ةتسلا هذه ناف دلوق) فقاولا ىو هتماناكوأ د_حاو ضاق امصناذا ىأ (فقولا ىلع | تور ور © كادمتسالا
 رج لام مدقتام عع دارأنا وهئانثتسما ىلع ميكس مىلاو س*-ىهيذالا و ةلاك ولا مد عم مىأ 0-7 اوال

 ا.هدرال سالفتلاك ولاك هو ( ةلاك ولا هلم مسد عم ةرو د ةريشع عست ىن عددا رقنالاهمؤ هامش نزلو

 ةيراضملا اال ىف 1 وميك-هاار اا رك ذيلو ىأرلا ىلاحاة رك ذامزال(دارغنالا

 انهامرا.ةعامف حارخالاولاخدالاو لاد.ةسالا مهل طورسشا او نيعد وملااةهام ىلءداز لد

 امهدح دكا عالزمد* اىلا ضوذمائداانالامااو ةناةلاك ولان ةتمثملا لئاسملان وكت

 ىب )وص ءاناك ولامادحا و ضاق اموههضرنيذالا نيمضاسقلا ون رظانلا وزيد ولا ونيل 1 ولاك

 لادتالا ولاخدالا ايا طو رمْملاو معد دوما اونيمكس اودار ,ة:الاا مهد ال نيضاق

 داهم سد دىدوجلالاه (حلاف فقاولا طرشاذا ام "لكس فالا هم هلوق) هايشالا فك حارخالاو

 ءا:ةة#بالاذ كاد لع و هريسع ٌءوأض وةاااههدسأ ْن وك 6 نم ءمعأنب رظاغلانا هانم

 (نالف نوددارغ:الا فقا اوال نافهإوق) ه.ف:فقاوالعأ (هله]وق) عطقةمالل_هدمأأ
 5 هدِسَقْما هسفذل طورتشمو هذ هري_ةادط 4 و ل رلا كالذإ ط مثلا وه فئاولا نال

 هوق)



 ا

2 

 ةدي ار هك اكره.فو هءاع ى لا طماع ا طاةساءاضوءد ىلعلوةدنأ

 نااعاقلط امها لاه اذا امه ةضاشوميإ ةرتدم ل2 - (رردلاو ْ

 ساما ىل< مهتق.ذاموةءئشعىلا صد وت هال اك ديا

 ىذملا ةمهىلاذك قات :ء ىل.كوىفا ذكوادقم

 ماذكو ل“ ءأدو اد رص'هعءاة>|طرش ىهو ةدايزا يأن اهلوخ دم دعليلوالا فدسملا

 جامدعال قاتعءالاك هنال نيء1 ىأ( ري رخد كب ”قوهإوق) داو" الا نع ىسهنلا راما هنااا نكد د

 سذأف اه ادرتسا فال دلوق) ىأراااتكال هنال (جلا عيدك لنا اق اهو

 طة-نال 2 ه.ثلكوءالواهع اهمحا ناكمال ه.-امن دانو دي ضم اا مهددحال

 نذانضءقاذا هنالراظت قولا فدذأا نهذا نأ ضأن ل.ةناف هلوةنءحا رمملا نعردااىف

 ناله4رةءروكحس ذااردا! لءا.:ىلءاضنأضرمءاو ها ال_مأناءذأا همزلء ال هءم-اص

 دارت الا اه_هدحال زحل عاوجالا ناكماي الولعم ناك وأمك1لا ناب ندع هيفاهوءاقج ١

 حمد هيد اهنذانوديىأ( اههد-أ ض,قولف هإوق) ددعاو طظفرس نمره نيل طة نال

 اه-هاو انت هصأذا (هددو همن ضمد هرم مهل هاكن مذ ه]وق) هيهات دو أ ضو. هما

 وهذه اضتقاوةعيدولا 0000 «1دق الا ىف هل هلا ىهودا دركسالا رك دام

 أ امهدحأ درفت هنا لعمأ» .دعبا مثواذ_هىفىفردقامتاو هدأرف ةنالاامهدالق 5 ىأرلا ىلا

 ٍ يش ىل.ةناف كلا ا ندارعغب ضي هنالءاكن «ذامهدح أ ضءقاذافدحاو طظؤح نمريخ مذا

 |١ ىفامأو همحاصنذا عم كاذانلاق فهنا ضع ر وماما مم داو لكن الف هناا نمذي نأ

 1 امو هلوةيدوءسلاو أه ظركعا و حامساانعرخع هذه ىد ض٠ رومأممغفدارفنالا لاح

 ِ ضد وما قاكماع هن وك ا 75 ىلع 0 وشن وكس

 | امهدحأ دوس و دذعل زئيالزب ةدشب قاعملا نال ق الطاا عوقولاههلعفطرت ثيفاةءاعتنوكي وأ

 || هماعقاع' دوج :مدعلذ من .لامهدحأ رمثاب وأ (قدل تلا العا ههعاسقجا مزلي هناذ هلوق)
 ْ هلاهتام ىلعد وءدهرهاظرةوق ةفريعضلا (اضودإ يلع ه«ةطعورهاظو تاق هلوق) اهتمي ش موهو

 ]| 0ىلءقءاعتلا فطعف:ملا هلاهامرهاظ ءأ ق.لعتلا ىلعدوهدهةطعقريدذلاو فدسصملا

 |١ ن سحالاو امهتئدشع وملعتالو ضإ 00 عقيل لق هناك ىلا ىلا ارظن ىأاضو هي

 : || ىبءاانءمعاك هلوق)
 1 اهىمألاهوأ 04

 و اهةسىأ (ةرايعلا قهلوق) ها

 م لاوولىلوالا هىل؟ اممم :ءملاقالطا نمرهأ! ىف ئةس' وفاسام ىلعةحد ىوذالاو مخاولا

 اهاةاطلاهولو امهد_-أقالط اهيلعمةدالومدصوا قمل نأ «هددحال رم ءلاهمجاه الط

 عا قالط ىل. تحول لاف ةءناشاا< موال يدق رخ”الاو ةَءاطاو_هددحأ اهقلطفاث الئاع.

 : مام عتدالرخ رخاالاو زاج أ غدا وقاطوأرخ . الا ئامهد- !قاطو ه.-انص نو دو, !هةاطنال

 7 ' نس ملاكا هنان ىلمرلا هضركءاو (لوقأ) ها

 ١ يرو ينم ناو سوم يومك اه

 بج ج ع وجججعجوججت

 ةكاسإ 1 د ديجي

 ا اههماضرغهمق لكومالنال4وقىلءراصدقالا ىلوالاف هملعو ها ةءيدولادرب ل .كوداا ىف

 : لك ناك ءاوسهديؤ كل هو ىأ تاعاك رحأ اًةرارعو._هونأت هروّد - نوديال ةرمسختلا ىف هن

 فدفع

 : ىأ(ةبهملست فودأوق) ؛ ى-:ض.ةءدا رفئالاةلاح فارومأمن تى لذ نيدرفنمال يدق

 2 اني هدأ دو هن ..الهب وهوملاني«ن1 ناو اماةئادا رفنالا|ءه دال ناق زيعمهل ب وهوا

 |١ هلعلاودارقن الا اء_هردحال سدلف (امضيقف الد هلوق ا ط ىلاءأا د:ءدرفم واههدنع



 اس

 1 ىدرناانثءع مالك« لعام .رطهاط رطا همث نادك .ةدل وةقوتاق ف مصتاانامه دحأد رغم
 | هع بئانهنال ىذ اقل نيمأ ف الع ةدوعلا هقحلا ت- ىداقأ نعال تءلانعبتان ىداسقلا

 : ا نءاروع# ىضاذا نو كح الن اهنءامتان ىداَقلا يدون وك ىذددةمو ةدهعأ ١ هةر الف

 عم ميتملا لام ف فرست |نعءر و دخت هنالوةذملاو همم ناك اذا أك متءلالام ف فرصتلا

 .يفاقا اكلعالناهنعامتان ىخاقلا نوك ىذءةمو هني أ عمق الك هب ودنموأو ىدو دوص و

 ىلعامهثم لك. هواصدا ناك وأو ٌرممصولا لح أ لع ف ىلاعا وهصأو (هيانف' ىمسا.كس ر]وق)

 نافىأ (ةمو ه>ىفده]وق) ةءاضصولا ف ال_ضافرت لانة ءام رقاد أ ءىددو دار: الا

 3 .و هللا ىلءاموعانق+ اناالا ىأرىلا ادم تناك ثاوامال هدحو مدا نأ مع دوحال

 || فب يغشريسب و ىوعدلا مه ىضاقل ىلع سدتلي هنال طلغلا ىف عقون طغالاو رذعتدي ملكا
 َر رعال رخ" الاىأ رنودي رش ولو -ةةدعض ةغل كفا ورمدمأ اناصهنيغلا ن روك ونع دا

 نال ( عمصأ !ىلعهنرضحال هلوق) رح رذمةمريغتع.ميلا ىلءامهءاسقجاامأ ىزدع اندنع
 |! هلوقرىفاشا او رذز لوقو»و طرتسشي ل قو مهتءاعدنع طرشي سدا ةموصغل ا ىفاءهروض
 | ليك ولان ىلعءاياذ_ه (اءةعىتذ د]وقر ةءوصالاتهنا اذاالا فوالا (اهتئااذاالا
 ْ دوعسلاو أ ىتثأ هب واود رقى ءتكحامال هناانهراز لوق هه ىةملاو ضرقلا كل ةهوصالا

 ىئملاريمهثو ىأرل ىلا حاةعالام هنال ل دالي ىأ (اضو عيل ::.«مقالطوني مى ةعوهلوق)
 || هللاه ناك اهقالطو هقدعب روم ل ادرفت بيس نيمعتاا ناكولو ىأنيعمهلوقو دساولاك همق

 | دارملاو نيك مةمالعلا لاق د_ءارىوس دمءو دج وزالو ىدسع قدعأوأ ّي- وز قا

 ااوأاةئسنا اهاقاط لامولامأ اهاَمَماواهاةلط لاه نان نب رك هان وكي نأ قاتءلاوقالطلا

 || قءلعتو ف.دملالوةىئعماذهو ها فاتملاو زالطا نامه د أ درقالإكي دياناه سعأ لاق
 | ىلع (ضو ءمفالخ# هلوق) حراشلالافاك اضوعي) ىنءانوطعمنوك و امش
 أ( ىاق الطوق :ءن هءالكو 1 ةءتصوهو هاب اة مف ضوء! الو: ىأل وهذا! س.اةغم ص
 ا ىلا جام عام اذهو امي أر ىلع دقءاهنالامه دحأ درف ال ضو عب قةءوقالظ.اهناكوول
 || تافرسلا ىفاهي ا جاتك ىتااروءالا نم ذريغو ٌصوعلا نمذ وأن ارد قل ةداز ؤىأرلا

 ىذلا دبعلاراشخار وأرلا ىلا حام ال :نافةئمعم معة -وزلاوأ د.هلا ناك اذا اذكو
 || ىأررلا حاتسال ةقاطملاو قّدملا ضوعيرلا ذا هناىك_صاسطاف اهناَةااوىتاا ةأرحلاوأ هناقّدعي
 لإ ىلا جاد هناق نيم .هلا ريغو ضوءلاقالطااو ودعا! فالذع١او ءني:ئالاو د اولا ةرشامذ

 | | قدعلا ىأ 'ةاعالوهساع فطعي نأ بسام! وام هدأ ل ة#2 بالا ممأرب وذوا ذاق ىأرل
 1 ظ قاهلادوجو مد هادف: ملاءهدحأ رشا مفاةاءنافنيلمك ولا ةءش ءىأام همي ثعفالطااو
 1 رعأ !ةرادعو لد وأتبالا اضوعي) ىلعهذطع منال اعثو نك.الوتو اهم ْسهوهو «بملع

 1 مغو هاوق) ع“ ن وهو حشر رمص مسا ىلع حب رمد »أ فاطع هنال عي وهو قءاعقو لدبالب

 ْ ماذا ىأرلا ىلا جات < ث13 نا زيعمرعغةجو لا رأدمعلا ناك اذا از حسو وأ (نيَدم

 امهد_ اهرمأل هاذا ءالذ لمع راقثنااهاتاط لاقا ذاك ( اهم شع قءاعتو وق ر تاع

 1 اهو .



 قيل
 يل لل ل الا 10101 ااا ت2: كالا

 امهد أت انف زو. صران ات ولو.د-و هب أربءاضرءد ءادد_-وفرمهتا الع الفهد رغنا

 تاكونياجرل لاه لج رك. .احلاىفو ةمنا اىئااباصو ىفاك ىذاق |ىمادالا ىلا رسال

 ا 2نوكي رح ”ال | نافرخ- الا ىرخشا غامهدحأ ىرتشاف م ءرد ىلا لأ رمشنأك دحأ

 ناب رالاتناك دءاوتقرىفامهؤا رش عقو ودب ا رو لكس ىرت هاولود سول

 ضم الحر لكو ل>ر د 2# ءةريخ الا قو ها ىوةةااهءاعولزاو'لا فرك دادك لكوملل

 س:نيدلا ر ءآس-ثلوالا لك ولا ض .ةفال نيد لك 000 رخ !لكومت هقدافمم هلو لك

 قلك سدس لولا لكوولو ني دب سهأو نيعةعاسأا هناللوالا نمهضرشي نأ فاش لمكوال

 لكوولو لوالا نمت نأ ى اذا: نيالا نما .”لوالا ضمة ودل لكض .ةبىفاذا ا لكو مندل

 لكوامل ث؟جهدعب رخ آلكو غل .؟ولاىضكنز :اقدي فى اذك عضوم فى ءداد رض: الحر

 امذبق نأ ىلا 11 ىفاذأا لم و ل.ةرادلا ص. .ةدةلوالا ناك تاقاهت. هنه ده ضيف والا هب

 ا مال امد .ةينأ ىفا كال سدافرادلالوالا ض.ةينأ ل 5 ىناءاا لكون او لوالا نم

 ىشااوهوقللعتلا لدي رك د دك يشع عبارلا ىف ةءناخرتالا ىف لكمو ها امحامصأ ةذومقم

 هضرق م لبر دب ىف هاسهزدأ مع ضدي ل وول ها سدأام ه.دال همءعن

 هلوق)ثااث ||لصفا!ىفةصالفلا ف لكمو ه١ هضمتب نألاكوللت رش اناسنا هعدو أمثىل وملا

 نأ حاشا جم هءناكوتاعاك دا رفنالا امهدحالزو < هناف(بقاعتلا ىلءامهاكر اذا اسوفالا

 رادا ععد كم عصو ماع نءالا نوكيال هنال ءاندةسالا ذه ن.كااعمب 8 :اهقهلوق فد

 هتاف(نيمصولا فال دوق ابب رقماني. ام ءانشتسالا فاذا هى >ريالذا هذى: الفا صاخ

 لة مدع فالاا وفال:خاه.ةورادملاربو نتف لاق تاءامكص .هدح أ درغال

 وهو هنا رختا ىف لاف اعا.جسا درة امة د - ىلع لكي ىو ًاواام أ اعمامهل ىصو اذا اسمة فال
 دانا مالا 1 ل و ب ,ةوذ.تأن هب ءرجتألا

 دو م - ىف د اق دو6و مد وليف اودع .:ح ىف رب فال هلا الانا دارااو نيل هفااىف

 فرم الاب 1 ؛اوفدرك جارنا :رخ التان عم وتاق فور ىالاقال_> ىفذةسااما دعاسمفد رغتيال

 هناع ىثخصام ع 8 .وةوسك لاوماعط' اكريغ هال هنمديالأم» |١ رسو تدل ازيوجت ريم هولا ه_-أ

 درر طر دلو هادك رخأأ قثاك اذا تملا نيدءاضقو ةئرعملاة صولا مقنتو فلتلا

 ةهمقواد_ساق ىرتشاادرو ةهناذأالا و الا عب وةسبهلا لوبقو عت ادولادروب ودغأ ا

 هندعو !رثتدءا رق ىلع قده ناءاهءالاىفو ل«تي لع ى ريثما ةراحأو نزول ولاكد م

 رت .لااممصنن وكينأ نبق رئال هنارهاظااوّتلآ لاومالا اقسسو ةثرهملا هسا اند و

 داو لك بدولام 'هلَء-سمىف هناقكالدك سنداو نيندابا .ضاهامهيسثو أ دحاو ضاق ههمدت

 د..-او لكي صن ناسدةتااتنلا ا ىفلاق فرمهتااءام ممد--او لكدر شن ةداب ىذاف اهم
 نهد_-او لك نالت .1!لامىف فرمصتلاب اه-مممد_>او لك در نأ زاجةلاب ىذأق اهم
 هيأ ىذلا ىلوثملا لزءنم.ضاقلا نمد او لكدارأولف هيئاناذك_ةزاح ف رمصتول ن.ضاسقلا

 اذ اهتزت أن , ءا.ثالا ماك-اد ..قتاذ هذ ها ءالزى 1 طدلا ىأراز ازا رخاالا

 نبت ةدلب ن ءنيمضأه ةهبن نا ولك او ضو ةهد ع نءهوأ تملا ةه+ نص نيمصوانأك
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 اهرب ولوهللوةااق سان رك فوهلاملا برلاهو ماعطل اف وهبرداضا لاق «ةرومش ا

 نعنا.هذلا عهدإ هنا.ث ا ىلا جام# براذا او تا.ثالا ىلإ جاددعال لاملا برنال نراذمالا

 يراذ/اناالا ةيرامااك ةءاض لاو: هيز ازملا ةيداض «ىفاك ىلو أرمجالا تقولاةاتقو تاوهسغن: ْ

 قاذكك لذ ىلع صنوأ حان رت مالا دصق هلا لزم هظذاف ناك اذاالا العذب ملا 2 سلا كلعأ ا

 0 اد ا| امي لالا نا ثمن هالك ولاك امنارهاظلاو ةبز زازملا ةلاكو

 ةيداضا|لثموى ءرلالاف ؟ ها براذملا قالع ص.م:ةاانالا» هارتثاامعس و عاديالاو

 ٠ همف ب رمصلاك يأن لا هنلاءامو اهيلع ةمايصا منال الطالبة ل_مالا نا رهاطظا هكرمشأا

 اههدسأىأ ربالاءمجأ ربى ذر لك وأ 'نال (نيا.كولادأ ف رمت ناله لوق) ها لمأتو
 ىرك شم ازا.ةخاو ةدان لاق ىأرلا لاه م:ءالريدقتلان كاواردقءناكناو لد.ءلا د

 ا ارش «ىاثلا راد كاع رو عانتجالا د: :ءدادرباع رفهغءنادقنلا عنا :هلاردهمااكأ ر ها ١

 اه-هدس ف رعس'ناىلا حمال لة مل وذافذلا ستاانراثأ و كاذىلا ىد”مياللرالاو ادمأ

 0 از لءزاحاق ا اهئاعزاكولوالئالاو زاج هبحاصزاجأن اف ه.حاصةرخ# فرصتنا ف وتوم

 فسوب وبأ لاق ولصالا فام ال اذ_-هلضاا وأمك املا لاه ني.ّدلا ىف اذك مامالا ل وذ

 نءامشن .صولاد 1 عابول ةيئالا اصو ىفاسأز رميا مهيحاصنءامهدحأ عاولوزو< ||
 اعءهلوق) ها فس وب ا دئعز روعه ود_#و ةئينح ًاددعز وال هءدامأ ن حرا

 بقاعتا ا ىلءنيمالكب اهواكوا ذا امأ أ سها عادم 5 اذه ى دمع هب ؛ىأ(اذكباكاك 3

 ىأرلا ىلا حام عالاماذكو ةمودألاك اهيعءاقحا ندعماذا اذكو ا.هدسأ درق:.ذ ْ

 ىأوىلإهثهللا هدر ح راشاا مالكن م ود ئالد لك ودص مشو ملا فا لام ريغ قالطا اك

 كالدد_هب تناعتلا ىلءامواكواذاام هنا دس لد نئاملادا صن أس مىاانعمهل وقبحراشاا

 ءانةةءالا الذب حرتعالو نيعحلا.واكسواذااعا هد-أف رصت عانّممادسة:ناساوأ

 1و ” الاولو دلوق)حماش أ نما .: فرظاا ظل و نتا ىفعقاو "ام: ؛:سالانال الصنم هنوك نع

 ىكرلك وااثال هد_و ةاكرادساع رمهتد الىأ هاعا ر و (امبص وأ ادع

 ىارلالابعتنا عنميالربدةلان ك.او اردةمناكناو لدم اواي هدا ربالاه-يأر

 ف.ءضاء_هدحأن روكي ةريعال و 06 وقأ) ر أ نع ءانمدقاك ىرتسدلا رام | وةداب لاىفأا

 اذه! لخدال و اهء-ماو نمنذانالا اههيلا عج - رمال ق ودا ناق ىلا ودانسفلا#ف مهد

 قدد!!نماههد:ءامو فرصتلاهروناهمفرعم را.تالا طائمنالام حيز مرامتخا ظ
 ارحالةاغام_هدأ ناك اذااملعشف هةلطأرمخلاو غااملان هجر اميين وكيد _ةذةنامالاو

 تاعامد_او مالكب اهواكو اذا اعد ةمدنك- اه ءاعاروه#اننصوأ اد_.ءرخ" الاواغلاب :

 داو لكىأرب ىذر هنال دارثالا اههد-ال زو هناف بتاعتلا ىلءاموامك ون ناك اذاامأ
 املك ىلا ىصوأ اذا هناف نيمصولا فالذع كل ذ دا ريغم 5 هلمك و تقودارفنالا ىلءادهتم

 ةدحاو لس نيمصواراصتوملاد _:ء هنال حصالا فدا رغالاامهدحال رح لةدح ىلءمالكب

 رخ*”الال م كولا ىأ (نجوأتامو أهلوق) ري ليكوتلا سةْئباهمك-ترثي ةلك ولا فو
 هل ضو يلو هن ارتاف دة ىذلا عمقا ضوفا.ا هنالءد_-وفرصةلارخ اللزوالذىأ

 هدازشدأب
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 فو دلوق) ةشياقلان نوكي دقو قاطملا عسا نوكي دقو ةئد خان نوكي دقو دةذلا نوكي د*

 عورىفةبراذملا]ل لا بر ىداولام فالدعاذدر عاضرالاو عاديالا كمف (مومعااةيراشمل

 لزم و اههقداص:؛فال_طالا طه ىس هنال لالا برا لوما نوككي ث. .-رشاعوفرخ" الاو

 نكوملا هل ءاس:ة[ةاةخاول فما لاهوأ (ةَ ةعيسأ لمك ولا عام اف هلوق) :تفاةلاك ولاىل

 م > الالاّةو ةثامدم# ل.كولاع اناذاام لعدد ور ا ىلهشا ىلوأ تاك اره دلل وذااف

 لوقاافءريغب ل.كولا لاق ول. ذكب 0 وأرمعشوأ ةطني و ارا. دب كلت سه أ لاوو أف اان كن سهأ
 < لجان ولول-نمةةصااو رادقااو عاملا ل.كوورمالا لصأ ركنأ اذا رعت الل
 عسسسأاب لدكو سم الا ىعأ نم دارملا نوك نأ ىذتةءةمالألا نع ق.سامشامقنالءأو

 لافول هنأ نم ىوسامىلا ىرتال أد ةما عسلادرمالا درجمال د_ةذاابال  هعمتال ف لوقينأ اد:
 نالفنمه_هبلافولهنأ هاضتقمو ةقئاابالا عسمتال ف الذم زاح ةعيسنلا غامق دوقنلاب هسه هل ظ

 هيمأ ىناكملا : نءردلا فن كما ىل- ةكيبالا هذ مدعم ال ف الذم يدك هوم ءعابق لفك

 لئا:مدقامر ظطااوؤرةلاه-وقق ريد _:ةرح نفك عاش لو 5 ١ نالفنمهعسنأ

 هللهدح ع نمداةسب سمالا نال( سعه الاق دصد]وق) جلا لدي 14 راثلا لوقدةعقار وأت الث

 رض*:لوةذ هسنعلود_هاازوعالرم الالوق دامتعاف عب رمد 8#: حام ه8( هدا: )<

 الفا: سعأامن ام الالا ةذهن: تت لاةؤنالذا يي دءاضةب هلكوولا هةمدتةاهذ ني رخأتملا
 6 لويةااريتءملا لوةملا عيرمدا فلا 2 لوقنيءأ هنال رومأءالوق !نالأق ثءح هريغ
 د_ةئااء ع أ ىف ع الاقي :_طننالنعت اة سدال هلع ل _ىالا الع هلوق) ىمدقملا هيلع

 ناك تافدلكو مهرب ك.:اولءفلال .؟ ولا ىداول ذا هةالطال بزانملا قؤدصتو ةلاكولا صح صا

 ناكت ال كولا وقلام لكوملاةا.-ىفل_,ةناولكوماللوةااف هلزعد عب لسكولا رامخا
 اًذاهلوق ل.ةءلالاوكالذك_ةنيعاا كالهلاح هتومده:ناكناوالالاو هماااسإ سم عسبملا
 امأو فال:ثالاد:ءدمكد .سةءارسشلاي ىلا كول امأو عسسل, لو هك ولا ىفاذه ثراولا هيذك
 ةباكملا ل كواسالو نتعب لكوملا هي ةكو نسا «بح نع أ لاق 15 م هلوةل.ةءالث قدعاالمكو

 فال وقااق اهادب تضبق وهتتاكل اها ذا 6 ٌكالهااو لدماا ضءةىال دقعلا ىفهو5 لة و

 هى وهنلكوملل هتعتدو اهلدي تض.:لاق مث هتتاكلافولامأ اهادب تضيق ىال ةباككدلا
 ضع ىدا اذانيدلا ضمة. لل .كولاو حاكفا ل .(ولوق ل .ةءالو نيمأ هنال قد هم

 اذه سده الا لاةؤ ىرتتا اش ىرتشم '*ايالسر لكو نيمةملا هنازخ فو قاصد لالهااو

 قةعيوه_سفذلاب ةشمليكولا ثوكب ا _ نون ,هنالدلو عمل لولا ىنأ

 اهفاما:اواصاخ عقوذيراذملا ةءنااقفتا اذاو ها كوخ أ اذه هلوتيلاكولا ىلع ديعلا
 لق ن هداف: ذذالاو رهاذظلا نعلردعلا ىلع امهتانةاللاملا ب رالوقااذ هفدقعلا صح
 نعءو هءوعهئاعدابراضمالوةااف قالطالا ىداورملا ىف رادعالاب كة صم هلوقرب .ةعمف

 هنا لماعلا دوه صن نائانهرب ناو ء:مداقت دق نذالا ناللالا برلهنا مامالا نع نسا
 فرلا !ره ىلءاوصا. لناو يفءمراط ذا ةداب لا هنامثالىلر أ ىوذةرادت لك ىف دب راض هءاطعأ
 تاناورلا ل اهقال طاب راطااءاضتفالرمسسلا نمءثملاىفاء1:تا اذا اذكو لاما برلق



 هلثمث دع اممع تاك اذاالا لك وملا عمةموصخملا جامكالل .كولا نال ىلوأ تاك ]حا نا 1

 نهةعربغ نم - بال را هااولوالا ىفاهلت ءفثد<وأ ةدااهد هزيلئمث ددالأا

 الفء ا .ثاكناقءرار ةاءثل اها اذهى هءاء.درناامأو لكوم ا ىلءدر لم كولا ىلءعضاوملا :
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 5 ذل علا ةدرلا نكي ملف ناصةمأا ع وح رلا ىلا للة همأتأ دحقداي زب وأ

 مداذالاىل مو زالا نالو زن ف نالرع 51 تواشن ربة اورلا نيبو هريغوريغضلا عمادلا حرمت

 نامل لوةنالءهب و ىجايز مداخن ا هنكصا وهمزلب اللاتي أبر رذالاناكو ةماكلاب

 ةماسعل ةقااا ع ومما اةياو ز ىلع نيم تسصوملا مزال. ىأ هل_-:مثد_كالامفهرارقاوأ
 مزار ارقانهلثم ثدالاسع هيلع درول بها وملف لاهاذإو ل ؟وال ههوزل رم ط ودملا تالا وز

 ىلعدروهةلاهول 60 الا ىلع ل هك ولا هدر هلوق) <: هءنيق ها ةياورلك وملاموزلو ليك ولا

 :نلسملا هذه ل صاس ودنا ركشم هنوكس |هةموصخ كك ”الءا.ضق نو دينا وءاضب راو ةاندم ءاءعدوو

 نك ايداع وكي وأةدئازلا عسصالاوأ نساك هل_ةمثد_<الناام اول _ذمال بسهلانا

 دقلاذلا ناَباك لاف ةحا طارق سا لد وانو ,عئابلا دنع هنوكي هلها لوك. :وأرا رقاوأ َه هيد

 ا..ءناكح وأ 2 راغلا روظ. ا ايلا اند مف عسيملا عب راف هرعيالث ان ىذاقلا ىلع هيا

 | قددرل ة+ل ا ىلا رقم اراقال سر دطادشو قةحمواوقوءاسنلاوأءاطالاالا هقرعنال

 ناكناثلاثاا فمكلا اذكو اهنمئئىلاحاةدالارهاظ ب معلا ناكو عيسا | ىض انا نياعول

 هزهىفدرلاو ه_ءاءهدريف هةسىفةدكل وو لا اذكو ة-فاطمةحةشملاناللوكتوأ وأ ةدمهب

 ةئمبهملءهدريف لكوملا مصاخع نا لن 5 1 ىذءتتالنةرمدأف ة هنال لكوملا ىلع ءادرتوكب

 سدلف:اضةريغب ناك ناواضرلا مدعت اف. ءاهرك ءاضّقل اب لصد هنال مسفدرلا نالدا وك. وأ

 لمكولا ىلءدرول ىفاثااو لوالا ىف لكوملا وهو ثاأن قدس ف دي »بع ىب هو ةلافا هنالدرلا هل

 ! ثوكي هءاورفو تاياورلا ةماعف لكوم لا مصاتخ نا سداو ل كولا مزلءاضقنوديرار ةالا

 ل -:هثدحالا.هثرا ارقانادكو حال_مالا لاق ىتان زلا ءام رقهانمقاك لكوملا ىلءادر

 ءاضقيد رلا ناكنا هناالا (لك ولا مزلو هد ريال ث ةعاسمف مرار أن انوا هلوق) ها ءامةردونا

 هنأ ناد ريبالا هدربالو ىمد_ةلالاق هوك وأ ةئسو همزامق لكرملا سدا نا ليكوالذ

 لكوملا مداخمي و هد ريفيك ل مةناف لاق غ لدكولام زلالاوهد رب لك: ناف فاعل اوهدنع تاك

 هزأ رقانل هام درلا “اق لكوملاق > ادي لج عم , نيدق امدلا نسف خسفرار ةالايدرلا تأعم

 ناهربا ا ددع جيدقلا اًنممعف ردأق لمادا د: أنك ااذسف لع هذ هورك ؛ىخاقلاءاضق؛ لب

 عم ىضاقا ءاضق ةياهنلا ف لاق رارثالا وهودزةسملاروصقبال _عدموعدتع لك ولامزلو

 ىرت_ثلاءدرناوه.!ءدربكف ةلوسقلا ن م عئتما وبدعلات ر ةأ اذار ودم لك ولارارقا

 هسغب عسبملا لمك لال بقاذا م 5 ال!قاكفو لاح مصاذع)وهمزرل ءاضقريغإ لك ولار ارق

 راجالا ل.كسصو لمقولو ضدقأ | لمة بعد هدرك سم" كا ف د 7 1 5 رش را تءاضن

 ةلاكولا ىف لءالاهلوق) ةضوع .ةءريغ عفاذملا نال لكوملا مزل ءاضقريغب ااتتلا كنما دملا

 ظ 0 ىت- صاخ أ ىف هيةناعت#ءالانه سفن ماةمل.ك ولا مهب لكوملا تال/ صولا
 م ا هممولا صحت هودوو مب رلا لمصخت ىلع ةيراّذملا نيمو نيتلاوأ حونلا نيري حلي سنحلا

 ىلو
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 منلءورجا اذاةراجالا ل.كولا نال هيد .ق (عسيلابهلوق) سم الا ىلءزيئ اج هنافق ضقا الق

 روع ةديدل_>-:راحا 7 و ولك و 1 ءاضقرعشب ل .ك ولا لقبه همق ةرحأة ىلا نس

 , زا فة ده مةةاطمد ع ةئيسا نال ةفاكسا| قصف تب نش ةئيمااءتباماا نال (ةنس هلوق

 لكوملا ىلء ذه الآ ةحام م لكو دارقاوألذيوهذل وكستلاامأ ىلكولا مزلاك لكوملا
 مل عسيملا هّةسرام مدع رايمءابهلتن ءبيعلاد_هعهملاار امذمل ركنلا تاك انهنكل

 بمهااث / تالا اذكول.ك ولا نءررضللا هد ىم" الا
 فرطضم هلال. مولا ىأ(هل وكد ءادلوق) مت خ2 !.ذهىلا ادنةسسهواضقن ه ملف ع ذامأا ديف

 ىلعل.ادهءفو ر2 ص ٠ الا مزمن عسمملا هن ل ةءابداعن ءبدءهءلا دعبأ 0

 بلط ولك ولا» را ولءكواه«_هفدىرت_كملا ىدانا عملا نكىف عت رول ىوعدلانا

 :نلعلادةفةالكومال نقلا نوكيهنا هلع ىضذقف لكدنفد عفدللا مدع ىلع هش .ع ىرتكملا

 +ا لمأةةىوتفلاةعقاو ىهو نم نب ريدَقَتلا ىلءوارتموأ الذاداما هنوكلوةروك ذملا

 ولذا تانيا ىلع فاد لك ول 'تاىلاره_ثب ل ارطض هلك ولاو هلوقةيافكلا فو تلق ىلعر
 فاح لك ولا نا ىلعتاا ورلا ةءاعن كلو هلع نعبدءلا دعب ارطضم: نكن ل للا ىلع ناك

 هلم ثدعالاهةءرار ةا ءأهلوق) ها لوك. لا ىلا رطضي د اف بعل بلع اذاف لعل ىلع
 را رفالا ىلا اددةسمءواصتا نكي لف عئاملا ديف بمعلا ثو دن ةءاي ىذاقلا نال (ةدملا هده

 ءاضقلا فتوء لة الا عسمصالاك هلثمثدحمال ناك انبءعءلانال لوك: لاو ةشيملا ىلا الو

 دو> واعطق لعن ىذقينا جني لب نيمأ اءاناورازقالاو ةاشمأا نم جطاءذهد وحو ىلع
 هل ثد عال ىذلا برعلا فاهدوجو ىلع هفقؤ مدع بيف عطا نود عتاب ملا ةعبدعلا

 هملع هيتشاهنكل الئ مرهشةدمىف ث دال هنأ لي ىذاقلا نا باككلا ىف اهطا تش لإ وآ:نال
 ءاسنلاالا هفرعدال اب.ءناكوأ#ب داتلا اذ_هروهظا يح اهذ_هىلا رق ةمقعسبلا عب ران
 ناكول يسدرلاق امااو ةدةمقدرلا ىالةمودالا هِسّووفةصبنبطاالوقو نهلوةوءامطالاو

 هلع درول هنال ثد_هالاعديق اه: «ئئىلا حام ءالرهاظ بمعلا وع .هلانياع ىَداَقلا

 ناتي هعلا رطدهوغ وهو : ةرصاق ة عر ارقالا نالر وماما مزلي هنافكدعامثءرار ذا

 درلا نآك اذاامىالعف رك وأ هتنيي مزال. لكوملا مداخن ا ههناالالوكسنلاو ت وكس

 تلاع ق-ىف ديل بج عسب هنال هاكوم مد هاعناهلنو د ال ثمل“ مثد<عبمعلاو٠ادةرعغب

 نهرا رقالا وهو ةرمصاف ها ناره ىشاقلا ةيالو مومعا خسف ءاضقلايدرلاواهجت انئعئابلاو

 مسغبد.ءلاناكنا وةدحالا لك وملا مزاد الر وصقلا ثءحن 7 ومصاذمنا4 ناك ع علا كي

 وا قالك ولا ىلعهدرةدملا 21:ف ل ثم ثا هال هناالا انأ داحناكوأ 5 25د ”از ناسك ىأث داع

 هنأ ع وساا فرك دو طو ملاتاءاورةءاعىف لكوملا مدان نأ ل سدو ل كولا مْزل ءاضقرعغ
 ىلءىخاةااهةلكالذا هلا فروا ىذاقلا لقب منيعال_هفامهال لكوا!ىلءادرنوكد

 اناق درلا ىفان.هّمم قطا ناكفةهعالب هملعهدريليةروصل | هده ىف احلا ىلءالوةذدملا ةماقا

 تنشد لب , درلا ىف نيعتم قلنا الوام م انلكوملاو ثاان' قى ديدج عب ىذ ىخارئاايدرلا

 بيعأأ ثود_<درلا عندما اذامت مع درلا ىلا لة زا ذا مةماللا ضو فالو أه 2+
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 اذاوركا'ىف اقانا كتالوج هنالىأ (امهاوت عج رثهر هاطو هلوق) ها هئا مش مس لماد

 هبذأانأ تاعدةورعااىفىذلا ر 0 ( ةماوهلوق) هنداعوه أك هلءاد عمدرخأ

 نع هانمدقامتاعدقوت لق هيدهشتساامف هلوقىال-تىأ ها هانمدقاكدل 1

 (طما لكلا نيادسةودلوق) ل واعالا مدأ هنا ولودملا هءاءوةلوق حجرتو م ممءاه ةمالعأا
 . مثلافوهأوق) جاشيالا نع ةءافكلا فاضية قافتالا ل هنو حارعملا نع ء رهاا فل مو
 فوتوءءارشااف هّقصأ ىرتش اق دمع'ارمشد هاكوول هد (ةم وماعا لق ه.قانءا رمش ىلع فتوش

 لاثتمالا ىلا هل مسو عقب دقضءأا١ءارشنال فةودلا عقترا و لكوملا مزلهسقاب ىرتش ا نافاه اتا

 4 ارمشسأ ا يه » الادو]. قى ءااىرتشااذاناهةشاصقشهنا رم :ىلا جامكف ةءام مبان" و رومناك نأ

 فال عاجالابادهو ىوهلا لاق ر 2 قاق:الانا د هوم" الا ىلع د فذمأ هلمسو هنا نيس

 ولف نيةصنلا لدك ولا ىرشادذا اذهو هناد أ الا قرف ةةمذحف ًاهنعد معلا عسب لدكولا

 نالعءاو ها هسكعى ال2 سا الا لعد ١ فدخل الكوم ا ىرمت ع فدُذلا ىرم“

 مزلالاو لكوملا مزلا ههمة< نا لق هدقان ىرت ثا ناف لاك ثم ىعاد لا ىلءىرعلا هب صضرتءااأم

 يجادل مالكنال طقسا هثالثا اورذز فالخ ه5 تلق حراشا هلاف عاجسالا؛ا دعو لمكولا

 ضرتعاام عاج-الا ىوعد ىلءدربالذ ىناءلا ىرُمْ ا مه صن ىرتش فءارمشا اد المك تاك اذااوف

 ىقايلا عابم هفسصت عابفعسمااءالدكو ناك اذا ملة بس نلانةث الثا ورفز فالح تالق معلا

 عامجا عاجالاي دار لوةذف ءارشلاءلكوتلا هلم سمىفةثال_ءااورذز فال نوك انا نئار
 هدافأ ملا ةقمشح ىف دنع د هلا عسب ل كولا فال ل روق هلع لدياك نييحاصلا عممامالا

 هنو ها هئيعوبغب وأ هتيعيديعتا مشب لك و: لانمي همقاقر ركالو عل . هلا لاك دوعسأاا وأ

 دقاعلا ىلءاذاغتذ واذا فقوتيالاهغالوقتانال ىرخ رتشا | ىلعذ ف لب فةوتدال هنا لاقنال

 قفاونلهنال ع ٠ الا ىلءالو هسو لكن مهما مدعا ل كولا ىلع د رالف صا "ارم ا: ههو

 ر ومأ ملا المس ولأ دنعدمأ فو ةوّدلانمزرهأ الاهّقةعاولف فقو“ :لابانلة فهو لكن مهرعأ

 ىل,ةفال هنا ق.ةقابلاءا مشد فالالا عفر مه وداد َعَقَو وءيمأ 1 فل احن هنال دهس كعر

 ها ةزاحافا دعالاو لكوأاةزاحا ىلع فو كوشي فدو وبأو سه الا لعدة الف ءارمشلا

 ةمهت قة ءارعشلا ف ناءارمثلاو عملا نيب ىلا تدقق هجر ةغش الف :رذلا (اهافتا هلوق)
 فداصب ع..بلاب سه الانالو لكوملا همزلينادارافد ردا سلال ةهسدماهارتش هنأ

 ههئري_هعاالق هي لفريغأ كل مف داصءا رمشا امره" الا وقال طال همفرب: هدف مدي هكمام

 راثأرالوأ نلا ضيقا ذا اعله قلل( ع ..بمدرولو هلوق) ةبادهلافاكقالمالا ودمي

 هركنأو هدف برعب لكوملار ولولا الىوعدالف لك ولا عم ة ةموصأل !ناىلا
 ناللتك ولا ىلع ىرتشملا هدر سكعلاب وأو قولا ف ىنحأ لك وملانال'يئامهصزلد الل مك ولا
 ليكولا ىلء هنا همكحو نثلانع وجرلارك ذيلو ةي زاب . لكوا اال هس: قسىف ميم هرارق
 لكوالاىلا وه ممل. كولا ىلاهد2:تاوى واعطلا ح رشىفاكهدقن ناك ن الكوم ىلءوهدّق:ناكنا

 هيدق (بمعد هلوق) ةيزا زيااىفادكا للك ولا ىلعهد ري هنأ ىضاقلا ىف ابيع ىراشاا دسوم وَ

 ءاًضقرعغب بمب همل ءهدركءاضةربغنمولو سه" الا ىلع وهذة ور هوأط رمشرامخي هل ءدرو هنال



10 

 ةماعلاهءلءام فال_ت ها ةقاو.فةموهتلا تناكف هسفنلاب رم ههنوكي ه.فةةلافانهنال ا

 ملاذا امذ ضوز ممالك لافالاو +-:ةىف فراه2ا وهام هدا دكا اًنادارخاذا رهاظتار

 انعدم عملا ىف هدمغسو ءاقلا فل اكو أع: واولا ( ريس نيو د]وق) ه1 سعا الاردةد

 نباغءالمواوقف عادلا نباغةلاندارأاف ها ادع مهضعب نيغي نأ نياغتااو هعدخ كلر و

 عد_تىأ همكساناانبافدءمواوقوهروهظ وه_ثعفااضعب مكعب عدمال ىأ هم سانا

 تح لهديامىأ (موةمهمو:ءاموهو هلوق) ط فرصصتب رح ها هتلقااضعن ممضعا
 دحل دقو © شحافئيغنموعوة:تحتل>ديالامامأ مدالاوهونيموةملانمدأ ميو:
 م-هاردلا قوامسهر اًوعلا قوةهقلارمثءناومحلا قو ةمعقأا فص ضورها! ف شد اشلا

 ةرمدتعلا نيبأق ةعمدبس رخآو ة داع رخال دعو# رمسعل دعءوموت وأو رك سلاف اهرمدع عبد

 س> !ةااد-ىف

: 
 مو: اموه 1

 0 11 12 نو وهادهو الفم.سلا فصقانااوءا رشااىف دئازلاامأ نيموقملا ع وقت تت لخا دةعمسااو
 *" ” ) ”*و موةءدي ىلءعسسأا قكراما اذهو همؤناغتبا من وك الف ىأ ٌسدافلاو ريستا!نيغا ا دس ف مكالا

 قةءمموهو سس اهل اورهستلا نيا ا نمد لصاةاادإ- اناسااره (لوقأو) هوت ىلءالامهاوق

 الله علا ىفليكولا  اامأو ع..سأاب وأ ءارممثا انالمكو نأك ءاوس همق ماما فالحال واع

 اممسدارخ 1'ئئاذهنام_واافالخ مأ مامالاد_:هف شصافاانيغلاب ول مرج الا ىلععستيلا

 ريشءلاىأ» دزابهدتان اومأ-ا ىفورمشعلا فصن ىأ مياهدصورعلا ىف ل.قو همشن ال امااكداا

 ناه-عجوو رشعلا عمران دلاو مهاردلا نم ه.ذنباغتراعقو سهلا ىأ هدزاودهدراةءا ١ىفر

 0 ادا هلذانيغلا ةركو نا ولسا ىف طسوت وراقعلا فىل د وضورعأ!ىفهدو-ورثكي فرمهتأ ا

 1 9 3 هلكوإ اذه(مطوزيشك هاوق) ةدابزب ها اث-اف ٌصورعلا ىف ريشعلا فصأ ىاب زلال ع-وفرصتلا
 2 00 هقهأ || قرعسلا بات تامزو ناكمى ناك ولف فور ءماهرعسءا.ثالاهذهت أن م بلاغلا رابعا
 زاح ةم را 09 ْ ١| أ وأ نونلا ف. عماومذل را وكسا وح(نيابو هلو قرا ءريخك تناك« .”الان
 ناس ايو ةريعراص سانا رزاموا بجاتان1 الا ةدجاو دافور دلير 1 نولا ل لا

 1 ينأدنءىأ (مددلوق) ةنادهأا حرمت ىه (هياعو هلوق) هنةدأب رلا لد الف هن مزيعملا
 5 ىل.كم ع..هبهلكوولا قارقفالاو عامتجالا دمق نءهقالطا ىأ(ىل.كوتلا قالطال هلوق) ةقمنح
 (الألاو هلوق) ىلو أف صنلا عاياذاف ءد:ءذو ف صنلا نمي لكلا عاب ول هنأ ىرتال ا ءودو
 ىناقثالا لاق (ناسكسا | هوا ودو هاوق)قاطا داري الذ ةمقلا ص: بدع ىه رةكرشأ اررمذحا

 ءارشلا: ل كولا ىفامأو عسب لامك لا ققالطالاو مومعلارج عز ةق.تحانأنأ كاذلصأو
 هنآ وىمدقاا لاق ها ءاوسامهالك امهددعو ةممالوهءئر رمضال ىذلا فرامااريت دف

 ناسك اامهاوةوامهاوقىلاةمسنااىسامقةءن-ىلأ ل وق نادارملا نارهاظاا ناوهو مالك
 ذكو ف ةوداءلوقلا ا:دعساو الص أذ فن ال هنا امهاوة سامة لل, كاذكس ناو هملا ةمسنااب
 لك غامق هدم ع... نيلجر لكوول طوسيملا نع اًضيأهفو ها لمأتةةفءاس أل وةىف
 لكدافل وألا ملعب منا و* ىبعيساك نيمدولا فال ىناغل | لطنو راءال وأ عابوش لدحرلا ممم

 ةقفصلا قرشتا امهتملكربت و ناب رتش ا ىو ساوىلوأ سيل هنالز ملا فصني ههقصنرت ثم
 ض.ةلانمه.ك.و هئارمش دك [ةادملاج ج ممل هلو هذ نمي رغما دحأدي ىف ناك اذاالا عجرتالو
 زم ل97797ٍ؟7 ل0977 لي
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 لءفكل اادخأ هلنيدلا ض دف ىل .كولاب أنمةد ؛ رازيااو ةهالالا زان ملا رهو ةبادهأ

 ١ يك لوو لاو اقز مالا ار رمش لكس ااذسأ ىلعةبا دولا مالكلم'

 أهلو من دلا ضد ل“ كوالزو< ال ةلاوسوه) ةءارجلا طرمشب الفك هيذخ أولو ةدرازبلا فال

 ةلافك_١١ىفوقعالك وداا نال ةلاولطا انه ةلادك ادا رملا ةياهن بسام لاهانهن مو ها

 زه-ساقم هنعلو كك اول فك !اتامئابا,مف ودها ىودا 'نالابت. .ةدح ىلع ةلافك -االءقو

 ءذخأ ىلا فاض ىونانهدارملا نال دن سداداك اذ_هويفاكدلا نم اذ_تأ ىعاد لا لاه

 فاضمرب غامه رك دىدلاىوذااو نهرلا فاك هن دوم !المفك دخايلولهلا تت. ل. كلا

 هلا ولا ىلع ءولج و نيدلا هماع نزمثتوعىوئااط المك ذخايرول هنأ لم اديل مفك. لاهذخأىلا

 امهتوجىوتباسغاو لهما ىلع هبع درب ىلإ اسلةمهع .اءلاخاتوع همف وبال ريالا تالاف

 كلذول٠ 1 1 ا دا رملا لاقي ته -والاوةلافك. اكراهفنوسامم

 لاه أول عسسلا لا هكونيعاارون ىف لاق هناد أ اك ل.صالاةءا ربىر.مك احىلاة حا راانل صك

 ىأدسنءال هلكوأ نعذو دو ةقن سيل أ دس: نورا كا طوس 35 اراواناتحاو أ

 العال نمل ضيقد هداذكو تلق ها اءاوسا ةلاه الا كلعال نأ !ض.ةوللمك ولاو .ةسوب

 لك ردك ولا ل نامةالفوأ (عاضنا ةءلعناعفالنوإوق ( 0 زار 0 ريالا و طحلا

 زاجل .كولاهدرواف لكوملل عمي نهرلاهذ_تأوةباردلا فو نورلاك الها نما! نم كلها

 َّق وهدر مدإال ف سول وبلاك وة-ةءندى أد _:ءنيدلا نمو هدعق نملثالا لكوملل ندد و

 ىلعل لا ىو وأ هلوق) لءفكللا ذ_خأ كالو ندرلا نيدلا ضمن ىل_هك ولا كالءالرةم زازبلا |

 لرةكلا نءلمصدتاا نعزهو ال فك نئااذشأو هعامفئذ عد هاكو ىوتلا ةروصو(لمغكلا
 ضاق ىلا هعئارو همر هماعىذلا لالا لفك ثرح هنانالل هّةمهئاطع !نءلمصالا عئتماو

 هاكوأن ديال لء ةكماا نه لمسه نع ءزغو لذ ثدح ل ..مالا :ءاربب هملعم كو لل ذىرب

 مءا رب ىرب ؛أاف كلام ماما اندم 1 ..هذم ىلءناكن هوهئاذ ىرىذلا ىذا لاو( لوقأ) رع

 زا وم انالهلوق) | سات منوع ل٠ _.هالا ىلعع ودرلا ىربالو ةلاعك !اءنيدلا ن ءل.صالا

 ا .هستوك الءاكوم خفت داه- ال_م' ةلاك ولا ىف لهفدل غو دامىأ(نامضلا, 10 , ىيرمشلا

 ةمالسا ىص ود.ةّيهتطدلئ هةراحن منإ مهاوق ىف: الفىع مثلا را وحلا قلطمال هناوذأ

 «-تحو زبرمذولو ةناسمذ همز ها:افئث ىلعو أهل :ةة قد رطلا ىف د_:- أ ىلءهب دول عقول حض

 مغبذ ةرالذ ةمقلا لثمد ةّ ىرتشي نا همدارملا (ةهقل ا لثعما مث دمةنو ]وق ) اهنمذ تناسف
 نم راك انهحوزاذا حاكْلان ل. كولا نال ءآرمشم ااندمق ةمذلا نيدو نوزومو لك نس دةدلا

 هعمل دارك“ ١ | لعلف ةةةح هرثك الا ىفةمعلا نالو ىوملا فاكةمهتلامدءلزوج هنافاهاةصرهم

 ناك ناو هناف ني_هءءاريثبال.؟رناك اذاام ]ف هقاطأو رهام ىلعهريغب هة+ أها ونملاذاف

 ةيادهل'ىفو ىلي زلا ىفاك ةءقانةموتا اذ ه_سفةتلاب رت هتوكي ةفااضامف هسفخاوءا رمش كال عال

 فو ضءءاالوقلرالاوغاشأاةماعلوق هنأ ةب انما قرع دو سماالا ىلعذ_ذاءاولاف

 ليكولا نا نم جاي زلا «-باءىرجام نا روظأ(لوقألاصثل* ردع : هم صنال هنأ ةريشذل
 هاسفتاه«أ رش 'العال :اكثاو شاق نيغلاب لكومال هيت قنا هلذ وكياله_:.هاوثعا رع



 ناي

 0-00 هدفك انأ هلام ولاك ةدما دعي لاعمال عملا ىف قءيضتلا مدع وهماعني وهتنا ||

 فنكلهلوق) مدقَتأك اأهد_هد د واوا ةال.فكن وكن ى - لامك ءااالذ_ءلاطملا ل جاتا وهذ

 نبى جهوأ وثمدعو ة:رامعلا هده و ةمدعىلوالاو نام" هرب أه هم ة:ىلع كارد“ءا (هب زارها '

 ىلعنام زلات دمت لمح ا دهلوق) رهاو للا ىفا عام هنعءان ةسأ ملا سمع الا

 لاه اهدمرهتلاكوت و.نقهلعءر رضالفءاش ىتمهزءلكومللو لك ولا ىلءلممستلا ةدارا

 لباه نم أ ميخلام رح أو ذاق خلا ءذهىف تملا ن ء يدا لبر ىلا لاملا ىدولا عفدةئاختا ىف

 امكد_..ةنلانودلادعتسالال نوكي ةئ_ساارك ذنالّثمملا لاما :ماضن وكدالو تملا نء زاج ||
 هغلارك ذنوكيو ىأ ها زايدغلا دعب عابوأ قدعاف ادغ دعم ءوأ هدمعق“ :هينأب الحر لكوول

 ه-.فادغ الذ له-ةةمومااىةءأوارت_ثاوأعب لاهولو اد_داوال 0 ردالاللاهتسالا
 ىلع لمادلا لدين ااالا قد ممذهبلاق وان هن رقهانم قام مومأ ادب قدالاملا عأاوناّياو ر
 ثاف (لجالا دعبالا بااطيال هنكس !هلرق) مدقت 76 سفنلاو ىأ( لفك اذك دهاوق) هقالخ

 كانهمدةناك ىرب )الا ليقهأس اذا هناهن داق تاق لجالا ل. ةال فك هنوك ةدئافام ف

 ةثالثىلا قلاطتن أهنأ رماللاهولاك هثالثلا د_هبال.ةكتاكمانأ هثالأ :ىلاهئافك لاهولف ح
 ىلا وألا لاه اهدعباا|طمرع_ميمانأ هثالثىلا ذكي ادع عابر أ اهد_هب قالطلا مقيما
 موءاااذه نم لمك انألاهول:ىلرالاةياةلارك ديملاذا اذهو سانلا ه:ظيام.فال> ىلعاذعو

 هنال(حلادومثدههب هلوق) مواوةىفةلافكل!توتن او هئاوتن ىلا الا-الذاك ناك مايأ ةرمشعىلا
 هناقدو مشبالا عمال فال كشااباد قت مصب الق ل .ةملال و داشرالاو رو كثملا لق

 ههل :وأن هروأد ومش هعبةيناملا نم ىمدقملا ف ىذلا( راج مهنودب عاب دهلوق)دسةتلا ف صن

 17 رعهشالا ع :الفالع ]وق ) رع نهر وأ ل مفكوأ د وهدرغإ عايتانهر وأ الم فك ذخو

 لك نما د.ةمنا 9 وملا هيد مقام لكن أ مالا هلو و هب دمهم ىف صن هنأق (نالذر رمضعكالا

 مكحاممم طيمتسا ةءلكذ دعاك كال د لعد (حالع هبو تلق هوق) مه :امرحا ىلا: ءاعرمزلب هجر

 نهر ع نم عامل كب وأ نارب عد ا لا نع ةددنهلا ىف يلع لمار ةعئازلا

 ةداالا نمو راد مخل ذاق هناالا هد كت ٌوَقلوأ ىئنااوهدك أ م لفك غن نمو

 اباصوف اهبح رهم هلة سلا مى ودفلا ةهئاو ]وق لوق) ض4 دة مدب د:يااقامواهمدعو

 ىأا غلام نكي لهنال (نمضد ل هلوق) انهءرك ذاع كل اونالفرمضع؟ ظذاب نكل ةمناملا
 ف رعجالار ثنا ف الع اورق )١ لكوملا ىلءىخمالثالاو بمعالو شاف نيغرع. +, هارتسادقو

 راعسالاب وءىدرلاو فد زلا نمس.طلاب فرعأن وكب دقانالف الهدار: اب نعذ هناق (نال

 قدتعلانالىأ(نملاب ال .ةكوانهر هلو ل .كولاىأ(هدخأ حصو هلوقز 0 هحون ملم وهذ

 ةةءثوناترالاو هباةثو ةفافك-ااواهتمنلا ضدقو قوة ىف ل.صأ هنا هلعةوقوةلاق-

 ض5 هب و هيانأدقو ها لعفا هنال نيدلا ضع لمكولا فال_ةكامهكس اهفءاقةسالا بت ا

 د نه لكولاءربحولا ذواوةلاصا ضب عس.لابلاكولاو نه اذخأوةلاغكلا نودنيدلا

 طق _ىت-هديفنهرلا ءال هولو هريعذ ةرال صدا لبق عملا ياست نع ل. ةكااو نهرا
 قيلدمو ىف رقلارمغصلاع ءاحلا حرش فاذ 5 لكوأ ا وحى طوةساارهاظت ىرتشملا نء نها



 َ رضا راسل وأد ووشراغل ءانقننالف: رضع وأذ وهمثنالا عقذت :ال لاك نا 3 نمضي كل ةريغت

 هستقااةشسانلا م ثصردقا 20 اذاازهاولاف عسمبلا ليك ولا ىف6 رىذن نال

 نا وهن , اعا صر وما ىلع تدع الق ارقد الاطرش رم 5 رش ناقص الرد عوض دو ثاكنا و

 د.ةمريغ هنالزا» د هذا وأن يغلاب عارف ةميتنلابالا عت ال وف لانالا عسبت ال لاه ولا ىئنااندذك أ

 دنعئأذها الاذك ف وسىالا ا دال لن ريغ هعامقا دك ق ةوسى هع 1 احا و اللصأ

 اهمتاقمتساب وهل وقد ءوريظلا: :هفقإ وةن وللا ى كا وطاقلئمو ها تانغ رات وافماتواهدلا

 هجو نم عفان هنالوللا ةمسد_ىلاازده عادل وقيىفاثلا لش مااىل روطب0(ل وتأ)هة-ارف 0

 قنئاادعا اذالاق.نأالا نمل ةدام تتافادقثهعاباذاق نوادي رب ةئيسنلانهنال هدو نود

 هقئاانعا ونيعبم ول هنال نكلان ام دق( فاد: فلاوع الا هإْوَق) لمان دملا دةشستاا

 مامالا لاك دةدلا عاف نل انيدعت م-غنمل بأ ىلا ه-ه:لاقولامأو رععااىف هناك زوال

 مدةدامنالنيءر هلا نيب ةفااةئالور ماا ىف لاه ها عامجالا زوال هنأ لا ىلا

 ةئيسأ عملا نانقلا نيميولا ذاوةزاوما مدعهجول ها( لوقأ) هأ هن.ةيلهذهو اذ 4نيع

 نملان رك دقةنال دنا للا نلان عملا هدا من وك .فدةئلان عسل نم هد لأن غن ن روك

 فال_كاذ هون" الاءاا-ا :-!مد_هالااساىفىلتالا ثلا ن ههلعفنأل املاىف هئازلا

 ىف دئازلا نا اهله دّةف ةميسنلاب هب هعمدب هسعأ ىذلا نم ان دَهَدلان هعابدقةثالىلوالا "هلم سملا
 مدع4_بو منا اذ-مب وندوح وأى رشا ا سالفاب لالهاا ةضرعهنععئد هنأ عم هلا

 ناا تاةماعاو امتاةوأب و :هملالو5د:ءبأ٠ ا١لرآ ادكواد يأ طد .هللا كا

 نا ملة فتالف ىناامدقن ابكت :راثو اًماطم سعال :راثو اًداطممر' امدعا ب دع ةران' ّط را

 رهظ:الفناك ولامأ 8 الب عاس امل ثمن عابام نكيرلودقن ا عاباذاروظياسنا فاش !١عرفلا

 عاباجدةئاانعانا دةئاانهعامفةميست ع. .ءاانهلكوا ذاوةرمثذلا فتءأر مت فرق نيءر هاند

 لك نءرع_ترلا هناال ذل ةعراص نأ اوهنال (زاج فاأ ب دةنلاب عارف هلوق) الفالام و زاجل

 ناوزو الدنا ال ا ىوا ستريناندي عابولف ىأ(الالاو اج س اا كلدوف :لوق) تاءاك جو

 ةقوطعمت اقل وةمامالد :روهأا رسل (امنا و وق سلا فال“ هال رسما اقالخ ناك

 جتفأامال حاد ةتتوت ةلاه هناكو ةلاك ولا باك ىف هلم هذ همد_ةن مد_هلانمدق رىل#

 ظ ا عا ولاواةمد_ةاذل وهعمز وك.:د هاما مئال ملا فاح نادل وق يلع وطعم

 نمزوأ اذك رهتفوأ ةعدللا مون هعب هل وة نأ 3 (نامزب د. هلوق) ةدايرب 2 انرك د

 ناناو رهعأ س تصملاو قادعلا وقالطا|اذكوم وملاهعمب ز زعتملا دغدعب لاق ولو فصلا

 لك“ :ا|نالذوالموملا هعايفادغىد.عع.د :هريغل لاه ةيناثا ىف لاق لوالاك هنأ نعل او

 لءةناا و رهمقاد غل ذقم ولا اركسأو مو لا ىدبععبلاق ولو هلءقن وكنالف ةغلافاس»

 دعلا عسب الجر لك وولوتق .ةونالال ل .هعدلل وءااركد وقد لق و مو“ ءأادعند !ق- ”الاخا مم مهدعأ |

 نا .هعلاو فالضصة. .ةةمودلا لاهاذاام ف الذعادحاوالوقزاج دغد»بلهففا دغدةّدعوذ

 ذك وسىف هد ه4 وةينأب (ناكمد هلوق) ك وحلا هدافأ قرفلارظملفتءقوتال م وءاارك

 نالاذكتق وىلا هعبشل وآه -:مسدأ واترك دمتواةثلادنءاذهو د قا راثاذكدل قوأ

 اذ : تلا اس2 سس سس سس سس
 و



 ما

 ىوبهلادءرايشخالاوليواتالا عم وهو ىف نأ ادئعء.اعلوعملاوهو مامالا ل_.ادهج رو

 بهذا لذا ةءوضوملا نو“ هلا باصعأ هملعو ىلهور هأ ةعب ؛ ريشااردصو ىل هوا اهقؤا ود

 روهط عماص و ص>قالطالا ىلع ةغقس ألو وقب ىفياولاه دقواصوهّسّدناو رارهاط وها

 نامحالا صعب ىفعت انقادوصةمدوكب دقوءاكْ اذ نءقداصوهو عسا هلزاطأ هنافهودو

 وهاك اهم ل عرسأ ىلع, رقتءافول ودكلذوغوأن خا اىلا رطضاوا ةعأس ||: ْن* ل هولا

 هنال ]وق )ابر الرهدنيغاولوروم الق س :كطادعااذااما (مهردبراأ دكه]وق) مامالا بهدم

 1( هدو نمء ارش هدحو نوع ُح هو هاو لوق) 5 سشءافلانيغ انازومعالا ارم لاكولاو

 لاقولاذلو ب را ضرع انعببلا الو ةئيمتلا يمقن الف ةداعة قفل ىلا ةجاعألت رمل عب

 سدلق عامضأ | نعل ةنامص كو رباه عمد: نا ديراف ةعمسأ هذه عمم ..ب نيف اتا تش

 زان تيدفةسا لاف ث مح فلل هدافأ 6 دلوق) فلا هداف[ ذةنيحنيغلا ياه همي نادل

 ةناءتسالا دب رب هنأ هلاح دلال: :مأمق عم ةةيسالانهعأب قهمالغال ع :ث'انا_ذالكوذ داوه1ادب ,

 هئال ثدارا لغةرهاذاا ةلالدلا دو ول ةميسنلا عيبا ا وجمدعتدئفاق , رةسىلءنلا

 اا واكأةئدسنلاب ل عسممأ ارا او< مامالا ل اوقىأ(اضيأاذهو هلوق) ةعاسا اناوعاب راول:ملاقدو

 ىلف:نمكانهنا ىلا ذب اشأ ( ىن» هب زم )دوق )لا عانا ةئيسلابعمملاز ود مامالا لا
 ناك اذااعد.ةءوهوةش دن هعسزاوج ف قاطأر ها ىفلاه !ةاطمة ءيسناازاوحمامالا نع
 هاد.ةولاط ناو ةرامحتل | ع نء4# .حانو بهاوما فو ها دوءالذحا اسأل ناك ن اف ةرادكال

 امها اوقحراشلا رك دامو فس وبىأل وقفصملا هرك ذىذلا طرمشلا ناله ث هيو ها فراعتملا
 قاطم عيدي ءاكو هلالاةلط هش شح لأ دنع ةئيسنلايهعس رود ع.دم . ملا ل ١ مكولا نا لسا خلال

 ناو ةرادخأل عملا نوكين' يدع دةءفسور يب أ دنءون 3 افرك هملع ذقن قاطماذهو

 0 00 وةعاسا اللد 0 رجس

 همقبالا 0 لاندك 1 ةاعا سمع ىلع كواليس سا

 اراض و نم اعئان ادءقءاط رمش اكن او وىئنااندك ل ردناعأ م بدالة رماد لو ةعفتتالو

 قيتلامدك ؟ ور تالا رم نصل والام ويد او هناعا رص بمب ىئذاانهدك اناني

 ىفةغلابملاة دا ز ىلءلدي مالك !١ىفد_'ةلاودمك أملا فرحلا دا نال هدوجوةدارا ىلءلد
 لكن مد عقاترام رامدلا ط مهتاقر وحال راح ردت هعايفرام 4 هل والا لائم لالا :دارا

 دءعلا اذه عد لاقوأ 3 ىناذلا امو . هناعا رع لمكولا لالا أك هلد زال هنال هحو
 ةقيستلا عسملا نالدةمر رع ُُط ماده نال اراح دقزاا نعام 3 ةدسنأ امالا عع "ال لاك وأ ةكسإ

 00 مم وأد ومش عفداش ثالاثلا لاثمو هناعا رم هءاع بعل هه 100 ا رمَهَق

 2 ”تب ا ا

 ىر ودَقلا ىلع ودعت ىف م ءاقذ.“ ءالعلا لاق( د : هند هلوق ) هأ نيعنأ.شنيعناف صه الا نم

 ا تال غتود ا ذازأ رااكهلوق) , 2 مامالا دنع ةدملا وظن ذل ةنراعتملا ىأ ( يسال

 دهو ١ ةدلا تلات وزال نعنع عابواطملا ع.م "7 كولا ةمئملا ىف لاق اراب الانرك

 . ىد هو

 ماددراء دكفى هلاىف

 هيال اجا 0 1

 عينا ؟عاشا اري

 ناف ةثيب
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 مك ل تاك تدع تتاكدملا نم ع رعماذا هنالزو عال نأ جف ح سه 1

رويطونيدلاءاقو لا حال هكا دكنو داافزمقلا دعب هةءؤسدو
 لاو عجاربلفهم_سك قدك .

 هوارم'و هعبزو<2 نء(م.م)هبوأ ةسجن ىلء مهم ص طءاستلاو فرمه:: نمل -جىدنخلا

ش نباغ:ءامردقو ىدولاو دالاو تالاوقو فورعملا
 هوارعشو هع دوعن م(مهمو)اوةءلع

: وعذسف دى أدنع نوذأملا وب:اتجلاوهو «فالخ ىلع وفررعملا ىلع
 ِ وعمد مهل 

 اماوفورهملا ىلءالازو الا ء_ه دنعو فا ايامهر >ىوأ
 سذامأ ووك وم ردياغل أ ى واسدام

 اهةيك هع زو نم(مهئمو)اعاسج اهنا رشاذكو ناك اهةيكه سعد زول فاعلا غلابلاّرذسا

ائعل اك رشوبرادماوهو فورعأ اىلءهوارشاذكو ناك
 ع.هبلاب ل_.كولاوة_ضوامملاون

 مهؤارسشامآو فو رهااالا زوالا هه دعو ناهو زءاعة قس ادن ءءالؤد عسب زو قاطملا

 ذة دوةئاار هب وأ:داعلاو فورعملافالذياورت ثا ناف اعاجا فورعملا ىلءالا زو الف
 ردق ل هجيالنم(.-منمو)اعامحا م هريخ لام نءهسيئاو هةناماوذهذو مهسفنأ ىلعمهؤارشأ

 هنأاف قرغةسمنيدهءاعو الملق هم ىلاحو هنو مضر ىف عاباذاضن رااوهو اوُمع ه.فناغتيام

 اماو خسفءاشناو ةعقلا ماةىلا هلا فوءامثنا ارامؤتاءىرت_ لاو تاقناو هتاءاحم ذو عال

بب عدهمف ناعم امردق ه.ق ىناح ودن ول دءاضقل هم
 اوةعلد وهع

 0 عاباذاةنو مدعي همدص و
 ناكناو ةقشحى أ لوق ىلء

وهما ىلاح وهمبر و صول نمهلام عا ولادكو
 .: عسا ار وعاللقنا 

د همأع سم وهحرو رب اسري ىد هلع نمركك ١
 ْ يلا هلدث داهشسر وتعال نث ىص ولا عاب ولو ني

 ىدول وغواريش نكي لامهؤارششو هه زوجتال نم(مهنم و) براضا ا اذكوزوالال لق .ف

 9 زعمالاوريألا مخ ناامهدنعو لاح دوعالد دعت ىرتشا وأ ميما نمهلامعاناذا

 ميتءلا لام هسفنا دولا ىرت ما اذااع 3 0 ريألا

م هسة: لام عانو أر يشع ةسه2 ةرمشءىوا نام
 ميثيلا ن

دقام ”رمهخ أ ةرابعب ىاملا ةس:هقدا: هدقام
 ساو ني 1 وأ و ) ركك وأ ل فاس:هلوق) هاتمدت

هةالطا ىلعى ردف قاطم لك وذاانالءدنع
نيفيه-قز راكمفئذلا نء«ناسنالا لىدق و

 طا 

اوق لاف نمحباشأا نمو ةرئاحالابل_ءك وغلا اذكو
 اك ةراحالا ىف ة-فءن-ىبأل ردك اهه

 ىذتةاوأذلا وحلا ل.قوأه:هىرتثملاأ ربأون ملا رخأ اذا لك ولاوةيد:هااىفو ةريثدلا

سم” دلل نما نمضو زاجد زوكرفو نا
ةمءامي دول نقلا نا اوهجاو مامالالوةوهو 

 اًدوم

لمكو اذك د(ل اوقأ) .هن ال ىرك حال همه وذائمعوأ
 هب زازب اهلثم رهمنملفااه- وزولتأ رملا

ثداتافرص:ااثال(جلا ءاصتو هلوق) رثك وأل تاج مدي هناق ىأ
 اهعفاوعد م23 تاحاحلا ع

 الو همف اناا نناه. الئاصةّيهعمب امهد:ءزوس الذ د وةئااو نما لثع عملا فراعتملاو

وأ ةلاح رمئاندلا و م-هاردلابالا : وع
 صالا قاطمن ال فراعتمل #-أىلا 

 ف راعتلاد مقا

 نامزب ةيهذالاو «امملا نمد اموه ماانوكسيدهباو مسقل.ءا مثلهكوتاادمةةباذ هاو

ى وفمصااندهلبا وءامسل انمدقلا ىفذةحاحلا
 < ساق نإخا عيبلانالوامنامزب ةمصخال ا 

 ند

 نم عب ةضب اةلااذك ردو نمد سه هدحو
مل ١ مسا قاط هه وانشالف هحو نمءأ ريش هسحر

 ع

ل_للا لع و فال ا ىلع لام ىلع ق اعلا وقالطاانل كولا ةدالخلا قو
 د.ةّدلا مدعد :ءفا

 م
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 رم_بسدلا نيعلاب يرجح لةهقلا ل: ءدقعلا: از لث.سنالءد:ءزوجالئأ (هدنعرب_بءاذكو

 الولع امال نكمالرم بولا نمِغلا ناكو ةهقْلا ل ثم زاجاابيال (امهلافالخ هلوق) ىنوالاب

 ْ دنع عم .بلازاوبمدعرك دىف هكدا وهعم عيبمبلا راجنيم وما ضءن وعمه موقب امهةةمقج

 ا قد .!ىلوالا قد رطاابةمقلا لد عودذعم مهدعج را وجمدعن هةموأومأ مل منا عمرمس سيما نيغلاب

 ا ول همف لاك (اعادجا اح مهب مهول حا مسل فو دأق) اضرأ مهدنعكلذزا ود رامهذالحهماع

 أ ني دإلومدعْوُأ ربغصلا ,داووأ هب سة نم دعس نأالا اعامباز زو هنافءالؤ هع نبءعسملاب# سهأ ظ
 | كمالو_بانليك ولاة را ازيا | يف نحال خا | 0 للك رماد ح مدناواوطقر رعالفو_ءع

 ٍ هيمان أو هم همن راشرغ هرخغن مه اا ابوايرت شهنوكب ال درج اولا نال, هس سواه ؟ ارش

 ' ها زاج مسونم عابفمإوداهش ل -.ةتالن وأ راغ ملا هدالو أو أ سن مدعم نألكوالا

 |ىفام ل_ةموطو ملا نءةباهنأ| يف جيارمسأ | فام ىل_ثمرك دوو هاش ع نماج-ممءام ىنتجالو

 : نمل كولا ع 0 - زوال ىواءطا هلو ىفو لاك ثءج ىوإعطأا نع ةريخدلا فة راما

 ءولامالم و 5 ءاز | عنصام ل ءالك وه نم عسل لإ ومات ا ثوب دمر غ4 در وأ ءلربغصنياو أ هب سف:

 جارمسلا فو يو 1 | تاوز كلريغ صنياوأ هبسسق:نم عسب لبك ولا «ءابول طولا نِيةراهتلا فو هان رئاج
 املا را كا ا داذتىلاىدؤيني_اطا نم دق علا رششاباذا عيسيملا باب فد_باولا نالئاذب لكوملا ح 8
 ةلسمعو ل 1 رسول | نمءيثو اماثوبيعلا ىفا عما خعابإسمو نراقا يي ةةسصرإب رش «نوكي هنافماكح الا
 هع, نم || ىداناافالخنيلوقهلكسملاق نااكو جارسلا نع اطيفاومإديهو ه١ ىعالامداتلا
 مم !(نالو لمأت دا ريالق عيبلا دعب لكواازاجأ!ذاالاةبا منا! ىفامهجولا وام مةفلا عالمنا
 مدقتا 2 هيفام هريق هبي نعد ةعالبج ريصإدا هلل هسوئاز وهنا ن 5 را زيا يفام

 1 فقل ن نمد زانمهعس النأو تنس م مهل ىقاطبإالث أد وق و الهي د مق مامالا لوقنا
 1 ح ارمسلا قهلاهام واهاعثاز وعر ولا ءذع ىف ممح رسيالنأوب اسمنهىلقان مهن مىرغتشلا وأأ|

 نأ «لءو ىلوالاب مج رمهعلاب روع تش ع نم عد هوة زاجاذإ هنأق .لو الادءقلا نم موهذم

 أن هدعب زورجيالق الطالإ دنع هنأ مهبع مماذ اايعوملءفطءامو هتك نةمسأب هده هب رصت

 ءاوس زوالا ( هلذط وهسف» ن هالا هلوق) بعمل نمركك الاب ئاذك و هءاء ف طعامو هس

 اهم والي اك دقعا! فرطاملو مرضي هنال هلكو م وايل ةطلول وهسه نش مدل ارا
 : ءوباهادةءو لفطا انال هلةطوهوةنءيغ د _سقنن هد ىمفدقعلِإ قرط ىلوةءالد-ا ولا و

 مهو عفدف هبل اونذالهة:دةءينازوعءارمذلاو عيمبل اىلقعي ناك اذا هنالوبلعصنانيغاوب
 1 0 و حد الفدؤاعلا وهبالاناك_ذهسائ هنذالا د.فه_ساغا هتالدل هع ََر روع نأ

 || معاذلت داو ام_ممدارااو دل ةط لدي ريغصلهداو وأحا رمببا | نع ءااّةرامعو 000

 ْ فمما فلات خولملا نودناك امريغدلاو لفطلا نم مهداه نال, لفطلا ظفلب ج رامشلا

 أ( ىف ءارلا لاقو ل: نأىلا نطبا!نم طقبسينيح هلا وهو ل ةطاايهسمقوةَقْفْحلا باع

 || ىلا_ءتدل ون غوأم ١ ىلإ ل_ةطاا مب ء”اءاقب لعل دب ئذلاو ها اعانمإ داهدلوملا لفطلا تاد رشف ش

 لا عنيد طاحأىذلا ن هد (نوبدملارع_غءدعوهلوق) ل1 مكة ملافطإلا غاياذاولا]
 1 ملاذااما لك وأاهنح رد دج نهدعد زاخ+_ةينسو أد عمد قامهد.س تاءالوتقدو 1 ش



 انا

 هل 0 ىلع و اه هلان الث دنعز وحصالاهلهتداومش ل." ال. ند 0 6م يك وهدا :
 هديعلدم_بوهعرفوبإ_داكىأ ( هلدثدامث درت رتنمعم هلوق) ىدأناكلاءا ريذلاو عسمملاب ١

 مهئلا عض ةوءاذه و تالاكولا نمةأنة م سسدو ماا عضا ومنال هناكرك_ثداع) كب رشوة ءتاكمو |

 ا عل مان مالا بح أن م عسب لءكوةشقا ا|ىفو رردلاىفاك ةدامشلا لومقمدع لد مأدب ا

 ريكا اهدإ انونالش ةنشه نانتعتم را وهساكمدإو وريغصا اهدلو وه ءاكمو ن نوذأم امد |

 !١٠.1 انوكالووغلاءالوداو لمقو:[رما تناك ااهو زو لة وه وزؤمدلاو وهداووأ|
 : هيدإ 2

 مهداعهسفنن هم ءاريشلاوأعسبلا هلزوجتالو نوذألاهربدءل.قوافاغتاامسمو كرت ملومونأ مدر ذل هو

 ا لثغع 6 ورد
 موهتموهورهأاىف لاه ناذضاف ىواةةيىفاكل كولا وأ لكومالارم“ و اري ناكءا وساعد ا 0, . وو ةمببإإ

 0 هدكلعالت أ ىلو اف هلدتدا ثدرت نم عمد ةعلا كاع اذا هنال والاب فذصملا الك. ::اكموهد ١4
 و بيا 4 يف 8 1 “ب ل . تهل ا

 لك وحلل هن داهمد رت نم ىلء ل ةدعول هنالدلل وقيدقو مامالان ءنزيشي او رلاىدحا ىفةمقلا لد 6 (لكوا هل كل 7

 فال ملاو ءالومنمعاباذادبعلا ليكولا اذكو زاسنويدملا هد.ءو همتاكمو هسئاوهماكأ "97ه زومو) 00
 - برو

 مامالا بهذ ةيسنلا قي ولوالا نا لعاو«ه.: هدب مشي رشا ن مهمل . نأه سفن نم دعس ولو مر ) 7 . نع

 هد.عنمالا ةمقلا لئعناكاّذا لدن داهشدرت رند عمدقملا نمل كولا تاع ءالفنام-اداااما و
 مي

 ش
 : هيف مامالا عمامملاف هسف:نمع.بأانمهع:مفالت حراشلا م الكىفاي رق تانك همئاكمو هيب علام ي 37 3

 قءييهذى 1 جتا مهد نعمل ةيجاتلا قلاب ونمهسف:نماعس راصفت لصتم,نبأ| تاه 3 1 م مفانملانالوتداوشلا لوبقمدعل .ادياهعضوماذهو (ةءوتلا ِهإوق) دوعسلاونا هيلع لاك اها مدرب نم
 هريغا لوحن نملمك ولا وهسوما الماعز وكف 9 هيس#ا 'عقنا اذه راتكاما ه هنأ ىلام_ه ولا بهذ : اماهجر ١ عا ولي

 نيدلاطاحآ نا ول اعلم نه هعباههدئعزوجالىأ (ههمعن مالاةمقلا لذ :هلوق) ماا[ هددت 5 1

 تتاك الام نال (هبناكمد هلوق) هلام ديلا كام" قبام هذ ملا ةعمنال تبق ر وهلاع

 اهعمددقعزودفان اعدك رشامأ ةضواةمدكب رمث ةورمغصلا هيا هلدمو هزعر دة: ىلعءالوا
 أ ذوج هناف انوودمناكولاءا نوي دا ريغر دم علا: سوبا قديسقوام مترات هدالد. ناي ملاذا

 نانىبذقملا كرهت (تاشنم عسب 5 هلوق) عل راامها وقن هدم ىفءسأأف جارعم

 اهالطا نوكي ىت>ءالّوهن ههعبب ىلع صن نأ الازوج الق ءاش نكت عملي ةلاكولا درع؟لمك ولا
 ١ ةانئت_سمةمهلاعضا ومنافا ع وجي ءاش نك عسب د ةلاك ولاد ردك كولان وكن انك رااودرو|

 لا واياك اهري_غاما لد داس نب َر ذاعديق و هع عم وم رد نمي ممول 0 وتالاكولإ نع

 0 زوال غيب وبا ادع و ندذنو امهدنعر وهذ هقدنود ّر روديأا وءا ربالا و ططاوةلاهالاو

 راثأ (ه« ىادلوق) قالطإلا مدعدنءىأ(اه قد اوقع ندرك انمههمهدقع روح امد ق لوق)

 هنادافافعارمشلاو عبلا لشي هدقعز وعامل وقنالدمسقلا ما ساس هب

 رهاظو هذاهنمرثك اسارعشلاا ما. ةمهتلا تفننا ةوقلا نمرثك ناك ث يحدنال ع لا دةءلادارأ
 | تالا ودق نملقان عا للاكم..حاص و ةقيش-ى أن ماقاقةازوح الفةنامحلا وةههلا

 مهيداهتد رتنكىا (اهتمرثك ان انوؤا رشالهإ وق) اهنانناز رصفا م ىلا“ | مثلا ةمقلان مهرخك ان

 هلوق).دنع ميغ عمذإج و )6 اهنا ,ما!هاق) هلدي 0 د مندرتنمكأ ) شحافنيغبهلوق] (



 م7

 ناب باحاف هةمادك نعال نيعمءارعدب رومأملالاقءاسع باو اذه ( رخآفرمصتب ىف .هنال

 نما هملعو هلوق ) كالا اال :علا بون ةغرص دى أ هنال فاد _ةذانهاماو ئااعملا ذا اذ
 هنهاسأ هيلا عجرت وم "ا نال رالاةرو دل !فنكلاو ةءئاثا !ةروص'ا ىف قّءاا لدي ىأ(اه ريف

 هنوك !ةنامل امأو سه الا ىلع عاداعع جرب ال كو هنوكاذىلوالا امازلاهرص لاوزل هلو:

 هءاءارو م2 ناك اذاد,ءا'ناوهو رردلا فروك ةملاو مباوج(هرصلاوزل لوق) اليصأ
 فروظيا ماا دهوىلولا نذانانرت ةمدرعش اء ىذل ا دقعلاءانهرخ !لازانلق هما قوة عجرئال
 همة | نيب علا موزلب ةمدقتاا لل ألا عنف لاعشمحح راش اردهللو ىلوال !'هل#5ملا

 م2 ف 1 ل رووا وع هب تدرأ لاق نام هزامم وه مش ىف يو«: داق نُْهلا هماع ولاهو زاحناو

 7 ىا هبال ||| ى (ةثامد هلوق) ل.ل ن ههانرك ذام ميك ١باواسا ىلإ كا :ىلوالا للا ف دارين أ نك

 5 ْ ٠ || (ارمخولرالرا دةئاعول وهلوق) مهاردلا سند ىفةي ريانا نال (د-غنهلوق) مهاردأ نم

 ثذالإ“ 7 ه-مئنما| || قففااخااا رسشاان رو ءأملاءامشالا ف لاق مهار الا ف هضرغن وكي دقذا ساحل فال ال

 دق فاانسب ركشيإ نأاناسناسأاذا برحلارادىف مسا اريسالا ىشو "هلك _سمىالاه سلع ذقت سلا

 هلزءضررعوأ را دةئاسجهارتشا نابكأ ها فااندءل تعرب هناف سنلا ف فاقت مهرد

 : يلوا ' || ءارسشا رع عضورع وأ راد دةناعءارمشأا رةق-هقس'أ رمان ل -5 ولاءارشن اق رفلاو عجربتا

 فال فلا صراةقأانىذر دقو صامل قي رطل: ةقيةحءا رمي سد ريالا لم سصو مسرد فلاب
 2: رع هعامق راسيدةت اعهمالغ علم نأ هريسغ أ لبر ة#بنالتا قلاق هاؤهدقأك فلالا همزل ف

 ا 0000 امون ا قدا فرك دكلذتزحأىل واالاةفمالفلا تعا سم الرومأا الاه مثم_هردفاا ر وهأملا

 ه در الاد د مناد ةرم ه4 رشي ناب ىعأ هب زازبلا نع 1 ىفو م-- لكلا ةزاءالا فارمهن الزود هنأ

 بال سس دما لةماهتوأ ص ردولاو د#ورئزل ةالش لكوملا مز بأ اندلا لهما مق مه رددت عما رتشأف

 لبكودةمرالز_.- || قورع الاةزاجا ىلع فوةو٠وهأ عيساا ىفاف الش نوكي عضو ءلك بي ذهتلا ىفو اعاجحا مزال
 ( 'ارمشلاو ا فوقوهو4ذ ادئرصرأ اروه اد.ءوأ اءءص ل كولا تاك اذاالا هسةنلابرتشهثوكي ءارمشلا

 تل !اوى 5
 5 يسااوزر لر

 ىف ده« 2

 فلانهعس كلءالنمقل ىلا هديق تداز كلذك هعق و فلانة مع عسا نان هاك و 9 زارا و

 هللاو ةدالألا ىلءرا هدقالاىلوالاف ة .ىالالا نءر ردلا قة: ر ردو ةصال> هلوق) ها

 ميظعلا هللارةغتسأو لعأىل هت

 لله” (جلا ع_دماا لدكو هلوق) هليبدا م درت نص عمءا رمشأ اوعسلا ل.كو دةعبال# (لدف)ه

 لك ولادمق وهصو زم هسفذأفق رمصتم هنال اها ار وكت هنأف مقا ١ اذاالاأ براذملا

 ىدولاك براضااولذذاو زوال همق باح ناوزو < هنافذ يقل | لذ ممنم عانول ىسولا نال

 ىأد_دءزد ل هدداوش لقتالنك را وأف ذولا لام مّن عاب ولزعا وصفلا عماج فو رحب

 رجأنمرثك انالاةةن-ى ا دنءز كم هسأوأ غاماا هانم ازادرجا اذا لولا همأو ةقنح
 لءكونءازأ محادقعلا لءكوب ةمقو الالاو اريخولزو ع ه سفن نم رحاولو ىسول عسبك ل كما

 ىل_.كولا لات هلل _عوأ هداول بتاك هوأهدلوو أ هس أىلءنيد ص ,ةباصتلكوولاك ضل

 رثك أبهنمعاباذا هنا ةياهتلا فو ها ل.كولالوقلوةلافبلاطلا هيذكو تالهونيدلا تضم

 ةلاك ولاة باو رق ةعقلا ل: واعاسازو كال شاف ني غب لقان وف الخ الب روع ةمقلا نم



 نهد مى رك 1
 اهلا

 ىدعب هالو

 بيبا ٠

 هك لءكولا

 ك-.و درا

 ١ را 7

 "4 (تاوز رات
 (قةء تالت
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 ا حس ل سس يب يبت ب ٍبين--ايب-ب_ب_ب-ب-ب-بتبل«باال

 ناكالطتثف باقااىلوالا ناكو ةقةَ انودزاحملا ممم كت اةناق ءا لكذا ؤدقلا

 سف ا مثيقد.علا ول رلا كراشتىأ ) رخآ ل_> ردعم دهلوق) ريدعملا وهناك قئرالا وه

 ءارشن اق لطأب عسب ىلا عدت ع م هنال مدا ملاعب ناك ول و تاعك ةد_كاو:ةث_ىدرعلا

 دولا“ رستاك 1 نكما ضء معا مث هن الز طا كي رمدااءارمشو مل” هدمسس نمد سقت دمعأا

 4 رسل مامالا د دعنءذاالو بالا قةعوىب:-الاو بالا ةصحىقىأ (ا.يف حدي هنافد]وق)

 ىأ(فاث اف ع بلا داقعأ'قرغااو هلوق) رردلاىناك الو'هلاْ مشل لعىدءدلا ما دعا

 ىفقدعلا هه.ةق ى.ةحلا اهاءمىف تامه بساءارعثلا ةف.صذال ىبذجالا عمبال :ءارشو

 لومةنعءزا#ووقءارشاا د فت ةغ.صنكدل 'معلانمعقوامنال (لوالاالهلوقر بالا ةد-
 عجلا زل الثا ىذجالا"ارسث لط.ف كال عال هيذل نأ ءم-غاةةح مم هرا هء انالل؛.قاةءالا

 1 ىقفأ (اهامع' هلءج هلوق) ملا لء-ع رمل نال هلوقرامأ اًرهىلاو زاغلاو مة نب

 قادءالاوهو زاغاوىرت هانم لا تومثوهو (ةقيةلا نيب عملا مدزالدهلوق) دولا قد

 همحاص ق سيف كوالا د. مو د معلا ق-ىفاق اء الءدماذاا ل-صاسلا و: باوجاذ هو

 وهودحاولا ظفالا لاو ءءسأ هةءمزأب هبال مية:سيالكال 3 ناب اوطا نمهملاراش أم ل _صاحو

 أ 'مسهلنللا توءدودو ق.ةملاءانهمو قاءءالاوهو ىزا هلاءانعمىف ةردامأا ةفم- صأا

 قَء شدعب قدعلا لسع دقو هسئم مرح مرا 3 هنال هصتبالا ىلءقمعت هنا ل احط او

 عرمشلا هلدص قد اكد وأ لاك هذم_س نم هبسأ :لللاءارشاماو وئسالاو بالا نمءارمُملا

 ىلوملا لوب سي هناىلا هب راثأ (لع-ةفدلوق) لطبق ضم ىلع عورخ الاءارسشفاهامعا

 ىلعمام ىلولا هد.كعدق قانعا هنال وة: ىءهلوق دهن ايقدعلا لوقىلا حامدكالو تعب

 د.ءالءاريشلا عقر تاك وأ رهظدا ا ادهوعاك-هلاو قدعلا قدقملا قرطىلود د-اولان ا

 لومقلاو ب'الانالا دق _هشرالذ ع هنال د .هنالر بق نمديالف سه" االءارسشا ناك اذاأما

 عقواذااماورهاظف هءارمدلا عقوا ذااماد وهلا ةمةفنءلانوكححه.ةنءو-ولا نملك ىلع

 7 الا ىلع وههبعجرب و نملاب بااط ةو.ل! قوما عجرتف دق_ءارما اوه دنالقرع ال

 ىلءعقيءارعشا !ناله-فنءا رشف لك وزود هلا نال ( سه الاون هلوق) ىهعا'هداقأ
 هلا نال نق ذخالد علا سدح عئامأل سداو ةملاملا ثءحنءهسف:نعىن+ أهو هممأام

 قى عناء نوكيال دّدعلا سا ىف ارمضاحءارمذلاب لك ولادي ف ناك اذا ع...مأو سف: ديف

 ] درلاة ]وق ) ىرح ءارسش ءاضبأه تاك ىركشملا يد و هوس اما 2 رع_هد دة علب هنال و يح

 دقعلا اذ يانوذأمراصدةفارو هت ناكولذا ا مدرلاو قوة! ىف لص ل .كولا نال (دمدال
 قاعتت لكوملاىلادةءلا فاضا اذا لمك ولا نا همفو ملا قو.ةلسا عجرتفد دامس هبىوذرثمح
 نو ده الاوله ئاهىهف بولا ىفةمودللا قو ةلسا "يد نءنامدفغتو لكوملانقوتحلا

 لوالا اما ىسفنعيلاف ناب نلطأ وأى غن ىعب لاه نان( القا لتي لنا دهلوق) لم: ةدءعلا
 ىنادا|اماوال امعما عقب لفاظفل اعب ناك ناو وعم قاع أ هسقن نع هعمتال قءءاللو.ق 4ك الو

 هلوق) ط ءاريشلاو ميلاد ةعبالهسفمل قيل ثاادالاثةما عتتبالفاذلواذل صب ىاطملا نال
 هوو صك سمسم ص ب ل صل م سس جر ص ب بج و وس سس

 هنال ؛



 هيلع ف تافرمهتلان هوخ 1س: <عقأو فلاخاذ ال. قل ها رح 1فرصت سة: اناا ا[
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 نادودهةملا ناقة. ذلك اكربحوأ هنالهفدح ىلوالا (دمع٠ ع أولو هلو ) لكوا اكله ىلع

 هلوةأهب اه عدل ضد ُط ١ ناكو ال مفناان ىأ (اذكب هلوق) هدمس نفي رشي ن السر رهأ ديعلا

 ىلك قنءهلوق )ةددحاو ى هو ىلا[ عى دءهعفديماذاف (عامملا عفد وهإوق) دءسالفاالا ودعا

 "ارمشب) ديه 5 اواو قمه كراصنلد.:قاتعالالوءق ه«سةثدمعل | رمثو قانمعا هئصدمعلا عمد نال (لاما

 الر د) أ لءىرخالا فئالانةءلاطملاو هءلاقوةحلا عجرتالف ( ري سل كولا ناكو هأوقق) هسفنا هسفأ
 علما (عف دو اَر 3 أه ادعاناك اذاوه سف ه سفن ىرك_ثادن "كراصف ةرهااق لاق نصا | وه ليك ولا ىلءال د, دوأا
 هلي -( ليكولا(لاق) : لهملان كمأوةضو اعمال ةَةمَقح اهذالا نال ىرت ةهالدبءوهةىومال نيس ل ناو ءالولا بةعا

 هع هله سا 0 | ١ اللاب رمش مري سي هتاف هدب مشت نالها -عءهاكوولام فال هيلع ظفاحت نسل اذا | مب

 (تع) هجول (اذ- 0 ٍ ايوة ثصرعطيالد بعل ىرتشر هنا ها يلا ماهو هاعيرلوأ هريغأ ارخسشا هنا عام ملا للمك ولا لعأ“ اوس

 (ةدمساهؤئالو الوو) ك كلانا ل ْ الفلك ولاىلا ةهجو مة !اطملا نيالا ىو هارعش نيل لا ىف هنال د ءاو طخ ىنعة نال د عال

 تاو)ا ريس لمكوأ تاو هاسءىلوملاو لءكولا ىلعةءءااطمالو ءالوا بةعمقامءااههدس ا: هامان ا..ملا ىلا جاتدع
 (هئيرتا ( ل كولا (لات 0 د هلوق) فرمصت هأ ناساانمديالف هدا ةضواعملا ف بغ :ر وهاض ريال ْ

 (دبعلاف) هسقتارج ل, | والا ةدوهلا فىرخ أف درعا ىلءوهأوقز لو أ هسغنا لاق اذا قد ودى ىأ (ام يف
 تاالاوىربو "5 مو هن ركشا هنأ كودال ليكولا نيباذا |مةوريغدلا عماطا ىف نا ى ذاق مامالا لاق (قامعالا لدي

 تكلا م كل» أ لوالا نال بي نأ ىف.ذ ولاه مث يالا فرك ذيل ى رخأ ف ا أ د_عأا ىلع يجي زهد عال
 دسيعلاىلعوز ءد_ | وعلا نءالدبالىأ (الدبطصإلالف دلوق) ةيابناا فاذك دك نءالدي مدي الف ىفوا الام |

 ةروسلا ا أ ىلءق معلا ل دب بجو لد ملا ودسا ثءحو ةاقااةرو هلا عسا ن ءالو ىلو الا ةرودلا
 )فانعالا لبمىلو ءالا) 00 1 5 ند 3 1 ا 4 1 فاآ ١( ليكولاتامهةتامفرت ددقلوةءنألا' ”اذل نيك سمال : ملاك ىرتشاا ىنءعسملا لدي ودعلا

 لام «لوالا نال م :ائلاو || توك هسفنالع 11 رشةقمفدو قانع الو. ةبالم ونوكي هسفنءارشر دعا ليك وب رت | بادجي ىقتشر ا تارصت فنفس

 و ية ا ىلا فال> نا فااخا ذا لمك ولا تارردلاو ةدصالغألاب رهمح داش ثاامالك ىف مدسةتو ىو

 اذلفاارمثلا ماكس 7 ا هئمد.ةءسا و ها اريخولوال راسب دّدئاع : واو ذه: ةئامو فلانهعابة فلاب عيمبك م لا قريش
 ديعلا(ىرع 0 8 ا هلوق) ةروص*ا رمش تاك تاو عم ىأ ( اء هلق )نا سنجتلاك ولا باي قرعن انالاو مها ردلانا

 (عصااطعلا ل مد هلوق) اطرانلا راج ف ع الرعد اعلا طورعتل لل د (ءارسشلا ماك-اوغلتف ||
 ٍْق ضدك ردع ٠ 41 7 ئ كل لوق) لجالا لاهل ادساف ناكل ة.ةسء١ارمش ناكولو . (ءارمشلا
 ل رمفلا | لووغالجالا ا ا ولذاءارمشس ناد .ةدالقاّعا هنالىأ ) ءاطولا
 همم : ىل-:هناكو فلان ا وخرجت م عمه سفن ىرتشا ديءهتروصوديعلا ىأ ( صحف مص هلوق)

 ْ مذ نيو ةئام_ هلااقاتعا عسبسلا تاكو فلالا نمدهتصةديملا قس ىف ءاريشا ا مدق هوك
 قدعلا ن نءارا# ع.ساان وكمزلرخ لال هتدصااناقولو ا دماامدعارخ رح ” الاما رين صل

 رهأافو روك الوهو زاجثاو ةقرقلسا نيب عملا مزامفرع رح الا ودىفةقمةسو ىركشملا ق-فةف

 ديعلاة_هىسىقز وعودسا وهقةص مهرد فلان رخال رهعمومال ومن ههستن ىرخ شأ ادع

 ذو هنافمهرد فلاير لحجر عممدلو ىرتنا اذا بالا ادههيشبالو لطابكي رسشلا ةصسقو
 يملا م
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 امعميملاذ_خأيق هراكنالمم الل لوقاا ناكل كلذالوادوةملاوه:فااصتأا ةروصوالا
 هدارعنالافنملوقىتاد زلا لك.ث:اواورك ذاذك ل. كولا نبع رك ذيلو هلع فاح
 ىلءالو الذ ىلع لدال هظفا نكس علا ثمح نها ورث دام ىلعل ديناك ثاو هنانزلا فااسلا

 فاادقااقولافامأثقد_هزر وءأملاناىف لدي هدام ر وءأملل لوقا ناهلوقناث زوالا
 100 قف 0

 1 ريغماا عماطاح رش ىف يو.ىلا لاف كال :لافا1 فااحتاا هدا م ناكول واههتمد-او قدصنال فلا : ١ الاع وقوم

 3 5 ّظ : .٠ - |٠ه ٍ . ل . 1 هه 4

 || لوقااف فاانرومأ1 لاهو ةثامس م2 كد يهأ لاك ولذ فااب» ا ريشاانءهأ هنأ همت اذا امذ اذهو 0 ع وافلا
 هاد ةشملاقا:هربنا وهتفااخر ومألاهعلا مزاد ودافة-بهمق الان الهدم مالا 1 مق اها. اول 5

 مسيإلاذا اسوق هلثل' عضوا ءرهاظ ىفعدري ق7 ةياردلاو ةباأا ىفاذك !متراخ ا ل كولا 1 1 ْملاىأ

 نابس.جأو ل.كوتدلاد:ءنُمأا ىلعاف داصتاذااًذهىوملال اوةءف.كف را لك وتلا دنع

 ها اه اّءوق تناك اذاامرك ذبلو ركل ىف ذاك ىسد_ةااىفاذكى و.للالوق دار اوه

 ءاواسز اوه ةد_صفاالاءاطعاناف حالصالا ىف لكلا نياةرامعن همعةب ىذلاو (لونأ) ||

 اةااحكهاواس ناو ره الا قد_ص هنملقأ ىواسو فاال اهاطعأ نكسر /ناو م" الافالاو ا

 ىو ةيمكح ةلد ايم لكوا نيب و هنسنال ىمك-ملاىأ (نغلا ففال:تالاعوقوف هلوق ْ ١
 لاقو ةءأىرشف ةثامس ىلاءد_:ءنءديزبن أه هأوةمأهلىرت_ثياذا هيلا عفدم ماما | 5 ")ىرتشا !(اذه سم

 ىذتا:هريناو هتننببىذتامهدح أن هربناففاانرم الا لاهور ةئامدتو تااناوتب رسثأأ ثوكيو) هنو ( هلو لاف
 : اذان لكوا نب أدمو ه.حاص ىوعد ىلع لك فاح ةنءام_هددال نكد ناو لمك ولا ةم.دب ١ (هسفنلا رش هل.كو لا

 مهرد فاأهل عفدةئاعرئاتاا ىف(ع رف) ىل.كوالا وثلثو لكومللا هال ان“ دثأ ةمالا تراصاناح ْ 1 ى-اسثاانا لدالاو

 هل.ةواوثهدازف عئابلا نملك ولا هارغشا مث ههفدوءارممف هنمهدأ دعا ىرتشي نأ رهأو 22-4 م الايلء ون

 هن اكفلكومالهدرىرتشملامزل بولا باصأ اف بوذا ةمقو درعلا ةدق ىلع فناالا مسسقد لق ا فال رومألا

 ىافلة حاول دهلوق) هةص# ىرتشا|ىلءبوثلاورهت الا ىلءدفان د.علاق فاانبو عما ريثاا

 نك * نا ىلعاق نا انهورب وصتلاه.ءلداكنملاىأ هرادةمةمعسأ ىف ىأ (هرا ل :
0000 1 

 لكن الءار*«نمأانءئئاهف نين هنافاهامقىتااةرودلا فالكرا دما ىف فال: خالا || ة6 ه-عزل ل.كولا ىلء

 دةءنُقااراد_ةءىفافلةخاولو لوةءفراهظالاىلوالافنؤلا فوهامناقءاسلا فال:خالا ا هدخاؤف وه ل

 مدع ىلع هد ااه-ما انهىلوةوهلوشب ردأا ىف هاء 2 وهمس ىجأد نلاىفامو مه" الا 5 6

 ذافااندل ىرتشينأءىعأ هنا ىلءانةةتااذ اهفا هولي زلالوقنهىلو أن ملا ةبسعست |
 ها لع أ ىفاءثو هناصسهقلا وومسوهف انما ذااهثءري_غو فاما امذرفاسمتا "هلم سما

 دءعلا مزاي و هلوذل وةلاناك_وه:ودس نمداف سنك ذنال 030 اال ولاق هلوق)

 ءارسشهلوق) ةنسناهربلا نوكرامةءايريعطلا ثنأ لماثارثك !اهئالهلوق) هتةلاضرو أملا
 هلوق) م الاىأ(هلل ودا انهلوق ) هةممركت مدر وذ رقهندارملا ورم الا أ ىأ (همخأ

 قد ولا, هناف (م.سا فال هلوق) ليك وألئال رلا ناد اره ١) رش هلك ولان وكنو||

 ىلع

قمك ١هنك.اف لادا | دارأ هنا لاق نم مهموفاادأا
 هياعزمالو عدمهنال ل .كولا نيع رك ذب 

 1 مدع ىلءاّة ني نانو ني عم نك ةمهست ىلع افي نايزو ه.فهمففل | هيا افا ا نما|ىفقداصتاا

 | ىلاكلا رهتممسلم دع ثمح نمو هة.و-ت ثءدح نم ملا ىلع قدا هةااف تهل لاب وذل هن.



 م

 1 2 رحت 7

 جي '- تجيب ووو تيا يح يجن

 تس يييشت تت لا 1 227222220000
 اناعمهضيقناكف انامعمب اناا ة هو :ءلانتاك || نالئال ذم_ماع ةدلا ىلع ل_.كولا فاد ٍ

 ليكوال عفدلا ىلع ةد ثول ا مة ا مهاوعد ماا لك :ناو يربى ا ناف هسعفدثود

 ناو ىعدملا هيلع نئاوذا-ناف نوال دكوا عقدلابل علا ى ١: ىلءةثرولا فءاح دار و ٍ

 لثاسمنم مل دهو هنرل ع وفدأ در و عقدلا دعي ر - ٠ وأن يملا 0 اع رهناوهو :

 ماكو ها هزل _ءّدذلا ضءن٠ روبانكتمإلا ءأىلاعتهتلاو مك. ما كلرهافب "للعلا موهفاو ّْ

 1 2 وىعدقملا دك و لذاح ةلاسرف هر رحال وطامالاك ها._الا ةرامع ىلع الب هرم ْ ١

 ءاربا دب ريزيما هنال هني رومأملالوةلوقلا ناك ضيقا د_عبناف (نكناسب ردع نم هلوق) ١

 ا

 لكودال عفالا قهونذكو مسهاو 1 هم يل تر مم عفدلا وهوه اوءدم_همزل واكل

 ضض.5 تن ىتم هنا لص اا |و دب مها وءدهمزل لكن نا وُ ربفا-ناف هله_هفد ىلعهفءاع مها

 همه ذه راد هنال عفدلا ىهنم هلوقلوقلا نأك هو-ولاع 0-0 دودملا نميدلا ل_.كولا

 مسيلعءاه أ, اذا ىّت- ةدرولل وصح سما هنا اذه نمرهظدقو عفدلا فهاوةلوةااواعدوه

 مذدلاو هزم ضل 6 هوقدصا ذاق نوبدأا نءعم_ممتموص>تءقدناوراج تممال عقدة دس

 3 نودألاو 31 كولا« نءاوعذدناو عنذلانم_يلعتيثان-رسثاك لءااىؤ 7 ١ ىلءنيمأ| نءاواكنوأ

 عقدا و 00 ضءةلاى هلق ن_دمهنال جدلا ىلع ل هك ولا فاك نادل ناباط :لؤاسا و

 هلو ناقه راو "ارامل ,قامذهلامهت> ل 1 ولابد و هنيلاملا»_-أراص 1 انة هير واللاملا

 لش اك كالت عسجار :نيدلا ضءةي لكولاٍباوجىف نبدا "اسال نودملاىوءدؤفتوك ذ 35

 مالكن ءةيراعلا باك ىفقأمسو تندن أ كلذ عجارفلامما اهلةنو هةيشاحق ىوجلا اه علت

 ا اهلا همم ناك نا دهلوق) تئدنا هءد>ا أرق هماعدب مالا ثحلا اذهىفحراشلا وفخدلا ||

 كالا اهملا عفدث محا ذصأ ن وك.امنا هتاففاالا مهديملاذاامةر وصقىأ(نافلامف

 وطن دعم سيل عذداا مد_ععمون اهلا نع: ئربما هذموبهلل وقلا ناكفهمأا ع وئدملا :

 ىىللمصأهنال ه-ةمعئادلا ةلزئعهملا ةيسنااب وهو "الا ىلع عود رلادي ربامناو همفنمما |

 مف عد وق) اذهادكفناةااهكن نُملا ف ىرت ملا وعتاب !افالتخادنءوموةناكقوقطا |

 ىليزا ىناكنيتدوصلا ىف وأ 6 وأمل عملا مزل.ف هلوق) مكانس ى ربئذلا ىأ(دقعلا

 هل عديت أب تاق نقدا . ريغ ن م ضب ولأ لود !روصم فمك تاق نق ناممذأان هويسقا

 ناو ذديامرا د ةءنب لو هن املا ا هند عفداو دبع غشا 4لوقذ لام! نمارادّةم

 هعمناكولو يم" الا لعد: . الهلوق دال عئاسلا وادا ةريعالو ناذااهد سس فلا لءقناك

 : ىلأ ل اوؤوه 2 ) رهظالا ىلع هلوق) هسقت :ىلءذىلعاد_هاشن وكنا جحلديال هنالرح رح ادهاش

 مذا لكوملا ءىبنجا لوقو اهسمثءىتجان جل ءاقمسا دعب عئاسب ء,ل١نال مظعملا هملعو روص:م

 نالألا عفترا هنال فاادتال ل. وناءااصءؤ ف الملا ىتد' هماعقد صزالف د ةءاموتس رع

 وهىلرالا ل هلا ولالا دع ءانثسا ةلزخءامهقدا ست لهدمفرم ذاسو غذا عئابلا ردن ا

 عيت فاعلا مدع تاخضاف مدعذ فاثخا دق م سدأانا لسا او هفالثخالا ريدعاف بتاع

 رهظا وهو ةهبادهاال وقنأ ىلعءام هياد-جاناعمت فلادكأا ىفاك_لا ىف مد و رذعج ىلا همقفال

 ىنفهرهاظىلارظن نم ممأ هش رومأهاللوقلا ناريغصلا عماملا ف دهم صخر مدأ قدي

 ومع

 5 0 9و

 0 ”«)نا(وازك

 لاهور ولالا ىل

 ) اةلاعت مز

 ٠يإاقا
 هموق مي

 (دقعل'. 4 ثنأو

 عيبا 6 6 تاغ ايف
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 هضرق دا نددوأ هريغةمذ ىف .اك وأ تءأن نيد ض.ةبالعك ون وكي تأاما لمك ولانا ماهوالاو
 نوكي نااماءاكوهذءقاملاددا لولا دا اذاو هريغن م هضبقىف هاكوؤه سف لكوملا ا

 ءاوعدو«ةمذةءاربل نس, كولالوةل.ةداه نملك ىفو هنومدعن واهاكومةام-فهاو عد
 ًاريما هاكوصىلءهلوقةبارسسامأو لاخ لك ىف هسة مذلة ءاريا لا سيال اها وعدك هدي ىف ضيق ام 0 ْ

 ةءارب هءتدشب الفد ردا و ضيقاانهك رست اس لن لانك ولاىدااذاا ع صا وهف هع رَغ ا

 ظ امأودب هلك واهلا صبا و ركنا اولل.ك ولا ضد لك ةتورلا ندع وااهمشب ةةدبالام رغلا |

 ظ ىلعهضمقرك ركنا اذا هتامحلاحلكر وهىلءهلوق ى ريسفالف لكوملا هناد<_باام ضمت لك ولا ا

 | ضرب هلكوولو لاه ءانمدت ام ده: ة«طاولولا :رامعهدهو ناهرما| نمديالفدت وم دعب امك هيىىشملا ||

 | هسملا تعفدلاعواًةثرولا ركن او كل»و هتامحىف تضءق ل .سكولا لا ةذ لكوملا تام منة عدو
 | فانئاساى ا هفانئتسا كلعالا عا ىك- نيعض وااى ل.كولا نال قدسيا, دناكول وقدصأ|

 ش ناضل ابا اهءةناكن ا هفانث5 ا تالعالا سا يكد نمنك فد اراعىب رط ىلع هد ْ

 كدا مف ةميدولا ضءقب لك ولا وق دصتة مس: نعناوذاا ىقنهعقناكنا وقدصدال رمغلا ىلع 1

 || ىفءانرت ذدقوءاوقو ها قد_هرالفضويقملال-ءنامذوهو لكوملا ىلءنامذأابح ونأ
 | نع ةرامعأا كلت فيسصملا لة ءةسالا ل_صدحدقو تان ادااىقادكو (لوقا) تان امالا أ

 ' تانامالا باك و هيفام تلعدقوانه لك الا هجولا ىلعالةريصيعضاومة ثالث ىفةحلاولولا |

 || لسمك ولاالاهل وقهلا عد والك هل وةىل_,فاهةصسمملا ةنامالا لاصنا داني مأ لك لاش ثدح|)

 ع رغذ لاك ثم تان ادملا باك فو نفاد
 : همم لد امماح انما ىذةةنوردلا نا ىلع

 ل.ةبال هناق ه«ءاأدوقدو هنامح ىف ضء.ةناك هنا لكواأ تومدهد يدا اذاني دلا صعب لك ١

 || دقن بتنا نيعلا ض,ةيليكولا فالخي تملا ىلع ناعضلا باج اديرب هنال ةنسبالاهلوق
 || تو.ث ىننملاوأ ءاكوم ق-و «-ةحىف ماع ىئذلا لهةنسبالا هلوق ل.ةءالدلو ةبهايتشالا صح
 وهامتل6دقودتءفد وديا. قف تذرقدل و ض.ةاايل.؟ولاةءاربال طةقعه الا ىلع نيدلا

 ةسسلاءالث ون دا |ىلا ةءسنلاب هد ت عفدو تض.ةدل وتىفئوأق د4 وتو ها باوصاا

 نيءالن عفدلا ىف لمكولان ودااقد_هنافنوب دااىلءةثرولا عسرتقدصي لاذ اوه سغنىلا

 قؤرط:ةثرولا ع 0 او هةكسءىلا قالا لصو اهنا رخأ هنالهيلعنويدملا عحربالو سلع

 ظ فال همزل' وشب رقأ ن ملكنا م ل

 31 ة.سسنلاب تال ربفا-اذاف هنسوذخ اهعث ديل هدنعد وح .وملاسلا ثار ةأولو هركن وهاذا

 | ضيقلاو ةلكولا فد قدصم هنالاعدومناك انناو هس: ةءاربؤءاوةلوةلاو عدو هسا |
 1 نيملا ىع لكن ناوةلاكولا باك هبا وس رمصاك ةنامأهديؤ لاا اراص الذي و ةلاكولا قب رطنأ|

 1 راص ض.ةلانهنال همم وق لولاه عدلا ف ٠ وبدكو ضءقاا ىفةثرولا قدصن او ه_ءاععجر ْ

 ]|| كلذبه ت3 تثريدقنودملا تاو عدوم هتان فا معاه سمفهل موشي دصتق سعي دودي لاملا |
 : تمدناوزاج عذدملا ىلع ةني مات آناو دا لاملا هم ل ريا نء لك ناوّىرب فاس ثاف ْ

 || ماقأ نودملا ىلع عوجرلااو دارأ ني عفدلاو ضءقلا راك ةر وصف ةئرولا نأوا وزيمااهنعأأ
 ا هدارأا ذا دي وعدت ف دنا لك ولا ا لك والامل عقد هنأ شب ثوبدملا ١

2 : 1 001 1 

11 



 كك دع عل ا ا 21د يح سرج

 ليال هناق هلدعفدو هتامس ف هضرقناك هنا لك وتو مدعي ىدا اذانبدلا ضمن لمكولا

 دعي ىدا اذ امفوتانامالا ىف ءانرك ذددقو هلاك ولان هةسمملا ولولا ىواتف ىف ةئيمبالا 4 وف

 هيذكو سم اهتعب هلز ءهعب لاق اذ اهو ادوةئمرئلاناكوهسنبل ىرتخا هنالك لا

 هنرولا هيدكو تك_اهواتذمقو مهرد فلاب نالف نمنع لكوملاتومدءب لاه اذا امذو لكوملا

 نءلكءاااك اهتم ناك اذاامفال- ه2 .هباعاف عمبملا ناكنا قد_صدال هنأف ع, .ءلا ىف

 لوقأىو#لاىشللا لاق ها لكوملا عملل_ءكولا فال !ىفعبارلا لهل نم ة.اولولا
 هنروة سقت عم تاقرب عبدا اوض دعه 000 مويا صو : ل.كولا ةثدوامأ و

 خيش ةعاشم مدل دسدق وهناك دنعامريشالا ساركلا ىفدب وادفىف ف:ءملا اهرك ذوءائمالا

 :ماءاكول عفدلا فدوة ل _ةد لههلزع دهب لك ولا ىف ىم ملا متاعنب ىلءنيدلا روف مال الا

 زهرالمأق. ةهلاو ىم 56 الزعل ندب كلذ ىف قرذفهنو مد هيهاكوا عفدلا قدلوةل مد لهو

 ىفثض.قن دك .ةلاف ناف ةلاكول اىاتلطب تءملاوه لكوملا ناكولرهلودذ فىدام_هلالوق
 1 ارقاىفام _مءناكف هءاشنا كلءالاعري_ثا هنال لذ ىف قدصب لهما تعفدو لكوأ ةأمص

 ىدامعلارك دقو الوأءاضؤو* انا هملع دمعي ص خمالالا ف ل و لكوملا توعلز هن ادقو

 هعبدو ص .ةبءاكوولو لاق ثد كرات توما د هب ل كولالوقل.ةد هنا عضومىف

 هت امح ىاهض بق تنكدق لدكولا لاه باف ةلاكولا ن «لءكولا جرخد_ةنلكواات فقتي راعو

 رمهانمدقامرك ذم ىلا ءثهلناءاش ناكل ذدعب "هل ةساا ىلا ركاذؤفدصب لك وااىلااهةءفد و

 فرفادالهوالمانيءرشلا نب دهنعب قمف ولا نكعله:هاكومتو هدب ل.كولا وي د_صت مدع

 ن->لاؤسا|اده با افاص< قرفلا نوكي ةمددولا ف ىفاءااو نيدل !ىفلوالا نوك اهنا

 تقول نكلاما مذ ونوالاكشا مب نيام الكهرب رف مجانا | ريدك ى رطاذم لع لاك دقو

 م.لاوقال صهفتل ومهااةمؤلمانلا قءفوتلاهتاولوةئ ف قءفتاال5نعق.ذقنأالا

 وأ اوق لورق مد عد هي اهف ضءعب نود عضاوملا ضهدىف هلوق لمي لزهلا دعب لءكولا نأ كمف»
 يكد هنالق دسم سماهخوب لق لاّمف لاك ولا ن ءكدجرخ أدق ل.كول الوم هع عسب لكوملا لاق

 قدصدالا ريف تدعحار تنك ةدوااءاص ادءبهتةاطل لاق ولام ريت لاسللا كندا

 جهد ل كولا لامر هدر هتئرو لاق لكرا )تامولروك ذا عرفا افمهاوةلويقلا دمضراممو

 اكلاهدعلا ناك تال مك ولا دصد ىرتشا ا هقدصو الدو نمل اتديقو مهرد فلان الف نم

 ءاحىلا عسبلا ةفاضانتافذا!بوجو رك لب ةثرولا كل -ةلازاديربالرابتخالا اذ مبنالاولاق
 ىعكسحلالزعا|امأو رك-:مالوقاانوكمف ت وما دعبع اا نامضلا نوعديةثرولا واما

 امأو ىمك ملا فالذي لولا لءىلءفةوتن ىت.ةلاناناهتدقرغلاو مولهذ ق.ةطعاو
 .اك_ثتسا دقو ني دا ىفرخ الاو ةعيدولا ىف راحت ا دا ناءان ثالث ةيداهدل!لوصفا | ىفهركذام

 زيبفالتخالاب بح رمصءمكلا نك.ارخ“ الا ىلءامه دا سامو ناو هذا | عماج باص
 اذهل سيلهملعل تلا نيدلا ضل .كولاالاهلوةو ىهدنا ةءاولولا ىفاكنيدلاوةعب دولا

 ضعيفةصملا :رايعرهاظر رْمغا دقو هبا ودرصا1 فلا وه ىلإ ىلءا ءرك ذى ذأ انة ةسالا

 ةهشلا عفديا.ءمالك-ا ارب رقتو ةنسبالار وكس ملا لك ولا لوةىل.ةءال هنا ىتذاف نمتفملا
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 َّى واساد مع ىرتشادقو فالايد .عءا رمد: هاكو هنالو عم ءءأان لم كولا فال 0 افا شحسافلا

0 

 2 ووهظالكوا ا فءاضاهج الذ: ف لالا ىوانىذلا واو هر ومأملا رغوهو ةناوسج

 ىءمنارعغالوإ فاالاهل عقدين ا قرئالو هنععوأ :6وهو سش- اغلا نيغااب ارو رشو لهنا

 مغ هنأ هر وهط وش>اةا|نيغلا فاالا ىواس الىذلا دد,علا همأ لا مددعلك وأأقددسصت

 يف هد لو ل ةذلا 80 وهكاذ عمو ةعن هرمشاار د رب | فة هنا ىل ء هب رومأملا

 لضافال هالو اوه نمش ردا |ءاعدانا لصاخلاو هدمنام5لاطاا ذكو بّتكماا نما ديازعب

 نوكل سعال وةلاق دامو اها مغىف م-مئطاعو ممنطظ'و -هد.ء ام نم لةُع نم

 لوفاىناولا ةرام .عو(لوقا) مهظطارتعا لصاح ىَهَمأ ش.-انلا نيفلاب هن اريشيافلا كروم

 سم" الل ناك اذا لوةا!نالف لةءلاامأ ىلة لاو لقع ءل فلام نيعالب كركم حراشل اهرك ذام
  [مأواد كمل هلأ :هعالب مصخلا وقدر 2؟ مك طااذهنرو٠ ءأملا ىلع العم دمعلا موزلب مك

 ص ”الا لا ةذءارتشافانعدل سسدإلو ديلا اذهل ىرتشي ناءساولوةبادهاا فلاه هنالف لقذلا

 .ن.«عمروءأمالوةلوةلاف ر ومأملا عئابلاقدصو فاانرومأ ١ لاقو ةئام ماع هدي رشا
 ليقناف ىلزان ود هنودذ رومأملا فاحت ىلا محا اذا عئاسل قيد _هننا ىلع ما

 7 وهلاهذهيناوأىهض رع رهقناسلاةِر وصااقنيملا رك دنع هريع وهبادهاا بساصت وكس

 ىلءءانبةروك ذملاةدودلا فمهتوكس ىل هلاغلق حراشلا لاف اك ايم هلا ب عال نأرهذب
 رملا يلهو دافالتخالاناءم'ةئطوتالف ةرودلا هدهفاهامهضرء:امأو اهروهظ

 فاح لوافاءاوس م الا ىلع مزل الاسس اف نيغا تاك اذا لاي ال نيساسلسا فاكتر أ طّقذ

 دقرومأملانا!حتدئافلوةنانال ههقومىفنيءالبحراستلا لوقنوكي و ةدْئافنوكب الف
 اذ_هلئءو رمتحاما ارتسار ردد ناله:< مه الا فادصسا وأن هملعديعلا “اة رمت

 رك ذام م-ج فق د_ههل وقيدأ را نأ ل-ءالاق هنافاضد| ةعب ١ رمثل ارض ىلع درب رلصاراءالا

 اره ودعنن ءاذرصص» ةمغبةلك ن رك. :نالهدع وح راثلاذخ أ ءهن اكو فاحلا مغ قياما

 3-5 وقعبلا ىئاو لافاضد' كالذ ضرع و ىداهااىلاعت هلا ودامعلا فعضأ هيدر 3 هم و

 هلث لا ف ىاكدلا ىف حرم هناوهو مالك همقوباّكلا اذهرمغفروك ذع سدلاذه لاف ثمح

 دارك انها سه الا لاذ تافسع" اللا دمع سد , رش لاه نافهلوةب نتا ىفةروك دلاةقياسلا

 ةلهش نءحو ركنا ىدادقو هدب ؤةناما ناك نمل ن ,ال هذمع ع عمومي دست لدك اقيدصت نم

 نيبا مما هنوك جال ل كولا قد دصت ىف قرذالو4لوغا ناك ةهن مح !ىذلاهحولان هةنامالا

 تلو ها لماماف قعالامع راش ١١لوقحي الو عضوه ىف خب مصتلا قزف عطومو حطو

 عمنيمالا ةناما لكى لوةاارمثعسداسا !ىل_ىذا ا!ل-..ةنمعلا لثاسمف رعلارونو ّر ذو

 َن وكي ف.كذا ده ىلعو ها ءاقنالا ىلع هن.عالدتل »لوقت ريض و هدد ةيماا اذك وهنمع

 ردد نيعالب همن املا ىف ع " اللزوكي ف. 1 اذكوىلوالا هلكسملا فزيعال روماءاللوقلا

 0 ١ نم هع مئلاردصف مفاولا ميمعتلا ىلع ار ددسالا ما ةمىفا ذه (هامشالا فكل د هلوق)

 تاءام المكو ق لات ميل و نك ولا فها ال ىفامن أ ىلءلكوملاو ل_هك ولا ىلع نيهلا
 الاه. ءديامف هلع هل وق لقي ليكولا ءامشالا ةرام ضو ةرامهل اهذهىلاةباحالفذئنمحو

 لكلا



 نيغلاي»ا رمد اهل سل كولا نا اهريغوةيا دسهلا فاك معلا نالبفي رصتلا ىلع ىطاوتاا ىلا

 ضف

 فلاب وص. اءاهكل .هنالءديىفةرجالا تناك يتلا نيمسلا فرج الا ىلع لد وطلاةراجالا ىف

 اًضي أرب ألا ىلع ب ىدخرسسللانعو اهاكا امو ,هاردةرحالا تناك اذ دك !١ضةفال
 سلو ىرت_ثااو عداسملا ىلع لاما كلذ ةأك زءافولا عم ىفاذك و رحاالا ىلعان دئالددعب هنال

 ىدود»ا خوسفااود وةعلا ىف نيعتت المهاردإا نالددا ولامىف نيه“ ىلع: اك زلا باك اا ده

 لوه<#وهو ريغفاكءاموهو قد تانى عأ هنا لاقي انعباوجوه .(موا_«موهو هلوق)

 هماع -(6)مواعمودو

 0 اة ءاام د هم وع

 اذكو (ةرحالا نههءلع

 قوس دءعءارسشاهىهأول

 حداهلع قار و ةبادلا ||| هناصسهللا نوكمقموأ_هموهومل اعت هلل هل_هجدنا باوحلا ل_صاحو لطانلوهجملا ليك نو
 هنالةر و رمضال اهاقتا | هل اهسرم) الوه-ذعبت 5 معقل اونح رلافك ىف عمن ةقدصأ انالةة دال صناع ١ وهىلاعتو

 تقو لك رح االاد_عال ةوسقلا| لبةعاشملابةقد_هلا نا عم حصني رق ذىلءةهسقلا لق اع قدصت رولا ولاهاكيئانلا

 ف رحوااكرحوملال- ءط هسعأولا ذك دهلوق) بئاثلا درع :رمسضدال ود ساووهو نجس رلا فك ىف ىفعقت :ةقدصأا نال 3

 حرمشش فو تاق ضدةلا لءأهأوق) 4: ةاعلدي هوظورح وا ىأ ( رخ . الاد عال هئالدلوق) ةرحالا ن نهىأ(دمع٠ا رمش |[

 ناضضاقاريغصلا عماذلا | تلف ىأم بلا سكب( روااك د لوق )الثمرا دلاكو هوت ةرجاتسملا نيعلا ىأ ميلا عشب (رعؤملا

 بو-وىل.ةءالذناك نا || ب درو ل ذا ضرقااىنرح وا ماقءنيعلا تءقافر هأاىفو رحالا مافمّةمام الثمراذلا

 كمل وز وعال : رحالا ىلع هن عدجرب ربالق سقي لاق دصتاانم صأ هنا اكف دن سم د نءهل ني دال هنال 2 زوجات رخالا

 فالهللا ىلع ل. ةبوجولا ||| م<يالكأ (فالهلا ىلءهلوق) تارك مة رسال نالترحالا نههعطةةءالو عاالا

 ن وك ناط مثثءح هنالامه دنع عصي و هيقماع عرب رالف هسف:لامفال: اء سهأأ هنال هدنع

 َُ رشا فه ًامىذلا ل وقأ (هعجا رذهلوق) للا "ىلع هيعججرتل لاق هنأ اعدت رحالا نمدالذ

 ناواههأا وةكلد ل.ةاه وو مالا ةراحا "ل 5ءامأو هصنو .ءدقامل هل ااذهفروك ذملا

 ماجلا اناعشل تق ولكفف قرح الا دعالرساة لا نالةرورضلا' !راممءابزاساءاق لكمال وق ناك

 نئاسااهزك ذاممااعال نكمل ه.ذ ةراعلاهذهددأ لو ىها ضءقااىف رج الا ماةمامتاف

 ام نآللا لوة قدم وهول عملا طارخانوأ ةعفنملا"اةمتس اد_هبتوكي :رسالا بوجو نال

 د_-والرح واانالدرو رضا لسنكاو ع م :6 اجلا ع : رثو ىندةملا لاق ةرحالا نمةملع :

 ةئسيالا همم لقد م رم هنأ رحادسا ا ىعدا اذا * ( همنا (#*ئ 21 هماةمماهلا مقاف نيدح لك

 اه عود ادهاائراق ىواف ىف هل وقلدمش هناقءاعدا اذا مان والا ل

 نءحجورشلا ىدا (نيمأ هنالهلوق) ةعرافمءلف نيدلا "ل5 مفااعام هن ز رهلا ةعبدو فر

 ص ٠ ا/لوغلاف هلوق) ركشي وهو ةثاهد# ناعذ هن_ءلع ديره الاو ةبامالاةد-هغ

 اها: شحافلا نيغاا ىرك_ثيْناهل سدا "ا رمش ىل هك ولا نال ىجانز َر روماملاىلءد ذب و

 نكي , ملف هب هن رومأملا مغ ف لالا فصن هّدوق ىذلا دم ملاو تقاان كمعأ د :رت-ثنادسهأ اا هنال و

 هيعا(ولو) هعجار تلا

 فاالا(عفدو فاايهئارمشب ١
 لاَقذكلذك هتهقو ىرتشاف)
 هقدثت رخارهاالا

 هلكب) لب (روماملالافو

 (ناو) نيمأ هنال( قدص

 لوقلا(ةهعصن همعق )ناك

 نباورردنيءالي(سم الا)
 ةعبرشلاردصل اعمت لاك

 لك !ىفقدص لاق ثءدح

 مسهعبلا و فلبلا يلغي

 يناولا مس نك فاسملا

 دعي هياوصوبفي رجحت هناب
 (عسفدن مذاو) فاطا رونا ناك اذاف انممأ هنوكن 2 جرف: لامالانماضراصومارمشلااذةنف هنا رس قالركصو

 هقسصأ هنعأو) فاالا اا اهدعو رش لا .مىفالا نيملا هءاعف هلوق لبق هلكدام_ثالاف (نمعالب هلوق ) صال
 ال (صيدلا) لودلا(ذ || تدوصفىأ(فلخاريغب لكلا فقدصدرق) لمان باو نكمي وانه هرث داماهتمسداو
 همت ف خصما هلاف نمي ف رد هناىلاولا م: وسن ؟-!هلوق) نُملا فصنر اد_ةمدسعقا تناك 0
 يمائر ٍردال ةدياهلس ا ءالوهىناولا ةمسناهحوال هنا ه ىاولا ىلء بالا اذه ى شن نمهريغو ط  ضورتعا
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 ىلع كولا ىنااهإستم ومها ردلاءارافدب , راح مهاردملا فاالا هذ هم ىل راش !ةريغا لاق واود ١

 ةلاكولا فنا هيرب اندلا وم -هاردلا نا لصألاو لد هكولا تدزل فا هي راج ىرت شا مث ترمس
 نا ديش مهءالا ىلع مي مل ةلاو ان :أ ا هدي ةومصالا ىلءهد_هباذكو فال الب ماستلا ل ءق

 ه5 لكوملا لءعوجرلاعطقىناءلاو ةدوةنام_هاردلا ءاقمب ةلاكولا ١ ة,فئوناو_هددحا

 هدي نمت ةرمسف لك ولا ىلا مهاردلا عفد لكوملا ناكولو ند اي لكوملا ىلع هك وا سدجو

 للك ومالا رمملاق ا رشااد_ءبت كله ناو هءلععا رمل اذ ة:كالذدعد ىرك ساىأق هماع نامءذال

 أأ| لقثو ىسهتنا هذيع عم ع 721لوقلافءدعب وأ لق ة كالهلا نوكىفانا نا ناف: هلثععجرب و

 ناءربثلا فنادةلا نعش مث هصث امد .ةهمف لة ورع عباساا لهما ىفنيعلا رؤيه

 د ؤهىلا !ئااذ_ه.تالاكولا وتايراضا اوت ملا ىف نيسه:ةد وةنااو ٌةقد صو ةمهك

 1 اهوسق 0 واعملا ف نانمهتبالئادقنلا» ذ رخو نيعنتال يلا لهو ةنامااه وكل

 بودغلا قناع راهاثمد 1 واوك_بعن اركرتشمال و اهتمع قدك ست الوو-تامءنا و

 دوشدلا لكتش ]قرع اظ او است ألا ف راينو فدا اهوضو تاك ثااوتالاكولاوثانامالاو

 نأ معدنام اق رب ريعال قاومسالا ق-قرعناندلاو مهاردلا نيت مدعنا لع ءاةباثمأا ةلكوؤو

 ىوجلا لاق ها رغصأ اعماخلا حرش ىف يانا ا الاناقهووار دقوا ذج

 و-فاوهجوسفو ا راهأاد وةعىف تاءع و ونيهمت :الا ماد وقنلا مكن هثاىقعن

 وهاذ_هامصوواردق واسنتحاولثمعفدراهك اسما ىرت_ثمالف اهنمع ىدهتساالن قافص-الا

 تاضواعملا فناني هتيالئاندلاو مه اردلا نا هيبحاصو مامالا الد الا ىمدقو ها دارملا

 د هرؤلبا ما ستلاو دة ةدئافو دل وقىفلمأتلاءك ماع مث تالاكولا فهد نع نان .ءدرو امهدذع
 دهد ىرخ ج ةاولهلا هدعن رك ذامادكو نسال ب رعرررت داال_دالان مورت دام

 هناصسدتلاو مدع ىلءالمامالا لوقوهأ5 امهتمعت ىلع ]اد هنأق هماعءارمش ثااد_ه.,تقرسام

 لالا وانغ قا>دةنا|نالتاض واعملا ةعىف نيد مامغاو وهن هوهغلاى هاو ١فلاق لءأىلاعت و

 هذه ف الذم كالد فا اع ه3 نب مهمل اراد مع اوةد وهم اني نئعلاىلاءلصوتاةصذلا قه وح ودمأ

 ءاقاذا بهغااو ةلاكول اود ناقل ارم رشوة ةدصاا ىفاذكو ةمذلا فهي وجوجل ةمهااف

 الو عسيبلا حن" املستلا لبق ع.بلادهب كله وأو لمت له كولا ديق د ةالا نال هوأو هنمع

 | ىفاشلاو .ضدقو ةضراعملا دقع قنيمءداابني ل ل١ كل ةنيعو هلدم مل ذب اهل له ءكولا بلاط

 7 دقاق و هْض طوال دةع ىف اري عمق ل ىلافاض ملأ ن 2 ريالا 1رفزك هاقفا ودوأو

 ش ئ رثاو تاماثملان ماوه رم-غاذك واق: |نيمعتا نيمو ةسصقلا وبهذلان 9 3 وسم وهامنال

 | ضقنإل راواشمل تدل دعو اهريغإ-ب ناىرت_ثدلل رم ءامهاردلا نيعول هنأ الملا
 ا مم ال-ءالراحلا رزدح رشفادك اهم استي بلاطقىل 0 ء”الاو ”لال_هااد ةولا

 1 ىلكملا ناك اذا لة ادهواهاشت انيمهحلا زهد ىعيتاءلكلا نءامهريءاذك وهلودو ىراذهأا

 1 م ذوبتاغلا فن وكن النيم تلا ذا نيّدلاب نيه وةنمدءتلااذ_هموثيهماااراشما راع

 ١ عماطاح رشفو ومنا نيمعتا انني الاهلا قرع اند ومهاردلا ةلزنءس وللا نا ةريخ لا ف

 ”لهملا ةرحال اةاك ز بوو هءلععرفو خو سةااودوةما فنية نال مهاردلا مان ةالوغملا

 ف 4
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 ل ,هلاكلام هعثانافدمعلا ان الفم_ثاهلاهاذالوالا لائم عئابلا نم نع ولا ةكوات م همدعتاب

 ىلع ىذا نيدلا ضمة ءاكو هلأ اكو مولعم عام ماا زلانطا ىفو نالفد ءىلرتشاىناثاا لاذمو

 نُملابلك وهالاقفا وم ناكونيدلا كلذ ءارمماان كوم يدلل ك_ءاةزاخا: عل وعملا لمكولا

 نانكميلا:.همهعتان نكي لو نيعمريغ عملا ناك اذاوالثمد بعلاءارمش لجالهل «ةدعىذلا
 فرع اللافلا ةناكادةعلا مت ولف نيدلا كلذ« بامعا رسشلا حدب لذنيدلا ضءةبالءك ونوك

 لوهجلا لك ونال هه هالك توكي نا عمنال عماد رلانالزيالاوهو 4+ _ك.عىذلان ما

 مدفاسمتءتالاك ولاو نيون التاض واعملا قرمنات دلا رمهاد الانال ع. 0 ع ول طاب

 نيددلاباصاصق نامل فه سعآ ىلع هب عرب و عببللا نكهم زامق دقاعلا ىلا ع رفوةأاو ءارمذلا

 ماذا ىأ (هيلعتك الهنهلوق) عتابلاال وعسبملان يميل نا عا (نيعبالا وكلوق) هملعهىذلا
 اذا . الا مل الاقن(امولافالدلرق) ىطاعتا ابل ع. د وهذ ع ٠ الاد قناو سه الا هضمشي

 مغو أائيعمءد ارش دوماملا درعلا نآك | ذا امام مب ىفءو زنك نيهجولا ف ىأ رح ر رمال! هشبل
 لاه نايل#لا دقعد ةءدىأ (هءاعامل-؛ناءسحاو| الانا ادكود]وق) دوهسااونأ نبع

 ناك اهةمكزوعامهدنعو هدنعز علل انالفزيءيلناوزاج نالؤىلا كا ءىل ىذا! نيدلا لسأ

 ناك اذا نيالا نءهءاءام فرمه:ناءىعا ناب فردلاد_ةءذدقهدىأ (هفرمص) دا هلوق)

 ددع حصيال ني دىلا فءذا اذاءا مشل المك ودااناءإ داو الثممهاردب مئاند وارجا أنادي مها رد

 امهل ناك امقيك مد! امهدنعو انعم ع.سملاوأ عئابلا نك. ملاذا ىلا«أ هللا هر ةقيشسيفا
 ىلع ىرت شحال نيديامش ىرت اول ذهاو ايدو ناك اذمعتاضواءملا ىف نان.ه::الني دفنا انا

 هيدممةةااو قالطالاراصزيهتتلا ذاف هل ءهملع بيو *ا رمش لا لطنيدالدناانداصت عنا هلا

 يجلي زلا همف ع .ملوللا ىرت شما ىلعم هاردبأ.ثىرتش ثاولاذهاو ى.ءلالوةونيدللا ريغ اكءاوس

 دوةذلا نأ ىلا هت هللا ه-ج-ر مد - الوان رك ذاك عاملا ىلع ىرت_ثال نيدي:رامعلا باوصو

 تاطر نيدلا طّدسا وأن معلا كلد م ع اهنءنييدلا وأاهنم نيعلااهدمةولا ذا وتالاكولا ىف نيه:

 هلكواذاالازوهحال كلذو نيدااه-ءاعن هر نم نيالا كماَءاذهناك اهيف تنم هتادافةلاكولا

 نوح كيو أ ىرت ثلا ىلءنيدب ىرتش اذا مك الطاءناكسفزو عال لو هلا لك وو سفن مهله ضب

 فال تش نمل _..اءىلام طعأ لاق اذا اك لط !؛كلذو هلة ضمة ااءال 'كالءالام فرمصب | سعا'

 لج هنالقدصتلارد عا(! امفالو هج اعغ ضءةاان هن :ءال .؟وريصن هنالعثاملا نيعاذا ام
 دوةئانالف هيءارسشااد_هدهءلءنيدالناب قداصتلا هلَد_سءامأو مولعموهو ىلاءت هنن لام

 اف ةلاكولا فال ندا ان الطب ع..همأا لطيالنيهن لا ذاف ادمع وأ ناك اًيدع بلا فزيهتنال

 هددياذك و عاوجالاب ص. هال .ةةلاكولا ىف نيعت:الدوقنلا نا ةياوتاا ىفو اهيفنيعتدوقنلا

 دارااو ىادز ةةيئ-و اها اماه هزل ءالا ذه ىلءف :ريخذلاو تادايزلا ىف ءاز « وم تما عدذع

 ءانب هلوق )هش نعد ومالا وأ لدكولا وده ىرغشم اريغىلءنيدب ىرتش ذا مدل وقف ىرتشاا

 امتءنيدلاواا.تءنيعااب ةلاك ولاد: ولم الانا لءادب (هدءتالاكولا فدوةاا| نيم«: ىلع

 تناك !:.ء(تاضواءما ىف هلوق)ابب رقم: ةلكولا تاطبنيدلا طقسو أ نيعلا تك.! مسا غ
 ةنازخ عود ىتف ةلاكولا ف دوقذلا مكس ىف ه..,ةترصااىفلاه (اههد:ءدلوق) اًيدوادوئلا ١
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 أل ردقلا اذهل م ةياهتاا فو لوالا .صأاوةسراملا بست و اًهّدلا نع ىنه.ةرثك أهمفنمغل

 اًذيأرعساانيغلا لمد الل ءقو ىفاكلا| وةبادهااب-اددرك ذامال>وهوأ-ةعاوقوم

 نيسموةملا يي ون ىلاهمف انك وسام اني, فوزعم ريغءرعسناك اذاهلك اذهئشب سداو
 اساذناكولو ل_ةناو نيغلاه_هف ىئءدالزعلاو زوملا رمهالاوزي هناك انو رهمناكاذاامأو يَ

 قاطم ى أى معرد من د.ةءروغقاطم ليكوتلانال(مد هلوق) جاي زلاهرك ذاذك ادحاوأا رن ”(حصاهيف سانإل

 (صعالا نءهلوق) دوهسأا ونأهةالطا ىلءى رض نيعمجتو أ ىبق رفتمامهث ارمثاد.قنعأأ . 0 سيادا (الإلا

 [| !مان وكما ةةالدنيذسن اهييلع مق: ةف*او سام موقو نيد _#هلابفلالا لب اه هنالدل عمي ىا 1
 ىلا ةفا اا مئملقاوة-ةفاومةثام_هكءارسلافةرورضةثاهسهامهتمدصاو لكءارسشب 00 فال ام|
 اههتخعنا لبق فلالا نمقباسب قابلا ىرتشيثاالا لكوملا مزلي الفرم ىلااهتم رثك انوريثأأ ١ 0 د) "بمسك

 ْش ةلالدالا ماسةنالا تيئامو لصد قو فاالاءنيد لا لمصتغ هبح رصملا «رغنالا'ا .دسا 0

 هل_ءاريشب لمكولا تاهل ماس( لسا ىرش اف هلوق) ىجايذ هعمربتعئالفا توقيعي رصلاوأأ 7 دحأ ريشا إو
 د_ةءريسيلا نيغلابلدملا نقبتكرمشلا هبمعت لوةعسقاابب.هترالا ىاهصعب وأاهلك ءارتنهل| < ”كدقأ وأ هق_يع

 || دنع لحافنغي ع ميتاهف (عيبلا ل يكسو فال دإوق) نلاني_.عنمدسعإ] دل (مكسكالاز ول مو
 هبرت_ثيتا4نوكيالد_>.هنئثا*ارسشاان لل كولا تا يباب للا ىفاك قرشلاو ىوجس مامالا 2 (ال) اره:

 ةمهتاا تاكفهسفنلاب مش ءتوكي همفةفلافاب هال سةناهءارمش كلعال اكن او شاف نيغ ند( هلا ىرت دو تاالا)

 ْ لولقلاب زودصف هسفنل ءا رمشل لاق ا مدهاهمف ةممال هنالع.ممأاب لمكو ولا ف الدع ةيقاندمف (قباج) 2-2.

 مزليالدلوق) مدقتامرخآىلاءاوامهتهقواءميفالا باق نال (مصدلوق) ها ريثكدلاو |( مهنا بقر ىو
 فصخلا نيع دف ءأ اوساءْممقنالاخلا واموافاالا نيءث مح هنالر رضىلا هءةلاض (ىحالا 7 و دوسقلا ل أو هل

 (الثم نين عملا نمدلوق) سمار الفري ىلا فال هناف ل ثالان ىرمث ولام فال ع هدا هل-ة؟ىرتثيام بن ١
 ظ امأ 6 وهلا ل-,ةهوق) ه.فكاذَقانمدهلاضي أنيذمعأ ارمْغدا رملاسداو ةءاهلبا وأىا لجو مع أو( و)رخ> الإ

 3 و. ه]وق) زاوملاىلا ع.-ربال خوة نالاص#دوعيالف دّمماا مشوا مدتخا اذا 1( ىفءارعش يلد

 امهدزعرب_:نيغبامه د-اءارشزوصف (حلاءازوج وءلوق) نيد هلا ىل.هوهو(دوصقملا (واهنيعو هيلعول نيدب)

 | عم هليل طارتشا مهوب هنأ عم هنمعونت!!لوةانيعمهلوةاةباحالن يعم (ئثءارمشب هلوق) لهجو حس عئابلا ني
 ذاملانيعو اهلوقيب ف:_ملاهب ح رمان ه دع ىغق عئامل نيمعت لب كلل ذك سدا ومن اما نيمعت صبار ال :٠

 تامرومألا دذءضيقاال.ةتامناو هذ.ةهمزلو ساالا ىلعىأ (مصعئابا انيعوأ هلوق) ماسلا غلا لال
 || هلكواذاامفال_ددكل مث نيدلا صرة رم الا نعالمكو نوكي عئابلانالرحالا ىلع نيسعملاربغ ىنزب

 تامر ومأ اد: تامول ىدحر ومأملا ىلعد قلل ص اذان وكيال ىرتشاق نيعمريع ل رعءا رمش لطالوهرملا ل 7

 (ضيقااءاليكو عئابلالعجوهإوق) دوهلاوبأ ةلوهذىماالا هية نافرومأملا لام ند 5
 (لطال وهلا ليك و تالءلوق) عئابو عمم نم أ (نيعملاريغ د وق) نيترودل ىلا عجار
 ىفالوو#نوكي دق عئاسبلا نالهرث ذامفراج هنا ىلع خلاء, هوة نمل ىف ”الاريغ ل ءاعتا ذه
 هنلء نم ريغ ن ءنيدلا كمل مديال هنا لدالاو ط نابام ىلءراصتةالا والاف ىلوالا ةروصلا

 هل نيديءارمشلاددسعاا!ذ تالاكولا فن امهر رمناندلاوم-هاردلآ ناو هْصدَعب هلكوا ذا الا نيدلا
 ناك ادعم عسسملا تاك اًداو هكلام هعسيامنا هنالةرورمذ عال نيعتا عم عسبملا ناك اف هيل <
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 |[ اغا دهلوق) رمأب صاردصمرمهأ نرو ىلء(سعالا ه]وق) هانمدقام هءاعدازو با وحلادافأن م

 هدعب ةهلاكولا رك_:أتافهاكو هنانه:مرارقأورهعل ىنعبهلوقنال ىأ (لا هية سعال اهراكذن ا

 عمهراكنالطدى أ. غاوهلوق ىدماذهو لكومالد.عا|توكمنهوق عم-ئالف اضقانتراص

 رب ودةوهو ل كو دب هلوقنملدي (ىءهلوقب هلوق) دارقالاقاعتم ( هلو: هلوق) هراكجا
 هلوةنالىلو كد ةءناكالا رنالذىلا ةفاضا سدا ن الا هنأ ىلع” سلا تادو رارقالل
 امنالفنم كدمءعدلوة:نأةفاضالاةروصو ها نالنةءافملنوكينأل ءة<نالغا
 هءلاهلوقوو رهعلاذه نعي لئاقلا ىأ(ىرتشملا هلت؛نأال اد]وق) ط ىلوذفلا نم فا ىف

 نال ىرت_ثمال درعل اوربءّزاله مآ ل وقد مب تزح ألاهولا رعنال ا -تلايدمقو رعىلا ىأ
 ىأ (فرعلل هلوق) حارعم زياخلاالوقوملا قطتامنا ةزاجالاو ىرتشملا ىلعذفان دّةعلا

 نءةرا نوك.: نأالا ىلاعثهل وةاةملاسلا تاَض واعملا باف ممتعا اوهو هنىذارتاا دوحولو

 وأ نينمعم ]وق ) نثلا ماستإ ورع وه ىذا !ىرتشملا ىلءةدوهدلان وكنو(ل وتأعم صارتاا

 ريغ قافتا هنأرهاظلاو نيئمءلاد مقتل ةدئافنوحراشا ارك ذيل ورمل فلاه (نيةمعمريغ

 ْ امهرسغوحراشلاو ىوجلاكممذعب هعبثو ها هلءارتثاوأ لكومللءاوناذا نيعااكنيعملا

 نيدعَدلا مد-عد_:ءناللسمرع-غق انتادةلانأ ى وعدل وةأودوءسلا وأ ةمالعلا لاق

 ل ٍْ اذهذىشدحلا رىكرتلاك 3 وناانأ نهد-هاّدمم وقيام وأن ملا ةمعشن مدعل مك ولا لطعو

 . ]ها الفالاوانمىعم تازاجد_.ءوأراد"اريشي: أ ام رققم_ساعف فصلا لوقنم لدغ
 || ىلا ةفاضالا نا فاؤملا مدقد_ةونيعمريغهنوك نءهجرخعالع ونلاوأن ملا ناس (لوقأ)
 !|نهك رتشاق ه-مع رع فل وعن ءارمشد هاكودب زامل فل ةنوه:.ءئالن الف هب راحل ةمكالاملا

 : حدتملالا و نُكلا وأع وذاانامدب د ءقمدنا ىال ومامالا د _:ءلك وألا ىلع 3_هئهدي تءطق

 || لكوملل ىو تالا لل.كوالءارمشا اق «-:عريسغبْئءا رمشب هلكوولاضإ أ :ةصمد #:و ةلاكولا
 || رودلا ىذا معمل ني:.عملانوملا تد_قامنا ءال_ةلاضءعبلاه لمان هلاعمب رك_ثقوا

 ىف ىردع ال هنا مهوةءامعرلت نما رك دمد_عباو-رمددو هوك رتولاءاوامهريغودءءهلاو

 1 نمو دةمحاوممةلاكولا ةحصمدءل الحدي ل نئءامهارك ذيلوانمعي ملاذا امال رودلاو معلا

 لكودلل ءاوناذا هلوقو عوذلاةلاهج ىلءله<نيئمعم رغوا هلوةةلاعام لاهاذ_هنعءلفغ : '

 : ع وءبلا باك لو أق تمد_ةنةثالث لاوقأد أوه (ملاد-وناو هلوق) هأ هلهةعقفب :

 ْ . وو ذاني_:ءءمامغف لكومالءارعشلا عقباسنا ىأ نينسملاريغفد.ة(لكومالءاوناذا هلوق) :

 ؛ ناوهلوقىفا رقىأ(صا6هلوق) مدق:امىلءلكوبلا لامن منا عفداذاأسمذ لاةءاذكو 4

 ىأ(اهيف سانلا نباغتش ةريسةدانزب داهلوق) لكومالءاوناذاالا لل.؟ والءارمُأ أف هنمعرع هد

 فرعت ةمقلا نال شاف نيموةملا مي وق تت لخديالامو نيموةلا مي ود:تدّ لخدياموهو

 ٌْ اعفردعيالو هءزارتالا نكعال راصد هنال هش هفردسعةةداوتحالا دعب نظلا و رز

 || ىف ش>-اقاا دس لق وادعالا ةداعمل موق عيال هنال هذعز ارّم_الا ناكمالو هشمقا هيتشال

 عب رمشا ردلا فو ةمقلا سةسراقعااىفوةهقاارمشءنا وما ىف و ةيقلا ريشءفدذ ضورغلا

 ناك لقأ همذ ة_سرامملا تناك ااذف رمصتلا ىف ةسرامملا لَ لسع نمغلا نال مقل ارمثع
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 ءاشنالا ءاعناك اذاروم اللول نأ ىفامهد:ءقرفالذ ها ىع الل لولا ةنمهتلا عضوم
 ل_هأىلا عوج رلا تاق ةهومْأ| تدقت ”اذا.؟تاقنافال وأ ةمهتعض وم عض دواان وك نأ نمو

 دارملا ل ءلو (لوفأ) الفالاو تهث:ةشحافةداب ْرَهقلا ىلعدي زءنذلا نااوري_ت 1 نافةرهفلا
 ىف الاهلوةاهنافا:1هطاقسابا وصلا (كالوذه]وق) لماّف بمعتلا دم:ناكاذا امةمهتلا عضوع

 (مئاق ىوه دهلوق) ةهد د رشا ارد صورردلا بحاص هذ عسوت :هذكل ةماالث مثرمشأ ا ىف اك ىح وهو

 لاةينأالا ر ومءامال ل وةااق ىس وه ولاة فمكف هك الهعدير وماملا نالا ذي أهملا ةجاحال

 ةيزازبلا فاك كال عااك هناق قد او عديد د اذا اع هيررتصا دو لكم نم مناك هنأدارأ

 (هفانئتس ناكل نعهرابخال هلوق)ة- وةعب هئمع .ءعمئأ ) رومءاحالل وه اهدلوق) لما

 كلذ لثعهسفنل هءارمث العال هممعب ىثعارمشن لدك ولا تال همقةمالو لك ومالءا مدا ىل_هدع

 نءىنةمس َن ثومغلا وقةضاارف نق هن بريش اف ىمدةملا لاق هلا ىقأك صام ىلعهشيمع لاح قئملا

 ىلع رئأاذاىل وأانع ىذَمَدلا عق ةوادهم وكدع-ارتدءلاقهتةلطاه4وقكقدصف داهاأا كلو | 1
 يأ نةهرامخ الا ١

 «اشنالا كلهن هنالو ها ىلا هن هللا هجر ة ماس أد: ءتدشد دالثمح حاك. هاندا اوم د و 7

 اق فوزوعلاوأ ةعالعأالاك اًمممدمعلا ناك ىأ (اةءمثاو هلوق) رار ةالا “الم 3 1 قا !

 مسن مأا) نإ لاي

 روءاملال وق تقودنا. حو د هلا توم لمت تاك | هلةسم نأ ىوجلادءسلارظن باكا . 7 (و

 ار اب وهفأم -ناكن اوهفانّئتسا كالعال عأن 3 ريخأ (ن+ هتاكنافو هلا ىاك سه" لل همن رش

 قور روك دا لم_هفتلا ىلع هنأل والاىففال_خال وهر كت وانو ىع < عر رلا قت وءاللوةااه) 0

 نُملا نكد ل ناوروماما لوا االادو لءصذتلا ىلعئاذك وهمامالا لاَ فال:خالاىناثاا س 0 رك هنال
 نءح ورذنادي ريزيمأ هنالهن.ءعمرومامالوقلانوكيىأ (مكسلا كاذك.ةدلوق)ادوةنم ذك: ) دبعلا(نآو (
 ذا تيمدبعلان لاخلا وادوة:ءنهثلان 55 : لنا وىأ(الا و هلوق (4 وق ةلمقمف ةئامالا ةدهع نا) ر 1 د أك وهو

 نمثل ناكل وسر وءاملال وقدمفل وقاانا وهءقمالكداا مدقت دةفامحناكولام أهمف مالكلاا 0 0 1 تول ىا

 هسءلعنمئلانع وجرلا قاق ادي رير وعاملا تا (لكومالل وةلافهلوق) الوأاد ود وهدم ةدعجتا] ) 20ه ا

 لبدعُع ىلءع وح رلا هي وكس ا_هفال ه-سفن نءناممذلا هب ا اهثنيمالالوةلوقلاو 0 0 االءالاوز
 قِقرطا هاا عقد اهئانص تكي اسغا لب عودرلاقاةهسار 0 . هنالرهأ الالوةلوذلا ىأإ )اهملارب

 ئئءارشب لمكولاو اذ ه تاتي فدك تاقنافهلا للا ماس ف فال تيت ملام وةنامالا
 تالد له 1 نك هنان باجي و مده: :م لك وملا ةغلا ىلءدداف رع ءوهفهسفذاهب رست 7 ال. مهل

 7 . الا ركن اذا امىلع لو#هت هلءاوأ ضرعنمأ رمشو أن مشلا نمهئدعاسبهتفلاذع و هن مب

 نهاد هلع عوجرلارك.ْ هنا هلوقرردلا ونستلاًةرايعاذهىلا دش رباع روالصأ ءارعشلا

 هلوق) اة. وامس ديعلا ثاكءار ودادوفتم نمتلك :0ناوىأ(الاو هلوق)رك-:هاللوقلاو
 اهالخ هلوق) لكودلل هءازلادا ا رماح ة.ةةصأ 1 ارالتة سك لذ اركسا هنأ لود + هناق ( ةنم مثال

 فام-هفالخ ثنا مهوبالو طةفدوة مريع نكااوامدار ك:هناك اذا فراؤلا(امهأ

 اهف ل ءدسملا:ر 0 ر رقن امم فان رذامنامهفالش نأ عمالا تت نيةلخا دلل نم نةرودلا

 معفا. .هوأ امح ناك اذااسمف مكطانييو باوملا ف ح راش لاومعود علا الم دعب ناك اذا

 اوس قاطخالفذشةوامح نأك اذاامناس - اهيلعدا]ز رزركلهاذاام وهو "للةسمللابا 0



 هنأم دقة لع(لكودالءاوناذاالا هلوق) ركل بحاصزنكسلا ىلءنيملكتلاضعبىمدتلا(]
 قاطملامىلاوا لكوأالامىلا هفاضاءاوس هسف:لامىلادّةعلا ف ذر لاذاام ىلع هاوس |

 أ لامىلاد_ةءلا ةئاضاءاذعم (هلاعءارشو أ هلوق) لك وم الامن نموأهلام نم نملادة:ءاوسو
 أرد "دا عقر لو هنالر م . دا عقب نأ م رم ه الأ مهاردىلادّقعلا فاضأ اذا نعي هلام مدقنلاال

 : هاهنا حاملا اذكام :لعالودو رد < مهاردأابصاع ناكهل عقو وان لك والاعقا ناك

 اا امأو م الام هارد هدّقنوأ مزلي اا بصغلا نالوظأ همث(لوقأ) حارمشلا ةماعتلعو

 1| بصغل مزاد الف هسقن : مهارد نمت ليهمهاردىمدسق : وص الا مهاردىلا هفاضأاذا

 ىأهلاسعمي راشإ مازكلالوقدذع اًضبأ ر ذو نيكسم ةءشاح لد وعسأا 7 هرك داذك اهطق

 ْ نأسىلا ةراشا همقنا ره غلام كيرف نا دقن“ وسلك ولا لامىلا _.ةعلا فاضأث ا
 لك وم لا م ها رد دّودلا د:ءةفاضالا هلاسع هن مس ١ وأىر ودةاناعمت فذصملالوقنم دارملا

 هن رت تند " يروا وقوةيادهلا باص لاه سيلا ةفاضاربغب لك وأالامن هدقداانود'

 حا مهلار وهج-لاها ذك لك وملا لامىلا ة-فاضالا ىلع معة هم فلم هذ: قاطملك ولالا ئ

 ا المصفةهمق نالفصما ل وقىفر وك ذملا ل صةةلااواجومئالر اظن همفلوقأ هداز ىذاه لاق ١

 ىناطملا»ةئلللء.صغ:كلذنال يما سدأوهل* ءأ رشا ناك لك وملام_هاردن هدقنئأ هنا ىلع

 ا لاعمب راش وأىرودقلا لوةيداو 1 ثرك مج رغا طسنامو ىنذعالاك لكوملا لام ن ٠ مد ةءالال

 ألام. نمدقتلا ف لصفتلا عوقووهامناهلامن هدقنلانودلكوملام هاردىلاةفاضالا لكوملا ظ

 لكواالامهةروك ذا نافىرو دةاامالكب ةياسمالا نال تل هءوقواللكوملا ||

 ةفاضا ةلالد ثم نيمعتاا ىلع هستلالد نال (اعاما دةئلانم كسدلوق) ها لاملا قا طءنود
 : د_ةءودقماا ع وبيلا دنع قم ىل أن نءاكأ(ناديا و رذهلوق) ىجابز 2 همأا'ا رمدلا

 1 لمعي دح لكنا ل ألا نال ىوح لكوملا مهاردنم هنمااد_ةئناول .كوالوهد-#

 ١ل وقته و>داد#ل وتعج روحا ١ قامرها و تدشي لو هرعشأ هل هس تدناذاالا هسفملا |

 || هلامىلا _ذاضأوأ سم "الل ءاونا ذا نيام ىفالا «:ءحرذع ل هناف لليكو لل ١" ريشا انيفنسملا :
 | نمناسنالا هقاطيامنال هلوقب هالعو فس وبل ل وة ىلع ه صدق ثءعح ىلي ْرلا لامها دأأ

 | معو ديعلا ”لالم دعب ناك اذاامت لكلا وص(حلا مءزهلوق) هسفنانوكتافرسسالا ||
 ْ ءدازو كلها ااه وهو هل سلا با ودب ههمعتب لءفاتممو أ امح تاك اذاامثمك.لانيبوباوخلا

 ْ نل_سلاهدذهنا لعا و هءلعمدا ارونأ وجا داف نم اطخالقامح ناك !ذاامناي .اماع

 || ىهةفالالاو ؤافولا ىلع فاو. ءااو ف الد الا ىلعد__>او لب زل' لاق اكس راع

 أ دعا! نالدوعسلا ف أ قاك ادوة:ءنْلا نكي لوامحهنمعريغب هئارسشي دومامملا دبعل ناكولام |
 اااد وة:هنُلا نوكي نانا نيهيو لعلك ونيءمربغو أ اذمعمت وكب نأامأ ها مدنروماملا

 : عاّتمموأءارسشلاب لمكولا ريخ أن يسامح معلا وذي نأامان نيه جو ىلع هجو لكودوة:مريغوأ

 |١ كال_هلا ةلاحا نمو هدوصاا ع..<فروماءالوذاافاد وقم اكثا نُماانأ كما لا

 م » الل وةاافا مناك ن ايءاشنالا تكلعالل مكولان اكن اف رظسر د وةنمريغناك نا وبمعتأا و

 ىفو ةههتاا عض طومريغىف ةفمشح ىف دئءاذكوامهد:ءرومأءاللوةااق ءاشنالا كلعناكثا و
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 لامن مدة:ناولكومألءارمشااف لكوملا مهاددنمدق: نا دقناام كح الاح ىركشا نا نو-و
 | رمش اهالدح وم ىرتشا ناولاه مث ىلع كولا ىلاثا.بلا قعبري دس مناوهل“ ارفاق دفا

 لداحو هالكوملا هةدص» نأالا قدص»ال لكو مال اذ دهرءارعشلا ىداول قس لء.كوالن وكب

 قاطءلامىلاهفاضأ ناو4 ىرتشم لا ناك امهد_-ألامىلا ه_ةدا|فاضأ نا هنا ها: هدام
 | اةفاو:ناو اعاجا د ملا مكمن ا ىفاذاك:نا وهلوهفهسةئاءاوناوهلوهذ ىع ٠ الاون ناف

 || امن ركحص ومال ةمئلا لت عد هب وشلاثلادئءدقنلا مكحول اأدزءدقاعللذأاهمدع ىلع

 هلوتو اءذاك.ةولو هلوقاذكو لكوملا لامن هوأهلامو 0 وسقاطهلامىلا ه-فاضأ اذا

 ىلع ىفاثأا ىفواعاما دقنلا مكح كوالا فن .!ناطملامهل هناضأ اذاامذ ءل_تاقناوولو
 | ئمذلا م-( واه سندس ىفهوة#مأهل ىرت-ُث. نأ هاكوول ومك الاىفكىف اوقداسأا ف ال_لنا

 ىلءهفاع كلامي رتشا امىل كولا لا ةف تةاعف عكالا !هتطوةهءااا ممل سوأو ةسمأ ىرعشف
 هنارقأ هملا اميل .ر أ نيسناكناو تاخدىباا ةبشالاهذلو ةمقواهرةءواهذ ارو كلذ

 نافادرهأ نمئثىف عوجرلا عطغس ملكلاهي ركشا نأ تأ ىِتا اهيداعا ىهلاهوأ هلاهارسث

 !لكوملل لاسرالا نأ لعويو ها كلذه_:ملبقي لهسفئلاهاريشاهاريش نوح هنأ ةئوبلا ماقأ

 هلو لدك ولا فادكدل مق ةوءارمشا!نوك ىقاعزانت اذاامما و هلاها رك_ثا هن وك انمعمن وذدال

 اًذاهنأ جاب زلارك ذو بنااكاادنع عاملا هةذلا مككت هنا انف ةذالاو نءلا دقت منا

 يخل لاس؟نيدلاءاضقنأ ىف رهاظوه وناعذأا هنلع يوك هسفناما رتسا اق لك وأالام نمد:

 هس دوذتن تلاد, ا و عقلا عج قرت دو ناعضلل يح وم عفا دفا ة*اربا تحج وم م

 2ك و امقناكنا هنو و الكم داكن ا هل-ةمنعكءفءاذَملا نعدىف اًضرةئءسمراد رهسفلا لاع

 ٍْ تامه وني هموظحم

 ردع ودع هع ءتقفأم نعي *«ف هسقئااذ د لالا ا ىذةل.؟و

 نيدلا هاب ليك ولا لاق هم دل نمددملا هلةماوس راش لاه اعوتمت وك هنأ رعى ىكمو

 1 هاطقمو اعرتمناكو هنم هسة: لام نم لكوملا نيد ضلت هس نب دىلا لك وا لامتةرمد

 ىلا ةيداح هو ىمد هللا لاك هأ ردو والود راثا هما دلك ولان ءنيدلا طوقس

 |ءاضق ناهاوةيدارانا هناقمالكه_.فوزنك-لا ىلعنم_هلك-املا نمني رخأآ لا ضبا تاس
 لاما ذهن ا ةروريضل طا وهذ صقر الو <«. .فمتاالودتفانوزتا اهنهزا مدح رمغلا لاس نيدملا

 هيساصد .اطول ونيدلا هب وضد وهسمثف ةرمصتااز وال بوهدغملا نايد_-الق» لوب ودفم

 رضع واهد_تاهلاهلعم نهربو نادل عماه رول ب هغلا مهادد بر نا كمال وهف ن نكعال

 مانتخالاب ا مدرع صضرةااواض رقد هس هنالدل دشن الو ريع ويعاد لا نع هيد أم وءانخُملا

 . ل كفالاومهاردلا بوزاجأ اذااملءلمسع وزاولعا ىلءزودمال اضرلاو نا مذااواضرلاو

 | ن «م'اش* ىانيمذث لذ نئادااد_ذءتكاهاذا م ه١ تةلاضةنوأ مءافولا عمو اهلع

 اههفف م وطذملا لَم سماما و عئادلا لا صاقا ابلاطنالثا ىذمقد ءائذلا 000 ضراَما و

 | 1 نكام سالف لك ولاني دن ءواطر وةرامد تاه سلام عذ و

 داراو(لؤقا) ها نيدلا ءاّضةنهد_دءد نه عرب :وهسحملم ثيل هنال كاسل ْن ءهدسنع ناك 333
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 انمت هلىععو ةف_صبهلفصو نوكينأالا نكلا كلذ ن مص: نا كلك و سم" الا مزلي لاء
 ىو فوصوااكوهف اءعمناك اذاو ع الا ىلءز وصف نملا الذ نم ىلفان صل ا نام ب هارتش أف

 ىلع عجرب رْنأ4 وزاح ص رهن وارام دةناعهارمشف مهرد فلان ىلر تش ا ىل- رلرعسأ لاق تاعقاولا

 عدرب ري نيل انها دقق فلا ددر :نأ الجر سعأأ دا رمسالا ف مهلا نمنيمفملا ةناتن ف و ها ريسالا

 ليلو ةمأوم هردفلالاهذهبىرتس :اه4لاهتتادايزلا قو“ ءا رمشلابلمكولاةلزغع سدلو هما عنيا

 ليقةلاكولا ىف نا:مهترالنيدّةذاا نا لصالاو لكوملا مزل فلانة هأ ىرمذ تقرس تح فلالا

 قاماذع ىلع عرش رق ء(ل وفأ) 2 نيعم :الاهنا ى.تماعو همف فلذا هدعب وفالضالا ,ماستلا

 اهريغعت ايان خل الل لام دعب مهاردلا قفنامن هنيمأامىرمث اذاءارمثا!لمكو ةصالخلا

 لك والم_ها ردما عفد وأ و تادا ازلا ل وقهءاع و ةدادللا نءاذ_هلد هم ميدصا امس وراح

 كرمي 5 ةباعس#- تق رس وأ و لع رأاهك الهب لع هع لعدم كلاثماى رش ناف نهذن ل تق مدع

 لامةناسك عفد ول د_كولك وءالىوذاغاأى واس ان رشناو ةىهنفلانةمأ

 كلف هنءعب أشمل ىرتشلا نأ هسملا عفداذا اوةيانم-#- ى رة ا رجا ١

 اهة2ل:ىلءاةفتا اذاادههءلعامب عجربو لك وهالنءا رمملادوبتكلهنا ول ؟والوهف ىرمشذ

 ءارمأ اق -تدعرب_هيئأ ءأ مشننأ و هلوق) هقءأب ص ١ ا21ل وةاافاةام>ا ناقد_هد وأل.ف

 ره الاناكر مالا ,هاردىلادةءلا فاضأن ا رضلاقاكءوحو لع "لدا هذ (ليكحوأل
 1 الخوال دقت هك هدقونأان ردلك وملا لاسعدب رع راش وأ4 وةيبئىد_:ءدار ا وهو

 هايم ىلع هلاملالهةئلناكه سم هاردىلاهفاضآثاوقاطم وه و عاج الاب اذ-هو

 ناراقرءواعرشرك- :ةممرسغهاودىلادقعل ةفاضا.هسفال مشااذاةداعيلهقد وأ اعرمش ش

 نأهل نالهسةءافهسفنا اهاونناو م اللوهذ سه" اللاهاوننافةةاطمم_هارد ىلا هفاضأ
 هنال عاج الاي دةذلا مك ةمذا !فايذاكت ناو لوكوتلا اذ_هى مم االلوعد و هسَممأل لءهد

 ل. كس ,ولا لاق نانافاتخا وأمل ا رض هنأ ىلعاةفا اونا وانرك دام ىلعةرهأا كلالد

 د1 لك نالصالانال دقاعأل وهد# لاه س كولا او ىل ت َتد هولل؛ لك واالاك وةءذلاىف مد

 لهدم هةلط أ امن ال دّةذلا مك فس رلى أدنع تنل وهمغأ ل عج تدث اذاالا هضم لما

 اموهةداصعمنالو هيحاصا لمتهم كلٌ لءفذغن دق نيلاملا ىأن ةاثوقوم ىميف نيهجولا
 مال_.الالمكوتلاو بذاك-دا| ةلاح ىفاك حالصلا ىلءهلاح ل اافاسعو سم الالة منا لوم

 هر ذا.ه5مامالا لوقو 3 ةملاوةياد_هاا قهل-هو ها هو-ولا هزه ىلءماعطا !ىفإ | :

 دوعل !ةفاضا لكومال» ارش ١| عم نأ لءاذعب ويناماا عمهورك ذم هريغو ده عم نودقار ءلاأإ

 ىفام رهاظو ةةلطممهارد ىلا هفاضأ ا ذاام لكو ءالة هناا ل #ناوهلامز مد_ةئااالهلامىلا

 ىفالا لمكوال هله هنالل .كوال ن وكي ةءشل ا مد_عدمع هنأ نمد ل وقع 7 7 باّكلا
 هاكوا ةندبالو هلك وملامىلا هفاضأ اذا ههنا هةمنرر ايتعاال هنادي ادهلا ىفامر ءاظو َنلَعسم
 ٍِ هلامىلا هةضدل ناوهلهددنةمالعهاكو لامن نمثل اهدقنثاو هفنلامىلاهفاضأ اذا

 ارتشا اذا ا ده ها ركنت ههرغدمغن ءهلامعةدذ كلذ فرو دال هنالرظأ :ىلا ها! ىفو ىءدقملا

 1 وهن ةَعلطمم_ها ار مشان اوة اح راشلا ىفلاه لك وللوهذل- و؟ناولاح نمد

 مسمر
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 ىع«للا ىواسولو نيكس هىفام ىلعد وقئلابءيعأاذا اذ هو ىعممنُولا نكي لو تاومحلاب ا

 راسغب اذكو لود وةدود رطدس مث ل 1 ىأل عق و هنري ارخشا ولف ل وق نأ ىل والا نألاعأ ودهحمق

 2 د أمدق" دقو لك وءال مهن ري رين ان دلاك امو ها رذيرناندلا ىف فاااذا قامو ني عام

 | لاقذ كاك ادد لاه نامهسلا هفاضااذاامأ لكوملاىلادقعلا شيلا ذااسج هم موق بدو

 ١ رمش ىلع مالكسلا ىفمد_ةزاسم لاك ةهسالا لك وملاةزاحا ىلعفق ةودرهلتت را :1 ولا

 لوأءانمدة مالك همف وتاق ورمعا اذه مد لاق هلوق حرت ىلا روز دامس ويلوذفلا

 ناكناكأ(ى م١امفالد ءأداوق لوق) لففت الفا اقمتسا و مث هد أ ءودل وثح رشف ةلاكولا

 قمدق ود رازيلا فاكردةلا و د افلا كارت ب لاقال قلطأ دى سم نّوَلا

 نوكيال هناف هنع صقنوأ هءاءدازةانةهل ىعماذا هنا ءرهاظأ سنلسا فال عمم او ةءادهلا
 ناولاه هناق صةناذااءتالدازاذااهذافلاسدغن وكي هنأم ؟ اكل ىفاكلا ىفامرهاظوافاا

 مزن لأمم هملعداز ةانىىعف«نا و ه"الا ىلءزت ةونلا نا, رار هان ان ول لرش ا لاق

 كالي ىزتئ افاد ىمتو ةغسب 4+ سةصو نوكي نأالا نغلاٌكلُد نم صنت كاذكر م , الا

 ناك اذاامل ءّدق فو.هوملاك وهفامسهمناكنا وسع الا ىلعز ودق نُدلا كلذ نملفاةءتدصلا

 0000 اذااموىناء ل !فرفزلانالخاد_ة:وأاض رعسنالا الخ

 ارمشاامء عاين انىأى وحلا لاق . (نلانمهلوق) ركأا ىفهنعيلةنوةيذا زيلا فاك لةأ وأ

 00 ولدانيسجريناندلا ومها ردلاد_2للءسدقو ران دةتاسعهب مشتت مف ردفااب

 ةمواسملا يافريغ هلا عماللا ح رش فرك ذدفوذ ةزء- صع"الالا رتشملمكولاراصلا داو

 رخ”الانام_هدوحأ عسب زاح قحاب رلامكس قس ىفاسامق ناش نأ جرين انذلا ومها ردلا نأ

 رخ"الانامهدس أب اصن لمكي دانا بصتسا | دوا واس اله جان رلا مكس دعا هذو الضام

 ا عميلا ىلعدر ا و ريثاندلابع وقءاشنا ومها ردلابم وقءاش نارالا.تافاتلا مقفىذاقلا و

 رفظاذا مهار ردلا ساصو» رك عسب ةعمف تاك سدعل ا ىلع ورث اندلاب عاناذا م ىها ردلا

 عاباذا وذ66#نعةذاشةن اررالا همهاردب رخال تصر م نر ع غرم اني

 ناكلوالا ةقن نطلق ىلا اأو سكعلا ىلعوأ ن غلا دة .ةرينان لايم ارتا مهاردلانأء#

 كه نرلا مكس ىفني اة نينجا ريمعاام_ مارك ذاعنييتواناس معلا د ع هيلا

 || ةداهشاا ليقتال سكعلا ىلعو أ رمناد ىدم او مهاردلاناذه- وأ ريئاندلان رخ"الاو مهاردلا

 ْ اهرحآو مهاردبارادرش آن نم رجاّمسا نمنا ىلءنيُاد عني س:جاري عا ةراجحالا باد ىف كلذكو

 عماجلا فرك ذاخ ةدانزلاهل بط: لوالا نمرثك " ؟ىلاثلاٌةمقو سكملا ىلع واريئان دي هري غنم

 تاق ها ةيئاعرتاتلا فاذك معرب قالطالا ىلءابرلا م حا دعامثا دس اواذجالعجا همنا

 ا بحاصرك دقو عشا وم ةعمش ساو هناناللا ىرتت هاردلا !هاوصنف ىدامعاا رك ذو

 ١ هلوق) رمهدأل س ل هنأ نع نعمصووردقةهذ ردا ازا رت د عرضوا :اوأركاا

 [|نءىءدقلافو 0 وما ىلءْذَهَس ال كلدد_هنهلءارش :ول هنأ دعب (ةفلاغان ؟2قل' اعمر و

 اهتد رشرو ماما لاه وه ةرمشهنأومد عدن سه الا لا ةؤاها رشف ةرمشعب اهتمعب ةمأا مشا هاكو ةمْذَقلا

 || ه.ءلعدازنانة هل ىع«ولواطيأ ىمدقملا فو هثئتي ةثيبلا اوىلمكولال وةاافرعشءةسمزع ىسفنل



 ابر 3 يح تيجان بوسي معاق

 ع ا ا ا رفيع هد قي ناو هج 2
 و رو

 سيكا 2200-6 5

000 

 ديو نجح ندا هورف 1 5 ف َِ 7 اهو 8 ,/

 000 ا ا ا ا ا  ز ز ة ز ز ز

0 
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 لوالاناكناوىنائالوهفالاو لوالاةرمذ<ىناثا ةلاكو ل .ةء لنا اذهو ىلوالايدرعغا ةكدع

 هسفنا هءارش الع هنالىلاثالو فران دةئاعم 'ركشاف رايد ةئاعىلاثااو فلان هئارعشنهلكو

 هؤاضاولو ىءدقلا لاه د را ازيااىفاذك لوالا لهل فال تبا هريغلهءارمش كا مذةماسع

 ىلاثا ١ هئمعامب هارش هوألإ والا ةرض# ىناثلاةلاكو لءةولاكىناذ نوكد تأ ىف ىلاثلا ىلا

 اها رشف معن ليكولا لاقنا يرعب ةمأءارسشب الحر لكو ل حر مكاسلس!ىناكىفو ها لواللا هل ام

 بنا تدشن الو رمال اهدلوو ةءالانوك_:ودحلا هع أرد هم تارا مام وو هسدخا

 ماذافرهاطوهو ءالذك نكي ل اهامقد ملول هنا مهل ءكولا لوقن مدا فس ىلءرلا لاه ها
 تكسفنالنةد راحو رتشا هد زازملا نب ءرعلا 3 ولءاىلاءث هللا وهل عقو ىرتشاو اهلمش

 ناكلاه مقدم وقاطأنا ولف لكوماللا نأ وهلة ىلا رشا لاه نااهارتشاو سهذو

 3 و ها قدصرال ب.عءا.مبش د وأدك ااهنا وقد_صي.ءاهبت دوم وةعاف نائل

 نأ ةلاكولا لوأرهأا ن :عانمد_قةو هأ هدربدئربو لو ةلل.ك ولا توك سر ”اظنلاوءامُمالا

 ندم-يف ةرهلا ب حاص وت وكساا لخدبااءك- و ول وءقلا وباععالان م اهاعلداما منكر

 عرفنأ ىل حول, ىذلا وهف كلاما ىلا ةئاضالابن «هتتمةب راخلا نأ ورك ذاك ىزازيلا ةرامع
 ف ع م نعال .ةأانعب مهلا نعإ 0 اني قر د : واضي اةئمعملا في رارعلا

 ود قف نوكيالالاو تكسفهوقبد زازجأا فهد. .ةةومعأ ل كولا لاقذهةلوقب م 1 اذا ناك

 ”ةكرش نءالة'ةمأ احرتادلا ىفةيز زعااةرامعر حصددقوتاق لمأتت نأ كامو دل اهكالذ

 اد_هاهرخ ىف لاف مال غو معنر ومأملا لةيلوهلوقب تك سفةب زازعلا ل وةلديأ و ثومعلا

 ىعممت لمان ىرخأ هداو ركل لا قنأه:هدافةساسع رو ةف.دىفأ نءنسملا هب اورداك

 روك د-11ل هدفت ىله تكمن اهنا لومتاانعب رمت انعب و توكسلا نيب قرش وهلوق

 ةي زازيلاا فا هنافانا ةلاكولا حصن إل تكسنا هناالروءأءال ىمهأح رصناوةي زارا ف
 هل ىرتشملا ناك هسة ناد كش هنانح رمدو اريضا> ناك و لامأ (هتيمغد لع هلوق) رهاظوهو

 ثيحهلوق) حج هارب رغتهمقنال هاعربغب كلذ هل سذاو لكوملا ةرمض#هسفن لزعق نأ هلثال
 اهفدد]وق) قسم حاكنااوءارسشلا,لمك وتل نيب قرغغالةراشاو مكعال ىلءاعث (اهلاهكت نكي مل
 دعا هناث مدح نص الارب ,رخاىلاىد وذ هال سلوا رمش ومالا ىأة سيئا" هلع ( درغلل

 نأ ةراملا لاس اء _هىف لصالاو لكو ما نمرضعكالا هكلعالو هسه: لز ار ءهمقتال وهساع
 ولام ىوذااامأىدصقلا لزعاانادذ هررغلل امنه فالك متر طع ! ١

 ةةعمهجورب نأ هاك وولف راملاهل وثق ه-ءاع واقاطم خدف لك وأ 'ةفلاةعكلذناك

 نمةملع طا _مريغم دةع ىذا افاج و زك ءالاح و نم )+ هنالامن هذال ازءهسفن كو ءدةذاهدوزتف
 3 هنرتشي تأدملا نص وذاكا هنافءا مثلا فالةعامنعك الز ازعن ,وكمفه.ةفا اخت وهذ ةلكوملا ليف

 هل زرعءمدعو ةلاكولا هامل همت ىلط م5 ع "اا اله-ةئاءاو اذاالا ةفااضا لسة لذ ىوتشادقو 1

 ضورعلاب ىرتسْاناب ىأ (دوقتلا ريف دلوق) افلام نكي ثيحهوق ىلع عبيرفت ||

 دوة:ااريغب وأن ملا نمدل ىوءام فالي ءارتشاولىّت-هب دوما ارش: لذا هنمةفاال امدعل ||



 نا

 ةلاكولا تت لخادلا ناله سه تت ىل> ا درع لم كولا هءفاىذلا حاك:لاثالىلي زلاةرامعو

 ىلخادلاءارشاابةلاك ولا فو ل زعن اف ه سنن ىلا هتفاضان اغلا تاكذ لك وألا ىلا فاضمحاك:

 ّق قرش ءدالذا هنا ةلا ن وكيال هيأ ئدلك-هلكوملاىلا ةفاضالا دءةمءسغ قاطمءا اهازكا ْ

 اى كدا ةناوءنوحح.ذ تدك ةفصىأ ىلع تا ذل لوانةءفهءافص نودهناذالا قاطملا

 نمحاك.ذل!ناهلصاحتلق ه١ هلئمناك هردقو نثلا سب ىف سم االا مالك ىذت ةمااخول
 واو لكو مال نوك هنأف ءارمشأا ف الد ةفاضالارالا ل قةدقتالو لكولاىلا فاض: ىتاادوةعلا

 ني واذ_هنيبقرفااامز .ةنافىناولا ةرا دعو (لوذأ) سما لعام هسف:ىلال كولا هفاضأ

 ل مكولا هيف ىذلا حاك. :ل|ناوهائاقاهجوزتي نا هلزاج ث مح اهنمعب ةأىماعب وزتن هاكواذا ام

 لس ءكولاىلا فمضأ اَذ- هو ره » الا ىلا فمضأ ىذلا جاك ذلاهب مومأملان ال هيرع أ ىذلاريغ

 الو لق اوكهد ىلا ةئاضال ادءةمريغعا مشأاىاطمر وءاملافانةاةسمىفامأو هل اع ناك

 ىذلا عسسلا اضي أ يفر دعا ثاعأ عوذمم*اريشاا قاطمرومأملا انئاث_سمفو هلوقن اىنذع
 (لوقأ)ى متنا“ رشا قاطعا صاادهن وكي فلك ةازهىلرث_ثالاق هناف هه ٠ الاىلا فمضأ

 0 راان(لكوملاريغهلوق) عجاريلفمهريغوةس وقعماا ىئاوذاوىلد زلاوةياهناا ىف هلثمو

 3 وما رمعلاه وأذ ايام ل 0 ولاز ودع هنال لاح وأ هنص:انثتس ا بدنا و ةصص2ئدا

 نم دم هلا لكواذااعزارتسالل لكوملارعغبان د.قاعاو ملا ىفلاف عضو ناك- /لك وملاو

 4 رسصةملام يه اال وكم ال هناق ىرتش اهمال وهند هلهتا رمشنذمعأ ا لكو وأهال وهز هدأ هر رك راشد

 هون "اكو ها أساسا هقمعب ىن'ا رمشب لامك ودنأ عد ع ١ اللا ههيقدي رتيشد نأىل ومال هن

 9 وعشملا مع ءاو لعاقلا 1 مسسال لك وم ا ظةللام>-ازامع ايزي ر ودأان هوز ذاع الا

 نيه مءارسشب هاكوولو لود وألك وملاو لك وملا رى-غلوة. نأ ىلوالا ناك ذهس.ءام ىذعالو

 هر . شي اللوق )ةفاضالا وألعا م١أب وأةراثالاءاما نيمعتلا نا نيكسمدافأ ولع "الا سة ريع

 ارمضا- لكوم ا ناكول تسب اتلكوملاو هد زءكلمالوهوه س:لز ءهفنال (هسفنا

 ' مع نملزعلا هلساو لكوم اةريضه هسفنلز هنأ هل ناله ناك سةذلدب رشي هنا حومدو

 ةيانهلاك امهريغ و ىلد رو قع دوقعلا رثاسك هيحاصلءن ودي ره ك0 الؤ دّوع مف هنال هلع

 ا مممةدد مبا ال صدعتلاك ولا با, ىفلز.ءلايملهلا نام ميل ءدر وأو جملا وثاءءلا ةدامنو

 ةلاسرلا غلا ول اوسرلا لاسر ا|متءو همل اهل ودووب ات تصهااثءرامم و هء-اصرودح

 د:ءةربغو ناك لدء د -اورابخا وأ عام الانيادعرم_غنينلا وأ ل دع _او رامخا اهئمو

 مف ىف رخاالا لع طارتسشاو عع ادماا ىناعستا ريتعملا ةماعىفامم ح رصدتو دهعو فس هور

 لكوملا نءرضعبالا هس: لزعل كولا ءالعالن أ ى ذمتي الاهم متاقاا دقعلا نيدقا هتملادأ

 عضو لم<نأالا مهالار رب رغما م م الف تاسالا ٍَ "اس2 مزلةبنالدحا وبنسء[ د ١نال

 الصأ بتكللا تارامع نم مره اطريسغهنكللاضيأ لز ءلايلغلا ب ايسأ رئاسء 2 1 ىلع "هلعسملا

 ىرتش3 نأ رخآ لح رهلكو نادىأ(ىل والاب رخ رحا لك وأال دهلوق)د وعسأا وبأ» :افأهداز ذاق

 الفهسفئاءارمشلا كل ءملاذا هنال فائلانودل والا لكوماثاك 0 هنمعيئذلا اذ_هه

 هك:



 #7 3 1 0-22 م دي يح رو دع 0 ا ا < 5

 ير تا 2 و ضخ مسارب روع دو 4 در < رج رو حا تت ديوس هو ا كيج 2 ا ا 2 2
 22و تح خس ل سحال < ريوشت يعل ول 1 يا رج يي 7 مو ع وك خبر 5 ف 75

---> 

 ب ل ا

 0 ا 0 ا اح يي يسع 8 دع

 نو و 0 ما ا ا ا اول ا

0 

 ع
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 || اذاكراصوارمخمدازو روءأمل ا لعذ هنال مهردين ورمنعأ ا همزاب اىهرزوو (ا.وااف الخ هلوق)

 ىااوهو ىوجلا لاق ىاد َز َر د !هىلدب هءقةداب ْرلا نال هباد مشت سأ ام ف الع هءاعدتازلا

 هع 2 الراس دفا انوع امفمهردفاان عم ..ساانهلكو ةراجالا نمزو ام باي .ر كذا

 داو لكني دعاه يىرتش اف ةئاسع د عنده نابم-ةناكتارعقلا نمىأ (نوزو ءريغك

 وهذلكوأا لن 5 لع طلاس ءريغم دة ع ىذا فاح وز ءالاح و سه د ءدح هنال انمذالزعوسسفن

 وى رت-ثتادقوه رتشين أه ملا ضوفامنا هناف 0 لاف الدعا ىمذالز ارءن وكمف هيف فاانغ

 ءارسشلاف نيعملا فصن ىرتشاولو ىو هلا هن داح ى هواع ه ريصرأ /ىناالا رادشتسالاب لمكو د

 ةيادلاو ةمالأت 0 يدل ع هصم قف ور رض هضرعت ام لك اذكو عاجلا, لك ولا م نا كلذ

 عاق هدامع عما هاكواذاامفالؤعا دهوبوثاار
 مامالا د ءزو هلاناوا عم ا

 ( ىركشافق بءع هدمقشل :قالوررمض ةضدعمت :ىف سدأ ْئدا رمل هاكوناوالوأ ًاهنم قابلا عابءا وس
 ىأ(حاكسناان ل 1ك ولا فالخي هلوق) ها قاءلاءا رش ىلع هموزل هةويالو لكوملا مزاي هفصأ
 || ققرفلا ههلوق) ح م هسوملهب ررخ دال فةدصاال وددعن أ ععضو ب تالا وة:.همحاكلي

 ىدكىاولا فر وكس ذمةخ.«محاكدأبل كواا نيب ونيع٠ءارمثد لد ك ونلانيبكأ(ىلا ولا
 لكوملاىلا فاضمحاك د ةلاك ولا تدق لخادلا حاكر انا لاح و هاب أجاد لاورك دوزردلا
 || دح ا لك-ا ةفاضال ار .ةمره_غقاطم هنافءارمشلا ف الذ هسة: ىلا هفاضأو فااخا ذا لزم

 يي 7 س7

 || فصأو لاطرا# م ”هلءاقلا نالةرشكما | ةدان لابد #ق (هقعض ىرتشاف هإوق) ها طبخلا

 ٍإ || ناس ١ ةياعع رع ةدأب لا لو دعى ةدت؛ الذ نيزولا نمي ىل->دتا مال م الل مزال طر

 مهردب هذ 0 ثان |( :.؟ةدان ا نلاب سمايل: رمش ار مل تلو تا طاف تان
 هوص ١

 ملم -هردبةرشءهيعابي

 اهوانال (مهرد مد ْ ريصو رينان لان عامقم هاردلابمرمأ تانن ملا سدح فل .-ا ىمهناقامس(لوقأو) هأ لما ملف

 دوما هنا| داو ةموي "| تورشعلا ىواسيام ىرتسْا ناب (كلذىوايالامىرمشولو دلوق) ريشا لوا ةاطماءلاذع
 1 نيوأا لو ا.:سهال نال الوؤومهثارمشكرم ىلا فالخدال لءكولل عقو زيمهر دياه_هردهنم

 || لوق) رمش ىلا فلا هال (اءاجج ا ليكولل عقر هلوق) طع ًالادو هقسل هل لوزهما ذخو

 ا هنموقلاا مدعو ءمدع :و 6 ولاءاقما هسان "لطوخو ىه < ةالاله وأ و و هناالا ةماانإ لت

 8 | .مأافااغ ناك دوق ءلاريسغب وأ نقلا نمهل ىعءام و الخ مارت_ماولّت- هيرومأ ارمني ماذا
 || نهائى تءارش لوك ودلال هوى والاف« لكوم ا مل_ءىلع هق ةو:ءالفاشعذالز ءلزءئمف
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 «رمشسع همم لكحواا

 كةابق ة هرذ نم كاطراب

 لد .كحواار» دثازلا
 كالدى :واسدالام ٍ

 ىئ رموأو 1 هلوق) برا ةدلادواهملاو ل 14 1 نوزو المو( لون )اعاد دوما لل لك .ااق ةثاملا ىواسد

 ءارسشن هاكوولو ا هاكوت اك ةفاضالاب وأ لعلا مسا وأ ةراشالا سءأد ءاناماه هئمعو ى 9 (هنعنئثءارمشن هاكوولو
 ثرزوم أ لعد ماو قلك اقنع نم حرخ متةلاكولا ل. كولا هوا ىب جم نكادمعلا اذ_هه4ىرت ثدنأ

 اهد وْ ادا م ا نال هالاو«ةءدنهاا ىفملكومالوهفذن ملا كلذ لئمدبعلا ىرتشا غهسةنأهب رك شن هنأ هس

 1 1 : 9 ْ ىك2ا|ىنامأ ىدمقلالزعا|ىفاد_هر رغللا عند هس. ىفال هلك ومد مذ «سفت لز هذ لك ولا

 6 : 4س ١ لزءدةناهدو ركن ةةمعمدص وزب نا هأك ووأف هءلءواةلطم حد! لكوملا ةقاادءكلذنأك ولك
 ىلا ولا ََق . : 2 ١

 ريغك اعاجحا لمك ولأ عقو

 لبكولا فالخم (هذ.. 00 .

- لك ولا
 ىف ءا 

لعال هن يقاوم
 ءإ رشك

 هسودأ

 هدد 1 3 لام تا

 ا ل .كولا لكوملا م داخوإو « هن الد اااناصص أ دنءلكوملا مزل ةموصالا ليقهقاىرتشا نا فوقوم

 ا دعب قاب ا كولا نامت ل ء؟ولا ىدادأا مزلاو قاد هلال ءكولاىرتث يت أل مق ىضاقا ا ىلا

 4 تسود اذه

 0 ند 31 0

 ا
 ْن

 ل ولا م رسدو ار رضاح

 هل هرارك# 0 راصةسفر

 ةيزاز 4بور] ا ا

 هم ه/



 ان

 | لسرملا ماقوأ هضمق لق ساجللا نعملا لسرملا ماهذا د_ةباسغاو دقهلا سدي آل لامملا نس ار
 ىأ (دقملا ةلاس ءرلا نال هلوق) دقاعلا لوالا (هلسرمةقراقملب هلوق) د هداف كاذك

 لسر ااوهدتاعلا نوكمق لس را ىلا ل32 لوسرلامالكو(ض: لال دلوق) دقعا | ق اصح

 نييدقعلا ةمرح كال ذ ىلع بارا و قمع زروال دقاعلا ض.ةري-غلوسرلا ضةنوك.أ

 هأوق) ط حالا, ولو فرمصلا ىف ل تححوب نأ صاخنلاف ضو هاا نع هواذترخ ”الاولوسر
 أدم و(لوقأ) لوسرلا هلم .ملوق هل + اهذ_هميدة:ىلرالا (امميليكولاة صد ةةسساو
 َح رص دقذا ريزعب سداادهنا مَع 2 و*همقلك و ولكوملا» رمثا نامت امينمالكت !ةداغةسسالا

 فرمصدلا مصبال ةرهوملا فام اف الخ ن وكمالاس رالاة دفنا ولاول هن معأ رردلا نهب

 ق.قح :رهوملا ىفامنالعاو دقعااةلاحن أف رعفمام_هوىل سرحان قاع” قواانالةلاسرلا

 (مدهردبم طلاطراةرمشءءارمشب هاكر دوق ) دّقعلا ساكت ىفارضاح لسرملا نكد لا ذا لوا ١
 ةرعش ء:ىوره ب ول'ا رم هاكوولةاعاسملا لكوملا ىلع شرة قيال ىعقل ىف هنال نوزوملاب اس.
 ا.مئتمدصاو ىه ١ الا مزار الةريثءام_مممدساو لك ىوا اسم ةرمشع نيد ور نيد وف هل ىرتشا

 معلا قال :رزاانالا فرعيالذال وهلا. ممءدحاو لك ننال عج رمااناكما مدعاه دنع

 أك انه, كانوكريد_ة:ىلءامأو رح ىلد رز هد ارحا ىلعن ٌمااسسةءؤر دةمثوزوههنال

 ةس رد نع طقاسمل لقا يةعضو لاطرأ ةريشعلا نيب تواغتلا نا ا. قرشا ميعصأا ريغ فوه :

 نييرود::تواذةلاناق ب وما ف الذ ضو رةلاوهو دحاو س:نماناك اذاراتعالا

 :لعسملاوه:سدب ونءارشه أولو ةباندلاىفاك ةقدو ةعنرواضرعوالوطوةدامءدارأا ||
 زيد ولا فاذك ا,مءعبةطتس ءارمش: هرمأولا كو ةرمشع نه هدد ب وما كلدومزلااهلاع ْ

 || ةيمستلاو ةراشال نيب عجبي ملكوملان'لئاسملا ءذهق لصالاو ةيددهلافلاق ه ىردركملل |
 هملاراشا ا لا <نياه اجانوكي نااماق ىعتللا سند فالخهملاراثملاوهثا مشد لكد م نعَف ٠ْ

 قاعمس لوالا هيالثلا قفاه هم زيملاع وأ هيحاص ملعبامهدح أهي ال وني اعاناك وأامهرسأوأ

 ةراشالا ثالدمل راش !هقتعدارلا فو امها أ نءوأاه- ععررغلا عفدا مسا ةلاكولا |

 201 ران ملا + نمهيلاراثا نك تاوروغاعئموغن هةِسّمْأ| نم فد رعتلا ىف غلبأ ٍْ

 هريغا لاك «هاضرريغنمنُغلا هماع رقد تانل» 3 ولاب ر مذه.٠تاك اذاالاهملا راش قاعمت

 ىرخ_كاف ل“ ل ولاىلا س 'ك ءلا عقدو مه اردلا فلالا نم هك 1| اذ_هفاعتب راح لرتها |

 ةةماقرا ساةفاأوأر اشرد فا أ هس اذاق سنك. اا ىلا رطقن مرره!« مرد فاد راح

 اناكو أ الهاحاه_هدحأ ناكوأ سيكللا اع نياهاجاناك اذا سم الا ىلءزئاجءارمثل اق م_هرد
 مثيل عو سدك-ااىئامىلا لءكولارظنول كا ذكو هنيه همحاصنا لهنالداو لك ناالانيملاع ْ

 كلدك و ىعهلاتةاهتاهد وو لاحةلاكولا نال كو مال* ارسل اثأك مهرد فاانذد راح ىرتشا

 اذااذكو لك وما ىلءدفانءارما اف مهرد فاادذد دراجى رت اف هام سو فا سدك.ا!ىفتاكول |

 اذاف هبرهأ 6 هل ىرك_ثاف سك١١ اذه ىفىذإا لاس! تد ه دقنم_هردفاانتد راح ىثرعشا لاف

 ْ س.كحاااذ_هىفىذاا ”هلغم_هردفااةي راف ثلا 5 ”هلغم_هرد فا أ سدكما| ىف

 ظ فذكر » الا ىلءزئاج ا رم ئاافلامملا تنبه م هرد فاس دك افا ذاق ديرما هل ىرتشاف

 ' 0 .1 ١



 4 207 ا 7 ا رح عيوع يح صلو

 عد رثال ث م> مهوب ل“ هنالة غلاما أ (ا.هدولو هلوق) هيندفاةراسنْا ا ىفهماع ىشمام ١

 <. -ضمقتام ىلع هان دقفرهاط رطظن لا نكي مث هل وةفو تاق ها هشبل بقل ال ْ ظ

 كلا اسر أانالفن الوةيناهتروص (فرمدلاىأ هلوق) هضرغ ثري فدك: هنرابع
 لسرملا ماها ذاق فرمهاا د سةدالل دما ضيق لب ةلوسرلا ماهو ل, ةذراشيدلا !دهد1 فرص ||

 ض.ةل.ةلوسرلا هذواذكب اذكى لا هنملبةءاكيلا ىناسرأ ان الفنا لود نأهتدوص أ

 عربه

 ناك ناو هضم صدق ليك ولاوهودقاعلا ض.قدقعلابوتسملاو_ف:هملا لاق هملاقوةالا
 هلوق) «ميغوزتك.لاعبترمصتخلا ف«قلطأ اذاو هملعروعخنا دبعلاو ىصااكق وةلسا هيقاعتتال
 راسوفاكلاو ةءادهاا ب-اصالاه انك روك ذملا لمالا ىلععب رت (دقعلا لطف
 هلوق) مثم دقاعلا وهو هسا .كولا ةقرافم يأ (هيحاصةقرافع دإوق) رود ني رخأتملا
 لوءق الدلوق) هءلاللاىلا للا سأر عفدياصخشل سلا ب رلكوب نان( مالسالا ل -اندارملاو

 قبلا اس أر ض,ةاذا لدكولانالل_.لا لامس أرد ضي نمهماا للا لكو نان (لسلا
 هلامزاسالا خص ْناَر وعال وهذءقىفلك ودق وه:6لاملاسأر وعس هوا وهممد ف همك ملا

 بدقه سفةااادقاعل.كولا ناك ل.كوّاا لطداذاونيعلا عب ىناك همغا نما نوكب نا طرسشب
 هأ اَض رقناك هنم كماله و ىلءىم الا ىلا هلسأ اذا وهل لواعلا م١ سأر رو هممذ فهل ملا

 :رهوملا نعرصلا ىف: (زوجال هنالدإوق) همقل_لا عقديهما|ل_ساا لمك ور وج مأ

 مل-باالويقنودمالءالال.ك وتلاهداضوةيا دولا ةرامعول_سلا هلل ةد هاكو نانا ترامعو
 كر اهصوإو ||| ل-١!لويقنانرضرتعاو ةيانعلا ف لاق اذه ىلعمهرغو حارمثلا ت درا دقو ىلمرلا لاك
 هنالم . ل طررو نابوضاَقَدالا ئءةر وك دالاةدعاةال اا ةد لك ول اهك.اعن ا ب اولاف لكوملا كاع د
 1 سال نأز وجمالا هب بلاطمل .كسصولا و وأاةمدؤف ب ملا وةلاحمالز, "ا ءارم لاب لك "1

 "5 نا و دفا ورب || باو نيدا ريالا نءباحأو همقل_ساا ماسك ب اا طم لمك 4 و هماال .سءاللاملان وكي
 كوسرلاو را السلا انك هيا وو قاعنن بناات ن وكن ولع باو ىردءىق ع ولاق م ىلمرلا امهدر
 مل 1 نا ذوعت 5 اد_ه 38 لك وهال لة ع لك وا وأءادتبا لك ومال تدشب له كمل اىفءوررقاك ءانلعلا فاما

 0010 د وقعلادااطا.:-ااةلطم عما ا هيف س امقل ااهقزا واامدع بح واق ةمثل ا ىف الثخالا

 ةمقرأ مري 0 تبزلاثوةدزلا عم هل سم قةفاك ا رلاف مهوملامالاو | رلاىرجتاها رع ةدسافلا

 هنال وه نهدنع ضدقلا ليقهيقلساا ع نم ه..قالعملا مسالا نملمكوتلاز ١ و>م دوق

 لل .وظو هءؤد مدع هبال لك ومالءاد هن ومب لتاقلادنعهلا_ةحالو لك وهال لمك ولا نهلة

 لاّتملا لما مسثلا لاف ها مهوتتلا وةهمشلا تدثيان رلاواب راب ومدسافلا ولاد الا

 ءاجرلا ه_.ةفاةذادكنوكي لاو هلوقلاك ثمحائامز منح ضد همقعنو هتدئاحف

 هضيق ل ةهيف ل سملل عب ىو هلال لا فرط نم ليك لاف للك كلاول للاب رفرط نم
 كلا توشلوقا امعراسش لا يدع لمس اوهر رقدأا | دهن مدام _سملا نوكي نأن كمي مأ

 رمه-هئانامالسالاب لك وذا هصصلك_ثدلاتس الل وةلاو هو لياسة م ىلعذ اءا د |لكومال

 (4-لاودلوق) فرصا دسفه سام نملسرألا ماهو أه ئانو أ لسرحلا ىلا لدول عف دلل. ةهيأا
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 طق لم قو لكوا ا ىبععسربو ل» ءكولا ىلءرحالا ل ةفودملا تدم امس -ناف اهات طرمش

 سدا اننومضم هنال نما ن هوهدعل نم لقانا ويف ىأ (ندركىنائا ادعو هلوق) كوم انع

 نُمااناك ولت نما نهو هدعق نم لقالادّءل مفه:معن نهرلاوهو نكيلنأدهب'اقيتسالا
 0 هنال هنوق عج نوي ر فز دذعو هلكو ءىلء ل ضل كلذ لمكولا عج رهخمدْن مرثأك |

 رفزد:ءفردعةسج اهةلاوةريثعنمااناكناو فالث>االذ هتمةلابوا. سمنمأاناك ناف
 ناو ةرمذع نمضي زيقأس ءااد.ةهعو ةسو ل 11 ولا ىلءلكو ا عج ربنك-١ رشع ة سجس نع:

 ند رلانال_مءوىادنءاذكو لك ولان نمش اللا لطا دؤ ةرمشء نمل رفزد لهو سك ناك

 لاك نبا رمثءة.خوهو 'نملانان وهذ«نوكيد-ك6 دعو نيدلا وهنوق نم لقالاب نع :؛

 رثك أوألثأن ثلا طوقسوهوام هدنعع لا ناسمانومذ”نوكي عملات الصاخلاو« |
 ناد وْنْملا نم و هتمةنمل الان ومدهوهو اع .ولىلأ عنه رلا نا. عدوَةمقلا ن< 1

 ردص ل ءسْمَدلا قانو تغايام ةغاانا م3 وأ ةمقلا واما مول لانو *وهورذز د:ءبصغلا :

 اموأ وردات حاسراتا وفم وتل وئائها اور ني-راشل | ٌضعب ورع ءودعُز ررمسأ | ْ

 لاق ىنءعلا لاق (ملا فنصللا دعا هلوق) قالا فالح االاض را هفةهااك

 فراصلكوملا ن"اكرهدبارماسناك اذاام أد معلا سام نعابئ ام لكوملاناك اذا اذهةياهنلا ف 3 ١
 لدكولا ناف لك. اَذهح راشلا لاه هدازره او ىلا ءازعو لدكو لا ةقراسةمرهت تالف سفن

 بنان لءك ولا ناف لكدشمب سدلاذ_هتاق رض علو اد ةعلا لك وملارمض- عسبلا ف ليدصأ || أ
 ارمذاح لكوملاناك !ذاام مالك مظاناو فكما لاه بنانااريتءيالف لصالا رمض>اذاف هع

 هرم غو لكوااروذ-نيب قرلامدعنمهانمدقامرك ذزاد_هبهر<ىنانخش لاه ا.ئاعوأ |
 || المص ا هلوقىنف ها الطمع ىو وقل المص لك ولان وكل ف.عضتناهنلا فامو أ
 انالخ هلوق) ةياثلاةلوقلا فهما أبو لمأتهفعبئانل.كولات انىن.هلالوقادرؤخلا |
 هارعو راضاارردف هلع ىثءوىؤطة_سما نع القنىدادلا وىأ (كل«نياو ىف علل"

 ليك ولا نانةيانعلا بحاصو ىاي لا هلك_ثنساو هدازر_هاو> مامالا ىلاةناهثاا ب>اسص ١

 راسو طوسملا قالطاو ىتاي زلالاهورضعلوأ دّةعاا لكوملارم- عبدملا باق لمسمأأ"
 هءاءىئمامأش نما اذهو ارمضاحناك ولو الم اريدعتال لكوملا ةقرا منا ىلع ءادب كلا
 الذ ل..مالا رض اذاق بنان لمكولا نانلاك_.دالا نءىمعلا باجأ نك. ردلام اب كلا :
 ذةةحو قو ةلساىف ل.صأ د ّةعلا لصأ ىف بئان لم كولا نانىوبلا هيةهت و 5 بنا ارم“ ك ا

 ل وقد _بهاوش . و دام علا با وس ا رتب مكعب و للك وما مد راج اال

 قادم امالهقوة- ودعا |نع ءىبنجأ لك وأاذان «نملا ع نعلك وملا عمم كرت مالو فةسدملا آ

 ىبابلا عمدراو هناةيدعسلا ىئاوطساىف ر 1 دوعسلاوب أهدافا اذك اندامىلعد فاعلا ل

 جرا لإ 7 ذامزا تاعدب و لما“ هاا كءاعو لاهو ىبأي زلا ةرامع لق لاكدذالا اذ_هىف ٍْ

 همدقأم لأ نءلاكثالا قرع عطقيىذلا و 0 ةودلا هللا و (لوقأ) هلة غف قيعلاىأ |

 ولدقاعلا ال ن علا ذخ [ ىلع ةدهعلا نا دق#ملا نأ نمهصم ىف ف:بصملاو ةرهوطسانعحراشلا|
 وهو هنريذعةريسعال هنا نمرخ "الا لولا ىلع ني «ىئيعلاهرك ذامو لو واقالا حد أ ىفارمضد- ||

 | ىانمام
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 عسباسسلا نمنياوصفلا عما ىف لاه عاضر 'لكوملا ى-ىف لجان ىلج ومني هارتشا نافالاح
 كء_ذقأانافنالفاثب وت تهبلاة:سهآلا فا ىت-هن ضمة: لول لاكولا ظن ني مرمشلاو
 ىل ىذلا لاملا نو تسب نا ىلءهح .ثنألاعولو ىرتشملا ىلع عجريالو ع واط“ ”هوهفهن :ع ذيع

 سا :اعئاضرود نع عام *(ةه ودع عف 5 داع هاكو ءىلع ل٠ ءكولا عج روز )ىلىرك_كما

 سافافاهكريقاذا هاما أنا ىلءامبا كالهلامز 1 نما لدتف ىحم ن ة!اهعايفأهعمدب هو رهأ

 ىأ(دةلب لم كك ولاءارتشاولود]وق لوق) ىوجح حتا تاما قدام دع الة ىرك ثلا

 ةمااطملا هإ لوق) رع ل هياط كوال سل ئاضأ لك وااو -ىف لح لج و وع وأن لاح ند

 5 6 ل ىغودإ وق ردقعلا ه راع عقواانربعلا نا لصا أف (الأح هب

 امأةد-او لج ىأ(نغلا لك هلوق) ل .تحرالعئابلا بهوىأ (ه.هوولو هلوق) ليكولا|
 0 الا ىلع ليك ولا عج ريال رخ< الا ف هناا 4بهو من هنت هل يهوول

 لدكإ ولا عجربلةمقا: ءااةنامسيللا م 3 هَ يل ولو رهأاىف لاق ةمهىلاثاا و ط-لوالانال

 م ٠ الا لعل كولا ىأ ) عحدهلوق) ة - هةمنام ااو ط-ىلوالان ال ىرخالاءالارخ" الا ىلع ا

 ىأ(طح هلق ىل ءالانال ىأ( هنالدلوق) انة ماى رخالاةثاه هللا ىأ (فاب :اانهلوق)

 هاك ةيهال طسنُمأا شعب هنا 2 و.ءااى فم أم ىلع ةءاوص" لا 5 و ةيهةمأ ماو

 !:هدلكو «ىلعهنعج ريق قاسماان عملا قد ضهملا طحقو عممماا ل_صابقتتلي طاسا نال

 لءكوالت :ًدتيهة هلع اذان هولا هيل هةمق نكالب اه راصلاطدس لكدأ !ةمهىلهجولو
 ل_.ةاهنأ رث أو أ يتهدد ءأبا همه وأ هأك هس ل وعمال نمل لك وم ا ىلع عج رمتاإ

 عسا كله هلوق ) طقفاهردةب لكوملا ىلع عج ريفةأ دةيءةريخالا ةمهلا تناك واط رخال
 نمل كلهن لكوم اه دقن ىرخشا ناو سه الا لام نذ دن نمااكالدهولو (هسيدح ل ءقهدي نم

 ممل رولا عفد ل رةئاانا فو# لك ولا لامع 0 5 راد 10

 ثء ةرمدقم ها ردلاا دف عن ءااىلا م_هاردلا جداد ارق نمل دبل اب ومهرد فلانا دم

 لوقت فك د.عااهةساطن لك وأاءاح ونُمْلا ه-:مبأط و عدام داملاءاخ هلزخمىف دمعلا كد وأإ

 امله مهاردلاوديعلاو عنابلا ىلا هعفديو مهردفلا لكوملان ه لد هسورانإ اولاه

 قكلهودمعلا ىرتشا هنأدومثا|ةداهعشا لعاذا اذهثءالاوبأ همقفلا لاق ةديف ةنامالا ىلع

 طقس لودلوق) ىىوتناهسفننعناعضلا نأ :ىفقد_تت نافهاوقبالا كالذل_هيرلاذاامأ هدي هدب
 مر ولانالىأ (هديك هدينالهلوق) هععن ماا طقس لو ىلوالا نأك (نْعلا

 هدنع دمعت, .هذول هنال كالهلا دق مسيسد هكسرا اكد هضد قياذدأه لكوملا

 ءاشنا لكو امتي نك ا ءيئاهابا ةءال ف اصوالاو فصو هنالنعا ان«: َىء *؛طقسم هسملدس لإ ه)

 عملا سوحاذا عئامااو عئابلادب فك » (عسكو هن هأوق )هى رءاشناو نما لكبهذخأ
 وأه-فةعمهنوقتواسقءا وسلك واعوج رالوازهار تحهز هك المع طقس نؤلا«اةمةسال

 واوةرحالاب لكوملا ن 1 م كولا ّض ا واوانواسفت

| 

 (عبتويو 1 0
 اع

 . / مم 8

 تاو



 -- سب->) ليكوال/و
 نء) لءكولا 0

 كوالا(الو أ هلام

 رمل احس نا لذ لكوملا ىلا هللسو نع ار )

 نك

 ةدهعل اموزلل_هأنمالقاعا.لدك ولا مادام هءلعدرب هنافىأ (ع_.اال.كولااذكو هلوق) |
 ا.صوىذاقلا بصي سهام ىلءو لكوملا ل هذ نكي ناو همصووأ هثراو ىلءو مدت :امرخ آ ىلا ٍ

 هاكومىلا هل سلا ذا بهل ل ءكولاد باتا نتا لة هفىأ (طااذهوهلوق) هءاعدرب و

 ىأ(عنتماهلوق) لك ولا أ (هاسولذ دوق ( ىو ذي ب ف عسربأا مادامنئاملا لوق عمه.لا ةاحالو

 ةمةرةطاوديلاطد اه-.قنال ولك 0 (ميا استلانةلاك ول «اتن الهلوق) هدم ل٠ 1 ولا ىلع :

 ليقءريسغو عسيفشلاك ىوع ,ىرتشملا ىف ىدن نا مص ناك اذهاو هنذانالا هته نكشر الفا

 ها اعابا ةلاه الا العال ن ندا ضيقاذا ل .كولانياو دفلا عماج فو: هبال لكوملاىلا مي اسداا 1

 داتا هسعابق هعاممع..دبهلكو ول هنال برعايه حلا ف لاه (اذءانعاملوق) خم
 قاساضرريغب لكوملا نم نئلادرتس 1

 لكوملا ىلا نما عفدولو ىرتشملا ىلا عسبملالسولدكأإ اًوإطم ءهلوق) ةينقل اىفاذك ع رمل.

 جملا ن نءءانمدقاماعترا.ء(ةنقد|وق) هاضوريغب همن ٌماادركسولكوا انذ اريغي سفن 1 ْ

 ةاعكأ (ر.كوالدهلوق) |
 ةعجارتناك اا قوةلانال عرب ءسداف ا م يا (هلام نءلدكولا ْ
 نءالهعفدوأال ءأ هعفدي ل ىأ(الوأ هأوق ( هلام ٠ نمهعفدياءضار وكب ةلكوأ اداءدقو هلا ْ

 أ دع تمت رهوتياجد عضل مدت ةيواولا ب والو وتيذاهتس(فدالا ارق) م

لها رشا ىذلا ىأ(ع سلا س :- ]وق لوق) 'ار
 ' هعفدنغ:هلوق) لكوما

 ' دكا هداهنكو لعد رجلا ة داو عمت رسل هنا سل ا.دافاف« الف نما

 نُمأا فانا ة>اولاذ_هاو ة كيو مكستلدام ماه تدّةهلا هنالو ىلو الانس هلال ةالصأ عفدي : ع.دما

 تيا دكر عج ريثأ هلهسةئلامنمةءسصولا 15: اذا دولا ةناكئا اناصو فود ناقاادت ا

 سك ولاةدالخلا فو« ىوتقلاهءاعونك_:لوأد.ءاةم دولا تناك ءاوسىأ لاح لك ىلع|

 ولو زاجاهريغ عئايلا دقن مث ىع"الا ىلا لسام دع: مهارالا ىذذأ مث هبرهاام ىرتشا اذا ءارمشلان

 ْ قو و ىدعتالءريناند لكوملل نمكو لدك والءارمذلاق لكوملارمئاندد# ماهم غرمان دير ثا

 هسقن لام نم لا مل با لوتس ءنئااذد ا نكيملاذا*ارمشاانل- كولاَد .'امللا '

 لب كولا ىداول ةرئادا ةلاغك ن ءركا!ىوه هسفن لامن مندا *اداب بااطدال عسمملا,ل كولاو
 نك هأ لكرل لمركز ملال هيذكو لكوملا هقدصو هلام مندا عقدءارمشلاب

 لدحر ة مالا ةراي ,ءو» عو>رلامدءىلوالا_ذ هيذكو]هنالةو س هأ لكوملا قددصت ىلمرلا لاك

 تيضقرو أما لاسةةهماعهلى جا فاالا يأاطأ | ىذقين اذا رنوب دما عاق ل را فاا هءلع

 ظ نبالاءاضآد روءا!نالرع" الا ىلع رااح رمال نيا نعام يدوم الاهقد هو

 ءارعشب لدك ولك ص" الا ىلءرو أملا عجب و ههمدىامهلل سب ل اداه هةمذىفامءارعش لو . حسو 1

 : لمكولا عجربال عاب !اهءذكو لكوملا هق دصو ىدقن لام نم ندا اتدقئوتب سلاح اذا نمعلا

 ١ ْ ربو ع ٠ الا ىلعر و ءأاا عج رب ريو هن ةءدبتايقنيدلا“ اذ3 ىلءةنس رومأم اماه أ ناف لكوملا ىلع

 ||| عاضامو عج ريال لكوملا ىلع للمكولا عج ريالا وةىءمناىذالو ها بااطلاّنيدنعرمأالا

 لمكولا نال ةم  ثالب هب هءااطن ىمك..للا دّقهلابهل بح وىآلا نئاافالاو عئايل دوسي هيلع

 ىرحج



 اذك لكلا لامن مال عيءالهول لدكولا مز تا لقو ليكولا ملأ ءاثتاو هله اثنا لكوملا أ
 ْ الءكوتاك ول هءاعد رلاناىلا فخ_هااراثأ (لمك لارسال ومدع: هلوق) ةيزازيلاى ف ٠

 || ناك ناف ةدهعلا موزللهأ نءالقاعا.-ل.ك ولا مادام امبعع_.هملاىرت_ثاادج وف عملا
 هركنأو لكوملا هب رذاواف بءعلانةمومللا ىف ىنبألكوملاتاىلاو لكوملا ىلع دربارو<2 1

 ثدالايمع نوكينأالا لكوملاالل مك ولام راي هناقد_كعف العن ام مزال لمكولا 1

 ىلع هدراالةدملا ف هلة متو + كما او لكوا أ لع بع رعاامايقي عطقالة دلك: ىف هلم 01 ظ

 ءاكولن هلوق) ةبرازمأ ا نع رع لك ولامرلالاو هدر لك: نافهةادعالاوناهريبالا لكوملا 1 '

 الدك انهنوكي ناش ولكومالهعتدي ونملاذخأبامصو ىذاقلا بصم هنا مدقق" (كاذ]

0) 

 | نال دامللاو ههل وسلام ع" الا ل وددت ل.-م# ىلعر د _ةوال لك ول' نا ثمنه سلا

 ٍ لهأ فر ءلوالاو ).هفةاانل.قو موهطم لك. امءاوهل.قوهةءقدو ريلل مه* 1 وه قماعطلا

 6 ىفهرت ذثاامأاو نواس هيأءو مهريغف رعناثلاو تف رعاك زاك لاق هءاعىرجوةنوك- 1

 ٍ للك ىلع عقب ماهطلا نام ؟تا :لطاننوكت ناش. د ةسعلا ١ رمشااردىلاق نكحاةءافولا

 ُ قسما ع وكلا لقا رادقملا نا . وْنملا عفدي هنأ هباو-و ةش-اقهسنجةلاهحنوك.ةفعطرام

 ْ نأاهرب رو اهقف داغيلاتةررحترمخ اهلا اءذهنا(لوقأ و)ل ءأىلاءثهللا و سنلاةلاهج

 نادن هديالذ طةذربلا ناكناف لدك ول افرعمهلار اظن ءارمااو عدمأاب ماهطلانرقاذالاسةد

 ٍ عملك وبامو ىوشملاوخ و.طملا ألا هنا ةمئاحلا ىفاكهفرعىفماهطلا ناكتاونملاوأردقلا

 أ ةياذلاو بوثا اريظنالو أ انني ل كولا مدئالف سنلاةلاه- نم هنا ىلر عانس فه دوو ًزيفلا
 ْ 1 را لاق ىدذقلا قانا و ةباغهلا نمهدافةنسام كددقنىذلا ماعطلا نمرغشال وةدنأالا

 أرك لالخ صا !تشبا تاق فا باءثل اءارمشب لل كولا ة صمد ة:تاقناف تشب ون ىأ

 ْ اذالسةن هاذ. هىلعا و هئم رمال املد هتااممال لكك الن كما سفحلادا رااثال-اللنملا

 ا ىلرغش ا لاف (هسن:)* ب وثءارمشد هلكرولا_ هسا ةداران معناملاافالاو عسا ىمالا قاض

 | هسفتاايرخ .ثمناك مه اردلاب ىرتشاول درعا ”اندلانالمكو ناكرمنان دىلاراشأو مهاردلاهذهب

 || نءىهو ةطسوملاوهْن الملا ىلا د-اولا نم ىهو لواقلا تاعشمهاردلا قاطأ#( راسنا“
 (نيعلا ىفاكهلوق) نيم.دنلاوىفاكلا فقاماهةوفاموةرمثعلا ىهوت ةريثكلا رةسولاا ىلا هيالذلا

 عع || بادفمد_تاك فرعلا ىلع ىيتنمماا ظافلاك ةلاكولا ظافلا أف ىأ ف رعلا سفرتي هناقكأ

 علمني لو ا || نوكس كلورتملك ىفنوك . كف ثاريلا تخأ صولا نال( موعطم لك هلوقز لك الا فنيملا

 درلا ىإ /كلو يب * ||| فىازيلاهرك ذامااذه (جللاءا مدولو هلوق) موعطم لكب ىموملا ماعطبدي زاةنصولا

 هاك و إف || ءاذغالو ماعطن سدلءاودلك افاماعط لك ًأءالا مناع أن مورصاافلاك ةمصولاقالنامعأالا

 سعأ |[ : دهقح راشلال عاو لءاشملف ىتنا ت:«نيمضك لاك ةوالص هب ولو ثاعالا“ وهقسأاك

 || هناك (ةوال- ههوق) ىلسءول+نييصكسأ اونيدا مكس ة.صولا نا ىلعهستلا كلذي

 1 لود لوالا ص دآت وزن ةلاو كوك أملا ممله قا ءاذيف رعلا ها دام ىلعلو#

 1 ندامدر نأك اذاامل مه فهةاطأ تال هك والو هلوق) لوالا ىذ:ةره:منيصكسلا

 3 همر هنا بمعلا ىضروأ هنا ىلاراشأو هءاااهاكو دقولا قوة نم هنال هنذاريغب وأ لكوملا

 ل ةرق 5



 3 ول هنال 2 :هان دق رأا ف لاق نم للا نأ دعب هدمع سانال اة: م

 هدكل ه سنحلاةلاهدونول كلذك انامثناىلا بوب راثأو ةفدضا او سلا ةمهستىلا

 : 0 را وف 'لامول هنا نمي زازيلا نءزر_كلا بساصىأ هرك طمس فااذم
 اًضوةمسنحلا هيداربا اش نال الباوفأءارمثب و مد بام'ءارعشب هاكوولو نيكسم ةمشاح فو أ

 ها ىمدةمرحأا ىف اف ال ناونأ فال ةرثك ع.بهنوكلا مومعلاىنعةشلالدا ليك ولالا |
 ل |وه< هنال ممإلاب و وأ تىيلرق دال اهول و 3-3 امولا نءةداعراناءلاىفو مكحلا س كع هنال

 لوائئرر 0 ودلاو أب ا.لاواامث لاه نابمبمعتلاوهو ضب وهتلاةلالد ددحوأ داالا أ لوح

 | هملا جاما وأهديرأاملاق وأ اا ااوب 1 وأا ول غو أ أءش اهم رثشالاهاذاو - ءالاهماع قاطس اندأ

 ةش- افلا ةلاهعلل لق لوقف ) ىق4 وهفتد رثءااموأت شام وأ كلو: اامىلرت_ثاف الد ضل

 ماس ع 0 الاه وأذ (هنقعفدوأ هردقزيب دهإوق) اممم تااثلا ماو

 دال اىلعانف رعى عقو هلوق) را بحاصوداقأ صم ”الا ىلءزج مراد ةمنا- الون عفد :

 ناس امةلاو نا_ءهسالاوهوهة.ةدورباا ىلا ةنوكلا فرعفو د د راريلا ةرايعمده(حلا

 كممساماعطا اذا لك الا ىلع نيا فاك ة-ةقعلاراثعاو مسالا قالطال موعطم لكل وا: ْ

 هحو ها الاوو رعءقنكلاةهك افو نيكممطتلا هجو ىلع لك وام مد ماعطلا ره ءااىف لاه مما ا

 فرعالو ءارمثلاو عسا انانورة مرق ذاداءانرك ذام ىل_عوهو كلمأ فرعهلانا ناسهمالا

 تناكناقاهباارطت ل قو تاقوأ مهارالا ترثك اذاامل مث هةاطأ عضولا ىلع قف لك "الا ىف

 | فرعلاق رانا او قمقدلا ىلع: نيب سعالا ني تأ اكناو زيذلا ىل_هق ”هلملق تااكنا وريلا ىلعفةريثك ١

 ةمأ وهدفعناك ناد زيجخلا هي ل ربم_هاردلا ند مثكأا هناف رعاذا يس داوتالاى رهدو

 ىلاف رص: انف رعذ رمااءار وام اشم ضءلاق و هلزي_كناى ردنا هلراح وداهدد

 نئاملا<ءاعءلوءىذلارهاذ_هو ها ىوتفلا هماءوةريخ دا! ىف لاه زي _هللاو ةطة+ط١نود

 ريلا ىلع هنا نم زنك ل! ىف اهام ىلءءايمرك ذاملوقأ (فرعالارا .ةءاد]وق) ىلا هللا هجسر
 ىوشمر خومط#م ءاك لك اللهداسعا ام ىلع عد هنا٠ نمانههرادْخ !امامأ تفرءاكه-ةمقدو

 تر ز ولاول كلا وهراد_ا1نالذة:.هلراد ةمال هنالمر دق ند و مد_ةتاهقهلوق مالي الؤ

 بطلا رهصضنو هذ :اوم_سارادةمفال_ءحال هن هيوطامسصا مدعلرانلا همفرثؤ تا اة 3

 ْ قع ماعطلا قاطاالو ' الاانو رعفنا ىلعهممممت ا ملاعق عقدي ف ةرهيامعق ماسلا ىُمااو

 ماعطلاءارعش فروعتا ذاف كلذ ب. ىلع بطاّضأان و لكوم الاحو فرعا اريدعي لب ىوشملا

 هطسقي نا جفا م الامءاطعأ ناو ءال ذهل ىزتشي هءراقد وأهلاح قليان# هاطعأ واح ويطم

 ق.قدلاورياا ىلعفرعلاناك ناو كا لئمىضتةنةولوازذم نوكيناالا هلع بسح ىلع |
 لاخلا ىضَمقاناالازي هناىلا ل.ل اومق ءقدلا ىلا طسومما اورياا ىلا م !!فرمصزيتاو ْش

 ىلرتشا لاه ومهاردعملا عفديإلا دام أ ام اعط لت مسا لاه ومهاردهتلا عئداذاهاك ادهوهفالا

 ةلاهكتان وزوملاو تال.كلل!فردقلاةلاهدوارادةمهأ نيم لةنال ع الا ىلع < لام اعط
 م صس حسا

 سلا



 افلا

 اذه نماولم+نم م مذ ملقةناك ةاشأاىففالةخاللا مي دمق (لغب وأ سرف دأهلوقرىمدقلاوأا
 لاحول .كءاج مد دلوق) ةطسوتلا لء.قنماهاهسنمم_منمو ةثحافلاةلاهطسا ىأل مقلا
 ىلإ ةنالالاق ليك ولا مز كولا قءلباسرف ىرتش اف سرفءا رمش هاكواصاعن اولى (ىهاالا

 نك لاثتمالا عموالثرم_سبعوملااو عونلا نيب تواقدلا نالا وع عونلا ةلاهبللهحاستاو
 رداف ل.كولاتالهيرامع (هعجارفىجاي زدلوق) ها لكوم الا ىءليامىل ةلاك ولا فرمص:»
 صب اماهنم عا ونأرهلا ل.ةنافةيافكلافو ح هلاح فرظني ناب لك وملادو هدم لمص ىلإ

 رص كلدن أعم فرصولا فال_:ضاازهاناق ه.اعلمدأالا لدي الاماهنمو ءامظعلا بوكر

 ىلا فرم را راج هل ىرت_ثد ادا ا عأاذ ىراقلا نا اولاف ىت-لكوملا لاح ةفرعءاموأه»

 (لوالا مقا نءهنال ]وق )هملعز وخال نينذالا وأي نذلا عوطةمهارتشا وأ قى هلم بك ربام

 انتم م ناو ةريس:تراصةمصلا ناسب هنال ضف عوذلاةلاهس ىهوةريسةلاهسهمفام ىأ
 نأ ناب عمطرمشهنكاناغ ىذاةلاةذاو ءزك-الاعبت دمعااكرادل' لعج( رادءارعش و هلوق)
 فانا مال ث-افاا هلاهللا نم ولاك اهاهد هناقهياد_جالاةااخمما واتفىفاك هللا ناس

 ةمدت نك-:ملرادىلعحوزتولا ذو نا داما ارل اغا و قفارخاو نارم_ او ضا رغالا فال خا

 زوحالارادفاولا#نورخأ ملاولاف طوس اة .اورتملا هنا حيار_كلاىفرك ذو ةصدص

 ناكناد (الوأاعو: ص هعم]وق) شح-افتنالت ناك اذاام ىلعهريسغت مالكو ا ثافاف الا
 زاىلوالا ىمدقملا ةرامعو صام ىلءةرهو ا فام ىلءدرلا هيد دقو عاونأن مثلا ادهيدجوب

 عندنا ءولاقمث الوأاعون ص طن مشا كلذ ناك اذااملءدف هقلطأ ركا!ىفلافاك لوقد
 ضء«:د:ءز<0دحواذاامأ عولكن هنأ !اذممدسو مادا ادهولاق ثء.-ةرهوذلا قام

 ىندأوأت ب اراموأ ت داموأ آمّثوأ باودو ادام مهردفااءىلرشا لافوا فاكلا فو اشم
 ىلر شا لاهول اد كو هن أر ىلا ضد وهدا ةلالد ميمعتل نال عد قامو أ دج وباموأ لرضحْئد
 ممسعتلا ىلع لدي ةعاضولا ظذلاذكو ض؛ وت هنالةعاض:كلامنماغلأ لعجاوأ عب وفلا
 دهنمةطنطاورصااق لاق هدارفا توا لك« ىف ىأ (اردق وأدب زاَرما ا ىفداز هلوق)

 ةراكسااو لَ! !ىفتورافتلادادأو ةيئاحتاو ةب رار ىف نمثا !ناسكر ا دةملاناسس و لسقلا

 ةطتسىلرخ_ثالاهوأ تانوزوملا ف نزولاو تال .كلا فومك-ااوهو رد-ةاا ناس؛لوزتاذإو

 مسالاوهلوق) ةن ازيا! ىفاك هم ىذلا ىلايلا معدي وازيةفاذكل وقمر دا نيب ملام حدنال

 حبال هإوق) سنحلا ةلاهبىأ (ىهدهأوق) ردقلاو ع ونلاونهثلا نءرك ذامىأ (كلد

 ر.تااق رعو ضرالا ه و ىلءندياسأ مسا ةسغا ها دل تاق (ةشصانلا ةلاهمأ انة ىمعنا و

 ءاسكل ىلا ساطالا نص وداملا لوا. ب هنال بوما اذكواسانجأ ع. دقف راس او لغملاو
 ة.اهتلا نءدانمد_ةام هلءارسشلا عقو ل.كولا ىرت_ثااذاو مدقنام ١ روم تمهل مصيالا دهاو

 وأ لكومالءاوناذاالا ل_.كوال ارش اف هنمعرمشبئشءارم شي هلكوول باملا ا دهىف انس تأ سو

 0 222222 تا
 ةيانعلا ىف ذك ةلاكولا مهن ىأ كلذك_ذاهريغو:دوماكف صولا نيم: لو عوذلا نيب ناوالفالاو

 , ||| رادالا كل: ىف فاش تناتصا ذاامىلء ةدادها!ىفاملم< رعدهااىفقفوو لاا نا.دالا

 مغهلوةنوكي ول-مأت اعونو اش مىمءاذااهدمةءهنارهاظااو لكوملالامىأ هلاسعءارمث

 ,!طرعل
 ىير < ردوأ
 هنال/ رج لاحلى

 "”و)لوان 01 م 1 تاق)ه مم

 (ىك*ن 0

 ينسهدو 0 عوني: كارا

 يذلا - ( ان لك
 . 0( وأ)

 ارد_ةوع . 7 م الوأ
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 ا وس و م ع هوم ص و ص م يمص  سدج حمس يسم |
 مامالار حس دوا ةاطمرادلا'أ رمشب لك وتلا منال ىأرادلا اذكو"ءل_طابةلاك ولا هسا |
 هلة ب فاتت امنال عونلاو سنحلا نمار ارادلاو ريغ لا عمال ىفىلاعتهلنا هجر نا ىذاف
 رن رة ىلعو ساطاةلاه ع وطن نيس ناو عونلا ةلا وع وطي نقلا نيبناف هتك و قفارملا
 لل لكفرادلا ددحو نم !نم ىرعساسأ ولافاف الدخا فام امال هلا طرت شد ني رخاتملا

 لولقلا لواشتي سءالا اذه نال نما وأثا : رفقااد دع نيميولام مصيالةطنس رت ءلاوولاذكو |
 عونوك ديول مد 3 وهعونها:«مزا»ن ولا ورادلا سند ف صوور ادلا نةىم«ناورعئكلاو

 ىلءكاذ ا انت مسيو ار ادد ىرتسش» نأب هاكونا وهمق لقت طوسملاة باو رافاا 2 رادلا

 يسون ةلاهس تءقب نا وةداعةمولع مريت مالا ةممسن نالزاسن هقلا عمنا ولاه مت مسح الا ْ

 ىيمادا ادكو" هلغا ناس الزرع ارا:قترارعب انها نهدورخأأملاو دكر ل2 سمة راسا ا

 امولءمراص سلا نال نهد أمسي منا وراجلا»ا رتب وتلا عد راس لاه نأ ةيادلا ع و

 اهعاوب ونارعجلا تناك ناو ن مثلا ةمعست نوديةلاك ولا مصتق صولا ىف ةلاهملا تمقبامنا وة !

 امولع مريس هيكل ذا عم مضاال ذو فصولاف داتا ادهنأف لمعلا ممم وب وك والاهتم |

 اًدِج فر ىدس ىتااةضسفاا نالىرخأ ةذسن عارتاو ةيابتلا فام ها لك ولا لاح ف رهع 0
 هرعأوا راد دةورع ىلععأ م و هملع هللا ىلصىونلا نال ل ؛هتاشأا ره ولا (ديعك هلوق) ا

 هلاك ولافةةمالوانع رك ذيلوا دع وأةامرك الاه نا و نمُذدلا و سنا رك ل ةاش4ىرتشي نأ :

 كاذىف سانل ةداعو عاونالا راس فال_:خانمرثك اىراوخلاو دم.علا فال_دخانالهلطاد
 عوتلا مب ىغلاريدةةبنال (ملا نقلا نييناف هلوقر عونلاو سنالا نيب تناكدف ةفاتتم |

 اذهو لاف ثمحةره وكلا ىفام عقدنا هيوالو ااعونا هصشن ملا ناك اذااملهشف هقاط امو هم (ٍ

 (لوقأ) ىهتناعراشاا ضعيد هءزو الدو اذاامأ عون لكن منقل امد وماذا ||
 ىبهش االالا وداع وننيسءنموأع و١ :ا!نييناق لاق ثمر رغلا هنةمىف اورعس> الغم: زرخأ |

 دل لال نهال زاهخ شاق كاتسهتل لاه . ءلةباسهنا ارم راكفالاررغىف ىل- 2و ا

 نعو ةياد_هااىفاكنوئلارب دةةدرع؟اموأ مرا هعوناانافاعون معه ةنُما١ةةصقعب

 ى.دقملالاه(لوقأ) همذام ىنذعالو ها لكوملا لا < ق.اب امل ءىلاف رص هنا ف سوت ىنأ
 ءاهيد_جونالثمزب زسسلتا نا ءالو تاق اهلاذبك ايومدروك ذااةرهوطاةرامعلةةدسعن ||

 نمناانيبيإ نادى (الاو دلوق)ةلك ولاىأ (تسد/وق) ها اههريغو ىدذها و ىلا ١

 نمزث دة ناشا رع هرم ارهىلا بوسثه ( ىوره بؤ“ رمش: هاكد هأوق) خ هنالوؤمااوأ |

 اذار احوهذ ع نمثل منسولوابورهانوترشا لاق ناف ىفاستت الالاو هيون اىدركاممعا|

 ْ نمءام- سس لك كلدكو هل-:هفسان !!نياغساعكلذ ىلءداز 1 وأهله مىرتشم اعمارت ثا

 ا نم تاورص الامر ملزعأ اكلذ ىلع داز 19 ؟لىع«تاف باشا ا

 ما م الا ىلع كال د زاح نم م١١ كلذ نم ”لقأب ةقصلا كله ى را فان ف سمو ةام ل لت رنات ١

 عم كراذاو لاا الكولا عصت هق سوو هعفوه سن هب لكوملا نمي اذا هنا همقىل_هالاو أ

 ناوى هلا ماهل ال سصأ ةلاكولا حصت لذ ل وهلا ذن نات سان ىلءلدياظفارك ذوكلذ |
 ( ةفاكولا تح نغلا وأعونلا ناس هلسما!سضن اف همام عاونأ ىلع لدياظ ذارك دو :سنحطا نيب(
 0000 00 حجج
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 فالد ان مراك أىرا وملاودمعااىنال:انالهج و نم سنحلا,ةةطمءامشالا َدِهْفْواْو

 اذاوسذحلالوهععؤط|ةةصااوأن هدا مس ملاذا ةفادحم كل ىف سانلاةداعو عا وثالارتاس

 دد-او سفح دميعلانالا ده ع وذلال وود: قاإ ىدذه ا لاق ناةفملا وأنما رم

 ىنءت واطملاجلاةعقنمناو لالا ةع_ةزمرا عا فام صانحأ لمعلا ةعفةمرا معان

 ةعفقتلا هذهىقوةي ّورلا را. طاّةسا ىف لكلا ذب ورك مدآ ىبنءهح ولادي ور لم اذهاو مدآ

 هازةطاق هد -وثوده_دح ونمأ دوددأ واسنس ناك اثحافاف الاى دنهيااو كك رملا فادح

 نيش العامهدح نمر لاذ اى اتا س ندسأ وةفدصلا ونُملا ناس دوءد_د-إ ولاس نا

 زاج هلام نامعأ ن نمنزيع عساي لكون مناي لك ومااَذ وص عيال هيد وعملا س :-تلاهحائار و

 هيذ وتلا نال ىلا عت هللا هجر ةف.ة حى أل _ةءءاش نمت ىانع هلي ناهلزا ونُملانيمب ملثاو

 انآ فلا ءذعالو سلا د اهحولا اذهنكعا اوسةمااملا ىفاهاكسانحالاوةملاملا باستك |

 اهرامتءابو بوكر لاو نساك ةدوصةءاض» ا رخأ ذا رفةدو قم ىشاك ةمااملاف هماعدو ةءملا
 نا اطل اذلقاد_هاو كل دك سنحلا فال_خاد#:ءالاك ولات فس دللا فاد

 ءاوس سا:-الاو عاونالاو ةمااسملا باستك !اهيدوصةملادا ةءراضاا ىفعوتلا نا الو سنحلا

 ةلاهطان ا لصالاو ىلاعت هللا امهر ويلا وىانع را مامال ؛هرك داك ةماامملا رامسعاىف

 هانأب ؛سامقأانالان اهدا هل وقبدءقافا وانا سا فصولا ةلاهك ةللاك ولا ىف لم كتةرهسلا

 ىم«اوسةلكولا تززاسة مدل نعم مو عونااو سنن ا ىع-نا وطو ملا فرك ددق (تاقذاف)

 لءكوتلا نا ص اءّةلا هجوةةصا | نيم لامز وال ساقاا فو ناسم | اذهوصس: مو أن ما ١

 انايرئالا هءاعدوة ملا فصونامالاز وح الفءارملاو ع .همأا سم 08 , ريع م*اريشأاو عسما أ

 اهفاذك ةةصصأا ع:ةةلاهملا الذ فو لكوملا نم عثايلاك م مم ةناىرتشااك ل .كولال_هحت

 قأملناسنا ىلامه اردعف دف فم هيل زنا ىلا ساءةاايدخأد ىنوأا رمش تاك وهب ريدعأ

 ىل> .رلا بهذذ كلا دام عد_صالاةو ةَمهلانهمالعا نع رهن هلاهمصي لعشتي ودملاس و ورلا

 ىل تاقام لاه كال تاقامْني أهل لاةذاهاك ام دعب رمش: ىلا داعو هلامءىلااهاجحو صؤرلا ىرتشاو

 ّى ورام | تسال | هدح و نا.<ةءالايزخأ ودل وتنءعجر ةتاءفامىلادب دقو كلا ديام عصا

 ةاشىرتثد نا سعأو ما وحزب ميكح لا اهدا ..د عقد هنا ل هوهءاءىلاهث هن | ىله ىوذأا نع

 هنالةعسوتاا ىلءلءكوتلا ى.مناهرك ذامن اة الاهجونافاضد أو اه ةص زيي لو نمش لال
 ا رحواةمضدع 7 وداي ةأامثاكماهأن ريتعاوأنح رح ةرهسدلا ةلاهلسا مددعط ارم ىف وةناعمسا

 اهدسفب الاعةلاك ولادي امري اهرغ :وةريسسدلا ةلاهمطلا ناس .نمديالفلطأب فاح كالذو

 رادلاك ساخ-الاىنءمىفوهاموأ ٍِن ود | ونا دلاك اساذدحا عوس ظفالاثاك اذا )ل وةنف)

 مالسالادال.تدلوىتاا ةداواا برغم ا ىف رك ذودارهناف داوم بانك |١ ىفءى كام ىلءقدقرلاو
 واول نعادرخآ فتضوءءاتلا نايف ظءولاوةظءلاو دعولا وة دعلاك طولا عم ؟ ةطسلاو

 ةيادوأ ارادوأ ءوق لرتث ارت اللات نمو برعض د -ئه رءفااورد صا! ىفاهاوأ نمةطقاساا

 هنو ىلع ءكولا ىلءاعقاو ارم ءأ ملا ناك ةل ولا تاطداأو انرك ددقو نملا نيب ناوىأ هلاطاب ةلاكول اف

 رشم وهذ ىرخ هاه: ةياد وأان روق هل ىرت شد نا الر رعأ لبر لات مغصأا عما حسن قحرص

 تس 77 يري يب بيب <
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 هب ار ىلا مالا ض وذ هنالةلاك ولا تزاج تي آرام عشب ال و نأ (تءدااسمنا لصالا هلوق)
 ولومدءام بوث "ىأءارمشي هاكوولو هبز زيا ن نعرخأاىفو ررد هنالك“ :6نوكي هلءاركشا ئد كاف ||

 اناشولوز والاب ولا ولوالؤءةوز و2 ل .ةىلاعثهّتلا همحر دو و ذي]باوثالا ىلرت_ثالاه
 ظ مالا دب ءىلومالرردلا ةمشاحىفو ها نمئااردقن لناوزو#باودو باشا اوأ باودلاوأ

 قاكلا ىفاذكمهنرع ءنمأ 2: قرفلا ناك الهئائااو سندا لوالا اولاةفاباو :٠ اوانا .:نيباوقرف هو

 ىلا ضي وذدلا مد: مومعلا ظافاأ نءاهوتو با.ئلارك داذا ا هنأ+.ف ةق.ةدلاا و ةصال_هلاو
 الفةلاهللا ش-اهنّدم هسنجىام" هثرسنايفم معلا روظيال با ولا رود فالذي لمك ولا
 ضنا ع ونلاوأ نيعملاو كاازه لاق اك صخهشاايىأ (تاعو أ هلوق) ها ى.دةملا ىفاك عصي

 | تلهد -وأهلوق) ملا ةرهع كل :ةلاهد تاه وأ هلوقب هانعىذلاود وهداحآت د راةةامهيدا رآو :
 سلا 0 مو ةشحاف ؟عا وناةثالثةلاهلطا نأ ل صالاةياثكلا ف لاق (ةره_دةلاهجأ| حس لطم
 ىهوذريسي و نا نيوناو اكول ا ةصص عنة ىهو قءقرلاوةبادلاو بوثلاءارشب ل.كسسو لاك | عاوفأ ةئال-5 ةلاهاا ©

 عسنتالا مئاقكو رملاوىورهلا بوثلاو صرغلاو لغيلاو راهلا٠ارمشب لمكوتلاك عونلاةل هج
 ءارشودوعءا رشد لمكولاكع ون لاو رسذحلا نع ىعهو ةطسوتمو نعاني تاوذلاك ولا ص ١

 ممتال عونلا ونغلازدلذاو عونا ةلاهيج و طتو مصت عوذلاو أن لا نيبناف رادوأ ةسمأ ا

 1 راع( تحس وتكمل عوتللا ةلاهج ىعوهلوق) لائتمالا عمعهنال سنللا ةلاه< قلتو ْ

 ناو دلوق) َك : الا ومد لال مصفتلا ه.ةفرادلا 000 وسن |نيبدد راع ضخما ا

 دا لوقا اوه ءاهةفا ادنعس:طاونُماانيب ناوىأ (تاطب ةيادك ساما ةلاهج ىهوةشدحأف |
 اكمل لشد ضرالا ىلء بديام ةغالا ىفةيادلا نا كانالو ماك الا فنيةات نيريثك ىلع || 0 ل مالإ
 تاودفرءاافو كلذرءغىلاهء-ل<اموةاكزلا ه.فاموروساا سو نبعلا سو رهاطااو أ كح 7 تاهجوأ تع
 فداعتملاه هي ماكنا نال هلا !كلدري-غ ىلءف قرعلا َى رسادافدسللا در ةوهر 5 رالا ا 5 هاذا و

 تاهحلا ضءهىف و هام ولم 2 ةرادلاال !اهئمدصق, الدب ادع ارث, كةاكو لاق اذا ل دا ادد ١ 3 ارو ثاوت صب 6

 نمةمواهم باعث عاشق مدى و ه١ وس ىءمنأ وءءلان وف ةرعبال و رالانا و.حلا ثودن رب ١ -- ةلاهح ب

 ف رص لأن ونهلك رشدنا اهاطاعد نغاددحأ لك ووأذ رصعلا ةالصدعب نعم وس نطقلا ٍ هوم ناو تاني

 !1| تةواةةاموهوضلا مغاا ع وئلاةلاهج ىهوةط_سوةمئاودل وقساةءاذهىلءواهلالا |
 نااذه ل صاحو هياهنلا ف لاق ةمسقلا ىلءربملا ف ىرجالاذأو دمعك اش افانواث:هدارفا |
 نُمااوهو هيدوة للا فوأ ىرتثملاو ع..لاوهو هءاءدوةدملا ف تناك نااماولذتالةلاهملا |
 لد 5سنللا ىف نناحح امىهو ةثحافةلاهحهحوأ هل الث نموا الهلع د وةعااةلاوطاق ْ
 قءقرلا مماثالم سلو أ نذل عمها وس مص!ال-ةقيئرلاوةيادلاو بوثلاءارمشب ل مك ونت ْ
 اذاف مال ء هنا ىلءاصذ# ىرتثاول دنا غانا سن- مدآ ىنمام_هو ىتالاورك دا لواذتب |
 هلوق هل_ءاد ضرالا هو ىلءبديام ىلع عمد ةهيادلا معا كلدكو الطابع سا ناك هي راح وهأإ

 || ضلا عونا ىف تناك ام ىهو ةره_د فا هدجو [هةزردقا لالا ضرال !ىدبادنءاموىلاسعت ||
 نما نيب مص وهو ةيدنهوأ ةدك رتةيراجوأ ىورهبوثوأ سر فوارق: وأ اد *ارمشد لمك وثااك ||

 وارادو دير اجوأدعما ريش للك وةلاك ع ونلاو سلا ةلزئم نيب ةطس و٠ ةلاهدو نيل وأ
 مكس

 ؟' اهب 1
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 ل

 : لءكولا نم ةلزنم ىلعأ هنال هنوبدض,ةكوملا ىأ (ل نالءالف هلوق) نودأم هلوةيقاعت م (ءالؤم |

 : ناك اذاامأرع هدااىقدعئالا (قيددمطعن :لامهأوق) هريغل ل كولاو هنأ فرمصنت هلال 0

 ل نا صا رقتسالادوماملاناةيناخلا هوغو ةرمخذلا فر وكس زالاو هذ هماةمهرغ موقدف 0

 هسهذأ صا رعدلَسالاَ 3 مهاردةرمش رمش ء«ىضرقا ضرتمال لاق نان ه_هق'ةرامءق فرضت !

 ااا الا تان نع ' الا ةرايع ف فرسه: ناو همةرمشعلا عني نا لذ م ٠ النال 1

 لوسرةرومااءذهقرومأملان ا ١ ل0 ةرمدءلا تناك ضرتقاألءةؤ م-هاردةريثع م ا ش

 الفى ؤوْءهءلعمالكلا انمدق و ط ةلاسرلا نود ضا رق #سالا ىف ةلاك ولا لظا ااول.كوالاا ٠

 : ليكوتلاودلوق) كلمت كرما سرق هنال يت صا رقالا كوتا! ناس عدو ضع : ْ

 ةرودااهذهقو ءأ هذوةبال_تر لكون غقضر ةأل-رللوةن نان ( م ضرما ضب :

 ىلاعس راو ُّط ريدا كلم هنالحدبال ض.ةاانرمالاو هذهلمقتا!ةرامعلا ىف وأ اقاذم 1 2

 ةنو«قواطتءًراذاف مماخلوةيو ةموصالا لكون نأ انهم ىسيو اوطلا ءو لكوملا 5
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 لا 0 و 0 ل

 بعلي 5د-هولأ ن نع حررذحال هنال ميال يدلل ن ٌمْأ!ىمولا ع نم ىرتشل |عفدول ىفعي ىءهلا ىف 1

 ْش هيدةست الف اعسضقهملا ءلا عفدلا ناحسحف هلام ضاق هل سدا ممتملا نال ان اننا ىد وللع :دلا هلع

 ضيق فراس 0 ريصلان لسمك وانا هد ف رمد لك وىأ ف مد دهلوق) د 0 ونأ

 هو :ضداقما نال صءةريع غ.منيدقافلاه--[قارتقالف رمهأا لطي فرصصلا لدي لك ولا

 1 عم هلوق) ىلا ءرك ذه ف ضيقا اذكف نيدقا ملا ناتي اه.هول ومقلا ومامحالا ةلزنغ

 ١ اهن قالا نالىأ(ءامر غال هنال هلو 83)ط هماعنيدال فصلا ل وق ةزركن وكب ؛ حل انيددءاع

 نع كلاث-وق وتلا هلعو(لطاي شا رقتسالا ل كولا هلوق) هن حب مهنا !ىلوالا وهل

 ضرق: ىلا ةمدو ا ديال قلد. !ناللكومالال ل ناكض رة ساف هن لكوول د هنازحللا

 دقءلاءتنشي همكح نافو مدس ماافال ريغلا ءال م هنال مصفال ض» .ةااءرعالاو ضءةااملب دقعلاب

 ١ مقسل وس رلا نالاهم ف رصتلا صد وقنءاقدال هلطأن ا ريغا اف ىأ (ةلا رلاال هْإْوق) لقت

 نءارارفارا رفالال بق هن ءكوذلا ن وكن الو مك رار ةالانردكوتلا *( عرف )هانم دقام

 ْ نالوقاهيقةمعفاشالو ةبرازماا ىفاذك لكوملا ىلع هرا رثاهدن داب رقاف ىلءعراعفوخوأ

 ”هكرشاا ىلءماللكلا دكرشلا ناك ىف ىف ر هلا بوح اصى_هب يشلامد_قو مصيال ا.-يضأ

 ىفاةم امس عرفا اولا (0- ل مرو طارهناو ابل ةشاقيزتكو ل احا هدالهناةد_ساقلا
 ميظعلا هلقارةغتسأو لعأىلاعتهلناو ةدوص خلان ةلاكولا بان

 ش 306 رمش و علا, ةلاك ولا بان)#*

 اهسهبلا حاءددالا رك وامه ماك اةرع 41 كلبا ونالا رثاس اس وة ىلع ت ناماوهد رفا

 تان الاد_هبةلازالاوهةاازا ع نعش . عدس او قا ثايثا ن يس هنالءاريثلا تح مدشقو

 ىلا ةمشمىفاكرص "الا ىلءل-كيالهتوه لفة سن ىرتشا اذاءارمتلابلمكولا نا 2 وز



 من نوكأ

 عثو هسفنا هفاضأول 2

 (مياستو 2ة) حاك ا

 -لفد نا

 عقت م ةدئافإ| مدعل

 -هانقملا
 همام -و

 كما لو هاف هلكو م ىلا هدضب هناف (اضعتاربشا ين هنوكلهلوق) لدكوالالاهلرهملا |

 هريغلوق ىكح نمو هريغل وق لاسر هت سلا ىلءال ملا كلمنا هلاثمأىاذكو ذكي ىلكوم |
 هلكومنعرهطظ» ىأ حا موققلا نيب حلهملاو لوسرلاري مهسلاو دا لوقلاكلذ مكسهمزاالا
 اذاوءاكومىلا ةفاضالا نعىوغ#سدالاذإو لمك ولا الد وةعااهذ_مملكوملا وهدقاعل انهن رابعا

 مدقت ام :اهفدل اوةقدد-او "ئه ةءةهللا فناشاغلاؤهل حاك_:لأعق وهسةئاهتاذأ ولّو-هل وقبهامع ان
 0 ريس مو

 اضاف هنوك فىأ (ل اوسرلاك اكذهلوق) هملا حاكنلا فارصنا مديذا ناكمالاد نع
 ١ كوسرلاك ناك .ةهلحاكمذلا

 نالوةد نابول تسيل ا ةاضالا هطرمأ :ورصاا لاك نيعونلا فهمااالهلس م ىلا و ةلا ا 2 (ه-لع ةملاطم الو

 نءىلل_هغا!ل.ةنالاهيفمك اناا ذهو عملا لاق واعاا ركل ره لام

 ا 9 ىرتشمالو) ة هحورإل
 (ةجوْزلل ميل -وهلوق)حد لا لمكو ناك اذاىأ (رو؟حاكت ذااقهءلعةما اطمالذ " لوق) ها ١ َك وهأل ملا عفد

 ١٠ عمولو 0

 ولو حيوزلا ىلع عجرتالل كولا نمت خأ اذاف حي هزلاوأ هةلاطم نيب: ارملاري_ئعتراهرومأ| 1

 ْ (اينانةليكولا + 50
 ةلاصا لمكولا ىلا اوءوجرلق وقطا نعامنجا هنوكل (لكو مالنا عئدنءءادالا ىرتشمللو || 1

 عجرت ل_.ك ولا ىدو ناوهةبمغو لك ولا ةرمض-ني؛قرفالهناو ندا ضةماك> امد وأ المك ولان ني

 ١ هلكوا هنمذد و
 عئارلل ناكرسسعموهو دك هتساق لدكولاىلا ىقلاهارمشلابلكوملا 000 ْ

 ( َنَدَعملا ةنازح ها 0 يمل ا

 (ةدئاغلا مدع هليقر هملاعئدلام : 2 ضوء ةألانال(ةدثاقلا مدعل همأا عدلا وج الا ةدتانالوملا ىردقو ل كوملا |
 ( قع يب و ل لسؤال ات 7 وهقمح|'

 3 "ا و «وبألاق وامهدئءازه ولك ولالاعهسي دود# 5هيال للك وحال ك ولا نمد وسب دْلا :

 ريشن“ا ريالا ريثعتل ص وعبءارباةصاقلانا ءانملا هدحوو عقم الفرز وال هددع :وةصاقملا عمق :

 عقتنيداد_ييلع4#نأك ولو دت_ءاادرسعةصاقملا عفت لك وملا ىبءنيدىرتشءالناكولو ضوعأ)

 هدصووأ حراشلال وقلي هيو ىمشلل اعز ركلاىقمرك ذلك ولانيدن ردلك وملا ني دب ةصاقملا '

 كذا هلاب هبال لك ولا ىلع لكو ما ناعذال وذصاتملا تاطب هيل ستل .ةءديىف عسملا الهنا و /
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 ضءقرة ب زازا قو هانمدةامرخآ ىلا بسألان راَدم مك انوكم أ لكوملاىلا دةعلا ةداضا

 ىلا هناضأول -ا:هداوقو هءاادقوأا فارضصتا ناكما مدعل دع هنال هيسوؤأ هفاضأول -

 27 رة اهظفلب هل سرع ىلا هقمضمفا كب ن الفذيلا ىاع رأل ود وعن ن ديال ىدد ود ءااىجو و لاا

 اوةسناكذ هريخاهمك- تود 2 هي صم ند هر وردصر وددت الف ىئالةمف طاقسأ هنال بوسلا

 هباهذ مدي ولد_ءلاض, ةيىليال ملمناب ل, .كولا نا اهيل ا اذاىأ

 هلوق)ر< ها ءادالا لق عد - رباذاو نامضلانذأ رلاءسهأت لاو مص لدبلا عادلا ل. كو نمذ

 ىلءرد_ةءالو كالذولذ نقلا ض,ةب لكوملا لمكولا لكوولف لكوم الا الدو مدعي همل اقوذحلا

 || ةي راما ىذاقلا عاعتابلا ىلا نق ّمأ:لكوملا دن ./ناف لكوأ ا ىلءهةمااطءالو

 ق-ضو.ةلانّدلانال (مده عند ناودأوق

 نيد يدصاقملا عن ”من هلوق

 ند4ع ءاءاعةصاقمنعلا عقو رت ءالانون دمه عبسأ ا!ل.كوناكولىأ )م درسو وللك ولا

 هو ةاربازو ع امهد:ءذ نقلا نم عسبلا:لمكولاءازبازاوج ىلع موو ل كول نيدب ة عاقل

 نعذوئربو م« هناه هّسردي هن ادن مهعءاباذا اسمن لاقي لك ولا بناجى ةصانتملا لثمو هنتف
 لك وملالاعهْب دىذق هنال هاك والك ولاىأ (هنمذد دهلوق) ةريخدلا فاك كى ومال لمك ولا
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 سنن

 ٌْ مع هيواثافاك ةلاسرلاح رك هحارخا نم دبالىل: حصن ةلاكولا ح رك مالكلا حي رخأولذةلاكو ال

 ْ نلقلا بلاط ةدهج نملمك ولاناك اذااكلقناك امزكلوضا رقدسالاب صاخرمغءلذنا

 | وهب ةراعتسالاو ضا رقة سالادال يخص ةراعالاو صا رقالابلمك وتلا ناف كل ملا ةهج نال
 | مواف (حاك:كهلوق) نيمآ ىلاعتهلا هردلاولا ىدمس هدافأ هلءأف ىلرهظامازهتةلاسر

 || فالطا الكولا ةب زازيللاب زعمرصلا ىف اقدل عقو هسف:ىلا هفاضأو لكوم ا ىلا حاكسلفض»

 . | لعدة قدعأوأ قاطأ نا ىن أ ان الن الاه نانةلاسرلا ح ر مالكلا حي وخا اذا فامعلاو
 || فالطااو حاكشا اف مالكا ليك ولا ح رخأولو لاح لك ىلع لكوملاىلءامهتدهءتاللكوملا| ٠

 |١ لكوم ا ىلا هفاضأ قالطل | فت اقرغااو حاك.ذلاىفالا مصم_ف:ىلافاضأنانةلاكولاح رم ٠

 || رهمالهلياق ليك ولا ةمذف حاك_.:ل!ىفامأو لكومالوهو ةءقرلاو ة#ءّدلا كه ىلعءام هنال ىف هع

 ١١ ىلا «هفاضال اهااكم رمصدالتةلاك ولأ حر مالكا رخأوا,م'اج نم حاكذل ان المك وناكول يح

 | ةرهوط فو اكو عي ةكل لاق هناكفاواوهو عضرلا كل: حاكنلاةصتنال عمقأوملا
 | نال الل حاك.ذلا زاج ىبالل_ةيلو تايقبالا لا ةقكْبانءاهتسوز ةريغسهااونأ لاقاذا

 || وهبالل عقودربمو ىتيات> وز ناقولو قالتامقهلوةكراصأ هيدسق لو.ةلااو4باالا

 |١ فةفاضالا فال_ةخاتفرعدقوا ملك ىلا هةفاضا مدت هناقرارقا نع لصلا فال
 |١ د..ة2|قريكان مثلا لاقدوعسلا وأةمالعاالاك ةفاضالا فناء قرتفاق نيهضوما

 | ةفاضالا فرارقا نعواراكنا نءتوكد نأن يب ملحلا ىف قرفال هناف رطنراك-: نع حلصلا نوكي

 ا نءت ل اصدي زلاف اذاف : ام ىلع ملاص: نا ىلءال.كوورعلكوفورع ىلع ىدا اذااديزناف

 ٍإ راكذاوأرا رقا نعناك ءاوس ملحأا مب دلا اذهل .كولا ل_.ةوةثاسلا درع ىلءرادلاىوعءد

 ْ حلصلا لدي با ف عسا | ىفاك لل.كولا ىلا ف وقحلا عج رف عسسلاكن وكب رارقا نءناك اذا هناالا

 ضرع ةسل.كولاف هلع ىدملا وس نيعءادفووفراكنا نءناك اذاولمك ولا ىلع
 || عجرتالف

 1 هضرتعاامو ةعب مثلاردص ةرامءوهريك ايزيشلا هرك دىدلااذه(تاق) ىوج قوق اهماا

 رظناىلاءأهللاهجرالاولا ىد._لاهق (قدصتوةيهودإوق) ها هدازىزعهدر ررالا ىف
 أ ةقدصلا ودمه نيعقاقكسادنعاهلمل( ل وذأ) هال كوم اة قاعتملاةقدصلاو ةدهااقوقدحام

 هاكوم ىلا +_ءفاضا نمديال نال: اربالادازب ( ةيراضمو هكرمشو هلوق) درحأ واء-ميف عوجزلاو

 مكانا همةرمسأ اورردإ !ق لاق ( هبال ءاكوعىاعتت هلوق) انك ذاك حصا مل هما ف ضد ملولف

 : نمديالؤ مكحلا نءىدحا ىلءك و ١ وتاطاّةسالا لست نمءامال بدس نعلدقلا لية.الاهمف

/ . : 1 ١ َ : 1 : 5 

 4 .هىح ت*وادع , وااط نمت: لاف وار لاق ثءىل هب ىواعفلا هام هاك ه:ه4ى2:ىلاق الط أذ !فاضأ 3

 "71و, | 2دنع | 10 يت
 هك ١ 0 فد تأ اديننأ ىءدت وكلا نعهلدمو (راكن انعوادعمدنع - و هلوق)ى ا قافتالا,ةفاضا ْ

 فاهئز) (ضارقاور و. |١ نء تحلا صديز لوقف ةثاملا ىلءحلاصن نا ىلءال .كوورعلكوفورعيلعارادىدا اذا
 ى٠ع 5 دامو ْ راك ل نع ملدلان وكي نأ نيب ق رخال و جدلا يف لك ولا لعق وةئاسملاب و رك ىلع رادملا ودوعد ْ

 3 ) هلكومأ| لدك ولاىلا هدفاضا حصتال هماا| لهل وبلاك نب اه..اعدر و ةمب رسشااردصىق امرا رقانعمأ ظ

 0 سا ْ

 اكتاتتكك ل سا



 طاق_ساهناقدمعا امدنع صل ذك ولك وملا ىلا ةفاضالا ن هديالقةض راهم "5 ان ودان طاقسا

 سل اذه باومل!ىف لالا اذكو لكوملااىلا ةفاضالا نمد الفرو _ةسئب ب لمكولاو ضع

 طارتشا ةفاضالا ىعمنوكي ناين .ةوتلانكع (لوفأ) ىب مننا ماقملا اذهيىف موقااهرت ذام
 حوزاللوة.ةأر ما بناس مالك 6 "اذافهسفنىلا لعفلا لمك ولاد:_ساناو لكوملارك ذ

 علاخ لاقولامأ ماكنا ىف هيا رمصاك لك ولالومشيحي علافتف اال اهذهىلع كأس ها علا
 58 نم ميمحأ | ىف زاجادك ىلءاهجوز نم ةنالف تءاتناقةني.نادلانماليكوناك ولوالذ طف

 نع 3 ةسع ءهجرق أس عا واط ريغ لاه هول هنااضدأ او-رصدو علذلا ف نيران ءالمكو توك

 ةقيلطتلاط تن لك ولا اهل لاف نئاملايدلكو وأو ة هدو عقت انذاك قلط ل 1 ولا اهالاَةذ

 قالطلا قاع هن 'اكرمسص»و تو لاو سلا لك و مصا!هناناوحرصو ةفب ادددحاو عشت ةمهدر

 ةناغراة هلا فادك ءاوسل وسرلا وقالطاا ىف ل كولا هي د:عااىوادقل اقالطىفو اموهطذا: ىلع

 اهفلس د اها'لوس .رلايهذ_ءفنانادي ىلع غلا هنأ عا قالطعي وزلا ثع.د نأ ةلاسرلا
 تول ل. .كولال وقنا اذ_متيثدقفعئاد_لا فادك قالطلا اهي ءعقمثا م يجو ىلع ةلاسرلا

 هلت ن هةدهدحنن ملك ولال .كولانا هدار نأ مساك ن م :رهطب ىذلا مت م ىقك تةاطو

 ع و2 وزرلا لك ول ود حاكذلا ّق 2 نء لي ةيالا ويف مك !نايلءلعتلا هل ِح كلا

 لوة.فة_جوزلا ل.كوامأو لكو.الالدلعقو ىبوزلاهولو لكوااىلا هذمض.ذ نالسفا ذنب
 حوزلالمكولوقي عادلا فو ةنال_هتةلطح وزلا ل. كرلوة.قالطااىف و حدوف تح وز

 لاب لع ددعا اىفاذك واهااة فاذا 9 ودب تأ ل وقف 11 لء "ا وامأ و فاأ ىلع اهتءااح

 فااناهعلشاو أف لأب ةنالققاطلوقي ديعلا وأد راال كو هب نم باطاا ناكولو ةاكلاو
 قاكيل تاق دمار واحو زلا ل.كول وةءفاذك ىلع ه هناك رااذك كددع قدع اوأفلأ ىلع

 نأاكد_.ءلااذكواهسف:كلقةأرملا نافام هتملكنم كالا نال نيدالطلاد_-أن ةفاضالاب

 نءانالفلا صىلك ولا لو: دعمدو اراكنا نع ملصلا فو ضوعلا كاع د.سااوأح و 7
 وأ قفتعا عضاولاهد هى ل هكولا لاه ولو ىدملا ل ةيأمدلا وألاملا اذه ىلءهماع لاوعد

 ا مام ه سفن ىلا اهةفاضا هدي هنأف ىرداو ومي فال حمي ل ىالاصوأ قبن اكوأ ىدلط

 هءاعقدست وأ انالفسه كِلَقْلا تااط هج نءليكولالوةيةم: الارودااة.ةياذكو

 وأ ىلع قد_دتوأى .هلاه ولو نك هّض رقأوأ از كهد_: ءنهرا و فدو اوم رعأوأ

 ه.مينانهلكو والامل برلع ةداذا كوت الا بنانا نملمك ولا امأو لكودالالدل عة لا فر عأ
 لوقت نأ راسع نم لد وأوأ كن رعا اوأ كءاع تقد_متوأ كده ول وعي هناقالمنالقل

 ن*ضعن نعاوضعب قرتذي تاروك ذملاءذهناملءامت لكوملان الفا ىتلا فاالاهده كديدو
 كد ورل وهدف لك وملاعب رصخلا عب مهبسم : ىلا ىل» :1 ولاهق.ضياطاةبسا اهتمناك امزاثح

 1 وأ نيعلاكماناهتم ناك 3 مدلا وألاملان « نالذ ىلء ه.عدناع ك2 اصو هن 0

 ادك هضرقا وأ اذك هءدوأوأ اذك نالفادل وةك طقذلكوااىلاىلب لا الف ظوح

 نالَقاى ىيهالو ماك اذك قيهل وقي نا مديالفةلاس رلاج رم هءالكحارخ ١ نماذ هيف ديال

 ةلاسر ة#ة.قملا ىف هناءانعم لاا, ضار ةد_تالاب ليك وذا مو وَدْفا ده ىلءو نالذاى ءدوأو

 1 ا جي وسو ياسو خش7مام

 ال



 قلل ١

 مكلا فرهاطانأ و قوةلافىركلا قفاوذقوةلا ىف ل.طأ مكهلا ند ىف ثان لكولا
 قدم الكر كلاا ةدَقي رط ىلعو عدا الاف (مءالا ف دلوق) ةيزازبلاىفاذك نسوهو
 الفتلاكولاده_:بوز ىرتسا اذا هحاكمدسفرالا ذكور ةصرغ لا لمك والت مشي هنالاضنأ
 ليكولا ىرتسشا اذا اذهلورةّدلا كمل داسغلاو ال ءلل بجوملا نال فال_:نالا اذهلترُع
 هسا رقوتعيالفهلوق) هكومة-وزىرت_تاادا هاك لس وهمأع دعي ةلكومس» رق

 لء ذنبا, ماكحالاهذهناف رظأ ع - رفتلاادهف (هيهتسوزحاكن اها ارم لمك ولا

 أ نءحراش ثلا هءلاعا اف خر كدا ل م رهاظف جمالا ىلءامأ ملا قدافأأ؟نيل وتلا

 ااوه

 لكولاءامشالاىفو ها همدعّزوكةزاوطا ه-وىلعءادءامذو طرمثلا هجو ىلع حولا لد

 قاع نما ىفدلوق د_هدرردلا لاه همض مالك فلاةشوهو حاكسلىفالا ةفاضالا همزلت ال

 رود سررسمالا ى 0 طقاسااواهلااطاقسأ حاكملا ناك ةةموحل عشبلا فلصالاد الو 597 4 ان ل سنع وقام ير حا د يي نو للا

 ا نع لضعتلا لت هننح نت عما | فال هل عقو هسةثىلا حاكم :لافاضأول ى- ش

 علفتاامأو ةقالخ هريغل مك-طا عوقوو ةلاصاصضق“ 3 نءبيسماارود_صزاؤ راء عسلا ىف ا 1 '

 ام أ هناف راكسنا ع نء ملصأاامأولكوملاىلا ةفاضالا ن مديالف اذ ارهذ_سن وكي نب ردتثلا 1

 1... 1 3019 799641152 ا نتج ت57 355717 7 نها و5 ل5 7277277: لكلا يتجه 23 لالالا!

 ديزونأ ىذاقلا لاقو لكودال لد د . ملءكو ال تمثن ىركلا لاهو عدالا هنأ ارصأا لاهو

 !| . نمحاكنلا لءكو ىقث فاد لك ولالا ةفاضالا قهماده لم رصلا ىلا هأ

 7 ردأ!ىفامر هااخو (لوقأ) ها هنا زانافاذك مد ل ءاكو ىلا هفضإلوهأرب| اذا ءاربالا

 || ليكولاو تاطاقسالا لسة ن مانا بسلا نعلسصغلا ل ةدال اهبف مكحلا نا ءرمسفو لكوملا
 حاكشا !امأ بسال انراقم مكهلا نوكسل لكوملا ىلا دة#هلا ةفاض!ن هديال ف مكمل نع ىنجأ

 || بيلا مكملا نراقنا اري سلع هريغا مك هلا عوةووةلاصالا ل.س ىلعصخأ نع بسلا

 || ىلعو امتموأ «تمامالدكولاو :أراا :-ركحا ارم رمال انااو حاك_:لظاقسا هنالف ّ

 010 ! نالؤ|وق١ هلتلء مدتاله ذكرا مدالالوةالال_.اعتهرهاظناكن او خلاب حوملانالهلوق
 دنيا لعحالاف 1 نمد 1 اوقلا لطرا ره لإ فلسا ال ا (بجوملا
 نكل ىو كولا ال لكولا ىلع أ ) ميال« _سفئاهفاض أو ىت-هلوق) لكوملا ىلا ىلةةني مت "ادب ليكولل

 لكولاىلءز ن1 ' ل_كولا هي زازبلا فو ل دانك احنا عقوهسفنلحاكدلا فاضأو ىت>ى الا هلوقىفاني
 3 ومر 7 (!ءه) ْش | قدعأو أقلط أنا ىنمأانالذن الات تان ةللاسرلا عب رش مالكدلا ي وسأ اذا قاتنعلاو قالطأاب

 بحواا نو ”عهماو | أ قالطلا وحاكنلا ىف مالك.لا جرخأ ولو لاح لك ىلءلكوملا ىلعاء_متدهءناللك وللا ىلعْذَمْي
 مقسما كزإر و | قكوملاىلا هفاض أ قال_-طلاىفنا قرفلاو حاك لا ىفالا مسد ةىلاهاسا ا 1

 نهيال ر 01 لك ولاة هدنحاك- ءاىناماق قادعااو قالطلا ىف لكو ماكو ةءق ةرلا كل ه ىلع اس هنالوعمأ]ا ٠

 ىعي ميا 2 فو) | ىلاهةفاضالا كاريرا ةلاكولا حرخم حج رخأو اهناج نمحاكشااءناكول ترهل لبق ]| ٠
 كاةفاذرب اهةناذإ | نادار | سدلدو»- .بلاونأ ةمالعلا لاق ها قاكومعضبك 5 لاف هنأك-ت عمة أرملا ْ

 كاهفاضإ ٠ ىف ال |اناضم عاقيالا نم داللب :قعاوأ و واط نا ىل سعأ ان الذ نا هْ وقدرت عشب قاسعلا ورق اا طلاأأ

 01 هاكرم | ىلءةلاكولا حر مالكا رشاذاهسغ:ىلاوأ ةلا رلا رش مالكلااح رخاذا اهذ هاكو مهلا
 *" قسيإل ب. | عقبال حوزلا كل ل كولا ناقولو ةيئاخرت هلانهنيرمثءلاو عباسلا قو (تاق) ها قانام
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 هوو أهثراوهدربامسءىرتشم لاب لكوملارةطوءارمشا ان لك ولا تامولو لكوملا نهال ميتال هول
 الاوهثراوو ل مكولا بدو ىلءهدرايع هيدي ممثمزفظو تام اذا عمدبلا لمكو لك ومافالاو
 ل22 ب٠ هلا نءعئاملاءارباث كالعالءا رمشأان ل هكولاة تالا فو ب , قازعا ىفا ذك لك ولا ىل_عف

 تام ةي-نلانىرت سااداءأ مشل ال تح وااو فون أل وةفاوةادخا ود#تو ة فن بأ
 يهز ىفد_ةعلا نأ ىلء لدا هةمز سو لك ولا دفق لالا قس وما! هلع لحل كولا

 ءامشالا ىفاننتك د ةوقيسا_هذلاق هتطخع !امد هذ هلاتد* ةادقول وقعملا هنال احم

 ىفاك ىنامؤ وقلق ل. ل_.كولانا ىلع عرفو ل» 1 رخال كولا مكرئاظنلاو
 ىذاقلاءاضقزاحهسءيف ىركثملا همداح مث هعابقْئ عما المك وىخذاقلا لكوول م ااا

 ر وضحني هلوق) ةمد3:1!قوةطاوهوفاكلا لود دمع نءلاح(لدفالب هلوق)*ال.كوا

جرت دةعلا ةلاسا رمضاح ناك والك وألا نالدقعلا ةلاس ىأ (هاكو 3 د لو هدزلر
 ولك ل 1 ولاىلعف وةللا م 

 لك ولا ىا(هنال هلوق) لك ولادةعتقوىأ (هشسمغو هإوق ( جملا ىف هصضوأ اك اب“ يتناك || ”-هاعلا هنري (تم
 عج رتدقعلا ماك أن اف 0 دداو |وق) ه:موهو مالكدلابم وقيدقملانالةةءةددئاعلا تنك -ااكو -- و

 بة ههعلانالاهلاوأ ماما ىناقلا لاو (ليوامأالا مهأف هلوق) "هلعلا ط#وهوهنلا ه6 مةددوأ : 7 ٠

 قائياذ_ه (اهافت هلوق) ةدسهعلاهساعفهسفت رشا سناك ارمذاسناكاذا هناللكوملا[| كدقاعلاال د ب 3

 لكوملا نمد سهلا يي 1 ءارمشن ل كو هيزازيا او ةصالخلا يىفام "اوال راعي ك

 ىأ(همذام قد[ ق) ف ( فو:سءهماعمالكد اوهل» دامت مدقت ةدقو لكوملا مزايا تاب مكولا لافو ى هلك 3 1

 اني اكل الامام وكلمنءارك ذاعدض وةقنمةيّديلا نالىأ ا ممضقتاعهنعربعورافأ همف ادا ل

 ١ طش ضو ةذمة © الاد هد_لانا ىلع عامجالا مد هاك واءارمشلاءا مشا ل 1 ولا فاضأر ول هلوةذ اطحا“ لا

 هئادمالك نمتلعدقكناهكضَو و (ل وقأو) أيام حاكم لا ىفةأرملا لمكووفالطلا هل 5سعأ| تءالاوت نار 0

 محلا فق بالا فالحل هذ لكوملاىلاه_ةاضأ اذاو هسف:ىلا هفاضأْ اذاالا الك ونثوكيالا| ةفازإب د نادال

 ةيزازملا ىفاا هلسسهىلا ةفاضالا هطرعشو هملا قو ةلسا عجرتال لو سرلا نال لمك ولاد قو
 فاضأ نايةلاكولا حر 2 < مالكلاح رخآ اذا حاك ُهلاو قادءلاوقال_طااو عساافلوس رلاوأأ فوت 5 هسورىلإ

 ةللاك ولا نهض: .”الدلاسرلا نالزو عال كة هةنال:تحوزو كعب وك اطلاق نان ه_فغنىلا لطإ وخبز 0 وألا

 هَوق) ها كنمتهبلوةيىلمهنالوةينانزاجتلاسرلاج رتدج رخأناواهقوذاهال تش دآالاكأ مي
 ن : هتاف نذلا ضي ىتح عمسملا ياست ن عدا منولاك (وغادهإوق) موزلمغنهىأ (ىئنكي ا در -هوج

 بدك ولواضي أ لطان ى- لاف ن غلا ضدقيال نا طرمثد عسا, ل كسهوولاكو مه الطاب ٍْ

 تيئب كللاو هلوق) ط هضيقبلكوملارةينأ الا نملا ضمة ىفهنقح طقسرال لكوملا مساءا |

 ىلاةعسار ل هفلا اذهىففوقملا تناك اداهريدةتردةملا وس ع نءباو- )م ءادتا لكودال

 : هلوي هذع باحاه قاسءأ بد رّلاءارمش نال ةلاكولامءاتسما اداه رقق دعب نا ضدند د ىل كولا

 دعا قسى ل هى 1 ولانا دعهنءةنالخ مالا ادت, !فىأ ءادتبا لكودال تكد  كلاو

 داطصد «وأب تي د.ءلاك ه.ئالصأن وكب تا رجع ع ند عقمف لك ولا هفاع مكسلا ق»قنكما

 تيئيلك ولا اذك.فهنءةفالشداطءاوأ هديعم,هتاامفءادتب اهل اللا تدني ىلوخا نأاكف

 نمايدلار هاطى أدعي رطددهو ىمشلالاه هنعةفال> هلمكوتا مكامف ءامد ا كالا هل
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 اندات_سالاو مهدنع ةقورعمت ذامفا!هدذه تناك اداثعاما !نمذن:اللوسرلا كالذدقد اواتممأ ْ

 اطرش طورنشلاك افرعفورعملامهاو ةبدضعدقو ها ىريشوانأ تددجأ هب و نلاءتهلادحرأ]

 نار ا( ةيزتللا فام ها مهم الك ن ملل ذريغ ىلا ض اه ف رعلا وةدمك# ةداعلاو

 قهشملا نذيع عوجرلاو بمعلا ق ةدداملاو هن ءلاطمو عملا ضرقك 1 .كولل ىاافوقللا

 ىلءىتااق را و لارعفالا هذنمب لكوملا لك ون أ ىئذي ن كلا ع ريثم هنال دلع ةبجاوزيغ

 ىناك تلد لاك ا ل ىف اعلا 5 ؤلاهاو» وهو نما وعسسألا مب ءاستك لك ولا ,

 ضءقو د]وق) ىرت ىرك ألا كوناك اذا ىأ(هضوقر هلوق) ةعب ااردصو ىدنج رملاو فاك |١ ا

 ءارسشلا لشن ام عيسلا:ل كولا هداه نأ ف ع ام ءاالمكو ناك اذاىأىرتشملا٠ نه كأ( نم ظ

 نمذول ها نكضد.ةوهلوق وقن هدوفةسما و ردهاا قلاع راكتسالا ل_هشيامةراحالا ىف ”الذكو ْ

 مدي ىرت ثا ةءارب طرعشب هداك و ىلءلكوأ ا كرت ث1لا- ولو هنامذ حصنال نملا ل كولا || (

 ىلع لكون ئنال نال ةلا وحال ةفاكو هو تدص ىرت_ثملا ىلع نلاءاكوملدك ولا لاحأولو |
 هسملا عقدا نءعانتمالاهو حدداكو هىلا ن ملا عفد هىر-ثاا عنمول لد . ولاث اول ىو

 نما هضدق ب5 عملا ل حضور عسيو مضي اوان ريو مص ع ةدولنكلو 1

 ا.هدنء هقحنوديزومتااول.-أتو هط[وهتاافاونودالاو لئامااوالم" الا ىلع هءلاوسو

 دعب وةلامنال ا رءاربالاو ططاكلعاله مك قدعنام اهضقل قاده فاسو ىنال افالخن ءددو

 دعبال مضاهذ هب اهضسقاذاةزايالاب ل٠ 5 ولا وا ة يسال د_هباك مصبالتلا و- نك'ابل فام ْ

 10 لترا كتنبولا نار دعا ميك الاترعو ناك 1 . دةرحالا ضدق للود :وةذما ىذم

 ليك ولا ىخاققلا مزلاف ةمااطملاهريخأ:ىف هنعم لكوملا مداخل ذاالاهلزعهلو مدنا ضب

 هسفتلام نمن غلا بااطيال بلا ل_دكو ذا ه_ءاكحا نمو هل ءءالءالةاكوم لك وبنأ
 محال عاملا وراسء-ءااولالدإ 7 الع : عري م هنال داهم ىلعرم ريال وءارمدل المكو الخ

 علا ليكولاع وجر ىأ(هقاقكتسادنعديع وجرو لوق) ب ازا نع ه١ ران توأمب
 عوجرلا اذكو عمسملال قت سملاروهط دنعىأ نك 1 ٠نمهضيةامقاةعسا دعها رشااوأ

 ل ك ولاناك اذاامىلوالا نيم ”نلماَس هل ملا هداه نأ(لمالاو) هقاقصسا دن ءنُمأا ا

 ءاوس ر.ك ولا ىلع ئذأ نعت ريىرعمملا تاق عسا قصتسا محىرتسشملا نم هنملاضةواعا

 قدتسافاررةسثءناكاذا امةناثلا 3 وه ىلع رب وهو لك وأنا ىلا لس وأ هالف قاتقان خا! ناك

 هنعأن لك ولان هىرت_ثاادبزا را قزمطكو سدو هيئابلا لد نقتاج كرا س١

 ىلءلدك ولاول .ك .ولا ىلعوهوه.:هىرغشملا ىلع ل كولا عجر ل مك ولا نءدسا م لدك ولا نم

 نوكب اذهىل_هذتاةنافىو4لا لاه رص اها نُملافال_ةتادنءهتدئافروظتو لكوللا

 ىلا ثنءملاد ويفىأ (بءءفّدم ودد -وهلوق) ل وعفملاو ز :ءافلار ؛:كدمنيناك رتسهردطملا |

 اًضيأنيتلئسل ل ماو هور رهأاق لاف هنذأنهد ري لك وأاىلا هولا كد هود نأك ولعت ةانملا ا

 طرعان كل هع ان ىلع لك ولا ةدرعفانرتشم ناك اذامأو هما ىرت ل هدرا مئاثاك ١ اذاامأ

 نانا اوااراشأو ناك اف ىىام_تاكهنذانالاهد ربالف لك وملا ىلا هل تاقمديف هنوك

 لك ولا مزلب نأ - قولك ولام: لاش ناو هلم قفا نا لك 0 7 بدعلابىذرول لاك ولا |
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 ىلع (هيقو) ىوج نتفاهم هن وك ل ؟ ولا ىل# وهذلاح نياك ناوةلاثكلا| 0

 زادة ذا ىرتش, ناهس اذا حاض: الا نع ىاد زلا ىفامرصا ١ىفو قرذل نم ىجاد لا هطسأم

 ةريخذلا فانا فلا سعتالا نود[ ءارت_ءاام ناك ةئيسأا "ارمثلا.هرهأ نا 1 هنلغةد_هعلاو
 رشأو فا همالك ىفالل.ك ولاٌّقاعتتىَتاا فوة 20 (عسم مياستك هإوق)
 لاهاذااموالوأ. نُلا لم كولا شيقاذاامل_هشفه_ةاطاو عت راما لءكو ناك ا تع

 ام_هدوعب "اح هناق ن حلا صض.ةلءةل- كولا ولا عئدف ة نا ضيق: علا دعب عدم هاا عفدتال

 لك لاربع سلا قاك ذاتي زازيلا فهدءقو مسا فاك الأب ىمينلا ناكو ىناذال افالخ
 نكات دقو يح عسسل ننلا» نءءاهنولام كلذ دم ضو ق لبق عفذلا نءفأو لك وملادب ؤوأذ ْ

 ولو لذمت قى ١ مهناردلاءذ مب كتب لوقي ع ىزت_ثملا نم 0 ماا ضءةدَي - هعماز زعم

 ل>رنمدتاءوهةه لاول راض !ىف نمذ!هدي ف عاضق لالدلا ىلا عرس ا عمم |لمكو عاد

 مم مكلملاو ه#:ةضءقل.ةمباستلا ثالءالهنالىذاقلا لاه نعذي نذلا عاضو هفرعأال
 ياست! نع ىسونلا لمعي لاف حدنال هنكض قلة مبا ذأ نيعىسنا نا سهاملال ”هلءلاو
 داس (تاق) ها ةهقمقل اهل م فااذت هل هذهو ىلوأ ماستلا نعاع ونغنوكيالث الف
 لسمو (لوتأ) ىوج اًضيأليلعتلا مكفاةاطمال هفر 0 نميمباسقلا العال هنأ ىذاقلا
 ةمققعفداذالمكولا 1 ٠ ريسوظالازأع ةاخرلاما | نمتلاكولا تاك رش م ىف هلق امةوقوقلا

 ىذلاكراصول ارا اوناا فلان هطيالوسلا اهعئدن 2 ىماولك وألا سصهادا_عدحالا مال تناساىلا

 دوعدلا اونأ ةمالعلا لاك ما ازهاذك هءاع ناهد الف همستم ءراد» ندعضوم ف هعدصطو

 نا عمدذم ضيق ل #بف ع. مهلا صاست نع ءى غنا نالطب نمةينةلاىفام«بو كروظي لوقو

 نيهدم ءامهاوتب كذا والءو الاح نم ماا ناك ث .>الوأ نم! معا صوت مشا نا هبحرمأا

 زي معلاءنيعتيالن ثلا نال دّو_ءااد ره هسأاىف هةحنيمت دة م ,مثااامأهمف عئاملا قد

 نع ةءنقلا امن ار هاطااو اهري_غدقأ "تاه ناك 5 ةديهم مهار دىلا دةعلا ىفمسض أو ىتح

 ناهذدسق: غيط ل وقا) ىذا تفرض هن ضيق ل قع نمل ىباست نع ىهنل!نالدط»

 أ اذاامأ كلدىفةب راحةدامأا ع نك: ملاذا ابهدن ف عاضر أب اعول الدال عةداذا عدماا لد 2

 هنال نعذيال ع 0 و 4 بسك لاك ولا هعسال أ.د ناك

 ا رحآ ذاامأ لة ة 4 ريذلاى واهةا1ىقو د« كال ديان رذامن وكي ةداعلا ىذمع

 نهد تامأددقتع و هرادذ نم حماس ثددب واع ع همدب . ةعاضد ضءاىلا ممم ثعبب

 د :وعبملاةعاضرلا هملاث وعدملا عا وم-يقاعئاشاراهتسما مرش كالذرهت رم دا تح هب راك 1

 ركس ًاوهلرمست امس ةدد همم تاعفد ىلء امام عاماوونم هراتخا نم عملسرأوهتفردم ف
 تال دلع ماغ:لعب ناو هن نثلاثءالوقلوةلانوكي لد تاءفدلا ضعب هملاثووعبملا

 ايمأدا 2 وهراد 4 نم 00 اهم هلوةلوقا« (باجأ) ةقدمأ |نمدبألمأ ةذملا لوطا

 |ٌعارىد_ازلارك ددقو ركض ءعملاسرالانةذهتلاسلار وهام لمت مل زيمأ هنال

 دليلا قمهلاهعمدب نمىلا سبا ركلات ومهم مها قات سرلا هك اس ةداع ترحهدازره اونركما

 هنطصخشد ب ساركساا نمعئابااث هبا ذافانممأءارب وهاس د ميلا اسملاسمتا,ثعبيو

 ةدما رع

 أنفها



 يوب تاجا دش ولع

 موزالامأ لدلرل حاتم هموزلمد ءولكوملا موزارعالنلا# اكو هنارشب هكوام ىرش كَ كولا ١

 دءة.- هنالذع مو لامك وعدفىا (را رقانع لصو هلوق)ةغرصلا قدا: ساىكأ 0 ولا

 تي 1-0
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 صا قفاوهوهو ىبهُم هلوقبهلعرام ىواسطلا حرم ىفاسع هدارهولوقأو لأ ملف الو

 ىلا هلوق) باو داب ملءأىلاهتهقناو ما دقالا ضحا دن ههنأفقل لا اذه لمأت: ىجأت ْزلا نع

 قاع : هلوق ) طقفق وللا لثمانأب وقوةللا ىذدةءالءلثمالا هذهو ةراحاوأ اعد نوكب

 ه..ةديال هنال حاك_ذلا فال ودل -ىعىلا دّةعلا فذ هناللوسرلا فال لك ولاكأ 6

 لوةلاق اليكووأال وسر ىرتشملا نوكىفااة حاولو ىثمع هملادقءلادامساو 1 وملاك ةنم

 قوقلا ثاللكوملا قاع جاو ىناثلاوءلامدتفو َر < عئاب هلا ىل-ع ةشسنااو ىركذمال

 حاكناابل.ك ولاول وسرلاك رادق اهيةالصأثوكي الف همفلصأب سدا للك ولاو مكان قلعت
 اوعزام اريسناك ولو لك وااىلا هةفاضأ نعهنانغةسال ادب دّمعلا ف ل_ص أل كولا تااناو
 ق-ىنرو هرمكالو لك وم اد وق مىللاعمءالك ةهرو رمضا] مك .طساىفا "ان ىلهجامنا و ىغمسااإ

 لكوملا نوكريدة:ىلءررضل مجرب موقف هلا قلما عوج ردقعا رخ'الادقاعا انالو قوتحلا

 ىلضتلا لاك ليك ولاتاماذاامأ (ا.مادام هإوق) ى.ء هّنءااط ءىلعر ديال د وأ اسادم
 ضدعءقلا دنع امصو بصب . ماا ىلا عرب ىدون :ا/ثناو لكوااال ه.صوىلاقوةهلالة هن

 ىلع اقف اذا له طءى وخفلادنع طاتخفهضدق ةيال وهاك وهىلا لق لق و لوةءئاوهو

 هدازدب و مهلاقام همقو كلا كلب ع املا لاك ونالفاءا رمش لاق ىرتش ا اذاامأ ل.كو هنا

 ىرتشهء الل وقااف 01 هودعل ,عئابلا لاق وىلعتالنز ءالو ن الذل وسوتنك لاه راسشئكتبلا

 ىلءكلن كالو لاا جوز لوسر تنك تااق وأم ترم ذأ سه اةصالفنا نع ةبريخلا فو
 نءهلثملقنوةئيبلا عئابلا ىلعواهاوةلوقلاق ك_ءاعنغلاو كل: تءبامغا عئاسبلا لاو
 ل“ كولا تام ةمسفل اى ثااذأءارم كلام .كولاورصلا قلاش بتكلا ن هريصمك و ةياقلا

 هنالاخامسهذملا ىف دّمدملاتا لعل دهان دما "رو لكوملا قف لالا يم: و وْنْمْلا سماء ل
 هلوقرا رق ةرحاا 0 ةرام نان و هأ قءسامق لاك تطتةحاامدءزهيتمذأ دقو ل وقعملا

 لمك ولا ىأ(ن نكي لنا هلوق) صا ا فان ماض« ,ةلك وهلل نوكد ءال باتو عاماذاف 09 اعولو

 قاع::ةلاكولا زو رطباد_ةعاذاام- مافن روما ىدلاودرعااك ارود©ناكن اف ارو هت
 ديعااىلوموطوهتءاهأرومةاةدوعلا مازتااروعحنا نم نال ذالك وملاب امهد_ةءقوق>
 همزاتال غاباذا ىلا وةدهعلا كل: همز: قدعأ اذادمعلامم هنصاو ىذاسَقلا ولوس رلا ىف اك

 ثوذأمان ادمءلا لاق ورو < كنال عسا كاللساال عئابلا لاقنأ مسك رماد,ع ةناللاىفو
 4 رشلادعبءاضقلا ىلا مدة, تأ ل وقد وع هتا'أ لاق دمعلانا ع :اماأ ن نفروأذ د..عال ل وةلاق

 مادقالا نالىرتثءاللوةاان وذات وك رك ثا لاه ودوعتجان او كة ءدد_.ءلاهولو لمت

 ىلارعشم :ارودكت ن نكد[ نا هلرّدو ه٠ ءاعناك امىلءناك امءاب صال اونذالا لءادع هما | ىلع

 نافذصملا مالكر ها وتزي كلامي ءلتوق ةوةطااهمقاعت امهانوذأملا ملا رد
 ءاوءهءاعةدهعلاف مااالم كون وكت نأ نيب ةرمذلا ف ؤىل_هةواةاطمنوذاملا ىلع :دهولا

 هناللكوملا لعوهذ لح ومنع اك نافءارمشلاالمكو نوكي نآنيبو لو .وألاح نمن عا
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 مدقملا قف ةوكالدب ٌوملءاعتاااذهو ى-مناةقاسلا ةلاكولاك ةةحاللاةزاجال نال لك ولا |

 نأفع رص هسف:ىلا ةفاضالاب ىدكنهل ومب لكلا نبا يبت دود وعسااىأ ة ةمشاح ىو لعادللا وأأ

 ْ لقنحراشلا كل فدصملا هعبت و ردهأاكديالب هيراسع نملافالح مرالب س دأ هكاسسالا : ىلا هدفاضلا

 ا هلوقب أبا م ملأ لعدروعدةملالل نبا لو قب ديأو هسلغ ذج سعأو ثالمنبا مالك

 || قاموهسءلعر هلا ىف ب ضرخءاام طقس وكانا هرك ذامه تي ذم امحو همذام همذ يال هل وتفأأ

 1 اذاامفلكوملا ىل-ءموزالا ناكناو امهم لكلا ةذاضالا زاوجفانيالثب زازيلاو ةصالخلا ||

 ظ أ تيار هئمةزاحالا ار ودص ىلءفق ويلك وم لا ىلا هفاضأ نايس: ىلا دّعلا لك ولا فضل

 أ ءارعثاا فل .كحول ةفاضاموزل مدعي عب رمهتل اء ارمشا او عملا, ةلاك ول 'بان نم أب الاى
 هنراشدال هنسعن ىوءا رمش هلكوولو فصال وقح رمش ىف لاق ثءح ه-سؤ:ىلادةعلا هوذوأ

 1 حاكذاا نالاهب ح وزي :نأهلزاج ث سة نيعمةأ سها هدج و ةرينأ هاكو ولامفالذم هصئامهسفما |
 لك وما ىلا فاضء حاكم ةلاك ولا تك لخادلا ناله سه تحت لخا درع لك ولا هيأ ىذلا ||
 نوكيال هب نأ ثلكفددأىلا ةفاضالا, دءةمريغقاطمءارعشا يفىلتادلا*ارماانةلاك ولا ىفو أ

 | هلاك ولا قر ىعاد لا لوقنا لعاو * كلمنباهرك ذاق عب رمد ىو نأ ران انا ْ

 ىلا دّةما١فاضأ اذا ل. .تكصوا نأ قاضإأ عب رص غلا قاطمءا رمش هيف ىل_ادلا ءارمذلا
 || ةصالتلا نع قيسا اف الث هنراحا ىل_عفق وتدالو دةمااهمزاب وافلاخن وكدال لكوملا
 فاأب نقءارسشب أر غصالاعماجللا مار ني_هلارونفو (لوقأ) اصنطم ىعتن اهي فازيا او

 لك ااا ولام' تاق لك ولالاةذ لك وما نالف نما ده ىةتعب هك.ااملاةذ

 ا رظن هنا ىذاق هلك وهىل_ع4 و.ةيفاافن لك ولا ىلءةدوهاامزامأه سف" ن ءل.ةينأ

 ١ لاف عئايلان "اك راص_لا ال ل. تسسولا ذا هنزاا ىلع فةون وأ لك وملا مزلي نأ ىَجْش وأ
 : 0 3 وأد :زاحا ىلءفق 2 تايقل_.ك ولالاه واذكي نالو٠ نمكد_ه.عتمنءادم أ

 || مزاب هلوق تاج لمه هنكل رظنلاداربا ف باصأرية ا (لوقد) هسفئلابرتشملدك ولا
 || لك وما مزليال هنا ةزاجالا ىلع فةونل ا ل_هلعت نم هركسص ا دافأ لب هلا هذ ثدح لك وملا

 لبفتودال هنارهاظا انام فاصو ون كدقع فاءرمغفانت هصالكني_.ةفثوتدي لب |

 دةءفاضأوأ.ثىرشو لوضفلانا ىح * نعال_ة:ىوضنااءا ارمش ىف ماس لك وما مثلي |
 ْ هدي رمش لاعتولو نالذ ىل_«فقوتي هلدلمقو تالف نم عادت ”امللاه نأ, هل ىرمش ن همىلا ءارمذلا :

 فقوديم وهسف: ىلع 3:تا.ق ةىركشم ا لاذ نالها كم هدعب لاق وأ تع هسعبأب لاَ نالقا :

 هاكو ىلع: ل.كولا ىرسشفاههد_-اق.سواذصالاالو لك وا! تالف نم قء لولاذهو :
 1 هوب رهظوري_ةا(لوةد)ىهتناةدهعاا ل٠ .كولا ىلعو سة :ىلاءارمثلا لمك ولا فاضأ ناو :

 || عماطلا يساملاءيتناخ ىذاك مامالا هنظامهلكومفااذع ل ل.كولانأةدهعلا لمك ولا ىلعو
 ا ا ىواسطلا حرش فرت ذامد_- !نريك» وأنا اورتل5للاىفنوكي نأ باءااىفام ةيامرغصالا

 : ف رهظي ىذلا(لوقأ) ىهتن !باءاالا ىو د ىلع ىكالاك با ودري-ع ناعوذاق ىواّدقو

 1 مزليهلوةا"هلءرك ذيل و هحاضيا بت صون هاذا فق وتلانمكسال وهاسما لملعتلاذ' نان ال

 : ذاَد رهاط هنلع لب هّقفلاب دكه هل نم ىلا ةمسنلأو وأهل نع ههد وحضا ودانأءمو اذا لكوملا

 راسل ْ



 امش
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 كالمنباهمهفاك لكوملاب قاعتتهلكومىلا «_ةاضا ناو لك ولا ل .ثهسغن ىلا ه-ذاسضا ا
 ادهتهنلاةذ هكاامىلاءاحه#هعلاءا رمش ىلءكو هب زاَزبلا وة_بالالا فال عم_لا حرش ف

 هتسولا عبر ئالن ا سها ثءح فلا هنال لكوملا مزمل ال تالق لامك ولا لاك و لكوملا نمد ببعلا

 تلا واماوذقرعمد ل ءكولانا معا اوراقل امس ءاقااوأ ل اه«عسردقوةد_هعلا

 نيالاق يك ولاىلا فاضي وذدقماا قو ةحامتو محلا فز ىنوت الكوملاة:زاح !ىلع

 لكوااىلادةعلا فاضأولءارمشااو عسا: ل.كولا نال دك وااىلا فاض. اسف هلو قي دق ك1 م
 اداةسمقافثالاعداد_ةؤ ها لودفلا ىفاذك افاسفتا لكوملا ىلا ا

 هسفن ىلا لك ولاه فرضي دةعأك ىنعا ىف و ىلل*ء 5 ه-:همهذدر 2 ن ود فك ول وصفالا' 1

 فاضاولا د واو طرمث هناال لكوملا ىلا همفاضأ نعوذمسد و هسف' ىلا هءفاضأ ههآنا هءدارأ

 لكوااىلا هذا ضأولد_ةءلكوهوقو عابمءالان مد لكوملاىفاءارمذلا ءارماالمكسسولا

 00 هفاضأول ق-هلكومىلا ةفاضالا ن « ىنغ ببال هنا هدا يع حاك ناك

 ١ عملا حراشهم_وهئاادهاشا ده ىلمرلا مانا لاق ها فاد هدامصو د-اوةفاضالا

 0 روكي ثأالا هع راشند مه عمملاح رش ىفنامنأت ردأأب-اصاراوقا هر هاظرد وشو

 قاملهح <عم_ه اح رشو هي زازياا فامزين ةافاملا ىف 1 ::نالواز_ه رعأاةرا.عاة ارا ظ

 قات: الاء_هريغلام_هردام ا نيدقاذلا ىلءءارمشلاو ع.سلان للك ولان الل وقنبء عملا حرمش

 هيزا زيلا ةرامعىف سداو ذا ملا نءقوةلا قاهتة معو ةانزاحالا ل_,ةلكحوأا ,هقوت ود

 مدع ناتأء دقو قم ةودا ا لصدل همزتلنلذةزاجالاهزاغذلا دهب لك وااق وقللا قاعتىأم

 هو ىلءل هك وتلارد_صولفةفلاملا ندىلاتامتا هي رازبلا هلع مى لكوملاب ف ةوّدْط اقامت

 وهاي ةفلاطامدءادقلاذاقنر هاا افلا د_ةعلا ةفاضان لك ولاه4نذا ناد نلاغا 0

 ىلءل دة ب زازملا مالك فئئاللمكولاوأ لك واانقاعتت :لهدق_ءلاذةئاذاو ةيزازملاموهمتم
 امهيفان امدج ولذ' ىرغاو عما حرش ىفانع الع لكوملاب قاد: لوقنف هيفتوأ هبال
 لاحلاة#ةءقح رهطظما 8 اانهناف قرقصتلا نيعب لمان قاسفتالا امعدا دقو فمك
 رهاظتافةقالطم عملا ح رشةرامعتالاقد نان ركل قامهمحر وبنو لام"الا غوأأرم ملا هللا و

 ع.دلا د ةليام_ه. قلك وملا ىلا فاضأ [واملا وةيزازملا ف ةعقاولا ةقلاخما ةروهل ةلماشاجا

 | اةاطم مك. ١21ل ودةااىف مق مق وثم .و هففال م ل وقنلانا 6 هنقذ دوةلطا ةأعدتا ولالا

 ملوهقالطاىل_ءهمهفحراشأانا ريع زأزمل !قفاعدةم وهف روك ذا حراشا اهيلادةسا

 حراشمالك تاجاذا ودافنل !ىيكملا عنممدع رصلا مالك ن نمرهاظ وذئاثاا 0

 مكملا نعوشالرداا مالك ناتاعو هب زازيا | ىفاع هد: ةمت د_.ةودانلقام ىل_ءعمجلا
 ]َ رمش بح اص ىلع تدر وَيلاةدحاؤملاه فادالاكلَديده_ْثيأك فالالا عفت رار وك داا

 (لوقأ) ل_عأىلاعت هلفاوريغال عمل حراش ةرامعق الطاىلا دن .ةرحلا بحاصن ء عما
 قف ةوداا ١ ذهمداذا و رامدلا هرك دام فاس الفدّةملا لكوملاز ازاحأ اذااءدمقم عما ح رش ىف اذ

 ىلا قوقلساعجرتل_هتاذ لك واازاجأ اذامتهلوق نم ىمدقملا نعلق نإ وجلارهظ

 ل هرق ع



 نيد
 200 اا ا ا ا ا ا ا

 عمسملادر ٌُْنْملا ضد لك ولا عاب ولو عساان ليك ولا فال زارا ةداهش ىف 5 نودملا

 نُملا ضِمعِب لد جم ولا فال ليك ولاة ءااطم ىرتش الذ لك وهالن ملا عقدام هيب .عب

 هل.حانالو نهرلا ذأ الو هطحالو ضيقلا,لم كولا ءاربا حديالو هم ةيئقا|ىفاكهءاعةيلاطمال

 اهتوداموأ س تنىفصاصق ىأ(د وق ةودحفالا هلوق) عسسبلابلد 3 ولافالذةلاو لال و.ةالو

 هلع طةةىنائالدءقداك ومةسغنةوتو امافءتءاوامتاقي ا دو هلوق ن مءاةة#سا اذهو

 هاتمتسالا ىلعهنم ثلا رصق مما او ىرعلا مالك حبب رصو ىجأ» زا مالكر هاط نك رهأا ىف

 اههتايثالمكوتلان الل مك و لا حدو هلوقنمالاهث12:_ءاوهلوقنمءانئتساوهو لاه ثءح

 ََن وكن م رهاظلا وهامعل ودعلاه-وولك وملاباتنا امهواق.:_ساز رعال كحما وزب اح

 0س متو فواقل رهط ل :ءانيآلا تاء اج شمالا وءانبألان ملك نمء اة سالا

 حرش عالواىلة:ن 595 اارخآ ةباقنلاح رمث نءىوجلادد_.ءلا لةثانهس.فةلكولاروصتيال

 فوهتالطا ىللعءاق الاد نكحلا» نملك نم" ةءسالان أو الد فااعام ىواسطاا

 لعاو ها ْر زو< هناقهثاة.ةءابمأوا رمضاح ناك اذاامأ ساما نع لك وما باتا ءاق.تسالا

 تاائمدقوءانمدقاككلذك 0-5 و اًةلطمدخلا تام انلمكوت ولاة خص ىو.علا نءق سامر هاطنا

 لح رهوة,ناذض أف هرك ذا فلا 35 ماستر ولا ة كك نمىجان لا هرك ذام
 لوبشمو ف لاملادن ريثاكتاو الطاب ناك عطقل دن ربل كولا تاك نا ةقرمسلا تايثانالبر لكو
 لاف ثاعطقلا و الام لادب رتىخاةا!كلوةءقراسلافا<ناهئمقو رس باطولاكوهر

 اذاام ىلع ىىاد رلاماداكل < تاالا موال طا ه._ةادعال ع طَوأ اديرألاق تاوهئلحلااد.رأ

 هعنمو مامالا يهدمفدقلا تاء ةانلعك وتلازاوستا لعاو لاملات عطقا ادي رب رمال لك وملا ناك

 د_ةلطاةءاع نمبناحن - ومالا كوتلا فالألا ادهىلع و برطدمد# لوقو فدو وأ

 ءانثتسالا رمصقن ا فاحربغ و هب مالا مدعةوهشهنق نال هماعل مق الل. ولانا ريغ صاصتا ١ و

 4 مث نعىلاةسوقااح رصد ورب وعملا تام ا ل كح ودلاةدن رعشتدوةلاود-لا ىلع

 صاوارمذاح ناك ول لكوم اذا طقفءاقمتساا مةوه( سانا نعهاكومةيءغب ]وق ) ىواسطلا

 ٍِن ودنملا وغملا لام ءانن اءيلا ةياعفهالع و هرهع و ىوا مطلا رش امر وام مما مةسأب

 لاحنامق ودس ثح د وهشلا ةيمغ لاح ف الو ةهشأ اماد_ءنال هنرمدد- لاس ف الد هيلا

 3 ذب وىسفلاو بذدكللا نءازارتسا همرع رهاظا |نالالةة هع و-رناكحنا وموت

 وهام_متايئاء ليك وتلا نال موصخي حدف هلوق تت اءهاوخدل ام متا ثا لك وا !فئاّزملا

 تاء امل َ وتلاامأ ىدعلا ىف فس . د ىنالاق اا رباع 1 وهفامو قة وصلا لد تس وذا

 ل رطل تل ناو ردع اا ع ه.قددال ق-الدااهاق:الطاقب رمش اوأنزلا دع

 (د_ةءقوق-و هلوق) ةمشب طقسالو ,دسعلا دسدلال اقاطمز وكفر زع_هلا'اقرتسا

 د_ةءاوقةةصربل_هقه-ةفاضانمدالهوقالل_ج و هءّوله_::هلوقءرب ثأد-ةءم
 نءدبالد|وق) تااصترحأتءبلوة:نايدانسالاوهو ىوغالا ملا ة-فاضالابدارملاو
 || نمديالدةءلكف لكولا هفيضي ابعفدا رملاورحلا ن لاق (ملا ليكم ولاىلاء_ةفاضا

 نافهةمضدالدق وهقمصت دقهنأ نءةرادعل ١ رهاظدارملا نعد و للك وملا ىلع ةانادعأ اهةةاضا

 هقاضا
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 اذاىم الا ىلعز روحا 13: فلانه غامق ةّم تتفاانال ا هعمأ اللاق وأ ةّممسأ فلان هعيلاه اذا اهذ ْ

 1 نادجو نم عمتي اوادعجو نم خم تكن انهو شد الو ملا 5 دمي اطرشاطرمش ب |[ :

 قوس قهه.لاقاذااهق هنا هناعارص بمال ىئاامدك ٌونْؤثاو هتاعارم بي ؟ ىنلامدك أ

 هءا.فاذك قوس الاه عدت الل _ةءلناب ىئلامدك وب انافرخآ قوس قهءايفاذدكس

 قوسااىفهمدلاهولو ىناكسعالا ىلع دةارال ىننلاهدك أتاورم'الا لعد ةاررخ [قوسفف

 رد ىلا احتل هب !ءذهانةرعاذاو م زوالرنز د:ءوزاس مرادف عاب ول ىتح هيد ةتيإال

 دات :لاف نان ىئاانددك وب ملثاق هه لعدم وع. نأء أ اذالوةنةلئاسلا /,

 اذاو زوعالدمشيؤلو عابف دووشلابالا عدت :اللاق ناب ىناايهدك ناو زاجةمشيرلو عامذ
 م وأ ىلا .دكصأ زر روعال لفكر مغن م دأن مر ريش نم عاش ل مفك وأن وه رب حسبنا د سعأ

 راكع ةملقأهتعقن وك وأ: نُملايءاف وة معين وكب نه ربالاز < !ةةنن م ربلافاذاو هدكو و

 سانلا نادال ناصةالاز وعالامهدنعو لءاةنهرب زاح قلطأاذا و«ءق ساد نباهدْزام

 هضيقىهاوقل .ةةنبدلا ض,ةب لمكولا ءأىنائلاامأو اههجارفابيف عبي زاغتلا ماتوهمف
 هرارقا فال ل_.كولل هتداهش لقتال نم ناك ولو مرغلا رعب ولكوااىلاههفدو هعامضو 1 0

 ناكو هصانقم لا تءقو هاك ومنو دا لدم ضو ل5 ولا ىلءس دج و ولو بااطلا ضمة

 ديس كإءونهرلاد- تاوةمهلا وءاربال اهضمقن ل تصورا كاءالو لكوملا نويدمل؟ ولا

 عحصيوةلاول١لوبق ضمها لك وال سدأو لك ١/ كلم ث عسنلاب ل كولا فال ليفكلا ا

 تااطلا توعلْز هر ما واطلا توعلز ع: :.الو مهائااضرال,ءاضقلاو ضيقا لدك وتلا ّْ

 بلاطا | لاا تاق ةدكالب قد ضن لهنا مح لاح ب بااطااىلا هول ستو هوما كولام -ءزولذ

 ىلءلاسلاى ووان لادا و لحما بلاط نأ ل_ءك وألس أناسا ىنءل كولا هيلاملا

 باطلا ذأ ول مفك لامانثاك و لو باطلا تال ىل-هك ولاف لحما ىلءنيدااداعوه_,!ءلامحما

 اذاالا هضمي ضدق ضئقااب ليك والو لمكل ا ىذاةننن اليك وال سءالك وتلا دعبال» 51
 ىدانيمأ لكمام الا ف لاق نكس هيزاربااقام ١> اهملكءاالا ض.ةيالثا لع صن

 نيدلا ضي كولا ىفالارظاذلاو ليك ولاو عدوملاك هلوقل .ةاهةصتسملا ةنامالالاسدا|| ٠
 ل .تكحولا فال ةايبالا لية هن ادق هلهعقدو هضيقهنا لك و ملا تر هلعزى عدااذا |

 |ةءحلا ولولا مالك ن ءاد> أ ىل ال منرمش اه: .ةءن(ل وقأو) ها ة.اولولا ف قرغااونيعلا ضمة ا ١
 ىلع هلوقدنا رسأماو لاح لكي ةنءأ رمال .ة:لاصرالا ل كولاك وعدن اببهذملا بتكن ماهريع و

 تثتالفهنوءدعبامأو هاك ومةامح لاس ل.كولا ىعدا اذاانع ضاع وهذهع رغأ ريسمل هاكوم
 ل_لحلا ة:ءةامدملا ةلاسرلا ىنهرك ذامرحآىلا ةثرولا ىيد_ضنوأ ةفمالامب رقلا ةءارب
 ءنهقذلاس داش .دةملا ةمالعالو تلق دوهسا!ىلأة .ئاحففاذك ل.كولالوق لو.ةىف
 ءامداامىلءا رمد مشساواهءاأ ىتااةلاسرلا بةءولئاسر ةءومعف ىلالمترسشا ااهرك دادس ||
 لءك ولانا لصاحلاواريخ ىلا عت هتلا اها وباء يقمالكلا اعيش أ دقفنّتلاس رلا كلت ىلا عراف

 ىرتشملا نما ضع ل كولا لفكولف لت اسمقن ملا ض» .ةوعسلاب ل ءكولا فلا نيدلا ضقت

 تسسلم
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 هبءاغام عقدانه"اتيالادار او تاهمشاا ردن: امناف صانسمةااودو دا ف ال هب ل٠ كولا

 اذكو هلوق) م“ هلام صدد وهءاعام عقدي لع كولا ودلامسءانعمد وكمت ضيقا ةسالاب و

 هنائعم وكف ض.ةااء1ة.:سالان وهن ءلعام عفدانهءاةرالاندا راما فلاق ) امام أ

 هاكو نيدلا*[ضة هاكوولا اولاك هلئاس<نذ كوالا اما ردها | ىهلاف هلامض 3 ؛و هل عأم عقدي لم 1 3

 القدمقءاكو ههقدصو“اذقم ءزو ل٠ هكولا١اذن لك ولانشادىلا هسن:لام. نمل كولا عددين أب

 هذ انو ىلاكوءاظقركسلر راد مذ نا فان أ لك وما لاه هل الها ةةامدرب هل.كو هيلاط

 داو نءادلا مضدحا ذاقول اكو ق-نعحو رفتانرعو وو لكواال اوةىلا تذةان الانا“ ى نم

 هسقهمانعو هأ ءاذةاانهقدضناكنا ووسملا هعقداتعلد كول ىلع لك وأا عحر .ر لك وأانم

 ّض هلا نئادلاركش .نافا الاهاذا اذ_هىءدقاا ةمالعا | نعالة:ىودملا ةمالعلا لاق
 || نهرب ناهنا ى. فوت. وأ ف اخ لافولا6توكب له ىقملاطو ضيقلاركس: أ نئادلا لاهولذ
 لاقو مهاردهءا عفدولاما ها فاك فهركذ مهنا ريب لمكولا نالالفالاو عجربراكن | ىلع

 لكوما نملك هيدكحو نئادلادب زىلا عذدلا ل_هك ولا ىعداف ديزل ىذلا ىنب داهم ضتا هل

 اضيأهنمعن ضيشقلا ءراكنافنئادللل ع همم هس: ةءارييق لك واللوتلافنئادلاو
 سلام نماىأ هلل .دءاضقند هأ “هلأ رطان اتراك ماا وةيادهلا راق ى واوا

 ٠ هذ_خأو هءاادل اوصومدع ىلءنئادلا فا همة" الاهقدصو تدضة لاذ 3 كولالامىأ

 ثتءحورأ رقا ف بذك هت الانال سه الا ىلع هس: لاعداضقاسع 2 ومأملا عج رمال الا نم

 اهريغباما 5 4 ةنملا مك لان اكاذاهفال ىلعم 5 .طاقطاغا ارارةالانال يدلل سلع ىشق

 5 ىاطما تر وروما اناس الاىلعر ومانملا عود رمد_ءل لاعب هنا عيمصأا والو

 ىرتس لاك هتضذ ىفام هل لسانا سمت الا ىلع ع 35 -راسعاو هسةن لام نم نُدلادسةئو هلع سعت" الا

 تاىر ودةلارك ةوالظو ملاذا ارت امص الا لساذا ىع " الا ىلا نملا استي هو واسمن ا

 كسا دتدضق لاق ىذتاعن 1 ريرومالاور ومأللا ىلع عدج رب ريربدأابر

 نيتدلا ىلعر دال هرهن ب'اءنئاذلاواضي أ هءاضقو هرعأز ثالذ نونو مهنوك ر ك:انتالغا

 ىل<ى ءدمأان اق رماه مصش ه تءوتكلايثاعنا ونئاداا نال لك !نمكعءاضقلا و صالا و

 اضيألاصتا امون و ئث هماعهل ب عال هد ضة:ملام هنالرعتالسا ىلع ىعديا ل بدس ب'اغأا
 لءففث الف رمدضدعالانب دلا عقدت اللاق وأو انهدخ بصتش لاصتال ز وةسمسل ادعب وصالاوهو

 د وه-ثرالا عسفدت اللاوو أد رمذع؟ عئد هنأ ل.كولا ىعدا ول وةير ازما !فاذك ن مذ رسدالا

 نءذ:0تا> ا داق دوه .ثن عقد هنا لد 51 ولا فاد ض هلا نئادلاو كو دوهشب ههثد ى ءداق

 م وهشب هعقدا لاق دوأو 1 ااا ىناك ىفنادك
 وا وأ ةدناخ احرتا رتاثاا ف لاف نمد ما

 : هزادتعا بعام طرمشد لمكو تلا لصحاذاانمكرشآ ١ غوت طرىمأل امزاعرم ءىداطلاىل_سذلا

 1 اذ هدح ولك نءاد.ةماطرم“ :لدك ولاىل< ظرمش اذا لك وااثأع :ونااا ذهىف لصالا بدعالام و

 ا هنأ .هدك ؤيلوأ قحاب هدك أهطرش ةأعا سم ىلءك ولا ىلع ب ع هئاف هدو لكن ههه ناك

 أك ناد النصأ دق الاط رع دةعأ ف طرشناو.َر رودعال داش ريغزهعامفرا د همي لاه اذ اعف

 1 هنان دك ودم وأ ىلا لك ولامدك اهتاعا م لد كسسولا ىلهيدمالءرمذ رض لو هع ويهعفل آلا ل

 اهو
 ازيا م!



 ند

 دممَهَدلا وةدمذعب 1 واض اضرلان ءعوح 0 (هل 0 عدها دن از زخ نع ) رع

 لاه وم ونىذم غن ىذ رولاهترابع (ةءضةدلوق) رصأا بحاص هماعه ما ٌقاغ |ةءئقلا قم وما أ

 قافنامومااندممقتااو رصأا لاه ملاانز ءمعم_هلاح رشف هرك ذو بمن كلذ ىضرآال

 ىدا ولاشي أ ةنقلا فاى وءدلا ىذاقااععمتلام اضرلانءعوج رلاهل نا دوصةملااناو

 دن ن ريو لمكولايهماع ىعدملا ىأ مهلا ضربملواهوةءاد ومدن ف أ مىذاقاا دنع ىدملا لدكو

 3 را ارماا ىف و ة-ةش-ىلأل أ ىلءىوعدلا عام“ لعد كلذدل سد مح ىألا عممما عن أ

 اذاو ها زاج همفمداخلا و هن مداخل نعي موه قلك قدم وصول وهق-لكهاكوولو

 ةعيدولاو نيدلاهءف ىل-ديهناف هارت اح ه.فةمودالاو ها ث د ىد- ل كح ض.ةهاكو

 واد هلوق) ناز #كلا فاذك اهكلدعالو جااقوقحلا نفة_ةدئاااما هلمقح لكوةدراعل و

 «اوس هريغو رممأ| لا

 ََن * عوجرلا هلوز ط
 مك اطل عام. ةائ ثرلا

 105 هدم الا ىرعلا

 لكد ا ذافان الثهض ر< فاذا ىفأناف هاء نيمالا هض رسامه لل ولو اولهك ولا

 ْ ىذاقاا م , 10| وكئادهئاذاف هر رطل ع :ىلءادمشدأس اا منن هلك وب تاه سحأ

 هازال طر كد ال هناق باك ١ ىحاص راضخا اذهىمةرملا لاه هوك وعذاب هدملع

 كلدءاضةأا ن نع الفدوط 0 ثلا نههرغسع اماق ل وكم ارا ىلءن وكيتا ل اوكنلاب

 انو كو عمى ذاةلا ىلا نادهاشلاا لة وكشلاباهيلع مكك يمال ١ ممضعب لال وكشلا

 0 :راذاف مك ذاك ندم مك كح دي ررأ ىعد_-هالىذاةاالوقد ممذعبلاه و ىذاقلا همضوف

 همئاق وال االا.6 ناك نافمكح وهمك# ىذرا ذاق كل ديدربتج مدا !ىلامع كمت رايس آثر

 هضم اذافهمثفاةم ل وكااءاضقلا وىخذاقلاءاضما ىلءتقةو فال هيد ثاو دعت

 رميغر هاظلا نالايث وأا ركسب تناك اذا اعف ى أ( - هحولا ف ه]وق)إ ىمتأ 0 ١١ ىلعذ-ذأ
 ظ لدم ةقرعلا ف رمشااندار ا لهرظتاو لئاسملا عه لء ( رهاظااءالعهلوق) اهادهاش
 0 تيبلالآ ال و ءالعلا تاس نم نك-:م/ناو حجو رللا نءتان وهم نهانا ن نوافاندلا*اممعأ

 ْ عدمج ءاقيأب ىل_.ك وتلا حدي ىأدايعلا َّق ومدى (امتافيان حدو هلوق) ُّط معأ رهاظاا ٍ

 | كالو هسة لكوملا ةرمئ اماه ملكانال صاصةااودود_خ1ىفالا اها .ةل-ساو قوقحلا

 ةددقتامنوك فاذادخاوإو 7 تانك دب طي ولءوأ بس ف رمش ىأ (فارمثالا تاني ءنادلوق) ةندنالو ىأ(ااهتاتشا ا ٠
 فارشالا تاي نر نر“ || رهاطلا هنالابيثوا ار كي,تااكءاوسىأ (!ةاطماهال اوقاف هلوق) ءامنغال اوءا الا وءاهطصأا ظ
 ولو ( الم 53210 لَك ريفا اهيلعجَو ولو اهلك لبق اذا ءيىذاقلا ىأ(هنمءأل سف هلوق .لوق) م اهلاسنمأ]ا ٠

 ا هأل ستقام ١ اعفاص سد لو اهلا ن هت : الئاببلا مك [ذا ثعد نمعاجمزلف تاك واذا تلا فلافل ملا هفمأ ْ ظ
 0 0 نتدهاث ير ا | ناكح اذادءمئاارددال ىذاقلا بدأ ىفو اهاو ك_وأاهتنعىلعنارخ" الادهش ومهدحأ ْ

 3 تءثاو)ى ها ىذاق!!ناكنافةر ورمذاالا حو محاهاد_وعهبلىج ّجاأ بهو ةرد_ واشد ل سه هسءأاك ب ءدملا إ

 (ثاوا ركدولاهلل وااو د هاشو انممأثعب نكي ناو كانهَد_هودخلال -هةءامشان ثعب فال_:ةسالانانو ذأ ّ

 0 تالا .٠ ند) ّق هالقتانيمآلا عمو راكد وأ امه.ملكراز 01 ل رملا 1 0 رف) ٍ

 0 ©( هولا ف 0 0ع 2 : 6 4و رهملان هدد 0 : وىذ هلا ىلا ا

 ماكر )مد 000 كلذ ىلعةنيبلا ماقتل ةوكنوأهرارقان ىذاقلاد:ءناد مشي وهلكو رضصفمكسلاساحم .
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 ندد
 ريم

 بااطاا ضريملاذا هلوق )5 هه هوخلان هةدانزب هأ نك وتلا! نمل .ةاهرخؤب ل ثاو ىل 3 وخلا

 نءسءمفهج رد هنال ) ردم هسة هنمولذ هلوق) اردءن وكيالذدب ىذراذاامأ ( مخاتااب اا

 (انع ةيزازبهأوق) رع ها دادقم هاو-ءدرخو زلنا عدا .ءدءوأوداهنمت ىوعداا

 ناذلاس و. دهاثاانأك ولد به ىلءذ هلدكو ونه -مزلد راد_ءالا نماس ووك هن روك واهترامع

 ىبسدح رح هنال ارد عن وكمال ىذاسشلا نهد ىفنا ىذاسقاا لاه هنداه-ث ىلعده كد

 ممىووعدلا نع س2 نأ كلذك اًضأى وءدلا فلاق» نا نكعاذ_ه ىلع قدمي مدهش

 مالكىف :ءقاو لب هدد -:ءنهتدذأ ىهو تهمل :راسيعم وهةمهنا ىدال وتلق ها داعب

 نمد و ىل_ةئاس و. لك ومأاثاك و ولاه ثءح فلا ف هنح سد لبة-2 مهافملا و هر

 نوعلا نمهجرة ع ىداقلاثال هاضرالب لءك وتلا ]ل_.تءالىذاقاا اذهسسىناك نا

 لك ود اهمعلمةد ةموصخا حب ورنا نم هنكءالوىلاولا سد»- ىقناكن اوه امعن مث مداد

 هءلعوألةموهلثحج ورلا نمه_س كت ىف سححنمىلاولا ع؟بالاةامزىفو (لوقأ) ءا
 سدح اراص هنا ىلع سداد وعي و ىذا |اهماطتق ولكف ظفاحت عمح رتل ىذا ةاا دنع

 هسفدةمومللا نا نءزح اع هنا ىذاقلا ٍل_-عناب (ىوءدلا ن سالو أهلوق) ادححاو

 تناك اركب لاجرلا طلاع لىَتلا ىهو لك وناةرد-هلاةأرمالزوع وامترامع (ة اخ د]وق)
 نعئساءلكوملا نا ىضاقاال_ءاذا اذكو ىوتو ةلاه_ءاعو ىرارلار 5 ,ولأر 1 ذك اسوأ

 لكوملاناك اذا ل كوتا مزاب *(ة )د لكوتلا هنملبم: هسفةمو هللا ىفتاسسأا

 ىلع اما ودذ-مكينا ةم ودا هلاك لانابلا ور طو سات اى ل. كولا عم ارمذاح

 ل-.ة'الوةداز ما فاهمرمغىلاىدس.ءتملاهبارش ءوأةلاك وألار 5: ناك ءاوسلكوملارغ

 هدلاكو ىلءة د5 هم وصالال ءكولا ن نءلءةثال دما فو ةلاكولا تدمر ىح لاملا ىلع ةداوعغلا

 صض.ءةنه-اكو ناذدضاه لاق ه١ نفاةغخا ىقءاضق طقهنال مصاب ىطت ول و راح مدح م 2ع نم

 مدح  ىلءالا لمةنالة: همااذا لمقال لم كولا ةسملم ع نهريفنيدلا رك.:أو هتلاكو نولدملا رقأذ

 قالك ولالاةو 23 ولا رقأولهناىّرتالا امدخ نكي لفةلاك ولا تدثن نوبدلارار ءانو

 اذكورةملا ىلع تماهولو هتان ل: ةهلاكولا ركو بااطاا سنع نا ةذا ىتلاكو لعن هربا

 ىدا٠ نمادكو ل-ب,ةنةئسب هد اصو ىدولا ترث اهنيدلار كت اود م.اصونن وبدأ رأى د و

 7 ول -هقب نهريفتسيتيثأان اىعداالاّةو نيدلاثرا ولا ارقاقان راو رضا وتمملا ىلعامي امد

 نءةلاصالابدن زفادك ة 4و رقىلاهأ نم ةعاسجو دب و قرق ا ههفبتكك دف «ةزثلا و نيا

 نول رالاةعاجلا ونالؤ ونالنةداوشد هو رقلا لأن منت 1 ةءا سن عءةلاك ولا وهسفل

 رد_صواذك ىلا دلع -وماذدكم هاردلا ٠ نءكهر ةةاغاممو رممانلك وأاىل-ء دمهيلعتا مسن أ نع

 باط ولجالال مت 7 رمش مص هدسو فهن كار و زال للك وءلاتدثب لع روك احىدإ كلذ

 ثيح باجافمكم لاتقركم ةلالد ف ل. 1 وةءاانود د مد هو نياكوملا وءالصالا.٠ نءمغلبملا ورع

 تو.'ىفموقر [1كصلا نومذعةرم_ءالذر و ١ زاادحولا ىلعر وكذا ل ك وئلااو ركنا

 3 مالكدعب لاق م ل_-ءاىلاعت هللا وهد_هةلاطاو يع مشل هدهد وبةنايثا نم ديال لي ل 5 وتلا

 تاداهشلا باك فىاك-ا الاه مهضدد و م-عفام وكل لاك ولاد ومد دو هداهم ثةةرع رمعالو

11 



 تالا

 لءةءالو ةرهاظلاة سي رقلاوأامممص1لاقيد_متاماوهو اهلءادومديالف نطابمأزتساا ||[
 هركذادك رفاست ن ةم.هىئذعالا ملاغدتدءىفو هلاسفرظأ ىذاقلا نك اراد. رأىناهلوق
 ها ةراحالا مف ىفأك هنعمواأسة بالغلا لاقل رخأ لاه ناوي زازا! ىفو.جراشلا

 ها رقساادب رثكناهظانىذاةلا هةلك رة سأ |هن دارا ىف مهلا هيذك ناو نيدةملا ةنازشىف و

 لوبقنمهثانانم تذعتلا ل عنا ىضانقااناى وتذالاو رات اان اعصأن ءنورخأ لاو
 ليك ودا هم لبةدالمعصالاب رارمذالا دق لكوملا نمل -عنا وكلذن هه:كعالإ كوتا

 هلوق)مهلناهقدصاذاام ىلع لو#ترغساا دي رأاذاهلوقئئكيو دهب حراشلا لو ةذءاضربالا
 || ىزارلا ىلع نيد ص اصل اركب وبأرهبكلا مامالاهلاهاو اهئملمك وذلا مزمن هتاف (ةردختوأ
 فسملا لاقثا وة عمضإ دأاولمكوبمزا.ف اهمال اهةك قاما: نا عطتست ل ترم ولاهنال

 ١ ةسفء مسا نعد رع و ىللدالا قالطا ارهاطظ ىلءامأ قءتن و رخأتلا هنن سا شاه وأإ ٍ

 ا صمم دةنص وكل نمد وراتتاامىلعك :وئفلا وةز ريلا اوةردغلا سشلاو ركما ند ردال

 حفلا فاذكهوعب# ودالدعب رفد ىدتمملا هناةرتافاالا سدأ نب رخأتما ممعت ىرا رلامامالا |

 || دعرتسوهوءاخئارمسك ردقلا تنملا مالا هاهنا خفي رددااو رادخالاكر دانا نمةءاةردخغاو

 ةطلاو زوريلااهتداعرت لىتأا ىه عرشلا فو ةردختو رود #ىهو تدءاأ ةمحانوف ةي راوأل
 : ىودزيلا نءاهره سة: ةباملاقرك دو ةزرباهئاو-فح رت ىتااوىفاولا لاق لاخرلا

 ةرد ن وكت اللاح رلااه ره ةسذملا ىلءتءابىتااامألاجرلا ند مرام رميغاشها ريال ىلااهما

 امافز و ربلاءاهتداعرت ل ىَتاا ىهوهلوةن ٠ف:دملاهرك ذاملب هاذ هل ومتينلا لاه
 هامة قّدطا 2# و َر و رباهاد_هيلمت اهدا واهب هلدقمق ما وعللةداعز وك دقفةصنلاثد ةاسإ 3

 0 ئءادهو !يةسع_..ذنبآ وطاءاهمازلا ىفنالاوامك ومزلاهري_غاها زهق لباهدتا وح

 || لودعلا نم هنالث اهيل اذا ثعب نيعاهمزلف تاك واذاغى وهفلاهماعو كو رخاةلاهؤن سا

 مغلىأ (لاجرلا طااذت لهلوق) ها اهاوكسنوأ امم ىلعنارخ الا دوشَت ومهدح أ اهذاسهسي
 ٠ حبو رهناو املا لاجرلا ةطا ا همزلب ريدا نعج رخال ىلا ةجاشلل جو ركلات الةحاحأ] ||

 : ىلا جرت اواهعقو ةيزازب ةجاحريسغل رخت ناب رثكي لاماهرب دع ىف حد ةءالةتجاذ أل

 اذ_هىناوا_للا مالكو ىوتفا!ىفدرك ذامىلءلاخرلا طلاعملا ذا رد ماجلا واه او
 نءحد للاهع:ءالنك.لو اهحوز عمةمد ابل اطال سدأ و ها لاح رلا ةطلاخلا ىلعل ومع

 تن اك نافةردثاهن وك ف اماما ولو نيفملا هنا ىلا ذك اهم وأهن م المك وعمد م ودالا 1 :
 || اركب ولا هاو طاسوالا فو اهلاسنمرهاظاا هنال ادثوأ اركباسهالوقلاففارعشالات انما '
 || فدسملا مالك كامسو ةب اريل فهلث و رحأا ىفاذكنيهجولا فاهاو قل. ةدالل فاس الا فو 1
 تحرخناو لاح رلا طااذهال ٍتااامنا نمةداه-ثاا ىلعةداهشلا تان ىأ(صاكهلوق) ا: رق 1
 ض.1ازاذ_ءالا ن مونيتملاةنازخ لاق (جلاءاسفتوأ اضناح داهلوق) ماجوةحاطإ'
 ]| ةمااطتوك:ناامانه-ه> وىلع هل لاهره وددسأا قئذقد ىذاقأا ناك اذاساةئااوأ ||
 || يسن ااطاااهرشأ نا ةيواطمتناك ناو لسكو دل ااه «لويقةملاط تناك افي واظموأ ١

 و الا ااا ااا الا الشسلسالللل>->-6 ىلا اياد ءال ةنال بااطلامصاتااضر رمغب لتك ودلااهئمل .ةدالدصملا نم ئذاقلا 6 رد 1



 لا

 " همهاترارخالا دصةلكوللا نم ل«ثاو كلذ نههتكعاللك وتاالودق نءءانالاف تهت
 ةعالا سه“ ةرايمخا وهو ءاضرالا لاك وتلا هنمل ءةءال مك. لا ءالكو عسنص وهاك ل مخلب

 : لاو رائْذلاَذ هبوب اردلا مار هميفدازو ىعأد . لا .و تو ىفاكدلاقاذك ىسشرسنلا

 هاضررم_ةدل اوءةأان جدد 3 51 ودلاءاناىف يدملا ن «مدعتلا ىخذاقأا لعاذا مسخ ريسأامامالا

 لئلا هذه ةريقش ىقفملا ىذاقلا يدأق ىناولطاًةمالا سءثلاه ةدالانا قو جمعا اوهو
 ىلاىأ رلانا َْمَدنَن غو اواو قب ةةاءامناو للان ةهللا هجر ةقءزحم ألوق وةبىناناشتا |

 الفاامزةاذقامانياللاو حالصلا نءم-وهاا وحأ نمارا الم تاق ىفاذ- ه ها ىذاقلا

 زارضالاو ريو ذا !ل.كولا نماواءولو لو د غلالود-مهد سة ل نيش هولافامنوط -الد

 ةفافلادءو ان دعه سقن:ة_موصللا سا رض عال ناىلوالا تاداا ةياتةو ىوعدلا ىف
 نم ىذانقاا سا ىلا روذاطا نم عاستءالا نال هس رضع نا نوالا ضءبلا لاو
 هنا و ثا اداةةعءانمةموأان مةناجالا و نيةفاثملا نمد رلا با وألا ونيقفاناا تامالع

 ولو رخآ ضاق ىلا همدا نا ل.؟والنأك نالف ىذاةا اد :ءةموصاتانءاكو اذاو نيم
 هي وناكو(ل وقأ) ها رخآ هم ةةىلا همس اذ ناذل نكي له.ةفاانالذىلاةم وصتلاب ءلك و

 نافرخ "الا ىذاةاا فال هرعت وديك رع رخ الان وكي الف (مك-ه.ةفلا اذ هل هس ةنا
 رهس عن نمل“ 5 وتلا مزلف ىأ (اشي م لكوملا نوكي ناال اهو ق)لسأت رمي ل ناو ةان هنالو

 رض نمر ءذ_- واذا مه1نااضر ىلءفتو والب ل. كس وتلاعو زله_-و دمهألا امر

 ساد روذ>هنكعال هوفر وعسأا ولأ هياع قدم مريتغذ_ةنيسدمدخ ا وحّنأ» وو

 ا | وأبا درهظىلءةموصأنا ىلع ردنا وهملع يدم وأا معالم مها وس(هيمدق م كلا

 ا ا رهوذعاقو دب زاب همو رام مصلاف د هلسك 0 و

 ا 5 ليضف: هنقم وهةملاق هأ مدع وهذر وضل نم ضرأا ههنعال ىلا

 ةفلاخملا ءرغاظو عبمالا فاضرمهب روك رلاهدي زرالناك ناو ها طرالب هن مزلي نيكسم المو
 || ه-ض مدرب مول هناهرهاظو لاق ث.-ئوهحلادساا هرك ذامةهااخاهدسو و ةب زارا |ىفاسا
 نيءمدالودسافلا لب انام عضل ايدا رملا ناكول ميا ارهاظا| اذهتلق هلمك و مديالب وكرلا

 ثدى ةبانعاا قهر ؟ داموا ىرتالا فاانعال_ةهاعو مدالالو ,انامهيداربنا لذا

 ١ هو-ولا ق نانلادبالام تار هما ىف ناجوزلا فامخا اذا ف ىنركااو ىزارلا نيب فال خالا

 || نادهلا حارش ف ات2او امهتمد_:>اؤادهشيل اوأاهاوأ هل لئاارهمده-ءاذا | اهنىأاهاك

 ىرك ءاالوقنار 5 ذزإ_-راش | نمهريعو مص ىزازلا لونا رك دةياهتاا ىف ججزتلا ىف

 مالك الو مدأنوكيتا دو<هريعنا بمصلا وهمهلوقباودازأن  ةيانعاا لاق يمص اوه

 رقسلاةدعدمق ( روس ةدمامتاع وأ هلوق) لاب اهنااىفهلاك امواافد هاف هريغنا اوداراناو

 || لدك وتااقارفاسمو أ اضد ملك وما ناك نا طم فو ةرهورطلا فا ذك رضاك اهنودامنال
 || عفت ري صاف كمه>ناوج تش نا ىدداللاة.لإ مدت اضرن ودب زل: الاه هم
 ||| هياورلار هال قءاض رب لك و اا هصزلىذرا ذاق ل - هك رءااض رلا كال مق ريضتملذا ورذعلا

 || ةدازاو دف (عمااديسدأ هلوق) » ىنجالىدلا لكون ود صاخ ره و ها



 قف

 لكوملا امها من5 بولطملاو بلاطلا لوف هسق قلطأ (مهلااذ ربهلوق)هيفهماسغو هدأ
 ءاوسةق.ة سى أدنءز وكال ةموصالا ليك وتلا ناذضاهتمامالا لاه م..ضولاو فد ريشلاو
 ليك وتلا نادلصأو ةيززبلا فلاه ها . يواطملا ليةنموأبلاطلالمق نم لمك وتااتاك

 لك وملا نكي ملاذا اهني رش ”وأاعضو ا وأطموأ ناك ايااط ميةملا رصعلا نم مصختاضرالب ||
 امهد_دعو ةلاك ولا لو. .ةىلعهمدخرب_كالىأ مامالا دع مصنالم كلا ساحم يفارمذاح

 ذ_خأهيوران اوهاذ_هو ىباتءلا لاهو هما ىف هنودل اوبق ىلعرب  ىأ مص فاش ااو

 هراتصاون رتلاهيلع والتاك ىل“ دا جهة قمح كوت وه و( وقأ) ماع قاب رى ماراقساا

 | مزلف فدص لكى هل ءادجر و ىلعملا لضفأا وأو ةعب رشااودصو ىسلاو ىف ويحناودساو ريغ
 لدكوذلا ةدج ىلعت الال معأا ع نكل(لوق أدي رع ريللا ىناك دسانشلا ثامزرلا اذهىفاهسالو هيل معلا |

 هاز هلوق) ”لغان م1616 تعا ره ناسا || هر د_ص هيو مصختا هيض ريل ناو
 ةئدلو 0 اذا هناءانعبو موزالا ف فال ائاوزاوملا ق فال_خالوةيادها ا ىفلاق (هاضرالبءاز وجو
 ع 0 و هءاطرزب هلوةثوكياذه ل والامهدنع وم ةقمنح ىف أ د ءقال وأهد ,رب درب له ءاضررعغ نملك و
 0 0 وةقه يلع و | ناف موزالادارأو زاوا ركذ ,نايالوهلوةلازا مدان اضربالاةصوصختاءل كو تاازودعال
 ودا موزلل زالزا ومللا نال_نالان الر ظأ ه٠ .ةوموؤزلملاداراو مراللارك دنوكمذ موزامزالزاوخلا

 دادي 0 /و هنا مالا ىف ةموصالا,ل.كوتاازو<الهلوقنا قم اوزاءع سدا كا ذ نك. اها سهةلا لود ف كلذ فرع
 5 - 2 النالفالاو مح مدانا هب ىخرنا لب مزال رع ريع م وصفاء لك وتل ااناوكَد ةوقىف مهانااض هربالا

 قفرصمت:ل كو: لاناامها ازا هلم عهمح وتااىلاوزا وللا فال الو هلوةىلا ةداح

 لكوملاقامهالكو ةمو.هلنان وأب اودلاءاماهاكو هنالاذهو لكوملا و -ىف ىأ هقح صااخ
 هلكو هنالن والا ضمقب ىأثودلا ىذاةتب لمكو تااكهرمغاضر ىلءفقوديالف كال ذك تاكاذافأ]|

 هق-صلاخف فرمصتلاو ةلاحمالد_ةحكلذو هسغ:نعمصانا عفدل ةموصخلاو باوملا
 هللا هجر ةة.:-ىلالوا مافياو نوهدلا صم ىأ ىناةّماان لك وتااك هريغاضر ىلع فقوتءال

 أ ىف هريضكسلاذهلو مسلما ىلع ىكسميا وللا نافعة -صااخ ففرصتهنال الانا ىلاعتأ/|
 ةروصدلطايااروهيناسنابرفاهياوجفو ةءوصخلافنووامتبسامااوىذاقلاساثأا

 تاموصالا ىف ق ذهل نم لمكولا نا لهدف هدو ىلع نا شق هنكعالن انا برو قملا
 فرمصت نذل ه«صوا> انامل ا دااعت وكن المخا ق هلا وهاضرطرخشدف مهلا كاذبر رمضتف ١

 نوبوافتمسانا'نالءلذكسدلا:ههوهريغهب ررضت:: ملاذا مدباسمناهق-صااش قنا سنالا ||
 || ءاضر ىلع _هةو:.ةمصنلا هيررضتل ةمو دخلا ل كسول ىأهموزلب اناقولف ةموصاتا ىف ||
 ىافرمصتناك ناورخ الااضر ىلع فةودئا مناف نيكد مشااد أ هبتاك اذا كرك ثلا دعاك[

 ه-:ءررضالاهذد هخسفين انمي و هب ىذريت انيب رش الاذي رمثااد رضناك.[هةح صلاح ١
 قاف الا. ةمزال تناك صم اضرب ةلاكول ولاتناك اذافاذ_هىل_ءو مقا ١ وءاضقلا نيب ريضمف ١

 ته ءاضرال» تناك اذاو لك ولا ةصودذن اواو ر وضاع ا همزلي و سهما دريدئرئالذ 1

 م ليكولاةموصناوملاور وخلا ةمزلوالو هدربدادترالامامالا دنع ل_.ةدن تاو ||

 دعنا صوعإذا ا تيس فاق نأ اعالدضب ونتىوةةازاتخلا وهلوق) حورشاا ف ظ ||

 ل ةرق 3
 ع 0 - دل
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 هءهأ نم هعئمهلو لك و أل عمد هسفئىلا هفاضا ناب ةلاكولا جرذولو سع”الل ضرلا عقد ةلا لا
 لاطا دقو ةلاكولادقع'همؤ لال هنااذطظ ضارة ةالالمكو ملا! مهزوم لانا (رعشللا لوت)
 ةلامر ثعملا اذ_هقتدتك تاكى د ردن نامزىفو ماقملا اذ_هىفمالكلاا هاد هلا حارمت
 ةراسع هف دقعلا ل2نااهاصاحو ل وعفلانمرععك اهايةثء ةقيطأ لل وذلا لدوط

 الصأس اءالف اضكتارب_ةسل بك ولاهسفنوكيا.# هوغو حاك.ذااء ل5 وتلا ىفأك لك وملا

 ديوب و ةلاكححو هوو حاك_ةءانةلا.برلا ىعستاك ةلاكو ضارة :_سالابةلابرلا ىهست نا
 ضرةلاو ضارة: الا فل مك وتاازوجي و عئاد لا ىف ىناشاكلا مامالا لاه ام هانرك ذام
 ضارة: .ءالاىل.ك ودلا ناف_سوب ينأد_نعو زنك حرش فادي أياد زا مامالا لاق امو
 ءاريش انةلاكولا لاس لو ةنانال هسفنىلا هفاضأ اذا مف لكوملا عقدا لةلاكو ناكول لا ةيال زيثاج
 هلك و1ءارشل ا ىو نا الا هلوه نوكي مارس اذا ه_:.هدالئوثءارمشد لمكولا نال كلدك ادد
 (لكب هلوق) ىّمنا لعاىلاهت هللا واهريُع وةبادهلا فد 0 أَم هلكوممها ارد ىلادةءلاذا

 او لكوملا هشام دلك مص ليك وتلاىأ مص ليك وتااباءاالوأ نتاملالوةب قاعتم

 هسفأ هوقب حراشلا هعندهسةايرششابب هنأ عم هريغلك وبن اهل سدل هئاق لك ولاد_ءلعدرو

 ل.كوتلا كالعال هنا عمهم لكو امة فرصا كل عل كولا نا لاقي ا-عباو> (هسف:له]وق)
 تاق ناف ح هسفئلالهرمغافرصتلا كال ءل.كولاتابا ولا لصاحو صاوأ ضد وفئنالا
 ىلا لا لك ولاراصن ذا لكو اذا هنأن نار في رعداا هءاعقدصدال هما عم داب لك وب هنأ

 اذاىدولا وبالادمقلا اذ_هيلعدر وأو «سفالرشاء.لوالا لكوم او لوالا لكوملا نع الءكو

 ضارقسالاهيلعدرب و عجارفام»ريغا.فنافرمصةءامرخا عم حد هنأه ىبصل الام ف ااكو
 باولاو الدةم هنا مد: هريغد مف لك و:نازوجالوءرمغاال غذا هرش ا تاز هناف
 اليك وناكدا هنلمك وداا حس واذاضدأ ض معلا نءهداللد هد درغ؟تالملا د.ةدال ص رهلادةءعنا

 زوعال هناروك دما نصال | ىلع لكي ىذا نع - ءمقو روع الوهو لك ودالكلع ملام ضب

 هاكوبم هنافلاكشا ال(ل وفأ)ةمنقلا ىفاكلثملا رهمنء لقا: ةريغسصلا هننب ب وزب هنا بالا لءكوب

 خبر وهاك اهاذم رهمن مل قانا وج وزئاه ورتب هاكوا من اواهاذم رههنملفااهح ورب نأب

 لكون نادل سداءالذ عمو هسفناهرمثا: حاك-:لاءنوذأملا نااضي أ دروأو ىلمأ فةممقلاةرايمع
 لكي هلوق ىلء عرفت (ةءوصقلا لمن هلوق) دقعأاقءدسسنعىلدكو هنا بمحأو هع

 م ضيقااو ةمو هالاك هريغو دةءلاهلوهشا هدّةءدأم لكب زتكل الوقنمىلو أو هو هرشا دام
 نوكيدقو مو مخ عجب او مداخل ممؤلاو لدا هلا فىه( مود حدف هلوق)ردلا ىف
 || ةددا ىو“ دلاةرهولا ىفاهرسقو الوأ مّدباوحلا عرمشلا فو ثنؤااو نمزئالا وعمل

 نءه.ئوركلا فاك اهعيجواهعمامطعي نعث (دايعلاق وةحف هلوق) حيرضا|باوملاوأ

 )عفدلاه_.اءىدملا دارأولذ لكومللامتايثا هلذه_ءلعالا مو هانا هلكوولو ىشملا مص
 | مالا مظدن: لا مال اماع المك وناكول وهملع سر ال وهصرلب ملك 5 وما ىلءقحلاتدثأاذا وعفسإ

 | نملل_هةبالو هممهعتب ممعتر لك وما ص.صّضي ص مدن اهنا ل_صاخلاةناعذلاالو ءادالاب
 || نءهيفو هق فلة ءاضق هنال مد اهب ىضقولو رعضاح مصخريغ نمهتلاكو ىلعة ندب لمكولا

 ||| راج ه.قمماخلاو هنمصاخنا نيعي لو هلو دلك ىف هةءوصخع وهلوه د لكب هلكوولو ذب زازبا ا

 ها



 مب عج

 ؟6ه ©

 بوةءد لاه ةناذ_عأا باصدرك ذاك هركملاولزاهلا علل نعا زا ردا عمسساا ىأ(هدصقو و

 أ لعي دصقلاب هنالوسفثفطعءفطعااو دةههلوتادمك انهدصقي ودل اوقناىلوالا ومالك دعب ا ان

 ىأهلعاف نملاحوأ ل ةد لل ءاعول ال ل وعشم( 2 .:هلوق) لماتملذ ىئالام دق سلا لاك

 وهااةدان زنماهرتغو ةبادهلا ىف عقو امىلا اذهب راشألوةلامدعقْرتك-الاعبان هنوك لاح

 دوصدقملا نع جرراخاذهرصاا ف لاق م“ الا نءعتبال هناقلزاهلاو هرك ماع. 7 نءزارمحالل

 ىعم اذهو هأ فدصملا هك رتاذا5 لم .كولا ع 2 . ةددص ىقاذهو لمك ود لا ةكصىف مالاكللا نال

 (هيفلكوملا طباضرك ذمتد]وق)ل قل 00 زاكمالاعبانت ىأرنكمالاعيتانهحزاشلا لوق

 هيىذلا كءاةءالع و راع ءالوالل لا ناه_ءاعدرالف قال طباضطف:مملاهركذامىأ

 علف سبات م ىئذلا ليك و ومد ءهدرطلطدالو سكملاالدرطلا لاطياندءا اوقلالاطب اثال

 هىاعدةعلك لقيم هنال طباضلاقدصف هءىذلا لك ود و هن لص وتااكلع هال كل اء وهوت رد

 ميهعتو ثذاالي لك ولا لك وه« ملعءدربااو هل 'ىف هبل صوتل] لب هيددحأ لك لمك ون

 بالاه_ءاعدرب نكل«سةئادارملاناناوناجاو لءكو تلا ءالءالو هن لكو ىذلا دّةعلا كل هناف

 ! لس نيستلا ف و حارمساا ىف اك هن ل 7 و | تاكماعال 9و مغ هلاهدإ ولامءارش ناكاعذخلاو

حال هناو دو ,ررلا ماس ىلرهظ غانطش لاه درب الف حدي هنا بصغلا
 : لك 0 يأرمعم !!قام نيبةةلا

 ااه ل قاموا دست عادلا ارمش: لءكو خل انهدأو لام كالءال هنا نم حارمسأ | ىفام نا كالذو نيمبتلاو ١

 ناب ها عسا انهلكو نمءا رمشلا كلذ هعمسب لمك وعلا نعد ىف هنوكا ه2 كل اسمن نيكل

 || سف هر شامت هنافاضد آضا رقتسالاهماعدرب 1 اكو صخشل بالالاف

 لكون اة اىفانا هدم مدءعنمباوملاو ل مكوال عبق هه ىل ءكودلاكلعالو ه-سفذ

 اها ل.كوالناك الاو لكوءالثاك لكوااىلا ضا ردت ل كولا فا فاّضات ان ضار ةة#ءالا

 رقأوءاطعالا صرمملا مءزو 8 الثلو سرة _.طعيناءصأو اماه ضرس تي زج كا

 مزلِب ل_هو ها ئءضرشءسملا مزاد ال ص ردا عفد ضرتةساار 2 :اوضيقاانىأ لوسرلا

 ضربا ة.م.نيدلامو لىفاله_سن:ةءاربن-ىفهلوقل .ةءنيمأ هنالال باو !كوسرلا

 ىف وقل ءةيهملاهلاصنالوسرلا ىداو هءااهلودورك_:ًأاذا نش ادلا ىلا نيدلاب نونذ!لو سرك

 ىو ضار: سالابال ضارقالا ىلبك ودلا حصد دهب لاه مل مان نيدلا ق-ىفالد سف: ةءارب قد
 ل-> رالوة «نأب حصإ ضرةلا صل هكوتلاو حال ضار ةءسالا لع .؟ ودا ةنقلا

 نال صا رقتسالادربالوة_ رقهءلاىئا وطاف لاق ها ميه ة الجر لكوب مضر 3

 امذرقةسي ىتاا مهاردلا نال ضا رقءالاب لك ولا فدوجوعسبلو هطو رشنمدةعلا ل

 أدسقو عنا فاذا باي نماذهو لطابرمغ نال مف فرصا ا, سهالاو صرقملا 1 هىل.كولا

 ىله فراج ضارة سالال.ك ودا انا فس وله أن عو مزالريغةءاكلا ماك الا ىف عئاملا مدع

 رون ن مني رشعلاوعساتاا لصقاارخاوأ لاه ها لماتءلف همهذ م ىلع هيىطقنالاذ به ]|

 نء2”لسرهال ص رقأ ل اكول هدب ؤعاضفهضرفاقه-ضضر ةةساالح رثعل فد ع ربوعلا 2

 الزراج ضارقالاب ل. كصوت! نا لصاطاو هلوسرنعض سرا ئضرقألاقولو لسه أ] ٠
 2 را الكرش ارةمسالا ل_ءكو حي رخأولو زو ضار: _ءالابةلا_رلاو ضا رق:سالا :

 م ةدضونشن 20 مد د
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 لس ْوَمَنعبناك تافءارعش ان المكو تاك ناو :ل_عهلا هّمْزلو هع زاس عامت لجو مو أ لاح |
 م الا بلاطب عئا. ءأانأ تنس . الاىلعةد- 4عءاانوك.ةوانا_ىساو اساقةد يملا هصزلتال

 تاسع سالاقوةد عدلا ه_ءزلت النا صاءةلاق لاحنمثءارمشاا هلكو ناو ىبصلا نودَنْملاب

 أرء< ىذلار سال لل ءاثار وهن نكي ل كانك ١١يحاص أدل وقورصأ!ىفلاكى.مأ اههزات

 امهَمءان هملعر وجا ةيادهلا وسراشرك ذي وثوذاملا ىودااو نوذاملا دمعلاو هّمسا هءاع

 هسيلعر وسلا نا را ىفناذط اه لوةاومهءالك ىف هءاعر ويخ !تعهوخ دلانهدن داما م

 لمد اهعلانا تسد امالكر هاظو وهك ةدهعهمزا:الفعد رأىفالا ىصاا ةلزئئعهمسلاب

 نمزعايءاوس هسيلعةدهعلاف ع.ءانالبكو نوكب نانيبةره_تذلا قل صفو اةاطمترذأملا

 || ىهمصيف هنال لك وملا ىلع ىهة لجو نخب ناكناف ءارمثاءالءكو نوكب تانمي ول+ّوصو أ لاح
 || اهةحاضيالاف فاو ها نممنامذ هنوكل لمك ولا ىلءىهذلاحنمناكناو ةلافكساا

 || 6هلعةد_هعلاو لكوتملاءارسثلا نال لكومللال هلءارمشا!لهذ- لوم نع: ىركسشا اذا
 ش قاعتترومغا نال ارودخ نكي0ناهوةيدسقو ىعاد لا ىأ حرمت هااىفهحاضداو ةريسدلا ف

 ا ناكةدؤاعلا وههنالهضيق مداه مدع ةوأ وهنمداو ىداةلاولوسرلاك هلكوعقوةلسأ

 || ىبدلاوةدوعلا كلت همزل" قدءااذاد.هلام ز اوحلاءاذننا ىلع لديالموز زالاءاةةناو همقالمصا (ادوبإ دعو

 ْ غواءاءلوزبالو هسغ:ق-ىدأاقول ازدقوه-تءادأ عمى وم ا حاانل درامم 0 الغاباذا الا م 7 1 ولو

 ٍ كءعر و ع نءةتاهئاىف ود رأ ل الك و هنوك لاحاي وذأموأار وهج هنوك فع راما ع ةو ولو 6 الإ يد ا

 ٍ تاكن امان ادعلا لا ور وهتك العميل ك دلال _ىأال عتاب الاقفال مرت لآل اذار ولا هو :

 || ءاضقلا ىلا مدة, نا لبقر وه هنارقادبعلا نا ىلعة نس عئابلا ماق أ نافدمعلالوق لولا ل
 انأو ىالواذلدعب ىذا اد._هلاف مم امس لل- دنمع اا هنس لوقت“ ارمماادعد

 ١ ها دمع لوقل_ءةءالو ىرت ثاالوقلوةا!انأك نوذامت: الب ىرت ثا لاك وروء+

 : عقيانه ند وداع لداهوهمادتا وداَةماال مالا نالنذالا ىعاننالوةا|نااهواداسو

 || رخآ ئثبةد_هءلاموزلو نذالا نودي ل صاح ذامما١ناف الءكو ناك اداامزي-: وات: فرفلا

 ْ امهاةةص(ار وره ]وق وق ) ها هنعةروعلا قدماه ماعر وه هناديعلا لإ ولد راس

 | هاولاىلرالاو افتسلامد رفأوار ودام مئمدحاو لكن وكي نان هن عزانملا ب اننموشو

 1 مامالا ل وق ىلءامأ ولاف هنا لايكلا نبا ن ءائمد_5 وبر وعتاد هاما ولا

 || ناك-اعال ىسااور ودا درعلاو ل.كسسولا هك.اءاءالصاح لك وا! توكي نأ طرمشلاف

 : عئتوامغاو هتملهأ لاك ف قرصا نال عدرعلا نان باوك و ام-هانك و و هك 5هفرمهذأا

 نودي هلام ف فرصّ_ال هنال ىلوملانذا ىلع ف قود ءالوءلامفف عت او هقرمدتو هللامال هال

 ْ هالوم هب رمد“ الما هلا قوةللا عرس رئالو هلك وراح فرمهتلا لهأ ن هناك اذاه هنذا

 ةمشخ هءأر فر وصقل كلذ عندعهنأالا لةعد و>و وهترامعة عصب ف مصتلا ىلهأن «ىدأااذك و

 ف قو ءاذكهملاق ةوةللا عب رتالو لك وملا كلذ ىأ ربغيغيد ةءاارشا نأ زاطه سف مضن نأ

 هلر ره دبءوأ دوعحت ىبد هنا لع مع دا ا! لام لءيرلاذا ىرتشملا نا فسو فأن عو ىوعكلا

 لغسلاذلفهلوق) انا_دسا سه الا ىلع هياعسرونْملا اهو مزلزي:وذاماناك ناو زم را

 (مدسعبو



 وج حد اهي مكولاخ توم م بست تع

 انا

 نه شاغل ني_غلا ةملّةع طارت اىلا ةاحال هناب رصملا ىف مفر ظن نكس لاكدلا نب !هرك ذ
 طرخسا شح افنيغبهعسي الثا هماعد قنا منرثكو لقا مامالا دع ل كولا ع برا واطرعسدلا

 ىدمالوهاممنا فد رعتلا نالدعتوماعتأو رظنا ا نمرك ذامسدلهلوقب ملل اف هضوغعأو ها

 ى-حالاكولا صومه ىلار اظذاااله_: رعتفنوةةلاهرك ذاماةاطمزيمااوهو لقاعلا

 هلوقلاف ثمح ة ة . وةغبلا فام هملعدري و ها هنءباوملاو رظنلا ادرك دىلا حان

 ناىلعا اوقذنا منال ل كسشم رهو اريك ؟فادك يساولا نءريسلا نيغلا ف رعنو

 دعبالا د هيلع عاطزالا 6 شحاشتا ان ءريدسولا نيا قرفو يمص لقاعلا ىب هصأ 'ىل. كو

 كَ 1 ىعالو هلأ قالا ل.كو لا ةدصىف هطارت ما ةصعأ هدوالذ هّقفلا لمي لاغتشالا

 ط رش ناكرعسملا نم + شحاقلا نيغلا هق رعمهمقا دوام لقاملا ىبصلا في رعتتاك ثدح هنأ

 ناءأةف ر_همو ءارمدلاو ع ماا لام شالا دعبالا ل وه نأ رهاظلا ناك ع ضي ةلاكولا ىف

 || هناوادك هتهق ئشا | اذ_هنا فرعي نأ ل ءاهمقلا هدحام فر ءدنأدارلا سهل هنالتاهسملا
 دشن لك تءْنْعْلا ةفرعم طارك ساق لك ىلعو لمأت انو.غ٠توكد اد تح هءا 0 ءارج كلو

 ةمقرادةمىلع هو وقو مدع“ ا.شالا ضب ىف ناغي ومهأك دآو صاد :االقعأ. نسل ل و

 لوتد_:ءقاامرظناوةدومدمةفووعمهتعقنوكتا كلذ طارت_ُا مهداه ىلءلوا عام

 || ماد أ ه.لءعلطيالا#هلوةهصناملاقةيدعساا ىئاولاىف تأ ةمقلا لك عهؤارشش دمةتو
 |١ تاقثلا نم عام-اان لب هّقذلا ملعب لا غشا مَع نءتالدف رهينا.دصأا ندا مك ىرئان اف عون#

 ثحابص ف ق.--اك ئذلا كلذ ماقمْئشا !نمنكتأ!ماةيدق مث تال _ماعاابةرسشابملاةرثكو
 كلذو لةعلاةفرملان منك.ةلافهمف نا ىفامأو باكا اذهىف ىعالاةداهش لو.ةمدع

 ناف رءفذا مهذا صنارهاظااو كت ها لماتملف هسفانمالك ىذلا ىلا قد وحول

 رمغاموبب قروفلا ل ردي نمنأف ري ؛امقدحا ولانا و وش اهني الد رشع هدهق مذ ةسدلا

 محال كلذ ىف نو مخم هنا فر ةالو همه رذاذ اق هن ود - خأوانعك لبر دل مةدىبصك ل اع
 ىو نون لك و مصلالف لمعلا ل.ك ولا ىلا عج ربام نارصأ | نعانمدو الص هرعت

 ىع«دقملا ف نكن ونفال يك ول ةحص مدع ىلءلديهريغو فذصملا ةزامع عب رصو سا لة عال

 ةقافالان الهلاك و ىلع وهذ قاف أمن هنونج لاس ةلاكولا لد .ةفهن أ ىهاقالطدانو:<لكوولو

 تشيلنوغل نونا لوب .ةنالث 2 هءقو اف تداك الد رئالو فرمهدلا ند ا ادب ات 8

 ناويههااد_ةءمىه قاتودملل ا ءافلا اذهناخ هلا اذ_هديوبتاق ءا

 ثاعقاولا فورو ءىصك لبثو:ه؟سدااذ.فانرك ذاكءارمشلاو وعسبلا لقعين م هيدن رأ

 ْ لك وما ىلءزاح ضءةااوءارملافرهدو دمدت با رمش هلذع طاذخأ ادا لك 2 لا

 داق: لك_ثيىءد_ةملالاف ها هوةفلاكوهو زملءارسشلا فرعي و حدب ظلت اولو هؤارمش
 هلرحزلا فرم“ ىت-لكوما ب ذالوهلارحز سلا لماعم ءانا ماعانال لكوملا ىلع هفرمست

 نا ناضضاف لاغالو ةنماذهىن#تءًار خهلعر وك ذملا لمكولا لذ اهي ه.لع ماسي و
 عج اريل ه 1 داس للع وه-لعك رمي الو ريغلاه ولك وم ا ىبعز وح لاه ىلاحز ولا ناسولسارأ

 نتي عيبلاب الدكو راصفةرادتأاىفانوذأمىوصلا ناك ناف راغصلا ماك -أ عماح ىف لاق ها



 نا

 نافل.ك ولا دك.اءاسعالصاح ل مك ونا !نوكد ثنا طرمشلا نا نهلاج نبا همدقام ىلءاض ًادراو |
 نم ناوخلاو كلذ فهل ىودلا لكون صد:الوال اما اء ناك اذااهوكو ةقدصاا كل ر كولا |
 ندارحددالو هنذادالا هريسغ لام نمالهس:لامز هاذ ف فرمدتلا ءالع ملك ولات انملاثلا ١

 1 لامعو هسة: لا هك ىلا ناقرب ماناورهللا عب ف ال هلقعماعر وهما ىفىدلا ظ ٍ ش
 | قو ةلاناله_ة:ةءالوىذلا فرصتك ذالهة-طةسناهلا ذك فريز كلا بم ستورهلا | | قارها هلّن اىربال ار يزن او رهللا نعو_ةحطاةسا.كل دف هنذا مدت غااملا لقاعلاو هنذايهريغ
 ظ نمضي وهلا ةعض عم ىلدك ولا هك.اعاع لاقي نا نيف ةةة-دتاعلاوهوهءلاعجرت |

 1 ا ةدملا ىفةةفماا«مازلارددعد و ارهملا مازلا همن ال (قالطودن هلوق) ىعر لمان ىلمصالا | 0 ل ؟”صدرة قزم

 لالاباستك اه-وىلارظناانراضاذهن ا اذن [مدقن (ةقدصوة هو قاتعو هلوق) كلذرمغو ! 7 )هملوتذاالر

 0 ىأ (انوذا نا دوق) مهب قل ٠ةم(هماو نذ الب هلوق) لا الا سة:ىئاعفانثاكناوارهاظ | 0 ْ
 ١ ا ا لمك وف قونو ]وق )هلءاقا فاضم (دمءلمك و مالو د[وق)انوذأملكوملاىدلا ناكنا ا 0 جربت عفنو

 1 ةةدا.عناك اذا اذهود_.:فتوالثال.ك ويلهداما وفئوناد_-ادث راالكواذائا 6 ص 0 انوذأمنا

 1 للك ومكمفامهد_:ءذغل و مامالا دنع همقهفرصت فو ىلءءا عريتد ةع وألا علام ١ 4 0 ) ه-ءاوةزاحا

 م وال اد_ةةاامأما وهسدق هلك ولحد الذاف مرا هدم مهن الذ ددامشاا و حاكم اايفاماوأ لِ 7 0 الوز هس.
 0 3 0 0 : 0 2 انو ذأمول .٠
 1 هل.؟ و فقو:.اهافتا فق وةفريغهلاهدأو ىلع فرصا ىهوذب دةمةيالوو ةضو أةلاوهو ا َ 1 6ع ةدوعج داع

 ]|| نون ل دك و عصي الف لقعلاف طئارسشا! نماك ل مك ولاىلا عجرءامورصلا ىفلاق اهاغتادنف 8 ول فقونواءتاكموأ
 0 فقودلانالفةوةيالو دئراا لدك ول مدمأ ةدرلامدو ةبردلاو غول ا١اللةءبالىيصو || 0 ا دع
 1 || دعبل ركولاو أ لكوملا ةزاج ا ىلع فقون فرصة فل«: لو هاكووأ ف ىل كوتاان دك وال لهلاو كلم | (1*ل-:ةوأق واتا
 0 ظ داو وأن يماوْذْف ياسر رابخاب وأ هملا لوسرلاوأ هملا باّمكااوأ ةهناشاانلءلاتثوهلع | خت (د) اءهلافال_ت

 هيارثو ( ريزغخوأرج ا 0 7 ٠ ّ 2
 لد_باقأ|

-- 

4 

0 0 

١ 
1 

1 

0 
1 
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 || امهلعلانايهروصدساقلا عبسلا باب نمرهناا لاف (ملا اممدل_تل.ك و مدود]وق) |
/ 
1 

 | قد_هترزاهءلءن أ ريغاموعسبارفاك لك و.فامونرمذ ل-هثراوهلواهولد رتالءةتامو علا ف سماك

 هلوق) تةشناهءحارئانهام ماهي ىفمدقتو ها اميااف الخ مامالا دةءاذهو ا مهو (ديصعسسنالالم رخو )

 د_.ءاذلا عبلا قرم ميركل ةهارك ىهو ةها ركد أعم مامالا دذع مداىأ( امهمارمثو ا هقععنةمانا)و

 "| دلاولا ديس لاه ها ريزتملا بيسي واهتب ربوأرهلا لاذع تا هما بصق ةئرهتلا ىف لاق || .”مدقأ# ىسهتلا ضرار
 1 8 ما لال بئاوسلا بييستنا عمرب زها لدي اواو ةنإل لرظناو ىلاعتهللا هجر | 5 روم م

 ||| هضيق لبق هقّدع وأ ادسافءارعشاد .ءىرتش ولام. هو (اممدق 6 هلوق) هّدقماق وصوم دقهلال ةمبلىول|

 هلوق) دسافاا ع.مبا !قهمدقاك“ اًضَدقا اهباكريد هنال حدي هقامعاب عاملا عأول رعصدال

 طرشرك ذ ىأ فو د ىلع ف طع (ركذ م هلوق) همدقاك ه.مالكنيب ىفا::ال هنا ىلا هيراسشا( هنت

 || ضعبهلاف لدكولا فظرعشل ارك ذ مت ىأ ف دع لمك والطرمألا ةناضاو لمأ:حلارك ذملكوملا

 1 عدلا ونُملل بااس عمل بلاج#ا رمشلان ا لةهةىأ(دةعلا ىلةه:ناك اذا هلوق) لضافالا

 || كزهااال عب رلاو مك !تو.ةكلديدصب ورع بدلا نم سات! نيغلا فوعد و هسكع ىلع
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 تت ا سس سس

 وهوهلوقو «عداوت قاعدم( كلغ نغدل انالدو أان الذ ضقالاه ول->- رانويدملا د
 شح ) الوق) ع

 للا ىف لاه ضا ,مءاالذ دة: را اياهم م ركينأر وع واموت ص رثعم ارم ريغلا مانا

 نااههلف ى_صلا كل هيف ىلا تالا اءنغهلوق لش *ورصأاىف لاك لكوم اف طرمشا ناد

 ل كوم الرول ع نءالاح نو ك:نا مد كاع نثهلوقىف احن اساا لاق ناله ؛املكب الكوب

 اعل.ك ولا ةرمثاممز او ستلاكولا مكح مهاوقا ذه ديد رهعم . ليال ةنالز هنا عباس مىذلا

 ْ كلِع ىذلاو هبل. توتا !كالءافرمت كالع ع نسا نما وكينا حدي وبذلك و
 هريغهضراع ال هنأ ثمدح ع نءىأ (فرصتلا ل مأىلااو طنهلوق) هأ ىصولا و بالا فرس

 الالح مرتو رزغشوأ ره عل باممذ ل سلا ل 1 ونه. ىل> دف ىف رشم ىلا رظنريغن مهم

 اذ_هن 5 دا طرمشاا | ذه ىلءدرباسع باو- وهو لك وم لا هكءاعالوو ادع مص هنالدمصلا عسب

 ىلءدربو ةحابال اا ,سالا فلصالا نأ ىلءى أ باسمنا ادهورت احهلوقب د ..ةنلا ىل ءركمد رظن 1|

 : 0 للا ناكل. كوتا ءالعاله سفن حو نتف نوذأملاد_ءلااشب أ ط مثلا اذه

 لك وبال .كولا وه سفاالماعناكناو هاب سس ن نءل .كولا ةلزئع هنا ياو اوه سف حي وزني

 || عباوحاذه(ىهنلاض راعبءاشالا ضعيف عنمما ناو دوق )ر هلا ىقاكمعتوأ نذانالا
 ْش كلوئذلان ا عم س ؟«:ءالود رطمرع_غهنا 11 لع نق هسفنم رش ادام لكب لك وثمهأ وق ةىلعد 7

 باوألا ل داحو ه.ةىذلا لكو وردت عد كلعالل ماو همقمل سأأ لم .؟ و ءالءالورهللا عسب

 ْ ردا قف مم وهذاع ى متم هنال للا لك وكالعالف مهلا كك مناوىذلات

 || هعم ىالال اك و ومص ا ذاوزئا الئ ءع.هبلاوهو فرصتاا ل_دأامأو ىبهتلا صراعا
 : طرعم نءناملعا 37 هرامع (ل نبا هإوق) ةمحامالاءامشالا ىف لصالانا ىلع أ ةءامتا اذه. نك

 أردقوه:مف را ولان الف رمص“ 6 نملكوملا وكب نأذلك ولا
 || ىلءامأو امهاوقىلءاذ هى قو هريغهماعردتب فيك يش ىلع ردّتِنال نمو هلق نههماع
 سدلف هلاكلاملك وا نوك اماف لك ولا هك نامل م رد وتلان ع 0 طرمشل اف هلوق
 |١ ىف ا وكينأ هيدارملا لمقورهلاءارمثب ىذلا للا لمك ود :ءزوجح تح طرعشب
 ني.ئلاق يلهو ى-مناأ ضراعب .«ايسشالا ضعيف عنتها ناو قفريصتا! ل داى ارظن

 ١ اهنا !باسألاو هن ولطملا تال ماك-الا همزلت نملك وملا نوكي نأديال هنأ ءدعب رث ذو
 ِْ (ىحكو تون ل قاد و مص,ال إو ) ىبهتنااهيلعروجحتلا رعلاو بدلا لمك ول مديالت

 |١ هلوق)اههتيباددرتم وأاعفانوأ اراضثاكءاوس (اقاطملةءبالءلوق) ل ءاقا فادمراصم
 |١ (فرص:تهلوق) سكعلا,«ارمثاا ناو نول باج عمبملا باس عمم يلاتانىأ (لقعبىدو
 أنا اطلالتك اهسوىلارظنلاب رضا (راضدلوق) لكو تب قام
 || ةياعوهىذلا هتادامععفتوىةسعلا فباوثلا وامندلا ىف فللا بوساسمتاف هال س ىف
 ١ لاملا صفت لب باستك الأ قئر -ظتسااهنكما لذا ةمسن هىل-هةااو علا ىف لاكماا

 |١ ماع الان ركشال مو ةأ ءئل| نسحياو هفن مات نال التاعناكت او ب صا هكا ءاءالفارهاظ
 || لصأ ىلا ان رظنول هنال لءةنح ٠ راشاا هنعمل ةناملاككسلا نبا ىكحاذهاو يدلك وحدي الف لعل

 أوهو ضراعب ضعبلا ىف ع:عوف رست لصا كلو هنال ةقدسصلان ىبدلا لك و حصا ىف مدخلا



 يا
 هلاكو ل.كولاع ال_صاخلاو هن , زازا افك ةه_دالذلاق و ىف هب هي وتاموااو قات ءالامال

 أ اذكو اذهوأ اذه عب لج رللاه رادو زاب السوار مماته عم دك اكد رل
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 نأمل و هءىفملا يلعةقد_صااوة_ءهلاو فةولاوقاّتعلاو قالطااالا "و 00( كال ا

 كلعال هنا ذي , زازياالوةتالخ دن ع ريثلا لسقن ءام-منالثرب دما ن 2 طااوءاربالا كالءال

 لي |١ ئرشب ةمهلاو ضار ةالادل ل_هوىرخأ دهد :سعف رمت | الع هنا هر هاطو عوبتلا

 ضوعلا طرمشدةءوااو "امنا ةضراعمءا دن !ةيراع ص رقلا نافع رمتءادعبالاىل' رظفلاباءمناق

 ||| نمالا| «وك.اعال هنال ماعلا لمكوتا لك ولا امهكلعالن أ ني وءاهتنا ةضواعم*'دّتبا ةيه
 || تاكناو ضوعلا طرمش, ه-تةرهالو ملا لام ىدولا ضارقازو<الاذأو تاعرب_: ١ كاع
 قوة<ىوءالاو.ءائزاو.هاذدقاونيدلا ض.ةكلءهنامومعلارهاظو ءامنالا ىف ةضواعم
 نا صدخالو نوبدلاب لكوأ ا ىلء ري راهالاو لك را ىلع قوة ىوعدلا عامم“و لكواا

 : ةقاط متلاكو كتلكو قمه هلكوول ت اق تاق مادلا ىفال هو صخلاب ل ءكولا فكل ذ نال ىذاسقلا

 ىفملا ىلءاهكاعال هارب هالنأا واكرم ص.رأل تلق تاعرمتلاو قاةءااو قالطاا لرا .هل لوف ةماع

 .ه رك دام ها همدمزأ ولاه كلذ عمو ماع .ك ون هتاندره-غ ونادضام ح رموأم ااقأالا نءنالدب

 . [|نكبرلولد هلوق) نأمءافذ_-همض (ىتنيهينأ"ىصسو هلوق) اصخلم هتااسوف مي نبا
 0 همقفلا ىواتفىف وه .:اخنان ءالةثةماالمث رشا اةرامع ( "هل طار ةلاكولاف ةفو رءمةعانص لك 1

 |نوكت الالم ولك وتلاعز وح ىتا ىرومأ ع .ج ىف كةلكوهريغا لاق رفعجيبأ
 ل>رلاناكنارظ ةماعنك-:ملاذا لوالا هولا فو ةسكنالا ىتاعام سا لواذنت ةمماعتلاك ولا
 آل فرص::ةفو رهمتراخإ ارحات ل _-رلا تن اك ناو ”هلطابةلاكولاق ةفو ردع كاتس أف ام

 م ئذلكف ىلءك وتنأةوقفتستانالطيلاةرو ىذا حراش ١١ ملاكى امملهد هن و ءا اهلا

 امهلاتءناالا لاىر ومأ عج ع ىف كتاكو ىف مراهريغىف لب تارارعلاءذهح داشلا هءلع ب

 هأذ :لقثا م هرفامتاعدق كنك و ماع هرك ذامنأ ىلءهمالاك قمن ك.1و ِم ومعأا مدع ىقءا وس

 نو .نأديالوريغا  ةماقتا لمكو داىأ (وهد هلوق) هءةمالكم .١١! م سنلدر 5 ذامنااًةءاس

 كعمص دخن نمو ااذك ةمالعإ لءاح نم هن هود دا نادل ل وقدل وهلا ل٠ 1 ول عد الذاموأ هم

 ةيئقلا قاكدملا عدلان ريال ل وهج لع ى وهال مصنإل كاع لاه هيلا عن :داقادك كل لاه وأ

 ءأهلوق) د وةمودالاةةْثمَن اول ةسارار هسفنلا هنن ىأ(اهف رتهسف:ماةمد[وق)

 ' قءبروأ ة- لطاءلاروصد ورع هلا نس لطمم برقة هو هللا ن عال ناك ناب (ازق ع

 ا ولام كاذب رش( زئاج فرسه ىف هأوق) هملعةموصانا جوتن ةهش-لوهطرهمعتاا نال

 1 لك ولا هءلعددو أ (مولع هلوق ق) هلام ةيهو أه ١-هعقتموأ هد و رزقالط ىف هريغىب_صلا لك و

 0 ل 1ك وداالطد هنالماعم ترثك ن 1 الصأ امولعم» نكي لولد "لبا ىف مول ةمهناسمجأ وماعلا

 | ئثلك فىلبكو تن لاقوأ طوسدملا نع متفو م ىلا ؟كلتاكو لاهو لاك (لجدانهلوق)
 ْ ةيالعا وملف ؟ىلا عل وانا ذاج اتق ذاكر ناك ىلا وهوى دالا تثهلوق)

 0 وذامريصبال ةراختأان 6 كامن الهد_.هالاق ولو ال ءكون وكبال أ سعا قالط نع كلاهئاال

 1 لاقوتر وسما وك واليكورفصتالم ٠ه رد فا ةيراجرئش ا هريغل لاقت « ريصف ىمصأا| و صضعءاادنع

ٍِ 
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 ناكو هس دكا ىلا هذ هم 5 ةرومدأ اوثمدأف فيك | باص نع ةياك ىلاعت لاق ةمدلاو

ءهلوءروىلاعت هللا هدقاذا امنا ع رمش متن * ع رشو ةلاحصولا قدرطد مهتمثهبل
 ري ن

 ما نيك مال هلا هملع لكووهلوق) ةيورمذملا ةدقلا ىهقزولاو هذهسا 'رهظرلو راكم :

 نع تيان ىلأ 2 دوس صائما هاورولو ع2 هيفدن_سدوادوا» اور (ةصخأارعشب 00

 لحاداد هنأالا معو مىدذع عمم ل يومحو هج ولا اذه. نمالا هفرعناللاكو ميكس

 - ةقئامأما بدء ناك ذامدهباد ولا باص ىأ فاضأا لوق قد هدف اندةءلاسرالا ُ

 ازهءارشف فرى. ا 3 (صاخوهو هلوق) ا لالا دعنا (عاججالا هياعو هلوق)

 ىف ل ساري اجوزئاجو يف يث نمتء:دامهوو (ئن لك ف ىل كو تأ اكهإوق)الثمتدبلا

 دأ ازولفاة!اتوكن :لكىف ىل كو تن لاهول يوما ع نع جتفلا ىف ( لكلا مءدلوق) ئئلك

 تاراحالاوتاعا ماا ىف المكوريصي د هفال ما وأكل عصرا ام :لكف ىلكو تن لاقت

 ف ةقينس أد ةءو هلام. ندههسفت ىلع وفسر ثأ تال هى - قام ءلاوؤالطااو تاءهلاو

 كئاكولاتاذا هلةموىوتقلاهءلعو ةمزلا ىوامدا!ىفر عرمتل او وعلا ىلو : الوطقق تاطواعملا

 امذمقو هقوة- باطب الس رل_>رلا لكواذاو ىذاة!!بدأ لاق هاىر ومأ عج :

 ىلا همأحاةعصأ ةمو للا نال هرب_غئالذ لكو نأ لك ولا اذها سيلفا مةةموصخلاو 3 ٠
 ءمغلك ونأهنوكي الذ هرب-غىأ ربالدنأ رىذرلكوااواذ_هقتووامدب سانااو ىأرلا

 ّئن نم همف تهذصام لاق تاب نم همفعدصامو كل ذ ف هرمأ زاحأق اا باص ناك ناو لأ

 هآرام هلدنمل.كوتلاو أماعداربامفم_.لا رعالا ص َوو هلال كالدب لكوي نأ ولف زم احووهف

 انءاو اماعهملاىعالا ضوفامىن اد |! مك ولا نالءره_غلكوب نأ ىناثا!لك ول سلو حبق

 تاقتنا هك رتل نال اهيجام_مملاكو تلط: قالا بح اهتام نأ ولاه ةموسصالاهءلا صوف

 هنالهلاح ىلع هدلاكو ىل< نا“ اق لوالا ىل_ءك ولاتامو وللا س>اهتءمواو لاق هيرولاىلا

 لزعلا ىف هنال ىناثلا لزءلمكولا كل هن كنا لرالا لك ولان ع _ئانيسدلو لكوم لان« بان ْ
 اهريغو ةيل الم ةرمشاا قلة (تاضوا لاب زاءكضاف كو ا ١ قى والا يبحاصن هان

 نوكق مثك وأ لق لكف ىلا .كوت:ألافوأ' وذ لك ىف ىلمكو تن أ هريسغا لاكول ثان ضاهتن 2

 ما هكورعصت لرمأو ” اح( ى لك ىف ىلء م2 نافور مياه طة اليكو

 ل. م فقوو قاتم الط فا و ماتخاو ةقدل صو ةمهو ءارمثو عمك 0 .لاملا تافرصتلا

 هيو هر ةومالكلاا ةقباسل_ءادلد'ذاالا كلذ ءالعال لق و طظذالا ممعتقالطال كلذ كالع

 مف نبالوربد_ةفاقحالو اةراسح راشلا مالك ىفامل_هيدبو ىر.هتنأثدالا وبأه-بقنااذخأ

 را واف ىفاموةءااذناىفام !يفرك ذةمامااةلاك ولا ىف ةصاخلا لدا اهامسالا هر 1
 ئئلك فى .كحسونأأ هي زازا ىفو لاق م 1

 لكوملادصق نهدف الخ لع ىتح راح لالا كلذ نههسفت ىلع ونا اذا تس :ةدصااوةءهلا

 تةاطلاهول'دكو ى ودفلا «_ءاعوع متلاوى علا ىلدالو تاشواملاه دس 1 و ١

 كلعو ءارسشأاو عسمبلاو طفلا كله عار

 تاضواءملال هك وب هنادرع .حدلاىفو رز وال مدالا ىف ك-ضرأت ذقوو ثتدعءوو نكن آىعا

 ل َه رد لوح

 000 ظل 255 5 55 مي م

 باكل: هإوق)مغلاىلا فرم اضد وقد : ىأ( ميت لم 5 هإوق) ى كفا هلاه ةداهشلا



 الوأ|

 ةلكو دغلا ةلاكو نممزللا ةلوقرورت كندة ل1 هيهتااكو توما ذاق ةعاسلا هي ىله كو تنأ ْ

 نادضا# ىلاا اب زعم لاق ماه اعز هيّ كم5 هلذدعا ااودرقا لافول ا دكو ةلالدالواد رصال مو. ١١

 ىو ها ه_ءلعلءادإ'لداذاالامو.اانآلاك ولا تءقو:االل_.ت20موءاارك دوق .ت م-منهع ||

 هنااهتمو» هركذتءامثالاءاث ىتمالزهؤنأ لف موزللا مدعوهو ا عصف سداسلاو ها حمدالا ٍإ
 ل نءنامذلا عفدفهلوقلوتااو هب رعب وعدواا هم نهذزاع نةذمق عدوا اك هدي امة نيما :

 . [||ناك طرشىأ ةدساقلا طورمشااب لطبت الوةل كولا ىفةرع_سلاةلاهطا لمضو هنااهتمو هسفن ||

 . || لاه نمنا ىتس ةءزالري_غالاك 2 سفاالقحمزالف ع رمش هنالا يفراملشا طرشش مالو |

 1 عاس لك ولاودهاشلا نكلك وهّق-ا.تانرفلا ةناعأ ةلاكولا ودداهشلا نمةد_-أ ولكفقنالو :

 0 نوكيدقوهلوقنا- قليقذيانعر غفام تملك هءاعدةعم ىدملاو لكوملاهريغدا هل هت ىف ا

 1 قتوكي هنأ ا لا ةداهش أ قلعت مق ضواعتلا نوكد ٍ

 ||| ىلع ب الزئاج د_ةعءتلاك ولاذا عنمعال هناف هرجال.كولاذ_خااذا اك ضواءعتةلاكولا سف: ||

 قدا

 صضءشب هاك و ناو مدرجالاهل ل عبو همءبدو ض.ءةنهاكو دب زرازع اى اهممو ة ةسمط ,رلادثاوفلا |[

 ها زاجت قو نا ىذاق:اءلدك ولا اذ و ةمومل همة دم تذوااذاالا حديال امارس ضد

 ةدساؤلا طو رعشلالط.ت الاما اهماكسسأ نمو ة.+لاولولا فاذكة مو هلال _هكولاادكو
 للا راهةماعتةضاوءاك-أ نمود«ةداللا فاك !هيذرامللا ط رمش عصب

 |موملاهعيلاقولو قالطلاو قامعلا اذكو مومااه_عس ركلدغدمب لاقوأذ ناكملاو نامزلا
 ]| نادل سد ماشااب هيد ىذاَدنب هلكوولو مو.لادعب ق.تالاملا عدعأاو نا اور همفا دغهع ف

 ةءب دولا ضةب هاكو :ومعلا ىلا ان ز«منوعلا رون ىف لاهم ة نانا نملك.ااةةوكااب هاضاَقَمي
 لاق ءاك_ذ ل.ع:لمو.لا رك ذذا مولا «ضرةءلءالا غضب هاكوولو ا دغهضمق هلذ م 3

 اه مر نانا ل :الةلاك ولا نا مجمصل اولا م مذعبا د غول همة مودا هلهقالافوى شد ءاكو

 || ىفةريشعلا ىضءهشااكو ى-متند ال مانأ ةرمش ء ىلا ىل كولا ةلاكولا بان ملوالا لهل ىفةيزارم |

 . | درتتاج ةلاكولاق مانأ هثالثرا_ئاراهملا ىلعوأ مانأ هث الر ا كلاب ىلا ىلع ىفأ ما ق الطف لق و تن |
 هم زعل ادغمب لام واف داكملاونامزل هدة هلا لق: ةاهتفاضا ةحصهتمو لطاد طرمشلاو

 ءاضات-نأدل سدل ماشا! ىف هد ىذاةدب ءاكوولو حدصلا ىلءقالطلاو قدعلا اذك ومو.لا

 ||| تنثااذاوا ضاقتف نالف مدقاذا وأض .ةافىامل-اذالاهاذاناهتءاءتةككامو ةفوكماا

 ىأ(هتيسانمهلوق ( هلاك ولا تدم ىل و دض,ءةان حاملا مدقاذا وأ هضمقىف ىلك وت'اق ع

 نه تاداهشإاو ضو اهو دض ا ءثىلا هشاعم ىف جاد موطلاب امنه ىقاخ ناسنالا نا ةداوشنل

 اااه مخانرثو افدرشملا نمسك راك ت راصفاضد أضواعثاميةنوكي دقو هئمالكولاو دضاعتلا

 [١ ذا: ضواءتلانالو وساده مهمضهب لاه ال هءارششو عسب المكو ناك اذا ضواهتامو

 ||| دقئالاو لوالا ىفالا يف مالك-!' وةلاكولا ىفال عسا ا وهو هب لكوم ا ءاةلاكولا قا هم قوهاسغا

 أهل ضراءتامفزوءعال_ةه:ءاهادهاشلا ىلع ب < ضرف ىهذا ةداهشلا فال_م2ل.كولا

 للك وما ولك ولاني ١ ةءمكستل دامصدنق هنا !اورك ٍُُ وغ وعم ةلكولان ا لآسقي نا رهظالاتاف

 قدوةذءاذه ناش الوهلامن مهد ةناذا نذل اذا ال لكوملا نع عسرسملا عننا هلزاكى د

 هد اهشللإل



 ماسر

 انح

 فائوأااو قالطاا الاى لكل "ال ةءاع ةلاكو ل 3 ولان ااهاصاحو ةماهأ ةلاكولا ىف ةصاخلا

 «اسن اكلذ ىلءمالك-ا!ما ةباكداا ادهىف ىنامسو| ويف هماّةوهنَّيْذلا ىلع ةقدلاو ةمهااو

 ل كولا (قوالا )نيتلثمىفالا ضروتوأ يمعتو أت ذابالا ل. .كول لك وبال نأ هن موىلاعت هللا

 نمظيم عاضو هضءقولو هماا ملا ع-فدلاءنوب ودملاأ ريبش عدل ال-ةهلامعف ن٠ 2 واذا نيدلا ضءَمب

 ةصخأ اك نئةوتالوزقاس وت الا عفدق و م ةريغ لاو زلا عدي لمكولا ) ةئاثلا)

 2 وقل وةااودب أمياعأ 0 موعد وما هن ع ند*هانمذمف عد وااكهديفامف نيمأ هنا هذمو ةناللا

 بحاص هيذك وت, تق لاق ب د نعءانالف هضقالاه والامهلعو عقد دانه: ءنامؤلا مادف

 ا هدأ ىلع نيءلا يح وهسد طقسالفهضمق مدع ىف نا دالوهنءارب فل .كوال لوقا اف بدلا

 هي ذكو ءاعداقن الفىلا اهعفدي عدوملا مولاه ىنعو ءةدصنمنودلكوملا هيذك نهفات

 صاق تااطلا ىلع ندلاوأ بماقلا ديؤبوم غلاك لع رىلءانوءذملاساا ناكولو نالف

 نالفلاقو هسءلا تءفددترومأملا لاذ نالفىلا هعفد,ن أل رل ا هنمبوصغماوأ بااطلا
 قلد صمت وأ ةنمبالا عقدلا ىلع لمكولاقدصيالو ص د هنأ نالفلوةلوةلاق تذءفام

 عقددنا مءيام هنأ لكوملا فات لك والو نيا! عمه لو تااو رض: الا ىلع نان دسدالو لئوملا

 هيذك و ءاعداق هلام نمهنيدءاضةبهسهأ انا وى همأا عفديم ولو ه«:ءنايوذلا طّوس لك'نأف

 هتدصناول_هلا ىنن ىلع لكوملا فا ونيماا عمامولوةلوقا اف ة:.بالو لكوملا وبااطلا

 قودىرودقلا هرك د هنيدياضيأ هءاعبلاطلا عجرب وءاعدااعدمللع عجربااطلا نود لكوملا

 هنأ عدوا ا ىداولو عنا دءااىفاكهمشألوالاوهةدصولو هاكو» * ىلع ليكوا عوبرال ع مانا

 رخآ ىلا عفدن عم نبال م. دقو هايل هنا لوةااف اما هيدكو نالفىلا اهعأديد مأ

 كار وءاملالاةؤدب زىلا هعفدْكت صأ صا الا لاقت هند.ءتىفاةامتا مث رخ ح | ىلا هسعقدماالام

 اذه و انممأناكف 9و دالا ل- .ءأ ىلءاقف ءامهئال ل مك ولل ل وقلانأ 55 500 وو رع

 عوفد-1'لاهوةيراضم عفادلالاةفاقا تا الام هلا عفدو) هب راض أرخآىق ىجلد زلا لاف
 لام ولا _عىمدقلا هدرن كح! ىبممناندالا ىلءاةتااهمالهملا عوف دملل لوذلافةءيدو هملا

 تأ 3 :ذألافولا ولا !برالوةا!نافريه_ثلاتطرشرخ ال'لاهوريلاتطرثبراغملا

 عم ى قالاو ها لاملا برا] وَلا براضا| فرصت د هد ماعطاا ىف برادا لاموزيلا فرخ

 وه وهنيمعت ا ةادشا ن 1 | و همأع اهم: ادق واص ومخفيَمَدلا ىلعاهادم .ةلاك ولانال ىعدقألا

 نءضمفامصاهنريصي فلاش اذا ن .كل 0 هالك ولان وك امأ أولم لا ءالادافة موال /

 ريالا هءاعن هرب ز و ازيااىفو هدم ادافةسمنوكب نم نيءدلا قريتءاعرمشلا نال فااعأ: هو 1

 داض -و ع أى و رقنالا ىف واف ع ورا مديت عند” نالفلا هومئدالىلاءةءهذد لاذ رشسعةمل ١ عقد ْ

 00 , دلاف فاد ن اف سه" الواقف: ا مرخآا:سع زئرو ءاملاو اذ سنع« وعحول هذس عزت 1

 ق لك ومال وقلوةاافاغلم اهم اًمءااققو ةمشال صاسقلا د سودع هنال عاملا هي هلام ا

 هناا نم و انه ىف امس وهن راضملا فال ص وصخ اهلك ولاق لدال نال ىدن ص,هذتأ ١ ١

 باو هل.ةةتال-فىلابوثلا او هدا لاه نابةءيدو دوىالا هب لك وامل ءذىف هءاءريج لونا ا

 ىف هءماعو طمملا ىف مك دمة ءلاهن ! نص اللا اللا رب اساماق هعذد ىلءر وماما 2 0



 هلطم

 ا لك وال معلا طرتسشي

 لكلاب

 ىل_.كوتلان هرم هنأ مهظاادا وفااىلف انز زعم هيقةياهتلا ىف حرمدو هدم ة,كت سصعأة د ورلا ٍْ
 ىقمدقن ا رصلا فدك اذك ؛كلن يعأواذك لهذا نيب قرفالذ ع دب !اىفااقفاوااوهو 1

 قاسولمكوتلا ظافلأن ءالتلاسزلا ظافلأ ن مرمالا لع دئاوغل ا نءالةنةد زرلا راء باي ا
 اا .كوتلا دمي سم لك سيل هنا لع اواضي أ هم ةوديربد ليكون سدل هنا ةمو داي ةلاكولا باف ْ
 | ناك ىلل قل لو عب وأ امم رق !لاهوأ مد وأ امي ىلرتشا لاهو اهل آل عفد ةمحلاولولا ىنأ هب دع أ ف ا

 رج سس دب دس

 ظ

 ا أهأ ' لميا ةلاسر مق وصلا بحاص فةصدو ماعلا ل. كوكءا!اهذمو لد وا هوان:

 ١ مهرد لاب راحرتشا لاق ولو هسفنلامىل اراشاو ةي راج االا اذ يمنا اذكو الءك و 5 ١

 |ناىلء دازاذاالا فلا هدهرت_الاهولاذك ورم" الا نو دك وهف رو ءأملا ءار امو ةروشم ا

 || ديال هناول هاو ( لو أزها ةيانالا ىلءلديهلزجالا طارتشا نالامهرد كارل جالك طعأ
 || بيذمتىف لاه هتعدباملاا قد وطن سهااللا مال هي رومأملاث أ ىلءلديام مالا ف دوك نأ ||

 || أها امويديأىةنامأ ةهاسلاوةرشاملا غاد نم لوسرلا و دةعلارشاسي نمل مك ولا ىسالقلا
 | لك وملا ىلا دق_لا فء_ذرالزتك ولان' لمكولاو لوس رلانيب فرلا ل_.5حارعما فلاق |]

 أ غلي لوسرلا اهيا ىلا دل وقىةراشالاهمااو ل راىلا هتفاضا نع ىنغت_سدالثو رلاو أ

 ْ عملا لءاوأف رردلا ىف لاه ها ةلاسرلا تدث اوةلاكولاىفذ لكون وارق

 ْ ىلا دةءلا ةفاضا ىلع فق وديالى .كولانأ رفااقلسر ا مالكهمااكن: م سو رسم ل وس رلا

 | لك ولان اف اهوونهرلاوة.هلا وعلا وحاك.ةلاكعضا ومىالاهسفنا هفمضإ لبلكوملا

 لسرملا ىلا هدناضا نعىنغ:داللوسرلاوهأ ناك ه سفنا حاك_.)!فاضاول ة-لو.رلاك اهفأأ

 ْ كوسرهلا ع داوارصاا ىفلاق لوسرال عقن لب هل عقب لل_سرملا ىلا دةءلالورلا فضرملا ذاف |
 ١ ظ 1 لوقا نوك هنسو عاملا ىلع ةئتيلا وىرتش ءاللوقااف نمل انه بااطو لك وهنا عاملا لاهو

 : ا هيلاهشمع ركستملال وقل وةلاو كلذ هناع ىدي عثام ةاملاو هسةئادقملا ةفاضا رك م هنأى لالا

 | ةناضا ىرتش ءاللوقلا نوك ظرش ىأ لد سعى ةفاضالا هط رمثو عوسلا ف ةلافلا ىفةراثالا |١
 ْ عد ربامعا ونأىف هراهطتا رشفعلا رلاد نكااهمإز "لو سقنا هفاضا وأقول سرع ىلا ءاريشاا دّقع .

 ] لعق عنك هنوك لك وما ىلأ عربا 5 هب لكو ما نا عجريامو لءكولا ىلا عجربامو لكومل ىلا 1

 مااا لكلا غر بك ولاىلا مج ريامو باكلا 41 رش دذع هءاءماك_هنسوه آسف هن لك واما ٍْ

 ةوتالودت دلال كو تضر عدوا وهب رذعا وعول ملا ال لقعبالى هون ون لمكو د قفلانت[ 

 | أ ليما او علذتاو قال-طااو حاكشلا ق دعا اولةءبىذل اىبدلا لك و وو هكءامظةوتملا

  1عجرب راعمو ؟ هسة لك وااهد ةددام لك وةراحالا ر*ارمشاأ وعدا وةمولأ وةراهد_بالاو 3
 ْ ١ ظ

 ٠ دعا ل كولا وأتوب لكاتب فرست ارا وو لد 1 وتلانل_هينأ لم وال

 ا ورط رستم نع ءلهنأ ةلاك ول لو طرم“ هن 'تاداب زلا ىن ءنافال_:تا هيف عئادملا ىف كحو هاعاأا 0

 ا مغوأ ل دعد»ا نس را رلا وأهملا باك ااوأةهناش كءلاباما لهل
  1تابئان نوكيالناف هب لكوملا فا عجريامامأو مئامهدعوالدئءفالاو ل كولا هقدسو لدع ٠

 أ نأ وفال: الا لع صاصقلا ودهلا فدو ١ونأمعو ف ذقااوذ وةقرمسأادحالا ه5 اةمكسا وأ دمحأ|

 ا دا ف ةرصتاا ةال وت توم: ه:ةأ همك )سماك اق أمساك ةثحاشتمةلاهبهءفذ واعال ١

 هصاخا



 55م

 ةضورلافو زر وجال مدالا ىف كضرأت فق وو كتأ مات ةاطلاف اذا اذكو ىوتقلا هءلعد
 امذيقو ةرسبالا ىضا تكل ءناسنا نماهرجا ناكو تالغت_سمرمأ كما !تضونتالفتسملا كلام لاهولو ظذللا ضد وهت هنافءاوسلوالاو اذ *ل..ةو لطاب اذه ل .ةٌكما !اىسا تضوف
 | نإ ىكاام سمأو اود هأ كمل تض وذلاقرإو ىذاقتل المزود رهأ كاالاقولادكو
 أ اهقالط كلم أ ها مأكل تضوفلافولو م-يلع ةقفنلاو فيلعتلاو ىترلاو اممم
 || فاكىفو هيزازيلا فاذك ساما ىلع رصد قيال ث.- كةكلم هلوق فيج سا ىلع رمصنقاو
 ] انممريثاالو ىفبب ن أهل نكي لعب واتا ضرقو !عتراج او ءراد ىل ماسلا هاكر ولك احلا
 || ىفا شلال مسا هنال ة موصل ىفانمكو تاك اشاهنم لبر مدهولو اهمتءوصىنالدكو سدا وأش
 اذا اذكوا تبقي تح هيفا ناك ةراجالا ل_برلا ل ذد سلسل بر نم اهرجاولا ذكو هندي
 ئداثد-مت هل نيد لك ىذا ةّمب ءاكوول يدل ىف ةلاكولا باف لافو ما رح الاد« واهتكس
 || ةئس لك كلذ ضةينا ناك !مترتو هضرأ هل ض .ةب هاكوول وهض.,ةىفل.كو وهف كلذدعب
 / ناكأطخ دمعلا لح ول رد هع لمع ضع اكوولر ةعدد ولاودب راعلا ضء.ةنادو لاه و ها
 |١ ناكولو نملك اهنالَدمَقلا ص. نال ؟ولل سدا ولئاقااهلةاعنمةهقلاذ_تايزأ عد ودنا
 |١ دمعلا ىلع ىدولو لوالاةلزتعن الاود وةمقااذخ انآ 1ناكه دنع لت ةةدمعلا ضب ل.كولا
 || شرالا نودد.ءلا ض,ةي نادك والناهثرأ عدول اذخاف ليك ولاهضمةي نا ىل وق هيج
 |١ تءطواذا ةمالارهماذكو هرج أ ل_.كولاذ  خابل ءالوءنذا# رحأعدو:_سالاثاكولاذكو
 |١ تدلو تناك ولو مالا عمداولا ض..ةء نا ل_:كواناكت دا وف:اشوأ ةمأ ضءي ءاكوزلو ةمدشد
 (ىفلاك ها داولا ةلزئعناَمس لا رعتلدك وداولا ض.ةءتاك نكي لامضمةب هكون ىل#بق
 /اذكب كل ناكو لوقي نا لكوملا نم باجيالافلوبقلا وبادالاو وليك و ذلا نك رامأو عادلا
 || تكسفاذك عب ت2 لافولةي دخولا ىفدازوم وئواذك ل_هة:ناثاتنذاوأ اًذك ل عفاوأ
 ىدمع عملنا هريهالاهاذادع ها ىسخرملا طم ىفا ذك لطب ىل_مقأال لاقولو زاجعابو
 || ىلع كتطاسهريغل لاق لرب ةريخذا !ىفاذك م.م انال مك و مهلا كال ذري دب ذك قأصافاذ_ه
 || اذهىدمع عيبتنا تيمحاهريغل لج رلا لاه اذا ىناهربل ١ ط هلا ىف« ةاكوهلوذ ةلزغعوهفاذك
 ْ صأ و لك وهاك اذه ىَمفا ولاك وأتدرأ لاك وأتئشلاهوأ تءضرلاف وأتد وهلاهوأ
 : ادكوى رحتنالامولاذك والك ومدي نيدلا اذه ضب ىلعك وتن أ هريغا لادول وها عسيلاب
 [لوقينا لك ولان ملورقااو*المكونو ءالىوصو تنالاهولو قاس ىف ىدؤ تنألاهوأ
 |١ هلاك ولا ةصعا طرمشب سدا ليك ولا ل وبقودر دم ماا ىف لاق« قلاب دثر ا هنال مي رغلا ارمي ل ضم | بهذرغ ضمةينا يلف هنيرد ضر ةباناسسنا لكو ولاذواو حيل دوت لافما رم ىرجع امو تاب
 مةرخألا ىفازك ىلاعتهللا هحرد رك ذازكهدترت هلاك ولا لمكول ادراذ ا نك-اوانأ كسا
 ديعل اذه عب ىف ىلمكو تأ انديز مدقن او طرمشب اةل همت وكيدةواةاطمنوكي دقنكرلا
 هل.ةالهدهدامودغلا ىف الكوري وادغديعلا اذه ع ىف هلكو نا.تةوىلا افاضمنوكي دقو
 لَك تاعك لك ل مالاو نذالا نافلاسرالاو ل. كح وتلا نيب قرغا/ 4 تاقناف ها
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 ولولاه اذا وفالب:الاه.ةذمهدح .و طرمذااد وو عجرا ولامأ ف افتالااذ_ه و "هلعلا ىلع

 نالضءدلا دوءن ونوذ)مهددو 9 رمسلاد وهش ع-ر رول رىفاكا افلاق جدلا ىلع مهدحو

اماةةسافاهتا وذيل ءلهت مل ىلاعلا نالت منهل ا اةطراعم نع 0 هاذا طرمشاا
 اهفلك ن

 سءثلاماذه ىلاوت اداب لا فه.اعصن لاحت نو:هذبال طرمشاادوهشنا تصأاو طربشاا

 نءةدىبءاىأ(لاقهلوقز ةباالءرش ىودزبلا مالسالارةنلوالا ىلاو ىدشرمملا مالا ظ
 رخاوقالطا| اها ضو هنا ة:»» تم اقول ىأ عاقبالا دوه |

 |ثاك امس رمت هتمتوآ اهناى

 ةأراا ىلا فالطلا ضد وذتىأ(ضد وغتلاال هلو هللا هال طقن عاترالا ةئرب ىلع ناعضلا

 ىأ ( هنال هلق ) ىنعثملا قّدعدوعلا ناو تةلطا منان رخادهش د.عااىلاقدءلا ضد وقتوأ |!

ن]ه سدلام ّط رشا!نمدارأ و ردهااقلاف هلع عاتيالا ا
 د وه ىلء تامذالف بدسأ | لمف 

وهش نو ءذأ مدع ىلع ىاسأسادهشتساوءاممدق معاشي الا د وه ىلع تاعؤذلاو ضد وهما |!
 "اد 

اا دعي نالف هب ريض وحتناق تالف كي رمذ ناهد عا لاه ولا ءاط ثا ا
 1 براضلا نهذبالو د.ه

 ميظعاا هللا رفع ولع أ ىلاءّثو هناكس هللا و ها اذهكلْذكفىرمذاانالو ومزم ومع هنال |!
 ' 1 4 : . 5 ة ْ

 0 ] ««( ةلاك ولا باك«

 || لاف ة-ةااهانعم ف لوالا«عضاومف اهينمالكلا او لدكو دلل ممااهرتسكو داولا خذي ىح |

ولا وهبت مفك | وهءاادةضوتالوكو ودع وبا نءالكو همأا ىهالا تاكو حاملا
 0 لعث لمك

ءافىفهءنوكمو هسملالوكوم هنال ل وهدم ىدع َ
 7 ' مثوهللا انيس هئمو ظفالا دع ناك ادال

ا ىلاعت هللا ىلع لك ووةلاك ولال.ةلك ودال.؟ و ةئاكووءالك دعجباو ليك ولا
 || «بيلعد ع

ا اها: عم ىف ىف اءا'ديريغل ا ىلا سهالا ض!وةةوهول.ك وما قءعذغالاىفامعاىلصااساو |
 ْ احالطس

 "|| نافرصتلا نا تح ةيائعلا فاذك موا عمىفرمصت قف هدسف:ماةممغناسنالا ةماها هذ

 "|| انواناعلاف دقو طوسلا قركذو اطنطلاودو ليك ولا تافرمدتىدأ هب تد:اموا_همنكي مل

ااىفادك طّقف طوول ١ ظفالا امي ءالع هنا نا عكتاك ورخ اللاه نمذ
 اهكرف ثلاث لا «ةداهئ

 كولو لو.ةا اوباجالا نءاهاعلداموهو ||
 "| قاتسو عبارلا لبق .ء..ةساك توكساك

 || هظةد ال ءكو ناك اذهىف كةاكو لاه ولن توكساا ند دب مهاالومةلاننمكل اى ةقوفتلا ||

 لك ولالاةذةلاك ولا تا.ةلاةذ كاكو لاعتول هنالا ده دل وةناودقو هءاعل.هخفىندال ا نال

متقدصتوأ نالف نمتنالف كدنب,ت>وزوأانالو كد _هءتقدعا وأخ كنأ صا ّءاط
 || ن

 1 ارواحت ىذاا ىلا ه و*ممالك!١اذوذكلذيىذرأ الل_-رلالا قف" رةذاا ىلع اذكب كلام

قباس ىلء"نلا ضد وفذلاو مالك-١اذهنوكيامالءلق وهدف ْ
 1 ذك ناكناف امهن» ىرت ة

..2لعتنافه._فةءطاخلات رجا ءهوفراهتام ىلع مالاف :
 ىلء دف ل عوذلا كلذ نماح راغأ

 . || ظاءالاطب وفتناكىثلكف ىلبككحو تا لافولو نيئذملا ةناؤخف اذكهذامناثودلكوملا ١

 / كلت رج أ لافولو اذا ىلا اهفارمصتا تاستسالاو ةلاودالهال-.كونوكيالثاسامةااوأ|

 ]|| ةلرم ازرئاج وش لك ىف ىف كو تن هلوق ىلءدازول وعن انالمكو ثوكي اذهىدسبع ع.

 »|| لاملاكلذن م هسف:ىلءقفنأ اذا ق-ةقدصااوةسهاا كلع وءا مهلاوعسااو ظنطا لما

 1 || عربمااو قّدعلا ىلءالو تاض راهم هصمستت مامالا نعو لكوملاه_صق نم فال معي ى-زاس

 0 هءاعو
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 قرا
 اي تش ات بيبتبتتتتتتتتتتت٠7٠27س٠-777لسب7للللل

 هلعلا ىلا مك. اةفاضادالمكرطا ةناضا تل لا رضراعنال طرمشا اوةطرشا ودا طيشلا ||

 قاطت نا هنأ سعا صادناا دوشةمنأا قو يوكل !نامراخم طرمشل|ىلاه_ةفاسضاو ة-ة.ة>

 أ نارخ اونالنثد_ هدس.ءقةعل عج هئاادهئاذااذ_هىلعراسمهنوك طرمش ضن وهتلاو

 || مم هةةعانارخ ؟وقاعرومألاناتارخ آول هنلاءرعأ هنااودوثولوا وعسر م هقتعأهنأ||

 || م طرسشلا دوو ىل-_ءنارخآو قاءرومأملانأن ارخآو قد عتلانءسعأ هنااود-هتولواوءجر
 || اوءجراذالوخدلادعبامأ (لوخدلا ل ,ةزلهلوق) قياعتلادو ىلع ناضل افاوهسر
 | دووشالهلوق)  انمدقاك فالتا الك صو «.فالئالاو عضم | عفانمىفوتسا هنالئشموءزليال
 || تاءضلاف ومسر مت ن معنا ىلع  ارخ ؟د مشب وانزلا ىلعةعب رادو شي ناةتدوص(ناصحالا

 دوو 1 و : : 28 5
 5 كوخدإا لبفول || ص أم ىلع طربشلا فل ادهما عم رك لد هدزفأو مكحلا ىفةرئؤملا ىهوتهلع هنالائزلا دوه ىلع

 فداه ا( . . ممن يا 0 2 ا ل 2 ٍْ
اهةءاموهطرعشا ا ٌمةءالعوأ طرم“ هنا ه5 فالذحالا ناك طرمش هنالدلوقي هس.اع :

 ( 5 طرب الن اد>إلا : دو>ولاق

 7 2ءامتالو سر, || صاد هيدوجدالو بوجو قلعت يغنمديدوجولافرهرامىهةمالغااوبوجولانودهبلعأ]
 ىن“ عصا مه 35 1 نه>ونمهاعدماوتث أو طرشال ةمالع تادحالا نا ىلء هع الا سءثوديزونأو مال الا رف :

 ْ دولو ا داطاب وعون ال _ءاديةمالعال طرمش هنا نب رخال ةماءواناعجأ نمن ومد -ةمملا بهذ و ١

 هه ىلا مشا او هل : | نبال ةراتشخاو طرمشلان ان اذ_هوهءلاءاضفاالومكا ىفالري انةراشءالبهءلءضقوتءا|
 3 م «اةييرس : اااومم اطرش هنوك مث اذه ه_ءاعدي مالا نيهدولا نءباج أو هرصنو هرير ىف ماههلا ١

 م مدهلاهمر_.ن 0 |دوحولا:دو-ونممزلب طرشلاو (ط رش هنال ءلوق) بدت !سهتلباةلة.ك زتااىل ةيسالنوه ]|

 ودححو "وجو نسم 8 : اسءاو مجرب هنأ انصغ هنوكنممزا: الق مدعالو دودو» دو-و نممزا الوم دعأا هما عندو 3

 هز هناذامد 5 : نامدأامه.زلمانزلادو وم مههتحر ف بد سآملا ناك ةامس2 نوكب نأ طرمشدانزلا هله قب مدرب ' 1
 -©«الو | - 0 5 ١ ا ٌ

 ْ هلوق) نونمذ!ممافامءدوهشاا عجرا ذا ىأ (ةيك زغاا فال هلوق) ىحر مهعوجربإ

 ا ةئحطمهتمك رت ناك و هد ود وف ريواائشلا ىلءثعاملا ىهتيلءلادا هلع ةمكزتااىأ (امنال ْ 1

 : "نذل !نال“هيلها ١ هلعلوة.ناىلوالا نكحما مد: عود رلا نو ءذمفق مك ىلع ىذاذال ١

 ٍْ هلعلا هلع قهمف َت راسن ارب لمنال ىذاةلانالاوا لاسعا ةمك ممااو ىذاقلا دذع ةداهشلا 1

 || دوه عقجا اذاهنال_ماحلاو اهبااالامكملا ف ضيال هلعلا دودو دنع هنا لاقي نأالا
 ْ مبا !فاّذد مكحلا نال ةيكزتل اد وهش ىلع ا«ذاافاعمجا وعدحرو انولاد وهذ عمة بكتسصزلا

 || امل دوهش ىلءناكلافا وعد رق ناسحالادوهش عمار لا د وهسع-ةجااذا و ه5 "هلع تناكف

 || دلابوجو فقوتارثك الاهرك ذاك طرش ناد >الاو دام ! مكن. ذل نالثاددحال ال

 || تالاف نملوقىلا لام هما 1ناهرهاطو ناءص-الا لعفطع (طرسثلاو دوق) . هملعأ

 || اهيرصأا بحاص هراء اام ىلع طرمش هنان حرا شا | ءرم فام ىفال ىلع طرس الة ماللع نا هدحالا
 || ضووفالا دو وثىلعنامذ الف بد لا لمثفتهل هب سدل امطرمشاا نا ىو دزباارا:تاورغك الل

 || دهشولف طرشلاك ناص-الادوهث نيعضت مد ءىلءاوةغنادةذلكىبعو عامرالا دووش ىلع ||
 ارح عوقو تار آو الط وقيس قيمت دهثو مج رفند<فاازلا نأ نارخآو نزلا: دوو |[

 ممم داه دا قرا عتااوانزلادووش ىلءالا سدار وللا فصنو نذلا ةيقوذيالا امض اوعسرمت
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 ايس سس سس سس
 ع-رولو هلوق) عوجرلابم مريع ىلع اودهشا عا ممتداوش نعاوعسرام مملال مويلع نا مذا

 ْ فالئالا ييسنالا ءهدذءىأ ) طةفع ورذا| نهد ءلوق) عورفااولومالاىأ (لك- ||

 نيهضت نبه شه .ماعدو مشا دهم دنعو عو رمان هدلحو ذا ؟اهقلا سا ْؤةعاَةااةداهشأا

 ٠ مهداه شنب اعىخاقلانا ميس نم عورفلا :!م ند عقر اقل نال لومالا نيت عورشلا

 ررد مسه هان ممتد عش اولد 'م-مءنورتان عورةلاذا ك بحق ملوصال !5 امش 20

 قيرفلاك اجمد لك له هني رغااىن داهشزمب سائل هنا ىلا هللا اًمةلانال هوب راش

 ضوممءار حو رشا فاي رخ "الا ىلءع-رب) نعد "أو نيعْضَمْلا فام مش « عمل كل دن ءدرفناا

 موصل لاي مسوالءالو عابتمالانومتأ: ىلهحتا'يءبءادالا نورططم ع ورغلا نايه-هاع

 | اونرغءاولم_مئااضب أ واو هجر ماو دهشو نب ةعريغم ملا ا وأعاذاالا ا ونعذلالن أ ىف :ي ناك
 م-ماللو هاللاهبتاءجراولاه ناواونمذ» نا حبني الذ ىلعءاسباوءجرو ليما! مد هب
 مكان الوالا نعباولا(ل وثأ) اوءهذئالن ا ىئش مهانه.:نك انوا .عاوعد ر

 ميجرءاوسأو هج ربال نا ميلع مراللافاهيأ توق مهلأ مهااحرضاظر ع ورذلاةداهمىلا فيضأ

 ىلعمابا عو رفلاءادا ةطساوب هملاءاض لا لاصتايلو الامهريش ىوتدقولو مالا ىربح نيد عقو

 0 ربدت فءهض هنا ورهاظلا فالح هنا عمجلاءْأ 'م هرج اوعمتالتامهأاحر هاطاذدا مصأا قدر 5

 ىلءاوشنأ ممالن ونمت د !الاهوهد هك زغاا نءع وحر ل ىأ ) نوكز ٠٠ نءذوهلوق)

 املمءيالوضاقااذاةدارشا لامع ة.كزلا نادل ثاصء-الا دومشك اورادفدووشلا

 ١ ١ اوف اهناو ضخ طرمثم#مئال ناصح الا دو هش ف الذم مك هلع همقرامفةمك زغاانالا

 0 مخ اذا مف فال الا لءقو فسم اهل .ةكمهوك رودس مما اوللع وأ انندالا

 1 نوكي دق د.هلا نالاعاج-ا ناسءذالا دمع نا لدعوهلاه ا ذاامأ هماادعو دهاشلاةب رع

 0 اوهلا ف مهسلا ىذا بيس ناف رلاكر ردلا ىفاك 'هلءلاهلءو ؟ (لوقأ) همغوركأ ا ىفاك الدع
 0 م توما بوس ودهورلالا فدارت رثيدسوهوح راسا دس وهو هءلاىرملاىلالودولا بنسوهر

 ار ةيوءازكانرا عطار ىأ (ةيدلاولد هلوق ) قوألا هلءلاوه ىذلا ىرلا ىلا توما فدضأ

 )| ناك ول هيد ومما نا ةمحارع ىلا ىفاسام دةعنيك 7 وجثو أد معد ومثدلا ذافمرف رك

 مهائك زكا ذعمو دمع مهتاانأع اولاهوانم --زأا ىلع هيدلافةرقكوأ د بعدو مشلا | دافانز

 اوندقم الدو ملا ىلع د-الودووشلا ىلءالو ميلءنامخالذرا رسام ماا وعزولام ىفالك
 اما(! دممعم علو ؟ مواععمهلوق) ها لاما ثدي ىلء ةيالا الاهو هع ثدود الو تام دقوا .-

 ظ لاق نا , (اط. ا عمام أهلوق) ١ وهشاا ىنعالومملعناهذالنرا رحاما 'وعزواماع اوك وذا ءاذإ

 ' ليةقالطلاوأ قدعلا قد اعمب اد هشول عد (قياعتلا دوه ن مذو هلوقر .كزغل 'ىفتاطخأ

 | نام رغاا عبرو ىضاقلا تف الثمرا دلا لود ى أ طرمش ثاادو+وو نارخآو طرمب لوخدالا
 تالرهملا فدنود,هلا هه نانهذ نفطرمشا ادوهش الزيسعلا دو هش ىلء ناضل ا مظلم لهب
 فاثاا ف مضأ عقوا ذاف عنمن و طرملاوامي هش ن ءىلا م تحال ا مضاف هل هاا ىه نيملا

 1 دودو دوهشر مكسأل ةمحوملا للعلا اونا قملعتادو هش نال طرششلادوودو ال لهاا ىل
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 ةمس ىف ةيدلا ثاث ىلا! ءاسصن ةئامسجس حا راش را نءغابامو زم سث الى امماع

 اندذءدوهثلا نعد الام ندي لا ذاق( لاس؟ سدا صاصقا نال هلوق)» ا قواسلاىفاذك الاح

 ةسعب رالاىدهاش ىلهذاوهدر م ىذقو ني دهام ةداه د ىلعنارخ اودع راةداه

 ىلع: ه.رآد مثو نيدهاشت داش ىلع نا دهاش هل_مشاذا هنا ىلءاوهجسأو راش هن نيد رفأا

 وقد رفلانمد_>او عسر ماعم نيتداهشاانفا الاىذافلا ىذقو هنمعن فاالاكلدب 1 -او

 نمو نءلوالا دس ىلع ناس. ملا لاما نامعا هن الث اموياع ناك ىاثلا قد رفاانمدحا وولوالا

 عمنارخ الا عسرولو قا عدده -ماعذاكنيأ والاد _-أالا عري لولو ني رخ”الاد_-أ ىلع

 هالاوتاثا!نانأ نب ىس:ءنعو ع : رلى ركماان ءو فصلا طوسماىفرك ذدواقدنوْنْدْع

 م-ما ناك ااةدامشلا فم نعني. ثنا وناكول مال وق ىلءام-عاوةاوج ردا 3ةنءو ةمالا

 قالا س تحولا نودع وحرلا مزال سن طاغااذا ىلوالا قب رطاان فال تالا ىلءمه دع

 اهو داول5لوصالا نود لود هناقد هاف الخ مد متداهش ىهوة ها نم نياسهباسعىذقد

 رة ل ل

 ةيدلا تناك ناوالاحاخمذةثاع- هل نمىل_ةناكامو ىرخ أ ة:_سىفنياثا!ىلاداز امو

 1 تلذ اًةهذامسر مثةءاربلاب ىضتو ا ممءأ ربأ هنا نا دهاش دوه -توئشاعمد-توداو الاس تءدحو

 . م6ممتردصءامَهلا سا ىف ةداهشاا نال (مهءودرب عرفلادوهش نءذو هلوق) م5

 ١ ىلءادهش طءحلا فو م-ياا انام فاما ا ناك_ةاهءاعمكسلا ب وميااافاضمفلتلاناكف

 : ىل_ءد_هت لاهو ف_سوىلأو ة-ةفن-ىلأد_ةعئاكاني رشكالا ل_ءوناعخل اما

 طل ىفاذكه ناذصت َنَمِب رشلا ىلع نام! انا اوهسر م ه:ىذاسقلا ىذةفنيدهاشةداهذ

 أ١اد_هانةداهش ىلعنا رخ دودو م-هردفاانل> ر ىلءنب دات ةداهش ىلع نا هاش دهشاذا

 ُ ذك نب رخ الا ىلع «ةصاوزياوالا نم عجارلا ىلءهقصت دوك للا ف دنا وعد راوالادحا

 : يم2كل ةئهددحاو وادش نمدحاو عجروني ل ها ةداهش ىلعون رذ لك ديشولو :رعذلا ىف

 ٠ [|زد ثلاعودركراص: بذك.لاو قدا لة كتريخ هنالءادقأا لط.ءالكلدو داهشالاو هو

 ْ ىذقةال“ غ2 ىل قداهشالا اوركج أاذاامف ال *اذهاةداهشلا هب ضةدرالءامه د ادع

 ا ادهومماءتاعذ الف ىأ (انطاغو مهان دهشأو أ هلوق) خذ ل.قاوهدرا ذاك نيءرفا 8 داهم

 3 مثاودهدواورمذ>- مهتاكر اف لوصالا ةداهداوأةن ع ورةنانال نو:م2!دهم لاهو امهاوق

 : ىذقن ىضاقاانالع ورفلاةدامشب عقو ىلإ ممتداوعُشب عقول *ا مدل !ناامهاواوهحرو اورمند

 : ةيأفاو داهأ ا ىلع هداه ثلا نا ىلءىنيم فالدخالا فهو مبتدا ود ىهو ة 2 ند نياعباع

 : هلَد-لاقو انهتنا.ناولذن عورشلاناناو رمد حورمشل ارخك أولم هدنعوامهدئ عل كوو

 ْظ مهن ال قافتاهمثن مذا مدعو داهشالا راك ا ىف هل لا هذه ىف الدلتا م عءاادعب كلذ

 ْ تلذكمك-!ساف ىأ (ا:عسراولا# ولادك دهلوق) و رشلا ىفاك لما | ورك. أاغاواوعتس ريل

 | ىضاق:!نالع ورفلاةداهمّس عقو :ادةلا نالو (مهنالتامهءل هلوق) قاف:اانطلغه4وقف

 | ب الفم عاوقب ضقت :ءالءاضقلا نمىطءاامذال (ناسذالف هلوق) اوعسم مم ممسفت ا ا
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 اس سس سدو

 ىذش الوامااهنهملا ىضقد ام.اانالاساالوةرشاءمسداا ممم ىل_هةلا نال صامق ال

 امو هنو دام وأ س نذل أ ىف هباو دهس اذاامل هثورحأ الاف هما بود:موةعلانالا:هةدامملا |!

 001 الرايس نيب قولا وشاح عمو سونا نكل مجري رام هعمل عسر

 هماعإ 8 وحرلاهلام_هدذع وهدنع هع اع ىلع عجور رمال نكذاهميأ رام هله كي دو مش ا *انح وأد

 ا ادوشولاه منال صاصقلا د.ةررا النا قهسءاءادوع وسر ىلءاوةفتاوهل نال ءاع اهمال

 قونأ ىرالا لانع سدا صاصقا!نال ةياورلارهاط ىفان هذيلا هجر صاصقلا نءو ةعلاد
 نععو مصرية عاالالام ناكولو ثاأ نمريتعي الكل د هْضرص نمتام تادف اضي صول صا هناا

 مدنمههاص هنا ادومشولو ةياورلا رهاط نار لة“ سو نأ ى.-| صوةيدلا نا: مذ ف سوي نأ

 ميلاف ارك_:ملئاقلا ناك اذا ىلبقو ملسال ركنا ناك اههيأانمذإللاهسر م فا ا ىلء دعا
 ىلعهطاص هنااد هش همقو ُط فا فهماقو باكا داو ا فنا عب بلا

 مسج انمذ نأ ملا لق و ةيدلا ىلءل دة | اةوكداعس رمد دع لا :اةااوافاأ نب رمد

 عمدبلم ىدمال لوقلاف :ثا مس ىلع الم هانا لاهو فلا ىلع كةطاص بلاطلا لاقي لاسأا
 امهتداهشد ةحاولاةئامههت انعذاعسر مث ىضق وبااطاا ندرب نافةدان رلا هراك_:اله_ةمع

 ودعلا ىلع ااه مدهذا واج بهو مم ا 00 ااا وفعلا زعاده  «تامخذاامدعنا واح ثم ومسيلوالا هل دس ىفدا لن أ ىلع كدهلو
 هوا نيس ثالدىفة حارا شرأو ةيدلا :مذاعجر ملام هءفدع حرحوأ لامه.ف مدن

 5 عطقب ادهثول اذكوامهاامىفةيدلا انهذ اعجر ئاطش ل-: قلاا دهش عنا دبلا فو *ىمتا

 لام ه] لوق) ةداررعم ىو عسر عطقفهنقرمسب اد هئاذا اذ كحسو ا وذم انفذأطخدي

 ١١ متم, ىفاشلالاقو انددع ني دهاشلا نمىأ (اصتقيإو هلوق) ةقيقس م كنملا

 لءقاانع ءعنعمركس ااوءاف.ةسالا ىلعن اود : ىلولا نالىلو أل: هرك- ااهمشافامهست لاا دو-ول

 مدهل هلوق) ءارلا ف هركملا ةلزعىلولاو ءارلا سسك ه ركسملا ةلزعع دهاشاا نال هءاعناءفالو

 ارهاظ هر ارو هنالدركلا فال_ ع هملا بودنموذعلا تالوضم» الواب لاعد.اا ىذف أم

 ءدلا تو : م )ّ 06 تنادي داما ى هاو ||| ةيدلا ثوكتو ةحارحطلا21:نشر اوال ::«ذامهتداه-ث :رعادحرمم كلذ يذاذلا ىذت

 اهييلع

 : لوعتال ا ورارقالا هلزنعةداهم !| نال ملا ىفهلاع مام .ماقاعىلءالىأ (نيدهاشلا

 | قنوك:نيدهاشلا ىلعنوك.:َىتااةيدلا م محارمسا |ىرك ذو ع هنملا فامرارقالا»فالتالا

 ش ام-متاف هءاعد ومش ا ىداوا اوأر اك تايشا رمل نامو ال وامييلعةراغكالو نيس ثالث ىفامهاام

 ٍ - وسلا فول تن ف.عضاء تل ةاعىلءنوكمتذي 20001 نء فا ىفامنأرهظذ ها هنأنرب

 3 انيثراواناكولهماعدوهما نا دهاشلا ثرو ىأ 0 هدودإو لو مالا قمع ىلوملا هداف أ 3

 1 لق مدعل ثارب رعملا عنباليهس ل: ةلانأن تا لاح رسل | نعم د-ةداسا

 . || بدسلا نال انستا ودسجوبللةرشا.ملتةلا نال مدل! ىلو ارامدخا رشا لب (ةرمشاملا

 . كداع صاصقال هَ هرادىا ٠ وة نملة أمة هندمقلا عطقيا# ى رامتخالا لعلا نالو

 ل اولا نءاةعلو“ ةملاىفوناالاف نا( وفءلاءاده_ثولو هلوق)تاهشلا عم شم هناللاملا

 ' قرمشء ىداللا باءأ ىف د: ١١قلاو 8 تامهكل ءاعجر ماو _متد 4س يذانفاا م 1

 1 شراامفادعوأ اطخ ةتارسوأ طخ مدن ءافعهنأ ند رىلءنادهاذديه_ثاذات اقرا
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 || رقأهناادهشولىأ(دالمتسالا فو هلوق) هتباَك توما ناس ةلاءاكمل هينا نكمتال هنال (ءالومل
 : ا رفا اراوعم نكي ( نافاعج رمت هبىضةف كلدوكش ,ىوملاوه.شمتداوهستمأنا

 1 تةةءىلوملا تامئاف ناصقخا ا نانمذطفاهم ,زاجولداو مأؤ وَد-:ةمْوَقَ ”تاباهتمق ناص#أ مد

 ١ اهئاصق:نابعشوم داولا ةمقانهذدتام-ىفاعجرف ودل راهعمناكن اف ةثرو الاهتمق ةمقد انمدو

 | ضيئاعداولا ىلعاعجروأ شهلا: مذا ل ثاريملا فكي رمثداولا عم نكي ل ن اف هده: ىل وملاتاماف
 نءةءقيلا فصن هلانمذ خا هعمناك نا وهسلعامذالذالا وتتناك نادتكرت َ نءاههئمرالا

 نمدل اولا .ذ> املا نانءذ الو حال ١ ضيقا الامهممنال اندلاع دإ ولا ىلعن اهدرب ومع

 حاللا:هذالاو امملعناعءذ الفكي م *داولا عم ك.)نافىلوملا ةافو د_عباهبرناف ثارمملا

 ةداهّشلاتئاكناو ا:هداولا ىلءناهسرئالو هنا ريمالداولا ةهقفصنوارتو#ن ءةمقبأا ففصأ

 ههةواداعزيهول يو ]1 نءةءالاهذههندلو دمعلا اذهنا اداه ثقتك دكرتوةمأواد.ءوادلو درتئانىلوملا ١ تومد-6عب

 00 0 سان ها ثاريملا فصنو ةمالاو درعلا ةعقانهذاعسر غىضقرنءالا الة.مال او داولا امهقدصو تدلا

 0 دامس ا نخاع 'هكرما ١ لاغّد شان ' داولا فاارتءالؤملا ام نم بالا ض» .ةاعدلولا لعاهراماو لمرلا لاك

 تائوزروإ 0 0( 8م ١ ى / هناا هنت 0 -هفام ورع و | ا تاك ناوفوقو لماتف ذكرت فاعل ةااطام _يئمهذتأام ى أ هنا معرب هنالاو :م.دلاو
 فقولا اذه قسم نءهناءادهتولا همنا هللا هذه نمذخويؤملا ىلواأتومدعن ةداهشلا

 ليةم_ساوف ل ءأا نءمويلعد وهشملل أش نا: هذ!الامد .ر ماه متداو ثبدن ىذاقلا ىذقف

 اد ورح وم هله ا نم ئثتاك ول م واهد وح ومدعل ياعاها نا لام منال اهم داهشد

 سا هدوال) 3 هلغموياعد وومشملا كلما وأهلد ومما اهذسخأامع و>رلا ن1:ءذ هن ماكححو ةداهشاا تقو
 9 0-0 5 5 5-05 5 هو < ىوهوزإ* تس و 500

 9 كور قا ْ امهتداهشي مويلعد ومها ىلعءافلن ا اممئالا مان ءضي كل ذك: اهمدل ميلع مكحو ةمضاسملا نيذسلا

 تحرض اق ه-:عءتاث_ددقو كلذ رصنموأ لوا:*ىلوملا تومد_هبةداهشاا لمسك

 || مدقت هنا هد .ة(اممنءامنانعض ف هأوق) ملاكاذلمأ2: ةروك دما عقاد 'نلة من هباوملا
 : هلوق) اهتم تان نأ م3515 معة ثاثداولا مآ ةعق نأ ضعيملاو قمعو دالمةسالا با ىف

 ١١ رار اههم ناك ناوهير وللا عمق عيجيا“ :ه2ثءمىل واأواه-رنا وهترابع( ىئدعأ !قدع 5 و

 |١ هءم تالوه ةءآنا ارقأ هنااده-ثاو ها ثرالاندلولا ذأ امو اهاك دلولا ةمقواه::ةائهض

 عقناصقن هل نان مذ :جيىلوااودلواهعمن ك0 ناف' اهدر هبىوذقف رك: كوملاو
 1 ادام اه:

 |١ ناك ناو هثر والاهت مق عج انمذ تءمىل رااواهسزنا واهتمة ىاهئر وان انمذإ ىلوملاتام

 ١" دلولا عم نكي ل نايىلوااتاما ذافداولا عجة سعف و اهتمأناصقنا::هذتللوملاوداو اهعم

 : الاو:ةكرت ناك نا «_مئهبالا هضدقاعدلول | ىلع ناعجرب ر وامس هل نانعذيالث ارماا فكي رش

 || نان نمو داولا ةعق نم همهصأ هلكي رمشا ناش ةطياممئافكي رم هع تاك لا و نبالا ىلع ئثالف
 ش اهتم هذ كا ثاع رالوالام "كرت! . نمد الايك عيل لنا ومع

 || دعباد هش ناف ىلر ملا ةاقودعن اغسر ناو ثرالا ن منءالاهذ أ امدكن ريشا نانءذقالو هلي رمش

 ناك ناوةئر والا ّمم) 2 راهعم نكد :0نافاعسر مث هبىذةفاهاام "لقا ها 1

 (ملا ةيدلا صاصتا 9 دهلوق)ح ها ثرالادا ولاهذخأام واهاكدلولا ةءقواهتعق اةمذدل واههمأا

 هيدااام-_ملعث اك عسر لدةفىل_:ةاانىذاقلا ىضقنادعانالف لت ةانالفنانادهث اذا ىأ



 رك أناكناوبناك- ملا نماذخا امامها بمطي لقأ ,أهتمت ىل-؛ةباكلا لدي[
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 ناائنهدقو ردااف لاه (هتهق ثلتوهو هلوق)ع-- هود هكتام نءهسرخال هنال ع فانا ضع

 هنالذمةلا فصنمزاللا ن وروح هءأقق ها انفزاك ولهتمأ فدأ | ربدمه:3 نا ى وعفا ١

 هشان ف جدو همانو :ءدممأ ارمغلامدلن ع ؛لناف(هنمقة.ةباههمإ 7 و هلوق) م ميدشلاا تأ املا

 عربئ ماذا نعد علاز زع ذا ديعلا ىلءهباهسريلو ضوعغب هَل ا١ثاث نا ها 1| سدو

 2 وهلا هن رابع مانت أد ورع امهدنع دوا اىلعدهاشلا هب عدجرب ورب دهاشا !ىلءةيرولا هب

 اهسر م ىضةفءد.ءربد هناا د هدول طا ىف ه.فلاق ثمح(رصا افهم ههلْوق) ةيماالا

 كلمن عحا رخالابةراكأا ثرى «عفانملا ضء.تافرعب د اان هئافرعب هلا هصقنام انمذ

 نمذوقةءهث ؟نم حرك د -.دااوكوااتامناواموه:ب وذدرهناصةنانهذذ هكءام صاف
 معلام 4 نكيل ناف نص وعرمشب هثرولا كل منع قابلا الازا اءمنال اربدم هدتمقنا دهاشاا

 دمعلا ىلع هياهس ربلو ض وعوغبةفقلا ثاثنادهاشلا نمذو هنثا' ىف ىس و همان قمع ديعأا

 اههدةعتممل ا ىلعدهاشلا هن عجرب ونيدهاا ىلعةئر ولا هنغدج ريزْشاملا نءدمءلازعناف

 هتمث عميس ا: ملام افا رسسعمناك اذا دمنا نا نم ىاد زلا حراشا | رك ذامن ا لعدبو ه١

 قفهح رمهمو» ونيةلثأان ه.اعن اسد ريانا هنا تاع او ممرم هاا أ اذا هماع هين أ هج ردو ١ ربدم

 ناا:هدقو طر اقام ودع هلع و ارب دم هممت ثاثناعفد امها هم رصو طوسملا

 نائوذب 24 اا ىف ودلوق)

 نا:ذلاهدرم ىضذقف ةةسلا فلا ىلع معك اك هنأا مهش ط سأل ا نعم رد ا ىلا( هده

 قرلا فدرر ع نافه.:اك ىدالءالولاو ق:ءءاداا ذافامسريلا هملءام ف دوب ى -ندعيالو هدهق
 سذالءالولا نا نم ريدقلا حف ىفامتا لع هيو ى.منا دوه ىلءهذ ام درب ذأ ءالوا ثاك

 هيلع اودوش ىرالدل اوقب هءاع ا ودهش نيل هوقلذد نأبا وهأاو وهسةياكدلاب <.اع اود-هش

 رصأ ةرامعت منا ان5 ناك ول هوة هدأ اريدمهتهةناىوتفلا

 1! متيدكلا ةتامزتب وىلوناا نيب الاحاس مما مئالرببد#هلان ودفن كلاب :هذانما و ها

 ناو ءلوق) - هنملام ص لإ لودال هنافرهي دف الذم هتمة نائم: نيم هاهاناكف ف

 نيب لهغد العا هلا هدهربتأت لوالا ناكود وهذلا نمذطدالو بتاكملا عم ىلا وااىأ (هاش

 ناك نا ةنالرثك ناك ا1لدين اكن اىأ (لضفااءاه دصتو هلو ) هماعفوطهملاو فوطعملا
 لضفااناه دصت

 اهب ةامسهم هتقو ةذدلا فلا لعءددعنناك هنأ ادهش طرا نع رهلا ف ر ىبابزلاهركذ

 نامت يلوملارا2تاناف هل اىلا ةءاكدلاب دمعلا عام انمي وني د هاشاا نيمذت نيبىل وملا ريك

 ناقد_هع. ونيد_هاشا ىلا اذا ىدؤي ّى-ب'اكملا قتعب1 ةمقاا امهتم ضر نيدهاشا |

 وأن يد فاشلا عوجربلءي وهو بتاكل! ىلوملا ىذا: تافه بءطق فدو: ف أد نعو لضفلاب
 ة.ةاكمل اذخأي ن ولة ةهشلا ع نملك أ ةمئاكمل تناك اذاالا نانهضيالو باع لا اًضروهذ ةلعدال
 اطمح ىفو اعحر مث بو 13 ما ىلعادهشاذاامنوءراشأ ارث زيزو ةوقلا لضذي ا ءميلع عجربو

 ةنيملا ماقأو نيا ىلعهترئاكى وألا لاهو هنأ هنا وفا أ ىلءهدثا بد هال و«نأد.علا ىعدا

 ىلوملااهاعداوةناكلا بتاكملا ركن أناف بتاكمالمهرد فاأا ونهذاوعجر غاهادأو ىذقو
 ءالولاو هلوق) هأ عدو اهيلءض ءاف تشن !بناكدال لاقي وهماع هدنس ىل_ءقتل نيف ىلع

 رك دج 5 م3275 »عم سس عت و م جس سس كيل سل دا 0
 (ءالولل



 نشل
 نت لبو

 كح سس سس جسم سس سمسم ساس مس تتسستبببببل
 ىلع ةمتلاو اوء-رم مدر وم-رلاو قاع مك ندموهو ىفز هنارخأ ةعذ راوهدمعقادعان

 لدية م! بو-وو مود ءملاكراصو مكان لطام «عز نك.ا ةيدلاذ2#أ عنع قدعلل اد _صاح
 نع نالدب مزال _ةدنوب داهم ىذة:ىت>لوةةدال ةيدل مث سفن! لديةد الا بودوو 2ءملاخلا :

 مغنم ددبعلا وهو كلما ةءاامفالتاىأ (فالتا ناذ هنالدلوق) زج ها دما ولدمم
 4 وسىأ اقاطم نامل ام-مماءبدفد_هعلا بحاص ءا[ هاقات ا اههتداهمشب أم منال ص وع
 هما كتالهالا فاش مهناف لرش م د م2 نءهءدصت قدعأ نمفال عنب رع م وأ نإ ره وماناك

 ءالولا د هلوق) رسسدأاب ص:>اف هلذاسا ومو هل -هع راثاا رعد ه.صاص ال مذاسف همم مزلو

 هقدعدعا هانهذامغا امال اضوع 2 الوهو نامذلاءام-ملال وهبالدعلا نال( قدعمال
 الف هلوق) هلهؤالو ناك_ةهكل مف هك لام ىلع عقو قدعلا ودا ءزو.ةمدعو هتملام فالتو
 نأءالولاذ' ةرورضااءل وه: طلذ مف !ل.ةح ال قعلا نال ناعذلا امماا ىأ(ءالولا لوحتي
 اهدر غد قّدعب ىضاقلا ىطقو تاضمر ىف لوا ماعد دمع قدعأ هنا اد_يشولورحأ !ىلاق 6

 و 537 نأىلا تثاكمر نيبامفةباز>ءازح وود ود_-ىفمكح وىذاقل اهقتعأم ودها فق (.:ئعط
 هيد ةفيملاب تياثلاوة فيلا ناضمر ن مهي رسشدتا ىذاقاانالرخامك-ىضذاسقلا هةّمعأ
 اول وز لص دف اتلا نال ءاذقاأم و أ وحرم نامذلاباعأ قد وداعا تياثلاك هلداعلا

 «الولا 0 كلو هنأ ها قاط هنأ ادهشولو ءاضَقلا مون ل صده ديءوىواانيب ةلوأ.1او عملا نالءاضقاا مول
 -* "فوز رو ||| قالطاايذناممتراصامتالنالوالا عقيالو لمة: بلوشدلا لبقلا وف لو أ ماعاهةاط هنا م 5  تاعذل نا رخآده-مانءذ واعد رغ رهاا فصن همزلأ وهن وفق ولوخدلال_.ةناذم رذل وأ ماع
 نامذلا قب وةهلطانةمحالا داهشاا|تناكة:ئتاذ دعب اوةءاطتروص# الؤلو>دإ !ل.قلوالا
 قةعلاىلومارارقااذكو مذ امنيدها ثلا ىلعد ريئالذ جوزلارقأولو ها لوالا قر غلا ىلع
 ىفءاضةلاذ:ىفانطاءاضةلا ذا: ىلعء اب ةفرنس ىالاف الخ دمت و فول ىف أد ذءادهىل..ق
 ىل افاضمفاّدلا قف ماعلا اذهنءلاوش ىف فامءااو فالطا انهرارقا مدي له دةعانط ا ناض هر
 هنانطالاو ىلا قرلاو حاكنلا| ىانطاءاذقلا دفن لاملامهدةعومرا رقاىلاال امهتدأ ومش
 اد_هةولو لاه م ط.حلا فاذك ةداجشلا ىلا الءرارق ىلا افاضمفاتلناكولاوسف هدارقا
 قدعلا هرب ءاانءاضقلا نالؤدعلا دوه ىلعناذاافاوهجرذق:ءااننارخآو ريب هلا
 ىذت.الءتاسبلا قدعلا عمق رلا مالو توما تق وىلا قرلاءامب رمبدلا مكح نالد قيال
 دوه: نكد اوهجر هب ىضةفتاءل |قدعلا,نارخ اد هذ مريبد ا !ةداه شب ىضةتافريب دل

 سدأ دنالهمكس د .ةيربب دكا يءاضقلا نال اربدم هممت دعا ادوهّموريب دن لأ هصقنام رغإ دولا

 نع :ريدملاال از قءءلا | دهاش و ريل دءلاءاضقلا نكماف ىدعلا عاف ةداهشرمب د_ةاايءاضقلا ةلاح

 سمآ قءءااندرارقا دا ودمشولو ة. اًمعا ١ىفو ها ارب دمها قنا: مذ ضوءرع_ةب كلم 1
 اىلءةن»تاد_هاشل ماكأ و ىطقوةسنءقتءااهرارقانرخاوأ] ١

 هأ اطرمشب ت ها ىوءدل ااههدءنالامواوقا دهو نامل ١

 نعءائرب يئس نمهقامع

 انه رب مءاضقلا ةعداعجرم ىعت
 تاو م: د ا انهنال - ربدمرغوا رب دمتم نب اموهو ( هصةئام اذهذربب دا فو هلق ) ها



 مهياهاىذقو د_بعبامءاهطاصدنا ادهثولامفالدمعلا الةهتملا ةًارملا ىلءاهمتداهثد

فاهئان مذ ىف قاطأ وضها ديعلاءاضقا ا 2 وك وأ د.وأ اًةمقانمذاعد رع هضم أدهش
 دعل امل هش

 ةثروالاونمذحوزلا تومدءباوعجراذالوثدلا ل. ةقالطاادوهش طمحلا فال حجوزرلا توم

 هنا هبرولا ترقأالوأق الط! تءدا: رهاتاري_هالو ثروملاماةهنومئاهأ ممئالر عملا فصن

ناد_هاشأا نءكنال وثترتالاق وفق. حىلأل ونئاده وال وأاهةاط
 ءاضقنا ىلع ءاشامنا مم

 (| تومدعد كلذبادهثولوام ولام الشم ددع انطدوارهاطظ ذة: روزا: داهشب قالطلانىذاقأا

 هأ ثا مدااو رهملا فصننأ رمألا :مذاعسرم رهأا فدماهأ ىذةفهيرول كلذ ىعداو حب وذرلا

 ةدحاولا دوهثةداهثل ضي مل هنال( مغالهلوق) ح نيتداهثااىفد.ة(لودأ' لمق هلوق)

ادم روحو ةقيف>ةم رحود--| ولا مك-نالد هذي ال هنال
 هم رع هلوق) ةظدلع م رح ثالثا

واادك اناددأ ىلءىأ (نا مخالف ةواوأءط ودهاوأر هلوق) اهيءاضقلل ىأ (ةطظيلغلا
 ر

 هر دب وردا ةلاح عطا موةتال هنالو ح ظوقسلا فرش ىلءناك ام هءاع ارد. لف لوخدلاب

ال ىلثملا رم ىنءدازامنانمذاام ماةفعلا نعلقنو لايكلا
 فال:الثاًأرهمر دّةر فال:الا ن

 اماةصع وتلا اذه بسام امو رصأ|ىلاق ها اداف ودساىتاا عضولا عفانموهو وعر

 لبفاهجوزنمتعلدخا اهلا ؟ سها ىلعادهش ط.ملا ىئفىلوالامأة قفنلا وعاذتانةداهشأا

د_هع ىثورهأا نمت أربأ ام |ىل-ءهد لعل وأل او>دلا
 ةروصلا قرهملا فصن اهلا. اهحرمّم

 ةقفناا امأو هأ رهملا لك نا:ءذ!ااممل> دناك ولو ض وعريغب كلذ اماعايحوأ اممنالىوالا

 ةارمال انهذاعدر ىذق وءاقيتسالاا دهم من ةعئااوأ ةقفئاااهاىضاقلا ضرف طمخلا ىبذ

 ءاضةران درعصنالا ملال ومس براقالا ةقْفن فلق براقالاةةم:كلذكو
 لقوأ ثاغا:أا ف

 ىلع هنا دةسااب عج ريى-ه-.ءاعةنادة_سالاند ص وهل ىذآ ىذاقلان ااهلد وانتوتل وؤمامأ

ءلع ىذتل !ىلءهلا  دراصو نادةسادق وهما هملع ىذقملا
 سد ءاقمةسأب هيلعا دهش د ةفه

 عابرأ ةثالثلوخدلادوهد نءذ هلوق) ها عود رلانا:مذث هسءلعىضقألا ىل_ءهل ودي سم

انأل او-الاد وهشنالىأ (هعب رقالطااد وهشو رهملا
 فانؤ فصناانأ رخ الاو لكدا | اوغ

لا فا مباصاق م.ةناف لكلا فادمه.فقكراذلوةب فدذاا
 اوه وفصنلا فصن فصن

ثالثم رغاداف فطصئااوهوهفالز اد رد امىلع داب 2 عا رلا لكلا فاةمباصأو عبد
 1 عاب رأة

 || ادهاشعجرولو عج رث/لكلا باح اة خلا نالاءماعناسهذال طةةقالطاا ادهاش عسرولو

 ” [|ةفتاطلك نءعجرولو همدعىلءلوثدأا هيدي زبامةء ات هنالرهملا فصئانمذ طقفل وحدلا

 باصنلا ناكف هقدر عمقا لكدافاةمنالئثفالطاا دهام لءبعالد_-ا و
 3 اسقا

 قالطااب دهاشا قذر وفسنلادهاش «ةءفرنال عب رلاع_حارللودإا د_هاش نوضي و

 هللع(دامدخ ا هلوق) قفاحاس هيَمْدِرف طقذ عب رلا فاذا |ناكسن اهح ر.لاههو عد راايدهاش

 ف-هتااءكوخدلا دو شدرفن اوهعن رقي رف لكى ءنوكيةفدنل ا ىلءاقفتا نمو لا نا

 لامالب قع ىلا فرص افهةاطأ (قةعبا دمشول دهلوق) لان ها هنامضا نود وفذمف

 فاالا نيدهاشا ا نمضءاثنا اعجر م ىضةؤفلأ هتمقو ةئاو ىلءهدعقدعأ هنأ ادمئوأو

لد-ر ىلعادهشدي زازا ىف و طرا ىفا دكىل ومال د .علاءال و ونام ص عل !ىلع امس رو
 

ارسسسسسسسسسسسسسْس
 هو ييجي ج ال ه

 قانعاب
 ع



 عون

 هل-جنُكا | ضيقوعسيلاةناعا دهدشستا و كلذ عماضإ اةداب زل ناوزوتد عا نملذا

 نمذ«اش ناق هلوق) هأ طّقو ةفةمقلا امهءلع بعام تداهم ءاعسرم هن ىذقق ةد_دأ و

 هلوق) ُّط لكفاا روةدصن و ىرغُتأا ىلءنمفاانن وعح ريو فاا 0 ىهو(الاح هاد وهشاا

 دوهثااقالاو طةفهنذ تاو *«ن هىأ(رخ ”الاٌىرب هلوقت) نيام ىأ (ىركثملا دضاءاث ناو

 امتراسمع (نيدةملا هَناَر >ىفهما.ةددأوق) ا الاسةمقلا ونع2 اذا نقلا ىرتس ملا ىلعن وحرب

 ىرتث ملا در ناق لضفةلاننوق 70 تو سرت ثملا ىلع ع نئااءاو«بردوهاارا:تاناف ملا ىف

 ءاضةبددن او دوبمشاا ىل_ه ئئالو نةلابعثاملا يل_عع_برالي اًدتوأاضرلا بمعب عيبمملا
 عقدو ل_>الا ىذم د-ءبناك ناىأ ها ادااعأهبرايدانا وهلا عد ورشا ىلء ناهض

 اءاوهلاقأ ا هذه ع نءنام:د ااه ثاأن د وهشااو ثاانأ قى ديد عل ةروصا اهذهىف

 لكلا ق-ىفزسفذئامحذ لال دوهشاا ىلع ناخذ! افءاضقب دوزاو عموما لصاف امهتداهد

 لءةقالالاىفو هلوق) هيلعدو دما ىلا عم المر ناد هنانهذد ىذلا امر طاع نك او

 فضانمذ هإوق) ةولذلاو هاطولا لسقهن أها قاط هن الحر ىلعاده ناىأ ) وأو و ءطو

 حوؤلا نيالا معواط موس لوسألا لمةنافرث د دقام مال( مسيل ناةهدملا وأى للا لالا

 فرش ىلء ناك ام ه-كلءاررةذال_كارهملاطوةس م ويفسف اةلزخ كال ذواهدادتراوا

 ىف صام رهملا عم آو وقد بح ود : مسفل او-عمؤ لوخدلا لق ةق رةاانالو طوقساا

 لاهي ادهلاىف اذكامعداو تاما وذاك ةةعملا قد رطبءادعأ روما ف صنت مث حاكدشلا

 لبمهتداهشب دك املا ل هالاولاهو ني رخاةمالم املا ونيم َدةءاللوال !لداعتلاو رضأاىف

 هما اهتيال د ةعلااد_هوضرَلا ةلزخع ىذا هطول الا هد_هب قد لود ةعلا ادك امص تو

 دوهشاا ناف نانمضأل بيسي جاولا دك انا! نال_سالذد. كسهانا اناس ناو ضقلاب

 دقو اعسرع عوج رلاوسلاط»أب ىذاقلا ىضق د ص وعلا دخان بغا ولا ىلعاوده-ي ول

 ىلا برقأ ني رخاتملالوةناك امأف رارسالاىف اَذك أسم بهاولل اونمذإ1ةمها!تكل#

 رقأولةس اعلا فو مالسالارقُثلوصأ حرمشرب ردنا ىفاذكس مالمالا رفن ءراتخا شقا
 السرد هش طمضاى و مملءناوذااد رقاتعالاب سا وانيمضتااه_ه.قالظلاحب وزلا

 لح رلا ىلع هاكثأت ماا رهملا نمئاهياهفدأ سها ولد عجر عل اوحدلا لل. ةقالطلان ان أ حا و

 ناهذالؤالطلا ادهاشعج رمل وحدإ اءنالل رو قالطا ان ن السر دش ولو أ راا ىلع هدلثو

 لوخدلا ادهاشوهورهملا عم هنداهشب تندي :نمقبدقو رهأا فصتامص رااهمالاة تولع

 قفالطلاد وهش ةداهشن ثدن هنال ره فصتاميلع بح ريغال 3 وحدلا اد_هاث عر ناو :

 ىدال دساوةقتاطلك نء عج رناو رهلا فصال وخدلا ىدهاشةداهشب فان و رهلا ف ضنا 0

 اذااعق ةعتملارد. قاما و هأ عد : رلا لو دل ا ىد هاش ىلع بحب وىةقالطلا ىدهاش ىلع 5

 هنأ ادهثفلا وخدلا لق 0 رهمالب اهدسوزت طمحخا قو ًاهافاتأ دقو ةيجاولا امال مسيو 3

 رومثاكن اود ةهدملا ليدمعلا نانعذزالاعحر مث 0 ىشو همس .ةودامع ىلع ةعماا م اهطاص 1

 اه هنأ عم هك-اامىلا لام الودولدو هد ُثااىلعاو ءءالو كاذ ل ةناك نا نع ةلاهذع طقس ونُملا



 ءافاتاامهئالا لأ عئاملل نان عذئاعج رنا دهاشد مشن هماعى عاملا ركناف نينا ىراسي وهوا
 اذه ىرتشا ئرتشا انا عئاباا لوي ناب(ىرتشا !ىلءةداهشا اولداز دأهلوق) ررد هناعأ

 ىواس وهو نيفااند.ءلاىرتذ اهنا نادهاش دشن ىرتثملا ركن آو نما هماعونيذلاب دمعلا ْ

 ىقْئتاثسل انين اهل. .ىةت ىقاب و ردذ هبل عدافات ا امهئالااٌ ىرتث ملل نانعذلا عسر املا ٍ

 "لم سمى هلةاد منال لوالا فل خدت ملناو ما لا هد هداربال ة-احالو ىفاكااو طوسا ا 1

 هرواطموهونيدلاوهو نُدلا ىوعدرلا هّدئطَون عمل اىوعد نم عتابا اذوهةمناالندلا |

 هد د قدا هدق و ختام ا بحاصو هلع صا لما 2 ١ قءقدرر لا ت>اصو فصلا هه: نا و ْ

 ادهشوأ ناممذالن ىرتشا اهءاعدوهشااناك !ذاامدازوا وة لعثوردأ ١ىفلاه للة الو :

 | ىذ# عريبلا اج وهلر ا. ناك ولو اهباعدازاما: ةغرتك ان ناك قا ولقاوأ ع ةلال_ة؟هثارعش
 ْ عئابلا ىلعادهشن اوني ةنازخفو عئادملا ىفائالا اراء اهزاحأو هاتان اماو تملا ١

 نئلاىرت ادا اساو الاح ه> هقدوو ل نوما اف دق هتيقوةثسلا نلعب |”

 نوقدصت و ىرت شما ىلعز مادا وهسردوودلا راتتاناورش الا ريراةخاامانأو ةة_تىلا |

 دوولا ىلع ئثالو نماان عام ام !ىلءعجرالب ا: وأاض رلان سمع دعس ىرتشم ا درناف لضم ا اناا

 نيتداهشلا نع اعجر منعا رخآعئابلانا اهي م ىضاقلا ىضةو ةئامسهض عسب ااناد هش
 فالتالا هلوق) ىروتن !انهذا هجرت ىب دلجاءاد يثولامامالا دءةثام هج نما انمضا هج أ

 ىلعمالكلاا.رقانمدق (نئاادقْي وعمبلابادهتولو هلوق) نمتلك ءالال- (ضوعالل

 ||| مكلف نيتاكملا زيبتواثةرهظيالو الفل وأ اهر فتم ضءق عم عسب ىلعةداهشلا |
 1 ا اههنّدعَقلا لة مندا نانا ىلوالا ىف هنالّةوقلا نءةئام_ميفهنال ناعتفأأر :

 اع

 ةلاصا عسدملا ني ناك هن واط مناف ىرتشما بنا نهىوعءادلاتناك اذا امفالذعبسملا سال

 ةعب رمشلا رد قءأدت ؟نا رهظ:نيداانالا دق 2 وكشف نُملا نود

 نهم ُه ةمشمىف و يمناه معاه رايد نا وهلا دوه مثلا ىلءنامةلاقءاذةءدر نار

 ةروسا!ىفةهقلان هرثك أن جااثاك اذاامذ رهاطقرقاا تالاةد د ةواضياةدابزلا نانمذ)

 ||| هءىذقملانال( ةمقلا انهذ ءاوق) لمأت ةمقلا نعضئام مف هنالاماوقاغلفهن ان ذئاممخاف ىلوالا
 : ءاقيالابءاشقإ اوهوهط وقس وبامب ةنارخقال نملا باكي ا.ءاضقلان ؟ءال هنال نعلا نود عيبلا

 ا : وع ا ..هأاىذقد الد اوةداهثبهلاكاومد.ءاذ_هن ءعابمنا!دهشولا: اقاذلو

 3 باظ ٌعموأه ءن ل ؛ وعسأاب اده د ىا(ني' داهثىفولوهلوق) مت 0 ٠ ءلاهالاءاضقلا اوهوهساسقنا

 1 رهظاكمخالاىلا عوجر الا رس صنعا نانعذااع و مم نَملا ضم هنأ هم ع ادهشمنذلا ا داملا

 5 لبءاغيالانادهشيرلا م مئالهطة سام 7 هراقد ال. نئلا"اضةاانال(نملا ع ن**هلوقر ىف اك اس 3

 ديزا واةمقلا لثعناك اذاازه رخفادهع ودع رب ءانع2هيامضة مندل اراص'ذاو ال دعب هبا هد

 1 امهتداهشم ردَقلا اذههملعاشلت ااممالاضي ١ صقنامنا:هذ 0 | ولو ىرتشملا وه ىدملا و

 3 هنرانمع (قءعءهلوق) زيا وْنهرلا ندم 1 ةدا للا: مد "املا وهىعدااناكن اف ىلوالا

 3 ىذاقلا هءىضةفالثمفلأب عسمملا !انادهذتافر طل .ع.بلاامهتداود عم «نكاأ دة ادهتناو

 ناكنا ونُعلاان:نيةداهشا ان ٠ عاود مم هب هىوذةذنُملا ٌضءةيءاضقلا دعبد_هلع ادهش

 لا



 واو

 ىلا ارهما: كام متداهش نءاعجر مث كال دب ىذاقاا ىضةفةنأ اهسجاواممرهمو ركذت ىشو
 فلالا ضءةبا ده ع هيىذاقلا ىضةفالؤأ ف االادة_ءاا.ةدامشا!تعقوولو ىعسلا نود

 ذيلانيبتهلثاهملا رذعتل هلوق ) ىعسملاةأ رءال انه نيتداهشلا نعاعجر مث هبىذاقلا ىذقو
 !دك_ةلودلا لاح هموق:تويماموةةمعضا!نانه-ججواور دو منفلا فلا (لاملاو

 نان ف :صملا همس ول صادخما واج أ وهموة:تثىذلا كلذ ني' حو رن ا لاحىف هنال هريغيف
 ةرخ“ الاوان دلا فبولطملا لجسناا ه.:مناك ث ء>هرطخراهظالالا سا لوخدلا لاح موق:

 1 رامدعالال كالدلدوةءاارثاسنود هءاع دّو_ءاا ىلعةداهمنأاتط رش عفنلا نمت درع-غ و

 ندد الموقت ال عفاشملا وهسةءقر ىلع للا د ربال هنال ةيءاانااناءءالاك ه2: ىفام وعدم

 صضارعءالاو لوو زر ىَتاا ناسمعال نيب 'هلئا- مالو صخلاي'هلئاهأ ا ع دس نيعف هلا نال

 قالطااءاود_عماذاام ىف «ةفالسصروك ذملا ل_سالا ىلعةءاهناا ىف عرفو قنالورودتتىتا

 ل>رئأرما لجرمل ةقاذا اذكواندنءاونمظن/ةسقرفلاءاضةلادعبارعجر مث ثالشلا
 لتاقلا ىلعوا يلعهدنعواهجوزرلا يلءئثالةأر ا تدترا اًذااذك وأمش اهس وزال املا نعذذال

 ةقءقح عصبلا عنانمفالت اينامذا | ويح وأممنأ اًضقنامأ وق ىلعدر وأو لل ١ 2ر6 وزال

 باجأو ىمك.لا ىالثالا ىلا ذكسذ لئاا روم لامىف بحي !هيىنز ذة يمان ون هرك أ اذا
 الف هنود ىمكحلا وسامقلا فال ىلءع رشاان ق.قطا نالتالاف هنانةرع_خذلا نءالقأ
 نءرادلارأ سا هنأ ىيع داولىوامعطلا ح رمش ف امهريظلو ىدك ط1 ىفاداراو ه.فدراولا نوكي

 او منعنا هةالاعحرمت كلذيا دهم رك رحوملا و ةناماواذم5 رحأ و6 رمدع) ١ رهشأ له

 اهاانمذ ءاضقلادعب ىأ(اعج دغهلْوق) هاهيلعناذالةبفقثملا فام و ةعمدملا فلتأ هنال

 عسا ىف انمذو هإوق) 3 عضبلا نودا عمك وأن اك الءلةرهااوهوالاماهباع اهات أ اهممال
 ضوعءنفالتا هنالنا_هدالفرثك وأ ةعقلا لعاد هد ولامأ(عسملا ةعق نع صقنام ءارشلاو
 رام وأانانهيدهشاذاام لفشف هةلطأ ص وع يغب هنال ناصةذلا اًمهذ هنعأ ن هلق هءاد هد نأ و
 علا ودو قباسلا بيساا ىلا هطوةس د: ءمكحا ل ا دان هالة 1! تضم وعدامال طرمش
 لوةباراسخ اهزاجأو أ فالت ا الف عسمبلا عئارلا دي اذا امأو دناوزلا ىرت سلا ق اةعتسا ادب
 امهباد هش ناف نما ضمأ عم هيا 24 ولاءمنال طقنىأ عسمبلابةداهدأ ادمق هياضراإ ذلعف وأ

 مءاضقلا ىركشملا ةمذفررة: نْم'ا نال نم |نائو:كلأام مافات داهد نعام رع نق رة

 ةدأ لا نائم عسمبملا يق نءلقأ نءااناكنا و ةنائهذمق ض,ءةلا اهمتداهشد هماعهاقلت ١

 ةدايزلا انهذثم-َتاقناف لوالااءمتداوثد را دقأا اًدههماعاناتأاءمنالئ الذ عم اذرأ

 2 ؟نُهلا ناك ذاامف رهطي تاق ةوقلا نيمضت ىلا لوي هناف هاما ا نيب وهذه نيب فرغ افاضيأ

 نمل ضيئو م..لاهيلعادهمنا و ىلءأتةيقلاءالا نمذإالةيناثا !فوانههنمذمف ةعقلا نم

 نما اءاضقلا نال نُماب 8-1 وبال عسسسلا ىذتو ىذاقا|نالامويلعةوقلا تح و ةدد-او هلو

 حو امهينرتفا اذا ئشلا,ءاضقااو ص ةانءاضقلاوه ونءلاىأهطوة-بمحولام ندا.
 ولدلوق) اير تهصضَو قاياك ناسمذال_ذاهمئلاقالاو عسبلاب دو -ثولاك ىطتيأل هنالط: ||
 فاأب لح رلا اذهنم دمعلا ادهتب رشا لوقت نأ؛ ىرك ثلا ىعدا ثان( عئابلا ىلعةداهشلا ِ
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 ضوعءالب اهافاتااهمال 2 وزاد دا لا ىأ (اهانمذ هلوق) هند وه!اىلااهحار رمهذلا

 ضوعءهلب اقءعلاملا ادكونعذدم حاكنو دود تحدالامنك» لنا هيدو مدسما ل المالا ذا

 اهدرمت هيىذقث حاكناهلعا دهشوأف هأك٠ ندد ضوع البو ضوهلا ىلعدازام نءاوهردقب

 عضبل!اهلعافا:أناوام-_مناللقا وأرثك اوأ اهلثمرهملثمىيمملاناكءاوسأ._.ءاهلا مذيل
 ناءةنال اذه و2الَمااذر و مص لةملا ىلءموة- تاعاو فاتملا للعمود يال هنكلهل ديالا

 ام وقتمراددق3ح والا ك1 ىقدل و>دد:ءاماقلاا ١ و عيل انمي هلئام ال ول ثار دةمف الزالا

 فرطقدحو الا دو هن ل. هاا لوطا انا كلءالول اذ_تالا نءتاصد ىسءرطللا اراهطظا

 اممئالا نمضي لربك ١ و ا ىوسملاك اهلكم ره مناك نافاعح ر رادهتف ةمعاما ى هت :اكول ودلا ارالا

 جوزلا ء4قلوخدلا د_:ءهنال عّضمااوهو همأع ديرب زالنج سوق 4عااهمعأم .-وأ

 ةدايزلا نملة أ اها مر_متاكن اف ناهد بحوتالهل د هد صوم. فالثال اناائسو موقم

 | !ملعاقتا «منالاهتس ف يقتسماذهل.ةناف ىبايزلا لاف ىمدقم يمان ج وزال اهانمذ
 ريش حو زلاق-ىفاماوموةتمضوعب عشبلا

 ْ ا لاملا هءاعافا:اوموةءمريغعضملا نالمع بم سم

 . ||| هبقمالكللا وكلا اقهلوخدلاخموقتمعشبلاانلق اةاطمهلانمضن نأ بحوف ءانانةءموقتملا
 : حاكتلا هم همك تءداواىأ ثتال_ةااىلا عد - ار (ركس اودوةمعدملا ىكول وق ) ى هسا

 : نادهاشلا عسر ع حوزلا ىلء ىذاقلا هبووذقو كال دياها دهاذد عتود را وأ ل ةاوأ اهلثمروع

 ١ ل ئمولوقأ (هدازىزعدلوق) 2 تاعاك ةيرااك !!ىقةدايزلا اهدو نلوالا ىفا._كانمضإمل

 1 نملذانحاك لا لصاا دو ثولوهلوق) ىلوأنوت مالو زةلافاحورمشوانوممتاريدءملارثك أف

 7 او نال ازد رملا ىلع تع ٌءءامماحاكلال_هأنالو صاسع هلناقلاةسإ رقي اوماع ىأ (اهاةدرهم

 1 تالئلاودملا رد_هتااوائم رت نمءاصةن اماما راذا مدكالاملا وهو 271 وألا اهمال

 1 ِ امئاو# هد املأ ىدت_:نيوذتلاذا موقملاب نمت الق فالتالا دنع موش دم ريغ عضو 0

 اهاةمرهعم ابعد ناك ولام ب نيسدلا ناد كح لئفار طض ةنابا ةرورض كل ةااموقتو ن عك

 ١ كلذكناكرثك الاوتاوا لاف لقالانام_متداهش عمو ةاهاتشيرلاذا هنأف همكح لعورغك اوأ

 | ةالخاه-ورشوةبادهلا قع رك د (روعلا لغه]وق) حرشلاو نتملاةرامءىقلاخال:ىلوالا

 صقة:امنا:هةدامها اورت 3ث عمجملابحاصماههعبق واهد رم وة.قسنلاة م وطخذملا قا

 || ءاوساواتن .لوفورءملاوهاه-وريشوباد هلا ىفامو حفلا ىف لاك فوت ىنالا الامه روع

 فالخا فاول قناع اواهريغو ةريخذااو ىواسطلا حرششو طوسملاكلومالا قروك د دااودو

 فالخلةْءا واغنشي ل وةملكلانهئعا وص طرد ل بهدملا قف الدنا َر وعش مهأ ناك واف ذاش |

 ||| او-اماوعجرنااونمذالاوكرافاهحاك.:اوتنثأول ئصملاىفو ىلمرلا لاق ها ىعقاشاا

 | نيدها ماف أ وفاااهلئمرهمو فل ىلع ىو زتتااقو ةئام ىلعدأ سها حاك:ىدا هتروصو
 ||| ةئاعستاهل نا: ءذبالاهو اهلأ_ةنانم_تالاه بلو دلا د_هداعجر اهم ىذقو ةثام ىلع
 ||| امانا امثامتداهثالوأ فااءاهل ىَدَعب ناكذ اهل ءرهم مالا اهاوق لوقا ١امهد عنا ىلع
 | حس قئاقلاىف هلثمو ها أم_ثاهلعا فات: لذ حوزلالوقلوةلاهد_:ءو ةثاعتاملع
 كلذ تضرقو مهرد فا أ ىلءاه+وزتان الذ نا ةأ سها ىلع ههنا رانا لا ىف لاه ةموظنملا
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 ع مج دافال ملا ىف كح هزالاه مدل وق دهر فم صملا لاق ولوديزانهءلع اده-ءاذاامةروص

 نا اًضدأ ه.اعناكوةممز ::هلا نع حراش !!لةناعىغالزاموهةءةدحاو واه زطنمةشرر ١

 ادع ىلع سل والا ىفةداهشا ١نا هماالحاكذلا لصانا دهم وأو فدع ولقانا ولو

 ةدايزلا نمضي ونئاالافوأذى_اكلالاه ىئالاكراركحم:لقاوأحراشلا لوقف لك ىلعو
 اهوطةمةد_اوةةسااقوم_سال لدملارهم نمرثك ا حاكذاانوزلا ىلع ه تنم عوجرلا

 ١' مد_عرت ذةروصلا هذه نم رهظام ىخأو ىةامرهطظأ ف:دملانا ىلرهظ حامووهةمةخو

 ادهوةدانزلا ناعذح رمدو لقال انةداهشا !ىفهمدع هدم مزاوو ٌّل ار وعداد ثا قنامذلا

 رك ذنعىد-_ااوهناك ولا هقءدعب امزاىلا هب راشأو حراشلا هاء هيناك ةمعدلا ىهوأ ءاك

 رعالرتك أ وأ ل ئملارهعاد هولا ع تك سول ةاارهدن «لقانا ده :ولنامذالا ةادنس تل

 لقالاح رصأك حرراشلا هنح مهن وعد _ااوهناك اذااهف مالكلا نال ىل والات ا.ةنالهثا

 ال ماخاهعل اوقأ) ىلاءتهنلاهوردلا ولا ىدسدر ؟ ده تف دارااروهظ ىلعاداةعا ل رالاف

 فو لكلا رهمىلعدنازل!نانمذءفرثك الانهملعا دهش ولا مو ةداوةروصىفالا نا مدال

 دهشتاودازلا ىف والاف ثد م ةداع رتاتلا فا قئاوماذهو ال_صأنامذالة مقالا سهلا

 نءهلقانا ه2 دولا دك دامب م2 الذاعدر م رم اهائمرهم راد ةءحاكتلاثأ 1 !ىلع نادهاش

 ىلع ]-رىداناو طمحملا ى و ةدانرلا | :هذاعسرم رمت اهاةمرهمن مرتك انا دهشتا واهل مرهم

 نءاعحر متحاكنا اءابيلع ىضاقلا ىذقفةدحام ان او وكعب ,كاذ ىلع ماك | وحاكنااةأ سها

 اذاو لاف ع ها لقاو' ارك وألم لارههى 7 ف أمس رهان انءذيالامهتداهت ا

 رهو م-هردفااب دو زتلبالقأ را تاق ومهردةناع |هدسو رت هلا هنأ ىحا ىلع لحر ىدا

 حكت! ماقلا اج رم ىذقفمهردةثام ل ءاهجوزت هنا نادهاش دهشف مهرد فلا اهاثم

 ليقاعحر اذا ازد فس وب أدنءأ_شنانمذلال و امهدزعةنا عشت أ ارما نامعذيام مارك د 3

 للعلا اك ناقهد_هبوأل والا لمة اعسربنا امانه بو ىلءاذهةهدسهباءجرتاف قالطاا

 اهيل وخلا دق قال_طلا ناك اذااماف حاكنلا مامقلاحبا وملاك ه -.فبا والاف اهل وحدلا

 لسصأ ناك اذاف لرالا مالك- ١١ثادافاف هأ عم .-مهددع أسش رمال نانمضئالام اف

 لءصقتلا اًذهه.ئفنادهاش ماا عسر م رهأ اىنافاوحاو هنن رق ماناك اذاامأ ادوع< < حاكذلا

 ملاذا هفاذ_هناىلالئملار 4 للف راشأ و ردعأا ىفلاق كلذا ه.ذ5 تابءام همكم ملا و

 قاف الانأ._ثاها نازمد:الل ودل ىلع ةاهتاطاذا امأ هد_هياهةلط وأ لل وكدلا ٌةعباهقاط

 دبامجر م هناهلعا ديو ادعي وأالك رولا ص ءةبىدا ول هنأ حاكذشاا ىف ود ؟فقلا فاك

 (فالت اذلك ضوءب فالتالا ذاووق) عملات و :الاماماعا ات اام_منالاهاءانمخءاضقلا

 اهلعافلت اامنال حوزلاى ءدملاناكاذاا ف رهاطظلماعتلا ادهوضوع هلياقي اشافات انهو

 هنال عضيلا لام ا اقل: اام-مال ة-وزلا ىدملا ناك اذاامفاذكو حولا نمدلب افلا عضبلا

 اذه (هءلعاداز ناو :كإ وق ) كلا ىقلوخدلا لاحانه ةلاخلاو كلما فلو الاءاموةّةمتوكي 7

 نوكب راش رارقا قد هانت د هلوق قئاومق ثلا ريض زخكل ءااو نا اىفااقفاوملاو»ه ١ ١

 | ىفالا نأمذال اووهوأ ىهاما عدملاف لك ىلعو صةئانو ا ديزابو لثملا ارهعاد مشد نأامااممنال
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 امهد_:ءاماةأرماو لدرلا ىبعان الثا ىصنل نوكيا ةقسس ينال وت سا..ةىفىئش وأم“ 000 ا
 مغالزال_برد شي ناك وطال ال |ةلاح ودار# رم :الاةلاءد_>| ول>- 3 سار ارمعت ركآ نا وةوسنلا

 ىلعن رم ٌنمممفصخأا هدام من موك وعن هاذاف فصخأا5 وسنلا ةدامثنتناثلا ناك

 لدر فه ص* :5:أ سالك ودوددا او ل- رك طالتخالا ةلاس نم :: لكن الف هد_ةءاماو ئئةمحا رلا

 لحر عجر هناكف:ٌأ صاول رع. جرناف مفلح مفداوتال_-ردمشد هناك

 ميد_ةتعممامالا مادو خان هاظ مياطاد .ءىلوملالاف ها انالثاام_ملءنامذلاق فصنو

 امن ىواستلا ىضم» هلوقي الب اة من افامهاوق عب مصتامأو مامالا لو وق حجرت ىلع هلوذ

 ةداهمتلا مكس نا هريغو طوسملا ف حرص اميلعاذو هلءادتوأىلءىئ_.همامالال وقنادر من

 كاذكوئثلثلا لعد مصدر ادار ةنالاد:ءوهعمنباكن يما لكل عي همقو ثارعملام 0

 فاضي وباصتلادادإ لجرلا ةنراقاد:ءواوق باصتلا فصاد_هبدا رتل اتلاف

 ناك ولح رلا عر ولهنأ طرفا فرك ذام و اذهل ب ركنيتأ سها 0 نا ىلءلكلا ةداهثيءاضقلا

 لوم كد_-اول جر ماةم نو. نرثك ناو ّنممالَّن ياءْئثالو نسا فصن ل<رلا ىلهفةوسن
 ةأىماو ل> عبر ةوسأث الدو لبر د مثول هنا نم ىنادبسال ا هرث ذامنا 5 امهاوق ىلع

 نارهظذ عدنملا وتفلا وىءدقملا مالك ه-لعو هلوقىلعلو#نان الثا اه_ماع فصنا١ ناك

 نا ندعدنا ىلءني رخادأ ا ضءن هه ونيممأا ب-اصو وم-ّنظْنا وهدم طرا ام

 الو نرثكش او باص:لافصنءاسنلا ف رطنا ىلع اب قاسفتالا ىلع محلا يءاصمالك نوكي
 انقاباصلا رطشماداق نهاكوأ نيةنثا ةدحاو عج رتلام 0

 لاحزلا نملك 1 عبر ىأ ١) وعجرناف هلوق) 4 رب ه2 نوم عجاورلانه!لنهفرطن 0

 ىلءسد.تاإ ا رغلاه وق :لوق) ارك ذمريمذلاداعأ ادلة هقرعشا كاركذلا بلغعاسنلاو و

 دهشدو هناكو ندا اول رماشدم وفتنئأرما 0( نال . ةوسناا ىلع ساد _سالاة سجل ءو لح رلا

 : نيلعالاهو هلوق) مامالاد:ءاذه وس دسلا ني أ مالك وس د.| ل>رلا نهذ»أ لاحر تس

 || هنداهش تداثإا ناكودداو لبو ماقمالا ن يال ةداهشلا ف رخأ ناوءاسنل!نال (فصخلا

 ةفنسىالو لجرلا ماهضنابالا ندا لءقنالاذهاو رخ الا فصنل !ّنهتداجثو لاملافدن

 : هاي ال ء نواة عن اع: قس وهءاءىلاعت هللا لصلاف لدر ما ماء ماه نيد اسالكنا

 هنعىلاعثهللا ىذر ىردالا دمءسىلأث يدحن هىراخأاىور لجرةداهشب نم نينا لك

 نكس ءار افرام ةةسالا نمنرثك اونةدعتءاسنا ارمسعم ايلاه ملسوهملع ىلا هذ هللا ىلص هن

 3 رقكت ونعألا نرثك_:لاهرانلا لهارشك ااذاامهقا ل ودرا رمت ما تااةفرانلا لدأرثكأ

 ناصةنام وهللال اوسرابتلاف ْنِْح؛مباىذل باغأ نيد ول_-ةعءتاصقانن هتدأرام ريسشعأا

 ىلاءالاثكستو ؟ لبر ةداهثلدهت ني: سها ةداهشذ للقمل!ناصة:امأ ل اةذ نيدلا ولقملا

 ىا( طقذ نعحر ولاكهلوق) اوه-ر م لاجرة:سكل ديد عةولاكراصق ناضمر ىف رطغتو ىلهثال

 تراثلانالرهاظن امهر ئءامأ مدةتاك دحاو لصرةلزخعنرثك ناو نمالاعاولا فصخلا ا نمذ

 ئ ةحسوب دهشولاكر ادق لالا فصن هى ا قعد نم قبذا هدنعادك وانرك 36لاملا مدن تممابش

 هحوأ م ىلع ”هلك_ماهذزه كا كا شل ةسعج رمث لاجر

 اهمعال

 اذ_هر ار الاب

 طقس همف لءلف ثيدحلا
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 |١ تالزي< وةناهط 222 ةداهشأا ثا ىف هو ى رخأآت رامي ة هج وم طمخضلا ن ءرصأا ىف نا

 ا بالف“ هلماك ةحاتإ أت ىلع ق.فةثامثلثباد_هاش قا عد دارلاو 5 اعا :رايادهاث غال

 1 هنموشب نم قو : ةداهشلا ىلءمتاملاوهو دوساو ده ازا ةثاملا لع قدا ىلعا منامك

 || ني_هجارلا ىلع يهفةئالا! ف صنم_هءوجربفلاتلانارهظف اهةصن ق.فقسللافصنأأ
 |١ لوالاى وسأ ونمذواءارراةثاملاا وذم عمم انع عدا رلا عجر نام اماكاى مها ومال

 اهل اح ”لع_سملاو ها ثو.هون ادت ام هبم وقد نءةداهشلا ىلع قدهنال 8 الااضيا نيس

 لجرلا ذاذ ا سهاو لبز'اقمب ىذا عاررا ةثالثءاقبل (عد رل' تنهض: أس اتعجر ناودإوق)
 نيلدرف ند هولو ْن ند 1 ا اذا ازهو قع عاج الانا دهو فصتلاب هد وو

 ءاضقا1ناكف دسار داش مه يسارا: 012 نالاس[ اه رئاوا ماع نا. ءفالّدأ ىه او

 يندم و إ 0 هل لوق) امثالثاام_ميلع فصخلاف : اس او لبر م-رول ف اصيسالا لافو نياجرلاة داش ىلا افاضم

 تك 00 و هارد سر قللا فطن ىد لحرلا ءا.هنال (فصالافاثء>رذاو

 نا 0 صحأ عج رنا وفدا! اموباهتنالجر عج رناوان الثا ( عب رلااههيلسف تأ سعأ ولدحر عج رف ردا

 ٍ || لجروهو قالك هء نم م: نامل أ( نءذ!/هلوق) 2 رهاطظوهواموماع ىث الو

 ١ ا 00 راوي فمتلانا[بامل عام هنالثءاق .!هلوق) باس وهو نان أ سعاو

 نمد سس ”درجر || رصلا فلام قطا عاراناللقيرلاو لبر اةيمئالولاعبرعستااةوسنلان عشيق أ |
 ةنالث 37 جدت ا هعم عسر وأو هد- -ولدحرلا مجراذا ام اهاغتا قالا فصت نملعف طقوم ةرمشعلا تعد رئاوأا .

 (ةعيدإع : اساجا فص !انوكي نأ ب ىلب ومءواو طم ىفاذك نويلعىثالو فدذلا هلع ا

 ع ارو | مالكن مل. «تلا فذحي اعرمصةخاو ىلا لا ةرابعهذه(لوقأ) ها انامئاامهدتءومدنع
 : تدل ع نمءاسنلا نم مى دقود او لبو مام نوب نرْمحسص نا و نما هلوق وهو طرا

 : رواش ىذا وتاققةماال# رمهلاق و ثدهثشد نم 3 تاعحارلا رلا لدحف ونلطامصت نسا ١

 | الد مامالا هيلا عب لاع لاعاذإ ونيحاصأ الوقىلع طمخ ا!تحاصد رز دامناه-ءالكن ءىل

 : مالسع ولاع مث ديحاو لح رماةمنام و ني: أسما لك ثادرك داك مامالا هه لاءامد هءالالع

 لاح رلاعم عاّمجالا دنع نمت ركب داددعالا مدع همم مز» : الر هدارقن ا ددع ّنممكي دا دّمعالا

 ل ا ع و م رو ع نس ع اع

 نويلع مسكي لير مال مدان ت ا عساس اما ىقسدلو ى منا ثارمملا ى فا 1

 مك ىلا صن هب ترن نم نوممقادقو هردّقب صرف انهنم عجر نم ق-ىف نوت داوم تيئام

 فصلا ل رلا ىلعامهدةءفاوهسر موس ثالثو لجرد هشولو هوةراده دعب يا لا ركذ 2

 ةأسعاو لل حرلا عحدوأو ساجحالا ةثالث نوماعو ناسا هما ءمدنعو فصلا ةوسنلا ىلعو 0

 ا | هلةموىلالرمشلا لاه غ ها أنثالثا اهم اءمدئءوذأ رأاىلعى الوامه دع ءاكف هلا هماعف

 ْ ماسقنالا نا اهواوق ىلءاعت ند مرني ىزلان حو رلاعم لم ما قالا (ماسولاب أ ىلع ملا ىف

 | فصن س+ ىو ل ءاكد غصن لرلا ىلءو فصلا سا ةعبرأ ّن ملعفن نهددع ب سو ّنملع

 سهلرت 0 0 ياحيخالاب نءهرت ا 11 ند 3 ا

 يايبيموصي جرم نوط - 4 ' 7 حو 0

 7 0176 تاخ 7ولحا
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 رج يت نجح قه



 نا ىضةةمفالص ا هيدامشب تيثيالد_>اولا نال لاملا نءئوث قالت أنينثالا نمدح ا عسر ||
 : نال همن ىلع عادالا ناكاشما و هم" ىلع عاجلا مداصم وهذلاملا 1 عدا راد ولا ندا ا

 ١ دام وءادتب الا ىف مزلي امءاةما !لاح ىف مزئرال وءادّسالا قوهاسما دداوةداهش دن وبث مدع 1

 هتداهشب ةئمةص-تورثءاقملا لاح ىفامهنملك ىلاس_١ نيثثاةدامشئثءا دبا تيئامدعمف

 21 ا 27 نعنامهدحا عجر ذا دلوت) هعوجرباهلافاةمدوكب و هنداهث لعق امص! هده .تفأ

 ن3 يع نا

 ادقع:مقع وبادذلا ضعءد ىلءدةع الل |واطاءاد_ةءاك نزولا ضع“ أغمق من"هلعلا صه '

 قالا لك هن نب ,نمءاةل عجارلا ىأ (ند*!/هئالث دا عجر نادهلوق) ررد هصعر*أ ب ْ:

 عجرااف,رثأ ارهظي مغ لوالا ع - راماهناليت اءااولوالا ىأ (ضصخاا: هذرخآ عجرناو هلوق) ٍْ

 لاقل ارشول اخ سلاف فصخاا هنموق» ن ٠ مالا قا هنالهرت اىوظرحأ

 فدا[ وذ هذ هيالث نع ثا ءااونيتتا ن ءىلاثلاو دحاو نعدصاو عم رش تءقدواجب ىذقو 1

 : عبارلاوهثالثا ! ىلع لوالا تءثذا مهرد ف ترط هلا نال م*ر دس دس داو لك ىلءمهرد ا

 لوالا نوهذملا سد سلوالا ىلعاةدثوامهرداون هذة دالا نع عدارلا عجرولو لكلا ىلع :

 ٍ ىلءاعمجاوة فت! م مال مهدد سد _سومهرد عد رهنالُدلا نمسا و لك ىلع ومهودع- روطو ْ

 ْ هدحوةداهشلابهماع تياب'لوالا ث 4 21ه مرش اوك ل ءاعاررادودمت# عازل لع عوج ا ٍْ

 ىفادانال اطةؤ ىناثلا ع 18 ارلا نمضي نا دأب لءقناف ىءدقأ ا لاق هءاعددا ار هأ لمأتف !ٍ

 ىق!نموهو عئاسا هرب ل !عودرناالا عومللاىلافاضمفاتلا |: اق همأا فرضأ .

 م-رلادح ىلع دمئاذا طرى نعدودل!ىفمدة:(لوق رام يفلت نارهظىناثلاعجياذاف ١

 ١ م رلا نءذ!ثاان'عجر ناو ع. ؛رلاانهذ ع.دارلا عب درزاو ناسذال سماهلا عرف هس

 | سماخلان اةداهشلاىف عود رلاباءننمذو>أملا نالان هام فلات عدرلا ثااملا نمضي هلوقذ ||

 أ|نو-تهتاوهو اهةصانونمضذمأ قدن اةريعلا نال تفس" ةمقيلاع-روامماد- هاش عسدارلا ١

 : بامثلا اامهيلع منان كلاق نيت ا دهام تا الا | ااوةتامثلثب ادهأش قب لوالان انيسهتاو 0
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 فصئا|ىفةحخغ ا قمتةداهثلا ىلءامهدحاء[ةممفةخلا فصنم وقيام ملك ةدامشدذا ( فصلا

 ||ءادنبا محلا تشالنأ زوو فدنلا وهوة اه.فو.تلامزا.هذ عجارلا ىلع سف

 : هيةداجمشلا ىلع تا, 12 ,اهمق ماع *الوان' الثا هو , الذل ىلع هش هذ بدو هعذةخلاترط-ثتف

 أ اذاو دو مثمربغوأ ف .هضوأ طاغاما طرا نعاس ام الثا فصنلا نونمذن ثااثأ اوعدارلاو

 1 كل: نعرخ" وةثامنعمهد اعرف اهب قذقومهردةثاسم) ران صخم: ىلعة عن ىلا ده ٍ

 "|| لوال ا نالان'الثا نو نوع جارلا ىلع ذىرخا ةئامو نيتثاملا كلت نعرخآو ىرخا ةئاموةئاملا
 ا 1 دهاثوها6 هنا قلثلادهاش عجريل ىذا ع دارلاو ةئافلشبام_هاش قرف ةئامز ,ءالاعسربم :

 | قباب ةعيارلا هن اناامآو اهيفناوذالف هامل ىفةداجشلا باص د- وذ اًضدأ أ ةعر رارلا ثا الاب 1

 ١  110ع و>رلا ىلءاوةذتا قااةثاماا ىءياعاب را ةثانملا اونمذ عجلان ءمدارلا ع 0

 نيةثاملا نامه مدعدهدوو نأ الثا مع عوج رلا ىلع او فت ىاا نينا نعذإ لوالاريغو ا هنع

 ةنااذلاةثاملا د :هريسغهيالذأأ عج راسان كلو عجريل داو دهاش ةئلاثلا ىلءقبو

 ةروك د-هايلة-لاو ل اءااوولمل دهام قا ١ثااثلاو هلوقو فاد اسأم الثاني هلعا اوءءدد

 1 هت سمسم
 ش ق

7 
 نام

 ا



 نك + نا 200001 آ]

 دهاشلانالا: هذال رم 0 واار و و «ُطمَقُف ةسمددو وأ تالف نمهستبد ضب هاكو هنا

 رمشاما ا ىلع نامذلان وكف هني وقت ةةرمء ان ل ؟ ولاو لكوم ا ىلع ضءةلاناكماتد وَهَدل تس

 دوه ىلءالو ضد واد وهن ىلعالو تادعالاب هل كود اادو مث ىلعناهذالو 3 . اها | ىف و

 جلا فاأدل نم ىعدا هلوق اهءادرعه مهر هنارشآ ىلءفلا هلز هىعدا طء ل قف نءرلاامأو» ها نيدلا ضيقتي كوتا

 رهاظلا لهو لمالااذكه | هفناك وأو ضوعدالا زا هممالا مذيل هجر م رم ند ا ونيدلابرةميولطملاو فله مة

 فلا هلع ندم ىعدا ل و نيدلا ىلع لطفا نع نهر 1| ريف تامن ايو امحه_.ءلاماداما مذ )نيدل ا ىلع ض١

 ررهافوخ ال || نءاهدرناونمترمالنيدلاردةنانمذي و لضغل!:مضنمل نترحارك.:أو نهرلا نهارلا ىعدا
 ىقئةراجالاامأو * هأ نازوذنال ه:هرامو دمعأأ اذههملالسالاه نانمباستلا نود ن هرلا

 ب>اصى ءدأ !ويطعت هس ماك و نيسمة ةراجالا ى عرب ةكمىلا ل_-رلا ريهب بكر طمحلا

 هنأ ادهش رحالان نم بح اص د امرا د ةمالا نطع موب ونرمعيل اةمقان :عفاعجر ثبصغلارع معي

 ىءدان ا لضفا انه لاهحرم اهمكرف دهن اماهلد :مرجأو ذلك عضو هى نيتئاسو ه«تادوارك |

 هادأامةلانوذ رح: ا دو لبالا بح اصاهاعداناو هي ادا بحاصددجو ةراجالا رات
 لاملا برو هباد مذ عب رلا فد: براضملا عدا طمحملا ىنةيراض ا امأو معبلارسأق ونام ||

 سدس :داهس 1و نيقهأ ,ايوستلا وءاض.ةناف انوي صضءةد ١ ُ رلا واعهجرمثاذثااب رغم

 تاكنافاه_عع وسرد هن لص> حب راماق ام-هعوسر ل, ةلد> حب رك ىناده ل. 2 ر

 2 رلا فاقع انام ضارناكذ اه كال ع لاما ب راد: ناك تاوكلدك هام رعلاملا سأ 3

 حجب رلا نا ىلع اا امهتمدحاو لكلام سر واكر تش !ه نا دهمش طمدملا ىنذ ةكرشلا امأو ب ها
 تحاسلا. اه ممدا اامتقاوةدامُدلا لءقاحعر و فدالا ىديشللا ا عاج وت الثا

 ٍ الاىناك ىو ها اممماعن أ: مد! الفةداهشاا دعنا راموثافلا وزيعسهذلا نيبامثلغا

 اهحرئهيديىفام فمي هلىذةفةسضواةمالكرششدكو رشش هنا لج رلاد_مشذ لامل_رديف
 عسفشااديف ىلارادلا نا ا دج* ءوأو طا قمت كلاامأو# هءاعد ومثال فمثل! كلذانمذ ||

 نانمغ!هضّةئىذاقلا :صاقى د-ةلوالاناكنا و نضال هجر ع ةعقشلاهل ىذةفدكلم

 اإسهتامهانأن ! سم لج رلا دوش طمحملا ىهثا ريم اامأ و * ها ضةالاامهلو هنانةعأ

 اذكهارذاكفر_ءوأهوق || ىنذةصولاامأو» ثراولارفاكلل ثارمملااونمذاوهبر ترفاكرخآن با ت.هالوارفاك فرعيوأ
 درعاو ل مالا | اوه-ر م ىذقثة#ثنبلا ماقأو دلك نم ثائلايدل ىصو تملا انالفنا لبر ىدا طدحن
 1 رتفاذ_هىلاىدوأتءاانا اد_مثولمك الا ىفاكىفو ه.ةهءاقوشاثلا عما ونمذ

 امأو © هأ أيشئا عسانا ىسولا ىلءنامذلا رامهاعنامذالفاعجر م كلذ, ىذاقلا ىذةف

 اعجر مث ىذا !هاا اينمضف اهدوخ د هعيد ودولل- رىلعا د مثم 5ك طش 1ىفاك ّى ًً :راعأاو وهعدد دول

 ىأ )ع در نألال دوهشلا نم قاع نمل همف ةربعاا وهو ق) ها ةيراعلاكلذكو مرعامهلاثعذ

 ريتعملا نا لصالاو ا عر نا ةرجعلا هنا ءاا مالا ددعو ةيفنط ا ريشعمان دذع

 بج وباسم عو- رلاولالا ت تدفن :اعا ةداه.شل نال عج رندعوح .رال قا مءاّمب اذ هى

 قفص لانا لاملا تابثال ةّدسسب ْنء عحر نم عوج .ردهن قناذاف مها فالنا هنال نا وذل

 نم قب ناهمفةريعلا 0

 ع.جرنملال) خإ ومما

 اذا تش هنا نمدر واامامأو ْىْدفالتا مدع عم نع! نأ لاسمملا نمو ىثفالنا عودسرلاب
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 ولوانت داهم ىف 5 كسدقال اهاممناكهءلعد وهشمالءانيلاةعقام مذ ال ىلافءانملا نا ىردنال ظ

 منامك. كل |لءقالاةفرادرهلاد مش فس وبأن ءو ءائِبلا ةه'امهنعك ا ى ءدمالءان ١ سدلالاه

 ةمقامهتمذ أ كلا دءدءالاه ول واع وحراذهن 5 م وكلد ىلءاممتدابش لقا هص رانا دهش

 امهملاهةرهبرقأ رهلا فصنامْ مك لوالاءا. أد , طقسداههنءناوضأ! نأ لعام ها ءائيلا

 هلد وبشملااهبهو غنيعلا ةعقاوهتمض ثتااث لا هدرقاتعالابر رة مد بعلاةهقاوتهذىاشأ ١

 درنيدهاشلا ا:عذامد_هرءاطةيهتمهىف بهاولا عج رعبا رلا امماااهذ رهاعد و عشمأل

 لمشو هس اًءءلا نملكلا هءارتشاولام الذ ناوذلاد رهملع ىذقملا هثرو سماالا ناوذاا

 حاكنلا ونيدلا رت ذف ضء.لاهنافواو عب رك ةفسملاناالا باوبالا عيجسماكاتااماذيأهلوق
 ىأن بول اد_هاثوك زااو عرفااو ل_مالادومْمو صاصقا او امءلاو قالطااو عبلاو

 لكح رشتسو عاشبالاو طرشلاوناهحالا و" ال.ئسالاو هاك ااو ميد_ةلاوءالولاوق. اعمأا

 داولا ةمموماو بسنا | ولمجأتلاو ١١و ةعاضما ارءاشتسالاوءا ربالاوة.هااهناقدقو 000 و

 ةكرشلا ةيراشالاوةراجالاو نهرلاو ةلاكولاو ةلاك الاوةالاوملاو ةدالول اوعلخلاو لوخدلاو

 هديعبهوهنا اودهشطرحلا فةبهلاامأ د ةيراملاوةعيدولاوةمصولاوثاريملاو ةعقشااو
 امهنمنافنيعضالا عنعالع وح رلا قدح ودبعلا ةوقان 0 اصول ادعباعسرم هضدقو نالق نم

 ادهش موبنيعلا ضأن اك ولو اهي اد_هاشلا عجربالو ضوعلا لو صولاهبف عدس 10
 ءا ريالا اامآو سن شا ءاضقلام وةمقاار ايّدءال ض_ اهتعقانعذ لات ارماسا ١ واعحرم هب لان

 انمتاعجرم هب ىذةفءافوا اخس وا نيدلا ن ءوأ رباهنأ ادهش طمصملا ىقثلجأتلا و

 بوأطملا ىلع هياعجروا 62ه ل-هد ,رارواط ل اس ا ىنق ل ةلطنا) اذا ادوشولو

 : انذ ناف بولطملا نءل->الا ىذمد_ب نيدلا باطلا! ضيقيناد_هاشلا أرمبو هل>اىلا

 ولواح_هأام نك بولطملا ىلعامىّو ناف بلاط اماسةماماقت و هل-با ىلا بولا ىلع هب عبر

 فاك اوعجر ث ءأربا هنانارخ اوافاارخآ ىلعهنا ادهثوأو انمك!ملجالانويدملا طقسا

 فاالا | هنوذمف اوه-زدتونيدلاةءا ربد ومش كلذ ىفهمدح وا 5 ةشمااةماق !فاالا يعده

 ىلءناءحربالو هلع < لأ اةرمضال دوهشلا ةريضتتتالا نيدلا ىلع ةذعمل اماه امحصتالو

 اسافمميرسغلا تام نودالان 2. أربا هنا ىلعاود مة سا اًدولا فو ها ةءاربلابهل :وهمشنا ا

 صاصقلام مور دع ةدحلاامأو هأ سالفالانه_ءلعامى وثهنال بلاطا اذ! ماعد رع

 فلاق قالا نتاملا مالك اه رك دمسةدالةسالا ووعي دل او ياك ااوءالولاو يسنلاامأو *

 ىضةفهشارفىلعدا وهيا هناةئدملا ماقأ و د-<نأالاو ل_برزيا هنا ىعدا و وةحلاولولا

 هتاف ودب دو أب ال اًءام>لاح فا وعدرءا اودم-ملءنامذالفا وعح رع م وكالد

 بدلا وبسئانهساءادهئانما و لاملاءبالا ىلعا ههشا امس مل الو الا ةاسحلاع ىامأ

 د ورتشملا الاثر واماو:ه- دول من الئدت 5 ود- هناما و لامان مهد دال لاس نس هام ولاع *سدأ

 نال بسااىلاال بالا ومىلا فادي كَ ريما فا ةدعتسا نال كلدر وحال هفر هرولا ربا سأل

 نيةصوتاد د لعب تدث كح لكو ادوحوامهرشا توملاواع. +توملاو بسناان قدس ثاريملا

 ادهش طءحلا ىيفةلاك ولاامأو ع.ساامةلاهالاامأو دب ها ادوسونيةصولارخ ىلا فاضر

 هنأ



 ىذأ 0 رخ اها دا و هل ىوذق و رخ [هاع داق هنود واك_امه ديفادمع ىعدانيدلاردص عماج نو ْ 1

 لءثوة.صولانو دكاللا قهءاعدرباد علوالادوهّد+و هلءادلاللا فال هيلع ىذقملا 7 ْ

 م

 00 -ءىلعتنأو عوج ررك دالو ميج رثرع رءرخ ”الالوغلا اولد ونساملا 0 دام

 نأ رمسم رر رم وها 3 وبهذملا لهده 4ع ود ومن وماانال مهل ارامل ممن ودمى ََّن ودملا با رأ

 عجربال هنأ توما ١ باكا هلعال ةريعلاف نودملا ه..اعاع لد وىواءَمل اىفاعمزع

 رءىذااوههنأ احصو لاحم«. لاتمالو مدق ملا مالكللا هسف تاعاكرمخالا مامالا لوق

 د.ةمنامذأا ن نالال وأهلد وهشألا أمذمأ 5 اد دوهشا ١ ىلعب ع ىأ مال_سالا حش
 ع !ملوزيالنيدلا فو ءاضةلان اهتعم_ءلعدو مشل الملا وز نمعلا قو ههلثامأا ا '

 ةدابزب ىد-اح كالذ ةبلع ىذةءالزاع و امقف رم نأهلز وال هلع ىخذقملا نأىرتال ١

 ىفال:الاننز ٠ عدد د راةءلانال مهدذع صد لا ل 0 ةراقعلاكلدكو دوهسا اونأةمالعلا لاق

 هلوقو ىلي زهيفهق-ةدم د_ءافسو أو ةفشح ف اد: ءبمغلا فال روزلاةدا.مشب

 سدلو فالةرمغن مءاضقلا دهب عسر اذا دهاشلا ىلع ناعشل!بوجولراقءاا ىف ضيقا

 2الا نيش لوت لغو مال_سالا عشلوق ىلعاذ_هانتهثلاهاذ واو ترا فاللتال ب :تالذك

 : (ىلاع ااكتاسإد دناو هلوق) مأ لوقنملاكى عدلا هضيقاداالا عوجرلا,نادعاشلا ء:وديال

 ا لاف لالا فىأتو: «ذ!هدعنوأو ممل ' دوي نأ ىلا نوئمضنال ضيق لبق دوهشلاع -رواىأ

 : هلدوهش ل !ام .ةاهتيقأن :مداعد رم ئعباد مش لاةفنيالاونيعأ نيب طم بة راررسلا

 و ١ امم هيدو مشملا نك نا لئن ر د ةمى الت الا نامذوفالت انام عوح .رلانامذ نال المأ

 |١ ناوت ونهذ)الهذمق ل_هقد وهذلا عر رفاش ددند ومش ا ثاكناو الثمن كي0نآةقلا و

 ىو: سيالو كا ذل ةمامهتمذىف بدق ايد هماءاببجوأ ٠ مالانمخ اسرع هلدومشملا هضيق
 ا اًضد أل مش و مالسالا شل وق ةرهازهو ها ةلداعما اة. مدع هيد وهما صدع الاالع ْ ١

 أ رخو ألا ممتاناةذلاد,ئاذاومك املا قاكؤ نكح هرزز:_وىذلار هما ان أاماوق
 | ىسوىال وقى هدءةالورهللا نان مضئالو رزخذلا ةيقولاملا ا: مهداع- رمت هنىنةفرب زتخ وأ

 ٍ ةداهشلا نءاعدرمت هم هماعدومشملا لسا ونادهاتاا ل ولود#لوقىف ةرهلا ةهقنانمضدو

 || نام هعو ريد هاش | نوط. ةراقعلا ءافات ماضي أ لعثو رهلاةمقانمذيملو ريزتللاةعئانهذ
 هنماذهو ىالئالا نمذإ دما ال امهد:ءبضفاانهذنال ناك ناووهف نيتةملاةنازخ || 1 1

 أ داءتال هر وال نمددال قود ةءصولا هءشدال ود#هت لاف هءاعدمم نأ ترف لك نءداوءجرم هل

 : 3 و ىئاوأساو ىواَتملا فام ىلءمدةمحورشلا ىفامو حو رمشلا فام ىلع مدةءتو 1 !ىفام

 نأ فة_هدلل كمي تاك افد_ةاحو ىواءذلا قام ىلع 4 ورمشااو نوتملاىفام مد-ةرال

 ْ وهوا“ ةافامتأة ماذا نع رصلاىفلقئامو لما. و ادعوأ تك ات .دصةأادءبالا

 ّ نجلا يهاومو حالصالاو راذ هاوةءادهلاىفاذكو (علا ةياهولا فءد .قوه]وق) فسم لا

 || هلناع (لوالاك_:ان علال انا لمقو ]وق ( عملا يحاصو ذ 0 مولا ىدابااةلمركو

 1 طارت_تامدعديف 2 ١ ىل رلا ماكر هاطظلاي نا قا هءيحأصو 46 بمدى ادزءىأ مدهدوع

 فالي. لقو
 .دثاول 5

 1 اد الاجو
 اه 2



 -؟ نإ 5

 فايز هادى

 لاما ةاارذ ل
3 0 

0 
 دو

 دوش ملا ءاج منهيدلا فخ أ ةداهمشل !ثالطب باد ىف عمال ص, طلت ىف لاه اذإوىلوال انام يدك

 فالع كلت ةيلاممدال سزلذاهد نع عجبربالن 1 | صدق ةاولاذكو كالذدك ا: ىلولاذ_خأاع 1

 | ءاربالا تدثولادهاولوالا ف ال2 ىفان:الذا هيذكر روطظتل هنالدهاشلا نودمااىلولا نمذأإ

 اعودر امهتداهدن ءام-راذا نادهاشلا ازكو ةمالالاةرابع(ل ونأ) رطاان حام ْ

 هوقءدارأ هنأىل رهظا ,ىذلاو و هرخ * الالا رق الطالا ىلا ه-عوبرقاصت سدارخ . ااهوةوهو 1

 نوكمفال وأتلا فعل !ىلوالاهلاكد_هاشلا ناك ءاوسىأ اةلطمع وجلاء نا.مضاارخاالا |

96 
 ارت

 امل[ هدشر ةاانالفثأدإ وهشأ 1 هلع تالا ناكتا قلاطدتأ صا لاهول هنا ىرتالأ
 اذ ميني ,ةفاعمجج ع وقولا ولاا انو عيان هءلعنأ اودهّدول رعوت ةولام كال و لامام 5

 ةداه_اةاط ءنيدلا ةداهش /| واما م مايق ىلعةداه_ثتسل ضار 0 عداها 1

 :رّمدَت :اذاامهن.مذ:ف ع وجور غنماممذك روعظبامهتمصضأ لءدقف ها لااا فقالا ىلع
5 

 عدد وورك !اهرك ا اال دهاش 4 او أهل دب ةمال سل عجرب رالواطظ ضءةالىولان مذا لمعي

 ةداهمد !اوأرا رئالا لعد عدولو الوةءااقو٠ر كللاودهاش ١١ نوذي هقّدع اذ هاوريدملا

 د_-وولا6 ىلاثا!نودلوالا ف ث:- ىلءهل ناك نا لاهولو ضارقالا نودنيدلاد هاش نمذ
 ىسأ رّكلا ع رفنأ تاع ادم و هاى دقىنادود<#وأ اد.ءدهاشلا رامأ اه-اك_:بد وهذا

 د وذل ادع وول «هيذك رهظاذا ني_ةطتلال وما ىل_ءداربالا عدنا وصلا !ىف لوةذم

 اذا نم ذ!ببستملا بال(اند_هن هلوق) ما ناعذال ,سضكلار عط هنافاةتاوأامأاه-اكنو

 كا اذاوهولاوسن نزعباو> (جارد رذ ء عم ه]وق) مولعم وهم كلذ_؟ناك

 رد_عمم ىذاةاا نأ باجاف ىذ امأأ نودد_هاشلا نكمل رشأمملا ىلسع نامذااف رشانلاو

 قالطالا اذ _ميفئدملا عسبت (الو أ لاملا ىدملا ضب ةهأوق) ءاضقلا ىلا للا اك هنالم مذ
 ضعن فاك ع هلابحاصال واعف باصصأ و ني ةفملا هناةوع ع ود را ارمأا وةءالللا بحاص

 1 عدلا قاذااذه يرثقلا# عم هلا سام نال تاجر رع مدعأر ملا : محسن

 هيف عسيلا ةصالخلل حراشاارزعو ها اود.ةءملك راثفلا باص وانمع را ناك: د

 وهورخ . الا و قاذهو هبا دهس ىلا لااا انجدن 9 !ءاذقلالطيبال ىذاقا اد نع نعي اريتعم

 هلودق توم : شنق )وأ ةوداىفا لالة ىطاملاض قءاو ءىودفأ ا ه-.ءلعوامهاوق

 ةعئاشأا نا معا ولاق ثء فلا ىفام هيرت رقد افنآماعمثهئمالك ا! مدّقتامىلا :راشثا

 ائيهذك وذعطود ووشلانا مهروغ وزييقارعلا ومامالا دذع د هدأ ولد سلا هذ هقاوقلدشا

 ةةينعبأ لوةنيعوهودو مشل نع الوىعدملا٠ نم لاس ادربالو صضء الروخ الالولاو

 عوببرلا مضاذا مة .كاولولا فو ها هادالا تةوول دم عوجرلا تقوامهلاس ناك اذالوالا

 رخاالا ةق.ئ فأل وتواءهاوذوهو هيدلاده ةىذلا لالا نانمذ! نك اوءاضةلا لطر.ال

 ش مدوال و ةضوقلاب هسة نع مامالا ع و-ردا رأهنا 1و و انلئامدب ٌوتةراسلاهذ وذ ها

 8 ءالاو ررغلاوةد 1 ولا وراتغاوةب ادهلاك م ه رمسع وثوتملا بامسأهق الخ ىلع شعم

 | تاعاك عملا بحاص هيمزحو ضمانا وذ .قرهلكذ ندرلا بهاو مولا اوزخك-ااو
 حرش ىلءاورمص تلا م مناف ةبا ها ا حارس رك داع وجرلا لة: مدولو ةرهو1اىقىدادأاو



 *- بس ىو حج

 هي يراود و دي و وعما وول ا واج وو د ماب عمج

 اه-ملا فاذلا فذد ]ول هناهافات اةلوقن هد يخوبو هأ ضرااى اههرا رقاب بدو هبال ْ

 دووشأان «.هلاملاهل دوهشمأا ثروو هيلع دوهشا|تاذ توملا ىلتةسسشبا دهشولام نانءعذال ١

 اندر عظدقومودلا هثراووهالو ههنا ن نيلوالا نيدهاشلا لو ةب ثارمملا لوالاذ_تأامغناو ا

 هولا قوه ربا غد ضرقأ هنزاولمهيذكرهظي ل لوالاهجولا فنأ فرغلاو دومشاان مدل

 هيلعْنفاةماوراصت مهبذك نيوت دقرلاطاى ف االاب هماعاود هثممنالممبدك رهظىفاثلا 1

 ع
 2 ل ص م سب مس يس

 هلوق) دوهُتاا لاح نءصءفتاا دء؛أطخا دقاذ هو ُّط لاه (اطخأ اذام 5 ١ انأهلوق لوف)

 ىدعتلادح وىلءببستا ا ناللاملاىدللا ضر,ةاذاىأ (هسءلعد وهش.ْثهالءاناناامانعذو
 رثاء ا ىلع ناعذل !باا ردعت دقوا دعت فالت الاب مد بح و دقوركل ار اك ناعذل !بحس
 امها دع روهظدعب هيلع بح ا و ءاضقلا نافاه تون .ءاضقلا ىل املاك هنأل ىضاق وه و

 رد_ءنردداق نعسان لا قرت ءهيادع :'قورزهدولز ولا قكسد وماي ع: ءاولىتح

 ضرما قناد_هاش ثااعدر اسمها ىفو تالا ادوةءاىعدما نم هناقمتسا

 ضراانيدضراافع وجرلانه_لعبجيوامنال ةدصلا يدب دان امودصا انبد امهبلعو

 توملاو بسنلا لاما ثراولا اة! نالءاذ و ت توملا ثرو هنالا:_مذ!لاعسرمت هداع

 ىفو ض؛ راارارقا ىف ىلع الاهرك دن ومال فاض ءفادر+وامه رخ ىلا فاضي فاذكسالا 3

 هدايا احر ا نع رغااتاممت نيدلا ن نمهأربا هنا لءاود مة امعاان ءرصلا

 رك ذاذاام ل:ملدهعو-مى مصفن ل دهاشلا نيمذ'ناملعا و ها سالذالاب هلع ىو هن

 ناجحا فة ةمقددل وة ماك لنا سا ىف ةةدشل اننا هصذ وأم هذال رهظ مءاضقالامزال أم

 ىتهوانمذةالذرهظ غءاضةامزالوهأ ثار 5ك ذام ىمئادهاشاا ئيدهاشل ىلع ناوخأا

 ةالاوااىلومناى-أ._ثنا:هذبالالافامفالؤع ني.تغءاضقلا هءلا حاتحالا._دارك ذام
 لسأ ىذا: اذهىنومل- زل ادهن! نادهاش دوش الاول !بيسبهلا وملح داو تاماذأا

 نا ترمه ءوهو هك امان ارمعىضاقا اهل ىضذقثهريغأنأ 1 وهل هنال هئراو هناود دقاعومالاو

 ىناذلا از_هوىفو هناويلاثا12١- ءىلاوو لوالاءالول ا ٌضةنتاك هنا ةئحلا ماق أ رخآ الجر

 ءاثناراممللا ىلاثلا نوكمفىل امال ثارءااىذةن ىذا ةاافهرهعه4ثراوال هئراووهالو

 نءلوالا ْنيد_هاشا !بذ كرهظ هنالل والاهلدو وشمل ندض*اشناونءاوالا نيدها ثلا نوذ
 هع دبال م أهري-غ4 ثراوال هبراووه امواوقءالولا "هلةسمىفكال : ناو قاع هنم كمللا هذ

 ثاريملارهل ىضقةيال ى د [ةلافهنراو هنااولوةب ملوءالولا للءاباو دهشاذا مهناق ثارملا هءاضتا

 امواوةنال هن أ معا ىبا هو تام هنأ اده اذا ام مئاف حاكشلاءةداهشلا يلع .مفالص | :مذف

 اسوا ىذتد ىهاقلا ناقد أرهاتناك الاهولا» -مئافابيلا عيان خشريغةدابز هنأ سها هو تام

 اهريلع بمال ناكل ةدايؤل هذه تمدعناولو ةلزتع مدعلاو ةدان انزل هد هدووراصنثارعملا

 ىسااركدا قورفنع ءرصأ| ىف و ها كلذ اممذك رياتلو ناك حاشا دهئام منال“:
 هطءىضتملا ماه أ غاهبىذاقلا ىضقو مهر دل ةضرفأ انالف نأ ل بر ىلع ن ادهاش د هش
 هءاعنأ او دهد ولودو علا نع< الو هملا فاالا درب ىذاقلا ماب ءاضقلا ىلوق عقدا ىلع هدب

 ءاضقلا لرقةءاربلا ىلعهءاع ىنهةملا نهرب كالا وكلذ ىذاقلا ىضق 0



 ين

 ىوامسر ناننتاا لوقا اةباطمةئمملا ظفلب جدلا ضن ىفو ددءئملاو دحاولا قداصلا

 فادنعالمك_طا نأ ىلا ةراش است قسفهنالهلوقوه رهذعبامفاك دهاشاا ىأدأ رفالا اءذعب

 وأءاَضَقلا لمقا وعدسرءاوسد وهشاارزءد وا ولاه فل ا لاق امهد أ عسر رااح راذااهذ

 روهتلاوأءدم_ءتناروزلا دمعت نءةبو هنأ قرهاظ عوجرلا نالرظن نءول_ذالو هده
 رد_ةمد_دمفسدأوا عب عفترا بن ذىلعالو هب ودا ىلءرب زعتالو همفأط أ ناكنا لدتا او

 دوه لانوكوأ قل فالتاد_دقانوكي دةءاضقلا لمقه-ءوحرنابركاا ىف باجأو ها
 هناعم هلدوه لا ىلءفاالتاهنا هلو هنافا نوكيدقءاشقا دعب ومرت ذامملاللامجهرغملع
 رب ز«تمكادللنأ كلذ ىفن سل !باوحلانأ ىلرهظي و(لوقأ) ها ةءارغلاب هلا فالنا
 امم سلثل انيسالا كلذمهل سدلف زيا -لا ةمَقب نمدريغ فال ةيانطاءاضقنا دعب ولو ىفاخلا

 اعجرَ اهدلرونانابوأ اتاي وراديا دهشولا 5( امضعب نعول ءهلوق)مك اح ىضاةلا نأ مول همو

 قويسفتلا نم هلمهملا زيسلا ديدشتب (هسفن لف هنال هل وق) مم لصالاب ضي ملداولا وءاذملاب
 هلوأ ضفاني مهءالك رخآنال (مك.ملا خشي ل ه]وق) حمو رج لبةثالوسافا اةداهشو
 لاصتال والا ع رتدقو لوالا ل:ءقدصأا ىلءةلال دلا ىف هنال وضقا نما مك.للا ضن الذ

 تتود_هاشلا ناك اذاام لشن اةاطمىلوقو ملا فلا (اةاطم هلوق) محم هي ءاذقلا

 انودم دكا ارثك أى قاطأ اذكهو هنمل_ضفأوأ هنودوأةلا دعا! ىف دهام لم عوجرلا

 ىفةداهشلات ودم لضنأ عوح رلاد_هب هلاسول هع وجر عدل ط2 ا ىف و ىوامذواحورشو

 بوو نء وأ ةث امه. ةااغ بهذملا لهأ نع هيك م دوز ردهااى هدر وزعت والالاوةلادعاا

 لوقوهولوالا ةذ.ث-ىلأ لوق هنا حفلا ىف رةنومكدللا دعب عجراذا د_هاشلا ىلءناعذلا
 هلع ىذقملا ىلءلاملادر مدع وءاصقلا ضقت مدعوم را#لعاوقىلاهنع عج رم داج هت

 ةيزازياا ىف لاق اذكه ومك اا ىفاك ىلا اضنأ رهأا ىفءا زعو ب هذملا رقتسا هيلع ولاح لك ىلع

 ه.:ءلقن هناف طرا نهرب ةناخرئاتا!ىف هلدمر ها بهذالارقّدس| هماعو امهلوق ىلا عجب
 عسبال لاق ولوةاااذهنععج رم لاف ثلء-صغتلااسواذك لوقي ناك ةئ.ندانأنا

 ىرك داما ىناهربلا طرا طين داريا تا رهاظااو امها وق وهو لاح لك ىلع ءريغو>قدعوحر
 اهب رك_!ىلوالا(ءاضقلاب هج رثأ ءلوق) لمصغتلا ه_ءف سدا وسخ رسسلا طش ا ىف امنأرصأا
 2 رصحلا حضوالاو دهاشلا نملوالا ريانا ىلا عسرب ريمذلاحراشلا ةرامعىبءوةداهشا!ىأ

 هسفئيئذا!للعتهمنوكيفىأ ظ تناهتهمفو مكحلاىلا عجار ري_ىذلاناهرهاظذا هب
 ءاضقلا نال لءاه:١ |ىفىلوالاو دسافوهو مكابي كرما مك_لا سف للا هن"اك عملا مصدق

 ع-- ىلءادهشد ولاذكو (ادمعدهاشاار وهط فال هلوق) لمان ضةءالاص#هعوقودعب

 تدثأمثضةو ضرقااب وأول ةثالثاا تيثأول دما ضرقو عافئادوأارحد_بووأ قمتساو
 ىلءنهرب نااوسر ناو ان وذ امنا ها عدل هناءامهتداو شف الذ د الا وأ“ ١ ريالا

 امهل ىذةماد ربعأ (ذ-_خأامدرت دهلوق) هفال نمت و لاخلا ىهماع هنأنا ودوهش مالا ربالا

 (اصاصقول هلوق) لود-ةملاىفوىلاىأ (ةيدلامزاتو هلوق) رك ةلعىضقملا ذخأ
 ءاضقلا باك فىأ (صاس ذوهشلا نضدالو د]وق)ءاضقلاةدوصةهبشا صاصقلا طةاستا
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 ا و يع 1 قوم ور وشروط واما لدا صو ا راحو ف د و نونو 113 سنا هو حسا ني هانم ل نيف دوا تا ل ما نا اس

 هلق )لالا اشنا لعجي هنالالطا.هريغد :ءامهرارقا ناكناو ىأ هأ لاا يف اممءاعوت-ر 07
 هيسادج سا ّ 6 0 3 ناو اهمينال (تناع دال 5 ل : 1 -ىهالد َنب ريسخلا ضرا »لاه. ىذاسقلا ىضةيال_فراسبتعالا نعةدامسشاىأ (تطقسأأ

 ف -ىأدها ىأ (دزعوهلوق) دد- أ ىل : م م )ن 2 دهلوق) واللا

1 

 نك نسل رثك [ىفاذكهىذاقلا سلجم هوقو هداةني رخال ضدي ناكتاوهدعب ساند
 لوقدنءنيكسملاه هلمأتنارهاظااوهواصوةنمضاف ساحتةدرحلا نوّملاو عملا ىفىذلا
 ضاق “ىأءاضةلا سام طرغشب هناىلا زيشو هريك_م: ضاق دنع الا اهتءع وجرلا مداالزئكلا

 ىخاقلا سا2ىأ(ل وال اريغول دهلوق) ما هد:ةءدهش ىذلا دذعع ودحرلا طرتشدالو نأك

 نمىأ ىذاقا! سام ن ءةداهشلا هب صتنعا؟صةذفةداوشال ىأ(خحسف هال هلوق) لوالا
 نيميامةلا اضرو عمبملا مامقن م ع.دبلا ةصدأ طرت_.ثدامهل طرتشر علا مسفك ناك مكاح”ىأ

 ةبوهالال عجريدق هنالوان ح داش! قأوةب وواذأ عود رلا لأ ةباذ لا باسح ىلع ىهو

 نآبصن ىذاقا سا فاموكداةئالءىهوثب وناهنع عوسرلاف ةيانللا بسب وتلا
 تدلناد_عنكحس:0ناوىذاقلا سا ىف اهعوق وكاد رده:العامعب وثلان وكس

 لء؟نالعالا ىلع فةوتتالذ_.:العلانا لعتتنأ لاك ١لاهاذسف عوجرلا نو كمف ص هم
 عودرلا ساذال روظأاذا هناوهو ةم'العهمفام ل: هىفلب نذعال اذن ا عم هصوص بنذلا

 رمسلاب مسلاهلوق) ها اهلممز وذيال فيك هءاع ةنيماان ىذاقلا كلذ غاب وهسءاعمهدهشأو

 ملا ةب وهدنعثدحأفامنذ تمملأاذاهردصو ثيدهلا ضمباذه (ةيئالعاانةمئالبعلاو
 ولو ىضاقلا ريغدن عى أ (هريغدنءد]وق) ىذاسقلا سايت طارتش ةدياغاثا ( ىداوأف دلوق)
 ىأ(لءي الل هلوق) ررد ناه ربا نع رهلادنءىأ(اههن.عدارأوأ هلوق) طرا لاك اءهط مس

 اهو .رامعد_ءناك_ عوج رال ُّط رشىذاقاا سا2 نال(ى وءدلاداسفادإوق) فادشت الو

 رخآىأ(ضاعدنءدوق) ةصدداا ىوعداادعبن وكيامنانيعااباطو ةْفتملاو اللطان
 ىداوىأهءوقوهلوق ىلعفطع (امهاراهتمعضت دهلوق) داماد قلاب ىذقناك ىذا! رم

 ثددح ىلح نا.هذلانامهيلع مكس ىأ اهتم دنع اههع وجر عقوىذلا ىذاقلا كلدن ا

 هتشيل.ةنةئدب ماهأو ىأنيدهاشلاىأ (امهانا هلوق) رح مك بدسلاناللبقت
 ص هناف ىذاقل | ريغ دذع عج .رهنا ىذاقلا دم رقأ ولام عمك بدساانال او :أنانافلع و

 ارقأولاك ىأ (ءاشن ا ىلهج ولبةدلوق) جلا اع لاعلل امن اله هناللطانع وجرب رقأ تاو
 ق رفلا روطفهدهلءق ىاةل ودا ف مد ةئامؤللا ضاق مَع د_ةءاعحراموا ىخاقلا دع

 دذع عوج رلاامهرارقا ىلع نه ,رباذا ام نيب وىخاقلا معدن ءاموع ور ىلع نف هرب اذا ام نمي

 ىل_هق.ىلاثاا فو ريبتعمرمغ ىذا ةلاريغد :ءام-ععوجر نال ل .ةءاللوال اى هناف ضافريغ

 لالا ىفا رقأاه-م اك اراصامهرارقا ىلعتاه رياايق ار اعملاب تءاثلاك ةشمااب تناثاانال
 نمدَملا قهل_دم و(تلنباهلوق) لمقف رمشعم 4 وحراااذ و ىذاةلاد_ةعام_منا لارطاو
 َّت وكب هيامه را رقانال عهست ىذأقلا مسعد: ءاموع وح ربا رقاادمما ةئنب ماه أوإ و هن رامع :و



 4 1ةدجرلا مر :

 (ىذاقلا

 نم لذا !هتراحاب رح: هلل رح وما ىلءادهتراد ةهفدمو ل وحداادعب حاك_ذلاك 4ءقدم نءاإ :

 نك

 اذك اعوحرنكي لاهرك._:ًاوان داهم ىف تيك وأ هيت دهشاهفروزب تدهش وأ هن تدهش
 لوءقمدعهندئافوريغيف عوج رلا خدن الف ىذاقلا سات هطرمش فعربارلا نيتفملا ةةازخف
 صا هنا ةءانعأ! ىف لاه هتقصق سماقلا ىأ.ساكركنأ اذا هن الكسا مدعو هع وحر ىلع ةنددلا

 نأحراشاا 9 دو ها ةمكلا ب اةعءنماصال> ه.ةنال ةنايدد قب وع م ع ورمُسم ١

 ةيوتدااه.اعتمج وأطشوأا دعروزب ده-كاذاو ءاوس قط انةداجشا!ناةكوروزلا ةداهش
 هاروزلا'ف ا: ام دكرأ دن فو قولذملا نمءامسصتسالا !هنع هعمعالو مك امل اد _:ءالا حصتال ىهو ['

 بوجو لوالاف م_..ن:ىلارخ الاوهلامىلا عج رام_هدسحأ نائي وهو همكسفف سداسأا
 | اهب سفئلاوألاملا نالتاهييف هرادةموهط) ارشوهءسسةث الثنا ىلإ حامد وناعضلا ||

 || اسوة رشامملا زخم تفسالالب زثةزافالاو نا.هذلا ب وحول اهستدقعنا امالتاتءقو اف

 . || عجرول نام النان.ءاهبفلتملا نوكوءاضتل ا ساحوءاضقلا دهب هنوك هطرعشو الصفمهنابن |

 ردقو ىنءمال ةروصفالتا ضو عب هنال ضوعرب_غب فالثالانوكي نآوام-ر مم اهائمرسأ |
 هسف:ىلا عد ربامامأو ”هلعاارد_ ب ردقتب مك طاو بيسااهنال فالتالار دق ىلع ب>اولا :

 ءاضمالا دعب ولو مهتمف د ةالهدعب وأءاضةلا لمق ناك ءاوسانؤلاةداهتىفدلاب و-وناعو:ذ ْش

 مدح رلادعب ١ وهرناميلعهيدلا وه وثامذلا ب ودحوو م رلاىف رفزلاق الخ ا داح وأن اكاسجر :

 ةدامشلادهعتنا امدرلا ةداهشى وس هملع ريزء«ملاب ود وياكل او هئمتامنا و داطادعب ال ْ

 وذاك قوةلسا نم ةحافات أول نامذالف مئادبلا ىفاذكهرارقانىخاّا ا دنعرهظفر و زلا
 تارا.دلا ند راء طاقساوأ ةعؤشا امماست وأ ةعس رلا وأ اعجرمم هنأده ولصاصقلا نع

 هل رظن ومده وأءاضقل ١ لءق هن وك نيب مهشنلا ىأ رب زعملا ب ود وفق رفال وفدا اىفا دك

 أبن ىس>باو->ةيفاثلور زءوةلوقد_ةءاس رقفايساع ردا ىف هنءناحأوردقلا . و ىف

 | هلوق) عجارلا»ءريسن: نكح :(لوقأ) م اهنءعوجرلاىأ( وهه]وق) هلمأة نامي رق

 . || (اهركن ًاداندوق) هنكرنممدقتا م ىل(ءرخو هتدهئاسعلوق) دهاشلا ىأ(لوقينا |

 لوصقةلا فو نيتغملا ةنازخىلا ايزعمرصلا فاك (اعو-رنوكنال هلوق) ءاضقلادعب ىأ |

 0 ةداهشال راك الانال ن_-«ة»الىذاقا!ءادقد عبةداهشا!دهاشلا ركس»:أو هداه هأأ ا

 "لها ةداهشلاراكن ا اذهو ةداهشاا ىف ال-طيم تنك ل وقينا ع وجرلا لياعودد نوكبال |

 فتودنوىأ مثم ايطرشولو ىذاقااري_غدنععمنالف(ىذاقلا سامحت مطر هلوق) ثم
 اضيًأه_.فورمعلا فهملعهناكهدعيتسانلافالخ ناسهضلاب وأ هيءاضقلا ىلع ع وج رلا ةدص

 هيهسف:ىعدهأو ساحل اريغف عوسرلادهامرقأو لهنا ساجلا طارتسما ىلع عرفتو

 هسيلعلالاموزلنأ اهداصتاذا همزل:الّئادب هسلعىداولو ئئهمزاال لاملا مازتانو
 عوجرلاءاضقلا عدي لو ىضاقا دنعاموهعوبر ىداولو طيحملا فو عوجرلاادهناكص

 الا ناروضلل اح وص رمصبال ورهكنل الع وح رلاناله_لءفادال وهم ١ هنم عمت الن امذا او

 ىرغسصلاىواتةااىف ح مدن وهف ادهلا بحاصر اد أكلذلا وتداهشلاك هبءاضةلالاطناب

 ىل_ءدرلاونامذا أ وأ هيءاضقلا ىلءعوحرلاة م ف قو هسنءوذةبدافأ وقءملاردلا ف لاف
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 رزق هنا كلذ لل-ةهنع عج رأالور رزلاهذ_هىفتده-ثمءأل وعد تال را مدالا لمس

 هلال ف رعبا ن احنا راهامتا رزهدال 4 وما لمه سىلع عج رناوق اسف: الابب رضا

 نءدوصقملا نالِيئاّدلاىف هباوذ مم فال_خالل_.ةوروك ذلا فال_:خالا ىل_هف
 ةةمحو ا هسففااذعالو بتي نوفاءمباوسو ىلاعت هلا ىادبرج زنا دقو راجزئالارب زعتلا
 نوكح؛هيلادرااولو.ةاانالهتداهم لمين أد غوسي ثم ىأ (ىذاقلا ىأرادإوق)
 لالا رم_ةدنامؤلا ىضمب هنال هصنب لمقو ماعب ردي ىلمقو هلا هب وما ىفهلاح قي رع
 روهظدءبةنالاةسافول هدب ودعيهنداهم لوقو لوة.نأى والا (اةسافول هلوق) ةماالمرمث
 هب ول لهو؟ نيعلا ناسا لمأت حالصلا ىلءهلال الجسار و زدوشبال هنأ لعب هثب 7

 هسالص رهظ و نانا ذاق هةفةدا,مثلا ىلع ىذلانال لد اًعساق ناك ناا ولاف كال دد_هد

 هنالو ىلعالنمدقعلالهتاادعنال (اديأدتداهش ليسقنال كلوق) ه١ ىسفلالاوزلل قد ||
 ىلاثا!نءوهلوق) دوع نمؤدالن ده نيحالاك هب ودلال هذ هللادورو لا ةداهش هب نطدال

 ةصالللا نءرصلا ىفاك ةدمبرمذرمغنمىأ عقوام ىلع فسانلاو مدخلا رهظ دق هنال( لعقد
 لقتال هنأ فسودى نع روزبدي_ثاذاهلا دعلافورعملا ةمناخلا فو فاقالاوهلوق لبق
 رهاظو هاداقعالا هءاعو لبة:هنارةعجوبأ همقفلا ىورو هب و فرعتالهنال ادبأ ةنداهش
 ىلاعتو هلادشقاو لمان اضيأف سو ىنأن عةمئاثلاةياورلا تأ ىف عب رص حراشلا مالك
 ا مبطعلا هللا رف غَتسأو لعأ

 «ةداومشلا نع عوجرلا باب
 ةماعلا هتيسسانمو عرشااوأل مالا نم ع وجرلا ناك اذاامل_هشفاهنعع ودرلا قاط أ
 لئاسمىف لش دن لئاسمنالباملاهتجس رو ةرهاظهريخاتوروزلاةداهش هل سا ىأةصاختاو
 ىفباّكللاب هند رو : راهطلا ناك ىفءوضولا ضقاون لءاسملو> دك تاداهشلاٍب اك
 اهعفر ع وجرلا ذاةداهشلا نيام هن"الال باوبأ ست ىلع لق ثم هنا ىلءءانب ره_بكدلا عماجلا
 نم :لمك«اهقفلا حالط_صا ىف بالا ناناوحرمصدقو لوخدلا عنتل ةيايملا نا تفرعاما
 انإفعباملا نمةعطقىلصفلا ىلاجرطسا فد رشلا لاق تدمااكل هفااورادلاك بابل او دابلا
 نمىلوأ اذه ناروظف بايلادهمب رتلصفااقوفنوكي نأ ل قأالو بابااددعتاذهل نكي مل
 ضعي ىف دوب هالي اديهلا حس ضءدىف اك باكا اب مرت ا نمو ةءاهولا ىف لصفلاب مدرتملا
 )ناو اهطعي رك ذى: ا نكس :ددعتمااوبأ هت ناههسوو باكل انةجج ماااهكسن (|
 ىفمج رئاذاو راصةخالان وما نادوركأا فرك دام اذهب رتول-هفلا وأب املاح رضي 1
 نضع هيد وأم عودا هن وقسن ىلعاهقاسال هفرمثع ةةسه ترك ذو باك. لان ةءئاخ تالا ْ

 رصلا ىف لاق هبا هل ١ ىلع صضارةءالاىلا هيارهس منيشم دما ضعي مالكحا مهلا لضافأ 5

 عج رب رهالا نعو ريس نم عمر حابب صملا ىف لاق ةغامانهمىفلوالا عطاوم يف هممالكللاو 1
 ءانعموفىلاشلا ها باهالا صن وه تيكسلا نيا لاق اهج مو ىحرو اهسرواعو-ر 1

 اعتمسرد_هاشا!لوقوهوه-:كويفثلااا يملا فاذبكهتبئأامىنوهفاحالط_ها 2

 ىلع عجر ناهس وأ ةثالث ىلع هل ةسسملا نا لمقدق هنأ لعاو فلا ىف لاق روك داا ف الوللا ىلع

 - ا
 انا -وأ |

 درصأف . فاناهلوو م
 . م ارونر# 1 ٠

 < ىدعلا
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 (ىوةقا !هملعوري مشلانإوق لوف ) ها الك دو هلا رزر زهق رمل لاه سدأ و نيالا ل
 لموت قلق هوو رهن ل وقد ناك هنالمامال لوقو غو ب فى رمهضلانالىأ

 امقوسثاك تاهتوسملا هحعمد :ناكو برضدالو رمد ناك أمه رم تارمامالالدد_ءاودلوأ

 موةالاعج رثك عض ومىلاوأ نيدمت ىأا وناك امعججأ رصعلاذعبامقوس نكد لنا هموقىلاو
 سائلا اورذهوهورد>افر رزدعاش اذهاند>وان الوق» ومالساامكتر ةءاح رشنالوةءذ

 عب رمش لوفر ك ذيل هلانبمسأ ىوبانا ادملق:ىربالةةءنحانأث !لمقناف ىوشأا لاه هاهم
 ربو وهام هلالدتساو هملاهشرسملإ لولا ادهبدماسوم هنا نأ. ءادرك دامناو هب م

 هنءىلاعت هللا :ىئذرىلعو «:ءىلاعتهللا قذررع نمز فامضاه ناك هنأق حب رش 0 صقل

 اموم-مثءزىف مدا وناك نئيذلام- مع و( قش درة احصل ىلع قعالرمهشتاا اذ_هلثمو

 عمكرلاةةاريمشتااو ها ةساءسلا ىلع لو# ىف الا : ارعشي دن «ناساحلا قا هيالدة سا

 عم هدعل دوب رش نع ىلةنامءاهة فا دعو حامصاا ىناكزاربالاو س وءاقا|ىفاكساخاا ىلع

 قعر أ رصلا فاكت الا ىلء هد أك ةرقب ىلع ءولواك ارو ا .ثام نوكب نأن م معى ذاقلا ناوعأ

 لاق اروظ# بكرا هناله دو هب ب رض نابحاصلا ىأ(اداز د لوقا“ راند ف رعوه اكرام

 ىذدرعنعىور هنال ذا 1|لوقو »و زطاذنا لاكو امهاوقرد_ةلاع مث فج دوركأا ىف

 م-اطاديع ىلوملا لاك ه-هجومذ٠وانو نيعبرأ روؤلاد- مو

 ىوةءةلاناك اذ هاو قطاوه هاوق لب هلوق ىنع عج ردأاة-امواوقذوكن همزادالو لوقأ

 لمس ىلع عجرول هنأ بتاكلا د#تىنأ مامالا مك الا ىلا يزعم عملو ةياهنلا ىفرك دو هيلع

 افاوفال_حالب ؛رزعد رار.هالا لود ىلا عز لاو ككزا تزل رزعر ل ةصاد كلا ولا

 نيسلا مذنم هدأ | ( هوجو مهن ًاهلوق) ىلا هعو+ رهجوملعي) اع امة فالثخالا

 ماسلا نءهدو-اذاهوحو مد-لاةد ىواطسطلا لاه ىلاو داوسلا نيتلمهملا' اهلانوكسو

 ههدر ماههنالو ىغملا فو دوسالاوهو مدءالا ن نمله -هملاءاحلا.ءاجدةورو 1ةااداو سوهو

 رثودال وةماهشلا لهأ نم سدادها شا! ناك نان (ةعامس[راذاه[وق ) ها لاك ءاهلا وءاذلا

 دباب رخآىفحراشلا مدق ن كاهل ائمال عدارلا هلرحازلا هب قت ذألا لعل | دضال ا ريهشتلا هب
 1 واهلعفيمامالانأةسامسلا مكحىف نورك دمنا ىلعا ولاث ثء-اذ_هفااذامفذقلا

 || وتل ءاوررصاذا مب للمعلا الو ة_بامسأ مك ل اهل سدا ىذاةلا نأهرهاظت ىذاقلا اولوقب

 لهصالاكبءاملاو همثانأ هالة -امسلاو ماكحالا لرامالا ضوف ذا امىلءلويةساسمآراذا

 ةرمخذلا ىفامءديز ؤيو (لوثأ) ها اعامادو-دالفاةسوقلا لاه نك-المأ:هذهلث هىف
 عدل وأتف ههجو مذ: هناروزل ها قف هنع لايوتدا ىذررعنع ىووىذأ وة.اهريلا

 هنعولي وأتو همفةل ملا مامالا ىأراذا ةسامسلا قد وطب: كلذ لأق هناىدخ رمسلااهَءالا س 3
 لدا نافرع ودا او عض لهدا اهيدا رأاسئاودب وستلا ةقءقح هي درت ل هنأ مالسالا مش

 ٠ نادإوق م طكو»و ودول الا مهد_ارشباذاو ىلاعت هقا لاه ادوس هى متل

 كلذ لمنع عجر الو دوزلاب»: ده تدوعد لو نأل هم ه:همناك امىلءىأ (ا رمد ع ٍر

 ْ مهلا فرعي ل نادعأ( لاا ئانناو هلوق) ٌّط رهثوعأ (اءا جابر ضء]وق) تت

 ىلع



 ؟ ل

 عم«ناتوملايةداهثل !اوزوسدق لاهتو ه١ هلمأت هيك هينقمنبام لكف هيمك< هنا ناسام
 عطقامسص رهظوت وااةداهشلا مرجاما لاقي دقو هدم هي مك فدكف هيد رجا اذاهن وهدقن نم

 كالذ ىدنعز عشا وأسانا|نمتدع#و أ نالفىف رمت ل وقب لب مز مالنا جمني ناكف هن ذك

 مالك ادس:ءقيستاقناف ىلءان رزعي الورهشم الف هيمكحال نأ ىج.ذي كلذ لم ىناهوخو
 هيلا ماه أاذا هملع عدملا ناد رحنا حرخلا ىلءةداهثلا ىذاقلا عمال وف:-هملالوق ىلع

 تاق ل..ءةتءدا درك_سا الط وهدي قىذلاهلامنممهاردت رسل د وهيشأا رحاة_كاىعدلملانا

 0و هلوق) ريزعتلا م همزلب ال قحروز دو مش مهن وك ةدامشلاد راهما ١ ىدملاة نس لومق نه ماي ال
 تف دك قءعامه لاك د تةوظو تطاغلاك و و ردَق'ا - نع رهأا ىف (اطاغال وا ومس عدو

 وهو ربزءتالف تاسنك امولوس هنأق حراشاا» ر دام هفلادع و مع مسغل ةداهشااب هرارقال

 كال 6 نكمأ هرارقا تايئاامأ هرب ورتتابثاىأ (هنابثانكمالو هلوق) ها رهاذلا
 ىلح كلذىلا تفتلي الو وسريغي دهش هنا ىلع موقنامال (ىننااباننمهنالدإوق) لعان
 نيتدامم نمي وأ ىوءدلاوةداهشلا نيإ ةفلاوأ هتمهئادداهشتدراذاام رخورصلا ىفلاف

 بذكي دقوامهدسأو أت ادهاثلاوأ هلدوهشملام,ئمبذاكلاوش نم ىردنالان الرز هبال هناف

 هع ةسئديلا و ىنألابان نم هنال ةئدملانهنامثا نكعالو ب ذك للا ىلا د_هاثل اب سما دما

 رك ذوي زهتااوأ نافذا نم هبجومهيلعب وهدارقا ل.ةرفهسف: ىلعهرارقا ف تايثالا
 نا رثاهتلا نمومك اهلا ىفاكفو ةذيبلاب روزلاتايثا نكسح:الهنالءهبو ىلاب لا حراشلا
 نالف ىل ثالثا نكي ل هناا دهشول اًذكو ل.ةءالامماذهذ نالئانكي [ئذلااذسهنأادهشت
 ل..ةنمدهناهرهاظو 2 بذاك هنا لءزمك لاو لطاملا دو دةفنكي لا دهن أدهش نمو نيد

 هنالاماوهترد_:لاما فارم ا هرك ديلا او هيذكن قمتي وأهرأ زذان رزهياذ به ىلءفرزعمفروزلا
 هرارالتبَذك ىعباههوتده مذ كلذ تعمسو كال ذ تننظوأ تدك لوةد نأهل ص.خمال
 ا سمرهظت حالصمالا حادي اى لوح وهن انما اىفاذك كلذ لاك هن اك ل هط لءريغب ةداهش أد

 ّق سدأو ام ول ك و الث ىذ أ لالهاأ هب ًْو 2 ل وده-ثاذاامول-ةوأهن وعةداهشا ا دهباءور وهطظ

 ؛نهىلءنالفانأ دوش ىدامءلا لوصفىفلاق ىلءزلا لاه ها لالهلاااوربلو"هلعءافملا
 ىلا فاالارهولاسملا عفدب «_لعىداإ صأوامهتداهش ىذاسقلا ىنةفمهرد فا لحرلا

 ىفرا كلان هءلعىدملاو نانمذ!نيد_هاشلانافةءاربا] ىلع ةئيلا هملع قدما ماقأ مم ىعذملا 1
 ا ميلا ىلع ةثمِلا ماهتأ اذا لالا ىف لاملا باع اهءاءاقةساممالنيدهاشلا وأ ىدملانذ' 1

 ناالاروردهاذ ن وكب دهاشااناءرهاظو ها ام رفذ نينءاضا راصقاه هب دكرهظد_ةذ ١

 هلوق) ها ىزغلاهرك ذل ءأىلاعتهنلا ورب زا ىلااللا م١ ىلا ةمسنااءبذكلاار ريظلمأا

 هيلع لاهم ردّةم د-ايف سدادا.ءلا ىلا اهررمذ ىدوت: ةريم كسر واللاةداهش نال (دزع 1

 او.:ةباق ىلا هلو قالا: ىلا عت هلئاردلا رششالار والا ةداهمش تادع سال اهي اي مالسا | وتالصلا |[

 مك اا ناك ىف لاه ,نع لة سنيدح رثاكا نءاهدعءوروزلا لوقا ر.فحاو نان والا نمس-رلا 7
 اهررمذ لصتا ةرعبك بك .:را هنالالو ات دامشب ءاضقل' لصت اعاج ارزميررزلاد_هاشنألعاأ]ا

 ل هر الابل

 ىويقعقأا همضتقي ىذا! لاةؤهتءئاحفف ىلم رااد.:ثدعو ريدسقلا عثىادك اس«

 1 ا 2 ا ل كا
 »ب ع

4 



 كالدب تددمل لم هتادو هتعان_ىىلاو د- ةثامىلا همسنولو هفرعدال دق هنالىذا ةلاهفرعنا

 وأام_هدس وام_مأ مما وام-يمماىف نانثاق مما اق هناق كارت_ثالا لوزبو صاصتخالا

 كلذ ىاكي الدوا ركصذع مف رعب ول هنأ ند ناكضاه نع ر ذاق 2 مقا واهرتع اذص

 ىفاوفاتخا مهئاريغما مث [ةثالثرك 3في رعتلا طرشن ا نملوصفلا ف لقئامد_:ههجوالا
 هذفنو أهةءانصوأ هدو هس ًاسءاودععا ةثالئلاندارخاو الوأدحاوامهلهممالا عمبقالا

 ظ باك لئاوأىف كاد ىلءمااك لا ل_صاحا :هدق وهن زاَريا ىفاملاقال_خدلا 5 ىك هنأف

 . [(اهدك هلوق) هعجارففو رحلاريكدتال في رعتل ريتعملاف حاشا لوقت دذعتاداهشلا
ل نعام ىهقانىا )م الءالادوهةملاو هلوق) اه دو لوةد نأ سسنال ١

 / داهشالا ى ام نا

 نعرسأاىفو صم امك دا م ريغ فر.ءد نان مالعالا نال كارت_ثالا عفر ىلوالاو ءاضَقلا سامك

 1 رك دنع ىكب ةةن- ىلأ مامالاةره- دك ار وه-ٌُثءدرلا سءالاناقورعم اكن اودي راربلا

 0 برءلايلفا ده لمقم د ةداكمامالاك اروهثمناك اذاالا ل.ةد لة مست الو وك ولود+اوبالا

 > ةلزئعةعان_هاارك ذمهمااف و حال_ءالا حاضيىفلاق دْذلارك د طرغ_ثرالن معبأ ىفاما

 هلوقر هتداهش ىنعةداهشلا نءىا (اهنءءامنغدلوق) رحم مهجاسفااوعمضممالدخما
 نكحدوار ههنم صال كوب ناك ولذا ل 0 سدأ داهشالا نا ىلا هي راشأ ( همم ىا حد

 || سياد_هاش ل. عمسول تح همأ نودي دحأ ل ةةريمعي اله شدحا مال ةداهمشلابه سعأ طرغشب
 ىلءادهدنأ رفاك هلوق) خفاف هنرمض <: هريسع ل اغا هنالدن داوم ىلع دمي نأ عماسال
 لاق مك 11١ قاك فاكزاحرداك ةداه" ىلء نا مدوشول هنالاذ يدق (حلا نيا س«ةداهش
 هالءمل وللا ىلع رفاكل اهيالوتو نم هس.ذاالو.ةاا مد بعدجو لها ةماالمثرمش اا ىف

 اذإومل_سملا ىلع رفاك-ا ١ ةداهم ل ةنالو نا هاهو اهيا أ ىلعنادهاش أمم الو ناداه

 ىلع امتداه_تنالل- 5- ىةاقلا ثاكناىأ رذاك ىلع رذاك-ءاذقاا ىلعاممت . اه#ش ل5 1

 ءاعععمي وءاضَقلا ىلعةداهشلا شون أزو- ىم دوملا ف 06 ًاءاضق ىلءوهلوق) ىفاقل ١

 : وهوءاضقل | سل < مغىف هاهم مف فول وأ هعنمو سقالاوهوه-!<ري_غىف ىذاقلا نم

 فاضقىلءدهشءناسعن الو ىلءوأاذكي ك_ءاءتيضقرخ اللوةد عمسول لاق من طودحال ١

 1 روهظنءهلوق) ةداللا نم عم رالا لاسم هددها راع ََ ( هردد]وق) ل.معالب

 [|سصوماةلاىفو حام_صملا فم بذك-ااةغللا ىف وهروزلا ( روزب ده -ث هناهلوق) نييداىا

 / ءانغا ا ساو سدئرلاو ىراصفلاو دوهياادامعأو ىلاسعت هللا كريشا او بذكلا مذلا روزلا

 1 ىأرلاو ”هل+دةف بصب رومو سرفأ او برعلا ةغانيبف افوهدهوةوةلاوهللاثو دنمد.هنامر

 9 روق الروزلا نودهثدالنبذلا ردىل ع4 اوقري_سغ'ىف ىذاسقا ١ رآ دو ملا لطاا اولةءااو

 ري ها هيفةكرشلطاملا ةدها منافق بذكلا ريضا #نورمضة<الوأ هل طال ةداهتلا

 ٠ مك احلا ىفاك نع زر ءا وساهيف*اسلاو لاح رلا وادع "لطاسا ةداه-ثااءاهةفلا دعو

 || مصحلا ىلعرارتالاالا ل_هيالدلوت لمع نا نكسة وةعملا ىف («-هن ىلعرقأ نانهأوق)
 ش لءة.فورا رقانالا هب مكتكال هن"الهرا زقاق و رعهلا ف لاق ةئيماانلهيالدل وقهر رةبىفاضالا

 :داوتوعده شو تأمال الا شدا رو رب رعْملا ونامذلا نم هد ومه.اءبدع وهرارقا
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 ك0 ا أ

 مالسالا نشرك دو ىكدال هنا يح مسا أ رك د مغالدسأ مس اوىلوملا ستارك دولوْْن رعثلا

 ىلوملاو درعا سءارك ناو. اوىلو ماو دمعلا هلال 10 رعد !لوص+ تف هنو فكنا

 مال_.الا يشرك ذام ىلء ب 47 د وىءحرممأا هرك دام ىلع ىكدال صانقلا اهل سقىلا بسأ نا

 ىلا درعلا بست وهالومو كءلا مءارك ناو ىنكيال صاخللا هل هس ةرك ذيل نا وهنالثد ود وأ

 مك اهلا طرشو ءابش[ةئالثدو هتالردضا !قنآديو ْى ؛هنامالسالا يشر صذاوالوم

 1 دءفااوأد اىلا ةيسستلاو بالا ىلا ةم_سنااو سال ٠اس أ الث ركالرمصملا ىف

 ارو ةدرخلا ميال اةورعم ناكص ناو .هئسدبال دولا ىلا فلا نا ميمصلاو ةعانصلا

 ةقال_لئارادك رادلاى و ل كا وبالا رك دىلا ة>احالو قع هند ىآمامالا ةرهشك

 لقي ةروست اليك ولو )| _-رلاك ىهامههدذعو هذ_:ءدودحلارك دنمدبالةروهشمناو

 ىلءا ىف ناك روتشاناالا زك لنالفىلانالذ نبا رم بك ولو مامالاك اروهدهناك اذاالا

 لاق مث هد د زازبلا قاذكا سكسءااال لك ىلا سس«: 11نالز ان نالؤىل أ ىلابنك ولو

 نوكي ىن - ةباكلا عطوم ل اهتءاحر 1 ددارأتاوشي رهذااىف اهيحو رظت طرتسشوو

 ادبىخاقااد_هعال تبتاكا !اهالدتأ هن هناا تتاكل ىلع وأ ةملللا كي ىذلاوهىذاقلا

 لهوىلوالاناك-ذد_-!ولحر رظنان رك دامةونطحر رظنهفن وكيف اهبأ ارظأ تان م

 ىلع ةعاو ةدامم نم ديال مامالا لاق المأ ن الذ تاب ةنالفامنا ىف نيا دع ىلع نازل اةداش طرخش ||

 ىءايارطاا لاق ها رسأ هنالىوتفلا هملعو ىكتنيلدعةداه_دالاقو نالف ثأب ةنالفاجنا

 اهافودمثي نأدهاشللل- نالؤتني ةنالفا ماد يتنالاهو نال راهذرعولو ماك خ١ نيعمف |

 طظفاي ناك ولو تعم ىلا عت هتتايزيع هتالريسلا ظفاف سدلامدمك اَدلائمةداهشلا ظاىفنالا| '
 ولامهدءو بدك ! للم 5 ولع ونكعال ةءابسرم_خ ١ اوان ىفأدنعز ردا غاربللا 3

 نءانهامنيب و هشامر 0 ها ةداهحملا هلل < ن الذ ننال تاب. "3 : الفاهنا نالدعورمسخأ '

 قفاونام ىرغ_صااىواتذلا نع ىأروأ عمءاع دهشي نأ هلوهاوقح رشف مدقوةفلاخلا ||
 لمان“ ةهلعاا نممرك ذا ريتءملاوه ماك نب _ءميفامن ًارهظيىذلا و لماتفانهءركذامأ|

 رك دي مسد ناك ناأوىفم» :رعماأ مهيادهأاى 7 دلع نءىك-:الذيسسنا!ناهلوقالار هاطظوهو 0

 مامةمموقد نوفل 7 دقتألا ورلا مها ىلع فسو ىنالافال_خد و ةقمس أن عدلا 1

 ىعميْذحْد ديرما اقي.شئاذكو ها ىلدالا ديلا زم ل: ىف الا دا مسا هنالدحلا 1

 هنا ا و قدي لدق هن امس. و همسلا ذوهمقأ رك ذولي ماها رخو ان[ هاعاما مدت مغ 1

 همءابفيرعتلا لصحناوثاش ىذأق ىواتةىفو دأب .ديلعارك دنودي ضاع ىضقاذافىئكيالاا
 ةئدملا و ىكي الد طسارك ديالا له لن اكن اودؤلار 1 ذىلا جاتاله.ةاوهأ ساو 7

 ناك اذاف تمادناو اهيااةفاضالاةف رغما عقتال و رعملل بيست ساةروكااوهب رقااو 3

 رك ذي ديالا ل_صال ناك نا وبةالاىلا جامع الهدد .و هس أمم و هع-اف هرهد لدرلا 3

 عقبالاذ ذهفرعن د ني دج[ ىفاى بالا و مسالا كال 3 ىف هرم هرهع خرم |ىفدكرا ثي ناك تاء بقالا ّ
 ةفرعملا ل _-صاح وها ءاريسةعملا نأ ل_صاسلاف هر غدكراشد » رمصأا اذ ىف نال هيد رعملا 1

 ىلاب:؛نافي رعتلا نمدودةملا سدا هلا ىذكالو تما ىفلاق ها كارما عامتواا ا

 خا نا ميصعأاو هلوق

 هنم هأ ام رق هدوىاس

 : 1 ى ن 5 قف ذل 0 00002 5" 2 26 تس 5051 ف 5 رق 77 359 5 نو 5-1

 كوبا د وسم اجرت وبار ا جوني ىج جس نيكح هل وتس د او ظن سو مفروم داتا وندا م وس و لا ظلم ووك



 ع1

 ناك لاو مسالا قدكراشيمري_غناهملع ىدملا عد ءااذا هنا عد (ثاسبلا كارَم_ثالا عدم

 (ناذيضاق هطساك هلوق) اىهحن وك, كدت شلناوبسنا| ومالا ىف هل كراشع |

 ىدملالاةن لكلا هحو ىلع همست وهملع دما مسا ب ة واباك بنك اذاىذاةلااهيفلاق |!

 متأىدهاللوقي هف 49 رعزالهلا بوتكم لا ىذاةلاوىفال دا نالف نب نالمان تاه سلع

 ىف ذوى طااذ_هىفو نالؤنب نالؤ ريتالفانأ هلل ءىدملا لاقناف نالفنب نالف هنأ +: دمأا ْ

 ْن وصخعالمرق رد ممنالمةىبىلا ةماع 25ه ىشو ةماعلا ةءمسفلاب لصدتال فد رعملانال (اهذفْنىلا

 : حرمشا!ىفو ةصايللا 'هلسةلاذغملاةيادهل ا ىفرسسفو ةصاحا مالدؤفل اىلا ةمسلاب ل صدعو ٌ 9 د2

 ٠ نطمااقوث ودو 'هل_دقلا نودف.فذتلأان وكسااب ان و م ١١١ دهقلا حامس هأأق و ىلع ال ادا (اهذهب

 عجب اود قدمت :ٌومءاضعالا نمذشفلااو و ردنلا ىدعدنألو دموهو 'هلمصفلا ق رو ةو نط ١١ ودلق و

 و م"هلمصقلا مث 'هلسقلا مم بءشاااهلوأ لداءةلارخ [ذغفلا حاصعلا فو هأ ذاقتاام-يف

 له دامقلا عمجنيشلا مفي بعشلاف علا دعب "هلمصقلا ريغ ىف لاف ودها مثنطبلا مةرامعلا

 ل | رعملا
 عل عك عن"

 مْ دهلوق) لحرلا كل ةعمىدملا أط اودي نا ىوكسسإ باكا!ىفام له هتيتكو هما

 : ىخاقاال- ءولاك ةموصالاه_:ععفدنتتيثأنافكلل ذتنثأ ىداقا!لوق.نان ناساا هملع ا

 | نوفلا وذالالا عمن طمأ اون وطعم 1 عم نيسعلا ع ةرامهلاو رياوعلا عمجت لئاملا و

 0 ددو نطد وةراعو ”لسقو بعد تا يطتس ىلءبرعلا نا ىرمت خولات ذ دو لا اسقلا عم ١

 ْ ةناكوامتمسعشتت 0 : املا نالا وعش ت0-و يتدحو جدو 327 راذكو يعرضك "هلمصقو

 | ءامدك الاز ودع الاد هىلع و "هل.صق صامعأ اود مشاه ونطد ىهتؤ ه ةرامع شقرقو ”هلدسق

 نأ ممهنمو هن كن وّوتىتلا هتامصفو ىلاسعتهقلا لاك اذإو امنودامنال هل. صقلا ىلا است : لامذخقلا
3 

 5 فير عيلان اىل_صاخلا و حاك_:!!نمةءافك- ١١ لسن فهما ةوةره علا "هلدصفأا , ىلع رك د د

 . || دنع ىنكنتال يالا ىلا ةيسلاو بسقلاو مسالارك 3نمدبال يئاسغل | ىفو رمضاسطم ىلا ةرامثالاب
 . | ىلءالا بالا ذذقا ا ىلا هيسذودللا ىلا بسن, نافىناثال اف الخ دة ارك دن مديالو دعو مامالا
دع ىنكيالدحلاو ”هلقاا ىلا الةف :رطاىلاثاو كيال ىزابشو ىحب 41

 ١ ناامهدّدعو مامالا 

 1 نالئملا بك ولو مالءالادرصةملاو ىفكم اهحورولا مسن ناو يت ةعات_دلاناقورعم ْ

 1 ماع ذهتالاهاغتا ل 230100 ب والاد قيس النوع ىالفااتالفنبا :

1 2 5 

 0 ىضاقااهللوت وقد دمسسالا ا دمم ىريغل_رددأب اان رأةراطاءذ_هققوأ دفا اذه ا

 بسلا و مسالا ىفهل َّق رادع ىذاقلا لءولات هم وصلا هنععفدن: كلذ تيثان اف الذ تدنا ٠ْ

 : نالذنب نال اهم اعنا رقاةيزازباا نع ردااقو اصانم ها ايهكخنوكي كلدتش لدار ا

 لاهقو هاعدا اومسسالا اذهب لج رءاخلاذك ىف الفلا
 ءاضققدص َكلْذب ى عدم 2 الدر هيت زك
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 3 5 عدماذهو دما ناديك مالك نال ةءدقو ها لاماب هيلع ىذقئالو

 || تامثاف قال هنالداوق ل_ةيالتامدةبسنااو سءالاف كراشااناىعدملا نهربناو |

 3 دعب ل> رلاكال 3 وعلب ناكحسس ناف هماع جدلا هلاهامل_هدناكن ا 0 ٍ

 ات تومتاوىك :ردبال ناك ولادكو لق كل د ل.ةناكنا رىذاقا باك لمد ءال ب اكسل عر ران

 . [ااهاش ىت- هلوق) ىذاقلا باكو ةداهشلا ف ىأ(ام.يذالاق ولو هإوق) ركاا فاك ل را كلذ



 + ظج عا

 راك: | دارفا نم هسدا هنالهل < ىف سدل مه ده-ثنملو اذه حراشاا ل وقنااضد ارهظو ىاد للا

 مدع ل ءمكأ!مدعنممزغ »الن كساو(ل وقأ)لءاتف مهدهثن ملوةداهشاماهانعمالةداهشلا

 لوت :ىلع ملخلا دمع ىلوما بدكو لدأت حراش ثلامالك هضمية هيلعو لوصالا عمت داهم دوجو ْ

 امهادس!ناالاا:هدوسق هلّد سلاىدو نمالكناىف ءاف> الط اهطاغاشنم ل ءاورردلا

 ىف ةءةداهشلا صال راكناناه نوذتل 2 دوهةمىرخالان ورد: تاذانةد ودهة.وأ

 راك :اتاوركْ لوأرهاظلا وهاك اضيأداه_ثالا للمال ركن أءاوس ع رفا اداه تالطب

 رهاظا اوه اك هسةئلداه_-ثلا ل صالارقأءا ع رفااةداهش نالط؛ ىْدَم مد داهشالا لصالا
 رب وصت ردات, ةداه_ثاال_صالادووُشرك .:أنا ىهوءاهةذ!اةرامعو سو لكل رقي وأ

 رهاظلاذ ا ىلد نا اريوصت 7 «ةمرد1 1: ضرامتلا تبني مق مدتل تالوواوأ وم مواءاعتو قاكل

 ددحول فمك. :هثداطاءذ_هقلومدالادحول ةداه_كثلاناللاةءنالرالا ىلع مل العملاق

 مامالا ىلع طاغلا نع الضد فعمل هنأ رهظت ع رفلاةداهم لقت فرك وددحو ول مدد ول.ومأا

 عد رهقفاا ع اشمن م وهذا هلداماةملا اذهل ةههءلع ى 2 ثأ نملاع هنأ ناهس ىجاي لا

 راك. :الاناكولاواو.ةمدعو ع رفلا ةداهش نالطن ىلا عت للا دذع معلا ادههءلع ده هيودبلا

 امأو لصالاراك_١ عرف هلا ىلع تندد ؛ هاه داهشب ىذاقلا م كصو ع رغلا"ادأل .ةلدالا نم

 نانريبشت نأ و لاقو همنا ىذالاكءراكن ىلاتةةليالفاممك.لاولو.ءاوءادالا دعنا ٠
 د-وءفايذاكك لدفع رغااتدهثالوة»نا للة رصالانال هل هراك-:ا زلم دالاهاهراكا || 3

 اذلامهلوق) ق..امنهءااردأ دقو نالط ءاار وص لج نموهو ةداهتااراكد :! عمدا شال ١

 ل.هكااوهو طرشلامدهلل.ق:)عورفاادهثفاوناغو أ اوءاممىأ (مهدم تلو أ:داهش
 عم تو 2 الو همدعدن لودالاربتو هءوقوب اهرب ضراع3 ل مما ىف عقو هلال حفلا فو

 عورفلاءاجمتا اوبامتوأ انام كلذلوصالا لافادا ءدىفاولا ح رمث ىف راقى هتنا ضراعتلا

 مناوع ورغلا ةداه_ثىلا تفتاي الف مهرو ضد عمام أ هن دارلسا هدهسم متداه - س ىلع نو د يشد

 لامولدهاشا!نا همؤو ةداهشلا راكنا ىءمىؤوه(اذطاغو مهان دهم ا دأهلوق رقءءاوركإ

 تايقولوق) ل“ 5 لثفا ذه لع ملا كالفةمدقأملا طو مشا ل .3:فداو ضع تدهوأ

 هب ريع لا رخغ ن نمزالفووه (ةيالفىلءدلوق) قدالاك اينتوكس الدجال ةصالخ

 تاه هلل.ةدلوق) الئمةي ريما ىأ(ةمنالفلاهلوق) هانمدق م متاجما!نعاممم ومد [ىنب نع
 ةداه د سعام للءبقن ءاذهو هنمعي هءلعدوهشلا عرشلا فرعيذا طر ثدالفىأ (نيدهاش

 ىدي عدا اوّتةة2دةبسنلاةفرعملا ىلعةداهمأ انال(ةرقمول ودلوق) مهريغاهمب ةرمصاف

 م ورحب رب وزخلالاّ>ال ةمسنا كلء باه رعت ن ءدي الفاهري_غاوا علف رمكاحلا ىلء قالا ش

 ىلع لاس 1 نماذكب ىدنعا دهان الفوان الفنا بك ناف (ملا وحكم ابا ءااهلثمو هلوق) |[!
 ةأ ارأاتر ئاوهماابودك 1 ىضاقلا دنع أ سا ىدملارمذ-او ةم'الفلا ن الف تب هنالف ل

2 

 دير

 كال هب وستاااماناده اني رخآنيدهاشن هدب الف ةم-سنل هذ مم و..املا يىفنوك-:نا '

 نأالا (ةداهشلا ىلعةداهش ثااك هنال أ ق لوق) ىنام ى.ءلاىفادك ىلوالا هلع ا فاك ةمسلا 1
 ري لع ) رولا لامقحالرإق) ندر هسالور وذوو هّمناندلاك- !ىذاقلا َ

 مكدهشت موأ :داهشا الام
 وأرا ةطاغومهانده_ 0 وأ

 تانقاوت تحج _زاول:

 م )م

 تداق تن نال ىلع ندب

 ااا

 رم انهمدإلاءاحوا اهمرع

 هل لبق ىهامن ار رز هدم

 ىف اما نع
 هلذمو) : ةوةمولو ( ةنالف

 5 (ىعكملاب اكل
 ّىدء 'هلاىلا ىاتلا 0

 قلعةداه_تاا كم هنإل

 هدا 6 ءاح ءاف:داه_ 0

 تاتا

 اكءافرعيإل لج
 لايق الاد 0 7 7

 6 © روزملا|

 -فةأا



 كل

 بوتكلا ىذةينال .قه-هلابوتكلالب رضح تانك ىدمالبتك اذارصاافرك ذو
 ىذق ضاق نعل ةسةمتملاىفو ىسهلا لصالاا دهاشريضحولا# هاب ىضقدال هبا هما
 فات اذ هلاةذ عورذلالط.د لهلوصالا ءاج م ع ورفا ادا مث ءٌضرالا كال: ل جرل
 لطببال ع ورغااةداهشب لاك نمو لطء لو مالا :دامش: عمي ءاضقاا نا لاق نخ اًباصصأ نيب
 هلوق) ه١ همدعرهاظاافمهدو < لطب فرك ءاضقلاناق ب .عفال:>الاادهو ءا

 ىذلا(ةمال> رهطالا ىلع هلوق)ةم الدنا ىفامءاضدلا لق“ دالادعب وأ و( ةداهشأ انعم

 روذح لطدءماق ةداهشا!نءعورتلا اومولوصالارمض-اذاافنةصال 11 ىفهرهظ سا
 الف خم اورصأ !نمموفياك ةداه_ثااءادأ ن ءىسونااال عرشال عمملارذ_ءلالاوزو ل_مالا
 ىدمس لاق لمان همشامتاءدقو (هفلاذعامانةم*ىحكس دهلوق ) لمان قابام عمد ا

 رصلا قاسم (اهتماهأن ءلصأح ورع ههلوق) روط الاف الخوه وىلا.ءثهللاد_حردلاولا

 ها عورفلاةداهشز حت ملانبوأ ادتراوأ.عوأ !ةسفو أن المالا سرخا ذاو نيد هملا هن زخخنع
 ْ ىرجي ن أر هاظاا (ىعد هلوق ١ دادترال اونو“ ل ١ ناكها |تاحدأ (قسفك هلوق)

 قريمعما| عقواذكه (ةداه وس تلاهساراكمئاووإوق وق ) ط انه ىعالاةداه_ُثَىف فال - كلا

 َر ”ادواهسو رمثو ا رردلاىفلاك تاريسعملا ندءريثك

 د_> أىلءىنذعالو ىفاكلاىفاساة  ةفاو.ةداهثا!لدالا دورك: أ نا واذكهتا اريتتعملا

 تشن ملم ممل نال مها وقهطاغأشنم لها و هب هياهرب فت مدي فه. كد 'يثالداهشالا رافم

 لدأركم أ اذ اًضيأ تشيالل._هدكأانا هملعو ىةوداوءالاوهلممهلا ىنهمناف صراعا
 نءةملالءثرمناا ىفو مب رمصتلا نم غلب ا ىه ودباك هنالداهشال اراكذا نم اب أ اذهلب ةداهشلا
 نادا راليداهمالا ةداهدل ا ظنا ري-سذ:ىجاد زل دريل لوقأ هدازىوح موحرملا ل ضال

 ءدهىلءةداه_ةىللاع ولامل طرب يداها لمالاراكا ىلعع رفلا داهم نالطب رادم
 ىف وداهتالاراكن: اقر ود ندفز وصيف هل ملا روز نكااقر وك ذملا ودهم أل نكلا هثداحلا

 اجدارملا سهل هناواضي أ ةرودا هذ هىفداهثالاتاوذ فك ثالذااسأر ةداوشااراكسا رود
 ادا عمادب أتي الل ممدأ اناهءا«فدم وةداهتا اراك.ةاةر وهنت الطماا رمد >- نك ا ف

 كلذ نع ةأشاح ودة مح 3 رفااةداهةنالطب مدعمهو ول هءاعامف احن وكام و ةداهتلا ا|لصا

 داهمالاراكناوا مر ارقالاةر ود وااو ةداهااراك_ثادر ا «ءدقذاو

 راكناةروصو لضافلاهلاقام ها داىمريغةداهتااراك.:!ىف , خاب بي ؟رئاانوكنا تةةت

 اولا نان عو رغا اةد اه لقت مل ةداهش ثا لصالا دوهش ركن اوةره دولا ىفهلافامةداهشا

 هد_هو م داه-ش ىلع نو دهب عو رفلاءاجمتاو وناموأ وباعوةثداسل هد هىف ةداهشأ ا سدا

 تشمل ليمدتاا نالل.ة:لعورفلاةداه.ثناف ان :داهش ىلعع ورغاا دون لاولاهوأ هثداحلا

 راك: انالداهشالابم معمل ىل والا ناد امل ض اغلا ةوامع نءللدفت )ل وقأ) هاذ رشوانو

 داهد ال اراك: فال دوت ل نكلا هب داس اهده ىلعةداهشىل لاه ذاام لمشن الة داهشلا

 ناعوداه_ثالاراك_:اقهراك' امزلم_ساهراك'انالةداهشااراكد الون واده لم هناق

 ىلءرردلا ضصارت_ءا مدنا هب و داه_مالارصلا بحاصو ىأب زلاريعاد ها وىءدو خب مد



 ناز

 الفل وسالاةداهش تدثن م وةداهسش لع امن | رامدعانأها وءقنال 2 و رفلاةداهش ل: ال

 مهاد امل ةئالا سداعو رفلا ىلع بح اولا ىاذوخاملانا ف سويف الو ع ورقااةداهش مل.

 فرع نا ىذاقاا ىلعم_هولج ماو: اداف معمول ىك دق هنافمهلي دعت نودلوصالا

 ةفاسمال برق أمها او سفالو دءاوناك اذا ةيك زكال لهأ م هوثو مذاحع ورغل ناري غمهااح

 ْن مم-4يأأاحاف رهنىلا حامدساالا وةفاسملا ترمه قد قف لع مسه دنع ناك, هريعلاو ورسنزدأا

 ةبادهلا بحاصو فام ىذاقاا بدأ بي ذمتىف ىصصاضا| ىفال_انارك ذاذكهم هريغ

 لان :الئشا كريخغالل وصالاة لا دع نعمه اسنيمح عو رفلالاها اذااهفةع الا سهو

 هذ_هىفمههوتاولاةولاكح رللا فرهاظاذ_هنال ةياو رلارهاظ ع ورفاا ىأ ام متداهش

 تد دل موااحىفامقو هنوك ل2 هنالطرسنوكيال هنا ن ءىو رولاه ع ةداهكلا

 هاهولو 0 ول ةتامنأد#ن ع هب .اورل هذه لة مفسول لأن عو هأ ككل اباح رج

 ىناوادارك دو ىدغ-ءا اىلعو“ هر ذا با وحطاادكذ اهءدءالوام  ماادع فرعتال

 ماشهرك دو هنعلئس فاروق دالانال مدع وهو لوصالا نع لأ ولةتاهنا

 ىرديالو نبوي يشع وح ةعط قم هة.مغ ناعم ني دهاشهنداهش ىلءدهشا لدءىف د6# نع

 لصالاناكنا هلاحن ءهلأسإ نم مك اها لو ةداجشأ نالت ىلعا د هال مأ هملا دع ىلعوهأ
 ام ثددخدر وهشألا و رثءثالهنع ام-متداوشد ىذتئكر وذل !ثامةس وة. فاك اروهّم

 ريخالالاه و لأن نءادهش ةمولعماوهتلادءنيعر ة:ناولو اهيىذةءالدوهثدروغتاكناو

 اذاَدمَداا ىف و هحرسىلاّت هدد الامد كلذ لاه نا وام تداهش لقتال اههرع ريعدأك ز وهمق

 ةلأ لا همف ىف نان عي هلم هال عضو ءسدا تاك ناف هفرعي نمرمصملا ىف سدأ ولدعةادهم
 هإ ةءئالعهاري_تااعىتك االاولبق ءالدعنافارمسهةعامهلأ د نمثعبدو أ هنعامهلأس

 هلوق) الالاو هل-.ةترهطاذافهتاادعنعلاسفىأ (هسفن رض. اذاا؟ هلاح ىف هلوق)
 هق رعأالوأ ل د_عبسدال مال اناعرفلا لاقول هناىلاءامعاهمق ودن رامع(ىامس ولا ىفام ىلع

 ىن اول ا لافام ىلع مسا اوهو ل_.ةث هنا فسول ىلأ نعو ف اصخلا لاق اك هنداه-تىل-ءةنمل

 رت ذل وهقالخة ءئاعرات ادا قر 5 د( رن ان ءهلوق) ىدم لةءلاللماةذ ها طرضا ىفاك

 هيفاصلتادا+ثتسار هاا رامهتداه-ثلمقت ا همت :الاو قولاممما عما هد ك رافال همف

 ه.فريح الالاف ولأ. نءادهامهتلادعمولعمناعرذ رثةنزا زريأ | ىف وهمق فال ال هنا ضاع

 قلل اردلا فلاق (ه.نةةه]وق ( هبلاتقلالا فه دحام رحنا ول.ةءالاوه رغمأك رو

 اذهو هبقبالىذامقا ناقتنا شاف همها" !ىضاّقال عرفلا لاه اذا هريغو ركاا فور رصأف

 ةداهشلا هد_هىف هي هقول دو فانال لءالا نعةلا د#_علا ع رفلا ىف ::نالفاؤملا هرك دامىفانال

 لةلمالا روض-رصلاىفاهنمدع (رومان ع رمثلا ةداهش لطبتوهإوق)دوه-.اوبأدافأ
 لوصالارمض>مت لل اوصال اةداه-تىلع ِ ودهتاع و رق اول ودنا !ىنا.ءالدت_تمءاضتلا 1 5

 ىخذقيال هلوةرهاظو رصااىفلات نكحسا ها عورفاا ةدامشب ىذةءال ءاضقلا ل-هقأأ '
 قعر(ل وفأ) ها مهداه ىذق كلذ دعباوب ونام ولل وصالا نأداه_الا لطد لوة.ناثود

 انهحراشلا هك رتاذاوداه الا تالط صن مرو ذا دعرصأ !بحاصل مش ناك افازه

 همامو ُط
 كوارع !
 !(عرفلاةداهي

 مر

 - توم ودجر هج ل
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 للدالا ةراممءلقان عرفلا نالو هب انه ةيك زتاالهأن مهنال حمعا اوهو ةباورل ر*اظطو ا

 هو ةرعاذا هلد ل7 هيئات ارسل ةياممل ا متسج ى وس لقنلاب و ىذاذلا نم ا ىلا ٍآ

 انالتخا همانأ ةسااداو هراشأ ؟رردلا دمياط ادي ءالملا لاق حورمثلا فاك ىضاقلا :

 اذكهو ىرغدلا ىناهدص وهءاورلا رهاط هدصأ |هلو ةعفنملا ةهمادصعلا مدع د6 نع هناا :

 ةداممشال هنال لمعت الدهن لاو وفسو يب د:ءاذد(لك !١ليدعت مزلالاو دلوق) : هب دوصنملا ىف ٍ

 لل-ةنلا موباع دوخأل | نام سو ىنالو لءةتالفةدامشاا اولد ملاهوةرعيملاذاف هلا مماارالا 1

 - مهسف'اناودو_ثاذا ةلاد_علا ىذاقلا فرعتفميلءوذدتهنال ليد_ءتلانودأ]

 01 انهدا رااوهواوةكس نا ىلوالا ر رود قدا صال ارهلوقو رعأاىفو 2 ياها 1

 م دو نيدهشل|نمب فالف ا ىلع ةرئاللا ىف ل هف كريضخال اولو قي نا ة.ئاثا ةبادهااف م

 ىقبلدالانال مدصدااوهو لقانا ىفاولطا ر 5 د دو د ءاورلا رهاطظ لوءقلامدعنا فاصآخا :

 لودالل ح رح هتاروهثااهحوو كاان رات ثالث فةودلاو را لمذا اروءسم :

 هتداهش ىلعاممتداهث ىذاقلا لة لةداوعشلا ىفهمهتنانا الافولاه-مادفاصاتا دهشتساو |

 ىكوالادارلاناك ثء-وا هلم ه١ ةنالتاىناهرت ددقوةئلاشلاةروصااوههيدهثةسااموأأ
 (عدالا فهيحاصنيدهاشلاد_أهلوق) نئااىفامعم راركست حلا مزلالاو حراشا|لوةذ
 دنءةلاد_ءاااقو رهمنيدهاشا ادد وهو لد_هللاناك اذاىأةءادهلا فدراتخااذك

 لوصالا فرعنا ىذاةلاناةءمنا1لاىنك لصاحلاو ةياهئاا ف نماوق همك ىلّةأو ىخاقلا |
 اذاو هف رعي ل نع لأ س رخ الا نودامهد_-افرعنا ومهتداهشب ىذقتلاد_هلانع ورفلاوأ

 كلذ دعبامه دحأ ةداه-ث لب ةئاللصالا نسا هنداه-ثتدرفلصأ ةداه ىلعع رفاا دهم ||
 هبداهش ف مهتالولةءمجت وأو هلم ليدعتب ىا( هلثعمهت اللدعلا نالهلوق) رك و خم ها

 ط ها ةداه-ثدل نك: مثاو ا ا ١

 ةلادعلل ىفاسضملا ماهتالا اذهب ىا لثءمهتيال لوقف لاقي نا همفىل والا نك-!(لوقأر ىباشاان

 د وعدت نك. 1 ردااذ لاءادك لدعاا ل ا هدانادعنال 0

 لد_هننادهامده_عاذااذكو لاه ثء-ةباد_هلا ىفرابعلا لص وروك ذمريغىلءريهلا
 ثم نم ةعممم4 فنا مالا ةناغ ةمك زتلا لهما نمىأ انلناازو رخال امهدحأ

 فلو.ةءهوتناو فيك هسفتةدامتقموتالاك لة ءموهتباللدسعلا نك.اوديداهثءاضقلا ||

 ةه-شاان مترك ذاملل-:؟ىأةيانلاىفلاق ها ةمهتالفهماصتداه-ثتدرناوهسف: |

 ىذاقلا ذمة: ثمح ن مهلة هش: مهلي دعت ىف نأ بد. سا مهتم هنا دربأم ةداعئا سهال ا ةياعهلوقو

 مهكمن همهوبأك نقلا اع سدلريهكلا نارهظ هيو هأ ةداهشلا بايد فالالاوهمأن يام

 لددعت نعع ورا ىأاوتكسن او ريد-ةلا خف ىفلاه (ملا هتعع رثلا تكسناوهلوق)

 ناف لوصالا لاف ىذاةلارظأو عو ر-ةلاةداه-2تراح ىخاقأاو هاأسزي-لودالا

 مهملادعف رعن الاولاه وأا وعكس اذاد#© لاهو فس وف ادن ءاذه و الالاوىخت مهريغموأادع

5 © 

 لد

 ||| تياناهلثمدافةمشاانهتركسسذام ل« مهئاللدءاااماق هيدهدياميدو م ىلءهلوق
 الاذك اهئامكلذه-_تةاادع 8 رشا اري_ههيل هناايك_ذأ مسءاضصقلا نوضم: من :اق هسه: ةداهدىف
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 رك ذننكحل ها ةهاركلانم شطاةءاسالااولانو م ها طاح الادك رتبه داهش

 قيقدلاو ىو :زباا ح رشربرةَدلا فدل_ة.تءأرواموداملا راثملا ىلءه- رشف حراش ا

 ة:هاركلا ود لاه نمدا هو ءلو ةهاز 1 1!ثودةءا ءالا نأ اه _هريغو يكس حالا ح رمث رم

 عرفا لوقيو هلوق) لمان ة.جيزنتلا اهيدارا شألا لاق نمو ةعرضا اهيدار
 لشقان الفةوقو ردلا اك هممديالهناق هذحو هسا مساوهمسا رك ذنوىا (حلانالذنا دوما

 امهتداه-ثىلعانا دهشاامهف رهأنيلج رنزادمُهنالاق وأىو- لصالا دهاش داس نمديالؤالا و

 ةفرزاحمالم امال ل .ةتلامهءام١اف رهنال وا اممعستالالاه و ادكهب.نادوثز اء

 ىمانالا نء ةياكمالو فاأن ودب هدالفو تالؤد وعسلا نأ ىف و ؛ ىرغمااق اي ةفرعم نعال

 ا ٠هلوق) ها ةنال_اا تءاحون الهلا تءكرل وع ماسبب !نعةياك اهب و

 وبأرك دوىدودَةاادملع ىذلا وهراهطاسو ا رومالاريشو ةب ادهلا باص لاق (تارابعلا

 هسومتو ها ىلاول_طلاةمالا سمث اهراتخاو ممثلا ىفو طوساوىفلوأ هنا هحراشرمصتلا
 ىخاقااد_:ءعرفلالوةينالوطالاو (تانغيشس#خ هءفو دلوق) درغأ اورردلا باص

 24 00 و اًذك نالذ ىلءن الغل زاىدنعدهشان الفنا دوشا

 ىكي املقأ ةمنملا ف لاق تاندش ناس همف كالذي هندا :لعديشات الاانأوهتداهش ىلع

 1 ألا ضن وكلدب ند اهتقءاودي نادك ىدنعدهشأ ىشو تام ثال:داهشالا

 سة همشو فداه ىلع د عشاق ىفداه-* - ىلع كدهدأىناو 'دكيده_ثألصالا لوةءاولاه

 كودب واذكي ىف داهش ىلع دهشاىلدال:لوةءثار ةم>ىلألوق رمهدقالا نسدحالاو تانيش

 ناهمةةاارامشْما وهو أباك ةدايز ىلا جاش-اريغن ءادكب نالفةداه-ثىلعدهّشاعرفلا

 راد -اوهو غلف راك (هره-غو ىخرمسلا ىو هملعو ه]وق) رفع جى أه ذاّدسأ وثدالا

 ةءالا تلاف هب و ميكا ريسلا ىف د#تدرك ذادكهورةهجيب أ هذاتسسأو ثدللا ىلأ قا

 رقءجوبأ حب رخاف 4 وطةدايزاوطرت_ثاو هوذااخوةهجف أن مز ءاهقننا كو ةثالثأا

 مالكو لهسأ ناك اذه ىلعد-أدقعاول:ةريتذلا ىف لاه هلاوداةناق ريكس اريل !نمةناورلا

 ثدحت اندم س*+ : ىلع ثلا ىر را ىذاق ةيادهاا ب حاس فا تسا |

7 5 -. 

 دمه دع 5 ا 022--

 تكس تك حج يريب عوامل يوي مم حج د ب اس

 0 3 غي رمل لوب أركذ ذو اهطاسوأر ومالا ريح >ولاع م 3 رمهتأو هنمل اوامأ تارك دو هءاكح! نيمو وك رت 2 يع ويت تءرصح مي دن تح ا

 انالن ناهتداهش ىلع فده_ثأان الثثا ديعأ وهوتانيش ثالثب رخآرصق أى رودقلاح راشأ]ا 3

 ىللاهوهلوقنا ىقافال_> كح مم انوحأو لوا عيرودتا 7 ذامولاف ماذكي هدسنعرقأ 5

 هىمحأ هنا لّتححا هلة ملا ذا هنال هك تزود الف دش غن ىلأدنع طرش فداه ىلءدهشا

 ينادتءوكل_ثااتءثي الف لمعاا هو ىلع ههأ هناوبذكوهوهنداه-مىل_ةمدهثينأ|]|
 هحولاو ها لءمحلا ىلءكلذا لمدن نكمأ امةدعأ !ىلعلو# دهاشلا هأ نالز ودك فس و .

 اصوصخ بااغالم ك؟11نالزيد بم لا فراعل !مويفثاك تاوام وأو لوةاانامزلادوهثىف ||[ 0 ٠

 ةيادهلا ىف راما طراتحا هناءاصاسوراصتشابتتلاىفام ها مهاردال ةبسكماهيذغتملا ||
 ىرود_ةاكن وملا ف ه-ءاعئ رحامو» وءادالا ف تائتش سدسم وزان هىر ودقلاح رمثو

 تك ه0

 (هلصالعرفلا ليدعت كيو هلوق)اهريغو نحرلا بهاوموحالصالاو قتل لاوررغلاوزنكلاو
 1 م م م و وجد د _ و 2 2 22 مس م مس ل -َ جس اد م وصحس ماس للمس حصل عدل مم ماحصل هلأ ْ 7

 لطم 4

 ةءارمالا ومجوؤاوت قءمةف

 هها ركحتها١ نه ُسْللا

 نم 00 ةفها ركملاو

 ةءاسألا

 2 3 ا

 ماللا وفلالان وديثالف

 متاهمأ ١ نءذد 6

 نأدوهماعرفلا لوةيو)
 هنداهش ىلعىف د هشاان الف

 ىلع دوش اىف لاهو اذكب
 اذه (كاذيفداه-ث

 هسوق وتارامعلا طس وأ

 نأرصقالاوتائدش سؤ
 قدا ىلع دهدال وقد

 ع رفلالوةر رادكححب

 اذكب هنداهىلءدها

 ىعحرسلا ى ودقةيلع و

 حدالاوهو لاك نبا هريغو

 نع ىلاة_سهيقلا ىف اك

 لودعت ىنكي و)ىدهازلا

 فرعنا (هلدال عرفلا

 ةلادوااب ع ورقلا
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 حرت إى١

 أوهو ها ةداهشاا نعءاسنلاةداهث ل .ةتالولا ةفىز' رقاد بق هنا ىواحلا فىمدقلا
 داو :داه م ىلءةرشء دهم واند دعةداه كو اوقب قاعمم (لصأ لكنءهلوق) ها طاغ
 نع رحب دحاو داهم متدابشب تباثاانال رخ ادهاشد مشد ىو - ىضةيالنكلاو لوقت
 ىف هءجرصو عد هريسغ ةداهدىلعت رخآو «سف:ةداهش ىلعدحاو دي _ثولهن أد اف أو ةنازدلا

 ناءارمااز وكنا تداهم ىلع ةداجشا|باصن نمديال هنا انمدتال (ةٌسهاولو دوق ) هي فارما
 ىكه»,ىأ ( كادر ادهىرأ راغتالدلوق) نيتأ سما والدر وأ نماجر اهتدا هش ىلع دوست

 ىلءامه د أد ه_ثأول ىت-»نا راغتمنا د_هامدهاش لكل مزيل و لص أ لك نءتادهاش

 هلوق) ىلوأ ناكل ا يعرفرياغتاللاهولو زاجاءرث.هب رخ" الاامهدهشأو نيلجد هنداهش 0 لدا 0
 امهدهثأىذلا مع نالج+راءهن ١ دداو لك ىلعدممشد حز ودلال لاق هناق ) ىناشاافالخ اي 0 رسال

 ىلعدوشاءلوق) اص أ ساسع كرد م (هنباواوهلوق) ةهل رادوه5نوكمف همدأم 0 ىناشالاورب

 ا.ه وهنع بئانلاك ع رفلا نال ل .كص وذأا ولءمعلا نددبال ةنال (اذكبدهث أ ىفاقداهش كهشإ) 3 ”كوةي نإر

 وهو ىُداَقلا سا ىلا هلةةءاىذاةل ادع دوم شداك هل-2< كلهسملا راديال ونيذدش نأن وأد ده 3 1 همنا : 2(عو هال

 لل-صاةدامش:ىضة. نا هلنال ايئان هول هده ملو بثفااك عرشلا اولها: ود _كلاثل انيشلاب

 نباحاو هيام فانللاو لصالا نمو عجلاراج ا ةنيقسا ان ع رفلاناكولورخآ زا نعنمعر ذو

 رمذ</ىذل نءلباههعمدهش ىذل نعل ذء؟اسدان معرف انالاهم»عملام دهد جاد لا

 نال طرمدن سداهنال سنن ىلء ىن دهم اواذكي ىد.:ءرقا هلوقد»: فاؤاارث ذيلورخأا ؤ لاق

 هلى ةد لول هالد وداهلوةبدقو انمدقمدهشا هليلةي ناو ةدا,مدل اهل ل-هريغرارقا ععدن

 ولام' اضل! سا رعغىفهعمءا ذا اهفانهو هنماهععم _ اوهنداهم ىلع د مشد ناهعس ل ده

 دمقو ةياهتلا نع حارم-ل! فاك هنداو2 ىبعد مشي ناهلزا» دمثيادهاثءاضقلا سل ىف عمد

 نألاة-ال لمه اذا هنال :دامشلا هلز < ل كل دي ىلءده -ث لاهل هالقداه - م ىلء هلو

 ]| دام لامول هنال ىلعي دقو بذدكلاءارمان وكف هيدو مما قالا سفن ىلعداه شالا نوكد

 نالةداه اا ىلءةدامشلا دمقو يذكاانهنداهم ل هدوشي نانرماتوكي نا لام الهم

 ىلا نين اق الحا ةءال1اىفرك ذود.!ءىذاقا ا امهدمش لن اوه“ ىذاتا اء ةيةداهشلا

 | ١امَقلا سا رمسغىف ىخاقل نادهاشلا عم«اذ اعقىلا.هت هلل أه _عوحر فد وف و ةق.اح

 هءلعتداب زعمرسلا مالك ها طوء-الاو»و ف ول وبأ هعنمو سدقال اوفو ةة.ة>وباءزوكل

 نا اههارغ امك احب هنا ذكيا ذه ىلعا ذهأ تدك -لوقب مك اذا نماهه«ةيزازبلاا ف لاق

 نانو رخاتملا وىدهلا لءهملعىذلا و طو-الاوهو رمصااىفه_.:هداسدع«نأ هاء هنأ مشو

 مقتل نس-أ نالداعا !لها1االاال لها اوم اظلا مالكو لومة ءل داعلاوماعأا مالك

 ىضخاةاا باك ىنالاة طا نع السن ةهعشب سداان دالي ةا ذقلعنا ءاندالو ؟ الفالاو لة

 لاهولا ترامع (ةنةد]وق ( هل. دنعىأ (عرفلات وكس كي د هلوق) ها ةيورعضل

 ,حا شالو هلوق) لمات ها ىل.ةئال ءاذدمبدهشول وحادهاشرم هدالث ا ىئش لقأ ل
 دعب لاه مث ردأاىفلةنع رفاااذ_هو بح اوقوةألاىف طا الاو عنملا ىلء كلدنارهانفلا

 ىلع ةداومشلا فءىومدوهذاهرع_غالودل ادعبلءالا ف رعيملا ذا 5 وفلان ذا ةنازسقوةقرو

 ءاطم ؟

 ىذاقلا ب“ بص ىفالا

 هده ها ةرورمضأ

 هب داهش
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 ةريخ لا نعحا ملا نعانهاضدأ ف اصلا ةنو ( ةفاكولا ف فئدصملا هرك دهلوق) ها روذم

 00 وقىأ وهو ح ما ىقللاه ىذاقلا هنءامماداىأ (ةدامشلا دنع دلوق) ١

 هلوق) لصالا َر ودصومعاةاممفق 50 وكف ىأ (لك ءالد.ةهلوق) هم ه.لاعفطعامو ردع

 ةداهشاا زوال نكلاهوخُشو مةدوأ ممتوهود+ شي نازو عد (داهالا زاو-قالطال

 نيل ةنازخ نءالقنزصأ!ىفلاق ل_مالاىف دوجوم طورت نمرك ذاموالا ىذاسقل ا دنع

 عو رفلادوشد ردعلا مملح ولع ردعل ومالا ن 5 :)نا ور روع هسف:ةداوهش ىلعداهشالاز و

 ةداهمهلوق) !ةاطمدا مال زاجو هل وةىف أ( صاد لوق) ةء ةمدارمسا نخل ىف لش هو ها
 ةداه-ثنالو نينثان وكب ىت> دهاشاا ىلعدهاشا اةداه-ُمَز وال ريدقلا خف ىفلاق (ددع

 :أضاانأ 6 نادها د هيدوه.دم لك ىلع عم :م نأ ديالا اهيدوهشملا ىهنيلمالا ن هلك

 هر ىفاشأ ]لاهو ثان ساو ل- روان الد رالااهتداهش ىلءزودالل ومالا عمةدشاش

 لصأ ماةمناموة.نيعرف لكن الىفزملاهرامخاونانثا لصأ لك ىلءعبرا كل ذفرخ" الا ةداهش
 م || ولد -رماةءامماك اننبنأ ركانالاهممةحطا م وقد ال نأ رااكراصقد_-' و

 + وأ

3 
1 

0 

 و ا بح تيس

 قو ئاصال اةداهش ىلءاممج ا دبش اذا ذ كفا: ار وحال 1 الا ل هال اًةداهد ىلع ع 5:

 ناد مءةتره-ع نم نيشئا.ءافمك الاد_قب هقالطا هناق نينا 05 يد دهاشلا ىلعدهاشاا

 نيو وع دبور وسب نو ترويع خخ جرو د
 ءاداف الم ةرثك قوة نأ دهاشده_ثينانمعنامالورش الالصالا ةداهد و هرخآ ني

 ةداهش ىلعنانن ادهشو هنداه شله ءولامفال < لدمملا ولذملا مم وال ا

 ه4: ءريعيم ىلع ال اماةصمتأق ع رغلا لاه ىلاءدهللا هر كلا او الس دعا وةداهد لمق: الوداو

 ةياورباذهريتعءاو هيد عدو رمطت هن 0.4 ةىَداَقلا س12 ىلاهنداهش لاصباىف هلو هر ةلزنع

 وهو هءىلاعأهت اىبذر ىلءنعان ورامانلو ةلو.ةمد-اولا نعد اولا ةماو رنافرامحلالا
 ْ رامحال اهنا ورف ال ةداهشا|باصت نمديالف َّق وقحلا ندو- هنالو دا وما ىلع ةل الدإ ارهاطظ

 ةداهئرزوحهنعىلاعتهّشا ىذراءاءنا كل ذيلالدتءالاهسو(لوقأ)ة ءابز عم حفل اىفاذك
 لكءازانن وكب نا طرت_ثيلو رخل حرتدامث ىلءامهتداهش فا. لو لحر ةدا هن ىلءنيادر
 ل و نيلمالا ةداهش ىلع اهمسنيع رفلاةداهترا ود ىلءهقالطا لد ةةد_- ىلءناعر ةىل_ىا

 (ىوألا ىفاموهلوق) علا ىفاذكلمانهب هيقوتلق عا جالا للف هفالخ ىلع متنعور 0

 رمشدالادكو هترامع ) رحب هلوق) ةدامدأ ىلع ءاسنااةداهثلءتتالهنان وى '

 نيد أس ع اوال>ر وأن لج راهتداهش ىلع دهشتنا اضأنأ رحال نال الوس ردن داه-5ىلعد وهما ١

 مله ودقو 2 راشا ارك دارك ةداهشاا نأ هنأ سحا لك :داهتىلءدوشنذا طرتس و و ١

 كوك فيس يي ع د ب وو

 ْن وذ نأط

 ' || ىلءادمثنيذللا مغنادهامامهنملك ةداهش ىلعدهش: ناالازو تال<.اوقد-ا ىف لات هلا

 || عمةمعر رفةداه دبش غةملصالا هداه دهشنالا ها ناكولامهد نال واممتدامشبءاضقلا

 || ةداهئزو< الهنءهتلا ىذدىلءنءىورامانا دجاوكلاملوقوهو زو ىناثللرخآل وق

 ا ادهثم نيلصالا ةداهش وهن ادودام ااه سما لصاعن الو ناع رقىلصا لكءازانن وك

 |أامنا هتاف هريغرخ عرف عمرخ "الا لصالا ىلع ةيعرفةداه_ثمث ةملصالا هسف:ةداهث لصالا

 ف وطعم ىالغو هل وف ١ لجرةلزنءامئالد_بوب ل باصنلا نافنيتأر !اةداهش فال وزو ثدحرخ ”الالصالا

 ءادافال_ع هلوق ىلع

 ها هد :داهشلصالا
 كرديه
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 نأمزلالاو علا يعل تناك ث مح رظنكلدن ,وذملارهاظن وكف حلا لمالار دارا
 اذلو رقءلاةدمهتمع ردامت لا كالذك سداوا ردعر وضط|هعمردعتو الىذلا ضرملاتوكد

 ءايمدقا.م تاعايك ادعاصتا ميأأم و مايأ نال ةرع ري سمأ وءمغل والاّقذ هعيد ر هيادهلا قىأ

 هنءىور سناك امذرك ةداماازوعد © نعو (ملا هترغب ىفاثلا دكا دداوق .[وق) اذن[
 دصسملا كاذ نم ى رك وازفهيداهد ىلع ع رخل دبل و صنم وا 00 اذاهنا
 رص اىفا واك نا ول-_.ةندح و فس ول والاه ولاقو اهيتع هن ح رمص عطقال ا

 لوصالاةداه-5ىلءعورقل اده فاذا ىدقسا اوىمخرسلان ءةباهتلايفو ط ىّمدا

 رغب ل هك وتل انا ىلع ءاس ةةمم-ىالوةىلءالامواوق ىلءزو كت نا بدع رمهاأقىل_ىالاو

 با:مهريغ هان اكلعال هلع ىدملاناءانيلا هح دزوءامهددعو هدنعزوععال مهائااض 7

 نا عمال اورد_هبالا 3 بانمهريغةبانا ل_مال اكالعالا دك ةرد_هدالا با ولا قدس: اثم نا 1 و

 يىداالءاااهذد_ةعودوهشلا ىلعر ودا قادعساك هءاع ىعدملا ىلعرأ وطلاق امها 7 ووقهم 7

 ىليز مك! سائلا روض! ىفاذك.ةرذعريغنمباوملا فهسف:باتمهوغةياناهيلعأا >ارمدلاو ىني. 0

 امهدئءالصأرذعل ومالا ْن ع ناعو هرشلاءادال ط ثرالاره ىلءذ 'ملقاو ىو 0
 ريش كرس ./وق)

 2 دوت وأ هشنلاذشأ وةناورلا :دينحأم ااا نءرذك لايك !|لاه(دوحا و ةأراانوكوا 528 ْ

 وُمَفأأ ه ءاعو عاش مارك ادنعلمةثوهترابع (ىاتسهقلا فد هلوق) ها رييك ااريسلا ىف لاحزلا طااذت ال 0 ْ

 را ىوءفااهماعوةباورلار هاذ ؟ لوالا نا اضيأ5 ىفاء-سهةلارك دوا رعذمل ا ىف و م

 نمدثكو ه.ةفلاذخأهب وقذوأفاثلاوىواحلا فاك ةءاورلارهاطو هو نأ لوالا اولا اهالازو الإ 3 5 و
 (فذصملاهرقاو هلوق) ه١ ىوةفااهملعو ةمارمسلا فو ن هنا مالسالا رف لاه وزع املا ||| دودع لفي 31
 !تراتاك اركيَنَر ىنوكتالنم ىهىودزبلا لاق (ةردغنأر !اتوكوأوإ 3) هه مفىأ اوغ 9 ظ طا

 ضل: داع وهأك سنام احلا رافأر و ةصخملا ىلع تساحىتااامأ لاح رلا نع راها معاها ريال و 0 3 ١

 توألا ىأ هنالثلا ىف قرمو1ا فاصملا مالك رهاظو ,رعهاا لاق ةناح ةرد# ن ركن الدالملا 1 لإ

 وه (لاجرلا طلانعال هور امهر وك ذااةردخملا لة سرت ذ ةوكلذك ساورةسلاو ض را 1

 مب ٌصرباكو رقنالا همالعلا لمنادكو امنع ةددةهااررك 00 وةنةلا فك ةردذلا د رعت

 لوق ىلعالا دايلا ىفاناك اذا اممتداه ىلعيىأ (ريمأو ن اطلس اداهءالازوجالابيذ د هلوق)
 اسوم لالا دهاش ناك اذا حبا رمسلا ىف لاق (خحلا س ومضز و له دهلوق) فاسام ىلء د#ت

 لهىذاقلاه-دعدوشاذاو هندامث ىلءدومشتناع وهالز وع لههنداهم * ىلع د عساف مهل اىف

 اذه. ند« ىفاس .ودحتنأك اذا مهذعب لاه انتامزغب اشم همة فات !ةريشذلا ىف لافا ميم ع

 ندد«يىف ناكن او نء ىلا ىلا هد عز مد مشي د هنصم نمهحرت ىذاقاانالز ودمال ىذاقلا

 ىذا لصالا س:#اهزا رجس ذوق واطاو ها زو ةدامشالجب وردنا هنكءالو ىلاولا

 هلو نكعو ا لاك همدع للعدو. وهلبحو ردا كلعال س و. نالو هاا ههدحو و(ل وفاز

 ىخاةلا سد-ن.دقرفالا امز فن" الا هناانمدق (لوفاود) هأ لءصقتلان هر دام ىلع

 ىفو هدف تاعاكهعم ظذادعابم ادالج رك ةداجث “ادا هم رن منافدحا وسدغال:ىلاولاو

 ريغوأ اروذ مناك ءاوسزو<النيدلا عقدي ىذالا لاق افك: عم للصالان اك ناةءددهلا

 1 17010 لا هن 5301970720912 5 جدا
01 8 
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 ن نشك رع ديو

 || ىنا:--يةاهرث ذادك ل_مالاةام- طرت هعرف ةداود ل .ةنالتاماذال هالا ناذض د ||

 مه

 1 لمالازه ددعس عا او ةداطا دوءامهزاو- نالرحدلا ىفل اه(لمالادوطح

 || ىذاقلا سا ىلا د وضاسا همم عبط والام ضرملابدا راانأ ىلا راث أ ىلاعت هللا هجردلا ولا

 ْق هبحصنأ وعباشملا مالك ها ظوه هن دمةيمغلا رق سأايدارملا ناو هيا د ها 'ىف .دقا مكس

 نكماو رذمتلانج رممز و زخكلا ف ضرااك ه«-ةاطاناوتو.سا | ةزوا. الهي ادوااوةمئ ىلا

 قنك-الاف ث.سح (ىناتسهةأالةنام د هأوق) م-هئاق ُرهلا"هلءاانال دارحلا وهانرك دام

 || هيفهلوق) لصالا ةامح طرغش.ف هعرأةداوش لقتال تاماذال_.دالانأ هريغوةياهنأا ءاذق

 نع هلة: هناف هإوق) !مءلهأ نع لصاح ورق ون الا4 اوةىلا-_سهقلا مالكدب ود و (مالك

 أرك أقام ىلءوهاهنع ظفاو ةيتاحلا نعةياهنا! اق نعىلةن هنادا رأا#مطساوب ىأ ( اوم ةيئاحلا

 وهو كاذب ره ثرام دلما ىلعهحرش ىو . اًضقااٍن اك ىأ امنعلدي لانهامض فوزها

 || علط حراشا! لل_ هاو ةمدقت لا هنرابعنمتاعام اذا سهلا ف سدار(لوقا) نسحالا
 ْ لدن هناقلوةءناحراشاىلو ذاواهار ىذلا ىلا سوقأ ىف م رو ةياهتا ةراس عى هملع

 نع هبال اءأاضقىفن ل ه.:لاه هناؤ قداح رمش ؤ هنرامءه.ءلع لد ةماعلا نءارنع

 هلوق) روهشملا فلاح لا ةياهنا ا ءاضق ىف نكل هلوةنىفا- وقل ١ كارد: داناهمن(لوقأ)

 ىنعةءامشلا باق ىأ(.هامبا وصأ ددلوق )أطخءاض ذآ اىفناذكأق ر ذامىأ(أ اخ وهو

 نأ واطخأ هنانمهضعي همةعأ واب اسلا نام سهلا ةرامعرك ددسعب قمل ردلاق لاه ةداهشاا

 || ىد_- رمل لق: نك-ل لاق ع ها أطةاف:6فاخو ناصاق .ريغك امهمرك دهريغو :اضخاق

 ا حرخاذا هنا اهريغو حارمسلاو حل اوركاا ىفاذكو ةنازظا نءىفام_سيةااوة اد الذتا نع

 ىأ ىمناداهش الا لطيدنراوآ ن>وأ ىعو أ قسفوأ سرخ نايةدامشلا ةما»أ نعىل مالا

 ُّط ةان2ةمىويذاطن توملا دعب ةدامشا | اوزوع مما هيفو ةمله الان ءىل »الا حج رختوملا و

 م ذاع كلذك الوهن وعقل عام_طم د_ءةدامشاا ل.ه2ن هدوصةملان اللة دقو (لوقأ)

 . ل_هالادوهش توعذأال ع رفلادروثةداهش ل .ةئالةي دولا ىف لاف ةم طراعرو ءأ اهمال

 ا اهياا.لو مايأ ةث الث ةره_سما ومعي وأى ذاقلا سا ةروط-نوء.طةسبالاطسضاوضرعوأ

 ْ (ضصوأ هلوق) ةنان تاتا ىفاذك «.ا!ءىوتفااوذباورلارهاط 'ذ هاك! !ىفاذك ادعاصف
 || ضرملاعمسملا حرش فو عم ودنا مكءاسحلا سا#فروذ اا عم عبط ةسيالاض م ىن
 1 نك هريغو زاك. ارهاطظ ) رذسوا هلوق) ىكندا ارذءنوكيالروذطط !هعمدذ عيال ىدذلا

 ْ هنالترفاسن تاو ماناهثالث ا دصاف هرمصمت و  زوادع نأد قةد:لصالارد هنا نوما

 || اهيااملو مانا ةث الثرةسسلا ةبيغابثاهوأ اة يمنوكي وأ :داهذلا*ادالرسض < تار دشءالرمصملا
 أ| تزاهلزنمىف تدال ةءاهشا ٠ا دالرمط ول ءذ ومؤىل_دءالادهاش اك اذا ءوىنأ نعو

 لالا ناك ناو ةداهشأا ىلع ةدامشااو و هنأ رداوذلا ىف ك2 نعو ةداهمنا| ىلعةداهش ١
 .معوزئكلاارهاطو هلوة نم زا ةرامع ىلع ىدم_سضرتعا نكسا ىوهدنأ رهااىفايت

 سس لااا7؟للا7اس
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 لوصالا:دامشب هيدوو_ثااو لوصالا: داوود عورفاةداهشب هيدووشملا نافدبدومشملا |

 لودالاةداه.ةنءالدب عورفلاةداهنك.:ملءالذكناك اذاو ىعدملا همعديا هو: اعاموه

 ةدامشك تاهبشلاب طق اه 9لمق:الا هين ةملد ملا تي ثاذاف عورفاانلوصالا ماا عنتفلا |

 هيانع اًذيأامب طةبا مثل ق:هثالثاا ةمئالا دعو صادقلا ودود اكولاجرلا عما ذا ||

 ادك ةدارىضاه نا نب هاش ة دات ىلءادهةولنيدهاشلا نا ط وسدملا رك دل قناف ةدانزب |

 ىذاقلالعق هد ومش اناف ضة:النانبس.جأ نالفةداه-ددر قد لق:فذقىفانالفدسا|

 علان بمجأ دعأل رح .وهوجذ هذ نماهدر واعدرل م وءىذاةاالهفنادر راذاجا ظ ا

 ىفنا ىلءهسد:فد-ةااود هم>ول ىذلاو دللا بدون امهد_-ن هناك اذااهدرام- وأ لو ١

 ىفعاأتدد.:ىأ (ترفكنا دهلوق) - ةدامشا!هذهل.ةنالتاءالاف دورك ذ ط.ما ا

 ادكهو نب رخ الزيتثالا دحأو نينئالهنداهش ع رفلالم<نابعو را لدتا

 طقسيالىأ( يوما ىلع ى- لك ف هأوق) هلأ عمع رذلك اهرك :ىب الا ا لك:
: 

 , هساردلا نعانوصوهل' احا م هأاوهو فقولا لهشف هةلطأرصلا فلا ةءادهلا فاك ةمشأا

 || فاكبدنلاو ةتاللا لاك اكو ىذاقااءاضقو سان ءالافهءحرمصءوهورب رقثلا لهثو | د 2-0

 داهشاوهفا دك. نالف ىلعن الذات مكسىلا ادوهش ىضاقلا مدا ةمدَشل!ىفو نمل 7 0

 دود اذاداز نب نسا ىلا تددكو رهدلا ةهنن ىفو ها طرشرودللاو هب ةريسءال ل طأن ا 7

 مأ لافثامهان'هداهشا مدي له دال ك4: ىفا دش نيذللا نيده ثا هئاضت ىلءىذاتلا ا 1 11

 َْق ةزتاح ةدامملاا ىلءةدامدلا ربدسفلا خا ىف لاف ها مكلا ىف و.ةلا نعله هنكللا

 ا( ىفو ةداهشاا ىلع :.اهثلا هسنز وهال ىذاقا اىلاىذاقلا تاك ناىلءثدالاون!هسءةغلا ||

 | مهتكو ةاضقااةمخظفاوفرقلاو هرب راهال ' ىف :زداج ةدامسشاا ىلعةداهشاا ناذضاك ىو دف |

 عد 'ولوق ىف ىفاشلاو لل <الافادهاناوق. وصاهةااودود_حاالائنلكو ا :
 و*وهءمآوة

 مكحلاو ل ودالا ةداهشادلة:لودع عورفلانال اًضيأص املا ودو دا فل .ةءكالام ل وق َ

 عادتبسو مرتملاك اوراصو مداه بال وصال ةداههشا ا
 1 مم (د-ىفالاهلوق) 28

 اماق ف دقىفا د انزلف برضا ذك داب ىذاه نانيدهاشةدامثش ىلءدمشاذا هنادرء الفد طا ||

 ىف ةتامئاد راعذاه فو اذن انك ذامرخآ ىلا هنداهشدرتىّت-لمقت ْ
 رعةياورهذهو ربز ملا

 : (اهاامم داش الا راحو هلوق) قلاده را.د>الاى فاك لءةةالا مناة قس ىلأ نعو ىس رليفأ

 قلاو مم دان ملهسا ةداوسمما 'لم هن ال الما لدالارود-رذدعتءاوسو هريغو ارذعب ىأ

 ١ م مبلول ىت>رذءلومالاننكي لناوزو عه سفن ةدامش ىلع داهمثالاو نم-2ةملاة ناز

 ْ ”ادالا تقورذ_هلا طارت.ثانا ني.ذ ها عورفااد,5ترموارذسوا صصص نءرذغلا

 ا اطرغشيال ل هكلا تقول ىذاقلا د_:عىأع رفا ةدابشد.قو رهأا ف لاق لمد ا تقرال

 | رددت ط رش هلوق) ةروك دااارامعفاسو نيءفاا ةنارخىفامارذ علال ىفن وكينا
 اسس ءاسسسا

 رووح



 ال
 1197121150 2 هقبتب ال ةوددج تحج اوم و دع كار ولك وططل قل عرف اان وانام د عد جليس لال 2ع 2 :-صحسسعسمس +

 لا تاق هلوقهشءاهق ىلهرلاريللا بكف نما اوقلا ل_ةنمث هدوم ل ءفام ملعتالثراولاو /

 ىخام لا اده_ثةلاعالنيدلا ىدااذاامفاهيفامذا ةسئقأ ا!فامض رامدال طمضاى امل اوقا

 ماذلو كلذك هاد يتذلاعانيدلا ىدا اذااعف هءئامو ناك طفانادهاشلاىاامق أ كلذاف
 اكلم دا هلوق) ح راشلا هرك ذاممغتي اذهب ها لمأ:فق.فوتلا ل ه< هيو ناكالوتي
 ادهُّدو ىذاا اكمام ىعداولو نيلو هذا! ىف لاق 4 هنا ادهمثو يك ام لاف:ن اي ىا(ىذاملا ف

 ىد اولاذكو حدالاوهواللةو له ل.قدل هنأ اد شو كلما ذه ناكل اه تاي لاا ىف هي

 دان-انالل ةتالكا (اًضيا ىذاملاءادهشولاكد/وق ) لقتال هناك هناادهدو هناك هنا
 فالذع لالا فدك لم مامق عم دانسالا ىف ىدمال ةدئافالذا لاا فكلما ىقأىلءلدي دما

 ناو رعبالا+مماللا لا ىف ىنلا ىلءل ديالا مهدائسا نالىذاسا ىلا هك امادئسا ولزيدهاشاا

 فال_2 .: م دعا لالا ناصع مسأب ةداه_ثلانعررب ع دقدها لاو بادصتسالابالا هءاقب

 نعي وانهام نيبقرُأ ارهظاذ مم : رع انءقب ؛ ه'اقب ل هتانمةي هك 4 وبل _هياكذا كلاملا

 رادلا نا دما لاك «(مهعرف)# هل 0 اهناادوثولامفالةعهلوق نما م مدة: ام

 اذهىفةبوتكماهدو :-ىتلارادلا نادوه ثا لاقو ىك-امرمذ حنا اذه ىف ةدو ةكماهدو دوس ىجتاا

 هيلع كصلا اًذهىفبتك ىذا الامل نااودهشولاذكو ةداهمشل او ىوءدلا حددك-.طمرمضخما
 نأ ىلءاهتداصتنامهملاو همف عزامتملا كلعاد هول مولعملا ىلاراشا هنا همن ىهملاو لب"
 1 مدعادو ل1 ارك ذن)ناورادلا لما ىف ةداهشلا ىل.ةتنا مش همث عزا :ااوه هءدومثملا

 ع 226 3 4 ىلاهتهللاو عداسلا صغاارخ آىفنما هدةأا عماس رادلا ل سا ىف ازئاأىلا ة مضل ا هللا 4
 مكمل ! هلا مت ولعأ

 ( ةداهشا | ىلعةداهشلابا)

 اهنالو عملا ىلءمدة لالا نالري اناا تةصتساف لصالا دام نع ع رفا مالاه رخأامنا
 تءزاةةدةداءءادالا نال هضم ءال ساءّقااو ن اكسا اهزاو-و درفلان «بكرملا ةلزخع

 ىروتالةيامنلا و اهي 4 رضا ودج مدس وا ,لءرابح الامد ههادوب شمال ول هال

 هم . وه 5 بلا همدستأم همم ؛ وهل“ هىلعدفمي تاسن الالوق وهدد وك نالهمدملات ا داممأا ىف

 مدعال وصالا :داهش ىفام وهو ب نزكلالا:->١ ندردق دع ع رش هت ىف ةرعا | ها

 ناك اذا يكف لاقحالا ةدازد_:ءكلذك ة-2>ن وك الفدوهشلا وبيدك ان ملا
 قيل نا ءادال !لش فا“ :>انا ونيعر لانداهعو ود ولا ة> الا كالد فهضتداثلا
 ىطاىلا عج .رب منيل بالا ةداهش نم هيناد مشيا نيع رفأ!ىفو عدملا ق»تامث اىقنياصالا

 نال املا جامدحال اًةد_ثاةهشأاب ان قاهزا وحا وخدم امملا الا هدا

 اذ_هاوفوةلسا نمريثك عاضمملا ىدالز 2 لون ضراوءلاضعبااهم ادأن عزت ددقلصالا
 تمعن نمد ثاوندا الاتدسعب نأ و عد رفلاةدامش ىلعةدامْماايو 52 رثك تاوتز وح

 ناكول هنان ض ريعاو تلدك .زه و لدالان 2 :رهلادنءالا هءلارامب الامل دماانالةيلدما ١

 د_-أد يول نكحها لدملاولديلانيبهزا ار فلام عهباناجالةمادبلا نعمان
 فىب اا ةبلديلا نان بمس و زاحرخ رح 1يقا ةداهس ل عنا رجا اورصأ رهوئيدهاشلا
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 امأو اهينقرفلاو ل .ةةالةعمضلاو ةءالاىوءدرلا نه ناكولو ل-ة:ئعدمالهنمك-!ءدءلاىذ
 دارقالابى وعدلا عمت الد أ اع رشروددم ريغ ءاننالاا ده رارئالا عدا اذاامءااوسكع

 واهبةلر ,قا هناا لمدن ؤىذلازيعلانا واذك هماعاتا ى «دا ةريصدل ىلا ام ز زرهمةيزازبلا فانا

 زم اشكل ة.اع و :لمقاذك هاء نار ا واىلاذ _هنارقا هنا لورا ؟الاى وعدي ادد

 ةفاضالرا ارقالا حدنالو أب انذاكرارقالاك قاده الرا رثالا حال مدع ى وعدملا حصنال هنا ىلع

 هنا رقأ هنا ىلع نه ر هنانىدملا ىلع هسملعىب عدأان مرا رقالا ىوعد فال هءلا قاةدسالا

 ةرايىلاهتهلثا' انا اهباعماك نمو هيف هماستو لين ثم ىعدا كله هنابوا فك قال

 ىكلاءهناىتداول هنال ع وم ىزغلا لاهاعرمت رو هم ءهرمغذ :اوقاما (لوقا) ىوعدلا فكل ذ ن»
 مالكا مب 1 بة سدأ سف سدامالك. ١١و كاللاىوعد ىلا عج رلاقيدق نكس | عيوسست هي ههارقا هنأو

 ىذلا ن ّ رامهلأ يل وا هئاّدب نع هممالاامهاأسئأ (اقلطمل تالت انيدفوهأوق)
 ن< هلا نعرط ساىل-.5 ا رثالاة رود وذا اى 1 نيد ىفةداهشاا ف 5تدر
 *.ءقوردعلا ىف لاق اتك اسوهوءدعب لاه اذإو للا نيديل_جرردا رقاىلءاد مش مدل

 فاعاذها وتسا سعا ىفاطا مما سم اع وهو تام هنأنا انامهتدا مشن هل و.ةلا ىفديال سخ انيد

 ه.سيلعل ناك هنان ىلا نيدؤاد مئاذاامهتأ رصف ىلا نيدف هنالذتنييلا ةماه اعمى ءدملا

 ىو“ 7 الم الما نيدفو ىردن الالاةنءاقملا نع 1 ةداذك

 نءالة:ىلءرلا لاق(ملا هيفست ا درع؟ هنود :نءدلوق) خ ا ىحاصال ولا (تافدلوق)

 4 .اعوثامالوةب ناىحلا ةجاسرمغن ءهيبمدهاشلا تا د 2 ىلءنيدلا تشي هنا ط.غا

 تامهنااو دهشي )ناو همك تامىت د تارت سا لارا رع هنال_-تلء ادهش 0

 ىام(ل وذا و)ءالعلا ضع طفهنأ رادك ماك كا نيعمةيزازرب هن مها لعال عال هسا رح ند

 ملاهمنا ثم كاذك هءاده ثؤلاعال ندلا ىداا ذاامفاهيفامذا ةمنقلا ىفام ص راهيال طبخ

 نيعمىفامىوق هنا ىسدةملا نع ءالطفلا ضءد ل-ةنو لم ةق.فودا الص هء ونأك الوقو

 عمو مم ف لت هك هك ثدملا صا ىف طايصحالا ناو ٠ فن :.هذلوالات ا لاه هناو ماك.طلا

 ةئطأ ن نءهيعيىذلا هسا ا ود ةرخآ طامتحا كرت طاع 2-لا 3١_-هفناو هن: :دءدودسو

 ا ضر ءادب و 8 ولااذه ىلءمهاد شي هن ودان ريثك سان قود 0 و

 ىف طايدحالا نا تاءدق( قعالطا وحال دهلوق) نياومفلا عماج ب اص ىلع نيعلا رونف

 هسق ةرمالا نال ىدال طارمحالاو تح لا لامن ل فرعضةظارخذانا وكالد طارتشا مدع

 بما و ىشاقال اتصف هتمذىف سلام ثمملا ما للا وأ ئادأ قد عسبضتنبو رب اد لك كم

 /نيدملا "يهل رهطناق هيلع ىدملا اوعدأالا ودا وْنسا ارقلااعدشت و صصقنملا لاك ادق ثا

 ءاقيتسا «-:ظىلع_طغنا و ه:ىذاةلا ىذةءو رخلاىلا ةداحاللوةد نم لوقب تقلا يدب

  اظف- ىذاقلا هبوب وىفاثلا لوةااءىتة:تاطةسملاز هرم ونهطوةسوأن ب رالئئادلا

 لءأهللاو طاشحالا وكي اذاني ىو ىدال طا.ةحالاو لاف اذلو ممخاداو ضانلا لاو ال

 <«-.ءاعوهو تام هناناههتداهث ن 1 ولا دب التر مانيد'ل تسمى و جملا :رامع نكجا

 هسفن نع بدال هنال تملا يمأ ف اوفاغا طاة-الان ادا ىنهتنا تءملا ها ىفاطا.. هدأ

 رسل 7لا
 تياولاو اولا
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 جيل تعطل هج حن ل فنك هم ناك طاطا ل لن قام ات زخم يرتاح وعما وبس" ييصصعسم يعصب
 الف ارهاطظ ىعدملاو- ع..ض.ف مهتداهش ل_بشتالم وءلا هكا هنا _هنال اولاق ولم-منالىأ

 نعح 0 اذا ممافدكلد ءحرخ هنا نوأعت لهم 4الاو اذاامف الك مواأس

 اود ممثولاما ىذاسملا ف الااناو دما ذا هلك اذ .هو ها رهانودأك مهتدام :لادمتال هك. 5

 ىلع بال !ىفةداهشلا غوست دالاث اك ناو ةباورلا ارهاظ ىف هى ةءال ىذا ىف ...لا

 نيدي رذأول تاءقاولا فاماذ -هىلعىداهدعلا حب رخ رخو اهب ىذضةب فس وفن «وءائئاسأام

 ناك هنانادهشدر' رقالا ىدهاث نا هد ىذأ هنأ نب :هاشلاد:ءنالدعد مث نياحر دن

 هنااود مْوزيملا عدا اذا هنا ىلع ل.اداضبأ اًذهلاةذ هملع لنا ناد مشبالو نيدد اع هل

 همدعو لوءةالال هيدءشرنأ4# غو بالا ضرءئامنا هنا طاغاذهو لبق: هءاءاناكح
 نودامءاد-اىف لو.ةلات و. ث؛ىرخالا نودز,:رامءلاىدحا نم هع منمدخو باع رى

 اري-2 حن ادهش الو ءاضق هنا نب دهاشلا دست ءئل ؟؛ هلا ةدامشب تنث دقو فك ى رحالا

 اهنأاد مثةيزازهلا فو ريدقلا مف اذك ئثب ىضقب ال ذ عن ىشاستلاناو كلذ ىذانقلا
 انمعا ىردتال ونيعأ هده هم عاب هنأادهشواالو' هنأ صا لاسحلا ىفامسأ ل هال وامن تحوز

 قدهاش دة_ءااى :هاثلا راد سالاب لاخلا فكلما : حاكذلانىذ شيال ما لاسأسا قدك اه

 مدعو. .لع صو مذا اف نيدلا ىفامأو تهء«ام نيعلأ ىف هيلع صوصسدملا نال صال اود لالا

 ىلكردقلا اذهنأد مما هماعدو مشملا لا-ةفنيدي ل جررارقا ىلءاد مث ةمنقلا فلاق لودقاأ

 ىلع ىداوإ_.ةلاهو ه' ةداهشلال قت الالم'نآ الا ك_اءوهاىر دااللاةفّن" الا

 هاهماعو»وتأم هنا اود مشد ى- ل. ةةالزء دت ملا ىلءناك هناا و د شف هنرو ءىلعانيدرخ 1
 وهوال مان الا كءا+ وهاىردا اللاه رهاشلانا ورارقالا ىل_ء:داومشلا فى رالاع وود

 سو 2-3 53 اه هيا ىدام_عاأ ثكذقو اذك هساع0 ناك هنااودهثاذااعتكاس

 ىذ 11كللانتدامثلامهلوقىف ل ادوهرب (لوثا) عا تاعاك هءا صو طئمال ضر' هع

 نياودةلا عماج ف لاف هسك دورا رئالانادهشف'اشنالا ىدااذاامىنءاةمأ 'اًكاامأو ةلوءقم

 اعاك_-: ىدا ةيراعلا اذكو بدغل ا ىف اك ل_.ةدعادبالاب رفا عدوما نا | دوش ةمددولا ىدا

 لاما ءرارقاا دمشق اءيدىداولو ةيداما||اذكو بصخا | ىفاك لة: حاك.بامهرارقاباد مدو

 لو.ةلامذ_هنمهذهىتناو بهسأا ىلءةنسلا ةءاقاك هرارقا ىلعةمدباأ ةءافان وذو لمة

 ةيراعلاو سمهغأاو عادبالاب لمد ىسغنابيسا! ناس الب لق: لا نهرا رقابأ دمت واضرة عدا

 عسبولاب رقا هناا د مثواه ىدانياو هذاا عماج ف لاق ع .ربااامأو حاكحنلاو نوردلاو
 ىرااناادمثو هك ل_ببد ريزم ذة هتام ىتدأ هلة همفو ىل.ة:ناكمونامز ىف اهادكاو

 ىل_ءقو عع الفني دلا ت .سىف فال خا هن الل#ةةلدفا ديرب لورب يفقد "ام هءلعةنار ةاهملع

 ملولاها و. عنفاغاني يا بق زا لاو دا رقاارك ذيرلا مال مصالاوهوال 3

 ض.ةااىل_.ةلاد.:ءالاذا نال < 0 يد دع مل سأا نيدو بءسلا ف ال تاء نيدلا فل: لم

 21101011011 بدسال مايد نا وللا قزح 1

 هْنأا د مْدو هس د" ذ5ىدالاه مث ىو ١ ١لء#ت ضرقا١تهسارك ذيولو ريكا هياادهدوضرفلا

 رارةابرس الاو لس رم كال ءامه د>ا دومشف اد :ءىبعدا ةمنقلاىفر ىوتناىل.ةكث هن 1 ةءؤسأت 3



 هاكمار. مو فك.ةتاهشلا'تنثب اعف همح ردي ملامربت هع سدا انكم ناك ناو قمف وتلا نا
 فال_:ثاىفناك ولنا هنابثال الام: -اناك انا كلذ نالوالا نءباوملاو امي ردياممذ
 امآوال وأدب عط ةمفابا صن ناك لهل _عما قورسملا ةمق ناسا ةداتّدلا باص م ودور لةنافاكأم

 ساهيفىفوتلارايتءافهلاثماو قرا ل! باث ولكلل_ةنامئاكيلام فال_ةخا فاك اذا
 اووداك امد رةءاانول ناس ن نءاكسول امنا ىرتالا هنوديهن و: تاكمال د1 تامث ال الاممدا

 قف الغ محلا سس أ اتى هل اذلكد :لوةداهمجا ا!باصنم سدأأ هنأ ن نيو : كاذيى ذاقلا

 اهال_ساناك_و امو النا فاةع ةمقا !نالكل ديىلةذاا تاذاكد ءامهئاف: هنونال اوةروك ذأ

 2 ْش ق.فوما|ناكمارا دعا نما. ِ تال ماشا اود هنانىفاملا نع ب او و ةداهشا ابادىف
 . 5 6-6 .٠ . 2ك «رهاجن ا .
 اذههفنكنملاهفهناكءا وةداسمُهلا باص فذاك اهثريس هب قسدف وعلان مهلا لاق وأ د هو | 00 اهذل

 ىل-م مش هلق عادلا عداوسلاناامهأر جدااوهو ناولال عسج ل همة نوالا فقاطأو ار

 ؟١ فالانا ادهىلع و ةثونالاوةروك ذاك مهأد ط١ هأ نال ىصغلاك راصونةدامثباصن لك ىرإ 85 ديما ذا
. 3# 

 ىلءحرمشاا ماك وىلش جا ىوممرخ الاوىو رهامهدح لافاقلط نونة رممىداوأ 2 0 زل هرآز

 (اهلافالخ هلوق)ةدانزب ط ها القثدر و هنودسو ا وناسمذل ا ىلع ملكتي لو مطقلا 0 كك 0 ان وندملا

 ةروك ذلاىف اقاد>ااذااك ل ومقلا 5 عع سة ملا هن هيدوهشماىف اناتحااه_ممال 0 الالاو ثءدع قف م : هنا كم

 00 ا 1 انصاف وللا قوأ ةئوئالاو اذكر 1 ا و 5-7
 هقعع © .

 امتولنيءولام' 07 ءدملا رك ديلا اهو هلوق) 0 مامالا لوقذيادها ايف 5 «فلأساذاالا لي
3 6 9 

 'لحو أ هلوق) فلا ىناكهيدهاش دأب ذك 0 عطقيل“ ادوءامهدسأ لا ةؤءار كَ 4 الا 4: 2 و

 ىوعدلاو ةدامشاا| فال_:>الءىلاماااما ودمقملا ن ندد أ رالسالا نزال وال اما (لوقنل ىودنال

 لاه (جللا ىلا نيدىفا دم: هأوق) امن[ لك سلا هذه تمد وءهلخلاوق ةرفتملا نب ةلر امءال

 اهيا دش لاعال امش ى ءدأ اذاامامعا ددعا نيم سم ىلاءث هللا هجحر فاو اولارك ذر و را ىف

 نعال طمحلا ىنةلوالاامهسكعورار ةالادا دجمش ءاشالا ى ءدا اذاةناثأا هسكعو ىذه

 اهناللب أ هلامدقن اك نيدملا ازهنا اودوشن نيعملا ت ىأ لايخأل كلا ىعدا ا!اذاةمسدقالا

 مه و ذامدعبئيدلادم_ثرلاف لب ز ءما ملسهيرلام لالا فاي كمي ىشاملا ف كل تي

 باو هتسالا,لعاذ» نيعلا رون لاق لالالا ىف اهم.ك 2 ىؤومو ها تناد.مىرو ررعأ
 ْ ليقف رح هم نكس (هفاهبتداببشل يقتالث أى شط . ناك 0 قاقد-اللال عف داافةحوهو

 ها لم ءاجوسوةىذىلع ىف تالا ليلعىل_ءاعت ح رفا 56 مقالا ل وقي]ج رع ءالاعفد

 يبني منمودلا هكا مهنا ولعت ا ل وةبنأ ىضاقالل_<كالاذه ندعم واضد أ رصأا ف لاقو
 اذهىلعذ ىدامعلا لاه ط, ,للاىفهرك ذ طقنهكءامن ءح رخهنا نوا*ىلهلوق؛نأ ىذاسقال

 اهنا ىعداولام هلئمو نيعلا ىفاك لمد نأ يخش ش اذك هيسملع هل ناك هنأ ادمن ةنيداا ىب عدا اذا

 مأ وق ىلءرلا ضرتعا نك ١ ها لقت لالا ود رد ةر او وزنك هنأ اودوهشا هعجور

 يالا ص وصاملا ضراسس الث ذأ !ناو هفال_>- ص وصخملان أب عاى داعى

 لال وةبنأ ىذاسةا جسما ال عم اضألاف و هأ ص وصنا| ةضرانءمىق ثاحدلا

 . ىا



11 
 هلع دما رْفأوأ
 ةنانادهاش دوشو كاذب

 (ىذملاديفناك هتارفأ |
 را رقالا ة.هوأما ىذملل عفد

 هلوق لوق)ه الف لا نعام متم رغأ اواهأ ومقىففاذخا ثم-تومات تنوىلا ال 1ةفاضا

 امم هل 00 وأ هنالاد وصقمد.لا را رةالاددق(ىدا ادي ىف هلق ١ ادثهلوتىلعف وطعم( اركأ وأ

 ىلءرمه:ةان داكلنلا ل اد ىأ (كاذب هلوق) را 0 همأا عودت لان هذ

 لط.تال ها هنافلوقب تى والا( دا عفد هلوقق) ىلا «:هقلا هدحردلاولا ىدمسددافا رمصقد - ةفىناس ١

 0 0 1 || ول هنالءالا ار را رقاهنالوقين نود بلا عفدلاماهناورصأا قو لتلبي عدم عفدي

 ةداعشلانالصالاورارقالالأ . نر وكذملا اهمال هماعت :ا.مشلاو أ دمااررارقالا هل مسه ىف ىأ ها لقي هناف هكلم هنا ىلع نهرب

 هتذ>أىتا لاهو رخآد نءانمعذخ أ نياوصغاا عماج امل كم ىةداهشلا“ ةىبفمنودزخكلا ىف

 ْ رقه كل ل لال امك ديا ذئاكن او هنال ل-.ة:كلذىلءن هربو 03 اهناك هنالهدن نم

 ىعدا ا نمد دج أ ىلإ هءاءقداار ارق ول 16 راذلا وهةقرةطاىفذمل ااذنا رق أد ةؤهنم هصمقب

 هرار_ةادوهنالىب ءدااىلا ميلسةلاءرم ٌوبالهْئمَ الا ىف ىعدملا هيذك ولف كا مناك هنال

 نهريب هاما ىدلارعم ىعدملاىلا هما ست ع وبهقد-ىولود .ااىذ ىلءنهربو

 اهضقمهنعذملا لاوزب هملع ى عدم اره ديال نك-ارردلا ف لاق ىعدمالعفدهكوقو ما رخالا

 | ة.مواعل هلوق) ها ةيدامعلا ىف اذك لق هئللم هنا ىلع دعب هملع ى عدأا نهرب ولىق-همءاع

 نم(هيرقملاةلاهجو هلوق) هيدا. ىدملاديىف تناك اهناد.اءىدالارار ,ةاىأ (رارقالا
 | ادهشامماهرهاظ ط لاق عذدلا ق-ىفىأ (رارقالا لط.:الدإوق) اكاموأ ةناماد.ا| نوك

 ديكىأ (ىضةنا اكل اءهإوق 3) رادلا ا + ايل تالق تك دبش تا دادلاتانر ةأهنا هماع

 عوننلهلوق) ىحلادبكىأ (ةيضةنلا دراما درق ) رهلا نع ةقباساار رهاةرو هىفاث تملا
 ق[-روغباما عدا ودملاب رتامنال ماي لاهو هدمدارت *ام ف ناك هنا لاة>الىأ (ددلا

 | وقم ه-!الوىأ (فاا:تابقهأوق ( ل لولا 3

 ْ ىدعاوتلا سخر فلا دب الا دك هءدرنوكنالو بادثلإ لاكاءاذق 0

 "هلع هيذكي ل ةنالهاوق : 1

 فااتايقةلو ها

 ةلو_.ةم ىطق ذا كمل ان

 عومال ةمضقملا دءلابال

 رقأولو هيزازب كلما الدملا
 مغ عدا اد ناك هنا

 هلارار دان وكيله َىَس

 ماج مأهيو-ةااديلا ْ

 *(عورأ)#* ناوصقلا

 امهد٠ أل اهوفلأبا دوش

 رخ [هعمدعئاذاالا لان |
 رع يد ءاكن مد عشرال و

 ةقرمسا ادوهموههبحدملا |

 عطقاهنول فاما خاوةرشب

 م ئدب4دهشاذاامعنعال كل ذو هءاع هيد اق ذك اما وهيااد مئاعف هيذكي لهنال ءاشاأ ىدي ٠

 | هلوق) ل بةتالاهلاج لث_اوةئامسخ ىدا ذاق فئالا ىدا اذاالالوقتالورختايهيلعدهش |
 ٍ كاه_ءلع بح ىأااكفاالابى أ( دوش الو هلوق)باهنلا لايك .اىا (رخ [هعمدج* ءاذاالا 0

 ْ ىحدلرق) ذ امس ءاضة رع ىأ ضامن (هلعنمدلوق) رردلاوىلب رلا فام د مثال 000

 |هرب 2ث :د:ءهماع عد ارض ال ءا ضيفا. ى هب ساذلا دوع ىااارق ىأ ميدلاب ل -

 الف بص ىنعمزنكلاةرادعف مش ن هدا رااورصلا لاق مااا ىلءةناع' نوكيالئاو ىوعدلا 1 1

 ادا: نءامئيودوريغصلا عماجلا لث د اسم نءهده (خملا ةرَقب ةقرمسا دوش ه]وق )ةداومُش كبااول م 2

 أ افام-اوةرقب ف رم“ هنأ ىلءاعممحا اسم ن نتدهاشف ىلاء هللا مهجر ة فن ىأن *بو قعد نع

 هل هأ 00 ةداهشازيخالدجمو ف سوو لافو همامقاوةداهشل زج لافامزلف

 ا اذاو هدهاشباذ 0 مما تااوءرسيباذهو ياا ,هداوسلا _ ْ

 ناامذدحأ نيهجو نمشي هءأو ددحاو تدب فانزلادوو,ش ملح ا اذا ملوءةلا بد وانك 08

 |ىاثلا و هنا.ثالالد ردالاةص دخلا وعطقل اوه ود-ملاتاثال لاما انهى _هفوعلا باط 8

 م --_ كسلا

001 



 الل

 رهاطلاورثك الاىذقر ة ةقمذ 1 رورو لانو هريعأت راو4ل_هنالاواوةينأالا

 ةقدس لأ دنع ْىَك م دوأ ا د را وهكللهنالا ولا ول رامهدنعالمفك ىذاقلا خا ولوالا

 نيا و سداسا!ىقاهر كد و تاداهمشلا باك لدست هللا تمدقت و ها اهبهلاقال->

 هيفامي ءرصأ | بدباص كانهامص1تو هما عراف عا ولأ هنالثة-عو: :هءاضقلا ب دأح رمث رش ند

 لمالا ُّط 0 اذه مآ دنا ربح بكد 6ناكنا ثر 00 1 00 ١

 ّق ودام 0 انمدق دل اة مول اف ردبالا اذا طرع“ رمدهو هاكذ دقو ريسبغب : ص ال و

 دوق ب سنلا ةداهشا | اما ثرالا,ةداهشلا ىف ىأ عب ارودهلوق) هسبلا عج رافءاضقلا ى م كردي ثاوهو

 5 ارم رادلا هذه كراوتام نالفئن نالفنا ادهش ةيزازبااق لاق عماسةلابت يك 5 , هنأ قوس ١ الاو 5 | بو

 ىدشب 7-5 01 , "هاعممر ل. ا ىداا ديفءانأرالو ةيفسأم . اعد ل كالعاد ا ءال "هلاطانأه ةدان ف تءاااكردبمأو | ههسلاو و -هاعلإ
 اكمام نياعنا.ئلاملا نود نياعناو ىذاقلا بدأح مقتبل اردصلا لاق 20 وقأ) رد دو /) ىز. ٍ هلطارو
 ةكيناشلا هيد ةفر بالو هدو هني اهناوهو ىنال هلا نالف من 0 هطرسشر 1 اههركر

 ل- | الو ةرسفاذا اما دهاشلا رست د اذا لاديقنابمان 5 .اةلا لسا عفرتف فو رعمكالا ا وعخاستلا ٍ

 وبأهدهنا اد ممشوأ تح( خلا تمملا مارك ذ دو «لوق )فلا ىفاذكو (ىزازبلا امرك ذهإوق) كيم 0 الاو

 ناك اذاقعد (خلا ىدمادومئنا دءلوق) ةيرازب لمعت تءااأم ىهسل ل وهثراروهمأ 4 ف دضر 0 ) تدرر

 نال لمع" ىناثاا لاهو ل." الهديىف تناك م متاذنم ماك و هلامنارش [ىدافل-جردب قراد يي 0 ادبع 5

 اههاواق افا عدلا ىلا تعقو هيهملع عدملار 7 ولو ممفئارا رقانتباثلاك ةئوملاتناثا ابنا ادب ولأم

 وأ كلمذي تناك امال ردم ع , الا مافدملا وهو ل وهم ىلعتماك داش ءذهنا ةكلار

 الد لوقت هلت ناك امنا ادهش او ررد كلانا متداعامكحال_فبضغ وأ: .راحا وة دو

 ىلارادلا درتو لة: مناف ىدملا ن نماهذ_ثأ هماع ىدملا نانا دهشولو ةمئاسللا ىفك فالخ

 نيككسم قافتالال.ةةتامنالذديف تناك اهنا ود مشوأ منال سد هلوقرد ق وىدملا

 كك دن اهات اع فاللالا وهمدعك هد وح وتالذاههأ وقنال( خلار متذمالاهءا وس هلوق)

 (تدردإوق) لءة:ملهدنف تناك نيعلاثا ىأ 8 اودهشريغصلا عماذا ىف ثان انرقاار 5 ذهناف

 هلوقا هلع( يحل ادب عوشما هلوق)لانر 1 ذاك ليقتا ما فسوب فأ نع وذو ةقتسف اداعشأ

 رزد ”اتناعا مكس الف يسع :وأ5 راحا زأة عيد و رأ كلمدنت ناك امنا لق هلاك د ل وهس؟

 ١ ىدملل ىضق.ةهمقدملا ثدح ا هماعىدملاَتا ال وقدنأ الار رغاا قلاع كشااىذةيالفىأ

 ىلء هدد نهرب ول ىت-ه.اءامضةمهيلع قدم ا ريصن ال نكس وهمأا ميل لان هملع ىدملا مو وو

 هلاكلم باةذدف تءملاامأ اهلاحىلعةمقان وكن الثمةعبد تناك اذاو ها له هكلم هنأ

 ةداهشلا اللبن ىأ (هكللم تناك امنا ادهةولامفالخم هلوق) مدق:ا6 اهلالهجت تاماذا
 هناك هنا لاق>انع وة #ءأ او ع ونال ا نالةم بفظقئاادماانال هل 9. ءةمىضقذملاك لما

 كل ءىدلا اذهشولاماسر ةانمدق وتاكد. ءاعىذأا ىلءتاك ام'اقبالصالانالو هئمدأ رانا

 نوديهئر واتناك املا ادوشولام واهي ىطقيثمح ىدلا إمتناك | اخ ماى رديف نيع
 ا ا كالا ا ا ل ف ا ا ا ةيس

 ةداضا
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 لحال

 ظ طرشلا عمرا نار عاظااو اعرتشالو نه رمشلا اذهرك ذيلو ه١ هقثعا هنا ناس نصدنال
 فضا الوقدنعءاضَلا ىف ىفو:هسكاذىلء مالكا اامددقو لما:ذ ةتعوغن ثلاثلا
 || دمقب ةوشالاكص اخللا ىآ (هثارولا بوسن- نءهلوق) مسا ءامرغل اوأ هثرولا نيد تم سقت رت

 اناا وهلزثال اوهةةءأ هال وءو» ال و ثاىل وحال ةداشاا ديال و ملا حالا لثءوبالا من وك

 || ةيزازيلانع رحاا فرك ذ (ملاهسالمو>أ هناناس ودإوق) ط كرتش ىفوملا ظفانال ريغ
 هنا عدا ن اف ةمأوأه وبأن ودجشولاك كيدي | مدالا هثراو راولوةيللو هاهنا | وده ثوأممنا

 || اضءأط رك .ثن رهمال اوأهدال وأ همأ اوهسالهعل وقف رس ناىوعدلا ةصا طرغشب مها مع

 بأى لا اءقّداب د ثراولاو تملا ةيسسن نمدومشالدبالذ-:ئااماقأ اذاوهثراوولوةينا
 || ادمكيلوهثراو وأتءملانبا اًذهنإ ادهش اسلم ها دخاوحالافاذهكاذكو دحاو

 ىذاقااىأرىلا ةضوغمموأتلاةدموهءلا عفدي م مولي ىذا ةاافءره اثر او لول هالات
 5 المود هنا 5 | ى وادطل امرك داعم داّدم ودك ل وع ردةمامهددنع وةدامشاا تاك نءاثلا نمةئاع رام

 عفو (امه لإ 9 ” || هنال ل .ةنالدااوأ مالا مسا اورك ديلودوهشا اد مثوهمأو هس الءونأ هنا عدا رمص: ىف
 ميش قدو قرب... .ل ||| ماوه الءوخأهلا ىدا نمباتكللا فد_ةعرك ذهنالتبثب وعصر مل قو فيرعتلا ل هال
 كوق) رو: 0 رت ذ طرتشمالخ الا ف ىبدخرمساا ةعالا سمن لافو ددا رك ذ طرغشي لو ىل -.ة:ةنماامافأو
 الوأ (ثر ثاع | سداسلا نمةن دانع داو بالا مسارك ذين أ ديال هعنبا هنا عدا اذااهأو هري_عودطا مما

 (هييْغ اغياو ةهاذلا ]أ «نالوأ همأوهالهعلوقءفريسفي نأ هتحأ طرشي تدملا مع هنا ىداو ثاريملا باط لتر
 9 معا تلا ويش نأدو مشالدبالة دل ماقأ اذاو هري-غهلثرا رالهثراواض أل ودي نأود-_هالوأ

 اودهشو كادباود مث نافهرغ ل ثراوال هثراوو»لوةب ودعاو بأىلا اقدار ىت#ح ثراولاو
 أرك ذاذهىف طرشي الوزاجءريسغا,ثراو هل نولعيالهثراوو أ هالو أه مأو هال تءااوأ هنا
 بسذأ | ىلع هس ماهأ و هندال ثداا معبأ هنامعز وتءمنءانر اىعدأ لدحر نادضاو ا جءال أ

 ةشيملا ماقأ هياععدالاو مس.رلاوهاك هدسو تملا ىلأ منماو هدلسح وهنأ مءادوهشلارك ذو

 هيلع عدلا ةئدب و ىاللالتايثالل تاقيدلا نال لمةتال دما هيث !امريسغن الو تدملاد>نا

 ثرالا ةئدب عاممقطرمشلا «(ه..نترع ةئاخىذملا د ثابثاق مص سداوهو نال ت ماع

 هيو أهل ىد وما وأاتمملا عدو وأنيدتدملا ىلءهل و تملا رغوأ ثرا وطاوهو مهائاراط ١

 طرش قبو هلوق) ك وءالا باك نمرمشاعلاىف ةيزازب اركئموأ قل اءارقمنوكي تأ نمب قرذال
 | همدعو هريغاتر ا وهل ةنالد ويشلالؤق ىف لوصفُلا نمش لئاسم ىف همدقام هدفان (رلما ثاان'

 رك ذ طرتيو ةيزازملا نءرصلا ىف ىذلاو ىلء_هذتا !قاناملاطرم: كلذم دول وةناكولذا

 ةدعاال مولا طاقسال طرش هنا ل-هف ىسهتنا ىذاقلا نع م واستاا طاةسالهرعسغ#ل ثداوال
 ةلزكعان د ذعمزععامرا وهال عأالدهاشاا ل وقَدي زازمااىف (هريغاتراوهلل -ءاالوأهلوق) ءاضقلا
 هلانثا ريم رتهنروانأك هنا اودهشاذاو ربدقأ امى لاف (همغدإوق ( يم هرهغ هل ثزاوال

 هقاقصتسا مدعلا.ة-ال ىضةداللاخنو دلاح ىف ثرين مناك ناف هريغان'ر ا وهل لهفال اولوةزلو
 || هلكي ىضشي رهظي لنافالو 'رخ [ثراوف لهةدءرظنني وىخاقلا طاب لاح لك ىلع ثري ,وأ

 | نفاانة_وزلاو مدي رئانجوزلا ىفىضة.فلقالاب ىذه. كاود-الا ىف فاتن ه«سميص”ناكن أ و
 1 ا ايو م هج يمسملا ,
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 ادهش. نا الا هلوةبفئدملا هماا راد اموهواذدأت و( ةسئال وأمذي تاءثا نمهماقم

 جن ناكوتاءاكدمقلا اًدهنمدنال 0 : و هدنع ]وق ثد وما ىأ (كدهأوق) ١ لا هكا

 مدعل لمنال هدط تناك رادااهذ_هنا ادرشلاه ثءحهي زازا ىفام هدي وب هنالد 0 د

 اذهك هدييف تناك مهأاوقنا زر دملءةبهدط تناك اهناهءاعىعدملا رارقاىلعاد ممول ردا

 د أ تاانطشرت ذوزومتاذك جب كمل كو ا ا ا و

 |دءلارةدامثال دمقدت ومد:ءهوقناىن الاح را االءلهرهاطظو رح ستاد التناك مهأوق

 عئادملا فو للا توملا »_:ءىديالا نال لاك ثدي مدل ىلوالانهنا م مح تنأو اضن

 نوكيراساناحراشاادا مو الهو ىلأ د: ءول.قةراذلاهذهىف نك امودو تام هنااودوم ْ

 رهاظلانالاةءثمكلذ ناك امنا (هدب ءأهأوق ) ثنا اهفاممكحومرك ذىذلا لاثااك اك رصأ
 ع "ادولاو بو.مغملان هذ ناك امزيد و بابسالا ىوسد زاتقولا كلذيف مسسملا لاح نم

 |١ نمدي و اهلوق) كلملا لمادت ومما دذ عدلا لع هك. !همديفامناهلاح نمرهاظا اهني ملاذاف ||
 اهراعادس التناك املاراد ىلع هود د ةيراو ماه اقل -رتاماذاى ىعن ددلا ىف لاه (هماقمموقن || 3

 أ امة قاغتالا هلانث رمماهكرت 2و تام هنا ةديءا!فاكي الواهذخأب هناقهديزؤ ىهىذلا اهعدرأوأ ||

 ا دئعدملا مامقنالفاهد: :ءاماو ةداهشلا ىف را بح وبال هناف ىلاعت هللا هجر ة ةمسيف ادنع :

 اذ_8لمثو ها عدوااو معملادب عد وما وريغتسملاديثالت دج ودقو رطانءىغيتوملا
 اذهوئن ىلع مهيدي نيءضاولا ىديأ ىأ(ىديالا نالم/وق) نيعترملا وبدماغلاكه ري ونيمالا 1

 1 ا تناك ناقت وما د:عوديتدت ا اذاهناٌكلذ ناس و رذلا نع تملا دي ىلءةدامشلابءانغدسالل لماع م

 | ادمشولاك ةرو رمضلا ةدنالا تيث.:ثراولا ىلا لاّقثنالا ناو دكا متدث أهنال رهاطظتكلمدنأأ
 كله ديب اةنث توملاد_:ءتانامالا ف ىديالا نال مك +1 كلذ كف ةنامادبتناكنا وامان :
 َن هوك فرسعءام ىلع نماذأ اهكدعز ومذالا و طاطا كرت ذاهش تام ذا ناسملا ةط_سا ول ْ

 هئئاشم موشن نمديىلعةداهشاا.هانغ#سالا لملعت كرتو كل الانا .ثاتقولا كلذ فدءا١تابئا ||
 راسارك دنع توأات تقول |تايثاىغمف هد-ءاتايناهءاقمموقبن هذي تامثا تالمر وهطظا :

 ١ تناك ولذا كل مدن ريصت ىأ بل ةذت هوق) ىفاهتهقلا هجيرالا ولا ىهمسهداأ هي ُهاع دم ل ىمك اف ْ

 ماا 7 رهاظاا نال ىداهأا هدذ عجب رو بوذك اة مق قدمو «٠ ىذا تقولا ىف هندمل هرمغل ْ

 عناد دولا ن مهدي نأك امن و هنامسنأى ونا 5 تت وما تقو ىأ ثقيلا كلذد ا

 الالات ولادنع دما ل_ءهفيكلموهديفامنا هلاح نم رهاظااف نيب لا ذاف بوصغلاو :

 ' | ب ةومذ هرم ص: ةنامالا نال المدي هّتاطسا وبباق:ةلايفنامذالو ةناماديةملا ن وكت دقلاةبال 5

 أ نا.مضلا بج ودعت ةوظو ظفرلا كرتذثن.- هنالث الف ةعزد واهم انيس لو ت تويثاءل نها

 أ(ةدو وعد رخطلا تن هلوق) ةعيدولا ن مضاف ةلسادكرتل الوحش تاما ذا ىأ(نامضلا ةطسا و «داوق (

 ' | كيال والثم» وخأهنا وهو ىأ (لاهثادولا بيس ناس ن ل رجا عمدبالو هإوق) اددقالىا

 أاذنأا ركسس زيوة-اوبأىلا اءقمايىّت-تراولا وتدملاامسأق : مالا ه:راوهنأ درك رد

 [ هفددع ىلع ىئ ودُعلاو طرتسشي لمقدا ولا ومالا بالا هثداو و هلوق طرتشد لهو هئراوهنا

 هالوض هنا ىف وه ديال هبات ؛ وأ تدملا ب! نبا هنانةداجشا اى رلاع سعال ندلكاذكو

 يللا ا ا ل ل 55 5:5 5:
 ال
 ال
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 نادمة لصالاوهرتغوريس: ملا نمد ماةم مود: نهدي فوأ هدب ف تاكو أهنو ممويهسال تناك
 ىأ طقأث ل ااءاضقاا طرش هنا م زنك امالكن ءم#» 0 الىوعدلاة كك طرشر ا
 مالكا نالمرك ديلا ماو داعشلا ىف ط رتشيام انخارع نك رتو تامىنو عدلا فلو ةء نأ 1
 ىلا لاةدنالا نا وأ ك.١1تدثأ هنالا رحناك هنوهد :ءءدي وأ هكلمتمئاذا نك لةداهشلا ف

 نالت وملا _:ءهديتتئاذا اذكو لاةئالاانايث ا نوكمفةرو رض لاقأئالا تك :.ةثراولا

 تانامالا ىف ىديالنالمك- 11 كئدك.ةةنامادن تناك ناو انام ىلع وهذ لال هدب تناك نأ ءدب

 ةقيشحى أد :ءاذه وهب طةلسا هكرا اله<تاماذا نامذلا ةامسا وبكل هدب باقثتت :تواادنع

 نيعل قد ىف دعب ثراولا كال ءنال ردأا ىفاكها طرب سارا فموي ونألاقو رهو

 اماوحتناك ولواهوطو ثراولل ىل-< و ةهنودول اة راسا ىف ءاريتسالاه-ءاءبحاذاو

 ىلا حا“ :هعدددأ او ريقفلا ثروملا ىلءةقدصناك اموغااثراوا ل < مكمل وأ كلون

 د م ل وا ا ا نحن نو درو ع نا ا ملا

 الوتر 5 نءةفالخ كلم ثراولا نال مزار ال ف ولى دذعو اهيكملاطلا باصس سا نوكنالا ىلقذل |

 ا )/ كدا أ 9 لاه ثرا وأل 5 وملل كلاب ةداوهشا| تراصت هسءاعد رو يبيعلايد رود هندوم

 ا[ و و تا تس أهلل < هريغوأ و ثرالابىنة:_سأ ُةقدصلالا وءأءد_:ءعقجان مناف ثي ه.ف وكدعس

 ىلألوقىلا لدملا ىدعس مالك رهاظف هأ نيا تاعددلا نءهذ:ءام 5

 موقياع وأ حراشل هر ودك اصناماكالدو لاه :الانا دهشي نأ ىأ (جلا رماهإرق) فايسول 3

 اموهو اه ,أتوملاد_:عهيئانديوأ هديتامت اوأتوملا دنع تسلل !تابش امو اق 1

 امش طرخشدال هناق فسوب ىنأل امال امهدئءاذ_هو ملا الهش نأالاهلوةد هءلاراشأ 55

 در 0 قرشا 00 ةادول تللاا دع ما فال-ئارهظ و 1

 امعا ادجشتل نا و اهىذةيثاهكلل هناك هن اراد تل امال جردي فني ع

 مكيو بئاسغلا ثالف نماهاركشا هناناسنا دب نيءعىدملادهثولاذكو ن الاىلاهكله

 ادهئاذاف كلم ىلع ةئسولا حاتح هناف عاملا كل مركشر دا وذو عئاماا ءالمىنعةش
 الك نافان امهم هذهو عسيبلامول ولدك امامنا ىلءاوصأ ناو هيىرتشملل ىذقدكل

 توما ةلاح هك. ات وعن ىل-ءاص ملاذا امنا باولساو كلا ادد بجوب ثرالاو ءارمشاا نم

 هسلا جاتحناوهو نكيرلامتايثالال تباثلا»اةدال ةعسدب تياثااو باصصتسالا,تيثيامناف
 لد سمفالض وهددمقال هكلم1٠ب باص ءالا, تراثا ناف نيعلا دم فالك ثداولا ف 3

 هناقت نم ىرك_ثلا كلمت دو.ثاديال زاك نا وعتأ» اا تالمىلا الهسملا فاضم كاملا ناف أ رشلا ا

 نوكمف هيددح - ولو و ةدال ىلا ال عوضومببسوهوادوبوامهرخآ ءارمشلانال 3ك

 ىدمزاملان وك ىلا فاضمثراولا كلمت و.ئفانهاما ةشيماافتبان وهو ها مدااىلا افاد م 17

 عراف لامه4 ناك نا تدثيهد نع ىلإ :كلمالاع وص صو ءام.س سدأ هنال ََّت وملاىلاالتوملا تقو تعال 1

 اناناس اديىف ام.عثراولا ىعدانا (ثراةدامشب هلوق) ها ل_ءأىلاعتو هناكسدقناو ١ ظ
 الوةيناب ثارملا اريك تحفل ىطقياله ال تناك هذه نا ادمشق ني دهاش ماه أودع أثارعم 2

 موةباموأىأ (قدمللانار اريم ِهإوَق) خراشلاهروصاكو مد_ةناك ىدمالان ارهمدكرتو تام ل



 ديااك ةراجالا تىثتالفااب رخ ' الاو كالذك امهدًأ دمشذ ةثام نو فاانة:سةراجال |
 ءارع لا ىد ملا ناكءاوس عفاملاءاقيتسال_.ةىأةدلالوأ ىف هلوقو فلا ىفاذك

 ءةعلانالعيبلا فاك اكاتخا اذاام_متدابمش ليقتالف (دقعلاتا.ثال هلوقق) رأت ملا
 الةداادعبدو هما سداذا (نيدلاك و هلوق) - ةراحالا تش ”الفل دملا فال ناب فاد
 اذا( رح وااىدملاول ؛لوق) خال: نادعبال وأ ةعقناا قوتسا (اهد_ءدد]وق) 0 رحآلا
 ةثاددهوفاان رخاالا وفا امهدح د مدقال وأ اهب عفتنا رحاد سما ىلا: رحؤملانيعلا تأ

 هنالرثك الاد مشي نم داهم لقتال لقالا ىدين اكن اوفااالا ذة رثك الا عدي رجب وملاو
 فاانامهدذع ودد-هعءىوشن ىذقن الاحممع ديىدملا ونيةلا رخالا د_ممهناوىع دما هنذك

 ىضةمف:راحالا لان فرت_همهنالفاغتالاب دّةءلاىوءدوهفرسأ:_كلاوهىعدملا ناك ناو
 فال:خالال دّقعلا تدثي الوهءفاوهف الثا الو نيدهاشا !قافتا رشد الو هيفرتءااعهيلع

 هْوق) ملا هي فرةءااسع هيلع ىضق.ذةراجالا لاس؟فرغعم هنال(دةءىوع دف دوق) حفلا فاك
 فاالا نأ ىل ةراشان ربكمأ لقالاب ىأ فاايلوةدنأىلوالا (فاابىأ ىل ةالان حاك_ا | مدو
 دنعنا هءاءاذ و ىأ ل ةالان مص حاكما اادهاشهاةخاولولوةينأىلرالاو ه.ةالل امم

 فال: خالارمضب الفل ءالا,ف ال تاال وعم: ةلاماامأو للا حاكما! ىفىلهالا نال مامال|

 ىئدملاوة> وزلاوأ حي وزلا ىدملا ناك هاوس ىأ (اقاطم هإْوق) رهلا نعى احا عمبتلا ىف
 ىلاعث هللا هحراد6# نافةذاو رالف اا هنا فلا ىف رثذو معا درك الا و أن يلاملا للقأىدب
 ةثام_ سهو ادا ىدتى هو فاانةداهش !تزاجلاف ث حرفك الاىوعدبه دق عماذلا ىف

 رثك الا هنوك نيد ؛ىعدملا قف لمصفتلا' موزل ان:-سياضي أ كال ذهلوةب وذي اورريشع «موهفملاو
 ه.اعلوعاك رثك الاد_هاش دما بيذك. ةانالطباا ففامةعالف لقالا وأ هد ع مصرف
 اذازاول اف :-ىل ل وق باو د .ةتد_.ةيزللا ىدت ىهود_ت لوقناف خباشملا وققحت

 دفعلا تيثشف طورمشلاو>الاو لاعأل ه.ذواولا ناف هنو درك حسا .رءدملا ىهتناك

 ىلاراش أ ىلاعتهتا+حر ىلا زلاناالا تاق ةلالئرمشااىفو ها فا نيدوامهتامئا
 هةءلاوه و لصالا فاهقاغتال جيدصأ ا ىفنيلاملا لك وعد همفىو” -ب ولاةفازهبا م

 امهقافتاللقالا بصف لاملا بوج ونمددال نكس ه.ئالاذبج وبال عسشلا ف فالثخالاف

 راك الاراصم ىم-لا وهل ةالاناز ولدها ثالاءيذكبت ل-الا ىوءديت وكي الو هلع
 نال ع.سلا فاك يش ىذقبالو: هلسطاب ىعالاف ثرح (اههلاف الخ هإوق ) ها ةدايزلا

 ةقمدسىلالو هدام سهو فلان حاكءااريغفلانحاكا اوبهسلاتا.دانيء نال انمدودقملا

 الأ ل مالا ريغيال _ أ عباتلا مكح نمو روملا ةيعستالب صم اذ هاو عربات حاكنلا ىفلاسملا نا

 لدًالاوهام ىلعءاةذتا اذا هقالت>اءفانذعالا دك فهدا .ةردسفقال وهمة لط ال هنا ىرت

 ءاضتلا بح وفادرنمالامرهملا ن!بدواذاو هيءاضقلاب بون حاودزالاو لاو كل لا وهو
 || ىفءي(حلارخلاةدامشا ا ةصصف مزلو هلوق) ه.اءاموفاشنالدوغنملا لاما ىفاك ني دا دةملا لقا

 نيدهاش ماق أوه أ ثاريما منا نا:اديىفا.ءثراولا عدا نا ثروملاإ « هنا تدئاذا
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 ةحاحالا6 لك ظفا(دحا ولك ىلعهإ وق )هن اي ودرتلابع كاس يل سلال نيدهاشلا

 ةئامسمسو ل ىلع كمة اديعلا ىل قو ملا نبأ (لامبدعلا هلثمو هْلوق) ةيدعس هيلا
 لالا ىعدن لثاقلاو ةثامدتو ىلا ىلع كةلاصصاصتلا فو لاهوأفلالا ى ,ءديذيعلا و
 نيدااىوعدكر وهن نعتوااو» ىب ءدملا ناك نانىأ (نءرلاوهإوق) رردلا فاكتايقابلا ذك و

 مزالرغ نهرلا ذا ن هرلا همرلل نأ هلسدا هنالتداهشا لمةنالف نها رلاناكنا و امهلقآت شي

 هسءلعقح هنالوةثدبلا ةماقاىف:دئاقال_فءاشتقو ىأىف هبضطسفإ : نأدلو نهترملاق حف

 اقتعلاوئمور ناةيادهلارهاظو ركلا فلاته -ىلءاهمقيامناو هلع قد ىلع ةشيملا ميةيالناسنالاو

 وق ن بع ا ده ش ةنيلاملارثك اىدااذا هنالاذواهب وسوف ىأ ها نيدلاىوعدل_.ةنموهاسغانهرلا||
 ثا عل 1 و 5 ناك نا واقاغتالقالاب ىضقةئامسو فلا لكم فطعبرك الا ناكن الالام رخرالاو ده شهب 3

 'اقلاو 0 لاو وفعلا تيئاا ذا هناههدو وئشب ىضقيال ةفمن-ى أ د: ءوام هدئعكلدكنفا ل و فاك هنو دب

 مشو فن مب 7 ىرإ < هيلع عوف و ريذَقلا حاف نيدلا ف ىوعدلا قف ة ىلا باص فا متعابقالطلاو قّدعلاو

 تامثا 3 .نهارلا ) لوق أَ ةئامسلا | ىفاكنب ريخالاىف درت ةول والا ىف لمة: ثءحت وكسا | وبيدكستلا وقفوُدلا

 فدان و ' 0 بوق 3 0 وفقا مغ اان ن 3 رلا دع نانةيا غئالاعبتةيانعلا بحاص ةءادهلا بةعت و

 السم ىلو 0 ريغدق هلا ناب بيج و ديد »امدح بذك هنالز ترم اوه ىادملا ناكتأو هليبلا ل بتخاف

 دا (نيدلى 1 الا رابثعالا ثاكسف مد_هلا مكس ىف ناك_فءاش ىتءدرلا ةيالوهل ناك ثءحح نوترملا نسح ف مزال 7
 ل. ل 7 فاالاب نهرلا ترد و اسىفاك هيما لبق تةنيديالا نوكبالن هرلانال نيدلا ىوعدإ 1

 ُ الار ١ 5 رو تان وع دا لرتخ ءا ذ ةيوقعيلاى ناو فو ها اعيتوانعمإا
 0 اا 00 5 نهأرلا هذ أمن هسضيق هنا ىداو ةئاسم هاا هسنهر هنا كدي ذ | نءهرلا ىوعد اد اللا ١

 اا اك لأ اه جاقأ تن ةنام مهو فلان رخ 3 . الا وفاانامهدد أدهش ةل ماق اقد_ئمهدا درتسالا باطق 1

 (ةدلالو أى هصوع ىلع ايو أف نصا ل وقى رحأن ا طةذلاعقدعلا' ةسمل هممت (ىداذا 2 لوق) ١

 الدنا ومدعأا ةياكس || عدا اذا اعصخنأ امهلوأ ةبا دولا بحاصةلاقاس ذ هّقفا ود 3

 قالاطاا عتو حيوزلا وهىدملاناكناو رهلاف لاك (ةأرخاوهلوق) ىيعلاىفااوعمالا ىف[
 تايثامهد وصتمذاهلوق) هدأ هلءاةفتااموهو لالا ةنيدىوعدنوكمشفهرار أب
 نا ىلا فاكملاب راشأو قدعلا "لكم ىف ىأ(الثمل وملاك هلوق) فلم وهو ىا (ساك دّدعلا

 ىأ (نيدلاى وعدك دلوق) كاذك ع لكنا ىف جوزلاو نهرلا فنهترملاو حلدلا ىف ل وتغمالو ||[
 ىوعءدلا قالا بحاص فارتءابقالطلاو ءىلاو وعلا تناذادةعل أ نءدرفاملا نيدلا ١

 تثق قالطلاووهعلاو قعلا ودقعلا امأ(لاساام هدوصةمذا هلوق) هبادهلا ىفاكنيذلا ف ||
 نع نأ نءرلاىفو حاضدالا ىفداز م نيل اىفالا ىوءدلا ىرتلف نفسا باص فارع ١

 نهترلا ناكن او ىوءالا نءةداهشلاّتد وعف نهرلا ىفهل ظحالهنالل.ةزالزهارلاوهىدملا ظ
 هلوق) شالا #نه' رلارك دنا ة .وةعماان ءاس رق رثمدق»و ها نيالا ىوعءدةلزغع وهذ 1

 ناكناو ةثامدح رنا لكم فطر راك ”الادهاش دشن اانافتا ىأ (لذالا ىلع -.ةدق

 عسسبلاك ةراحال اد هإ .لوق) خذ شب ىذقيالهدن ءوامه د: :ءكلدك. ةنيهاالاو ف االاك هنودي

 ىداثأ 0 وأ رح واود ىدملا ناكءا وءفال_تالاتينئالعأ (ةماادا فل || َ ظ
 مسوس ريتا  مصمخخسلا ٠ عمم - - ل حسم صييستما ل اا همم مناصب. دن سس

 َل ةرق اني
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 ىفباجادقو ريغصلا ع ماسلا فد## صن:لئسملا نافهذمبءعوهو ها. راثيدةثاس؟ري هي
 اذهاو ةئامسجسو فااءىرتسش !لاةيالة ثا داز م فلاب ىرتشا اذا هنانلما دنع ةياعلا
 ىركشسملا وأعتاسيلا ىعدملاناكءاوس و ( ملا" و-ه/وق) ى منان غلا لصابعسفشااذخأب

 وههدوصةءنالرهاطوهولوملارك:ًارد.ملا اهاعدا اذااا لماشاذه (فاأ ىلعهتباك أو اهلوق) ينكر عايلءبتكي لورردلا ةرامءىهلب همالك فاذهسا ( هداززعدلوق)
 نال جهلا ف لاق عماسألا ىلعةياد ها ل اصددا زك ىل وما و*ىعدأا ناك اذااسأ ودؤعلا

 ف رم: ف هيا اىوءدةطسا ولالا دبع ىلءةندالذا ممتال»د بع ىلءلامادءسلا وعد

 رصاا يف وها اها الالا تسداةداعشلاف هيالا نيد هماع هلروصتال هنانلعال هيلاديفلا راكلا

 زيوت انحسفلا نمهنك.ةلد_دعلا ق١ مزالوغدةهلا نال ىلوملا ةةسدمغتاللءقو نيسدلاو
 هجردإا ولا ىدمسهدافأ عماخلاةراءنم مه اه4قنا اوهو>و ىدعلا ل.ةلااد- مم مرجو ها

 هأ رمشلا نا ىدزق :رهسلا نيدلا* الع نعام رفانمدق (ٌتدر هلوق) ةعمسأ رةسصرلاعت هللا

 لوةذاافال>و ريغصأا عماجلا قد#املع صن لوسااناو ملمافلان روك دند-ا ولا

 ةدا نلاد اةريمعملا حو رمشاا اك رش ريغ نم كلذك عئاماا ىت دأان ود و رهاا ل4شا

 اذ_هن ىلع عسا! نودءارمشلا ف لومةلانلوقلا مصاالف عبسلا باك ىفىو_ساك طااك
 اه-عتداهش نينغلا دسأ تدب مهنا نكالب عمسبءاضقلا مز حد ولذا مي سدل ب رذهلا

 نءد لول قالا ىلعمل.ق:ناىئمش قمفوتلاحربصرلمذ لا ىفاك تناك ام ةموهالا دوف
 ىلاراشأ (فا:ذم وهو هلوق) ريدت ىدنقرهسلا نعل بةنامهءاعل هكذا هبح رمد
 هءاعدتش اح ىلمرلارب_11لافو رصاا ىف هءاستو ل.ة:0نلا ان. لوءارسش لانا دهشولا هلا
 رك ذودرك ذنم ديال نلايءاضقا ىلا همف ات عا وف هن امريغو عضوا !ذهىفم ومالك مموهفملا
 ىعدا اذاوط و.سدملا ىف و همادو زر ذىلا ة>احال هيءاضّةلا ىلا مف حياددعالام وهم2_صومردو

 امهتداهشة كلذر كت عئابااو نئلااممسلوناد_هاثدهشو ل بردي فرزادءارمش ل جر

 مدوهشلافنغلا ةممست عمتناكن اود دسافىم_مفةداجشلا ةبفدهب تناكذ اىوعدلا ثال'هلطا
 اًذادقملاءاذةاا«-ءلءرذعتي و دقءلاءأاضةاا ىلا حا ع ىذاقلا غىعدملاهاعدااعاو دهشي ||

 ءاموأا رهط الئرادكهن نما | ةبيعمست نولي" ل دب ١ سمبل | مديالا6 هيال يسم نمل نب

 ىلعاد_عشناف لاه مد وهشلا هب له شما ملزيح نذأان ىذقد نا ه:كعال ونْملا ةيسهس ن ودب

 ىلا ىذاةلاةداحنال'هلطان ةداهثااف نذلا ضوةبا دوش وان ءامم اأو عسسيلافعنابأ ارارقا
 قودسأ وهمماهعأت هنأان دنع ردا الاه ناو ىو نُعلا نكي ملا ذا كلذ نمنكعيال ودةعااءاضقلا

 د_.ةءاأن ءاههأ| نو دىوعدم ال كلاب ءامولا ىلا ةامالا نالزب اجو 4ةنغلا ايهم و نك |

 نءةعنامةءْزانمىلا ىذةتاهمالرث ٌوناغاةلاهملا نالو ن غلا هاغ.ةسادقملا مكس سما دف

 فال_عهنءملاهلاوهورمضتال هنااهف «-طرقىلا جامالامناىرتالا ملستلاو ميلستلا
 هتلاهش نما ياست ىلا اههة_جاحالف نذلا"اةمتساب وقأا ذاق املا وهو هضبة ىلا حاستحيام
 ةداهثوهوةداوشاا باصاىأ (دد هلا مذ هلوق) رارقالامكحيعءاضقلا نم ىضاققلا عنتال
 دحأ ب ذكي ىعدملانافاضزأو نذاا فالّدخال هيذو ع دملا فان تاقاو-يتمدسأو ىلءنينثالا

 يسال



 م. زن ا يلا اا
 ا
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 هذهىفلوق عمل فال هنالعطقنمانئةمالانارهاظلا (اظفلادععا اذاالا هلوق) ىنعالئم|
 داحال رطسدم)ح راشلال وقلءاديل وق اهبوتم لك هب را ارقالا وءاشنالا نال نال وقلب روصلا

 || نم اضي أىهذ نيدهاشلا فالّتخا عملبق:ا6عب رالا هذه( عسب ةلوق) لا ءاشنالا ٌةغمص
 |ةداهشلاىوعدلاةةفاوماويف طرت_ثفالىتلا ةمدقتا ارسل اىفةانثتسملا نب رمشعلاو ةهنالثأا

 اءاشنال اةفيصداح الل ,ةةفدلوق) هءأاةراشالاانمدقو رارقالااد+ئوهوحتو عسأا دان أب

 || تنكظفلتامثاىل اةحاحالو تنكظفا:دايزايقفالاورا رقالا ةغرص رخارابتعانئأ(دا رقالاو

 |دحاولاىأ (لعلادركتمدعاهلوق) ط رابخالا هباديرههودّشو تعب رارقالا فلوق هال
 ||ط هقانعةملالمئرشىلوالا(ةماالثرمشو طم# هلوق) هد درك_:ناكما مدعاىأانهلقلاودو

 || بك ص هنالل,ةنالثمحرشعةسمللاورسثءلا فالذي (ةئامولااب ه]وق) هنءول_ةئ هتاف
 ْ هل ةملا هذه مهلملعت ورع ىلبزلا ىأحراشلا رك :فطعااف رحاهمن سدلذا نيفلالاك

 |١ ىلعتلاو تفاانرخ الاوتمااناه_هد أ دمشول هنأ ةقباسلا ىف ىذمقي ةقباسأا هلم ملا قو
 بد-اصد روأ ملقالابما وعد قةووارثك الا ىعدا|ذا اها افاالا ف ل .ةةفطوعلا قدرط

 ا ةءضقلاف وايذلمقتالا هما نمةرامعلا اردص فها :مدقاك ريع سو ريشعل اهريغو ىفاكلا

 || فالذ ظوفا اك ردقااو ىبكلذلو همفرد ةملئطاعلا ناله .تالاوه(لوقأ) لمقتثا صه
 || هي راريلا ىف هذالذح رصدقو اذه اذعوهضاذا ءانهمءر ىلع لد. هذان نالو ةمثقتلا

 | الاول ىعدملا نال ةدايزلاتشمةداهش ىأ ل وق:الثمحرصا|لوقو ىئذعالا؟لءانلك وهو
 ْ ىل_.ةنال هب ىعدملا نمرغك أنتناك وأةداهشاانا رهظف نهال ىلء“ دم ىع دملا قش واذا

 ىعدانا هلوق) ل هسذم قاب تناك اذاامأ ولعل اب همم ديال ىلإ هناكمأ ىكيالو و ءفوالب

 || ةئاموفلأي ف فاأ ىلعتق:هملالوةذةئامهست ىلا ةثام نمىلعشف هقلطأ (رثكالا ىعدملا
 ءدأات الل: الف (لقالاال وقرأ نههم وعو رك ال ١ل وعش هب صخخ لهل هالا "هل »- نمل امو

 ىلع ناةفةمانهام مافنيفا ١ اوفاادمشا دااممدقت م واذهنيبق رفأا وةدانرلاددمثنمبذك

 || فلانامهدحأ :داهش فنية فةءريغمدق:اهذو ةئامو فاادرخالاوفئااءامه د أ :داهش ىف فا
 || ىلناكلوقين'اكىعدلاىأ (قذو:نأالا هوق) ةعيرشااردص يفاذك نيفا اى عرش :الاو
 لا وحأن ا كلذ نءملع و*قءذ ودل مهتلل ل .ةتامناف هاعربغب اذكى اف وأ هناالا دوشامهملع

 ا وأةدائلايدهاشلا بْذكي نااما هثالثنءوا_دعالةداوشلات فاما اذا نيلاملا لفأ ىعدين د
 1 رخ الانودءاضةااوةداهشأا ثالاطا نمأ اوالا با ودحو قو وأقوم وتلاوقيدصتلا نع تكسد

 || ىعداولامف الخ هيي هنال ةثتماانق.فوتا!تابثاىلا انه جاتالورداا فو ةيانعلا ىف ام
 ةقئاوملا طارتشا ىأ (نيدلا ىف اذهودلوق )بلا, هتايثال جامع هتاف ةمهلابا دهشف «ارمشأا. كامل
 لوصالا نم مومل__همىلا عجار ةراشالا معاق حلا نيدلا ف عضولا بسم اظفانيتداهُمل اني

 لاق (لب.ةتالدةءاا فو دلوق)امهدأ هنمعىذلاىأ (دحاولا ىلع ىل.ةةهلوق) ةقباساا
 نكمم قءمةودلا نال باك!" هلم سمى ل ةتةداوما!نآىدنةرهسلا نيدلاءالعرت ذو رصاا ىف

 فال داوءاريش ىلءاة فتاه ةثاوستو ف اانريصت متقانن وكي دة د_> اولا ارش !نال
 م مهرداان وكن الءا رسذلان' الراس ددُث اع رخاالا 0 ومده ردا اًيهددجا دهجتزلام

 نفعل »ا

 واللا
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 همم يل

 ©هو. 1

 48 دم دادإل

 رح الاوفيس ادعيلت و, |

 ىعدملا ا

 افسفل اًددعتا دا الإ
 5 حنو اههد |ةداهدع ا قاعمش امهز-

 قفاتعوأق ال_ز وأ ضرق

 ليةافهر ارقالابرثتالاو |
 «اشنالا

 اف لوقي هناف داز_ةالاو |
 تفرتقاو تعءاعزالا

 توي تاكر ارقالا قو

 مدعل لق: نيكر 1 :

 1 الارركش لءفااررك

 لوقت و) ةيلالمنريثو طمع
 هداهسش (ى حث لع
 7 الا(وفاان) امد ان

 (ىعدا نا ةناموّتفاا

 لقالا ال( رثك الا)
 «اةمد_ىنإ

 ةف-فون ناالا



 نكي

 ىأامه امهوخ ةوهلوقو ةناما هعفدوهول والا فالتعأط ةرفداا هرمضتالف عربتلا ىلع ىلدب ىل امعأ

 3 6 ل اومّقلا عنعالا ويف فال شالا ناف ةقباطملا دحا وىعم ىلءالدنيظذا لك نم

 8) هنمدك اموأ هيهماعقدصتوأ هلههو هنا ىلعرخ الا وهبامهدحسأ دهس ف ءاربالا
 ا لناغلالا تيثرملا داهنالافا ١ لئالا قالطاانئذق. لق وبهذملا وطه اذه

 ىعملا لءنياظذللا ةلالدنال همدق ىذلا دما أ (نيدشعملا فال حال وق :) ىو َفاالا نم
 طّقف ق-ءماداعا همس د نمْدَدَل اننيظفالا د_-أةلالد وقعم راطفلا داق اهدي املا

 ل ويقع :5 لمفلا ىف عقورار ءالا وءاشنالا فامهفال_ةخا نال ومقلا مدع هد و (لءفتلدأوق)

 ٍح يااا وأقال_طلا وأض رشا وأ ع.يلاناههدحا دهدولامفال اذ_هو ةداعثلا

 قل ود هنأف ةد_د-او تاق مه: !هذهىفرار ةالاوءاشنالا قفص نال ل .ةناهتاق هد را رقالا

 لاه اط طر ةداهشاال وبقعنع لفتض رقاو تهد تنكرارقالا فو تطرقاو ت هيءاشنالا

 نئيدهاشلا نيب فالح ال ا!سداو عماطلا تاداهث نمتاداه.شأا فال ثا باد ىف رث دىلمرلا

 ةدحاو لك نوك:نأىئننيدهاشلاةداهثنال:دامشلاوك وعدا نيب فال: تالا هلع

 ةداهشااو ىوءدل نيب ةةباطملااما ىعملا ف )1 بجوال ىذا ظذالا ىف ىرخالل ةقباط ماهم

 بصغا| ىلءامهد أد ومو بصخأ | ىعداول د ظذالةرمعالو ة_صاخ عملا فن وكت نا ىجوئمف : دل
 لوصفلا ىفهماتو لل. ة:بغلا را رقالا ىلءادهشولو ىل,ةنالسهغاابرا رقالا ىلع رخ”الاو عقدلا او ل 66

 رركس:رارقالاذادرتهبرقأ هنأرخآو هيد مشوالتقىعدانياو هذاا عءاج ىفو ها ةءداحعلا || مج ىزر 0 اذلإ
 د_ةورهاظوهاكرارقالاةدامشاا ىلءاقمتاولفلوقا هل هتم#تاح ىف ىلمرلا لافت لدتةئاال | كوقزير ,. : + لاو
 اههدسأديشاذا ودل ةتلاروصو ط.ههأل نمر ثا دهب لاق طيش ع نع ةيناخراتتاا قديح رص 3 6 عسمسلال

 يلولاةةنيكسااءادعولتةهناهرارقا ىلعرخ ا الاد مثو ف.لانادعل تقهنأ هرارقا ىلع عمق ل و

 هل_ةقامهقناو هنكساو اه. جاه دص لاه وأ ءسلابالا هلة ةامهلفا و هنكما والاهفاع رقأ هنا لمتقأا

 حرمت فاضدأح مددقو اذه هريدث ها ىلتاقلا» نمص:ة. وءاوس ل كساذ وذ عرلاالا
 لق: ثروحح هب نرا رئالاادبشا ذا امى الخ انه ىج جاا"هل بارك دامدهدلاّقذ مث كا ساابر رغلا

 ةداهشلاو ىومدلا نيب فالتخالا رمضرال هنا ءاض دة م(تابق هب را رقال اد ول رهلوق) 0

 ةداهشلا نمي اك ,وفعم اهنا وملا نال كادي نيدها شا فالدا فال لعف ع مل اوقىف

 هلا هجرة ف.ن-ىفأ د-:ءقوملاو ظفالا ف ةةفاوملا نهد الفنيت دامجشلا نيباما وىروعدلاو

 نءلوقل!نوكي ناب( ىل_هذ عم عم لوق لك ف ل.ةثالاذكو هلوق)اهيفامهد علب تو ىلاعت

 ل.هفل!نمنياوصفاا عماج ف هركسص ام الذنءو(لوقا)رخ"الا ظذاىفلهفااوامهدحأ
 هيدزأ 1 1 لاو حاكئامهد_-أدعث ولةدام,مشلا وى وعدلا فال با نم مدع ىدا1ل ||

 ضءةيرق انها رلانا رخادجت و ضمقل اَهس اهعد مشنانهر ىع «دأ هسومو بدغلاك لش ال

 لبي 58 ةنارفأهنارخ رخ الاو ىعدملا د 01 ف د اديس و ليقال نهترملا

 الهوه لد ال ب صغلا سامق ىلءف هعادبا رقأهنارش الا د و

 رخاالادعتو هيلع ىدملا لع عدم فاانامهد ا دمنا ذا امفالخع(لعف ولوةنتب عمجأل
 نءدلاولا دم_سهدافا لدفو لوف نب عموم سد هنال لمة هناف َتئاانهماع قدما زارقا ىلع



 ف

 ىلءنيظفالا فا ورعَمءامامالا ثا ده نم ءرهظد ىذلا وها ةه ؛راىذةناه هه دةعو | ١

 طرت ثزإلو نعل اهولوةن وئءااَدَقْفا وأاامةنك انيمامالا نأ وعضولا قد ز 1 داو | عما ١

 ىفقفاوتلاو ظفللا ف قفاوتلا ظرتشا مامالا تهازملا سداو نيظفالا ند لك هلع هوشول اعلا || ْ
 عيوزتلاررخ الاو اتحد امهد أ ةداهثن 001 رام لك االاو ولا ملا
 لكو ءاقادلا و ىدمىفاقذا واههكل وتاذاتمام_ميةنيظفالا ناقة .هطعلا اوةءهلا اذكو

 نالاف ثدَحْمي ىامماا نءىاد لا لةنأم اضأق "2 فوداا اذ ده ىلع لدن و عضولا رطدافوعم

 ةسدهأ | ىلءامهد ادهش نأ وضخ كاذو 3هن د داش لت ىفملان ود اغدأل في ةقأ اذا تناك

 وهو ظفالاه:ةذئامذ ودعا ةداهشلا ىد وسمع سدأ طظفالانالاذه و ةءطعلا ىلعرخ خ ”الاو

 هرك داذكدلاهاها وساس:9 قالا رمت الك دوَدَقْفا ومات دع واذاقهلدانأع ظفالا راضأم

 اهانعمة سهلا ناف هتعدانلقت ىذلا قباسلا عرشلا فالاذهو ىسهتتا انالخ مندل لو
 امسومافمك الءامحاصاجامقومامالا اهلمّي لاذأ راهيمضتت لب ةهنرالا ىل_ءلديالو باطما
 هقذأد 2 وأةمعباما لا هدمشل ادا ىلع فاق: الا مامالا دمع طرح ثدال هيا (لضاحلا 9 نءذلا

 سذأ هسكمفا 1 ىل-ءقفا و انا هنةدأ صد ودمع سف طظوالا نال ةنا ماا تدامصل وقوا

01 

20 

 0 ا 20 ا ا

 نوفر

 ا

© 

 1 هورس ىلءع«_ةاالد نوذتأا وءانءم ماسة ىلع طةالا ةلزلد ىف وةقباطم قدما ىلعام_ماالدأ

 نيفلالاو فاالا "هلم لئالا نكسة ونعمة قفا ومان امساصلا ىأ ( ايفاك اودلوق .لوق) |
 هناامهد_تادهشولام لكن !١ل وق ىلع لك شي لي ةناف تالئااوةةذطلا ونين و 2 دأ

 باو اهائهمامدافا جمالمأ ةئوشني ىذةن الذي رب تاأرخ ”الاو ةدماشتنأ اهللاغ | أ
 تان .اممااوةنوئنبلا ع وقوو# ودصا اومزال امه هزل نعم عا نا :1تناهدقاوب فداراا ا ا

 لءادناك ام ْنمىعأا فاةضاانأت عملا و الا يف ترام" انين دا ومزالف كلرمشت ها

 الاع 2 :0لوق وق ح *”ولا وةياعاوقص ونالاد وئنملا تع ةوامل و اذهنافامولمتفال_:ا |

 راش جلا حاجناامهذ ادهن ولو دوق ) ماا فضا ةوةلوبخلا عقتلفالاو ة ود هرب أوةصون | ْ

 ارك. ذاك هفدا ع وأ هدمها ىلإ ظل | نيدد نوكتنا مدا واق مامال ادذع طرخ جدال |ىلا كلذ |

 ىعملا ىلع ني دم أن كفة ةباطملال هيذ ومش عملا ىلع تال دب وزع رحاك تا !ندلك نالا ا

 ةقباطمىأ (امهانعمداتالوإوق ( اذهىلاتاس ءسألا نه لت انهم تودع -ركالذإ وامد رأىذلا | ا
1 
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 ١ اذ[ صاخب أمامالا ل ودا وامها ول لص! ل ءامئلاازهو مهتافاضيأ د كتم طقالان "اكراصف |

 رهاظ ريقق دامهاوق ىلءالا روطظبالل + ءاعَماا ناائهلاق ند د فدا رول وداحمال رمت هنأ ع نم

 قب وطن ىدملا كلذ ىلءالا د ظذا لك ن وكن تأ ىءموا ظنا داختالا نثأ اف طرمد تاق ناف ىذا
 ينءملا بع نيطعةانادس لدن أل و.ةالة.فاكماا ريع : ونعمة قفا واايدارملا ونوذتاا ال ع ولا

 حاكفلا نمداكنا دافاامها:_ءمداقالا هدا وقف متم!اررخ اروح < وةقبأ طلابي د 3 ظ

 هانءىذلا عملا ىلع ىءمواظةأ ني رلعفأب اك_ؤ ةقياطملاب هند هدول ىفعملا ىلءن الدب خس وزكااو

 فالي عربتلا.نذ ؤيلكلا نال ىأ(خلا مهلا ذك ههلوق) اةياسدملا ةراشالا انمدقاك كلذ

 0 ىآ ند ةداها اة اظطمى دل وقادك 1 اذه(نومذ:ااالدلوق)مهفافن طا !ةاطمال د وسدعا ا

 وذو 1 هاطعأ طفل ىلع رم: قارخ الا تا ابو قدمخ ناهس اا ا

 ل ا ا ا



 اللا

 اع (نوداثلا اود دانا .لءةتوسالارك ذنولو عسبلاب رخ'الادهد ةريشفا
 ىئااودل نسا هذه ىأا ريق ل.ةةراملتارخ رخ الارك ديو مانأ#ت الثراءلثا طرتشد هنعاب نا

 اتش هنادار ا وأه-ييفدل وقىلا ةساحالف ىل دة دل وقح ردا هاي او ْن 3 هام

 ظ لاو نه (نوالثلا وةيناثاا) فااعكأا باف ان لاورك داو ط م لإ وىلل>الا تءث:مل ناو

 ظ دنءلافزخآ اوةرمهملا ىف خاه دئءرادلا ه3 هى ةموهائابهاكو هنأ ل هاو دهدىةملا همام

 ] تدأىف (توثالثااو همااملا) ةوضانارةلاكولا لص ىلءىأ ام يداه تزاج اوك لا ىذه

 أءا”وسهئارخالا وضم !قفهكو هنا امه دهم ةلاكولانةداومشل باد نمفامذال“اطَدلا
 اًكاتحاَو ىءملا فنادهاشاا قفتاد_ةنءاو سل. كولاو راو ءاوسةلاكولاو ةبارخلا تالل قت
 ةعبارلا) لوسرلاو لدكولا ىرشسا وو هةملاتقاالا باب حاولا فلا عئجالدت او ظذالا ىف

 ةسماخلا) لقت هذة ىلءهطامه'ارخ . الا وهضرقب :هلكوشن | امهدسأ ل4 (نوف الثااو

 نالل .ةةهناءخق هضم ه٠ ءااىودواهئاوخ <الاو ضعي هلكوهلا امهدحأ دش (نوثالثااو

 هلاك ولا انه ةناصؤلابدا رمق هنأ وح مد ةداصوت وألا دعب* هلاكولا ناك هلاك وأ اى ةءاضولا

 يبلطر هلك ونا امهدحأدو(نو والثلا وةشداسأا) مده ةافهنامح قالو ود اهدمسق:اةقمقس

 ٍح لاو هضوقب هاكودنا امه دس د هش( وأ الثا وةهراسلا) ل_.ةنهيضاق رح ”الأو ليد

 هدشا مه رع ٍََح "الا قدس ءاكودناامهدحأ دهش (نو د الثااوةمماثأا ١ لق: هماطن

 نمزىفافلتث١ (نوقالثلاوةعساتاا) اهل ةاموءاضقلا بد ىفىهول .ةةذخا ا هلدأوأ
 ءاشناو أ تاكمو أن امز ف ئادهاثاا ىلا شاول زياو هلا عماج ىف لاق ىلسةت فقولا هرارقا

 ةق.ش-لءنىف فالتخالا|ذهناكنا ورا رقاىلءرخ سم .الا وءاشأا قلءامه دس دهمان را راو

 وه والف هتمضتل حاك ذك ل فلاي قط ل وة وأي هغ َو ةيانك لعق ف رمت و هداك وأ

 راوقا وقالطو عدس مدا 2 وتففال_:خالا ناك نا و ةداهشاا ل وق عذب د ووتلاواضحا

 ْ الا ال ضرقلا ناك ناولو ءقاا عنمال ضرقااوهولو لاب طل هذ ف وأرب زدتو هارباو

 معو ,/ رع و قالظكراصةكدَض رقأضرعذالا ل وقىلعل و« كد نالمياستلار وه ولهان

 قال-طاول عقلا فالغف ان لقدا 2: اول دارت ركد اذالوةاانا هه-وو (تاق) ها

 ةنداخا) ليق: هيدرار ةاناكمفافاذشا )ن روع رالا) كلم 2 #2 ةولانأ دق رارقالا

 نب رشعلاوةعباسلا عمةرركم د ىهو لد قه ض ره ىفوأ هتحض ىفه غو ىف ! انا 8 وعنرالاو

 اقةونوكمتو لءة:ورعىلءرخ الا ودنز زىلءاهةتوا هدأ د ه5 (ثنوع» رالا ونام 1(

 ةيسئاخ نءةدايز عم رصأا فام ىمهتنا 15 د-دوهو فقولا ىلء ني دهاشلا قاغتالءارقفلا ىلع
 فشلا نب ا لاصزمشلا هدازام فقول ارش[ ىف مه _ةنو(لوقأ )ىلا هت هللا هردل اولا ىدلم#س

 اهرك ةدقتالا و انه»ىقعب 00 وطتااةمش حاملا م هلوق) هسملا عراف ىلاعت هللا وهجر

 ىف ةفاومالاريست”ىاب لا دل ء-اذهو قراطملا ءانععىآ(عضولا قي رطب هلوقر فقولا رخ ىف
 عضولا قب رطب هما ةدافا ىلءني-ظنالا قراطت ظفالا قفاتالاندا راو لاق ثرح طظذالا

 3 نيوهردب ,رخ آوم_هزديدهاشدهشفمهردفت املهر عدا اول 0 نهذتلا قير امدال

 ائمة قفا ا وم حا الا ام راوةعب 2 رخ اوهنالثب



 لاب

 ا حمار ردك ىف و ىنعأ ١ق قاف: هاو ىسزافأاب رخآالا دف رعلان وأ هنا امهذسأ

 هير رازماا فاك لقالابى ذةد رهملا رادقءقافلتحا )ن ورجع وةسماقلا) ن 7 رمدعلا "هللا

 لديااردق ةىفااَمْحاو لام ىلء دعو !قالطو أرأيت وأعمدب ادهشنما ودقلا |عماج نكما

 تلق ها اًضبأحاك:لا فل .ةثالالاو لئاازههىلارهملا ىف عدسرب و حاكذا اىفالا ىل_.ةنال

 ردجلا فور 1 دامو هوقو علا اذكوهل كأن ءحاك. ءلاح وولار ؟يًاذاامف اذهنا رهاظلاو

 دقعلا ناو وهو ع.باا فل وةلا مدعو ووروها ردةقافادداو حاك 1 ىلع همنا اذاام#

 همقىلاملان ا حاكل ءامش سار وق ىلع واههأ وأ 5 ىلء حاكما ١١ ذك و نقلا دؤعأا مغالث ملا

 ركل ع نعهانرك دامز رك نأ حش وهوو عممبلا فال هر < ذنودبمصاذأو دوص مغ

 ةمودةعهاك وهن اهفدسأ دهش )ن ورمشعأا وةسداسأ|)ى اكماا ن ءامف اراما فالرلا ىلع

 اهقعارادفف لة رخآى ث ىو هذ ةةدودخ هاكوهنارخ الا 4_عدوءاعمر راد ؤنالثعم

 ةلاكولاذارخ 1 "لاء دازاس نود هكر اد ذم وهأنا نهءنادهاش ااه_ءاعوةئاامثىأ هساع

 وانام_هدسأ هيد رةتانونالةلكولا تثئنا د_هاسشلا لعق فنا امفو ص.مختا| ل

 ةعباس ساا) ة 3 :معللا تدشن طمني ةماعةلاكوب ع - . الا راهبامهدس أ دهشفةنمعمةةاكو ى ءدا

 ادهخاذ الق هطرح قت وهنانرخ ٍح ”الاودو[كص ىف هققو هياف امهدسأدهش 1 ثورمّدعااو

 ولا ةدادهشلا عنتمال ادم وثاثلاىَم حرذالا مف ضقدني ض درا م .؟-نأالا تاءفقوب

 نمنأ وهفلا عماج فاذك اهفد راغ# ةوهنا خ ”الاودو طرأ تانغ 5 0 20

 اةقواهاكت ناك هلامثاث ئ هتدرخنا 3 فاءسالاى لاق ىذرملا ماكأ ن م فئولا باك

 تاولمقت ملهناق ودعنأفق واهاعسرخ 72 ”الالاهك و هدد قاجذق وامهدسأ لا وأو هبا سدقالا و

 )ن رسول اوةمماُملا ( ما نانا 2|. هوك وةمص دامت ىلاسثا!نال ثا 1 نءهءتدوت

 فاةخال مالك انمنالت زاحة#همللام ولف دو وأهن | 1 الا و سهلا م ولآ ىدوأ كا ول

 هءاعلامغ انادي فالام ىدا (نو رشعلا وةعساتاا) ةمحلاولولااءاصوف اذكن اكمونام“ 7

 ةمئقاا يف اذك لبق :لاملا اذهبهع رغنعل نكس هنا رخ الادهم ولاملا اذهبي رغلاعأ
 نا عت هءاعلاحما رعناامهدح أ دم نس دهاشدب زماق اهالامورعىلعدي زردا (هند ود)

 اد_مديَر رن وندم نعمك ١ رعناى اد هش ونبدلان ههسلعالا .عهملعاديز لاح هن" اد

 ةلاحالا قد ر 57 لاا ناد ومش نس دهاشلا دس[ نأريسغ 7 رع ىلع لام !ثاوإ_ىاع و لاملا

 اذه نك .الئالا اهم ءال هل اةكلان ىذةيةلافكلا قد و 5 همزللاملا ناد هد رخ ”الاوهاع

 اديزو 'ورعلاح امال ٌةمقأأو رس ىلءدي ل ناكولاماها ذا وم لا و رهااةرامع ذا 0 ال 2 ا

 دويدورك داني د اشاادسأ دهشف ورع ىلءرط» :اممىداممو كب امهعف دور « ىلع الا

 دوشفالامىدا ةءذقلا ةزاسعو كدب يرأ فاالا مؤ |عقد ةنأ و هنذاوا رعلفك, ار هدج,نأرغ 3_0 "لا

 دا رخاوهو نا دلا ىلع قاطلم رخل اولا لال الهدع ؟ رغن .ءلاتحا هملءلاتغانا اوهدحأ

 لاحا ىلع اف عفرلاب ر هلا ماك ف هع رغفاذ مىلءوفاثاامدار اا وهو ثويدا ىلعو لوالا

 لاتساهءاعلاّمها نا ةمْاَملا لوةىنءماذهو ركب ىلعدي ل ل.لا هنال ن وندم ورعهيدار ماو

 اذكبهعانشناامهدح ادهش (نوثالثلا) ورعدع رغنءةلاوطا لقا ركبنا تا ء رغنع



 022202099995779 يي جي ب ب بب7ب7ببفق ا
 فالذع لمصالا ىلع لفك. اع ودحر تدح 0 الل .ةكمال بااطلاءاربا نال ىا كن درا زماا فاوه وأ

 ىعدملا هركناف لجو ديفا دب لج رعد ) رثعةئلاثا1) مهفاقل.ةكلابلاطلا 5 ةسهأا ا
 اذههزم هعدوأ هنان هرا رذاىلءرخ ح - الاو د.ملا هن مد هناورا رقا ىلعامهدحا د هتف هيلع ْ

 هسؤم ةيصغع هنأ اقرت (ةرمشعةمدا رلا) دخالابرا رئالا ىلءام يقاةتال لة دسوعلا ٍ

 نالهد هدة هءلعى عفا ن .رمل.ةءالو ىعد ملل ىضةيدمعلا اذه هنمهعدوأأانالذنا ح هلا دأ
 ) ريشعةسماسكلا) ادرغمدخالا وأ ةعيدولا مكن .؟ ادحالابا رقالا ىلعادهش ني دهاشاا ا

 هه ىل_هلا ىلع امهقاسف: الل قت ه-:هتادحا مارح - الاو فكل واممااوهزسأ هش |
 هيلع نادهاشلا قةادَدُف لد 1ااهم زاب ةدالولا ناف ل مس | ىلءاهقالط قاعولا اهتر وصو ا

 ةسداسلا) مهفافاونطب قداولا ثومو أ !متوا دا الدق ىلرحلا نافةدالولا ىلعاوةيلعت حصتالو |
 ةدعكم هذهرديزاَريلا فاذكل ة:ىئ'أرخاالا لاهوا رك ذتداواماامهدساده 2 ( ةرمدع
 هنارقاهناام_هدسا دهشي زازيأا قاماوأدب ركحهز.ناينالاف 2 وسصتلاىف اهليقىوأا عم ا
 ناامهدس ادهش (ةرشءةعباسلا) لقت هةمهدخأ هنأب رقا هنارخ الاواذكن الذنب هغ أ
 ىعونأمقن كسوعدملا ناىأ ل قتامة ن :ركس هنارخ الاو ىعدمال رادلا نا رقاهءلعىعدملا ١

 (ةرشعةنماثلا) لءاتىلوالا ف قةاودةف لال ادملا ف لصالاو ا يلع ىدملاديتورثب ةداهش |

 نالل.ةنماعطلاى نكن ذا هنأرخ الاو با. ىف 4نذا هنا ىلعا.هدس ادهش فهدبعنذا ركنا |
 لاف اذا ام فال نوذأ ١ ىف. ور كسه ذات عوب صصخخ: ال هنالاهاك عا ولالا منع وقنذالا
 ( ةرشعةعساتلا ) لءةيال تكسف ىراشي وعمار رخ الالاقو ا ريم هيدا اه هدا
 ىقهفال ل2: ةءسرافلاب وأة ب رعلابرقا هنوكسسىلاملا: رارقالا ادهاش فاما
 هئاامهدساده-ث ( نوريثعلا ) امييفلويقلامصالاوءايالاف لاه قالطلا |
 زخاهائءمةم_برافةلك ىدز 1ناليل-. ة:ىدز[هللاه رخآالالافو رحتناهذ-.هللاق 1

 ةودغهتلك امنا امهدد اد مث قلاطتن افانال تاكنا هنأ ماللا# (نورسشعاا و ةيداحلا) ا
 (نوريشءلاوُ وم ءاملا) ن نع قولا ىفهتلك اهنأ ن مفر رك::مالك- !!نالّتةاط ةمشع رخ رح 0 ْ

 ىذلام وسلا ف كأس مأ1هاطرختالا لاقو م وما اهةاطامهدحأ لاقذ رحىدعفكةءاطنا ٍ
 ىلةة-سمقالط هءل؟ قاوم نال قامعلا وقالطلا عشب قا و.اهتلام و لع ال ةداهّشأا م ولد ا

 ةمماا نيم :ناهفاط هنارخ ”الاو ةءمااان الثا عةاط هنا ا( هدا ديك (نوريشعل اوما هاا ا

 نئادقال_ط ثالثا نال ثالث ىف تلا هل وقىلا انحال هنال ةعسرلا كاع و ن._ءفلطي ىذقد ١

 نيدهاشلان بف التخالاراسذىفاثاا دهاسشلا هرك ذب درغن او هرك ذي هنءاكف وغا ةبلا فوقف |
 ظفااغلاك امهدس ا دارفنالةئااسثا اوغاتو امهم ىطق.ةنيتثثا ىلءا ةفتاد_ةوددعلادرىف :

 ىلع يمانهةداهشاا ل و.ةنار هاظا٠ نك دا م_عفافا. هدر قالطلا تاك ١ دفا دلما

 دهش ف اكلان 3 رص !قافالمأل .ةتالة دف أدم وهسااهاز ءةيزا رولا ىف نال د لإ ورث

 :؛ :ديىىعدملا ناك اذا فلا ىلعل..ةناههدذعو هد ل .ة:ملنيذاادرخ ص "الا وفاا امهددأ

 دعيرصأانرك ذم ثالئااوةقاطااوناءقاطااو ةسقاطلاو نائما و ةثاسملا اذ_هيلعوزيفلا !
 دهش (نورشعلاو ةعبارلا) بهذملا وهىاكلا ىفامنا ةزارِملا فام ىلعاكر دّتسمةقدو
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 ةنأمىعدا (ةئااثاا) لفالا: ضي لضفالابى وءدلاو يدرون” الا تول 1
 د وحأ وهو هير وناسدتلاى مدي ىعدملاوهب راك رش ”الاود وهن وناسدن امهد-أ لافراد

 د وس قلاب 1 <الاو ص ناانامهد_-أ دوش ولام هل م و لقلب فالخالب ةب ؛ راضأاب اىذقي

 ةيمك.!ا ىلءاقف: ااممنا ثالثلا لد اسما فهوجوولقالا ىلع .ة:لضفالا ىعدب ىعدملاو

 0 و ءاربالاب و ةوناالآل .ة:اللقالا ىءدن يعدل ا ناكولو وفد وةدأبت رباه هدسأد هرفتا و

 هءفو امهد لاقت نادهاشلا فلتما اواىأةيطعلاو ةهلا اهلك م(ةعبا ارلا) ريدقلا مث |ذيف

 قغ ندا وأ هةمهراما لب كلذنيعبن وكنا اظماّدقنا وااىف طرتشالو ءاطعأ ىفانأاو
 ذئام>و ىلاهثهللا هجردلاولا ىف سول ناكل مسقي ةمطعلاب رخالاو ةيهااناههدسأ دهشول

 ل وق ةرهاطن 24 رحدقو ركلا مالك نم تاهت وأعد ةامنك.ا'ا:ةةسالل ه..ءوال

 هدافأ اك ماقملا ىف قيقا وهام ىلءال مامالا ل و ةرهاظ ىلءىءمءءاننةسالاف نك وزللا مامال ١

 حاكشلا ظذلف اهاةتاولئأ امهانمدقوب هزئااوحاكدذلا "لكم (ةسماقلا) ىوجلا
 ادي ف وق ةومدقدصاولعح هناامهدد أ دوش (ةسداسلا )اهليقى جا مدت ةنامامقو و زخااو

 ىفاذك نيك اسملل قامااو ثاثا! ىلع لم ةناهةصدي لن أرخآد مشو اهتاغ ثلث دي زلنا ىلع

 ىطقي هن اي فق _صقااب رش ولا ولك .انامهد - د مث وأ مك- ااَذك_هو ىنامللا ىفاتوأ

 ىعدملا نوكنيب قرفالورثكالا ىعدن ىع ءدلا ناك اذاام هلو ىوج هيلع قةثملا فيصخلااب

 (ةعباسلا) ط رك ذاع ةنيبلاتعقأو امهرك وأ قاقحتمالا ركل و فقول اب رقي هملع
 نال تقلا فاك لل_.ةت كلذي رقأ ىرتشا|نارخالاو هياوهدد أدم ف ءاف ولا ع ب عاباناى ءدا

 لل وق لك لد ؛ ع.بالالو“ م ولا عسبأ ةمسص ودحالو رار ةالاطغةاوءاشنالا 0 ا «عمسماا ىف

 فال نيل اوذلا عماجف اك لمت: هيرارقالاب رخ "الاو عي ..ساناههد أد ,ئاذافءاذك
 اما ح . الا وهدد , راجا ماا ههدح د مش(ةماثلا) هأ لهقلاك حاكمتلا راضي أ هذاك لعقلا

 انا عدا (ةعسا:لا)نأك هماعام ىلعناك امءاقن ؛ىلدالا نالانضب أ خفاا فاك لقت ه4ت'اك

 فاايرخ 'الاو ضرق ىلا: هرارقا ىلءعام_هددحأ د مشذ ةهيدوال وضرب د .ةءريسغى أ الاهم

 فالؤ هب زار اى اذكهد_هاش يدك أ هنال ل مةنالنيتل *"الاد_-أ ىعد نافل ة:ةعيدو

 ضرقلاناههسولعاو لقت ةئالا مناف ةعيدو فاامرخ رخاالا اوضرةفاانامهدأه_مئاذاام
 رارقالاناف ةد دولا رارقالاوض ردا رارقالا ىلءةدانهشل افالم ا عادبالا وىلدت

 ى_- هل وهد*ةعيدولا نازي: ناكذا ودب رةئاودءاو ساح وه ول وق اه-ممثملكب

 هرارقا ىلع ةءاهامممملك ةداهش تناك_ةراك الا ه_هب تماهامنأ ةدانهشأاو راكالا

 هنمهلال_صوهنا ىفعام_عقافتال هلوقب لاعب زازبلا فتد ؛ادعلمأت ناسمذأا بج وبا

 هنأ ىلع رخ رخ'الاوهباء_هدحاده-ثفءاربالا ىعدا (ةرشاعلا) امءاضرا هندح دقو فاالا

 ةقدصاا ىلع رخ'الاو ةملاقءامهدادسهشاناام ذل تراب لاسوأ لعق لسا ١
 امهدسادوثقه.هر نئاالا نا ىاةمهلا ى ءدا (ةرمعةيداسحلا) ةيزازملا نادك ىل-. ال

 امهدسأ دهشة هاا لكم | ىعدا ) ريش ءةمناثلا) راح هاإ د هنأ وأةبهلاب رخ ص . الأ و:ءاربلاب

 ل ادخ جينا رولا ا ارا و زاجسءاربالاب ري ."الاو ا :



 1 يا ٌ

 ردأاب-اصلعفام الالاو تاءقاوتفا واداف هللا لوةدنءاد_هميدة:ىلوالا(نيرمشعو
 (ىدا) ع لش لاس هنا ىلءو أ نيدلا ا ربا ىلعا د مشفءاتءالا نورد ملا جداا متاس قلاهو

 عجرب راالو لمة ملا ىلع ادمن وءاقنالا لمفكس !١(ىدا) لمت هبرا رقالابا دهشة بصغل |

 بجوالل» 1 لااءارباو مفك ارا هناك يسصالا ىلع بلاطلا عجريو لالا ىلع لفك ا

 اوهاذف رعف خلمملا نال مة: فالآ |ةرمدمع ماعلا ودم شن فال !ةرمشع(ىدا) ءلءصالاءا ربا

 اهةاطن ال.كولكوهنااهبوز ىلء(تءدا) ه ه ردقىأاذكغلممتّطبقنولوةءممئافردقلا |
 قدفوتلا هجونالل,ة د :عاذ ارادة قالطاا (تعدا) + لل.ة:هسةئاهةاطهنا ادمثوأ|

 ناكنا لءة:مولعم لاء هماع ىعدماطاص عدلا نأا ودوشوءاربالا نون دلا(ىعدا) ٠ نكع ْ
 نرتويريناندة سة هماع (ى عدا) 4 طاقسالاب وضعا ندءا ريالا ل ودا ىأسا سن لها | :

 (تعدا) 4 4« رثك اال لةًأةكمنزوو أ نان زولا ىواةنا لقت هكجمنر وناهبا ودهشودنقرمس|

 نأرهغن نع اهرهءاهابااهاطعأ اهد وذذأ ادهثراهر نءاهدوز نمي راد هدهت رشا اما

 لاسبالابهد وممدوشواهر ةدمنتادلا ىلا لاصر الا نورد | (ىدا) ١ل ءةءاهم دقعأاىرح

 نيتريخالانمال فذحب ٌكاذن نوكيا تاقرمشع هث الث ىئد سلات لوقتال هل وأ اةلطمأ
 دنءةعيرأاممتركسصن ةءنا قا رقفا.سولاهالرك ةفعب رص عورفلا ف قأنامنكلا|
 نويدلاو ةب راعااو بصغلاو عادءالاوهةقا_ااةميرالاو لعفعمعسلوقلكقادكو هلق

 ىعدا اًذانورمثعلاو ةثلاثلا حربذلا فنروك دملالوه#نمءارمثلا نورمثعلاو ةسناثلا
 7 ءانقت_داال قمة ىف هنا لعام هأ لءة'ىاطلا كلا ا ىلعاد_مدقءارمشلا عمضرلا ا

 نمرثك أهنوكما وهانمنا عسن :مااولاو ةروص لك قف مك آهيدوهشا!نوكي نأ ةمئاسا ةقااخلا ْ

 لقأ هيدوهذلا توكلا وهاشأافةفااخلا ةروص عمل وة لاباولاف ع طوملحح قو ىعدملا|أ

 يءئاذك و هلوق) مهءالك ىلمأ تا اءكلل ةفر هدأ راا قدا طوب رالاىةءق كلذ ناك وأ ا

 دارملاو ىنعملاب قاتلا امهد :ءىنكي دعت تم ادق ىأ( نينو هفته اطمأأ
 ىلع ىعداولذ نمض#ل1 قت رطبال عضولا قي رطن ىعملا ةدافا ىلعاميظفأ قباطتا ظنا امهقافتانأ
 لة عرخ اوةعيراب رخو هنالثب رخاوزيمهردي رخا آو مهرديدا ودم مهردةئام رخآ||

 فلالان ؛ امهدحاد مشن اا ذكو ةعد رابىذةءامهدنعو اظةاَدقذا وما مدعلئ ىف هددعل ل: ١

 ىفأت و نيفلا ىب ءديىبعدملا ناك ادافاالا ىلع لد امهد_ةع وهدةعلمتةمل نيَقلان رخ رخ الاو ١

 داب ءزسنلا مريثك فدسودق(لوقأ) ملا (هل 5 منرعب رأوني:ثاىفالا هلوق) امب اس رقهمات ١

 ا:يهةروك ذملاةعب رالان 2 ةءااخى وة كاد عمو اد ممر ماوزلا نعمزهامفدع الدكر بءقع||

 تبحاو هيرارقالابرخ ”الاو قاع وأ قالطوأ ضرقو أعيربب مهد _حأدشولام ىنءأ 3

 ٍ ا رع كانا ولئاسممامالال وفر هاا نءح رخو ردلاىف لاه قتال يافا انهاهرت ذ ْ

 فااردل رقأ هنارخ الاد: ومهردفاأ هم اء هناا مهد دست (قوالا) ةق.ةلاىفدملا ||

 اج اهل مو ل ةنالالاةوردصلاا هيرو فس وبضأل وقاذ_هو ةدمعلا قاذك ها 16 هرد

 دومثولام ة.خاولولا فداذو هب رارقالاب رك" الاوقالطا !ام_هدحا دوم اذا لك الاةنازس ىف

 دمشق ةطخسرل ىب هاا ُّط كلدي را 0 رس "ولا 0 داما



 هدوه-ثقاطاو كلما ى وءعدقخرأ دافع راناليه_:مىوقاخ رؤملا اللا ناىلافماؤملا |

 مرات اليةاودوثةهخراوءارمثشاا ىعداولو ةصالاتا ىفاك لرءةاأرات لا ءسكع قو لقتال 1

 ١ 4 ٠١ ١ د للا
 اجلا اك ركل

 37 : 1 ' .٠

2 1 1 

 الوأ ىعدااذاام فال_ذجلواللاناي همالكرخ نوكي و مسي دسملاىذ نم اهتيرتسما ىنالأ|
 ديلا ىذ ىلءجاتنلا ىوعدنالالثالاو قذوبناالا ليقتالدءلا ىذن مءأ رشااادهثوجاتنلا

 ديلاىد هيد ع نم جا ةءلا لكل !ءةيادللا هَ#_ه لاهل هنال هّمهج نم ثذاحّ ال ءىوعد لهّددعال ٍ

 ها قع ةوداان وديةداهّشلا ل.ةثالول واللانا- همالك رخ المنان كءالذ همالك م

 ىوءدؤاطااىوعءعدنال هك« ىنالل.ة: قاطعا ده_ثناح ان هاعداوأ اونيعااو هوب ولمأق

 ..دهودركفءاعداا ءرثك ا ادهشدقو ن ند ءاا تلا اةمل ءاوأحاتنل ةداهشو لاق>الابث المل ةمأ ءاوأ

 درت بدسد ادهش واجاه:ىب ءدا اط هسكعال ل .ةب ا ةلطم ماج ا: ىءداول هنا ىلع لدن" ا

 ةقانااوده عبو ناك ادهنانادهثبنان جاسم لاء ةداهشلا وعد 53 ايزاعةمناخ راددلاى و

 هطمبإكإ نمءا رمثدد[وق) ةداهشاا لمت بان ىقةيد_:ما'ىفاك ةدالولا ىلع ةداهشأا ءادا طرت ددالو

 ملا ىف .م 01 و || قاطملا ل11 ىلع اودهو فرءءالرديز نموا لبر نم هارت نا دك.ل مهنا ىد اولا ك(لوهت
 هنءاكو هرك ذي هناك راص عاب || نيس. لا هنالواطملا 21 ءالذاوا لا رهاظلاو ل_ءقنأ مناف

 لاكبر |

 هيرب“ || دم نءه-٠ رمثل وةيتال وه نم ىعداولام ان يسعلا روقلاه دئن.قلطملا كالا ىدا

 رقاهالز كلوهو هعئاباكللاب رقاهناهفامرثك !نالل_ةيقلطملا كلا ىلع نذريأ دواوأ

 اودهث ممنال اضيالوهحلافلبةيالل.ق سف ءارششلارك ذيل هنأكف ل طا وهولوهف
 ءاريما | ىوع ديف نطرش لا تهقادهنرفئاؤلا كرتور أ 'ىفلاع هأ هيسءعديأ © رثك ان

 طقارع“ ممر 5 دو نال: ند هم » رك | كد 1مل وقنأب :فو ردع رند نعد (لوالا)

 كالملا ىلع اودهثدوهشلا ود#ن ملاه وأ ل _-ر مهدد رخبشا كد املاهاذااما ة-فرعملا

 اوده. ثفامهاعدا نافءارسملا عم مهلا ىعدبالزا(ىلاثلا)ةصالذت ا ىناذك لشن قلطملا

 قاطمىوعد ضيقا عمءارمشاا ىوعدنالل .ةلةأفالخ تقلا فىك-و لية:قاطأ ا ىلع

 قةرهدعم ءارمشلا ىوعدتالالل_.ةو د.علا ني.هت ىوعدلاهدهةععأ طرت_ثيال تحكم

 ةدد_عتم يباءساهلز وك اع دق ةوكالذقدث و ورلاندأ وهي الهناى ءرئالا قاطااك الاهسقز

 تسالي ع ءداولاك ل_.ة:قاطلااودهثفدحاو بسال ءالنأك اذااسعزارق-الا
 لفالاروعىذقي ول" اه-وزت هنااورك ذيلو ه-ه-وكتما اا ود_يفادكي أدور هنا

 راثاو ة_صالاتاىفاذك ةدايزلاب ىذقيال ملا ىلءداز اق ىلةاوا ىلا رد-ةءناك اذا

 باقاا ىلعو ل.ةةارهشاوتراق نارهشءارمشالناكولو ل_.ة'الساةلا ىلءولقا هنالل قة:

 هني قرئااامرظن اواضرأة صالللا ىف .ركسمذو (لوقا) ه١ ريدقلا خف ىفاذكل نال
 اًعرؤمدها وءددعبهنمىوقا عب ران نودي ىاطملا ك1 ةداهشا !ن!ىلرهط ىذل او هل .ق أمنمب و

 ضيقىوءدعم“ ارش ةموردلا ىفيلاق ةدايز هيةداهشلا ىنذةيولوالا لعب رات نودي هنال
 كاللافدومشااةدامتناههجسو لل (لوقأ) ها لة:قلطملا ىلعادمشفام_هاعدا اذا

 دعدالا يناميالا هو كل مهنا مس ماق يف عقب ث.هانامز دلة د_هاذم ىلع ىوتاغا قاطملا

 ةنالثرحلا قى ئتساو هلوق) لءات دووشاااب انذكمتوكي مر عدلواود وم ”تافض لا |



 مس

 ام

 ءا رشوأ ان ١ ؟ اراد ىدارصلا قا لش ناهشالاو 5 اللمق ةهسىا.ىردنال افاأدلا

 امامعدا هنال عدلا هاعداا# 21 انادهمام-ممال هب ذملا لقتال فت غل قاطم الجاد مذ

 قدس خل جحلصالا نمتدشد قل امأ1ق كلا ناأق نافل ء اوشه و مدقم كالعا دوساوف وان داح

 نب رعاراصق ضف ىلع مهضعب ةعايلا عسرتو ثداحلا كالا ىف تالدكحالو هدئاوزب عدلا

 : ة.اخلا ق لاه ها انداح دق الواعدة نوك:نادو هال ثدا !نال ردهم قءفوتااو

 هلاودهش 1 رت ارا ض»ن لعموم ةعاما ع وح .رىقو دئاوإلا قحيف رهظ قاطملا كلخاو

 نأ كلان رئأ دما لاو رخ اى ءمىلا باك راقد #ءراشأ و م داهشل.قنالذ ءاضقدت اولا

 لاةدالااردهش «لممناللاةدالا تمكث: لَو أ ارمشلانه سفن ىلا لا قالا ىغدامت هئم'ارملا عدا

 ولاهفةداهشلا لون“ هل مدسو رهظر رح 0 ىغملااذيو (لوتأ) هأ مهداه ل ةةالق

 رع ا ول تعم قلظااناودهثو لوه#نمءارسشاا ىدا

 (ثراك وعدريغفلادهو تاةدلوق) رع ري قفواداالا لءة:الهمفو ) رك الان م وك-هْإْوق)

 ىلا عت هللا جحر فاوملا لعح دق و ردا لاق هانم 7 ووش ىلع ىقاطملا كلمال واسمهنال

 افالتخاهيفنافنيدلا نعزارتحاللرادلاهمقو ةصالفنا ىف هي مزجاذكو (لوقأ) ها ةيذازملا
 لو.ةلا ىلعلدب دنأم ط- هلا قو لقتال قاطعاد مش ضرَقلا دس: نيدلا عد ولرب دقلأ مافو

 قكاه ىقمرلا لاه ها نيءلا فالس همه ىهمالزندلا هد ولوأن اللو. .ةلاهسولا ىدمعو

 قدا اركشا مغ نعام ءايسأللا لاؤتو وم هردفا أل -رىلع عدا ول و طم نءالقاند لاح راغلا

 تامئاقااطمة ةامسجنا هل 2 وهشاادهش رةدمأو قمد ارك نأ عاتهن - امم ا وهضق و

 دهشو بس نيالا ىدااذا عذألا تا ىلع ضيصأت : لد اا هذهت ةتامسدللا ىلعةداهشلا

 مز دنعألا و كائمع راانيدلا رمهطظمامالا مسا ى يَ نأك هي وبدلا ىلء ىلع“ تك 7 اًةاظمد وهما ١

 لس ل.ةونيعلاوو ىو (تلق) هأ 2 قه.هةةةاموهو مأ ل5 نم ع

 ناىقلااطالا مكحو "هل-+اىفدئاوزلا لمد نيعلا نا ني_هلاونيدملا نمد فرذا 1و عا

 نيدلا نال_2 قاظاانهدوهتاايقكمبدسأاب 0 الست تنشد كلملاو هلل اورب قدك شد

 ٍْ ه-:ءو© ففأك تلا لعالئمهر رحاذكسشو 8 مفاق نادك | الو ع اوزرلا لة الهال

 ا ىلع حج اذنااو لا.ةالا ىلع ةاوالا دمي هال هنم لقا ىناطملا نال ( حاةدهلوق) ىريكم ما

 9 م ىد_:ءتدقنل وةرفىدملا قف وناالا لمت الءارمشاا ىلع ادهشو حبان! | ىداول ونمةملا

 اعرثك |! ١ ودهثاذامهمال_هانطاواشنأ رحخأا ىف و ردا اك 10 ركش ا همم يدب

 اما(ل وقا) ها هظوس حاف اد_هوالالا واهاك ل ثا ا قتاءةىعدملاو قفو نأف عدا

 ةداهشا رمثل ا ىلعةداهشا نأ قالا لقت الءارشاا ىلعا دهشو جامنلاىعذا ارهأال وق

 ىعداا6لقانداهشلا نا صد ةولقالان ةذاهشن وك_فحاتنلا نءدلةاوش و بدسل كلما ىلع

 انملاق 0 00 اا داوعلا ناةءئانلامااكنم هرهظا وقمفوالب له

 دمااىذ نم اهارتسإ هنا اده_ثوالامل الكرد ؤارادىعرا اًذادباالوارك د هناق هاعدا

 يكدام لاول ها ىب عدلا هاعدااسااناب اخ ةيآودهسام 0



0 
 قداد_هاشلافلةتااذاو ىاكلا نعرصلا ف لاك ها عسذمهناف حاكنك هةبيكعامأو |[ ْ

 نيدلاو نهرلاو ةم_صولاو ةلاكولاو قّدعااوقالطااوءارششااو عدلا قناكحا وأ نامزلا
 لّدةلاو ب هغااوةبانل | ىفافاتخا ناولمة:فذهااوةلاوطساو ةلافك_ااو ةءاريااوٌضرلاو
 نيدهاشلا نالت اقءوو عسلاك الوقناك اذا هيدوهثملانا لصالاو لقتال حاك:لاو

 العنهيدوهشا!ناو رركي وداعناملوةلانالدداهشاال و.قعنعالناكلاوأ نامزلا ىفهمف

 نيدهاثلاروذولوقهناف حاكالاك هتك طر عفا نك_االوقوأ هوغو يصغاا تس

 رمغناكموأ نامز فل ءفا!ناللو.قلا عمعئاكملاو نامزلا فامهنالت تاق طربشوهو ىلهف

 نادهاشلاد_عشاذاو ةء.شقالافو ها هيدوهشملا م ا:افرخ [ناكموأنامز فل عفلا

 ةداهشا اف تاك او تاما ىفاقاتخاو كلذ هم_عأاموأ لام نمءارباوأ يدير رارقا ىلع
 امهتداهش لهن هد وهلا فاعلة ل اوال انيعن وكفر ركيوداعبا.مرارقالانالةلو.ةم

 مهنالالاةةناك لاو أن امزلا نعىاةلاامهلأسولو ةدزازبلاف ؟١ ف ىناهربلا طفلا نم

 ناكملاوتقولا نا ىلاد_هاشلا فاكدالوو ريغ وعفلا ىف و هأ هباقاكي لام-مال)ب قة:

 سلمنا ىف مادام لبقتاندمعأ مى وعدلاةداهشا|تقةلاحادا مقسما !ىفو قالعلل قءاملاح مس

 نوده_ءلع هش (ةمدةثملا لودالا دحأا ذ_هود[وق) ةءاورلا رهاظوهو هفعح رينو

 يفاالاو هانم دقاكىفائتال هنافد) يقام ىلعاعر شم توك ب دس هتءاصأ مدع مهو عفدل هل قام
 ىداوانهلوقب عرفي تاب سنالا ناك (اةاطماك ل مىداولف هلوق) هينةفهتاعاك اضيأ لصأ
 رمل ىف هلافاع رعشمعب رْمَدْلا اذهو ىهمقراطتلا دوجولاهافتاتامقفلابا دهشو نيفلأ

 هانمدقاكهمفاطرش ىوعدلا تناك اهفوهاسغاةداهشلاو ىوعدل نيب ةةباطملا طارتشا نأ نم
 هيفعس(ثراوأءارسشك هلوق )كلا !ىلعدئاعلارورجاريعضلا نملاح (بدسدلوق) ابي رق
 طقس واف تاقهلوب حراشلاهرك ذم_سورصأا ىفاكقاطملا كلا ىوعدكهنأروهثملاوزئكلا

 اكلمىداة شوا دئاوقلا ىفاك هلكسملا عض و (خاتا.ةهلوق) ىلح ىلوأ ناك_اانه

 بسر مأهءاود_ع5ىذلابيسلا اذ_مءالوهلهىداا ىذاقلا لأسوبيسادهشفاةاطم
 رعهأا لاهل وةل6#ودو ةصالاتاىفامالالا وىل-ءةتهباو د هش ىذلا بسلا, لاف ناق رخآ

 نمسلانادهمذ عسسم نم نمفااكرخ ؟ببسب ا دل_هشف بدسب هاعداول هنأ ىلا فاؤملاراشأو
 هيفاةفئااذاق دوصةماو هافانا: خا اذا اذهةصالخلا ىفاك ل.ة:الكلاهبوصغم نك

 ولو اًضي أ ةصالدلا ىفاكل تام افرخ آن عةلافك فلادا د مشن نالف نعةلافك فا ىوعدك
 نع ةلافكلا تناك نكس كاذكر أ هنا من بلاطلا لاهو ديز نءفلاب هلك هنارقأ هنأ ادهش
 ولو بسلا فال: خاهرمضدالفدودّةملا ىلءامهفاةتالةداجشلا لقوا ملا دخان هلا مم دلاخ

 ىفادك هدوهش ب ذك أ هنالل_.ةثالامافدلاخةلاغك امنأرفأ لب كل دكحر ةيلبااطاا لاق
 ءارمثلاب الماك ةمولا به نكلملاو لاهاضي أ ةي زازيلا فاك نيعلا كل مبامسأ ىناكو ةيزازبلا
 هكلمامأبادهشف ءاريش بس انيعىداولاذهىلعف ها ثداحوهفادةءناك املك اذكو

 بوسام ىداةئئاللا قف نكلا (الهسكع دهلوق) رمش و ةدا زعم هأ لهن ةمهأأ

 عفد هنأا دم ثفانرداغا أ دا ةمزازيلا فو لبقتامنآ مدعلا ولةئالللق قاطمنيديا دمشق



 ل
 :داهشلا نال الذ دو-واف ةمااذملا د_:ءاهمدعامأو برذك:اا نءاهرد منام مهعلفةّقفاوملا
 نمثل هو ةوءاوساعمدءواهدو>و راصفاهم زك دقناعئااشاذافى وعدلا قددصت)
 وهو اهَدذا واعث تدح ودقو ةداهشاال و5 طر ى وعاللا مق دنلاق هنا اههددأ نبهو
 مالكض رام مااا دمع هنأ ى اش |او طورشاادوجو مزلّمندال طريشلادوجو نكلويل -ه
 لوالا و ءبا وملاو ىدملامالكت ودريخءا ّي-دهاش ١١قد_صاح راااقد_هاشلاوىدملا
 دّةذدحوأ اء رشىوعدلامدتتو ارتصدنءاوءام»م اطامارتلا ةداهشاالويقهلءتا
 هدودو مز سا طرمُدلا دو>وزا ال عئاسملا »اة او يلعلا دوجوبلو ,ةلاب حوف عناملا قا

 ىلاهدهللااعيوجر دش و فس .وبينأل و5 ىلعا وسال ةلاد_ءلادوهدلا !قلالا ناد ىاثلا نءعو

 ىئاوطلاىفلاق ها لصالاءالعد وهشاابن اجا: حرفءاوعدةصأ ىيدملا ةلاددع طرق شي الو
 سل تاروهظاكاذكف هلا اد:ءاه «دعامأو رعبا ةقئاوأ اهساهدو بوامأ دعا هنةوأ أ/امقناوا زو

 اهيفهما.ةودووسلا هيدهثرامىوعدمدق”لإ ؛تناك ىوعءدةيأ مدع ىوعاللا مدع ئ هدار لا 1 / * داه |

 نمتسداامنا 2 هلك هذ باءلارد صو ءماَعَةْفا وىأ (تابقاعةفاواذافهلوق)

 مزلاماخ اولام منا ىرتالأ نيدهاشلا قافتا بوو لءلدلاك امنوك-اةداهشلاا ىف فالةخالا
 هجردلاولا ىدم_ىلاقةيدعس ةريصبىفدأدأ نم ىلع ىئال 6 ةداهئلاوىوعدلا فالد>ا
 رهلا الاف اع رءسمدإ .ذام ىلع عب رقعلان امل وصالا نم كلذ لعد هدح ورهظ ف وىلاه:هّللا

 هعقاطرمت ىوعدلا تناك اذاامقوهامتاةداهشلاو ىوعدلا نمد ة_ةياطملا طارت_ثانا نم

 ايبددك اهدوسوناك اطرمش نكيرلاذا ى وعدلامد_ةتنال رهاظ وهورتادماارب ونتق هعمل و

 ىقفالتخالا اوهو رخأ ء ءاالصأ هن وكف اسر اللثام ىلع عد رفةنامتقفا وناامدع رمخاالو

 قوةح ىلع ةداهشاا نا اهممدل وقثأن مقسم الد رمّسلا ىفام عقد هاررد رقع :وم-هئافةداهشلا

 ها ردتفهمدعواهاو.ةىفالةداهش ا|ىففال_.ةالا ىف هنال باملا اد_هنمسدأ حلادايعلا

 اهّفا اًودالا دهلوق) هاضقلا ناكمالل مة هءادهشف اًضر ةائا ىدا اذااك (تابق هلوق)

 ثاكلدو اهب امءاضقلاع نكعلقت ةااحاممال ل3: ال عاممنةباده# و اضرق عدا نان (ليقتال

 مد_نافريتعت ةالةيذاكلا ىوعدلاو اميدك د مفاهمفلاعا داقىوعءدلا قددصت 1 0

 قم نمةانعلا نعام رقءاممد ةامسن:الو قد اهيمكح لفك :وعدلا مق وهو طرشلا

 دوشو بصغلا داولريشءسماخللا لصذاانمىئدو رتسالالوطهذىفلاد اهانااّتَمناوم

 اسءاممدس و مد راعىرتشا اذاو ىل,ةنال يصغا أ را رئالا ىلع رخ الاو ها دا هنأ امهددأ

 هنانيدهاشلادس أ دهثةبسعلا اذهب اهءاننوكي نا عتابا ركاف عئابلا ىلعاهدرب رثا دارأو
 امممال ةداهشلا دهر مل عئاملا رار ةاىلءرخ" الادهدو امهيبمعلا ادعو هد هد راطاهدهىرتشا

 اذاىرغصا!ئواّدْفلا نع عبارلا لصفلا نمةصاللناىفو ها نيفلتخ ني رم لغد ذ

 || وان الاهتمقكورارقاوءاشن اوأ ناكمو أ نامز ىفاما هوأ نال ن نعواذالن ا دهاش ١١ فادخا
 بصغك لءفلاامأ هسكعوأل وقلا قضم لعفىف وأل وقلاق ةارمقلا قنا وأةعب رأنع

 لوقااامأو ةهئالثلاهوبولا ىفةداهشلا لورق عمت لعف ىهوةدالولاءنوكي هلالي سن تورو
 عنيالف ضرةااوهولوةلاؤطملال«ةااامأو !ةلطماهاو.ق عنمالف نهروأ عممسك ض حلا

 ماو
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 ةهييسسس اسس:

 لصلا ناكنا مهتداهش لقت موا لامب هملعىدملا لاس لعل ا نأ يقرا ريالا َن دود ظ

 تركس 'امثاثعدا طاقسالا ضهملان ع وءاةءتسالابض عملا نعءءاربال ال وصلو ولا سن 1

 م-دمأ !ىرج نا رغ-2نم اه :رهماهاطعااهحرزتااودودراهر ؛ءاهحوز رنه راطاهذ_ه

 لةةءلصأال هليةىذلا عورفنمءاده (خلا قلطالا كلا انااهتموه]وق) ها ل.ةئامهتم
 الدسكمي رود وقل اعدم دما وهاك .ةل_مءأىلال مالا اذه عاسرار هاطاا ناك ول.5 ط

 اهماالاهمدع وى موعدا داهشاةقذا اومىلا ناعدربول_ءقام ,واذ_هئنا رهاظلا اضوأو و ها

 باني الفا ممتد ةقفاوملا مدءاعوناهياكنا «سفقرقتلا لب عا دولا فاك هلع ناعرتم
 لمالان ءقاطااىأ (هنو.ئاهلوق) ربدتكلذلا هءاجراب سان لاكرخ اللا مه ددسأ عاجرا
 ىذلا|مهظذافالدثاو (ىوم ءاظغةاهلوق) حاد هناكف'ءلباقملاة لإ رقوتق ودي ةمريغىأ

 قمل وف لوق) ه- ةمظءاأ ودعم هلا وزغا او حاك-: اك 8 مذدال ىندملا فال اب حوال

 ا اهناباد+كفا ارادىعداولاك ولع هند را ارقانا ده فا مسصغ عدا اذا ه م

 مما هنأ ىداولو ةداللا فلات هبله رهظالاوه.ثالاوهو رادلا لءهقاطظنن هفرعوف

 لمةنال الذ ل.ةوأ ةنسذنم هنماهارتثا هنأ اودوبشفدو شراح غرو مذ هدرعب هنمشمالا
 امد رضا عاممدم د وهلا هند يشاع ةئسدنمه:ماهتد راسا ل وقف قف وناالا ضقانءاناكمل

 : قءفوأ امهيذال ةدعبءاردلاو عسماابدوهشااد_عشو هولا اد_هىلعقفو اذا رهش لم

 ةداهشلا داعأاذاالا ل والانادهمام فه و ريخالابامع دمراسص هنال ارطنكلدفف و ها هلىئذشو

 1 رمشلاءاد يشق نب روشة ام“ | مشا قدا زازما ا وكل د هردل وت: كلذارا اان رود و الطالاب

 ةراشا همف (اهاو.أ طرت داءعلاقوةسىفىوعدلامد7 هلوق) الهماقيو تامر وش لم

 تءوح :داهشاا نالكأ هأ ةداهشلا تفل ات هسمف رمضدال وعدلاه_هف طرت كال امناىلا

 لكوفلأ اهح-وز ىلءتعدأ ىواتةلا عماس فو دور الك ةقلا ل ادوحوف ىوعءدالبتاءق

 ةداهشلا ةياؤعلا ف لاف قالطلا عش هسفئاهةاط هنأدو هدأ دهثفىتاطف قالطا ا ىلع ال.كو

 ىهىوعدلانأ ع اهدداهشلا فعمتفرعدق لمة: اخ فلاغناو تايقىوعدلا تةفاواذا
 اناكمواةمك قواكوام ولا ادع نا وهاهتمفا وهو هن هوم: د_:ءصالخا هل نم سا<2 ىف ق-ةملاطم

 دهاش اادهثورنان دةريثءرخ ! ىلع ىدااذا هناق دم :واك.امواةصووالاعق:اوالعفوانامزلو

 86-5 ايدهشو رمح أ توت ون هةرمسىعدأ وأن الكغءد_يشو مهاردت :هرمسع دا وأمسعا ردو ةرمضع)

 قس * ىراو اة رضياانر طفاامون الدب ذعسو فوكس اب ردهأاموب هسءلول ه3 هنأ ىداوأ

 َّك الفءلمنمق مثلا 5-5 :اهلطاب ١ راع عدا وأهدع هقاقشنادهش وهي هم فام فال: ١ وهقزا|

 ةيراحلاهنداوهدمع هنأ عداوأ داو كلم هنأد-«2 .و.كلامةثأ ىداوأ -:مىرغاادهشو
 'هيظفا نمي ةَقفا وااامآو ىوعدال ةقذاومةداهشلا نك.:ملاهريغةدالو اود هدو ةتئالقلا|

 كلذيد-هدأ لوقيدهاكاواذ هىعرغىلصعدأل وي ىعدخاناىرتالأ ُط ريس
 ل وق 5 رمسدامعلا ق وةدح-ىفىك ماا نالهلو ةدكالد ىلع ىلاعت هللا هجر ىدصأالاقدساو

 نالناواو.ةا طرشامن اهمدقتامأ اهفاانعامث تمدعناو اهةفاوامن تدحودقوةداهشلا
 د ءاهدو» 21 و ى 2 م وصاتاب ىعنال 0 الفتاموصخلال صنابدنىخاقلا ||

 ٠ه ثااهئم 0 ةيداىاطاا كك

 لالا .
 هنو دل نم
 هدوم بلاي كامو

 م

 اممو بددااتق :و ىلع

 ىن : داه كثاا 1 -ةذاوم

 هز ”اومو ىعمو ا طظؤا

 قفهمىوعدلاةدإي_ كا

 م عدو طي

 فوة ق ىوع دلا

 ( اهاوبق طرمث داس هلا

 م-ممءلاطم ىلع هو :

 فالي نل_ع ونا 4

 وح والات فو

 ىلع 0
 1 لك

 3 -مهخدإ
 لكف
 ةدو>ومىوبرإ



 نأ لقت مالكب ملكا اذا ىعدملان العام ها فلانه .اعثدضق ةاردلا ىلع امس مدا ُ

 ايدك نوكب نأالا لطب هد_دناك تاوهلىضةءالء اضل لمق ناك نافا. دك: توك ْ

 اهو ىعدم | قدحال هلع ىض ملا مغ لج رلاهما رقافةثملابرا دلال ىضطتولفاهطق دماشلا 1

 دعيمأبا هك امهنالاث»>١ ول_صالا نم ىنالالاقحالءاضملا لطم لهيدك وأن الن هقدصو

 يقلل نكس 0نالفاىل مءاضةلا.نعب لاك وانك ثان لاس الفءاضقلا سا قناك ناوءاضقلا ١

 ىلا ىلعدريو ءاًضقلا لامر عب !ىفهرقملا «قدص نافهكعوأ ىلا ئتورا رقالانأدبتاف ||
 ندا اهمارقلا ندتونإو ةءالتناك رارقالا فهقد_صو ىذا ىفهيذك ناودل رقما ىثالوهءلع

 ئو ىلا دينا اذ_هاولام عماذا ىنرك ذاذك ىلا وأ رار ةالارأ دب" وس ه-.ءاع ىذقملل

 ْ ىهلاق اذادهل رقملا ف ال_ةيئاللا ىف هماسعو مصتلالو هةمئاك ناامأ الوصو ءرارقالاب .

 صلع اقاذكوع رامي هءاعىضةملاانه ول-:ةثلاثالع زازئمالةعنال طقىل ناك امنالا :

 هءاع ىعددأل وهاما ويلاثنلا سدأ لاه مث ةستمام اش رادلا.هلىذق ىناهريلا ط٠ لا ىف و

 َ ضتالاىفاذكه باذك السدلفةءانمأا لاقاذا امفالذدها دال باذك اهنالءاضقلا لطد ||

 0 لالا تاداه ف الفألو اناذك !نوكيف م-متداهش ىف ءانمأا اوركذاذاامنيب قرذو

 ٍ رقأّمهبءاعن هرب وارد -ةىعداولو !ءيدك: هنوك فطةؤتامئالاو ىلا نيب قرفالفهورت د ِد :

 الفالاو هد وهشلاس 15 وهفةثيملا و ى وءدلا ل .ةهص.قىلعلدناع رقأنافهضعب صدق :

 ١ اهافثاةةامهزع طقسةتامههاع ىعدمالنأ رثأ مة نمل ىذت رمهزدةتاهعب رأ ىعدا ول وأ

 ادهشطمصاىفو طق لا ف6 همدءيىلءىو:ةااوهريغو طفلا ىف نالوقةثاسعاثلا طقست لهو

 ادوثولادكوانايبىلاثلا فم ميكس ولوالا فمهقد هفةئاع رشا ىلعو فأي :لدر ىلع هل ٠

 نعشا ريك هن دلمأ ىىذق و وامويفتاطد رخ 16  الاقاءمدك واههدسأنامهقد عفن 7 ِْ

 ق-ه.قىلنكي مللاه نافاءهالك- اا ناكىوخالوهاءاوَو قع هع .ةىلاممهدح أ لاف متمهدأ

 ىدامت نه 1 ومهردفاابدل ىدوأ هنأ ىداو) و ه.لعىذقأا نعهمسدتاطنامهأ وهاغاو

 هلئثالو ”للطان ةء_صولا د لاهو فاالا نمو ثارعملا ن لقال اهلذ نهرين لو ىدوملازا هنأ |

 ىداولاك لبق تهلل-هنأىلءوأ نئادلاءارب | ىنعادمشة ءاقبالا نوندملا ىدا ةيزازيلاقو هلأ!
 عضوو ل ةنةءاربأا ىلعا ده شو «اأهد . الا سعالاب ل .ةك اا|ىعدا لمدد هب رارتالا ادهش ةبصغلا ٍْآ

 ١ عجربو لم صالا ىلع ل م لا عجربالادهاو هياعرمصةمريغاةدالا نأ لعب اد . الا ىلع ماشا ْ

 ١ ا هر دا.عاول._.مالاءاربا بجوال .ذك!|١ارباو لفك || ءاربا هناك لءصالا ىلع بلاطلا

 هنك نة عم”ءاربلا نةضآ ليغك-ا !ىوعدنالاذهزلا“!ةرالاالل كلا ةءاربهيىذقملا تا تْدْوا ا

 ها ددازلا ىفال الدف لمةفدا وعد ضعسعطقلا ىلعادهتءادهاش و لءمالا ىلعع وح رلا 1

 ا | عايمنال لب لمهردفالآ | ةرمدتع غل .ءهلادّهشو مهردى الآ: رسدمع يدا ةحأ رسلاىفو

 | اطخاواهد ودحن اس ىفاناصأ ول ءاكمةسدا ما ضرأى رمد قل عا دهش رخآلاملاملا اذه

 | اذكردقىأ اذكح غابمض,ةنولوة,ممنافر دذااوه علبملا اقر ءقو ها تايقرادةما ىف

 !| هناادهكو ىقلطت المك ولك وهنااه دذىلء تع دا او رعفةداهشلا لقت نا جمنمق رخآلامال

 ىداولو نكمق ذو اهجونال عمست ماتا اد هموقالطاا تءدا 6-5 هسومداهماط

 الدوت 
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 : اذام ما ل_ىاحلاو قامسام لية:علالابا دهُثذندالطلا ثءداولاد لو الئالاو اطرش ْ

 |١ ىوعدتءلل:مفكلدىلءمالكلاةسرك دامو ها قءفوالب لسة: يعداالفاءاوده-

 فاااده_.مفاقلأ ى «داواف قةواذا الا ل مق 2مرعك ان اناكس ناو ىلاءتهشاءاث ناحبامذلا

 |١ لاو 0 ةناعس#- ن ةلقنأ ربأى الا ةئانه- 1 .اءىلن اكس ىدملا لاف ةةاهسدمو

 ٍآ تاس اىلا حاد ال اونيقاالا وفاالا نادك ولمقند وهلا هءل هنو ود: هاه هنم تدق وءسا

 رق ال و هنود : تالايستاك اذا يبلانا ا ىلا حامعامائ ءاانالذ_:دملابو 5 ءفوتلا

 1 ن1 تالا ىلا اص ةسةناف ة# وه-تاهه اثنا رمشا اب كلملا اا أ هناا

 || نءديال  كحا هنايثاىلا جات الوهرارقا حدب ا. الابرق ولو هدو هب مف ءا ربالاامأ

 || عديلناو هلع .ساكم ناك اذا _.فوتلاناسامقلاو انا _فسااسته قءئوداا ىوعد

 | ةداهشلاو د وعدلا نيب ةقااملا نان اسعالا هسوه مالكا ةنامص وةداهشااصدعت ويفوتلا

 كشاالوزتال اداره قمفوتلا نكيلنا وةقااخلا لوزتاداىم ىف وتلا ناكنافةر ود ةسان

 ْ رهاو #2 فو عملا مامالا متلك ذو ةفلا#اتاازو و. ةوملاتدث قف ولا ىعدا اذاف

 |( لوهت كاذو ضءلاىف طرت_ثة[وىنمفولا ىوعد عضاوملا ضدنىف طرعش اد ناءداز

 ىعد-مالاقولف ى.فوّدلاىوعدنءد.الف سالب اوج كاذوأ ق .ةوتلا ىعدا اذ اام ىلع

 |١ دوهشملا نوك ىفقرفالوةناذتافاذك مهداوتلمقنال طقف م-هرد فل أالا هماعىف ناك ام

 : فيصتلا ىذت اهةمصئادهشف رادلا لكى عداواذ نيعلا ىف وأ نيدلا ق نوكد نأنيب لق أه

 || ينك أاذا ىعد ل١ نأ ىلا ىلاعتهللا هحر فاؤملا راثأو ةنافلا فازكسص ق.نومبغنم

 1 نالوأ 8 هاشال ق.سسةتدن الامام_متداهش تاطدهّضعب وأهلها وده-ثام عرج فهد وهش

 |١ رادلاه د هنمتدماا اذهاول اة لسراراديدو هما دم وأة ىوعدلا نودي لءةةالةداهشأا

 ٠ْ | لق ادهلاه ناوهدوهثبذك أدةةىلوه سل ىعدملالاةو ىعدملارع-ع رخآل>دنالفا

 1 وهاغاىل نكبر. ملتيلا اذهلاةئءاضةلا دوب نأك تافئىئدنالفاال و هلىضش الءامقلا

 || ىضقملا ىلع رادلا نمقبامدراو تدملا ل تاعجونالةاهرارقا تزحا فسوب وبأ لاق نال
 1 تتملاة45 ندد هيآرخأ ل وقم ونفال و هسءاعد وهدملل ثنملا ه3 نكدو ةسدلع

 || اذاىعدملانالءامت ةناحلاىف انك هدوه:ءالراألا نمقبامنوكيو هءاعدو و_كثدال
 || مهيدكو اهيقمهقدصا ذا اما ههىوعدلا تءقوامأ ممبذك اذاممتداهشدرتاغ !هدوهش بذك

 أ هاعدا امال دن اّرلا عديل ثا ىؤعب ه-ءلع ىعدمملا هعديل نا ءاعدا اه هللة نا مناف هودان ئثف
 هدعبه-لعودردقن كما وه دع ب صغان الفنا ىل- رلادهمةناخلا ف لاه اذ ه>ىلع و ىبعدم لا

 ه-هاعد وهلا لاق و بصداغا | د:ءتاماما وىلعهد رب ه:مب وصغملا لاةؤهال وهددعتالا

 ْ ةمقلاهتنمذاممتداهش عدبل اذا لاه ىةنءا دهن ءناكام وهماعن دذرال وادع هيصغأم

 |١ هنكلا وهلة ةامهنمب ودغملالاة3:بصاغل ا دنع هل قءال وءءاشدلا درعة يضع هنأا دوشولادك

 ىديىفهلاد_عىعدملا اذ*ىلء قال وادع هحصغامهملعد ووشاالاقو هددعتاموهندغدق

 ىعدملالاموامتءءأرب أد قهنك-او مهردفاأ اذهىلءاذهانا ادهثولا ذك و هممت هماعتاك
 عديل اذا لاه ىننءى أرب أ الوؤئ: ىلء لنا تامه _ءاءدو ثا !لاقو ئئنءهنأريأام

 ٍِ 0 ل



1 
20 

 ىف هنالياسولا اذه نمسا لالا اذه. نمحرابكلاهر هحدامنكلا ررد ةدو>وم

 5 قا نكماىل الت ءااءدافأ 5 اهمدعوةداوثا|لومقىال ةداهشلا ىف فال_ الا

 موا بذكمعدفات ال( ”هلطان ىعدملا نصرك اهإوق) اهتةفاواذاف فةدا١لوقدنع همفاإام

 نيلِسرديفراداهءورف ند ايدوشاذا امةعئامللا لاخلا نمو رهلاىف لاه قذواذاالا

 هذا ١ ودهم اعاشمرادلاهذ_هفصنه نا رضاحلا ىلءلز ىداف اههدحأ باع واهاوستقا

 8 رطوئة:ساواراذىداولو هبغدملان هركآ اياممال ”هلطاىهفرضا1-اديؤىذلا فضصذأا

 ادب ىثةساولاذكو ليقتالأمسشا و:ئةسلوهلاهنا اودوشفاهةذامواهقوةدسو لوخدلا

 نءو ريدا مما اذك لمةةفاهتمتدما اذ_هتعبتنك لاف قفواذاالا هونئتسيلو

 ىلع اودهثةنزولا نيب وةدملاةرقنلا ىداةصالانا ىفامل أ ههدوهثا | نوك دل ءأ

 عدا اذاام فالخضءىد رلاب طق ولءةتاطسو رَأَدَع در وأةد-ا ور ذي دزرولاوةرقثلا

 ها لبةناللوذتملاريغىلءاو وشف الود هوأ هلا ريغ نماودهشف ةلاضفاا عم قرقدزي فق
 فالتالا يدا هسكعلءاديل وتلا ىوعدلا ول وذ مريع هياود ها ذا اعف لقا اودهشممنا
 ةهدص هض قدها | ودوشو ق-ريغبامهردا ذك قد ضدقهناداولو لمة: ه-ئءةءاودهشو

 نذاالب ض.ةبصغلاذال.ةثالابرلا ةو 2ع ه-ضمقب اودهشو بصغا!ىعداولو لءةئادرلا

 ىأءديؤو ىعدم لا كلمهنا ادهثوه:ميدغ هنا ىعداولو ندا, ضرفاب رلا ةهج ضقلاو
 امالي صفلا ىلءالو:هه._مغالوقي لاح مال الا ا ىلعال ل .ةنال ق-ريشب هسملءيوعدملا دب

 رغم همسدغ هنا ىعدملا ةه-نمالقكريغبهد توكينا زود و ق-رعغب هدم هنا اذه

 1 وقةوهلَّد#ملا لءاعت قنياودفلا عماج بح ا صريظت عدي دهو )ل ونأ) ها هنمالىعدملا

 هنمبصقأاى وءدىفذا ىعداا م لقادا دهام منال ةهداهشلال وبقعنءالفالتخالا اذهنا

 هلاثمأىف ل و.ةاامدعنا مملومقي نا صنف لعفتلاى وعددا زعم قدحريغت هدام هنأ ى وعدأ

 لاق مث ريد#: ه١ اعرشع وفدمحرحلاوقوةاانمريثكع_,ةذثو قديضتلا ىلا ىف

 ضيقةنا ادهشيلو هضدق هنا ادهشودرالا. توم اذ.ةاذك ىلام نمض,قهناىعدا رحل ا ىف

 ىل.ةةنأىفغهضءةيرقأهنا ادهشولو هدر بكه رصقلا له ىف لءةددرلل امسوماض.ق
 00 ادهشواَع مهقهءلعو اذكى دا كلحأ هنأ ىعدا بصغلا ىلءاسامق

 نءءاريششاده ف هنمءارسش ىعدا لاق مث كالهابةداهش نوكييال ايلستالاعما رك دولو لاله

 كوشن ىعدال اق مع زاحأ هءلعىب هدا هو عانانالذ ثا اد هولا ذكودرتدل 5و

 ةيرحملا 00 ره مهو ضرع لى دي هئالدرترح هنا !دده كو د

 لاه: ةيرط س2 اه عش رح هنأ ادهداملاء منال ل لق وهاعداام ىلعةدت و ىف وىل_ىالا

 ىلهئانه ا مشتت سا ىوعالا ذا ل_.ة:ةرحاهلا ادهشو نقع أانالفنا تعداول ةمالاو
 نأىف_شام_واوت ىلءامأة ثدن-ىألوةىلءنةلاىفزوك ذا فالفلانوكين أى ئاذه
 ةمالاك اههد_:ءنقلاريف طربشب تسل ىوعدلاذاةمالا ىفاك ةد_-اوةءاور نقلا قلءةد
 هاعدا املئاءادهثامنالل بقت لق ود رق ر رحاب الفنا ادهشولصالاةد د رح ىعداوأ و

 هش ىوعدلا تناك 5 طرمش ىل ماما ةداهش شااوىوءدلانيب ةقءاطملاث الع هنو مينا

 يي اكاتتتتكتتمككككت 7 < «”«ش14ككض2019310
 اطارش
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 اع نال حصال وهو عمسل دقو عمسال لق عوجرل' ثراولا ىعداق ف ىصوملا نهربف ثراولا ظ 1 2صظذ1ي ايي س5اسٌّسللاتتاالا --

 ضانتلاو عوسرلا ىعداربخ 1 فركساف ثداولا ا مبلءلو عجر مىصرأ ىصوملا لل ىنتعأا
|| 

 ىلءالعوردوخلانوك ةءاورىلءل.ةيةيصولاىدوملا دوس ىلع نهرب ولورمضدال هلم
٠ 

ْ 
 مد_ة:ذاىلوالاو جمالا ىهىلوالا ةباورلا نارهاظلا (ريقفا لوةي) عوسرب سيل هنا ةياور
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 تاظدالوأ نيمنسلا ىد_-ابىذقنأف رهااق لاه ها هلزحسف عاكذلا اد_ءامدو>+ناأأا
 أ نام ون لد عمناكول ءريظتو ةيئاثا ان ض ةةنئ الفا مبءاضنلا ىلاصت تدب رت ىلوالا نال ىرجالا

|» 
 لديىل_مرلالاق ما رخ”الافىرخلا عوقوبضةقننالذ عرمشا ا مك<جل_صن !لوالانالإ| يقةالصلا ةزوجتالرخ "الا ةراوط ىلع هي رحت عقومم امه دحاب ىلصو ىرتأ سامه ددسأ
 فالؤذءاُضَقلا لية ةخجيهتناك امالذ-ودس رم ىهىتا ىرخالاءءاضةلا لصتاولو ةعرملا | لوقت ةبوبرملابيذتول نيد بلا ىد.سسا ميججرتا ييذواهدرسمىتلا لئاسملا ىف هنأ ىلع وهاب
 اداامنعب قري هنأ ل_صاطاورهاظوهأك ءاضقااءاهااصتامالا تح رتاما حاف ةيواستملا

 نيب وهستقواها ضراعمالذا دع رم اءاضقلا ىوسو ا يءاّدقلا لاصناءىلوالا حرتف ا واست
 ءاضقلا لصناولو اميلمعبا يلع تعمق أ غاهريغيىضةن لوقا وأ امهاد_أ تناك اذاأم
 امل امنالاهيهاسضقلا لا دال وقأا هش وكما هنننب تةبس نما موك لسلعتىفهلوق نم ةأ سا حاكين ىلءاهريولام هل سمن م ىأي ام حرمش ف ىعاي زلاهرك ذام هدي وي !تيولوال اهريدغب
 لاصتال.ةىوقأةدرملا ناف ها ةدك أتااري_هي ضقت: تالف تدك أتاهب مكحو تقيس
 لكم ىيلب للا لاع نكس هل. قامت رالاهري هب ءاضقلا ضقنيفةدك أم ىهفاهبءاضقلا
 ؟ هنالاقاطمقباساا مكمل ضقاالاهدرمسىتاالئامملاىف هنا ىضتي اذهو روصتيال نيناكميفدحاو صخش لف ذااهريغىف لدي مل هنا اكس لل ذراص دك عىل ق هناي مكحح ال هناي لدا

 تماه أو نام ىذا لاق اهيءاضقلا لاصتا,تدجرت ىلوالا نال يناثلا ةنيبلا عمستال ىلوالا
 هنا ىرخأ تما أ غم_متداهشب ىضاقلا مكحوةكجرتلا موناهوْرَتتملا تا ةبلاةأرملا
 ميظعا |هللاوذغتساو لءأىلاعت هللاو ها لبةت)ناسارخج موما' كلذ ىفاهجوزت

 «(ةد لا فف المخ الا تان)* 7

 ظ
| 

 فالخىاداو لك سهذاذا اوله >ارموقل |فااذتو اف الخ و فاحت و ةقااش جامصملا ق لاق
 أ باماا اذهرخ كا ذا قامنتالالصالار ضراوعلانم فالتخالا مث ها رخآالا هيلا بهذام
 فالتخإو نيد_هاشلا فالتخا لمن ىوعدالا مما لمشت فالتخالا اذ ه قاظأو
 ىف.هد[وق) ىطالام ةبت“ الالثاسلا فل رمشلا !ذ_هرهظمبسفد ومد1 ندية فت اطلا
 ٌ اهئدلوق) باءااوهناكملان الن اكم مال ىعمردصمووذالث اسمماكحأ ءابىأ (بايأا |

 ىلع فوم مهةرقحتوبثنال عدم نم (ىوءدالب لقت الداب < !قوق-ىلءةداجشاانا |

 لأ ىوعدإ! نأ اكراهذا تامين! ىف د - ألكو دحأ لك ىلءةمج او ىلا عت هق |قوج ساق

 ا ظ وهاك هرياظن ف اد وهلا لثع و سحاق نيغبهناد_او عج ف اان مروص:ت الفا هبا ةم ىئ

 لام مكحاذا لولا باك ىلا باهشلا ضامن ثوان تبادغ رهط
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 زلال سسسلللللسسسلسل يس ب077

 توءااخراولامف الع يلاب" اريماهك رتوتاممتة:سدذنمتءااوزمعا تناك امتأرخآ ن رب ودل

 :َ ربا ةئنب نعىل راتبا وبها ةقان الن أن بالا ةندند 2# راثلا ضان واود بفض

 لخديال توا !تقو تالت وملا ىلءيالا ن 8 را ا ةيدن د هلدسالا مون ايد وزرانانأ

 هدد نم ىلوأب فلارك د ديعماهمب ال تملا معنبا هنأ ىدملا ديد لهاا وال“ اضَدلاىف

 ةشب# هالالهمالثالف ونأ هنأ نام ىف رق ةألانأ ناو 1 رخآ نالذتءملا نأ هبواع ىعدملا

 : ردملا نيدبأ دمة ىفارمصأ هك نيدىلعىرادأادوهشف ارمدنو ل_سمماق اولا ىفوأل- ا

 نقارمدتدب ؤد.ءىلءةنارمصن ادوهشاماق ولاه ىوأ )1| ةش”س ودع ناصاصت ىلا ١١لاهو

 لس نائبه ىفنارمستتامولا_هفاضي ا ىلوأ لبلاد و اهرب فصتي هنأ قاشإا نءو تح

 ىضةءذا رفاك هنو م ىلءرذاك ١١ ناب والسههنو م ىلءةرفاكو أد ا سءةن ل ملا ماقأو رفاك و

 اذاالا ىلو أ اريةءاذباا ثددسأ هنأ ضرالاب هءاعىضقملا ةئيب# تملا ىلءىلدد ول سملل ثرالا
 ثرالا عدمة: ن ءىلو أ ىكدام هنا ةأ انآ ن أ هماغعدملا ةزروههاذبلاو ضرالا هماع ىضف

 الز ثرالاةئد قدتو ناعفدلا ضراعتفىأ كلم هنأ تورق أ كنا ىعدملا نه رباذاالاه أ ن 5
 وهو تما اننا هنأ ىب عدلا ةئد» نمىلوأ ةزهسة رش نا ىعدما سنا هيرولا ةندو ديه ضراعم

 ايان تناك اممأهثرولا ةنب نم ىو أت وملا تقوالالد تناكاهنأةأر 1 ةذدبدعة نسب معنا

 هنأ هاذ ةئدن نمىلوأ ث دم ةماعاا ىنار طق فمك ا١نأ ىعدن ان نم هد مد د يحس هل وهل 0

 ناك اذا اماطن مدّقلا ةنود ىلع ثودما ةمور مدقق هريغو فدنكم ا رخال ههصأ|و عدو

 ةنامالاة مد د( < مظهرك معدن ودملا بادي هيه ن6 را م راك قءسالاق اخرأ ولامأ#عب راث وذ دوزودب

 هي نءقوأ هه ىدحتللاو ىرتشملا# رض حاملا ىلع عئابلا يبه ءارشأا ةمدب نمو أ
 نذربوهلأث ا رمماهك رتورادلا ىمانأ تأ ىغداولا هفىلوأ د لا ىذ ةنيبدع جاتنلا ىلع قمل

 نب ةدلل ناك هنا لا ذئب نا ىلوأهتد- نمث رالاىب عدمة دن كلذ لم ىلء ح راذعا

 : ىلوأ ثرالاةدابز دي نمةن ادع ريغ نم تارا ىف ىنج أ هنالن الا ىلا هن رو ملهد) بثاغ

 ثرالا ن-ىفىلوأةوذنلا ىعدمةةنهاوتهر وبراقالا توم ران ىف هيرولا ف اةحاولامذ

 ىذةءفهمعهثر اوال لاه لكو هنا هنأرح اوروخ هاا وتدملا مءهنأدحاو نهريولا#ف

 هنا ةذنس نمىلو أ اذك للعفو أ لاه ان الذ نأ ةن «(تاداهشزطقن نبال ثار ريساو لكلا باسفي

 عدلا اؤاالا ىس هنا ةمد ن مل را تاهل ةقةنالف وزن أة ندع لعقد لال

 حاكنلا هند دب نه ىلو أ قدعلا وأ قالطأا م هليدعُتلا هيب نمىلوأح ربا ة بي هيجل راس

 ىلعتوذاملا ى_.دااوأ د علا ةندب *(ن وذا 9 ندع ءىلوأ لدالادبرسة شد ه كاللاوأ

 هنأدل رماة نمىل وأ هنذا لقد راضموأ اوكا مسام اع وأ ةعب دو وأ بصغ نم هب رقأام

 نهرب وك الل_صلاسْ ل نمي مشا لاهولا .هذىلو أىرتشااةنيب« .( رع) تذالا لاح
 مايد نأ ن ههئر وتالف لال «عاتلا نادءا ىذ ةنيرع(ةق رسم زخلا كاسهناروسحم

 قرم» هكناة راها نا حب رادلا ةئقد# رت لدم هم قرعم هنأ جرافة نموا نمت ركسا

 0 أ 8 وح رلاةشد .*(ةمص وز ةمس دم ىلا 1 و ىتامهنادنلا ىذة ثني نمىفوأ هش لم 7

 اهركدنأو ةمصولا ىعدانيفلارو ىف لاق ةاقولا ىلا ارمهم انصومهنوك ن نم ىللدأ ةءصولا |
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 تداول ظ



 2و طا ىف ا

تيملادب رداد ةانعر ولاعة ىو ص + ران قءسسالا 4 ئ
 ًئ ارمءاهك رتوتامنيتقمذ فم 

 'ء 1
8 

: 

لا كرش ىلا 6 راذلا هكا #3 ةداخااديعلانوكملقرغتلا دعتءارمدلا
 نمو أ تيملا عمةضواشم

 هيو ل ا

١0 

 هةقفصناا طرش ىلع وح الا ةس ن نمىلوأ اريفقْنب رمدعو فصنأا كال تطرم“ ىاردلاو

 هنو 1 + وأ دي راضم لا عفادلا ةشسب: رمىلوأ ضرةلاملان !ضراةلا شد 0 راضم)

 المخ اولامذ ىلو أب راذملا ةد 5 7 د راضم هنأ ضداقلا ل نءىلرآض رق لالا نا عادا

 0 9 وأ ةراخإ صم ىذا ناول ىق ىلو لاما برة هع رلان هطو سمااردقىف

 اهقىل وابراضا امد «ةرادأ اىاناةئاادا ةصاخلا ةيراضملا قى وأ براذملاة دب يةهمدع و

 تط رمل ترافل هتلر رح الا اركنأ ,قاماسآ ركبت دعب 2 رلاا (:وسق لاك ول

 م ا 0 ةرمدعالا ثا ثلا ىلع رخآ ال اة نم ىلوأ تا

 صم االاةةدبع(ةكرم) فصلا طرمشرخ . الا ة ندب نءىلو ل ئاارجأ ك٠ .اعإ ىلف ام اينيقاطرلا

 روح هناك ثانوكي قداموت ردد ل ةءارخسا !هناو دمءءارمشب الحر نيكي رمدلا هدأ عأ ولات ىلوأ

 ناره الا ٠ نءرب وأ - مةىلوأ مح ١ الارمغة شنو هذوو م - الل نوكمله دهب هنارخ ال ندربو

 ىقعقو هنا رخادي وات ىعدب ندم *(ةعسق) ةهكرشال,انئارم هلا ٌكلرئهناه رولا ةئ ٍ

 أخرون لنالا. 1١ ىلع همهم ١ نءىلو أةءاربلا ةشدب#(ىوعد) ح " الا ةذددنمىل وأ هيو

 بلاطا اةناب نمىلو أةءارمااتررق أكن | ىلع بولطما ةئهب هءاوساغرأوأ طقناههدحأخرأ |[
 دهب لاسملانتررقأ كنا لاه أ قواَس ااطأاة: بوةءارياانىرارقأ ادعي لاسملا تررقاكا ىلع

 ثااب' ديف ني_ءا.ك.اءامع داولا_هةىل اوأاخ ران قوسسالا ةفب »ف ةء ريأأت ىرارقا لاوعءد

 ىعدا اذاالا وأ حيرادتا دب" امهشيمقالا و طةنامهد_-خرأولاذكو اهسهيدبأ ىفوأ

 هده مق قد .سأ ذك ران واخرأو أن مالا بادو فوصااز طرركي ءالامدوو جامذلا ةااوذ

 اًضدأ !حيرادلا ةند « د ران ةي'دلا ن نسقفاوواحرأن ا جادا ىوءدفىلوأحراخلا ةنس لل '

 عاباذا هنالن الف ٠ نءاهئارشو أه ءماب د_ءلاىذرا ارثاىلءن هرب م حامنلا ىلءانهرباذا مف ىلوأ

 قْوأ هد ران“ هبا دلا ٠ نسق فاو ن مشع ءوخو جاتنلا ىوعد لطم. ذاب داماك طمناك ىركذ امش

 براتعاتتا عدمة ندع اممتدمقاوهد أ قتا ولنا ودب ىذ ثاان' ىلعجاةءااامعداولاعف
 قداودرعلا ارهناىع .داول هقىف وأدم ىذةنرب# كالا ىعدملا ةشن ن نمىل وأدب بحاضص 1

 نأ ىلءنغ . ولا هذ ىلوأ جيااشلا ةشب «لالذ ل ثم ىلعح رالثا نهربو هدمع وهدمان م هيله

 ةئدبنمىلوًأرادلا لك عدمة: دب تالدك دماا ود نه ر ودك امو سلا اذه تارت هده

 اهعبررخ" الو اهعاب رأةثالث لكلا ىدلف ثا دب ؤولوام_ميدبأ ف تناك ولاهةدأ يدم

 برقالاة 0 راسءالا ىلعنولدملا ةدنسن نم ىفوأراسرلا ىلءنيدلابرةّس 3 مامالا 4-ٍ

 دممدي يوفاخأرخ رخ الا نهربو رهشذ:مهديؤنمعلا ناامهد>1ن هرب ولات ىلوأ اذه ران

 نءربو ةنسنب ريثعت يدع هحلاذأن هرب ولامكىل وأدسلا ذم « ةعاسلاوأ َة هعج

 ان ىفاهنأح راظاون»# هئهدملا وذهمهسه2غاىج ه-قح_ دو تسوربق ناكل 4 راخلا

 ىلوأ“ ارمْملادْس 9 دهفا فلن جاتتلا ىلع دملا ىذةشدب هىلوأ ةيادلاو أ راما هد هل ىضق

 لعرخأ ودب زن مىأه:مةسهأا ىلعرخ ا نهرب ودي ز نماهءارشدملا ىذ ىلعن هرباداا مف

 حده اعابرا مهندبف لب رنم كلذ دحاو لكى دات او هنمثرالا ىلع رخآ ودؤم ةقدصلا



 باك نَّمَىأل ءالا نمهلوق
 متاع مشل تاندبلا ضراعت
 هده هأ

 لك

 3: . وأرخ رح الاب ران قم--وملامن هرلأ وأةقدصلا وأ ةمهلا صده: م نمىل وأ ةمالا

 ثروملا نا ثراولا سه ل_دالا ئمساطب ثدي 'دلدسأ!قواحرارخ الزر رت رايها

 ١ اهئارمعملا نس *(ةهددوو هيراع) صضرملا ىلءنب رخ ” الا ةنس نمىلوأ ةدعلا ىف اذكه.هو

 ةعقدولا بنا عدوملا ةش «هءلااهدر هناريعم ملاذ 5 نقرأ عضوملا ازواعامدم نك اه

 نمىلو أ كلما ىلع حج راذلا ة#د# ضان لد ِ لا نءهىل وأاهخوقي لاك ولا نم كلزع

 عدوملا ةنددع ةعقادو ىدب هنن الوأ ل ةيلامىدي فوه هلوق دهب عاديالا ىلع ةدملا ىذدْسم

 ىدمتشب«رسكملابلمقو ىالتالا ىلء تالا لا ةند نمىلوأ هد:ءاهعامض ىلع وأ درل | ىلع
 اهيسءدوأان القناد مل اىذ ةئدبد واط هءالم ىلع ثلأف' هعدن ن هىل وأدملا 0 ددع عادنالا

 ة-ةدب نمىلو أ فالتالا ىلعكلاملا ةندبد(بصغ) كئماوتيركثا ىنارخ [ةندبن ٠ىلوأ
 توملا ةئدب نمىلو أ كلاس ادد ءتأم بو هغملا ن 'ايصاخلا مب ّنالاملا ىل ادرلا ىلع ب ماغلا
 ثان”ةندب نمىلوأرخ ديف اعف بها ةندبوو سماع ىلا ملا _ةءود © دنع بصاغل ادد
 ذخمهتماهدغثلان ةندنمىلوأمو.لا هنمةيراتلا بصغدملااذتا شب « قاطملا كلملا
 ثااكءال ىح فس ولتأل وقسا.ةفومامالال وقسا.ةىفثا امالاهتمق هءلعىدملا نعد! ورهش

 أ رردلا فاك ربل ادعي توما ندب نمو أح رجا نمتوملا ةئعب#(تايانجإ ةيئاغ ناهذالو
 اذكم وبءابألدقهلا ةندب 08 ىدنناب وعلا وبأىل وما ىتذأدبو سكعلابةصالللا قوةيشقلاو

 ىل اوأ تافراجب رمد امديصت سهأ كن احدد مم وأ اكلذاتم مناك ءانأن ل مصالاة ةقدن د: نمىل وأ

 نمىلو أ ةكعلا ىف هثراولرق أ هنا: 5 «(رارقأ) رودةم أ : هلالجراجلا تاو الا ةئنب نع

 || هماعىضةااة::هاعوطرارقالا ةئيب نمىلوأ اهركمرارقالا ةشب د« ضرما ف هلرقأ هنا ةشدإ

 ءاضقلا لط_الءاضقلا دعب رقأ هنابولو ىلوأ ايفل ق-الن اي ءاضّةلا ل-قرقأ ىدل!ناوا دا
 ىدمة دب ( 2 ثرالاثرا ولاةْسنن ٠..هىلوأرادلا ىف هلؤدالهنار نا تملانا هيدا

 ةمقىفااتحا ولاه ىلوأن مارلا ه: :د*(نهر) ع وطن عدمعام هش نمىل وأ 0 ملصلا

 : تددرو لام ث د -تىلا نوترملا ل: دو نمو أدرلا مدلع ىلع نها راتني كاس ار

 لك ىداولامىلو أن هارلا ةندب# نعارلا ةئدب نمىلو أن هرلا نيم ىف نوترملا ةدبد# نهرلا
 هنهرهنا نهارلا شدد نمىلو أن يب وثاا ىتنهركنا نهترملا ةنيب هرخ " الادذع هك اله امنم
 نوترملا هشه م نيالا لدم هراروعا ليقهتمق تناك د معلا نا ن نهارلاةئنب + امهدحأ
 اينعتم هكر هنأ نمت رخا ةثدب نمءىل وأ ردع وأ اواس نهر هنا ن هارلا شبه هق-صت له هنأ

 ناكرأ طةفرح ”الاخرأ اذاالا هذمن هرلا 10 ا ةسههنوق

 ممرران ىب_ءاذاالا كلذ فىلوأ اهدح أ ديؤنيعلا تأ اكولدلاىذة ند 3 قوس أ هذ ران

 تل ارد# قرذملاو ضرالا بر عملا >اولا-ه:ىلوأ عراز ادب ها ةعرابط) حيراخلا

 برةئدردع اضيأتدن د امدعن عرازأ ١١ لمقن مرد ءااناك ولىلوارخ ح ” الاةننب !ف تدل مدع

 رم-ةقنب تا 10 < الا لاهو حجراخلا فصت ىف نط رمش *تامااد_هرلاه راما وأ ضرالا

 ةرجأ موز دع اهتابئالئأأ مث ضرالا جرن لو ىوعذلا تت ءوا وأ عراز ااةئدب#

 : ضرالا بر ةمدد يةمعمد نوقأط ارت ثادداسفلا ىعدمة نه نمىلو اة ععلا صدم ةذد وب ضرالا

 1 مديلا و



> 3 
 0 : ١

 1 1 ا 0 4 4 0 ١

 ا 3 كي

 5 - أكل ههنا دما ئذةننب نمو أكس أن رم هتيزْعشا ىف ج رانا نبع زلما الد لا كالاتملا

 نادعلا ىذا هه نقرا ينج رم ذاع م ندع كذا ىلا جراخلا ةثيبو هنو منيحىلا

 تااردةوأن ما ادق ىفاقاتشاولا هةر أداب رلاتدشمةئا 1 ةحامف ب رمش ذيتط تاضاانأ
 ع:

 : كا عسببملاو نمار دةفاثاتخاولىلو أعسبلا ف ىزتثااةئب ونمااف عتاب لا ةحدن <

 3 نيذلاب عئامللا كدف فلان نيدمعلا تعد لب ىرشملا لاقو نيالابدس اولا دعلا تملأ ل

 : اوهوصءأ سك د امهر ايلات ءارمشلا امءداولا-هةىلوأ ةضصلا ةئدب نيدءهب ئرت_ثدالو

 "| ند رام رشلئقرادلاىف كى الانا د رذادءلا ىذه ةشدب + اداق رخأ ” الاو

 كنادهلاىذةندن ع نءىوأ قدط هك هى وعد ىلعحب راكد ةئاودب انا ني | مثلا عامة

 ك تهد عئابلا ةئمبهنانلن قت م ىفه هم هلم وش
وتسشملا ةنعن ع نمو أد علا اذ.-مبةيرااعا

 1 نأ ى

 ' ممابع») ٍح +لاورزام هد كلهن , دمعه نم دي ز ىزت ثاولاعف ىلوأ عا اة: دي < تقلان عمدملا

 كله هنأ ىرتشملا ةلحن ع نءىلوأ ىرتشا ا ديف كلف ع سما نا عئاملاةندبع كلاهاا ةمقافاةخا

 |اولانوف وألا نر“ ا ةدملا دنا ةامحاول كو ضاقنلا نعد مة دو 2411 قوم ااَو

 قافادحا ولاه ىل وأهلا لا ةلسبدع هءرذرأ هند وأ هسندخ رأهنقل ملاردققاقاتخا

 ءارشاا ىوعد قارات قاتالاوأ خرؤملاةُ د . ةةدازلا اهثاث دلل حالا ضم ىو ل ادأنا أر

 5 هعنانلال هى تدق امتادملاىدةنب# لل ولعل طق :اهقورخ" الاةساعتن هن أث اأن ند

 ْ انمف ىرتشا | ندب نمىلوأ غ.ةشلاةئدب *(ةعفش) عنان الم نامتلا حراطا ةئفب نءهنوأ

 : فار>ا وءادمأا مده ولامثىل وأ ىرخسشما ةطبدع سكقل انى اما أدع و نئاارذةىلانناتخااذا

 || تي ركشالافول دفق ىلو أ ىرتشملا ةشسبدع سكفلا,ثا اما اد نعو ىلاغأ أ ددع هتهق ىف ع وشل عم
 |١ لافو ىناغا ادة ءاعنوا .متا رمش ىلع عمق اا نفنرب و: ةم |١ىفكلةةفش الفوم غلام ءاذمأا

 [١ ه 4م هس راحأ )اههشعد وا رع نا هن اععدللا ةشدإ ع نم ىلو اديز ئماوتن رخ ساكنا مدقشلا

 ْ ا «ةداأىلإأ ةرمهزهنارحوم اة: نمو ا ذك عضو د ىلا ايكويل ةرششعب اهرتجأتا هنارحأد 1

 ْ ىلعا ينم ءىل وأ همق تكن اذ ئذلا عضوا ا ادهىن نع رلا ىلع حاط رشا رلا ة هسه

 || هارك الا ىلءوخ " ال [ةشدنب + د اهذاطت ونام هنمرجامسا هلا رج ملا ةديبدع رخآ عضو
 ْ | صصأ | الخ ىلء يم اذهل غلا بهصا| ىفىلو أ هرك ةمعدم ةندبثا عسب ف مدق:(لوقأ)

 || روما ةطيدع اهيتملكداعداقز اذلا باع ارصصم د ظ ةسولا-هةىلو أر ع بسملا ةددب < لمان
 | ىلوأر جوملا ةئئيديتدملا دهر "الا ديف تناك اهئاز أحل ةئمب نمىفو أ ةدملا قرادلا هاما
 | اهحاصللاه لام ىلو أ ةئيقشلا تك ار نب هةدلاردقفىوأ رح: ىلا ةئد وةرحالاردقىف

 |١ اهغابالىوترحاسا بك ١ راه لاك ولا هدى ل وأ ةباذلا برةئدبا# تاكسا كال طوال ىف راسا

 |١ ةطورمشملا رسغو نش ءرأا ةشب :ندىل وأ ض وعبدطو رمش ا ةءهل عم ةذدبو (ةيه) تنالئىلا

 : ىلوأدملا ىذن مَ ارمُسلا هدب ه نهرا ةئقب 8 نمىلوأ عسا | ةئعب نا ىلع هلة سلا تادو سكعلاب م

 1 حان ف قادمة هديا را ناكوأ م عقلا 5 ١ مل 2 «نمأ|| !

 م5 :زاغالا قات اراه دحالزا هلا ناكولا-هذ ؟ىلو را مدلل اهل سدأ نب ءةئنت #3 :املاديف

 و : 5 بفرص اوءاثعلا اذه ثدح أهلا ىلع ىرتد 0 هب نق ىفوأ عمق ثلا ةشمزدجسكعلا: كالا

 ت لا
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 القاه تاك هن هن ذرة *(قالط) رهص ف تام هناه_:؟ةرو د ا نمىل وأ ج رفاه ويت هنا |!

 القاع فرم ان وك ةئبتا كلذ ىف لبصالاوأن ورعد اك نال رلا ند نمىل وأ علا تق ءأ
 هناذأ رأاة: من ادع تت | واهناب أءايأ ن انبالا ةئدب + انو: هنوكة ةندب نم ىلوأ :

 يلوأن ب رسوما قم: بلعف رسوم هناةأوملا ةندب ه(ةشفن) ريصصأا وهو هحاك_:ىلع نى هوتام |
 هنامزوأ ضورفللا راد_ةمىنائاةخاولا.هفىلوأة ع وزرلا نب 35 رم ءعمدنا حوزلا ةئدد نم 3

 جوزلاة ندب نمىلو اةيدهم_هاردلاو|ث وعبملاب وُملانا ةجوزلا نيب + ةءابزل'تيثتاهمال |
 ني_-هابأن ا بت اهلا نيالا ا سكملانةسالتاىفو ةيناح رهااوأ ةوسكلا ن «.ء هيأ

 3 نب زل! نبال اةندب # ليمعألا بالا هدب ن نءىلوأا رغومثاك + بيس والا لب نورا أ

 طورم ا اركظا 9 هاا نمزلاو اوهرت [دل_برزنا ديزة ذنب نا ىلوأهبةةفئهملعف ءونأ اديز ا

 هبتءطرإاهناد . اقلب نمىلوأ رحالا اهلف اهئءاب ىدا) تعضرأ املا إهسغي .عاضرالا اهي عا
 امتاد. ملة ن 50 ارحاهدإو٠ ةدالولا ل. اهةءا هنادم الا د هئدب 5 ) ق*ع) هادئ

 تاكا هنا ىعدلاة ذب نمىلوأ ىل-_ءالارحت ام يأن ا تنماا ذم 0 قاتعالا ىل_.ف تدالدأ'

 !متايثالدبءلاةندب نمىلوأ ةبادححوا !لدبر دة ىفىلولاةئدب < 1 هفالووهةةدءاق ىدبعأ]

 طا ناك هنا هثرولا ةدب نمىلو أ لتاعوهو هنوم لص ره ىف اهريد هنأ ةماالا دش د ةدابزإلا 1

 ةياكباا نأ بتاكملاة ندب + اهتكعدم5 :بنمىلوأ ةياتكبلا داسف ع دم ةئدب دع لقعاا

 امقىل رااح يان قالا ة دع( بق 3( طقفه سفن لءامباىل وااةدب نمىل وأ هلام ةهسف ىلع |[

 دعبانطب فثولا عد مةننب ٠ ددسللا ىلع ف قواها مم_ةااؤوءلءفقز اهئا دءلاوذ نهربول |

 ىلعدمأا ىذىلو تملا ةئدب نمىلو أكلملا ىلع حي داهلتا ةندد «قالطالا يدم ة#ثدبنءىلوأ نطن |
 اهارتشا نانا 11د ةذوب ع نءيلو أ قلظم ىلع فةواهع اح راذلا ةئيب ذآ ىةي هي و بققو هنا

 لد ند وأ بقول 1100 د فولا ىل ءاقياساك ران دءااوذتبثا تالا فقاولان 9

 هع غو ألاف دل دا فا تاك ناىل راق لا لعب و دسم طريشن داسفل!ناكناةدعأا ||
 ني داو لحأ ًاوأط رمش داسفلا ناك نا افاق" ةصصااة شب ن ملأ عيبااداب ف ىدمةندع عدد .

 رهاطظوف ره لطرو فلانءا رشااك د_ةمااباص و ىهاول و اًضدأىل وأ داسقلا يدم نقب وأ

 ةئاإ نم لو أنبه اةنيبد مصل قاعوط همعبلا# ةددإ نءىوأ هركع ملا ىدم مددي»# تباورلا 1

 مئابلانا مهد 2 نمىلوأ ة قر د لانك اا ماد-هعا وعابةيرولا ت!نئادلا ةئدإ «سكعلا ِ

 نمىلو ةلاالا ىلع ىرتشملا ة 4: ندب هاتان هيعد مد مقلي نع ل لو عدم ١| يعد: هب م6دو- ّْ

 ديعلا اذه اكتعب ىلادملا ىذةنيبتلأكالا ىدغراو ةارةيناثلا نالط, عسسل ا ىلع داملاةةدب ْ

 ناكمىفاذك ع وبفاذك كتهدىلا ةشنبع ماا كدمات ا اههدرسإ بدي ىم ل وأني

 ىفءدوأان الف نآدملا ىذةئيب «ناكملا بنادق مود :!!كلذزك ألىفارخ الا ةذيب نمىلوأ اذك
 نيغباذك عابىصولانا ىداق غاب ن مة ء.« ملا ىذ نم“ ارش ىلع ح راش هشدإ نءللوأرادلا

 ىلوأ ل اوغص ىف ىءاهءان كابأ نا ىرتشملا هدب سكب ريثك لاق وعيت مة م نوأ

 ةثدب نمىلو أك وأيد هي ؤم تعبك يرتشملا ةئ اد سكملاب لبةواغلاناك هنانيالا ةميب ن م7

 © ةيادو ةناعيتالاب راج !ىرغ_كثلا ةئدب# هاج تل هليقهنا عئاملا



 1 ظ
 11015 10171 1 حل هام لا 10 ل تا نك دحام ادت دسار دهسا ناو تاس ةحتسطا همعسمو

 نأزو<.د:ءنالالذ سورى أد نءامأ لكلا ىفتاط ضءيلا فةداهشلا تاطباذا هدنع
 هلوقره م مهطاانءعىوجلا قل ئمواقن [ءائمدق ضعملا ىفَو قد و ضهءااىف ةداهشلا لطعت ْ

 تارا ءللاهمقىركأ نيكد رمش ءااددأن 7 ضعءءااىءءمديعلاو وكن د(ىلارم مهنااقسةفتامق

 تانرافا 1 هدهالاف ىلوالا (ى رخأةسخا يتداذو هلوق) ةرووشملا

 رادما هود ىلءنا. الروت قااط هنأ مافرادلاهذ_هوهىل> دنا كارت لاهو 00

 نالاق ولة املا ى ةهااالوال_طاا ع وقو ق-ىفلسقتا رفا ناو لق :الانإسهدمعلا نا

 رك فلاحا ردا نمضرةّدسا هنا د .هااوبأو لد دهشذ وسدد ع5 نالف نم تضرة سا
 تن رش نالاق ولةئلاعاا نيالا بالا ةداهشا ينال دهأ ا!قدعو-ىنال لاما ق دف لل -ءةد

 15 موزلو-ىفالقّدعلاَو -ىف ل-ءةد هةقحت ىلع نأ ال رده فرس هدسعف ردا

 ق-ىنالودعلا دف لبقي اهب هملءنانأ ماو ل-ر دهشة حهدمعذ تقرمع نا لافول ةعبارلا |

 تدلك" تاكقالط تع .ىءنا كقالاطترك دن ااجالاهولة .ءاهلا ىه واهتدزف ى رخأ هلدسم

 قادعل القالطاا عقب سم ااهقال- طىلبءرخ الازم وءاااوهةلطدنا +4 هان دهشت رح هدأ هب

 لدءانوكينا,تقوماذلءا (لوقا) رئاس.اارب ونت ةمشاىفاذك اياب زازيلا ىف ىَ
 وهذالا وةداوشل| باصت هيلع مي م هنا تءدحن هلمعلا قءءمدعق ة ئةو م ومااد زر ا

 هانا صستقاقرفاكت امولاموأن ا ددصسا|ة_صاخ -رفاك-ا | دي ام ىلءع ملا ملء ني رذاك نيدهاش

 (لوقأ) ها ةصاخرتاكللا ةص-ى تل,ةنتديه. أىلءنا رفا امهددسأ لسأ مهتكرت

 تتمح أف ل ءوهماعىلا هت هللا ىلص ل ملا ع را | بدححادأ ةم دس كل 3 دددت هنأرك ددقو

 ىلد مه ددمو .ددعأ روسم نأ مرااوءاسالا م_بىدس بانل ةمدتئااذك هنءأ د_:الا

 توناكباملا اذهاهل م نكي ناو انه2اذترك ذاسغاو نيددبأ لسومسياعوهملعىلاعقهلا ||| ٠

 نيم[ن يملا واهم عفت وىلاعت هللا اههجر حراشأ ١ وة سم اعنا « رقمدةنامف كلذ ىلع : :

 قا رمصُملا ةن هىل وأل لا ةنس# نكذملا و رك امس هىل والا دير هدد

 هدصس أدان ه ه ىو احاكنألا داسق هنن د ةنا ارمهعل اك ىلع هذ 2 ارمدت ة اماه

 1 رماة فا د حدر لدا رهمدمشت اح وزرلا ندب نع ىوأر يلازدتق ارملة نس

 ءاسنلا عاممىف حج ورلد # هئلماملاحوزلا َه همها ع نم ىلوأ هك. !ءاهناكيىتاا رادلا نا 3
 ةدعلا قرهملا نمءاربالا حج ولا يداولاهفىفوأ ةصعلا ةثدب 5 ةأرملا ةندب نمىلو دك ه هلا 1
 طرشالاب هناح ول اةددت هقزأ طرشد رهملان مدن ربا اها ةأرملا شدي 3 ضرملاقهنااهعئر 3 0

 ةأرملا ةذمب «نالاىلا هيارش مناك هناة أرملة ددب نمىلوأ رهملا نمةنأربأ اهنا حج ولا ةمدب ال * | 1

 : تنأرتاق ةلو.ةمريغدود- ل اىءاسنا !ةدامش نال ل .ةنالاغأو ةبرازملا ن نم لختلا عابلألا

 1 اهساص ماقافر ةاكو ل مدي ف ةطقل كاذو ةطقللا نملكالاةناز فام ىريبلادازو ل ءان لكشم

 ا ةرامعؤس وابا سدح اص. طتاهدلنتانسلا 00 ر ف لد اسم هلج هده قت ىقدلا ولا قىدلم_بس زر ددق

 ند | حاك_الاركم !ادرة د ةأسهأ حاك' امعدانيلج روذ ىلوأ اع رانا قيسالاةش *« (حاكن)

 : اهدر هن هىلوأ امتزاج وأ اهاضن ىلءح وزلا شو امموكس ةند 0 نم ىوأاهباو يو وزن دنع

 1 ةارملا سل »م ةرصاف تناك اهلا حوزلا هاب 3 نمىلوأض رتلو ةغلان ى ةواهو زاهانأت ا

 4 2 ا
 هدفي ن ؛تالىلو
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 د00 سس
 دنع ل ء.ة:ملاذه ىلع اًذها ىذقا.هانأ نازح رلىذاقلااًنادمماذا 50 لباق ( هامل“
 تاتاكوهتةدصرخ [لاةةىفازاب ز-رلاه ةناخ دخان هدو لوقا رخآلوددهل ومامالا

 مغ ع تم (ىوت هلاه_ءلعو هلوق) ىوتذلا هءلعو الغباشملا | فس 0 راص
 ل ادد ( رئاو“ ما ىذلاة دام: هلوق) ة.محرلا ف «ىئفاولو_ةاال حملا ذه 1

 هنانىأ هلع عمستال تامزلاو ناكملا كلذف هيلع عدس ١١ نوك مدسع لك || 0 -ءناب

 هوو رمؤأل تياثااسد دكت مز الّدا هءمذ غارق ةب ىذقدو الكم ازكه اه بف هضر 5

 ةروك دمى "امرةءوال هتنع لدار وةملاذاامأو كَداااهل ديالا تان دورمؤأاو

 ةباكوأ ةراج كالذي هءلع مْرلِب لعق وأل وقبهماعدمثىناذلانءرداوذلا فوءاضقلا نمها شالا ىف

 نهريخءامه-م وف وأهاةصو عضو ءىف صاصق وأ ل_:ةوأ قاعو أ قال_طوألاموأ عل 1

 ةنمدمةدامشا|نااهاويقمدعهحوورئاواذ الا ل  ءةتال ذم 16نكيل هنا هملعدو مشملا
 قأثناالا ةريخدلا ف لاه ءا._كالا ىما وحىف هماعو ىتاانزصعلو ل-ءااكل ذوةدها ثءال ْ

 مدعلكداا لعو سانا ادع رئاونا طملافو ها مهتدامشيذ خوف كادي دوعشتو ةماعلا
 ' بردك مزلب هنالهتمد غارق ىذق» و ةءلع ىوعدلا موسنال تاماللاو ناكملاكاذىف هنوك

 تماقةن لك اذكو فاذا! مالك ىل ان دعك ءاهلخ ديلا م تاب دو رضلاو ةدورضلا,تباغلا |[
 تماقاذا ةندملا هحقمن ىف دلاولا ىدم_سلاف ةيزازما ا فاذكر ةدلو لعفت لومة لأ الفنا 2

 ١ سملااميدكن تلا: .امدا1كالذكو ىمداخلا مامالل ىرغصلا ىواّدقلا ىفا ذك بذكما ىلع

 هب ى طاحا*او سو ىيةموأ ةرودعز اكءاوسل-ةد الفهريغ نعر اود رراساو (لوقأ )هيف «ءاتو

 نالا ارتاودءهنوه-د و نس دا: بارع ن تايئالا هذ هق مم هداءحص الوأدهاشلا لع '

 انءدمءاولاه ناف عج نع عوج لقنأم هنأ نم َ اودملا هبا وفرعءامىلا رظناو هيدك رهظامارعثك

 | عم سلام زيهلا باعىف مدقتاارظناو هوحنو أ انرعااني ًارنولوي : مهل من ءزوك نأديالا

 ادااك (لا ضعبلا فتلطب اذ اةداهشا !هلوق) هءسارو طورمدلا فة لو ئ ءارمثلاو

 ئشاد,ئاذاواوي أ قدواهةحىف درترخ [ل-رواهبوزاها ده ءفاضرأ تضأو خأىدا

 مدعدةءملاورخ الاىففاداو اهانئاهلز وحال نأ وتعال. رمغاو هلام متداهشزوحت النا

 ضصضعملاىفةداهشلا لط,:نأزوك قاما ا دنع ردى هذمازه و م-هةالطاد 5 زاودللا

 ولامو ا١عتداه ل .ةدالةنالفوام_ عما فذق هناا دهشولاكو هد رمسهطا ىف ضعمل ف قماو

 تاطدىفاثلا قمميدكحو لوالا فم_مةدصفةثا عرش [ىلعو فاانل جر ىلع هلاد هش

 || لاةف٠ دذءتاف هءاعمدرهت كاهد.ءته-غءانالف نأ لح رلادهُش ةمأ :انئاىف *(عورت)»

 1 هل ةؤهعصغاولاو ولك ةوقلا ع نمذهيدد رالو هةيصعام بصاغلا لاف و بصاغلا دنءتامامغ

 هنكلاقلاهلناادهش *ولاكو ةمقلا نودي هديصغال و ىداع وتنام بصاغل !لاقفءالوم كدنع

 فلا لىدوأ هنا داولو فلانه اء ىذةءْئذنمىف أربأ الو يد ناكسحاملا-ةذءأربأ
 "4 طابةمصولاد_م لاهو فاالا نمو ثا ريما نملقالا هلذ نهرمي لو هبا هنا عدا متن هرب و

 نالدهتل وقىلعحدن ءاروك ذماءانئةسالالوقأ *(ملا نارصنورل-هزيبدمعفالا هلوق ر

 ه6
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 نممزلب الز :ديقاهأبا مهم وردك .امامأ ف هو هءاعىعدا أدي قامو در 2 ىفان»ممتدا مغ

 رمثك زو كلذاو دمل|ىفامنوك در مع ةداهعشن | ىفاهطارق_ بكم .ادة داهشلا فب ورلا طارش
 مدع نيد داعراة 2 نكماو» ديل امن اي هماع ىعدملا نءم_ نءاف«درع؟ مه داود“ اهةمااأم

 نمام_مئتبا ل انهقال_طالا ماطاد_.ع الأ امتد راناو درغل اوررالا ىف هعبتو زاوخلا

 رعصآ يح هءاعىدملا دي تا.نالاد هىلا حام هنال (نا رخآهيدمشنهلوق) رب دةققرهلا

 ن'تارتآدممذ اهدودع ىدمارادلاب اودهش اًضي أ اهيفو لمة:ىذاقل ارسفوَتاَقدلا
 سماخلا باملا نمةيد .:عاا ىفلاق كلذ لكبا دهم نيلوالان اك لع ولقي اًذهدو ده
 نالفننالفرادصالت نالف "هل ىف اذك ةدلبقىقاارادلا نا اده-ُدولو تاداهشا ا رم

 اماعفة'الواهدود_-فرعءنالنكلو اد_يااز_ه هءاءعدملا نال ديف ىهوىف الها

 نيد_هاشب ناورادلا هذه دود-نوفرعيزي رخادو مشب كل .: [انأ ىضاقلل ىدملالاةذ

 نيدلارمهط 7 3 رههظا|ىقاذك اذه ىلءتاراذعأا ع..كدتدناوطاو تاعامدناو ىرذلا

 لءقتاماروظالا ولمس اهذهىف تاءاورلا تن خا لاف وهطو ماى إد لا هذه ىلائمغ را

 ةدابلا ىف عمبسأا ىلءعتاراا د_هشأ اذا هناق هولا اذه ىلع نوكي اءااعةداوشا | لمد نال
 اوهع«نك.) عدسملا دود_-نونرءبالدوهشاانار_هاطظااق داوسلاىف مركلاوأ ٌصرالاو

 ىلع دودألا نواهال ا واك ناو عما قةدوك ملا دو ذا ل: ىلع زن وده ثدقدود._طارك د

 ةرهخذلا ىفا ذك عسل وهو ة.:ةلاىفاذك ممالا وهو ذيداءهلا لو صقل ىفاذك ةةم للا

 نم بلطف دود اكلت ىلع امىعدملارا داا ىلع نادوهش ني ف هانا يعدم اتأءملناو

 املاريجء اأو را دلادو د_- نع افرع ىت-رادلا ىلا هثانعأ نم :نممأ عي ناىذاقاا

 كلت قذاو ا ماري_ءام»او رادلادود-تن'اكنااقرعثو اه وذعن ذاق كلذىلا ىذاقلا هناحا

 ىعدمالرا لان ىخذاقلا ىذت كلدي ىذاقلا نا :.مالارب ساودوهشلا اهرك دىلا دود

 ورعراد رغنر وهشهتناكناقةرو همهراذلا ند لنا هلك اذه ط.ملا ئاذك مس متداول

 لوةىفام تداهم ىلل_.ةةالدودوطاا رك ذياون اه الن ادهاشا امد وةقوكدااثد رحنا
 اذه ىلعةروهشم تناك اذا هما اوهس-اصلوقىفل -ءةنو ىلامعت هللا هجر ةةماد أ

 ”لةوأ ( هب ىبمملا هانا رخآد_مشن هلوق) ها نادضاف ىواتفىف اذك اند الملا

 اذه دس لاه و ل رديف دمع يدا ىل_-ر ع ١ رلابالا رخاوأىف ةبد_:هوااقلاق مسالا
 ىدمالد وشن ىلا ض.ةوع_ساا ه_.اعىدااركس افنُملا لدد_هنو م- هردفأاب دبعلا

 دوش وديزىد.ءاذالاه هنكما و د_.هلاف رعنالالاهو ع.ممأأب عئابلارا رقاىلعن اد هاش

 همي عسملا سدال لاه دي ز.م-ا نا عئابلارذأو أديز همس دمها | اذ_هنانارخآ تاد_هاع

 فرءدادىلاهوء_قدلوما ادب زهد.ءهعانهنارقأ عاما ناناد_هاشأادهت ناوةداودلا

 ما ةمئالااذكو اناا ل.ةيدرعلا اذهكلذقفاوذ ةءاحو أبيعوأ ةعانصوأ ل-عنم

 2 ناامضع فرك ذسفلا ىف هل ة_سااهذه باو + فا تا از ححصسو ادكاه دو ددسن اأ ده
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 دةملا باص اداة ىعدي ناك ناو دساف ىل-أوأ دساف طرمشب اداسف ىعدي ناك نا تان'ورلا |[
 لزا 5 رداع 4 ه.فرغ ل ._ او رهن ءلطرو فئااب“ رينا ءداناب |

 ردة كاران يعدي ناعم ور ما لوذلا أن الا عاملا ىعداو دةزاا ل .ةنُمْلا نم

 هداسةرش "الار هدام هدحأ ىعدا دساو 1ةع يل ءاةذثا ا ذاافف اهلك نال همل ع ندا ْ

 ع .ااودص ىلعاةذتا دةانهورل - ءاالاك و. لالاو دودءااىق ىلدالا هنال ةمعلا عدا لولا 1

 رقأ ىرتشاا نا مم -غركنا !لوق لوقأاو ىرت شمات تاذو كو ةلامالا هدو 5 عئابلا ىعدامت

 يللا ىلءتاكولو لاك هلع ىلا رك ددعب هام دالا باص أ ماك كر عددا ْ

 ىوبلل لاقت ءبورظن فةلاعت الا ىرتشم او دسالاءارمثلا عئايلا عدا اذا هنا هرهاظ اهلا
 عدي هنالهثا :*:ءاىلااتصا روك ذملا للهالات الخاد عرفا ادهن وكي ال ناجل.

 هلافامف (لوقأ) ها هوةلوةلان وك. فاهر كى ,2تااوةلاهالا ىعداامناو ا

 ناك(لوقأو) مم ىلارمغىفذ ركت الةلاعتال ذأ عمم أ ١ ةصصءاعدال مز الاه الا ءاعدا نأق ر اذ

 درلاب همن ىدلا نع خلا نا ىهديةلاكالا ءاوعدب ىرتسشلا نا ىوجلاهلاقتام ىلع فاامتلا هو

 ىرتشا | ىلا هواست بع ىذلا نماانا ىعدي عابس لقا ءارمثلا ها وعدي عئاماار ال؟مةئام

 نملار دةىفامهفالدخا ةلزخم ىرتشملا ىلا ههلست بع امف ام عقالمخا لزغف ال2 .نو.خ

 ةلامالا مك 2 ىرت _ثااىلا درئاغا كوالا ن ماا ىهىلا ةثاملافالاو صنلا,ف ااا بحوأا ||

 قلما قود ها ىرتاك ثلا عسدبلا فرعا ىه ىتاا ني سهلا ريغ ىهدلوالا ع.ءاا و

 نال هسكعءدعبام سامقو أد اكىلر آد دنا ده (ىوأعسااهْن هر وعدم سااقاة1-ا

 لوةااوهمدعل مالا ودناز'اؤولا طارتشان الو ه-.فدّةءأاوهام ىلع ةَدةح نهرءافولا

 لاه ت ملا نهرلا فال خم دئاز طرشممفو عسسسلا ةروص هدو هتالاشي ناالا :ركحاا

 هنالع سلا ىعداةشييلاو عسا! مد_عوهو لصالاب دك ل نذرلا ىعدالوقلا ةناخراد لاق

 لوقا|ناكاءاو ا اذولاق «اهولا و تاءبلا ىفاغاذخا هلوق) رهاظالا مالا

 ةرامد ل .ىاحو مدت ار نمان اه ؟ةلر ةءالادوقدلاى لهالا هنال تاعدماا ىعدلا

 لوقا ف فال:الا ىف ءافولا -ر ةشبااىففالةنالا فناس هعالا زنا طولا

 حراشا ا هملءىش.ءاملافالشرب دة سهامق ىلمرلا هررح ىذلا اذهو تاس /| ىدم ةئد 1

 3 ةرمداه ةدابس هلوقر ىو مءافولا ع 6 - ىلع مالك. أ ةعئرك ذ دو هه»ارف و ةلاك كاز :

 اهدخريسدي ىد هياع را يت ا ايل سك ا تارا 1ك 0 ةنم_هريغ

 ما قد لادا ري دع د نأ تيكلذق قرفالو ىعدملل 00

طبا ذوو ءديؤأ,ناءرارق اواام رمهنال هلا أهم نبأ 0
 ها ابنا مولول

 مما هاهم مواز وجل ىلإ :تادك سدأو ةداهتشا !موازوع هديا مل مئاسوارلا ءنوغاملتا ىأ

 نمحراش !!مالك ىلعءريرق:ق.ساا قفاوااوهودا ارااوه ادههديؤ املا
 ةياورلا رهاط هنأ

 ذا 0 -هنبب قرف مت دماا ىدل كلان ان ةداهبشا | ىف هباد-ولاو ىفاك| اى رادو

 :. . عم

 مهتداهش
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 ءركلاناكرارقالا كلذ نا هءاع يعد ا نهرب وكلذ ىلء نهرو اهتاطرارقالا «.اعىعدا

 ىو ها ىلوأىعدملا ةسندبتبقاهتلا ىلءاعراوأ اًعرْوي لناو ىلوأ ه- ءاءىعدملا ةشمذ

 ءناطرارقالا ىعداولو ىرص (:الابزعمنب رشعااو ثااثاا لصفلا قىوعدل! نم ةمئاخراتتلا

 هماعىعدملا ةشب ةشيملاقءارك !نعزعب راذلاكلْذي رارقال اذهتاك هنا ةئدب ه.لع ىعدملا ماهاف
 ههجولها (اههذيراندءاودلوق) »ا ىعدمالةئمااتثدافتلا ىلءاراوأ رويل ناو

 ةئيماامدعدذء هيلمعمف ع وطلارهاظلاوا د-او رارقالا ناك عب راتلا دحتاو اعرأاذا اهنا
 لعل (ىلوأ عوطلاة:مقاخر وب وأ اذاتخانافهلوق) لمأ: رهاطاا فالخ تامئالاهال

 عروب ناوءارك الابر الاو عوطلااههدد نيرا رقااناك ميراتلا فة خااذا هءااوههسسو

 نيأوَةْلا نب ق.فوناذه نارهاظلا ول_ءأىلاعتهلاوام يف ع وطلا ةمدم لمعمفد ذهل لقا

 ىوأع وطلاةئيمةهركدااو ع وطلا ةن»تّضراعت ة.نايهولا ىلع حرش ىف ىلالثرعشا ا لاق

 للوأءارك الا ةةةيدماح ونألاق وفالفلا فرعنا هواضة دم هارك الا ةندس ىذاقا !ىضقولو

 هن ةندمااو ع وطلاىعدبنملوق لوقا | ناك رارقال. و ملدأ|ىف اءاَمحاول فذدلاىل-ةنو

 فال-خ تدئةاماللومقاان وأ ءارك الاة_:نبةيدامهلاقوباوطلا ند ميهعلا ىف رخاالا
 نءعىدرة.ءاوطأا ةئدب وعملا ىلعفا ارك الا ةشني تءةجاءداز ديو ءىواتفقو ها رهاظا'

 ة.عاوطلا ني رخأ لا ض# لاو ام ضعب بهذوءلاو ىلوأءارك الا ةنان تا فس هول ىلأ

 نالوةاافاهركمرخ د اواعئاط اذك نيدي رارقالا ا.ه أ ىع داول لاق مث زيحوللءازءوىلوأ

 ىضمت همالكل وقأ هن ىف فق هلا لاه ناضضأق هاركالا ىعدين أ ةئيملا و ةمعاواطلا ىعدي

 ةنيقضراعتلا لصعإملا ذااماو ضراعتلا دع عوطااةش ىلعمد_ةتامغاءارك الاةخبتا

 امافاخرااذاامودولوالا ناك نافالو'ارْرِي نأ اما ىهوة.:ال“هلّملانوكستف ىلوأ ع وطاا

 وهوىلاثاا ناك ناوىلوأ»ا ركصالاة:هءئلوالاناك ناذفانذع أع راتلا دنا

 ةجامال هيدامعلا ف لاه (ة#) ها ىلوأ عوطاا ةنيمف اًعرويلوأ عير املا فلتخ ا اذاام

 ديالل_.قوناوءلا ني.ءتىلا ةياهسلا ىوءدىفةحاءالاك هركملا نيءهت ىلا هارك الاىوءدف

 امتد :اهئالاهربغىلعةم دقي رطل ةنوب (ةدئاف) ها مدألرالاو ناوعل نيت نم

 (ىرخأةدئاف) نيلوصذلا عماج فام كلذرهغو ةداوشلا ةءاهأو قرممتلا بالو وهو ادناز
 دوعسلا فأن ع هب دما ةاقولا 3 !ارمهمامصوم هنوك ةن»نمىلوأ ةمصولان عع ودحرلا دب

 عوجرلا ىلءىرخأ ةنه تعقاو ةم هولا ىذةناف ىلوالا ةمخيبلاٌضةي ملاذا اذ هو (لونأ)
 نكمأ امءاغلالا نءناصب ءاذتااوءاًطذلأ ضْقن نمض دنا مال ىوعذلا الوةداهشاا ىل-..ةال

 هدقعاو هلوق)باباا رخآء رك د: ءامرظناو هعجا رفباملا اذه ىفتادانزلا حرم نعد: م5

 ل وةاافهلوق) ةمهَقَملا نيغلا هلم سم عمرا ركت (داسفااةش هلوق) ٠ رقأ ثوح (فاصملا

 ةشنافان ارا رثك أامنالةععلا ةنسد ملا نارهاظااو د_ةءالرك_ءهنال (نالطمأا ىعدا

 ىرغملا ىواذلا نعال منبال عمت حرم فهل مو ىوج اديدحا أد نل نالطملا
 ادّئازا عأ عدي داسفلا ىعدم نال داسفلا ةميبةشيماانا هدافم (ةصعلا ىعدل هلوق
 قانا هواضنأ رك.:هاللوةااو» رك ةهعلا ىعدمو د_ساقلا طربشلاك دسساا وهو
 هلا
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 | نءاؤر لسا !ىفلعلذ ا2:1صان ا قفاوءصغ انهو ها ىل وأهودعملا ةدبدقانهرب ولتاع

 رثك أناريغ ىواننذاا عماج فام ىلع ىشمد ةقدتعا اذهب يدق لاق نمن | اًذهنم رهظأ ها
 هنوك ةندب نمو أ هلوق) ل_ءأىلاعت هللاو لونا نمرك ذامروظاك هفالخ ىلع ب كلا
 لوقاافءركن وهو لةءلاريغاوهواضراعا هأ ن وءديةثرول نال (انوذمو أل قملا طول
 ىعديىع داو ىأ خم قادعو الطب ىأ (دووشاالامولو هلوق) ةثيباامدعد ءرك_هلل

 ىأ ( ضرما ىلع و لض صوأ هك ىف زاك ىردنال دوق ) ضرملا ىعدي «.!ءىعدملاو ةدصلا

 هناهو أب رقأىلإ ف اضد ث داس انالو امةمام زوكرف ةدعأا يفرمصت ئهىندأ ه-ةرمدتنال
 امتاهو دل حجيوزلا ىعداولا# ةمدةءةصلا ةطمف اوذامحاول امأ برقالا ىلع ل اوددرئاسأ٠

 اتومض ص ىفهنأ ربأاسمناة تدب ثداولا ماقاو اهتدصلاح قاد_هىاا نمهنأربأ تناك امنا

 ماكح-الا لق-ثمو ىواستفاا عماج اك ىلوأ هنر ولاةفل قو ىلوأ كلا ةئومف

 | ءض سعىفةثرولا ةمقب لاقو هك فرق اهلية! لاقث تاممن ثراول رقأولو اًضِ أعمالا ىفو
 |( :ءارمااةأرا تعداكلذالم_عنالحساداراوةستدب مقدم ناو هلرتءاةنبلاو هثرواللوقلاف

 ؟ ©

 اهراددم طرمشا! ثاكن اىلو أةأرملا ةئدمف هع ا ماق اواةاطم حوزلا اهاعداو طرمشد رهأا١نع

 اه-ورنا ىلعر يلا ىلع ةلدب :أرملا تءاه أولو ىفوأح و لا نمةنمبأالسمتو هعمءاربالا حدن

 اذكوىلو أ :ءارماا ةنةرهملا اد_هن.هنارباا ملا ةنسح وزرلا ماق و ادهانموىلا هب ارةمناك

 || د ومنك ةعأ ريأادا وعدن عد نيذلادهماع ىوعدملا وا رقال تااطد نيدلا ىعدءةنسشال نيالا هد

 وونهإوق ) هنرارق اةلاقالا ى وعدن العسل ةئدبلطمتو ئئاواطم لامس نأف ةلاقا وعد

 ناةئرولا ضهب ىع-اىورة:الافو ضرااو ة_هلاىف اهامااذاأم رك ذيل (ضٌرملا ىلع

 اومءاهأناومهالوداف ضرما ىف ناك همكم تااهو هددص ىف ضي ةوائمهمأم_ثهيهو ثروملا

 ةدعااىف ىهو تاموت ولا ص مىناهةاطاهدو زناتءداولو ةمعأا ىعدا ةهيلاقةئنيلا

 لاه ولو هلو فو ةنرولا ة:هفاد-اواةوانهربناواهالوذلاق ةممأ|ىف هنا ةثرولا ىعداو

 (ىد عيناك هلوق) نية ةمبلا ضراعت همفرك ذيل هناالاىوءدلك-! ل ءاشقاطماده (حلاثرا ولا

 لزوااود 1 !ىفافاتخ' اذاا منا ىرعمل ارك ذو "لبا ةملل لةعلا طاسة ناك هنادارحلا نأ رهاظاا

 ا ةئدب دهلوق) ها لزوااىوعدعممالق نُدلا ضدب ه«بطعينأ الا لزولاىعدالوااف

 ناوىلواةءءا وطلا ةّمبةةراجالا ف ع وانلاو ءارك الاةن» تضراعت رصأاى لاق )ا رثالا

 ها نالوةئاهركموأ اك ع.هسلاةنب تضراعت نود: ةراجالا فءاركسصحالا ةةمدب ىذق
 نا ةئيبااو رهاظاا ىفال_> ىعدي هنالهركمملا ةنسيللوعلا حدالا نارهطي ىذلاو ىودملا لاق
 مصلاو ةراجالاو عسل ىفادكو (هداوقأ ف هلوق) لمأت امد رقهنح رمد -امهدي و وهمعدب

 رارخالاو ملدلاو ع..ساا فع وطااو هارك الا ة-:ستضرامتىفاهاا الاه ءامدشالا ىفام ىلع

 حجر اذكو باوألان م - اوهوامنو ةتاولاىلا هازعو هأ ىل أ ءارك الا ةئمق

 هندب هماع ىعدملا ماهافاهذاطئش: ناار ارقا تدثاول هه3:3ىفدلاولا ىدمس.لاق تاندملا

 مصالا وهو رهاظاا ف ال_> تئئامال ىل وأءاركالا ةندق رارقالا كلذ ىف اهركم تكلا

 طقدلملانع هب زازيلا ف لاه ها ةصال_طئاىفاك ىودنلا _ءاعو ةيدامعلالوصفلا فاك

 ىدا



 000 اح

 ةععلا ذنب حم ضر الاف ني ةدصا اوأ صرحا وه نا سذالا نم لااا رهاط نا ىلءءام اوف 1

 ة.«مورلارابدلا يةمىد ذا ىلعموحرملا اًقاط كالذي يأ نعورخك الا هاءامىلل ءىوتةلاو 1

 نمىلو أ الاعءفرم هدملا نوك ةنس نادال ذى لدالا لاهو قالطا باك لواوههفال_تركذ |

 ليلو

 وهو قرصتلا توك ةئدو هلوق) ةمئقالةو زعم» ازدي وءىفاتي ارو ه.ثملا ىف هللا دحأ

 ضٌضرمقاهربداهالو.ّنا ةنسةمالا تءافأا .اىنءدةشقلا ى رءدفاك عسب وأىأ(حلا مدت

 عل اذااذكوىلوأةمالا ةنيمف لة علا طول ناك هناء ت هئرولا تءاقأو لقاعوعو هثوم
 د1. القاع هنو كس ىلء ةثوبتماه أو عاذلا ل_فانو ناك هنا ةند حج وزلا ماهتأ هنأ سها
 ةشمق القاعناك هنا ىلعةأرااو انو: ناك هناةنندسمأو ماهاق ةموصخلا تقو انون<# زاكوأ

 ةشتائدملا عج رتفىداد ملا اعيش الام نك! ردلا نادك نيا فلا ىف ىلوأ ةأرملا

 علخلاتقوانو:#هنوك نمىلو أل ةعئاةئنب والقاع هنوك ندب نمىقو أ اهوتعم عاما نوك |
 اهرب دهنا ىلءةمالا تنهرب رصاا ىفلاه انو < هنوك ةنءئمىلو القاطفرمهتملانوك ةذبو

 .ذكو ىلوأ ةمالا نقلة علا طول ناكدنا ىلع هنر ولا تهربو لقاعوهو هتومٌص رهف

 لوةااف هع تقوةقافالا :«يق.ةموهو هنونح رهظولو رداوناا نزف لاق ها علملا

 هءانادهاثدمثشفراذلاءاريشىعد'| ا فو ىأنءونونهلا هدب نمىلوأ ةقافالا دب ودل

 ءابشالا فولو أع.مبلا ةصصو لةدلا نق القاعتاك هنانارخآو هءانامد:ءانو:جناكح
 هنوك فوأ ضرملا فهنا ىعدا نا لوةااف ضرا|ىفوأ ةتااىف ثراوالرارقالا نوكىفالمحا

 لوةلافا ريغص تاكل ” مقدعأو أقاط ولا ذكورغ هاا ىعدا نالوا غوالا وأرغسااىف

 ىلو اهثعلا فيي ىوامفا| عماج ؤوالفالاو لمق ادوهه«مناكن اف نول لاحىلا دنس ناو

 نيعي ل وىوامفلا ضءاعما+لا اذ_هىفاها رءاذلو مازدا ةقفاومنئماةةلام اهنكما

 "كلما قلعاو 6 اوقأ) هأ عمبلا فن وحلا وأهدعلا ةشدب نهىل وأ ل ةعااة م ةممةلاىف و

 تش ىذلاو رهاظاا فال تا.ثال عرش تادمءاا نال ضرملا ة_:دجج ردعصلا لاه نمو

 رديامالا لة ءلا ةد 2 رب ىلع تعم“ ل وقنلاتةمطأ ثمس ل وال ١ وه ةماعلد وعملا ا

 كر دتسا دق هنا ىلعحا.صا | ىفاك لةدلا ص“ هّدءااو ها ىلقعلا طول#وأ انونحت هنوك ةند
 اذ_هْم:ءاقتا ريتعملا فام ضراعن الف خسنلا ضءبىفاك ةناو رلا هذه ىلع هسغنماعزيشلا |

 تاداهشاارخآةميحملا فتن ار لف اذهل باك دهب مث ريق لا دعبالا دجال ىذلا ريرعتلا |
 هارك الادب اذك مد5# + هايئشاالب ني فلا ةش
 تادهشب ىذاقلا ىدلأاج + ناصد#ناو عوطاا ىلعمدق
 انامزلا كا: لّةء طوا_ 2 ب اناحصص دق هنا نارخآو
 الوةنمقأاذكهمكحلاو * لوالا ىلوال انون* ناك وأ

 هنوكو لةعلا نيب تاثيبلا جرت فى_مالانا هرك ذد:ءنيسعلا دون نمتاذيملا عيجرتفو
 ىوام اعماسىفو عقلا لوةءهصنام الذد_.هدلاهوىل وأ لقعلا ةْس نا اهوةعموأ انو نكت

 وهلب ىرتشملالاقو اهيأهمصوان'و هويعم عئاسماا نا ىرتشا ا ىلءهوخأ ىعداق اضرأعا
 1س سس سن سس سس وبوس سم يضم سس سس بور يورو ربو سس بوجي ب سس سس سس صمم ل“



 000 ذب ك2
 ىلءاذه ةئيملا اماه أ ىالخلا نمك وعدلا باك رخآ ىفنكل :دامشلا ىف فالةخالا با

 1 هغوأيد_ةءمتماا نمتلدحىوعدلا ناخ راش اةرامع ىلع نوك.ةهدمىفءهىملا هن |

١1 

 هيدماكحالا لق-شمودي زازبلا فاذك و ىلوأ ةصعلا ةئدمق برضا اىتوملا ىلعاذ- هر لا

 نبايقاه وهوهدذ-هر 5 ذىلوالا ناك و ماعزي شال تان. ضراعت قامدوهساا وألا وااىج 3

 انتههرك 3 اوى ال. ديةداهش ثااىف فال حالا بان رخاو أن ال_بّرلا «بعديام

 لولا ىلع تأ امال ىؤذلا ىلعدي 2ةن؛لاقال (ىناةةيه1و ىو -ربا هلوق) ةسالمىدال

 دوأهلوق) ة ةدمب قاعتم ( غابت نم هلوق) مآ ىدو نءرخ شم ىلع (نيغااةئنو هلوق)

 رك ذاموحن ىلءان ده شوك اطادذعا# ءمجا اذا ازه ىرغشما' ةش ىشو(خلا ةمقلا نوك ةندد نم

 "نزل بءال دم_سمدن , وهف ىف ىهو ى 1س !!كلذيىتنًأدقوى رخالا تاطبالوأ | .ها دا ىذمقولاما

 ىئاوطلاىفاذك تةدناههحارف 0 ' ةفوكلااب هلت, نارخ آ وةكعرصتلا موبدي زل ةيدهثولام

 (همصونءه[وق) ىرت دا اوهر ماقملا نم مولمملا هملع ىىدملا ىأ (هارتشاامهلوق) ةبرعقللا

 هدر ةرايعلا لل رهظب ويلاءتدقتا هجسردلاولا ىدمسمدافأ ذك هسأن هءاذكو تيل ىصو ىأ

 نءهدازدب وم 'لّد_لاروصام ىلءمسدل الامن ع دو نمار اانا نأوهو رخآ

 ءرك.لا نكن ةمب ىرتشملا ماق أوةش ماق أوابغعداو ريغصاا مرك عانىصو هلوةب ىواملا
 دم ىصو اظةلربدت:ىلا جاتحي هنك!(لوقأ) ها ىلو انيغلا ةنممف ملا لم تقول الدف

 لثمام غلب ظفاري دقتلا اذه ىلءركعي نكمل مين ىصو نه ىأ يقي نمىننا-لا حراشلا لوق

 ,ك<نيغلا ءغواب ده. نبالا ىداولو ىراتْاا عما فامهديؤد وةيدامعإلاب قاع فذدملاهرمسذ
 ذئمحو ها ىلو أ ةدايزلا ةددس وورش اقد_ددالاورعسا اريغ امر قة ن نكس:لوللالا

 ةمقلا ف :لئوهودتماا تقوىأ (تنقول كلذ هلوق) مهفاقحراشلا ةرأ. ءىلءرا.غالف

  رطاودركلا هلئسمىوسةيلاهولاف سدالوقأ « (ةيئايهولاىفاا انالخهلوق) ح
 رلادعةمالعلا امم ري غوةدعأاة دن ىلعع وطأ ادن ومركل ١١ ىلع عوطلاة شم مدقو

 لاقو

 ال راسل مر 9. امة عو سطو هرك طمس و

 قافئابداستلا يدين مةطب ةئدد اافدا مااوةصمأاىف مازحا حراشا ١لعنو ىلالعت هاالاك

 ماهاوهد1ن ٠ مأن را هديفادود# ه. .اعىعداةمدقلا فو كم ىف فذصملا لاق لما تاو رآ

 تد«ناامىلع ةدئاَز ةمقلا| نا شيم ىعدالامأق 'اوةهقلا لع همصو نءهارغشأ هناةشيماادلاوذ

 ها ىلو أدان زلا هل قةلوستملا مورا نار ها ىلوأةدانز زالةذملا ةشبلا لويةذدملاوذ

 نءام حو ةدا نلا لقا ةلتلا هيلدا ع نمرثك الا هملعام ىنامهولا م 1ع ل||ىقد_ةءادقو '

 ةدايزلا ة#تس ل و.ةناجرىدنعرهاطااوهح رسل مالسالا مشلاف و لس.قةقممنةداوعلا

 ولوهب زازماا ىفو هأ فال رعشمم طءلااوة.ةةاامالكهملادشر و ةندامعأ ىف هن ماوس ىذا

 اذاربااد.ءلاه (ملا ةنءءلا نودياما هلوق وسفيرثك أهنوقو متي ل١ لام عام كا نأ اودوهش

وةلوةااقداسذاا ىعدب وح ”الاو ةصأا ىعدب !ينسردا ناعياتلا فامحا
 علا ىعدمل

 مىلالذ.:ةاهلعل(ة.:ءدلوق )اير ةهانمدق5 تانا ورلا قامةةءداسفلا عدب نم ة-فد ةئحءاأ

 درا



 اد هذع قعح دام |امالك ىف ) رمد هو همن 5 ]وف ر هيلع رهط همدقتملا لملاهدلا و

 تاق فنصملا لوق ىفرمهذلا نال ل 2 ىف سدل“ اًضقلادهدولو هوة نالوالا * هوو نمرظأ

 دع ,اهلو٠ ةاوءمالف د ةامحو اذ ههعماص ى د ةموهو خلا ىف هلع صناك دام

 ل5 ىف نالا:ه كارد اال لحم ال هنا ىنا ثلا قءملا ةرامعدءدهرك ذ دبا اوصاال؛ءاذّهلا

 ىفا.ملا ميحرت ىلارظالاب ,كاردت_ءالارمتمينأالارخآ اىبعلوق» كارد تالا لةءالو نيلوق

 لولا ىلع عرفها وم يا اوأ دود ا ضب ىف طاغلاعقو ولاذك وهل وقنا ثااثأا +
 ةرامعوكلدك سهاوكل ذهل وق ل. ةرال هنا ىذه تهد هنا عدارلا «كلدك سدلوناملا قروكذملا

 هيد_مشأم ع. .ه2 ىضطة.ىلمق مث لاف ثدح ةروك دملا رطالاهحوأ نمائلقام ىلع لدن ىاد رلا

 مدام الرا هيد وومذملا ال فاالاب ىذقو ةثاع ست ىف تطاغلاق مث فاايد_مشول ىت>الوأ

 دن كذح امدالا ق'اسعىضقي لق رهعود ربل طمس الف هيءاضقلا ىذاقل | ىلع بح و وىدمأل

 تءهوأل اه اذادهاشلان اةباهنااىفرك ذو لاه مث ةداهشلاد_:ع هل ودع ءاضقل ا ىل.ةةداوشلا

 هل هدمد وأ ءاضقلا لمقن وك. نآ نيت راغالوالدعناك اذاهوق لةد ناصةذأ! ىفوأ ةدازلا ف
 «ما - 5 .٠ .٠ 5 . . هه هلآ

 مف هز 9 34 رذذ طاغاا عقول مودا ىوءدف سا ارا تءاىلءىأ اره ىلعو ةفش-ىيل أن عءاورأ

 دهعرك دولا بسنلاضء: ىو أس كعااب وأ ىلرغا !تاكم قرم ثاا رك ذولا كراةعاادو د- ضن |
 كلذءرك ذف ءاضقلا سا<ىف هه ردد دق هنالل ترك ذن مر عنب ىلء ني دع ل دير عنب دج نبا |

 الاو تامة سا ا نع حارعلا ىلءةدكر' دمنا ىأ رومالا قهطاضحاو هقدصىلءلءادىذاتال

 0 ول : : : 5 ا
 0 ةادو ها ةيادهلا ف د_ءقو امالابمهقلا هرغ دئازا وذ (لمق:الدلوق) مأ لماتةءانعلا قا الف

 )ل حرر رد بفلاو) || الفالاولاملاردق فنا سقنل ونداب زاك ةهيث عضو مناك اذا: حاربلا مدسع طرش ىليزلاو
 ور م هلا || ىدملا وأ يدا مءاواد_مثأ ظنا كرينا لثم ساحن' نعح ربت او مالاك-١!ةداعانسأب

 ماهأ) دو 0 قلطملا دسقتو لح نيم” نال. ةماال رمش ارك ى رجمامو نيمهخلا د-أىلا ةراثالا ا
 نالءاشقلا ىل.ةكل در وصتاغاوة كاكاو ةءز ازياا فاك قارتنالا دهولو دهاشلا نم

 ىف أن نءو ها ءاَضقلا طرشام ميلا ةراشالاو +. ءىدملاو ىدملا ساتان وةداوملا 75

 (لوقأ) ما هانرك ذامرهاظااواله_ءناك اذااًضي آس ا اره لمقي هنا ف سون ىلأو ةقضح
 هدمت ر ك دام فال حاريلا مدعو ساخن اهمف طرت :لاملاردق ىف تا هلا ودان را هممقدلا

 لطيملو ىذاَقلا سام نءحربم وال دءدهاشا !ناك نا (بسناا وا دو دل ا ضءد ىف هلوق)

 الث ءرادلا دود _-دو دل ادار اوالالاو تا قة _ظقا:منك:لوهلدومكلا هيذكي لو سل لا

 ممنيد-وأ د_--ىفاوطلغولوةب از !!ىو ىذ اهل سا ىف طاغلاب ىل بى هنالءانص داك
 هعءاراص لان الق هعءا ناك اولوة.نانو.ةوّداا ناكما نعل مةء هرم غوأس لف اىف اوكرادت

 ىوعد ىف نا-«-!هل لاف نايذوا ذدااذكو (لوقأ) ط روك ذأ !هارك رتشاو نالف عاد وأ ان الف

 معة اورلارهاظوههنعحارباا مدعو ساحل اب د مقم قَءلاىأ لرالا رهاطاان ا لصاملاو مةدملا

 دلاولا ىدام.- هدافأم ةباورلارهالن ف الخ ىلء لم لنا هقالطا ىلع س أب زازبااقامزا

 ادائسا امذثال هناك واهاعمدق:ى دي (هرباادعبتوملاةنءنمىلوأ هلوق) ىلا عت هللا هجر

 قف رمل ا ىف عمت و ريةداض لا نيدنساا بان نمةمةل!ىفااقفاوماذ_هو رهاظاا بدسااىلا

 لد فرقا ا( كل



 تيساوأتطاغو أت ككنوأ (تء»وألاف ى-هوق) هءداه لب ةنال يدك اذا هنال
 صقةي وأ ةثامس# هاا لاةةفااد هس ناك نانهلط اد داب ربا رع اب_سناتاطخأ

 8 اذامثتز ةاوهتداه_.ثتزاح فا ىيهاسما تود وألا ةئامدد 2 ده

 تدءهوأ4 اركب هقس لاقل ةهءلع دما ىلءىدمللاة-راص هيد يدامنال هيد يدم عسو#

 تمهوألوة وه 2 فلاندوتيقَدُ فهو هلأ ىدملا عدبث اب ةداب زلا يعدملا ىوءدنمدبالو

 :دا [كلابىذقيالهنا دمت ةيانعلا ةرامعو ةئامسو فلا.هنداهش درتالةئامسهو فاو هاما

 دهئاذا ةغنس لأ نع ءنسطلاىوروىسح رسل اةع الا !سعت لامها و طق ىقباعلدق و

 لمقنيو مري عامه رانم_هرأالاف وهل وأءاضَقا !لءقاهمف اداز مت 2م ةداهمش:لحرلن ادهاش

 وأءاضقلا لمق هنوك ن نس «؛ قرغالهنا لعيب و غلا ىفاذك لك- اان ىضقي هنأ اذ_هرهاظو امهتد

 تاآصَوملا ىف ةوأ:دا للا ىف توه وألا اذادهاشا !ناةداهتلا ىفرت د دولاهح رو هي و هسه

 ىنأ نءنسطاءاو هز هداعل : وأءاضَةاا لمقن روك نأنيبتواغّال والد_ءناك اذاةلوق ل

 ىلا (تاطخ أاهلوق ( ى ومفلا هملعن ا ةيناحلا رهاظ وها فس واح ن عرمشب وةفدح

 لاه وأ و هلطانتناك ةدايز ايزب وأ هر د "ىلع قد ناك امئامب :تاطمخ آت يعود وقوم ردا

 «بقاعيف فاحاسلا لاق هتداه_ُنعاع وحر كالذ تاك تعص رثىلا ديم طاغأم و تدو-عت

 ع 7 : ىلع ب وهم (ضءد هلوق) اه ول ث د د ىتدح هره-ءالو ىلا“ ءلاهنمل-ءةدالو ىْذاَقلا

 وهاعا قللاتءه وأ لاق ول هنا كسك : ضده وتىفو 3 . وةعةيفداهش ضهد ف ىأ ضفاخلا

 رخآ نالفالاف مثتالفاوه لاق اذااك (ةضنانمال هد :|وق) ري ل.ةيلاذواالرخ ؟نالغا
 اذا ل.ةرف رد_علا مذ وذ ىذاقلا سا باها طاغلاب د ىلد دن ب5 هبال 090 , داهش تاءقدإ وق وق )

 تر رش لل ءىالفهلدو ميمالا ةدراص هنال( ده امعا .٠عد]وق) ُّط هناوأف 1 رادت

 (.هاعد انااهيىضقيةدانزب ناو ن اص هكرادتنا قرا ىضقي لمقو هد ادهلا ىقهراد>او

 رصتقاو ىسخرسلالامهملاو اهدذع هثو د لععءاضقاا لق اهدع ثدعت منال ىدملا

 هلوقب للا لوبقلا ىندذهءلعو لافر كلا ىف هل: هوريغصلا عماخ اىلاءازع وناكضام هيلع
 ناالا  كحهرر<ناه!ىنوالا ناك حراشل ا نا لءب اه نمو ىنتلملا فاذه ىلع ىشموىئاثلا

 قاما قفامهدسنو وهود رحب اىنامىلعى ودفلا وةناخلا ىف ىذلااددأول وق ىلءل وقل اردد

 هةلطأ ىلا حرت ملاذااعا ده دقي مة احلا فاضأ نادنار را *اس أ دقن ىض قام دعت وأةدان' انزب

 عن تمه وأ لاه ق-حرب ريش م ودوشاذد | هنأ هن نردصو ريغصأ | عماخلان ءد رحم فامل قلة“ و

 دودها ضعب ىساولاذكو هندامث لقتال ح رب ناو قباسعف هتداهش تزاجالد ءناكن اق داهش 0 :

 راركت (الدع ءواهإوق) الدعناك اذا هتدامثتزاح هسا ىف ل رادث مت ةءسنلا ضع وأ

 (ىوقفلا هيلعو هلوق) حارعم امزح مدع عسراذا نوضئالو(« اًضقلادعيولو ءلوق) نقم عم

 نالللا وهن زأمعد ا ردءسلا ىدمال (ق ق ءلملا ةرامع نك اهلوق) ءاًضقلا دسدل ومقلا ىلءىأ

 ءاضقلا ل فاهدهبث دحامنال (تءهوأهاوقلوبقهلوق) تاعاك يهذللا لهأنب : عشرص
 تاعام هريغ بح رصامدازاع وأىأ ) قباميهاوق) 1 ب رقءانمدقأك اهدنع 001 لمح

 ناخضاو ةسيلع لا و (هصجر رىكدوسو ليك الام 1 رهاطظ دهلوق) 5 رققو سا

 لعا اعلا
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 درا ح رحلاروص نءلك ىف رمش ا وانزل فد كلارك ذ (حلاهوفصووا وز ماو وق )
 ىهونيئثاةداهثءذهنا هو ط لاق لفغتالئةانز وأهلوقدنءاس رقدا:مدقأم لوو هريغو
 ةعب رادوهثلا نا ضرذ.نأالا د.ءالالو 0

 لعمر مداقتل مد _هبدقىفاملا فره ضعمو راى رلا لزب نان( .يعلا مداقتو لو هلوق )

 د داوزم-ملاو) لأ هركذامو مم ةدودرعمداقتم دعةداهشاانال هد وللا تاسئا مدا لسقنالام اقم ناك ولذا
 مهلعسو درجملا نمره هيرمش :انزز مهاعج نيب ىتلي زل هيقفودهعلا مداقتيرلو هلوقي ف ةدصملا ل م-مناو) | هركذامو خم ةدودصص مداقْتم دة داهشاا نال هن ولسا تامثا مدد لمةتالامداقدم ناكولذ
 ةيرمشوأةقسفو أ ةانز موا وقتا رهظ الا ن أىمدقلا نءىلةنودر لا ىأهريغنءاوقرعغوأ اور

 بار ىأ (هيادىف ماك هلوق)ءاسنت الفارق هنع هانم دةام رس ىلا لءاف مساابرةلك ًاوأرخ
 : د.عال الو ىلاءتهتناقح بح والد داومهذهناهمف (ا دع سفنلا | واءةوأ و5) برشا اد
 9 8 دسملاءاكرئوأ || ىلونعتاذاامأ ل اة! ىلو لولا لةقناك قا دع لق هنا لا ة>ال اومدلا ىلو نيه مهل
 مرج ا هناوأ) لام عر اوأ| ىدملا"اكرمشوأ هلوق) حرا ةداه د ىأ ل بةتامناف همعديىلولاو ق-ريسغب للا ناكو مالا
 *داجشا (اهلاذكسم, ||| نوكيلطابلا اذهنءلص-اءهذ ضوافمدهاشلا نادارملاو ءمفثوك ركش(لامعدملاو
 قكناك( م فلز هاطعأو) فدل هو ف امهاهيعدملاث ان ارارقاناك الا و هب ع دا قدكت رش هنأ داربت ا ال همم ه.ةدل

١8 
 دعبول لاملا نم (هدؤع [لأ عفن هحممزل ال و نائءلادم وهسعب لما دو علك رمشأ | ىلءهل ند ردهأاىنام .وىفلاح سهلا

 هييغاراتسالا هاوعدإل .ة: ||| هك ريشا! +_.ف حمدت لامىأ لام دم او حراشلالوةفاناقام ىلعو لة وم# هنأكفدهاشلا
 فاوأ) هماع هلّدنالو الو ىلناك ام كلذم_هاطءاودلوق) هسق حمال 6 مت وسكو هلأ ماعطوراةعااوخ ح رخمأ
 ادكص ىلع م-ممحلا ص ||| هاوعدمدتل كلذ مهمباطأ انأولوة.نأرهاظااودلاملامءدمنوكي نأ ملصما أ (هدنع

 الاوةوثدعأ(مهلاهتمفدو
 ولو ىرمشلا ىءملا هالو

 ىف ) لبنا هعفدأ اولاه

 هنأ يدا اذالومقلا مدع ىعأي ىلا ىلاع (حلاءاوعدا هلوق) اهدعب ىتاا ةلمسملا ف كأس 5

 وهو هءاعدوهشااىلعلاملاددبو>و نم هءقام دعت ءاوءدنال هلوقب هلام نءم_هاطعأ

 ادرحما رن اك_ذ:هدكرم_غ ىوعدلا نالةداهشلا لءةةالهلةي لول و مك ١ث لخديا-#

 (مادوز ىلءاودهشيالنإ هريسغل اهيعدن هنك | ةدودصتااك ناو ران سالا ىوعدو هيءاضقلا نوما ةدحدل ق عدي هنال

 انا (ابوزاودهش) د5 || لوقىلعاو دو: ىأ (اذك ىلعمهتاءاصيفاو أه لوق) ط ها ءريغاءريغمازلا ةبالو دل سدلو
 افاوم_عيطعاام ىلإ || ىنءاو دهشيالما اذكمهل عقد هنا ىىنسأ ىدا اذا اذكوركلا ىفلاق لا ممااصيفا ىدملا

 امنالر وصلا هذهىف تاو
 كد-هعا اوأ كلام هنا ْ

 نزهاشلا 00 هنافق لوك وأ رارقاو أ ةايسأما تدثو» درب اطوةداهشلا هد-منالف

 هءاعاو دهشيال ا مهرحأ: سانا ىذا اىداولهموهفمولاملا عفديدمقو هداه ل ةنالذ

 (ةودَم مهلا هقعف دو لوق) ثوح-راااحرمد هيو ةلادذعأا طقس اورقاف لاما عفدعدبلو

 نع(حرس لذ ل دعدهش ع رمشلا ىقءلاب مصالفالا ددلوق ( + هااقم ىلع تدهشنة نس كلذ ىلء ماهأو مها عف دلىأ

 ل-ط:لو ىضاقتإ| سل || *4*هلوق) ىلو أن اك_ازلا اذك ىلءمهحاص هناباودهدوألادولو ةيدعسا !ىئاوأا ىفاك ظ
 دوونملا يذكر 0 و ساحلا نءالررّ_لا نع زارت-اوهو لدهف+_:ءلاسوأ ىضاقلا دنعةلادعلا تبابأئأ (لدع
 2 نورك دارملا سذاو هناكم قرا. لىأ (حمبب /ةه]وق) رحب هلدداهشال هنافقءايفلا

 همم ل ءةد ل ماهول هنالك ديد يسأم دعا ىءيهلوةب هم اراشأ هناكم نعح رب [امىلب روقلا ىلع

 ساما ةلاطا طا فل عج ا دكه (سانلا لطول امدلوق) ايدلا مدخلا هرغ هنازاو1 كلذ

 طماع هب رمق (هلد ومشملا هيك : دهلوق) رع د# نعماشهةب اوروه و هذعمامةلاك ا



0 ٠ 

معألب دا, صةةغال ىلا عت قملانارقااريزعتفح رصنك-اتلق ها لءأىلاعت
 هنه

لاتتد تأالا دب وتااطة الرب زمتلا ناناضيأ ل انهح رصو هرب را نمو
 اة-ناك امهنهدا له 

ربلا ىلءدإوق )لمان اهم طقةسال ددعأل
 در هيلع بترتيب رظتلاناك ع زاك أامنا(ي رم ح

 دوهش دهن اذا ىعي(مهةسفبىاملارارقاك هلوقرت اهشهنلعبترتءامووه هن أكف مهد اهد

 انناو ةشحافلاراهظاا ودهشامممالل27ةقسذىدوهشنا رقا هنا عدملا ىلء هيلع عدم ا

ا رقالاو»ا وساساىك ااو رهظاانالك لذي ةسفنو ريصت الذ مهريغ نءاهراهظا | وك
 امر

تع لخ ديال ص ! فلات دب ولان عفتر يال هنال هيمازلالا ىلءىذاقلار دقي مك ا تت لخدي
 

 ممن ىلعوأ ةعقاولا اورضعموأ ءارسأممناوأ موقفي ىدملارارقا ىلءنهرباذاامج ردا

خأل ةصاللتا قلاع ذلو نعل! فدها شا دك مىلعوأدهاشلاقر ىلعو أف ذقىف نودود#م
 مهس

أن اديعاههل وق نأ ءام_ثأ ةثالثر نهطن نأ
 امه لاق اذا ناكد رشوأف ذةىفنادود# و

رملا ىلءةشءلااعقأ دحام ا لاش ثا دمع
ىلءةفيملا مق مدغال لاقر نب رخ" الاىفو ةي

 

ابكارالثلادعانلذامراهلنادهاشلا ىفحرملا | ىلعت مأ كلذك اما
 كادعلا عمتد

هلا نبا لعفاك لوما ح را قل ئاملاهذ_هلاخداف
 اك نعطلاباننملد د ودرص ماء 

 لبقيم-مثداهش ل طاع و أمه ب ىدملارارقا ىلع نهرب ولرك الاةنازخ فو ةصالخلا

 فصلا ىلع درالاذ_هو م هسف:ىلءناسالارارقاباننموهامتاو ح رعاذ_ه سلو

 ىلاهثءهقلا هجرردلاولا ىد سو رض ةدابزاماف بكرملاحرملا هلو قرك ذنالث ا حرا شا ا ىلع ناك:

« ىلةداهش همف سفلذا لم الريطتتإللا ىاملارا رقاكه لوقف (لوقأ)
 لطم اهمال بك ير حث

 لطم هناباغا رثءاعدملارا مقافنالةدامشاا ذهب ممتداه
 لط.ةفةاوعدلطءا وعذف

 ىذاارآرقاىلءاودهئاذاالا ةيادهلاىق لاه ى وعدلا ةضض ده محصن فنا اممالاهيلع ٌةئدملا

 | ودهم مايد ومملارازقاىلءاودهثولامأو ها مكسات لش دبا رارقال !تالكلذ

 ديعقحالو ىلاعتهلل وح هماع قةدءالد رجح رع هنافلطءمىدماناوأ ءارسامماوأ زوز

 مهداه لحبقتاودهش م هءاوح رصولم منافاماةداهثالاولاه مهما او دوما ذاامأو هقنالف

 هللوحقرلا نال دسعمملا ة:دملا ماقنأ اذا ىأ (ددسعممئاوأهلوق) فدصملا هرك ذمساك

اا رامهدسىرعد ىلءقرلاننعطاافةوتدالو ىناةسهق ىلاعت
 لب ةداهشاا قرصض»:ال هن

 نوكد نأن ->الاوامتداهث طةسأامهق ربىداقااريخأ اذ
 ىذاةااامهلأساذاوةداهشا ان

 نع ط هراكا نات غالتال امض ا ذاف هتنمغ ف امس !قةءتدث اة هربو اند._ءانةةءأالاقف

 قفازثأ ىمك-فهضوهوق رانش هناالفادسعم_مموك امأو ججحرلا لاك الا ةناخ

ال(فذةى نودود م وأ لوق) أكس صاح رجناك.:ىلاعت ها قدوهودب الولا بلس
 ماننمن

اما ومدقت6 ىلا ءزهللاق وةدح نم وه وهن داهشدرو ددخ
 ةشداق ةعاشا|هف ساامالتا. ق

 ةئحامااراهظا | وكحاءاوءاًضَمانل_هحراهظالا نال
 فاك !نءرصلا ىفاك مغلا نع

 | راهلظا هنف سبل ةمجلاب عفدلا لبق نم هنالزعحوزلا دحأو ادك واموأ (ىدملانباهناو أدلوق)

 هلوق) ىلا: هدا اوهولاعتهلقا قس ب وراهشالتايقاممنا (حلا فذافو أهلوق) ةدحاف

وعددعرالا همفل منال ديعأ | قدح هيف ناك امنأ هيزناّسأ (ه.عدب فوذقاا و
 ١ قطا باص ى 

 هل ال ل ا م



 ل ١

 يس | 1 رلام هت 0 2 37 قرر. الدقن تش 3 أ م ُ اا وادودلا نم

 ةداهشدا مالها ىنءاوةرسوأ اوزممأن مآ امفال_ مدلات شال ادهىو برشا اوأاررلا

 لوالافوهو ط لاق ىلاءثهتلا بردلاولا ىاءس ارهظ ذك دال يح وييرصان م لع ا

 لاوزب برشا! ىفمداةلاو مداةةملاري_غلعىلاشلا قو امداق:ءب.سلا ناك اذاامىلءلو#ت |
 ار ارم ملأ وقنا الذ نم رهظأ وهاعفىرد رب نأَن ع ءو ىلا لاه رهشا هريغ ىف عب لا

 ىخاملا فال رك داعم ود و عطش الفلا .ةئمالا قكعن وكب دوه و لعق مس 1 ر رةلك أ وأ

 لوالل لا افممهمعن هردادملا وهادذهوف 1 هادوحخ ةوأاو ولز سى و درمش مهل 4 ْ

 5 م ”الامالكلا فو لءأ اعتق ودارااوههنا رهاظااف ىذاممافاثلل ولعافلا

 ماو أ وس انهاملمصت ها دوعلامداقت 0 و رقي مس هاه ديو ذك نما وقوس واهو وةطدوواونزاولاه مما
 رعاه ب و ةازو[ ةّقسو 5 مماناودهشي نأ لومةلامدعروهىفعقودق لاكدلالاه ها كلذاولوقي لم منا ىلع

 جاو وأ كءءأرهتا هنمذضن|درئاحرج سدا هنالىفزوأ برش هنااود مشي نأ لو مقا ارودىورهلتا ةد رم :وأةانز وأ ا
 قدإ و 7 آر هللانوتاق ةماال رشا !ىفلاق ها ىلإ :وأتو عجرلا جاةكوداوهوىلاعت هللا -ىوعد ا

 كوه رز كاءذه رت برشو أ ىنز هن ىف قلط  اذادهاش || ثا ىبلي زلاءرك ذامبلي وأنا اوادهنتب عملاق .فولا |
 ىلة ميزو, © لطب ||| نكي لوهندبتاواذهىلعح رجارو صامل محق مداقتلل ل_.ةئال هتقوزي#هبم قرا
 ( هد الإ : هكون ىلع ةد ءاهشلا نافاصوللا هر دام وهتزابعهذهولوءةلار ودىام زء<«ه.لعو لءةبامداةتم

 هرك ذاما ده ىلع روك علا ىلءوأ كلديىدملارا ارذاىلءاهماف أاذادلب وأ: 3 و.ةمدرهلاح رخلا

 منأ اودهشتاولشت لرغ ةيرشوأ از دوهكلا نأ اودهشول دوه ءاانأ- نءهريغو فاكلا ىف ْ

 مهلوقنيب قرذالذالاوامداقتم ناك اذا هنا لع لوالا لم لمة: اوقرمنو أر هلت ١ اونرمثوأ اور |

 مهرا رقاىلعوأهلوق) هيئق م6 ذاك هب ىأب لا لواأم عمت :فوصااق ها ملا اونرمثوأةانز ْ

 تدل خادلا م-هرا رقابة داهشاهئان ضرتعا ريهضلادا رفانس>الا (دو نبا ودهشم-منأ ْ

 قسافلا لل مشب تنال هد ويشن او قاتلا تسرق هب ورتسلا كده همأ نان بدجأو مكحلا

 و ارقا ىلعةدا مشاكوونمهلوتنع كيال ءاك- نوكت دوه ارا وقا ىلعةداهشلا ناهءقو ا

 هلهقى | رسامه وأ هلوق) ه4 ودل !ىما وطاف هلوصوىلا ولاهدافأمهة سكب دسم ا

 6 راع اىلءادنا را سعأ ناك ناورام الا ود رمح رحىلعةداهمن امال لمعت ملامنا ) ةدامشلا

 مدت دَقهْعبا ذه لا لءةئالف دلوق) رع ةرحالاءهل قامت الذا هنأ. * اى مهخال هذكلو

 ا تاينام دعبةلا دهأ !نالليدمتلادوب ةدامشا اهذهىلءةنولاغا او ص42 راو 5 وهفهملعةدايزو

 فالع امهئمدحاو تامث اًوذاعئث ىف سدأو تفو عامك د.ءلاوأ عرمشاا قدح -تا.ئانال عفت رثال

 تلقناق هريخ و ورسح ال ءهلاق د5 ماك عفدلا ىف ةيفاك اهنال ليدعما!لمق تد>-واذ اام

 ةداهشن مهرا رق نالدبعلا قول هندق انس عيا هنمدحاو تان ري ذا" سنا هنال- 88

 رهاظاا تا ىلاهث هللا قوق حن ءانهوهو رزعتا بجو مدحت ارلا باهذ عمرهما !برشوأروزلا

 همأ لا ىْداَقلا - وىف ندا و م-ول ودا ريز هلا ال دلع  ىلاهن هللا ةح بح وباعم_هدا صناأ

 هللاواوم طقس الد لا فالع هب ومان طق سد ىلا هت هللا وح ري زعملانال هيو ءاانه عقدي هنال
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 اهدعبهنوكوةلا هءلا ىلع ة-ثهداا ةماقا لدق هنوكب فامالاذهو همازلا ىذاقلا عسو فو

 وهولدعادهاشلا ىفدرحلا قيسفالا لورق مدع ل هج ث يح ةياةناا مالك ىأ (همفو هلوق)

 اهريتعبالىأ تف اءالىلوالا (ةداهشلا هذها تفالي ل هلوق ) لدءااريغفف لِمقي هنأ د مند

 اذافاولد_هب نأ ىلا مك_1لا نع هع:ةلباول :ءولو د وهشا ةداهْثاَدطق سمةداه اهلا ىلع

 1 تناكولو (لا بنك .لوهلوق) قدا ساامالك_ااىلا]ل ه م-متداهش ىلإ ةاولدع

 ضقاا نا هنمف:همنعالوألة:ىفاتهقلانألعا,لوقأ) اهدعب ةمكزتلا بلطاةأو.ةم
 1 وقأو) جلا ىضاةا|ناهمفو هلوقب اذه فرطاف حرللا دج واذا فدكسفز ومالا دعتلا لبق
 1 ارهاظ نا مامالا بهذ. ءنأ ةد انءلا,تارامعلا هذه عج .رثهمأ| وبهذملان هدخؤوبىذلا

 اقاطمامةءة-ن هديال الاو ولد دسعملا مصل بلال نا! .مقمقحت وما ل مك مار وع

 ليدهتلا نمد الذ فنفس لي دعما باط نءْئذ ٌءلانهام لق أ درا ح رحلا نانيما| نمو

 ناهدامصتدرلاق نموةلادولاو هاظذ عة ىكيال هناهدا سنا تطال نأ قاقثا

 حرخلاك ةلادعلا لام. القدر 21ح ره اا هضراعبال كلذ دهب ت وأ امان ناحكصول ل دعتاا

 اولدعاذا :داهشا|لوءق لعد ىأ (ىدتجتولا قمح وهلوق) اير ةءاممدقأك د درج اره غلا

 هللادجحر دلاولا ىدم سلاف ىلعذا فالألا ناو كالذ ىلا ةداحال هنا تأ دق حلا امهاوق ىلع

 ىندكيف مامالا ل وةىلعامأ اءاعوارسد وهشااد: ري ءاهلوةىلادع وح رهضمردامأ ا وىلاعت

 وهل:فال ا الفانه5 نءطاذاامأ مصحلا نوطرملاذاام هل اذ_هومدّقت هنأ انلعة دكر رتلا

 هةوق وق حراشلا 7 اد -و وهادهل مل و عجار ولمأتف اناءعوارست وك" رم مخ اند لك !١ل وق ىلع

 ىلوأاذهو ها لكلا ناطأوهلوةنمموهةملا فالطال ىلا عج -اررمعذلا نر هاظااو همنتف
 ة.كسص ىلا جاحامنا ىنعت امولوق ىلع ىد:كربل اه هحوهلو ةب ١ لضافالا ضع هرك ذامم
 ءاضةلازاول-كالذان طرت! !نيمامالا لوةوهامنا لد دعتا|لدقاو رولا ئاعوا رسدو عشا
 ناس مدنا ةادعلا رهاظد ىدكي ىخاقلا نال ثاةلا مامالا ل اوقىلءالد وهشااةداهشب

 ليقةدا,شلاتاءقةعؤ رسما اردصلوق عدت الث همدعك حولا اذهدوجو لهل مهن 0

 اهدعب موتمك ري عصب لةداهشل !هذهم مه ةسفب مكح ول وامك ل االاا ا ويم ىهمال هنال ح رخل

 ىدنجريلاهلاهامفااضأ اند نمدحأل اوقىلعم داهم لا رحم ولاك 0

 مالكل الاعإل وةنانال ها هنداع وهاك لوش اعهلءمد-عنأىا اننا نه ىناخلا نا لاه نغ

 اعيمج مهمالك نيب فلام مدع وموهضعيللا وقالا عاجران هتأءاساا مان" وه امهان ءىلرأ

 لدي ايلا ناممالا ىلوالا(د رماح رأعا ىلع هلوق) 5 ونلابهملع ضءو هائمدقامىللا عجراف

 ةقسفمماملوق) 4ل شقا افمالكما ١ نالةض# ةدابز لب هسملا ةداحالود رفمملا ةك هن ىف دىلع

 همادلا ىضاقاا عسوفف و مكسات لخديامىلءليقتامنا ةشبلانال لقت :ملاغا 24

 نالو“ ودب ولاد _هقدي هنال هما را ىذاقلا عد وف سها و مكسملا تدك ل ديالا م تسلا و

 صخاان مارح ىشو ةرو رضالب ةشدافلا ةءاشا امفنال اةساف داون اهب راءعدهاثلا

 ءادانلظلا ن ءملاطلا فك ىهو : ةرورصض ه.قلاقالو ق»افلاةداهشا تدق ال هيدوه-ماو

 هدهىلاةرو رمدال هنال امواطموأانااظ 'كاعأ مهنا مالا اهملعلاق دق وةيداكباا ةداهشلا
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 مهتداهشلو.ةنءىذاةلاع:ئّى-ةلادعلاىفانعطا موك ثمدنمىأ(تاسق هل.قول دهلوق (

 نءطأا اًدهنادارألا سدل ومهتدام لش ”:نعطاا اًرهدمبا اولدعاذافا وادعي قدامك و

 هرك دام ىفان.,الوهو لكلا نبا هلاهاماذشو اول دعولو لوقا ازه- نع مهطة سن مينا صأتدنأ
 ولم-الوة. كل ذي لاق ناو هنافدرحلاح رذسا ىلءلي هنا! ل_,ةاها و. ن هررالا بحاص
 | لكلا نبا نع هيام ىفاولا رك ذىذل وام ذا ىفالحللا عرف مس متدا ملل ةنهدا_هباولدع

 لودعتلا لبق تناك ءاوسةء.ة>5 داهشتسأذ راو سفااةداه أن اهدا ره نا د _هاح
 ةاهثااىأ(ن 0 ةداهش كح ملا ذاف لد را 02 ىأدحا ولام لومق لمادب ض تراه لو هدعب ذآ

 دحوم 00 نبا لوف معالا ىفالل_.ةنالزموهنداهشل مق: ناد وةءمبابلا نالهسينندئامم وكمال
 هدرؤعإ دك رد 1 0 تامقانا ةداهش ت 2 ليدعتلال,ةولوةداهشد لالىأ ري لاكلا

 راس زرقا . ىع |اذاتنأو(ل اونأ) ط ها ال 7 رك ذامىلا عجا راذه نا رت تناوأ 20 مهيأ ثوعطملا
 درمسخ الثمر ىفصملا ا اهاومقا لق حارسسلا مالكف مدة: اه.جيمعمالك يب ةقااخلا م دعما ارهظي راغألا تقةح
 عفدلا م 7 و ةعيرم ١ زيح نع مهطةسا أ تيثتالا منا هيدا زااولونقلا مدعهرهاظ ممأ ليد علا له قدرا ىلع
 4>ورك ذو 0 هلددا اذ_هو همق مالك الذا ولد ءبلام ني و ا داب نعل و.ئامأل ومقلا
 اهيتاهدر 2 00 ىأ عفدلات دافااما نماضِق أ ورسسخال ءهقةدام وةياقولا ح رشف هد رشا ردص هلاقام

 «>وركذو 0 افاطأو اهتدافا مياست هلصاحو ددحاولا يخل وشب هءاعمك ودسا اذاو ليدعتلا لبق لمعلا مدع ||
 اخزعو ىنإ زو. ةماعلا اههلاح ن_سحاوف ا سل عال را رلانيدهاشلا ى-ةتايثاال نوع ١ در

 8 - لبااءداز || لداحلاوسنءاباوسهلا ثدحرردلا فو رمسخالمىأ (ههجورك ذو هإوق): هرب دةفمهةسف ادهم ماكر هالو || اهب ترثيال ىأةداوشلا هدهىلا تق :الىفاّمسسهقاالوق عماضبأ اذ_هواهدهباولدز و

 الوةداعم تاصتالا لد دعماا دهن لمت لود ردعناك ناولءدعتاا لمقدا ولا متل .ةادال
 ليقةداومشال عفد لي دسعتلا لبق دهاشلا حرج نا هقيشدت ل وأ هصنامدزجترم_غنوكي نادي
 اهتويثدعيةداهشلا مف رل.دمتلا عبو دساولاريخ ملا ذاوتانايدلا بانن هىقتؤ امتومش
 عفدلاناةررقملا دعاوقلا نمو ريثعملا حرحلا دوولاذا اهبىلمعلا ىذاقلا ىلع بسو ىت>
 معوددعاو نءوأ و ليدعتلا لقال ونقمد زحلاح ران وكح ؤرمدأا وهز عفزلا نم ليش
 ىقانيالاذهو ها. دسرءلاوأ عرشلا تا.ئاوةداهشلا باضنىلا عامك هاله: كوبقم
 ممجرخأ يلع ةداهش سدا نعطلا اذهنالاولدع اذا درجلا حرطابم يفنووعطملاةداهش لوُتق
 ةداهشد رىأ (ا» در لايك. نبا ناطأ ددلوق) ُُط لاهكأ !نءاهدا راامود»و لومةاازي ننع

 نوهطدالةدحح ر#ةداهشا نأ ىلءىأ اهريتعي مخىأ لإ دعنا نق واود راق سفلا نعاطلا
 ناف هلوةيٍباؤطاول وسلا نمدرك ذامءدا ما د_هنا ىلع لدي ولو ةلازيس نعدرجن اي هنف
 ل وءقنع ىذاقلا عنكم -ماادع ىلعة شيلا ةماه !لمقد وهلا قسف نع ريدا سدلا تلقا
 زم نع مهطةسإ سم أت ويثلالم_ماادعىف نوط ناذ كلا من تاق اهبمكملاومهتداهث
 اوطقساتل ويةم,هةسف ىلعةداهشلا تناك ولو مهتذاه لة: اذ فئعبا وادعولاذاولومقلا
 لقت الانا لاف ثمدح (ههج ور ذو هلوق) هأ لف دعتاا لا مهل ودم و هد اهشلازمسن نع
 مك لا ت2 لش ديمة ليقتاساةنبلا و مك. لسا تدع لش دنال هنال دراج رملا ىلعةثمبلا
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 ضنارشلا نعمل لوقا الآب لب ةئيملا هم باطدالا ذهل: فواد نوكينا هرااةج املا ||
 فهنح رصاسا قسافا4 لئاقلا ىلع وئالفدق_بةتنناهف ردد 0نافاتو رعم هءاع صرخفب ىلا ْ

 اهاوبتفكئالةءلوقاما(لوقأ) ها هنداهثل.ةئالعقذلاب لاغتشالا كلرتنمن أنمى |
 ةأنأ و تسمم ىحدملا دوهش قف ءاو د هشوأ ل 0 رغاح ران مام رقىايهنأف ملا

 ىلاعت هللاءاش ناب رقهماةرك ذئاكرب , زهد ب جومرو 0 هرارقا نا تعالو انام |

 هلوق) 0 رملا ىف قااك د ملا وا لامن لان نم رك ذامىأ (هت:مذ7نافد]وق) لمأتة ا

 نا 0 0 ذ (ليدعتلا دعب هوق) رارك-_:وهذنئأا س هن هنال ملا ةجاحال 0 وأ

 ادرناكرارم.هيىذاقلا رخأاذاامأ ارهدهملعن جربو مدل |هاعدا اذا مذ لمصفتلا اذه

 4 رأعا ضراعتا ةداهشا !لطدأا مذ هاعن 0 ,رباذاقا رو هساعنام ريااةبممبلطا :

 هلع نهرب واير لك ادهاشلانا | رم ىذا. ةالسصللا لاف اذافحر رطامدق.  ليد_عتلاو

 قسفا دورنا حردسا ىلءىلءةيالا رهبناهربلا ناكولهناههبوو ها ىفاكلا ىفمدافأ5هتداهثشدرأ

 لءة:امئا هلداسورصاا ىفدط_ساك ارساوده-ثاذاام الذي ةش- اننا اراهظانهيدوهشل |١
 دِسي.ةماانم ديال هنارهطظت هن و آريس ب و دهشو) ليدهتا ادعب وأ ادو ولو حرا ىلع ا

 هللا ناىفاكلا مالكحررهاظواره>-ناك اذااعلودعئاادعب ل_ةنالف:طلالوقا |

 راهظا فو ارممد ومشاانهتش ملاذا هنالىأ رهلا فاك د را حرط ان نال_ءالا هرمضتال ا

 ل-بقي ادكوءاذيمهة-ة:ممداه_ث طقسنامنافدومشا فال هد طقسبالةثحافلا |
 ناانهم- يمالكقالطا نمرهظدقوراملا باج لوأرصاا لاق ىذاسة!!لاوسد ع |

 دهامشا| نع ىذا ةا!!لاؤسد-:ءالوآ ادرغتناح/'اود ليدعتلا ىلعمد_ةرحرمحلا

 دنع وهامنا عهستف الوأهية_تبلاعمستالا درع ناكنا هنأ ن مى" الالمسمفءلاوأ
 دهاشلا نعل الهنا بابلا اذهل .ةصهدقوازه ها ة:الءعدهاشاا ىف مصلنانعط أ
 رهاظءاهَدك الامدعنم امهاوق ىلع ىوتفلاواقاطمل؟..سب اوه دنع وجهل نم منعطالد ٠ْ

 نايا ل.دعدا لمقد رغا حولا ىلءةداهشلا درب لوقلا عصي فيكن - ءامدسو هلادعلا

 نأدار أد رتلاف نمو ةلادعل ارهاظذ ل. يكسب ال هنأدارأل_.ةنلاقن مناد ىف - 1
 ىلارعشي 100 منال دعلا لطم الفدرحملاح را هضراعيالك] دلع تحد ١ ولاَ .امث ناكول لي ده: لا

 عنومهتلا دع ىلعةشيبلا ةماقأ ل بقد وهشااَو قس 2 ريدك سبل أت لق ناف لاكلا ننالوتاده :

 0 وبذلال معاادعفنهطالثالذ نكمل مث تاق امبمكملاوم-متداهش لوبق نءىخاقلا |
 مهةسف ىلءةداهشلا تااكولو متداهش لم قناذ- هدعباوأ دعولا ذو لو قل ازن-نءموطقسد

 كاتسهقتلا مالك ىعماذهو ه١ ليدعتلا لاجممهل و _موةداهشاازي-نءاوطقسلةلومقم |

 للداخل اواسإ رقدهعضو قب مك لاك ١١ نما كذا سرد المر ةعب سار وس كا

 نأ ىذاةال ركمالاذلف عش ثروات :أالا ةلو.ةمريغدرلا حرطا ىلعةمضاقلا ةيملات ا ||

- 

 قيفوتلا ىلاءتهتئابو ةعءوم-هرب_غئىهذا مه1ئاىوعددرحلال دومذلا نءىذاقالاؤسا |

 هلوقز

 0 ناك د رلانافهدهدامهسءفاطبإ ال ىناكملا نع رهلا ورك دىدلان او دوهُداا كزرتلام ىضذقد |
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 دفد رد هةيجروت ردد حج دج كن يالا

 ع ا ب هوس 2

 0 ل
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 فال _ذ مديالوهو هكد رششاكي ريثلاةداهش تناكةلاسما عمج ىف عل اش قسوهو موت
 نيدهاشاام_هاد ومما دهد منيصتهش لا نيد ول نيهملا ادم ىد وأتدملانا نيا ةداهش

 ىلءهلوق) مهذاف ءاكربناو ةءيرذ ىرخأ نمعب ده ثالاك نال ل ذى دكرشش ال هنافرخ [ نيي#هع
 / اورلا رهاظ ىف هلوق) !اعت هللا هجسردلاولا ىهم سدرك ذىلءأ: دمقرمغ هنار هاطاا (ىلع

 ادهشول دهلوق) ةهسمالليةتال هله داهش نا ىبهلان « هي ررخدا 2/6 غاانهلوق) ةمهماامدعل

 ىلء اعمج ري, كس وريغمأ وأ ) ريغ هاولو هلوق) تحال ريكا د هش ناب (هلامفف

 تءملا لا : ريبكسل نا صولا دل ع ثول هنا إ ماح (اباصولا ىف 'ىهسو وق ( ةيدنهلا فاك ى نأ

 ثراولا ةسغدنءامهسف' اللون عبي ةيالوو طولا ةدالو 0 :ا.مالامهتداهش لقت

 الاو وىلاعتهلاهسر نيف دنءاد_ هوةءمماامدعأ كولا ريغ فرع ك. الامتداد فالخ

 اذا تءملا لام ىفاه- يات تال ىف رمصتا اًةيالونال ني_وجولا فزو ميك ثداول ادهشاذا

 (خفلاح رج ىلءهأوق) نأ ءاسعف هرك ذيل صختلا اذهو ىف ءاءدانأ اراك ءدرولا تناك

 درتامهمف ترهظأ اذا دها ثا تد- رح هدمو هصّقنو هياعاسرج هناساب هدحرح نم ةغلميلسا تف ىأ

 هاو تانئاذلذن هذه ل ناقدهاشلاىسفرإ ياغا حالطصالاىفو حام هملا ىفاذك هن داهش هن

 وهلرالاو در رمغو وذ. ءالر أ ىلا هت هلل و -تامأ ا نعذت ناودرح ع رسوهف دمعالو أ ىلاعأ

 دن طلو كرا ودجر ناز خلو مرش وكب ذاع لاى مد أ (مهتالطا ن هدارملا

 يءاىناثا امو ىلا هثهلناءاش نا هماع ماكل قارو ف: اهرك ذيامرخآ ىل اير ةاك أوأةانزوا

 ىماوةرمسوأر هللا اود رشو أنزل او. ةصوواوف مهما ةنبل !هءلع ىعدملا ماق أول 6و هفدر خف اريغ

 ادحاوؤفا وبال ءملا اذه( ى ف ىأ هلوق)اضي أ فندملا» هركذيامرخ !ىلا دهملامداةن واذ

 تايثا رعدر< وق ) ىق-ذراوظا ىأ فاض ءرب دقت, ن وكينأالاحرخلاريسف:نءانرك ذامم
 ةءودخلا عفد نم حر دا ىلبترقي ام هيلع برغي لام در داناتسيتلا و (ماىلاعنهق وح

 نال دن وماار 4 ه5: دي هنالرب هلا لدي الد طك ىلا-هن هلل ودع تاس" انءهءلعدوهشملاز ع

 مهنا هيلع لدي واهم طة_بيال هناق دا فالذي وّدلاب طق ىلاعت هللا ةد ناك اذاريزعتلا
 باننمهمقو رح ها دود-هلاةدا رازيءتفرب ْرمَدْلا بج وب هنا عماب رلا لك ايدرعحأل ولم

 نال مو رب ب رهملا عند اوقف هيك هانت تأدارأمت قسافاللاه َر رعت

 لبق" هممملاب هانز كن أ مىفاذا.لاه اذاام فال لقتال قسفلاو حرطادر < ىلءةداهشلا

 هنوشرلاه ا ذادووشلا حر هموصخلا هيف مصقا ل انهض هقسف تابثادار أولو دحسا ىف ناجم هنال

 (بهونساذاامأو هو:سلو هقف ىلءاودهماذا اذهو ها اذها ذك ةئيبلا لقت در هملعفاذكب
 ىعدا ىذاشلا ىلا م مفر اف ىسافارهللاق اذا ام لوةنا مناف دمءالو أىلاهت هلل و-تابثا نهي
 الف كلذ لعن ءايأرا منا اده نيل رماه أم كاذوف ةرابيالثو أاهةناعوأ ةمدنجأ ليقدآر هنا
 ىلعرب ز-همااوغ وىلا) هلل ودتاءناتامذ" امثال لثاقلا نعرب رهَدلا طوةسواهأ وءقىفكش

 حرج ىناذه ىرج كا ذكو ريز ه1! نمو هم معأ لو دان صال ىلا هت هلل قاس نال ىلعافلا
 نافهقف بسنعمتاثا!لأ دنا ىضاةالاذه لء نو هءلع املا ةماهاو هلا عدهاشلا
 عم ملفا لاغمشالا ل رة -نانمينا هنا شو هءلع ةثملاةماقاه:مباطانع م'امدسنم
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 | ءاتمدةىذلا نهةدامزب نا رخآىو تف لزعلا دهبهت دا وهز وكف هارد ير
 اههتداهش لقت ةةدعمش لاك ولاعب ران دعي ثداح لا ؟ءاومدد نأ الاةريشذلا فدا وعمال نع (ك

 ةظوذحشدب اورلا نال ث دعاه مي: ةسمريغا لهو رعأم دعب ةيزارعلا ىف لاق اذهلو ها نرخ

 هاك وناك اذاامأ ثدا+سا لوانال هنأ ن ي«ملجر ىلعه«طيقودل قه لكىفةمو مالا هلكواذا انف

 لم نذافان ا بهكسا اضد أ ثدامأما ىلا فرمهزت م و هائاف نيوجسأ ساذلا ل.قةهلو-لكباطد

 هن د14: لشن ال ةمومألا دور ةماعلا ةلاكولا ىف هنألصا+ساو لاه مثةماعلأا ةلكولا ف ءةروك ذأ

 قصي ها لزعلا دعب سدعاولا قالا ”ذاد' الو ةعاقلا ىفهريغىعالو نولطملا ىلع هاكوذ

 دعب وأ اه دعب ثداسإا ىف ل .ةةوةلاكولا لق ىولطملا ىلع هل تاك اه ليقتالف ةصالاقامأر

 000 وأما ىلع لكوملل ناك اهلو دب هسقتلا مة الاد هياتم اوكزعلا

 اذه ّسةغافءانمدناكهرف لب ةةثداملا نايمدبخ رص لوةريخذلا فكل ذي د متي ملاذا ةلاك 1

 هاكادهنأىل رهظي ىذلاو ( ل وقأ) ىلا هذ هللا هودردلا ولا ىدمسستر رتح ى ذلادب رفلا رو

 ىلع نيفيا ةداه عاج دلرق) لمان هشعب ءذلكلا ضفقانالاو ىس يل وقىلع

 مهر د فلاب تءأ ا ىلع نياجرلن الدود شدو امش ف ى دو ا! هلل !ءاطعلاه ( خا نم نيل راتبا

 مهلا عماسللا فرك ذو هلظاةداهشلاف م هردفا دتدملا ىلع ني دهاشال ا هعادو ملا دهشو

 : نءدابز نب ,ن سا نع ةشاان داو رباكللايحاصى درو ةرياعةدامثاانا راجل 1 عماسملاو و

 امهتداهثتابقزيتثالن اس ادودَنَأَو هل طاةداجشل اها ودهتواعبجا جنا ةقنعدىلأ

 امهتدامشةنالوالا ناعرغااامهأد مس مهرد فلان تأ ىلع كلذد عينا دحاشلا ىدا ع

 "دك را ىف لح تدل ىلءتدئاذ' نيدلا نامه و ذامهدوتأا ورث ال هل 3 سما ىف د اصفر اح

 راصفهيف هتك راممو ارش نيكي رمش د- ضب ةرافءامرغلا نيب دك ركش ماك رخل رمصتن
 تملا ىلع تناكامن اامهلةداهشلا نانيعماسجلا ةي وردحو ةيئامهأا ىدىلءادهاش قد رفلك

 ىوت نأدارأواثراولانافدار أ !لوحتال ةكرتلا ىلا لوح متم ةمذ ف تين نبدا اونيدلاب

 ةياوروحو هناسمسىق هملعا ردي ففعل دك رثاا صلخت وهلام نم منددلا

 بالا ىف لدا مةمسعلا ش 2 ىقءمكاد ناكاعماؤاجاذا مهما ئدسأالا

 م-منافمهردفاالا رتب لو تما نا ىرتالأ لامتفةك رششل ا ةمغمك ىلءلثالدي ىف ذالا ةداوولل

 فد ىذاقلام_هاطءافاوريض-نيةب رفلا دآ ن أول ىرتالاو مهن نوك-ةفاهيةنوداإ

 ناىلءادهلد.فاوذيقامةموكراشين أهلرخ الامي رغلاءاس مرش الا فصغلا عاض م فلالا |

 انيع هيدو مثملا ناك ول هثالنيدلاءد.قو (لوقأ) ىضاسقا! بدأ ىفاذك مهند ةكرت_ثمالك تلا
 0 .رثالا ىف - وم كل ىلع مذا !١اماعوىفاكملا ىفاك اهافنا ل.ةناممح هءاعدومشاأاو

 امنا اوةمذلا فام ىأ (كل ذى دلوق) دهاشالى أ (هادلوق) ةمذلا ىأ( ىف هْإوق )+ «جارف رف

 نيد رفلا د-أن ال ومَوْلا مدعي ىفس ولأ ل وقهحوو ضةلادهد صومةملا فةقرمشا |تدمت

 ان آءانرك ذاك هسفنلا هاش لكر_هفرخ "الا قب رفا دكراش هني ديتفك رتل نمأش ضيقا

 ابهناف ثائلابهل ىصو تملا نايرخ ”اللقي رف لكد هشولاك (نيعربغب ةسبصولا فال هلوق)
 كرت - ثهىفدا عش ىنهئاوهنن مو :ةموهو ثائااوهوتك رثلا فموة-نالاهاسفتا لوتتال

1 
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 مامه>ىضاقلاهلهجوةنمبلا هءلع ماه أو الجر مد_ةفنيعمىف 3و أ اداطمساسذلا ل_هقىبء

 قحهماعلكوءالناكن مهريغىلءالو لحرلا اذه ىلءهلهنداهمْرلةلاكولا نم لكوملا حي رخآ
 :ُمَنْلا ف هتبأرام ها ةلاكولا نمهب رخأ موكل ذ عب سانلا ىلع ث د- امالو هاكو مون نم
 (اموياع ىف متالصالا نا دهو ءلوق لوق) َّى راحل عجا راف ةثرع ىه وىديفتا معو جا

 فسوب انآ نالرطن قافثالا اذه ىذال الو اما لكرلاةداه نوصل نسوا ناش ائمدق
 ىفىأ .(هيفمما-ةددإوق) مءاخينأة يضر 0# هنأ عم مصاخملنا وىدولاك ليك ولا له

 مصننأ ةمض رع ةلاع "للا لهأنال_هدعامرلا ريغام_مملع قنة مهل وتدعي هيزامعو ىاب لا

 لد اسما نءرثكحح ري نياصالا نيذ -هىلءوا هه بسلا نم مهاعح وهوامهدح

 عيفشلاوهنداه لةتاللزعمنمك اطادنءمصاخاذا مودل لك ول !لوالا سذج نذ
 مدا ملاذا لد كول' ناىفاثلا سة -نمو عسا انهن داهم للوقت الاهك رث م ةعفشل' تلطاذا

 110 نءهةمه:ل-ر ىلءىلولا ىداولو ام ممد اهم ىلنا ده وباطيإلا ذا عسفشلاو

 دهاشااولكلاا عمت فاهةم ودنا نال هءلعام متداول هن[ هءلعاهلهأن ءنادهاشدهدذ

 (مل رعم هلوق) ها ليقن ءاهانرت دفس ولا أ نعءةياور الا اممتناكف هسف:نعاوعطق

 تهدنع ىصولاك هتان فال الخ ىأ (امهد د هلوق) ىذاقلاد:ءةموصللا لمقلكوملا ىأ

 ىأ هن لك وام ريغ ىلع فطع )م اع دأهلوق) ه- هملع ا راممغفده هولك اس رقدانمدق

 لاق م مني د لادن داهمزوك نيدلا ضع بل .كصولا نارقالا هدم حرش فو هلكو ءىل ءداهشوأ

 ل فةلانكتل ١تناك ىلا لالا ىذق«ماءىدملان أدهش نا هيلع ىعدملا سب ,لمفكلا

 لك و امريغف هلوقا ناس .(ةيذازبلا فوهلوق) قناحاس حبات 010 اهنداهش لقتله

 قاعمم (مهرد فان هأوق 0 7 رصاتاءالهاكو هلوةدو زاعم (ىخاقلاد_:ءدلوق) هم همق

 رخ الام هنال(ل 5 صام فالي هيلكو لاريغلامىأ ( راني: ةثام هلوق) مد هاذ
 اةلطم لمت الام اف ىأ (مصاخو هلوق) الو أ هس صا ىذلاريغرخ 1لامرا دة دةنالانال

 لس ق>ىقلكوماهنداهشتدردهدولز رع :هملاب اهتنثاف هملاكو همطع ى عدم ارك اناءئالذو

 ىاكل نع هانلقن دقو لمة: ةلاكولازعب ران دوب ثداح يدهش اذاالا لدكر ولا وغاق

 مهردفاابولطا ا مدان ىذاقلا رضخحتربغب لكوولو لاف ىوامفاا عصاج ىف ماقملا عض وأدقو

 انا هنالدنداه_ٌبزحت هلاك ولا لعد بوأطا ىلع هل دهشة لكوم لا هلز عمن ةللاك ولا ىلع ندم ماقأو
 ده د ةفريناندلابد هي ثا ذاق لكوملاقوة- عج فاد ل.كولاراصةلاك ولايءاد ل! لسنا
 اب ا عموملءالا هتامثال جاع الف ىذاقل ادن عهاكواذاامأهمف مصخ 0
 رخآقدحىفلز ارعلا دهرهنداهمزوكقفم_هاردلاوهو هب لكوامرم ىفا.ءهخرصي لةءاضقب سدأ

 الط لاقت (اهيفهماو ]وق 9 اذه نم حواس: 595 الاةلوملا فدوه وت سو ها

 دهشفاهتعلكوملا هلز ا هرب وفلا توابل ضاخوىضاشل را هلكوولام

 ةلاك ولا نال ل.ةءالةلاك ولاماضقلا دعب بولطالا ىلع لك ودا ناك اخ راني دةثاع بولطملا ىلعدل
 لؤعلا دع:هيداهشف هئامرغىلع لك وااقوة-ىف ا.مهخ لك ولاراعءاذقلا امملصتأ ال

 امهحرصي لف ءاضقن سد همااكون ىذا نأ !لءنالل والا ف العلل قتالف مدخلا ةداه ريثاندلاو



0 

 ىلعدهد :ولوتزاحاراكا وناك وأ ولت المهضعل ذآ راغ_ىةير ولا وتءءال يدي ىدولا د ه5

 دهْدولوةياورلارهاطىف لق: ىىذج أ ىلءري كا د هشولو ملا ىف ولاح لك ىلع تزاحنيديتمملا
 اموطهمتوكسفا ذه ىلءهريغوأ لج نك و ها ل“ ةزال ثاريمرعغىفريغ هلا ورعمك- !اثراولل

 لزءاذاامأ هدياصو تءقباذاالارهظيال اذه (تءلا ل ىصولا لدا هأوق) تملا ىلعأأ
 هبمهُدَل لهش هن "عنى أ (هسفنتءااكناكفد]وق) ط ناك امراءسءانالا رهظنالف اه

 نالذل قفا أب اطبهلكو لاق ثء-ة. زازما اف هل بلال صأ (خا كولا دوشولو هلوق) :

 اسنان 2 قدمو هللا لمق لمكولالز زعم ىذاقا ا رغد :ءمماذ ةموصالا و ١ تلال يرو لول
1 

 لكوملا ماسة ءماق لمكولا س نا ىلعءاس زو<الفاثاا لاقوزو< ءاكوالاملا ع لءكولا : البه سفلي اذإ

 اهفحراشلا هيلاراشأ ل ي_دفت يفق ريغ مدان اف هيلكواسمف مصاش هناانهدارملاق ه1 تمااكناكرو رثما 0

 لزعلادعب لكودا لءكولاةداهشو ايف لاق هناف ةيدنهلا ىفاهامسفتو لل 2ةرامعلانءاكوىأب | هماسخ ىوي-ءاثو 2
 نازك ملاءتهتلاا هور د وة -ىنأل وةوهو لمق" مداخل نا وليقنالمداغتا| لءكولا ىف د

للا كاذيد ه2 تافلز ارفف, همصاغن ىضاقلا ريض 4نالفل.ة قد لكب هلكوولو :مخلا ْ ليكولا دهولوز زا 5
 فا

 مةشمملاباهتيثأو هتلاكو تالق رك أو هتااكون ىضاقا العير ناودرتلرخ الاعدهةناوتدرأ تالكو مل

 ده! ثداعو<دو_عاذاالال .كو:لاتقو مئات ى-لكفلكوملاهنداه*تدددهشوهلزع ١| مىضاقلا سام : 0

 اهفهسف:قيدصتةمهتىأ (ةمهتللاهاغتاهلوق) ىاكلا فاك لقت دن ةلاكولا جر دان ١ (لمقتالإ ل 0-0

 ليتر وود قزف زردح لاا دا سات هلوق) هيفمصاحأ (تلبقالاو) ةج

 لزءاذاف لكوملا هيءرعأام كلذ نمله. ودوةلاكولا نم: ىتههسفنج رك نأ ل ءكواو || فاشل اندر ا

 0 ف عب كا دامت تاق تاو مب (ةموت نق انو جا عا
وا. مدحري_مزةةلاكولا لومة درع: هدمعن | ىلع اب اةاطم هنداه لوقت : دادزم لكما لام

 ولا ذ-هاو مما منا 

 لولا درعا .مدخريصبالامهدةعو هسلعمرارقاذ_ةنءاضقلا ساعرغ ف هلكو«ىلعرفأ || ل-مةئالةثواما 3

فلا ىفةناغ رتادلا ىف ءإةسملا طسبدقو(ل وقأ) اهطمةرعش دم را رئاذدةمالاذوا وأأ تا ُه
 عيباس تلالص

 رعب نأ مهردفاأباطبهلكوا ذا وهو صاختا اما ماعو صاخ ل مك ولا لوةنف لمكولاةداهشاما لاف |
 دمع ةموهدلال ,قلكوا ادهلز زعم ىذاسقلارمغدزءهمداخإاذا اهنةمو ههئاو نيعم ل-ر لق : 1

 هد_ةعنا ىلع. زوكال فد ولف ًادنعودهن د داعش تزاح ءاكوافاالا اذ_مده ميىخاقلا ا 1 ْز م

 دمشنةلاكولان هلك واادح رخأ غاسمهخ لهب ىذاقلا نأ وان لك وما ماسةممأف ةلاكولا سف ١

 هتداه_ثزحت لةلاكولا نمد رخ نأ لمت كال د د بهل ث اح وأ هاكو موهل ناك دقو<كلذددد |

 لبر ىلء«ضوقو هل قح لك ىفةموصالا هلكوول هنا ةظو ذل -ملاو ث دام المكو هلجأأ
 ةموصخلا نيهدبأ سانا ل_قدل حلك ناط:هلكوا ذااما ثدعامل وانتيال هناف ن نيعمأ|
 مصاخاذا ةماعلا ةلاكول | ىلءانركذام ل مكيفانا_هتسا ث دامو ةُعاَقلا قوة لسا ىلا فرصا ٍ

 فااي4د هش مث ةلاك ولا نم لكوملا بج رخاق هءاع لكو مالمهر دفا ىف سولطملا لك ولا اذه
 5 ورع اندلا ىف لمة: ةصاع ن نك:ملولهنالمدةدامو ةماعلا ةلاكولا دهشوأ اهنداهش لءةنالر ارد

 د_هبهماع تمدح ورينان ديد هشاذا امأو حارخالا ل, ةهماع ةمساو تناك ادارع اندلا فل الأ

 هدف ” تام وفق لكف قةم وصخلاءالجب ل-رلك وولةماءلاامأوهن هل لوعا |

 م
 ق
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 | ليكول قارادملا عفد ىلءريخجال هال ةلاك ولا: بولطا ارق ناو لدق: اللذي لكوملاابا اد هدو ظ
 (اههانأن اهلوق) طم نءاصالم رح ل.ةتالفامهبال تناك_فةداهشلا,لبهرارقا مك

 لءقنال نم لك نمةلاك ولاىفاها و-ةمدعدارملا ودل والاب لمك ولا ى !ةداهشل و.قمدءىلاراشأ

 نكعالا رياح ناك وأهنالهيد.ق (بئاغلا ه]وق) رج ذي ذارباافح رصهي و لكومالهنداهد

 جادت نكما ةرباطاد وقعلا نءهنال هناك وعلا عهستال لمك وخلانالاده-ثنلاسم مك وعدا

 نا نذع وىوع دلا ف_هدال ١ مم نالا مال لمك ولا دع عمهسدمعىف امهاهشنر وصناسىلا

 ض .ةبو هين اد مشن د معن اهعفدىف لكوملا ةعددو مات هءلعةعبد وبدحاص ى عدن نانر روس

 اه وغ و ةعددولاد رؤالا هن لك وامىلءذ ىلع ريال لمكولا نال كا ذيمانر وصاسغا واموأن وبد

 لكوللا ةعددو است هلوةهاوةب ىلاعت هللا هجحردإ اولا ىدم_-كلذىفرظأو رحب اهفىأ تاك

 ىذلا ةميدول اميل ست ىأ هينا 2 ثدههلوقو اهحاصا اهعقدي بئاغلا هاكوىتلا ىأ اهعفدىف

 دوهةملانا ع هياممداهش ىهماقى وع دلا همق رخملاءهمأن ولد ضءق ودل وذو ىع دملا ءاعدا

 نءتمدةن 6 هنروص ) ركناوأهلوق) لماع اةهرامدأ الو لمك ولازامجا عمهمف اما رح

 ءروىام أراء يفىوءدلاةروص ف فرغاا ىلا جاتحاسما(قرغااو هلوق )لب ءالا افرح
 ةءصولالو.ق لءهرامحا هادا ,ناوهو ىدولا قههحو مدقو دم مك 1 افراكسنالا

 كاعال لتوملا با ريغر ضحي لوا هد ل كولا ريض < لاذا ىأ قرهثل لاقي نأن كو (لوقأ) ط
 تيأت الف لك ولا ىب اةداهشامأ و بدذلاالتايئالا لدسق نهزوححو وبئاغلا نع ةلاك ولا

 لاملاذ. تأ ىلء ليك ولا عماه_ضاوتي نأ نكعذااضدأةمهتالو ةداهشاهنوكمدعل ةلاك ول
 لوةنماباصصولا فى أ. امئالذدب ود .دامادال ملا حرم ىفاث ل.ة:الفامهعفنارهيصمف

 لقد م اوامهماطد هل اوةارانلاو ها امملطد ىلا نءلءك ولا ثصن كلع ال ىذا ةا!نالحراشلا

 ركنىعداو لو.ةااىلرهظت وبلاناا نع ةباك ليةداسوثريغا منا ىلاريستر هنافام تداهشد

 ةرورضأ !مدعل(بئاغلا نع هلوق) كلدىلع دب زايده شت ءاوركملادب زلدكو نمءارسشلا

 ىذاقا أ ىددىأ (ىصولا فال ءهلوق) ره ١ ىف دوةةااىفال اهروض-ءاحردو>ولهملا 1

 ىخذاقلا نالددم ,ك1 اقراكنالا در وص ىفامآك وعءدلاةر وصقف رفا ادهىل !حامعام او

 وأ حسنل ا ضعب ىف (تءااىصدىأ هإوق) امد رقدانمدقأك ة.صولا ل و.ةىلءهرامحا كل ءال

 ىفاكللة:1 مناف هءاءنيديهنداهش نع كلذب زرت-او ىتمالوأ (تمملل وح هلوق) ىألدب
 تادودءيولولوة.نا لوالا ناك_ةيلوالا هلمقاذكو (ىخاقلا هلوع امدعب هلوق) ةددذهل ||

 دااولا ىدم.سة معلن علاقتنا نكعوة ٠ زازب لزع ىدولالزعاذا ىَداقلا نا ىلع 'هلكسملا

 هناالاةةثناك ناو همم هرغ بص وأهح رخأ مدل انو رهماةساف نأك و | هناس> هنت روطظ

 هلامف هلوق) تفلبىأ(تكرداامدعب دأهلوق) هعمهرغل شدا ف ردا نءزرحاع فءءض

 ةعفشلا للط هنا دهشا ذا اكىأ همغوأ مهضعب لاه هريغوأ ءديت ع ىذلا هلام ف ىأ .(ةريغوأ
 ىقملا ني-ءمىف و بدثاأ وهن ىلع هريسغ وأهل وت عم مهصعل ىل-: .واذك نأ ارب امال نا وأ

 0 :(تيماوه)ت لإ

0 
 (لبقنال) ةئرولا كرر و < ابصأو

 هريعو هلامف تءمئ هنري.

 ) الو أمداخ)
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 نانويدااوهممناء فود دن سا دوولاهوا ودول اوثانثا دلاناع رغااوامهقوةحءامس 0

 لكو ةسيااطملا ولاملا فف مهل! ىفام_نمعن نمئام_ىولا ودبلا عفدلا»ثآ رد نم دوح و

 نكي امش ىذاقلا ىلءةداهشلا هدهب بح وفلان !ناسسالا هدو لءة'الا.هذن تزحةداه“

 مغةدنافااهلامع:ءاروك وئئاهبتيثيال عرقا !نازو ىلع اهانري_دعاابمتا لو هيلعا ماو
 ىيذاَقلا نعد هما عفدل ودنا سأ ىد-ان رقسأ !ىفبلَقاابيمطتا اهلامع:بازاحاك ثاءئالا

 طاّدساةدئاةلاهان' مكعااعا واشت شتر ملا ءهىفةداهشا!هذهاذك ةءامصن الا نيمعت ف

 الئامص ويصب .انأىصو الو ثوأا سدد 0 داهم :وأ ىذا ةالناف ىذاقلا نعىد ولا نيمهت

 ىذاقلا ىف ةكفكلذاةاصا |ةلهالابملا وقعا ءوذر دة: لجرلا اذ_هةباصوبءالؤه دود

 || ةداهسشلهتمجوأ هيالونالة الولا كلب لح رلا|ذ_هنيعو اصلا ىل-ء شهم 1ةنومكلذا

 الا فرصَتلا ن ع اه هزل افرع ا دق ثااسم اانا ده شات لاامصوكلذكوةروك دملا

 فو رح الا ىذاسةل!سد؛هفاه-ععم لحدا ى :- اموتمتدملا هلع هإ اي وهن وكي نأ

 ْ نيع رغلاةداهش الات وما لءقىد وسصن كالعال ىذاقا |١نال طرمعت توملا ت َّت وءناواكر وداا

 امهسفنأ ىلعتارشءاه مالت ورثهلا ده ىذلا دولا كلذ تاس ا ىف طرت كيال هناف نينولدملا
 امسهمداهث لم-ةدفام وعشت نمرثك أكل ةىفامهر مضل بحرلا اذ يا نيدلا ضمت 56 ومكا

 - اغلا اسهانأن || دهشولام هلَمسمىنعأة بت الأ "هللا النعاذو واهمحت وااو وةمص ولا

 نطل ىلع ىئتالذِب_.اسنملانهامهرت ذتديحأ ءاووالا وس تي أرو ملا هن هلول ١ص ؛هلكو
 نعل ئسىلاهتهقفا هلغذ- ىوازجلاى دئفا د ران اقدمدىةمىواذذ نمامش وهلا

 ىأكلذدعب ماه يمك انا مكوتةكرت ىلعةباصوتنثأ اذا ىدولا فاهنو هضم ىوعدةروص
 ىوءالاهذ_هعمستاللهف .لامدو كلذ لءج ولوالا جرخأ تدملا نا ىعداورخ [لج و
 هنوك اليقهملع ىعدملا تي تيلآ يس وةبباحأ المألوالاءاضةا!لاطب !!هنوذتارخ“ الا ن
 نالا قدملاى وعد عمن الف ىع رشا !اههجوب هّثباصو ة صع) ىذاقلا ىضقو امعرم 0 و
 عاس«قنال أامصو هيسذأك وم ثروهل-ء>- و هلع ىعدملاح رخأ تدم نانةداسمشااال و

 ىفلاق نكجدأامءا غاالا نعتاصيءاذةلاوءاضةلالاط:أةد امدلاو يوعدلاهذ_هلثم

 اهبىذاقلا ىذتو ن>رلا اًذ_هىلا ىد وأتمملانانادها م دهشد # مامالات ادا رلاح رمش

 | حر قف كاذكولوالا ءاضقلا ضة:هبفناللم-ةنالرخآل برىلاءاصيالا, تارخ ادهش من
 لم-ةئالىلوالا ةمصولا نم ع وحرناد_هاشلارك ذناو لاف ث.-ناذضاقاتادانزلا

 ةص مدع ىف عب رصام_هالكو ىرتناءاضةلا لاطرا تنمضتةداهشلا هذسه نالامهتداه-
 كلذىلءلك.شينكلا (لوقأ) ها باوصاابإ_ءأىلاعةهاودداه_ثلاو ىوعدلا عاب
 حوجرملا لوقل ا ىلع قمم هل هاو مدعأ | ىلع دور وءاضقلا لة حت عفدلا عفدو عفالا مهلوق

 نوا_طملاناكاذا اذه (جلا لي+قن :الكهلوق) لمان ميال مك لس ادع عفدلا نأ نم

 ا تماهامناو ةداه-لانوديهرارقا.لالا عفد ىلءربع هنالداه شا !تز احالاوةلاكولا د

 تناك ةلاكولا ركبنأو بلاطاا رضح اذا ليكولا ىلا عفدللا د: بوأ طا !ءاربالةداهثلا

 اهطبقواسمئءعب دا دفذم هوسملاءال بر لك دنء نين وان فرو ةر للءةءقام مد ١ ىلع ةداه-

 دهدو ' ا
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 دن دئرلا باف كاذ نم ةدئاشد ىلا عت 5 هللا هجردملا ولا ىد .ركحس دقو مار ما

 ةرغكملارمغءاوهالا ل_هأ نممجناف جراواناك م نكهلوق) مالسسلاو اهعصارف

 ةفك-ملا طاقس الا الا هءقأيال هذ_سراهظاناناوقرف ةو حملا ف لاق اني ددقتي هنالواوق .|وق)

 هّقست ةرهطظي لذ لطان ىلع ناك ناواد ددةدعب ر هنالك رم اتالدك ال ولت الف. 0 و

 اذانيمسنحالام كحامأو لكومالهن داهش لشن ال نملك نسال !لثء( اء هانأت نااده-ثهلوق) 3

 ةههتال ل .ةنالنأ» 1 ذاق ساد وانا_صساواسا. قل ةناماق ىوعدا ادعبكلذياده-

 رك هلا ىل .ةراعذأ |اد_ه (هيلاىد داأه]وق هلوف) هملا هعمنمإاد وعأ دهاشال ةداهشامن وك او

 6-2 21مل واير الاقءامصو 6 هدا 0 زىلاىودو أ لوةينانءراهظاىلوالاو

 هلى د وملح ىأ ١ ذكيه ىد وأ وامص و

 هلوةؤىوعالان هذا رااو ه_صاامدوسالا نيدلاءالعأب الواريغملا عماملاح رشف تار مم

 : ىذراذااءصو بهاي نأ ىذاقا لب ىوعدلا لع مةو:ءالزاوط اذا اضرلاوه ىعديىدولاو

 دامادلاهلام مرالا!ةدارا وموزمل ارك ذ دود رطداضرلا مزح سن ىوعدلا ن نك-(لوقأ) هاهيوهأأ

 ىصولا يصثهلناك اا رهن تا ئ:ةداهشلا هدهمتدشي ل هنال (اناصسا هلوق)

 || نيعمق نيعتن نءةلماش» ىذاة:اناكما امهتداهئالولذا نيءعتلا ةنومةداهشل !هذ ىدك اف

 || نوكي هتاف ذة محونيا سلا حلاصمل ارظان بص هنالصو ناو تممالارظن هةمحالصتدث نم
 هدهىفافو رعمتوملاذن وك ْن* ديالورلا ىف لاف ىو-دةملادررسأك تمملا يدوالىذاقلا ىدو

 ٍْ ا.هرارقاننيدلا برت ومتدثو ةههتلا تفساف هلدووثءال ٌضمَدلا ةيالو تومي اه سفن: أ ىلع

 ١١ ١ادالا| ذم نيد |نء ا. متءاربال هملا »ا دالاناوهأنا ىذاسقلا صاثودئلا ىقعملل.ةوامهة-ىف

 هلوق) اسم ها قاكلا ىفاذك ل.ةتالفامول ق>-ةءاربا اوام يلع ق حام ئمدءاشمتسا نال

 0 تاتا ءواىج وما 0 كات هنانلج رعأ(تبلا ينادي

 ا ىئئاقا انام وهناك ١ اذا تملا ن ا هذه ىلع 0 دءلوق) قع هدال وأ ىلعام امدو

 ردلاىفاذك تلا ر ومايمامقلا نع عرش اناوه رار ةالدك ع هنان بمذحأ و رخ[يصن ىلا جاندال

> ر رائأ (تلائادلوق) لمان هدو ُط لاق
 1 ىأاسإالا لع هلوقك :داهش نامتمشلا“ ل

 ْآ مذاق قعالامكس :رخالاءالع.ب رالال' اسأاب طم# ”صاذدو امصورإ هبت نا ىلع

 ىفالا ارهاط ى ألك 1 انو رغم توملا دوك نع دال الا نو ءرصلا نعام رك انا اه هدالو
 ام ىذاقا |اةهدن هىدولا نأ قرهاظ (ةمءصولا لو.ة ىلع دراما كلعال هو وق ) ملا

 نالف ىدو هنا دا لسر حفل اىفا كلاس هذ# هنا .د(لوقأ) رضا قانا

 نيدتسملا ىلءامهاناع رغوأ تما كلذا نانثرا ور الاعا واى وماذا نا
 ءال اوهةداهتنالز روع الأ ساما اوانا ست سا ري احداث تاق نامص و وأن ,دام لع تءءالوأ و

 موقب وامه< ري وامها فرصتي نمي دنا مهد صقل نا.”راولااما دهاشال عمد باج ن عض

 1 درسوا ردد تالا ل هيىذر ىأهاعدا وق نم دارملاو
 ا لا
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 ةمسلاىوهكداتداة وش همقن كي لاذاهرفك- اه.صاص هن رفكدىوهالا ءاوهالا لهأةداهت

 لذ مخمل« ملمهلاثمأ ناقه اهاّضنم و ضفاؤ اور ندم* ود و ةما ولولا ودب دادالاو

 وهاغا ىذا نءهكالذونو طاعلدريج نابوأهلالاوه "ىلع )وت ن دنا داع ف عسو

 ةهيشالب هنأق ىنازدقنا ىلاانوب رقيلالا مهد عام لاق نئالاح و سأوهر ىوهلا درت عب د هدد[

 دح ىققءةأ ادنعوملا بهذام ناكنا و هيلا بهذا.وف ةهش#لنماماو 59 اادثأن مورفك

 ةروومد ا صوصخأا كح راكد اه.فناف الدو ةوربقا!بادءوةد ؤرلار 2 1 رقك هنأ

 ركدكو مالكا اقر عامك وحخو دهاشلا ىلءبئاغلا سا.ةةهثمهاناالا عادحالاو

 ة.2نو ركش مهناالا ىطقلا عاجال امكس راك: ١ ه.ةناقاههاباسلا و نيس اهو الد

 ىلا رظنلنالطولا5 رهاظ تناكْناو هل-4!ىفةوسشموان اكفةباصصلا م هماهتا عاملا

 رفك مهد ةتعمنأ عم مهرفكب مك ل مهدابتد !اهياا ىدأ ىتلا ةومشاا كال: ب:#فلمادلا

 هتءديوهاوهءادأنمهرفكي موكا نأ ها صاحو ةالغلا نمانرك 3نملل-مف الءاطاس>ا

 دح أ راكناوأ ى:بيذك_وأ ةم'ارقةي ادرك الصأ لو وانهمف غو هال طق لملد ةفلاذثىلا

 ثوء.-داورادرةناللاو>الاوهاماعنادةدءاك مهرغف الخ ال دوغ مالسالا ن ,اكرأ

 ارفكهسف:قمهدقةعمناك ناواطا سدا مهرذكب مكك الذم هوفوهة-هوهذم منال ةيادصأ ١

 بسن ه[وق) هجرت هنال سونى ال سس اغا و لبو أت ةومشالب هدا نم هن رةكحب ىأ

 نال صاحخلاو قاننسويف لوأا دهفهن داهم لمقال ساما! نما داو سول هنال (ةياصصلا

 هيءامقالا صم .ال ف .هضلوقاةاطمةبادصألا نما ههرغوأ نيدْشا| با سىنعر ةكلانم 5 1

 هقدحارو 5 ماك-_1اوةالولاه سن: هباّك ىفىلاس ثقته ردل اولا ىد مس هقةح م ءاعلد ودلال

 مهنعطوأ ءاسا ه الالة نا ةمعرمأ ادن اةعل اى ةيعطقلادءاوقانمنالءااضإأ د ه«.قلافو

 ءعلالتتامأو ءاسمقشالاق ثأوهأىأ هل-ةقوأا لا لعق ن نةءانأعاا عاجانر مك ءامثالا ىف

 ىلع ونا. ثلتاقفف اقنتسالاولالستسالا حر لع تاك اداالا رفكي سيلف مهيسو*اءاوالاو

 ىلا ثلا فض ذاورلاو لوالا ف راوملاا الاءاءأعلا نمد اهرغكي لهي لامع ىلاعثهللا ىذر

 نال ناكلا صن ةفاا قيدصا | ةءدراك_نا اذكهو عاالا: رفك_:ةثتاعفذقامأو

 الأ ارفكرتاوةملكراكذا سداذارتاوتلا قب وطبان. كك تناكناو ىلءوا رع ةءدك ركن أن م
 لمس هاذا ١ رفاكريديال دوه وناورمثونا ةلادعو أهدوجو ىلإ ماء دوجر كا نمداؤرت

 الا عاسمجالاب عدت يمو ق افون ةءادصأ ا ٠ نهاد أيس نءامأوةرو رضا اءنيدلا نم مم ءاعازه

 رثاك هناذةباحلا رفك دةدعاوأ ةعيشلا ضعي هماعأك باوث هماع بترك وأحاممهنا دقتءا اذا

 رئاكفتانر ةكمل ٠ نء مدّة: ام ىلءةءااح نار ةهعمناكن اقر طاش مهتما دحأ ب ساذاف عامجالاب

 نمةالغا امهغىفاذ#ه و مهرم# ةومهداسف عفداة سام ان انت لع دنع لتشب ائاو ىدافئتالاو

 ةقدانز مسماللدقمسهنم هنا ترث ثدفح ص قتلا صفاعطةراغك مهن.ةالفلافالاو رضذاورلا

 م-مجرارذىسومه رغكب اوتذانيذلاءانعلا مالك 2 هلاصا| 55 :رغل!١الؤه ىلعو نودحلم

 عرشلا ماك أ نماههريغو نيئدا مشل اي مما: :١لاح ف لطام | مهداقمعأ ن نعد ركف: المحال

 هيك ءاعف ماقملا عضو تدرأ ناو ها باكلهأ الوشودت م الرافكم نذالسس اومودااك
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 هتدترم نعيم دمرت ةعئانجنانالا قالت درملاو امر# ن 9 ؛ لنا واهل وبق عم ع

 ْنَء عافت را اون وخلا وفوسأا نع وثاسالا مح و نسال نوسلا لق و لضفاا ا

 لاه ةداغلا ىو لزغلا لملقناك اذا ف.ضمر رول مها وقنءلّددلا قر ا ددعنلا و'ىد وا لك

 لّدلاو طةذلي وارمس ىشاااهنماو رك ددتو ها حال_هلاو نيدلاة«ورملا دفءود#ت

 لح راادموقا اوسالا ىف حامصلا دانهن نمو قوقحلا عامىلا هيد ود ةنال ُط رفا كلامه دقو

 حزااىف طارفالاو ةمقاةق رمعو 1 هوس وق لعق دعق عض ودق هسارتشتلا ةيئائافع

 (فاسلاب اذهل ملوءايقءاهةفلاسداو سانلا»فاةنتسالاو لذارالا ة#بصصو ىفا ةذتسالا ىلا ضل
 ن 7 ءأ) ةرهغصلا ىفاوطرتسش ا ممنأ عا ث الفن الا امأو قراسلا نمزلا ىفةءورحلا تال ن هناك هال
 ىفدءروب .. توهاتا لعام لهفاذاوىلوالاندط ارتشاىجشاو تا ًاراعفدءو رملا لام لعف فو وط رشامو نامدالا

 1 200 00 ال«ءنذأأ| لدءالو قسان» سدااهب لا لعام ذاحام مناك ثمداةساف نكن ناو هاا دعت طق ساه
 / ها 2 هسملع مب نءمرآلر ةريغص ىلع رص وأ ةرع ,ث لعف نموسأفلا وهي الما بفدحا نمل دوأاق

 0 اهمافاسا | سانلانال هلادعفحدةدالود رطلا ىلءدكاوذلا لك أوأ ءاملا برشاذاامأو ::اهنل !فلاك
 هلوق)اقن هانمدقاك ضعمأ | نم احداف هنودعب اًنامز فنك ل(لوقأ) حس كة ميتسسبال

 تن. 0 هبوسفيال هناف هب تسبامد ملاذا طئاغلاو لوبللاه تكف الذ (ةكربلا بناج نم ىعهت سدا
 اهيفوةر 7 34 . 00 امعناسساالا ض رعقماكت ما وهبسأ|(فلسلا بسر يعظ : أ هلوق)د وعسلاى أن عءاط ها

 فالئاو فا 14 : اذاوفامركلا ىفك همأالا نمولدال ةمالا ءاذعىف نعطن مل.قام منو ىاةسهقا الاف هسدت
 ردصلا ا لمة: سا | نما دودحاو حسو هن ال مالسلا هملع هياعت أس كد نمةداهش لق ؟المسوب وبألاق

 0 00 كل 0 0 6مهاكنيدتهل لاش فا لاذ وكب اد بالذ عفا ىف ىو نونه

 ااعتا 1 لو 0 هاصكأ وج ديا بك يدل قزم يداك نمو 4 را تفاسانالعا 0

 نمل فادناو لصأدح و وةيافكلا فاك مهفلس مهناف منع ىلاعت هللا ىضيزيمباتلا قياما راق جا
 نوك انور نا 5 لجرلا| فاسو ىظض م ىأ فاسرد صم لصالا قنا رووهشملا رتل قست قا

 0 ءهمذو 2 قوسو ملسملا باسو دا ىف (ل-لا بس ةلادءلا طوقسا هلوق) فالسا عيل اوهوانأ

 نا سول 1 1 مثلا ىلعل وهم اذه لأناس وامس همسن همس لاقت محملا بسأ| هد اهنلا ريتال نيا لاه رب ةكهلامقو
 8 0 رفكلاىلاهحرذع هنأال ظرلغتلا وج ىلع كلذ لاهاغا لمقوىلو وانتم نم هلتافوأ ةمسنم

 رهظن مقدام لقتال نعل عمجما ح رمش ىف لاق ُّط هأ رهاظلا فالح اذ» لوقأ قسفأاو يل و

 روّدسم قساف هنالهقكي نم فال هةسفرهظ أ دقن كلذ رهظأ اذا هنال عاوسالابفاسأأ تمم
 مهو م-مئمنيط اصلا عي فاسلا بسرهظب وأ ىلي زالزرتكلاا حرش فو ةرهودلا ىفولثمو
 اهاتمئع عفت نم و هنأ وسع هل ةودلةعر وصق ىلع لدن ءامشالا هدهنالن وعباتلاو هب ةءاععلا

 اذك (ةقدش> ولأ مهم هلوق) مأ بسلا ىعناك ولامفالخةداع ب تدكملا ع نء م

 مهريغو ىفالقسعاا طفاطا رىغذلا انفامحلا و هناذهلا بحاصه عم :رهيتانةقئردر كلام د

 نسحلا نيد تى لوالاردصل فاس || هيوام ةىقلاعلا ديعْميْسلا لافامءاهتذلا حالطصاىفو

 نبدلا ظفاح مامالاىلا هسذدثو رخال د ولطاةعالا سء*ىلان بلسأ ندم نمفلخلا و

 لوبقنم ق.سامل هءاعؤفم عرفا اذهمكحنارهاظلا (فسو فأن ءهلوقز ىراخضأا |



 هاندباك أ ا. رلامرحو ىلا هت هلو” ىف ةدار ١ 6-00 ةدايزلا الدتازلار دّقلااب راابدار ماو تامودطأاق

 1 كلذ لكو ةد_داقلا دوقعلا ن هوخباق تاسنالا نال )م رمذلاهو دة هلوق) ر 2 هيأب

 نالل_ءفاميىنوأوهورا لاه ج رطلا مزاةر مثلا ه-.ةنعلووقأا مدع قاط ولذا رلاك
 كلذ عما .صاغن اكناوّةدساااتاعاد اارتا سك صضةلانء الا | لق هنال ض# مارد سدلاررلا

 منا هنالل.ةامد>والا ود ةرعدما تدر ر ىيتملا لام لك افال_خي ةريمك هن رك قاصاات نايف

 00 هينلاد_عأأ طق ...ةالواب رلا لك اةمهتالا سدل ع ةاولا نأك هن رتل

 رك ذامىلا يسرع راد ىء "ضل :كلا او ةريمك هنا ىلع قافنالا دهب ضع

 را دح أ هدة متم ةءلالام لك امو نامدالا رهن برش د ءءقد هدحو

 ريغاعرم م عذام صالا س ةثقوسغلانالسصاحلاو مينا لاموايرلا نيب قرذالفىضاةارووهظلا

 : 1 قي ملا مص ملا لام لت ًامأو د ةىفءاوس ع افاءرو هظدعبالا كلذ بتربالى شاقل نا

 ةداهشا | ىذا | هيدربا مف مالك-!انالىذاقاروهظاان هديالهنا ل_هتتاأوةر 2 :هيأاوصتأو

 ىسفلان ا ىنذ الو هلوق):دابز عم أ ولالا ندرس اا م داع روك «ناكو

 عئاملاقسفلا ىأ (كلذ تءثيالهلوق) ةدامشااىأ (اهعنعدلوق) مبتءلالاملك أيولوىأ
 0 او هل ني دهاش ااراءخ اهلرووظلا ف نكي لهر ظنا (هلرو طدعبالا وق )

 : هلوق) ىلادكاس اب رلا صو مالت اقسم لك ىأ لك امل وق لوق) هلاءامهدنءربت دنا

 ْ هءاعامتلعدقوانرلا ىفةرجمشاا طرقسثي ودرتةرص لا لام لكأبلا لام فرق نملافال> )م ع

 ١ هلوق) ةدانز عماش: مدقاك نفل ىفلايكلةراب لا لصأو (ر<هلوق 0 يلةقتالثلوعملا

 ٌْ ايرلا نأ ن هدولاف امياوهدااوهلوةيىنادكا سلا همقر ط١: كل (لوقأ نو ااذع أ (ط ذدلف

 1 ناك-ضاواوب تاىلوالاو ها ةريبك هنوك ىفادةانناكسف لكالا عم« لاللاو ضلال لذي

 أ روق ميت. الام لك أامأو ان رقءا:مدقاك ىنذالام ةريمك وهالاو ةلاد_هلا طاقساىفاصقان
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 ا َّك رب ىلع امهتلالدااعزماعا وساملان 1 رعن وكي ناديالو "هلةعنيس ىلع هب دألال>دودح

 || مكحرطلاو م-م.ةبذكلان ه عنتمال اذ )هن .ىد ال دهاشلا نا حسا و ةءورملا
 1 طقسءاد هنا روظيىذلا(لوقأ) ُط هوو بصق صدو برع“ ى طاعدك اه رءذاك ادودالام

 مامالا :.دو ىفءا.شالا ىف هلاهام لعل ديو مهتاماعو سانلا فارم ءأ نم ةهاح - لا زهأتلادعإ

 : طوقسد ىو#لا هالعام" هل نهونيثاةسا اوءاقسأا نءبرشنتالو ىلاعت هللا ه-حر ف سور ىبال

 | ةردص-لاءايشالا لعفي نمالوةب ادهااةرامع (ةءوراان لعام لك اذكو هلوق) لمان ةءورما
 || ل _دالاوأ اهلءاق سائلا فذد ىلا ىأةذسملا امضعف و ةهةد-ملامسفا ضءد ىو

 ْ نيدلا كلو ند سنالو ىلاعت هلوق ءملا اذه ىلعو قالامد_:هودمألعءاقلا اهةدسمد ب

 كلذكن وكي نءنال“ امسوةءورمادلقو بدأه وسو ة:خهنمدهيالعف لعفي نءو نونقونال
 ْ مالكنمسانلا كرد ' ام نام السلا وةالصلا هءاعهنءثيدخلاى ف درو لايدم شي ناهنمدعسال

 : لهال داع ناكءأ وس ةيعلل اقلسنامداه-ءهو حفلا ىفاكتأ ا هام لءفاف جس' لاذا ىف رالا: وءفلا

 |١ “و درمان لعام لك رلا ىف لاق هصقتت ىف ىلاءث هللا هدح ردلا ولا دعس رز رحامال ماده لك
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!ىلع لك اءوأ لود ءأدلوق) ةهشلا مهل ىويهنلا دع طقس
ىلع ق١ رطل اقىأ (ىد رطا 

 3 ا 



 ل

 اانا رفاواهلرححلا بحاص ل قناني فكي(لوةأ) ها رام الا لهأن م نك مةنهْشاانءاو

 ىلا تهنئ مهجر رنات اهل نمر ءأو ىردأ صل نبانافةردقمهب ىنكو تاعائ هريغئالذكو

دلا عماجلا ىلع هحرش ف ف:ماااضب ا هدكدقو اسال
 هه<ق و ةنصْملا يارا مح !لةوريغ

 ةتدذلان با لاق ب اولا لع ملاذا ن هذااراد-ال ه,_ءالازرو زنك اا رشة لاق هر 1

 امال هينرقذا ام لكي لي اننا“ بح ولان لالالا نمالوأ ىلا عملا نمرك ذامتا ىذعالو تاق

 ل جب ضيع هءىل ااماذهو طمحلا طءسو نع ةداورلا هلة د_ه.لاقو كلذلهيذتفةممرومأ

 نءةداوروهو خرط لانس أ, الو ىل و ةب ه2ةلساف مهل ةهظعة_هخرع رهلا اذهىفةضنحلا

 ججرطشاان بءالادر<نارهاوعاابزعميناتسما1 لاف ها ديشرلا ولنا ىذاق ناك هنال
 ذات ىوراخما!ةمالعالو ها دعاس هان ولالا را رورو تاعي ا .ةو حداق
 ل ادا همفركذ دو حرطش تلا مكحىف مم 7-0 اة عما -م-و خرط ا راك رج نبا ةمالعاا دلت

 ىح توب 1 وأ) لاو“ درسو جالا راسا نءهمذوههر 1 نوفا سقن يو-قرت ذاهبة 5 هنععئملا قثيداحالا

 تاور 4 كري وأ ا ه«باعءاورت وأهودعأ م, اهيلابوسأملا ةءادعلا ىفا_هسقو امذعب فءضوكال :فم_اوز

 17 و بان ونيعباتلا نعو نب دما نءءاحام..ةرك ذاادةء مه فن ءطو كلذ ق ل.ةامدروأو
 فالتءاامقر 1 دةعاح لعد مث دعى -مااو ءبعالاو ةحابالاو " رضاان م كال ةىفنيعباتلا

 1 فارطإا : را وا يقتل رسل محار للا هاذ «ىلعهمقءانأعلا

 1 2 00 ردع اىلعرل.<درغلا قّئطخلاو هر 0 كف ىلع ءأطخ ل هدعامنا خرطشلا 6 طا نال خرطشلا

 0 و ىأ(ط رع“ داق رسل اصااع م اك مارحر ذك |١ ىلا ىذةءامورمك ادهو

 دال عاملا رو هرهةذاراقو ةصاّةمه هاك سومالا فورس ا ارامل( صاقب ءأهلوق) ه هيتلادعلا طوقسا

 ةرائ هلامنالرمقلا ن 7 دوام هنأ ىدوذاارك ذ دو ها ماقءلاوهو هس.اغإ ةئهار رشا

 ىأ (اّمثو توذ.ىت-هإوق) ها صقنو ديزيرمةااك باغاذا صمت 0
 1 ىناةتالاك جاي زل هدمق (امثك هماع فاحت دأهلوق) المل عفلا مدع لرعلاب داو أس

 ١ هنالهن دا مد هيدرتال رك نوديهءف بذك!١ وأب ذكلا نودي الا ةرثك نا مذ وهو 0

 || هندارملا 0 املا ىلع هيبءلب وأءلوق) ط فرصتي دوعسااونأ هنمرثك اذا هير شيامنا
 || قيرطلا ىلعه.ءانن هنأ نم 1 زاماباوتغلا ىلا همزالوهذاس ألا نمىًارعتوكدثا
 || مشلاك اةسافهنوكءامىأ (اقسنهءاعرك ذب ١و1 هلوق) ةرةعاروءالا هلا الف هنداهعتدرت

 ْ اءلائومزلب و هيىواتلا لماد هماعة هر ,ادملا نال (هيلعموادي وأ هلوق 8 ط «انءااوفدقااو

 | هدم رطاممد-اودوحو طرم ةىتلاةتسلا طوزتتلاىداسرحا يول لالا

 || نمد-اودحو اذا جرطشلاب طقسا ةلادعاا نا لصااورصأ|قلاه ةلادعلا طوةساو
 ْ ريدَملا حث فاك قد رطأا ىلءهببعالاو ه_.لءفاحلاراثك اوهممس ةالصلا توفورامقااس و

 ( رلا كاد أ هلوق) حراشااهرك ذاكهءلعمواديوأ ها حارسا ىفاك اًةَنفهءاءرك ذنوأ

 || اعسمرك ذاناو ذ_خالا لك الاددارملافرثااتك لا نم هنال قت هام ىلع دئازلار دل ذخابىأ
 عئاشابرلا نالو لاما عفانم ملغعأ هنالةب الا قرك داغاوابزلا نولك اينيذلا ةعركلا ةي تالا



 0 وأ ص اهاةلط م باط وأ

 فالتمالا

 امهددحا لعاو يلداناذكه

 هدرصم هاررفإو تدأت
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 ةصخاولا صتاهلئاررغ هيك ىف ىتكلا ميهاربا يشارك ذامرح [ىلاةدردزت الوحي رب لكأ ىد
 ساه ءاوسنداهش تدردرخأ |بهايدهاش لانا ىناقلالءاذا لو.ةئاذلو مالكدعب شأا ىف لاق ْ

 ْ دا هلوق) ها هلوسرو هللا ىدع د ةفرهيشدرتلا»ببهلن «دو اد أثد . داما ها ةيلوأ هب ٍ

 ٍإ اندالب ف باطلا بعاو لا ىف لاق بصق عيدانىربب حالا نم عووف لد باطىأ (باط ٍ

 || لهأ ل عون اط.كااهثدح أ ا#تلذك ناك ام لكوركذلاعاو باس الب كرب و جرطي هنالهلثم |
 ةمتمصل اب بدللا هلثمو ىلا ء:هشاهجردلا ولا ىدمسلا# ها ال وأ هن سعر ١ وسمارسو فلذا ا

 سام ساسن م لل_-ءاديبعألا سا#قرمضض>ن ءكماو بعلب لو عرو ناو اندال. ,قماذلاو ٍ

 متغبالو رار (رطشلاام أهلوق) دراملا عرولا لهأ ضعي له-رهظي هب وءأذ عااأا

 رمل تاغل عب رأهمقنالماخلا و ارادشهأ رك لا ىوالا لعبحو س وماق ةفلدقزيسلا و

 أه ةره*ىفاكرهشالا وهماعالا نكد لامنبااهاكح اذك ولاءهالاو ماعالا عداهكأ وزهششلا

 ءآو حجراطد ىلع عمم و ةيقأانيشااو ”هلههاا نيسلابةر 20 : ةهشاف خرط اامأ
 1 ءانععو كر نش ملال

 ا خرلاو سرفااو لءفااونازر فلا وهاش !اًةّدسلا نعأى عنا كرز نش *.*نالن اول ةس

 || هلمهعهصصررغلا باصو ناك ا نيا هر ذاق هءسضو نم لوافاذهلءاذاو قدسأ او

 ةمحملا نيشلارسسكي مارش لاقد و تمهاما هعضو ىدذهلا راب هد :روسكم ||
 ترضمفا راهلهأ و ايدل ةاهاض مدخلا عضو ثمح ةريخالا سرا كولملوا مدزال ةاهاضم |

 وردا 1ع ال هاهب رمض هنوكبب درعا ىلع هدحجرتب رصعلا كلذ اكح تشق هس رفأا ١

 هيتراصاهامهأوهناو ةئسلا ططآلاوةيلعلابتارملا غايه داهمساوهيعسردافناسنالا |
 ناكلذ ىلءالءادءلءءامو ضيرألا شنءلا ضورنمهم-رخأو ضءخاساىلا لولا نءأ
 هر ردىلع لماع ةر وسدماجاود و ةسأاب رلاةفناز رفلا لوم همعس و هع رع لاس قدا

 ل هلا و شرفلاو سيئا ردللا ءاشلا لهو نتا ضو تاجر داهل هو تحاصلاو ىاانلا
 دابتالا ىيطمعأ اذاةمع رلانهدحا ولان ا[ك-١ءااعرق داممااو هرب دو تازرفلا وك نيب وك ص

 | اذانازرملا كلذك ناز رفلاةس ر لانس نأ ىلءان وعكالذ ناك اه ذو ه سف سد د تىنهةح

 || عطقلا نءاهيليام ءاذكو هلاتقو هاشاا ةمسر ليلا هسسفن تءهطهنردق تنك ةوهتمهتاع
 باع ل و 21 را نات نس مس ىاماهبثم م | ضفناوعما دلت و

 أنبأ ن هو هريصقت عضو“ لكل :نمامش مدع نفسأرلاو ةعاصْلاودلخاوتوةلاوةددخلاو

 مزال رتفنالءا و لاودالا وهلا فاةما يفز رهلاو لاق:-بالاهاطش نالورمب دن هوس

 مدعو فالّلاو ةعزهلا بتسريصقُتلاو كلهلاو بطعال بااحىأرلا فءضو اللا باهذ

 || ةمد ة هيلع (فالتخالا ملة هلوق) ةقدماقو فاشكنالاىلا عادةسعتلاةفر ءملا

 فسول ى أن نءةاوروهو هت :تاننامهاوقىفىفاسشلاو كلام فال_:ثاىأ اهاول_ءمىلع

 ايزهم كلا ىفاكوإح مك اديزوبأ راتحاو نهذااراض-الناك اذا دشاانيااهراتخاو

 ىلاككاساادر ىلع امدقمناك شور ط هرقأو ىمخرمسلا ةمالا سه: نعىناهربا | طردحأل

 ةحانالا ىلعدرلارومشملا لب ةرومشملا بدكساا قرهت ا ثنواو ي* ه1ىفا مر ذ د باور ءنه الوشم
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 هل صاح يوغا نرحا "1 اامص طل ع نع ذ دمع مولم وملاادهناغامهعدلاة و -بوةملع

 ةدهاش6ل_ه؟ نم مهنمو الثد رغاووال وألف ة-ث-ولاللا رالىغتلا نيب م 2000 هيا

 دقو رحالا ول هيلا عتخا نا ةيادلا ق قوس هرم _ثومرعالاو لدقان .ءدل الا ىف عيستلا

 تااهلاو امه: راع عجأ رفوه“ لا لهأ كلذك و: رك تاق الذ زف ءاهقنلا فاص

 كال لهَتم ر امم تال 1+ ن٠ هريغو عارملاب عاسعسأ ا ع نعل ءدقو ىدامعلا ىدنفا ند<رلا دلع

 0 وةاةءلع ركل نمهحانأ و هلاةمق دصل هءاع ض ,مهدال نم هم رحدق باحاف مأ رح مل الح

 ملأ عرمشلاهنعهاهئامىلا هعوجرفالاو مدقتلف ةفرع مارون نمأمسم هلق ىفددجو نك هلا
 نيئة اركذتل همد:ةلل ةنونا!برمذزاوجىلعو عاملا ىلع مالكلا ماتو لعأ هاو مكحأو
 اهأوق) احا ىلإ هةهللا هر دلاولا ىدمسو حراشلا مالكؤ ةحابالاو رظاعا ىف ىاب

 عمن مالو ةفنغاات وص عاش وأ وغ و ف ديد“ :ءلغذشا ناوىأ (هانغا | س اك س ا

 ىف ول ةامرراغمل هام ساحلناو ىأ“ انغلاعمسينمالوةوقو طقةللا نع ري ءانغأ

 ا وةناجلا سلاعمك (رودفلا سامو أهلوق) ط هرئاطت 1 : ةرهشلاب دمقيا
 هدا مشب مك نيدلا ع ميتين عر هاو ارارمدهوشدفاكرذكلا ىلا ىدؤتملا :ةمرحتا هاف

 .لوق) عئادماا ىفاكق قسفقسقاا نم 2 تروذ-نال (حللاهطال-خانالدإوق) ران“ الاضعا

 هو.قءاحروررمد ند هبس# ىلع هنم اوف ن ههطورشرفو دنع ىأ (فورءملا سال ادكرتو

 !ملالع أطرمُد (ةرعم بكري نمهدا صو هإوق) هعد ارق مراحلا نيءدتىف نييك كلدوو

 رب كا نمانانكان نم مهل وقلمدف حفلا نءةماالدرسثلا ىف لةئاذكو مظذلا نع ىناتسوت|]

 ءاةنوكيالو هن هيد_< نا هنأشأم هدام بكري وأم مضعهبلافاذأو : روش هي نأ ءتالا ىلع

 ىلا حرش نم ها لعاانهيددعام باكرا دارأ اس وهءاعد ومُدلا عالطاو راهشابالا

 ةرمسغصااو ةرع. ماا د رعت ىف هحوالا ىلي هلا لاكرك ذام لك ف ا ةرمشلا د .ةناملعهنو

 لك ةةفاضالابلإ ؛امماديت افكر هدالئامفاضا ناسا ةريغصلاو ةرممكلا نا نو ماك ا هرك داق

 0 احصل يقو ها ةريغص وهفدق ةوذامىلا همسئاذا وترك وهذهنودامىلاهمسساذا اذ

 ط ها ةرعد .كوهذنيدلا وىلا نقلا ةءرح كه همقو نيإسألا نيباعمش ناك امىناوللان ٠.2 هق

 7 وعلاءا ديا نال (رازاريغب مالا لْخدي ءأهلوق) ةكيحارف رف يابلا لثا راف اشي امد قتدق و

 وه (دركب بعاد أ هلوق) قءئمرد هأ هنعهعوجر هنأ لاذااع : ةريحدلا ىفهدمقو قسف

 هملع هل وأ دوه و صخلا قسفهم# بعالا نال و ذلاه<-صخو م كلذ تملءاذا ىأتل واطلا

 كيانئيريشدزا هعضودرتلاو ىهالملا ن موريع هل ذمو درك طهيها ن نمثوعلم مال ااوةالصلا

 ردقلاو*1ثةالال ماهب رمذو درتلا عضو ةريخالا صرغلا لواملوأ وهوري_ثدرتلالاةياذهاو
 اها تاع نار لد ءالو اررمذ امتع عفديالو اهغئاول كلعاله سف: فرصتال ند هاناسأالانأو

 عقل ءالار وط ص رعم ردقاا و ءاضقلا مك ىلع ف رمد وهلبءاةشال و ادعسالو ةاممحال وان 2

 نامراو كلما نمهي ال ىركامب زحاعلا هلام ىذلا ظدالالءاتاضي أ اهلعجو ر يضطر وو
 ىناةسعقرلا بت رئاهله و انثنلا لاث ءىلءاههذو اللا هيلع هب راداسع مزاخلا هن ىلّشدب ىذلا

 ىلاحردلا و رمت لك مايد دعب ةعطق مالم عطقلا له>و ح ورب اوةؤئساار ومش د دعب أس رمدمع



 اهتمرك ذ و باكا لهأد :ءواندتع ةييموم وهاعىدوأ اذا تاداب اللا ىفاعال دم رصلا

 نا ىلع م ةممعم وكن مهنا فانءالكنال هقالطا ىلءاذد(ل وقأ)تام ماو نيدغماله ةمص دولا

 نوال قا طاوق.٠ .هلا ميصصت نأ ىلع تادانزلامالكىف هب هن اددهلو ب ٠8ه ذا ىف:دعاقلطمهحانأن م

 الاف اا 2 وهذ اًةاطمما رح هنادارآناىلاهثهنن' هيسردلا ولا ىدمسلاق ىضالاكيهذلاو وه

 مف ةوهالا ددقل ةمصعم هنأ ىلع تاداب ولأ ةرامهدالدعسا اهمئافةياذعل او ةءائما !قهءاعيل»

 مث نياوقلا نم لكلال_ة ناكف ىسخرمدلا مامالا لاق قذاو هوه همودع ىلع هان رد

 ىفتر ار مةداعو ةفرسءذ_ذئانءدارملا نا ىفةرهاظ نيئغملا ةظفال اي دقو قالطالا هرهاظ
 ل. ااهبب_ةكب ىتااهتةرح ءانغاا ناك نا فرعلا فوهامنا نغموةهنغم مسانالاك مدا

 همالكرخ[ىلادادحوطام لاةءاكنغملاةدهدعا:-صاموأنالذةفرحام ل ءقاذا هنا ىرثالأ

 ةشدولا ليزي سه سفن عاممال ناكول نال مهعم ب ىأ سال ىنغيرلاه امنا حالصالا حاضنا فو
 حرش ىف لاه دكهو ها فصلا ىف هّاادع طقسال و هننمأب اله ريغعمسإ ناريغئءهسف:نع |

 هل وقنم فلا انعمصامهودكو للا قا: الار ارب 17 -وهنتمكح و ظعو همفا رعشدشنأن ا 10

 قالطالادب ٌودال ص ومنا! نمهرك ذامنا ا لوقأ) ها ىبدةزللا ناك امو» مره
 حراشا ١ مدد و سا الن أك اذااممن وك امناو و ةرجش اند ممقدلا لت تاداب 0 و

 لاّدما١لاه 60 ) ةيدنهلان ءتاعاك ل ىصغتلا ميمعأاو هم ىفقالطالا و ةقفتساا

 لاح ىفةئدملا ذالملا نمو ريغ نع هب خم سل س ةنلانالءانغءانغلا ىعمامال وقأهددشاح ىف

 ىلءسوةئم اراد 31 وس هر ىلءقطمأ| لضفكءاذغلا ل_ضذ هكا ضد لاهو هعام»

 ١ كرصملا ى رماا لان نكس و نك اسااىوهاا ل ردي ءانغلا ممضعن مالك ىو بهذلا نمةهطَقلا

 حير رو دهدحولا سود هنالد ةرخ "-الاو ايدلا معن ىلا ل_صول ىب هه كااتوصااممذع:مالكفو

 لعل ١١ دهن وطالفالاو فورعملا عانطصا و ةعاصشلا يىلءض< و بدم || ىلد وثاعتلا

 طسدو ةداحورلا حورلاةدإو ةمئادلا عفانمالن 39 اوءللارووهال“ مكمل هعضيرلانغلا لع ىأ

 يئس اذ_ه ىلعف (لوقأو) ها مدلا ب ورتوءادواا ليدعتو تاس وما بءطرت 2

 ها لمأتم راى راد_ةاىناولاف ام هماقم موقد ئئدد ول ماذا همك رادتا زاوحا

 لءقولو مدا ةودلاةداساا عام«ىف مالكدع:لاوسباو بىفذي مهلا ف لاك

 منان عل ارزوهثةظءومو نآ رتعايم«عاصسلا ناكن 1لاق. 3 مسهل عامل ازو< له

 ْ مباشملاز رم هع نأ نكدو مارحووعذ ءانغعاسم«ناكناواهردقو اهمظت نع فورحلاح ردع

 ىلا ضد راا حاسم اهم !احادع وك وقلب ىل_ك وووهللان .ءواغنا طو رشف ةمف هفوصلا

 ١ 0 حد ركب ا و و درمأ مهند ركيالنأاهدحأ طدارم هو وها ودإا

 ٌةَسد : ءأ

 ناب .. واغمالا| وموةدال أس ءانللاو ح وةذوأ معطل الوعم الد حا رلاو ماعطااو

 هب أب ال لاقت نم منهو ةريحذلان ءةداخ رباد ءااقو نقداصالا|دد وثو دهرهظد السداسااو

 '؛ ريلهدلا ىف ود رءلأم وهني قاسلاج ناكها وهيلعهلل ىلسهللالوسرناىور دامعالا ف

 هلا ىله هللا لوس رات ىفناشغت امها لاه و هي هللا ىذرركب :وأءاذ فدلا نانغتي : نايراح
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 انرغإ

 هناللوق) ُّط هارودةمىفاما اودودءلوالاف لاما 5 ركحح ىءاوىغملا تودلاهذنزو

 هسفن عامءال لب سائالن 9 : /ثأو ةرع هرم 5 ءائغلاناو رهاطورعاا ىف لاق رع . ىلعم م

 ىسدحرسلا عامالاو عملا مومعي لاق ا ءاررهاوح مالسالا مُملوةوهو ةش-والاهفد

 هزو> نوم مهو ةعلووأ سر عىف ساس: اهرو>- ن ”م-سمئمو وهللا ل يسيء ناك أم عامنا

 نوكي ناىمخ ريسأا هلافام ىلع:ريمك هن :وكل بنك و )ل وفأ) هضعب :مدقوه فهمت و

 ىف ظفان 2 ردامتاا وو قاكلاىف ىسناامااك هذب او و هلع عاقجالا بدسب ةرييك ْ

 0 ول هنا نءقدعلا و لالا ان « انام هدب نود و هباذعلا فهإ_:-كل ىلع و سانلا

 نوةاان ههريغكن اا اذه قفاوم صتأ| |ذهف صا ىف هئلادع طقسنالا معة شدولا لد زي

 هع عر ف فالح الفءانغلا امآ ى رادعا اىلءهح رشف ىنرعلا لاك لفغتالف ل وعملا هيلعناكف

 سا رعالا ف هئملا ار وكن تامر ا نم لبامامأ قالا ومذملا عللا ووهالا نم هنال

 اهلزغمىفةأرملا لثا سرعلاريغىف ههرك.تأ فدا' نع منسوب ونأ لئسو اهههب_ثودا.عالاو
 ىأل اق نأ ىلا ههرك ؟ىنافءانغلاو سشاقلا يعالا هنم ه«ىبمىذلاامأو هه ّر اللات ىلا م
 ههسون ءداشنالا جارح اوم هما ةرثك هذعهللا ىذدركد ولأ» :اىذلا باها لاق وىفدعلا

 فقناك اع ه لاه مماشم 7 اائاو داشنالا رك هناك رتال نامالا»سب رطغاا قعمىلا

 هما درذلا عطق وه-ةمودعىذااوهذبار طالا بلط و تاوغنلاف المسا همقىدلا ان غلا

 رعاش !اهدارأامو ثدبلاى ىدم عال ىت>تودلا عفر و داشنالا نمءالدن ودناك امو نسحأ

 وهوسا رعالاءانغىف صغر هناه:ءىلاءهللا ىذررع نءىوردقو هسذع ىهنمريغأم ره

 دقي ىدتفاىدعسمالك دهلوق) اصالم ها 5 ق.قردناالا بذا ىعست ا دخلا تود

 ىفد_.ةكف كلاب ق.قستلا عمر ريعشلا ع نمذ رك ناب ىناَتسهقلاهددق و ) ةرحالابه لم

 هْلوق) لمأتو مهذاف : سانا نوكي ناد ةررشلاودسقتلا دق تادأ ناد :رامعو وهالاةياثملا

 امبستكي تلاد رسءانغلا ناكن 1[فرعلا قوهامنا نغم رةنغمم-انا هصولاو (لمأتف و

 لاه هنأك هذ _ةمحو فالخ ال مارح لاسملا عم وأو هلا غااناىلءاودنو مارحوهولاسلا

 ىفادك معلا قتلا د طةسنالو هن مب الفم رع غعمد نأريغن م( هتشح و عفداهسفنل قغملا

 هسفن ىف عراب ىذلا نع عاصم نيا لّدسو .مدقت ام تاععائ مال.سال ١ مشل اوةفالذوهونيستلا

 ةفصك ل_<عالام طفالاىف ناك ام وم را قفتلا خفأا ن 9 ءرصهأا ىف وهتاادعفحد_ةءاللاق

 موقاهانافناخالا,ةءارقلا امأو لاق نا ىلا !هيلا مم ارنا فصوو ةملسا ةنبعملا رم اوركذلا
 مغفالاو حامشامتارودةواهمظنن 8 فورا حرخالناكسالا تناك نارام فاو موةاهر طظد-و

 فو رات امض ةمرو ف 0 ةعمالان وك الزي | نادم امنا ذالا با ىفانم دق ور دادكح امم

 هزردج نم مهمو دامعالا وة-ءاولاو ص رعلا فه[وق) ها لءسدذتاا اذها ىعمالف

 هيّ

 ىلعءانغلامولحلاءا.ضقو ىناتسه5 قسفالالوسفلانال_ءالةدامشلادب (سانال غد

 | ها ئتاسالا ةداصقو ىفا وهلامظأ هب هيد. فة سامر وحن هم و ةثوللاعؤدهسفت عام#ال

 : امأوهلوق) 5 رققأسسسو مت ع هلا ىقهماّو اهبلك ا اةعان عىغتلاذ دعا نءةداعمىل.ةتال

 بدحاصر 0 اذكه (اًعلط ههّتم رحيعذملا و هلوقا لا رخآىلاىفا اللا ظأد.فة دا

 عه ىذلاءانغا | لوح هنال

 هئمهاةريمك هءاعسانلا

 مهع هد هنال( ساد قع

 اهرغوةءاده ةريبك ىلع

 دمقي ىدنفاىدعس مالكو

 امآولمأتنت رح الان دقت

 هنشح وعفداهسفنل م

 ةماعلا لعد سأرالؤ

 هريشو علا هعيتو ةبانع
 هك طعو همق ول ولاخ

 هزاحأ نم مهئمواه غاري اكس

 برضْزاج اك سرعلا ف
 هحانأ نم م نمو هم فدلا

 هه رك نمم-مه و اقلطم

 رحلا قو ها اًماطم

 اًفاطم هءمرح بءهاملاو

 لي فال الا عطقناف
 0 ةرهبك هنأ ةءادهاارهاظ

 سوق رق وهسفملولو

 نم ةداهشل.ةثالولاق 1

 ءاؤئغلا عمل



 ةاَذقلك ني ذ::هل.ة م « هربدغنصساذا حاررلاىرتو |
 : رملا فها #لا عاطتك * ًاعراك ىطد_ءاع لازيناام

 ا دالاكو اظءاومثاك ناو مننمأ ى هالأا ىلع 43 لمقاذا مناده ىلع هعئادج والت

 رك دهفناك اذابدالارعث:ءارةلزاونلا نءةمشذلا فو أكو ىغتلا كلذلالا مسن

 تناك نااهنا ندى ةأرملا فانرك دام ىلءمالغا!ىفداةءالاو» ركب مال_ةلاورهلاو قسفلا
 مسلوق باكلارد مى كلذ ىلءمااكلل مد: و هلأ الف ةةءمتناك ثاوه رب ةمدح ةئيعم

 نو ريشعلا ىونءملاءامضلا نعل فاونا اورتولا لسقلةذو ةحابالا و رظأاىف قااذك و ىذا

 ميقهصدقو نمنح مالك لاة ذل و هءلء هللا ىل-د هنعلئدرعشا! نالت آند
 أوهو نا رعالا دشنت عابق#ان سارالو مذ. نمد مذ ا املاك رهشااناهانءمو

 ذو م ك.1او ظءولا فه:ءناك انف همقاسعوأ و --مودث مرد و ناسريغ نمرعشل اداشنا

 حاب مالاو نامزالاو لالطالا 5 نم:اك امونس-وهف نيةم ا ةءفصو ىلا. هت هللا مع

 اذك ءوركشر وه شل ودود ةلاودو دنقلا نصو ند 2 اموعار 2 فذ مووه"ن -:.هنأك امو

 اانا الق يهّهأا برمذو

 6 هيأ ممم ظ

 هةمسكم هله وهناههمهن لزمن نيد هواش ١اوهداشلارثك ٠ نكد ىدنةرهدأاثدللاو أهل هذ نمد) ر< ر#

 فصورامأو ة-االاورظلا قىلاعت هللا هجردلاولا ىدمس لاك ها هندامث درتو هن"و يه صمت ْ

 رظن هسبفممضهب لاه درملاو «-ذلا فاصوأر'ا ءوةماقااودةلا نو غاد_الاو دودفلا |
 ىوهلا هءلع باغنمد_ةءمداشناز وحالنأ 00 و تاناندلا لها اد الف راعأاقلافو 1

 نك ١ ها روظ#وهفروظلاء سناك امو لعالن م رده ةلاحا ىلع همت هنالدومشلاو

 تاراهةءاو ةغملب تاهييثقل هل © وأ هدانشلا رهظرامث لثمو رخالدامثةسللهداشتان اازمدقأ)

 دداو اههمدارإ اانا رهاظااو بدضقلاهريغو رصأاىفىذلا (بهقا!برضرهلوق) ة هدهد دي

 : لاق ثدح حبارعملا نع رحلا فام ةلدبو هلوس ثودقرب ىذلاوه هنال باغلاق صالاوهو :

 ] نشتوادومو هناكءاوسرامزملاك «انغري غنمةبر طملا تال 'الاوهو مرح ناعوب ىل هالملا

 ١١ هللا ن الاه مالسلا وةالدلاهملع هتادناملا وأ ىورانلر و.ةطلاود دو.هلاك هر وأةبام_ثلاك ْ

 ئ عونذااو هلاركذنعدصمب وم هلال وريمازملاو ف زاعملا قءدكىل مأ ونملاعلا ةجر ىثه.ىلاعت ٍإ

 نء ىورا-!هريغ فهر 05 ورو مك ,منأك امهازعمىف وحاك_:|ىففدلاوهو حاسم فاد 1

 : ناكناوتكسةءاوفناك ناف رظاف ثء.فدلاثتوص عمءاسأ هنا ؟ هنعىلاعتهّللاىىذر رع فدلا توص عما هلوق

 . و ريدقلا ف ىف لة و ها ءاسنلانهب ,بشنا لاح لك ىلءلاح راهو ركم وهرد :ردلامد.عدرم غيف ١ ناك «رهاطلا ل ءازللا

 ها نب رطع ةلاة لمه ىلءب رولا لجالس ف دلل نكي ملاذا اد_هةمحا رمسلا ىف لاف همّشعم ' ععماذا

 نيءاذلا ظاقنال ناطمرفرصسللا ل ءطنوكي نا جولي و ىلا هتهللا ءبردلاولا ىدم_بلاق

 طاشنلاوهورمك..اءبام_ثلا نماهيفاسل هب تءه«ةبامسملاو لما: زو ماحلا قويكر وصال
 || لوىهاللانءْئثييفاناواعترابعو (ةداخ هباوصق رينان سد اذاالا هإ لوق) نيدملاعفرو

 3 لاما د_ءلا لطب, ءدالل ص .رفأا ولالا هء.عالم و هملادعلطمت الضار نا نءكلذ هل هد

 1 مناوكدكف ميانطااو ريمأز اراك ساما زيد عفش هنكل هلذشي ل ناف صد :ارقلان رع هلة

 3 | نمد هلوق) ىمدق» كلذدتعا وصدق ةربخأت ش مهاذا الا الذ سد دقلا ب 0-0 اعمنش نكي

 ىف



 نك"

 ه-تاادع لط.نالضتارغاا نع كلذ لذ_ثيلو ىهالملا نءئثب سءاناو نك لاىف
 ع-.ضدهنكل لغد ل ناف ضنا رقلا نءهلة#-فرمامآلا دوأا لطم ال س هر اولهالا هممع المر

 اداالاالو بقا !يرمذوءاد- لاك أهم ع نكي مل ناو ءالدك_ةريبانطاا و ريما زااكس الا نعي

 - رهان ارعاشلا لاه لب :اللىأ (ءادللا 0 ما كاذدنءاوصت ةربنا.ش 3
 اعيط كم ظاغأكي و ىه « ىتاا لبالا ىرتاموأ

 اوطق ءاد_.سأا عطقتو 5 5 كل رمفا

 باغأ ناكو حدع ناك نا وهنداهمل.ةنالوسعذاك اذا رعاشااة يد :عأاىقو رهشأا رك ذيإ و

 ناو كان لطت دالة . رعلا ل الت ناكنا ب رعلار شلع ىدلاو تاق قدصأ اهسدم

 ةعاوصيل وس وهيل موادام هو ءهوركم لات ا مالكد ميدلاول اىد «لاف ما م شطه فاك

 قةمملاثي دل ارمسف هب و ة.عرسشاا مول هأ ا نعو ىلاعأ هللارك ذ و ىدف

 رب لاق اره ىلع .عّنأ ع نمريخا كة يكدسأ فو-ىل عن "الو هءاعهللا لص هلوقوهو هلع

 داود وقنا رااىلاعملا وةممطألا هساشقأا ورتافاطالاو تايا 'راهظاهيدصقاذا هن نم أب ال كلذ نم

 مهريغو ني دلوملا راعثا اذ نماوده ثادق عيدرلا اذ ؟ناف دو دَّةلاو دود انا فدو ىف ناك

 ةأسصاة صه. رود نا حامملا نمو ريدقلا تف فماههاانبا ققغارك ذدقو دصقلا اذا

 ىغتلانا اذه نما: ةرعاناالا عنلاممطعب مع وه. اه.عبتناك اذإ!ام فالف "لسى

 جيه ركنا فصوو ةءطاةئرعلا:ًارااود وك دلا ةممهك لءالاع ظفالا ف ناك اموهمرخلا

 داهشةساالرهشلا داشن ا دارأ اذا الهءاوه ماك. ملادارأ اذا ىذوأ -اءاسهلاو تاناطا واهلا
 جلا باك ىف فاسام عمي ةأرأافصونا ىلءلدي وهتغالب و هدا هل تأوأ هب
 ارهشم رم وهو ه:ءىلا عت هللا وذي: رر هىنأداشأا نم

 امردأا.ءك وءادنءاماس 35 مذ نا ةيهرذي رتتماف

 ةنيه«تسلامميفةأر اانال هي اسال رييطلاقد_سص)نأ * | رعدش سا.ءئءاداش داو

 9 هب عطقب اع مهئءهللا ىضرةياعصلا هله مزئاج ءاذك :أرعا فصوهسيفامداشناثا الولو

 لع و هءلع هللا لص ىلا 5 روح ره دز نم ب هك ل وقاده

 لوك «فرطلا ضع ءاالا + اول_--وذا نيم ةادغداه سامو

 لوم هم حارلاب لوتم ناكص ٠ تعقب اذا لى :ضراوءوات
 هن ل .«هق ىف هركش 7 0 وهملعء هللا ىل_كىتئلاهمومدق ودل ردك ادهن مناس-رهشىف م و

 اهلوأىتلا
 ماسندراس عريصقلا ىف + ةدل رغمازملا ىف كداوف تابت

 لوك ةدوطأاء!.ملاو راهزالاو زيا رلا فد وةنمطنملا للذين عدلا تاي رهزلا اما

 زخءما نسا

 دمه رلاة-ارءةةاماذا 35 هن اك ياخ تاياغب اهاقس

 هلوةو ضان رلا كلت قس قع

 ءادااوغ

 ةادنداا :ادند هلو'

 ةءاتلا ةأرملا ةا دامك
 لوقو ىدنذأاك بسقلا
 حرفك قانسلا مردام ردأ

 مظعلا وأب عكلا روئوغسا

 هن[ ىح مهألا ها راو

 هيدعم ها سو ماقد مك
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 4 رض لاق هنالد_عم نهب. عوهر ردا لاق ه١ كالدداتعا اذاالا ه:اادعلطمتال

 لاك ها دامسعالا طرمش# ةمغصه-ةمركسلا نان ]ودب هنأه رهاظو هريثك :اهطةسد لو هل 1

 ْن ! نمد مشل اد صلا ن نءهمدقامت لو رهاظر أه قرلا د6 ن هب.عودودأو ةدلاولا ىد..

 راللا برم در نابل وهيب نك هنا عمل هت: ”لادعلا طوقسا طرمشر هلا برم ىلءنامدالا

 دانةعالا طراشا ثءح هي د#ت كلذ لهفاسكاو ىندةأا لاق اذهاوراك.ءاو نامدا ثودب ولو

 دادعا اذاالا هلادولا طقس لوركسملان مقفل لولقلا مك ة طال نلا نم نمركسا | ىلع

 (د1طابدوبام هريسعءنوذ ىرعلا قف نامذإلا طرت !لتلقناف هأ راك انف ةكيم و

 | برشا ادر 3006 ع هريغف عوتولان مرثك !برشاا ىف عوقولا نا ىدنريلار 5 دنا

 ااةسماع ع اطر ملاذا مشن ثار لنا براثاوردهلا لاه ها حرا ىلاىداتلادءالاطة سم

 ةرس ال دام ىفت:ناىذاةاادار اهامساقرسسأ |قوالد_ع رهاظاا فناك اذاو طقداملا ىف

 || نيباهإ طة_ملاركسا!فقرفالو ها ىدملاق-لاطراو رتسا | كه هنال<ةسفرك ذينا

 ى(ثاميصلاب بعلي نءددأ وق) هنداهش لل 5 ”ال يذلا ركسأدا هناءانم#ةانل عدلا ولسسملا

 لاه ها هن داهش لق د 2اس قشادسالا ع راصولاةيش نا ن سلما ىلأ ن ءقك> هيذذهأا

 2 اعلدت نو مهبطو اءاكمل|نعمه:ءلسةاراغدا !كاتطالا النو ثلا ثادسالادارملاو 5

 (لوقأ) ما هررسوةرثك- ١/ ىلع لمع ورك دام منام مميدار اانال د وة*وراامهعب لءلعتلا

 هل وهل «ذا1 لعامين دأ هناك ولوة.ءامال ونسأل هم يعالم لس وهماع هللا ىلس_ هه: ءتايرق

 مجوهوريط عجا مبعاب نئمىأ(رو.طلاو د]وق) ل ءا'دوو:ثأاثادحالا دارملا ثا نيعتي

 هنالهدامش تدرامءاو ىلا: سوق بك ارلا هلاو ه2 د دة م هي. عقل فرم دك اان بءللاورتاط

 هزه_طرعط» ا هيطسودومساءابناا تا وعن ناك اذاامىلهءلو#© وهو 00

 سر اةدالإ قواقباسي ماشا اورصمدالب ىفام بنك !!له وأ( سان: ةةسالل هلوق) رد

 ناو رمي عدي ولك ايفاهرك وف رفتف "لولماا ىأ (هيغماجرعناالا هلوق) نك 1

 دل ناك (ذاماف نريطي ماسلا بعلي ن مةداهشالو ةيد-:هااىق لاق ح واس !ادعصم

اذكهو طوسملا يف ار كده :دامثا١لو.ةملدءوهنةداعاهريطدالوامم سن أ: سن ماسلا
 ١ ىق

 : 0 | لك أ.فاه ركو ىف رقم قهريغا هك وام رخا تاما رك تناك اذاالا نا ىذاه ىواتفوىاكلاا

 : الد رومكملا ا رلا لك اةداه ل. 00 : ال هم د:هلا ىف لاف (مارع الواك الهاوق الوف) ها هدم عل دهو

 هلوق) مط ةردوح ما را لك بلغة نمنداهش ف د :الو ا هكيضح :لعمقملا

 ]|| ماملا فطع نم( عماش وما لكو هلوق) ىغلاةيادهلا ىف هريس وفاة سوق مضلاب(روبذطلاو
 ظ لاعازارت_-اساناا نيباعمنثناكوول لكدو.:طاا'فاؤا ادار اور ملا ف لاه صاخخلا ىلع

 ان هى بعلب ل رلا لهم ,هلا ىف لاهرخأا ن نء حملا هر 1 ذاتيضقاا برعضك أعم ن نك

يعالو ةال_هلان ع هلغدب د0 كلذو ىهالم
 د اتناكا نار طب .ضنارخا!ن ههمْؤلد ا

 0 نا عا

 ناب ةثصاقم ؛ ناالااهاوبق مثالا هماشن كبل ناردتداهشز ةلبانطا ورهءاز ااك سا: |

 ١ جيشارك د ددقو ها ةلاد_هلا هبطق سرت اكلاو ىداعملاد_هىف ل-تدءفقةياودقر

 1 ىو وهالا ند ىث ثنمان أ امىأ وهللاويءالاددلاو ئمددا الوددن مانااماعوق ماشي دوس أنه

 ةمااولولا
 هور ” كو
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 ها رهللا برمش اهتمرك ذ دو ع.مسأ ملا ر "اخ !ا!قروهشملا ثند هلام ئااذنو ةريعك ا نأ :

 هر وهط و نامدالانالاد 2 ةداهشلا نالةريغص ام الالراوت مْشاللاماعنامدالا ُّط رمان ىلإ

 ةرطقد ولو ةرعمك هناتاعدةف:داهشلا طوةسنءرظذلا عطق عمب رسشااد ردعامأ و راهتشالا

 رهشلا نامدالا طرمش رن رغلا فمامول | اذهىلا طاغلا ةمسن لوقأ ىنادك سلا لاك لفغثالف

 نءدم:داهشلءةثالو هنرايعوماواتف فناذكضاف ح رص ةاسمرو غدي ريشالا نمهرع تو |

 م- ما نمتاف سانلا د_:«كالذروظمانامدالا طرمئامناوةريبك اممالركساا نمدمالورهللا |
 ناركسح رض وأ كلذرهظاذا لطوتاسنا وةريبك تناك ث او هذاا دع لطمنال هدد ىفر لا برشا
 ِن رنا ىلا ءةهللا هكر فاصالا رك دو ينذكيلا نءزرخ<ال لدهنال نامل اهنم رهسناا

 ف و ها لالا رومسدن وك 00 رهظرلامىلا.عت هللا بردت لاق والادعلا لطم رجلا :5 ْ

 رجلا بريش نا لايك! ١!نبالوق ىلع طاغا ا لوعاذا معأ ميمصأا وهونامدالا طرشد_خوىمدةملا ||| :

 انامحأ را برش عئا ماا ىفو ةريبك هن هةرطة برم نا ن هابي رقءانمدقاسار عطب ةريبكب سنا |||
 ها ةض#ةريبكر هللا برش نالالددءنوكيألغباشملا ةماعوالد_ءنوكي ىهلةالال وقتال
 هناانمدق (نامدالا طرت-ثيدلوق) اضي ايف طرتشي اهنا تاعدق (رجلا م-غىفولاف هلوق) |

 لاك نالاهرا مدالا ف روث مك# نيل وقىلع ةمضأا وألءفلا ىف وهل هنامدالا ىف فانا ١

 لاكلا نن انا هزه وتداه ثا لوبق مدعلارادمنوكي نا ملصنال ىنخ أ مز علا: ثامدالا نا
 ىأ ووهالال+الئأ ( وهألا ىلءهلوق ) هعجار ؛ةمضاانال لقاء نامدالا طارش ص رتملا لءع

 نا هيدارأاو حامصملا نع رح ةمكدطلا هيوم : لامع سفخاا خر ورثرل م اوفو :هموهو

 بورشملا ىلعوهالا قاطافرصلا ىفلاق دامشعالا برسل اوهالا ف ل_تدءفىواد ال نوكدال
 نالةرايعلا نمرهاظا|ىالبوه محلا ىفللا# اضيأرهلا قسف نامدالا نمدبالهنا هرهاظو

 5 وادم ىأ حاب لال اضو وهالا ىلءردلت ان رش م وادمىأب رمد نمامىءمنا اهنم هرهاظ ١

 ب رشالا برشى بريش | نمدمواو ريس ال هلاقوةريبك م رتالو وألا ل>الردنا برمث

 ناهمالكدافاف ها وهالا ىلعنك:ملامةداجشلا طق_سبال اهريدغ برش ن امد نأفةم 2

 مالكق ذا واد»ه و ظرتشت النا رينامأةم رماة د رمث ال أره ىف 5 رس هوهاا وهألا ىلع برمدا

 ىلع زاكسلا مالك 9 وها الج نم» رك دامىلا 2 وحاىذاا وهاذهنار ماظااو ردلا بح م

 مالكح ه سان اع دواضي أر _هلئا ىفاط ريش هل هس هنأف ىلاب اللا مالكا فا اخو هو بورا
 وهالا ىلعّت رس وسأ ب٠ داه-ثاادرت ةريمكر هللا يرش * نالهفال-خرهاظلا واهس راثلا

 طقسؤالم رخل مْعَِب رم ن أمد اامأ راضرأ رد ا ق*“»قنامدالان مديال هنامومالاك رهاظوالمأ

 روظبىدلا وهذم ءر ارب ريغ برش ىلع هلعوب مهالاذق وهال الدخل وهلا ىلءن ملام ةداهمشأا

 ىلعءاو5 ف ةرصأا لاق (فال:خالا ةبيشلهأوق 2 قاوااىلاعتهتتادمو اكن ”ىلروظدأك

 لاو ها اعاسم»-فداهتسلا ثالمئاأ دع طقستملى واد_ءالاوب مس مولد اىلاةراشاوهالا

 احامم ناك ةلا#اله_سفاإ امتهوو قاد ف ئث ةصغل برش ةولوعأ م 0 واط

 ندهن ن ريهظلا ىف و ره ثيلامب ردات و را باكا هلادع اهةسنال اولا فو ىلا تهت

 ١ هلا و لكلا دةءمارخر ماا نال فاصانا ل وقفهتلادعتلطب مثلا نم ركود

 طرخور ./ 2

 ل كلا
 ضل 2 نإ
 ب زز 6 ١ للا

 ف / ال 0

 *: سدااور



 ىأ (اديأهلوق :|وق) هيد_:ه ميتءالالو (تع .هالهلوق) طق:امىذاقلا فقو ئشب ريض

 نى (ن لق لكومال لءكول ةداهش أ (ل“ 4 رااذكد داق ةردده مماتي ن ا 1
 لوقىلءفاوااريدتقااغاو ةريخذلا ىفاذكد تو مامال اد عليو ف سول ف أد نعل مقال

 )ب رمذلا ن نمدمو ]وق ) ط ءاضدلا وفدولاىفهل وةىلعءامةلاو ى وتفلاتأل_.ةاملفاثلا

 برمشا نأ هتان ندو ب رمد عل ةمشاا ف نامدالا هيدار أةري_ثذلا ىلا اب زهم ةياهنلا ىف لاق

 لوةدف بان قساف هنافد هع علفأاذاامفالذع محلا ةيئاح ف ىلم رلالاف هدح واذا كلذد عت
 بكلرااهثمد رطقب ن اكسس ناو هنألو ريغ :و رهلتا نيب ق ةرفالفاذ_همتاذاف ى.ت ما 1 هكا

 منال نكملهن داه-تلدق والدءد ومدو :هةسذل ور ولا نكمل ه:داهشدرتو: ريمكلا

 (ىل-ءم زدعلا ولاطاىف عال_فقالا و مدان مديال لد ب ررمثأ ا مدعةسئد رست هب وعلا

 نأىوو هسنع عاق أدق هنان بان ن هه ىلا ااريغناو نامدال اقم تاءاذاودوءدالثا

 ةريغسصلان عيبا أ و داو لس بئاتلا نال هاكمالكدا اذ_ه طقسا د ع
 نامدالارعسة:ناة#ئانلا ىلع مالكا ادنء فان ءائمدقن >2 !(ل وقأ) ةرع ةريم تصل اوأ نا ةلاكولا نر 8

 ةرطقبنال هلوق) لمأ::ةداه.ثلا لو.ةمدعأ 200 نا مليا يش سهأ ةسينلاب "اذكذالاواون امدور

 1 هلقلاواهريذكو اها ملقم رد هنال (ةري مكس !!بكسترب هلوق) نا مما فد كهف (اهنم تءدمو) 6 :

 اذهوةءاد_يااللاق لماةااةحانانولوةن ممناف ةلزم ءملل افال> عام الان ةرطقلا ىلع قاطد . الرهلتا رب ولي 0

 هر اوءمة:_بلا تءاجدقو نيعلا مرو هامس> رلاواسح رداع“ هاف باك ءال دو#«هنالرقك

 ىلا وعد هل ءاقنال وةءالا عاجلا دقعتا هءلع وردلتام رحمال_سلا و ةالصاا هيلع ىلاذا تاءرك اوي زوق

 هلوق) هلم ففر رزقك دا همزليةدحاوةرطق برمشد رقأول هنالورهللا صاوت ن ءاذهوهرشك فك هر َ 7 تدرج

 ن وكمل نامدالا ط رشا ولاه ثءس ىناك ا ىفا افا اذهنامدا مغْنمىأ (هتداهشدرتن ف * 8 لاكي

 ناوالدع نوكبتأ نم جرذال كلذ ه:مرهظدالو ارسرهللا برم ن مناف ه:مارهاظ كلذ زهلا
 هببءاد5 ناركجون حج ردع وأهم رهظن كلذناك اذاهتاادع طق_سنافا واريثك امم رم

 ىتناهاورو غلا سا ساو نماذكو: داعبذكمأ | ن نءزرتك الو لك ماد" و ىهال هناقن اسصلا

 نمدمال و رولا ع نمدمةدامم لقت الناحضاو ىوادؤَف وب مدل ثا ودب د داهش لق: البر رمصأ|

 طرش نام دال هب اناا ىفو قعو ىلب و رهان هد ءةدابش ل ةتالةرعتذلا ىفو ةرهمك هنال رك سلا

 طارت_ثاىفق رفأا مده ءىف 2 * رصل وعن هذهف ها ةلادعلا ودا يلئاىف

 دقو دوءساا وأ هءلعلوعبال ردأا بحاصا هج مهلا رك دافم-غ ورث انينامدالا

 9 هم نإ ذكو )ل وقأ) ةدائ' ارب ُّط راك ||با وب أ سماناب أ نملك ففراهئشالا طرخغشن ذ هنأ مليش

 ثدحرردلا مالك هءلعو ةمَلا باصو ىدنجوبلا ةلادعلا طوةسارهللا برش ىف نامدالاط رمش

 (لكاانباءرك ذاموهلوق) م 11 ادءعىأك اهودهفو حزولاو فرعها اورهلتا برش برسل مع

 ) ردلا فهر رح هلوق) ا مدالانالاةلادعلا طقسالفةرهمكب ه سذل رهثا برن | نم م

 قلاق هملع نامدالادالا هلا دعلا طقستالو ةريك و درا برش مش : نا لكيلا نما رك دوه.فلاع

 عطاف صيت ,ث: لدا اذهنال ب ريملا سفن رهلا براثةلادع طةستالو ىرغصلا ى وادا

 م مهلا نم معاشملان ع هانمد_.ةاا لاكما !نا نم طاعوهو ها كلذ ىلءمواداذا الا

 ثتاد
 ,؛ 8
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 | اذكل بةثالدعناكن أب هذ ناو (توملا هدنغا هإوق) درع وسأل هأ هرداهث ا

 ىلءةد_ثلا وءالغلا هميم ماعطلا عئابل_:من وك نأ جدن وع رلالاه ةعالا سه“ هداسبق

 اهقىا (لالدلا اذكو دوق ( لوقتالدع تاكنايهنةيغنااضيااذهو (لوقا) ها ساخاا

 ىقلئسدل ولا ىديسل ينل ىف ودك : راك ااةاطم وأ هس لعف ىلءةداهشا| ةدكمدعل دمع

 لاق لة تال دك ناك )ذا مابا وطال. لهبذكي الو فاعالىذل!لدءاالالدلا ةداهش

 ا:مدقو هأ فاعمل وبيدك: ملالدعناك اذالالدلاودو سافلاةداهث لمقتالا ذك ورصلا ىف

 نوملاهموقاهالو امال ماد او لا نلاك ل مة مناحصالا ةئي دل تاعامصلا لهانا فل نع :

 لالدلاداراا نال ة و توساخملاو نولالدلا اذكوةعائملا وها ىعىببالحفاقلا لعل

 : أةعل ع نالامو ادهشاذانال الدلاو عسءاانن ال.؟ ولا ةيدنهأ اىلاو هنافع..ملا لعدهكاذا

 : تاي دهلوق) حاكنلاىأ (ىلءكولا دهلوق) هأ امهتداهد لمت الالف ن ءئداااذ

 ٍإ لشكل حاكمتلا تاما ولهوقوهلعف ىلع: داوشاهنالحاكنااتاءئانل منال ىأ (حاكمشلا

 ١ اذااماةلاكواهرشاب هناحرصا دا اميهنداه-ث مءاالا هرشا. ىتاادو ةعلارتاس هلة مو دمع تلال ش

 ّْ حاكسنلا تاثانولو ىأول ل .ةواوةدانز حرمشلا حن ضعي فو ىل.ة:هنراحاىقوا هام هناهش

 || حاك.ذا | مامتي دهش هنال (ليق: هنأ ماامنادهّتولاما هلوق) ىلوالا ىهو ريغسانهوهذا اقرت

 انمة2 ناهز رع هل _ءاهتداه-ثل-ءقنالو ه نأ هأايكمةم لا هلءطاو هلوق) هدقعبال

 ىلا هز هللا حردلا ولا ىدام-ىل ءأةءاة كلذ وغ واهسا وأهلد وومألا دمعناك اذا يدهش و

 ال هناوهءلععاطز ماذا ده ثينارهللا براد تانأ طقئلأا نع ءرهأا ن نعءام رقفأ.سو (لوقا)

 ةلاكولا رث ذءالو هنا .ثاعا(حاكنلابه[وق) ىدملا يد لاطاو هقدتوك ذبدرت كا ,

 ه]وق) همذال كو ناك هنا ىا

 لةئال علها وأ حاكذا اذ_هانلعذنالاهاذا عملا وأحاكن نامت اللسكولا أ لا

 7 مساقلاوأ : ذو ل_.ةةهكاموأ ه:-وك.:ءاهجلا حاكذلاو أ عسد لاين الا_هكولا دهثولامأ
 هنارك ذيال د حاحكحتلا و ذيحاكذلا ودو_ءعااىل ودقل_--رده_-ثنحاكمنل ا!هيرولا ركدأ

 ىهمسملا هباّكن ل ةراحالا بام ىف ف هملا هرك ذام صل ءىأ (هدخط»و هلوق) توّتن !هالوب

 200 لاةرثكلداسفلام_هلاح بااناك اذا (نيك اكدلاو نيلالدلا إو ) نيدعملاب
 إ هلوق) 12 1.ائمدقو ةماعلا فاك ل_.ةنام ١ ىهصااف حال هلا م-مياعباغاذااماايلاغ 1

 نهفد_ -وىلاك !انواعتهوهوةاضتاا ىأ 0 'هل هدمها ٠١١ اكولاو نع رض و

 ١ سانا دورت اضألا ابا ولآ لع نوم نا ”هلمتفااءالاكولا 33 لاه هري_طالوالا 1

 ا باونأ ىل-ءءالك واو الانا وعأةداهنءلئسا1نيدلاو ةنلاه ها ل

 هلوق) مم ةذاقى سفو هذ نيةصتسملا قل اطدا ىف قى نوع اسمن الوتد هش عما :ال لاه ةاضصقأ |

 || حرا ذا هنال مهول ىلع صأ (ةياصولا نمجيرخأ هلوق) انةمىانام عمر ركم (اهيفو
 : تال ىلع دو-ٌءولوازاغ_دو اراك هئرولا ت تناك ءاوسلاطأن هريسغوأ نيديّسءهال هتداه ف ١

 1 ىدؤملا ثومد_ه.ل-,ةيلاذااما (اهاويقد-ءبهلوق) ةيد_طه لاح لك ىلع تق نيد

 |( لناو اها مادرناو اهاطدأ لق ناف هياسصولا ل-..ةةأهل لوقب ىذاسةااف ده-ثفدرماو

 وأ اًذهانهد نمالأع اذا نياال دا اوأ نمل .كولاةداهشوارامع(هيزازب



 - الة عاانوت ّ

 ريلا قرعل ةمئارهولا ح رمش ىف ىذا او ةدالولا ىف كلذك وف رضي ةضسن ىفو(ضرة اوف هأوق) ها 3 هولا حرس ىقو

 نما رنالا ةذاه- هالو إيف لوق ) 8 ما فاقلاو تقام "املا ا ضرة.ىلال_.ثرمدااو م . ليلا ةداهو

 هال ناك سلا نيا اذاف كوءصعت مو م ال (ىمضنل !قارعلا لها ىلع 7 امو ىهقم دو

 لاه رد هن داهسش لءقنال تدعم لك اذه ىلعو هأ 9 وزبهل د هات نءوقالف عفشمف 0 هو أ ||

 حرا نانثاهسرحو نانثاهل دعنافءاضقلا نك ن نمة_صاللا فو تا ىزغلا لاق ىل# رلا 7 ا

 ةمددقلا اعلق :الذداهشلا لصأ نال م. يدع رج ىل .ةدال هنأق ب هوت مت أك اذاالا ىلوأ لد نءافارسئ الإ ةر اه

 نأ لا لاه هداه ٌُاالو.ؤ عل ئاوهىف اد ف هأ لوأح راف و117.« «تلافارعلا

 هضفسنا بصعتلا نم(ل وفا) ها ذك ”هلممق نموا نال ىب نه هنال لح رلالح رلا ضغس || 2 0 >ن عفى ١

 لل.الرهاط بصعتم-مهءانرمصءقىلاوملا لب ةاضَءااةفئاطرتك أنا اعبهزيالوردالا || -ةءاحم ]ىو 5

 ها ىمالاك هنلا دع نيمتي لام ضع ىلعم مذعبةداه-تلقت الثا م قمنمق بت درلا وبصاملا هللا ىذر زار تعا

 الفةدامشال ال_هأن وكب ال هالافا و دعخس 1 لا ةف.لس يلب هذ نملة ١ نمالو هلوق) عنا 2 دلاو" هل 0

 رزعإةهعرمأ *ة-اح نودي ب هدمىل العتران هنارب عملا بار مدّقتو م هءلعدقعإ طوذالاو ثاءكالا
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 2 وعدملا عمتي (ىل: .ةطو ه]وق) 4 ردعلا ىفددعبامو وهدم#ب نار هاظا افهم دها ركل! مدعب

 هطفرل (ةرضمو ه]وق) ردلا اك الخ الب ىأةرعم أنو ا ةداعاصوئت دي ناره غنم

 8( هيدنواا ىف فال_> الباءااعتاروظفلا ناك_ةدالو رمش او كل ذداةءان ا“ ورمل

 رهج_ثاوهدامعا نك مارس كلذ لكعام-لا'ىفورهملاوة#. راو تشوكلا هذمو (صاقرو

 هللا انعمنرانمخ !نوديكال :نولءذي و لاطا_عياعباغ نم عقبامت ودددأأ د ءىفح دقي هنع

 ةمصولام حى لءلغلا لب و للعام ةلاسر ىفدأا ولا ىديس ا ذ مضوأ |. تح مبىلاعت

 فودإ وق لوف ) ةيدنهلا هداف أدادمءالا ىلعلوع (ةيادالماةثد هأوق) ل ءاائلاو تامودهلاب

 باد نوتفلباماوثكو 4ه4ذ- عودامضءالا ىف لما هءف ىركذ (ةيادلا عئابنوةثياندالب

 ه]وق لوف) نءعألا نع ىلا حب مهتأادرو دقودالان هاهري_ءوةبادأا نعءازو<الذاهءنان و د

 ابا "هل وملاداصلا (ىهةنسب وق )طم طيحلا ٠ نءةب ددهلا فو رك ذ(ل.ذلاةداهشل.ةنال

 هند ق ملط اعلاف ها 4 وشو راق نءوا هباضصا نموا نالفب وسن م هنال ت*«لةثئا .

 يهذمىلابهذمنمل ود نا ىتأهلل س ءلهنال ودب :داهحم د رل ة كود -ومة.معمكل 3 ناكنذ

 - وعنا فاخأ لح وزعأ يفاش ثأا بهذ هلا لأ نال ءقو ىفاثلا و ىفنطاهش ىو واساساو

 نءباءلااذهرش ىو ةهارك لاباكن هقياق : ةرذق ف2 نيدلاب هتناهال ناعالا بوم سم

 مي يهذمىلا بهذ نم لاقتنالا لعتأر طاودا|ةدءالاف ةالاعم" دلقل هلا لّقننا نأ وهلا
 ءانرك دامع ومعلم هذ ها هنداهش لمقال هناق هلو_ىدك ض رغلةملا هبط لسع وهوة

 نءهنكدت ع م-جذأق مي” ضخ حطت 0 هناوى :ن1لاةتنا صاخرو_غدالذ ذأ
 نمءآةرخ" الاوا دما ىف يعد أم ميىلاعت هقأ ا همن نيدو ةعالا دكر رن مرخف نييصعتملا
 )ط وءطاوناغك الا عئاباذكرهلوق) هءلا عجدافرب عما لسففىف وتصل اًذه مددت 1
 هنداهبمزوح ناغك الاهنمىرتشز وباشلا ع.دب ناك اذااما كلذ دصرتوركشب ا اذا ىأ
 ل_,ةثالاهه-اب 1 هر وهما بامْدلا عدم ل رلا ناك اذاةيدةهلا ىف ورخخ و ىراتفل ع ماج

 ميداهد
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 َآ كالذبالا ماعطاا بحاص ىذربالو اةمْصم تاك اذاام هل ملهو (لوقا) هم ةءناح كالذهعم لب و

 ارم د يمة دور بيع وبحجم صدم تا سمس ع جوت ص دس حمس هسا كدت دس دعب تدعم داو شم ستلايت د 715 *
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 اموهْسن ؛ملاذا هارب هاظااو ف.ذلا 'هلءماما عداريافاضي ارذع هنا ىلغذ-ىف ىذلاو درع

 || ىف (ميامو دقةح رغاح هرخو هلوق) اًضياررد<لوارذعنوكي الفناك اذااما ةمان ةطسأممع

 تاطد فا لاف هم ؛!نورظأق ق١ رطلا!ىفاو لو سانلا ب رقت داب ,ءالامدقاذاةيدنهلا

 ْ اوجرخاذام_منا ىلع ىوتةلاو مهلا دعل طبت ال د .ةراشءاااويهذيناالا مماادع

 ءا ناذضاتوهب موظااىفا دك م-مماادع _طيترا.ةءاللالو مظدلا قدس! نم مظعتلال

 ١ لم-_هداوةماعلا ق٠ هنال مارعللاك_: صرا هذ قد رطلا لذ ُثىرغ_صااىراتقاا قدالعو

 : الواةاطماحداف نوكب الود رطاالغ_ثنءدرخ اذاهنادةرلملعتلا اردو ها سوأءال

 || توكي نا جدني و نامهو نب الاه هفال_تد.ةر ناكضاف مالك نك هتامان ا ذا مدق: امهمف ار
 : الوثو ركنالو كلذ نومي م مادبا ل_هاةداعز هناك ناف دابا ل_هاءداءءاام ىلءكاذ

 |١ مناك س للا يمني وفن _هلا لوةفهدعب ةنصشل نبارك ذو حدّقرالن ا ىضءامف نو ةسن

 | ملاصريغريمالا ناكنا هنارك ذامعوهعنءرركتف لوقا ىلءرلري طنا لاق ركل ىفول مو ها
 : لعىلءتناو حدقة نأو حدةدال قدرطلا لءثب لواط اصتاك ناو اًتاطماللا دولا ف حدق

 ْ سا ملورادءالل جرخاذااهفءانمدقاعلز هعاده(لوقا) هأ لمأت مك-طاوو د.كالذ

 || هلوق) مهناف تاعاكحدةيالز ئنرخ هوظعن دصقي لوا افوا احلا صريمالا ناكو ىإ رطااىف
 ١ بكراذا هنال سد وسااركإنأ الا فرورهملارجالارصااوهود_:عااركىا (رعب وكرو

 مهددعو مهدا وسر ثك-:وب رطارادىك_ساهئمو هس دود سفأب رطاخ دقن د:هااىلا رحفلا

 : نارهظي ىذلاوربلا ه»_.ءةءالءلا لاه ع:بالزيدلاريهظ لاكو رو رلادهثدفان دلا ضرع

 1 هاادشراك ارك هلك د ىاأ ناك نيساده_هو هءنرتق ا ام عم لب اًةاط مدل ب وك رلا سدل عئامملا

 : فاساالازامو لاله نظد_:ءالااًةاطمرصأ اب وك رحابا اقل صا اوف.كلءاهتلا

 (|قوفرص:ب ها زاوحملا ىلءلءادمظعاميظعلانارقلا صنوراك. اريس-غنمراصأان و كرب

 ىفاميسال(لوقا) ط ها باودااودواهريغوةراخلرصأ ابك اردهشي لو ىفاتسواا

 ىهون الاةءرملا نس لاىف كالا! نطاىل_كالو سف:اانةرطاذغال هنافن الااتامز
 ١ ىذعال اناا ىلغملا ءاسا اراد روديلهعأ اتاف عب رلانال لق اءاهريس نار اذا رووا بة ورغم

 : ىلع :رهظبامف كالذ ل مرقواهلوقىلا (ريرح سداو هلوق ) نيد الملا "رل ةغنماردانالا فان نع

 ةءورماهل التالف قو ا! ىفلوماااماو نم ءاامالا همر فر رولا س دااما 5 كالذي : روس م

 هنفا تام نءنأم عظءناتنآ امملالكلذ ةضأ رك اةلودلا قرمقلاو سمثلالاشتسااماو

 ناكم ىف ناك وافامهنمءلابقتسا لايت سالانداو 0 وامهعمَنيذل !ةك_: الملا لحال ىل.ةودر هةايلا

 ملاذا ةهارت الئاباصعولو نيعلا نع عني رئاسناكنايهسنمىأر جام نيعنكست لوروتسم

 رب را سنل لم و(ل وذأ) حاضيالارو ول ىلع حاملا حا رهمىهتز رسام ءاعملا دمك ىفان وك
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 دو دو ووو جي ور وووس
 لو وأتريغب اا لاهوأ بسن *ىلءلو تا ذه لق انابسو سن هسه سللاقر مشل بساا
 فالخاده(ل ونأو) ىسفااورغكل ىلا هحرذع هنأال ظملغ لا هج ىلع كلذ لاف لق 1
 اذإو دوعلاب ة-تلعرمما اذا ىا (ةريبك هلوق) ذا هتعالا ىأ (هنالهلوق) ها رهاظاا

 هسمقفلا هاد ورد ءرمعن أ (ةكذ لرمك هلوق) ةريغص وهذالا اودا.ةءالانهد بق

 اطوة#س ىلهىو:ذلا نا ناذيسضافنن« ىدانالا رك دوهلعىوتفااو نيدلا رقت مامالا لاق
 مظنلا حرش ىفاذك اةتامرىف اصوس> للا نودءارشفا| قار عري غنم اهريشأترةلا ذ#لا
 هب دولا فاك ةلادعلا لطم الذاك زلارمخ أن اميصأاو ٍباملارخآعو رثلا ىف - ىلارهولا

 ردعرع. نمرخأ اذا موسلاو ةال-هلاك نهم تقول ضر لك ةيدنوااىق لاه (جداهلوق)
 نأ ىلا عتهقا جرد ثنع ماشه ىور جلاوناكزلاك نيعمتقوأس هااموهمااد ءتطقس

 معن جاد ةاك لا رخأ اذاممضهدلاهو ل:اةمنيد دا ةيوذل دعاا طقسالهريخأ:

 ىفاك اثامز فانصوصخ طق #نال يارب مهاد و ثمالا وباه.ةفااذخا هو هتاادعتيهزرذع
 مامالاّن رءنيد اورلا مداويناثاا دمعلوالا ماعلا ىف 6 روفةباود ىلع دلوق) تارهذملا

 قيال م هباكترا و ةريغص هريخأت نال ني:ريشا مب هنداهشدركو قست.ؤىادجا ودالامو

 ىخ ارتول هناا وعدنا اذاو ظ طامتحالا لماد نال ينظاب روقةلاناهه-وو رح را رصالابالا

 اهتم فلا ىف لاق (ةعاد كرتوا هلوق) جلا حراشلا 6 هل.قهنوعمت اناوءادا ناك

 ن'ك اهكرتفالوأ:هثناكناولاءال ويد «لعن هطال مامالا ن وك دعي ةعاجلانةالصلا كرت

 كرتااه-ةاادع طقسنال كلدريَغ واةال_طلارخوب مامالا وتقولال واةءاضفا|دةدءمن وك

 نيع ضر لءةوةيا غض رف ل.ةوةمجاول.ةو بحاولاةوقىفةدك و ةيسةءاهلباو(لوقا)

 حارلاوهورصا اف لاق اهري_غوةهدلا ىف مزجهب وانةعاشهةماعلوةوهامم وسو: لولو
 اهكرتاذ 'هنداهش ل .ةنال سان-الا قلاهاذاواهاوةاو لاوقالا ل دءاوه ويهذملا لها دع

 نوكبكل : راديوا اوهسامااةسفو ا ةنا واما وءاا لدفن أك اها مظهدستالنانافاةدحسا

 بهذ_ءعاربالواهفرمسننا هنكعالو هيءاد_تةقالا ,ركسفاة_سافوأ"اوهالا لها نممامالا
 ةنساهةمم»او اد رةنمهنالسص حصتق عال يطرغ كيال ة مضر اال ئاقل اولِمق ف ىدتدقملا
 هعجارف حاخلا جارعب ىمسملا حاذزالار ون ىلع !:-رمش ىف مالاكدلا ما-ةوةسلانا جوجو
 ةرعاهطة_سأ نم ممر د عربغنم (ةعج داه]وق) حورما !رثك !١اهتعتاسدنا وذه.ةناف

 انمدتنكل خف هسوالوالاو ىسحرمءلاك تاره ثالث طرمن نم مهندوىناول لاك ةددحاو
 | الاولاىديس لذات روهظلاىلا حاتعةرييكملا باك_:ران ةلادعلا طوقسب مك. انا هع
 نأ اذ_هةريخذلا ىفو ارهشاناجمةعاملا كرتفلاه ىسالقلا بيذ تىفلاف ىلا هت هللا حر

 نب رثك الاد: ع )ع ..سؤوف لكسصاؤوا ءلوق) ها رئاكويذف ف2-١ناو ني دلا,ف دع -م

 الب هإوق) ط مرعىذلاود هنالهريذب ام .1ءدازاسج وءريضيالام عممشلاب دارا نارهاظااو
 موده ىلعى وقتلا ذهقو ف مذا ا ةسن اوهلك الا ىفردعلالاثمو هلءؤهنالثأا ىلا عجار (ردع

 نسا لاق هاا هداج نمرثك الك | اذاامرذ هلا نمو ملا وةءلال رولا قالا
 اياق دي مرتكي و ماهطأانمانا ولا لك انه: ىلاعت هللا ىذركالامنن سذاتد أر لاه هب سأل
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 الا ل ار نمىد# اقفال هةسنثدث اهو ةرعق)ناف ضنا رقاان مهلعت هلع

 نأ رهاظلاو هئمهمهف بمكرتلا ن نءهحارخاندار ملاوثاعدت دارءامااونيسلا ( عملا رش 1 نم

ال [ضعب و ةيعرمشلا مولعلا لهن مهيدأ "1
ردتللةءادالاو هاثالا فلاق َُط اهت

 ا سز

 مهافملاة ف ردع هم ويت ومالك اقوطنم45 ردعامأ رهظت ىذلا وة صا هلل ن نء ىلع نال

 دا ىلءردش وتاحءالطصالا ف رد! راصث عع اشم ىلع لايت اة وكت ناو

 ا ىلع كلذ فئودد و لء_باذا ب. و لأسنا ىلع ةردقدان وكيشا وبةكملا نمل تان سلا

 0 داذاو إذ م-ٌءىلال وعفا ن 1 !فرهد راصئ .<<فرصااو ولا قلاغتش ا ةقباَس

 -!(لوقا) ها هءاعدرتت يضحي راق ن لاذاون ٠ ل فال

 هلوق لوق) ها ثدد لاو هقفلا لها ل_تدي مسا لعلا لال دوا نادضامهلافام ةمعرسشلا

 : ةئزا 0 وهطقسركك هءالاكرتك ن منافق دا ١ىرقت ال ىذأ هزمرثك اوه (همالك ىففزاعو

 در ف_سوبيفأد:ءد هش ةةءلتارب اربدو ع رلا نس نبل 561 نا ىور يرش راءهمالب ماكتلا ى ١

 كد .ءانأ ةقءاغال لو ةياموب هتعمىناللاههنداه-ثت ددر لاهو ةةءلخلا همت اهثةنداهش

 الفذ ااا ىفلاسب : ملاذا هنال ن5..و ايذاك ناك نا ودها ةداهتالفاك 0 ناف

00 ولف ادرناىد:ءىذلا وهطعل ريدقلا افد' 5 ها ةقءلخلا هردعت ىسلك ىلا ب
 1 

 | ى زوكو لمدن مامقاا دم .راممعاب راح وهاغا لد ءانا ره را لوةنالةيذكسال ست

 : ه--وناف عماج انايدعا ىلعراام اعلا وكالدىف ىدقأ ةناها ىل_ءهال_ م6 "ل ماتت

 || اذه صوصخ «ءلعلدياسا هدر نك-او نآرقلا ىفزالا عقو اذاواعرمم ا روظماذك ساه بشلا
 اأرلال دمة ماع ل.قاذا مالكا اذه رضاع رف اندلا لحال هءاطو ه_سفنلالذا نمزامملا

 ْ ىفناكناوىاا 0 ؛كممالك قى' (همففاسوأ هلوق) هأ هرطاح نم ب رد سمايرا د ةءالا

 || يذكلا اىلا كالذءادااه ر هنالو نيالا روماهتالا مال 5 ىضتغ” كلذ ىلء هنأ رج ناف قدس
 : فاذا نالاك مثيب داحاو تانآ قاس وثاسألا تافآ هل نة دف هدد رطلا قدهدعدقوهءف

 || فلحلا ل سوهءلءىلاعت هللا ىلصهلوقادو ركممرادك !نكا فالخالب زئاج اهدا دلاععت هللا
 ا|ردصقك ل :ناكناف هلهاو كح ا. م هريغو !هدالوامتشداتعا داهلوق)ايفهماق ومدنو ا ثذدح

 ٍْ رمصت لاق و 2 ١!ىلام هب لذه هنمولعاأق نافالا نالتللا دعلا طاّةساىقرث ةويالانامحا ع

 : ماع اذكو ل.ةرانامحأ ناكنا ورةءالدعاس لكىف اريثك دك !امرهلها مشي ندى
 | ن وت ,.الزاسان ءادحاو بسن هنا ىذا املا بداح رف لاه ها هميادكتا و.ءلل

 1 ّم-ثاانا“ كلذ ىفهةفااو لاش ممم هلكسمنامهو نبار رحو ةءاالبن ترمشل فاك الرع

 : ا.ماو ةسغووهف ه:..غىفناكت اف هن ءواههد و هيف س هأاسع واه فاعتوكد نااماولذعال

 . نيدأاممةوسو ساناا عاعر عم ا نم هناو بداةءاس 1 أ ههدج وىفناك ناو سفلا بو

 | مدامدالاو ةئءالانبسلانأك !اذاادكوةلادواا طةسفا م كاذ نا ومييفءاممحالو مها“ و سهال

 هةوكص و بذك هسمق س ءااعناك نأ وكأ ها م-هريغو 4و ةوساان مموا قالخالن كتايحل

 1 ةيارنأا قرع الا نما لاق رثك امو قو ةللا بامس ثيدحلا قدّر وام كلذدب اه وبان رهاظ

 52 22227 ا ع سا و م ا و ب ب و بج جم
 ل رق ١ا/

 إ لءةثال هقفلا لاغمش

 ١ هلوق) سردملا لاعلان أوهوتا اهذد هبا( اعلا ولو )»ا هنمهلعت بحاامدار ض وةتداهد

 ا مولع -*لئند كه هيدا راانأدب ون نك



 ه٠. َِه . 0 م 5 و 1

 اثامز وم-منامز ىف ميصصلا وهنو رخال ا هءاءامتا دءةءامىفامسو21!ىفونب رخال داتا مارا عقحلار| :
 ىسفد ةا-اواولاه هوق) َْط راهتشالا نم را نمدمىف لءقامه.ف لاقي نا م و ها واد_علاولو 0

 ١ ا محو ةرشلا ةداراوعشتب سقت عزاب ناةبدملا هم رطااىقهرمق (هذ<ى-ونال ٍ «”ةاوسل هال

 هدم هباصا ملاظب ناك نا ومارخ ركذملا نءىسنلاو فو رعملاب سمالاك لد وود ل هثم هباصأ ملظر قفا المربع و را

 مهنا ناو ىلا هنهققا لاه ةيماستلا مون ىلا هرهّح ان هلو قالا ذخا ىلعدد_ةيلناو مارك سيلف ىوانىو أرد 4ك

 صضرالاق وعمد و سانا! نواظب نيذلا ىلءىل_ء..سااا4ا لءسنممولءامك ئاو أذ هاظ دعب «داهثلترمي : 0

 <-.1ء ىلا أهلنا ىلص هلوفاهتمه.لطعةلادشكب داحا ى-مال فاسو ملا باذعم 4| لءاوا قالاروغب هقسفال ا ١

 نموا لال و هءاءهللا ىلصهلوقاهنمو كما وهلا .داه. كلءشال هن امتلارهظت الل 2 4 0 ل ادب ْز

1١ 

 باوملا مست ل هذ م 1 طل ادعبةموصانا ىلع ةئويلا 0 00 25 مايا

 هدوباماو مكسملا لءةادهو ؛ هب وددةوادعءودءىلع ودءلاةداهشل وقف نالها عق ودق

 َر والو سافل ةداهشب ىذقي نادل سد ىخئاقلانا اولاه ام مك.1لا صضة:مدع رهطظد ىدلاف

 ىفاشا,بوةعدح رصو ىلمرلا نعا ف: آءانمدقام ه-ضراعد نكا ها ٌضةْ.الىضقاذافدل
 2 علا نا ىذا هسأرق ول وفا و ه ودع ىلع و لوز اةداهشد :ئُداَمأ امة دا معن ميسا

 نموا نال ني نه هن ولع !ىلح را ضغ..ىذأا هنال هنداهشب قذاقلا "ادد, القال

 اه رك وءاضةأ١لواَد - . وقه- ااةرامع راّلا مدق و 6 وقأ) ها ماك طا نيعمىفأك هدأ

 مفلاهاويقد يفي اذه .(هيلعال 1 لقت هألوق) هيئتها اوان قىلم رلا ريألا اذكودلاولا ندع

 لصعامت اعرد (ملا!هلو.ق ةسمهلاو لا هولا ىف دةعاودلوق) قاناك هب وسم ملاذا هودع

 هلكسملاواممءاسضت ا ذاة:مد-ءوالد ءناكناو لمت المود ءىلعود_ءلا ةداه نأ قويسا#

 قالطالاو ة_ىومئ لاهناو رلاىهو ( امس قسفي لامهوق) هظةاق باكل ىف راود

 ىناكرت_دادقفه_.اعد رناق هملاع ملسحا وهقاءان ثالث هبت رعا ذأ ثالث وؤانمو وم ردا

 رح <الالالاما واددللا ل أ ١ ىلعل رع دهر الرافع هيلعو را ناورحالا

 6 معوأ هودع ىلع يش“ و-هإْوق) ها ريدقت ريغ ن نهب دتس# لو زداقلمب دأتلا وةيصعملا و

 هلىعمالو هريغ ىلعالو صخخشلا ١ ىلعهثدا هش ىلا مال صخصخأا ودعنا هدام هماءلمقا ها وا

 ل وبق مدع نأك ثحح )ل وقاز ها اطقسةرامعلا فلهلف هل و.ةمو رع ىلعدي ز و دءةداهشذا

 ّق سدأو قمم هل 0 رهالا مقسفلا ودا داعأاب و سةد ف | ىلءاثممو ردعىلءودءااةداهش

 امم وءقلا مدعناكول لالا ىف رقبامنا وهريغ و صخقذلا كلذ نبق رقالذ ا و طّةسةرامدا|

 ندا و ماكل انيعةىف لاه (لعاجلا داو ل, ةنالدأوق و) ىوجلاءرك دلما ةههتاا ىلع
 مدعدقتءا تاو مدكملالو همس لذم مل ا" انرفاس هوةالصدلاو «وضولا ضئارف .كال

 القىلاءثهلوةا قد_هدالو داّنوءالااذه نءفكي د بدؤت ودل داما ىداومودهاارعثا

 عد رفد ليأ دي د مب سدأ (ملاعلا لءهلوق) لوسر نه ىطترا مالا ادحاهيسعىلع رهاظدب

 ناىذاة النا رِنرعَتلا بابفمدق (اعرمث هلعت بعام كرب هةسا هأوق) ح لءاعثلاو
 يداعموتذملا آىجاقا لاننا و كرتوهنءاطلالامولف دهاشلا قفبيسن لأب

 4.اع
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 مد_لة شقا ىف 5 رشدقو هلإ دءلا ىف حداق ةرغصلا ىلع رأ رمدالا وةرك! | لعذ تاررع ره تأ

 اذا عمامة ى جماد و رهاظ اًةاط.اهاو وق مدعتاذه ىلءو : ةوادملا كلش ق قس 7 ل وءقلا

 ْ ناررعتف دا بجونامب تر , وا هلوق حرش ىف فلا نع اامه د تا رهاظتوا دعت ناك

 ز.ةيالوءافاا ناله منامي ال سورلا 2 َ سماه ماهتال اي لل ءل هنأ اواةلاطمل ومقاا|مدعدح ولا

 دل اولا ىد_.سهلاه ها لماء فاهم ق[ةيملاذاام ىلع هل نكمل نبا نءى ألام واضناما متالا

 سف هنماهارتعاءاوعددركش ن وذ 1 رخآ ةوادع صخ*ىداول «(ىلاثاا * ىلاعت هللا هسر

 # (ثلاك كلل هلو دع هنأ ىعدملا تء؛:لامو دع هنا ىدملا ةلادع ىفاحد ام كلذنوكيالو همن
 3 مثال ناانلقالو' ه!لههو دءريغىلءوا هودعىلءودعلاة داهثن ىذا! ىذتول

 دعى تافلاةداه ثثىضئادا ىذاقأ١نال اذذانادع دنس وكمف ىسةلاوهةداهشلا

 هريغ ق-ىفحدإو ودعلا ق-ىحدنال قفل! نمىوةارح 7 هناا اةناو مديوهؤاضق

 ْ هعرفأ لصالاةداهش سكع ة 8 ::”احهودعلو دعا !ةداهش نا حاضإالا حالا ىف لايكلا !نءارك ذ دو

 ْ نالهوقىلاعت هللا هجر دااولا ىهمسلاك هأ قسفالالة مال ل.ةتل امن 1 اىلءلديازهو ها

 هةيشاح ا ان بوةعب حرمصو ىلم رلا لافت مص و.ئاشتذف: سافل ةداهشا ىخئاذا ىذاقأا

 ةسمصمعلا نا ىذءق هماقو (لوقأو) هر دعى ءودعلاةداهشب ىخاقلاءاذة ذاق: مدعب

 || -.) .ةن و أت الف بن م هنوكسالجرلا ضغبر ىذلا هنالهتداهشب ىذاقل اءاضةذ ةنرالن كل ذك
 ضءبمهون دق( (عبارلا) » هاىلءا-؟ ماك لا نيم ن نءالوةء هام رق ىنامساك ذك

 5 ةيةقملا

 اهمها هز دعريصإ هنا ة-هما عدا و قاض مصاخن لوكس ادرولاا

 ق»فرخ صا مساخول م ( َتْو د ذامودإ تدذ ةدانعا ةرادعلاىلب َكلَذك سداو ةوادعلاب

 هناال ذو وه. ل 5و وها مثهت داهش له: ال لولاك ى ةطاكلذ ىف هيلعهثدا ول ةدال

 |١ تاق ها ةعدالا٠ نءاهوههسام رخ 23 ” الا ىلع امه د- اهدا يم لوةنالو -ىفناذثا مداخع اذا

 : قرارادفال .» - رمدا-ىل_>ر يدا ا توعد لطم ءاميانن 4#: ناكضام ىراتةزاما4لديو

 دوشو هنالعاو ها الدءناك اذ' هن داهش ترداح وح 13 فءل ءدوت لكلا اذهنا مث قدس

 امن عادلا ىدا اذاالا اهنداهشب »ا .ضقلا م:ذعال ءامضقلا ل.ةئث ههه! رش [ل سر ىلع

 وهرهنداهش تاطنذءةْشلوكو ًارارقاوأ ةدس واو عدت دن او درلا !اطو ه.اعيهشالئ ا

 وذعلاةداهئزو حالا ءاقا ذايب سس ءاللا١ حرا نأ قىاأءسو هنا و>رمص5 لو ءةهجم رج

 هند ن* ىلع ىذاقأ ءاضقز ومال ى 3 - كاذك ىذاشلا مك اوشا تك اًذاهو د ءىلع

 : ناك نا ىل. هنأ | ىنع هب اولا 3ك وكيثا عيش و اباعصأ تكف هما فام ةوادعة ذنب و

 مكس 1 ساكت ىف سان |١ نمرذع؟ ولودعلا ةداه شي ناك تود الناي ط هاعبهلع ءقاضت

 1 يباح تاناح وتب ةمدفاسلا ندهكدر واللا قراودفُس نا قش : رش مصخ بلطإ

 : نيد ههنا او "للعلا قت بابلا لداو'“ هدقو ر 2 ة.فاح ةداه ُءااباءساو ة 0 رهاطظ

 ١ ءاضتقمو قل واكل بحاص هماعو نيرخانااونا.ةاوهوو دل ىلع اهاو.ةمدعام هدا

 اهي قسفاذا الا ل. ةدامن أ امينا اذدا ودعلا رمغىلعلقمالا وقسفلاال ةوادعأاهةلعلا نا

 عج رافئاذ ىلءمداكل ا ءاذقلا ل واف مدةتادكو هع-ارفةنصشلا ناو نايهونء|هراماو
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 ىنءهلا هلارا سة! لو خلا دازدقوق نم بدت باس || موهملا نم ضع ع.د رثتلا اذهنا عا
 ىنات تلال اذا ورحالا طامداةشءاس !اًةرامعاان هاصقأ امهنأ ىلا ةرام !ىناولا لء !ءزو

 ىًأ(اه رارطض'ةدازب هلوق) م -هذافل_ءاعتلار هاطظىفام ىلع مالكا ١ مدقت ورحاالب ولو

 ُّط ىواد_ةال برشا اك ناك- ةهلوقرهظ» ءلدالذامافاعأو ةر ورمذل | هده فد مذا ومااىفو

 ىلا.هث هللاد_جردلا ولاىد._«ليقتالادرا. مقل نءهتلعتولا امءةم (اهرامتثاوهلوق)

 هلوق) ةدو رضا فاثلاد:ءزود هناف ىواد_ةالمر<برعش ىأ (برسذااك ناكف ]وق )
 ١ مكن نم ارحاهاجالذا داع نال( امن دلا بحسن هلوق) قئالا فاك ودع ىلعىأ ) ودعو

 هدلاء كس ىلءلدئامال عاةالا مافذ.نيدتناك اذاامأ ه-.لعلوقتلا نم نمؤرال
 لءادب موني هت هت لواعرششأر ك:هه ف ىأ رنابةم-ا ونوك- :دقئاداءملانالاؤ_ه وهءاادعو

 لتاقلا ىلعهلولوتةملاو ةءنب دل او دولا نماو-مشنام عم رذاكدلا ىلع للا ةداوشلوبق

 ودملاو نمد هنازخىفو نارهو نبا هرك ذ د انرلارهن أ سها ىلع و رلاوأح رالاىلعح وراو

 هب وءئذلاةوادعلالثمو ما فرعلا, فرعي قو هرقل نز< و نزح رشي نم
 حوؤلا لاخدا فو عطاقلا ىلع قير امااء_.لع وطةملاو ف ذاقلا ىلع فوذ_ةملادهثينا
 ناش ثاالوقاةللاطم ع :ا!امئاوالو ًالوفذق اذاالا انّ اهيل هت داهم كوهقب' وردد ةنر طظلاش

 تم ةمها:ةمتنااك اذاالاىأ ما همر : دصاىبد_هلات داهس ل هّة:و ىواسنفا !ضءد فو

 روهتملا .اوااصص أ بك باف هين رمصملا العا م مدةتاكوخ الا ل عامه دسأ فرسه
 م.ةالاثدلا بسب وادولان ا ةماعلا فىلقثو لءدفداا نمفا وااهرك ذامان: اهةفةئساأ ىلع

 اموداةءالا هم ءلءو عصأ ا وهو ةريطم ه سل نءاهي عقدي وأدم مباع وأ اهميسن قست ملام

 ةداهش صورلازنك فو اهنالضفةصوصت ما هباورلااماو نب رخأ لارا .متااهروغو تاعق ولاف

 ميدصلاوهوانذاّدسا لاغال دعناك اذا لمةئةفرمسوبا لاو مهتم هنالل .ةتالءودعىلءودعلا
 هأ ايقدلا ما بدس:ةوا د ءام هن ثاكناو 2 داهشل ةنالدعت اك ادا هنالداةعالا هماعو

 وناهاوراكنورخأت ا هماءامل د هاش ثي دهان كم !ة:هكلا نب | ه5 علو نا.دونياءرادخاو

 ,ةطارمذا اوهمشا ىلعره#ىذالو ةيئازالو نازالو ةذئاشالو نئان :داهثزوحتالاعوف ىمدوا د

 ه«؟رزامهو نيا ركددذو هذع ىوهنأل قسف دقطان ا لملدبل دءرمغناك اذاام ىلع هلد- نك و

 طوسدملاو ةمقلا بحاص مالكه مضت ةيىذلا*(ل والا)«:ريغلاهرا لةخس- تا ييونتىلاهت هلل
 ودعاا قس ىفال سائلا ع. قدس ة-داف ن زك: ةداهشدا|ىفةحداق ةوادعلاناازلق 'ذاانا

 ىف الذ_ءصخُث ق-ىف اةسافنوكي حا زكنال و سةلاناف هةفاا هءْدَدَمي ىدلاوهو طقف
 ىسفلاناموأوة ىلع صاةد و هقاطا ىلد هودعىلءفاؤا | لةيملاذهاو تاف ما رخآق -

 لهذ امئمدساو ىف هنا بهسد هقسف ثنو ةديدع موو راظنأ هلع ناك اًذارظانلا أرحتيال

 وناىتفا هيو اه جناهتملزعي هناو ناب ريساايدلاول ىدمسسيلجا لزه ف اهلك ىف ق-ةىرتسي
 «ديود و ى-ةالالذممالوها-ءال ويقلا مدعتا مهءالك نم رهاظا انه ىلهرلا سة كود وعسأأ

 ىلع ودمأاةداهشت ابا وح رمان ثان مريشكواشانب وةعف هن ح ردامو نايك اننا نء ى انام

 (لوقا) هايل مأتف ماهتاالرداملاوهوءادعام ى> هودعىلءاممركب دممقةةلاف ل.ةنالوعدع

 تا
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 لا و'ون عج أو و "الا وز ؟ ذامة-انشلاو فورعم نمطلافءا ولالا و ةحامن دااو

 ىلمر ها تود هدمءاكب ح وخلا لءقو أ منه“ ى تاه اكرمللا اوراطمالا ثا دةّدعَت تناك ب درا و

 عمم رغد ةممدء فتح اناذاالا!ماادع اهقالذحأ اذلا نامهأ وت رهلا ىف لاف - ىلء

 0-5 ىذلا اذهو ها ايلاعادرمغ ة.صمىالا رواتالو .. ءااهباعدع وحال ةرييك ةحامنلانا

 اها حاس هناءرهاظذا هدا رملا عسيضت يخي الفىفاولا نعحراشا ادرك ذيىذلا امأو هيلملعتا
 لهشت ال ط_,سحالارزعم هما :احرت 1١ ىف لاه د هرو رمضأاب نبدلا ع ندا ال ءاداح

 تدتاو اهريغة بصف | حو::ىتاادارأ ا اواهتهصم ىف ح وندىتا مدرب وقح الا ةداهش

 امفد_أ غراش اا هاذه يقعد : لولاه مث ةرع ةرصدلا نءحفا افق و هأ ةم-سكمّءالَد

 لاق الوأ ساخلل هن ا رفالنةمضعم هنانهمفر ظننيحراشلاى رغاتد غش نكت لا

 برع نم انمسنالاقو ةقاثااو ه ةلاملاوةةلاصاا هلا هأ ل-سو هءاعىلاسعت هلل ىل_

 هك أمذ ل]١نا سالو ىراذمأ | مص ىف ىهو ةياهاسإلا ىوءدياعدو بودحلاق و دود_آلا

 جامع كلذ و كلذا ا هتداهش لل .ةيالىخاةا اتا مالكا !نكلأ ةم-معم !هشفن ةيقهمىولو

 لثم«بلعدر وهفالاو عملا اذهاسانالا وكي د.قاسهاف ىئاقلا ىلا لل رهشلاىلا همف
 ىفد_ اظففلو هريغوأ اره. ةمرحما هب رمشالا برعشدن رب وهالا ىلع برمشا !نمدمالو مهاوقف
 تدسذأ ىنلا ةموحناةيرمشالا نمولودي ر ركسا!نمدمةداهشالور ل ندم ةداهشالو لصالا

 طوقسا ةمرح د رشالا ىنوي ةيرعشالا هدهو رهللا ف نامدالا طرت دحداشاا ادهلاقفارخ

 نامدالا رللا برش ىف فاصل طمشتلا دياو نامدالا د قالب ةرعمكر دلتا ب مشنأ ع متلادعلا

 ةحامشاا نوك خعباش ثاادعسةةىفباوطاوه هباوج وهاق تعمءاكلمالاىف هءلع صن نكمل

 ناف ساءااد دع روظماط رشا هنا نامدالا طارغشا هم وفعلا مالكل أ وه م صاخال

 امه سملاهتس ىف تانى جا اذك_ةرددا وةهاكرهمق ست ل و هتاادع طقسالا رس أهم رم نك

 هناينامدالا رك دمعي فزدملا لملعتىلا رظنا سا اادكع كلدراشا مدع ,ماادعطةستال

 هناروظي دعك نمدا اذا هنادارأ اغافنامداالب تبان كلذ ' عمم:دمر كب كسص:را
 نوكمفذةأ.- هروهظا سانا حو: 7ترق-ساىتاا فال_هنداهتدرتف ها دمر بت ض

 برشب م-ميىذلا نانح رصوهت داهم در ىف نامدصلا هيبعلتواناركحجرذوركسي ىذلك
 ةرص برمُس3 نأ هداف نمو ب ريسن نا وهو هس : نامدالا رمق نم * مهئموهئاادع طةسنالرولتا

 قلارتاتكملا با وأن ماران ىانن مدر 0 دندسفلا لعتتنأو رارصالا قءموهاد هو ىرخا

 رمال نطبم هأ ةمنلا ثال وب رش نا ةمن ىلع نو ورمسغ نما نمرهلا برمثو دا !ميقلهي
 امال ةفحالف رغاظطنوك. :ناديال ىذاقلام كحاهد ورح ونقاعشت ىتلاتاراد_او ساما

 هرا صاف رعذ رهاظاانامدالاب نمت ةمخاانالر ماطلا د :امدالاب رووظااوف ةرعدال ىالاود ودق رم

 قكالذاءاوكالذلهق وايتاذا ليرارمصالا ىبعرب ك لاى فةوتيالثلا ه_هلا نالطب نكمل

 ىقهباا راثأو نيكس مف قاطأ ( معاملوق) ها كلذع مشان رك ذاهف حي ردنا ه قورة أ |

 ') لوقا عاف وانى .ءلادا دهلوق) 5 رقه ءلقنلا ناك ىفا- سوةلاىفاذكو قاكدا ا

 هالعو لءةتاهتتهءىقوأف

 فاولا

 تارا دأاتارادملاوهلوق

 ءارلاولادملاو مب-لا حف

 سعال ارادمىأتالمهملا
 00 ءةمدعأ

 ِت لان ركن
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 م-اوحرفك ل ءفلاواكر ع عنقلاك مسقااءاضرلا ةعانقااامأ عس.نقو عناف لعافلا سءاو عك

 ىعي ةعانقاا نمالدل وقنا تاعادوب و نع .وماةلا ق.دافأ عمدمفتو ع ونشر عاف وعمق للعامنلا

 ةدايزب ط ةعانقلا ق_هعىفانع ونَملا نا تاءو لاذ ءاااماو لاو ساااماع وةلايدار ١١ ثا

 انا هثقو ةعاشق عنقي :ةلاقداهباا جادا صا رعالا مر سدأابءأ ما علا نمالهأوق)

 هلوقي رعاش ااراشأنيبامااندألو ىذراذا
 عمقنأدبعر لاو د عنقنا رحد_.علا

 ا همم 0 1 هر 3 5 ءانقلا 00

 هلصعاعتوهتت ل م .-ذاهلدو وشل | نموت كطرغ اب داهش ةوت مدعىف ”نلءل أ غنا( 06 و)هلذا الا ٍ 3

 ىراذقل٠٠ نءعةمناخرتاتاا فن 1 -ام اهب معيت داءسالا ورح أ: ملا قدح وبال كل دورمأنا نم كقبو(:ىدرنإ :

 وبأل اك ىم>رمسال طمحملا نءلاتلا ةم_شاح ىفو ريس الل رجا ىلا: داهش زود الو ةسيئارغلا مسكته 0 3

 فام وهوه هرعجالذاتسالا الوءذاتسالرعجالا ةداهئزيجعنا ىضاةا أ د : الدرحف |ىف ةقمدح ؟هلاكو هما[ 0 2

 ] نفي ز ني را نمهاسنللاعفأ نمىأ (هىد رلا ل ءفد ن «هلوق) ثيدحهلان م هطنئسااأ ) ةينفمو) رم“ 0

 همالكن يما: لئهلوةلاوةطاوال ال هنوك ل٠ لء-ءلاقل اوةلاوللع-ةاا ف نهب ه.شتلاو عفر ةمر- 1 | 0

 اهدا فوأ ىف هجلوقلاو هلوق داولاممضعبلءجو برغم هاءاسنااءاشتةرابتخا || ىق بزر... -ةناولو
 قدددا و ذأ اساةلْزمع ةَقاَخ ثا قات سهقلا لهو لاح راءارح نواوقب ه.يشنلا تال فاك 5 1 ا 7 ود

 لوةقاشرمسكت 4 ؟اذءأ ىف وني -اهمالك فنك اذاامأهيد:هاا لاك ُط ب رغوهو :داهشلا 1 0

 || ناكامناو ه١ نييبتلا فاذّكهةداهشلالورقملدعوهف ةئيدرلالاعفالا موشي رهتثو 0
 هللا وا 50
 (ةدنغم دهلوق) ءاسألا ٠ نم تال رماا و لاحرلا نءزاطننلا قا نأ ثا دست ولةيصع# فدي مسا ن مدر

 زريقوحالا نمأ وصلا نع ىم + لو ةماءىلاعأ هلفا ىلد نال ىلا سجق ةمكح قرعمشي ولو : 9 فكاولامر و .

 فال الي مارسلاملا عهيواوهال غدانا لا هيصاصةقصا ؛توصاا فصوة<ان ااوةءنغملا (اهمغةينم

 ىلث هأ فالال .مارحاممثوهاا عفن ال: ةأرحا نهتاك اذااصودخكلذكحوذلاو

 اهمعسيال ثم اهبصا1تاناكمىفاهتوص عذر مره هنأ هرهاظ (امت وص عفر مرح ه/وق (

 ىف انتو سائالهلوةبلاجرلاانغ ىف دءقو ةمن غم فوة ىفىاطأ اذاف ةداجن ءااىف لاه م

 رهظم_تاوىواطعطأ | مفر ظا'نح ءا ص: :ال ىذب نهوهلوقد :ءىلاهث هلا“ امداقأنو تم

 نغم لنا واه ود سانلا عمت ة مدغم داش عومما ”الف مراكملا فأح رمش عدي 0

 8 وغلا قراج ل ااهسةءاوأر دوق نمد ردلا بحاصى أ رك دامو ةبدعسلا ق لاق ها مهأ

 هللا هد ردلا ولا ىدمس لاق هأ اهسضاةوه وقام ا دا ةلادءالاطقسدن 5 د هلابك هءمهب

 (لا هدممقت ىجبفي دهإوق) هأ فلا هم وص عقردأر ما تابف فلان كيىلاعت

 نالةمواداابىذاقلا دنع روهظاا| ص >اا ولالا هدافأر "اكاابا وأن مان أن ند لك هل

 ةيدصم قدا دهلوق)لمأت ١ رسه.طعةداوشلا لقت هنأ<.ؤ نكاد رح رح ىلع ةداهشاا

 ةحاينلاو هئساحدد عنو هملع كرت ناكل ذو هم دنا ا تيل عذار "2 برفالو (اهريغ

 مالا
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 | /ىرمان ثناك لاق ناقه أريغب وأ هيمان تناك !ةراجالا نع ىدملالاسي ىذا ةااف هعمرخ |
 لب ة:ىرصأريغي تناك لاق ناورج الرجال هدرا منال رجا ملا ة داش ل.

 | نأ ىلا عدباناوهنداهشز تل هاكرهشلا نك -داولو هق-فرحات_سعسدل هنالهنداهش

 | ناسنالو ةراجالا تايثالا ههرج [ىذال ىعدملا نأن ا رجا للا ده ولو هسعان تناكةرابجالا
 رح وما ىلع رخآ

 اممنالا يدق ىف امهتدا عشر ودئال ىلا ع هللا هدر ف سوت وبألافو ةمااعوأ ةصءخرةرحالا

 نءةيدنه امهتداهثتزابرجأ يغب رادملا ىف نيذك !اناكت او ةرحالا امهدنناآو ءناعئدي

 تناك ءاوسا هم داهش تراد ىلا.عت هللا : جرد. دو الاف ةراجالا

 مروشلا ىضمى-لذ زار هنداهش درت لف ره دري جاو هو هذا ءالريجالا دهشاذا اهمفو طمحلا ع

 نك م ودوهشناودن داهش ل5 ال لا دعملا لب قاهةلط ع ب أسهال دهم ندهن داهم لءةت0ل.ةء

 راد مموحأغ وهوهنداهث درب ىذاةااناولوهنداه5 تاطبءا ذهل ل ءقاريسأراص مئارم رموسأ

 دزعءالو ءاضقلا دنعاربسأ ن تتم :ناوةداهشا كل ::ىذقي الدرادال هدم ةضم ماربحأ

 تراحو رادجالا ةقمءاضة" ادورةداه ثلا داعاف لم ل ود داعش لطي . ىذاقا!نأولفةداهشاا

 ا-اغءتاكثاو ل. هنودا نادل: داهشو عا رذاا فال لا.كااةداهتزو مالو ها هن داش

 لرةادب وامن ف ىئانرقلا ةءالعلا لاف رع هتومدعب هنيدي ىل.ةنال طم لا فو ةءادهلا فاك

 ىفهلدهئاذااهتفاتخاو ادحاوالوقاساةمنكي لاذاهن املاح هنون د -1نيدلا برتدا عن
 اماول.ةتلاه ط_.ىلا يحاصدلاو ىناولحلا ةجالا سهشو ل ةنال طم طمحلا ىفاساةمهنوك لاح
 ح رش فاذك هلىد راكع ملام -قاعتااد_>اوالوقل. تالق لاوس ةدهشاذا
 ة_ىالالاىف لومو ىواتفلا 6 ميتا وهةموامموأ(5 ةرهاشموأ هلوق) ها ة.ناهولا

 عرؤللا اذ_هءاهملا ىلءهعرازب دققت رهاشموأةهناسمنوكتنا مزلءال هناق ع رازملا هب قطن و

 قرفاار 2 عياملا وأمداقلا وأ هلوق)مدةةاكرد أ اب ردن داو حدا ' الذهمك- قه:

 ىف شرعي نوكي نم ع.داتلاو رع رشي ملمس نم دان ئاندار مانا لاةيدقوني روك ذملا نيب
 فهريبك-ان وعنا“ | عانمااذ.اتااندار ا وتدءلا ىف مزال 1 ةمدسص معن ٠.مهدوهي الزعم

 ةمئاسمريجالا دا رملا لمقر مول همرحأ هل سدأو لامع ىفو هم لكاب اءىذلاوهة الانا قو ط

 نءصوص>وموعرهج الانين و مداساألا نيب ناكو تفل فهما. ةوةهوارموأ ةرهاشموأ

 ريخاوأ ةطاشاوأ م ءلا ىرامرساء سا ولاه هية صاسالا ةمد1لا ريغل رجا رمدالاق هح و

 نمت ؛ نام .ةصفرع رخآ 0 وأ ةءاعط ىفاعمط مام هادا 3 ةربهاشمواةرخا
 تالدك الم .ةطامشللو رحامسا ولامفري_>الا درق 2 وهم ردو اةرهاشموأ ةمئاسم» رجا تا

 ىذدلاوه 1 لاو را كسا نودي هيارمشو هماعط ف اعمط همدذ ناك اذا اعف مداسظتا در وأ

 ىف هل دن نو عئان_صلا نم هريغو أ اد!ع هم لعب ىذلا وهذ ءادااو همد# ناو 4 ,اءةلاءنوكي

 ةال_-هلاد ءءهاوتقهموهودلو“ لء ءاديؤللا هذادسار رخد_هيهوةدا رآئذلا وهز دن ف

 وهاك لاؤلا هيدازملان وك.فلأساذااعونق عنقي عنقمضلا( عون ةاان ”هلوق) لا مال لاو

 لاؤسااف ليال ىذلا لئاسلا وه عن املا م-مذهب لاق عئاقلاا وهمعطأ ىلاعت لاق هءئاعمددأ
 عوذقلا ن نءهيذوعوة عاملا هللالاستم متاعد نمو لادا! ىلعَو اطدوا وفعهءئاناع ىذرب و

 مكس لالليض سس | سس مس سسسسس س س س|يس_ |س|إإ|إ-ِب-(- إبل
 رب 02010701 اا 103م1 فلانا ةالاشاتخ ةو طي وتتناك ح تا ست م ترج لج فاو حجت
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 تاتا وباطق نا هلناك ق-تاطب لاك ول هنافهلاطبأب لط.دالافاةصسا فق وا

 هك هلهأ نمءنانثادهثاذازعباشملا ضءب نءو هنداهش ل ةال "ناب ديف هسفنل ا دهاش
 لقت باطوالد اكناوهن هدا هل ىل» ةئالاقسهسفما بلطي دهاشلا نان ادكسلا كل :فقو ىلع

 8( هك اند ” الاهلوةلاىفاهياعمالاكل ان مدرك دامهدب و و١ واصزلم ها هيف رطنو

 نالت لهن ممهوا ك ةسردلم ىلءفقو ةممنقو ىف ىأةسردملا فدو ىف لة ىأ ) 1

 ىلا لهأ ةداهشو تك لاىف ىدد_هاذال وبنكمفقو ىلعةداجلا كال دكوةردملا

 لمس اءانأ اذكو عماسملا دصسملا فقو ىلءةدامشا اودصملا فقون مهتداهشو املعف قو

 فقوةداهشااب دامقو ةيرازب لك لاف لو.ةاادةءللاف ل.س ١ ءاءا ىلع فقولاودهكاذا

 ام هل نال ل .قئالاهو فو ةراجابهتداهذك "هلغل ىلا عج راب ةىدسملا :داهش نال د ه .برذما ||

 ىف ىذاقلا ءاضق لدعم طْغأا اذ __هنءو ةئصشلا نسا لاق رع اههتمناكف هيدوهشل اف
 ةداهثامأ فقولا لصان ءاهقفااةداهش ف ءاكاذ_هو ها هاسمق قسم وأهرطن ت22 فقةوأ

 دتوامتمناكو هءفاقد هنا ل.ةتلاهوتوةراحام دامك هلغلا ىلا عج راع قسما

 فئاطظوف نيررةأ'فاهرالا دوهشوداهش هلذمتانءا وصلا عماج ىْدا وس ف نىك

 || ةمهداا طاقما اهتدناف راها و. بح ونالاهق» رزقت واترك دا هل ذلاىلا عج رباسع ةداهشلا

 لاله اوأدرلا ىعدا اذا عدوا اكنيملا طاق_ءالىل.ةثةقيمااثاهن وشن وما الفىلودلا نع

 !دهنمو هلوةن« لعب وىلهرلا لاف هع ارقام رد نءالفنهربنافنيولا عمد لوقلاف

 مدت مدد-او بتاننمةداهشااوءادقلا نال هرطل تدع فةوىقرظانا'ةداوؤشزاوح سا طوأا

 دو.ولا6 اهاو.قرهاظا١ هلوقب لالا ةعقا وف ىزغلا د _ يشأ امال.الا مد ىفادقرأا

 قرفلا نم سام ىلع 20 و ها لءاتفلءأىلا.«ةهقلاو بة قظو بح اصوهو ةسردمفقوب

 || ليقتال متيرقى ضار نمامنا ضرأ ةعطقىلءاو د هد اذاذب رقلا لهأ هلوق نم ةيْزاَربلا ىفام
 ا ىوامنىفامىأ(ى-تن اهلوت) مقل ىفاك دك وأ هب رق ىلع هلو ىئانرقل ا هكعناجأو

 : ةقه سم هعئانمنالكلذو (صا[اناريحالاو هلوق) ناراارخآ فلا فدع هلةنو ىئسنلا

 : رحاش.هااهنداهشت راح وافةدملا كلت ىف وآن هه س.هندرح ودناهلزودكالا د ناورحاة دال ١

 رخآى :ىالو ذا ١ةراك ىفهندا وم لية :الذ ههذ اهلج نمهنداه نالرحالا 5 ءاهش تناك

 هلوعبالا اوسايد وم دال هنال ملت : طامشلاك كركشا ةداود نال صاائابدم قوى سس هأ

 ًّ و راسا 1 و ها هةدايع نعةمهتلا تفنن اًئدشهنراجأت بح ودسدملا ذاق

 ارادنهرولو راع ملا هريها ريعم_ااةداوش لوقت :الو ةب زارا فاك انا سكس ا مودا ءالذىف ١

 لح رةيدنواا ىف لاك لام رحادنا نمد عد ناو ل.ةيءانالء رجام_سانمهلدمشف

 امتكلذرب_غو اها ىلءامدرحا ا ىدملا ناو اهبناد_هاثهلد مشن ىل+ رد. ىفارادعدا

 اهائمدهت اهمده لعانرحا:ءاالاقناوام- متداهشتزاح كلذ ىف نامضلاه_.اعبصال

 ثاحى داق ىوات:قاذك هاء ىدمالءانملاةءقنان 2-3 وهدم كلااباهمتداهش لمت '

 رح دارا: لا ةداهة لقت الو متأ محال رجاة لا اذكو ةلورةمذم|كلذا:-ال' ةداهشو
 لحرورجا ىلا اهبدوثةرخآ عدم ءاح مث هاكر هلا نك سار هشارادرحاة ىاول رك رشا سلا
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 ملف هباطخم وع تدع ل_خديل بطاخن ناامهدالو أ نيب وا مه فرعا و مه - ودالوالا

 فماك.دلاانلخدأ امناوةداهشا ته نول _تاد ممناف دالوالا فال مالكل !امهاوانتي
 رك ذو ميىنب وهنا" رقذ فال_2نوص مهئادامةءابهتس لهأءار قفل :دامشلاا "لةسنم

 تزاح م6ْمامهو هنا رجع رةذىلءةفوق ومهقدصأ| ملا ادهشولفقولا نم ها واّمنىف ناذضا#

 ةداهش نكت لفلوزب راوطاولوزتالة با رقلا نا قرغلا ىف ئطانلا لاهالهتبارقءارةذ ىلءوأو
 مادهلف هلايعىفنيذلاهب راقأ م_مئال مهتعلو زبالاسنالا تءل_هأو ها ةلاحال سنا
 نال>ديالنكاو اهاوبق عمل وزبال منع مسءالا نافل تاهل 5 لكشب نكسلو !هيف لة

 لأ ةداهشادهىلعو ها ةنشأ ا نما هما راشأاعفقول' وةءسص ولا نيب قرشا | نكع و

 ن لير وو تفنلا ملال نيعيلا و و( هج : نءهسفنأ امالدلوق)ح مثلا مالك ىفاس رةىانأك ةرئاحاهمت ول سعر 3

 .قو دي 2 7 هامشالا ىهداهث ركمريغ اوكا لكلا فل طب ضعملاىف لطناذاو لانكا دو ةدسوهىذأا
 0 يىلءفد_سءممادوهشااىف ه ءاعىعدملا نءطا ذاق (قربهلوق) ةبانع ةدساوةداهث

 7 2 لةةنك-ا ركل قرلا ىف المص ناالاهلوقذ_:ءازرح موتي رح ىلعةئدملا ةماقا ىعدملا

 0م كك ةبرقلالهإ هَ راسا ىلع 8 لاقي هنادرجل حرش ىلع مالكا ف 4 الذلا نعود عن

 3 حج امدكناةر[ . هلوتوهو عدلا نع اذن ا ىفعب رسدا:هامو كواءااوةوتح مشقدم د قام 2 رمدوضطو

 0 8 ع فذ _ةىفنودو د .هلاقوأذ (د-و هلوقز لمأ:5 مهند رح ىلع ةءدملا ةماها دملا ىلع

 داع ١ هناهاق مدخلا مهل دءولومككصلا د_هب ولو نعطا هلو ىوج ةذدملا ةماقا نعاطلا ىلع
 ىلع ودي 5 ركز 3 اة ملا دا ءاىأ(ةهكرمشو هإوقرط هنعط ل .ةيالتداهشأ ادع مهاد عولو نعطا|

 7 مقن عامنا | اكب رمش سدل هنا ىلع نب ةماق | علا فاكدال وتس ةدا مش ىل.ةةذنس عاقأو ىدااذي رش

 ةكسلا-ه] زو * || عندي هناللةتالان.«منكيإل ىذا! ىأ(حارشلاةدابزب هلوق) ط ىناةنامالرهاظلا ىلع

 ةضاسمنرم ءند57 ||١ هسفئارال هيداشي دهاشلا ناف(اذ عم ضرأ لك حارخ نكي ملام هلوق)امرغءاهبهسفن نع
 ةذفاثلا ىو: 10 ةيدنهلا ىفاك هماعىأ( دهاشأل حا رخالو أ هإوق)دعبا مف لاقياذكوامرغماهبعفديالواغغم

 هسا ع 4 نيذمعم هع اسهل تناك اذااما مهعمجلاهعئد وءعتىأ(ةعيض ىلعا وده هلوق) ةصالفلا نع

 دخأالا نع ثا || ةعيض ىلءانهاك تملا ف نك.] ةعطقىلءةب ززيلاةرامعو ط رهظي اهف لوقا نم عنامالف

 دلءةرال هكسااىل_هأوأ ةبرقلا لهأ ةيدنهلا قلاقتهلغملا ضرالاوراّةءا!ةع.مضاا سوماقلا ىو

 "ا. || ناةذفان تناكناو ل. قالم كس وأ م-ممي رقن ءاهنا ص رأةعطق ىلعاود يمةَذ فانا ارهغلا

 ْن ودهذد ه]وق) ىرد رك-اريد ولا فاذك ىل.ة:أثذ>االلاه نا ول الاقسهسقنا يدا

 هلوق) ةءدنهاا نءءانمدقأك مهنكسنءامتا ضرأ ةهطق ىلعاو دهتنأب (هطاصمنمئشا

 ناك نامهذمي دهشو كلان ماتا ضرأ ةءطق كسلا ل_هأ دادهتر ود(حلاةذذاناا ىفو

 5 لمة تالاميقانأن جدي نادا راناو ل: هلم مارال ماع عفن تارئاالا هل ضرغالد_هاثشلا

 ىذاف ىف(ل.ة:امثدخا اللاف ناو هلوق) متف ةذفانلا ىفاةاطمل مق: ل قو (ل.ة:الهلوق)

 باادال ناكناءاعمشلا رضد:كل ذي دمشق عرباا عئابااركنأ و ةعفشاواو تعب رادناخ

 ىنامألاطرالا ل_ة<اممةعذشااق>نالالالاوهتداه2تزاج تعمد تلاظدألاقوةعمشلا

 اةك-سم نوكي ة_بردملا باهدأ نما ريف نأك ن مة ردملا ىلع فن5 ولا ىف ةمم الا "هلَم#ملا

 ل ةرق 5



 اهفدكي رمش كيرملاو

 قءعاادسعب هلدهش متدرف حاك-ةلاهد.عاىلوااد هدولو ل.ة:قددلا دعنا مَع تدرف

 غول دعنا, امم ممتد رة اذاب# ااا وأ ىحا ا اذكوثدا مثناكد ود رااتالو م

 اذهىف ىف ود سم هع .اعمااكلاانمدق و رحم ها ةداهم ن نكيرلد ود را نال تراح قحعا او

 انانعدتء" سو لال_مأ كرش تناك هاوس (هعي رم ا اب رم ادهلوق) ةبوسا رثباءأ |

 دسحأ داع ءاماو لاه تائولا كو اذ رسم) ةياهنا 0 هده هو عل داءصو اهو داتا

 امهثد 0 اهادعامن الح اك ءااو صادقا اودود 1 ىفالا ل. ةتالف همحاصانيضواةملا |

 لسه ماعطوفاءءااوقالطلا ةثال_هاا ىلعرد لا ىف دار وةبانلاو ةيانعلا قةهيتو 0

 لحددالو مئاندلا ومهاردلا الا هكرمذلا ىف ل دبال هنافووه ءهناب ح ماشا همقد) 6 وسو

 لط,تالريناندلاو م_هاردإ ا مغلاما مهد >ال يهوولاولاه !د هاو ضورعلا الو راقعلا ه5

 اذا هنال ثح هينةيدعساا ىئاولاقلافاذكو ها طرمشد ساوث ةاواس ١1نال دك رمذلا

 هكريش فنصملا مالكل ننام مكرشن ءسدلام هلوق موعىف ل ديأك رم تءامهادعام ناك

 نال هل وقنامفا.ساةلإر ك لالالا :١ ص نأ الأ لماشق حبا رحاللهدح رالئاطي أ ةض راغملا

 هرك ذامو جارمن اندلاوم_هاردلاالا ةكرم ماى لّخدال هنا مجرب ءاموهتس كلر ءامهادعام

 دا داهشولاه مىناهربلا ط_.حللا قدرك ذاك لصالا فد مالك مع مدو هد اهنلاىف

 ىقلم_هغّذلا اذهرك ديلوامتمتاك اودال ةلو.ةماه-مترادت ند نا مل مه ناؤعلا كك رمث رمد

 - ..قالانوكت الث3_ظواذااامافاماعتوك .:دةواصاح نوك دقن ازءاا نالةذواذملا

 رمشأا باك ىفمال الا يشهر 5 دامس ام5 يلعو ” هكرمشاا ناك ىف ا 3:فرعدقو لاومالا

 0 5ك ذ ىذلا ل._.هغلا ىلعةضوافملان رك.:ناب دع ةدطاخن وكلك هضوافملا ثا

 ىلع ل ال رلا اذهىلءنالئاراموانآ اد_مئاذاام فاؤا!مالكل مشو ها
 تاأل_> رلا اذه ىلءامواو نال هانا ادم ناو هكرمشا! ىلءاص نالوالا هن وأةئالث
 ىلءنالقانا دم شنالاه ناب ةكرمذلا عطق ىلعاصأ ناىفاذل ا ل_,ةتالفمهاس كرتشممهرد
 نالفق-ىفاءمت داه شل 2م ة ارح ىلع بدسإ هنامجد هيلعاتل ود دح ىلعبدسد ةئايعمج ده

 مو:ءنانث ادهش قنيدذت الث ىلع د-اول ناك ولولا رتشالا لاسق-ال ل. ةئالفاةاطي تا ثااثلا

 الاول .::لءزنذكححصا ولاك ناف اميلع وهءاعل ناك ىذلا فاالا نعانالف رامهأ ربائادلانا

 لاق ةدابزب رع ىلاهربلا طمصخلا ىفادك ل. ة”الاو كلذك.- و :للساو ةءاك,'اربالااو ده ناف

 5 ا رخكالا كي رششال نيكي رشلاد_-اري_ (ةداهش لقتال ىأذكو ةي دنهل ' ىف
 ردأا لاك ة ههجد ااءافتنال لقت اههتك رمش نو ”ستاامفام ا (.هتك رمش ند رهاس:ةدلوق) هز

 دامك ثاثيودوأاديز نا ادهش ىلوالا هكد رمل كف رم كااةداهش مدع ىلعةعرشم ملأ ابمازهو

 هناريج“ ارم ىدوأو لَم :اًدلا اه:هامولئثالو تدك 'هلسقلا كلت ن ءامهو تذل قب هلم

 اناك ولو متل مهنمامهو هي لهالو أه هد" رشف ىد وأول ة ثلاثا | كتادك مكطافمهتمام» و

 ىفهنال-< مهنمضءءلا ص.صتعام_ميفزو هنا ةئلاثلاو نياوالانيبقرفلاو تنين
 ق[-ىفاةاطم ل موثمن وجا دالر أهل نمد مشت هناريجعا رتل وأولةعبازلا ةئلاثلا
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 | اود غاددعالراولتق ناله دامشالا نع ىلا فاك اهتروصوددءءلاب قداصلا سأل

 اذ-هنعو انعافعمهتمثانت !لوةءناالال.ةنال نسأل ١لاه ا :ءافعدق ىلولا نادي وتاا ده

 لكلا قسفل.ة:ن سلا لاهو د اولا قسىف لل ة:فسوب وأ لاك ء-ولا اذه ىئدحاولا
 اول ف هثال_؟ىف نسا نعو لك الانا وحر ىربك لا صرخت ىف هاي ارىذلا ىرعملا لاك ها

 لافاذ_ه. نءوانعاةعثانثا لاق ناوزونلا:ءافعهلا اود مشوا ورفأواوباةغاد عالج ر

 ىريكلا صلت ّق وني4+ ولاىز ودع  ء. ىلا لاق وددحاولا اد_هقدس ىف ل فس و ولأ

 ليه_سفوا ناسنال :داهشال ف-سو ىلأ لوةىلءم ها فو يىبأ لوق لك ئةو

 ١ اكن 1 امههدحاو لك ىلع ةقاانودجول لارتشالا مدعا ايف ةمبتالو ثااثللامتداهش

 ام-هارظنلاهسفنا ناسنالاةداهثتاءقدةذ لو.ةااننساسالوةىلعامأو هأ ةعف: مترك

 اذعافع ةثالثاا لاها ذاع نسلسان عرك ذهنافرظاهمضنيو> ولا فزر عن سلا لاقو هلوقو

 دزع طقف انءاقءعل اهاذاامألومقلامدعىلءنا:ةفةمىرومااوءاشالا قرامعناف رو<ال

 ثأاثاا نبهجولا,دب دأن اف ةمئاثلا ىفالا هذ الترك ذيملذا هعمفسوراب أنار هاظلاو نسحلا
 || هنافوطا اني ارىذلا اوىرعبلالوةادح والو ةقباس لا ءامثالا ةراسع عقذاونادهاشااو

 نسطالوة.دار ١ تاك نا ىلا_هثهللا ءجرالا ولاىدمسلاه ُط نيت ةرامعلا نيب ةفلاق ا دقو

 ااردا.تلا وهام طقذ نانءالئاقلانا لءة:دحاولا ادد نءو انعاةعمهتمنانث الاه اذا لمة:

 : ىلءةددلا بيفهقو_اع و لكلا نعد وهلا 8 وةسو-ىف 5 وءعاانا رهاظلاف:رامعاا رهاط ْنَم

 أ| نءةيدلا طق_ستف كاذلاهدحا ولكرأ كالذالاه نينثا لكنا دارا ناكناو طةفنْت دهاشلا

 || ةدعاهن متانمتسمءاشالاىف هللا لءسدقواذ_هفدوىنألوةهحوامرظناو لكاا

 || لع ..1!هذه ءانئتسا حصنال ىلمرالاع.:ىوهلا اهي ثحم يبا
 || انال نسل 'لوقىلءالو هسةناناسثالاةداهش لوءقاهأ سدا هنال روك ذملا طءاضا!ن

 ا( امأوثلاثاا٠ ن<ىولاوبةع ىلع مهم لك نيةنالاةداهمامالد وك ل - ولا هل را

 مدعل ايفةممتالرخ ٠ اال نم_::الاةدامث نا كلذ فه دج ولا واهم ىل'اه الق هوذا لك ةداهش

 || نيع رع نيع رغةداوشك ىو ةعف: مرق لذ الكم مدا ولك ىلءلبسةا!ب وح ول لارتشالا

 أ نع صاصقلا طقس ود اولا ق-ىفل_ة:ةق.ئ-و:أ لاه ىريفكدلا مياح فول ءاذ
 ُ قى لق: ن-.هطلا لاه وام مسفنال تسلاةدامذاا نالكلذ وهيدللا قب امهمزأب وزيئثالا

 ' لصف كل 3ةضرئاذا وامهريغااممتداوش نوك: نين الكذارا.مءا نم هناا ءاذ و لكلا

 ىلءوءالذنا١ ضعب هلذن ها لكلا داش ىذه رخ االنيذتال اع انهلكا ىهملا ف ةداهمشلا

 ردا! لاف ها لماثه_سفئاناسالا ةداهتل و ,ةهيفتال هانئة سالا عيد رب رب رقدلا اذه

 1| دهم.دورح ىديعف ةدوأى راد >دتالاك و اضيأ ةءئاسكلا ىفامىلآ الانف مرظن ىأ هريظأو

 ادلة دو أ: ءاسداولاه ناو ل ةنالاهمج اها !داولا# نا فموي وب ا لاماهول ث دم مما ةمثالث

 دوشناو ليةناعم حاهان ادا اية اد مش تالا اهمءتعسوب ىبأن با نسا لاسو ل

 مأوهتءأوىأ (هديعلدمسو هلوق 83( ها ةئانأ ت تقلاغو مانا لاك لقت ءقةنالثاتتا

 «تءلعن 5 :لثادد ولك نههسةؤ ل ةداهت هنال( هيثاكم و هإْوق) فلا _سوق م ملءل وهدأو



 لل

 قوةلعا نهتةكءاامامياع نوملاه ودءامفاموبذكي مت الم وءأ ىلعنو ده -ثنفدعت#

 ةعفنم نال ف اهكءامىلا!عهضدد وع 4ع ند اهالهعامو ةةغولاو مسد نءاهس وز ىلع

 دروأو رعبك-!|عماطا لئاسمنءهذ#هو ها ةداهشا'لومقع:ةالفةرمضءاهب وشي ةدوه#
 مدل "اوساهمدسعو مالاىوعد دو-وذىلاعت هللا < ةداهش ف الطاانةداه_ثاانا همأع

 لوالا ىوءدلا طرت ثمل لملم اضيأاهةحو وخىلاعتهلاقح هنو كس عمنا, بم أو اهطاوتشا

 ىوان:ةىلا از ءمىلاهرملا طش ا ىو اممالع ىلا“ ا1كوءقلاع نمةءنامت دجو اذا تريمعاو

 نال مالا وهو لافام عداه ثلبةتق الطااتعدااذامالانا ىد :-زوالا مال ءالا سعم

 لثاسءاده ىلع ع رفد و ن4 هنا حد ع مالا قمرك ذامئاىكد_ة:ءوانالوهلاتوغااهاوعد

 تناكنافركس::ىهو تد:راام ه١ ةأسصانا ادهثىلوالا هحرش ف نارهونبااهركذ

 تايقالاو ل_.ةث)بالا ىدانافالاو اهءاس نالت رك تاواتعدا لق لك هانكال

 مان الث رالا دا قاسهةلط هنأ ءاشادهةفاهسوزن ور :مل وحلا لح ,ةهنأ سها طة اولا

 ملح هنا بالا ىلعهانياده_ثةثلالا لمت الاو لءةنال يدد بالاثاك نق لا الياهحو زت

 ةعدارلا الوات عدا له الاوالو اا ممل د لق 7 ىدبنالاناك نافاهقادص ىلعدنا عا

 ل.ةّئالاو لءةدلىدن تناك ن اقم هردفا! ىلءاوت :ءااهالومث نار اة. راطااتادوهش

 ادهءاداام الل ,ةتالارئىثريغبهرارقال تةدءو ل هى 0 وهرىوأ اًماد ةسناو

 ىدا ناقىلوم لا اما ده ولوهدذع طرشءاوعدزال اًةلطمل مق: الا مئاف فااناهوما قءء ىلع

 مر :اناولاملابوح 0 وقدءاان ىذقيو لمع" مال غلا داو دعناو لدة:0ىلوملا

 اهةدعااهاركشا ىذلاان الفثا و ثالف ئماوعاب هنا تءدا لسرد:ىةب راحة سماخلا لمقت

 ل-قتالاو لقتل بالا ىدا نان ةيرانطلات ءداعد_ءااىذانباده فدع ىرتشماو

 نم باد ىف ناهلسدمه_ثاارد- هلااه رك دري_كلا| عماذلا ل اسماهاكد لهو ىهتنا

 تدعو ل ال كدا نا عئابلاانياده و ىنةةءاو ه-:مىدعيت ااه دارو تاداهثلا

 اهئدب لاه 4 راح هد. ىف ع..فةشااك مدح ةنالقدعلا و ءا رشلا| تنث وتامأ هيذك نا و هرا رقا

 نينا و نيهساان ىذق عنابي !اايادهشو را دةثاعىءاهعاب واهذمقو تااانثالث نم

 همفامرت 7ىلا هرا رقاد سد ولمن الي آلا ع داناو هن سدح الو هش دصت ايرتشب دع دن عو

 لءةةالاذكبنالف ىلعن الها ىذق ىضاتا اه - هأبانا ىلءاده-ث قالا فو“ وهن زأ زملا فو

 ةداه د ىلعنانءالا دهدولو ل ةةهمكح لعنالا دودو واضاف ناكولرال انأد وألا و

 0 زو هذ قاح وهداوةداهش ىذاقلاءاضق لاه مىهتنا هناك ىلءاذكو فالخالب َر زو ام مبا

 هنباوهووأ حوزلا ىلع مش كلذ حوزلا د<راه- وز نم هنا تءداوادلو تداوولوة. .انلناىفو

 3 رملاو كلذ وزلا ىداولو ام متد' مش ترئاح ىلصالا ىف لاق ةأرحلا هذه .هالوا دهنارقا هنأ

 لق:مَهةْو ىهتناةداو رلاهءف فاش> اكالذي ترقأ !مناو نالوا مئااش ا املعدمشت د
 نادنالاةداهشهدا زديوملاه (هسفنان اسالادداهش لقت ةنالهلوق) سنت الفة ماسالا هل سم

 ةداهتز - الفال وأ كلذ ف مه وهوهريغ وأه سوءا ناك ءاوس عاسجالاب ةدودره رش اباه

 لئاقاا ف لأ (لوتةملا ىلو وفم ذهشاذالتاقاا هلع مالا هلوق) ه١ حاكشلاب ليكولا
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 ة:ىثدلا نباءاشالا بحءاص هدف مدت الهوم دطودأ ىلءنبالا سا ده. د'الا لادد ناامه

 هكياودوب أد هتف كالذ حب وؤلا دو اذ_هاهجو زن ههناتع 0 اذاوةأىهاتذلوا ذا ام ىب هو

 ىف ل:هو هأ بالا ىلءةداهشا مالا وتداول مق ةأر [اةزذ نمهدإو هنأ حب وئزاارا رقاىلع

 امتداهت ل .ةنالكلذ, حوزرلا رارقا ىلعاه هوا رملا وأ د ومولد اهترام<ةك و(ل وثأ)ةيناذلا

 ترا وتداوامنااهوب أ ياعدهشندع تأ ا وئاذح و رلا ىداولو امهداول نادهثدامملال

 ةياورىفل-ة:و ماشهةياورفامهتداهش ل ةنال رصالا لاف ةءاورلا هقتقاثخلا كلذ

 ة..:احرتاتأ ا ىفاواقنو تراه داو تراكم ىلء هبا نبال - رل 22 وناولس يأ

 نع اقم ماا قواماعداو هدو تا < مدا ًارءانمالا ىلع :اهشاهناقوالاةسوواهنورك

 ا و زيطاق ةرفالذا نا.واسى أ هيا ور عيجرتو ةئااثلافلوءتاا ىذ:ةءىلرالا ف لو.دااو

 قبسنلاولا ومالانبب قرذالف اذه ىلع و ندا 1-5 ىفةداه-ثلادعبالا نبا نبادوسحن اداولا

 قمد..ةترعغن 8 اماطملو.ةلاة.:اذلا نءالةنرماادءءةمالعلا حرش ءمملافولوبتلا

 هما ع نمهسلءزعأ وهو هذلو ىلءةداه _ثااىلعهمادقا نا لو .ّدلا ه>وىل ها وما

 باص هاء ىئءان فالشاذهوةداو ثلا |هاجالت درى اةمهتاا ىف هقد

 ل5 الا منا هل قولة :ولاومالاى .داو 5 هو. ةدب هسارا رقاىلءبالاةداه-ُثي ذم هنا ن ءركأا

 صا ةوةنصشاا نبا مالكي همالك فةدلا بةعتوةر وك دا طا م ؟سمريغ ءؤاما ىلع هلو

 مهي داه-ثتراح هْناىلعهدانءالل> رادوهشاذا وةموهدال هداه لمقت ال نوف نا ىذاق

 لءت:ىللدىرخا اها تاب ىلع اهمال مالا تدهشولا عتاد سم وانةىف ىل ثاازاف ها انركذ

 امان كلا ةلو.ةمتناكن او نع-:نملا ىددحا ىلع مالا: داهش نا هل ءاسا ع تءحاق اهنا داهث

 هنت ءحااماد4ه-ثد ووفوملا هللاو ةمغالاهتداهش لءقت الف تدرورخ الا ةداه-ثاأت وذ

 لم الاد_-احم اهبيطا ةداه_-ثباه- وزتول وحاكنلا ناك ىلا هثهنن هجر ىعان نلالوق

 بالاةداه_تدصدتاع رخآ لاوس نءباءامث ها اممئمرك_ئلارمغانادهشب امخالاةاظم

 هنالاطن! لو. ملا مد ءداوماىلروهظت ولوقا ها لعاىلاهنهلناو ة ص ربغ هدد الهدإو ىلع

 6 ( ماله ؟لدو خا دنا هايشالا بحاصىا (لاه ]وق 3)لءأ-ة دولا وطنه

 ىدنحز ز والاّةعالا سعى :وامفلاب «مرت امذلاو ناهذالارب , وت قا 16 هن داقالطال لام

 ةداوشا|ناقوغلاهاوعدنال خدالاوهو امهتداهم ل. مقالا تءدا ناو مالا نا نم

 ىالا» :ولوهلوق) ط ءاوساهمدعو اهاوءدذو>و راصتاهاوعدرع- غن م ةيمسس مدح لل سول

 ناى وهلا فد رمشلا هوو ولاعأل واولا (هحاكدأ ىمالا دهلوق) همالةداهشامنال(اه: مد

 ىلو ان هلو.ةلا نا قا لا ىدتةزوالا الك مدو«_تااونأد.سااذخاو مالل عرج ف

 لدهقلا مءاهةلاَقرث دورها فلاه ةمس- ةلو. ةمقالطاا ف ةداه-ث ثااوعدتملمالانال

 ةداهشلاه ىدتمالا تناكناف دعوت وهران الا ”م-همأق واط هنأ 6 ويهيلعدوهثلحرع ..ارلا

 م-ومال م_ومال ن َن وده-ثي مون ىدق تناك ادااممالد زئاسةذاهثلاف ب ا و"هلطان

 01 0 عماد .امىلا عطب لانو د. عل :وىدتامنمالانو ذاب

 | ةصومصختر ودىفكل ىل_هحطم ها تحاصوا ماسر ةهنأد كلر هظد دو حنا ىف ؟-2عء



 ناو
 4 + "ع رشم :

 ءابشأدي - !ىلء هنا

 هلك هنا نال ةعدافهلوق
 نالئاشثباىا هءاشبادهشو
 هلو ديهلوق ىفريمذلا اذكو
 - هنع ها نالثل

 كاتاطاا ندر نت لاف ثيح ةسئاطا راب 1 8ع 5-9 وها ذك ةة دعا ارا ةددح 5 ا
 فااغرهر هأ ه ةمجو هلا ماق لاس“ ادالا مخفي 1.6 ةءحو زا ل_هقاجمادا دهب اسم ىىذعتدال

 اه:دعتدةناو امنانأاذا ةمح وْزلا لاح هم وزال دعاة داهش ذا" نم اذئا نءدانمدقالا

 ىل:ءاداوأ هلوةفطءرهاظلا نالحراشلاةراةءرهاااقذاوااو» وهن داهم مك اطادرل

 لههااد_:ءةمئامرمغةم-وزلا نوك. شت همءاك ىلا هافانا فاكترعغنهلمكالهلون
 «اذنت | نمذيال هنا لماخلاو رعلا ىف لاق لما: لة: ىحرلا لاما شيناالا»ادال ادذعو

 عوج رلا تةوال ةموا|تقو هذم ةعلام ىهفةمهاا ف عوج رلا بادىفامأ اوءاضقلا تقو ةمهتلا

 ضقت رملارار ةاباىف و قأ..مهكعفال- 2ع 8 رلا هلذاهمكس عة سمبل دال ىبهووأت

 باي 00 هذى هر تاموا نسكت : مث دا :-ال رةاوانوا رقالاتقر ة-وزامنوكلا رابتعالا

 ولو (هلال عرذلاوهلوق) ها ةءصولا تفرالّ توا تقؤ ة-وزاهتوك. ! را.مءالاةمصولا

 نمهمستو.؛اهعورفاوأ هلوهو'هلودال هنداهد ىلءةثالذ_:ءالااداوك هصو نماعرفناك

 الو ثراالوه#فناك لا عضوو هنن انمموهتر هرغغن ماعم دعوه: هنوع دة _هكصلدل ديهدس و

 دهثةئرتشا اهقدعاو هك .لمىفا داودقو نيمءوتلاد أ عان ولورداملادلوك نيةرطأا نمو

 هلئمواٌض,ةامدريوءاضتلاو ىدهلاو عسا ضمن اوامهبس تثق الا دا ناقل .ةزهعئانل

 نودهماءهش راقسةنوأ فرط فاصاصق:انَدلا تاك تاو ذة#هلا لو وعادان:-د1كلهن ا
 ::1ادلولا مأدلوة داهم لق" الو ةنءالا ادار ةداهمث بان نم ماذا ص٠ كلف هءاقوتلئاعلا

 ريدسقلا خفف و ىلاهرتلا طا ىفا ذك ناهالان ىف ءاارطادلوك ةاك زا هنطعيالو 3._ساا نم

 هليديلامساو امهانأأ ربالاطلان هانا د4 دل 1 الان زخفواعاضر هئالهتداه زو

 : تااطلانإ ادي اههيب أري -غ ىلع لامملا ناكثاواركشم بلاطلا ناك اذا“ ار /نالذ ىلع

 طا ىف و ى.ّمن تزاجةلاواا و ةءارباا ىت د١ نوأ-طملاو رك-بلاطلا و اه-هانأهيلاحأ

 ىبهفالاو اكاذثا ة«ةنمبالل ناك اذا ل_.ةثالامزل ءالعف امرين لعق ىلع اده_ٌناذ ا ىفاهربلا
 دهثو هلك هنانالف ىدافرس ت'اق نالذ كاك نا لاهو أف نات ءاور د6 نءول -هةتالامواوق
 اذكوامهتداهد تراحبالار 5 ءاولو رادلا لودي ةمءقاعنا ادكواةهدنءلدقت مقتل هياعيا

 ىلءل_ءكولا اًماده-ث ناو ع واقالطوا حاكن نء بالا ىلعذن مناك دلك فمك 1

 ىلءؤهوذتعلاو 0 ممكولاو لكو اانا كوالا : هج وا هنالث ىلءوهذل كولا دةع
 ل-.ةثالاءول اوذىلءذرك 3 *! نأ وةداهشاانالقداهئلانىذاقاا ىذق مهل اذاع دان اق نيود و

 دعو 0 وما وهو هح وزرلا را رقال لامريغب قالطأاب ىذةن هناق عافلاف الاذب قذقد الو

 لكوملاو ليك ول رك-:.نايلاثلا عساك دقاعا ىلا ةق وقح عج ردقعبالادةءلانىذش دع

 دّقملا لكوم ادعت و اهل ءكولارق ةدزاثااغلا اناف:1لءقةالاو لمعت ءقتالم مالا د ناف

 هلوق) هاهنا وةق.:-ىلالوق ىلءحاك_:ااالااهاكد وقفلانىذقد مهأئاءاعدا ناف طف

 ذطاد ماذا الاهلوق) همال واهس الءدس ناك 4 وسفنامالامولاهد_-ددوهدك (العنا و

 نمت ساهذهنان ريمشت ناو عوفاللهاد1عاذا سكملان وهلوقدعنءانة:ءالا اذهل( حلا
 هَمادق هقو سعات و 2 وقدعت هةل الفد ام و سك.لانرمالا لإ هلدالع رقلاةداهت تامر 0
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 الن(لةةااىف ه]وق) حاصلا صاصقلا ىلءدلا ولاىدم_سدولج-و ىناحأاس ماهل !حاصم ف |

 لت

 لمق: قأهم و وايالا مكس ىف حض والا( هيدأ ١ م هإوق) حاصشأ اولا ومال ١ وضففل 3-0

 ط دوعااننهتداهش عمة يدللاب مك هنا كلذرهاطظوءا سناانت هم.ال هنافق صاصقلات و.:ىالئأ

 هلوةاةهأ د ولا تناكولو ى ١ (اهاوهواهجوزلةج وزلاو هلوق) نا رقريغاولو(ملعملا هلوق)

 حوزلاالواه- ونزل 3 ارااالو .دااولدلول اال و هداولدللاول ةداه ةزووعالمال_تااوةال_صلا هملع

 ىفاك هرج: _سانارعجالاالو دكب رمشاكي رسما !الود دمها همس ا الو هدمسل دمعلا الر هن : أمال
 نيب عفانلا نال وهدخس هقاع دب رشلوق نم وفا هلئاذيا ور نماعوذ ةرم فلا

 : هلصتمءالؤ ه

 ىلل-هقىل-,ة:الفدس و نههسغ:اهنداهش ن وكف ضءنىل اذاك زلاممضعبءاداز ودعال اذهاو

 دا رطةسالا لوس ىلءهرت ذ هنان بدا و دس أ قس ىفهلةداهشالد معلا ناقه د. سادل وقد دثافأم
 8 ل

 كود ررر_ ف ةيدلا ||| تايقوللاق هنااكفدمسلا عمد_هلارك ذةمهتلا عضا ومدعال مالسلاوةالدلا هل هئاف
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 لدا هوا 4 لو 00 (اهيلع زاجو هلوق) هدمس قحىف لوشن ص رفاا لمه ىلع عضا وان نءعض ومقدم يش

 هدوولا تاير 00 اهلعدهشمح وزلااهذدةىلرالا اًضدأر .هااىفو(هاثالا ىف نيداة-هىفالا هإوق 3)هءاعوىأ

 قرلاترقا اها رخ آو حوزلا دهش ةمئاثلا هسفن نعتاعالا عفدي هنال ل ة0ةثالث عمانزلاب

 رهااوا عفدناك اذاالا ه-اك:ىفاها تنذاانا ىدملالاىولو لة:0كلذىدو وهوذالغا

 فانمرواااهواستو اه-اك-:ىلعهمادقاناههسو نأ اكو 2 لزاونلا فاذكىلوا انا

 لقتال نءنالءامت رصأا ىفلاهرهملا ضعي وحاك_ذااب هنذا دما فرتعنملا ذادتداه_ثا
 ةناهشر يري نتف لافأل امك انك دند لك وولولة-ناوهعءرفاالوالعناو هلدال ىذَد الفد اضق زوال هلت داهش

 ْ 1 2 00 نياامهدد ألك و وىخذاقاادئءن الحو مت ااًضي أ اهم وذي زار اى اكهسف هاتف

 هتف... الواهب 2و هيلع ىضق ذاوز وجيالل كولا ذ ها ىذاقلاىضقنههنداوشفومعالنءوا ىغاقلا
 عنمر 7. عاد 0 صا يفهؤ اضةزح ل مةءلاىدو ىذاةااناكولو 4 ىذةئام_صو هداوناكولاذكوةنازذنا فو
 ا .٠ تالمر ماهاده دول دهلوق) ها اهيف هءاقو اكوا ءواضة زب )ال. حس وىخاةااناكولو ةماا

 َ ةبجوررإ ة.داحرتا# اهيىذةينالبقاريج ار اصمت اريج ن 9 .مودمنولاذكو'اضقلا لق ىا(اه-وزت

 ؟اداوازيجب 7 وحال بسانملا واهبىذة؛لهاواا < :هلئسااوامتدعتذةناواهتاطولاموظناو ط اع

 مك اطادريلولدع وهودت أس مال د هشول هنا ى مواح وضواعجعبر ةماادد سى رخأ هلةسمقدأب ْز

 عنما فووق مأ ةس' نانا فاك هنداجمت دفنت هنافاهتدعتضق:اوانتا اناهةلط ىت-هنداوث

 اماوءاضّةلا دنعةم-و لا ع هه ذامملهيىذلان تكاةد عملا أك ةممكس اول و (ةءج وزلا

 ولةي زازيلا ع نع غلا ىف » 1 ذا ةمسعش نسج الفرك داممل هذ الؤءا دالا راقمكااز 5

 ةلوقملا فها:مددقامو ل-ءة:اتدعءاضةنادهبىااوأدهش 6 اهداك_:لاحاهامدم

 عنعال ىا (لءال هلوق) حلال دع وهو هنأ مالده_-ثولىهو ط نعءهذهلءقةشاسلا

 هلوق) زوعندعلاءاضق'ادعب ىداو هم > وْزْلا لاحامه دا لوعوأذ لمعصأ ا ن «ةمح وزرلا

 مد:عىا'امقلا ىلعف وطءموهو ىج رلا لاك ةمئاهللا ن نعال وددملا 'لد_سلا اك 6 ادأوأ

 زاحاه دعب تداوةدعلاوا خاكمنا ىف تامعولذ لمصتلا دئعالاادالا واءاهَةلادةءةمحوزلا

 مايةلاحىفةداهثالامهؤاداالو نيج ولا د-اةداه_كثبءاضقلا حصنالو حو داو



 لق باتاذا ىساقلا

 دود_هللا الا هتداهش

 فو ر_ءملاو ف د

 درازلادهاشو بذكملاب

 طةتامادأ لمةنالالدءول

 اهاوبقمج رت ىصيس ناكل
 عقم (هيداح فن وهسمو)

 ل الادك و(نونلا ف)

 عقياوف نادل ةداهش

 ةداه_شالو بعالم ا 6

 تاماهلاىف عَ عم انهئءاسألا

 عمل تاحاملا تا

 هيو س) انععرمش

0 

 ناك ةءانسنلا تاماسحو

 ىلا المويااافاطمرعههَثلا

 ىرغصو هب زازب عرمشلا
 م نكع-لةءلالل رمشو

 ةداهشل ءقتىك راما

 نوددح و ءهاملا

 < الام هيداممدو٠لان لا
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 دنعو نيدودحلا ىلا د5 :اعاند_:ءم-هادلوةىفرع ذلانالءا مى

 هنداهشلل_ء.ةةد_<ملولذ ىرا رلا رذفأاو 8 ذاكتامثالا ع نكن زحاعلا نيقذاقاا ىلا ىئاشاا

 ناوهءاعد دوهشاادعّل ددسن اك نافىلز هنا ىلع هثالث ُخ د«غ ال- رى دتولو هلاق الحان دنع

 (هنداهش لمقتب :اذا قسافلا هوق وق ) هأ ةبزازيلا قاذك هن .اءدوهشاادس ف ذاق ادم

 نأ وه ءاع هن وتاارلا 0 رد ماع ضء/امهن داهش ل.ةنال بان اذا سافل! ناائمدق

 ىذاقلا ىأرملا ضو ةم هفا نوهأ 5 وةن-سردقمهكماو رهشا مسن كلذ ردقم_عضعد

 فريال هناف هنداه.ثل.ةتالف هن روهذملاى!(يذكاان ىف ورعملا دهلوق) هعحارف لدعملاو

 ره ل.ةتهندامثناقى_سفلاعاونارثاننءباتاذا ى_ءافلافال_هثب ونمهقدص

 رصتقا دقورصلا فكل ذهنا ىطنشيهعشم 8 لاف (حلارورلادهاشو هلوق) عا هادملا ن 3

 قردلا ىفهركذ من(ل وقأ) ها ىلو اناك-اةراءلا فاسو قتلا ىفو لاهوأةنماوالا ىلعه.ذ

 نايأا اذهقهرا.عانمدقو َ ”امكا| باد>انا ةريفدب لأن هولك !الوقدن عادلا اه

 هل وقرعتال هنال (ادبال.ةنالالد ءول هلوق) هنلادع تمس: عب كت كك هراىموهلوق دع

 ة.:ا1ئ|ىفو فاقالاو هلوقل هه: ةصالفلا نع ءرهلا ىفاك ة ةدمبرعضمغن اهتز عرفت الو

 18 ه ود فرعنا هنالا ديا هندا مذ لقال هنا ف_سوب ىلا ن ءر وزب دهءاذا ةلاد_ءلافورعملا

 بد” نك.اهلوق)ءانمدناك هيدا ملهاش ب بنان دوز دمئاذالدعأ ١ معناللد_ءااد_.5 و

 لوح وداةعالا هءاع ولة همن :اذئاق لاه ةداهشلا ٠ نءعوج رلا بابل سقى (اهأ وق هج زر

 امفحراش ١ مالكودأ 5 ع الاه ساع ولمةت هنارةدد -ونأه.ةقااىور وىناءا!نعةياورلوالا

 لمأت اًذدأ فس وبين عة :اذااةيا ورلا نا ف عب رض ةداعشلا نءعوج راوال توتا

 قرات لدتا وضع ىلع ممض عبد مشق رردلا قريءاذلوددمتولو (ن ردسمو هإوق)

 هيداطا كلت فد مشننا م مضعيدا رأو٠ نول ىف ةثداحن ها ا

 لية:الاذكو هلوق) ءا ةيز بلا قهلذمو رعبك. لاعمال ىفاذك نيه هم م- -موك- لدم

 ىرزلا غلابل ةداهشلبةنال اهنادسغي فرامل راع ر ف: ىلا ةراعع رهاظ(ثاميصا' ةداهش

 مضال لدعلا نال( ندنسلا هب ىدهسلا ع 8 رمشلا عال ]وق ) رز وذا ان هةسفابءالملا رؤس

 كالذل ع رمش عرشااو ءانلا ماج رمال لاح رلا ونامصلا بءالصرمتال غاابأا ونهملا

 عمو ندا لولا هيوه-ساغو بءاللاروض-نءعانةءالاوهو رخآ اةورط
 مد_ةةدقو هأ عرس ىلا ال م ياا افاد ءريسه شما | ناك اولنةءملاذاق تاماخلا نعءاسنلا

 ءاسنلاو نوه ىسىفرهظراسمنا عذهلاو مرجرتغنم صخشلا ندسادق هنا ىلعمالكللا
 رثك ١ -:2ناط وسدملا ىلا ان زعم عمن ملا ةراجا ىف ركذم -«ةءاك :مدعا نامرصلا نال ماهل ا ىف

 : 0 داس فاض وصخاهملا ة_كاعالء ا ذلا لاح راماجل داتا, صادالنيد_متملا وءاباعلا

 هلوق) عيبا وهو ىمدقل لاهو وءر وهااتاف وشكمنوأو* وحد ىلعل ر2نويع:«ن٠ىررامو

 ل ىلا نء ةءااليرشىلو الاف ىرغصلا نعلن ةملال نري شل! ىفام (ةءااليترمثو ىرغصو
 || ةداهشليقت ةةهلوق) ها ةمنقلا فاك لوالا عمالا ول-.ةيكالذ لك ىفل.قو ىواتفلا عماج

 نهذ_-وءاسنلاةداهش» رخ [ضاهءاضق ىضءال ىذاّةلا نا ف قولا ىفمدق( نهدحوءا ثلا

 3ك
 ةماا



 د انااوهوصأا'ههوهلمعلانكع ص'ع رفا فذوكيالناوهو هطرشدةفاعنمرتكللا ||
 ةرقوهو هءابامىلافريص:مهنال ع.مملاىلف'"انقةسالا فريم نكمالو ةيائعلافو قع

 + ناو هيوؤيفما ناجح نفور وتو و ا ا اوم ني نجر ب اونو ا يوما روزا حل
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 ناف ىرا.تاوهوى اطل. ةامنال ل .ةام ىلع فوطهءسداوهونوةساهثا ام يه ثار او ىلا
 هناق ىلهذلا م«ةهاباب تلق أنا سا نب دلا ولا وىلاءتد وةىفاك مهبل ب املا قاع لها تلق

 تااكلا لعمل نك. !ءادأستي راخالا دك د ودودو رخ ”الا ىف يد: لادحأ مه مر

 هن وحاب عماري الفءاس كاذذاناك منكما ءانامل مالا ىفالشوهوةد اولا هاك 13 ددعلا

 دو ه6 س هاوذلإ ,اطءمري دن ءازا!دأ ناك هك !ءانامرهاط ضئانةوهو دلال صاك

 تا روزيمأل اه وىلو !اهلهق مدل + لن اهطش: هان ::ءالا لعب نهىلوان رمال هج نكلءانأ *
 هأ ةدسائا!تالالدة سال 'ىان ر رقت ىفان ر رع لام تش تكا اذهىلع ر ودااماعو

 دل مات نءاهدر ناك.ةةداه :رئاك-لنال (ىل,ةدفل:فذقاا ىف ارذاك دع ناالا هلوق)
 ىقلاق (مالسالا دهدد]وق) ني.مذلاونياسملا ىلء لهدف ىرخاةداه د تثددمال_سالاب و

 دودطلا نءأمش طق لهو فذقاادس طقسال مالسالا نا ىلع لدي "هل ملاهذهعضورصلا
 ةداهتدواهرا رهان ذهملع تحث ناق لس ١ ٌمىلزرا ىىذلا قرساذا ةيادهلا ئراقر ع مشا لاه

 تاىجش وى ؛:ادل اهنع طة_سلساةمذلا لهاةداهش:تنثناو دكا ذعر ديالنيإ-ملا

 لاف هلع ريزعتلا بج واذا ىذلا نا ريسلا باتكَن ءةعتماا قو فذقلادح ف كاذكلاقي
 نءىزارلا رشفلا لق وغاب بدأته. 1 زها بج واذاى دا مكحرا لو هع طة سير

 2 ا ل دوب ناالا طة سيال هنا ةمامأ ىفام ىضتَعمو غول !اهرحزاهطوةسةمعفا |

 دل ا ماب رمذام هه: اهلا فهلا مالكر هاظو ةياورلارهاظ ى ا (رهاذظلا ىلع هأوق) ها
 ةياورلا هاطظقتاءاو رثالث «هفذ همال_بادعب قامأا برمضأ هظهإ برمذأم دمز لسا وأ ولو

 همال_سادذعت رك الابرخ ذالك ةةباودو تل ةباتاذافد-- || ىلىهن : .امثلطعتال

 ىتااهتدارشهيدرتامه-ة-ىفد_بويوهئالىأ حارمسلا نع ردع طو بولو طبت ةيارد فو
 درتالو دحلا ماةه.ءاءمةد مدرك لايف هنال مالا ىفه:م لق: ىجلاالو هرغك فهل أ

 دسد .ءفالم هإوِق) هن داهش طقس لفاضإأ اه 1ع مق. )مال_سالاىفر كلذيالا ةدامدلا

 دو ناك ت مد -اذافا يو د- ىلء درلا ف وف هقرلاح ىفالص د هللة دا مثال هنا 07 200 مث

 ةداهشل هرفك لاح ىف رفاك- ١'ناوه رئاكما نيبو هل :»قرقلاو دحلاماعن هقءعاادع هداعش

 اهفاذ لن ةدامش دا دعب مال_الامدافت سا دف لسأ ا ذاف ةداومث كال :تطقس د ةال د -اذاف

 دال تقود ىلع ةداون هل نكي مل هنالهنداوش لوة:الثء- قتعأمم د-اذ ادمعلا فالخدر
 نيد :ًارماو لجرو أ(نينئاو أهلوق) فوذةملا أ (ءانز ىلء هلوق) يناتعإلا دعنإلادرلا ل

 تاق يلز هنا ىلع دحام دم, ةعب رماه أول هنالدصأو (رحدملال.ةنءرب ولك هلوق) -
 ىلء هوتي دمقام اوت داو ثدرتالاذك_ةد ع ملل .قاهءاه أول نال مي ها !ىفذي وتلا د_هبهنداهت

 نءريدقل اه ىفاملةعب دا اونوكي نا طرت ثرالانزلاب فود ةمارارقا ىلع ة ماه وأ هنالخز هنا
 نءدملا ًارديانرلا»فوذ ةملارار 1 ىبع نان ها ولحج هوان السر ده-تناف لذا دم بأي

 هراوقا ةيرسم ندير اذاادكو ملا ةشياعملا,تباثلاك ةنوبلابتباثلا نال فذاقلا

 فذتلا فر .
 3 نإ الا

 مدلسالا ها دو مال الإ

 دمع ى 2

 لدقدهر رب هأاعا
 هَ ةةبارقا ل



 ل لالا ةن :
 هدر 1 ما

 ثوةسانإ

1 
 د سو

 اديومىفذ_ةاايدرتالة داهشا نأ ىلا هن راشأو ةيوتلالو رئالقللا ودا مانت همهتداش
 فار هالدلا نالد_طا ماب رض ملامةن داهم طق سن الكا (د_لا مات هإوق ) دخلا
 هندامون الامان ى أد _1!بريضنةددد_ل1نال طوس ملاهي يصو»واد_-نوكيال هنود
 تاعدةوةياوروهاك (رثك الالةوءلوق) ةياورلارهاطو هواها طقسسم رمغارب ر«ةنوكي
 طوض ولوةءاو ريقو لاك اا ىلعل < ناطاا نال ط.ملا فور ادحا وهما هءاررلارهاظن ا
 سما هنالهمانقا ل بف رفوأ اهقان يرمةتوكي نا نيب هءاسقا مد ىف قرفالو عينا ىناك
 باثتاوفدقلا ىف دود اةداممل_,ةتالىأ ة.اصونا (با:ناوهلوق) دمام
 نعئئانه_.ةكتنال هد سته سيدكت بنس ىأةبساءابلا :(هسفنهبدكستب هلوق)
 نوك.:نانكعو :دامشلاة أدب وبي ذكلا سلف هي وتلا ىطتقي باد هيذكد هذك
 دود !ةداهشدرىأ(درلاناله]وق ) لما:واههسارفةملالمثرشا|ىقامءدي ون ورب وصتا ايلا
 هحوو ادياةدامثمهلاوأ.ةتالوىلاه:هاوقوهو (صخااندللا ماع نء«هلوق) فَد_دااىف
 تةوقلومقلا فام هءاع صيصختلاو هلارامالاموهو ديالا ىلع صن ىلا عت هللا نالالدةسالا
 هنالو ف د5 ىفادو ل2 هز وكن ع 4 را لهب وتلا و فدعا !قنيد ودمحأل موادل وقوعمنا وام

 دع قمت ل_مءالاوهود1اوداطاك ف دقلا نعاعتأم هن وكلدطا ماع نمةداُشل اذ دب

 ةب ادسهلا ىلع معلا فوةبانعلا فك ل_صالابهلارا معادن اذكسفاميهظوةسمدعأ هيو
 ارحازهنوك|ف1ةاانءىااعئامدخلا ما _ةنوكاىأد1لاما.تنهةدامشاادرناك ااو
 لوقرادهاىكلذو فوذملا نءراملا عفرهشمد ودةلانال 9 هنديلوزداطاكه ساق ون هنال

 هلع راافاق و هناسأ لعف هنالدن داه دلة النا ءوازة هءلق ىذآفذةاا.هنال ارهظافذاقا ا

 ها ىل_مالانارايةءادللا ل_صاكىا 01 ةنوتاادميدرلا ىا ساد ا ماع ن٠نوكمف

 م-هكئاوأوهلوقىلا عجاراوبا:نيذلا الاىلاءةدلوقىأ (هءلياءا فرمهةمءانثتءالاو ]وق )

 ١ وباتنيذلا الا ىلاعت هل وقناق رعب راغاةء[آف الا دباةداهشمهلاوأ .ةنال و هلوتاالثوةمافلا

 نالدردةأ المق,ءان:ةءالا دامه ملا عج دول هنال ميظعيا دعمه اوهلوةاالد1اىلا عجا و

 هوقال.5: دجاو كلامو تاثاا لاو هيدللا طوقس هيدمَمَتل اةدئات٠ اًةلطمةعفانةنوتلا

 يبةعتاذاهانعةسالا ناف ١ وبا”نيذلا الان وةساةا مهد وأوا دباةداهش موا اوأمةنالو ىلا عت

 رسود_عو قااطةت أ ىعالئاةلال وةك لكلا ىلا فرعه, ضءءا | بع فوطعم! مع الد
 ىلءءارتفااذ_هنالو مدقتامع.جىلاف مه *اشةسالاناق رادلا ل دينا الا دي هءاع و

 دسأتا ىلع ةداه.شاادر بجوب الر كلاود وىلا هت هللا ىل ءءارتقال اوىلاهت هللا درس ءن هد #.ع
 هلوقىلعفوامعمادب أ :داجش م جااوأ يةنالر ىلا ءتهلوق ثا اماوىلو أ اذ هف ل ةيمل.سأا ذا لو
 ةيوتاانعةتربالد اأو فذة! ادسنءةداهم اا دو نوكم6 كارت الا فافعلاو م_هوددلا باف
 ةهطقنم لج بةعألب ضو ىلدف وطظمءامذعإ الو بةع) هَ الا ىفءانةةسالا نا ل مالو

 ة.ة:ةسم هل ىهو نوةساذلا مهكئاوأ لج بعيب هنال ض»ن ىلع فوط «ماوءضعب لد نع
 ةيئاشناد_ءةاهلكل مبا ناق لاثاا فال هاعاومطءن_بلخ ىو مأاوا.قامنال
 ىلع صامقلاو لكلام _ةنريخالا قري_ءاادسو اذا ىّت_اهرخآ ىلءاهلك ف ةو:.فةفوطغم

 رخص



 امناال وارك د هنا بحقل و لمان 0 وغ ود علا فال_كاهدربمكسدقو ةداه_ثملح والا|

 ىرب ولا لاهرخآ ضامن هولو لش لو.ةلامءقاطأو ها لزاوئلاَقَرا اهلا قاطم
 الو_ءهدتة:ءاناوةثداطا كلت ْق هلوقد نا رخآم ال نومال هدا قهندابمن مك اًطادز نم

 ظنا: ىعالاامأو ةداجث تسدام_عتدا هش نالرهاطف ىعالا ىو ءامامادلاولا ىد_لاق
 ها ىمعالا ةداهشلوبق لك-ثةساةملال.ثرسشلا ف تدار نيجوزلا د أنمي و هس قرفللا

 !ةلطمةدامئالالهأ سدا ىعالا ناوهو ام مب رهاظ ق رفا !ناءلاقي نأنكع و (لوقأ)
 هللاءاثن !ابرقىأي و لمان همم لاهاومقمدعن كما اهالهاف حوزلا امأو ىلا و دمعلاك
 فال : دامب دل الو 'دو درا نادرلا ههنا ويف لو مقل 'هدحو (خلاد.ءهلوق) ىلاعت

 الوأ دودرملان ال ل.:ةالد,:منهنداهش تدراذا نيج و زلادحأو هتداه”تدراذا ىسافلا
 اذاامىلعلءع (ىعأو هلوق)ذا مالا ىضمأدق ءاضق ضف: ضءباهار م5 ىفدوكسف داهم
 قيال ١ اراصناذهرادك وهلوق لمع هماع واموت ىمعلا لاعدق وكلذك ىداوا ريسسا لوك

 ردص ف حرص هناعم (لاكلا لاشداو هلوِق) ىلاعتهقا هدر دلاولا ىد._سنعماذلقنأك
 تدرنمهو ني_:ةملا ةنازخ ىف لاق عئاد لا رةرهولاو ةئاعر املا قد“ هو هفالخ هنرامع

 كوامملا لمت اذا سمانا لاه ناىلا عضاومة ان ىفالا ل. ةنالهلعلا تا ازمت هل ءل هن داجش

 زاجاواذ_منعدنأسمانانأاذا وزلااذكو ىل.ةتاهيهمش نقع ىت-دؤدولف هالوا ةداوش
 قع دويل لاق هنال هد_عاسالهرب وصتولامكلا مالكدي وتامن سلا نمو هجرها ظذ

 لق تدرا مارك ذيلو اهادون م هنأ ءانانأادال اهوا دن غلالذ|تدرامناه..ف سالف

 نال( وم« هلوق) لمأتةىلاعتهتلاءاش نا عا دما اوةرهودللا نعا_رقءري وصترت ذناك ةنامالا

 لة. نم عم نيج وزلا د_> ارك دنا لصاطاراصف لاه مخ بان مث ق-ةاتددولاك ل. ةةال
 ىفالاليةنالةطالالاو ةناغرتاتاا قدح رمد او همالكتدص هتف لق قيس هنارهاظا اف
 اهادهشمم هريغشتح وزرتوامملادا ٌمَتد رفهتح وزواج وزلاده_ثاذاةره وحلا فاو ةعد را

 تدهئاذااذكو هتداه_ثر7ىلااهقالطنلصونوكي نازاوط لة: ملةداه-ثااك1 2 د
 نيو وزلاذ_-اوأتد ردوا اناادهج 0 عن ادءلاىفاملو ها هلت ده ثا مانا غاهج وز

 تدرف راكم اوأ ىبدأ اواد.عل اههشولولءةةالةنوذدءااوةنو هاا دعباد يد مْثتدرفهيحاص)

 اه-هاج وزلاو سافل نا قرغااهج وو ىلمةتا مهد هنداحل اء: قدهشوملساو غلب وقتع مم

 ال-ءامسهاةداهشالذارفاكاودمعلاو ىصلا ف الع دعب لوقت ال تدراذاف هله اى ةداهش
 تدرن حاكناا فهد ها ىلوملاد ودول ىرغصلا ىواتملاىفلاع اهينوةءاال رمش! ىفاذك ها
 دوهمشاذا ب اكملاوأ ىهدأ اول اه مهداه اكد ود رملا نال ا:<لقئعلا هع ءالدباده_ثمم

 ىضتولامضأف نا ل.ل ريةداهش نك دود راان الراح قول و غول ااد_هباهدم ممتد رد

 كلذدعي زوحتالةداهش ناكولدودرحلا نا لئاسملا عبر كل_ءاعل مس تفرعا دافزو ال هب
 ىعالاةداهش هماعلك.ثينكلو ها طئارمشلا عاقجاد:ءلوق:ةداهش نكي لولو اديأ
 ىأ (فذةىدو د#ودلوق) ىمعلالاوزباواومةيمكحدقو ةداهن ىهفزاحا مىضتولذا
 ل و.قمد_عنالفه_.ذاما وهب ولان عفت رادقو قسفالءره-غىد رلانالهيد_.قو ةياسإ



 نال هلل دعتزحاالو لفغملاةداه زيبا فس وكأن ءو ركأاىف و هداج رانا طاصالا ع 6

 نو هدازد وهىفو ها كلذ ف ىصةتسيالل ملا ورعب دمااو ىأرلا ىلا همف حام عليدعتلا 00
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 ,ءامخاناوأ فقاولا طرمشرعفب هنارهظن م عسب وءارمشو فرمدو ض.:نئم هل -شهف رص هم
 فقولا ىف مهس-5:و دويتو ءاذ ىدولاك ىفاقلا نذاب ف رمل : هنال نمكاال نأ ى جمر لطأن ١

 ءلباذا ىلا نا انهدقو كلوا ءااك ةالولا مه_هلاقاطم ىد دهلوق) هأ هذب : وام ]

 رسأ ممةداهشاءرفك ىفلدعاذارفاك-لا ناو ١- اذار فاكلا اًذكوةمك زقلا نمديال هناف دم
 ةداهش ل ناكر فاكللا ناوه رفاك-لاو ىلا يبرم! ثاولوالا لب دعتلا ىكي هناق دهشف
 ىلفف» ما وثما ود ىهتل>ح رف دمنا (لذةموداوق) سلا فال همالسا لق و.قم

 ناكناو لةثالهلاثمأو لهما ةدا ون انعم ةسامقلا مول موةعافش و رنما وفاذداهشدر ٍ

 قلاع اىساص هن وكشتك وىأ ( هدصص لاح ىفالا ن ونحو هلوق) هتداهم لوقت الهمه عءتدد_ساأأ

 ردقوءامالا ةفزخج كلذ نال ل_.ةندعص لاح فد مشن ىرخأ قي وةسعاسن < نو طا
 هلوقنالعدقو ها لل.ةنامساص ناكو امهدعب دهم ا ذاق نيءول 1 و. هنو:+ اذا شم ضعي
 (زييقلاوهلوق) ىدا ولولا ىأ (المحكي نأالا هلوق) نو. ث نمءا ذاتسا هتوص لاح ىفالا
 ليقطمضالذا زييقأ انى هعامنا وه وطيضلان لدا نال رغصااونيدلا ظفاحل وق نعل دعانا

 لقعاذااموزيمقلاو ل ةدلا يدع تاك 0 هلاح وأ ىدلا نا مال ءالارخن لاق ئ

 ةذفانلا ىأ(ةي را دءداندا دهلوق يق )غن دهمل هداف ماكد-الا لكىفءأ وسلفئاعلاهوةءملاووهتأ

 ر< فوةومهة:ءنال مامالاهنعىل.ةت الد وم ع هريغدل لامالو هوم ص يص فهد معى دع أولذ ||
 ىل_هأ لوامااو قمقرلاوىداانال(غولءلادعب وءلوق) هقمعل قءدعو ه وةف(صاةهلوق)
 كلدنا. .قاال امهو طب #فضااعءادالا تقوىلا ق قب وعاسوسلا وةدامشلان لمدتاا نال لوععال :

 تاازغتد درفاهاقاهادأ رذملهالا دعبالااهد ودلاذاام لهن هقاطأ و'ادال ادنءلهأامهو

 امصبناكناياضد ًاريعإ وهو لوس تاطرم .ثبىأ(راصبادمداذكو هلوقزاد اثنان اهاذاق لعل

 ىعألمتاذاهنا مهو حداش | ةرايعودلاولاىد.سءهلاه موذأف ل ٍْ

 ىد..هلافامنيعتف مهما !لملا َّط رضدان ءمدقت اا كلدك سدأ وىل-ءةث اماارمصب ىدأو ْ

 ليت اه اداف لسا مثل -مىلعاوامتا ذا رفاكسلا نا ىلاراشاو رعصيلا قاف (مالسا دد]وقر دلاولا ||
 ياا ول.ةنامنافدي و دعب ىدافاقساف لمت ثان ىا (قسنةبو وو هلوق) ربدقلا حف ىفاك |

 قيسفلا هن هوني ربحا وهانمدتإك ىذاقلا و لدعملا ىأو ملا ض وغمدي وما ىفةدملا وقتنا ٠

 لاوزده:ىداو جوز وه ولماذا ءب(ةجوز قالطو هو ة)ايرثك كااكفْدَمااذيو هول نع

 نءاكا (وهلا فوهلوق) ا رقىلفاال اهدرمكسنكي 0 يجود ةفدقو لا :

 منامالفاه مغ ىفاماهثدادما كتب ىا (اهيدوهشنهلوق) دهاشلا ىا هد رم هإوق) هصاللخا ||
 محالاو حوزلا داهم لق ةنالا له ىلعف (ملا ةعب داالا هلوق) ةداهشاا ىا 01 ةثاهلوق) ا

 نيبقرغي هنا لعا ا ره ها اهدردعبقسافلاو مهتلاولةفمادأ'
 لدةمال هناق لوالا فال عئانملالا و ردع ل ىلامااه ةهشاد ود را نعي وةمّمادودرألا ||

 اهإط»

 || انا لاه هنا فو ىنأ نعوةدامشا | ىف و _ساقا|نمرش اد هلا هيد >امفنةلينأ هءاع ودعا



1.8 

 اههدنعر وهظلا هيام ف نوكياريضب هئاد اد ءيءاضقلا نعاعنام هنوك م دعت فسو يف دنع
 هلوق) ىوتناهندأ هتادادعد_هاثالشضراملا ىحعأل ىذاتأ !؟اضق سى نرمن امال هنال

 || تناك /ءاوسهيداهشل.ةنالو رصلا فوالماعماستلا ه-.ةىر عاج ةناكاون (اًاطم

 قةصت انهو هدءسسنىف ةمهذاا قةكتامنا ىعالا ىفنال (قوألاهلوق) ةياكلانوأد راشالاب

 فال ذالمأ هلةرامعال هنال وحفلا ىناذك رخادوماو هيدوهشااردق ن ءاهريغو ء«تءسنف

 فال سرخا ةااممىف سناال هنالو مصرلا فرلد تاهملا لكك ن ء لودي هيأم

 بأف ن نع ةداهم !انال(دئممو ءأإوق 9 ط هفال + ةمعرمشأا فدلاك.لا كرديةنالو ىعالا

 ءانمد ةاكعصالا ف هلم دنع 1 أك ىلءول وهتداهش ل ةئالفد ىلع ةءالدالو ةيالولا

 نددا رااثاىلا الم ذاشأ(اضءيموأ وق ) لما ةملص ريغ ةلاك ولا ىف امهتالو لاقي دقو

 ققتدعملا ودلا ولاىده._بلاه ضعملا وبتاكملال وان ال "لواماامالا وفرد فز ه- لوأأا

 نءناد_هءلاقنهريغذرأ واالعبالخ أن ءّنام طدخلا ىف و هقءثقة- دلما هل *ىه اق لعل اق

 ىاقلان ذاب هضيقنالا و١ ؟ربهباص رقل-؟ناك 0 رغلا ا # :ملادمبعا اودد - ومن وبدلا نم ش

 ف ريصتما فو رظن ص: ةماو نمارعثك تأ الا عقيام اذه ىلمت ىمدقملا لاه ميغ ىطانيد ا '

 | ىفكلذ ىلءعمالكدل'ماسغ و قمن ال ةدامملا ةظفانال' ةملا عامان هنا ُّط را ةوىهغالا

 1 اهءفنم و .وو-عءأ رصمأ|ةوعت نءلذفأ عملا ةمدهننأ ىلع ١ ودل *«(هسنلو حملا

 ٍْ هريغ ىلف ىملاكه-فه:ىلعاةءالوالذا دلو مأوأ ١ رب هوأ ا.تاكمولو (كولمو ]وق فز ه5 وم

 ادوجد_.هلاولمك ولالزعلث اوأن هلع ةيالو هلاك ولاةيدهسأ !ىش ا
: 

 || لقء:ىصلمك و1 هودلاولاىدم_بلاق ها هباوجقلماتةهتااكوزوخان وذ أموأ ناك

 || داوملاو )ل وقأ) ما ن وبدص رايه ل2 ؟ اهلا نمز ىف بتاكاك ضرما

 |١ تام *(تاهيسن" *“ 7 رولا هز م وهم ع نع ضن ثلثلا ن احح و ت توملا ص م ص را

 | فارع رذأ هنا ىأ ثممال|هنمعيامها دبا وشب اد يشق ملاامهقةءافنيدبعو زيتمأو مع نع

 || لمقتال بتاك.<ضعءبلا قدعمنالءاهتناامالطب ءادتبااهأ وقف نالهد_دءل.ةت لهم

 || ىلوالا ةداهشلا ليقتيملات>أةيناثاانا ادهةولون ولم رجدنال اهسفدتعءالءدنعهداوش

 ا نع علا 6 رق تندلا عمة يدعتراصلا: :!.ةولانال عاجلا ليفت ال اهوم وأاهدهب وأ

 أ| ةيدخالاةداهش ق يسد ءامأ و ن:داهشلادوح ود:ءرهاظاذه (لوقأ) ط.لا ن عر هئارولا

 | ى ىوعدقليقتال اذ ىفخالاامهتددف هم اوح 2 الا اذ_هنا وهمصص امد ءا هنا ثءملا ق قر

 |١ لط_ءفهنودح راو هناحالارارقالوحا - لالتاد_ءءامهلب اهميه كل ءال هنا ر ةآهنالقانءالا

 ش قتامعسد و ًامهمسست 0 وامر داهشر اح ىنارخ ح - الا ناكم ناك ول و يبسنلاىقامهتداهم

 7 ل :هلاثاالا امهدتعأ اركال هنال ق* علا ه0 ثاريملا فد ىف هقدنا رئاهنالامهدم# فن

 0 ىلاعت هللا هجر 42 هندى وآد ع( ل وقأ وز تحكادااك اب رماة اهلا به“ كمث مدد

 | همة دار ل ضهمأا همنال لبيت كيلا ام تما ت تاوغ الامتاك ناقتي

 || صانلا ىلءامدا وةنيب ةلاكون ىذتولف هنالطب نيمثا معا وزهطنةدامشن ىذ# مدنا

 ١ عندقم رغأ نذالا كالعال ذا هلاك ولا فال جه مما ىلا عفدلا ف مها هنذاك ءاصدالا ثدي منا وأ 5
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 ا ها يمص قالدع ناك اذا دام داالو.ةمكلئاسخلاو لانزاك ةوندلا ةعاذصا

 مدع ىلع ل ءاداوتم ىدأىلاه ادق رح نءهودءناهدا 7 06 ودلا ولا ىدسلاقابيرذ

 )ل وقأ) هالماتردعالا لدعن اكاَذك وهلا نآ دام قد :دهسأةف 1 تنك ناوز ودثو رأأ

 ىلا رمشلا هئانآ ةفرح نهلدءاذاالادو رع ىلا رظنالو لا هلا ريتسملا نا ل_صاسلاف

 هسة رح نءهرمهةة دنهل وأب اءسامّدع وأز عنمهلا عادالب ناك اذا .تسهلا ةفرحلا

 امأاهريغ فرءءالوهوربكت عد :دلا ولسا هذ_هم رغصق هلع هيضووأ وبأن اك اذاامسالو

 ناكولامأ هلادعلا طق_سامماذه وهنال امموةن“و سه مدع وهلا ذر ىلعل دم عادالب تاك اذا

 ظ انلقامنيعتفهندا هش دراج والوالد_ءناك اذال.ةءنةروك ذاارازعءالا نهد _ءال 41

 أ هشفولدلاو ىلا: بيق اراةءوأال وةءمانمع وأاند دقوةملا نمئنف(ى عأ. ند لم: الدلوق)

 أ ةم_غناانالا ىمالازم-ءالو هءلاعدومملاو هلدو مهلا نمي ةراشالاب زيبا ىلاو ةددءادالانا

 ضاق ىأ )ع ه ىبضةولو هلوق) ة ةمغنلا همت ةمغأ اذا م نمي ةاَلا هءلع ىشضف

 دم: ىعولام هلوق) ط "كلام اها وقى رب ضاق لعلم وأ وأ هق ةالطا هد مقا اة ول:

 | اهترورعصا هاّضَقلاّت و ط رمش اتمله أ ماسقنالا ميءاضَقلا مدعاهل وءةمدعبدار نال (ءادالا

 َْغ 38 روشان ءاعددامشااز ر وةئامو توم او بسذلاكىأ (عام ملا راحامو د[ وق هد_:ءةط

 زاجامو ءاضتلا ل_,ةءادالا هد ىعولا.هه ىأ (ىف اثالانال_>هلوق) ةساللعا فاك عمات او

 5 لاّعؤهمت رمشااردص لوالاءهاوةرهاف-اومامالان <« ىو ص واهو رزل وريد خف ىف عامسلاب

 ةيتانلرات عطا مدعب ةكلا تاس م موهنملا ناب وعملا فهدرنكءارهظأهلوقو

 سل هنان ىلم رلاهدرو ةصال_ظظاقءرادخاو رهاايف لا ان مامالان «ىو ضوه ىلا اان

 فال>رك دمغنمباص:ا اى هدم وط لاه ماهرامدتا و ههج رث ىذةءامهص الولخا ق

 متاصتلا قو بتاصخلا ىلا ةصاللتا قءازعن ءّىم 13 روهو (لوقأ) ها 200

 هود + رطذاك امد: 2 لحدود وقد نع عنأا ىلع ىلع رلا مملعا ةمش ءساح قو فرلاثا ةياك_ل ض ره

 اهقْز 2 وحتى و دوب لاق و لا رابع )ل وتأ) ريدقلاتأ ىلا فقس وفالافالش عاملا

 تاكا ذاءادال اد ىعأ لمعلا تقوارمصب ناك اذا عاملا هيأ قك الامو عاموسأا هّشي ر 8

 أرقزاوالوأ عامسلا هقيرظاوف ىسونىالاقال-ةرابعلا قل( لوقأ) هن اهمسأو هم« هقرعد
 قالو فرح ام رسد ”رامعهذ_هنافكلذىف هذهحراش ل م .نلرذق ةرعابمهااهّقن ر طاف

 دءقو محفلا ىف و كلذكس 1 داو عاسمسأ| هش ر طاع فس وبىلأ ب هذ مصاصتخا مايا نماهيفام

 ان :ةالع محافل وةنملاىفامأ راما ونيدلا ىف هنداهش تناك اذاانع فس 0 ىأل وقد ةريكدلا ف ّق

 رغف ودةداشالاىلا هذ حاتعالا هش ف الزثانوءلا لاهو قثاقطا ىفو )ل وقأ) لق الاملا

 لةةهفال_تفاما عماست تااوةروشاانةداجش يلا وعالاعف فالاتا:رمخدلا ف لاقودو دل

 3 هنداهش ل .ةنال هنأ نم بك. ارك ااا فااغازه و هأ فالش ال ىعالاةداه

 قلاه تئدنأ ىوادقلا وحو رمشااىلا عج رافالوا عانوسأاهقير طظامذد و ةقماح ىبأ

 رهظأهلوق وق وقع ولىالاق ال_ه ءاضَولا ل.قءا دالا دوز !ىيعلا ىهمالا ل هور ا أ دفع

 ١ ريسبلمئاذاءادالان ءامئام.- نكيّلاذاىمعاانا رهظالا ه- وهم: _ثاحقءداز عا لاق

 ةرداد

 00 0-05 2 تح وعل 0. دو يبيع 2
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 || هون»و ناه_و- وو ضرالا ير نمرذ.ءلا ناك اذاامذةءقااىف هد.ةىّتجرلا لاه ط

 نوكمف رخ"الا نءلمعءلاو دحاولرةءااورذملاو ضرالانوكي نا هثال_؛ةزئاحلا ةعرازأا

 لءةئالف صاخرم أو عةوإ عل ام مف ماعلا هذ خاءامنو كس, و رذبا!بحاصاع رزلا
 اعا مان وكمذرخ رخاالز ةءااول وعلا ودساوار اا وضرالاناكنااذكو» رجا _.تاهن داهم

 0 . الق املا ودلال ءرالاد وكتناثااثلا لحعالال آهل عمترةمااو طورمشاا نمهذدْخأي
 ا ضراللرجأ:سم عرازاوهضراةرجا ضرالا بر.ذثأءامو رذِما!برأح راسلنا نوكمذ
 قةعرا ملا 2000 رخآن ءماضرارحأّءْدسا ندو طورشأ ا نءام-اهأهعفدي

 || ةراءعل_:هىفن كماذه(لامءلايدادالمقو ه]وق) اهبان ؤررسامةثال_:ااءودج ولا هذهربغ

 لها مهنا نورج وي نيالاو ىا (نيفرتا هلوق) حلا اناوعا اوناك اذاالا لة: ل هنأف كلا

 اذه ىلع 'ل5_ااهذ_هتدرئاف ةسسألاتاعاندلا لهأ ةداهشدر ص اناا ضع: أف

 ةريعلا نار رد" ىلم رلا لاق هلا ىفاك ب ساك- أ بءطأ مويسك والف: 3 و م مهل اخرا عظال

 ةي'دلا فر 1| باعصا ضعب ىرتاناق هبي وءملعل لوءينا ب ىذلا اذهو ةفرعألالةلا دعا

 ىوذو بصانملا باعتأو ةهاح ولابان دان موك 2-4 سداام ى وقداا واهيدلا نصه ددع

 ىلءدرلوقلا !ذهع راثاادارباىف نوك.ف ها مك اقتادقادنمكمركتحأ ناار 3
 قاو:ة'اك ةئيئالا تاعام هلا لهأامأو فلا ىف لاه ة سي سهلا ةفرألا لهأةداهمدرنم

 نوالعصم 7 اهالودق هنال لا عا و لةتالل-.ةف ماخلاوكئاملاو لان لاو

 هئانآة فرع رخ ى *وهلوق) هددارق مفوماقو ةعان_هلار هاط ىلع دال حداقلالءرملاغ

 | قئاشومر امتاذ ىف ةددن دينا قوتح دنوك. دال هنف رح تناك !ذااهع !هرهاظ(هدا داو

 م اءااو» فرت اوارحات هوبات اك نادىأ (هلت“و صالفالاودهإ :/وق) ىف الا مالك | هءطمدأم

 «مدقا1 ف اا ةنالرظأ ف موو ةءاندملا هناك.ةرال كأ( ةداهشالفملوق)كل دري غو ةةالكلا وأ

 | هدا ملال وبهم كاملا ولاد لاك ةشندلا ةعانصأ!بحاصن أن ا مير ةردملا باص قعب

 || ل وقدسهب قاتسهقلا لا (ةلادعلا »حى فران هلوق) هأ ميمصاا الد ناك اذا

 ٌآ ناهماءنأك هصئأم هءطٌس ىلع هباودباغورت اًعدلا ىلءرمصي لور اك || سندا نمو ةياقثلا :

 || ةءورملامد_عوةءاندلا ىلع ةلادلا لاعفالا بنت ع نا وهوتلا دعلا شب رعت ف ىأرخأ اد.ةديزب

 مدار اعقاورلا مرا درلاةياتبسلا كدة اهدر ىعحي وهو هأ ىب رطلاقكومااك

 1 عفلا ىفءرأل( خف دإوق) م هم) ” الانلوقلاىق هرك ذنامةءةدتو ُط لمأ::ةمصعم نكست"

 1 د 54 رطاكالت ل وكت نابل ومع ادعت لإ ولاه امج يش هلع ةنغم صا درهأا قو رك ذل

 اي4 ةداهتالل اكد ةنرستا اذاهل:ءو م الذالاو .دا د_اوهتانآ ِ ةفرحنوك: نايدب

 : 8 لمأتت رظأ نلرهظي زظأدم.ةلا اذه ىدنعو ىلمرلا لاق هأ ةلادعلا هدف فرغ

 ّن رم مالمف ةئر مالال ةلادعالة معا ا اولهح مما ههج و وتافزملا هع الةةرعشو# ةءمقتاا ف ىأ

 ىنداىلا هاف رن لدسال هلا بتااغلانا ىلعةهاح و وسع مىذ ن# .ىفأ اةعائص*ىلد

 ناو رغص هس طوو ؟هوبأاهاناهلعا داام سالو هءاعاهتب , وهدوأهديتاذ م اامم

 نحال نوماس رة وههمدقال فلات هال رظند.ةدوهسلا ىأة. تاحيف ولءأتناه ريغ



 ل

 اذاالالالدلا رهو ساخنلا ةداهش ل .ة:الاما قيرطلا ل ءلكابو لو وأهلوقح رمش ىف كاءسو ||
 رهظدقلوفأواريثكمهمالك ىفءانب ار دقو اذه حارسا نعلق: وبذكيالو فاالالدعناك |

 اريل الام هرسشابللب ةعانصلا درج درتالا.هوحخو اكسل ولالالاةداهتنا اذه نم ل يع نذر
 ةيمملا داضلا مضب(تاهاا نامذودلوق) لمان همم كال درا مما رضوا ص.ماتاغاو|' لد يالا قوس

 رارقا ىلعد همنملك اذك وهصنامهسداه.ثلئةتالنمىلءاضطاع لاكدلا لاه ميلاديد_ثنو | ىلع« داهماةهاشلا نعا "

 ها امم د وىلعدوه- 01 نياق قوس اين م لم لطاب ل هف ىلعا ذكو لطاب !ةنئاهولا قورحو م نطأو

 : نودهشب نيذلاءالؤهفيكدذ لطان ىبءةداهش هنال نعللا ملء لاو دهش تاع اشملا لافو ْ 1 هادهشف ا 2

 مهع»رت قنيذلاو مهد ءنيس ومحل ىلعو تاه ا نامذ ىلءناطلساأ ىرشاسمه نه || لقتال .هاراعرو هباوقو
 ها

 1 : | ىرل عرازلا :دامثك قدجوب واسكمهماءاهاعج لاملان مةمطقباعذ تأ, نك (نيسانخلا قوسةعطاة.ك هلوق) | 0

 : 0 هم 1 ضرالا
 ا ىلله+ دقو س وماقلا تاك ه وح ود وعبةنادلا رخو هز ربعأ دا ريصأ بابن ءسذق نم حفلا و

 : ىذلا ىأ(دهاشلا نءال- ى-ءلوق) مهتداو ل ةنالفن و-اكموجلا ايف عابد ىلاقا وسالا : طم

 نايدا را ليبهزا يا نعلدا 2 سلو عملا فاك 0 لامعذ_هطاقملا مضتال

 باستا مولعملام ىلع عطاق لبر هاو: ىف ىلمرلا يذلا ل د لا هلا نعال ةدرقن استحال

 نمههزئلا اع بستان ااطرالننياسملا عام ايكلذ مصنال باجأ ال مأ كلذ مد له َ رق 5

 ىوعالا :ذهلُثم عاس«ىخاقالل<الوهءلءةئومأا مانالو كلدفىوعدلا ميال ولاا

 ةعطاقأأ نأ ههسوو هل تاكا طوع هاب اراك مازعساالا وأ ةوطاقملا ظفان توقوءا وأ

 اذاو عفان ا م امال ةراحاال واعر همو نو ع.سملا دوو مدسعلاه نوك”ناروصتنال

 عطاقملا للهتءاضقلا ةهطاقم وباست-الا ةعطاةمنيد 2 رمح و مدعلاك تناك ”هلطان تعمق و ْ

 لد سمرفك نعل ةسدل- هزا وح نءعلتسدال و باستحالا ىل# عطاقملا ىلءامءاضقلا ىلع

 ةهطاةمنيءازغلاق وسد ألح رنءرافصاا لءس.دازدي وم لاه هب زازبل ىلا همطاعتدمو كك

 ْ 0 د 4 1 0 30 0 3 0 اون وبدأ 5 نودع اونا اذادذملا عللا«.اعلحد ماذا لاق د ثنناهك له اناسنا ةعطاقملا باكل عدهم او ناوبدلا نم ا

 . لهم لدهءنءرردع بع ونووءلماذد وهةبدسلال ءدقو رارق ادركت ىلع دهمش ١ رعمالل متداهش لمغنال

 هلوق) باوئااولامعلااناعر ىأ (مهاناعدر هلوق) ما رح ىلءدؤا را رقالك ادكوةداهشأا 0 0 لمعت لاو
 |١ هلد_عمذق ىدا ميك رمأ ةموظنملاح رمش و رعلا ف لاق ه:ءاف و مهام 1 مهاهط ) لقتال 0 2

 همادخ ةداهتتاهئمذ خوي ىلءرلا لاف ها لدةةالمهاباعرو هناونود واودو هلاسع ||

 دق ولمأت اذ_هاتامزىفام-الو رهاطظو هو لةنالةلذك الواد .هلاةمز الك هلزيمزالملا

 ماكل نا وعأةغمصاى وامفلا عماجت اداهش فهل مو باودلل قذوا ا هللاوا راسم هبت دتفأ ْ

 قاسفو_ه رقوهسملا ق>لاطراىف 3 وعاسمالم-متدا هش معسل الاد بأ ىلعءالك ولاو

 اواكهتناوذوما وناك نا ل. ةنالري مالا دنا ةدا هش ةيد علا ىف لاك ل_ءأ ىلا هت هللا و

 9 ومدعالءالوهأةءاع دازام و هنو دامو ةثامءاص-الاذ--ىفةمق ريدلا ىف صن لءقتن وهدتال

 (ضرالا ب رلعرازملاةدامشكهلوق) ةصالانا نءالقان ها ىطالخالارهاوفاذك
 ةعرازاانقاعتنالةداهشلا تناكناوهرهاظرربلا هءعدركذ ها نامزلاداسغا ل .ةنالاماف

 ِط



 72 2 ل ا يتسن رح ا عش وح دو سو دول يحير ل هضبة حن تعم 37 هيد حد ف 7

 0 + تي 0-0

 جتا نيج هيوم

 ل

 هل .اقلا ةدابش تامقأك ةهرو مذ تاق 2 ٠ ١اسيالاب ةةلعتملاق وقملا عامضيلا ىدا حاك.ذلا ىلع

 تاممن اهجوز لأ ةممد ىهو ى ودل داسيا ةراش اه راع ههيشاس ىف مالا دمعلاه ها

 ةرو رضاه ءاعاد روم ٌتوهماةمذلا لهأةداه5تامقى رمأ ع هج و هبءلعاه رههتعءداق

 َنيذْلا مهو له ءاععج ملا دندشت وزعلا مطب (لادعل اوه لوق) مو نادلا ود مدع

 ض٠ قس سدل له هلا س ::نالر وهجلادنءد رح 0 اتاك ةيحاولاق رقطانوذخأب

 رهلاىفاك حاشا ا ةماعد:ءمهمدا رملا وهاده (ناطاسلل هلوق) لاعمهتءدللا ىذ ذر ةاصلا

 ريزرعلا دب ,ءنب رم لئملمادلا ناك نا ثدالا ىلأ هءقفلاىلا از زعم ة أ رمملا نءهفو

 رظنةقع .طللا ىلع لمعلا قالطا فو ما الوهيب واعمنبدي ري ىل_ةمتاكت اود استداهدلا

 ىأ (جلارلنغاا ىلعان اوعأ اوناك اذاالاهْلوق) ها ةفيلخلا نمالعل يق ن م هناهنصرهالغااو
 قامو ناك اناا ءادولا ردن افلا ةن نكلمالسالار فم هاه امر لاهعك
 هةهاجوأ هنالو ءاذاا ىف فسو أن عما هندا ل ةتهمالك ففزاجالءو سعاذ ساشا

 (ةب رقلا سدرك هلوق) 5 "هب ائعلا اك لظاا ىلعان وءناكو أو ىعي بذكسلا ىلءمدةءال

 ةبصاخ مهسفنال سانل ل ظريغم_هرمغا لاظاا ىلع سانا توعأن ءمهو رابلا خش ىب مكاوه
 عففوتب ماعلا نأى دو دزملا ن نءانمدقو مهملا فلاق هب رقلا راو ةعضلا عاشر ىف-و

 اد هىلءفااط هلصأ ناك تاور وأم نياسملا نيبلدعلاب تارابطاو ةاطلسلا يثاومأا هذه

 هدنع عم ىألا (فارسمااودإوق) لغلا فاس أ (ىناذلا اوهلوق) ها هدا
 ىلع ف طع سام واول, (نوئرعملاو هلوق) اعوطوذخأ» ولاملا

 كا 1اذخأ ءابكرملا فنيذلا صادشالار دقن عن أر «نيذلامهوباوصااوهورورملا

 ىد سلا ىف ةرملا 5 7 عج ىف ءاقر ولا دهلوق) ةرداصماموأ هما متم

 ماا م6داهش دم رك عج انيحالفلاةداهشنا مل ومالك دعب ىلا.عث هللاه؟ردلاولا

 (لوقأ) ها زودعال ماع ةدالو عون نمو مهاماع وموك ا ةيع راتداهشو لع قب ىذلا

 لئافةثاماوناك اذااموهوتوصداوناك اذاممخا نمةيدنهلا نعام رقىأم ساعد .ةمهنك ١

 مدعل واس بولا مهأ ودا ىذاةالماصخالا رضع ىذأاىا (دهعلاةضةرض هدلوق) لان

 ءالكولاودلوق) ط اتامز ف لالا فرك فمنمزةاضق ىأن مزلا دهعلابدا رخاو مهيف ةءورملا

 ”هلقم_ممد_هوش دق هنالااذو تامو هلا وىواعدلا ف لكونهم ومدارملا ىلءل ('هلهةةملا

 الام هتمنود هتءال سانلا نال هله ةءاولعااو كل ذرب غواشرلا أو ماكدحالا ىفةالامملا
 داصلا ماهل (لاكملا دهلوق) طققةق.ةد ليك وتاااودعتنم) ومها. عم ذا ارعا ىلع ةناعالا

 الل. و مصل | ىف لقت لاكصلا وتاداهُملان هه هز ازياا ف لاه يتب لاكص ع هل مهملا

 دياَكلا»بدكسا نيبقرفالواذكت وكمت ع مناو كردلا٠ نعذرعابو ىرتشا وبكت لأ ال

 ىأىوهلا نع ط  بتكي م قة لم وحالصلا هماعبلغبتاك ىفمالك!اانلق ماكتااوأ
 تاراحاىفو محملا ةشاسف ىلمرلا لاعب وبتكصامنوةة< م مالوفع ب تدك .اانصرك دامو

 )ل وذأ) ها كاكصا اول ءةفملا الكولا ودهملاءاضق منخول الدلا ةداهل.ةتالةي زازعلا

 كلا ميا ل

 كي ببببوبسووو سسسساب سس سس سس سسسسْسساساس دوج

 هواي ىذلاب سنااوتوأ ا ىلع هراذيىذلا«اسيالا تايبثا ىف لا ىلع ىراستلا:داه لمقتل
 لطم

 ئو.*ةااهنداح

 ءاطم

 ل.ةةتامواهبوزلا
 اهرهمىلعةمالا لها داهش

 ماي ف لب
 ديا رئاارا اداه شف

 الا ) تاطاسال (لامعلا 9

 (لطلا ىلءانا وعأاوناكاذا
 مهلط ةيلغامهتداهليقنالف

 ىناخلاو ةيرسقلا سيرك
 قنوفر_هللاوفارصااو
 عم ىفءاقرعلاوبكارملا
 ةادةريض<و فان_مالا

 "له ةااءلكولاود-وعلا
 7 لاكسلاو



 نآاده. 1

0 
 ب. وراك 3 الج ةياك# فازت زلال نات ذا 1 ناس ةاطاطال نا لقا 350الف طنا 7 ظل اتاخنل قاسرلا هم. 31 1372 + ةنئافقظ ا فال ان نة 715337هلق> هنت منوع

 مامالاد دع الوع م.ةئفاهلك ب تاطندوةثملاواهة سعت اءلاطراصيلا رصنلا عمدت هن امنا عدا أ

 عماعدااملن تصواو طةداقمدنهل نال ثلثا امل_سحال ونيةهن4نالناثلثلا لكلا ىدإف

 نماد ومع * لس ماقأو مهزدفاأ ف رو تام ىنا رمصت دااولا ىدس لاق اهئ دن مص ىلأ رم هنأا

 دنءو هدنعل الث دكو وراملا ف االاق كل ذك نب رخآ ىلا رمصأ م 51 وتدملا ىلع فا[ ىلءىراصنا ١

 تاسثانود طقق تملا ىلع نيدلا تاماق-قهدنعل ولان الصالا وناصاصد فس و 1

 تما ىلعاهل و.ةنارهظه واصله ةريشذ امهق-ىقىلاثاا لوقىلع وللا نيب وهنس مر

 اذافرع 54 ”الا ىعدملا نيبو هش ةكرمتلاا امتايثالدةوهمأ 1 نيدهملع ع نكيلاةااجن توف
 اشي رهظو للا ىلءاهماق مزاكراثولذال ملا لاما الا ودك اشياضق انارمسارخ رخكالا ناك

 اك لا ىلع اهءامق مز .الالاو نس دلا ٠ نع دكرتلا قيضوهو هنمدبال ادق كرتفتهلانا لقتال وب امثال

 نيدبمذلاةداهش لق: وهتران نأ )ر < ءاوق) ماعل اري مملا دهب ىل رول هاذه ىعال هال هه نعرف

 نءهاشتك دف ناك نافل -انيدهملعن وكمالنأ 8 رمثبالسمدمصو ناك ناو تءمىذ ىلع

 ملصوةم راسبهيلعنيدهاشل سماق اهةةام٠ نءتامىلا رمممأ 14 وق ةوههمصكا ىدلاو ه١ هاذا

 ةداهشلا نأ هه وو ها هرارقانامنالعن :عالهكرمشلا وامهندقامااو 4 ناثاثل اف هلع ىف ارمصأو

 مسقدف اياك باطا ىدااململسملا ن 5 تاما ملسملا ع 1 راش ىذا تش الةساشلا

 ءاعدااا نكل طقفاغصن !نالث اثار" الا ل سهال ةنيشست 4 نالناثالا 0 | ىدافال وع
 دااولا ىد.سلاق هرارقاناهمال عنئال ةكرمشلاو وق نهماذهوام متي ثلثا سقف ارمهنلا عم دات

 - ىلعمهضعب#ج رب ريدقر ةدعلا لاس قرار ةالاو أ ةديمااناسان' ناك اموهوةدصأا نيدمدةي و

 هءاعةمذلا لهأ ةداهمشب تباثلا ىلءمدةمهناف نيالا ةدامشرىفا رمصت ىلع تراثا! ني دلاك

 ثاكاذا رااح ى وعدي همل عش اماانيدلا ىلع مدقو هيلع لك وعدي تراثلا نيدلا و

 رذاكلا دوهشوأ نياسم ام_هدومْئناك اذاامأ طةفرفاكلادوهشوأ نب رئاك اههدوهش
 همشاحور لا نمباط اهعورفو هلم لا هذه ىلع مالكسا | ماسق ومهئاف ها ءاوسامهف طقف

 عما اقل .كولا فلا تع صولا نأ ل صك ةردلا ىلع هّتيئاحىف ىلءرلا لاق دااولا ىدمسا
 مئاقك ىدولاو لص ءارمشا | دعسبلا ىأامهبةةاعتملا ف وةلاف لك ولا نأررةتدقو»ارسشااو
 طمقا بحاصح رمد لو ةو هي لمعلا نأ فه رصان ١ يىدهسأ هب هرب يطا !سحاملو وقو ىد ولاماقم

 هلكو هورئاك- المك ولاول هةدمسورئاك اادمعلا ف ىأ ) ماك هلوق) ها هب و ريهظاا ىفاسع

 مهخ ىلع 4 ةوكلال و و- لكني رفاكي ارفاكر فاك 31 0 وتا.:!اءوباع هامشالا ىفداز زول سم

 00 ويقال (نيئلد سهى ةرورعذ وأدار |وق) ها لسممصىلا ىدعتمفرناك

 ليقتةب سلا وةناص هدالار سه :هنبداارا رقممل ا مما اذاامىلءام#ع ها الد هرمدلا

 ةداهشل د عكا نبدالارك_:هناك ولاما تمم اق ارسصت :ا هنااىلع ةداهشا منال نغسنلاةداهش

 ىدافهلوق) فارم" لاىأ (تيلا نبا هلوق) ىدولاىأ( ريض ًاوِهِوَق) هملءنيسمذلا
 هلوق) اناسهسالمقت همست ىلعنمذا رمهأ نب هاش ماه أو ىأت يان ىأ (ق لس ىلع

 ىراصنلا تومنو رضال نيل سملا ثنا نا.كالا هد واهية لاه ث ثوس ) َررالا فهود وو

 واف مه-اك-:نورضعال مهو حاكدتلا ب سنا توت وت باس دابلاعت وملادنعن روك؟تاناصول او

 م



 لدرلا
22222222 

 دنع ع.بملا ما.ق ظرتشي هنال كل نع عب جور دعي فلامجال هنأ ةلاهتالا باب رخ 1 ىفمدقت |
 نمو هلوق) لمأتودعجارف ىرتشملا مغ عاملا دييف كلهتسا اذاالا الا ىف فالتخالا |
 مال و هن أع اهم ضرأ نأ و عاض رلا نمد , ونال ة.ختالاىفو هخمهئياك (اعاضرم رخخ أ

 | :أسهاو هب ح وزواهتنب وهنأ سها ماك (ةرهاسموأ وق ةدانملان دينا زب اهئاوةنأ صا |
 | قةكتالث ضءبلامقم عدءياذط وسال وةريضمىدالاو د و هر“ مو كلالمالانالهئءاوه-أ| 0

 ْ أىل(ةموسطلا تنم اذا دوق ( رهلاىف هلدمو ررد ادالوهحا رقأهن دام ؟فالذعة مهلا | ٌْ

 / | ةيارقلك قدرطي نا الذ ساق ونا هوبا لاق ىقافتاهنأو هاذا وةشقلا نع | ىفاكنيئس |

 (رعاسو ع . 3 | دوهتلا وبأ لاك هله ىذ المصب ةزاعراص ماقلا عمددملا هذ 0 انا هنأ ه_.ةهقفلا دا

 وصلا تر- تنادإ مطار يعالاالا هأ هوو خاللةدامممل! صعالهيلوقلا ىلعماصانا مدعي دممقتلاو ١

 || ىلع ةموصللادر -؟ىأالدع ولاثدلا بهسن ودع ةداه ل وق هماعدةعملا نك راع يهذيال وأ
. 07 7 

 موشن دام | فام عدلوق :/وق) ربدن مودعأا ةلزئئالعدملا ةلزنعروك ذملا ددرتل !نالكلذ قاد :.الاذومدقتام | |

 0 و ْ لءقتالا دوش هلمرلع ىلا عمدا اكيعما وأخأ ىدملا عمناك اذا قعد (ةينقلا ا

 مثك د. 0 000 أنيس ةعم املا فددرت بحجاصوتا رقلك اذكوةءوس1لاهذ_هدعب هثدالاهذهىامحتداجش

 وأ
 ىك ) 1- ) "م و لكور., م تدد) ||| ىإ ملاةناز زنا فو هلوق) ةيئامهولا فاك هيلع ىدمال مصخلا ةلزنئراص ددرتاا لوطبهنال ” ف ءر فاك .1

 مموج ءالوم | ااهثةينقلا ا النك 1 ىلا اممم سنان هيلع: دابشلا«اداد ذع داهم ا
 زد

 كءاهمارتم يع 7 1 اى ورحأ | نء خلا لاق (الودع والم ةتدأوق) هم همعدنىذلا قا ىلع هد رقثعم هاهماشاذا

 يعش لوألا / 6 ْ | ثرحهريغن ىلم هرلاققوو 2 اةيفو كا ذرككي 2وةدو هللا ىداادعاس ملاذ اامىلعءلو-

 ا ه3 لم ا ةمداخلارةمهتالّدم وهل اذ تقل نأ ولمة:الزيروتشماوناك اذا مهناال ردعولهلوةموهةملاق

 هنا. 5 0 لة:(و) االودعاو وكي ل! ذاام ىلعة نقل! فام لم ةلادعلا عمةموتلا عانفتراللبقتالو دعاوفاك اذاوأا

 م-مه.صو | |( (لهالومرذاكد.ءىلعهلوق) ةلادلا ةداب ثكااباىقدم«لانالهيشأهانلقامو تيفو

 (1-4نيد | اذمضل ملا ىلوملا ىلع مكسملا نم مزلوادمق رذاكلا ىلع رم تامل لعتماهة داش هذهتال |
 ْ هءلعنيدأا ب دلا بوج ودر زرمَد ند سدل هنالةدا,شا| ىلا ف اة مريغىل وأاةءلامقاةكسا نأ ىلع

 ْ نك اذااموهو (هسكعزوجال هلوق) "لونا هنعك مسيل , هل اكتال لوملا ةماام قاةصسا

 5 |لسمليكد ىلع هرقأك هال وممل_سءددعىلءر هاك | !ةداهنر زوال قدر اكمال وماتت هدشلا

 ْش نا رثاك نادهاش هياعامشقعا مد ١ وعلان نذار ذاك د.ءهلامإ هم ناك ثافر ذاك هلك م ا

 ١ (دمق رذاك_ ا ىلع رأت ايثا ىلع تما دابمش ذ هنا هءاعامهتداهش تراج 0 وءأرممد

 | نادهاش ل مك ولا ىلع دمشق ع وأ ءاريشبارذأك لكو انا ت«ناولو مم انمذ للا ىلعو أ

 أل ىلع و-تاسيئالت مانو ذاك ةدابثا ماله ءاعام تداوم لمقنالع مب وأءارعشب تارفأك
 | حرذال هكرملا تناك نا رهاظاده(م انيدهءلعن كب ناه]وق) روغلاورردلا فاك ادصق

 ظ خلا ف و ل-هق-صةنتىلءةداهشا ا ةبشايفنكي لةعست تناك اذاامأو نادل اهنم
 |١ نأولم هاف عىل ارمصأو ل مو ةثاسعهيل عنيا ريما نيدهاش ل صاف اف ةعاعو . تامىآ ارمصذ

 | ىذلا ةكراشم ىفلوقتالانهو لةتال لا ىلع ةمذلا لهأ :داهش نالىأ ها امه قاءااودل
 ا مسمانا اولا ميرغاا عمادك راشملا نود تا ىلءنيدلا تانثا اها لصاخلاو ةئاسا اف ل بدال
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 هع ءنمنيغلاءأ ا|ىلءماوسو هور وغلا فدك هماج- نم وانتو رو ةوس واب ودحوواضو ةفءاكدتلا

 لةناتهلا ىداو غلب نا لدجر لاف ولف مدعي 1 نونا اهسولا ىل نا منا تقوذا رول مر

 لاه رش[ ىوتث'و نيت عسا لامن <عال تقولا لوأ ىف نا قااط نأ اف هدا

 || ةنودذلا عاجبذاها سنال ةمركملاجرال سوهو ةنسةرسشءاتألا هنأداخغا دموشا اردصلا
 ءاطم

 ةيهارك نمةدناقهيقواصتطم ر هم ها هن دامثالو فاقالا ةدهإ هريوال سا.ءنائاكو ذاأ ١
 ىلطد نأ يام ىلإ سامئال

 نأ هةكعنأالا لءةيولالاو لمة هسفن نت نأ نكمأ اذارعبكلا ناسف لقو ىامهلاىواتف : 50 200 :
 هروءااندريعور وع
 لئاشم نبأ ن نءاذك واهلا هنتنع و 2 ١١ قىخرك اارك هوية ىو 1 وح ورا 1 1 0 7
 ه دأأ هل اع وعسل
 سل ةن نادع ةيدنهااىفلاف ن تبا ىوتاةر ونلانربعمر وع ىلطي نأ ىامعأل س امال 7 1

 ١ْ نءاساع الذ ولح رلاةر وعيلاىتاحلار ظاياسأب ى نبال ناك ةفنخانأن اةسئاغراتتلا ْ

 ناك اذاامعهدءقن 9 انت ذنابإو شو ةنادسولان رهدل و نمملا ماس لسرلا هل رالرط:

 لكءاىت.بو لاقو اهريغىال ةوورضااةلاحىفاذهنا ث.الا ىلأ همّشذا | نعىلةةوهرمصبن ضغب ||

 (متوحولا اه يش قدمو (لوقأ) طوصاو ط.فافاةروئتاذاهد_هّشاعلو نأد-او :

 |راثا(رفك عم ارمنلا نمئشبءازوتسالا و هلوق )ةيناشراتناا ىفهلمو (رغ هلوق) لمأةةرهظد ١ ءكطم؟

 || فاقالا وهنرامع(لامنبا دوق )ني دلاباف ا ةكسا نامل كركي ال نان هب ادهلا ىف هدمسق:ةدئافىلا ْ ىضالا:داهشف

 | نال هازتس.الا ىفاةضتسالا: درب ىزارلا لاه نيدلاءافامضتسا هكرتاذا ةلاد_ءلاء صال هنالأ|
 | لئمرك ذاذكو ح ها لساكتلاو ىفاوتلا هدارأ اغا ورفك 'عقارمشاا نهىشيءاز مسالا ْ اذكه ةينئنبا هلوق م

 : ىلاعت هللا ىذررع نالا دخلا عوز مءاحللا حقي( ىنصخو ؟ هلق ) رردلا ةرامع الو مهداز ىزع : نا باوصأا لاو هلصأن

 : اناظوذع هنمعطق هنالوا' ةمدوباهاور نوعظمن ةمادق ىلع ىدكل ا ةمقاءةدامثلمق هنع ْ هأ ر رصف 4 5

 أ هلوق) ف عئماراتةة لعقود ةئلءاشترا ناك ولعت مواظءوهفاناظهد,تءطق نك ر اصف 0
 : دعب نآك /ةقرتسلا 3 لعر# عطق دو هيلع للا لاعو ا اذا (عطقاو ْ نع 0 ءازعسالاور<

 || دلولا سو ة ب> والنيدااولاق وفا (امزلا دوو ِهإْوق) 2 هن دامت ىل-.ةمادجشي كلذ 1 لاك نبا رفك عئارمشلا

 دوا ذاام لش هقلطا لب هري_غ ىعانّرلبد مشولوىا (انرلاب ولو دلو لوف ) ل امهر 101 ْ داوو) عطقأو (ىدخو)

 ئ مغىفةأ ماو لحر عم ل .ةءؤ ى اك ه]وق) منا فاك لوالا ف تالاسملاف الخ هريغب وأنزل

 4 سرتكل م

 ا ١ كلام الخاني ولر (انإا
 : هلوق) ىاك وهدلوقب نا فوالاو يال ماكحالا لف (الكشمول دلوق) دوقود ْ الك_ثمول ىئءاك (ىذخو)

 ٍ ىلاماللابراشأ وهقدسع وهو ىلعأ رخقمدامش لقا مش نال هنداهش لمة" أ (هقمملو قمع وأ قدسعو) لاك_عاالفالاو

 مضبامأو ىفاسقلا مفي مدنو هسكعودل وب امم هنح ريما ىل والالمقت قدعملا ىلع هيدا هم نأ ْك : عئلالا (هسك نما |

 سدقنب ثريا ب رسو ع يءاسمءالاو ناسنالا همام ىف ىوهذلا هرك ذ ددن وحس دك فاقلا : هادي ةصالاتا ىف

 ظ ةئامدلو اهدعبو انيناقلا لل,تامة.كهل لءقو هلق عب انةمماواىذاقلا ىذكلاقوكلا | دنعاذك ءىاانأامهقَدع

 1 ا_ةا.ضأف ئاذدعبل رود وك. ١| ىلعهنءىلاهت هللا ىذررع اص تاورثك وأني «تاعو | 1 ريتسر مئا فالحل

 ثدءدحرمب لا نا ق-ىف حالا ة نتف ىفءاضقلا نما يف عتتما نيذ_.ثالثالا ةمسس نع. وأ قدتعلا تان ا عقتنلا ل

 نيدلا لالخ رمشو رصل ا ىناك حالا تامنأىلا صقل وءاةعافءاضقلا٠ نءجاخلا قع دا ا 1 وهمشالو)

 6 2 ربا 0 5 ولو (اذك ن نُملانا هلوق) داثملا ىلع فيتا ْ داطم 6
 2 0 ىذه عد لا حقو اةلانص اهتدا مشالول هنال(قدعلا تانئايعفنلا داق || رمش ةوحرت

 هنو دروسا سما سس تستسلم وصوص سس“ وسم مع سن سس سس 7 7
 مدقت



 هردقم مدع و رمشأ ةمسب هردقم مضعن مني ودل ارهظ.نامز ه.اءض:)امهنداهم لة: الأن

 دهشةالد_ءناك ولوةصالللا فو لدءلاوىذاقلا ىأرىلاضوةمكئاذنا ميما أو ةئسس

 بابلمق و ناماا 3 هى هيلع مالكل !ىأمسو أ ةدمرعغ نم ل.ةن دهمشف أن ع ددزب

 ناش الا رماة سف تاك اذادهاثا|ناائ:مدقو حراش ثاامالك ىفةداهشلا نءعوح رلا

 هلل ال هنا رهاظاا وةماحخلا واضيأ :دم-ءااىق هج رمصو عدملا ق- لطسال هّقصقب ريع

 فو رحال: دوّتااو ةيكرملا ليق ةنا1نا ىف لاق ىلا هتهننا هجر ال اولا ىدمسر عظام كلذ

 ىورو هنوف ةر«نال هنال اديأالسصأهت داهمت ل ةنال هنا فس و كأن «رو رب دوشاذا هلا دعلاب

 همأ ادعىلطم# الو -فةلايممتا نم رابع و ها داقعءالا هملع :ودي 0 لق: هن ارق ةودد -و ًاهمقفلا

 تاطة-دارفارك ديس اءالو ها هئاادعلطءتالو ولا .-ّمموه دهاشلا لاهاذالدعملا و
 لاحالو نيدو هيف ةنوطال مامالا نوك دعب ةعامد5 اصلا ل رتاذا اهئما يلع صنم-تلا دع

 مو أ ةال_هل رخو مامال و تقولا لوأ هل. ذا د ةدعمنوكب نا اهك رت ذالو انساك ناو

 ةررح اوم *رجاهطةسأ نم موفر عري مع نموعجلا كرتنمادك و كرتلاهتلا دع طقستالكلد

 فوذلك م ند ناى اعمسالا 1 دود وأل والا وتاسثالت 5 رش نم مهنمو ىف اول كسم

 رايق عرس لع ورشا :ءامارغو رك نمديالو رثك الاد دع هملادع تطةس عملا

 ىل- ةطلا ةداهمم ىل مق" الو: ريك اهلع ثحلا وىداسدملا ىلع ةناعالا و هأ فيشلاة تاو وم

 لقتالو ا ارشك همالك قفا نمال وفالخال.ةر ّملاو هءالك ىفزاحلا و صاهرلاو

 تاطنةالصاك نيدهمثقو هلزاك نا ردع مْعأ هب د وو لع) ص رقلا رخآىذلا و للا ةدابش

 ىماخلارك د دو عاش ااوةياورلا همن تفلاتخلا جحلاوتاك لاك نيعمتقو هل نكي /ثاوهةاادع

 ن روك رب و عار مجان ف الع ٠ رذع يع نصقاك للا رمخاس اهطوةسىلعك ومفلا نان اضضاه نع

 لحال م مدداعو مه هدا وسرشك# هو ورح ا زاد نكس نسيت دو هسْوْم رطاخ هنالد: ناار

 برد ا و هناا ور دوهقلا س اكس اكن ءةدامشل_ءقنالور ورلا ةداهش :ىلاس الإ مو لاسملا

 ناهس رح نم ةساتعلانع رهلا ىف و تالوطملاىفكاذماتوةدد:وااىف# برعشت تاو
 نالنتملىذلا م ميكلاةداهت لةنذا ( فاقأ نم ده]وق) ها هتلادعطق لرجل

 فلل مهعمتو هريغورئكلا ىف هقلطأ اذك اندزعة نس هنوكاناتللا لرمي لذتالالا دعما
 هدق وناضضام هدمقأك ل ةلرذعريغبكر راداامأهسن:ىلعافوخ وح هكرك نأ ) ردعل ول هلوق)

 لمق:موالد_ءقبس م نال لمت ة:ملافاغذتس ادكرتا ذا امأ نيدل افا غنم سا هكتبال نايةياد هاف
 مدهاامولعمات5 ةقوهلردةد . 0 مامالاق ه-ةةويفاوةاة>او ريدنقلا تف فاك تماما مصت ندا يش

 نورخاشملا هردقوا م ءباوحلا ىف مامالا فقول الثا سلا ىد_ا هدو هب صنلادورو

 فيما باب نم ةصالولا ىلا رك رسشعاتلا اه رح وعم س هدق ةول رأنإ رادخغاوا وةانحاو

 رشاو لك الا ىفرمشلا ع نءىبصلاءانغتسا تقولو أن ينس عبسنا لهلو قاتلا وقالطأا
 كلذ ناو قالحلالا بي ذهت وبيداتلا ىلا حااسحالا تق دو لعلم هدي ث.-ءاهتسالا و سدللا و

 اضي أنامل هتان هو اردنولو :ال_صلابأر ومأم هن وك تق ولا ةناضالا ةدصةياهت كلذ ناك

 ملثهءاعك ردة هف غوار لالا ةحا و ةّتمأ اهمها رملات رد و هئست ةرممماع بأي ١ نا هنوك
 ا

 ودماول(تاقأ) نم(و)
 دخانهيو الالاو

 سأظل

 تانمللاتقويف !|ب
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 لأن ءامفىلةنام نسأل كلالاه (ةلادعلا ىعءوهوهلوق) هياوصٍن !غولاهاذاو

 نم فك أ هباوددو ةك_ةه نمركك ًاهرت--نوكد و: :ريغسص ىلءرصيإالو ةرب كب أد ءالنا فو

 ينامجقلا لاه ها ة*و صو هئايد ب دكا !بن وقددا ال عمست وةرهاظدن"و م ردع

 ةئ-ن»لهذناو لدعرهنةرغصنءهستراه_ةوةم_س>ةنام ]هوو رب 5-1 !بنددانم

 لقعلا لادتءاو مال الاء ىهو ةماقةسالا ىهرصلاىف لاه ها لدعب سل نيريغ صو
 عضتالك هانداناهاو مقا ىاكيو ءادص كرديداهلاكل نسنلو.د هيو هل ضب ىوه هضراعي و

 لك هلوق) هيقهمأ# عو هأ ةووشلا و ىرهلا لع لفدلا ون: ناجح روهوقوةآللا

 دعذاةريبك وهن ىم'ءلاو بوذا نمىلعن لك ىأ (ةريبكوهفمرك.لاوةءوراأضفرب لعف

 ناك اذا 00 ردات ااولاق لب ميك قو ءااري_ةاالثم قو اا فلك الانا لاق نأ
 ةرومكدلاناد لوقا ل-ةننادسعب ةصالفلا ةرايعوهلدو ملا و عمضر الما ةداهش ال ىدكم
 ناك اماهد تاع ءدنالا 'ىلعاوماغاوكلذيا وذخأ,ملاماهصأو لاق باّكلا صيد همقام

 لءنلكف م ركل وةءو ربا :دياذم همت وكي كالا“ لاو هم رح كده هبفو نيا ملا نواه. َس

 ه«.ةدنو ها راوشتلاو ,داغملا لع ارصم تركن تأت ااذااو ةريبكو هذ مركس 1 «ورل | ضر

 هلءا( ملا هضراعن وهوت)

 ررهأقثو طراعمو

 6 و هلاذ_ءأا قدم وهو

 و ؤاأك ةصالالا

 لامانع جراشلاهرك ذادذ ىدهارطن'ذإو ها مكرغو طءخضخم ريغ هنان ريد_ةلا عفىف ضي لءذلك 9
 / 0101 6 . 0 8 ٠ 4 هرقأوةرع.؟مركااوة'ورملا

 ىفلاه دال اريغ شي رعتلا اذهىلاةدسهتلا لاه ةداهشا ا ع:مثرح نمةرميك-ا| دان نأ الا تكترا مولاك لكما نيا
 هزاىمو

 0000 راكان نمو وهف نبدأ 'ة هص رحله هةو نيالا زب اعينش ناك امنا مالا ةريخذلا . تاود د تدك

 ورا ضف ةر تملا ني همىفوا يلع ثلا و ىدادملا ىلع ةنامالا اذكوم ركلاوةءورملا مئه مفام

 0 وداَدْحاَق ْى .هأالاو ىلل-ذةلا لهأ دن ءدد رن ءدعدق و هةمرذءبامداك ةرا

 هللا كارشالا ىهورومدملاتيدحلا ف ةروك ذملا عسا | ىهثردحل !لهأ وزاخلا لهألاَتذ
 ذو ورهلابرشوانزلاو نءؤا!تهمو سةنلا ل-تةو نيدلاولا قوةءو ف-زلا نءراوغلاو

 هب عوطةم ل ادي هتمرحتئامل_.ةو و -روغب ىاتما لاو مأ لك أوان رلا لك ًااياعممضعب
 رئةمساام ودعك وهن“ ربا هءاع رصد أ املك لت و ةريمك وهألتق وأد همقام ىلءق و ةرهمكا وهذ

 ىلا ةيسناا.ةينذهتعو سا ذهقو: بذلك تاتوماكدتملاهرك ذامه>والاو ةريف دوه ذهن
 1 لا هنا ىلا داط ةعالا اع ءل_ةئامحدالا و ةريمك وهذهة:عامىلاوت وةريغص وهنهقوذأم

 هلوق) ها ٍَر "كلا "هل نموهننيدلاوىلاعت هللا ةمرح هدو نيلملا نواه. ةستاك م

 جامع ةريمك ل باكترانتلادعلا لاو زب مكمل ناريغ(هتلا دعت امةسثرعبك 0 دراىجمو

 ةمدالللاءاضقنعىلام-هقاافو ىوج ها نامدالا مرا ب رمثىف طرشاذ:روهظلاىلا

 ىفامو فلا ىفلاه هتداعش تليق ةيع ةريبك بك_:راولةرئاكسلا ىل ءرارمدالا بانة اراتخلا

 ىفو ه-تئلادع طقسةريبك بكرا يحل اهاك راك“ لا سنت نهلدءلاى رْغ هلا ىواتفلا

 ناريس غلوعملا هلع ءو ماضل ءاّضَقلا بدأ نءلةنو نس ةريمكريصتا ةيلغال:رمعلا رئاغملا

 ركسلا وم رم ابرشف طرمش اذ اف روهلظلا ىلا جات <ةرييك- ب ةرارةلادعلا ىلا وزب مكس

 ىفدودحلاناياو-رصاملباناذادوهنهّملاد- «تاطقساذاو هأ لءاهئاصسمقاو نامدالا

 اذا ق.سافلا ةيئالناىفو رهأا ىف لاه نكس هن دا ومش ىل» ةنلنا اوىأ لدعءوه:ناتاذافذةأا



 عش م ناك هناىلاراشأو هئط> ىنعلوةب ناىلوالا (هرتاغىلءهياوص باغوا هاكر اكل
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 ىاشانب وةعب حرم والد_ءناك ناو لق الهودء ىلءودعلا ةدامشن أكل ذنمل_هكذ

 تئأاذاق تكلا فةراودتل سلاوودع ىلع 0 هتيشاح
 ةداهشا ا دادصت ملغم ةروكصم 1 !ماك>الاى رف اع رشات وم وم ةوادعأا هءاع عدملا

 مهناودا# قدا باسو اعرشن بمر هلا نيموقر 1 نيم -اانمهتوادءتوبشل ةروك دااد.ك زئااو

 لال هنال قسفةيوذدلاةوادعلا تاق نافهمف هماستو ها ه-رفانوزدو نطشوح ةءنع

 هنافاهم فرقا تلق قسافلا ةداهش لةنال هلوقب هذع غمس اا هفايندل !لجال لاا ةاداعم

 سنا هنالدة:,الاثدلا بيس ودل اةداهشا ىضقولو سهام مئا ومد يسافلا ةدامشب ىذق ول

 دق دةوروبلا لمد تشاق يلطادبع الذلا لاه ن كت ااشاب دوةعل نع فيما 26 هءقدمعع

 ةوادعلا نمت اه.ف ظ5-- اواقاطمائدلا بفسا ودع :دانشل وءقمد_ءنةباورلاتءاح

 مغاهمول تالا ىلعلودماىلو ةوادد-ءو حراخلا ىلع حورجلاةوا دعك ةلاد_هلا ىفدرئؤملا

 0 هلا ىف ن>وأ لامىوءدوأ ةعاشموأ دب راضمتوقو اوه ني_صصتةوا دعك ةرثوم

 ىلع دو مشملاو اباد أب دك ااتفحرصا وهاك ىل_.ة'اللوالا ع ونلاب-اصةداهف
 قفاوتلا ل هع قدفعتلا اذهم ولد هنالل.ةةىفاثاا عوذا| بحاصةداهشواغث!هقذةمساأ

 لاف ها اذهلانا دهىذا شدا ملا ف:دلادتع0لتاوح رممااونكاانعبو نيد اوزلا نيب

 | تسل يسار وقل ألا ق نأ ل صاخلا و مالك دعب ىلامءاهللا هوحردلا ولا ىد.س

 ةىلسعلان اهاضةقمو ىنتلملاوزنكللا بحاص هيلعوني رخأةملار اس اا ذ_هوودعأا ىلعاهاوبق

 هراستخاواممقسفاذاالا لب ةئا ماا مرينا" اًضيأودعلا مغىلعل.قتملالاو قسفلا ال ةوادعلا

 حراش لاه ههاشاا مك-ةوادسعل !قىذاقلا مكد- لهو ىو ةيهشاا اون ا.هونا

 ناك نا لمدْمَمْلا ىلءه.ؤباوملا نوكي ن أذ وابا أب دك ىفهءلءفقأل ةنابهولا
 مكهلا سا ىف صانلا نمرض يو لو دل ا نمةداشب ناك نا وذم الواعب ه_ءاءدواضق

 هوذعل ودعلا :داهمنا دقي ىدنح .رياا مالك ف امو ىرودتلل ادرك داش رمت مهخ باطإ

 دقو قرفالذ ىسفلاهلعاا تناك اذاامأ ةمهتاا هلءلا نا ىلع'اًءاذهو ةمهتلامدماةةوءةم
 لوالا:لاءنمم-غنمنيلوقهلَم_لا فل هلو وعلا وبأ لاك كلذ ىفزعراشملا ل.لعت فتحا
 نادّوعم نال وناممادلا ولا ىدءسن ءهامهدقام تاعدق )ل اوقا) ها ىلاقلا لاع نم نك منهو

 (ةرهانتمةقادصلا تناك اذاالا هلوق) ةهمالاهموسش ملناو امهاو .ةمدع ىلع زوما ناو

 نالرارمدا الب ةريغسص بكت ص نه ىلءةن ىأ (رارمد اال: هلوق) ةمهتالل.ةنالاملافىأ

 ءانال اىوسمو هعموط نم مهلا مدح وال ذا هلا فعل افعدقال رارمدا مغ نممانلالا

 رصدأ اذاامأ حودفموهوةداهشاا باب دسىلا ةيدعلا طا مما ىدو.فمالسااو ةالصلا مهياع

 بنتحا نادلوق) مهضعبمرك ذا6 ةريبك ىهف هيىد تقي املاعناك نا فتتس اوأاهم حرذواهيلع

 ىلع ةيلغلاءاذك ورا ردالايةريبك- ١ مك دخت ةرم ةرهغ هلا نال لاك ١ نما لاق ةءلعالب وذب هربنا

 را-اهاكهرلاك ل١ بنتصن مل د_.لا لاقت يس ىرغ هلا ىواتفلا ف ع مصأ م

 ةرممكا رسما ةرعقطلا ىلع ماودلاو ةءاغال ةرمعلا رث اهصا١قوهءاادع اطةست ةرعمك ككل را
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 جد قط

 رحالا نزل حرش نمت ااذه نمله: مالك دعبمأ وانه ىقماشلا قشمد ىةمث زج ىدؤا

 رخ'الا نزال حرب نكي وءثدت'اك ادا هنداهثدرتوددءلكوهو د_عوهذه-رفانزكو

 ودعلا ل رع نمىدذفا ىلعو ردا اقفال فادى رغ_هااقدن داه-شسدرتود رهان ردو

 نزل حرفي نمنا هناذل أ اند ملا لءادوهىذلا 3 ع رمشأ|ثد دوال ةاسم ىريكاو

 فدك واضَتأ ارصلا ىفا ل همكس دقني اليك احا ي مكحا ذا مم داهشد رو .رقأن رع وَ رخأالا

 ٌةال_ىااهءاءدإ وذ وه 0

 ةداهتزو هالمال_سااو

 اهب ىلا غتدننا صودقو ةوادعلا هن ىهاتنتا 6 ىهو نق ملا هذهبفصنا نم ةداهثدرتال ||| ةنحلا ىذالو ةنظاا ىذ

 وذو جم ثيد_-وهو

 هباهتاا ىف لاهو دعلا ةمحلا

 ةرادولاو لا

 ىذاقلا لاق امياوحر في ةثدمكيصت ناو مهو .تةمسح مكس نازي زعلا هباّتك ىف نيفانملا
 ةدشور رمد نءممباصأاما وذ وةعفمر ريش نء«مهلاناما ود س١٠ دس ىلا م وادعى هان 2

 ْ هلدلا6ىلعلد.ن(نيدعلا نءاهتال د لوق )ها لعاىلاعت هللا وذاهرعلا ويل.ادلا عمبأ وحلادذ

 اول.ةدقو همي هد . لواعرشار ارك: ه.فىأر نان ةمج ارنوك_:دتةاداءلانالادهو هداادعو

 6 وزدلا فال هلوق) ىوج ةئنردلا ةواه علا نماه تنام هرث 81 ىلع لسسملا ةداجش

 ىلءه.ل ول اوما وع طاقلا ىلءقد 0 رطلا هءلعع وطقملا و فااقاا ىلع ف قود _ةلاةدادك

 سبلة وادع مالو ند ناك اذا ل وزلا وحرالا ىلعح ورا ولتاقلا

 مصب نأ هنلءىدا و ق»-فاصخض# مداخن هلكنادووهشاا وأ هة املا ضع همه وشك

 ١ بيسيثوادعلا نا ةملا وأنك ذاموك» ت تدل :اءاةوادعلا لب ةوادعلابا متن نمشدقوو دع

 نم نيبال هنا ودام
 ءيدسا# هلع لوقتلا

 هيد صاقيدسملاامأو

 مصل اوهو ةرم مه س6: نع امم عفدن وأ ةعن متاع وأ أجمد تءبم) قسفن لام هنعمفالامدلا لبق

 ءرادعلا تلهةهفدقورخ [مش لد نعل داس فضلا ىوائذىفو ها داّوؤعال اهملعو

 هب وذدلا ةوادعلانام-همالك رهاظ راح أل بة:الدهشول تردقلا اذمباههتءدي ويلا
 لةقوفذةااوكبت.27ةواد علا ىأا منا ة.دا.هولا خرمش ف حرمد د ةفرد-ةلا اذهب تدشن
 قةحدام نوك-5لب هريغ ىلع الودود عىل عا وبدتو ادعدمق ئمةداهش لمشنالو ها ىلولا

 يما ود .ري-غقس قال صم ق-ىفاة_ساقن وكد ىق- ازا الو تهل !ثناف سادأ ١ عج ح

 د اوىف ةنامخ بيس هق_سفتدثوةديدعفاهوأ ىلءارظان ناك ولام و سلا زدت مهعىلع
 قرمسف ا ىدام_هلادوعلاونأ ىتثملا هب ىتذأأك اعمججاممملزعيفاهاك ىف ىرعسي هناف اهنم
 رخآ ىلعدهاشاادوهشولو هسة:قسفب هةماقأرخعا نوكد رخا ةوادع صخ*قداولودب واف

 هلا عفددلاىدا اذاالا هدام ثبءاضقلا عنةءالءاضقلا ليق دهاشلا هماعدو مشملا مدافن
 وهودب داه_-تلطسنل وكدوأرا رقا وأة سب 1 وعدت أ ود رلاباط وهءاعدمشيالل ذك

 ق#عدوهش هملعدهش نعلاو -باوجىدلاول !ىدم_ىلاق نكاد او-رمدا م لومقم حرج

 راق ىلع مههمرجا شذ هنا بيس #ءا دعأم_هاك ننكر دومُسأ ا نأ هماعىدملا لاهو اوك رو

 .اطم
 ًارهبالوسفلا

 ترحةواد_ءااذا م قسفهيااعر اهتءلوسملا ةيدالا فيل صاح مالك د هن باجأف بهاو

 نءلوالا ىلع نورخأتآ لان ّ اواعرمش ني مرت بعءاوراق مس سد هيلع دما هلا امىلع أاههندب

 دواد وأها وراك نورخآتملاه_لءالد هاش في رت رولما وال وأ اهي قسفعا وسقالطال ١

 رمغناك اذاامىلع هلد-نكع و دق اومغااو ه.أ ىلعرمت ىذالو نئاهةدامئز و خالاعو ع

 7 ودة ىف ىلد هرلا ريدا ةمال-عاالاهو ردا يف دانا لع ىروتال قسفدةطانالءاديل دع

 ب77757: 7 7777ج

 ل مدهو
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 راي يسرب ب ب ببال

 مالسا ىلع ده_ثوله_صنو طم او .طاولولا ف كلذكوهوناركسوا اهركم ء لسا ولا

 دهدولو ل لءةءالومال الا ىلع رب_جاد دع وهونيأسملا هتان أىعاو ل_-ر ىنارصدلا

 لدالةداهشالو دن هناامهعزق نال :لطاام عتداه مف دعت وهو هلت ديىلهأن * نالحر

 هكرتااوىأ لس ثوب اموهو تءءىفا رهن ىلع ادهشاذااهذ ةمناثلا ها دترملا ىلعةمألا |

 اذا ءةةعبارلا هولا كيل لاول سم نم اهارت ثا نيعب هملع ادهشاذ اعف ةم |١1 ىقنال

 هدول برلا دنع ةنافاههرك :سالاهازاالا ةاسعىفز هنا ىل ارمصت ىلع ةعب 010

 ا : لسا ىئاقا' نال هي ىذق ةرءدمعهنانارفاك دهشكر ةاكديألا ديعل سمع تأ اذاامأ ةسماقلا

 هي .- ”لاطمتو ليقةيلع دوما ىا همال ان ل « ىل «ىمذلا ةداه* ىأ /(همالسانلطبتو هلوق ( 0 لسا

 درت (ةنوقهبوأه دعب اذكو ل لوق) رثاك-'ةدامشلا .-ه ىلع يذق ل ءاْئدلا

 نك «رهأا ىف 1 ةدامدلا لاحالو ةدامش ا١ءادا لاحالءاضتل ! لاح همال مارب ةدملا نال را ٠

 ءاضق أذهل بلع دووهشملال امم صاصتقوا ديعطقب . ىف رهن ىلع ا دس نام:'ارصصن ة.حلاولولا

 تاركا ندا بدت لهو هأ تأ وةعاا ىف ءاضقلا ن ءءاضمالا نالةداه لا تاطب

 7-0 ؛ كلان ىض ةوو سفنلا نوداسمف ءاضق ادق هدذعل قو لكلا لوق هنا لف تا

 8 4 هه 200 ركل! تال( "يمانادخانا ده]وق وق )ما الرمش رمت هأ امهيةيدلاب وهدي امحدنعو مست |

 نال منا هنم ||| لت 'ذاوانرادلهان 0 ىلء'ىذا نال(نءأ: لا ىلءىذا و داوق) ةدحاو ١
 م 5 عم ||| هتمالا دا توكل هيلع هتيالور وهدا (هسكعال رلوق) شم ن نمسا لذ داخلي ملا ]

 ا راد فرب: , ١ (مصالا ىفدلوقر هانم دقاك ددحا ىلع هل ة.الوال هنا همق هجولا و(هلم ىلع دت هالو هلق 2
 ور 0 22 ةيالولا || نماتسسملانمىا (هتمل.ةةودلوق) طيحن'نعمانمدقا# هرغلاع لسبةثالاهتاىا |
 نمل 0 1 -ال5 .اهمئالو قرك .س'ا 0 ل هب اق ١

 رتل او مورلاك ني د' دن هاوناكن اف :ددح!ورا دىلهأ ن سرك تادىا( رادلا دات 'عمد]وق) أ عفا
 نع ل ::امةصص مد عط هيوانرا دوو و زيخمأ2 مالاوناك قريع انا ىعالو ةياوه لد '

 نمأن اكناو ةئاحاممراو مل 2اومال_سالار' دف امنوكي الا هلك ند ىوجلا ا

 نيرادل هان ءاناك ناو نماء! ىلءىذلا ةداهش ل_.ةناغاو - 2:1ىقو نينا نيراد |
 هلا ىذا ادكسأ نمسا ىلع لشن #لاةداجمشو لملاك د' .ءددنل ادقط الا كيلا
 نالدإ 8( ىلادت هلل ءامنإ ه ةمد " الا ةلوقملا فديت ىف وىلا 2 : هلل جحر الاولا ياء ا

 نيئا ني د !دىاناك اذاامهلثم ىلع ىف رطانمىئتس وره لاق (اهه رادفالستشا ظ
 ةعئملا فال: خاتاترادا ونانراودال د_ياوام مد ةيالولا عاقل ال شياو غ رفالاك ا

 اممنا دش فنيدادنماناك اذااع را .هملا نامسوقلا فهوكشو م اى ىذلاو م كللاو أ

 ةرومااهدهىف عم:عثرالانالرخ" الا ىلءام متدا #4 هلم ال سدا دنماوهو ايرا ادىفاناك 6 ١

 ةلوةملا ىف مدقق ىواحلاهدافاملا والت رهاظااوه' ذهو ىمكسلا فال_:>الادو-ول

 ماك اراد سد“ برا ارادنالهنداهش: ءاًضقالهحوالامه يراد قاناك اذاام مئاف شب هةفأ بأ

 رك فرعلاب فرعد ل قو كدر ةلن زك وكن ءاط حرش هوذعلا (ودءهلوق) ُُط لماء |

 دو## في رشا ادمسا ارب رحخلا ةمالعلا لاه نيفملا ةنازخ نع ىدنأ ا ىلءىواشذ فدل مو

 ل هر
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 , ا عسسل وام همسي وص عم !

 ا 0 ا وسدحا ىلءم-ممداهش ل بهن الو نيدن ومما ود 0 وأ

 ُ 00 وةهب-كالدتر اى 26 هود 0 لا قاهئاسزتل و ا

 1ْ نيذلا مهو مهرك درا ارافكملا نم مهريغىف ةيالولا مدعأو هل موه ن ه ىلع تدك هانتساا ||

 ْ لق: :ودامادلاح مورا م6تداهش عدن ل داقتعالا ن مهملع مهام ىلعت و رقدال ١

 "ل نكد د مذا رذكلا ىلع :وا ضءا ىلع ممم واةئسلا لهأ ىلعتناكا تاق وهالا ل هاةداهش ا

 ْ هنأق تاسةطاهأملا ةعتاذا طرمشأانا موأعملان هو ةرهش دل ىف امرفك || ىلا ايدومم هداقدعا| 00
 ] رج سدح / 62

 ا ل-.ةنةالفر ةكلاىلا ايدّؤمت اك اذاءاوهالا لهاداةّدعا تا لبا هذ-همويةذ عمم عج 1 دف الدعو

 دنع ةجبتكلا يهامناررقللا نموترفكلا ىلعالوم وشعب ىلعالوةنسلا لها ىلعمهتداهش ا ...٠ ( هلتمرلع)
 ١ مداه لقت الف مهتدرم# :مهةرافكم || نمةرفكم أ ءاوهالا لها نموه رك د سم ند هن :ماذاو ا ١

 ١ نا ىلءرهسأ اتاك ىف هوامش فق ص:ىدامعلا ىد:ذا نوحرلا دمع ىنوملان ايل ءالصا ددحا ىلع

 || ريدة: ىلعو نيدن رملا مكس ىفةقدان زد دو-المراغك مهاكةينطاملاوةيريص:لاو ةنماءةلاوزورالا :.إ تتياطم

 : مهام ىلءموكرترومالا ةالولز و الواوأ نة 11 اوا-2ناومالسالا مهياع ضرعب مهتيو لودق : 8 1 0

 ةلومةمضع: ىلءمهضعب ةمذلا لها ةداه دل اولا ىد.سلاف اسم ها 20 ها ادبا هماع 0 هدنلاو

ة.ةيدمعوادعنارهاظااو(لوقا)ت ةاتخاوأ مهل ءتقفتام-مهدف الودعاوناك اذا ١
 ٍْ مالاو

 |١ هند دقةنامالا ربناىذلا ةمك ثنا رهأا نعام دق( موهتيدىالدع راهلوق) لمادة ! كر هلطم

 || هتاورافكللا لودعن ءلهالاواودجونا نواسملا همكزيو ةطظي بحاص هنا وهديوهنا داو | 77” ”اكدلاوك_ىاوإ
 |١ هللا ل دع ناوىلا«ت لوقا ل-سءىلع ل.ةتالف(هل:مىلءهلوق) هنداهش ل.ةنالمذلاركساذا | هنداه#

 ا هرهةه-ظ». كلل هنال ه هلع لود هنالول لا ىلءهلةدالوال هبالو المس ني:موملا ىلع نب رذاك-ال ْ

 ْ -. . . َ َ ا 58 هأن 0 0
 لااا 0 رهن نيد وحن م راكي 3 11 ١ 7 ره” هلت هنال 5

 : م م رملا نا ةقمنس ىلأ نع «دأب قْنن نس اا طم ىفاذكه ىنارمصال كلد 0 7 عانوا ور و

 قو ايف ”لثبملا ماقو 5 طم هاو ة.ناخر اهل | نءىورقنالا ىو انفامتيددادةمىلعام هندي ||

 ْ ا ادو هل« ماقاو مهر دفا ًكرتو تاما رصصنةريشألا فلوقا ردنا ىلع ىلهرلا رماة ء_ثاحأ ا

 لال هك ررتأاف لالا عفت كلدك نيرخآى اريد ماقا وتدملا ىلع فلا ىلع ىرابدذلا نم 0

 0 || ةلو.ةمىفارمهذلا ةثدإ ,تاىلاعجار فال اونا. .ءاصيف سوى دنعومدةءاويةناص اد الو

 | هكرشأ |تاينا قى ىنالث ملا ىبع نيدلا تايثا قد ودع :

 || مكملا ةصاحارهكرمملا تاسوثانم مزلي مامالا لوق ىلع هنا ل ماسساو ها امسماةلو.ةمأا
 |١ ىنارمدت ىلع نا نارمدتد شا ذا اذ ىلوالا (ىلئاسم س*ىالا هلوق)إ - ما ىلعرفاكل اةداهش. |
 ْ كرتونواسملا ع نم نان أس او لبر. اءديشولادكو امهتداهشزع دع ةوهومللبىادقهنا :

 ا اذهول“ ةنالومالسالا ىلع تري اوزاد تا اهلاوي ارمدأ ىلع نا رمد ىلا جب دول ود :هد ىل ء 1

 ١ لةةيالو ريع كالدك و 5ك لا رذاك ل1!ثنوكي نا جنب مد _ ةملا ةمالعل لاه ءا مامالالوق ٍ

 ١م دححسم
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 ةيراعثدلاو ةيعوكرااو ةلاعفالاو ةيرطملا اضيأرشعانثا ةبريسلا فان_صأر

 ةب رميا ةءثللاوة وهف ركصحاا و ةسفرحطاو ةءقيانسااو ةيضصلاو ةامملاو

 داق و ةمنزاللاو ءلطعملا اضدأرم دعا ”!لدطعتلا ىأة مهلا فائصصأو ةمئعمل و

 ْ ة تطقلاو ة-.غءارلاو دال ةئاغلاو ةد رهَقلاَو ة.ئوأملاو ةسرقرفلاو

 أ م ارلاو َ ةدسلاو ةمكرأ .أ| اضرار عال فر 1 فاس و ةيريعلاو ةيسرالاو

 || هم وثْلاو ةيديتلاو ةءعدملاو هن رقالاو ةمشملاو ةءامعلاو ةمشويلاو ةيك اًثلاو

 ْش ىلا م سأ( ة- باطما الا هلوق) لاعلا دبع نبني دلا نيم أ نيْشلا ىوا تف ىفاك ة.وعبلاو

 : ىدسالا نبذ ينانب د 6# ل. .قو عددالا بهو نب د خ ىل_.ةهم-1 ىفماذخاو باطخلا ىلا

 ]رق ةءب ةءامالوةلاىلا عسر ل _.ءم-ا تاما اقر ةمدنب ل_.هم«اةمامالوةبناكو عدد الا

 أ( ناك لددير باطللا لا نوبسن موق مه عطتالاحرشُقلاقو اريمك اولغلال :ىفاولمغو
 ١ 0 _ ةدسىلاٌةوعدلا رهظا وس . نب هللا هع نب ىلع نب ىع وزر سف ترا ةفوك 1

 نأك هيل 06 أذ لح مضلا ةساد 1 كان ىمدع « ءاضو لق ةيامعاو وهلدةذهءلءاعدو هنم

 ١ ىدانمنانودّةدعباواكو رغصالاهلالا وهقداصلا رس ةهدوريكالاهلالا وهاملعتا معز (|

 | ب درمذ مد ممأ بح رسل ا ةعالا س7 «هركحذ ردع سة هدي شر نا بحي ا

 || نولوقي وماوعداف قل هنا مجدنا نيب يد _1افاحاذا ةدامشا!ءادانورو #ضْاورلا نم
 || نملك او هوق) فاتت ةيجاوىا(مهتعيشاةداهشلا ثورب هلوق ) انذاك فاعالل لا
 ظ اههريغو غقااو رهلاةناكنالوقاممالواولا لدي ؛ عضل فاك وان ميعئامألا(قع هنا اع

 د.ةياماق ا دء_سأ| تاب : رعت قوا:هام عملا ح رم معن حىراشلا ةرامعىف اطادْخاو

 ا او اسد ءالؤهو ى:باطائاو 'وءاسدنالاة الا اولاق ه«هنأم لاه هن هناقرافك مهلا ظ

 نعاكا( مهدرفهإْوق) ها اهمالآ ارامل اواسمندلا معن ةنطااولاهو مميةلا 2 ىلعمويةفاو ا رولا

 ٍ ةمّمألد ؛هلوق)مهبتدداةدعا اودودع لاا ةكمرغامنال(مهةعدملال هلوق)ةداهشلاءادا 1

- 

 || امرك ههسق'ع نءعفديو | اهقن ه4-سفتىلا هداهشب دهاشأا رن اةعئاسملا ةمهتلا نمو(بذدك. !

 | هيلعملال (حلاخذلانءدهلوق) مهضارقنا ومهئانقا (رك ذمهيهذا قمبيلو هلوق) ةيناغ
 هدالواو هسف:ىلع ةنالولا ل_هانءهنالو ضن ىلءمهضهب ىراصتلا ةداهش زاجل مال_ىلا

 | ب: هنال عئامرغداقةءالا شح نمىسفلاو ؛فبىلع ةداهشا| لها نمتوك.ةراغشلا

 : هنال هل ءدابسال در ما نالمذأ ,د.ق امهاكن ثان الاى مر يدك | رهذيد مره دق ىباع

 ْ ىناهريلا ط للا فاذك لاا هاو بق مدعمدالاو هلم ىلعذت مةداو ناو ءان اوهل ةءالوال

 ةعالا لاوقا هتلاسسر قف ىدا راكد فا ىلع ةمالعأ او ىلمرلارمذتا هن جفا أم ىزردلا هب هن قذدو

 قدمد مم ةزهىدئئادوجت سلا ةمالعلا لاق ةتما.:ااوزورالاماكساىف ةيئااعلا

 موضه! ىلع لبق" لفةرفكملاءا وهالا لها داه دقه ١ ع هرلاو سبا وحىفما وةةفماشلا

 ىلاعت هللا هظقد ب ةك_فالمأ ب ناك لها | وناكءا وسو نيل مادا ةدءالا فنية فةماوناكءا وسأا

 نءهملع مهام ىلءنو رددالنيدلا زافك!اةداهشاما ولههقمدلا ولولا رك ددعب هلصاحأبا وح

 ٍ ةدمالا و وا وس تمس وةقدأن 0 وةينطابلا ونيققاذ اوةروكملا“ا يشل" ةديقعلا
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 مهعقوأامو دا ةتعالا ثم نك همهقسف نالىلاهة هللا: اشناامو رقخاناكرافك موهدعبنا ىفاإ

 برم نك اوراصأ ب ذك لاق م_هتاهتداهثدرتامغا قافااوئيدلا قولفلاو قمعتلاالا همق

 ل-هأبرغملاف لاه ىل طامهد أ |ثمح ن نمثل الاه .ةسماذ عة مجسخلا ل ورخم لكان ارو اكل 5

 ىوهعجءا وهالاو هلمقلا لهأن 6 ةعامجلاو ةّءد_بلا ادت » رط نع عار رنمءاوهالا

 ثاك ادو# ى-م2لاوىووهملا هب عن مها وم أو هسا اذا بعت بان مومن وطرد مع

 هلْوق) دسأق لد وان ةئسأا فااخ نم لك ىلءقاطد لباوثمدن ةقئاسطد اوسناءاوهالا لهأو

 نوم واذصام ثوكمالناو جءارمسأا نتتهءقو رع هءاعلو# لصالا ىق هرك دامو ميدعلا

 تطرشتلاد_ءلاتاقر ط'همقوةداورلا رهاطقاروك دم سدأ هاند ضرمعاو ه.طاعت ىقالدع

 جرداوانا:داهتلو.ةبدحملاةريدقلا ُثفو لمان هريغىك :طافةءاملاوةتسلا لهأىف

 هل»أ ( ربك هلوق) لعفلابئسفلاراوظالمهتداوْتدراوم: اها ذافاولت ايل واودقةءااذا
 لهالان ا .نوكي وخلارملاىوهلاو لوق» وفاكاا فد-حىوالاو دعا ءر دقل نوذان ةقداط

 قا :رددأا وءاخقالت وذاع ءلامه (ردق دهلوق) مهمه داهش لمت نمال م تا ذ ىفءا وهالا

 نيرهصاا توذءاللا نونوءلملا ىه (ضنفرو ه]وق) هسقن لاعذا قاعد سعلان ا نولتاقلاو

 فالئعممداهش لمن نارءاوهالا لهأ نم ء مهةفات_سهقلا ىف اذكرامخالان هامهرب_عو

 هب د واعمورعي زلاو ةحلطو نمزدخلا نورك ١ م*(حيورخو هلوق) نيش ىلءاملعو اما ضأن نم

 دعي لاق ثناسجالا عملا ررمذ توفانلا مهو ةمجر 11 ىنامسهةااهلديركذ (هسشتو هلوق)

 مهداهتلمقت الن ارقلا قاع نيك اةلاورضفا ور !ةالغوحراوةتاوةعسفاك مؤ هرقك ند لك

 لق: نملالمجتاذىفءا وهالا لهأ ناسا فرفل !ءالؤه دف ها عراشلا اذ كس نراسملا ىلع

 فاوااهرك ذامرك دو :<_سىوهاال وصأ ناةياونلا ن زءردأا ىفامهماع لدد وم مخههن دا 4

 ق ةرا(نيعمسو نينثنا | وراسف هلوق) تاغملا نع تالا واع نولثاقلا مه ٠ (ىلء .طوت ءدلوق) (

 ىنلاهيلعناك امىلع تناك ام يفد ة.ءحانلا ى ةهددعلا اذه ىلع ةدئازلا 495 رةلاورانااقمواك

 لا رمسأ | هكدا درلا : قثمار كَ ١ هيا أول هوهبل ءهقفا ىلد

 ىناعصأ وء«.لعانا ام ىلع ناك نملاه هللا ل رم منمان قة دس ١ رال ١ ارانلا ىفاهأك َه ةقرف

 1 دام ىلا بند رم نا ثيدطا ىف ةعاسلناوةنسلا لهاوهوراسالان هةمداخلا ةق رةااةفاضاو

 جرا وللا نانصأل وقةلامحالا قد رط ىلءاهرك ل و*ةقر ةنيعيسلا وثالثااىلا كلمكمت

 ةيونكملاوةيزوكلااوةءةاذلاو ةيلغنلاو ةمصرااثاو هوس انالاو ةمقرزالا معافا

 انئاذ_ظفاورلا فانمأو ةيقارماملاو ة.سستخالاو ةسلجماو ةئوملاو ةلزتءألاو

 ةمدامعلاو هندي للاو ةهبقاصءالاو ة .همعشلاو ةيومإلاو ةيواعلا اًضيأرش

 لءطعتو همسشآو حورخو

 4 رو رمش اسأل موه لك و

 نام تسول اوراهؤ

 اههادهقن ن هو الد هلوق

 لعاول مالانا ذك املعو

 ملا اءاع ل عشب نءهبا ولا

 «يويوحم هأ رر_هاف

 لعاف ةيردقلا ف انيصأ ىف

 0 هنا .ةياسيكلاو ةيرغثلاو هب 37 اضيأ ريشعانلا ةيردقلا هذهر م هل 4 فانسمآو ةبئرااوةيعجارلاو ةينيعالاو  ةضءانتااو ةءءامالاو ةلسعاهمالاو نرش 77 ا

 3 1 ءا ردو

 8 يبا مار ]
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 اذهو هة-سنج ىوسا.ع دهشاذ اعز اولاد _.مق”ىزازبلا نيدلا طناف ىواتقلا عماجف
 مادعنا ىف ل او.ةلامد.ءهموهعملد سلفللاةر ودىف فال-:خالابرا عشا لاك هرمنا راعشاال

 ةيداس فا مهتتراص نمناىولا نءىواطعطأ ل: هأ لع ىلاعتقلا وراسلاوةاما

 مج أ ةداهش و لق بصتا م واسم >< بصق ن نأةمض رهن ناك نم راب دايت لأ ال

 3 هاء موأةم راصري_بأناكناوالدءناكن اواهرمغو هترادت فز وال ذا: اليد ولا

 ل, ة:ثدح ل رثشملا رمحالا ف العلي ةتهنداهشداعأوةراحالاتّدهولواناسسا ةسولا م

 سف نم هاا اء وأو هن دود نتا دلاةداهشزوع هوةءوء هال وةءقرال وامر هنالدن داهش

 هبولعت وهنا.-لاحن 1 لامع ع قل عمم ال ني دل نال ل3: لهن وعد هد هن وبدل ولوهد

 1 لعأىلاعتهللاو ها هند :ادانودملاةداهلمقتو هتافود_ب
- 

 *«(همدعول وبةلابان)+
 اذكه نإخ

 ش عرفا هلوق طورملهملاو ل هفال اذه ىلع كلذ مدقو عم-تالامو ةداهشا ا همف عمت ام تا نم غرفامل

 دول ر ل مالا, أ اذكقددلا ىلءهةاجلوقأأتاءةلاةددغالومةلاىن عمم طورماملاىلعمدتم طرششلاو

 مدنا و لمت الا عمرك ذدقو ىأهت دامشءاصقل اةدعاىأ )ى باوا ! وصل دلوق) حامصملا ف

 د> ا ةداهشب وبان اذافذ_ةلاقدود- للاوىع عالا ةداه شن مدد وءافلاةداه شركات

 . ” ندىأ 2 ىأر ناوهلاطز'ىفاثل ذووجال ا 0

 او :
 00 2 قوتي ٌدوىواطسطلاو رهطةساو ل مأ: مسا ىلا“ ءازوصال فود را

 هو و اضف ال ارهظ كادي ل هبالودو ف دق فني دود#ةداهش ىذق همفدتغا قءاضتل اثحع

 ١ مه الأ
 فاضلة 35 امد ل5 :تامعأو أنا رئاكوأت ادمعام ما لءولا دكوهل ىضقلان هلاملادخاثا هءلعو

 .- فاساببوة وز 1 ىضأءاريال نك ض اه ىلا كلذ عسضرو تاموأ لزع نايات دقزيدود_ةدابجد ىنقاذا رك ذ د

 ("اوه الالهام 0 ءايودّمااذام: را |!بحاصأ حراشلارت ذء-ولوقأ دلاولا ىدمسلاق ها لوالاءاذَةاا

 عد ب اهدى أ ل رى ومعلا ةوقا 0 اا ريال اةداهش فكل ةلغهلاقد لهوهودع ىلعو دعأاةداهّشد

 اهل موىه وودعأ اةداهش ىف ىأم_ساسدف فالوأاهر ردعام ىلءّىسفأ االدهمملا لمأانالاع أ

 دلاولا وأن يوزرلا دحأ وأ ىعال اةداهش ءاضقلا ذاع نمنيلوقلادحأىلا هيراشأ(الئءهلوق)
 هلاطدا نال زوال هنا هفوركأ اى هل-مدعل وءقلاءدعنمدا راافه كج ءوأ.دنوإ

 0 وق ) ماكلاوقالا حب راب ءاضقدي ويا اذاادهوىمناكلذلك ى هنالطد ىأر ناو
 ا ذاَىسفاااهد ربهسم وكب ةداهسلك ناه-ةءدافأ ا رو همن 1-لا

 بسر وا نم وسال ىذد 1 ويكطلا و 1 ار وءلعاان بهلي ن هوىقو-غءااوذ_كد ةاعلا وز فاك

 ريصملاك اًةاطماهل وءقب كلامل وا ىعالاةداهش لومقمدإ و هدام نكتزانمو ف اساا|

 دمدسأااًذك ودم لمعت سدأ هن .الامسدلا بتسا ودملا اهو هتداه لورق مصرال كولا اامأ

 قال هيف لقي .لهنالهمف لك ا انوأ قد رطلا ىف لوس نمادك ور ذام رمح الاَق همثاكمو دمع
 هقمقمت ىف مس و جتا 00 لسد تاة سف هن :وكبا وح رمصيلو وهمفا دن وكب تح

 الفل وبقلا لصأدا را لم ,هريغو نيالا ىلءاماعالوتق ىأ (ءاوهال |لهأن مل ع -هق:هلوق)
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 ' ةرامعو ما هنم هنا عاما نعرع ءرصأا ىف نكما عما ستل ند نمءاهثا حرام ثا! مالكره الو هب
 || هيؤ'أ نم فريش أه غفودق_هاارضحأ) حاكناا فلوق ناءريسفت عاتااقورخلا
 : الات ثأو ل. هنا ل>ر توم لدار ناداةاطأن ا هنا لا ةدام ل صاحوهوثو تء-و ١

 ' ناكتاوفال_خالب ل. الف ارومثههنوم نكد مناف ساد ١ نماندع“اءاودنوم نباعت 0

 ةينامغاا قو دءمدلا رد_هدااذّسأ هب ولءةنالم .مضءا لاهو لية: هنا لصالا ىف رك دارومشم

 م-مضعد لاهو تزاح هنود 201 وهده ”رهانرعب#تأ هنال تام هنا د مشن الاه نا و جمصا| وه

 ْ دقوامماءهحرش ىقرعل ادع ةمال_ءلأ ىأ(ةيئايهولا حراش هو وق ) ةبدماحلا فاكزو ال

 - هلوش عماستلاوةَرهثأانةدامشلا ه زوهتام عسب ملأ

 7-هظأل سس: و تدراست» ناو ب هعمسن حاكنل!يفاهوزّوس دتو
 روصس مها بذكام عبسملا نم * هعام# ؟ قد رطلا مبارك

 ريع لد_ءلا يكس تومىفوءاضق ب ىتكي نيل د_كالاه عا وتنأو

 رثاومد ف رايخالاو صان + اذنا 0 , لكما لقو

 ردم اد_.مكلادد_صلا دخأهب * ةداهش ظ قل طرسشنا هرم -غففو

 راس, هيك[ توملا اماذا درت + هئامع ىو اعد“ اةاطأ ناو

7 
 ردظب ديال ور وهمس# رع ادع د نهد وع عا كاناهل ب صدد و

 مقدوملا لافاذا الوبق + اوه”م-هاردضعب قاطأو

 ركسزيفنولا فم ردها زاوج + اورولوخدلا قاهوزّو-دةو

 ررةناعفطرمشا |تود لالا ىلع د“ اهزاوج مصلاو خو. فال_خ

 رك ضءءااولاه ضءيوتعلا فو + الولا ىلع اريخأىناثاا اهزوحو

 َر-هْمأ الا ذا انمع ددب ملو * كلام ىّر_هتوادود_# كلا و

 سمودو جء مداناو اد نمو * اهزاوحادقف اهدنا ىلاىزمدو

 | لمة: رع ةوةداهمداادأتد رعماتلانامهتداهثا امد «ىأع_ماستلا ىدهاثااذد برع هدو

 1 مر اشملل اوما رعد هود ممن نا هءاعدرم_عذ ول اومقلا حمم ىلا ةراشا رهط ًاىلوق وقو ,اهااضدأ

 نم ديالدنا فيما توملا ىلا اذيةراشالاو ةمدةملا لك داسملالكلكيداو اوني محاصللالاكرمعذو

 همْمَملا قلاع لعأىلاعت ءتهللا ودها ثان لاه ريعذ رةدامدال درتوت تودالهمريعد و نيادء رامخ |

 طمحملا فويدلا براز ودملاةداه ل هقت عيدي ءااىذافلا وىراضيلاة مالا ممنأ م ةر ثادعد

 ا طولا بحاصإاوو ىناوللن اع الا سءهواسا مناك اذا هنو دا نيدلا بوةداهش لوقت 1

 دكتلا»هقحقاءتات واادعب لم الى“ ملل عماخلا ح رمش قف واسادمناحصنا ولءةنالاف

 نهر غهنمع ةمالسوأ ةمسصولا لت هيدادزب هناله_:.هنئوأ هل دم ف اانهل قدو ا أ اذكو

 : يفرك ةدقود نقلا قام ةصالخادهتءاا تود ىجالهن داهدز ودع هنا لاهو ناس ىْضاَا

 || لءقتح ناقةلافكلاااهيلعل .ةكلا ى || ىعدا طلاب اصّييدلا تاهريا مقرنا دهنعضومىف

 || نالوقلا وايحا م ومناكاذالا وء2ااهل صاحو هنوب هاد هثاذا نيدااب و اهئلافكي عئام املاةداهش

 ٍْ تءارزكل ةىم وااكةهك رتلانع شح قامتلا دا دالوق توم ادعي لوقا! مدعو سا غلا ىف

 م
07 
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 لس 2لىلللللحسلسلرلل7+7+222227277--ببب0797979797ب7س979797للل بت

 || اولاع وعماستلاب ه.فدومشباعف ىأ ( (حلادهائاارسسخناو هلوق) ها ىنعالا6هريغديف هئاضق |

 نأ. ؛ىأ(دملاةثب امعوأ عماستلا هإوق) ىوساهرسغ:الوةداهشا!قاطب ناهدهاشال غش |||

 ( حراش ثاااهرت ذي عماس اقدار لالا !فرعص + فرص: بهدي تبريد لو :

 عف' : اوهام لك 11 رشا (فاولاىالاهلوق) ع ءاستاادهشأ دهاش !ا!لوةءنا

 || دهاشلانالعماستااب احرمد ناو لل ة:هنأ نيالا دمر ىواتفن «فئماازك ذ دولالمم..الا

 عماستلا دمشيدنا ىذاقلا ن نةمتمن نس ة امض قولا زغب رانوةاأسزب رمدعه مسن وكياعر

 :ش ىفالةاذهو يانغ را نيدلا رمهظدهملا راثأحاصنالا و توكسلا نيب ف ورذال نذاف نا..علابال

 ةسهللا نمتقذولا مغف الذ ىأ 2 لع ال هياح رصاذااممافعماسألا.ةداهشا| هم هيف روش

 نأىل_ىاطاو حاصفالا وتوكسلانيإق ةرغمذ عما لاب ةدا مشا نانأ فن ةءقرال هناف ةرام ١

 ْ نالو عامان نءةعدقلا فاقوالا لذ ىفوةرورمذا اهم فقول" تتأ اوعرطاشاا

 ىلا هت هللا هردلاولا ىدامس لعأ هناكسهلنا وهيحاصالا ىلعدب زبالو_هةعماستلان عب رصتلا

 ٍ نياهيرلاعدهمثيالو هريغوزتكلا ى :؟تاداهشلا من ودا فا فااعا ذه( خ .دالا ىلع هلوق)

 || هريخ أ اذااميدمشي نادل فقول لصاو ىذا اةءالوولوخدلا وحاك-_هلاوتو ماو بتنا االا
 د_مثب هنا ىذاسقال رس ناوهل هنأ دمنا كال قءقرلا ىوسئ هدي نمو هل قا ند أمم

 عضومىف عماستلاد مشي هنا ىضاةالرمسأ ناو معلا لاق ل.ةتالدملا راسه ع :وأ ع مايستلاب
 5 بريال ىذاةلا نال لق المدي ف ةنو ارورب ىعيدملا هس عع تالا هلدمشي هنار سس ةراعماستا و

 ةداماا هيريذلا تاداهش قو طوسم ىلد لاق هل-ثمو ملام كعناةزوعالفءادء اع

 ْ عامهااند ومشي ةنارم يفاذا هنالوةاا تةاطأ دة ةيطاقنوتملا و فال ايف عامسلاب فقولا ىلع

 : ىدنفا ىلءمالسالا حش ىواةىفدل هو ها اناهأن هريشك و نادمضاو ح رم دن ولمقتال

 نصنأا نامت: [ءانمدقام سنتالو(لوقأ) ىفاكرتلا ىلعالهةعو# نه اصخطم ها مورلا يوم
 |١ هلق'و ررالا ىلعهدازاحت زر ةمشاحىأ (ة.مزعلا ف ل؛هلوق) لال مسالا نع هلاطن ند فقول ا ىف
 || فقولا رمغف ةداهشاا هيدرتكذلا ىأ ريسفتلا ىفه«هلوق) ةيزازبااو ةصالللا نعىمئهملا

 هن ود ىف رمشلا نأ قولا بكف حو و ةيولعلا افا( دنع رمش اهنكل دهِلْوق) توملاو

 1 ىذلا ساثلا ٠ نءعامتلاامأو مهاحوأ سانلا لك 5 رمش ىذن ةناذه و هااق ورعمأ رومدم

 || نان وردا رمسفو عام هأايد يمان ده ا ثاالو ةكهنال كال ذد.ةءالىلوال ا ةرامعلا ىف عقو
 |١ لوق وق نأ عامتلاب اءفقولا ىلع ةداهم دله مخلاتاداهشفف و عماستلابد مشت ىذخاقلادنءاولوشد

 ش رمصأ و هأ ه و خو ساما !نم هدعمم ىل سوس وأساشاان ههرمد«ىال يدهش أدهاشلا

 ا ةشاح فو ىلاعتهق اهرزلاولا ىدس هل دين كد جاو ذامجنادافاف حامدلابةرهيشلاحياشلا

 ا دمشيورو مشماذك ىلعضةوةع.ضلا هذهثاىلوتلا ىعدينا ةربشلاب ةداهشلا ىدنذاحون
 ل الانا ىعالو ها عماستلاب ده ادهاشاا ل ا استلارةداهشلا و كلديد وهلا

 ىأ(لكل اف تاج هلوق) ىلاعت لنا هسردلاولا ىد.سهداف
 قئأن مىفريخ أ لافول وابل وقأدلاولا ىدمسلاع ةناقتا فاك عماستلابةذاهشلاهيفز وعامت

 مهذاف ةداملا تف تااناودلا

 ١ : 0 فوافق دالة هلوةيرردلا ف هو ىلا راش أهمها ايل حلا | امة فتولل
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 لكلا ولا اذ.هناذ م مقل عش نأالا ةداهشلا نع عنتتنأكلل_هالف

 اعضوب كال «هنأد هش نأ زاعا5 وكنا ع نعة. اطلاق ىاش ها لواللهنادهث: نأكل

 م نافءريغديف هلءقفآرن :0نادؤا رشد اح ا

 [| لال _مالا ةرحان ؟تااهقو ىرخأ داب ىناهآر غناسنا ديف ةيراجىأرا ذاامالالاوءارشاا
 | نا عمءااوامونامب لوأفد اا عضاو ود.ل!نياعهنأهترامه.ف:كملادافأو ها اهسكس نأءل

 | دود ارلعلا ل نص ل هنال لالخ | ال لا !نياعولاك ةذزامم هنالثداهشا !هلز رح الفا ذك ن الإ
 ٍْ نادكلا انو دّءاملا |نياعنا هنا ىخاقل!بدأع رشىفنيدلا ماسر د_ىلا لد *( هسا

 ْ  # 3سايقلا سفيه رهبالو ههجوب هناي وهو ىنال شا! نالق نب ن الأ ىلا بسفو أدو

 ١ | امو رسل ريصمفةربشأا وعما ستاد تشاعع بدنلاثال ل ناسددتمالا قول الن

 | ةأىحاكلاملاوكلاملا نباءي ملو كلما كلردأ اذا اذكوتلاهللا عفترتذفورعمكالملاو عماستلاب
 ْ ةزئاح كل تىلءةد اه ااف ساناا رماوعلادتذعار ومذمكلل ةثأكنأف حي رخخالو لاح رلااهاربال

 ْ ريلادادعد د : ةروصلا هذه ىلءرمداه ا دهوروتش م ىحالا ن اهماة ىف عقوو كال | نياعاذأ هيدي رب ٍَر

 ْ هاربثار وصةيالوالص ازربيالو بودتثا ميفنال سانلا قوةحتءاضاا د - ول شم عمت لولو
 : ه+-ةعذ قو عم استاابسستلا تاك اوهاغا و عمأ ب سلامك اللا تايثا اذه هس وهمفأف رم

 وهاذهوتاهااىلار هلا ىقءاز ازءوملد ز رالاوت قمع ا اننا عمم الوهو هن هنكالملا تاس“ أ

 كامتوءت تعور ضاتلادنعةناهئاادسسا توت در تانلكلا همن ثعدقو سا ١ ا

 قو هأ ةعمسملاق كلا اللب بسفل !تامنا سدا دودقملا اذكو هيدد اهشااالول ةع.ضا ١ املا ١

 ةلطاباممتداسهثف تملأ كرديرلوان اريمرا دإ هذه ءارتو تامنالف ني نالف نأ 0 كازعلا ١

 نا هلامتم عضرتو هب ادعت ادد همولو ىدملا ديم انأرالو هيدسا“ اهب ل كالع ادهذاومعال ا

 هيكرهنا لا.ة>الال هنا دوي لاموب راس ىلءءارولورحلا ىو َّط ها اسما او.ئاللادهشد ْ

 | رهاظاانالهل هنأ د هد ْنأ ههس و لهنا هملق ىف عت روركك أ وأام وزي سراج ىلعءآر وأو“ وهب راهب ْ

 قءفودلاىلا هيراشأ(كلاملاءاعدا اذا أهلها كام مالا ةريثك ةدمةبب اد بكربال ناسنالان | ا

 لام نمل اوقع عقا ولاىفانتلا نع هناممش رك دنق ورد هلابح اصلاع : امجاد نزلا فامنمي وهما ْ

 ناةزوالىذاقلا ناحراشلالوةنيبو :نازبلاوةمالانا فاكدمل |عضوةثراعب ىذقو هنا ا

 نيلوالا مالك صبا بحاسص لمسنا ذا ديف هسف:ةيوربالو هدنعرتا ولو هسفت عام -! مكدت ا

 مالكل سر ى«دقأاهدرو ىوءدله_<ملاذاام ىلع ح راش | !مالكو ىوعد تاددح اداامىلء 1

 ينام الفهم ليةيال مدالا ىداول ثم امري ماك "اذ ةىذةءال ىذاقلا ناىلءحواشا ١

 حراشااكلدبحرمصدقو هلوحال همهحمادامدءااىذديفأل رتب هنا هع كلرتءاضةىذ ةدهنا |

 الضأ عقب الىوعدريغبءاضقلا نال مي“ مف ىوع دلما داامىلء ةحاغأو هما لوأ :

 امق فلم 2 نة -سأانال فاك ا ادهىلا ةجاحالودوع ماا وأ || أ |لاه لكي ,دارا مهو داو

 ىامو هب يةااوهو هلعن ىنةد تاهل سدا ىذا! تأ نمنبن ننرخأت لا لوق 5 ىلع نشب ام لا فاخذ
 ًّر دامني ةفااما مهومالو هيدهسمسلاى اولا ىفلاف هلياقم ىلع ىست هب رازبااوةصالإللا ٌ

 لاغىأرمم ءاضقلا لاحل.ةىذاةل!ىأراذااموهزتك-١ حرش فام نافةباهناا ىنامو جلب لا |
 ع2 ٠١

4» 



 هري-غى الأم ةد>اوالا همف سدا عضومىف ققحتي دق هنال ( راتخاوهو هأوق) ها. رت 00

 تراك هلوق) ريبكملا ريس !نع الق ريلاد_هع (ةنامهولا 8 راس هد.سءقو هو ) قمعأا . 1

 نام -2:دقواراةءوأاضرع وأثنأك ادق: (ئئهديذنمزه]وق) هانمدقأك (هكىدوهو ْ 1

8 

 مو رقهملع مالكلا قا وهف ١ و رهأ ىف هرك د رطنو رسعلا نماهدعىفن كل ةرمشعلا ماقدده

 وهامهق زعيم هبا ود(هق ملء دلوق) ةمالا ودرعلا - (قءقرك وسهلوت) ىلادت تاءامنا

 ةرامءاهرت ذقحراشلا ىأ هءق وأىذلا اوله اهذهادح وال ُّط لاك ىلدم لمان نأ رهاظ

 َح ا ةاعع هيد ميال قدق 3 ف رعبا ذا عن رعسعملا ىدق رااىوس هلوةاهصن ىهيلؤلاب رشاا

 3 ل 3 وه 1 ندءربعل ىذلا نأ 1 3 مح وهلا ةئياععىأ هأ هو ردع ريعملا رعقو دولا

 د 60 هدقو هس نع رب و راع رسله دان 000 مىعملا 0 وهلهقدلعادا ا ه5 رب

 و 1 01 وك التاي 1 لقءق رفد مزنأز وال هنأ همق عملا نا لصاحلاف باصالدم و46: ىان هقزل عي ا و

 ظ ”فدوئر و ََ هقع .رفأ دب عودت هسسف) ىلعأ ديو: رلا نالدك ل ههناه ريغدب ف ءاراذا هسسفن نع مدعي وهقر

 0 فرصَتلا ه.فريتدن ا نكعالوهلوةلوةلا ناكل الار هنأ يدا اذا -ٌكلا ١ لءاد مدعنأف

 هقرلعاداالا ديعلاك امئاطمدةخسي ران الما ردسالا وهو
 . هسفن نعريعنال ارم.ةصناكوأ

 رمغو غلاب ناكءا اوسىأ(هسفن نءربعد د هلوق) هانا امح راما مق رأآىذلا نكاح 2 و
 / 4 . . .٠ هه . 20 4 .٠ غب

 : هر كلمنا ى ع: ةناهنأ اقاكى ًاوأارك دناكءاوسم_مترا مءقعقاولا مك الريسفتاذهو ةيامهعلا قا غلاب

 0 2يذ - | نياعوإ اهمنعمغل ادب عذدئامه سفن أ ىلعا ديني رمكدأاةمالاو د_.علاىأاموا نا هفق 4م ولاو

 5 فازب هي ءاشننا : ل< هنا ةقند فأن عو !مواوقلوةاانوكم ةءلصالا ةيرطا ا.عداول تتكامل ا لها دمدعتاق

 امهسنأن ءتاريسبالزي مغصاناكناوهاش امقرغلاو باءثلانا رامتعا اًضي أ اهيقد مدد تأهل
 رصأاىفاكهريغل هنا نالد ءهربخالنأ طرمشب دملا ىذل كلما مرن أ هلذام_هاديال عاتملاك
 ئ تراساغارأ رهاظ مكس ا ناك ناو هدارض نع فاسصملا حرخأ (هيد-_مشتن أكلفدلوق)
 ىقتلالدلا مج م ىهذا كل ىلعهيلد_سرام ىدق أ دما نالد#لا عضاولئ ثا اب ةداهشلا
 رخآدب ىفنيءلاكل: ىأرغ نأسن اديىفانمعءىأد لل + رةترو راسب ى:كمتاواكبا-..الا
 : هلوقز عزانم الب هدنف نا ىأ(هلدنا هلوق) ط ىعدملا املاده شد نأ هس لالالا ىعديلوالاو

 ىلا رمهطاا ىف همقلا اذهد:_ ءاوهقد_صو ءاقءالذب دهشاذاىأ (كالذك اقف عقونا
 ىءداولاق هل هنأ هماق ىف عّقي ن أكل ذ عم طرت_ثي هلا فاوب يأن ءورصا|ىفلاف نيبال
 ردصأ!لاه ريدا مكن لاق هءاورلا قدم قالاطالا رست انهن وكينأ لق و باشا
 || ةداهشلا لد قلدالاذااء.<موأ رقاذ»ى زارلالاد ها اهمسموأ اوةوهفذخا هب رد.مدلا

 لالا | نظا متدافا باساب وسما وك نال بالا هل دمتامىلاراصر هزمت لق نيقدلا

 ديف ةذمهتةردناسسأ اىأراذا اولها دهاود ءااد رعد [نطظااءالذ بالا ىف ع-ةيلاذاف
 درج نافق رع لكلا يدهش نأ هع بالغ لدأ وهن 2 اءآ ىف سد ل هاج ديفاناك واضحا

 كالاانةداه ثارت ريح أولةوريغاائاينال د عمريت النأ طرتشي و ةيلالمثست ىنكيال دما
 لرالإ هناك اةىف ناك املي زتالد-اولاةداهش نالداول دع هيدوشاذاام فال ةدالخ



 نمبسفلا با ىفاذك ةدامهلا اظفلب نكي ناو دءاولا لد_ءا اري توملا باد فوةداهشلا

 ىابزلا ىو ةمءاالئرش رصتخما بساصت وما ىقريخلا ةلا دعك ذادكوهدازرهاوش تاداهذ

 ةداهدقفو ةداهشأا ظفا ار تهذددءلا هنف طرمشيال هنالثداومشا | ظفاتوملا ف طرغشدالو

 مهوطاوروص::الهوق) ط قوقملاتءاضاددعبالاةداهمشلا عمستال هنااءاقولددحا والا
 مهددعىومدعالموقءاورىذلارانملا قامهناةنيءاوصالا دةعرتاوةااوهاذه (بذكلا اىلعأ

 ضءبالاف الث نيعمد د ءرتاوداا ىف طرق بثدالو هيدمحز املاه بذكللا ىلءمهؤطا و مهوتءالو :

 نيدو < ريغ عج ريت أو ت-نيرعخ لا ىف مالسالاوذلا دعا |طرتشيال ىأ ( هلادع طرسالب هإوق )

 راب (نياد ءةداهشو أهلوق) راذملا حرفك نيةراا اما لصح مهكامتوعداب راقث نم ْ

 اهلةرمشلا نا نعت للا فمكناءادعول دعوهوامومّك-ىف ندو نهد ةعاسس روت ىلع فطع ا

 نا نيدلارع_هظرك دد_ةفنيادعةداهشن ناك اموهو ىمك>ورتاوتلا وهو ق.ة»-ناقن رط

 صالات اها عقيورام ثا نوديةداجشا اظذاي نيت آس عا ولد وأنيادعةدامش راهتمالا :

 تامءانأنا ادهنبا وَما عماسقلاه (توماىفالا هلوق) ىرغدلانعمدت:دقوكلذك ||

 هلوق) ها رحم لف عام-!تءءال الجاد هشا هتالل .ةدالث ومااكر ديلا مسا الاهلان"اريصدكر وأ

 هدسود داجشن ىدةدالىذاقلاه:ءدهشوأو د_-اوالاتوملانياعنملاذا ىهةسع هلّدسمأ

 كلذ عم وهدم شقد ومىلءد مدن ا هل ىل> ه:معمءاذا و هلمال دعا دب ريكا ولاف عدصد اذام ْز

 قد هنفدوهنزاحو ادنومد هد هناريف |كلذرك ذي اديالو ها امهتدامشب ىذةفدهاشلا 1

 ةداشلا طفلان توملاب ريخلا طاب نا طرتشدالو ةصاللا ف لاق ءانمدقامهعمرش "الاد

 ىقأاهنال-ءاالوصقلا اماوةدامْدلا طفاب ظفلمي ىذاقلا ه-:ءدومشي ىذلا اما امشي نمدنع ا

 قنبدلا مهطانذامسا لاه ةداسجشلا ظفليهد_نءاد+ كين ا ىجش نيلدعلا ةداهش هيف طرخشو ٍ

 زوعاغاىرود ةاارعسة ىو ةعالا ناه رب دممشا مامالا ردصلار ا تحا!ذ_هر ةمضقالا |

 قف ها طرمشد سدأ ةداهشلا ظةانا ىلع دبا دف هيو نمدمخأ اذاعماتلانةداومملا م
 ل 0 ل . . .و ٠ . ا

 نيداعمجاوقرفد_ةفيسنلا ف باو اريظت حاك_:ااوءاضقلا فباوملاو ةذصشاا نباح رس :

 ىقفَد دقتوملان [ق رذلا واهتودتوا'ىند_اولاريعاوذمك اهةنالثلا١ابشالاوتوملا |

 ةدامش هيف اك الو ريع وحاكنكت وملا أ ميا | و نيا وهذا || عماجفف و هبيق هماع و َق را

 فال_:خالراولاف ااا اوهثال_ةاوتوملا ني: قرفال لاف نم خباش ا ندو اولا
 محلا ناك ولة ةثالثا !ىفلدلارك ديل ولد ءد-اودريخ أ اذا توما 'هلّ سمع وضوم ع وًضوملا

 نيا دعرخ ا هع ةرمذلات دنا ذاديزلموا قم اودمثرناموأ لحاشد أ الدعةت الثا ْق :

 فذقىف دود_< نم عمءاذازوتاماربلا ده ةمال_هلا لاه (ىتاولوهلوق) دامخالا
 همالك امم ناك اذاالا نامسصأ!نمدودعالو ارهاطانقد_صلا ناك اذادسعلاوأن اوسنلاوأ ا



 . | لاه هّيحص طورش قرك ذا كلذ رو عطق ةاتالة-وذل هرخآ الو همام -ازع»ن نر

 : ىلءةداوشلا لقد ىأ هءاءف قولا ةصقق وتلكاؤسأب داق ةرمصملا ثامن وفقولا ف 1

 : فدازه هم هءاع فةوذ ودد :اذكددسم ىلعوأ“ ءا رّدفلا ىلع ةقو هن وك وهلصاك عماستلا'فرمص 6 ش

 ا| ادهلعاو دلا ولا ىدمس لاق لصالان رمال طقارشأا نءوهذ ةبرذالو | ديزل 12 ف رمد 5

 | سو ىنأل وق ميج مدع ةوعطقنت الة يدرك يقولك رصّتلا طارت مساند ل ورتىلءىف:هإإ

 || ةدامشلا ىف مزاد النا ىيبفففقاولا مالك ىفمزالري_غكلذناك اذافهبعبرسصتلا طارتشامدعنأ]
 ةداهشلا زوال ةناسللا و ناع_ءالا قاماذ_هدب و هود وهد:ءهماعةدعلا فقونمدعل ىلوالاب 35

 ىواس د-_ةقفراصملا نا ىهتاهملا نأىذالو ها عما ستلابتاسهملا و طئارسشاا ىلعأ|
 ةناعرامتاا فو اهلءفقولاةصفتوءالىتااتاهاا!هيدارينأالا طئارشلانيب وابنها 0

 فةولابةداهشلا ىل_,ةوّىوعدلاريغنمةضافتسالابفقولا فةدامشاازوع ثمللا فان عوأ|
 || فردا الفقاولا اورك دولونما وصلا عماج فو ها ءارةفالنوكي راهجوا ونس ملناو

 ةداهمشا !ىفدم وز مد-ء نمانلقامت عب مداذ_هو هاءا رةفلاىلا فرص» وا عدقول لق قا ٍْ 0

 ا|همال.ةةالفدل_صأ نمفرصملان ا نوكي الفهءاعو فسونىلألوةىلءفيمهنارهاظلاوأأ
 0 فرص اتاك اذا اذهنارهاظااو فاعسدالا وةماللا نعول ة:تعم-اك 1 تلايةدامشلا

 26 ' 0 5 0 اهز / : هنأ نمتاعال عماله اب ءو أ ىلا يام م الو'ا رةغالناكولاما اوه وع وأ: ريقمو أد هم د أ
 هيد 6 © 3

 _ 5 الامد 7-0 6 مهر نود رقفلا ىلا فرصر عماستلابفقولا تث اداقفى ةولاد رك ىلع ةداهعشلا تدني

 8 نسل. ذامنيب رتآاةمؤون ىلمرلاريطئارك ذدقونيلوهذااو ةيئاشراتنلا رام نمملع ||
 : نايةهج ىلعانبأن تو هلا نكي ملاذاام لكةداهنلاز را وجل.« ةئئاخلا وفاعسالا ن عومازاقنام

 || لوالا ىف ةرو رضلل عابوسأابا ودهشتادك هه ىلع فقو هناك ا فرس هن :ديوذ ىلع عدا

 : اذا تراح وهةلععمر ودي ماك- ساو ةرو رضا عاسمهلاب هسيفةداهمشلا را او-لص  نالفاثا !نود

 || هءاعءفقوتثالا وكأ (الا ددلوق) اهلم ها كإ ذباح 1 رئاطا ا:ذش تن أو دقو لاق مدق

 اهباع رىفلاثا|نعةنا روفهف طرخ كيال هناقد- 5 وان ومو مامان متاوهحلارك دك ودع

 || مدع عمعضا وأاهذهىفةدام هلا تزاحامع' و عماستلابى أ (ئاذبملوق) هَ امدقتم"اةذالا

 الااه دعا ا ماكدالا لمطعت 18 رغالا هدانا س سا هن دق دن ندا مم # ريشأ اذاة د اولا

 لكما اعبال توما اذكو د أ هما ءفةءاللو >دلا ريل مضعال حاك_خلاف صاوالا
 الا كا ذنبا ءيالودملةثلاءاضةلا ب.سو تهلباقاا الا اهرمض الو ةدالولا بسذا| بيسو د _بأ
 ْ وافر وهدلا سه ىلع تبت ماكحأ يصاب اذكو ه هواهم فقولاادكو صاواا ع نء٠وغور ذا

 قلن ”هلوق) ُط ىوجلاىف ىق هماعو ماكد ال! لءطعتو 4 رخلا ىلا ىدأ عماستلا ايفل

 . | قي رطبمريغ ءوب اا! ىفةرمشاانةداهشاا ى رغملاىوانفلا لاق (ةعاسريخ نم هيدهاشلا

 | مه و ور ود الن ريغ م رقن ند عع“ ورمثدنا ةقمةطاق ةيمكس طا! وأ ة مقل اةرهعشلا

 ا هدئعد مشينا ةممكم لاو رتاوتلا طرتشي لدتلادعلا اذهيف طرتش الويب دكر اىلع

 بسناا ىعءبلوالا ةيداما١ىفذ رهشلا نوكأ :داهثلا طفلي نان أها ولد آل رلازم

 ظقاينيادعمخ د بذكي يل ب 0 رطاو هك ط6 < الءامقلا او جاعسا ١ 9. أ



 ىلاف مهيامردق وهف ةراذمتيتئارو مثمفق و نءمالسالا حش ل تلاه ثم ةريسخنا 00 طئارب و[.

 هيف ن وأمي ف. ؟ هاو ة نأ ن «نامزلان ءى.ساسعذ هلا نهدووهملا ىلارظن. لاك « شعت سم 0 () هانم 5

 فقئاولا طرد ؛ةقفا وهىلع كلذ نواءقياوفاك م منار ا ىلع يبن هنوةرم هنن هىلاو 0 ا

 اذاةي ملتاىفو جماس ستل١تو.ءاازيءادهف ها كلذ ىلءلو«.ةنياسملا لا نو ظااوهو 0
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 طو رشلا اما ةينال ذل ةهنللا ىلع هناو فقولا لصاوهاسناروت 1 ثد ىدلاثال فا ولاطو رم ىلع

 همفةدامدلا لمق 3 : هنا فةولاىف مدّ:و ها ماا طور !ىلءةدامئاازودق الفرم ثنالو

 سفنل ةمسنااناذ هو هما راهمأعى :وءقلانأو فس ونفأ دز عاسع دقول مقا ولاا مغ

 لود ودع دمااوذو * !ءنالذ اهنةوفةو ضرالا هذه ىلا تان رعد الا

 لاه ( راما ىلعهطت ارمثول-ةهلوق) ه.اع وهو هةقودن اوفئاولا ناس طرغشت 5 كه ىره

 نءةي داهعلالوهذا!قفورعلا ىف لاه ناء””نالوقاء مناف ل .ةرك ذا والو ى واطوطلا

 لءة:نارانلاىتملاىفو ها فقولا طارش ىلءةرمشااةداوشلا لق: الن أر ادا رمئاعلا

 ىءاوقو ماه ةمالعلا ىلا ءازءوىفالمث رمل ا هرقأو جارعملا فهدقعاو هأ فؤولا طذارمش ىلع

 فراصماوا فروازا رت علت !ىنذا فاقوالا ىف م-هأاوة تقر 6 اذاتثأو ها

 وه كلذ نال ىلا ىفام ني ست نعت و 7 ةاَضَقلا نس وا ودة تناك اهاممكال سا هنأ طنارمت و

 قاع ل وعا 0 .اهيلانعدبمشي نا ىف عا أن دامّسلا نالىأ هإ عماستلابت ومما ى ىذه

 لو لامنا هنمموي هفراصهوهطدارشةلو وا مهاوتاضرأ اوني اعنا اع لعام هلا نس واود

 فَ رمد هي نومدقل اق رم لا دل فدا اولا ةدهاشعت وك | دقرعلا كلذ واهتملءاسعل عام

 اها همفامع, 0 :امجديا فوهولص-ءاانانةرعف ىمدملاةاَضَقاانا وهدف باك هةوا ناك

 ١ وناك فركة ما وتذأن هناماللا نهى .ساسوف هلا نمد ووهألاىلارظ .الاوهمقل» أع زانتادا

 انة-ناهربلابتدن أنهنا رهو رمد ساما اىلاا:ه>ر قيسامقلاطا لعيل ناو نوأ ع ل

 نمدووعملا ىلا راغذلابولو تاءولا ها ىضمي للا هطتارشة لوو مهاوقن كلا ها هيامكح
 هيندقام ريشا ىفام سكءاذهوةامَداا لح «ىفامىلا عج ربال ءاوةلا ف رمان «قيسام؟هلاح

 نأ ىلم راهم وا وفاعسالا ةراعف عف رامتاهخلا و طا مشان «.هدا را َن م( وثأ) تالدأ

 طو رشلا عم س . رةهطان ا .دمرادك ىلا قضاقلا ف رمد عاذك- الغلا نءاردقن الود ون

 لصدادا رملاو ىفمرلا لاعامن 1 مدقناكف قولا لدا تايثا ف هنمدبال هنالهءاع فوقوملا نيميثأ

 الف طنا رشاااما فقول !لدأىف لحادف ريما |نايبة اذكى لع فت ودعا ةدهنا فولا

 نمد نااطو رمشلا عمق سدل و ريد_هلا حا ىفدل وة ى-ءموهو عماشتلاب ةداهشل!هينلك

 رصلا ىقلاك *(هسشل“ ىلاعت هناء *تاام رقهيلعمالكلا مات و ها هيللعءفوت وما

 توملا ىلع ضيا شا ا اسافا ناو ةباوزلار ةهاظؤ رك ذئلاطورشش ةوالص أ فقولابةداهمشلا هلم سمو
 نكملو قمسك لدف مهضعرو لال لاق مهذب نو ل<لاق م يندب غراشملا ةفاةتادقو

 فقولا لأ ف عما سلا, ةداوعشلا لويق نا فقولا باك قف:هدال عمم اح رش ن عىباشلا لأ
 لهدف ىف ف قولا بادىأ (هياافدلوق) ها راتخلا وهو ثدللا وبأهمقفا اذهب ود#لوق

 ا دف وهداوق) ةعجا و ةشاملاق هّقم م لانه مدقت وفئاولا طرمش ىارب

 تاك ' ْ
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 زوالا مناف دل: موأا حانت ناك اذااما لامعا نمو! اعن وكي ناددا واف ىفنيالا دش رمل |

 تر و ا ا للا ا سد ناو اك ب ل يحي نت ف يد و و كري ب

 تا

 ] هاواتفريغ ف تدكلا نهى ةناورلا هذ مب رةظذالوربل اد.عةمالعلا لاه ها ةئاملابالا

 || ءا صنىلادنتق(هنالدمقلا اذهل ل هناكف ط لاه ياوسقلا عما قف هو ها

 آ حاكئااوبستلا ولد هك ل ,وصلايزاع مدل ىفىلاعت هنهللا4_.جرذلا ولاىد._ىلاه ل عاد

 : نيادءرامضأ ن نءديالهريغفو دود نأ هل ل -ةأ سها وأل-دت ومابةريخ أول هناف توما فلان

 || ىصومو ثراوك امهتمويخملا توكي تأالارات اوه ىثتأولو لدعلا همق نكي هناقتوا!ىنامأو
 أ وادبز ندرس ىأدهش هنادهش ةداهشلا نمقالءالقتلملاح رمش ةءناسهولا حرش فاكملا
 | رحاررد هملعالا ىلصيالو ترااالا ن ندنالذا هلءقد ىذا ةالرمسفول حش اعد رهثهماع ىلد

 || ترمخأ اذاةأرهادادتعازاوس نمهءاك- أ هءاعىترتمفتوملاك لتةلاو نأ تاداهشاا
 ْ | صاصقلا برت هج نمالوسدقاا ورصصلا بحاصناتمال_هلا هيلع هناك حوزتلل توك هلة
 |١ ىو ىلاةسهق هب مشين أ امه دنع نيلدع ومامالا دنع حسن م. هن ع# نإ , (حاك-الاو هلوق)

 اان الا اوايهعا اوثذانةنالث وئان الف نا ةعاج ام هدحأ ريخأ من الوعر» رض حاكن ةئداأ

 ةداهشا | زوعتارححو ددامعلاا ىف وكل ىلعا ودمي نأنيغءاسازوعدهاشلا اذهد جي

 ةنالفثا ساسنلا نقع مموةأ عا ىلع تدبال_بر ىأرول ىن-حاك.دلا ىف عماستلا وةووعشأاب
 ْ السر ىأر نهد مشت و ها حاك_ ماا دةعنيا عن ناو هّدح رزائادمشد نأهعس رنالف دوز

 6 و

 (فقولإ

 ءاهفافزوهسب رعتد ئاذاةصالخلاىفو ررد ها هسرعامناحاوزالا طاسنا اوت ةأسعاو

 نأ ة.ءرمشااةرهشل انيلودفلا عءاجف لاق هنأ اامما دمشينأهلل_-نالدعءاذيهريخأ
 : الانا هللة ىف عقب و داهم ةساربغن مةداوشا| ظذابن انآ سهاو لحروأ تالدع دة ءدهشب

 هصاللنا فرك دعامسأ القت اماف (همج هزبلوخ دلاوهإوق) ك مهظلا ىف هلمموكلذك

 ٍْ لو الا ىبعاو دش نأ م -هازوجال يذلا عطانا سلا دئاوف ىف 4 لو دلاىفافال_خ

 1 ةمالعلادافأن كسا ءا ل ةولذلا تدي ل وحدلا تشي نأدا رأولو عما تا ةح وكما

 : هلوق) هأ بدلا و رهملا و ةدهاك ماك ا واودق ىلع تار را ١ وعام ءلايلق داما يلا دنع

 1 ىلاةسهق هدوش نانا ضان ٠١ نم هعم#و) هناؤ دك ةمدحأن قارضام 4 وك ىأ(ىذاقا اةيالوو

 : ىذاةأاك ممالا نأ حارعملا امر هاظو ردأاقوريلا ف -.ع ها مامالاد1ة:نياهدل ناو

 || ادكداب ىذاك هبا ىلعةداهم ئاازودعا دكو لاه ثدحب زارا ىف هب حرمصو ها ةصمالا داري

 رحااقلافاضب أ ةصال_كلافهءحرمصو ها روشنملاودملقتلا نياعيإل ناواذك دلي ىلاووأ
 || ضاق هنا ىلع ده: نأهلزاج تامو هللا لهب مكسأا سام انسلاج اهذثىأراذا اذاكو
 : طرش فرعه أر ؟ دلهواذك ةءاجوا عضوم ىلع فتواذهنا هذين(" تققولا لص او هو )

 ١ ىلاف رص افاهفاعغقو ناكن اراد شا ىلع طرت ركشبال ةنازللا قو من لامع ٠ نءقاكماىف

 |١ فو ط هغقاورك د نم دبالابج دق قاولان ناي ملاذا ىفا مغر 1 نيدل ا ريهط مشل رك ذوءارقفاا
 ىلءهفئوان الذ نا | ودم: نأ ف ةولا ل هأ ىلع ع هأ .ةاايةدامشأا ةر ودةنادهلاّىراقى -

 ناف اذذوازكس هةةوىف طرشهنااوضر -.نآرغ نمد دالوأ لع وألا ارقلا قءوأءارقفا
 : عماتستلاب عمستالف اذك ةيئالفلا ةهجللوا ذك ةيئالقلا ةهعلل لاه هناو ف 0

 لطم

 ديالا ع دقق 5 نكيرلاذا

 مدام !فهقا ورك ذنه

 هءاع
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 0 ه*هلوو

 . فا
 هل 'ةلوقاف اراد

 خلان 2
 ند“ اهو

 هدو

 م2

 لقي لافامىلء عدلان ل ةرقدناعو ا ركشأ والا وألاال وفى ا وأهةمأ اهنا
 وأهم رأهوأ هنار ةأولهناىرتالا مسقلاى وع دةهيالدوحالا ىوع دفال.ةعالو أ |ةدح هب ىب عدا

 هه . امل ماحو اهقدمأع وريغلا ىلع بسلا لوحدب وك اله وخأ هنانوأ مد هوز و أ هدحوز دهرا

 | ىقالالامىوءدد_هرالا هب مكسعالو مهاب قيال ىذابقلا نأفدي سأب اودهشادادوعشان ااه ْ

 || فقولا ف قانة<ءالاىوءدوأ ثرالاوأ َةَدةناالاما!ىوعديدارأو ها نبالاو بالا
 اميسفاانءاذقلانا لعام ردأاىق لاو ىلا.ه: هللا حردلا ولا ىدمس أيه وغ رةصولا و

 || ىقاندتكدقو ىرغ_صا!ىفائءالولاو هب رطأو حاكم اك ةئاكلا| ىلع هوك ضةذلا لوقيال
 بادنم ط.هلا فام بسنلا نمش آسب نك اة.هن رالاه هى ةفاكلا ىلءءاضقل|نادئاوفأ |١

 نزال وبدلا ىطق هيراو وه. نئا ادهوتامن الئ نالفن ا ادع“ عماسستل انةدامْملا 1

 نب اىلءمد._ةمنيالا نال ىناثال ىذةد ولوالا صه هنداوو ت اننا هنا: هماارخ [ ماهأ م ٍ 2

 ثاريأا ق -ىءاضقل ا!ضقنف؟ خانباو ناهنوكينأز اولى ل ااولوالا نيبفان:الو حالا

 هم ت1 انراو كركي لوتام اذا هده ثرب و-هلمءنباولوالا قت ج-بسنااقسىال

 لرالاىلا هيسأىذلا بال اريغ رخ نأ ىلا هءسأو نالفن نالف تدملا نا ةئدملارخ - ماه ناف | مم

 نأ نءحرخ لوالا نم تبث ااه هنالل والاءاضقلا ضع اله. أنبا ى رهداتار اا هنأف

 دا رماوهرث ذامرخآ آىلاتامثاةداءز ةبئاثااةثملا ف سداورخ [نا سنا ىف هنامث لال_عنوكي

 هري_> ىلع ه_ةعبن أ هم_ب:النالفنب نالف هنا لبر وريخأو لذا مص1تارمسغ هبيفثي نءهلوةب |||
 اهيف طرمشو نيد ةنازشىفاذك هلوةب ءاضغلا ىضاةالزاج كال ذهلزاجو) هنالهسةيدجشت وأ

 ىلع هدنع يدها لح رلا ماق أن اف ل+رلاداه.ن :ساريغن هنالدع هريخ نأ ب سنا !فلو هال
 1 دمشين ادعس وتامان القنا سانا ٠ نم عم“ ذاف(ت وألا و هأ |وق) هأ دبش نأهمدالدمسأ :

 تعم ذأ سعال لبر لاق هيزا زباا ف لاق كاسل لمعت دو والو توم ا نياعبلنا و كلذ ىلع

 || ةأرماق:اطارخ اوت مايل دوش ولو ها الدعرختاناكناحج وزتتنأاهاتامل وزنا ||
 ئأدءام_هالك ناك ولو توملاو ًاةامحلا متل دعلا ناكما وسام ءالدءنأك نملوةيذخأت ||

 قا ىل اوأ ىهف أمل اةداهشوعب رات ا دان نائ امر ناتو ابرو .ءنملوةيذخان |
 ريع : نأ عسل تا ىلع ع :هدامهلا وعنصب تأ. توم هر *اح 2 طم ىف واهرمغو“ ودب ريهطظأ |

 لمحو اا ظاغوأ خام تول لعمدتتت دقبئادلانال هنو ناع دنا هدد هريدي قى هنو :

 ف وما ىلءةدارمثن وك امال لة راسا دهشوءاة فدانا ريخا لاه ول و هأ لل يسم ْ

 اهةلط وأتاماه-و رنالدءاه ريخأ و رمش ءىفاذا !ىل_هقلا نم نياوصفلا عماج ف لاف ن |

 لاه وله ريت ىلع د ةعلاسما هن وعل دفةلادامخا فوت رق مافاد رمشأول وحب وزعأ !اهانان' الث

 َت توعدسا ورم أولو دي زازءملا ىف لاه هأ هب ري فرم لاك ولال رات ترانس اعاأ

 ماذااذ_هحوزت:نأاهللدعودت زانجد مشو [توملا نيأاعربفماناك ناهنامنانئاوبئاغلا

 ىو ىلو أ ةانم ا د_هاشفارخ [ةا.هنازعب ران ناك ناو ارخآت وأ, 2 راثثاكر اشر اوان: ود

 رصلا قلق ها ىلوأت وااقذام مالم | ىلع رخو ل::وأتامان الفاهدوز نانا دهس ماس ءاباص و

 ُ اب زعم جارعمل ىف هدمقوالو أ ارو مث هنوكي نأني!توللاىفقرفال نا 1 ١ م :

 ىلا 7
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 ةئن-ىلأد .ثىوعدلا ظرتث ةادتبملاقاتعالافو ىومدلاطرتشتالل مالا ةءرسقوأ]
 : ب ركةداجشانال ىأ ةصالد ظ - س.اذمالا ى وعدت ا ىلءاوهجساو طرمشد سداامهدنع وأ 0

 هريسخالا لوقلا ىفىأ (كائااد:ءءالولاودلوق) هيقومأ# 112 رذااةمرعث داش ىينةمأ 10

 نارهاظااو برطءتت هد لوقو ىلوملا قا ةءانياعي لام لدعالا هنا مامالاك 4 لوالالوةااو
 ا.هدماله_ذءدبا ءاور كلذ لع-م_مضعب نا ىبع ناك ل وك صل م قل مامالا ل وةوتعملا

 سسنلا) وة زا قي اماذكف ةنياعملا نم«.ةديالو الم لاوز ىلع نين قدعلا نا ىجابيزلا ىفاكمامالا ليلدلاو أ 3 رهااو اء تفعءالولاو
 ربعدالاىلءاأ ن ناك_ة حاكما عد اون نم هنال 1 # نءني:باوزنهىأ (مدالا ىنعرهملاوهإوق) ُُط هيلع 2

 1 م 1 ْ ةيريطظاا وةيرازملا ىف نكل وهي. .ةل.ةئالهنادستقتلا رهاظفروهملا كلذ نم و ره ىف لاق هل هاك 5

 الا لسنا 0 ء(ب هم ١ ةدامشلا نبل وها 'عءاج فلاق ط ماابي الغل نةزوشلا ورلانا ىلع_.ة5!اهذهىفام 3 لاه ةضفالا د لك لايقل ةمال مئاىلئمو ها زاولساحمالاونيتياو رديف تاةنازختاوأأ 0

 ف نياوسنلا 0 ىأمرلا نماللبةةاذكرولانانحاكنلا دة عت يفني رضاعة عاج نين ءنيبواحلان معامل

 0 م ل
 هفلا ىو ايا حرش لك اواو ىلع ىو وى نال ؛ءكاذي هريساادا امه د ولا ولا نياسهد هدا عا 1 1

 مد هنا ل ماما بس:اورخآداب نمل جر هءاعمدفاذاو ط.لا نعة نار 21| فو ةيدام هلا نع ةمئامهولا
 لهلعفلا ىلءةداهدزإو وأن ال دءودأد :لهأ نمت البر ف ذهشي ىف هسا ىلعدمشزناهعسإإلا رهذ قيال |١

 لسءاشلا ونت طرس

 تع اثلاو 5 7

 ب بتكلا ةداوداع ا

 هانم دم ة-ظرامم .

 ناك لئاسملاءذ_فولامتو
 زءاقلا ةمهست نا ىلع لوو ل

 ىوعدأا ةصعاط رب

 رمش نانيطرم ب « ةداهش كاارا وك طم رم“ و ”لّدمااوده فاما م دوار ومشم بسلا وكي

 ىف َكِلْذَدفرهم عقيق همس ىلعأ ودعشا نامههسقال لاق هنافةتس موف ثكعذ ا فاش ١١و ملا

 دومشين از وال ةيلا ىضذمل.ةكالذ 4و ردم هماقىف عمق واو ةنسموهم مق ناب ًءالذ ومويولا

 || نياج رنم.داب لهآ نم عمساذا هنا يدصلاو رعمأ ةم سب كلذردق هنا ف سو أن ءىورو
 ْنأ أودمشا نا هل لال يدا !نم عمن مكلذ عمءاذااما الوالا وةدامشلا“ ءادأول ا ل_-نيلدع

 عق ووفرع رق.ق» 6 ةرهشلا مت مت :ى-ةعاسم د:ءد مهنا ء:كحا سانا انيباع ءلثكللذ روتشا

 دول نأ لحام رشر | مسالا ند ى»نالدع» لمع وأث الف ن ءايسلاتإال هنأد دؤع

 اه-واوأه وأد- .الوأهمالد-ع هنأ ميمي نأ ديال دم وهعلاى وعد وذنب 21 2 نع رددلا ىف و »أ

 أ هب ه وبالتيملاوخأ هنا ىلءوأ كلذ ىلءن هرب ناف هريغ هل ثراوال كزاوره لول نأ طرت تن و

 ىعدا لاق تأ ىلا م ةمضقالا نءاسمءالارث ذ 5 طرت دال ولاملاءهلمك< هريغان راو نان واعيال

 ١ ىتداشي أب ئاغلا لعءاضقن وك ولء.ةءن هرب وةقفت :وأانع ماىع مداناه- الو و>أهنا رخآىلع

 ٍ ىلء قلما تاينأن انالاهملا ل< والدب الةئتما اةداعاىلا حامل اوليقتالر ا وبالا رمح ول

 : ىلعةوذبلا تاس ا ةقيقللا ىف اذهنالل.ةءالت درج اًةو>الا ىداليالام عديل نأو ب بئاعؤلا
 || نيالاوهاوبأ وأ هبا نيا هنا ىعداولاذكو حالاال بالاوهة مف مهما وهسناع ىدم لا بالا
 ' اهيجب بئاغلا ورمذا1-ا ىلع مك>- افالام ىعدا ناذ الام عدب لام حعزال تم وأب امنبآلا و
 : 1 و زدنادا اهتعدا 0 وراها: ةأ ها ىلع وأ هسا وأد وأ هنا ل ةىلع ىداا ذا الع

 : لع رىلءتءدا وأ هةدءمدهنا رخآ ىلعىف معى <ءذا وأدق وم هناىف رعىلءهيءوأا دا وأ

 فتسأ
 ماسدع 0 18 ثلاو

 2 ها ىوءذا|



 هنياوو تلق ىّيح لكلا ىف قمض ةف.نحايأناةصالالا و دهاشاأ نودىذاةلاوىوارالأ
 تقو ظوططا طرخةشد هنا رمغل_-رىثأ امو فاأ نم عم“ هنأ ى ورهناق هعابم» ةرثك عمرا. الا 1

 هدستعاب وك ه'اضق دسو اذا ىذاقلاىففال_الا لدثو ها "ةياورلاتةوفو عابمشلا

 ةدالللاى اذك اموت ناكناو وخآض اهنا ودقهددعاعلمعزال ىذاقلا ناا وعجأو |

 | ةب زارياا ىف هيمزح و ساء الا ىف اًذكهو د6لوقب ىتفينا يأ ىناولط ا ةعالا سوم لاهو |
 ذأ هبو هزودحىف ناك اذادهش!ناهعسرةداهُتأا ىو «فرعو هام>د-و نمىئم ملا ىفو :

 ٠ داعقأن ءةرهوطانعالفاندلاولا ىدسسلاه رع لزاونلاىلاةيْزارِياا ىف ءازعو ها |
 دوشي نأ لل < فد 3 ولأ لاق 3 امها و ةوه هنداطا 0 2 : و هطشق ًاراذل هدا ياتلا لح :

 هناىلعنوةفةمممأ لما !هذهىفم ماء فال_ال ل قو سون ىلا عمد. ةبادهلا قو
 دد واذااهف موي فال اغار ةدامش ارك ذديناالااءمجاباصصأ ل وقىفد منال لال

 هرم ناس ١او ةداب ايزلان م همأع ن نمؤوز هق> تكن هر ط3ىامنال هنا ودؤةدامم ىذا : مالو ار

 هق تناك ىذلا س اهلا و ذاذا اذه ىلءر هريغديىفامئال اصلا ىفةداجمشلا ءالذك الوللعلا ْ 0 . اا نعرم د

 مفصلا ىودزيلا ىفو ةءادهلا ىفاذك تاو نان د مشان امج“ :؛نم موق هريخأو أ ةداهشلا ١ 00 3 دحأوب .

 نكلا يفد نارخا لل دلعوأهدنعأوبن ناك تان يديم هنا رموش هن نشا اذا || يحتك فالار ورب
 لومءماوهفوروباهلاق امو عسب تس ىأ ن نعود مهر نأ هع بالا مهد عت خممام ظوعالاا © ”دتامهولا 3

 اذار هاش لانا ىلا هذ هللا هجزدلاولا ىد. سل ةنام ها .هااوهاهلوقمب وقذاا فلاتر ه : 0
4 

 و أل دود نامللا و نم 10 ب 5 :
 نأنيك 5فاّواامالكرهاظو ر دأ'ىفاكال طفثا نءلاقثاو هل ,ةل-ءنءلافنا ط2 نعأإ

 عادنكمي ودوع-سااوبأ لاق ىاب لاو .هلا فدو و ها هدقام تاع دق و ْ
 ىذاقلا باك ىفمدق" (ذخان هب وهزو-ىراءازو-و هلوق) ني:ءادر اغلا ءنآ:فائتلا ْش

 3 رو هع ا ردرهظ ءرثأو ردانريغما انالدهاشا ادي فكس ان نكيل ناو دبشي هناةناز انا نع :

 ةماعلا هد نم هبعطقيلاةىأ(هلب اهدا هلوق) هذي ونهب احل رث ذومشلا, رك ذام فلا ىف :

 ةروك ذءاهاك (5 مشعىفالا هلوق) دوةءلاىفاءاا لادم ولك || نع ط عاسم-ااروأنمعلاب ْ

 لو هطلارمثوهلوقرمشاعلا لب تاق ح ائ..دي نموا الوقاهرخ احرشو ا ::ءان»

 همطنت نهقد»أ ربمها ربادج 3 و ىم.ةللة مالا تاقيطلا ١

 فوتو م غواهاب وررب_غنم 5 1م دكار دنس برها

 فرت ةولصأ و ىذاقلا ةبالوو دب كان ودالولاو تومو بدسأ

 يشرك ذو عامجالاب لءةدال قدعلا ىف عاملابةد اهلا نا ىدخرمسأ ارك ذ(قدعلا مهد
 قومدعب ىذااك ه.فلويقلا مدعدةهلانزاو كاف سو فأن هقدمث تب ان'ىالللانأىلا وللا

 وأنا ون أق :هدالوا درمشمنوكب نا فس ول اد _ذءقدعلا ف ل ]و.ةللفاسمالا طرشردلا

 ىةداهشاةمساتلا ويلا دمع ةمالعلاح رمش يف و طوشملا فد © هطرتشي لو مالسالا قالت

 هللا هجردلا ولا ىد.لاق مدقتامىناولطا نع لة ىناشا اه ال> ان دمع لال اولا قذملا

 ةوعلا| عنعال ضان ١ وممس ضراعلا قهعلا مث م لمالا هَ رسعدا اذادرعلا و .صتدن ىف ىلا 0

 قد
 اد



 تدوم ل

 ردو قيعلا سكعااب و هذول دلاولا ةءكرتورخ الل زيوزلا دحأ ةمكزتك هداه

 نيجوزرلا داو هكعو هداول (الادودلوق ءالولىأ (دبعةمك زرت ذاجدهلوق) هقذ رشلا

 سصخخ“ ةريسكن ا,فاتم ىفاّدكو مرهم هشلتأ ىذلا دم_صلا موقتىأ (موق”فهلوق) ح -” أل

 ّق 3ك ةددةاةاذن رد نأ ههاعدملار ,ك:افاذك غلمم هنو :ءقنا ىعدافأمث صخشا 'آ

 موقت : ىلا جادحي هنا بيعلار امن هةدز رازملا ف ركذو د_-اولالوءلال وقهت:م5تاثا

 باصت مي وقدهمالك ند ىثتسدو ع ع وة ءا|نميف رةلاىلا ادت ناهةئلاةف رعم نيلد ع

 هلوق) حاصل ١ اودغق ةىأ (رد نع هدإوق) ط 4 انهلا فاك نيذثان ارم هعذدي زود رمسعأ|

 رع هراض-ادهه_.فاقاتتا اذاىأ 7 هيفا ععةرورضال ماللا نوك ب (مسااو

 نا شتكم لاا 1 ىذمدعب و.حلا سالفانل دع ىذاقالا ريخأ اذاىأ (هسالفا دهلوق)

 فاش |!ذاقأ(روظي بمعلا دءالوق) ىرتل ناقل لود أ (لاسدالا هلوق) ىوح

 ىلا هريهذ ؟ راهظالا نمرهظي ولدء لور هنامنا ىف ىدكد سعلا تامثا ىف ىرتشم ا وهعفايلا

 لدعلا ل.ةيهنا نحلا : د هاورنمىآ (صصام ىلءموصو هوق) مدقءلوءةمبيعلاولدعلا

 هلوق)بهذملا رهاظ ىلءةوكثو رانغوأ مغ معن « (هلع دذعوأ هلوق) ”هلعالبم ودا!ىدحاولا

 توم ىلعزيل برد :ءلدعد مثاذأ ىأ ) ربع نيدهاشألا ذا هلوق) ب : تئاغلا توه ىأ (توءو

 رئاكداا همك ه دق ىكي له 7 (لا ىدالةمك رخااو هلوق) هنوءىلعادهشب نااهوعسو ل>رأ)

 لث-ةيترص لك ىف ىكزملا نال ل ة:امنارمسلا ةمك رت ىف صام ىضَتةم(لوةأ)ىوج-رر<ي دححاولا
 ىةنامالا هلوق) لماذ ىلروظامىلءىل وأبان ن مهلة مى زماف لصال البق ثءحو دهاشنا

 دهعت )نان( هناا دهلوق) ١ ط رهاظاا وهام ىلع ةعد رشه دةدعنأم ىلءعاظناكتن وكينان هد

 بحاص هناوهلوق) ط اهراسن وكنال ناوأ هل ماعم اممدارحا ىلعأ (هدب دهلوق) بذك هما

 انهنمدوعسلاوبأ لاف (نيكريشا الودع هنعاولأسهلوق) هوةعمالو ل غع سلق (ةظقي
 ىشاقلاىأ لام وةيناىلوالاو رفاكدلا و د-ىفىأ ها مالسالا مزاتستال هلا دعلا نا لعب

 اًذكراذكملالودعممتءلأ ءالاو نيإ ىلا لودعةمألا دوهشنءىذاشلا ىأ لأي رصلا ىفو
 لب دمتىلا حاتدال و( هن :داه. تا.ةدلوق) ل وعفهالء انما (لدءدهلوق) را.محالا و طمحشا ىف

 ل_هأ هن ءلاسزلامهتداهش ىذاقلا لق, ال هناف لدا ىذلا ملا فالي مال#الا لاعز دي اد

 نع ءانمدقأك هريغ غوأ اص هنا رخلا ىفاكهدد م لهأ سواق ىف مارد ىلا وهئاحم

 لمحخلالا فت رك ةىلا تامر ا نرخ كاذال (ل.ة'الىذلار كولد هلوق) ' ةبريهظا اوردهأا
 ََءآ اراذا دهاذال ل <الئأ (حلاهط> ىأرنمدهشب ال دهلوق) هن .دىفاةسافءادين وكمف

 د :الودوهدةداهشاب ودك هدهن اوهدفد_وا داى ذاقلا ادكو رت ذ دعب ىدح دوشت كادطخ

 نمدهأ ثا هدئءديالف مامالا لو وذو رت ذة. لام هناك ىفام ىلعاداةعا ىور نا ىوارالالو

 هعدو هطض هنأ نمت وهنم مث رد ملاذا ى»هفدولا اا غلومو حب رادلاو هثداخلا ركذ
 امرك ذئىئكيالو ةدال_ائاىف اذكروز دهاشو وةدهش ناو دهشي تاهل ال
 لكداد#ر و-و هأ 1 روةداهشلا ناكمفرعنغناو دوب ناد هاا ىلعو طقداملافو

 ةداهشأا س

 3 كم هزودو ساخلا ىلع ةعسو 4 دم ملناو هل هانا لا

 "ىلا 0 ةرتا لكل

 27 2 مع ةياكرت زاحو

 دب امطظندقو دلا و

 ةقرسشع د م
 مدفن فد اولد ل. دو
 0 هرأو لب 0

 ”.جوهلهل وو ردح و

 يعلو لاسرالا هر الفاو

 هلعدتءو) سام اي

 ريع نس ده ثالا 2ا|تودو

 ( ىدلل 4 3 سرا و

 4 داق ةنامالاي) 3 وكت

 بحاصةلأومدإ و 2 دلو

 هود مناف 2: / 1 ََ

 كودع هدءأ ول اسنو أ 1 |

 داتا نب هر

 قا طقداملا ذ َ

 َر كسولو هنداومت تار ل 1

 ب الو) لب ة: الود

 هدم ها
 مجثالئلادم 22ه



 ىداقلا نر : 0 و

 وحان ريم( -راو)
 ف رثأ اى ا

 ظ 1

 مظذلا نم هلق اعهنعءانغت_ساللهفذحىلوالاو ىذاقلا لد هلارامشاىأهاوعقاردفاا

 هقدصتال هنافرمعم هنا ىعدادةو لامن ءضوءلامىف اصخ* سد اذا ىذاةلا نا هاذعمو
 هلوق) ط هقلطب وهربخ لم ةو هناف هسالثايندملا هذهدعب لدعهربثنأ ا ذافاذ اريد م«سدكو
 يلءريسي أ وهني, د ىذةا لام ناكول هنا هلاح ن «لعن ة دم ىذه | هسددسن | دهر ىأ (ةدلادعب

 تنارص ىلع هتءكزت د## ب”رواوهدذع ( رسأا ةيكرتىأ هلوق) ىفدم مدة: سنطالذ

 ةيكزتفف طرتشي ىأ ةيلالرئرمث دهاشلا ل ثمة لكى ىك زملافةمدقدملا غيرالاةداهشأ ١
 نال _-رقوقلا نماههريغفو نالسر صادةااودو دا نم هريغف ور وك دعا رأانولا

 امنالةداهمشلبن# رت ىلعاهست رقد ::-اوذأسالاجرلا «ءاععاطيالاهذو نان سعاو لس زوأ
 ىذرزناف دو ُ ءكزنب ممقلا ضررا ذاام ف التخالا لكشو ةيالثلا تاق هب وةداهشلاك

 ةيئالعلا ةنكزئامأو هلوق لوف ) ةيطاؤلولا نع ع اعاجا ذاح ىك" رهد>او 3ك رح مهلا

 ةمالعلاةمك رتنءرارخاال ارسل ةيكياندق 0 ركل امن حالا (اعاجبا ةداهشف

 اعاوماةداهشلا ظفلالا كال ذريغ ورع ءااود وهنر 0ك نءةدامدلا فطرتشام م-.اق طرت شد هناف

 هلاقامىلءاهيف ددلا طرتثياذكو ءاضفلا ساه ؟ص تق امافروظأ اهةةداهشا !ىعمنال
 ىدااءادعأ زواف هءاغعددال ةوادعلامد ءةينالع ىكزمألا ف طرتشن و ها فاضالا

 نم حرخو اًضيأردأافو عقم مهلا ىف هن ح رمد أك ةداهش امنال 0 ؟زتلا عمنال دووشاا هماع

 ملواعاو-ا ةديرال اددعلاو ةداهشلا ةءاهأ ن هاهفىكز 11 دي الفانزلا دع دهاشلا ةمك زثهمااك

 لاو ها اهائيلجر طارخسا هولاق اموذءةمود ودا ة.ةيد_هاشااةيك نثمك ن'"الارأ

 شو ردلا فلاق عامجالا هيلي قي فالخ همسي هلال مات .ةفاعاجسأ وئامأ ىل طم[ .ندلا

 عتيج نا داتج ام هريك و سا: !!لاو-اريخأ وهن هدؤئعشلا كلم فر ادد نأ ىداَقال

 قا ْن ١ 0تاف لاما عدنمالى ريال و عاوطرم عن وكن الامواحرحن وكياسع امراعهلادع

 ءاهدصالا نملاؤسلا هي زازياا ىف صخو راب الارتا وب ريتعا هب وشي نم هقوسلهأ الو هنا ريس
 فرعي ملاذا ادهومامال ادذعىعأم -رثاان وك ال نأ طرخشدف (دهاشاا ةحرتوهلوق) ها

 لاش نآىل رالاو د_-١ ولا هج رز 7ر2 م هىتللاو دهاشأا ناسا ؛اهراعتا نافعا ىذاقلا

 ذاخعاو 4 ٍِ ثلا ةغلااقراعىتاقل توك يىلوالا نا ممذعب ر 5ك ذودج رتىلاىذاقلا حامسال

 ىد و مد لس رهياءىلاهت هللا ىل< ىزال ناما “احا او مالالا وةماهاطا ف عقو مما

 ىلاءثهللا ىلطههللال وسر أ ولد وطثشد د-عمالسا اهماعلب ريح لزم هيفناخ هيما

 هماأك نام ب حامصملا ف و اهب مجرتي نآأكف همن | معلا لعب نا تيان ندير ملدو هم وةماع

 مَ ناجس رز اقلا ا و ماك. ةلاةغأ ريغ غلب هنعربع اذا هريغ مالكم + روهعضذرأ وهشاذا

 مجارتعالباو ءاةالاعمت ما دقو ييجالاهينءانلا مخذادقو صقل ىف يطا مطوع ماا

 6 هألاو هإوق لوق) هأ اهسملم ة. 5ك هسفن ل زحاصعلا ىف لاق جدملاةءكزتلاو مطارممك

 حفلا ىفاك ا ىلا كربلا نءاذكو (ىضاقا نه هإوق )هل ءىعدملاو ىعدملا نممعأوه
 ف و ةقيقس ةدامذبتسدلو رب_ثامالتلاسرلاو ةد- رتلاو ةمك زال داولا لدعلا ىقكمشضىأ

 لم: الز .ةءمكسهز اذكو بأن اذافذةااىفدودهاو ىعالاوةأر ااود.علا ةمكزتاوزوج

 هنداهت
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 م ديو ا

 . ىلءدمشاوأ اذكح ىلءد مثال اقول ةنازالا فام هءاءهلوةنمىلو أ ناكرا اهاعدج شي ملام 3

 ايزهمأ

 نياوالا نا دلال هوو ٌُط لاق ردع ها ره لوالاومصبال مضي لأتتوزع شل ٍِ
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 اهمال( زاح همفولف هلوق) ها هرخآىلا قدام ىلعدهش !لوة.نأديالوالطانناك هيت د جام
 ا نا رهاظلاو ىدم_ لاف ن نكس ىوج اهب ىدق ىذاقلا نادنشي لئلمتلاو ةمزامتلا ا

 | عضا ومالا مكتصملا رسخت هلز وجالذا اهب كا ىذاةال ىأ ةصزاما موك نمدارملا

 مزاد الدئنحو(لوقأ)ح راثاا م4 .:ورب دق ام محو انهنلا فهن ح رممام ءاضقلا قتل

 ثءرس (ةعب رمشااردص ر , ورصت هفااععو دلوق) لءفاانا مم ىذاةلاءاذةن هىل_ءاعتاا هدافأام

 كلذ سناف 4 ها ةن داوم »م *ىلءدمدننا 4خس30ىذاقاا دع ةداهشلاء ادا لدر عم# «لاه ١

 لبقةىلاةلوقلاىفافن [ءانلفادب وموهو (ل وقأ) ط ةاقانملا ٌسءفترا هءاضقاإ لءقهنا ىلع

 مدعو قالطالاة اانا هوو مهاوق هفااذع و ىأهرب ودمت ىلهفاطع (مهاوقو هلوق) هذه

 لعف رد_صم (لممعلان مديال هلق هلوق) ىضاقلا ريغدنءتناك اذااع : طارخ_هالا دم:

 لقأال لاةؤا ماعد وش ًاولف 068 0 وأ ”5وهلوق) ح ةيالثلا عضا ولازف فشلا

 1 لوتىلع اذه نوكينأ شر وةمؤقلا ناك ل: ال كلذ عر م ولى ادداشرعسددال هيأؤ

 نءنالد رلاب لط.د الن ل. هنن هاههلا وةللءامأ ولد ال نأ لك وال و ل.كو هنأ نءد#ت

 ةدال_ةهظلاىق ال ةماعلا الوتوهو ( رهطالا ىلءهلوق) 2 درلاب لطم: لهدا مش هرهغ لو

 ةماطد :ءىسهناا صداها! نع عورشلا امو نال .مالارمض-ولرعمكا |عماذسا ىلا ايز

 ةلرغع اذ_هنا لاقي دقو لوي عماسلاو عماسلا لكل ىشاغأ ادن“ لها ثاانالادجوم

 د_#ثلوق هطارتث اناا أى ات !ا١قلاق ؛راهمءاذقااد_عبامرك اهسقت مكطاةداهشلا

 ةقاس !اةياهئااةرامع لمده ىأ 60 ءاءىذاقل ااههد مثمنا ده]وق) ها ىلءا فأما رثال

 دهاشلا ةداهشدال ىذاقأا معد مشيته دامشإ ىفاقلام كو ىذاقلا سا ىف همم“ هنا ىلع

 وهاك دءقالب هي« لاح" :ت ةداهشا | ىلعتداو ثااودا مثالا ىلا حامدتالم 5 1١ ىل: داهم لا نال

 دممزناهءسال ىذاقلا د:ءةدامشااءادأ ل حر عمملاف ثمح ةعل ءرشااردصلا مد

 ءاّمق هلزودمال ىخاقلاناف لمأت هيف (ملا فسوب وبأود.ةوهلوق) د هدائأهت دامه ىلع

 ٍ ىلع لوما ىكاقلا امهءاذا اوف ىفال_لنا اذه ناكولفهلاثم هم ناك اذا هن اق س ا معى

 ْ ناك 4ذ داصق ىلءاموق دو شيامضاق عم«و كاكا نع ىلشلا ةمئاحفو رهظأ تاك هئاشق

 هلل - ة-2 نياعنمو ةمزلمة ع ىخاقلا*اضقنالمىمأريغب 4 ؟اضق ىلعد مق نأ عما سال

 هنولريسغيف مكاذا ىخذاقلا : اقسدق نكا ها ع.سلاوذاو ةالا نياعولاك اههةداعشلا

 رود .لا ربخت اللد _ءلاديق (دحاو ل دع ىك ِهإْوق 8( ُُط ربدتف مدا يقءزاجأو ءاضفلا

 ماعطلا ل>و هادو ءاملا ةراهطك تان انا اناكناو ءا,شالا هده لءقءال
 حاكنار ا راشاو نوذأمل رول كولالز عفن ردو“ لاو لدعلا ريل كل د وهءمرحو

 ىدحالا اهم ) "لرش عاف هلوق) رجا لىدا البلو مدشنلا عسقلان اواهياو

 1 دوه داعش هريس أ اذا ىضاقاا نيم ل وقلم ةبىرخأتدزواويفلاه مظنلا فينا : لارض

 ةفاضأنم ه (ىضاقلارايخ اهم دلوق) ةأامشأ ةمنقلا وعدك اهروض- رذعت نبع ىلع ٍْ

 اذا ةياهتلا فه ءقو
 ىذاقاا ساي ريغ ل هع“

 هدجهشملناو زاجهموأف

 ةرهوخلا نع ةيلالمث ربك

 ردصرب وصت هفةااذع 0

 ديالمهاوقوهرهغوةهيرمشأ |

 ليمكأا لوقو ل.هدقاا نم

 ةداهشأا مث روظالا ىلع
 نا وةوك”ىذاقلاءاضقب

 ساع؟ تسول وأ هدق و

 ري د طوح-الاوهوءاضقلا

 لدع (ىك ( ةمالللاىف

 عع ىنناق (د-او)

 هاييشالا ىفام ىلع "نسم

 سالفا ىشاةااراسش ا اهنم
 سورهلا |

 ا هرمشعىناىفهلوق

 هعيتوح رشلاادكح

 با وصلا و ى واطوطلا

 هأ "نة دسمو يمس قلها

 يوهم



 كل

 مول«م لامي هسفن ىلع بك فارص ىل.ك الا ةناز>ىفو ها فرعلل ةعنوكي نأ بع
 طخ ضرعو هثرولا نءلالا باطدمب رغدان تام دلما | ل_هأو راسا انبب مولعم هطْشو

 نيب ةداعلاترجدتو هاش هنا تدثنا هك رث ىف كاذب مك هطخ ضان اف رع ث.ح ثمملا :

 ةداعلا له ءاممأاو ق.دلاةمالهلالاق هدسعب لاق مث ىرعسرلا هلاهام ها ةعرلذءسانلا

 تدك وأ ىطاع رماد ىأ ة ىراكرايىف تد و عامملا لاهتاذا اذه ىلعذ ب بداو ةرهاظاا ةاغثملا املا ىراكدابهوق و

 لدفأأ ناد زب و تاق هاناامزللهارار ةااذ_هناكمهردفاأ "ىلع المانا ىدس ىراكرار || هلمسهأا*ارلاو م فلا
 باك بابؤح راشااهرقأ ول-ءأىلا ثلا و طائادر؟الفرعلا بج وع وهاما ةَقمقسا ىف ءاسنعم بكم ءارورخإ
 هءقطدو نامآلا باك هلك ءىفالا طائان لمد قالءابسمالا فو لاق ث.- ىضاقأ| ىلا ىْداَقلا مدا انه وهو ركذملا
 ىل-هيلا هللا ةدهىوةهلا نعال: ىدم_ءبتكو ملا رزاسهءوفارصو عاد مقدو تآ اولا راكحرالالا صضء»ىقو

 ةراطأان نوذعملا ىناها كا رمؤدلا ةءئاطاسا انآ١ ريلا لش مه.ءنتهصاامءامالا ىلع رس 2

 باك لهعي هنأ نم انهاملة:ثادعباها هاح كل 3 ىف ةلاسرح راشالو هب لعد هناق ةيئاطلسلا

 'ل_ءاراسوملا وعامبلااو فارمصا ارتفدي ل هءلاننامهونباو ةنصشلا سا مرسىلةنو نامالا |

 ةئاطاسلا رئاقدلا ىف لدلا هذهناوناذضاقو ىدحرعسلاو ىَزازيلا همزساك رب وزماا نعأ

 دهب مناط !!نذانالاالوارركتالذا اهني _-اييااهألا و-أد_هاشثنمهفرعباكىلوأ

 عضوف الذ نبعملا ىلع ضرعتن اصةنو أدان زب لها ستره نما ميذام لقن ىلع رم غلا مسا قانا

 ىلا اهاوصأ داعت مث اهياع ب ةكمف ىو مأرتفدي ىكمملا اهل ىل ولا ىلع ضرع” مت العرش
 |١ هلودلا لأ عيت لعب هلك تالذب وهبع وطقم رب وزغا ان -نءالاف معا ةظوفحملا اجنكمأ

 نم هيلوعب الكم ةءنالقلا ةءردملا ىلع فقوىنالغاا ناك-انا رئافدلا ف د-ووللف ةمتكلاو

 5 اهريغ وىد ذا هللاد.ءةسوممىف هبح مهموهأك مالسالا حباشم ى 7 ه١ كلدو وةنسرغ

 اذاانامزؤ راحأ ا رافدفد_وافهءاع وارهاظ ةجشأ |ءامدنا ىلع رادااتازمااغ ها

 لبس ىلع همقستكيال هنأ يقم ن هب رقي ىذأ اهرتف دف هما ءامهطذع 0 رحرق و مهددأ تام

 با امتذا سانا الا ومأ عامض مزرل هب ل هدر وأذ كل فب مشد راج فرعلاو هنلهعب لزواا ودب ردا

 هب زازبلا ف يلة ةعارثوروك دااةءاجلا هنموسةرورضا!هذهاذدو مثالد ممتاعاس

 هنأ ةدعاف نع ةانئةسم لة ملا هذ*هنا تاع دقوةو دقناةءطاقو ىسصرسسأا مامالا كو

 مهايلعت هملعلدب و ةماعلا هملعأم ىلع طخشابةدا,مشاا لدتال هنأ ن مسهامدرب الف طخلا:ل.ءنال
 نكمي را ١| نا لاةداو ةفةئما:ا5هىف لعل هذه نافذ ركال نوك دق ةاقسلا نا هريغةدامشىلع دوشب الو)

 0 وملاة>الا كلذ نا ىلءا دجدسب هرتذدى ةياملا 1 أو لاملا عفددةنوكي نأ ( لع رح م
 اعلمعلابانلق ثمحانا ىنذعال مت دووشلا هيل-هقرلو لاا فوأ دقدنا لق هناف دوهشلا لا
 سائل ا ىلعهلاهذاماهريغو لك الا ةنازخ نعءاممدقام هماع لديك ه.اعاسمف كاذذرتفدلا ىف
 نم لكلا ةمسهتلا ةوقا ل .ةبال هس نرعفدللا هن: سم رخ اىلءلاعىىداولف هيلودلا جِش الف

 ىلع دهشي الو هلوق) ىذاقلا باك ىف «مدقامرظناو همفه ماو اصمم دلاولا ىدمسا قتلا
 دوش لام هلوق) ّط هره-غلد- هنالد مشينا هع سدال هنافهريغ دشي ههمعولو ٠( مغةدابش

 ةءاد_واا ىف 6 فاؤمالاهولو رهااف لاق قدام ىلع دوشادهاشلا هل لقي لام ىأ (همل ع

 ملام

 ْ رك اذئىف ضهد ىو ةعابلا

 هوم ها ةعاملا

 ءاطع

 ةمئاطل لا رئاق دلان لمعلا ف



 ةيا/

 ها رداونلايف ىلاعت هلا هر غدى أن ءى ررادكههمفاع ىلع دهشا هلةءلنا ودعا

 هيلع ىءداىئاقلا زك ذواهئم ديالا ماكجحا ف لاقت (ه ءاشالا فهدقعا و 22 !هيفهماقو 1ع

 انكبتساف هسطخ نوكي نأر كاف لامملا اذهب هءلعىعدملا طل هنإلافواط> حب رشا والام
 لايم ههلعم كال دساو بتاك امام حنا ىلع تلا دةرهاط ةهبا ثهزيطخلا نب ناكو تك ذأ
 ساو لانل دهر سدا ناهي رحاناو ى طخ اذهلوة. نأ ىلءدن نال هذال عصا ىف 1

 هنال_خىلع ةماعلاو ىئسناا ىذا !لوقاذه (حلاةمناهولا ح رشف نكل هلوق) انهاذك
 ةداهشا اهل لب دهاكأا اكراموس مار ميك يا و علا اك

 .ةلاسرلا همسو ىلع بئاغلا بك اذا ه ىلعو هي ىلعد منا لل ناو كل دكر قأولاك هرارقا ىلع
 نوكمف رمضان للا اغلإ نم باكا !نالارارقا نوكب اذك ىلع كلذ كلذدءباما ||
 َّى را ىواذف ةوءلوق) هأ هن دريت ن وكادت“ هءامكحاانال هنالحىلءةماعلا واماكستم ظ

 هء.اعىعدا مثاذ5 صقل متم: فنا لذ هقز وصد بدك اذال حس اهترامع (ةيادهلا ش

 ناوهولاملا ما لوكصلا م«د ىلءبتك اذا باجأ هءاعدمشي لوط فرتعاو غامملا دك ْ
 راوقاوهف اذكواذك ىنالذلانالف نناللا ه:مدوؤنا ىنالقلا نال: ننالذ لوقت كد ْ

 هوتبهوضرخ لاوس نءباجأغ ه١ هن.ععمدوقلوقااف م.رلا اده ىلع بكد ناو هيمزلب. ||
 اناهشاك د هاش: نءعسيفريةءموهفدووملا ةريذح فراهتا ام .رلا ىلءهرار ابك اذا ْ

 ناريغ ن مهطخ هنا و دومشاذا اما هملع أ رقوأ بنك اهفهايتلاف مانا دجا نا دباب ْ

 وأ هطخ هناي ارتعاب تدي قا ثا نيباولا ل هاحو هأ كالذي مك ال هناك اودسهاشب ْ

 ىدعال لان وكمت اذا!دهوالفالا دار 0 ةوأهدباَكا ونياعاذا كالذيهلعةداعشلاب

 1 ريال هناله وق“ ٌءسملا لمعت هب زاَرملا نع رحأافامف اان مث نت نئلا فام فااخالا د هنا ْ

 قوي دقو انهاذك بحال ةءولاسملا اذه ىلع س هدأ نكد هنررحاتاو ىطُح اذهلوق. تأ ىلع

 اةمدق دقو هب زازملا فاك ىسنلا ىذاقلالوقوه ئنكبلانو منكي ملا ذا ام ىلء لهده منان
 ئراقا مب ىفأىت لا هلع ١ تاني تأ كلذيدادأ (تلذ عجارفدلوق) ةماعلا هملعام فال هنا
 ىذلا ودماء تةقواك بي هااهر 5 دىدذلا وهناذضام ىفامناف ا هلم مريغةباهلا

 |ررطضاةنالداخلا (ِل ودأ) تلعا طقتلملاو ةسنامهولا حرمت ىفام وهةيادهلا راق ىفأأ]
 5 ا وةه.فنا وأ ةءاورلا فال خا ىلع ىيمدلماو طختاب لمعلا "هل أسم ىف مهمالك
 ارذعلا مهايع ىلءانثاناع ةماعت دمي ر هأا ع نءءانءدقىدلا انما اولاه ضلي ربعنا
 ىذلا ةولا ب وةك«لهءعبالو طخلا ىلع دقعنالم#وا وقناىلاىرعملا ةماللا راش طخللاب
 هل ونيضابملا ةاصقل !ىديأ ىف ىَكاَعا أودد -وامجمم ى قىيفست لبا ني نضانملا ةاصدلا ط وطهر

 ادد نتن اونامصهدا كلذنأن م فاءسالا ىف هلاهام ملا ريش 9 مل واودىف موسر

 هنمزحو ف ارمصلاو عابس ااوراسعمأ ا طشاممر يعود زازيلاو نا ضاق ىفاملاءِ هاشالاىف

 فذصملا هيىتفأو اهحرش ىف ىل المثرمش!!ذك ودنصشا اننا هقق-و ةنايهولا ف اذكو رصلا ىف
 فا رصلاو عامبلا طشبامأو لاق ثمح ىبتمملا ىت جلا بذكلا بااعولا ىريبلا ةمالعت| همستو

 م-عخساسعف سائلا ب بةكدام كل كو صا نيو ار ارهاظ ننعم نكي !كاوةح وهفرأس ,ءلاو

 مز هىنز 0. :

 طقحلإ 5 1 0

 هنأ دب ع

 هاكر اه ىواتت و



 -_6 تال ةداهت ءاا

 ءريطبف هيلع كعدملا مهني
 نأ( نيطفلانيبناك ناور

 دارقا طن
 يعدملا حرش

 هنوكر كاف هع ىعدا
 3 تم طرح

 هع ني-طالا ن نب و

  امسمئاىلع (ةرهاط
 علا دحاو باك

 ةمااع ههأ |
 معلا وه (لاداب
 ةيادسهلا ٌىراع قفاثاو

 ه-ءاعلوءيالؤ هقال م

 | ممعتلا اذهىلءلوعداماو
 نءهلد 5 نءنادضاون تن ل

 ادلك هن اهمسث لعد ل

 باك فو انهذصملا ود 3

 دارقالا

 نأ هوسو باك | فامزعي دهان ود ووشلا ىديزيب تدك ومع رلا ىلعأ و: مناكناق مر ا
| 
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 اههلوقوداك يل دعةداوشباضي ًادوومذال ل هد نأ ىئبنمف نيا دع ة داو بسنلاب للعلا يضاقلل |
 ضءن هلاك اي ةمقنللا ىلعةداومشل | ةصعل هح ولادنو ورط راشبال هلال صخشلا ب 5و ر دمق و ها

 لمتلا صنال لاق مهطعي وهدازرهاو>لاماذهىلاو ةءاالمرمث رمش بكد ١ رعتاا هنءانطاشم

 مدعىلعى ودفا١ نادل هكذد وعسأا ونألاك نيدلا ى 00-2 رك ذ ذاهه-وةدو ورذوديا,ملع

 اهفر ءاذاامااها هدف رعممدع د :ءدلك اذهنا ىدالو 6 وقأ) 3 راادسوةبو ور طارتسسا

 اهرا ردا ىلعد مشت تدق :ماهوهسوىأزاذاو هاظاذهن داو اههدون ؛ودنودياريلءدوشف

 : ديزرالذ ءةمس ريغ رعت ذا هريغ نمفإ رعتىلا جاتا هناكلشالا ذ_عذاهمةنثلاس ف الث م

 اههدو ري و 50 زاهتودداهف ةرهثل-.ةاهف رعتتاك و ةسق:ةهتناك اذااماو 25 ةرعم ىلع

 مصيالا ولاق ةيدامعلا ىف ىئكيالهنا م-وقالطا رداظ ءالذ ىكي ل وةرارقالاوأ بهذا تقو
 ما ىلاممغ رأانيداارم و ىدخدزوالا مالسالا سم ذي هن هو اههدودب قرتوديل محلا

 هعمت نم ىلع دهشي نأز ودوال هامسال | ىلع ىريباا ف وال 1 وم اهو رعاذاامنيد لصف ل و

 اةعيدضعبه.سشنمالاك لا نال همالك ف رعناوءاربالوهو تدءلاقوق ن :.موأ طتاسءازو نم

 ىأراذاالااهرار 5 لعدم نأز وال ناعءا و دنهت رثاقفلا ضمت و ةئاعر امتلاك

 .هلوق)اضب كلذدمغب و مالك رظناو ىهتنا اههدوشن ويردا وخاافطرتشيم واه ضن

 نءشمللا وأهيقفلا رك ذ ةعاجةداهش نمديالهنانماس رقمدةام هلاةم (ى ومفلا هءاعو

 9 رمل ىلعةداهمشاا ع نم انتل ن هاجد زب لشدة نابلس ف ادم تنك لأب ىكتي ريصت

 ناكوتنالفاهنا هءاجسدنعد مد دحر زوهاللو# وس ةقمؤس وبأن اك لاقاهذ رعنل اًداَز 7 و ىف

 ْ مساعوئ :وغالراتخلا وف وةنالف املا نالدعهد:ءد وجا ذآ َر رو< نالود وقبل وأو فول رونا ١

 ْ هيلعد وهشدال بسنلا و م-اللاج اتا هام ممأ ل او ىمناساغ /| ىلع مسا هنال دانةءالا

 هذيهبسنا اوم.الاة.-اصتأد مني نمىلا ةداوشلاءادأد ع ناجات< لمعلا تو
 اهلعةداهتشلا تناك "| اوساهاهن داش لقتال ن © فذ ,روملا دق هنانيدأ يس يشل ركذو

 فذ همفو عملا ف عقواذك (ءادالا دنع نال ه]وق) هريغو رصأا نم ةدازب ىف اك آس اهاوأ

 ْ هضفي هبل ذم لا رمضتىأ ) ممضمف هلوق) اهريح اهدمد لاو ناثلا رعد وهو نأمم 7

 ١ اظذل(دح ا وبتاك طد اما ىلءهلوق لوق) ىلعت» ادعفتلاد قعمهئمذ ) رهاظوق) هل

 ١ وخلا ىف ودك طك ا 0 رب لهدف ةودهعقاغمم وأ ىف نعي ىلء'

 هيررحاناو ىط>اذهلوة» نأ ىلءد: ربال 2 < الهلوق)ح فلا ضع ف كلَذك

 تاداهشلان ءاهترامع (ةيناخدلوق) خم [نهاذكف بالذ ا ادهىلءساهنكلا
 ذو الان زانلعلام مهيلعهتيص وأ رقن لو. همئانع ١ ودهشاد ويش لاك رةبص وص تدك ل حر

 لاما وموعد هنأ 0 وا دارت كاموح وممضمالاف و هةيفاسع 1 ولولا نأد وما

 باّكلا ئرقوأ .هريغهةكؤم-ميلء باكا ًارقينأاما ةثالث ناعم تاب | وذومشين أمها
 مد هاشلاىدي زيت وه كت وأ هئانع ء ىلع اودوشا م-هأ وهل وقف د وهشلا ىديزب هيلع

 ىلع واكدت ١ نكي ملثا اذه ىسنلا ىلع ولأ لاف هءفان6 ىلع اود,ثالوةد وهمفاسعلهي و

 مس سس
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 ةصالالا ىفاءا د وفا ناكا ىلء دوش: اللاهولو كدي لاهتول (هءلعدمشيإل ناو هلوق) تامئرملا||

 رع لوالاتكساذااممك لعمذ ها ةدامثااهعست تءمءاع ىلع منال رقما لاعولا |

 لئاقءد#لئدلزاونلافو بذكدناليادوشأل وقةيالو لعاعد مشي تكساذاو هسمفو

 ولو (ه«.ءاعذمشيلناو
 رمل هه وقرب ا.د

 ىلءدمذيالو) ةمهقنو

 اذاالا هةمودعاودث بعل

 نكي منأب (لئاقا ١ نيون
 رسم ول نك.اهريغتدما | ىف

 ىريوأ) درد لةتال
 عما هلئاقلاىأ(اهصخت

 ةنالفاهنأب نيثا ةداهش
 (نالفئنالا تاب

 كلذباود مدي ناموا جرش لاق ةداهشاام.ممتالذدعب لرقم باطفأ مش عاب وأءارشإ همحاسا ||

 هءنو دمشيالنالوةب ام مادا زن نسل او ىرمدما! نساسااماو ني يسند لوقوهو ||
 لاه مث ها دهأ هب وأو دهشب نأ مها ىجماي لاه هنا ة-ة.:-ىأن ع ىررو ه ةقلالأف

 صدأ تح رن ىت دا واق دصئ شا رقأاذاهن أدسق ىلع فاذناكنا همم لاق طعن

 ادكواذكض.ةلوقد مث هنع ريعأان اووى رمغىلعلاملا اًوهن' اك ىلع-اطسو>ءاللوقيهقدصنال

 هسوىربامذ راد ه]وق) 3 هملع ة>ريصيالك هسفن ىلا ف مضر نأ ريغ نم علا نيف
 *.ةالجر ى أوفا دب لحدا ذاالاةداهشأ اموال ال همالك اوععموءورمل ناو (هموفي ورقأأ

 ههدسو ب ودرمغنم بالا نمدرا رفا مهن هريغ نا هل سدأ و هيأ ىلع ساد ح رد هددحو

 ئئزءهلأس مل رلاموق أم ل_جرنو.ءلا فو فادخل اهرك ذاذكرفأاسب دش نادل ل
 لال مالك اوهعموهوربل ناو ممتدامثتزاج مهاربالوهو هنورب و هالك نو هم: مهو ”رقاف

 (ل.ةنالولوق) بكمل ىلعدهاش ىلا لاه ناب ( رمسفول نك هلوق) رع ها ةداهشلاموا
 صضعب قف لقت عماستلاب ةدامشلا ناقري سا د عل وءقلاةدامئلاز او ةرورمضض ن هسداذا
 ةأراات وص عمجاذا طنا ىف (امصدىرب دأهاوق ) ط لية:الجرصاذا نك-اثداوطلا
 ترقا واهصض:ىأرنا واماع مشينا هلع ال الفامما هدعناا همم اد“ ل و

 ةيؤريزرتحاو تادامشاالوأن م رك ها اهياعدمثي نا لس ةنالتاهلا نانث ادهشته دنع
 تاي.ةنالفاناتاافواهوه-ونع ترم نياوصفلا عماج ىف لاق اههجو هب زر نع امص“
 نال تابهن الفاهم نما دعةدامشىلا دوهدلا جان كالذ ىرومىس وزل هو نالف نب نال
 يادعةدامتث ىلا دووم ١ جان دش شل تنام نأق اهءاارعشن نأ ردها انكم ذا ةمدت ءادام

 ىلع ةداهشا اذه ىكين الفتن هنالق رقما هذه نال دعدهاشاا ريخا ول للا وا ظ6

 ا.متدامشب ىطقي ىذاقأا دنعا د منولا مما ىرتال أى وتفلا هءلعو امهدنعبسنلاو ىءالا
 اهل واهم“ اوت رعءناق ىلوالا قد رطااب اهه ,رابخا ةداعْملاز وهثةدامشااف وأ ءاذقلاو

 بسنأاو مءالاباهلع ىذاقلا دن ءدجشرفا «متدا مث ىلع عرفلا اد مشين انيادعال بأ نالدع
 ايعامولءلاههمسأ وامهمءانني دق عملا راما ىلءداتءالاز ردعغال وهدق وها هل اصأ قطا و

 ادةءاولذدكلامدي نه ع.ءمم اج رذأدو مشاا ىلء ادري نأ نادي ربهم سنو امهرهغ مءانامستناو
 مناف سانا نمريثك هنعىل:ةلهفاذدو سانا ٌكالما لطب واهفهربوزت دةناه-هاوقىلع
 اودمشتسااذا ماهو فرعتالنياءد نمضراةذلاو رارقالاو عسمبلاوءارمشلا ظذان وعمد

 لطم

 ١ مم هزع سأاذلا لفغيام
 2 دقاعتملا يلعةدامشلا نم

 !مهرارخارامجب هوا »هوا

 1 رو بو 1 “م علا يس اس مك ع . < ع نا سكن كل بلا ءالومسنلاو ءالاّءال د ع اود هدأ داق ملدوز
 تدكلا ىلع مهوطاور ودتال ةعاج مهددع دمشي نأ بتنا دومثاال2ءقب رطو كلذ له
 لمع( وقأ مد وةلعا رثاسفا كفاك نياج رةداهش امهدزعو ىلا ءتهلنادجس رة شى دنع



 طرتش:لاغاو ةسنالاعل اورمسلا دو منيب ةرياغملا نمديالو مهتل ادهإ هرب أو هنئاذعأ نه هي قثي نم
 حرش ربا اد ءءةمالعلاهركسهذ ها باطاملا ىعدهلل هباجا طا.:-االامنالوتاا دع
 اهمك نهن أ ىلع ل وه ةماالءلاةداهشىف كل ذنار ىأاىقرك ذو اه سماد رش هل مو ةءنامهولا

 اذاامىلءلو#ثوهوأ ةداهشااك ةمنال_علا ةيكزتنا ىلع عاسجالا لةماةلاد_هلافورعم
 ف.ءَض دوهذاداىهىل.هم*امامالان 6 ريلا ديع ةمالعل اهر ؟دامزاك نماوا م«ةمك زل تمدقت

 تاع عومملا : نهناك نا ىأ ( عمماعهلوق) ها ةدامُم اك ةنالعلا ةمك نانا ىلع عاج الا لقا

 هلوقبراشأو نيرايةءابامث صواع وه*مئُماان وك دقو تاثر 1 نمناك نا ىأىأ ضر وأهلوق ودور

 هيدو ىلع قعد لح رط لز ودلال اذهاوهدوثراسعدهاش العن هديال هنا ىلا عمم

 الي دنم ىعدملا اذه نم ذخأدت ىفوالا نا ادم: نيدهاذرمضح افكالذ تا.” ان صاف الام تمم

 تالا كاذبا ل ردت عل ازو< لهوام.متداوشزو د لهامزو ٌَ 30 مهاردهيق

 نمشي هسماع عقبام (ىف اهورزسو ,_هارداملا اوههفو ةرمعا ا كا]: يلع اوةقودو ماا ناك

 تزام ئالذاواعن اذافةقوتسنوكت دقامم اق امتدود اوريتمد نا م و كال دياو دوش اهرادؤم

 ادهش لحرلا ههدحانر ةافرعغ دو رهب ,؟ناءهردهديؤف ل-رمىل 5 الا ناز ازذفو ها مهداه:

 نا (ع-بلا لغم ف هلوق) ها ريغصل ا مياستي صو هنافر :أام عياىردنالوا مهدصانر ةأ هيا

 د>الا نود مشي هدف وتامث رأاآ هناك طامتبثاو تاعومملاو هناك واو بادعاء اد ةع

 هنال رقاوأ عابهنا دجمشا ل ودب , ورددلا فلا ةيزازجا |نعردك اج عميل اناود مئولوءاطعالاو

 يطا« لاي ناك ناورهاظ د معلا عسمبلا ناك اذا! دهونءاعاكذد امها !همل د بحول ابد سلا اع

 دضالا ىلعلا عيبلا ىلهنودمشيال ل .قودج ودق ةولاملال لاما ةلدا٠ عد .هبلاةةمقنالئالذكن

 ىلا ميمحا متاع رض لدرةصالألا نءردأا ىو أ قا سال ىمكش ع هنال هاطءالاو

 بالم قططملا كام نال قاطملا كالا ايل اشد الو ءارمثل بس كالخانهل دوشي ىرت شمال ةداومشا
 نالءا رششلا ىلءةداهشلا فعلا نام ندديال وهيقو ها ثداحعا رشا اكمل ا و لهمالا نم

 بايى ورك ذ:سامو ءاضقلا ىتثىف هان ءدقامر_ظئاو ها مهناللو ع نغبارمذا ان مكلسا
 مما ثأن تاعومأا نءناسالاوذ(مار ال او هلوق )ىلا هتهقلاءاشنا ةداهشاا| ىف فال تالا

 ةرار ذاتك اذاهصخ »امة نازباان 0 رعلاىف 6 (ةباكماان واددإ لوقرادك ىلءنالةارقمللا لوق

 ام رطرخ ارت ع ول اوهيتدا مثلا لال 1 ةان 54 1 للةيلو د وومشأاىديزيب

 سرخالا و:-ىقوةءرا نوكتدق: ةناك |١نالةماعلاهءا عام ىلعةلا سرلا هجو ىلءيئاغا ناو

 وأاةاطمدومشاا د _:ءأرقو تك ناو بثاغااىلانكي لنا ارةصمانو:هءنوكينا طرتشد
 ناك هياواعو «.فاسع ىلعاود م |لاكو م_هدزع هك وأهبىلءاودهذا بتاكل لاهو هريغأرق

 ل 65 قدري _غو حلا ىف هب مز نكا ةماعلا ه.لعام فال_انهامنا رهط هزالذالاو رار 1

 اود مشوأ هطش هنا. فرتءاو كوكصلام 00 نيدلا جارمس يشنلا

 نهنيعض ضو هىف هي باجأ ام لصاح اذهم ملعمأ رتوأهسنك امإوؤرع وهمباكا ودهاذدقرهيهيلعا

 نمثوكد 6 الامك-ودلوق) كل ىلع مالكا ماع ىلاوت هللاءاش ناأسب رق أس وهماوأتؤ

 ند (ىل.ةةااوبدغلا 8 العف ناكت اتامثر ٠6١ نم ركب ول وقلانناك ناع ومهملا

 تاثر لا



 ني
 ك0 ااا هيج ودب: ججوتدسحاو و معحم هم تع

 فرءيالوتل ادعلابمهتمنينثا فرعي ىضاقلاو او دوش هيالن ىف ىنخلماار 0 اى أ نءو نالوا 2 بفةلايالو ؛دسهتوذاقلا ل.ةيالدلاعهتلاهجر 0 ْ داو

 امهلي دعت ىلء ال وك رخأ ةداهش لااا اذ_هدهئولا»_وايدعت لقب ىضاقلا ناف

 ليبقى أ (هايشالا ن ءصأم س د دداوق لوف) ىلا ءةهللا هج ررم هذ لاك أك وه وىلوالا ةداهُش

 هلاولوةد و٠ ومصن؛نا ءاذعأ | ىلع سود ل ولمامالا نا نم 0 8

 ح ها ٌكوَقْنا واذاى ةااذعا طض«وأ ٌكوةااخنا كطق« همم أ نه اىلا ن:اضة فاك_:الا] م

 لاهدوهشا|فالصسا ىلا ى أن اراد تانمىسالةااةرامعرك ذامدعن رصلاةرامعولوقأأ|
 دوع هيالدهاش 1| ىلع نيعال هنا ن مهن درا ارعا او ةصالطاك ةدقعملا يكل !ىفامهةعسذبإال وتاث

 3 ١١ اذكولاخال وهءدهاشاانا انامزفاص ودول اوهداادءروهطظ

 ىنالقال ب , دما ىفام ردد د ىءدسةملاةمالملا لاه. نك ل وهملاف رءباللوهفا وايلات

 ىزااكلوهغدهاث اانال هيغل بلا ةءال وةدقعملا ب: تحاا!ىفامل فا اهنا ىذا

 كلذ ل م ىدةةبسا ولهقفلا لاق ن 3 كادك مالا لوةناناللووهلاف رعبالل وهجللا واملاع

 لقاك بءءريغل نم ومد وبال وصالا قاض

 هبياعم دعت نأالمثءزملا نك < اهلك ءااصم ىذرتىذلا اذ نمو
 ليقد وهشلا فاك نايىذاقلا ىل-ع مهاناجلأ اذه فاطلسل | سهالارد_ص نك ١ لوقأ

 هلفذانعم اانعا/ ةدامىف مه: احاولذ كلذ مو 7 اللاىأرو ةدامُمأ ا هب : ودنا مكحجملا

 اهثتدح وفامضاق 4و ةوكلاتصدتلاه ىرو رأا روش ناآسَءنع طق طقئاملاف + *(ةقيطلا#

 كك تب ارالف نعت ١ دأتطقسأ ع ةه.سمىلا مهدد ر ةمهرا 2 ثداطف الدعنب رمشسعو ةنام

 ىلا هتنا هجرة فن حى دق دامج-نب ىلمعم#أ لاه * هعمل 3 تازكعاو تءفعتدا

 هةكاني رخأتملاو نيم دق ملا قامارعولو لعلا قهجحازو فدو منا :يإ نموقو

 مم وسلا عمنا وهو بد راها مو لاسأ الد ومان ٠١ مدع د راىلاعت هللا هسراناش تام

 باط وريش اءاانفاف رلاتوذ وفو رش_سأا ىلع مزعلاو هن د رغأ أ يعدي ١ صا“ مهند و ىذاشلا باس

 اك ٌرتىلا حاتحالو كاذىلءنيدهاشبالا ل .ةءالفر أ اىفاك ة ةعرقالب ىأ كلذاهعدةت

 مصل نحب ودستس اصمم ىو ةهولام ىهوىودعلا ةمئاسثلا ةيكز زغانة دما لوطب تاورذلا ققصتا

 اطرتشنالو هءلعىذلا قطار ة نس يقي ى-هفاخ ىذاقا !ل_-ريال ىو ءدهماءهلو مول نءرثك أ |
 كلذك ناك ام لكورعغلا ىلع مازلالا نمهمذاسا نيذهلي دعت طرتشا هنادهم نعلقنو اهليدعت
 وهوةةيطاادردهاسةثااءلا مامالا نءىور هنا لاهو ىناول لا لامه .أ او ليد _هئااول دس

 ىمذاقلاهاطعاهسعمروطأسا نم عنّما هنارث دو قه همرمذا © سنا ص ىلءىعداولام
 دئءدوّمو رمد اللاهو كلذهارأن اف هيلعدهشأ وىلاهعداو ءاراهر لاق و اهتاحو أةسئمط

 ثءح اودهاد : هن ىلا ةراشا 6# نعلن اوفو اولا ام-عءلا ال نار وده ةاذيىذاقلا

 ف ةودند خان هىوساأملأل ارطنأل د هدعتلا مدعنا دم نااردصا١لادو رمغلا ىلعما رلا همفاعدمق |

 ليد_ءتدهاشةعبا رلا هراذداىىلا ولاىلا سك ؟ دهشا ذاق هن ءوةسعلا ةفاشمصالاءافتخا

 ل دعت نوأطملاد ومها ع نءىذاقلالا وسد عبار داط هعمكرت 1 طرغشدال ةيثالعلا
 032 وا مكس يس يس لا
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 درد رادلابهم رطات وأ

 قناك نءةىللدالا يع

 صضقنلا ن «بأ وس ةنرامهإ

 ىاكىوتفقااه_لعوجي رمثاهمدارمسا| ةمكزتو ىلاةسوقلالاد ها ةنسوءالي ةمنالعلا
 تاق ها ى وغفااهناع وةينالع وا شالا هنارامدع حالا فام لكي و هريغو تا رمخملا

 هلاقلماناء-هاوتامجرت روهفةرهاظاا هلا دعلاب 6-0 الىأ لأب هلوةىلا هعاجرا نكم
 راسخ اوردلا ىف نكل ةءادهلاىف هوو (ريد رادلانةيرحلاتوءئادإوق ) دلاولا ىد مس
 ْ نعبا وح هدلالدي ودهأاب ٍ ةداهشا ازئاحرمغل دعي وئءاادعب ف دقق دودغانالل دعوه هود 2 ىدترمدا١

 لاكنءادو د2 للا ضةاا

 مهألا ن هللءةعئااو)

 ها هصحرت كش وةب ري_هظلا فاك ةداماا زن اح ةداب زى عدن الف هءالدهثاذابالاادك و

 مهمل اللا و و هي ةاَمْدأ'رامخالل و دعىدنءمهل وال واعظ لدمد نأ ماي هيزازما !ىفو

 عماخلا نعح وريشلا ضعبف للةنا فام (ةيرخلا هلوق) مدالا ف لي دعنوهتاريخالا || ىقوساا عدجرب ل ىذلا

 ١ وسي لاتلف قضألاكصامقلاودو دخلا وةداهشا قالا ارحاس اناا نان راك ١١١ ناك وان(مديل لي دعنا

 َى رو دقاق قرلاب مصغنا نمط اذاام ىلع لوم ادهن اى. زان ءرصاا فرك ٌةنكس

 3 رااتناك اذاالا كل ذك نوكيالدنا همق هقوط:ءىأهترامهنلدع اظذاىأ (مهنهلوق) أهلي دعتي دارملاو هب ارب خد

 1 ىأ(هترابعبهلوق) ُّط كلدك سدا هنا عمل دعة علا ىلع و واطدالو لدعا٠ نءاه وطذمم 4 ْ لردتع هو هثدكز

 | نك-لقوطنألاىواسيىذلا م 1 .طاوه (هةلالدب هلوق) لمالك لاق.ءاموهو هتوطنع ْ اًوطخأ 4 جا داز

 1 ليدعتلاىق وما |عجرب نم

 ٍ رامخا (ذاوثاذك سماوالدم توكنالف لاق دودغ انا دة وجو ه..لا صمااى مل امأ 6 درءلوأ اونوأ

 4 اوقىف مهضلا عجرص ىلا لهسدقو اة: [هانءدقأك لدع وهده وةءاق5 الا مدعى مت مهلا ْ ل و دعمه وأا وت 22 هلوق (

 صناا ةل الدي ىمملا ةةداوملا موهْةَعَدد را مال_سالاراد ىف ناك ن عث لالا ىلا هنو هذ ووذ ((قاافارتعارهناف(ةقدم

 ْ وه»ىذأا<ةاالديو طقولدع رهدك. زال وقىلءدراول دعلاب ضقنا|نءبا وده وطغعهناق /ْ دثءةتماانالو رارقانىذقمف

 اهناوةقياسلا كك زااةرامعىلءدراولا فنا ١ىفدودحملاا ضةذلا نء باو>ةقفاوملاءو 43م | نعردلا قو رالا دوطا
 وهفاضيأف دل! ىفدحلا مدعمال_بالا رادفف تاكنمفلصالا نالهماعةقفاوملا موهةعلد | د را فلص ني 5

 ْش ىلوالا يدم اوهءلع ىدملاىأ(مهلتا نم هلوق) ةيكزتلا ىأ(ليدعتااو هلوق) مآ واسم ّْ 2 زئارذعتا تمرق

 |١ ناعاه دع : و ةداممشلا لبق «ءلع ى دمحلاهل دعاذا ام لعشف هقاطأو «-ف:دهاد اال ئدمتك |[ فن

 | فئصأا هرثآو لوهشلا ناكو لو دعا تقوهراك_' !قبذك ه:هدجوبلىوعدلا لبق هنأ لمان ىلا حامد وه ود رازعلا :
 ,نالأك نم حدي ىأ (خديل هأوق) رح راقملاك ءاضقلا ليقلدعملا ىلعئراطلا فلا

 فر ببذل لو-يخغاذا

 ةيقريصلا نَء هع“ مم

 'بذاكلاةك زتورارمصالا ف ل طمموراك_:الاف بذاكه ءاع ىعدملاناهدو دو ىدملا مءزفف ٍْ ىذاةالهضي وف

 الد ءناكث ان هلأ نءناك نا مدبامهد-:ءوىلاءت هللا هجرمامالا دنعا ده مدتالوسافلا ا : 7

 دوه م ةينمق لاه مصل وقمناكول هنا هداقمو رردهماارخآ سذ نم ديال د6# دذعن ل ْ ءاطم ©

 ل اودل< م 2 ب ل 2 محلا ابحت ريغاك 0 تا 21 ديفاشاا جرب 3

 انهفلودع م هداوقب د ىلء هياودهشام اوقدض وترا هم ا ار 3

 ناك نافريدعتلا هسلا عجررال .اعىدملا ناك اذااعه :ةيرازج زباا قهدءقو هقاطا ىلع هياو دش ءاطم

 ىفاه داصن اك ثيح لال ذي م اي هذك .الومتذ ه-_بقن هام تااحرسامأو و هأاىف لاك ةركعم نييهاشاا دصأ ليدعت

 لاه ىنالد>ا هقهماصنيدهاشاا دحأ لد دوز دوا"ىدملاو و-لاطنان .ه هسيففات داهش ها

 * هيف
 هكلددورح 3 <الإف ردد الو للا دعا انامهدسسأ كي ار *يىذاقلاو ل دا نادهادب رهيطا اف

 م

 ىذلا



 01000 ببووسوصصصوصصصصمصمستج»٠وس«»«»اصاما ش

 انورعمتوكينا عبارلا ةعامدلامرال ههنا فرعنا ثااثلا رقد هئاعمو رش وتلا ْ 0 هفرعتنا ىفاثأ | ماعلدءضاه د:ءةدا ماا نوكح:نالوالا طورشاهزاو1 طرتشدفا|"

 نوكي ناسداسسلا ةناماللادومثوكن تاس ماا م-هردلاوراسيدلا ىف هل ماعلا - - ْ ١

 الك هد فسونوبأو نينو ام ٠ ة:«تامعامالاناازرك ذو ما 0 هب ا

 نرقلا ىفحراشلا لاه اله تاق نافنينامثو ع. ءسوةثأم ١ ا ةنمد#تر نناعونيمت' اونا ْ

 م-هنيذلا نيعناعلا ن هوهوةمتحانأ ! وكردأم-منالعبارلاثرقل | ىفالوقن ءاضوعثلاثلا ْ

 ىلان وك اهيا وناك نيذلانابادهذ لوالا رقلا لأ مه ةراصصأ | ناك فال اترقلالهأ :

 ىفام ترام (ةددج ارم هلوق) نيعباتلا عابت ادعباممهوعبا رلا نرقلا لهأم هنييحاصلا :

 ةممك ن2 نإ ءىزرب لوألا ردصلا فاهد و ةيث دا ها فرع وك 6|
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 طوريش ةمكزتاا ىف طرتشز

 ها ل ا امودواعلا : 0 رب اغصل | ىلعر ارمدالا بانا هلع نأ نما ا راك 1 تاجتجلا عالما كام الا قودص ا ظ :
 5 ى 0 انا ىردااللاف ٠ نءهلزاونلانوفامذألا ايضقل ا بدأ حرش لكحااو رمل لعامو ا

 9 7 ة-..ءياغفدهاش /!قسأ ف رعب زازباا فو هةلخ ل صتالو هلد_هئالن هو مراغو أ ن نءؤعأ

 3 حج الصااناف و رعم ناكوأ را هلدعنال وكلدءاادح ردعال حالما ال اهذدقك رديال رمدقمم ةهطقوم

 ل 0 2 (تابش ىذشءاءانامدع»ال دءول نا دهاشلا وةلادعااىلءعوهف مدح ةعطقئمةمغباغت ا

 حال_ها 3 3 نامز ىذه ن هديل ىلب بان اك هلد ءدالق ءاغلا بان ىخذيالا.عوأاسرخولو الدع مئاباءولاذكو ْ

 ىل-؟ 2 1 4 نافا د رغدهاثلا ناك اذاامهقالطا لمثوهمفو ردع ها هن ومان هقدص باقااىف عي ١

 اًدكولاجق رعمأ هندي لها ىلاو أهلا نع ريشا هدام نان قل هكذكل هنافالدعمددالو ناك" هيءأأ لع
 كلوش. ىناماامامالا اكو موّقا هلاحرو ظدو دا ادد. ىدح ةدعبألءوتف اره لراس رَء ْ

 ىومفا اهيلعو قونولا بولا ىفعةرام ىلعلا ءردقي لد تو ةنسىلا عجرمترهشأ ةثسةدملا تأ | ا

 لصاخ اوركأ | ىف لاف لكل ا ىف لأي امهدذعوهلوةب طم م ( ىفيهدلوق) اصطدم هدأ
 هعدقي نا فةصمأل قمن ناك.فا.د د ر'هانمدقامرخا اىلالك- لامعا وطنا هنا! ِ

 نيا هيمو رسل انك الاى وءفلانا ل ةؤدس هناق د دارملا فل هوت والئااءاءوارسالوق ىلع ا

 نءاكامز ىف لعد أمتارهظ هب ود ىغملا فالخزنك ل١قامنا ركل فرك دود: لامكلا || ا

 ٍْ رخ ىلا ةينالعلا ىنعرمسأ | همك : ردع: ن هديال ردا ىف لب هىتفملا فال هذ المتاءافدك الا

 سالادورولةالعلاورمسااةمكزتىلعت الااءامز ةاضقلعو ( لوقأ) «ينتفاغن [هانمدقام | أ

 ةنامللا ب روطق اسحأا لأ وح ًاريغتدعب ( عب رلانرقلاىناناك ا كلدي ىفاطاسأا ا

 هملعىل اهتهللا ىلص هللا ل وسر م عاام سان مهو ثلاثا ترا ف ناك فمن ولأ ريذكلاو ا

 موأي نيذلا مم هيفانأ ىذلا فرقنورةاارهخ مالا اوةالصا|ءءلعلاةذحالصااوري1تانلسوأ

 دوشت سينا ل بة دن وفاعت سين ا لبق لجرلا فاس ىتد بد كا وشفت محول نينا امثا
 حما ملسلاحرشف ىرضخالا#ةنا6 ةندس نوسخ نرقلانا ىنعءاب انفو جايز ها
 ةرمشءن ماه ديد 2 ىفا وغلء>اونامُزلا نمةدمىلءنرةا |قاطدىراتعلا حرش ىف رح ١لاهو :
 لاق دةذءنذادعاموةرميءوةئاعالو نيعمسل انج رمد نمدأ ل نك نب رش وهنا ىلا م اوعأ ْ

 فال_:تاوهو (ىتئيهب
 نرمااىف اناكاممالنامز

 زاحرم اان ودك اولوعمبارلا

 وكو)ةءبارمم تي هنو عمت
 وه)ىزاال وق( ةيكزتاا ىف

 (ممصالا فلد ع
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 راطم
 هنالثاا:2أةافو عررات

 عافاك ائامز ىف ةم'العلا ىف نك زخاا تكرتدقو رمهعأ | ىف للا سد ناسيا ١



 نا

 | ىذلا كرا بتكي ممف ىلصيىذلاهدصدمو هت ودهاشلا بسن ضاسسلا كلذ فبتكد وأ
 | روم.سد ره قدا 0 رعد منا وه داهمُبلا زئاسلدع وهتك نايهعلادع هدأ اىذاقلا ثعدأ ْ

 | اذاالا هيلعأىلاعتءتتابتكي وأرتساا كتهنءازركت تكسؤلب هبحرصد ل قسفب هفوع نموا

 |١ ىزلانا رسمنا |ةدناق وهيامملا ىفا ذك هبح مهلهل دامشد ىذقي هنحرمصن لنا هنا ف اود ريغ دع 1

 : ةنامصا ذهىف دج ور<هنالوةءالورخ [ ادهاشت اه ىدمال ىذاقلال وةيدهاشلا حرحاذا ١

 مساق ةمالعل الاف ليدعتااو ح ردا ضراعتولو كك زما لاح ةنامصو ملا ةمرس كده نعأإ

 | تنثي ليدعتلاو حرحلا نا امههذمنالىل وأحرط !امهدنعت نايل ءردعلا وح رحاذا |

 .[| هدعي وأ دحاوهسر عى ستداهشلا فةوتتدتدئءوتاذثا بناس لك اكول داو وق |
 1 هلدع 1 هاطم ؟

تلاف نانث اهلدعود ساو هوس تاق؟ ل دعتلاوأحرحلاتدثمف أه : ك-هاو هحرشول
 1 هحرح ناو عاجالا ىلوأليدع

 | مهولدعي نيحلاص موقبعجأانأ حرجا دسعب ىدملا لاول ىوأح راب افةرسشعما دعو نانثا ||...” ثديي دعت نم

يدلارعهظرامخاوهو لةءال هنارداوذلا فوكال ذلءةنومءلا ىف لاف ١ 0 هل لهو تاناثا
 ١ اذا لِمقي نءلوقىلءون

ا.عاوسرح مهلعلةنيحراملا لاسي ىضاقلافممنولدعبة قم وية ءاح | حرم لاو
 ١ ىذاقلادنءاحرسنوكدال

 || ارممدووشا|كزاالدعولاذكو ةينامنا مزج هيولي واقالا فطل ا اذهمهسرسىلاتفئانالا 1

 || دهاشلدعولو هنو ههاموق ىف«وانالفوانالقمومع لس ىناقلا لانو ءدوبشملا نطو ْ

عتلادعأةدااتدعنا ى رخأف ده خد ىطقو ةضقىف ْش طمو علاطم م
 ْ ىتاَقلاهد هريهظا|ىقوالالا وليد

 ذو ؛ نالوةةلسنيالوىل .ةبالروص: لاق هلدهف همح اصنعدلافةلادعلانامهد ف رعاذا 1 7 ل تيلدعول

ىتالا لمقتل دهشتهلعلا تاازمث هلل هنداح قهنداو.ثت در نمةب زارا ْ مخأدهشو د
 : دوعلاو ىدااةعب رأ 

ا لاز 5تدرفاود-يذاذا ىعالاولسملا ىلع رفاكلاو أ مثالا 0 ملطم ع
 || ةمالعلا اهعجدقو لقيا ودجعشف عئاسمل

 هلوقفىءدقملا || "ا تذرارإ

 ةداعالا فل -.ةةالقتدر * ةداهشتىقئلغلا تلاننا هلهاا كلت

 داعى رذاكو ىنعأ #2 دعلا ىف ةهبراامري-غ ىف هيد ا ملطم ن

لاوزدنعل بقي فاثااف ةجشا دورملا نيب وةمؤءادوتو انيق رقي ةر هىأاىقو مد تأ نن#ب قر
 ًأاروالاف الا ه

 ةراجالا تما دامهنداهش ل قتالد ولا رمداككل ذو لزا اوئلافراثأ هما اًتاطمل.ةءال هناف ةمثاوإ

 حايصملا فورم :اورهظ سهالا ع ناعزدصمماللا خب (اناعودإوق) تايقتضقنااذاف ةئا

غايعتبانن هاناع٠ ناعوع نلاعووذرمش: اور هظ د هق بان ن ا سصالا ن ١٠لع انلءو
 نلع :وهفة-

 وه اذهىكرزمالوقد 0 ااوىك : زاانيب عم م نا. ةيئالعا | سءالاو نيذعو

 : اههرباغت طرش فاصان اوان دنءزوعانا ءرمس !١ ىقْنمىكزولركاا فلا ىوس هعمك زىذلا

 37 العلا ىلع رسل ةك رميدقدن هديالهنا دما ةاع مث فل ولالاه ولو وهن رازبلا ىفاذكسص

 8 و ها رسال ربو ةيالعلا ةمك ل قاالافم ءول فأن « طقذلملا قال ىلوأ تاكا

 د نءوفسوب فأن ءاذك لكلا ن ءلأ_سنمع رفلاو ىلصالا دهاشأ! نعىذاقاا لاّوسأ|

 ناالاّةك زئااز وخال( هيسلت )+ اهلا ىف اذكنب رخ الا نءعلأس اك نافنياوالا نءلا د

 أر_.ةأل +رنم م 7 زىذاةلانا تفرعو 1كم و وتل !هفوعت

 طدرالاقاَذَك لا دعت كلدك ال و رهأ واظاا ىلعةداهمشلا نا ىوعب هل دعت ل ءقأال و ةيداهش :

 ' تنسو صصص خستصتموصحم صم و سستم سعت موسسه هع تس ا عسر ل سم همس هع
 را عفا
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 اةفاومثوكب ل قو قد_صلاهلاح نم ىذا ةالرهظا ذافهلاح ف رهن لقى اغلا ةداهشلودق |

 لدما١ل ومقمدع ىلعهئاالدن ا هق نكلةب الااودهش اوىلا ءادل وةصخااذي رثاالا صخال
 ىعءلدتىوالاة. الانا عم بقلم ويةموهاعسالو اندزعربةءمرعغوهو موه-ةلانى هاما

 ىأ( رضاح ىلءةلوق) ةداهمشلا ىأ(ىهد هلوق) لمان انلفاكهلانعنيمتلا دنءهاوةلو.ق أ
 لوقف ىأ (دهاشاا ات <هلوق) نييعا دنا مشن مصلا سنس هيداراورمضاح مصخ
 هلراشب النا هلوق) ءامشأىل والا( عضا و”هلوقز دهاشلاةراشا ىأ(ةراشالا ىلا هلوق)ةن داهم
 ممكمت الفد رعتل ربت عملا هإوق) ةيل الون شياو غلا عماج ىف انه طوخ شي ل (هرم-غرص ا ىف
 قابسايتلالا عاقتراوة فرعملا وص -ريتعملا تا لصالاو نياو هفلا عماج لاف (فورملا
 اور عمل حرلا ناكولاك هصنام» اوعدوراة علا دي دعت ىف عباسل !لصفلاءانئا ف لاهو ناك هدجو :
 رمضت الهدد وهنأ ةلاهج ودب رهتسداام 1 : ىدك هدو هسانال هسمقلب وأ هممءانا 7 وجسم :

 (همقاب وأ هلوق) نيعلار ونوهوثو ها هب سانلاةفرعممدعلء اوس همدعوهرك دلي فن رقثلا
 اذكتقوادكم ولا دك قوس تادق يا اةأرملا نا ده نوف ةيد ماا ىف هب ىف ام هتف اذكو
 لاو اه ر,ي-عءالذف اهكحراترل ه)و رعمتناكث ء>اهبأ واهمءاناس الو لهن نالفاهلتق

 .الوءونأو الوم سءاوهمءاديعلا فو مالعالا دودة ثالح وزلا ىلا ةمسنل اىكتو هايشالا ف ١

 لصةلافىأ (نيلودفلاعماج هلوق) اد وم هنوكي ناالا مسالا ىلعراصتقالا ىنكيالو
 مك املا ىلع بحال ىأ ىلإ ءت هللا هجر نسيب دنع ىأ(دها نءلأ بالو هلوق) عساتلا |[
 نءطالب هلوق) ملا ىف ةلاد_هلارهاظ ىلع راصصتءالا ةزو2< لب د_هاشاانءلاسنا :

 ىلعةداومشلا ىذاتلا عمسنالو قارامف هلوق همفاش الو درا ح رخل ابولو ىلمرلا لاق (مصألا نع
 ىذاقلا عنعد وهمشاا قف نع رياتاوالا ومك.طسا تدل وخدمدعلاهءام«مدعنالد رخحرخ |

 لئاسمندروط دس وةمك زخاا ليهم ع وهدم هيزعطلاف اهيمكهلا اوم-عتداهش لو.قنع
 ايطاقسا ىف لامتحالل موهنعلا سب هناقىا 6 وت ود»-ئىالا هلوق ( ها لءأىلاعتهللا ونعطلا |

 لاسالاو لكدأ !ىفموتءلا مهألا نءطنا هنا لصاطاوةئرادا,يفةومثاانالو ىدةةسدف
 ىوةةلاونامزو رمصء فال اذ_هىلءقو فال: الا ل تاهرمغ فو صاصقلا ودوداطاقىف
 سداوان وسو ىأ ( لك-!!ىفلأفامهدنع, هلوق) ةبادهلا نع رحب نامزلا| ذه ىف امهاوق ىلع
 لاق ىوج ها مكملا لطندال اودكرتي محاسمق ىأ ردلا فهصخوأ اك امهد_:ءةدصأل طرمشد
 هنالىثاقا ا ىلءناهذال هناف مرام دعب ق اسف مما رهظ م ةنممب دحلان ىذقول ىناهربلا طمحملا ىف
 رهاظ:لاؤ سا 'ليق د ود 1!ىفىذتولىذاقا!ناىلعلدءاذهو ها نية اطاتارهظر مل
 لوةىهمو ني<.هاعمءاصةة#ىالا طرشي هبادهلا فدل وقفات [ناكتاومصإ هناه ةلادعل ١
 :-١ىدص طقئاملا فو( عرف) ها هراصم تابع هنأالءزاصتقازوع م اهارسهتة:مامالا
 هدصتصو تل لدأ ْ ولتقؤ عقيام رد غولاادعب امي نا ديالو هذعلاسأ لامهن داهت ل قاال
 لوهخدنءامواوق ىلءلاؤسلا لعو هتراعو(ر جي مهلا حي لهجتا هلوق )ها .هريغوأ حلا ص هنا
 م_ْخ«لاسإالالادعوأ حر دووشلا فرعاذا ىضاقلا طَمذلا | ىفلاه اذإو مها اك ئذاقإا
 َّى زملا ىلا ساخلا نيعأ نعاه ركسأ هر ردا اهالاقي وذعق رلاثعس شاب )0 س«هأوق) هز

 نا(ى*و) فص اهركأو

 (حانع رضاع ىل-ء)
 (ىلاةراشالا ىلا )دهاشلا

 ى-عءأ عضاوم الث
 هَ دوجهشملاو نيمصخلا )

 ىلعتاوزانيدال (انبع و

 :داومخاا لق: ىف (بتاع
 ناومقل (ديالف تيموأ)
 الأم دس ىلا هدد سأ ند)

 هنأ ماو هما رك دىكي

 اك اذاالاه_ةءانصضصو

 ةعانصلاب ىأ (امجفرعي
 ؤدكراش د الناب (ةلاحمال)

 و-ذاواف) ءرعسغ رمدملا

 .تعااف (ذفن دارك ذالب

 ورطارشكت الفقي رعتلا

 0ك همس ف ر-ع ول يس

 ماج ىك هدسوهمقلب وأ

 / د) طتددلم وني-أ اوهقاا

 رهطالب هاش نع لا

 وقود -ىالا مهرلا نم

 ظ لكلافلادامهدنعو

 ند 1 فس 17

 ,رشاو بلاي افرعاذا ع
 55 هسسأ أرك دمزادال

 اميرتي تح
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 ةناديدكللا نع قد صال المه2سمومطشوهداق نمركك أ هناوصو هبحال_ص رب اغصلا

 همق هب نعطي ام ىأ (هنمد هلوق) ةريخذلا ىد ولو ها فد ولافأن ءىوصموهوة*ورموأأ

 للك اك ةريبك هريصيأم هءاعبترتي ل نار اهدلانمس دك 1 نا مهضعب رك د(بذكااهلوق) ْ

 نا بع و - هذاضنى اءاشتلا ةدعاى؟(هتدعاال وق ط كالد ذوو هفذقوأ لم لام 1

 مدوتمال وستةدامثلا طفاك ةلادعلا طارش ىفهرهغو ةيادهاا بحاص ع زاكلا باص ا
| 4 0 

ا ىاةدابشلا طفانال كلر كح سد دوامه ْ ) 0 مقا هيمو
 اماو هانم قام هزك ل 'ادال اوصل ط رثدهش

 هانمدق(6ىذاقلا ىلءءاضةاابودو طرشاهروهظاما وءادالا ةمصصى ط رش تسلفةلادعلا : 3 / ٍناملا 5

 ةيادهلا فام اعين حراشلا مهعبت ول ااورخلا وع : اذمل| بحاصوة عت رمملار دص ح سدهب و ! نس افالم

 حتففدا زان دنع مص ساسفلاةداجشب ىغاقلا ذأ ةولةءادهلا لاق ثمح مامهلانياهرقاوأ ماو 1 -ةعملاعو

 امتوهوهقدصه نط قبلة 3 وسادتي ىهتوأل هلوق) . اهصاعناكوريدقلا ْ ) )  ”قساف ةدابعر

 قشسافلاةداه_دامأو ىواذلا عماج ف لاق هداسةعا طومام وهودل وقر هاظو ررد ظدح ْ رو ع ةفتاالاز مت

 وهو مظعالا ىأ (مامالاهلوق) ها الفالاو ل_,ةتةتداهت ىف قدصلا ىذاتلا ىرحن اف ف ب ءاضقلانم و

 ىسافلاةدامشءاضقلا ىأ(د غن. الفدلوق) ىساغأ اةداهم شب ضقنال همدن:سا لاف نا. ناطا سلا ْ 3  ”مامالا) سانا

 هتدام سابق (تفاتبهأوق)ءاضقلا باتت فىأ( سماد: دوق هبءاضقلا نءىضاسقلامامالا عملا | نا”. تقال نيم
 هءاضلا زون ا هيءاض اند سها وأ قاطأ | ذا هنا هرهاظ (دةعملوقوهإوق) اولا تقوم ا 8 . ”فاناكمو نأ,

 فاو هناك اذاهسةنةصاخ ف ناسناللالا تن معشا ال وقاانله-هل اروال هنا اورك ددقو ا 9 0 الى» دةعم

د و برم هتااد_ةءالو ق ةالطالا دنع دب لمعلا َر روعال دن. هبله -ءلا عمم مدعنو ا 0 <4تقوّض لاو 0
 رر

 ةمالعلالةنامهرب رك لوقأ ط مامالا كاذب دمة: لناوذت اذىفءاضقلا ىلا عجار هنا لةكوأ| 7: تدىةفاوة مز

هلاك ىفاش || يهدم ىذدم داقتلارا و-ىدن رفاادةءلاهةااسرف ىلال# رمش ْ 1 اعلا و ّى 1
 ىكمسلا 

 نعهعنملا ةيفنملا هذموهسفنا لمعلا نودءاتفالاوءاضقا اف حوجرملا لوقلابلمعلا عنم || *هضو رده كالا لو ةئ

 ىاىاعلابىرعبلاهدقوانمداف ها اًعوسمراصخوجرملا: وكله سفنل تح حوجرملا | ؛اقمفلباعتينإب لس 1

 نمفيعْضاابلمعل ناس اللول هلاف ث يح صوصنلا نم هيفرعبهل ىأرال ىذلا ةيالق رمل
 ىذه د_.ةتىضخةمنك.اهرأ لذامماعنأك اذا امآىأ ار هل ناك اذا مث هس قد قدم اورلا ا

 صوصتلا و _هءمقرعي ىذلالاعااتاباورلا ةناةرس ف لاه كالد نادال زروال هنا ىأرلا ا

 ىد.سلاه ها هيهذملاةلاةناكذا وايلع لمعي ناهلز وة نارالالهأن موهو رابشالاوأأ
 ةم.عضالا وق أءامدلان اولا ث<عىفرحلا نك ىف ورك د دةؤدرو رضل ا عضوم ريغ اذهودلا اولا 1

 ناك ةروررضاا عضاومىفلاوقالا هذ هنمئشبت مت حفاوة ءالارقل نع حبا رعمل ا فولاق مث ْ

 فرض غلا هب بالذ ومكلارومؤدع ح رخاذا لاف موب الوقاذكو هآ امسح 1

 ىذدلوق)ةدورضا ا عضاومنمكلذو مي رلا فام ىذا تفضل وأو ةاسدال هلوعلا اوزاساو ْ

 ديدشت وةزوهااوتاداعلا ل. وقال_>الا ند ام ىلع لمة امنادا ىفو (ةكوزملا ْ

 هنا رصبلا ىفىذلا (ر ىناثلا ل وقف هلوق) ساككءورملاوذ قسافلادارملاوناتغا هقواولا |
 ىلاعن هلوقوم ؟ة:هلدءىوذا ودوْس أو ىلاعت هلوقوهو (صنلا :لراقمف هلوق) فانلا ن نعةناو ددأ
 لحمالهنا صخلارهاظنا رصلاىفلاه تغتسل اهرقاو ليقءالفىأ ءاد_مشلا نمتنوضرتنغأ

 لو
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 قا رص سداةفوك ذا ةباكشا نمر درت ذامو ها. هيسانالويرك ذىذلاعزممالإ]
 ءال_-ذغا|ضعبمرك ذىذاسقلانايرا اذلا ءاسنالةداوشلا فقنرغتلامدعان دن عبهذملاث األ

 راكي ل دوق ) عاستجالا عمالارت ذئالو(ىرخالا امهادحارك ذ:ةىلاءتهوقادلوق)

 هأوق)ن وتدامثلوءةرصخىأ (نو-*دهلوق) هن ع رمذاادورو مدعو ىأ (نو->ورح ٠

 عاونأن الداأاو تالوطملافروك دملك.الءلذلاو حم رامألا طرشو ل +الاك (اهءباونو

 نيلجرةد اهشدمشق ل يقد امو يلح بالا لقي الامو عب رأةداهثدالا لءةرالام ةمستاداوُشلا

 اكةيدل امك نه دو ءاسنا|ةداهش ه.ؤليةامو ةأرملاةداهش هم ل .ةامو نيت سه اول>دوأ

 هلوق) ر< طرمثلاو نك رلا له داهم ديالامانه طرمشااو طرمش ىأ (مزلوهلوق) انوك ذ
 قوةأانماهريغعدارلاولاجرلا هم ءعاطرالامو دو دطا ةمَقب وانرلا ىه( عد رالا بت را نم

 لاقو ى-ري_..ةةااوهو اه عنه رخآ طرمش ن مدبالو فدع وهوءاسنلا ىف طرتشإال ل قو

 ام ىدنسررالا هى .ةوةماعلادذعل .ةىحاصةداهم لئملاف ولو ل .ةتالهن داهش لدم دهشأ

 اصءهف ناك نايناوللا لاهو ةصالخ قيهبو هبهءاععدأ ااذ» ىلععدملا !دمالاق اذا

 لاف و نمي رمسةةسا نا لا نو تحرر نا طرمش: ل ةد اء. ناكن او لاسجحال اه ةملةيال

 رقاول ىف واهلا لامثو ةيزازيلا ىفو الالاو ريسُتلا هذاك ةنامخض ىذاسقلا سانا ىسشرمسلا
 لام وأ هءاع ىعدملا اذه ىلع ىيعدملا اذ_هءاعدااعدوثادهاشا !لاقذ هليكو واهيل قعدملا
 دهشأدهاشا!لاقنموضعباهأرةنهنداهش بدك ايفو ها اندنع مكي قدريغب هديفعدالا

 ىعالملا اذ _.هلاه وأ باكا اا ىف فصوو ىهءام لك هياع ىعدملاا دهىلع ىعدملا اذواثا

 ىع دااازهىلاهماست هءلع وقحريغإ هءلعىعدملا|ذهديىف بام! !اذهىف فص وو ئرقىذلا

 (دمء أ ظل هلوق) ها ناساا نءدهاشلا ره وةداهشاال وطا هلا وعدت هح الان الل ءقد

 اه رغم ودب الفةدا مهلا طفل ةقطان ص ودنا نالهداهت ل5 نما وألا لاق ولىجدح ؟

 انالخا مفاط المنيعأا ىعمت وكيفني-هلا طافاا نمامنال دك وةدان زنمافاس ا همام

 | منوادصق لاح رلاه اع علطر الا مذءاسنلا ةداهش ىفةداهمشاا افا نوطرغشبال مناف نيءقارعلل

 هم َّط رماد -وأ و ةداهشأ !بابنمهناللوالا وه بمصأ ١ وةدامّدلاٍب ا نمالرامخالا باد نم

 (عاسالاب عراضم ا ظذاب هلوق )ةج ومعي اهريغومكدلا ساو ذب رطانمةداهشلا طن ا رع
 ىأ(ءامتراهطك هلوق) لاعألادهاةنوكب الق ىذءاعرامخالا لا قالت دهشزوالذ
 نمارس تالت تان ايدل ىف هرب_فن ق سال ام أ ال فعن | لمني ثددحو رفوه: باكو
 هريخ فى ردا ثرحح# وهو .:ىاغو ءاملاةراهطد رامخالا فال راسخالا ةءاورث لودعلا

 ىلءلو# لدعم غ وأىراسطلا لوقو لودعلا ةؤه-نهامقات ىلءردةءالدقذاق اغلا ىأ

 (لالهةب ورو هوق) هتيشاس فهمانقو مولا نمدااولا ىدم-نسملا ةياوروداكروسملا

 ةءادهرا.خالا ةءاورهمسشأف قب دصأهنال ( ةداهثالرايخاوهفدلوق) ناضءر لاله ىأ
 هقد_صىأرلا ىلءباغنأ صو ادمع وأق سافوارفاكن مولو ريخلا ىل.ةءذ تالماعملا ىنامأو

 ىغاقااىلعءاضةلاسوبوىا (هب وجولةلادعلاو هلوق) رردلا نءةسادالاو رطسا فاك
 ىلءرمدملا مدع رثاكلا بنتا هنا لدعلا ريس سه: ىف لدقام ن سحأ أااد_عةمالعلا لاق عم

722222252337210 

 اذك (عاونأة :تسهارأ)
 ةتددودءلاولصالا

 هوم ما زرحأو

 رك ذ ..ةىلاعت هل وق
 ليقتلو ى رخالاامدا سا
 الءالجرالب ما رأةداوش
 ّنهمو نوجورخ مكي
 لاو.الاب هنالملا ةءالا
 (لكدا ىف مزلو) اهعباونو
 ظفا) عرب رالا بتارملا نم
 عراضملا ظفاب (دهثأ
 طرت ثدالام لك و عاس»الاب

 هام:راهطك طظفللا اذههمف
 زامضأ وهنلال هدو رو

 ةلادل اواهلو مقلة داهمشال
 عياشيلاف ( هبيوجول
 هءاعنعط نم لد_ءاا

 جرذالو نطبف
 ءاطم ؟

 ملعأ ظذابةداوشلا لوقت
 نم :أوأ
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 ردنا ةناح ف نمنأ ىرتال ا ماك الا ةماهأا ىف ا.ئال م ىهعملا نا ىلع روظبال هي لاعاشم-عماع |

 ىوجلا لاه ةساطلاس.سانيتفملا ةنازخو ىوالس !ىقامروظالاف ماكحالا ه_ءلعو هل ىرت
 وأد أر | ىلع ضرع ىل_-امنأ تنملاةأ مات عدا اذا ثيراوملا بَ نم طقدل اف
 تامالءنءئوُ ىلع هةوناف هيا رعسم مس ل هلل | تامال# نمد ىلع فق ونلناف نبدأ عا

 هلوق) ةدامذلاىأ (امجاهندهلوق) ّط دو فسوب فأن ءهوكو نيب !ابيسأ فقون للا ْ

 لمقااوأط> لة ةلا لهدف خم لاجرلاه. .1ءعلطيالامو صاصقل اودو ددلا ريغا ىا (اهريغل

 ناك وةداهشلاىلءةداعشااههقىل-بقت اردهرل ل اه.س رمناله«..ةصاصقالىدلا

 لاما لءثفدقلطا (هريغرأالامقالسا ناك ءاو -] لوق) ه.فهماستو ةناللانءىلهر ىذاقلا|]

 ىلءةءامثاا ل سقنمصاصقلا ب وبالامو اطانإ لق ىلع ةداومشا له و ىلمرلا لاه هره غو |
 ل-.ةتصاصقلا بجوال ىلدقب وأاطشللا لَم نان أس عاو ل رد عدوا وة .ئانا فلا لالا ظ

 لعلو ةءلاليث رمشلا ف لاق ؟لاع سدا ماك لاذاءاصبالا ىا( ةمصوو هأوق ( صاموخآ ىلا ا

 اذه (ىصلالثسأو هلوق) ها ءاصدالاو ةمصولاب ةداهشأا نيام 1 11 قرخةداللا ا : 0

 وداي راذسنااضعبف قر هلوق) فلساكريرالاوهونهلاقلةداهشبتيئب امهدنعوةوق || ثءاهوغزر . م
 هاون وزر اكس اف دنع بسس وف لاو !(تر شلل هلوق) لمان اهفدح رهاظ و : ىلا )ن تاكءاو 5

 اممهذم ىلع ىرحم دعتامقع راشأاو مامالا ١ افالطو اكةك ريغ 7 ا
 بكا اا نا.صثد او-ىفالا هلوق) ىرتاك

 2 رطاتامدص أبن انا صب ةمقحلا مدع طقنلا اى ىذلاو مدقتامعمرر 0 دلي ظا# لالببساو 2 8

 هبتكملا ثاءددناءقءلاثاو ماااق (تالءر ل
 ل-دوأ هلوق) دوه_تاوبأ قاف 7

 (نان سعاد

 ادهشيإ نارك امىلع هب الاويعم نان" اسعاو لجرف نا رانوكي ل نافىلاعت لون أ تاء 5 1(ىد

 دوجو عمن هتدامثرم تءااسل لي وانا اذهالولو نان أ ص او لرد منيل ف نيلبراممنوك لاح | ايفل كد
 فاضدئث:ةوساو لار دم ادا ّت-لاجرلاب طالدخالا دنع مههمةريتعم ن تدأ مو لاجرلا ' كاةدهقار 0 تحج |

 لمالاورصلاىفلاق ط ها عوج رلاد:ءلكدا ىلع ناضل بوحي ىح لكلا ىلا مكدشلا | لح دوأ) 0
 ءادالاو طيضاارةدهاشملا هوةدامشأا ةماهأ هماع دن أامدو-وألومقل اء سنل اة داعش ىف أ اهبئيىت دعا

 اذهارةبشلاالا كلذ دعي قري لفاسوبا ىرخالا مضب ريل ا نايسنلاةدايزي طمضلاناصةنوأ| 0” 7 8(تانؤراو
 هنا ةيانعلا فلك الا قةدو تاريشا؛تدث:قوةحلاهذ#هو تاهشاا ردت اعف ل.ةنالأ
 ةدها ءناصق:َنوينف ةكمللانلقعلا وها مقلب ف ءاكشلا طانموهامف ن-هاةءفنامقنال|

 كلذ ف ناكول هاف تبث اة.سنلابو تامثزملا ساو! لامه تاتا. يدملا لمده ىفّنولاح
 تاصقان لو هماء هللا ىل_صالوقو ناكرالا فلاجرلا فءاك:نودّنهةءاكت ناكل ناصقن ||

 ه«مانتواضان* هأ ةرامالاوةذالألا وةيالوال ندي 0كلذلو للعفلاب لّعلا هب دارملا ىل-ةء

 مال ادنءيئاثاامأرىهتدهشرمتمأن ا ىكدنيت أرخا أ (امهمب فرذيالو هلوق) هبف
 ردح د ةاءءادسا ل ضن 'ىلاءتهقالاه كلذ ال را تااةذاء ماو قرفمك الا لاتذ

 ةباك_طاهذه للقدم كيلا حادا! لاق رك فاذكمك اطاتكسف ىرخالااء_هادحا||
 لوةااقالطا اهدإو بهذ مىف فورهملاوسب رغ عزم مود .ج طابذتساو نس عرفاذ هر

 ءاضنلا "انة ةساىف ب رصاو ءالكو معس قو رفدأا كب هسا دومدلاب بانرااذامك اس | نا

 عمت لل
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 | وهو قارلاورقلع لاجرلا ساارطت الامارة سافل ق لاق سسك اجبر كلا رب

 ةداومد درت ثدحالاتصو»و ضيشلا لت نأكنا © نءىورامرخآ وتاءاورلا تفلت

 ل. اامأو قثوأنانأر ااوءاوسنانأ ] ارااوةد>اولاذأ رااورخ" الا فسوبى أل وةوهوءاسنلا

 ْ لاه (لاج رلاه,اءعاطرالاهذ هلوق)نتدامشرد رثالوةم ودقلاو 2 -فءاسنلال وق وق تثق

 ا امتدالو د>ناةد_ةءملاو هلوةح رمش ىف بسنا|تو.د بابؤفركأا بحاصوأ مدس ةىلمرلا

 ةنحالاو ه6 ةدالولا ىلءلارلا ةدامش لو.ة نيلحرت داهم هلوق.دافأ لا نياحرةداهش

 ْ وأد هئالوراعأ دصقغ نمكل قد دقدنو كسحااما| مرو ىلا رلغنلاثوقسفيالم_مناو

 ْ نا واذدأ مدام 0 و 00 ريدا نءالكن ئارقرا ناد مشاة ذو رضا

ا ددان قوقعال» ايا |هلدم.هتلا ىلعتدثملاوةداسهشلا ل هلال درع !ىلءىفانشلا
 ْ ىلا اه

 1 مالكم هذ أ روهمل ةراشا عون مه «الاك واهلا ةدا ا دمع ةداهمدل ٠ء١ادأ ةطس اواهةدسم

 2 2 اذهىءترايءاضي أ ولودقاا ةءجرأ تايقر عم لاا فمعتانإلا دووهثلاواوهلوةح رش ل

 ١ هلاقمرك ذ دود ءرطاانولا ىفاركس ل.ةةمهض بلاتر طم || تدمعت لاها ذا امقا وفل“: كا ملا

 ' فامخاو هن اًمءلا نعال: ةناخرتاد !!اقتيأرغ ىلءان لوبشلا هم فارون شا

 ] كاذنو دنت .مثداهاار طاول هنأ لع وهواهملع ةداج ثا لع ىلاىداذا اوقع اشملا

 : باك هرك دكلذ حام د الأ هنأ حدالا مالسالا مت لاه ةداهشلا لهدم كلذيد_عق٠نا طرمشت

 |١ مالس لاوةالصااهءاعمل وق 5 لءادو ارز ةلدع "هلقاعة غلا (ةأسمت رحةأ سما هإوق )ةها اركلا

 || سنلا هيدارب مالل او فلالاب ىلحلا عمه او هملارظنلا لاجرلا ع..طتستالاهفةزئابعاسنا !ةداهش
 ا|ةرود "| طقسا ا هنالو عد , رالا 3 ىئاش !١ىلعةحوهو داولاوهول قالا لوامت.ؤ

 اذكو( طوحأ نامنئلاوهلوق) ددعلا رامدعا طة ساذكف ذأ سناطارظانالرظد هلا فذ

 : لودعةو-هدةعد مثول ل كال اةنازح نءدمقو رع مازلالا ىعمن مهمقأسأ طوحأت الثا

 ْ هلوق)ا موج رثلقد الودأ رأاىلب دعت ل ايهيقو ها ةءاجشلا هتسو هتتباو ا تالفت رص ااجنا

 ْش ىلا لاجرلا هملع عل طيالاوةهلو ةبراشأو من اقلاهتد دالولا,د ماذا (دحاو لبر لو,بقخهالاو

 ِْ ةدالولا, همم اذااما رظغل'تدوعت لاق اذاامىلعلوهع وهو هن دا مش لءة:الد هدول ىلرلا نأ

 هن [هوغائمدقو هاطو سا ىفاكالدءناكاذ ك : دامش لقت اماعىرظن قةنافاوتأساه لافو

 ةدامت له ةةىندقلا واذا نءه-رم ىف ىوجلارك ذ (طاطةما ا نع ىدنجربا اف ةود]وق)

 1 ىفو ىوافلا ةنازرخ ىف لهو مداار ديالك ةيدلا مك ىف ماهل اىفل:ةلافنهدسوءاسألا

 اأاذك وليش المن عم اهأ ضءنىلءمهذعب نها لهأةداهم لاق هدفالخ بوحلط هر.

 ةحاطلاتسمناو تاما ىف ةياههءاسنااةداهثو بءالملا ىف موه ََ اهذنا.بصل ا ةداه:

 تاما نم منوهنموهوأقب راع رشاسا عراش || نالعطاوبلاهذه 9 ع اروذ- مدع

 عرشلاىلاال مهيلاافاًض مريع هلا ناك سدا هءوكشناععانةءالاو بءالملا نعئامدلاو

 دق هنا مولعموةد_سفم ىلع ة-ثيلاذا مالا نواودزاو دقعملانأ مدة:دقو ها
 ْ عفدلا باطش هج وديى-نيةاكمره-غناسصلا و مولظمو رص هم ةم_صدمال نءنددإ



 قاعملا ناك نا ونبدأ سها ول درب تءذ ىلد نال_سرد.ق طرخ-دالدوةااود- لا بح وأ

 : رح وامكر منا تو ريش نا لاه لبر ة مط اولولان ءردلا فاك هتدوطو كاذب تيثيالد_لع ْ

 |١ دودلاىف اهالاجال: داهشهدهنالدعالو ديما! قةءرهللا برش هنا نانا
 ّْ ى.ءلاقدعيولاسملا نمد نأ مش هانرك دامس ا_ةىل«ذأعثثالفن :رمتقرسن الاهولو ٍ

 || ىفألوقىلءامويةىوتفلاو لاه مث فسوب نا ىلا ةناهتا فنيا سلا ازعو ها عطقءالوأ
 ىاقااهقتءاف ند ةوهوىنز هناي ةعررا دوش حهديعقتعأهنادهش ل تخل

 : نكي /نااضو أ هال وادع دان زلادوهدو هال واهنةقامءالا ادهاشن ه5 لكدا عجرم هجر ْ

 أأالو نياحرب عقوانزلاب هقدع واءولو هل وثدنع اع مب رقىأ (ساةه]وق) ما هريغ ثراو هل إ

 ثود بسالاتوثق-فىأ (ةدالواده[وق) تالجو هدهش اذان لا فاشن صود -- ١
 || ةدامث نال حال_صالا ىفةدالولا رك ديل وأ مال مدةمربخوهو ناذيضامت هرك ذود ع ثارمملا ||

 || امأو بسنلا تو ئبانىف صام ىلع هلا الخ اههد_.:ءىنكرتاسا ةدالولا ىلعتد_تاوةأ هاا لدن
 || ىد ف نالةال_صلاقد ىفانلقا» ءاةال_طل اقف عام الاب لة لال الا ىلءامتداجت 5

 || هلياق!ةداهشلبة:ىأةريخالا.قاعتم (ةالمالدلوق) اههلافالخ هدنعل ةنالثرالا ||| د
 . | لاجرلا هيلع علطب نأ ن عنآك "راو تامئافاو ملا لاك مانا هلعتالس ىلا لالوتسانأا
 ه.اءعاطرلا-؟قاساق ةداعةدالولا نورمضتال مهنكلا ٍإ

 || ىك (امهدنع ثراالودإ لوق) لاجرلا

 || نافاعاعةداهشلا ىأ (ةراكبل او هلوق) امهدنءثرالل ملا لالوتسامت لاقل ةداهش لقت
 ناقنافءا بلا ىرتترك :ًاواهملا تلص ولاذؤ تطءاذاق ةنسئذملالسو ود ركبامما تدهش ٍ

 : ةراكملا طريش: اهارك نأ ,اذاعملادرىفادكر لاعلل قرفة فر هلأ ترامحان اق رينتر كد ىش :

 عاما نو وقيتيثيبءءلاق نمي وتلا لوكس مدنيا عئابل فاك باثاهتان اقنأا ٍإ

 ل_هالاب هسا نيعالب ,هلوةلو.ةلا ناكو عاب لا فادع ل نهتداشالولذا ف ةءاضالوىوعدلا :

 ْ ةعدسااءامالاك )ع اسنلا بو.ءودلوق) كالذ نم ةوأام رققأسو ركلا ىفاك ةراك.اارهو '

 1 رابح با رغما ىف رك ةنك-لاةترواان رقاب ا عدافةي راجىرت_كاولاك ترقوق تدون ندأإ

 ق نأ ْةة:ةأ عالوقلاعأ هما.قىفلمقيءاسنلا الا فو هيالامثااهانا عدا هلوقدتع بمعلا ْ

 |١ د.عود6#د:ءكلذدكف هلق ناك نا وعتاب ل! فرات نمديال لب اها وقد ربال ص .ةلا دون ناك

 نال _هدالانأ ةيورلارانيخ باي بق حفلا قو هأ عقاسم ملا نيكو ن نولوةيدربف سو ىلأ ٠

 اذاة_حلاحرلاه. لع علطيالابهق نهدارشنان*اسنلا ةداهبث ناو ىل صالاب كل قد نالرقلا ْ

 امنا ىلعةيراج ىرت_ثاول هنارك دم مانا مازلالالةموصللا ه_بوئاربس: ءتالاودب وعتدنأت ْ

 نمتداه-ثد ا وح لِ ٠:ناقناو ةراكم 0 تت نيمتداهتن الا

 ظ هللا فادف عناملا ىلع نيمأ اه ب ودماة موسعا تت ن .تسصادرو انوع دف 2م وثةحامالا

 كحل رالا وال ها الفالاو +_ءاءتدر لك: تافوكب ىف هو حدتلاو كا ماس دل

 ىلا لالمساو:دالوالوررغااورردلا فرت دىلمرلا لاق ة ةممو مف ظوأل ؛هلادياو ا ةيوةهلوق ش

 نم هنال ليبلسا» اسناابو.ءوةوقىفلحدذ هأ ةأماءاسنل !بومعوةراكيلاو هيلعةالهال

 بودعلا
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 مدالاو ةهبلا امن 5 و 5 ا ةعبرا نمي الان هذي وهدةوعر رز هملا | مدس وءنالنالدع |

 مكح ىأ( داق ءافدلوق) هأ ءاسنأ |ًةداهشهمق لقد ال اوثالدءنادهاش همق لقد هنا

 ىف ) 2 ل 9 و را ء'دكوأهملا هّميقر فالتال هال اة نالوالا عد هورودل ةاذكوهقثعب : :
 4 .اءىذاقلام 3 - رارحالا ةيدو أ مقر نال هدهث انهديدلايدار 1 لهرطتا (ههةبد ه]وق)

 (هثراوواهلوق) ُّط ديالو دلل ةيدلا تناك-١اةمقر ناكول هناف هنراوول هلوة كلذ ل ديوهب راب 5

 هيدمقو وهعلاو قبلا فد ولا له“ 6 وقأا دهلق لوق) هنثراولالاوهريغ ثداوهل نكي منا
 مهتداهش لقت صاصقلا بح وبال لدي وااطألا لد نأ سها اوىل-ردهدول وسالت ىلا

 ل.ةفلاملا ةبانطا هده بح وهنال ىذاغ ىلا ىذاقلا باك وةداهشلا ىلعةداهشا ١١ اذكو

 لدحرلا فر ط ىف ني أس ها ول-رذداهدلو.ق هيلع ( (لوقأ) هأ ءاسنلا عملاج رلاةداهشهمف

 عئافرلا نمو: تصح يلعيو املا هبجو ماكو هبف صا هقالاملكو د علا ووطا ورمل

 بدع (هكتقاهلوق) ل لوتاممالىا (اهلا اندلوق) دوةلانمىا (هنموهإوق) ةلاحلا
 داون لفتت دحن لإ ل ةنالا ملف (ىالا فال هلوق) ٠ هرقل لعءرمس ان ناىأ هندر 0

 راجت اسما ةنارصأ ىلع نائارمدت دهشول ىمدقملا فليك ديد_.قاذاف ني: أ سعا ولحرأا
 هأ ةمطاولولا فه نأ رول ,الوريد# ءالذك ىل ارمدذلا فى 1 مالسالا ىلءريدتز

 كالَدَك "لقيم لرطت اودلاولا قد لاف ناسا م همالسا ىلعد مشو نال ةقيالاس تاو احكئاس
 طرت | ع نع ركأا ىف هحرمدو كوالايإ هي نكد ١ همال_ساىلع ني:أ ص ار ل--رةداهشفف !

 الا ين 1 هناقدترا ل_-سملكذأ 3 را باعد" ودل: ىلع ذلاو هوقد سنع

 ىلع عا رعأو ىل_-رتداهمزةمال_سا تا نهراع- رع نيل-رةداهب 0 تدث نم

 لق قو اية داه تل نارك نام ..وهر ل سا هنأ ىنارمصأ ىلع 6 مهند ويةولورداونلاةياورا

 ريحت ًاهنك. اودترملا فدلع ل2 الددت راانالاه ان: تامقَدنا رك ا

 مالسالا ىلع نيتأضاو ل جرةداهث لب ة:رداوننلا فو مامالا ل اوقداك اذ_هومالسالا ىلع
 دوعأو 4 ىفام رردلا ة.هارك رخآ قىدإ وهادهرلسا هناىلارمدت ىلع نيت ارمصأ ةداهشو

 سفتىانال مال_.ءالا لءري ع ناك ناوءا سنا !ةداه د ىل ا مدع مامال'لوق ناضضأع :

 ىقلاح هْلَع وأدم: وهراكح ىا (مل-مءقدر هلثهود]وق) ما ءاسنلاةداهش لمعت التناك

 مأ رهسسلا ن دل ءااىدرت ذأم ءاسنلا ةدامشا منى , الق ل بم ةدربةدامملا ام“ و رصأا

 هللالوسر ندا دنا ة دن ىرهزلاثن دط'ا سنلاةدامثل.ة'لاعا (نالجدهلوق)

 نالو صاصةلاود ردها ق ءاسنال ةداوشال نا هاعد :نمني: ةءلخلا و دو ,و ه.ءاعىلاعت هللأ ىل د

 ةيادهااىلاذك تاهذ ثانئردنتاعذ يلة: القلامسرلا ةداجم ماما عما ديلا ةهشأهيف

 لدصال اناكما عمل ديلا !اه لمعلا عنتماامثن رك افا امئالذب !دمأأةةءةح امن 9 ماع 1و

 لك الا ةنازرخفو ةيانعل لاك نيلجرلا ةداهشي لمعلا تاكما عمتزناجا حاف كلذ ساو

 ءاضمارخاىلا عقرممهاريالوأءاربوهو صاصقلاودو دل ق نب: أرماول -برةداهشب ىضتول

 هزه دم ىضتقعم ما 4 7 رافد را و 5 مأ) را ها

 اه ئىثىلع قام ك-

 ءاطم

 ةءيبأا نامت  ىلعتداجمش لاف

 / هجررب
 هوقو ٠ ىقاقإ 27

 ِئ 0

 عز هبراوولإ 70
0 

 قدير 0.
 اهل > غر سب ف دودملا

 حا - >2 يأ درفاكموب ١

 دل ته 5(

 - الو 2و
 6 ىاعل | الإ



 || دقنكلل لاك اهيدللاتوث اةلطم د _خالاب ةداهمشلا ملم تالف ذريسغ وه:مذوتأملا

 || ىلعةظفاحقرسلوةءالورصلا لاه ط هةقمللا اال لا.قحالا اذ_هعملاشي
 || هقس'انسا ل_دح الق عطقلا عماتال ن امذااو عطّقلا بجو) ةقرمدا تر وطول هنالورتسلا
 || بو ىرودتلالوةلمكن اذه ىلءو قرم ء”قواذ_ثاهلوقتا ثادسلاةداهتق ح ردو

 :يتنابوجولاال تاق همىلعت- تأآلوتد نا
 ٍ هلوق عمل ذنب هنن ةياسنعلا فهلوقو َْى

 !|(ةقطلهمفو) د١ زحام ملك ولشنالا مالكم اغاوع وعاسةقرعس لود نآىأزرمال

 ْ داق فسوبوبأممفو 'اقذلا ةعامعمناك دمشرلا نورهتارعسغتلا ف كز اراارئفلا كك

 "| ونأ لاف هديعطقباوتفاف ءاهقفلا لأ ف ذ_هالابر قادت نءهلامذ_تأهناب رخآ ىلع حر
 : عاطتااب اوةفافاوب رقاق قرمس هنا ىدملا عدا الا رةأاهناو ةقرمملا رقيإل نالال تقسو

 عطقا طدسوة- ءاعناوذا !تدثذ_خالاالوأر ةأامل هنال لاه مهلاولاقف فسوبوب امسمماو

 ىلاعت هللا هجردلاولا ىدم لاق ها ويتم :ءنامذلا طق_دذاعهدعبدرا ركال.ةدالف

 : هلوق) ها ذخالاه جوني لنا و عمسل ىبا دواىلامذ_خأهناىدا اذا هنا قرضاط: ذه

 ا ىأاهط رشو لع مو لكلا نبالاع ه«بماع فق 13 ::ىاهماعبصةئامىأ(اهب اهصذو

 ىلاري د كلذو (ةعيراانز زاد :|وق) اهدخأ وةدالولا ىف طرمد تسدادأ رانا نأ. اا ركلا

 ا مامر 'وةيحوملا همة-س 4 هعل رأ هيل جم هذا ؟دامأق هبال رسلان

 عامالافم وهنا لةنلنا ون ةولقالابز وج القءاد مث ةعب رانا وأ 0م هلوقو مكه ةعل درأ

 لوالانال م كلا رن مني د مودا اودهثاسا ىلاوتدل وق ىلع نيم ا لاي لالة. مدق وهملع

 ةاواسملالاجرلا قفا ثمءا_ذلا ىق ناك ناوىل-. ءادلاومد_ةمعناملاو عمم فاثلاو عئام

 ر 1ك عاةرابعلامقيقا معربا اولا ىد.-لاه ريدقل اعف نءىعملاب رحل ن نماهخأ ط
 الفا هنالد عميد اسال وم 00 رأآ لا ودب لاحدة مد رآبج 97 صخلانا و

 نياسرأت ود مناف ىلا .ءزهلزق رقم وعني هم مراوملا صالاةد انددوتع اود لا ءهءاع صن

 همالك لامك ماع ىف - ودها ةعمم كلت وةعناما ماله مدة هذهنمب وأ | ١ هلع رو

 ىفالا مهدحأج والانوكز زوم هنا دود !ىفائمدق ورصأ اف لاق لمان ماهيالاو ةفلاخلا نم

 هأ ةمواطس» هانز ىلءوه مد وتبدا وةثالثع.دهثي مالوأج مرلااهذذقي تأ يتاشسم

 لاه ودفادقناذااماةم-نالامأو أاءعدم بالا ناك اذاىا (اهحور نب امنه سدأ هلوق)
 || ىلاهربلا طم ا فهرك ذاملهاحو اهبوزْنباةعبرالا نمنوك-» نأزر وع هنالعا ركلا ىف
 2 سعاب زدنا مهيخ ا ىلء مهم ةءبر أد وثني ةسحامها دال ونا 1 ىمعا هلاك اذا لح رلانا

 هلول امعدم بالا وك ىف عذملا و ها هم مههأتناكو اعدم بالا ناك اذاالا لوقت مهنا

 : ةوادهأل ة سبح مهمأن وأ قو ناعللا هنأن ءهنداهشت عدن هنالاهاهفذقدعب تاك اذااعدةم

 ىلوملا ىلعك أ (د>ال رهلوق) ىلواس ا زب ىأ (انزلابهقةءقاءولوهلوق) ةداعةب ودل
 من اونياج رفداهشب عقوانزلا,ىلعملا قدعلا نأ لعام رصلا ىف لات ىدهال ركن اذا فل: 9
 ءادقلا بداو ة..:اهناىفهرك ةىالخه فو قةءالهركدأ اذا ىلوملا فلصتس و ىوملاد <
 تالسراهيفلبق» مامال دنءفةلا وللا ىلعداهشلاىفا 5-2 ود 2 وألا 8م فاصغلا

 تمم

 لطم
 ةطاوالا ىلعةداومثا اف

 تردع
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 ىلوالا 6 نمو هأوق) لمأت : . :رهاصخلاةةوبق لا د ءاشرلاو امال ْ 0

 فقولالصاهءاءفوقوملا ىد' اذا عب (فتولاىنالا هلوق) ىدمءفذةيسسعدمأا
 ناك اذان ُّط لاا قبدتتاك قولا مالا اهعام«مةعدب قةملاو ضعءبلاد عمت 00

 هدف: ىف هات ل لما هأ هم عمدت نيعم ىلع ثاك اذا فثولا ناو 2 ا نك-ا(ل وقاز ها هأآءشا ىل والان ى:-الاقما وعذ ع منال اعف وةوم ا 0

 ىلاف املاك ىأ 6 ,ولا اهتم وه]وق) ى :وةااءاءام ىلع ضاق ثذانن وك ناب

 قوتااودلل!ةماقانيديس-نبب هنالراهظالاورتحسلا قدهاشا |[ يفر ةداومشلاو ةءادهلا
 حاصمل|ىفوةرختالا ىفرسالاه ب رظتنيامةمسمللاوىك اكل لاه هأ لضفارتسلاو كنها نع
 هلوق) ها بلا عجل اورمسك دانة سسملا سءالاو ىلاعت هللاد_ةءارسااذكب يدنوحا

 انس-ناكءةلءلقتواداسفاا ةلازا نمء.ئاةم_هعلا ةماقاز 015 3 هماعنادافأ نبأ ا 2

 الد "ولا اودع نيذلاىف ةكحاقأا ع. ثنا ن و. نيدا|ناىلا.عت هل ود ةهضرامدال وأ 2

 اهعافترا دهاشلا دوصةمنالورناك.لاةف_كتالذو م مئاسعا لالش :نومدعم مااهرهاظأ 00 7

 لءلاديداعلاقوة-ىفاهنال اماقك نعىرمنااةيآركساةءاضةأضراعبالاذك واهتءاشاالا 0

0 

 ىفاسملا لاق نهلوذ وئدرو ايف عيد مالدود_طلاذاا وعءداما دا ءاد-هشلا بأ الو ىلا عت هلو

 صوص ماع هنالوأ ىزارلاهرك داك ب.ءاا|صوصمالال طظةالاموم أ ةريعاا تابنوداا

 اهاةمالا لو.ةعماممودمدذ:اةرهشا اةسددن 2 طن الاغامص تغلق 3 اما داحأن 3 7

 كلذ ىلءمالك. !ظماقوردأان «مهفياك دو دل ىف دهاشلا ريمخت ىلع عام الاد سمى هوأ 8 ١

 هلبأ هرم ل سم ىلع ن ا (رت راسن تيدا هأوق) م عمهناف هما رك هدف

 هملااب ود ؛هرعسلا ناك اذاو شف نءدمضو( رع كة ماالادإ وق) نيصكصلا لادا كا :

 بدغلا ةءرف امال زئما| ههارك ىلا اهو سعى اىلوالا فول يشن در

 انرلا دمعت 0 نءىلا ةمسلان وك نآس دعاذه و لرتاا سناحف هَ رغما | ةهارك ولعملا تأ احىف

 ا شحاوقلاو ىدانعملا ن نمضرالا الا عراشلا رواط هنالاه تسصرت نه ىلو أ ةداهثاا|

 ةرمشلا لاحر عظاذافم مارحزللاب و نيلفاغلا ن هةر . ولاة: كلذو كلذلةد ما تاناطخلاب 1

 | لاقحا واذ قنرسيولطاأ ضرالا الشاف هتعاش اوهنةالاأاع دعو فرعش ءااوالءمايثرا ىف ا

 ف والخ دودلا وهوءالس الرع رص . الا بة لا مة بدهذ كالذي ف صتا ع نءعاوهعدع 2 وها لاق ١

 هلوقو دهات ارت با هكا ل هناق هملعام دن ماه وختم اركهسداراسع وأ ةسعىن 0م

 ةلزكع ىذاقلا س اعرب ىف هر ؟ دوي دخلا والدب راس تاك ولزءامىفلا ازهامالستلا هلع ١

 اذ.ه (حاىوالاوهلوق) ها اهنمل_عامهنمل-<كو اهتممرعامه:ممرك ةعرمغلا ٍ

 همم مري والصأدق رمسأ ا قدا ملاب نط رعملا مدعدةءاعر هال ارب وقىلع كارد: ءالاك

 نم نامذا ادع ظلم :ّلأ هنأ وهف واصاخاك>- اهلع مدد :ءاوةق رممأ اد ساق ريحا 0 يقع عامض

 هنو مأ دودحلاٍبايسأرتسدا رمان اىلاةداشا هيفو ىلاهت هللا هجر دلا ولا ىد سلات عطقربغ

 دزعاعد ومدك لم هناءاعدا ىلع وأ امصع هن هوك ع نم ممعاذ بالا نيالا نا وذا ره

 "نه 68

 4 ده هأ ةداعشلا

 فالا ب. قدماتلر د
 6 و سدو
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 نااهلفأ مء تاموان”الث[يةاطا هوز نا لدءاهري_افدنأ عا نءلجرلا باغاذا ةريخذلا

 دحاولاريذ تيم.ذةنايدلا باننماذهنالا ة ءاقربخلا ناك نا اذكورخآ ح وزب حوزتتو دت«أ
 ىفلاقق سانا انودلدءلاركصذ ع قنتا ىفهذكما(ل وقأ) ما بسنلاوحاك نا! فالتع
 هماقىق ابو هنزاندوا هنتوا ةدهاثملاواةئراع ما د:ءاذ هوت رح قءافاهريت اول نياو صفا
 ءلذكو قالطا!قاطأل ميقا ا ىف رك دي دمقلا اذه (انةاىاد]وق) ىلاعت للأ اش نا

 اذاهنالرهاظ هيمّةَدلاو ط لاق نكل اهو ثم اًذكونئابلاب هدرقن وهام الا ىف هقاطأ
 ةمأق دعو هلوق) اهلاءجا دعي هنالحاوزالا ةشيعم مهم دي عمهدعب رك_ئيالا عسر اقلط
 ةأرملاق الطف ةمس-فاك لهو ىلاعت هللا قس ىهو حب رخل ة مرح ةداجش امال لكدلا دنع ىأ
 ىف ىدخرمساارك دو ىرود -ةا1ح رمش ىفاذ 5 فا هنا ىردتلا باف دهراش أ ةمالا قعر
 هلوق) ط ةنهذاانباهرك ذاذك ىوتفلا دع هل مات فادعال هنا هل سلسل باب ةمدل#ت
 ىقلءةئةاموهةةءىفمدمعااوةمالاىلاةم_سالاب مام لومقلا نامهوننالعج (اهريبدتو

 دعب هئر ولا ىلعاهجرف ةمرس نوذت:!يؤرعب د2! نال ف الآن! ىرج د هلا فو لكلا دنع مالا
 اذااك هدء طرشهاوءدناف هانالشا هدد عىا (د.ءق تعاد وهلوق) ظ دمسلات وم
 مامالا دنءةداهشا|لءةتالئاذنا ركسرىل وأا وديعلا و هد.عق دعا ل-ر ىلع نادهاث موش

 كةّدعارألالاةؤ رشدي ى_.علا عطت,ناداك- ىوعدلا قةكث دقن اة ىو ىل_,ةئالاكو
 هقدعل ىنقيو هده ىل.ة:كلذىل وااو درعلا رك_ئاق صاصقلا كءاعىلو هناننطال .ةلالوم

 ىوعد اليةدامشاا ثا ملدعا 3 امسديعااى وءدماشممتاه ىدعلا ةسولع ق-كاىوعءدنال

 ىلع ةداهن وك .:ذىلاعتهتلا نءامثاننوكب ىذاةل نال ىلاءث هللافوة-ىف لو. ,ةمدحأ
 ىلامهدنع بااغا | نك.اهءاعوةةمىل-صأ اذهو ديعلاقوة-ىفةلومة معو لد مد
 نمىلاعتهتلاق وةسامم اد َ راعا ىهو ةءكءاالا بيس نالىلاسعت هللا ق- دولا قدع

 هاضرب را قافرتداز علاذلودو دلساو ميلا ودرعلاك ىعنامهري غو ةمجباو ذاك زلا بودسو
 عفننالد علا قسهدنع بأ اًملاو ىوعدلان ودبل ةمق ىلا هت هللا ق-لاطدا نم تءقاسأ

 ىوءدلا نودي مل_ِةثاللاسملاك الذ_؟بههنوك نءهبصالشو هم.ك.لام نم هلا دئاعةيركلا

 نابهونب امرك ذاك فلنا ىلعهنا تاءدق (هرمبدتو دوق ) 20منيال عملا حرش فاك
 عمم وامها وقىلءىةمحراشاا وةءاصالاةِب رهاب وا قوءعلاب| ودهش ناني مامالا د ءق هرذالو

 دهاشلاح رحل ءةءله دهلوق ) ةّضراعلاو ةءاصالاة ب رطانيب قرغلام دعى ىلالثرعشلا

 حرملاناىعيح رن ملاح هنأ لهم هحهلوق عتب رح قع ميلا فب ح را (ةمسح

 ىلحلالاه رهظ لوالاو ط معذءبهرك ددهاشلا نملاح هنالك ودب سح كلذ لعب
 هريبدتو دبوعلا قدعةداب زبك( مشع ةئان#تفادأ هلوق) دهاشا انال راب قاهم مةم سس

 هسدق وط لاه ه4 رشعةعبرالا نكاهرعي د وةمالا قدعودأ رااقالطامأ أوحرخلا وعاضرلا و

 هرييدت و دمعلا قةعريغ ءايشالاىفام ىلع در /(ل اوقا) ه) ريثعةعنرالا هل سنمدرعلا قدعنا

 اهريبدت وةمالا قة: ءىفلخاد هرب دو فعلا قدعفربع ةعل رالاىفل>اد ىهو عاضرلا و

 مورهصص
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 || ناضضاه لا ناضءرلالدامنمو ةيداع راةظاوهوىنامرك!!لضفلاونأ ىف اهبواهنوذي | 5

 || ةيدامعلا فوةردلا قالطوةمالا قع ىف طرت_كنالاكهمفىوعالا طرت_ثنالهناىئسش ىذلا|]|

 2 0 2 4 537 ةيلخح ولا 5
 4“ كل نور نايلي + ل ل
 .- 0 هي 00007 : ا 1
 2 لاا و ول م و

 هصااسو هء. لامنمهءلادئاعةيرولا عن:ثالد_علا قده قبلاغل اوىوع دن ده

 كانهناد.ةيجلااهنمدعهلوقو ”هل5سمةرمش ءمدزرالا تةدقولا_اكال ذة هنو كس نم

 ! راما وخل 1 جا

 ادعي ةمسحلاةداه د رك ذ هايشالا بحاصداءادقودعباهرت ذىتاا ىهوكلذك وهورخأ ل ئانسم
 | لاق ط ها ه.ديعلالوءىوعدىلءةداهشلادازو نئائسمبرثلاد>وانزلا د -دعف
 ّْ هلوق) فقولا مدة و هيابىف فذصملا هلع ىشءاك عاض رلانةداهثلادازب هس ةدلاولا ىدمس

 || فهنا ةينةلاقامرهاظو ةمالا قّدعو ةجوزلا قالطودود1-1ىف هءاعاوصن (درتفق .ةرذعالا
 || دوهشثف حاشا !ضعب باجأ ةمنةلا نءرعااىفو هابشا ها ةمتيلاو ةيريهظلا وهو لكلاا |
 || اوناك تالي ةثالاارذعري-غنممانأة سس مهتداوشاورخا امدءب ةظاغملا مرح اءاو دهم
 || ةعالالاكو ىطاخالا بمطخلا وياهلا« العلا نعىلة: م حاوزالا شيعناشعي اه-مئاينيملاع

 || مهثيسنيلاعاوناك اذا .ةيالشالثلا تاقلطلابحوزلارارقانرهدا ةةسسدعباو ده ىعاذملا
 ||[ل.ةوىوجلافو هيفدماقواذ_هر.: ىف كلذكاوناحاعباشملا نمريثك و حاوزالا شسدع
 || قلاقالوا ح ورذلاصاخ كلذ لهو ىذاةااد_:ءةداهشاانمنكهلا ىلعريخأتا !ىفرادملا
 || هقالطاف ها ليقتالرهاظرذعريغن ءرخاف ةدامشلا٠ادالدهاشا| ىدملا باطا ذا ةيزازبلا|

 ْ ىهخالا فو ىوءدلا نودي ل-_.ةثالرطفا ١ د.علال مةداوعشأ ا نيدحلا ام مس ىراشن نع

 : رغد ودطااهئم و رطقلالاله لعموذعب و ناد مرل اله ىلع موضعا هسا ماشا فالدلا

 || ىوعد معنمل وءقلا طرا يحاص ىكح فالشهبف و يىسنل ام و هك مدا وفذدَمل ادع

 || مغنملبةنالل.قو ةونالاو ةءومالا ةمرسوحرذلا ةمرحىلاهةهقلاهاك تامرح ن هذ ة:هنالأ
 : نءرهملا طقس راها: أذل وقد 1 راأىوعءعدن وديه لعةداه_ثلاناف علفلا اهتم و مهح ظ

 ا نأ طرغشد ودةرهاسم اوراهالاو ءالب الااهتم و عمم ةداهشأ اهدهقلاملال اودعد وح وئزلادمذ

 : تالذؤى و دلا طارخشا معلا وامهدتع ة.ادالاةي رطااوم وأ رضاع ةملع دوهتسألان رك !

 ١ حرقلا ل نالقالطااك ىوعدال؛,تدئ.هناث حاكءاااهتمو ضراملاى :ءاا فاك مامالا دنع
 || نال ىلا عت هللا ق»-هيفامهدتعبلاغلا نالامهدنعد علا قدعاعمو ىلاعتهّلل قدعدم را و

 || هطاود_.علاك امهريغو ةعبلباو ةاك الاب وجو نم ىلا .هتدققوق-اهب ناعدي را
 ١ قديالمامالا لاق وىلاعت هللا وسلا طدا نءهفامءاض رب نعل !قاورتساز عملا دل ود ودا و

 يزعل |

6 | ْ 

 ِْ رياادس.ع ةمالعلا لاه الفا ئامعناك اذااما ا رمضاح حج وزلا ناك اذا اس؟ةياسهنلا فلو.ةاا
 ىلءةسمالاالو 1١ راار ود طرم_ثدالنك.ا وةمالاةر ومى واارود طر ثيادك دا[

 ىف
 دالطو لد ريو ٠



 ةدابشلانودتبإكلا ىلع ةزال ذا ذو نال بناكل اذ هعو قوما تع اضاالاو

 3ك وةىف و ,ىناشللل وق وه وان دع ةملع نعت نمادك و ءاهقفلا عام انه هلع ثئعت ند 5

 0000 2 0 | ُّط ها ىلأش هأ 0

 ةيك رآ أول ىسماوق) م رلاىد سادافا لمأت راد ركام :

 ىأ (هيدهإوق) هدّدع ندد“ .كرأو: ةنادهب ء رحامسد لامو أىد 1١ ىلءعردقد ناكنان( ردعالب ا

 بحاصا لصف اًدهودب ادهن را تادعالو ىشنااىبعرد_.ةءال انش ناك نانردعلا ْ

 قوق, -6 حرخ ىلا عت هللا ناق هماع (دوهثاااوءرك آثيدالءلوق) ُُط لزاوا : ١

 (اقاطم لك" الا ىلا + ءاازوجو هلوق) ساب نبان ءرك اسءْنباو ب .طالاءاورلظلا موب عفدبو 0

 قاةسرلاىد ووشاارضلاىفلاق لصدت موضعا راةلط مده هعنم وال وأ مواجالهعزص“ا وسىا

 عاش ماا نمنع“ نإ 14 ءاوهمفةناوراللاك باودلاءارك مج هزلي له مهتداهشءادأ ىلا جيسحاو ١

 ل_.ةنكال دل-هقنم ؟.همثاكنااواك فاما ءطدو شلل عضوولو ردقلا مق قوم-هءزلي هنأ ْ

 4 راحلا ةداعالا هومق ل35 فسوف نع عو امهمثل دقت الد#نعءو لقتال مواحالهعنصت او

 اًذاءادهالات ا نيد لامس رالوا ادهاشه_ءلعزمد ع نك ناسالا ل# لد نم ماعطأب ]

 فال,_2 ضرفءادالانافر َْظ هل.فوليقاذكز رود رعمال اد_:ءةدساح ىذقمأ طرعش الد نك " ىف

 تر هلوق) ها اًهلطم لورقلاب طقدلملاقمزحو ها ريمالا ىلا باهذأا م

 رس: 2 نءالةن ةنصشأا نب ريااد_.ءةمال هاا اهس را لاق هتمواناهح رشف نامهو نا ْ 2:

 نكي تاهو كرياباودمهارجأ:ءافاهارت_.ثا ةعيضلادوهشلا جرش أ زال طمفلا ||
 درتال لد ا الوالا 100 ءاركلا ةقاطالو ىذملا ةوقم_هأ ْ

 دوهشأان 1 :لنا ماعطلا امال اقام بوكرلا في اولا ثءالاونأ «-.ةغاالاكو هن دأ هش :

 مولأت هناو م  متداهشدرتالءواك أر م-يلا همدقف ماعط هد-ةءثاكلت قا تال هما عط أه هل !ٍ

 مج هنكل كا ذك نكي لنافةداو ثا !ءادال لذ لعفاذا اذ - همتداهش ل .ةنالهواك اف اماعط ٍِ

 اواك ًاواويكرةرص ان ءم-عجرخاو باو دمها ثعب واما هلأ وداهشتسالل سانا |[!
 ماعطلا ل اىفلءقتو كتالذ دعنم مدام ىلهق# البوكر لا ف ىلا ماا لاق هفاوقامخا ه4هاهط :

 ركسلارثنو ةمكسنالا ىفاوسس ةيقداعلا ىرذ ىناسثلال اورقىلءىوتةةااواممقل.ةالد#لاهو |
 (ءادالا ب ودلوق) هأ هد ,رغتلا قازكتم :واعئاناك دام ثلا فا داه ناكولر مها اردأاو

 الب ةداهشلا لوقو (ىلا هت هللا ق وقس يف ةداهشلاول هأوق لوق) !نمءوأةياةك اما ضرتشيىاأأ
 نمدهاش كااودناش امامقلا دسأ لك ىلع 1 1 دامو باط

 منك لذ لم هجن هاد هاثوبوجولاة وبنمةمود هل اناعاف ناك ف كلذ هم هماعن هم 0 :

 (رينعةعبرأ هلوق) 5 ىذاقلاةمر هلا. متاقلا لهجم مضمر ها رخ [ملهالا ع :

 نوكينأ مهن ناديضاو لاه فقولا ا مممو اهرين دئو ةمالا قدعو أو 5 قالط امرت د 2

 ىوعدأا نودي«سءلعدت زويل لرةئال ممنا.عان موق ىلعفقول'ناك اذال._هذد|| ىلع باومحلا

 اههدةعلبة:وىوعدلانو هيهد:ءل.ةنالدصملا ىلءوءارشناا ىلع ناك ناو لكدا اد سمع



 9 ظ
 1 00 م سم7 صم عساس سوو 26

 هلم « هنأ هنط ىلءباغولو ح رع و لءةءالا عر هنال لدعلا ريغ دذع ءادالا٠ نم عنمعنادلق 0 0 3

 ا لدعرب_غهناد مضاف دهاشلا ع نءلعم وللدءملااذكو ءادالا هءأعنيدم ذأ 500 3 رعد ا أ * :

 5 0 , رقدهاشا| عضومنوكي 0 (هتاكمبرقوهإوق) ردع هد عة دعب نا هءاع بالا 3 0

 يسيح لطف )9

 نم ممل نا د_هاال

 لدعلا مغ دنءاممادأ

 ءآطم 1 ةداهشلاءادال ىذاقلا ىلاود_غبنا هنكمال ثدععاد_.ءبناك ن اف - ىضانقاا عضوم نم 3

 ىذاقلا عضومناك اذا[ تبتاكراضد الويلات لاهو كادي رضاه دلع هنال خاألاولاك كلذ هءويىف لهأىلا عبري , 37

 دهاشلا عضوم نمادءعب | كثواف ىوبجلا لاه رم همزانالاعلمقنالهنا لول (ةلوبقب هاو هلوق) دييجو ْ

 ف مدجرب و ود ةيال محي ١١ ل_ءةدنملاخهن تأ وءادالا يدهذ ىأ 0 رم وات ءادلوق) همكحر ظلي
 ءادالا مد هنمت اال مول 0

 نم كائ:هناكش ”>-بوحولا ه-ت-ورو عظم دعأ هن 4و 17 ىءدةملمأن هسفو 2 ةنداهد

 0 قالت رت ددَقت لوقنملا هلي اقمىف هئعدنكل (لوقأ) ىو+لا نع 3 قا هءموق»
 لو 'ادالاد_هاش 3 أ طو ريشلا سماخوهاذهودهاشا !لذيىأ (هلديدبوبملنا هأوق) ةداكلا نعت نايهولا حرمت

 اا د و أ نا وهيدوهشلا نالطب ل_هيالنااههوافن 1 امهانهدقد ةذةهمسا ادهن نامقاما !نانئالا امأو ش

 || دهاشلا مزلولو ء ددءملاو دحاولا»ق دصمق سجاد هاش |ىفلأو لا افورقأ رةملا نالعبالا |
 : نكج ال .ةنالمالسالا شلاه ىدأم رهاطردعالبد ول ر وك ذملا طر رشا ءادالا

 ىلع لم ولوبةلاهج ولاو لاكل لاق ةرجالا نالت الن اك هريتأ: نا لة هناه مشا

 أهو .ةبهلعو هناكمبرقو | ميشسالاه امهسولا نا ىدئءوريلا ديعةمالعلا لاق ها هري_وارك ذتممنامسنءرذعلا
 الوبق عرسأ هنوحح

 ى -قول) دما بلطو || هلوق) ١> لي وأتاهيفه حوالة ةرسلك فدرطماذ_هنأرهاذااو حورقلا لئاسمنع
 (هلديد- بولنادعاا ١ نكي ملول نيه: ه]وق) نيقايلا ن ءطةسىاكلاضءءلاا مب ماقاذاىا (ةيافك ضرفا غال

 [ منال دهاشلا لدبىأ | بأبالو قامتةوت تأ رقلاماك-ا ىف ىزارلامامالا لاق (ءاداوا لوسهتأناد_هانالا

 قاطماد-» و وَما ىضذ2ةماهق ودا ادوهشاا لاح نم مع ونامزلادسةدق واوسال مال الا

 ال يس تراك شرخ | ا.هلاررض انيدقامتما ىلعلمهكلا ىف نكلءادالاومدتلا ف ماعدنا اوءداماذاءادهشلا
 لمعان ا دهاشالانكي | نأالىذاقا!ىلاروذلاام_يمزاءادالا فواه-ملاروض11نيدهاشأا مزلءالوداهشالل

نا !ىنالا دوةءااىفدا مالا سةسنواردوءا ض ممأ !قأي ىذاسقاا
 اذا :اكلل ١ اذكوءا دأوأ 1 ىفا ذكو ان دمع بع هناقحاكس

 || ضرفع وااو ةئيادملا ىلءداهمشالا طةداملا فورصأ!قلاف دجاو ىيفاشااد:ءةعدرلا ةرجال ا ذخأ هلن كل نعت : كلف دهان

 دهاشألال ا تان دملارتاعيابملا ىلعداهشالا نأ نآرشلا ماك! ىف ىزارلا مامالارك ذوري_صنءاو راذك
 ]دا لقيلافىتد فلسا نم ةعاجسهماطأو ل ةمااو ءاماوزيلناك ريدسلا ارزغاا الا بو دذم

 ْ م-.بل او ة .اداا ىلعداهش الا نأد نق ره«لهأى واتنىفر ذ دوط حقا ن د ةيئااتاتلا ف لاك

 : داهشالان ا ىلع حجراشملا ضعي و َفانلا هلع فاذالا مقا شناك اًذاالا دايعلا ىلع ضف
 | تاطولوةداهشا !لم 2 نءزركتي نا لحر 27 زا زيلافو ها سردي سدأو بو د:ه

 ٍ عانتمالا هل هر عدو ناك ناءادالاه-:هباط وادوع ىلء دوش وا هدامش بنكي نأ هنم

 : ىلرالافال اوهرم_ةدسوبلاذاام لعلوم ةعر 0 اد ”الا ىف لمحتا اف ذ ءحو ىس تن :االوالاو

 ناآرقاا ماك ىزارلا مامالا ح رمد (نيعتا ذا بئاكم ١١ ادكوهلوق) انرك اكعانتمالا

 هل نك اورق لوق) ر ب هأ الذالاو السوم ناك اذاامهريغدجو ملاذا ةباكملا ايما عنأب

 امثاداك كا لطرق ةداهشلا ل2 ىلذذا !ن< ىبتحنا ىف (دها كلال:رجالاذخأ

 لل ةرق م
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 رثالا مك | ىفاهمنمتاءاضقلا باك لوأ ىفمد_ةتاملات_صىأ (اومكحر هلوق) ها
 ىأ (مك-١1بوجو هلوق) امو انه عملا نود. ةمرخاو بوجولاك باطالاتيادأا :

 اعقلهأللا عما نءةراس ع بج واذا اهب قا ءئاسج ىأ ريالا حف: (امجوعهاوق) ءاّمَداا[|

 ْ مازلا (ميىاعتملا ىعملاوةداهشلا بوما هما !ف._ضأ ىذلاف ىذاسةا! نط قدملا ف-ضأ ْ

 0 ع هنى-ةااوهوام_هاوتةيكزتاا طارغشا (ة.ك علا دعب هلوق) هيدووهثاانمدقلا :

 ميك ههأا بان لسقى أ(اهانمدقث ةىفالا هأوق)ءاذةااىأ (هضارتنا هلوق) ةءاالثرشلا ْ

 دوجو د «بهْإوق) ىذاقلادنعةبور فوشو ىعدملا لوق-ااذاو براق الا نيب حلصأ !ءادر ىهو :

 ريك اءازتكملا حرمت نع رعأاءاضقلو أدلة: (بوجولارب )نا هلوق) ةءدقلا ىأ (اهطث ارش ٍ
 ىبم'اكل١ناطأو هلوق ) دوزلاةداهشب هاضقلا ثحمف عملا حرش (كلءنباهإوَقَلأ

 ادعرذ ءالب مك-طارخأول ة-لاهثدح ةاغيلا ىلع ةاضتلا فمسةلاسرىف (هرفك |!
 داق“الانمةدرلا بانفمدقتاا (لوالا فخدماروظ:سا دد]وق) خلا يفاذك رفكي هنااولاف :

 ىأ(بلطا اهلوقزاةيعىأ (اهؤا دأب دهلوق ) ةقيعضلا ةب اورلا ولو لا منك مدع ىلعأ|
 همزلاهب_هيالبااطااو قنات وذ فاول هنا نمىأ (ساك كولو هلوق) ىعدملا بلط| | كم

 رخقأ ىج - مع

 بحاصاميل.ءيالتداهثهدنعنملذد_.اكسوأ انلتاسقا وركاا لاف باطاليدهثينا ا (لزعلاق<ت-او) ضنا

 هثدالاءلاط توك. ريدقلا خف فاك باطاليد ودنا هءلءب هناقوللاتوففاعو قولا ا (مز-عو ) هتددنإ

 بجو ٍباطنافده باس ىعدألا مالعا اذه بجاولا نان ىمدق لا هيفرظتن كسا ها اكس اعسةزودالام ا رب
 اهتمة سها هتمرك ذ(ةعبس طورم» هوق)ه1:«دقاكهقح كرتهنالق< ذا الالاو دهثي ذا هيلع م تار دةكو) ىلإ 5
 ىدأن ةءاحاوناكن انني, ناف هلديدجو ملنااوةيهءااراشاودو ءادالا هءاءزيمتءنأ | تا ف يوحلا

 ماير بقي نع دول لن مناف ل.ةيلق هدية ىدا اذا ام فال ناب تارققهتدا وش لبقتن عهريغ ١ "دنا هسيلعهضارنزو
 نالَدَدَع دهاذلا د_ءدوشولا هب دووهاا تال مطدنال دع هريعالث ا سدا اا ةعاذسداب ا "ردك ىبوفاكرلا بزرع

 افءىلولا ناوأد .ءااقءآىرت _ثااتاوأان'الثاهةلط حوزلا ناوأ هد ض.ةعدالانا ||
4 
5 
4 2 
1 

 را.ة1ئافال دءربذلا نكي لن او لقلاو ع ساو حاكما و نيدلادد وشي ناهع_سدال لتاذلا نع
 نءاوه:-ءااواناونيرب اري ىضذاسةا!اوريشاو ال: .نيداءاود يذاؤ اش زا دووهشال 5

 ئُدؤفرمه ناد -اوان اعولا دكو:داهشلا كرم هع-دالادحاوال دعربخلا ناك ناو ةداهشلا ا هنو

 فرمد:هأل هنانا دي ةدالرخ [نالفلئيذلاادذهناامهد ع نالد_ءدوتو ل الاأ فرمصق 1 درفلا ف اوم

 نالدع كد _:ءدوشاذا عما اأن ةداهثا|ىقذي رازبالافو دحاولا لل د_ءلارامحا فالع ضاقل ادعاوبر

 نايذاك اممناا:ءقيتاعاذاالا :دامملا كله سرهق همك .15 ىف مقو نك هءوعءامفالد ْش

 هعمج2ّل 3 ودق دمك ل1 ىف عقينأالا تءءاس؟دمشأنا كال لدع تلوم دهيض لاو ا

 دعشيال لذي لءنافافوخرقأرقلا نا ىلع دهاشلا فقيالثاعبا!ادب وعملا ها ةداهد لك ْ

 ئاطا سلا ناوءأنءنوعد: ىف رقااناكو اناطاس هلرقملاناكو امو >تررق ثا لاه نافأ|
 ناطاساا ناوعأن ءنو ءديف ناك هنا هرم _تأو ىذاقلا دنءده_ةهنوعدهاشاال_ءبرو ْ

 ناطاسنم هه: ىلع ههاشاا ىفاءاذا اذكو ةر-هودلا انزءمالاولا ىد._ب لاه ط هاا[

 (ضام ةلادعاهنمدلوق) هأ عادت مال اههسسو اهيحو ىلع ةداهثاارك دلو أ هريغوأ ريا



 ١ ةداهشلا س هذا طلا ا ,سو ةماعةريشع ىهو دهاشلا طئارشرسشءةعمسأ |

 ( طئارشل !نمده]وق) ةدوك ل لأ [.طورششلا ءدئازاز_ه (عمسلابهلوق) له ةاانزعم 3 | 3

 1 3 كت : : 1
 #0 1 ت4 ع

 ماع 1

 يك :اياإ تاا

 تا در يول حير تدر ور نيك 0 ريوس ا

 ْ باوسلارالوأرك 6 ةءررأالناعو ءادالا طئارتتا ءاسوةمو ها دحاواماكم طن ارعدو 5

 ْ وادعو هلوق) رخ د1 نيجوزلا أ ةداه لقت الذ ةسوزلا مدعو ىأ (ةيجوزو أ هلوق) 7
1 
1 
3 
1 

 00 . ظ 9

 طذ اريثو هنالث لمدعأ | طنارمشةنوريشءو ىد>ااهطد اريثنا لماخاف لاو ةصاقلاةعبسلا :

 طلو (دهش هثأ اغنادلوق) داعم ١١ عع الق ةماإ الاامأ ةب وددتوادعمه-عوىأ 3 وتد 1

 0 2 اونةةأولع“ اك اظا.ةاالا ٠ نءهريغال ىأ ( مغالهلوق 0 سس لاحلا 00

 | ىعدقو مسق أ ىأاذكن اك دق هللااد هت اون م.ةلاىف ىلء«ة-ادق هنال(ىسقو هلوق 3ايناك 1

 3 | اكعقوا ع را.خالل عوضوم هنافىذاملا ظنا فال (لا ءارابخا اوه]وق) نأع *الاىف 0

 0 ذك ةأهلوك) م-قو هلوآ ىلا عجار اد لع 000 -:هلوق) (ة:مدؤ 1

 دازول ىق-هلوت) ر 2 هري- علق . لذادهتاا نعم نءولذالو روت أهالاعام: اواطا.مدأ ةماع ١

 1 | ملعاامتا كب هدأ لاهولف دعب كد كلا ىلع لدا عى النا طرخشد هنال (كنال لطيلعاامف ْ

 1 اهثنال الثل--ةىل - اللاهولر تاءدقادك دود !لاهولامىفالذط ينط ىلاهؤلاك ل5:

86 

 || (ئمءادالا طئارش نورس ءوىداولوعتلا طذارشأ ممةنالا تورعشع زةعد رأام :الوةدنا

 ا اما ا ىأ (اهنمدإو# 2( ا ؟عراثلامالك فامدل اروطدا ذو اءاكم طرشدحاوامو

 (ةيدلوأ :هلوق)ار ّ؟ اذنوكد نأولاشرمغنوكي ناهءطعدو مثلا هاش !| طمضىأ طيضلا

 0 |اهلابا رح ىحما د نموه .دلهأن هتوكد ناب< .ءاعدومْشأأ يبءدهاشالة بالو نوك أ

 (ةيالولاو طب 0-2 اما 0 ا لدار 3 اكولامأ ( ال مهملع ىت-!اوادلوق) ملامالالا طرت ثا هلوةبهءاعع رفاذاف

 ا رام تقفز ري ءورذ :هأ1 و 5 تا ررر و ةداهش ول مال_سألا طرتدشيف ٠ نا تالثرد 3 ىلزالا نيا رعوردةااو و[ قز هلة تاكا و

 ( 1م هماع ىعداا 10 0 ١ انوغ) ا

 1 ( زيرقلا ىل_ءةردقلاو)

 تن) ردمأاو علم“

 ( سما ع ىعدملاو ىبع هلا

 أن 6-5 1 (دالودبارتمدع هلوق) ةماعلا ىأةمدةةل1ىأ

« 

 0-2 0 ُْ ا

 هنأ ر مدع طل 2 نمو [| رعب -ةدوكيف مقرا دا.“ الع عوضوءىذاللانالزو عال تده-ثلامول عراذملا
 ةوادعوأ ةمدج دزوادالو أ

 رجوأ وغم عفدوأ ذب ويد
 اهنادوز 'ىحت 0

 هزئذدا مغال(دهشأ طول

 قلد ط لاك ىدمتانامعئثلا ىلع عالطالا ىف ا :ءابئأ
 ١ هنأ اةعدقو نأ سام نع اتا ناو ةدماكعن ءامئاف عماتي ةداوشلا كلذ

 + هيه و ةمعاشم ىدعم

 لوغي اك :لاعأل راخاو :

 تءلطاد هل هللامم-ةأ هَ وةىلاعجاراذح ( هيريخأاناوهلوقر :دغاش ىو ءهنعذمل هاوقىلا ع اراده )د الذ

 هدهو هيريخأ نأ اوكالذىلع ا 2 ةااذلغ (نيعتف ه]وق) فالا ستر غىلعا رم ءالك فناىل_ماخلاو لاءارامحاو

1 
 هر-غف ةدوقنمىاعملا

 لعاامذ دازول تح نيعتف |
 كلاشاللطت | 1

 ا هك لدعوهلدعملا لاقولورار ةالا ميال لع اذ مهر دفا !”ىلءنال ذا لافولو «اربالا حصإال
 ا | قو يده كراس د ا # 00 رع اليد_هتنوكسرالا_ءا

 زرقا متر 5 العلو م هاردويفال دمى ءدملا اذه نوح لوف دا ادهش لزاوذاا

 |١ هناا وعمه: هر ةرمهصل اكلت : ىلع اوذتواو هان ال اع راد هدي نااه-عالهر ام-متداهش

 دعنا دو- أرب“ هبنأ راو كلدياود يًءاهرادةمنم مونمقو هملع عقب ,انف اوررحو مهارد

 ( ميكتام_هردمد لل 5 الانا ىفو 3 مندا ١ث تزاس ءالذاولذاذاف ةقودد-هةوكل
 و ريل ملت سوي 1 ا رقأ هناادهشث لج رلا »هدا ر ةافريغصو ْ ْ ظ



 ا اهئادأ ند هءالاول 2 ىدعادا ذل ىلا د”اعمزل:فاؤلا لوقىف م'ضأاناىلةدءاو عا دحالاب

 ٍْ هلوق) ردل اىفاك هءانكض رفق نيعتلا مدعد ءامأو ضرفْنممَدلا وياطاادنءايامةتافأ

 || باطالي :داجشا | هءاع ب عالنت دهاشا ا ىأ ( ىفاخ دهلوقرهدامشبىأ (قطلاوناهجلءزل تان

 | ىف ىعدأا ىح عاضدم شب لنادهاشاا فاسو قحاوذ هنداوشب ل_ءيملاذاالا دا قديف

 ٠ ندوه (ءاضقلا ساو هو ددحاو ا ماكم طوقا هلوق) ىءد_ةأاةمالعلا هدافأ6 هم ا

 !|وهود_د-او 0 0 0 0 ءادالا 20 : لمالك صضرثهلوق

 5 دأوق)ل ةمبالوبمو نون“ ن ءاهلد تمم! الق لإ 0 ءأ ىلا. 0 0 :

 ٍْ الو ى عأ٠ نءاهام مصئالف(ردبلاو هلوق) هملاةجاسال ىواطمطل ١ىلاه (لههلاتقو ْ

 || وأ القاع امص هدأ !تقوثاك ولى تفلادعلاو مال سالاودي راو غولملا لوكا طرعشدأأ
 ا دئءاود مشق سافا!بانورذاكل السود معلا قشعو ىبصلا غاب اةسافوأا رئاكوأ ا د.« ا

 ْ لامهت اه ليقأال ل: -1 ص ةيئادلا نءدعب لّةنأمفانالو(لوقأ) رع لءة:ىذاقلا |فاخو قطط وذا لعب لثأد

 هسه هإ! لأم

 ٍ هريغو أ حاص هنا ه:اعو هدصسم له أي ولة ىف عقءامردقي غول ا ادعب ىف أي ت ديالو هذعلأسأ ْ البده_ثينأ همزة وذ

 |اةي زازما !فلاق (هيدوهشملاةْلراهمودلوف) لمأت هتداهشدرلال طتفةءك تا كلذ ناف ها دحأ(اهطرشر مف باط

 | | 0ةلجاده_ثامهتالا ل طابا متداوشة تما كردي وان اممرادلامدهلرتانالفزا اهه طدارعش اطربش نو ريشعو

 ]| دداهمشلاك (عماستلا»_ثرثبا هفالا هلوق) ثرالا ةداه5ىفح راشاا اهمح مهسوهم سا اعدأ ظاارتو فاو امئاك

 : ةداهشلا عا وأ م.« فىأ (ةماعت رم عدإوق) كاباك فقول !اوحاكملا وسدفااو توا 1 لقعلا 1 هن الد لوعفأ |

 ىلءلو.ةاادوحو طرع ىف ه٠. كحاتةلاد_ءا اوىط :!اورمدملاو ة 4ك : رطأ ىسهف اما 1 ا. هلا تقو(لماك.ل ١

 ١١ | ععمهمعت ىلا د هاشنلا ارعمال نا و فدقىف ادود_نو ءالثاو هزا وحط رشال ىيذاسقلا ّْ

 | ناو رخ االنعح والان _كاووسؤكع ونلدالع رفا اةداهش لء3: الفام رغم ه4 بست نع :دبالو ْ

 تقوهيدومثااءابلاعد وكيت اوءاكوا ليك ولاو متمال ىدولا ةداوث ل .ةثالفامد>نوكدالا

 || ةمثدهاش ال نكيلاذانالوقدام متافامهلاف الخ هطخ ىلعهداسةءا زوهالو هلارت اذءادالا || ةع.سو ةماعةرمدع رشع
 || ضعب نوداهضعب صةخامامأو را.دخا ىوتفلا+_ءاءوممائادي ؤناكتاودوشب طقتاىف |

 مذ_ةةوصاصةلاودلا ىفةدامشل!ىفتدوك ذلاواأ سه هءاعدووشا ا ناكنا مال_.الاثأ

 يدملاقةواذاالا لقتل اعفلاخ نافىوعدللاهةثاوهودارء اقوة نم ناك اف ىوعالا |

 ةلاصالاو ةثاسءدعملالن اركس نكي لورهلا برش ىلع: داما ىذا رلامامقو هناكما دنع ||

 ركل |ىفاذك ةدامشلا ىلعةدام ثا! فل هالاروةعرذ_هثو صاد ةلاودود+لا ىفةداومثلا ىف

 هثالثلوالافام ادأ طرشو هامواهامهت طرثوهامناعوةدامشلا طئارسش نا الوأرك ذهنك

 : ىلا ع -ربامو ةداه هال عرب رامو دهاثااىلا ع ربام عا وأعد رأىلا ذا وج راشاااهركدَدقو

 راش ءاحلا دة سلا ها نأ ىلا عرب امثا رك دو هيدو ثا | ىلا عجربامو اراك.

 قافتاول_جرلا هلع عاطرا_عةداوشا ]قد .هلاوةذاع كأأ طذاي الث ةدأ ماا ىلا عسربامو

 نءل-< هيذ ومما ىلا ع رام وءاضقلا ساحم وهودنءاو اهماكمىلا عج ربامو نيد_هاشلا

 هدا

 دوه لا ةاع ءورمه.أ و

 عماستلاب تءقءامثالا هدد

 ةع._هكادالا طا رمثأد)

 ةعياوص

 لالا د كف 2: مدعلال

 هيه ها لما ءاو



 تالا :

 20 ا 0 ادع ع د يف ا ل م م ل ا ا ع در را وي حاو خو

 2 0-7 .٠ 1 7 7 ١ يقال دع م 2# : 5

 14 1 0 1١ 00 ا د 7 07

 يو ا ا ا ا و تال سس يح 7 هانم . / 1
 11 ا ني دال رت ا ع يال ا 2 ا وك جوع د در

 ١ و نيالا نا ا د نس "نون 6 يدوس نبع د :.-- 2 ا نبا 0 2 1 : تالا ل بح ميرو ِ 0 57-6

 لاق تامثوعلا ضعبل ذكي ده#أءاشقلا س 2 لئاسقا!لوق جرن نسضيم] | 1 00

 نانثاده_ثناهصضشريلو ذأ رااتوصعمءاذا طقتاملافو ؟ ه.فاعدمتيناهزوجالاا

 1 ادهاش مصنال نءراسمتياواهحوز نمولو فد رعملا مد وىأ ها اليد

5 
2 

 حرصو أاعرم ؛ةداهش!ااىأ ناء_سحو نيمتتن ءال نا.عوةدهاشمن ع راممخ أ ىف مردهاا ق"

 0 أكد دا ىرمذلا اهائهموهاسءاو رداطظاا ف ال_توهو ىوغالا دوست حا حراش ||

 وهو سدني مدهأ اوه اعلا ناءهلاو مد 6 3 اعملا ةدهاثااو حالصالا حاضي اى هدافأ

 ءاطمج || نكسملا مناف عما سلا ةداهثا|ىنرعتاا اذه لءدروأو نظلارمسك-!انناء_بسطاو نانا
 عامودا ل_هلال | توكتافاةيءرشلاتافي رعتلاوناستساللوهامااهزا وج نان حاضيالا ىف باجأ وةدهاشم
 ةدوزرمغ 6 مثًارملا تود هءئأمعهقد موك صو. ىرقا ذا ا1ئ1ىلاه اهمنءارا.>ااموكاو سامّقلا قذو ىلع

 0 2 ين . - 5 - . 3 .٠

 امم فرعناو اهمض2 |
 نا“ املا نانثادسثةهد_:ءترقأواهدض*ىأرناو اهياءدهث» ن أهل لال هنالف ِ أهدت

 تت! متذ (ق قى 2 كلا ْ تود ن م (ماةهلوق) دااولأ قىددساس اميق ها ىناك اهءاعوأ اها ةداهشا!ت'اكءاوماها

 دولا ل ءاهئال- طاف ا قالطاك كو الوق) 0 ناله دضؤااهءقالعو ل -سزادش ىأهب رودأاةهبا ملا

 ىلعنمل ا!ىفالطاك زا 0 فكرتااوأ لعذلا لع فل الا مز ءهنىومد د. ةءنيملا مد ة-ناق (سوء-غغأا ىلع نب نمأا

 ةداهشلا ظفاب )سوما || ريجالف (ةداهشلا ظفاب هلوق) ادعازكسص ضان ىلع ىلا ا سوم-غلاو لمقتل
 ولف (ىذاستلاسادثشىف مع هرامخا هيح رخ (ىذاقلا ساجفه]وق) قناع اهظفاني مم نيةءاابالو لعلاررععتلا
 قدعافات ىوعد 3 ٍ ساءعهمك-دمقتءال مك نال ءالذك مك. ناك نا وىخذاةلاءدقاعاو ريئمدالف هسا
 امو>وبسو مالا : همك س امد : هنام ىذادلا فالدعىأ يوج هيك سا ناك هذ 03 ساد لك ىله

 نوعراَوملا 23و ْ قرع تمل وإلا ةالطد (ةءالا ىدعف (مهلوق) 8 هئءالو لد: ةوامالا و

 ةايرل ْ امءاهذادمل ىوعددمب اولوةب لوركا ىلا كد ةءسةداهشلك لياةاطمامم طرشش

 || ى< رابخا اما موضءلوقواءاط ءاهتدعأ أطرم ةىوعدلانكتملف ةدوزلا قالطو ةمالا قدعفف
 درو 0 ّ 1 ةسفما قدرا“ هاأ مناق ىوءدااوريغلل هس: ىلع و<رايخا هناقرا رقالا فال ريغلا ىلءريغلا 0
 دع هذ عدس ره َ 7 ءاماوم كك : ةداهد هبانلوخدلا ليقاهادق ءةقوفلات> واج ريخأ اذا ال هلو مث مدعل يضرب غروغلا ىلع 0

 لق 3 رب جول 2 نالمغال ق يووم صلع كو حالصالا حاضن ١ هءااراش ا يدلك داي عواد ١

 ومستا هن ديل |[ 2 0 1 0 0 0 2 1 97 ا 2 3 ةعدر ار ام>الا لعد و امها دك _ةهنع طوةسا اوهو ثوب د مال ق < راما هناقنيدأا نعءاربالاب تاثأل ماو لوخدلا ةداه اكو وذدل هنا ىلادناع جوؤزلا نءدطوة-هنا هءاوجو م مهلا طوقسبحومكلذ 1
 هل 2 0 3 ١ قىلاو: ىلا لوس (قأاىدباطه]وق) ها ىراعطلاح رسثىلاءارءوراكمنالا عب هارلاو

 َ 0 0 ا ىلاعت وتلا منا ةكمركفمهةوةدفنيعمد' الاو اعرشء ا دالانا ريو بااطم هناف ةءسلا ٌةداهش ١

 0 8 ه2 أه تس : هذ-ض امان وك ذناّمكملا. نءى -موهفه اقع 1 | يمد ندو ةداهشلا اومك :الو ظ

 0 0 5 1 وهوءاضعالا سدثرلا الاد: سأاذاو ام ءادأب د ىهالا نمدك اوغر زي عاردش ناك تح 3 تولد هه كءتءدأت |

 وع# ١ لدتساو هكملادانسالا نمىوقأ ل2 ىلا هفلا انسانا فرءاملاهزاذآاميعقووتا هل الا
 ١ نال : امن 5ك نيني: هلا ى مداربن أ لامعا عما هئيضر ىلع ؛ الاهدمةيادهلاىف

 1 مهتداهتةداهشلاوت وأن دملاو أ دومشل اهي ةداهشلا اوقّكتالو ىذا لاق دويساايمدار ْ 0

 ! اممضَرك ؟ىبع لالدتسالا ىنوالاف نيدلاب رار الا نأسةكن نءىهنلاداز را اثثا لتتم و ٌ 0



 كل اطعم

 فلافل ةّةثم ىلع ةثا 1122 سان -أىف دقن ولا ةةهدب زتدقو ةةثااردق رحالاىأ هنا ةهفاأ لكفل ءةام

 لّوءزالمهاردةسخفل!لكىفل. قامو ١ طقتلملانعةيدامعلافتاقاهوو دوقنلاىف| 2:16 لوءيالمهارد
 رسأدلاثاو نمل ةرثك ف تناك الةقثهىأ وىلاعت هلفا م جه رائاكأ هقنب كلذ قءاي ءالوهماع 1 ماظم ؟

 قو ؟ "راق ةثمىفةرمثك 26 لاك لاما لود متسر دهب و همقلا 0 هلم ا ؟ةعلازص رحالا بدع

 ىو. اًبادصأ ل ودا هم ا اذهو بعتلا وءانعلار :_ةب ب < باصخلا نع ىئاترأ اس رمان بءءااو

 || هدر وهصوهرثمكو با“ تما لوطراد_ةءىلا ةوجالا ىفعجر هنأ ىىصأ|تالوسلا باك دن 0 : ماطم

 كلذك سنو ةنايهولانمةروك ذملاتاسالاهذهنأمهود (حلااهيفودلوق) ها هتاوهسوأأ 0 تعترف اما
 قوس لهرملا »_.ءةمال_ءلالاه لسك ةوذ وقد بمص ة-ئهدل |نما مالكن م ى» لذ ١ باك االوطرادةمىلإ

 نكيرلا ذا هقكتسلا ماو رحالا قكسبال ىروذةال هرش ىف ىدهازرلا لاق + نال تقلا لا هرسسقو
 ىضاقلا ىكملاةثالا فرمثو ىناذيغرملانيدلارعسهطظ نع ةسينقلا فو + ئثلاملا ته ىف هل 00 -هلطم ع

 رهاوخر بح رمشو طم محال مقر مم لالا تد»ىف ةدومدل نك :لناوهلرجأال هكرتلا ةمسقىلَو اذا ْ 56 ماعلا ىلواذا

 عيدبلالافخ ا يالتأ بهل نكل لاما تن ةنؤعلا نكدتلاذا رجالا ف لاهو ءداز | جلا قمت -تالدك غلا
 رجان وءنقيال مهل قاطأولذ ٌةاضقل اداسؤا نمزلا اًذهىف ى-س-فرمثلاو مواظاا هب باحأ ام ا تي؛قةوءدلنك:مل ناو

 ىةاانزاعتب مالكدعي شالا تدملارك ذ خنياوالا نيستول اركاو تاقف هقاطا تدم حاف لاما | لامأإ
 هلوق) لوالاةزمءلصو» (لوالال قاف هلوق) العم تاك تا ىأ (اهءاف ناك ناو هلوق) 0 : رلطعو

 بح ومزليىأ. ( ممخملوق) ةباكلا قىأ (بتكبلا ف هلوق) ىئملاىأ ( سراذا || ١ اننا ىذمال سادال
 نءأء.شدخابن ا ىت نال سادالاولاه دما |ىنأ نيدملا للاب. نءحرمشلا اذ قو 0 هيلع باو هك نم ا.
 نانملاب ةياكلانودناسالا»بباولا ىتسفملا ىلع يح اولا نال ءالذو 1 ىوتنلا ناوجتياك ْ ىوخفلا

 نمهمذأم نب سدقو ءانعلاوىأ ظل اردق ىأ (هردق ىلع هلوق)ىلو أ كاذنءفك- -ا| اذهعمو لطما

 لاعايقاو ها لادتالا نع هجولا«اا ةئامصو لاةلاولمتاان ”دتادادكب |! نا /باواأ ىذا ىلعبجاولا

 ا
5 ١ 5 2 : : 

 د داهشلا ناك (*أ 1 ا مساك كاد اال

 اهرخآ هلوق)هريغوانزلا دح ف نوك..:!نافاهءاونأرايتءانار ددهلصالا ف تناك ناوا هدوم اروةملام تدن نم ن ك:!ثاو

 امقهلاتو ومن ناك ادااماعف وقوءءاضضتلا نالهءاعاو؟ ردامتلات اكنا 1 ءاضصولا٠ نعاار موا الالم صء_رو

 ةداهشلا نال أو هما ةقن ع نء كلذ ناكفراكنالا دنءا يلا جات ىذاقا !نالاه رخأى وهاقو ١ لو , الال وقلافأت هعءعفو :

 دئاعريمفلا (ةغأ ىل :ءأوق لوق) ها ءاضَقلا نودب ةمزمله نوك:الوءاضقلا سام ىف لءةنافا : 1
 ْ رمل
 اولافاع ا دهدهنمل وةت( عطافريخ هوو 59( تا دامثاان هةموهقألاةداعدلل يدك ىل-ءىتةءاروسو

 هذهتودم اعلا ةدهاثملاو فاساىأ ذكي دهشأ موأوتو 0 يدنا ملا رك لنا دو 6 2

 عكدد عك | رلئماضت ادم و رد صملصمالاف وره ور ودسدىأد وهم وق 28 صسطضرع ىأ اد وجت تدك .! | ىف سدا و6 ردق ىلع

 روس و رذاس وبءوب>اصتك ده. عملا اودهاش 20 ةهد_:ءامىكدأى ًاةداهشاذ كب هلدهدو | : 1 م

ٍ 
 مدح 8 2

 رام هلوق) ادهش ا عجل اردهاش تدم وداا ا ودوهشد الا عم موك مويدعل و

 عفا وقتل اطمرخلا قدنصو ةيذاكأ أ ارامح" الا حرق فيدص يابن تبا ف * بتاداه مك تاداهملا ناك

 "ا ءاه <

 نا كن درع دج



 : ىو ها هلة مرحأ ن 3 ورم ها اهل لت ةنلك هذ خابامول م 0 هلل هو قدم 3

 : ُ مالكدهد ف اولا طرمش ىاربل-سفىلاقو ةييهدحأ رةفدولا باك ىف كلذ ىلع مالكلا ٌ

 نعل ةنامنا نمتاءاللاردة_.ءالا اذهاهحوال 2 نك.اتاةءلوق) ةءوماقو هأأ] 15 م 0 5

 د ل م ا ا ع
 : ر زودت ةباكدالا ءاك ولى أاههمزلت الة اك ١١ نال 0 (اهممتكر دق ىلءامواز ودق: راكلانامأ 1 0 1 ا و ا اوت قول نإ وب

 دخأامهالكال جاو ىذاقلا (ه1) ىلعب ام لك ذب زازيلا ف كسا تاق
 هنال ريغص حاكداك ه رحالا

 جه !باوعوهءاءبحاو

 روم ةباك!اءامأو لوقا ْ ةةلعرمشع ميةالىغاقا ا ل_عجلاف ناد هبةيماولولا لوق عمو لاس !١ةياجا ف تدأر

 نالامهتك ردة ىلعامهل | .مفازهو تاق ما لا ةدسالا ضارغالا بابرأ همسهونامال هلث ءرحنأى ه ىلا ىأف قولا
 هماةوامهمزاتالةباكلا 1 ركع رثك اولوفقاولاهلهدمعامولذ فئاولا طرمشد رظائااامأو ؟ أ[. فقاولاهل طرت ثوم

 ةم'امصولاح رشف || لئاسولا عفن أ قفهةاكهيلطب لثأا رسل مكن ايضانالن لأ هازيءولوركملا ىفاك لثمل

 1 1 11 تا ار 5 بهذم ىشه ىلا ةب زازيلا ةئامعن هملع كرد ركز ةعئاثلا ضءنللوتوه هايشالا

 فةاولا هل ةء.ءام رطاشلال ٍ 1 5 3 ؟ | هال ش
 53 1 8 ١ ١ هضال ١ىقل ( مغص حاك_ناكهلوق) هءوسلاك 6 رسال اه لع هلو لوق) هم ةيمرطأ

 هلة هرج ىلءد 0 4 ا ئيئذخ أ لدعالو رازغاوهل ام رحاردقب هريغو تالدملا هب سر

 د و ةءلا لام. ةزاج ا ىلءةرجالاذخ ؟لدكالو ل هريغفوراغصلا حاكن ىلع
 فاك اذا ةباكلال-ثه ||" خا ىلع ةرعالابخ ان* (كوقل تأ بارو هاوقز كونا اذى ةااوىذاقا | ,مكحملا 0 الاد أنال (لوقلا, جهلا باوكو هل لانها عدلا
 + ل هأوق نوف) هعدا رفءاضقلا باك ىف اويلع مالك امد 2 هلدردهلا اامأو اندةعرم ال ىعرشأا

 | ةاط* غانو ديو هلا لوبقاههازوهمالناك اذاوهملعةدانزلا امهازويالواه عاةمرجأذ ثا مهل
 م تل لكسر : اهءازرحف كةنيمماوةاضقلا مارق 3 تا مو ةورلا ىءمىف ام مال ةصاخلا ةوعدلا

 تالا هنأ ناو رده وأ : تشم قءزرالاو هاميئملك نعام ا اهدواثم رحأ ىلءادنازاذ_خانذا

 ةعراقع كلغ ل | هلع ريموت وثاسألان هنأ و هياع راهاعوا هنكمالان يقال عسرلا عا تاكا و اعمل || كلذيقاعتباو ىلمرلا ةمالعلا لاق ؛ نيمآاطخلا انوئجو باوصا انهو امهالا اموال ْ
 وقرأ 2 1 : ضرب ل-هلكا دلا طفح تئتالواد- ءاهروسك فق دن ىأأ تادءاتملا لدا 1 هاك 1

 3 0 ا لئاسلا اهم وو ىذ نب ههلل ىفةةلارطنلان 1 ١ مك لاح رض نمهدألو الو أاهرمسذ:عمةياكلاهسبلاع - يفهناه_ءلعسلو |

 م || قطذأارمسعت ار دعا نم بتكسفناشللاب با ولان مو ىلع بجا ولاةد هعنع

 0 نمج زضف لأ سلا ىل-أرمف بججاولاب مالا لسجال ةباكلا لادا ترمسيت ثيح ياك الو
بعصيام هظفحكو هءلع ىثزامهم ومي نأ الوفا دعت رلاع ةددسءاعبجصالو ه ةدهعلا

 7 م ظ لب هيلع 

 00 79 0 || نال صاحلاو + همهفةلقولئاسلا طفح“ و, قفل ذشاوبالو ياكل نم ران تال لك
1 

 ضرغةوونهنالا ضرفا| ىلا ل ىو الاملكو هملاهب]بصوشت قد رطىانب اولا ىتذملا ىلع هداج-!ان ووك" قذر

 حرا نا فا تاوقلاو عاب 3 ةانلاباوملانوكي وثاسالابرذعتو أرممعت ثء- هلع

 هسسس

 هلت رستت أذا
 ءاطمال تريسنتثم>اممبا واه ءاءي>وناسالاءال هب ناك اانبا وخعاىج مهمل مسوفنأك ثيدحو 0
 | 1 ١ سادقلا ىذ:ةموهلهدنعن ماسهأ دب ىو هولا مزايالو لئا- !١هلاه يطأ نان هماع ةممالب هيلا
 ا قال لّئس ١ همل ءنيعئاذاهاك اذهو هملع ضورغ ل اوهامه.ىلهيأءوضولا*5 ىذملا لءاها. د2 بوجو
 0 1 || يس ةعاطلاو ةسعاطءاتفالاو لذ قدم اةمموةي نم ةدلباا فن حسي موءاستفالا
 اما للمال فاندنو أن: 3 0 ةدمثاى عا راع نم هربت ىف ىع ا 0

 ةقشااردق رذقم رخالا
 0 ا ا ب



 هلطمأ

 ا.ماق لزءاذا ناطاسأا

 ريخلا غلب ملام لو هن .ال
 هاطما

 ةااهللاف اذا امى قال_دع

 هماع دهشر الفد وش الدل

 للط هع

 ءلاطع و

 رشءا ا هما: الالامىف
 ءاطم

 د رلا دريدا

 ى و د_ىنناذالة قات 2

 ىلعديز ّر نهرمي ثأالا

 لاما ته ىف ( ىنىذ اوال

 0 رمشءدخ ألف

 فاقوالاوىاتماالاو
 رمشعلا ىف وءماةما1تاىفو

 ةنوحاطاا هلم ىف

 لعل قب راد

 هر

00 

 ! «(ةعمز»+ ؟رارقالا نم عمن اىف ل١5 لص أودري لفة ثوب دمة نر ذامو أ ةنوه سم تناكولا مذ 1
 ا لودول .ةلزءاا د هناناضّةب ىدقول ىتسريخلا ملال هدملام ل عنرال امضاق لزءاذ'ناطاسألا ا

 5 لسدو هنأ“ هرخ غداة لام هلزعب لعن او لو هلال هنا ف سول فأن ءو هزاضقزاهءااربالا ا :

 || ثراوروظولوزو<هرادىذاقلا عام ثراو هلل _هيالو لج رتامولو سائلا قود ةنامصأ/ عمءاسأ رةملالاه اذا
 : اهةف:ألافو افورزءا دقف دام مهرد فا لبر ىلء هل لجر ضب الو ضام عيسااف كلذ دعب ْ : دوم نا ةلدومشتالهراركأ

 ْ لد شيفات لبلد .اياهدر تاق تو وأ لاق ح رتلذ لع ( هد رح رت ناف

 ْ 0 ل هقيس ل مو لب ه هود 0 1

 ظ 1 ةيرخا# رمعلا ىداقلا لخاق

 || هعبعناماا لوقنكيلف بمعمهناالا هةنيعضور.ةملانالءالذوهدر مدح أ هرت د ورلف عسل || فاقوالاومانيالا لام نم
 || لاواذا م درلا فه_ةسلط..ذهسف:كلمىفافرسسةءناكف داسماا كال فرمصتاانهلان ذا

 ١ ١ لع ىذاشالناك اذا

 قمتم سا در لادا ل اقل لورا الاسس 2

 | هب رف أاعهءلعد مشتالهلرقملا لاف داالا «.لءدم دنا هعمسو ىلع دهشتالهرارقا عما -ارقملا

 ِ هامش نالوةثةداهشا اهم باطورذ_ءاك ماع لافو هلو ةملا عجرولف د مشي نا هه_سيال ْ

 : هلوق) افن اهيلع مالكم اا مد_ةتوردلا قهدازاك هحو لك ند ىأ (نامذاةيفان ءهلوق ( ْ: 1 ا

 : نم ةم .هفاشالراوالا طس ؤلاهات رابعو (هابشالا فلة: هلوق) نيتءقاولا ىأ (اهمن وك |! ولولا ارجأريشعلاب دارملا

 ١ ىنىذاقألا نكيرلاذاة فن -فأو ىفاشاا باعت ن مةعاوحرت ذ دون ع هظفاامعءاضقل!نآك ١

 : اذدرألو ما راك هال ىف غاب ت فاهوالاو ماي الا لام٠ ندرك ان هوة لاو تم لد

 ةصمن رو الا ضهن نط الا هحولا ادهىلءةرامملا حراشا ال -ة:تء .-ًأأمو ها انامعال ْ

 : نمءذخ أ[ ىفاند-عا وذا: ادقو ف.كسس ىرتاك هراكا ىف غلا ل قاما! نا عمل: ملا اده ْ

 : هد : اضقرت قاومت وكس

 ||رايثءالا ةصخاو راكشالا ىف ةغلابملاو زمدعاسجلا ىلع ىف يلرت :الا ىف غلاب مندل وق هلام ْ ال_ط.٠م ثوكي ىضذاسةااه

 |١ لاموهواهريشعق كسا اذ عئثةقثاا نماهمفهقطيملو ال اغا اني رش ءىلع ىلو ول هنال |

 ظ : صضعا!نعماء_ثالا فى“

 |١ ىوجلا لاف ه هامطعلا ىلع اهطابالا ةوةالولوحالو عقاولا هِمْصَع نمهللادو «:ةمهرتاصر ١ نكس ملاذا ة.مثاثلا

 |١ ىلا لاملا طظة-هلفأو لعل ناك اذا ءاد.ةمكالذ نوكي نازا واط راكمالا ف ةغاارمالهجوالا

 ْ هأم شالا ىلع هدي اح ىف ىلد رلا نيدلا ري ميشا | لاق فاموالاو اتا! ىف كذط 4# لاما تدب

 |١ ىلع تطغةلظو عطاسلا عرمدا|ىل_ءناستهبالاوهاخ عطاوقلا تءاجه-تهرحىفو ميقا

 رة.رجأرششعلا نمدارلاناباوه' اواهتيشاح قفمهداز ىرعي لاق + ها رصاتلا غوأب ناوأ

 || هلناكاذاىأ (ةنوحاطلا هلة «مفرعشع !فوتحال هلوق) ىفدم ها دئازلا دردازولىّت- هلع ||
 || لحر ةيناخلا ةرامعو ءامشالا فو ةرر<ةريغا ملا ىلءانهاهرك ذا لال لا هده ط لاه ىلع
 رش ءميغل ل عجو ميقا ديف فةولا ىذا !ىل_هسو فتاولا تا هسءااوءىلع ةعمض فاو
 1 وحاطلا ذه باصجأو تلا ىلا يفةجاحالةعطاقملا ل- رديف واط مةرلاقوتالغاا ||

 رجالا قد رطبالادخانام مقاانال ١ ةنو- اهلا هده ن ءةهلغاارسمعمةلا ب عالاتاغنو ةيقنأإ

 تالغىلعام) بصن ضاق ىريكدا ص.خت ىو ها لءعأا قب رطبالارحالا بجو سالف
- 

 ىل دمك
3 



24 
 : نأدووشاو ق د_هالا خذا اه ةةءمتناكلاةذناهضأ ا, باو طق فاو 1 مافاتاولرحلا ف : 3 0

 رسام لاما مكى ذمطهنااودسشوأ
 رازءااراركا نءحرات لادإ_ةناعهنءباجاف حلا الجر“ ةولىهو ةءدةّد انا _ددالا 4

5 

 ضان (قدص)ةيزازي دارا ْ ا رئآاعرقأواذخ الاو عطاسقلا ىلع نامدالادكو ( ضاق قد_.م هلوق)

 لاق ا .٠ 1 ا داهلادهام رهاطااناك هئاذةىف* الذ لءثدنااةفاواملاه-متا ىذاقلا ىلع نامذاامدع :

 ا هما |[
 ا : ىلءنيءالوقداد ايها ذة ىف هلل-هأت د هناله _.1ءنيعالوا رهاطظروملا ىضقدالىذاقاا

 فاالاىأ 0 | قدح . الاو عطا ةلار ؟اول. نكما هلع ىذاملا ىا (مءزولاذكو هلوق) رهأاىفاكىذاقلا

 هتان 1 : عفدف لو. ,ةمىذاقلا لوقو نا_ءذأ! سها رئااد_منالنا:مذ!ىذاقلاهنر ةأاعاذ_ه

 31 1 44 .٠ يش : 44د ”اضقىلعف تنث 8 والا فواد ا (نهذاظ|بيسلاطباىفال ؛ هسا نعتاعذلا

 ع 84 : "الادب فلاملا ناك ولو هر نءو هسدق# نءناسضلا ىذاقالوق فد رفعأ قداصتاا

 30 : و قج ا هئاضقىف لعف هنأىف ىذاقأا قد_ملااا]هم دوخاملاو ىذاةلا هيرقأاع رقأدقو ا

00 
 كلا (هعطتو) فىاالا ؟

 2 0 : 4 3 اللف ) 3 لوزهملالوقو جالا كا! !ىوعد فقد صيالف4تناكدما!نار 43 هناله:هذخؤدالوأ 0

 560 2و :
 (ق) عذمقلاو ذخالا يأ ||” ةداصف (:دوهع-ةلاحملا هلوق) ىذاقلا ىأ (دشسأهثالدإوق) رج هيفتجع سبل |

 اذكو (هئاق) كور | ١ كرز 119 ضي ضرك ذا تودروهودجو نونا أوتقتءأوأ تتلطلاق
 مكوك 17

 01 , : و د 1 ١ ا 7 ا
 0-0100 مرد نع طل ل مدا دوران ريش ل ا رورو نك ا ا «دنج كا هدم م ا ا ا ا ا ا ا و / 1: 34 يي سلا نوعا 4 ل و 11 0 نا و ريس دنا ع راحل نو هور ارح نبا يا حب 1 نااكلاب دايما دع

 ب ا و ا ا ب اول امل 00 ا ل ا م نورا ا الا ا اينوخرب 7

 08 2 ّك 0 ا ا ١ ا - يالا د 8 يا ع 1 7

 هلوةلمت» الةدوهعهمن 5 :ماذاوهلوقىلءةد ه.:مةدوهءمةشهدلا تنا تححأ ذاف ىلمرلا ريخأل

 5 قتلا لق لعق ءزو ا : 0

 دال فلز ا وأ : بوساأ راأا٠ممالنانمذ)ىذاقلا هر :أاعلصئ لا اذهىفذ-خ الاو عاما ةلار ةأولو ةيبالا 1 2

 ها لارا قا 1 ال : هر نءناعذلا.رسلاطرا ىفالد_سف:ن ع نامذلا عفدف لورقمىضاقلا لوةوناسمذلا 0

 ةدوهعم | ل شطاوسام ولقطات ا 0

 0 هآطم؟ : لوةاافرح تأ و اهتعاق ريدار ةلالاقأ د_.ءانأو ادب تءطق ندعل عب هرغاد بها لاقأ
 د
 120 ب

 ىوكفلاةءقاو ٍ لاةذدعت ناو مهاودةس خرم لكل غل :ءتذشأ هةدعأ دق د.ءاىفوحا لاهولاهنمو د.علل 0

 ا لَ .,ةتاسو ثهبلاق اذا عدا لد هك وأ !اهثمو ىلومالوةلان .٠ اك قدعل اد مراهتدث اقع 0

 لطم 1 لوةاافاعاف ناك ناو اكل مسمع ناك تال ءك وال لو ةلافكز ءكادعب لكوم الافو ل ءأا 0

 دنع ااذا رثااثا ل صالا اا رق اهنالذعاقلا هلم ىف قدصنال هلفلا لت ىفاذكصو ننال كلعالا عريش أهناللكوملا 0
 [لانم ةلاحىل د ءا ا ا35 كل ل ميكي غابام دعب ىدولا لاهولاممو ل ءاهااهءاع دبة ةاضالاب ودحالا 7

 كد 1 نسناضأ | درر أو نامذالة.ذئمتلاحىلا هدئسأ هنوكل ىدواللوة ان اكسياملار كن أو لاملانم اذكوأ 0

 ءيئوءزللال ||| اهتعطقىهتاامخىتءأشنأو كدي هطقاها لام م2 ءآن :ءأاذااملصالااذهىلعةياهنأاىفأأ

 7 ااركشملا و ةنن-يفأد:ء اهتءءذ_ثأئثلك ىفاذكو اهالوةلافةرحانأو 7
 || اهلامذخانر هى وملا نا ثم نمقرغلا:باحاق ناعذلل ةءف1:متلاسىلا لعشلا دان ا ثامذل 3

 ْ تاز زامل كا ةااءاوءعد ف قدصدالو .رار ةاىف ق ةصءؤهسفنا كَ ءاهلا دامت ا

 : صا م غقرفلا اذهن ا اب لا ىأع راش ااركذ دو ًارقاا نعض!نذالار 5 اف كندا كماعط :

 : 1 ااا ءطتوةدرعلا غنت عازل ةرودى هناي رعمد_هاىأر هعأا قاك لاماعرتت 0 1

 ٍ ىلعءاندر .ءهوو عرفلاا1- هب رخدةر ركااىفلاق غ ةيده_سلاىئاوطا فاك ذعال

 ل هر 7



2 

 هحالصا هيدصقنلا للود (امهلاءال دول لةب لمقو هأوق ) ض,.ةو ءادآ نءزيئاغلاو

 مدْمةباورلا رهاظو هوريغصلا مماجلا تامل لدملا دقي فو ىذاقا ال ا ءاطأ هلا كلذو 1

 امزتكل ىف هملع وشم أك انناعالدعت وك طارتشا, لت اقأا ىدب رئاملا لوةىلءوهو ىلههفثلا |

 تاكفكاذحراشلا دا هناك ثد ساو ةبادهاا ىلا عسرأف ةياردإ دان زتدرأن او هنآ- سه ْ

 فذدح ىلوالا لب ها رام ىلعح رمشلا نم هناف «لك_ملالوأق لدعال وةفد<«ناباوصاا|| 7
 داقعالامدءتالرود وأ هئاقو* ]الاله تن حلا فايع فوك ل يذل ادع م 3
 دنءةرود مل مانا ىباهيسالا رذو لدعاا لاعلا ف فةةمو»و طاغاودا سهلا لاءامتا ْ لمع يس

 ها قاةد الابد سماد رّمويالو ءاضقلا ىلونالا ذه ريغ ناك اذا هناللدعلا ماعلا ىذاق'ا ىفمامالا

 نسحاف رسسغسا نا الهاج الدعناو هوق) ها مامالا-هذمن ءفئدكرو ه:موأ هلاهاف 1

 تمكحو همقفورهملاودأك انزل را ادق لوقد نان (طنا رمشأ أريسفت أ ةام
 ىوهمف ةييش الزر ن مابا هنذخأ هن أةحططان ىدنع تبث هنا ةقرمسا اد-ةفلوتد ومجرلان هءاع ْ نياعينأالا) 0 ْ

2_8 

 لي اول ا ىلا نا كفاح ايد لكق هنا نحاظقلا ١ ع عل
 هله+هلهجنمدارملامنهلوقلوبقوهقيدص: بج ىأ(قدصدلوق) ةءافك اليادلءادلاربغأا دنعنإ رن 0

 هلوشن م كو ىفلالأس هنافةءانكض رفاممال ساخ اا عئاقو ١ هكداام داو ا
 هيلع ضرع ةءاعلع- فال

 هنأل (عبرأةاض اان هلوق ) هناس- ى .الامسقلان هنوك.. .ذالدعن وكت القوسفد هنافاذمع ْ تاما لا (دووشاا
 ءافتتالهوق لمت ذة 3 (امع ركام عاد لوق) ىسافوأل دءاما لكفو ل هاجوألاعاما || د هدو

 د:ءنامنالازنهد بص إو )طر ارقالا مد اة كراع و مم هأ ةمهتلا|| (تاك (
 : لوقا !اهكاناأاو ر و

 الاو ةعقلانال ل اا, ن امد 0 (نام2 اهراكنالهأوق) ُّط رةمهنال همأاةداحال (دووُشلا تثاوكل| راك الاب

 2 5 - 5 1 8 ل | ا

امنوك.ف كلما و كالا اه_.ةىرصف عم زاوجل اديلام سما نالذاكش مناك ||| ىلعتوب_..., ا
 ال

 هنوكفهوةلوةلا ل, كاذك سدلو ناضل مد_ءىهللوةااناهرهاظ نافاضبأو اموههم | ةساصا 1 0 :

 نبأ ةمةماهن أى الاه لوقاانوكي الفات هدهق نمضيفالخنامضلاامأو اسكتتم ١ هتلذةلاوتورب و
 راع لاللو هامسشالا د ىلا نيالا ف رمث يشل نءدوهساا وأ 001 ةس 1+3 موق ا ) عمد 0

 رهاطلا كالوت-!هراكمنا ىفهنمع عمو ةلوقلاو تاداجمثاا نمىذاقاا باك لس ة#ذافلا | باهتة ىلا ىرو ا

 لوآب دل *ةءهناهنا ود |
ود مشي نأ دومشلاعستالو ا

سكري _َءاَي زبصدلا هيلءا
 3 ه رازماا و اهعجارفاميفهماقو 

2 

 مدلارعأو كلذإ ل نزا ا

 فالذي بالف

35 

 نامضلا مد ءبدأ راانانيهدةدءن_و .:مذةرافهسقتءقودقو هنعدو ناسا :زقارأ ا

 م4 اوةاا-عةراص ص هذاا, هنال مقل ناه ف تدثملا ناضلابدا رااناوردامتملا هنال ىلا تامذ ||

 راص سدا ااهنعح ا ًراهظلا ٠ نم ةملصالا همنفص ىل ءناك دنزو الكت رص -امىلذملا

 قرا معتز 205 أاذاوىدامعءلالوصن ىو 55 ىزازي 00 مدوذأك امو ١

 تد د رلا تالدلوةلوةلافةراق همق تنام هلالا ف هوت لتفات ل اهو كل دوو نا ل

 ةامم هنوك اهكئقأت 0 قوسااىفبادقم كفا أناوقو-!!ىفعاس دقهوذو سلا

 هد د وهلا ىئاوطا أك ةيك ذاهنأ اودهشي نا دوب تارا قوسلا ف عاش الة مملا نال نهد ٌ

 رن ىس سد- مدلا تو لوكلاءلاسلا ف مكح هنأ ىرتالأ 016 دلو ميظع ملا عأو هأوق)

 لاق (لالا فالعمإول) مدلا ىفانمءنيهدع وةدحاولا نيماانلاملا ق م اوفا و

 ق



 ب
 00 ا لا

 هقيدست هنءاط نمو ةقي مثلا ةيءالا» (هالا ىلوةعاطب وول هلوق) وانسطولا ثال هما
 ةءامالا طورش ىلءمالكحماا دزءرئ الغ لاوهامشالا ىلع ه-رمثرخا وأى وعملا ةمالعلا لاه

 لكالا ةنازخ ىفاكم_ةءاطا ضرةذياماما راصدةعلاو للا لهأ نم ةعسلا تءقو اذامم
 رادةراو_هك ةماعلا ىلا هءةئدوهياموهونيدلاهصانأاهقهتءاطابةرهاوطا حرششو ؟

 ىأنءىوراهربغوةياهتلا قو ها عاجالاو::--!اوناكلا هلوانتافزياتلاومالسالا

 هئاوحر اب ءنبارع ريكو د._كرلا نوره هئاكو درعا ساثلاب ىلصدا دقن م قاما فسوت

 الاغءءا كلذالعفة هد رييكت اريكب نا امهم ثوره تادلب وأ واذ كهد 4ك نعبىدرر ا٠هنع

 صهأاذا طم ن ءةداعرات ءاقو ةءصءمريغفف هصألائةءاىنءداهطافاوطصندتو ه يمال

 يح هدعني نكلأو "هله ولوأى هيد ويالريمالافد- او 'الذقءاصءؤئشركسعلا ل |هأريمالا

 ىلع كلذ :دنعنارذع ال ىفنيباذا الا هدأ كلذد ىعرداصءناق هرادعد ربكلذلئمىلادوعبال

 هدهع وش نءاكرع لاذهأدق و هأ ردعباذ هتاءن د ةاىلاهث لنا ذاع نك | تاو ل.

 ىلا-ههلباو سالاما او ءايولاوأ الغلا بيسي ما ءامسصب ةداي لها رصأولهنالوقنلا

 باكو ه ةءامالا باق الاولاىدم_تء«مدقامرظذاو ءاةستسالا ونيد.هلافمدقتو لعأ

 دار (ةطا نءامد ىت 5- هلوق) ح قفا ولا دعب هناا عج .راماده (دجت هعنمر ]وق ) ةالملا

 ىقاتلا و 2:1 انهم و4.:ءةباوروهولدءىكاقلا عمد ديد مشد وأ عاش لا صعب هلع

 ىلءادهاث ىذاقأ'ناك الاوىيذاةلا مكح ىلعالد -طلاسساو :م'نبذلاةدامش ىلءلدهاو

 دال اد_:ءىذاةأاةدامثوهو ةداعلا فادمعب هنوكب يدل مف ىق فعتا و هسفنلهذ

 رخأ هن الث نهد.الفانز فنك نا ونيدعاشبتشا :ق>-قااورلا ذ_هىلءدحا ولاءاذنك الاو

 نوةمؤدالئاو د ذدةةاضةا!نال (اتامز ىف.و:-<تساودلوق) ردع ىاصمالارك ذ ذك

 مرتك انافائامز ةاضقا م --ال ةدائملاى زاف 4 م-هلاومأوممتامدو سانا! سون: ىلع

 ءالااقممنام زئاضةىفاده( 0 وذأ)ن كمر ريغلرادئلاوأ ها "لطانموءاك-افاش راانولو

 لاه (ىتهب ههيوثومعلا ىف هلوق) همركو هنءنيمآهيجاشلا و> ًاىلاعت هللا ملص ننام اضق ىف

 ىلادممع وح رمد هنأ د. مهأار طلاس ابدأ ح رش ىف كالذد_هب تدأر نكسا رهأاىف

 مهائارارتا ن<ىذاقاا ارامخا لوسقبالاه نيش نا لص خاف ها هنءماشهءاوراوهلوق

 ناو قوةلارك أسو قالطلاولاوءالاوف1ةااد-و صام أك هنع رقما عرج رع تزال

 هعودر مد 5 هءاارخآ لجرمذرالا لمةيال هنأ نم هشعر 1 ذامىلا عجرم الوأاموةفاوادمت

 عاجلا هاوق بقي ل دملاك هذع هعوبر حن ئث نع رار ”ىماقلاربخ ا ةااماوام

 لءة:كلل ىلع مهدات تاءقواول دعو نع «كلذيت ءاقلاةف ةةديلانوطاتومثن تري نا و

 رمأأ نع ص اك لدعهءمدوتولو لش الف لوز هلل امرا ىشا ل ىفاذهوا هيد زيهجولا ف

 ىفةنامللا نالو قاساءاماةرورضىأ (ةدورضلل ىذا-ةا!باّكىفالا هلوق) اضل الئاوأ
 لوقىلءىأءادءامأهلوةل.ةءالىغاقلا تا ىضاَق !باَك ىلعراصتقالا رهاطظو مق م ا

 حاكهوأ عسب وأ ه قاعي وأاهق ال_امب تدضق لاق وأد ان رضوأاهطتوأ التق نكءاوسد#ت

 ماتيالا لاومأو فاه والا ىف فرم نملاه ففقدددو برذهتااىفوهلوةلمق» لرارقاوأ

 ءلطم؟

 ة.-او مالا ىلوأ ةعاط

 ةطانءامد سد < هءدمو

 قر ادام فهو:ةءاو

 ٍباَكىفالا تفي هن وثودعلا

 أ طم '

 اشرااء اواو اذا ةاضقاا

 هَ طانمو ماكدأ



 ثاو هنال(ىدوأ ىلع ىركشملا عجر)ن ملا( عاضو) ىدولا نمد معلل 5 (ض..ةاال.ةتاموأ) طول !(قدتساف)ءسعأالبوأ

 «هد عدن ءدولع عح رينالق مالا ىف هماع عجراذا هنالىل والام وهةموذ (هرينماالب دأهلوق)

 (ادناءعىضاة'اهيصنناو هلال هلوق) ىرتشم ا دبنمىأ (دمعلا نكساف هلوت) ط ىفوالاب
 ىدوىأ هنال هلوق ىلءراصةةالاو ىذاقلا ىور قرهطي اهنا هنال لءلعئاا | ذ_هفدىلرالا
 ىدو لعشداةءادهلا ىف [كهناس مح لاح هلك واذاامهمااق وهما مدجرتف تمالا نع ةناندقاع ثمملا

 ىذاقلانالكلذك_ةهمصناذاامأو رهاظفهماا ىد دأتءملا ناك اذاامأ ةيافك١١ لاه تدملا

 هلوق) ءاذا' فذ ىلوالا (عحرتفهلوق) ىخاقلاماقمالتمملا ماةماءاقنوكسل هيصنانا
 نا. هس هةلو ال عءريغا لمع نمو (مول لماع هنال هلوق) هن امس لاح اكو اذا 5 (هملا

 لداقىأ (هضع رغلا عج رلام تءداله ده رهطول ودلوق ) لدعلاهل عقب نم ىلع هب عرب

 اى ام هصخ وبلا اه.فدلا ولا ىد سلاف (حدالا وههنيردب هإوق) تدلل رهط ىذلا

 ه.قىرت_ثما ن مذا عج رب له و كسالب هس ءاي رغلاه مق مح 2 تعال رهظولن َر دقلا

 فامي رغلا نال ياوخلا نمميدصاىفذخ أد ال ؟ ىتكخرسسلا ةقالاد لاهو مال ,ةفالخ
 هنال عوجرلا مدالا قاكلا فو هريغىلءعجرب ناهل نكي لف لعقود ةءلاتاث نم نعم

 ديقي ىرتشمال نءذفهلوقو ها تهمءا5 معألا ىلدتاد- ةفهمشرطضموهوّكل د ىذف

 نكس ىرتشمللالىدولل نمذاسغا ء. ةيئاثلا ىف هنال © ىلوالا لاف فالتخالا نا
 فا:+اىلرالا قهنال_صاخلاو ها مد لرالاو ة.-ْلاثلا ىهبعجربال ل.ةو رملاى لاف

 اال هّسردي قم رغلا ع رةطسن قدح وو همثمق هم دع خدال ا هاش اقو عوج رلاق م

 كلاهلا ناك هوق) مكواضيأ مرغاس؟عجرب ر.قو ىلا لاق !ياعراغالهذه ومصالاوهمرغ
 دارخا ومهاام نمالاها ا ناك هل اوةرواعدم (صاسا هلوق) ضةلا قم منع با انهنال (مهاامنم

 نءكلاهلا ناك ا ءاواهاولءمد_:ءاهرك :ىلوالا ومهل لماع هنال نءذال ىذاةلا نا صاع

 بامتنا هلىدوملا طسقذ أو ىذاقا |ةمدق مص و © هلوةنمىمولا با ىف أوال مهام

 هبال نوزوملا ولك لا اذه وةلاههنكل هنمأ وا ىخاقلاد ىقتالم نا هلئ الفهل يد وألا

 رظالف ها ةم-قا !انك_ةزوجال ريغل !لام ةلدامصو عما اك ةلدامم هنالزوهعالاه مغفوزارفا

 دردهلوام_ميميفد ماا ىرج وأءارقفلا قلطمو أ ذمعم باسغلا هل ىصوملا نوكي نا نمب قر له
 ززثتحاافدمقاذكو ىفدم هري_غوقنلملافهدمقاذكاعوىأ (لدءضاف :لرعأ هلوق)
 لاه الهاسال دءعناو ىن الاهلوق "هلي اةاانهم_:مدياله.ةوه وانتا حسا ضء:ىفالقذاوملاوهو

 مثولعلا وةلادعلاىأام_مهدمق» ملريغماا عاملا ىف وىدب رئاسلا لوة فةصملاهرك دامو رهلا ىف

 عمجرتف تمانع ةياسبث
 عجرب وهو) هلا قولا

 مها لماع هال (امرغلا ىلع
 لام تمدأل هده روهطوأ و

 ودا دب هبا م رخلا عر
 ىخاقلا حج رخأ) مدالا
 مهطميْلو ءارقذال ثلثا
 كلاهلا (ناك كله ّي-هايا

 ءارقذلا ىأ (مولامنم)

 صا /ه رولل تالثااو)

 لد_ع ( صاع لرعأ)

 ةقرسسىف (عطقوأم>رب)

 ىضذق) د ىف(برعضوأ)
 (هلعف كلءسو) رك ذاع( هب

 مظل ىقكخ رممااهلوق ؟

 متلو" رلانوكسو نمسا

 قوفاك_ااوةمعملا »اذا

 ةمقوفلااةانثملاءاتلااهرآ
 ةيرق كه رسىلا ةمسأ

 باساب 8 رق نا سدح رغم

 بى هللاد_.ءىدع اهلا

 رالةناد.ءورك 3لعاف

 هم ها تاةءطااىف

 ماعلا م- “هل هىأ ©
 ىلإ . 0-0 ] . . . ىإ ايسأ 0 80 . ىد ع هل

 ذ_خأ هيو لدع ىذاقلا عمئالذيد مشد وأهلا نياعيملامهوةبذ_خؤياللاةفد_ه مدر اهي عوجرلاو هممأوأ
 ةلادعلابهدممة2مدعنالماوق نمىفلمف:_كىلا مالك ن ا كالرهظي اد مم و ها انعاشم

 ثركد محو ىدي رئامملا لوق ىلع. مهدهب ل .صغةلاوريغصلا عماملا نام ىلع ءمملعلاو
 د_هنهوقنوكيو ىديرتا!لوق ىبءنوك.ءااضنأ ل اعةءان ]بحي لد ءهاوق حراشاا» دق

 قاموهوااعالدع نكي لولو لءقد ل قو لوة.ناهةواكر دة سما اعال دءول لمد ىل قو
 هللاءاثناا_ رقهملع مالكا :::قامسوىلا ههنا هجردلاولا ىد. سهدافأ اذكريغصلا عماجلا
 ة-ءاحالو روك ذملا رامعان رسمذلادا ارذاتأىلا هيرامأ ارك داع ىأ (هيىضقدإوق ) ىلاعت

 هذمهأ ىرتشمال«ةدذاع

 ىمدولا عسب هل سم ىأ 3

 هزم هأ ىدوال

 هعأأ ام: اعناك اذان وروملاول.5ملا ق4 ىدوااةس-زارفا ىذاتال .اطمو
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 دةءقوة- عح رتال هنممأ وىخكاقلانا (لعامت) هد١-ولوكذاا و نيمااىفدل اوةىلءقالا و هذممأب |

 ميت.ال ءاعانأم نة هنممأو أى ذاةل ا نعذوأف ىدولا و بالاول كولا فالذضام يلا مآءالءارسثاب
 د ”اًشةفاطخا ١ ول هنال قاودسالا دع ىكذاقلا ناهد مدع دمق و مه ةداص مسطول ١

 ىكذاَقلا ىلع هدف ذةىادود<وأ ادعم هددأ رهظو دوهش ةعن رانا: هدم -راذا 5

 يا ل لط طع ره جمىذاعلا نايل: اسااوده س:-ىفلصالاو 8 عام الابلاسلا تديىفاهبعجرب و

 نءذ: ىذاقلا أطخأول || أطذتا ناك نا وىل.كولاو عدوا اكد ىذقم لا ىلء كالذي عجربو هب ىذقام نع! هناف نق ىضقامذ

 اكلاهت سم ناك ن او هلع ىضذةملا ىلعهدرو ىضاقلاهذخ أهلى ةهةملاد اماه ناكناف لاآاق

 لاما تدب ىف نهذاسع عجرو نهذمجروأ عطق ىف ناك ناو هل ىدقملا ىلع كلدب عج رو هدم ن عك

 د>ىاللام ىف ناك ناروحلا ريغ ف ىذا | اطّ قلل ءةام صا“ 1 (لوقأ) همؤهماقعو مها

 اطخ ىف ل_.فأم صام لاملا ت١ ىقهؤطخل وذءوأ سف:فا:هماعبترثنافد-ىناكن او هلىذةملالامىف هؤطقن

 ىلاهثهللا مهجر مامالا دس: ءونيم> اصلادنءاذهردونداطلاكك 0 نمد ىنهملع تترتب /تاو ىذاقلا

 دود4ا٠٠ نم ةمنا 1 !ىفءدافأاذك الو اوذءوأس 2 تفل هءلع بأ :”رتدود_1!ىارهاهنوكد

 لام ناكءاو.-ىذاقلا لام لة ناكروأل اده_هةتاوروط ادم -هترلاقا اذهو ريسلاو

 هوطتحو كالذي وهرقأ اذا ا هثرهظي رولا هدم_-عتو وذ عوأ سفن فانه ءلاعبترتدد-وأ

 راد ىذةاارارقا ال_:هدسسءدومشلاثانانثاك لاومالا قل ىذ ةملارارقان رهظي روحالب

 رظاسشلا بئاث فال
 ىلع ىرت_ءلاع-رو)

 عو-رلاردم2](ءامرغلا رع د اح رمُمك "لء_سااوزمىةدوعملا صوصدتلان مرر امةصالخازه كال د ىلع ةنماا موقت

 0 امولو) : دقاعلا ىلع ى ؛اوسوءاضقأان هدامتال او مسسلاو دو دولا نءةناهتاو هب :د:عأااو مخ رمءااريم.كص) |

 ل-جالىأ (مهاىدولا لاملاتءفنوكب ةرات ىناقا احا (لصاحلاف) دوعلا ىف اودلاولا ىقمسو ىواطسطل
 (ىذاقل'سصان) ءامرغلا اطثأاذاوهو د مخل لامن دوك رار وشعر 2نعلد هماعبترتدحفاطخأ اذاوهو

 وأ ةثأمأد كلذ ىلءبترقي لود ىفأطخأ اذاوهوارد ده تركتك ران و لاودالا قءئاضتف

 فال *+هلوق) روحلا دم ءتاذاوهو ىَداَةلا لامىأهلام ىف دوك. ةرانوالث برم :طوضع

 0 1١ قلاقرظانلا ناد فا هناق ىف اتالوهلوةلد_.5 (رظانلا ثان
 رقد ألا ىلع هقد رغتو اف دولا لام عا._ض ىج دا ولف دل وةلو.ةقوهك رظانلابتانو ل

 ىضاقلاك هيلع نعال هنأف ىضاقلانيمأقرافهبو نيملا عمن 8 ]لم مالك هلو ةاافاورك كنف

 20 _ م مهأعقو عمم !١انال (ءامرغلا ىلع ىرتشملا عجرو ه]وق) ها

 | ذاامكهيلعر ومن !ل.كولا ىلعاولعجرذ هدد :علكوملا ىلع ةد وعلا ل جت اك دقاعلا ىلءاهاعج
 لس اني وةلعا قاعتتال هناق هلام عهد لدر» ءاكو عسباا لةهياميصو أ اد ءدئاملا ن اج
 خف فام دبعل ا! دمسلاق قو ىلا قةملهال ار ودقلامرنم ممئالثدهعلا مازملا نالاهواكومب
 ىلء بكف ءدقاعيلا هن هع ع - - رادع تلا (دقاعلا ىنعع وجرلاردعتل هلوق) ربدقلا

 زصالا ريدقلا حف ىفو را ناك قع ةد همنا وكمتءام رغالعقاو عسا و دةعلاهل عن 7
 عفت نمهملاسانا|برقأو دقادلا ىلا ساذلا برقا. قاه-:دقاعلا قوقل ى زاعترذعت اذا هنا
 00 نما: صىف سانلا برقأو ميرغلا باطذ قدح ههددب ؛ سعانال ى ناقلات اك رئالأ هب
 ىلدم 2 ا بددتنوسبلا ىضؤ ني هركا (ىصولا هعا ولوهلوق) ) ميرغااوهو دّةدلا
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 ( طرشد دهلوق) حدالا وهو وادل' ىفلاه ل-رذةدلدءهلوةناوددعلا ىف طرتشتال
 تيثيالثمظعالامامالالوق ىلءالا دعل اوأ ددعلا عم ىأ ( طورمشللا راس دلوق) رمخلافىأأا
 هلوق)دلاولاىدس ادهىلء هت نملق رفلادعلا راددعلادد ونأ و ىلا ودعا ونأ رملا ري ْش

 نوكالنأ وغواءااوةي رحل نمىأريخلا هيدارملاو دهاشلا ىف ةطو مثلا أ (دماملا ل
 امدهاشلا ىف طرتشا امربخلا ىف طرتشد وىؤعملا و ةلادعلاو أ ددعلا عم فذقىفادود الو ىعأ ظ
 (رهاا فهد ةوهلوق) قيسام اههلافالخهدنءىضاقلا سا#روذ>و دمشأ ظفاالا رك ذأ |

 ىد_هةأاال رعلاةداجشلا ىرطش د_-ًاهمشن وك. نادال ريا توكب لهك ولال وعد .ةىأ

 هلوق) لءل' لةلز علي وتيثي هناقاةيطمهنونجو لكوملات رك اممكسثاك اذاا_عازارتحا ||| ريختر
 لققمس (لسراامغد[وق) صعدقو رحب اةءافولوليةهقدطاذاامأ (هقدطيلاذااعوأ| هن

 عاما بلطلا بجو هسةىرتشملاع.ةشلاربخأولةهلوسرو مدخلا غرصلاىفاكهياوصو || ٠
 اريغصو أ ةسافناكن ا واعاطملوسرلاىأ (هريخم لمعي هناق هو ) هملط طقس رخااذاىتسأا

 هدعيبلطلامد_عبةعفشلا طقستو كالذي لزهدسف رك دام لك قىر كلذ ناهرهاظو هند وأ ْ ذا

 نادال هنأ ةيدامعلا فامرهاظو كلذ هدف نأ ا مقاما سقواضرءدعركبلاتوكسنوكيو || م
 ىلاهءاالسرمالوةبنالوءراديالفهماعو (لوقأ) ركلا ناك كلزهبلوسر ذا هلل وشن از

 ىرسنع ط ىفاكء.فامل_ءودغلي اذا لكوملا باكي لزعل !تيثي (هسنت) ادكي لا لوسدأ] ر
 لءكولالزء بادىأ (هبان ف 'ىبصس ام ه]وق) لدكولالزءبام رخاوأح راشلااهرك د.سونيالا|]

 كءلا ناسرأ لاه اذا هذك وأ ءةد صاف ةثاءريغوأ الوسر هلا رادو هتهفاشعتدشيو لاف ثمح |
 امقفدرعل| اذ هعبللاك نان (هعب فانيمأ تاع لقيم ناودلوق) لالاراهلزعئلغاب ال |
 اذيمأ ك ةلعس ىذا اك لوةينءوه ىذاغلا نيمأ ن العا ( ةمداولو يصعلا ىلعدوق) دزبإلد أ
 هةدابال هنا مسعلاو ع اشملا فاثخا هيلع دزيلو ديعلا اذه عبلاق اذاامأ د ممل | |ذسه ع ىف ا

 (لوقأ )ىمراقال صرشملتلاح مثىلا ان زعمرصلا ىف اكهدازرها وشم السلا حرك ذةدهعأا
 نوبدلاباررأىأ(ءامرغلا نيالا د.ءدلوق) مم ةيجلاولولا ىواتغاا ىفةروك ذم هل 5سااو

 مجريف هال ءاعدقاعل |ناكدو ة: ىأن يددكرتا | ن نكس ملاذافهاوسا مما عمن راول لطز ذيو 1

 هلع عجردئاعلاوههنممأ وأ ىماقلا ناك ناو تا !ىدون اكن اةدهملا نمهقطاعهملع ||

 اك عسسبلا ثراولا كلعالو نيدلا اهب طاح دقةكرتلا تناك اذا ىذاقال عسا ةدالوثال ىرتشماا |
 ىفاث ىرتث لا ىلا مياستلا ل قهنسمأوأ ىلا دينمدمعلا كله ىأ ( عاضو أ هلوق) رحأا ىف

 نال عامالاك مامالا بانل هنا جنو (مامالاك هإوق ) هتيمأوأ ةدا زسنالاف جملا ْ
 ىلءةىذاقلا ىلءناءدالف هملع نادذال ومامالا نعامتأب هن وكل نعال هل وقل. قاعا ىكاقلا

 لوبق نعمهدءامسىلا قدود هنالزك دنم نمت ملا او نع الب لاا !تءنيمألوةل.ةد اذ_ه

 تءبلافول هتيم أن اىلا راشأو رصأا ىف لاق ىتمع سائلا ملا_صءلطء:ف ةنامالاهذ_هأ
 ارهاظناك اذايءءلاناوىضاقاءاهالاةدهعونيعالبةدصعرغلا تضقونُملاتضدتو أ

 نم ةنالث ىذاقأ اها ه_جوةرد_ ىلءنيكبجوا داو هنيمأو أىداسةاارظايهبعسملادرب ||

 سدل فاسأل د_هىلعناهلوكنوأ اهءءىلءناد+شدنارخآو دع اواهةاد هلودعلا

 هدم هان
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 اهتافةااةساف ناك ناو رب لهب لوسرلاو اعامجسا بلطلا بجو هسفي ىرك_ثاا عملا
 نادال هناةيدامعلا قامرهاظو اريغ لوسرلا . اك ولاذك و ىناددسال ارك ذاكهينكوأهةدص

 ناك اذاامأ اند_هةلزعل !تاكنا لزهلاهغاباذ ا اعاضب أدم .و كالزعيل وسرىاهلل وق

 ليكولاىأ (هقدهناهلوقر ها للا لية لز هلي وترثب هنا لكوملا ترك امك
 املافالخنيةسافالعجار (محالاىف لوق) ةسوةعبلا نءءانءدقاكتثءال هيذك ول ىتح
 0 رمان نال ف عض وهو نيقساةلاريخ لمقيال هناهرهاط نافني روة#اءدمق ثدحزتكلا ىف

 ةدامشب و دقن /لدع داو ةدا مش: ىضقول هنا لءادبل د_ هارب رعت ا7نمىوق نية ساغلا
 هلوق) رهلاىفاك هلزءمدءادق رمصت عصف مهتورت دنم رمعغعلز هلا ريخأوأف دف: نية ساف

 ةلادعلاو أ ددعاا ىأ ةداهشلا ى راد دسأ همق طرخشد هن اق ىأ )6 دمعةي !:كدمسا ارانمخاك

 ناك هءارمترك د نمدحأو رخأ اذا قع (ءادقالا رات ناك هعا ءانهلوق) امولاقالخ هددع

 ةيانللا ىلوىلا ىرت_كملاوأ عئاملا هعذدمنرت ذنمريغرامخ اهلاراتذت نوكي الفا دغالا را:
 ىل_ءاذاامأ ىرغشملا هاني لهن لا ذا هعف دباس اوةيام ان الث ق-افهريش آن اة هنوعاناذ ام)

 باطلا ناك د_.هلا قةعأ اذاامأو ةدمعل للعلا عم هن ارش ىلء همودقلءادغالا راد ن وكف

 ريخأ ذافاضي أى اللا ىلعو» ( عسا عمةشلاو هلوق) دوه اوأ هدافأ ه-.اءشرالا

 هتعفش تاهذ ءالئم نيرو هوآالد ءربخملا ناك ناق بلطي لو تك ف علاء الثمْك د رعذلا

 فالالا ىلعوه (حاكناا ركبلاوهلوق) ةعفدالا 1 -هدعبالهوكسةرو:_ههريشأ ناال

 رود_ماهربخأ اذاامأ الث نارو:_سموأل دءاهربتأ اذاالااضرامتوك -نوك. الفاضدأ
 ة ىلع صناد#تمامالا نا لعامث رحلا ىفلاق !متماضرلال ذنوكيال تدك سفاهباو حاك
 ىذلاىأ (رجا<مىذلال-ااوهلوق) ه١ خباشملا اهم ءافامناوركيلا هلم صرك ذيرلواهنم

 عئارمشلا همزلء الرو سم هريخأ اذا هناف عن ارمث ان هلوق )رك ذن ءدحأ هريخاف بر طار اد ف لسأ
 اهؤاضق هءزلب ضئارفلا كرتاذاىق- هزاز ارو: -هوأ ل دءهريخأ ا ذاو اهل اف الخ ه دنع

 7-1 ريخم ماك>الا هءلع ب هناف ىأ ىوج حافلا فاق سا ةلاربش همف كد هنا حدالاو

 ءا:نااس رقى أد امي وزتلاىلولال وسراهرت أ اذاركيلاك م هتاادع طرتشيال هنا لوسرلا ىف
 نيعلاهذهنار ومو أل دعل برك لافولف (ءارعثدب را بمد رابخالا اذكدهلوق) ىلاعت هنا

 ريخأ اذاق )ن وذأم رع دهلوق ( قسافم ريخأن اال ب.ءلابا.ضار 3 وكام | رمثىلءمدق و ةءدعم

 د-أن ءىأ (هك رمش مسفو هلوق) قسافءرين أ, اذا الر نارو:_بموأ ل دءهرح< نوذاملا
 لامىف فرمدتل1 نع عنج نب روة-موألدعرا.خانالا رخال ددع , فلا تدثب ازيكم رع /

 طو رلا فلاق قباسلاوكملا ىلءوهت (ضافل م ههلوق) ٌقسأف# ريشأ ناالهكرمشل ١

 باكقاو-رمصم_مئالرهاظوهودلاولا ىد._نلاق ما هرأ موىذاقلا لزءاضب أ دازنن ١

 لع و ىأ( فق وىلوثم و هإوق ( مأ هو ردها |بحاص ىأ همدق اك لمك ولاقلم هنأب ءاضقلا

 ةلادعلا نأىلاةراشاهفلوفأ ةيدعسلا ىئاوملا وتلا دعلاوأددءلاىأ (ةداهشلا ىرطُ
 | دح أهو ) ىضاقلا ىمو ىلءمالكا دنعةقرو لبق ىف وةسمهيلعمالك ا اممذقو 5<

 دأ) ةباسنع هقدعنا

 ى(نمة-افوأني رودسم

 د.سلا ارامتاك ( حدالا

 ناك هعاب واف(هدرعدب ان

 (عيفشلاو)ءا دغللا رام

 حاكنلا ( ركل او) عسملاب
 (رجاهيلىذلال_لاو)

 را.خالااذكو عتارمشلاب

 رو ءارمثدب رأي مدد
 لزعو ةكرمش سف وثوذأم

 ىبيذفقوىل و:هوصاق

 دحأ ا,مذ طرق_ثن ةرمثع
 اهظفلاالة داما! ىرطش

 لطم )؟

 لسأ ند رج اذا قسافلا

 لمعلا همزلب رحال و

 لو.ةىخرسلارامخا
 هملع بحق قسافااربخ

 هلريخملا نال هريخت ماك الا
 ىلا هذ هللا ىل< هلال وسر
 طرتشثالثلا دعلاو لسو هيلع

 هعيصو صاخلوسرلا ىف
 ناب فا اىفهدرو ىايزلا
 هلاد_هلا طارتشامدع

 صارثا ل وسرلا قوهاا

 ىل-ءمزل فال ١ ولاسرالاب

 ةلادعلا طرتشنالن أ هلوق

 قى 5-5 دحلان اورو

 هّيم هأ

 ءاطم 9

 ل ورام ريخأ اذا ركملا

 جب زاب فولا



 كك

 ازين هقدعي وموملاق معاكالع ثراولا ن ا فو ىحل انعلكولاف الخ ةممتوأ هناء ى مولا

 لطم ؟ ثع نمءامسالا ىلع نوجا ىئاوطل اق لاق لوالاالا ىحكول' كلعالو ةناكو' و ديواع- أاءدو
 لودقلا طرت: الو لو.ءّدا|ا اعد ىدولا ال هسف' 'لر «ءتالع زمكولا نا ىمولا ول .كولا همف قرتناام اقر كولا لاك رولا

 قهساالوىمولاد.ةّدالو لكوملاه دفاع .كولادمفّيوةباصولا ىف طرتشد وةلاك ولا ىف 1 رلث 0

 ناو :داصولا عداو ع 7و مدتةءاصولاوت توملا دعب ةلاكولا مدت الو ىدولا ف الغ ع5 رحأ لا“ كولا ظ

 طرت شد الو لّدعا اوغوللا وذي راارمالسالا ىمولا ف طرتشي وةلاكول' فال ىمهولاا ميل ٠ ليكوتلاليكولا(لءواف)
 توهفال.ريغىذاقلا بصندودقملا ماع ل ىدولاتاماذاو ىلقءلا الا ل. تسول ىف ْ 00 0

 ةممتوأ نا تملا ىصولزعي ىذاسقلا نا ىف ظفللد و ةقنعالا ريغ ب صايل ليكولا || هلرءتيئدالو هفرصأ مص
 فا هنافةثدالو برعم هنا ىرتشملا ىداف هكرملا نمش عاباذا ىصولا ناىفو لمكولا فالح 1 8 (لدع) رابخا(.الا

 ملا لدأ'ار دل هيمدلا ىف ىهو ل_ءلا ىف ىلع فا هناف ل كولا فال تامثلا ىلعأأ قاف
 ىدو أولو حدالا ىلعز + ى را وك ل هال ىلطعأ نافل ل له زواج التا ىص والر_ةفالافأ|

 ةدهثإ ارةفلاقؤ ص+ولوءا رقدلا نم مهريش ىلعو ؛ هدنأ رو حاملا ءارقق ة ىلع قدس: . ءاطم ٠

 سذح ىلعقد_طتأن ا ىلءهتتلاهولو : الاى فو ىلك الا ةنازخانا صو ىفاذك زج ل ةكسلا ْ نع كلان ىضانلا مد
 اذهف ها نعذ كلدروءاملا لءفنق دصتا ابره سه أ واو زاح + سه كلذ للعفو .ريغ ىلع ق د صو ١

 طرمشإ هل ةءصو تناك ةمصولاذ 0: ىدولا ىدواا رح اولو لكولا ىدول ه.ةفلاءامت ا

 لام ىذاَقاا نءالت لا نءبئانىذاقلا ىدوتالءامث م اهذدهأف لة م ةرمش ع سد ىو ا ىصوالل كورظانلا

 ناقش و فقاولا نمرظانلاةءاو مك-ىفاذكو لهل ل ةهءاصو مك قال ةةرالورحاا ىف :

 اود*”و 3 الاف الءكو هلع -نءوملهلا ىلق تدث لافامصورظانلا لح رفالالا لعتوكي ءاطم ف

 ناهاض:ةمودو«_!١ىلالاب :«مدلاولا ىدء سل اق ها طرم *الهلز ارعفقاول اكلم حىل.كو نأ 6 الءرطالا ف .ر را

 مهناءابشالا ىش# ىزغلا نيدلا فرمنئيشلا طن تيار ه مصيالهلعالبرظنلا فري رتتأ| 22200 0
 شض ص ىف هد وقت م2 ىت- ى دولاب هيشهللب "1 تكلدك الءكوالو .+و لك نءاء مو هنوأ هدعال :

 د#*لوقىلءامأو فسوب ىأل وق ىلع طرشريغن ءهلزرع فقاولا كال متلك ملا هو هنوم || لطم 1

 بوهنمناك اذا مد! مل ىذاقلا هز ءول لب مديال هنا مه ءالك نصرهاظلا نا ع. هلزعمها نأ مهنع 1 ١ ليكولابام

 دايهنارهاظا اوهنافو دهن ىدوامسفقاولا مادام لمكو هناتاق 7١ ها ةناسالا فقاولا || 1
 لءولن هلوق) لمأت مهنه ٠تال وتسداذا ةةمة-ل مك والم_هاه.ه-ىفىل.ك ولاريظأ هباد_ لطم

 هنال 0 رقأ زي نولو هلوق) مناك 0 , (جلا اح قلدكسصر ,رأأ ١

 ىلعق تح ا هيدك واح لد هقدص اذاىأ (وسافوأهلوق) عش ل را تطيح هوم ىدرفااولا

 ةدوقعي ناسااةباع لادكل رمي هقد ص اذا اضد الزعل ىفنال لزهلا وةلاكولا ني:قرفالا ذه

 نادلو :لءاعما موك دز 6 "١الاهذ ميريخملا ف طر 117 يا ركا دع اقر ءتشالو هلوق) ؛ ءاطمل

 رصااىق لاه ةلادهااو ادق حال اع: داهشلا ىرطش ددحأ طر د ئفهدونو دهدحو زماما زا امفا امي عقمف باطحلاك هد درا

 رأوا عبتلا دعلاهمق طرت_ثدالف هلو رو مصاغا ري غربا نوكي ناد _.ةموعو هةاطأ ةلاكولال .كولالع
 22222222 ري 2222 22 حو



 ا ش
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 ةراحتأان ىصا او دهللنذالا ل ةمو زود :موههع اف ىل.كوتلانهريتخ لو هملا هءيه دق كم

 ْ وأف لءةلاماه د ىمالاريمدالاه د اه ىعأ ىلع-ول ىتسدماان رمالاو معلا دب_هيالا تاثيالف

 !|فوسا!لهالىلوم الاغا ذاك نبال عم لاح رشف ةناخ عدد مل عاال قام سفن تةلط

 قالي للا لءقانو ذامريصيانالفىددع اوعنان
 و نييدهشدلو نالف ى درعا تنذ ألاف ولام

 اكل :ثراولا فرمصاك لعل ىلءفقةوتتالا (ةفال> هلوق) رصلا ىفاكط رش هيديعلا لعق ساما

 || لعام رصلا ف لاق نكلزاج هنو ءملءريغنمنبالا توم دعب هبا نبا لام ددلا عاب ولى ةيالوو

 هلىد وااناءاضةاابدأح مسشىدممدااردصاالاه ثراولا كلك ةقال_كناقو رطد سدا هل

 ولو ئدو وأ ثراو ىلء عدنا اوهءاعتما نس :تارناحدنالا د واو تملا نع ةقما 2 سدأ

 ارورغمثراولاريد» وثراولا فالخي دربال هنافا.معهل ىدوملا هيددوقءارتشاد مهنه ىدوأ

 || هني نيحراشاا نمادحأر ألو ها هلىدوملا ال2 ثروملاك ةدالولا دهدّةب راد تقسصتساول
 ولا فرب . || تاقهنا ععالتوملا د هنوكي امهنملككلم نا ةفالختادارأ ةيادهاا باص ا ىل يظ دقو

 ا عوسا اتاك ل وألاملا مد رعئانمدقو ثراولا نال < نُءلادقأ لق ع ادام ىلقاتدملا عابام

 || ىهك ةفال>امنالءلوقلاه ثم> ةءافكلا بجاص كل ذىلارحأ| بح اص ى.سدق و(ل ونأ )ها

 ا بحاصنامل-ءائاضنأر هأاىفو هأ توماد_هد كلأا نامدثءامرماثء-نم هثارولاك ىأ

 || اصدقو ىهك ةقالح ةمصولان ا ل.ةلاهو هثارولاك ةءاذالةفالخ ةداصولا ناانهرك ذةءادهلا

 "| فالك اللا فال ن راو اك ىيرممآا! ىف ثءملا ةئءاخ هنا هيدا رااقلوال اذمأو ىلاد اا ىفام

 ةنازخىفامتمملا ثمل دولا تأ ىلع لدي. تو فرمصن | ىفال كلما ىف اف ةمصولا ىفةفالدلا

 ( معا تماما 8 ال ازاحربةصلا غوأب دءد ىدولا هصءةث نيدوريفصْن اوىدونءتامولن فما

 : اةءاعتواريصن هقانعا ثراولا كال مد معهد ىدو أول هل ثسمىف ىدولاو ثراولا نيداوةرف مهنا

 نمديالف لكوملا ةءالو اقل ةالهللا ق:رطدال هكلمىف فرصتاا ةيالوهل ثنث ألكوملاق لكوملا

 : ارومأم هنوكب نالفلءدمو هنمامض قران الفت سعأ كلاما لاق غل جردنءاغلأ عدو ولف لعلا

 ر ومأملل عفدو طقفعد وأ | مع و وءاشام يأن رعضت ىف راك كلا! دع فاةوهض.شف ضقلا

 ْ لاةفامهدأ لهي ولو نذالا عفدعد ودها نالدسأ ىلد نامذالمد_:ءفادؤروك ذا

 عمفدق امحاصلىدنعنوك.تىلا اهءفداو أ امساصلا اهءفدالد الفدهد دوى عةدارو.أملا

 ةلاكولاو ةمصولا ن العا م © ةئاحلانع رح امهدنع ءاشاه يأن يهضن كلا مالذ تءاضف
 0 -تا-يملطم © 0 :

 صرصخما| لقتال .لأ نمةياصولا ىو ناك هلى ناهرتذ.ةنافرتذي وناعم:
 ناهرتن.و نوكي نا ىصولا فطرتشد هنا فو صءصختلا لة ةلاكولاو صصت هناف ىذاةلاىدو الع
 بص ةهدملا انتل ءةتاماذا دولا نا قو لةءااالا ل.كولا فال*عالةاءاغلاءارحاإ بم

 ل عد ىخذاقل | نأفف و طمدسللد وقفا نعءالا هريغ تصم,ال ب اهلا لءكوتام ول وه رم ءىخذاقلا
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 ريمعملا نا ىمدقملا لاك نم لعت (ئم همز >ذهلوق) هماع فوم فا ىأ(كلذ لءف: غدلوق ١

 /ءيو(لوقأ) هللامالْث خ11 نيس هنا" بلا هبوو ها فئالسا نيدحال ث ذا نيدح الملا

 وبأهشلاهلاه هنىذرب ومار حك لمى ل ديالي ورلا رام وهلا معان ىرتشملا نام

 جرذنأ مزلالاو مزالرغ.:تحا كلم رخدي هنأ ىفروظيىذلا (لوقأ) ىفدم بمطلا
 ىلارصلا ىفءازعرسلا نعل ةناموةعج ا رملا ىلا ادد 2و هيلئاهالو كب ءن منال
 ىلع لاهي صاخلا ىلءنوب:هل ناك ناو لاه ثءح ابي هماستو باك! ارخ 1س ىنةيماولول

 الو نيالادو هن هب مرلار ام بوث ادرب وكلذ ل هت مل دعب وش ىل-- رعمنو الا كل

 لاقي 23 وتالءالا؟ ر دخلا ةلزتع نال دعب هءزلنالو (كالءامر دقي همرلهلوق) ها ثنع

 ردنا ارواح طرمشب سداقدلعتلانارهاطلا (ئتسوالو:هن كي لول هإوق) دعنا

 مناوؤدصتلا هءزلاودكاءناك ناقءالدك مك. تاك مهر داق ددن أنأ ىلء لاذ:

 هلوقا همءافولا هءلهتاةاط ءارةرذن ن هوةبادها' ىفلا# قدر عجا رف همز الشهد ع نكد

 طرشلا دسوفطرتشب را قاعناو ىعست .ىءاقولا هءاعت ىعمورذدنن ءملسو هملع ىلا هت هلق ىل <

 هنا هن ى أن ءوهد :. ردملاك طرا ان واعملانالو ثيدحلا قالطالرذذلا سءنءاقولا ه.اعن
 كلذ نءهأرح دك !مأامةقد هرأةمسمو دو ةدص ىلعفاذك تاعن نا لاق اذا لاهو هذع عحر

 31 ريالاط رشناكاذااذ_دواذإأ ىو“ عءاق رلا,ةدوعلا نءح رخ ود لوق وهو نيعةرافك

 رابط مدري خ كل 'لعذي
 ولو ْىهمزاي الف ةباورلا
 ىلام نم م-هرد فاألاو

 هلوةناذك تاعنناةقدص

 رد_ةبهءزل لق كالع وهو

 ند نكس لولو نام
 ءاصيالا مد 0 ىشب كال

 فره م( ىبدولا مَع الب

 لءالب 1 كولا )مديإ(ال)

 لبو

 فال ءام نم يا ىاىلا ىلءع رو ه٠ فر ذي رشا وهو عنااوهو ريع اىقةمو-قنال هنوك

 اذ_هو ه.فنيملا قهمماد_هنال ىذد صهللا يدنا هلَوَدَك هير تس ذب رباط رمش تاك اذاام

 لعمءا هيىتذأوررغلاو ررالاو ني ركلا ع مشنتمىفىشهه-.اعو ها ميمعأا وهلء_مغذل

 ىقلاهو ىزورأا ىذاةااوة الا سوثهراةتاوى را عاش مضعب 00 اثمود_هازرلا

 دقوهع وح رنمة كت ىأ نءءاسإ ورام هن وما وض.ةلا ىف لاهو ى وعفلاة.اع ودب رازعلا

 ىغلاردانلا فاعساو ربردقلا :ةكاها ومالا رف ىلال ثا !ةمالل_هلا "هل ك_سملا حذوأ
 نمىأ (ءاصيالا مدر هإوق) كلذمار نءاوعجاررلف رب رحخأاو ميععلا ىلءممضتأاب يقفل و

 اذا وءاسيالاب ل _عريغنمىأ؟ هن مهن مدن ]وقر  هتيصووأ هريغ ىلع صاهذل ص2
 وأ ط ىىذلاول_ مالا
 لومقلامدعأ لءاذأ هس: حارخا هلفالا و موس حبا رخا نم نك.ةرالذ هلالي اك قعد فردت هنكرت

 رهاظو كحوأ :ةرق-لويقلاد_ءدهذ:لزع ال تال هنا ىدولا مكس نم نا ىنذحال هنال
 هءاع“ 1 هد_هن مدنا لب كل دك سد وف مهنا ل_قام هورمصد هنازئكمالا هيت اذ هام 0
 زاج هو هو هتئياسصوب هلعلبق هبصو عان وتاماي ذاع 1 نمنيعلار ونفناكاذاو رهلا ف ءاسصيالانىدرلا لع طرتشيال
 نأ حراسشلا ىلءناكف ها هس: لزرع ءالءالو ةباصرال :ةمالويق الذره مد وانا سا ليكولا نال

 (ليكرلءالب ليك وتلا مصيالهأوق) هبنتف هفرمهن حدف هلوق لب 1 فرعا نأ لوس 32
 هيراجا له فةوةءذ ىلو هلا مدن وك.فمزاباىا رع زمملل هلا ىل-قل.ك ولا عاب واذ || يي : ٌغ
 "|| لالا نعام راما ىو دلاولا ى هدأ قلاللا ةكمىناك لكوملا زا ا ىلع رأ معلا دهب دود رلالىرق_ل 0

 هنرك ل.كسسرلا عئاملالهلو هةمىرتد او ةلاكول دىرك ثأالعاذا امارهلا فو عوق الح || عمن ولا
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 هام

 ىنياوقلانبقيفوتلاف

 : هل و>دمدع و

 لاما ثلث هلىودوأ !ناىرتال اعنممريغادسه لة هلوقنانال نمعئاذا همف قد تدثب فك

 نأنكع ودلاولا ىدس (لاق) ها هدف هقس تدلي الامسلة نا تم و صاصقا| ىفهةستشي ال

 للك مالكث الك وهفاادةعلمأتلا 600 و ها مل-ءأىلاءتدقلا و ربدد ذا دم نعل وعلان قؤو

 لكلا مي ءأ نيدلاو أراقعلا ىوسام ىلع عقي لاما نأ فرعلا ناك اذاف هفرءىلعىند ملكته
 ,رىم ||| هلوق) نبعلاونيدلا فىأئثلك فىركثاريملاوىأ (ثاريملاتخأ منالولوق) هنىتذنف
 ل هسيف ل خدي هناف كمل هو أىلام م. ىده أ نا ىلع هتالاهولامأ (جلا ةقدص كل ءااموأىلام

 6 ٠ 0 أامشدافةسا اذافهتوقودقالا هلك كلذ ىدهينأ ب ديف عاجمالابف اللا تةودكلعام 1 امم

 طرمشااناةاعمناكولام از هنملا فلوةلا تقودوج ملا لثديفندملا هل مسمىفو هلثءقدصت

 ل ؟«تنال ١ و نيملا دنع تالا لاملا ل .ثداذكل_هذنانيك اسمالةةدصىلاماوةوخ

 0 ؛ ةمصولا فال اذو نءلاد_ءبثداسإس | ىلع شد الزيعتتا |ثودي هناد هاطدلاولا ىدم_سلاق

 سداو نالةاهثلثي ىدوأ || - 0 1 2 1 ١
 -ٍ لل ا ىدومللثاك تاموالامدا:ىامٌملام هل سذأو نالفا ىلامثاثب تءصوأ لاقولو هدانا ى الا

 0 :- ولا موبسني لو ىثىلا فضيلونالنا ىنيذا ريو أن الفا ىدسعلاةولوهدعب لاك مث كرئام ثاثدل
 قلعملا نعم ةمصولا لا دقنكما ها ت ولا لءقد.ةةسدام رلاذطلاى هناك امهسشل دب

 ر دننكحا طرشاادوج ودءب ولو هرهاظمد_:ثدام او هلوقو دوعسا | ىنأ ةمئاسفو
 دوج وىلاهدعي ثداحلاو نيملادنءدوج واالاملا لد طرمث:هقلعول هسصئامىراسالا
 ءانمدقامهءفواضت نبدا لود حلادكل مأاموأىلامف:طلالوقرهاظف ها ظرشلا

 اياصأ تغلب تناك س ذب ى أى أ(ةاك زلا لام سب ىلعوهفهلوق )ق .ةوتلاو فالاللا نما

 ةاك لا لاوماتنياااللا ومالا نم كلذري هب قد ص:ءالوالوا قرغ_سمنددهءاءالوأ

 ىلاعت هللا باك انرهت د هنا انلو لكلا لوا..:ولاملا سما نال لكلا اء ةدصتلا همزلي رفز لاو

 ةهلفلاو او سلاوةرادقلا ضورعو نيدقناان صاخوهو ةقدصم_عااومأن مذ _تىلاءتلاق

 نءرظنلا عطقعم ةاك لاه  .ةبعام سند رمتدملا نال هب ريثعلا ضرالاو ةبرمشعلاةرملاو

 ل>دنال و ط لاه هرجع و ىف. هر دقيهدعب قصت نأ همزاهّيد ىذةنافاهط 2 .واهردف

 ىكسلارودوةمد1لاقءقرج رخو ها اهافتاةمحارخلاالو زيؤرطا اهذعدي ريشعلا ضرالا

 لافولو) ثاريملا تأ اجنال
 وهتةةدصتك_امااموأىلام

 ( ةكلالام) سأ>(ىلع

 0 رعد ل نأ و)انا_دسا

 هتوق) ردق (هنملسمأ
 قدصنت) هريغ (كلءاذاف

 نالاق ردلاىف (هردلقب

 ةقدصتخلماائاذك تاءذ

 نم كلم عسسل نإ هل .

 طلاع فوق نيب نسما يو ستوردجلا لاق« ةيلصالا جتا نمخاك امولذاشلا كانأو |
 6 5 || نا_كسالاو سا.قلاامهيفتاكنفا دحاوالامعّتسا تال هت امممال مااوهذ|ءاام وذ

 رن (]] كللاولاملانيبق رقلا نا يناهدسالا ىذاقاارك ذو ةيادهلاو عملا ىنءرامخاو ضعءالافالخ

 ' 1 لاءهلا فالةخا,فادع كلذنال كءامردق طوسملا ف نيم (هن وقردقه_:ه كل_-سمأ قاءارس كف ااموأ ىلا ||| ةلوق] *! رص ىف ىواتلعلاءراتخ واموت. قري !ةقيتحوزأو فسر ولا

 6 لاه ئنهلدد#تي نأ ىلا «.ةكيامردق ةءذص لك لهأ كسعذ لمصدتلا نمهلدذ ت:امرا عا و

 لسا بحاصو هم وت وقهلابعو هسفنل كفرت ىفا ولاقت ردسقلا اذا ورد5ةن : زخات 8

 قايل ةفدص مي 0 ردقبىأ (هردقيفدصت ه]وق) ول ١ م. يي حددوا نإ لاي | سدس تول 0 عميق حا يسررو ا و وا 5

 حلاشنلا مصورا



 ند ساشلاىءاي لااا

 نالوقنوررإ|
 نيعهلو فاايدل ىد وزنك ااناصو فو ها نكن ماماكل عصف طةسالود وةبص ولا ىفامل لحد ١
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 ىتناك اذاال نيملاى وعد فقالا نءاممد> هر ولا دس آي صني ال ثدح (نيعلا ههلوق)

 نئادلا وسن ال 38 َر نيعهدن ف نكي لنا ومممءامدح يصتش هناف هما ءنئيدلا ى وعدى امأ رف

 ناك اذا.ه5 كلذ نا تلعدقوا ذأ امدسقت ام اهبىعدملا نملا فال_ئ دكر هيف 1

 ءاضتاا ناك ت تذ *اتاف د-ءلاىذىلعنب ئعلا ترا ىعدملاوهناك اذاامأو هيلع قعد ثزاإلا

 كاب ىعدملا ىوعدهملءو ع دملا عفدو تدي لثاو مهاوهلاراءاعدا اذا ةثرولا ةء ةءاود ثرالا

 1 16بل اغلاو رمذاحلا قس ثرالا وعد عقد ,ءارمدأا تدنأ وال_ةمىئماهعا كنروم

 ديلا ىذدي قم 2 كرتوهةص-رسذاطا نأ نء“( و ذامف هلوقإد وعسأا فأن ءعىواامءطاا

 ذخؤي لبق لوقنم ةئمىف ىوعدلا تناك ولو ؟ يرحل قوديش ا عزو ذح ىلا لد عدد ععضوب لمقو

 راقملاامأ هنناتيال ك ظفلا ف خاب اهدننمعزتااو ظفاساىلا لوقا امس -الاقاسف تا همم

 طظةاطاىلا هدا رهظالوةنملا مامالا لوقو فال ا ىلءلوةذ 1ال.ف وه سقل طوف

 1: عض و و واؤءاضراصراك الا روافد دش أن يمذل ال لال انالد.ف .فؤلب اهدي كرمااو

 دين مع زئلا تان ىمءدةااةم العلا ثع واه-هريغ وخل !وىفاكما! قاذك اسم ناك لدع

 ) رصلا الث 2و هلوق) ها سايدنات 4 - وب هل وأدب و رهلا.ة>اب املا غلب ناسا

 هذهوراةءااك ىأارقموللوقالا ىأ نخ وهال هنا هلوق) ط لءة؛قافتالا لبا ةمىك- هناف

 أ واهويفم كانا كلذتا دآوأ هلو ارةمولهذأ مدع ىلعا وعمل راقعلانأوهو :وةرامعلا

 ةرباحةمصووعف ىم اسوا نالقأ ىللثلاف ولادكو ع (هلامشلكي هل ىد دأد| وق لوقف )وسام لع

 مهاردهلامثاك ناان اءاصولا نمي رازملا لاك درب لو فةوىلامثاث لاه 00 .بصولاندنقو

 هلطابةم صولا ىلاعت اق ىلام ثلث لاق 1 وءارشفااىلءاةقوراصاعامضناو لطامدل وقنرناند و

 ملام ثلث لاك ولوز زوك دما جارمس ىلا هبحرمصولوربا | هوح دما رمي #1 دة وامه د:

 لهو ى لك ىلءكلذ عقدإوق) ) رع زاحاعط ة:هاحاحو وطعاناو و زعل وهف هللا لمس َْق

 لاما اب ةمصولا ىندل وخدد ةءااصولا ف ح راّدلا مالك وال ة النا ىف ةمسصول اى وبدلا لثدت

 اههيفك رعوضه ونا رملاتخأ امنا 1 ولاك اص ود ةمص ولا هول واشتفءا رق سالادالامرعسصي هيال

 لاف ثيحلوتدلا ججرو فاللناىفاريس مي ةيئايشولا مالك اناكتمو

 ناهرعالا صا رةفنقلا ىف لدا هسرمشف ةندشلا الاف يردحأ نب دلال ديىلامثلث ىف و

 فنذصملا لاك ل خدي لاقتو لصالا نمر م نيدلا لديالالام ثلثي ىصوأأول لاو طم باص
 نااها وثديدا ارملاو لاسا ثا ةءصولا ف نيداال )و>داناو رناذضاه ى وادق نم ىظةح ىفو

 هك ة4نبدلان قو رخاطك و نيعلا ثاثفالا و هملا عفدنيولا ثلث نمفاالا جب رخناف نيد و

 نع رسملا فهرك ذامهةلا نا هوني اا ظة»نع هلةئامو اسلم سرغذه وفلالا فود اوهسن ىح

 ىلع مهردشت دام وزيعمهردهن ”امن ناك اداب دريهاظلا اص وفتدأر ءنينلا لو وخدم هدعن نم 14

 هللامالن ا فانا ىرتال أ نيدلا نو دنمعلا ثا'ذخأو ةنافدلام ثاثب لح رود وافنيدى نجا 1

 نيعتابل هنال هلك نيدل اح رم تح هئلن ه:مدشأ نيدلا نمح رخاممم ثذدت لسصالا ىلع نو دهلو

 نيعتب نأ ىل_ءقنيدلا فه-ةس ثوب ماا لاب ال وءادتبالا فاس ع ناك اهقدتااالامراسملا

 بف تم
 ام
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 ني رمثعلاو عباسلا نءنياو هفلا عماج نو انعاش منع ىلامعلا هرق ذهنعامهخ رمذاسحلا

 ىهم>ثراولااذ ه بصب نيل اذهل د ع دانرتا [ثراو دن ءزيع نم هببصن عدوا وأو

 (لوقأ ( ها ىنجالا قالي ه4- نيعلا ناك ول نيقامأ | ن نءادخ هنرولا اد_حأ ب متلي ذا

 هلع ءاضَدلا ى اعمي الف هلع ى دمف ديف زيعلا ن وكت كرا ولاربغ أى ,:الا فال 2اوقأ
 دلاولا 8 داس هملءامض ةميثا غلا 3ك مشلان وكب الفمرمغنمب وهذس ءدكرش رش وك نانو ريخىلا

 نيد 4 '..ثارم نيعلا تأ ق د كرانأ طرشن رض اذا بئام'ا ىوعدعمست الاغا (ىلا للا

 ىلءءاضقل! نوكب الوخآل حر نم همدصأ ثرووأ هارد اهلا ىداو ثرالا ركن ولام ارمشاسلا

 قالا ءا مب صأ ةءامعا هناىل_صاخااق هدس لءقتوو اوءدووسنأو .طعءاضقس كالا

 ثراها ىلع بن * اق كنار ةمرالكن توكل النا ونديىاواكنمعلا نوك طورمأ هن الث

 ىداولاما هنىضقوع مهلا داون أ ةثرولا ضء:توبث ىنكيامنا(ثااذأ|) نيعملا تدملا ني
 هتثرو ىلمهنا دما !وذلاقئاّس ىدا (عبارلا) نيقاملا قس تدم الث اهب ىذقو طقف هّتهح
 اهاكنيعلا نال هن رولا م. ىلعروظي ىدملا ناهربب ىأدملا ىذىلءىأهملع ىضتوأة ىفأن م

 اافهلعامسطة :مهرو هراصا ثرالا ة-ه< همعدبنامهتمددحال سذاف ةدو قمرية هديف

 اةاطماك_امد.لاوذءاعد اولف قاطملا كالا ىف هءاع ضةدرلاذا لم ةناءاط ءاكل مه د أ هاعدا'
 اذاهمفةسصح لا ىذل سدانك-١ثرالا ى وعدي :نخأ مهلأم ماعامضةمئرولا م هنالانراال

 مغصلا ن ءالركحص وىذاقلا بصئاراغدواسغاراك ةثرولا ناك اذا( سماها )هءلع ىذأ
 اذا (سداسلا) ةئرولا ع. .م- ىلع« مق ل. .كولااًذه ىل ءاضقلاو تملا ىلعنيدلا ىوع دعامل

 2 مذا اذن قلاع دعم يف ومس هناق همص>- هديقوة وةنر ولا عا ىلع < هدد دا !تنثأ

 معلا ىلع ىأرك_:أ اذا نيدلا ىلع ثراولا فاح (عباساا) هّمدع بئاغلا ىلع رضا سحلا عجب ربأإ
 (عساتا) كرت تمءال نخيل ناو ثرااولا ىلع تا الا هذ( نما :ازتك رتتءما نكي ناو

 يبدأ اكى وءدالالم ؟وىذاقأ!بصن تملا لبس سافروا

 ىدمس لاف (ل اوفأ) ةداب زب هن امص سدل لاملا تسب ىلكوتاهرهاظرفاصخلا ىضذاقلا
 قد وكذب ئا.هلكراذاامأ هظةح ودعم ناطاساا هاك واذا اسعهدممة:ب هملع هدد اح ىف

 "4 .اعامدلا نض وفهنالناطاسأا 4 اعامءالذ قكالع وداع ى وعدا 11 وعدم ممتاضي هيلع

 و كالا ىدينإ 1 ..ه> لصيال ع رازاانا كلذ نم ع رغشوعوقولا5 مثك ل _سملاهدذ_هو

 هذه: نعى ولا هلا نبا 1 طش لع سواد هىلمأتاب رات موت ىمدملا عطاقملا كلذكو ضرالا ْ

 ىيل.ةامزال هلي قاعهل طار .”راال(خلا قحاو هإوق) ما ان»نب ٍزويشلار رت دايت اجاف هللا
 ىنلاه هلءاثامصخ مهدحأباصت ١ققرفلااذهو تددالا هد ةث 0 راش[ ناش
 مث وكن مدي الفنيعى وءدفناك نا واي دناك نا اًةاطم هءلعاسمف هل - أبان ادك و رصأا

 ميكلا عماملا ف هب رمصأ؟ هردةيذه:هديف رضءبلا ناك نر .لا ىلعءا هقنوكمأ ديف

 انين يدلاىوءد فهد. فاواك اوك ن.ءديال هناةبانع'اوةياهئااوةن اد هاا ىفامرهاظو
 دوهسلا ىف ةشاحىفو ها ومءهريغو وااو هونيدلا ونمعلا نمد ق رفلاب قل للا رصر
 ها نيعلا ى دمفال م رملا عج عئاثنئادلا قنا ام_مثم قرغلا هج وو هضشن



١ 

 ٌثرالا ونيدلاتد'ا داام5فاللالا ومد (اهاسة ناو اك هلوق)رد ومد هل اوقررخ# و٠ وني لان '

 قاف:الا,لمفك دورا رقالاب -هثاذاامام_هريغات راومل لءئالدو مشا ىل-ةدلو ةداهشلا ا

 لفك موهئمدخؤبال ء !(الهلوق) هريغأسع رغوأ ان ا وهل لعئال ىٌأ(كنذ هدومدظ|لافولو الوق) :

 عداد .لوق) لصا11ىفر رصلا نا مه: (اهافتاهإوق ( الو لاح بع<انئراوناك ءاوسأأ
 0 هربت 3 م6 - ىتأ ارادلا نااهوما< ىعدا ع.بارلا ن نمزيلو هقاا عماس ىف لاق ا

 نءاسهه> يصف هثرولا لا افلا ىلعم ؟-هنلع مك لاو ثراه هدأ ديفرادلا ول ا

 يبي رضا لا ديفا“ ١اكةن وك لد يئاغلا ىلءءاضتن ع المد .رادلا لك نكي م و و ةمّقمل ٍْ

 (*م'هلوق) ها رخ”الا ىلء ءاكحامهد» أ ىلعم ك.طانوكيالهارش م :امهردأ دن ويلا ْ لاهو لواهتاءث:ا اوي: تل

 هب عنب قعي (اعاشم هلوق) مد- هناك بقاغلا ن نءامدح رمشانلع | توك الءا رشول نال هدمق : 5 ال كل دو وما

 ديالذا م الما: درر نغر ات امسقا ق قاس نا هزرغيو هعسشت هناالعاشملا عاما : ر ادررخ رع (ىدار

 اذه (دءع وأد !وءددءلاوذد>دلوق) هلىدوموأ امغصامهدحأولو زينئاروذ-نم : (بئافلاشإلا ل

 ةحودال هنا اوعج أ دقود هل !ىس مزمل سل نأ هرم ١" نال هملع نهرب وءوت دهب ميت معممعتلا 2 ب

 لم دش كال 3ذتدنوهلوقي هاد ن نهر :هركلساتان اوضلاورإ رفالاةروصؤ لمةكححاا | ىل

 هاوعد د - ]وة طقس دة ةمحو فالالا همقو ةئيملاب واق فتاهمقلءفك الور ارةالاثوبثلا ْ ُ

 هيراشأهمقا,كرتو لوق ىلا عجار ميمعتلا اذه نامدلاولا ىدد دس نع باجاو ط ها ددج لوا ٍ

 فما اةرامعى واستاهرمغ و ردا وعملا وةءادهأاةرامع 6 وقأ) مجأاف فالالاىلا ّ

 ا ةلزتو لوةنايهنع بابك نأ ن دعو دارا ح وول كال دف 'واهاسقم ماكو ررالا نئمةدا.ءىهو 1

 ىع ذاازخأ ىشو دق وو لتس ناس دارلان وك وناه بلا مكسماقن 0 :

 نار , د)انا اثنا

 قالا ارا.” اقاطمدملا ىذ عمقا هلا كلرثىب موه. هال هل -سمو نهرب اذا فدذلا 1 الو هنيملا 0 4

 ىعدملا نارك ةثيحءاضقلا بدأح رش ىفام والا مذ درو ذعار حار طيرممللا ا ”بتااعارهع اول

 زيصأ ديف لد وى أه نم عزتي امه“ و مامالا دنع دملا ىذ عمقا ل١ كرت وف دئااذخ أن[ هولا د تام ا

 اولا ةروصف ىأ (او ناامالد > هأوق لوف) اضيأ هنمىقابلا عزمي ارةمول هنااوعمجأمهنارت ذ د 1 ىذةنىتد تنك

 الفهديؤ ٌكرئالاوهدوء< تل رم وهام وادم ءااوددح ذاالاف ثمح 1١ ن

 .فالخال هناف لمغك البدل وقلالدملا ىذدي ف ه-.قا كرتودلوقىلا عج كر وهئهدي ؤدكرت فرن[
 م مهحالب ص رهدلا ىذاقال دل وءاقمتسالا ىف بث اغلانع مدع سدل رمذاسلا نا هل وهف ٠

 ىذاسقلاءاضقبمدوحج عفترادقو مصخالب هنمةع كس الوريخلا هنا ل«!تا سا ديف أب أشوأراذا ١

 دفنت 0 هول «داهنمىذ ةةى- هلوق) تملا نع مذ ذرالا (تيماامخولوق) رع لك 1

 طورش رمش وق بلا ىلع ياه نواة نءىأ/اهدخن وكياما تهلوق) ءاناصواوتم

 ناوةموسةمءنوك-:الناوهدنىاهاك علان ركسم زرالا هن الثلو قد نأىلرالا (ةعسأ ْ

 سدا(رصاا ىفةطوس:ءهلوق) ىر+لاورصا فاك نيع ١" تدان نءعثر'املاس تاغ اقدصد ا

 (لوالا)*(تاهيينت)+هصن و ماك ًادضعن وط هورس“ هدم ا قرم“ :رصلاف ر وك دا علمت :

 رمزاسط ا نيب مسقت /نيعلا تأ 'اك اذا نيقاماان ءاممد> نيا اهدي ىف ىذلارض الا بص 3 نا :

 بهذ 2 اوس اسك تناك ماش ايد سا تالا عد واو تء-ةنافبت اع اوأ أ

 م7 لا



 نمد زازيااىفاك نبالاك بدنحال نمموأ خالاك بدت
 لو هثرومتأم هنا ىلع ندوب ول دما ا داح ودءجشاا ردا الاه ثرالاو بسناا فرشاعلا

 ان'راوهللهئالاولاهو مهددع اون ناوهل ىذتيال هنافان داود هنالاولاه الو هئرولا ددعاورك

 بعت نة*ناك نا ولفك.الويىنادءالو ىذاقلاهىذتب هناف بحال نم ناك ثافرث ذامرم-ع

 انراودل)_هنملاولوةيلوهغانا ري هفك رتوتام هناو هثراوو هس اهنااو ده ناو ىذت متىنا لادم
 دال عقد وام_هلافال مامالا د:ءلمفك هنمد_تؤبالو ىضق مئان امز ىذاقلا مول هرهسغ
 وق لاه هنا مامالا نعئررو ها ام-ولقا د دةعو فس ولى أ دم ءنيمتسنلا ر وأ نيج وزلا

 ىذاق ىلا يأ نبا ضءءلان ءولظوهو ٌهاَضَدا ضعب هب طامد ئئاذ_هل.نتكحساادخأ
 مامال الاف دتولظااىفا هنيسنأ هحو الفاطخ أن اورو-امد.ّمههاو دهم هنادروأو ةفوكلا

 قطاأطخأانا و هدة ءامسس# هداهتجافبيهمىأدحا وهللادخعقطلا وبهم د مش لك

 ليل الذل! ىلا ب سني الو بتاسعيالداودسالا ىف ىطخلا عب ومالا ىفالاقامباولاو عقاولا ف
 نوكي نأالا هلءادءالت ل لة ل  ءفدقو عسولا لذيالا هيلع سل ذا |ًروجامرارو 3بعمنوكي
 هناك داود الا ىفةغلا ملا دكر ثو ه-ةمريطقَمل ديت لا أطخاف اذ باوصا ا ىلا ل .ىوملا لمادلا

 نا ىلعا ممم اك ةنداهتسالا ولا كلل ف ضع ىلع موضع فاساا نوهط نم لل ءفام واس ادب

 رسظأاو ىل_ءاىأن با ىلءمامالا نعطه سمو ىأ ىسه !نعاطل ا معز فيو باودأا قو رط
 مامتومث اوال طاقسا ىأ (نتاا ممادك هلوق) ةداهشلا ىنعةداهشلا بانل مجق ىفآ سام

 ىفنصملا مالكوالرك ذا ةىد ىدااودل عمق واسمفلءلو ط لاق ىدي_سبةكلارثاسف

 مامالا دنعامييفاولذكي مو لعئالمهلوقومهتوكسنا أنت! موهةمنالعاو ل ثمحداشلا

 قةةمىلاملا ىفةلافكما !مدعفلءئال اولاهاذا الا توكسا!ةروص نول مكب ناءحاصلالاقو

 مهلوق) نأ ارغع ىل ءاسعب رة:نوك وتالذ دوهشأ !لاهولوهلوةىف ح راش ادارصوهو هيلع

 المك مهن“ ىذاسقلا د اال ىأءام رغااوأ ةثروالواولا ونيعلا فهذعل وهدحلل نيم( اولثكي

 هنا ىف رهاظادو و ها ذخؤيالاهومامالا دنع سة لانلمفك ه«:مدخؤداىأ أر ردلا قلاع 3

 رهأاقوريلو هش نعءدوعسااونأ ةعز رشا حاداهتب رم سفنلا لفك دوي امهاوق ىلع
 ىضاقأا نالل.ةكتلا ىفن ىلعرمهتقاوم_هفاف ىد.#س ها سكئلابو الامل اناملا ىففقوو

 هلم رغال ودرع_ع١اثرا وال هنأ هول ىلءباغَق وح هدلا عذديال ودعنحراشلا هرك ذاك مولد دعب

 قفامناكمالاردتب هعم قدكسملا كي مشلا اهدنا معةدازب ه4سقدأ طاسدحالا بان نم هنالاها ١

 ةلاهلدلوق) رخآميرغوأ ثراودانوكي نألاسة-الىأ (اههلافال-هوق) ناسا ةيام
 ل>الرغ وب الفارهاظو ا اعطق تبا ذاسلسا نالوا وانك مهلوقا هلع (هللوفكملا

 اهنا مدَةْمااًةدلا ىلا ءاضقلا مانت ىف ىلا ىأ(ىذاقا ا مولي ددلوق) اولاعادك موهوملا

 اهنمئنقأ.سودءمشلاردصلا نعال مدقتهثالثدوس وىلعهلَملاوءاضقلا دعب عفدلا يفال
 ىأرىلا ةضوةمامنامدق7 (:دموإوق) ىلا عتهقلا "ان ناةداهشلا ىلعةداهشلا بابل سف
 الوأ هريس ثرارال هنا هنظ ىلع باغق ىح ردقتلا مدع ىلع :ولوعى راعطاااهردقو ىكاقلا

 نك هنوك نبق رفالف هنامز ىضمو مالم

 2 ب ؟ب؟؟شض سبا 7_+_ِص 907232323222223 ح7ت7قإ :



 م
 0 وة ا رع ا ا د يش سو"

 دحاءاشديزديؤتناك ناو عملا ىوعدنموهمقو رع ها اهي أماه أن اف ةءصولاو
 نغرول هنالهةيددتب دق ها امهرثك الن يديصنلا لقأءاطءانهز وبديز هةدصف نيس وللا

 اهعفددل لوق) المثال رم فاذك اهاسفتا نيردصنلارثكصأ هلورح | ؟ابراودللءئالالاهو

 ةودغملانيعلاو هب راعلاو تءحلا ن نءةنال_ةثراولا كلمهديؤامثاهرار ال (اوج وهملا

 هل (لوق) ءاوسال ثراوال لاق ناراهلا ل ءملاو (ىئادنبا اذهءاوقك دوق ( ُُط ةعبدولاك

 000 ا 5 هنال (اهعفديإ هإوق) هوغو نالا د (ثراولا.ه مق

 ىقانا.كلعالرقأ هنافك للاوزاهومد_ءبكلدك الوريغلاءاإ م ىلعارارقا نوكمفث "الا ميذ
 نك لعدوملاٌ 1ملاوزب رقأثناو "ارش ثأالصفىقو لاعأل همؤنيهمدالامك «تو.ئرععو مودي

 ََظ ةهقدولا ض.ة,ةلا تحولا هرارقاكرادؤهرار اد !ملاطبا كالعال هلال هةحق دفا ال

 راصف تدملانء ةفالخ ثراولا كل هدب قامنارقا ىل والا هلع ا ىفتأا نق رغلا عضوي 9

 | نيعلا ف عدوا ق-لاطب ا ه.ةلءالاءذهىو ةلاصأ وهو ثراولا كلم هنارقأ اذا
 الصةمناكءا وس( اان تافدلوق) هرارقال.ةءالفكتالالاد.كعدوملا دين الهدب نءءابتاارزأب

 هلوق)ىوحرخآس 1< ىفىااثالرقأ ناءالصةةموأاضي ا رخ الا اذهو هيا اذهلاق ناءكوالا
 ىلعرا رقاهنال هلوق) ناك مْسفهةدصاذااموهو رهاظ هموهقم مكح(لوالانبالا يدك اذا

 مباودلا وهو (ءاضقالب ؛لودال عفدن اهأوق) هيدلكم ع نممدعالو اللا ر ةالاومعأ 6 رمخا

 هقاقدتسا نالهادرا رقانأم_ثيفاثلا نبال مرغبال عد وأ ا ثا نءتادبلا ةيامىفاملاف الخ مما ىف ا
 تدصغلاف وأثالف ةعدد ولباللاو ملح رلةعقدولاب رق 0 ول*(هسنت) 5 فلذلا قة لق تدم

 اذكو هدم5ىلاغال ندي ولواللاممىذقد هناف هب راعلا اذكونالةنم لالخ الف نما ده

 اًرئاح ناك نالفا هناقلوالا ف مئالا هل رقما نالفلاذهو نالثلاذ_هلاعول وئيدلاب رارقالا ىف

 ةطئللا تناك اذا نالغل هتاف ةطنخلاهذهن مارك الا ثالمفاريعشلاو ةطن طاهذ_هلاكولاذكو
 ههكرتهلوق) رخاانع ط ها ىوعدلا نمهناهردجتانالوا لصالا اذكر ك1 نمرشك

 عماجن م رمشعىلاسثلا ل_هفلارخ [ىفلاق الوأ ب تع نئاوناك هاوسىا (هل د نو
 ىلمميإلت أو وخأوةدح ودك هريغبأب رب ناعم واثر اولا لالا ىلا انمار نياودفلا

 عجب هج وفدا3تيثونأديالف تملا وخأهناعدااذاىأ ةهيرولا عج ىلعز هيب لامأم.ث

 ندبة ثراث اونا مسبنادبشي دأب رمذاسحلا هنرولا

 هذه ورعب غن راودل م_هثال هب ساس: ااداصن اق فرعلااذاو افزاحاممال ىلا ىأ نب اد عال

 ُّط رمثىلعاهماستا كلذك امدوا٠ .ةاول واط مشا ا ىلع لم ةنامما نهيما تاءقف ىلا! ىلءةداهش

 هلعالو أهر_ةل ثراوالالو ةرولو هثراو هنا | دهشولف داب حن ال نم ثراولا ناك ولو ثرالا

 ىلهكيالو ثرالا عبم<ع هل ضد ريض<نافرشآ ثراورمض <: نأءاجران امز ىذا مولد

 ا-يينلفكي امهدنعو هاعنال وأ هريغللث راوالالاه اذااعذ ىف قع نيتاء-ا اىفةةنح يأ دنع

 ديا اعوام ونه ا دتعاذ_ هو رهشل مف ةول او-ل.ق و ىذاقا !ىارقادش و ةءمولتل اةدمو

 اهل مكع درة قش ًادنهتءرب_ةهل ثراوال هنا تدثي لو ةنمدبهنارولا تدثاول ندد ولا

 ناواصخلم ها نمل اهاوع_ ؛رلاهلوام هاقا,فس وف ادنءو مولتاادعينيميصتلارأك ا ا

 لإ رمل

 مول



 انثزإ

 قاساملاضيأانهموالوقااناك امناء صاحو قاّتكتسالا وهو ى:ءالل.ةةوهو دلاولا ىدمس

 هاا ةج اة 2ىهو قاقدتسا] ةك مسبال هنال لالا مكة ىلعءاني اها نو حسس» نأ نكءالو
 0 ( هنرافهلوق) ادد أثودهملا رهاظم. هاد مشد ونوعفادلا وت :ةثرولااما

 امجوملاسلا يك ةناكلاهارةلوقاا ناك ولومال_ءالاوهوىأ (خلا ثدال- انال هوق)
 كليات لبالرك ذاع ةهقباسلا هللا ل اعدل حراشا يلوالا ناكو ثرالااعناةحسال

 نا (حاف الة >الا ع دود[ الوق) حوزلا توما ع امام رذأو (هناوأب برقال هلوق) مْدَقَُن

 أول اا تام 0 رارغاك انذبا تامالاةفرل_مدلوو ناممذنا وبأهل لج رتام

 !رذكرانفح,دالوأل اهوا و ا.إ-هج وز تام ذا < ةأ سما تااق ولاذكو ني والا نوددلوا

 رهلا ب»اهلاهدالوالا نو: .خالاوةأرءال ثا مما ىذقل وهو ثلا را رذاق ددز

 روهظهسا ن 5ك -ايمدقملا هم واا-<تام هناةأر 1 وعد ىكن لب حالا قيدصن ىلا جاتمال و

 ناماف رم من وكي اهيذك أول هنالذ ًارءالاكر اثم هثرال طرم *خالا ديدن نادل اولا ىدمسهق

 سداواذيأ:أرأ' ثرال طرشهنام_عفرصلا يح ادنأاكو ثراالذ بالا بيدف هثراوهدلو
 ريالا (ىدومنا اذهدإ وق لوق) ىل“ ءافا:ءالفروظوامن كا ذك

 همءدي ودوهريغهل ثراوالو «ةءةشءو>أ ذه لاهو هئالزيالاددمقونبالاكمالاو بالاو تئملان

 هثراوالدلوق) رمشب ده-ةماقس ولى نءوللاو ة._ذقالا نعةصالللا ف فالدتا د
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 اهوقدصو« انوا الام ع..هدج هل ىدوا تفاضل ل ح وزهنارخاىداو ىريغ

 ْ ثراو هنالئبالا فالذع مالا مدهد طو رمد مخالا قانتعتسا نا قرشلاو كلذ ىفىن أي ىذا اف

 ْ ثتراور ذ-ناىنان اذا مةدايزعم رد خالك و هفلا- نو دلاح ىف ثرب نم لكو لاح لك ىف
 || هه ل.ةكب نكل ه رقأام عدم لك ىطءأرذ 4 ناو ترا نءفاش هنال 11 لالا عفدرخ ١
 ٍْ مولت همثريغن اك ناو هن مأ كال ميال وح ةقثناك نا هنهذولامملاءاطعأ ال. كح د<1ناو

 || ةدمرد_ةيملو هنءذيولاملا همطعق غ كاذدب ً,رربك أو أت ءءا ثراوالن أر هظيى- ىذاقلا
 م || اذكهلوحي ردةماوهدنعو ةةتحى اهئ أ اذه و ىذا ةلاىأرىلالركوءلءئشب مولا

 أ هد_بالو مولتاا ليقالئثهملا عفديالالمآ تاما ىردأ الو ريغ ث راو هل لاهوأ هنال هيد دق (هريغ

 ا رقأ تمملانا رفأولامرك دا: عدوملارا لال هوي الدار ةزن ا او » ىدملا عقد دع

 ١ 5 الاوما لوم < وأد وزاهئنانهنعرب>أولامفالع هةةعأالوموأ اءونأو اهنا اذ-هنأ

 : 2ةىفو ُط ص ةدأو بح سا رتأددلا ادنال لالا مهبل عف ديال هنأف ثاثاادو ألك اايدل ىدوملا

 ْ 0 داهريغ 4 ثراوال هثراووهوتام هناو بئافل اوخأ هنأ عد :اولوربدقلا

 إ هثراوال لاقو «- 2 ات راح اة دعاه أت ءداو ةارخاكا اكوأ ندع 7 و

 || عفديو مارقالا اذ ممْئْتةء-صولا يدا نكبرلال وأاهريغانراو ت.ءالىردااللاهودءاوذ
 |! درفنا اذا تالا تنب واةلا1ئاوأ ةء_ءااوأ هن اعلا ىلوءوخالاومالاو بالا ىلا ىذاسقلا
 ٌْ هصازاذاءاء_ثالا هذه ىدمنكل ةودحالا يدم ةرئبلا دم مدح حارب الف عام الا دمءاما

 | هول :لاوأ ةوخالا ىب دو دءااىذرا رقانالدت_بمثانلاو لكلا. ةممولاو أ ةمج و َرلا ب هم
 ا 2 2 ني د هه ىدرءوا ثمملا ةحوز.زمام الا تاس مدعل



 هةر
 7 كهنهقامعو ها

 دي د

 ريح و 1

 ةيمذلا

8 
 0اس 2س 7777 يأ

 ةجرذوأ ظفالا ف ىأ اون توكس لص نكمل ةةطامتم وأ ةقطاهتمرهغليدعب طرشاا عقو
 هلوق)اهلسقام نعب وةرعخالا هلا نيت وكسااناك اذا ىأ (توكس د ءددب :ًأهلوق) طاطخاىف
 هءقثاك اذا(وغاهنوكسديهقطعو هلوق ) توكسلا دمرامري الاد هدا سه (اهاناروس اللف
 دقن ىأرادااهذهولاه تكسو قااطتاقرادلا تاند نا لاق ذا م هسفن ىلع عسولام
 رادلا تا دنا لاق ذاك (هسفنىلعديدشتهمفاسعالا هلوق) اها وخدبالا قالطلا عقبال نأ
 واو ىرخالارادلا هذهو فالي نيملا ىف ةيئاثلا تاتدىرخالا هذه ولاك ”تكسوؤااطتناف
 هن ومدعبتاسا هلوق) رح قةعااىفاذك وةمناثاا تةلطدذه ولاق وتكس م ةَعااطءده لاق
 هتومل-.5تاسأئأ (هلبق هنثروتااهو هلوق) ثارياااهلف هنيد ىلع ىه وتامدقو ىأ
 ١ ىلءنوةاصفهت ومده أاهرثكب مهيلع تءداادا الا نعالب ىأ 2 وةدص دإوق ) اهاثارعمالا

 لاذ اف تراب” نام رطب س تاق لاخلا رهاطلاءاصعتسا ىأ (لاعالا هك هلوق) للعلا مدع ظ

 || يخ نار رحو« مدع نظن ل قة سم أءاةمن مك ناهصدسالا رركأاىفو ىضذماسع) تذرف
 هر ىف فااهقأ ا باد رخآىو كثاا,لوزيالني_ةماا: دعاه فرت ظلاو هامشالا ىف هه نام[

 ْ هيف ىذلااهاو ف:هملا لصأ فد و-ومتسل:رابعلا ههنا (جلا لاخلا مك م هلوق)
 هل وقيدارا واهم هن ر والل ولا َن وك أهوبف هوس اود وف نصألا لوح و لا لما دعبهل وت

 رحآة_لاورحؤملافْاةثااذاىأهءاطقناوةنوداطااءامزأ رح" 5سمىف لاذ مكاو

 ءاملا ناك اًذاف ىذا“ ىلعاممل دة ولاط ا مك< هناف هعاطقن او ةنودحاطلاءامنأد رف |
 1 رع لناو هرحالا قدسف عارغلا نامز ىلا ةراحالا ةدملو أنه راج هانا مك لاخكسا ىفان راج

 |١ تلق هءدعىفا:ءالكو زاةددال ا!تشءانملانأب رح تاق ناف ةم'ادناىقاك عاطقن الانا: مكس

 أ هو لكن ماقد وايانثرسالا ناك فنان را رارقا دسقعلا ىبلعمادقالا تا لاقي تا نكمي |
 (|قد-اللالاحلا ىيكعتنال قباسلارا رقالا,الع رحالا هقاةدك اا .ءدمنوكب ناب رخلا ىدااذاف

 || قادصسالا ناك اذا تلقناف عفدلل طدإ وهو هناعفاد 2 مكحاا اذ_يوكسمل اذافأ
 1 هقاوهال دل هوكحتو ناب را مدع رحات_سأاءاعدا نوكيهحو لك نمد ةعلاناء دان

 : ة_حومهاماارارقادقةءاا ىلءمادقالانوك نان باح نا نكع تلق ةرحالا نمد_ةمذىفام

 مفدالابكت ناب رطامدءنوكسو,ةددا شما ناب رطسا مدع هفلاخا ذا هي رمعيالف دب وقربغ
 || تاعفكالدك عاطقنالا لب ناب را ص.مخأهسوال (خلاناب رجهإوق) قاتم لال هنعأأ

 عاذتنالا نمنك-ة أل رسام ملا لاه دا ةرجأ سما ىأ (ةنوحاطلا هلوق) هند _-ىلوالا

: 
 هن مك و لالا ىف ءاملا دوىلا رظامف تنكف لءكلاملالافو اهتم ناب رح مدعاأم

١ 

 لق ناف داس "هللا ىفاكىعدملا ىوعد عذدا ىأ(قاقعتساللال عفدال هإْوق) ىضءامف
 هنال ال ةخالا دئعان راسةنوحاطلاءامناك اذار سلا ىنعرحالابءاضتلاب ض :وةئماذه
 تون نهرحالا ىلع رجالا ىديام عفد| لالد سا هناانلق :رحالا تايثال لاا ل الددسا
 اهئادنوكمفدل بجوملا قباسسلا دة#لاب هناقرحالا تودئاما رسالا طوب جوملا معلا
 || عما صولا ١ يكتب قاقصتس الل لاثم هنا هرهاط(ملا تامل -هىفا5 ]وق )وشعب ابجومال
 || لاه ىلوأ ناكل ةنودحاطلا|هلم_سمةداب ٍزريغ نهم :دملا قد اولف شام ىلع سدا انهح رشلا|

 ىءامس
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 لك !!نا 4 ونمَمْلا قاذك ة ةرورض هماد ءامىلا ف رسهغمك هل د صقأم دضن وكمف هلالط مناك

 مامالا لاق دف وطعملاتاملكلا فاك 03 ١١ ىلا فرمص.5 فاطعأاا مع ا نوكي

 !ااسأ .ة لك ل١ لطدىلاوت هناء تأ هرخآ بأ ؟2 كا ذريغوتةراجاو را رثاو عب بدك اذا

 طقف ريخالا لطب دهمو فسوف دنعو فطعلا مكس دحاوئ ثا لكلا نأ نمم د
 ءاعزال 1ن وكف طنا ١قفت ا اك طاطا ةحو ةاانا ىلعىأ(ةح رفااثا هلوق)“ انهعا

 ىأ (هفارمصنا ىلعو هلوق) هدعب ام ىلا وكسلا ىفع 31 نانتاةج رتاادع : ١

 ىنانالاو ةاوقكأ ؟ (لجف هلوق) ع 3 0 ال فارصنالا ىنءولاهولو ءاشن

 ىلاعتهنل'تء ىلا ىش ياادماع و رحوذبع و ا وقككصلا ب يد "ولدهم ا 4

 ل دع ترك ذاذا ةئيشملا نأ ىلع ١ وقفنا مما لصاحلا و رصلا ىفلاق ىلاعزت هللاءامْنا

 ىلا ع هلا ءاش نا ىلاعت هنا تدب ىلا ىذملا هيلع وٌوااطدتأ سها ورحد دمع هل وةك وا ولاةقط اعدم

 نمثلصلا بك ةروصاجرخ أ ام_هو ل ىأ ىلع هم :-وبأ ىشُك لكلا لط.ذ لكدا| ىلا فرص
 ةداعلل قطاع: مال بق هماأ طرممأ امك موعنمكحدلا صءصغ ىضطدقا ص رامبةموع

 فرصن» طريشا |ناهرهاظو هلو ىلءاعاراناتساامواوقناك اذإو تداسلا لا يلعو
 هديعو قل اطدي زد يما لاك فاما | نعوم زازيلا ةلكو فو ه١ ةعد ثلا نكي ناوع وعسةياىلا

 ةداعا٠ نة با ودللا نال هلكب ناك مذ ديز لاقفرادلا هذه لدن ا هللا تد .ىلاىثأا ع ورح

 1 ا فصلا بنك ةروداخرشأو هلوق ع نءللذغح راثا١ناكو ى«منال وسلا ىفام

 ناكءاوسىأ ( طربشب تبةءأو هأوق) بنك /ةماو3 لج ىف لكدالهفارمدنا ىلعو لوقي نأ

 اقأسس املرار ةالاب و صاخ ادهنا رهاظااو رحلايف هن رمصأ# اهريغوأ هعيش وه طرشأا

 وأ انما عقاولا أ (حلا الان ءا:::ءالاامأو هلوق) لمأت ملا ءانشتالا آو هلوق نم هداه

 انا 6 رح ”االنهل لوق) اةةءواتالط ونيقانعو نيةالط مل هةالطاب هوه واطخ عقاولا

 ىلاعتهلوق فاق فدقلاىف دودخلا ةداهشدو هنأ اكل - ءائءاوساعهعاطقناو دل َن

 || اضِيأ ادبأ ةدامثمهل اولبةنالو هلوقىلا الث وةساغلامهكةلوأوهلوقىحلا عجار اوبانت نيذلاالا

 بقةعتاذا ّط رشاانالصاخلا وهمقو رخخ رخ الا ندناك أ.شىئتسا ونطدذشانءلاعرقأ واذ

 را دل ىئاوحلاق لاق ها لكلا هناف اهبالصتم ةقطاعتمال

 ارانيدذ هوو مهردةثام || 5
 انا_هىسالواللذ امهردال 1 /) نيتمعا ب اهْلوق) ىف نال راغب دالا لاه ولو (لو اللف هلوق) فاذا وألو) االامم لوعمف 6 رمل 4 ف ١ ا 3 ا

 1 6 ىلاعتهللاءاننارحا دهوقااطتناوك هلياقلا هش رشي قئلعت اهب مقس دأ نيتزيفهىأ

 الا هلوق) لمأنف ةقمقح هأبا سدل 0 «ق هيلع انثتسالا قالطا عاش آخ 2 ىلاهت هناك ثنا

 هلوق :لوق) ىلاءتهطا اش ثا ةنالفو قااط تأ انرادلاتل> دن او (نيقلهمنيةالطدعب و

 ا 7 ووااطتنافرادلا تلخدنا وحن( امم تعرأو وؤاوهمقالط وأ

 قطالا فاد .هفالالاو نيس ن موادحاو سنسنم نيةيشلا نمب قرذال هنأىلا هبراشأو

 اماونيةءءاقيالا وهاغادعمام_عقافت |تادالا زةمدق: ملا دلة يفك عا اعلا

 اًذاىأ تفطعدل ودم وهم (فطعالب ول دهلوق) طاف و ونأ ف ااخو هعمد معه نيةاعملا ىف
 : 4 اب

 لطم |[
 ةءوضةدئاف
 رلطم
 6م :راحا و عمم هنلبتك كد

 ىلاو :هتلا'ا نا هوخآ ىف

 هل_.ئام ىفانالاو هلوق

 للا سقت ل نا ىأ

 ىلع تءةبىلب ةوأ وهلا

 للا ىهو الوأ اهبداربام

 :امانأا تءنول كصلاىف
 ىلع قافثالا ه هد دعب

 هك د نيب ولك ان عوجرلا

 نيب مهةنامق فالمللا

 الوأ هنال هييحأ ص ومامالا .

 يا 2 فالولا كس

 رست مناف قاقتالا
 هزم ها كيذا ةءاوةلاءلجخبا

 لصامكةحرفلانأاوقةتاو |

 هتاريصنا ىلعو توكسلا
 وا و تةطع لح ىف لكلا

 امآوط طرمسا تبقعا و

 8 ماوخاو الا ءا:ئةسالا

 2 ها ..رةلالاريسخاللذ

 هلفاءاش نأ ١٠انة:سالا امأ و

 نيِستمعاقي ناهد اون

 كسعلو اانا ام-ملاق

 قالط وأ نيةلعم نيقالط

 اههيأ ف قاعم ودع و قاعم

 دوءرمحا لاو ثااثاادنع

 . فطعالب ولر يناثلا



 لامك

 ركناقهد بع ءارش ىعدا
 هنا عئاماا ىعداف هتاف

 لش بعلانةيلعدر

 ىلوق ردعدعأا و

 هلي كسر عسب قمفوتا|

 هكئموس.عاا نءدنارباو

 هنأت ع دادنةرعهةهقاو

 ْ ره انهتيااطو اذكب اسكت
 هنا ىعداف تأ طريق ر او

 لقتر بهما ىلع اهءاذ

 ٍْ وهوهوبأ ه-وز هنا لاّودحال

 ةىالض ملعب ل ورغم

 (كص) عج (ل-طبب)

 الاقو ( هرخ [ىف هللا ءاش

 - هل ون ىلع حجار

 ءاطنؤ

 تاهريفا نب حاكم ال لاف

 لبش لا ع لالا ىلءنهربذ

 وأ طق اهبوت زثآ ل لاف ول
 نهريفته ريق طق جاك ال

 ءرهأان ع4همدقمملا||

1 

 || ل.صالا ىلع عوج رلا»ا وعدأىؤ.ه هل هس هاهو وعىوذر لب ةءدما|ضةثد ريلوهعزند اعاىف

 مدلاب هقاححأا سعر هم دعا ريوه»و4-ع زل امةداعأ ىف ىسدلل_ةذا: اء سمى عئابلااماو ا

 اًذكو قس مضاو قرفاذ هذ هدمدة'اربمدعوهو ةئتملا 00-3 م سةندار اوه الست وأ

 ىهر اهم>واريرق:ه.ةقةنيبلانسصخلا همناىدلا د_قعلل جس امال ةلاهالا ىوءد ف لاق

 انافءاريشاا رك_افرادلا هذه هن مىرمشا هنا رخآ ىلع ىدا اذا عفةذعلا نع

 ١ عقدلا | ذه ع مس اهلاما قعي هءلع اهدرفةنأ هلع ى عدلا ىعدا ءاريشلا ىلعةننملا ىعداا ماقأ ْ

 باو-فلاّدد هاا فاتئاءارالاوأ ن ةلاءاقرا ىعد لاو ةلاهالا عدي لولو

 تمعن, اعءدر هنأهنب 1 ىعداقهماعن مرق ةرك' 82-5 رملة .اعىعدا اذاام”هل سد ؟

 قاد ضنب ل هدرا اكعرمشلا ب أتت نك ضقانتل |عفتراف عدا ١ هراك:!ىفاذكحج ءراص هنذل

 ق.فوتااناكمال هلوق) لت اسااهذه لام أن نمرهشك ىف كع ذي هناق هس ةحاف ها مصالا ||
 نمهاائرب نا هلوقو ةرمثامهىأ اق كنس اهب مالو وقف ع ةايلا ل هكو ىأ (هلدكو عسب 0

 ردسملا ةئاضان ه(بحعلا ن نعمل رباو دوق لكول لفك ل.كولال«ةودل كوىلا ىأب علك

 ريمكلا ودلءاقىلا فاضمانل تام ىلعو لسا ىرك كما للءافلاو لك ولا مذ وهو لوعةمىلا

 هك :- نهكأ 7 (دنةرف٠ةعقاودن :مو هلوقر رح دا ةرامع نم 7 هموهفملا وهو هل“ كول

 هنمةعقاولاهذهئارهطتال ع نكامذ وأ تاكا هنج رصولو ضقانتلا همق مق ع ةواموهو فصلا

 هنأىف رهاظانه علذلا اًضأ اوى 1 ولا عب ف الغ: دوعه قحط الريس + _.ة بالا حاكنا ا دةعدال

 نمنكنالو لاةملار ارمامعفافةءارب رمأا تتو رمضاح هنا ىف رهاظرعغ هناف اريما فال هي اك

 قى حاك ال لاف وأ وركأ ١ ن ءةمن الا ةلوةملا ىفهرث ذنام# رهاظ قيفوتلا مذ لاجحرلاب قا فر عد

 |١ هدفا ونملدب (خلا تءدا ه/وق) ىلع هقناهدسر دلا ولا ىدم-«ن ع هرك ذبام رخآىلا كندبو

 | ةدالكلا ةرايعو نيلوصفلا عماج نع ردأ( ىف 6 انس حاكدناللاق تاىأ 4 (ركنافدل وق

 ىلءتاءهرب الف 28 . رى حاكمنال لاهولو ركأاىف لاو ها د حاكما 0 ف

 دوب لف ىذأمملا ل ا .اللالطلا قاد 'الىأدا همس لقت علا ىلعو» ن هرب حاكذلا

 لماعت هنأ رهاظاو لا .وبأ :بوزنأ لاقحالح داشلا لو هءاعركمي ن ل | ال_هأ ضان

 هلا< قامااوطقاوحوزت أل لاق وأ 6 طق حاكن اخذ« نكي للاهولوركاقوةباورلاو هاطى الن

 ل.ةتالفي.هللهل.سو اذهنوكي نأ تش هباورلا رهاظ ىلع ب .هلا هل 3_مىف صام ىذنةذ
 ىضتي علا اا ذكف عبااب رارقا امال بعلا نعة'اريلا ةنس لوةنالدياورلارهاظ فو هتذس
 حاكشاا ىلع ىأ (تنهريفهلوق ) ةدايزيدلاول!ىدمس ها ضقامدلا قةدمق حاكذلا ةقباس

 (مغصوهوهونأ هصوز هنأ لا.ة- ال هلوق)اهيلع ناهربلا.با اطو دوىأءاوعدىأ (لم#ت هلوق) ٍ

 الثمرامحالا ل طرهلدعوق وقو ىلاننال وهو هأبا هه هرم امم ىف ْىأ ىلع لدح حاكذلا هراك-_:افىأ

 | ب رعمى.ء«راق (كص عج هلوق) دون , وهما ىلع عاطل ىوعد ضان :الوءال دك ناك اذاو

 ١ ئث ىلع ةثاءاوس ل طمد هناىلا عممج هلو راّشأو ها لرد مو لاكصو كصأ عجب و

 لوشملا كساارخألط. ؛ىأ عذرلا (هرخآالاهو هلوق) ىفاثاا ىف فالدتاو ءامسشأوأ دوهاو

 لكلا ىلا فرمصن اولف قاث..: ءالال بكد ثكدأاو لالةةسالا لحلا ف لصالاذا٠ امشأ ىلع

 ناك 7
7 74 
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 هنا ىلع له عناالا لا علامته دا .ههنال هماك رب را رقاعسااررارقالانا نماف: آمدةتامهمف

 مونئلاا.مسيإلو علا ا عذاب ءاارا رقا ىلعاذ_هش طوسمملا فلات لمأت لامالب عسبلابو ا

 نكي لاذاكل نم ص ال ودةعاانءاضَملا ىلا ىذاةلا ةساح نال ىل_ .ةنالن ملا ض.ةب ادهش

 ىلا ةحاحلا نالزاح نملا امم-:م ونُملافودس اوهنمدعاب هنا اندنعرفا الاه ناو ىسدْنُملا

 عم فو نها ءاغ.تماردقملا مك ىبهتنا دف دةءاءاشقلا نود ىعدملا ا ماشقلا ١

 هعاردتا عئاملارارقااد_ممشولا ذكونكلااوئس مل ناوزاجن ملا ضرقو عاب هنا ادهش ىواتفلا

 ض,.ةىلعاودمهنان ملا نا الب عساا ىلءاو دمش ةامال_هئاىف لاقو ها نذلا ضءقو

 سداساا هذاا لد اوأىف ئيعلارو ما رخ الا تكسو ام_هدأنبب ولاذكو لينغا |

 ىلاعتهللاءاش نا هيف فال >الا باب ىف و ةدامذلا باك ىف لك ىف ومثال ذىلء مالكا !ىأ.س و

 3 ةودسا دق عامنالىأ حج هأ همء غي هءانرممض نال هئم هل وقىلاةحاحال (هنءهتمأهلوق)

 هو ذامنالاةيناالاهعالاق ثيد هسةفئصأ اها ءدقو نع و ه سوي ىدعت هبال ومفعم

 درلا ب جوناي دق كأ (امس ءدلوق) لمان سهالا لوا ند ىبع دملا ىلا رمسشلادوع مهوب عذدأ

 ىادإوق) 3 مسراكجأ ١ الا نال لسفب 6 ىلع نهرب ولاما (ملأن ندربف هلوق)

 مداماان هن وكل ب دو.هأأ ن نمةءاربا!نالىلو ناك. | عاما اىلا ريهذأا عجرول (ىرك ملا

 ط ىرتشاانمتوكيءاربالا أ ممأ ب ومعلا نهيق درلا نم ءىرباناو هكدعي ل وي ناناملاغ ١

 هري_هغتب دقعلا ف فرمصت بءعلانم ةءاربلا ط رشدا ضقانتال ىأ (عئاملا ةنس لقت :/هلوق (
 لطب اذاو لا# دةءالب هد زال سو نيدقعل ١ ريمغت دواه ريغىلا ةمالسلاةةص' اذان ع

 فصو ءاضّدنا نم دةءالريمغتةءاربلا طارخ طارخ ثانال (ضقانتلا هلوق) ض

 هركس :ا دقو روصتءال فودصوملا نودي ةوملا ٌداد_ةعاادو>و ىذةدق همغىلاةمالسلا

 اعرش اندكم راصهنال رفزلاف الاه قو اهمذةئمأا ل5 نأ عم هنا لكشتسا واشتاتعو ركمذ

 نهرب 1 السمن ان ءتلافكلاىفاك راصف هرثاطظأ تمد مدعلايةراكتا قطف ىعدلملا ةئمهب

 00 اارك.:أولو تأ "اغلا ىلع لس.ةكس || عسرب ربه رهان هلمقك ادهوافلا ئاغل !ىلعل نا

 مكحةسع هد د ادانم ل1 نادق رفلا ندع ولاق مدعلا ق ود هراعز 'اىف اعرش ضر اذكم راص هنال

 , رمشلاب مكسلا انهرالوأ [ترمع ؛1.ةلافك ىلءامنأم' ةنيبلا ةماقا ىلا ةجاحالف اشيأع وجرلاب
 هداك ناد درب نان نكمو اكرتفاف ضقانتلاا هلطبسق ىوعدلا نمديالفءاشيالاوةءارجلاب مك س دل

 هلا قةكتي الرماد علا, املأ

 هتانءاارهطو قمت ا

 ىلع ىوعدللا مضي نا وءا رشلاو عمم اراك ا مدع ٌضقأ:

 لولو عفدلا | ده عمي ةلاقا عام هلا ىعداق ىرتشملا هءاعع نهريثع.ساار ا ؟ةدملا فلا لصأ

 اا رقملات أ ناعدقو ها نورخأتملا تاء>ا ءاربالاوأن ملاءاا ىعدأن نع او ةلاقالا عدب

 ضنا يد سلا ضي اساخدسفو هرارقا فلا أع :ىذاقاامكحادا اع رمضان كم هريصا
 دااولا ىدملاق :ىلمرلا هم همف رطنادكو ها رطن همؤو ُّط لاه ري اعرش اء ذكم نكي لفمسملا

 ىذاقلا ضد 3 وق ىنءماق عسل مسلايءاضقا“| مس ءاامءاضقلا نان ريظنئالم تى أ ىلاعتهقا هجر
 لهاازهرمغىفنيعل ر وباكن مدافدسد ام ىلاعت هللا ءامشثا عقاناا با وحلا« (ل رقأو) عسبلاب

 عسقر المك هن وك وه وهقالس تعب :ومدعلاب هعزؤوتل لل فكلا نا وهو يلدا هده رغيف و

 ءاطم

 هنأ رخآ ىلل-ء ىعدا (

 (لاَْذ) هنم (هدمأ هعاب
 ك_ةماهعبا مل) رخاالا
 ىع) ىعدالا ) ندريذاطق

 (دج وف) هم 8 رشلا

 دارا و (امدعامب) ىت عدلا

 (هبأ عن ةاملا ندربف) اهدر

 نمهملاى رز ىرتشملا ىأ

 ةدن (لد#أ) اهببيعلك

 ضقاندال عدا املا

 ةهدع وطظو باك مما 5

 4و ها ىراعقلا

 ءاطم

 َى رخشملا هديئأق عسب هملا ركنأ

 ىعداق ب ءءاا د رلا دارا و

 بمع نع ةءارجسلا عئاملا

 7١ شفانتل لشرال

 لم
 ىرتشملاهّسناق عمملا ركسأ ١

 ععست ةلاغالا عتابلا ىعداف

 لاكشا نع عقانلا اوما

 نيِلوصفلا عماج



 ءاطم

 لطم

 هءقدؤ هنودأ نذا هثداح

 ملا ه.حال

 ل-ةوقف ونلا ردت

 هرددلا وأب هلا تال

 هيا ىلع بغشاانىذأتي د

 الو مهلا ءاضرا صأنخ

 ناكول ت- هفرعي م هفرعت

 ىل-.ةياله سف لعهد نم

 ىعدملارار 0 ىعداو

 لادرالاوأل ودولاه ءاع

 ىوءدلاارخآىف ررد مد
 ةصص عمال ضقامتاا نال

 (هدبعع-هسرفا) رارقالا

 (عص هدمت مث) نالفنم
 نال عسمملاب رارقالا نال

 ةيدازب دارقا لطان

 2م

 نم هلماعم نيا نيب ْن وكب ال هناله ممالك نيبىأ (قءف وذلا ردعئادلوق :|وق) ءاربالاوأءاذقلا

 هس لاعالا لونا وم هوش ع رلا نم (بدغ انالهإوق 8( 5 هرأ د دةقرعمريغ

 (هيايىلع بغش!هلوق) كاطل ءاردم هاربال نملدقو للا ناكول تل وق ةذد رب
 عرق هءاع ىعدملاىأ(ناكول ت- هلوق) سواق ريشلا جيبجتالر < لءقو نوكس أاببغشاا

 همق و حاشدالا حالصافف و ناك ةااع.ت ةبارنأ ىف ب دهحلاب لممَعَتلا لآ ل وتلا كلذ ىلع ده

 قالو دعت لاغألا قرتالو .ءاههدحأت وكب تأ ىلع قءفوتلا ناكما ىنءمتالرطظا
 هماع دما ضةا.:ىف هلك مالكا نالرهاظ هعذدو ىر.وتنا هصوصخه.!ءىدملان ا
 ىفاك ىودفلا هثداح باو مد-ة:اموحراشلامالك نمد -ؤود و لوقا رح ىداملاال

 اذك قب واذك هس:م هضرقااذكب ارون ك:مىرتسشا هثرومنا عدا ىهوذب ريالا ىئاوخلا

 رفد ىلءرخ - دالا . نهرين هاوعد ىلع ن مريد رعيتاكالو طقارو كم ءرَك ثم ترس ال

 (لا ىداول ما هلوق) ها ملعل ين ىلعالا هب هيا وج حمنال هنالك ثالب لق: هنأ ٠ نمل ع.. وح

 ضقامم كلا عقدت قءقودأا ع نكعملاذاو هربدق" مامأان -موهةمفر د مالك طلت م اذه

 1 ذادربغواعذادنوكي نال كتب هنال عمن مذدلا اغأم ءشوملا عفدا[لاقولاك

 2'تدئالفكف رعاال ع دال لاه هءلعىدملا ةمْمَقلا ءرردإ:فلاق ملا ىدا ولممذ دداو

 0 0 عمم لاصيالا وأ لوصولا,ىد ا را كاملا عمال لاصيالا ىداةشيلاب

 انام ءىعدملا هتد ولاذ_وعاو عمج ملاددو زي ممالك عم ىدلاوه قاتلا نال رصلاىف

 ا وسلا هو هيفهمانعو ها ىئاتترقااهرك ذاضقا.م نك:

 ةغيصب هلع ىعدملاأر دن 'الاهملع طقس ىعدملا باو ةماعى ءداارارقاحراذ1!لوق

 ىمدقلاف اذه ديؤرام تار دات عقدلا ه. ماع ىعداىذلاءانهمنوكمف لعاقفال قدما

 ىعدم ارارقا ىعدااذاالا ضقانلل لقي ل تءفدلاه م عفدأللافن مف | اولا و لاف ثم

 ره !بصاص اجا و رهأا هب لاعاسع هالعو را رقالا ةصص عنعالضقانَما نال ليقف الذ

 تعندلاةذ مثديإ هناوهشهيلع ىعدامت هخأىلاهعندؤو نيدلاةم ا نأنذا ىهةثداح " ىف

 هملاعفدلا ىف توأم الا وردت مب ؛ هاقدل عقدلاب رفافخالا أخل هن مك ة عفدأ للاقمم

 ةئشماالومق قاك-ا١ىساص ىك-و ىعدا|اقدص اذاامتاء دو ها ىعدملا و دسك

 معن ل ةقرعمالد و ةيءاربالا نالت اءاورلا قاف نايةدد- لاو بحت ا لصفىف ءاربالا ىلع

 هلصو هنأ اى هرارقا ىب عدانأب (لاصيالاوألوصولا.هأوق ( لءقب ىنرعل و رهاب حام هنع

 (را رقالا ةصص عنمالهأوق) )مي رغلا نمىأ (ضقاذتل نالهلوق) نهرو موأوأ اذكهئم

 2 «دخج م هلوق) مهةام_سنزم م4: مهن ونة ةتماه اذا اهءلاعفدلا نئادلا رار ةاىأ

 نا هسمق و قباسلا هرار ةايةنملا عه-«الواضقا نم وك الهنا هد وتحدد ىوعمو هد وج ىأ

 نعدلب هلوق) ط هد وح 2 فيكن اههمنب رداصل ود ةوبادعا 0 ءقمكهمدقع عابس ةدحلا

 نأ داكءالىذلا عقاولاو قالطالا ص راا دنعالبمد ءءعب رفأاذارهظياما اذه (لطاب

 وأذ لاعلامةلداءمهنال هءدكرب رارقا عم .ىاانداو ةالا نال . نُمئالانوكيال عم هملانا تفاذ

 (ملأعسم .اانرا رئالا نالدإوق) ُّط هحوه ناكل نُمأ انيمع نع ثحاانمت را رقالا ةصص) لق

 يدق
 ال



 فن

 052 ااااااااااتبتتتلبببتتبتتتتتتت7تات770707ال

 ارخآ طقسا ا لهعاضر اعئاذا طّقسملا وب وأاذالصالا نكارارقالا بنس هماع دب هنا

 هنا لصاطاو ىهتنا لتي لوألوالاءءاضتلا لدتاءاوسبوجول دعب نوكي طوةساا نال
 ت.عدا.هفايذاك تنكىد_لا لاق معدلات ىدمأل هب ىذتوالام ل_برىلءل-برىداول

 اذاامفال_دءاضقلا طال ىكاد سدأ هنىضقألا ءاَذَول ادمعدملالاهاذا و ءادَقْلا لطم

 هوافتنأ لاا ىنأةوو مذ نمسدلو لالا لوانت, نك. هسدا هاوقنالا ذهو دام نكمل لاق
 ادي زنا مت هاوعدورع ركن افالامورع ىلع ديز ىداوأذ ىكامزكب لهلوةفال لدالا نم

 كآ وعدى ىل-ط.٠ وبذاك كا و رععدامحهنملاملاديزذخأ و هن مك ايلامكح و هاعدمتنثأ

 روك ذملالاملا دادرك_با هلةهاعدم ورع تيثاو ةمعرمم ةنس ىدل كال ذي تروق !كن تسدد ف
 يأن ةج دنا وذ ه.فوئ'ء اريث باط ىأ (ءارمنةسالا ل هفىف هلوق ) ءانرك دامدافةسواك

 ىلع ىدان مو هلوةد:ء هلو لاه ده ل ناكو هناهرب ل .ةهلوبق ىلا عجاد(هطاصيملن !هوق)

 وأ ءاقيالا ىلع نهرب م ئثىلعهحلاصفرك.:ًااذااما لا هنولاذا اذ_هومتملا فلاق الامرخآ
 هنوكسأ ماسي ه.اعىدملا نوكب دءةوردأ !قلاف ها ءاةالا ىلع هناهرب عمل ءاربالا

 هاوعد عمت ءاربالا وأءاغيالا ىلءئهرب مْ: ىلعهءطاهذرك اذا امأ معلا لمالاودنع
 ىفاك ءاغيالا ىلع هناهربهنملل_.ةي هناقدحلا < ئءاغدالا ىدااذاامفالئعةمالانا ىف اذك
 مهست هملعاش دداعدا عادكرمشاامالام يدا كل دن ضقا::الف فود !نكمأ ىتمهنال ةنازلا

 ادكص دكرشالو ةنامأ باقنيالزيدلاو دوج اناني دبليو ةكرشلا لامنال الباتل ا ىلعو
 ىبام رخآ ىلع ىدا ةسهألا 'هلّد_سملا نم طرضا ىفامءاةءالاى وعد لت اسد نهو هي زازما ىف

 هنا هلع ىدملا نهرب ةنيماااهتيثأو نو سةسهيلع قبو نيسينوةئامىفوتسسا هنأ ومهرد
 3) ني نيسنو ةثامف نال دتىتلا نيسهتاهذهالو قي ىت-عممتالني سجل هافوأ
 ىذقد دققلا م-غنالءاغي الاى وعدلال-طيمةحطلص روكبالو (ءاهب الا ىلع هنادرب ل.ق

 هلا ىلعهما دنا نوكتح. الق هماق اق دو مما طفانا هرب دل هن اكوأ ةمودغللا هد

 ضعبلا ابا ىلع هرب ولرظناو ىلاهت هللا هجسر دلاولا ىدم »لاه ىلءان' ىلوال فال ا رارقا
 هءلعوالل_.قودلوق) لماناءمث»ب رهظيقرفال لوقأ ها ىولا هثداح تراص ل -ةأ
 . رك ذاع ه_:ءفئصملا باحأ وط وقسا|مدع هع دق لمأتمل و رصلا ىف لاه مى ودفلا

 ةلوغشمرع_غهّممدن ا دداج ناك اسأ هيلع ىدااناهه-وثارهاظلاو ا ىف لاه حراشلا

 هلوق هو ةدابز عم ىلمرلا سنع هلقنو ىّما ل-ءأىلاءتهنلاو ةصاقملا عقد ىفاق هع ىف ىا

 ىمينادرلا دتربامم وهو ىدملا هب رقأامل ادر راكحأالا ىلع هم_.مدن ل_ء4لوق' وأ
 طوةسلامد_عىف ردح فقوتا باوج وهو مثلا بحاص مالك نم ( خلا هناكو هإوق)
 ل وةاادح و نكجالكلاىف هقلل صق نأوأ دال ا مه ةدصاة دلل حاتم دقن و

 حقت ىلاف حلا ىف عقاولا (نباف هلوق) ىدسلا معزي ىئكي طوةسلا نال ىلرسهظي لوالا
 "ىبءءال ناك اممدةةاسمف هل وةىلء(كذ :رىءاالدازنا ءهلوق) ةئافلثي هءااطن نأولف ةصاقملا
 نال رأة طاح وأ ةطلاوأ "هلماعم كد و ىف ى رسام وأ (كتيأدا هلوق) طق ْئَد

 ىلع هياهرب ىأ ل الهلوق) 2 ريدقلا خف ىف ناكمىف كمه تدق اهوأ ءاطعالو
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 (ن ) ءارمشةسالا ل بصف ىف

 صاضقلا ىعدا ول) لمة

 ىعدملا (رك-:أنرخآ ىلع
 ىلء(ىعدملا نه ريق ) هيلع

 ىعدملا نهرب ُث) صاصقلا

 ىلع ) وأ وفعلا ىلعه-ءلع

 اذكو لام ىلع هنع ملصلا)

 ىعدانأب 6 رلاى وعدق

 ركدأف صخش ب دومع

 نغرب مث ىعد لا نه ريذ

 هقدعأ ىعدلانا دسعلا
 ىعداول رةخاصت لنا لم

 لق هطاص 3 ءاقدالا

 رس ءاقدالا ىلع هنأهرب

 هن امعب رأهتا نهرب هيف و

 نااثركئمالهماعتا رقأم

 ةياقلت ركذملا نع طقس

 ئوتفاا هملعو الل.ةو
 نأك اا هنال هناكو طةدام
 مدت ددسأاح همم ىع دما

 نان ةعرو لود درع
 ىلا ع هللاو ةصاقلا عقت
 الو) هلك (داز ناو) لعأ

 كتير (هونو كذرعأ

 لمي (ال)



 ناكمال هنامه 7 (ل-ق)

 دق قملا ع نال قه ودا

 امثد هنئمأ منو ىذق

 را رقالاف“ ىدس وذم ومخأل

 ىعدملال وةىلءنو ر ولهن أ

 وأ ىوءدلا ىف ل_طممانإ
 ىلس ذا وأ ةيذك ىدومُت

 هرخ ىلا مذدلا موثهيلع
 رارذالا لبق دردلا فرك ذو
 ءاطم 9

 هحوبتاصو اذا ىوعداا

 هِي ءائزالا ضال ى ترش

 عفدلا عدو عفدلا -

 هعئدو

 هنأ رم قاعمم ل.ةدل ول 4

 هوم ها 1

 قمكطا دهب عفدلا أ

 ىأو-يملادّةءلا ىلع هلوق
 هزمهأ وبل ىذلاىا

١ 

 و
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 1117222 ب
 لوقا | ىلءىشم( (ملاق قءف :وءا١ناكمال هناه ربل .ةهلوق) ىلا ىوعدلا ب باك. نمىواعدلا عفد

 اذا ىوعدأا لاوس باود-ىق هدهش ن0 ىف دلاولا ىدء سلاف 1 13: فاك قمفوتلا ناكما ناب

 سدأل وتأ < .داعتالو صم" :الدمع :رشلا عطل | رشا ةمق وء_سمق رمل أ هوس وانة ره تادذ

 ةئمدبءاج وأ مص عفديءاجولاماال و اهتم دصام ىلع ىدملا د ربل ثددحأ ذهل هقالطا لعاذم

 عقد مصب عفدلا صبا اهريغو ةرهشذلاك مونك ىلا عاش هلاه٠ ءاوعدم مست ا ملاف اه ا هز عده

 000 :دملاةمأقا لق هال هناكوراداوهو لسا الا زامو عندما ف رقد وصولا ذكو مذالا

 هلوكش حان ىلع حج راكان هرب ةريحذلا ىف و مك دعب مدإم كلطاىلق وعددا مدنا راهدعر

 ؛ !مممكسوراعل هلو جب لب قا دهناك اذا هأ هيدل مكه حاذناا لعد بااوذ نهرب

 ةاد ه» لطمتال تف مك هماعم وكحوغلا ىلءءاذقلا لطا وهيلعم وك-2اىوع ا

 فركف ةضملا ن نع هلةيئغملادملا رهاظرهلىذاقلام ك-ناو ىاطملا كلاب قطاف دملاىذ

 هد م ماعدت كيد له ىئدمالاقلاذاامبمكسلاةاحالو دلال ىغا منال ميغ

 قدياسع همم ةدال وق وءدلا 0 نال ولن اةتساءاضقال ر ءاضق حيراللا

 ١ اهتماعأا مدعأ الوأ عمم دقو ى رم *عفدب تاءلو وةدط د ماقد مث ىف والا نيعاهمال هأ وع دعهستال

 78 ب زازياا فو اعاجا هئم عوسالو همل | ةدا7 ؛ الق قيسامع عامدقو أ ةمص2 راو 59 , "هيف أ اس5

 : هلىذق و ئهرب 5 اراد ىداتاءاضقلالاطا | ىلعز مرد نأالا هيقدل عيا وعد عوم) ال

 || ندربو نالف نم ءا رمش حج ماذتا دا واعدملا ثيومنمءا رمثل ا هسءلع ىلا ىدا مث

 اهدا ىلءن هربنا هماع ىذقد وأ هلق يدملا نم وأ نالذ نم هن ارم ىلعهءاع عدملا

 اضل لاطرا همقثاك اذا امجدمةم مك. ادعي عفدلا هم وقنادمشب ازهو ها هدنعأ

 || ىفأ و نيدلا دمر ىواةف نءنيل وصلا عماج ىفاس قفوملا ن نكعملاذااسع اضي ا هد مميش و
 ْ لل-.قر ةاعدملا نأ كلا دعب نهرين نأوذ ه لبةبال عضاوملا ضهبفف م 1 طادعب عقدلاب

 كلذ هئلعلت ارا هارمثنانقمفوتلازاونلسم طال طال را دلاىقهلّو>ال هناىوعدلا

 ولو كثر زيئانطلا م 1 لا لطب. لا ذهل انافدك لذ م اذ مك.1ا تقو رامفلاةدمتضممث نامزلا
 : نوكينا ص ط كي ها هعقرالو م 1 لا عقدي ل شاذ م كالو ل... مكملا ل قْن هرب

 ْ الفل_ءفلاو قد“ ةوحاان نمديال هنانل ودا! لعامأ فاك ف .ةودلا ناكما نابل وقلا ىلءا هم اذه

 نبأ وصهفأا عماجف هراندا ىذلا و ضتاْمَدلا ل: اسمي نبأ وقلااو رك ذدكو رك داعم |

 0 قوثلاوا رهاظط ضئانماا .اكنا هنن يسعلا رونق هرقأو ىد:ءبو مالا هناَلأقو

 دق 14 هنأ رقأرل هو عماشلا ف :لك؟مديأ غناكمالا فك الا و قفوتلا ناكما كب ال

 © ساء.

 1 هلا : ردد نأن قف وما اناكمال لل .ةزعب ران الب ه:هءارعشاا ىلءند ربع هبئم"أ رمشأ ا هّدكعأم

 : ىلز 1 فالنع (عفدلا م“ هلوق) ها لاسعلل كالملا همن مهيملا دةعلا ىلع ةئيملا نالوهرارقا :

 لوقىلء نهرب رردلا فلاث ةناترامنلا فاك ىذملا ىف هفناىل نكي لو لااا منا سدازال

 لئمو ها عقدا ١ مصْئأ :هءاعىل ساو أ دينك ىدو مثوأ ىوءدلا ف لطمانأ ىدملا

 هكرارقازاوج لاف تزرقأك نا هءاع ىدملا لاقفا:معوأالاملجر ىدا ايو ةيدامعلا ف

 ع نا م 0 دذتو 0 ةةنتيلاكاذتيئأو و 0 و سم ىلكوع 1

 هنا



 م

 /ام رخآ ىلءعدا نمو) هعفنبالىأ ها هدعردرارقا هع الرارقالاو ةقدصااو ةمهلاك ددحا وله مف قللان وك

 ه.اع ىدملا (لاسقف ناك امهلوق) اضذوماجاع مالكلامد هن را رقالالثاسم لصاحو تدستلا لاحول

 طق مث ىلع كال ناك ام) نيب ق قرفأ اد .ةب هنأو ل5 ةره«ةدقا 7 ددعام د رقورك د فا رظناو ناك اظذارك د ١ وأ رطنا(كل

 لاا ين ن' الضان: الهرك ذيول ذا م هلا ىلع صن هنا لد نأ نكعولوقأ لاطاو ىذا ا ]نأ ( ىلع ىعذملا نهريف

 ها الوا طقةملك ؛ ىئاادك وبنانمبق ؤرذالو رهااىفلاق (طقءلوق ) ىلءان ىتداملا ىقادمقيال نهرب و فلا) ةسيلع :

 ءاذَقلا ىلع)هءاع ىعدملا فلا ىلءلوةد نأ بودالا (ملاهءلع هلنا ىلعهلوق)ىوح هأ ايقافتااهبهمقلا نوكمف

 و ءاربالاوأ )١اةيالاىأ |١ ى وءديدمقءاذ.الا ىأ(ءاض ةأاىلعدل لوق) فا هلع نا ىلع غمنلا ضع فو مهفاق هءلعدل

 كلا ىأ (ءاضقل أد هب , ل.ةيملد ا و سا<# ىف نيل ا رقالا دعب ءاعداولذا راكنالا دءرءاقيالا

 اضقد_ءقعفدلا ذا لاما مدعأ ل-ءةثرا رئالادعبءاغيالا ىلعةئملا م اهاو هاعدا مث سامان 6 اهرف:ثاو ضقانتال

 )ء.#لا ىفالا ريع ىضاقلا : جس لوقأ رع نيءفملا ةنازدىفاذك لةءالرارفالا ل_.؟ءاقنالا عدا ناو ضقاندلا

 ىحنأم ةسمحلا | صضتا::الفالاو ناك نودي ىلعهل ظفايرارقالا ناك اذااعرا رقالا فد ءاعداؤلذا لوق دم

 || فر ظل .ةذلءقءانالا لود ىأرارقالا لق ءافيالا ىعداناوهوقو ىلءان رهاظ وهاك

 ءاطم | عدالزاونلا ع و ىف لاف ىودفاا هثداح ىث مو ضعبلاءافياىدااذاام قد ىب عدالال“ اهمال

 هل وقعمسن اياك ىلءلاةؤءاربالا ا أه باحاق ايسمهملع ْ

 اأركسا ااا نكما لكسلان نءىنأربألافوأ ضءما نع ىنأربأو ضءدلا تف 3 لاك نأ اقةونا
 : هاوق) هأ اقلطم عمسب فاك ناكمالا نبل ودلا ىلءنا ىقحال و رصلا ىفلاق ها هنمقوا

 || (ةسمخلا هلك_لا الا هلْوق) ركاملا ىلع لاملا موزلب ىضاةلاءاذقىأ (ءاضقلا د_بولو
 ! ىدملا ةمود> عقد ::هنآوهو ناك .اىفاملوالا ءىعال لاوقا ةسجسام) نال كلذبتدع»

 ا ماصناك نأ هءاع ىدملاتارادءل ا ىفهراد>ا وفسو فأل وتىلاثاا ةتفالوق وهو ْ

 ١ اولاهاذا دووم اناد_#ملوقثلاثاا هنععفدنتل للاب اقورعم ناو مامالا لاق كو

 ١ لب وعني نا زبااف وبا ومسعالا وهحولا همر «م رم ديالو دز ا رعت

 1 هئدقرت ذيله _هبوناله.دسنو همءانهفر هن اولاهول هيدامعا !فو 2-1لوق ىلعذمالا

 اا هح 57 رم ىكس وهم سسأ ذو همءانق رعلا ول وةيناديال مامالا دنع ونال وقهش و بنك 1!

 ْ عفدنتالاهما ةمريشم أنبا ل وقع رارلا عفدنتلهف رهنال ل حرهعدوا اولاق ومنا ىلعا ول وأ

 1 ىلاعتهللاءاش نا ىلاد و رهأا فهما رةندبت ودب عف دخت ىل» |ىنأ نب ال وةسماخلا اًةاطمهنع

 اأوأنالف همنعدواك ب صغو نذدو ةراعاوةراجاو ةيدوةسخ اهرودنالوا ىوعدلا ىف

 ءاطم

 مقا ةروسل هدحو ناس

 نالثن هةعرا م ضرالا هذ هند أ لاق وأ هبه ةنيصع غوأ همنعترا وأ 4 دنحاوأ هنراعا

 : 0 م مهادس الانا مهلوقن أ لعاورصلا فلاك هئم"هلءاعم مركلا اذهو

 || ناألا لمقال هنافهوخ ةوعادبالاب عفدمت عفدلا لبق ىدمال ىذقول ىذاَعلا نأ نم هأةمدق
 || بسنلا ىوع دباب نمررالا ىفام«ءاعدربلوق أ ى وجلادمسلا لاه مهفاق لا
 ناك هب تمملارا رقا | ىلعو أ طةفهماله_عنبا هنا مالنا ن هرب وهمأوهال ه-عنا هنأ ن نهرب

 :لةسملاءذه صخت نات أم نش ها ىلاثلا فالخءام اًضَقلان هذ ا: !هدعالءاضَقلا ل-ءقاعثد
 هلق يت عشك هاوق) لمان ها ةسملا لما ىفالادل مك والذ عتمسو ةماكلا نم ا



 مكطااذكواناثرارتا وأ

 31 ا سسس هسسسسممو

 انا سا ف لالا «مزلا نانو ةللاهقدصول وحر ةملاىأ مدخلا قي دهتوأ ها 5 نءديالق ىوعد

0 

 ل.ة:ف.كدلاولاىدءم_.لاه 8 ةشيلا ةطادا اولا اه-ورمش ةماعو ة 4 :اد-وااىفاك

 هن التلة ناطنار هلا فهلك_ثتداو د دمع اهيا و-قلمأتها وءدقَضتانمم هوهو هد

 لاه وىد. وهلاق مهل ةااهدرف كددع و رز اةق معهد. لاق ث 32 دز كا ٌراَرلا نع

 لاه مم كد.ءوهلبلاةذ كد_ءءوه رخ الدم اوذلاكولو رقاادءلاىذلووذىد.ءوهرتملا

 نءديال هنا نم هد ادهااقامفلااذهو ها ضفا:ةللل.ةدال نهرب وىدمءوهىلب رخآالا

 نكح ءوح راشا!ىفامنودرهاط هه واذهول اوقأ ها ىوعدلا عام-ىوذنةي هنأق هلع

 هت لوزتفنالغاو أ كلود لب لوة:نارم-غنم طف ىننلاددرلاناك اذا ام ىلءلم_ك<نأ

 نيدقاعلادس أ نالهقدصد نأ هلرك:أو تء رتشا لاه اذا ام ف الذم اذهورحا | لاق ةمزاازمال
 ةرقااام[قيدصالا لم_هفد ةعلا يفاس_وةحدنا ىنعملاو دةءلايدرذ:.الاك خسفااردرغنإل
 نيدفاعت اد نا :هرك ذهنا ىفاكسلا فهضقانو هي ادهلاىفاذك اهرتئاثرارقالا درب در فس
 اضرتاف ىرت-ثاا نمنمل "ان .ةءارذ تامل هنالو لاه دحادكا | "هل سم قو مسقلاد رتل
 هدعب هلوشت ريدقلا مذ ىف هيلعدرق واو هأ بءدهممالك نيب قدف ودل اوحسعااردةسنق عئاو ىلا

 عمق و - * ناهل نا ةنسالو تامنادرا رقالا عم ما ةمةسال ارذعتول هنأ ى ضدي و رهو رهو

 الوأم كسا هنال ةضقانمال هاند اذهل[ قه :عناسا و ها الواهمدقام ه>ولاودد رالا

 ام ىناثلا و ةمو خلا عئاما الرئاذا اهثلرالا «ءالكنالوا اطال« عس نماض ف هنوكب
 بءاصلاهةنوةعماا ىئاوحلا نءىااذناة هدى دلاولا ىد.سلاو نكحال اهكرتب ملاذا
 نيدقاع لا د_>انالهلوةبءدا منال ىفودلا ىلا جاتكف هممالكنمب ضقانتال ةيافكما

 ركستاو تي رتشا امهددسأ لاه اذا اك هن افرخهم دّعلا ىلعرخ الا ناك اذا وف حقا ان دوق ال
 ادهىئءتد رمشاامدذ-الاقا ذا ا عفو مسفلا هم ةماعلا راك:!نوكيالرخ”الا

 دقعلا ىلعءدارغناب عئابااودقعلار 2 ,ىرت لاو عئايلاوهدة عال ىدملاف ركناوةيراحلا

 درحمن وك» رخآىلاردءتانا هنالو قءسامذدل وقنارهاط'انأ وه رمالكهمف و هش دمتسدف

 نوكرا.ةءانودب'طولا لكس زلدَت_ءالءادنلا ءاق.ةسا ددعتا مسفا| ىف عل ؟املا لالقتسا

 اضدأ محسفلاب د.ةسالراكدالا مدع عمءاف.ةسالارذعت ول ىت- هءئاح نم اضف ىرتشملا راكسنا

 0 ىدالاك ملا ىرتشملا دا ذا اه سال ءطولا ل- 2 رت ةعد مشاارد<لوق |دو ىلءلدبو

 ردعاةرو رضا خحسشلاب عتاب املا دادمتسأ قء .ساعفهدا صن لاَعد ؛ثتاقف ودااف نعامة باع

 هيد_ِةالفسقلا ىلا ا رشلاقر ةدلل در ررضالاته و درضلا عاد بوجو ونُملا ءاقتسا

 ةرورضا!مدعد_ةعدا 0م ةن.الزيدقاعلا دس اتالانهههلوقن نمد أرق

 ةفصن رك ونا ىلرالا (اةانرا ردا ءأهلوق) ها لمأةماف ىف دال .هد ,هنك لل ضنانتالف

 درب در ذب هلرقملا نافا نها (د_-اول قااه فام لك مك اا ذك ههلوق) كد: هنافرارقالا
 در::.الزيدقاعاا ه4_-١نالهق دص:ن ا ةنافرك_:اوتد رت الاهاذاامفال_خي رارتالا

 عبرا ذااةيججامها نوكيئ:لكنالصاحلا رصاافو ح ها دقملابدرميالاك خسفلاب
 لكو حاكهااو عسا اكزئئاجو وق هراك_ا ىلءرخ الا ءةد_هين أل بق قي د_هتااىلاركدملا



 ع

 و

 وأىرخ أ ىلااواو# ورقم منيع تا ٍءااذ_عطادرب وأ ةاطمءدر تاما ولذعال هنا لا اءرارقالا

 برقان اماه هت نكد /نافيىناءلا ناك ناو لط»كوالا ن اكنافءرغملاهوكوهسفمل هدرب

 ديعنمهلوةك لطبةاف انمام_مند اكن انالاو بصغلديلاةْل ضرق ةلدنفاهلهلوةك لاما
 دع هيذكو اةهملا فهقدص لاالا هزل , هدؤدعلان كير غو شر انلاعو هضيقأل

 ناقنالفااهنك-ا طقىلتناك امو ثا ال1 ناكناو هديفرةءا لوةلاقءديىف نآكن او مامالا

 دأب وأ ف ةووأحاك_:وأءالووأ ناةءوقالطب ناكن اوالفالاو هالو نالؤهقدص

 ناينافانءام_مثب ناكناو ةهاا لاك هذهىنالا4ردأادربدت 0 ةالا لاق. فد رلاب ديرب ل قر

 ع : ل ناف بصغو [ض رق لدي ىدملا لاهو را تأ ىفاالا هيتءانهسب عن ع٠. ء هماع ىدملا لاق

 دااهةدص فا الا همم :مامالا دئعف هزمعبال دمع عجب هيلع دمار ةتايكدللا لقبا

 ني رقملا ناك نان دم اديف ناكناول_ىوزاوهْض. ةًالهلوقىف قدددالو هيذكو أةهلاىف

 هله نكلاو هلل.علالاكاذااذكر ذا ىلا دعلا م م اوهذ> اسوي ىدملا ءقدصنافادرع

 رخآ بيس ه.اءىلامغا وهنعبامو ىلا .ءلالاكو هيذكتاود.عاا ذهن ريس عن مهءاءفلالا

 هأ ديعأا اذه نةيغنم فاأه.اءاذولامهللان هذرع عمرة هال لوقااف بصغو أ ض رق لدب نم
 رقما هدر :هلوق) دلاولا ىد.سهراع-لاك اراصتخارصلأا :رامعىفنال ةيئملاةرامع تاقئاغاو

 الا هنالف فد سرلر أع ها نالذاىعوأ كل ىهلاقوأ وْ ءاعىل سيلا اذاا5 (4
 نع ةااوأع ملا ضب ر ةأن اكهس:رارقادرولرةماتال هلرقملا درب مو رع لب وتو هف

 نالف فا دار اويل اوهلاه منال هدهلاق راه ضمقأ هنارح الا فدا رأو ضدق أل لاه

 هلوقك ضق ا: ءهنالة تح ىلأ دنءاواك لئلا ىف هلرةملا فاحالا ذاك تنك لاه منيدي رقأوأ
 اعلا فاحي فوري دتعو فايل دارأو الامه ءاع قدا غو 2نالق ىلعنل سدا

 نك-مزرا ل ناحل وأ لوةىلءىوذ ذل! نا باكل ارخ ؟تشلئا مى أهو
 دءمشاارددلالاقأ.ثامهتمةيز ازيلا فج رلوزياوقىلءرقما ثراو هاعدا اذاهفاوفلتخا
 ىلءباغناف عئافولا صوص خ ىف دعت ناريد_ةلا تق ىف هرسسفو ىضاقللغءلحفلا ىفىأ رلا
 وهامعا ا ع كالذه_:طظىلعباغب لناو مهلا هل تاع ردن يح ض.ة: مهنا هنظ

 لقول هنال درلا دعد ى ردصتا|نوكي دق (.قدص م هلوق) رع ها ماصحالا ف سرفتملا ف

 ىلع فتواذااذكو متدق لرةلانهنال : دهون ن ِء ءارالا اذكو دترل رم م الور ارقالا

 لافاذااعذالادراابدتربءاربالا نااولاقو دئرال و.شلال.ةهدرتاو دئربغ هدر متهل_.ةؤ لبر

 قوىد_تلاق نك ري درلادترال لءذكلا!ءاربا ا ذكو دنربال هناف ءأرباف ئئربأثوددملا

 د ألك. نال مالنا ىف لاق درلا,نا درب و لوقا ىلا ناجاةالءاربالاو رارقالا ةيزازي' ١
 ىفو ةنأا نعد سذئاةنامسصرلل ةءالذأ هلر تحال نكلو «هن:عناهريغل سدأو هسقن ىلع ةد الو

 ها هدرب لطم نكاولوءقوقيد_هصنالب هلرتءال تمن لالا او ناك! نءالقن ة_اغراشتلا

 ىهلوق) الطبسالورقلا ىلع مةوّدهناف ل-!اوفرص'!لدينءءاربالا ىفدسد و م تاق

 كل ىلناك لاه نابهخملا فللاك 4 ها ىلرالاب هسا 2قنكي لاذا اممهةءل هيدق ( تلج

 ىائااودرلابدترادتولوالاوهرارقالانال (خلاهلرةءالءاءئالنهلوق) هدعبوأ هناكمف
 10 وب ببوووو

 (هقدص م هلرقلا (هدرف)

 (هءاعىثالف) هسا ىف

 ةعجالاهلرق مال

 نمىأىئتسوهوق ؟
 فةوّيالءاربالام-علوق
 هزم هل لولا ىلع



 نت

 هلوقل.ةةقوت ساه اعدام ْئثد رادو ضع ةناوة:ناهللاىفو عردبملا دوق سيلا تسسم

 . اوعدفهلوق) لا ناو ىل هض ماما اارصءقن ءةرا.عءاق.ةسالا ( قو" ءاو أهلوق)

 هق-ضءةءرقأولةباهتاا ف لاق ةقو:ءاا|ذكوام ميأمك ا :مو (ةفانزللا

 اذكوةءاالثرعشاان ءاط ها الومهةمالالوهومقدصد صاصدرو أ ةةود_ساملا لاق مث

 ىوعدلاو قالطالا د_تعامنزومك- فاؤاارك ذيهلو ةيززا زازياا فاك هلام سأر رض ةبهدارقا

 هفمرا ارقالا ناكو ةةسوأة سه نفر ىف هلاه ماددعم ةردنلا رنأوا مك اذا ففا كح ىفو

 اذكو الودومهنيس ملاذا ناس هلا ىلع ف :بصدالف ةعمسنرو مهفردةثامهءاعق ةئوك 1

 قاطأو ها قد ص ومدي كرولا ةفورعم مه اردىلعنوفرا ءّيدالب قفاوناكن اوريئاندلا

 ىفاك ةعيدووأامدغوأ عمم نئوأ ضرق نمار دتناك اذاام لءثفاهب رقما مها رالاىف
 قدص) هة-(ىفو:-اوأ م-هارد ض.ةبر فأول نالرتا!ىوءدبد قو ةيز بلا ىفاك كالَذ كلاما سأرو ريدا تف

 بسمغلا وأ هن راضااوأ ةءددولاب رئأاذااذك و للف و زامثا هن را وى داف تامه ةدمءم نيب ) ول ةفايزلا ها وءدفف

 نءاهفو ةيزازبااىفا زك تءملا لام فا دراص هنال قدصر/ىورزامما ثراولا معز من |/ هلوةنال(الالاوالودوم)
 ل_ةءالو رمهقم دامس

 هريغ فال لد وات 1

 لا هذ صاوأر ءاطظ هنال

 رفأ) لام نبا لبوأتلا

 هذعنأىدا ُ نيد

 |:هر.د>لامو فو زللاو َهَق وة-سلانأ شن هرث ةقودسوف ول زهضعن و هن . دىذ:نهرلا

 ظ روزا حالو لفل نمسا الث وساق مد قوتسو فون ز نمو ةامم

 داسا ض.ةيرقأولو هلوقاةهلع (دام+هةوتنالدلوق) رع ها نيدالفسنللا نمامنال

 ْ ةنلاب علا نءةددشأا نيس اخف ( مسفةءهلوق ( ط ها هالوصومءرك :ىلدالاف

 1| لد 0 ار د الع مرد 0 قدك ااوهورمسقلا

 لئاسملا ن مىأ (هريغ فال هلوق) لبلعتلا نمهانم د قام ريغاذهو هبل مهأ|بوجو همكسو || تدب روب وصرت
 أ دارملا يخل ةحا امرهاظلاو نأ اوأق لا ضبق ىهودفوالل عجار(رهاظ هناله]وق) هدم تا هنا هر
 ىديس ها الم دارملاريغل محال هنأل رسما نوددسب أ الاة-1هلة<صخلاو اد.ءبالا_ة-ا 0
 ١ ناو راس هنا (هناهرب ل. ةد[وق) ىفوةءاوأهلوةوهو ةداثالعدار (صو أ هلوق) دلاولا ىلءكلوح الل ( رئالا

 ْ 'هلاسمة نقلا ىف رك ذورأاىفىذلا (نيدلاءالأع ع نعش هلوق) ةمفلا» نعى دءس ضفان: مهرد (فاأ

 قرداقلا دع هرك ذونهرباذا همف لمة هناابر هضود هوضرةهضءدنا دا نبدي رقأاذاام

 هنااكهنك.ارارقالا سف هريظأ ىأمسو (ل وثأ) ها نيالا ءالعنءباقلالا نمتاةيطلا

 هبىفأو ةيئاسهولاو م ف:_كملا هماع ىثمام د معلا نك لو ةماال رمش | نع حراشل ارك بام
 ىدام_تدرقأ اول ةةانرهضعب نأ ىلعة يملا ماهأ اذا هنا نءةب دماشلا ىف ىدماحارو ىلمرلارمذلا

 ارا رت !لاسا ابر رقالاد ءق(جلا مه هر دفا ىلع كل رخ اللاع هوق) ::غافىلاعتهلفا همح .ردلاولا

 || ىنف لوالاهئالثا ا امأ درلا,دئرتالا مناف ءالولاو بسنلاو قاتءلاو قالطااو قرا رارقالا نع

 || فرلاب دارقالا لطالوءدمعو هفهقيد_هتىفاداع مثهارقا ادرف كد .عانأرخ ”اللاه ةيرزازبلا

 قائعلاو قالطااو درلا, لطي ثءحنيءااوّيدلاب رارقالا ف الذ ىلو دوه 2لط_الاكدرلا

 حرمش ىئف ةقامعا|ءالووب فلاير ارقالا امو هددو طة طاةسااه_مالدرلا,ن الطب ال

 درىلد دام لصاحو ِن "الا هدأ لة حاكلادار ةالاامأو را ءالولا ن نمعمب_هلا

 رارقالا 3



 ه"اعدانأ ل صاسملا و نئلا هلم سءىهو ةيارااىفا؟قد_صالوصوءناكناوالوهةءناك
 قاوبلا قالوسةءءءاعدانأو دا.للا ض,ةبرارقالاةروهى وسلك ىفمتالو هومنا
 هلوق) هدربىأ لالا تءهفيزام في زلاو مهاردةرمشءضبقب دارقالا ةزوص ىو ميككربغ
 ول أب رغم نمدافة ساكن ولا ىلع ءايلايدةّسة تره هءاوص ط لاق (ةحربنوأ

 ىهفوبزلال_.ةوراعتأاهدربام2_>رعئملاو لاما تهد زامغد لاو ىوجلا نعدوعسلا
 تيفي فام زلا حاضنالا فو ناطلساارادريغىف برمضتىتلا ىهةنجر مملاو ةثوشغملا

 حلااذهانذرءاذافةرق 3

 ررعاولمالاءاذك

 ا :"ادولرادتأ| دربامة-ربءلاو رادقأانيب "هل ماعلا هم ىرحت هناالاهندود ىف روصق ع ول لاملا

 ىو ها هنووله سب ردهم ىف وهضفأيجح .وو صاصر وأ سا ئاهطس .وىتلاةقودسلاو هددضف

 قىدسلة:نكا ها سات طسوالاو ةددلةسالاو ىلءالاتاقاط ثالث قع الث عفا

 مهردلا حزهمألا برأ ا قو ها *ىدرلا فد ْرلا حب رمماا نوما لصذىف سوماةلانءدلاولا

 حجرعهلم ولطانتىدر لكل مهءسادقو هضئالهمف ةءلغلا ىذلا لمقو هه در»<_ةطذىذلا

 فاا وهو ها هلال انونلاندن ألو ج 0 دىلاهعألا نعو لطبأورد_هأاذا همد

 ىركلانعرئاسولا عنى لاقدلاولا ىد.هلاقام ها روهشما هنأ عمسوءاةلىفامل

 ةءلغل ةقوتسا| فال

 ىداول)اذإ (و) امم

 قاصد (الةق ود_باحا

 ناسا ناكس (نا)

 ل واةدصرال وصقم)

 لمه مهااف ةياه (الوص وم
 هصعء

 لوصوملاىفاللوهةملا ىف ||| اذا ةجرهبلاةمعسوتلا ةلاسرلا ىو رثك الا بلاغلا وهو. صادقا ناك اممهد_:ءقوم_سلا
 مداملاضءّب رفأولو) )| فوزلاريسف:ى هولاهام ل هاحو سولةامالاهذخ مارق ةقوتساا امأو دوت ل ساد اهماغ
 الوص و موو (١ًءاطءق د دد ةقو:سل ااهدعب و ةحربمأ !فو زلادعب ولكل! نمدوجأ فونزلانا ةقو:لاوةحرهتملاو

 ضيق هنأرقأولو) ضقانمال ||| اهدربام ةجرهملاو ضء:نود فرامصلا ضهباهابقي ىتلا مهاردلا ةلزخ؟فوب زلا ن وكف
 نُملا) ضيق ) وأهّةح || امسا ىتاا ىهو لغلا ةلزخب ةقوااورثك أايفةضفلا نك-اةريغم مست ىتلا ىضو فرامصلا

 امان ىتااىهو فرام_مل!اهدربامةبرئملاو فو زلاف ؟ اًذهانةرعا ذافام ضف نمرثك أ
 رقيلاذااميفضداةاالوتلوةاانوكب ةرمءلاو فوئلافاذ_هانذرعا ذافاهت_ذذ نمرثكأ
 فوب زامضعبنا ىدب م مهاردلا نماذك ضر ةب رق أن وكب ليدامملاو ةرحالاوأق لا ءافمتسأ
 مهارالاضمَمب رقأامدع:ةو:سامنالاقاذاامآو اهدرب وهلوق ل ,ةءفهانمدتأك ةصرهم وأ
 نءنيهاش يشل لأ و حفلا ىفاكنيسلا خفي (هق وسلا فال دلوق) اهدراالوهلوةلةءال

 ىلءراصةةالاوةرامعلاهذهفذحىلوالاو ط لاقدو«مااونأ اضيأمذلازاوج عمها حرش
 ىأ(لودةل1 ف هلوق)ةقوتسلا نيب وةجرئملاو فوب زلا نيب ىأ (ل_هغتلاف هلوق) فنسملا
 نيب وهندبقرغلا (ضقا::الالودومولو هلوق) ةقو:#لا ال فانزلا ءاعدابهمق قد د هنوك نم

 دداو ظفابةدوطاوردةااضءَةِب رةمىناثاا ىفهنأالو هوم ناك اذاه قد دي ث .-ءدعنام

 اذا امافةثامالا ىلا ىلع ن الغل لاهولاكمدذ "هللا نءضءملا ىئتسادةف ةدولا ىئاتسااذاف
 امناالا لاه ا ذاق ةدد ىلع ظؤاب ةدوخابو ةدد ىلع طظغاب نزؤلاب رقأ د ةفادامسةرسشع تضيق لاف
 دامحريغامناالاداءلاه هناك لطا.كلذو ةدوحلا ودى لكلا نملكلا ىئتسادةف فوبز
 هرت ذناوالطانوكح ءانئ:ءالاناف ارانيدالا ران دو مهرد فا ىلءنالغا لان كووذ
 ضوقو رقي )نا هناىفاريشب (جارقأولو هوق) ط ةيانعلا نعادب نم. ىل-ىهتنا الوصوم
 وأةقو:بوأاصاصر نما عئاباادبوول ىوالا عماجففو دري فريصلا د ةندعب ووتك اسوهو

 هاطم

 وأ قحلا ءاةمةسابرقأ اذا

 ىداممدامللاوأ ةرحالا

 نفوزوأة حربا ملا

 - رفأ اذاو قدصب

 قفدصدبةةاطممهارد



 حارق أن اوهلوةوهلوق 7

 هذهررخأو لصالاءاذكه

 اه رخ ىلا ةرامعلا

 وأ (فوب زاهئا عدا مث)
 هدم (قدص) 5 26

 اهم_هيومهار دلا م هأ نال
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 ةيمةلا قدر 5 ذام ة.ةبول .ةفهوةىف ضف انج ضراسقلا سداةرودلاهدهىفوةرحالا ان. .ةسأب

 مهاردلا ضع رقأاذا هنأءرك ذام عمو طوسملا ةمالع وهو نيسن صر هناف طو هلا نموه
 قدصاالة قود ودى هلا ول و قدصفوب »زا ىدامت مهأ ردةرمشع هنمتضظءقالثملاه ناب

 هنال<ملأك ضان ةقودسلا ىف و هّقدح سند- نصف و ْرلانالهمااك ضان امف ول لاى هلال كلذو

 قانام ىلءاضقا مناك ف س هس ع 2 نءمسداف وو لاوهق ةود_ساماعداا ان ومش ١ ردلاال وأر 5

 001 ةرحالا افا اءرفأت ا ودلوتو © حج رولا اوقودسااوف و رلارع سف: ن مىلاههللا" اثنا هنا

 'اةمكسا رقت و لاق هناف هدم:_سودا:اقنام ط وسدملا فهلا فام لك_ثماده» ركل

 ل را م ىداولا# لع ملا وه ربدق: ىلا هلاواذ فلا لكثماذده هرخآى ا: رحالا

 ضب وحلا رقأ و مه ارد: رشمتدا دغرىلا ةيادئ راكت مالكا رد قف كالذك ناك

 ةعالا سءثهرك ذامفالخاذ_هوكلذىفهلوةل.ةءةقوةسوأف وب زاهما عدا مت ةرحالا

 وه وهانددق فرحلاوهلوق ل .ةءإف و رز ىه لاه مث مم ةرحالا ات. رقأاذال اه هناف 5 وسما ىف

 4ل اولا ةمئغلا فل اوةيف.ةسفهلل اوقال ضقخاذملا وكلددعب همالكضقاسنت هنال هّمَدالقؤا وما

 وهيل معين بص ىذلاق» رخآىلاد هل ودام وط وسام الك فد زدهناق وهم معأهقلا وادهوو

 ىفهرئ ذا ةَعفا اوهاهلك_ذر وصلا ةمةبامأو ةصاقتا:ر رومأاهذ هى ىعأط وسدملا قو رخل دام

 نوردااوتاعاسلا فناءالاءاغمةساىلا هأندع ةرجالاوةراجالا فان هاناررقت :اذاه طوسدملا

 عئامأ أ٠اح مث عاممنعىه ومها ارده#لا عفداذال وهم لكدلا عم "هلولا ناق تالماسءملاق

 نمكلدناىرت-كار 5 او ساشلا نبت الماعملا ىفد ود م هنامع أ هياعد رثادا رأ و

 منغ ضب رقأن اف ال اوأن ملا ضءتدر 1 011 ءلان وكب نأاما واذ الفاهعفد لا همها ارد

 هنأ ىرغشملا نيم عئابل اراحاولود راد وع عقدي نامىرغسكملا مزلبالو كلذىفدل اوقلءدد

 للعلا ىلع ىضاسقلا هناك كل ذ ىلا باكي نا ىجرذي هلاهاط ءأىتأ |همهار دن مدرلا اذه نا لهب ام
 اعو ةأ هنالوماءاهد رثأ شب لك ناودع :راومهعمدل قود وةموصقلا تءطقذا فا-ناف

 ةهح نمىرتسشلا لعئذلا قالاالونُملا ضب رقي ل عئابلاناكناولوكسنلا قد رط:هاعدا

 نوكيةروصلاهذهىفناف قالا الو نما ىهلة.لوالثممهارد وتب رقأاماو عسبلا اذه
 عمهلوقلءةمف ىوعدلا هده فان ام ه:ممد قلو هةحءاشمةسا راكم هنال عئابلالوقلوتاا

 با وحلان ركيتاى عشا هاصدأن وبدلا كلذك واضي ا همهارد نما منا ىرتشمل ارك: اذا اذههئنع

 نافاحرهتو أ اف وزد ربىذلا ناك اذااك اذ هوعبسلا بان نمتلاوةرحالا فباوملاك يف

 رهاظف مهاردلا ٌصءةبهرارقاةر وص قام همالكض فان هنالهد رالف 4 وقلة النانو: تاك

 ناكف هَ قوت يهلك الو وهاردلا ضب رقأدقو مهارداا سن- نمسا قولان ال

 نعءةملاَح طوسدملا ةرامعو ىلوالا قد رطلا,لب ىاساوأ ةرحالا ضة.هرارقا ف ءاذكو اقام

 امنا هدا لوق) ىعما ثءدح ن نم هقفاوي ب ةينقلا الا 5 :ءاماويف سداو قوة اارك ذ د

 هلثمو رح ها راشعالاىل وأل وصوم افرع“ دال ودفم عق ةواذاناساا ناد ةءلمث ريع (فوز ورز

 مس انالقدس.ال هناثدق وماما نبي اذااعزارت- الالف ول زلات ومنا ف واطءطاأ| ىف

 ناالقود-ااق وزاج لاا وف قرصلا كح روشلاوف ول لابز زد ة ولاذإ واهجاع عقيالمه اردلا



 ا
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 نال بءعن تسد هل ةطنخلا ىفامخال ةءادرلا ىوعدك ايه سداو هللوقااف هىدر هناالا ضرق '

 امناىعدام م عدمه ن ءوأ سان رمش شمت ا !<ةقصاارك ةنوديربلا ءارشز <ملاذاودمحلا 1

 مراد رأت قوت تاتو تك 52 :زلاو س٠ هلا ءاعدا ىلع ذهب قد هد ةطسزممق :

 رحاتسااودرلا قس هس أرح <الا عدا منهنمعب أ ناك هنافهماعد و ةءملا ضب لادا :

 رحأتسملا و متضءةلاقوإو هدنعالو هلوةلءةءلافو زهمق تد-ولاه رادلارأ تمفوا ْ:

 باوحراهفهلوة لولا ةسرمثم هاردااهد هلاه و ءاج ةرحالا لقد لوم هاردلان هاذك ١

 هرارقاأتالهمااك ض 9 10633 هاض وو هنا ىدا مث ىلا صعب رقأقمضااةلا نا مرسلا |

 ةرحأ نملقي لو الث ممهاردة رش“ تةذ.ةلافاذاام_قال هتشألوهاو5ل .ةبالرضقانلاو :

 رقأ ولد ١ وهاااهعتد ولاه هيال ءاير رتا1قفاوموهفلصالا ِآَك ةمالع ىف ودا هاانهل مرو
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 .َ ايان صرلا هواك لصان ههددرن وك: ادلع لاو: رطغلا لصأ هنءولخامبعلا

 كاما دذعقدصر الف ع. هءااقامأ ل صواذناضرةا!ىفقدمدالاهولهوناو قدسي ملة دسك

 ةرمشع ىلءهلوقىف فالانا اذكو عسا | ةهفهلعو عسا ىف قد_هبد#لاهولوالاهلوقىف

 ىفلاه مث سافأ: رمسع و ءذوأ اس افْأَد مدع صع لاق و وعم نع وأ ضر رثنمةقود سم

 قدر لادا .> - مها ردت ذءةلاه ول هنالم هاررملا ض3 ىلءهرا صدقا مقو ها قدمتدسك

 اان ايغا هلا ضءقاذا هنأ لد ؟اسولا عفن لقنو الوصةموالوصوهفوزلاهاوءدفف

 نارك دوكالذ دب ءاجمن نيدلاالوةرحالا الو نما ا دس لوتودملا و هو .دئيذلا رواة سلا

 مهلتاو م 9 طلاه_:هباطتم اا ىلا هءةرو سان اعل ىذلاوهو:ءادرهضءةاسعف

 عفادلاوأ ضب اذاالوةلوةاانوكي لهفال مأ !متماذ هله لءأامودا.-ىمهاردلوةءوركسأب

 انلثهماااهعفدو ةرمدعندأ دعا ىل!ةبادىراك ض «ة.نقلا قرك ذكلذف مالك !اريرتو

 هللوةلاقدا-1طاوهلوق ع 3 هود "ا ةءتساركي هبال ةيادلا برا لوةااق ةةوةسو أف ون ز ىل «لاهوا ضعي دردادسغب غاب :

 ررعهأو لصالاءاذكه وأ مهاردةرسشءرادلارب أ ناك ١ ١ داولاه طو ملا قر 1ك د دو ةمنتلاةرامعهذههللوةلاف داع ءاللاو

 ىدا مةط:سزيفقوأ م هاردةرمثءرحأة ملا نمض.: ةهنارس ٌولادبشأوةفوصوهةطئ صيفا

 ةمذأ'ىفامن اف هة>"1ة.:ءار 5 هنال هلوةلوةااق م. .همماعطا |نأوأ ةح 2 هاردلاّنا

 حرمت لواسنتي مهاد مساف همالكوف ةشناخ مال ةقهااى ال اف ه2 وةماددفرعد

 وأم-هاردةريشءرادلارجأن مهتددد .قدقلاه دوش أن ي-ناك ناوبسملا لواث#» ؛ةطخطلا ساو

 رادل ارسأن اف دا لا ضب 21 را اروالا هن سدت هنالاهريغالو ةنمب قد ص: ل افوب زان دو لاق

 او ناكولو هد هيمماف « لمت الو4لوةال ضقاذااواقول زددوهلوةىفاضقا:موهنوكمفدامحا نم

 اممال ياننل وقل وةاافف ودازه سدأ رأسا لاق هسعبمد ر , *أح مث هضمت) ةمعل

 لاه يمر ملا نا ىسخرمسلا ذمئالا سهم مالكن مانا روكتف (تاق) عببلا ساق ىلءاشح اف وأاري_سي ب علا ناكءاوسهدر بوعملا ىلءة:دبلارادلا بر مافن افهلوةلو اف ءالذارك-:م

 .«مالكحكحو ضق أند مو هضعد وأف ور روه كاددع. لاق ا ذاق دام كلا ضب رار او جالا ص.

 هنمقمسامو قلل ءاة.ةسارك_:هىلاثاا لوقلا ىف هنالهوةل متي هناق فو زاهن أى دام ىراد

 ةنةلا ىف ءرك ذامامأو طو سما ىف هاهامةدالخاذههلوةلوةأ انوك.ةلوقلا اذه ض قام
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 حوزلات امم ةأرملاتركدافاهبوزتهناةأ سما ىلع ىىداولو نئانولاط ىهن تجوز تناكنا
 ه.اءةدعال هنالهلثاريمالمامالا ذعر هدةءو_كوك ثار ااولف هنارح.ىدت ةأرملا تءاش

 ةيلاطمكةالثام غر كسحناف قالطاا تءداولو اهاوس عيرأو اعتاب حوزتينا ه4 نأك اذإر

 هناف ةأ سمان تسا ف ال ىون ناواه الط نوكيالا سف حاكما راك: توكبالاكو ثارعملا
 ادوصع 1 ارابخفرصلا فرت ذدقورحأا ف هلدمو ط ها ا ا لافاا+ ةدا ودا هب عمد

 هلوح مق الق مسفا !لوعالعاكشل لاا وني سَدلا فلاق محسفلا لمت حاكما 95

 دريو ها مسفلا لمةرفمزالريغدم -ادفان عيت ما اوحالاع وزتو مسفأ | لمص مالا لوق

 حسنت هتاف همالسا دعب مالسالا نءاغواااذكو مالا دهد وهراق اهنا ف هناقامه دس أ دادترا
 فدواذا اةأط مزه فا اله هناقاسأف ع ةوح اصني-وزلا دعا ل مادكو هدعد وهراهافتا

 هسهن القت سماد وصقمنأك ام محسقلاب دا صلات دقدلاولا ىدمسلاه مها اع رش همة م

 هل-ثهوكالملاو ءانالاودا دترالا ىعأهريسغا مزال عنان هناف كال دكسدارودأ ١ نددهرك داعثوهو

 ءأطم ؟

 لقي جاك: لا نأ ق للا

 ءاطم ٠س

 حاعتلا نم أ المد م

 خاسفنا لب مقر سيل

 ضءبباج أكل ذ دعي تي أر م © لمان ما هن اه مراه دحأ سوح وزلا نبا لفن مسفلا
 برعباهدرعئامالةهلوق) ىسمتناانلقامىدّوءوهو ها خسفالحاسغناكلذناب ءالضفاا
 دهبنوكي ناب هباهناا فهدءقو هءاضرىوءدلات اك الاوىوءدلاهذهدميهاعدقو ىأ (خلا

 ريمعاف هءزل ف هماع دما لوك:لاقال عقارا ىلعدرلاهل سدملفهلوق ناكول ذا ىرتشملا فمات
 دربنا ىجءنمفهل.قامأو ض.ةلادعب لمص ذهن وكب نه بئءالاو ثان قع ىفا ديد جاع
 ىايز عيبلا ىلع نكمالف راقعلاريغفه_بو لكن م ْمسف هنال هغءاحت لوقواو ىأاقلطم
 فلا ةرامع (الصأ: فلا ل.ةيالف حاكشلا امأ هلوق) ةلال.ئريشلا ف٠ ولو ط هريسغو

 هخاسفناامأو ناجوزلااهاطاع ىباا ىأ بام_سآلا نميدس خسقلا لقال اكسحنااو
 دح أ كلمو مالسالا نعةمسس وف اءاما راهه دح اد ادتراك حاكما ةءله أن عام-هبو رع

 ىناسرالفاضسف نوكتةراتو اه الطن وكن ةراتامنأبة قرا نمهسدقاماذكو وخ'الا نيسوزلا
 لئا.لا ءذهرت ذود لوفأودلاولاىدم-نعادب رقءانمدقام هموهو(لوقأ) تجر اذهأم
 عمههدو لعل (هنادر لمن هلوق) اهيفءاضقاامك- ناسا انهترك ذاهمناوىوعدلا باك ىف
 رقأهلوق) اهرارقالادرهدو##نوكمق درلا,دتريال اكل! نأن ما_. رق تأ امرهاظ ضان: هنأ
 وأا._هغوأ عمم نوتوأ ضرقن ماس دتناك اءااملمشف ايف ىناطأ (مهارد:رسشعءضبقب
 لولا ناف هباء ىعدا مع _سملا ضبق هنأرق أو ىرتسثملانالهاردلا.د فو فلا ىف ةعددو
 اًضقانةهراص ب عا ءاو عدن ةلالددق-ىفوتسا هنا رقأوهضرقاذاف يعدم بساانالهعئاسما

 ىداْمةهجلا نيميولو فاالاب رقأول هنالرض.ةلاندارقالا.دمقو رحلا فلا ىوجلا نع ط ها
 اعامجا قد هدلمقو فالخلا ىلءاضي أل مقوعب اش ا فاتخا و ه«.اعضةءرإ[فزامئاالودوم

 وأ افلأتدصغلاهولو لاةدالاب بحتالف ضءدلا ىلعال هوجولا ضب فب ةدوحلا نال |
 بدغلا ىف لافولو بدغاك ض :رقلا نا مامالا نيو ل<ذنا وقدصف ىزامأ الاغا ع دوأ ا

 وأعسمنعن -ةطنحرك ىللافولو لصواذ'قد_مةقوت_و أ صاصرابأ الا ةعبدولاو

 مدق سي عباهدر امال

 قمع ىذا ”اييسفلا ماع
 لقي الذ حاكنلا امأ
 ول)اذلف)الصأ خسفلا
 هاعدا م اه- هزت هءاد_ع

 حاك_لا ىلع ) نذربو

 فال هناهرب (لءق:)

 مهركنأ اذا هناق(عسسلا
 هخاسفنال لءقيال ءاعدا

 حاكما فال راكالا

 مهار د(ةرمثع ضبشب رفأ)



 ١١ الئمراالاىأ (اماالوأ ىداولامحخ) فصلا هرقأورحاا ىف هماسقو

 مكس هنكلا عام .1كاملا مار ةمرتثم لكن اكن او نمل نع أملا ىلع عج ري مكان ىرك شما نم

 عاام وىرودر ةنالا فدل خم و ط ها هياْضَءا!لاصتاناع را كمراس و تسلا ناجل

 توكي ىتاالئاسملا نم هن ةلافكلا لس أت ايئالال مالا لانك. !انوكتا.:الىوعدال
 قاوسالا ىف ارهأاةرامع د( ردلاىف هماعو هلوق) ب بتاغلا ىلع'اذ5 رضالا ىلعامم «اهَهلا

 ةريخدلا نعد ْراَرما!ىفاعهلل دا هنال هم ةيننالكلا دات رتلاهاذاىشو ىلوأ

 ىدملا لاذ. .اءنهربو ادمةءاد_هلرةهم.ءدا تدك كنانهماعىدملا هعثدقاءاط ءءاعدا

 ىلوالا الة ناش ١ كلورتلا نام ءا عدلا لطب دلال رتوبيسلا كالذين : الا همعدأ

 رث دو لما نين :وعدأا نمي .و 5 وةا1كلدلاةءدقو كانه رولا بحاصةق رظااذه عمو

 بسك | ىدا جرة داما ىف لاك و رهنل !ىقامد. دأن قا ةدكسالا باردا ولا ىدم_

 الود اوعدعما ” الهنا تانا ورلاةماعىفرك دكادهد ووشد بشمال لبا لل هاعدا مث ُ

 هد لقت اعتقاده زكا الا نعت قع لاف هذعىلاءتهللا ىذرانال وملاه هم هلع فد

 هنن ل مقنو ءاوعد عمت برسلا كالذي ْكاللا قلطملا ءالملا اذ مت در آلاهول ىت-ءا وعدل طءتالو

 ري_مرال فقول ذا ق فون |ناكما مدععمض قام: لا دوجول ) هسفئلاهاعدا ئهلوق) ها

 عماس لاه هريغىلا هةنلام فم_طدالناةالانال (ضقان ل لمق:/هلوق) ط اكلم

 هسفنىلاريغلا لام فاضأ هناا ذهىفاضيأن كعلوقأ 694 لسفلا فل ةباارت ةدعبننلوصفلا

 ىلا عجاراذ» (قذونا لق: لمقو هلق ) ىّمنا الو. ةمءتوك ناك فذة ضقانت الو

 5 و ط فاكرك ذا قءفودا|ناكءانا قءسنم ذمة مو فقولا هلم منودةداثلا "هل 5ملا
 لعقلابو قد ةوءلانا ثا ه--الا نا مد: دق ولعفلانهممدياللت فاكب سلف ح راثلارك دام

 دمقملا معى وهلا قئىذلاو رصااف هر 5 ورخملا قاذك(ه هياعمفقولا ىدامنهلوق) طرش

 هءلعو لل.قراملا فقولا هيدا رالاذوكمف ةفرعمة رك لاةداعا دعاه نءهدخأ هناكوهماع هلوقب

 ىلعه فق وةصع) تالا لالا بهذ ه ىلع هنأ رحنكع و رهاظ ض فانت هنال قم :وكلارهظالف

 امنا دا مهلا :أىدا واوؤاوممالا ل صفق نم رصأ |ىفاملهمذام كملع ىحعال أو هأ هسّف'

 هلوق) لمأت ها هريغل مسالا هاعدا ولاماعاف |ةصخالا,ةفاضالا ةدصأ عسل هم ءفمذو

 كلذكعقا اولاوىأ (ةي را اءذهىم تم هرتشاهلوق) هر داما لاومحال( لمت

 هلوق)انج ىلا ن ءدوعسلاونأ ى 0 ريذسالا دعب ىأ(اهأطد نا هلذهلوق
 قتك ا مهذب وهنامزاعةب ادهأا بحاسورك داماده 6 اًضرلا ىلءل ديل عف» هكرت نرخ او

 مزءهلادر < لدق و هناسأب ؛هماقىفام ىلع ىأهءلعداس مالا طرتشا معد وكرعاا ىلع ساق مز -

 لحالذا لاهل: واهك اسماك ل هقبدك و وءمزءدار 11 ثانس. أ ُّط رشرامخهلن نك هند هدال

 هلوق) فةصمالةلع (ر رقت وق ( ىلا ةلالداطسف ناكف سف نودي اذ

 عَن ركناف فاأ ىلءاه> وزت ىداوأف بامالا : نءبيس مسقلا لقحيال ةيأف )َ حاكتلا ادعام

 نوكي ول.ةءالعسلافودو شالا ذك اهراكنانوكيالو تايقنيذلأ ىلءةنتءلا تءاقأ
 جد زغلااها ل المد: ءفاعم وأأمهد:عفلح واحاك-:ه-لءتعداول ود ومشالا ذك

 مهلا ل وق وقد وأ امك تار ١ل اوه ناهدعب ىذاقلا حاد -. اًضءفن وكنذل هراك_'انال هريغن

1 5 
 ل 2 0

 اهاعدا وأهسفئلاهاعدا م هم هيلع تققو)

 (هسفالزاهاعدا ( ُئهريغل

 لءثو ضنا ثلة

 تاكلات تان وذو نا ل.
 ررد هن رمتامتالفإ

 ولو) لاه ى رعءدلا رخا وأف

 الوأ) هسفنل(كلا | ىدا

 هيلع (فقولا) ىدا(مث

 هسفدأ اهاعدأ وامل (

 نءو) لب هناف(هريغلم
 قه رتتارخ اللاك
 (ركنأو ةيراطلاهذه
 عنامال) راجعا رمهشاارخاالا

 عئابلا (كرتنااهأطب نا
 هكرتنرتقاو (ةموسهلا)
 اضرلا ىل_ءلد لهب

 اهلقاهك ا ماك فلاب

 6 وخ) تأررق رعد كاز

 اهءام) دوةعاا عج

 ١ مف حاكما )

 لطم 1

 ءاطم 3

 اكامءاعدام اققو عدا

 لءةنالهسفما

 ءاطم تت

 افقو ءاعدا مث كلا ا ىدا

 لاقت
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 ءاطم 5

 ظ هلق حاكنلا ا دعامد رع

 د



 لح
 ل سس لا

 أ ديال ىذاسةلا س |[ ءاقياس لس- ىذلا نالاءا ذا ف النا ن ركن ناداكن لو ىذاقا ادع

 ثامعلاب تبا“ ءااكناساا'تباشلاو ضفانتال وه هد :ءام ىلع بتركءاءدن ءتدثونأ

 26 ١| قىمكملا و قدح ميهسات ىف امم وكط رد علان ىفاقلا اع ىف ل اك ؤ

 دعبرصلا ىلعهةيئاس قىلاعتهق دحر دلاولا ىدم_.رك نك انس-حوهو ها قد-اللاو

 دنعرقأولءرارقا عمد ةموصانابل كولا نا هلاك ول ففامسو تاق مدقتاموكرك ذ
 نالاةلطءءرأ ارقأ مد! ف سول ول ىف دع و ةلاك ولا ع نع هلنح رخغ هئكلو ءريغد_ءال ىذاقلا

 لوكا اود: .بلاك هلاءاضقلا ماهضتادالا ايجومنكي ماذاءاضقلا ساعع صءعامائدلا قيدص « عفةرب ضنا ذ دملاو

 ّق قرق || ذاهب صدف مكىللا سا ىف وكس! باو طاوازا2 باوحلا م ومالاندا را ثاامواو صضقانملوقبرمبدالا

 نمد هزار 5انال هلاك ولا نعهنح رم هنكلا لك وألا ىلع دفا "الناس تسهل وكماريتهدالم ريغ اذكي ىدأو لوالاّتكر

 ةموصألا اظذا توك |ىوَداَغْلا س اءيدوصا هدانا ىلصاس1لاو 2 ةموصللاة الو دا هنا مالا ذك وأ

 ها ىضاقاا سا ىفنيمااكلا نوك طارتشا مدع جرتر وطب ىذلافكاذك سدلانهو هيددسغ» ا
 "| لوالا تك َّر رضفقا:ةملا لوك و2 دهلوق) ئيضفانئملا ه.- الكب ىأ (مهألا قددصت عفا :رهأوق) د- ٠ ءاطت

 : رهاظاأ وكالذ:لوق.نا هنكع ضقان:ملكتالالصأ صقاذت قد ال دمام هن اهمقل وقأ )لا لوب ضقا:ءااع_ةترب

 || لاف ولامأ هل وقلدق كال 3لاهت ا ذاف لا بحس هاعدا مت اةاطمهاعدااذاام ولد هود#ءازهنأ تكرت ضئاندملا

 |١ كاذإ لدشرب , و هب ىلا اه الف ىفا اان ىءداولوالا تك رت ىكلملد ؛لاه مهلك ى ءداا كل مازه '

 ِْ فلاخ تحالف ر عيل ىعدملا صو ةنز ازملا نعر هلاف تيار لا لوالا تكرت 2و

 ّْ همئوهأ الئالاونأد: :مىوعدامالعم-رضاملا ىعداوىوالا ىوءدلا كرت نا صهءاا ىف

 : ىدلاولا ىدمسلاه اركجب ىداوه_:كرثلوة,ناد لوالا نءضتا.ةملاعورب راسا

 |١ عوحر ةلث_ءنارصلا باص ىأقافصسالا ىف فاؤملاءر دام هرهاظو مالك دهر هلع هت شاح

 بهدا ىذاقاارث ذو عفدلا ف عون فكالددعب رث :ىراؤيلا توم تثص ضنانتلا

 دمقملا قلطملا,تدر لاهو تح ىلوال اءارعد لطمت ال ن نحال _قتالو عم-!القاطملادا دهم

 تنك كنانه اعىدملا هعفدفاقلطمءاعدا اًضيأةريسخلا فو هلهنا ىلع ن هرب نا صم أي عم

 ْ قاطملا تك رودملا كادت : الا همعد !ىدملا لاذ هلع نه 7 واد. قماذهل بة هتيعدا

 ٍ اهريغو هيا زباا فم هسلعلك. ثداعر ىلمرلا لاقت هب 4 زازِياا ىفام ىدهت عدا لاع ولست 5

 1| دي نب ز ىلع وعدنا معز و دلاح ىلع هاعدا مث هةلسودع ع رد ىلا هعن دما الام هل ع ةد هنا دب ا, زىلءىعدا

 ن مفوةسالا6د-اولاَو ةهللانال لمت ًالانظ ناك
 ىهدا دداو هوت نا عم مصاخال نتا

 هر ذر ءأىلامتهقا و رمت عج رادةفانط ناكديز ىلعءاوءدن الاهمال هناهلاكشاهحوو
01 

 بيدكَس ضال عفةرب

 ماحلا

 هر د دع رثوك زارع اع ردن نيا رصقالا مصاح ىلع ىيساس فهر ةثنك دق )ل وقأ 9 ىْرفلا

 هتالؤ نيدئابهفالعنل ضقانتلا| عاسف# را عنمماىز اًريااه 1 ذاوفناب انه»هقرفنو هعحارف

 ||| فام وره ردخأ ولافف:ة:مادهودحاو ق[ىف نينثالا ةمس اخ عندما نمم رث داملى 8

 فئاار هنو دم نع هل لك هنا ىداولاك )م الاسك .ءأهلوق) ما ريدتفحرمدلا اذه

 ا ةدعفل لادا وم احلا هنمكسو هنوب دمر ل11 ها تاداو هرب وةلافكءااركناف
 عجرب وأن دذع ل مشي كلذ ىلع ند 7 رم ارا هنا وب دملا ىلع عدا لفك اتا مسلاملا

 / ىرتشملا قكس | اذااذكو 4 جلا ىفاذك ءاضةلااعرسشايذكمر اد هنال لك انوي دملا ىلع

 222 77 0 ف تت 2ث 9 ث5ثثه م مااااسسسْس سلا
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 عقدلل ىكي رهاتلا وعفادلاذو قدتسم ٠6 هنال عدملا نمالهمءاع عدلا نم مكي هناىرزمللا ناتخاو ةعبزألا وقنأن 2

 همس ناتاشا لد ملك نال ه#ةهدح ع نءمتام سضةنىفامعاسسن وكيال انى وضفلا

 ١ اذااعد.ةمنيا وةاأدح ىلع ضقاندلا عقد مف ةونلاثاكماثا مهار ودق هءاعد و3 يه هي. سف

 نيعضومىالا لمد الهيل دس ع نم مام ضن: ىف سن ءنالهدهجن مام ضقن ىف ا.ءاس نكي ل

 نهرب واذكب بئاغلان الف نءهليقهعانعتاملا نا ىدا مت هضيقو دبع ىرتش !!ذااعهلوالا ١

 اهداوةساوأ اهريدناك هنا بهاولا ىذا مه بوهوملا اهداوّس او هي راج بهورفاثلا لءةدأإ

 لاوفأن ههإ لوق) تنئشناد_هدا رف هرؤهماعو ها رةعلاوا.هدرتس ول ءةء نهرب و

 اقلط ناكمالا افكت | 9 ناكمالا 25 :الولءفاانومؤودلان مدياللوالا ؟ (ةمدرا

 عبا رلا ىدنمبللا هرك دام ثااثلا د قوفوتلا هجوددعت هءلعىدملاو دما ن هاىأ

 قس قىرع فالللااذ_هو ههوسو تدد آنا الق .ؤوتلاهجو دنا ناكمالا ياك

 هلزمو ردأ | ىف كهملع عدتملا ع نمو اه دوه ن مودتهو دل نءض قالا هم لح صوم

 ةرامع لصاوراصةااذ_ه (هيلغ عدلان م ىنكي هنا ]وق ( هيلعدل اولا ىدمس ةمَّماح ف

 ناكمالا ىنكيالو له_فلاقمفوتلا ن مديالق ع دملا ع ا هلا ىفاكىدنمملا ْ

 ضةا:ءااوناكمالا ىقدكيدمانأ وناكمالا كيال و-ولادد_هتنااضب أ لاقد و قافدسالا ْ

 هلبقك ءارسلا فرظوهولاوشك (اهتقودعب هلوق) هريغاىوعدلا عئعوسمم ا ىوعدلا عنواك |
 . ةيهلا تقو لقى أ( هلءةود/وق)ح الوأ ا «ندلاق اذا ام هد (نيتدوصلا فهأوق) ع ما :

 | هوو لوق) قءذومااناكماهمقىذلاف هلقي ملا ذااماواهيتد علاه اذااعق رهظراعا لماعما || ذه و :

 | ةحملاواك وعدلانبن روح امض ةانءاانمهدأ سه واحس قد5 ةود١نكءالرهاط ضقت ْ

 امو وعدلا لط. هضقا:ةااوةءولا ىلعاةياسءا رمش عدت هناله سم شقا لدا مالا وأ

 || لمكوو ثدوءوثرا وك مهددا مم اك 5 نيهاك-د#ن نمنوكيدحاوم اك نمذنوكي ا

 |١ لاه رح ىلوالا ع نمترهاذ ص داس مستساللا نا الارأ لوةيزازيلا ف ؟ "قرالان ل ٍ
 نء'اربالا ةلا- ريف ى لال ثرسنلا ن-.ح يشل اهل ةئاص ىلع ةر هاظةلالداذ_هقودوعسااونأ 1

 عمنالائثف معستالثرارلا اىوعدذ ا ىلع عامجالا كس ه ثء-ىباشلا عسل ف واش ١
 | اماعءارياأرباو دك رمل نمهصخغ ام ضب هثرومرقأ اذاأ5 امحناك وتأهثرومىوعدهمفأ

 ا كرتولامعناوملا ةمقب نمهريغىفاذكذ 04 اربالا ىفاذهفر.ءأذ اوؤملا هدعب ثراول !ىورعد عمسنال ْ

 || دعيىوعدلا عمستالمهلوقو ةن.سقرمشع سةىضذمىت- ثرالا هج نمالو-فىوعدلا |
 ((ط ها هنرومتو ملء قة سةرمشء سهلا صضةماذاام ىلع .<ثرالا ىفالا ةنسةرمشع سة

 ىلا ادعو ىأ (طقفىناثلا ءاهلوق )نيضتانتملاىأ (نيمالك.!!نوكطرتشب لهو هلوق) 1

 ْ ههحر ىلءلو (ىناثلا عج رت شمفيو هلوق) قىدملاىوع دهيعاددل ىضاقااد طلو 5 ظ

 امهطارخشا ىدنعهسوالا وفاة ءالا بان نم م رهنلاىفو - ضقانتااهيوقه:ىذلاهنا

 امهدحأ كب ناقش ىمدقملاح رششفو ها هيداا موك ىوعالا طت ارش ن مذا مك انا فنع
 0 هه ملم ل0007 030 تدي جمب هو اص ررووممم دج: د ماج دن 00009030107 :ةتناقل57777700 007: ت7 تنل 5017029

 ءاطص 1

 || ةحرهاظلاوهع وةووهدو>-و ثاكمالاد_:ءره ماطأان ال ناكمالا ْى , هملع ىدملا نما وأ

 : ىفال عودلا فىزكي رهاطظلاو عفادهسماعىدلاو قدسم ىعدلاو قاقحسالا ىنال عفدلا ىف

 | رد وامل نفد ترو ةسهاادعب نق رسلا ى ري هنال (فاشاا فضقانتااروهظو :

 7 0 هن زا رق !ةدساالال ه

 (اهتق ودعد ء| رشلا ىلع ة ذب

 ف(لمة:)ةمها!تقوكأ

 لوالاه -ولاىفقمفوذلا

 ئامااؤ صضقا.ةااروهظو

 رك دوأ اخ راناء مارك ذي لولو
 تاكمال ل. 2: اههد_ال

 ءارمشل ريس: قمفوتلا

 نوع طر _كثن لهو

 ىخاقلادنع نمالكسا ١

 ىقءايو نالخ طقفىفائااوأ

 نال رد ىناثلا عجرت
 صقفافنلا ه

 ءاطم ١

 نءمتام ض2 فى نم

 ه١اعد رقدضةمهدمل «ميدس |
 : 5 ةمهلا تقودعيءارش 6 اذااموهو (لوالاهجولا ف قءفوملا حوضوله|وق) ناك

 نوضومىالا ١

 هلطم ؟

 لاوقأض فانتا عافتراىف ١

 هعدر

 ءلطم م

 قءفوتلا ناكما كرا
 هنمديالوأ ضقانتلا عقدا ١ خ 1

 عفان
 هاطم 01

 نيثثانمودداو

 ممشسسسس ٠ ءااطم ىز

 اوف ثراولا ىوعد عمستال

 هنق هير ومىوعدممساال

 "هلمسمىاىلوالاو هلة ؟
 هدم هأ ثروم اوثراولا

 طقفىل اه ءااو أىذاقلا!س ام ىف نيد قالا نيمااك- |! نوك طرشي له



 هفرصصت اذكف ىلا لاه

 دارمذأن ا هحهامف

 مذ:0ناو عع :ءلكشأ

أ لولاك عمم
 ١ هاسمت ع نمر

 نمد متغلقد ءاع

 ىضنا فاك تضنضا وح

 (ةءه) رخآ ىلع (ىدا)

 (لكسفتقوف) طبق عم

 لامقف (ةفش) ىدملا
 1 ةسمهلا ىأ (امهندحردت

 ىدامءلارك ةوهةمابسصعمم اهاسودلاهههو هنأ ىدا هناشيادهلا حا رم *لةسااروصاذهاو :

 و ذيد.ةوال مصالاوا,يق لومةك هنال ملم« ضءةلانارا رقانوكي أد ءهلانرار ةالا اف السا ا

 لعدم نان قدف وحاا ناكمال لعق طقداوهددحالرك ذ وأم راناووارت ذيل ول هنالام_هازيداتلا

 لق :موأ هما مساق )

 هداقموام' دجى (كاذ

 ق.فودلا ناكمان»انةكالا
 ْ مالال انش ران وهر

 سس _ءاطم؟

 صيقريغ نمةب.هااى وعد

 ه7 وع
 ءاطم م

 نوكي لد ةهاان رارقالا

 ضيةاانارارذا

 لطم 3

 مم ثرالاب هل هنا ىلع نهرب

 طقىل نكي ملاق
 الم 9

 ةبوااذعب ءارذلا ىوعد
 ءارشا | واّماظم ةءووسم

 صضيقريسغ نم ةيشىل.ة

 اًضنأةعومسم
 [|سسلطو؟

 ىطوش لع سة مفوتلا
 حدالاوهو نا..كسالا

 2 سعف

١5 
 شي ا تس سلا

 مدد ازرثنم معداصالا س هور ىلع ت ءذرهنرز اص ثا ىت ماه هريطت د_ععام هلؤاح ةزامددل تناكو

 آرا ممداواهءوق 5و نماق و>وقاذلا ١ نوقرفيو رثاسءو5 دانا م احراص ىحاضمن مرضه سانا

 تامس عماجق هلع لصوا داغد وا راك ال احروءاسأن وكس اموعنسالاراصوا,معساخذلا

 ىلصو ىلا دمع سلا سان زااناماما هيلع ىلصو قد ر طااىف اولد ىدددلا يم صغواشانأ|

 ىلا ىف ارم زحاعلا ريقطا اذ _هريغ اروك ذادالوأ كلر مو دال هل ارك أى اعهماع

 ىلا مؤهلا محروم و كلا ههحولةصلاغىلاعت هللا اعاهدس 21 :لاهذه عماج ريدقلاهالومةيانع

 هدامع) ديول رف ناسا ءو ىءىلاه هللا هان و هّغا * رمدو هذقص رونو هاو رز

 دوطلاول-ذفااىذتومد دوصقملا ف عورششاان اوأاذهودي ةرخكالا وامئدلا ىف نيحلاصلا ||
 نمددامش ام ىلع حلاص عدلا وه (ىثفالاف هلوق) قالعلا لوةىلاعث هللان وع:لوشن

 عمدإوف الوف) َُط اهايقاعاهنءءانغتساللةرايملا هذهىلا ةجاحالواريثك هنع هلع ن مو هقاس :

 سس 1 د د ن ماها وعد ديالف ةييدك ريغ صضءةريع غنم ةمها!اىوعدنال هيدءق 9 ) صدق

 ! ىلع ن نهرب مث الوأءا ريشا ىداول هنا ىلا فاو ارا اواضيأ ه-ءفور مها ارغاتمءارمُشلا

 ةنازخ ىفامالذالا ول.ةقدصتو أماه ومءارمشلا ند#لاسة ف قةوناف ةفد_صااوأ ةمهلا
 لئاسمرك ذو ه١ ل.ة:نهرب وأبتي رتساف دة لاق مث انرااهاعدا فلا ةممىف و لك الا

 نهريندملاو:فافسة نس الو ركن اف هتك و هتامح ىفهس أ نمءارمشلا ىدا ولاوتمضقاذتلا نم

 لقت ةالءارمشلا مالوأ ثردالا كداولو قمفوذدلا ناكمال] .ةن هان 1 اشرو هنا دما

 ءاضَقلا لطدو هناهرب لمي ْلطقدزمل وأطةىلن 39 )لاق مم ثرالابهل هنا ىلعن هرباهتمو غةمدعل
 وأ ميلستلا نودبة مهلا ىداامدعبءا هاا ىوعدنع زال سنا 0 ضي ةاا.هدممت و

 ناصر هلابهو هلا عدا اذا اكئالذو ح مها ىدالالة.عاف رظ(تقوفهلوق) دوهسلا

 عدا نما طم ىأ(قءف ومااناكءاندإوق)ح ما كلذلقي ملوأهل اوقداةمىأ(هداقم دهلؤق)

 قولا نا1ناسعمالاو سا.قااوهاذهنا هو رح داو اههبوذدعت هءاععدملاوأ |

 ىفلةننك-ا (لوقأ) ىذملا ةزمىفاك مدالا وهنا ههتسالا با وجو ىلءرلا لاق طرس لعفااب
 نءببين أوه ل ,ةتالعضاوملا ضهدىفمكطا دعب عفدلا تول نيدلادمشر ىوامذن ءنيولاروت ِْ

 قءنوئلازا وذم طا لطم, الراداا ىف هلو وال هنأ ىوعالال.ءقر ةأىدملان أم كيط ادع

 اذهل تح ع اف مكسإلا تقو راسؤلاةدمت ذم منت نام لا كل دف هكداعرلا ع هاد * هناي
 مكملا عفديأل اذا هص والو لقد مكطا لم نهرب واو كلش زئاشا كلا لطم.

 اقيابايفش قمنودلا نكي لامة مك.هللا ل .ةنهرب ولهنارهاطااريةللا (لوقي) ههفرالو

 هناكما ثالذ امسك مالذااسمفاك قو ودل ناكما لهب نمبهذم ىلعمكحي ول_.ةدالنا

 ظ هل وةىفالثدا زرهظب ىذلا ونيعلا روي و ىذا ىفا ذك هأ ملء ىلع هللا 0 ا مفعل

 ىلاهت هلل اء نااس , رقلالذ ىلعمالكسا !ماسةىئامسو لمان وار هاف وهام ل-.ةءالذا يجمل

 لدذ فرحا فهدمق (مالسالا خل راد وهو هلوق) 1 د رخآىلع ىدان هوهلوقدذع

 ْ ىف اوذقلا :
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 مسرع 000 2 هن يودغا تغواةةنانر يسن لانا

 ف ةسفنلا فذاصتلا و ةويم ل الا بءاص ةماهفا(ةودلا ةمالعلا ماعلا

 مهتمو#ح رك هيلعو عشت ::ا هب وذ هن هناف ىلرغملا نيدل رديف موب أالوةذملاولوقعما

 دهم ئشلامممو# ىلةللا دع زمش || مهتمود ىاحلارداقاا د. ِء حشلا نضافلا ةمالعلا

 رداقلاد_.عزيشاالضاملاةءالعل!موتمو»# ةد رمل اريمزا ةيانباصص أ د_ارعتملا ىدنفا
 ىلع ما ركلاىلا وملاةددعم_متمود# امهر وكلامنئالةمغاالا و رادقاردا 16 راند قولا

 ىلاوأ |. ٌّغ ةماهقل!:فوعأا ةماللءل!لاعلا مهتمودع ماش ثاأوثدصد ىىةىدارملا ىدئفا

 ءاالا ىدءةررسدقو كي دلاخ نب نسح زيشلا م تمود# ىلوطاناركسءىذاقو 1 ايضا مالا ماذفلا
 "هلك ىلع ساق عئملا الأ ىرصلا ىوالغادجأز لام ممهوديىفاملا نيدلا كت ميشا ام-عئمودب ول: روع لا منهو

 ددال هناواءلاو لق_للا | يرسل بدال موهندو#* ىرصال لأ نعنرلاد بنش ممو# هنمرىفءارقلاد

 لكس أ اذاادكو رضأ اذا 0 اا م ممودياولضاف او دادغب*ا|ءريهاشمدحأ ىدادغءاق ازرلا دبعالملا زيشلا مهتمو»

 ىاك ىومءالرافا ىلع | ىدذن ١: وهم زيشأاو وخأم م“ ود ادد ىضاف ىرزيلا دمأ يشل مومو» نية ىذاق لصف

 ةداملا مهنهوهاوتفنيمأ ىدنفانيمأهو>أو صم يم ىمان” "تناك امهثمو» اميمقم

 لضافأ ٠ 3 م_هددعى دال وانهم_ه رو دل اوطد نم مهريغ و ىدا ورالا ناماس دوس: ل

 موف ةوهكذىلاهزهّلا هورتامدعا وح رخغ هسءاع وءذعا ودا وهناوعمد ام منافنامعا و

 : ند ؛ رقدنام-ةدمتناكو ا؟ه < ةئس ىناشلا عبر نمنب رمشعلاو ىدالاءاعن رالا

 هلا اه«تلا ارال ةداق وهلا هناا قريغ لا باف قش مدرعة عن هدو هاسنيس# وعلا رأ

 هم خ نفد ىذا اربتااهسفئاذن ادقامو نب مشب هتوم لق ناكو ةبشعلاو:ركل اق ءارثل

 حلاص خيش ءااورب وتلا حراش العلا خبشلا نيتمالعلا ىربقلهترواجن هتسةيصوب هيفن ةدناكو

 اسال الملا جراش ال هم ىلءلدياممت ادهورمسنل | ةمق تدق هسردموثد رولا ماما ىمامخلا

 رهظ ىلعقدالو خراو هء«ا ف ا.ءهوراذ ذا ىلعهرمشو قتال اورالا ىلع هءوحرش# ىذسدقو

 هللاوصر ١؟؛غ ةح_ىاثلاع.م ررعثن مني ضم هنالما*أن الو لا"هلما ىف رانفاردلا هاك

 هلوق ودى هو ةدوصقب ه»لمدق و رادع ر ر زعااىلاعت

 0 مهلا اج د مانالاج

 مارءللو ل | ال_ءال أةيمص انعكس ا.تنال 0

 لصوب زق. ماو دلا ىلءهةوق ماط ب بضصلاك ا رةاواساع و + ىهاضنال الشف ثد طءأد_ةا

 ماودلا لادي ىلع يع ماسقلا قفوفردءلا لك د 0 رتعفلا دير هءتنكلف 0

 اظفل اه-هتديام فدصحو ماسسأب او رو.- اد اممطر * شدع تبوصح نام' هلا كب ناكو

 نزولا ةما ةّءءال ماظتناوذ ةةممح بأ 1 35 داس ةءراشلا كردي قافو

 ما.هْلا فرط ىلءاحووطمو د« ال_مم به_لا ني رت ظاسفلاب
 اًزدتاافادال وقىل-ع * هل .ةالوق تاقاماذا

 : ماظعلا بتكسلا ابر ىف مق“ 0 امل 23 ىواح مدخلا رع رقص

 مالم مى تسلا ةلقت « تا ردا فرعف درصلا لك
 ىاسالالك اذك قائامو + ىهدملا ى-.طقأدق اع« ىوح
 مس 0



 راطءلاذ_سازشلا ريبمشلا ثدملا رميك_ا| زيشاا ةمال هلالاهلا سر دءرسذ أ كلذكو
 م ارا مم رمت ستتم لةخ روم هطذ هيك ر4ط ىلع ةماع:زاحاهل بنك و هراح ان هل .زادتس 1و

 ةج رتىل اللادوةءهتثىفدلاولامودرملا ىد. سةحرتدقو فااويةاموةرسثع تسةنس ||
 ىلادلا عب رنه عسامااس هلئارا مت سلا بووغعمهنافو دسنعدانرو اهودحار 5س

 اهعاطمواههنافواعر ,ومةددصةبفلأ ونمد' امو ةرمشع نام هذ

 رظع وبنك قرلءلان كسداو < ر رمل اننا هاما ىف لوطا حدقمل

 ماعز اج أو مهااريبكلا رممالا ع ١' ممن هنيرع مك ا «ىد.سذخأدقو *

 م-ظعهملا ناضمرةرغىف عروس لا هنرأو فسااهةعاهق>و ف هرمثلا هطط هلا مك

 نعذ_خأاذكو هب وثلا ةر مهلا نمنيئئاملاو فاال ادعت نس رمشعو ةءناق ماعرو مث ن هدردق

 ناكو+نمءمورو مق ار ونزيد راع ونيف رضمو نيءماش ن هانه مهر دلوطن ني مك مام

 وعم ىلع م احلاص يشأ ا همءا ف شاك !ا١لءأ نمو ذيالوا ةئامو حالدلا لهأ نم عه

 ري وهمأ- نطب ىف ناكن يس نيمأ د_تداسه«ىذلا وهو هندال ولوق هدم رميا هنأ ىدح

 تاريخ هل فات هللا هعسرناكو < كسار ىفدام_ههالا ةءطعْ ا هطعأ لو وو وهرقعىف هزفص

 "ا ىحالاو٠ارزولا هما بسن تناكو «| رقفااو لءارالا دا اود سا لاريم هن امثمةماع

 رثك و هعفن مءوهتكرب تءظءو تاء اووذو ءارةةلاوءاربك- ااوزعبامملاوءايإءلاوىلاوملاو

 مهوالجاو«-هقارشأو سانا ارباكصأ هيلءأرقو همء ذأ نمبااو هنعساذااذ_أ

 نم سانا هدصقو ريهاشماو فا 111 باحصأ و نيسردملاو نيءةااوراكدا!ءااعلاوىلاوما نم
 لضافلا ةمالعلا قمم دنع دخأ وهءلعأ رقن وة «هنعذخالا او هءاعةءازقا ةعساش تااراطقالا

 نيمأىددفا دج شل اروك ذا هيا اوم مهو ر رك ذأا غلا دمع دمسلا ىف وصل اهءفلا

 دء_باانبا لاص ع :.ا اهب عنب انا مدهتمو دية ريشا فدل" الان ءايضالا ةثعد ىوتقلا

 ماظدلا ىلاوملا ةد_عةمالعلا لالا ةحاعملا و 'هل.ظقاا بداسص مم ودع نب دياع ع نس

 موطتل و.ءالساهبان باك أنءو اةياستر ولا دا ا ىذاف ىدنف ادعم سلاهدا زفاج

 ترذثاو لور دلة« رك ف تارشأو 2 ةئاشا!ةيترلا ن 3 ىدم !ىلاعلا اش 9

 داز هلطث عمو ردو 6 و لوعقأا هنت رقأىذلا هلعو هل" اهدنا هلا نم ىلع همذ

 لاعرلا مظاعأا_يفترختفا ىتلاةتاثاا ةءدرلا ن مىدسملا ىلاعلا نا ثيثلااز زعو ةفار ه#مف

 مهئمودب عفت أهي ومولءلارك 1 7 لاك لأربع أ ىلع ترتظتو .تةاف هذ ى مو

 اا تسد رسلا ىو حشلا سلا همقف قا ألا عرولا دباعا ادها نا ةءالعلا ماعلا

 ةدودعلا ةمالعلالاعلا مهتمودب جرت هءاعو عفا هبو دك هنافهنءزىفة-.فوصلا

 ميرا مدح و ىرودلا جراسشوأ اد ا ىميدقلا ىنغااد.ءيشلا مصقأا هَ ةماهعلا

 أ هاي كات او ةمالعلا لاسعلا مومو 4 0

 يرسل عزرا شمل ع رك هملع و د ردلاد وقعا هيلعأر ةهناو راطدبلا نس

 حرقه ءاعو تنادي وذخأ هذع هنافراطسلا ئدنفاد_ : ثلا ةمالملالاعلا م 2 و

 ىدحمىل ومءال الا ىدتفادجأ ةمالعلا لآعلاو -ممو# الد ماشلا قشمدى وةقنممأ وهو

 ىخذرف لماكد العلا و لضافلا ميشلا مهتهوخح رخ هءاع و عقمأ هي و هع كانرتلا

 قم
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 1 باسنالا باح أةداعت رحامءامقنلا وءانلعلا ةداهشهملعبسأوهدنع سذا وتوءذا اًدح ردي

 هللاقواهحا اوز نمهذلا وهعنذ حاوزال هتفياهك شه هءاعض رءدقىل افث هللا هور ىدعسناكو دع

 هللا هنموانعالا ماده رامأم و هل !تضغأنا هقوقع وكمت تع نمل لل ١

 ىدمس جاها ىت-ةمانة مهي و هيلعاقو ةثىلاع هللا هجر دلاو ناكودي املاهةناسنالا
 سا رف ىلع سس مل وىدم_بباس عدمة وما هرادل وضد نمهدلا و عمم نبذ الثو سة شع

 ىفاع روىلاعت هتلاهجحر ىد.سناكو# ةدارلا» راد اان قالب رم سعد رأى موةدملا كالن'

 : 4 : اعماعطال ىّوع هنأق :روكح:/اهتعف ههءارحالاح3ضوصخلا ىلكو هلاود راس

 1 "نا اوربلا ريك ىلا هت هللا هر ناكود# ةزورمؤذا ادد_ةدالا ماعطلا لوأسذت "هلة عمىرصتلا

 فق ةوصاا همةغلا لضافلا ةمالعل أ هقوقش ص وصلا و هلاموهلا وكأ وهلاعفانم هسا اونةماسرالا|

 : ةمال_هلاملاءاأ وهو هدالوأريك اروي سرقت وهي ناكو ىفاادءعدمسلا طلاصلاقئلا

 لوق وقد وهس رك 1م والاح و ٌدمديى وتدل نيمأ ىدئفادج ادرسلا دنأا ةماهفل اةدمسعلا

 || تال--1 ا 3 وميظملانآر ةااءاعنهلعأو هس رأانأ ودو ا دمسسلا داو نمىل عدمدلا اول
 1 اهنمةديدعت اةءلاندل او ه صدع ل -طافأن نام مذ ةعاعتزاعا هزاع و 'ل.ةءنباةمالعلا ْ

 : بحاص هما أىذلا لاخلا لع ىلع حرمت رشو هلاوذم ىلع قسد ملاحر هج رمثر تح نادل وهج رش

 هاش روسةنالو زر عدا ولد سدئر ىمابهلا ىدذقا نيمأ هدازىدند هلَءدَما اوةساوسلا ||

 || عماج بدطخو قمديك رتاااك وسمرطئاو ادد لا ام_هدح ات الضاف ناس ناداو
 ناكود ر وك دملا عماجلا ماما بغا ردم ااا ههيئان و همسردمودرولا عما ريمشلا أم 24

 دنهلاءا1 ءضءنةرأب زلروك دخارت اثدهك دمدسلا هذ عمة ص بهذ ىلا هد هللا جحر ىدمس

 ىدامس قي واك ذم عبس د ساح هءاعال>دالف شم ددروا1 ىلا دمعد_ نشا ||هك اهلصو

 ا ينل 0 |لاةذهْضش عمدت ,داعوه كد. هلعن ال ماس هش ىدينعب ةممعلا ىف امقاو

 ا عفش ومدن له مس لاقى 2 2 ال اف س 00 مالغلا اذه رمى ةءس جا

 مقالا و شاد ا مهذ_هريلظتةراشازوك ذماهضشعم 0 ش
 ْ ميلعتلانهسملاهناغتلاو هب د أ انةءادازت ةولا لاذنمو هريس س لق ىدر 1 لاافاط :

 هريضاح ًاوهذخأ هائيسبعا ا سوردهرمد#ة و « مدح ءامام_ةكروك داا 0

 هلدزادكءاو ىرب ز 39 ااد_# ع ماسلا لول ل ماعلا ةداا هش سرد 1

 فلاونيةئاموريشع ةمسةرف غلا حاتةفاىف ةشرؤمءددر مط ىلءةماعةزاج اهل بّةكوهزاحاف ١

 ٍ هل هن افودنعىدم_ءاضبأءان وو اهدسارف ة نس ةهد رت ري هسد :قمو»رملا ىدء- سوو رو

 ةدامصقبفأ ١ ونيتئام وب رم وىدد-اة:سلوالا ع رنزمتاخ هلأ هرم لةعلا

 ايلا واومؤ هن اهواحرو رد

 الوزومالا لكىفهللا انه + الرندة نيدللا لها ملغء بطخ
 2 نال |تدب دا[

 الد_:ملازامهةاسل ملف + الذأ مش ىرب زكلاا اماما
 تمس حل

 خلا ىرب زكلاائءاماهلوق
 رطسثلاو ل_طالانا دكه

 نزول د

 ا :



 ا

 2 وتفم-هيلا تاصوا ذا ىدا وبا! بارعأت ناكو ةئإ دم لك ىنيتةااورباك الاءالعلاةرخك

 هساكو هل ومقمهةءافشوةذفان هذلك تناك وةرهطملاة-هد رعشلابم-هلهج عم ءاهفن وةامدعال

 ةدسو هّمقي6 ةوقو هن ر رش وؤسحو هس قدصأ هن عضم 1 والا سشدحال تك ام هن وعم

 عديالفاويلع داما وبك مدس أم هرغم ىلا هتهققا هجر ثأكو دب ه-.قةنيالصو هس د

 بدك ١ ماهل لدنك والا ةدئاقد-5 وأبا وح وأ هدملا رو ضارتعا وأدق نمامسش

 اهئمرعثك ناكواهلا ون:مىلع عم عل موأعل ارب ارب اس ناك دعت اكو د اضيأ با اطملا

 مظنلا ةعدعلا بةكلاهدها ههجىفب.سأ|ناكو 000 والا اهنمااك عديم و هدن ط2

 : نمملا نال عفدأان اوبتكلا نما دامت ن اهلوت و وهدادآ باك لك هل ىرتشي ناك هنافهدلا وأ

 هفالما يتكحسص كتي العأ و ىداواباريش ىلا ءتهقلاك از ُظ لسة ريس نمان أ هتماام تنسخ ننال ْ

 ناكوديد4لاىلاعتهقوارتءضعبىدنعو مب ارذ ىلءةفوقوملامهرث [نمهدنءةدوجوملا |
 ْ بدك وهحلداالا طاغهءفاهتم عض دوم ىلع رعال ب دكيا حالصا ىلعاصت رحىلا_هتهللادجر |

 ىلءوك و املا ىلع تك ع نم ىرين الق طْشَقلا نسح طخنا نس ناكو هسا امهملع 1

 ْ عفدلا اوس للعب دكيال واهي_انت 1 ارلطسالا ةعان وطذلا نس و ةدوملا ف بتكسلا شمار وها

 : دج ه-ثحاناماب ا همز ىف هيدر نأ نمشنلاهرقنىلاعت تادع راو جياملاهريغي نال اهيل

 |١ هم داى د اكمدا زىاجىدنذا دع ةمالعلا :لمضفلا بحاصدذمات كحدقو هماع رهظوالا ْ

 : بتنك ىنا لاق ةلعلا ةفالفلا راديةنطلسلا تذمر تعدع ف راع مال_ىالا ْخيثناةر ودملا ٍْ

 | والا ىدتفاد# مش تلا ةمالعل اهذمأت د ناكو كرا كش ن هةزاحالا ىلياطت نا لمْؤأ ْ

 ( دوئحاأما نكح نأ قس هسردفلالا وىدمسس ر رق: ل مهتءمءامىل ل اوةيتورعبىفم ِإ

 ن*ن هك ورا ىلع تاناكسا و حو رمد | وما وللا َر ”اسةاع علاطأو سردلااةعأ اطمىف ا

 || ماك- ديو سردلا انشر رقي سردلا ريض أنتوا م واو تالاكتالار“ استموهففاىسفنأ
 |١ ىلع رطخع لواها ارال وابا: همءامدت ١ وناندي 7 , ومميفملاو ع و ضو هلا عمو_:ءلاطأم عه ىلع ٍ

 دعب نيالا دو عسوس ه نسب مس قمدلا وتاموهندلا ولا رابىلاعت هلل اهجر ناكودياهرك دددأ رك ١

 :١ عمهياوثهبدهيومظعلاث آرقلا ن مريس: أم موثلاد عالما لك أر ةيراصوفاالاونيةثاملا ا

 اريسخ ىلاهتدقلا كلاس هل لاهو هناقو نرش دعب مولا ودل وىأرج-لاعالاو ءهللمقنام |
 | مش ثأات ا نمددملا ومأىدمسةددتناكو هلا لك ىلا هيد متىتاا ثارع ريختا هذه ىلعىدلواد

 اهي رانك الا ىلا ٌةي راج: مذ ىلءفاهوأ هلو ر ومشملاعب را لا بحاص محملا '
 || فل أ ةثامة عجبا ىلا ةدمملا نمأر ق:ةرباصة خاص تناكوا متامح ىف رف ودق ىد.ستدالاوامأ وأ
 ءاضت تاهو أسخن ”رلء كح ل هزودااولا ىدساهداو] امباوث ب تو صال الا ةرو سة سع

 500 املءف" ”0[ةمسست5 رباص نيةنسد دعي تثاعمامصلا وةال_ملاةرهثك تناك و أط ادا

 عس» ىلع هلق د لو وعد :وردقلا و ءاذةلاناض رلااهااح ناك لب :نهدال اوأدةندنع اسنأا 2

 : مسلااهعناكو رمهشلا ثدهملا ىدوادلا ظفاحلاة برد ن نمةرهاطةلالسن هتناكو لاودالا

 ليقءنبا ىلع ةءشاح ومينا ةمشاحا ئمةريهشل تام املا يداسصىد واذلا ىلاد.ءن دوت

 سا هناالا سايعلا ان د.«ةريض>ىلا مهيساثأر مْداَو تءمسام ىلعو اهريغودتا وةلاع وهثو

 ةجردب



4 001 

 ا ل

 ىطاعتب تاريغن د ونية فمما ةدافارةدمءالةلاةدافاو سوردال ٍ

 هه رهان ة رع اع هيراحن لامن ملك أب ساملا تامعاو ماكسط ال _هع ةماكلاادفان'أ|

 العلا ةفوقوملا تاراقعلا ارم ؛نء عنتما دقو لل ب لواهدرفح و-صلوقىلءىوتف ْ

 ةم-جمةعلا وعشت نال ودهأ ودفع ىذاسقلا عج م ١ َر رو هنالط همة ىذاقناةعتر 2 |
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 مايصنم *«تادافالاوتادامعلاو «تاعاطااعاونأ ىلعهؤمزا.مقم + ءاضرباسنك اىف

 موهلوموقلاتااك-ثمىل- قفوذهلناكودع ماودلا ىلع فماانوءاةؤاو سد ردتو #* مامقو

 نء#«ةيرداقلاةداساا رف رطذخأو + ميركئلاوم ارتجالاب مولا 9 مظةلاذاعتسالا

 7 رس ىف همس ن# هند وهحالدد قثول نمهنع :ريخ أى > دهن زااولكفلا ىدروك ذااهخش

 تايسلاو فالخألا ندع تاكو هس د ىفالو هادف 4 :ثيامشم ءاعتدحو از اهتذمالا نع

 ادحارأهمدخ وهئاقْفر نمادحأامب . ظاغأ ةملكي ماكمت حالا قير طقدهعمى :ر فس ىف هم هعمام

 ةرهطملا ةمد ريشلا ىذهَةم ىلع هّتءاس نهءريغ فار ك_:مىأ رناالا مهلا نيعجبأ سانا ند

 ناكو < دان ورمذأح ع نءريثك قاض هب عفت اودع دالم لا بلاع ع نملة ءالاهماادرتتناكوةلداعلا

 راهنلا ل_ه>ولقامالا هم ماسي الفل هللا قرب رم هاو ف دلاتلا تقو ]هج ىلإ هذ هللا هدر

 ءاكملاب هلا رقم ع ا امامثك و هداه مربدت عمالماك اقل ا لك مه ناضد رق ناك و هسقم

 هجر ناكو+4ءوضولا لعءوضولاراثي وةراهط ىلعوهوالاتاهوالا ن نءادقو عدبالوةءارقلاو

 معلا ةيلطو فا رشالاو ءانعالام ركدهم مهرطاوخ ريو سا. لا ةداقا ىنءامصب رح ىلاهث هللا

 ساما! نولآ ..النيذلاءارققلا ن هت ' امهلا ىوذ ىلع ق د_ستل ارمثك ناكو هلاع مهيساولو

 اعاطماباهمثأك و ماد وع لاول رصان فرعشلاو علا له" ىل ءارو.غناكوافاملا

 لحال مهاردلا ن هاسدك نإ وج هءلع ضرعءهيباى ج-افمةعاسأب . داعر وىلاعت هللا ه4-_-ر ناك ودع

 ةيددنمدشراللهرظأاطورسشم هس امالءدج ف قو ناكو نيتراجالا وأ ةعقوأ ةرك ان وأ ك دك

 ناكردب ةطدم وأ ةجاحى نمد دهل او.ق هل وغم م وهسخالهإسو همم ءاون نم عمة ماق فقا اولا

 ل-.اقهيفرعشاادو أثوللا ص ألمانالا وءاضعالا نُث_ثةماقا لي وطىلاعت هاد
 لل. رادنو ةلسك سم ةئاش و 1 وو ةسهاذ نزييجانحلا تورقم دمأ همدشع ءول بدشلا

 هاسنيداكب الهبعقجا نم ةيفهلاورشدلا ن-اروت ههجوأال الدو رب ريسلا نشح ةرودلا
 ةهكافملا وةيحاص نأ دن اوفلا رم عور 50 هحولا ىلءهءضاو ماع و همن نأ رهءالكةوالطا

 هدو هل-هأنمد.اطع نيدراوا مارك الاو قطذملا ن__سد-و ناد الا ىلع لقشم هسا و

 12 2ك هدإ وننمدد- رعأانأ ه4 قا قل وع هسأاح ند لك ةييساصم وهند مالت و

 لئاسءالةعجارملاو ةدافالارياّكملا نمدناو أولذغال ىوءفالاع ماكنا او سف اوسعْقلا نم

 اعاد ممتالدم ول قاف زخات ل نيدا اني م ةئاهقلةمكحو ةئاعاةسارفاذ ةعهللا ف داص

 لدع ا هئمز فو ثمدتناك ةسامساا لهأ وزاشلا و ماكس1لا هب 1 رئاخا مك الاد ءولو وحلا
 قرش وجو مهد قدح تأ دد ا ىلءالو دس أ لاظ لعد ًارمس اد :ل يلف سوما اميع رمئالودالملا

 هيلعم وذ ا ءءاع 0 و ريم دمسأ ىلعم كحاذا ناك هنافاهنم مد رقاادال_ءلاتااتىفال و

  عماوق فتي والااهار ةواةممالس الاندملا ةيقيوأ داليلاوئا سف ةمهادمةلك .ثموأ



 || موقوملاهذشةاسح قكلذو كلذرغو بارعالاةذمئح رش باسماالا با ىلع :بانرالا بر
 ١ فاو نيةئامونبرمثعو نيتفثا ةّد م ارا مرحم نص عب ارلا موملا ىف موقرملا هذ قوم

 || ةروك ذا يتكحجااهنءا ارقءانثا فهتافو تناك و اه-ورشوةيادهااو ركأا هيلع أرقي تاكو

 ١ انتم وهو ةذمالتلا مك و وك ذملا هش ىلعءدلا 0006 رمد نم نمناكو

 || هنءارقدلاولاىدم_تمتاف ىتا ثااىاحلاد .عسد هت مشا س ةئلاهمقق هنا وأوه رمصعهمّقفو

 || نيذلاةءلطلاو ةدمالتلاة مي ةروك لل بتكلا ماتا هعمر رض-و هءاعتروك ذك ما

 را: اردلا ىلع راد هادرف ملأ: ىف عرش روك ذمار ارك اشد نيشلا ىلع نوموادياوناك

 1 ىلءة.شاحتاغاومان مهو ةيدماكلاى واتفاق هن رالاد وقعلا فلا مانت ىو

 . || ىلعةءثاحو رات اردللا ىلع ىلا اهدروأاسع راظنالا عقرافا م ىرادملا ىلا ةمشاح

 || ادرك ملاممتاالا رهنلا ىلع: هشاحو قّدلملا ح رش ىلع ةرشاحو لوطا ىلء د .ئاحو ىراضنلا

 نمهمف عج ع وههلو قلا رلا ردأا ىلع قلاط اةصماهاومر هل! ىلءةمشاع وشم اًوهلا نم

 . [|تايمعلاوزاغلالاو ةسدالا طلاوتاكشلا سارعو ةب رعشااوةي رثثلا دئاوغلا سناسف:
 || مهلضاقاو رمصعلاءانلع جيرانه بقرك ذ رخآ عوج و رطاخلارسسقو رظاسنااقو ربام
 ا لس د وهىذأا ىحتاةمال_هلاهمالهد_ب 2 راد لس د وهىذلاى دا رأاعب راعل اليددل-ءد

 ةلاسر حرمشو هرككز مدة ىلاوءاادناسالا ف ىل اللادوةءلا هلو اغلا ةنادع ر
 || لئاسا نيلهأ ا رخذ ىلعض.ةلارا< نم نيدراولا لهنماه«ساغنلاو ضدللا قىوكربلا
 : ضار هاف موظظذملا دئالقح رس مس مودا قمحرلا و ىفملا سسرهةموظ: :محرشسو ضدملا

 رنات نوذو : لف نئالث ات هاي ةديدعلت اسردهلو ماكل وةال ولاه شا نايكحسو

 اهلاعزتما ريظناه|قيسيول تاةفثلافةلاسرو فرعلا ىلعماكالا ضءدءانيف فرعلا

 ماكحأىف ثوغلاةداحاو ةيرغاتاماكل!|بارعاىف ةسقاادناوةااو اهناماعءاحاطباض |
 هسنتو اهليذو رهاطلابسنلا عنف رهاظالعلاو ثوغلاولادبالا وءابجتأ اوءاقنلا

 0 و للعلا »اةشو ةناضالاىق ةنابالا و ناضءرلاله ماك ىف نان_دولاو لفاغلا |

 مواوقف صل رقعءالا عفدو ضاشتالا عفرو ىل-لاهتلا وتاسةةئاة.بصولا ىف لدلغلا
 ةراجالا »وأ وهن 2 ةرامعلا رب ,/ رس و صا رغالاىل_ءال اظاسشاالا ىلع ة.نيمزاع' الا

 ْ ماس, لسو دوقرلا هساتو فاووالا قت ل" هاسر هلج- و ماسعاارارقالا ىف مالعالا مالعاو

 |عفرو ماهفالاىوذهسنتو رب رضاارييو ةممخلا دئاوذلاو باطما ةباغو ىدنهلا

 ددرخاا عفرو ةئيضلارردلاو ناسا !هيامبو هب رالادوةعأاو لوقةئلارب ركخو هانق_الا

 ةسفو رورسلالهاتمو هسنلاىك ذلافاكاو ةل11ةصخاولالاوقالاو اهايذو

 تاماة مهد حد مى و ةصد درعا عو.دثدل ودا درعغو كسا .ءدأفف كساماا

 ىلع هقءااعتامأو يوبالا في رمشلا داوملا ةصق هلو زاك! مان هلو ىرب رطاتاماقك

 ثحايملاءاهدّوس لا قاروالاو نّمْمَمىملا رز سا ىلع هّءاَكو اهيائاوح وبتكلاش ماوه

 ناكبن لجل و « ىدقتست نأ نكمالو #* ىدخ ناداكب الذ * ةثانذلا قناه رلاو ع ةةئارلا

 ىبسلاو *« هالوءىلءلابقالاو: + مهمتلاومهةدلاو < ىلعتلا ول هتاااسدلا نمول_ هد

00 
 اهيجنل
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 نيدباعر ار 0-7 نيدياطرع في رتلادبسلا نبا ندع يمانملا 0

 ع هد رشا انيب خبال كاسل قولا لضاقلا لاعلان رشا دمسلانبا ندا شر
 و رمشلا دمسأ | نبأ نب دياع) ممشلنيدلا حالص دمج ةقدر طلاو لضفلا ماما ةقمشلا و

 باكا ردنا نيدلا تغب ردا ااا 5 ميلا ااا 2

 تلاشلا د رفا لها كلادمسلا نياناثلا دا رشلادسلا نبا

 هللا درء مثلا دم_سلاا نبا ع تارلاد_أف ب رشلا دما نبادو# بف ٠ رمشأ اد سلا نبا
 5 :رشلادنلا ا 1 ؛رالام انا ىئاثاا هللا د_.عنيدلاز ع رمش ادمسلا نا

 3 .سلانباثلاثلا ف تلا نبت رم ثلا ديسلان با لممعع مد هرشلاد لالا

 له رتااسبلاو | ىناشلا لمعمسا في رئاارسملاو | سما1لا د_جا ب رشا

 رقاملاد_# مامالانبإ قداصلا رعج مامال نبا حج رعالا لب عما في رماه مسلا نبا

 «لوسرلا تب ةمطاه*ارهزلاى» « لود لا نب ان يسمح مامالا نبا نيدياعلانب زمامالا نبا

 ةئسؤدلو ىلاوتهللا هج زهناف * نيمآ هولا عج ىلع واملع راو دلع فانتا ل

 ميظملا نآر ةلا طظة-وهالاو رى أشنو ماششلا قشمدففالا و ةثاملا بسه: نيعستو تاسع

 ءارمشلاو عسسل لامي و5 ةرايعتاا فال دل وةراد ل ىف ساجوا ةريغ صوهو بلقرهظ نع

 هنءأ ارقركحصم) :ًاوءرح ا وهوهوعوست هقرعتالل_-ررذ ميظعلان آر لا أرق ةس سل :

 نوءةتالسا.ءاوةراعتاا للحل 1_هنالالوأ ةءار أ اهذهأرقت ناكلرو< ال4 لاهو

 لأسو هتعاس نم ما. ةذ نوم كنءارقاسنانو مآ اًضأتنأ وكيسن مالا ن ويك :ريفكنءارق

 ىورخاد ع جتلاوعو هرمصء قءارقأ ايش ىلعد _اودلدف همز فرصعلا لهأار 0 نع

 طفلا عا ملد_ةءةوناكحكسردب وخأا ايةءارقلا ماكحأ هاعيت أ هم باط و هن :طعُزذ ْ

 تآارلانف ند ىدح ناعماونا.ةناةءار ما ارقو ةيسطاشلاوةب رز اوةئادمملا

 نيم طوس .وىذاثلامامالا و وفرمصاأاو وأ اةءار ةيهسملع لغتان اينما رطنإا

 هنامز ةمالعهذش ىلءرمت»-مت الدري ءوهةفلاو فرصلاو يوبحتأ ع نءهنوْملاضءنو ديزلا 5 1

 داقءلابهدلا و ريما ادعس مدقملانبا ى رملا ىلاساارك اةدعدمسسلا هنأ وأو :ريصع ه ه.ةفو |

 ةغش أن دمسبهد1ل وهأا 4م زل ريسمتلا وتد دا ول اوةدملا لءهيلعأرق 95و ىاكن

 يح 1 !بتكد_لعأرق ردو 1 3 مظءالامامالا 9 تامعياا

 ىريك قالءللرانملاح رعش ىل نيتي اح ففاأ ور روك ذملا هشام هنسز ةمالعرانصو ع 3 ٍْ

 ىلرط+ /ةتاءااو راثاا حرش 3 اونالا ءضافا ىلع راهه٠الا نامت[ وهادصا ىفه»هكرعدو :

 همس اسال امرت فلاو ىلا.هثهللا هجر ىميقأ ١ مثلا رمصمىتنمل_:ءتدةفامئالاهمعا

 قاوتلاو. شور علاق ىناكا!حرشو ىلاوعلا د_ئاسالا ىف ىل' اللا دوةعأا ةأعم

 حو ةرمثع عب سهةس اكو فا ونئناموت وةرمدع سد نسمح رمشااادهرخ رح 1قبتك و

 مناها هتذسنااح رش ىلع باح و هامشالاةرايعنع هايدع مالا ع:رادام«ةلاسرو ْ



- 

 «نوطقنملاوءاةهذااوءا رقفلا أول هدنطالسا اولولملا ةلوددي وم ةئاقاللاةلوصلا ناو

 «لسوهيلعىلاتهقلاىل-ص + ملاعاارقنم.مءقال_هان قالا همعنلا لوةريض-وهوالا
 ةسءتاازال 5 مطعما اًئايدع_بادجا د سلا ٠ ماظعالا ردصأاو ه مقلالارب رزولا

 هرم ىلاعتهقا لاط أو «نيدساللا باقر هيانجحالسح ربامو * نيدراوالا ردد هيأ

 قوما ةرمةلود ةبةاه هع شم مأرأ ع نعةدمىفو نيما# هةاودو *هدكتو هز 6م ذو :

 لمعلا ولسعلا نيتفي ريشاانيددترلا نيب عماملا دع مثالا رييكحصلادءلاو + مظعالا

 «نيدااوادلا ىّت ب رلزب "اذ '؟<نيكشلا لازلا نمىلا.ه) هللا هيانعب ظوفملاو يزيقملاةوقب |

 اذه يف ىاعنهلا ةممامنيققدلاةمالا نع ينقل ء(لعلا كلم ب نيا سملاو مالسالا يش

 انالوءةرميض- +« ماعلاو صاخلا عسر 35 ماركا ل_ضافالا ذالم 3 مانالا ىلعرصعلا ْ

 ىدتفأ ىمهق ن_سحىر ١ رود ة-ءاوس «لاذدفالا وةحامعتأاو «لامقالا ودل ودلا ىحاض

 ادّقءهاقياو دب هنأمحا ةَد ومو لم ثمة مثلا ءاكحاو د هناسةق رمشمادخةلا تاازال ١

 بح ماندم_.دبربالا ىذوال ا مامالا لهو هبا سعهئمع رقاو# رردلاب ال ال رهدلا همف '

 نيمآ *ر رمسشلا هسةمع رتدساح لك امهاهوو « ردى ريمدلا مامهلا ة_تافسأا

 نيد رق#ىلاذس هءقدلا همرككحص دود و ىلا هت ك5 ضف نم هلهكهلا هذه تءاحدق ود»*عأ|

 ةيافكو *«اهدتاعمرا عى ضاخو 5 اهنا ة غلب و * اهيرادحاتاةردو + امي راق

 تأ ركشتسمن عب واعف دنا وهلا رردإدب واح + نيد هم سما ه2 و دع زيمةءالةكودنييلاطال

 أ 2 رم ضال ذل ف ديطو «بهذياهلا تلا +تهذملا ت ادعم نماوتعج نا و نا

 ََِن وكما نادئئمددو رغالف هه :واَدد وع ا اردكسا ضد وأ # اد هد و

 «راتسميكح ديرافغركياذيعتسم + يهذلا اني بتكنابىرحلاو «بهذملاف:دمعلا
 *تاعو رمد اهذهع رمد ع أه ف اسمو *«تاحالطلاىذامو *تا وعدل بء شو تارثعلا لءقم

 هعمأت تا ازعاىلعواةءاعو «تامدأ اك راو *«تاوأدلا لضفا هلع هتاعافثهاد رثال نم

 راما درةشاعو ييراضنالا روت هنو د راتفاردلا ىزراىناوازه *تايريا برا

 نيماش نم 3 راما عَن ءنوذقلا وموأعلا َر ' سن ماهرب رععوهمفل ابنك ة.ةباذكحص و

 نمو * ماصيتسالا أو لسضنلا لسه أ نم مهري-غو نكمصو رز ونيمقا رءوّش ريصمو نيمكمو ْ

 ةدعااو + ةمالفلالاعلا ىدمس هيلعةءارقو هيدا ةموادمو ل ةداف ام رك ًاوم-هلجا

 «لوسقأا هنءزهلام» وصاوةذ حر ؟ىللاو لوقثماولوقعملاةمالع يي ةماهقلا

 فد ه ريسلا هدقمروز و *+ هو رىلا هدا م-رىلعبل | ىباتلا ىدخفا م .ثاه دع زهسشلا

 5 قالطالاىلعهئامز ةمالع موج أن مو ليش ودقواب دانا لع لع و ةد# ردو

 *ىلاءل!ةمالعلا دْئَمُدملاةَمالعلاو هنا مامالا + قاقدتساب ةسان رلاهملا تهد ند

 هبتنلا ورلعلا ىف 2س للان دأل لجافلا *«بتسنلا بدشطا :ىلاي'لدح ونال م

 لودملا موأعو *4 ةقمةطاو ةعد د ربذلا نيب عماجلا و بسىوقاب ءالوعلسّمسملاو

 ىدس نيلضافلاءالضفلا لضنأ 95 نياءاعلا العلا لعادجةقي رطلاوفوصتااولوةذملاو

 5 رمش املا خحشلا م وحرم اىدلاو «ماعلا وصالنا دج ع همانالا ةمالع ندعو

 وو تل لا. تتطاا صسمس هددت تسمح تههتس سس هدمت همس هس هه همس تدل
 رة
 نجلا



 هياك ام مل و «مالسالافت م ةروراق لوأت .بيلق#مالملاو ضارتءالا,:ىءرداسالو أ[

 * يرعأ ةقءقح نع مهل تةشك و + ىرذع مهيدي نيب تمدق د مذ 5 مدقلا هتلر زو أعلق

 ا «نظمقملا تارثع لقب وهو * نيم مل بأ عمشرالهق!ناف ؛

 رب وتحرش *< راد لاردلا ىلع هراتنادر :لمكشل «رامخالا نودع رق 2. 'لمكح# |١هده نم

 ىتجرلا دارلاق ل_ضافالا ضءبوأ «دلاولا ىدمسهيدا رئااق ىديستلقثمسو هه راصرالا

 «ل اناوادملاف هلاك الا ىلاعت هللا ىلعو « لالا ىذريغاجلاحملاكسأ او +؛لاةمااوأ

 « مرك الالدعالا ناهاذتاو + مظعالا ناطلس ااانالوستري رض ءقاهماتاناكس

 « فاسثالاولد_ءلانءناوقدد< مالا ىلعدو دمملاهلفا لظ + مهقلا وبرعاالولم كلم

 نيمرحلا مداخو هني را ناهاخو ؛نيربلاناطاس +فاطلالا ومارملا نادي متاعد د طومو
 «ضرالا ف ىلا .هتهقاةةءاخممهلاوةماوشلا ىولعجممشل اوةريسلا قو راف « نيد ؛رشلا
 لاحسدايعلا لمتو « هنامأ لطىقمانالا مانأك إم 4 ضرعلا وايل وطيف مار ءاولرماان
 ةماعأ مد ندم ؤاارعمأ “نواس راادسة م رمءىاحو «نيدلا ةضمإ ظفاح +هنأ د -اوهمطل

 + داسفلاو ركالعا مدع هدالبلا او راممالا م «نيمج-أ سانلا ةفاك لب +نياسملا

 ةبانعهفوةحلاو ديناعملاو ئاماادب نوما علملا ولدءاانةساادبؤ ومو «لظلا و عدجلاا عساف

 فاطقتق وس مرأ وسند ةرحاف ةمعاب ة لك ةددسملا # رهاشلارك اسعلا بحاس# تاندلا كلما

 «نيدرةملاوةاغبلانيطامس ىلءاهماه.س مو لسرن ”ىسق هلهأو ب نيد:ءملا فانءأاهفورح
 هنا ىف هل ماس بان ربال اهات عف رلمهتر ضةددو اهماقف1نءاد_ءالارولق قة تانار و

 ناطلسلا +ه-اوذأو فرعلا بالطاهم رفظي ىذلاردلا هدا مو يهحاومارك اسعلاورصأا

 * ناخدو# ىزاغلا ناطل نبا «ناعرن زهلادمعناطلسلا ؛تاطل ىلا نباناطلسا اننا
 و هكملماه رس«انامدلا لعجو + هكلءىلاعت هللادا> «ناع د. ادب ءىراغلا ناطاساانءا

 يروشلا هد عار لا زالو «هماكحأ ع وط ودب ديَمْضِيق ةطمسل ا لعجو «همانآ داع نادر

 *ي ةرفاسد_.ءاسمىلاةداعسلا# ووو ءرتاخدبدب قع مانإلا تح ربالو + روشتلام وبىلا

 هئادعان وةرضسمهئار الو .فوتلامتازعو «ةرياطهئابلا و ةروصتةمهياوبا منلا ةكجأو
 نامزو ناكملك فهاد_بوأو +« ارضاناةةلا طم ىلا هتلودمالعا ةءوفىع *«ةرخاس

 «نأمزلا هل كاسءاهتنا ىلا ءإ كم هتنطل سلك ست ازالو + ىرمشد وةرمسمو «ارمص وازع
 امنسهةفالخ ماوديةو>ولا لازالو + ناوضرلاواضرل اوةدامل اوةداعسلا لا-فالذار
 هءار زوو .ماشفلاءالكو قذوو + ارهاظان انوقهتةطاس مانآ فنا.ءالاح ربالو د | صاع

 ىلءةفاكنواقلا عمجو 5 انا و وهدالة ناك .ق قهلااو كلما حالصف سلا ىلاهلاعودم ماظل

 نيم نهناض م لمص ةوهتءاط

 انممآفااااهيلا مضاىتح » ةدحا وب ىضر االئيمآن يمأ
 روءأربدم مقال ارب اريشملاو ه ماظعالا رددل اةلودلاو ةماذغلا يحاصت ريض» مايا نعفو

 لقلاو فلا ىتامشف)ز رااخلاو +نيقءلاةوقعم ملعلاولعلا تتسع نيب عماخلا مالاروهج
 «ةماطلسااةلودلا تقم_سةرازولاو ركل مملا نيعةرق « نيدااوادلا ىتسادو نكح
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 برة: ةد-م ىماقادعنو نيمأ هروهدلاىدمىلع 4دوطسلا ةمظةةمهةعف رماق راو

 لهالاو *«ناطوالاق ارفنم +ءاذمرلا نمىللقىفامل « ءانهدسالا تمدق ننس ثالث نم
 « اهصقنمتانا دب عاسالا بجاو «عاطمءهأنمىرغسل-.ةىفرمأذ «نالذلاو
 نست الث دعي تءدرالف «نكسااءىرارقو * نطولا ىلا وصو نيد ماها' ىفالتأو

 «ةراادعبةرملا ىلاعتهقتاترخسا هماسلارفثلاتاذ هماشلا  ثمدؤطوملا ىرتس م
 هسءاعالاك ودمو «مزاا قف ىلاهتهنا ىلعا دّوعم 8م ,ردلا هلهك_:قدعق ركلادعتركلا و

 هس همااالسومو *لازلاوتاوغهلاو « لافئاواطخلا نمط ذ<نأفرومالارانسىف
 «ملظ م” ىلع ماقم لك نمهمعاط لها و مل وهءاءىلا هت ها ىل-ص م ركسوما هملا

 »هما عاوهلاك !ىلع ىثمعي و «هيماعن ا نم كلذ ىلع لغسا نأ «مظعالامامالا |: ودةدو

 لام عقشيالم وب هم ركسااههحولا صلال 3 له و « ىلع ىملمةء٠ و*+ىللز نعوةءد ناو

 هدانونك اسنم «داليلاةءاعف «دا.علا يعفي و + مياس ةبهللا أن ءالا نونالو

 «قابطخرتةن و*قاروعرتد و «دادمااوباودأ|قمهلدو «داشر !لمسسى كل ناو

 «كلاسملا كل :ناسسرفنمتسا ه كلذ ىلع فطتمىلاف  قالزو ناو ةه نع مسيو
 هلنوكي نألب + سرغة مص هنوكيناوأ < سرطىف مساهل نوكي نأ ىل:تاهيهو
 * ت"ايطللاو بوذلا ىتةثوأد_ذ * ركفىلءرع وأ لانفرطتةناوأ «ركذ ساسالا ف

 ىمهندو#بو*«ىابرساردئاو «ىابروصقعم «تاجردلا ىفدأ كاردانعىنةد_ءقاو

 « كلاهلاف ىسفن تعقوأدةف «كلذ نىك اليلاو ءىركسص دوو + ىركفو

 صأ ىلءتأ أرك ثمدح 5 نيءالا نمرزمشلا رطذل ا عنف ومو * نساالا ماوس صاهتري_ص و

 *مالظا | جراصم مهنيذلا *«مالعال !تاداساانتوعشتو «لهام تساىف وك عم *« ل ممردع

 نيرعزمبرق,ناوأ « دفصم قد رطلاك1يناوأ *« دهقمقام_ىلا!كردينأتابمهو
 هيبتأأمو *«ىواس ..ىللا ىف هلن كي لولو ىزايلا ىراي اهيشي ناوأ *ىوآ نءادسالا

 *« ىءارجادهل؛مىلعاهتهئاك ىتلا «ىتااحلئاقاالوق

 رفظةمالقالو مسنمتسسل + ميلسالو عدلا انهيأ ْ
 ورمعباناظءاس هات للا + واوك ماس تناامعا

 ىدرورمسا| باهشاالوةلثمتاؤ «ىًاتلاباهيلسأ او* ىسفن ىلءضةخانكلو

 حالنماركلاءهيشتلاتا « مهلمماونوك.:لنااوهمشتف

 * لاخلا واطللا نمط ةعناىف + لوسرهتوةبدعتسأو يةوطنمىلاعتهقالأسأ ىفاو
 تاكونهءاع ٠ بءحملابي رقلاهظانالا ق .ةونامو دب ل>الا ىسهتةمد_ةعىاتش نس و

 دسحلانيويالوءاقصأا ول ويا! نيعباهطملي نأ ل مكتلاهذهل رظاذلا ند سل ١ و»بهنأهملا و

 ىش الثا ودهفن ل مثالا ودب همقاع مي ركساا نكن وهدا نءواعالود سلا ناف وءانملا و

 مكحالو «باطتسملاهئانثو «باحملا هثاعد نما راهو امتاكواهرهظموهدالوأو ا يهماح

 ىداءس 2 رات ىلا وزعة منكي )نأ و هيلا وزعملا وهنعءدل ونملاهلدأعجا روح اهمىشد

 * شوقنلاكإ:هلا# نعريغيو + شوطيدق عاريا ناف قوفولا متأ ىسةيقداوريغىئافدلاولا

 الو
 اب



 1 2 #* 0 مناوي ظ

 مضوابلثو صن لك ه-ةمالؤمكملا د اندم ىلعمال_تااوةالصااو 4تارانخلا ماا
 5 جاهولا حارمسلاو واالنا ةصمناسلاةءاعحار لاس حاصة*تاز اردتم عد رمش

 «تام_-صوصالاو يفاملا اىوذ « راحاار ردورهاوطارهاو زها ىلعو + تا.ةثاشاا
 ا *«تامءن ءلاءاقصد «*تأء مالنا رمصعال ا ىفدل ني رمد ءاارامدالارب ونتورخا وزلارودلا هباحصأو

 لضفلا ىلءاّني زياطا رارسالا شارو رهاو زلا مومن نيعياستلاو *«تار وطلا نحو
 تاعيتلاوتاههشلا نمنيثريملا راردملا ضيفلا وذ راك الا نيدهتملا ةئالاو «تالاكلاو
 || مامالاو رجازلابكوكلا مدقالا ل ذغلاوذ مظعالااءامااهسال#تادسافلا تاهرتلاو
 راما ةةواداررجاوزلاو ىماوالا مئاسقلا «تابئل اوذهحمارلاءلاوراتخاردلا رهاب
 راهلا وليللابقاءتامنيمزالةمنيءادام ال_سوةالص + تال_طافااتامارك- |!

 لك فو راصءالا تام -ذ تيهامو حايصءءاضو "ىنءاموسللح رعو * تاعرالاور

 || «تارتعلال.ةءميحدبر مياءمركحألان هع تانتسللا ع نءةظاعطق:ثال«تاعاسا
 نيدااءالعر < طر 5 هن رذ_ررقت لوف (دوباما) «تالزلاو ةامعو

 لالزنم المو + مهيونذىلاعتهَاَرْمَع ه نيدباعرعدمسلانبا + نيمأد#دمساا نبا
 ةاقوب هنا رلا .كملاو د ةسهأال ا ةدادالا تع بايسملهنأ دع نمآ د م-مب ودوفعلا

 ْ نراصبالارب وتحرش + راتذهاردلا ىلءديراتلا در ةمشاح ضد منك مهمات لمق دلاولا ىدمس ْ

 | سان ىلا ل صوال < هع ,.هدْناذ 1١ ىل_ءاىلعحو « هع رضرودف ات هقاذش ل ١

 || «رورغلارادنملقنف + باررالا برتد_هاشمىلا قاتثا < بالا اذ_هنمءاضقلا
 اذا رح . الاىلالوالا نسديو تا ايقالو اديك نشا ه«جرناكو «روقنلاةالوسنا و

 || ١اهتناىلاباتححلا لوانممن < رخآالاىلاةراجالانءالوأ ديف ص, .تلا ف ع رمت
 «تاضارءاوتارب رو « تاقلعت ضءبردلا هس" ىلع لزنو «رخافلار ردا ااذه

 ظ اهعمطد يهالاى :رسدةنأكو ه اهههذ ماوه نممدسعأ ا «اههذيت ا ىدنالا ل اوادقداك دق

 « ة-ةتعيطنا َملدراو + ةءاكلا»فرسةدا زنودباهممري امهم + هب رصملافالووىف |
 || عورف ضعت و هتارب رت مذ عما متدايزىلرطةاماريثك ناكو *ةهلبااهدناوف ىلعاصرح

 1 +« ةعاضملا هلو * راكسفالا لغش عماوسال ع رادقالا د_ءاسن ل نكحوا # تار رقنو ظ

 ! نيناعو سة ماع «ةمنسلا ةقداختاراد + ةماعلا هنأدس . ز0ترؤاس ىدح يقةعائصااهزهيىف

 1 هللا لصد فالعا وقاقشلا هيلاز و فال هي نمةرهه نم لال او نيةثاملا دهب

 ْ 5 ةيراعلا ةهجلاىفا اوضعتةظو و ا ادعي اذا اهيصومل [ىلعو هسيلعل_بوىلاعت

 : «مظعملا 1 را رضح سايت < ةمعرشلالا عيب + ةيادعلا ماكح ناوي دلة عداتتلا
 ظ اضنازئاهاو «لعلاو لعلا تبت سهنيب عماخلا مالارو وج روماربدم د م يتم ارمشملاو
 دوسأو «اشامتاريخلان ءىلاعة هللا هغلد «اثاتدوجدجا ةلودلا بحاصو«لقلاو فرسلا

 | هروفثلا ةوتصهُتل ودمالعأ تاازالو 0 اهسرغو بولةلا ى ؛ةمحت ىلاو +اهس رحو همايأ
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 2 ديك عبق جاو صك عبق ساكت ص

 ١ زيجتأ | نعتزملا * تايوتا عار تادرمللا ا انك رتل فدل !

 || برةبالءاعدنمبررقلا + تاةدلاوءام“الامد_ةبصوصخلا + تاكرطاون نوكسلاو||

 بو.ءاارت_سدو بوثالارةغن ذلا دع تو اوءداا ص الخايهاجان ن راب محلا *بتافاسا
 « تا.فالانوصمو را رسالا تونكمرلاعلا د , امسلان ءوقعد رءئاعز ع دن ,وداال.ةءو
 هعممنعبزهيالقعمقسأا ا وعا|ىقالو تالا ردلاةةمهساع ىدالفريبللا

 دحالا ده اولا «تاساظلا ف لمرلاتادذو لملابس درب ريريسصبلا تا ودالا فالتخا

 ديالا ىلءق املا 35 تائبااونيتملا نءهزتملا دمها درفلا ع تاءاحكحاا ىف ىنانالنأ |

 هآو.«هو ركسملا ىلءدمال 4 نم هناك سف #4 تامااد_ءاعىذقي و دس لك قفدو

 ىلع بي + تانمااونيتبلا واو ةتايمإلا وءانالا ىبأ * تاومالا ىوءامحالا تدم
 ظ هناملو أرك اصر تف 5 تاعفاسثلا مومعا ارم ث:ىلع ر ىلا عاش و# تاكدصلاو تاعاطاا
 ْ با.سالالءاوشن ممهمدقو صالخالاروب ممم واترونو هتان الا فرك ءااو راثعاال

 مهعطرتف د تانانعلا وتاما ركلااد_يمقفاطاالا دنو جملة ف تأ ردكملا ب ئاوش وشو
 ظ مما هذأ لهأو < تادهاثأاوبرقلا نمةعنالا ؛تا وهشلا نءمومطفتو فطعأا ىدت

 «تالكشلال حو ىلاءملا وماكالا مق و «تارا.الاوزوهرلاو د تارايعلا قاعمموفا ١
 بيطاوذعتساف٠اة سلا نيلي لاعالا شرف مهل دهم #3 تامضاولا مذوأن ماهو ريض قد

 | مجالا ن ن*كممب ون ىنادتبتادا ساا د ةعت 1 رمش متو مولمأ ارب را بنما عمو ولولا

 ( رابطا تدخاق ىوهلااةدام * نءم-مءوف" :اودزن ه تادلسسسملا كرتورمساانو ذل

 وأ دكان |
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 راةئاردلا ىلع راتءفادر: هلوكد| راسخالان و.عق ه5 نم ل والا ءزملا

 ةماهقااو لضافل!ةمالعإ! ىدم_ىل راصدالار رب روح 0

 تام را فش ىلأو نأ والاورصعلا هذ لماكدا١ا

 ىذا نيدلاءالعد_عد._ىاا

 هناسم# هللا انعم نيدباع

 نيل-لا وهبانعقنو

 نممآ
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 3 ١ ّآ , تارا ) ا در 5 ادا متاح كلاب

 1 1 1 3 ١

 قمع هع

 1 انو رقأاو 1 ةعيدو فصءااو ل مصتاا لاف باطم 010

 || تناك ءاوسة لا ناهريلايدارآباطم 04| وأ لكدل: ىف ىوعدلا لطتل هذالفل
 ىدلازا ءاداذن نسا

 قد_صو بتاغاا ري سادا بناطم 2 بناغلا ىلع نهرلا تاءثاهل.- باطم 64

 ْ ةراحالاو عادبالا ف هءاعىدسملا عذدأا ىف بث اغل |ني.عتنمديال بلطم عءور

 ىدمالل نءداسعةملع عجرن*ء رلاو ةداهشلاو .

 ىوتملاةعقاو باطم : 79| دعبلا مشق يئافلاققاطأ باطع غ5 م

 *(تقز»

 1 يرو برز



 1 ا “<79

 )»ّ 3 6 م حي

0 . 

 7 4 : ل 5-

 1 ع 6 5 3 ٠

 ُ 2 0 3 ٠ ل

 5 8 يل هي 0

3 : 5 

 6-1 . 5 5 م

3 2 * 

 .٠ ل

 5 ل

 1[ | ٠ ١ 2 ل 1 0

 .٠ : ع هب : 5 3 : ف

8 

 0 هي 3 12

5 . 

 ال . ء*ّاهم 5 . اىإ
 ل 5 5 6 ١ ٠

 3 5 0 3 مو ال 5-3

 5 د : 0 .٠ ا 5 0 ٠

 .٠ 1 اماه

 رس 120335- ةييا

 ندب
1 

 م1017

"491 

7 

2 

+65 

 كيان موت ١ هور ؛

 ءارمشلاو عسملا لءكو دقمدال ل مذ

 هب ريخلا رست بالطم

 شسعافاا دف كطم
 40 نا قد راصملا لستم هكر هلال

 : ا ايف مالا

 2 ند.ةلاز ةموهكلانةلاك ولا باب

 ليبكولا لزب
 6 (ىوعدل انك (

 ى وكذا هنداح باطم

 د1 !ةفرعازيمماادوهةملا باطم
 َّى وعدؤ ٠ ركح ز:ىعامذ باطم

 6غ دقعأا

 فحورشلاو نوما مالك قملطم

 ةسق اوندع اذا روق ىوعدلا

 16غ طورعشاا

 دوعءااىوعدطو رشق تاطم

 6غ مك ل رعش ان ىذاةالز ودع ال ىاطم

 ث اال: ى الا هطد ارم دعت

 290 ةهرأفو تاط الن فا2 تاطو

 طاوم

 عه | ثراولا ىلع ةم-صول اىوعد تاطم

 ىلء فاح افرك :ًااذانيدلا ىوعدك

 هلأ

 كود نه 4 عنا تبااطال  هيلط#

 ءا/ هعمل وخدلانهنذأ, مناءواد

 ءوسإ َة أسما بومل اما ناكول هذ ب اام

 ١ قدما ةمز اللا لطم

 ىف فا.ه1 . اهرك ذ لئا.سمباطم

 واب ل باك رج ١

 فالاضأات أن

 ءوال حرا ل|ةرامع 0 2 ول ماطم

 حوماشأاء الك ىلع كلر و ناعم

 ىدما ب ةكينا ئرعءدلا همك طرش

 هلا رهاطظ

 ة21اقذم دعب 0000 26:

 هل داح عا *-نءناطاسلا مش باطم

 كك ةرمدمع سة-!هأ

 ىذعلعب ىوعدلا عمسأال باطع

 هذءالي كرتلا داك اذا م_سنئالث
 انصر أ ابتاععدلاثوك نمكرش
 للان 7 أ

 هدحوز زو هرعغرأ ادافع عاب با

 مسييلا لت أس سداح ه.: رق 1
 هاوعد عمستال

 م.ماانا ضرر الا توك سة ءدال لطم

 نقرصتلاو را تلا دنع تكس اذاالا
 عنف ا بتاطم

 هدراو ىوعد هد

 ةئيب اق أم' ةدملاءاوعد كرّبوَل باطم
 06 ل هلرتأ هملع ىدملان | ىلع

 هفمسس هه هرآل :هرمآق بلطم

 ءانمءاقليمهملع فمسأ ! داو ا

 نأب ديلا لع تارامالا تماهو

 هاوعدعمستال هو ةءتسادض رع ع

 ىواعدل | عفدف لهق

 ةدادكو 6 ءلْزا عفد باطم

 دعب ومما لمق هءاعدازامو عفدلا

 ةسمخلا قالا ىصعأا ىلع

 دألا م -عن ءدلا ال باطم

 ا عاذ الا هيلع

 دملا اك ول ىوعدلا عف دنت لام

 اكد هن
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 ا , 6 ْ :

 1 3 ةومك هةورك

 امرهمىلعةمذلا لهأ ُِراغُت دهاشاا ق.ففرع باطم 1
 عزوهودب رق اراد ةداهد ُْى باطم ©٠١٠6 مو رق

 بنا ونلا باغو حالما اف و را واب اطم ؟

 با:-اللاعةءطاقملا حد" اليلطم 11 هتلادعىلع وهئداع م م

 ةنرق هنالثإ ٠١ أ ةاقو عب مان ب اطمه ابإ

 ل.ة:الثوص ا وناك اذادزللا باطدم 00 لو.ةمهسة:دهاش ١١ خ رح تاطم ب

 00 دو ل_قتالاو ريماللم مداه نيد_هاشلا دس ليدعت باطم ع

 ظ ا 5ءان "يدخل هيحاص

 : دوه-تااروهطظرءاضقلا ىلطمد ب بذطمه 4 ارثكسدلا ءسائلا لئيم ياطم وذ

 ادسع ٍ امهم ني دقاعتل اىلعةدا مالا نم

 امهانأ ا لا ده. باطم اا

 ىلع ىيئاذك لحرلا ادهىلءنالفاو

 امهرامخاب ان اهم سلو

 ة.'اطل سل ارتافدلاءل علا ىف لطم ويم

 هسوأ هنالث أ نمديالا عدة فتقولا نكيملا ذا باطم مه

 انالفوامه أري نئادلانأ | دمشباطم ١٠ هءلعةداهشا|ىفهةفاورك ذ

 فاالا نع 2 همدعو لوشلات ال0
 ةدامشلا ىف فالتخلالا باب 00١ دئرملاة داهم قبلظم 4
 : ةداهشلا ىلع دامشل!باب 5. ىزرالاةداهثىف بلاطه 46ه

 ىالاةدع .سدل ىضاسقلا ل عباطم م ةب رع صقل وهمس .لاوزوردلا باطع 4

 ىضاشا| ناك 5 راغك مهلك ةمنطابلاو
 شخ أ :ءاسالامهاوةىنعمفباطم ؟4١. هتداهشل.ةنالىذلاركساذ'بلطه 5

 نءشسأ ةهاركدلاو ةهاركللا نم ًارنال ين هفلا بلطع

 ةءاسالا لءةثالامقسف اذاةرءادهلا!ساطم 4

 ةباك ماللاوفلالا نودي نالف باطم لءةتاهمءوسهي لناو دحأ ىلءهنداهش

 مئاهمأا نءةناك اهب وىءانالا نع ١ ْ هودعربع ىلع

 ةداهمملا نىءعودرلا ب بأ ؟4١1| 1 ناوزلثاتتو ْق باطم 1

 لعل ةلءىقبلطم ال : ةدوع ىلطدنا أ ىامسأل سال باطم ٠١

 (ةكولا باكر < ؛ نب هلاَح ةرمهه) نضع اذا ةروخلا هرادغ

 ةمقمقاا هلو سم لطم 84 م ١٠6

 ءارمشلاو ع..لانةلاك ولا باب ا ىتاتلا ع رشم رقباطم ٠5

 عاوفأ ها د هلا ع1 !بلطم 5 ىوةةلاهَي داع لطد 6

 ئوتملا هتدا طم ؟4 م 7تامو اهو زل أب ا
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 ١ ةة.س ةنرك

 نمأم#ث ذخابن أىتذملل سال باطم 6 ؟ هءاعدمشي الفد مئئالاارقملا
 ْ 1 راف وةك لامنمرشءااىذاقلاذ_2أىقىلطم ه٠

 باوحلا ىّيةملا ىلع بداولا 007 6 : فاقوالاو ماالا

 نائيلاالزاسالا لام ل_عىذاسقأل ناك اذا باطم ه٠

 (تادامشلاٍباَك) ؟ ١ معلا هل مامالا
 توصعاسةداهشلا لال لطم ها مريدازولو ل1 رجأرششءلايدا را باطم ه٠

 فرءنارامصخ* هي زررم_غنمفأرملا دئازلا
 فز ٠ ا نائثااهب قد رادالارحالا بس وْ _بقال باطم

 د_:ءاهئادا نم عنتعتا دهاشال باطم © لوعلا

 : لدءاارعع دازْناو فئاولا هلو :.عءامرظا لل باطم ه١

 اذعنىخافلا عضو م ناك اذا ناد ها 0 : هلم راع

 ودغإال ثءي ددهاشاا عضوم نع  !لئمرسأذخ أ ىتثملاو ىتاقلل بلطم ه1
 | 2 ءادالامدعب غايالموفعجربو اهيلااناك اذا ةباكسلا

 مدوبلو"ادالا دهاشلا مزلول باطم هالأ ردت يو أس دعتيا عت الشمول باطم ه1

 ةدامشا ا ىدأ ةياك انهم بع لغثا الاب هبا و>

 ةطا وألا ىنعةداهمشا! ىف باطم 3 سدو ةهقرلا عفد ملا ىلع سدابلطم 1

 ةموجأا نامثا ىلع: دامشل !ىفبلطم 7 |الو بعصر ام لئاسلا موتي نأ هسملع
 ةمصولان؛:داه_ثاافقرتالسلطم 13| . لئاسلا ظةئوسىتلاذخاؤد

 ءاصدالاو (|تاكقيرطىابباوطاىتثملاىلعيلطم 6١

 وأ ىلعا ظفاب ةداه_ثلال_.ةئاليلطم ت1 هلت رسدتاذاةياك_اانولو

 نةءثا |دذعتوأ ريس: ءاعىتفملالئساذاباطم 1
 مزاد الدب رمش او سةالا فرعاذ' باطم 54 هلع يال ةناكلا رم مذا وثاسألا

 اهم ربت ثم هدو« أرك ذ ْ اما الذ
 نا: :اهدعود_داود_درح ول اطم نو ةقْدلاردَع ردةمرحالا لطم 6هأ

 ةرشعا دعو نانثاهحرناوليدهتااق | مهاردة_بجفاأ لك ىف لءقاميلطم ؟

 َح راف هءلعل وهال

 ىذموىضذقو د_هاشلد_ءول_اطم ا ةمئااوءا ءااردقب رعالا ت2 ىاطم فى

 ئرخأدءدوت:دم ىلاةوحألا عد ريهغأ حبصلا بالطعم 6

 تاازئل_هاةداوشلا تدراذايب لطم ا هرمهقو باح !!لوطرا دّةم

 ةيلعلاثال7 |هكرتلاة_لق ىضاقلا لَو اذا بلط» هك
 ةهيشاوأةمهتادو درملا نيب ق رقي بلطم |7٠ هنوم لن تح :لناو رثبالا قتسدال

 طو رشم زخااىف طرتشب باطم ا لاسملات ىف

 كا ا ا ش2 2-3

 : ا



 ةددك ةقروك

 ناف مدءو : لمت بيعلانو ل عهدرلأعئاسلا ىداق :

 سقف ل.كولا ماا ىدولا باط+, غ؟ دقرع«ةمئاز لم عه

 .هلدصا: ةرس؛ هما تنهربن ا ندب حاكنال لاق _اطم م

 دما ع بثان ىتاقلا دو باطم :؟ لتي لاسم عاملا ىلع

 ىذاةانعءال 1 حاك ئالوأ طتاه_وزتأ) لاقول بلطم ٠

 ىدوال ل .؟و رظاذلا باطم غ؟ لءق, اللاءعلشلا ىلءن عريف تاءريتطق

 هلعالب رظداا فهرب رة: بلط+ غ؟ ةبومت ةدئاق يلام "1
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 | ه1لاق اذاام فالع دمئينا هل مشنالي !تاعمتجتلا تحولاو :راصولا يلطم ءا
 _ ياو سس بسب صب سس سس سيسي بسسس لذ 0 لا 0اس حميسسسسا ك0

 ١1 01 عدوا وتحب تو هاون ل نال تر تلت طنا طا وت: د: دو ودووح در رطص وح دس وع سس ”ةكحا هوص وح سو ةووعصمج أ
 اسما

 امهمسدو ىدولاب هب2هلرظالا باطم | ةراحاو عمه فيت كع بلطم

 لءك ولا 8 سم رارخ [ َّق مةكو كل درععو رارقاو

 فئاولا ةأمدص ىق 0 رظا.:ا بتلطم 2 ىلا وة هلا

 هنود ىدو ثراوال لاما عفدىمولثلا 83 ماطم

 مل: !هبعقمف باطخ اك ةناكدلا بلطم 4 عدولا هرقأىذلا

 ةلاك ولا لاكولا الامس شدا لالا تدب لمك و باطم

 مورس أن مري_تأاذا قاف 'بلطد ىدو ىدبنأىف ناطل_سأا اكواذا

 مسالا قعت ارمشلانلوع ا همزلد رجا طذطلاو عجلابال هملع

 ولا لور اهري_-أ اذاركدلا بلطم غدآ ىذ مزمل ودنا عزتي رهبلطم

 حجي وزعلاب زج هلام ثا ىد رأت اطعم

 نمض ىذاة ا أطخأول ىلا ءغهأ لامااب ةءصولا تل .دي له بلطم

 ىذاقلا ط+ فلك قام صخلم ىلطم عه نال رقنويالا نم س ا. ىلعام

 ؛هلىطرملا ةص-زارقاىذاتال طم 5 لو د ؤْنماودا !نيومفوتلا  باطم

 ايئاعذاك اذاترزوملاولكملا . ." هلودد مد عرةبضؤل ني لا
 ةيجاومالاىلوأةءاطبلطم ءا/| ةفد صدك طمأام م.جلاق نمبلط»

 مو اك- أاثرلاباولواذ' ةاضقاا بلطم ءا/| لامدل سداو نالل هادي ىدرأ لطم
 ًهلطا صولا عدت دافتسا مث

 ىوتنل:ةءقاوباطم :و| مصل قءار سل ءأ امرأ ىلامبمل ادع

 هرارقأ دخ-أ ذارقلانا لصالا ياط» 9| هكنم ا ةاذك تلعق نا لاقول باطم

 هناق دحر لك نءنا.21ة.:اةمةلاحيلا ملاث طا مدع ولها! ىف ل.ل اف ةقدص

 ىذ هيزليال "| تصيالاب ىدولا لع طرغ تنال ياطه

 ازالامضات لزءاذاناطل لا بلطم ه٠ لء.كوأ فالي

 ريخلا «غابدملام  |ليك ولا تودةلاكول د ىرتشملا لع باطم

 - هرارسقا عماسا يلا لاق اذا بلطظ» ه٠ هد
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 1١ ةع“
 ١1 ارا رذانوكي له ةمهاان دار والا باطم

 4 'ضيقلاب
 ملا ثرالاب هل هنأ ىل# ن نهرب باطم

 ع١ طقىل نكد

 ةءهأا دعب ءاريذلا ىوعد بلطم

 نم يهلق ءارعْل اواشاطم ةءوعسم
 اي 'ةعوههمضقريغ
 ؟وأقط رش لس قسأ ةودلا 8

 6 عمالا وهونأ مدالا

 هنو نم منام نذل" 1 فم ند باطم

 نءعدوم ىالا هءلعدو د م همعسو

 لاوقأ سضقاسنتلا عامشتدا ىف بلطم
 ةعب رأ

 | عفدلق .فوداأ تاكما ىفكي ل_هباطم
 لعق ايهمصديال وأ نذئائدا |

 «ءرادسا وماك من هىضقاذتاا ن وكيباطم

"5 

 4| نيد أن ضو

 اف ثراولا ىوءد مهد 1 تاطم

 60 هءأةهنزوماكو عد عمستال

 نيمالكملا ْن وك طرد له بالم

 21 لادا وأ ىذاتلا ساكت ىفزي_ظنائتملا

 طق

 ضفان لال وة نضقانتلا عفت ربباطم

 1 او

 ماحلا بيذكتب ىضقاذتاا عمترب مام

 اةلطصماعدا مث 3 ةاصل دانأط
4 

 1 رام الات و. .عمر# ؟لرالا طاهسر وو 0

 ٠ 1111 سم ]
 هَ ا :

 ىل ةئافقوماعدا م | نال عفا ع 1طم 1 ركع ضف رع نءة-هاأ ىوع دب اذهم 1 ٌْ

 هةر

 طم 5

 هلزحست حاك. ار لطم

 مسقلا لءةءحاك_ذلا نأ قا باطم
 رسدل اكل نم م سقلا ل.ةد .ةدام باطم
 انفال مس

 م للا ءافش عاب رفأ ادا يباطم

 فو زوأ ةبر ون امن ؟ىدا مئدامحلاوأ

 ةقاطم مهارد ضرب رقأاذاو قد مم

 قدصد

 ىوتفا هن داع باطم

 ناس 00 هو نآس م

 : يلا اوقأ

 || رمت هح و تادؤا ذا ىوعدلا ت 3

 ئ 11 ةةنادلالا ضقت
 هعفدو عفدلا عادو عفدلا 07 تاطم

 يذعب مك طا دهب عقدلاىنأ باطم

 ْ لةيال عذاوملا
 ْ ىوتفلا ةثداح نا و>باطم

 ا ه.خالهعفدف 5 ودا نذأ ةثداح باطم
1 0 

 نُملا نذدقو خيل ىلعا مثول ماطم

 ٍ ٠ هوندمدلنا ولم

 3 فرع ل هيناق ع 0 لاركأ باطم

 ا | لا عئابلا ىدق بعلادرلادارأو

 3 ضف ا. لءةءال معن 8

 ْ ىرتسلاهسعب هاف عسبلاو ا باطم

 1 عملا الا عن ام 00

 لاك ُتانع عئاذ هلاناوا بلك
 0 عما

 1 هسقءلاكامءاعدا ئافقو ىداىلطم 7 نلردللا

 3 / ركستاف هدب, ءءارشى دابلطم ا . ليقتال
 6-00 1 شللصئئئئ7700 با

 | خد >
 0 ١  5 5دا 1 0 0
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