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 ةعاخ وت بئاعس ا نم ةلدىلاري_ثنسايكمهريسغو نانويلانمواتيم كالاتي لهأ 3 0 نم ميك ةئامعبر اوض نع هلقنامءاكسحما سيئر ى ديو ىلا مامالاتادرفءةرووشملا أ اا
 اهيفعبامهنارك تلا ة طخ قى لاعت هللا هجر مزتلادقو ىلاعئهقاءاشتاباتكلا | د
 ديرجاموأهابطالا ةعان مرءاطعلا ناهعاعم سه وراتتأودايكيما تايرص نمدتستساامالا | 2
 هتعتن نمدقلا ىلا سأرلاولع ادص نمءاضعالا ضارمإ لعمر دقومعفتمعفار ارم سو 0 'آ
 سأرلانمءاضعالا ن موضع ضارما ىلع ف كب نع ىلع ىو رطالا در ةتوابلط كلذ ىلع ا د 1

 07 ,هيعانوعف دعلا مادايد.علا وع هللاواذكم دصلا# قنعلا مث هولا مش ع
 تال ا ارسل ع نحل ميل اةمنس قنا

 هتناانيحو مظعلا ىلعلا هتئابالا ةوق الو لوحال لوق او« ياك لس ةئوعملادمتسا هللا | ا
 نكس مشو !ىرطلادرولابسأرلا دمضادا (راخاعادسإ !جالع) ليكولا معنو ا ١ واق حور

 راما حادصلا نم عفن بارشب سانلا درولا بط اذاو غامدلاو :راوس قاس وهو عادملا :
 ءاملا لدي لعج ن!!م.سالراحما عادصلا نكس أملا نعو ىرهسا ذا ءانحتارهزوادامض :

 اداعضواعشراحملعادصلا نم عقن قذاسحن الخلاب نيعاذإءانوما كن زدكصصودروهام
 «هر هز مش ىلإ ذكوراحاعادصلا نم عقني قذاحلا لاي ضالا شاضيشنما كي ذكو

 11 دكا لاا اا
 اير وح و

 اها ضو



0 
 قيكديطاثاذا امسالادامضراحا عاد سلا نكس هيرش عم ساطشخلا مش كا ذكو |
 جادصلا نم عنب عرشلا بس نهدكل ذكور املا عاد_صلا نكس هنأث هب دمضوريعش

 اداعتو ايرمشراحاعادصلان معقم حرقلاة دارس امكلذكو عادامضو اقوش*و اير شراحما :

 نم عفاي ىوشم ا عرقلا امل ذ كسحو ادامضراحلا حادصلا نم عقني هقروءام كلذكو |
 ةمقسوا ةفو هدي ليودرو نهد هيما اذ لالا كا ذكو ا دام-ضوابرشراس ل !عادصلا
 ايرش عادصلا نم عفنب درول اءامو لذا كال ذكو راحنا عادصلا نم عق سأل اهيدم ضو |
 تنكس مهاردةرشعأئمبرشاذا ةسضغلا هفارطأو فاصغصلا قرو ةراسصع كلذكو |

1 

1 
0 

 ردع ءونم لكلاو ا ادامظراح | عادصلا نم عفتت مركلا قرو ةراصع كل ذكوأ دامضوايرسثو امشراحلا |
 نمور شكو درعه ا ةوبزكلا كل ذكووياداهسضراسحلاعادسصلا نم عفني دروءامو لف نطتلارزب كلذكو ا

 ةودغمهردفصت , ءارضخملا ةريزكلا كلذكو افوغسرادلا حا دصلا نم عقني ركسأ هلشمو مه اردةالثةساملا

 اوقلطأ تدح١اكسجم انا ةماعلا ف قاسسوءاقوشنراحاعا دصلا نم عقنت اهتراصع

 هنكسو ايي اسعة تراحم حادصلا نم عفن حوفامل اوأ نيغدصلاو نيمجلا هيدمصو قداح ا
 يل زكصحو ار ردراسملا عادصلان م عفني رولان هديل قسما ناسلةراصعكلذكو

 برش كلذ كو ايرشراحا عادلا نمعقنءامسهتم لك هنارشو نوعالا ةراسمع
 ةراح عم ناك دال لو ردس سأرلادءضاذا كلذ كوراحم عادلا نم عفني ىدنهرمتلا عسقن إ

 راحتاعادصلا نم عفتي درو*امو ليدي حلا ثيدت كل ذك و هراهتاحادصلا نكسروف اكو

 9 نم تعف:ءامودرو نهدو لي تاحاذا نيدهلا ةريج مق برحا موو خوفاملا ىلد "الط

 ١ قذاح لق لصو ةصحرد 5 هتموت نودفالا كلذ كوم ادامضر امن اعادصلا ||
 تاسادإو : [(ردق ه نم لءاذإوراحتاعادصلا نكس هناف غدصلا ىلغدصلا نم ةبمجتا هم ىلطيو |

 : لات«برعاسعا ديساءةتراحا عادصل !نم عفتدرولا نه ديوأ سال !نه دب ةسدع

 مولا دنع لثمو

 درأب ءا هاشم

 ادع برع
 لاهسالا*عطقل |

 كنرصلا لمحل ا - - 1 3 .٠
 1 تن ا لمماذاو« موتلا باصو توما ىلا ىَدْوما عادصلا نم عقب رييدتلا اذدو سونءلاج

 .: | هيدمضو تاريعش ثالث ه:مذعأ ناوو مدقلا عادصلا نكس: دعقملاف ةصجردق هذم
 1 حني ضماحما نامرلاءاع هقيقدوأريعشلا قبو سو بعملاراحما عادصلا نكس سأرلا

 شرط وق
 ةيدروكا 1 “ 0ك ا

 هلا د 3 0 0: أسقتراجلا حا فصلا نم متي لص رفصعلا كل دكو « راما نع ثراح ارا عادسلا
 وس د و 0 <

 . لأ نهدوذي راه نماي طع ناواطوعسرالا عادصلا نم عفني هيراجا نيل كل ذك و اميطغع ا
 رعت : : ِ 0 9 9 : ا ل 8 ٍ



 ا نذدصلاوة محلا اهيدتضاذا سلا ةراصع كل ذك و ئري راحل اعادصلا بحاس جفن |
 | دامضلاو أب انعلا عي.ف:برشكل ذكو هلك !كاذكو راحتاعادملا نكس جونايلاو
 ا نتاكلارا# عادصلاجالعإ راحتاعادسلا نم عفن درو *ا ءايودهم قوق دم هع

 | ناددبةضءاحماةيرششالا ضرب لت ضابالاشاطة#لارزب  (ةدملاةكسراش ا
 هينهداذادرولانهدكلذكو راما عادصلا نكس هناقسرشي وءانابرزملا يلعهس || اق هافورعم

 ماعلا لق ىرثمكلا لكا كلذكو دعم: رشراحتا عادصلا نم عفن سأراو:دعللا
 عادسلابحاص لك أ اذاو سوتءلاج لاق ةدعملاة كرش راما عادبملا نكس هدعبو

 سجرتلا هلو
 ْن وللا مع

 (درابلاعادصلا جالسع) هع ادص نكس بفعل لج رقسلا ود عملا ةكرشت راما فورعماهرسآ و

 عادصلا نم عفن ل ابربصلا كلذكو ادامسشوامشدرابلاعادصل انم مقتةيلاغلا || ةمش حشا
 أأدرالاعادصلانم عقدي هدحو ريصلاو درو نهد هعم طلعت ن ااميسال ادامضرراءلا | عادصأاو ماكنت
 عقنيروطلادوعد# ذك و رباكالا» كمل انم ةيئاقو سوتلاج لاق ادامضوايرعش || لصأو نيدرأبلا
 ق طو-قنم

 8 هتهدفلل ذكو ادامضدراسلاعادسملانم عقئيرملا ٌروالا كلذكو ادامضوراسلا 5

 ١ نم ةايدرو نه دور عزولو ادامضدراسلاعادصلا ىم عفت ل نو قداذا كلذكو

 0( حاد_سلا نم «ةدرو نه دو لع طاح اذاو اطو«بوابرشر ادام ضدرالا عادصلا 3

 عادصلا نم عف.ةزنملاةرارعتال ذكو دامو ارو واطوعسوايرش درابلا عادصلا نه

 1' عفن هناحد شاذا نأفرالفرعش كلل ذكو كلذ نم مهثياةوشن ل هنهدوا هامضورابلا || ابيك لعفيو
 | كيذكو اطامضدرا.لاعادصلا نم عفن ليهدامرطاعو قرساذاو درا ءلا عادصلا نم ام هأ

 ١ لءالا لوط سارلاف تنايو لفنرق ءاسع تنكو ان تطاخأذا سقبلا ش*ةراشينا]

  ادامشدرابلا عادصلان م عفتي لسمر كن دكودرادلا عادسملا نمعفتي مالا ف ] مي ركدلا
 0 هدم دولثمو نارفعرلا كي زكحو اداكضدرارلا عادصلا نم عقني لقلفلا كاذكو هلي نوكسك

 كلذكوءريغو سونلاج هكلاقاداهتواطوعسوابرعشو اهوشنو امشدرا لا عاد_صل نم وهورارسل | ند

 نم نارذملا هب نط''ذارماكلذكو ادامضوابرش دراملا عادسملا نم عفني لنا مصش : نسحأ نع

 | ناسعرلا ةراصعق لح اذاو اهو دسح عنع وةسنهزلا لزاونلا عنو فئالا ل عاد |( اهدا لوقلا

 1 هلا ةدراسلاب دزغلا نم عفت ىنالا لسا دهر حطو ناسعرلا ةراصع وأ لفنرقلاو : عورلا هلرق .٠

 تالزنلاثودح نم عفني همسش سحرا كل دكو ٠كم ا رباك !نمردعانتا | السين هردك
 عنمو ةدراسملا تالزنلا نم عفن خامدلا مدغم ىفاد رومشأذا كلدكو ةدراسلا 6 كو /

 سأرلامدسةم ارو ردوامشةدراسءل الزاوتلا نم عفتني نارتءبعاا كل طكو اهدودس 8 2

 عورذ !كلذكو ة.راسلاتالزالا ىم عفن هير اذاركسلا كلذكو اهتودح عنعو |
 كلذكو )َ رد سس أرا مد قم ردو نهعو ففجادا ةدرأمل اتالؤنلل ند هثرو عقاب

 رتل 0 الج 20ج جا تاس ا ح22 ا تل بح 27277777
 امانا



 دوساهجراخورغ م الضاد ثامن قورع سدنكسلاو )0 سومأاقلا ىلاقس داك انيصم لوك

 الج ل هسم قم
 قدما ذاو قومال
 فنالاى قنو
 راثاو نطو
 ل اك !ارصبلا
 هاعاشغلا لازاو

 كلذكو هلوق
 قلايعانمالا

 سوماسقلا

 سدنكبانو عم ضربلا ضامي برحامو اروذ ةدرانلا تالزتلا نم عقني ب.طلارافطا
 مشل اك ذكو لزاونلا ثود عع هئافنيغدملا ىلع ناك ةقرذع قصاي قوصسم

 هتراصعب دمصاذا حاتستلا كلذكو سارامدقمقارو ردواه 2 تالزنلان م عفن ىلمحلا

 عادصلانم غي نيرمكلارهز كل ذكو دراملا عادصلا كس وفاءلاو نيغدصلاو ةومحما
 | هقرووا هرهزيادامضوامش عادصلا نم عفني نيمساملا كلّذكو ادامضوامشدرابلا
 اداعفو امش هنم فني ودرابلا عادصلا نم عفن ركسي برشو يغاذا نر انل رشق كاذكو
 عملك ؟ اذاامسآلاداهطوابرشورابل عادلا ن م عقدي ل درتملا كل دكو (برعت)
 لذ توطاذا ةطنحاتل دف كلذكو (ير#) درابلاعادصلان م عقتياقول م قاسلا
 اذاهمهدل !تايتكلذكو درالاعادصلا نم تعفن ما#ا ىف سأر ا اهب دمضو قذاح
 جزعتلاو عانع اولا هتاف سا رلاهيدمشي و دراملا حادصلا نم عغن سأرلا هيدمضو قيتع بارشب عطا

 0 اذا ءاسنممإا كيلذكو الدسحأو ادامضدرا.لا عادصلا نم عفتم زوال امه كلذكو

 انااساأد هلأ نم مق لصقل ار قال ذكو درا عادصلا م مقنن نسو لطرق مكو رعجو
 0 ادام ضوابرش دوناملا|حادصلا نم مفتي كلا ىلا كلذكو دام ضوابرش لقي ىرهودلل 6 ند ل 0

 ساونا اود درو نهدي تاما اذا مسمسل !ةراصح (سمشلاةرارح نم ثداحلاعادصلا جال 0 ل فررعم 1 5 5-2 7 1 - 5002 98

 عادصلا نم عفن عرملارهز كإذ كححو سءشلارح نم ثداحما عادصلان متع

 1+ دامو رح نم ثداحماعادصلا نم عف اندرو نهدةلذكو ادامضو اع سمشاار مث داحملا
 تم طامخاذ اوله ازوالا كلذكو لدترعسو ودرو*اعطلحت اذااميسالا دامضو امش س هشلا
 شاهشالا رثةكلدكو ادام سمشلارح نم ثداحملا حادصلا نم مفن لي هنهد
 ندو) ادام _ّض سم ارح ن مث داما عادصا|نم عفندرو نهدو لذ طاتو ىدهماذأ
 دو ىلقاءبق#ىف تاعبو ءاسيحلاب سأرلاةدلة تدع اذا يىيصاخلاب ةعفاتلا دي ودالا

 تقلعاذاعيضل اورق كل ذكو هعاد م نك اعادص ىكش نم ىلع تقلعو عمشب اهءاع

 قكدشي نم ىلع هنم قرع قاعنابادسلاكلذكو هنع نكس هسأر عادص تشد نع ىلع ا

 اروح سأرا عدصت ب,طاارافلغأ سأرلل ةعد_صاارومال انايب هتكساعارص :

 تاركلا كلذكو نوعدصم اف يكف ءاعمالا سؤرىفاعا دس ثدَ هتصاررملا كلذكو |
 1 آسارلل عدمم ل درا كل ذكو سأر ال عدصم اهم« لك ىرصملاو ىطينلاو ىاشلا

 اذاموءلاكالذكو سأرلاعمد-ص: تدشلا لك !نمراثك الاثلذكو امثوابرشو

 اثيث لصيلا لك !سضرامدصالا كلذكو اراض .ءالمو سارلا حفص هلك 1نم رثكا
 52 انمراثك الاكلذكو سأرلا عدس مي رمتلا لك كلل ذ5و سأر'عدص ا وشعوأ
 ب وتلا كل ذكوالوضذ اه "المو سارلا حدصه :ءرثك ااذا سسدعلا لك أ كاذكو باوللا

 هيرو ادامض

 برقعلا ةعسالو
 نق هلامحاو

 حري عامجلا
 ا هالسحا

 بارشو هلوق
 لاق لا قيدع

 . سوماقلا ف

 ءااو هدا

 هليلعر هلاو

 راي#او نئللاو ا ا ا اا اا 6 2 ا

 دا عإ) دع دمغل لاو! ع سلاو»ارقعلا لو- هدد يملا لاى ملا ى سل ' كا نكي وق راصتقاب هاش لك



 وس حجاودح اولاو أءاري. د اولا لوغلاةدودم (+) ةنفطمالفاملاو ففطو ىلقالا لا ىلقاد بقنهوق
 وي

 ةثينةياحالك !كلذكو سارلا حدصو ةرغملاىلا لاتسادتم لك اذااولحمأ ا ل
 ١ اذاناتولا ذرب كلذكو واعادم ثدءعابتامن لك اواةشوطموا ١ 1 ل 1 7

 ارارماقوةدم لك

 اعأتدصءإ ثدع و سأرلال_هئ,اهناهدواهراضة سبا ة ةعبم كلذكواعادص ثدحا] :لش اطال ءاو

 ١ نم عقتبق خوفاءلا عطأي هب هنو ىذاكملا نهدي اعل و ىدب لمت امد (ةقيقثلا جالمإ |

 !ًذاةقيقشلا حا موادامضو امش ةدراسبلا ةةءقثلا نم عقدي نا رلا كت ذكو ةققشلا ندللا بيصخقر
 ع

 ياما قرو ا ةكودللن كو «قةققتلا 0 د طرشا اذا حلا انفو

 2000 ذكو ادامص يدق مو ا لع دو ن0 4-2 ا

 قداس لن خعاذا ءانمما كا كساد امنع هنم عقم ةقروفال ذكوادامضو امش ةقيقشلا || نمرغصا أ هن
 ابرشةراسمم !ةقيقشلا نم عفتم ىدئطارمتاا كلْذكو حقن ماسلا ىفةققشلا هيدمشو ام ها لوقلا
 هر .زكلاقالذكو همغت هققشل ابحاص ىلع قاءود و5 ةرع ةاستالاوهش :رصاذأ ث | عائذكو ةعياملاو ةعبا

 نم عفن نيرسكل اكل ذك مة رام ةقيقشلان نم حقن فئالا ف ادوطق اير اصع هارع دخلا هئارلابيطرط
 ةقيقشلا نم عفتيرمللاشمشملا بسه دارإ ارمبرجاسموادامضوامش هدراملا ةَيعَتلا

 تالثطعسوأ تارطق بذلت هنمرطةورععو قاب !!قداذاوادامضواطوعش ةدراسلا را لوس
 ةقيقشلا باصسال عفان دمر ةملا م لك كالذكو اندب اعفن :درامل | ةةيقشلا نم عفن تأرع 0 مورلا

 عبط ةطتملا قيقد نال دكنو ادام ضةدراسيلا ةقيقشلا نم مفتي هرشقب مسمسلا كلذكو 2 1

 حو ناكستا امجوهعفتس ةدرأم )1ةقيقشل !بحاس سارهيدمط» ورعزو نهد هفطاخو م
 تشق بمأ

 نم جقذي ةءاتكس!ادادم كل ذكواةثوادش نيغدصملا ىف نيذلا انيةرعلا دك ةقيقشلا ع . 3

 سس ةقشد !| ثدعت دقءامطالا صد لاق ( لصف) حقتلامي ما دوهوءالط ةةقش ةقشأا ُ 00 5

 سأر !سص.طنا كلذ يالعو اريثك امد قزنت ىلا فنا ضرعرإ؟.خارغتسالا طارفا حافتلاك ةر يعش

 سواتش درب اسمي معطن و ريسقتم نهدو ازول نهدي طعس و لد نهدو ديد لقيكدب أاضسةرش

 ةضيملاالع) ع رارغلاو ىدحم ام :وولح ول باقو أركسو نو حقل ازيك فامأ نا ءازوقم | اركفتن ل
 دراملا بدسلا ن منئاكلاةدودتو ةضرب ىمسملا عادصلان مني نأساب بح (ةوونملاو مداها بلو

 كا ذكو هعقنمف ةدواو ةضدبلا بحاص سار ىلع عضوي ام يلي ماعطلا خم كا ذكو | ةعرلا هم
 0 ا
 كل ذكوددو او ةض.لا نم أريد هناف ىوقلا لاهسالادءب غمض اوريصلاب رمآ اراطاذا | رم 5 1
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 نهدي خارفتسالاكذكو اراح بيسلاناكنا عقني ربتشلارامخ لسع غارقتسالا ةعش| ةرسصشل
 سلا كلذكو ادرابسسلا ناك اةدوتحاو ةضيبلا نم عقتي رين ثراييخل سعو عورتملا

 راح“ ام قاوأ تال ::نآل ناو لاحساو مارال اص جي منمر نمآ١ نددماهمااخو شوشغمةلئاسلا ح
 ىو سومأت دايو عنب ةئوغملا عاقت ه«ةصارو يذاذلدم أم 3
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 | ادرانسسلاناكت ادار ىوقي كسلا كاذكو ارح بدسلاناكنا هسارووقي [

 | اذاكقدكو اراح بيسلا ناكنا فالخم امو درولا"اموروفاكلاهسار ىوقي كلذكو
 | ةضيملا نم خذني كا ذكو اهاربا تارطق ثالث قاسلاءاعةدوخناو ةش.لا بح اصطعس؛

 كذا ذأ ىديوسلا مامالا لاق ماما ىقءاملاو علملاب ,رعش ادعت سارلا دمضت نا :دوختاو |
 تعمل لاذلابأل ةيوقلادي ود'الايالاةلءلارذه عطقتداكتالودربلا نم نوكتامرثك اوةيوةلعذهوأ|
 اهدا صارلا بما | كلذكو ءايرشراو دلاوردسلان «مةنين سلب بح (راودئاورد لا جيالع) ناهمالا|

 راقلاق رو وق كيذكووىمغابلاراو دلاوردسلا نم عفئركس:امهرداهنمبرشاذ!ةسباملاةريزكملا |
 رت فاقلاب أ عيقت برش هلْمو بد داراسمناراودلاوردسلا نم عفني د فه ارمستلا عممقت برش
 ها رم | ىوارغصلاراودلاو ردسلان ءعسقنب هباريثو نومسللاريسصع برعث كالذكو شمشملا
 | هريغوو سون لاح هلافايرش ىمغلملادراملاراودلاوردسلا نم عقني لطتملا مك كاذكو |
 ماهم ىف هسأر ىلع ةمءط س صد وادامضدرانل اراودلاوردسلا نم عقتبب رتعسلا كاذكو أ
 نمفنص نسم | نمدصغلف تاناع رشأ لبق نم بيلاراجأنوكيدق (لسف) همللان كس وهعفتمف |

 سارق اسقسلا »| سنسلارا#اراودلاو ردسلا نه عفش س الاكل ذكوني:ذالا فل نيذالا نيئايرعثلا
 هأ هنأ ىلع عضو ةقرذ سارا هب كرغ درو ن هدورخ (تاءسلاجالع) امشوادامض ٍإ

 كلذكو هلوق [ارطقا ذازينوشلا كلذكو ضرما لوا ف كلذ لمعتسمو تامسلان معفنمف خوفايلا |
 | لززيطاذا ماغلا كلذكو ه هضرم نم قافا ثلاثلا دعب تايسلاسحاص فنا ىف هنهد |
 سوماقلاف | اذاكلذكو « الجاع هتامس نم قيغيهناق تامسلا باص خوفا هيدعذودرو نه دو |
 تن مامثلا | كلذ ن م ءارباو هعفت نمسا قوص حملاب هقاسدعي تايسلا بحاص سار هيدمض |

 جرذردم ب ءظ |تارعش م كسعجانسلا بحاصطمسازا هنا هستيرحا#مو لاق كلذىف لاطاو ٍإ ١

 | كلذكوههعفتتدشلاجطيدوابحاصلطئاذا (دوجم'جالع) قضشعتأفا
 لاةودودلاو ا دوأنمعفني نوقيراغلاءال ذكو ع هعفندو#!بحاص سارهيدهضو غيطاذا توباملا ْ

 هتيصاخو لمقلا]#| ىكملا انسلا كلذ كو ءامشو ايرسشدو#ا نم عفدبىدنهلا ليذسلا كل ذكو ادامضوايرش ا
 حسقنم عقنلا |١ ليلاكأو يوبابلا كلل ذكو ءايرشوالك ادو | نم غفني لسا كا ذكو دوجلا نم عفني

 , اي رترسانلا || جفني نهدب صخوا ديجاذيط جطيو عيمجلا قدي ت دشوروبقلا ناعيرو كلا
 نيفكس الاقثم : (يرهسلاتابسلاجالع) عب رس رق هناهازذسم هرحاص سأر هيد ضن و

 2 طسقلا كقذكوىرهسلاتاسل نم فتيف سارلاهيدمض» دروءامو لكي مامنلا ةراصع

 || ارارم تاسسلا بح ايص هر طعس ذاّل_لا كا ذكو ءادامضو ايرشت ايسلا نم عفني

 | بصو مطاذاءرسشةو شات ارزب ( مونلا جالع) للسالا ىف تالذىف لاطاراب 2
 م
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 . هجولا هم ل سغوهرسثق عم جطو ضراذا شاضش ل ارزب كلذكو « موثلا باج سارلا ىلعأ
 الدتعماموت مانةل ل وأو نعمجتا هءد هطو قداذا ض بالا شاض ثلا رز كا ذكو يهمنا

 :اذاريعشلا كلذكو « مونلا باب هب لمحتو ةايتف هنم لع اذا دوسالا شاض ش2 !كلذكو
 - سفح ا كلذ كو وم ركسي هنيومطةمادخ نا مرسال مونلا باج ماجن قه ةءسطب سأرلا لات ١

 :نآضلا بيلحو زعاسملا بيلح كاذكو مونلا ساب لك اوهضيدطب سآرلا لامزوزيطاذا || كلذكو هوذ
 :ةداسولا تحت هلعجناو مونلا باحصربملا كالذكو مونلا لج ارتفمسارلاهب قرغاذا | فنك. كرم"
 ا صاوعت نمو« ةداسولا تاع ضووامش مونلا باص ن ار فعزلاكلذكو مونلا كج ل ىالا نك الو

  جوفاسلا هيدمضاذاو موئيرغصعلار هز مش كا زكو مونلا بج لكل اذا هنا كد ركلا ] رعشلاةرورمض

 م هذ ةراصع | كلذكو موذلا ايف غامدلارهوسف ديزي هنال مونيولحتازوللا لك !كلذكو مونأ]
 .| هي طانعملو .دحو لك ااذازرال كل ذك و ة:سحامال- | تئرواو تءانأ تاكاذا ةءلحما ١ اق ها
 | ةثردرلامالحالا نم ةعناسملاةيودالانأيب) ةنسامالساىراواذيذلاهوث مانا هريخ | مضل بنركلا
 نو همفقع زغب )مانا ةداسولا تءق عضو اذا فا بش (ةنسحما مالح ةيلاحلا دنبكحو
 ِ اهتملهس نمءاقمت اهلقيلا كل ذكر ع اعز ةماما هرب هيلع ةلع نمرول لا كل دكو عوفوا قاسلا
 | حز شيول ةصااخ ةعطق هنم تا ءنمسهذلا كل ذكوةثر درامالحاربأ هسار تهقاشش صغاو لح! «ام

 1 كلدف ىلاطاو همون ف ع زفي ل هنم ةعطق هلع قاعن درامح اداب كاذكو هموت طيدنقلا نم

 :1نماسثذلارعشرهسلا تاع روف اكلا مث (ةيساخناب رهسالةيلا#ارومالا) لسالا نأ سهنعىرلاو

 | بقزل | قاعاذا شافخل[ كال دكو هلع مادام مونل ا ,ذت أيل هنذأ فل ايش هنم لج! نم نام هردو
 مويلاكا فكو ميل ناسنا ىلع قاع اذا شافلا باق كلذكو خي[ ناسناىم هيلع ىدفا| هقررع ق ردغ»
 (ماسرسلاجالع) هسأر ىلع شد رلا مادام عي ف هسسأر ىل_ههشر عضو نم | باش وتعمل .

 ركسلاب هام برشورطخال | عطرلا لك !عفنب كل و ماسرسلا نم هعيش عقلي مفتي |[ نه برعت قاع

 دصقلا مدقتب هثدي*اقذب قو نا هعفقن هسأ أر ىلع باحاذاءاستلا نيا كلذ كو هلم عقل ىقفالادطول

 جطبلامشقو ماسرسلا بحاص عفن سأرا ىلسءعضواذادي كل ذكو غارفتسالاوأ| انا ها

 ب اصىذدخو ىزارلال اق هدب لفاساقف طرشب مدي ماسلا! تحاصو ىديولا

 تحاسص هم ئاذا نارقعزلا كل ذكو ركسلاب ىل#الو ةمريعشلا قيرسإ ماسرنملا
8 

 ١ ةعوسفع و رئاغل اءاملاب رش مجنلاب درعا الماسي برمممأ ابحاصو هموثوهعفقت ماس درمسلا

 نايسنلا نم عفو لسعلاب نوم ىلب اك جبله (ناسنلاجالع) هشطع عطقي هفاف

 فيشان اوال نام_.فلا نم مغت سأ راوتؤم هر كداذا قتعلا ثي ناك دكو أ 2ث

 ا نابسقلا ثري :ىدرراهتلا موكل ذكوناسنلاثروب عاجتا ىقطارغالاو نورطنهيل ا



 8 ١
 ض2 حا

 ِإ تحاصوراخ قلتو رانلا قف نأ فارعش قرح! اذاو سف | لك اهريض: نا.سألا بحاصو

 | تالذكوانذحما ىوقي نأضلام لك !كلذكو نايستلاه نم سهذو هعقث نايستلا
 نهذلادوصرقلانمسو لمفأ لك !كلذكوام وايرش'اك ذلا ىفدي نم نيرسنلا
 ىرقأىهو نامسنلا تدلواواك ١ نه هرثك ا اذا ةسداي ةرسزكا (نامثلل ةثدحئارومالا)
 | نايسنلا ثرونل سيلا لك !نمراثك الا ك4ذ5و نوطالفا هلاقونايسنلا ىف ءايشالا
 فلو سعب نه: لي ةمدح نووي هه طعس ىدتملاقدئءل اذوب (ايلوخلالا جال |

 باص ىذخ واماوخيأاملا نم فني ىزام'اورقصلا حارق لم !كلذكواءلو خيل املا نع
 ١ درولا*اميرش كلذ ؟وزوألا تبيلدوازوألا نهديايوقهعضن دس عرلاءاءلوضااملا

 زوألا نه دياقول .مواثنت سلا, ىذغتلا هعفني كلذ كوالوضيلالا نم عسفنو ركسلاب
 ل رع بتاعصال ةعفاتلا ةذغالا مظعا نمو «ايرشوامشايإوضيلاللانم عقني كلا كلذكو

 عفايركسلابروشقملا قدنملا باق لككعا كلذ كو لوما فورا مايلوذيلا ملا
 نال كاذكو ه.ةنر هناف تشربلا ضباب ىذغتلا ارت ءمغني كادكوطك !ايلوكلا لا نم
 وأ هلقئئطلابو (عرصلا جالع) مم بر<الوضااملانم عفن ركسا نايم غوار عام بياحنا نمللا

 برشو هتراصعأا عورصملا عفن: كيرلا : :رارعلاستك الاكلذكو هعفنكيدلا فرعي خو رسل ارذماذا
 جفان هسنم مهردأل رام ارفآح نم عام لعاذاو هعفت عورصاا ىلع يتاءاذادو الا باكل ارعش كلذكو
 ناقريلاوناةفللإا سوتيلاح لاق «هنسلكمددصو ةلماك ة حرص محو رصملا سلو نيميل !ىثحولا
 ءاقستسالاو [ارأفلا ينذ ىاعاذإو حرصلان م عفئاقور عم قدرلا ىلء الا: هراهتارفاح نع ب رشاذاو ,
 دنكلا عاج وأو ا عفت فنالا قزف وا #تاندوسالا ل فلفلا قصماذأو هسأر لع قاعي وهمفت عورمملا يلع :

 لامطلاو ةدعملاو حرصا بح اصر يلو عرصلا نم مه-ف: نا ريسلا ىلع كارالادوع ىقاءاذاو عرصلا نم
 لزبيو ةلاثملاو لإ مثو قرحأ اذان اسنالارعش كل ذك وزعاملا فال ءرضب هناف نأضل ممن لكسسا نم |
 ما نامل تناك م ئانالا ىأعرصلا نم تعفن تررشاذا ةعقنالا كلذكو عرصلا نم عقل را:
 فادح بحاس فنا سد:كلا غقئاذا (ةتكللا جالع) لتي رثناامرسالا'

 | لغاغلا هعغني كلذكو ةدكسلا نم هعفتي هناف كم هفئا فاذا كل ذكوهعغن ةنكسلا
 لاقةحوجراف هكر رم ةةكللا بحا م عقنءام كاذكو فنالا ىف فنواسعان قداذا
 (ججافلاجالع) ماودلا ىلع لفل لسعل مهقعلةكسلا باعصالءاشالا عفئاو أ
 ججافلان م عفن. لطاملا مص كل ذكو عاب ريش جيافلا نم عفت ض بالا لغلقلا برعشاذا |

 |ةعلو اايرش ئافملا نم مفنب لسعب نومكللا كل ذكو ا ميك حر شع ةثال# هلاق'ةعلواايرعش
 ججافلا نم عفنيرام ام ةراصع برش كلذ كو اهيكحرسشع ةئالثو مكسحلا طارقب لاق

 كيذكو مجافلا نم فني ىدنملا ل.ة سل! برع: كلد5و طارقب هلاق لالا برش شال ذكور
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 امرو هقفاو هنافهئادتنا ىف لمعتسا نااميسأل عفن لسعلاب ىادسسدلا مولا ىلآ |
 | ثدص ىلا ئافالءايشالا عقن  اجورموايرش مجاغلان م عفن رملازوالا نعد كل ذكو ءاغش
 ءاقش وهذ ماما لوحتد ع «زالمو هك ةحاسسأ ا!نمواد ةرابلا املا ب رش نم

 ْ ةوقالانم عفني زوالا نهد كيذكو ةوقالانمعقتي حرقلادوعنهد ' (ةوققاحالع)
 : لانا مش كل كو ماح ورعوابرش :وقللا نم عفن حو را نهدكلذكو + ايرشوأمش لاقدنوار هاو#
 9 يراريشلادحملا

 ! هنهييرشن م جور#للا بح كلذكو سواح 4لاقاب رش ةثيدحلاو ةئمزل أوال نم عنشي
 | اذا كلذكو هريغو سو:لاج هلاقوقللا نم هعفنو هلهسأ ةيح نيرعث عملا تامحرسشع يدصلادنوزاو
 موثلا لك اكل دوو م هعفن هر اخ قلتي ةوقالا بحاص هيله بككاوءام ىف لئالا ىلغ ءاود لو

 لسعلاب ىرعلا مودل لك | كال طكو مل اقهريغو سون, اج هلاقتوقاقا نم عقنب ىفاتسملا |] ةبط *او فورعم
 ىزارالا» (لصن) ةوقغالا بحاص عفنب نارطقلا مثال ذكو «ةوقللا نم غش : اقلاابتوديزي
 | ناويمما نم رضا مالو ناومحما نمش لك أي ناو قللا بحاصا نبال سمرهو اهلافرق ها
 طامتو قداذا ناتكر زب (جتشتل'جالع) هضرم نم مانا ةعسزواح ي> لسعلا وس متو ةاهم خدت
 |كلذكو من كل |نم عقب اقوقدملمقلارزب لك اكل دكوهجشألا نم عفن عمشو لسد تاوهمىلعاضي. |

 |قالتالا شتلا نم عفن نارفعزلا برش اذاو شتا نع عفش زماسأ هلاق تاسرومو
 ! ةقيطملا تاجا ىف ثداحماعيتشتلا (لصف) عتشقلا هياصا ناعملا ل1 نمرثك نمو افلا هلوقدحم

 :ىزارلا لاق نطيل اهعم زفتي نام ثقل |ل.لدو هذل طالت اعمناكاذا هتصاخخو در عم باس
 * نمعفشي قيقدلا نويرطتغلا كلذكو ايرشزازكملا نمعف:دنوار (فازكملا جالع) رسكلاب ةرقق
 ,فوصلا كل ذكَو راثلا لع نيسعةلاكو ملم ديم كلا هعفني كلذ كوأب رسئزازكلا ةراقفوةرقفو
 ' كلذ كوزازكلا نم حفادايل ةءطفوارانلا ىلع نسم قرتع تيز ىف سغاذا ىزعرلإ دضتناما مهمهتخ
 , ةيمطخلا لص اطاذأ '(ةشعرلا جالع) اح ورعو ايرعشزازكلا نم عفنو حور ا نهد || باصلا ماظع نع
 | اهلارح كل ذكو ةّمعرلا نم عقني لسعلا:ام برش كان ذكو ةشءرلا نم حفني باشي برسشو لهاكلانرلنم
 :ةشعرلا نم فني ىفاتسمل'تنركلا لك اكل ذو رول لاوهو اقياعت ةشءرلا نم عفني ١ متو بلا ىلأ

 : « سو: لاح هلاق ةشعرلا نم عفن ةبق :رلاور وافل اراقف هب نهداذ الدراما نه كلل ذكو [تارقف ىلع اننا
 : هنم برشاذا ق.قدلا نوورطنغقلا كلذكو م ةشعرلا نم عمت لدرخلاب اسلاك ااذاو || يمكحلاب
 ! ىلع موب لك بلغ اأو نمو هش ءرلا نم عفن "الو مايا ةء.سراح اسك مهارد ةئال مبلك |( نترسكيوا
 | ىلع مجالا هل عضوت شاعثرالا بحاس (لصفإ  شاعترالا سعفن تنركلا لكأ أ | هلاث دا تانك

 حو را نه دكلذكوا ملص اعمق هعقئف طرشرت ند تباضصل اراقف نهيىلوالا رقفلا

 عاملا (لصف) ةشءرلانمعفن تا ركلا لك أ كال ذكوالطنوابرش ةشعرلا نم عفمي
 | فعضت ىلا ضارعالا عيجوأ مهلك ةثعرلاث دص عد رذل' غلرقتسالاو ريثكللا
 ا نيمدااذا ا هدلوو :رضاح تناك اذا ةشعرلا ق ديرب غار ةةسالاو عامكأو ةشءرلات 0
 ت1 و7 م اا اال
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 ىق لاقو سوماق هارد اورد_دتوهذ مرفكردضءاضءالا (...) ىثغي لالدما كيرجتتلايردختا
 تاذمرعآ غضومإلا

 08 درا هلد را

 هأ تلذعاك
 مضلاب ىزكلا هلوق

 فورعم رثاذع
 لك اك عمجملاو
 هترارعو ةسغام
 نهدي ناطوإذع
 انيوعس قدنز

 نا.سثلا 1

 اهرويرغ

 ءاملاةل اهلا ىنعاعيازملاهيوقلاو ةفرمجلا هب ررشالا ن مراثك الا نمةثعرلانوكت دقو ايملع'
 | نم عقذي صحا كالذكو ردخلا نم عقئيدنوارلاهب رش ء(ودلا يالعإءأ
 | برعرد_لا نءثأرباجريشاسهلمع تدر ماذارةملاةرارع كال ذكو «اداع ار دخلا |
 حفني عورل انه دئان ذكو « اداع ذو احورمردلا نم عقني نارط ةلاكلذكو . جد 1

 | كالز كسحو احورموايرسشر دنا نم عفط يدنا لباسا كل كوب رشو اجورمرد لان ه|
 | بره احورع .ردذملا نم عقلي لا شهملا ىوف نهد كلذ وايرشر دما نم عفني لي ءكزلا |:

 | طعساد ا ه (حالتخالا جالعإ) « اداعشوايرشردخلا نم عفذي لمرحما كال ذكوأ“
 | فيطل لدر#ارزب نهد كلذكو ««ج ولأ جالتدثا نم عف:ريزول نهدي ركل ةرارعإ
 أح ورم ميالة الا نم جان فيل تراتلارهز نهد كلذكو «احورم يالةنالا نم عمان
 !| تو . جالتمتالاو نموتيل اح لاق جالتنتالا نم عمان طملادمكتلاو سوتيلاج لاق

 ِ اذا ماخرتسالاالعإ« اريثك اضياعزفلا نم ضرعي و حم رغلانماريثك
 ٌقاسلا ءاعهترارعو | طسقل او سو:ءلاج لاق»اشرخسسالا نم عفن توزلاب طاعوراسةلاك اعان طسقلا ندعم

 مان ةئالئ اطوعسا || هاشرتسال !نم حفني ل درا نهد كلذكو 35 امورمواداعطواب رش ءاخرتسالا نم عقاب

 ٠ :أ]| لوصد ن هراثك الاوهثم عفتءاخرتسالا هيدعطو لفنرقلاءاغ لدرلا نعاذاو الكا
 تا مةي عيرمو قدتع تيزي طامخاذانورطنلاكلذكو ءاخرتسالا نم عفانديس ماما

 هدعباة يش ىسال

 ءالط صرلاو بشلاهق_مءافلوملا سدح لعردة,الراص تح هو د ىرتسان مو هعفت 'احرتسالا فرحا مقاث || بحاصهب لطنو عطاذارورقلا ناصر وهو شوفزرملا كانذ كو هءفن ءاخرتسالا هترارعو ةتبلا قمع ت لاك /
 دملا هلق | ء شابك مهردوك تشل ةيع برشا ذا كال ذكو هيفأقطب ىذلادب دحمااعنامدلا
 سشوةفزرا لا هلوق ءاخرتدان م عفن اركس امهردرش عة سهو هةعاسإ بملح جاعنلا نيل مهر دّةثامو لفنرق

 ق لاق خثا || لفافلانءئث عمىلقملا قدنبلا لكا اذاه (تالزنلاجالع)إ+ 2 برعركذلا
 سوماقلا ١ ايرشو امش ةدراملا تالزنلا نم حفني تم ريكلاو سوئملاح لاق هم درا تالزنلا عطنا

 شوق درس ا لأ نيلوركس لكؤي وةدرابلا ةلزنلا عطنا ءاسحا تم لا ذاةلاغقلا كل ذكو روصو
 مث شوعتررملا | لمت ق عقئاذ !ىلقاملا كاذكو ةدراملاةلزتلاو ردسلا ةوشعتو لا عسلا نم عفتسر نول
 شو زرخاولاف ا دمضو ىلا املا قداذا كل ذكو ةلزنلا ثودح- نم 2م سأرلا هند مّضو فةسو دل ءو أموت

 سوا درا تعال حفنيف نابل نهد ىف لمه ش رانلارهز نهدشأل د؟وتالزنلا ثودح نم عئم سارلا هن

 شوك ترح بره» ةدراسلا تالزغأا نم عفذي لفل ارز نهد كل ذكو بر اح ورعو امشة درا. لا تالزنل !نم

 قسوحلاهتيرءو | خوفأب هيزطلو درولا نهدي ل. اذ!ىذالل |ثاذكو غامدلاو سأرلا مدقم هب نهداذأ
 لو 1 6 ' 1 كا ز كو : درأءلا تالزنا| نم عف:سأ رلامدقم هيدعضاذاو مففاوف نم عفن نادعلا
 حاحوالاو برقعلا -. 9 0 ةعسأو صلوا تولد | نم عقنب لاتحمل امهش برش كلذ كواداعضوايرشواعة خام دلا نط ىمازؤما

 ءاعمالاو ةشعملا تانوطر ففعل ثر دم مفلا نم بأ ءالانالمسو ةوفللاو عنلاو اءلودعلالاودريلا نم ةضراعلا

٠. 



 أ نميبلا هلوق
 تايل لص 0 اوه

 ىل_مأن هسدش

 هيف ةاضلخلا لسقلا

 ابلاغ جاجو ءأ

 ضدياورج اوهر

 تشب نيحاب رلا
 دك اراءاملاف

 ةقااقااىقدراب

 ةرئاثلاف بلو
 اص نيام
 عاجواو لاس

 ةئرلاو بتحمل

 نغافاوردصلاو
 للطو ءامايمل أ

 تارم قوبلا هب
 نتاذاو هلازا .٠

 لاراتفزلاب

 ذأ هلافها بامثلا»اد
 ىزاريشلا دما

 ذا
 | ديدحملا قلعت دان مو اداعسو امثةرداملا تالزنلا ن *عقني نه«الارهزو :دراسلا

 أعقييات )!برش «(ىوادوسلا ساوسول اجالع )و تالزنلانودح ن من نم هملع

 راخا ساوسولا نم عقنت ةساطرلا"ارمضخما ةريزكلا كل ذو ىوادوسلا ساوسولا نم
 1 لظاحما ذكر ىردع ىوار ةصا طلت ن نع ثداحتااميسال كالذل فني اهرزيو ب تيا

 بحاص ن اماني راسو سوتيلاح لاق انرسشس ىوادو سلا ساوسولا نم عفتي همصت

 فرعي نوئماو سوسوم ار نما ذاو ه-ةهفن ةماخرلا ةخ دا لك !اذانونجاوس اوسولا

  هسافلا سفتلا ثيدح بهدا ت ثتارع برساذارجالان هوما كلذكو هتناماغ ة ثاندملا

 ىوادوسلا ساوسولا باص هيرشو 215 ه«.:هلعاذا ”قاسلا فدو ساوسولاو

 | عقني هتعاسل با از عاملا نما !برشكلذكو اميطءاعقت هعفت ةيااوتم مايا ةثالث

 ه«مشوادرولا هام برش كلدكو سو:لاحهلاق راما نع عئم بارشلا ىل_ع صعأذا

 «(قشعلا جالعإزم

 ]| تذعتا اذاو هنك لبق هن ءقشملالازءالا تاريعش عسسراى دنهل لليثلا رم برش

 ءارضتحلاةرب :ركلاوزوالا
 طالصتأن ع تدك وهو حرصا !ةمدقم سوباكملاهيوسامنءا لاقووط نا هلاقاعرم

 هبرشأذا لحما لوب كلل ذكورامخم امنع ضماحم !نام انام بش كالذكو رامخلار 5ك
 يهعتم قد رلا ىلع سل! لك نم( ركسلابةثطبملارومالا) هتءاس نم قافانا 2

 ةعرسلارومالا) رسلاعت :ةررثلالق ةصوخلا ةسبابلا ةرب ركنا لك لكبلا

 جو رن لمة ى.ةيلاهلمعتسيةةالصلا تقو ج و رث ف امن نم عفن (افاهعتسا 2 3

 (غامدللةيوقملاةيودالا), ركسلا,عرسازوال! نهد عم س أر اق رمتعلا لعج اذا تقولا |"

 ىوتيدرولا ءامكنذكو خامدلا ىوق برشو ل -_ةئرقلا شا .كعحب طلعاذ | ناصرلا

 1 ه.ة دي رتو خامدلاىوقت جادا خافعا كاذكوايرمثو امرا غامدلا

 1 نمكلذكو يهجالس ل عر 2# نم قدعلا بحاص برشاذا

0 

 5 م (هراهت نم قدقي ىتحن اركس لا يالعإ ب ىوادوسلا ساوولان م

 ذلاقشاطءناك نمو «تءهتشعلاز سدًالوهو قشاع؟ ىف تّدْسَو لم ا نم ةدارق

 هقشع لازدلغب هع :,6 ىف خرمتف ىئالاقشام ناك ناو« ةشعلاز لغب ةفر ىف خرمتف ا

 1 ذأ قشءلاثروبةعوعم ارو. .طااو ماميلاو رب راصلاو تعاوفلا لك أو هريغو طا أرقي لاق

 ء(ب ”راعقلا الد )

 هارضخ ةرب ركب ةقول سمو زول نهدي ةدثو اهو ةقول سه جي رارغلاب ىذخغ و هعفنيزول

 نه دورفول.. .د!!بارسشا ريعشلا» ام برطقلا بحاص قس

 هعطق نم هل لوامو قد :نادسعت رامخمالك 8 ل ذكوهعفت :.ةرفصالاعطبلا لك أي 5

 بيلحو زوللا نهدبا..طماق وأم حرقا, ىذغبب كلدكو هريشقب : لك ظو اقم نم

 اه سوباكسان كءاداو «ء(سواكلا جالعإب

 هَ دز
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 هارلاو فاكلا ا دمقلا هجالعو هتيلغو مدل اةدايزنمنو كس دقو سا ارزاىلاافهراذ عقرب ةّديدر

 هفورعم لشي لأ ناوهو ىراكسلاو مضهاداسث مهيرتعي نيذال سوناكلا ضرعب ونية الا ىف ةماختاو

 ردع عقاتملا يشع : طئلتو دوسالالقلفلا قداذاو مدي نم ص الملا ع-ءاه:«: الو هيلع عقبال قنا دش سدت

 جاي رالزلعم ار شرغتي لظاحما كل ذكو هب سطع و هدغتسوباكللا با صهيرغرغتو لسعلاءامى

 قدم عئنلاو : ناحر وهو شو زرع *(سارلا درب جالعإ» هعفام سوتاكسلا بحاص هديبط» أ

 ديكسلاو ىلكلل | يسارتادرب نم عفنتةلئاسلا ةدملا الذ 5و ه فار وردو ايرث سارلاد رب نم عفتني روبقلا:
 دف 2 | كلذكو درب نمهعفنيف سارلا مدقمىفردي لقنرقلا شاككللذ كو ادامضوابرشأ

 سأرلادرب نم حفني يدنحلا ليئسلا كل ذكوار و ردوالك |سأرلادرب نم عفنت ةماحلا
 هرزيأمسسال | نيآ با اذان امسصلل ضراسعلاقاناو عنشتلاو عرصلاو دو «(نايبصلاجالعإبب |

 كلاب اوقدم لإ تارمواح زوالا نهدي طعستلا كلذكو نادصلا ما نم عفننادصلا سور ىنءءاسنلا

 بره نعسلاو [' هسارهين هدي نتالا نبأ كل ذكو نادبصا !ما نم حفني ةيراحما نياعم يسفنملا نهديوا :
 ةئالث برشاذا || عرقو معلا ق رو كلذ كو هعفن بحت ازعاملا نيلي هسار قرغاذ!كلذكو هقنعو |
 رضي مانأ | عفن قونريلارهزكلذكصو نايدصلامانم عقتي هساردب ىلطتم واد .تايلق ىلغت [
 ىلابحلاو ةنجالابا ءاستلا يلو زوالا نهدي مهط.عثو ةضنلا هفارطأو هقرو كا ذكو نايدصلا مانم 0
 هلاق نيدو رم عأأو ا !ذاو سونام لاق# موءقني كلذ نافةي راح نياو يمغنب نه ديو |عرقلا بح نهدي وأ ا

 سوماعلاف ا كالذكسحو جشتلاو مهضراعلا قانا هونامصلامان م عقو جيشنملا برشا

 طيبقك قءلعلا | تادصلا مان م هعقت ضبرملا وهل اردتم هنيطأو ناهدالاض عبي لح اذارتس دايدتملا :

 همدن ىطيقو ١ « ساطملا جيم مثوةقرت قدشو قعسو سفر كلر هز ففجاذا (ساطعل اهيهبام)؟

 روهدلاب قاعتيأل همش ع ديلاب هكعمو همشنمرثك او ناك ة ةرخىفدشو ىتداذا ساوع» لدر ا كلذكو :
 اللا دشي هغضملا كلذكو ساطعلا جيف مشو ناك ةقرن فد شو قداذا ل بجرلاكلذكو « سطعب هنا

 جالقلا ئرمو ٍ ساطعلا نكس نالا قردو قداذادرولارزب وساطعلا جم مشاذأ طسقلا

 | ١ هارباسارلاحور# ىلعرتنو قدتعلازوجاروشق قوحا اذا« (سارلا حورق جالعإ وج |:
 ١ سارناحورق نم عفثي رملا كلذ كو ماهاربا سارلا ورق يسرد اذاروتتلا فزع كاذكوأ

 | ورق ئربت ةءلحا كل ذكو سارلا ورق رمي لاظنم مدعو ماءاملا لس كل ذكور وردا
 تق هل_صاأو : قروةراصع كلذ كو اهئهديهال_طواهشويطءاد امضواهئسطن ال غوار ورد سا اراا[:

 ةيلكسلا ف ىصحم الا حورق كرمي .رملا عرتلا كلذكو ءادامض سارلا حورق س ئربت ةضغلا هفارطاو تلا 1
 ليما قيطو ||| مركلاكذكو ارو ردهسب اب وادامض هشويطع والسغوالوطت هن.كيعد سارلا ا

 كرد ءدامسضو

 .ساوملاواهؤتتو

 بلكلا قدعو لإ نيلاو ةطنحما شير كلومعملا كل ذكرا ويهذ اهي نسا ارانهدو هةفاوءاعسدا اذا

 دما لادا نامت ى :وشللاو هلا كال د كو بر عاهففج و اهاربا ةيطرلا حورقل !ىلعرذو قدجو قرحا اذا
1 



 1 قف

 سأرلاح ورق رع تفزلاكل ذكو 2 ادامض سارلا ورق نمئرب للاب ايوا

 سور حور ىئثدر و نهدد نق وثفْزب طاضازأءاتحنا كلذكوادامض ةقيشعلا

 اهاربا ةطرلاناسصلا سؤرو سارلا ورق هب ىلطو لذي ل اذارمصلا كل دكو وي وعلل
 ددس مني نداللا كلذكو اهثعامدلاددس قي سجرت  «(غامدلاد دس جالع)»
 ءانملارزدكل ذكو «ايرشوامش غامدلاددس تقي لس فرلا كلذكو ايرشوا مش خامدلا

 غامدلا ىوقي لفنرق شابك كلذكو غامدما ىوفاقعل له: لا دمهتم برشازا || ردسي هاوم
 بئركلا ةراصءكاذكومغلبلا جرو بره هيلاذاوللاءاقترا منيو [لاق ةتسركح

 يرضو غامدلاىوقيروطلادوع «(.ددسلةضفملاو غامدلل ةيقئملاةيودالاو | سو'اقلاف
 اذاىكطسملاكاذكو مالو عغامدلا قت بنركللاةراصع 8 5وايرش هئممغاملا يش ةناسركلا
 تايوططرلا نمخامدلا ىقنتلسبلاةراصع كلذ كسو غامدلا نم مغأبلا تقن تغض قرشا ةريغسص
 ليبضتلا اذكو ةرغرغو ايرث غامدلا قشب رسل كنذكو اطوعسو امشةكيدرلا ا
 || ثرطق اذا عانمنلاّةراصعكلل ذكو اريثك املي سأرلا نمردحا غضماذا كطصملاو “١ لوم لوتس
 لاق» غامدلاقنهئاع طعتسا و زيط اذا نو مكسلا كلذ كححو حام دملا تقف فذالا ىق حم

 ىني لكل اراج كيذك و خامدلا قن مشوه ةرثق عضو ول درا ىقداذاو سونلاع أ” ا
 برش كلذكو خامدلا قئيراازوللا نهد برش كفذكو هئاجاطوعسوامش غامدلا
 ]|| كل ذكواروردر امش غامدلاددس غي ىلبجمل ييشلا كلذكوءغامدلا قت,نوقي راسغلا 0

 اذاةلئاسلاةمدملاو نارقعزلا كلذكو غامدلا ق٠ بنركلاو سؤركلاءامب طعستلا |0005 1
 1 : : : تسب ىو لسعب نامهردهنم برشاذا س دوتوطسا كل ذك و ه غلاب ةيقنتخامدلا قنهم ط ءتسإ ما ناسنالاو

 (غام دلار عوج فدي ريق دنبلا كا نعراثك الا صقل« ةغلانة.ةنتغامدلا

 ىل الوطن غامدلا ىئدب زي درول !نهد ال ذكو بءاحلا نأضلا نبأ ب رش كلذ كسصو
 نيدءاطلا معاشملا عفنب وغامدلارهوب ف دي زيولحماز والا باق لك اكل ذكر سارلا
 هبوقي و هيمن و خامدلارهوج قدي ْرب جاجدلا عمدا لك !كلذكو نسلاف
 ةظراغلاأي رلا نم عفانراسوملا مش «(سأرلا نم حاير ةللخن اةيودالا)»
 ندسول زول نه دب ة:دسرك ةرحر دقي هدنم طعتسا اذارملاكل كو سأرلا ىف ةنكسملا
 سأرلانمحايرلادرط هيطعتسا اذا قونربلا كل ذكو هنم ةظ.اغلا حابرلا لاحو خامدلا
 ةغمداهيدمضاذا باعثلا سنع «(سأرلا ف ثداسحما لاصتالا قرعت) «
 رثئاةارخلا كل ذكو درولا نه دي هتراصع تطاخ ادا ايف ثداحا مرولا نم عفن ناسيدصلا
 مالهعلا مثوتتلا سأرلا جاده ىنعرطق اذا ماسملا مد كال ذكراها سأرلا ياسمتت ىلع

 7 لات ص حس ع جس جس جس ا ص تت تت تتم

 اهمحا

 نيسلاو فاكلا

 حارشلا ىف يس

 © مصاع لاثو
 فاكسلا

 نيسلاو
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 ٌو ر وردا هنم فني روف اكل اثكدكوار ورد سأرلاجابح نم فني ريصلاكاد5و اهنا

 1 سأرلا جادت لدار ورد تععضو واعات تقعمو تغفس اذا ةطغخم نيم نيج كلذكو و

 ةماعلا ه يعم ن اركيسلاب طاعتو قداذا سس الاب (دمرلا يالعإ« 5

 م

 نأضلاَد م ثلا ذكرا وتم حقن ةراحمانيسعلام رو اهيدمضو كاذك اقوقدم نأر كا

 اريقدمر“ الإ هيلدغكب ماعلا سكلذكو اهعج ونكسنيعلا ير اخ ىلع هب لطاذا |
 ادعزانيعلا ق رطقاذاءاسنلا نمل هلثمو ةيرالا ءارضاملا ةريز كلام دع كلذكو اديرس
 لع ع قي ىذلاىدتلايدمر“* الار هتك ١ اذاكلذكو سونمااس لاق اهناكس ار اناحادمر |
 ةعبس هثم عدأو 3 وسع : الاب سردةوهودةسام لواذا اذانامرلا كاذكو هعفنرصتلا 1

 سونملا هلق ةنس نيد لم دهزلان منمارونلا تدس موب سعت 1حولط لق ف رلآ ىلع

 نيعلادمر .ر ىل-عمضو وللسلاب ططتاذا ءاعل اره زك ذكوءايطالارباك نه ةيناسق و[

 *ىتلا ض.بلارانةصوادامشرأملانيءلاق ضراسلا م رولا لاصربصلا كلل ذكو هللس

 اذاو تالا اق عيس بريعا هل! نكسم -نيملا هبت دمشاذانارةةنودرو نهدي

 دشال ثص ةقرعىف ترصوةء ام ايةبانبذت دعا اذاو عطان اكءاسنلانمأ هيلا فيضأ

 نك اذاقلتذكو هللا نكس هقنعقوأ نادمرلا دضء ىل_عتقلع من ثومتئاسملعإ) م

 هيراصأءق طاطغاذا باعألا بنع كلذكو رام ادمرا ىئثعرقل ارهز ةراصعب نادمرلا

 ناك امراح ايدارئاو ىزارلا لاق سوت لاح هلامادامضراح ادمرلانم عقنريعشلا ق قد |[

 ءاذغلا هلرتو٠ دهلاو نوكل | ثالذ مم هبالعو لاق سمشلارح .وارابشلاوانامحدلاةسسإ
 هعقت دهر الادب لمتك | ادا اصلا قيرو قا فش كلذ ناف ةملظلا ف سيولجتاو هدم

 كاعت هلا !ناوضرىب رماني نيدلا يدع عشنا انالومو اند سدثاو نما م اسف

 هطعسأاف بطرلا تعمل اقيوطل ادمرلاب لنمو 5 فد د1 هلاق مص برع ه-ءلص 1

 هدقئاهومتو راس ءائقةراصع هقتاف خفذاو زول نه ديراملا انك را ةراصعو زيئوشم

 نم تالهسلا لامحةساب هيلعو حامجلاو بارشلار بم دمرالا (لصف)ء أ:
 اماحالو اسلام لك أءالوا اراحا دش م ثالودرابلا ءانلاهجولا لست وةيودالا |
 ةسومقم ةفوص هع ىلع عطد ىلا انعو جارسلاو سمشلاو ناخدلاورابغلاقوتنوأ :

 ءام ىل-ع رصتقيو ةئبلاءاذغلا ةرخو 9 متو ا الو |دصقي وضداقبا امثف ١

0 

 ا رار خامسا رو لي لب مقا رجا 0 هادم نيمار :



 جس كتر ريتك ارعشلاو دمرلان م عفن لعارقملاب سارلا قاحو هل 0
 خروقات «(ل_مكإ ع ىزرازاواوطاو سوتملاج 4 اقاريس# ناك نأ:
 :اهتوكبو ةمراو نيعلا ىرثف تثيعلاتدروم نالذ ةءاملا لو ةثو اريك ن ادصلل ضرعمف!
 هع لسنإم مامحارذصلورقمالار ور دلاباهبالعو مدلا اهتم جرضصو ىفةثن ١ ؛
 سوقنا الو مالا هميلاو ىهتلا دما هسأر كلب رس ند <« انهيتص و لزاونلارثكت نموإ

 ثورزئالاو ىزارا لاقهسأر ىلع نه دل انم عنةميلو هرضد كلة نافراحلا ءاملاقهسأوأ
 قاعسلا عقن داو تاينلاركسلابا باب طاعاذا ةساخ ىذقأ اجارتا قاهاك ةيودالاغئابا ١

 سوتيلاح لاق عل-مفر :«عفنرالا دعرلا ل ئاواف نيعلا قرطقو در و ءامكا

 مديزم نول ن نااماوةمكملادثا ان سا اش مدنم وكي نااماق حارق !ةس رادعرتاو ريو

 ا سونيلاج لاق ىو ادوس مد نمنوكي نااماو ىوارغم مد نم نوك» ناامأو يملي :

 ا حومدلا عئعو نيعلا ىف هذه ةدهلا طالمتإلا غارقة سالادي رت ثيح عوم دل اردنا يدوب

 | نيعلا ىف ةتمزاا للعلا نمربث كح قامت ري دسقو مارواوأ ورق نيعلا ف تناكى م
 : كانه ةماكلا لام عتساب ايومجا_هلارافقلا رقت نم خارفتسالاب
 تن ناغحالا تشطلا اذا »نعل !ىلاداوملا با. ستانمةمأ اساادد ب ودال )م

 | لاق نيلاىلا ةلئاسلا تاروطرلا نم عنمةأرعا ناب الولمعهبلعتك اوانار فعلا:
 ٍءأالوضفلاعتمرغص الا جطلارشقب ةرسحات دعذ اذاواههريغو ىزازلاو سوةلاج ١

 | مهت يرشيلف ةتمزم ةةدرداوموأ همام ىلا لزتي ناءأسملا فاح نهوئيعلا ىلا لمست ١

 | نم عمم درول اءاع نيعلاتا فاذا كاذكو ودع اغأابأ ملقم اعقناوتم عفا هناقلطتملا ١

 ارمتلاى وت قرحا اذأ « (تاسعللةب وقلاةب . ودالا) ع 0

 لك !كلذكو هيوقي و رصبلادص رثعملا لك !كانذكسو رصرلاىوق هبل او
 ريصبلا ىوشي هبرشو أ نارقعتلاب لاصتك الا كذكو 1! عض نم عقاب 0

 | نمايفام للص هنالثيعلا ة ص اظذح ةرععومسا ليدي لفك !اذا نالونملا كلذكو؛
 | الكر سيلادص جوابا رك «(رصيلا ودها هود" الالم ثتايوطرلا اطاغإ
 8 امك رش عة تسو سون لا هلا هةملط لد زيورمملا دلل ضزلا كل ةكوالك او

 ارميا ادرص نارطقلا م ةكالذكو ب رع هتماان ب هذي ورص ل ادص نبق! لك !كلذكو:
 ْ معلا دق نومك :راصع كال دك هتاعدب لاقكا الاءالذكو هتملط بدفو ا
 اراب غلاكريسي ىحاه دامر قعر! عك رب نه ماك تةورسأازا ماع 241 سر كلدكو

 أ قي ل عقل ارز نه د, (نيحلل ةيقثملاة بودالا)« ىصبلادس اب وب لعق و

 قندلخك 1 اذا نالوا كتذكو ايرمثرصما اد وةئدرا طالسالا نم نيعلا قام

1 

 د

 ا



 | تاوطرلا قدي ل3 ١ اذابادسلاكلذكورصبلادحإو نيعلا نم ةثيدرلا تايوطرلا |
 تايوطرلا قني سفر كلاءاسع لاصك الاكل ذكو رصبلا داو نمعلا نم ةةيدرلا
 | ةشردراةبوطرلا ق دن كندلا ةرارع لاصقك الكف ةكورصبلادصو نيعلا نم ةثيدرلا
 ءاتوتلابلامتك الا « (نيعلاةسصأ ةافذاملاةيودالا)+ سعبلادتو نيعلا نم
 كلدكو نيعلاة مص اتفحارارعت وصلا الا, لادقك الاواب وقيو نيحلا ةصع انفص
 أ (ليسلاالع)ب اري وقيونيعلاة مع ظفص ىدنملا ليئسلاب لاقك الا
 ةهدس 2 ةواشغ مهلا اواي ارقلا ىلع يرتدي ن اليسا ةمالد نءوءريسغو ىزارلا لاق ا
 جيارسلاءوض قالو سمشلا ىف ال هيحاصرصببالو ار جاقو رعوداوسلال وح نامت دلاب |
 إ قرع د مق, وارث كح امد عي راقو ةرعرهش لك قدمقي لبسلا بحا سو ىزازالاغأ

 ماجا لمتد ليلا بحاصو ل عه ملااودلاب غارفتسالاو عارذلا ف دمقلادعب ةملا |

 | ءاسقلا نيا رامح "اثق ةراصعب ليسلابحاص طعساذ اوتكملا لطي الوولخلا ىلع
 ( تدقت متاملا ف ةداب زةرفاغلاو هريغو ىزارلا لاق «(ةرفافا ا حالعإ ء هعفت ا

 رظاتلا ىلطغتفاينرقلا عادت تح مهتاملا ىلع تدتماايروريك آلا قأسلا نه رثك الاف

 ا تدءظعو تالص ىتعوب رة وداك ةيلاحماةب ودال اناهس العلو دري ص تمادامو

 ىلع ضد رملاتكعناءاودلاباهجالعدوج او ىزا راو سوتيلاج لاق كاذاهجالعف
 عضوب كلذدعي و ماما ل_هتديو اهجولارمصو نيعلا نست ىتس راما ءاملاراخم
 قدساذارأعلا ليز كل ذكو السك ةرفاظا نم عقني شاف قرذو ةرفظاا ىلع هاودلا |
 اًداورا فرو هوديدحما دس كلذ ؟و.ارباةرفظلا بحاصهيلدتك او لسعي طامتو |
 ناعتدةرقافلا لاو 1 برجاموءاميظعاءفنةرغظأا نس عفنةرفطظلا ثحاص ب ندكا
 ةثهن شكيب و طاغءاونء اسر لان اعخدو نارطقلا نات دوردنك]|ناشدو هعمملا

 | ف.تءلا* ىلا نم ضرع: دق سونيلاب لاق «(ةفرطلا حبالعإ م ةرفظلا نم |
 ءارجدهعلاةيبرق ةفرطلا تااك اذاوىزا رلا لاقىوقلا لاع لاو عيفراتوصلاو
 نيلرطقاذا كلدكو ىلقايلا قيقد لمعتس و طل! عديمكتلل! اسولف بعيف ءارضتوا

 |( سم اذاى الز كسحو درو نهدي اطلع اذا م .سال عقب ةفرطلاءادتب |ىق معلا ىف ةيراحلا 8

1 

 انناشاوهو سومات هأ ادد مغاملاعطقا عفان لانمس رض مضل أود ل

 رصف ل

 | اممواهاربا ةفرطلا هي دمضر بارشودر و نهدب ضيملا ضايق ىزءرم فود |
 || اروطق ةفرطلا نم عفنب نيم !ءام كل دكواروامق ةفرطلا نه عفن, حاصلا قاصد نابرح أ
 | مدقلملا ةفرطاا تقر ناو نيعلا قف رطقاد!ةفرطلا نم عفني سفردكسجلءام كلذكو |
 ة ءريغوىزارلا لافنم_علاف ةقرانمءرطقو ةقرش ىف هقصد ارا ءوانوك غضماف |
 ع تءهذن اه ماقعالا قاما ىف ىتلاةمعللا اص اسسو «(ةعمدملا جالع) لآ
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 سأرلا ةيقتتي ةعمدلا أديتدقو سوتملاب لاق جيالعالفاريثك اناصقن تصقنوا |
 قيقدلان وب رط:ةلاّةراصعب ةيمملا تدمضاذاوتق دتدملاةضراقلا ثافاشلاب مئاعتو |

 عطقد هد ورمل فال ذكو ة_ءءدلا ففص لوك أنا لمعلا كل ذكو د .عمدلا تعطق
 ةعمدلا بح اس نيع قءاملاب ل ار طقاذ كلذ كوالسك نيعلاىلا ةيصنملا ةعمدلا |

 رسدلا كل ذكو «ةعمدلاف_كتاهاك اشاموةقشاتلاا.:وتلا كالذكو اهعطق ةريثكملا | :

 كلذكودمالاب لادتك الاكلذكو فيقتل ديا نيلاةيوطر فذ ناجرااوهو
 ناففصةجاجّدلاو كيدلاارعءالذكو العك ةعمدلا فغص تنشاراب لاكتك الا[

 ةعمدلا نم عفت نفجاىلع طلو ةأرما نيلي لحاذانارفعزلا كاذكو المك ةعمدلا|
 سونيلاج 4لاقايتمعفت سأرلاعوطقمبايذيةرعشلاتكلداذا 2 (ةرعشلا جالع)
 خمصلا كالذكو هيفراسحل!ءالا ىلع باكنالاو ماما لوخد ةمزالمايشالا عفتا نمو
 لحاذانارفعزلاكلذكو اهال- واهأري! نفحماق ىتلاةرءشلا ىلع عضواذا لق ىرعلا
 هلافاع أر باةرعشلا هيد مضاذاريصلا كلذ كو اهنم عفن ةرعشلاهب طاورع طاحتودرو ءامي

 انوهمرسشلا قي قدي:درلا تدمضاخا  (ةدرملا يذعإ)  ىزارلاو سوتيلاجأ
 هب لطي ولا باذي ىيرعلا خمسا! كل ذكو سو: اج لاق:دربلا قاس لسعو بارعشب أ

 اهأريا: دربلا لع عضواذا لسعئايزبخم بابل كل ذكو اهبهذ فدل هر

 هسالعورا.ةلاو سوء ةلاو نم ثدح برجا سونءلاج لاق (برجملا يالع) خا

 ةدح نوكيو لاف ةضو.سه ناو ةفارحاوةحول!نم ةيمحاورتافءا عديمكداو لسعلاب |[
 خارفتسالا,نديلاءاةنودصقلا دمبالاة ب ودالا لمعتسثالوتلعلا ةوقردقب ةء ودالا در
 نالوخناو عومدال ةيئاجماةيودالاب لستكيو كاو ماممما برجا جالعو ىزارلا لاق اضم
 ءاربا هءلعرذو نفاق ٌمرابغلاكق صساذا صفعلا كل ذكوالمك سعلا برج نم ىرمد | كي:
 | يطلارعب كالذكو بولقمنقمماو تاعا ثالثه _ لعق ,نأدبتصو سوئيلاج لاقل ير

 |ايوشماميسسال برحتا نم عفن دي لضك ١ !ذاطريصلا كل ذكوالمل نيعلا برح نم عفني 1 كم -
 أ عقتمي زك 1 اذا نارفءزلا كلذكو شيكل اةراربوزنءلاةرارجلامتك الا كلذكو | 3

 : مور هناف ه.لعرذو نغلا بلقوا عانق ماذا ل_ةئرقلا شانك كل ذكو برم ا نعأ
 .تعطقاذاو مكدحلا طارقب لاقايسعارب هيام بقع نةعاس هماعرمص» وادي دشاملا|
 | نمزا اذاو ىزارلا لاق هعفن بحال نةمئاهب لسكو اهم لدملا سو نيفصنءاسفتخا |
 ةرم ىفحلا لع قلعلا حراعاو قاسلا نمت ةهبم ا نم مدا نمد صغلاب كمل ع ب ,رحما |
 هك اله هناف قالا نمدصغ مث قلعل او كلا دعب كلنا لم.ّتساو ةرعدعب
 ثادس و هو ةبوأم رلا رثك اشعلا كلذ بد دلاو سونيلاج لاق اشعل جالع) |
ْ : 

 1 دال



 جامد نم لك نيو قلعلا لس ويقام اد-صغب وله .ملاءاودلا لامعةساو ديلا

 ا ثءلأ هلع بهذ ى كلا خامدب لمقك !نم كالذكو ا شعلان نم عفن الام لمح |

 ولحم! تامرلاكلّذكو هدر فاش لا بح اسدي لمتكيو املا قباذي تورطتلا كلذكوا
 دبكث ب وشاذاوالا 275 ااثعلانمعقتي طاغي تح سعلل 11 ىق كرت ارت قدرورصءاذا

 طارقب لاهوباشعلا نم عفن اينملك اوأه دي دق الشك! ثعلا بح اصاب لتك اوزعملا

 لاستك الاكل ذكواتعت !نم عفن هب لق آو ليماهيف سنو نيقصفءاسفتخملا تءاطقاذا | ذا:

 لقافمهرداشعل ا لاوزن برجا «ومهرصبلا لضواشعلا لد زيرقصلا قورعلاوهو ركاب |
 بلا ىريقهي لمقكي مهرد عسر ة وذو مهرد فصن نيغابصلا قورعو مهرد ىنيصرادو
 كلاما عاملا ثلا نمهعقت قاسلاب ل دراما لك أن هوان[ ام_هردهتم برش وأ

 (اسملاالع) اشحلانمعقني نارغعزلا,لاعتك ًالاكلذكو « ىزارلاو سونلاج
 نيءلادمك: هدب وناغجالاقاسحما نم عقتهي لدقك او لسعل ايراوفزلا طاحت اذا
 جسفني نه ديول لازوالا نه دباسلا باص طعس اذاكال ةكراسءاع ةلول.مةرقفساب :

 هيب ودالااسحما نم عفني وىزارلا لاق ءالطوالسك اسحملانم حفني ره كالذك و هعفت |
 ةديح ةيوطر نيعلا ىلإ! باتو ةثردرلاتابوطرلا ب ذدتو عوم دلا بلك ىتل اوراس[

 اذا (بيرغلاحالع) اقولس وأب ودم ىذج مدح اسما اص ىذغخ و ةلضاق ١

 جارلاا عضو اذا كلذ كحصو هنم عفت ب برغلاهيدمصو ىرط ماج ءرشردت كاب طماعت [

 ري صأو ىلع ق-.تءاازوجا عضواذاودي دأب قشر مقث يل نافهعفت برغلا ىلع لسلاو 1

 كلاقءافشو نذل برخلا ىعهعضوو اصلا هقسظماذاو هنهدكلذكو اهاربانيعلا

 تتعشل ذكو ءاربار وصاستلا هن ىثدحور عدي نيا ذأ ماسلا قب رثالذكو سونملا+

 لع هيفاملعع اذا قارعلاراغزلا كال ذ كوم ءارباريفتم ارو صانل اهيدعطو قدا ذا بلعتلا |

 قتغني نوشلاو نوتيلا لاق  (صصيااقءشجبالع)  هاريابرغاا هن ىثءوأ
 رصلا ف عت ءاكاةزكو ىزارلا لاق هقسضورصبلاض ةئلاس ن وكيت قافصلامهتم.

 موضألا لك ؟وي وردايلاو'سدءلاوا ست ركسلا جم طلخا لك آ1نم راثك اللكلذكو
 ىلارظتلا نم نثاكدلار هبلا فهو لاقةمااو حام [نمراثكمالاو لذماوأ ةالغلا|

 كا ذكوال يكوالاك ارسبلا ىوقةيل_سعلاو بارشلاو لي وطلا موثل اهيقسشي عشا |

 اذاقورغارقلاىونكلذكو هريغو سوئيلاج هلاقءدس ورمل! ىوةي لعلابرتءزلا +
 ىوقافايشال مو ىرع خوص هلةمو لغلق نثعرملا طلخاذ أو ًسدبلاىوقهيلعتك :١

 ىزازا لاقلم_ثوايارشو ال رصبلادصو نيملا ىوقي كلا كتذكوةدحو ريصيلا

 0 بطراهتالرثك !ةعمسساولا نوعلا 1 بامسالا
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 تلك ااذا (ضاييلاجالع) ءهريقو سوئلاج كاقرصيلا دع لمعلا لك ا
 ا عات قدس اذا هضايبةع ام حاسدلا ضدي ثق كل ذكوضاسلا لح اولا نيسعلا

 هناقدب لمتكو قصسو ففدص داوي نيح ىصلا نو ضاسلا لب ريما نيعلا ىف عنو
 اذا ب: ركلا كالذكو نيعلا ض اب اولص ل مهن امه دامر كال ذك ن عأا نم ض املا بهذ

 هيلدك او قصماذاىترقعلا كالذكو نمعلا ض ايبالج لؤماو يازلاب المولع دب لقك
 امون رع ةسج ة دمة شلع جامو ةركد لامعة ست نعد لك ىف لكن ونمعلا ضاسالج

 اذا كسلا كلذ كو نيعلا ضايب بهذا هترارع زدت | اذاءاملا باككلذكو ةيلاوتم
 وهو ارارع هن لمتك او قرأ اًذاْواَولا فكس كلذكو نيعلاضاسبال> هب قستك ١
 | نيعلا ضايبالجارارم هلت 1 !ذاكءدلامدقلذكو نيعل !نع ضايبلاال_براح
 كلدكو نيعلا ضاب تلج هملمتك او ةدضفءاناقتلعجاذا كردلا ةرامعالدكو
 || هب لدتكي رش مدلا ج رد تاه ذ شق ىف ةريان ضايبلا هتيعق ىذلا لفطلامأ تخاذإ

 نيعلا ف هم دراطق اذاده ده كل ذكو هنيع نم ضال به ذي هتافراح مدلاو أهدُيو نع
 مهردانوطةرْزب نم قوس اذاوءرغو سو. لاح هلام نيءلا نم ضاييلا ال راحوهو

 آ؟ ىراقلا بسقلا قدس[ كال ذ 5و ضارملا بهذا هيزدتك 1و مهردركس هعم قدمو
 || اذا ل_دقأا قر و ةداصع كيذكسو نيعلا نم ضاييلاالب هب لعتك او ايلا
 ضايملا بهذاهبلدق) 4 اذ!تورزئالاكلذكو نعلا نم ضانيلا ولو هيزستكا

 دعب ثداحتارثالاو نيحلاضاييالج هي لستك ااذا نارطقل' كلذكو نامل ني نم
 | ةريثك ماب ؟لم»تسااذانيسعلا ضايب ئريب متاصلا قبرا ذكوحورقلا لامدتا
 هن لستك ءاوسءازحا تاهت كسو نقلا س> بلور تاذا لجرقسلا بح كا ذ كعحو
 أ نيعل !ضايب وم _كرضالا لظتملا كلذكو عم بردعنب حلا نم ضاريلا بهذرف
 ا نيدلا ضاريالج كلايابدتك اذا كال ذكو دءلستك او لدملا همف سحغاذأ
 || نم عفن هيك او لسعب طامتاذا فاطخماغامد  «(نيعلا ىف ءالا لوزن جالعإ«
 نيمعلا ءاسذا لوزن ءادستء! نم عفنينوقو راغلا# الذكو يسعلا ىق ءامللالوزتءادتعا

 ١/ ىقءاملا لوزن نمتعفئارارعةراح ىو تذعأ اذالازغلا ةرارعءالذكو ال وايرش
 || كالذك و نيعلا عاملا لوزنءا دتنا نم حقن هم لصك ١ذا ىفاتسملا نمتلا نيل كل ذكو نيعلأ
 | كل ذكو ن معلا ءاملالزت نم عفن هل دك اوةارعا نيلي طا اذا مرهم كلردلا خامد
 لسع طامت اذا لصما «امعال ذكو نمعل ا قءاملا لوزن ادتنا نم عفن ريصلاب للاتقك الا
 1 موق. قيتعلا تن نا كلذكو السك نيل! ىقءاسملالوزنءادت» !نمحفت هب لك او

 ليسا ساب نيءا! كد ونيعلا ق بصاذاحدقلا ماقماملاا ريف لزانلا نيسعال
 ءازاةكراشعدساو عوف نم تالاضلا تناك اذاو «(ل مذألع اديحاكح
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 يح اسم مّزلي ةصاخريغلءلاف ةدونتم تالايملا تناك اذاونيعلا ص هلعلاق

 ةجاجدلاةرار كلذكو لوقا لاو نأضا امو كمل! لك أوةماخا كرت, نأ ءاملا
 ناتالايخاو ءائانعد قرغلاو سونءلاح لاق الك نعل اقءاسلا لوزن ءادتبانم عقنُي
 طسرا ل اقوريغتبال د اونئش ىلع قد ها او صني ودب زي وتوكمأل مث توك لاما
 تاو ىزارلا للاقادبا ارمرال هناف هححلاعثالف ةدرمد نم هزم قءاملا لئن هو ىزارلاو
 ءادتاقرذصو (لسخ) هجئاسالف ةةرعتنال ناكت او هجاعق# ارد ءاسلا ناك
 ١ (ةواشغلاالعإ) تارعكردلاةرارع طعس وبارشلاو عامجاو ماما اما لوزت
 بهذي قرضا حدولا كلذكو ةواثغلا بهذادب لمتك ااذا قرا رماا ىدرد
 | دصوال وا شغااواص قرا سال اوهو تخ-ءارلا كال ذكو هدامربالكك ةواشغلا
 هفائسسا ع يمس بشلا كلذكو ةواشغلان هعفن هيلمتك اذا مثشلا كلذ كورصبلا
 ل-سعلاوءاسملا طاختول درع قداذاو سوئيلاج لاقالذ نيعلا نم ةواستغلا بهذي
 ا كلذ كوةواششلا بهذاهي دمك ١ اذا نارفعزلا كل ذكو ةواشغلا نم عفن هيلمتك او

 أ عفن ىنيصرادكلذكو ناجرااب لاصتك الا كا ذكوالك ةواشغلا نم حف واؤالا

 رابغااك قصس و فقص وام لواىدصلاطئاغ كلذكو الكو ذاك ١ ةواثغلا نم
 د.ك كا ذكوةواشغلا بهذي شاف مديلاعتك الاء ذكو الك ةواشغلا بهذسف
 ئرب:واشغلا حاساهديدقي لكتك او لمزاسوشعردو تب وشاذازنعلا
 ١ ةرهاظ هيف نرءلا قورعو هعمدمرال نمزح سباب دمر ةنمكلاو (ةنمكلا جالع)
 | حقتي ريسملاكالذ5و سباسلادمرلا نمعقئلوستملا قرا سونبالاب ل !اذاو
 | مونلا نم هيتثا اذاايساص ن اة تملك !تامالع نمووءالك هتك نكس و نيعل هتك
 نيعلا تدق ةتمكلاو اربي هناف كالذد:ء لمت ك.ف اارتوا المر هقيعف نأ سحأ
 ليتس (اهظاقونافجالاةنوشعت جالع)  اريتاهتاف تارع لدتو دنوارب د مضت ل

 / وا ةءراح نياىق لصاشتلا كلذ تح وال اهطاغو ناغس الاعتو شل عفن. ىدسنه

 "| كل ذك واهطلغو نافسالا ةنوشعت نم عفتي هنافنيعلا قرطقي و ضدملا صاسمب قيقر
 ايتنودحو نافجالاةقرحنم حقننيعلاقرامقو درو ءامىق لحاذاىرعلا خمصلا
 || كد. ؟واهظاغو نافجالا ةزوشحت نم عفن لسعب طاتاَد بشل اريطةت كل ذكو اهظاغو
 درولا نهد كل ذكو ماهتزو ثنو نافل !طاغ نم عفذي نمعلا ف ةيراحملا نيلريطقت ماود

 || يلع ه, كحاذانيتلا قروكلذكوا_عطظاغو نافجألاةنوشحت نم عفنهيزعتت اذا |
 || ةنوسع نمعفت هي لدغت اوءاملاب عي زم اذا للا كال ذكو ا عاظاف نم عفت ناسفجالا

 || نا: .. !. ةوتت نم تعفن مب لعت5 ١ اذا مص اةراصع كل ذكواهطاغو نافتالا |
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 ناقل

 نم عفن تفرلا ناخد كل ذك و ال اواغاذو نا ةجالاةوشدع نم عقنيرصبلا دير ث كالذكقإ

 وهو سطابلا قو قدذا  (تنلاجالعإ) الك اهطاغو نافسالا ةزودش

 هوتئهيدمضو قداذارضمت الا يسقتبلا قروكل ذكو هحفت يعل *و 2: هيدهدو قيلعلا

ملا ضايدب نيعل !اهوتلده_-طاذ اكلذكوم درب نيعلا |
 اذاماهخنامدشكلل ذكو هنم عفن ضي

كلذ كو هسفننيحلا هوت هي دعشو ايدنملا قداذ الل ذكو هعقن وتلا بحاص ( نع قرط |
 

 *وتتلاهمدعطا ذازيذمما نيدك كلل ذك هعفنو هأر بأ و لابس اص نيء لع وعام بصاخا | ا

 قمرا حض م ةوقن لهس او لاغيقلا نمد_سفافةلج تأتناذا(لس#) هعقنو هاربا |: ١

 ةيرض نم تان مودشلات ةرثك اههزلاوةطاقلاةدودالا نيعلا قع حدو نيءدمعالا

 تاكناوتل تي لو دتعامل نكز بلا لضعل |نامابق اياهرصي ناك اف سأرلا لع : ةلطقسوأ

 ق "الا ناقسصللاب ياه دعم ناكن اقع انرتسا لحال لصح اغا ةيرض ريغ نم وتتلا ١

 ىذلادئازئاوهو (باقتلارسشلا ججالع ( لة ةفوجلاةيسصصعلاب تاحذد_5

 لءضادوىلا تاقتمناقسالا» اودساطحت نءاحر اخ ىييطلارعتلا ث اا ملازه نوحي

 ةوعشلا فاقو نارطقو» دامر طلخخو لام س سدلكتا طلت ادا ن نفاس قد يوعتو

 ؛دئازلارعشلا ف ئاذاكلذك و تسقي دوعدال الرسشلا نافك ذاع ؟راملو نفحما نم باقتملا
 1 | سونبابارارع لكتك اودا نلارعشلا فتئاذا كلذكو كلذ دع + تشن ملدارقلا مدي طلو
 وعش |عضوم ىلع عضوو رك ل دي طلخو  دامر قصبسو قوحا !ذا قراعلا كلل ذك و هتان شم
 (نافجالا نمهرمشلاراثدت اجالع) كلذؤل طاوهتامت حئمارارع فودنملا تاغتللا

 ٍْ ماسملاعستتو اهنودام دسقت نااماق ضراارتا ف صرع يدلك ةداملاة4ةاما همدسو

 1 ذفتالو راذعلاىل_سدالفتل_صاولاة داما ظاغوأ م اسما ةبالا صو اهتم تمنع يلا

 نوككسم ءامهةموءريشو انيس نبا هل اقديد خذو ناك اةكح دلع ل ديو لئأتوا

 !اماو باعشلا ءادلاما هلاعنفملاو نوكنام هنمواهتدال هوا ترجو نوفا طاغ حم
 .ىغطو رمتلا ىو قرسأ اذاو ناقجالارع-ت تش ريوتصلا ناخدوءاذ_ةلاةدامدءلقت
 لابو س" الا نهدم نكتورمتلا :رسااذاو نفس الار عش تدناهي او تارشلاق
 ْ | هطقاست عتعو نافحالا رعشت متو ىورلاليتسلا كلذكو اهتئار عادلا لوصأهب

 كالذكو سوتملاج هيلاقرعشلا تدق .ونافسالارعش طقاست حنو ةعرملان احد كلل ذكو

 كنذكو تفزلان امد كلذكواهتذيو نافجالار هك طقاست مع نارطقلا ناخد
 اذ ارأفلا الب زاك كومدامربال كدت ه ونمعلا باكر راتتانم حقتي قرخأ تايد

 كلذ كسحو هابوةس حامورعشلا تدنان ا فرط ىلع ليعجو لسع طادتو قرحأ

 فيا هب كلداذازوألامحت هطقاست نم حاعو طقاسةخأر عقلا تدع 5 قرهاز عام اع
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 قنا

 !موملاق للص اءام ن ملا الارثك !اذاوميقرعشدلاتدئارعشلا ترانمو نغحنا
 ' عفت ضيملاةرغصب نفما لطاذاكلذكو رئانتملارعثلا تدناهب نفل كح عم تارم
 3 اعروروصاتلا لا ىدانافسالا راثكنا ماد تاو (لصف )»ع هتناو رعشلا رثاتتنم

 ىلءهيرعو لملا همقس غو قدم اذا قرشا رسملا ىوتو هتم ةدملا لس رعو فن الا قنا

 ٠ نمءلارعش تدني قرشا كددلاءرع كالذكو طقاستلاحتمو هيفرعشلاتدنا نقحلا فرط

 :نافجالاتلسفاذا (نافجالاقماقمقلاو لمعلا العإ) هطتاستعنعوالك |
 :قدحدق تيزي نافجالا ثشطلاذ |كلذ ؟واهنتم ماقمقلاو لمقلا بهذا قاسلاءامع

 ' هسولاهب لسن و هامق ل2 نورطنلا كل ذك و ماقمقلاو لمسقل |نءعقت تد ريكه مغ أ
 - هيرغرغتو قذاح ل ىف تي ذاوقدادال درا كن ذكو ماقمقا او لمقلا بهذ
 : تانوفعلا نم نديلاةيقتتع مالا حفتمال كلذ لكو ماقمقلاو لمعلا بهذ!ارارعإ
 / لكى كطسمو ىندصرا دنمو نأ ههردريصلا نمذدتا؟ ناو ماها لوحتدو حار ةتسالاب .

 | قئاذاو ماقمقلاو لمقلااهتمدلوتمللا:داملاو ةدعلاى نب هنغرفتساو مهرد عمر دحاوأ

 : ماقمقلاو لمقل !نم حقن فاعل ابدشلاب نفحلا عطاوءاسع نغملا ل سغو نغما نمل مقلا

 1 قواربك آلا قانا اماة#امة.قروةبوطر نهدلودي وهو (قالسلاالعإلا
 : قامسلاكلذكو ق السلا نم اعف انءاو دناكدي دحر اضرب لمت> ١ !ذا امس ةوارقسالا
 رقمالا لياعالا كلذكو قالسا!نم عفن يعل !قرطقو قسوة واموت هام عقتاذاا
 | كإدكسحو بره قالسل!نم عفت نيل! قرطةو ىصوةل واموت دروءامق عقناذا |:

 [(لصف) بر جعامسعاع فت قالسا| نم عفن نيعلا شرطقاذا قيشعلاواىرطلا عرصخاءام |:

 | مزالب وأههريسقو قالطد ناو تدائدرك نبا هياروكالو دصقغلا قالدسلانمعتع
 : نمل هتك اذا قرتعلا تءزلاكل دكونيوقي راغلاو لباهالا يبطي خرشةسلو مامحتأ
 |عاذل طلت ن منوكت هكسلاو (تيقاسملاو نفجا كح جالع) هعغن قالس هنقج
 ءل1اندممكتلاو لس ةلااهج العورامشلاو سعتلا نم ث د دقو داو عت ىهو ىقرو ا
 ْ معو هك داو لاق سوتيلام كاقاذك ةضومحاو ةفار#او ةولا ا ةلرتو رتافلا |
 0 هكرس .ودرال اء ادم كب نأ هيفاك ود :رايلاءالاب ج ورمل ل اه رعد ني #هأ اغذلءامأ

 | نيتالاةكح نم فني ةعيملان اخد كلذكو الك يقاملاةكح نم عفتيرخاناغدو لاق
 ! ل_ةلقلا كلذكوالك ن افج الا ةكح نم عف_ذي تدزلاو ردنكلاو نارطقلا هلثمو الك ١

 | ةكسم انم حدنيو حومدلا باص لب ضزلا كف دكوالخ ةكحلا نم حفنيو حومدلا بلص
 أ موال 5 ناعجالا ةكح نم عقنت قامؤك ايتو هلذمو نصبلاءامو سود لاج لاق مالك |
 اناب رذ ئيعلا ف تنادس1لوسلاب ةيقنتل اودصفلا لبق ةفوصوملا ةيودالا تلمعتسا |
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 : الشفلا لاعتل عو مدلل ةيئاحماةي ودالاةكحتا فلمعتستنا ن.وأ باآوةثدرلا ٌّت
 باصاعو لاقءاذغلا الساو ماما ةدزالم عمنيعلايازح ةلصم ةضاس تابوطر
 قرغلاىزارلالاق (حورقلايالم) حارق ءامو لمت نيءلا قرطقي ناةعمدلا

 وثلاو ضيباابتول نوك: اهروهظوامئادتبالوا ةحرقلا نار وثبلاو ةحرقلا نيب[

 لهسملا يرشيو نيقاسلامعكت و حاراذلا دصف, حورقلا جالع نوكي ورح !اسهنول نودي |
 تلو سورا جهلا ني: ذالا فلن نيذالا نيقرعلا عاقب اع :روافقلا نايت دصفنو

 قصايال ل سلما عتب ةءرس نكلفرطضصان اف قصاد هنالك لذو حورقلا الع ىق نفما
 بوسي ةدرقلا ديزتالثلحورقلا يالسع فةرذخلا لمعت باف نايرضلا دت_ثااذاو

 ىو قرحأ اذاوحورقل اعقتياريتكلاب لاكسا او سو: ماج هلاقاهجا ازمءوسو تايربضلا

 الك ن يعل ورق ئربيريتابطلا كل ذك والك نبعلاحورق أرباب ارث اق قطو رقلا
 ئربت ياجدملاة رلر عشا دكوأعي رسْنمسعلا ورق ئردي قرا صاصرا كلذ كو

 كتذكواؤضاببالبو نيعااورقارباهءلتك ] اذارااكنذ والك نيعلاورق

 اهامديةنيعلا ف نيعلا ورقال ةربصلا كل ذكو نيل اورق رس دنوا رنا ناخد
 راجرلا كالذكونيعلا نمرأن الاولصردنك (نيعلافحورقلاراث الة لاجارومالا
 اذاسوردتسلا كلذكو حومدلار ديو حورم ارا آن ءنمعلا ىق ةسضراعلارامث الا واح
 تاس سنانمدعت 4 ارو مال ا اميظع هالدسرألا ”الاال نعل اقر طلو نس 1 ىلع تح

 لاق سون.لاج هاةنيعلا لات ان وطرلا ناليس عطقب ردنك لا ناخد (تيعلا ل اداوملا

 نيعلا ىلاداوملا نم عتم نيا ىل-ععسضوو ضويلا ضاددب ردنكلاطلخشاذا كلذ كو
 الك اعط تورزتالا هلموالكن يدلا ىلاتايوطرلانالم_مطقي ةعمملا ناد كلدكو
 كلذكو نيعلا ىلا داوما بايسمتان م عتمةوماهءتدمضاذا مطمل ارق كانذكو
 نمجتمءاع نوم نارفكزرب نغملا طلو هيلدغت اوةأرعا نياب طاخغاذا تارفعتلا ١
 ءاحرسااماهعدسو ةماةدسالا نعل .ءاوهو (لوحاحالع) نيعلا ىلاداولا بامصنا ا

 قوفىلا نيعلارطتو سدي نهوأ خام دإ !هيولير نموأأضعب اهضعب شت نموا لضعلا ف

 هلاقرصء لامن ال نييتاحاد> !ىلالاوزلاو نثيشئئثلا ىرب ىدلاوه لغسا ىلاوا||

 كلذكو لوما نم حفني لك اود غالاب ىدنحلا قدتبلا طلاذإ ءريقو سوتيلاج
 سارلا للع بحس لو# !نوكيد-ةولوحم نم ةئي نوتيلا قرو ةباسصعي طوعسلا

 ةراصعمعلا طوذطت ةماعلا لوقنو (ظوتا الع) سو ةلاج هلاقراو دئاوردسلاك ||
 نعو اهعقلم نيعلئاهيدم دو ثقدأ دالدتخاك ب ذكو ادام نسعلالوتنل ةعفان ناالا 8

 افقلاىل_همساغلا عضووءدعب لهسملاءاودلاودصفلابغارفتسالا ظوحا الع عفنأ



 ةناسلا
 حقنواه درب ةظوانيعلا هيد مضاذاممأ!كال دكو حلاو درابلا* ا 'بصو يعلا طب دو

 ظر#ثا ىم دندن غرغتسا اذا نقي راغلا كالذكو نالوذخاب دما ذا كلذ كو هنم
 ! طادتاذاو ىع نع ثدص واهداقعت اوه ديلا وطرادوعم ىيهو (ةقرؤلا يالع)

 ق اةثةراصعوت دا 2# !ضصارمالادع ةعداحلا ةةرزل ا ىم ةنهنلقك اوءاع تارغعإلا|
 |تءزلاب قدمو رشق ق دتيلا قرح !ذاو ةفرإلا نم عفتو ةقد_فكادوست نامعتلا |: :7

 فاما اذه ءاك4 نم ةعيسو سون اج هلاقم وت« !ةقر ردو .تنايدصا! شوقا هنزطاو :

 زا يملا قرو شلل ذكواهت دوسءاقرزل' نيسعلا قرا ذا باطرلا لطقنملا ةراصع كلذكوإ
 ةعرزا «(لصق )ع ةفرزلا نيءلادو اها هول !نامرزاعشة ىف ةنوزخا هيراصع[

 هللاق معلا ف دلوتملاءاللا نم عوف ةقرزلاهذهو نيعلا سدي طرقنم توكلت ةضراصلا
 أ بنع ةراصع كال 35و ةةرزل الار اراحو هوارار نيعل1ىق ناثالا نيآرطقاذاو سوت ءلاج [:
 ًاراشقتالاو ٠ (راشتتالاجيالء)+ اهتدوسارارم ءاقرزلا نيا ىف ترطقاذا باعتلا |
 ضرع ٌمبدصحلا عاستا ىموأ ةكرشلا لاصت| قرفتوأ ةقدحملا عاسستا نس نب كل

 ةعقاتلا ةيودال' عيه ورصيلا باهذ رثك الا فور درلا فء دش لقالاف راشقنالا نعأ
 ,ءاذقلا فدوة ملظلا قراشةنالا باص ساسصوراشتنالا نم ةعفان ءاملا لوزت نم

 أ درولا راشتنالا دم ضاذاو هؤرب رسءامو نيش ءىف أسم ناف هجاعق هلانكدسناف
 أراشقنالا نم حالت ملا كان ذ كصو ةيرضذ رمراشتت الا نك اذا هنم عفت سناملا |
 أراد ةنالاهرد_هضو بارشلابنكاذا ىلكاملا ققد كالذكو ةيرضنم لصاقحا

 | لاق ير مال راشتنال ا نمئربي تدتاملا كلذكو هنمعقن ةرارللا نوك دس دسم [
 ' نهدرهار دةئالئاهعمطاسو اهضايدب ةضربلار اقصطامتاّذإ كال ذكو ىزارلاو سونملاح ١
 هتمع_ةئراشتئالاهيدمضاذأنارفعزلاوانسلا كلذكو راشنتالا نم عقتدرو |
 ءىدروهوضرءلاباماودو توهو حيطلا اما قيسفلاو  «(قرضلا جالع)و |

 لمراجا»الا ب صهعقنيو هيلع هامربك أ ءايثال ا ضيرملاىأر ةقدحملا تقاضاذاو
 ءأملا صو مامحاوةيطرلا ا يشالاب ل وع سدب نم قرضلا| ضرع اذأو هجولاو سارلا

 رزم ن هدوزولل أ نيه دك بط رلأ نه دلا سأرلا قيرفتو ه-ولاو سأرلا ىلع لدتملا|
 مدقتيف ةضيباا ناصقت نمامان 5-5 نيءلاس ةئرغصو ىزارلالامدع لا نهدو حرقا :

 نم نوكي ام ه3 دحا قسحو لاق بقثلا شمكةءق كلذريف نماماوددمتلا |
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 تيعلا منو رئافلاءاملاب لاس ءالاو.د-وسقثلا ىف ثدصام هنمو اهاك نم_ءلارغصأ:

 ارارع ل محتسا اذا قيضلا نم عقتي ناملا نهدو ىزارلاو سوسرأ لاق « هلددج |[
 لطياعرو هيلعودا#مرغصأئ ثلا ىارتق دما تعأ اذاو « (عاصتالا يالعإم
3 



 هال

 ءاع ثعل الاطتب ومرقتلا ىلء موقت و نيام ا دصغي ولها خرغتس ودسقل ف

 بامرب اسمع هحالعو 5 هل ريالا نسسدا ن _ عاتالا تدع !داو للاب و هودي

 اطوحسل اورام املا قنيعلا كفو ماما لوح دو نعلاف ءانأإ هس لح لم ىقارو

 جايز جارلاءام ءراعق اذ او حاس الان نم عفت بارثلاو ىلقادلا ق- قد ندا داو درولا نهد

 هدالمق هد , رضوأ مرون ع عاستالات دحاذاو جاست الا ن نعمعفنهب لقت اأو نسعلا ىق

 رب وازملا ل امعتت ساو ءاذغلا ففغخو ىراوجلائ ما نمعلا لقول افلا ن هدصقأاو

 رطقف كاي لاب لمعلا فاصتقالا تلزأ اذاو «(فاصتلالا جالسعإل#

 راغص قة سو مخمل تف نينا نمو ل« باو ةقرت نم هيجصم نو ءكلاو حملا نيعلا ىف

 يد فاصل 'لإ تاكاذاو الم اذافاث دش لمسه تساث ااثأا مولا قودرولان هدو ةطيلا

 نم تناك اذاةرتشلاو ججا ديقسالا مهرع هل ةفامهلدب عضو عضم لاب امهقشف نيتغحا |

 نعوأ ىو. اسعاوسالعف لسطملا ءامرتساب نع تناكن اوال العالم ةداملا ناصقت

 قرو:راصعو كش امريسغ فعن قم !ةلط ارح ند ةرخشل !نوكت دقو كرامي ل

 محى ةرتشلا تناك اذاواروطق ءاشرتسالاو ةرت_ثلا نم م حفلت :هطذلاهذا ارذعأو قيلعلا)

 ةقفماةياقلاةيودالان نءرذهلو ءوضوراهغزاك دالة ب ودالاب اهجالعفدلاز

 ديد لا حبالع لبق خارفةدالايأ د يياف ديد كلا ل عدبالا هوكضورفصالاروردلاك

 نمةرتشلانوك دقو ىزارلا لاق ةهك اغل' مطع غارفتسالابولاغيقلا نم دصفلاب
 / ةم.اغع ةحرق ىهو + (ةلييدلا جالعإو هعطق ق تفرسأ اذا باةلملارعشلا عطق 8

 ب هل ,دلا ىزارلالاقو واهتم لست ببعلانا لقوا ود قرذتواهاك نيسعلا داو اوس حسم دعت

 1 ل نماهكرادت ملىئموةيئر 2)!قوأ ةرئاغ ةمدقاملانيسعلا ف تاك 9 .طط ةحبرق

 : اهسالعو ثيسعلات أب وطر م -جاهتمج متو ثرعقا :اوددم تاممت تمظع اهةودملا

 تارعو 2 تارعةيراح نيإو عيسفنملا ن 3 دوني علا ىف ضيملا ضاييريسطقتد توك

 ل_ءاقتو ةساراوةعدإ اوتوكسلا مولع وحايصلاو مالكلا لقب شد رلارعؤب ءةمش# |

 | ةياحل اريمطر طق أد داو جرارفلاب د ةئلق ىوقلا فءصض قفاغ ناف ريوازملاك هاذسغلا ْ

 ا برشو دل املان لس نيعلا فض لا ضارب وةيراج ان يلر طقاذاو عفن ارتغم نيعلاق

 :| كلذ كسحو عقتم موتخملا نيطل كلل ذك: تلمس دل ن نم عقلي ركسلاب 9 .رتهاشلاةراصع
 ا لمس ن ذل ن نطابقوحتر مح ىنهو (ةتوتلا جالع) ةليبدل نم عفني ياهيقسالا

 1 برد , قاع موتر مسه ةدودلا يدع نب ىلع ل اقوه ومدودام نم تدوم دلادتم ١

 ١ هرهاظىق ىل_ءالانفعلل ضرع دقو لغسالا نفعل ضرس امرك ودا بلا ىلا!

 لامعةساو لا غيقلان مدصغلااهجالع ىفأ دب وهشطابقوأ |
 1 قاسلاىلع ماما

 يت هس حت جتتتم

 0 اأمعجسإاو -

ٍ 



 ندءلاقشىتح لهسملا ءاودلالامحتساوأإ (ةفعسلاجيالع تدعو اغص حورك ىهو
 | ءاودن غرفة ودصغ و ضايسال ةل ماهل ل دومغلملا نقع نم ث ددقو بدها لسأ ىف
 || ةلادخب ءامىق قاس اريطاذأو هندب ىلع بلاغلا طاقم نم ويوك ملا ة لعل ةدام يرخت
 ا ىلع ت2 او ماودلا ىل-عمام !لوتدو ةقعسل | نم حفادسجوأ اهن لسغو ةطنضا !ٍ

 5 بئتصو جادغس اودرو نهديرعُشل الوسأ نع دي هنم هسورتدنعو ةقعسلا تحاص :

 | ىدماو ميضرلان الما موب ىذغتي وءادوسل ا دلوام لكو تدثكلاو قاعملا ا

 رجا فا. نيعلال كو تشرعتا !ضيلابو هيسائيامو دمقااك اهفارطأ نمو غيض ىلا ١

 | برعلاتناقونفملا ىتلمتلا بيدك للك اهراغص ورق ىهو (ةلمنلا جالع) |
 | نفمماىلا تدصنأ اذا ةقرتشاءارفصلا نم نوكمدقو نقحا ق عاطت ورق ةلمنْلا م

 | خرفتس» و ةرمحم ا ىلا هنو برضد و قق-ثدي هم" اك ةوصأ قى :رب ورشا اهتمرثتةي وأ

 ريسواةيم١ا<نةجما ىلا و ةدوهعو كما: سو ىدنهر تو رغسصا جياهاي اهمحاسم |
 ٍإ نيللارجالاناطيشلاو عرصح ا دوربد لدقكي وايدنه ءامو نارفعزو نالوحو ه

 | ٌقددغو ديدش عجو هتمالعو ةينرقلا فق ضرع ساد مرووهو (ناطرسلا جيالعإ 3 ٠

 | ةووش طوقس اهتم له كل ذكو ىشماذا ةضماحو ةدغب رح ةدام هدكمع نمل ءسو قورعأ]

 تايلو#اوعادجاكهاذغلا ف يطا هيلع بصوملالا نكسر 10/1 هسالع عجفتيالو ماعلا 5

 0 كلذكو مانأ :دعةيشعوةركةيواستم“ ازسأ جتذاس:لعتكيمو تشرهيتلا ضيبلاو

 :دايزومو )0 ايزل اجالع) ةسكئع وة ما نيلد الوم هع اهم ءأم ل معتم

 3 !اهعءسدعي نقملارهااظ ىفةعلسوه ليقو ىرتسسو و ىلقترف ىلسعالا نقلا ٌق ةيمصت 5

 | ىلطاداويقاسلا مست ودصغي ضر ا اذه بحاصو قوق ىلا ليست و نغجاحاسغنا

 كال ذكو هعفت ىدتملا نالوةم اب هتفح ضاذاو ههفن قائرشلا بحاص نفس ىلع ريملاب]
 وردلامزالب و ةيشعو:رك ربغالا لكلا ةمزالم هءاع بع :و هعفئرا اب هتقح للطاذا

 ثد_ىاص مرووهو (لءدلاالع) ديد_لاجيالع نمديالف ضر ملنافرغصالا |

 مدل مدإوتي ونطاءلاورهاطظلا نيب امءفوا ءرهاظق وأ لف سالان فما نطان فا

 | رطةف لتادنءلمدلا ناك ادانن ديلا قلمدلا عسوك عبو هيق ضرع. وءارقصلاو
 لك انعم هءلع قطل افجر اخ نم ناكن او# ذي ن هدو ةطربراغصتدلا جوت دعم هيق ١

 ىلعريك الا قالا ونوكت ىلا ةيمعللاةدايز ىهو (ةدغلاالع) ةليلومعأ]

 | فاسلا ىلع ةما او لاف.ةلادصف هجالعو ني_ءلاو فئالا ني ىذلا بقثلاس ارا

  ضرال8اهعطقف خلا الودي دحناب هحاعف ندملا ىقةاذاف رأي الا بح خارةتسالاو ||
 .: لعاوشت رخنونيعلا ىف هرطقوانوكر اعلم غضماف عطقل!نم تغرف اذاو نال. لانسال |؟



 م

 ةراصع كل ذكو نينطلاو ىودلا نم عفني تذالا قه ريطقت قسما ءام كلذكو نذالاىق
 «تةذيطاذاباد_ىلاةراسصو كلذكو ىىنطلاو ىودلا نم تدفت ترطقاذ !ئرسنلا
 لوشن اةراسهريطقت كاذ_كو ني:طلاو ىودألا نم تعفن نذالا]ق تراعقو تامر رشق

 حورقجالع) نينطلاو ىودلانمتعفن ثاركذا ءاهتطاعتاذا معلاةرارع كاذكو
 تاعسحو ةللن نالوا نم لع اذاوءاكملا نم ةيناثو سواد لاق (نذالا

 اذاةضغلا هفارطاو فال لا قروةراصء كلذ 5و تذالا حورق نم تعفن نذالاىق
 ةي رام اةدمانم عدن سوما اة رارع كالد كواهتمدي راجاةدنا تعطق ندال اق ترطق
 كلزكواه أريأ نذالاحورق قرطقاذا لمحا ناسلءاعريملاكلذكو « نذالانم
 جترز كاذكو مماهأ اريأو نذالاحورق نم عفت قذاح لذي طاحتو قدم 'ذأ دي فدا ثممع

 اعفن اهحورق نم عفت نذالا ىف لعجسو هليتق ق سو لسعد رامغلالثم قص اذارجالا .

 لسعلابتورزنالا طلتاذ اواهحورقأرباتذالا قرطقاذا ناسسنالا لون كن ةكودياغمأو
 ةراصع نذالا ق ترطقا ذا كالذكو ةسرقلا محبو ةدسملا ن ءنذالا ىننذالاقرطقو
 اميسال ىرطلاساالابسةراصع كلذكو ليست تا! ةدسلاارتم تءطق لصللا
 ضماحمانامراريثق كلذكواهتأرب!:دئلااهتم ىردق ىلا نذالا ق ترطق اذا! ضسألا
 ىأ ةرار_لاكلذكو اهتم عفن ةبوطرلاو ةد1!اهنمليست ىلا نذالا قرطقوءاعزطاذا
 اهتم لئاسلا يقلا نم تدفن نذال !قترطقو لسحب تطااذا دس ورئارسملا

 فاي..ةورموردتكو ىنمرا قروي وردي زوثور زئا (نذالا حورقل برعم هرع)
 رطقت مم فرص قء:ءابارش نذالا لسغت مث لمتو لعد ندعو لتي وديا شه ءامو
 ىزارثاو سوتيلاج هلافأر يتاستافةيثعوةرككرابتلا ىف تارعاومف ةروك فى! ةيودالا
 لعجوةدملا م نذالا تءقنو ل-سعباةصسو قو را ستلاورللا طلعت اذا تالدكوالاق
 ىتلانذالا فني رتافااءاسمللاو ةنهزخاحورقلا نم مفنتاهنافنخالا ىف عضوت ل. كالذ
 ةراسمع كلذكو اروطق نذالا حور ربت لبالا لاوب كلذاكو الوطن ميقلا اسينم ليس
 نذالاح و رق ئرس درو صدو زوالا معشكلدكو نذالا حورق رعت لسعد صحا
 ليسادق (لسمفإ اروطةنذالا ورق رمي لسعلاو سمرتلا كدت ؛روطق
 ةعاضرلاةرثك كال ذ بدسو ةد ملاذ نال ةريخال رموهوتو وةيوطرناسملا نذاررع

 نودي زلاءامو ىزارلاو سقور هلاقك 1 ذمهتء بهذ للاب ةءاضرلا اوك رت ن اف .:ءانا
 نمسس طاغاذاو طارشبلاق م هثرير هناف ايف هرطةغنذالاحورق تمدادا حمم لا

 طلخاذاو نذالا نم ةي راسا ةدسلا ايتمعطق نذالاف رطقرتارعا نيل قدتع
 انيسنبا هلاق برع ةدلاعطةواهسورق م4!نذالاف لعحو ىاردلا ع قسسعلا
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 فيلا

 لحوردتكلاقداذاو سيونلاج لاق 2 (نذالا برصت ةمدصلاو ةيرضلا الع
 تترك! ةراصع كلا دكو اهلا نك -ةيرضاوهباصأ ىلا تذالا قرا ةوءاسفلا نق
 تالاف ترطقو لايت طا اًذاواهشرو نذالا خدش م تدفن لسعلاب تطلماذا
 عفا نذالاهيدم_ضوىل_علاو لوللا١بةركللا طاعاذا كاذكودماحجاءدلا تبرع
 كلاذكوابنم مدل اراسغنا نم حفت نذالا قرطقو لذع صل يطا ذا كلذكو !اهيتدش نم
 اذا كلذكو سود.لاب هلا هس وادامض نذالا ضر نم عف:ورشقب صحاذا مممسلا
 اهأريا ةمدصسوأ ةبرض نع نذدالا مرو هيد مضواهضايبوةضيئلار اقص طامت
 دلءاسلاة وطرلا عطق نذالاف ب كلارطق اذا (نذالا نم ةي راما ةيوطرلا يالع)
 رطقاذاكاذكو اهتمةلثاسلا ةب وطرلا عطق ىذالا ىف يناردنا طمو ىلسعرطةاذا كلذكو
 نذالا قرطقو لفا ىف صقعلاى غأ اذا دكو اهتم يل الاب وطرلا عطق نارطةل ا اهمق

 تذالا قرطقو لا ىف ساالا قر وو صفعلا ىلغأ اذالاذكواسهتم ءوطرلا بهذ؟)
 طروطقن ذالاةء وطر عامقت بارك رلاةراسع كل د كو اهنم ةبوطرلا حام
 تءهضو وةك راقصد تندكو يدها اءنوتلا تةدساذا (تذالادود جالع)

 طاءعاذ | امدسال دو دلا لثة نذالا قرطق اذا نارامقلا كاتو نذالادود تاق نذالا ىف

 '| كااذكودودلا ل_-5نذالا فرطقونامر رشق ىف ىغأ اداوتصم ىذلا لوب كل اذكو لضم
 ] دودلا لستقت لصفلا ناسء كلذكو دودلاتل:5 ندالا ف تربطفاة!نيرسنلا ةراصع
 : اذاصقعلا كلدكو سوتملا ب هكلاقارواعق ندالا قدودلا لتق:باد لا ةراصم كلدكو
 :تذالا فراس مرتلا عرق: ءامرطق اذا كلذ كو اروامة دودلا ل:ةدرو نهدي طاعتو قدم
 ( تطل اذاةرايصلاةراسع كال ذ كو دودل لق, مماصلا باسل كلذكو دودلالتق
 :(رطقاذا (نذالاقءاملالوتدجالع) دودلاثاتق نذالا ىف ترطةوزولن هدم
 ةنامق نذالا قف لعجاذاو سون.لاج لقوم اويقءأسملا لومتد سم حنت ند“ 1ق لصيلا ءام

 !!نءتذأق ءاسنلا نبا با اذاو نذالا ىف ءاسملا لومتد ىم عمف بربط تيزىق ةسودغم
 | سوتيااج لاق هامل اهتم ب ونازوالا مصشرطقا ا كلزكهعفت دام هذا قف لستد
 : درايلا ع رلانمعغن ساب افو زي نذالاترذعادا ( تذالا بوصي درابلا حيرلا جالع)
 ؟ ةظيلغلاة درالا# رلانمعقنب لفلارزب نهد كالدكورتءصلاب ترضاذأ كلدكو
 : هلاةاروطق نذالانمةدراملاحابرالا للص رئازوالا ندد كالذكو !روطق نذالا
 : نم حف ن ذالا فرطقو زول هدى نورطالا ل_اذا كلدكوالاق ىزارلاو ىبوئيلاب
 ايقبلا قاع ع مرولا دم_تاذا (نذالافقاعت مرولاجالع)  اهيف ةظيلغلا عرلا
 57 امهيسالاداهط ن ذالا فات ىذلا مرولا يربي ىلقاملا قيق دكلذكو هتلحو هيف ا



 نكت

 ئرس م ن هدو لت ةقوق دمانوطةرزب كالذكو سوا هلاق دل حق دن دقت ن |

 تدالا فان ىذلا مرولا لاك نالوا كلذكم اداه تالا فاحت ىذلا مرولا |

 هلاقعهللس نذالا فام ىذألامرولا هيفمضادانمسلا كلدكو» ادامخنايدملا ف

 نذالات فاك ىذلا مرولا يدم اذا نآلوق اوهو قشأكالذكو  طارقرو سوتيلاسإ

 ادامض هلل -و هصخ:1نذالا فات ىذلام ءرولاهب دم اذا ناتكلار زءكالدكو ءارعأ

 مرولا هيمو لخلاب يطاذا ريعشلا قمقدو زعاملارعب كلدكو اقوقدم لسا |“

 ءارشماة ري زكلا كلذ كو سوتيلاج هلاقءةلالسو هصغقتأنذالافلع ىذلأ |

 اذاةثيتلا ةسضسلاكلذكوادام ص نذالافلتراكا مرولا

 هريدقو سوت:ءلاج هلاق ءأرا نذالا فام ىذلامرولااوب هعفودوو نهدي تطاحت

 تاويحلا يونان ذالاق لسا !ءامرطق اذا
ذالا ف ءريغو ناوي ا لومشد جيالع) آ

 (ن

 تكلذك وب راق لادلات ا لا يرن تدرنذ الافرطقاذا كلذكو اهقلمتادلا

 تذالا ف لمتداذاو ارق لمثدىدأ ناو اب رخأن ذالا فرطقوزو نهدي لحاذارملا

 اروك ذا فدل ىنءسأرلا لع وتذالا س قع ىل_ع عضو فدعا اهريسغو ةأمح

ةاصحانأف نذالاب ة”ةلاسق لغسان مقدلار يو
 برن ذالا نماهةستادرم وا 

 رأ انوال'نهدذس؟ اذا (ابتمعا ة طئاخحنو نذ دال ةيقتلاروعالا) دما ءاكح هل اق يعك

رغعإلا كالتكو اهتدص طفسو نذالاقف ةليتق هلم لدعو ل سعت طلدتو
 ليكسو دروو نا

 هلت هيف سعاذالسلاو زوجان هد كذكو اتسم طقسواهاق: نذالاةلعس ا ذأ

 : (فاعرلا الع فئالا ضارعأ ناس ارت تاطغس نذالاف تعطر

 عطر وه !ترق هد أرب سو: لاح لاغ
نمطعسا اذاروعاكلا كن ذكو فاصزا

 نيديعب ه

 0 ةيود“الاعف:اوهروفاكلاو ضاع را عاقرطمتالا س“ الا ءامو !ءارض رب ز حصص »اع

ا طاضاةانوماكملا كل دكو ى زارلاو سوتيلاج لاق « ادام رايرسش فايبرال
 | مطقل خ

عكاذكواضنأ رباك الام ةمشد لاق بو فاعرلا
 | لذا تطلع !اذاتاركلا ةراص

 ايرث فاح رلاعطقت رمش الاةراةصعكال ذكو فاعرلا عاق فئالا قتال ةرطةوردنكل ا

اعر' عطق سأرلا ىل-* مادو و س "الا قر و قداذا ءاقوشت
 [ىأ ةمفنالا كالذكو ف

 !دمضاذا مالا مدو فاع را عطق فذالا لضادأهي مطاوعام تطادتاذا تناكوق انالا ا

 كلل دكوءاكمما نمرشءانع ا هلاقءفثالا قراقاذاهمد كلذكو فاح رأ حاطط فل الاب

 فاعرلا عطقاقو كن فنالا ف لعجورابغلاك قهماذا :«نمبأ
 اذا لك ارعش كلذكو م«

رقلاقرو ثان ذكو « فاعرلا عاق فئالا قءدامر دذ و. 0
 فنالا ىف نو فغجادا ح

فلاذك وس ردع قاعرلا عطقيدراملا ءاملاب وزملاق داما او فدعرب حطم 5
 رعش

يم مم 22١ راس ل عجم
 يس 0 

 است الا



 لقا

 لأ ءارضاملا ةريزكلا ةراصع كل ذكو سو:ءلاج هلا اقوشن فاحرلا حطق قوسأ اذا ناسفالا
 تلعسو هلق لهو قدو ففباذا تملا قرو كل ذكواروطقوافاشنتسا فاصرلاعطقت ١
 رابغااك قدمو صخاذاة_باءلاةريزك ارز كاذكو هتةول فاحرلا عاق فت ا:

 فاصرلاعطقمئالا قةل رت: لعاذا لكلا كلذكو فاعرلا مامق فئالا ف قنوأ

 هيلا هةاصر عطقناريمك هتوسج ىلع فاطرلا بحاص مدي تك اذا (ى مف
 ا عمطقير اح ءاميق فارامالاعضوودصقلا هئريب ىدهعم ىذلا فاعرلاو سوثءلاب
 قاعوت داو سأرلا دربق فاعرلا فرسا اذا كاذكو (ل مقل فاعرلا#
 ريا همعطاو ضماح !نيلل اهقساو ةلظلغا|ةيذغالا ب ىذغو عطق هنافافقلا ىلع مح اخ ' :
 ضد ىحو هغأأ نم لثاتف! يرق نااهريثأت دحو ةضداقلا ةيودال اهقاىف عضو بطرلا 'آ

 لزترهظ ىلع فوعرملا قاتسا اذاو (ل .هذ) ىزارلاو سونيلاج هلاقأأ
 باب قو رك ذاع هجحلاسق قدتصداكي و هنطب قتال و ف٠ ظيقدعو هنطب ىلا مدلا و
 دربي هيأق موت ض»د كرتواظءاغ اتديطت دراءام نيطب فوعرملا ندب نيطاذاو ُئَعلا ا

 ىتلاةودالاب هج تفاقثالا .ق ترجقتا قورعل فامرلان اكن او هغاعر عطقتيو هندب
 طدالا نم فارطالادشو سناحلا نمدصقاف فاعزاد# ثاأناو تضمدقو نذالا ف عفت م

 هلاقاربي طيرئاناف قاركا ىلع مجالا عضو مدسقلا ىلا ف دكسعلا نمو فكسلا ىلا |
 ماسلا عضو ىثألا صرع ىددصفاف ةيوقةوقلا تناكفذلو «ىزارلاو سوتلاح |!

 ةوةباضقن فئالا ىف ءاضملا:أفطملا ةروثل اتقن اذاو دياكسلا ىلءاماو لاسطلا ىلعاما
 . فاعراعطق.فارطالاو نييثنالادشو ءريغو ىزارلا هلاق فاعرلا تءامقأإ

 | مش نامداو فعر اور ادعس تف ماسغلاب طعست اذا (ةفعرللا ةيودالانابإ
 ةليتف لعورقملاةرارعندعو سد! قداذاو فاعرلا ث دك ىقزرةلا ناسا

 فئالامروجيالم)  ةافصملاددسلا جذي فونربلاكلذ5و فاع .رلا ثدحا فئالاق ْ

 فئالامرو نم عقتيريمل اكل: كو هالمعو هتكحو فئالا مرو نمعفنيديز  (هتكسو
 هسيقتل تفواخوطل فنالا ةكس نم عفن نالوا كل ذ-كو فثالا ف دل .ةةوأب رمش

 ىرص قااىرغا قنوكينااماو غامدلا ف لعل نواك ناامأ مشااو (مشحلا الع
 هةمالمف ءاقصملا قف نأك ناف ةافصملاب هيبثلامظعلا ق ناك اعروغامدلا نم سك !اسيمق

 ١ ةلعلانافةقثشع سفنلامبرتو اص همالك ناك نا كلذكو هعئا نمليلعلا ملكش نا :

 نم سأىلا ةيقنت هجالعف ىرلا ق ناكت أو ةرل ةظياغ لوف كا.تراهعدعوةافصماب |!
 ةوقلا هتدعاس ناقاسلاءاع طعس دقو سط»تلاورغرغةانوةلهسملا ةيودالاب طلخا لإ

 حقات باق اهسشد شح عمثوماهتلاو ناس راك ةقيطالا ىدحاب رلارا_ذ ىف با .كثالاو

 12د 772707077722172 فق و صولا
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 اهلا
 ْقاسلا ةرامع كان ذك ءاابوعسو امش مقنحلا نم حفني وةاغ لادن كفي نيرسنلاو ؛

 :-بورئارلاى أةرارااءالذكو اطوعس مشا نم حغتتواقوثنةاقصا دهس هك لسعلا
 : ةقرت ق لعب وس دن5كلا ىف ءاذا كلذ كسسو اقوشنو ف:الا ىقاروطق مشكلا نم حفتت |
 : نمعفن ماها ق قشنتسا اذا ةيب ارعالال انا لوو كلدكو مقا نم عفت همش نهداوأ
 :اعاترينوشلا قداذاو ىزارلاو سوتيلاج هلاق اقوقهعا زيتوش دب طلت ن!اميسال مشا!

 اوك فا ازيئئشلاب طعسو هسأر سكتوءام هذ لاما ”المو هصييمصقت هب راغلا لثم

 . 0 (فتالا و دئازلامعلل !ميالعإ ام رس لوزيو مثلا نم حفان هناق تر قاءاذم |

 ؛ عملا نضس؛ قذاح لعتو بثوردا ثقوراغز كل ذكواقوشن دثازل' مسللا لك أب دنقاق |
 دئارلامسللا حطقي هناف خفي مءاممغلا العو راسشلاك اعاتنوصصسو فعفصّمم سعثلاف 1

 |فئالانميرقولدرخلاقداذا (هلةنكلاو ساطع ةكرشا ةيودالا ناسبإل

 |دشو قداذان ابقأو لا كال ذكو ساطعلاةرثكن م عفن ى غنرشلان احرلامشاذاو ساطعلا |[
 فقالا نلت يالع) هدتمعفتو ساطعلا نكساكادمشو ناتك ةقرتىف

 ءانأ ق تخطاذا هبراسم هولا نامرلا كل دكوه:ة: نم حتت فنالاق ل21 لوب رطق اذا |:
 'قاتسلا عانعتلا ةراسع كف ذكو هنثث نم تدع افئالا ف ترطقو صصطرمريض سا 5
 نه حفني يدقنملا نهد كالتكو هنثن تيهذا ضال! ىف ترطقو فاس صرعاسرمف لحاذا ا
 دعب ىمسامل !قرو ىدسأ ذاو نيعماملا نه دو سسرتلا نه د هل ةمواطوءسفالا نع :

 قرو قداذاو ىزارلاو سوتءئاس لاق هنت نم مغ فقئالا قر دوراسغلاك هفاغجب ٍ

 كلذكو فئالا نتن نم عفاي رام! اللاوهنتن بهذا ئالاق لدسوانرط نيعماسلا ِ
 فقالا لع اد هب جاما و قصس ثائو مهردرمومهرداشلتو تامهرد ىدتملا قشسلا ٍ

 ثالثموب لك فزالا ورق تنطلاذأ  (فئالاح ورق العإلا  هلنتن نمع اتش
 تلعجو ل_سب تذيطاذا همصشب ضماملا نامرلاةراصع كاذكواهعفئديزلابتارع |
 سوئدااب ه4لافاقو ش7 فنالا حو رقع .تىقاسا!ةراصع كل ذكو هحورق تاربافنالا 1

 لدعاد هيزلطأو لمضاناسلء اع لحاةارسصلا كلذكرو مهريدغو ىزارلاواتنس او |
 حور قارب! امهرع لعاذادرو ن» دو عمشورف مالا جليا *الا كالذكو هسورق أرب فنالا |
 دصقافةسشمإ ركدس فئالاق ناك اذإو صفع جلل هالا لضوء ل مادو فئالا |
 لوأو < (فنئالاريساو يالعإ ١ فئالا فرط ىف ىذملا قرملادعقا مت لاقي قلا |:
 ةيودالابو ادي هاب ج السلا لبقءاودلا.غارفتسالاو لاغيقلا مق ةاوادملا قف هنأ د بام أ
 فزالاريسارؤ عرب: ثاركلا :راصع كال ذك و فنالاريس!رب ئئربي لسعو دنقلقوةدأحما ا
 30 إب سس سس جس سستم
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 عفن اراوغزلا مهرم ال كو اروطق فئالارب_سىاوئرةراسكلا ثور ةراسد كلدكو

 ضما#انامرارشق قداذاو ف:الاىق عضوتو هل 23 هيف سمغث ف ئالاريساوماةءودالا

 ئرتدرو نهدف ةإولص ىدعسم  (نيتفثلا قاقش جالعو مفلا ضارعا نايب١

 كالذكو سونمءلاج لاقادامض نيتفثلا قاقشنمعفني ناسنالان ذا مسو كلذكو

 سرغلاةششصع ىهدانويرطنقلاكلذكو ادامن نى تغشلا ناقش نم فايز وال ا مصش

 نيتغشلا قاقش نم عفتي ريعشلا* ام كالذكوأ انامثو اداه نيتفشلا قآقش م عقلي

 قاقث نم عفايديزلا كاذك و كذنم عفنؤيطاذا ناتسلاب اع] كلذ كسر ادامشا

 رفوتز  (مفلا ورةوامهسور قون متعشلاروثب جالع) اداع_ثوالك !نيتفشلا

 حرق نم عفنت ممم اةراصع كالذكو اهو-ورقونيتفكاارو, نم عفني جاديقساو

 اهتراصعب ةشمشمو ادام تنيتغشل حو رق نم معن: ءارضخم ارب زكا كل ذكو نمتغشلا

 دعسلاكلذكوالك اود همم نيتغثلاروش نم عفتي لما كل ذكواهلةيلالك او:

 سونلابلاةورياك الا١ يملا نمرشع ةدسو سب و:.!اب لاق ىتفشلاحورق ىم عقتي

انملا ندعاذاواس ومك نم ةءشلل 'حورق نم عغتقءانح او رياك الا ءاكملا نهةسو'
 لف ايء

 كلذكو هقالسومفلا ورق أر | خضماذا٠انحارهز كاذكيو هقالسسومغلاحورق أبا

 كال ذكو رباك ال !ءاملطالا نرش المو سي وتيلاج هاقا سوك حفلا ورق اس نالوا

 ىزارلا هلاق يمص بردعة*. درلا مذلا حورقور غلا نم فن لخضاو لسءاابطلتاذ اياكولا

احو رةورفحم ا ةاوادمىئءاود «لدع ال سوردتسلاو ءرغو 03
 ات ارم حفل هناكلل ذو ةثال

 نم عفتتا دع اناياغصصرم ريغ سا ءاناق تءلغا اذإه عتب ضماا تامرلا|

 مقلاةلك اانا درورز هلة مواسعان قصسو فقس ادا ناسنالا عممجر كاذكومفلا هلك |

 | كلذ ف لاطاو ةيودالا نمئثمغلاةلك 1ق سوردتسا !لدع الو ىزارلا اق اوك
 ا ةاللادثت لفرق شامك (اهلقلقتو ناتسالاح زعزتو ةثا ءامرت_تاحالعإ

 1 ةئالادش, ل# ا, ضمضمتلا كا! ذكو ةثالادسش قداذا قءاعلا قرو كلذكو ةيسارتسالا 5

 ِ اذا قرهلا سمءلا!كلذك ء هب ضمضقاذا ةيحترتسالا ةءالادشد مص »امو ةرعرتسملا |

 | كلل اذ كحواسردك ن اندسال ارو © ى .وةدو ة.هترت_سملأ ةقادش قذاح لحتىف فام |

 | ةقلادكر دعسلا كل ذكواس .و.؟َنا:مالارودع ى وقد هلكاو قاعساان ضمضمتلا

 1 ناتسسالا ىلع عطوورصاذا بشل! كل ذكو ١ك لا نه ةعسءلاق اسيوك د ترتسملا
». - . - 

3 3 0 

10001
227 

. 



 ممم
 و و سلا سوو وو بس سس سس وسمو

 | قداذاحرقلادوع كل دكو لالا طا نااس.سال ىزارلا هلاقاهد د اداء ةكرشتخلا
 _ تاذسالارو# ىوقو ةيح رغم لا ةةللادشءب ضم دو اد اكعط للاى معطو

 ؟ نسلا ىلعرطة اذا ىزارناو سوةءلاس هلاك (سارمضالاو نات ءالاعسو مالع)

 .| قذاح لذ ىلخاو عطبلارزب قداذاوال اقاهعمو ناك - ضم تيزو صيد رافصةهبولا
 ]| هنم ىطداو لسعي ضرب الا زيطملارزيو نورفالا نكتاذاو حدجولا نك هب ضمضو
 درب نم نسا عسسو ناكن او هّتعاسسا عجول! نكس و هموني هناف لق ايلار دق ليلعلا

 طاحتو ةدسنم ناك ناو ةضمضم زامف ةبروطروتللب نم ناك ناو ل.بفزلاب هكلادأف

 حم عبجولاناقنيي واستمءال'و ل فاسق ةرارسنمناك ناومد--و راف اق
 ١ حنت اسرقرق اع جطاذأو طرشد نةذلا تحت ةماخ اًةلكاتملا نانسالا عج و نم جفمو

 عجونكسسمفلاف كسماو لاق لاظنمامصخيطاذاو لام ناتسالا عبو نم

 اذاواومسو نكس ةءبولا نسا! ىلع هن ردورملا قصساذاو سوئيلاج لاق ناتسالا

 ةضغلا هفارطاو فاصقصلا قر وةراصعو مح ولا رك ءقنعلا ىف سف ركللا لوصا قاع

 ![ بصاذاتاصلا قيركالذكو عجولاو سارضالا دودة ةءاسسمفلا ىف كاسمأ اذ!

 :” ىثساذا (ناتسالا لك !:بالع) كالدفل الأ وناتسالاعجو نكس تذالا ىف

 | لك أملا قرملا ىشحاذاو عسجولا نكس لام اورهلاو طمورم شع ىو عجول اسرضلا

 ,| نم عفن ةلك أنتما نان الابل 17 ف نيستلا نبأ لاعجاذاو هلك ! عذمو هعجو نكس

 || عجولا رك --لق<امرخآسرضلافرطقو تدزلا ند“ ذاواهعسو ركدسو اها

 : ىثال هريغو ىرارلا لاق هنايرض نك ١ لك تلاد ع ولان -لاىف ناراهقلا عضو اذاو

 ولان اكسو ةدئازلا هللا ناقفصاههتاف طخ او ل! نم ناتسالا جالعف لضفأ

 لاظنملا مه يمط نم لك [:11نسل !لسص أ َنَع:داسللا بد ىف خابأئت سيالاقو

 ةيمورا.:ولمف لالا قساف سي يرمضلا ناب مذ دة-كااذاوا راح بدسلا ناك نال لاي
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 ل ىلا رار اياحسمم است ل تعا

0 

 كاثذكو ماثيو هتايرض نكس هنافمهردعس رردق هنم هخ ىف كل ع و م هرد قمت

 ٍماازوالا نهدرطةاذاو بيسلادراملا لك أدان سلا عجو لس ىناتسسلا عجتعتلا |
 قروقداذا (مغلاةس ام الدع)  هعسونأكلسم سرضأا ص ا:قادضسم|
 : مقلا ةح ار عربي ريسصل !كاإذكو مفل!ةحاوس ارب اهي ضم قواد اناملغ ذو قيلعلا

 ارباهيرقرخت اذا ة_ضذغخلادن ارطاو مرك-!!قرو كلذكواعي رساعففمص و اهمد عطقي د 5

 1| مثنرغلاف زيستورض-الاى م الا ةراصعب ندوات ان نامر رس25 قداذاو مفلا ةدارح

 (ناتسألا علق بالع اهمد عطقو اهاريامقلا ةدارع لعردو قدمو فقح ع

 نايس كلذ 5و دي دحالب علق نسلا ل صأ ىلع عضوو لس»د نكورا# !«إ مق لصأ ىداذا ا
 0 يا ا ل يااا



 8ك

 | هعاق سرضلا لص ىلع عضو ورغصأ نرز هئلث لدم هيلا فيضأو قدعسو ففجاذا لاا
 سرضلأاهم ىلط مث مانا ةثالث قذاح لق قدت“اذأ لاتحمل الصا كلذكو ديدح ريقي
 هعلق سرضلا لصأ ىلع عضوو عرص «٠١# عطاذا تيزلا ركع كل دكو دي دحريغب هعاق

 ءاق# هل قرلاو ولت !ءايشالا نم سرعذأل عفذم خلا (سرشلاجبالع) عجوالي

 كلذكو سب ٍرْضْلأ نكس قدنلابلق عضماذأو ةس مداح اءامشالا نم سرضلا عفت

 (رفملا يالع)  س ررضلاعفنيرملا زوالا باق خضم كالذكو سرضلا عفني عهشلا عضم
 | ا وبكرفحا ئربو بش! كال ذكو ةئالا ف ضراعلار قا ئئربي لسدتو لسعو رامتز
 عنرزو لق عمقا رارعبرجامواسودكر فحل ا نم عقني ناسرااو ىيقعلا كلذكو مييلع

 ةيصقلا قلتو ىمراقرذ تأ بم ةدقع ىف لعصو اعات قد صدأ سدعو رغصأ

 جبر مة يصقلا قرتص ءاككت ناهلارانلالت قنقدتو ءاميةلوليم ةقاشم ةعطقي
 / ءاودلابة ثلا سبك مت لكي ضويرملاضمضق:ورايسغلاك اعان هقعمتو اهتم ءاودلا

 : اديدجا:طقو درو نهدو | ديز ةدللا ىلع مش راسمملارخءاودإلا لسع نءغارفلا دعو

 مويلافارامبادسلاخط» (رضااعيالع) ىلاعت هتلانذانأريي هناف للا لوط

 أي

 هز دوع كلل ذكو مغلارثع نم عفئمفلاىف كلسءأ اذارملا كلذكو مغلارذت نم عفن هل ءالاو
 2 بهذلا عضو كلذكحو درملا نءعفنت مغلا ىف ةصلاخما ةضغلا عضو كيذكو رولا

 د59 |١ لك اكالذكو ةضم_ضو ابرشمفلانتنو رثبلا نم عفني انو طق رزب كلذكو صلاخلا
 -_ ةنثةيذعلاكلذكو بردت دعملا نم هديس ىذلارخأ !نم فني يرطلاخلالا شعثملا

 21 || بهذا سفركلا لك !نمدآ نم كلذكو مفلا ىف اك اسءاوا ايرشوا ذلك !مقلارمغت نم
 8 ةنثةيدنه ةسسايس كل ذكورضلا نم عفت مغلا ف كاما اذا تشل! تل ذكور ذولا هنع
 5 قع زلان اشد كلذ كورضملا ثروا ماعطلا ق1 لعج اذأواغضموألاك اريأا نم

 3 | نانسالا نمد ردلا ثروت مسهسلا لك انعم راثكأل ا كنذكمو برت ةثللا دسفروراعأ اثرو

 6 (ناييسلاءاودانملئاسلا باعللاجالع) ريغ ليزب ووقلا ببطن ةملحما لكاو

 ايي الا نالسس نم عنع هلك لضزلا كلذكو باعألا عاق مفلا قس" الاريسهعل_سما اذا
 1 فونربلاةراصع كلذ كو ارارم باعال |نال ء-س نم عفتني ىكدطصما عضم كل ذكو باعللا

 دج الإ نايدصلا لع همرح قيلءوهغضمكلذكو نايدصلا اوفا نم لئاسلا ياعالا عطقت
 هذ لإ ياجدلا مصشن راهتلا ىفارارمةثللا تاكلداذا (نايصلا ناسا عولط ليهست يالع)
 !أ ةراصعب كالد يؤ ناتسالاحولط ع جو دتشا اذإو ناتسالاعواط لهس ىكسم ريغو !!ءلسم
 "| نانسال عولط ل هساراصرةبلادبزب ةئللا تكل داذاكل ذكو درولا نهدو بلعثلا بتع

 ىسأ !ةلقهد كلدكو || عم نسلادالوالا لك | اذاو ناتسالا حولط له.سب نأمل اع



 ش هتانسا عولط له ب ب رتركسلا ىبصلا لك اكلذذكو عمجوالب مهتائسا عوللاع لود لدعلا ا
 . لوصاىقدلو تل ادو دلا لتق ىلفتر ,هل1ناض رلاغضماذأ (ناتسالاق دلو تلا دودلا جالع)

 :رضو تيب نسعو قدا اتاركلارز كالذك و ارسف ىتلاودسافلاةبوطرلا لازاوناتسالا | 0

 ' هيرو نارطقب نسعو تاركلار زب قداذاءاةكودودلا طقس لوك 1| سرضلا هد ٍ
 :فعسلا (ةهكنال ةبرطملا#, مدالانايبإ دودلاهتم طقس لوك" خام ضل

 ؟روضلادوع كالذكو لقرقلا ساسك قال ذكو كطصالا خضم كلذكو ةهكتلا بط |
 :بنركلا كاذكو سنركلاكذكو ىدنملا ليتشلاوا ةيدتملاةسنايسلا كلذكو ٍ

 :ةلاسماكلذكو و ةيلملا لكا كلذكو ةكت || بءاممقلاىق ناسنالا هكسم 15 ارملا كلذكوأ
  ىلكالاخ خشم كلذكو عاتمنلا لك !ثاذكو ةهكنتلا باع مغلا قرضعتالا نوعللارسثت ا
 | عطغ ناكل اوما خضم( موٌلاو لصيلاو بارسشلا ةدصار عطقبام ناسبإ ةهكتلا سا ع ٍإ

 ]| لصيلاو تاريشلا ةمعار عطقي 3 مغلافرملا غض ءكلذكو موش و لس او بارشلا ةسصار ا

 0 مولا ةصار عطقب قوهو سدعلا كل ذكو لغئرقلا ش :ابكوادعسلا خضم 1ةذكو عومااو 1

 | تاركسلاوع موملاولصيلا ةدصار حامتي دي دس دغاك خطم كاف ذكو ب ارشلاو ىل هءلاو
 - لك !اذاوروضبل ادوعلاوار دسلاوابدسلاوارتعصلاو اء اضخم ةريز>لا ختم كاذكو

 1 بروعمفلا نم لعق كأةصار عفتملاه دعب لكامتراغخ هلا سقت ب وأق تادن

 0 || مغلا ق سا" تا نهد تل مصمأ اذا سول لاق +«( ةمراولاو ةيمادملا مسكنا جالع)» ا

 | عطغيريصلا كلذكراهففصو ةيمادل اةمالا حفني لخضاو عمجولا ن سو ةثللا مرو نم عفت

 0 نم عفش قذاع لت ف ةلطامث ىوشاذا صقملا كل ذكواسو .ك اهمرو لاح وهلا مد

 : ذأ تعفت فلا ق تكماوءامق تدددا اذا ىكاطصاا كل ذكوابتم مدلا عطقبو هال! مرو ١

 1 (ناتسالل ةيلاخاةب ,ودالا نام سوئلاب هياقأهم د تعطوو ةثللا عرو نم ا

 1| اوقع نام_س'الا ولت ق.قءلاةلاصس كلذكو نان سالا الس ارك هلثع طلاطا اذا |
 0 ناةسالا داوسول كار الا نايضقو اس ءالمس نائسال اولص نارا اوواوالا كلذكو|

 هلمدلا فاض افرطلادامر ثا ذكو انا لج نائسالاواص ضبالا ىلقلا 590
 ام نائ_سالاولص ناساو ملاك ءالذكواهم وق: وناتس الاول هنأ قكاردنا سس

 ٍ؛ هن صمضعمم ضماسلا نامرلا ءامىق قاسعملا رَغأاذا « (تأهللا عدو جالعإ»

 ةمراولاتاهللارمضد رتفم ل ف ايرغرغتلاكإلذكو ارب هب رغرغتو تاهل ا رو بتحاص

 .ةرغت مودعملا قنت دع لسع! !ءاسع ءرغرغ: نيةزوالاو تاهالا مرو ىف عه" لمحت او ل

 ىقدناوحت تاهللاعرو نم لص ناو قرب الا دفان تاهللا سق الو درولاو سدعأ | عبي

 غريختلا نم تاهللا مرو بح اصل عفن ائثال ىزارلا لاق لاهسالاو دصقل إب هي اعذ هيدر
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 ؟عار

 | ةبكارلا هلمطةسملاةة.قرلادارحما ساذب ةردشلا ه تاهئلاو لاق قذاحما لاب ارارع
 | رطع اهعطق ىفةرمحتا ىلا برضث ىتااواءادوسلا ةريصقلاو ةريدتسا !اماو ناسألا ىلع
 ا را.غلاوناغدلاب ىذآ يو شامعلا ىنعاومساصرعس لق تاهللا تعطقاذا مث
 | اذاىن مهب كلذكو مغلانممدلا قازين مع فتي قرع ىدرب (مقلا نممدلا قارب جالع)
 5 هق نم مدل ىردص نمو < ءطقمدلا قر هب نم ىلع قاعو ءارسيفوص ةقرت قدش

 دوو قاحمأ عمجو جيالع) مقلانم مدلا قرب نم عفتةابرهكك ا ةدكسحو مدلا ناروج
 | ةرقرغهصروو قلما عمجو نم عقني زوالا نهديريتشااراست لسع 2 (نيتزوألاو
 | لاح متاصلا قد ريؤج اذا قرزالا ىلقملا كل ذكو ٠سم !نمةعد راو سوتيلاج لا

 | ةزغ ةنيدم ىف عت_س ىذلا قاشا المس نم ةعطق قاعاذاو قاما نع ةيلصلا ماروالا

 2 قلاب ىدرلا

 ةمضلافورع» تبن

0 

 0 | قلحما مرو نم عقن:بلعألا بتعةراصعو برد قش مرو هقلح ف نه قاس
 "1 نالوا كل ذك ل ىرطلاه يرو ةراصءواىرطا!ساالا بح ةراس صعب طلبشا ذا عرس وو

 | تيتزوملاراسقئ ادعي لسعلابرغرغت اذاو همروو قلحم ا عجو نم عفن هيرغرغئاذا لكمملا
 | مطاوااهيرشرغتاذا غلا ةرارمو ةرغرغ قيئاوذملا نم عقني لذا كال كضو امهافش
 | قملعلا ةرمصت ١ازجا عج كلذكو ق.ئاو او قاما مرو نم تعفن جراخ نم قا#ااهب

 | تاما حجو نم عفتني ناسنالا لوب كاذك و ةرغرغ ق.ئاوخاو قاما مرو نم عفني اهضيمع
 ( ةراصءعوراملاءاثك ةراصءور وت ةرارع قلحملا لطاف قئاوخنإب مالا دا اذاو ةرشرغ |
 | ىلع ماض اعضوتيوقلا نق لمعتسا ثءدي نم لءاءلادسفاو قيقد نونرطتقإ
 | د صفاقس 0 ناف ارئاوتمالام«ةساد.هذتلا لمعتساو طرشي هنقذ تخ ىقلا رعتلا|
 | ما ماو ةيسلاف ىذلاقرءااو قاملا ف ىذلا قرعلاو ناسللا تت ىذا قرعلا
 | لاقمم مرولاع صوم نع ةدالا بد اهئالا.ةنند.!!ناكاذاة عفان قدتاوخما

 لاق (قاممانمقاملاجارتاجالع) معا هاو هعجارغاذه نمرثكاىلس.مالا ىف |
 ١ قرو ةراسصع كلذ كو قاما نم ةقلعلا رضا قذاحملا لخايرغرخاذا سوتملاج

 سومان هأ

 ةربعشلا هذه ة صا ةرغرش قاما نم ةقلعلا طقس ةضغلا هفارطاو فاصغملا |
 |ٍلطلو سأرلا طدو قلحاذا كل ذكورباكالا يكمن ا نم رثع اننئاو ىزا رلاءركذأ
 | قلم ار هاظ هي طلاذا سغأ الي زغال ذكو قاحما ىف ةئشانلاة قالا تطقس نارطقلاب |
 ا را اع :راصء كال ذكو ةدي دعو اءالسوأ ةكوشوا تقلع نهه ف بتةثثام طقسا

 حاملا ىلا انما سقثىف ةقلعلا تناك اذاو قاحمل نم قاعلا تجرغا اهيرغرغتاذأ
 | جرخ أديدت شطع ىلع موثلالكا اذاو قذاح ل تتو قوق مريس ء طع سف
 |حيرخا نام بش هعمو قذاح لمت ىف ىلغا اذا افرطلاقرو 4ذكو قلحمل نم قلعلا
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 | اقوقدمارعا مرت عطافةد-ملا ىلاةقلءأ!تطةساذاو (لسصف) قاما نمقاعلا
 ' اواتقي هتاف دع ركس فصن هتملءلعلا قسآو قذاح لاصري رثالا اوانتتسفاو [

 واقي + م لوعلا ىساوبوداح لو ربالا بس تاوانت: سفاو

 ساصاولع نكت عارذ لوط ةء_ثدذ موتنا بو امواهس رقعو ا
 ٍةقلعلا ب

 :رطق كلذ و طقس ةقلعلا ناف تآبريض ثسةمسشاملا ىله برضد وءاغ قو هةر

 1 ةرب زك (ريزانخا يالع) يصعب رمغ قاحمأ نم ةقلعلاطق_سادررضرشن اذا اعسلا |

 أ ايرشرب زانخما للص ىقشا كل ذ كو هقنعيف قاعد وٌئريريزادذا باص ىلع قاع ١

 نم عفتني رمزول نه دعم هيراصعب طعساذاحاتعتلا كل ذكو لك طا اذا1 سالا دامضو

 سوماخ ا ةرارع (ةصخل ا جالعإ كلذ قلاطاوادأم_تو ارشاهلا<و ريزانلا آ

 ةحدلا نم حفتي رينشلار ايت كل ذك و ةصصذلا ند عفن قاحمانم جراخما ىلع اهي ىطاذا [
 كزذكو ةصدلا نم عفن قام ار هاا ىلع هبزطأ اذا نارطقلا كلذكو ةرغرغو امش

 . شاش ار زب كلذكو ةصذلا نم تعفن قا ارهاذن ىلعاهب ىلطاذ'لصبلا ةراصع أ
 : ادامض ةصذل نم عفت هي دمضو خوفايلا طسو اسوا دمج اكيط يطو قداذاضربالا
 هتهدل ذكو ناسالالقئنم عفن لدرخلا لك !نمرثك أ ادا  (ناسالا لقت حالعإ :

 ١ ناسألا لقت نم عه: سف ركآا لك أ ةهزالمو رباك الانماء يكح سعد اواتدس نا هلق .

 .اذاكلذكو نا-الا ل قم نم عفئمغلا ف كماوءاع بيذداو قداذا لرلا كلذكو |

 قتسفلارشق كلذكو ه عفن ضرلابةدناسالا لقثوكّد د نم ماعط قزينوشلا طاع ع

 يره متلمعتساامفاك ركالاكلذكو ناسالا لقت نم مقنمفلا فك سما اذا يراخما

 مرونم عفن ارارم معلا فةيلحما عبط كسااذا (ناسالامروجيالع) يصح |

 ىمغلملا ناسألا مرو نه عفاي مفل ا قاس ورع ناك ارز كام! اذا كن ذكو ناسألا |
 بص هتغرفتساف هق هيلع قاض تس ناس! ناسآ مرو دقو هللا هجر ف لؤا1لاغ بدلا ١

 لاق هيو* ىربف كلذ لعفذ هكسم اوتلذ ىئكناسأ ىلع سلا هام عض هق تلقوا اقوقلا !
 ا+<رغرغتوااهيرشوامفلا ق هتراصعُ ىمااذ !باعتلا سنع كلذكو ى :زازتاو سوتيلاج ا

 لوسا كن ذكوناسللا مرو لاس هيرغرقن!ذاءاسنلا نياشلل كوت اسالا مرو ره عفت 1
 عالقلا جالمإ ىمغالاهعرو شلاز!ناالااه طلاذا ةقرضارامتلا |

 حالقلانمعقن خضماذا قرلعلا كل ةكو حالقلا م عفت لسعلاب مرصخما هاماعاتاذ | ا
 حالقلا م عفني لاعب قاما !كالذكو حالقلا نم حذيدرولاءامو نارقعزلا كلذكو
 رجال اورقصالا عنرزلاب هحاعف دوسان أك امو ةيذعلاب هك اعف ضربا عالقلا نهناك امو ا

 تاكسمأ ا ذامللعلا يد راصعن اصدق ن رحام رود اكو لدنصو درو رز و هلو اقوايكاقاو

 فال - . ع 0 : 53
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  (حدفضلا حالع) كالذف لاطاو بيسلارا |عالقلا نم تحقن تعقتالو وطمةلاق
 دصسفو ادامض ناسإلا تضعدغضل نم حفل بشناسللا تضط ئةم اص عززو#و

ةيوقلاةي و دالاهجالعو مدلاف زث هذم فاض هنالر احن ناسسألا تدق ةمقتلللا قورعلا
 1 

 2 -> بلعثلا بتعةراصعو ادام_ضراثزلا كل ذكو حدفضلا نم عقني صقملاو ريغال :

 ( نمعفتتاب :اندئملا ةراصع كإذكححو صمام نمالا وثأل كو سنسأ اراخلا عدقضلان م“

 |ءاعرتساهديتاكنم #مءامأعلاو خئالاو مالك! ءاطب جالع) بدلاراخا عدقتلا |
 ايرشةراحماةي ودالابو مياقلا بالسب هم امو جرايالابو تارمايقوقلاب هطءسأف مالكدلا |
 مغلا يف كس ةنململاةِ ود ردا اب درا عف عشت نع مذاك- لاءطد ناك اواغقلا قءادامشو أ

 ثاسسلا كلدازاكلذكو مالكلا ءطد نم عقذ هنرغرذأو عيطو تاكللارزم ضراذاو|

 برهءارارم الذ لعذاد !ههمولك طب : !نيذلا لافطالا عفت لسعو لاو حج

 هاقناسالاةوشت الج لسسب طلعت اذانيغايدلا قسم (ناسللاة وش يالعإ |
 ا نأسلل ادي كلداذ ا ىف اًدسدلا عتستلاك كلذكو رعاك ال ٠ءايكملا نءرشم ةئالثو سوت اح

 1 (ناسللاانرتساجدلع) لبعلاو باح دلامصشب كلدا ذا كلة كو هةنوشمح لازا ؟

 3-_ ارعددر هارغ هرغتلا كل دكو ناسألا ةأشرل اا نم ةدهيرغ 2 ةاذارقم5 جبر رأا

 ناسالاءامرتسان م م عفت مل اق سماو قذاس لت قاسرشرقاع ىلغأ اذاو كلة نم.

 لمست ىودح هءاجر نم قيرغلا قلع (نقتملا نس ةتلاو قوناللاو قيرغلا جالعإ أ

 ١ هومح نمديز قونالا نمره ناو ىزارلا لاق هتم فال. .ةيو هيرش ىذا ءااهستم |

 جمعا اذاو لاق فرع لد صءرق رزع مالءأف هل ىف بصقرهظ من اوسحماعت ا

 َق واق بصاذاو توعهباف هذ. ءربادعث دوسأو ههبو رضع ادقوعالل!نم ىقدرغلا

 نمتوصلا ةصينوكت دقو 2 (توصلاةصجالع)  ىقاتالدثو لغلق شرغلا
 هضيطبرشوا بنر كسع ذا لك ١١ ةاووردغ#لا سب نم توملاةدحو ةءوطرلا|
 حايل ةرثك نم هبوص ةع نم حفل طم الو لسعي تشرميتلا ضييلاوهنتسحو توصلا |

 هلافا_يعاسفن توصلاةحوح رم عفنت عملا كل ذكو ىزا ارلاو سود .ماليرا هللاقأ
 : حقن نأ لآ تق تلعسو القالاردقرملا نمذا اذاوع اك لا نهرسشعو سونيلاج |

 توصاا قصاب ىشمو !اخويطموأ 3 -.:مودلا لك أ اذاوهتنوشحتو ثتوصلا ةحوص نم : 8

 بصق ص» كل ذكو ةءرش ىمةثدا# !توصلا ة وص نم عفن :مياجدلا مدحت لك ؟ اذاو:

 : نم عفش لسعلاب لمعلا كافل ذكوُز نه دياتضسم هّيراصع برش كن ذكوابوثمركسلا | ا

 ! مامحماةءزالمو ركسلاو ولحن زوالا لك ؟كالذكو حايصلا بةعةئداحلاتوصلا حو ؟
 نملزتت لزاون! ثوصلاة صوص تناك اذا اوتوصلا نس ةيمترملا ةمسط الا لك“ او

: 



 ةحوص نم عفت ةنللا ةعسرلا قارمالاو هوضو شاطتخما بارش هطعأف سارا |
 عفنيمارقلالك !كيذكو' تو سلا مث جياجدلا لك !ةعزالمو ىزارالا5 توملا]

 تو دلايالعإل كاذ قلاطاومعلبلا نع ةمثداحت اميسال هيقصن و توصا | ةدوص نم

 7 ىريثكك أ ذكو عطقنملاتوسلاةحوصنءتحفن باركلاةراصع تن رئاذا(مطقتلا

 , كالذكو عطقاملا توصلاد ريهي اج دل علك ١كلذكو توسلا عاطقتا نم عقنت لسعد |

 : (سقنلاقيضووبرلا جالم) تودملاعاطق: !نم عفن ةلثاسلاةعمملا لك ١ ا

32 : 211 : 
 , نمذ هيس أت ل اقثم تم ةيرشلاو سقتلا ق.طوون لا نم عفان نوقد راغلابرعش | 2
3 

  نوالا نهديرشو سقنلا ق.ضووو رلانم عفت نوي مهردو نوةي و اغ مهر دوءايكما | 0 0

 ق.طووب ا نم عفني هيرضبتلاو سور دئسلا برشو سفنلا قيضوو رلا نم عفتيرم لا |
 : برشا ذكو سفتلا قيضووررلا نم عفني ركل ايروشقل |مسعسلا لك ؟كل ذكو سغنلا |

 قدضووب رلانم عفش اطولتع تغزلاو لص لسعل!ىءل كل ذكو عفانر كاي نومكلا |

 ' نب رشم اقوقد مناكلارزب كل ذكو تيربكلاب رضتلاامهنم عفن كلة دكو سفتلا |

 | قيطووورلا نم عقني قءايو لسعد ندي مهاردةرشع ىوشم لصنع ل :وامهردأ

 و

 -وتالكللا"اسفره

 |رزي بردك ذكو مدلا ثفننمعفتي ةطاحمللصايبط (مدلاشفنجالع) سغنلا |
 ْ قيلعلارهزةراصع برش كلذكو مدلا ثغت نم عفن, دوسالا شاش ا كال ذكو ةماحما | 2
 : نطاابرش تك اذكو مدلادتغ نم عقتي مركسا!قورع قرو ةراصع برش لل ز كسحو 50 :

 | برشكالكو مدلاث فن عانق. نالوا برشوأ ةيلملا يبل برش كلذكد ىنمرالا | ل
 أ ثلذو سلا بح لكا كات دكومدلا ثفن عطقي لاب نوذلا بريش كل ةكو تفل اذإ] 3
 أ هيريش نمرثك أاذامدلا ثقن رم عقني ب ذعلا عيقنو ارضا ةريزكلاةراصع بوش | 3
 حفني حلمالب ثشرع تلا ىوشا ا ضيبلا برشا ذكو فاصغصلاةراصء برش كل ذكو | 5:
 رشقو مدلا ثفن نمع فني قرع ىدرب كلذكو يس وردتسلا برش كاذكو مدلاثغ:نمأل 12

 قرو بط كاذكو مدلا ثفن نم ع_ةثردملاهيدمضو للسعب نك اذا قرشا نامزلا |

 برح مدلأ تغتي نع رض *ارهمءايشال !ىلارظتلا(لعغ) مدلاعطقي برشاذاافراملا ا

 ءايطالا عج اولاق ديكلا مرو نعمدملا تقت نوكي دقو سو: لاح لاق مصق ارامث اذ

 تاوسقتلات ال ؟نم لاع لا جيراخا تاوةدعملاو ئرخانم*يقلاب را مدئانا ىلع

 لاعسلا بي رغما ف عقب ةعاسمدلا ناو تاهللاو قاحتا نهبرقامم عمتلا راما |

 لدبي كلذ ناق اطلق كاذو همةرو ذعال هنا نوناشاعي رس علقت: كل ذاوأراذا لاهجاو 1

 نه عقني ئمرالايطلا برش (ل_بلاالع) ةم.اع ةرآي كاذوةثرلاب تاح ةذ ىلع أ
 «ضرتةأر عانيلوأ بءاحتازءملانيلو لأ ارم عفت برشاذاص صفا عرقلارزيول حلا

 ةيرادع
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 | ىزارلاو طارقي اق سلا باصعا مغني ىردلاخعملبرشو لسل !نمهيرسي عقنيةيراج
لا هناك هيقيكر ىلءرهظت لسد ناك نمر

 اموي نيرشعو ة ست دعب ثو# هماغ ىقاب

فتيرما ب رش كلذكو ةثرلاحورق سقي قءلدلالصا برش ذا (ةثراورق)
 || نم ع

ق فغصح ودرابلا كنذكواه-ورق
اسح قؤبط اذا ىىت الازنعلامصغو ةئرلا ر

 | ءه

وول ا نامرلا صاصتما كلذ كو ةئرا حرق ن م عفن 2
 ةئرلاةسرق نم فني هيارش

 نمعقنريه شل »اهي رثاذاىدثم نالوع (سدلاراخ !لاعسلا الع

قب عرقلارزب كلذ كو قنا نالوا كلذكوبيلارا#لامسلا |
 ا راما لاعسلا.- مع

 | بيسلاراحالاعسلان محفنب تاينلا ركشلاب ىوشملاعرقلاءام برش كل ذكو بتبلا|

 برست كاذكو بيسااراحا لام لا نم عقان هتقول بما ءازعم ا نجا برش كت كتمو

اعسلانمعف:تا.نلاركسلاناقوست دقعو ىسواد_ىع اخيط يلع أذا هرشقو ضوضرع
 || ل

 | ىرقد كلذ5و عبصع بر هعوهو اميكرشعة تسوى رزارلاو س وعلاج هلاق سد سلاراحا |

سلا نم حقت ولحم زوال نه دياسح هتملعاذا ىنقالا |
 بنسل اراحالاع

 ١ نمزملابدسلاد :رابلالاعسلا نم عقتي ةعم لاب رش (نءزمادرايكال اهسلاجالعإ

 | ني لسعلا برش كل ذكو بالو برشا ةاام. 0 سشع ةتدسو ىرار اءسوتلاح هلاق

فتب لك أاذ ارمثلا كلذكوييدسلا ايلا لاعسأا نم
 ( بع كاذكو نمزملالاعسلا نم ع

 | نمزملا لاعسلا رع عقتي م ىثأالك !كتذكو نم :زمالاعسلا نم عفتني قيقدلانوورطت#لا

 دكواغضمو أب رشهنم فني قط سلا ت)ذ ودراما
 ااردق هم مغلا ف كسما اذارملا كل

 آ| لاعسلاىم حقت. لغتلاو .رديتلا كل دكو نمزملا هل ادراملال اعسلا نم عقن ةيالقاب

مك رمش لاوس الامن عا د املا
رشلاعسأ اثم عفط ككاذكو ا

 قرم كتنذكو نذالا اب

كو همر غضمتلذكو نمزملا لاع] |ند حفني خوباطم طوضرم دورعع سوس
 أ لكا كلذ

 ةئالثو ىزارلا هلام خور طملالسفت الك !١تامدااذكو نءزلا ل اعسلانءعفتي قتسفلا

 | نمحفني نارطقلا قمل تالذس كوب تموز ا لكلا نهرا دس الاكل كو امءكحرسثع

 ض(| هدمدخت ةطنما ات (س آملا لاعسلاجيالع) كلذ قلاطأو نءزأا لاعسلا

 سالالاعسلا نم حقتي رود ةمزول اسد
 عقام ريجشلاءامع لد اذا ىل..سقرلا كاذكو

 !ءاهطاتاذاىرعلا خمملاب قكلذكو هدئم
 لاعسلا نم عفئركسسلاب ىلهرمع_كا

 نهدورك-لاي ديزل! كلذك و سوايلا لاعبا عم حقن. نابسسلاك إذ كحو سبابلا
3 

رش كلذكو سدايلا لاعسلا نم عفت
توب جدلا كلل ذكو بام ازدملا نيل ب

 : ي

ن م مفتت لك و ىرهتت ىت>ديزز تفمطلذا
أ قرقبلا ىهسلا كل ذكوسبابلالاعسلا

 

1 



 لاعسنمعغنت ةيدتهدلد (قلاقطالا لامس جيالع) سايلا لاعسلا نمأ

 هبرشمو خغنيلغألا وةأرعانيل هسءلا فاضد و قسد و ىلغ رضع ارمثو نامدصلا ٍ
 - ا ا 2. - < جا ؟. هسا

 نايدصلالاعسن م عغني ةاثنمآو همانيلي مهر د غصن ىصلا ايم قس ءاوسازجا ا

 هكاعس نكس مهل نع هلاعس يذلا ىسصلا هتم قدلو لسعد نوكلا طاع اذاوأ
 نكساريتك الاعس لمس نم ىتتهق قاعاذا هما قد ود ىصحوهو جتفسالار حو |
 ناسرملا ب رشاذا (باق ال ة رفا ارومالا) ءايطالان مستو ىح تل !هلاق كاع

 ٌواَوللا تاذكو بلقلا عرقي هم كوالا برش كلذكو باقلا رف رجالا |
 وهوءابطالا نماء سو انيس ا هلاق نام هردةيرشلاو اقل ءةوارظنو ايش باقلا حرفي |
 اذا ةضفلا كلازكحو نزلا بهذاوبادقلا عرف برشاذا نهدلاكلذكو برد(
 نهجيرخسم او هريركاو بلقلا حرق برش اذارير ل !كلذكو بلقلا ترف تءرشأ]ا
 فاسو زقلا نمد ىذلاوه مسد ربالاو هنم حير ختو:دودلا هفتنادعزقلا |

 اتيسْبا4لاقمغل او محلا ب هذاو باقلا رق بسئاذا قرضا مس ربالاو سعشأا قءدود
 باقلاحرفي ىري صأقملا] دنصا! برس كالذكو نارفعزلا بر 2كالدكوءابامالا نءةعيسو ١

 كنذكوامشوايرش بلقلارقاسباب وايطودرولا كلذكوس "ال بح لك !كلذكت |
 كلتذكو برهو»هو ءريغواتعسنءاهلاق افتلاو ضا#! باش برش اذارطق لا ءوام
 شابك (بلقلاةيوقلارومالا) كاذؤلاطاو بلقلا حرف برشاذأ موتنا نيطلا
 امك حشمة سوى رزارتاو سوترلاج هللاقدرملا هلع بئاغلاباقلا ىوقت ل قنرقلا ا
 احلا باقلا ىوقري شاملا برشاذإوايرسشججازملا دراما! باقل ىوقت ىكسصملا كيذكو
 سو:لاح هلا قابس باقلا ىوقد لمالا كال ذكوءا.طالا نم ةريشعوانمس نيا لاق يازملا
 قيصس يرش كالذكو باقلا ىوقي مهلا لوك 1م ناوي لك نم بأق لك لك او
 لاطاو بلقلا ىوقيتشرودلا جياجدلا شسيراقم كلذ ؟وبلقلا ىوقءروخضلا

 ةعةئالثو سوتملا ه4لاةالك اوامش ىذ ةلانم عغنت »اثق (ىقغلا جالعإ) كلذف
 | ىتغلا نم عفتني كل اكل دكو ىثغل !نمدلك او همش مقتير أيما كل ذكوا بطالا نم ١
 ءامودر واسملاب اقوه دي رشور وكيلا درع مش كا ذكو دروا أ كل ذكو اب رشوامش |

 ىثغلا هل ضر ءنمل بالص هقيصم قب نأ بصو ب ردع ىثغلا نءعقني فالسخملا |
 كلدك و اعثةوقلا شعنيو ىثغلا م عفني خ راثاارو ثق مق كل ذكو غارفت الا بق ء أ
 بر ثاسعتو. لك ١١لع ىثغملاش عام و ىثغلا نم حام هما ارتاكسلاع ءرهزا خوضملا |



 ذه
 1 ندر (لصف) هب هرم هريغو سيونلاسمإاق قاقا هلع ىشقلا هءرضاذادرواسلا كاذكمأ)

 هلزامق .داميروكم نأ ىيتبالقمتدعم ىلا ب صان ىدر طلعت سدس ىقذلا هيدا ع

 مقا لاسم ( ناقفنلا يالع) ادج هيررض كلذ ناف مركق روالودروالو سآ

 ثاةفاملا نم عغني ىدنملا ليشسلا لك ؟كل ذكرا رقوامشبيسلادرابلاناقفخلا نم

 نم عسقتلاب هذلاةلاصسو ىوادوسلان اقفل !نمعفتم ىو رلآليتسلاو بدسأ د .راثلا

 ناقياللان م عسقت برشاذارقلا ديرو مظعلا ناقئذدلل ثدحلا يوادوسلا طلخا

 كالذ ققاطاو ىوادوسلا ن اقغملا نم حفني راارزب كلذكو ىوادوسلا
 | طرحت قمظنو عالق عطقو حلقاذا ىزامخاتابرتلصا  (هعجوو ىدتلا مروجالع) |
 هندودشللا مواظنملا ءاودلا مس ااه ىمس الواومدُث حبو قتشت نم طسو هيدشو

 0 سافلا تلين مراولاى داشلا هيدعطو قداذا حو رخلا قوو كلذ 5و برم لازاهطسوأ

 جورلا قروواداعمابا_سامرو مراولاى دثلا عيون م مغلي هسومملا نكسو هعقت

 قداذادوسالا ص محا كلذكو سافتلا دعو ىدثلا مرو نمعةني لطا_عاناقوقدم
 | ءاف تطاعت اذارقبلا ءاكناو هءفن ساقتلا دع ثداحلا مراولاىدثلاهبدعكو يطوأ
 ا اعات قاسلاق داذاو همرو لاس ساقتلا دعب مراولا ىدتلا هيدسمطودرو نهدو

 دنءالو ةدالولا دع ميوالا م د”تاقماب اي دلتن !ليق لما#لا :ًأرملا ىدنث هيدعضو

 همرو لح ساقتل ادعن مراولاى دمت !!هيدعذو ىب عرطلاى اتسلا عئمتلا قدا ذاو ةدالولا |

 دعذاذا كلذكو:اكسمانم ةعيسسوىزارلاو سو:.ءلاج هلاق نمللانيدق نم ض هزاعلا
 عرو نم عفا ةيمط ارز كإ از كصسو نءالا نمد نم نت كلا م رولان م عفت سف ركلاب

 : مراولاىدثلا هيدمضت و مطت دروردو تامزر وا دام سافل ادعب ثداحماىدتتا ا

 | اراحامرو ساغنلا دعب مراولا ىدثلاهب دمصو عطاذا ىلقابلل قرقد كيذكواراحامرو
 |( تايحم 5 ههتميرش خمص  (ىدقلاف نمالادقسعت جالع) هلأ نكسو هسالسأ
 اذاوىدتلا و نيللادق هن نم عاني كلذلةةناولا ءاسحالا ضعت حم فوشراملا لدم ٍ

 هلا كلذكو ىد_لا ق نيالا نيعت ىم عفئادامض ى دكا ىلعدي لطول بيذا ١

 كي ذكو :دالولادعب ا دامضى دقن ىف نيللا دقعت نم تعفن لخلا, تضبط اذا ةطنملا |
 رزي كال ذكو هلإ- نمللا هيف دشعتملا ىدٌلا هم دمضو ىرت ب نعس طاعتو قداذا ميمملا
 ضيبلا ضايب كلذ حسو ىدئلا ىفنبالا نيت نم حفني لذ نومتم قوق دم تانك
 إ هدنتئدتلا ف سف انما ا همدمّصو لكان قد هيف نتا ذا جاحدلا :

 | هلل-باصلاىدثلاهيدمصو ىرهزلا نوما قرو قداذأ  (ىدثلا ةءالصحالم) |
 | نم عفتني قمل اديز كا ةكوادامض ىدنلا دبا ص نم حفن جام اذا ة لما قيقد كال ذكو |



 (ءهز

 1 هللحو هل ىدقل اةيالصدب دمضاذ!لصل امسهققلل دذكواداحضو ذاك اىدثا ةيالص

 ل ثيلئاردي توسن ءاواميك-سثع ةئالثو سوتيلاب لاق (نبلل ريدا رومالا) |
ششد كل ذكوىبفلاردا ب رشاذاريتوشلا كالذكو أع رسارشو ذاك |

 د جط اذا ةلطستما س

 | صم_لا لك ؟ كل ز كسعو نيال'ردابرشاذا نومكلا كلذكو نيللاردا لك أو :

 نبللاردمض ريالا صا لكأ كل ذك نمللاو دي ىلفاملا لك ؟ كان ذك و نيلي ارد دوسالا |

 رب هنيللاردي فال سا كال ذكو ءاطالا نم ةريشعو سو:اح هاق ب هر

 !ددي لسا لك ؟ نمراثك الاو برع نمالاردأ جام ارلاعمزمملا لعرثت اذا شاضشملا |

 رفصالا نيطبلارزب لكك ذك و نمللار دب تقالا لكأ كلذكواميكح رش ءدحا هلاق نمثل اأ]

 لعأر ماب ىفاطاذاو تاركا لك ؟كل ذك ساة لقا لك ؟ كل دكَي نملل اردم هنرسثو'أ]

 (نبلقارور دل ةدلم|ةلارومالا) كلل خف لاطأو نيللاردي قاسلا كلذكو نيلئاردا ىدتلا )ف

 ىدرد كل ذكو هتةفسو نمل ارورد تعاق ىدستل اويزطلاذاناركوشلا ىرط ةراصعأا

 ءاماءنمعتو قد ةبلحلاكاذكو جدح ب رص تل < نيلل (عسامق ىدشلا! هم نطل اذا لحما

 ىدقلا هيدمداذا قرص ناتكرزي كلذكو هل نيلل (ملمقن ىدتلا انهي دم-ت» و ا

 نومك كل ذكونءالا تءاطق ىذتلااهب نطل اذان آلا ةرارء لا ذكو نيلئار ورد حات

 تامهردبرشاذا َكاذكو برعم نءللا عطق ىدثل اهيدم_-طو لع ىعاذا قوقدللا

 قاسارخمانيطلاوهو لقد (ىدثلا متع نءةعئاملاةيودالا) مالا طق بادسأأ

 حتمنكماام ماما لود نءلالعالاو هاد نم عاهىدقلا هم نطو لذ نعاذا

 ماظس نأ هعنمىدثا اهيدموءاملاب قصما ذأ كّررخا كاذكو يىدلا ماع

 دمضا ذا كلذ كو مظعي نأ هعتم ىذا! هيدم_كرءاملا ندكا ذابسشلا كلذ

 (همروو يد ثا! ورق ١ ماظعلا نم هعئم بالا بتع ةراضصعي 1

صىق ٌتءداذاس .طلاتء للا كلا ذكو ىدتلا حورق نم عفت قرعع صاصر |
 ةنالاس

 لك أ ىربءاثق كالذكو اهآربأ ىدلاو ,رق هب طلو دو: ىتح صاصررهةو صاصرأ
 سوةيلاحلاق (ةدعأل دي وقل ارومالا) ىدلا مورق ربي هيراصع برشوأ لد ٍ

 نمريسلا كلذكواهاَوَد هتدعم ىذاص تح ىص قتعىقناجرألا قاعاذا ةعاحجو ْ

 ذلك اًمدعلا ىوقي قاعلا كلذكو:.وهقر وكل ذكوة دا ا ىوقب جمالاستق |

 قةسفلالك !كلذكوا دامضوايرشةدعلا ىوقتةيدنهلاةسابسلا كلدكو ادامضو |

 ةدعملا ىلع ادا ل الا قروةراصع ك] ذكو ةدسملا ىوقي بلقلا ىلع ىذلا وسثقم 1

 4لاقادس دعما ىوقي عام و ىقرلا ىلع غضءابوازكن م ههرد نزو كال ذكو همح لك او ا

 ةدرابلاة دعملاىوق.دعسلاكز ةكو برعوهو ,رباكألا نما كر شع ةثالثو سواح |



 8 لا

 ىوقتدرولان هدب كطصملا كل ذكوأ هيك رش ءدساو سوئيلاح لاق ادامشضواب رش

 ةدصلاىوقب نارفعزلا لق بتاكل ذك و لات سوئيلاس هلاقادامضواب رش ةدعملا

 كل ذكو للا طاعتو قداذ !موثا اكل ذكو ادام توام رشةدعملا عوق ظرقلا كنذك#

 ىوقت لفماب تو دطملا ةرا' فل ذك هيراصعلاب رشو هلقيلالك | ةدعالا ىوقي حنعتل

 لاطاو ةدحلا ىوقيديدح ا هيف عرفا ىذلا املا بث كلذكو ادامضو لاك ! ةدعأ

دمألافاهضادشثائتالءريخو ىزارلال 5 (ةددعال ةقعضا ارومالا) كاذق
 لك !نمة

 ةدعملا ف ءطد مرص#لا لك !نمراثك الا كلدكو ىدورلارص برش كلذكو شعدملا

 أ لامعتسا نمراثك الاثدكو ةدملا ف عض راسا ءاملا لامءتاسا ةرثك كلذكو

 د سوتلاح هلاق ةدعلا قنو ريصأل ا بست (ةدمأل ةيقئملار ىمالا) ى :رعشلاعاققلا :ه

 ا ايش ةدعاا قنينذ اللا كالذك و عتمتلا ل [كلذكونوسنا.لابسثكلذكو ه رغو |

 ا كلذكو ىدنتما ليقسلاكلّذكو لغنرقلا شادكب سث كلذكو درو نهدياداوضوأ

 | ةدعل !قني برب زلا لك | كلدكو هه لانو فوفربلا برش كل دكورتعدصلا برش ١
 | عجو نم عقنهدحو نوع. راغلاا بستاذا (ةدعلاعجو) ةهةحرألا تايوطرلا نه ا

 كل دكوام كهرشع ةعا راو سوةكلاجهلاقيدسلا دراءلاةدعملا
 عحو نم عشاترافظأ

 | بنعكل ذكو هنم غني لضااراسعب لك !كنذكو ادامضوايرش بسلا ةدرابلا ةدعلا

'(كلذكوو ريقو سو: لاح هلاقادامطوايرش بيسل اة درايلاة دم اعحو نمعقتي بلعتلا
 

 8 عقنت ىكطمملا كلذ5كوا دامضو ارث دعما عجو نم تنل سعب ننغو قدصعاذا رمر نب

 . هيدمضو قداذا ىرطلادرول!كلذكو ادامضواب رثبدسلاةدرانلا ةدعملاء حو ند"
 : عحو نم عفتي بنر كسلا لك !كل ز كو هنكسو تم عفت بيسلاراما ةدعملا عجو

 تريزكلال غي (ةدعاابمل) 2 كلذفلاطاو ادامْض بيسلا درابلا ةدعما

 نفط” ةضغل ا هفارطأو مركسلا طويعت كلاذكواسداب وايطرالك أ ةداسعملا بيش عفط

 ةدعملا بيف نقطت اة اهل ءلاءراصع كاذكو اد امضوابرش ةدملا بيهاوتراسع

 ايدنهلاءامةراصم كاذكوءابطالا نم ةرشعو سوتءااج و ىزارلا لاق ادامضو ايرش

 ضيبالاوي رئالام لك !كاذكوادامض ةدعملا بيف تأغلا قر ىسلاب تامااذا
 سلا كل ذكواد امضو ايرسش ةدعملا بيه عطا حب رثالاص انو ةدعقا سيف عيقط»

 هسعملا بيم ئقطي جاديق باو جاجدلا قارماكالذكو ادام_طوذاك اهتم عفش

 دعما بيف ئفطت دراما !ء اللا ف فارطالا حضر كل دكوهتلكأ اًذاايتغمدا كالذك2

 كلل دكوأب ريثوادامض ةدعملا بيم عفا ءاسنلا نبا كاذكو بر هوهو سوةءااح هلاق

 ةدعملا بعل نيكس هئاميرشواساستلا موثلا لك ! كل أ كو ةدعلا ئفطد قيثلا
 هس عم

 فأردت



ر م نه دوى ةشو بآعثلا باع ةراصد (ةدحلاءعرو) هتلارجالاامدسال ا
 عقتيد

ملاةدسعملامر و نم عقدت ك-طصملاكلذكو بل اراسحما ةذسعألا موو نم |
 بمسلادرا

الو ع كلزكت ادام ضو ارش
احأ دع ا مرو نم حفني كمن 

 ةعيملاو داش بهسأار

يسلاد :ناملاةدعلا رو للغة للان لا |
ةدملام دو نم عقتي لسحلا كلذدكو ب

 هنايلا

 قاوقلانمع-ةثي مامنأاةراصع برش (قاوغلا) كذذى لاطاو بسلا

او ىزارلاو س .وةيلاح و طارقر هلاق قال ةمالا
 ال ثيشلاكل ذكو ءايطالا نمرسصع د

بدتج كلذكو ىمغاملا قاوقلانكسو قالتمالا قاوغلا نم 0-0
 | جوزم ل ةرتس دا

مغاملا قاوفلان مفتي ركسو ءاع
 1 قاوغلا نكاد ضاع تامرءام ع :«د] !كلذكو ى

 : يبط كلذكوق اهفلانمعفتي لذ برشاذا نومك 'كلذكو ادامضو ايرشو الكا ]

ارقعتلا كل دكو أم مشى مغأ-بلا قاوغلا نم عفت لا
 | قاوفل |نمعقن برشاذا ن

قاوا ثالئراد _ةمارتاوتماةءاديزلا ىقءلاذاو
 نقب اعلا سعلاهتمتئار 

 : لفلفكلذدكو قاوغلا نم حفني فونربأايبط ب هس كل دكو سديأا نع ثداححا قاوفلا

  ناقغلان كلو ريشايط (فرقلا اوهوناشمتلا) ىمغلءلاقاوقلانم حقتي دوسأ

تاكل! ناثغلا نكت لفئرقلا شا.5 كلدكو ىوارغصملا
 ' هل ثمو ةدحتا ل نع 

اح لع امتلاك إل كعصو ىدنملا لكيذسلا
 , تامرءاعطلادتن ااهسالنايتغلا عاطقو ىقذ

عطقي ىدنه رق كالذكو نايثغلا نكس: قداح ل ذم مامتلاكلذكو ضماحأأ
 ٍ نايثغلا 

 ةءوطرلا ازاىلاقةمهتم برش اذار وضل ادوعو قاتل! ءارفصلا نع ثداعا :
 ' ةدسعملا

اي ةلامطق مشو لميلاخدشاذاوب روع نأءثعلا نكس
 : كاذكوم ريغو سون لاج لاق ن

 ؛ برع نايثغلا عطقد لاس تومدللا كالذكو نا.ةغلا نم عفن لما, ناعقذامل اكاد

 داذ كل ذكو نايشغأ ا دفدن ودلغال ك !نامداو
 : معات ودم *رتسص لالا توحلل !ىلعر

 : برش اذالاه (عومتلاو» قلل ةهطاقلارومالا) نايثغلا لاوز قبر مم هناق 0

ام انامرلا ءاع طاحت نامي سال ىمخلما (قلاعاطق |
 عطقي لؤماب عتمنلا كلذكو صم

رلا هلاق لخمأر هتراصملاب رشوا همر الك1 يقل |
 شابك كالذكوءابطالا_هةرشهو ىزا

 ضحاذإو ايرش نقلا عطقيول-ةملاةربزكلارزب كلذ كو عرقلا مطق برشا ا لغنرقلا |

 علا عطق لك ! اذا لفل اراج كلذكو عقل |عطق ض ماع نامر ءاع نامه :رد«ئمطامتو ||

مارقب هلاقابسش نقلا عطقي ىرصم لا ل-ةاعا!كرذ كسحو
 برشوا قدنلا لك كنذ5و ا

ىو ارغصلا يقل | عط#ي تو ..ال اكل ذ وغفل اعلطقي ىدتهرمتلا]
 تدنشلارزي كلذكو

ماعطلاوةط هيدسن وكي ىذلا علا عطقباموتملك ءرهزوا
 سوئيااح هلق: دعما مف ىلع 

 نقلا جهيثمشل اعط برش (نايةغلاو ْئقال ةيه ارومالا) كاذؤلاطاوء ريغ (

 ل

 لادن و



 ل
 هلقب لك اوا سفزكيراسعو انس أقات هارد ةثالةهتميسئاذا سحرتلا ل صدو

 تت هيام 7 ةدع :

سو هيقل !جيهماعطلا لبق لك !اذا لسفلا كلذكو نقلا جب دقد
 ركسلا بصت كا ذك هل

رشو حاصر ادةمهنم نصععاأدإ
ذكو هلوسو ئتلا جيهراسءام هيلع ب

 اذا لك الازوج كال 

 مسهل لي ًااذاو ئتلايبه تب هاذا خلا عارفا عع و ىقلا لسا ىقررلا ىلع لا

و غرم ميت تاناو.ا ةغمدأ كل ذ 52 ّىَقلا يو
 راحءام هيلع برشو بورا لك 1 ن

 اتيسنيا لاق شطعلا نكس للا برشاخا (شطعخلا) ءادوس ة :رم ءأسقاوا_تانارشو

و شطعلا نكس ىوشم ا حرقلاءامثال ذك وأ م. مشع ةدسد
 هئداوريسعب رش كل ذك 

 بذاكللا شطعل |حطقي موكلاو شطعلا عطقي طلاب هصضن مسح! ذا هلك ا كلذكو

 ىدتهرمتلا عسيقت برشوةدعملا قمغلملا حو نع نتاك ألا
 نع ثداح!شاهدلا عطقي

صعبرشوا ةحتو.طمو | ةثيناقملاةلةئلا لك أ كلذكو هارفملا
 بلح برشوااهترا

 متاذال اكل دكو شطعلا عطقي ريع_ثلاعام كل ذكسحو شامعلا نكس اهرزب

 راح شطعلا نم عفن هياحاب اح اصعب رشا ذاانوطق :رزي كل ذكو شطعلا نكس ماعطلا ىف

ل نكس باعثلاب نع راض كلذكو بسلا
 عطقي سنجر باي ,ريعا عت كل دكو شطع

 بتءةراصم كلدكو برسل راما شطمل أعطقي ري_تابطلا تاذكو شطعلا
 بلحتلا

 ترشد ذكو ىو ارفملاشطعلا نكس قاهمل !برعث :واداموابرسش شاطعلا نكس

 نم قنتوةدءلانضستاب واركا  (ةدعملادريإ شامعلا نك سي بياا نيللا

 تءزو لذ قول_-ك!تاركذلا كلذكو اهدرب
 أ هدرب نم عفش ومدعملا نس. نوكو

 ذلك اةدعملا نس عننا! كا ذكوادام .ضوايرش ةدحمللا نضطس ميرتأ قرو كلذكو

 "1ذالدرخل ا كالذكو ةدراملا هدم! نم لاف كم هنتم بست ذاروةيلادوع كلذ كو انرشو

 كيذكوادامضو ايرقودعملا نضسب رتعصلا كل ذكوةدرابلاةدعلان ذم ماءلعلا قطط

رع ىدنفلا لمضسلاثادكو ةدعملا ضم لك او خال عم مط 'ذالفلخل'
 جيم ب

 حلما !كلذكوءاذغلا: مهشهذتّدي داناصارق (ءاذغلاةوهشلة هسا ارومالا
- 8 

غضمو ايس ةءاذغلاةوهش هذتقطصماكاذكواميكحرشمداهلاقادامضو ايرش
 ا

 ساقلقلا لك 1كنذكو «اذغلاةوهش هيفي ل_صيلا نمرعسلا لك 1كلذكو ادام ضو

 ءاذنقلاوو هش هش تخفاعا ذا ة ماما كلن سوةيلاج هلاةءاذ ةلاةوهش هنئد انويطم

 قداذاس ودق. كاذكو ءاذغلا ةوهش هن لكأو مسللا هيربطاذا ىدتهرةكيذكو

 بر ءاذغلا هش هم ليلقو لفةلقو موتو لك بي ذاواعات هضغلا هفارطأو هقرو

 ءاذغلاةوهسش هدئياص## نوال كيدكوءاذذلا ةومهش هش ل درا لك |كالذكو

 ةوهشءبن ماعطلا قف قامسا اطاخاذ اكان ذكوعاذغل نوهت هينينو يللا ءامشادكو
 اضل



 . فلا
 كلذ لاطاوعاذغلاةوهشهدت ماعطلا فار هاا ناك اذا للا كن دكوءاذغلا

 2 هيولقناقتسفلا كلذكو:دعلاغد دي قدسملا ك١ < (هدعأل ةغبادلارومالا) |
 يح لالذكو ةدعملا خب ديدعلا لك اكن دكوودعملا غمس دب نارقعزلا كل ذكو ةدعلا]

 نامرلا ل ك !كلذكو ريملاكل كو رعسدل اجطمأ الكا كلذ وءدعملا خب دي سيان تامر
 ليبز(همضه ىلع ةئيعلاو ماعطال ةمضاخابومالا) ةدعملا عدي همست وللا |
 نءسثع ةمالرو ىزارلا هلاق مضفلا ىلع ناعاماعطلا ىف طلسوا لكأ اذا رمربغو ىرعأ]
 سةركلاو !عنعتلا لك اكل ذكو ماعطل أمه ىل-ءنيس نارةعزلا كل ذكو ءايطالا |

 بردع مطألا ىلع »د لفترقلا شابكوا ىدنحلا ليسا كل كو بادسلاوا لدركاوأ
 رشف كال ذكو بر < مضغ ا ىلع نيد ىرمرز كل ذكو مضل لع نيعتاي وا ركنا كنذكو]
 ء(ثيطلاةوهشإ « كلذ ق لاطاو ماعطلا مه ىلع نيعتر قء.ةرلارفصالايرتالا |
 . عو شتم لع ةسدع ىلة أبل لك |كلذكو نطل او هش عطقزو 41 بلق حم لك ! اذا ريش ايطأ
 : تيطل !ةووش نم عفت لك اذا رعلا عمصلا ك0 ذك و نيطلا ةوهش عطقي هصمصدعب |
 .قتسفلا كن ذكونيطأ|ةوهث بهذا قارعلابةيقوأه_ةمي رمشاذ اجيرم تلال 51
 اذأ ىد_ده لام (اهجاي رود دعا ع ) نيطلا ةوهش عطقو حولمملا صل :

 1 اوهدقأوةدعملا حاب ر لاص ىبدصراد كلذكو اهحاي رو ةدءلا فن بهذا بالو برع ٍ
 | نومكلا كلذكو برعا_يعتقأوة:دعااح اب ر هيرش للك روضأ ادوع كلذكو ب رم
 | نم قتل او حاب رلا قاد م»نلا كلذ كصصو ا داوضو ان رشة دسعملا جايرل اص بادسلاو |
 تلاع اهدحو تاك اوركس ةقوقدموا ل_سعب تيرشاذ |قكطصملا كلذكو ةدسعلا ||

 نمعقنت ةيملمت (ةد-ل!نممدلا ف ذق) كلذ ىفلاطا واهشقوةدعلا حام
 | ةدعا نم مدلا فدق عطقت ىفاتسدلا حتعتلا ةراصعكل ذكوا رش ةدعلان م مدنا ذق ّ
 1 نممدلا فذ نم ةئدءاق#اةلّقمل اوراس هدب رش كلذكو ةعاج وسو:ءاح هلاق 8
 11 نم ىلعورما ةعم تيريقودملا ءامنولاتولراصأ هنم قاع اذاق.قعلا كاذكوةدعملا]
 ١ نم مدنا ف دق نم عفتي ءافراملا قروكال ذكو جدح ب رجح هعاطق هتد ءمن م مدنا ف ذو 7

 ْ ضداق باشا .هومتاريعش تال برشدل4 ءاود هي حقتي له ةيو دالا جوع نمو ةدعأا
 ضارب زكسحو ىدنهرمتل بح يرش مدأا حطقل ب ريأستو ى زارا هلافأربي هناق |
 موصل اءام كاذلكو مولا تعطق !هتراصع تب رشااؤ ا ةضغلا هفارطاو مركلا ط وأ «(مسولا)«  مدلا ثقتعطق قب وسلاب طاخاذا ضردلا ضاييكلذكو ىدت هرمتلاأ
 رومك لا كاذكو محول ةوو ث عطق ماعطلا ىف طلعت وا بر 2131 ىاتسو عمت هعم و رطملا ا

 تالذاكو ب ودع محولاةو هش عطق برشو صو فغجس م "دل. اواموي قذاح لش ىف حقن اذا

 ةري ركسعلا



 دل
 ءوهشن م حقنتق صمصو ف غم هليلو امو قذاح لضف عقتت هسه هايل !ةريزكلا
 (ضما#اشجا) مولا ةوهش عطق برشاذا جرتالارسشق كا ذكومحولا
 مفلا ىف كا سما اذا بهذلا كلذكو ض ماا هاشم تنكستلكا اذاءارضةربزك
 كفذ كوش ماحت اءاشم ان متعفت تبرشا ذا قكطصملا كلذ كو ض ماا »ا ثححما نم عفت
 ايرش ض ما !ءاش ا نمعفني سف ركل كلذ كواقعل ضمان !ءاشجلا نم عفتني ناراعقلا
 ضماهلا ءاشجمانم عفت ماعطلا لبق ثاركلا لك ااذاو طارقب هلاق هلقب لك !كاذكو
 شماحمءاشحما بهذي لصنلا نم ريسيلا لك ١1كل ذكو درواسلا برش كلذكو
 ةةرس نم عفن مهارد ةدهءاقملاةلقبلاةراسصع نمايرشاذا  «(ةدعخا ةقرح)
 ةئداحاةقرحتاوةدملا سيف ع فطت ةمسدلا قارعالاو ع رارغلا قارعا كال دكو ةدعملا
 ركسلا»ام قلص حاصص مهارد ةسست اتوطق روم وءاسملابضيبالاركسلا كلذكو ئقلادعب
 ةدعلاةقوس نكس ءاسسنلان يل ب رش كلزكو ب رم ةدعملا سف نكس هاف تبرعت و

 برام .ةوةدسملا ةةر نكس ةلجدراملاءاملاف ةءيرالا فاراعالا عضو كلذكو
 كلذكو دعما حورق نم عفت است فبورخ (ةدعلا حورت) سوتيلاح هلاق

 ةداعملا و ركنم مفتي بياح انبللا كالو ةدعملا ورك نمعفتي قرحلا ىدرلا

 ةيوقلاةيردالا)  ايرشةدعلاحورق نمحغت قرحا اذا ىرصلاساطرتقلا كلذكو
 ديكلاىوقي مهل !عوزتملارجالا دب للا كلذ وديكلا ىوقي توش اكل ارز (ديكلل
 كلذكو اداعظواب رش جازمل ارامل امك! ىوقي كطمخإو ىدتملا ليتسلا كلذكو
 ىوقب سر ايربماكلذكو نذاللا هل ثمو ددكلا ىوقي دنوارلا كلذاكو لةئرقلا شاك +

 كلذكونارفعزلاكلذكو دراسلا ددكلا ىوقينومكلاا كلذكواداوضو ايش دءكلا
 جتا انومدللا كالكو راما كلا ىوقي ريشاطو ادام طوايرش دكا ىوقت ةيذعلا
 ىوقي علطلا مشق كال ذكور فصلا كلو دعسلا كلذكو جازملا راسل دس كلا ىوقي
 ركسو زول نه دب هل _عرم: تراست «(ديكللاعسوإ# ادامضوارشدنكلا
 كلذكودراسلا ديكلاع سو نم عقثي ىدنحلا سلا كل دكوديكسلا عمو نم عقتو ا

 كال ذكوءاك_ا نمش ءوانيس نب | هلاقن مزمل ديكلا حسو نم عفت برشاذ اديوارلا ٍ
 رام ادبكداح سو نم عفني عرقلار زر كل ذكوايرش دبكلا عبو نم عفت, نارفعإلا :
 دركلا عجور يآ ةيااوتماعأب !سمهرد موب لك هنم برش ا ذاروةماادوع كلدكويبعسلا |:
 | كلذ لاطاوادام_ضوابرش بيسلادراسلا دكا حسو نم مفتي ضوباملا كلذكو [
 راسا كلا مرو نم حفني كل ط همرع اس و. وسو تاعدلا سنع (دكلا عرو) ع

 بيسااراماديكللا مرو نمعقتي واما زوالا نهدي اسم لك ١ 1ذا كلذكو يدسلا (
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 | ديكلا مرونم عفت ءاقحلا ذلة. ةراصع كزكوديكلا مرو نم حفني دنوارلاكلذدكو

 | ايشبيبسلادرارلادبكلا ميونم عقتي عنمتلاكلدكواه زيكو بدسلاراصا

 | بيسلادرايلادبكلا م رو نم عقاب ىلءابطاحواعات قداذا مامتلا كلزكو ادام-ضو

 كلذفلاطاو اد امضوايرشد كلا مرو لا خسملاةوف كلذكوادامض

 نمعقتي مامتلا ك1ذكود.كلا اةالص نممغني لنص لص قش «(ديكلا ةيالصإم|

 ديكسلا ةبال ص تب و لاح ايد: لا ءانع ريشابطلاكتدكوادامضوابرش ددكل اةيالم

 | سوديلاج اق ديك لل ادد تقي جاب درا قرو «(تيكلا دسإو دكلا

 0 قاسلاوا بثعتلا بنعم كلدكوايرش دكا اددس مق روذاادوءام كحر دم ةعرأو ١

 | هنافل درخماو لان قاسأا! لك ؟ناامسسال ديكلاددسرت# هتراصء بس شوا هلأ |
 اا رمالا ص#مما لك ا كلذكو 4-١ !نمةرشه و طارق هلق ةياكدابدب> ادهن 5

 إ نتاسل كلذكو ٠يكلا نموسشعو سو: اح و طارق هلاقد كةةاددس ريغ. همر ع برشو

 ارثع دس او ىزازا للاقديكللا دهس متةيرأ اوال 'كلذكوديكل دهس ماي لمص
 ل داك لا دس عتفي ثأ ا ركتلاولسعلاهلّثمو ديك لا ددس قي نارفعإلا كلذكو اميكحأ

 | دهس مفي ىورلا سةركدلاوهو سةودقيل !كلذكود.> لاددس منا نومكلا كلذكو
 | كلذكو ديك ادد تفر غصالا مط 1| لك !كزدكو سوسلا قرع كلذكودكلا
 1 «(دياكلل ةيقتلا)« كلذ ق لاطاو برع دبالاددس مق ماعالا املمتاذاموتلا |
 |١ قدسفلالك 1كلذكوامه »ريو نوتيلاعو ى زازا هاقارسشد كلان: خسصلاةوغ||

 عسبقت*امميرتكلذكوددكللا قن قروب ليلقو ل-س-دبن ركل :عيط برش كلذكو أ

 لذ !نمراثك الا ء(ددالةدلولا)« كلذ فقلاطاورجالئاءيسال صمخا
 كلذكو ددسلادلو لثالب لك ااذا نا ذاسلاكلدكوددكلا قده تاادلوب بطلا(
 | دلوب اموتم لك لك ! ىمرثك ا اذا طبلاوزوملاكلدكو ولقملا حلا لك !نمراستك الا[
 1 ءاسلا برش كلل ذكو ددسلاادلوب و مدل ارثكب سد سلا لك !نمرادك الا كلةكودهسسلا ٍز

 نيالا لكلا !نيراثك الا كلدكو ردا !ءايسشالا نولك هر رض ع دوددسلا دلوردكلا| .

 | نمراثكا ًالاكانذكوده_.لادلو نيلل اب ةط دا ىقدريبط لك !كالذكودد سلا دزوب هلكأ
. > 
 ا 0 هلاقدد سلاوت#: ورغصال !ناقريلا نمعفنيتو ثكلل ار زد « (رفصال !ناقريلاز ءاشنلا آ
 هءقن ناقرملا باسم ىل_ءايرهك-!!قلع اذاو ءاكذ ١ نع ةرشعو ىزارلاو طارق ا

 عقني رقصلا قورحلاو هووكركل اكل ذكو تاثر كس برشو مهر د هنمذتا نا امدسال |
 ٍإ كن ذكو ناقربلا نم عاني رطالاءام برش كلذ كود كلا ده سنع ثداحما ناقرملا نم |

 ةراصع
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 برش كاذكو نتاعرل هطموأنت هلق لك اوأ سلعللا تتعةراصع ْ

 كلذ كححو باعثلا بنع راصعو طاوت ناام.سال نا ريل !نم عفتي هل تعورمت ثراصع |

 ماياةسثم لمفلا ةراسمع برق كلذكو ناك ريل |ن ماري! انو عم اقوقدم لك ااذا قدسفلا |

 ريدصلا كل ذكوءامامالا نم ةرسشعواتعس ساو ىزارلا هلا هرفصالاناقريلا ليزتةيلاوتم |

 ةقارط اوعنعتلاةراصع كل ذكوءريغو ىزارلا هلاقاقريلا نم عقني ايهتشلا ءاعيرشافا

 نم عفن لا ةثمهنعم برشاذا نود راغلا كلذكو تاق :رياانم تعفن تيرقاذاةضغلا

!نم عفت. ء املاء اخو
 

 عغنابسرشاذا ىلع هلأ بح 0 هبط كتذكوامم تحرص اخ ةسسو سوت لاح هلاقناقربلا

 ىلع ةيذعلا تاهلم ناامرسآل ن اتريل !نم عفنتة يذلا عسيق: برش كلل ذكو ناقربلا نم

 ىوشو ندع فاو ريغصوهو ةاذاعرقلا كل ذكواهتييام بر ثوةلماك ةل.لرانلا

ام!»امعجراسءكل ذكو ناقرل |نم عفني هٌؤامبرشو ترغلا ىف
 اهقروواهاسات راصءعوار

 ضيع برش كل ذك وءاسفلا يلب طامت نا اميسسال ناقريلا نم فن برشا ذاامهتم لك“ ْ

 ناقريلا نم عفتي نيس :هرزبواهقرووا جاي زارلال 51كلذك و ناقريلا نم عقتيرقملا

زيإو ثلا نم تابح عسب ذتاا داو
هأسقلا نيلب تطلخشو اسعاناتق دو

 ٍ بح اصايم طعسو

 دإ لوب كل ذ كسعو ناقربلا نم عفت لاب لك ١ اذا سل! كلذكو هثريد رقصالا نأق رمل

او ناقرمل |نم عفن برشاذانأسالا
 1 « (دوس الا ناقريلا) + لسالاق كدة لاط

 برش كلل ذك دو_-.سالا ناري لان م حفان توشك رز,
 أد رز: كا ذك و ىد_:غلا نالوخخا

 إ ايطرنيتلا نك 5 (ءاق_ةسالاع ادتا)» دوسالان اقربلا نم عفش ضامما

 رإ تيزي لق اثم ةنالث عون لك ه نم برشا ذاام واركاةسقسالا ءادتيانمعفتي سابو

برش كت ذكوءاقسقسال اءادتن وهو هيقتلا ءوس نم عفتم ماي أ ةعمس بط
 : صحح ا عا 

قتسال 1 ادني !نم عفتي دوسألا
كلذكو رجالا صمخلا هلة مو' ا

 ٍإ ل-سلاب عورخ ا بح 

 ,إ نم عقنو قروب لواقو لسد ىف بئركلا جماع ب رش اكو ءاقستسالا ءاهتو |نم عفو

 ؛ تنتاك ا نم برشاذا » (ىلطلاءاقستسالا) « كلذ ف لاطاوءاقةسالاءادّتا

ني_صلا ينيصراد كلذ كسحو ىل املا ءاق قالا نم عفنمهرد نزو
 9 نهعفت برشاذا

 : ىيطلا:اقستس الان م تعفنتم رشاذا ةةرغا ارقيلاءاةنا كالذكو ىلطلاءاقستسالا

 : ةقرطارقبلاهاةخاو عملا قرون اي ناعالا ع طاخت نا أ م.سالو .ريسقو سو:ءأام لاق

بلا ىلع ءالط ل يطلا ءاقست الا نم عقني نارطقلا كلذ كو ةءاقمناف
 رخؤالا كلذ كون اع

 !ايرش بطلا ءاق_سقسالان مع فني نارفدزلا برش كندكوا رش ءاةستسالان هعفتب

 اقسم صو هيزطات رقلاءاشعاو لوم !كلذكوا
 | ءاقستسالا نم عفني فص ىتح نمش

 | ىنيصراد(ىقزلاءاقسةسالا)ه  ليضاواىدتما ليئسلا برش كلذكو قيطلا



 [ لمحما لوو برش كتذكو وثذالا عيط كل ذكوايرش ىقزلاءاقس ست سالا نم عقند نيصلا |
 : كلذكو ىقزل !ءاقستسال ا نم عفن ماعطلا ىف موُثلا طامت اذا كل ذكو هسنم عفني فارعالا|
 | لافنحما لم! برش كل ذكو ىدنهلا نالوا كلذ كو هسنم عغني ىو لالة سلا برش
 , تاسل كا ذكو طيرارقة ست هانم ةءرشلاو ىقزلاءاقدةسال |نم فتي هقرو ةراصعوا |

 | عفن نارطقل!كالذكو ىقزلا ءاقستسالا نم عقني زوللا نه دياقولصم لك ! اذا لمحلا
 : هةدسو ىزرارلا هلاق هنم عقب ةقرشارقملاءاشعاب دمضتل اكل ذدكو حوج ! ىل ءادامش هنم

 : كلذ كو عوتخملا نيطلاب نطرلاءالط كلذكو سفرك ارزد برش كلل ذكوءاكس#ا ند
 ىقزنا*اةستسالا نم عغني هنادي دك !هيف قطا !*ألا بر ةوادعسلا برش
 1 أب راع ىمعلل ءاقستسالا نم حفني ىربلا دفنقلا م لك ١ _ «(ىمعللءاغةسالا) +
 0 ةراس دع كل ذكوء اكس !نمةيناعواتنس نا هلاقنيرسفاكس ارشد امولك# ؟وادد عمو

 | !ذازنعلا لوي كل ذكوهنم حقتي ىارعالا لمحت لو كلّذكو نطيل اهب ىلط اذا ستر كلا
 1 هتدامج تاو ىمعلل اءاقستسالا نم عفت مهردردسق ليقس عم امهر :نوثالثه يرش

 «| تيرشاذا ة قرم ل ارقيلاءاشعاكلذكو ىمسألاءاةستسالا نم عفن نوسدنالا تانذكو
 | برشوا نومكللا هلثمو هريقو سون اج هاا دبا عفت ىمعأل اق مالا نم تعفن
 23 شابك كلذكوءريسغو طارق هلاقفوملا ىل_عنارطةلادم_ضتلا كل ذكو تدتاحملا
 3| ءاقستسال نم عفتني عقانالا ع. مج برشو انيباعقن ىم كللاءاق_ةسالا نم عفتت لفترقلا

 / يطنو قدي بوةةمريغصفع  (اهءوتنوةسملا ورع)  كالذق لآطاو ىمدألا
 ىلع عضوتق ناك ةقرع هسق ليتوادج ىرهتيو لسعلا ماوق قريصي قدح !هدج اذيط

 أ دمضالاك إن ذكوا داعش رسل !ءوتند رب نطقلا سس اكل ذكواهدرت اهناف ةثئانلاةرسلا
 ها ادامضةرسأاءوتئد .رياقوق دءانوطقرزب كل دكو ابرشو ادامصةسملاء_تد درب يكس تا أن |

 أ  م(لامطالةيقملا)«  ادامضقذاحما لف اكل دكوب رع نايدصلاررس اهيسال |
 3| اذادوسالا ل غلا كل دكو هريغو سونيلاح هكلاق ادامضو ابرشلاعطلا ىنتخسما| ةوف ا

 1 ورسلا زوج + (لامطات ةيوقلال ع لاطلاق ت بارشلاوا ماعطلاىف طامت

 1 سوتلاح هلاتانرشلا هطلا ىوقي ىرثمكلا خس_ص كلدكو الك !لاعطلا! ىوقي
 لإ ابرشلاعطلا ىوقءايدنهلار زب كلذكو ادام ضوابرش لاعط! !ىوقي نارفعزلا:؟ذكو |
 ىوقيدنوارلا برشفال ذكوادام_ضوابم2لادطلا ىوةيلدقلار زي تايذكواداهسو |

 تودكرزي (لامطلاددس) لامطلا ىوقياهلاس برش خبصلاة ود كاذكو
 هلقيلللكا لاعطلاددس تذي سفركللاكلدكو برع لاسط! ادد تفي ىدرتعصو

 متم سمرتلا ملاذ كو للا هطلاد دس شقي لدرخو ل*قاسلا كلذكو هتراسعلابرشو :



 ٍْ :: نوقيراغاا كالذكو لاسطل اددسس
 | نامل ادد نوورطتقلا كلذكوام_ركحرشع ةئالثو ىزارلا لاق لاا سطلاد دس
 !| ةباليللاةراس» م(نامطلاعسو) + كلذةفلاطاوامبك مشع ةعوراو ىزارلا لاق
 | نم مغ: ءقامايرشو حقنا ذا افراعلا قرو كل دكو ادام لاسطل ا عبو نم حفنت لاو
 ' ىم صلت افرطلا باعت نمد اءانا نماموي نيءدرأ برشوا لك أ اذاو لاعطلا عسجو
 | همدمض#مت مار !ةحسصت غرق ل عت ق لقطر هتم عقناذاسدايلا نيتلا كل ذكو لاسلعألا مسع
 | لاسو ارم عامغت عفت هلمت نملك آو تاندتح درا موب لكس هنم ل لعل !ىلك أو لاسلعا
 | لاسطلا حسو نكس ل اناغو طموا أ لك ١ اذا لا_طلا كلذكو يرمعلاسطلا
 | منو برشا ذ'نامسيسلا عبط كزدكو ىلاسطلا حسو نم ع فني نارقعزلا برش لل ذك
 1 كل ذكوادامضوابرش لاسطلا عمو نمجفتي رااازوللا نهد كلن ذك و لامطلا حسو نم

 | لارمطلا حسو نكس سفرا لارزيكلل دكولاسعطأا عمجو نكس ناسثالا لري برش
 | لأ سلعلا عمو نم حقت لذي ب رشو قداذا ف اسف مل ارصشءاحم كلدكوادامشوابرش
 ( اييسشوادام-ض كاسطأ!مرونمعفتي رملا د«(لاسطلا مرو9«  كلاذ فلاطاو
 | نارا وقيد ة لحما كل دكواي رشوادامسم لاسطلا مرو نم عقتي_زعاسلارع كلذكو

 / تيك نو هلل- لامطلامر و هيدمضاذأ قوقدلا لدرتملاو قوقدملان ىتلا كنذكو
 || ادامضو اير ش لا سطل مرو لك مصل ةوش هل موا دامضو اير 2 ل اسطعل !مرو لاس دب ددحلا

 نوقيراذ كلذكو لاسطلا مرو نمعغن لغلو ىلسعب بسئاذا سمرتلا مط كلذكو
 انيس نبال اقءام توما نم ةتسو ىزارلا لاق لاسطلا مرو نم حف ١ نيه سلا بارشم
 / هلل لاسطلا مرو هيد مو ىقداذا لعل ارشق كلا 5 و نم طم لاقثم هتمةءرشلاو

 | ادام_وايرش توساسلا هلثموادام_وابرش لاعملا مرو نم عقتم لدراملا كالذكو
 | هسئتم بسثاذا سلعتل !بنعةراصع كلذكو لاسط ! مرو راص ةبذعا!ب رش ءالذكو
 || عفتي قدق نويراطنق (لاسطلا ةءالصإ كاذ_قلاطأو لاسطلا مرو نمحفت قاوا عبرا
 || ةدالص هيد مضو للا, يطا ذاب المال اقر وكان ذكو !دامضوابرش لاسطلا ةءالمسم نم
 | كت ذو لاساملا ةبالسصملي لامرطلا قرو راصع برش كلذكو اهتءالاسلعلا
 1 نيلي سدتكلا !كل زكسحو لامطلا ةبالص نيل بال طاربقاتم برشاذأ ايموملا
 | برش كالذكو ادام ضوابرش لامط"ا ةيالص نيلي دنوارلا كاذكوادامض لاسطلا ةيالص

 | نمو امهرمغو سون لاحو ىزاارلا لاق لاسلعل اةب الص نملد ل درو لع قا سلا يبطا
 | لوبي امكلابو فلست ىلا هي : دش نيب ءرك ذ ىول نءو هلا كل ةءالس نيل هسقت ل وا نم سر |
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 عبو نم عقدي ىدذه لتسو بدلا ى ا ا رش بتكلا عبو نم حغتد خرقلا مز

ش ةممطخلا قرو كال ذكو ادامضوام 20- سيسلادرابلا باجا :
 دامض بنتا عحو نم عق

 ةغرو ثقوريع ثلا قيقدكال ذكو اير شب ةجمأ عبو نم فتي رول ادوعو 0
 ليلكآ شاذ

 ]1 حسو نم عفن قرزالال ةم1لأوا املا كلذ كححو ا دامت ست اعسو دم مقت كمل |
 حبجو نم عفت لةلاواب دوي وا يديد ؛

 يلاوزابلا بنجاعمسو نمعقتي تيدا عم اماذا بد لا كلدكو ادامض سنحلا

 || أب دنجلا كلة كو ص غملا نم عقن لسد امهةصم دعب ايرشاذا سيايلا تعشلاو سدايلا

 ( جطاذاريعتلا قيقد تالذكو ببسلا درابلا صغملا نم عقن سعي مهرد نق هنمقعلاذا |
 | ايرشصغم ا نم حقن قرق دلا نوي راطتقلا كلن كو ص غم نم عفن فوتا هبدم_ضو |

ا ص خلان م عفت انوطقرز. كاذكو اداع-طو :
 وهو س:ودقملاك إدكو ايرث ىوارغصل

 ؟ ءافرطلا عبط ب رش كلل ذك صخأ لا نكس هلة لكاوا هن داصع تيرئاذا كو رلاسفركلا |

 | تالذكو ص هملانكس لس ءينامهردهدتم برش اذار ةصعلاكل ذكو صقللا نكس |
 !؟ صخملا نم عفت, ناسنالا لوب كلذكو ١ رشدي دشلا صغا ا نمعفنب ناطيتلازوجرو رن أ
 برشاذاروذملادوعو ادام وأب رش صدخملا ن٠ عقن: كممثل ذكو هتقح دي دشلا أ

اذ 5و صغم ان همفتب ناصر بارشوت وسناب ثلذكو برو صخملانم عقت هم ا
 0 تن

 : ففجاذارنسالان ومللارثذ كل ذكسحو سما نم عفن قدقرلا ارةصالابي رئالار شخ ا

 0 (ري وا)ايرشدي دشا!صغملانك نر دنكل 'كلذكو صغملا نكست زي قعلو قدصسو |

 : سمانا كاذكو ةنقح درا ارسل نم عني ةياحلا نه دشلا ذكو ا, رشرسلا نم

 : عطقي شاضشماو ريسحزلان م عفت برعت اذا ىتمر أ نيط كل ذكو ةدق سرس زلا نكس ١
 ١ كالزكو مدملا لاهسا حلق ماعطلا ق طلعت اذا تهرجالا ىاشلات وتلا اومدل ا لاهسا ا

 ١ برش ءلذكو عدلا لاهساعطقراتلج كذكو مدملالاه سا علق هلم ابرشاذا قلعلا |

 : هقرو ةراسعو اىرطلاواسياملا س الاس-برش كلذكو مدلالاهساعامقو ةيذعلا أ
 ىلإ بت لقي كللذلكو مدلا ف الةعا عطق لك أ اذا صم قاعس كلذكو مدلا لاهساعطقي

 ر(ولحماز ىلإ مشق كلذكو ولا نه دي امهم اقولهم لك اذا مدلالاهسا عسطقي بتاعثلا |

 اقيلعتو ايرش مدلالاهسأ عطق, نهي كالدكو برع مدلالاهسامطق ىرشاذا قلدئادملا |

 جيمسلا نم قي ضامحارزب وايرهك" م(عيصملا). برج ءارع قوص ةقرتىف |
 نا ةعامو تاقدن ءاوس ضماس# !نامرا شوو صقعلا كلل

 م



 م
 اذاةيدعلا كلذ و جيبمسلا نم عقني مهردامهتم ذم وناقعس كلذ دهب و ناففمعو

 زغسلا مص كاذكو ييدصسلا نم تءغت تيرشاذاءاريرغلا كلذكو ص نمت عفن ترش

 (( صقع هلو فرعلا خمصلا كذكواهبصسو اعملاعذل عقتي و ميمسلانم عفن ىثالا

 ١ يومسلا نم حقتي زم مصث ف لمع و صمصزرالا ققدو ىوارق سلا يسسعسا نم عفثي
 تشرمتتلا ضيسلاراغص 2 جدلا نمعفتت استولا او ريغوله اءاودلانم نتاكلا

 | نس الان لوطتلا هئم مفتي كالذكو ييوصسلا نم عفت لك اورضعت!صةعمهرد ةيلعر واذا

 | هية ليطعلا سواجو امج انالف عر #انايلغدعي رانلسو شاه ةماروشقو درولادزو

 ( لكآ.ايواايرطدوسال اواض بالا ساالا بح «(بيسلاراحالاهسالا).

 | دوسالا نمالعف ىوقاض بالاو بردت ىوارغصلا بيلاراحا لاهسالا عطقي اموتم
 لاهسا عطقي لذنلا علل كلل دكو مدل !لاهسا مءطق ريسشامط هلثمو صوت قرع عم

 | ه.ةعقن اذال فما كيدكو راما لاهسالامطقي قيلعلا رهز كاذكوالك |ىوارغصلا

 ١ لاهسالا تغفحت تبر شو تقدو تمعو تففسو تبرع اولدلو مون ةساب ةربزك

 نم تعفن تاكاواثررش اذاةيرطلا»اقها ل قيل كلذ كصحو هدءامق وراحما ىوارغملا

 لاهسا هن ه ىلع قاعوتدي د ةرمطلا لصاعاقاذاو هتءطقو ىوارغسلالاوسالا

الاهسالان م حق: لك ااذال ةقااراسج !ًلكو هتءاطة راح 1
 2 كيذكو هعطقو ىوارفعل 

 راسخ الاه _ىالاعطق درو ءانوصم اًيوضس مه هرداشمةهستم بر شاذ ا شاد

 ةراصعب ورش ع (عىديل 1لاهسال ا ةسركس للم م وىتلادتء برع ى وارفملا

 عيد ا قئاداوتميرشاذا سرفلاةسفنا كلذكو ىديكلا لاهسالا نم عقني معلا أ
 لاهءالانم حفتياب وثم لك اذار ءاملامدكاذكو ىدكلا لاوسالا عطقمهرد

 نمزئالاهسالا عطق برشواعان قعسا ذا كه لقمع( ند ءزاالاوسالا)«ىدكذا
| 

 | عقني ىلا صغحلا كل دكو « باقثلا سار ىلءرالا هلمعن ىذلاوه ىلقملا اذهوأ

 ءالابرشعا ذكو «. ءاكخحلانمةعستو ىزارلا فاقةنقسوابرش نمزملا لاهسالاىمأ

ال ذ_5ونمزملا لاه سالا نم حغتي ىح ادي دم هيف 38 ىذلا
 برشاد ارودمل دوع ك

 ديد هف أقام ارقملا ضع كلذ كحصو برهن مزاالاهدالاعاطقو نطل اسم ا

 نمزملالاهسالا سدس لاك أ اذان ففلا علام كالدكو نمزنالاهسالا نم عةتي ىملا |

 | اذا سادة ارو ثا كذكمنمزا!لاهسالا حطي قينلا لك 7 نمراثك_الا كل ذكو

 | لقا اراه لك [كالدكو نمزملا لاهسالا تءامقاءارش ركشب تدقعو ىروتت تح تظبط ١
 |ريما قرو 2 اذكو نم هاا لاوسالا مامغب للا لك كلذ كو نمزملا لاهسالا عطقي

 نامهردرأ غلاك اقودعسوه قر وواسإاب برشاذا ١
 يعءأىذلا نمزلالاهسالا مطق



 ع
 0 عا و ع ا بس مسوس سس صصص بسس بسسس سس

 | نمعفنلك او ىوتا ذاىرطلاءاةمحناةلقرلا شدشحو (ءاعمالا حو رق) و نيياسملا |
 |نمعفتي قبتلا كلذ كو قرولا نم ةعوزنلا اهقورعلك كلذسكو ءاسمالاح ورق |

 نم حقتي ءامو لذ ةعتويطملا قابلا لك !كلذكو هقي وس كلذكو ذلك !ءاعمالاحورق ١
 ءاعمألاوس و رق نم عمتم اهدهتمنكو اهرزيو اهرهز ايمتولل !كلذ 5و ءاعمالاحس ورق
 | يتم وراشت يرش كاذكو اعمالا و رق نس عقنيدي د !هيفأقط ىذلاءاملا كلذكو
 . كلذ لاطإوءاعمالا مورق نم قت لخلاب جطاذاردسلا
 ١ ع..طأ|لقع هب رثواعات هم قداذآ سراب ربمأ  «(مسطلل ةلقاعلا ةءودالا)و

 راج لك !كلذ-كو عبطلا لقعت ءافصم ةال-ةملوحا ناس ةراسع رش كاذكو
 ل-ةعنرفلاف ان وشمنك ا اذاءاقماةلقملا شيشح كلدكو عبطلا قس لوقأا
 ديك ل دو اب وقالقععسطلا ل_ةعامهردةقرو نم رشاذازيمحلا كل ذكو عمطلا
 كلذكومبطلا لقعي رسلالك كل ذكو عبطلا تاقع تلكاو تي وشاذازءاسملا
 لقع مريشقب صمخازو للا لك !كلذكو علال قعو ر ,وٌسقملا س هرعلا عبط لك
 اوةلا نمهنعبط عقني ىقدنوورطتق  «(ججوقلا)+ كلذف لاطاو عدلا
 | هرسو تاوقلا نم عفن مرح لا كي دملا ق هرم ىف عبط ذامطرقلا هنآ كلذدكو ةتقحوايرش
 | تاقذك وادا تاوقلا هس الل ضرءدرل تاش مك تهت تاعجو ةعطقاهتمذع !اًذادولوملا
 ١ لقلقلاكلدكو ججاوقلا نم عقنا_عاتهقددهءدافوحامو ةرسأ !هيدعض اذ أهرشقو مسعملا

 | جاوقلا نم عقني تاركلا لك 1كالذ كو جئاوقل' ثو دح نا ماعط ق طاحت ىمدوسالا
 اذاركازولل !كاذكو جيلوقل الس هناف مرق ىهديا اقول سم ثاركلا لك !اميسالا
 اذا تي نلايرقيلاءاشن !كلذكو ٌجاوقلا نم عفن ةزو دق هدنم لك او لاعب اطاشوب قد ١
 لد عرقلا بع كاذكو جاوقا!لح اهلا امو ةرسا!اهبد مضو اداب اقيط تضوط
 لد موثلا كلذكر يزل مقلملا نع ثداستا اولا لص لاظامما مشو ايرش جينا ىقلا |
 عبطلانيلواس درس نميرلا مل وقلا نم عقنر اس اعرتعصلا برشا ذاو ىمقاتلا ججاوقلا |

 ١ اذاو ةريدعقب تاو ةلاملا نكس نارفعزلاو دالا تاوقأا_اخوبطم تيشلارزب برشو
 كل دكوز رك ىذعتلاكا دكوام.ظءامفت مهعفت ماظملا ع جوة باك ىدنغا |

 كلذ ةق لاطاو ش'وقأ اهي رت» نام ابرك واللا اطولذع ور هاا ديزلا» ع دغتلا |
 هتمالد رشلاو ىوارعصلا و طرلقلا مغلملا غرفتس لن كا صن عملا هي ع 0 ١

 | ةقالث لاظنحل امص نمحاتما ىطاوت آو مهر ديلا مس هر دعو ند هحو و هر بش نمو 1

 ءارفصل اغيقتس رمصلا كااذ ؟واريثك اثر درامغلب لهسأ .3:لوط هيب داحو هارد |
 ضماسلانامرلاةراسمد ثلاذكو ةقرتمملا ةثيدرلا طالعتال غرةتس مط 21 تل دكو |
 ل0103 سس بو بس سس ع جس مم

 هبوب حت

| 



 فكل
 | ةيلمما كلذكو ىقارعلاب لطرفستةرامعلانمةيرشل اوءارقصلا خخ رفتدست همصتم |

 | الاهسال هسا بما از عاسلا نيلي برشا ذاانسلا كلك ةئيدرل طال الا اهب خرفتس
 ١ هتراسصع نهامرشو قداذ !ىرطلا هرولاكل ذك و ءارفسلا لهس ىداهرمتلاو انس ْ

 لك أ اذاوءارغصلا ل هسا ساةلقلا لك |! ذاو ةقيقر ءارقصة دم لهس امهاردةشعت تو |]

 اسلام لوهست ةقرو لك ا مقلب لهسا بس اذا جرتالاقروو ناع.لا لهسا ناكلارزب |

 اهلعف ىوقتو ءلهسكاةيودالا لصن ىكطص٠«(ة.ودالاراضم عفدإ + كل ف لاطاو
 راثآندعاعمالا لست ايوطقر زيكا ذكو هله سلا ةد ودالاررض عقدي ىرعل أ خمصلاو

 | كل ذكو طالمتالاة د نم تع واعفتءاعمال اب سكيو ةغرغتسملا ةثيدرلا طالخالا
 ققرزالا ل_هملاطامتاذاو اهتيداةيداعرسكيو دلو لا ةيودالا ملصي سس دوتولمسا |
 |( نطيل !تاحودو دلا)« لما ةصم اظعسو ناركألا عموأبتدحرسك دلهملاةيودالا |!

 || لسكن ذكو ل يللا لوطاغو -اموةرسل هيت دم اذادودلا لتقب شمشملا قرو |

 مراصح اودي دش بعث دعب قامسلاءاعمهارد ةرشع هلصا ءاحرشق نم بىشاذا كز ذكو

 !لتقي يناتسلا قي تاوهو عتستلا كت ذكوةوقب رطبلا تا يرن او دودل ا ىلة طرغم
 و تاس ىه ىلا لاوطلادودلا لتقل عادت طان اذا كلذكو هيرامءايرشوالك ادودملا |
 : دود |عطق.الا لوط ةرسلا هدم توري وش ىاتسدلاعنمنلاْر اصعب نمكاذاو نطبلا |
 | ةسلا هن تدمضو اعان ىرطلا ىرهزلانوا قرو قدا! كلذكو فوحا تامحو |

 | ةرارورحو ملعو لع نومتم ىرامو ا سباب هقرو ونطبلات ا, دودودلا ل25 ليالا لوطأ
  تاسحو دودلا ل3 برش اذارملا كلذكو ادام-نطيلاتامحو دودلا يرخازعاملا |
 !دودلا ل تق تيزعمبرشو فغباذاق.ةرلارغمالا شراتلا مشق كلذكو « فوحتا |
 !نيجرس تطاخا ذاةضغلا هفارطاو قاصغصلا قرو ةراسدكلذكو « ف 2241تامحوأأ

 | سسرتلا كلذكو نطدلاوةرسلا ىلدادامذ» فوج تاحودودلا تجوحا تيزب تنكتو |
 ١ نطملا تايحو دودلا لتق لءالالوطةرسلا هدم ضو ناراطقب ناقواسع ان قداذ 1|

 ١ * (عرقلا )ع نضبلاث او دود امي رشا قد رلا ىلع لك ١ اذاموتلاكن ذكو

 امن قءرلا ىلع لك اادأم ولاكن ذكر حرق ا! بح تان تي رشاذا ءاقا لهل !راسصع

 |بادسلا ةراص»كلذكوام كرش ةئالثو ربوتءلاج هاةهسرغاو عرقلا بحلتق
 |كلذكو عرقا !يحعيرتم قدتعل ادتش اذوب لك كل دكو عرقلا بح تجرتا تيرشاذا

 |جرذرملاه بح باو هقروةراصعو حرقلا بحي رغا يرش اذاىرهزلا خوخ !قروريصعأ

 ٍايرش حرقلا بح جو مامنلا

ْ 

0 

|! 
1 



 اةذقأ]
 ذق و عرقل اسح ترعى بهلاء تبرشاذ !ىريلارتمص' !ًرامع كل دك وأ داءضو
 ضماح!نامرلا روشق صن برحامبوري هي دمضتلاو| هتراص» برشوا هلو لك ! هجر
 واتازنف ثالع كال ذ دعب هبرا رفعي و برش وماما بهذ متسعءامف ىلا ةوضرتا

 اداهبريصب تح قرحا اذاروٌلاددكو كل ةدنع طقس حيرقلا بح نافةوق, ةعسواة سم

 حجرخا*افاببرشاذاطسقلا كل ذكو هجر ذقو عرقلا بس ل-ةتاهن افاهدامر برشو

 برششك لا ذكو لاقثم هنهةيرشلاو معريغو سوتلاحو ىزاراوانيسن با لاق حر تلا بع

 دمضو زيوس هدذيطوا هبراصعي نكعن اا م..سال ه سمار ع طواةيراط هترا عام! لامتحا

 ًاذاهلص اتوا فاسغصلا قرو ةراصع كلذكو عرشلا بحي .رضض هتاف لالا لوط سلا

 ةرسلا ىلعهالط عرقلا بس لتي نارطقلاثفذكوحرقلا بحي رتإ سحرتلاءاع نع

 اي واركلا كلذكو عرقلا بح جيرخا برشاذ !سهرتلا دقن كلذكو ءريغو ىزارلا لاق
 كال ذكو هجر ضو حرقلا بح لتقي سس الا بح كلذكو عرقلا س- يي رذق مهارد ةعال

 عوقلا بح حرص رجالا م4 | ميقت برش كلل ذكو حرقلا بح رن قراغل !قايرتلا

 ةداي زول جاواموب قذاح لت ىف رجالا صمم حقت ناودوسالا صمخما عدت كلذكو |
 كقدكو سو ردتسلاب ريش كل ذو دراعاع برشاذ ا عرقلا بس ىلتق هلك !ترهافلاىلا

 كاذكوادامضحرقلا بح للتقب ركابرش كالذكو عيقلا بح حير تتاح يرش
 رداثتلا كلذكو عرقلا بح ح رخابرشاذ !هلصا ءاس مرامرك ذلا نامزئاوهور انج
 بح يرذداثرارزب كلدكو لل 2! لواطماذوسامو ةرسلا ىلع ادام حرتلا بح لقت.

 دز. وعيقلا بح جيرتا ةيلاوتم مايأ ةستعر غلا نمس برش ا ذاوادام ضو ايرشعرقلا

 نإرغعزو برغم ءايطارثاسدتع بردع عرقلا سبح يرخانامهرد هتعبرشاذا لانا

 ( يمسلا) كلذ ف لاطاو عرقلا بح جرخ ا اهنوبط برش اذاءاوسءازدا س هرتورمو
 بح عم بن رز هريحزلا نم برق عيجحسلاو عي سلا نم عسفنةءالقاي هذم فرشاة ارع
 نع ثداحما عيعسأ | نم عفن مهرد ىرم كلا نم برشا ذاوريسلاو جوملا نم عقني سالا

 (ىلكلا! مجوز« كلذ ىلعةداب زريسرل | ىلع مالاكلا لق مدقتدقو لهسل ءاودل | برعش
 نمعقفتتءاقم#القلاةراصعو ب كادراملا ىلكلاع سو نمعفتاطسقلا برشاذأ ||

ا م سمو انش بي سلا راخملا لكلا عجو
ىلك -!!عجو نم عقم نوقيراغو ب رحعاد

 ' 

 ا زول نهدءالدكو ىلاكلا حجو نم هير عفا سوسلا ل سا جاطو تبدسلا دراسدلا

 قلكدلا عجو نم حقتي رئ ا زوال نهدو ادا هضو ايش بع سا اراحملا ىلكلاعسو نم عفاررم

 هل_مو بدسلادراسيلا نكححلا ععو ن مجقتي نيصلا ىبوصراد كل دكو بن _لادراملا



 كاتدكو اب سئودبدسل ادرابلا فك -!! عبو نم عقثي بيب لا لك !كلذاكو ءامامالا نم

 تكتذقلاطاو ىدتهملا ليتل !هلةموايرش بيسلادرالا ىل> لاعبو نم عقنم دئوارلا :

 دى :زارلاو سوتيلاج هلاق لكلا ده متةد ردحالا صحم لك | (ىنكلاددسل ةضفنا)ءا

 يكل اددس تقيرملا ازوللا كا ةكو ىلكلادد ب كقي نوفي كنذكوءاككحما نمد ناو:

 طسق كل ذك واي رط هلقد لك ! كل ذكو اهيقتيو فك نادد د عتق, عقار زاراارز كلذكو
 نم ةعيسو سوتيااج لاق ىنكلادهس معي نويله |كلذكو سفركللاكلذكو ىدتها
 كتذكو ىنكلاددسهقي رخذالاو تغالا كلذكو ىذا لادد تفي نوي راغوءاكملا

 طسق كل ذكو ىلك لا ندسر كسي لك ! اذ! لوك أمزوب ء (ىلكلادرب)« قرزالا لقملا:
 كسلا ن دس! ءارخلا ةياحما نهدي برئ اذادعسلاكلذكو ادامضوالاك ا نطسع راحأ

 كل ذكو كلان ضس هتراصد برشو سة ركلا لكا كلذكو ىنكل ا نضس دوا رلابرشوأ
 اهلتلالالا اىكلا ةرارس م عفتتايدنه +( ىلكلاةرارسإ ب ىلك لا نطس نالوا

 اهترا هءلاسثواالك 1 ىلح ل اةرارس نم عقتت»أةمحنا هلقملا كلذكو اهتراطءلابرشو '

 1 برشو ىوشو ريعشلا قيقدنم اتيت سل اذاحرقلا كل ذكو برع ا هرزب بملحو
1 

: 
 جازااةوسه_:هبهذأ ةصذواريدمقءاناق ةيوشملاةع :رَقلا نمر يذلا ام

 ةرارن ل :هرزب برشوارغصالا عيامماالك ١كلذكو اميه اة لاو لالا ةرارس نك و ٍإ

 «(ىلكتلاحورق) ءاهدتو نكد واومف يفطي و ىفذلا ةرارسدرم ءا ةتلارزم و ىلكلا |

 راقصو ىلكلاحورق نع عفني ناةكلارز كلذكو ىلك ل!حورق لمدي اهاص !ةيسمطدت ا

 اهضايبتلع ةضرملاترتفاذ'كاذكو ىلك لا ورق نم عفن أن ىم اذ اجياسدلاضدب |

 تقلاذا ايعتول!كلذكو ىلك-لاحورقت !ريابرشت مد ةعن7ناريذ نم اهرافصو |

 برش اذارغمالا عاملارزب كال ذكو حورق م حفغنت درولاب ف وغلا ازوللا رهدب تلكاوأ|
 ىرطملا جدلا ب يلح حم برشاذادرولا نهد يلاذكو ىلاسل |حورق !رسأ ى ءزاسباملا بارشوأ

 لك !ثاذكو ىكلا حورق نم حفنت باحملا ب:ءةراصعب رش كلد كو ىكسلا ورق اريأ |

 » ( ىلكسلل ةيقتملا) « درو نه دب هقاس دعب بمد و ىلك-ل !حورق نم عفنت اقوم لقي |
 كلذكو ىلكلا قد لك ااذارغصالا يطبلا عهذكو ىلكلا تعفن تيرش اذا خبصلا وق ْ
 ىلكلا قئاخو.طمواأ لك اذا لعقلا كلذكو ىلكللا قنن سفركلا كلذكو ءرزد ا

 ىلكلاىن لاقشايتهبرش اذا برطلارافطا كلذكو ىلكلا قنبر حالا صا كلذكو |
 نم عفنيو ىلك لانس ولحزول «(ىلكلا ةمسنا)ه اهنفدقعتلامدلاعيرتأؤو |

 قدتيلالك !هلثمو اهفازه ص عفتنو ىلكسلانهسد قتسقلا لك ١كاذكوامازه

 حورف نم نيمسلا نك آ كن ذكو ىلكسلا نم ركسلاب ىرطلادبزلا لك 1كاذيكو
 كتل: قطو نق < ججججج.



 0ك
 ىلكسلانمس ىفاتسلان دلال ك !كالدك و رولا لك !هلثمو ىلكلانمس ماما ا ا

 زعاملاىلك مدهش لك او ىلكللانمس لك أ اذا سدي زلا كل ةكو زوجا لكا ادااميسال
 ىلقالا لك !كنذكو ىلكللا م سركسل اي لك ! اذا شاع شاك دكو ىلكسل نست
 وانمسسلابتلاذا ياكل !نمسس ىراو# ازيا كف دكو ىلكسل | نمسد زوالا مصشوا ا

 ب رح ا همرح لك آكل ذك ىلكسلا نمسح قيعلال كلا 1كنذكو ىلكد لانه د تا

 ىديو.سلاةركذتنملوالاءزجاراصتعتا حلا ىلاعت هللاو ىقكلانمسس هتراصع
 ىلعلاهتئانالاةوقالو لوسالو ق.فوتلا هظلابو لوقتف ىناثلا نماراصاتحنا ىف حرشتلو
 بارش,راقلا رصتءام برشاذا  «(ىلكتلا ف ىماوىلعرلا العم ميلا
 'لاقمنوقي راغلا نميرشاذاثاذكوادامضواب رشكلذكو ه همسو ىمحلا تتفءامو
 ىوشلامملسلا رزي كل ذكوابرش ىصحملا تتفيولحما زوالا نهد كن ذكو سادت
 رشم كل ذكتس و ىمملا ت تق معئاموو ءدالاموت مهأردةعد رأ مون لك هنمب رشة العش ؟

 هتميرشاذ | ل درا كاذكو ىصحملاتاف نامهرد هتهابرشاذ !هقروو هرسهزو قرلعلا
 عطل ارز كل ذكو ىمحما تتخبرشاذا هنهدو مطرقلارزب كا ذ5و ىمهما تتف ةم

 ىمحملا تاق همرح لك و !هريسصم برشادام>لاق رو كلذكو ىصحلا تناقب رقمالا ١

 دوعس هرشاذإو ىمملا تتقر نوسنالا برش كاذكو ىمملا تاتفيدعملا بوش كدا
 'ياادك و ىصخم اتت ة هلك ارا لسفل ا ةراصع برشاذا كل ذكو لمرلاو ىمحملات تف بيلعلا |
 ىدح !تداص هئامق ساو سفرك اريضاداو ىسلا تتقيوست رلاق سادامر برش ا

 0 هننم لك اذاكل دكو صلات تع ةيلاوتم ماب !آةءيسس قت رلا ىلع موثلا لك 0 !ذاورب ا

 | اميسال هش رع نمئرب ريزاباالو طمالدحرريش ق نبدتومطم ماسح ىكر ف ىتكلا ىدح
 | ىصح هب نمءاذه قماح دلا مصق طاضاذ!ك ذك وب مالا حارف لك اىلسع بظاونا
 ادامض ياكل ةبالس نم عقتي بطرافوز - ( ىلكلا عرو جالعإ + اديساسغت عفت ىلكلا
 كلذكو ةلضاو ةيمطلارز كالذكو اهمروو ىلكل اةيالص نم عقني ناكل ارزب كالذكو

 , قامسلا لك ١كل ذكوز عاملا 2 !نبلل اك دكو اهيدمضت اذا كل ذكوراحما لكلا نم ' عفتي انوطقرزي برش كلذكو ةرا#ااهتبالصو ىلكلا مرو نم عقني زوالا نهدي ريعشلاءام
 ! بح كال ذكو ةنقسو ا ورمواب رش 2:4 'عسو نم حفني زو نهد دع (ةناثملا جالسعإل
 1 قداسلا بدل كل ذكوادامضواب رش هناثملا عمسو نمعق:ءاتقل ارزي كلة وراغلا

 |تاذكو ةطماءاشن ير كاذك ودنوارلابرش كل ذك و هذيمط برش كل دكو ءوالما
 آرعرزب نمئثاجي الطرب قدتو ف فت اهباقرو ياسدلا نوطب كلذكو ءاقمحمأةلةسلا

 ا

 ا

 ا

 برا و



 6 -' .:1نبأ ب رشاذاو(ةناثمان ايست جيالعإ» ةناماأعحو نكست اهتافبرشدو [
 | هدهابرش واركس هل 5ع طلطع و ىصسي ماما رت كل ذكو ةناثملا نم ييصخملا تتفق لسعد |]
 | داهرشلل دوم. .برشاذارأقلاء رن كل دك ودجر صو ةئ121ق ىصحما تتفي هتاف نام هرد |
 | بالرشلاب برشا ذيع لارج كازكو لج رعسلا برشا ذكو ىصملا تنفي بنركلا |
 | كال دك رملا زوال نهد برش كلدكو لك أ !ذاس ف ركل ا كاذكو ةناث !نمىمما تدق ٍْ
 | ىمحا تتف هنا ءدامر نمي رشو هرفام عسر جب رعخاو هفوصس قشو جيذاذا كيدلا 1

 | كلذكوةناثملا ن موسما تتقي لعمل !لسلابءادوسلاةحاب رش كلذق و ةناثملان »|

 آل ديزلا لك |١كل ذكححو باكا نبللاو ىريثكلا برش كلذكو ةناثالا ورق مرعي كس

 | ءاقتلادزي برشاذا كلذكو ءاثتلارزب ورابكلارب ونسلا لك !كلذكو زب اوركسلا» |
 ' كل دكو راثل!ىبءارتقع ضل برشاذ' كل دكو ةيمطاملا لصاءام كال ذ كو سطس نعام ||

 | ىزا.ذملا لك !!ذكو را برشاذكو اءرشورك ذا ىفانةح نتالانيلاذكو ناكل ار زد برش |
 | اذكو ىرهتي ىت- بياح نيلو «دكبطدمو كلي دلا ةقرع برش اذكو ءرزيوا ءرعرتو ا ىنامسنللا
 ا باسلاذكه درو نهدو اًوطقر ,زءاذكو رقصالا نيطملا لك اةموادماذكو جاجدلامصش ا

 عرقلارزب اذكو اقول واب وش هرسصلا ناليرس لكا !ذكودرو نهدو لبر غس أ
 كلذكو ًايتبالصو ةنانملا مرو نه عفت ميطت انور » (ارتياليصو ةناثثا مرو يالعإ ع ا

 نم عني هء سلا كل ذكو 2:12! ةيالص نيلي حمشل اوججاسدلا مشب ركذلا نةحاذا ا

 ةساع و تططاذاو م(لولاةقرسجالع)و  ركذلا قف نقس اذا ةناثلاءرو |
 ديزلا طاتاذا كلذكو لولاة ةرحنم تعقناهتةرع تع رشوءارضعت ةريزكم ةةيعم |
 مفتي اهرزب وايدتهلا كاذكو ايسعاسفت لولا ةقرس نم عفدب تشرمبت ضيف ىرطلا |
 طدخالا زيطبلاءام برش كل طا دكسعحو ةماماللا برش تلا دكواهتقرسو ةناثملاةرارسنم ا
 ةقرس نمعقتي عرلارزب وءاثقلا برش كلالكو « زوملا لك !كتذكو قمملاىواسملا ا
 اولحازوال ارهديدامضلا كل ذكو زعاسملا بيلحمانبا برش كاذكو ةنالاو لولا |
 ةناثااةةرسنم تعفادرو نهدي تءرشو تلغاذا انوط#لار زي كلذكو |
 ا ةثالثوأ هارد ةسورغ مالا نيطبلارشق نم برشاذا 2« (لوملا ساس جالعإ» |

 كلذ كسحو لوملا سلس نم عمت برشا ذا دعس! كلذكو لوملا ساس نم عفت مهارد
 |١ برسماذ اكاد دلا ةرمتح ك] كوبي لوملا سلس نمعفتي سداسملاوا بطرلا ب ادسلا
 كلذكو لولا سلس نم عفني ىل. لا مشل !كلذكو هن قوع لولا سا هب نماهت» 0
 مالا كل دكو لوبلا سلس عطقةرسلاو ةئاعلاو بدضقلا ل صاهيدمّصو يقداذاقاهسلا |

 ا

 . ىارعش 5



 د

 ريطقت نه عفن بسشاذا سفركل ارز كل ذك و لويلاراددا نم تعفت هتراصع تيرشاذ ا[:
 | ةيقارع ةيقوا نمهومهاردةح قئركس  «(لوبلارسع الع 0

 لوبلاسسع نم عفت هديب براد ا!فاتسلا عاشمتلاكنذكو لويلار دع لص برش |

 بيضقلا ل هاهيد هضوا!ةناعلا هيث دكو اديس اضط تو زلاب اما ة!بادسلاكالذكو ١

 قدنءلا لك ١كتذكو همرسوا» .ريصع ب رش ذكو ءسعو لودلا سلس نءمقنةرسلاو

 ' لوءلارسع لاح للءاحالا سقتىق لتداول _.مسأرهنزطلو لتق اذا ىلا كال ذكج

 : ءربدق ملا ل« اذا كل دكو لويل ارسع لح اخوءاطم طاواولا قرح زكذملا مطلاداكالذكو |

 ْ مولا لك !كلذكو لوبلارسع لاو برستو نيطاذ !ناهرلا كلذْكَو لويئارس ءهتع لح!

 ىو راوا ىدنملا ل. سلا بريش لويلاردب أسمبو ةقرح هعم نكمل نا لوبل ارسع نم عفا !

 لك !كلذكو ساقلقلا لك !ثال دكوهملق لك اوا هضيطوا بنر كلامو لك !كلذكو |

 ءامبرشو تارك الك ؟كيدكو هبرقو لهخأ! لسع لك | كل ذكو هنهدبرشواؤوالا

 اقول هلك ؟اذالمبلا كلذ كو لويلارداهمف ساجاذا موثلا قرو ةةيرط كن ذكو هذطإ

 لوبلارديرت_ءسلا برق كل ذكو لويلاردب ىلع سمرتلا لك !كلذك و لوبتاردا[نوا١
 جطبلاوءاشقلا رم برسش كلذكو ةناثلاقنو لوءااردا هذيمط برسشاذإ! كتاوسا!كل ذكر

 (ىلكلاو ةناثاانءدوجو مدلا لو جالعإ لوبلارسعل عقتيا وتم لك حرقلاورةصالا |

 نه دوركسي طااذا يضورذمما زع كال ذكو مدملاعطق هلصاروشةو ارا ابا يرشاذا |[

 بشلا كاذاكو مدنا لوب نم مفنأيت ءاس اذا جام دلا لوي كلذكو مدل لوب نم عفت درو ٍ

 ةلداس ةعيع ندكو قداذا قاساارزي كا ذكو قبلا قرو كل ذكومدلا عامق برشاذ# |

 مرو هيدمص تءزو ىلقا دا قءقدونوك «(ىيبلاحامرو)» مدئالو عمطقم |:

 سدأو ماه اه ىلع ةقلع ه تمل و قدقد سآ ب ينقذ تا اذاو هدريينسلاحا م

 ركذلا ف هبنقح اذاكلذكو همرو لان مسلايدام_ضلاو بلا#املانكسرصتخماىق أ

 دوس ىتحدرو نهدأ مرتد ٌكحو صاصصر نمارهفو ةيالصدتا اذا
 مرو هيدمض» و

 ىورلا ل يشسل! برشاذا * ( شارغلا ف لوي نم جالعإب هلاتاو هلاس بئاحما |

 تيوشاذازعااوا مثلا ىهع كت ذكو شارقلا قلو نم عفن ةناعلا لع هيدمصو

 «ةعفن هي دده ةسسايسب ةناعلات دمض اذا! كلذكو هعف:هسشارف قلو :نءاهك وأ

 قرحااذاسةلارعب برش كلذكو هتارفىف لود نم عفاترشمت الاس الاةراصعو

 قداذاكإ ذكسحو « رع نم رب هشارف ىف لودي نم هءرشاذ ا كو دلا فرع كن ذكو ا

 لك ١ اذا كل ذكو ئرب هشارف ف لود مهتم قءلو ليانعو لم امو نومكلا

 شارعلا 4 لود نمعقن برشاذارز1#قروكلدكو ةيوش ماكل دلاى صدت

 جاع) ١



> 
 | ىف_ععضوونعملاب وأمها ذو لصلا ى ءوشاذا و( ةدسقملا مد و الع ل

 هتكاس دعما عج و لف-هعضووجباحدل امهشب نذذال الحاداو هتكس ءدعقملا ع وأ

 | درولا رهد كن دكواهعسو ناس: دعما هدم وب ارشي ْئسطاذا نارغعإلاكالذكو |

نم عقتت ةدطراف وز كال ذو بدل ارا !اهعسواميسالةدمقملا عسجو نم عقتي ا
 : ححو 

 )| ادامسضو ارش: دعقملا حب .ونم مغ. قرزالال قلاو ردن5كل]!كلذكو ادامضةدعقملا

 هيدم_طاذا ناكنيليا سيلتا نبلل اكل ذكوادامضةدعقملا عقني ناسنا لود كل ذك

 0 ناس ةدءقملاعجو بحاص هيف سلجاذارقءلا لوكا كوةدعقما عجو نكس لفسلا

 | حجو نسا عاناقوق دم ضبان قرو هسعمطلتا ذا باح دلامصق كز ذكوو هعجو

 | معموا نعس قدوىيوشاذا لصملا كاذكو اههسو نكسو: دسدقملا مرو لازا طواقم
 | ادام ضو ايرش ةدعقملا عرو نم عذنت ةيسطمما ثاذكوأهمس وو ٌةدهقملا مرو نكي +

 || نهد كاذكو م دعا مرو نم حف: ضوماسل كلذ 5و ' عض ءامىف س اجا ذاك ذكر:

 || عمون م حفني بطر تخز هلثمو عملا كال ذكوادام-ظةدعقنامرو لصرا]شمشا ىف

 اهعجو ن الس دعقملا ىلع هبردو قرحا اذا لاغتا ثق ثان ةكواد امضا وتب الصو ةدعقللا

 1 ار دولم ا يبط ق سلسا ذاك ذكوادامسه حورفملا نهد ذكو هتقونماهعوو

 | برش | «(ةدعتلاورقجالع)«  ادامسم ةدعقلالا نكس نعم اكلذكو

 ىل_ءلايطاءتاذا بادسلا هلئموةدعةملا ورت ئرمي بارشلاو لسعلاب ريصألا
 1 هيدمضو

 | جور# ىلهردب قرخلا نات ١> كارزب كن ذك و نالو#ايدم_-تضاذا كل ذكو اهأرأةدعقملا

 | دعس: ىت>درو نهد ف صاص رار ىل.ءصاصرلا كح اذاءاذكو أهئريفةدعقملا

 * فىرييرا!! ىلع ارتغسو اين ناكلا ذا شل ارافص كاذكو اهرب ةّةدعقلاحورق هم لطف

 م *(ةدس ةلازورب الع« هي لمس صو دعس طاق نااممسال ةدعقماورت

 | تدرو عرقلا بح نهاد ةدسقملا ت:هداذاكل ذكر لقسلاؤ::دري اقوم مارمل ردح

 ١ اى دريق ىَث ادي دما هرفافطما ىأدب دحماءامق سلج اذاكل دكواهاةثاهتاكمىلا

 || هدعقملا هوتت درب لفما ف سولما كل دك و لفل ءانرتساد درب دع_سلا!ك ]كوة دعقلا

 | ورق ةدام وعرب قرح ا ناسنالارعش كل ةكسسو اهيد مضاذا قيلعلا راصد ثلذكو

 ! لاح اتصال هلاةتوءاذغلا فطات ل57 كلذعم بص ولاق ء اوك ةدعلا

 !| قاع نم حفني ىدنه نالودع «(ةدعقملا ف اقث الع)+ تقولك زاربلا

 | ةئالثرغصا عمو مهاردةسايلسم احدلا مهث نا عصف برجا مو الوجة دعما :

 ْ لا لسع عيمج اطلت هارد ةس سجن درو نه دو مهارد ة سجن عيضنب نهدو م هلود :



 , لمس ةثينةيلا عصقاشدأ ب وس امموو هئرييقةدعقملا قاقشدي ىوادب وام هرم رمعت و أ
 اسويك هنمعقتيريصلا كل ذكو قاقثلا ئئربت :دعقللا ىف لمت عباصالا ىلثم تل تةاهئم |]

 ,ةرغصد نحتتو قرح |!ذارتءعملا كل ذكو ا دامه : دعقملا قاقث نم عقلي زوالا مص كن ذكو
 :نم عفني دزو نهدو ةطنا قدقدريست تانذ 5و قاقشلا نم عفس درو نعدو ضيبلا ا

 | قاقث دوس درو نه دامهندرو صاصرلا ىله كرساذا صاصرنا كلدكو قاقثلا |
 نهعقني نويفالا كلذكو ءاغوط) قاق_كلاءرتنأ ذأ اةرارم كال ذكوادام_ض َةدعقملا
 ًاممضاذا كلدكوادامض قاقشلانم عقم رملا كل ذكو ةبودالا ىف طادن اذا قاقثلا
 قورعلا ءاوقا س صح ىدوول اردح «(قورعلاءاوقا ميالع ( #2 تشرع لمد /ٍ

 |نيو- !مدكل دكوادامضوايرش قو ورسلاءاوق اعطقب قرزالا لقاءا ذكو اسويكوابرش 4

 |قورعلاءاوفأ عطق:تاركدلا قروةر اه عشت ذكواسوبكو ايش قورعل ا ءاوق ! سد
 أ (ريساول !يالع)ب قورعلا اوفا عطقي قرحملا_سغتما 'كلذكوأدامضو ايش |[

 ؛قرو دامرب دمضا ذا كلذكو اةدب اعف: عفن رول اريغصل ناسك ر ل اةراصعيريساوملا ىلطاذأ
 .اذاكل ذكو هعفئرقيلا لوو ق ساجاذ !كل دكو و ريساودلا رد لخماي نوما مركسلا

 |نم-كايتمضاذ انت ذكو ريساودلا همن هدو ناتك ل تير رام 1*امقرزم ىلغا |
 فنذكءاهفغج واهي اريساوملا هير اذا ثاركسلا 1 ذكوريساوملا لا نكس ىرقملا |

 . هدهبط ق سول او تاركسلا خبط يرش ثا ذك وادامضو لاك !اهت-عفني ساشلاموثلا
 نموو أهعفتري ساونا هيدمصاذاقيلعلا ل ذكو ةنطادلاوةرهاظلاريساوملا عطق
 :طاحتا ذارعصا !كال ةكوريساوملا نم نما قدرلا ىفع ةمأ وتم ما اةشع ىرقملا نمسا لك ١
 ادامضري ساوملا مدعطقضماح !نامرئارشق كل ةكواهافثريساوملا هن ىلطو ىلسعلاب

 أمقئاهعقن اقم ل ةبلاب ةنءزااريساوملا تدم ماذا كن دكو عطب نادعب اممسال
 :نهو ءرشقوءرغو هقرو كل ذكو اديباعقناهعفربكلا ل سأب ريساولا ترضاذاوادي ب
 :لام هل لاقو سعشلا !عولط لبق هملا*اح مش نالف نء!نالةريساوب تنالاقو هلصاىلا هاح

 ,ترذاذاو صدرا ا كلذ نمريساوءلا تعلق هعاقو كلذ لثم هل لاقوءاههيلاداع م كلذ
 ريساومأ|نم عقت لؤلا,نكخو قسا ذ!ل عقل اردو ترب تارع تالئاقرطد ري سأوتلا 1

 ,درولا نهدينورطتلاكتذكوأداعغريساوملا نم حقت اهلك تاويملا ةرارعوا داهو اي رش
 تدمضو هقرو قداذا ىف :سلاعاتعتلا ريساودلل ءاود عقتاوم ادام ضريساوملا نم حفل :

 :تاروذؤ نامت يفت ىدءارارراركعسجلا نمءاود لك ةحامكا ق ديالو فاول !لافايم |

 : « (ةدعقملا رم صاون يالع) 3 لاما .ءدد دقواراتيالانوكنالا واكرم تاو. ١

 أ ادامضةد عقلا ريصأو نم عقني رهازوللا كلل ذكواه'ريأر يصب :د.قاريصاون تدمضاذا ا

 هد



 اموادام-تريسماوتلا قريع تورز هل-ةمودنوارز اكل ذكور وصاانأ انم عفت ضرلا |
 ا الوجوايرش نب وا مدقتل 5و قر .زالالقملا كاذكو جيمالا ب رش: دعقملا ىو |
 عقني لقا هيدمضت وزو نهدو ىوشم ضب راقصة موي م(ةدعقلاةكح حيالع)و |
 ه.وطرلاثذعاو هتءثغاو همدعت عم هس لع ماذا ضماحا نامرلاك ل ذكوابتك- نع

 أ لقسل ا! ةكح نم عقم ناككسلا تيز كال ذكو لغسل ةكح نكس خاف اهب نهدو ةعمتج |
 | حولملاكءملاهفمقتي ىذلا مان اءانافعشي م (ةنبالا جالع)ع  ادامص
 ىذلارعشلا كلذكوهتقبابهذدةرع موو لك امون نيرسش ءةسئبالا بحاص همن قدح و
 | ةنبالا بحاصريد.دامرب نهدو قرحا اذا ىئتالاو رك ذل اعممضلا نم نعالا د دقلا ىلع
 نم ئريزر الا لك ا ىلع مواد نم «٠ (مدعقملا لق ةيوتلا جالع)إب هكدا نم ئرب 1

 | بح كلذكوا دامض: دعقملا ف ةتوتلا نم عفني الا بح كلذكو ودعقملاىف ةئوتلا |
 | (عامجا ةوهشىووقب جالع) ةدمقملا ف ةّبولا نع مفثي 'ضيبلا ةرغسو طامن اذا نامقلا ٍ
 | تالسيرشءاوعمزهطاذا ةنيمسلاة سام دلاءالذكو عامجلا ةوهش ىوقي بورما ا

 | ةنوعم ةءايلاو حامجلا ىلع تناعااهعمامو تاك او عضني ىتحروشق م مع كو ةرشقم |
 اتنكا اذاثردلا نذاكيذكواهسبم وةءايلاو عامجاةوه-ثىوق نوسناب وةيوق ا
 تدرشو تقدو تففس !ذا هاو كد دلت غامد لك !كن ز ححصو م ةءابلا تجود ا

 قدي زب لك أ اذااهتمس ورقي نبل كالذكو هتقرمو كل دلا م كالذكو ةءاسلا تيه
 | اذاروتلا فارم كل ذكو قيرلا ىلع يرثو !نايفاومهرد هيلع طلخ نااميسال ةءانلا |!
 تناديه ردهت* لك ا !ذارقصالا يطبا ايلي 3 كل ذكوادي دشاظءل ا ناركدلا اهم نطل ا

 ركسسلا لك ا كلذكوم»1بلا ىوقيو ىنملا ف ديزي قتلا لك [كلذكو هع الا جيد للسسال
 ةءاسبلا خه لك ١ اذا هاري غلارهزو نو مكلاو تورزئالا كالذكو ةءاسلاىف ديرب[
 ة*املا ىلع يع: انوطمو اي وشهو[ لك ا فيك ت غللا كان ذكوحامملاءا نلا ئيشوألا

 تاعالك او هرقبلا نم س ضم.ا!أوتفالاو ل هدلا جطاذاو ل_بداقوق همور د ميشال إ

 لس«اقوقدم رزبام. ال ليفلا لكا ىل- ءةمواده ا كلذكوة روق ةنوعم حاملا ىلع

 | جيوب ل.ءلاورك لاب لقافلا بلك اوزولا لك 1كلذكو ةنءمسلا ماسلا حارق كل ذكو

 | ثاركلاكالذكو ةوهشلا ةرصمامرقلا لك ١ كلذكو ىتاادءاوت ىف ديزي و عاما ةوهش

 لفل اراج كلذكو ساةلقلا لك |كنذكو :ءاسلا ىوقيورز وةوهسشلا لوح لك ١ اذا
 |صمحنا كلذكو رك دلا اهب ىلطو تم نلابطاعت أ دارملاكلذكو :ديد_ثةوق عام ا ىوقد
 ىيرطأا نم 4 م عاملا ىلع ناعا لك ! اذا دوسالا
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 ! ديزي ركسل ايزوالا لك ١كز ذكو ةم طع ةنوعم ةءاملا ىلع نيس ةمبالزلا لك !ثاذكو
 , ىطصاا لك !كلذكو ىوقي و ايرث ةءاملا قدير نو كل 'ّكإ ةكسحوابرشةءابلا ىف

 كل ذكو مطرقلاس - كالذكو لسبو هرزب اذكرو تاركدل ا ىتادفوءامو م اهبرشوأ |
 ىنكلادلو لكا اذ اركسوول زو كل 35و ىنملادلو لك ١ !اذارو ملا مسح سلاو للغاغلا بح

 نوكأ ا وزوااو ضدبأ ص جوأ مام 'خارفوأ .ديزو ىرقلا نبال! كتذكو هيقدازو أ
 | بياجحاز عاملا ناو نوسفايل اولستلا كل دكو موثلا لك اكالذكو لاا لستلاو |

 لك 1نمرثك |نمو هلكرضتخال ا نيطيلا لك ؟ةءاسلأو ىنملا عمقءامو ىنملاداوب اهت لك
 هئمص ايدها لك ىءو :ءامااعطقبأاب وارظ كلك ١ كلذكو ةءابلاماقب' هلا
 ةءابلامطق ه شرا اذادرولاءا] زذكدصو ةءاملامطق هير ثوار وناكلل عش نم كلذكو(|إ

 راشتتا نطب !قلا لك !نمدانمو ىتا|فنطو عاملا عقيب صاشلاتوتلاثا ذكو
 لرولامصشرك ذا طهاة, اهو حاملا ةرهش عاطق ىقد رلا ىلع درابلا هاما برش ىّكمو هركذ

 | نم كال ذكو هافاغارارع سفرك ل !ةراصعءاسع رك دلال غاذاو هظاغركذدلا هيك داذا |
 | هب نهدو لسلاءاهترارع تاماعتاذ!ءادوسلا ةداسدل!كلذكو تي لاب هرك ذكل د مواد

 هلادعاج داعاقفع دهدفا ساق نانعل!برشاذاو هظاغ هنانركسصملا |
 مش ىتلا نال سو»!ذمالا نم عفن بفرشاذا سعرزب «(عاصجالب ءاذمالا جالعإ م ا

 اسو ك بدضقلا سرت ئريب قرع تدش ..(هحورتو بدض#لا مرو العإ# حاس |

 ل.ةرعتشلا نمطقس ىذلارود]' كاز د كو نهدي وأ حاصلا قد رب ةسر هلا نهد داعب

 بدضقلاحورق ربي قرحا اذا سبايلاحرقلا ثاذكو ا دامض بدضةلا ورق جفني هصطت
 لولا عذل نمو بوضقلا لس عفتي درو نهدي طلمت اذا ءاسنلا نيآ كلذ كواروردوااسوبك آ
 مص هلثمو هجاجوعاو هدقشت نم حفترغصأ مشو جريشب رك ذل ادمضااذاو هريسغوأ |
 عطقاوءريفغو نات ننمةيرطاارك ذلاحورج مدل برساممو رصالاعمشلاب جامدلا ا
 نءثداكا بكرملامرولادمضاذا « (نيشن الا مرو جالعال« ريثاط مدلاناءرح ْ

 نومكلاو مهلا عوزنملار الا بيب رلاو ىلقابلا قدي نييثنالا قمغالاواءارسغصلا |
 قلواهةقد رهط ناوامهم ءرو لاس نم شن الا هر دم طاذأ ص ملا ع طشاللكو ءاريأ 1
 عرو عيجو لكم نم ىل-» خصلاةوف قلءاذ او امه هرو لاح نييث'ال اايمة ىلدو ةلعإ رع
 نم ةنالا مرو نم عسغ.ت لعد ءارضا#ا رب زكلاو لاسرامههرولازاو هك ءنييئنالا |
 اذا امطلا كل ذكوادام >نيمثنالا مرو لاك تم زينومكلاكلذكو ادامضراحا]

 اداحضو ايش نم.ةنالا مرو نم حقتي, ريصلا كال ذكورلحم ا مرولا ن ٠ حعن نايثثال اهب دم.
 نييقتالاة الص يدم اذا ةوال#ا قدا هلارجالا س يزلا متو حانعتلاقرو كلاذكو إ

 اينما .



 | آو ادام. تحيثنالا مو ةرمي ىل قابلا قدقد عمواءدحو ديزل !كالذكو اهلل واهتم

 رادقمراغلاكاعاترمتلا ىون قداؤ'كلذكو ةءاحاعرسا ناكتومكلا مولا فا

 عدو هيدمضتو لأ ابن مك تم هاردة  .ةترايغقلاك عانت ةيمطصرزب ومهاردةر شع

 ماروالا للصم اذا هما |٠ام كلذاكو اسد رسمأر يا ماعم لك ايعا ىذلا نير ثتالا
 | اذاءأسقلا نيل كلذ و اجوطل ني.ثنالا عسو نكسئرو3؛ ةرارعو ادام ضوالوطثو ابرش

 | مادوان معقب عورخلا نهد كل دكو هلاح ميتئاع ىلسصو نادصلا ىصت مر ىو ىلع باح

 أ بسلاورايلا نس ءثثالاعرو نم عفذي جويا كاذكو نيالا
 ا حورق نمتعفناعتاعادع هلادلا ماظءلاتقداذا * (نييشال ا حورق جالعإو

 ْ ىمخلا نيش ئالا ورق ىلسع عضوا اريل ثا ؟ودرو نه دنا كو ارو رد نعال:

 ( كندكو اعد ساو مهنقو نير ثخالا ورق ربت ل_سعلا عمرو ل اةرارع كلذ كو اهاقسش

 | ايلعا لح نب .ةنالاحور قرب ءاسسل نيا كلذ كو ىصالا حورقء رمد ددولا نهدو بشل
 ني. ثالاحورق نم عقني مركسلا بطح دامر كا ذ؟و ناس الا لومي دام-ضلا كل دكوأ
 أ مدو نمحفتت جاد_فسأو ىنمرانيلع ه( نات ال اماضع جالعإ « درونهدياسومك ا

 مظءنم عفتت ىرطلاعسفتملاةراصعب امرك !!امتو ل1 كل ذا كححو ادامض نيتيصخحلا ؛

 | نيتيصخل !مطظع نم عقنب ءارضقما ةريز كسلا ءاسع لول سلا نو .ذالا كلذكو نيددصخملا |

 لل. #اباذا ه(قوتفلاجالع)و قك طم اوراانهديمض” كل ذكوادام_كأ
 : ءككرتوم اد_ةطلاعمقتفلا مح ارايغلاك ةقو دم ةسساب مهارد ةثالمهقرو ندب رشأدا ع

 | سا الاوىرعلا خم لا كلذ 5و قدغلا منا ليخما بانذا بط برش اذاوتل دب ةكرحما

 د ىلقال ا كن ذ كوب ريشوادامض قتعلا م جفني افرطلا قرو كلذكو هم ريق قتقأإ هيد مطب 1

 بيبزهيلا فاضي ونوهلافقديو جضني نال قاس |
 : ااناقوقد مهلا عوزنم

 : لعغلا ىوقي هناقرملاب طامت نااميسال « معطي وام هعالعق لعقي هتاف قتغلا هيدمسظت وأ

 :أرمتعلا كل ذكو امي رس مح اراةسلانايدملا قد هم ديد مضاذاص دري ماس كلذكو|

  مهتسع قتغلا بهذ قتف مه ضرع ن يذلا لا ةطالا ىو بيل- نبل ىق لحاذا ماخما [
 | ةلءاوامو ةلراوءاعن نجوا عان قدومهارد ةسوضه:مزصعا اذا ايوطقرز. كن ذكدحو |(

 ىدعتف نوذ.:يتلاععي رلا نم عفني با دسلا ةاذكو همه أطار قةفلا ميد سمو |[

 ةأرعانيلد ايوجتملغطلا هل مامراد ةءاقوصسم قس نأ ضذيو نايبصلا

 | تااميسالاةيطوالك مح رلاع جو نمعفتيةيل<!لقي  «(محرلا عج وجالعإ#

 | جفني نارقعزلا كلذكوالوع محرلا عجو نم حفني نذاللا كال ذكواهضمط ىف دس ه5
 ٍإ عبو ن» عفت ءادوسلاة حنا كل ذك الوجوابرش دتوارلا تف ذكو أل 'و+ م>رلاعاجوانم

 ٍإ
 ا

 ديس اجي ييجم هل ا



 م نم حقن ىازخما عطى ةآرملا تساج اذا كل ذكو لسعو نم تتسعاذاالوع مر

 | بيسلادراسلا مرا مرو نم عقتي راسغلا قر و يبط ب (مرلا مرو العلم م-راعجو 0:
 | عيروتلاة رام كذذكو الوج محرلا مرو نم عقتي راازوآلا نهد تالدكوا هد اسولح ا

 : تكلذكو الوهج محرلأ مرو نم عقني تفزلا كا ذكو ادامضمحرلا مرو نع عفتتانوط غرز !

 7 ساقتلادعب ضراعلام-رلا مر و نم عفتي ةتطقبارتغم لقا اذاولحما زوالا ىهدا
 | عفن مثو ةقرخ قلدرلا حضواذاه(محرلا قاتتع ا يالعإ + حامجملا دعب صراملاوأ
 | خوطاازرالا كلذكوم- رلاقاتتتان م عقني زوالا لك !كلذكو محرلا قانتشا نم:
 4 كلذ ؟والود لمح !تاسسلةراسصع هلثموالوج مصرا قانتلا نم عامي ب لحما نمالاب :

 : ه«ىتردتاذازعاما 9 كل 1 كصصوأب رشمحرلا قانتعانم حفني رقصال اعمار

 اادامضم-رلاوتن درترعبلاءاثعا (محرلاو#: حالع) ماسرلا قاتتعان م حقت ةأرملا
 ا م-لاوتند رب ةأرألا هيك تساجا3 هيد خيبطو هق رو عيرطو سالارعيط كل ذكو ارودو

 | مرلاوتن دري اهةرووافرطلا ف ارطا ينط سولحجملا كل ذكو لخلا قسولجلاهل-ه.و
 : ادام-ضم-راوةتدرب دعسلاكلذكو هبالقتاو مس رلاوتن درب حور انه دك ذكسسو

 | فوس كالذكو م درمح رلاوتنهب نهدادارملا زوالا نهد كالذك و هخيط ىف اسول_جو
 | كلدكو الود م-رلاح ورق نم عقتيءان (محرلا ورق جالع) ادامشضوتتلاد رب شيحلا
 | ءانح نهدي بلاراقسكلذكواهتربتو الوعمسرلاجو رقنم حفنت ةسبطرلا اولا
 1 ةنمزملا مدل اورق نم عفتءأرع !نياءنةتحااذاواهتربيوالوومسرلا ورق نم مقلي

 ا رديوزجالصاء(ثمطلال:ردملاة: ودالاناربإ« ةأرملا همتلمقاذادبزلا كلذكو

 ا زب كلذكو يزد و ىربلارزما كلدكو الوعوابسش ثمطأ ارد ءرزي والككسا ثماملا
 | اهيتل وتلف اهتم عو تقداذا خ_صلاة وذ كلذكو ضيحتاردب رقصالا نيطيلا
 | موشلاكقذكو ثمطلاردب اب واركل !برش كلذ كححسو ثمطلاتردااهس رق فارما
 0 | ثمطلاردام_كبطف ةآرلا تكل ساذاكلذكو الك ؟ثمطلاردب هروشقو هقروو

 أ

 إ ءرزروةفوص قئأرملاههتلمقوأ تءرشاذا تارك ةراصعو لصبلا لك 1كلذكو

 0 سدعلا لك !ةموادم »(مسرال صراعل !فرتلا جالعإ « الوجو ايرش ثمطلا

 |( فرن عطقي دب دما ثيحت كل د5والوسو ايش فزنل اسد سدعلارشقو فزنلا عطقي
 | ةئاعلا ىل_ءادام ضو الوحواب رش مدلا فزن عطقي نالوخماكلذكوالوجوايرش مدلا
 | كان زذكسصو فزنا عطق ترم ةطمب ىف مهردف مادارا هنم تو رشاذارملا كلذكو
 | قيتعت زي نوهملانوهكسلا كل ذكوالو#وابرش مدلا ف زن عطقتةريزكسلا ةراسصمع



 اةنفهلا]
 ك0 ا يي م ييجي يبس

 م ةهغسا لما سم نآو مدا فزت مطب قذاس لالا كا ذكسسو مدلا فزت مق"
 1 ىلع ادام_ضوالوج مدلا فزت متمقي بشل كلذكو مدا قل تعطقا-هي تلمحتو |

 أ مدلا فرت عطقد هتلاصم ضد يع هضعد لوكا ص اصرلا كالدكو ةناعلاو ةرسأا
 8( نامرلا رشق مط كاذكوالوحواب سش مدلا فزت عاسقي ىنمرالا نيططلا كلدكو 30
 1 ى رطأاحئمتلا را مع برش كال ذكو هرفةارملات ساجاذامدلا فزت عطقب ضمالا
 | اذا تو. كثءلا تدب كلذكو لاء تامل ناام. سال مدلا فزت عطقي اهب لمعتل اوأ
 عطقت مركلا قر و ةراسع كلذكو اهغيزنعطقةأرملا هه تامتو قذاح لش ق سد

 | لسا نم ةمد# ارسدنل _صاىلع قلعت ءأرعاف زن عطقت نإ تدرا اذاو مدلا فْزن:

 الوعواب رش مدلا فرت عطقي رغصعلا كلذكو طرش ريغ نوكنامأ
 | ةبوطرلاعطقي ىدته لس (ةثداسحل او ة:هزملامحرلانمالثاسلاةب وطرلا جالع) أ

 | الوحو ايرث محرلان م ةءرطرنا عطقي نوسنابلا كلذ كوالوووايرشمحرلا نم ةلئاسلا
 و عطقي توم كلاكلذكوالو«م-رلانمةيوطرلاماهةبافراعلا بش دامر كال ل كو ؟
 | الوج ةتمزاام-رلاةءوطر نم عفت نالوخلا كلذكو ةامزملا محرلا نم ةيلئاسلا ةب وطرلا |
 | كلذكو الوحو ان رةرذلك !مسرلانمتهلثاسلاة ب وطرلا عطب قامسسااكالذكواب رشو أ
 | قرو كاذكو ةءسسالوجوالككسح امراة ب وطر طغت ىاسثلا تاركا ةراصعأ
 | الوعح ةبوطرلا مامقي بشلا كلذكو محسرلا نم ةئمر اهب وطرلا عطقد اهرشو نذلمخ ما /

 | (م-رلاةبالصالع)» الوجواي رشة ةيدرلا ةيوطرلا نت لسعلاب ةيلحما كاذكو
 | محرلا ةبال_.ص نم عفتي نذاللا كلذكو الوحوايرشم-رلا ةبالص نم عفنت ل ءاس ةعيمأ
 | سول_<!كذكو محلا ةبال_ستءايدرو نهدي ساءرا تفزلاء 3 5واروةعو الوم

 | راغسسص كال ذكو م. لوماو لك الاكل ذك و مرا ةدالص نم حقتي تاركتلا يف |
 ةيمطتملا عبط سول كلذكوالوع مرلاةدال صنم عمتيءانحما نهدي ضصدلا و
 ؛ قرزال قم «(محرارذمامضناالع)#ع ةأرملا هيف تسلساذاناتكلارزب جيبطوأ

 ؟ مفتي رملايروشملا كل ذك و هيل مدقلاو هءرش كل ذكو يسرلا مذ مامطنا نم عفق هيردعااذا

 3 مفي دعسأا كازو او لمصتل اوةلثاسسلا ةعيملا برش كال ذكو مح رلا مك ماهضتا نم
  مامضا متف» ةسمازملا ربط ىف سول لا كز ذ كو الوجو اروخع ملام ماه ضنا

 3 محرلا حاب ر لاس برشاذانارطق «(هسحاب رومحرلا عش جالع)م محرتامغ أ
 لا لفئرقلا شاك كلذكوالوج محرلا حاير لات ةيلاسغلا كلذكو اهتقنو ةظيلغلا
 ٍإ مسراَوقت نم عفن نامهردهتمب رشاذانوقي راستلاء 1 ذكوالوج هتفنو محرلا حاير :

 مب هحرلا درب نم كيل دعس سلا 5 هحابرو غ' أرئاتلمضاذا »( محلا درب يالعإلو :

 تت



 "كسر ةطملال قب تالدكو الود هدرب لد نو محسرلا نة ْ
 | نا صر كلذكو الوجواب رشم_-رىلا ندمس لالا كلذكو الو وال كسا م-رلا
 ةعيم ه(مسرادد سجالصإ  هدبطق ةأرملا تلجاذا الك امسرلا نوس
 | كاملا كل ذكو م-رلاددس مفي نوسفاسلا ة0ذكوالوجولاب رش مسرلاودس مت ةسوأب
 ( تلو يطواعا:صقعلاقداذا م(محرلة ةيضاارومالا) ١  مسراددم قفنأ
 | ماي |ةقالمءامقعقتو رابغلاك ا عانسطضالا صقعلا قداذ اءركيلاك تداع هيف ةأرملا
 | ةدسا_هللا تقو عفرو تي ربك رتعو فقسو يرض ا مث ةقيلس ناثك ةقرخ هدف سو
 | ةطق اينفسمغتروتلاةرارع كلذكو ركسلاك تداع ةعطقياهتمةأرملا تلمدقاذاغإ
 || هتاجو را.غلاك قص ذامغلارعب كلدكوركملاك دودت اهناه ةعساولاةأر خا اهل متو

 0 - 1 ع 8 - . :

 : تداع ةعساولاةأرملا ه.تامهتاذ |ءادوسلا ةاأ !ميدو كال ذكو عساولا محرلا قيض ةأرخأ

 ادرج قاس كلذ دعب قاس مث سهشلا قف غجو قئاذا ناهض ذاءلا كا ذكوركملاك ةقض]ا
 ١ تاناذا سيرقلا نيل كل ذو ركل ا كح ةقرض تداع هبط ىف ةعساوأ!ةأرخا تساحو ل

 | مسع كل دكو ىق» لا ىلع كلذ الع نوكي و ركااك تداعاوب تامتو ةقرع هاف ةارملا
 || (.ريساويومحرلا قاقش يالع) ركلاكت داعة ع -اولاأر اهب تامكو قصساذا بوب نا
 عقاب هل 23 لمعت و لمح مانس نه دب نتن واعان قصص وفق نادسلا ةسدضق ١

 جيربشم | هيط ءاقول ام هرم لاك !مسرلاريس اون نم عقتب ثا ركل اكن ذكو م .رلاريساوب نع
 الا !ذإ قرعحملا ل, رادامر كلأ - 5و رع يس عع ندب طول دع اقول م همر الوهنو ىرط 1

 ]| جرفلا ىف لمحتو ةل تف هيف ثول دابزلا كلذكوالوج محرلا قاةش'ر يا درولا نه دب دق ١
 مسالا ساالاءاع ربعي و رااقدي (محرلا نتن جيالع) م رااريساوو نم عفتت |
 0 هسق لعص ىرلملايىفاتسل'عانمل !ةرامع كالذاكو مس رلانعأ بهذي هنأاه لمحو

 : هنطسل و هنن لد زتومحرلا ةمصار ب طق ءاوان كلذكو هنن بهذ محرااه نةصو 3

 3 اير شوارو ةموالوج هذقن ليزتو مرا ةدعار بيطت ىازملا ثا 5و الوجوابرش /

 ( اهب تامهاداتزاك هابالاىأةسقنا  «(قيحما ىلع ةئيعملاةيودالا ناس )ع
 / هدسورح تقو نع هلو لحرلا ك - مأ نأ كلل ذكوارق اع تناكن او تلجرهملاد عب ةأرملا

 رقاعلا:أرملاتيرشاذاو تاع نار عالو لأ نم هغارف دعم عماسو لايهتو ق كانامز ْ

 ٍإ اذاو ىنتأب تلم ىثنا ةرارع نم تيرش ناورك ذب تاج ةيالقابر درك دما تثذلا ةرارعإ
 | ءاملا قايتمر َعه.ف تقصب وا هذ تدفوعا م1نم ةعدقضرق اعلا ةأرملا تزما |

 | ل_-تالىهو سرف نيلرساعلاإ تيرشاذا كلذكو تاهل ذبقع اهجوزاوةطوو أ
 1 ماسلا هتحوزعم اورو“ | ةيصدت ىلع رالك ا ذأو تاج كلذ دعا هس 3 اهةطوو !

 سانا ضن سمس سم سس سن نس ا ع سس سس سس سس سل سس سس سس س7

 بأ



0 
 هبكلاوتم ماياةملكر_هطلادسر اعلا ةارااانه تامضاذا سازكا كل ذكو تلجأ

 قلم و تلج عامجلا دنعني م.لارقا لاذ غل ىلع رشق قذعلا قاعاذا كلذ و تلج

 ةيلاوتم ماي !ةثالثرهطلادسعب رقاعلا تيرشاذا كلذكو لاعش اذ دل! ىلع يثاولاخأ

 ءاريسغلا قرو كلذكو ىلاعت هللان ذراعي رس تاعءامهرد موت لك نغثرقلا ش ثيابك نم

 1 اهجوزاومايواهر_هط كعب ركاعلا:! اراه. تامضورق ةرارع نكواعان قداذا

 | ةسقن اهارملا تدرعأ اذا ء(لحمان ءةمقاملا ةيودالا ناز« اهءول لماع

 1 تامضاذاو تاهرهطااد_هرفاسلا اهب تامعت نأو ادبأل مل رهطاادهت ر يأ

 | حامل !لبق نارطقب ركذلا غطلاذ اكلذاكو لحما عتم عاجلا ليقىفاتسيلاحانمتل اية أرملا
 0 ( مان اةعبراادقاق د رلا ىلع مون لك ةأ ارااتب رثثأو ةءودالاقفوا|اذهو ليحما عنم

 | دمة أرما تيرشاةاقاصفصلا قرو كلذكو نامهردمو لك ةبرشلاو لمت ءالو
 ادب اقيم ا تعنم حاجا ليقاه ريغ ضرع موةارملاتلععا ذا كالذكو رقعلا ثروأر جاعأا

 اديان دعت ملا هفدولوملوؤوه ىذإ اهدلو نم سافتلا مدي ءأرلا تطل اذا كزذكو
 1 اذأوالوج ىملادسف# راسم! ةراصع كلذكورهطلا دع دل اسلاةءرملاب رش كنذكو

 | هيرشاذكو ليا عئمو تملا دسف اعامج ادعم :ركلارز ١ نمنيمهر دةأركا تاج

 0 كل ذكوءرزب لدم لسعقت هتراصعو لم ملر ماعلا دديةًارخا هئلصاذ ار هزورهطلا دع
 «دالوحاض» ا عنعو لاقثم ةبرسش ةلاو لمح عم ةهرهطلادس»ءد بريا ةاديددحلا اراخت

 ١ ةجحاجو هلموعط نأ كل ةنهفعو لد قول رلا ىنعاموت يع :رايلقام "1 ةأرلاتلكا

 ٍْ ةارملادضع ىلع قاعوة فرت ف دةاذاض اه ارزيو ضيدنأ الكلذ دمداهتافاموي نيعبرا

 ؛| اذ اءادبالمقملا عاعاادعتةأرملاهءتامقو لفاقي ليقلا ليز طلخخاذاو لدم راسلا
 : 1 قرو ف غجاذاو لمح ا عدم مدعب وأ عا 1#ل -.ق ةحزرف ل-<و دودالا لقفلفلا !برش

 ا تدارأاذاو لم | عتمم هاردةسشع مون لكل الو ماي! ةثالع هته برشو قعتو داك

 | منم ف الخلا قرو ب رمادا ادتلح- هلوؤر دق لاله لكس ارق اهقساف لمصال نأ ءأرذ

 : ىروهو همعكح رخااذا سرع نباو ردقلعا اما لبق بشلا ةارملا تاح ناو

03 

 كحال

0 

 | | عيقشلا ماقمقاحاقاو ًادبال بهل تودرب مد ةأرخلاتيرشاداو لق ها ةارملا هتلر |

 1 هدءرسا ذأ شكلا لووك كو عاملا لبق ةأرسملا هتلحاذا لاو ىلا ةارعاىلعأ

 لاقفصرم  ء(نينحما طوقسنمةعئاملا هدالانايبإ# دبا بقي ةأرملا
 ١ تعنم ةسعطقء ون ىف ةلوتقملا برقعل |تا'داذأ كل ذكو اقيلعتو هوو ايرش نمسا

 ( عستم ل ءاح ىل_ء قاعاذا برقعلا س ارو ىروخلا ناليرسسلا س ًاركلذكو اهقت تا ةأرملا

1 



 كل ذكواماغسالا اهعتعتأ اركا ىلع هقياعتوا نومك ابرش كلل دكو طق تانمل محا |

 حاتم لمان 11 ىلع قلعاذا ناسرملا كنذكو اماقسال ا حتم ل ماح ىلء قاعاذ اواو »و ا

 قةأرا| تاجا ذاك ذكو اطقستملل لماع ىلع قاعاذا موتخا نطل كف ذكو طاقسالا
 لءاع ىلءتقلعءاذإ ارقسصل !مياسما كالذكو اهلج خو ىذا قالزناعئم سس ” الاساس 1

 ردا دب زوطاقسالا نم حتمو اه دلو ىوق لماحم ا هتلك !!دازوالا غمس كيلذكو اقتل
 ,تدقناذا «(ةدالولاةلهسملا ةيودالا ناإو» اةطاقسأ تمل ماح للع قاعاذا ا

 ةكسم أ ذآ س دطتغأأ ارتعو ةدالولااهماع لوس هي سف محال ءاواموءاملا فرح هلا ةارملا

 أ قه قاعو ةقرخ ف تارغعزلا» ١ ارأأ تذ ثاذا كل ذكو !ءيرست دلو ىرسلا اهدي 5 همة اطخا ٍ

 | تاولوغرمرسغ د نمادلاخ .ثار ةعزلا تر تأ 0 ىو اهذذغ 1

0 

 تهالو لوسي ههرد شالا ناار هزمت سارت عفا رأرم ب تبرحاس#و 1

 ٍإ ةساءلاةعملاكلذكو واءئرمس ث دلو هي ترذعو ةقلطللا ساره نم دنا ذا كل ذكو |

 ! ةيرامانا برعامجو» عجوريغ نمت داواس#تدالر ترسع جااهقلطأا ىلع تقلعاذا| 1

 'كيذكو و ةعرس تدلو ىدل:م تناو ت دلو -ةورك,انا ءغلطملان ذا ىف تحاصافذار ملا
 : ىتأا ةقاطلا سار نموفانلا ف لحسو درولاءاسعم دامر طاعتو قرسا اذا نان ال ارعش |
 اهتدالو ترعى ةأرلامب ترم ذا ليزا ذكو ةءرس تدلواسمتدالو رعمع 1

 !كزذكو اع رسالماك ادإر تداو ةأرعا ني'5 2 أملا تءرش ذ ذ'كنذكو ةعرسإ ثتداوأ ١

 0 اذاو (لسف) اهيرس تدؤو ةقاطملا ىلج ر نم ةهخرلا ش رم ةشير تدضو 1

 مغلارعبب ةةلطملا ترطاذاكاذكو ةعرسدل# اهتافريغص لفط دياهرأت ةقاط اة دالوأ]
 / + (ساغت ]أ دعد محرلل ةةىلأ5 هدودأ 8 !ناسإ» امتدالو لوس .

 ةعبمحرلا قد ءرقلا اع ليصل كان ذكو انة يةنت سافنلا يسحب محلا قا 22

 , ةيقنت سافنلام دنم مران: ةيلاغلاك إذ اوجاام !اوغا نم حيقتيو سافتلا :

 ,ءاسفنلاهترعشو لسعو نعس تطاضاذا» ءادوسلاة خا كادكو الوجوأ 06 ةغلاب ا

 ةياحماثإ ذكويساقتلا دعب بئركلا لكا كي ذكر مالا ن سو م الو أدعو محرلا قت ١

 الوحام رش ءاسقتلا مسر ىنب ق قدما نويرطتقلا كيذكو الوجو ايش 5

 ا وابنركي ةستفاةعشااترتماذاو  «(ةميشال ةجرخلا دب ودالا ناس« |]
 [هرزي لك او هلك | كلذكو اوي ل_.كئاوهتراصع برشاو جر كالذكو اهسون 1

 يي مااا 0 ااا
 .امهضكلا





 سعال ذا ىمرارمج كإ دكر كسدقأل
 لصافملاعاجوايالعإب راما لصأ ةلامسو نك تءاقمالقللا قروةراصغا)
 عاحوأ نم بقت لءلاءاعنامهردعورخان هد نم ب رشاذاو «(ةدرابلا أ

 لولا سور دة_سلا كل 5 ءاطواةعزوللاب لك !اذال درت كيكو ةدراءلا لساعملا |]
 هندم ضادارقبلا لوكالة كوادامضةدرابلا ل صافملاعاموا نم حفني نا: كح تءزمأ
 كااذقو ادام_ضوابرش اهعسو نم فدي رملا كل ذكو هانم عقت :دراملا لصاةملاعسوأ]

 هيدرمنو تس ثنا طاح نااوسالادامضوايرثةدرامل ا!ل_سانل'عاجوانم ةنيبادسلا .

 ةدرال!ل_ماغملاعاسوا ن٠ عقن دنوأرلاك ل ذكو م ماي |ةريشد ودم ةيقوا مو لك هنع |]

 « عش لا ذكحسو «ةدرابلا لساقأ أ حاسوا نم عفت لافتا كل دكو ا دا ضو ابرش

 اداهعضو ايش اوتم عفشي عملا كإ ةكوادامضوايرش عفتي هقافرض تالا لاق. كام سال

 تكا دكو ١١ امضوان رشة درامأالصاعلاعاسوأ عفنتىاشلاثار> لاةراصم كلذكو
 عابوان معفني لوقلارز كل ذكوادامض:درابلال صاقلا عاسوانطس لاسر |
 !دامض ةئعزملا لصافملا عاصو ! نم حفني ق.تعلا تب زلاكل دكو ادامضة دراملا لصافملا ||

 ةدرابلا ل_صاغما حاسوا نم عقاب كلا ا: سلا كل دكوب جراتاامثقب ىلغنأ امءسال 0
 عفط ريغ ثرادحت كلذكوءاصع 0 |نمداولاغرفتسس هروكلاف هي ودالاع_فت أؤهو 1

 قيقدك ل ذكو م« راشاإرار# لسع كالداكو 'داعضو ابرشةدراملا سافل اعاجوانم ؟
 عفتي مولا لك" كا دكو ادام 'وتم عفت لحابو بترجسلا ةراسم»ب ندعاذ اة ل

 لصال! عاجو اندم. ة عورتا نهد ل كو ها ةيمغابلا ل_صافملا

 ادامشو انرشةدراسملا! ل_ماسقما حاس وا رك سدو واما كالزلكو ةدراسملا ا
 ةدرا لال صاعملا عاسوا نم حفت لد ندعو اس عان رسط اذا س رح !ثإدكو «! ديمكتو 5

 ءاربآةدراسيلا ل ساقملا عبو هي ى دل اوضعلا هضيطب لسغ اذا نومكلاكلزكوادامض |

 رقملا لونان ذكو ع لص اقملا عاجوا نم عقدي شيكل اةرارع برع كل دكو هلا نكسو أ
 نم جفن لسعلاو ةطتملا قيقدي طاتاذأ ماعاملا طم كل دكوريأ دام داهد اجا نمع غب |

 ١ نيا رسرعشذ أ اذا برجاجو «(راسماسرقنااجالعإو  ادامض ل صافملا عاسوا
 هنا م سرقنلا حسو حت نم ىلد قاعو روش ا ةئالثر علا نم خام نأيىلا تععرالا

 اداهضرا#ا نسيرةنلا نم عفت ءانتملا ل ةرل اة ةدشح ةراص»ب ضيبالا لذتسلا كل دكو اذ

 ملال اءادتاب سءعام دنع ضدراااهلامجتةساىمةيو دالا.طهوهقأدحر ى ديو سا لاق 8

 بقالث صمخلا سدعلا نمن اال !علباذاو لاقاسس رس صقس لب ضرألا ركم م 8
 سرقنلا نم ع-ق:.درو نهدو لدعانوطقزيرشلا دك و سرقنلا نم عقب ىدرلا نعمل :



 1 سس 3 د ءع

 : رح الا عرقلاةد ارم ةراص»واءار ضم :ريزكلا ةراصدعي د مض' ذا كلذكو ادامضرامأ
 ١ عقتب مسلسل جرا «(درابلاسرقتلا 2 دع)# اءامضرا_لا!سرقتلا نمعقت ١

 | سر لا هعفتي ربع ثلا قدق دو نجلا نع كلذكوادام_ضوالوطتدرالا سرقتلان م

 0 كد كواذامضدراملا سرقتلاج معفذي نورطتل اممم ركل اكلذكوادامضدرابلا 00

 || حجوت يو دالاع فن اوادامض سرقملا نم حقتراتلا ىلع سو لت تيريللا ىلع طل تاذا ّ

 أ هيدامضلا كل ذك و «ءاضعالا تع نمداوااغرقتس هنوكم 1 كلا ىلا برش لصافملا |
 0 طلت ناا ميسسألاءيره٠ةريقدرابلا سرقتلا هيد مت ربكلا لصارشف كل ذكو حفني ا

 | ادام تدرابلا سرقت لام عقني قرض ار ةبل'ثور كلذكو «راتلاىلهن دعم ىل سعد

 | دراسلا سرقل |نعمفنت للا تن ةيمطلا كل ذكو وجيمالاو مولا لك !كيذكوأ
 | هم عقتدرابلاس .رقدلاهرد هضو اد انايلغ ىلغااذاناسنالاب اوبك دكو ادامضإ
 | قرع ن م عفن هذمطم نةتح | آو قيق دل انوي رامذقلا جطاذا 5 ءاسللا قرم نالعإ

 اهيلمصتاو هلع تم لمع زعائارعب كلذكو لاقثءةيرشلاو بيسادرابلاءاسلا

 راس .ذلا قرع ئرس «قوراف اب رتىلا-: هللا هكرئديوسلالاقءاستلا قرع نم عفن !
 هياولع ني:رم لكن يوتارح عسس برش و ةلاوتسة دم لا نوك وشما أ ةيقئتاادعادامضأ ا -

 هداقصلا د صك هو هعلاامااةقنالادعو كل ذو لاق رم مون لك قد يرشلارادقمو مايأ| ا

 ( داشزابر برش كلذكو درا دس نع نساك 1!ءاتلاقرعن ره عفشي مولا لك !كذكو ا

 3 اسألا قرع هيد مضوراانل ا ىلع ىلغاو قص اذارقلا لو زكللذكو» 8 ةلافرعن نم عمتي

 | ىصقو ةمالاةيقنتلادعد ن ؟لادامضءاستلاقو رع نم حفني لظنحامهش ثاذكو هعفن |

 1 لك قةيرشلاب اد ةمو مأن اهمدلم تقرع لك تبوةيلاو ةمتارم حبس هءرش ناو نمق أس الل 1

 0 « .:ه«برشاذاوزءوادام_ضوابر هءاستلا قرع نم في بادسلا كل دكو لاقثمةرع 8

 د ىاش لا مولا كي د5 وءاسنلا قرع نم عفن ةيلاوتم ماي! ةعيس نب هرد ىلا هرد موي لك أ 8

 »مل .ودا ناو ةكرول | عاسوا يالعإلب ادام ضوابرشءاسنل |قرع نم هلصا عفتي ||

 ةرودالا فنا ادهو تيزف ىلغا نااميسالادامضواءرش هلرولا حجو نم عقني كما :

 ٍإ حسو -عن مجال مامتل !كيذكو ءاضعالا قع نمداوملا خيقةسا 3 ةلرولاعاسوال !

 تارغع د ابر ث رولا عجو نم عفتو ل سعلاب لل كلذ كو اداسضوابرش كرولا
 ل ارولا هيد مضو ةطنملا شدشص نمط ادا ىربل ارم لا كلذكوأب ابرعش كرولا حسو نم عفنم ١
 0 كيدكرا 55 :اهدسلادرالا ةلرولا عحو نم عفشي برشا ذا كل 35و هوو هملان م ا

 3 قهو دسلا درس يلا كرولا عبو ب محق زوجا ن هدد مهروه-:هيبرشاذا تورزتالا َ

 | يرش هو !عسو نم حفتم لاغن#' كلذكو ةكرولان مى محا .لاعرالا املا غرفتي ١



 | برستاذاكإ زدكسحو همدو و ه17نكسرطمتالا لاغت#اب كل !رولاكلداذاوادثمضوأ

 | ديوارلا كا ذكو ةةوص ىال وا, رش رولا عسو نم عقاب لجقلا نهد كالذكو همس ا

 نسل 1

1 

 لقملاكالذكوادام-ضوا.رش كرولا م دسو َن م عقتم
 1 ابرق رولا عسسو نم جام قرزالا

 نم عفني داشرل اري كي ذكو ادامضو ١
 1 عدس جال عام ادام_طو ايس ةلرول أعبرو

 اهعجونكسةبك رلاهب تدمضو مهراالئمراصىتسالفدإلاقرو قداذا «(ةيكرلاا|

 كلذكو لوك فاذوملانهد حماميسال ة بكر ان ممغامل اغرغتس تو رزتالا ذكى

 لاظاحملا مش كل ذكواأربا ةبك ىلا هيتدمضوريعشلا قدقدو لعتوءام .رقيلاءاشا|
 يك رلاههد مو ء انس هنزو هدا فرضا اذا نوباصلاك ذكو ةماك رلاعجو نم عقتي |

لا درابلا ةيكرلا عسو نم عفني لعل ارزب نهد ك4 ذكر ءاهلا نكس . ١
 كلذكوادامض بس

 | (رملللا عجو جالع) ادامضو يرش ةباك رلاعجو نم عفن تدشل!كلذكوةيكرلا||

م عقني روم لامه لك كلذ _كوادامضر اءرشرهاظلاعسجو نم عفنتي كمانس :
 |( حجو ن

 || رهطلا عجو نم ناعفثي فعنو مهرد دئوارو ناه»ردنوةءراغا !كزنذكو نمزئارهطلا 3

 اءانرو نوقيراغلا عمدنو ارئال عج ناو مغلملانع ثداسحلا ١
 رهاظل | عمو نم حفتاد

 بادسلا نه دكلذكوادام_تدرالارهاااعسو نكس ل درا نهد كا نكوايرأ]

 رهظلاعسو نم عقتم قدتعا ازوح اهدا ذكو تيسلادراسلا اروظلاعسو نم عفني 1

 | بدلا درالارهظلا عحو نم مفتي ءاقمحملاةلقملا لك !كلذكو هلك ١كالذكو ! دامت

 ا ًاموملا كلذكو نه هزاارهظاا عمو نم حقيالذدلا قرو كالزكو ملط رقلانهددلةموأ]

 | رهظلاعجو نم ىثي نيرسلا كلذكوابرشرهظلاعسجو نم عفنتلسعل "اعةصحردق (]

 ةموادمكلذكو هيدامضلا مغني رهو ضربالا صمحماكالذكواو رش بيسلادرابلا |
 نملك أعقب بأ ركلا كالذكو بسلا درابلارهظتا عجو نم عفنت سد ايلا نتا لك !
 رهافلا عجو نم حفني هتقرم برشو همر لك |كلذكو نءزتملا بدسلا درا ارهظا أ عسو
 تيمدسأمأ ارهز نهدكللذكوادام-ضوابرعشرهظااعسجو نمعقت, لوقل ارزب كاذكو

 5 دراسلارهظا | عج و نهعقنب عور#لا نهد كلذكو سب ايلا رهظلا عجو نم عفت ضربالا

 كذكو ايست بسلا دهرايلارعظأ|عجو _معفني نارفعزلا كلذكو احورمو ايش بسلا
 لمر# ١ك ذكو روافلا ىوقي وادامضو اد رش بوسلا دراباارهللا عسو نم عقتيدعسلا .

 راثلا ىلع بيذا اذا س الا تفزاكلذكو ادامضواب رشر هلا عمجو نم عفني هرب ْ
 ارهظل|نمعوسولا ناكملاق قمل اونانك ةقرع ىلع دمو قوق دم قزم هعم طلخو

 رهالا عحرجو نم عفن لدر# !كنذكو ع ولآ نكس" ىقلاو غارفتسالاب ندبلاةيقنت 3 ١



ا عاتم:ل| لكا ةمو ادم كو سهسلاد هرابلا
 | بيسلا درابلاو ا .جقتت قاتسل

 1 اذا لخمأ ك1 ذكو بيسلاد رابلاروالاعسونمعقني ركشلابة ايلا ةريزكللا كلذكم |

 ا كلذكو بيساارداملار هللا عبو نم حت لكاو نما هاك ل او امور الا صم #!هدق متت |

 | . "انها الو سوقت هل ضرع مل هنهدي رهط نهد ىلع مزال رم لكوول 4 زوالا لع أ

 | ةيلصلا لصافملا هيتدم_ضوتيتلا خيااذأ ع (ايتءالصو لصافملادق«:يالعإ

يل ةبلصلا لصافلا هب دم ضو ىلا ندكو قوحا اذازءامارس كلذكو اهتيال نيل
 ن

 ادامسك اهالصو لصافللاةيالصْملب كالخال ماك | كالذكو أه دقت للح واهتيالسص |

 م ركل ا دامر كل ذكوا دامض اهتيال_سو لصاةمادقعت نم عفتي همثقب معسل اكل ذكو ا

 | جر ىذألا ناديالا حسو كز ذكوادامضاوتي الدو لصاسةملادقعت نم عفتني تيتو لك |

 ىتلادقعتلا راصد 1كلذكو ادام ايت الصو لسا فل ادتعت نمعقني ماه اق

ل ءاغملاهيدمضا ذا ما#اربتعلا كلذكو ءالطواب رس ناديالارئاسقو لصاقملاق نوكد |:
 ٌ 

 (علساغاا عسو ثودح نمةعنالاةيودالانأب) ةغلاب ةعفتم حفئاهملا بصتملا |

 نميفن مام الا لومت دلال بقل والا تدل درايلا»انافا طالا تاسغافا |

قرو قدعم'ذ او ع ولا ىدا م« نساسحال ادنع كت ذو ل صأةم أ عسو ثودس +
 ١ يس الا 

ح ىذإاعضوم ا قوف هيد مضو درووزور جا لدتصو سايلاوااعات ىراعلا
 < ف ثد

ز وءاقم لا ةلقلاةراسمع كل ذكو هتمعفت عياصاةعرأب لصافملاعس وأ
 | هعاماهرور

 ةعيرأب لصافملاعسبواسوبف ث دع متلا عضاوملا قوف هيدمضي رداو ضال دتصو

 طب أيدل تامصلايالع) م هثودح عتميف عج ولا ىدايع روعشلا ده عباصا م

 هدطبط ف ساو ادب اضبط نيطو ناس سسلارزي ضراذا ,٠ (هتقو نم مويشم

 أطبا سَدْلا نام هلاءولك 1 اذأ قواسا بسئزكلا كل دكر اسي رس ى شمه. شمأطب |ىذلا |

 نايفذاملا كل دكو موثلاو تءزلاو ذو اياميطماقوم سه هتوملك آي واعيرسأو شه مومشم |

مهرد فم موو لكد مش ألم اىذلا لقاملا ه:مىسواعان قصسو ف فج اذا هعاقأب
 

ال ذكو ىثملا هلا حرسارثك ًافامود رش ءشدع ]و نم
 لصافغم هي ره داذا قوق دنا نهد ك

 هضيط ف اوساج اذا كل 5و اوعرساواوشم مهمثم طب نيذلاناسدلا ا

3 

معفنءاممو لي قلاهادث روي ةردخا ل رنا ىل-عىثملا « (ليقلاءاد يالعإم 1
 : *ادن

ي ل رحنا هل*هوادا مضرامر لت قكملا نسل !لدغلا ١
 بس هلأوو ادام وأب رش هدتم عقن

 سوعلاةرارم كل ذكوأ داهشو ايرش ليلا ءاد نم حفني ىل .علاب حورتما :
 ْ ليقلاءادنم *::

هل ةيودال (عفن 'ىهوادأ 03
دلا نويرطتةلا كذكو 

ضليقلاءاد نم حقتي تق 
 | اداه -

عفن ىلا هنا مصث ءلذكو اق او رسشو 0
 ل١ أ دنم عقني تارطقل دن 



 يعز

 . ىليجما مشل كلذكواب رش ليقلاءاد نم عقتي نيج !ءامكلل دكواةعلو ادامضو ا برمش لدفلا
 اداه وأب رش ليغلاهادنم عفني مامنلا كلذكو ادامضوايرش لرقلاءاد نم عفتي
 هبدمّصو سون ن هدبودأمر ندعو رينودلا قرحا اذا «*( نك الاعورقجالعإ ء

 مديرو هدامرىلا ف._ضاو قرح! اذا ةطنحمانيت كلذكو اهأر يانيقال اورق
 اداءاسفتخا كلذكو اهاريانيقاسلا حورق هيدم ضو اجاناقعساقوصسم ماعطلا
 لضخ ندعو سردو ععياذا بايذلاكل دك و اتاربانيقاسلا حورقا مب تكحعو تسد
 هيدمضو لذ لح اذا رشم ثملا خم هكل ذكو اهافش نيقاسلا ورق هيدم_ضو قذاح
 ورق ىلعا مهي ىلطو لسعت اطلخت اذ !نابل ىصسورملا ل تكور اهأربا نيتاسلا مورق

 بصق ىوق. موكزلا نهد «(ممعلا سف وةنامزلايالع) اهاربازمقاسلا

 قوق دنا كل ذكو هب نهداذانيدعقملاعقتي راح ءاملاب ةيمطخملا باع كلذكو نمزلا

 زوما كادكو ادام ضواب مث ب دعلا سدب نم عفني تاغملاكل فك و نءنلا مقي توزلاب
 اهافشو اهتيلدساملا ب اصعالاه.كلدو قدرلا ف ءماصلا هةضماذا قرتعلا لوك ألا
 ماروالا نم حفارضخالا ىسراقلا بصقلا قروي د هضاخأ «(ةراحا ماروالا يالعإ) ع

 ةراحاماروال !نم عفن ضسا ش ادت زم ولدت هعم طاع نا هسالا د اعقت ةراخا

 قيوساولثمواعان اهرششتي شانمتخلا سؤو تةدساذ |كلذكو ادا هواي رشو الوطن
 ةراسحلا ماروالا نمعقنت عرقلاة دار ةراصع كلذكو ادام ةرا ا ماروالا نم عفت
 ةراصحلا ماروالا نك ءانوةدم ناكنااه.دالاخوطءواأبت هيدم_تاذاحرقلاكلذكو
 ةرامل ا ماروالا نم عفتيديزلا كال دكو ادامضةراا ماروالا نمعقني روفاكلا كاذكو
 «ادام_ضةراخاماروألا للدع بنعلا برو ريعشلا ق.قدو ضوبالا كل ذكتوا دامض

 !كنذكو ادامضةراحلا ماروالا ن>س قد وسلاب طاخخأذا سمرتلا قرقدكلذكو
 اهعفقن ةراحم ا ماروال اهيسضمت اذاءانحم !كل ذكواهافش راح ماروالا هيدمضا ذاورسشقي
 اهتراصع تقصو ةءرط ىهو تةداذإ ةضغل اهقاراعاو ءهطودتوم ركللا علاه كلذكو
 درولا نهدو»أضملاة ري زكملاةراصع كاللكو ادام واب ريش ةراا ماروالا نه تعفن
 ردسأاكل دكوركب قداح لذ: تطل ناهس الاداوضواد رشةرا:! ماروالا نم عقتي
 الك اةراسحنا ماروالا نم عقتي ىفاتسلا سا كلذكو ادام_ضةرامتا ماروالا للك
 قيوسلا كلذكو اهارباواهعفن ةراحنا ماروالا هيدمضاذا بئركذ اكل ذكوادامضو
 اهتم عفناهئادتباقت راما ماروالا هيدمصاذا لما كلذكو ةراسا ماروالاهب دمضاذأ
 ءاستحو لعثو درو ءام كالذكو اهسي نكسةراخاماروالاهيدمضاذأ انوطترزب كازكو

 اهتءقن ةراحا مار وال أ اهي همضاذا قلسلاةراسع كالذكو ادامض را! ماروالا نه عفتي

 كال د دس و



 دس يللا مسا

 | اذاو هلقبلالك اوابرشوادامضةرا<اماروالا نمعفنت بئذْلاٍب نع ةراصعكلذكو |
 ماروال |تدمشاذاو ةنطاملاةراحناماروالا نمعقن قاوا عيراركس هبراصع نم رش

 هراصا ماروالائريي لخاب رفصعلا كلذ كو ورامما ماروال ان معفت موت انطلايوراخا
 | اهثياو ةراحا ماروالا للراحما ءاملاب هيدمضو قداذار دسلاكلذكوو ادامضإ
 | اهب دم_تاذارامجاءاقق ه«(ةدرابلا ماروالاجالعإ)# لاق كلذ قلاطاو|
 مايوالالاصاقوق دمز يشلاع لملاك زذكدصو انوتهذاو ةيمغاءلاءابوالا تلح
 اداهض ةرمغلبلا ماروالالا عيا دلامهشوريكلا قرو كإ ذكوادامضة.مغابلا |:

 | كل ذكو ادامض ةيمغللا ماروالا رع, مهلا حوزنم بدم زلاو سمرتلاو ضوبابلا كن ذكو:
 ( هيددضو ل خي طا اذأ قوقدملا ءوثل !كلذكو ةسسغا.لا ماروالا نم مغتس افرطلا قرو |
 | ةدرابلا مايوالا | مهنم لكمفت,رتعصلاوارملاكنذكو اهللحو اهارباةدرايلا ماروالا
 |١ ةيملبلا ماروالان م عقنم لذي طلخض و قدي زينوشل اكل ذكو ادام_ضوأب رمق ةيمغلبلا |

 ١ ادامضوايرشةيمعادلاماروالا نم عفت, نوقيراغلا برش كلذكو« اداعز
 :( لصافملاةبالص نم مفتنئلئاسةعيس  (اهريغو لصافملا قةءلصلا ماروالا يالع)
 | ادامض ةءاسلا ماروالا للص ل سعلاو للا عمرلا سءرتلا كال ذ كو ادام ضوا ورش
 || لخضايز.ةوشلا كلذكو ادامضوايسماهللص و ةبلصلا ماروالا مدني توباصلا كل ذكو
 | !داضايتم عفت, ريتشرامت لسع كلدكصو ادامض اهللصو ةيلصلا ماي والا عر
 وهو قينزكلذكو اهلل ةءلصلا ماروالادبت دمض مث ىلاكاب سدملا يطاذا كال ذكو

 علصلا ماروالا نيلي بنركلا كل ذكوا يال كو ةيلصلا ماروالا نملع ضيبالا نيعسا لا نهد
 ةيلصلا ماروالا نيلي رهسسلا قرو كت ذكوادامضو هيراصعلابرشو همر الك" ااهللصو
 ةيلصلاماروالا بدمضوءاملابقدماذا ناك ارزب كاذكواداهضاهالس و ةدراملا
 / م(ءامعالاالعإوب ةيلملا ماروالا نياب ضيبالا لدرخما كلذكو اهآلدواوخل
 || الواعتو ايرشءامعالان م فتم ضوباما ازعبط كالذكو اسورعءايعالا نم عفتي ءاستحما نهد
 [| نه دكلذكوءايءالا بهذا هيجيرق و طم هيف عضوادا تي زل! كلذكو ادورع هه دو
 ا كالذكواسورعتيمسابلا نهدوهو قمن كلذ و اجورمءاسيع الا نم عقني نوقي راخاا|

 ؟ دنا ىف ناتيوقثلا ناةملظعل !كلذكوابرشءامعالا نمعقتي هتعاس نار قيلا سيل
 | هسولاف لهرثلاو جبتلا جالعإ#ع  ءايعالا هند هذان اسن ا ىلءاتقاع اذاكددلا
 | كل ذكو نوسنايلا كلذكو لهرتلاو جيوتلا نمعقني ىريعش ىدنه «(فارطالاو
 . تاذكو لع .رخااو جمعلا سم عقت لك او كلذ دحب خيطو هل .اوامو لت ىف عقت اذا ديدقل ام
 1 حفني كلذكو ادامسضوالاك !هنم عفن لهرتلاو جرهتلا بحاص هلكا اذاولحلا سمرتلا
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 هلي زينا لهرتلاهيدمشو قداذا فا مفصلا قروكلذكو لهرتلا نم ءالط نارطقلا
 نمدلا3 وام افش ةممتملاءاضعالا هى لغو ىغاوعا ىلا طلع اذا ضوباملا كلذكو
 اهب هجولا نه داذ | ةطنحلا ىرقد ةريعت كال ز كحسحو هل. زب لهرتلا هن نه دب قتلا يحنا

 (دريآ!|نهفارامالا قاقشجالع)  جوتلاو لدرتلا_هذا ارارعنالجرلاو نادللاو
 معمل اك ذكو ءاغشدربلا ن هضرأعلا قاقشلا بع هضشءاموا قاسلا:راصع تدصأاا
 شهلا فيضا اذا جريسلا كالذكو ادام دربلا نم ضراعلا قاقشلا نمسفتي
 حلموءاه نتن ااءيسال ادام. دربلا نم ضراعلا قاقشلا نم عفتني ءاسحلا كلذكو ١
 هآرييودربلا نم ضراعلا قاقشلا نم عقني س ركل مط كلذكو فارطالا هي دمضوأ
 رغسلا ندي دشل دريل ان ذأ مل نارطقي فارطالا تصسصا ذاو ب؛ركلا كالذكو « الوطن
 درب قاةش رم عفت تيزي طاعتو اسعان قداذا ىف امل بشل كال ذكو م لتااودرملاءالو
 ىلع هل مة ةرار سعر احوهو صو ىلساذا ىثنالازنملامصق كل ذكو ادام آافارطالا

 رومالان ايبإ«  ةيلاوتم مايا ةثالث كلذ لماذ !ءافشدرملا نءضراعلا قاقشنا
 مم كلة كوع بولا نكس ضوواسلا نهدي نذاللطلءاذأ . «(عسو لل ةناكسملا
 | نويفالا كلاذكو هنكس حولا ناكمهي ىلطو بط تيزب طلعتو قصعاذا ماعطلا
 ]| عحو نكست ىكطسملا 2ك ذك وة باكر دق هنءبرشب وامشواسورع مولا نكس
 كتذكو اسورمةدرابلاعادوال !نكسي نايلا نهد كال دكو مغل !قاك اسهاوايرمت ةللا

 عج ولا نكسب هتهدبادسلا ا ذكوالواعت وادامضةدرابلاعاجوالا نكس جضوباملا

 ا ادام عحولا نكس ىفا:دأا سلا ني'كلذكو نمزرم درا بقس ند ثدسىزلا

 1 بدسلادرابلا عجولا نس سقركملاكالذكواداعذ لالا نكس ضييلارافص كلذ
 : كال زكوادامض بعصلاملالا نس بلح نمالا عمءارض# !ةريركسلا نامعكل دكو

 أ درايلا عجولا نكس ناتكللارزب كل كوادامضوا ست عسجولا ناست ةلئاسلا ةعدا
 [ناب)»  اقعاملالان كس لسع هنزوب اولخملا قوق دملا تفالارزد كل ذكرادا نم
 | نمرثك ا اذاءاملا سفركوهو نيعلاةرق « (4ةرهاظلاونوأل ةن_هحملاةْودالا

 | كلدكو نوللا نس بارشلاو !ماعطلا قطاع اذا نارفعتل كأن دك و نولل اند لك ١

 وهو قبنزلا ن هدشلل دكو نوالا نسح ةيذغالاو ةب رشالا قاطاتاذاىد تملا لمتسلا
 ,هسلاو هتسسح هحولاهي ىلاطاذا سوسن هدو ضيبالا عمشل اعمصيبالا نيمدلملا
 . نص ص محلا لكا ةمرادمكلْذكو نوللاو هسولا نس برشاذادعلا كا ذكواقنور
 ؛ اذاو نوألان سحب رشاذا صصمح ا عقث ءامكذكوهقق ديهسولال ه كلدكرنوالا

 ةريؤللا ةراصمب نككو صج قداذأو هتسح ةيشعو رك هجولادب لغو صم قد
 بولا ىلا كلذكواخازا تارعهجولا ىف ةئداحلا ةطرفملا رمح هيد مضوءاسضما

 نس 0



 راغصلا لازادوسالان وتر لا لك !!ذاوز عا ا ءدعب وءاستلانبلا سال وللا نسح |
 زرالا هلو هرهظو نوللا نسح ىلقاملا قيقدي هحولا لسغذقل دكومجولا ىذا ]
 حو زثملا ىلباك ل ئ ال دكو هجولا هب ل سغاذ !سمرتلا قدقد هلدمو اهول صو ةريشبلا نس ْ
 موب لك قد لأ ىلع .فرصلاتارشلاو تاتا نيألا برش كلذكو نوللانسح برشا ذإ |
 هي ىلطو ضدبلا ضادب نكوام ان نمط اذا ةطتمماديمس كا ذكو هتسدو هجولارم# |
 نس لك ١ نمرثك 1 اذا لاتغال بسلا لك !كاذكوةسشرلا زو هدسس تارمهجولا ٍْ

 لوا ةقرلاو هحئ ولا هر جلهاو ريعش ق قدي طابتاذ ا مص 4 1ءام كز ذو ه بول ارو نوللا
 تهشثو تقةثئاذارافظالا الع )ب  امهشعىراطلا داوسلا بهذي هنافىلاالا ا
 ادامضر اماغالا شت نء حفني لسعو مشو ناتكسل ارز (اهيلعدازلا رسل ايالدو ٍإ
 ةععابس أ نموراغطالا شت ن م غنت ةرلمما نال ذكوراقظالا سوق: نم عفنت كلذكو
 بطر تفزنا كة ذكو « رابغلاك اان اودع طمو تب زي موب لك اهتهديلق هرافاا

 (ا.صحناو ىردمجملا يالعإ) رغصا عهش هلع طاخ نأاميسالادامضراةظالا ضايبعطق |
 عقنيز رالا ققد كل د كو« نيعلا هل اهراشناعاوو ىردجنا ب اصصا عفنباقرطلان اعد ||
 بوو هيل. وءامق لحاذ! ماعلا مك ذكو عوممالا دعب هيلع هردأذا ىردحلان م :

 بضع وءا < نديءانماكاذكو هعقن حو سا ضمن ضد رهلاهسناو سعملا قف ىفحو ||

 د ولا كلذكو هنيء مل ستوابصحمناو ىردجم اب اص عغني هتاف ىلاتالوط مدقلا لقس هيأإ
 كل زكسحو هعفتا .ص او ىردملا ب ساص ىلهردورا.غاا لثماعان قصءاذا سيلا

 عفنا سدسعلاو ه عفا صتلاو ىردحلا بحام نيم قرطقود روعأمى ف عقناذاقامسلا

 ىرد#لاباصعا عقني لذفااراسج ثتاذكوايص# اوى ردجمابحاصلةسفاتلاةيذغالا ا
 افاناع ردح ار اما هب زططلوءاملاب لحاذاديدحاءادص مدلانايلق نكس وايص#او |

 نمئئاه دعب هيلع عاطن مل ىردج تايد ع. هل حاط دقو هي رش نم ىذ اكلك اذكو

 ارشلانمعفنتل حتا ناسلةراصع (ارمشلاجالعإل لاف مكلذ قلاطاو ىردما |
 ادامصأ أ! |رباقذاس لذي نيعوراءغلاكاعان قس اذا نأضلارع كلذ كو« ادامصض ا

 بدب زل كلذكو ءارثل !نماتعفت لعب تيرشاذإ ءارضم لا ةريز كلل ةراسع كل ذكو 0
 عمءارضخملا ري زكا ةراصع كاذكو و. ءالط لسعلاوء ارضاء رزكلابمعلاعوزتملا|
 نم عقتت ةلطلح زرع عمابتراسع كل ذكو ءادامضارمثل !نمئرت سرطلا تدر اول سعلا ا

 عقتم بأ ركلا كالذكو اراه !يشلائ :رث ل سءودرو عماترامد كل دكوادامضارشلا

 أملا نم ثعفت لي تاملخ | ذا هتراصع ثاركأاثاذ 5و هتراصعنهالاطو زلكا امثلانمإ
 ه4 تمم نوهدملا اءأم برش كاذكوارشلان م عفلي ىدته هرمتلا ميقن كلذكوءادامض |



 كلذ قلاطاو اسثلا نكس هتمللعلا لك ١ اذاتوعترطلا كل ذو مدلان الغ بهذ

 امسالادامض ب رجلان معفتي قاع تش م (ةكبحاو ترجم يالعإم لاقت,
 ماها ف ناسنالا هيكل دتو لسعلاو مرركلا قرو عم يشل ايظا ذاو لسعو لذ طلخت نأ

 كرب قذاح لضم ن معو قضتو قرحا اذازءاملارعب كا ذ كتسحو برجم او ةكلا نم عفن |
 -رعطملاواناتكلا ارز عم سمرتلا كل ذكو ناسنالا همك دن اذا ماما ىقةكمتاوب رحم |

 :كلذكو مامحما فق ناسنالاهيكلذتاذا برمتاوةكدحما نم عقتي نيقوق دمرةسصالا
 نمعفتيرملا سمرتلاك لذ كوءالط ب رجا نم عفت لثودع سلا عف سصرتلا قلقد
 نهدايبلا صان اامسال ا. ولعل بطرلا يرجلا نمعفنت ةلثاسلاة عملا ل ذكو برج
 نابلا بد كلذكو مام | ىقءالط بر ملا نم مق, يريشلاوةلئاساةعملاكالذكودرولا ||
 تءاقت ل دملاب تنعظاذأ ةطام اني ان كل ذكو ماما قءالط برم او ةكحلا ئرعب للان ١
 نم عفتيا مهتم لك هتراسمعو سنركل ارزي كلذكو « ماما ف ءالط بامرلا را نه أ
 تهذيب لع هترامغو حر قتملابركاو هكا ئرب 5 قد وسلا عم هيراصعو ةكماو برك

 جقتي ناراطقلا كلذكو مامحم اق ءالظ رجا عطقت ماحطلا لم عم هتراسوءالظ برجا ١

 كن ذكو ادامض ةحرقتلاة ؟ لاو برا رب جوبابلا كل كوم ايرث ة>كلاو برخلا
 الكا برجا نم عفنت ةيلح اكل ذكو حيرقتملاب رجلا نم عفن بئذلا بتءةراصع برش |
 كالذكو مالا ادامطوايرش برجا نم مفني د اانسلا كل ذكوماهخيطبالطو |[

 ماما قامهي لطاذا حلاو تيزيكلل !كأل ذكوءالطو يرش. برأ نم خفض ىمطخلا

 برش نمنارفعزلا كل دو ءالطاب رجلا نم عقني مكر كلا كلكو برجا نم عفت |
 نهد ةدكو هبرح نم صلخت ني # ا عئااسعأ بعص برج هلله ناكو نوهردهمدم |

 نم صا ماما قارارم سفركسلاب كقدت نمكالذكو :برحلانم عسفتي حورس ||
 تدسلا لع ق.ينأ ىقشيو ءالط ةكلاو برحلا نم مغنيرافل |نهدشال ذكو برجا |
 سايل يزماعاق ماما ق هيكل دتولعتو تيزي طاخاذارةصعلكلذكو تاعاس عدرأ |

 فرمان موقت مامحلا ىف ند .لاهيزوطلو هي بضتضشاوءانهمينجعاذا نعمل! كال ذتكو
 امو هي ةكحاو برحاتدهذاارارعمامحا ىف اهيعال دئاذال مق! !!ةرصعكاذكو
 قرعلادإ_بغي ىتس هلعريص, و مامحاق هيك دتي قوق دم عوثو لسع عم لخ برج

 ايرش ةلمتلا نم عقني نالوا 0 «(هلهستل اجالعإبو سدايلا برمماغاقق

 ان تاسع كن ذكوادامضةلمثأ !نماوتراضع عفتت ءارضخملا ةريزكل ا[كلذكو ادامضو ا

3 : 

 0م

 ةتزامعوأ بئذلا بتءعم جاديقساكلذكو ادامضتةلهتلانمعفنت قيوسلا عم ||
 بدع



 اا وع
 ِكلذكو اهتماداهضو لاك !ىقش. بتركسا !كالذكو ةلزح:1 نم حقني درولا نه دو |:
 ال كح و ا دام_شاللنمتل | ند يرمز لما كل دكا دامض هلم اند مفتت شالا قرو أ
 :  نائشالا كتذكو اداء ةلمسللا ربت هش ىباملا:رامغ ال ذك يت نآاهءتع وأ

 رسلا قرو 7 هرم يالعإ) وج اداهسضةل« تلا نم مغني باسل امنع .أ ريب ص عم ا ديفسالا كل ذكو اق نا اهحتمةلم تلا هي ددهشو لي ن كلو قرح أ اذا |

 اداه ر مجان د مفتت »ارضا ةريزكلا كلذ تصعو ال طةرمحتا عن نارقعتلا |

 . [| تارفمزلا كل ذك و ادام ةرمجا عربي لججلا نال ءامو جادة سا برجامو .هأإ
 ' نع فني لفل او ريعشلا قيقدي نمتلا نيا كان ذكو عياداحض ةرمحلا نعرتياب دته "امو: ١

 |١" كتذكوالككسحأو ادام ةرمحمانم عفنتءاقمملا ةلةيلا كال ذكوادام هت ةرمجا |
 :ادادض ةرمجلا نم عفن: حرقلاةدارج كلذكو ادامضوالكسصأ ةرويملا رم سخ ا
 ةزمجا نه عفن لاب حورخ ا قرو كلذك و اهراشأما عنمءانح اب ةرمجماتدمضاة او

 ىلاعثوهباصس هللا ذاياهاةش ليدل مدي رسما تطل اذ اكالذك و ادامض|
 كلذكو هلك الان م مقنم هتهد قدعلا لك الازوح هي (ةلكسال العز وج أ

 كلذكو .ادامض هل الادب لطي لقت ا كلذكو هلك آلا نم عقني رعسأ لدّتصو ىتمرا نيل
 7 لطاذا تفزو ق.تعلنيسحما كال دكو آنهتم عقلك الادب ىلطاذ اىلدعلاو: تدل

 قذا خم الخلا كا ذك وا دامسض دلك الا نم عفتي را سمرتلا كن ذكواهنم عفن ةلك آلا |

 ىلبخما جشاا كاذكو مم هعم طل نا! سيسالاهنم عفتو اهمعس عئم هيتيلك الات اسغاذا |
 200 اطوورذدلك الانمعفتي دعدلاكاذكو ارو ردت نا ةلكاالاعتعأ

 نعون اس الارعش قرسا اذا' - ء(صرعلاتامدقم ىهوةنءاب يلا جالعإ ْ

 هنقمالاروثملا نم حفني لاي رغصملا كاذكو اداهذةينيللاروشلا نم عقنركب لم
 مىثلاكلذكو اهتم حقتيءانح كلذكو ادامضاوتم عفني ما ارعد كال ز كحصو اداه
 كالذكو اهثريي لسعلاو لخملاب طلو أ هن مولا قداذاكلذكو ادامض اهتم عفني قرم
 ا هعتمة نءالاروشللا ىلءهن ىفطاذاءا نا كتر كال ذكو ارو رداهتربب نيودثالا مد

 | اهمديةي رطة حارس ىل_ءرداذاو رسأاقرو كالذكو مدلا فزت عطقو اتم حقن حارجلا

 | نوه رطنقلا كلل ذك واهامدي ودد رطلا حارا لب دي ىدتغا ليتل !كلذكو اهدا
 اهمديتي رطل ارا هيد م طاذاتورزئالا كلذكو اهمديدي رطلا حارا حض قيقدلا ]
 ةرووااه٠دب حارجلا قصات بنركلا ةراسع كلذكو اهمد ل امدنالاةسنعل اواهمكا /

 أةراصع
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 ةتفعلا حارجماق ملي لما ناسأ كلذكواروردةي رطل'ساركلا قهاياساب وااسطرأل
 | اهمحما ةنفعلاحارجلا ىل_عردواعان قصمو فشغساذ او ةعرسةريثك مايااش ىتلا|
 أدصقلا ىلعردي ريشا طلا كلذكو ارو ردةي رطلا تامار#!ق مايو ماب ريملا كلذكوأ
 ! سوردتسااكلذكو هل حا مرو دصتلا قت دان اكن اوهمطقيف همد عاطقن. مل ىذألا ْ
 ' ىل* عطواذا تو .اكشعلا كا ذك و هتعاسل مدلا سواح ةمراقعلا حارا ىلعر داذا أ
 : ةحارجلا مدعطقي خلا قرو كلذكو مرولاونفعلا نما هعنمو اه ما تاعارجما |
 : عاق كلذكوا دامض'عمديةيرطلا تاحارجأ معلي نانالانبا كل ذكوارو ردرعقتملا

 ارهش كلذكو برعم ةءرسساهتمحا ةبرطلا تاحارا ىل.عتدضو اذا ضماحما نامرلا
 | ىل-عرداذا دالا كا ذكوةي رطلا تاحار# املا لسعد ندع و قرحأ اذان اسنالا
 | ارو رد ةتقعلا ةيرطلاتاحار# معلب لمرملا كل ذكواعب ساهم ا ب رطلا تاحارجلا
 معلب فوصلادامر كلذ كو اييسعاماس#ا هي رطلا تاحارملا معليدعسلا كال ذكو
 سيمسوردتسلا «(حار#انممدلاق زتجالع)م  ةبرطلاتاءارجلا]

 حطقيف هب حارا ىشص قوقدم مون حصو برجا واروردةحارجلا نم ثءيتملامدلا
 1 عطقتيملن أن لايم هس لاعب وةلماو امو كلل ذ لعق ىلا ماقمموقيو تاناب رسئلامد

 | ئناطو صقملا ىوشاذاو حامقني هنأ قوق ءاارضالا صفدلاب ردالاو ملمقناناف
 |كدذكو مدلا فزت عامق ةسارس هد ىةحاذا نو هاكدلا كل ذكو مدلا فزن عطق للا ىف
 تامسارجا لعودورامخلاك قدما ذا ضبلارشق كالالكو مدملا فزن حلق قرمع عينتس |
 1 لما تاسا «(حورتلا جالعإ« لاقمت ثاذ ةلاطاو مديلا أ عامق هد رامل 1

 إإ لسعد طاحت اذارخ أ زولل ك4 ذك اف ةمع اقوم مأ دام ةثيدرلا هوما ورقلا نم عقتي 3
 ةيرطلاورقل يرمي اقرطلادامر كال دكو هنهد كالذكو ادامض ةّئيدرلا حور قلا عرس |

 :٠ ةعيدرلاسورقلا عربي بطر تؤزو لمملا لعل كا ذ5وة عرس اسومك اضن اوارورد
 | نوورطنقلا كل ذكواوغغس ةسثي درا حورقلاو ورجلا ىلسءردو قداذار اال كو

 || ةيرط هترامءوارور داهامديو ةتمزملااوسورو فةصو ةئيدرلا ورا متع ققدملا :
 1 اهلمديو ةس:مزااورقلا فقصو حورقلا ىف دئازل' مسلل !بهذي دعالاكفذكو ادامدص 5

 | لاط اوراشتتال !نماهعنعو ةّثيدرلاسورقلا ئري تدع»ارلا كل ذكواحاسه" الع وارورد!

 ةارععشلا قيقد عم عطاذاىفاتس متعن «(ةلميدلا جالسعإ» لاقّم كلذ(

 ا كل دكو ةلميدلا نيل زاطاذا ةيمطلا قا قد تان ذكو اهرم# ةلدبدملا هءعتادم ضو |
 | ارعغي ىل صو ىل نع ماس هت ثل ةكوتا هةيلو ل يدملا يسن ىل داي غيط اذ! ةيمطاارزب

 1 ةل وبدلا عطني داشرئارز_كل ذكو ةليب دل عيطنو قرم مو. !دامر كل دكوادامض هل بدلا ١
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 |. (تاحارجاو ل مامدملايالع)» اهترمق ةلد دل اهيت دمضاة اًةءامم' فاذكو ادامسأ
 | ل_ءفرعرزي هل! فرضا ذاو تاحارحاو لمامدلا عض اهيدمضت اذا نطقلا بح سلا
 | ند يلا ىلهىل هامدلا جورت ع نم نوما قروب ن دبل لسغاذأو ايبعالعفكلذف |
 | كاذكواهضناادامض لم امدلا ىلع ريعش قيقد عم لمح اذا قاتسلا حانستلا ثاذكو |
 ( لمامدلا عني نارفعزلا كل ذكو تاحارجملاو للهامدلا ميما لءلاو طملاو تدزلا |
 | عيضني قوكدمااتوطةرزب كا ذكور غصا عع هملا فيضأ نا اميسال ةعرس تاحارجلاو |
 | لمامدلا هب تدم هاذا قرقدلا نويرطاقلا كل ذكوأ عد رس تاحور لاو لمامدلا |
 | قرتص داك ىتسرانلا ىلع صحا | سثقي معسل كل ذكواوضناواهلمل -تاحارجاو |
 | اهرشو ةدحاوةلءل ىفاهمن!اساعارتةصلاو تاحار4 او للءامدلا ه,تدمضو قدو ا
 | اهعجو نكس واهضنا تاحارجماو لمامدما هي د مضو خبطو قداذارملا ىسمرتلا فل ذكو |

 | ادامضايوقلانم عسب لصقع ء(ايوقلايالعإ# لاقت كلذ لاطأو |
 | قرح ا زءارع كاذكو اهيهذااب وعلا هردمضو لذ نو اعان قدا ذا قصرا اكلذكو |
 | نايبصلانا دياقامي-الابوقلا ىربي اصلا قير تلذكو لختابءالطابوةلا رمد |
 | قدناام الاداهسضاب وقلاةعربيرجالا صحا كاذكو ةري-ئكارارعلمعتسسااذأ |

 || ىرمي تيزلاو لحمام ملا 'كل ذكواهثربي هنافايوقلا هيدمضو عمتي قد لسعو ءامجزي طو
 را 'كلذكو مامحما هن ىلطو دولا نهد كاد ىلا يضا اذا كالذكو . ادامضايوقلا |
 ا هتداح اابوقثل ةيودال !لضفارااو لسعلاب طادتن!ام.سالادامضاب وقلا ىرع لاو |

 | ايوقءال_باهولص و ادامضابوقلا رو لدفلار وك مو كلذكو نايدصلا تاديافأ]ا
 ! ادامضابوقلا بهذا لخماو تفزلاب طاعاذاردنك 1 !كل ذكحو ارو وادامه أ
 | اوقلا كريو رئازوللا كلذ كو ادامضارو قلاع فتي ريعشلا قاقد ماما ليز كيذكوأ

 | كالذكوادامضوايرشا وقلاى ربي لاق لامصق كل دكو للاب طاسض ناامسال ادامش ا
 ا ايوقلاىرت لباب واركللا كلذكو !دامضاروقلا ىرم ل طلختو قداذا نومكلا ْ ١

 أ در لا كلذكو ,ء ادامضابوقلاّع رب لع ندكو قدعسأ ذرينوشلا كل ذكسحو ادام [
 | حفنابوةلاهبد ضو قدو؛ ناد نيتلا نيل كل ذكوءادامض ايوقلا عريب ىرتعلا |
 | قرو كلذكوادامضاب وغلا نم عقتي كل دل !ءرش كلذكو لعن هل افءضانا ام.سالاهثم ْ

 ا ىرني جلاب سطل! تيزلاكلذكو ادامضايوقلا يربي نورطتب طاغورصع اذانءثلا
 لسعلاب بشل كاذكوا دامض ا, وقلا ىربت لسعلاىاسلا ةراصء كل كوادامضادوقلا |
 | ضربالا صحا دكو ادام دايوقلا هّقرو ئربي زيمم ا كل ذكوادا هضايوقلاىرمو |
 ا دامضايوقلائئرري لسعلاو بادسلا عدىر ةءلا نول !كالذكو ادامضايوقلا ع رع |



 قرضا بنركل -اادامر كلذكو , 5 .اهئريسفابو ولاد 35 ناتكلا ل تيز فذ كسصو أ
 ناحاءاما لامس_تساةموادمنءابوقال ةاالو غدانا جالعالوادام ضان وللا ىرعم ١

 ثا زي ةلاغتلاب مدعي تكل دوار ارعاب وقلاهيتءاط ذا ضماحلا نيللاكلذكو
 ل مهر درت ةرارع ىهو مهرديذعلا هيد نعيد نمذدعا اذا «(ماذ 21جالعإأ

 |تاو *١ىري هئادتباق ماذحتان اكن أ هناف ةيلاوتم ماي !ةثالثمودشهلاا مهب نهدو طادتو

 داى ةاكلا كلدكو 5 ماذا ثروادعسلالك ارثكا اذاودربملو فقوائمرم ناك

 !كلتكو ٠ نامهردهستمةيرشااو ماذجملا لصأتسا هب رس ىلع موت لك موذجملا ب بلغاو
 د ءالطوالاك !ماذجملان م عفتني دوسالا صحا كل ذكو هالطواءرسش عقني تالوذلا
 ىل_عمو ذهمانمدانالدرلاكذكو هالطو ابر هثم عفنت ةيمطملا كل ذكو نديلا

 اذدانادكو ماذا م عع لاظامحما مث بار ةكلذكو هعفت هتان قاف هطاصوملك ١

 هعقر : مام ىف هءلجر لف_ساىرطلا همصشب كلدوارضذءءوهو محتشم مودا كلو

 | مامحماق هين هديو عم 2 طاطق سل .ط ثب رز ورعو نغسلا تفز كلذكو اةيلب اعفت

 مهلا حوزت رحاب زو ةضوضرءافر املا لوصا كلل - 5و اربد : هنأفق ىسمشلا قواتارع

 لك !نامد' كاذكو ىريارارم هطرمعادتاىف مو ذا هتم بر ةواد اذه ط جطاذا
 ' يب تاشيطا !ذاةيرهتلا عد دافضلاكلذكو ماخخحمار م حقتي ر كس لاير وشتملا مسعسلا
 ؟اهناف مو تيزي تاماحت نأ ام. 5-5- ةعرمس ماذمللءافش تناعاهتقرع تيرشو ىرر

 || بح كلذكو دل سلا ودالايالوا مولا ندية مقنت نهديالورهز دابر ل نوت

 احدكم وذم لك اتاو أبحرشع هنم ةيرشلاو ماذا نمد لاهسآلا حقتي حو رخا

 ا يسلا مانا باصحا عقتتةنمسلا ةساح دما ةةرع كالذكو 5 ام اعف هعكت

 اذاأ يبعامشت ماذعلا نم عقم هل قيقدك !نورطتقلا كل ذكوءضراأ لد اذواق هلمعتسا

 :ماي أ ةمست ل عيىل قاتم عدرا موب لكهس:«لك ! اذا موثلا كلذكو ارارع هتهبرمق

 ةرثك او مادحماثودس نم منع حملا لك !ن !نمراثك لاوابسع'هف: ماذا نم عفن ةيلاوتم

 !اريثك ماذا ثدص كا ذكو مهتادبا ماسسم قيضأ ةيردنالسالا ةئيدع مانجا نوكام
 ٠ ماقج هيف ثدصواكيالف ةبلاقسلا دالبامةو هتادبأ قءادوسلا داو ءرثكل مورلادالءىق | ا

 مهن ادبا قءادو سلا دوت للة و ب14 نيللابم نوداذتغا ةرثكل ١

 !امامض ةيسافلارانلا ئريت طلاا بن ركلا ةراصع «(ةيس ءهراغلاراتلاجالع)بب

 | اذامامحما لين كلذكوا ادامض ة سر اغلارانلا ريت لسلام“ ارضا ةرم زكا ءالذكم ٍإ
 0 لسع والم عطا 0 سمرتلا كلذكو 35 يلم عفن نات كرز و لسن املت

 اسئل 1'!ىرع ل دعو ماج عرش سم نإ ,انكسلارز» كلذكو ادام وابل ةراصعكلذكإ

 ا
 همس راقل ١
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 كل
 |  م(ةفسلاحالعإ» لاقممماللكلا كلذ قلاطاواومهذيو ادامضةيسراسغلا
 أ ةفعسلاهي ىلط اذا ما. قرزالا ل قمللا ل دكو اهأرباةقعسلاه., تدمض اذان اسنال لوب :
 ومكر ىكسلا كلل ذكو م للاب واماسصلا قب ريلقملا ل -ناام.سالاهأربا تارع تال
 محلل لوا هب بضتنخإ اذاءانملا كل ذكومارارحادامضة فعلا ئريس رغصلا قورعل؟
 | ادام_ضوالاكا ةقعسلا نمعقني دب لا كل ذك واهاربا ةغعسسلا ىلدردو قدغسو فقج :
 نمعتع وادامس واب رش ةفعسلا عم عفني رغصالا ْمينرْزلا نم ىئتال اعلا مهن ثا ذكو ا
 كتذكوأهراشتنانم نع وادامضواب رش ةقءسل !نمعقني مالا كاذكو اهرامننا#

 مامحارودق قدقعتملار 2 !ىوشاذا  (ناطرسل!يالع)  ادامضارتمعقني ىلقلا|
 اذا اذهو هتم عفت ناطرسلا هن جو عو عمور دو نهدي طاحت متراسشلاك اعان قدععدو ٍإ

 / كلذ سو ا مح رلاق ىذلان أطرعسلا نم عقن ءامدقلا هفل [ىذزل !درولا نهدي طاحت :

 ( كلذكو ءالطو ايرث ع فنت ةيمطخلا كل ذكو ءالطوا, رثناطرلا م عقتي ناسفاو ملا ا
 1 ناطرسلان م عقتي ىدتما ليتابع كاذكو ادام ناطرسأ!نم عقلي صمم إ

 !عاقي رداللا]ع ء(ليل املا جالعإ» لمرحما كلذكو «اروردىدنلا|
 | ماج لب زيطاعت ناام._سال ادام_ضاهئربي ماسلا قدر رثالذكو ادامضلءا”املا

 / نغلارعي كل ذكو لعت هيلا فرضا ناامي-الادامض ليل “امل! علقي طل ا, زيزوشلا كاذك
 ؛ كل ذك وادامضاهعاةي لام حارعب ا ذك اهعاقب طا عمو صل كل دكوا دام اهماقي |
 تأريأ لخار تاكو تقداذا لثالاة رش كلذكو ادامضل يل" املا هرمي قاصغصلا دامر ّْ
 اهمهذا لل“ اناا هيد هضو لذا, طاعتو ىق ءاذا لسفلا كل ذكو ادام سلا 711
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 ٍإ
 أ

 |“ ى . سس
 : كل ذكو هءأربا سم ادلا هيدمضو لسع نكتو صقعلا قداذا «(سحادلا جيالعإ و
 مامحلا ق يرض ىذلان ا ديالا ميسو كل ذكو ادا مسض سحادملا رمي ىدنخل نالوا
 ,افشسح !دل اهب دم_ضوءاسع نو قداذا ب ثل اكل ذكرا دامض سحادلا نم عفن |
 !| ةطاحلا نسعد ريت كة ذكو بره ادام سح ادلا ئرعب نامو رشكو نينا نمل كاذكو |

 1 مهو باع تيزو قالا ةراصعر رجامتو هءسو نت و ادامض سحادلا نم عق:# ْ

 ةيلاد_عمطاحتو معلا ه:+ عزت ذادعسال تدب لاك ذكو ءاربأ سحادلا هيدمصأذإ

 ا
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 حورقلا ىرمب نا ارعد» (راثلا قرح جالعإ ءءاربأ س-ادلا هيدمضو أعان قدوة يرط ١

 ءارباؤانلا قرح هي دمضو عم ثودرو نهدي طاشاذا شيكل رمد وراتلا قرح دعب ةثدامحما |
 | هممو هملانك هر استلا قرح ىلع لعج اذا اعان قوصسملا للا بطلا تيدا كلذكو |

 | ديو نهدو بالدللاةراصع كل ةكو هم دمضو لا هاما اذاكلذكو طفنتم نا
 ةاورسلا روكا دك و ارو ردراس:لا قر ىربت افرام !كلذكو !دامضرأتلا قوس نم يذني
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 .طلخاذأ ارغب: ا تال ذكور رانلا قرسارياردا ذامزوج د امرشا ذكو اروردر الا قرسعئرما |
 :رانلا قوحاربي ضيبلا ضادب طامتاذأ ارقضزلا كا ذكو «راناا قرحأرب أ درو نهدو عمشم ٍإ

 : ةقيتع ةنطق ىلع تددوارض ا ءيواهراقص ةئنةضلاثطلحاذا كلذكو ادامشأ

 مهشم طلعت اذادعالا كلذكو م .و اغا نيطل ايد مضتلا كلذكو ءارباراتلاقةرساهبدمضو |
 َ ! قوحومعقتيضيبلا ضايبنركلا 20 نمعيفرقلا | أ

 | هرمي ادام ضراتلا قوس نم حقتي لااا ذكو راسلا قوس كرت قالا فقرووراصع نأ ا

 ةأتسرمستل !كلذكوا وادامضرالا قرح نه ىربو درولا نهد كلل ذكو ءاود لكنه حرسا |
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 1 أ هيدم_طودرو نهدي اطامتو قصم اذا تاسنالا رعش كلل لك هاربارانل اقر هيدمضو أ

 | رانلا قرحاربارق.نمس اطاحشو قرح اذا سب سلا عرقلادا- رش ةكو» ءأرب اراتلاق رح |

 + ل؛ الاقرو كل ذكورانلا قرح ربي ريثلاو ضل !ضادب ةرما كلذكو ادامْض ا

 ' قرو كاذكو ضني ولأن كسرانلا قرحاويزطلوءاع تل طاعاةاروةلاةرارع كلذكو

 86 ءاقمحناةلقبلا ةشيش .- ةرا صء كل دكور هلا قرح اربايسلانطاعا ةاريضع الا لطتحما

 طابشو ثارع ارععس. املا تل غاذاةرونلاكلذكو «ادام شرا لا قرش دع 2 هل رلى هج

 ْ 0س طقس: ىت- كلذ حلقي الو هملا نكس - ةشرربب راثلاىرحابب ىلاو ضيا ضايدل
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 الاقل تاسجم ةنطق " ىلع لعج اذا ضيبلا ضايب ودمع عقارا اق رح
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 ١ أ تم عفتي درولا اسعى ريصاسقملا ص الالدتصااكلذكو .؟ 1 ارارا_م!ءاسمل قولا +

 |رالاءاما قرح نم عقر ةصاحهثودرو نهدي طاخاذا ارفض كلذ كو رام ءالاقرعإ
 | ىلقلا كل ذكو ادام قوملان نم عفن ل والسعي طسقلانكتاذا  (ق ةوبلاجالع)» |

 | نم مق لحاباه ساي قصسو ااه راطرصءاذ |خصلاةوق كا ذكوادامض قولا نم مف 3: ا

 8 لضم طلعت نأ مدسالاداوض ىقوبلا اري خم اذا قوق دملا سمرتلا كل ذكو ادامض قبلا ا

 | قوملا ري لم اية دومحملا كل ذكو و كالذ لق لهسللاءاودلاءن هبل ةيقتنن م مهد ال

 بادسلا كلذكو وادامش قومأا نم عقتي كيدملا رت كل ذكو ماما قواس شا قءالاع
 ١ قوبلا عربي نوراع: ]ا بادسلا كا ذكو لسع ٠ طامخإ ذاادامض هنم ع فني زينوشااو



 (ةهع)

 جوسأل فاق ءا ةعم هلا ف يضأ نااميسال !دامضو كيل د هدولا نم ( ىوتاااواص
 كل ذكو م لدوريمش قيقدهبلا فد تاتااميسالادامض قهملا ىرعحر نمتلا ناد ايدكوأ

 اذاءكلذكو٠ ريف سمشلا ققولاهب ىلطنو للاب طاضوأسع ات قدي لك الاله[

 لاي لسلة راصد كلدكو «هاربآ سس شلاق قوبل هيدمضو لس هدامر طاحتو قوحأ
 هلرعو «وقوملا نم حفني ل: بص غارغتسمالا كلذكو هشلاقءالط قولا بهذت |:

 هسه ذي ىلسعو لاك ى ءريسلا ل درت! كلذ كو ربا ىتوملا هيد مض اذاو رسااز وجب كا ذك!
 ادام طيقومأ 'ةعرمو نو درحم الد زال كو تاطيةلار زب ىعمااوهوأ دام قولا |:
 طلعت اذا لص لارر كاذكو « يي طاخت نأ .م.سال ادامص قوملا عمي بتركس ١1!كنذكو؟
 للان معو قيصم اذا لف غاز. كرذكو و قوما بهذاارا ارع سمشلا ىف هب دمضتو لت [

 كاذكو «ءارب' لوما هيد م ضو للاي ظلت اذا حور ح كل ذكو ءالط قوملااربأ
 قرو كلد كسحو «ءاريا ثارعرشء قولا هب دم-ظو بادسو لسعد طاع اذإ ارقبلا نع!

 هم هنم حفني هذ طعأ كلذكو 5 هال ويلا هيدم_طوا عانق داذارضععالا س . ال

 حاملا قير كل كركر هاا ارارب قهسيلا نا ةالاه عطل اذا ناسفالا ىنم كل كو ءالطو
 حغتم لاظا كلا صقشل ذكوابرشو اداه. قولان نم عفت رصلا كإذكوارأ ارارم ب غلا"

 ادافدصلاعسجدو ا امض قوبلات نء فاير قبلا لوب كلذكو 5 ادامضو ايرش قوما|نم

 قيتع ب ارش ىلقابلا ق قد نمغاذا هنا برجامبو 85 ادامض قويلا نمه دامو ح ةناقرح |:

 مل مشا قرر كازكو ءأربا جولبلا تقونا.دصلا وجو ف عاطي ىذل قوبل اهيدمسشو
 ةراسعتسلو : و ذد1شماوس تدووةدشاف) ءآربأ ماهل اف ارارع قوملا هيكلداذأ

 خمصلاةوفو ىليحن دنو ار لاح: هقاةكرب ىل- عدوي (ةيرةعدوسالا قمل ىدي وسلا

 را ل : و ىارش درو ن هدب ند بتنو خفي و عيممجلا قدي ةب وسءازجأ اجار يثكو

 لعتدب عصي وقوملا هب نه دي ودحاو ءز لاا نمو نازس نهدإ | نم نو كسر و
 روطقلا دةعه مب رش ورب ةصلا ىلت تلالثالا١ام :هرطقن مخ ارارع كلذ ل_هقب مادحما

 برع لاس هللاءاشنا اربي هنام انادهد موتلاد_:ءوانا_ دقو

 ديضتلاو هن رش هنمعفتو كلذكو صرعلل دمج الط ليثلا بدع « (صرعلا جيل العا«

 | تالوتس1!ةغلاسبلا ةيقنتلادعبالا هب باس الو صربلا عاقي ردال.لا لسع كلذكو 0

 «بنم عفت : هلاسأا ةعبمرلا كالذكو 5 ادام صربلا نمعفني فاميلا ب تكلا كلذكو : 5

 |كرحادا لوك 1 !لصرلا كلذكو« ادامْض ص دريل أن م عفش ناسنالا عج -ر ءالزكو الط
 |هيدمض اذا لذا نو رطنلاب ماما لي زعاذكو ههه ذأ ارارع سمشلا قصرلاهب
 ا ا الإ

 لوعلا ترقد ذ كو ادام_ضيتولاىرعو لسعب قوثد-ىلا مودل كل ذكو « ادامش |



 0ذكو « صربلا نم عقتو هريغل معي و ريغ ماي !ةسهتةلءأو مون لك صربلاناسقالا |
 نهدو قذاط لطط تا عوا عانت تقداذا لمت ازد ودوساقدرحو ر دال ءاارغو لدرخلا |
 نم هير عقنم كلالكو 5-5 صرعلا نم عقاب هنأف ةءلاوتم مايا ةعبس سمشلا قصرا هب م

 نم عفني لسعلابعو را بح كل ذكسحو َىاتسا!نمىوقأ هسةمىريلاوصربلا |
 هتلازأ صربلا ىلع تنطاو تنضيطاذإةدومضا!كالكو« الك !وادامضواب رش صرملا|
 جفن قرسأ اذان وم.الاسثق كلذكو ءاربأ !رامصريلاهبغطلاذا ناسنالا نمكالذكو |
 نما اذالاليرطا ادامض صربلانم مقتي روثلا لو كلذكو ادامض صربلان م
 قوس اب ه.قدتلا دعي صربلا بحاص هيريشو مهردعد راحرقرقاعو فصتو مهردءرزب ا

 تالثثلدذ لءفو فودكم صرلا عضومو ةعاس فصلا لصق ق سمشلا3ف فةوو

 يادسلاقرونمو مهرد هيما لحس نمو ف سنو مهردءرزب نمد! تاومأ رياتار ع :

 صربلاناكمو فعلا ىق سعد !ىق ف قو وةدحاوةرع ىف برشو عسم#لا طاختو مهردأ]
 تفل د لعق نمو ارييوطسأو صرملا ناق مان اهي دمكالذ لعق قرع ناىلافودكم ١

 كلذ م5 تقا ذاققيقي:ضمملا نىك ١ امالا ناف ةرع مو لك ةيلاوتماموت رشم ةس سا ا

 ءاملا برش ىف ةء و تايوطرلا مسج قوت «:ناشتب ورعب ىترور دلاهماعردو صقللابأ
 2ع ىحس لالءرط!راط لا سا تادرفم ىف لاق دعو تاذ 5 جياجدلاءْواذغ نوكي و ل

 تيشلاه يشي وهو روس بنام علطي وهو ناط_كارزج ىمس و بارغلا لح ر
 ةفارس هو ضدنا .رهزاذهو رفصاءرهزتدشلاناريخغ هرهز و مةصاوعقأس ف

 وهو سثودقيلا بح نمةريغص!ةر2اك همحو ناسالاردخ هقوذد :ءو ةرارعريس ول
 صربلا نم عقتي وهوةاوادلاق ةصاخ ه نم لمعة: كاعه هرزحو ةيئاثااق ساراح

 مهرد عي روأمهردهئمدخأب نممهتمو هدوقع هنمقس نم سابنلانذ عضولاو قوملاو
 ةراضملا س شلاق فقو ع محملا قءارو لك لس امهطاضواموقصس اهرقرقاط |
 1 حفدت ةعيبطلا ناق قرس ىح ني-ةعاموا ةعاس سم ثلا ىقةصربلا عطاوأل اذ ئاكسح
 نم سصسالو اهحرقتو اهعاطقتف ةصربلا عض اول ن دمنا بىلااوهةلاغ نذاءاودلا

 ' ضديأ ءاما_هتملاسو تاطافثلا تأقفنا اذافالصاصرلانم ةملسلا عضاوملاكلذ
 داتءل أد اجلا نولوملا صربلا ناك_لا نول در نافراشتم واهبارش رتل اللق ةرغصلاىلا
 ' ناك امءاودلا اذه ليسو راطيملا نء1لاقأتا انثواما#تاطءاغتلا تدع داعالاو ناك ||
 أ نمةريغملاعطاوملا ف ناك ا «ءاواد_1ا ىلا ب رقاهناف ةممسللاعضاوملا قصرعلانم |

 | مث قف نيلاقشم ةيرش لك نوكيف هي رش ناو لاق هتد مسفارارع هتيرسد_ةولاه معا
 : هيرب بهذامو 6-30 هسوشال ذ لعق نمو راح ءاماموملا فاضيو لد ل ء:ناطاذع

 ميشا 222222222 ري ا اا

 ةلاسعال
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 ”وهح)

 برع نمةفئاط دنع ناك رزيلا !ذ هي ص ريل ءاود ن'يتك31|ضءبىف تياروةلامعال ا

 اس ص طش» أح ىتدسدلد وط هد موه رع نع هنود 3 ومهفالسا نع هنوف راو برغملا

 لمعت سافرساتل رم هتف صودقو هلع فق تادربملا شب لصي ساسنلا تلاغناىتح ا

 تامالانأك !ةةيقوارد_ةايناث ب رشرحادق هدلس ىارامات نلاقئمرادقم هم

 ام ةيلاوتمريغوأ ل سعب كرش قنيلاقثم ىل_هديزتنا كابافتادرءلاب رشالولأ]

 ةيلاوتماموب نيريش» صربلا هب ىلامو لاب قصسا ذارغصعلا كلذكو ءأهقاو مدع ١

 صربلا هيدمضو تم ذو لد ندعاذا تتركلا كالذكو كاشالب ءأريا هما فصال

 صربلا هيدمضو ضماسانئالاب هقارسادعب ندعاذارامحارغاح كلذكو هتمدغت أ
 ءازحازوجا نه دو نارطقلاو تفزلاد طاحا ذادوسالا ماها مد ءالذ كو ءاربا ارارع

 كالذ كعححو ىلا عت هللان ذا صربلا بهذ ماي | ةسشعارارع صر هن ىبطو دب واستم

 هسيهذا ةيلاوتمابو نيثالكث ص رلا هيدمتو قدو جهنم ىتح ءام ين يطاذا ساق اقل

 ةيودالا.ذه حم لام ستسا لبق ندما !هينقنتنمديالو

 لجفلارززب ضيبلا لك ! ىلع ةموادملا نمنالصصو ه«(شمتلاو فاكلا حالعإع

 نه ةئوثخاو شمتلاو فاكلا ىرب» لسع ا. لسقل ارز نه دوادا مط شمتلا نم عفتي

 اهغضماذا ةطن كي دكو ءالط فاكلاو شمالا ىربت لسقلا ةراصعكلذكو هج ولا

 ادامض شمتلاو فاكلاا علقم ةيمط#ار ري كا ذكر همغن فاك اا هيد مشو مئاصلا

 هرزتادكح و ادامض شمنلاو فلكسلاىريي لسعلاو لفضل رثا سمرتلا كل ذكو أ

 رفصالا جطبلارزب كلذكو هقرو كل ذكوا دامض ف اكلا ىربيا ايوا ايطرنيعساماا
 به ذارفصالاعيطبلاو ارارعمسولاكلداذاكلدكو ادامضإ شمتلاو ف لكلا بهذي

 شمنلاو فاكسلا نم عفن ولاهي ىلطو امان قدو فقجاذا طيلارشقو فاكلا ا

 ىري اح دلا قرز كت دكوا دامضشمتلاو فاكتلانم عقني هتهدو راازوالا كلذكو

 فاكلانم عفش هتراصعراو ٌريوابئركا اكل دكو اداهمض شتلاو فاكلا

 |طاتناا مال ادامضشمتلاو فاكلا نم عقني رقسعلا كلذكو ادامض شمتلاو

 ( «هذاومافتشمنل !وفاكلا هب ىلطا ةارمعشلا قيقدي نم تلا نما كل ذو .رشو لع

 عفتك دلا رمت كلذكو ادامض فلكسلا نم عفت لسعب معطاذا ىلفايلا قدك دكو |

 ا ادامضش مالاو فاكلانمعفتءلهفلارزبوروتتلا فزع كاذكو ارش فاك !!نم

كل آأأذه 55 لقال !ق.قد نوم.الاءأم كلادكوب رو
 اويسالادامض شمتلاو فا

 فاكلا هي ىلط م امان !ءاطو ق لس هدب اذانا-:الالوكاذكو يصر ادهيلا ف ضإن |١
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 حز
 ا هب ىف طو ضيبلا ضايدب ن دكو را دغااك قس اذا كلانا كلذكو ءأإ ارا شحتلاو
 (فاكلا بهذي ماد | ةسجن قتارع سد كلذ لعقيو لس.الا لوط شمتلاو فاكس 1
 ًاريآ ارارعدم هج ولاا ءاواد ب اذطط يطو اهاسا ضراذا درزلاةرصن كاذكو شمالاوأ]

 ءالسلا عشوم دمضآذ ا «(لوصتلاو ءاهسل او هال ل !العإ و شحمتلاو فاكلا

 | ءاللا بد ىسرافلاس مقل السا كل ذكواهبد_- للا ماو ؟ ممولوصتلاوأ

 ( ىد#ا ةسقناكلذدكو لوصطتلاو ءالسلا بس وشل مسو كالذكو ادهضلوصتلاو
 ًاءاللاتجر داترزو ةيمطط تاماعغ ةمقث!ىاو اءامض لوصتلاوءال لاب ذم |

 ١ ؟دامصل وصتلاوءاللا بقج ل زملم اذار ةيلا لب ركل ذو !دام_ضلوصنلاو|

 ءاللاو لصتلا عطوم هيد مصو ضرا ذا صربأ ماع كذكو تارع سةر اركشلا طرشب
 ءاللا لص فدصلا م4 كلذكو مادامض لوصتلاوءال لاير ةغزولا سأرو هيدح |

 ًالوسار ضرأ ةاةياد را كاذكو و همسل قداذا فدصلا!كالذكو ءادامض لوصتلاو ١

 ا هيد ويا ةوةدءامولعةع اير 4 كالذكو ا هتةولاهتب ونا لوصتلاو السلا !مدمشو ا

 | لع هقشتعا يراحوهو عطوو كوس قشاذار اغلا كلذكو «اهج ردت لو هتلاوءاؤسلا | +

 لوصتلاو ءالسلا يذمت ةطت#ا قد ةرم_هن كلذكو اه برت ماهسأاو لوصتل اعضومأ
 روثسلام حم كل ذكو اد ا«ْض لوصتلاو هال سلا ب د ىدنغلا لي :!!كل ز كحواداض :

 نادبالا سو تا ةكسحو لوصتلاوءال_سلا بد لكم 0-ا درأ خلا قروال ذكر و

 ءاللاب ذدص مت واملا كالذكو ءادامض لوصتلا قءالسأ !بذح مامحماق يرض ىذلا

 ادامضلوصتلاو 0 تاذكو | هامش لع متلو

 () ىل_ء«قاعاذا ضرالا قتلا م ركا!قورع كلكو ل اوصتلاوءالسسلا بذص ريعشلا
 مشوم ل ءابساة!قثحلا تيدلاكلذكو اهتءقج لوصتلاو السلا لوعت د ناكمأ|

 |١ ىلسم لدغ مشب تطلع اذاىزا_.لاىهواسولملاكلذكو ءاهبذس لوصتل او ءالسلا |
 لك الاز و ع م«( طايسلا برش جبالع الو ادام-تلوصتلاوءالسلاثيدج |
 همس رش نمر دنكلا كلذكو ادامض طامسلا برض نم ةثداحما ةرضل!لطس قداذأ |

 ِ لمد هرشدو !هيدمد ف ليثلا قرو كالذكو طامسلا برضملا هلع ناه َنيمهرد ا

 برضلار ا“ 1 ىلع هي ىلاعو لهب طلخت اذاربصلا كل ذكو ءهلأآمهدتب وبرضلاراثآ|

 / برطلار ان آهيد وضد , لتي دقو ارلا كلل ذكو ت ومرض -ربص نهربصلا توكيو هلأ به ذا

 ؛ طامسسل ؟برعد نم عفان جو زم ءالطد نامهرد هنمبرشاذاو هلآنكسا وهلزعهت
 | كطتكو مرت نااوحنم برضا حضاوم هي ده _ضوءاسلاب ن و قداذ ذا 1قاعدلا 1كلل ذكو وأ 1 ©



 أ طاسلا, برضلاراث 1حتعءا اء قرشا يازلا كل ذكو اد امض برضلاراث آول لسملا .
 | ليزي ممعسل |كقدكو و ادامسم برضلاراث [بهدذب شوز ةرملا كيدكو هيد مضاذا ؛
 تدقعو هٌدامرصءو قداذاث اركحلا كاذاكو ادام برضلا نم ةثدال ا ةررضألا م
 إ دمصو هقرق دوعطا ذآ سمرتلا كل دك يرضلا حسو نكس هام قعلو لس لاب هير اآصع 1

 ٌ اذ!س”الاق رو ةراصعث# ذكو درو نه دي هذسط طلت ناا.مسالا هاربا ب رش اراث آه:
 ١ برضلاراماهيدم اذا ل سقل !كالزاكو هدكس ف رخل !ناكم هيدمضو قب وسم تطاخ >
 | دم_ضو ايما ذاريعشلاو لوفاق قد كلذكو هقرو لعفي كااذكو جط تااميسالءاربا:
 || كالذكو برضا نم ةمتدالا حرجا مهي نيود! مد كلل لكو هللا نكس برضلاراثآامهبأ
 || نم ةدامما ةسارحما مهل, تروزتا كلذكو برشلاراث آل ءزيردنكلا قاقدو تقلا
 ١ ب ورضملا سصالف ندءلا ىل_ه داير لعسو قرحا اَد1ل درا كلذكو طامسلا برص '
 ! امتازا ىرضلاراث هيد ..ضوءاع نو قداذا لفلفلاكلذكو برضلا أب طايسلاب :
 ! راما مص كاذكو ادامض يرضلاراث ؟بهذي ةيلحلا قلق ديما لا ذكوأهملا نكسو ؛

 ااهثابلاو مغلااءابآ تق ىذلا فوصلا كالذكو ارارع لمس تسا ! ذا برضلارا# [سهذب
 فوصلا كا ذل, اذاح دولا اه لاق. وةيطرلا اقوزلا ىهودلاب ه.ةى ما يتلاءم وطرلاو 8

 اهتانذ سام إرا فبرضلار اد آهب دمصو ترو لذ 9

 / ادامضو اي رشم اعل ارسكربسم هم رضلاو ةمدصلاو ضرلاورسكدا جيالعإ# .
 ! مصوم :طءلاذ او ملا نكسو رسمك ]امج بالدع ةصحردق اهتم برش اذا ا ممولل' كلذأو :

 ادام ضو لك ارمسكسل اري شاملا كلذكو همرو للسو هانكس ام لوك ا موعرللا
 | قلعا د|سسطاذخلاره كالذكو باشر طامتو اعان قداذادامض خدت !نم عفتم كلذكو ,
 8 ادامضو أب رش ةروساك لاء اضعالاريص رعلاغمدصلا كلذكو هريععر ودكم مظع لع ِ

 /| هيح له في كلذكو اهاوقواهرمج ةروسكلل! ماظعلا قع بصاذاس الا عيطكانذكو :

0 

 وهو نا رلا كلذكو ةاعقسلاو ضرلا نم عفت يتلا بشحت دامك كو هثازجارئاسو :
 ل + .طربادام_رس كسصعلاو لصرلا نم عفتو وةطقسلاو ضرلا نم عفني سلا قرو :

 ضر نا رشم القعا ارسكرص نيودخا مدكلذدكو هفئااروردو 1

 | ىل ععضواذا ململاب بيطلات ب زلا كلذكوا_هلعف ىوق :رسكسلاةيودارئاسق طاخاذا [
 : لاع ع ضوم نم حقو ن1 ىساذا موتا نيطلا تااذكوأتيم اعقن هنم عفت ضرلاو سك لا 1
 : ياعلا كدكو هيرشر ركن نا اعسالاهلا نكسو اهاوق ءءاضع !ايعاليق:ئقهيلع عقووا :

 ةقولايالع) ” ةروسكملا مالقعلا اي ااهش تج رخاةفوص ىلع هنم ةعطق تعضو اذا |
 | كن ذكسسو ادامضو ايرشدوسالا قوبل !نماهلصا ع فتي ءاضيملا ةمركلا (دوسالا
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 ١ دوسالا قوملا نم عقنب ىلفترقلا نا راك لكو ءالطدوسالا وعلا هلصاّحىربم رخولسن '

 ل دوضو لذا عان هى ددع نقاذا اوس ءازجاردنكلاو لهفاارزب كل ذكوادامضوايرش

 ٍ دوسالا قوملان م عقنت بنركلا ةراصع كزذكوءاربأ مامحلاىف دوسالاقوملاهب ١
 زب هلة مو سدنك-1'كل ذكو ءالط هثرت ل راملاءاشق ةراص ع إذ كو الل ْ
 ْ: لس كئذكو تارء ثالث هلامعتسا دعب ما#!ىفادامض دوسالا قوملا نم حفني لسقلا ا

 | قويا هيدم ضو قذاح ل ندعي ةيواسقمءازجا سد: كسحلا عم ىوشملا لصتعلا |
 هلا رعبا دوسالا 0
1 3 

 5 حصحو نم ح دما ممربش « (همرووهتبالسومدقءتو هتاوتلاو بصعلا عجو يالعإ أ

 ا
 ؛| اذاو هلأ نكسور.كلاريج بالصةمهردق اهئميرشاذاايموملاك ل ذكوادامضخو ١

 ا م.عملاكل دك و بارش طلعتو اعان قداذا اد امض عيشتلا نم عفني كلذكوادامضوالك | ارسكلاريص شاملا كلذ كو همرو لاو هملا نكسء اع ةكوكتعا .ءوع ضرلا عضومم علما

 ا -
 ا نمعقتت ةيطرلا ب صقلاروشقو بصعلا عبو نس ل ندعو اسعان قداذاىسرافلا

 :| نوقيراغ كلوا دامض بصعلا حجو نم عفني تيزلا ركع كالذكو اداهض بصعلاءاوثلا
 0 مارواهيدمضادا كلا !ل لك !كلدكو ادامه بدنلا درالا ب معلا ع سو نم مفتي

 3 ك2اةذكوادامضو ايرث بصعلا عسو نم عفن, ق.قدلا نوي رطنقلا كل ذكواه اغش بصعلا

 ١ قيقدو لنا كاذكو ادامح بصدعلا عضو نم عقتي اميشم لك هئهدوأحوراملا تمس

  ةقرتا اع فلاذا صاصرلا ةصيفص كلذكو بصعلاءاوتلا نم عفنم لسسعلاب ةطئحلا
 | بصعلاءأوتلا نم مفتياقوقد-_ءانوطةرزبكالد5كو هتارباىوتلملا ب معلا ىلع ثاطد رو
 . اىتل |نم عفن ناكل انْ كالذكوأ دامك ىصعلا ءاود) !نم عفش جسفنب كال ةكوا دامس

 بمقل ١!كاذكو هترصن يدل كل ذكو ادام ضاوتر الص ْنيليو بصعت | ظاغ للص ءرش#
6 

1 

 جفني سدوتوطسا كلدكو بصعلاءاوتلا نم عفتي بنعلا بط دامر كل ذكو ب معلا
 »ب (هحتد و هءطقو بصعلا ةاوجيالع ( ادام _ظضوابرش بصعلا عحو نم

١ 

 | بصعلاءاوتلا نم عقنت ةيلال اكل ذكرا عفقواوملا نكس بصعلا ةارح ىلع ردو قدعسو
 | سجرتلانهدكل دكوادامشض بصعلاة تاور عيضلامصت ت1 ذكوادامدض

 اهلأنكسومد



 تابصعل !ةب الص نيلي هرمشقب مسعسلاكلذكو اهتمل يصعل | ةبالص هيد مضوامعات
 قشرزالا لقملا كقذكوادام_ضوالاك !بسعحلا بالسن ءعفني ىرطلأديزااكل دكو |[
 | بدصسلاهب احر اراب : 2 | بسعلا ةبالدص نم من احرلارا.غ كلل ذكجادام_ضددقعتو بصعلا ةيالسص نم عقم [
 ىحس وأ دامض هدقعتو بصعلا ةدالسص نم عفتتل فلا توب نار دسج كل ذكو ا دام ١

 ىم ةدطرلا فوز لانا مدقتو ادام بصعلا ةءالص نم مقن:ةياعرلاافوزل' كاذكو موا |
 رقيلانبل  «(ةنمملاة ب ودالاناسإ» اهئانلأو غلا طابآت مت ىتاافوصلا |:
 صم كدكو ندنلا بم ةءاميت» لك عاى انيلو اللا كلدكو نديلاب ص بيلخلا |
 | كلذ كو ندملا هرص نعش بديزاا لك !كلذكو ندنلابصخ ماعطل دعبول انامرلا |
 كلذكو ندملا نع« ستعلا سدو اركس لك أو جطتاسد هدم لعاذاريعشلا قوس 1

 | ل مواداذا!ميسالاتبحاتممن ديلان هس قئلاركسلاب لك !اذاروشقملا مسممسلا |:
 | ةعوقتم تتاءو اديجاءلغ تراغاداةبدسلا كلذكو هلال! ءاع هطلت عمت دمولك 1[
 | لك او بيا نيل زيط نام سال نعمل ةدودالا مقئازرالاون دملا تنمسةركب تيرشو |!

 قرارقلا ب عك كل ذكو ندبلاب صخةسابلاواة مط لاى نقاسلاكذكوركس
 مدا. دقعل ندملا نم ضيبلا ع٠ ملارزب كلدكو لس برشأثا ديلان مس

 | نمسرولازولا'كل ذكو نمسا ياحدلالك !ىنعةموادل اك ذكصو كلمداجاو
 نمسب ملمالم نياك دكو ل از او كت: نا عسف انوهو نولل !نسو الك اتدسبلا
 ندلا نمستاب واركسل!كلذكو هيناهدالاوديزلا لك !كلذكوان_تاتمس ديلا |
 برع كلذ كو ندسبلا محم ف ديزتخ يصلان كاذكو ىدنحلا ل ىلا ب ست كالذكوأ
 || نيللاي لوقلا صم ا ىلا فرض انا امال ندمل!نمسس صخلاهق عقتي ىذلاءاسملا
 كل ذكو زوجلابلق كلذكو نهسسي قدنللاو قدقلا ب اةلك !كلذكو سلم |
 نددلان وس نىتلا لكاثاذكو ندملا نوساهمضه عم ةسدرغلا لك ١ ىلع ة.ظاوملا ا

 نمسارا رعيرشاد الفا فراد كز ذكون دملا نمس ءامالاكل ذكواعي رس لمي هنكل ١
 ندبلاتنمسةيلاوتماماب !اتنك اوةطنم ا قدقد عموملل !تضطاذا كلذكو ندللا |!
 سا كإذكو ندا نم ه1 بقل نيل بس كلذكوندمل !نوسد دا ءام كل ذكو 8

 اتميس هءقعامم نديلا غرفتسا اذا قدلا نوورط:2ل!كل ذكو ندبل !نمس مسرالا

 نديلان مسي امهنم لك اريل او ىرعلا خمصلا لك !تكلذكو زوما لك ا كل دك انسح
 || تعقت اذاكلذكو انسح انمسندبلا نمساشو طم لك اذا ساقاقلا كل ذكو ارش |

 كآن اف تاك او تصد هلك !نم تغرق اذافةج ايدل هتقلعو لءرح |عيقن»ام فةطنحما



 لك !كالذكو ةعرس نديلا ن مسد ةديد#_جلا ةانحملا نم لم. ىالاز خلا كاذكوأإ
 فيصلا قو معاتلاليسغلا ءاتسشلا ق سدل نمو نديلا نمس هررشو ةطنملا قيو#أ

 هتءاذغ !ىقهطلعو هتهد لكأ ىلع نمد نم شا شملا كلذكو هندي نمس معانلا ديدحما
 ةعراىلارهشل! لون ملمحتس ةتمدلاءاود (لس سس هللا اس امس هتامس
 اعورس لالهلارونةداي ري لص نمسلا نافرونلا: داي زفر قلاو رولان مامو رشع
 ريغ كراس ىموءددسو ملك اونا بق صخشل ةنملاءاود لعاذاو فلق لاق
 نمراثكالا ه(ندياةلزهملا ًّ ودالا نايبإل# هلع لطبال اع وأو هلك اى
 يأ شارقريسغ نمضرالا نع مونلاثةنكو تدل لزوم قدرلا ىلع مامحالومتد(|؟
 كلذكو ندملا لزه اامهرد قه رلأ ىلع عب لكهتم بر شاذ كلا كل ذكو ندم! لزب أ

 هلزهاهماحطىق لقلقلا نمرتك 1 نم كل ذكو زها ارارء ند لا ى_ءجاءلاذ!نورطنلا
 لزهانامهرد مون لك ةيلاوتماماب !نيرسكد بارشب هيرش نم سوردتس كل ذكو ||
 لك أ مط دا زد لك أياداتءمن اكن هو نءتدلاو ةرذل از .توريعشلازي د هلشمو هندم أ

 كلذك و ندمأ!لزب. ىلا ىلع ةيلاوتمامايأ نوم.ال !صءه كال دكو هندي لزهاريعشلا
 لك !نهراثك الاثنان دكو هندي لزه مهلك 1ن مرتك ١نم نوت. راو ول مارب لا |
 تاركدلااماو ندملالزهسأت مودل !لك !نمراثك الا كالذكو ندمل' لزوم لسصدلا |(

 عقرعلاروردطارئاالع) اغ :م.طمو |أت ناك ءاوس هتدي لزد هلك ١نمرتك ١
 .ٌكلذكو قو رءلارورد عتمصقعلاو حارقلا“املاعماساعلا ستعةراصعب ندا عطااذ 1
 ١ كل ْذكو قر علارور د عطقي دي دملا همف فطن ىذلاءاسلا برش كلل 5و قرهلارور د سيح 3 ندبلا ىلع هقيصسأرور د كةرملا كل ذك و قرعل ارورد عدت بابوا ا.دطر سا الا قرولإ

 , هب قطاذا ضيبالال د:ملا كل ذكورد ' ذا قودسللا بشلا كلذكو قرعلارور د سدص ,س الا نهد كلدكو قرءاارور د سح نديلا ىلع دوا عان قص# اذارضالا سقعلا
 ْ فال !ءامهلّثمو طرقملا قر ءلارورد سدح نددلا |
 (نديلاا هير اذاةيربلااب واركلل!ىعينامدرق <« (قرءال ةردملادب ودالا الع أ[
 قرحلاردب ماما نمي وراد راحلا ءاملا برشا ذكو ماما نم هيرقءادتاف |: |عر اذا اميسال راما ءاملا نم قرعلار ارداف حقنا ئتالورااءاوملان ءرثك ١ قرعلا | ًارديراحما ءا اكل ذكو هروخيل ا قيلع:و ايش قرءلار دي ناوسقال اكل ذكو قر هلا تردأ :
 ًااعسال هةرعردأ للعلا باص هينهدوانررطن هلئئطاخ اذا تنزل اكل ذك و اريثك ارورد |
 رديدستهد كدكوءالطق رجااردب راازوالاوريعشلا ق.ةدو لسلاكلذكو ماما
 !كالؤكو هتراصءبءالطو الكا قرعلاردي سن ركملا كل ذك و نديلا ىلعءالطو ايرث قردل ||



000 
 ل كيذكو مام_:لاكال ذثوقرءلاردب قدغلا ل _مارشق كلذكو ىف قرعل ار دير اغلا بح ا

 : تيتاحما قل دكونديلا ىلع هالطو ارش قرءلار دي نوككل !كلذكو قرحلاو دي قدسفلا ا

 مدي ضوابلان هد كل ذكو نيع ةفراط ن م حرمص ؟قرعلارداة_فعجرادقم هتمبرشاد | '

 1 قرعاا ردي سرايلا يتلا كلذكو «الاط قرعلاو دب لسقلار: نب نهد كل ذكوت الذم قرعلا |
 1بثرملا طاحأدا 0 نسم قرد تنل هسا ا ةيودالات اب)» خطا! 0

 | هيدمو ىاتملاعئسلاةراصعف ارداةارملاك0ذكو هتتثعطق طلال اهيدمضودرور زول
 كل ذكو طمالان 09 ناتصلاعطق ىدصماذا س 50 الا قرو ثا ذكو هنثن عطق طدالا /

 ا ططالا رع مطق» سدابلادرول !كل ذك و نيطدالا نتن عطق ىء رلا ىلع لك أ! !ذاريسر رمل
0 

 1 اههرع بط طدالا هر ىلط اذا نيطولذع بورعو نارشد درورإلا كلذ كو مارور د 0

 0 للام لك ! اذان اهذالا كلّدكونانصلاةعارمطق ”طبالاوي عملا داب شلا كاذكو |
 اولا كلذكو ةئدرلاطبالا ةصار حطق مامتلا ى .روكلذكو ا اطد الا قرع حامق نيهدلا |
 ٍ رزي كلذكو 3 ةشدرلا طدالا عار عحطقن ةضغلاس شع كلذكو طدالاة صار حاطتت |[ ا

 عمر الا ل دل! كلذكو 00 ..طو قرحلا عطق طيالا تعق دي دكو قصس اذ لمرب ما
 ةرعشلا تيثي ضربا طفت «(بلشلا»اد بالعإ+  طبالا نتنحطقم قرا اطل |:

 1 ءادمن ن كلد اذا مم رروذ كل دك و بلعثلا ادهن ىلع افلصسلا مد كللكو بلعتلا ءادىف | 1

 ]اذا قيتءلاز ومما كل دكورب ىسوللاب ناكسملا طرشو ند.لاة 2:5 طرشد هتع 2 ت[ععلا|

 .اراغااءرع كال ذكوارارم كلذ لعق. هيؤرعشلا تينا باعثلاءاد ىلع هعضوو حاصلا هغدم ,

 : كلذكو وو ةيقئثلادعو هلمعتساو ل طلح نااملسالا دامس تاءثل | ١ اد قرعشل! تدع |

 1و راغل بصمامطلا كاك بام هداق شلات ري نهدي لوألا

 د *ادقرعشا ١١ تينا قفاغلاو لاحلاب طاع اذا توتلحم'كل ذكو بلعثلاءادقرعشلا تدني |

 | ادامضو ابرق بلعتلا ءاد قرعشلا ثدنيءدحو تيتلملا كا 5و اداهضوايرش باعثل !

 نو قداذا لع ةلارزبو ءالط باعثلاءاد قرعشلا هيراصع تدنت لدفل فلز كو !

 كلذ كوم ناك-ماطرشو ندم لا ةيقتة كمن اممسالاد امض بطشأ اءاداربال فلا تيزيأ

 ارعشو ندسمل!ةيقنتدسعد همش رعشلا تشب وادامض بلعتلا آدنم عفت ىدتهال يتلا +

 ] اذاوهيف رءشلاتدنا ىدي ىتسيلعثلاءاد هي كحاذأ لك الا لصد كل ذكو مناكلا |

 :نديلا هه: دع كل دو هر عشا تحت |بلعتلا اهيلهودامر عضو لسمإلا قربا |

 | لمحتس ناس عوادامسوأم رش بلحتلا »اد رعب لاقتحلا قرو كل ذكو ب طرشلاو ا

 |ةءاتلاة رقنتل دعب هلامعتدا بص واح د رعلاخمصلاب واىرثكللاب ايوااشتلااماا_هلصم |[

 |ةسقر م دعب !دام_ ص باعدلاءاد نم "عقني سو لا قرع ثاذكو ناكيدلا ظرششو 1
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 : نايهرد موت لك امون نيعب رأق ع رلا ىلع اهلم هتسان ملسعل اب ةيذعلا كل ذكو ع ةندحت

 عإ د نم جفا نام تسسلاكلذكو ناك امىسها هلا هرعش داعو باعلاءاد نم تعفن 1

 : ! ءاوديدمضوءأسملا طاغي ىتسعاملا قزعل طوناسسلاقةشاذاو ادام والك !باعتلا ]
 | لسعو لذ طادتو قداذا موثلا كل كو ةيقئتلاو امرشا ادعبادامضو ءالط ب 1
 اطر شل ادعب ادامضوهالط بل علا ءاد نم عفذي سس الا كل ذك ءاربا باعتل ءاددن ىلطو |
 | اًذارملاّوالا نهد كلذكو بلعتلا ءادىق رعشلا تدتي سب ايلا تفرلا كلذكو ةيقنتلاو | 1
 ًارعشلا ه_.ف تيئاباءالاءاد هيدمشو قرعا اذا د الارعش كلذكوارارعلمعتسا |
 | ةماستلا ةيقنتلا دعي كلذو ادامَص بلعتلاءادفرعشلا تنفت ةلئاسلا عملا كنذكو 1

 '( دمصضو تارطق ٠ تحتل قرود امامخاذا لوح اميووءاب وقاك ولد ةمدلاب ناكل !كالدوطرعتل وأ ا

 | برجاجمو «تاعتلاءادىق رعشل اتينيكيدلا ءربخ كلذكورعشلا تينا بلعتلاءاددن |
 : . لذ ق لاطاو هباعالاءاد نمكرمب ةيقنتلا دعب ره شلاامبنهديءانحودب زاشرأ ١

 | (4 ةطسملاو هل ةلوطملار «أل ةتينا اديودالانايب) تلشنا' هةيصأ ارقى صالا]ق د

 )| اًذارسشلا لوط رشق شقي مسمسلا بح عريقتو هتسو رعشلا لوط «مسحسلا تاينزعبط :
 , سارا همفاغو سس" الا نه دي ط اختو قدعنت و محام 11 قرو ف فج اذاو سأرلا هم ل-سغ ٍُ

 ١" نأ سأرنا لسع كنذكو ءابتسصوءاسنل ايوعش لوط» «انلارهز نهد! ذكورعشلا لوط |

 1 سارلا قيىثحاذاهطسدب ورعشلا نس نالوا كلذكو 5 رعشلا لوط ىاسلاءامع 1

 | هقيقثنا نم عنمو ,رعشا نس سأ أرئامد. ل سغاذاانوطقرز دز. كلذ كس ورعشلا لوصاو |!
 وسلا زوج كلدكو هل هد ,ردال (ملقعا نم هوهو هلوطن ورعشلات يني سك الا نهد كل ذكى

 1 كن ذكو هلوطورعتلا تدناإر ارعسأرلا نهدو تت + زلاب طلعتو هقارحا دعب قداذا :

 1 رمش عقو نم نا باكل ةقاخف قأيسوهتسحو ةوابر ثلا هيل غاذا شمشملا قرو

 مكسيم

 0 -شديلاداعرهشاةمدرأ ةدم لسقلا لك اوهيجاوسوةنأرأ

 | ك -.«نذالالاو س الانهد «نحشلا طوقس نمةعتاملاةيودالاناإ» ,
 ' انس هي نكن اام..سال طقاستي نارعشلا متعب كلاريسع كلذكو طقاسةخارعشلا ||
 .(هطقاست حتعورعشلا ىوقي ىدتم كلذ كو هلو :ووعشلاّ ع هئاق سارلاهببضحتو
 ْ كزذكوهلوصا صوقي وةيعللاو سارلا ىف ىذلارعشلا طقاسستن معتم ليمغزلا كالذكو 1

 نم عن لسعيد ذعلا تال ذكو هيل اداع هرعش طدق دق ناكو لدقلا لك 1ىلعنمدانم

 *أ كل ذكور عشلا طقاست حتع سآ الان هدوء انا ةيغاف كن ذكوالك أ س .ارلاو 000 :

 : (رعشلات أيتن ةعئاملاةيودالاناس) ءطقاست عتعورعشلالوصاىوق ر دس ١

 : هم بح كون اموزلا ةمامأا هءحستو هيادن عتم نأ وشر زمب امض مر عشا بقةتاذ ا ا

 ل ةييسعسل دسم 53 هوس <



ي نيتلا ناط_ةد دوب رمرقصا ه>5ل ب اتعلا ا
 إ لقاسل نط ا ذاواهريغو موشرب جاوت

 اذالمتلا ضب هلثسو هتان عئمارارع فوتناارعشلا عطوم هيدمصو اع نكتو هريشقم |

 مدلل نكو# علطت قاعي مو هنأيت حتمارآرم فو::ارعشلا عضو“ هب ىلطوءاملاء قدم ا

 ق.قد كلذكو كلت ذدعو علطي دعت ل فتتلا عضوم هب حاماورعشلا فنا ذا عمفضلا [

 | نه دكل ذكومءر عش هدف تبني دعب ف فوتنمارعشلا ناكم هيدمصو ندعاذا سم ,رتلا |
 1 اذار الا مترزلا 4 ذكو «رعش همف تدار دع ملارارء فتنل !مضو مه نهداذا شافخلا ١

 دعبيملفتنىذلارءثلا ناكم هن خطلورضتألا عنرزلا قروةراصحب ناكورامغلاك قصم
 مهرطاكراص ىتح تعزو لذ را.غلاك ا سعان قصس اذا شاش ارزي كلدكورعشلاهملا |
 ( زعامة رارع كالدكو ر عش هسرق حاطب دوسب ال هتاقارارع قل اد رعشلا ن اكمدي ىلطو أ

 | اديارعشلا هس تي دوال هنافارارعرعشلا هته فتن ىذلا ناكملا هيدا! ةارداشنو
 | ىتلا ةسلا | هءىلاطاذاتو.كتعلا!ضدب « (ةيعألارعشتامغب ةعرسملا د ودالا نانإ«:

 || اهتم لكرح "ال !نهدو ناسلمل!نه دو ةطن#ل! نه دءالذكو «اهعولط حرس !هعولط أ طدا]

 ْ قرحا اذا جشلا كلذكو نابلانهدبام_.سالاهبورعأطباىتلاةيعالارعشتادنعرسي ؟
 | تابنعرس ز.ةوشلا نهد كلذكو هالط ةيسللاتابنعرسا ناب نهدو قرتعتي زي طاخو
 ١ نهد كلدكو هتاينأطباىل اةيسللا رعش تاينعرس ضيبلاغنهدكاذكو ةيدلارعش
 إ ةيعالارعشت امن عرس اهتم لكهيرتالا بح نه دورااءانق نهدورملاعرقلاورملازوللا|

 | مو لكرحتقا اذا «(بيشلانمةعئاملاةيودالاناربإ) « ادامضا تاتا ا ىلا |؟
 لأ يطب ركسلاب هحامتق اوموي لكس دو*:وطسالا برش كاذكو بيشلا سدس جمالا:
 1 تود حنمةريثك ا هاي امهر دنزوه:ميرشو قهسو ف قساذا نيرا دك ب وشلابا

 أ كلدكو بيشلا تودع عنملقاثم عم رأ موي لك هنم سرلا ق له اذاكلذكو بلا |

 كالذكوو بدشلا ثودح حتما مين اه دالا نمرتك !اذاق:سفلا نهدو طسقلا نهد ١
 بنشلا ثو د عتمه كامب هتممو هسار لسغرت ك1 نهورسلا زوج :
 | مسمسسلا قرو يطب هترحتو ه سار لسغاذا «(رعشلا ققشت ىهوابصحايالعإ
 سارادبىتح عش نهدوايوطةرزب كلذكو ايسخلان م حفئاتوق دما فقع قروب و اع
 || مغذي عسغتم !ارهز باعل كلذكو «ايصحما نءعتعهنافل غب مثنيدعاس قم و ماما ف
 أ ( هلهسا زارع 2 باهذ ىهودسط رذلا الع) « رعشلا فارطا قةثتوهوامصح انم

 طاض ماب هس لكو امو نيالث ةدم ةءسثعو ةركن مو لك ةسطر غل هن نهدي زول نهد
 تريد هناتمامح ا ىلا ريس ةركيو لالا لوط ضد راأ سأردب ىثصوء الاي زوللا نهد
 | اهصذا بيل تدز اايولذع ةسامرغلا ىلع ىل طو قده وف فداذا صربا ماسكنيذكو
 .. ل ل
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 | نم ليو للا لوم سار امهيدمشي نيةوصسم ني ساي يادسلاو بشل !كلذكوأ
 ! | ».«(ماقمتلاوناييصلاولمقلاالعإو  ةسطرغلابهذيهنافراوتلاةركك|
 | نايبصلاو لمعلا لةقرعشلا هب جلل اذا بالبال نيله لمعلا دلوب لجقلا لك !نمراثكآلا
 :دامرو هقر وهيطءام كلك ناسدصلاو لمقلا لةةافرطلا»ءاعند لال غاذاكاذكو
 , كاذكو نايصلاو لمقأ !لتقت هلئاسلا ةعلاكلذكو نامسلاو لمقلا لتي همشمت

 : تاتق سارا اهي لسع اذا قاسلاةراصع كل ذدكو ناييصلاو لمقلا ل8, مامتلاريصع |
 أ ق.ةزلاكلذكوب ناسدصلاو لمقلا قلع للا ةرارع كالذكو «ناسصلاو قمقلا |
 | لمقلالةةيرفصالامنرلا كل ذكو برت نامدصلاو لمسقلا لقي تيزي لوتقلا |
 ا لتقي دمالاكلذكونادملاو لمقلا لق. نارطقلا كلذكو سارلا قارورذ نابيصلاو |
 ! لت هضطبو !يرتهاشل هاء رعشلا ل_غاذا كلذكو سارلا ف اروردنامدملاو لمقلا [

 : سارلاق تلعجاذا نايدملاو لمقلا لة2يبادسلاةراصع كل ذك و ناعصلاو لمقلا ١
 | رشق, ر ضيتلا كلذكو نددلاو | سارلاهن تطال اذ١ مطرقلا نه دك كو ماما ىناهب كلدتو
 دوو رت رحاب ا.7سداواولاق « تادملاو لمقلا دة, هيرطاةلاوأ جر الا قدسقلا
 أ قدام لانا كلذكواروخ ناد ملاو لمقلا لتق:قكطملا كلذكو ندملا ف نمقلا|
 ا( قيشعلارو#ئاوأ لمر# !نهد كلك حوبطلاب ىمسسملا ماقمقلا ل تقب ىلفدلاقدووأل

 : قىمرانياط  ه(ايولايالعإبو  ماقمقلاو لمقلا ل3 نديبلاوا سارا عطلاذا
 : سراب وارشعلا سآادامّصواعتو ايرشعاب واق ةقداحم ١ ىحنانموعابولا نم مقتم ل

 ا ولا نما لمعتسا نمرة.ل1 نمسكلذكو ءادولاورض عقد لزنملا ف كرتوا لك !اذا
 و عئاتسشلاو ىلتقلا فيج نه نئاكلاءاد ولا رض عسف ديف هيرضي ماخلا عمشلا كلذكو
 1 موو لك مئماذ !تارطقلاكالذكوعاي ولا نمعقني موتعنيطو ةثءدرلا لقاسملاو ةثيدرلا
 :| ةعمملاب روذكلاكلذكوءابولاررض عقد كلا قكلذكو هلطسو قو راونلا فرامق
 ْ ةيبئابولا ضارعالا نم حفني, وصح كئالكو ءا. ولا نم خفت. ةفئاسسلا |
 | فنالا ىلع هالامور نوءاطلا باصحأ نم عفني يعرأ ىلع ب ( نوعاطلا جالعإ» ||

 | نمدأ نمرقملا نعمك ذكو ارو وابرش نوعاطلان مجفتي قرزالا لقا! كلذكوا شو
 8 نووعاطلا نم حفتيروغاكلا كل ذكو توعاطلا نمادقو ىلاسعت هللا ن ذاب هءقت يكحأ 1

 1 عسرلا عن نم عفان حي رثالا ضاع «(تايمح اجالع نابع ا دامضولبرش |
 :أ ىلع تقطو ةقوت فود _اواوتم قل اذاة يذلا كالدكو ءارقصلا قارتحا نم ةثداحما |
 . عسرأ عب رثاىجىقهنميرشاذا دروزالا!كالذدكو هسنع تيهذ عبرلا ىح بحاصأ]
 .قءاسفتلا ب اسر كال ذ 5و ضدرملا نع تءهذو ا.سعالعف عسدرلا ىص ىف لعف طيرار# ا
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 هك
 | لكلا كلذكو ىملا هستع تبه دعس رلاىجح بحاصاه دا اذااهساغت نم لستغت نا
 | ب- اصلع قاعو ةقدتب ل عو هوس نوما تارتلا ذعأو ضرالا ىنعلاباذادوسالا |
 | كلذكو رب حب رلا حت اصب رصاذاجيرتالا بح كلدكو هعقتي هناف حم رلاىعح

 ' ىلع قلعاذ حدف ضل ماعع كل ذكر هعفن عمرلا ىح بحاص ىلع قلعاذ! تسال اماقد
 | ىلع قلءاذاثليدلا اتصف ىذل ابوقثت اماظعلا كلذكو_ ري عمو رلا ىح باص
 ْ ايدنقلا كنذكو » ابرعش حربرلا ىتح نم حقني ل درخمما كلا ذك م هعفن عسب رلا ىجح حسا |

 | كفذكو حم رلا ىح نم عفن برشادا نوقي راغلا 44 ةكو ع رلا ع نم تعفن تيرشاذا

 | لك !كلدكو ءاح نم رب عسب راى محاص ىلع: زوج هنمقاعاذا بطلا زوج:
 0 عب رلا ىسنم ناعقني خوبادلاوديوارلاكلذكو » حسي رلا نع بأم حقلي لسقلا

 | هيىذغبام] ضقأو عبرا ىح نم عقتدضعلا لعد ئاذاتيوبكتسلا تدب كلذكو أ
 1 ركاب ىوتملاعرقلاءام ي(بقلاىح يالعإ و جييرارفلا عب رلا وح باس

 | طارخا داانوطقرزب كلذكو هيدامهلاكاتدكو ةب : وارغسملا ى انس عفتي تايقأا |
 ] شرفاذاةضغلا ءامغأو فاصقصلا قر و كل ذكو م بغلا يس نم عفن تابو سماق

 | كالذكو ءابرت ب غلا ىح نم عفاي ريسشابلطلا كفذكو هعفت بغلا ىح بح اس لزتمقأ
 | لجرةسلاب اعاو ىقرم ا توسف شرتفا اذاةراكا تاما نه عقتييسراقا!بسقلا
 / لس نااميسال بغلا نص ف ءاشالاعفئاربملاءامو ةراحأ بغلاىح ف ءايشالاعقنأ |
 / بءهأل نكس وةيوارقصا !تاممحت !نععفتي هءاستوأ توممللاريصء كلذكوءاذغأ

 ”نايسسلاكلذكو ايرث ةيوارفصلاتايمحما .معقتي ستشراباكلذكو ىوارفصلا

 ' مفتي توشك ارزب كالذكو لوبلا ةقرحت ب ودال |عفنأ ن موهوايرش تاممح نم عهني :
 *ء(ةيمغلملاى ما جالع) ماهددس غو ةئوارقملا تام نم :

 نيف - بارشب برشاذا دنوارلا كل ذكو هةسقلملا ىمحلان م عفت برشاذا نوع راخ |
 ١ ىحالا نم عقد لع أ اذا _.:رذسلا كل ذكو يضنلادعب ب يرعا و ةيمغاملا ىمحا نم عفن

 : هيراصع تاطامتوأ نييضكسبارشف عقنو صا ملتقا اذالسعلاكلذدكو ةيمخللا|

 ْ ةيمغايلاى محلا نم عقل نم كس ى له ىو خبطو هرب ضرو' نيييغكسلاب
 :ىوك ةكرلاتايمحماةيودآىف طل اذ!نوسن ١ ه(ةبكرلاتايمحتايالعإو |

 | تارمحلا نم عقاب نييضاكسلا بارش توشك !ارزب كلدكو هي ضيرلملاعفتواهلعف لإ

 : نم عقني نوقي راغلا كاذكو ليغلا ل, ز.روضل ا اسييذ مهني كلذكو ةنمزملاو ةركحرملا |
 + مع ىيسدومق ةدحأو ايئمرعس | ذاءاثتلاكلذكو ايرث ة-ةمزااوةيكرخلات اما |
 3 هاما هه ومر 35 ل ةيعدل
 :تاقرو عب رأوا تاقرو ثالث جبل ارهز قرو نءبرشاذاو قوعو ىمحلا هع تعدهذ |



0 1 [-:) 

 ىيهو يىاكشلاكلذكو اعمدرملاو را اويف صرع ىتأا ىهو ةتمزملا ىح#لا نم عفن :

 دشو فةساَداّرتلادود كلذكو ابرق ة:مزخاو ةيكراا ىم ا نممقنت ىرعلار ةصعلا
 ءاربأ ةئءزالو ةيكرأا مما بحاص ىلع قلعو ةقرسش ك ا

 قداذاقتسفلا بلق  «(ة ةوذللاو ةلوكحألاو ةيورشاامومسلاجالعإءأ
 برش كلك و دم بارش « .اهسرش اةااميسال ةغوذاماو ةءورساملاموم لا عفن برشو ||
 ءوتتغانيطلا نمبر ماذا كلدكو « ةلاتقلاة د ودالا برن عقتم سك رك ل! عبط ا

 راسم! تو دلا برش كلذكو ةفودلا او ةد ورمثم لا عوم بسلا عجب نم عفت مهرد فصت |
 نم صا ديف ءريعش ةسثع ى تت ا هنم برش: قد ععرهز دامك ذك ١-2 هحراصو مسلا ع قام

 مآ هع ثس هه ىف ناسنالا هكسم' ناو ةيادحلاوةيتاينلاوة.: اويحما عومسلا ع مجلا
 هبرش عقط لهلخرادلا كل كو ملا ب3 بوملالا نس ةعسأل |عّضوم ىلق عضو ناو عملا ع

 مرج ىو#. هنالابرش مومسلا حب نم عقنم كسلا نسسلا كلذكو « ةلآاقلامومسلا نم
 مفني ىدصرادلاكلدكو ابرق عوم سلا عيد نم عفاير تسد اي دنس برش كا ذوب لاقلا ||
 لذكو ةل:اقلامومسلا م عقب بادسل! برش تالذكو ةلتاقلا عومسلا برش نهأ
 نمعقت هبرثاذاناسنالا لو كلذكو تلئاقلا يو دالا نم تعفن ترش ىم ةدفنالا |
 نمو هر ملاقوق دعما م د ىلعرطفأ نمز نوشل آكل ذكو ةد ورشا عو م سلا عسي :

 ؟ءقأيق مومسلاعمبرشاذاج ريشا !كلذكو مويلا كلذ ةؤوذلملا الو ةبورشلا مومسلا |

: 
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 ةلاتقل ا مومسسلانمعق:بارثد طادتاذا نو مكسلا كلذكو موهسلاو رض عق دو أت بوس ٍ

 موهحسلان م عفت هبش نمديزلا كلدكو !هاكماوملاو موم سلا قايرتلمقلارز, كلذكو 'آ
 هب دم ضاذاو ةلاتقلامومسلان م عفن باسةلاءبرشاذان وق. راغلاكالذكو دلاتقلا |
 نوستيلا يمث كلذكو كالذي ىوقأ ناكل اقام هنم برش ناوجلالا نكد ةعسالا ناكم 1
 مواقلاقتم هدم بستاذأ ىنءرآنءطكلذكو ةغوذللاوةيورشلاءعومسلا نم عقم 1

 .هزدايلاريسقتو «تلتاقلا مومسلا نم عفني ضامما برس ثكل كو ةلئاقلامومسلا
 لي شزلا كل كو مومس سلا عع نم حفامهر دعس رهثم برش ن اف« ررضأ! قاتلا ىأ

 ام دكلذكو دل:اقلا عوم سلا نم مفتي حيرتالار شق كل ذكو أد رش ماوه ا موهس نم عغتم ١
 مدن نع ذا حاصلا قاصي كلذكو اهادكحص مومسلا نم عفا وشم لك أاذاةساحدلا

 :كالكو هبراشرتع الو ارثلا نم مسل ا تقأ موهسءاب ارث تءقلأاذ اديدلاةدارب

 رقما 1٠ش ناك لذكو موم سلا واق رعصو دتوأرلا هلّثمو مومسلا عم قاب رتل سعال

 خذأ نم عفشي سودحتوطساكلذكو ادام-طواي رش عومسلا مدي نم عقتياه دامر :



00 
 ' ةلللا كلك ق مسايرل شءأ تانب نم ىرغملا ىلاراخن نم لصق ايش ماوحلا|

 أ طرقلاوهواماكءديفحوسللاكسمأاذا 2 هي(اه ثبتوتايحتاةعلل جالع)ء|
 ةسقتالاكلذكواهثهنو تايم عسل نم عقاب ىدنه طق كلذ كسصو هل' نس ىريلا |

 ؟تاركلا راصءكندكو اهشيتو تايحمأ عم ل نم تعقل خو طعتمي ست مئانالا ىأ
 | نم حقتي قد زالال-ةلاءلدكو ايرشاهشبتو تارا عسل نمعقت لسعلا عمىاشلا
 |١ عسل نم عقني ة« رط هيراصعو أ سفركلا عبط برش كيدكو ابرشاوشهتو تايحما عسل
 | اذاو تاما رشون نم عفنت قرتعلبارستلا عم بن رك لاوراصع كلذكواهةهتو تاما

 :أرقيلا نمسءلل ةكوادامض تاما شه نه تعفن قذاع لدتو ةطنس قوق دي تاع ||
 | اهتوتو تارا عمل نم عفنت ةلئاساأ ةعباا كل كوادا مضوابرش ماوخلا شت نم حف

 :.عاذابنركلاكلذكو « اهعساو ماوذلا شرت نم مغ: برثاذا داشرلارز كلذكو |
 رأيها قتابتم عقتي هتاف ةعسال عضو ههب د مو غول ا دود ىدلو د وأ مكاصلاق ء رب 1

 ا !تايحما عسل نم عفن بادسلاب طاتاذاو تايماعسل نم عفت مولا كلذكو
 طلت ذات لا كالدكو اهدعرتو ماوخا عسأ ص عقتي دوسال !صمخلاءالدكو ادامضوأا
 1 ةعسالاناكم ىلع هيد مضت اذأ مرعرودم كلدكو 5 اداهض تاما شهن نم عفن لع ١

 مومسلاتاوذ شه نمعقن برشاذ'ث' ركالار زي كلذكو موه سالارهز داب ناك
 ١ ىقدسرهزدا كلّقكو موعسملا ناودحلا شهت نم هلك عفتي املا نوسدللا 5 .لباو
 نياوهرد فس هنم برشا ذا راريش لامس ىف ىل جلا لعول ادرك نم يرد اوهو
 حسل ىمعدغت كلي دلاةرارعكلدكو اهشبتو ماوطلا عسل نم عسفت بيط تيزي وأ برلح

 حيا اة كرب قيرط قدحو و تاسيحما حسا نم حقنير اشعل نيا كلن ذكواب مش تاما
 ]| ىفالاعسلا-هيدمضو لذ تضيطاذاةطدخا هاذ م( ىدالاعسا جالعإلم اريثك

 || عسأ نم تءفت للا اهدامر ندعو تقرا اذا سدعلا نامضق كا ف كو اهلا نكس

 ىنالاة عسل نم مف: برشا ذارملا ىدتحلا طسقلا كل ذكو ادام_ضاهلا نكسو ىعاقالا

 | نم عفن ا برشاذأ جاع دلا ضرب كلّذكو ادامدض ىافالا ةعسل نم عقني دب زا كال 35و :

 | شيت نم فت برشواسح ه تم ل-عاذا ىوشلا ةسطنملا قيد كلذكو ىافالا شبت أ|
 أ مئازالا ىا ةسفنالا كل ذكو ىافالا ةثهت نممفا با كاان لدقل ارز كالذكو ىعافالا |

 كاذكو ابرق نا ةالا لو كلذكو كوم باش ايريش اف الا ةعسسلن م عفتت تناك 3

 غلا طانأت عت ىذلا فول ك زكسحو ىعافالا ةدبت نه عفو ق.قدلانويرطتقلا ||
 شون نم حفني لسقلا لك أ كل دكو ال كح أو ادامسم ىعافالاة ثوت نم مفئي اسهتابلاو ||
 | ةرقملا ىعاقالا شت هيدمضاذا نارطتقل' كال دكو لسعب لك !نااميسال ضسافالا |!
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 ىفراتاندرق ه(برقسلاة هلل العإو  ةدحاو ةظم ملام. تس! نعرتفمالو 1
 زتعل امكان ةكواد امضو ايرش برقعلا حسا نم تعفن لا تطاع ا ذإ هي رملاايواركلا |
 قيتهءتيزو رتسدابدقحو موثلا كل ذكو ادام وأي شبرقعلاةعسل نم عفن قوس ادا ا
 برقع) ا ةعسأ نم حفني ىلا عشلا كلل ذكو اهلا نكسوو ادامض برقعلاةعسل رع[
 مغني لاب ثم رمكللا كل ذكوادام_ضبرقعلا ةعسل سمعتي نمت !نيلوادامضو ايرعش |
 ادامضواب رش بر هملا ةعسانم عفتو ىريلارتعصلا!كلذكو اداعذض برقعلاةعسا نم ل

 هيدم طل او هتراصع ب رو هلكابادل اكن ذك و ادأم_طواب رشدعسأ !لذعو

 ثوتزلا,ر هش نم قرع قاعاذاو !دامضواءرش دعس لو برقع ةعسل نم ماتم ْ
 نك اسال اهب نهدو ندساذا قرتعلا ترا كلذكو هللا نكس برق ءهتعسا نم ىلعأأ
 ءاهملا نس برقعلا ةمسل عطوم ىلسع حطوو خط اذا عئمتلارهزو هةعاسأ هسعجو ا
 نم ىلع قاعاذا طقفروشاة ثالث ىلا امو توع«.راءرع ىذلا ىسلارعش نابرامو

 قمعاوأ هتدالو مون نهرهشا ةثالث ىلع ءرع دازتاف اعيرس هللا نكس يرقعلاهةعسسلا|
 دامشو ايش برقعلاة عسل نم عفنم ماعنلامصت كل ذك عفني ل نيعد رالا لبق رعش
 نكسيرقءلاةءسلهيدمدو اديس اديط ةطتحلاةلاثغب عيطاذا لسقلاقروكلذكو |
 اررشاهتمسل سسعغتي كل ذكو برقع هعسا:مهءلع هقلع نم نو ةيراغلا كل ذكو د. اهملا |
 ةيس صوتص دش ا ذاءاسعن#لا كل ذكو م برقعلا لاقي حاصلا قاصيوا دامو |
 اراج بكرت برقع هتعمل ن منا برباس#و «اهاا ناس برقعا!ةعسل اهيدم وأ
 نالس برقع ىنتعسل راسم نذأ ق لاقف برقع هتعسل نم كاذكو + هملا نكس ابوه |
 تيتام' كل دكر خابانأك اب ولقمهبكرو كلذ لاق ىو راما لالالا لقتناو هملا |
 هيدمض:و تبلاب هطاخ نمكلدكو ٠ برقعلاةسسل نم مقامه رو مدم برش نم

 فكل دكواهملا نكس هعسألا ناكما ويده ضو ة ىو تطراذا ب رقعلاكلذكاو
 دنوار'ءاذكسو « كلذ قيىوقاضايالاءرثو برقعل اةعسلامعفنت سال ارث
 . عطوم هيك اةادوسالا صا صرلاكالذكو « ايرشو ادام برقعلا ةعسا م حفني
 ! ادام ضب رتعلاةعسلنمعفني ىسراسغلا بصقلا لك !كاذكو و اهلا نكسة عسالا
 دعسلا برحاموو ادامسو ارش برقعلا ةعسل نم عقنيرشقملا شر اثلا بح كل ذكو
 . ةعسل نم عفتم قرتعل|بارش]ابراجلا ليز كل د5وادا م ضوابرش مر دعلا ةعسا نم عفا
 كلذكو «برقعلا ة«_سلنم هدفنلسفلا لك ؟نمرثك ؟نمواداه ضو ابرش برقا

 طاع رقعلا ةمسل نم عفتي ىديص ب أرن '



 ْ الك !برقعلاةءسل نم عقاب لوك ل1لسبلا . الذكوولالا نكس برقعلاةعسلب
 | قيتع بارش مهر دا فصل تتم برشا ذات ا اكوفانالا يات الاكلذكو ءادامضو
 ١ كلذكو برقعلاةعسلملا انس للك !اذانوحاورمتلاكلذكو برقعلاةعسل سم عفن
 | هيدمضو لع ناسنالالوبطل كذاو بر قعلاةءسلملا نكس لك 1 اذا فاتسملا عقتلا:
 | ةعسل ىمحفترمتلابوانمتلاءاربو: ص نا الا لك !اذاوملالا نكسب رقعلاةعسلا
 || ةعسالا عضوم هيراصعب نطوا ان قداذارضالا سس الا قروكلذكو « برقعلا :
 3 (ةدئان) ادامض برقعلا ةعسا مدسو قشر ىاشلا تاركلارزب كلذكو عجول ناكسست

 حوسألاث ام هتلملوأ هوو ة براقع هتعسلو اسةزك لك [نم:

 اب رش تاكالا ب لكلا ةشع نم ع فتي تعتاح «(بلكللا باكلا ةضعحالعإ)ع 1
 | ةضع نم عفت ةريثك ارارع برشاذاثن الو ك [ذكو مون هلا غضا ناام.سالادامضو

 ٍإ ةيلاوتماسوب نمحد راودم ف صتوطد رارق ع رأ موج لكك *هم برش نأو تلك! بلكلا

 | بلكلاددكسحو هنم حفتارارعءاملا حمم يرشاذاكلذكو تاكا يلكللاةضعأربا |
 | حزف.لو مللاققةمفسن موي لك صوشع اهتم لك او تدوشاذا ضع ىذلابلكللا |
 | كلدكو تاكلا ب اكلا ةضع نم عرب عيت تاك دب رش ن منا برام و ءاسملا نه أ

 نمبرشاذاحقني قرا فوصلا ثادكو ب اكل بلكلا ةذع نم حفني كمسلاءارغ |

 ض| ةسقنا كلذكو لسع طلعت نا م.سال فدصل امم كلدكو باكا تاكلا تعا

 ( نماهلم ىسو مد ىتمما تك رو ريعشلا نقدي سن ةكو تلا اذا دلو مو فاثو رمل |

 / موثا !كلذكو ارميهنام ةيلاوتم مابا“ الثيل مسعر د نم نيت: 1د مون لك ساكس لك ه ضع!

 1| نوع طلح اذانأ بتالارعشكالدك و ادام_ظوالكا باكلا تكتل اةضع نم حقتي [

 : ةسضع نم هقرو حفني لمح اناس كل ذكو اهتم مف بلك بلكلاة طع هيد هضوأ

 : باكلا ة ضع نم مهن, هططملا قيق دكلذ كح و لاشلا قر وهل مو باكلا باكذلا'

 :ادامض بلك لا بلك)ا ةطع نممغتت بادسلاةراصع كل ذكو ادامضوالك 1 بنك 1

 : اذاراازوللا كلذكوا دامك باكل ا!تلكلاةضعن مرمغتع للاشل ءدلا لب رزءادكو

 : لم انوصم مركلا دم رك ذكوأ وتم مفت باكل باكلا ةنع هيدمضو لست ططخت

 ِ هعفت ياك بلك هضع نا ديدحا هيداقط» يذلاءاسملاق ساد !كاذكوا دام ضايتم عفذي

 1 دامضو تناالا لوب ةلحاذا فرطتل !كلذكودي دح ءامدنا لح الوهو اه. عاعمت
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 1 تاسيبق مدقو بلكلا باكل ا ةضع نم عفت نام هرد مون لكه-:هيرشاذ ازينوشلا
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دا برش نم الع نوت هريسل| برش نم يالعو , كيرالا
 : كلذ مسعافءاوس ك

 نيقيخالا برش نم عف: نيهكسلاب للا برشازا * (نويثالا نم جالس |

تا ا جال
 

 كلذكو



 دانا اكاذكو 5 نو.ئالا برش نم عفت درو نهدد تبرشاذاىا_سعلا كلذ كو ا

 8 نوءكالا بل نماح سطعو رق انه ساحو زعا5.ةءاناس برت نءموتوءفالا
 0 1 . : ما 2 -

 ( ةطؤيستو دس اضم رس ند عقم ا 52 1 ءهبرشاذايتدصرادلا كلدكو « نوقالا سث نم عفط رتس دانا! سس كلذكو]

1 
0 

 1 5 رمش نه صاد ىل“ نه دو تحشد تارعأم## نم كلذكو تو.ةالطب رس حفلات دام
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 0 ثان كو نويفالا برش نم عفنيرس”الا نهد برش كل ذكو « ثول !برش نه حغن لاما

 ا نويفالا ب رش نم عفن قذاح لظبرشاذا لفل فااو ىرعلا ب ادسل ارزب :

 ا لاتقل ارطقلا لك !نم مذنب لسعو ل 2 ىرادنا م «(لاتعااراتلا قسنم جالعإم
 ماما لب زوا قاب رتوه واير لاتةاارطقلالك ! نم حفتي ل قروبلا كلذسكو

 | كلذكو « لخ جاي دل ليز طاتتاام.ساللاةقلارطقلا لك !نم حقتي جباج دلاوا |
 : ةمضم نم معتن لوقلا لك !كنذكو لاةةلارطقلا نم عقلي لت نهدي طاع اذا ل سعلا(]

 «١ لاتغلارطقلالك !نمعقتي هتراصعب رشوا بنركلا لك ١كلدكو لاتقلا رطقلا||
 متانالاىأة_دفنالاكلذكو«لاتقلارطقلا لك |نءعفنيرتعصلازيهبط برش كلذ كو أ

 ١ لاتقلارطقلا لك |نم عفت مهرد فصناهت مه برشاذاتناك

 هتكل ب اثعلا ابد هش وهو ناركولاس انلاهمدتو «(تارك وشلاقسنمإ# 8

 ' موثلا لسارتقو اريثك هدب ىءلقلا جاوتب نعتلا ناط غبور ربتاصت بوورغضأ
 ! كلذ ريف دجوي ملاذا قرةعلارمخلاب رش كل ذكو« ناركوشلا برش نم فني ىماشلا |

 | ةعفنأ هلدمو هم عقتي سوماحا ةىقن|برش كلذكو «ناركوشلاب رش نم عفن تقولا |[
 نهدو تدل 1كالذكو اغيل اعفن عفت برشاذا انس لما كالدكورم لعل او ىدحما
 .بيرشاذان الا بح كلذكو ناركسوشلا برش ن ماغي, اعفت حفدي خوطم لمت
 تالذ نم عقن الطلاب برشاذاراغلا قروش لل كو ناركوشأ !برش نم عفت

 نم ةةدرولا ن هدو تدشلا«أءالاةثم هئم برش نم قوراغلا قاب رتلا كلذكو برد

 ب رشن م عفن بارش برشاذانارطق«(ىرعلا بئرالا قس نم حيالعإ# جئرإلا برش ا
 عفتي ىمرالا نيطلاكل ذكو ىرصيلا بارالاب رش نم عفت, ءاسنلان ياو ىردصلا بترالا أ
 ىرعبلا بنرالا برش نم عفتني باح ا زءاملا نيل ءالدكو هىرصأاسرالا برش نم |

 معردوت كاذكو « ىردعلا بنرالا برش نم ص امن ب رشاذا ناسثالا لوو كلذكو

 هنأيقتو دورا سوسأ!ل_صا عمعط اذا ص احالا كل دو م يادغسالا قس نمعقتم ا
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 نم عقاب سيل عام نبل «(عتملا قس نميالعإل جياد فسأل أب رش نم عفن

 واسوبالا كل دكو ثءلملا نعْلا نيا كل ذكو هلقع هيلع درب وارارع برشاذ انما | جد
 نهدكال ذ كسحو ملا ب رش نم عفن نيتلا عم هلسا ب رشاذا فوصتامسالاناسرسلا
 عبط كلذكو ا تالا ب رشنم عفت لا برش كلذكو عفن هإصاعطو سوسلا

 جنبلا برش نم صاع هدأ ة:وهبرش نم توابل
 ةريزكللا ب رش نم مرش حفني فرص بارش « (ءارضفملاةريزكسلا قبس ن مجال عز
 عفان ض ديالا سوسلا نهدك] دكو مرهاطلاءاو رز ادقف ناال ازوصال همك 1ءارضألا

 نع“ هدعد برش وهيأقتي عجرم كااو بش ايم كال ذكر دع امضح اةريزكللاب رش نعم ا

 عمطواذا هيتلا ضربلاكلدكو «ءارضلاةريزكلاب رش ن ماسر س صلع هنافرقي :
 ةريزكلا برش نه حقتي هناا: ةحدم بر شو ملم ءابلعر دو هراقسص ىف هطايب طاضوءاتا :

 نأك اذاءارضخملاةر يزل برش ن م حفني اهبرش ةنمسل ا احدلا قارا كلذكو ءارضخلا ؟
 عقاي هتميرشو هيكمضب نارطق | د( ءةرقلاة يك االعإو ارهاطاه سلم :

 ةيحاةءسل صعق .:مسمسلا لك !كل ذكو م طع طاع ناامسسأل ةورشملاةيحماةمسل نع:
 كاذكو قرتع بارشو المولع ةئرقا أ ةيحلا ةعسل نم عفنم موثلاو لمفلا كلذكومةئرقملا |
 | عقئيمسسلا تان عيمط برحا- وم ةئرقملا ةيحماةءسل نم عقتةهتراسصعو قيلعلا)
 اهتم عفتي برشو هضايد. هرافصطلحت اذاءيىلاصيدلا كيدكو و ةنرقملا ةمملا ةعسل نه:
 اهتربيف ةمومسملا ماهل حاج هيد مضي عمملا سو . ل(ةمومسملاماهسلا جالع)ء أ

 سر عسا كاذكورضت ملة ءومسالا ماها ارم ىلع لاذ ماخلا عمشلا كلذكو
 ةدو سلا ماهسلانممفن نالاقثم هتم برشو هفودب ففجاذا|
 نم عغتم سوسلا قرسد تيشلا مام 5 (دوسال ارا سدا تح !ىس نم تينا ] ١

 نتالانبل كلذكو هبرش نم حفني ل-سعلاب نأ سوسلا يما ٌكلذكو رتسدايدتحلا ب ارش:

 لى عترداذا هدلاصم قدءمرعر دا «(همسوسوأ صريا ماس هضع نم حيال روع ٍْ

 ةراصع كال ذكسح و ابتم عفي ىرقيلا نمسلا كلدكو اهتم تع: صربا ماسةضعأ

 1 هع نمو صربيا ماس مس ب رش نم عقاب قد وسو فوت ترو :
 برم كل ذكو دي دم: داريبرش نم عفتي سطانغم ( ديدحتاة داري قس نم الع“
 ديدح اة دارب نمعفتو بملك ا نبال برش كل ذكو اهتم مند ىرقملا نمسك“
 كنذكو نيسح ا قسن م عغت برشاذا نيتلا بط دامو «(يسجما قسنم العا[
 كرشوت أ رمرشعءاسللاق هدامدر كو نقرا أذاعم._هلاني:كلذكو مركلا بطسدامرب

 2صظإ[55يييب محا



 (ىلذدلا قسنم) - نيسسحمابربث نم عقني هنافروك ذملادامرلاهيفرر يذلا
 كلذ نم عفنت ةنيمسسل ا غلا مة قرم كلذ كو كلذ نم عفنتةتيمسأا ياح دلاقارعا

 ار زي ب اع كل ذكو ىلهدلا يرش نم اتعفت تاكو ةصصهتملعاذاركسا!ىالدكو

 يرش نمعف ةدرولا نهدي ىريثكلا كل ذك و ىلفدلا برش نم عفنيدرو نهدوابواعق

 : ىلفدلا يرش ن معفنم شاضةةاواثنلام بتعلاعط كلذكو ىلهدلا |

 كندذكو نوناسمل |قس نمعننبرشاذادرولا نهد « (نوياصلا قسنمجيالعإ « ١

 نواصلا قس نم عفةدرو نهدم لاف مهتم رشاذاقوراغلاقايرتلا

 رش نم عقم لسع ىلع قو عطب تدش « (ةقوقدمائوطقر 25 قس نم جيالعإو

 كلذكو هءارطللاةريزكدلا برش قماتمدقأم هجالعف قأنو ةقوقدملاانوطقر ,زلا

 كل ذكو تدتلحم !ثلذكوةقوقد _ظاانوطقر زب برش م عغنت ةئممسل !ياحدلا قا ما

. 

نوطقرزي برش نس عفتب سوس قرعو تدش يي اطودنقاق 1
 برش نمجيالعإ هقوقد ءا

 كالذكو قيثزلابرشنمصلخارارهب*ىتااواريثك بدا نيللا برش *«(قيرزلا|
 | بارشلا كاذكو هعفن قيثزلا بر ث نمامهب رشوأ ذيطاْذا ىفاتسو سفر كرزب وةسامافوزأ

 " (م دالمل |بح قس نم حيال ع قيل برش نم عقايرشاذاةساملاافوزلاوولحما |:

 برش كل ذكو ردال بلا بح برش نمعفنهب رشررك-:اذا ديزل حوزقم ار قبلا ضرفعأ
 أ ءرسسالا تل.غاذا «(ماوهللةدراطلا) ل« رداللا ب رشنم صل ةزوالا نهدأ

 | قبلالتق لزتملا هير اذا ليقلا ليز كل ذكو نتنملا ٌقءلاودودلا ل25 سم هر زيي طب /

 تاسحنادرطلزتم اهب .رضاذا زي وشلا كك لذكو نتنملا قمل اورابطلا |
 ؛ تيددكسحو ماوفاو

 نمتارسثارئاسو تاما دراط هنردتاذال درا
 ا ىلفدلا قرو شراذا كل ذكو لزنملا

 اذا ىلفاسلا نمت كانو مسلا نمايمف أل لتقي ىلفدلاب .رشو ثيغارلا لتق تدملا ىف

 كءسايسق ةكريق كل اوديجرادقم هتمدحتإ
 هلتتاع روءاقا هصو ىلع كامسإ !قط

 بأن لع ل ءجاذاو تاريش ا رئاسو رآغلاو تامحاو لمتل ادرطب لصتعلا لصد كإذكو

 | دلختاركو باب ىلع لعجاذا ثاركلاوا لوكا انفال سيلان ايرحامو ماوملا درط لزتملا

 | كانذكو تايم ا درط لّرنملا هر خاذا ةيحار سال ذكو هضيةيفدئاص ىل ادلخ امي رت

 هام ىشيرو خيطاذاراغلا بح كلذكو تايحادرط لزتملاهب شروءامق لح! ذارداشتلا

 اادإواعلا قءلاتدرط لزنل ا اهب رظعاذ ارشلاءاثمتا كن ذكوو بانذأا درط لزنملا ف هضلم

 (| درط لزنملا هيرذعا ذازعاملا فا كلّذكو « اهتماوب ره لمنلا ةيرق ىلع لعجاذأو

 ماس درالو تتعلانماهس رح فوصلا با.آىق لعجاذ !ءادحتارهزو ماوفاوتامصا

 | لتق هدييط عام لزنملا شرا ذا[ بطان ىمسد و قلعلاكاذكو ب نارقعت همغاتنب ضربا
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 ربو هب دولا ماوط 1ع هتم بر هوة مح همرقأ حلت دع قٍبادسلا قاعاذاو تفارلا 1

 تديلارتعاذاو بايذقاو ماوه ادرط هيرذعاذ !سدتكلاو ماوغلا درط هب نهداذاداشرلا ْ

 ماوفان مئثهن رق. هشارق لوحورسلا قرودامر لسس نم كت ذكو« قل جرطورسلاب |
 ماوحلا درط هيرغاذ ار ءانارعش ا قكو تام ادرط هيرضاذا نامرلا بط كز ذكو
 رعي انزل |ىشع ىلع عضو نا كل ذك و اوبر هل منلاةبرق ىلع عضوا ذانارطقل كل ذكو
 لك ١ !ذاو ثيغاربلا هسيلع عمتجا لزاما بناجف عضوو ةزوسق لعج ناواوو ره
 درط لةرفاص ل زئلارذاذاو ماوغادرط همرتعأ ذاناتشالا كلذكو هلتقزولا باكلا |
 ءاماب طاحتو نوسك لا قدعساذاو ةقيدف قد تومكت لزتملارتعا ذأو ماوه اورأقلا هنم|

 حمتجا لزنملاف لءسو دوعهب قطاذارقبلامهت كل ذكو ثيغاربلالتق لزنملاق شرو |
 بابقبثذلانةداذاو رأن اهات د لراد بابق نةداذاراما ارذاحو ثءقارملاهبق [
 لزتماهيرضاذاع رارقلاه نم سقف: ىذلا ضلارشق كاذكو بتذاهلدي مدي رق
 لزتلارخاذاواو ره ل متااةب رق هيرصا ذا لظاحا للاكل دكه تام او ماوه ادراط |
 ةضيباق تالتوا_عانتقداذاةساملاةريزكلا كل ذكوض وعملا لتق قررالا لقفاأأ
 تسد زد تاع اذا ةرغماك ل ذكو بسب دئارثاس هنماب ره لزتملااهتءرخع و تفةجوةرذم

 صحمخلا لصاحضوا ذاواولا حطب لمتل ادع مق ىلمتلا أيمق علطي ةرصنث لك' قاسم طلو ا
 | هغ دلي ل ناسنا ىلع قام نانو ةيراغلا كلذكو هنع تدره ةسرش ىلع هق :روورضخالا |

 |ممركلا هير اذا نامرئارستق كلذكو دودي ملذأرمارعشم عرزلاو مكارم اذاو برقم |
 |تاماعرو بايذلاهلاحمتجاناكم بناحىقلسجو جنرزنبالا ف لحج ناودودي |
 | هيرضاذا نايسيسلا كلذكو بايذلا درط لزنملا هيرتصاذا ساسلاحرقلا قروثاذكو ْ
 اةذاروثامدحا  ء(ةلدستس رغدت اوفو تكن ىفةقاغإ» غزو ادرط لزنملا |

 | حرس ايبطلا ق لاو لدرخلا قداذاو سقنلا قيضووب رلا نم عفن برشو قصسوفغج أ
 مسأل عطنا يطلا ق ىلا !ذاىاتسدلا ىزاما مستو امستولا]لصاكاذكو سللا مضت |
 . لعجو كلسملاب طاضاذاراشعلا نيل كلذكو ىرلعل !نبللا دعب نيتلانب' برشا ةاواسد رس 0
 أ ايرشوذلك !نييأشملامقني ريتعلا كا ذكو اهرونو مه-اوراطس مهبارشوا خياشلا لك ا أ
 ؛ يذلا قرعلا ىلا لص ا نم هذ رطرشقو هقورع نم قرع نع فثك نا نامرلار عدو امشو 8

 | هكيبط برشو جاو ةرومشلا لغسا ى ا هفرط نموشقو هتعفوش كلا قرعلا شك ناو:
 | هنا لق نكس ىنغي بارش ندى قوق دم ا لدرنملا ل بناو بردتعقلامدودما جرخأ |
 ٍإ نناهعنمرمخلا ندقئثابتم لاو تةغسو قدانب اهقيقد نم لمس انا ةنسرككلذكو |
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 ٍ تع 2س ىل م تقعد و د قرانملا ع سلا تدشا ايروكا كلذ «سردا]

 1 تطقسا لمان ُ اراااهيتامعتاذا م رمةرصشو هدلعمزانسا عولط له هئانساعولاط |

 | مختا اريثك لك !ناو مطهالملاةعئمتلا نملك ١!ذاو تاسرفاعلا اوبتما تاق | ا
 | قلاتاعقمت اوان ه مقن لسعد طاخخ ناو توصلا عاطهو قددت برش نا ياحدلال يو | ١

 ٍإ تطادن اذاورد هلا ىق ىلاو ضراذا ورز كلذ كواع رسماره مك هسيةرغصا يو ساق

 ( ماروالا نم عفتني هتاساعللا تت[عةشسات ا نمو « سأرلان متعفئرصلا عم كل طمخأ

 أرثك |نموؤس ل١ اشايرمخمانمبرشو ءاذغل ادع ةيذعلا لك !ن 1 و ابا ا

 زينا للا نولك اينيذلاع املا او هرعلاط راقص قلع ىذا لسا لك 5

 ”هقالتاتتسحوا 2س 1 نق

 / هش ىل ءاذغلا لق قدنءلاو زوجا لك ١ نم ناءاكسما ن هريدكح صج علا (لصف) ا

 لك !'نمرتك نءورمح ار كسك هيراشركسا لعمر 2 زيبط برشا داو ةفانقلا ةيو دالا أ
 طف ف بمعلا فعشد هتمراثك الا نال ضقاتأا يم جس هةروأ هماعط قنومدللا 8

 9 يحس بيلا نبآلا ب رشو ماذا هئروا لجرفسلا 53 "| نمرتك | نمو مغاملا داوتبف ا

 نيواجماو ريعشلان ع7 لص موثلان 9 مرثك |نمورقبلانيلا يسال ةيعلا طفصو مراد |

 8 ريما يتسم تعقد , اقرطلادأم ءرب ةطقل !تاملدتا ذاوداوق شعنا او هتدرةصصاخغ دقوق |

 0 نمو ئشاواج نم طقس مر 5 ةريصش لما ق دوسا ص اسر قوط لعن إو سوال | 1

 | تعتو بابثق لعاذاءانملاو نامرلا قروو ءاقستسالاهةروا لا لك !نع رثك |١
 ا بقاصملا ناك امداليلا حصا ىزارلا لاقو سس : الآ قروكلذكو سوست ةطئس قوأ ا

 | نمو ةبقرشلا حاط رلاب بو.ه نع ء رودس تناك اماهرشوح اب رالاؤودكم اهتمىقرشلا

 ادم نمو لدغلا لك !كالذكو هتصيهذت بنكلا لكان مرتكما 16 باميوص تاك |

 عوميملا لك !نم حقتي هقرووأنوهءالارست 25 لكاو هنيه دع ظةح ىرطأادرول!قروت هتسع | ا

 1 ضمضمت مث تارع لام ا ى هئفط» حراس !1 ىف ٠ هذا ىمدعاف انقتم هه ناكت نموابرعث |

 ةرخفسا تدضوااذاو ةومرك ةدعار لك خ نم لوز هنافالو ولم ةعاس هذ قهكسعو للاب

 "فاي طالاد درب لصف أم وعقت نيمروتملا نيو دش ىلع عطوو ل رمسر .ددرأب ءأاموق ةسبو مخم :
 ءامتالاوأوت امطغاو هد , نير غلا ةرأ ارنا توم ىلع ل دةداح ىج حم تناكنااهترطتو .



 ةسدقل تلد وةيالصلانءابو ةطاقملا سن دب هنال ساو ةئالثو !تمو.ب ءاودلا لق 1

 | نمو ةيوق هّيوق تناك ام نقص نا ىدنيو ةلورسس له كيه ورتو طلخا عف دل نديلا ||
 ١ صعب قدير ثال او ةمعطالا دإوت دقو ةلوسم ةليتف هلم وكف ةفيعض هتوق تا دك
 | مرتك ١ ناديالا ىوقي ىوشا اعلا اوةلاتقلا وم لا دلو لثما دا ةتاقوالا
 نيوذعل ادحادسأو ناوي نمنع: واسةنيوضع تعا اذا :الاربطريو خومطملا

 قواسم جعصاومعطلاذب ذل اةس نولإ ارجاىوشملا عصا انابو قوم مرخ ”* الاو ىوشم

 ه5 ةظوفدع 58 س رغلا ىورشاا 3 ىطرتن أ ىنلعك تذل دقن والا ندحالو مءطلا بط رق ِ

 ناف فيملا ف الط اهدمصدرملا نال لوءاتشلا قندملال اوضف تناك اغا(لصخ)

 مهطاو ةيسح ةزومع هئارمت سا ىلع ناتيس وعاذغلا نامضوس رورسلاو جرغلا واهس دير أ :

 ريغ نم نكس ضرع لكو هثارمتساو هعاضهنأ نم ناسءة:عوعاذ-غلا نادي مغلاو ||
 توتوع يذل اىطرملاو هسءاءناك ام ثيحأب وعي هناف ارح ريغن وارهاظ خارفتسا ||
 ءاهتناق توع دقو ىم# !ةيرف لوا ق توع نم مهتف مهتوم نوال ةيونلا موو قخ نما ا

 مدةةالفاهربغو ةرار#!نمةمروتمانادبألا تم واداذإو ةوقلالالض اد: ءةبوتلا|
 قواه تاعن ا كلناف كلذ لبق نديلا خرفتسست ىرح ةلاخا ةءودالا لامعت_-!ىلعأ]

 | ضارعالا ف ساطعلا»« (لصفإ « اهبةثال ةماةداموضحلا كل ذولا تءقمالتماندسلا
 ةعفادلاةوقل !ةدشو ةمعأا ىلع لدب هنال ةدمح ةمالع ةثرلاو ردملا ص ارعاربغ ةئمزملا

 بتاسملا نمناكت اودو مسج سل ةزعلا همق ىذلبئاسحلا نم فاعراو غامدلا قىتلا ا
 تامالع نم: ريدك ازرار ىم4#!قضئانلاثردح (ل_صقإلدوهتوهفةلءلا هم ىذلا

 | ةرملانمءاسمالا نم ءاعمرسق ا اذاو كلذلاع.ثةوقلازوستت ندلاه_تءزدزل ةتالماأ
 دسفتو مصشلا بهذت ومملاة ما داو هنطايلا ءاضءالارثاس كل د كوهؤرب رسءءارقدلا ْ

 ىمخال .دسافوو مها ىسغتو مدلا دار كسلا ||

 ردق, نوكي نأ رأي شطعلا دش دنع مومضاهبرسش» ىذل ادرابلاءاملارادقم (قصخ)
 هتوقو | ضنلا ةصقان قالا تناكن مو ءاوهلاق تنكس ناريغ سم ضورملاهءرضبام |

 ةهاينو ساب رلاو لاومالا ة عع قشعلا نءسق كالذكو مدلاد غي تاذللارتاوتو مسللا

 تءدسوا تغرفتساوأ تدصق!ذا لص برو هحفث موثلا لك اذ ةفيحض ٍْ

 3 روك: هتاوأ دهوضعلا فاض»أر ىذؤملا ئشلاو اثءالجولا قب و ةهمجلا فالعتىلا
 ايلع ةءاظاوملابة ةئاتع رنع ةمداحلا عاجرال 'يوادت لاخلا اذه ىلءو ال ع هر ودام
 تارذحاو تادومكلاو تالوطتلاو:دمضالاو نقلاوةةلطااةير الاودي ودالاتأ]
 رثكةاام د هلةروأسجلاءاضعال نم ةلءلا عضوم ىلا ب ذقت كاف خارغتسالا لبق عمك: |
 .سرين عج 2و



 ةلدف

 2 نع ةئاكلاعامسوالارئاسنمعقتت ْط ءرشالب ةيحخ اناس راع 3 هلاقام 1

 ماسحالاةفاث5كو اهطلغا اطاتعد_كالف ةفرثكم احا ىف ةنقتع ةدراية فل ان ةظيلغ 1
 ١ ةضباقلاةيودالاىلا اهاكءاشعالا يوس!ةدسااو ددكلالصغ -- ابيةطمخلا]
 ةدعملاق ةيلد حالا ث ددتال موي لك ةئئانلا ىمحم اواهلسد ةلالسو اهةرش ل جال ةرطعلا |

 جازم يساهم دقت قت ى كسا! ارءانوكنالو ةدعملاق فءطاهم دق ىتح

 ا ىلكلا جازمءوساهمد ةن, ىتح لصافملاعاموانوكتالودكلا |
 | لطف |نءاودلابيالعلاو بسكرملاءاودلان باعت نا نم لطف !درقملاءاودلاءيالعل !لدق أ

 هرشم اهدعب ىذلا تقولاون املا ق عسب رلا هر شت ءادغلان ! لع اوم ةتالثلاب ججاعت نأ نم |
 ١ ضارءالانوك-:امدح | نااوءاتشلا همشي ليللاو في رذملا هبدشي راهتلارخآو فمصاا |
 | ةقظمل اللا قداص انج الاقو ءاشعلا قف ضارعالانوك امدح! كلذك غم راق ا
 ا اولمعت ضي رئارعامهملص لكشلا ادا نازويلا ءامدككج «تناكل مق دئادشلا ا

 نم هال, اموضع لك ىلا لسرتو ءاضءال ا جازم ه5 ةعيطلا اولاقو ةسيمالا ضجدو دئعب
 ارتافنكيلفايقسوا نديلا ىلعالج ناكناءالجلاديداريءاود لكنا طسءاو <« ءاذغلا

 أ وضع ني ةعمت تدرا ىموان دعم نكلق لامعوا غم لكو ادران نكيف حداروامقاد لكو |
 ا توداى ساو اشف تداحعت ىدوارتاف»اودلا ل هتساف هل خا دواندعلا ب راش نم حجو 1

 تقولاق ىلحرلاو نيدملادشي «(ديدشلارهسلاجالعإ» درايهاسعأ|
 اذاىتح هذلتس ىذلا ثردحملاب هدنعتاوصالاعفرتو هيف موتلا, ةداع!ترجىذلا
 تاكرحا نكسو توصلاعفرو تيدا عطق او هفارطا لق بعتو كرت !هتيارأ
 | ءاسالا ارظنلاو* ارفصلا للص ةرغصلا ىلا ر ظلال صف 5 ةرغاموت ماني هناق ١

 ٌ ديرتط لد لكوجيور خل! ىل!مدلا لرصو مدلا ثفن بحاصو قاصرلا بساصرضي ر محا ٌآ

 تدصق طادث لكو طا ا كلذ نوال فلاذغا نوالا هدو رهقت اوف تدل انطاباهعفدإ
 أ اذاو طافمما كلذ نول هيشر ىذل !نوالا ىلا ر اقتل ا همحاص ىلع نيعت ندسبلا نهج رخال
 || هموذي ضد رئاماعالق هطاخخو وللا لك ١ك ف كس و ب مون فتالا فز والا نه درطق ا
 | هدعملا غدي هلك او ةعرس اه اذانيركرال ىتلا ةفولأملا ةيذغالا نمناحذابلا(لصفإا
 اهسالءادو «دلو مل مي رعشلاب وابولل !نهدب ىلك !ذاوءادوسلاوع ارفملا دلووهواهدشي و ١

 هتقونع مهو انورخأتا ذاةراخحاةدعملا نادصأو ةتد لك هعرز ف :أ: لاهنتم ضييالا ١

 ود هسيق ىذلا قاسمللا قءقرلا مدلاوهديدصلاو هيب دم طال | مو دعم ىل! ب ستأ ا

 ءاطالا ا, مس لعتادنم ندلا لعدرتىتااّةي ودالا ل_هق ةعاذكيم“ |

1 

1 



 | قد :بااوهريش_سلازوحماو لوك ًانانوحاوم كالا زوسو ءاودزلاةلباقلاةيودالا |
 | نوه.انامصعاذا لصق ءامدقلا ةعسا | ذكمه سورا ا هعاونأ نمو ند دلاوه نسل و

 ١ فعضا هصم نمةاراا ترثكا اذاو ةمقئالا دمتم دج تملا نعالا لةسضالا
 / ىذل !ءألا برش نمو اسي رس ةسقنالا لتم يلح نبال ادم لعل !كلذكو اهتوهش
 هلل يي نم هلمعتسا اذا ىتمرالا ئطلاوأ ىربو نيحلارش هع عقد ديد ا هيف قطنأأ

 دقت الالب وطانامت ى حملا ق ضان ةداذا لصف ايئاليس عطنا عوتلادعب تلا
 ,اهاقلي ناي ضوالا ىلع حقتتن | هعطة راطامم ةراخلا اقم نه ذمتإ اذاو ردعءالو |
 'ليمامدلاو ةلييدل !بحاص لع اوقلعو ضرالاىلا طقس نارغنمهعمتل انواديوثا

 ارقرمتا ب اذم طم هرفءام هلع عطقنا الع لمص ناك ىذلارصشلا قساذاوا نمش
 ىلع قاعناو هتتعر ل لس ةعر هب نم للعر دال ءكارش قاع نأو ةتسلا كنا كءكص أ

 ءاضعالا قع ا ةيودالا فذ قني نوسأاملا لم ةثعرلا هندي قتانخا ةفاع قوه نمأإ
 ريسصلاو مويلاك لذ دريهع فقالا ةكيءاتتلا ق هقتس اوركدل قد نمد ةلوهسد

 لك اذاواي رش عقني الو ادامسن عغتي رض لاو ا داؤض عقنيالوابست حفني ىراعتسالا |
 ولعي ماعطلا لبق هنال عبطلا نمل ماعطلا دس نكسح) ناو عرقلا جيه ماعطلا لبق لسفلا
 !ذ ١ همضوي ماعطل داعب و ماعطلاب

 مناط ديحوه# هدعج نأف بياحنياف هتلادم تاماتناره زدايلارك كدع لصف ْ

 تادكو ّئَقلا عتم لم «ةساو مهر د فصنروغجا ادوع نم دعا اذاو د سدأق ءدمص :

 لق نيتااةرصش تر اذاوّيقلا عئم هنممهرد عورولو لوهسملا»اودلا ق طاتاةارتعملا ١
 . .بويتمال ا لع هثاذغقرصت# !نموئشأ ولج نم طقس ملى !.ل1 نمت اها مي رتصام 1

 اك ءركسالبلا لك !نمرثك نمو هلووو ءوك لاقوة سه تامانمىارو هتدص تعادأ|
 همرش نم ىوقا لاهسالا ف يلعن ناك عطريغ نمتوش>لا برش نمورساملا رك ]
 هرصت اناس امصاخوو» ةشيردهدملا نم لع نموويددسلا مان خوباطم نكد او باطم 1

 | اهرزبال سايلا اهثيشح مهداة ةسداب ةريزكءاطالالاق'ذا (لمغإ هيلعدشا
 | تءقأو ةقرش ىفد_ثو ةيمطاللالصا قداذاو هههذذب عرسامسللا عم ص !عطاذاو

 ٌ ءادنم ه.ساوسو هدسأررعد فتق ا نمو ادماح ءانلا عصال يللا لوطءامقةقرلا ١

 برشا ةاوانسحانارت نعش تبنيروهشأ ةعبرا لجفلا لك 1 ىلع مواديلفهريغو بلعشلا
 لعوةءادلا ىلع سعب سترزلاو ل.يجرلا لك اوورض عقدديدةلادربل ا قءاسللاب لل بكقزلا |
 أ طادش نمو ىصرادلا هلعقيام لعقي ورصبلا ىوتي و ةيكستل! بيطب وءادغلا ضم |:

 | ماع ىف يراخا قتسةاا رشق لعس نم علقو أع رس ءارهمعألا ععرفصعلا |
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 مرصع م ددق اتعاطوصت لبد ىتدحاماب 1 بتعلا ةلرث نمواذي دل مط ءدافا مرصحتا |
 قءط ويصت نمسح رد ةملاةيئاملانماءلاغدسغب اةارمم !نالدسل 2 رعاصتت لص

 ناطرسلا الو ماذجملا نم هيلع نمد لروشقملا سدعلا لك !ىلعنءدان مورصعلاتقوأ|
 لك !و ةعسطلا قاطتا مرهلاءدلا د ةاقرعو ةعسبطلا كسَع ةقيتعلا ةجاحدلاةةرعو

 هريدذقبق دراملا ن ماع او هجازم_ةراحما نمام ادرامثاورامما لاعسلا ن معقم ساد ا

 رقسصا اوالسصف) شك رك ثنركهت بريم ترن نو داخأسعد رم عدني نة اناتد درأ اًذاوأ

 متاةل_صبلاو نيدقلا جزئي روذتلا اهلعت داو نيد ةلسمل1فلو ةلسب ىف هل اع( ٌؤاؤالا 14

 ةباكلا نافءارفص ةقرتف مركلاءتدتك اذاأو هنرةصاتلا]_ض اود ةؤاؤالاجيرخا ا

 ءارجب 1-5 ترهطظ سذكل اوهو ةروتلا غن ئنطءام ىف ةقرخلا تس ناي نمل

 رت ن نءو سقئلاو ن دبلا قروريس لمح مركت ارد ىلارظت نمو*أر ةصةقر#اوأ

 لازتارودعسسوا تارود سه هتريع# لوحرادو ةرصت ىلعوهو ة مطار ها ىلا
 ملدا لصا لك !لسبق ةوغرلا ليغلايولق لك 1 نمو هحور ترانو هبلق حر قو همه

 سواطلا شير نمذا نم (فطعو ةيمعو لوبق ل_صفإ) لوقلاة سعار ةمرم ماب
 نيد قاخمان مما ضرب نم لك ةصقامسا تناك هيلع اهقادوالماك تاشدإ رثالثإا

 أ سذلاو لاحرلا هيحآىرسدلا كي دلال دير بلاةع هعم لهم نمو لع لكن م ىوقا اوهو |
 هةعطق هعم لعن نم كل دكَو ادي دشا.ح هدبح !ةًرعال ام هلسق »ام قسو هما .رل-2نمو |

 هنوسدلق ق تام تالئوعرعل اسبح نم عضو نمو سال أع.جو هلها هيا سرودتسأ

 ةغيصملا باشلا تاسغاذا «(باسيتلانم خوبدلا علق)# سانلادنعاب ويتعناك
 هانا صحا عبط ب بولا مدلا ل سغاذاو اهةيصرعتت , مو اهدسو ىد فطقلا يمطب ١

 هل-غاف بوثلا ف مدلا غمد قدعناف تيزو مع ىلط ن ادعب نوباصلاب ل سغ نا اممسالا

 بولا عقتاذاعويدلارثآس عطقي ناسنالا لو كلذكوراح هدو حيت ماسة اجد مديأ
 مطرقلاب هل سس : بهي كاإ ذ كو مرصخ !ءامو لدر # ابل سيدا دملا ورم

 نبالاو طلاب نهدي كلذكو حلب ضماحتانيلل اونو ميللاءاسع حطي وانوباصلاو قوقدمل
 نعل نتالابلوزينهدلاو دولا ةبدونوواسملاوءاملاب لسغتا كلذ دعيو بيلحا ١

 لوري نامرلا ارشق خد دو باذلادرولاءاعلو زءنار ةعّلا خب دوركسل اوريعشلا قوةدو ١!

 هلاقملم# ا قرزب كيو تء ريكي ر جي كلذكو ىرع خم صو ناتسشاو بشد هلسخب |

 رام ثوربول غب لوزي لصبلا خم دو هيه ذاراح لومي ل فاذارزيلا تءز خس دولوزب
 ذرهالو بوكا قداوسلا خبدوراهسو ارق لوس هلسغب لوزيزوملا خب دو نوباصلاو
 1 تارمبوتلا قىذلاداولاامهب كءعو ناغ_ضك روش ةمريعشو مدمس لع ذب ةييس



 : خسبدهي لسخب و لسعلاو ضماحانآمزلا سحو نانشالا ىذ رقمعلا سب دو لوزب هناف

 |بولال يي (نطقلايوثلانمةتهدلاقامالاونهدلاعلق) لوري هئافرفصملا |
 8 تالثلورير مغ وضد ىتح ةلرترو هم ععوا ع ان قوق د1! مطرقلاهء ل عر ديو عا

 نهدل!عضوم ىلط: و "الاب لد فوصلا نم نهدلاماقو عقرب ورهطب و لسغن ٌعتاعاس

 فقوسملان مداوسلا عاق »* لوري نهدلا ن اف ةلرقب وافد تح كرتيوةغاصلاءالح ا

 . نوباصي لسغب مث تاعاس ثالث ءف ءلراو حجرشوا بط تءز# ىلذب عيفرلا ض يالا :

 ءام هلع بصي ءامحا خس د علقو لو زي هاه شد رح لم كلذ لالمت ىق رفد وراحءاموأ)

 قولا خب دو لوزت هناف نوناصل او« اا امل سغي متاد_تاقد قوق دموطرقشي ءالدي وراحأل

 1 سمغت ةنطقذعتؤي راعزالا خبد»ولو رب هنافرتاقل ا نياث ان هدعب وبئارلا نيللاب لس ١

 خد دلاع_ضوم هيك ةلرثيو نومأل ا١ام ىلغي مث خودل !ناكماوب مسع و نوم.للا ءامىق ا

 رعشلانمعسيفرلا ب وثلا ن معمسشلا علق « لوزي هناف نواصل اوءاملاء لسع متةعاس |[
 ا هنافراحءأمو نوواصد كال ذ دعو لس يو حمشلا عضوم ىلع باقي و ريش ىله.هربغو |

 | ذوي وب ءط تي زهقوف طقنيراماتدزلابءريغو!ناطلسال ةسدفتلاباشل اغددلوزمأ]

 ا ةساط لذ عؤرو ةقرو هدو ةقرو هقوف لعحتو هيلعرديوا_عانقصس ىف دعم رهزدايرعت ١

 « هته ىذيو بولا نم كلذ جرد نا ىلا ةقرولا ىل عاب سدكي ورانرعب اوف لعصو |

 ءاملاب لني متنيتعاس كرترو خمدلا هيف سمعقيو ضماحان يللا ىلغ ليتل غدد
  تاتمشألا ىلتي نيحاب رلاودرولان م ب ايغلا نغعيب لوزي هتاف نيتعاس كرتي ونوياصل اوأل

 ١ لست مثتارعةعاسوت 1 الاءاملافوةعاس همن غددلا عضوورزتع قصيواددجايلغ :

 ب.وثلل ىلء لم قواسعان ةرونلا قصست» نيمسابلا خد داماو لوز هءاقنوباصلاوهاسملاب 1

 ئةةروتلان م هيلا ل صينانمخسدهسيق سل ىذلاعضوملا ظفص وابوودغيبدملا |
 سدو ميبالا بتعلابلوزيدوسالا بتعلا بد كلذكو لو زب هنافرعص لقت أ

 خمدو ىاشلات وتلا قرولسغب اشلات ونت أخددو دوسالا ب تعلالوّرب صيالا أ

 ءرذي لف ةلوههاراث ”الا خبدو « لو هتافولحما توتلا قروو لسغ ولحم ات وتلا
 ةقرع ماظع دعوي بتكللا ىلع عقواذا تيزلاخيدو لالا لوطءام ىفاطوقنم ماما :

 ايتم لك قدست ,هرد تاينركسو نيمهردبشو مهارد ةعيسردقر ا.غلاك اهقمسف 1

 نمةركيق رولا ضقني ولللا لوط ل يقثر مص سدكي مث قاروالا ىف-ءرديورابتلاك |
 فرز ىلا الوهه# ب وثلا ف نوكم عام لكو ه تمتع لا لوز هتاف ةروك د11 هي ودالا]
 راما ءاأو نواصااب ل ةيم اديس افافج فصامرادقمسمشلا ف لعصو باجدما إف

 ماتْع ناك كلذيو تّقشناهعجارف كل ذف ل صالا ق لاطاو عسطلارثأ لوزي هناف |!
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 توب جس بس سسوس سس

 ةفوذع هللاهعر ىديولاءامألل « هدا ةريضدلاو «هديقلاعرك ذ لا باتك

داف ميكح ةئام٠راوخ ىلااهازعدقو لسمالا نماراستعا ديئاسالا |
 ةلع اهتم كال ارث ن

 ياو دق اونياو هي وسام نباو طارقيومال-لاو ةالسلا هع ليا اميهاربامهوة اص

 نباوأنيس اوه وف نياو نالاطن نياو توسحس ناو هجام ناو لج ناوتاوذرأ
عل وأو هز نباو هسأم نب أو تاورموجاو سأرةسو موس

 ثعشال |نباو ه«دحو ساو بءا

 نباو ىئاام او سود.ءنياولهستب او قو رطبا! ناو ىروسلانياوراز-اساوأ|
 سوالطسراو سيلئاطاطساو ىننادئاواقصل نب مءءارياو قداص نأ نياو ةمزع نباو لو وعشو ىدابلا نباو نوقثارس ناو هو رلا |

 اردتاكا ساو ىرصافةعاو سو
 اناودتاو نو دهم ناو بلاطوباوةةدص

 نايمراو سطارطساو سوسام راو سد_ماطرأو

 ناع.ركاو سناقي ركاو توطالدأو ساطسعاو نسيسارطو نةطساو ىدو درغأو

 | سدلب طباض نوهاو نامزلادسو او ىعمتت !فيرشلاو ىقالدال اوب فأل او يدا رقاو

 | ناو ضر نءاو ىدوعسسلاو ىحسلل مساق هلناو سوتدلاو سفارط- وسقط أو

 ارديلاو اد اجتاو د_جانياو سخامواعسزاو يوط.ةاراو سءاموردتاو ءطركتتلاو

 شلو#دو سوالطيو ىساعرفو سواطوربو سلوو شروغ ديو ىئالعلا

 ليرعس نب هلادصو لدوعشو شءارةسو سطارغسو س دتسو سو.:كتسو |

 | سويطارسو !ايرو_طاقو سطقورسّةو سو.ااعو سروقو5و .سطاربقو

 | ةياعكردسقلا اذ_هقو لصالاف كلذ 3 لاطاو سءرهو سدطوفارسكو

هقن امد ودالاّن م هيفام لامعتساىلابذقلا ةددئ أمام ىق
 ؛ للاع تءمآر سم لكسر حقام ىلا هذ 

 دمحاو وعم ةتسلوالاىداج و بق هل ىراصتخان مغارغلا ناكوهقاهحوفئصملا

 ا

 باكلا ع تاااعلا برهن

 هرهئارصع هياتساكل ا! ةعيطملاب « باهولا كلل! نوعي 4 باطتسملا هعط عج دقو 1

 ولزنأ همزتتم هم ىلع ءرهاظ دي داناهريغ للعو « هرمأع مولعل ارثثا تلازال

 هعمست ناكو لاوئرهثنم تلمع تورعشعو هعست ىف ىف ة ساك

 نيهات دهمريققلا 5 ثعااهيروقء جار ةقرعع

 3-3 قلأو نيتئامو نيناسّثو عست ةدس 1
 - هتأد_ةقاونا نم 56-2 نم

 2 ايفو 7 1

 م
 كم0 ]3

 فايعش 15





 (بطقلاو ناب رلاهاعلل بطلا ىديو سلا مامالاةر 3 ذيرصتتمةسرهشده)
 ع (قارعشا !باهولادبعّريشلاىديسىفادمعلا)

 هقرعع ةقصعأ]

 نمأسش لك انثأ 0 :وقللا بحاصل راح احادصلا الع ا

 مان اوما ةيراتعنئاكلاراحاعادصلا اقع عا

 مشتل جالع ةدعملا
 رازكلا الع ٠ درابلاعادصلا الع ع
 ةدعرل اجيالع و٠ سعت ارح نع تداحماعادصلاج الع .[

 هل عون شساعترالا بحاص لصق ٠ ةقيقشلاجالع |

 راقف نملوالاو :رذقلا لعمس اما - تدضدة ءامامال 1ص لاقلمن يد

 ما هعقتيق طرشريف نم ب اصلا ىلا غارفتسالا طارفأ نم هق# ثأا

 خا ارةدسالاو ,ريثكسا!عامجلا لصق 1 ةيدوالاو ةسييلاوبالع يأ

 امهتملك ةشعرلا ثدمت مدردلا راودلاو ردلاجيالع بأ
 - ردا بالع دو تايسل اجالع ب

 9 جيالتسالا يالع 11 1 دوم ا جيالع 0ك

 ءامرتسالاجيالع ىو ىرهم اتاي سلاجبالع هيأ
 تالزنلايالع 14 2 موتلا الع 4

 ىوادوسلاساوسولا #1 مالح الان مةعئاملاةبودالان اس 5

 هراهم نم قدقن تس نارك لا جالع 1١ ةكدزا

 ريكا ةئطيقاب وهالا وح ةصاخنان رهسال يلا ارومالا م

 اهامعتس اوركتلايذع هسلاتومالا ؟ ب 1 ماسي رسل ياللع م

 امال ىةلاديودالا عم تايسنل اجيالع ري

 ىدعل ا حالع #1 تناسسلل ةثدحارومالا 3

 ب يرطقلا الع 1 انلوخلاملا الع 4

 َّس وناكلا جالع م عيصلايالع 3

 سأرلا دري الع 1 ةتكسل اجيالع 4 5

 تابيصل !جمالع 00 ججاقلا الع 4 :

 3 ساطعلا شيام 1 ةوقالا الع 1 1
 سأرلا ورق جالع 0 ىقشال نس رهو ىزارلا لاقل مغ , 3



 لكك

 ل

0 
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 لدل

 ةمقفاإر خامل دلل ةيقالكتي ىدالا
 هذدسأ

 ءاسحلايالع رو ديزي قدنبلا لك ؟نمراتكآلا دف

 رصملا قعض عيال ل سارلان م أ رذل ةلاضاةءردالا

 ضايلاجيالع م. سأرلاق ثداحمالامئالاق رفت

 نيعلاق عال !لوزت الص ب دمزا الع

 عوف نم تالادخا تناك اذاولصق 6 بارثل ار مسوي ف هرالا لمت

 ص كلاهءازساةكراشمدحساو ٠ جلاعامماو
 متانيعلا مرو ىلء لدي مدتأكا رارجأ لصغ

 ءانلالو زتءادتا قرت ولصف جئاهيفلاوغامدلاق

 سنس جئااربتكا

 ةنكلابالع مو هشعق لزاولارثكت نمو لمق
 اهطلغو ناغجالا هيوثمت حبالع 8ع او ملادشاهسارشلم رق نع هبئاف

 ةدربلا جيالع 1

 برا يالع 4
 اثعلابالع 1مل

 ب رغأ اعالم 19

 ةواشغلا الع

 قدها يافع ع دمر! مريسغو سواح لاف لمخ « راسو طن اولد قيتت دل تسع كنا

 معالي لأ نمدمفانةلجتاتناذالصف #١ مجاعاوتا ةعدرا

 مْ بلقئم ارعشلا الع 02 يبايصثا نم ةسعن اس1 أهم .ودالا

 : نافجالا نمرعشلاراثتتا الع مم نيعلا ىل اداوملا

 ١ حئاروصانلاى لا رصنأل ةداّديودالا
 تعال ةعقالاةيودالا

 نيعلا ةدصل ةظماحما ةيودالا

 ليسلا جيالع

 عرفا يالع

 ةفرطلا الع

 ةعمدلا جالع

 ناقجالا ف ماقمقلاو لمقل ايالع ا

 قالا جالع 1-9

 جملادصفغلا قال سلا نم عتع لصف 0

 نيقاسملاو نذملا ةكحبالع مم
 حورةلايذلع 5

 حورقلاراث" الةيلاتار ومالا :



 !نمةعئا ارومالا 74 ا

 نذالاضارما ناس 0 ىيعلاىلا 5

 _ ندالا جبالع ا لوما الع م18

 نذاآلاودس الع سل طد د مالو 1ع ا

 ممصلاو شرطلاجالع مو هقرزلايالع مهز#
 تارعنذالا ق قولا برضو لصف سو - اططرقنمنوكت ةضراعلاةقرزلا لص ءمأ

 نيءلاذوكا ةاهناارومالان اس مو داوملابامصت

 شرطلا نم قت ة ريتك نيملا سيب 1
 نينظلاو ىودل الع اعز راشقت الاعيالع ج+.ذ

 تنذالاجءورق جالع بوم قيضلاجبالع 00

 نذدالاسورقأ بر دع مهرم ناوي حاست الأ الع 343

 ناسييلان ذأ ن م ليس دق لصف 5-5 قاصتلالار مالح عدأا

 نا ةلةرعخال نم مهوتي وهي وطر ةليدلابيالع مدل
 2اةدمك لذ . ةوتلاوبالع مدل
 ' نذالا ييصتةمدصلاو ةيرشاا العم ةفعسلا الع مدي ٍ
 نذالان مدي راما ةءوطرلايالع ع ةلمتلاجيالع 3-7 ّ

 0 نذالطودريالع مع ناطرسلاجبالع جيا
 نذالاقعاملال وسد الع نو 8 قابرشلايالع يأ

 نذال مصل دراملاوع رلاجذلع مو لءدلا جالع مديأ

 نذالا فاح مرولا الع ما ةدشلا الع عيل

 تذالاقهريغو ناوي !لوحت د الع 3 نما ءاخرتسا الع م

 ةطظفاماو نذذلل ة.قتئارومالا ع رهجلا يالع ؟ءمأع

 كدلك اتصل سرق نما كربالو دعب نم ىرب نم يال

 فتالا ضارم |نامب 1م ع طلعت ن ةرمص د الود يسد رق نديم. ن نمجالع عمأب .

 فاغرلايالع عع ةركمشلا يالع ؟مز

 بحاس مدي ب ةك !ذاق مغ 0 اراهتيصم الوالع ضمه. نم يالع وأب

 هذاطر حطقن اريعك هتيم لعفاعرا نيعلامر وجيالع موأ

 مما فاعر ا فرس! ذ اكل دكو لهدف 3 ححولا ةن 11-2 ةمو دالا نامي ع :

 للع فوعرملا ىلقتسا اذاو لوف مه نيعلال س جالص عوأ

 5 9. متاهرهلغ رصيلاب ةرضالرومالا مولا
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 لساايالع عةنأب دصلا اوذانملث املا باعلل اجيداع مو

 ء(هلع

 ةمراولاوةممادلاةثال|بالع ع. ةفعرا أن ودالا نآمب

 ناستسالا ةيلاحاةءودالا ناس 5 هماسو ست :الأعرر جالع

 ثاهألا عو جالع 0 ما الع

 مقلانممدلا قاس جيالع عو فئالاقدئازلا مدلل يالع
 تيةزوللاو همروو قاحلا عج و الع 4 ساطءلل ةكرمملا ةد ءدالان اب

 قاحتانمقاعلا يارتايالع هلةنكسملاو
 ماةدءلاىلاةقلعلا تطقساذاو لصف 4 فغئالا نتن جيالع

 ا ريزاتخا الع 350 فئالاعو رق الع

 / ةصدلا الع 2 فقالارسا اوم الع

 : ناسالالقث الع عم . قئاقث العر مغلا صارعان اي
 : ناسللامر وجيالع #2 نيتفثلا

 عحالقل !جالع 2 امهحوركو نيتغشل ط دوا جالع

 : دقصاا الع 5 مغلاحورعو

 || ءاهافلاو خئلال اهمالك-لاع مد الع 00 مقلاة لك !جب' الع

 1 ناسألا ةنو كح مجالا 60 تاححالا جز يقول اهرتسا جال

 : ناسالاءانرتساحالع عع 93 ؟هقلفتو
 , نكن ا سفنلاو قونفغلاو قد هرغلايالع عرب سارشالاو نا: سالا ع_سو جيالع

 ا توصلا ةص بالو م نائسالا لك ” انج 2

 1 عطقنلا توسل !ميالع 11 مغلاة حارس جيالع

 ٍ سغئلا قيضوو راحالع 5ع ناتسالاعاقجبالع م

 : مدألا ثفنجيالع 5 سرّصلا الع ع

 ْ مرض رم اءاشالا ف ارظنلالصت عع رقما جالع م

 : مامدلات فني نع رّديأ اجالع م

 ةئرلأ حورم 5حيالع هه ناييصلا ناذاعولط ل عست عيالع م

 - بيسلاراسمتلاعسلا جلع 05 ناتسالاق دلوتتادودلاجالع ع

 نمزئادراملالاعسلابالع د ةهكتلل ةديطملاةيودالا ناب
 سايملا لاعسلا الع هه لصيلاو بارشلاةدشا. .٠ عطقب ام نابي

 يلافطال الاعسم يذاع 5 لاو
 غ1 ل
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 باقلا ةمئانلارومالا
 باقل ةيوقئار هوهالإ

 ءاشغلاجالع

 ناقفتم ا ميالع

 ةعسوو ىدلأ] مرو مالم

 ىدذدلا ىق نيالا دقعت يحك +

 ىدتااةيالس جالك

 نيللوردئارومالا

 نلئارو ردل: هكاقلارعمالا

 ىد لا مافع نم ةعئاقاةيودالا

 هعرووقىدخ ءاحورق
 ل عدالة وهل ابومالا

 هدحأل ةفع طا اروهالا

 ةدءملل ةرقالارومالا

 بف 8 ةدعملا عدو

 قاوقلا ه. ةدعملاءرو

 قرةلاوهو نأ ةغلا

 عوملاو نقال ةعااتلارومالا

 ناثغعلاو ّىتلل ةديه ل ارومالا

 شطعلا

 ءاذةلاوهشل ةهيشئارومالا

 ةدعللةغبا دلارومالا

 ةتيعملاو ماعطلل ةمضاارومالا

 نيطلاةوعد هع ةمضه ىلع

 اوحاب رومدعملا زق:

 مولا 36 ةدعملا رم مدلا ف دق

 ضصمااءاشمملا

 ةدءااسو رق م ةدعملاةقو

 ديكمالةيوقلاةيودالا

 ةدعلا

 ةدعملا درع هو

 رفصالاناقملا هع
 دوسالا !ناقرعأ! ان

 ءاقستءالاءاذتبا هه
 ىلبطل اءاقدتسالا هم

 قدا ءاقستسالا هم

 ىميملل !ءامستسمالا مذ

 اهقدنوةسلا بورت كي
 لاسطلل ةبوقملا هد لاسطلل ةقنملا هده

 لاعطلاغسو هاي لامطل امس مذ

 لامطلا ةءالص هدي لامطلا مرو انو

 همس هرخ - .ىسشكأا هرم بتجا عم

 -_ ع ها ني هم ا لا

 تلات 2 1لامسالا

 كا لاوسالا ه4
 ءاممالا حو رق ٠+ نمرلالاهسالا مهمه

 عطا هلقاعلاة ء ودالا +.

 جن اوقلأ <

 ةيودالاراضمعفد هو

 نطءلاتايسودودلا +1

 جوهسلا هم عرقلابس دو
 ىلكسلا ميسو <“

 ىاكدلاددسل ة تفل ارودالا هع
 ىلكشا درب ند
 ىلكلاحورق +
 58 ىنكسأل ةئمسملا هما

 1 ىلكلل !قىمخاولم را ججالع 33

 دكلامرو 2. دكلامجو م

 دك! اددس ع 3 ديكلاةيالص 325

 ددسال: لولا هع ديك ةيقتلا هع

 ةهلهسملاةو ودالا د.

 ىلكلاةرار م
 ىلكلا] ةيقملا نوم



 محرلا عج وجالع ٠
 محرلاعرو جيالع م

 مح راق انتم اجالهع بع ةناثلا نا حالص

 م-رلاوتت الع يع ةناقاعورت

 مراح ورق الع يوم اهتيالصو ةناثلا عدو جالع
 تثمطال ةردااةبودالا ناس يو لولا ةكر الع

 م-رال ضراعلا قزتلا دلع يع لولا سلس الع
 مح ران موالاة وط رثاجيالع 5-3 5 ولا مسع حيالع

 جام داحأو ةئمزملا ىلكتلاو ةناثللاب .دوعجو مدلا لوريال
 محرلا هد اللص الخ هيا - نييلامامرو

 مح راامق مامضن اجيالع هيوم شارغل !قلوس نمبيدلع

 هدب ان رو ملا مقت جالع #0 ةدعقملاعسحو جالع

 0 مدح رلأ ددس الاه هيو مح .رلادرب جياللع يو ةدععلاو :روجالع

 محرالةقيشا ارو مالا 4غ ةدعشلاحورو يالع

 هريساوب ومسرلا قاقت الع يع مدعقلازوريجالع
 م-رلا نتن الع 30 ةدعقملا قاقش الع

 ليما لع ةتيعملاةيودالا ناب يع قورعلاء اوف !اجيالع

 : ليحانمهعدالاةءودال 1!ناسد ويه ريسأوبلا الع

 | نينا طوقسنمةعتاملاةيودالا نأ ويد ةدعقل ارمصاون الع

 ! هدال !والةله ساد ودالل ناد يدب جدعقملا ةكح جا ةلع

 ساغتلا دعب محرأل ةقاملاةيودالان أس "3 ةثيالا ذا

 ةميشللة جس برا هب ودال !تاس وي ةدعقملا ف ةتوتلا الع

 ةنح الل ةح راهب ودال !ناسي وياي عامجم اةوهش ىوقي يالع

 تملا يذلا رق ىتلاةءودال اناس وياي عاج الي ءازمال ا جالع

 را ا|لصاقملاعاحوابالع هيدي هدو ر قو بدضقل اعيريالع

 ةدرابلا لصاقملا عام و اجالع يح تيثئالامر وجيالع

 راما نيرقتلاجيالع وبرج سسك ال اسورة ري الع

 ءاسنلا قرع الع ايو دراما س رقتلاجالع يد تييذنالامظع جيالع

 د8 دوأ نأسءسو ةلرول اعاجواجالع اك قوتقلاحبالع



 ماذا الع و 4 ايوقلا الع م14 1 - ٠

 ةقعسلا جيالعو , ةيسراقلارانلا الع 4 روطظلاعسجو صالع م

 ليل ثلا الع ه1 ناطرسلاح الع هي اهتءالصو لص افلا دق: جالع رمز

 رانلا قر يالعو ؛ سحادلاجالع وهو ثودحنمةءناسلاة ب ودالا أسما ا

 راس اءاملاقر الع هع لصاقلاع سو ١
 ىو !حالع 018 هتقو نعموشماطد | نيذلا نا دصلا العم 1 ا

 صرعبلايالع لد ليقلاءادجيالع موز
 شحمتلاو فاكلا الع م نيقاسلامو رق جالع ىلا أ

 لوصتلاو ماهل اوءالسلايالع 54 بدعلا سب وةتامزلا جالع معبأ
 1 طامسلا برمض جالع 94 ةراحاماروالا يالع م 05

 .ةبرضلاو ةمدصلاو ضرلاو مسؤل حالع 5-2 ةدرابل اماروالايالع ري م

 دوسالاقوملا الع وي لصافملا ف ةيلصلا مار وال لد 7 أ

 | هدقعتوئاوتلاوبصعلا عبو جالع ترج ءايعالا الع 16 اهريغوأ

 8 ه«عروو هدي الصو فأ ارامالاو بولا ف لهرتلاو جيرتلا حالع م

 أ هعحدشو هعطقو بصعلا حارب الع هم دربلان مفارطالا قاقثجيالع مع
 0 بممل ةيالص الع ا ع ىلل ةئكسلا ارومالا ناس مع |

 ةئمسلا د .ودالاناسدإ 44 هل ةرهظا ار نولل ةنتسفلا هد ودالا تايم

 ا لوأ نم لمعتسا ةتمسلاءاودلصف وو تينشتو تققثت اذارا طال ابالع مهأ
 ا ما هتمرشعة عد راشارودلا اييلعدئازلامعلل!بالعو 1
 ١ ند ةلزهملاةيودالا ناس د ءايصخلاو ىردجا الع ممأ
 قرءابورد طارقا الع 1-- ءارشلايالع معأ

 قرعألةردلاةء ودالا الع 1 ةكماو برجا الع مه

 قردلانتناةءاملاةءودالا تاس .١ ةلملا الع معز
 ٍ طدالان اة صو تاك الا جيالع مي ةرم !معالع مالإ

 3 بلعتلا ءادريالع ٠ صيبلا تامدقم هوة. الاروةللا يالع جرم

 * ةلوطملار مك كلت ودالا تاس 7 مدلا فزت الع ريقي
 ١ هل ةطسدخاو هل سارا نممدْلا قرن يالع را

 .ًارعشلاطوقسنمةعئاملاةيودالان امو #0 لب دلا الم مير حورقلا الع 0

 [رعشلا تابننم ةعتاملا ةيودالا نامي - + 5 تاحا ارجماو لمامدلاجالع م 684

 1 ند يصحب ج1 - مو عاملات . 00



 ا 0 6-5 ةسللا

 1 ةموعسملا ماهسل ا جيالعو لو بدشلان م ةعزاسملا ةيودالان ابو 1

 دوسالارثسدادنجلا قس نم الع زل ىبشلا ققدن ىهو ءايصخ اميالعو ٠ ا

 1 همم قسواأ صربأ ماسهذع نهج الع ١م رعش باهذىهو هطرغلاجبالعو .“

 ديد اةدارب قسم يالع 11 هلج سارلا ا

 تيسحاقسنمجالع, وو ماقمقلاو نادملاو لمقلا العر . أ
 'ىلادلا قس نم يالع 0 ءايول اججالع .ع

 نوباصلا قس نم جالع وع نوعاتلا الع 1353 |

 ةقوق دمانوطقر زي قس نم جالع 1 تايم حبالص نأسيبو ع ا

 قبرا قس نمو 1 بغلا ىح الع و 335 ا

 ردالبلا بح قس نم جالعو 1 ةمغا يأاىحن اج -العو ..

 ماوهقةدراطلارومالاو ةيكرل ا ىحب الع عا
 [ةليلجة ب رشدئاوذوتكنىةقاخورو ةلوك ألاوةبورثملا وعملا الع 4 ا
 : قندلالوصن تنك أمنالصت + ةغوذدللاو 1

 معا هليلق ءانشلا اهتينوتامحم [ةعساب العب مويأ ١

 ةئمزااضارمالا ف ساطدلا لصف ؛ 1< قىفالاةعسل الع 59 ١

 1 ىلا برقعلاةءسل الع و ٠ رع |

 ملا ىحناىق صقاتلاثودح لصف و باكسلا بككل ئاةضع جبالعر 9

 أ هيرش ىذلادرابل!ءاارادقم لصنو رد اليترلاةشهن يالعو ؛ (٠
 1 ملا موا طق الزلاو ريد انزنا ةعسل حيالع ع 1

 تغرغتساوأتدسةأذ1!لصف و 4 تانرذ!ىس نمحيالع لل

 ماتم ددوأ نو.ؤالا ئس نم الع 1 |

 :ءاضعالا وحاودءلاودينكلالصقو رب لاتةاارطةلاق -نمجحالعو ؛ ١

 : ما تاركوشلا قس نمجيالع ع ١1 ا

 ا درفك ا »إو دلاب ميالعلا لصف و 5 ةروذلاوأ عنرزلا قس نم جالع» 0

 1 تكرملاب , ةحلاحملا نم لصف | 1 ىرعما ىثرالا قس نع يىالعوا

 . لكتااذا تاني لاء ناكقصق و رب جياديقسالا قسم جالعو عد ا

 . م | ضد رئارعأ ميملع جملا قسن»حالع و« |




