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 /رمر | 0 عم
 تالطلا“ : 1

 طفلا لوصذ اع تخ لوالا بايلا -. باوياىلعبانكلا انهن
 ان مالا: اجر ٠ زيكاوا ةدحاد هم عقل امو قالطلا جيس ةيلوالا
 للملا كيلع تّضواوا كتالط تيضروا كفالطتئيشسو| ةقلطم تارا
 الط ممل كيش ون و كقالط كل تبهو لاقوا كقالط ٍينْخلاوا
 نالذناطين اهجوزل تلا 5 ًارم] مهد الك الط تدب |لاوولو دحاو
 تنافر ول انو قلاط مرد |يسواطا تان جوزلا لاف ضلت هأرما

 تناَتلاط تا نئابتملا ةلوضدملا ةنأرماللاَلج ةنالو نسّولطا
 اذن عبانالط ل البوس ناو ثنالث ىف انالطلوالإب ىون تان
 سما امل تا تكلاقمش مهذب ىضانملا قطو ساب تناهنأمال لامولد
 هيكل هوا املاطبا ف 3دصبالو ةيجانلاو ال والا عقت هنن تت. تنم
 هلو مالا لب لاعتوا ايلا مثل انف كلنارما تقلطا نيل لارج
 قلاط تناو قلاط د اهجو زمتا:ارمالك هتارمالل اع لحر قالطلا عنب
 راد هققدصبال ولعل اهي تبنعلاوواو٠ ةعاسلا هتأرماناطَت

 اهلاهيلعنالطلا عوقد ىون نا تءاونلاط يف اهجوزت ا ةًامالكلات
 نلاطوبف ادع اهحوزئالا ةنالن لاول نقمملا نر كدا نكولنالا دف
 ىلا اره ال اةولواهحيزت, لا عرقبالو ةعاشلا هيلع قالطلاعغب تاو

 ال ارعاهجوزتت نوحميمالع ق الطلعات: | ونلاط يف ارئامجوزتا
 هن النيعزالطلاعقدنل اوفا ن ئذاهحبزت ةءارسالكل كولد ونبدا
 "اعيمج اتفاطى الارمله اف قلاط هذه ,لنتنإمالاهؤاو ماسلا

1 



5 

 03 نلاط هنأرثللا لحب :ىيتنلإكذازكئسلا ناكخش دا هفهدلآولانيَو
 تينع اه ياو ىرخاءارمايل لات نان اناس هنأ ا نسا هلل
 ابهاتلكت ان أمال و لاط هنأرم] ل امو | لاوولو ةنيبل معينا !هلوؤاتيال

 عدا لاباج ا ا

 هلوةلوقلا ناكامل نيرلا ؟ىرحا ةأرما ل انو ةفورعم ةأرءاول هرهرد نا

 يجو ةفوحلا يلا وهلال يمدد فلا تامل ناطر الا
 يزل نكيلاط ا”نلاطوهورهر د فلل عى هلا ان: لاملارأ سول نكد جلا لاذ
 5 ىرخا ارا لاومثهردنلا |ىعرأرمال لاو خقلاطو رم

 .ةراراضاعم اة[ تامأ امال تكول الطلا حرس لالاو تدم

 "ا ملاط ىأ أمل اولا نكد داصنال اطرم ةدحاو تدر لل اة تاو أن الاي
 هل تاكرلا طرأ مانلاط ارعا ل ناس نع الا سلا فا[ تلال

 ةةلطت ل ض لاه زقلط اه وزل تلا ةرم|اممد جا اعنيالطلا عتب نا
 هلال ااعلا لى ىس نلطع 31103 قدد حلاو
 دأللاط تندااملاإ ميج لامولو انالث تقلط تقللجل انوا تلمن لاش ال
 ماعانا تلاعف كاننيلط هنارماللاتل :لحر ةرحاو عن تلاط تنأنلاف
 ئروك املك تضلط ةبرموا ةيلتانا تلاقدا نإ. نا تلاد |كيلع
 ف رع امال ]الحر قالاطلا عفن كل ىلب ةأرملا تاجا |ذ15١لطزلا

 ايا ل جتؤعصن ان :هيزمات قاطتاكمل ةيالؤمفحتنز قع ءاون ول اط

 ا/بهتارم| تقلطإ جالو ا هتأرعل بس نإ موم كلة ل اوت نجى وف وكلش
 دايت تهد قالطلا عتن طلال هدنا نيو هدب يو ءأنمق اصب
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 هولا هذهىفهنأ أرما ىون ناد/ملات هللا نابوهنيب اهدضلا ممل همنا ن 8

 يايا ةيعبل رمال د تسلل نايف ياينو ءانتاإ هاما و

 كايا له هنارمالاهت ةريصم ةأرما هل ناكرلو تالطلا تال ةينبجبت يف

 "اهلل ةناشإلا ممةفصلاو ةيمشلا الو ةيعبلاواطت ة ةريصللا] اراثياو

 الع قالطلا تداخل قلاطتنال نر عهتباجاذ بجنزإبل انف بليز رع

 لك اجتالطلا ياها هناك دا نأ تل تاب
 يوب ؛لاوولو بنبز اطل بين تم]ام'ناو

 : هلةأرمأوف اذا قلاط تن بئيزاياهلاريغي واهبلا ظن ةأرمال] اهولو بيز

 دال هيمتلاز طب ةراثمإلا لَو ةمعل عال طلارتقب عري همس| ىرخل

 كتل نال نانا انااا هلع تهتم ملال تان كتضلل ناهي 0

 هيلع في رةدسإو اهقلط مولاطتناف كتقلاط امال نلت كتقلط انتمو كتل

 لالي انالئتتلطلملو اهتلم مولا تنام قالُط كييلع عفن اسلكلاترأ» ناالط

 ظ  تولاثنا ءاْضفقدصنالم 5 كانالطاهلعميولاطتاؤولاطتنأ اهةلوجيملا هرم ُُم

 اقدم كتملم فزلاطتمل اقوا كتقلطرق كتةلطرت لاقرلان كوبل ةياثلا

 تلقوااهتقلطرق لامن تلفاذام أ رماو ا)بعر هل لام نلاط تنازل

 هنامللان]ج ىلاعت هلا نايو هس امو و ءاضقلا ف ةدحاو مقد قاطو

  قلاط سال امولو كااوالط عقب تالطلا لجماقالطلا ةماعنلاط تا

 ركن نالطلا رك !نااط تش |لافوإا و ثلشلا فب قالطن ار حص

 لامرلو ةهسحاو مخ_زالطلا ت1 لا راو. تلقي هتارصاللو

 تاياوّرلا نالمالليد امالاميخفلخاريثكسصالو ليفت لاطتنا



 35 دن جماله هربا هيتفلالو ساو جيششلا نب

 ا ذادراعؤلاطتنا لاعولو هسلا هيجررععحونإ هيمعلا ل اداوسهطالاد

 تاقيلطن كك كسي حْولاطتآ لاقولو تن اند مع, هن هللا ءامجم

 1 لامولد ءاضعلاو نيريالر معى ون :ثأو ثلث حفل هنا اج ديلولا نميكذ

 لال تفلطةقملطت كولا تا لاول و رحاو تقلط ةقيلطتمل لكولاط

 لنا هتيم ةقيلت كب لا تالا يرام

 هادو ةّرم|لكهمولاطتما هن رمال يول اشلم تاطولاط ةقيلطت كوم
 تالطلانمجو ءاسل شعل اسما ؛ذهرف ىونن اذ اعيجنتلطةوسن عا

 هناةليواط تام : ىلا هدا | نيبو هنيب مف ةرصدو ءاضد تدصبال

 تااولد . ثلثلا في نيننقيلطت انا ةثلأ 00 كاد عقله عرلطن

 ةلتنلا.ةقيط نهال هولو' ةرحإ وز ةقيلطت وضمن لال ظ

 ةرحإ ع اههسلسو اهعبرو ةقيلطت ضم اولد ثنو ةقيل عدو

 مال عسا” عساس لاند .حعومعاوا كما ماولطامالم ناملإب#

 قيل لاقرسامينالطل عقال يانغ ميكب لجن ماما حلالا: ٠
 شل اووإو اجا نوككي اككإلا هجورلع تاس الات |تنمحالاتتن كتارا ظ

 0 تنسحا ديلا اء لاق !اهنموزمتصلخ ثيحهدنإ كيحرب
 ١ ا يي لجب ةزاحا ناككض



 تقلل اعف ةتينجا ىنأوما راب عج 5-5 ةلئاةمجر فسرت نبأ نكت

 ما قاطنال انيس وبن 5 تلاطامكجنرما "او أما تّملط اكمحا

 البي لج امو ةدأرما نما محول و قاطت اهنا حر ليعو فسوب هلضعو

 تيواوةنضحع |لوفودتارم) تقلطولاط اككرحا لام ورحا .ةنمهلاك

 ادرهتللاو يديم تؤم نتج محجوز لطقاك سرج يد اممعسنلا يك

 ةلرالاههم ةيللع :رةشلرلاطتنالثلاتو لابو دةّيحاناطنال ةوناطاكيرحا

 اههمتنالك تكل :ءاشلتولاط نال لالا انلث اتقلط ئرحا هل

 سلط ةقيلطت نكن مدمال هال لولو انش ةنحإ فلكل
 الز عيداخمتلاذدا تاقيلطت نكمل لانكك ةضيلطت ةدحابلك

 ويب انواد اناث ةددل هاكحؤلطتءنهس ةدحا هلك مل: يونا
 اتيلطن لام يلاذكم ن انالط ةرحا كجم مغب د. يلم ننح
 جك لات لان واشلن ةدحا هلكت ملط نأ: : نعدازنأن

 ياما تتاطتكلاةلحر ءاوس ةعلطت نكمللاورلاموإ نمت ةميطسسم

 دا بشيراحلل اهني ةزماتقلط تكلامدأ كلان ىددإ تفلط تنتسحو
 طسياكلاعلا هنأ هتامااعنالطل اطلاعي هقأرم لال بذزو بنز تقل تل
 اهتبز نة تفلطل اقول دانسهلاززالو اهلل نالطلا فس
 تفلظر اها أوراد انا: تناك ايف تناكم ءازما تقلطلا هدا
 نعام جحاخمسزم قالطيزفي ن اال ]أسما هه لاعال هتأرا
 0 ب 0
 تحااموإ اهحوز ا أدوا تقلط تنمكل اهوا اهتعاطم



 تينا ذازلا.ىلاءذم نمسا نكولارطنالللا عالاهتجرز
 ظ كوع (هتاثأت ةنماكترلاعتنا هتأرمالل لص اهب
 نيكو نلاطتنإن انوار كل مونقلاطتشإر ينال ةنارمالل اىول

 20 فابن زلاسإ هي اهّسافل اند «!ما/لا لج لاعلل اهيلع قالطل امه

 010 "تقلطةنسلا نم نم :ئيلاينجحلش لق: ءارم|جوزتت
 عمن مداد قالطارع ةبتسراخل لاهو اكتفاطب دملا فاهل لاو

 قالط ةيسراعلا. لادا كتفاط تنتحر لا لامولو ىرحا ةميلطت

 نالطلا عقنالاكواقلاط ت١ ةيملالل ان لج رعوح ا متدالل زن اياد

 ا ظ الأ اولا تالا انلئلاطتنالاتولومملو تو

 مسوروبا عجرم من لوالات يتوب هنن لوق ىف ةدحار عفن هس الو

 م كاملسواىور حشا ارا ىلاط تن ا لاك ولو ئشس عفتألل أوو

 عن عيد لعن سيوة خكدو اوالخ هنري 1و مضالهنا

 نمد رالط إم أاهحوزرل تت مرا ئسفنالع عت سوبولا |لوقولعو :دحلو

 هن ارعجلا»ينعل اذ ادإ داود ادا هلاتدإك*م كل انداربكمداد عمزلا

 جال انولو ين شلون لنا 9 ةنعرةزحاو معي عاتنالا ىون ت| ىو

 1 ”ةذذس ءحكلاتوإ تس هرشن هداد لاقو) ثس هد كلاموا تسادداد

 امن فلصنال نال تيراملاق تأ ََن اور ادا ىونهتجر ةرحاو معلا

 جلاثماكىرغن ادنالطلا ةاراعام حكؤامار انما جدزلا] 1
 5 لعل لا يدثتادرفجكلالاننر لا كوس يول اح



 تس دان اننهيفالاقطدسريجب ملال 9 اللا قول أوااملاط

 ير قرانإنزا تمد تال الفزلو مشل عامبالا ىون تا ولاك

 الا ةوانسغو هنأرماللامولو ااا عاتيالا ئننا كتكرك ظ

 لاول همل وف لوقل | ناك اهمالطدرا للان عد ادى الطر ايرارهورب تسلم

 هنضودالات كلل يدطسانا املاووا ةًارماىإ تنال اة وا ةأرم انإإ تسل هنارهل

 ليت نع ناوعتساكابملستلاير الوالى معل ىالطلا عوفر رب نا

 مهلوج قالطل |عقالمنا ع جال سرك اللاذع ةًام| كله ل

 . أمانى تام هلادلاولو ضبا نالوا هيلع هنا جركل كتي

 كج ركا[) وا لمابلت كان ل اقوا أرامل تكس ةبح دع اذا
 ظبنالنااطؤأرم لاه ةازلاطإ ة ارم الكل الح لام لحب ىون ناد تالطلا ينال

 ةعاتخال اةولاكو تنزل اطتنا اهل اقوله نئايلا نعد هين
 :ًااضجإللا نالطلا تاضآ لج ثلثلا عض قالط عسل نمت نبإ

 ىلاط كبجرو|كشلثو َنلاطكفضم لوقب ناوحعباش هزججلا تاضانا
 ناوحبماجضع لا تاضاولا 36 قالأطلا عم كلنم ئجنملا نس زجدا

 قااط كحوروأ كمحوداّول اطكتبقر و| نلاط كفوا ٌقلاط كسإلوش

 كنطم لآوولو ناّيياوب هيفزلاط كمد لاموأو قالطلا من كدسحوا

 لة عرنع حيئنجتل ارتيقل ارمشم املا غذلا لاه كلوا

 .لمو نل طعلرعش لوفي ناوخن مار نيسسزج لات اَضاناد
 رالفلا عقبالتا] 3 ةبشما اص عكربدوا كلو ١كلحواك نيرا

 هل هن يضعل اهي أمأ ب لئلا راشاكقلاطسارلا انهو ولد



 ظ
 9 عل اقول انو ايانم كمي ولام '

 39 دعبل ايتو معسل ا
 لنرالاطاهنااهرخادل اهتالط اهبل |لمحاوا|بهنالطم هر كبنو ةالطب
 ماما مقا عدرابم اا وص د طع توت 6 لاحلل تتلطول هانا أمل

 يار كل ذروماملالا قي لامقالطلا تد>بولاط تنا اهل لات د كلذ
 اكوام الط بيب ارسال ثول 'ككاسمل قالطل مشب نؤيخب اهئالطامل بنحب
 هس صولا طنا هنارمالزاةلجر ّقلاطاها أمال بككلاؤل
 انحيد اففيلطن عمل ىضوؤناد ةهيساتمل اول و ةلحاو عقد اد

 "لون اةالطتي مهاد ثلث لم مول داو عقب نسمهر د رشم جو

 امبهيسْن او ةرحاو َش ةرحأو ةن١ش نزوبامنالطلا هّيكساذاهننا

 ريكو تاس ثلن ن نوبام هيشس ناد ننقل طن ع ياتخل نوب

 فينو ناد ناهيرل | كل نكو ةدحاو ديد توب نضادلا» تلثلا
 تالا منجا جاهد س مارد :ةناركو نيكس تزونو د

 اكس لاقت حاكتلا ةدسا: زحلاو حاككإ [ مح | هسدحل ندأر|نيبعججا ذا
 نا اطامكلح الام هيدبجاو ةحيكسمنبعجرلاك ار سصتزلطتالؤلاط
 اخ زيبصصاممدحا بني اهشسةدحا لكمسا نازارما هلتاكيل

 تينعلام نام حاكتل يحتضن ابين لاس حاكتلا اهسان يزعالا

 هتأما تقفلط بذيز هتأرم |رماوهظطل لاو ولاكءاضق قي صيالعزالا+

 ركقدسا لاول ذك ءاضق قداصبال ةهيبنجا طيز تدعو نام

 حاكتلا السان جالا !هنيعصنب مص ىو اجكلا ةسيك ةلطنلا ا



 عزةيبججا و ةحيكمم نيبعجول كلا :ميتضلط اكل تفي 2

 دبع كل فرخ وهما رماؤلطا ذا تاتا هحيكتمتبقلط اكلحا
 امتلطإ هتء| نلطا د امصل نكد تالتالطلا كان تزيل اقنوابتالا
 تالطل | تلد تصقوأ هأسال العن نانو عوابلادِهز ايسايوتجا

 كلل ةاذ صلاة كي نالطل 0 5
 تشلا تل اف اًمراَولاطتناا اهل دحاللاتف تايزمإ هلزح عوليلادجب

 37 يس تنال عضال ةنالخ ىلع ةدازلا تففوا جوزل ا انذ ذيك

 لاتزال ! قلظمال كك تججاصل ىلاٍيلاو كل ثنتلا جدرل 'لادول
 دن هنمالالاهلحبريخيالو ةرحاو عفن نيتشثو ا ةرحاو قل اطتن |هتبأسمال
 دل داون مف هنا تاىتاول | قريككهثلا كلفنا ةلبسل ل اهو هللا كلم
 تقنهلاةوريخلاا هلأسا ذا / الذال او مقل ىون نال اهتيلاو نوبجلا ةدككد
 بضع هنارال لاق لحس قتعلا اكو ومقن مش | اهفلطلامذ كنترما

 «دادؤالط يال اجو )الانا ءاشلا تيلطور , ءوالطر ,ارشءاهموصحو |

 مه. [ةبيملاب اطلاقولو اشلثتقلط ةىالط هس وا اول و تلط

 مم ةرحاو لوخرل اد هن اما قط لس .[ ني تسلط قالطلا| ىو م
 تاتا كلئاهلجو |ةنئا. ةفيلطتلا كلت تلعجكلل ذب لات
 اناث ريصي هللا هحب ةضياج وقعت رضعلاو هيفتااور

 حضي فسون لا لوثر يعد اثنا نفر صيثلح رجاودلعد
 رثةرح ار اهلودل اليت :اء|ىلطوأد اثلئامل عمال ان |.اهلمح
 ل ها ةفتلاظلل !كلتحتاقيلطت كلك ًاملتمزا |ةدعل فلا



 ىه الن اجمرل الاقتاد ل اثام المومن ةفيلطلا كات نتشلطتاههر

 لايئاهعجأر مثةدحاواههل طول و ناتننو# نيتميلطداهترلا لات اول
 لاير ةجحرلالاطبا كايالمال ةنئاريصنالةنئ|,ةكلطنلا كلت تاج

 مان ةنحاواهقلطت تانوا نا. ةدحاو كسل إذا لولا دع امل
 لامولو نالطلا ل هر ل وملا مدخلا غاثالوا داب ناكلالةةبسحترلا كاب
 لاووا نبا ةفياطتلا لم تامل او قلاطتنائرادلا تظدا ااه

 تالهمزلت اكدا للإ ل وخد لكجت ل املا قل انااا

 كيزرت نالط كارت ل خيل ادع هت امال هاذا اهلع قتل هقييبلتلا
 تن اقلاطتنا ةبب ىلا !املل ايل اكتمل عقم قالاط كيا من الط

 داد] اذا قالط ارت هتزمال )اهل د تلللا مهيمن ام قلاط تبا ْنلاط

 + جهلت قالت ارت هن اعالل الجر همن تعتلثلا ىونو الط

 ميارلا كك النأرت ةمسلاذل او عالطارت ةبلاثلا كمه اهدحاطاغلا
 جاتفعلا نيريج كبل ءامال ا خيل نالت ارث هس اذ إو كالط
 الهاح نام وعقبال املاع ناكاذا لاطن مله الأ وملاعلا نسيتها
 اجلا ان ياا هكتالا هذه قالا لات درجب مق
 لكلا سعال صم صرس ممل | نو توزدمب الو [.> اةالطزمل |تومع 3 اوحأ | تال

 لات وصل 'كضعا | 3 كل ددنا للعم ,الطا ! لضعف لقد

 د تعمرهلا رم نال كل زككايرعت ايياو لات امه زجرلا تاكمان

 امدمال قالطلا عفن اليكث لب ترهلات تاو تءامتن | نايم تضل

 ظغلمأ اليقنجشي ندالا لل لاح هنا نيو هندي امذ قرصدو ءاضف

 و ظ



 م
 اناندعراال انا :تالطل خم يلطت ىلارما تاز دوهشلل لوقف
 قرش ندا كلا: دوهلا عمد كا للذات ث اهتسوصخاعطق ذهب طفلا
 لاتانم“ ءامالا بلا نعو ن تالطل اون اةل اوضَقبال خش إملاهنع كلذ

 البز رطل ل يت هيكرتل اخد الارث هتأراللالرَت نع تبقطنسا
 7-1 نالطلا عقب تلقف نالطلا ١تدرإ امدلاطلا تدرا جو ئنلأل امد

 ٍِس وضحا +_ضنلا ىف اصوصخسانلا ناد ولم ياما ام تالداضيقلازإ

 سو كامو لد ءاضد ثاصبالو ارفاطاعتاو ّنالطلا

 كليف اننعل اى نالطلا عاتي! انه نا لج نوت! لالوهد ةبرحلإ!
 ناكر مرعرتلا مصدو قالا و قالطلا حي ظفلل ازيعم نرحبال
 لجلان االثةامعدانالطانه ن لينال اهتتامظفلل عمت منال

 كلر سم هلا: لاذ لطي مادا ىأرمإ تفلطل وفين نمل

 دم: يناشد ةبرلاب عابندإو قاتعلا ىزالطلا عقب بولا
 253 تاب الوقت ثا ةارملا تنقل ناو ءارغلاو عب ايعتالطغدلا
 لمد ةازه نعال دس رمملان عجرم اكتل 3 تلااقرمملا نع

 وهو هللا عاشر قلاط تءإ هنا اولد ىلاعت هدر ءاشستنا علتلا

 عم هتلطلا تالفالطلا محفنال ددلا ءاشن ]لوم حم تريلا

 تك اذه ولام ءاوس هين هلهجو هاا لعوزطإ مانشتسالا|
 هال أذهو |هجاوملعلا| نيؤطسالئ اش اضي] مجال ركل
 نهر قالطل |)طييؤالطلإبن زتقااذا ءاشتساالان نارعاذا امم

 نزلا عاش واو كالزكك تزيل



 كرو جل رالطلا عيال« نضم هر رق هنامجإع ءانشتسالا يري

 ةلثبملا هذجف بويا نبت لنمانا تندم لاق هن مكحولب أدادشس نبع
 ءانشدسالا ير تلخل اىمزط ايوالطل 0

 مدل جعئسو ابا تبع هدل ا هجر تلحل اتم أون د الطلة ]طان

 حمم سودونا ىل لاعت دامسملاود ارشسو هي

 اهباكول تنأدال اندلمل تل ءاشتسالا مصيل اق تلا ش لس
 تالطلا عهد احا قلاطرغؤا هنا دع ىرجولاط كنا
 !ىدم رع اشم ديد كل ذح هذمهلات ال تلق

 وكءوص هداسلرلء كبس ون موصلع تل لوعي نادار| لجبم

 يشل وفن ادار اول هرهشيرموص هيلع ههه همجمرهتلا#

 يدنا هيهلا لاقت انىلا ناوالطا ادادذنلا| هناسلرلع جف
 5 ملا أو نالطلا فد تالين هدوذنلا مزال دنا 41

 خضار فسوود| لاك و حرر مضيع نانعلا و قالطلا عش

 طع عر ةئنج| نعوؤتتلا عج ترم اعت هل هاو هيب قالطلا

 هسكلوذ نمره اظلاد فاتعلا عقنإلو قالاطلا عفل يمر بكع

 ولو“ هللا ههرريس لان امكح ءاتعل اد تاللطلا عيوقو حم

 تنيأرمالل اولد ٠ تال إل رقكالوكة لكهناسل ا عئئرج
 تآولاة ةكلن ىلاط تن|لاوولو نيبتفن 2001310
 ظ تبن, نلاط تن لاهو تتءاولاط تاز ةدارمالاه] ذا اسلُش تقلط

 للاتولو - ن انذن عفت مرهم لحاو عقل حكت سوبا لاع"
َ 



 لاند تناث لامدا ىلا ع رع
 يداد تلاففىباذ ئيدلطاهحر ها كلاما لما امهيلعنالطلاّب

 759 تالطلا تياليعتتز يدا مداد هلوفي تاكا مد دادلافت

 تااهنلوحيلا هن ةامللاتولر هاء تَقلَط قالطلا ىو هر تلاوفدا

 ايلوءانمتال ةنايد قدصر وكلا ىؤن ناو نات رمل قلما نلاط
 للام ت| اهيلوجمل اضل لا واو ةرحاو مهن اهب لوحي اريعل كلذ

 اًريئاطلاهوائالطازن هناماللاث لحر ةلدحلو تولط نمت ا

  ثتصراد ةيسرانئاب لاف رلويجانلاو ميلا ناي ىرتالز قلاطوم

 كل ناي الي تفلط قالط هس و ئالطود لاي تكس د نالطشإب

 اان تنلط الط ودو لات تكسر نالط ل زن ولو لوجلادع

 نأ انت تسلط تلسلا ىيننا ثلا نرجريتل ّقالطود لاولو

 لر ,لاذركي هسا ةنأرإل لاول جحر ةدحاوال امها

 تناا هيزرمالل ا: ناطناني دنع جدهم اير صلال اةئئلطنال اهنا
 كلامولو ب دما وأ ةلح اولا عا ةدحأو عقينالطلا|هب ىوند : ةرحأر

 اهو والذ تقلط بنينا را ّقالطلا ركام لاح ؤهدوت هنأرال

 <كالاتإ 201 انلد تفاطورنهالطر اره ىا ةموصخوا بضع

 تاير دب ةموضولا ترجاذ او ةنحاو عن هداد نالط يال ولد دعالل ٠

 جل اهربب تشيلو خاب قالط هس جوزلا لاقت رع تم اوئاهحيند

 كلزكل؛ ةينرل نك نان تيايالإ عد ناحيزتفعلان 5 نيرغكو ا مامال ا

 نيككشما دان جوال لاف دانسإرما حول ولا تنزه اط عاتيإ طال



 7 322 لا لاق هد تالط هسارم ميول تل“ قالطل اىونو

 >5 دادوالط هسا هنارمال لارلو هىود ناو الطل ادتيال نق ماسالا

 كس رش[ ل]مقخ هنارماناط]جن عومولا نود عامبإلاركخ د نال منال

 ميدي شيلطت هئارم قالك تلا مار ارق نركككيانيؤي الان
 اهرب ]د هل لافت هلزنم نماهح حا واف هماه اىوا د اهحزن"

 دش دج والطدد جوزلالاًنخ ةةلطتب كلارما ةبجفد كائفملا

 هب وأرا تادنا هه ازف مامالل ملال اق لشب .ركجب :قالطن 3

 يفرملاحتلا نيبو هن اهب هنأ رم ويمر يحال هدد ااثاع تي عاملا

 نيْشُيرمإءاو :لحاو نمزنلا“ زلط تنما هنارمالل الر ىلا تن ءانمتلا

ايعلا تالتحلا يفيكذ نكن اتنث عملت | سايقلا حياذه مامال | خشن
ً 

 هلط ةدحاو ةماال |هلرسلونلاطّق ارا ىدحا لال ثلنلا عقب هنا

 تيبكل ىو ّقلاط تنا' قلاط تناقلاط تا دهتارمالل تلكم هناا

 انهلاؤو ةن >ايد تدصاهم اه ادخل اًنْلاَو ةيساشل ابو نالطل لد الاب

 ةاولانعوالطلا هب تدتعلات ىولاط تارت اللائلحر اغيل تّيلط

 ةصدالح اكملا نعؤالطل ١ هب تدنعامل اتولو ءاضتال هنا د قدص

 ”سالاةولداهقيدضيملا تغلب ال كل 73 املا هقدصتاو الصإ

 ان «ذهرخةلأرعا كل ] قيفمل لا ابر ءاَسَم تققلط انك اينما

 تلازم هزم اطتال.ناذازلا ةيككاني راكان
 -هطح قط لوما تلاقذم جدزل ال اعن يبهزاطا ناريزنا اهجوزل

 هو تعطتسا نإزؤلط يب درل لمحت وم حرفيحيبا هولا لاق



 ام

 قلطإ ناهيرتا نخاربحب لاقزادكو هني: تسمو ون ئينئان ضيوعملا ظ

 يضيربعل امزح املج نيج ا نيله لج هن «ىيزاهل انواره اولا كتتأرم

 تاالط هسرشمداعزحل ال اه مسخ جورلال اهمككالطار تيران

 لاي ىلام هزني اده] محو ٠ حب ةمنجح اوف عيش نسال عاش ملا طع

 مج الفن ضيالاتلثىنغتتقاطتل ان كان ولطملأ رفال

 ارهريصد امم اماو ةلحاووتفل ىالطرشمدا اداجرلا كل >لافولو هللا ثمجم

 فض كرل اممم دارا ذا اماميلا قالطللضدونفن جول أدارا١ذا بار

 حايل ؤتفلط يقال تل امفابونح ناك نإ عزجر ىاللطلا

 هلوقلوفلا نئملوسهاءال ذ نوب اكن ونجل ىنب اصا ورشا فذ
 هومعما نيرصاعلا الكت كنج ا: :١اطلعف ادعم وتحملا ةالطو

 لم اىناواد دان الامل اعثاو هالك تمد من وحلا اولا ولات تروحملاو

 بيد نوكش هل اعنا وهم طلت نم ءؤنعل او هرض

 ةجبللاعنال ا)عئيرمن ونيل ضعت لاو ءاوسس اداكف ايما
 دل اذ نيباوملا ل مؤب امله نملة اعلا وقد
 اهوا نيالا لهما ولون اصلا نظنع ىزياماد

 هتأرما نطو اسنعل | هحوروهظ ممغلل ؟لعغلرصت نعدرك

 ل 2
 امرحع |نعاشما اه افاد اك هلام كلن ىفئالطلان ا

 داو ملم |اهومانسرملا ةااح وللا هدا قالطلاب

 ظ 08 وحامد ماسربلا هلال هيب [ةناد اكغتالطلادماسربلا.
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 كلر رارفا كيلا ذا كا نك لل اهمحرم ثييلاو منا هبيعل ل امد ءاصق

 لك 0 ًارمالل ان لم -ةوالطلا' :ركاذم لاف

 كملت اثلا مويلا يفو ةاحاو لوال ا موملا ئاهلع قت نام نيبمود

 رخآ كدتلط هنأرمال لحي ٠ ثلثا اعزب نالطلا ناكنا

 رح زلاط شالا م ولو“ يلة اهنا ل ركز تاقلظت

 تسد هيأرعال لال سجس -ةدحاوالا خفنالت اتيلطت
 الم [”لجرم * حمره هعبنج الوم ف ةنس دج قالطلا غن

 الث بلت تفلط, دكرد تنماربقالطرازهاؤوالطلا رك اذملاحن

 لي هيب عدرلوت لولا ناك طا عيا تنام
 كمل عم . ارل الان هتاومأد »بو هدب ةم وص اتتمعت

 هاشلث اهلل نك (يرأثس تابدصت كلن كلاضر انبص تابت

 شدو مثكمالط انه لام ةدحاو هلبجر عمم |ب لحرلا تاما لزعال
 كبوق و هيويدنل كناعلاولا هيعضدا لاترش اهكاما .رعاو ين قح

 ءاضلآهلبحر . اهالط بصتل ا عج هنال هن ارم اقلط الت اؤنح اولا
 داهدلبلا ذه ءاض لاوولو ةيآرم ٠"راطتال قلاوط ارل ا ءادو ا ملاعلا

 ةبجر نسوي حلخعو ٠ تغلط نأرم | اهيفو قلاوط رمل نه

 ناط جراد هلت ا يقتل طن راكلاو

 جا انمضل لون ىف د !ءاهتشل لق ل قلاط تنما هيأر مال الحم
 يقلار الثوا ىطاتلا نالف لوكؤد ؟ثارلا د( نيبال لون

 وك تسملايلاهق ل اف قاطراكو ءانضن تفلط



 نيو ةدم أراها هلا ىر داو نش نتسثو| ةدحإو هن ارم |ولط

 اجنج نا لما نط نينه ىكياقد هراتدبادامىفلامفاثلت وا

 متتسهلاقف تصون نز هنالم نا هللي قزح ٠ ءاصذ تلصدال اولأت

 8 عمدا لعب نر وهو تسف لاذ : تهرتوالط هسوت نز نياملرش

 امال ل الحر ٠ اضع ةدصراال اول ان“ تسسهوت ن ز ني عمس |. أو هواللط هس

 كلايلل تتلطّنلاطافم اميل لاترلو ٠ لقنرلام ع الّزلاطانالو
 كلانا ل لات ناد اذلن تلا زالطل | ىون نا انمل عمم هتارثاللا

 لاعفم ناو ءاضت قدصارا نالطلا بك ازرم لاح كلل ذ تان

 مهل طأ هج: ل كلان 0 ارمأ ءاضق قلص الن امسح اولاد ىاللطلا هام

 معلا ا .ناطناكتاقملطت ثلثي ىوو 7 ةثالمس اهل اراشأت

 اعنا ار اشمإ ول اط تالحؤجمل انا ذا قالطلا ب انكقرككذو هب
 لبج ةدحاوناطتاهناث هلالي كيراو ثلذل اه. ىونو عابصا ثلث
 صضعلارهىلا دا وولاط تناومعاي لان ةعاهبانظو اصخشس عار

 مس 5 ةيارماقاطنعدتأرمأو ةرممرغرمزمشلا ذا

 هج رركنالط ج هنأر ماللا: لبحر دحد دو مسالازهةراشالا

 ةقلطماهدملاقنكةرماتهلطإل ار هرارم| قاطتال

 تلا ةيزتلطأ هجر :) تلات زم هتارهمألطنال-ةلطم اهبسحاو
 ةلارتاوب أرما هجلاإلا جاجا كالطل اب مقل ب اومح از اواو «ارمإ

 'لجينأ لتلط]حر. داو تفلاطةدصأو تنام نقاط هجن
 يداعوا هاواي مو اهعلطتل 5 هناماما هلعتلخرب ننْيقتو



 . هتبتاعولو ىزسا ب ةشلاث هذه يوزلا لاقوا ةيناث ىف جمزلالاّمف كلذ

 اللا :لبيد ةينلابالا دبل همتامل املا ذم جوزلالاتتتنالطل كيل
 ناو ئس قبال ّط تن لاوول و نالطل اعقب فالطلا هب ىونو لاطتنا

 ناول ير مساقيإبا هيتملا ارو برعلا ىف داتعم مالكل خا تذح تالىجون
 د رغد نال ون 9 ضالزخا |ن رح ئ نحو هيسر اعلا كلدلاو مح

 دكصلالام ىرن ناد وس اللارل اركجزي ل ءازاوث دبا ل امول انهو لاذ

 تعض ىواذا ةيسر انملاو ةموعلا نب قاهالمللا هج دهشلا

 فاللي |عتلا :اللز كلا نار مالل | كيال لاطتنا | لائاذا .لكانهد

 زاذملا ف كلا ذاانم فلام اقمامات ب]عالا نوكجروونم) ناو

 ةياالطلا تا : ناك تأد_تنءل| لاح قالو ىالطلا

 تناتخاوا تكسو اط تنال ايولو ويب )كاد تالطل |مهل بضل !ًهلاح

 ماللككا رم نيون فج دوحأم ةداعل |تالىون تادّتالطلا ععرال هم

 كلذ نوكعضوعفف كلل ذناهسارماد لامي قلط اهجوزل : ًارلا تل امو
 دحين سورلا اقم نوقلطتالىيكاهج وز تل ان ةأرم |نالطل ارتف ميؤرع
 تاور انالمم ل مخل ال أد قي ىراللطل !ىرن نا اولا ركن للطىع دانس
 عمص بت | هما حصون ال لاجلك جة مالطل عقب نا عشر

 ال امكجونب) ناو تالطلا مفي كلذ لاىول و ةغلطم 5

 التالي نلاخ تن ةنأرمأ/ل قي تادار لبحر ةقلطم متنا

 5 دانيلث ”ولاط ثنا لاتولو :دمأو عنيتامو هف كاش اذه قلاط تالاف

 تش لاامولا ذكو شيلا نأ فل ةنلاط تننا ملوق نبل : أنا



 ىثد ةةدحأو .لوئاهنداصو ةيجوفو قلاط ا هل رفأسص داصق ةدحاو قلاط

 تاانيبومت وكيك قيلطت كل تبمو ةنأرمال]لحر ئشتإلاةتيم
 دقو كدالط كإ تبهر هلوت نالجعالمالاو تسلا اهنن تقلط
 تمل امن الطول به أول !تلاّمغ ةارم | قلطي نا لحل ا دارا ذا انركذ

 تا ةنازرماللالبحرس هز ماوغم ةنعرمإو هلا ٠ يقالطلا كرت هب لير

 ةّملطم تاما تلبجم رايك لطم زالطل اعقن مايا ةشلئر اي ا اناد
 اذا :!امن هه نينو هنسم رهن اهلعقالطل امهنال ةتلطم كتيملاعن

 تةللراملا ددعو | بارتلاءصو | مولا ددعولاط تلا هتزماللاة لحم

 للشم ةدحاو نلاطتن.الامول د ثلثل !|سقلاطتناا ل اوول ركون
 لام ]موا نيطاسال نم قلاط تءالائولو ةمما.ةرحاومهه ثلا

 جطنمسروب ارا ررز عزو ةفيذجبا لقوة :دحاو ضيا! لشمما
 ىلاغت ههلا هاش ا هييثتل !لضت فاء سنعل انهو ةابعجر ةندحأو معلا

 اندتعاشلن تّملط نشك كس نلاط تنااهيلوخرل لبق هتأرمال لاجل
 هلح ه خفت اعلاو ةرحاد وأ نيشعو هذحأو لاول ةلاح وعمل حبر لامد

 لاددلداثلن تةلطش عيدا لاثرل: عب تسويبفانعءاور قال مرتو
 5 اطتما هلوخرللا هنأ اه] جر ةرحاو تئلط ْ:شعو ةلحاو

 ل الجم ان تقلط قالطلا تاه ىذ نود لامه ةدحاوب كا“

 1 ةقيلطت اهتلطم /نااول اه المول اطتنسن قأرما وكت هترمال
 7 لكتإؤلاط تا هكا مازحا شلت تفلط ندمل ارم هع فنع
 كلذ ناكو ةقيلطتلكمم نلاط تنا لاتوأو بشل حو اطن م



 جم نلاقث كدنا تايذ تائبتالعر اتانلاملل تتلط ]نبل 1-0

 رنا لب هتارم لع نالمطل عقل مداد ىالط كياريزنخو نهنم ةدمحاو

 لايولو الث تفلط ههلاهمحر ديهشلاددصلا لام هسارتلاة داك
 ”ةلضا/وملات الطله العيرارجر مساّسل اونا لاق هسيونل اقوا ىكون
 بانل اجو ك) ذ ناك يصل رع بارما نوكب تاغ هنع

 مةينلاالا سال نكيمل نار الطل عفن بضع ًةلاح فو نالطلا
 رضلوبا لات همن تسارع كك ز نبا لاول هةدحار تما ة بعل املا
 نيكي الطلا ىزنننا جفا ويوب لاق عقنالتللا همر سوبا

 لتهفلاريرهيكيوب مامالا علال ان لزب تما لل اولد نال
 كيب تئمش|دز تسهر يعيننا هه دمج

 1و[ ثسد جوزلال اننا نام 1 / كيل داب ةارملا تلاغن تالط

 لامعا زاب تسرار نز ةيييج|ءل تلا اهزفا (رلن ناللط كيب
 ديلاثلاو ةيناثل (ة رلا يفلاةولاولاةَنالط كمر ادز تسد
 تيب لاا :الا انك قاطتف ءاثنا نوكيتتشادزإب تسد

 لحارامحلا نوي ما ةشس ادن اب تسر: هرابحإلا ةئلاثلا د

 ؟!اتالان ادالط نوكي ف الطلا عامي! ىون ناش ايقالط<سدوت هن | مالل

 كيالن كل مزالط هبدون كلم دارا هنا مج مالكا اذه

 بكناالا شدا كل دمي تاقيلطت ثلث تننا لاول انو ةيبل | نم
 عقبات لالا هدار |هءاولعل جام هطول حقالطلا عامي يلامس
 رعاة لعتياذكتال نان تتاطرككنكؤلاط تن هنأرمالل الجم



 [:|همأرمالل املج اذل ناطز نهدما ثطملا نر [ةديرسلنب هنعلاللع او

 ماناهع نكست تكص نا ءأ :أرلا تلاقي فلا زب ككتنكتتسا

 تالطلا هب ىونو تيمسلاةوّن ازيلاب رو تقثت جمل الانا

 افلا ولؤ و هزياذا | زكم ىلطتالئالطلاهب ىرنوزأك وأهنالولطنال

 لاقبشيالا تتملط / هل لاق مخل اتهن ىرخا ةأرس| تجوزت نسم ل م

 هربمل دل والا ناط ناككيو ىزسل ارم اسوزت نكمل و وت ىارمز | ةيسرافلاب

 كنج دزلا لاقفانلئئقلط اهبوزل تلاق ارم هتأرساناطتتالن الحلا <
 ريدا نسوا رالا لج ونص حلك ه حلة أوم نلانال نالطر ار

 دلك لسهنلككيرل نحيت /ةهذارينب تي الطلاب تفل ذا
 :دحلوإ] مف ةوض عبدا هل لبس هلوق لولا ن انت هرعت الطب تلح علو

 ة]رلل رلاطتنا يالا أل تنام رح الا أسلل تنل تن
 رم ليه نلاطل الجمار ام نالطل ]دج هنآةسارلا تقلط

 تنام اموات لما تتلطلاتد انلاط ةلمال انت لج هزم! تتلط قزم الاغ

 تقلا قرر هبننعاملاةو قمح بز نلاط قمل قدصيب أر

 يسوع تالذ تنيلاةول !ذكو ءانصت'ةدصيال هزم
 ءاضتةديصبال قارمإ همدعا ل لاهو نالف تنم هتأرمأو : كيلا

 هنإءاو نل اط هرم أرواد هتئأرما مساك ول انك هنارما نلطتو

 .اهنع قالطلا فص غي ءاطت قدصي الو هتءام] تشلط مع

 كاوا اهمارلاهبش ناو امين !اهبشي لولا ذححر
 كفل اة ىدتارج !مامتذخارلأن تص وةثارا قال[ نإ



 الط رمس اريوخد لاق: نان لطبوحرتسلالا جرن ك عدل

 بسلا ف هتماللالجد ءاثض هنأرما تفلط ارماف(لاقر
 تاضاام دالهتارما | قاظنالءايبلا تنحت قالطهس نمنزوترا

 ةئضلتلا هنهالمخةئفلتم: رم] هبديب نايلحر أهملا قالطلا

 رس ةأءا كل كيل نا تاقيلطت ثاثب ثلحامل ليقين كرما
 و ذه ىوس ةارم| هل تسل | تاقيلطن ثلثي تلح نام

 هنللعىونعلات هيفاوعلتحإ ةيتجإ ةفيلتملا :ارملا تناك

 ريأرملا تبسذذ ملبس“ ءارم| جوزتول اكو . ءاضق هتنأرما نالت
 هلام| تهاط قل اطعهفذم عب 5أ ارماهل تاع | تحمس قسرتىلا هلع

 هسلأم نأيز ميروحل يبس و ريدر وحن املاع م مل "بزب وازيخ ]ك الجم

 ناطيال زالط هبل الة: قالط هسب تكمامدججإ- ردا 7

 ديمالكءأدتبااذم تاك عابس تكسو مالكجلارعغرف اه هنال 379

 حرمنا نإ نا نلاط كتتأراهنويدل لاك ختسرا ةفاضإ هين
 6 نيرلا برملل اف باولاهيدزن مو ان نيبدم الامن وبلا

 توشاهجللق اذا 00

 ودنا تن عميقة ]حر ٠ ادحاو امالكأكلا ناكرما هلجحو دلو
 2 هروح |رءاوحن ركب قالطر نهم كان امم هد م ادي

 ةامانلزمتغلل لاثلج نالطلا تنالمالا كلؤر فرم لازمه

 ركل الانامل ننال ناضل تلو هتنأولا تشلطالل اقل االا
 اناصزيناذلا لئلا مو هنارما تقللط كلذلاّ:ولاململالا ل اما بلال



 تب

 تاه اج نيس قاطمالكل كلاتولو قلاطربجطارما

 اولا: ةيأوما هل اببرطختالطلاك5ل كامل ىتمنا اضزلاطقأ ماندارلا
 ميالكتاككقالطلا فانبتساو ةباكملا كن نالطلاركذ دنعوون

 توكيو مالم انتسال اون لنا داما عشالاعلل امالي
 البلا متكسوقلاطتنها هنأرمال لاجذج ةياكيل راع اليت همالك

 اق ا ثلث اظن ىسفملا عاطتمنال نكس تاكا

 تن ةنأم اللاب لصّيب الرضنلا اطقنال توكل |! نال ةوحاو عفن

 اولا الغ قلطت جب فسوروب١ لام الن لامف كملامف تكسو لاه

 ةءاماكلحل الاث اذا هلنعت اف ةصاخ حر تسون يبالغ اذه تاريخ

 ج ةننحبال وناذع زرزكو ةيبن تع دلتلا ىونو:ؤلاط نا
 لحجر اشلينيصي انملث اهناعجل ادم ةنأرءإ لجل اواطاذ ا ءرع تا

 ءاهه وتمر اذه ل اقف دازع هل تلاتف ةدحاو نااط تما هنأ رعاللان
 اموانل لع رقفالامقلاط تما ةنارمالل الحر ٠ ىودام طعوهف
 نعال الث قلاط تبا لامولانكو ةرحاد تضلط كيلعزوحنال
 -حمؤ ٌيلاط تءإدت آم اللا .اثلم تقلط بيا كيلع

 كيازكب وذ ةكلاط نما لاتول ادد ادكول اهلل تعلط كمريغؤام»
 ريتش اهلا هلملل اف تلاط تسأل امولو لاول عمبوحا بمايو

 يفهتأرماا17 تاتنث رانا مهلا نلاطتنا لاير
 ةزمالل مول لاعلل تنقلط كراهمد كليلؤنل امتنا لسللا

 : تي اول و ادع كنقلط كليلذ كراهنو نلاط ت1 لسللا:



 تار ميلاقلاط تلابوأر ميلك لطموادغ تقل طموبلالغَنلاط
 الطلا عن ثلععل | نرحام هه سيل يتق ذاذاهنا همفرصالا هالات

 ءاماذاومويلاولاط تنال للم ىئاذلاركبلطسوالواروكدملاتقولاذ
 عشا: لج ٠ فرحا 1ع ةلعلا يوشع زعءاج اذان ةدحاو لام عقلدع

 8 ولو نابع مهدرخ هداح| | نمرسمثلا بزق نيحقلطن ناضمد ةقلاطتنا

 قصلاةنلاط تنل قود داعلا نمل عاطت نيمجول طنز غنلاطتمما لا 1

 اور وكذمل اتقول قالا |تالطلا متدال نزول | ؤىاعمل افاد ءامسلا ف دا

 ا وسو و و

 يلا هيف جاتحيام تيب علأو اوعمرل دعب رئاو دوفول ووش للا هيد جاتحيام ءاتنلاو

 فصلا راؤ توك او ءامشل اوخاوإ نيك عييرلا ناالادوقولاإ االوذحلا

 هن نوكمأم امعميلا هرامتد ناددأر اجمال الع هيف نوكيا منيل مهتما

 عطا وكس ىرتشم زجر ١ فدل كور اغلا تهد ئاروال اهلع
 أاهنمملا ناكولا نكد هلذكوام تما داما نمو ) ن اك(ماعم نالطلا اهيلع
 دب اهقتس ولو نالطل |اهييع عنالماليإلا ةرم تما مناهارتشما مشد
 هنأ ارما قالطارجل! ”واعولو نثموا ناكاةلعم اهلع هدالط عداها شا ام

 دعا |هماطف اهجوز :أرملا تكلم مث ةنسلاّرلاطتنااهل لادا شم توا
 'رعلاؤ تمادامنالطل | اهلعفن ةنسلا تود احم اًولعملا قالطل اطر

 دام كمان لاقولد عقيالقالطلا هب ىونو نلاط كنم انهن ما/لاتلصم
 هله نام  ناطن بوم ابابا ذايترملا عن قالطل اهب ىونو مارح كيتا
 4ةزامتللطت بح رادب تقنحلا ذل دولا هش ةردلا و اهم داع
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 رنع الط عقبال عر هفينحوإ دنع دنعرخيمل اي ّءإ م مالسالاراد ىلا تداعخ

 معا هساو عب <

 تاللرملاوتاءانكل ف لضم

 بانر اروك نم تالاطلاا نوكجمالو ئوالطل لتحيام ةيانكحلا
 نالطلا :كاذم ةلاسوأشيرلاةلاوفد ةّلطم هلا مل لاحالاو مانا ةشل
 ةموصخاهرذنلا لامر اهتالطاهريغل اهوا اهتالطت للا لأ تنافر
 نعالل اواو ةينل بالا تابانكيلا .ر ئنب نالطلا ضاالاضرلاةلاجؤن
 ةيناثبنالطا ارقي قالطل 5 ؟ازمّدل ىف و هلو لولا ناكئالطلا هب
 ١ 3 ةيلح تناهلوترهد اقر صداق الطل ادا لافول وطاعلا

 هتلس والطلاب ضعلا :ةلاحفو فراح اديب كلما ىزتعا ماو ما رحل
 ىرتعاةثلشل !كلتر ءاضت تدصيال يال طلاب مل اوأ داو ةيين امل ] هده نم
 ؤاالااذا هنينعادنعةياهلازمة اءلاةن زل ةييو اتا كرش 7

 ةموضلت شياو ملال ةنمشلااص اهينال ءاضخقد صير عضال الطلا
 كانت :ةلا ف دصيالا فريال نالطل ونامل اذا ب ف سدوم لا
 ةليالورسا ةببرادت ا ذهب ؤملا هنا ءالمالا و حر فسوب ىبإ نعو قالطلا

 ا ةركاقملا-ف كلخل يول كلم !قيحل أكل ببس تيل كيل عا يجسال يلع
 ثس !][و عر هنينع كيض ؤ ءاضق قدس نالطل اهبونا ملاح غلا فدا
 قف كرم اغرأع فكابستلا وجو تابانكلا نمكلز ىوسأمث دة ا صيالاب

 كيلعإ حاككا/ ةلطنإتتنا ميصذآ خل عوف فوتسا يسم
 قل ءاو يملا نالطل | قدا تي لوا رهال البت كلمالتكتبمر



 ل
 نر جامو كمآ كيبل ك تبعد لا :ول حر ةمينحينا نعو» اتدصم ناك

 قبالي نجلا نالغل را كتمنألدا كيخالم كلاخك كاتبه لاقول عمي قالطلأ

 دو مااا لاق ول مر ليكن عر كا ةمحاحالل او | انكو ىوتتاد قالطلا

 تاتخباوا كتفيابد' كنترانقالطلا :رانمدلاح ذلاتولو الط نكي نالطلا

 تكرتو اك ننل ٍتاتبهووا كتجرسو تابع ناطا سألوا كننم تنباعا
 لعا تناوا ةرح تناوا ةبشاس تناوا كل يبس كانالط ليبس تيّلخوا كالا

 وأوءاضقق لصيا/نالطلاونال لات ناو. قالطلا عييرسمن ترتخا تلاقن كناشبإ

 كاين تسضلاقزأ . اكن كانيبرفس قبيل اقوم كنيبر يفس حاكنالاهل لاذ
 ونو تقدس جوزلا لاقن جوزي تسلاهجوزإ ةأرما تلاتولو فاذا قالطلا عب

 نوكيال كلل ذر كرمان يزيجارعوناهل لاقواد- جب ةطيزجا لوقو عقب تالطلا هب
 ىوفاذا قالطلا مي لبيك نيبو ينس قيل لاقولو .ةنرسكارموت لاحول ذك كيالل
 ىونو كين ية احلل لو ةحوناذانالطلا عي كحاكن نميقربانا لاتولاذكو
 عرس 4 لاتولو .ءكليرااملاتولإزكو تسمن راكراوعلاةولاذكو .متيالتولطلا
 ىلكد يوت داعنف ةرفزا واب وتل ةممسن ىعذاا ل لاتولو ععبىالطلا يور

 :ايلعةرطميراامل لاتولو .٠ قاللطلا مقيالاجيوقهلوقير مهذا هلو نالطلا ىوند
 ىانطنغ هحوشم كيلعق لوب يب وجب

 قالاطلا عقياموا غن ونربءارراهج لانو لو .ىؤناذا قالطلا عقي ف تش
 تااكولو. هلوق لب ةلاداكق الطلاونال لاتد نو دياراب هسوتلاتولو 1

 يزل لاغف هي جيرتاو» بف ذإنتلطتم نات ان لبضاا/لاقن زنا اهجعنل" رمل

 نط .ةزابملا ٌءلقر اب! الع نالقالطلا عقبال تسود ياو نكى ود ياخ
 ظ م



 نيبوٍخيب ىلا لكنلا اذه تكي لاقفارسان عقد هنأرعأ لكي نا لجيل
 .نم_يربانا هنأر ماكل اة وأو .دتأرجا قلطتالاسيعص ناكارمرحامت نار م
 يلوا كف قالطلا عقب كتالطنعكليلا تئربلاولم انالط نوكيالكّيالط

 موصعب لاو اذا تالطلا عقي ممضعب لات كتاقيلطت ثلث نميربان الات ولو

 لاذ دايس وول ةتأرمادل تلات.مهاظلاوهو ىون نار اقالط نوكبال

 .ن مي نمزا ليز ناركابرجدزل ةّلملا بالاقول و ٠ تالطلا عقيالاولاق مدادزاب
 لاول. كلماب قحتاامل لام هناكىوناذانالطلا عقيمدادزابوتب لاقف.درا

 لاَقْْنقلط اهجوزل :أرملا تلاتة يلخ تناامللاتول اكوميفحارسلاتناامل
 | كاةتساوخزاو نز زا مرازيب1اة ولو . نش مقيالةرمفلا تكش تكش نا جوزلا

 اول االا ان دنعنئاب تايانكل | عماولا والف الاواةالط نوكي أت الط ىون
 ناو ةيعجر كحاو ا هرمقن ٠ هنان ٌةلحاو تا كمر ريتسا ىدتعا ةثلت

 كمي ئاريتسا ىرتعأه جرا غبالا هتين صص تايانكلاب ثللشلا ىون
 نهفيثلشلا لين صصتالهنان ميضن تيرتخا تلاقف ىراتخا ةدحاو تن

 ةيسرافلاب قالطااعقواوأو .تايانكلاذ نيتنشلا ين صصنالو . ةعبر لا

 تيلخاوثريستوه مضعب لاق ٌفالطلا ىؤنو تمتشا داب تسد لاق

 ملم ضعب لاو ةيعحر:لحاو عفي ئوناذاوونيإلام قالطلا معبأل ك ]يبس

 هبّمْملا لام ةيعحر نوكيوةينالب قالأطلا عمي كتقلطه ل وثرسفتوع

 ةدصيالو ةنئاب أ لحاو عقي ب لصفنا نبلحجركبوب ماسالا هعيشلا» ثيللاو '
 ةلمخاو عمي تمدرك . ءاشكمايلاتولو. ىونفلا هياهتالطااو“: نمل نأ

 لاموا و ٠ هاذ ٠ تانقلط هلوفريضت هناا لل حلت او مال وة يح
 د



 مس[

 0: :قالظلاونل هنا قر صير .ججر نوكي تشاد زاب تمس قالط كاب

 ا ةنئاب ةدحاو عقي رفعجوبا هيقفلا لاق ةقالظلا ىونروتزاوتشادزاب كنج لات

 ميركليارتامل لاقول فيسضلا ىواتفؤ وصال دال د هيعجر الحار عقب غلام

 ىلا كو .ونبولام قالطلا عقبال شهارت اقوا تشا دزابتسدوامدكأمددا

 تعوركاع ذل قذ قالطلا عون ولو« تندزكاهروا تهت دان تسلا

 ةصحر لحلو عقيت قش دزاب تسدهلوتؤو .هنئاب ةدحاو عقد تم دركد فيرا
 عميق الط كبت قش مزاب تسد لوتين او ظاغلالا نم قالطلا نرث ناو

 ىناتخاواةعيلطتف د لسبع ءارعا لاوبولاك قالطلل لملا نوكيو ةيعجر :لحاو

 ةيصر ةاحاو عقياه ضن تراتخاف ةَميلطدب كان ىراتخاواةَييلطتَة كن

 ذب كلذ نلكذاوججرت نينا لوقف قلل متيأ/ذ زنا تشه ونقش لترا

 هاهي تدينق لا نر ..ةيعجر :لحاو عقيب ٌقالطلا ونا ذاو "ةموصخوا نالطوكذ

 ناكلاحيا يوني ل ناو قالطلا عمي لاف رجلا ذاحب :ممانه دج ىلا طلاخنيح

 ظ لمح نا/ىونام لعوب فاشلخو انئاب ىف ناد و هلل كرتلا هيزعدنا ءاضق نيديألت

 ولو.هتيين هصنيتنثلا ىونو نئابتنا ةمالا هتحوكل لات لحن .مهغأ خا

 ٌلنعاىدتعا راكان جو قدحاو عقب نهتضشلا ىونو ةدعاوأ غلط رتل ذلاق

 قلطن ءاضقل ذرات هللا نيرهنيباي نيد ساو قيلت لكلاب تي لاةد كبت

 نعال لاتولو .اثلثَتقاطاْيش نَسِقابلاب نعامنلاطلا طوالاب تينع لاتولو . ان

  ناللاةولو.ناتيعجر ناني طامم تالطل'كلانلاوةيناثلاب تسود اًيشاوالا
 نعام لامولو. ةيحجر هَعيلطتىيمثالطلا ةشلافلاب تب ونوس يئاغلاو لوألا

 قالت ينعل اقول, ل نمت تلطنالطلا ةيناثلاب تن ول هواية شلاتلاو لوألا
 ل



 قالْطلام :ناشلاو طوال تينعلاتول ولو هتين تعص لع نيئيقأ. .اليوتالطاا

 تينعلاتواراوثكل ةركوعرشالاتول» ضياهتين نممةلعلا ةثلاثلابر
 2 نعلادب تينعل انو ىرتعان ّقلاط تنال اول ولو .ءاضق قدصبض يك اهب

 لاول كلرذكو . ىرخا ةقيلطت يناًيشونبملواىرخا ةقيلطت دب زعتاوهتين

 قلاط ت نا لاقول يف سوبهل نعو فطعلا نجريغب ىلتعا لاهو ىدتعاو
 عقو_طحلا ىرجرمغت لاتواىل تعلو لاتولو . :لحا رىهاسيوسملو ىلتعاف

 ةلحاوىم ,رخاشويلا انه انه لوا قلاطتنا راهنلا طسو ذأ رمال الحر. يزخا

 نوكي موبلا لوا مقاولا قالطلا نالنيتنث تقلطدا واو معلا امرأ لاّولو
 توكيالمويلا را ذبقالطلاو مويلارخاأ ب اذاامأ ادحاوألا عتسالم .رخأ باستاد
 بلالايولو .ناقالط عقب مولاو دعْقلاط تنالاقولازكو .نامالط عقب دل واذياعفاو

 سمالاّةولو.نائالط قد رسماو مويلاقلاط تنا لاول و. لحاو نالطألا عّميالا لغد

 ةغينجسلا لوقف نعتشث تقلط لغد عدو مويلا قلاط تنا لا ولو. :لحاو تي مويلاو

 [نيتيونبل نار تلشفاخلت ىوب نا فلاكقلاط تنا هتزماللا لج . حر اف سو لاو

 ءاضقلا عر للا: و.جرزحألا فسوب داو ةنينعنا لو ذرة شاب :لحاو ىف ظ

 ' ىف ةنابةلحاو ىفوني لوا ثلشلا ىؤنو فلاكة دحاو قلاط تنا لاو لو .ثلن

 تنالاتولو ءاضقلا تلى ثلثلا و عكر فلالاددمكقناط تءاللتولو موق

 (ذلت كلرككا علال خلوها تمنح قل اطتنالايولو .تانىف تلثكولاط

 ىوامشوس لو تيبل!الم قلاط كنا لاعولو:ةنمنلو م تلت تك املع متوازحوا

 لوقو ناب ءدحاو ىهيف ل در« بزصو لحب! لم قلاطتنا ليوا :ةلنثأب ةلحار
 مظعكو البل ' مظلم ااةونو ةيصحر :لحاو عير ف سووبإ] ليو ةفينحبا

, 
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 ”لاقولد» كلثن ثلث ىون نار ةنئاب ةدجاو ىفريبكو ريغصب هبشو البي
 ىف نييعبصايراَّسأ ناو ةزحاو ىف ادعو نيصاب راشلاواذكم قلاط تن

 ةقمضلا نودةروشنلا عباصالا هيفربتملاو: تل ىف ثلثي داش ناو: .ناتشت ٠

 اذهلشم قلاطتنا لاّدولو- ءاضق ق دصر /ممومضملا واف كلا تينعلام نان
 ةرحاوف ةدحاو ىون ناو ثلا خانل ىونو جاصاة شلل اراهشاو

 ظ لقعبالنمنالطغلصخ
 ا رلا نيتاركسلا قالطاذكو جر ىضاشللاةالخان ىنعوقاو ءركملا قالط
 ولد ماو ربغ ناركسلا الط حرىيضاشلا كو لحاوهو ىرايطلا و ىخوكلا لان
 ميمصلاو هيف اوهلتخا قلطر نكسو ةرووضا زم ا برش ارا برشلع هزك

 برشاذا حر نحنعو. هفرصت نئنيالو هدالط عْميالل كل اهمزلبال اك هنا
 :جتلاءالعادصلاب هل قع لانو عدصو سماع ئعتراذ هقفاونملو نينلا

 ١ !ايتح سار لعوه بوضوا برلاب هل قعلازولا ولر عفتال هت ًارعاقلطخ

 اوذلاو بوبحلا نم: نوت ةدرشالا نمير ناو هتالط قيال ق لطف هلأ

 2 نرفعحوب|هبمفلا ل لام. هيفاوغلتخ !قّتعاوا قلطا ذالسسلار

 :مقاو:لزامملاو بعالل !فالطو هذ رصت نعني الز حا هم هرلدأل اك هنا

 هناتعو هنالض نعسال ام هرلا نيلو اريبلابهل قع لا.

 ةناكلا نالطلا لصف

 نك ناةموسملا ى معنرة موسم ريغ وة موس دعو عدرا ككلا

 ةصمنوكيال د هموم ريعو باع ملا بتكيام لثم اتونعم ار لصم

 يعج كة تلا ةنيبتسوفد ةيبقسم قيهح :لعوم رانونعم
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 ءايلللبكيا اَسنيبتسا اريغودتءارقددمهف كم دحوري ضرالاو طاح ا»

 نا مئون ناو .قالطا اعقيالةنيبتسلارغيضدت ءاقودصت نكمالنيشؤءاملاد و

 ' تناكئأت الفال وعمي قالطلا ىونذا | ةموسررغلهكأة نيبتسمتناك

 تارا والطا ا!لسرانااماواخيألةموسول اون لوا ىون قالطلامّعبةم 8

 ةبامكلاتقونم:لعلا !همزلبو قالظااعقوانه بتكارلخقلاط تنان دمباما
 نيل نان قلاط تانازمياكك ءاجاذا بتكتابباككلا يك اهكالط قلعناو

 لنهب عب بتكر قلاط تناذاذ م داك ءاجاذا بتكن اد حما اكل اهلا

 بتكام لج هلأ ل بتاو قالطلا ميرفت دا تبأرقو بادكل ااه ءاجف ججئاوح

 نالطلا عقو اتكلا ام ءاحقلاط تءانا زم اك ك ءاجاذا ترتوي ايام

 عقو كل ذاهعلا لصوازاو نالطلا لبق بكام 2 راش انه باك هلوت نال
 كارتوقلاطتنان انه اك ك ءاجاذا اكن ىكأم لعب هلأ لب ناو. تالطلا

 لصي نا ثالطلا عوقو طرش نأ/ق الطلا مقيالاكلل ذاهملا لصوف جعاوعت
 نه قالطل دب قاعتباما هلا لصد ) كل ذاح اذان افهدلو قلبت بتكاماجلا

 كل ءاحلذاامدسب بنك ناموا اولا بتكناذتالطلا لعب اوما بكاذا

 قلاط تناذا نه باك ءا ءاجاذا كرتو ضاوحنااح مقلاط تنافا ذه بانك

 ارانب تكام لوصرانههم قاللطلا عوتو طيرش نالقالطلا عقيل كل ذامءاجن
 كا ءاجاذاهلوقاحنأو.كاذاهيلا لص لوانم عاكدل ءاجا ذا هلوقلبذ
 بكامنالصاحل اذ. قالطلا مقو كاذاهيلا لصور هلبقام كرتواذم ل
 باَحلازاكعبتل انودلضالل ةريعلاوعنت .لمبامو لصاا زم اك هلوتلبت

 ا «باتكلا طس وذ نالطلا بتكولد» كيئادباسلاب مويفأ ل بسن



 ظ لبا باكل ارا قالطلا لن نايا .نالا نال لنا مزنكا
 لي قاطتألقالطلا لضخ ريو تارلكلا نةقالطلالبتاميفكااصدا نام

 اهيل باككلا ثميو نزل مسالا ةنالف مع. كلر غل أ أما لكدتارم ارمألا تك

 ابوصومناكنا هدلاواشنااثلقاط تنا عباما هتأرعالا بتكولو .ةنالغ قلطظنال

 الثأر تقلطدللا ءاش نا بنك رتغرتن م قالظلا سكن او.قلطنالدتباكب

 الوصوم,نثتسالاربتصب بالخل ةمموضاحل نهب اطخملا ل زنمب اغلا نمدتكلا

 هلال صور قلاط تاانانم باكل« اجازاهتًارمالا بتكولو .الوصغمربتعنال

 - عيجؤافونمتم بالا ناكئااههيلا هدف لي ملو باكل قزعو بالا نغاذ امها

 وهي بألا! ناكل ل وسو ن أل الط مثواه للب اهنا لا باكحا !لصوت امروما

 لص امقالطلا عش الع :نكن كي ل ناواهعلا باككلا لوصوك ا هر ومافي بؤ صتم

 قزمجوهرأ بلا بالا بالا مفد نان هيلا باتكلا لوصوبب الا امربخأ نا اهي

 سبح او بوقلاب ثا لجر الخالاواهيلع قالطلا عميمترل م همرف نمي ناكنا

 ننال تبة هم هت أما فكم الذنب نالخ تنانير قالط بتكي نالع

 انهارت احلا رأ تعاد :رابعلا ماقم تميتاةباتكلا نالدتأزئاقلطتالقئاط نال

 نم تلعب ب ارماتاز تانرعصتلا ةئاخ يعم رانيا هلو بكيالن اىاذا سرخألا

 هئاسللعتىنلا ضب 1!نيرفسالاكو وو عيبلاو ناتعلاو نالطلا نمدتنوصت

 هات ساشاب تافدصتلا له تبشبإن لنعو جب ليلو نباو كلام لوقومتو هضم

 ةدابسلا مارت مةراشنالا ماقبت ةراصلا هنم جربالدنألهتباتكم تيثياك د مهج
9 



 ظ غطا

 تالطلادب د ربمل هنأ !.عبوهو ىل نع نئجخاو ىو قالطرإز مو نالطدسو

 ةيردامهناخوت كا هتأرمالل الحر .اهلا قالطلا فضيل هنالمل وتل وعلا ناك ظ

 .اهن اممصصلاو ميز خادشملا فلتخا لخرت/واهراد بابا تبع نفقالطار

 هلأ رع ١ لحي .هنو لي ناطتإلف لو للا نعمنلاناهمن و ليرب مالو لطال

 دال وقس ات لعاولاتةدعلاذاهعماج تاب ان قلاطتنان فكما امييكارؤنرلا

 5 ريشي ولاملاعف ان ماولمحو د تارا الضب ديو ينط

 7 ا ليربأله نار لا ناد ثيل يبديتفلا نخا هبوب
 قيلمتازم يرجو هيتنالغ ثان نمامتوزكنالطد سكنا كنز هرمحل

 ذاوتلاقف نين عفرب هن لما مهتاولانكو قلاط أ أمانا غيضل تل نا لات هناك لك

 قمللعتهن !اخأنقلطت تعفر نكتملو ىاهتشا درب هن نيالا قالط هس نم

 ةيينحاللاقوامداد قالط رهاب نزدنإل زجل جز لات لح لان لحي .انرجضرلا مذسب نالط

 َّى ام 2 65 ءأرما جوزتف قلاط وف دشاب نا ارمويزحركا نير َنْرْون زازحاا

 :رملاا زم لخ زيالدوبقنزجارع ا ذيز مقيما اهنالتيناقلا نودليدالا تقلل

 ةيناثلاقلطتل نيملا تهتناو الاطلاعفوو ثنحادالا جيتا انا دو رع
 كا زت نان تلك أما جيت قالط هس دوب نز ناههج نيا مر لاقولانأ» ْ

 رازهونهتأمالل الح: ةلمارت ةأرماالا كواننمب |نيملا! ذو. دالة نان اوال



 نانو ل قولو اريج نوكالوق اعتالاولق قتل عتلا هم داراو كراك الخركا قلم
 ةيقلعتينيرغ اتلآ لسعر .اقيلعت ناكؤملعتلا هب داراو قال طر[زمنكراك
 نا يدم هيذ باح ارامضاب لرشلا ملم ةيِلعت ل جاما هناجر
 زكيرهنمركا لات لحر .ضيا باطخ ادامضاو]ورشلارمخات لمعت لمح
 ناكانطقوايناهدااعز راههذ عيز نااولاققلطّرمانةيرعلا ل جذك تفك
 كنار ليلو بركاذا اذكر. انناح نوكيا د صحو ااعيدز ىقس.:ناماتناح
 لذ شان فلاعلل ناكا هرمجا عرزخاريجارجاتساوارتعرازتورغيلا عفدولر

 همهلغعرز نآو .اننأح ْن روكي نك نب هرغرعابأ/لن ازعب ناألا ثنحبأله سنن

 ه.| معزي ناألا هزيم ذي شنح نيملا لم كل ذدا لمس ناكيزلا» سحاوا

 ماكر اكنسار كلا ماه مركراكننامكق لاط تنا در ما/لانتبلجر .هسنعن

 وبا مامالا رسل هم مروتماع لائهِفكاشملا فاتح لوقيامن قداصوهب

 عضومو, كا: نوكيناالا يلع, سيل ءزيجفتاذع عب لضفلا نيزجيرك
 تلازم حن نط, قلعتوم ممضسب لاو. ظفللا اذهل متيلعت نوكيا
 نيهوهخر الا تلخلل قلاطتنا هتأرمالل امل جر يف سوبا نظويورام
 ةيسراؤلا» كا خرمسستو.قلاط هتلمانهتلخ_ نكأ/نادا هلا تلهخ د لاتةناك
 ثاو ثني الل عفلا كاذ لعض ناكئات تس, دركر اكس اكق ال طب ىوزانذ

 اهملا ل مضاتلا نانقيلعتلاذ ااه لمتسإن عفو . هني تحلمت نكي
 تلخداؤلالعتنا هزم /لاتلجر كوب تسين يدا لام نباارتدكهه ابهيلع
 - تلغرقلاط تنالاتولو.رابللا تلخد تنكنا قلاط تا هلوتكووفرا دل
 تنادّتإماللاتل جر النعت نوكيا مهنم لجوم هتالل ملل تقلطرادلا

 ا 1 يم
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 ثلخدادااهقلطبيل نااهة الطب نلجوج كقلطامرادل' تلخدول قلاط

 همزلدرادل !تلخد نان قلاط تناذ كاقل طار ارلا تلخ .داذا لا هناكراولا

 وشهو نالطلا عقب يزلا توموا ةأرملات .ومّدحاوغلطي 1 نان اهقلطينا

 هتنأماكل الجد . كيرضا ل نارحىسبعخرازلا تلغدنالائولامدلْرنم
 فوحوالا باوجنالدككةمنلاةول اذكو ١ تّدلط تلخرم قلاطتناورارلا ادا
 اقيلعت ناكرحتناوانلا اذا نعل لاول نمو. ءاغلا فويل ورشلا باوحتو اولا

 "نمد لكم منكراكن ا نمدكء اكره لاو ةبسراغلاب فلح ل جر .فلالا ءادا
 دهس مهو ى#و نامز هر ءاكدحرهو هاهرهر ت قورة يسرافلا ظافلا لج

 لاقولاكرابم هلوقوهر مل و ف لعفلاراركتب تنحارركتباهةمةدحاوةيرابرم

 بوكتبوالطلاركّياراوعر لأ لخ نم قلاطهتأرماف د للا تلخداكةبيرعلاب

 | فلاداركش ثنمحح ا ركتالإكرهو نام نه ظافلا نماهاوسا ذو لوخرلا
 هن اذقلاطهترسانرانلا تلخدام تمور اذلا تدر ملاةولاكةلحاو حرعالا

 روك ثنا رركتي ءاهرهو نام زم ه]و قو ممضحن لاو ةلحاو :رعألا ثنعيال

 مامصعتلاةو.ميهعتلاو ةطاحالا بحويذارركو لكدل وة يضرم هل وق نال عغلا
 ذب ىزارلا لتاقمنيرجركدو.دامتعالا هيلعورابرع هل ونإلا تنحل رركتنال

 هوقو .ةرتلكذ ب ثنحمخ لكبر ةربلكب هييش ءاوشر نامزهررارم هل ونة جرت

 م هيوقدةدحار ةرعالا تنحالخ تلخدولودارلا تلخرناهلوقل ثم ءراورلا

 رمادا انعم ىغيلوث لثم هشيم هلوفانكو . ةمالا هب تعحالن تمن ز رز
 ءأ لن عت لعن لكلا لحر .ةدحاو ةرعالا| مف نحال حلوا لتمو زمن اك
 املكىلعوجوعفلالعماوىلا نالأثلت“تّلطفعاس لتعرض َقلاطهتاوعان

 رس



 ميليباهيمضن قلاط تنان كتيرضالكلاةولو ءاشنالة انئج ما لتس
 تمعقو ناو دحاوالا قلطتالدحاو فكبانج:ضناو يشف تقاطاسيج
 ةبرضلي لكب بوضلا نالب وشل اراركم نيديلا آله رغم باصالا

 بركس إذ اثلادمولاذ اما: ٌةدحاو ثذضب ىوضلا هزم كلذ ناكذ ةلحلع

 بوضلاد لعب ملذ امل عبات عباصالاو فكلاوم برغلاذ لصالا نأ برضلا

 قالط ناوالط معي ٌةلحاو|هةلطف قلاط تنان كَتّملط اكد تأرعاللا: لعب

 - كيلعمتوالكلاتولو.قلاط تنان كتةلطا لك هلوقب نالطو قيلطتلا
 يف ةدحاو كتملطاذالاولو انت تّلُط دما و اههةلطن قلاط تان قال
 اود ةيعجر ةزحاو تقلط ل وحللا لعب :لحاوا هقلطغ كليف لاقوا ناب
 كقلطالاذاو قلاط تءان كتتةلطاذا لاولو. كليف هلوفؤانكو .نئابىهد
 ناله توي ءازجا نم نجرحاذ نيتنث تّولطت امدح لطب لذ قلاط تان

 نيعيلاو ثنحاذاو.لحاو قالطا مل ع مميت ةيناثلا نيميلا ءاتناحراص قلط لال

 ملاذاالوا لاقولو-يرخاة ل طتاه لع عقيف والا نيمل' نات احراصتةيناثلا

 تصقو تامّح قليل قلاط تنان كتقلطاذاو لاتوةقلاط تن كاتبطا

 يناثلا نيملالعقباسوعو والا نيملام عّميامو والا نمهلا ةلحاو هقبِلطن

 الاف الل بقشسملاف ىعارت طورشلا نال نإغلا نيملا ف تلا الرش لصبال

 مقلاط تااذاشأثمويلا كقلطا لنا دتأر اللات لجين. لحاو قالطالا حقبالد

 .ةفينعيبا نعىودام ل هد هل يحل ااولاتاتنأاجرصالو هتأرعاقلطت الن ادا.نا

 اذان هرد فلازعاتلْقلاطتنا مويلاذ هت رمال وعي نا ىوتفلا هيلعو دعب

 جدزلا ناكمويل ارضمو كلذ ةأرملا تلائاذات لقا الة أملا لوقت كل ذاهل لان
1 
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 ءأرلل رباجلع نالطلا يملا مناواخلتمويلا و |مءاطمنالنالطلا عقيألو هنيمذباذا
 "علاق باتكلاو لات يدا رحنا ىرتألا .اًةيلطتنوكينا نم يززلا مالك زي الاه

 او يوزلالوق وتلا نلكتسلبت: :أرلا تلاقف طبقت ان رهرد فلا طعاشلف كتتلطدت أمال

 ًايوويلطتلا نالا نمو قالطلا غو وركن ماع يلطت جرزلا مالكى مس نالطلا هيلع عتب

 فالخ نالطلا باعيؤهو جوزلا ةهج نم ناكام متدتو لا مرض َّويلطتو لام قيلطت

 دوجو لبق امل ع باحجيبإلا ناكذ ليرعشلا دوجو لبق ملعيرشلابقلعلا ناكقيلعتلا
 روكزملا دع ىضتتتاللع ةيلكن / لالا قملطت فلا اعقلاطتناهلوتاماطرمشلا

 ماركألا »و كل ذرضت بو ىتصركت نا ل عشلتسركا ل جيرل لوقت. .دوجر ىعضتقت بالو

 كل ذرْضتْمياماو هنم ماركالا جوجو كل ذرضتةغبالذ وكت ناب كتمؤككل اول و :الواهنم

 رمال للتولو .كمركاز يتم كا نا لا دن اكرصبو بطاغملا ماركا لج هنم ماركألا دوجو
 كللأسا ل ناةأرملا تلاه الث قلاط تان كاقلطارلم كتالظتليلا ناس نا
 دلبللاذاهقالطةأرملا تلاسف نيك سل رعت دص كل ماام ميغ الغلاة ليللا

 قلطتالةليللا تضمو ءاشا اله أملا تلاقن تكش نا قلاطتنا جوزلا امل لاقو

 تل دنا قلاط تناهو نلالاقنةلملاةاهتالطمتلاسول. .ولو.اراب جوزلانوكيو

 اهملاقالطلا ضيوفنا ميثم قبلعتلا نالتقلط لخدت موةليللا تضفرارلا

 سقرأ/د يقلا عفرللا عجربامفد ليقلا عفر قيلطتلاو اجمل لعرصتقيالهلو
 نالموور اولا لوحدي قييلعتلا كل لك الرام! !قالطلا ضوغب نا نيبو قلما
 ريصيالاه ليب قالطعإ | صيملاذا سلجم العرصتةيال ال هلو ضيوغت سل كلد

 لاكترح ىفبحت كقالطب تراك: نا هتأمالل اهل حر .اتناعريصيناقلطم جيزرلا
 مكتلاًوّتعلا طرش نال لبيع تعب مامضعب لام ءاشا الت لاق لاا تكلا

 و
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 تنإات مرح ىلبعف كن نقب تركنا .ربخل لاول زكر . ديول يراهتاللس
 كغلانا لاقغ كرشلاب كرك نا لاقولانكو .«ريعقسي ات ها ءاننا نان

 الفاو مل نات ىون امدلو كل ذ عييجف ىو حير رسحا لاو طع
 ناتخا ممضعبو لا بحا لوالا لوقلا يثييللاوباهيقفلا لاقاناح ادا

 اهل لات متقلاط تءان كقالطم تفلح نا هتأرعا/ل الحب حرر نسل كوت

 هتأرعا قلطتاوه نيم دي تن الات هلا ءاش نا قلاط تانرادل تلخد نا
 ”ةطيملا لطب قالطلا لطباذاو دلبقامركتلطس لكلا أذ ءانثتسالا نال

 لااويغَولاطَر أ عام عار د شعب نالغل تررقا نا لاول فمل و. ز ودبل

 ةرشعب مل ىفاام هن أل نسم تن الاه ردالا فار د ةرشع دع نالغل

 تناامل لات قلاط تناف كةالطب تئلح نا لام ولو .ةعستب هل قااماَو

 رلعنا/ر رجل وق قاطتالو بف سويه لوقي تما تعلطمللا ا شفا قلاط

 ىءازجاولرشلا جول نيم هللا ءاّش نأ قلاط تاهل وت عر ف سوبا لوق

 ةلكسملا نه اهنم لئاسمؤ يظن فالتخالا مو ٠ نممب سيل عر لحل وت دع

 نال عر فسوب بالوقف نالطلا مه قلاطتنا هللا ءاش نا لاول اهنمو

 الل اول هناذ ءازجلا فرج الا قالطلا قاعتيألء اخ ادع مدّمئ اذا طرشلا
 ءانقتسالا مصب حر لحل وترعو زينت نوكي قلأط تاراررلا تلخد نإ

 لاح ل كلع مصيققيلعتب سملو لاطب | ءانشتسالا نع نآ/رخاتوا منعت

 ىا قالطلاب ف لجو عن لجرل لانا هيضتفا ةجاح كيلا يلو ريغل لام لحن
 هلخاثلت ك تاما قلطتنا كيلا ّحاح لصيلالاقف هل اهمضَعي هنا ناتملا

 :اهنيو ه٠ مايام لك م عيطي نأ العير لح دير . ماتم دن الد لصيألات ا
3 
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 ل ىيببس كانه نكيرل نا ثنح ال فلاحا عصاجن درعا عاج نعمات هنع

 انو لكالا نعئملا هب داربألا كة داع أ أرملا عامج نع هغلا قع كو ليريالر سانملا المسلم

 اهجيلععقوةلملا تضمواهنمول اذ هتأرعا قلطيال ا هت أو عا نالطن لحر لح

 ةناءاولطبالاثفلحولو .نيمل نيمل ا ككبرخ ا قالطا بلع عقب هنا ءالب الان ناللطلا

 محقالطلا عوقو ناله نيم 1 ثحال هنعلابامسرخاقلا قرن نست ءومر

 ناكناو ةنعلا ببسارضاقلاَقِيرعَتب قالطلا كل لك او دبلا فاضي ءالبألا

 تامللا ذو .يالد الاف تسحب المير معجوبا هيقغلا لاو .اتالطاممنم لحاوك
 حي فسوب دال وق نسا 52 تنك ألو ثني رو لد ةفيزخبا لوس اق

 |ينخأن هيواعامجنامللاف تنحي النا زوو جر ثيلئاوناهيقفلا لاو

 (لات طرة الط كلذ ناكئاوام,ْرضاقلا قرف اذا نينعلا# تحال

 ثنحاهملخو رح لصف تسا؟لنرلن زرق نياات مرا دزا,تسدارن

 ةاجاناربخئاهخابف لوضن اهملك هتارعا قاطيألان فلج ]جر . هنيه
 ايلي ناب لعفلابزاجا ناو. هنيمذ ثنحناسللاب !وضفلاعلخ
 داتعالا هيلعو هنيم ب كني الاولام مالا ل لد لخأ هنا ألا هئاسأب

 ناةظاخم ناماب فلح لجن ءاوسلوضغلا اكن ةناجادآذشو
 كاد ىلاذاتناح ن وكي ناريغنماهنم صالحا دارا هتأما قاطبال
 ةعضولارصترحاهعض.نا هتّيعأ م اواهتاوعا تخارع ايوه عيضن جوزين

 أعماجوا نيبتخالا نيد اعماحريصمف هتأرعا مألاننيريصتوا هتأرعا تخالا تنم

 ناقلاط ت نادت ا مالل الجر .اعيمجاممحاكن لسغيفاههتلاخر أملا نيب
 كارلا« لحا تلخد نات ىرخا/ارادلا عفه تلخد ناوراولا نه تلخد

 د
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 نالاةوننكو رخل قالط مقيال ةرعلاذ صو ةناثلارادلا تاخد ناو تقلط
 قلاط تنال اتولو .ىرخالارازلا له تلخد ناوقلاط تنانر اللا تلخد
 دادلا تظياذاةلحاوو ةعاسلا نان عَ نيتنتر افلا تلخد نا لحاو

 اذازاتفت عقينيتخثر اولا تلخد نا قلاط تنا لات نكلو :دحاو لقي ل ناد

 نيتفت تش نا :لحاو ىلاط سنا .نأرعاللاتولو .ةلحار عر دل تلد

 عقب قلاطر اللا تلخد نإ قلاط تنالاّولو . ةدحاو ص نيتشت تءاش نا

 اتلّيرارلاتلخدناّولاط تنا لاتوأو .رادلا تظ اذا والاولاعلل ٌدحاو
 تلخر نا قلاطتنا لاتولو . لوخدلا ىوني ناالا قالطلالا ثلثلا فصتي

 تلخوزاقلاط تنالاّتولو .قالطلالاالتارتشعلوخدلالع انهن اتعرارلا

 لسولاب احاول اهلل نقاط لخ ري نا لمق كلذ ناكز قلاط قلاطر اللا
 نانلن قلاطدت ارما لات لجن. لى اللاب تقلطرا للا تاخذ اهجورتاذاو
 خان راناكتارحىلبع_هكاحلا لان لخدةنانإرهاتلهتفجيلا الا لخد

 أدهاش دبش زجر ارلا لخد ءانيأرام/وعب ل عوسنولر اذلا تلخد

 رجور بعزل الل فلاحا لايولانكو .ر ارلا لخدايأر نيلوالا نا نيلوألا
 اقنانكرعاب يترمخا هتارتألل الحر .هدبعوتعيالر وزن لعا لهيشانوكي نا تلدضاب 0 ا كتل

 لبالا لعن وكم نع يب لجل اةاثلت قلاط تناف يضرم نا جيوزلا لاتفال

 ةمرءايمعذا نس كتملكن ا قلاطتنا هتأرتألل ات لجر .روغلا ىونب ناذ/
 يي ةشانابكل تائاذاهت رحال الر. هنيميف تحواب اكلت لائدها
 نداههجاوبنا ىون نان. هتأماتقلطةينبازلا نبااباهتباللاتمقلاط
 لورلال ف هتارعاللاّ:لجر ءاضقلاذ ننديالواعت هللا نسوهنيبامف
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 دل اة تتامٌتاهتعلس نات جوزتو تضح تلاقف قلاطءتناذ تضحاذا

 لسرالمااضيح كلذن اك !ىرزناللاقوزاثلا نود لوالا سوزللاهئاريم
 نانا: تضحاذاة ألا لاق شعة عبرا نبا اللغو ةرشع ميرا تنب 2[ عادل

 تلكلق مالضلا لاو تضحزت ةيراجلا تلاققرح تنان تللتحااذامالغلل لاقو
 جنك ف يكظس نان كم دالغلا ذ نآلل اة مالغلا قل صيألوةيراما قدص: لاق

 الوب | ربا بلع فقياكورطيح هناا يالغلا نمنلا يورخأ م ىفملا هئم
 ةاحاوف : حار ىون نا تقل .هسوزلا لاةذىنقلط ىنلطخقلطاوجوزل تلات لما
 ثنى تقلاط:جوزل' لاقنزقاط ماطر قاط كلامو و ل تفاثلث ىون نأو

 ناو .ةلحاو ىفاهبسن تقلطف تلعن لت لاف طريخ ا ريخذربختللولانكو

 لآ لحب. تلثرف اهسغن .تقلطو تلمذ لق لاقف ةريخو ذرريخو ف ريخ تلاق

 اهقلطن حر ليكلات ا يحاداد اتا الت قل اطتنان عمم دام كشط ل ةءأرعأل

 تناهتأرالل الحب كعب الداهأطيف هتعاس نما هجومي ةستااب”ةبلطت
 لاقوا قلاط تنارازلا تلخدمنا لاقوأو.لاعلل نةلطردلا تلخد ناوقلاط
 قلاطتسا.لاةولو .لئاسسلا ءامزذ ,لاولل تّولط قلاط تتار للا تطنح نان
 هللدعر فسوب ل .اوثم قلطتالو عر للوفد لا لل ىلطت هيلعدزب ودنا

 قاطايركيرل نا لاتدا ناكما لاةواالثو لاتواالوا الث قلاط تنالاتول ازكو

 ناسلةلتتوا ءأن انه لجر. بت إس نب لكنا هيو عب نسون لوقذ

 ءانشتسالاوا و تلاركذ و قالطلاب فل ةلم لعبألا مالكلا مات ا ههكمإل

 ” لات حر.هقيلعتو عانشتسازاج كل نب انوعمن اكنا فلكم درت لج

 ىالطلا عقبال روسأَءلاوبا لاق مالكلا مطقو نمركأ قلاط هتأوعا ةيسراغلاب
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 تقلط مويلاالخا مارب (قلاطتنا هنأماللا لجن يفسوبوا لادا

 قلاطل أبا ]كلاقلجي: مويلا كيلع عقبال قيلطتقلاطتنالاقدناكلاعلا
 لانا لئزقلطاهجوزا تلاتةزما.دهتماقلطنالاماوسةأمادل سلوا

 .اخلث تقلظ تلسن لقلاةولواتلث ىونيناالاةدحاو يفقلاطتنا جزل
 تلف وني كتفلط لت ىزلالا قوز قال :ارللمتلاةوآو كاتتلط ل قلاتولانكو
 يهل وني يوزلاو تلمف ل قتلا قف كف رتلط هنركلايولو.ةدصلو ىب
 ةأءابىهام يرخادل ةأما قالط ل حرلا فل تما اهنا لحرطلع تعا ةأرما. ثلث
 تكلا ةاهتةلطغ أع تناكل قريوزلا لاهتف هتأ امج ةنيبلا ةيعمملا تماقانمل

 ةتللامدتاماقالطبهيلعاعدملا فلخ الامل جر لبق عد الحد .هنسع

 ْ هيلع غالاضةومهردفلا هيلعاءدلالعّنانارماش هوت هيلع

 فسر لوقذ ىلاحلا ثنح ئيشلعولاملوقيديلع ىىرلا:ىكرمل مثردفلاب
 افلا هضتاىكرملانائكرملا دوهش لهشولو . بلل وفوز هنعبال و

 هنيمغ ثنو قالط فلح جي .اميلوق ف ثنحيالكفلابهيلعيضاقلامضقو
 و كل ذؤيى تي بف سوبوبالاقث لثبوا ٌةدحاو ف لح ناكدنا يرديال

 أمال لد اطايتحارثكالاب نخلي هن ظ ىوتسان او ىرقلا هيلع مه ملم
 قلطت قلاط تناوىرخادل ةًأرعالل اة ْش قلاط تافرانلا تاخدنا

 كتجورتداةيبنجأ/لاكولو .لوخدلاب كوالا قالطقامتبو لائلل ةيناثلا
 . لاقولولاعللهتأما تقلطقلاطتناودل ةمالل ارش قلاطتنااز
 هلك من!زمن اك .نموهتأماللاة رن قلاط تنااذ كتجعزتنا ةيبنجأل
 تناقلاطت نا لاقوا تءاوقلاط تنااهبل خللا هتأرماللاة لجن

 ظ



ّ 4 

 أقل ذانلاقلكلاب كوني ناالا ةاحاو ءأولل تقلطتنانقلاطتنالاقدا
 اتقاط تنافواتناوا خامل ةمالتضاو قلاط تن لاقول وكل د همزليف

 يولاط تنا لاةولو ءاضقلا ف نيل يالا الطن الا مالكم ابونا لاق ناف .اهيبح
 اهيلا مضاذا:دحاو ىرخنلاو نيتنت ل والا تقل طىرخادل ةأمااهيلامضوامتنا

 يناثلا لكلا ذا هتبحاص مزلي امل ثم قالطلا نم ىلوالا مزل قالطل أ اهمزلي نم

 ةدحاوقلاط »تنال يالقلاط تنااهالاقول د ءاهقئان لامواامقنا ثلاقولاذكو
 نلاطتنالائولو .ىوني ناالارحا قال طغياشلا مالكلاباهزلب الد لوألا مالكلاب
 ةلحارالاقف ةوسن تلتهل ل مجر . ةدحاو ىرخألاو نات ةيلطت طيدالا مزلا متنا لبال
 لثمتشلاشلل لاق مث علل ذل مىرخالل لاقت ناقل اطدايرخالان كتقلطانا
 قلطب ]ولو ةدحاو :لحاو نيبرخالا لع عقيهناذ :لحاو ل والا قلطمةعال د

 ةلحاوةدحاو ! والاوةشلاخلا لع عقي هناذ ةدحاوطسولا قاطعكل و1 والا

 لعوقيالو ىرخا ةقيلطت ةدحاو لكلعو ىطسول اعوذ خل انلالعم وسمت

 قلطايكلورطسولاو 1 وألا قاطب نر كيما ولو .لوالا قالطلا ىوسئجت لوألا
 ةرحلو لكدع/ والاوطسول العو تاقبلطت كلن ةنلاثلالععقب هنانةتلاثلا

 كلخازاقلاط بديزوا ةعاسلاقلاطؤركلا قف ةرعو بنيز نات مادل ل جس ناتنن

 امهتبارعهعاقياد خا خداذانرارلا ]خلي حامل حالعقالطلا عمرنا

 و >ر دزالاولا طيف لجبرمغان اوال جرب تسلو ا قلاط تنا هتأماللافلج» ءاش

 لدر.هتأرا قلطت ملواةداصن اكل جر اناواقلاط تنا لاول و -همزلكذ ب ذاكوم
 تلخ لف بنيزاب وقلاط تنافةرعايراللا تلد نا ةرعاهمسا دتأرألل اع

 ضيا هتالط تءونلاق نان بسيز ف هتين نعلا سبر تّةلطرابلا ةرع
 . ع



 و.اعيمجاتقلط ةرعمماهتالطتيونلاقنواوريغب كل ذلاقول و .رضيا تقلط

 تلخلن ب يزايوراللا تلخذ ناٌقلاط تا ةرعايلاقف قالطلا ملتول

 عاب تناولاقولو. هلوتلبتيالينيزتالطوا/لاقولو ايجات ةلطرادلا رع

 ةكنالفايكل لاقول هنا ىريألا لات. اهبوني نا الاب نيز قلطت / بنيزايوقلاط
 نإ, اعمهرد فلا كل لاقفلاملا ةلقوأو.لئالل لاملا ناكنالفايو هارد فلا

 تود قلاطةرجف بئيزايقلاطتناةرعاي لاقول و. اميمجا مل لادا ناكرلاسايد
 اهيونيناالا بدير قلطت# بنينا رعايقلاط تال اةولو .اهيوني نا الابنيذ
 لالي .اهيونيناالا ل ىاي/قلطت قلاط تنا بنيزاي رعايلاهنامهمسا غلكولو

 ولو.ٌلحاو ةلخد لع! زهنقلاط تاانرارلاتلخر نارادلا تخدناهتمال
 هتأمإتلاة لج نيدلخد لعاذمب تلخد ناقلاطتناذراندلا تلخد نا لاق

 نيتنث قلطت كتقلط لق لاق هش قلاط تضاف قلاط تنا كل تلقنا

 قلاط يف ةأما تحوزتن!لاةل حر. نيمالابةلحاو و قيلطتلاب :لحاو
 تاقلاطا هقانس ف | ءايوتفما لاا[ يتب ما دمتاوأو
 قلاط تناهتأرماللا5 ]مر نيتفث نلطتامم لحاو :لملو :لحاو

 . ةقيلطتا“تثش دينلاقغ ديزءاشن!قلاطتنا قلاطتنا
 تئشلاقولو .ئيشعقيالمللا همر خبل اركبوب لاق ةدمحاو
 02 وبي لوثماعو- هللاههحب م لييبا لوثؤ كل نئكفاعترا

 ةقاسلاب تمن أما |.اعيراتّدشس لاتاذاثلثلا عقب هللا اهرجر لهو

 "اين جوزلا فلف قمتم هنااههقالطب فاك ىتحاهحوز تماق
 تاك ١ تفلح هفاثن امدحورصو :تقرس تنك لق ممل

ِ 



 تجوزت نا ىفا ىلع قالطلاب فلم ظ

 ابيخسناكاجا أ ءأرلا هتك دصداولاقابهتاه دجوفا ركب جوزتدقد طقابيث

 لوجرل )بق قالطلاب مهم فصنو لوخرلاب سهرت فصت وهمي عاهل ناك

 ةهبثنعطولاب:ل تعم | هنالزكسلاو:لعلا ةةقفناهل سيل نيمل مكه
 :تيسلا وةقفتلاهيلعو رصارر بم اهلفاركب تكتل ةوةأرلل هتبب نكتاد

 قزلاممدذةنسألا مارد نمدتأر ما تقرس نا هتأرعا قالطب نلح لج

 هلئيفنمةمطق تعفو اهجوز كا تدر تنخاذاهيل ظني مهارداهلا
 ةعطقلا_.دروةقرسلاهجو لعالم عن تلاقفائيشابههنم تفرلم يوزلا لامن جزل

 ءللادمي تيللاوبا هيقفلا لاوقلطتاهنافاخاهللا همحرزغاسلا ركيوباهيمفلا لاق

 ظ عم ايم نكي رول نا تلح جر .قاطتالن | ىغينب كشر و هقرافتما نا

 ةلعلا نود ةرتكل او ةخلا ملا ىلعا نمهاولا: .قلاطىرفةمصفلا هتأما

 ةليللا هتأرماأطي نا لجرلا فلح ؛ريتكن وعسلاو كلذؤفربدقتالو

 فسوبوبا لاقو.|لم ىردااللاَعُمهللا همه لهل تسر نلاك

 نيتأرعا ىطعيالت!فلح لج .عامج فلغلابملا لع[ ملا دمه
 ما لات نادنلا همجر مسقلاوب ا لاقةصاخلهعا كلل نب ىونول لحا هقيقد

 امؤ 3 دصيالىهدار سكر لاةناو.ىونامذدنايد يزلافص دارك
 تلمضفقلاط ىف هيايثهتأما»ح ل سغ نا لانو ف لح لج: ىفن
 لغدتةدبايثب ىدداولو.كل ذىوناذاالا انناحن وكيالاولاتهتفاغل

 تري اًيشمنتخلامنمكايالنا فلح ]جر .ةيصولا غتةفاغللا
 اناس نوكيالاو اهجذبقيتمةريبجا كلذؤيتامجراهيال# هاما
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 «نلاًرقنا جمساقلاوبلاةريغالة يملا رقف نقلا ةيامعنا لجرإان لح
 هقرافي ناو هزم هنبا نوكيالتنا فله ]جر .الفالاو ثنحلهذلا ةروسُي

 1 ناهيرساقلاوبا لات هل ايعو هبايثوهسعنب لوك نبالاومصا | مف مويلا لعب

 هنيمؤر ثني الةعاتمعيج نعت بلغم ف مولعم تيبهراد نبالل ناك

 اعرجاتساةلجر نمر اللا ةأملا تعابف طقدتأ مارا دل خل يالا فلحلجد

 نآو. تن المأرملا كا هنيمناكن اع مساقلاوبالاتاهلخدو فلاحا

 رمت كناتلاةو تبان شارغلا لا هتأرءا اعدل جر. تنحرانلا لجالفلح
 اهداوتيشباهركاهعماج تا ا هعم اف هش ]فذ تلخ لنا علاصيالتانلخ

 هلاهنا لج, ديؤة باد ىعدا ل جر.ثدحي الاهاضرب أ جعم اجناو ثنح
 واديقفلالاةنيقسءيةدباىلا لوفي ديلا وذو نالطلاب لل ذ لع فلحو

 كلذلعهفلخ و طاتعت ناةأ ادعو ركع اد فلاحا ننال يررفعج

 ”فلعي ىتح ىضاقلا ل امالا مقرن فلحي نايا تاو عم تماقا فلح تان
 ركسملا ورثنيالد!ف لح ]حر .امهخيب قرف لكن ناذقلاطب هامل
 برش ل عجوهو 5257 باشلا سلع ر غم برتفة نسا

 ”اقلل مساق لاوبالاهريِضاقلا ض قبلان ىضاقلا دنعاورهشنركسما
 ىناهلضنل طاتخت نا ةألارعو بورشلا نءاسيال نم: داهمت لبقسالو طاتحينا

 تاافدياردنهنايزودوسؤ سرك اكركأ هت امال اة لحر .ءارغلابهةزاغملا

 دي فه ههارد عصو لجن» هنيمبذ ثنعيألصطوازبخ نمشيبلاؤ تلضفازك

 أنا يوزلا لاقف تفر جنا يبت. لاص تااغُةنشادوبميم نياك اهللاتمثهقأما

 فسعياجشييلما عيزسوبدبتنلا]هدفيرتا اوماهفتسالا يرطب كلذ تلف
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 ناريذيورضرانالوم لاه. هنيمي عم هوت لؤقلا ناكماهفتسالا ىون ناو نيم

 تناقرشاب نمنزا.جرفوتركاه ترا لجر ل هاظ نيم هنالءاضق ق دصإال

 ضعب لاز:دغلا بص واما مشاب ىقوت نزنمتل ام دغلا ءاجل لفانك

 "اراب ناكر خلا نرسمتلاب وغلبة اهمال ة ين دل نكي نا يانختاشم
 الغ ةاما تنكناهلوقب ىون ناو نيّتقيلطَتب هتأما تناكدغ د عباهجوز

 لافولو.انذاح ناكل غلا نم غل[ ولط لام للا ملكا زحاو لغلا نمش
 ةلصتمتنئا. ةدحار اهقلطمرل تاناشلتقلاط تناذ جاما بوكت نا هتأرمال

 تقلطاشلثقلاط تناذ فرحا تنانا هت اماللاةولو.انلث قاطتهنيمد
 كلدلاة ناو . كل نكن ىعحلا قالط نع:دتعلل كلذ لاتولوءاشلن

 عفيأله ين دل نكيمل اذاقلطملا حاكتلا هي دارا نان: لعلا فاقت ابل

 ةلعلا ىفنئابلا دعب نوكت ىتلا ةيجوزلا هب ىون ناورخا قالطاهيلع
 الث قلاط تنان لغرمغ قارا بوكت نا هتأرعالمل الجير. ىرخا تقلط

 اههيزتيدام]و نيملا لطب غلا ىضمو لغلا ليقةنئابةلحاواهقلل
 ىنكىيرواد ىوابزينوتركااوحوزامل لاقناهنتخمصاخت ةزما. كلذخدع
 اهكسمتنااماواهتلطت ناامااهنتخ أملا تلاتانكت ناذلبباي ك يشب
 لممعألا كال ذؤاهراشتسااهتخ نكيرل نار مساقلاو|لاةاهيلع ةفنتو

 بشما| نمل الجر. فل اعلا تنين زان مالكلا اذهب إلا تادتب
 هنكماللاعيراصو يف يوؤنلا هتعاس نمدجقفن واذكه تأرماخ مثداب ىارس نيد
 ركفتفاهركس حوله ليقنهنيمف فضح حرمساقلاوب| لاف مصارتح ضنا
 لاف رع نمو هنيبقرفو همر سد ةغينحببا لوقذي ت نحب النا. خي لاقت

. 



 تا

 لاق كلذ ويغسعتسواه جو هلم نمرحاتسينا هدكمىب اذ

 هدنع نال ةفيزعجس لوقت دضيإ ىلا تنخحبا/عائعذيو ضرانالوم
 هتأرماللاةلجم.كل د ريغيورمنلاو جياد ةواصلا ةاكربتعتايغلابةردقلا

 كل ذ دس اهحوزتنااملث قلطتاكئقلاط تانمثابايىدون نمنز وترك

 اميكيزخا ةرمتنعبالذ نيطورشلا دحلب تلح | نيمميلا نالىرخا ةرعشنحمإل

 تنحي ال اههيوزتمثاهيطخش قلاط تاذ كتبطخما كاتجووزتن ا ةيبنجثكلانو

 امرثكااهنيبتكنالاّفامابقتواهتخا قناعت هتّأرا ىأر لج. يوزتلاب
 تالهتما تقلطقلاط تنان تسانينجركج وزلا لاقف,هنتلاة سيبك

 ماه فن نماتىوش نوري شييركا هتإرالل اة لجس.اهبلوتبالا فعالة يعلا
 ىون ناد ةئيدد نوص ةرعزك ذي ن ذالا ىون نا حي فاكسثلا نركدوبا لاق َقلاط

 نانفاخاذاالا لات متةرحاو ةرياعا نه ة بن دل نكيلناو كل نكف ادحاو عن ذالا

 ”اوججه شاب نم ]كونو هتأعاللا:لحر.اذه الخ سانلا دام نوكم

 تدراام يزال اقف قالطم بيتش ادزاب تسداددوخماوت ل يكوركات لامن نك
 لوق لبقيا/قالطلا بلط لاح كل :ناكنا مساقلاوبا لاقتلل لب لكوتلا

 .وزلالولوعلاناكقالطلا بللعلاجي خركيرل ناو ةييعجر ةلحاو مقبو ميزلا

 زا لاقفدا ديو هلجر .ظعللاموملقالطلا عقيب ناغبذيو مفرانالوملات
 ةعاسلا كلذ سكامهن ااا ةعاس تكف ةذوكلا ىلا ييخاملامقلاط
 ظ ملو ثكماذا الا ىوتفلا ةيلعو نسم ثنحبالا |ول امءاركلا د يراكملاعم

 دةيوتكملاواصلل ءوضولابلختشاوأو .هنيمذ ثنحي نتبع جوا مان لغتتنإ
 ها انام وكيف مبدل يبشلاو كالو عولطتلا واصل .زعاز هذام



 نيؤةمتاجستكن ا يوزلا لاف ةمئاج تمم ةءنئنّجلاب اقاطألاهجدز
 ملا تجرم اثن احن وكيالموصلاريضف.ة عئاج نكترل نااولات قلاط تنان
 ىف تجف قلاط تنانماياة ثلث نمونكأ كانه تنكم نا جيزلا لاقت ةفارس
 لاامايا كاتم تنكموةنايضلا كلتا تهز ما هجوز ةيرقلا ثلانلامويلا
 كلذ لعب تبهذ ةتعجر نيح | يجورةيرق نا مك تلخ سنار ثيللاواهيقفلا

 اميركا هاتأمالل الجر: نحب نازغيتياهجوز يبرق نإ يلخرت مل ناوءتنعبال
 اهيزتيي شاساب كواوخا لزامحلال غل لبقساف قلاطتاذ ارميا راكباي مربراكبو

 نامسوالاةولوه نيم ثنحب المس غابلاركبوبالاقكلل ذر سبل فرحا ساركب

 لاقفريأ راكي ركل يقف -هنيم في فني الركدوبا لات هفزغنماب و سبل فمر راكبوت
 قل اطمتأمانةطنحلا هب تمنت نا لال حر :سمللااباثناح نوكينا فاح
 لييأ نمت ربو ةشرركألاقولو . هني في تنحي اللاغاههمثي مضت اواههعاض
 نما قف عىلع اكاد ا سبلوابوث اهل زغب ط اخي الز فيل ععهي عضوف قاطع تنام
 - ثنيالا ةصاخرسجللا ىلع عفت هني يهياولاةاعإ : غو مرشاز ىلع مانو امأزع
  ىاالعبىقسن مر نيينار سكر كا لاو فلج جر .هرجولا ءنه يف
 ىلعوهنمخ للا وا ىقسلا ىوت نا هللا همحرمسقلاوبالاتل جر ىل ىدما
 ةدزاركاهتأرعالل الجر. مذللاوقسلا لع هنيم تناكايسيوني ناو ىونام

 ةأماتطعاذ ليدنمف اهجوز هماردةأ ا تصفر فؤلاط كلاذ ىدادرب نم
 نبروجو مساقل(لاةاههيلا تعفد تف ائيشا خم ىعفرا ام تلاقد ىرخا
 واع تنانمسخوتاب نمركا هن |مالل الحر .هتأرماقلظن هللا امرة راس

 . يهفمونلا هب ىون ناوايلومنوكيو عاما ىلعع قت هنيمباول اناّيشونيملو



 مارخ

 ليان نمت انين الب ؟(لات لج .ايلوم نوكيالف عار ارعال ويل اح
 ىيرلارلا ءاهش نالف رشم ررشعتيل هني لاانالفاع لف قلاط هنأ ما
 هترعاللا لج .هنسم غئاشن اح نوكيآلا ولاة هعم لكاذ ءرظتشم ىعارلاو
 هفتكع »1 ئاصيبق كلذ ناكو قلاط هت أما ليآن من ترب هماح نارك
 مك لجر . هنودب نيالا بغلا كلذف داتعملا سسلل الطجقي هن ماولات
 ,نمويسزانيزا سس رك ذكى نهار د نمنمقست كناامل لاف ةقرسلاب هت
 تيخاوة حان ؤ تعضوو تدبل رشا ةلنكملا+ تحفز ولاط تناذ ىرا درب
 اثناحن وكي الن اىحرباهجوز نعرسحلل ا/ت عفر نااولاق كل فياهجوز

 مونانولاط تنافس زور هسزاشييرك وزلا اهل لاقف ةيرقلا تجرختأما
 اماياكانم تنكموأهيلا تحتل ةيرقلالا تبهذ ثىرخل ةيرفل ا هتيرطب

 كنما/ل والا ةبرقلا ل! تورصنا| تاهيل تبهذو قب طلا تك تؤرصنا نااولات

 قل اطتتان تفر نوكاات هلئانج نمريدمريزينارتركاهيزمانالا: لبر. همن
 ىنملو نكن! ناو ةملقملالا نيملا ف صن ة م نلقمدمالكل ناكنا|ولاق

 اثناحنوكيالاوانناح نوكيالاّيشرضمغيالت كازامناه ل عركتي ناكن امش

 قلاطت ان يارد نمنايزو دوسوت ,دركراكايؤنةنتييوكا د تأ اللة لجد
 ىلعانيد كاذب تضقول اكو .لجرلا ثنحبألاهنايبصواه فن تسوةأولل تلزم
 ىقن تيوت ءا بركاه ألات: ل جر نيعا/هكلمؤ كلل ذ لضماذا ثدحص اهاوءاؤجدز

 «دودطعت قلاو قاروألا كلن مت ٌنخان قلاط تنال يابد زيان و دوس

 لجر ىلا عف د لجن .عماريغت كل ذهتباج تفل عول اكشن عب إل ءرمارب
 هيف فلاعلا[ةفازكم دياردزمدايز ودوسركا لاّمفدعاصيل ا نعصم

 سس
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 نفي صم نار كاع فارلا ف لح ذاهب دارا دلت هنبمويشنحياولات
 كاسل توقوأ ( ضوع# ض وعلا لوشبالحألا نبه دولوليارد نم

 نيغلايداريا/منالدضأرتاذا تنحي الت ارمديو ضراتالوملاق لاق.ثنحهعايىاد

 فصلا !ماعاغتنا نكد ل قعلا ذا طوشم كيم اذاضوعلا نال ضر لاق .كلذ

 عام نم تحرخن ا هتأرالل الحر هماقماممئات نوكن هل لب هنالعيببلا فالخب
 اوفلتخا كا ذريغباب هل سيلر ادة هياب ام كت لخلف قلاط تنافر للا

 دارلا نعلسبإ يخص مركلا ناكنا موضع لاو. هنيميفي ثيم وضعب لاة.هين
 راد تلعن اهتأماللا:لح.انناس نوكالاوهنسعف ثاحالر ادلاكذب معو

 عيا ادلا كلت :أمملا تلخدو ىرخاناد تفلاعلا مان كسسف قلاطتنانحا
 يف نيممالمل هألاراردلا كالت نمد تحب ظيغل هشيم ناكن اى ضعب لاق
 ةين.ئيمذيهل نكيمل ناو هنيممب تح ألا لجأل تيم تنداك ناو هنسمع

 7 ناك تلار اللا ةأرلل تلم ناي هللا هج لمتو ةفينحتبا لوقف ثنحب
 همدمذ فيجا مذ نكسيبالهناالاهيخا كلم ةدادلا تاكنا نمل
 سيخرا ةبهو ا ميدب نيملا سجد الا كلم نعد أدل كانت“ تجرخناد
 مدمن تلخد نان هتئرولاةاريم.راد تراصو خالات ام ناو-ثنحي الكلذ
 وزضاوقلتخا ةمسقلا لمت تلخد ناو تحيا مضلا, هترولا لحال ذم تراص
 ةضيحاهل خدش قرختسم نيو هيلعورارلا صاصتحآمتاو.انناسنوكي الناي
 اهبال/يزخاةليرقللا تبع نفقلاط تاانكديقلا تبه زنا هتأمالل المس مس

 هنأراللاةءل جر هني ثعمالاه:رعف لخدت ل نااولاةةيرقلا كلم اضفت
 اجماجلات هنا بكرا رصنحيإ هيشفل نعام تنانين انلمبشا/د



 درقتاللاعبتناكلا 0 ليس فضا تلال تان

 ”امالاةلع .كلذ جيزلااهتدصاذا ثح ترددت ناو. ثني! عنلالع

 اهناهيخا عملاةنالولاتقلاط تنانايندلا ف ربة كب كيخاعمشانعلقالنا

 ممايوهنيمعارارر يصب يلتا لاو نيعدالاو صصوصللاومابللا قالخا نيه ام

 هيقفلإلاةوعلا نمعاون خلت لقاد كلل ذ نمريثكل ادع متت. فه هنو كلل لب

 تلقاماحايقلانلانام لعب خالا نع لوقي نافلاولل خشي ب ثيللاوبا
 لاتاعهنعةيوت الكل اذه نوكيذ كل ذ نعي ربىهو نيملا لج كلذ

 زما:ةيينجا قناعن قلاط هتان مالا نعت ستغا نال از اراب نوكيداه

 تلخدا|ن الات لجر .عارج العن وكي هنيميواثناحنوكللنا ىجيباو لال تعا
 لآقواو.فلا لارماب نالذ لخري ملام هنيميذ ث.حيالق لطم مانتسؤانالغ
 ناكهلعشوام لس هن ذا يغوأ فلاحا نذاب نالف لخلف ةيب زالت خدنا

 ملاعب نالت لخلن ىتس ظل يانالف تكرتنلاقولو.هنيمؤاثناح فلاعلا

 ا ةناللف تراك هتّأصالل الجر .الخالاو هنيعيذ ثحف من علف فلا

 ةيقنساهِلع زل فلح تلا ةاملا تءاحض نس يرعيلا ف لاحم ارا تيعيلذ قلاط

 كلذلعوزتملو ةاّش فلاحا ةأما تلاقن ةامشلا نبا فلاحا ةٌزمالتللاقو

 فلاحا :ضماه اكل قفاعباوب تلصق نااولاة اهباقنةبقننلل تضررت

 "انفقلاطتناناهلصم نموا كترقي نبل نمتلك اثات املا نحر

 هميم ىف ثمحيأل فلاغلا لك اد تبل اهجوزنماهترقب ةأملا

 ناسناللاتيلجن للا كلل نيعلاتناكاذا الهو هنعمدلا ارضرانالوم لات

 سس



 تساوركسلان ماس تلقدنا قلاطِقما لاقؤركسلا نماراه لوفباّيش لوقي
 انناحر وكي سانلا لسع ناركس لسيد اطلتخم همالكن اكنااولاق ناركسب

 يما تلثنما نام لاقف تبانه شلل هت اعد ناركس .هنيميف
 لب لبقتسملا ءاهاعد ام دج هت دعاسن قلاطتنانالاوىفترعاسو
 الوعل ات ثتح لع استولو ليقتسلاةاهاعد نان هس ىف ةحالتوملا

 نالياع للا د لكيم ناوءردعاشول اذا ثنكي نا ىيغبذيو هنعمل ىدصر

 امردنأماىلمعا ناركس.قباسل ارجل لاثتمالا انام نر ليربسانلا
 قلاط تنان تنخان الامن ىنمذخات توحصاذا كناةأرلا تلاقن

 وصيصلا دعب نخالا ثسحل لوم نالهشيمي رف ثنحب الن اركس وهو لخا

 مز ضغف سضرقلاا هج لع نوريغل نيب نحمتجأ ءاسنلا نمةعامج
 تششعف قلاط تناذكلا حا تازغوا لحل تازغن ااه لاو ةلحاو

 عااولاةةأمملا نهما تلزغناول ل نعل ا ةليقارإ لا لق كولا أع

 ناركساهربغل زغب اهيلعنالطلا عقيالاهر بخ تلزغفا هن ذنلا
 قانا: يلق نما نه لقارمل نا لات متل نه ىرا د تبهودت رمال

 نامهاظلا ن الهتارعا قل طتااولاخعأل نمش كل يالوقافاخاشلن

 ريرس هتأمادل تلا ناركس .هبلق نملوميةلاعلا كلنا لوقيام

 شتر ارمركم لاف .سفنتو قالطارتمغ نيمزربرسنمركا لاقف هن نيمز

 سارلا عضو خيو ءانشتسالا حصن سسفنلا عاطقنالهتوكس ناكنااولاف

 سفنلاءاطقنالا/دتوكس ناككداو.ثنعلل الورش نوكي نا نه دام ضرالا ىلع
 هنيم تءاوائْش كل ذنمركذا تسل ناركسلا لاتنام ءانشتتسسالا صصبال

: 



 هك ام

 اذان ماشلا تلخياذا هت أم الل: لج .|مهاظخروفلا هب ليربدنأ/ر وف نيم

 قلاع نوكي تاقراذا ل ناو لاقولو.سبالا طعانهنقلاط تنان كتان
 تلات مهر للاب تلعناماهك لاقت مهردهت احا لا عفد لج .لخ في نيح

 عاضاقو قلاط تان مهر للا كل زاعىدرت نا جوزلا لاقفمعألا تبرتشا

 رحبل ا طقسوامثرللا كلذ بيذاهنا جيلا ماولاباصتلا لي نسمهررلا

 هليذواهكت لسن قلاط تناذ كايت تلسعنا هتأراللا لجن. تنحبال

 هترمانابالجر.هنيميف ثدي ال ير هفسوباو ثيللاوبا هيقفلا لات هيناوغلتخا

 ذ اهحوزتنانلتلاطىيداهتعجار نا جوزلا لارج دعب | همجارت كنادل ليقف

 ىف ثحيالاهجيزتفايعحر قالطلا ناكئاوهننمذ ثدحتدعلا ءاضعن|ىجدوا علا

 رواش ا قلاط تنانّدلما تمدامة بانج نكتلستغا نا دنا ماللا: لج هنمع

 نا اهلمح تعضورحاهعماجن ل فال ماح أملا تناكواثلتوا نيترعلوتلا ذه

 للعب ةدحاو: تءابنمملا تقونمجش !ةعبرا تضم امر باها حت عضو

 ةيبنمالا اءطاو ناككلذ دج اهْْطو ناد لما عضوباهت د عيضقنتو زلبالا

 الباناكه ملكنا جيزل الاعب نااهلثوهديلعاملورافختسالاوةيوتلا هيلعو

 نيتقيلطتبهتاعا تناككلذ دعب اهدوزتنان نيملالطبو هيلع تمرحاجاو
 وز تيل ا اهجهز هل لاقق انزلابل جرا هت نقم كلذ دب |هئطوب ثحيالو
 كل ذتايثاوانلتقلطنموملااهانن تب تبثتانالاةاكوبهذانلث.ق قلاطيفمويلا

 تلفن! ضغففتأ مالا لج. روهشلا نمةعيراروا ألا رارقاب نوكب

 أهقالطب. فلج |جرلا ناكنااول ات تلمففةئيلطماك ىصتةنسنيسخلااذك

 0 عابا فيوختلا هو لعكل :لاقراهتالطب فلكي 1 ناو قالطلاهقب



 نا هتأماللا:لحر.فبوختلا هجورعكل ذ تلق زل !لوقلوقلانوكو

 :يوزلا ناالاةلبللا كلت شغف تااكفانأت قلاط تناديرجفإالاةليللا تب

 ياولد لنا نم انكررككة بسرافلاب لاقولو .هنيميف ثنحي الوجة اهدا نكورل

 تبا نامل ا: لحي جما ة.عيغحالا لوانتيالمزلكلا انه نالاثن اح نوكي نا
 دج عمءاعم تمن ا ةّزرلا تلاقراتلتقلاط تناف انهتكاصرئثعمدلبللاكعم

 بناجذ فنحن ا طرش ناين ات نكيالاتايراهمصيمت ل جرلا رسل حفتر جازم

 اه دس نا لحرلا بناج ربل طش وا هصيم هب الىقو هعم تيبت نازل

 ظ ”:ةمنقلا لم عمد اطا /ناهتأم اللات لجر.لجولق :واهصيقةسالىغو

 ناكلذ هد ل افاتلن قلاط تان ةعنقملا نه عمتاتنطو نا لاَ مالت قلاط

 اها تام نان نامحا هددت اق ةصنقملا تمادام تنحي الذ ة عني خب اهأطي

 فلا نودامز هتأرما عما الا فحل هنيه تنحةعنقلا كلموا
 نوكيا/لزناوأ همتسسكر ىلا نطاد وك قلخدلوا اهنئف رح اوركذ سسواهجعالف

 لالع تكتل عب الانا فلح ]حر :ةمضابملا ىلعهنيم نوكرو هني ىفاثناح

 نكيلوا ليو لمس لحي ناب ةكتلا لري رمدتأرما عماجي ةيرغلا ل مارحوا
 دكتلا لح ٌةَقتح ىون ناكن اذ هتك لح ىتح.ريغعاوا لبو ل مسهل
 و ةَفيقع ىو هنال/ةنايدو ءاضقكلذ ىقفاةلصمنوكبو تنحي ال

 هليوامس خفي الما فلح .هنيهفيثنح عارعلا كل دب ىو ناكنا

 .توكيال عامجما هبونيرل ناو.ايلوم نوكي عامجنا دب داراوهت اما ىلع

 لير لارقف ناكثنحبالا عمان لوبلا لجأ ليو مس جن نادايلوم

 نكد بذياولام مماجي لذابعامح ليو سلا مذ نان اهعا يخفي ناا هلع
 م
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 لستغالنا ف لح .اهعامجك ل يواسلا حنوهو ثح الورش مجول اتناح
 ثم رسكسلاطعوا ىرخا مما ,نس مماجف ةبانج نععف مهتما نع
 لتغير نكمل استغالا ةّقيقح ق4 ورواوا عام العمقو هتيم ن ألة نلمع

 و ف اعر نمأنوتف ف اعد ص ضوتبالانا ف لحولاكت حيفاهرين عوام

 تضاحواهحوزاهباصا ٌتنيميلااذهبةأرهالحول كلازكو هنيه ثنوريغ
 ناو قالطلامقواهعم ايف قلاطتناذ ةبانجن كتلنم تلستغ انا هنأماللاةولو

 فاهعماوفقلاط تنازرهشللا كنم تلستغان ا هتأماللاة لح .لستغي

 لسنجتالز|ة أما تنلحولو. عار الع تعقو هنبم أله نيمؤي ثنحوقتدو ةزاغملا

 ىلع مد اهتيمنالاهةيمذ تح عام اذ اهجوز تعواطن ا هحوزةباضرعاهسار

 لتر اه سمي تنحت الذعر نكمل جيتس كما هعماج ناو رايتخا نيريكُملا
 تنك م: مصراو نيبحام ا داهف قلاطحتناذ جيل اذهب سار لع كاسساجل لنا تفل
 ةليعلا بلطو ثلث قلاطت نر قوسلا طسوفأراهن كاعماجا لنا هما الحد

 007157 0 انعاهلحن ا لب ااولسج كلذ

 نوداءذوينجلاهسماجوا موحيريغال» تلبف تاكلقو قالطه سار. يدرك ارحأا
 وتريكو كا ة يسراؤلاب هنأ مالا ةولو لذمعامي افعمقيد نر نال نيم في نيالا يلا

 .ةفرزحس | لوك سايق اولا ةلعلا ذاوعمأجمت ةنئاباهتلطف التقاط تنانزكما ارح

 طظنلال|مومصن |ربتعيا مال قلطتال عب فسوبوبا لوقو افق لطتو تحي يلو
 نزلا رك م اهلا تهعو خس دركن ماوحيكم هلئأب بملح ةاماضلاربتحب و فسوبوباو

 نيملا لهب لحرلا تاجولانكو .اهن ىف هنت الطتنءز تناكل قواته دنا همرحامناو

 ءايضفؤ سين قاتعلاو قالطلاب ف لاا ناكمإ وطفل لمت ام ىون هزالءل د هيرفعو
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 هيلاري ايركلاب كتان اغلقلاط تاانامار حلفا هنأماكلال
 ةهيش: عار طوهناوانزل راع تمقو نسم نالغ نس ثدحصالاماياكأ] :لعاماقاد
 تنحيالاوبعماجوار ساحل ةأا يفز مارح فيألا دا فلحولاج.ثنحبالم
 ىظنفبارحل | ظنبال | هتأرما قالطب لحولو .قاطملا ماجا لعمقي هنيمرنلال
 ءايفوا باجنو ا قمقررتس ءارو نما هجرذ 1 | ظنولو ١ ثدحيال د يبنجا دجعال

 ةآمأ اهحرف رسكعمل| ظن دال نجي الة أرعؤ رظدول و اهحرف ل. | ظن هنأله نيم في شنح
 ةوهشله سمو | امالغلبقن لاجرلا نمت ايألن ا هتفل شمال ةداهجور تملا
 دارااوهمزأللزني ناو ترحب جعل |رمعذوا فلا مالخلاعم اجناف ثنحبأل

 داردا/نالهتارما قل طتاله مهن انقلاطهتأرماذ |مارح تينا نأ لات لعد .افرع
 منا لجم»با ار لا فلخرريش م لاهجلا نم|يقاتسر فلاحا ناكاذا الا نيميلا
 ا هدر ظ اذحان ىوابرلا اةيسرافلاب لاقتدصب

 انالف ل قيال ف لع لج .ايظافحانمساز ه ناله نيه د يشن هل بقوررصلا

 هجتللاف رحب محب لاتو ثنحبالم[ضعبلا* .هنضاوفلتحا هل حروا لي لبق
 ناكاييتلم دهجو لبقيرلام تميل هيسراغلاب نيمار قعدنا ميضسب لاهو
 ىلا و همن نيلتهل لجر يح ملوهو عورتا نيبذ :رفسيرعل يو .قرعاوا
 نيلتلارلإ لاقف كلذ ٍؤركسي لد هيدمماامائشي فيم هناذاتسالا فلن ب ليلتلا
 مواد واس از ىملتلا الهزار ناذاتسالا لاقت هع هني لوقي , خألانيلتلا الهنا
 لك ايش ىرتشي ناب هروم| نمش ناسيء ار ليبأتلا ناكل قو قلاط
 انناحزوكمإ/ناوجدنول اه. ريغ تل نما عينادل يغضإلائيش هل زعمملا
 ظ ذيب ننجولب بزي تلادلاددمتا يلا علا ةةراسا لعمقب هنرعذأل



 يزول تتناسب لجرلا لاقف ةيراجب ةألا هتمهتاول6
 فلجولا كو .ةأرلا كت يجول سملا لا فرصناه نيم نال ثنية يراهم
 اهلعةنيمضوواهبرضف ةرح وف ضيداجدعى ليت عضوا لاقولحلا
 عضيلار ب ليبري هناهلعل ليرمالاةأملا لجاله نيم ناكنا هنيع فيش نإ
 مقل )جرل ازصوف وراد جرزلا ل خف ل جب د أرامل[ لجن .برضلاار يغب

 لجلاوبيزلا خام ىرخاةيحتت يةَماَتةارملاورارلا نوعضومورا سلاح
 فلعت كتارما عمات الخ نضام كنا ةأرلا جوز ناطاسلا فلحموتلل

 لحل نآله سمو تنحي الدتأرما عمازالذ نخايرل هناهتأرما قالطي حلا

 تكل امهلكواةقناعموااًمطوأ مل عفر رملا عم رجم ناار عمجتتملا عمموتتما

 تيمئزاوزلا لاقفةبراجلاعمتمنكنااهجوزل تلات ةأرعا: كل ذنوب
 قل أطانان زعم نم كنمذ ناكما أملا تلاةواتلنَقلاط تنانير اجلا مم

 نوكيالاو تنحي الد يقطناماوسذعموعيرل جمزلا ناك انمعن مسوزلا لاقف

 أملا كلت تناكوا نك نالفب مفتت كنا لج لق .ةتزعا قلطتواثناح
 ةليللاو ضع ا عضعبة: صتمويوطسل او رخأ طسلع ىرخا 5 ةأم اوس الع
 وأهمسوملوانلتقلاطنتأم الفك أملا كلّمب تاعفنالحبلا لاف ةلظم
 يتلا أملا كلب كل :لعن ناكل تواهبمادلار كيا أسال! .دسيراشا

 فوصنا ةأمملا كلتن يمل امل وق نالءاضغفلاحك ءأرماهتمقلطا هع مونت
 الحب كل زل و .اهرضااراشاهنالةنايدقلطتالا روك للة

 هعبمايراشلاو ضلت لاما انم كيلعدلامهدليضاقلا هل يركتانالاملجرلاع
 اهحوز مشن تناكة[ماهناي ثا لع يأ ألام ادكف

 آ ظ ظ



 هنزلبىاهنمرغصلااه للول ةأرملا تلاقفاثلثق لاط تنافزيتمقش نا جيوزلالاقن
 وقلطتالر لولا نمتمركئيشل كلة أرملا تلاتنا عير طمجوبهيتفلا لاتدجي
 تالفرادتلخد ناهتأرعاللا:لجر .انلنقلطته يبا نعتمركيشل تلا نا

 اهنادل خرب !نالفونالفراد ةأرلا تلخرن قلاط تنان كدادذلخل نالت

 نيلسعتا/ل نأ اللاةلحر .مجي نودامدحانيملاب دارنهنا/4نيعو ثنح

 انلثولاط تناتاهتلخفوكت لنا جوزلا لاقناهتلسغ أملا تلاقفدعصقلا "نه

 اهمضنبإ_ضنالة ًارلاتناكذااولات .اهمداخاسغ كل ليا داخ ترماءأرملا تناكر ظ

 سورا زعوة داعاهو ضني ] نعت أل | تناكنلو جيوزلا تنحيالاومداخومانامغأو ةداع

 ةداسو راعاكت اذقلاط تناذ كيوثرلعت نا هتأرمالل ا: لج. قالطلا عفو كلذ
 رآكأو رينج مضو نااولات اهقفرعاعد_سار عضوواا هش ذاع مهطصاوااهلث أسو نم

 ذأ عانت اق لحي ثني الاهلع رسلحوا ةد اسورل عامنا ناو. تنحاهبوت لعدن لب

 فلاى/الكأوامهريغاونطار رد: تعض واط تنناو مروجو م دركم كك يدزا نمل
 نيضيطت ىلار رقلا نمدلكا نا هتأراللاة ل جر .حطلا لهب اريدنالثنحبإل
 فلاع !لكحان ةأرملا تلقوا لقران هضرونتةارلقة أولا تعضوتقلاط تناف
 نا/مضيا قاطتاهتا ريعصأاو هيفا ويطتاهرغرتوالقناكئاو١تقلط كلذ نم

 تاكاهرلق هيف :لحاو لكعضتوةأمادانلا هيلتون ةكس ين اكول ونت
 رونتلا قاهر لق تمعضوفرانر وتلا نك ناو.:لمحاو لكن ماخط كل ذ
 اهسغرتو]ن آو .كل ذ نافلاىلا لكا نام اذا تّملطرانل ىفت لقوا
 انكر اؤيط ىمسالر ان هيف سيل ىللار وتلا ررقلا مضونالقلطنول
 نا فاح ىضتترتح لاغتاهجوزل تلات ةأما.هحول نق راع نؤااكلا



 نمت لقذ ضيبل يضتاولا نير :ذ ءانغصطتناالا ىدنتيال

 تخلراماعط لكن يدسضت كنا هنأ اما تنعبالو ىلضتي ام نم

 ثنعإمملا لم ءارجالال امكيفلا ل! لخد اة قلاط تاهت اامامط كيلع

 هتأرماللا:لحر. ذل الد تدبلا ةعفنل لاخدالا لع تعقو هلم الدني
 ناسا ىلع عاتملا كلل نب ةأرلا تنعبفقلاط تنافر غازكع اتم ضيمحل نا

 لمع“ ىون دنالث نحب ا(سغالادغهيلا عاتملا لوصو ىون فلاعل اناكئان

 ىلع نيميلا نوكيالو ثنحاهسفنب اهله ىونوااًيشوس[ نو هطفل
 لزغتلاهربغيلامف لتواهجوز لام نهعخرت تناك ة أما .ةيئل بالا لوصولا

 اًيقدلامنمتسفرفقلاط تناذا يش لامن تعفر نا يوزلا اهل لاقفاهل
 ةريضاهلة راجت ناكدا تيبلا اح افلا نمايَش كلل لب ترتشاو

 هركيال زل ناكمازبخاهتضقاوااهتطعان ققرلا نسؤييلا تجاتحاذاهتس
 اك يبلافررلا ياتصامعارشؤامآو.قبقرلا ءاطعاو ضولا نزع اماهنمعلا د

 ملتاونمملابل ب ردالو كل دمزكيا/ويوزلا نالثنحي الى افلانمءاسشلا وتو

 لآق لجر .ىئافلانمايش كل فب ترتش اذا ثنحاهسفن ضال وتتئهركت
 ةباددل زم. تناكو قلاطتنانىبافلا ادد نيتعيت يرعش نم تعفراذاهتأر ال

 كل لب ةأوملا تتعبف فكرا دقماهلكا نم] ضف ل قريعشاه لاي نيبوريعشلاب هيرت
 كل ذ نالهنيميؤبثنحيالاك ل ذ ركرالجوزلا ناكماف ى افلام هل يعش عصيبمشلا

 هند ثنح هربتعبو كل نب ن ضي سوزلاناكناو .ةداعنيملاذ لخزي لررقلا

 يور :رجأ بالاداد نمهقرسف قلاط كماناثيشاام نمت رس نا ناكل الج

 نبالانع كل نيل خي بالا ناكما ب لاقف« ذهن عل كس هنا حر فس ول د نع



 باجا ب فسويابا نادل ل يعن هبجيرلذ لم نكس لل ثسد .ةنأراتقلط
 كيتيطعازا هتأرعاللا ل حر - ع فسوروب الا ازذه لت جرس ن و لاقف كل نك

 يرتشهلانالفطعت ناامهراوا مهرداهلا فرن قلاط تاني هبيهرتشتلا هدد
 .ايشالاىرتشت:أرلل تاكتاناهنممهرللا درتس انمي ل جر اركنت ثول ايد
 كل لباهريغع ان نا اه ءامش نال خنحاهضنب قتشتتالتنراكماو ثنيالاهضنب
 تنانرحألت لزغنا هت أ رما/ل اة اذان ركدامربظن واهس عنب ىرتشت ىنكيولاذا

 انهزم مش عبت نا هتأرمالل:لجرليصفتلاافهلع ناككا نبامررغ تان قلم
 كلتلهارطعت نا هتيراجماف لاما نات قلاط تن اناّيشرنلا كلت ارادلا

 لوملا مذ ةيراجلا تاناّيش بلطفرانلا كلتنمناسفا ءاجناوبلطاماكرادلا
 ل ول اراد مليح ار ممم ذا يراملل فلاحلا ةأما تلاقف بضغتو ركد كلب

 تلمناهن ]يل لل ارملعنااولاةيراجلاتلمرارلا كلت لا كل ذ نمدوجوا

 كلذ تلعفاهناراع نأ ف لالا ثنحينال ا هتالومةناطالال وما لجالك لذ

 اهنااهلوقلبقيوةيراجلا لاس ليل دانهزكيرمل ناو فلاحا ثنحامتالول ةعاط
 لم ضاناوم لاب اكل ذرركذ از كه لوملا ل جاوا |هتألو مل اعاطكل 3 تلعن
 طعترلو تاناّيشةيراجلل نسر ارلا كلما لأساذا ةلغسلل ةبوصنوكينا
 دوجأت ىلوملاراد نه ضرا برايل فلاحا ةأعا تلاقف هركف كل لب 1وملاربخاذ
 ا تلكزز تاما لاق لحد .امرخا لة لكسملاترارلا كلت ارلمحاو كلذ نم

 لام نمائهشابهف تلمجوا هاجم لقةأرمل تنعم ان قلاط تناقش لامن
 ءاضرب كلذ ةأوملا ل عف نارهقلا كلذ نماههتىلل او تاكان يساوحلا نماهحون
 لات لج .ردتلا رحاصااكل مراصفنالة نجي ألا هجوزإ شرور دقلا بحاص
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 ةلن أب د قدصاهعا كل لب تون لاق قلاط تان اذحا رة طن> نات يطعا ناهتأرلل

 نال ]وةلعو اكتولا نيبو هنيب اميفرثاج تل ذو ماعلا صيصخت ىو هنالماضتال
 ةيسنرافلاب لام نان ةسعلابلائاذا انه زماولاة.اقلطمازم لثمذ هتين نعي

 ةيوملا نيب قزم عصا بدل عك ماعلا يضخ ةنين يملا

 امولظم فاح نكي ملاذا انه اكن للا نيبوهنيباميدتين مصيوة يسرافلاد

 لاقل حر. صوصخما وشو ب فاصخما لوقينخاينا هل ناكمل اظهفلحنان

 تاو ىسكلا ساروا تلو لاط تنافوهاردررسكن تفر ناهتأمال

 مهار للان ينشالا عفر ناكقالطلا عوتوا جلع ف ازي]ولات تعفرف عفرلاباهتنبا

 اعاتماو نخاو ةقرسلل ناشارادة عاجل خيول انمإو قيطا اذه نوكيدت
 تاب ازارهرداهجوز سيك تصفر زم امس لكلا ناكويرخاو مثلحا عاتلل لمد
 كثلل ذ ىلعىدرترل نا جيزلاامللاقو هسه ارنب مهر للا ماعلا طل الدب
 داداث از. .هطمتدوجول قالطلا عفو مويلامْضمقلاط تنام موبلامصردلا

 لاقلجي . جيوزلا لا هستوماعلل | سيكو رلانخات نيميلا نعسورغلل ةليحلا
 رانهرلااذاؤولاط تن اةسيكن مدت خا يزلا اني لل اوعى درترل نا ةتأرنال

 لخ اذ قرسي الن اراكالاوليكولا فلح تأ ءا قاظن/له سك
 المح ناوتهقرس تعبا/دنالث الزكالا لمحو لكاذ مكاوفلاو بنعلا
 مل و تلل نب مركلا بحاص!رمختلو كل ذ بيض مركلا ب حلصاو لكلا

 بولا نمناكاميفو هقرسس لمي هنالك نح كل نب هربخ نا هي أر نمركم

 فنحمب حرطتيل لب ظفع اه جول عالشلل ذنمائَس لخا اذا رانرايخةلعد ظ

 هينحا دو ىلع كل ذعيج ماش لسحالذاراظالاول بكور هنيمذ



 يايا كلذ قرني هنا فاض يش ٌئشةقرنم مما لعد .ةهقرس هنأله نيف شنب

 الوتر سلا ردع ةيثرلاب ليش نم اوله هناالا كلذ ليق أر ناك

 قتلا ا مفلح بماغه بص غرادنم قسغ ب وتدل ل جر» هني :ثحبأل

 تال خزن! عنااولاتقلاطدت لماذ وتلا كلل ذ ىىسإزك ب ون ناكتنا لاقد

 نيمو: ثنحيلاح فرعي لو ماقتاكدنا ف عناو ثنحيألا نيت قواكلاه ناك
 . تشل ]امل سو كلاملامارييريخلا بي عاباذا ل جرلاك اذهل صا ايقلا نال
 هناك ليالواةن زاجلألا تقوامتات ناك ب وثلا نا عنا هعرب بوثل أب حاصن اجا

 نشد لور رد لص .رصنالا ةزامجالا تقواكلاه ناكدنارلعن او ةزاجالا تعصتللاهوا متن
 ناسا خا نااولاقدلام بهذ هناق الطلاب فنلعت لجيل ر بلطف هلزنمز هلام

 نعبعذراَصَق .هرلطنعباهزلاىفاذاالا بهن يرلةنةتنعلا هيلع ناخب

 ارت ن موال اقوة يسرافلار مجالا فلحو نميجاراصملا موتا يعل بت هتوناح
 نيل لا دوصتم ناله نسمذيشنح بونلا عفر ناكل قو قلاط هنأ ماذا« درك ايز
 هنمقرسو لجر لزن عل خد لجر ..كلمتل ازا اللي ناكا من هيلع رانا نيملا
 ههشهارد هنمقورسلا سك اردمنمقريرسم ال! قراسلا عند حبل طبول ابوث
 هنم قورسملا ثني الة راسلا دي نب هذ بوثلا ناكد | ميروساقلاوبأ لاق فلحم

 سانلا ضب لوقراع نال ثحيدنم قورسملا نا لوقالذامئاناكماد قداصدنا
 ءقجزخارزحدلام قداسلاو بصاغلا نعرس كين ا هنم بوضغلا و هنمقورسملل

 قحن امئاق ناكاذا بولا نال نحب نا خشب باوحلا له ظنلا نص وبال ضر لاق
 نوبرلا نايعان منيب نيدلا يحاور فظولازمإو.هتمقذ !/هرون فيهن وسل
 ثائر رفط اذا نا نالع مارد اهل نماماةباياورلا قانتاب نخأينا هل سيل
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 خمار نيا تان يدلاو نيملا باكديتاورفيريتاندلا نخلي نادل ناكدنويدم

 اما ةينهتلاؤهرامنمصقللا دات !/ماكحألا ضجو ادحاواضجالجرينانلا

 لع تكلا ركزو .روصقملاو ةروصلا نالتخإنازإللاسفج ل مكب نايعأل

 نما نيد در نهتم نس نين خاين اداراونهارلا ءاجي نيب بانيعنه
 للاب فلعيسا نهتملان اكمل يذ نيعلا ذم هلامنهتملا فلك تاداراو

 نيعلاانم ىرنعملام كل لاب ىوسو ىتدي ىلا نيعلا أنه ىرنع هلام

 بولا ناكاناام.ةينلالهرجن فلي اطميلا هملسترإعبجييذلا
 لعن الظن ضيا ىاوح انهن قراسلا دنعاكلام بوثلا ناكمانامان
 حلاصولانهلو .مئاقمكالع لعب بووثلا ف هم قورسسملا وحي ةفينعببا لوت

 بولا نعهح ل قتنيامناو. لنعياصلاز اجد ت مق فامضاراع بوتلا نم

 مهارولا نمالر بنان للا نمة ميلا ضي ضاقل لعند ءاضملابةميلالا

 هانماو ذخا اهيغوش ار ههعم سيل نا ثثلا قالطلاءصوصللا ملح ]حر

 هناك عيال هاد ده شلت نمل قا هعمن اكنااولات.كل ذلعقالطلابفلغ

 هعمناكناو .ثلثلانوداملوانتي اليها ىلا مساو مار للا نيميلاركذ

 .دنعن اكام فلاح الع قالطلا عقو قالطلاب نيملا تاكماذرثكاواة شان
 نم.ىتع ناكاماملاععفلاح ناكناف ات هللاب ن يملا تناكن واعد لوا

 ةدانكالاكل لب لعب ناداسوعتناكهنيمنالديلعةر افك الهاردلا

 نمإر ألات ةيسراملاب لح ناواوغل تناك هنيم تالاّضيا هيلع
 قالطلا عقب قالطلاب نيملاىقدرثكأوا مها د4عم ناكو تسه ىعرد

 هعم ناكنا تسا ميس ايروكا لامولو .انلتامركملناكهفياي نيملاذد
, 



 د لاقن اااه, ماس 2 ظ
 ايرمخاهنالدتأرما تقلطصضوصللا بان لادا نااولاتقمضناوةلئاقلا
 ليلو اواخر ةعاج بخير خيرل هن الث نجمالاوصريل بار وذلاةعييح دانا كأد

 ةليحلا مارب ةكسلاذ مو [مسايربخالن اب .وفلحو ٌىَلك اوبم ذو لجيراع
 لاقيف هيلع ضعيزجرءاب هناريجىاسا بكينا جة غينعإ نعل هنامهين
 طير داا/للوقبوا سكس يخى ملا ىوةني تحال وقيؤاذه قراسلا ناكل ع
 هليل كعماحا ل نارحص اكعد ًارعالل الحر «فلا هلا! تنحي ايت قراسلا

 ىةلباقلا ةليللالعهنيمو تناك بصا هنا ل عي ناكناًيشوسملوقلاط تنام
 لال جر - و لمحو ةاطينعسإ لوق ذر هني قعنبإلة يضلل هليل ىوننا
 اهيضطعر لقيرلف قلاطتنات كيرضاتحَمْلِلللا تن تصضوبناهتأرتال

 نا هنأر مالا لجد . هنيميذ تنحل ةدعاف“تمان ها هبنجمضر مل ويل يللا كل
 اهرعشن لقضاهساد تحرس ويىرخا ةأرمل تناذ قلاطتناذ 13250

  اطشم سعبالكلذ نالظن باوجااذهذوضرانالوم لاقةأملا قلطناولات
 نكي ن الاتش قل اطحتنان مويلارانلا ذه لخسنالنناكئاهتأماللاتلج
 لكن المربع ق تعودت ًارما تتل طرح. لبعفمويل اراىلا نم لخدن الف
 لاقنا موز باين مانو تاحةًأماهيناشلا نيميلاف ثنحلاب هنمرارقا نمي

 يراهفزاهتسلذدرتل تب لن قلاط تناذمويلا بوثل اكد رتول نا جيو نام
 عفوت نال اهنموأةبيملا نمجيزلا ضان جزا لعدرتلةيسلا نانا



 7 لطول هتحلعت كيب .ىعرلا ماقام ىل اطراف مثرد فلا تايلعا كيل

 نت نيتادرلا ىدحلو يف سويا لوإنمو تما نييود يلع ىعرملا نيد قرخدي

 59 هناكل د نس ةنيبلا هيلع ىيرملا ماتا ناف ىوتفلا هيلعد حبر ومجرع

 هتزما نيبدهيلعىرملانيبىضاقلا َقيرتل طبيا وعد لبق ههرد فلا

 مثرد فلا يلع ىترملا لعد نكت هنارعزي ىىدملا ناكنىترملا ةاماقلطتد

 رصاَقلا قعد :ملاولاتهرد فلاب هيلعىكزملارارتالع ةنيبلا ىىزملاماتاداد

 ةنيبلا, تاثلاناللكشم | نمو ضر ناله لات هتأرعا نيبو هلع ئكدملا نم

 لاذ ىجيدلل رد فلاب هسن خلعه بلع ىتدملار|ةامياعولوانايع تناشلاك

 : [ملار رّفتالو ركسبو ع داخل اهتلطاهجوز نا تلاع: امأ.هتأما نيبو هن

 حابس اه سن نعرشلاع دنت ترجم اجلال نقت نا هعسو هنما سنن عنملع
 ةجراجتلاب هتلتقولاجناللتقلاةلانامماودلابملتستن اسبح نحاو.لتغلا ام
 عقو تلعن قلاوط ٍئاسنفا نكت لعننا دتأرثتلاملجر .اصاصقتقت

 راصت) بلاك طرشلا وجو لتعيطرشلا,ق اعلا نالامريغي لعد ا هلع كالطلا

 وا حرفركرول نا هنأ مالل الحر .قلاوطئي اس طرشلا عب لات هةداك

 ةرجيقبر ان كيحرف نمرسحا جرف نكوولزا للا تلاقوقلاط تنان كييف
 تيبتتل قملا هنعنيمئاقاناكنا يلضفلا نبدمركموبامامألا شلالات ٠

 هيقلالاحاهجرؤأل أملا ثنحو جاب نونا جول
 ات للا نآكأو دمت لاس بكمل لجرشأو جزل



 مل لك حيداءخبخيداذهرل علال عرفو يقفل لاقةلعق :ًارملاو

 ”راعتلا د نعي نسحا |مهدحا جف نوكي نا نيب كربلا طش نالامههنم

 مل نا دنأماللت لات ناركس .امرةمرحاو لك نيف رحل | غرحا نوكيا

 انهن اكسالا نركموبالاق.قلاط تام كننماربد سوا نالف نكي

 هبحاصلامنملحاواكلاةنالجر. ثنيالذرولقمالدمواعمربغىن

 اذاامما كلذة نرعم نب رطاولاوقلاطدت ار ماذ تلسار نمل من اسار نكيرل نا

 نا فلج ]جر .هنملقثا نوكيرخألا سارفاب وح عرس  ناما مان ايعدامان
 الا هنيعذ_ثدنعت الل قت فلاحا دنعو ل يغتر كرس انا سنع وهو لت انالغ

 ناطاسبن]جر .د صه جر. لن عاق عع قب هرج نالساتلا دنعاممون نا

 ةعاسدب نكي لناولاقلاطآ رمان ناطل سا نهناخا تنكنادلهلا لام

 هضفلغ ئازةرانح نموا ةهجدل نايالو ناطل سلا نم نرخ فلح

 لاقفتخلوميخا عمرجأشت لج .هت)ما قل ظنالالا ىحي ناطل سلا نما هيبس

 لاقكل ذؤاوبلكت قلاطهت أ مان خكئر سارح ن وكما رام نمركا ةسرافلاامب
 الااهاظ لذ نعزح اهمنالل الل تنجم ضع لاقو» ءايحالا غاومادأم تركي ألمامضعد

 تام ناف.ءايحألا هاومدام ثنحيالف اهل عقييضتلاوروقلا كل نب ىونين ا

 تلاقةأم أ .دامتعالا هيلعو تح كل دلني نا لبق نبوحالا د حاوا فلاحا

 لاقنرتش ماش و |لافثايوناضنكايوانابطرقاي تلاقوا هلا فساياهجوزل
 ورفعحوباقفلا لات كل ذؤاوفلتخا هلم قلاط تان تلقاكتنكن ا جدزلا

 كتفلا لهم ركرملوا تلاتاكيدزلا ناكل قاكة لاق لطت يف اكسالا ركموبا
 هب تيون يوزلا لاق ناقاهحوزاممن:ةأخلساظ: زاجل اع لومتك مالكتنال



 ارياف لاعتهدلا نيبو دنمب د فاكسالاركبوبالاةقيلعتلا
 نر ؟بوبامامالا زميل لابو ل ماظت ناجل لحل وحتن ماشا
 قد صنالو ةاناجل ااعووت بضغلا لاح كل ذ ناكني لضفلا

 لات ناف كلل ذ ىو بضغلا ةلاحإ نكيرل تاوءاضتقيلعتلاة
 اوغلتخاو .الفالاوقالطلا عقب تلات اك جوزلا ناكن 'قيلعتلاهب تيبون

 انا تلفس نوكي اكياس ةافينعيم نعل فسلااما .طافلالا :لهزعمذ
 ةلقسلا ير فسودا نعو ب اشملا لخ!هبو.رف[كلاوعرلغسلا نوكت

 للاوهتافسا |(تنوكرعمشلاب منلا روحو نمد لاقيام) اياك يللاوم

 اذا ىنلاوهتلفسلا ب بو»|نيفلخلاةورماقيوم | لاب بعلي

 ماجا كئاء اوه ليقع :يفطلاو جا يقو ةثاملا نم ايش ل كماعألالا
 اكسال ايكون لاةنايطرتامأو.ةاضقلال !ى لتي ىنلاوهلبقو غابللاو

 اي هعربهمراعتوا هل مادا تزماعمايبنجا ىأراذا ىنلاوهناطقلا ج

 ةيبتجأو ىبنجا نيب عمل ب سلاوم يداوصلامساقلاوبلاثو.سضرتب

 ةعيضلا ىلا دعيرإزبوا غلابلا هملغممدتأعاثعبب ضوه ] بنو موهلمعا
 نامط_ملاووهن لافتاماو همر غرنع ةتأءاذعل ؤدلا امل نذايوا

 تلاتوىزووملاةةمصعيإ لا تءاسئأرما نا كحوهن ناغتكاماو ءاوس

 2 لامع غطاتملاناهتكىااموبهل تلقت خطلاب موب لك طرعان ىجوز نا

 ناعمس اذا كوز ناكنا ميرة مصعوبا لاق لاط تنانان اهلك تنكنا

 كيوضو كل نب ضرب ناون اشكو هتملابيإلو ءوسب كيلا نيد مالجر
 وح الولاد ثلا سمبل نانشكب سبل كاذلم



 ]يابو يلدا وا عابلس ا 57
 الث قلاطتناذاعبسوكت كنا يزل لان يسوكياهجوزل تاتو 0
 نيرشعو ذا تناك هنانسا لعب لاةهنا مرده نحنا نعقلعتلا هب ىونو

 أنفرعيو .يسوكير سجل رتكاوا نيشلث هنانسا تناكئاو هيسوكم هنالتقلط

 نفنلا لع تءاكوا نيد |نودنفنلالعمتسلر وعش تناكن مرمسوكلا

 ةلصتين لولا روعش تتاكتاوة ل صتمريغت شتم تاتباطأاجلا الا نسخ لاو

 امدلول تلاق دما .سيسوكب سيلوةيعللا نيفخوهننقزلابوعش
 قلاط تنان. داذ هياليوه ناك جيوزلا لاق هدانهيالمىا ةيسيرافلاب
 انزلا نمينا ةأملا تلعن قيلعتلا ىونناو تقلطت از |ىلا ىو ناناتلت

 نسيلهنا تملعناو هعمماملااهعسنالو قاللولا طرشد وجولات قلطَ
 قلاظ تان ءوسامت 0 ذواىتاتّمش نان رماللاةلحر.قلطتال رولا

 اولات كما لبا ألا تلاقف كيلعمالس كما تءاكدتأم اللاةرغ

 ةتأرما تفلط ريغ لبكء وسلا .وسناركذ [زهه نو لعي للي فكل ذناكنا
 مالسلاءاشفا نورابعوه انفعش اما .ةب نكمل نعةرابعا ذه مهفر غب نال

 قلاطهتأماذ الحا تنقش نا لال حر قلطتالف يىسباركذ انه نوكيالف
 ظ ناو قلاط تنانىنتهتشاذاهنأرعأللاةاذأ .هتأرما تقلطاتيمهشف

 قلاط تنان ختمقش نامل لافوأو ةلحاوقتهتنعلذ قلاط تنانزيتنمل

 نوما كشاعؤب رة نيسرافلا هدا اوللال جر .هتأرما تقاطدتضلف
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 النا بدزينايذيةيئلبب ىضدااقتتبضتتا ايهم برست

 لعق ف هيوض ناواهبضغربت سيال بضغلا عضومر سيل اذم نالقلظنال

 اههىضجؤلاط تانك ترس نا هتأرماللاةاذا . هنو |قلطتل لولا مدكناؤمي

 يت مدنزيضرانالوم لاق .اهبن كمن قيتن انالهتأرءا قلظتالاولاق سس تاق

 ىالطلاقلعس نا غنم هيلع ف قويألا مرورسلاناوهو لاكش هضوهنع

 نيب تنكن ا لاقولاكأ همن كب نقيتناكناد كلذ ةلما تل بقيداهرخب

 ى.اهلعالطلا عقيبحا تلاقن قلاط تان ننجرانباطتدللا كبف ميد

 لامتحإلق الطلاعقيالو ا ملوق لوقلا ناك فرست! تناقف قرد فلا اهاطعاوأ

 يتق لاح تناف لتي أ ناآمل لاول و . فلاي هرسيالف نمغلا ا تلطامنإ

 ىوساهيلا ىذألا مم ززرصيهم ل قملعانبهمؤلكن اكن ااهإ مستو لي راج

 نالقلطت نكيمل ناوةملقنلا كلتا تفرصنا نيملا نإ/ولطتإ لعقأم

 .تيبرتشا اهتأماللاققة د داجىرتش نادارا اح |!لجر.ىذانعيزمم ذم

 تلخروةيراجىرتشا:اثلنقلاط تنان ةريغتلاذنكايلعلخرتذةيراج

 لعب تلخد ناد قالطلا عقبءمغلا ببقعب :زمغلا تلخدن أ ولات ةريغلا هيلع

 البوزرشلا بيقعةريخلا ل خرب قالطلا ق لعدن القاطتالنامزب ءلرشلا

 رضا لخماذاامأ ميقلا.لكتلاو جاهلا نماهملكب كل زر ميامناول صن

 فلج .رهتحبالخهنعزارتحالن كمبالاهيلق ةامنالو ظ ”الاهيلكتتلو

 .هلمد كلن امد حر و ىةناسل ظفحو د لقي ءاد أمن نال ئداعبإ
 هلأباجر

 م



 جلاامل لنا اط تاذ كبمل انا هل تاهت شنيبحت ثيل هنأ
 جلا َق ارتذال لبا ل تاتدا يحال لندن

 دفين وت وخ دأ ق نالقلظنال يي لوقت نالبق ةتقداذ ناد اني

 ْ قلاطتنا لبالئان ميزلاراصنقاعملا الطلاب يوزلا فصونماسججالكملا
 لةءيفكيور منصتامةأرلا تلاقت شارغلالا دتأم اح لس نيبعرلنااذلت
 مميمدلا كال ذغاوراكت قط تناناهبحا تنك ا جيلا لاقت ةيبنجا ةأرثإ
 نمنوها لع وكيمل نا هتأمالل الجر .اهبحا يمزلا لقيرلامقاطتالاجنا
 ءااهنا سانلا لوقي ة صاد ناهتسااهايهتسي ناكناقلاط تناف بارتلا
 لاهَرتقلاط تناذ كت لقنا هتًامالل الجر .قاطتا/بارتلا نميملع
 ةقيتحان ناكناوةأملل ان ةدعي انه فعلاذ نالقلظتهينازلاًةنباايام
 هللا ل راب الامل لاق ثقلاطتناف تاتسقسنن نا دن لمالل الحر .اهمالا لف
 عابعق تعي ت يذاكر ابا نه ىتشب اب عىتعقاعول هنالقلطتاكتليف

 انالاقن ىرخاةيرقنملجر لخلل: موتا ةنايضنخت [لجر.نالطلا اكن

 اقل رين البق زق يزف قلامدتأ ان ىجروغب نم : نب مداقلا هجورع جذا
 حدر بلا طش نالثنحي بما قب حب ناو. ثنجيالاو هني فرب هبوقي نم

 لحاو لكزيممالام الا هبال نمدت امان يبو هنيب ناك ا ذاالأ هدوقب ممم
 ةل دال ىرجيا/لمبحاص لام ما مهدحا لوانتولوهبحاص لام نعمل اماونم

 اولا مداقلا عجرتحا هضاب هفاضا ام: كل ,روقب نم نقب دول هءامخيس
 لعبذ. يما ريسب تناكئاو هنيمبذ ثنكي الدس سيرفر داعلااهيا لقمارتلا ةيرقلا
 جنلارس هلجا/ةنايضلانو نذتورفسل ديف نال شنو لع نايس



 ا بضغلاال تبا ريع ملام م ل تان

 ناكلا 55 الا تود قيلعتلا دارا أقل تنامي كورلا زأ وز

 اهتياكش نالقلظالدلةناماةياكشلا قه ثمن وكسر لتاذامرتعج جرا
 تقلطار لقاذامرتعم كل نادامظعنوكيهلايعلةتنفال باهزلاب

 وبا هيقفلا لاق قلاطملت | مان هنتخارلخ ناتخلا ىدلو غلب تأ لاقل جز

 ةياهب ننس تعن اثني نا غبي نينسرشعنعناتخلارخلاذا عب ثلا

 رءوبف ةولمملا ءلرتلع ب رضي نينسيمثعفلداذامصلا نا ناتغلا تقو

 نيطخؤلا م فنجبإللاتةشاشملا نتوربجر يلعتلاذ غلب نوكيرتح نافل
 عولب أه روصتي ةرمذ دانم نالئوتملا هيلع نس ةرشعيت نش نع

 هقول .رمك حيد دلل بقي تلتحا لاله اذ :اريصلا نانمالغلا

 .شبعل لاق لحن .هغوا برو كعيالدد] قل قنات لتخا لاقول كل ةلتو

 تال هلو للك ثموهد تلاتحا ملغلا لاقن رح تان تماتحا نا

 ةلكشميهو هتما/لاةولامك كلذ ة هلوتل بقفل عن قناة مالتحا

 تلا قلاح تان تضحازل أمال رح. تان تضلاذا لا

 ةيراجا لول بقيو |بقيو مالغلا كوت لبتيامدنا حلي نت امو ل بقي تضح

 ةداهفلا تزاحاذولو. ةليجاذ هريعهيلع فقيرعا مالتحألا نايل

 تضحاذإ ضئاح يهو هنأ اللة لحر» .ضيع فال مالتمالارلع

لاط اان الغ تضحاذا امل لاقولو لبقتسيلاف ضي وهن قالطتنا
 ق

 غل علطب نا لاماد نا غلا لإ يف اكل داو راو



 لقتل رض ملعووقلاط تنان تضرماذا ضير دتأراللاةولاذكدولغلذأ
 تمتاز ةيميمصالاقوأر .مالخ رغما كلذ ماد درعوهفارغ تضع نالنول»
 ماورلإلغمفو لتر |ةدصلا نان يملا نك تكس امقالطلامقيقلاطتنان
 اذايضيللو تل مت اذار عاقلو تمقازائاقل لاقولاك لاعلا نحف ءادتبألاركح

 مايرلل نا/نيملا نكسسكس اك ثني هناف ةرحتن ا:ككلماذا ةكولسللو توصا
 يحلب, قاعامل عرشلا نال ضبا تمام ناكناو ضالو ضيكلاو.ءادتبالاركح

 ىلا هتأرعا/لاةلجر .ادحاو اعين. لكلا لسحر قف هئاجا نمي زجإكب كل ذقلعتأل

 اهيينيلاهحوزالا لغة اولا تعذ لف قلاط تانءاشوب شيخي دكراكزااوتنم

 سارركلا نالمتضي الأ رلا تسسسبل و يوزلا يسؤرجألا هيلا تعفدو ةمولعمةرجاب

 عماب# نبل امز اه سلب لو سايلالا وه ظطرشسلا نالو جوزلا بسكال أرملا بسك
 هتأعالل اذا ذاشلازيعبلارضبا تنعي العلل لكم جيوزلا نمر طقلا ناكناو. تنحيف
 + قلاط تنال اقتولو .ىِفلا علطت يح تقلطموصلا تونف كاموصف قلاطتنا
 ىكذول اكراصف لررش ةولصلاو موصلا لمجهنالر بت وعكرترتح اظن كتولص
 لاحلا ف قاطت كضيكملاقوادالا كلوخرل قلاطتنالاةوأو .طرشلا نوح

 ضيحتو لخلتّخح قلطتاكضيعوار ادلا كلوخبب قلاط تالا 1

 تعز راصد لغد حقاتاكءاضيحيل دارارلا كل وخد لاقولانكد
 فليب ملزنملا روعلااملاسواهجوز اهعشن ىرخاةيرقفاهرلاو لزنملا
 اهي بعزرممم تيتا كتدأ ازنملا بمذت1نااهتالطب جزل



 دس اضم ابتهعمتعذاذا ثني انا

 مرن الث قلاطتانىسيهزترل نا جوزلا لاقف تبانريممهذا اجور ام لاثن

 لمياعث يحبادعب تحزخ نااولاةدلبق لزنال تنلبو,ذالح خصيخو يزلا
 ٍنلاورادلاٌميحاو ةءاسلا ىووقت / نادت اللا ل جر. ثنحد عم اجور خ كلذ

 ف تجرخو بايثلا تلو يزلا يخل قاهتعاس نم-ماقذ قلاط تنان
 اهاتاامدع هتدلاورادتاواّضياف تحف س زلا يخرج تسلحو تعحي

 اهذخاولاهانبوغلا عطقنيا جيل ايهتت تماقامل ةأرملا نالتنحيأ/جيوزلا

 ملناامللاتولهناىرتالا .ثنحبالهو غلا بايثلا تسل تلابذ لوملا

 امس مالكلا لاطفرحاشتلا و امهر قلاط تنانقعاسل ا رشا وبع

 ةواصلا توف تناحناو .تنحألسشارفلا ل! تبه زولرحر وعلا ءطقنبال

 اذاام فالخيرخأ لع ةولصلا نالهوزلا ثنح يمكن بريصن لاق تلصف

 لاقندعو اطترلف هتأعا حما عي نادارالجر.ثنحالممضع لاق .هيناناك

 اولاةئاج تلخدوروفلاف لخرت لخ قلاطتنران تيبل عملات /ناامم

 لاقت ءاءهشاولا هير اجاعد لحر.تقلطهتو هش تنكس أم ىعب تلخد نا

 للا زكو قتلا وعم جير هتعاسنتساجنرحتس نة ليلا يحد
 لوقو ثدحال لا ايمخاتحت | يللا تاتبلناندبسا لاول زكر .هتأمال
 يئيتانإ نا هيأءالاَتولو .ىوتفلاهيلعو ثنعي الجدل و جب فسؤبوإ

 نايك كير انلابةءارع/لاةلجر ثحيااجسماعيإم تءاجفولاط تن ان تيباحا/

 هدمت نوح الانت اولكايرلو هتنبملاوبنف قلم هتأمان فيرونا ظ 2



 ملو تسلجنا 13 قلاط تناذ لزنملا تدر نااهحورخدنع هتان لدي

 ءانغهنعال م فعلاةروفلا كون تنكيوزلا اقف تجر تجرخمنانامز يت
 يلا ثياقزلا يتلا قيمت تناسق ب17
 هت أر ماكل الجر. دصم نوكينا لوا ناكروغلا ون اذان حورلا ةينريغنم

 يصوم هنسبذ نزيل سلا ضحات غتر اذ قلاط تناذ عطسلااذصنت دعصنا

 تعضوف قلأط تناف هيلع كاحر تعضو واراسلا الم تيقترانا امل لاولو

 (ةدقلا عضوي قلعت ثنحما نالت قلط تعجوف تركت ءإ العا يمد كرما

 هيمرق ىدحا عضوف قلاطاتأءاننالفدادف يدق تعض نالاتولوزاسلالع
 تنجيالفاة علو خرلا نعةياكراصر اللا ذ مرقلا عضو نال نعوذ تح الرارلا

 خلاب دقنماسالعمرقلا عضو ءاقترالاركذامل ة لغسل نه ذاما .لوغنلابال

 تءضووار اللا لس نم تحرخنا لاةولاعانم مدقلا عضوب ثنا ٌواعتذهنم

 ركذولو .ثنح ةكسلا ف اهع رق تعضوف قلاط كنانة كسلا فكلحر

 ةكسلازاه هاةىدح اح عضونةكسلا فمدقلا عضو هعمركل يهو جور ا

 هتأرما قل طتالاولاقلاطهنأ مان نيكرغلا ب نسي هللا نكن لات لج .ثنحبال
 هتأماناّيموا ايحلتالخ ترزنا لاق لبحر .فثنح الف ب لعيالن مر يكرشملا ننال

 ىلا نعو : رايز ىمسال ييشَسلانالاثناح نوكيالاولاق هت انج ميم قلاط

 تققوحا: قلاط ية ءاملام نمت مفنانا لاق لحر .ثنحي هنا عر فسروب

 ترممنال الجر. هني ثنحيالو «ضاريخب هل مسربا رده ت تام انيقرسةألا

 لصق د ايفو 1 اا ا

 ع



 مسبب بيه لف قلاطّقأم انى زنمالة !ةليللاركببصذإ !ملنا هباصصاللا

 [لفف هن ثني اولا م سبحو صوصللا مثزخان نزاسلا ضع

 نيمشإ فلحاذايلكسلالصأ ب لير ةفيزعسا لوققفاوي باوعلا'

 امهر دع ثنحب المويلا ىضم بق دقارهاذ مويلازوكلا| لهو ىنلاءانا

 هاج هيلو نوفل نمباو للا بوكر طعوم» قلاطمتأر اذ تيكر نا لآل
 ربل كفاك كراالل اول و . طتاحو ناسناارهظلعالك ا ذوو لغبلاو

 ييرألان اي يصلاوهو ثننحيالم محب لاقو هني فب هني و ضعم لاق ناسنأ
 بكلا.هساردل ارضا نعل عسفقلاطة أما: تبزكن ا لاق لج ايكو ج يمسنال

 ينير منام س2 قلاطقأ ءاذ تطوغ نال: لجر ملكتي لامهننيمجف ثنحبإل
 نال: لجر.اهركملخد ان نالفراد خدي ف لحولاعهنينمذ ثنجياايتخا

 كيش نأو.سصبالو هتأرعا تقلطانزلاب هبإقاررعن الرع دهن قلاطة لماذ تير

 م رعفة ميرا هش ناوهتأارماقلظنالو هنيم ف ثدحي الانزلا ة نيا عم تاللع
 انسار عمر سار مضا ةأرم الكف كنقرانا هتأماللاتلحيرضياقلطتا نانا

 قلطإ تم نلالعاجس ارعمه سار عضووةأرما يوزتواهقرافف قلاطىنةقنرازع

 تلاقن ا كناز وعل لال حر. كلما ببس ا !وكلملا ل! قالطلا فاضاامدنأل

 هنيمذي ثني الاول قلاطضتأماذ كاتموما,نتفاد نا يزل لاقف كلما تسل

 تا امل لاقتءامدبف جلتاه ليو هتأماللاةلجر .خفا !هناسلب لقيرلام
 اولات ىلاط تناف هحبسسص ناو قلاطءتناذ هت عضو ناو قلاطعتناذ هتيرش

 هنان فاكتلا لم ذ! ةجطالضراناكوملات ءاملا فشديزجإب وف اهف ل سرت

 نا هت ألاف ل جر. هنيمب ذي ثنحيالاهربغيلا تضن دوااههريغاوبةمنشلول
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 ىبضرأل تلاّفةدحاوقل اطتنان كيلع سجوزتراةي راج تيبرتش

 تلاقفكل ذ نماّيش تلصف نا نيتذث قلاط تنانامل لاف :لحاو '

 :رلا ذهف ليلو نيتنشب ضرتول نااشلث قلاط تاذ لاقف نيتشر ضراال
 مطحءانب ثلشلا مالكل احب مالس نب .راعنوبا لاما ذ نما تلمفنا

 باغو ات قلاط تان دتأما نالهقلط نا هتّأماللاتلجر لماظملقتام
 ًاههوز نيمرجةت را قلط فاغلاناةنيبلا فلاحا ةأرعا تماتاونالف

 لع تاتا ا/لميعيصل وهو ةنيبلا فم لقتال عرمسوب للا رضنوبا لاق
 لوخرب مرا قالطقاعولامنال انهو .بئاغلا هيررضتباماهةحلوش
 ليقتاهنانر ايلا لخدان الفنا ةّنيبلا فلاحا ةأرما تماقافراتل تالف

 بوضالا مينا وةحلو شعت مات ةنيب نه نال رضاع انالطب هضقبو
 لاهبلجاوانكه نمىررتساو نالذ لا يهذا هتأمألل اق لجر.بئاخلا
 رش دادرتسألا ٍلعر دئتمل و تص لف قلاط تنام هيامكمل ناذةعاسلا

 هلال ةماو ىو ىضاولاةيلادعا مرات ةويلاقهتستيمرتسا
 قلاطتناذ يتما تئطودنا هتأرا/لاتلجر وفلازع صيصنتةعاسلا لل

 ناز لوملالوقلوقلا ناك ىم لا اه نكو معْطوهناةمألا تلاعف

 طولا لانتناو .اهعماجب ل لت نا يو عم ماقلل وعسل كل نب ألا تبع
 ظ ناكسهنبمؤ ثنحيو هنمارارقا كلذ ناكما درو وخماهد نك

 لنيل ذ ناكو قلاط تناذاا ىد وعمل نالاقفهر ادنعنج فة أما هزت

 ا ا وول اولائواشعلا دنعهيلا ترامفرصعلا

 ترخ نا جزا لاقف يفضل ثاقاذا ريم ءاضق قلصيأ/دوفلاوفا ل لاغ



 نإلاةل صر .هنيمبذ تسعيالةعاسبت 'كلذنعب تجرخب تساجخقلاط تساف

 دك نا/ عن ناكل و الط تسا هن اضارعدكن زنيإاذكت لعن تنك

 نول, .ةبجكتلاوهبالكلا نه نمد لا نا/هنيمزفي شحن يمإلا تقو هتيبذ

 قلطا ةنيعىزل اهييبلاف تأمل - سيل وازكتساءناخنيدداوجكن زنا لات

 الكف ترش نا لاقيئجصةحوكتملا هب داريا ت دبلا نييعت نع نالت

 متاوقالطلان ا وريمصنظ غلاب وهو سوزتفرصوفو برت َقللط ى فا هجيزتا

 سن ام رهف مول ابهنمرارقا از هاولاق نمرب تس مارح ىرآ غل ابل انه لان

 ..نئاامناو ءادتباة موكا قامضنا/ ييصلاوهو هتزما موي الك محب لاو

 نشاء اكلات لجر:لطاب ببسلا كلذو هيلعاقداصت ىزلا بببسلاب
 ناورتأماقلطت ىداولا نشل جامواةسلا نمتورتشاف قلاط تناقءامزمخلاب

 تنحي ألمامضعب لاقز مخ المانيا املا محا تلاقو ءاقسلا ل ازبخلا تعذر

 اهجعننلا ةفاصتيبركست تاك أا .هلمشل رسل ور [يسا اره نأهنمذ

 مهلا تمضقلاموبفكانمكس ثتييبلا انهن مدلتنب ا يانا درروصل
 دحا تيبلاغ اه اكب ممسناكنا حر ثيللاوب اهيّمفلا لاق تكنو تلخد

 اذان علا لكن كيرل ناو كل د لجالءاكبلا نماهعنمامناهنالت كباذا تقلط

 كل ددمباجاكبب ثنحيالف نيميلا ل ظمنيميلا دسك البق تدرخ

 امل داج تزبفف ةرح يراهن كان دحتيزبخدااهجوزل تلاقةأما

 زبخح ملا ذاف كاجالت زبخ نا هحالكذ مم نالت نت الويوزلا هنملكأن
 ئاوهو ىد ريغ نالخراد تلخدنا هتماللاقلحر ثنحت !ليلجال
 نمر يورغن امل اّةف تالفرادلا به نتن تداداقلاط تنأن

: 



 هيتاماةحا/لاة لج 8 فل خد تانك ذاب سيل ربعي انه كنا كيج

 قلن يمض تاون يقلطت ناناناهتقلطولاهترض قالطمنم 55

 ننجاقلا ل نمل سيالاولاتقالطلاركلارثقربسا ذهل ل اجترم
 تيادااسللاب فل كل ذلة نيتنئاهقلطنكيماو هببلا مجرتن اتدادا

 فلحناوهنلا مجرتمفلعب ناد اناف ةلحاو نمرثكا نكت ىنلا كمالكب

 ليللاؤابل لاقفامل بيرت تيب زاههعز عم تناك زم. نيدح حاكنب هيلا تحب

 حوف تتابواهتعاسن هت خت مارحلع هللا لالعت يبل نم ليلا تبن
 هلوق كل ذذ لوقلاو نبالاج نبا هلم وت جوزلا دارا نااولاتاهجوزامأتا

 شغب هناخيد بش ماوت كا ةيسراغلاب هتصاللانل ير يغصلا عماجا ةركذو
 دارانأاولاق هل زنم ىف هعم تتارواهتعاس نما هحوز مم تجر انك

 .هقاهتامق كرت نا ثنع: اهشامقوابعاتملتتنت نا كاذب

 ىاباييازور نيرمركأ اقف تقواذاامفماطازموأكن ههلالعدباسفن

 عن ةقوبرل ناو اهعاتمواهسفنب لاقتنالا لع كلذ ناك هنن تتقون

 هفلح سلا دارا ل جر .اهسن لاقتنال لعل ينيملا تقو هين مل
 كنأمافهشلا ار نع اهيا عجرت لف كنتارعا نعازه لعب تبغ نا لاق عريم

 يشن مزتكلا باغ كلذ لعد زيملو تس ةيسرافلاب نخل اَقنقلاط

 لاوسلا ام ةداعا نمضنن باوج ا هرهصلا مالكب اجا هنالفتأرما تقلط
 هئأر الط لابرطخقالطلاركذلل لبان لجر نيميّمح ل جر .هتأماقلطتن

 ا صاالوصوم همالك ناكؤتالطلا فانيتسا قالطلاركُذ دعك ونا
 امك
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 لئادتأماؤلطتالهحأرما قالطونب ناودتأما طعقالطلا عقيهتأر ادع عاقيالل
 عيدا لجر .مداكك العاب وم ناك ألوصومناكأذا ةنادتأم الع عاقبالا لضي

 مساج قلاولعنمإبرخا/فةا يللا نكمما عماجلرل ما لكل ات نمل خد ةوسُن
 عوتولالوش ةدصاولاءامجتلرت اح هنالاشلث اهعماحيتلا تشل رتلا علطف ةدحاو
 الط ةرجداهممابعتلا ذو ءاسنلا يمت بجوت ةسلكب قاوبلا ع نالطلا

 الطلاب ةلمالكزحذ لجوا مريغغامااتلث ىواطتف كنا عاجل رتوهو نام

 ةأالكل اقف ةفممغة أما كلآم ] يةلجر.نيترعولطشدا هريغعامجكلزنب نيترع

 يوزتتنا هيرت كنااهجوزأ ةزملا تلاقاذاام فالح ان هوئأرءا قلطتنالقلاط ىذا

 ملتلاتولانكو.ىرخا :رمقلطتاهجوزتفاجنابان قلاطسف ةرعا تجيزت نا لاقفلع

 نعيقياور ياما ةبطاخملا قلطت قلاطيإ ةأرا لكلاقفةلمارلع تجوزت تاهت
 لفراق أملا هؤلكم ع انب نيتلئسملا نيتاه ف ييوزلا مالكن ا ٌقرفلا وعي ف سود
 أذهوآلما نيتتلتسملا ىف ةامملامالك ةيبوكل للا د ةأرما مالك لخدامدمالكذ
 طوالاةلعسلا اما جوزلا مالك ةيطا ملا لخرتف تناك ةأماةيا لوانتي مسالا
 باوجاملوانةيالفاملاخجب هلل نهلوانقيا/زهريغت أما كلللئا هلا لوت
 قلعتبو غلا ركدوغ طر اللا تلخداذااَعَولاط تنا هتأرمالا الجي جيفزلا

 لاف طرشلامرولو.قلطت ناكتتوىا ؤتلخدولةحرارلا وجاب قالطلا

 لعج.هن الرال !لوخاب د غلاف قالطلاقلمتيالغقلاطعتنافرارلا تلخد نا
 قلاطو قل اط تافرارلا تظدنا هتّلماللاةواد.لوخرلا ءازجاخلا قالط
 ا ع للا قامتذلثلا زا قلل الئ تكلل 0



 ءازجالكلاب قلعلا قالطلاناكانالف تلك نا قلاط تتانرإرلا ثتلخم نا لاول
 لآق لعب .ئدت عقيالر ارا متل خدر رارلا د كخدلا لبق تاكو حلوخرلا

 . كلخر نافلاملا ة بط اخ انءلطقلاطّاسن نمدارل |تلضم نموت نا هتأر ال

 اخ: لوخرلا منمؤيماخما باطخاف لوخرلا نالرخا تقلطت نعل  ة ىو ادلا

 لاحللةنالن تقلل نلف قلاط وفر اولا لخ دك: نمت لكلا ذكر اعل
 قلاط ىف اهجوزتا ءأرعا لكل اقول اذكو .ىرخا تقلط دعلا ف ىفور ابل تلغدنان

 كا ذ لعباهحوزتن اف يزتلرظتنيالولاعلل ةنالف تقلطىخادل ةأسالةنالفو

 ىقحدتأم ا قلطنالاهجوزتنا ةنالفو قلاط تن هت ماللاّولو.هكرخا تقلط

 ةحارحاو لعقالطلا عّمسلاهتجوزتناقلاوطتنالغو تنالاتولو.ةنئلف جورتب

 ع ادلا ةنالف تلخد نا قلاوطةنالفو تنالاقولوهنزلف جوزتي

 وان ارئاسلو ناتنت اهدزل قلاط تناو قلاطل 5 .أءا لكلاكولو:ةنالذ لخدت

 "الكس نيحقلاطةقلاوطئ اش نمر |اذلات لخد نمو تنالاكولو.ةدحلو

 دارلال غد نمورحتنا بعل لاقولو ىرخااهتمزل ةدعلا ف ىقور ادلا تلد

 ”قرصي ل خراب هقنغ قلعت تينعلاثثاذ لاعلل بطاوملا قتتتو ليبعزم
 ني نر يلا لدتا /قلاط ىف بح تمحاماهجعزتاةأءالكدتأ الا لعد
 لكلاةولو .ننملافةنالهلخ تالتيحةدالف تمادامأ هجيزتا ةًأءالكلاتولازكو

 لئعاع ون ناكار قلطتالاهجيزتثنهؤلطفؤلاطحي كمسااهجمزتا أر

 لجأ ماون نار نيملاد ىهطخنت الى لاط بف لريخا مجوز ةلما لكلاةولايكن يميل
 يجمرتنالاق ثم اسباني ا ايسيساا»



 ءاعن ملكت اللطبانبملمجماعلعسد'لالغملوةناوا غلاما اهترصي
 تلي ا زا ذاذا يجيب هتان نم ادحاو قالط»نيميذاثلا ماكو محاكت ف
 نلوقلعبانلامزلكا امد لوألا نيملاب:اقبلطت امم ةدحاو لكلع مقيف نانيمأ
 [1ئءاشاماةياراهنرصياهنيعريخ د حارعر أ نالطعقب نيمللا ذم يبس
 أما جوزتا واه: حش ةدحاو قالطب نيم ذلثلا مالكلا نإل ظن باوك خه ورضي

 فوص كلم ف كف ةلعرلا الف, لكلا تامة قيل طتا هم ةاحاو لكدع ت عفر

 رشرارلا ٠ نه تلخداذا لال ةأمالكلاق ةوس مدرآد] لجر.اهيلاذاخلا قالطلا

 لاق لجان فلطةرعلاف ىفور دل ا لخد ثا, ةقيلطت اهنعب ةلحاوقاط

 كلذ دعبام ليف نمر دح اكد تءاكن لإ لب ىونيو قلاطا أما لك

 ملك الخ تلكنااقلاطيئىفاهجفتا أما لكلات لح .أه ليفي نيلع عقبال
 مالكلا دج هجوزتملا تقلطإك يدزت# ملكواو» اهملعتالطلا عقبالجوزت

 ايالغ تكن اقلاطيوفاهجيزتا ةأم لكلا ولو: عييىرودقلااهركذ لوألا

 اهجورنا ةأحا لكلاتو ةواربا هش اد | قلطتا/ريلكم ىرخا يوزتر ملكت رتم

 رت رخل أها جوزتناذ تتلطولكن ةأرما عوزمفانالخ تللكا لكقلاط ف
 قلطالو ةدعلاو تداكدا مالكلا اذهبيخاة قيلطتا وألا ةحوكللا تقلطاش اثيلك
 توله ثقلاطتنانالماح زر وكت دم ناهتأماللا لحي :هشاثلا ةجوكنما

 تءاعناذ ء.ءاحن اذ .مكحا ف قلطتال يملا تقو نم وس نيتنس نلفاكرلوب

 لاتدإلا هب ميالن يملا لعب تضاحناو تقلط م ويب نيتنس نمزثكأل
 لاس 000 اذاانكو ايو



 ىلانتنمللا نيبوهنيبا فن يددوقلا كا لباتالطنغناخ ظ ضف ةلاو ىرخا

 نا لاقهنايصبو كل ذ صبر ح عنف ت كتقلطنا ةيبنجا/لاقلج

 الاذان قلاطتنانكتقلطنالاتولو ,رحىليصت تكتقلطو كتحورت

 .ًاسللإةالطلازعنيملان ىتقلطت ا السان حاكم وكلا لاياَرأ يملا

 الئ وم اهقلطةأماداةبنحا ةنالذواشلت مويلا ةنالف نقلطيل ٌفلج اح

 ةعكتم ضر موبلا ةنالنحيزتيل ىلجلا ومر ناسلل ابا هتلطين طم
 تلخر ناهتأر اكل اةلجير.طساغلا اكل الع -رممعلا تناكهتاوخ لم ورغلا

 ةرمرادلا تلخلذ ةصاورادف كلذلاققلاط تنانرادلا تلخم نارادلا
 قلاطتنان كتجوزتنا كتجمزت نال اّيولاز كو .انا_ىتسا نةلطةضاو
 وا كاتحيزت نق لاطتناف كتحوزتن أ لاق ناو تقلط ةلحإو :رماهحوزتف
 نينماجرت اامقلطتارللا نم تظداذاقلاطتنار اللا تلخداذ الات

 ناامرسل تشر اسنةباقلطدتأ اماللات لطي .نيتماهحوزتيملامولظنالو

 لاقولازكو هنن اه فنقلطت ناامل ف سويد رعوةياورل ا ماظؤ ا هسفن قاطت

 لوقذاهرمعاعوا لعق الطلا مقي تقش تل اقف تتش نا قلاواج رهط اسن

 فير !نعواهسنقلطتنااهلسيبلاولات ل سب اسزمأ| لاولو ب ف سوبا
 تقلط لعياخر لالا تاخر نا قلاولعرهكك اش لاقولو .اهسفن قلطت نامل
 اما قلطتا/زكلا قؤلط تءاشن قلاط وف اهذالط تس اسنن ةيا لاقولو امهر

 هنأء!/لاق لجر .نقلط نشف قلاط ون تالطلا تءاشُ ا نيا لاقولو«ةفحلذ
 قطن ا: تعش نا لاقولو.لخلا ف اهولا َةْعْشلا تناك تشدد ا اشقلطتنا
 دملازاهيلا ةئيبش هلا نفسو لاو يدل وقةلاملل ةئيشلا تاالارغ

 ” ميجا



 نيلصغلاو لائئاذاه له ئيشلا يرخز لاتر يةمئصيانعتياوروهروي

 كرس ك|ماوا كش ”ناارغ ىراتخا هتأمالل جلا لاقاذأ دي

 للا: ءايدنب هامان تثت.نا اقوا الغ ىراتخاف تش ثنالاتدل عكشتداانغ

 ىلطت نامل نكي ره كاسنن قطن تش نا لاقولازكو .لخلاف ةئيشمل اتناك
 فسويوبا لات تتش نارارلا تلغراذا قلاطت نإ لاول انكو.لخلا يحير اه سن

 اهلا رسار قلاطتنالاقوأو:لوخرلا دعب ةئيشلا جةنينحببا لواومو ع

 . تقئشدااخأبقلاطءتنا هتءاللاةلجر.رهفلاساراملة ثيشلا تاكتكش

 كضنلط هت|ماللاةلجر.ثلتىم انت قلاطانا تلاتناو.لطابوهفقلاطانا

 نا ًدحاو ك.ضنرلطلاقولو.ئتتمقيإلاكييشت تقلطت لاقف تثش نإزشع

 6تفسوبوبالاغو ية نينحيبا لوثوي يش عقيالا أت تش لق تلاقف تتش

 ىرخا هل ةأماهنالف ىقلطو تثمن نا كلفن ىقلطامي لاول وةدحاو ععب
 قلاطتنالفو قلاطانا تلاقواقلاطاناوقلاطةهنالف تلاقف تثشنا

 تئش الحلو قلاط تن هئأرث/لاتوللكو ولا نكو حبو ليلا اهيمجأتقلط
 نيتنث-ء_دلفةلحاو تشق تلاقف تش نانمتفُت قلاط تشاو

 ىنعأ و كت تةشناك سفن ىتلطلاةولانكو: انلقلاطىتلصراذا

 د1 لاين ص عاب ع قاتعاولاهبسفن قالطب تأ بف تقش نا ىربع

 اةلين ومالا خالد حاورعاامغ جوزلا لبق نمقاتملاو قالطلا ناك
 اهلل اقر تثش نا كسنف:ىقلطاهجوز اهل لاتولو .تادبامماب

 الطلاب دبملا قاتعاب تأ بف تئشنا ىمبعئتعارخأ لعد

ٍِ 



 قلظااشالنالف لاقف مويلا كقالط : الف شيمل ناقا طيشنا هتأرمال

 تتشيلاقذ تتش نا ةدحاوقلاطتنا هت ًاماللاه /لان مهبل ةماشيتاملاا/

 تقلطف تم نا انش |, ةدحاو كن للط هنرما/لا.قلطتالارحاو فض

 ع ةفينصبا لوقسايقوهو يفسوييإ|لونذ ين عقيالاة جر احاواهشت
 ةنئارةرحاواهسن تقلطن تش نا ةمحرلا كلما ةاحإو كن علطامإ لاقولو

 قالطلا لصاةجشمتانئابلاةئيسنمف نزيف سود الوقف ةيصجر ةدحاو متي
 مقيالفاهلا ضوه ئيشم تتااماع الهو ةطيزحبإ لو سايق عش مقالا

 مس ةفيبا لوثذ قت مقيا/ا نلت اهسفن تقلطن دحا» كش ةلطامإ لاتولاك

 لاقولازكو.عقدا/بطاذملا اهةلطف تئشواطتمللاءاشامتأمقلطبريغل لال

 نا قلاط تنادت مال: لجر .ئن مقبالتششوهللاءاش نا قلاط تا هتأمال

 تشئش تارعشل:لوقتةحْوْش عّمناكك دش تلاقف تكشو تتشو تتش

 ىلا خي الءاشلا/ دعوا سل جملا تلاقف تش مق لاط تناهتاللاةولو

 هنيدي اك لاقن تيباتمولاطشنالاتو !ايولانكو. اه لي نم

 تكبشزا كس علطاملاةولو.ْئ ف مقال قلاطانا تلف تتش نال

 اذا تاضنرقلط هاما لجرالطاب ناكضن قلطا نا تثش دق تاق

 كامب لكي دولا اهسفن زل تقلطفاقبطمانعجلجلا نم تشش
 مفالكعيجربنادلنكيرل قنثكو تونجياب لطب همالكن كمجيينا عيزلا
 تتشدناوًلحاو تكس - .ٌةش نا قلاط تندا هتأما/ل الحد ٠ نونج اب لطمبإل

 ةنالفراشل ثق لاط تال اوال تقلطاخل تقسش لق تلاقف نيتشن

 للعب ةلح ا وةلنالف تقلطتازالفل ةدحاو تءامشف ت مشوا ةدحا.
 ل



 كال دا: ٌقاخت ل ناو تكش نا هن أماكلاق لح ثاثلاهنع

 م يووم

 ا ولا داو

 ةلكداعا اذا ا هدحأ.نيهحولعكل ذلكو .ىئأش تول كاوقلاط تناف تئش
 لاقفنطسلا نرجو كرو دسيولو أ .قلالح تان ٌقأشقل ناو تتستن ا لاقف رمش
 ”تان.ةماركلاوءابألاوةكيشملا ةنأت ]ارنا او.ىلاط تا[ قاشترلو تئشدا

 لاعقالطلا مَفْتْلملا ىجولا ف قاللطلا عيال ف طعم لوشلاة لكل عيل

 ةئيشإ ىوةلع للاب قالطلا قاع فطعلا ف حر نع نال ط سووا خاواهئيشملا

 نيب ممياو.اميمجاههقلعتي قالطلا ناذ قلاطءتساذ تيرشو تلكأ نا لاو اك

 نقو طشلاةيكداعا ناو.اذبا قالطلا اسال مدعوة كيشلا
 لمت دنعنالاربا نالطلا ميا لاطتناخئأشتل ناو تتش نالاتةئيشلا
 تش ناو تاكا نا لاول ك.اعمجةدشملا مدع ةكيشلابقالطلا قلعتسطشلا

 0777 نيملا مصيالئاميقلعتي قلاط تناذ

 تا»تتش نا قلاطتنا لاقذ يشم الع قالطلا موق ناو. ءابالاناكم ةماركلا

 امه دحا. قالطلا قلمتب قالطلا «رّمت دنع الت َةلطايش لوقت نا لبق
 تقلط تقشتافاذاف تومت ناد تلكان ا قااط تنالاةولامك

 مدع تقلطائشل وقتنا لبتاهسلجينعتساتولانكو :هغيشلادوجم
 فاشن ال ناوقلاط تنلف تش ا لاقل سو نازل .ةعيشلا



 5 نافذ قلاطشنالاقف قالطلا مقزءابالاركد

 لوقتنالبق الجين تساقدأ ناو. اهل ]وغلا نلاتالطلا معي تب كلا

 ناملبالا اذيو فول ةماظفةَتيشلاماو.دمويملوا هدحا طرشلا نإ/عقنالائنت

 بلب/ةناسلب نوكي كلذ لكوةئيدشملا مدع فالحب عاحب ف رعب ل عغلا عل سف بألا

 ثيباكاو قلاط تناف تثش نالاقف قالطلا طبون ار .ءابألا ةلزنمةماركلاو

 نودالألا عوفر ىف ناذاتشويلاذااذه صد: .نالطلا ملقولا متل زنموهخ

 فؤناذا هن/طسووارخاوالوشلالعقالطلا ملقا هلك جولاذ قالطلا مقيويلعتلا

 تيباوا تئش قلاطتنالاقداىئاشتيملوا تش قلاطتنا ل تدناكييص اقبال

 تسل وقتتجؤلاظنامو عر سل جلا لعو# تدباو تتش مولا تنام لاتولو

 تبكين اطعم ستقب كلذ ناعتسباو تش دنا ق اطتنادلو فالك تدباو

 كحاند_.اكتاذا اهدي نموالا جخيالف تقوال عت لكاملاهدب نيدالا جتا فلاب
 عذيالاشلال وسواس ىف تلاقف كك تئشىتمؤلاطتنااهللاقولهنا كرب

 الطلاق علو خرب فما لاوس كلل 1 نسما قرا راهو وقرا

 ىابحا نا لائوا.لاعتدددا ءاشناقلاط تنالاقف للعتللا ةعيشم

 لاقواهلئاءا شام قلط تنالاقولانكو.قالطلا مبا لقواداراوا ضر
 هباش تيكن لاطتشال اقول و. هدا ًاتيرل تن الاقوامدس ا ءايتسي ناإلا

 . ههاواش ناو قل اط تنال اقول اذني يحجي "لحاو نالطلااعقي

 تاميااءاشنالاتول» .ىلوق ذ قاطتالقلاطتااثمللاءاش نال قولو

 طكىوتفلاو هللا حر ريكلوقفي قلطتو ب شسوي ين :لوقذ قالا
 200 اوقلاط تناوهساءاش نا لاق ولاذلو يسوي لو

! 



 نوكيزهءانذتسالا يصنمققومز ءانتس الاب تورقملا قالطلا نأ جنيد
 يرض تافلطب تفلح نا هنأر لاقل حني دوكي ب فسويوبااثنيمر
 ل وتد ثنميامدنعءانشتسالامصيّرحدللا ءا نا قلاط تااامل لا ةازح

 تناهتأما/ل اقول[ ل هراو . ثنحيالو انيم نوكيألب لجل اقو ب فسوبإل
 نص لوقرلع هللا ءاش ناانالف تيكن ارحىدبعيور اهلا تلخد ناقلاط

 فرص. رف سويا لوقراعو.اعيج قاتعلاو قالطلا لا ءانشتسألا« ذرصنب

 تنالاتولو .اطرش ءانشتسالاناكمركذولام هينانلا نيميلا ىلاءاشتسالا
 ركذولان كو .قلطتالءاضربوا هميم واهترعبوا لات هللا ةدارابقلأط

 هتداراؤواهللا ةخيشم + ّقلاط تنال ان ةكءابلا فرح ناكم
 قلطتا/«ريرقتؤوا هترلقفواهئاضق وا ما يندا هيدا مكحفما

 فرح, كزولو قلطت همولعمى؛ئادلل ارل عىف قلاط تنالاتولو

 ام ريغواهئاضقلواهتيعلواهللا ةيستل قلاط تنالاقفم ١

 ما هدد ارككتدا هللا نومب قلاط تنا لاول طاطا

 ءانتتسالا ةىص 1 وااو كرا هبال

 ناسا ب رقول ثم ائيومسم انت سالاروكي نا سانت اشم لنع

 ءانثتسالا ةكص برش نمو. مصالا ءاتتسا عصنو ممساديف ىلا ةئذا

 هادنلا للقنإلو ءاشحجلاو سااطعلابالو سضنتلاب مطقنبا/واموصوم نوكيا
 ءانضتسالا عدلا, اشناّبعاقلاط تنال واحمل بذامنموإنشتسالا ني
 ذبول طتن|لادولاذكو ةرلانكوم:ذتسالاهصب هاني قلاع تنال اكو
 قجولاط تنالاتولو ناتنتعقبو ناماولاءان "قداس | ماب ؟ليحاوإل الا ةنؤلخ اب

 م



 لج .ءانثتس |اهصيألو قالطلا عقمفالصان ضاق وكي هلاءاشنا تابلت بيطي

 لولا لان تسالا ف صني دق لاط تالا شنق لاح تنل

 تنللاهولو.قينمقيالوامملاءانثتسالافوصن حرغز لوقيلعوزاثلا ماكل |بٌةدحاو

 ءاشناةرحاو قلاط تنالاقولو .ةدحاو لال تقلطقلاطتنناهدداءاش نااثلب قلاط

 صاظري رلوفدع ب اوع نمو ئث مقيالاولاةهللاًا شن إن انين قلاط تناممالا ظ

 اهةزحلولكدنلا أشيل نادلوقو الغنا وقورخاتوامدقت ل اطباانتسالا لنعنال

 ةنيشكئىت لوا قالطلا:قيلعترلتشتسالا عب ف سوي لونراعب لكلا لطسءانثتسا

 مكعب الفروظتولاماص دوحو فرعنألا نع بخ الاه كي شه ملل ئديشسم لعب ؤلعتزانلاودسل

 صهظتقالطلا عوقوبانم ةولفةئيتمللا دعس نال طلقات رانا مالكلاب نكت قالطلا عوفوب

 ةأشنا ةدحاومويلاقلاطتنا هت قولو مصاالن عصا نمل معلا ةكيشم

 امتهللان الن اتنث عقب يفسويوبا لاو قلطترلو موبلا ضف نيتنذفأشنولناو

 قلطن/وموبلا ىذماذافمويلاف قالطلا هناسل لع يرجا/ةحاولا عوتوءاشول

 لاتوأو» .كاذ نمرثكا لزنيالةدحاو مويلا ىفاهتلطنأ» ةئيشملات مرعنا

 لاتولا نكو اش ان قلطت يد: سب الوقرطعمدلا ءاشنااثلنوالتقلاطتنا

 باجبالا ناله يدين عيبا لشعر بعلا قي هللا ءاش نار حير جتنا دبع
 57”7/ابحاصلاةودلب قام نيبو ءانثتسالا نيبالصانريصيفاومل عقوذاشل
 ىاخلثقلاطتنا لاتول ضالخم ان ملعو.قاتملاو نالطلا مقبامز يعم

 لوقلاطتالايولو .ثلذلا عقب جر ةفينعجبا دنعمدلا ءاستناةددحاو

 ظ رن ؟ل مهتم انشأ مقلط دمر قةاننتسالا صدا ءاشدااغلس

 مسهل ذل يلين اعفلا شل :ركذيامرا صوم تيت تسا كناناللع



 يع يزلالاقفقالطلا لا تيا ال
 لدعو .جوزلا لوق لوقلاناةماظلا تاياورلاةيركذ ءانشتسالاذ هلا

 نسما كاس. لط جزل لاهولو .ةنيببالا هلوق ل بقيا/نيرخاتلاض عب
 رداونلا غرك ذو .يوزلا لوق لوقلان وكي ةيامرإ | ماظؤي هللا ءاش نا تاقذ
 جيزلا لول متت ب ف سويب الوقع لاق ىو فسويبا نيبافالخ
 داهتعالا هيلعو هلو ل بغير قالطلا معي بد حك ون لعو قالاطلا عّميأو
 هت أما ملامجول و .سانلا داسف بلغ ناز ىف جرغلا مالا طايتحا ىوتفلا و

 ركذ ناو.ءاوس قالطلاو ازمةلياورلا ماظي علخلا ذ ءانشتسالا ىدامت
 .ماصعرك د إ:شتسالا دان تابقفنكرعكلتعل احلا قف علخ لا ف لدبلا
 كربلاكذ ل محا ذاخاب دار اوال حمل اءراعزاخا اذا ءاضّق ن لصيأل/ نأ نيم
 هقردصيالانركذامن ىذاقلا هّة لصيالا كو لضالا هو يِقحا ملك اذ

 سسلاف لاتءانك تساريش قالطبو املك دوهشلا دهش ناو.ةألل

 ل وق ىف هللا نباريسملا تاقلجرلالاقن ناجيزلا فلتخلاذا حلا

 جزلا لوق لوقلا ناكىراصنلا لوق لقترل أملا تلاقو ىراصنلا
 هللا ل نبارعسلا لوفي انعمساول أقندوهشل# املا تءاجناف» .ةزص عم

 الا ناناوسمسإ مالا ىداصنلا وق تلن يوزلا لات خيش قي

 كلذ لاقت كر نادوهرشلا لاق نأو زل نيبوهنمب قزيو مادا تيزيج
 قطره ادرش اعلا لبقي/مددا نيرميسل أوز ايش زمعمسشلا نال
 < سسك اعلنت ؟نالطلاةءانثتسال 99 داوامجرأ هرغاوغم] مما ناآو نهمش



 .انئتسالكرجولو تالا تلا هنو | بقيقلا لا [سملا منزه عيسحسلاه مالا

 .انملبقملخ,انثتسالازعم نوياووفتتس اوى لصفر رمهناسإ ع

 عقيالوءانثتسألا مصسللا اش ناقلاطوقلاطو قلاط ات نا هتأمآكل الجد

 ةفنحبالوقسايقؤ اول اتهللاءانسنا قل اطو قلاط ,وقلاطو قلالطتنا لاتولو كي

 ىغليف هل .كعالامءانختسالا نيبو كلخلا نيب للك هنال ثلثا عقم

 في (لوفرلعر ءانؤتسألا لبق ثلثلا لع تكسول اكءانثتسألا عصبال

 ةلحاوألا نيتذثو نيتنثق لاطتنا هتعاللاق وأو ضر لاق ئمْ عقبال ليجد
 ل اةولو.ناتنث مقي نيسنثالانيتنثو نيتحث قلاطتنالاقولو اخ تقلط
 ءانثتسااله لعك نا هجوألدن الاكلن تقلطاشلثالا نيتنثو نيتنتقلاطتنا

 انه ]ميتا هجيالو نمزخأل |نمألو نيلوالا نتنخلا نما يتنغلا نهننلشلا

 لطبشابةصتو دعاوي رعت كن موس وكت يعا متعه خلا لنقتسا
 اقول اذكو.ةدحاو مقياتأالا اهبراقلاطعنا تلم اةاذأ.ةرووضء انتل
 ءالاقاجراالا انتو انلتقلاطتنالاتول د: اوةقلطت تناكاس سن الا ارسعقلاط

 ءانشح الا نيبالصافراصفاوغل مقوذزاخلا ثلغلا نال لغلا قب ةفينح
 0 لوألا ثلثلا نيبم جدن 1/ناتنث مق جب لكلا و لدألا نيبو

 ")ل اتلق لا تالاقول»ناتنث مقيفار الل انسيىلاطتنا لاقمن كراصف مى
 وبالاةواخلن الا البق لاط تنالاقهناكث للا مقي لاتدننا ب ةاغين وس نجيربتنفاو

 ا اوقلاطت نا لاتولو:قابلا ل طسوةدماولاءل'ةتسا مصقناتنث عقب ص فسوي

 ةدحارولاط تنال اقوال اغلتالا اخ قلاطتنا لاعمناكاثلتقلطاخأن الا ةزحاوو

 قلاط تنال اقول ولو نأ تتقلط او ةلحاوو ةاحاوألاةرحاوؤ ةلحاوو



 راصفيلا ونت سالا د عمجدنالاتلث تقلط دصاووةدحاووةدحاو الاكل
 ءانشت سا صو اد هاو مقي يف سيبوبا لاقرا ل ثألا ثلث قلاطتنا لاه ناك
 !!ىيؤالكابلا ءانثتس ار يصيالو ضعبلاء ءانقتسا هنالةيناثلاو ةلحاولا
 ركذن امبلا ل بف تامونيتنثاوا ةدحاوالا| لن قلاط تا لاقولو لكلا انكتسا

 ىلعو رحل وقف ناتذش مقيوةلصلو عقيرنارر_ حسوب ىلإ نكتسايأ ور ضعبذ

 ءانفتسالا لقي يدم ل وتلك فاول ل] عبد ءانثتسالارتكي عب فسوب ها لوق
 ذرات ذتسالا لفءانشتسالاف كاشلا مقواذا هنأاباسهولا رك ذو .ناتنث عفن
 ءانئتسالاف كلشلا مقو اذان جلوخا ءان تسألا هل قلع ن العبر فسوبعإ لوقت
 بسلا هس ابلابلكتءانثتسالا ير وةلعو يتمرد قلاالا خال
 ذر كو نقينملابلقلا الا تيشيالف باج الا ذاكش نوكي ءانشتسالا د كاش
 ناملسر ارداود ةركذ نوسمتو اد ئامالا فلا دعت ىرغل للا لاقئذارأرقال

 هتاممست هزلي هنأ ب صفحلإةياورفركذو نوسغيةئاهن همزلدنأك

 لاتاذا-ءاضتنيتشت تقلطائرث الالف قلاط تا دقأرلاتلجم . وصلا اوه

 لبق مقنالانالن تلك ةحاوالا اقوا ادغ ةلح ةاحاوألا اأن قلاط تنا تأمل
 قتلا كب نإ لصالا نالت اتندث قب لغلا نيو مالكم لنعو مالكلاو فلان

 هنضفشتسلا ناكر غلالااذاضمو اقل فرت سما ناك اذاف ىنثتسملارس
 قلظت يَدفضوبا لاقاقلثةينازايقلاطتناهتأما/لاقاذأ هلال ااذاضم القلم
 نقلا كح نادم هيلكلمأ واط ىع عرف سوبوبال انو ناعل اف مرلعلحالانلن

 ىلا اولد .ةدحلو مهم قالطلاو ثلثلا نمبالص افريصيفقالطلا [حنملشا
 . قلاط تنا هتًأسالل اف لر ةدمنوالا عقدا شلش قلاطقلاط تنااهع ل يللا



 هللا ءاش نايلعااخأف قلاط تا لاقوأو ءانشتسالامصدلاءاش نارغ نشأ

 قالطلاب فلج عر. ءانقتسالا ليوان: تقاطسا ءاس نامهذالامتوا ٠

 نع ءانشتسالا كنانه ناش ا نخاف هللا ءاش نا .رخاؤ لوقي ناداداو

 انقتسرألارو قالطلا نييللخول اكءانشتسالا صصتالوصوم هم نعلب عئرأم

 "لكلوك نتي نا نا ار فل نا دارا لحر.ءاشجوا ساطع
 وا هللا غتساو مدا نايس ا لوصومر يملا بيتعلوقيتح فلاح ماين اهل
 هللا ءأشنلا هللا فغتتسا انالغ كا الصنلاو لات لحر لعد ءانثتسالا مصنإلا لك

 اثيلث قلاطتناهتأمإللال حر .ةنايدانشستسُم نوكيقالطلاب نيملااولام"

 نكو.ركمو هّسراذوألاوقلاطتنا لامولاذكو يش قنا/دنايهنسسرافوألد
 اة وزااتلف قلاط تنا لاقول دك هوبا هندسرافو ناك البول اطتننا لاول
 لنااشلنقلاط تنالاتول نكون لاه تيسرافو /نااثلن قل امتنا لاتول |نكورلا

 ءازجئ اب لصتاا ذا شلا و طومشلا ظافلا ظانلالا ته نالوونركا هتعسرافو نكي

 ,لكفايسانالاانالفراكيالنا هت اق الطب تلح لحر اىلقيإ نوكي نان مهجر
 هارواميق سن مالكلا قلطمنمايسان مالح نشقسا هنالاتناح ناكل ذملك اييسان

 هلك ثا يسان هبلكو سنا نال انالخ تلكنا قلاط تنا هتأماللاتولو الخاد

 هيفاوضغتناالاهي زخأ, متسلواعتمللا لات ةياخلل ناالا ةياكنالاتءاح نوكنالاوكاذ

 رخل لات لج كل دعب ثححيالف يملا تهقناايسان هركاذانةيلغلادبدلاو
 كنإو: ثنحيأ/هللاد هشيم تن اكمافإ بأ تعرلناهملهت كونو توما ناآلا مايا علا

 ةلحاو الا ”دحاوو نيتنثقلاط تاهت مال يل حر .ءاضت قدصال/ناتعياقالط

 لاقناكراصن جاف ميناس جلا نيجييتنشاوةدحلولا نيرا ناكني
| 
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 نيش كولن ةواط تن ناكل .ناتئقينانحارلانلثوالطتا

 ٍناتنث قيةرماوالاعستالارشعيلام تنل ةدلد .كأتذتعُف عقي رجلان

 ”تلاثلاغراسبنإلا ةهنيمبلوالا»دعلازغأينالئاسا تم جزشف لصالاو

 شلل تنالاتولو.متاولاوهنرطلا رسب هنيمز تام هنيم اعنا بؤ معطف
 0 ل

 ثلثي ياو ةرحنو الا |: ةقلاط تما لاول نكو .ةلحاو فضال اأن: قاطتنلا لاق

 نيت -ةلطاعبراالا نيتنثو نمتذتو نيتنث قلاط تنا هنأ آكل ماذا .نتتسيل هناك

 اتلثؤلاط تنالاتولاذكو.تلخلا عقب ةدحاوالقااط تناقلاطءتنا قلأط تنا ل ولو

 ا سل انت“ تّدلط ةدحاوو ةلعاووةلحاوالا

 نوال: قلاط تاالاتولانكو.أ ةلحاو تقلطرس للاب. نوتنئاب نعش تقلط ةدحاو

 ةتملاائلثل اتوا ةلحاوالاةنئاباتل مث قلاط تا لاول .نمنتاب نتف تقلط لحادألا

 عّهةنب ةدصاوواتنئابةدجاوألا الن قلاط تنالاتولذكو.ناتيعجر مي ةلحارالا
 )ا كلمن تن تقلط ةلملال امارحانل:قلاطتنالاقولو ناتسجرنانغيلطت
 نال الكر عنالا يلعن عقيالا تلق لاط تنافر لولا تلخدا ذا هت الاقلج

 مقيانل وبلا قلاط تنال انولو.لطاب نالع مالكواتأ نة تقلطراللا تلخدن

 ءامشاواناطتلا ءاش ناموبلا قلاطتن1لاقوأو.انل نمويلا قلاط ىضادغ كيلع
 ول نكد« ىنثعقيالناكمللاءاشام قلاط تنآ لاتول و. ئْش عقدالت للا

 . ةتمامناقاذا. ئش مقياله للا ءاشيناالالاموا هللا ءاشامالاقلاط نا لاق
  قلاطلب قل الط تنالاق ول ولو .اشل تقلطةدماولبالنيتنثق لاطتنا

 لائولإزكو .؛ ةدحلو لبال ةدحلو قلاط شن ولالا -ذث تقلل
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 اللاب ناكئينالوقلاط تناهتاجيلجر لح و قلاطلبالةدحاو قلاطتنا
 هتأمالجرقلطولا رظتوهو.ةعلسلا تقلط تلت ىذلا قالطلاعقرلانا لامن:
 لياحر لئاقلا ةأماتقلطغتًمالعمعقواٌنَلا نالف قالط مقواانارخأ لي لام

 قو دعا نقلا شنااذاذ ٌدحاو اعلا تقلطادضلبألةدحاو قلاط تن هنأوال

 ال |!لاةولو ناننثقباهفصتالا أن قلاط تااهتأعإلالحر يزل مقن ةرعلاغ

 لاواكْنتخالو لاقوا كوباالول قلاطتنا هتأرماللاكل جر. ثلشلا مقهي نهئاصنا

 ديزي ن أه دحا.ةسمخانشتسالل لطبلا ايش قلطتالوءانشتساومف كسا ذالو
 ذاتلاو.,انثتسا/اهصالاعبرالااتلثقلاط تناك لوقكه نمزشت العيفتتسللا
 ناتلاتلاو .ةدحاو تفلطاهغصنإلا قلاط تنالوقي ناوكقالطلا رضع ءانتسا

 وكسلاجبارلاو.انلالا ا” قلاطءتنا لوقي ناوعه نفت سلا لتمر ش سلا نوكي

 دك تايأورل | ضعب هو لق ناو ةرووضكد غل زوو ساطعلا عرسقنتلا#“

 دةيوصنا | ىر باهر سماغلاو ءانشتسالاعطقنالت لاذ نمر هلو رسنتلار الدقم

 وصلايلعاهللاو اتلتالانيتنتو نيتنتؤلاطتنالاقولاييرضعبلا لاطب اوءانقتسإل/

 جوزتلاب قالطلاقيلعت لئاسم

 كلذ لعفرت ةأماجوزتف ةأمادل يلد قلاطمتءاناذكت لف نألاتلجن
 ىف ةأرعا ىل وزتبل اناسنا تيرعاوا ءارعا تحوزت نا لاقولو.هنيمؤ ثدعيال

 فنحدنال فلاحا ةأءقلطتاموماملا ل عفف ةلمادل جيزتي نا يان قلاط
 تالجعلاقاذاهللا همجي فسوب 4 نعىيور امريظنوهو. ءازحيلا لمألا

 نأ نيش ثنيه تو ة ما بط خت لاط ىناهتطخوا هنا "ةئالف تجوزن

 تلاد فك لنه ارت كاد ةنابملاداةيبنجالل لتاذأ ةابطخلاب ثنح



 ثنكي هناله أر !قلطتالاولاةاههيوزتف قالطارتمهاوخركالاقدا نقساوخهاوخلقو امك

 كتابة ل تاذلاهنماظ ب وكلا /ذهورضاناومل اةماكنلا. تنحصالف حاكتل البق ةدارالأ

 اذههفنقسارفاوختوا مهارته نيع اكو كا ذكر قي نانماوجادءنالف كم انج
 يراك مام ميالة ءاضرلاو ةئيشلاةلْزممبلقلالاعف انمةدارالا نال كسشم ب اوجما

 لآ قو :قلطتالاهجوزنول حن يملا لهمصيالاولاق نالطادوا نه سب خزي مارد الفال اق

 اطر نادي للأول لاقاذكوقلطتو نيملا لم مصت ب لضفلا نيدكيركيوبا الغش
 دوبوب اماما يتلا لاتو قلتو نيم هذه مصب اولاق ما أم ا|وزن قلاع لما

 لا نرتخمرل لولو. يورغلابال غي يزتلا نا ييصصلاو هر قلاطتو معي يو فلان
 نر نال لال ايولو .قلظنذ ريد تص ليم لاجولو .قلظتالاهوجوزف ٌقالطاروا لصد نم
 له رعي مامالا مينا لوقرعرمصلنائعبذبو ضرانالوملاق يصبالاولات دوش داد ذر
 هتحوكمل لاةولو .قاظتاهجوزتف قالطاروا نك هرءاردت دارا ال اتوا ودا لن

 مخك كنارتركل اقول ازكو .لقهلا لا كلخ فصين مكذ زبارتزككلاوأ كتجوزت نا

 لاول طول راع عمي كاتهكت نا هسيرعلابلاّولو .ممصلاوهو لقعلا ل! ففرصنب

 هين تصصةصجلا ون نات لقحلا لا فص مك باتكايعجيا الط لطم
 يزال نالحلا فلحرت ادرس حا لال ست ولك

 تسيل ةزاجالا ناله نيم في ثنحالن يمإل لبق وضفلا شاب احلكد فلاح اذاجا لما
 ذاجاو ةأما هيوضفلا دحوز عة أما يوزتيالن ا طوضفلا ملكك ل بق فلح ناكولولفعب

 هوعبو |ره<قوس نمل عفلابزاجا ناو ٠ هتمىف تن لوقلاب هحاكت فلاحا

 مش ةأرما هجوزب نار الجر لكدولو .ثنحيألةناطع اش : ادهشا اوغلتخا

 لكول ادقعن ادن د ثدحت:أما لولا هجوزن ينزايالالا فلح
000 



 اركب ناول.لوقلاب ىلوضفلا حاكيزاجاولامكثنعمف هلوقبلكؤملا الثتتا
 ثلا يونا مير سن عمور تتكامل واهجفزفاهسفن جئت النا تفلح

 املكتةأما يزن ةأما يوزتيالا تلج جر اثنحل فلا ةزاجلا لجيل هنيم

 لوقلعاماو ير ف سو الوقانهإولاث.ثنحيادنا بانكلا ةركد أدسان

 دام ونوقلاطفاهجوزتا ةأمالكل الجر .باركلا باج صصلاو ثنعي عري نعم

 :أمالكلاوأ و.ءاضقتبادرلاظفانتدصم نوكيألاهرييدا ينبح ةأما ىفنولاذك
 عزتردالكلا) و ةزما جوزتنانالخ تركنا ق اطمف ةنس نيشلثلا لاو انبااهحيوزتا

 ةأرالكلاةناب ةسقومنيمإلا نكي نان .ةددلا كللتفاهجوزتي ةأمالكتناط عدت ما

 ملا تولطتزعب ةأماد مالكل البقةأءاجزتف انالن نط فر [قلاط و فاهجيوزتا

 افم لبّتةلئكسلل ترعوتو .مالكلا سباهحيزتتلاقاطنامو مالكل ال ضاهجيزت

 لبماهجوزترقلالع قالطلا عب القلاطووفاهجوزتا ةأسالكفانالف تللكنأ لاكولد
 جدزت_ةلالع قالطلا عفو ىو ناذ.ةتقوموا ةتلطمن يملا تناكمالكلا
 ىلع نالطا عقبفريخأتلاومدقتل | لكلا نادين تعصر وكلا لق
 الطل مقيف ظفللام غن مالكلا دعياهجوزتّلالعو.هتبنب مالكلا لبق ةجوزتلمل

 لاما ةأءاطعرمملا تناكّولاطيفاهجفزتا ةزم هيأ لال حي اميجاصملع ظ

 انهف قالطو مك زب كنز ماركرع ةيسراغلاب لاول »افلا عيجاكونينا
 | ل هاراعجوةدحاو ةأرالعألا قالطلا مقيالعمضعب لاة و. جوزتب ةأرما لكولع
 ةيساؤلابلاولو.لوالاوص مييصلار اهجوزتا أما ةيا هل وق ةيسسم ان مالكلا
 ةأمع لكل عانهنوكي ناي عبفي ليان معاكن رد مل نذوادلرم

 فصول امومنوتفإ ل ةفصياكلا لمحمت الاعيمح لوقف جوني



 داره لقول .راركتلا هبال حادةرأما طع قي فك ده لول

 راو 2لاهرولو جوزنلار الكت ةأرإ ةأءالكلعتالطا|رركسبو ةأءالك لوانتييغكأ ةزينزدك

 4مل ةورماوعبا ارهنالكرككل قولو :رعأل ةلحأو ةأمالععقب قالطب مكن

 ناكئأو». قالطلا عقب جزتلا ظ فلا انه نو ليبرب مم كل ذناكتامهاوكنار

 جوزتلانعنالطلا عقبال نيملا مصل بطلا هب نو ليرب عضم كلز

 ونزاجركاة يسرافلاب لاجلجرةبطخلا ندد يزتلا ظفللا اذ ه,بداربان عنو
 ةأءا زتفداد قالطر اره لاق قلاط يوخرشإب نزارجوتزازجركا ل اتوامغكتن

 ةأماالا لوان تيا زهلوقنالةينانلا نود ل والات قلطىخا يوت ئاهرغ

 هرتناو تقلط: ماج زتف نالطهسادو نز ناهجننربارعركا لامولو.للحاو

 منجألات اوآما.ةلحاوة أم اا/الوانت يال ظفللا انه نا انركذ ا قاطت لا

 وييووسع تقلطقلاطتئان لجلال اق كنممسن تحفز

 لول الوالاةلعسلا فام ابخامالكلا اذه ناماك ابق الكل انه نوك

 لكن للالوتهمالكن وك وبلا الااهحاكنل ءازج نوكيالاهتالطواهحاكنل زج

 ةأرماعرخا مقلط وي مانكد هيزقؤاربااهحوزتا ةأما لكلا لحجر. كامب قالألا عقيب

 نماهجخراولاركو .انكهيرت ةياهحوزترمل هنالق لالا هحيزتف ةررتلا كلم
 هيرقلا كلت ملكتلا ثنحا آرش نالشنحيالةيرقلا كاريتفإ همزة كلت

 48تايح ثحفورقلا كلت نمةأما يفرتف اذكهيرخنماهجمزتا لما لكلا ول
 أاهجوزتناو.تتلطاراخبةأرما جوزتفقلاط فلا ذينل نوكأرما لكلا تلح

 ةقلطتالعضعباقو قاطترمغج لافربف اش افلتحائاججالاهقن مار اخير
 قطوف نال: ان نم :أرءانبح وزتن لا لحر اراض غيبزتلا اذ هبدارمضفعلا فنا جصلا
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 شتي الا ولاعف اهلاهجيزتنتنبدل ترا تن نوما تقدنالفأ دلو

 .نيملرعب ت لحيامنيملاف لخديالو نيم انتو تبل مايقليرتشمو دم

 ضلاولا ونت فوفاهكس لها أملا كلل سهل ر اللا نجلها نمسورتيالن انا

 قفاوي باجي اذه ناال/ن يمل !تقو لهالاد جي طيرتشلو هنيه ذب تدب ةما نم

 "8م نيملا كهذ لخزي عب فسو كوة نينجا لوقسأيقإما.جدختلوت

 نالعلرسلو نالف نيارلكبأل ا فلحول اك كلعب ث دمج امو نيمهلا تقوّودوجوم

 ثنحبالو حر فسو اوه ْيزويبا لوثفيشنكحف لاح لا هلكد نبادل دلو ثوب

 ةفوكلا لما نمد أما يوزتنةنوكلا لها ننأما يوزن ا/هللو لاول و. يدل قذإ

 ةفوكلا لما نالنالن تنب نيبواذه نيب عيب لتقف. فنح نيملادعب تدلو

 ىلع لماع ازيزهألا هج نمد قع ظيغنيمل راع ل ماها نكيراذ نوصحت الموت

 . "الغ نيملا تقوو نيملادسيدوجولانينيلا فمذ لخرٍضةنوكلاذ زعم يملا

 هةيئلخ لبو نالذ تنب ةهج نمد فك |, غنيمل اعل ماعلا ممتنالن الف تند

 تعلو ةيراج جوزتفةرصبلا له ءا سنن مسوزتبالتا ف لحولو تداخل الدوولا

 نعت ألح رةفينعجبا لوقو ف لالا ثحاهب تليد اوةفوكلاب تاشفو ةرصبلاب
 جوزتف ن العد ازن رم جوزتيالِ ا هيسراغلا, ف لح ]جرت دالؤلا اذه ةربتعللا

 تنبلا تنبلوانتيفعلاذ مسالااذه نالهنيم ذي ثنحياولاةنالف تدبةنا

 كتننب جوزتفنالف تنيلها نم وزتيالن 'فلحولو.نبالا تنب لوانتياك

 تيجيزتنا لاق لجر .تانبلا داموا لواننبا/مسالااذه ناش نحب التالف تنم

 قلطتالء أم ا,جوزتواهسلا داعؤةنوكلا قراففقلاطيفةفوكلا»تمدامتأءإ

 : 1 فرافناو.تهتناّدف وكلا قرافاذان ةهوكلاب مادامة تقوم تناكن يملا نم



 005 لبناهبنلوباور ىونيد الا ضيا ثحتالاهب نطو قيوم هن الخكا

 كيزتذاو تقلطامتوحُو ةأما يوزتف قلاط وفن ييحا ةمدامةأءا تجوزتدا

 اهجمزتا ةألاضاو ةااو ةعال لدانتيالةزءاهلوقنانر كذا لقلطترلا مهتوحف

 ناو. نآو امها هجمزت أر الكت حلمها وخجبكن زف ةيبسواغلاب لاقوا نيحامقمدام

 ىونولاز كو .ىواماعوهنا مدحلا ةوبحد صزتيالن ا ىون ناكذاو نيو/الال حا تام

 هكامالتسالن غيني ة ندل نكي تاوىوناملعنالاميمجامتويحف جمزتسالت ا

 نأ فلج جر .ثدحي الم هدحا اكو نالذ :وخ لكتبالا ا فلحولاك.ارقزحا توم

 ثنحيالةيبصلكو ةأمارلكيألت ا تلحوأو هنيدي ثنعتل بص يوزتذ أما جدزتبال

 اهجيزتو انا متأم|قلطن قلاع يرن عهزاعل ناكةأءا تجورتنا لال هني

 اذكوايغلع نيملا ناكذ يوزلا ةهج نهيق ذيغ نيعلالع ماعلا ناقل

 نورتي فلج احر. هءاماوم ءامضاطب نادل ناكل جس اهئطودْل ماا طيالتنا فلحول

 ”دهاشلا نوب دقعنيالملكتلا نال س نوكي نيدهاش ةراهشيةأسا وزتفإس

 نير /لاةلجر اشاح ناكلاجرل|ن مشل اهشب صرتول جات مجازم لميالف
 ةألاذانركذام ثنحبانامهجعزت ءاممبطغف تاقلاطامتناذ [يكتجوزتوا كت طحنا

 ياا هجعزةبمأءالكق الطب فلح ناكدنا اجب لج .نيترملاذ كلاذكم ةلصاول

 نيمرعصو كش ناله نيم ننئمإلء أما يوزتف نكيرلوا نيميل تفواهلا,ناكدنا

 ذةزعا يوزتخقلاج يف نينسيرسفيلاةأما تجيزتنالاق لمي كشلاب ثيعبالق
 ولنااكبالا .ةسماخاةنسلارضم ]بق ىوتنءالسملا نال تتلط ةسمازلةنسلا

 نيت تلاد ألا لجن. ةراجالاو ةلغادت هازل ةننملا تلك ينسخ ناورحأ

 تقلطت ملاذ جوزت ةلكاذ قلاط ىمفاهجوزت”:أمالكذ ةرطظظ جيتا لامىدلاو
: 



 اذا قلاطىضاهجوزتا ادا لكلكالا دنعإلئاةراصتخ طا ماك يلقن

 قاف ف طن يوزتاملاماهج وزنا ةأما لكلاتولو .تقلط لكأما لعبة ةرطان جوز
 رس نا ريو حسب

 ةفنعتلل الوز ثعبالتولا د دهني يف نحيف نيميل ءاقن لاح طانرمغ فزت ددنال

 : تينا لاةلجم كلذ دج ثنين تول, لطبتةنبجا دص نار دج

 ليو .تغلط كلذ سبة ناجل اه ئاريش ل بوضخهنماهحيفرنقلاطو مة
 لعتتر اجثلا لمتد ح اكد 3 تسيل ةأمملاو لوضغلا دّمعب ثنح دن !/قلظنألاو ا في

 "راجالا لبق تياللوضنلا ملكت ناكقلطتأ ها يصصلاو .قلطت ام ازجيل النيميا

 + وض هنماهجوز ةأرعأ جوزتف جوزت النا نلحولان هلو .:زاجالا لق تتحيالن

 جزتذ أما جوزتيإ/نافلحوا ةنالفوزتيالان' اح لجر .ةزاجألا لسق ثنحيال

 .اساغلا عاكتلابد اننا ناك اساسه نهرا نادس نساك أ

 [/ ةأرحا هوبا ةحوزف نحت ةأم| مزتيالن ف لح ]جر نس عصلا ملكملاب زمن

 تاكا ل كو جوز م وزتبالنا فلحت اكن لابالح,لكوولام تالغت فلاحا

 هيلع لنه در سكداريواث مراداوراي هرب درسكمار شلوخرتخد نصوكا ل اقل عسر امن اح

 لكون ااهد زيفدغلاب تناكنا حاكنلاب الجر تنببلا لكون ناكل ذل لان انك

 جزنالز اف ل جاجر.بالا تنحي الم حلكنلا زوعبت نوعنصي| محلا لابالا لوقيو
 عيدي الف لحول ارك ن نحل لع فلاب بالازاجا: لوضفاهحوزن ةرمغصلاهتذنإ

 ة أما لك تأماللاةلجر هنيميف تنحي الن فلا فلاحي رضيو نم ةرعورو غن ةعابش

 نيحادنع تكلا تلاقن أها فزت مره دمك نمل فال سبقنا مجدنا

 !«تنزئتلا تةلطاهتالط تبرتشا تلاتوا اهتلط تللعوا تلبق اهربكس اكتب تي
 ظ : ظ



 نوال :نالاهو توالت بق ىرخألاجوزتسلا لبق دنع تناكّدلا'تلانمفاد

 نيفتسامىود قالطب ىوزا لاس سات دوبارومكذ زر ه لال جر .باجمإلا لبن

 عناء اذه نموإملا نالنيمل ا تقو ,لسنع تناكرتلاقاطالا يش وني وانمهجلا دع

 ةزجاطكه لوو نوكت ةأمالكدل وقوم تيللاوبا هيقفلا لاق نعمل هع ليؤسدأم
 :نملاكلتد نيمل أ لعبا وحوزتب نموهمحاكت د تناك ن ىو ناو ءاوساهحوزرتا

 ناو هقلعمنيملل تاكا طشلا تقوهحاكن:ٍ نوكب ص ىرف هنالدتدن ودم

 زتينك سا مع هنيمؤةنلا مل ١ تلخرد نيملا ىعب ليفتسواس عمل اى ىون

 فء ١ كاجالن إم اظيضتسام لوانتي مالكلا انمنآل ظ فلل | ماظركح كلذ لسب

 هدوباروامكذ زم لاةولو.تقويمل هدونروادكل زم لاكول اكو .ليغتسي ا ينيملا

 كير ناب هلوقنالءاوسوجوا :لوالا وذم يول كاش مواسم ا تملا شاب

 نيملاا نهر ةمزيالع فن هسزش ا ملادد ملوالاكح هيريختالف لوألا طفلا ةدانال

 هيزعاو لوألا ظفللا نيدالصأ:ريصدو وغلق لوألا هداف مالا فضيل يامل! اظفلل'نآلا

 ههنا: شارحو رح تناةرببعالاقول 5 .دضر ةغينجببا ل هثذ نيمعل اصصيالن ازين

 ءانتتسإلا نييالص اه ركام صي هند! .ايشرر تر اناث قلاط تنا هتمالل اهوا

 لاف ام رمصصلاو .ناتعلاو قالطلا لرعبر ءاسشتسالا درو لوالأ[ئئلل |نبيو

 اكان لنلا لمح ناب ببيت كماو نكما أم بجاو مالكلا محتال ح ران اسنم

 ”زهلاماذا لحرلا نا ىربالا وسان نوكي وشل لك رسل فاوضل ناكول و لوالا هدافاام

 قلو لصافم اهنل صيالو نيميلاصنرادلا تلخد ا ةنالفاب قلاطتناةرضاحل
 اانلالادحاانههاول اة. سكت راكن الف ماالطب نشابو جوبر نما وعكة ينم لان

 نرخألاريظغلل ايون ماذا اذه نكن لكلا له عالص ار يصيراوما نوكيةشاشلا
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 مصب ىزلا عضومؤو نيم امصبوهتدن مصب نا غيذي كل زيوت ناذةيلاحا
 الحا ناقيرطيلقلطتالو ةزما دحاكم غل خ لت نا داراول ييوزبلابقالطلا قيلعت
 صاظزمواوااننامزةيلوالاونيميلا م ضززاثلار .لمفلاب ةزاجالا و لوضفلاحاكن

 ولا دورنا وسوفلا هوملاعلا ءامن ل وضئدجو ربنا فلاح اداراناو

 ثنحبالل فلا. فلاع/اراجاخ ةأرماراعلا هوه لمتسا تجاحىضف حاكشو

 ولو واعداد اال لم افلا لاول انك
 امو زو لها خذ زارمركل ياسيبكذ عامل اةولانكو لعغلاب فلاكلازاجاو ةأما
 لّقعنئاريزال جرا لاقولو.لطاب لوهجلا لكوتلا نايالككوت كلذ نوكي

 كيلايلا را[ ناز قس روما يمنا اوا تزامنا زدات ارفع لل ىف
 نزوكاليكس هل الو ل بنفت الوم قوس هز كل ع ذلاب اوضغلا لقعرمكن ا
 ةزاجا نكي ةي سهر ةييطعب اهيلا تعب نأ كالا نا لموت اك

 كلذ لعب لوقل ايزاجا م : ولاباجلا ثحتاو. قاطت كل ذ دع لوقلاب زاجاول رح

 نكي هماكحاو حاكتلاصئناصخ نمره ةيطعا اه قب لربما ثحب نال لطتال
 نمو للك ا اةسنجألوا هيف !ائول و.رولا توسل ةزاجإ

 مصم لذ كلملا بس لا نالطلا ناضا ام هنالالطاب ناك قالطارت لش

 فلام ازاجان لوصف هحوزف قااط بف جاكم ب لخدت ةأرما لكل اتولو .نيمبا

 امس ئئلاو :ًالالخنل نا/ءاوساهحوزتا أما لكدل وقود ماولاّ.لعفلاو

 واروح دل وىعراولاب .ظيوهر» بب ارك كك لاركذ ناكخ اكنلاوموالحاو

 ناول نيملارطسف قبطام' مالا حاكنبا رزقا كلذ ناكة رح لأ و بسذدب ثا
 1م 1م بلطفضاقلالاءاج الث قلاطى# ةأما تحوزتاذال ات بهذملاىفْح

: 



 فالح اضقهناله سمر يسفب نا هل عيليألايفنحيضاقلا ناكناذ نيملاو

 ل1 فلاحا تعسنا فالئتسالا ةانوذام ناكئارض قلل خيبفي نك هيأ

 ضاقلا_وحالاكهزالنيمياٌمشيهيلا ثوعبم امايأل» به نم ا ىوعفش

 نامرلا ثيوعبملاماي نكل كل ىلإ رغرماين اهل غشياله يار فالي ضعي:

 فاثلاوالوالارضاقلا ناكنا كل ذر عبفا مس معقبو| متموصخومس

 مضاقلا نخاناو.:ءاضةناغنبالو لكلا دنعي ئفريصتالامكل نل فخ

 لشملارحارادقم نخا ناو . كل نكن لثملارحا لعد دايز نخانا"ةباكل ارح!

 لي ضاقلالا فلاحا ءآجاذ اون ايالانا لوالاو يسفلا ة عع كتلل نذ
 ا ا ا

 ًاعاهجوزت هناوهتلءااهنا فلا العةأملا ىرتناهدوزتّدلا ةًّاملا ف عم

 كال خر ةمفنلا وز كلا نم مالا اوم مايقلا واسر هسا د[ هيلع راند

 تيوزتنا اهحاكن لن تلح: تنك ذاالارانيدةاماهتجوزتمنل ملا لوقيف

 دافتقباسلانيملا.لوخرلا لس قالطلا| لع عتوواهّحوزرتفّقلاط ىف أره

 تكعيضاَعلا لوي حاكتلا انيس كح امِضاَعلا نم رمل تبلطو | ممالكعم

 ةلرلا لو .ءاضتن غن فايس حاكتلا ءاقببواهترتكذ لا نيملانالطب

 فلاحا ناكناو :طوحا ناكر ضم ناورِضاعلا ءاضم املا هىئسف باتحالو ١ فل ىلا

 الكل اقوا .قلاط تناف كنحوزت ناار ماهل لا نابانامبا ةأرمل لع رلع رقع

 اذانايزح علل ذاع قلاط جن أ اما تحوذناذا لاكو ال اط تان كتحوزن

 ظ م :ناتولنميل وذ اهلك نا مالا خسغني» هاما اه ساكت ماين راح

 اهتم ةنحاو سوْرتد ؤلاط تن أو كنجواذا ئرخاة لماما: ثقلاط تاغ
 ( ع



 . ظيفيعؤياضض كاز ركررلاهحاكن مايظيكحو ةدحاو ذ نيم رضاقلا حسن
 نم نقع ناو. ةوضفيدلل ذهاهولا ذكر. مق ف قلطت ىرخا جدن ادج
 لاذ نيملا مسخ قلاطيىه اهجوزتا ةأما لكلا ناب. ءامنلا لكرلعآ لحلو

 لاقط قتنلاذاهركذ دعس مل عاس اق نالتخالا طع دل ثسملا اول هج آ دحاو

 هنسمدضاقلا حو هنيملعة نيب للا ماقان اربع كا منرحوهن.كلمادبعلك
 نيدئاتنيبلة مانا ذيالادسل يي هرخا ادب علم مدصلاقتسب
 1 نتن ا نعةباوروهو حر بفسول ب !لوثالعو ماتحب الو نسل وثلعلات

 لص عماول اج 1ع مير لجل قلع قالطلا ةاكسمغ حر اشملارثش او جاتحي جر

 ””اًمللو سانلا عمهتاموصخرههتوقح يمحي بءاضلا نالذ ل كر هنا لجيلع
 هن اذةماعلا ةهلاكولاهضال امهتو كل ذراع ة يبل ماقاو نك هبل عاع دل الع
 قلاطتناف كتجوزتاذا ةأعاللا لح خا بغيلعة ل اكولا تابثاءلا جاتحبال
 . صشالهاقلا ناننيملا يسيل ضاقلا لارعالا تسفر اهنا غال اهتلطو اهجوزتت
 قالطلا قلعايغنح ناولو.ليطيالم ماكتل ا لصيري جنتل ابان: قلطترمضول هنآل
 ) نجبءاّتفان بهزملا ىومغشل اسنكلضاقلا لارغرا عفربإذ هما هيوزتف جوزتلاب

 لوقيز خلا هيلعنابهزمء[ر ترو ءاوتغب نخاين افلام خذي اهالطلا عونو

 . تاوأر.هنحذة جن وكيأله اوتفو يىضاشلا باصصا لوقبالح انتا لع
 نفنيإلا يننحإك ا ناك ةث احلا »نع ذامسكسيلالجرا للجيل عماأم

 ةلزنم كح نامل نغنيا/ماء شعب لات.هيفاوغل تخل بوعفش ناكناو لح

 كنا اولحلا ة ثلا سمكة ازكما موس كح ننني نا عهصلاوىونفلا
 امرحؤوسلو نذانكل زريغو فاضملا قالطلاو تايانكلاوخ تاهيل فكما

: : 



 هل كلا دراوجفاكوتفلا نعت الامن كلذ حان

 نمل وقلت مغيب [نهيل ا مصتخلا مااا ةثداحللمؤ ءاكصلمبلا

 ةأما عوزخفلاهلا ناولو . لعل مغ ب ةزوص آمل هيوع
 اسفر لوألا 1 العرتنمرخا يور أمل تحوزتةحرضأفل /5 هل اعلاف رمولو

 قالطلاعوقو مدعو نيمل ا نالطسرضاقلارضقفهبلاامصتخاورضاقلا طبامالا

 ا نيعزيسف سلو لوالل ءاضعنلا نمد نميز اشلا يوزلا حاكك ناله كه نغإل
 ملغاهساوماتلا اكن ل اطبارملوا

 لالا ميرحكت أ لصف 1

 نيبل سلا لالطلاةزا ردا لال لكل اقوا لالج ]كلاود ارجاع ل جلكل الحر
 هيقفلاو لضفلا نيريكموبا مامالا مشا لات هيفاوفلتخلايش ولو أماه
 ةلحاو ةقيِلطتم هتأ عا هنم نيتي نيوس نن ركموناو فاكسالا نركمولا و عحوإ

 انءاؤا طر اصمن الءاضق قد صمت الطلا هيونال لاك تاو تلم كلت ىونناو
 تاوةلحاو ةقيلطتب نيبتةلحاو ةأما هل تناكت اذ لاجرلا ألا هب فلكم ألا مما

 انك عن ناكنا ظفلل اذ يتاح ناو.ةنئابةدحاو د حاوريع مقياس داوااتلن نك
 متت( زلال ةأرمادل نكمل ناواعيح جرم ةوسنو ةرحاو أما هلو لعف ناكل قد
 لل عنا ةرمالعأ هب فلح ناو. سومو هلل با نيم انلمجحملو قالطلاب ام
 لاهو نيييل الحلا ع2 نالن يمبلا ةرازكهيلع تناك ةأمادل تسملولعغلا كلذ

 لاول امكن يمل ةاقبيلح تاكد لك تفك خفايا تسا ماوي
 دع ىلا! كتنايراطشلا لد افي قو مامأ تاق .االف كا لمدناو



 ”ناو.اهدوجو تقوقالطلا ا تؤصناهسمي نال ةراذكلا همرلي الل يزغلإر شاب ث
 هيّصفلا لاة+يفاونلاتخالورشلا شاب مث ةأمعا يورتف يملا تقو ماهل نكيإ
 تاجا: نالاكوتفلا هيلعر قلطتالعرغلاو .ةحوزتملا نيبت حررفمحوبا

 تسلب هجم لاقولو.كلذ لح انالط_صيالف ام دوجو تتولاعتهئاابانم,

 ريك جس دب هجره لاقولو ونس ناو قالطلاب نيميوم عريكت سار
 هن أ/لىون ناواقالط ن وكمال صال ذو هيف فعاله ناله ينل ألا اةالط نوكبال

 ءلووكازهاول اهمارح نسرن مأ هّسفركت سار تس لب هجره لاةولو .هبف فعال

 ىصس لافهيفاوملتخا مريك' - ليمجرف لاتولو .مريك سار تسولف

 تسار تسر مجرم هلوقكى ملا وص :مضحت لاقو .ةينلابالااةالط نوكيال

 تقلطوالللاوننمل هناألا فالط ماوحلا انعيز مارح حزع كنا هت رمال ا لجم» ها

 ءارملا ف ىعم تنا هت ملل اق ولو .نالاطلا هبأيدان ناك نع اقالطن امال دنالدتأم'

 ّئ |تنافانكتمل دف نانا مل لاغواو هتلعا هيلع مرا حلع تاهل وتكوجن

 ماحد 10 مارح نمنز لاق لج. شامْزْل [1لطابوهنىركلا هب وو

 ع نلت ر اكل راوحاماس لذا لالا ايلومنوكم اولاواستوسملوعتريذ اكءىر

 لال جر.املوم نوكيالذ قالطاذص ف اذوابلومنوكي مارح لع تناهتأ ملاذا

 تاكو املعوهننيملاهنانلاير قالطلا لوالاب ىونو ىأ ميفع.تنا نيتوعدن رمال

 ةخلقلا ىفو ماحيلعا ةنادل هيتاماللاتولو.ةينلا ري عصتركعظفللار مند نع

 ةغض لاو .ب ف سول لوتذانالتنافلاطامف ىخالاذ غاحاوئاواممدحا
 لومك رحل وق نوكي نايشيو ضر نلوم لاق. ىوتفلا هيلع ىؤن املعوف حد

 تون لاقولو .اعيمجر ننلاونيملارننلاب ىوناذا ةلثسملالصا.مي ةامضحلا
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 انها مملع نالطلا عقب حراس ولدي لنعن يملا ىزحألا ةوا ميد حاؤيتاللملا

 "لاو رح ولا ثلغلا ىوفو مارحيلعنتنا ثلشل لاقولوب ىون اكنوكين نبني
 لوق دعاهم نوكي نازيبو ضر لاه الث فلطا ولات ب نكلا ةشلاثلا ذو نيم

 مثيرا نه لاف هارد زي ف لعير ىؤ ا ملع وهام وف سايق ة ياما عراف سوبا

 انهبداربالد نالت حبلا هب ق لصتوااهعسو ناو تح ايش اهب اكرتشازل ماجيع
 ولو عر شلاوموابلاغرهار ىلإ, صنخيا مهب داري | ماو تافرصتلا ميجعركرب ل قتلا

 مه دحا لاق جرف سو واو هفينحو:ا هيف فلنخلا هبرش غرارحل عما له لاق |

 سنن اع ىوتشلاو هن قداصوه | عربخا هنالهمزلسالوخألا لاقو ةراقكلاسزلب

 م لع لنعو نزلت نسملاهيدااأ ناقد .راكلا همرلي الرمل هر دارا نا كل ذه

 تبسأر تس سلب مجرهو لام م مأوحياع هل ا!لالح لاتزخيب ةراقحلاه هزليالة لا

 ة:لحاوب 4نم تتءاباولاق كلذ لصف نأكل مو ما .دجركر اكن الجركا مارح نعرب مريك

 ناكناو.ةيناثلا اهتعلي الل والاب تناباذانزىئترضاملا ةرماي قيلعتلا نال

 بضع اسيذ دتأ مال اهل حر . ناقالط | لعب طرشلا شاب ملجه ةرعاب قيلمتلا
 لوو لوا قالطن!ىن غل دأب :طاواهيلع عقب مم رمل تخاف مارح ع تتنااضرلاوا

 ءاضق ق دصال ل الطاا هب تدرا | ملاقو ىارح ارح هته تشم هنأماللاق

 هلأ وقب مقاولانالاتل:قلطتاولا: ق لصرالف نالط ىارحوهتشمهلوأ نال

 .م'جيارحملوقب ثلثلا عقبو ناتيعجر مقي كل ذرركا انة يسجر هتشه
 هر نهال كولا نمنوكم ىنلا تالطلاذلصن

 الطاب ناككتةلطاهحرزل تلاَعن قالطلا ام ديب هتأرءارما لح ]جب
 ادا ماحيلع تندا سنا جلا تلة ولو هغنلا قالطلا ٍيوْرلا فاضاولاك

 ظ



 قلة قيلطُس تناء تان عنتابانأ تلاثوا مارح كيلعلن !تلاتوا نثابزمتنا
 ءاوح تا تلاد اضن دتول د نئاب تنا تاتو وسنن ال مرا جزل اضم

 كلم لاوزبالا نوكتالابلاغاهلعة مرحلاو ةأملا هنود نالالطاب ناكل علمترلو

 تلاقولو.ةملطملا ةبرحتاو ةّتلطلا ةنونيبلا فالكب قالطلا هب مقيف حاكتلا
 تالطلاىونو ىاتخاامل لاتولاكقلطتالار ننشد خسرو تشاد زاب تسد
 سلا ث ترتخا تلاقف ىراتخا امل لاتولو .قالطلا هب ميال تيرتخا تلف

 سجل ركن ايقلا لعب تلاةناو تق لصو تةلط سلجم ف تالذ ناكئتاميسفن
 فالخاهل ول بقيف ساجملاف تمادامءاشنالاك لاه الام ل بهبالو قلطتال

 مات اماه لسيمال|ريصيألاه لبيه تأرماوحا لمح ]جر .سلجملل نكايقلا لجبأم

 اهللاقواءل دب قاسم ادت أمال اق لجر .عقبالو اعلا لق أ همسضن تقلطولرتح
 ثلْيماهتأمالل ات لجحر.ان كد ضو عقيالاههضن تقلطغ تتش انهي علط

 تناامل لاهتميشن قلطا ن الع: كو تلاقو كرهع نع تاربانا -ك ليبتاةيلطت

 اهفن تةلطول رز حاه لب نصمألا سرخا سل حنع تماقن كان قل طال هيكو

 ذ اهسفن تقلط ناو رساعملا لصين يوتا (ةالط ةزلا ليكوت نالمقيال

 العم ناكل يكوتلا ناقلطتالءاربتل ناو تقلطا/وزر مما نعبهت سما نا سمج
 تقو نماس دير اا نوكي مايا ةرشعالا ء ديبش را دتأراكل الجد .ةر بلا طش
 ةللك تاكو تيقوتلا لمتحي اماه دسم الا نالت اعاسل اب مايا ق شعم اءلكتلا

 تالماياّريشعدعب قلطتاهناذ مايا معلا قلاطتن ا لائولام فالي ةياغلل ل

 كليب عامالاقولل ولو .دع زعم لا 2 زك تناكف ترؤوتلا لمح الامم نالطلا

 5 "سطفمتين تع مايا رعد باع ديلا يصيال ىفنو اي ةرشعلا



ضيال هم اطلا الخ هناالا لف هل 2 ش ا ميىوندن ا ظ
 ورءاضف قد

 دعيقسإلوةنسالا يرفالا ناكة نسا اك نيب ارعأ عربخل لاقول كلك

 تيدرفة م سوا! هشاه ليباهرا لمحو او راسب موا كل ني راع: ارقم

 فسوبوب(لاتر .اه دسم الا لطب قاللطل اراتخلالتلاقوااهحفز تيراتخاوا

 تُشئموا تشازا كليب ك عاام لاولو.رخا سلك ذه لسيمالا كيب

 نةمالاحاهجوز تراتخاوأو هبعر سسلعأ |كلذف ةدحاو ةرحاه لاسر نآك

 اب يمالا ناكتشش ارك ل ديبكلماامل لاول و نساجملا نكايعلا لطب واه د
 خخ ١ 57 ءا ٠ 8 و " ب . ٠

 لوالا ل !تراعزي رحاجوزب ثلثل الجب تجورتن اف ثلثلا ,ةتح تءاشايلك

 | هل ناك: لعلا لب اهجوزت مْتقلطو آله اور تت ءاثيول و .اهه لديرعألا نوكدال

 لسبرحلا وزب تجوزت#تءلطوآ لحاو :رثتءاولو ثلثلا نمقبامْذَة حشا

 البقتسعناةلطت تلتف ةكيشلاامل ناكل وللا جوزلالا داع ةرسلا اننا

 هه ءا ديب كمال لاقوأو .مرملا ةل شم ىشر وسر فسو هاوي نعبا لوقف

 ةقروبالانزسر فسوب#!لوقةررار خلا اهلل كرملاهجوزترثاهضن تةلطن ةئسلاإ

 مةنسلا نسف ءاديب كما لاتولو .رايغلال سرة فينعبالوقرسايتفو مر

 ميسا لوتؤرايذكاامل ناكل كلتداهحوزرت لاهي لوخرلا لق ةدحاءابتلط

 نينا يول بتقورسب ألغت مويلا ك ليك ماتا مإ لارج 2

 وهريونملاوىخلا اه ستراتغت نااملآ مقاول ركدو كلذ لعب اهي راتخت نامل

 لغد عير لاول تاكمويلا# تدرك لغ جنو مونإاّل لبب لربما لاتولو-لوالا

 :/ليبسأم ال لاولو.كل ذلك ى للام هيل تلاتولازكو .مر ف نعسا لوقف

 لَطسفالو هر وغنت: يذل تق ولاوهر تملا نارشبأ لطيم وبلا ف توزادغوبوبا



 ةلاييد]ءاهتأو اللات لجر. لاول ءانتيا ناكادغرموبلا قلاط تنال امو لاتكدرلإ
 كّوَتإكلا نالمصاهسفن تقلط ةنالف تقلط اقف كل يبتيالن ةأمإ ماو

 زطعا تلاقنام ديبهتأءإَم[] حلمي خألا ل طبيا/تادبامةيابفلحل

 تقلرفئريباهماتلمجناةألل تلاقناذه ىردااييزلا لاقنزتقلطنازك

 كياةيلطت وطوال الجن مالا لطب لالا بلطن تاغ املا هنإ/مولطت ضن

 اهضنؤلطتناانل ناكوادر كا ذنكيل كنا سلي زقلظالا ةأرلا تلائفعل دس

 نا| ضن تقلطو تلخرخك نيب كل ماذ نلف رادو تاخدنا هتأراكلال حر

 ناكلا كل ذل تاتا ور ارلافةلغا ميصتن اكمل تلصو نيحا سن تقاط

 مارجج اجر قلطتالاه سفن تقلط ُثنيتوطخ ناكملا كلذ نعتستم ناو تقلط

 اكو.اهرايخلطب تبرفةلزان تناكرا تلزنتة كار ىهواهربخوااص لسدتأر

 وثمن نكتم تاكوا تلعّمفة ما تنأكتأو-مونلل تمماطعضان ةسل اح تناكوأ

 | او جفن لوثدامرا جزطيلعتأكنا ةرعاتتناكولو.اهرابجإطسألةعاذ

 ل ضال عار عن وكي اكنالا د وعقا نالهو فسد نجري ول

 وا تلسشغاوا تطشتماوا 95 اهرايج|طسأ/اليلقائش

 ةواصلا  تتفاولزلوررايغلالطباه لجن تساقوااهجوناهحماجراتبضتخا

 اهقتزاالا لطبيإ/عوطتلاف تءاكداواهمقتتجمالا ةيالضفلا ةولص ف تناكناو

 :ًملاب ال يزلا لافت مالكلاطفاهتالطاوبلطو:للاءايلوا عمتجاولو.زشلا عفشلاللا
 نق اطتسلعيلاههتنب| بالا قلطف جوزلا رخو ليرتاملسفازم ليرتام

 كشلابا ضوغت نوكنالف يع معو هيلا قالطلا ضيوفت ل قعل متع رزلا مالك

 لاقإببضفنح لقتساىرديؤ ع ليذؤصلكن ا ةموصغلاذاهجوزل تلاقؤأع
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 ةرميي وف جزلاامل لاق اشلثممضن تقلطةأ لا تلاقف كيفي ديف ىزلا هنزل
 ا نيفؤاكملا فوقب قالطلانامل يزالظتنا أ ضن تقلط تلاقن غل

 اهل لقي ملول ة هات منن تقلطةيئاخلا ملا ةأملا لوقباشأ ةقلطتاما

 لات لجن. هتأرما قلطت الوةئايدوءاضقهلوت لوقلا ناكىرخا ةرعم وق وزرلا
 لجل! لاّةولامنفالاغ كلذ ةألا ل فتملام تالطلا مقبالقلاطاالموق هتأعال

 نيبو هنيب ىرجاعي .انركذ دقو ل اعلا قلطت اه اذ قلاطامجا أر عاللت

 ىينمةارلا ني ليرت يوزلالاّمن نمي مزمل ةأمملا تلاعف مالكدتأرا

 انلؤِ فن تغلط تلاقفد د علاونيماد قالطلا هب ىوفو كديب كمان

 كلشلاونيلاذاهنالي تلو نيب الوتف شا هلعمقي الت وع يوزلا لاقت
 قع ةرالاتل زن تقاط تلاقند لعلا وتنمو كلسشن قل طاهل لاك هن اكراص
 لج يزل كوقلا ياو ميهيحاصلةؤةدحاومقير جر ةغينعيب الوقف
 لجا لوف لوقنانالةٌزلالمفل ةزاجان وكيالل تون انلِِسْفن تقاطاموت
 سماهجيزل تلاَةلما.كشلاب ةزاجا لمجال عزهتسالا ل كيتو
 نئيوت ةيسرافلاب يزلا لاقف اخو يسفن تقلطحلاةفرتيسعلاقن ةسكوتل كو

 .ذ' تين نكلاسياولاةاهصاربن ا يزل دار مئارقتْإدَس دياب ادجاراميتيننكماح
 . مصاف باول انه ةدحاو نيبتدلعلاونالوقالطلاب لكوتلإ ب تينعلات
 تلازم ىوتفلا يلعر ىدتمقرإلو لاف يتم هنأ العاماو يري فسويرلالو

 دالطلاريوفناىون مولا ناكيلضن تقلط ت اقفل ةفربنغولطا ناري تا هجقل
 ل تاير لج قطا تت واحلل زا تسل زا

 اوستن مانعا و عع ولظالا نانلكنّزما تلال لاقت ثيل لقفل



 اعاتأليكولا|مةلطف قالطلاب مج كو لن هيلا قالطلا ضيوفت درا دارلاذا

 ةفينحا وقف يقم عياكت انلاون ناواثل تقلطم ا ابلكوتلالكوتلابىون جيوزل

 ولو: ولو ةيعحوا حو عفن ةشاب كتقلط ل كولا مل لاق صحم أما قلط وللا هس

كولا لاقنةئئاب ةةيزطتاهتلط ل كولا لاول دلو ئجغ عقبال اهتس اكول لأم
 ظ 

 نالفيخلا يديني دلو لطوريخا لال حب هنئابةدحاو عقيةيصية قلت قل

م ا دحولع ىججل ىري نيردل ونال قالطلا مفر حلل[ ن موضحا لطف
 ةروش

 قيتلازموضعيرغبا هةلطن بو يشلا كلي سياومالل ول كالطناد.قاعتإلف

 هديك عاش دوههتنل سب لاقؤملبععيدد ءرغلكووا ايكوشو مهن

 نعشلاه لو غل لاء لج دوهشنلا يبل زوال ةناةمومهشسالا هحبتالل اولا

 اهملإو :ذإ نولي ةراهتلا نعمل نال سن لاول :ولدالكوت كلذ نكملزأ» 5

 ةانوذام مصدر ماو ىرت لو عش هارام كويس ْن دوكالعلا ذلسعلا هاوقحإل

 حال لالت قلطلايسيإلا هين هنأرل قلطباتاضا أولو لولاه ةراعتلا

 لاةهيناو طقيسفن توت .تخاتلاقف ادي كلما هتأرعاللاةلحوءانبف كا تكلكزكف قازطلا

 ْ واطاصبامابا اوك اذ سواهلا تالاطل (سضيوفت فوفبهلكلا اله نالتالطلا مبا صح

 تالطللاضيوت ن وكلا هيباهمازمجن اذ اهبل ال طلارضبوتت
 د يو نوفل هتاءارالعحازا هلامالا

 ايلي هنأ ما عا مجاح هشنع مجرينا جوزلل ىرييلو

 ل , هل عا هتأعا الإ له له ٠ نتالطلاباهدمايزهتءال

 0000 ةلحاو أهجو : اههلطي ةنسلاةله

 يبالوقو هنسلا كلذ أهدي ندم كالنار حك اركد "هلا



 لاقت يفوقةلتخا هركسي ليكولا اهقلطفمتأا تالط الجر لكو لج بةلغينح
 هنا ييحصلاو قلطو ليكولا نم نالطلاب الجب لكورلاكالطلاع قا يمض
 و ةلتخادتأمالكولا قلطف روما ميج كتلكورخأ لات لج .قالطلا قب

 عيجف_ تتذكو يغل لاف لجر يرفعجيإ هيشفلل ىداعلاذو.عقيامدنا يمعصلا
 هل تسلافلت زجرل اما ن اكان ةماعذلاكولا نكترلمسفن ماقمكتمقاو ىروما

 :رامتلالا ليكوتلا فرصن,ارجات لكوملان اكئاد هلظاهةلاكول انتقف عمة عانص

 ذ ةماعذل اكولا تاكل كوتلا اهينوحتلا ىروما ميجحف كتلكو لاقول ص لات

 ئثبلك ذللك وه لاقول ير ريينع ُيَتل كود كنالاو تاراجالاو تاعايبلا

 ةفينعينا نعو تاراجالاو تابملاو تاعايبلاةاليكو ناك هتسنصئاج

 انمورضرانالوملاقو قاتعلاو ةبملا نو د تاضواعملا ذالك: نوكي هنا ب

 نوكيقالطلا ةركاذم لاح ناكناذ قالطلا ةركأ ذم لاح نكمل اذادلك

 لجرلا لاقف هتأرما قالطب هلكوبل ن اطلسلا هم ر!لجر .تالطلا+ الكر

 ثم |ل كولا قلطغ تل ذ لعد زبملو ىليكو تا سيحل او بر ضل ةفاخ
 هن القالاطلا عقدو كلذ هنم عمسنالا ولاة ٍةأرعا قالطب دلكارل وم الات

 لابزحر.لاوسلاةامةداعا نمضتب ب اوجاورماما باطخفإب اوح ماعلا هيرخا

 لكوللا باغ ول ئكولا لصف.ربها انه يدبعؤتعاوا نهد أما قلطورا

 وفلان عقدا ءريغل لاك ل جر. نصفؤألا عربغو قاتعلادقالطلا لعل كول ار جبال

 نوكنازوين يعللئشلاو بونلاف نالبب وتلا مف لعرومامل اجب هنافنالفالا
 سغو قاتلا ف قالطلاو اما.ةنانمألا لست هيلع بجيذرمأما دنع فن اما وغلا

 عقيالنقاتسلاو قال ”٠ !ةدامالا لع ر سلو ألا كامذوفرصتلاب عما امنا كلذ
- 



 ءأما نر ضجر خ هلزعقهت لماع 53 ال لكوتفسلادأ دارا |لحر .لكولالع

 . امل مهفتلا أر بلط ناكناو هلزع حاملا بطب يكوتل كيل

 يظل زعلا ك الهنا مصخمل بلطي ة موصل انالعر لكوولاكاهةممضعمبالا

 كالهنايعخلا رس لرسائل لت 0

 ةأل زلم هسوزل ادع عالق الطلا نالؤألا بلطب ناكم اوتالطلا,لكولالزع

 ايلكلاقو قالطلاب الجي لكوولو.ةل كولا نعايكولا جارخا جيوزلا كلم

 وهو عرشلا كح يضتد ف ناللكوتلا له صبالممضعم لاق كو تناف كتلزع

 . ةلاكولاد ةىاباطمنالل جل | ماو لكوتلا صصص ضع: لاو منال سسدلاممازل

 وفلتخا يزعل م هنا ميحصصلا مير سخر لا ةمألا سسمشم املا ثمبتلا لاقر

 لزعنيت الاكولا مبجنعكتلزعلااةاذا و اذه مامالا ميشلا لاق للا قيرطن

 لاقو.كتلكوايككتلزءلوقب مهضعبلا و ر'ىئملاوقلعلا ل! كلذ كفر صنيو

 ةتوثسم .هقلطلا تالاكول!نعتلتل |زعوهّةلعملاِت ملانغ ضر وق وشم

 دوهشلا نمرضعم ل كولا لاّةن دي دج ماك اهعحلي ل قلطلا اهدوز تلك
 ملففولاق ملكنلا صب جير افصلا مساق والاقرانيد ةئامدسسأنبارهنالت

 قلطنهيتسا الطب الجر لكو لحي .ءل اوس مهدد أذإب هلوتوعمدازا

 ةنسلل أما قال الحر لكو لجر:هبرعاام ضعبب ةلا هنالتقلطا مدح

 نكح أالد ةنسلا تقوءاجاذا اولا علل منال نسسلا تةورعياهقلطن

 الجر لكولجر.نالطلا مقيةنسلا تقودي كلل :دساهتلطول محتلاكولا

 لكولاقالطن ل كولا هئاطرتاسحرواانثاب لكؤملا اهقلط ةهتّمانالطب

 لاملكولا قالطنكيلاذا لكوللاةناباب لزعنبالوةدعلاف تمادام وقار



 ليكولا | هفلطثةعلا ءاضقنا لبت لكوم ا هجوزترتح ل كولا اهتلطنبلنان

 ليكولااهتاطقملا ءاضغتا دج اهجوزت لكؤلا ناكمأف. اهع هتالطمقب

 لولا |اهتلطةهنلاذايعلاو ةأرلاواريمزلا لتداول زكر. لول اقالطبقيال

 افتر بركمارا دب لكوملا قع ناو.لعلا ةتمادام تاو ليكولا الطن

 اهتلطشاهجءتوابمداعولةحّدل اكولا تلطب هقاعل ىضاقلارضقو

 ةلاكولا فعن اكهنلاب ذايعلاو ليكولا لتراولو لكولا قالط مقيالل كولا

 فاعلل ابضاقلا ءاضق نالدق ال رضاقلاضقر نال لبرج ار ادب قلنا

 تاكا هجوزتو اهقلطن ةنالف تحيزتاذاو رخال ابلجْر ٠ تول ةلزنم

 الطسابتا ف لكوولو -زئاج رش اب ةلاكولاقيلعت نالا وقلطي نا ليكصول

 تنل اكول ناللطاب هقااطختل اكولاب اعنا لبت ل يكولا اهتلطغ هما

 هتالطمقي الاهتلطرت لكولا رف هتأما قالطمالجر لكر لخر علا لبف
 انا متسا هتالطم عب ليكول قلطتةحجربملو لب بملو لتكولا تكسنار

 الّيكر نكيرل تداراوا وهات ءاشنا ةأءازالط ةدكو تناورخل لاك لحي

 معلا رسال عوصتقيفاهتيشنلكوتلا قاعهنالاهسل و ةأملا,اشت تح

 ليكولاماق ناواليك يصب رسل عملا :تءاش ازاوا هتيشم قالطلا قلعولاتك

 لطبت الع رالعلا ضعبلاةو.ةلاكولا لطنولطت نا لبق ر سجل نع

 اهجتشحس لات هناك صيف ل ملاكلورشلا دحر دنع طرشلاب قلعملانأل

 ناب اككلا بام ملاآولا:ساجاالعرصةيالفا هتالطؤ يكونا

 طعم تتاهتمشمو ةئشلا نماهلا ضوفاملعءانب قالطلاب ةلاكولا توبن
 هوو تقشماة ما قالطؤ كو تا عربخل للتو .ةل كولا تل نكم ساهل



 نؤزكوتلا لطب اشينال بق سلجم نيل يوولاماق نا درتاجو#ن ساجلاو ءاشف

 تنإوريغل لال جحا ٌكمْشلاب نالطلاق يلع اكلم نوكيةئيشلابملاكول قسلعت

 لير شولازكد نايكي لطوةلاكولا تزاج مياة ايلا ذاع ما الط فيلكو
 طش نالطلا ىوسابلكدول اذكر رايخل | لطبوةلاكولا تناجتلاكولاذ نيرايخا
 داما قلطورغل لاف: وش ميراه] ل جب رابح لطبوةلاكولا تعحدل اكول راب

 ىلا ناسسلا نوكيوزاج كت اما تقلط لاقو ااه بعريعب هئاسن ىلح لّسول قلطن

 نعال سوزلا لان اة زاجاه:عبهئاسن ىدحل ل كولا ناطول انكر لكولا ل ا/جوزلا

 سي._.هباربكل كولا عاف ىريبعنماربع عبورغل لاقولاموعد هلوفلبةيلاذه
 اهتلطندل يرمز ماومَحل لال جر. هلل بش ل اذه نعا الكولا لاقناعزاج.. بس

 ىوناذاالا ةنئاب ةّقيلطن معت كاتقلط لاقوأقلاط تاس يف ةرومأنلا اهل لاق

 لوز نهر كل ليبهروا قلط و رمخل لحرلالاقولاذلو.تلفاخلتسوزلا
 فروماملااهّملطف اهتلطن ةةرلطتو اة ةرلطتف كلب لماما وريغن لاو وعاوس

 وافعلرلا كلذ تلعج لمْؤْر قلطورغل لاول ازكو ةيعجر ةدحاو مغن سلجم
 تلججلا مولان ةيصرةلحاومقب سل علاء اهملطنذاو سل ل عوصصب دوش

 اهنافت] وأ ا الاكولو اسر نوكيو سلجم ال عصتةياهتاطءاهتالطكيلا

 ] كاو .ه دمع مجرب نا يوزللو سلجم رطعرصتنتبإ/ل يكوثوهفاهةلطفاهتنبا لاقرا

 لاقوار .دحاونمزتكا ع قوين ال كولا اذمل ساو ةنئاب ةقيلطت قي ليكولا اهنلط

 ياتلا ناكاوةلطو ك ليباهيما تلمجلاقواك فيباهرما تلمج ل مودل ما قلط و ريغل

 ببسلانايبلمضولا نه نوكيءافلا فرحامان.فطعلل و اولا نال لوالريغ
 نيتقيلطتنيبتسلعلا ف لكول اهتلطفواولا ف بركد اذاو.ةدحاوالا كللمالن



 هنا ةرورعفانئابرخألا ناكانئابا .هرحا ناكاذاذانثاب وكبر كعب مقاول نا
 ن الة صحرةلحاو عقب سليما نئايقل ادب: لككولااوقلطناوتةججلا كامل

 اهم لاول اكو. قالطلا ميرصب لكوتلار قبو سلجملا نعمابقلابلط_ضيوفتلا
 ناتيلطت عقب ويغفو|سسلجيملا ذاهقلطداهذبالاقوااهتباداهتلط لاق ولواهتلطو عك لي

 عقش رسل ملا نعمايقلا,ل طيبا ل بكوتلاو قالطلاوذن|بألاب نيش درك منال

 طور وعبر بحب نم ناكل لصالاذإ لاقعصللا هتأرعا قالط ضوف ل جر .ناقالأ

 املقسنإ/تاكتنا بر دمج اةقلطر ديلا لوعجلا نب ]جر ديبدتأما قالط
 ىلع لكول ا: قافاةةعاس نجنقالطلاب لكوملا نجوأ و .هالط عمد أ كلوب
 دلك |مسر رين عض امس نبارك ذو.هتلاكو تلطبامئادانامز نحولوهتلاكر

 بالكل نود نجاد جيل همت ن جنا لاقد عبر متدوساد مالا

 لال حر. انف كل ذر دش حس ةفنحوباوهنس نك حس اللاقو مجم

 تاكنا ةنسلل قلاطهتش | لكولا امل لام ةخ سلا ةاَقيلطت نارا قلط عرغل

 اكوااضئاح تناكتاو ةلحاو تقلطاهضحفا/و هاهم ار هطفقأْلا

 | ذا الو لاعلل الو قالطلا هن معو لكولا الكل طب هذ يعم احرهط

 قلطويغأ لاتاذا ل جرلا نانةئاضالا بالم الليكولا ناك ترهطو تضاح

 قلاطتنافتترهطو تضحاذ الكولا الل اقف تزرهطو تضاحاذاة أما

 الغ قلاط تنال كولا ال لاقفادغترماقلط يشن لاتولانكرالطاب ناك
 تلخداذاقلاط تا لولا اهل لاق فةأم قلطلاتولانكو .:"الط:اءناك

 امل لاقنةنسللاثلن ذم قاطورخا لاقولو . عيش قباكتلخشنرإرلا

 لو دحاو لال عشت ةنسلل اذن قلاطتنا هبذاهعما يمر هطف لككول
 | ظ



 عاقيابومامدنالىفيقبالا جذب و تفيعبا لوقرسابتلطليقرابا
 قيمنا مالار ين عقبالك لثلاعقواذا ٌعاححاولابروماما دنع رهط كذ ةلحاولا

 ءللاهيحرمتةئاوا اربتعب بدئ نكن ا رنعن الف الخالرمل لك ةاحار

 قلطو بغل اقول نار ممالاغلاهلطناشل ثا هرم لاتاذا لحل نان
 ةقفاوملات لحوانههو ئش قيال ة قيلطت ل كول ااهقلطن ةةبلطت فص

 امل لاقف فلاب ةنسسلل انلذ ةأماولطو غل لاف لجر .ةدحاو عض | ذفللا ثيحنم
 ثلثي ٌلحاو مّقب تا قف فلاب ةنسللا نلت قلاطعتن ا هنسلا تقوف ]كولا

 ىرخاعقن تاشف فلالا كان ةقلطتن اذل|وطلا ف لكولا|بتلط نان فلالا
 ليني !اهنالوا لكولا اهقلطولو.تانلارهطلاةةشلاخلا|هةلطول اكو

 ةياشلامقيفلالا ثلثي ىرخاةقيلطت لكولا اهتلطغ يزلااههجفرت ةفلذا

 داو كل ناك الطلاب نيزج»لكداذأ.هجرلا نها عة شاغل ذكو فلالا ثلث
 اكرحلاهتلطياكلاثو قالطلاباملكمولو لام نالطلانكرلاذا قاطي نامت
 شمه الرخالازاجاوا هه لحا قلل وارخالا قلطا محلا ملطف هبحاص نود

 ان اكدلوس قتعلاوف كل نكوا هلحا هب وغن:اللامقالطلا ا ملكرولب

 اهلث اعيجاهأمماط نيلحأ ,لجر لاقولو ةأمملالبق نمو !موزل (لبتنميليكو

 ثلذلالعل يزرع تدعي يتق يلطترخالا اهقلطت ةلحاوادحا اهقلطت

 انثاب لكولااهتلط لولا تالطبل هال ءنكيملا ذا قالطلاب لكولا
 تضقنااذإو ملغ تمادام كل 3 لعب اهقلطبن الكولا نوكيوايعجرو ا

 ئىيقبالل كولا هقلط ةةدحلا ءاضقنا لج لكؤللا هجيتؤل تح لزعني اهتم
 قاطيريغل لال ر .عميل كولا اهتلطن ةدعلاءاضقنا لبق لكوم لاا هجوزتو لو
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 متهفلاب ةدحلر تتلط تقف مرد فلاب يزل هتلطث هيد فلا, ةقيلطتّلما
 لكولااهسدزتولتحياسنملوا لولا تالطب كول اعل كولل نغسل ذداكو
 لكولاةلطم لرعنا هنا /ئيت عقبال تل بت خلاب ةيلطتل كولا هلل هلعدسا
 ىتيلكولا غلط لم فلاباهغلط رنا لاذ ةنئابتةيلطت هال
 |هيزتنإ ناو فلاب تقلطت_لبةن فلاب لكولااهتلطش ةدعلا يزل هجيزت
 اهلععّقب تيقن فلاب ةدمادملالكولااهتلطخلكولا قالطلب هيلا
 اهتلطقنلاب جيزلااهتلط فلاب اهتالطب لكوا ذا نال قت سس علطت
 نوكي يوزلا قالط لست تاكاذا ل كوتلا نا/ل كول الط نم ئدش مقيالضلابلكولا

 .ىالطبوصس ا/لكوتلا دج فلاب لكول اهتلطاخات لاملا بحوب تال طبالبكوت
 هذكو مان فلاب ةنابلاقاطالجي لكداذاما ةرورضلكولاءلزعنخلالا بع
 تقو ثلا ذ كلا با جوزلا نال ضوعلا بحون قالطبالضوعلاهيضركذيقالطب

 ان ونجل كولا نع نع عيب العر لكدول اك م قب هبرماامب كولا لا ذاذ ليكوتلا

 ةمصأنءانونجالجر لكوول ه. هع نمساكل كولا عاب تيارْشلاو ميبلا هيد لقت

 لتكوتلا ناكل يكونلا تقوان ونحن كي لذا هنالال سيب لفن لكولا جارت دبع عيش
 ةلهملا تاكد عيب ناقتول كولا نحام لجبو لكولالعهبدةدهعلا نوكي عيد
 يدب لكدايلنلكوتلا تفوانونحل كولا ناكاذا اما .نئنبالف لكول العب

 :غاكو لجر. لكول العض عيب نفن كل لب اا ذان.لكوملا لعين ةاهعلا نوكب
 بافوا رضاحلوالاوذاثلا قلطنرحا الحر لكولا لكوت قاتعلاوا قالطلا

 :الذاكولازاجانرسحاهقلطنقانعلاوا قالطل بالحر لكوولازكو روكا

 لعفوا ل رام ضع يتلا ل عفن نغلك ولازكواذا اكن اوملحلا ةو زوال
 4 نافع



 لكون دعا مهمل حاز لكل نيل ذر حر ريجدعر .ذاج لوول ان امج انهما

 تارياه لحإ تقتعاليكولا لاق ةدبعقتسيلالجيننييلولا تالحاو لك
 نان ست ساركلو اهنم لحاو قتئبالنا سايقلالاةنايبلا لبغلكولا

 مناااذا قاسعلاب لولا .هتمهبق فصنذ | مهنم دماو لك سنو ا سيما مقنع
  اههورخدعب قاتعألابقاهناليكولا لوقلبةياللكوم ا هب كو سما هّمنع

 قالطلاب ليكولا/ذكو.ةلاكولانع
 هاا بنا

 بلل بناس لايق تعلاز كو سوزلا بن اجو يملا ةلزخم لام قالطلاو ملم

 . ىّتح ييوزلا ناجذ نيميل اماكحا ىعاريف دبعل اولا باج ضواعموهر

 . جدزلاماتولاذكو دعوي مصبالة ألا لوبق ل بق عج ٌمانك ع كتعلاخ اقول
 امل ناري اهغلبا ذاوةبئاغ ةلرلا تناكمار همالك حوا هيوق مح أرلا لوق لبق

 لادا بقل اع اهذلا دوج وق ء اناا سوفا لاول رد اهيينلسر لوشن را

 مةدقلاوسغلا رعب ة أمال لوشلا نوكمو ص فلاراعاهتعلاخدغخن الف هلتاذا

 نيملةسالاكهيدزلا باس نمابخما ارش عصي ملخم اذا ررشواو.اههسلجصذ
 امل تارك اول كوع لينا كافر املا ماكحا عأرشو .هايحيو لكم

 اهمالكل طسررسيملوااهعوجرب جرزلا لءاهعيج حجيوزلا لو بت تع حررت علما
 ةأملامالكو دحا لقيملاذا جوزلا بغل نع ةأملا قلك صتا/وباتامعااههدحا مابق

 اهلوشيصاهضنملا بلا تلومشو تاتخاولو.ةفاضالاوؤلعتلا لبقيالرجلاو

 نوكير قر ملخم | ظفلب ن وكي لق علا ءن .صصنال ر ابحلص, اة دفين لوتو
 اهعلاخ نان ملغ اظنلب ملغم ناكمان ةيسيداغلاب نوكي دقو ءلمشلاو عيبلا ظفلب .



 : أملا تناككاف مهلا مح اماو.للبلااهراي ةأرلا تابقفرهملاركلبيملو مولعن لاملع

 ناد مالو ين هبحاصاعا هدحاعجريالث ل دبلااههلبر هلا تضيقلقوةلرم
 ليل اياهملع جيوزلا جرب ةفينصنا دنع اهي تضيقدقوةلوخلمتأرما نكي

 اضوبقيربلا كيل ناؤزرهلا فضول دبلابا هلع جيزلا عجيب ير هيبحاصدنعور غال
 هيلعتأرلاعجرت جر 4 بحاص دنع عرهملا نمل هيلع أملا عجتتال ير ةفينعتبا دنع

 جورلا ججراهرم تضيق د قوة ل خدمة را. تاكفاذاوره/لعاهعلاخ ناو ربل فصنب
 هسحاصاهدما عبتنالرهلا عيجييمزلا نعامتساضوبت ملا نكيل ناد ههه
 ىف اهلع يوزلا جر فلاوهواه © تضقق تااكماذةلوف:لمتلارلا نكترل ناو: تشب
 امض لدبلا ب فلا ةئامخو فلاب اهيلع جرب سالف: فلالابنأسكسوا

 ةنامسعإ جلع جيوزلا عرب سايقلا فاهم تضيق كتل ناد لوخرلا لبق تالطلا

 اهرعضعبلع اهمل اخ ناو.ئشبا هلع عجربابو جوزلا نعرهلاطقتس نا سهلا

 موزلا عجر ضبع هل اوةلوخلم ةأرلا تناكما فلا اهرهجوأ هر عرشعيلع| يعلاخ ناب
 لكميزلانغطقسا هومر بلا نكي /ناو.ملوقف ةابلا امل او مهردةئاماهيلع
 هيلع ة أزل عجرتر مردئا ءهنعطقسي ءايحاصلوففو يةمينحببالوقؤرهلا

 مشسب| جلع جدزلاع جرا وسعيها ناكنان ةلوخلم أملا نكت لناو .ةئاعستن
 سهملا فصن لوخللا لسة قالطلا لن عا صن إ/ن وسخ كل ةورهملا فصت

 العم جرب مير بحاص دنعو ابل سيور هما فص ّسباهلع جربت

 مل ناو .لوخالا لبق قالطلا ببسب نام خيي مجربو انلقال نيس
 هيحاصدتعو رةفيتكيبا ل | وتذاهرهم عيمج نع سوزلا ىرباضوبةم ملا نكي

 عب دعس لوخرلا لبقتالطلا ببسب ةئامسخ يبزلا ىعلطتس



 لئعب وجان ةادابمل ظفل غلا ناكناو نيف ئامعبرابهيلعمجرتول بلا

 ذ انركذاههضيأ هيف باوحملا ب ليد نعو .ننعرالا ذانركذامجةفينحلا

 عةفيضييا لنعمل انركذامتارابلا ف بارحلا يف سيوبيإ لنعو ةانعمللا

 علخلاف باوحي اكديف باوج ار لهو فسوبودإ نءلهرجموا لاماهتلط نأ

 دنع غاوانركذامميخ باوجماةياددذ نانياوردين جذي عبأ سوا هدنع

 هتأرماقلطواةحصتختلاوهو رج فسوبإلانلقامهبف باوحيا ةلياور فو

 فلا طقس مهرد الا ةشلت يوزل العامر هجر غرد فلا ءاهبلخنلا لبق

 لنِنلا ةعباملع زلال و ئامسخو فلا ىقبولوخرلا لمت الطلاب ةئامسمخ

 كلزطقسالوزئامسخديلعاهل سو فل الاباصاصت فلا مرصخحهدد فلا

 ىلعاهعلانيتحلم تت ةأل|ضبقيولو اه لخليرلو مهدد فلالع ةأما يوزتولا كو

 هيطعت لجو فسوووال اتوا شالو فلا أراب يةفنحو ا لاتمعرد فلا

 عيبلاظفإ ىلغلا تاكا وهلا نمتثا مست اماصق ل دبلا نمتتا مس يصتوتا مسخ

 2 ةاشلافلتخاو علكلاف ب وعم اك هيف باوجملا يدمر ف سوبوبا لاو لشلاو

 متلو ماخلاذ باوحلاكعنعديف باوجلا قمضسم لات مي ةفينعبا للعدو

 ليوم لاب جلا نع :ًأربلا بحوالي ةفيتكياونع ء)رشلاو عيبا طفل ملا
 دان ا يغرخ نيد عتملربلا عمي لم علخم طفل علت ناكاذ اا مينو ييضصلاوهر

 ادعلا فتن عت ءاربلا مقبالو مخصلاوهوةياورلاماظف :ءارملا قتال ءافنحما

 ةنقغن نعةءاربلا عقتالازكو.ميلوقفلومشلابالا لام قالطلاو تارابملاو ملخاف

 وزاجاتقو كلل تقو نا كل د نعةءاربلاطرش نأو.لمرشرف نم ءاضرلاو كلوا

 ةدال مامتلبق دلولا تامناف طشلاو تقولا ناب ىنعتاربلا تاجا.“
 و ١



0 

 اهيلعنوكبألانا ملا تدارا نأ: .ةدملا مامت رجالا ةصحح ا هلع مجوين ا جيزلل ناك

 منين نم عرب ذ الع كتملاخ يوزلا لوقي نا كلذ غليل ااولات عيحرلاقح
 س.سحو .كيلع) عوحرالذ رمل مامت لبق د لولا تامنا نيتتسسملاقلولا

 تاخر نا هتأما/لاة:لجر .اهتهساءاشن ا ةدحيراع لصف أ ةلسملا لمع

 تلشاذاهبديريفلاب نالطلاعقيرارل! تلخلم فلا لعكتءاخدقنراللا

 تلاّةأما لوشلابهقيلمتريصيخن يمي جيزل لبق نجلا ناكلوخيلا دنع
 لاترتاهمصاحوهرصش لم اسايرك مشي ومو انككنم تعلتخااههوزل

 ناوميف ناكل للقب ل ل بتيالسسلعملا ناب اوحوهتلطمل نااول ام: تماخ

 يتلق علف كاتملخ هنأماللاة لحي !ءاوجنوكيالخ رسل جلل عطني كلل ذل اا
 عوزلا لاقناذ كتملخ لجرلا لوقت عمي قاللطلا نآلة أملا لبقنتلاذانكو .نئاب نالط
 هلو ؤالطلا ةركآذم لاح كلذ نكيملاذاهلوةلوقلا ناكقالطلا يونا كاذ لعب

 لعءاتةاطامل لاقولا لبست لام قالطلا مَمالامولعمالام ىمسو نكرع كتملخ لات

 قس لطلا يونا ألا لومتدسم عيوزلا لاقناف لبقتزلام تالطلا مقيرل هدد فلا

 اناا! كن ملغ أ]ا1و ل ماظ قالطلا ةينراعل ل .ضوعلاركذ نالراضت
 مسن تءملخ تلاقفرلقيملو لام كسضن_عاخا لوقدن ا اهل حا شلت وجدملع

 ميم لدبلاةلاهج نآلتيزجا جوزلا ليام قالطلا عقبال جولا | نه فق مرد فلاب
 ةياوره تعلخ تل اقف مهد د فلا كفن ملخاامل لوقي نازؤاثل او. ليكوتلا وص

 مهرد فلإبملإةيةياور ذم لوالا هجولاذاكتيزجا جيزلا لقي اممم رقنأل

 كسنمإخاا لل وقي نا تلاثلاةهعلاو ,عيمصلاوهو نيزجا يوزلا ل قيرلاناو

 ١ 3 املخ ن وكيل مهنا م فسونر ا نعيفتنملاةركذ تملا ثلاقفهيلعزسلو
 ٍحَ



 صضوعب نوكيا اخلاخلا نأكل ماا هلخي نادل سيب أما علخا يل لاول
 ع عتعلخ تلاقف كسننملخا امل لاتاذا هذا ومرجن عع امس نباىدرو

 امتار جيش اشم فكك نخل رو كفن ينيب اللا ةهناكل ديرش ناب قال
 ولاموانهفتاعف جوزلا لاقت ىئرابوازملخا تلاقفةأملا لبق نعباطخلا

 لنص عاملا مهتما َعلخ ]جر .ءاوس.وجولا ف جوزلا لبق نةباطخملا ناك

 هش هيلعمل نشا يش عابولايرهلا دراهلعناكئيش هيلعاملنكيول هناررظ
 تنساجل يول ايكو ىرتشملا ةمذ ف نيدلا كلذ لثميبلا ناكدل نبدالنااقداصت

 نيام نكمل هنارهظ يدي ف يذلا كءاتملعوا يديز يذلا كنبعلع
 جيوزلا نما ههه تضبق تناكم او طقس يزل ارطعرجملا ناكم اا مرهمج ملل ناكتش

 هيلع ىنلاه همةقلطتاهتلطوااه عاب ءاخولددتضئام بوزلا لع تدر

 قالطلال و عااذ يرعب ةنئاب ةقيلطت عقب هيل عاج وعالدنا لعب جوزلاو تليقف
 عاعيا صان ناكهبلعا رهام نا لعب ناكا ذا يوزل ا نال ة صحرتةهقيلطت ضتاصربع

 ىل امكودا ةمّئالٌئ شنو اربزنخوارخياعا عملات ولكل ليرمغت قاللطلا مقيف قالطلا
 نان تيبلاد عاما حل هنا ملعب يوزلاوعانملا نمتيبلا انشا يلعدتٌرما ملاخ

 خجلا ةهيلعدل نيدالهنا لسبوهر هيلعدل نيلبايش عابول اذكو يبرر ملخما عقب
 زن مسور رع ةأرعا وزت ل جر . عيبا انه ريصتالدنا مره دان صارخ فورعملا مامالا

 جزلا كقرباهرهعطعمنم تعلتخا خا ممايناثاهجعزت ةلوخللا دج ةنئاباهتلط

 نتشيْخَميسرافلاب تلامول [ل59.لوالا نود ززاشلا حاكتلا و توكي يذل ارب نع
 بكازا.لواللمهملانعارمسالهوزلا ناف تساوترب امك اهقح مم رد نداكبونرا[ليرح

 لوخرلا لبق مولعم لامه نم تملتختا هن ثكأوا لقاوا قادصلا فصنا هجم نم
ّ 



 حب ةفيثخيا لوقف يي هبحاصلعا كلحا عجربالعلخلا لب جوزمل نام
 قادصلا فصن تبهوولو. قالطلا ةلزن_عوملاٍدحذ ماخلا سهيبحاص لوقلعو

 ىف كل نك شبد حاصل عامشدحا عجينا/ اهل خدلا لياهفلط ةرضقلا لمت

 مش هيلا تعفدو يوزلا نع ضصنلا تب امره تضفةأرملا تناكاو ماذا

 اهلععجرسملخل اف كل نكفرهملا فصتساهملع جسوزلا مجراه لوخللا لبق أ هقلط

 تضيقوزثكاوا لقاوإر هلا فصن تهو تغرد نيا زعشأرما جيدزتولو ملا فصنب

 ماخلاناحة ملا ف ناوحوا بوش تلت خاولاك ل وهيملامهنم تلتخا قابل

 اكاذاعلذلال دب نالت بهدا ججربالوامرهمةيقنعتضتقامباج لع جمزلا جيبو

 0/4 مة بسب جوزلارلا لصو ايؤرهلا در ءلخل [كاهيلع بجاولاناكالو هع

 لوثدي تضبقا ملا أملا أ ريتال تصبفامأ جلع مجرمف ماما ةةهحالصاو لمع

 عصبلاهعفضد اهل عناكذدلاهجلا كح وزال اسما ملخلا ل دب ناله ةفيزعبا
 إما حلاخلحر ئهملاوهداهتمقدراجلع ناكذقالطلا يحتال نكت بزعل تو

 تبهو رادنم تضّتامتعار ألا تاكوهنم تقام عيمج را لعدرت نالع

 صقل ةمّئاهيلعناكيوزلا دلع كل ذدراهل عر هّرحه بلا تعفدوناسنانم

 لجنكل ذ لْساه لع ناكلاثمالا تاوز نمناكداو معلا تاوذ نمرغو هلا نان

 ىلع دما علاخول اذكر. بلا ةممقاهيلع ناكر بعلا قيتسانام د بعيلع دما ملغ
 هيهامل ناكناذ عاتملا نماههتس فام عاهعلاخولو.دبعلا حاصر جيل وريلا دبع

 ٍباميزعاههعلاخ ناو هلا تاتسضتتامدراهو يلع ناكر كيل ناد كل ذعوزللفعاتم

 فلا|/ايتشلارك ل ليربئسان دنعاعت او ملح ناكٌئ تدملارف نكمول نان ئيخزماهتب

 "< تسلتخاولو يبث تيبلا فسيلواهتيبذيائرلعابجلاجولانكو هنو نبدا ماللاو
ّ 



 نانرتكوا كل ذلقراقلا ملي فلا لعام دل نوكبو ماا زاجرامثلا نس اهليخذ ام

 ًكرملخئاناجماعلااهليخترياميلعا ماضل رجلا دراهيلعناكرامت يضفلايلعر
 ىلا[ك عيش ملح از اجرت / ناو كل ذ هلخ تما نا لوقيأللا عر ف سوبوبا
 نأ هيلع ملا معي لو نطبل ان ناكنا هئواهفخااهتبراح نط ؤإملعاهملاخ

 ىلعهل ليبسالو قأدصلانهقاسامدراهيلعلاةو ا ؤاه نع محرري شرم عب نسل

 هرب ادداهترل ف لامر عاهعلاخولاكراصف هيلاراشملا مدعل تنل اراشألانإملا
 ناطيبلا ةامونطبلافامةيمسش تيقبوللولا مدعل ضيا ةراّشالا تغل نأولا لصتم

 دي تاو ظن عز كك مهر ولا نماع ديؤاميلع تملتخاولو.لادلارض لاملا لوانتم
 ول اكههاردة ثلث اهيلعن اك مار داهري ف نكيول نادك ذهل ناكزتكاوا مهاردةثلئاهدي

 فاللي انهو. ادد ةشلتل كي نامهردوامردام نيد ناكناو مار للالعاهعلاخ

 ناكماف بيؤنوا دبعزعاوملاخ ناو لثمل | هعامل بجيت هنانرمأ/> لع أرما وزتولام

 ادب وغلا واط سوار بجؤقسلانسمبحلا نكيم ناد كلذ جوزلل نوكيدزاجانيعم
 .ةتطعاتسواانل ارزيتيطعااذاانلت قلاطتنا هتأرعالل الحر .رهلادراهسزلمو قالطلاءقب

 فقالطلا عش هركتارسلجلا كل ذوي تطعا ناو ءازمعالا لبق قالطلاعقدالتلبقفاغلا

 اهجرا تلات ةأما-سااجم اذ ءاطعإلابتالطااقاعتساغلا دتطعناولاطتنا لاقولو ظ

 لكهيلعن اك ةرحاواهتلطف مهدد فلاراعكل نارعل ثلث نقاط نيت اهتلط ناك د قو

 وةلحاو قلاط تنا جيزلااهل لاقو مشد فلاب ةدحاوزقاطاهجمزا تلاد ما. فلا

 شل اقول ..لكلا دنع هنن غب ناتو فل لاب ةدحلو كلذلا مقي ةدحا ذو هاو

 .أجاصلاتو ب ذسينعيبا لوقذ عيش وباتل تقلطاثالاط تن لافت فلاب ةلحاو

 قلاط تناجبزلااهل لاقو فلاب ة حا و يذقلط تلاتوُو كور فب ناتذثو فلا ةاحاو عقب



 يال قترل ناو فلاب تلا عقي تبقا ل لوبقلع كل ذفقؤتي ضلال
 تلتخلل نري هيعلاباهنقل ثةدعلا ةقفن ورجل ابرنم دان نولخافإل:: نأ ء الاكل

 هيناوهلتخا مالكلازعم/ تلىهونعلا ةقفن عربا نعتانرباوةدعل ةقفنورهلاب تنم

 ملل ركتلتأرداوةدعلاةقضنورهملاب تعاتخا تلاقاس دج جدزلا لاننا ضعب لا

 نكلعلخلا مصنا/لك لد يوزلا لقيم نان ملخص تلبقوا كلذ تيزجا اعلا ةقفنو

 و|ضيوفت ةقفنلاورهملا.سلتخا ةأرإل وزلا ل وت ناليضمامةقفنو رولا نعسوزلا ارسس

 ناك قفنلاورملاب كنموسفن تملخ تلاقاذانتألااعن ودب تثيالذ لك
 تئكءاربالاةعبص عنمتال لاهل ناكشلل ذمنمالةلاهحلا وألا نهالكءارتا كلذ
 ييس٠س يبيح

 جزل أ ربدإلو علخم ا عصإمهضسد لاو يش عقبال بمر ناو حصتلا ذ دعب
 ةلزنمملخلا ناك ظ فلا انسة لال هولا ذا يوزلا لق نادتلقننلايرهلا نع
 مه لوعت ءاربلاو كل ذوو عيبلاكيلعلا كو لب مما ةأرلا بناجف ا ضواعلا
 لحر.قاّعلاو قالطلا ةلزنم نوكبالف جرلاب لطي رضسفل لمحت ةمفنلاد

 مشاوفلتخا تلعف تلاقوا تعلخ تل اّءف ارك م كفن تعلخ هتأماللاك

 اهئ راتعلاو.جيزلالبشيرلاذا صا مطسب لاو. كل ذ صن كمضجت لات
 ماظلاو ئفتلا) جي ئسلإإةيرالكاانم ده نإلاظالاو مصيوسل االئَفَضا'جوزلا

 تلف هناكمصب قيقعتلا ىوناذاهنالالألاو معبّورمعملا ىوناذافموسدنا

 ا نا تلاثكلمأ ماعلا متتسلخ تلاتاذاغ عا ةملخ ان ان كرم كش

 نوكم يبزلا الكم مضس لاةهيفاوفلتخا قلاط تاج لا لاف مهدد فاالاع

 لمي نارا نما اعلخ نوكمألو قالطلا عقم مهضسبلاتد ملخامةيداب اج



 هاوقلوقلا ناكب اولا هب نع كا ذ دعب جزل لاق نافاهاظ باوح#نالاباوج

 كتقلطامل لاقف كنم تعلتخااهجونل ةزلا تلاتولاذكو يضم قالطلا عبو

 موضع لاو ةيعجرآل حاد عقب ءانسسمب لاقو امهةيبملخا يد باوجوهمضعبلات

 3 سايل ةلكسملا ةواي او ناكب اوجلا هب تسون لانا د ينل نعيوزلا لاس

 ةحرع كل جاكي ةأربا يوزلا لاقفاهتالط تاس ةلوغيام ها ةنلا نعول لأسب

 كل ذ رونو ميوزلا لاقف لاحرلاراعءاضلل نوكي قجاكن تلاد | لقتلاعف كاتلطا

 تعاتخا أر لم اظ لوألا نعاضوع اه ةلط هنال ناب ةدحاو مياولاق ةاحاو تنقل

 قجكب اهون نمت ملتخا أما: صيام لهما دعبل ديلا تداز لوجو لسب لاملع

 اًناجوق ماهل عاملا ةحنكترل ةلعلا ة همن ناي ةراعل اف تمادامةاقنل اهل تناك لعامل

 ليكوتلا تركدا هنا مثرغرد فلالع مرعم ا بعل انف عاتخالاب مهتلكو هتأما نااومعنول سيلا

 نع قي وتلا نلكاافا نال دبلا مرصرلي نالطلا مقب ميوزلل لاملاونعشوتلا ناكان

 وبقي ةمفالبصا نوكي ل ىبلا نم ملاذ جدزلا بطاخاذا طوضغلاويلوضفلا لم

 ا يدع للباونمضيإل موقلا ناكناد

 اذا ذه. لاملا بجيل ءرتاباقاو تالطلا نأكموتلكواهنلا دا يزل نانا
 121257 امسقلاوبال اةتهفاوغلتخا |مردعلابةقيلطت منم يوزلا عابنأو

 ركتوبالاتو.هل هل دابمهنالنامضظفل ءلمشلاةظفل نالاونمضيول ناد لادا اجزليو

 وماما اهلاف ما قلط و يخل لاتحب .ميصلاوهو إو... ملح اواذه عيررخلبلا

 لاو لاقو نكترلوااهباوخدم ألا تناكزوجي يرمعجوبأ هيقفلا ل اهترعتهةفنواوربم

 ضل مغسول اعنا نيب لصفيرملو قاللطلاعتبالو زجل فاكسالا نركب

 هال لانكم زاجاهل ندم اوزوعبالاهبؤ/وخوم تاكا لانا هنعبو



 7 يزل رضر اذافانئاب نوكياهبل خدم ا يغق الط ن الر انينماوهد عر هرآفصلا

 يواشاب نوكيا عضوعيغب تالطلا ةلوجلاقامأ طوال قرط, لؤدسلا راها ضار ناكأدب

 عضالاوشدعئ أما قلط عل لال مر ءم اا طعزفنيالخ هن ابار ابايضاد نوكيالغ ماكتلل

 لزنملا نماّيش تجرخالقاهنا يزل لاقذانملتخا تبوما لا اهضلطفايش لزغملا نم

 باوجاانهاولات قالطلا ميريل عيوزل'ليق لوعلا نط ىاونلا ةيركذ رخام ةّلملا تلاثو

 امللاقناّيش لزنملا نميجرحيل نا قلاط تناامل ل قروم| ملل لاق سورا ناكنا حييتم

 ركنيهنألهلوقلوقلا ن وكف ايش ل زنملان متمجرخا دقامملا جوزلا ىعداممكال ذرومأملا

 لزنملا نم يحرص النا طعقلاط تنا أ مالل ةروماملا لات جيزلا ناكاذا اماذ قالطل الوش

 هلوف] قيإلاّيش لزفملا نم تح رخا لماما يزل لات تلي كل ذروماملا هك لاقتاتش

 نمت حرخا لالا قالطلا عقب تلبقاذاغ ةّأرلا لوبقب قاعتي نالطلاهحولا انس ذ نأ

 تيشلاةف مرد فلاغيطعت نال قلاط تنا هنمللاةولاتت. خيرلو انيس لرنملا

 تابضفرانلا كاوخد لعق لاط تناهتأماللاةولانكوافلا ست ناولاعلا ةقلطت

 بوجوب قيلعتلل !لوبملاب باجي الا ئلعتل لع ةرلكن الخدم ناو لااا قلطت

 اةيلاو هد فلادعادغو مهرد فلا لعرغ دعب قلاط تا هتأماكلاملسس.لوبتلا

 ةئلاتلاو ةيناثلا عقبو فلاب حاو لاملل قلظتاهنام تلبق تلف ترد فلازع

 صرت نهرد ةئاملعقلاطتناايكلمال ةأما/لافلجر لع حب شبامتقرف
 زايا جي ةغينحببا لوقف قالطلا عقبال ت لبق هلا تلاقفرهرلا نماموي
 هرتنيح تلات اهناولو.بحاو لاملاوقلاط يفي ف سعبؤبا لاتو-لاملا

 لوني لاملااهعزفبو قالاطلا عمي مهدد فلاب! تلعجىزلا ٌنالطلا تلبق

 وسرت[ العل حبلا نوكيوءلدبلاب بطاغت لماذ اب لكلا .جةفيضمإ
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 كتأرنالوسرلا لافاهةلطاوا مكسماا/يدزلا لاقتاهكسساوااهقلطسوزلا لاقانا ةلا
 عدزلاو ولو ءاربالاب بتلكو تنكأمتأ ل تلات جيدزلا اهتلطف اهتلطن كيلع[ | معيمجرع

 ةلا] كوت سوزلا عربرل ناو. اهجوزرلعة ألا وحن وكيو قاللطلا عقم ءارنالاب هترمال ماها

 ”لعاوهتطنأمملطت نارلع كبلعاملا.عكتأربا يزل لات لوسرلا ناك أ نسهحورلعوهف

 ةراجالعفقوتيربملا نحياربالاب قالطل ان له يل عاهقح نوكبوامتاو نالاطلا نكي
 عقبامر هجن تلتأربا ل قواهّملط وزلا لاق لوسرلا ناكماوقالطلا عميان ادام

 بلاط ل هوملخلامقن ملل لبق اذا ماخاب ةأرلا لكو . يزلادلعاهتح وك ونالطا

 لاق نابالاسرا ل دما ل سرا ليكولا ناكنا نيهحورطعس ةلكسملاة مالا ليد ل كولا

 الكل نبلا ناكتلرلل فلالا اراشاو فلالا نا هيلعوا هدد فلاب تنم ملخل جيزل
 لات ناب نامضوا كلمة ئاضا + ضنرلا لرعلا ليكولا فاضا ناو: لكولا هم بل اطيالو

 لف لازعلاتوا غلا راعو اه شن فلا ك!رانشاو فلألا اهل عا نم غل الع كترما ملخا

 ءارألا لبق ةأ الع مجرد ن ل كولا وةزملا هب بل اطيال كول ازعل دبلا ناكنماضنإ
 مهلا هض ذا يوزلا لبق نمساكنل الكولا الج نامضلاب هترما ركن كتر ناوتدحنو
 ىف لمس لعب تأرما لجرل اقلط اذأ .ىلكوملا اعجب اله نان لكوملارعاب نامضلا نكيرلو أر

 ةقيلطتاهقلطفاثلئااهرهم ٍيوزلا لمجول كو. لاملا بجيل قالطلا عمي عاملا سمر علا

 لسا هحوررعةأرلامحرتورهلا ثلث طقسو تلتمقي كا نكاثلاثو اين اثواهرهم لذ

 هيلعامل ىزلارهملا نعزلا ًارمسو قالطلا عقب تلف كتملاخ هتأماللات ل حر اهم

 يهبل راح اركذ نك .قادصلا نماهلا ناسا مدر اهيلعناكر4هيلعامل نكسمل ناد

 مما مشل ننحاهبو هيودا زرهاوكب فورعملا مامالا جيششلاهرصت نما نصاارقأل اذ
 الا نوكي الملحم ا نا بف سوبا نعانركذام سب ؤيوهو عب لضفلا نندوكركيوا
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 متملذملا ل لب بالا نمر ةريبكت نبلا تن اكن اههجوز نمت علل حر نضوع+
 نضاهق ادلع ب الا علاخ نان 1. وا بالعلم امقي كلل ذ ل عفو نجفي | نالملا

 اهتادصن ارجل نارها طقس واههتناجا مصن : أملا تزاجل نإر ظننا علاق

 صاع انمي لاق بالا ناكنا نامل < كا] نب باك لع جيدزلا جيبو جيزلا دع ظ

 ملكا ةبالا نمض نا :رنصتنبلا تناكناو.كل ذرارقمرغف يل ناو تزاجا نا

 لاما بحيالبالا مضل نان بالا ل عييزلا عجربرت يوزلا عامه تأدص نوكيوهلوبقب

 : قي ةرهينصلا لبق نا قالللا عفت لهو ةريدكت اكولاكةريغصلالعالد بالايلع

 الطلا عوقد يرش اشملا فلتخ عاملا قع بالا لبق ن اذ ةرغصلا مم ملكا ناكولامك

 ينزل ارمملغملا ناكت .٠ اهن اسلكب ألا ناسل نال هيدن صحم اوةياورلا فالتخال

 ملك ناكول يكمل هي تنهضوااههيضن لاما ل سلا مالا تفاضا نأ ةريضضلا ماو

 يصلان ةراورارعى ابا ماذا ف مقيايكتالطلا قي لص نمل فضتول نادريزجالا عم

 تءاكئاممضعب لاق الأ فقوله ل فبلا نمضتول وا يبنجل لماعل (ناكئاو عقبالانا

 تملتخاولو» فقوسألى امضعب لاغو اوسع ملح | ف قوتيرمعتو لمعلا لمعت مفصلا

 ولو.قادصلا طقس! نئاب قالط عفباهت ادسرإءاهجوز نمريعتو لقعتتلا ةرغصلا
 ملح يما كوتلا مصب ةياورق ناتباد ري: ل كولا لعضف مل ابالائكوةريغصلا تلكو
 امكفالطلا عقيل دبل الكولا نمضملاذا ديار ذو .ةريغصملا لوبش متيامكزكولا لوبقب

 ةريخصلا هتنباغلخا ذا بالا نا ليحل اذ عب فاصخت اركذو :مينجالا نول ناكول

 لماما جزل عم ضل رسحت التناك خلل نا با اناا هقادصيلع
 نفن كل بر ْضاقل ارضق نان يوزلا نعق ادصلا طعس يتلاملوتيعاهتادص
 ليجاتلا نكو.ملما ل نس ةلافكلاو نهرلاذوح و داهتجالا عضومؤرضقدنزالء اضف
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 ءاصحمال!ل حا نان لما لطسو لاعلل ؟لهبملا يرالق مو لقرلاوا نالف تيومملا لجا ناذ
 لوبقلا,قالطلا قلعت هنال صم إريفصلا هنبارلع بالا علال ذأ ليجاتلا مرسايدلاد
 زئاجناركسلا ملخوبألا ةزاجاعريضصلا علخ فقول رغصلا نصل امر مسالد

 هضن :راهشراعداهّشألار دول حلاب رارفألاو ة درلا الا هتازرصترئاس كا نكو

 خكلا نسج اوباو دايز نب رسح ا لاق هبو فصت هنم لغتنا ذاهنصالا دوواد لامر

 ناكنا عر مالس نبين ررصنوبا لاو .عبصفا شلا وق لحاوهورافصلا مساقل أوباو

 نكد ناو هتافرصت نمنيالو نالطلا عقيالاهركميإطضم ناكناب بررشلا ةادو نعم
 نا سّتسالاف نا سقتساو سايقة باور .هتازرصت نافنيو هئالطهقيأرو نعم

 مق دان سا قلاب نخاي ناك هللا همجر فسوبدب نعومي سايقلا ذم عنا
 نوكر ناراعربعصرل و ىخسو هترما مل حر. هئاضف دفن ما لح او لوقبرضاقلا

 سعصلارلولا وكن ال اوما لطسسو لح ا ص ةيولعم نينس بالا شع للولا

 ةقغناوعاعاهجوز نم ىلتخا ةزما.اهلاطباب لطسالف للولا يدا مالا دنع
 ةاقتس لازل نا بنا يارد فاو تهنت حارا ها يقما نا اين
 تيقباماهتقفنيدلولا كاس نا طعربخت اهنان يزلالعدلولا تدر نيتنس
 ةوهاهيلع يوزلا عجب رول ةدملا تقتتحا سفن تراوو تيمهامئاولو.ةرملا
 :أملا كس ةنالعهتزما لحرلقاطولازاكر.دلولا كسرت ةدلا من دلولا هه
 نات متابضهيلعاهرج تملا ءارتتنالعو للولا علب لاهتمهني لولا

 مغولبلادلولاءلا سمارحا هيلع ناكل ممتمل ناد كلذ طرت اهنا ل لولا كسمت

 لطبتا ةقضنلا نعأريتو ملخلا تتكسلاو ةقنالا نصقشيرب اه الع ملتح ةزما
 اهقززماتيب ىرتكتن ااهلعناكا يلع كسلا ةنومنادع تعلتخاناو.مكسلا

 م
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 لان شاغاماهنمدل دلو ةقفن ل عاهجوز نعت علتخا أح .هبفيلتعتو وزيغنوا
 عضتناياعاودوز نعتسلتخا ةأرا.تضق يذل ولا دن ناهلعياةطبحوبا
 ”ترلر ن ااه العن تسسر شع علضرلا دعب لولا هقفنو مطفي تح نيتنس | هنطبؤلم

 لاناهيلع تالف تامة نس. هتعضرانايح تدلون اواهلع زل ينالف ايم
 تامناهْقفنلاو ءاضرلا نمبا_عةشيرب ىو ةرئاجا ولك ط همتتلا ب فسواولا

 اهجوزرعملا درت نااهباعوةدساذاهكط هرشلا رفز لاقو .اتيم دلو واهببصلا
 اهنا صم ناراعوام لل وءلاهقادص تامجن العاهجوز نمتعلتخا هّزما
 أما رنجاللالو نوال شاذ ب هزل ملاوزئاجم للا بديلا ينجا تالف
 3 اتساع ذزوك حج لل اناترمسملوامللو عاضر العاههوز نم تمعلتخا

 مر نيل انين مسرش رولا ذم ةقفن اعو نيتنسرالولا عاضرالع ا همت ناو
 لمنال صر تملا يالحر تلكر ةأما:قالطلاةةلاهيلا ذه لثمل متزوج
 تحر تاهجوزالا الوسرملخلا تلسراناو.كل لب لكوا 4 عنلاذااهعرجر

 نيلحإ لاقل حر اهعوجرب لوسرلا مليرل ناواهعوج مصتلا برا عيلبت لبق
 هناا الخ نا نيلحي م اولد .قالطلا عقبرلا مهلحااهملخ  جرغلعة أما اعلخا

 حر فسودونا لاقكلا ز ترحا لق :رخألا لاقو فلاي اهتملخ | رح لاق فلاب

 تكوأرا .:ئاموه فلاب ا هسلخ حالا لاو فلااباهتسلخ | فنحأ لاقولو زوال

 فلاب هنماهعلح ناب ضيأ جوزلا هلكوو مهدد فلاباهحو ز نم |معلكي نابالحب

 0 اماجرعتةأملالبتنملامملغلا متيالدنا ع ضوميرل خفلاب ليك الت
 | ةدامرواوباذهو ب ديههنلا كاهن لاتاعمجاملالكو نوكي ألو لاق زيكو جوزلا لقب

 ءلشلاوميبلا ظفل ملل ل لصن
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 كنرعب:قفنو كل (متأقيلطت كلت فم تيرتشاوازمتعتبا هنأما/للحإلا لاماذأ

 اةيهزاكتعاهجالكرجب يوزل لقي ملسقالطلا عقبامدا مجصلا تيبرتشا تلات

 امل لوقف لي شمولقو تيرتشا املوغعلخلاةبالنق رقحتلا لمكؤموسل !لمعالكلا

 ٍترتشاتلاقف كةلعةلقضنو لربع تاقيلطت تلا رتشا| ملل اقول و .تعلتخا
 ىف نيؤرطلا نمل قاع لصب لحاولاوا هلا ضيوغت مالا ةظفل نآلا ميس ملح مت

 آنفللاامأ.مولعمانهس لدبلاو ةياورلا نصعصلاذ |مولعم ل دبل اناكاذا ملت

 كل: رعب يوزلا لوقالا جا تعفن يؤ طلا نساداةاع لح اول يصيالم ضبونتبرسجل لولا
 ةأءعا جوزت ةيعر هب كنماهتالط تءياقفاههحيزتا ةأرعا كدت اللات ل جد تعب

 تلاقوا تلة جوزتلا دعس تلاق. نات اهلك رسلحذ جيورتلا دعب لوبقلا هقزعألت أك

 عقبإيزتلا لبق تلق ناو.ل بلا نئيسا م قاللطلا عقيأ هتقلط تلاقدا تيبرتشا

 تعبهتأر اللا لجر.يوزتلا مد لوسقإلامتعبف جوزتلا لعد امل واضع يرام الكتل

 لام تيرتشا لقت لو تعوألا تلاقف كن لعةقفنواكوعتاقيلطت كلثتكنم

 لات .ةقيلطتبز لعق ةفن وو تعتسل تام اكةنئاب ةقييطت عقب يت اكسالااكوبا
 تلاكماما ساو دلو ءادتنا أملا هالكن الراتخملاوهر يش عقال و ثيللاوبا هيفا

 تماقةورزيخ تيرتشا جوزلا لاقف تيرتشا دع ةّففنو يه”كنم تعاهحرزل

 . اههمىرتشاامئاواهتالطألواهمسضناهنم عسرل يوزلا ناك هاظقلطتالاولافتبصذو

 كلة لمن تنتاهقلط نكي مل نا حاكنلا ديد تل يوحالاواولاتاتالط نوكيا ءامتو
 عقب مليح نام تلاقف كت دع ةقغنو ءارهمةقيلطت كنم ص  هتلماللاةلحر

 اه لاقولو -مربرخونرأب تاق اكوهو ةغلاب لا هجواعركني مالكلا اذه نالقالطا
 ادحاونيتاهان من تقلط تلاقفملع كل ىذنلا لهم كفالط تلم تسم



 - صوةيعخر ةدحاو مقد لبقو .الوق لعن جوزلا لكل الوش لصياذم نالاهرجم

 هيفاوفلتخاقلاطتنا جوزلا لاقف مرد فلاريعزملخ ا أملا تلاقولا هيل

 كنم تحب هما اتولو.انهه كل نك ةأملا الكلاب جل كيدنا يصصلاو
 بتر ب لاقولو .ةيصجرةرحاو عقب تيرتشا تلاقفل دبل ركزي لوتةقيلاعت
 ملاذان قالطلا كيلمتقالطلا عيب نالنئاب قالطعقي تيرتشا تااقف كنم
 اهضتميبامأ ايصر نوكيف نالطلا كتكلم لادن اهريصن ل بلا رك

 انشاب نوكيينئابلابالا لصعيارسفنلا كيلهتدةأال نرشنلا كيل
 ثلق كلذ لات هردفالا ةثلشب ة قيلطن كنم تعب هت ماكل آل حد
 أما اوراركتلا تدرايدزلا لاق تيرتش ا مهلكلكجةزملا تلاد تار
 اةعزابو تاقيلطت ثلثوقيو ءاضق ق دصيألةنلانلا وت شاتلا.لوالانع

 و مهردف الا ة ثلث ةَقيلطت كنم تعبالوا لاقل هناي ادد فالا هثلت

 ةقلاشلاو ةيناثلاب لاملا بجبال: مدد فالا ةخلخب ةةقيلطت تعقو تلبق
 تمبهتأرالللاتلجر.نئابلا علي تالطلا ير اعيروم ثلاثلاوذاثلام
 مقرد فلاب قالطلا عقيممخن تيت لا تلاقن مهرد فلاب كرما كنم
 ترتشاتل اقف كندعةقفيو كروم بوتلا له كنم تعبامل لاكولو

 طر.ةقفنلا:لاهب/لطاب ةّمفنلاب بوثلاعيبوة يعج, ةقبلطنمقي اهقلطمت
 صيقلا نم | يلع عبغتيبل اه املا مميجحو اهرهجيمك ةاقبلطت هتأرعا نم عاب

 تيبلاغامةظفلنال ألا نوكيرليمناو بالا نما هيلع نوكيأم عيجو
 هنإءان بعلي لجر.جيوزلا اهةمتسالتراعكاذ بايشلا نماهبلعام لوانتيال

 م



 :صجر ةدحاو عسا يلعاجل هعاقنا لس يزلا ررهملا نشيلعاملامبةقيلطت
 تش لاتوا تيطعاامج كانميسن تيرتشا اهجوزا تلاه رم ل ليرخ

 عقي تيطعا زلا لاق علا لب اجيألا تداراد تيطعا ام كنويسفن

 تلاتاهناكاهملكريدقتناكن نالطلا يلا نمةأملا بولطم نالتلطلا
 مالكلاياوح كل ذ نناكحم_ يطع لاقاذاذ نالطلازطعاةرسفن تيرقشا

 احلا عما نلل نوكيقجكب ةقيلطتبكافن تيرتشا الاول موق هللا

 ولعن لاقف تننا تعم سوزلل اولا ترمتشا معن تلاقف ةدعلا لمهن وره لا نم

 أاهسعن يرش الاهغ) ةنم كفن تيرتشا املاول اوهان اذهل نع ميزا بيو ملغ

 عيمحك سفن تيوتشا ةأرلل اولا موق تحاذ مل ا تدارا ةأرما.اهحدز نمالا
 عيب وهضف» تعب لاقف تج» يزللاولاةو تبوتشا تلاقف هيلعتلا قوقعا

 أمةداعانمشتي باوجلاو ,ههالكلاب اج تعب لاق هنآلءاضق قا طتا هاف تيبلا عاتم

 ملعاهنناو لاوسلا ف

 ةيسرافلاب علاه لصف

 متخورفاوت ريغور ملا ببسب كلجا نماعت هلئاذل أ... هت ما/لا لجن

 اههنم عابفنالتالطلا عقيالاولاتتيرشا ةأرل تلاقف تساوت نآسك الطن
 ةأوحا .اذه ىديعبانم كمداخ كنم تجورغل لاقولاك- صصبالن ا هقحوع ام

 تضهموسارت.كنالطن ارب ىررسورز نياتخورفاوحيمزلا لاقفقالطلا تس
 كلش, .ل| ىلنءامل ىلا قالطلا نالاشل تقلط خابر زلا لاقف ةخورف تلاه
 ملا نعنع كلام ىىيبرخ نقش خامل لاول امك قالطلا نم دنع ام عيمج عقتن
 مس اوس نيزاار نتشيوخ هتأماللاق لجر .ل نعام تناك ة عبدو لكهيذ لخدب

1 



١ 

 قة سب وبا رقت تخل زكا ةناعهنسبزهر هو ىقرب تسارن كن نيباك ]

 ا|مهنبب عل ارتي مديخفمالاقفير يما جوزلل ليو خخا تلاقفيخا

 للا ولاقن ملحم ماراغايجر هتّأما قلط ]ج٠ ملا ةيسرانوها ماجوصاضلال

 ملديجفا تلاقف ىليعفس | قالط كس لع ةنبرهونيناكد درعنيزا ار تشر

 لاكو ةيعجرةقيلطت عقيمهضعب لاق مدادلاقغ ىداد قالط كيوت يوزلل ليقن

 اولافروف.ةأملا الكل ا اوحيرخ جوزلا لوقن طم حصلاوهودنئئار ةرحاو مقدم ضعب

 تلاقى برخنتشنوخ قالط كسردوب ناورعردار نانز كح هماههجوزأ م لخد دال

 ايدتيمزوكيؤاينس نوكمألن ابلا نألة صجرآدحاو هقن مداد تيسرالط كي عيزلا لاقف غلي

 ردتبمنوكيألن ا ىضبخ يف نيس قابلا تادايزلاٌة ياورامالصألا ةباددلعباوُئااذهد

 ًاقفىدبوخنمزاارنتشبوجوندوب نا عن درك ار ناننمكق جادت اللات لجب

 ءاقيا لمحت الخ درللر كفيل قمالكلا اذه ناكقالطلا عقبات وكأور يوزلا لاَقف ةيبرخ

 متخورفجوزلا لاقف لبر خت ءلاقف ىليرخ ن مز نتشد خه يأ إلا ةلجر.كشلاب

 ناوًأريبرههيلع ن اكن امد ضعب لاق .رهملا نعييزلا أرمي ل هر ةنئابةلحاو مقب

 امذا زهانركذ دقو هيلعاج جزل ًريبالم متسبب اهيلع يت شهيلعنكر
 ةيسازلا,ءلمشلاو عيبلا ةظفلب ملخلا ناكذااذكذ ةبررعلاب امشلاو عيبل ةظفلباعلتخاذا

 ملفت اردوملا نعأر بيلو قالطلا دب عقب قالطلا هب ىونو كتملاخ هتأرمالل او لجي

 كلزكورهلا نعأربيالوة نئاب ةدحاو عقب تاياكلا نماهيريخفمو تايانكل نم كاتعلاخ

 الاطلا عقإ/رةخورف يوزلا لقي لع ةديرختلا قف خينمزا نق شيوخامل لاقولو انهم

 عقي تملتخا تلاقفعلتخا ام لاقوأو.ىفنتا فن ىرتشاة وعلا, لاقول انكم

 5 طفل زالطلا عاقيإب م املتخا دل وق تاق قار .يزغاشلارثكدنءاهيلعت اللا



 تلاقت كضنيإاءللاقولو كلفن باهل لاتهناكراص يهبل ركزي اذان ملخا

 هضو عما بربازمزازين تشل ةبسر فلاب ملوقوفمعلسغن يرتشارلوتاماو.قالطلامقي تنها

 دققول د ٠ قالطلا عقيالف ةأرلاهلكقيةضراعلابرمالا عمنا ل سيلاركليلاذا

 كسفنئرتشا ةسعلابامللاقوا تدع هقطنو نيباكيززتشلوخ لات لدبلا

 نبخةيسرافلاب تلاقوأ تيرتشا|ةبرعلاب تلاقف كنتدع همن ءإر همن

 جل لاف تيطعا اب ىعخنن شرخ ةيسرافلاباهجوزل تلات ةزسا علختا قي
 لاقف تيطعاا م مخ نت ييوختلاقول و. أملا ىوتإلد قالطلا عقب تيطعا

 نتشلوةيسراعلاباهلوقن أل ةأرملا ىونتالو ملام ا حصبالت يطعا هيوزلا

 اما باحبإلا لمح لة لع مرخ نخشيوخ اهل وقوة دعلا لهقكب الب اعجب ا صرخ

 مهو كليم ىف اولةداهشلا ةركذب امكمرحىنتش وع باعت الا ركل

 ةىونتوأدعلاو باعبألا لقي يشف ىرتشا ةييملاباهلو أما: هد ىفاوك

 جرلالاقف ىدادّة دع ةمغنو رب «ىمرخوت زانت خاهجوزل تلاقولو .كلذ

 لوثو مرررخاملوت ةلزنم باحبإ ىرخرتشيوخا هاوق نالا مهيبة قرفلا عقيب عا

 تالقالطلا قيال يجب ىرا جززلا لاكوأو .مدادلاةهناكب اوجعرا جوزلا

 مداد وزلا لامف ليركيد ةيسرافلاب تلات هت ءاملجإحر.لوقي سجل اذه

 اب اوجرم صب مداد جوزلا لوقو قالطلل بلط كيركم داملوقن الىرخا فل طتوقب

 عاب لجر لو الاوم مهعلاو .ةابلا عقوا تلاقاههناكثللشلا عقب موضعن لاقو
 هسو,تعاس نم وزلا لاق مثترتشاذاهتدع ةفنو امرهم هَميلطت هتأرا نم

 تأ لاو ناك قالطلا ل! فمن هسم هلوق نال خلل !] حعم نأ ف اخي اولا مسرع

 5-0 ةيسافلاب لاقفازيم تلعنمل هفاقفريللاقف ةقيلطتي هتأماملآتحر.ثللا



 لحي .دان هدادقالطمل وقذف ازهرعرةورخأ ئشلكلا اذهيعشالداب هسبور

 ًادحاو تقلطايش جيزلاونيلناءاشن املاقن تيونكهلل يمن هتزء الاخ
 أو ا ةئشملااهل |[ صوت امناو قالطلامقويمل جيزلا نأل

 مرام هس جوزلالاقفمها اكهسةيسرافلاب تلاقوزعلخا اهدوزل تلات

 ايلات |. عاقب, سيل داب ه سالو ا يوزلالوق نال ةلحاو عفن ةقئيلطت

 لاق رركرانوك تسدحيزلال اف لبق دع هنيزهو نيب اكيؤنز ا نقشلوخ

 تسيفزلا لاقف ميبرخاهقح همايغز ا نتشيوختلاةولو .خن عفيإ مطعم

 علخلامةيبلاقهنا ب لضفلا نبدعيكيبامامالا جيلا نعيكحرتشاادزاب
 محك نم تبهو اهجوزل تلاد ما اوكا م ثمو أذهب نو لير سانلا نال

 مجلة تامشلك ل ذلاة شاد ز امون كنج لاقفرادزاب نمزا كنج

 ريضتظ لل الامن ةدحاو مقن .ح كيللاوباهيقغلا لاةواتلت قطان! فا

 زالة .نئابلا تملي ا/نئابلاونئاب هر قاولاو كايبس تيلخملوف
 عقيالقالطلا هبىونو تلبق جوزلالاةف2ا تكل ه.تلاقوا تبهوواةالط تعب
 متدوؤلط ساي نشغل الحر .هتيهووزطلا عيب كالمتالف قالطلا كانك

 كابقبالقيرلو ةخورف جوزلا لاّتخ تساوترباروإ؟ن يباكن الب ىتخورف نم

 اهقلطن ااولاقرادزاب كنجارت ليش ارتنيباك اهجوزل تلق ةأمأ.ئتمقيال

 ءارومةقيلطت كنم تعب هتأمالل الحبر. طققستا/قلطممل ناورما طقس

 ماسي هيلدا صعنلالامالسلا لعل ئيجءاجاملثمكنتدعَتَقنن
 تر أءا::ةلطوهلعلا كل ذؤبا وعم اينما ةهاط تاكتااولاق تلبق تلاقن
 اهلامعتأرباولوالفالاوة ءا ا



 حر لضفلاوباءاح ا لاق.لطاب طرمشلاد ةزثاجهتءاوبلاةأرعاهرلع جينزتيإلتاذعدمل

 هيفنوعل يش لكو طشلا كلزم ءاذولا لع ةئاجه ف ةءا اربلافلسجلاهيفزوح سك

 ةماعلا احر ة«ابلالثمةرصلاو ةبملاو لطاب طرشلاو ةزئاجةءاريلاذ لمح ا

 سل نتشلاوعملبرح تلاقفارنتشوخىلبرخ هدادا اداوت قالط

 اان ب دريل ناو ثلخلا وقت أملا تلاقامل ةزاجاريسر هل وقد يوزلا دارا نارتيسر عيرزل

 باوصلا|يريلعا هلل أو ةيجحر ةدحاوالا عقبأل

 تاهظلا باب

 1 :بروصوا عاضر دا شامان |ليبسيعة مهلا, ةحوكتملا هيبْشت راهظلا

 اًيشونيءاو ىارهظكد عدسن ا هت أمالل اة لج .ةداثكلا ةيانلا اول او ىطولا ةمرح

 هب ىونن ا نحو فسونونأ اثر ءاداهطن وكي اهزتلاوا م متلاوا نالطلا هب ىونو

 هقلهتراءاضقلاة امل ع سباب ذكا ادي تينعل ا: ناو. نا دقالطلاب ميستلا

 3 شو ءافاهعدحالئاسمتة ام ها 7 200 اهتيبامؤ اهعسلر هنكمتر

 كلا م يئن د مرسال سسوس ورع لمنرلو ىأل 5-5-55- :اامل لوهت نا

 راهطظلا ىون ناو يش مزايا ةمكلاو ريلاهيىزنوىالثمواىاكرلعتنا

 وه عير لبسلاقو.ميةفينعمبا لوقذ ين هزلي ايش وييمل ناداد اهلخ ناك

 و. ةفينحوبالاق ( يكئت همزليالة ياورف مب فسوب نإ نعوراهظلا

 وي ناوةقيلطتب تناباهرقيرل برهشا ةعيرا امرت ناانبمنوكيةيادرذ

 حج ةفينعت | لوثو ىشدهمزلد ايش ويب هو ىونام طعوهنراهظلاو !ىالقلا

 ىرخا يامر 4و اراهظنوكيدنا ين فسد ا نفت عوررلا/

 هيف تاياورلا تفلتخا ءقلادب ىف ناو.ءاليا ثوكيدن اح فسون د انع

 ٍٍم



 ىماكمارخ تنالاقاذا ةثلاثلا ةلعساو. لكلا دنعاراهظ ن وكي هنا جعار

 لوقؤاداهظ نوكرائيش وني نادىؤناملعو مف هاليالا واراهظلا وا قالطلا هب ىعنو

 وكي مرة »مانع نسوا لوثؤو عر فين نعةياوروهو نم

 ةعدارلاو مررحلاق اميةغينجين به فم ندييعملا فاخر كدو ليا

 هوننا ج ليحتو فسيوتولا لاقو.اراهظ نوكر هناذ ىاهظكم ادلع تنااهللائاذا

 97 نوكي ٌنالطلا ىوناذا يردن عناالا ىون املعومنءاليالاداتالطلا

 زفه اظوارم اظمقلطؤل امموهوارامظو انالط نوكيممافس 92 | ل تعي رعنال

 وزنا (ثدلاو ةتيمل الع تنا هت أمال آول .اراهظد اةالط نوكي هناذ قلط

 لطلا ىن ناد اليا نوكي اًيتيون: لا ذادن مهماومب تيار اورلا عملكم

 اهنطب جا نفك لعتنااهل لاقولو !راهظنوكيإ/ناهظلا ون ناد اتلطن وكم

 ءامعازمديؤ ظنا لجبالامامهيشاذادنا هينلسإاد.اراهظ نوكباهجفوا
 ديلاوسارلاو هحولا ورب ةلاكهيلاظنلا لعب اماههيش نااراهظن وكم دالا

 ولو هاظم نوكم سايقلاف اة بك رع تنال اةولو.ار اه نوكي الل حرلاو

 ل اهولو اراها ن وكي الى ا ساركل ع كساردوا ا نمفكل عا نين ام لاق
 ن وكب اه«لخد ناك نا كتنبارهظكل اقول و.اراهظ نوكي كمارو ظكرع تنااعل

 مالاب [مهبشول اركاراهط نوكي نس الكر ا بالا ةأماب اههعشراالخ الاو اداه

 حر فسوبوبا لاقواداهظ نوكيالر لوكيل ات نبالاوا بالا ةنيزعاعيهشولو

 اراهطنوكياهبفز لق ةأسا ةنساوا أر ءاباههيبتولو .ييعصلاوهداراهظديك

 اهتشاول أل كل مايمتأءا هضغ ةوهبا هذ | ظنا وههشب ةيبنجلتقول»
 | مللنبامههشولو.ىطولا اذه دبشنالو لاقي ةف نبا لوز اراه نوكيلم



 هيبشتلااركو اراهظنوكيل رينلاةموكتمو ةرولاوةبسروجلاكلجيا ذهل لاب
 انالطزوكمالاكاراهرظ نوكياةدداءاش نا يجز هظك[ ع تننا لاول و١ ناكل حد ىالجرلاب
 ةيشاللعومفتكش نايماوظللعتنا لا ةوأ نالف ءاش نا يجإ عظكرعتنالاقولو

 تررماظاذاةأرلاو.اهئطو هيلع م حيا/الطاب نوكيث لو ماواهتمانيماظولو نسلعلاذ
 مفسوو|لاة.اهجوزلا قالطلا تفاضاولاكةراثكلا اهصزلي |/مةزاطاب ناكامهديوز وم

 يي وسن ميرا نورس اظولازكو .: راقكراهط زكبدم .رلي ةارمالعراهظلارركاذا .ةرانكلااههصزلم

 لاقناباتقوىمهاظولو.مزالةززعلا ةراشسألاو ب اككلا سرخالاراهظو.ةراكة أملك
 قولو لطمتقولا كل رضماذان لاح فام اظويبصيةنسلاو] مشلاو  مويلا ا هظكعتنا
 ولا نان كتحوزتازالاقولو مماطمنوكد أهدييزتن يب اوظكلع تن أن كتحورتاذاهيبنحألا

 ذ ناعقيامْالاعيمحرطبذلاو قالطلا دراي اهحوزتتيت م ظكلعتنان كتجوزتاذا لاقت
 اعيمح ءامزل اهحوزتفقلاط تءاوىماروظكلع تناذ كتحوزناذالاتولازكو.ةدحاو ةلاح

 راهطظلاهمزليالو نالطلا مقباهحوزتف ار رظكع تناوقلاط تنان كتجيتاذا ل اتولو

 بش يلستلاف بيتر تلا الع ءانباذهو .اعيمجءايزل جماح مرار سده ضب لوف

 والواراهظلا 3 ناذااماراوظلا همزلبالعراهظنل العن كوكتال نا ملا د فينحيإ نع

 رف هزم نمرهاماذأ.اضبا تالطلا مقيذ اللا العن وكت نا نماهجرخياراهطلا قيس

 0 عوقو ناري فكتلا لبقاهتطو دل لحال هال م ناكرخ' جوز سعباهجفزتغاثلث اهقلط

 هنلاب زايعلاو اعمالتراناو اهحوزتف تلسإث ددلايذايعلاو .-:لئراولازكو راهملا

 لعيالارتشا ثمل ىو هنأر ا نيماظقولاذكو. نذنينمجداوقف.راهظلارعام السام
 دعتنبافرارلا تلخ دنارتأ ماكل اول اهحوزتْلاهتعاولاذكويفكملا لبن اهاطومل



 "يزول هناكراهظلا هيزلبأ/ةرعلاةبارلا تلخر تدنم تاابن اهتلطةئياهظك

 ةروكضم داهظلا ةرافكو.طشلا نعازجيمولملاراصاذا نك صالة لاحا مذ

 واطي وانكيقحرضاقلا هب <يضاقلا لاما عفروزكيملاذإماطأل تدون باكذ
 ءالايبالا باب

 قاتعوا قالطن وبدا اطنلزاب نيمجلابادكؤما نم ةحوكسلا نإ رق رسنل مندا
 نارعنمءامألا د نيرهشو ثار ا ةرهشا ةعبرابا قوموا اًهلطم كل ذوكو جوا موصوا

 ناءال ذةروصو .ايلومنوكي الل لخت ناف ثجيغنمديناجن اررقدنك تقرا للقب

 ايلومنوكيالدناذاموألا ةنس لاو ا!موبالاريشا ة عبرا كبرقاطمدلاو ةرعلل لوقي

 يلوم نوكي الن الد ننس تح كبرقا ساو لائولاذكو . زثتسملام ىلا لجوتملام

 ن وكب[ تالن تومواذ رح كبرت اةينلاو لاتولاذكو .كملاذهمولق مهويفنأل

 علطت رحوألاسولا ص ةحاد, ضر ١" تالا .ةلملاز نال توموللاةحالاملوم

 انهى عقتع ارح كررق !الزثاو لاقولو انا .تسا|رلوم نوكيا هرغم نم رسمشلا

 5 رحتي االيدنالاقولو ظء عير لجو ةورزحدا لوثؤايل اومن وكب ةنالخ قلطاتحما

 عاهئالع فلحت اال ابل وم نوكن الو ايل وم ن ؤكي لتقازنحد ارت ةتّقحوا توماّرحوا

 سمي مدلاو هتأم اللات لجز.ايلوم ن وكيل غلاف عارجلا نودب ثمين اكن ان يفلاذ

 لايولو .عيفلا ل عاريا نو لب سسملاب هنيميف ثحيهتالايلوم نوكرال ل لح ىيدط

 تك ميسخوتادركلاقولد .عامج ا مالكلا لهب داري ةنألايلوم نوكي كبجرف حرف رسميا

 نوكيإلةعجاضملا ىون ناذ عاما انه نمسانلادارثنالايلوم نوكياع شون لو قلاط

 لا كات فك ارف نزب تسد نمركالاةولو انناحناكاهعماعيولو | يمجاض نا نايلوم

 ةيصم ا#” حولا نملو.عايجلا فعلا ف دب داري هنالةقيلطتب نيبترهشا ةعبرااهفيولو زك عن



 نا كتوعموا كتيرق نا هتأواللاةولو .هنممؤ ثنحب الج رملا نودامته تلا غل

 اموعلين اب قالطلا عوقد ريخيرماهزارقدنكمبهنالايلوم نوكيالقلاط تاني
 نا هّزما/لاة ولو .نابرقلاب ثنحي ناريغنمتلا ذ سسبامورة د غثربذ شاؤلاال

 ةأملا تاكو لوقلااذهراعاو انلث قلاط تان ةأما تمدامقئانجت(تلستغا

 اهانادعاصؤهش اة عبرا دعباهل مح. عشوّرحَدلاقملا لص لعباهرقيملوالماح

 نافل يعاعضوباهترعر ضف وايل وم ناكدنؤروشا ةعبرا ءاضعنا لنعةدحلو يبت

 ءاَقيلاة تؤم تءاكنيملا ن الن نب الاهيرقولو ايل ومن وكن اءك ازد اهجيزت

 ءاليا ةدم تضمن اا ورخا قالطا بل عمي /ءاليالابةلةءلطت تعقو ام عدو حاكنلا

 ناووؤلبالا كال زك قاللطلا ا هبلععقسالءالي الاب هنابملا نالل يكل عضو لبق ىرخا

 ةلملاذوةدحاو لكلا ةدمناألا مدلكلا بركت ناوان يط يوزتيملامةدعلا تناك

 انلْيولاَط تنان ةانسيلا كنتيرق نامل لاقولو .دحاو قالطالا عقتاةر حاولا

 و ا يح د

 اذاهال قتتسماد اك اه>حوزتت ةئسلا ماهعوهش ا ةينام ثكم غةقيلطتب كهميلطس

 ىتايؤلاملعل ةنسلا لبق نق قاطضالا هل تلا قيان قاطتالا هين

 الفال قلاط تااناربا كتير نامل لاةولو .نيملإة بالة نسلاءارتدعب

 لالة وبرارضمأ جلع مقي أنهم ناواثلث قلطتاهمرقنا هنالا نه كل ةليح

 ةنسوإ,ةاالم دنا وطي ماكل اةلجر .ايلومن وكي كلا ف دج اهجمزتااذان ةقيلطت

 تنمي خا مشا عبرا تضم اهحوزت ٌمةقيلطت.تابوهْشا عبرا تضف

 ١ تعور ةماههجوزت نان ةينناب نيم ناماجرخا ةقيلطظنا هيلع قي يمزتلا

 ملوةنسإلاة توم تناكن يملا نايرخأ قالطاه يلع مقيالارخإرهشا ةعدرا
: 



 نا هتأرماللا: لج خآقالطاهيلع مقيالفريشا ةعبرا ةنسسلا مايت لا جوزتلا| لاه لج قبل

 ونيل ماتا فاهمبَوفضاقلا لا هتعمل خر جف اة عبرا تضف حا ذه ىدبف كرت

 نيبتهنالاهجوزا ألا دودالبايا لطي تبرك قب رضاقلا نام لصالار حالا
 لاتطر الوم نوكيا ت دبا اله ف كيرئزالمللاو هتأمالل اة لجر .ايلومنكيول هنا
 ميدربإ ناوايلومنوكي سمن لع | جب طخ هب داراو قلاطتناذارعت ابر رن ونكت مال
 .ايلوم نوكنالاببشونلولازكو .ايلوموكيالاهعامجل اهل ةجاحالاةناهيداراامناد عامل

 اتناول .ريناذلا نمارلوم نوكيا ارخامل أمال نه كلئالياة يسرا لاق تهتم نشأ لحد

 مكصريختمال:يناشلا ك]مابراهظلافو وريغت كامالف ةدكلوالامالكلا نا/مكارشا عصاهظلا

 انكر خاوصمالذايرجام ارقد تنحل قاعتي هالي الاو شل اننا حل نايت للا فو كوالا

 عقيب قي لوهشاق عبرا تضمول رجا مخمايلوم نركيإكيفإلل داودل نيا مالا لحب
 متجر نر ءلزنح ةرحاو نمارلوم ناكايكتم ةلحاو بيرقاللنأو لاو -ةملطت ةدحلو لكلع
 ايلومنوكييرخأ جوز لعبا عجو زئ انتا هقلط يسن ]حر امدح ا لعتالاطلا عقيرجت

 ٌئاقلا كلماب هيقتيم نايرقلا دعب قالطلا َنءلعتءالمألا نالرابظلاك ءاليالا سيل
 طعونالطبر سلو ذياغلا من الراهظلا نال كلم اعلا :لطبي تقلا تاقلطلاب

 نائب ةقيلطناهتلطش هنرانملا لحر ثلخلا تاقلطلاب واليالا لطسالا عرفت لون
 اي تنققنا ناو البالاب ىرخا تقلط علا ذ ىعو ءاليالا تقو نيرون ةعبرا تضم
 امم! ناهرر مس فكلبألا ةدمو نالطلا ةرسف ءالياماب قالطلا عقبال اليألا هم تقم

 ءالرالا نأك:سلالضتنإ] داهحبرتنااهحورب ع اهةلطتهنمانعلا لج .هل حلا ناكق بس

 ةقيلطتاوملع معي ءاليالا تقو نمرهيشا همبرا تقول قحدلاح ىلع
 ايلومناك اعلا ءاضقنا لعن | يقلطامد عب اهحمزت ناو ءاليالا مكب ىرخا
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 ا

 ضبموهدارثكاو عشا ةحبراٍةريسماهةيبودبدوهتأرما ملا لجن ايلومنوكإب
 اري لناسلم ءاقتافاهلا تقفل اوقياتدنعناسللاب هشييف ناكءامج العد دقيال

 ””ايوحبا سوبحت لول نلكناو .عامجاباا هين نوكياوئفلا كل ذل طير يش اة عدرا

 وفاعل وكن ناز اجق حش ل ظاس وح ناكماو تانسلل اهنيفلا

 امهف تأ عماجاذالوملا ربتعي ل هنا لبلد لقب ضبا ءانولو ضيا فانا

 ْ ملعا هلل اواكيف تل ذ نكي ءمل ججفلاث ود

 نقلل تقام ايه ننلا كاز ناعيفاللا نفر قل 3 كن

 أهيف رضقنتةدمريغم ن |ليقاهقلط نان حاكتلا لطب اهنماكش واهتأراىرتشال عر

 واله ةكولملاو ماكتلا ةدعذ.وأ حاكنل اذالا عقبال قالطلا نالقالطلا عقبال ةرملا

 اهارتشا! ءدس|هقتعاولو .عرشلا قحالو لي وملاق حال ةدعا !اهءلع رك مف نيملا كلم

 فسوراو عيرضلوثزاهلعهئالط عشب علا اهمف رضوا لم رضينا لق اهءاط 5

 لجر.ىوتشلا ه.لعو حرف: لوثوهو عفن أل لاق اذه نصبر فسوب ونا جر عجول هال

 انكو.قالطلا عضيال ةنسسلا تقو ءاجفام تش |ثَةنسسلا قلاط تا ةمالا هت ماكل

 طشلا د جو غٍطشباهقالطقلعول انكو ءهالاءإلا دم تضئ ًاناه اعشاماهتمملاول

 تضقناواةنسلا تقوءاجئاهإرةشاأم ف عباهقتعاناو.قالطلا مقبالاهكلمام دعب

 ل فسوبوالوق سابق 2و حر ده ل وف ذي قال طاطعقب طرشل الجور ا كليؤلاّنم

 تقتعانافحاكتلا لطب هنمايشيو ااهجو ز ترتش. ا ةرح .ىوتفلا هيلعو عقبال

 هلوقذ.قلطتورخألا يفسو هللوقذ قللتنالةرعلاذ يه ءاهتلطغاهجوز
 8 ةنسلل قلاطعتنا رم ا هتأرمالدبعلا لاول ره لحل وقوه لوألا

9 



 اهجوروظفاهر بعل لمتالة حلا نالت الطلا جلع مقيننسملا تقو ءاجناهجوز تكاد

 لإ, ذايعلاو تيرا ةحواتم لوألا لصفلا فالي قالطلل الح نوكترةدعلا

 اهروصقملا لستا/لت حام مين هيفلا مقيالالا اما يرافصلا مساقلا داووصنوإ نع

 درعوط تتح: أ ا سبك قزلا عقب ةماظا!تزياورلا2و.ةلقفلااهدوصقم نانا

 ”ايذايعلاو لترا ّثرأنلا لوخربهثأماقالطو لع لجدر.اهيلع بانل اذ مل هس مالا

 اهنمل اولا نكو. جةنيزعيبالوقؤاهىلعقالطلا مها ادلا“ هه بر ارادب قكو

ب قاحلل !دعناهةاطولو .قالطلا 3 ما! ةرم تا ضقت امام ومادا فءقعو
 بون اران

 د نم خام لعن اهقلطوةدعلا ل كدا ا ميال: ادملا داع نان قالطلا عقل

 1 اةأرلاو. بليل وقوهو لوالا دوق مق. ب4: ف وبوا لوقف قالطلا قيال

 لإ الة لس مالسألار ادا تداعرتاهحوزأ عمان: بر حناراذب تدعو هللاب ذاصلاو

 هيبحاصلوتؤو برا ادب قوعلل أ هنعتنعلا طوق صاغينصبا لوقو
 11 مة

 2 سلا و فصلا ىف اذلا تالتخا مال سالارادملادوعلا ىلدق مهبالاغاو اعلا ءاتبل

 -«اهاههنافاهجوز نمربتلمللإبذايعلاو للا سالانعاهاودا لترا ور تتناك

 1 تتاماهعاو بكار مرح رالبا«(بقضودللاب ذادعلاو بالا قرا ناو تناب بر

 متو هي اهحوز نم ةيخصلانيترل ةلرعوا لم السالا

 يعمر نة ةريغصلا سم ةبح ققوا تنام لمة ضارتا هداهعاواهون ار عمت

 .2ةئلامل مم «بحل ارانب اهم الن. ناءاهجوز نم تنأب ناونألا سس“

 ' مجعننموبتإ بوح رادبا باقدو تاوبالا لتران ةهوتعم تراصإسم

 " :ةيباصنلا لّفعتاءىفو تغلبفنايناصن نا اوباامل قيغص د رب اوصن جيزت

الساب ةيلسلا قيغصلا انك |هحيوز نمتناب فصتنالو نأيدألا نم
 بالا م
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 راتخألنملو تلترا| هين اكاهعجوز نمريبت فصتالد ءالسالا فرغ الهو تءلباذا

 هجورع ف اصيتسالا نوكمناخضي نكل سجوهوتةألل فاصيتسا ءاملصلاوءايتتال

 فصول لعردتاو مالسالا قع انا تلات نان. هيلع فصوللاريسمت ماهغتسالا

 لمع ناسلل اير رءالاومو مالسالانكر تكرتاهن الاهحو_زنمرميتاولاةضصاالو

 افلّخاة دولا لعر ل قالو مالسالا ل ةعاانا تلاق ناذ.:ليرعنوكتفر نعرك عضد حاعلا

 ,ة در ناكنيبتا مضاد د نحب سيل ل هج انالاهجوز نكنيت مهضعب لاتد

 « دبر متعتالنالفراينخانعاهرشأب ةليصعما يميسنا عمان ..يسامصت الئاركسلا

 مدجدةفينحب اله َهفلا بحويو من .دا لترا لقحت يللا مصلا.ليوا ناك نم

 الترع نوكي مالسالا فصيالوهدالتاءرصا لب اذا لهدا ةيبصلاءارتراانكو

 اوهجوز ل صنريط .لتقيالو هئ در يصل ترايفل ساذا مالها طعمركم اكل تقيال نال

 هيلع صعب لقعاذاةمالسالامصلا ل مع حا منسرضاقلا قزيإلأ لا نسائه شار

 ناجوزءاممبب ترفدباناذ هيلع مال سالاضرعياغلاب ناكولاكاص نيس ريضاقلا قي | نانجل سأل

 لاا ميبامئثملكملا ناك رلساولرتحانا_هقساامينيبةقفلا عي لاسسادتراناراسم

 هنيدالابوعواهسي نمو عي هفاشلا لاقو.دل ضعتبالنيدالا نيد نمقتنا اذ

 ةيلسانيلا تورخة ريرح .هتأما نيبت ضيحشل:ْ تضمّيح ]فيل نان لوألا

 السمانيلادرحل يخول اذكر امية ؤزضلا تعقو بوحلارادؤ رح ااهجوز كتر
 (لعةرعإلف ةغامة بلسم تدخن ااهناالا للا هلع بير اراد ةرذاكة عا كرتو

 ياسا هلحا يخول اذكر ةلعلا العبي داع اصلا ةفنن الوقف
 يف ألا تلساف ناماءاسخ ناو هيغل عقسالانمأ ّ ساهف صا ميرخ ناد هذلا

 اف سور الع السالا ضرعت ة داو ردو ضيح ثلئ صمت مح هتأماىقذياور

 لك
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 ضمت ا: ضيحرح# ةزعلامقي الهيلع مالسالامامألا نضرجيمل ناوا هيب قبب
 صضيح ثلئيضمل عا مزيبةوفلا ف قوتي برحادادذ نيحوزلا دحلإ بلا

 ٍِضاقلاةرخالاوإسا نانا هجوز لع مالسالا ضن هزلسأ اراد تاس ادد
 انؤلط نوكي الهيب ف سوب وبا لاو .ر نيو ةفيزجيبا لوقو اتالاط نوكيو مهيب

 و تماس نان هيلع مالسالا ضي يسوجوا د ييرح هتأراو جوزل لسانار

 هلاعلعا مغيب حاكنل امس ةيباتكت ناك او.انالط نوكيالءامصخس قزالا

 ءابادعاسايقق الط يوزلا ةدر مير سراة د .اًدالط نوكت 1 نيجيرلا حا درو

 ملعا هدداو يوزلا

 تاعللاه_لصت

 نب دو لحجر غن يغلاب نيلت اع نيه سم نيرحن مجوز نيبألا ىر<2الثاعالا

 نمانوكمملاذا < الذ نامالاب تالكؤم تاداهشات دنع ناعللا نإ, ف نتذ

 ةفعاا عاري ةداهشلا ةيلها عمو ةداههشلا لها نم الحا نكمماوا ةداهشلا لها

 لها نماممهن1 عن يعفلاو نيقساغلا نيب ناعللا يو .ةأرلا باج ناصحالاو

 د اتت ةرسنلا ف فانانانالا لو رضع حاكتل ارق عة داهتلا

 جمزلا ناكن اب أملا لبق نمذعمل ناعللا عنتماو ببسلا قمح اذان بءاحالاذ

 ةنونجو ا ةرغصوا ةرفاكواةما ِةأ اوى نّملاف دو لع ءاغل ايا إسمزلقاءارح

 فىنقلاهح بالو ناعللا ىربالة بعيش ةءوطوموا ةفيفعمخواءاسوخوا

 لحل بوجول الها يلا تاكا يزلا لبق نيذحا ناعما تاز ليلا ع

 دجائمماتوهو فنقلا دحماقمئاةهبناجغ ناعللا تكن نقلا دحهبلعن اك

 طال ركيم نو ف نقلا هيلع( 'اكى نقد نيدو لحن اكتاو.ةرلا باجفانزلا
 م



 8 اعللاطت|متثءبةجاولو+ فدحا بحي الثاعلل |بح إلا هد دعرك !ىوحول الها

 د كل ذ لعب اهجقرتول اذكو ناحل !بجؤو ناعللاطقسالتو اانا اهتلطئاممف

 1 اا |صنامناعللا ةروصو.ناعللا طقس !لايمحرايقلطتا

 يمال لل مالا تعفرناو هت مايهفيضاقلا لماما عذرت لو ناحل لها نما هوم
 فيحان عسر نسعل ا ىورو.هباك فاك هلل اركدايكم نلف لحرلإب ضاقلا أدم

 :شاخلل طفلركدر ذا ر ىحكلا كو ان :رلانهعلتسرامعلوم .ىههحلرتلا فظفت ] من فنا سر

 .هبحاصيرمتلا امكرمتلبةحرضاملا ه سحب نامللا نع انام اووأرلل_لعم ما راثاو

 ة ًالاتعرا ناو.انزلا دحاهيلعماي يزل ن اعله عد أل! تنشأ ذاسي هه اشلالاقو

 نالانرنعلمسضاقلا نعال ف نقلا لع ةنيدلا تماذانسو:!!؟ او. ل ملا اهحوزملع

 انالطنوكواعخسيرضا لا قذياملل نما غرف وانمتلا ذو ان ايعم.: ءانلاكتةنيبلاب تباثلا

 1الو.انرنعهتأماىف امم ضاقلا ثرفدو اهم للا ف تسادا.:ك..لاومقفنلاا مو

 اجت ان لاو اف ناهل الو لح هيلع حالا لنعان زلانميهلاةوهتأ ما لبجزجلا غن

 تمل ق الهي تءاهناوزؤنلا سن نرحرلولا نا لا ةحا ذل فرو تاةعسأ كلوب

 مزلدوام6تسيضاقلا نعال يره سحاص لوقو مسرة و نوصا لوقت كل لكوربتاتم

 تسع لولا ان ساونا نيامس د مادا

 نعام اضاع #5321 ازكومارل 59 العزعإلناسالا

 ميزلوخا دلو نخلا نسم كلو نامْسيْضاَعلا نعال ءاننف دلو تدل ناو امهم جاع

 مآدامو هيلع د حالواةداصت اك انباامه كل ذ لد لات نان يضم ناعللاواعيجح :ذا لولا

 مل اكئاللا سعب هن نعالللا يذلا !ناناهجوزتيدادل مل نامل اع نا:لتما



 اا

 لكتناكول ةفصبنامللارجةلا تراصوكو يزيح ةفيعجلا لذا جيتي:
 ةارلاتت 3 لصولو اهجدزتينادل ناككل د هيشااموا تن نابامهخس نامللا فر 5

 *1أرلاو تاع مل: ييوزلا نصتلا اذاو ده بجيب /مناعللا طقس ناعللا لاهحوز

 لبق قذ ناوةنسللاكراتن وكرر لكلام اقمزثكألاماقيومقيزقتذاجامْسيِضاقلا قر

 معا هدداوةلطلب ةوفلا تءاكام هرب ناعللاتكا

 ةلعملا باي

 ا ارتعا الاو.اهحوزاهنعذوتملاوةلبهعش نعةؤطوم اوةقلطلا كاثتارتال

 ماهقلجرضسواهقلخ نايت ساطق طاقسابو لللولا عضوب نوكيدقهرجشألا دلل

 ناكةىمصصلا لح |دعبوا لوخزلا دمداهفلطوازئاج حاكم ةأرعا ونت لحد .هذل طل

 ناكنا3ةرسان ةولحلا ناك ن او. حاكنلل باك رعي صصلا ةولض اريسعت و ةلعلا اههيلع

 اعلعز اكماوحاماو ضضفلا ةولصو صضفلا م وصكة ةشحئطولا نمر كمتلا عم ىيرش مال اغلا

 دعو للا اهتاطول رفا اهملع بجيت ةيقح طولا نعي نيل دا سفلا ناكناوّزعلا

 اضمن اهتلط نان لما مضوب نوكت ةراتوروهشلاب ن ىكت ةراتوضيكل ام نوكن ةراةقالطلا

 سف اها حذ | نمد ضيعلا اله بست او لماوكض يح شل جدا تعألا هلع ناك

 بجينإ/ل وخلل لبق قرف ناكت ا امةسييضاقلا قف اسف مايكلا ناكولو .ءارمتساالا نم

 هقرفلا تقر رمد ادتعال ادملع ناك لولا سس قر خناو .ةوللا رس قزولازكوةدعلا

 عمو سا اواةرغصة قلطملا تئاكولو .ءاضرشب قل تناول اذ كوي ىطولا تقو نما

 نيبسمحو سمح تضب تاكا مهضعن لاق سايألا دحؤلوفلتخاو ريشا هلا هتدعن

 يفلت ضل تلاو .ىوتفلا هيلعو ةيمورريعوا تناك ةيصوردسيأ ىف رضيت الو ة نس

 اهتلطاو ةلهالا مها وتصير لا غامر ةلطنان رهشالابدّستءيمصلا ةلزمم



 ءابحاصلا#واموي نوئلت مشل كمايألا هش هلت تعت بد غيشحوبا لاقهشلالالمتفي

 لوا هشلا ل كيو ةلمالاب نري هيفاهقلط ىذل | عشلاٍهيقب تضمام دج نتعت

 عئطولاواقالطلا نعةرتملا تتاح ةيفكل قاس نه سحور خأ/ز مشل باموب ني
 واءدعلا برجو تتولماح تناكءاوس لكلا مضوباههترع نإ اماح توملاو | ةهبش نع

 ةعجلا قحرطقنبايعجر نالطلا ناك ااولاىلولاركااهنم حرخ نان بوجولا دس تابح

 سها ة كسا مس رمل دحاو نطو نيدلو تلو ناو.اطايتحا جورتت نامل لحيالو

 ةبتاكموا ةندمراةمازكو لم ةرتملا تاكو .لوالاب الذ ابل للولاباهتدعسضقنن

 ”1وذ نتش اكثاو .ناتضيح ّْئطولاو قالطلا اهئرعف ضيحلا تاوز نم يمر دلو ماوا

 اتتعااذ[رلولا ماو لمح عضوب هت ال ماح تناكنأو رش ف صدوره شادي: مترج ال

 ةدعلااهملع حيال بدا هالوملع تمرح ناو .ضمح تلي رت اهتعتاموااهالوم

 ةد اس قو نموا هتسنلاداومتم كا رولّةح همر اباه ع ولا شارف ل وزي نكل قتعتيتح

 نحن اذ ماكتل لد فب أله تح وكم ىوتشا تااكم .علي ملام 1 وملا نمبسغلا تيشدأل

 فسشي قت ةباثكلا ىداناد.لوملل اكامراصاممالعاكتلالعايقب باكلا

 دعيت اكملا تام ناو .نيعلا كلما هجوزل لخ ادخال بميعادعألو حلكتلا

 ان لجان فلولا نكولم نارصو ةباّكلا لطشامجاعتامنااهاّرشاام

 .لخ ديرلو ااه لخد مابا ةسمخو نيرههشب د ادتع ادتعأل | اهمزل خةمال اهتأرما وع

 تل ونويحويزجا م نزجرخأ ف قتطيدن ل علكتلا سس ءافو نك بتاكل تآمر

 هنم تدلو تاكئا اهبل خد ناك اداهءلع لعؤلاذ اهءلخد نكيمل نان هتأر ا
 ناكمنم تدلو نكت نآو.ليسلا توم تقتعرلوملا هال ضيحشلثب دتع

 هكداذولا ةلعو.توملالقاموخيب سن حاكنلا ناكنيتضيحجد تعال هيلع
 ِح



 و وبما

 . ةلحاو ةليطاهتلعريزي هلوتعن ثيناتا ةظفلبركلي مايالاعجوريكنتلا

 فاو مايا ةسسمخو نار شاهتلعنشم | ةلملا تتناكمان.طاضالا لا نق! اذهو

 اهلي ظلماحفت ًاماو تامرعص.ةماد' تناك ةرحر لا عضوباهت عض الماح

 وهوروهسلاب لتغن يىداشلا لاتواناسكتسا لح امضوباهت لع تناك

 تلاد موق ةروههشلاب فتغت هتوهدحب تابجولو .ي فسوبدإ نعذيادر

 نيلحألا رعبا, رتعنؤلطللا اههمز ثرت تناكنا اههجوراهّعلط لقواههوز اهني

 ةعيرل ترتعاولرتحرضيح كله رشعر رمش عبرا لتقناها كل ةريسصتو

 ضمنا لف تطاحول و ضيح كلثض ترام ةرعلا ف تءاكضت وار شع روش
 دهقنب ب ف سووا لاو .ةرملا مدّرحاهت عرضة نيارشعو هنا هجر مام
 ة لحلع ل صخذ نه رعب ]فلا لثاسم رك دو. .ضيح ثلثي راغلا عا دع

 ضم ءإو ذ نمار هدام ل خدام سباهةيعب هيأ! ىدحا قلطاذا لصيرلا اكو

 اهيفلكتسي ةاذولاةلعامهنمًةدحاو لكزع ب جبة قلطلا فعنالو تام

 الل اقول ازكو ضحب ث.لثاهيف لكتسياتولا ةدعامهذم ةلحاو لكراع ىعب

 ءاضفا لبق تامده ضع اممدحاذ قالطلا نيب ئانلُت قلاطائحم دحادل

 ناتدعلا:صضح ثلث هيف لركن شعورهشا ةعيرابدارتعالا هيلع ناك قدعنا

 :: روص.نييسنح نمو |,لحاو سذج نماتن اكان لشع ٌةدحاو : لم نايضقنت

 ايت فف افلا اهتطوورحلا وزب تجزت ةضح تضاح اذا ةملطملا لدا
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 لوالاةدعءاضتنال اههحوزتم نا اغلا جمزلا اذمل ناك قتلا ندب نيتضيح تناغ

 يناثلا ةطعمايقل قيزتلا تقو نمضيح كلُ ضيق حاهحدزينا عرغل ساو
 نينصح ضي نا لق اهعحرب نا لوالل ناك ايصحر لوألا قالطن اكن او. رغتحذ

 ثلم ضاعن اوزيل ةدعيضق:تزحاع اطيل لوالاةدعفاهالذانلا قيزوت سب

 عي وتملا ةيناثلا ةروصو .اعبجب ناتدعل اضن اثرا قيلفت تقو نمضيح

 ةشاثلاورتعوررتاة عراب لوألا نات دعل اصقنت ة عيش كئطوازااهجيز

 ريشألاةاهارترطيح ثلْنب
 علا اعتاد نتيع

 : نعلا لبقتست اهرنان للا لالخ تخلو تر تعااذا ةمخصت ا ةقلطلا

 ىوهشلإضعببت دعااذا ةسيالا|نكو.ةصحيوا تءاك كت وم صح ثلثي

 لما عضوب ىلبعل اذرو ضيح ثلاثي ضيع اه ةرعلا لتس تلصوا تضاحرت

 آمآدعلان مج الاهضيح عفترا ف نيتضجحما ةضبحب ةقلطملا تدتعاولو

ول ور هشالاب ءلعلا تلّستس| تساااذ ان سبت
 تعرف يشالاب ة ىبألا تل تعا

 سأيالا ىلا لوقلالعن تهلووا تضاميشبرخأ وزب تحونتو ةرعلا نم
 لح

 ىزلالوقلالعو .ذاثث مما هحاكت لسغ ! اضيح نوكياله دل! نمى اموت

 اهحاكت لسفياضمح ن وكي مرلا نمةسيألا ىتامهردقم صر الا وسإ

 لركتستا رصد قالطلا ناكئانآ علا تقضمتةمالا هتحوكتم قالب لعر .ئاثلاعم

لادادز انحاكنلا ءاقب لاحامل احدا دز اهنالاندنعرث | ك5 ةنلع
 ابلاقالطلاذوةلع

 : هي يس
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 ايعجر تالطلاهاكناةدعلا ف اهجدذ تاماذا د قلظنما داو نئابلا قالطلاذ

 بلغإلاهحوز ثيرتالكناكن اذ ةّيوتسم تنءاكناو.ةاخولاةزعاهتدع بلقثي

 اهحوزاهنعؤوتما .ضيخلاورهمشمالا نيب عمك ا شيرت تن اكاو: هاذولا نعام نع

 ةدالولا لبّئاهتدعءاضقن إب كعب توملا تقو نمر ينس نمرتكاكت دل اذا

 تليحو*رعلاءاضقن لعب رخل جوزب تحوزتامز اكل مف : داين دهشة تس

 ناؤ لولا توم ةرعاوجزلي الل جي حاكن ف ىفواهالومتءامدلو ما اثنا نم
 نع ةرملاذ ىوابقتعان او. نإ اة دعاهيلع ناك وما تيومر باهجوزاهقلط

 اهّمالط دلع تضتنا ناؤريغتت“ 1 تالطلا نإسناو ارتد عرضت حد قالط

 حاد :ضح حرف اشلا لاو. ضيح تاث لوما تومازع اهلعناكلوملا تام

 نبا'ل موتو ليغ ا عصوخالماع تاء! اورهرشا خلت ضعت الت ن اكنأو

 ننهي تبنماقا|مهرتومنينوأ هالومو دلو ءاهصز تامناوميوملا تاماذا كات نكت اهالوم

 امهتومز ساكن ادز شعرها هدرا ف دتعاالوا تاما وعن لن هابأ ةسمخل

 نام فعن /نآو ضيح تلقوا رشعورشاةعيرإ تل تعا رسكادا مايإ ة سو نارهش

 هفضوالاتو ير لوجو فسوب ل ل ولت ب ضيِح تلو ةازولا دع نبي معي امهم

 مول تام ئايعجر قالطلا ناكماو :ضيحم اا همذ طمتتش األول عوربشا هدرا لثعت عي

 ةوصلاة مالا اهتروض.د لع ميرا أملا لع بيل قو .اهحوز نم أملا هه ثرتالو كل نكت

 اهترعىلقني تضاحو ةدعلاذ تسلب نات فص ورهشب ىتعتاهناذا سحر اهجوزاهتاط

 قاطلااهحوز تامنان:ضيح تلئاهرعريصت ةرعلا ف اولا اهقتعل ناك نيتضيحلا

 ةلعاهتلعنإسم تح تاكاذا ةيباكل ال معو هشة عبرااهتدع بل قني ةلعلاذ

 اهيل الف ىىذ تحن تءاكداوةمالاوتامالاو ةدحلاك حلا ةاذولاو قالطل اذ ةمىسلا
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 اهلمجضتزح جوزلا نممنمةئالماح نوكت ناألا هضينصن لوثؤيق [رفلاد تول

 متأواولطدناذالحر .اهلعةرع الحاج العلا اهءلع لج 4 فسؤبوبا لاو

 تقورمةرعلا اههلع تاكامبن ,داالتلاقوادانسالا 2 هي نكن انمتس رسم

 ةرعلا هيلع ن ال صألا ةركذ دانسالا ذة فتق نص ناو .زكسلاو ةقفنلا اهو رارتإلا

 ذ الااهق: ل يرتاوظبألو راالا تقو نمةرسلا اههلعىوتفلا د ٌنالاطلا تو نم

 نبق! ق د ضيا, ةدعلا ءاضن اب تيؤااذا هيلطلا را ةاقضنلا لااودا

 تقو نماهتلعرمتعي هتوموا بتاذلااهجوز قالطايشلبانا ملا .راتخملاوه نيرهش

 ى تي ضحا لك ةلوح ملا ار م ا !/) |: لحرف مك ١ترقر نما از لع قالللتلاو توملا

 الطلا تقو نم اهءلعأدعلا تن تدي وا

 علا ناكناز د هيو نالها م خاو ا زوم دراشرمحلا انا يقال اع لوال

 مورتو رس نا أو سوو طع ناكر ان هروح ماها لودتت ةترم اهرخأ
 ا ا <

 إأإ)”**ص* 122---

 >سا ١

 عشا 0-1 .هكزا أ جاباحأ اوم ةرخاتم ةوسحلا دوما مرات هاكيرا ١١كانأد دول اداره

 لعافب ا اناا وعل * اننا همر نام يساند

 هو ,لمق ةالطل برها فصناهل ناك ملا هل صن ا متءرإرهار قالطلا عقب

 عوفدد قرصا امة ننال ةقرلاا اذهتزحلا اهلعز لرحنلاب لتملاوع

 زكسلاوةلقفنلااملو لح اوه حارباف نمعلا ةزملاهتم لكن أو لونا لق قالا

 نع لفاثلثهتأرعاقلط حر .لوخللا دس هر اياهرياءمقن.قالطلا نارعيزنامنال

 ناكناوةلبقتسمالعاهمزاب ا هقالطركتدوهو وعم اجبناة كما ماج نيتضيح
 انثارمتأم ؤلطاذا لجلا انكو.ةرعل لبقتستالانزلا هجوزاعا يعم اجو قالطلابزقم

 رعموهو ماتا ناو اهئتدعيضقشالق الطلاركسبوهوماقاناان امزاهعممائاهئالثوا
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 ل هعمل "اتضح تضاعلزلسانلانعنكو انزلت هتأرم اّقأط لجراهترعرضقنتقالطلاب

 تيوزتذاثلف لمجال .اهلممضتحتاقننلااهل ناكاهق الطرقات تلبغ

 ضي شر ارت عالااههلع ناكامغيب قرف مناتلا اهم لخدوال رد تعاس نم

 اهملخدوالحر تجوزت اذا ةحوكتملا فالغ لرالاطعاهانكسواهتقفنوامجم

 تورز نيد هنال فعلا 8 تما داماهتمعن لوألا بوزلادع بج الامغس قف غؤنلا

 ةنوتبلامأ ةكننلا# قتسل ولو ةزشان تراصملاثلا نم ةرعلاا هيلع بجو واهس

 أم رتل حر يوزتلا لت ةعيونم تناكاهال ةرعلا ف يوزتلاباهسسفن ملم

 ةمحصتغلا تقو ْ مرده لش ةرعلااهلعن اك امس رف وامءلخ دود إذ

 هارتعالااهملع ناكأهجوزاهقلطُ نس تض هيج مطقثا أم دامو توف نذل

 مهشألا تادذ نه .رقبفا ضيحشوكيالماي'ةخأن ترةسماذاورلا نمش ةشلتب

 زاحريشالاداهترع تناك .ا شح عل زعل ملل تح اضفت أماقلطلح

 ولع قرم ا نالز و الن ” اناهكلع ت 59 تاو مولعم ٌءلعل 'نامر نامملصلا

 او ع ورب اصلا لع نا نكمل

 معتنونبلا رع للولا ءاضررج اوفا مدار حاكتل ايت لاحرصب داماك

 ماعا هلل أور روك 0م اردذعزكسل !ٍ 5276 اضياز ! ماصلا راج حنت

 نم ةرورضلالا اراههنا/واليل يال توما ىوس ا ةرفونالطان#و لسلاح

 ىلا اههتح امير اهنلاب يت اهجوز اهو تلو. لام عايضوا قرحول مادهجنا فوخ
 اهجرتديريكيف تيدتن ا اما نا يليكبرعو» اهجوز تيب والا تيبتآو» :هئفنلا

 5 ةقذلالبقهين نكت ءجذل كلل كلذؤ ةربتعلأو.ليللا فصننيلت



 | جبيصن نكست ثاريم ام خينزلا تدب نما,
 كسارات ولا نمبو اهخس نخاتءارتستنااهذكماناامركن وكي قضوا تاما

 كاذناهبعاتملع تف اخاذا اذكو .ةممرضلا نمل يااهل ناماهه فكي ا/ناكمأو كلذ

 ةهتلان دعم ىو هتأرماقلطولو .هبلا تاقتناعلا ناكلل نعتللذ دعب يال تيبلا

 ثراه نممروضي اعل تج ليال اكد ءا.ملاو يؤلكذل عضومملا عضوم نم هسني ميوزلاو

 و مضولا كاز نمل قتتتنااهلاواج ل قتنين ا هل_هلو عضوللا كل ذؤياهكتي هلام

 لقتنينامل ناكمضولا كلذ ذانكرتول هلا مواد شن ف سروضديلع خزي ناكلا

 اع صوصللا نم نا الضو دحا ايهم سيل لزم تااكؤا رد شعللا.ةرورضلا ب اهب

 كلذ نمل قتنتن اا ؛ سيلا ديس فوخلا نكي عل نا تيئبارعا نم عطنا وزاكلو نارين نم

 لقتنتن اما ناكني رس فوك اناكنار :ةشحولا ةازنم نوكي نو للة نالعضيملا

 ةقفنلعا حو :نمتسلت خا عا .هوعو لقملا باه ذنماهلع ناحل تملولا هال

 وتم: رنم جزع نااهل ممضعس لاه هيفاوماكم ةففنلا لحؤ جوزف اا تجاتحاواهترلع

 نكد ةرايتخانعاهقح تلطنا اهنالدايملاوهوكل ذاهل رسل ممضعتلاةداهجوزاهنع

 دلل عرق: لاتوات دنعلهجوذ اهيذاسيالو ورؤلالو ف اشالةرتعلا ار زعامل كلذ

 لهو يرذاس ناو .اعحإيصيالة عجرلا لبرتالوهداهي آس ناو .اهيرفاس نادل لا

 "قنا ناكدلاهذعتامواهنبأ "نزال بقرفاس ناوابيرفا ساهل اجت مجرالع

 يول اوبر تالا نسبا بالامل نارين داعرفسلاة لم نم]كا

 ةنمالاعاقبلا فدا تراس ةزافملاذ كلاذ ناكوفس دما مهنم لحاو لكالا ناكئاواهذس ف.

 خام تلجو اذاهرءابحاص اكو حر ة فينا ننعم ين تصيرت نما مف تناوناواهيلا

 جور مللو- لاح كل عاهجوذ قرافت لايعجر قالطلاناكتاو تءاّسامعالاةعم



 دادلإ نحصل جز اكلها تيب لكذو توسعة لقشمرأدلا تناكذافرادلا نعم ا
 ب/ماهنم بلطو ابشاغ جوزلا ن اكناذ جيوزلا لع ءاركلا ناكءاركلاب تدب تناكناو

 لم ااهحرخاول ازكو لقتذت نامل ناكة رجالا ربتيمل ناف تنكسو تدا ةرجالارادلا

 ”ةادالا جت الف ايمجر تالطلا ناكاذا الا سنع ناامل ناكةريغصةرشحملا تناكتاوءدلدلا

 دلو ماواةبتاكموا ةنقركولم ادتعملا تااكناو كل ذي ةرغصلا ةلزنمتةساككلاو جوزلا

 .ىلوللااهجرخااذاالا خت الاتيب طوللا اهأوب نان اتيب ل وملاام ءوسول اذا جنت نا امل ناك

 سلو بيطتلاوراهقلاو نهولاو باضخحاوءانحناو لمكل اوه ةنيز لكةدتسملا بنتجتو
 بصقلاو ارسل و ضفني ليس ناك اذا ال ارفصعلاو نار عزل اب عوبصملاو بطلا

 دادحال حر قالطن ع لدعم ا تناهفاذ بصقل ادخل نسلم ساي الدنا عر فول ا نعو

 يسرح تمل اذاازكو كل ذامل ناكةنيرلل الت لضتكا نافةنمزلل تلهتكا اذلا ذم .اهيلع

 هنانسا للا ينطلاب تطشتما نااولاة تطشتماناو.ةئيزللالمجولا لجالتنمداو

 نكيلول زكو.ةنيزلل نوكي كلذ نالرخألا فطلارطاشتمالا ركمامناو هب سأرألةجفنم

 لوخرلا سباهكلم ْمةماجدزتولواغوبصم ناكن او سددت نامل ناكدحاو بالام
 ذوب الومغام جوزين ادار ناو. اه لعد ادحال امني حاكتلا سف هنم تدلو لتر

 ةرعودارح ااهنذو حاكتلا داسن ٌةدعن ات لع ا هيلع ن اكاهغتعا ناز .نيتضيح ضيحرتم

 نيتضيح تضاحام لعد اهقتعاولر .ةئلانلا نودن تضحي نتف :اهيذدادحأل و قتملا

 حاكنلا نعّرتعللو .اههفدادحالو ضيح ثلش لتعتنا | اع ناكح اكنلا داس لحب
 ملعاهللاو ةساكلادعدادحاو ءاذولا ةدعاهيلع بجيب الايك جلع أد حال جرح و سافلا

 ثيزندتلا رتعملا لصف
 صم اذواةىصلاغ قااطلا ناك يزتةرعلاذيهو تام اسد هتأماقلطل حب



 يو تاموضو نومتلاز| (نآباناد.موزلا غرو ةرعل ذأ ارا تتاميولاذكر

 ريخامهنابا تاواضياثيزتالاهلاوسنا هنابا نا ضملا ذاهئابا ناو ثيزترل ةدعلا 2

 ثرتادعلاءاضقنا دعب تامناوان نع هّمْيرو قلعلا ف ىو تام ناملاوس

 ساب اذا نيجوزلا دحا نا هذ لصالاو. ثا|رمللا اهل يربلإ نناو كلام لاو
 لاهيراصاذا وحلا قلعتبامخاورخألا هثرو هلا ءرخألا يحؤقلعتام سبةقلا
 نعي سالى دالا نا/لضملا لصاب طورمغو ضم كاملا هلاح نبل غلامناك
 ضيرملا تاكا اولاةطباض نحب ملب]ث . كالاهبل ال اضف ضر علك حلو ضملا
 ةحراخلاحاصملاب مايقلا نعزيو شارف بحاصراصّرتح ضرما هانضا الجد

 قاطاذانك الملا هلاح نمبلاخلا نالدل اهرخألا قحقلعتب هضرم دوب لكدا دزيو

 هلقتالكتناكنا ممضعب لاق هضيرح أ لا تءاكماو ار ان نوكيدلاحا نهذهتّزما

 ذر تعب شاف ةبحاص تناكن يعمر ومي خم ا ا به ننال ة ئاةرصت نا

 ةجراغلا حاصلا نعيرجلا لحرلا تاجف و ةلخادلاحاصملا نعيعلااههناج
 جولظت عقم ا يوصصلاكوهف موي لكمجيو هياوحؤب خيبر به ذي ىذلااما
 للا عجولارو جيجا بحاصأ ن كر . يل اكوهذمون لك هضم دا دزياليذلا

 . لثق مثهتأم | شارقلا بحاصّولط ناو .مييضصلاكوهن شارف بحاصر ]عجيل
 .فصفو رعللايناومن وك ىزلاورانوهرغملاكلذ 2 10005

 ةفيطيا نعوأر ان نوكم قلطو زاربلل جرخ ناو .اراذ نوكيالد تأ !قلطا ذالاتقلا

 .ناوارافنوكيالقلطاذا محرواصاصقسوبعم او اداذ نوكيا منارداونلا وج

 قاعوللع قوة ئيفسلا ترسكلا ذارصلا بكادو اداف نوكيقلطف لتقبل جرخا

 ناكولو .اراذ نوكيا راسكتالا لبق ةنيفسلا ب | طضادعب َقَلط ناو .اراخ نوكي
"١ 



 هنأ النعت لاقولو رات نوكيا دعلاذ تاو ضووفن عمق لطم شاذ بحاص
 ضيا واط ولو .ةزرلاتثروةرعلاف ضد تامذ ةلاهتب نكئزيمصفإا ثلث كتفلطتنك

 ذاهجوزت الث قلاط تءافثاتجوزتاذاامل لا شانئاب الط ل وح رل ألعب هناا

 ةفنعبا لوقف لبست دع توم انهز ةدعلاف يوت امنافاخلت تتلطالعلا
 ناالا كلذلمب قالطلاعقو ناو .يوزتلاب رافلا كلذ كحل طببف ب فسويوباو

 والا ٍةرعلا ءامتااهلع ربل يل وثرعواران نوكدالغاهاعفي لصح جوزتلا

 رين صلاذ لوالا قالطلا ناكناد١ تندد ضال لوألا قاللطلا ناكمان
 مالسألارادهيت اموا بير اراب. قكوالّسقف هللابذايعلاولجرلا كترااذا
 ا ىو اراد, تقكوا تتامزث ةأرلا تلّيرانأو.هتأرما هتشرو :درلا ع
 نار.انا..تسااهحوزاهثرو ضملاف تاكا اهجوزاه سان مصاول
 ايرلل تام ناونترلا مثنالام نما سمملاتامذا| اهدحا تامماشوحإ لس اعمال

 يللا تناكنأو .ةياسملا هتتدو جزل اوه الثوم تام ىلا ناكما

 تلو .ثرب] ةوصلاف تناكئاو اسما يوزلااهةرو ضملا غامد تناكئاف

 ايا هتلط ما .اناسعتسا زلا اهثرو ةدعلا ذ تتامةضئرعصواهجوز نيالا

 ناك جلا نالطلا ناكةثرولا تلاو ضملاذ قالطلا ناكتلاقن تامواثلت

 قنغعلاد ملا تعمان اهحوز تامد تّفتعا لقةما أملا تناكولو تألم ةلوقلا

 _لاننان ةئرولا ل و لولا ناكدتومرب ناكنادثرولا تعداد ب لا ويح

 ”[يكةأملا تناكولاذكو .لوم ا لوت ل بقي الاهجوز وح غاهةتعا تاكذمالا لوم
 لا تلاقو جوزلا :وحو نلسات لاقت اهحوز ت امد تا سان اسم تحك

 وز تلق دما قلط تم ةبرول 0 تو/دج لبال



 ”عافاشلثقلاط تنباف تتفتعا اذا مالا هتآمالضنلل لاول. ثيزنال

 9 اريل هل ناكةدعلاذ شرييزلا تاميؤاملوم

 اللا مقي رغم ايف ييزلا لوما أل يوا اد ةرحتنا ام اوماهإ لاتو/زعاخل قلاط

 اناثَولاطتنااهديوز لاقوا لغةرح تناهتمالل ولا لاقط ةألا ثيتاو قاتحلاو

 عوز تكئوشو هتماقتعا لجر الخالاو اراذ نوكي لوملامؤلكي جوزلار لعن !لغدعب
 0 لاإسلا لاقاذأ .اراف نوكيرلعبالو ااهقتحد مبوعو هضوؤباشلث يلا اهملطن

 ةرعأ .اران ناكوزلا تام مت تراس“ ان امل قلاطتناغ لسا اذا ةياَتكلا هم عل

 :ارادتق رص فلك ضال هنلحرنئجاخلت اهقلطدنا ضدرإ ااهحوززعتعدا

 ل وا

 اطاةنانرارلااملخد نادل نرش اال اهتيدصن عمال
 -- حسو .-ععم تصمم هد نات

 وو وع بسلا

 ترتا/جيبزلا تامة يينحألا زن جوزلاواشولاعم قالاطلاميبنجألاو يوزر ءاشف سوم
 العطس ة أملا ضعذ نيحوزلا نيبةقرفلات حقو آذاو.تنرو يورل رف الوايبنجالا ءاّس نا

 ةنمللاو بجلب بامرابتخابه عقاول اه هملاكاتالطةقرفلا تناكنا رعلا ف تنام

 غولبلا رايد سقاولا وفل اكايالط نكت مل ناو يوزل اهتربالع ةغينحتبا كوقذي نامل و
 انلثولاطعسناذ تضءاذا تأمل امل حر زلاا هدو أملاةددوولارايخورريصلا نم
 عيل ثرتاكعوراغصلا مساقلاوبا كامو ملا هنشرو ادعلازن ىعو ضرما كل ذ ف تامديتم

 "لاهل ناكةدعلا ذ ىو تاما هةلطنزتلل رولا يعزل تلاتة .لوالاوم

 اجاباف ةيصحر ةقيلطترفلط تلاتولك ل ملانعاهقجطبالفاعرتمراسدنال
 ؟؟



 تا ت وكن سرا ةلزنعومف ةاييدقعلا ةركرلدا باكا لتي

 خاشم الكير :ويلتاعب تيملذ:نوزءتل عزم نار مصل ل !.نموضامينق تأ

 يصلا لموعد يجرب ن اكن »صدرا مل نموهة ىوألتلاب هرب جري ناكما نإ سنيرجلائهن

 وخاص فيو ةرمدادزب ناكئاو: ضوه موبكدا دزب ناكذ اذاو رنمملازوعحوبا لاو
 دل انوه ةةنس لبق تام نأو. ريوملاة ل نموةهنس كلذ دعب تام ظذب

 ل نموهف |رعاق لصين اكتر ظنب هنا جيان باعصا نع رق رعلارمصنوبأ درو ضل
 .ينجاذا لحرلا ف اضيااوراكتو .صخصلا ل نموه |ميطض مصب ناكتناد يضل
 اقم تيبلا ل خا لام مايقاالعر لقيوه» تيبلا جاخهلا مهوايقلا نع
 هل سموه تيبلا جراخوا تيبلاذ ناكءاوس دج اوجم|يعلاطعر لقاذا وتب

 الكل قواضيمريتعي تبل | يراذ ىلاصم نع: عاذا انختاشملاقو.ميصملا

 املوتلوقلا ناك لعرضةنتع | لوقت فو نامز كعب تام ةلتأءاَناط ضير

 : تو تتزترتح ايش لقت لا هئاولد .تترو تفلح ناو ثيزنإلتلكش ناةنيملاعم

 لبقيال2 لعرضقنتمل تلائرت ةرعلا اهمفرضنتنامز لعد ضرما: تولت

 تمر عباهجوز تام تا قالطلا لعب تلاتاهزكل جيزتولاهتناولو.املوف
 يورلا نمت للوووخا وزب تعوزت ناو.ام ثاريمالاهرارقا تقوهشاةثل

 يزتلارعب لترا هناولو .ذياشلا ماكتلا دسفيو لوالا يزل ا نمت باريملاامل ناكزيإفلا

 جيل ناكنلا كفي [داهت لصيد اذانلا جيزال تاكتضم .تلاتاهكلو

 علال اضتفا تركنا تحجوزتت ةرعل ا ءاضهاب تيرفا اذا ةزتعملاك

 بسلا 2# لصف
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 هةيزاكناعرضزعف بضل تي, فو اهتدصرس ومفتي لانملولابسن
 اوهلتخا هيض حف بسضلا تايثاؤ ةداهشلا لفل مشتل مز تبشب م«ةداهشلا
 ةيرولا تدحجاو.:داهغلا ر اصغر ضيايكلوتشب ممضعب لاقوبلوتشبالم مصعب لاة هين

 جب ةفيزعس | لوثوف نيتأماو لهرانيلحتةداهشبالاب نلا الو ةدالولات شيالةدالولا

 تعرااذاايعجرنألطةقلطملاوةتوتسلا[ركو.دلباقلا ةداهشب تينب يءابحاصلا د
 ناكواا ماظل حلا ناكاذا الا ةلباقلا ةداهشبةدالولا ترتيل رة فينا لع ةدالولا

 ةدالولا تيذي جيزلاوكناو كانم تلو تلاقاذاةحوكتلا نا لعاوعمجأو:ىبحايرقا جوزلا

 فرىنقلارحهيطزاك جي وزل البق نزعل دامللامنتملاذان مهين عالي وةلباقلاةداهمشب
 ةنملت لو اااهمف ضن, نامزدعب ةرعلاء اضن اب ترق ناذةرعلا ءاضغن إرسل ذا

 اهو الطهو بسنل اسيشب كلذ نثالتبدلو ناو زل نفس تسب الا تقو نويت

 للضقناب ثرذا نيتنسل ا قالطلاذاهرلو بش تشتد اذإ مسالا صلاة سأل

 عدعراضقناب تيقانا تدلو ثلوخدلادبن دزلااوةلطاذا :رغصلاو قولوا ةدعلا

 كت للدنار ٠ هنماه دإو بش تيثررهشاةهتس نمل قاكتم دلو مم اةثلثدعب

 ءاضةناررفتول ناو ءاوس هش نئابلاو ىىحرلا ثالطلاو بنلا تيسالويشا ةتسسنم
: 

 الطل قو نم نيتنسءلا بسفلا تيشيانئاب قالطلا ن اكنان لماحاهنا تعواوفرسلا

 ءاصقنامرقت لو لبح |علترل ناو | هش نيرشعو مبسلا بضلا تيثيايعجر ناار

 وويل اقزو-ءاوسرهشا ةشلاخي ةرملا ءاضتفناب ترام اره يدحتد ةضينحوبا لامةدعلا
 ص 5 1 مس أ ظ ْ .٠

 . ةدعلاة خا زب تجوزتاذا نئإب نالطنعةزتعملا. ءاوس لبكا تعراولامواذه

 هتسرنيلتالاو لرالاقالط تقو نمنيتنس نم]فالنل و نا كإ ذ دج تدلون
 و١



 1 قلابات تفو نورهشاةتسل تررلو© ظني ظلوا الانا

 لنم كتحمزرت حوزلا لاقف نلوب تءاحن ةأما ميوزتلحر .الذالاو غال لولا

 حتة جر يوزلا نباوهواملوق لوقتلا ناكر يعشا ةس ننم تلاق رهشا ةعبرا
 نأو!مزلمءاشلا تقو نصرهش !ةتسس نم)تال لوب تءاهغ اها رتشاوثاهقلطنما

 نا ادحاوّق الطلا ناكاذا أزف همزلبالةلمفنلا تقو نم عشا هتسل هاب تءاج

 باوصلاب لعامللاو ق الطلا تذو نمنهتنس لا! بضلا تبثي نيدنش اهقلط

 قااشلا ع ! انك

 حا هتروصو..هنذاكلا دي تلازاذال لا دبغلااهخمو:بيقلا كلماهتمو

 مهيدعلل] وذ قع برك اراد هيل خلقا رسم نبع ىرقشاو نام اين راد لخداذا

 مملوقذ قتعبال رح ادا د جرح ابعلا | ساولو .قتعبالجنءابحاصلا ومعي

 فاضمو قلعمو لسرك مولع انعالاو.مكلم منان دبعةيرجي ئااذااهنمو

 حئوص نار رص نعلاظ اغلا, ل برضو لو رب نيعون لا عونتي كلذ لكو توم ا دجدامملا

 ةيعلاو ةيسرافلا نمتينلابالا لمس ألاةياكوتهينلا نودي لمح

 هييرعلا يرمي لصف
 لاقت .ادانول .ك الوم شا قيّتع تنارهعتن ا كتررحكتصتعا"دسعل لا لد

 مب تينع لاو الوم تنا لان اندالومانهر قيعانهلاتوا ٌرالومارقينعايرحاي

 ةرصيإ/ل هل |نمتينعلاو رح تنا لاتول د[ م .هاضقق نصين بدلا

 للاي داانكإ | صرح تنا لاول و. قتعز امتدللا دحول رح تنالاتول او.ءاضخ
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 ق1 كسينندتلل تبهو لاتولو .ءاضقلا نقيل هل ان هنجويلاعتا
 لب بالة فرو قتلا ىون قتح انف كيلمتن ةلصتو اعلن كم

 :قضلاوعرت .ارعالا هب تينعلاتو كققّتععلل تبهولاّولو, درو لبقسوأوا

 مهر ل لحىزلا د بعل لاول و .قتعيالم ةقينحبانعرتباورلا ىلحا

 هلا نع ةسلوءاضقلا ف قتعل تقلا نعدب تينع لاق متكَتْعَتعا صاصتب

 كقتعا لادولو.ءاضق قتعن الذ قيتكتنا لاتوانالف لوم تنالاثولو..رازاب

 امملا فاضموارح كن لبر ارحتلسأر لاثولو وتعب الةنا ب ف سوبا نعنالف

 كفصنلانإب عئاس ءزحيلا تسلا فاضاولو «قالطلا ؤ اركق تعين ىبلا نعي رعب

 فالطلا تالغ مدفن عسا لوف ةصاخر لملاك ل ذلاتاتعانوكم رح كد لتواوع

 هنمقتعيزح تنم قو ار كدم زجل اة ولو سلسل ااعووو رحيل نم موس لاقولو

 كولا نات «زمهللوارعلا لاورععاجرتل قولو منعت ا لونولوملاءاّسام

 لاةواو.ءاضقلل قتنتأهملا جد فسوب لإ نع اولا نمرح كج هسالاقولو.ةياورلا

 ونيملو نب وشلايرجرسأر كسروا عفرلابوجرسار كتسأروا ب صتلارجرسأر كسر

 كا ساو ثلاثلا هجولاو قتعب هنا ير يينعو قتعيالد نا عب نسون انعاش

 لاقولو قتعيالانا عر تسوبولا نعرجرمأر ازه ,كولمسأرل لاقولو.مي ف سوبوبا

 كوس اوبا مامالارضاقلا لاو: ةذاصالارنعقتعيامناوقتعاهييذس لاهوسمأولا م

 ا الوق يبق فالف اضملا ؟مقلطملا حوا وسهم ةفاضالاو نالطألا ب ىنغسلا

 هتماللاتواةرحتناةدبعل لاول لاقولو.سسأرلا نم كَسِب هلوقنمبو لبعل ! كله رسار كتعب

 لبعا ةسخد[ ل حرب فس واود نين انعىدرازذم.نيهحولا هوس رحتنا

 قاف حاوالار ارح شخلا]يبلا ملامولو اميمجاوقتعرارحلادحاوال اركيلا م نم رشا
 سس



 ذو ءانثتسالالطبواميجطوقتعانالفو نالغوانالفألارارخل نإ هش لاقول د قسيزا
 15 ثلثلا عقد ةلحأوو ةدحلوو ةرملو الا [ةلتقلاط تن هنأ : ل .: ْ

 لطسوةثلاثلامّقيو ةيناثلاو طوالا ءاثتسا مصب جب فسوبوبا لاو ءانثتسالا ظ

 لاو لدالا قتجنالاحابحو حيف سوبا نعياورلا كلم ساي زين اهانثتسا
 سل ةسنا/زيساي ةمماللاتواركلاماي لادا يديساي دل لاقاذإهشلاثلا قسعبد

 هيا تاج لجر نعل ثس هنا يرافصلا مساقلا ا نعرحو .فطلو هلي يشباذم
 ايعانأ ناي جلرمسملا نص ءوض ' كهجور حارسلاب عنصا|م لاف هب دب نيب تفقوف يأس

 ير ناتياور ديف ص نعىون ناو قتعل ا ويبرلا ذا اذه .اهبقتعيالض طل ةيلك نه لات
 اذا لاقوة دلب ىل!ه_..اغتسولو.قّصيالزحاي اعد ترحل عسا نازع لهشا

 هصمحول لاقل وملا ن طكدارحان ا لبعلا لاقف لجر هل قس اذرحان | ل قف لحا كلل يشتسسا

 ناووتع الحان ا لبَقتس ا نمل بعل لاف رحان لقف لعاأ كل شتسا اذان ر حك تيمس

 رصلا][ًو جانا لف دحا كلشتسا اذاهل لائامتاوارحكتيمس هل لاق لوما نكبمل

 قت انا لت:رل لاقول كى تسالرحانا لصلا لقوولامو ءاضق قصت انا بقتسا نل

 لاتولو.لائلل قتعرحدنا لاكوا رح كنا الغل لقوريغل لاول و.رحان|لقبولام
 وأ :يحايارل واللا لج كلذ لروماملا لقبرلام قتعيالوح تنبا ىمالغل لقرومامل

 ,اضقلاو نب يرالو لاعت هدا نمو هنيدبامف نيد قتعلا هبونارل لاقو رحاب ىيوثاهل لاق

 لاتولو.ءاضقلا ف قتعاب نكك لل ذ تلم ق لاقوةرحاي هتمالافارحاي لعل لاق لج

 انيلعاخجحىا وللا لاقت هالوملغلخر لبيع ن ايدو ءاضَم قتعي بعللا هبت درإ|

 لمر هكول م قتعنالرحتطارخ نه كوم م هطاخ بوثلاالوملالاقولو . لبعلا قّعيأل
 . طالما ديصلج]جز .بسميلعق خر علاتن تعرض ليقف حلا
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 ربيع كلاَوا زب لها نسوشو نيعونيرل ود ارغب لها ليبع لادا دارحا
 دبل لاقو ارضرالاف لبكلكلاقوارحد ادغ لها نسل كاتو ارحزلبل ها

 لير هزع قتعي لحل قو هدبجؤتعبال ف سوبوب لاقايندلاذ

 نخا يلحل وق اوقيو.حر ف سول نب ءاصك حا ع2 ص سول وبر | لوغو. ٌنالطلا

 ىحزيكسلا نه لبع لك ”لاجولو ب فسوب إل وقطع ىوتفلاو عررارش

 ”لكلاتولو.فالخل ال هزعو يفرح ماجلان بسلا ف لبع لك لاقوااههف «دبعد
 راوحا مولكددأ دلو لافولو موقف نبعق تعا هذ هرب بعورحرأرلا له لبع
 ونيرل ناو قتعيددا كتل لت هتمالدا ةزبعل لات لجمال وق ريب ع تعبال
 قتعنال جاورلع كقتعلاتولوقتعن كيلع قاتلا بَل لاقولو راتغم اوم

 هنالق عيال عنبه سارب ى ودان دبعلا اذه تقنعا دل ليقنليذي دبعدل لج
 انمهدل ل ّيفريص دي ف ناكولد.ةرابعلاماقمزاشالا موهيالف ةرابعلا لعرداف
 هر ابعلاب قلعتناكب سنلا تايثا ناد نمهبسل تيئيععنب هسارب ىواؤ تانبا

 الآ هانما قتعتإةرح ةأما/عؤه ل ثم تنا هتمالل الحر. ةداّشالاب تبي نا ذاج
 ىوس ناآلا تما قتءنأ فمألا زم لثم تناةرملا لاقول اذكو.قتعلا ىونينا

 لثمةرختنا امان: يلا لامتولو.هتماتصتتمالاراشاو اذهل ثم ةرحتشما رح لاقولد

 قنا نوم اما هحاكت بذات ورعملاهتماب جوت ل حر هنا قتحت الدتمال» نه
 عسا شل الرجم لحد“ يعل اقتعرحالا تنام لبعل لات لجن :ةيراعبا
 27 .قلعتوهو لاعلل قتعبا/رحألا اذا تنااملاوارحاذا تنءاذ لاقف

 افا و نسم ارح تالاتولو.ن و.قعتال كقنع تدرالات ولو قص كْوتع تش

 ”ةددولاوبنادنالعرحتنا# اهبل لات لج» قالطلا تالغم .قنمجوبلا اركلم



 .لاقرارحايكدحا لاقو ةرمجو ؟دبعنجب ممجولو ٠طورشملا كل امسو نابعلا قدح
 ينسب َهّماتَدما. فينا لوقذيدبعلاقتع ميه انهو اعان

 ماقما اهنعكلاّوسام لوفي ناالولاداران ةرحماتاةما |لجر اهلاسفاهؤلوم ظ

 ابو هنيب امال ءاضقلاذ ةمألا تننع ةما ةرحوهلاةو لوقلاف لهن ةرح

 تينميانتو ليبع مرخا دبع كآلذ نم قتعاتنا ؛ئبعل لاق لحر .كامت هلدا

 تنائبعل ل ايولو .ءاضتلا 3 َقَتِعولاعَت هدرا سيو هنيبامذ نسد مرّملا هب

 تا لاتولو .نن رو ءاضقلاذ قتعب النسلاذ لاقوا لمْ اذه نمقتعا

 0-0 ا اكلاتولو .ءاضقلا وف ننلي لل رسخ اكرع

 ةعرضتلاحتالاقولو .قتعي الرسل 2 قيتعتن | لائولو.ءاضقلا ف نب كيال

 لاى اذ قّتعرع تناف كدكلم نا ءدبعل لات لجر.ءاضقلا هع نالخالا

 انااا نعت ارم ل17 بق فان ليو يعل ودنا

 ا ىونناد حر ةفينحبا لوقو قتعياسلل تنالاقول

 ئس مران اهلل انلك هي دارا نا و5 لصوم ىلصلا دار !ناورحومفّقتعلا

 يس واو يسرا

 كلون وكالة ولمهربغتناءكولمل لاق لجر ةئاماؤناكناو لسع وتعةرتنعي شور اوحا

 يحبس بعل لة لحر.ءالولاب هبربءل تامناد هيعري نا هل سيلوهنماةتع

 تارح لوبا لاقولروحو فويس هن. لعب ل ناو قضيا/مبس هنا لع نارحتللصا لاقدا

 كنطذرتلا ةغضملا ةقلعلاهتمأللاتلجر.!دلوام دجاقتعامنا لامتحالق سنام

 لاقولو غلام اذاضمو تحلل ناكارحا لغومبصت ةربعل لام ل جر اهنطم خام قتميوح

 لالا عيبح نمو توب خل ن مرح تا وبسل لات هممح مل ىلا قتبارجرعقيوأ ارحموقير



 امامنا رح لقمرلو قتتعم اون أول لاتزو هتنيصو وا
 هن اج نسوقي نا لبق هضنقتع قتعاناف تتشام كسي لصف ةربعل لال

 نامل سلجلا نعماتامدجب هسفنق تعي نا هل نكيول هسضنّوتعب نا لبق ماقول قتع

 يي

 ا,تقتعؤتعلالوملا ىف نان ةأملااهقتعان لساهما هتآرما/لاقذ هل ةدراجو هب ص

 هيب بواب

 قنعيعل دبعإكلاّقف ديبع؛ بعلو لبعد] ناكولو .قتعنال و ريعنيبو هنيب دبعدل رح
 ناكاذا سد نحس ل وثوت قيعبأل ربع ببعاماو.نكيملر ا نيد هيلع ناك ءاوس غفبع

 اذااوقتتع نمد سيعلا لع نكد ناووسولو |مهقتعم وم ا ىون هتبقري طي نيد بعلا لع
 نمد لبعل اراعن كالذالاواوقتعيماون نا عب ف سووا لاقد هانالاو ممتع وملا ىو

 طولا لان نبا ديعلو دبعد] لحب .اهياكلاوحالاذ |ءيمجاومتع م لحل اد. نكيولوا
 باي قتعوح نبا كنسا لاقولد .بإ/ قتعبألو نبالا قتعرحُنا كنبا بعل
 كفصض ةبعل لاّولامةإزنملهاولاةدازا مناي لبعا لال جر .نبالا قتسأل
 قنات ةرمعل لال جر .هلكق نعت هيبحاص لدعو هفض قنعي ن ةعيجتبإ ل يغيع
 راّداذهاولاق مر لناون از عي يسين مكن ونكا مدونر لناؤن بأ عب ىدوب كنب
 قتعق علا ىون نا زمزارتدازاوت هربعل لاقل جر. ءاضغلاو قَتعيفقتعلابهانم
 ىون ناي فسولب لوق لع هو ةناللف نمؤلطا تا هت أمال اقول كزلفألاو
 يسئل الوم لاف لوملا ليردنم هسضن تح عضو لبعزلنالاو قللت ئالطل

 لاق اكميظعتلا ركزي حلكاذه نال وتسيال مهدات ليلب ىنمراتس دارت الضباب
00 



 تسل || را هل لاق زقتعااماول تاتةسا ل يضرب تاز قيلعتلا لقتال

 تلازم نغشلخدتًاماللاةولايكق تعتالق تعلا ويعلو مدرك د ازأد كو يك فد ىبا

 نوكمالعلا ذ نافريكزيرخ لاذ از كب لبعلا | ذه تانم تمد رمغل لاقوارمك لبر
 . هقنعان كلاتلتقالاوزئهنعا تن نانادل لاقن لاذ عضومف الوم! دبعاباوج

 لسع ,ركملا ةلزنم ناك اوم ا نالما/ومل هتاف ف عبو قتعي هئاذ لسقلاةذاخ
 ةزاايهتما/ل اكوا نسدرمدازأايلاتداهرعداز اي ؟ربصل لاق لجر..ركملالعججرب هكملاو
 ة ليسايلاتوانمىونابركاي لاقواوناب لكايلاكوا نم نزدازاايلاقواكر

 راتخمل اوالفالاو قتعن هنا ناضا ناموضع لاتاهفاوفلتخا ّق ليسوا

 تايلك نه نالالذالاد قتعي قاتعالا ون نا هنا عر ثيللاوبا هيقعلا هراتخا[ م

 ىون ناو قتعنالورمدازالب لعل لاق دوا وسرلاذ ا قتعلا اهب عمال خارهاط فطا

 ءامججل انكورعساريغنهاعبد هنالوسن دار ١ ايداع م مروح ةلرع سا ن لقشر

 ماضل اب لافؤ ا ىإظخياباب ديت لات لجد . قبر حاي ماعد متداناةيسيرافلاب

 يبايدرحتنارلاسايدل نيربعل لا لج .نمدل دزبابلاقولاكؤت عيال 2

 منا ذاهريخالا لع ناكمهرد فئايع كدابسايورحتن.ارلاساي لاولو: لوالا لعوب

 م ىملااهل لاقف لماحٌة ي راج هل لجر.لرالادعوهنخالابوعوي نا لب مالكلا
 سارلا عم فصنلا نلولاتكا جرخهناكنا ةرحتنا لولا ضعن اهم رخام لعب
 انعان وكيال ةمالا قاتعا ناد لولا قتعلقا الا ناكداوير لول قت سارلاوا

 اضاتنرايجوتعا لحب مالا قاتعاب لولا قتعيالذ لكلا معرتكالاو لصفنلا لولا
 للملا هرتشانا لاقل جر.سلولا قتسالت دلو املس هئاَتعا ل وملاذاجان

١ : 



 اًهلجوتء باح كاري غيا لولملك هتمالل اقول و.ناهتعيالالما>ىرتشاذ نجاه

 تيما فشلا نت لوف تانطذياموا ةرحتنا هتهصو لماحما ةتماللاة لج

 ظ ناسف ذرعرآت لولو .مي ةفينصيإ لوقسايقف ةيراجلا تقنعهقلخ نابتسا

 قس مالا نعانارايخ ابوه هقلم نابتسا ايمان ينج غلا نمتقل ان اهنطب

 قتعا كيبارومانارخاللاق لحر ةيراجا تقتعااماح نكيمل ناو.اهقتس نينجا

 كوباذقتعا لقيولد كيبالومان!لاتول انك .هيإةرلا'لبعلئاقلا نكيمل ىئارهإ كوبا
 بالا قأتعا ثراولا نجاذا لوا هوهف ْدَقَنَعا كيب | لومانا لاّيولو .ارمعدوكمهنان

 بوث ىاربعلاىراوباروثالا هاذه لايف لامملو ربع وتعال ةنمسي لا أين
 توميهنافةتبلال وق ن!ليق ىبعلا تامةتبلارحتنا؟ رسل لاق لجر .اولاءاٌس

 ءاضقلاو نيني ]توخلاوا لاق: كيبل ل فروت .. لما رميزج نا ؟رلو مالل ات جرا دبع

 نساغيطسار حلبعل لام حر ءاعت هللا نيبو هندبا مؤ ندب باقوفا لاقو اهم نا هعسنإلو

 اوماهت اهلا لصب لش تالاتولانكو .هبيشت هنأ قتس إلا ن دب كنلوإوملا

 لا نبااي دارنا نبا ب لاقو لاكوست
 ىفنارقتعلاب مقيلامووسلاذاق يتعلا ب مقدالامه لصف

 نعت جيخوا كيلعل قرالدا كيلعمإ كلما/لاوا كيلعل ليبسا/ع بحل لال

 ءالولاز بسلا كيلعيل ليبسأ/لاقولد .الفالاو قتعوملا ىو نا تال بس تيظرا أم

 مل لاو ةالاولل ا ليبسالا لاقولوءءاضق ق ديالو ق تعد مر لوجين عبوس اهيوبإمل لاقد

 : هلع نتيالق تملا وارل لا خد بعدل ءرحاا م لكلا لم ءاضّملا ف نيد قتعلا هيو را

 كحرفامل لاي 1لايولو .تعن 2 يف سول وا لاين يؤتعلا ىونو كتقلطا د تال الج اكلجر

 الفالاو قتعؤتملا ىوننار حت نارام اب بعل لاقول# قتعت دالؤتعلا ىودو مارحيلع
 ٍِس



 هيدداتبداناب تاو حلت ا

 كلذ تامغف ىربتساوا يجرخا لاقوا ترابتخان ىراتخا وأ هيريرا هَيِبْلُح تنءاوأ

 قتمتاكتايلعإ اكل اتوا ل ةما تل لاقول اكو. قتعلا ىون ناوات سعقنعتال
 ملعا هلئاو ىف ثار

 ةفاضالاوٌقملعتلا خ لصف

 ماذا امل لاترناهجوزت م ةرلاو نم اهعلب هت رح تناذ ىرلاو تاما ذ هتماللاةلجد
 عجر مقلطنالو قتعتالوا لوقب عر ل هناكدلاولا تام مثنيشت قلاط تاق فدبلاو

 لاقفهماعموجاشت ل حر ظنارتح كل ذي ف قانا لاتثقاتعالو قالطمقياللاقر

 مالادوملبتجر مرسلا نموه جز ىتريم نم غزا نات مورنرههشنزا صأك واذا مان
 رمجتشان | يارلبلا انه فكس ناد بعل لات ل جر .ءربعق تعلو هس ف اراب نوكماولات

 أعيبهعاب ناو .قّضناللفمكلم نكربعلا لاز ثنح اكهنالقْس أ [يعص هسه عا

 تشل كل مامخس عيبلا مايكهئألاضبا ىتعيأل عاب مالو يرتشلا لا ءلس نا[ لسان

 اياب دبعلاو د جودت دك اطير ش نالقتغيوتشملا اهل غارساناعيب عابدأد

 تلكزلاابق كلم لءنالقتحالارسن ل ش اربح ميرتشاانرحوهفادبع تبرتشا نا لاقولو قف
 ازئاجم| ضيدبعلا كلذ ىرتشلا كل ذ دعب ازئاجء رش دبع رشا نار .ءلزجملا نيم

 لضتالا ءازجحملا د ساؤلا عيبلاب تلخلا نيميلا نال تيا سافلا ميبلا اكراتتام لعب
 ةينملا ناكن ا هنم هبه رح تناذ قم نالف كبهونإرفلا ل بمل لاقول و. ىرخا ع

 سةيربعلا ناكنان . ضبقو كل ذ دم لبق نار كلملا لبق ثنحمنالئتعبألب هاولألي

 0 ١ لاقفزمهبه لاقن بلاطلا أ ب ناو قتعبالتلدتبهو لاق ب هاولا أى بنر وعولا



 قرضا امص | شاربعىيرتشاز ناوحام ف يدب ترتشا نا لات لجر.قتعت بهو
 .اههآهرتشا يدبعل واي: ءاش نيربعلاىا فلاحا قتعي |[ يعور ّش نبل بع

 'ببعىرتشا م ادبعىرشاولو.مهنمدحإو قتعيالنيربعهتادبعىرتشان نارح

 هاا طل شرح تءاف كتمكش نا لمعللات حر تاءدسعلا قتغقماوا

 متلو ءاعد اذهو ةشلا تنحل وش نالؤ عياله نملا وللا لاقوا تين
 ' اقلطمدل نعبرسل هنالقتعيالرح تاو ىديعتناذاهاكل لاذ لعب

 مالح .لخزي ملدا لخدرح هه لبقفراملا الخلت نار عرحتنا نعل لاك لج
 | نك عتق رصت رح بوضل !كانع تعلق |ناءيوملالاَوف عاضماحي م هدمضلغ

 ناكتااماواخال الش حاطب رضلا كرتو ت ذخا لاق مذ خامل بعلا لاقف تم

 : لقعش نئدبعتيبرتش ا نا ل لعو .ارانمصيفاعيم امرلات لد 0 ادحا

 "د ىقوبرايخملا هلو مانم نانثاقتعب ةدحاو ةرقعيف لبعا لنك شان نا حامي
 لحاو ةرقعيو لبعا ةثلث ىرتشان اسم نيدبع تيرتشاخ ا لاقولانكد ماتم ين

 ةرح م ةنالفرتستألامأ اهرتشا ءايرأ, اعرق رد كل هلو ماتم نانئا قتعي

 اهرعيرت ا دزالؤتع ةسعأ انو ىرخا ىرتش اه تتامواا يولع فولعم لا تياغذ

 0 اره نع نا من. دوت نين كيبا ل وثذ قتال ولا خو نيملا ءاقب لاح

 و اهتعابوحتف ةوح تنااز ةرجا هذه ف تمدام كتئطو نا همالل ا لحر . نيميلا

 :ريملا نالقتعتالاهناهثطوو ريحا ةذهالاامجر عام طر لوا ىرحا رجيم
 لحاو لعفرحوهف نالغ م دقب شت كيا مكيلاهمللا:لجرءاهنعلوتلاب تمن

 ولالا ل |وسرلا ءاح حل اسرباوم ا]! بهذي نارحأر أو نالف مو لقن مخ

 ار بعن!لاتوا نالف مو دّشب ءلرسس ا لوقي نالمعل سمع نا ا وملااهمإلاق نا
 ظ "5 ا



 : نال لوسولا نور لسبم ا قع نالغمو لقب هاري ايطيجي ءنلازلست؟الب

 قالولي لرسلا5: غدا سلب قط شجع اوفو.

 ايلا ناللسسرلا ن ودلوسرلاَقتعءلرّس ال كيلا ن الخ كد بعملسراو مرت

 لالل ركنا مرح ىدبضفالاورهرد فلا اع ن الغل لال حر. لوسولا نمتس دحر

 ونيملا تقو هيلعلاملاهدع ثنح ا طرش نال نم ل سلعدل نسل لاك نا

 نيم سقو بحول ركنا |طمنا/ىتحنيميلا تقو ئشلعم) نكي لاق ناو كلذ تيب

 ًاضمر لواذق تعيش مضالا وطفلا لبق حتا نبع لاي عَ.ثنحل وشي اوقف

 هنس هيلعةلابة حولا دبع ىرتشا: ةنس ]لحوم هتيرتشا بع ]كل اول عد
 ةعاسلا نم يرتشم ربع زكذرحوهو ةنسالا هتيرغشاا دبع لكلاتولو .ءارشلا تقو نم

 لص لاذ هنا لخد !ىلوالا ةروصلاف ناد لرشلا دنع ق تع ةنسلا امانتلا فلحيتلا

 ةيناثلا روصلا غو نس لج وعيت ة نسل ارح تن ءارتشاىزلا ءارشلا نعال ان

 ىثاملا تمنانابعل لال حر .نيملل الحا ةنسلا تناكف ءامثتلا لعن هنسلاوكو

 اطير بيت ويقر ود لا 1 دلت نادوف مب فسوبوبأ لاقرحتسان ةئس

 نوكيالو تنرثل ينسي و'ةدملا كلقد رشي لايوطاتق ورك اذا يانباصصا لوقرلعنال
 ركن بوكي هيلا شي عيالاتةوركذ اذا عين سحا لوقرلعو ليبباتلا ةلزن تقول ان هركذ

 ضر تممنوكي تقوللا ةأما ْرتاذأ. حاكنلا بانك فعامهلص| ملاوليباتلل تقولا

 ححمتموكمأ هيلا ناش يعيالاتقوركذا ذا جي سح ا لوقلعو ترصقوا ةدلل تلاط

 ٠ هلام ثلث صّوتعن مامطعد لاؤرهش لعب تامؤيريشل ةومل يق زحتننا ؟ربعل لاق

 كاقتعلا دنتسبل ب ةين جينا لوتلع نالومصلا اوهو لاملاعيمج موني موضمج ل اد

 هتيضز بتكراراصو,رصوآ ل جر كازلابلا دفا محد ناكوهو تولل لبقوشلو



 ظ اان دبلة يصولا باكف ناك اإل لعيون !ىلئتسي

 نا ةنيللزع ناكول كو يزجبا/ناكاخا كل شلالعداز مقياسا همزلبو هلام تلوم

 هتمقربرلا ةمقعضعب لاق هت اوفلتخأ ذل هتميق ع يجف عسل قدسي هلاب طيب
 دممريتسل طير طنب ممطعجلاةدانق ناكول هتمانلث ربدملا ةّق عيضعب لاقوانق ناكو

 فضيربرملا ةمهق ب ثيللاوباهيقفلا لاقر كل ذهتميق ليف ظلاور ولا ثيحنم ومع
 ةمعفنم نيم فنمن قلل نالدداز ماو فول ماما خيشلا كد نكهو.انق ناكول هتمي

 (زتتسا/او ةراجالا ةسضنمذياَْلا و١ كلل ربو راهعالاو نيدلاب كيلغغلا نمادهاكاشاامو عيبل
 سيرتلا ن اكول واثق ناكول هتمق فصن هكمق تناكف ةيناثلاع توا والا سوئترس لتلابد

 ع يرحوه لاقوا هلل ا ءاش نا يوم دميانالف زعاوقتعا هضمذ لاجل جر .انق موقيار يقم

 ودوم هلوق ةءانفتسالا معينا سقسا/ذوامفءانئتسسالا صصبرسايقلا هللا ءاشمنا
 تيله ديبار ناكر: نبا نيمولعم موقل لات ضير قاتعاب صاياذ مصياله لاعت ههاياغزا

 لحرب د مريصياولا ةومر سن كيلع دحالل يبسال عدبعل لاقل جحر مهوعتعب نا ألو ضي
 تضماذا مهضعب لات هث رولا ضب تافرح تاغ ة نس ةومرعب ىقثرو ملخا هكولمل لاذ

 جريضدلاة هلامجطيعب ند هيلعو ةيراجكرتو تامل جر .قّصي تولا تقو نمةنسلا

 كلل نكئاليلق نيدلا ناكناد لاق اطيحصنيدلا نكي نادل لت ةيراجلا ءطو ثيراولل لميا

 ةيراع دحاوراقملاف نيدلا 20010000502دنزدزدز -كدزد-7

 ىوس لام هلر ةيراجا ةمكر لق تيملا سد تاكو هز يمك ل ذهل لاق هنا يد نعيئور

 ثاولا صضيو ةوحتهيراجما لات لاعبا كلت كله ميراج ثراولا قتسعافة يداها
 كس اذالاقواتمامقموا تملا ةوازحتناث تمذا 'دبما لالي ءاهزللاهتميت

: 



 ضاقلاضقومعاب نام هروب أل ل مرن موه حط أوسم

 ل نمايوبهيلا داموا بلانيت ذنوب فاضت فن ة عي
 نالاتواانكرلبؤوااذم مضر نمح منا لاتول ولو .قتعنأكت ايه ' ولا نفلعب 5

 لبق لولا تام ناودعسزاجر حضر نسوا ل هدر" ن يشم لح فبشم لح
 نام رنباو ىنبا تمدخاذا همصول ا ضعدتماكل آت لحر. ثلثلا نموتعنمببلا

 ةيراجا جرتّرحاما مل خت نيريبكتنبلادنبالا ناكم||ولاق ةرمتن اذاينضتسا فم

 ءانضتسا نالاكر لحام مل خت نيريغصاناك ناويراجل شيال بيصبو
 ننالا قنوةنباما تدوزتف نير ناكداوانل تام دنع نوكم نيريصلاو نيريكلا

 امهلحاءانغتسا لع تعب الفان غتسي ةحامهتصرخ قتعلا يرش الا ءيرجا ملت
 اهفزحا تامر زخألا كر ليّدحاورجامم دخت اهدحا هلردادنزيغصن اكول اذكر

 كل ذ نكس ايما وقوندامهتم لحي هملعتم تناك ا هنأال يصولا تاطم كلذ لب

 امفعتاممثمددئامتايسر هلو ومر جيرحايكدحا د نيدبعل لاتجد
 ميذتف ميج امه قتلا عاش تاما هنالامنسهرد ةئامديصواماداقتع
 ماناكنيتئاللا ىدحا تلطن هردتةئاماكنم دماو لكلد لاّيوأو ةيصولا
 ةضعن وه ىلا ىلسعاوقتعا هتيصرو لات لحد. ةيصولا هلرصاالف دبع

 عالذاو لخاو ةنس هب ىصنم#يصلا يلق معرتكا لات ةيهصلا يلق ةاويلكت
 ... .ةنساكذ رطقيو ةلتلا لع تين نوجرعلاو مدقلا نوجرعل اكداعّةحلاَس ملوق نم
 دل ]قف لبعلا اذه قتعان العدل لات جر.اهدقنوكي ةنسىقسمنلا

 !لهيىرصتا نارع د لاثو لاقولو. ةميقلاب ق دصتلا همزايإلهّنمِيمولل ل خاوأطف

 ' 1 نالدتعمب ق سهتسنا هيلع ناك تضيق ولا نخارأرخ لي ْ ءلا لف خربعل



 ذل دولا امأو لمعلا اوهوقاتعالا لكليعتبن بسك ين تاتعالامزملا ألا هجولا

 تناءربعأ لات لحر.ةنق دصلا لوبقٍغ ىبعلا كراشتن ةمقلاو ةلكدصلا مزقلا
 ىلولل ناكل بقولو توما لة دمعلا ل وقتال ةفينحوبا لا فلاطعربوم

 فيتوب|لاقو.قتكضلالا لبقن هكلم ذوهو اولا تامّقح همسل نان عددنا

 لاقت رمج ]بق ناو توم ا سن لقي نادل سيدل كلذ لوملا لا نمحلبةيرل نا حر

 وم نيبوح تا"ربعل لرلا لاقولو . لوما تاماذا ف لالا هيلعو ارب دم ناكللوملا

 الا توملا دج لب اذاو:ةياورل هاظفي توما رجب دبعلا لوبقربتعي هدد فلاذع
 لامن اذ لوبقإ| بتعب ةومرعب هدد فلارعوح تن لاقولو.ثراولا قاتعإبالاّقتعنال
 بيجحوتساللولاو لوما ك]طملعنايريلملا نآللاملاهيزليالو ارب مريصت ل يقاداد

 هك شملا تناك ربلاق بوم رميح تناف تش نا شبع لاقولو الام ؛دصيلع

 عولطرجهيلا ةئيشلا تاك ترش نيب نارحتننان لغدلحاذلاكول اكو توما رجب
 ولو.لغلاف هيلا ةئيشملا تاككوشس نا |رغرح تاايلاتولا كو نقلا رم ريعلا

 صاظو سن وحو فسوبي د! لوقف لاعلل هيلا ةّئيشملا تاكا لع حتشاف تنس نا لا

 يشل دعب ةكرشلا مرق نايل مالا ةلباد ر ذو. ص فسوب د نعتةنينكم) نعةياورل

 دقلة هيلا ةئيضلا ةيباهرؤ حر ةغيحجبا نعو لغل امي شل تجرح ناولاعلا

 'لاق لج. لاح كراع تووملا دب كوبقل رسب ننعريب تل اذ كل نك نيلصنلا
 لام هناك صنوارب دم نوكيالل يللا تود رامإلا ضايب مويلاب ىونو توما مونرحتننا

 لاتولو.هعيبي تادل ناكو تولا قلطمب [اةلمنمؤ تسلا نيران راهغلاو لوم جيرحتنا

 قّسي كل مفوهد لو !تامولو. هعس نأ هلوارب لمن 3 .أال وس ل وهزعب صحتنا

 دج ولم لكلأت لج ثراولا قاتعاب ض قسعيطودت ومد موبرضماذا تظلا نم



 | موع

 ولو .اب نم نوكيألة ل اقلا دس .كلمامرارب لعن وكي دل الا موبكلمذ تاكايفرحة وم
 قلعدنا ألا اقلطم هتوم ةيرملا قلعدنالارب دمن اك لف قوم د جد رحمن انالف تكلمازا

 تانانالذ نك اذا كسل لاول ارك .اربدمن وكي نا نسم زعإل اذه ويرش ه لم اكل

 كلذ ل خزي لف ءاجا ذارحوهة.كلما كولم لك لاق لحر ارب دمر يصر هلكو وم منح
 ةلاقملات وانت ناكنم هيف لخلبو ساكملاه ينل خلي الوءاه ىل دول لولا ماورعرملا

 لك لاتولو نيملا دعب كل من/تلل ذؤ لخري ألو لغلا وي [تايتاكورصيم

 هداغتسااموَدل اغلا تقوركلمذ ناكن مدن لخردب برحم وم ويلاركلما كولم

 وجر ءاسلا كلما «لولم لكلاقملو :ةنسلا . لنه ززيين لانه تاتولا كو همونذ

 نيل ارا ديفا زق دع ال وار اة: اهوتناا د12 تاكامزع
 وتلا ل سلال ارقام ١ قوسيو شالاعلا
 ناكرمؤس حر رلاتاستوسولورحوم الغ لما ءل وام كل اتولو.كلمو ناكاع

 عال ع اذ ليفّسسلامقثعن بر يسوبوبا لاثو. |دغو ىغلا اكلم نمو لاجل ركلم

 . حر فسوبولإ ل فذ ةمه ا موهدكلم نمو رحوبفاسمجلا موي ركلما كولمب ]كلانا

 ةسيجا موب قتعيو لاول .كذم ين اكنسدن لخري دمها مونرحوم فب ءاول ل كلاذولو
 لكل اتولو مسلوق ف لالا كلف ناكاملع وه د ءاجا ذارحومف كلما ءكولمت زكلاقولو

 لح ن يحن نينلتلا ذ ل شغتسام هين لخ لبرح وهن ةدس نشل كلما كولم

 لااساواةنسواةنسرل الاق ارنا[ نم رلعو .ةلاقملا تتو كلم ف ناكنسديف لخلاف
 روصتم رآلانولو.هكلمز نامام نودآدملا كلت ليفتسيام هن لهفي ثومانا

 لور .لاخدنلا نيبو هنيباميت ني ديد ءاضقلا ف نيدياة نس كلم تس

 ْ كلما كولمب كفر !ذلا تلخد ن لاق لرشلا مهقدارادلا تلخد نارغيل كولم لك



 هيلا

 تلعف نالاقولدلوشلاد وجو لنعوتسبوةل املا تقوركل مؤ ن اكاملعوهنرح

 لائولو طشلا دوو سس عكلمذ ناكام ىلعوهنرحوهت شمويكلما كول ز كذا زك

 تأ لاتولو ماكل لبق ديرتشي امرلعوهف انالخ تلك ارحوبمهيرتشا كولمنإك

 ءولملكلاقولو:مولكلا رج هيرشي امزعا نهر حوبو هيرعشبا كولمب لكفانال
 يتشا ةيداج]كل قولد. ماكل ارحب ىرتشي امل عوهفرحوبانالف تلكاذا هيرتشا
 اذا بعل لاقل جر ةنسلا متدتح و مدال عر لجل اق ةيراج ىرتشاذ ةنسالا ةرجو

 ءادالا لبق قتع ارح تش ان ائل لا تيدا |متصوا افلا ا تييدارتمو ا افل اولا ثبيدا

 سلع اطعم صهقيو ءادألا بق قتحي ات يدا نآلاتوُو: سل لا راعارصتقم نوكيلد

 ناز لولا اعرب فل الا ضعسوا فل انو معلا ءاج ناو ءادألا لبق هع سب نا هلذ

 منادولا نلحولو .ىبعل اق تعدو اضيق كل ذناكأهضيقرلعإ وملار لقي عضومُ اهعضر

 ءايزرحا ذه مريخ افلا ل تيدا اذا منحإللاةولو.هنيمبدي ثنح فلالا هيلا دقي

 تلجأ .نرملا و تعبالو لوبقلا لع وملاربجي الدي لي نيباهعضور فلاي ريزجألا
 لاا ءاص لاقف فلاىلل لاملاناك ن اذ حبلا | ناللف نمر صمقمرل دنا لوما

 ملو فلاعالافلالاب نالف ءاضرح ملت هيلع ملا فلالا تالق لا ىدانا

 تيا ناو وصل لاتول و. فل الا لامن متل فلالا نعت هولو .هنيمبذي تحلق

 ناكمرانيد ةثامذم لخيلاتواةئاماهمزيعطحمل لات مد بعلا ل قف رحتنانافلاءلا

 لامنمافلا هيلا ىداولو .قتسيامناذ ةئاعستةيلا ىداو مهدد نام هنعيطخ مرد فلا

 هيستكأل ام نمافلا هيلا ىدآولداههلشبهيلعلولا جريد قتسنةل افلا نفل قدستكا

 هلافالامهلرتو فلالا ءاداز مة دبعلا تامولو» .اهلثمم ميلعا ولا مجربأل د لاقملا هزه دج

 هكر قتعأع فنا



 تيدا اذا همم علبعل لاقولو جرد وتر ىبالو عي فشونولإ لتي لولا

 قتعبهلاقملا فهدعبهيشكالامنمافلاه يلا ىداف فلا هتميةورحتنانافلاِم ل

 مسالا موعده. دون مرد فلازعرحتنآل اقول انا ست سا هلامميمجرم

 ديرملا .زاجاههدحا هرب ذانالفيربعاربد نيلجتكل5لجد.ةءاكنوكيانك
 هتمق نقال نممساوللارع هتبانح]ةعناكل اهلا ةيجومةدانحزحاذا

 الامل لولا رلعرج نأو» هحاذإعلةنوكنالو ةلاحمل ام ”هيازجلا شرا نمد

 اها يس نعت كلواذاةريللا هنمف د غسنأطخ الو الش ناألا |ر نه

 هادلو مارصمانلو

 >١ايتسألا للصف

 نللىلو ما تناكاهضعب كلموا اهكلم نمسا لو بش تيتّدكولم لك

 واحاكن ل وملارعمادلو تدلر اذا ةيراحلا اذكو هتماه دلو ببستل تنث

 ناو.ان دنعدل دلو مايصت هئماهذلو بسن تيدث نماهكلم نمش قطو

 ةبراج لحل اتولو .هعدي ناملو ل اكلم نوكي نيكنماملا لو كلم ناوسمبلعىخاهنمنلودعللم

 ناكسااطقس طقسا: زموهن ىو نماهطمؤلامل اقوا «ىقف قف

 لجلال .ات دنع صت نبتسم ناودل دلو ماريصت هقلخرضميو | هيا

 مواحير ناككملا ن دج لاقمتينمومم لاو نماهنطبؤ املاةوازيمةيراجما ذم

 ةاملاتولو هل للوما تناكهتببذكوا كلذ ة مالا هتق ليصن ارو نكي

 للرما نكت ةمالاهتق دصفاذيرناكلاق غدلد دا لمح نمل قولو زيماهنأعب
 مل نلوم لمص ةصصلاف لوقلا ناكمائلدما له تدلو قةيراجلاتلجد

 للوا داعم ناكنان تول ضمذيلوقلا نان او. نكيرلوأ نلوا وعم ناكراوس



 : 9 20000 تلا نم وعَت لأو اهعمزكيرل نأو. دلاممبجنيوَستدلدلو م 'لييصت

 ْ 25 عيل :رمغيلا ركل منعاهحارخا اروع الو. لاجاكلعاهلعةرادسا[ هلام بجنعلتو

 تاياورلامظاؤب هٌءاضق ل ئنبالاههسز ارجضاقل ايضقواهعابنان.ةيصوداراهحاوا ةقرص
 امقمضتامناو رن نحس الوفد قاةعالاو لسافلا عيبلاو بصغءلاب نلولا ما نمصتالو

 امك !اهقتعا ناتامرل للو ءامصتاعمءارعدافادللو تدلو اذا ةلرتشملا هي راجلارحل ا. نمد

 «! 2 لاتو. رة فينا لوقف قتعلا لعن امذاكواهميلعتي امسالو ملوقؤهلكؤتعتاميا

 أ تمنث نصيوتعملا رمض اهرحاامقمعانأو .خألا بصنةيعست اهلحا تاماذا عب

 مْ حاكنب لحر نمت ملل ةيراج.ارسعم ناهدااهتمق فض خألا مستوارسوم ناكتنا

 ةيراوارتشلف نأو | سعموا ناكإسوم,كيرشلاهةممق مضلل هلع صترخ | عماهإ تش
 ميلعزامذالوهيبصتة خالل يو للولا قتعتلا ذوحت ا ءارتوا هبمج ل لولا كام نكاد

 رس ن اكن لمعلا مسيو اسوم نناكن| نمضي جر هايحاص لاو. حد طبع دا كل

 قتع[لحر هند: تناك. اهم“ تلثاهتمقروضعب لاذ .دلولا ما ةمئغاوباكتر

 هناييويحم با نان «تقشع تليّمف هنماهمضن موزت نايلع لل دما

 5 ةناسسلا اهلط ناتو دنا جنان عورتا اعدك وتم وتعاولوايملعةراعس#

 تدم تسيلن ةيداج تاكناو ناو طمويز مال كنطبذ ناكناهتبر اجل اقل حر

 ىلا ةموهف لل و كنطم#ي ناك نأ لامولر .ةير احدا ناك امال هنم نلولا بست

 ا هنمدلولا بش تيّررهَسا هتس نيلقالت دلو ننس

 ةيرح الا خت لسا اذا يلا للوما:لطاب تيقوتملاو تشي يبه ةتسم

 ةياحسلادقيولامباكما لاكأهلاحناكتةيامسلاباههطيبضالاَصاذأو ةباسسلاب
 اهداو ت للوف ربع نمدتما يور نلعب .اهييبيناهلذ وكيالل دل و ماباثيلا يخل ء 2



 جر .هرزقاب لوللاطعرإولا قتسيو يوزلا نم نوكيوملولل بسلا تبيأنولا
  جوزتاذاو.اهزوع ميال اهتمت مغيودل دلو ما ةيراجامصتاللو ةيزاجدلوتسا

 لا. دلول اوتعبو هل دلو ماةةير اعل يصتةنم تللوزريغصلا لو ةيداجلطلا

 ريغ قمار انتل رولدل دلو ارينا هتيراجأطي نا لجرلادارااذار

 ىئطوولو .روملا نضرلو لا ناك«وباررلوللاءاعداذ لحرلاةيراج تدلوااو .اهجوزتي

 هنعأر ليو بسضلا تيشب ماعد اد ترلوف لحوا "دلو راجوأ هنأ يراج
 5 !ءلاهقرصبناالا بضل تيثيا/4لوملا الحا لاك نان :ةهيشلادحلا
 ١!:,5و بسلا تين اسيمج نامألا ف دو رص ناو هنم للول | ناي كالحألا

 ملغ ديزي لجر فضلا تبثرهرلا نمامويةيراجبا كلم غول ادب نكناد
 لبضيا/يح انا لاقو مالغلا كردا ناذهلوت لوقلا ناك يدبعوهل |قفرمعبإلريخص

 «”ريعووهدي ليي ىنلال اقف اريبكم الغلا ناكئاد» دكا تمول انام .هلوت

 ٍنالف دبعانالقيرلولو هي يي يزل لوثلوقلا ناكن الف نبعأت |مالغلا لاقو

 هقتعان رب عوم لوقيرس دي َلَيَؤ لح دلوت لوقلا ناكل صالاوحانا لان كلو

 واللا قاتعا لطسو رسلابهلرضقبو هتنب تليق بع هنا ةنيبلا ماق اورخأ ءاح#

 نيؤلعنباهنا حاولو .هلوقل شالء ردو اهقتعا ناكدنا ضاونامالغ ابل
 اللب وي ا تاو هئام

 ممل | وراكوا هتلئامهلةما ىرتس تاع

 هل ا ا وسو

 مالكا جوخورخألا هقتعاو نيكيرشنلا لح! هاعدافادأ و تدلو نيلحر نييبةيراج
 هاا ةوعرملا تلك اعمامهنم

 هم



 را داامارااذأمغ دل مادلواقتتعمق تعمل نوكيف لاح العر صتقيقاتعألاو

 اهني الب اهجعذ ناناهج رن طيعباهئبتسينادل زيذياحأو از

 ابان ضيح ثلثباهترعيضقنبزلحماكبلاز وكب الاهجوزاهزتتعاوأو ماكل نام

 نمإوملاتومقتعي قتعب مالا ةلرنمن وكم ىلاولاذ سوزلا نمأدلو تدلون قاتعالا لبق

 ٠ كللاراركتبرركتب مداعملاقتعككلملاراركتبرركتي لولا ما قتع.لاملا ميج

 اهاتشاو تيس مب ار الب تقكلو تدتراداهالوماهقتعلاذ| ل لولا ما روستو

 تقحلو ٍت لتراث يبلع تقنعو مهجر تاذ كلمولازُل هل دلومادوعتا يانا لا

 ولو .للولام|كلزكوانلانوايناثكلل نكوديلعتقتعاهارتشا: تثبت ىيكارادب

 اهعسيناهلرسلدل دلما ةيراجل] يصتوريعيرماهلة نبا عم هنم تدلو لمة يراجىرتشا

 نم عيبينا هر سل يوزلانماتنب ت دلو ثالجرةيراججلا جوتانزسالا عجب نادلو

 نه شام نهنتعان اهءامشلا مم هل للو م| تير اصامنعبة نبالا تدل و اجنالثثبألا

 ةياثلا تبلاومالاعيب هيلع يحب ف سويه لوقذ نكيكن لعق درلا رسل لاعب

 | ذا شلولاما١ نيتنبلا عيب مرجب الو مالاعبم مكي حر لهل اقو كوالا تندبلا يس مرجيالو

 وا: ماصم امالومدعر لولا د!تمرحاذا عني ناألا ل وملا نمزلولا نامارلو تدلو

 تاج, ثرلولا ماؤتعاولو. عديد الاول زبره شا هتسل لوب تان موغ
 لزعيو اهئطو ناكل يراج هل لص. هيضنزوجي لو نيتنسالا بسنلا تبثيدلوي
 ! اعبهذ نااولات تءاغذنوهشناة عسل ت دلوو تداعمانامن تباعفاهنع

 راكبا ناواص دلو ىقن نمةعسؤ وهف ترويناجناهيأربكا ناكواهباصوتم ناكن م

 لهشيناؤنيو نلولا انهت نادل عينيا لسْنيفع اهنا هيأ ربكاو رو اهتم

 اهيل, تيجو اماما خت دلومأ دن ةنوعزعت فلو نقش الكا هز فلو مااهنا
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 557 ملتي ذم يان

 لصبو معرفات نا | ل زير لولا لعاهطف ةدص بحت در سالاب كا تام

 طللارعتملتت ناو. ةباعسلااهيلع بحل راص ليس تلتق ناو عاني

 دلواهان اكولا كو. كلذ 1 ىعسل ءالامزخأا بيض: نياهدحا ايم نايلد

 "دلو ماها اهؤلوملع عد اًةيراج.اهنهق ميج مسناو ص اصلا طة سلوملا نم

 و ماكنا لعادل ءلبجبناولأ» جبيني لق لولا ىامتسياوكا
 ناكئان لوملا اها ىلوملا ن ذايغب دلولادا تحوزتولو اهيلعة مالا جيزتكلمب

 مل ناو قانعلا ةدعاهلع بحب لدن الع اكنلا كا ذزاجوتعلا لبقاهل خد يوزلا

 ل ماكشلا كل ذزوحجب الن لول شارف دكاتبو قتلا ةرع يلع بيج اهبلخدب
 /!هاهنطبذاموتعبالو قتعيكل مذ هت دلو امفوحوهف هنن دلت دلو لك هر اعل اق

 مكلموعتسلازاهئامرل ولا تعيالتمدلو مل ولا ينص مول ولا تام ناز لت

 "فاك ينيج تلا طنا ب و سيدي هدو تولملاب
 م احس سجل سمس يساوي

 ة نملتالعيبلا دس تذل اوناهعاب ناو .ةرل ال

 لعاصووشا ةتسل عيبلا دعب تدلوولو .لطاب عيبلادرجوبهفعيبل ا تقو نمش

 ' رح كنطبد ام هتمالل ذولا كو زئاج يبلاذ لقالدا نيعلا تقو نهر تنس مرتك

 ىتساير وساد دس نمرثكا) الت دلو ناوقتعروش اة: ةةسوم ]فال ت للوف



 نيل زالر يصب ملكنا ذر ام لكان دنع م جنس غواا فما لجؤمو لاح ل ىبلا ناك
 قتعنلالاه لا ىدانزحتارافلا ا تيدااذا لقيمل و مشرد فلارلع دبع بتاكل جر

 ليعلإا |اذيرب هدر بصم عي لمحو ةفينعسا لوقو قرلا ف دمتي خانامجن ل بلا ناكولو

 ضاسين ا بناكملل .نيمحب ]كولا دربال ب فسودوبا لاقر.ءاضقلا راع ف ئوتيالا

 نم هيغل نيعرعه تاك ناو .ةدسان ةباكلا تاكد تمقلعد_اكولو .ملوملا نذارغب

 لي رباكلا زيسفينآرآورلارداضلاوهربطالاو .ناتياود هين ضئرعوا نوزومو الكم
 متفلا لع هتماباكوأو قتعلولا ليقف ةمقلا ىداق حير شيول همت عدن كنان

 ولو تقتعرمسفلابتلربلات تدااذاو.ةياكلا تدسن ةتاكم.تما داما اطتةئالع

 لدبي لنو .ىتعباللوايوث هيلا ىدا نا. ةباتحلا بصيألةمنلاو بوتزع هناك

 عهبع اكاذا بتاكل :نّقلا»رس نجلا ةلاهج هبي لمتبالو فصولا دلاهجَباَتكلا

 لجنؤافلاىد| ناو. لويلل نوكي هث امو قتعل والا لمق غال ادا ن اناناس سازاج

 .اههتلزنمبام رون لماح ىو هتمابتاكاذأو ل داما بتاركمأل ءالولا لوألا ادا

 0 .ةباككلا لدبب دلانكلامصتالو كيانكلا تراهن طبذاريشتس اواهمتاكناو

 ظ اذا تاكللا.انإ_.تساز اج هبحاصنعإ نكام غم دحاو لكن الع ةلحاو ةبادكن بربع

 رضاقلارضق امل جدوا هتوميلطشامجلا او طكتو.ةياكلا تنطر اىلو عيلبمل و ءاف دريغن تمام

 قتعبالو هنم] بقيا/ذراككلا ل لبءاداب نادل عرمتول يح نوم طبت موضعم لأ. جن

 ةناتكلا لب ناسنا صو زح نجنرطاقلا ضتنرلاملطبتاله ب ثيلاوبا هيلا لاف

 ناو.لصفالب توم ال ةَقتعنو هباَدك ىدؤيءافز نجس اكملا تامنأو.ئئعوزوجب

 هتباتكو ءارتشا لو كرتواةدحار ةباكهعمابتاكم ناك ر]ووإارحا زل وبن اكملا كرت

 ةلش لق يجول موهف ةيصوبرصو اا ذآ بتاكل .:دلولهث|ريمناكرلفو بتاكملا كرتدتو
 ارو



 ةلكديفمسيألةعاسف تول ال يبت ق سي دنألة نيمو وصيا/ء لغو نعت اموف ةببصوب دوا

 ىداغنالفلالام تيصوارقذ تقنعا اذا بتاكملا لوفي يتلا دجولار.ءاصبألا
 ولا ذا ثلاتلأو.ملوقذ ةوديحصد يصر تناك ك ل ذ دعب تاق تعو ةباككلا ل ب

 جبر ةؤيحوبا لاق. حير ليو ف سوب 2 لوق ةيهتيصو تعصتم امهتقسعف ىداأة صو

 ”ةلفقساالو بتاكلا بالا ءكلمإلا ولأ قتعلا سسداهد دعي ناالا ةيصولا يميل

 نزاب تحوزتاذاةيناكللا .ةباتكلا ةرايخ ا طوشز وو ءطفهق دص 1و م الع بجبال

 يلا دنقلا ءاكحا دعلاو حاكنلا ف ةيشاكملا ماكحار .قتعلارايخامل نكت فتعش لولا
 تاماذا لاح افاه رع شاكلا خا ٌةيدهمالا نوتسارث اهئتطو ناذ هتماطو كمبأل

 طرلاتامهءاؤم نبا يوزتاذا باكل .هف ذا لحب الت انا هف نقف ءافو نعبتاكلا
 دك ارت 1 ناو حاكتلا لطمالءاذو كلوت كايلل ف دج اكمل تام ناذ حاكتلا دسفيأل

 ملعب لوخدلا دعت نكاد رجلا الو ةرعلا بجي /ل وخد لبق كل:

 ا

 ا يي 5005 اك

 ”ولاهاو ةببدملا تالخب اتيب دوملا اه ءوسرل ناو اهجوزرلعةتفنلا قست
 تين باككلا ثد |تءاتسنارايخا امل تبث لوملا نم دلو ازا ةماكلا

 طكايربتاذابتاكلل لولا تاماذاق تعتف همنيزد دؤترل ت ءاش ناو آكل
 يرتشلو عيدبورفاسيلاصخرسخ كل ع بتاكل .بيعن عال اصيل اربالا»
 سمح كام الو نبع بتاكيد كراشيو ةيراضمل املا عف ديو هئيضل اول قنلاب

 0و بط لوملانذإبالا جدزقيابذ ل جنن لسبب دبع تيل اصخ



 ”اكئيدلنباو هاما ىرتشلا ذأ تباكلا.ندذاملا بعلاكهشح نقاباحو احبالو

 م بتاكل تامانا عة لوقذ يلع باكيا رش: :هنلع

 ىدؤتثاامادل لاقي ئتشمدل ولان اطمان هموع ذ عسدت راك نللوارل وكرت

 موقي يدخر ن سويد دنع مجيرحراذ بتاكللا ك2 ناو .قرلاذ زناماوالاحتبائكلا

 لقالا بجيديلعهتيانح ناكلاملا ةيجومةيانجنجاذا تاكل .هموهةيدماقم

 ةريتعمهتبانج تاكل وم ا ققرو |ءابوملع تاكل ارح ناو. شرألا نمو هو نم

 ةصاق ا ءتسساوةيراج ىزتشلاذا بتاكل اه دبقر وا تاكملازعاولا ةءانج كل فلو
 2 وملارلعواربتسنالا بجيهيراحلاعم قرلاف درو تاكل ازين او .اهنطو دل لحوتعت

 تضاحامكزتجو طوملالع ا ريتسألا بحمام علما واهتفبا بتاكملا ىرتشا ناو

 لوقو ل وملالعءاوبتسالا بحب تف اكملازع مة هتخا ىرتشا ناو نجلا لبق براكم ا دنع

 امس عاام ةنبالاو ماا فالخ تاك مريصتاماه ال رةننينعد

 فامكلم بتاكملا ناللاحن ان يدعي تاكملا نمةيتاكملا بهو ازا 2و لاا .طولازع

 بياكل لاتن اف لوبقلا ل يق ريصت نيدلا هيلعزم نيرلا به نال وبقلا لمتهم

 دسوتعْلا ناالادرلاب سرت نيرلاة به نالارح تاكل ن وكبر ةبتاكملادوملبقا ال

 نويرلل نمنسدلا ب راذا بلاطل القتعلا قسوة ب اكملا دوعيفدرلا لمعي !هعوتو

 ف يلحر نيب بتاكم.ليفكلا :4ريقبتو ليصالا ة ضد نيزلا دومب ليصالا درزن يككيو
 هداك ىهووا هبيصن نعرخألا كليرشللا ءأربان اف بتاكملا قتعبأل بتاكملا فصئاشزحا

 ءأرباو ةئامتساهلحا ضِقف افلا ةبتاكملا تاكولو .ضنتام لوالل ملسبو تاكملا قتتع

 لمه ؤيملاو لوألا نيب نوكي ل واما ضيقامو باكمام مر دحتلاةةئاجدرا نعزخألا
 دبعلا سن كيت نا لل بقي ل ناو لبعلا يقتع نابع نم لبس سضن بهو لير . ةتس



 " لآن. اتعا بما نهدبملا سنن عيبدا/قتحتلبق دبع لاق
 يلقن .نهط كلل نكقتختلبق بسلا لاقنوعرد فلالعوحتنا
 يمناك و ذا.!||هعتصاف تش تثشاماهبونصا كل املا لاقت ةيراحت يبرم ا

 |لهيئالوم نمار تشا لاق ذ الام ليسأل عفد دبع قاتعإرالا/ذهبداربالة نا
 عا نفثلا يشم العوق اتعالاو عيبلا اذني لنا ميغصلأو هيفاو راك ممتعادا

 نالطلا|نكو ل خردل اب قّسلا قاعتيرحتنادرارللخدا بعل لائاذا اولا ليا 4ولانماام

 ىغلان عت اّتعالاف لصف

 و كلذ نال لبقن انالف عل ديعزعقتعت نارع كل ؛ذه تير اجتل لا لحب

 ءاذابدهب راجا كلم هن ارمألا نكديعلا قتحيتحملا ةيراملا نكرول ةيراهك رضيت
 لإ ,ةيالعغلا نمضي ناكاذا تايقلاو قاتعالا نمضؤ هنمدبعلا كيل

 هلادبعوتعأل جر .ةيراجلا كيل قيال بعل انايلملحورملامولعفلا كلذ

 شن ازاتعال باو باللد قتعلاوه دن اهل ةلولنوكروزاح تيم اهيبا نع

 ملا حرا ىذ كلمو بينلا ىوعربقتملا 2 لصف

 هل ولو ملص ءاواملا ناكن ارّيسا ذه هتيراعت ل اقوا يضمأ ذم ربعل لا لحن

 !يلجا مج اربعلا ناكءاوسربعل اق تس بسلا تبثب بسنلا لوهيوه»
 .ملوقةدسلا قم بذل فرم ةنكل هل ادا ورا صيد بعلا ناار .ادلوبوا

 دعلإوتميو بسذلا تيثيالهلا داو مل عياله بعل ناكماو ١ بسلا تبثيالو

 هينايئلاةوازتنسا اذه بعل لاتولو .قتع اي ءاحاص لاو. ةزيحينأ لوقا
 باكلاذوكى لاممضع لاند اشم اوغلتخا .قتميالدنا لصالا ةيكو طياانه
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 لعل ايولوي 3 اللاق نم هغمو قتحي حر ةحين هينخل لعامل امل

 وأو لاا رعييحملا وسيدنا ية نيني نرسم يد: قتساينبااي

  لاقوانياايلاقولاك ىو ناو قتعنالةيذباي هتماللاتو يحب ايزبعل لاز

 لاثواوبااذم يعل لايولو ىون ناو قتسيا/ناذ همنا فضيملوةشسااي
 تبثراةدصو ناهي مناوبامل نكمرل ناف قتعم ثم لئاههلثمو يا ذه هتيراجب

 بيسضلا تيذالكضيا ةونبلا ىوعر ف سانت اشم ضع لاز الفالا امم بسن
 يخااذه رسل لاقولو .هقي دصت لوري شي إ/ منا صحصصلاو .مالغلا نإرصتبالا
 ىالخالاةوادألخ انه لاقولو.قتحبهئا يد نبا نعرسكلا ىورو قتال

 كأن هلاةولو . قتسبالهنا ميعصلاو .هيؤاوفلتخ | نعفجوكى ا لبعل لاقولو قس

 ””اكير وجي الاصغش كلم نهك.قتعبإ دنا محصصلاو قتمنهنا تاياورلا ضع ركذ

 ن اك|ريغصهيلعوتمي لالا لاو تخالاو خللاك ةبارقلا بي ب ليرباتل ادع

 رفشاا ذا .داكومل نمالاق تعيا/ ردا ملا لاقو .انونحيا ناكالةاعاربكوا كلام
 ناءاو.هوخا هنالاهنطم ذامؤسب ةهمش نع عطووا حاكنب هيبا نيابح ىدةما

 فلاي هنبأ/ه ضع فرق !لحر هيبالدلو ماصتمل ة مالا نكت عضوا ذا ةلمالا عيد
 ءاولرملاةمقو همالسإلا خاوهاكولم الا الام عدبرلو ءاوس ثا مرسل و هند

 دافتيصو ثراولل ضملا ةرارقاناثن الئ ولمملا قعر لجل اهةتام م نيرلا لثم

 نيرلابكلولمما كارل هنا/و تيا ىصلازرإ داما ىاكولو هيلعقتعءاخا كلم
 ىرتشاف نمثل ل ىهسو هراهظ نكي ةنعبفاكولمثل يشد نابالحر لكد لجر
 وأو لكولل اكلمراسهنالزكولا «ارتشا ايقنت ر فسوتوبالاتلكوملا ب

 تعب كولا لا



 اراه نينو انشا اك

 ممل قتعلاؤ لصف
 اه ع نيتمالا ىدحال فه تينعل هد] ليقن ةرحايكد لحا هيبتمأللات لحد

 ناتمألا تقتععالل اذ يوخالا ره تينع) ه ك] دلع دل لف كرخألا تمنع اعذ

 لاذ سىاللدل وقوة شالا لعوتحلا عوقوبدنمررّءا نهنعاول ل والا هلأ نالاعيمج

 هل نيربعل لاةولو.قالطلاذ كا نكوا بجاه تمن را/العوتعلا عوتوب هنمرإ قا "نه
 لعبا هناذخألا قتعا مرحا ل اراشاوأ نه نعامل لاف تينعام اهل ل يقنرحا مك دحا
 فلارلع يلجلا نينزم لحا/لاتولو .ءاوس لوالاراذهراضيا لدالاقتعرخألا نع كلذ

 قهت سالت لطاب لوبيا لاملابرازاما ناخألل لالا بجي ال/لاتفانهوماد/ ليقف
انيصتنوكيالا #دحازنن نايبلإ هيلع

 
 ميعضممملا ف ناتعلاو نالطلا عاقياام خلل

ايبلابقاعملامإزتنممامملا مالكلا نآل
 ن

 مص | ذانكتاجطمشسلاب قاّصلاو قالطلا قيلعتو
 لص ةما لات لحد. لورضلابر اال قيلعت كل كالو نايبلا هيلع قعتسسا عاقل
 نيربعلا نس ةلمالا تّعتعة ماو نا بعدل ناكناذنايسلا لبق تام متدارحا.ةقوزم

 لكن مر بعلا نمو ة مام تّةتعدبعا همي ةمآد] ناكوأوهفصن اهم لحاد لك
 ديبعلا نصا هةلث ةدحاو لكنمءامالا نصقتح اما ثليو سبعا ةهشل هل ناكن اود شل دحام

 فيعلكث لو هتما لك: صن ّيتعناتماو لدعا ةئلتمل ناكولو.كلذك

 . كرا قاتعا لصف
 هنالبحا نمل اوين ا هلو قت اوملاغارم مالسالادادءل ا يزخو مرح طبعي ا سا رح

 نالقتعيالانيلا جلو ميرا دسك سان او ءالو هيلع د حالى سل ضرألا لها نم

 هلل! نبع ن وكيد بعف عراد يلع نويل سم ظن اكويرلسا نائل أبتسم السا



 0 زم ايولو لكلا لمع 3 اير نمىهغمو قتحن حر ةيا لو ةلعاماملو ا

 ولو. لوالاوم ميعصلاو تسودنا يي نرسل يورد قس يضبااي

 لاقوان باي لاقولاكىون ناو قتعنالة شاي هتمالات وا يتب اي ليعمل لاق

 لاثوادا اذه دبل لابولو ىون ناو قتعيا/مناذ همنا فضول وسناب

 تنثر: دصو ناؤيرعمناوبارل نكبر ناف قتعه ملثم كلت المو ىا هذه هتيراجب

 بشلا تيثإلضيا ةونبلاىوعدي يان امم ضعب لات .الذألاوامثم هيسسل

 ىضاانه ربعل لاتوأو هافي لصت لوزتشيإل هنأ وصصصلاو :مالغلا قإدصسإالا

 ىبالخا لاقو الخ ااه لاقولو .قتحب هنا بدي زمبا نعرسح ا ىورو قتعيال

 ى؟نهلاةولو .قتمبا/دنا ميعصلاو .هيؤاوفلتخ | نمدجوك ىاةلبعل لاّولو قس

 "كمر وجيالاصخمش كلم نالك.قنمبادنا عجمصلاو قتسيهنا تاياورلاضجةركذ
 ن اكاريغصهيلعقتسيلاخماو ماو تخالاو خللا ةيارقلا بيس ليباتل الع

 رقشاا ذا.دالومل نماماقتعبا/لرعفا ثلا لاقو .انونحوا ناكالتاعاريككوا كلام
 ناار ..وخادنالاهنطس ذاموَس برش نعٌعطووا حاكنب هيبا نيلح وشما

 فلابهئباه ضع فرق الحر هيبلدلو ماصترل ةمالا ناك عضوا ذا مالا عيد
 ءاولملاةمقو ةمالن الا تاوهاكول مالا الام عدبمملو ءاوس ثيداو لرسول شرد
 اذافةيصوضراولل ضملا ةرارقالان التلولمملا قير لحل اةتامرت نيدلا لثم

 نبى لابءكولمملا كارل دنالقتحبال ىصلاةرإ واما ناكولو هيلع قتعءاخا كلم

 ىرتشاف نمل ىمسو هراهظ نعي ةنعبف اكولمنل يرتشم ن ايالحر لك لجر

 ىلو لكوالاكلمداسهنلل ول« اكتب فسويوب الات لكولا با
 قع ز كولا .اتشان راهن ئ موش دعب هقتسين ءابامل يةشيدبالجد لك



 مهللق سلاف لصف
 اه بعنيّمالا ىلحال فه تينع هل ليقف ةرح كد لحل هيتمالل ات لجر

 ناتمألا تقتنعاللا ف كزحالا ذه تينعب ه كل ذل عدل ل دفخهكخالا تقتل لاذ

 كا ذرب ىلا دلوقوة ناثلالعوتملا عوقوب نمر ذهن عارل ل اللهو لاس يج
 ء|ندبعللاتولو.قالطلاذ كل لكرامبجانمتمنلرا/العّتعلا ع وقوي هنمرإذ انه
 لعب) ان اذرخألاَق تعا رهرحا ]ل اراشاو أنه نعارل لاف تينعامما دل لبي حا كد حا
 فلارع  يلحلا نيم دحا/لايولو.ءاوس لوالاواذهوا ضيا ل والا قتعخألا نعل كلذ

 قت سالت لطاب لوبي! لاملابد ازال نايرخالل لالا بحي اللام انهوماه/ ليقف
 مصمم ف قاتملاو قالطلا عاقياامأ خالل انيبعت نوكمالا /دحا فن نايبل/ هيلع

 صا زان“ ئاج اوشا قاتسلاو قالطلا قيلصتو نايل قلع زيمر لكلا نال
 لص ةمآ لات لحد. ضلابر نال قيلت كل كالو نايبلا هيلع وتس عاقيال
 .نيربعلا نم ةمالا تقتعةم|و نا سسعدل ناكنان نايبلا لبق تام تدارحاةيقيزم
 لكن مرسبعلا نسوة مال تّقتعدبعا هلم ةمآدل ناكولو.هفصن امه مرحاو لك
 ليصل ضاهة لن ةدحاو لكنمءامالا نمققتح اما تلو دبع ةهشلث هل ناكن اود شل دحاد

 بديبعلك ثلتو هتمالك' فص ىتعناتماو سبعا ة تلم ناكولو.كلذك

 كان اتعا 3: لضن

 هنالبحا نمي اونا هل وون املا غارت مال سالادادمل ا هيوخر رح اهبعر اس | رح
 نالقتعبالانيلا خلو لير ا نبع سا ناو ءالو هيلع حالى سل ضرألا لها نم
 هل ادبعنوكي لسن مهدا دلع نول سملا وظن ءالورولسا نانمّقرلا قب نبإلمال سالا

 اد



 دشن ناقل صلا قع 5 1 راسم نلو رم هعاضرلا لعل ساولد ١

 جا .قتعاله ير هابحاص لاو .جةغيعبإلوذييوتشلا

 : 11 او:ةوملل اناما ةم دخلا ناك الوم مرخ ٌثدبعلا طسافرفاكد بعدل

 نس] قو سدح اصل اذالخ ية نحبب ا لوقف هتاّتعا نغني كبارا ؤبملا

 تسال ةفيزحتب | لنعقتعلا ءالو تونذ فالك ا امناو لكلا دنع قاتعالا

 نوكيو عملوقف هتاتعا مج, اراد ف ىلملا لمع وتعاولو .تدثياه للعم

 هعمو نامايانر اد لخد يح .دل ءالوالدنا ب ةفينحبا نعو. ليلا ءابولا

 ءىمناكواو.دعسز احد لا امبعاف بوح اراد ف هاك هناكموا ءرندم

 ًايواودياعؤتعناما انيلالخدو هرقل ا كامولو اهعسزوعيا/ةرلو ما

 ماذا امس حيال الار اد هرندارب دموا فل ما فل خو بنار ا دال رح

 نبعلوملا تاماذاهتترول ةياّكلال دن دوكدو د ساكمْؤسي لرتساو التقوا در ظ

 كا مرلعلوتسا هنالقتعماةمقلاذ برر اراقب ىولخداوراقكلا خا راسم

 قتسنانرالسالارادللاق بان برح اراد رح ا لبعياساولاكؤتعبت هسفن كلم
 ىرنملسارت لسعات لوقيىرنغ هعيو إل سالاراررلا يخل نحلا راد لظد لحي

 ”لبعانا ىرنمملا لوقو .ارحنوكيمركييقيل ملا عب حناراد نيج هنملا جيخ نالت

 .اوصلا عاما, هل !دبع ناك اهكمدجرخا ناوي قرلاب هنن ل عركنر دا دنا مالط ابنوك.
 . تامالا

 هلاعتسدالإ مسارها مهلاب نيميلاامأ هريخ نيمراعت هلأ نيم نيعفالع يملا

 معد فلك لاص ءازجر حاصلب شل ين نيا خان هقيم قلاع

 فيلاموزل 1 اننعومضبنيملاكحو ةنافكلا ببرجو نحال نعله لإبن يملا
 سس

 1ك 0 بلاجب همن عمممج يحتدم ورب هير وجزاه وحروب ويسب دول مت :د ت21 سا



 .قو1103 ةنسلالاناويفوةيسافلابنوكيد تيلي الع
 كك لتر ماظلا تاير ذ ل مننازكل اا الو ناو دلال

 ةييزعنا عرسك ىددو اىورو كواللاتسزيانل امسأل المكلا ذامسألا رمت نيملاد لستبو

 يناثلا, لوألا مسألا نيمواولا نانو مست سلخ هبوةدحاو راكد يلعذا عب

 كل ذاخ الاب كلاتلا و لوالاب يالا لصتيلن فطملا واول مسقلاواو ثلاثلاو ثلا نيبو

 اة يلاءاظلع زا ثم رثكاو قحاو انيمناكن ثلاثلا طع ارصتقا تلاثلا بقعرلا

 ماو هلو لاقولو ميو ناتراككة يزل لمفن ذك لعف(ا/نمجزلاو دلل لاوأو

 سحاولا مسالا ذ نا ب نيحنعةءامس نبا ىورو ذي اورلاماظؤ نيملاددميأنك

 لاتمتدارلا لم لخداالمدداو لاقولو .راركتلاو سيكاتلالع ف اغلا لبكيو نيملاد لعتإل

 رش كبرقامهلناو هتأماكلاةولاذكو.ناتراذكدمزلبةماهلخرغ رازلا ته لخدا اللا
 ننلهركم#امامألا يتلا نعم .ناتراذك زاب رعاهي رق كيرق امها وم لص لات

 ةرلكذ انالفرلكا الملا و ىرخ' ة.ملاك تانالفرلك !طمدلاو لحرلا لاا ذا لاتهنا حي لضغلا

 ان لوا ةغلابملا ىو ناو.ةلحاو ةرافك همزلي ديكاتلاوراركتلا املاب ىون نا ىو

 مسالا ل حج ل ةرحاو نيمتوهف (زكل عذ الملل ا هنلاو لام لحر.ناترافك ةميزلي
 هللإب لاكولو.اذكل سف اايزيزعلا هللاو لاتول اك ةدحاو انيمب تناكف لواللاعتتؤالا
 ملا ا هدا مسارك هناا نمد وكتاهعقيو اهب صنوا ءامملا يكسو انك ل مضاأل

 اهيصنواراملا نكسوانكلعف الدنا لاقولو .نيميلا ةعجنم إب إو للا فماطخاو
 - يعير كلا نالانيمينوكيزردكل ماهي ناالامسقلا فرح مادخناليعيجوكبأل

 هلب لاقولو زمسكلا نولي انيمي ن وكم ليقف .مسشلا فرحوه ضف ما فوجقبس

 لصق وركأ باهرا اذا لاعت هددا مساركذيول هناا يمي نوكيااولان ذك عناال



 انين وكيأ يرش قد را ةيوس هب ادار ازكلمفا لو اولاقولو.نمملا

 . ةرياءامسا وحلا نالانيمنوكيازكلعن !الوحمناب لاقدا اذكل صف اواو لاقوأد
 ”ذاراناةناريجصلاو|نيمن وكمال مضعب لاق هيذاوغلتخا كل عف!الاقح للّقولو
 لمفا اللا ةفصملاّولو | نوكم [نكل سف !ايمدد ا مسن لاقولو .انيمنوكباكتدددارعسا

 لاقولو مسالا كلك د فصلاركذ نوكيالذ عري فرك يإم هنافص نمنال نيم نوكيا اذك
 ظ نييايأرك ل عذ االمدلا قد لاو لو هب نوفلغت سانلا نايا ن وكما زك لعف الملا وكي

 ب ضسوبولا نعو» حن ف سول ا نك:ريتياورلا ىلدحاو عر لجو هوي حبسا ل وق غانم

 ولا كو انيم نوكيززكلعفاالمنلا ةزعولاتولو يف اشملا لوقوهوانيمبنوكيةيادد

 9 اسهروكدونيملوا رمملا ىو هتروقو هتوكلمولاقوامُس ايكو ب يظعفا هلل !لالجيعلات

 لاول انين وكي نيملا ىوناذإ| يدر نيم نوكنالا:رعاذكل صف كمدد/رلعدلاتولو
 فو لز ابا زعو لاهولو .يررجوق نيزصمبا لوقف اني توكياازكلمفاالمهلا ةمحرو

 هلناةنامأو لاقولو ايم نوكي الملا ةدابعو لاترا .هياوثودللا ءاضرولاَيدأ هبضغا

 لفيع] ئولو ب فسوب بان عياوروهوأ نيم نوكيالانا ب ىوارطلاركدوانيمناكي
 قلى ناو نمي نوكمأ/ كل حف الملل ناطمسولاتولو اننا بلل ةمذو اقرا. للا

 لعن ناهللاةنامالاقواهللاب انعهيلعلاقواانكل من ناهاتنسإ ءلعلاةولو.انسم نولي

 للاب فلحاو؛فلحا لاقوامزلاب سورشاواانكل مذ اانا ل هشا لائوأ اندم توكيالاذك
 هيلع لاقوا لكل مؤنألان هللا اهبعهبلعملاواهنلاي مزعلوا مرعاواهللابمسشا اواعسقاوا

 نمياواددل|اهيلعوا هدد نمد نيمب هيلع لاول انكر انيعنوكيازكل فيلا مهنا ة د
 ىملاتولو انمجن وكيازكلفيالن ادللا بذن هيلع لاقدارننهيلعلاقوا هللا مل لاّئوأهللا

 أني نوكيا: دنعازكل مف تاهل, ن مرو امالسالا ناكربوارسوجوا غاوصنول ى دوب
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 هيداوفلتخا سل رانك هايتي عملا

 مهنا .طاوصنرىدوهوه لاق هناكريصيفز جعتيضالإب قيلعتلا نال فار يصيم 5 ل

 كل ةامتمن] بعَسسملا ةمارلع ظئافلالا هم فلحناو لحما. سوغاهنالةراؤكلا هيزامالوذكلام

 2 ناكإ ظني هنا كاش ارضعب هل (ىامرييصلاو .ةراهكلاهمزلب متكيالممضعب لاث

 ن آو.ارفاكم صيف لاحاذ اذا يصييضاملارمالاع كلا لب فلحول هنا فلاح داع
 اماكصتكل ذل عفاذانارفاكمصب كل :لحذول هنا. دافتعا لول بقَسملا ةرمالع ف لح

 .يضاماذوالبقتسما ةرمارعنيملا تناكءاوسوكيا/ك لذ هداقتعا ذنكيملناد

 ممضعت لاور .ارذاكريصتءرضعب لام بذاك هنا رلعبوهواذكت لمذام غالب هللا لاول

 لاقولورركلا دود بكا يي رت هر لصق هنالعر فسوب ل نعد ياوروهرارفاكر يصيال

 لاقول٠. اسمن وكيا/راع ضرتف! ام لك ف هللا تيصعلاتوا نكت لمف نا هللا تدصع

 نوكيا ةواصلاد وصلا قنا دج سقي نزرقلا نحيا امبالا قا لوسرلا ع

 وا فيبصللا, ءانأرةاايواهمئرشوا ,دو لوا هنلاةءاطوا هللا نددو لاقول اكوأنيم

 انيمنوكيالةولصلابوامايصلابواهئابسنادواهنككئ المجد اه بككلابوا نأرتلا نم ةروس
 ولو.ىوناذاالا نيم نوكمال اكل عد امزدا ناصبسلاتواازكز مفل ليدداالا هلاا/لاقولو
 اهنا عينين !نعانكل عذ! لت العلل لاةىلو.انيممنوكيانكل مذا اولن امس“ هلا

 دادل ل خدا!/لافول و.انيممنوكاسادر للا تلخردنالاقولو.ىوناذاالا نيم نوكنأل

 اوهفانك تلعن تن الاقولو.رادلا لخدا/للاو لاائولامّ[زممعوه و انيم نوكيدشاو

 سحْؤرآةعالاو :درلا هيلع ن انيدرابل ذاونلا ةركر ب داكهئاولمبوهوجأةلا نمئيرب
 ى/بزاكوو قلعت لاقل حر. تمار يدنا ركذا دلما ذع



 ابذاكناكاذا ع ' ذهبشاامورزنلاو قاتعلاو نالطللب نيملاذواهي رافال سوع ظ

 د لو ونهب قاد ئرووفازكتلمن ناله لجي هيلع نوالاهزل

 ةلخاو نيميوهف ثن>. هلوسرودللا نعثتروهفاذكك مذ نالاتولو ةراثكلا
 امرد ءإوسر نمٌقردو هللان ميسوم نكت لعف نا لااتولو .ٌلحاو ةرازكهمزلي

 نكئيربوهللا نمئربومذانكت لعذنآلاولوناتراؤكهمزلي تنحنانانيمب

 واقوي لججتكو تاراؤك عنراهمزإب لصفف هنم نايرب هلو سرومللاو هلوسر
 وهىدوبموهلاكولو نان رمامهفانك ل عن ناءارصنوهو !ذكل عذ نا ىدوهب

 حلا نموه ازكت لمن نآلاكولو .ةدحاو نيعوهث ]عفن [ذكلعف نا ةلوصن
 نإ ءلانمئيربوهلاةولازكو ةدحاو نيم اهنالةلحاو ةرافكه يلطف ل عفة عبرال

 دروب هرلا نم يرد ليخت الا نم يربو ةبلر وتلا نم يسوههاذكت لصف نا لاقولد

 !!نييوهه فصلا ذاعكربأت|لاقولد .تارافكعبرا همز لمدن ناقل نمي
 واهقفلا باتكوفرولر .ةدحاو نيمب يف ف صصللاذةيأ نك نمير ههلاتولأنكو

 تلعفناهِيواعّيقربازا لادو محلا نمحلا هلل! مسل ب وكم هي باسح ابن

  تالاقولر يعي رجل سيزمش نميربان اولا كيافكلا هيلعناكر مننانك
 ناضمرموص نموا ةواصلا نم ئيردو |ةلِمَعلا نمئرباناذ اك تلعف

 ل صلارقنأربلا دا شملا صعب نعو.طورشلاب ككل قلعول مك ةراككلا هيلع ناكلعنن

 نينمؤللان مةوؤربلا نايا نوكماولامن ينمؤملا نمئيربانالايولو اني نوكتأل
 لقص تيجصرقلاا نوي نمئيرم ن أنك ت لصف نا لاقولو.ناميالا راكان وكت

 متلعتييزلا نقلا نمئيربآنالاموأو .ئيننهمزلب ال عمف تيلصَقلا ةولصلانمإ 1

 تلعن |لاثولو كت وكيل نبا نقلا نم ارمت هنالانيمينوكي



 نع ديلا هيداراتااولات ناضم عيوب هنت يرانا

 لكل ناد نيم نوكيل بهغلارجاما نعتمد انيمدوكياهتيشون
 ةلؤسارةوح ازكناعفا/لاتولو .زكينا طايتحالا» كغلإلانيم تركيا التي

 قلع هنا انيمبنوكيازكت لعن نا ب نكات هللا لاقاملاقوُو نيم نوكيال
 نكت لف نالاتولو.طشلايزككلا قيلعت ةلزنم كل ذولعفلابهللا بينك

 ذا صنوه |ذكت لعن ن !لاتول امل زنمانيم نوكت هيناوصنل اب لعاو سوشاذ

 يللا ااتولو.انيم نوكياذكتاعفنا مح نكيمل ةولصوا موصن#تلضدام لافوأو

 اولا هزل !/لعفن ركل هت النا كانك زلم ىمرشاو ع هش ء| اصلا

 كلا لاولو اني نوكمءامسلاف 2 هلا الذ انك ت لعن نآلاقولو.نيميب تسيل

 لها لنعاصوصخ اير عنيمي نال ةراككلا هيلع ناكل غم !ذُك ت لعف نا بلاغلا

 لعف نارئماوا مرا لتسو ا هتبملا لكاي وه لاول. هب نوع لك منان دادغب
 علل ذ هبشااموا ّرعوا ةعجوا ةولصوا موصلعه لل لاتولو .انرم نوكيالاذك

 نع ميز الو ىعسا ماقول اهمزلي ةياورلا رف اظد لعفن انك ل عف نا ةع اطوش

 ةةيزصنانعف واشنا وفكءاس نارارؤ اب وههيدناشلا لاقو .ةراؤكلاب هولا

 ”نيع نئفكءاشناومصسا هل عفءامش نارا ذل ابوه لاهو هتوصخأ و حدهنا ب
 'لهارلا ليحمسا مامالا سلا ممماراج اص ضحو كاب اشمينخا هبو

 لي رياطرش ناكداف هنوكد يمبال الرش ناكا ذا اذه عيمبخيلا دمار سمو

 ممزلي ضيملا ءافشوبب ئاضلا مو دقو ةرشلا نم فلا ةوضم عفدواة عفن بلجلدنوك

 َتالطب هفلحو ٌفليهللاب هفلجول هنا عنعو نممزخألا ل عدل ل جز ئسامنيع

 ىادضركوس ديدن لت. قلبا ةنليادل نكرل ىلع تياعم



 داوتزغولبتاذا لوقت ناوحوياعت نال ب ماطت نيب قت وكي رع !مارغ
 مما لوي نان بيتو لت رد زمرنمال
 وهز اميامو تلكم فكل لجر دن ل[ ضم يملا ىةسيةنسالرادلا

 لا يا

 نيعلا تر نيموبا أممكلك االلاةولو.مايا ةخلت كلك االمللاو ءاوقكوه نيمو

 هني نادل ناكلغ لعبالو ا غالو مويلا نالت رلكا الدنلاو لاكولو .نيمولارضم

 ليالاذ ء لكن اللغرعرالغمويلا انالزرطكا آلم١01للتولو تشل ناما اه الا بللاذ

 كيكاؤسددارلاتولو .لابللا هيد لخريو مايا ةثلن كا طملوق ةلزنمب ءاحلو نيم اهمال

 موب لكذيتللكاطشو لاقول و. ثنحةرعذ ممل ذ هلكو ةسدجلا فه مايا نجوي لك
 نا ١ .ثنحيالهعبجا مارا نمو د همالك ءازتو موي لكذ هكر د سيلا عذش مايا نم

 ظ ةدحاو ةراقكألاهمزلبالمويلك ىب هاك
 ةيسافلا نمملا ظافلال ]صن

 قو نيم نوكيممضعب لاقوانيم ن وكمل م مطعم لات يكم اكن ياكم روفر كوسلاعلجد
 لومكرعولا نود قضحتلل را مالكلا أ رزه نالانيمنوكب مكيراكن بارك, مروع كل كوس

 داوكلا همزلبلعفواقداصن اكنارابخاوهنما ءدرو: ل كوس لاول مليم ىماركل جرا

 راج فيوختورعودنالاني ن وكنا كراك بكن الطب روجر كوس لاول الفاو

 ةلرم انيمنوكبىرخدتكوسلاقولو اقضع ن وكي هنن ضعبلا ننعامتمللاب نيملا

 راواوه|نهرع _ .ىناناراخاو هن ةكئراكن اركت مادنكوس نير لاهولو مروكي دتكوس

 كلز تلق لاَسناَمكل ند مزلي نالطب تسل نكوس نسب لاقن (ذهيلع ازا اتم للابن يملا

 وهنزكترات نع أرك تسايئاط كوس اريل اور, اضتود صيت لذ تياسجلا ضوتلاعند اب لك ش



 ش اا

 فكم راكنيام تين يتلا هاذا 1 موطنا آو هقالطلا ني

 ىلوالصانريصتالف ديكأتمل نوك ةدايزلا نهو معا معلا للاب اولا اني ني
 ارا لامولو اني نوكيالد نكر اكن بارك | هير تخوس ىو تس لب ئازخ فصوص لاق

 قنكراكن ئاكأت سرازيب هدناالا دلال نا دهس ار |ورازيب هلالالا هلا الذاو تنسي زم
 نال انيمي ن وكي مفكر اكساركا ديمون مدا د ىادخبركي ديمارع لاةولو .هشلخ نامباىف

 2رراركا ارشاد مل هوكت ذب امام لامول و. نيم طرشتلابرفكلا قييلعت وفك د يدا نمرسايلا

 نكي تادابصلا يلعن يلا نا كل نب دادانا عر ثيل اوبا هيلا لات لعفف مكب

 لمشن ةكراكناركأ مداد نارفاكب ما «دركذ | #م هجره لاتولو .الضالاو انيمي نوكي اح
 ليقيكبراكنياركا تسا عود د تفك اذخم جره لاول و. ةراكلا همرلب ألو ارفاكريصيأل

 هنلاو لات ل جرة يسداغلار كلزكدةبيعلاب اذهان ركذيفتو ميصلاوهوا:ييدوكي!؛ نم
 .لفإبكمآو لاقولو .مايا ةخلثرضم نيميلا ىرتسيزورود زور كي وكت نختسنالفابدك

 دخت فر لي لاَ لجر .نيموبل ارضع ىيني ةلحأو ع سمى فزودود هطزور كي اب رجوكت نيس

 كزيامربماغيباثالخ لاول و ازكل عنان توزن لولاك انسجن وكي فكس راك نالثمك

 هللاوكذنيبللخت اذان نيم نوكيالةفر نيارربماغييدلوت نالانيمنوكيال نكتراكنالفمك

 اني نوكيالفالص نر يصيانيم نوكيالاموشلا نيبو ات

 ريغلا لغلعن يملا لقعف لصن
 .هسغطنيملاشاسالو بطاخملا نالت ساونسءلو انك اذكن ل نتل هللارخأ/لاقلجر

 نوكب كلاب فلحما لئاقلا كيوت ناز. كلذ بطاذملا لمغيولا ذا اصغمدحاولعئيغالن

 1 هوم نيمو هضم .افلاح

 اذكر الكرلعفتل ها لاتول» اهنم اوعي



 و. 1

 نال ىوتفلا هيلعر هس نيرجزخا هبربس وكلا دعب نيملاب طشلا تاما
 فلاوئالع طررغلا ناكاذا له طرمشلا قاما عنمُذ ف طشلابءازملا قامت نم توكسلا

 نيميلابلورشلا ناحلا مصيا/د ضن ميم هيذ ناكن اب فل سلا طرشلا ناكفاو

 تيمانرحىل يغب ايْث تإستغا نا هتأ اللات لجر .اعيج الوقف توكسلا دعب
 ”يعروما ملا تلسغ ون اضيا شاتمل دتغا ناو لجل لاقن لمت نا كرا أما هما

 هتامالل الجر هيلع و يدشن هيف ناكناو طرشلا قاح اد فطعلا صول هنالهيبزلا
 تلج ناوزيعب ىرخا ة أمالاذ هو لاق مةّكَس تل .وّيلاط تءافرادلا له تلخدنا

 ةالازعئالطلا عد تاخراموةباو طرشلا صب عر فسووبالاق قلاط تناذَهناَتلا

 ولات ةتكسورارلا ”ناه تلخر نا قلاط تالا لاقول انكر هن لعد انش دنال
 تاالائولازكو-ىئلط# ناتلاو الى الارانلا أملا تاضيرنيزحارارل رارلا له لغد نا

 لوألا تتلطاموالا تلخفذ ىرخا أمال فهو لاك تكسورالا له تلخد ناقلاط

 دادل هر لات مكس ورادلا ده تلخدناقلاط تنأ لاذ ولو.ئتعلا ان كوة ِساَتلا

 ضي هنأل ل والا طع يناثلا فطعمساالذ تقاط 1 دالارادلاتلخدفاكرخا

 ىلعتسملا ىو امرغ لا !ىوني ا مف و ةلظلا فيلح طل صن

 قاتسلاو نالطلاب نيملا تااكذا ىلا ىلا نبرياميعئونو نلف الجر فلل حب
 اموللذموا فلاح ا ناك املا ظمهاظل ا نالخ فل احناونسولا ذا فلاحا ةينرمتعب كل ذود
 . اناكتلامكاناكناو فلاعل هين ةينلا تناك امولظم لاحت ناكئاذ هللإ نيملا تناكناو

 خلد" حب ليرة ينجب لوق وهو نا ىتسملا ةييريتعيرميعلا قحلاطبا هيمي فيد

 نطولالع علل لفظ بقيساف اخ وصر خا دح احلا هوغلحو هل اومااو نجائيربومللا

 سيلعب :مايزلاب كونا عرفجحو اديففلا لاق اوثرصناد همالور يزل منعت با اير



 مسلما

 دنيمذ ثميالرغلا عجريل ب نكلا ىفاماد كل] نويل ناد دهنيمتذي ثنح
 4 همازيالعدا هفلحر | |ظالام ل حر نمنخا تاطلس. ملاح نعيخاام نال
 هو ملغ تبغ نع مص اخينا كلل ذذت ليحل اولا هنمنخا يزل (لاملاذ
 نكيزغلح لةرضاقلل مولظملا لوقو ضاقلا لال صيرتحامعم بهزي لاملا

 ريضاقلا ماين هسفنب ماغي وهو همماخجاذامل نيغنارِضاقلا مغيقحانكو
 نخايوانإلمتارول امؤل عار لمسالن ا ناطل ل | ناوعا هئلخ زجر -هيلعلاملا دعب

 لبن اومن متيم ا سار لوحو تيمديعل خلف هنوف رسداو فلاح ا يصاخاوي
 لمل ازهر غيلعن وكي هنسمواثناح نوكيالن إو جراب ة لس نب ليلا: بهزيبنا

 هله ترفنل اماعط لاما يرتشان ميبلل ماعطلا رشي الذ ا ن اطلسلا دذلح لجن
 مفكر فس فر يمالا عم مير . ن.عيبلا ىرتشا|م هنألهنيمبف ثنحيالدعابف هلال

 ”ةنمور/هنيج ف تحالشلل فل عرفه ددكو | هيف طقس هن ذابألا عجري الن اريمألا
 لاو فلن تايلخيا و تاياعسلابسانلإرضي عاس لجر.عوحرلا نهراع ميرا
 هدايز جركشايزار لوح ن ز قلاطهنأمان نكولين مددمدزا دايز ايبكرشديا
 دنيا دنأما قلطتال جملا نيدلا مختامالٍ عشا مدد.
 الطلا ةذاضاي هذ هرعم تراصةًارملاو ةركماررسكر كاد وف نال ةركسلا ع تعقد
 ىراد لخدن ا لال عر. عماجلا ذ :ركذاه ظنوع وهو .ةركنلا تحت ]هر تالف اهلا

 تيا>ريالف ةرعم هناله نيم ثنحبأله سضنبوه لخر فرح ىلبعت لحا اله
 ازال رعم تدراص ملا نال ظن اوجم !!ز هذ ين عدلا ار رانالوم لاف.ةركشلا
 كلانا ريالا .ليرلا عضومو ىعرتلا ةركتل اذ املوخد عنم ا ءازجلاذ ةفعماهنوكد
 تراص ناو تّولط ىتلخ رن قلاط تنان دحا لهيمرا د لخدانا هئإماكل هاذ

 م



 قلاط زيف كتم دحارقالطب تنيلح مداد نيتام الاول انكم .ءزرجنا ف ةيزمم
 تحب خ لت ا/لورشلا ف ةفرعلا اما هتيم ثنحاهقالطب فاجر ناهمةيعب مع دحال

 لرششلاف دار م ءوهراص د حا زم يراد لخد نا لاتاذاامفو ءلزجئ اذ ةركتلا
 مسكرتسيركا فلاحا لاق اذ انه .ءازهلاذ ةركسلا تكل خدتا/) يرشلا و ةفرعملاو

 تينعل نهد ,ركنايزار شيوخ ن زو مكن ايذاب سكر يهرشدمركا لاق نان كن اب ذأ

 امرك يهداوقنالءاضقلا# قدصيالوالعت هللا نيبو هنيباميذ قدصاهببع

 هين فاصخملا لوقلعو .ةياورلا م اظف ءاضق ق دصيارصيصختلاىؤناذاذ ماع
 تاطاسلأ مثهنلا ءاش نان ىعب اي لئاسملا نه سشحو .صيخص ميصتتلا
 هر نعرسل قالطلاب فلجيركتاذ تساوت كيدزنريما نالخ لام لجل لافاذا
 ءاجىعنلاو هيلاريما الذ ةّزعا اهتتعب لاوما فل احل دع ن اكو فلن نال لام
 كتل لاومألا كلت ل ثم نوكي ناز وجو نالقةأرما لام ناكل املا نارعنلاملا
 يد رتح فلاحا ةَأماقلطتال| يجوز لام ناكل املا ناريمالا هرم تمن مة

 زجن.انناح فل اعلا ريصيف ةىيعحصىوعد لعبه نيسلاب كل لي ماقلامضتنوا كلذ

 ١ ةمتتعر يظا هنا ربغ,نلبة ممغلا ة لج ظداو دل لا سل نمةاش نرش علج

 فله ايش للبلا باخد رتامو ةرشعب ار ءاجام هنا ةريطع اريما هلع هوناح

 اولا قوسلا باخ ىا جداغلا ايش كلرئامو نوسلا ف ىا ةرشعنالا ءاجام ىزنو

 فلحي نا دار|لصر.ءاضق ق دصن ا/نكل هظفل ,ل محب ام ىون هنأ/هنيعذي ثنحبأل

 ظ ا تا سد ريغ
 "ير جانا سو مقوقحو سانلا لاوما ة نايص ل نقرمس2 اشم مع مفا هيو كلد

 1 بارا لهما ءركا لحب |لحر.هضاقلا ىأر لاما ضوفس ن انفلل عد متشملاهلا نان
 م
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 نالت ل نامه مضجت لات اهغلكي نا جدزلا داداوة بحل تكا تهون هنماهرجب

 هيقفلا لاقامىوتفلار انكار. فلحتف ىلا ذركت يو نئاج ةبهاهيلع مجدي جزل
 يلام (نانرايتخاوا اركان عملا لعىتري ءلسوكاعلا لوقت ةأرلا نا ب ثبللاعب
 اهنسؤهقداص نوكيو ءاركاريخب تبهوام هللاب أملا فلك نعنصيارتجا نعة يهمل

 ناضارعضااذأ لئاسملا له سندج م باوكاف درعد ناوحأ نه نمو ليك اهراشازمأأو

 نهر ريب هنملاملا لخأي نا لأكل ب بحاصد د اذ لاملابحاص دنع غر ةيرالام

 لوقيذلاملابن ذوي نهرلا تانثاهنكمالابهو ل ملاين نهرلا بولطملا ىاولر

 ف نهر هر سهل لاق نان نهر ءبرسلو | نهردب الاملعىعرب ها سيؤول بولطملا

 ثلحيناراراورخا الحر خان ةمهتب لخ ايلالحر بلط, ناك اذ |نآطاسلا لح

 فل 6اهسألاعدوهوايش موغم ذخايل هنأب عا نمألو هناي غرم ارح اريل ةنام هللاب

 لدرل علا ذمسارك يو فلعي نا هل غبي نكل ةرورضلا سنع حابتال ةبذاكلا يملا نال

 لهم كإ ليلعب دقراوو وزيد هيلعو تامل جر .عيفميونبو ناطلسلا هبلطب ىزلا
 ضاقلا دنع فلكي ن انبالا نمل غنيه نيديضق ل قكابانا ثراولا هنعن الع
 تأمل جر»نيدلاءاصف تبننإل لتعام دايس ناله سال عاش د هل نا يلحألزا

 سن ناهزعلا فاحت نبرلا ة ىزعلا ثراولا مص اضل حر عاني دواثراو فاخو

 ,ياقناح نوكيالناوجرن ثيروملا تومي زحلا ملعب الث اكن اولا هيلع رمل
 نسي اجب نا لري رلعاذا هناك نرمي ثنعي هنا ميعصلا ث روما تومراعن

 هريذل لاقلج» كل ذب ذاكوعم ةئارولا قرطبالو دلاصالا قرطبال يش هيلع
 انذاح نوكيال مشع عقلك ناكل قو ف لحم ة يسحب تلكا لاقغ رقمك رك
 اله تيرتشا ؟يلجرل ليقولاذكو ضن عقبالئ انعم قالطب هنيموتناكولو اياك

9 
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 قالطب كل ذ لع فلحيلو اذان وكمأل نيسام ءارتشا ناكل قو ةئامبلامف دبعلا

 ةرسعب ونا ىله ىرشلال د! ئلح اذاعماجلا ف لاتاميظنوهو . يس همزلبالَق اتعموا

 لجيراد ف بره سر .ةدايزو عرشمب ءارتشا هذال رم نحر شعاب ءارتش ا

 ”رذ سرع ناكم يا ىر ليأله ناب د اراووه نبا ىر ليال هن ابرد لا بحاص فلخن

 بضذينا داراف ةعابج عمرطسلع نآكلجر لاق مذ قداص هنالنيميف ثنحبال

 تأ اذان ف تلكأوا:ليللا تب نا لاو طسلا نمذيح انريعم ]جر عضوف .وعنم

 يم هنزما قلطتال سلا نيهضولل كا غري يلك او مانخرلجب عضوم هي داراوولاط

 املاعناكدن كنت ةضل خذ !يريعيا/هناالحر فلحاذا ناطاسلا اضن قلطتو

 0 حتقواملاع ناكاممنالاثن احن وكمال او اولات نمملأح تقورسل ةنا ألا ك] لب

 اولاة دا زنمةناكدتوةقرمةلمللا هل ازنمف رسل هنا هتأما قالطب فلجإر

 تاك ناو هنيمي ذي ثنحيأل ه قران دنع لوقدألك ل لد لعول ثبح ]يلح يملا تناكننا

 افهنيميلاب داريالهنالاضيا هني ثنحيالدحااملو انقءالش رحم ةرساذاهلال ةريثك

 ترس ناهنب اللات لح. هنيم ثنجرفعبلا نود رزعبلا اهلكأي لاب تناكناوتفرملا

 نار فسوبوبالات كلذوحوا ةنبلوا ةرجا هرار نااترسضولاط كمان اًيشىرادنم

 تلو يجب اجازالذالاو «نمديثنح هنبا نكرألقملا كلب لئبس مالا ناك

 سان هتيبخ ناكنا لاق لجر.هلوقن سعتسا بر ف سوبوإ باوجدنلب ايلف هني
  منماول طفت اريجرضعب نا لجأ ف لح نا نار ظني اولا ساس هدد غاذان قلاطدتأران

 نأ نيو .جلمسلا راع مغرالعل ذ دنع هني ناد نيم ثنحم ايبخك اوال طصالا دانلا

 مار يسم يمل نكيرل ناداه نيميف ثنحفياو لقوتس ل رانلا هم اوبلطصنا لجان لح

 ل اًيرط نطقت مالاضرا عز لج ا الايشوس



 مسا
 نقلا ىلا ز نم تصفر هما نار باد ىوذن ان يسن نبال عزاركا مارح ىدربلالح
 فلاعلا شح تجرخرئاهسار طعرطقلاد تيبلا تلخدو احا لاب هنيلاهسارالع

 كل ذوحوهق لصلاو موصل ا نييملا لصف

 اوكتهددهئامألا هل سيدلو لن قرصا منسرهر د فلانا نك تلعن ن الالب
 . ير ريجزكيدرازلهو.«رنعناكاهبالاه5ىصلا همرلبالعرشيللاوب همام هين
 ةرسعىواس ناكن أو ف لصئيو عدد هنانةئامىراسد هداخو| ضوء «رنع ناك ناد

 هزلي اج فلام ضنرلع بجو انك هيلع الف يش نع نكنرلنأو ٍقمفعب قلصت

 كيروهو هدادناشيور لين لامفا مرد زهلاقلجد:ةججةنسإك رس 00

 كلذ ناك ناو .اطايتحادصتساول ام ههف ناسنلا كاسماذ أنك تل نا لوقب نا

 سلق: ىصتا نا راع ملف سنو الامل افك تلفكن ا لاذ لجر ين عقبألاةاّسعوااقالط

 لوي نا غيذي دحا/ل فكم ن الحلا دارا !ذاو سلفي قرصتلاا همزلب سعوا لاب لك

 اوكا النا تعلحز الوقي دل اكلا هنماوبلطاذاخرسلفب قلصت ا نايعمدلف تلفكنا

 اذك تلعن ناّركم ءارفراعةخدصيلام لآ لبحر: سلفي ق اصتو لقكي هلاك طضا

 . ةلواووصيلع بدولاكر ننلا نع جذي دزاج ىرخا لد وازلب ءاقفلع ق دصيو ثن
 مارد ورتب قداصتا نايف هيبفانا ىلا معلا اذه نموج أ لام حرز اجطت طق فتكم

 ”ةمملامنممهرد فلاةرتنبا تحوز لاقلجن.هيزجزبخ |نمتابوإ بخ خب قلصتفازيخ

 نهرب نا لاقل جر زاجل حاو نيكل ةلبجثلالا فدو هتنبا جوزفرهرد نيكس لكل

 اش جيذا نا يعملن انكم تاربن ا لوقي ناالا ئينت همزليال ربت اش تحذا نه ديم

 ضع كت هلداجاح يخلاججراهبنات هللا نتن رنهثرد فلا يهورلامسازب ترج نال

 انكي «نالانلعُت "يي دمزلي مندل ا ذهياولاف شمله ل



 جتنا همزلي مضعتل اة عباتتوريش موص هزلي موضعبلاق ثنحو ناضمو م وسك

 ثنغ هرفؤ ءاهض ان العسل ذانكتلمف نا لاه لج: .عباتتلا يوني ناالا

 ف هبصملامّلاةل جر كلذ همز اذكمازكمطا نال عدس لاتولوئش دما

 لاقوا جعل انك ت اعف نال وأو .ةاق دصلا ىوني ناالا كلل ذ مضاالئيكأسملا

 ةرافكب ةاهعلا نع موضع لاو قرلسلا ءاهقف هيف فلتخاو كرف دس وضاع دل

 وم ىقسلاو.عنعسانلا هقفاوهنملوعب نخأب هناف يجب المىضعد لاو نييميلا

 ةنس موصل عيرلذ نكت لعف نآ لال حر.ملوق ذي ةرهعلا نع يزيتجرننلاب ءانولا

 سلم ىلل ذب قدصتلعلا لاه دب تينعلاةوةلعمب ناكرامذ ضو ايلا ءايزلاألا

 ماواةصكلا1لواهللا تدب ارسثملا ا ءيسرن لا لحر .اهمق ضيا ءايالاءاضقهيلع

 ةرقا ةجي يزل ناستسالا فو يشد يزادالسابقلا ف نحو زك تلعفناّركم

 مملالعلاول يشم ءاشنإو امد قرحاو بكرواشن | لصالا ةباور كيرايغل اي وهد

 مشاوعلاةولو.ئينهمزل اطصقالا دعيسم ال اواراسو هيلعسدل السينلا ةنيدعا
 ةكيمزلب صءابحاص لاهو. بةغيننا لوقف يد منلالمزعلا سلا لاول عمحلالا
 ىشملالع لاتواو جلال اوادوسالارج ال ارينملا لعل ااذا تالخا اذه لع و. ةرعرا

 خا اريسموا سدّمل تيب ل همسه ولبوا سقم لا ث دب ىونبإةئدللا تدبملا

 لاتؤلد ملوتذ ةرعوا ةكحهمزل, كن [نك تلعن نام اوحارلعلا ولو. ٌئس هيزانأل

 نأ تل. وجو دعوه اذكتلمفنا هدلا تيب هاهيشماوا يدهادا مي انوا محا

 اوطلا لجل اةولو . ئيش همزلم ا/قدعلا ىو ناد كذا هاي اًييشونسولوا باوبالا ىو

 ولو.ىينن همزلبالازكتلعف نا نقلا ارقان العدا ورا واصلا نمييعسلاوأ تيبلاب

 . لهد جرش عيال اة رج لوقمإ كل دهمزل انك تلعف ناوزخا'لاريشل العلاق
 ا ا ظ ِ



 يول .ملعا هللا نيني شعيإ مح ةمرلب بنملاف هنسلا

 0 ةرازكلا ف لصن

 اقلخأيوثطعا اذان يملا ةرافك هيلع نم هباكذ لاعت هللا صام نيملا رانك

 هبه عافتنالا نكميلاعب ناك نإ ظني نكل ةمّقلا نعد زي الاول: نيميلا ةرافك نع

 . وتلا المهميرشا ةتس ديره, عفتني هناملع ناو زوي الري لا ةدمافصن

 هيقفلا رك ازك هرلع صوصنم هنال همّقل تعبالو زووم لي لجيل ةرمزتكا هش ة دا

 مال وح الع ربا/ن اك نادزاجهيلع فاو يراضيماربعؤتعا اذا ..مرفعحوب|

 هتنروضقتسافالام كرتبملو كل دوك ور هش ةول صهيلعو تام لورا بكح تدم

 عدونهتارو ضحيلع كلل لب ن دصن نيكس منيِلسملار ءاوق دصتو ةططز بفن

 عة طنط يفق, ويلكا تتح كلذ لعفي للف تيل ةولصنعنيكسل'لاثيراولا

 ةخدصو انهو عالنيميلا ةرافكذ كا ةرتمياماواذم ف نيككسملا د دعبتسيالو

 ةطنكلانثعاص فصن ةواص لكل عب هن اذ تاولص هيلعوت املج. ءاوس ملا

 نى داولو ةرحاو : ءاصةلز زب ةلحاو : دابع م وبلا موص نال ءاص ف صن وب لكل عي موصل

 واقع را ص شع ثا عداو وخان مكسمم لا: مو سكسي انو لسا تءاولصادم

 نيكسمملاىدااذإرط فلا ف دص ةياكز وج موق لا: هيفاوذلتخا نيكه عن يرشع

 اما واصلا ءاولاقن طفلا لق دصو ةواصلا نس اوقرف لمضعنو روحي نيكس هلا نموانم

 نكعاص فصننيكسم لك ا داب ملامزوجب العاص فصن ن ملقا نيكسمللا طع

 شفلا ةقدص خروج اركزوحيد حاو نيكسم) الكلا ىدا اذا ةولصلا ةرازكذز يملا ةدانكذ

 لفل منعن ةولصلا ةراؤك 4 ناالاد دعلامتعن نيملا ةراؤكو نيكاسملا دلع عبار

 مهضعبرمؤلا ونص فال ر وج العاص ف صن ن ملدا لحاو ريكسمل ا ىداوا رح
| 



 ' د اذ

 0 نيميلا ةرافكطمبالو .لوالاوهريعصلا,,مذلا ةدخدصو ايكاضيا ةولصلاف قتلا اوزوج

 نيكول يملا دانك ةيطعاولو. ةروّدنملا ةةدصلا [زكو .لفس ناو لل والف الع ناواما

 ليوارمسلانوكئالو لنومسلارارقمنكرولام كا ذاوز وحيل سابركلا نمعيرذا هل

 فر |ىنعو .ةولصلا هيفز وجهت الل دوا لا روكمت أهي نونعو .ضعبلا فنع

 امهر نعزوعب ال أملا ليو سلا عا ناذ نريلافكارتسيامةوسكلا ةرمتعلا ب

 . ةافينحت | لوقو لوف ف نيملا ةراقك غراذ الا زودنا يس صنع ءامس نبا يورو

 اذا هنيمف ثدي لومساهلزغ مرسل ةنالن لزب سجليالق لولو
 مهلعداعاغاورقتفارثاونغتسا ثان مالم نيك مكى كاسم ةشعنرمميلا ةرافكأ

 فصنوي اكل احوراصاونغتسا املاك ذزوكب الدنا ير ف سوبا نعازمادم

 ءاطعا مت اينانب توك قرلا ف درغ هم بت اكمملا ىداولركىدا| ام لطسف معلا َرافكلا

 لة الربح اهاكومو رطل لما يعو هتأرما هن يم ةرافكزيعال جز كل ذز وجي لادم

 ول ازوج الغ هتر افكءادالل < تسيل يهو لوما لوبظن الامل وبقت تت نصلا نال

 ذرحالهيلا ةوكرلا ف صزوجي الن ملك كل ذز وكت مقفل ناكولغ اشد هماوا هادا رطعا

 هيل اهوكزلا ف صز وح امكديلا ةرافكلا ف صز وع مداخوراددل نضو.هيلا ةراهكلا فرص

 أجا سعا مث سوموهو تنح ناو .موصلا هل زوج ارا رم سعموهو لحرلا ثنحاذأ

 نّصلا هل | وكب المسيب امثنيموهرسعملا ماصاذأ .ءادالادنعهل اح ةراكلا ربت. م وصلا

 ناو ئاهظلا ةرافكذ زوجت ام باقرلا نم اهيزويي قاتعالابريفكتلاراسخا اذا ثناحلا

 انا ماعطو كيلمتماعطنيعونراعوهمف ماعطاماداتخا ناو .انييدقف ةوسكلارانخلا

 قبقدو ةطنح نم عاص فصن نيكس مكن كاسم رش عطعين ا كيلقلا ماعطو

 نيكسم لكن يكاسم قة ثيليعا ناز طفلا لصؤباجرريعش نسا ءاصوا قيوسوا
 تس



 درعا ن/لباكهنا/ماوطلا لبقتتسي دعب (تاوزاج ادم نم مييلعداعأ نا ادم ارم

 رصو اذا لحل ذكو,عاص فصن نيكس كتفي ظووةنيظول اراد قمو نيككسلا
 تام نيكاسم مشع صولا ىدغف هنيمل ةرازكنيكاسمقرشعهنعومطبتاا
 . ةرافكمطعا ل جر. مصولا نهض إو ل ابعتسألا همزلب معيتشعم نا لبق نيكاسلا

 انيكسملبعا ذاألا نيكا سملاد لعب لخا هن الئ عوصا 2 بمخ ادحاو اريك سهنيم

 هطنحانيكسوليعا نام نيكاسم ادلع ماقم مايالا» عد وقبف ماير شعوا حاد

 نيكاسم ةسمخيسكو نيكاسم3 خيعطاولو .ةيادرلا هاظذزاجإريعشانيكسمو
 ناكامءا صخرالا نماكلبامىنمزغألا نوكدوزاج كيلمتماعطماعطلا ناكن ان

 اكتاوزصخرال نعال ل دلعألا ْن وكن نا ىو ناالكأ دزوك لع رسوما نعوزغا

 اكيلمّوسكلاذ نالز ب الزغا ناكت از احرصخرأ مامطلاب ناكتاةحابا ماعطماعطل'

 ماوطلا نعاللب ةوسكلا لسكي ناز ابجرمخرا ماعطلا ناكاذان كيل ةحابا اة رسلو

 ملت ندوة حابألم ا يكل راتخأن أو سكملالع افلا منال

 1 روسو اش عواكراشعي نا ءادغدا ءاشعو ءادغ ناتعبشم ناحكأةحابال

 2يطااث دنع اجماد اا ولالا ناؤماداورمكراّسعوءارغن وكمنا ظ

 واولك ان مك اسم ةشكرىل ب نس ةفغداةنلث م كولو :مائطل ارارقمنددءابشألا

 هيماوفلتخا ناعبشريعةرّشعلا نمدحاو ناكن اه جرو نحس نعكا ذ ىةربز اجاوعسش

 عاببشا اولا ن ل نوحي الم مضعب لاقو زاجورجلكاامرادقم كلذ نمزكا نا موضع لاذ

 زيا ناومؤخاانيكسيوطبنا هيلعدز جر عطفييصم موو هاشعو ممارس ناو قل
 ى هيلع رصوصنموهام كاي نملزوخي الف موصلاىوسامعزرملالا موصلابرفكتلا

 هتروعرتسلو هسلي بايو دنكسيلزنم فاؤكلاو فاكلا قوفدل لب كلمموا اوكا
 دو ١



 نكسم ا نعم .ةفدل نانإذا عيب سويت نعور هش توق لات نمرسانلا نمو: هموت وقر

 انعم صيامرلكلضفلان وكي نا طرتشي نكلو موصلاريفكتلا هلزوجيالةوسكلاو

 نمد اتعالا لعرد ات هنالموصل اررزكتلا لزوج !/ةمزخملا لا جاتحيوشو لبع لناكناو

 هلراجلاملا كل لي هنيررضقنةرازكلا هيلع بحوو كلذ لثم ندد هبلعوالامكلم

 كاز. موصلاهل زي يضع لاق هيفاوفلتخا نيرا ءاضقيإ : ماصنأو.موصلايريتكتلا

 سدأو لج طع نبدوابئاغلامرل ناكناو٠نيلوقلإلا ةراشا باّدكلا ذو نوحي الموضع

 ا فيعناكنافأدبع ىاغلا لاما نكيمل اذان هول ان.موصلا,ل زاجهنسمنعزكي امية

 ةراقك د يلعو تام لجر..قاتعال عر داق هنالموصلابريفكتلا ل زوجبالةرافكلا نوحي

 طقست !عمضعت لاو اضباطقست ميضعب لاقراهلذلا ةرائكاما هنعيطقست ل ثقوا نيمب

 موصلايوأنالطلإبوايزلاب ف لح فكه نارشفازكل عغيالثا فلجاجر.ةأملا نحامجال

 لعا هلناوركن شي ناالا هل عئتتالولات

 كل دربعو قاتعلاو قالطلاك فقوتبامنيملا نوضلانيمؤلصف

 نيمار التل طرادلا تلخد مت ورلاراجاف قلاط تنافر اهلا تلخد نإريغلا مالا لحد
 ا اف حا و.هتزاحا لع لوضفلا نم قوت هترشابم يْزلا كليم بيصت

 نبق قلك انا ككاو واق اة اذ زا ةزاجنإب زيي تالت و م اهاتنا ةناغللا

 "نيم هتمزلربعنييملا كنه ترج لاقول و نئاجومذرلع قالطلا تيزجأ جيرلا لاقف ةزاجلل
 ىضاح جوزل اوريضن ترتخاو لب كرما تلمجتتلاقةأمأ.ةز اجالا دج لخرترتحنالطلا

 نافاهرارتخا رسام ةزاجالاءاهلعرساح ام لييمالاراصناجاخئابفائئاغناكداذ اجان

 أههشاهرايتخا نلت لاابتنأل ابا/رايتخالا ده قالطلا عقب ةز اجلا دج اهمضن تراتتخا

 جرزلا لا قفين تفلطو ىردس ىرما كلعج تلاّولو . ةزاجالا, نغنيالف فّقوتيالام
 و



 عقياج لجل اههضن تقلطول حاه ديبرمالا يصنو هيعجرًالحاو علل قب تزج
 تلعجريغلا ةأما/ل نايلوضف ناولو ضبونتلا كك ةئئاب ىهو ىؤا ةقرلطتاجلع

 يسر قالطلا مقبالثلل ذ عيبج جيوزل از اج ان يوزلا لبفاهمضن ترا تخانعل دب كو

 املاوااهسضن تراتخاف نالطلا معي ىراتخإريغلا ماكل اقولّقَتمملا واه لس ألا

 كم”جوزلا لاف تدش تلاقف تثش ناٌقلاط تناامل لاقوأاه-سْفن تراتخان كليب كوع

 طوضفلا لوقت يزج ا يوزلا لاول اعبيح نيرمالل ةزاجا تزجاد لوف نالقلاط يف كل ذتيزجا

 نا لات لخر .ةزاجالا باه سغنر ات ناالا قالطلا همزلب الائراتخا هل وثو ءك سيب كم

 نرهل ات قلاطر لالخ دي ىذلا هللا دبع سرج ةأرمار أملا لف هللا دع نب زخد

 قتك الطلاب وامن ضلحلجر .قالطلا هيزلبرادلا لخد محلل فيرلعار ليش هانبع

 بك ءاعشوا ميبلا هلاسوه نا ةنساذكل امكل ملام لك ق صمد ازكل كلم كولمع زك

 ”اواملا لاق كلذ نعل ملا عرفايلف لولا لوقيامموتنو ممسيرضاحكولمملاو باك كلذ

 الحر فطلجر. كل دلكفمزليو تصيكشوا عيبلاهلاس كل ليلعاو لهما وضح

 ناممالا لم كيلعرخأ جرا فلاكللاقو هللا تدمالا رشموه فل صو ىلشهو قاتعو قالط

 كلون زانءااو قالطلاف هنالقاتعلاو قالطلا همزلبأ/تةخصلاررششلا يزل م لاقف

 نا هل غيب نكلو قاتعلار قالطل العرج الند مما لطار' ل بعق تعا نازيعسنل لاق

 قباتعلاو قالطلا همز منلاقن كا ةمر نامل نمرحا لجرأ فلاحا لآقتاو.قتعي

 هللابلئاسلاه ل لاقف لحد نكمملو من لاقف سما نالفراد تلخد لمرخال الجر اطبا

 0 ام

 ”لاةولانكو.لئاسلا مهلكل باوجانهو-فلاحاضياوبفلاقاللاقناهتلخد م هللاب لاقت

 باوجاذه نا لق نمةيندأ نكمرلاذ ارحدبغناناكلاقفاهتلخد تكن اوحك لصن
 ١



 يي
 فيد | نعو.ابعق تتعالج ىلع سيل ىاالد]وقن ىون ناك ناوءئلح هرر هنع لاسامل

 اهيوون ناو لئاقلارعئشالونم لاف انك ل منتو ن اهدنا د هع كيلعومغل لاق لحد عب

 لاين لاق زك انتل هللاب ضلحاو بن لحاوا هللا, مشو مما لاقوأو ايم
 لبز ةأرما لاك لحر.انيهىون ناو ئيتسعنئ اة لعن ,وكيالو لوا لئاقلالعوه

 ميج ف لحل قف ن يبز لاقفرادلا فهل خد ناهللا تيب ارششملا هيلعي قلاط
 تمزلاو العكلذ ترم لام افلاممتوك الت زحا ليز لامولو قلصت هناككلذ

 وا تزجا فيز لاقف قلاط ليز ةأرملاقولواينالت اكد ادلا تلخد نا كل ذييسنن
 ترحا ليز لاقنرحوهمليز نمربعل اذه تع نا لات لحر .قالطلا عقب تيضر

 سيل يعلاقتعيا/ةنابلا نيمنو مئابلا نيميناجا هنالو تعب ا/مارتشا ممثتيضروا

 انمذالق تعول عشا رعن ليز لاقنرحو.ف سبعلا اذهزم ليز ىرتشا نالاةولوم عيبا
 قلاطيايزحادزعل لاق لجير هزننش ا! ذا قتعرفرحومذ هتيرعشم ا نا لا هناكراصيعن لاق
 ةيداراروتل قفلت بلاطلا لاقن ةباوجدرتملو ماخن مب غلا لاقئجرضتترل نا

 كا ذ لوطبوارخا لك نحل ايل ام دحاو الكل نال لاح ميرعلا حبر لهل اق هب اوج

 الوصوم نوكمو عطقنبال
 ١ ةتقوملا نيملا 2 لصن

 ام موتلاظافلاو .تقولا,لييقتلابن وكت ةرمو تيقوتلا ظافلابن وكت ةرثتيقوتلا

 قلاطهتأرءافار اخي تمداماذكت لع فنا لا لحد .لبقوةحو ل اوولامد تمدامو

 ىقبسالف ةياغىلا ةتقوم تاك هنيم ناله نيف ثنحيالتلل ذ لعفو داعاراخب نم يزف
 قرافف قلاط ىف ةفوكلاب تمدامةّرما تجيزتنا لاول اكو .ةياغلا لعب

 بيرشيا/فلحولو. نيميلاءاهّتنا لْسب يذتهنالقلطتالعوزتواهمل داع ةذوكلا
 ْ م



 لضفلا يه كوبا مامالا خميشلا لاق ببرتو داع نارام قرافغادافجنم دام يبنلا

 مادام يمر شي الى وني ناالا كنج العب رشنو داع مريع غنبا اخ قدا نا جر ظ

 لبحر اهبهنطو ءاقبل ثنح بورشواعمغئاراخب قران م'كل ذ كون نان هلانطوار اعجب
 تتلطامهتويحي ةزما جبزتف قلاط بف نيبحا مدام ة عا تحفزتن ا هيوباملا
 جيدتا«ًلبازكلاقولو .راركتل ا بجوتالن !ةرلكن القلطتالامهةوبجفي ىرخا جدن نان
 :ًارعا لكقلطت لا ننز ناشي اان ماوخنك ذر مةيسرافلاب لاق وانييحاممدام

 حوزتن ديوب !دحا تامناو.ءاسخل اميعإ_بجون لك ةرلك نالام ويحمل يوزتي

 هيو اههدحا ت .وهنيملاطقسنو قلظنالاها عيل نعو .هيفاوملكت أما

 ألو همام جول .لجويرل دام ةوبحو يمزقل اثنح ا طردت نار ثيل اوبا

 اهحوزتا ءأرما لكل اتولو انلفاملثنحن الاه دحا تت امام لعب او رلكف نيبحعلا وبأمادام

 لبق جزتلاانهه ثنو زورق نالت قلطامهجدحا تامام دعت أ ما يوزتفاتوهريح

 ليلا نم هريما نالخو ةرلبلا له ب نالفمادامداطصيإ د نلح ]جر .امهتوم

 كعواةدلبلا كلتا ايمالاد وعيب فلاعلاداطصصا مرا يخا ةزلب ل اريمالا عض

 انوا فه تماءامكتئطو نا هما الجر .ريمالايررخجنيهلا ءاهتنال نعل

 داعرتحامايرلو ةوجا كت نعالوخوا ىرخا وج اهئطوو : رجلا | ير مالو هتف ةزح

 فلج عر. !كلتنعلوجتلابتههتنا نيميلا نالقتسالاهمواهتظوو جاتا
 فول لخدد داعم يلهب نالخ يزخر ادلا كتف نال مامر دلا ذمه خيالات ا

 ثاةانالع لت ئاط تانايف نلتمادام الغر اد تلخد نا هتأماللاتولاذكر

 د !يللاد يعل لال جل زاونلا ذو. ثحيالرارلا كلت تلخدور اى انامزرابلا

 ركل, طبر لاقتنابالا نيل ل طبل اه انكاس مادام مالكلا حييل ةدارلا نع



 محي

 ولصق نمرارلا4قباموراذلا نم تركسامر|رلا نه تمدامغ/وت زعم نال

 فوتفلاو كل نباكاس نوكيا هيبحاصلوةلعو يةنينصبا لوق فانكاس نوكيدتو

 بسك منالف ناكاذا انهاطتمللاءاش ناهمضوم ف انه لبن ةلئسلا وامل ولع

 اكواد با عمركسبب اريبكانا ناكوا تلاع نال ناك ناب نكوول ناوزكسلابرادلا هيلا

 .ةمكاسىقبتالر ادلا كلت اهتشقا تيقبواهسفن تحف اهجوز تدب كوكس أ .|

 قسما وعيالنا مزعيلعه سفن جيزة يسدافلاب تناك او ةييعلاب نيم ناكاذا انهو

 الذ كلم ما دام مالا زم نملك ايان افلح ]جر لاح كف عة ىتمألا ءاقيباك اس

 تلمؤلكلا ءاقم لاجاكألا تما طورت ن الي النام فلاهل الكا هضعب نالذ عاب

 طعانو للبو ةأماوزتن ةيرعلا ف دادام رس فلا لع حانيالت الحجر لجو: ماد نالذ

 ةيرغلا ةوهق ابك به ليوا اهقلطي نامزعرع وزن نا رولا نركموباهيفغلا لاق شالا

 دعنريمجلا» نال تارملامالمعل الذ ا نلعل حزبي رسيلف كلذ همرع نكن كول ناد

 كل دوحو ال كاوا :راهطوا ةولص ن/لملاقلطسلعالمايالا ئاس 2 لبعد ناكىذلا لمعلا

 قلاطويماهجيزتا أما لكف ةطاذ جوزتارلامىدلاوزمخ ت(تلكا نا لال جر

 لبق لكألاب قلعين الت قلطةطان يزن درط ان حوزتبر الضار نلاوزبحن ملكان

 لري قلاط, نم اهجنوزتا ةأم|لكالئاق صب كا اذان جوزتي ةأسا لكق دل طةرطاف ءاكت
 ةرحوبت هير اهجهس هال رتشارل اماهمرتشلة رراجلكلااةولو .اهرغوةنلضاف نيملا ف

 لرشنلادوجولق شن بيغلا ف ىرخا ةيراج قتشاف تتاموا هيلع ض ولحم ا تبا
 تاو اجل نعن لب دحر ةفيزعبب ا لوقإ قتعتالت وم ا ذو.نيملا ءاّعب لاح

 نسيم اهونملا كني د نيضفألهللاو هنيد بحاصل لاق نوددم .نيملالطبي هيلع

 ةهياف سيخ موءلعج هنن ثنجر_.نخل مي نيرا عطقحي زيا



 نيضقا/لاتولو..جارخاهياغ نكترل اذا ةياخلادل بررضلل نحت لخزتالةياغلاد
 نيملا تقو هنالرساخلامويلا نمرسمشلا برغترلام ثدحيالمايا ةسمخلا كنيد

 كني د نيضقا/لاةدناكراصذ مايا ةسمخ نوكت الس ماخلا مويلا نو لبو مايا ةسنك

 دلخا جرشاعلا ويلا اكمايا مشعل انالذ راكي النا ضلحولانكو مايا ةسفيضم]بت
 نالاتولانكونشاعلا مويلا هيف لخري مايا ةرمتعيلا كنةيجالو يخل لاقل انكر نيا
 ةنسلا نالدقلطةسماخلا ةنسلاو ةأرما جوزتن قلاط ىف نينسرسخلا ما تجوزت
 الاانا فلا ورمل ازا ر نسل 2|
 خوان الا ةنسلا ةيقبلعن يملا تناكرهاوخ نز لاسم نموا اتولو.- ةداجالغ
 اهؤوهّلاةئسلا ةيقب يصير لعن اك ة نسل كه نيوصاللاةول ارك هج ىد
 ضعرتجؤتعبألة ئسلا لقا بعىرتشاف ةنساارحوهد هيرقشا ليكلكل اك لجد
 هنا ولك .ةنسسلا لبق قتنعي الف قتعلا دعب نسل اوك رنالول لا دع فنس هيلع
 لإ نرتشا لي علكلاثلجد .ةتسلا لعب قالطلا مقمإن لع نسما قلاطتنا

 تناكقق تملا لة نسلاركذ هنإلهتءلس نمونعة نسا لقا دبع ىرتش اؤرعومف

 ىلعنإ ل ١ ع لشةفف اومّةأوا اي هللادقز رنا لال ج 8 نيملا ةباغ ةنسلا

 تروق تقدلعومف عوفولا سضنالولذلا عوقد تقوديدارا نا سدخلكب .وصانا

 امد ذا ة يسيرفلاب قيل موش لداوم يذلا عقر تقووةين لكيلا ذاانكم
 انسللا نهرضرال الع مقي ناب كل ذد عوقولا ةقيقحل عومم عوقولا ةقبقح همدادا
 هكا شوش حا يعنادّتسءاوا ضرالا عن بتسيولو ءاوملا ةيراط نار هسنكرل سانلا
 اهيلعْو مس ميضارلا "لفينعلا ىهةاقف اوملاةلملاوربتضيالعثلل لم نار لوكا سار

 زي وقول سقو لقوا ملذلا عوقد لرق ذهب ذب جدزتن اذاهبمتمتلا جزلادارااذااهمضنتل ذاباججوز
١6 
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 عورلا كونو لباس نيهيفرب فرات وكت نضيرزالفاب ةيسسراغلابلاهولو مزمل اج لقول
 سانلا »لم نالخنحيف لاحم الكتفرخأ سلب ملذلاعقوف 00--

 باتي تلا هين عقيالدلب ةيداكو ا قح فلالادين ىزلا لبلاد رلتلا عين وأنه

 "انا ناكنا عييرلا دامو كاوا اتشلا لاوا فيصلا ]ا انالف ءاكي ألف لحو لو. نيملا

 تاهل :ل!نيملا فصشب ناسك اب ءاَمسلاو فصلا توثرعب باسح ملى لب نم

 ظ لتشياعميصلا مي رجلان. تاقيوالا ذه د ؤرعمفي سانلا فلتخا باح مرا نكسإ

 كيلا مش كس امعيرلاو.ماو فلا ماع وربلا يمل ّسشب امءاتشلاو ماو كلا دعما هن

 نوكي ام فيصلا ممضعب لاقد.ماو ىلا لع رحل ا هيفرسكتيام فيز او مادددل الع
 ب هيزملاوقاروادرامراجتالالع نوكيالامءاتشلاو قارواو رار ا ّتالادع

 م نع رامثلا جيضيالو قاررالا هايد دب ام عسرلاو قار والاىقبو راّشلا هذ ىقسال

 ميل هنأ الا نارلبلا فالتخاب فلتغ اليو ةطاصالاوطبضل الا ليواتألا وا

 نيس اوربت لعوهوزوريدلا لا |:هلن لخ ديال ف لحول و ضعدذرخاديو ضعنو

 ساي رلادداصح ال اوا جاما مو ككل |! ذك ل عقب ال فلحول وي سوحملا ار وريث لعنال

 نيملا وهتني لحواذا مقفي جاح ل وا لعو نايك لاو داصعلا لو ارا عوض ايش ونسرلو

 هل. واما لصا ذا نال نيد نيضقسل فحول .ةياغلا نازج ل وإب يوني نيا نال
 لصازا لات ةناكراصمروطلا :هلصارألا وولصنإم م !ارهطلاَتت 5 هلئاكَس وس

 فلاحا ناد نانر لقلا ةلملل لامولو هرح .لمصلا تقردل ناككل ذ لاقولو سهلا

 صمت, مني ردنعلاو عناسلا ةلمللا وصب يمد هيف ءاراعلا نالتخا فرعي الايماع

 ن'ئزتملاو عباسلا ة ليل ىةماملا نعول قلا هليل نالنيملا دسن وكب ناضمر

 اضمرزم هر( سما ذ هنبم تااكنا جةغيمصيادنضاهيتخلا خلا ناكتاد ناصمر



 مقر للا ةليل كنعنأ/ةيتاتلاةدسلان نا ضمر لك وولام ثنح ا وش لمضبال

 ةنسلا ذو ناضمر نهلوألا فصتلاذ لوألا ةنبسلا هر دقلا ة ليل نوكيررسعم خان

 نمتاضمر لكرضمزح نيقس نيمملا يمةنمالف ناضيررمخألا فصتلاوف نوكتةيناثلا

 هارايسفن كير ارتجر ليلا نمي وخاالوريغل لآ ل جر .ىوتفلارانغملاوهو يناثلا ةنسلا

 انا لاهو طئاح قون نماراول نكد فلاح اني ا/نالف هر عن اذ ىيعب ناكم سفن

 كضء عضو نارترعالل الجر: هارا لق هنالن الذ هيل الصبان اكن او تزعم التالف

 عضتولو ةسلاج تمازوءليللا كلت ا هعرضطعر قيود قلاط تنان كيرض محلل

 يمان انك انك قيرتح مانياك احل: اههنج مضترلا نط فلاعما تنحي الاهينج
 زأ/ل اكل عب .نيملا نع نتسموكيف هنعيزإزتحألا نكمالامانهنالث نعيالرصترخنم

 تضيزا/ ليل ام قتعبا بوضي لد فلاحا تافرحو فل كولملكت كيوض لذ تعنا

 ”لاخ :بلاعما هالخ لن نالف اهلخري ةحرانلا قس لخريف تحير تولادسب

 ثدحبألا حاول قع مارا ربع ىرتشاذا ربع هتشب حتما يريشيالفلحول اذكر

 نالت د صيتحم هبال فلحولاذكو.امم اممصالكع نو قز لكن طحن لكامل ايولانكو

 عمل ذكو - جب فسوب الوقف ثنحي مل ارعيسواعكرواعمرعمة ولها تضان

 كك نت زكتن االا كا تيك نا لاقولو كلذ يمحو ثني رلكل او. لاعفألا

 اع مهبح اصييعامهتم دماو لك فس ايقتلازحىدبعن مالكب كتأ هسا نا لاقولد

 لير املوق تنحل اعماممالكعتوفزرلكتذنا لبق كتلك لاك انك اه دنع
 لجرردلاف دلو قلاطهتأرماناهمفوه ىلا لكاتجرارلا نه نمت جرح نالت

 ىلعيضقيرتح كلام كرطعا ؟مللاورخالل الجر . ب ةغينعيد!كوقذي تحيا
 فل ا ادع, نقوم يلاكلا ل كر لعيضةفرماقلا لا همصاالككو لكوف_ضاق

19 



 كيشا منا ٌثّيح كنم فو :نسارزح كقراف اكمدلاوةهرغل لال جر .كل خدع ثني الو
 قر لاةهقران ةحهنيد ضقيلو دقرافي نا لبق نيدلا كل نباربعهنوي دم نم

 مكر انمدونرلال شو ةفراعملا] ههنم نيرلا بهوا ذااناحءلعح النكلونذع

 تنحل النا ىفسشي نوف يس هيلعرسلو هقران هن عر دو يزحبا لوثوهو ثركبإل

 لغو فلاحلا تزحالف هتم ةرام كل مهند لب هتم ل يعلا عاب نيح نويبدملا نآل

 مقراذاذا .ا:هف ان احن وكي عب ىسويوبالوقوهر ةبعلا ذاتناحلعجي نالو

 عايولو تنح هقراذ متْئابلا دنع بعلا تاميتحهةرافي مل ناو عيملاضبقي نا لش

 1 ىلل نا ٌتربعلا ضقام دعب فلاحا ممرات نيدلا كل لد هرْيل أدبع نويل للا

 نالعسلا له هتمذؤإام كلم نويدلملا نال فلاحا تنحي الم يبل جرلو هىوتسا

 هنا لع لبعنويدملا عابواف. فلاحا ثنئسإلف !دساناكلم كولم قىتسلا ىف

 اهترافيالئ لحن لءادعنئدلا ناكولو ثضهقراذ ملال هضيقو اضراب
 ,افتساوبف ىلع نيرلا نمدل ناكاملع فتاح ا اهجوزتف اهنم ها وتس رح

 بتاكم واربرموفاذ انًةماوأ نبع طاع تويدلل ءايولو» نس ىلا نم اهملعامل

 "ا اة اةقرأل 7 نوي لما غل ىلولاماورينملان اكوا قلو ماوا

 ملالجالاطلا لاحاو ا هنماهابقف ميفلا نهفل الا بلاطلا ٌبهوولو فلاحا

 بلاد !بلاطلاارباو ل جر إعسلاطلا بواطلا لاحاوا هنو دمالعتل امن لام هيلع
 اؤيلعل] ام يضم هللاو نيدلا برا لات نوي دم هلك انه فل اىللخ نكي الدال

 هنم بوصغملاو ثحالاوي هلاني ءاخاي نا دارإول يحب هعضو نا ليقيولو هاطعان
 عابلاهمإس لاكو بصاغلا هب ءاجئنصاخل !نمبوصغملا ضقيالز ا فلحاذا

 ل



 مولع ه

 فاعلا تنم الملام وكر رشاعلا ل خازرشاعي اعمل ءلامةوكز ىدؤب ألن ىلنرلا

 صح ىلبف الغ كلام كضقا] نانيدلا برل لاقنوبدم.6 وكر" ردة سو

 نالنب ىلا نعأرببو ثنحيالم ندا ذاذرضاقلا لا نيددلا مف ىء ولات نئيللا بر باث

 مضاقلا نا حيفطانلاركدو. فلا علل ظنيضاقل هل بيف نيمسملل [ظاخ بصفرمتام:
 تنك لاطلا باخ ذا ممضعب لاهو ليكول املا لاملا عقيم اغلا نعالكو صنم

 نلاعقلاملا ثني تاياورلا ضعب او. لكولا !اطرورضاقلالا مخرب ناو

 لج فلاحا ثحضاق ءانه نكيرلعضومو ناكن اذ لوالاوهراتغملاو عسل سيل رضاقلارلا

 دعبإ كولا ضبقف هضيقبالبكو لكو ناكل تو مويلاهمرغنمدلام لخ' اذا: ةلح

 لكرول امكهنيمف ثني نازعيدبو مر فزصم ا لاق هنيم ب ثني الهنا رقتنلا فر كد نييعلا

 نكايلكو هضيقي مولر فلاحا تحل كول | جدزتف يوزتيالدا فلح 2 حاكئل اياليكو

 2ع لا نمد لاتعملا نخاف نعمل لت نبد ليج الع هل الجر هيلع نسرلا برلاحا

 فطعي. نعي الم نيد نعرلا كله نينلابانهر هنوي دمنا! لخاولو فلاحا

 فاول اركوهو تنحي رهشرضم حر ضاقتلا نيتك غارت هيلع هلامنالن نعخؤينا

 ليتك هر ديجأولاذكو ثحيالتمفشش تاطجبرتحمماخيلن ةمشششلا سيال عيفسلا

 ىجاوضاقني ناكتاو تنحل ادوهبشرخبا..م دنعادكرتف دادلا ذهرجاؤي النا نلف
 ا ذا نأ تجوجاتسملا .اطعانرحاتسملا هنكدلرهيتبرجا هلأس ناو رضمامةرجابرجتإك

 زار ابصلا اب بهذو هرم ا بوث لصرلا نورك يعي عادلا بلط
 "/عايصلا فص مّثنلاط تان هثخبصن !لجرلازاقن كل ذذ هت لما هنمماذ مسصت نا

 مويلا مين غينيد ضيقبالثا فلعل حر غبصت ناب نيملا لمن غاصلإرمأيمل هنأل

 تاكأذا تنحل وول ذكر تحيل يهتم ءرضبق لو تعليكو نمر ضن



 ولازكر.تعييلعلاتلانملاطلانخاذ لجر لع ميزعلا هلاحاولانكو ماب ةلافكلا

 نولاحلشنجل لاتعل اضصف نيد | يم اطعدل نسل الاجر نيملا دج بلاطلا لاحا

 ضبقراو ننحموبلا عيبملارضبقو هموبؤ ايش, زعل نغبلاطلا ىرتشأو لو .لكو هللا
 عيمج فيقن) نالت نجيب المويلار ضعبلار قو هقجرفعب بلاطلا محولو تحيل الغيب
 تااكنان هضبق وأد ساف ءارش همويذ نيملا دعب دنماّيش ىرتشاولو-مويلاؤهيلعام

 عيبح رغب قدرل هناك: نبال يلا نملقا هتمق ناكن أو .تمزثكاوا نررلا ل مهتم
 ايلتمامس: كا هتسسملا ناكناف ىوبلا هلام نم ايش كالهوتسسا ناو ميعتللامةلكودقح

 ناار لنم نكيمل ناوهن دب اًصاصة صدالف هتمق ملثم هلع رى هنالف لاح ننعبال

 نا طرت شن نكأ ةصاقلا ق: طءاضباةراشمنالثصرتكاوانيدلا لثمهتمق تناك
 ثنحب التاذ هبشاامو| هةرحا ناد هبصخب ملوركل هسا نان داك ةسائالوا بصخن

 اضاّررصشر مضلل بجوملا رضرقلا دجو الوا ىصغاذ اف ضيفلا ندىك ا طمتت نالكف احا

 نيلحكهنبداضبإو صالتي حضبقلا دموي ل بصفر ؤيرمكلهتسأ ام كا نيهنيد
 عجرم نامت 1 ناك كل هتساوابوت نو ملا نما شلحا_صخخك ل رشم نيد لحد طعام

 لجر لع د] لج .نيشن كرش يلعهجربال ب صرخ نمد ةرحا ناو نبدلا ن”هتصكبه يلع
 ًالطلا عقوتطنح كلذ ناكمز خان قلاط هامان ئمغتلا كلذ نت نخا نا لاقن سمر

 ”عيشل ناككلذ ةيشلب هل ناكول اندم ضوعملا نخاكضوعل ناو ثلا ضوعزملا هنأل

 نم عيدي مناف نالفل هيلعامءاضق ذي هيجل فلح نويدم.هتصخبديلع جرين
 قاف مكين قرا ةنإلانا فلج جر ضاق لالا خرا ذاديلععيج مماقلا ناكأم دعاتم

 ىمارب تير دعقذ هباعهلام فوت ب ةحة زعقرافيالثا فلج حر. ننال كبرش

 كلر يسملا نيطاسا نمقن اوطساوارتسا مخبي لاحول اذكو.قرافم وهف هلظف<



 امهخينبابلاو نمسا جراضرخالاو نسملا مخاد انهوحا نجتول نو .اقرافم
 .. هقراث لف ليصسملا جراما ورئيس الش اجيدهنعكراوت ناو هاري ث يحب يوتفم
 اًدبولخد ااذا فلاحا دس حاتفملان وكب ناالاقلغم بابامثيب ناكول اذكو

 وصلا, فلاخئ و هرسو ىلا ناكناو.هقرافي لا ذهف بابل العدعتو هيلع قلغاد
 وهج ملاحلا ناك اذا فلاح !:نحلقف حاتفملا لخاو املا قلغا ىنلاوههيلع

 "لبعن هعمل لبق كقح كيلا عف دال نا نبىلا بيرل لاق نويدم .هقراف ىلا

 لاق حر ةغينحابا لوقذ فلاحا ثنحيالة محا ليت نيساطعنلا تاموح

 قيرم هزل طر. تح عمك موب ريو مرح عف لب م ناوربهيصرواهتندو لا عقد ناعر

 اكنانهلزممي اي ةحرميطهيذ هزل ىذلا عضولاو ءاتان رغم نايل موزللا فلحت
 لزنملا فلا لا ةانرخا لزنمملا بلاطلا لوخف ره هنت ابل نا هلزنمؤ همر

 ههئللاتواف.هيلال وع ىذلا دا زنضابّرح رب نجي رلخ بلاطلا هيف ناكىدلا

 انيالغن هقحطعتح دموزل كرتبالهاعونو دويل ةحزييطمت تح كةدافا الملأ

 هلل او لاول .ثنحمويل اهضمام لعب هقراتناف ثني الع قحي طعم لو دقراعبرلو

 هقراف ممولارضم همو زل كرتمالا ىو وهر مويلارقحيرطعت دحموبلا كتر اذاال

 دل تنحي زعلا هنوفف كيلع لام لخأرتح كقتراذا /ددناو هوزعل لاقولو . ثنحبأل
 ةضعيلعملو ةيوضالا كيلعلام لخالمللا و لاتولو . شح ترافل ات نك

 لمت ئخزخا ناو ثني الاه وون وكي تانج طعب داهرداميد تزل وج عارد

 وم يش نو داب نالانرعيلام تضيق لاتوأو.ثاحومف سلجملا كلذ وا

 مهار للا ضبق ملجرل امه دون ةعست هنم ضيقت نالف لع هلامزعب نيكاسملا 2

 نصضياهبهو اذاناهمق دصتلا هيلع بحوو ثنحّةمستل ضيقا هنا ةّمابلا
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 04 لمدآو لاكوأوءضبفاذااضياةيئابلا هاردلابت لصنلا همزلبو اهلثم

 كنكتتلاقاذا تحصد نان ض2 ناديا مةكتكرت لق لاقخ هيلا بلطفرادلا نهنم

 لبق ةيزاللا نعمنتماز ٌقلاط هتأرءان ىقجيضتترتح كمال ناهىزعل لائولو

 نال مفشبو ا ليللا لخرت رح كبرضاول نالاةولانكو .ثحنيدلاءاضت

 زم ااهولاذكو انناح ناككلذ لمت بيوضلا نعونتماذ عصنّرتحوا ىكستتحوا

 تييتسوا دا دارقا1 10 يع ضبا تنوع لوب
 ةبوغذبسلاب كيعضانا لافولو .يىفلاؤةغلابلا اوه طايسلابلقبرلوا

 تح تعنصامبانالةربخ امل نا لآتول و .لتقل ارعومف كلتتارحو | توقيتح
 ىتح كررضا نا لاول اذكو هيرضي )ناو هنيه غيرت ءريخاذ قلاطفتأمان كيوغا

 نهاههالكن يلعن ؟ذاذأ.كب دعاذح ناتو ناوازب نعت رح كنا (ناوا ىفدوضت
 ىقح مويلا كتأ )نآلاولو.رجاشد وجوب رملا قلعتب لشمال سه كوالاو لحاو

 هنيميهرب هانا نإريغ نصا مويذ ؟لنع ىدغت م نعد غتي لو ءاتاف ل لع ئلغتا

 ديالا لعواروملاراعن وكبامذ لصف

 لعفلا اعل اةام ل عني لاذ ةلبزحوب لاق اذكلصنارد انك ت لسف نا يخل لال جن

 لاقو.لبالا لعومف انكلعذ 1 تانك ت لعف نا لاول و .هنيمذيشنح هيلع واعمل

 سيلا مش كإيرضا ملو تنقنا ئبعل لال جر .اضياروغل العوم ب تسوبوبا

 ماقن كيوضال ناف تّمنا لاقولو.ثنحهيوضينا لبق ماق نا مايقلا لبث بوضلا

 مايقلاروفلعا نوف كيرضا ل تت نالاقولو .اهدحا توميّتح تحي الديوضنولو

 تنكفةقدصالاىفرشن نمت تنكماذ كسنن ا عتاتيراج ضل نااهجوزل تاق

 لح لالازع وهف ضلال بقهي راجاوا لجرلا تومبرتح تزكتالمر لكلا 5 ىرجصلا لبق

 قل



 هريإ هنالت دعمالر لحلاةرثكأوا ليمر لق نمءأرف هيون مذا نالف تبر نا نان
 تافءاقلي ةعاس مالسلا نوكينا بيب كييلعإ ساولف كاسيقل نا ريل لاتلجر

 نان لمفلا عمنوكي نازيبفي ف مترلذ كتباد كزرعتسا نا لاقولاذكو تحل مغب
 لعفينارخ ذب اكل منارافر اولا نه تلخرانازلؤل نك .ءاضقلا ف نيديالعلل ريغ
 نا/كعم امل نحةليللا زكي ل نادت ,راج لاقاذا ب فسوب ما نعو لوحرلا عم

 لاتاذا ب لت ابو. قتال يعضومو نيت اهعما ف هتعاس نم توا رنا

 تحي الاهل نتلبلل كلت فتان ةرحتناان كاشغارتحتليللا ىتاترلنا هتيراج

 507 هنما,هدحا نيلعفركذاذا تارايزلا ةر كرا هريظنوعر هرغ بوغلاذ انكر

 طر اغلا وجور يلل طرت شيلد ءازحراصبو لرالل ةياغل صيالا هرخار تحد كامب
 هتايهلفأينان هيلا ثعن من انا هيلا ثعيفرح ىلبعذىتتأ, ملغ كايلا تتعب نا عريخل لاق

 ااا تتوب ا لاتولانكو.نيملا ل طبي حف ةرثنجيقحربلاب نيملا لطبيألو تح
 .ةزمالل اقل حر .دبالالعو بفك رذاذ ينةرزنا لاقوا كن لذذيسيننا نا لاةولر
 3101م ران النيم سلا لاس بقعا: نقم 1قزلاما
 ”الاودبعف اذه ىربع شل نا يفللاتولاذكو.تقللور لعمل ذاهضن تقلطاذا
 وك ءلحارلف كرار تلخد نا هول لاقولو . بالا ا عوهو عيبلا ف دل نذاوم فرحا

 اهخرلإلق جوزتب نالعو نوح ىربعذ يزتا لو ةنوكلا تاخد نأ لاقولو .روغلايلع
 لعب ليالا ل عوبف يوزتامل مثلا ةول و .لخدي نيح جدزتينا طعامه جئرتاملذ لاقتلو
 نحنا ريغ رزتفرحىبعف اذبا تجوزتاا لاف ةنالن جيدزتدل ليك لج ٠لوخرلا
 الدارج ى فيج لاق لجر.اددا تءىصالر حال بعف ءامسل رسما نا تآرت نا لاتلجر

 قلاطتارماف ال غءاعسلا «.ىسم رمل ك ؛ لود ولو .هنعاس نعشن حو امسلا نسا



 ابوبر طق[ لجن ةعاسلا قلطت ب فسويوب/لاثو- ب ةفيزحيب | لوق سايقو الغ تقلط
 فس( نووو كرو يرفزر هذي ببا ل وقذي نرحب المويل اذهنم وص الهلالو لاير

 كني الامور شعة سمح ماهتل ءاناف نام هرهيش لوا غانالف نيتايل فل حلجر٠
 شعم احا موبلا نمل اوزلا ليش ءانا نا عب دحتلاق موي نيرمتميواعستترهشملا ناك ناذ
 ادغانإلف نروزيل فلح جر. ثنح مويا [نه نملاوزلا دعب اتا ناو ثنحيأالن اصب

 َن اسس لو هباب أن او. تنحي ليلا لصي لو جرف هل نذ ايرلق هباب اف هز روعملوا

 فلجإمد.نا نيتسألا نمش اعلاورثا لا عنصيام مودلا كا ذ ف مصير ح هنيمفرشنح

 جورخاو باهنلاو ثناحويف عجرف هنيمجركن تهت لري به لف تالف إل به نيأل
 ةاف,اقلياتلحولو.هيقلي لوا هيقل دتوناحواملز نمد( نارعازهف نال يال فلحولو ءاوس

 لوا فو ربع كملعارلخ انالف تأت نارخأللال جر .هاقليرتح تنحي لزنم
 هن أل لعق سيار ردو ةفيزعبا لوقف ثنحب الل لاق ىذلا لجرا بنج | أرام

 تلت ملف انالاف تيار نا لاقرإو ثنحي عي فسوبوبالاتو .مالعالا عضوم اذهمس يل
 ضعبذ عير نيك نعو .هاري نال بق هيبنجالا هال تعيالاه اح دسم اورح ىلبعذ هب

 لخلف قلاطهتأمانانالف قلارمل وة ني لملا ليللا لخداعأ نالا:لعر.ثسحي هنا تاباور

 نيملا تقواملاعن اكن اولا: مص ناءلا هقلي لو هل زنملنالف فداصيءارتةنميدملا
 كان مويلا نيغرلا اه لكأرل نا لاقولاركوهوالخألار ثنحولزنم نع باغ هنا
 مر ةفنجما لوت 0000

 ناميألا نمباب

 دوقعلا نمطشلا نوكيامامهدحا نيعونطعلت اسملاو بابلا انه نامألالئاسمرثكا
 ظ هيلا رقعلا مقر نم هقوقح امتي اماهنم :هئلث عاونا روقعلاو لاعفالا نمنوكيام تلا



 معا

 ظ توفجولعَتب اماهنمو هق دصلا ملت اوةب انكلأو قاتعلاو قؤلاطلا و جاكتل اك لقاعلابال

 م ةمسقلاو ةراجالاو ءارشلاو عيبلاكدب قوقح  اقلعتل الها لتاعلا ناكاذا دتاملا
 معلا لماعلا نمهتنيءلتاعلل ىلحا تينا زاجام لكنا امين لال ا

 ريغلا هنمزتتنب مثل قاعلل كح ا تشي نازوجيالاملكو .ذاذلا مسقلا نموهن
 ءاضّملاو ءباربالاو ةراعالاكالصادل قوقح ألام دوقعلا نمد لوألا مسفلا نمو

 اطمن ا ءاش نا ةدحريء لصن ف سشج كرك ل نف ءاضتقألاو

 جيوزتلا وه لصف
 ًكلاب> ردو لكر نكلو نكيبلولو ثنع المونأ دحر زف ني جوزتيالنا ىلح لعد

 ناككرقعلاهل عقو نم هّةوقحّقلعَتب لقع عاكتلا نال فلاحا تنج]كولا لعفذ ظ

 فل اهلا لمفك لعن ن اكذ ,لكؤملا دقعل ًةفاضا نعزضت سال[ نوح اريفس لّماعلا

 عمك ب اللزعف نوكمالف رش ابملا لها نمرسيل نونجملاو جرسامملا لها نكئلاحناناماذا

 تنح معلا رجب ل كولا مجوز و نيميلا لبق ل كوتلا ناكول اكو .ليكولا فالك فلا
 ناك ان ل وضف فلاحت جدزولو ءالانتألا محم او ىلا ناكف ةمرارعتلاكولان طم لاحا
 فلاحا ت.ساللعفلاوا لوعلاب نيملإ دعب فلاح ازاجاذ نيمملا لبت ا وضعلا لقع
 نيملا لم اجوزتم فلاح إ صيف لقعلا ةلاحلاذافتلا ننتسن ةزاجألا ننعدأل

 . ثنتل وقل اب _ز اجا ناذ زجيملام ثني النيميلا دع اوضفلا لقع ناكن أر تنحيالف
 لول ماكخب نحت الهنا هنعبو حر لحن غدي او_روهو ثنحي الر طعبلا لثعو راي اوه

 هنا ٍيريينعةءامس نبا ىور كل خه شاامو لمه قوسكل عفلايز اجا ناو أضيا
 عمبضرسلا تالا سمت ل جالا مامألا ميشلان ا شملارثكا هيلعر تحال
 ل لوتلعووتنل اد ثني موقع لاتو- ب قراضلا لهازلا ليعامسا مامالا زل
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 مسوس

 ثنحيالل غلاب و1 لوقلاب فلاح ا زاجان نيميلا دعب ا ساناحاك ل وضغلا هجوزولو

 جزنو فلاح ا ناني خذ ثنحي ارت اجاح اكن كلذ لمد جوزتول قح نييميل ا لحشبإلو

 فلاحا لكوولاذكو لوألا قيرطب ةزاجإلاب تنحي الف ثنحي الا دساناحاكن ةأما

 ةأمالل اهبل حر ٠ لكوملا تنحيالااساناحاكن ةأرعا ليكول اهيوزف حاكتلاب الج
 هتيم ناله نيم ف ثنعامحوزتفوحكل سن كتجوزت نااهحاكد هل لحبأل

 هممعلا# :ًأمالع فلحولازكو نسافلا حاكتلاوهوادريذ روصتياملا فصصنت

 هيكزاهنيع هرج مويلا كا ذ ةاهجوزتف مويلا ةًأرلا ذه نحوزتيل هةلوخلم

 هراكوهو أما الوم هجوزف جورتبألذ | قلح دبع .لقعلا ةروصم ا فرصنت

 .كحضربول نيعلاو ليعلا نمل وملا نمدجو حاكتلا ةطفل ناكثنحيالكلذل

 توين حاكل اربع ,ركأت ةأرما جبزتيالنا لجرلا فلحولو .هئيميف ثنمبالف

 طرشي إضرلاو ء كك ضرب مل هناالا حاكتلا ةظفلن لا فل اهلا ناله نيم

 ًابانويغد جوزف ربع دزيالن ا لجلا فلحولو هنبمع ث ضنعبف حاكذلا يصل

 لحاو بد جزعهتماوا ةيغصلا هتضما جدزيألا»اتلحول و .ثنحلوقلاب لوم ا
 فدو.ام, تنحي مر فسوب يا لوثر عو ةزاجالابألو لككو يلاب ثدعبالن يتياورلا

 ريال ل ضلحول و .ةصاخ ةيغصلاف لكوتلاب ثني الهنا رة زي بما كوسم
 فلجإو هسفنب لقعإإ شابينالا بألا ثني ريركلاهتباوا ةريبكلاهتنا

 لولا هجدزن كتل البكر أملا تليق هةيعفشاو !اهيخاةنن ا عيمدأن ا

 اي ع ل ولارطصم

 ةأماو .تتض]ركولا لعفف حاكتل اب المو تلكوف جوزتتالث ا ةأرمأ تئلح ناو

 ورانلا نم لها نمهزتيال نا لحجر .انركذام ميجف لحرلا ةلرنم
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 نالفلرسلو نالف تائب نم يوزتا/ ل اقوا مخم جدرتن موت اهنكسُ لهار للا سيل

 نميبوزتيالن افلح اذأ هنيهذ ثنحب الفلاح اهجوزتن تدبدل تدلومتبب
 فلاحا ثنح نيملا لق تلو نكتمل ف وكلا لها نم ةَأرعا يزن دف وكلا لها

 لاقل محو حر ناصخل اركذ ورتس ناد اراعذف وكلإب جوزتمالنا فلحاذاو 0

 كلا اخحاكنلان ادقعي د ةوكل !نمزالكول |جع نال كو ةأملازالكر لحرلا لكؤب

 ا دّئاعلا ناكمرقعل | ناكمز ىقعلا ناكمرتعملان الفلام ثيحالف .

 فلاعما تنحل شوطاقلا لككاو ةعيرا ل -ةأرم! يوزنذ رشارد ةعنرارلع مارت

 لها ءاسد نمسوزتنالث ا فلح لحجر: تنعي الامر عر عى قعلا دحب سوزلا ءازول ذك ف

 ةةينالرثذ فلاحا ثني ةفوكلاب تائنيو ةوصبم اب تم دلو تناك أما جيزتف ةرععبلا
 تدعيال فسوبوبا لاقو ةدالولا فه ريتعملا رع نال ةنوكل اب ثنطو ناو م

 ةشابةمسلطتمت أما قلطف لبق يوزامل ناك ةّزعا جورتيال3 ا فلح صر . نطول ال عوهر

 جوزتيالنا فلحولر .اهريعلا نوصني هنيمن المنيه تحب العر لح لاو أه جوزي

 ذ ىهتزاجاارعاريغد ل وصم هنماههجوز ةئيصبلا ف ىع ةذوكلاب عا يزتفةخوكلاب أما
 مي

 0100 ةراجإلا ناكمالمناهرنو لقعلا ناكم اذه د رّسعبو فلاع !ثنرح ةرصبلا

 ح اكتلاؤةأرلاو ثنحالةياورذ عي دن عر .هنيمذ ثندح ةرغص جوزتف ةأحا جوزنيال

 اهني أما ىونو ضرالا هحورلع ةًاعا وزتمالت ا فلح لجن .ةريغصلا لوانشتال

 و .الصا نيديالةبرصند ا ةيفوكىون ناو ءاضغا اذال ات هزد | نينو هجن امذ نبدي
 7 ا

 اهفنيدةيقسحواة ربع ئىونولو اذك ل عياصوا ناك ةأرماوا ءاروعةأما ىؤنول اذك

 151 اكوام ميج حاكنلا ةلزنم قالطلاو سدج نوداسنج كون هنأل اصر ههنا نيبد
 لو !!بزاحاناهعاخو ال وضناهةلطول اكو تنجاكول !قلطن كل نب لك وف قلطنأل
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 تراتخاف ىراتخا اهل لاقوا تءامّشف تقش نا قلاط تاه لاول اذكرو ثنح
 تنكح .جارالا ةدم تضف اهنملاوا تلخرن قلاط تاافرألل لغد نااهللاقرا

 نسبا مه:سضاَقلا قرفذ انينع فلاحا ناكولو .ثنحياليرقز لاو هن

 و حد فسوب ب نعو هني ذي ثنحيإل ع رفز لوثر ع لجال
 تتشاذا لاقوا تئشنا كسفنرلطا4 لاكولو.ثنحيالدتأءا قلطن

 ا قلطيالن ا فلح ٌمَتفسْن ا كسفن قتعا ليحل لاث

 001 .عجر مشن أل ر لكن عو .فلاحلافتحفهسفن دمعلاقتعاو)

 اونو قلطبالن افلح تتش نار تنا ةدبمحا لات راسن اقلاط

 لاتولاكوهو .هنيعو ثزئمالو قاتعلاو قالطلا مقر هقحدبعلا ءاشو اهتالطتلملا

 َق قالصلا رادلا تلخ لن قلطنالاثا فلح مقلط تاخرادل اتلخرنااهل

 نب ءاطموا ةيبنجا ةنالنو مويلا ةنالف نقلطل فلج مير. فلاعلا ثنحيالو

 * لا ماكتلا و عقنإلن اكت او ةناسلباهقلطي نا كل ذ غر بلان اهحاكن لكي العرموا

 عادتتسالاو عاليالاف هب اككلاو لاهم غبوا لا قاتعلاو قالطلاو ماكل مشع

 ليعلاو يوعضلاو ضارقةسألاو ضاتالاو ةذاطصلاو ةيملاو ةراسبساماو ةرايألاو

 قتنم ام الذ ع اصيالنا!فلح حر. ءاضتتالاو ءاضملاو ءانبلا» يلا وةطاسماو

 ملصلاز نعال هنالهر نحدنع ثنحي ل كولا لا صن الجر فلاحا لكوت ع

 ليكولا ملصب فلاحا ثنخيرملا مد نعياصلا ذو ناتياور هيد عب فسوب كل نعي
 ىضتغيال ف لحولو. ثني الالكر هتموصخي ل كوفانالن مصاخي النا فلحولد

 لكون ايش نالذ نممهضقيال ف لح انذو .تنحءاضّقف ؟يعرم اذ هنيد انال
 0م
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 ىضعلاو ليوا !لبقد لو بهوت ةيف نالفل به طف لحولو .تخلكولا لمي

 ازكوانرنعثنحةلموسةم ريغ دره بهوولازكو جرفزل ظالحات دنع نح

 فلاحا ثنح بهو نح عرمكرماوا لوسر عمال اهي. ث عوار لواء رعول

 فنك الراعاف بعل ف لحولو ان دنعة بهل انيمي ه قد صلاب تنحيالو

 تنحل لبقم مو ضْقاوا ق دصتف ان الم قبلوا فل تتال نا فلحفلو
 الات اذا ضقلا 2لاقو .لبقي اذا ثحيالضقلا ف بر فسوبإلن كو هذ
 ع ليغ لوترلعو. ق لصبال ةبمحلا ءوق لص لبق امو لاقوالبفا مخ نالن

 باو نيؤتساف وقتال لوأ» ضرّملا] قلدصرأ/ةمملا خ قدصال

 ف عمار يغن هريعةيشوث نالفل ربع مالنا فلحولو . هدم رح

 نوعاعي رهون نالاغل به طن لحول و "هبه اب رقي كو اذا ثنحم كه نيف ثنح

 ناقن كل متبهو نالف لاقفرحومفربعلا اذه نالت بهرنال اق لجر.هنسيفي ثنح
 لح لوشلال ةبحلا نالربعلاق تعالو فسونوبا لاتهضبقو تلبت فلاح

 اكدنيم يف فدح فلاح ار اجاذ ماريغن ئه تكف :دبع تناكيألاتا فلح
 هب انكلا تاك ان َقَنعبِهَسِبَن اكمىبعلا ى دان ليعقتعنألت افلح ]حر ليكوتلاب

 تلة عفش لال ضلحولو تنعي النمميلا لبق ناكن او فلاح !ثنحنمملا لعب

 هنييؤ تحمل باليكو لكدنأ لكو نو هيمي ثن ياله تعفش تلطب ةح مداخيل

 رانك ف نكت ال تكسف ىرتنتتلو عيطم ارق ةرامتلا ف عيبعل ن ذايالنا فلحول اذكو

 دكر ميل لح ]جر .تنحالوامّتسالا ل لع تيكن اه رت نذانال دا تفلح ذا

 بولا ناحاذا ردي رضع مغص اذ دن ربل لرحاع نيلح ولو . فلاح ارب هب رضيت

 هن يابو يراشلا ضلال لطول لبا نالاضاةواان اطلس



 .نهنيزببالدابوغلا انه نطيخإلق ملبن .نمعلا ضيوفتلا ناامالف هبرضدل لحبال

 ةتناف نسحيالوا كلذ نسكب فلاحا ناكو اوس فل اعلا ثنح عفن كلب زيدان انلا

 اا تيونلاقو ريان قلطيالذ ا فلحاذااميفو. ءاضقلاو نيد سفن كل زملباقلا

 .ايف خر يذصلا نو برمضمألات بالا 9 .يوصلاوهوءاضةلاو نيران

 نوكبو عربغملارشدومتلا كلا موريغصلا دلو بع كلمب بالا ناكفلاحلا ثنحي ناؤشب

 ريبكلا عريعصلا نيب صفب لو ثنحبالميإريخصلا عماجلا ةرك .ناطل سل اوريضاقلا ةلزنم
 دونر يدان ا ف لزجسر ٠ ثنحلوملا لاب ىزتشاذ ري اذ|بوت هتمالد لججالاا فلحوأو

 أننا ليكولا نال شع تلاها هراعاذ هراعتساولكو فلاح ال نالن تعفو نال نم

 تلح جن: ضارقتسال ايل كولا ةل نم ناكن لكوم املا زاضألا ل مانع ضروس

 مادال ةراعأل ا ورعّتسسل مل هنألث محي الهتءاد عن الذ ةف د ران هتبارن الد نمر عتسنال نأ

 ةيلإ ظنا لاتو امهر انالف ىرانٌئلعانالف نيل فل حل جر .دجوب مو ميلستملابألا

 نيمل اف ثنعرلصاّرحاهكسما لاقوهتباد هبلا عئدولو .هنم اي[ هناكثنحألهترافر)

 مةَأملاولاملا نمءارحراع هللا لالح كتكراش نامكي متيوهو هرخالل ا لعد“ هنققئارزإل

 لصكو ةيراضم ةسال | لاملا مف دن نا مشب ,ريكنما فلاعلل ناكنااولاةاكرتشي نامي الب

 لعازان هع كراشي نبالا نا مت يأت هيند لمعي نا ننالل نزيف جيرلا نمر يسل ايس هنبأل

 ْن وكي فصنلاولا كل دلع لضافلاو جيرلا نم الادب طرتشا ام نبال ناك ملا عم نبالا

 كرا ا/ف لح براضملا ن اكن اف.هيلع فولعملا كراشيرول هناكبلالاث ذكيألو بالا

 باوك انرينجا نبالا ن كم ناكول و براضملا ثنعي اهلاحب :لكسملاو هيلع ولما

 لمتنا ماو ةعاضنالاملحررلا عند فلاحا نا مثانالف كراشب الطله لع ل جر. كل نك
 تنككر اند لاملا بر فلح ىذلا طولا لاملا هيلا عوف دملا كراشف هيأرن هين
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 ابرت ل ماعلا ناكر حولا ه ل قحالمضبملا ن كه يلعضولعملل اكبر شراصمت ال فلاحا

 اكان براضملا اكررش هيلع نولعملا ناكر صولا قحرف براضم ام. لاملا بول

 نا فلج جر .هنيبه ثنحي الكرش لاملاعف فذ ارحا كراشي ألات! فلح مضيملا

 ادبع عمر ولو . ثحانالذ كيرش عمل ف اهوختو ةراصت ف اًمبش نال عملبعيال

 اعذل اوك اريصيف هبحاصلع ٌةدههعلاب مجرب نيكيرشلا نمدحاو لكن التنحي الن وذاملا

 اجي ييالخ ل وللع آدهملاب جيبات وذاملا ديلا امأو نين كح هيلع :ولعأا عم

 نقعم ةرلبلا نعام خت ةرلبلا هنهؤانالف كرانت الثا لصرل ا ساجولو. هالوملاكيرش

 ه ةكرشلا دقعدقعيألنا هني ىون فلا ناكن اذالمو ةرلبلا زلخد مدكرشلا رقع

 هبحاصا ا اههدحا مند ناو .ثنح نالذ كرش لمبالنا ىوت ناد ثنحيال د لملا

 ةلزانالذ كرا شيلان اتلحولو انفع كش ةبراضملا ناكر لوس ل هالادانهذةمراشم

 هكراشم انالف ءراشيالن! فلحلحر.لاملا طذخ لبق هنيه ثنحاكرتشاو مهار ولا

 و تارشلا امإهيلع ضولمل كيرشل سل مناله نيم ف تنعما/يعصلا هشبا لامع

 "1 مماج أملا اجر عامي غهنعماهةبو أيام لكذي هعيطي الجر تلح ير نبال
 ثوكراوج اباصيبمق تالفل ط اذ انالخ هدخيالا افلح حير كاز نيميل ا ةذهرداري أ /هنأل

 لاتءاشاح نوكينا فاغيإولاترجارغب هطاخ نأو-ةملخ لعتإلوج انة طابزما ن1ةةناح

 ةلعر .ةمدح لقتالرمانلا دنع ب وتلا ةطايخ نالت نيا نارغيشيو ير ىنصلا

 ماو ةحمج ا مويطايخلا للا ل اصيبت هلع نارييرب سير كةدنعو ةعسجلا موي لبعيألات'

 لام حد مايالا/ئاسؤ هل جب نامانرلع عقب اذع هنيمب نالاتناح نوكي لاب ثول ]بنا

 تيللا /نهذ هراج نيبو هنديطتاح نزف َقلاطمتأ مان ةراعتربلا اذه ترمتنا

 هل ةراملا زعل اطش ناله نيمؤائناح ناكر اجا تدب راممدصخو طئ اهات
 و



 اطداحد نمر اعتسا امس نالف نمرعتسلالت ل ئ:اديزجر لجو لقد تدنل انه

 تركيا مفاضاف هيلع لخروامرقب نم يتسن اواثن احن اكاعيف لج هيلع عضيل

 اًمناح ن وكالة در اضمألام هيلاعف دفئ انالف لماعبألت !نلح ل مر .اشناح

 امءانالخ كراش المللاو لا لحر هسعس ل غلا كلذ ةرش اممزع ّةلماعملا نأل

 نالحر .هرايتخإريغب كل ذهمزل امناغكر اشيل هنالانناح نوكي الار بعو اراداثرو

 . اًناحناك ُئيَمو ةكرش نالذ سدزيسام هللاواهدحالاهناقيروا الأم ارو

 فا ٌفلح حر. اننا نوكنالئشف لقي مو كرش نذل نمبر مِساممهاو لاتولذ

 وسسكنأل» | ئلعهلو اشناحن وكنأل ءوسكأ ب ىرتشل هاد دانالف عاف انالئوسكيال

 هيطعبالن ا ىونينا الا انناحن وكب نيلغو|نيفخفا ءوسنلههيلا لسرات انالف

 ولو لسلاو ضقلاب ثنو حاكنلاب تنحي الانيد نيدتسالنا فلعل حر ”لس
 راو نالفل اعراز» نوكيالن !فلحيو | هتركانموهو نالذ ةركا نمن وكي انا فلح

 هز اذناجيمصي هتعاس نماميبام ضن هنكمعالبتاغنالخو ةعرازملاب دي
 و ضرالا بر لا هنيمر وف ذ وخلو . نالذ ةركا نهلن وكوطو ثنحأ اليشم وجول

 ضرالا بر نلكن اوةداعنيملا نعزْشَت سمر ىلقلا كلذ نالاثناح نوكيالدضتان

 يل ورة أدلا بلط نم سوزي انالختنتنم مادامق هيب | جزا! ماقفرصملا جاخ

 جيزغلل ماقفد ادلا ةذه نكسي اف لحاكوهو اننا صيرخا لمعي غتشا ناواثناح

 نكناسا همئمولو . ندجوخا لمن لغتشان او .انناح نوكي ل حاتفملا يلطف مادام

 ناسي: ةر صم او ضرالابحاصن اكول اذكو .هنصي: نحب ضراللبرالا حاخم
 را هلوتا ل نإ لاقو فلح عرازملا اذه ناولو . ثنحيال ضر الا حاص بلطنع
 طمس ناله نم يف تنخضدالا برا جور ا نعن اا ةعنف نالذ نمبو ىىس
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 نالائولا موفور اسخالا نو لب لص مرعلاو ةعر ازملا ء!رتمدع اله ؤشنحلا

 لاتولانكو دي اا كيقت قلاطهت لحاف مويلار للا نم جرحا

 اهعنم قلاط تءان لزنمةلمللا يرضخ ل نا اع دلاو لزم ىك هتأماللحرلا

 ههنيعف ثني عب لضفلا نبريككموبامامالا بسلا لاقر و انعدلاولا
 "نخل ماقف اولا هذه نكسينالن ا فلحولا م. تنجب الهم ثيللاوباهينقفلا لاق
 م :هيناولكت# جور اطول قرر لو يقرا جرر ا طعر لفي لذ قلخم بابلااذا:

 تلا متذلا فه ةةلاراعمف تنحبالدنا رميصلاو دبقلاو تحيالو قلغملاىابلا تنحي

 ذه نمار نا لحا ذاام نيبو _لدلا ةذه نكسيالت الحا ذاام نيب وس عب
 لضفلان ب دحر كموبامامالا ميشملاو-نيتتلكسملاف ثنحصال دام هعنماذا لاتدر اهلا

 نعونامهعنماذا نكساالدلونذو نزح عنامهعنماذا ,يخامل نا هل وني لاو قرن

 قف2الل عفلاوزكمسلا تنحل لور نكس املوقذ نالملوقدعىوتفلاو. تن العدرا

 اجي نو دب قةحتب دعلاو يزل هدع ثنحلا طيرش جرخا ل نا ملوق غو رايتخألا ودب
 تزرعملام نالفل تافكزيااو دهشا تلاقذ قلاط تءاذ لاى .افكتنا هتأمال الجن

 مات امكل ا حر ف سوبوبا لاو ةيقاب نيمل او لطاب نامضلا مي لجو ةينجوبا لاك

 سلو ل لوذكلا ةزاجا نامضلامطررش ب لحود ورز عا دنع نال ىةنمنيميلار
 لرش رسل كا ذ يف سوبا لوثلطعو نيملا سف نامضلا صصخل لجون اذا

 قلاطهتأم ان هيل لع ئصننوا ةرل لعب لجرل تلفكن ا لات ل حر .نيميلا_ةسبال

 ولا تنحي الاخ مغلل ارمتعب نامالاذ نالهنيمزإ تنحالة يفي طع هارد ةرشع ]هك

 لمنال ا لح لجناتن احن وكمالارانيد هبهو تاير د نالفل به ا/ن ا فلح

 واح نمدعإب متر خو نزلا تالأ ن اك لا ىحاص نم يرتشم ايزارخوشو نالغل
 ظ



 هسيوزا نز لاققرلغلاب سانلا يديا هب تالغتسمدل لجو هنيمبذ ثحياله يع
 او انلا نمتالغلا أملا تنخان دم دهلضبار هنا لنآ ىو شهيركا نال

 . نكت دقعي لو لقعلاراع فلح هنالهنرمذ ترحيل يوزلا اهمضعن تطعاواههضعب

 ريكو ىو شديرل ا لاف لحد .اهناضقن | سنعة دم لكهتلغذ وتساو كايديا ةياهكرتول

 لكؤملا مزمن دنكت ش ليامرف ىراكوااما نكد تأرءان نكن الفي انخ لكأي ىنكن ال

 دقعن ال ف لاحلا تنحل عقفالع هل لعبنا فلاح »ا الخ لك رقي حو رخأ اكو

 فلحاذاالااثناحنوكيناليكو نوكي ماب عريخل لمين موالبكو نوكيالن العن يملا
 كلذ ل اهنالكد ناكىلا ءايشالاة هل الكد ن وكيالدا

 كرتلا دع نيملا لباسم

 جبرا د نم يرخا دل لاقت را دذي ككرت الملل اورجأت#ملل لاترت ةنس 5

 عي لاىلا رارلا تناكنان رادلا ده لخري انالاف عدابالت تلح لجر :ارايمصب

 لعقلاو لوقلاب عاملا رس نوكف هني ثنحلخر وح لعفلابهمنمرلو لوقلاب

 توكدا/لخ دول ةجلعفلا نور لوقلابهعنم فلاعللر الا نكيرل ناو .قيطيامرلقب

 نوكيلوقلا,هعنمف ةرطنملا ةهلعرم انالف عليان هتأما قالطب فلح مر .انناح

 ناكناذانكهنارماخنالف ممزمت كتكرتنا هنباللات لحد .لعشل ب عنملا كلما هنؤءاراب

 ناار يخص نبآلا ناكناو .اراب نوكي لوققلاب هعنمن لعفماب هعنمرلعر لقيالا غلاب ن الا

 جوزلا لاقف بمشلا برش هتأرما هتبتاعلجر .اعيمجلعفلاو لوقلاب عنملا ربط رن
 ن اكن اواتناسنوكبالازبا اهيرش كزتنالن | ههزعؤ وقل اط تناذ للبا اهرش تكن

 دع برتيب ناالت افوألا صمد برشنلا مسام :داعلا نألت اقوألا ضعد إس رشبال

 اضرا ىعد| صر. مزعلا نيحنم كرتلا نيملايراريامناو كلذ نيملابداريالف ماودلا
١ 



 لكذ همضاخ ناولاتنك هت أم اذاص َدْجاَّدح ىوعدلا اه تكَر نا لاتو ويمص يؤب

 ل كاع ةلكسلا لاهاولجيا انناح نوكيالال ماكإ ومشت ةموصخحما كرتنرلو : رورهش

 225 هنيمي ريما ند دام اهقنؤلعاغنالن قيزيطفمل ىلع عر الق وزغم

 ثنحمال معلا بهذن مانت حنطة بهذت كعراالهدداد لاق همرعمزأل

 لاق لعد اتناجريصم نال رزة قيراو قنا ناو ةقحت لرغا حت وهقتا اذا

 ول اذكو نم ذرب فلعت هفطو ضاقلا ء!همدقف مويلا كيلعيلام عدا الدفا هههزع

 لحيرلالجوم نيل[ ناك نو ليلا لا همزالي هب يمل ناو هنيه ذرب هنا
 جوف وكلا نم يخي دعرداالمدناو لاق ولو ارايرمصب كل ذ لاا ذاف لامن طع هل لهن

 به ذزح هيلعي دهبؤلف هم زالتاو: ثنحعل رتف جرم ار داو ثنكيالك ل ذرلعيالو عد

 تناك نواعتملر :نولك نمالل ارآ هن دان سلس نب انزل ك5 .تكرتنا لات ولو ننال

 ثم ]رشف كه أمام تسب انالخ تلخدلن [لاقولو . :نح هعنمم ءاوراعن او . نيا

 تشافرازلا يار نم سرص ١! انه تكونا هّرأ مالل ات لير ماب نالغ لدينا

 ,ذناو وريخل لآ ل حر. هني 2 ني اليصلا ميزت صنل تما :' اهم بيري قلاط

 ناو يف |مومل ادحلو امهر اطر لحاو ام يركن اكوا ليف هعم ناك ن اذ كقفاداال

 ققزةرسيلف افلتخت امرك نات
 بضخلاو نخالاو ههقرسلا د لئاسم

 بوت هيف داب بم ابارجهنم نخجاذاي در هاب وت نالذ ن/ذخايأل ف لحل جر
 دوجول ءاضته نيمو تنحف ل احنا نول عي مو هيلع ف ولحم ا هسد ىررغ

 سبك د أسولف هنم زخاذامشرد نالذ نمزخأي الت | فلحول نكو نخألا
 رضقولو هنيميذ رح فلاح 'كل ليراجتملو |ضرد هيلع ف وللا هيو لعج
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 مهار للا تالالصأ ثني اله يملع: لو مهر ده بؤ قيق دري فق هدم فلاحا

 امار مار لا لخا سول فلا حا ناكُي دعم لخوبو ةداعرسولفلا ذلعكيرت

 الا نضا قيقردلا نخا نكي لن ديذ نياك ةداع قيشدلااذ لعجب ال عارمدلا
 قي ىلا ذاك تريب فلاحلا هيلع لو ةيووصم مارد هينايوت لضاولاذكر
 هلخا لصق رئؤماع ال هناللئاسملا ذه ف ثنحب كلل نب فل امتار تاو

 عار نل باع تال ذ عيجف ثنحي الة ره اههرد نالاذ نم خيال فلحوإو

 تكا: مار ىلا هنم به مف !دلاوةبملا همجي مالا ثح الوش ناك وأد ا
 ةلزتموهتانلك امىامجرد لؤات ةعدد وامشردهنمذخأن الرا يدا

 واحز سبح نام املاو نالف ءام بشبالت اتلحولز.ةكرصلا اذكر .ةبملا

 ىن ولعل اريجاعّتسا توئاكا كل ذذ هعضووازوك ىرتشات هيلع نولعملا

 اعةفلاما مبصا املذ اليل تتاح اذ همضوفرمغلا نمءامزوكلا كل فب دلع

 هاب هعضوت زوكلا ىرقشا فلاحا ناكنااولات ءاملا يرض زوكلاب

 هسهن ءامايرأشر اصانالاّتن اح نوكد الثا ىحرب ءامز وكلا كل نيريجالا دل

 ريغيلام نص ثيزن تنكن ا لاقتو باكا ب صخفاًيش؟دلاو لام نهذخا لعد

 اكول ن الفل احنا تنحي اكننالا هنم ثروف بالا تامهثازكيعن تذخلام

 انام ايكملام نملكا لمسات ةيدلا قلنا لعد وما رعب اتنأح ن وكن اّنناح

 اكلامنملاة ولو .٠ هن لام نمزكا هنالة نحال الامامهتم فل اعلا ثروذ

 لاول تلا هّزعا: ثرالا قيطبامملام لكا هلع ةنيمب ناكر نانا ركتوم لعد

 . هتنبا نا بالا ئلحن ملا تتامئالِسف هر بل ين لك 000

 والاهل ناكام ميج تلس دانراب عيب حر خبل اركوبا لاثالامءرتت



 مسمر رس

 شملزنمو لام نفد لحر.انناح نوكنالاو بال تحال اهب لب 2 قسرل ثدعم
 نكي مث نار للا كلذ لعب هزجو م هلام بهذ هبا نلعت "لجيواف هبلط

 هرلطدنا كل ني ىو ناالاانناح نوكي نا فاخا هماعا ملاملا كلذ تاسنا لخ'

 سيجالا لاند ركن ايذ صون هريجاللاقخ بوت هتوناح نم به ذر اصق: ؟دكيرخ

 حر مساقلاوبا هيمفلا لاق هعفرريجالا نا نيبتضاذكءل عفوا ه دركن ايز ارك
 تلح يكدوو هراصقلا دي غاملعوقب هنيمينالاثناح نوكيا فاخا ظ

 بحاص لمع كلذ لق هأر فلاهلا ناكل قو هردملو يش نالف نم قرن كنا

 قلاده وظنلا رع قي هنيم نال نيعف تنال تلس نيدخلا مقا
 اصزمبو هندب ةلرتشملا ملا اوفلإو بنععلاب لهيوهب قس الت ' فلح ليكوواراكا

 يح نمناكاماماذ .ةقسس نوكيا/زكولا ليكولا ءراكالا لمح اماولليتتب ملا مركلا
 ىلعاّيْش لخا اذا لكولا هراكالاريغو رس وهف فعلا المهيب دنيا ايش لخا اذا

 علل 5 ' "سي 0
 ن.نطالهبحاص»ًارول اًمبْش نخا اذا لكولاو راكالا امآو .:قرسونف هيفح اهحر

 نا هنيالل الجر .اثن احن وكي ناضبنب نكرم ناو كل نكب اوح اذ هب ىذربلب

 بجي م لن انه نعزئس :[ل نعىور ةوجاو ار نمانضقلاط ك مانا اعن#ت قس

 ناي لخبس ف لاحم ناكمذا عبر ضسيويوب !لاقفتلا ذ لجن مب فسوبوبا لكسن ايش

 الا باوجنا اذه لثم نيسحين مو لاقن باوجلا كل لد ردم ربخلف تنحر داقتلا

 هللاوف رن شاب ه درب نم بسا نياركأ اقف ناخ نعهسرف باع ر٠ حر ف سو ونا

 ةدليلاواناخاواءرجح |مشاناهتنإ هلوقن ى ون نا فلاحا ٌةحرساول اي انه تتستنا

 منجا عم نكسب باهل ةرعا ن خئاطل هنيع نر صني وني ل ناو ىؤنامدعوهب
 25ماليلك ايش ترطعارف انعم نكسيو اذتيب ناللف كنءا تأر ل نااهحيوز اهل لاف
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 يتبا تيطعا تكذيا ةأمللأ تلاقذ باغ نس |مهعم نكسف نيالا ءاهناذكتناز

 جزلااهندصنار هلوث لولا ناك يزلا اهبل كنا كنيمةيتشنحو كلاممائش

 ءباوصالل اقف اص ناركس . تقلطامرعم نكسدو نبالا يحبنا لة نفعا تاك ان

 وفا لانو كيف ا ورك ندا ومت لخ انا شرد نوعبراو ةيسيمسجُت ناك

 ةيبيجف ناكل تو انكهتأرءاذ ل لع دو ىفيطخ) هج تس" ون مهر د عدو له

 نااولاكربسفتل اذأطخاد لاهالاو باصاف ةفراطعرسخوة ل دع نوعراموملا كلذ

 000000000 اكاذأن دحؤ لكل كلا نالت نجريسفتلا لصو

 ةفءاطقب بجي تناكن او ئيسفدول هناكر اص مالكلا ل واب لصتول اذ ارمسنتلا نأ تحال

 ركا لقوم يف ايفيطغنيمعب دارين ةخراطغلا2 'تايلدعلا مق تمنضول اين لعد

 ووعلبملا 3 قاسم ل لاعنبب ىنجو ىقبر طعن ب دج تم دوس 3رمأع ل هرج لسحر د

 دالصوأطخاولرسضتلاف اصا اناحد اك ههراطغلا نيعزعن'اولاريسغتلا أطخا

 الغ بصخنألت ا قلح ل حر اشن احر اصم كن لل نكي ل رافي طغنوعبرا لامه ناللصن

 هءاجوا هيلعن ىلع لاعبملو هعاّتم كبضاللا ل هبلع ىف .ولعملا لع فلاحا لخد انس

 مشارد :رمجطوا هيلع ىولعح ا لعنمل و هسار بح نم وولدر قرسر وصعد فلاحا

 لبابصاغنوكيالظنان هب بهذو.ءاتم حرخاد هيرضو رم اكفاليل هيلعلخدوا هكذ

 بضع ذاتناح نوكناه كو هعاتم لان قب رطل هيلع مطقول ٠ هن عطقباةراسن وكي

 از ثناءوهو عطقلا نعمت اتناح وكي ىنرطلا هينع مصغش ىذصن فلح ناكولر

 أم افزع نالاذ ف بهو ن لال جدن .بصاعيو مطاد ىنرطلا علي دال اضم بصل

 عديال ن: فلح نمد ةيلعل جر .فلا ' تح فلاحا ليفي راف نات بهو قلاط
 نم | 8 . : ظ

 ارصن .دقن : كنف جوجالجر رو. مث هأيأ لفسأالف! ةنيد هايارصقمالو امل ام نةلخملا

 م
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 رلعف ناكتر__لع محرم تاهل ناكورعاب ناك اذا نامشلا تالسعل أك ١ تنح كن امصب

 نحر ع ل اةملا ءاطع اذ لجر ريع هني د بحاص فلاح 'لاحاول اذكو نعألا لعفك

 ءادالاب لحد عرمتول اركض لاهل تنحي ا/ضلاحلامايغن ل اوحاوةلاؤكلا تناك ناد
 «..ةنقاعل اناهقوقح قلعتست لا دوةعلااماد

 لاما نئلصلاور (ىيتسالاو ةراجالاو هزشلاو يملا

 لسلازالاثاح ناك نو هيلا فلاحا اس ايش نالف نم ىرتتنب إلا فلح جر

 الصد نالو نمور ادرج اه نالم ربع ىرتشمالا» افلح ]جرا امنت مل سألا نأكو عيد

 ةعفشلا وسيا/رارب هرادرحاولاذملو .ن هلطم مدس تسجل ةراجالا نالت نحال

 مث دحين اماعط ىرتشاف عيبلل اماعط يرتشفالنا ناطاسلا افلح لجر .رنلاذ

 تدم مرح النا ةأمملا تزلحولا كانه | عيبلل ى :رتشأ ام هنالتنح ا هعاشمل أ 05

 .تيرتشا نأ لاق لحي ثنح الاه دلاو تدب لا تبهذ مسجل تجر اه دلاد

 يتنتا هنالق لصتلا همزل اش ايم رت اذ مق رصرهار دلا ذه اًميسمهار ىلا ندي

 اهناكم اهربعجد لينا دل ناكو عيبل اب نيعتتال اهمال كلم داع تيب ءارشلا دعدو اب

 ]جالب سعنوكبالام علا د لي هجاء ادب دجايون هتماليعرتنم النا تلح زجر
 فلحولام ولج .انناح نوكنأل ةرغصةد راج ىرتشاَ ءأعا يززتشيال نا فلح

 ,ليغيالف أملا غالا د وكيالحاكنلا ن الان ناح ناك ةريخص ع يوزته هأ ا عج ركل نا

 لإ صتخمال هاب ءارشلا كل ذكأل الو. ءاوسامركذ مدعواهركذ ناكو هرم ار كذ

 55 هحيوا ةعصضر ىزتشناو هببراح يرتستتيا/نا فلحولو اركز متعلم

 تاكل غب عزا دعرزلا نماهيؤاهاضرا ىرتشا القت ىرتشيالتا فطلحر

 ايديا الاءاروصقماعسم .هرفوكذ رطن م ضرالا عيد لخزيالا جدلا اذال
 اد
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 ىله زجر اثتاح ناكدبطرب طر هب عال ىرقشش اء ابطريرخنالت ا نلحولاك
 اضوعب الل !لعح ماكنا, اهحوزتنأو ن : يقال زا لع و 'جوريف هرادعيبللنا

 فنجال ودا ! أ مىادجترعو اد ديول وأ ةنيععيسإلت افطر .اًنناح ناكمار

 اعتاب فلاحلا نكي لفرمالل عقاو لقعلا حو دقاعل اب قلعتت مبملا قوقح نالمألا
 نيم تال كنح د سفن عيدد آلف |مشالا نم لاح ناك اذ تنحي الف هجف لكن م

 مَع ضوغبو ته سس لقعل شنب نم لاك جاكزاو عيبإ اب حالا لا نرصني لثم

 | تمس الذ ىريناق قؤلز قيززتاتو امل لك اءالاو ا تلح عت هياكل رست فلا

 ل ادع نرخاذا لات لحر كوك فلاح ١اهظكاناهحند

 اتحاوض فلاع | ىرتشملا لكؤنن عن مملاحا اهعساولات ةراجإلاءلا جاتحامت

 د ' ملح امير. ىرتشملا كا ميلة اجالاب هنيمنع وج متاه تشي ضيفا دعب

 ركيوباه.ذهلا :ا اًمناحنوكيهنا ىاكلا ذك ةطنح ىوتشافام امط يرتشمال

 ا 7 خوشا اوم ماعطلاامنااماعطيمشال ةطنعت ا ان هرعيذ مر ىئابلا

 فاعلا نا مارا دير ىرتشاو دىزاهارتش أ أراد ظليالت افلح ل حر.ةم نا

 مكح نالاثئاح ناكاهلخ رن سير هنماهمهو ولو ثنحب ال اهل خدت ليز نم اهات

 يممويلاةيراعلاةنه عبا لنا لال جر. عيبلا عب ىقسال وة بملا دعب قدي ءارشلا
 .ثقيبلاب هنيمب نع رخهناكقنعتالمويلارضمو عيبلا ضرار لاب اريل عاش ةرج
  هضيقب لوارساذءلمش اري عاهرتش انرحوهؤ هيزتش ا دبعل كل اق لحد راسخ ا
 اوربا تكاجماللا ءاشلاباناجراصرنالقتحدالا :احع رش هاش

 ازهشملاكعارل نادهتبراجل ات لحب ىرخا ةرعوأتلا ءارمشلاب تنحي الف كملا مرما

 هكا ل وقوي نيملا لطم مبرههشلا ذاه اطينامل لصرههشلاذ لصمنماهبرهظيت ةرح
 لا



 [ هك اهيا

 وق لغو .كلاذ سب اهطودل لو ريمقا ف نتس نمل قال لول اب تءاجاذا علو
 - تيفاوبارل ناهتماللاقولو .ةوح تراصافج الاه طو دل لعبالو ثني ب فسوب

 عجر مثوَمعْنال ب فسويوبا لاتو.قتعت مرالفينح وبا لاك هنم ت دلوداهربلف ٠

 ”لاافهنعيبالدللاو لاقدا تالف دلو مان عيبالمللاو لاق لخد جب ةفينحبلا 1:
 0000-0 انأعبب هعاب نا لسافلا عيبلا لعوه عر 2 ةينحوب الاثر

 ميسلاو ةررلا دعبروصتمزئاجميبلا دلولا ماو قولا ةأ ملاذ ام . كن نك ل حرلاذ م
 رن ىرتشملا ا هدسو لجر نمار بع عاب لمد .طساغلا ميلا نيميلا نعيسر خيا:

 ثحيالمئابلا لبو عيبلا لاقا يبرحشملا نا مت نال نمور شن الت ا مئابلا فل.»

 نقلا مزتكاب هلائاول انكو.ثدجر نيد ةئامج يرتشملا هلاتان مرد فلا نمل ناو
 لوق باوجلا اذه نوكي نا غنحبو مرانلل وم لات تنملا ةركو ازكه تنحلتاموا لوألا

 لاح كلع لوألا نمتلا, نوكتلاقألا ية فينصبا لوثراعامأ . ير ليو فسون#لا

 نم | هفصن عاب مت ةرحت نافاس كم تجدنا هتم اللات لجر .ذاثلا نمةلاركو لطسبد

 ناكر يملا كام اهيلعلوملا قص قيالامعبا نماهغص عايواهنمت دلو ىلا اهحوز

 تالائول ول ازكو لوملاقتعقيالف مدقم بالا نخب ضلاو جو لا نمد ىالولا

 دلو ىزلا اهحوزووهاهارتشا ٌمةربوم ىف ةيراجا ذه نم ايش تيرَعَشا

 لها هربد دبعا مب يلجركى رتشم اربب دتاهيلععقبالد اهجوزل دلو ما ين هنم
 رخآلا فلحو هزرتششا نا هرمي لتب نيلجرلا دحا ضلح ول اذكونلس وا قتملزاكخألا هئفتعلو

 دبع ةيشانا عش مويلا ىريشلالت!فلح ل حر.لواقتعلاف ءابرتش مت ارعشا نا هفَسب

 لان ايل املا ل متوهو ءلمشتلاو ميرلاروجول هيمي د ثنح طبل ارفق ريزخ لمح
 م 00

 .رسأولو. كامي د تنك اوهصذنم دبع ىرتشأولو ثنعب آ1مزيوأ همم ترم ىرتمتسا ناف

 ذاك
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 ررملا حاف موشا ميددأل نا ضلحول نك و .هنصو ثنحيالرلو ماوااريمرااتاكم

 هئاضتقنغنرمدملا مييزاوجرش اقلارضفولو دنيمي تمحي البتاكملادادلولا مادا
 مير لح لوقو هنيميذب انناحناكرا ري اب هناءاع عابولد .ريب لشلل سن كلذ نوكير
 ءةاضق نافيبالللولاماعسزاوجرضاقلايضقولو عب ف سوبا لوتس اح نوكيالا
 ةئاعديعت يارا نسييصتلاو نهنبالدميب اجا بالو تاياررلاهلاد
 نا فلحل جر . ةياّكلل هس كلذ توكمو دعس زاح ءاضرن ساكملا عم نار انشنملا

 ف وكاله ترا فصنلاو هّرب راج ضصنلا طعاذا رام ىرتشاة ايو هتأرما اليرتتشنال

 ”بسرافلاب فق لحولو .ابوت مسالانفرعفيرازنلا حب لضفلا نب يعركب ودا مامالا يشل لات

 ىلا عيونا مامألا رضاقلا لاقارامح امل يشاَد انك يعذ مرحه م اجار نز نمركا لاو

 نا فلانا كتاب قلاط تا ابسش تبرعش ءشاناهتأعالل اذ لحر .اثناح نوك أير

 معنا ,لملا اهبل ص111 نك وا

 رجل هيلع ف ولعل يوت فلاحا عابذايوث نالغل عيال. ساو لات لب :قاللطلا

 كلر. نيرتالوهو فلاعلا ةعابولو .نعيلوا هيلع نولحملا راحا فلاىلا ننجح وتلا

 هر لات ر.اًناحن وكياله سفنل هعس زيرب ا ماوه بلع نوال عيبلا نوك نا

 بوتلا ناكهيلعنوليم ام اب ابون عيجب نا لع اذهفرحاكل بعذاب ون كل تعد ن

 6 ولمتابوتمحت ناراعوهت كل اوت تعب نا لاقول .٠ نكتولو هلع فواح
 لاوس امالع ىزنشام د دصومب اًيش مونلا ترتش ا نآ لات لعر هيلع نولعمل
 او 'يغص لا هنبالىرتنس اذ ايس نالغل يرش اليلداو لاق حر قدصتلا كمرل

 نمدعاض انك ه يلعن سانلا نمل حا ىماللغ تعب نا لاق لجر ثني ال عماب
  سلبجر نصدعابف سانلا نهار مار ىالغ تعب نأ لاقولو ٠ ثيحن يلم.

١ 



 مس مم

 اهلاهضعس ىرتشاذ ابي الا ها مار سلا ذه ىرتشا الهلئاو لاقل“ 5

 فيشاالهللأو لاقولو ييعاملك يرتشل رح اثناح نوكمالريغا هضعسو ظ

 نوكيالس اصلا ذ محنريعاهيضعسو احل اهمهضعس ىريشاو ير غر هار للا ندين

 نالف هازتشا نامر نملك يالا ىلع طر. اشناح نوكي نإ, .حسالا غو انتاح

 ارش اةنامر نملك أ ا/ددأو لاجولو ثنح فل احمل ا لكاو ان امر ورب جمنالن كتان
 مُضَعلاو بهشىللا يرشيالنا نلحلعر اًنناح نوكيالاهإ ابةلكسملاونالف.

 فكلاّو جر نسوا لوق يري ندلاومهارددل او غوبصملا ريتا هيعل خدي
 نسج ةَقيفحارعَتعب حب سود وناوريزاث لل او مهار لم ا هيف لخ ليال وم
 نك نكو.ثنح اضن ا تشاو حنابلا هيفرتنعي حر دحد لكاسم اذه

 يا الانا ايقاوسا هنا شار بع لاو طاق لعاب
 اناناو هضئرااهز نمتلا ناك نا فيسلا مم هاتش: لم وهَفط نموا فيس

 هشاخور الي دح يرتشنا/ن افلح ل در .اذن احن وكن الك ل ذر يغو أ اطنح ملا

 يف ظرب حيد: ب فسوب دا لوفد عالسلاو لوما مو لومل

 و عبدلاب ةضيبلاو نيكسلاو فبسلاكح السلا هين لخط الرا دانحه كاب

 مشان ماو لا ونالا ريف اسمو كاضالا: دار وككم اولا, لا سكارف

 هريعو سولقلاو رخو لوهملا هيف لفن اؤصاكرتشبلا/ىلحا ذا. فيدفحتا َةلْرْمم

 ديبدمرنتالت |_ىاجولو .نسولفللا هيد لدي حر نجلا. حر فسوب عا لوقو

 هيدامرتك اب ءازتشأ ناو .روكت الفن ارداونلا ةركذ همام لذ اني لح ابان ىرتشا

 نايرصذ.هبيامق اخ اذ صيتة ننال ف لح جر .هنيم ةاشن اس ن وكيد علا اج

 هصنامتاخ كشاف ةتوناي يرسدالا لحجر هاج ا نم نملتاهنم ناكداو
 اوك
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 ناك دا احر سه صفاماخ ىرتشاذاجاحز ىرتشنال ا فظحول د .انناح ناك هتون اي

 نا نطولو .اثناح ناك هلع هيزيناكناو اكناح نوكيال تلح نئلعويزيالص فلا

 نا فلحول و اشناح نوكم العال ني ةينماراد ىرتشائانيطوااوجاواانبل ىرتشيال

 انرتسم وكبر اذل ا ىزتشُم انا تس | امن اح ناك هين اراد ىرتشاناطباحايةشرإل

 هناطتاح ىرنش هال ىرنشنالذا لح ر. نيطلل معمل ايرسشم ن وكمان طئاعل

 نكغلان الانا ن اص هنن اهمداضرا تش اذا هش يت شهال»» فلحول اذكو. تحلخ

 اتناح نوك ال فوصامررظلعءاَش ىرتضانافوصىرنشيال3ا فلحولو. يدش

 © ةةنانبل يرتشيالنافلحول انكر :هيادرلاعاظف ز رز جن وصباهارتشاولازكو
 اذه ةياورلا ماظذ ه نجح نم: راب اهءرتشاول كر ان اح نوكرالنيلاهعرض ءاَش

 ةاًناح نوكياي لاحظ عزوجب ب فسو دات ةنينكنا لوقو ءاوسوحللابداشلا عيبد

 .ارشمن دبا وعملا رغرع وهو اصرخو اابصق يرش دال ا تلحولو .انبل يرت شي الدارج

 نعول زكر هننمذ نزول مح ءاضت يرش اذا عيكرتشسال نان لحولو ليسنزلا» ىراوبلا
 وش اذ وصيرششإالل ثلحولو انام نوكالى رج الماحةاش ىتش اذاي رح ىزنتسالاب ا

 وترما عش وهران ع شالو ا ىلجطحر.براوحي اوهمس ملا _ارتجشنححالو لولب كفع

 امد /ن اضل جيلازكراخناح ناكةحون م ادن قمتش ةدبلا قش ناناحا٠.ناكلا

 ولد توف ار عش تابحاهمعت ةطنح ىرتش اناريعش ىزشم النا فلحول د .اسبا

 انفعز اوان قر ولا نو رنخرلا لعهزا باتكلاف ركر ا مطخوا |ميسفن ير ذولا فلح

 هنيمبف ثن+اباها ىكرتشاؤ افوصيرتشالناّقلعولو. يبسغنبا نهر ءامشي تنبأ
 ه4
 يف “2

 7 نا فلحولو . هيجي ثنحيف ارك باهعابف فوصلا ارم عسا 9/لاختة اس اراشأولو

 باكل, اوجورزبلاءاسشن ثنعي ماو ثيحب الممزملا نهد ىرتشا | انف عوف اولا ادزب
 ١
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 نإلف سن اًيْشونسولو نالف زوكأضوتيالت اف لحجر . مف علعءانبر سكعل ادع
 هنتاومذابلا لاقفايوت ىرتشي نا ارا ل جر .هنسم ؤيشنخأ ضونم هزوكنمءاملا هيلع

 شاة ضا ا/مهداو ىزتشملالاقولو.اناح نوكيالهعستب هعاب جوس حيبا)
 نأك ةعسنب معارف ةرسعت ألا ةعببإ المللاو عن ايلا لاقولو .اًنناح ناهرّشعلحامهيزتّسان

 اناحزوكداله ارد ةرّسعو نا ين اواو .هارد ةسخو راني ديدعإ ولذلك و نانا

 تحد سانت انناح نوكيالة عستد معابذ ليزتتح شعب دعب اطمشلاو لاثولد

 ترتْسا نال الحر. اذن احن وك الف ئاطقلا ىرتّساذ مك ا ىزنمتس النا فلج حراز | .تسسا

 بولا مورعرمب اشناج ءاصمن إل ين ةمزلبأل هك لص .بوتلا اذهف امين بوغلا لوي

 لكالا ذو ءارّسلا ف جاحرلا ضس لعوب نيران تلج ارا قلب وع

 نلفطولو داع قاوسالاذ عابسامرلع ءارنسلاو لكؤل اذ ساولاوريطلارضسالع

 انذاح نوكيأل طيئربع اعوطقغماصسبق ىرتشاذا صيف ٍىومَسأل
 لكلا م لصف

 لكاو ىف درتااذا تنحي امماو تنحي لممرشم نمللا اذه نمزك اي الّن ا يلح لحد

 يكب ئدوسلا لكا اذه لعن اننناح نوكي الك او هين درتاذ بشي الو ا فلجولو

 فيسرائلاب تناك نافرتبيعلا, نيملا تءاكاذا انهاولاو برشنو لكؤي ا مناد

 بزرسو | لكاذ نمللا قو ليألا ١ فلحولر ىوتفلا هبلعو اننناح ناكب مزتنيوا لكاذ

 فاهم اذ هو موعطم لكل كادعو هفاماعط لك ايالث' فلج ل جر . هنيم ذات احن اك

 ناو .انناح ناكرييعش دا ةطنحزم>زكاذازبخك يانا لحجر ءاعطلا امش لكوتلا

 اقالاواثناح ناكزرالاو ةرنل نم هْزِبْخ لذ فلاع ا ناكن ازرالاو ةرفل ا زبخركا

 لاق ذلا وهي سعد ايضيزجو يصلك ةيسرافلاتيدكفلاو هو استاهل
 ظ و



 هيّعفلا لاقو . كل د عيبحت نزال جر هياس نب د,حلاتهلاو ةيسرافلا

 كل دووسامد توا ةاطمازمجمسالد نال فم زوجا تنعي العر ثيللاوبا

 كنحيالر هعموحااًئيَشو اقل طمزبخوهام لكاهنالق اّرلا ررسسملاو صولا نم
 ”وكيالاصماهصم ةنامرلا له لك انالت !فلجزمر ٠ ولاددز نانهل رقيام لكأب

 تحد تن نمرقدو لكاذ فيعرلا انه لكن الذ ا فلح ل حر . لكأب ل هنالاثناح

 ظ كلذ افق قل صتالو اعتهلثا نيبو هنيبامعي هتدن نىكر]ك ىو نان هم

 ' ج)ك انالنا فل لحر.نيداورلا

 .رتمذاالا مارحفنالاتناحامر ولا نميز تتسم هنال اثناح نوكيأل

 ءامزبخو اهنحطو ةطنح هنم سصتغاذ الخ لام نملك بالنا فطولو .اهلكا#

 ل أو هزيخ واهس د هنم بصتعلو اهيا

 - فلج مر .اتناح ناىاهلاحيذلكسملاو هنم هبصتغا نالذ ماعطن,لكأا/ينناو
 ىورشعلل مس اةأسلا ن ألمماح !باوحو امن احناك عي لك انةاشمكلك أيالزا ظ

 ”'انلاهبج ناكىوتفلا هيلعواب هرقوا برص فلاح ا ناك لوساخناحءن وكمال داتفلا

 كويلات هبذاوفلتخا حوبط م مغيلكاذ معللا اذه لكأب الن اَنضَلححر .اهنيب نوقرغب
 نا فلحولايك ثنحب الف داتعملا لكألا لا فرصنبب نيميلا ناله نسم تحال اكسل

 تنكر ثيللاوباهبقفلا لاو ظئناح نوكيالهناف هني كاف قيق ىلا اذه لكارال

 قرعللا نالاخوطم نكي ل ناوي علل'لكاب
 داتعميشناا نيطلا نورد لكؤب ل

 ةداحلاو

 لحرر هنم لحما زيخل اهلا نييعيلا ف صن اذ كلل ذك كو بالققدلاامأ .نيعملا ور متعتأل

 ةفوملاو ناك املكأ مر هقلا اه نملك | امرداو لات َءايْس ةفرغملاب ردقلا نم فرت

 لكأف اماعط نالذ ممزك ايلاف لح هر .ردقلاةامزععقورنيم نالا اح نوكمألب
١ 



 ظ مم جام

 ن [قلحولو .لحاو ءلنا نمالك أي لاماشن اح نوكي ايرحلا انا نسانهي ءانا نيعازه

 فلجزجر.ةسألا تغلتخا ناو دحاو سلي اورمضي نا لوشلاذ نالذ عم برش

 وههصاخ تتقو ف عننا هب دصقي ىزلا ن دارتملا لكالاوه ىدضتلاه ىلضسألاتا

 كلبزما ةنرامتام ةرلب لك ءادغو ةداعدب ىدْتياهسمتلا لاوز لا ملا عولط جام

 هنالاثناحنوكيالامناكوا ممطدل سيجل ءاود لكان اماعطلكايالنا فلعلحر..ةرللا

 ءانعماصنو اربط هل ناله نيم ثنع نيرجخل ا لثم ةوالحمل ءاود لكأ نارام اعليمسبال

 انناسناكه علموا هتينوا هنن ماوئطب هلخ نمزكاذ نال ماعط نملك ايان ا فلحلحن
 اننا نوكمالاح أم نكي ل نااماعط زك از اءاملك ايالنا فلحلجر .هةماوط نم الكا هناك

 هفاظبسو نا لفل ف هيناماعط لكان لفلغلا لكي الن ا فلص لاك اثناح ناكاحي راكد
 از اهم لدا نيمكأي ولام ثنحيالجبشيللاولا هيقفلا لاكر .الفألا» ثنح
 ىلع ديام هنيميذ ناكناذ ىوتفلا هيلعو لفلفلا نالغب لوكآم هنيعن الا

 ان نوكإلةجابكس لك نال لك يال !فلح كلز لعوهض/ املاماعطلا هي داراعنا

 نا نلحعر .انذاح نوكياليطبل لكاذولحا لكأيالتا فلح .الخيصسإال هنال

 و ورشقب ىر ناو ثناح توكيالهءام علتباد هبحو ءرشقب ىرو هاكاذ ابنعلكابإل .
 لكافادبمش لكأي النا ثلحولو ٠ هنمرثكألا لكا هنالاثناح ناكهبجو هئام علّس'
 فطولر .طاتغلل مسا رمهشلاوؤفاصلل مسا لسعلا نال انن اح نوكيا لسصلا
 مقعتالث | ناضمرؤي للحد . هاون اذاالا اننراهتؤكي الصم لك خالق كابالا

 نوكيالوعستلب ستعترول منال ان اح نوكيالل يللا ف صنرغم دعب لكان دليلا
 اًشناح نوكيالر اهلا ناصتنا دم.لكان مويلا ىدغتيالذا فلحول اك .اناح

 انناح نإكذ اوم اا لك نيف رحال يعق :ليلل امّسعْشل نا هنأرءأللات لح
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 ب الكان اماحلك يالا تلعلجر .ءاشع نوك تالة دحاولا هللا نال

 مارك ذاثلا نال مال يتلا كل ذلكاد طش بصغلا عاب ناف هنسمي يثنع

 ءنرعف ثنحي الك أرنا لبت اهلثماطع ا نا اهجىطف ةئنح بصع ن': اًولطم

 ثعاع ضاقلا ءاضت لبقو نامضلا ءادا لت اهلكا ناواّمذلا ءاراب اهكلم منال

 ناكل خر ءلك اذ اماوط صخغن مث اولاو.نامضلا يؤيملامةيفايةيرحا تال نيمد

 .اامالكأ ءاصن خضاب ك]هتسا هناك هاف نحب ا لوق ف تنحي الل كأيألدا فط

 52505 بوصغملا كلم الك اليتسالاب نال انه ظعداممعا الوهسغن

 ١ هول رح كلاملا كلم طعن أب ءاالملا دعب بوصغملا هدنعن اذ حفشعبا

 تامولدا ةمّقلا نعالبصغلانعاىلص كاذ نوكن : زاج همت فادضا داع

 راصلرنالو ام سم بكا لعرطاعل! اضف دعب كاصولايكز وحي الة مّقلا ىعاملص

 ن ولكأب نبذل .:[عت هللا لام لو .ريغلا لام لكا روصتسالم يمل اياكلاام

 تبن لك ءالاسلا هيلع لاق اران مءوطمو نولكاب امنأ الظىمانلا لاوما

 ايئاند اه كرتس ان اهلخ ايالزا فلك هارد همم لعد. هب 2 وار انلاذ ماركا نم

 اننوكم حر لج لات ءلكانأم اعط رسولغلابوارشنان دلاب ىرتشاتاسولفد
 ماض عابر ىرةشنان ريئاندل'و ارهار للا ةذم لكأبأل نافل ناز.هنيمذ
 ىرتشا متاريعش مهار للا ىرقشاول انكواتناح ن وكي دلك اذ ماعطب ضعلا
 ينم, لكأر/ نا لكؤب الام دع فلح اذا لات انساح نوكب ل لكان اماعطرعشلا

 لوثالام ىرنس: .لكأنال نإ لكؤاملع ف لح ناو .تح,لكاو لكؤن امن ايش دب

 افلا الكام اطهانت الن لام نمكب النافع لجج انام وكيالملكذ_
 مادام ماعطلا اذه نم لك ارال | فلج عر. انرعف سعت لامالكا نعي دنالا مذ
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 لاق“ هنييف ثنبأل دابز نينجا نيييصنرل قيامك ٌمدضعب عابر كلمذب
 لكيلا فلحاذلاماو. ماعطلا لفه لكأي لن افلح ذا طن ام .فهرو حر فنصملا

 هيلع: ولعملا تام نال لام نملك يالا فلح ل جر تحي ن ارغيذي ماعطلا له نم

 هل نكيمل اذا انناح نوكيا يغلاقو هنيميي ثح حرريصن لا, لك: د فلاح! هت روت

 هبا لام نملك ايالن اف لحل جي .هسنن لام لكا دنالتاريملا اومسقوا اوس ثيراد

 هسنن بيصت ]كأي م همساؤياريبك مالا ناك نا ير ماصع لاق لخ نم بح امه سد

 ملام: لكأيف نبالا بيصن قرتشيو همساقي تويم ببضن عيببئ ص ناكاناد
 كل ذ نؤكبو هسفن بيصنر لدلك ايناملو فلكتلا انها جاتكي الثا عشيره

 ايبنحا ناكاذا ةمّلاب وفنم نوزوم او ليكملا ذ نيكي شا ادحاو ةمسقنا ةلزنم

 حن اكسالا نركنوبالائهضعب لكاذ ئينتل ا اذه لك اي النا فلع ] جر. طرا بالاذ

 ضحدزكا'اممضعب لاو .هضعب لكاب تنحي الورعيف .لكلكأبن ا هنكممشلا ناكنا

 عبطخن لذا لكأيألد' ف لح .ييصصلو هو هنيرذ تمحي هسلج ف ملك ل كا نكمبألام
 كري ناك ناو ءام هيف لعجيل ناو هنيميذ ثنحبايزيمبلارغوبا لاق هلكاذ اذا دب

 .>.:نيمؤ تنحي الاهلكاو ةجايكس هب نختاذ لحم انه لكأب الثا فلحولاركهنيع

 : ضي امزكا ىو ناالاهنمف ث نحت ال ءلكا و ان. جيل ىجن ىيلل |! ذه لكأيالت افلح

 ثنحيالاهةبوسوا اهزبَخ كان ةطنح ا ذه نملكأي الل نا فلحول اكوشو .هنم

 كوبل لن ا نيعنال عر هسحاص ل فذ رب ا لظاب تنحي اماد بةفينحد !لوث#

 انوخلم افنوسلكأف نمسلا لكًيالنا قلحلجر اهزبخملا نيملا نرضدان ةداع

 هنيمي ذياتناح ناك هبعط لحج ثيرب انيهتسسم نمسا نر اكن ا لصالا ذر كد نمسلاب
 6-5 5 ليست وعول نرحب انيبتسم نم يلا زاكزاصتخيلاذ ماا ركذو . كلهتسمم سيل هنأل



 مو

 وكي ناؤينيو جمآل ات د مطلجو ناو تحيات نكن كيول ناو ثح نمل هن

 هطلغ نبللا اذه لوانّتيالت اتلحولو .ليصتتلا اذه عزا ةلثسمف باجل

 نالت نعي الابولغم ناك ناو هنيمي في تنح ابلاغ هيلع نولعلا ناك نإ مكابواءاملا

 : مروع اناسضسا ىنحاايوتسا آو. كاهتسملاكبلانلاةلباقمإإ بولغللا

 اعيمج مطلار نوللا ثيحنماألءازجالا تبحنمة بلغل ار بتعب هناراعل شيام لصالا

 طا مايقو بولغمواابلاغاسيجيعطلاو نوللا ثيح نسةرلخل | تعب ب فسوبولا نعو

 نيله طلخو ةرقملا اه نبل بشلل راتلحولو ءازجالا يحن مة بغل رتعيالو زكدأل

 .نشجلا عر نه رنعو .ءاوسءءاملاب هطلخولا هوه حب نسوي لإ لشخ ىزخا رم

 الحوا ناك امارحدلكا ىلل لكأب النا تلصلجع لاجلك لع نبق شفا بلغيال
 ءاملا نكسبب املك يحن نعو ٠ كممسلاالا هني تنحايوشسو ا اخوبطموا ناكايمن

 لب انذه ليث وخد شركل اكنطبلا ف ناك ام عيبحو لايطلاو نبكلاو ملكاب ثنحيأل

 نوكيالكلذ وحضو ءاعمالاو شركلاك ملل عم عايبالل لب ذبةنأك ناو .معللا عم كلذ عاب

 ظ محن سيل نطبلا صشو ءامدشلا نيم ل. سيلو لك الا نيمي ف ب عراكألاو سأرلاوامك

 وهي للا عتاد عتب كأي النا فلحاذا ميلا مشو .صشنالو لد تسيل هيلألاب

 ساد نمي رشب الر افلح جر .امهرنع ثنحيو عر فسوي ب لوفي تنحي النيمسلا معلا

 املا نيميلا هذه نهمقملا ناله نيف ثنحم ريل نب رحلات انش اهنم لكان نال

 تالوكاملا عيمج وني نإالا هني ينعي الوريطلاقو تابههممملاو تالو كاملا عيبجنع

 جضالذ ناخننا ةيسرافلاب لاق ناف ةيبيرعلاب نيميلا تاكاذا انه ضر لاق تابورشملاو

 اماناهتلكا نا لحر هلل اتق دمنف همل عضو لحن»بورشمل او لوكا املا كلواشي مرو بح
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 ابو

 حبا هضم لك يداههشج قلو لاقرح عد بضاعتجرخا داغا ل لاقخ قلاع



 تازة ناو حاوي ضيح منك ان ةرقبلا نم نبل نملك أنالان ل :

 03 دق قال بررشلال» ا فلجو !لكأر النا فلج حر: تعال 0 9

 تاويطملا ميم مون نا انين لكأت النا فلحلحر .هنم كب ه١ هنو عرخرب لق

 ططاذادهاولات.انإ_ىتسا خوطملا عل العوج ايش وندون ناد ىونامالعومم

 عمتفرملا لكاذ ءاملإب للا عطنا [ئيطيمت سبايا ةيلقلاماءاملإ للا
 هطايىو نا ةطنح ' هذه نماكايالت تلح .اذناح ناك حلل | لكارمادزبخا»

 جر ةو ندا دنع نحب الاه زمخ نم لكاذ ايش وسرل ناو ىو امل عون جابح

 .ميصصلاناهرنع ثني له ةطنكا نيعيلكا نأ. ثنسحي جنهابحاص دنعد

 ةينعذع نزمالاهةبوس نملكا ناو يؤصلا عماجلا فراشا هبلاو ثنحيفنا
 قيال منك يانا فلح نأ ناو. هيو لون مم هاظلا وهو نفسو لاو

 تهكر يعصصلاو هين ل !نيعلكا ناو. .مدنع ثرح «بخزمل كا

 ناكيمطتلا هيو علك يو انوا ازمخ لات اماسط]ك يال للحمل

 ةيقزجبالكلا ذوو ينومقسلاكرمطتلا هجر علكؤب الن كل عطول ام لكا ناولاثناح
 تايد ةيغدطأوا ماعطلا كلذ كلهن تقوي هتقوبمل نا ماعطلا انهن لكل فولو هن

 فلاكت تان وبلا ماعطل انص نلكايل لاقف تقوب هّنكو ناو هنيمي يح ضلاعما

 كي ةويلاهضمملبقماملبلا كا د كلم ناو. عامألاب تنحي المويلار هفملبت



 مه

 هاضةفالعن الق نبدنمضتا/مدداو لاق اذا فال اانهلعر.ةراقكلادم هزلي

 فلطلا ىولو زير ف سوبا دنعي تح الابهدنعءأرباوا هنم ههووا ويلا

 نان لج ]حر٠ قاتعرا قالطنيملا تءاكول نالخمل ا انهرلعو .عامجالاب ثنحيال

 اثناح ناك ةيوشمةضس لكان ان ىوشم لكى وس ناالا حلل !هيعوهفءاوسلا لكأبأل

 اولخ بهررا ءامطلاهنمقئاعلا ىرت :رتشاو هل هنآلر نالفماءطن ملكا انالنا فلج

 نيللا نإ ترحم هدم ذي ثنعت اللكا د كل! :نكف لالا ىرتش أذ هرمغخنم

 تا نفط حر. هنسم ىف امناحن اكىرتشا امدعن» زيخررم زكانزارخلا نالقزيخ

 هنيمف نحلل كاذ نالخ هله بهووا نال: نماعيش ىرتشام نالف بسكن ملكأيال

 نملكأي الث افلحولو هنو هو وانك فلاح ثددولو

 اركفذ لك وعملا و هو فلاحا ثنك للكاد فلاح ةترونب الا تام هسا لام ظ

 لكاو هعاض مل تبهووا ةنالف لزغىرتشافةن الف لزوم ءاكانالت ا فلحولو

 تنحفلاولا لكان نمتلا هملا نوف دواهأ عاف اف تعابولو .انناحنوكماطمنم

 ضف: ىكوللا» تدب يلو انتف ءدل اواي ا نساعين لكيلا! فلج عر. همم

 يضاقلا لاهو. هنيمإ ثني عي لضغلا نبدييركيوبا مامألا عشا لافءاقلم

 تاكناجرىخابلاركروبا هسفلا لاتو. هنيم غي انناحن وكت ير وينلاليعوب مامألا

 الاف بسكن بلكانالن' فلح حر الاالا داتناحد اىرقفلل اهلي رطعب لاحمد ربكلا

 اساعن وكنا ناخا حد حالا ركمونا لاق طل راع همضو ىزلا لمعلا ءام نهيرشف

 لّشدنم ف اثناحن وكن الاولاز ةرمهءام نملواتشن نال دح نس رك رانا فلخح لعب

 معد تالف لمام ايش لك ايالن انلج ]جر .تنك فصلا هاما ءامْشلا ذا نم

 لكايان ااه ركموااهئاط فلجا عد ءاثناح وكي اولاقنالفهلمج جنمزك انتالثودرما
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 رجوأ إو . نجحوا هيلعرغاام دع لكاول اكو فديزكأ ف هزكا مانكير شسالوااذك

 دازذإباًسالوامامط قوزالدللاو لاولجر٠بشلانيمز كعالاهركمهقلحو هبصوا

 الاول اتو.ندحالامهدحا قا: اشو اماءط قد اا/هللاولاتولو .اتناحناكامعدصل

 لاو .امقم فساد لكي شن تورعل اف خلكلا الج اثم نمدإا نم :..مو .ث ع” حر راذصلا

 ةمائارعدحلب ثحيالايشبونسرل نان كل ذ ذى ونب جبل ضفلا نبل يجركموبامامالاميشلا

 لك دوماوم ا لك ايالن 4 ف لحوا سنوماجلا محل كاذرقبلا متكل كأي النا فلعل جر كونفلا
 سوما عملا ل كافزعبلا يل كأي النا ف لحنا معيضعم لاةداثن احن وكم ماهضعب لا قبل ار

 ا توما نمريصا | انه رت البلا مب ل كاخ نس وماىلا مل فايألت افلح نأو تح

 لكايالث !فطولاكوهوأ مخرب نوقرفن مانا نالاميجن يل صال تنك القا شم سر

 توسوب لأ نع مهر لب ق لص نا لعمرلف معللا تلكا الكلا لح. ملي لكان ةأنل مع

 مرد سن لكب هيمزلب مهدد لعن ءاملا تيرشا لكن او انكرامهرد ةقللكؤهلعنا

 فلحول امكن يم فزحيالع بد ادشم لارا زبخلكاهر ما قد فيالنا فل /جر

 جررتالامىدل ارزبخز سلك نآلاتل جر تنحي ات برس جا زبخلكاف تسزلا قو ديالا

 ليحركموب !مامالا يشلا لد: طاذاهل قب ةأما ورسم قلاطىض اهحوزتا 2 رعا لكذ ةرطان

 ىلا اهبضيم ونه ةطان لقيمل هناذ ةفرعمر صنم اهيالا هيجل نةلطس لضفلا نب

 طع] ليام !ذ لبق ناكاذا الا ةركن تيقبش فد درعتلا لصخي الكل ذ نو نيو ككاو بالا

 اذكو اقلطمازبخو سو ةنادثسع ف ثنحيألا لد رث لك انازيخلكاي النا فلعل هد.فم درعا

 نوكيالهطلدا بأ سوبس لكاف ةقرتل أر النا فلج لحر.ةنيمذ تنحية شكأل كول
 لكأو هت أسما ىئيطرد تؤ نالفلفلفر من نالذ نيش نمزكأب لدا فاعور .انناح

 نكشه قلفلا ناهنيعذ نحب لضفلا نيد حيركبوبامامالازشلالامف لاك



 مسا

 نا ف لح عب نهر عزع ل ديت ب سام سن اكاذا الا ثنحت ل كوب

 ننركبوبامامالا يشل مهخم. هنيميف نبال ولات دج د حمل كاذ طبل لكان

 تالف مكث نم لم ارالن افلح لحد !ء يطب مس اللاعح ناكاذا الهو حر لصقلا

 ات2نارغضيو جبرصلا لاق اعثر شعى ثا لع هنيمم مقداولاةةنسلا ةذهايش

 هدر لاودأ نسا هذه تالئر “بالنا فلحولاك .اهمنوهرتلا ةنسلا "هش ماع

 اب, كاين افلجزحر . اروي تح حش: يون ناالا ةنسسملا . له موصأ نا ىلع

 بولغمدزال هنسم ىباشناح نولنال اولات برأ ! رمز لمحة ري صع لكان

 را فلح حر. :ديصعلا لع هني امعات برلا نوكي نا الا كلل 4[ةسسم

 :انناحن وكب نا فا اولاق اصسخ هنم نذت اذ قش فل أنه عم زك ايلا

 تااظنل رعت م وبلا تنيقوا ا نيه بالا حا لد طرقا نا يناقش اد

 ة!ثقالطلا ف تنعم ا موملا هن صت لكافة حدتمان مولا داما نأو

 رك ضرع ١ اررش ك3 سلو ماتو لاس ميسم ل517 قالا

 هضعد لاذ مارحدع ىفيخرلا' له لاق لحد .نحونرلو لكلا !رثوا لكلا

 هنا ريومع اميانك اشم نأة سملا ةر اهكدهرلع نار هم ا ئىبنا نع وجا م

 وأو فيغعرل' اذهل ا الهلظاورل ف هلرممع مارحزع ىيعر انه هلوقنالاتناحن وكيال

 ناسا رصواف الف. سكن مك ًايالثا تفاح حر .ضعنأ لكاب فنك ال زكه لاق

 "اسكر ءيصولا تناك لوبقلةنيصولا تلم هلرصوللا ناكشنح نم فلعل لكانئش نالفل
 فلولا وولد ..كوكمالن همنص خي كلم نالت نحب الهدم  لاحا لكاذ الام نالاذ ثيدو نار

 هلريصواول اكو سفن بسكلك فلام نالت جياللكأ ة صبقو لسقف ام اعط فل علئ بلع
 بهي ز الخدج لكاو هيلع فولعلا نم فلاحا ثيرو تا انااا نكت ةمىلع ولولا
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 م١ ىف |

 تفلح .هيلع فول ايسك تست همنصال لاح |ل!لعتنا هيلعنواملا

 ايان[ لحل حر . ثنح فلاحلا لكان هعيزنالف عابف دالف عيراملك أرنا

 اه هيلع ن وللا | فلاح اعف لد عريعو مأعطلا نمزجب نالاف هر مع امم

 ردقلا عطف رش ركنمةعطق بن هااور لق ف هبلع فولعملا اقل ان. نيطب

 الام هيلع نولحملا هيفهاااذا انناح هارا الحر نيكلات ةقوملا نم_ةلامل الكان

 لجر انناح نوكي ف لاحم لكان ةرعدل نوكيو دحر ميول ناكن او *دحر مطب >

 لديام تنل ة رك ماظلاو ثنعب ا بكر اصاص لعب لكاذ لما اذه كل كأبألانا فلم

 ميئاوفلتخا نوطتتام دعب | هلكان دج لح ا قه لكأي النا فلحو لد .ثنكيالمنايلع

 ادينزاتابديردا اة يشلااذرم لكأ اهدي ةلمملركر انف وكيالدراروجصأار

 |نكو هرم ثم الارةراصام دج لكان رسجلاوا فط)' اذه لكأي لذا فلحو ١

 أفلح .اربخيوسيال نالت ننجيا/تتفتام دعب لكان زبك ذه لكأر نا فل حول

 بوكيالكل د هبشاامدا هج الخواهيرواملخوا ةرمصعنم كاد مركلا ع نم زك(“

 نالاةناح ناكر ساب غول اسسباي ءارثكو ادني جواغبسب زداهينعنملكاولو اع 5

 اال ليعلل نصب هل وص>قلعتيت ريغ نص ركلا نم يضوأيسسالا لم نبع

 هج دحأتم لكاذ ة طم انعم سلك ايالاذا فلح . عنصر نم مركلا نم جبال

 نا عرج امل كاف رجل له نملكأيالن ا فلحولاك .اًنناح ناك طبر

 ناموا اننا ناك يعم نالاف هارت شدا ماعط نم كاف نال ءارعْشا ماصط ن*لكأرأل

 ا :انا نالف اهاعشا اراد لخري ادا نالف ءارقشا ب وت ىسلب الثا

 ْن وكي نكسرا لخر دافلاعلا ا ا حمال

 ماعطل "صعب فالك كلنلت را الأ فصئرابو : يسلب ونلا قع نؤاماح



 مسمى

 ةنعولت كرت نآر اراب ناكاهوخبواةلبحالا اهلكان املا ذهن لك أيل لات لس

 ىونب ناالا ارب ناكؤرسكالا ءلكاف فضرلا اذه ناك يل فلحولانكو .اًنناح ناك

 تأ امكتيادل نيتأماكل ام لبحر. ضيغرلا نما شالو هن امرلا نماعش كوشدإمنا

 لكان نا ثنح ا وش نالا مخم ةرحا و قلطتل اعيمجاه املك اف قلاط ىرت هنا مرلا نه

 :رب يبو هنييزبخن ملكان نالخزنيخ نملك ايا فل حج ر.ةنامرلا عيمجآ حاول

 اةتسضوان ولو اانوح كأي النا فلح ل جر. ثنعتال الف فيغر نملاّتولو.ثنح

 لكان ثنحياصيبخ لك يالا فلحول انك ان اح ناكر ساملاو بطول هنم لكأت
 م ي

 وب سقلا نإل اًنشاح نوكيالاست لك اذ املك انا كلغ هاا رلاو سنايا

 لمعت سما نال انناح ناكاسدج كك نال كيان تطول ل نم رسانلا

 ري ول خل: سا ءاقبل انشاح ناهد صعلك'ولانكو.لكؤن فتن حبلا

 سأله :* ك1 القا لع ولافكو اثنا نول النه درم اكان ماسمسلا اا نم

 لكاذ دجاج لص نملك ايالنا فلحول ذل وات احن كيالي لصمو ا هلت نم لكان

 وكالاهخرم نم لكان هصببلا ده سرك ًايالدا لحول انك اشناحن وكيالاهخف واايد.

 لك ايات !ىون تام.انناحناك دل علان متم ]كاف ةضراز ل لك ايل نفتح ول واننا

 لكان ةطنخلا لك أي الث افلح عر ءاضقلا انس ىم ناكضرإلا نسم جرحا ام نمع

 لات :نعحةنفحاهرلكا ناو .اتناح ناك ةبح هج طنح تابحاه, فارم

 ةبلغلا نوكينا ألا اثناح نوكي الحد لضفلا سدجركيوبا م امالارمشلا

 اهيؤبطارىن ل ب نوؤجست كهنالف سبط نملكأب آل نا فاح جر. هطغلل

 ءاعنملك اف ةهكان لكأب تا تلح انناحن وكيل فلاعا لكاتاهريغ

 !نآو .اًهناعح ناك أهوعو نمت و 8 وكاو ص أحالاو حاقتلاكر اوسننالا
 ّح



 سى!

 ب نعبا لوق غكاوفلا نم تسجل بطرلاو ناممرلاو بتعلاا ماو .مطبلاو توتلا

 بجلال ةد.ةهكان نوكن الر سياذا نامولا بحورمتلاو بيدبزلاد» ٠ ةمكأ اهءايحاصلاقو

 جرم رعو :زوكناإزكو ةهكاةرانعلاوز وللا جف سوب#)نعو.ةسايلا ركاوفلا نمرمتلاد

 0000 وعد زوج اورايعل او ءاتقلاو . ةهلان نوكي الز وهلا نمرسابلا

 مفي ارهاولات.انناح نوكتهنالصالا ةركرز وجل اوازولل لكان ةسايّدمكان لكايالانا

 3 2ناكاذماملا ةهكان نم زكايالت ١ ضلحاذا ننعو .انناحن وكمالا نفعه اما ظ

 0 تتوريخذ نيمإلا تناكث او .سيايلا لكاب تنحي ألو بطرلا اعوم ةرطرلا

 و جلضفلا نير معح ركءوبا مامالا مسسلا نخاهبو | ىكسارسايلارعومت

 تتلءاملا :كبدن امويللابرتلاو اسيدرلاو نيللاو لح !لك اذائْشوسملوامادا ل اك انال نا

 أر وبطملا ىفلاو كمسلاو 55057 ه.لكلا لدع ب هن يطسور بخ اب

 فسوء نع ةيادروهو حر دم لاقو .مي فسوب هاو همنا لوقو ما ءاب سيل كلذ

 لاق: بضل اومطسلاذ نو رجانملا ىلتخاو صتيللاوناهيقعل لما ومادادعل ا ءالا ة عر

 اداب سيلوه جر ميزختلا يالا متن مامالا يينلا لاق ,. شما فالتخا الع وف ىمصعب

 يتلو فلا عمار لكان افيشال مونلا لكاتالا»ا فحل حر .يعصلاوهزكلا نع
 بولطملاز ملا لسن ايم ارضع ءاسس الا نالانناح نوكيال للا و١! بطرلا الفلا ١

 لك ًايالن ا فلح جر - لكألا وهو بولطل ازعل ذ فيعرلا نش اتالء اينسالا ف

 دة ىسساوم اكواوءامواملخ نملكاذ ناللذ ماعلع نم

 تخل محلا نالاقزجب يف سوي لوقو كازكو او.مردمح ل وثداثناح

 ا هلكار :هربخورخ |نيمز هلعج هنتخ نيكنمديلا منذ قل مدا عان
 ب5 هع

 |متمو ءام لحأت هبات نت ءبورمسنأالْ- | فلخو ا نال مام نملك الن 52
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 ماى“

 اكاهسمراص ةنلكشنحب يخملا كل ذ نملك ار نيبعذ اهلعجو هيلع نول ملا
 نبل نملك !/لامتو ا اممدحا نمزكتنيت امشملا نيناه نمل نملك بالنا فلج

 دهرام نمبرش | الملل ام لاولازكو .اثنا ناك حاو ءاش نمل نم كاف مهلا لع

 ل تضيلا نمتاهزكأبالن افلحولو .امناح ناكدحاو سهتوام نمبر شنه راهجألا
 يلو لحل. هب قح نب! ةضيببا اذه لك أبانا ضلحول اذ وامك ردح
 ضعبل [لكأب ثنحي الا يعيمحرع فلها ةرحار ةيش ب رشنواددحاو رسل ع ةلحرلا ءلكاي

 تنك انرثكاوا نينا نب عمجاذان هل بلت ف ثدرحي' هتم لحاول الع فلحاذا ُيتلكد

 ةرحاو لكت لك اذرح سعف نيفخرلا نينه قلكا نا دل نأ ماللاةلعرةللتذ

 لجر درع تع ابلا ىرحألا تلك اواًيَسالا نيفيغرل ا امعدحا تلكاوااويعر امم

 لاق.لكاب سجل كلذ نالاثناح نوكتالاوسحز رالانما_.تتازرالكأبأالت !فلح

 اذا انهركعلارعنيملا تتاكول كو رسل اب ثنعت اللكؤق بام لكأ طع فلحاذا

 ويلا تاما نيرْميل فطحل جر .انلق املاثناح ناك ةيسرافلاب ناك ناو .ةسرعلاب نآك
 مطعما [مزداو ريئللاةوراراب ناك اه للغو مهر د فلايايعر يتشاذ مرد لاب

 داعناو والا نيمالاف ثمح مل هماعط نم لكاذ مارحريعو هتايش نم تكا تاما

 رخارحي مللاعت اممسايش كال جر .ناترامك همزلبو مارح لعوب هو لاو

 عيشنلا : من نمرتكا لك اير مح انناح نوك الاولاق ىىنعت ن اكد ارح ةلبع لاذ تي دبعت

 مال صيراو هو هلخدا ايش هيفا اقذاب ]مشو اماعط ناللذ لؤنموف قو لي التل ا فلح

 نا,ئلع مويلا سعدت لميت لاك ناك ناروتو نل العوهر ا. ناك هئوح

 لاَ لعر.تونل ادعا/لكالادع نوكيانه ناذ ابا ش الوام اعمل زم: قو لبا
 هةنانطانلاركدو» انممجن وكيدنا يصعلا وهيعاوفلتخا ءارحلع ريما :مارحرلع زي |



 ١ له

 لكارالت افلح لمد .ناثر اهكلا هزلي ةيرش زا نعي وشو اضل يرن ا نيلكأادا
 منيل اوبا ةَيَملا لاق .اننامح ن وكياللكاو ام اط بصغلا هر لب ىرتش انامزح

 هذ ةهمش الل مل لب لكلا ننعم أرحوهام نيملا ذ قلطملا ماولا

 بشلالعنيملاذ لصن
 بشي امنناح ناكسشمشملا يبن برشف بدبز نيدنب برشد الت افلح ]جب
 ءامداعو از نان انناح نوكي/ماكأف لمح اذولا لا اذه وشال افلح

 هي لد لع نالف حلق نع بصق تالف جرم نم بسال نإ ملح جر .اناح ناك رشن

 تلج عر ٠حرقلاراع هم عصب نا حرتلا نم رشا نالاثناح نوكدالسرشنو

 للا ينم كل هوطشسلامس | هلع معي !عصوم نس مرنم ٌولح للا طبسو نمنيرتنيل

 هرادو نتف وو نه زكا نالث ههايضد برش نا كاس .اراب ناكميلاوا

 ضالم افلح لجر .انناح ناك ةدحاو ةئايشلا تناكت ااول اكعد اًتسهؤو م

 نابض! ءامد'رمم قلطمءام نيل هنال' ناحنوكيال ةيلقلا ءام بشع ءام

 "تاو لاةاهعابضفولا همدرن د برشن ةيرغلا نهر فما برشنال نا فلحزعر

 الصتم نوكمالامف فمش داو .انناح ناك :رقلاب ةلصتممررك ذا رشا نارعف

 «فلحيي صخر كسملا برشنالنا هيام ا قالطب ضلح لم , ا: احن وكن ال نزلا

 تناحزاكشلل ذ دعب برقشن ازا اح نوكدال لمه معن هف وجد نا اولاق نوح لخدو

 راسي تف هّنأرما هتنتاع لخد ٠ تنح كا دعب مير تمكس ماه هذ ذي بصولد
 نوكمالب رشي مل هنأالا مبرش -ارتمالنا مزعب ما دامف افك عف ريرشن تكرت نف لاق
 /بيإم شف ارك ماب ارش بصف ءنموكسساب ل متن برشمالانا فلم لو .اتناح
 تالطن_ةملجب .اثناحناتراسن هنم_رشول لاعب طلتغملا ناكنارنمت١
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 م اى 4

 امالاورمشلا لاق برمقتو داع ميسوم ا وصفملا يزن داخجتب مادا عملا بورشمالن ا دقوا

 اءاحمانكس ناكوزلسلا ةماقا اراخ مادام داو قد ىون نا سر لضفلا نبريجيركسوبا

 «لزكم ل ناو نيل قدا سوما رص لا يرخاذاذ هن دسب هتماقا ىون ناو اثناح ناك

 نإ نلالعوم حران مامألا عيش اق مروخز يبن نيكأ فلا دي ءانك هسفنب جرش

 لع ةيانهج مين كانون داوخ فيجن منة قضلا لنهر براش

 هد ابن بنعلاءام نم
 ١ ضوشللا و ند و الو ار 5-5 ثبنكلح .ىوتعلا هيلع واصنا بنملا

 ب اذا ل آل ها رمحزم ظ اللا , 9 انناح ناك اهتم الحا و برش ةيرشال

 هله رهيب وتلا بال نك ارك انا هدا مورا الا رسولا و تظعوار

 ءاعج
 0 بخ ور امن لب نا الدب عشار اا

 وو فطعر دارا اشاح ناكرعللا مسدرياصا ىلا ناو .هانم_ ئلاجما لك اواناد وج

 ضع معطر ةق ملا كلتنمىلا لا لكا ,يئبطن ص نالفء احن الف 4ر موك ام

 نانا يتقلب ةيوبق رت يرش ورم عدلا ناررع ال17 يب ناعما
 مثد نيهن ا رسكرلا ةيسرافلاب لال جر .انناح نوهيالدعبق لكاف ءاق قت

 تنحي اء دهون تاو ءاذهالا, تتح ا/قيسلا ىون نا ىون ام عنيملاناذل تاما

 تبهس نأ عابعل لات لحد .هنبمم ن اتاح نام قر عمد نأد ائيتيوس ناو عسلاب

 . ناو هاقس هنالدصلا قت ِرْشن مق ءام ا لاو اهحتإب ىبعلا به كفرختناذ رابعا

 ايرظخياملا بلغق ملام ءام بص برزملا ءاملا خه نم رشيالانا فلح .برسإ

 دن الاب نأ لدول نلفت لع. .تق جل املاءاملا نول سر انك. تعال
٠ 
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 تنحي الديرشف بلاغ ناضل نبل و اصل نيلن هطاخوز عملا نبل فخاو لعأ |نبا

 ناضل انملو 0 اهخبل طاذ اهتبل برد انااا نير دمع فاجوار

 عملا ريل طل 2 نمللا برشيألن ا تلعماز .نيعملاربع_نالج اتناح نا

 لغات حا نم روسنا فلعملوب اذناح ناكه عطو نيلل'نوليظ نا :املأت

 نمليف بحمارع» ف عضيملام مية عسا لوقو ثني الم يرشر ءاناب بحلا نميلملا

 ؟تافلعو انكر م رولا تال نورتو عن ور ورك 1 نان هزاع بل !ناكاذا

 اهلعيمف مضي لاماتن اح ,ن وكن الر ةفيتحاما لتعن الم تناك ناذ ةرخ اواري لا العم نم

 بص! .انئاح ناكر ةحو ىا مزمز ءام بشق موتر ءام برمتننال نا فلعو ال

 ذرطملا ممتجاف ءامسلاءام يمشالن ا فلحول د. بلاخلا هيؤرمتعبرخاءامؤ مزعزءام
 اعيكمنم ب رّتض ترفلا نمير شينالا ا ىلحولو بوش هجر ىاماشن اح ناك ب رشف ناكم

 ثا لوقو نما ريو اق سوا فرتغاوا هناي ءام ا ذخا ناو مال وف انناح ناك عير

 ءام نير شيال صلح ولو ع وث ف ثني الت لعلا نمءاملا نح يره كبرت ا و كد

 نماملا ابره نم يورشو ا اعيركو اها ةعالا رواة شاد تازلا ءام نم برش تاؤلا

 2000 .نخاياماو تاغلا نم «ءأملانخايطر هن نع بورش: نأ د ٠ .انناح تن اكت اعلا

 سسنرإ ف ءام نموا ان لفءام برشنالاد تلح ولو اناح نوكيالاهوحو لج نلاكر حا

 . ب عة جمعت اريمع برتسالن ١ فلح ل حر اناح ناك اهو وا "هل جر نمأب نعمام

 "اونا لات واو انئاه ناد هام ذك د ريو او انا نول عقله اوتاكو

 كيال نا عذب اني عؤياما . يوفر عتذ اذه ضر لاش. نيهحولا ذ انناح ناك قلع فر صعلا
 0-5 .ءشلا برت الثا بلح لح رممعب املواع امصعيمسال ب علا ءام تالا اخ

 ر-

 .هذ ا تكمل

 امال اة لحرس ملك لعنبملا عقمانف عوض »لاق ري ادبع نسا تناك اي ةدوس م:



 مى

 2 هتيطعاراةنيبصراهّيعضر ءاءاملا اذه تيمش ناءام نمجبدقاه ديف و

 ا .ذهو ضر لاه ءاملافشنتّرح ان طقواايوتهرذ لسرتاولاةٌقلاط تان اناس

 صضعيناصو ضمبلا بشد هنماكشوا لقبول ناذ هنم اًيشوا هم لاتاذا

 اذه نم جيا ورشبالاا فاطززلا برش عت ول اتناح نوكيا
 سانلا مالكم اعمار ابنع را بيرق ل عوهف مركلا

 لاو ةوسكلاو سجلل ا لصف

 ””نيعىون نامل غنمابوت ,..ىلفةنالت لزغ مات سلبيات فلجاجب

 ءاملا بمتسالث ا فلح ولاكهتين نصت همالك قمح ىون هنالانناحنولتال

 رمت وترسل نالت اىلحولو .نكعالام ىون ناد هتيدن مص ارملا عيحىور

 ن/ نحاهر غل ناكناواتناح نوكالاهرع لز خو اهل زغنمايوت سملن امنع

 .ولامك الهو .فطو امهنم,دح'د لكل غن اكوا تي اميل غ ناك لوس ءنعةنام

 .اًشاح نولي الورع نمبر نالث نيبابوت نسلم نالو بوت رسجلبأالْن ا فلح

 انتاحناكؤرغعم نالذ ريشا وُث سجل نالذ مشنم_يليالنا قلحولو
 لحاو دئبسفب ناك ا هيخبم نالذ دمجش ابوث سجلف نال بن نم يوت لاقولر

 |تناح ناكر .دلف نانقا الا رب الابن ناكداو .اذناح نوكيالناتث هيض

 اهريغ لغو ةنالف لرغنمايوت سجلت ةن المل غنم !يوت رسل الثا فلحولو

 ناالف ميس نمر سلط النا نلحولو. ادخاو اطبخ ةنالف ل غن اكن او ان اح نك

 ناراتناح نوكب السمن ممسدم نالم ناكنا نالف ناراغ د شار وت ملت

 نسلم نالت لغ نم بل الت فلحو لو انناحن وكن : هسعب يبل إب اي

 و نم :كل سهيمايوث نسدلولا لكو .انناح نوكيالهنالذ لزم طابو
١ 



 را

 مر صل وق ذ ثنجيالو ب فسوب يا لوق ةيشنحاه) لخ نم كم سجل ولو

 لميا بجا وق ةبربر ازمة ككلاوسبل هر كيو يرحل وف لع كوتشلاد
 نيمواشاح نوكم الابل غنسرزلاو ا نرعل' تناكولو اسي الن كمر نارريرحلل
 ضع ءقيزلازكو .انناح نوكيالا هل غنم ئبللا تناكول ذكو هركي لو سسمجللا

 حر روحت نعىو رام عزم ناكاذ! ن ابسس ةيسرافلاب اهل رعب ىلا ةعقرلا د

 هنالاضيا قرلاو ةنبلل ءاناح ناك ةمقرلا ان احن اك اذاد اثناح نوكيدنا

 املرعرمت ةرخفلاعا نخاولو 50 .أسنب اصسلال

 نمرسلولو .اسناليصسل المن الاثناح نوكيالهت روعلع حصوو نير بشر لق

 فاحول و .ىروحي !!نكو .اًنناح ناكه وكامل لاقي كشر ا وسند ئاهلْغ

 تسيلاهالاثناحن وكم ال ةماعامازغنمرسبلف ةلنالذ لزغنم ب فن سجلي النا

 اذوسانل | رضعب لاو .انناح ناكامم زيرعتف مون لقي ناوةرانكلاةيزوخ لتح بوش

 يعل ال/لاقول اهلرفي رم شدلب طلاق ءاوساتن اح نوكيال الرف نمت زي صيف عقر

 الجو هلي لخش و ةرسلا .وناا لب الف اهل جرم ايوث رسل ازا فلحولو امل عزم

 حا اخد: نيفخاوإليول سلا رسل بالف لحول رس امنالاثناح ناكناغلل ا ترم
 ولاا سلب نا ؤلحولو ادناح ن وكر ا ءدمفخ ىدحا نسل ارالبزامسلا و هنلجر

 ثيللاوب ار يضملا لاقو انناح نوكياليررئابلا لات متانوهومنع وفر ّمئانوعو هيلعي لاف
 دج ىو هيلا لانا مسانقلا هيقفلا لاثااثناحن وكن هانا عير ليحر نايا نيريسع نعو مير

 رقت ساتيجركَ ب ناواذناح نوكيال ضن نمءاقلا هنن اايلذ ٌمانوهف هيفعّقلاناف

 ىدنو املاة نكمل ملدا كل نب لع تنحد .تنموهر هيلعملاولو انا ناك هيلع

 «بنوترنال اثناح ناك اهل غنم, اسك ىسلف املرجزماب ون سسدلم ألات !فلحول» ب



 ا

 صيفي طاخوا املزغرلع ري مضوف يقلاط تنان نيأد لنا نم توب هسرركالاتولو

 عقياهنا هساربراشان هرمعوخا ا ف نمل ئسرنا جي ميطميلا نعكح اننأح نوكنال

 "24ج ءلكسم نعل تس رارفملا ن:طعل يل دانه ير ثيللاونا هيِقَملا لات .قالطلا

 كلركو ةراشالاب اهب نْحْؤبا/هناذ ةيصولا تالت كل لنج وبرعنيو الب باوح اب
 سولف ملون رس لدالتا ف لح لح .طفلل اب قلستيرما كل ذنالةداههشلا

 فطحل نكبر تعب ارض عبنملعلا نالاتناح ناكا هك زغنمدلعو اهلزخغينمإبون
 ى ناكناو .انناح نوكي ال ناله لزغ نم ل عارون يلف ةنال لزغنسرس إس الثا

 يس ويسب
 قاصشركذانكو انكو ضم عبتلعلا نالل اذ للعو يسرع ار لقيم ور داونلا ةيركذ

 0 اقف للعو ئيسراعلار لقب هد ريرح ا نس علا وسأيالدن الرسلا جرش يررسجترلا

 نانعيادراماظف ٍقفدةياررلارماظف كرير نمة ند يوت سجن لو .عيت لعلا نال

 . هريلاررملا مفروهد بوتلا نسل نمصقم اوهام ناو تايد ةهاركلا حو رعلا

 نمايو: سبأ نا فلحولو ماعلا تالخ امبتةنبللا نوكرالن د مبلل اب ةمامتقلعتس

 مةنملوا دوا ون اهخاذاحيرغ لزعناالا اهرمع لزعو اهل وع رمت ون جيس هنالف لع

 كلذ علسر ناواتناهن اك ءادرواأر ااالس ناك نان هلو املْرَع نموه ام ىوثلا نم

 نولبالاهربع ل عسوشهامهنم مطقي نا لبق بغل! كل ننسلولو انام تول3

 تال ةعنقموا ارامخ تسيلنابوت اهمسقن لزغنم ,ىجاتالنا ةرما تيلحولو اثاح

 ةماعنوكت نال رافكلا ذزوحت الاذملو بوتس ين كل ذ نالة ماعلا انكر ايم

 نوت مل يد نمسواص يم اهلثم نم عطةنواءادروااراز' تءافاه فقلتول

 هان ايز وسوي الن عن مل خر رالنا لصرلا فلح.ةرامكلا زوج كلذ نال تنام
 ١ و
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 هيتفلإلاتريغصلا ءهلول ةوسسكب وغلا نشب ىرتشاو هت لما نماب وت فلاح ا عاب
 وتلا كل د لثمرطقب ايؤتريخصلا هى أول بوثلا نقم يرتشا نأ رز وعحولا

 منالاهخذارعبو ا اهنذ ايةرلول ايش ىرتشا ءاوس اثنأح ناته يلع دلولاقح

 كفه ضنا بوثلا ىرتشا هئاكراصو هسفزع اقح بوثلا نّمانِصَت

 اناح نوكيالاهيذاب ىرتشا نان هيلع صامل ضف' فاول يشأ ناد

 دنالاثناحن اك اهذارمغد ىوتتسا ناناهل ايرتشمراصأعه ذاب قتش داامل هنأل

 و روسلاي ديار اكيارموب نامسرركا ةتأرما/لاتولو. هيسعنل اررتشمر اص

 اهحوز تقسو اعاقذ هسمب ترتش ان اهلزغت عايض ازكم فيآرد نمنايز
 نقلا نالءنايدد وسو هالو لزغلا نيعلخ ربل هنالهنبعؤاتناح نوكدال

 ون ةتْسرَز | ؟[ لاول اةولو.لحوت 'ملوركلم إل ىلا نعةرابعرن اي زودوسدي

 اهئاريصواه سفن تيسلاو تلف ازكت فيارد نمنايزودوسوت دور اكاي

 سخاهجور لع ندد تضئولانكو يس كلم لحلول هنالجوزلا تنحبال

 نملك يالتا فلح طر .كل كل ذوحبر مطل و رمَعلا نمت وبلا 2 تلعوا هن ذا

 اًيشدب فلاح ا ىزتشاف فلولا نبالا بهو ما هةبالنرمتألا تبهو واهل غ

 .تالثنح فلاحا لك اذ بهتن ا ىل,ة ىتررتشا نأو. هنيمبذي تنحيالل كاد
 بعت ما هميالتمهو اذا امااهلزغن مالكا ناكذ اهكلم ضوعلكا دجولا نهد
 ثنين نب اا فالتخاك كلم فالتخاو تالملا ضاتخا ىقف فلا علل نبالا

 اهيلكرو ضقن مه زا لعام تا اثةمنقلا ذه مجلت الانا فلم أما

 ول اك كنف اثر اح عنصنال نقم تداعام الاهتص ف كون نمنفتف

 ضتنثامرخلمجو ءايناج طيضطا بل انعم رلعر ساجر ألا لجرلا فلح
ّ 
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 لاطتنان كيف لع تمن نا هتأم اللات لحر ان اح تاكهيلعس احن اطاسن داعو

 هبنج عضوا |ههشارخع, طضأ ناواشن اح نوكيال هيلع ر سحر اهداسويتتاذ
 قرارات انا شروسارت نصرك اهز لاتولو اًتاح ناكاهب ايت نم قنلعدن لب زتكاوا

 عيسرحالا لخاذوجابا هل ضيلا ساب كاهجوزلإ تعفد رمان مَولاطت اذ شنوخ

 نميرطقلا ناك نار جوْرلا بوسكمال ةأرملا بوسكما له نالت كالت سبل

 تسلا لحرلل ب وتلا ن اك ةاازكو لجود لو س ايلالان نع ا طش نال كلزكن جوزلا

 نإ قالطا اب تفلح لاقف مي ليحل [س لج سايلالا مدعل ان اح نوكيالةرعاربغب

 فوق ايم عفا لا يعاد ةكمزئ اما كيكو الوسع

 اناس نوكيالمن اريحصلاو اولاو اننا ن وكت نا ناخا عير لحل او رلع صيفا تطسر

 ةئرتشاو اههساب ركعا انك | ءانرباراكب زم هنالف هون نانلع سيل لمنال

 سات ونا ذا وتلا نسل اذص نمدلملا الانا نوكيالاولاق سل شان

 ءلمعتسامنالاثنا>ن وكي هنا ييحصلا اهبد اطصاو مكبس هنم نا نار. هتحاح(لا

 متناطيواملغنسهتراهظء اف سب أما لزغن مرسلي النا ف لع لبس ب قيلباعت

 ادازغيرم ءارساروت مإو لد .اهلّنغنماي روجر ل اذكو .اًمناح ناار !.رغنم

 اننا ناكام غنم رسل دال الع نعمل تءاكولاهيرمع لع نم ةابلاو امن غرم مع وا

 ىسكيال نا فلجحن انام نوكيال اهي غنم ابو نسل الن الغ هني تاتو
 ن الاتناحنوكبؤسلل هراعاوانيْنسرتعابوتءراعاذ ايون همالغل لمكالوا علامع

 ومن1مالاغلل ناكولر لوملل بايثلا تاكهساكول هنا ىرنالا مالغنل اكل مصب ل بولا

 نوكيالاز امحاملىرنشاف عز هماجار شلوخ نز كف لحل جر.ةباثكلل طولا
 ئكسضانانك قلاط تاو مرحاكز يجز بسس ارب ,رلآلاتولو . هماعيمسا/ر ال !نالاشناع
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 ظ قت

 ءابقرباكا ةيسيراغلاب جملا لاقن ءابق اهجوزا لقا قيرتقأم فا يرعب للامام

 تّةلْطر لف نسب كل ذ لجن تعطقف قل اط تناذ مثبوس نم نون ىرب ىزجوندك
 اههذو سان الالزغابف ىلا تناف تال ع تعب نا هنت أمال ات لجر .روفلل سيل نال

 لكم ءابذذ عضوف نالف بوث ملي النا فلج جرن كل لن راعيول ناو ان اح نار
 قيام هزتكلعابق عضوف نالذ ءابق سبل /لات نار سلي كه ءادرلا ن الاثناح ناك
 أ نوكيألا نعيطمف ليحل اسبالان وكيل تلا افا ذا كاان كمي ديد
 هنسمز اننا ناكميكذ هيرب لخلل :هفتكلعومضوت ءابقلا افهرسلا لان:

 اصاما نامداتعملا هللا سب النعل اما ءابقلاذ داتعمارسبللاربتعب ركلة نأ
 ا ناحناكىلتراوا هير ائاذ بوتل ا اذه سلب الن انلحاذا اله دوغ نيعم او

 اذه] قولو .اثناح نوكيالرمختوا ىلتر اوا صير زتاذاصيفق سحلب النا فلحولد

 .ةتاعزعمض لابو يلبالت ا فلحولو .انناح ن اكرعتوا ىلتراوا هب زان صييقلا

 ةاماصلا "لمس يلب اللا فلو لو .لماحوهلب نبال سيل هنالاثناح نوكي الل ملا
 ايوثر ىلف اني رجلي الن! فاح ل جر. ثنيال ةمامتلا ولو. ثرح هقتاعرلعاهجطت
 فحول اكو .انناح ناك نمهج حبو مسربالاو ! نطقلا نم. اس ناكو ازخ نماصلام
 0 ير اًنناح ناك ن انكر نطف نمو اناثكن م اصلاخا وت: سبل ف اناكسسلبالدا

 0000 111 1 11-ذز_-ج_-ب-ب-بب77
 محم اواميسربالا نسا اذا ءادسب ا تالاثناح ناكأ رستم ناك ناواتناحن وكيال

 نطل الخيرية عبالذ ىريال للاب اكل هتسم ءلدم للم صين طقلاو اما نم معلاوا
 امئمريساو لكن ال ةيفل اب اكله سس ءريصيألن انكلاو نطقلاذ ءللسلا كاف ناكلاو

 عمايوت لت ناك وت نسلبالثا فلحول و.كربانة للاب وتسوي صرف قيد



 0 ل

 بوقث ليال ف لح وأو .نطقلاوا نادكلا نم للا تناكشندح آالتانكو نطق

 د تنح م يسربالا نم يللا تءاكنا نطقر مسرب ن ماين سيل عسلربا
 مسرب ه لل سايت س جلخ اهل: ءنمزخ روث لن الث !تلحولو .الثال

 .ن وص ناس يطرسلي النا فلحولو .امناح ناك امج غنضرخ تركو

 اسليطلاهبشدالو ثزحيالنطقوا مسرربا ءادسو نود ناسليطر سلف
 ىفظتولو. ثنح نانكر نطق نمايوفزر سبلف ابوثركل بولو انطقرسجل بالملح .عمغ
 لما هعذ نمو ثنمحب ال داسيو دة سفتطوا[صسم يلفابوُت رسجلتألت ا

 اًناح نوكيالة ضضفم ةيطنموازع اقيسرسيلف ايلج سلب الثا فلجولر

 اير مرسم ارو تلل نط نرمرسجل الئ لناو ها امال العير ءا ضل راح جعبوهو

 هينمذ ثنحب ال ناشلا قو؛ لدور سل ا رسلف بايثه يلعن اكول و تحاليو لس

 انكماعماميسبلبقح ثنحيالن نتماممسبلف نيصيقتر سلب الت لسولا
 هءاشالابامهعولو اعمامملع مانبتح تمحي اليس ارفطع مان الن ا فلحول

 هنم لاو بول فه رسملب![ضلحولو .اًشاح ناكاترفتموا هقحت امهيسلف

 وهفداوسلارسني النا نلج] جر .انناح نوكياله سار لعاههضون ءونلت

 أهرعو ةوسصلقلا» تحن داوسلا نم اش سلا ا/للاتولو ناششلا راع

 فه ك يلع ناكامور بوثلا اقه كياع مادام كراك | طهلدار عا لام لعد

 كيلص كيلكاطسناو لاقولو تنعي الكت هسمل مثبوتلا عزتف بوثلا

 اهلاداعءاهنم رض اهنكاس تءادرالملا لهلخد!الهلئار لاتوا بوتلا للم

 تلهاقسبل هامل نيتأماللاةلجر .انناحناكدلو هس مب وثل ا عزنرا

 لكرس ل ترتح تمحي الاعردامهنم ةدحار لك تب لذرح يلعن نيعردلا
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 نبذه اًملخدو | ناحل نيدهاممك نالاولانكر .نمعر لل اهنم ةدحاو

 تلك ةراصمةدحاو تلكان نيتيغرلا ني فصا ملكا نا لاوولو نددادلا

 دأب ضتلح بو لير .انداح ناك قابلا ىرخالا تلكاوائشالانيفضيا |مهندحا

 اللا, ةيتاومانع سل معسل ليتنا ةدابعلا يري توبيقح وصلا
 نعطقيل فلح لجر .ازيمين وكت نيميلا كل ليكون نا الاو سابللاف َعرهمتتلا

 حد جلافىرخا ةرم هطاخو هقَف ءدطاضوادحاو ا صيقهنم مطقنن يصيقب وتلا اذه نمدوب

 مب نجلا اهلا لحسملاو نيصيم هنم نطبخل قلح ناكولو. هتيم ثنح

 هسطق متهم ماطاخو اصف مطغف نيصيق نم نعطتاللاثولو .هنيم ذرب

 ىاصيمم بههتل' اذه نمر ىطقل فلح حر هنيمب فس عطقلا كل ةرغيلع خا عبق
 بوتلاعطقب ناربلا طش نالم نيم مري البو سما عطق م مسقهنم لوقت الي واس

 نمطقبل غاجوأو.اصيق لع كج دزباب وثلامسا ناد جول تر البول سواصمب
 اشعل وزير صيمغلا مها نالاثتأح ناك رتل ارلعالب و رس ءارقص يف اذه نم

 نيا اعتلادعارو.بلو نيليوإسهمطتذ بولا !ذهرسلبالنا فل لج
 ةوس.ذل وأم راوج,نخت ولاكن زجيالف لدرس لرانتب الاةلطم بوتاارم ١نأل

 نضام نس ناولانكو ثطرسلو اصيق نمنع اولوانناح نوكيأل ناو رسجلو

 ًايرلا نهلكاب النا ضلحول اكربتعن الر سدر لغلا اذه تالاثناع نه ةنيلر ادقم
 اًنناح ناكنيَسبحو اة حالا اهلكأي

 هيلع ولعل سعت لصف
 ناكاجب لدوخأو شح من لمحو تطيخم#ت تقتفة بحل نهرب ل زنا فلجلجر

 .اطاخ فناتسا يضعن رميَملا اذه رسل النا فاحولو .لوالا نمعامتالاثتاح



 م اانا

 ملا [قلاازكو. رداونلا ذ رد انكضو هنيمذ تينا جح يرولعلا ركذ هسلر

 | نكو.قوتفمرصييف لاقط يذم ومقنب ل هزيالةبجلادءابقلاو صولا مسا نأل
 ةنيفس تديعا َءابْسُح تراصو تضؤونف ةزرفسلا ل بريال نا ئلحول

 اراصيق وعباد نا نجي العنا عماجلاةركدو .اشناح ن لي دئار داونلا ةركراهبكرن

 اوشجنف ةوسك يق وان جملا عنه سلي أل !افلعولو .هتداح ةعنصبالا هن يفسألو

 لمصر أومن اطب عزت ةةنطم هب اتاكولانكو .انناحن اكس مهلوخأ اوسع اهل لمحور

 ”بااووشمحا عزنباهتعمل هنباعةيحا مسا نالاتناح ناكس جلو ىرخا ةناطباهل

 ودا دنو مخ او ستنال انين تلح امر الطابق فرضت ذاب كقلت

 ولو.وشحلا نو دب نوكيالد يلع ماني يذلا شرلفلا نالاتناح نوكيالاولات هيلع انو

 تالةنيم ديت نه! جولعلارا وصلا كلذ يع مانو نطقلاوا نوصلا نمهزوام خا

 ل اطسملع فلح لر . تئبجة يسراغلاب هل لا ةياماو اشار فر مساموّس حلا درج

 ”لووخأ حضوم برضو عضوملا كلذ نم ملف طاطا اف ف لضفي لنا ورغم

 ناك متسزخاذ تبن م هسأ» نالف قل نالنر عش لخايالنا فلح جر .اًنناحن اك

 هنيدعف حز اثلارسكف تبن هس تطقسند انسرسكيالا نا فلحول كو .اًمنام

 ماَقلا سلا :نيةتيالرمّشلاو نسلا بح اصل ررضلا قاحنأ نعي دن عمر صقل نأل

 جربوا نيكسسلا لع لص انالان نمظن الا فلح لحرءنيملا تو مكاتلامشلار

 هنعطوخا از مرخأ ,ىصندل لعجو جزلا كلذوا لستلا “الذ عزن م حرلا اذه

 اذن بتكبل نإ لحل جر جزلاو لصنلا كلل قب هنعطي ل ناله مي تنيالز إلا
 .٠٠ "اظقزاصااعسكلا جبالتةسالاناله يي ذ ثنحالاب بكف ءاربمورس نوما
 التل شومل ارش عطقف لعنلا اذه ىسجليالنا قلَح] جر. لوالزيغي اذلا ناك هت داح

 و



 وم اس ار

 اة إء نوطبالتا فلحكارشلا نو نيالعن بيهن اله نيم ثيح سلو زخأ
 ليز انرارهنلا عبور خارهن ل ارهخلا كلذ نصءاملا لوهت هتوحاط ءاملا ان هيلع ءال
 يناثلارهتلاف ىنلاءاملانملتا هيلع هلح ىنلااءاملا ن اكن ا اهم نوطم ىرخا
 اصييخ نان قيق ىلا اذه نم كاران افلح. بلاغلل ةررعلا نأ هني ثنجبال
 ىنتاماع ب هلا تاكذ لكؤبالوص للا سعوا اذن اء نوكي نم لكاذ ففاطقما

 صين و جرحا نعهوتهن اوتسالا| فه لإ سجال نا فلح لر . اذه ليقرم لقؤيمنم

 فلج لماما زكر توف الاولا بل 1: اوك نات فرن .ةتضهنذ ةراوحر

 رر اصئرلر لنه نسواايطنر اصخرمسلا لهم نموا |رمسلر اصف ىرغكلا ف ع نلف أيل

 ملك لا ادم راكيال كاتلسول د اس'. ...٠٠ 1075 ١ ني نيالاذه نسدالع
 وكيلا! ءااهويطمارسوا بص طاف قلك ي الت ' 2 '. أو .اًنناح ناك حاس ام فج

 قفلحا امن لها س لك انابطر لك 000 .كنز نم ن ودام ىوني ناآلا انناح

 نا تفلح أما. عر حر نينا لوف زب اذناح ناسا هيد اطر لكان )مس لك يالا

 تداعن تقتنولو .ةثنام نوكتالت رسل ٌءاعردراصداهاناج طي 4 ةحل نهي رسل
 ةفيلاتلا ملذو فاد ا نزف ىدعأ أانهز ارفبالْت افلح. تّنح ترسلو: نعام

 اناتسل امو تم .دهيفراللا هذه لخفي اذا تا سهتسا تحاول هتقدر رورفلا

 كخرو مظعالا ٌيدرطلا | مياب لعحو ال حاو نيب تع ةريغص تءاكو | [رهيسمو ا اماما

 باوص'!. ملعاهدداور اللا مسا لاوزلاثناسن وكنال

 لوحفلاف لصق

 ع انكو.هنيميف ثنح ءمابا/وحواايشاموا اكار اهلخلمراىلا نم لخدي الت ا فلح
 دارلاة طق سلي سول ن صغيلعم|ةذر الل اذ اه اصغا عرج ومصر | يملعس م لّونول
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 تناكن اهب لضفلا نب ررجركيوب امامألازهبشلا لاتو اهتم طتاحلعاتولازكو

 هبعلار نيملا تناك اذا اذه اناح ن وكي هراحنمدو هنيباكر تشم طاح

 :صقا اهئ ماظاح لع مات ورادلا داهن اصغا رش قتراذ ةرسرافلاب تاكنان

 عم اقولو - از الخد نس النه تآلر دان اوهوهنيميو تن كيال جلا

 هيا راما هلظواّمعراش فيك

 بابلاقلغاول نييعةفكسالا تاكناقاطلا تح اهءابفكسادع مات ناد

 كاع! لخرولو ائناحن اك لخاد تناك ناو انام نوكد 1 ة جراح فكسالا تناك

 لخام ناكن اف ميو | شم جرا لار لخادلا ناكاذا اذه ليت انناح نوكيالهيلج

 اامالا شل لاةوالخاو نوكم هرثكادالاثاح ناكءرلحر ىلع ا لخدان ةطبيراىلا

 ه نه نم خي النا فلعل ؛.اكاحن وكيال هنا ريصصلا عر مشا هنتالا سمن

 داهلا ل متل تناكاذا ثمحيالّبرطااذ طة طقس ول رج: نصعيترام دادلا

 لكحل انا .انيأذ نوكيألة بم لد لغدب مو ه هسأر مطداوكلا "نا ئاعولو

 تاواثناح ن اكهبم لق ىدعار مسار لخدالو .ردلا عام نمنخاور دلال لي

 اناوزمولوق ف ثنحيالعا تماما عر دقي طف لاح ناكن اذ اهيفملخ داو نان اهلتحا

 نا ذىورت تنعي الهنا يحتل او هيفاولتخا يلّمد ضاروهو عنتم مور دقي ناك

 رتعتفرّسملاِف لتي و هو اكءاب ل اءافرا ىلا نه لخدي طن ايفل حولوحرةنن عدا.

 و ير امتعفر ناو «ثننك الهن اهميعملاو ميف اوفلتلرأرلا 2 عقوو هلدر ىلر والجر

 ناكولو.عانتمالالعر سقيالن اكاذا تسيطر صيعملاو .هينوفلتخارالاذ دقوا

 نا تاوزلتالاو ثنحاهكاسمأو اهعنم اع دقن ناك ن ارا فلا ف هتلخ دانة باد دع

 -ههولو.ثلحي هنا يدصلاو . ريو اوفلخأ اراتح كل د ىعب لخد م اهتم جزع اهركم
3 



 9-5 ظ ظ

 ىوتناد١ثنجلخدو نايرارلل ىقنذ ايشيوننرل ورادلا ةنه باب نئظليالانا
 تنحي الب املا! نه نم خد يالنا فلجولو.ءاضقأل ةئ ايد قرص ناكىذلا بابلا

 ابا همست نالنر ادخل بالنا فطولو.بابلا كلذ نيلخدول اذا اهلكم يوولاد

 ناكن ان ةانقر اللا تي فجول انكو. تنجم الاقيرطيا ابر شرفحوا ناللغراد تحن

 غلباذا ثضرادلا كلتلهاهنمقّتساريبكن اكنادادلا ف فوشكم عضوم:انقلل
 ناومادلا نصةانقلا تناكهم مفتش ناكاذار احلا لهان الت وشكملا مضوملا فلاحا

 دو كن اان لاءوضل ناكامتافر هلا كلت لها هب عهشسبا# زمسس ىاش فن الا ناك

 ىنعام|ةفايمكم حالت قلع رادو , لطرونالخ راد لهل الا فلجأجت

 ىىلاماومهاظن جالت فلح زلا اما. مدا تنجالرادلا ذهرطس
 فلج خيال رهرحا فلول اك انه .الوخد هنو ديالي هلا نالخ لخليألنا فلح

 ىدهحارخأل اور اذا ف هيب لق ىدحا لخربالن ا ف لح زلا عضوف جخيالنازخألا
 حضول نالغر: دذمم لك ضال لفل ] د: هنيعواماةمدحا تحج الرا للا ياخ هيمو

 ول اركراصن لوعنلا نعاز اجر اص مالكلا اده ناله نسم ذل ثندكت الاهم همم لق ىددحا

 لخطر كسلا ام يللخديالن إن لَجإجب-دبم لد ىدحا عضوف ل خزيالان ا فلح

 تنحي ا/منارمصلاو هياوفلتخا عرعوارطسلا نم ]كسلا نصل كسلا كللتنماراد

 كسلا كارتر ندعم شرا الزاكي ربا ل حوا ككل لاي لاذا

 |نه لخ نيالا فلج ]جر .ةكعسلا خالوخد ليال اذه نالت ني ال كسسلا لخزولد

 لحل فايشوُسملو نالثرا لخ ديال ف لجولو .اثناح نوكيالٌءان وهو هين لخرام تيبلا
 لخد ناذ هنيمييف تنجيهنا يفطانلاركذ ةراعاواةزاجاب نالذ اهنكسس اراد
 نالغل اسيل خزي الف لحول انكو ضيا تحاوتكمس أ نالفو نالغلةكولم اراد

1 



 ا

 رادلغليالنا فطولو .اًناح ناك ةراعار ا راجاي نك اس هم نال و ابيب لحران

 اهنكسس نال نكت مل ناو ثندح اهةكسل نال نكل عمو نال نمن اراد للم نال

 فلج راشسأح ناكورقت نالخ نيب اضرا عيزف ناللف ضرا عيزبال الحول :تنحبأل

 فلج. تنحي الف لاحلالخلذ هنمرانلا همْخا تعابف هتخاراد لخزيالتا

 لع ميلااهطسو رع مورءد وبر عابفرعراد لخديالنافلح عز ار لخشالنا

 لري نيملا لعب ْث لىتسلا لنعن اسرة يعبا)وقف ةناثلا نيملا فتنحضلاىملا

 راد ل خزي الن: فلعل حر. يبزملا ةئاضالا لا زل ل واما نيملا ذ تنع الو نعمل

 مدارك اماولاه«ناتبا ورهضانناحن وك نه قلاع ااهلخلم هراد نالك هرحاذ نال

 لظشببلاب ةفاضإلا لطبياك ا دنع نالر فسونء او فسح! ل لف كلزشنحيال

 الف باد بكريالن ا فلح اذا سما لصا :ريغلل فيلا كلبوملسَصلاوراحإلا

 أربعا ةباديكوس ناالا هنيمو كحال و فسر داو فينعبا نوقع ليعةياد كرم

 ااةفاضالاب لصدخد علل ديلا كاامر لوله يقرلا كلم :ىعلل فصتلاو ىلا كلم

 2 ةفينعتتا دنعيناالا نكن لوا سد لبعلالعناك ءاوس هم يعن منيع تن الف ل وملا

 اهناذا نووي مر فس. وأ لوث دعو يون نا ء تحمي م تقرب ط بك نمد قيعلا لع اكاذا

 لحدورن أطيح و 1و نية ةلمه اف تيبلا قه لخدا ان كفلحزمر .تالذرعان الهو

 كل ذ فجأتيب نضل . ثاح ل هصولا لح دن هناطرحو ةفقس ملهم ا نأو هتنتح

 المناط يد هفقس م لا ايب لخ رئاسي لخوي إل ف فلح و تنحل مل خلف

 ىضولاذكو.ثحبن اطيحر هفقس م دما رو يسع لدن ريس لخ ديال قلحولو

 سلاجاجر .تيبلا فال لرالا نيعفلتلا نكت جلت ماد الا نمد هرخأ 00

لا تيبلا كل :هعنيملا: تيبلا ةمل خير نا ىلحت لزنمنعتييب
 انسلاجناكىشن

 ١
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 ةيسرافل اف تناك ناو 57 ب نيملا تناكاذا انه .اراروالزغهمس كل زواروامنأل

 كلا ثدبلا كل لود تدنعلاةناف:رادلا كلتو لزنملا كلذ ءلوجرل ار عنيملات

 صاخرسا تربلاو لكلل مسار مناد هيسراؤلا 28 نالءاضقالة نايد قرصديد اسلاجتتك

 '”رهنصب تيبالاراشل نانهنيعب تبل شا ذالذع ذانسسمز ومن اشاكومنا اكورناحب ان ملوقك

 لخري نا تمون تاتا لخ دن اهراد تءابذاهرداههجوز لخدنالد الح هما .ةراشنالل
 تك: نال ءكولمجرا ريع نيملانةينال نكترل ناو ميبلاب نيمهلا لطسا الا اهنكساراد
 نيمعبلا نانا نمميلا يسال ظني موضعب لات و عر فسوب داو ة ون جينا لق ذب نيل تسال

 ررضل تاك مناد لهل احل صل بعل نكيب تاوييبلابنيمعلا لطسيرادل !بحاصنمهظشا

 او نالورادلخ ديالا للحج عيملاب كل ذلثم 2 نيملا لطسالتل دوو ناحل
 ةكولمر ادن الغل نكي م نا عر لضنتلا نري تر

 واهراد لهو ةنالث راد لشرب النا تلح عر .ثحر للا لع ىوس هيلا سنن

 فلإو ألا ا/ويوزلا ضي كسلا نال شنحي الراللا كاتو نيل دامو ف نكاس هجم

 ةلن لوح نو منح اكف لاح ال خفن ا ميدوضور اللا فصن نالف عابو نالفرا د ل خديألا
 فلول ازكو مير نلوقف ثنكيو يب فسيوب اوه فينجصنا لوف تنجح الرأرلا نع

 لذ سوب لاو ةو ننال وث تزال هةعلوختو هراد نالف عابذ نالت راد لحليألا

 "ىلا نم فلام ااهرحأ سان لجر نماهراد هل تعابن هترماراد لخديالن ا ىلحلجر

 ل انلاركد و ثنحر اهل الجال ةعاركلل تناك اد. ثنحبإل ملا نم عم نيملا تاكا
 لالخ نايكل مالاراد نكسب د الاذو نال راد لخنيالانا تلح ]جر .تاعئاولاف عب
 :لان اد لخريف لح لج ضيا ثح نبع اهنكسر نالفل ةكولم اراد لخدوو ثنح

 فلاح ا اخ دو تيوموا قروحوا مهو ا لبق نم رلي ماع تلزنفد وب تضكش رنجإلا ظ



 ماما

 ةلحزحبي النا فلعططر.ءابشألا لشغا 3. ا تواذ ىزيحرلون نأل مال

 تنمو  ىز حوتفمرخ ال او ةلملا كلت حوتعمايعىلحا ناناب املار'رلخدت نك

 م رف سوي لا نعردذونلا و .نتلحت' نمدحاو لكم! بسير للا ن الهند

 مظعالا نيرطلا لا نالخرار نماع ءدصاتوناح حدف نالن راد لخرإي!'ن' فلحازا

 ”تيوناحلا ضو طتناح ا .يلعريد ١اس نالمنيمي تضر ادنل ا نيداب توون املا سلو

 اذا .ةانق لهم سرب مرقم لهزكا ألا فقر اور اواو نسعي تلف علا اندم

 تنحا/لاقوادلاإ ىو شكم عضوم ءانفلل نكي لنا لات رادلا نحت ءانَك فلا مح

 ىلب كل ذ لحالالم ايلا لجن سس تي رسوم! ماه لخويأال فطر فلاح

 ضب نكو. لخلل ناك امرل وخد نال تنجبالم الا ذر هسط ل نعت يار يعإسيي
 3 النحال سلا تدب لخلف ماها لخدي النا لح ىلا فلحاذا جر حاشا

 تان نالفر ؛د تلخد ناقلاط هت أ ماكل ا فلج ]جر كلذ ماهحلا لوخ رس داربال

 ةنرولالا تلقتنا اها تسال تسمن يد تيملالع نكي ل نا لخ فن د ٠١ !! ىحاص

 كلمراحرع ..فاهئاله نرد .تنح ميرة نب لمح لاق قرعسمسم نب دريلع ناك ناد

 اهكلما/لكَرملان ا/ىوسلا هبلع وه نيم تنحي العر تيللا ونا هيفعلا لادر تيما

 و كلملال ها نمرسيل تملا نآله ميقم تملا كلم لع فماالف نيدلا مامقل هترولا

 لخزيإلر ا تلح جر .هجو لكن ءت بلا مكولم نكت لف تيما كلم زج لع تيقبام“

 تكفل حلا لخدن فلاح ا نماهعابو ادا نالذ فرتشنان نالفاص ارش ارا
 ءارش[ح ن الث نح فلاح ا لخدم فلاع' نماهبهوف اراد نالذ يرتتساولد

 وهف لب لغد آنا فلح ]ح٠ . هيرول بوعترمالو ذاتلا ءارشلاب متت لوأل

 ذه صم ال ةراجالا تاكو لاب درجاتساولا ف !و.ىقلا ند دصملا لب



 مم معيب

 اهمغب هنن للا عن ميلاف زب هني لم لخ فب النلحولو .ةرامالاف نا. .يسا

 وكر .4ؤنامل غو دصاخ ةنيدم فلاح دارا داو دن قم ا ندعي رضيولا نأل
 انك اه | عرعنيمملا نوكمو تنحب الد يرقلارط ارا ظلفاذك يرق ل خفيالف لح

 نولي ناالا ثنح ا لاهعايضو اصور برش ازكه يرق ةرخملا + شيأل ا فلح وب

 نا ملارعر يملا نوكيازكم لب ل خيال فلحولاد كو ناملاذ عايشلا ٠ مورثلا
 انكافاتسروا ازكةروكلداالملحولر :ضرولا لخا دوه المسا *نلبل ا نآل

 تحذر نيشاجلا يا نفد ارغب ل خد يالثإ ف لحولو . تحرضارالا لخدن
 مسا نأل ةووُحْلا ةيحاننلخري لام نزحي المال هني دم لخ دي الفولو

 هال وسما دير لل بالف لحولو .المالسسلاة نب دمو نين اج لو ا:ةيدادخ

 رو ىاونلاو ةن.دملا لوانتيهياورلإرم اظدي يدنا تاراجالا ميشو حر تكلا

 لل يسيل ىرمل اذهب ادرح أ ساول مح ةصام ني نم مسا دنا عير يحن عم أنس

 هتداحا دس في ]يماشع هاو رذ وه اجا لفي ةياورل اها طور هنسعباقاتسرألو

 م [سرافوةزاعرفو رغسو ةصاخة نير لل مسا دنحزو او دنقرمس اسما ضر لاق

 قزق ,رخأو هينيموكأر اح دو دح لوا اهيبحاوس ٌنِلِلا ,سااراعو قولا وراصمالل

 هسم تنك هنا يو لن عد اشم ٌئوره نيفس ذ هيد دعب ظديأؤنا فلح طر

 فلين لنههو دحنأ لا ف صني نيميلاو دا لا يجملام ثحيال جر ىسويوبا كاد
 ولصلا هتكردار دادغي لخدمة يغسل 3 لصوملا نمءاحاذا ىدادغبلا نا ةواصلا
 تكره تفل الخ كيلت!فلح جر . ةماقالا :راعفا ةكليلادوغي

 كال امل لخل ام تن المس العر برج تالا دع ناكوا تامل ١ 2 هنيفس

 ةفئاط و ليزت نوسملا نه لخد بال افلح اجر .ءاملا خدي لامتازفل ا ةالخاد
- 



 ا

 ينب لويس هني الت فلحولد تنال د يزلا لخير نييسلا ضحيرادنم

 لفي اه يزن دادلا لم لضييالاثا فحول اذكر ثنعاامل اّدلكسملاو نالن

 1 كرس هدا رلا لخلف تؤلف لاملو فرحا ةدايزلا

 يمنا فلحول) ثمحرخأ لحر تيبذ هيلع لخلن ايشونول اواتيبيص سوا و نال

 قطو .ةلمكلا لخدول اكو نر الرجيسملا وز نالفر سيسملالخرت هيذ نالفداتيب

 قلجاو. تنحي الع يلع ل وجدل اوسملر هن نالف رايب لخلن اسي نالنلعلخ مي النا

 عم نوكررخا لجر لع لوخدلا لوحدلاب ىونب و هر ملزنم لخرم نال لع خدي الن

 ظ لغرب مل نال نبال لزعملا ف نوكت قل لعتمالا نحا ليرب لخدوا هيلع فول
 انبرى لزفمل ذالخ لف د حاصل لش يالا امهم احاو لك كح نو هيلع

 بم عن كرا د ل ود نم انالف نعنم التل ات لجن . هبح اصلع رشنح لغد رول هنال

 لخرف نالنراد لخديالالا لعل مر. هيلع شال عنم موضات عمار ناذ هني

 وعر ةنالثر اد لحب الل اكول نكو ١ ثنح زر رادل ار دتأرا مماهمذ نكاس نالئاراد
 0 اهي ساس لخ نال قولو لق لكيانإإلا و ىلح زجر تاهو فمر بن اهرعتف راح

 ةيلعزولحملا نوكي ناالارمشلا تيبر طاطسغلا انكر تنحي الرا دري ديوا :لظوا

 اننامز ف ليد لوالا وهم اظلا و تنحي طاطسغلا ف ير نحنعوةيدابلا له نم
 لخدولو .دجاسلاؤ نوروززتءسانلا ن ؤلعيممملا و هيلع لغ د ازا ثن<

 رهاظلاو نرحب هن اير ننعخدب فلاح العن مر مام هيلع ضولعم او مقلع

 . لاقولو ل امتهللا نيبو هنبامف نيددن ود لوخدلاب هاونو لعن اذ علا تع
 ' دن اهرب قالط فلح ]جر :ةيرقلا لوخرب تنكر ةيرقلا ةله هيلع لخداال

 اهلخر لكدنا ىزخالا هن أما نالطب فلحو تمعصوأ ناث 1 موس ردا "ده لخرليم

 ظ . 2 ظ ظ



 يملا

 بزك لو ان نيمل ل وفي زال هناثلا قالطم .راياتو لوألا قالط همز وللا
 دايلاةزه لخد هنا ةلرعوتمب تلح جب .ةينالاذ نميالد قمنا

 ع لاو مع رم موسلا اهلخدي هنأ اذن نه تست ىيلجو لغم [للا# رق وتلا

 هوللاب قتعل والا نام ايي ة خللا يلا قتعرخأ بع تعب فلحد ويلا

 ب اكدنا مين فلاحا نالل الا مالكلاب ثلاثلا قتعرر فلاثلا مالكلاب قتعطسوأل اوغياتلا

 اإدلا فم لخدي النا فلن ناد اهمفرادمل لح« لكلا قتعي م زل ذ لكلا
 رخأ باب ناتسيلل سيدلور انلا ذه توسملا ناتسجلا بابوا انسب ل فق
 لوخراب ضل اا ثني الو مد يحلو اهي طيح ض حاد اح تاتيسجلاور ادم اهعو
 طسرو ناتسبلا |! ناك ناواهزمر كا دار احلا نمرغص ا ناتسبلا تاكءاوس ناّدسحلا

 يوهان | لوخدب ف لاحت كحرادلا توس ناتسلا لوجو ردا

 _طسورز ناتسملا نوكد د نا الا تنحل مدح لاتام ةياورؤ ناتيادر هن جب

 ير ف...ودوبأ لاق متر للملا طوي نائسمأ نكي ل ناو تنحي ةياور طم دانلا

 لانو .هياورلا ةله ث عيملا ذ ناتسملا لخدي ناتسبملامسمىدادلا عابوا
 .نانرادلا جراج الا ور ادلا ذا دحا ناب اب ناّسسلل ناكول حب فسوبوبا

 4[ يتشان دادلا ذه لخديالانا فلحلجر.اضيارادلا نم نوكي ن انسملا
 باِيلارسن اهرخ هقيرطل عجور اللا فهلا تيبلا باب جتفو اير ادلا بس
 هزخ دي نإرغنماتسبلا انه فلاك الخلد كل ذلبق تبلل ناكىنلا
 نإ ورغل لاه لجر٠رانل ' نمراص تيبلا نالاثن اح نوكي عير رخلااقرانلا

 دارلا ه لجري ىدل دلل اديع نيد ةًاماذ نادلا هزيم هللا بع يريح ل خد
 ياطلا ١609 زان 0 5 0 0 : ١

 تلعب "فران اول اهينلا لخدم كل در ىبعاو لكرشأ هلل اد. ع نءرحنلاقف قلاط
 ظ ني ظ
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 جوالخري مدر ادل الخد غرارلا نمي خم عرجما قهور أدل ؟ذهلخر ا طدناو لان لع
 متتباراد لخيزيألا ا فاح جر. اعيبج ا مييلع يملا كيو رجلا لضريح تدب هناذ
 لَو اهحوزر اد ؤ نكست ماو هماراد لخدي لف لحر ااهحوز تيب نكست هتنباو

 ال اهزكسم اراد لخلن نالخر اد لغ ري النا قلع جر انك اه مظنوهبو ثنح فلاح ا

 لم ءاضبا نحر خ الن كول مرهه و نالت اهرجأ اراد لخوولو .اندنع ثنح ةراعاوا ةراجاب

 نه ترلكسلا ترثدتو تزحبالعر فسوي هاو ةغض الوقلعاما مروح لوت اع

 باتحاد الل اتاهتلخر ام دناب لاقف اللاقن سما نالقراد تلخد ويغل ل الجر
 سم | نالفراد تلخد لصرا لاول اذكر لئاسلا مالكل باوجأدهرانتاحنوكيهن

 هزبعق تعب لاكا/لاقف اهتلخد تدك ن ارح ل صن لئاسلا لاف كب طاخملا لاف

 "رسعقتعدال ارح ى دبع سيل ى المل وق ىون ناكن ا د هن هل نكي ل ناو

 نم الن ناكنا نالد رجا اون اح نكسن نالفااتوب ىنكسيإالرإ اجرح

 2 فنحي و ب فسوب هاو ةينعتسا نوت فلاكلا ثنك” الت واو انكسيب

 تالا لحر لكلا نيم فاح اتوناح ناسا ن نالف ناكنإ»-ج . لوح لوك

 عزتادفل اولد .تنح مورتل !لبقلخد 5 نوح يرعتسوزت الو ءادوكل |تلحد

 ناءاعومف جوزتاد لاتولو لخ ىب نيحل وخدلا دع يوزتلا نوكيناالعاذهت

 اًيشوس ءل مر أذل | اه ف لعالم لن و لا:لحر. دي ألاءلع لوغرما لعب مور

 دوعقلا ىلعوهف اهيذ اك اس نكيمل ناوزكسل ارلعوهفاهه انكاس ناكنا لات

 يلب مولا اذه تلخد نا لاقف موبلار اهلا لهم لخوا د ىيغل لات لجر
 هرارنالخع اج نالفراد لخري الن اف لحجر :مويلا كلذ غر لا كلتىلع
 ولو "كلمل كم اضمن وكي ]كرد ازلاو سبعلا افكومل وف ثنحالفلاج اخي

٠. 
0 
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 مدون ا لف فني الفلام الخزف هراد نالذ عاف كه نالذر ا د لخدا اللات

 0 راد هلوق غش نجح ةيار رو حر فس ولد ننعل» حب فتسول لإ نعيريتي اورلا ىراحاو

 لوف لا عجر هنا يب ماسه ىكدروُهد اور جر فسووبا لاتاك نحيل هع

 تنك زل اى ا لخرن نيملا دع اراد كإمنيملا موهراد نالفل نكمل ناو. ية فنحبنا

 ريلعل هدداو ب فسوي هإ لون ثحالو هللا مر نحو ةفينحي | لون
 جو زمان لصف

 صير لعح هالو واط تان نمي الرمال الارادلا فه نتستسخ نا هتًأمالل ا لح
 نحر مف كلل لب لكوت ناراعر لقنت تاك ااوناد هلجال يرو كلذ ىكذت نا تداد

 مترعا يت النا هتأرما ق الط دزل جرح: تنحي الت لكوف نا طعر سفر ناد فلاحا

 ثحي أل, لعريخ تجريف جيدزج اباه نذاولو. نجي ملا همنم اهارب وحر تحد اعبالا

 جر ارلا فه نتج خ نا امل لاول . ضيا فني الاهارس وهر تجزع اهلل نذأي مناد
 واول نذاول انك .ثح تحول. برعلا نونا خو هسرعلاب اهل نذاذ قلاطءتناذ يدا

 تناذ زاير اهلا له نم تحرخ نامل لاقولو .ثنح كج ممشول ةيشاغو اة
 تيبلارنكت تااكاهتكل كلذ د ير دوام نذان اهلها ضعلا,يررخلا تزاثسافاذك
 لا يرحل باهل ن ذا ناو. هنذ رن تيرخا هاك شنح بابل' شكت افلا بابل تجف

 جاب ثيللاوبا هيّتفلا لاتاههلها ضعب 2ارخأ تقوذ تجرم يزول داوراع اضع
 انك تن انذ ذارغد لزتملا نم حج خ ناامل لاقخ هلراجي دتأرءا ىّءالحر .اًنناح نوكيا

 هما ىزل راج نواف سلو كيلا انيزارالا كلولييامذ كل تءذاامل لاقت

 5 نار تنحي الءاوسالطاب مالو لزنملا كلذ لوخد ير خا فنعبتيون نكيرل
 تان اذ لزملا كلذ لوخد يدزملا تع تين تداك او لطابرمأ جيو ا جداههنم



 مهو

 جوز اد نعلط رعت جرخاهنال حطاب لالا نيهيوزل از نع لزمنما كلل ذ لوخد

 تحور ور ا الك ورحل اب كل تنز |اهل لاف هنذ ابالا هت ًارما خي الذ ف لحل جد
 ذب هن عصاعلا نذالا كل ذ دعب حرر نعام اه ناد تن الرخا دج م

 ءاعب تحرخو/ زخ حر لضفلا نبرحيركموبلا ءاماكا ييشلا لخا ديد بدل وق
 هاند كل تنذا دقف كتي ارامل لاق تجدر اب امن ذاولو .ثنح كلذ

 لامن ان جورخل كذب نذالا ل. مباح ذابالا يجالامل لاوولر . هيدر حصيال
 وتفلإ ب اعو ءاضقلا ف ننديالدنا حب فسووبا لاق ةرحاو ةرث نداكا تينع

 نإ ولو .؛دحاو ةرعن ذالا لا جا كا نزا محو اكل نذانا امااهل لابولو

 راوكلا اه ىضداز اًصرنؤملا_ ش لاس التاس ممسون كدابألا اهلا نعتجرخ

 حور امال هيلاو لامن لد نارع ةاملار دقتاك ثلث اسلان اك نأن لغأسلا

 اهرن لا: نيحلك اسلا ناك ناو . ثنحب تجر ست تناك ناو ثنحب الا تجي
 لل ئاسل ايهذ مث جور جرخبؤندلكل اعفد لع ةَأرللار دعت ثبح ةرسكلا هبل فدا
 ةزانخ تجف نحر تو هتأرا يغب إلن اف لحولو . ثنحدبلا ةأرملا تجر ؤنطلا
 جت الادا فلحولو .ثنحي السعر اهم مروح ىذوااممتدامعبوانسرلاولا

 رخل احلا له نمتجرخ ناامل لاول . نكتار ادلا هلا تجر لانج ة رعد

 تجزفرمن يرزلا لاقفةقلامهربص ازتتح جرخا نا ليرت ل ملا تلاقف ٌقلاط تنان كدا

 بابلا ةفكس الع تمان ناو .نزالل الدببدهّتلل نوكأ نم جوزلا مالك ن الت ّملط

 ناذ اهراخ ضعملا كل د نوكي بابل |قلغاول ثم بابلا نم جراخأ هم لد ضعدر

 قلن اذ تيبلا نعتصيرخ نالاةولو .ةلذالاو ثنرح حراما ضحللا لعام رامعا ناك

 الا نوكيا يبلا نم حرزما ن اف دحي عت دبلا ف هذ ديد هيم لت جرخان ىعاتو هد
1 
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 1 داع .ثندلا نم رح هن الث نح هيم لتلعماق ناف تيبلا باخ نيم دقل الكا افلا

 ”- ةلسج نمزنكاما اذ هبنجوا هنطبرعا هريظلع ا يقلتسمر اكن اخ. لعاقؤهو نلح

 تنج ناامل لافؤولو . ءاضعالازنكا جورخد اهلا نماجراخ لعب ععيطجما قلم سملا نآل

 ول :اهخب تجف انئاباهقلطف لل َقلاَط تنان ناب الار ثبلا خه نم

 وهو نئابلا الطلاب كورت مام هرالو و جور ا نععتملا هبال مايك لاح ت كيفن هنيم

 فّلحاذا نسفتلاب ليفكلاو ا هن ذابألا ةرلبلا نمي ان !الحر فلحاذا ناطاسلاك

 وو راسب "للا نم مسح النا لمصصألا

 ءنئارغب تناج اناا لع هامل جوزت فلاحناناولو. ترجي الكل د دعب فلاوكا رح

 اونا نيزك الش زريسلاذ 1 در قالو سووا اناباز كار نوفل نزتوتلكو

 تجنيس جر اكلم داعش كلما لزعن ميكلم ذابالا جرحي الن |ريسالا

 قمع منذ| ين رج هامشامثةعانهتنانذ اردتم نة لهل الولاد

 مجال جرخ كيث فلاحا نعلق الا ولا نذابالا عحربالن افا )اولا عم سحر

 تاارتنإلا ويل رو ندور ند اكأ را هذان يعل ع وانطسس عودا انهؤألا

 ©اساولو . لصيرلا ثنحيالجوزحلاب كلل تنذاامل لان رع نين تذانا جوزلا لاثن

 2 كل تنذا لاقنرحتناذ اهجوزتم كل تنىذا نا كوملا هل لاقذ لجرل ةما حاكن م ةدبع

 ءاعشضلا جوزت ةيكلل تندا هلوقؤامالوملا كنعيوزتلاف كلا تذا لاو ءاسنلا جوزت

 كل تنذاهلوق غمار .كمألا كلن حاكت هيد لخ ين ءاسنلا عيب ماكتب هل ن ذا هنالن

 الإ نلاماكمل اناا نافل بان نوكي ل يلكتلاواقتلطم الط اكتلابمل نذارنالام يتلا

 تكمن زاب تحف قلاط تان ف ذاربغ تجرخ نا هن |مألل او لجر موال دلكسملا

 1 ' ا ئل 1 55 ٠ ش :
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 ولا نبال طل' لع طغست تطقسول لاك تراصخرأولا جراخاهناصغا

 اي طسلا ت نمصول اذكر ثنحي/ر اللا ذاميابدر اللا نم اهر شا قينكتلخد
 وههتازك سلب نميررخا ا/مدداو لاك ل جر. هيسراغلا,وا ةريرعل اب نيمهلا تناك اوس

 انا هل هاب اهمتلقنلا لعوب رادلا ذه نمر خااللاولو .هن ديب يزكب نارلع

 ءلرُسْؤ وهو فلح حر .هن لس يل ا هيراراهن العلم ل دل لد اذ اال اهمذانكاس

 عجرخمل أب م د ارغب نيربوهو مويل دل ثم باب نزع ونماد ارغب ملا جرب الثا

 جي الانا فلعل مير .د نهب ملا حوزملا ة ين لعوصللا تاسارواح فهلا تنحل

 عجر مز نمنم يزن رادد هلزنم ناك ناو تنح عحر م راد باب نمي هرا د نم

 ايبا نم خايش امرك لا جر الز فلح.كحيالرادلا بان نم يخي نا لبق

 نلفلح ننعم لزن مار يراد اس ةقكذنب رنايشامرفلا

 .ثدعي الاهنم خمس رف راس ةح ةنرفسلا بكرفد ادغب لة نيقس بكريال

 نا فلحولو . ثدي البكر قيرطا ا ضعب نشف ةكم لا بكربالانا فلعولو
 ولو انش اماهاناهناكشنحايسشاماهلخرن اهنمؤ درتح كرف انَسام دألغب لايال

 ج خب النا فلحول  ثنحي الضعبلا بكرو يبطل ضِبرتسف ارغب اهمال
 ”وكلائالنابيرلا نمير خن يحكون ناكن ا عيدججلاةةذوكل فةكمملا جزفتنوكلا لايران

 بشخأ اهون وهو هع وراد باي نرخ لنآ ف لح نحب الة نوكأ رفريخ امدجسمل ألن

 وقلحة لن ثنح ب ابلا عضوم نم جخن شا ماب وني نار ثنحب الع زخ تب ابلا عفدم
 ناو كنه ن يرخألا نذاب فلاحا رخو ثدحا نجف مخ ذابالا اداه نم جرب ال االج

 نيملا قسإلف رجا توم منذ! تاف دقو ميمنذاب تديقت يعمل نالت ندب ألي زهت م ثدحا

 اذكئناف كلببأ تيب لا تجرخنا هت ماللاكل حر. مذا نيرسايلا عقب للوالا هجوله
 ص
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 .ريشلا لات باه نلاو نايتافو رح ا لئاسم ثّظ'ذهف تعجرف تيكن ع ةيسان تجر
 و نحيي جوملا ة راهب ارادلا لصتولا ذا ترحب !تاَسالا ب لضفلا نب ركبوبا مامال

 ىون نا كلذ ف ىوس نا خنتيو ضر لات نايتالاكب اهلا ناويعضلاو باه للا ةاوغلتخا

 لم اًيشونسول نؤيىون ام عون حرز اهب ىون نار ىوناملعو مف لوصولا باه دل أ
 ساي لزغملا تجيزااه/لاقولو:لوصولاو ناينتالا هب نو دب ريسساانلا نالنايتالالع
 ترص لوصولا لع وهف تنتا نا لاّولو :دصق نعوم العوم تبهذ نا لاق وانك

 اقلام ل اقول عب لضفلا نم نوجركيوب | ماععألا زييشلانعو .صصقت ملوادلزنماا جرا

 نا هت أر اللات لحي. يوزلا تنعي تداعن قبرطلاذ تم لن مت دج ىودر ديان اجيورأ

 باكل كةراجئاراهغ تلزنوطسلا ت دعصف قل اط تانرارلا ةنه باب نمتحرخ
 بايلاننييّقتلا ل لدلا نع جوزحلا هب نو ديري سانل اناث نكي هنأب ليقر ثنحيألةلا

 بايلا انه نهم. حرخ نالاتو بابلا نيعناد رازلا باونا نموطسملا باب نآلو

 لانو جوزلا بضغن اهراح ناد لااهراد نم مزح تناك ةأرعا .باملاكل لم نقلا

 رخال اهلا عسر اتحمل قلاط ناد بابل ارم او اراك اروسلاب دلاله نمي معرخ نا

 مومعأ تحذم قم كانم نكي نان دلاكد راجيا كل فت دتفت هنن ناله نيمي في ثني ل

 ناوي ا'اامل ناك ااولاتاهنم د رج حر ي ذم ا تح ف اهلها لا يرش النا لح هما ظذللا

 "يناواهعاحر ١ ود نمراحملا اهله اذ ناوباامل نكي ل ناو امشبعملا تجرخاذ !ثنحرأل

 فلجإجر بالا لزنم لههالاو اهمباريغاجع ا وزو: دحلع ل زنماميغم دحاو لكل ماو بااهل

 عجب م ةزانالرادل اللا لزنملا نم يزف ةزانميلا لا خب الثا راد نمل زم ىفوهد
 داىلا ادق نم تجرخ نا هزل جز فنح عورغ ءرادلا نمير خ ناو ثنحبال

 "ايرثكيزلا هجول العراللا طسوو نانئثسلا ناكن اف ناتسمل الا نجا نك تان
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 ترك دول: ىيادلانمن انسبلا ناكن ان كلذك؛ نكيرل ناد ثنكي ؛لوؤدلالصت

 ثني - هزل ارك طن اتتسبجلارلاةلمملا تحرخولور ذلك لب ناتسمجلا مهعيرا لا

 تلخ قلاط تناثر ملا عزه نه تجوخناهتأماللاق اذا لانا داونلا دركذو
 ناك او . تنحي الر الل اركنن مركلا موشن ناكن امر نلا نلعب ب , كلا ناك نار اهلاواميك

 ةيتفمجركمم وار كن كمملاذار ادلاركن مشد در اهلا نيد عيام او تنحي دجبالو ماعبال

 تكن اعلا معي ف ضمن وكلا لا يخاملام قلاط تنا هتأمالل اة لجد د لطلبغملا

 انهو روفلارلع تناكن يملا نالدتاساقلظنالابه در ىرايكتف هيراكملا كامب ةعامس

 مطل روتكم ةولصبو !ذروتكم ةولصل ءوضولاب لطتشان إو . سوفلا مطتإلر علا

 عضال ضولإب ءاعوطتلا ةولصب ل ذتشان او. ةداعنيميلا نع رْئتسم لل زن وكموروفلا
 لور هتأرا قلطتو رولا عطقنا ءاركل بل طرغف ةعاس ثكموا برشل بدالك الابد
 هيسرافلاباهل لاقن تباف دنقرمسلا همم يحض نا هتأرما نمبلطو هنقرمسالا ار اي نم

 راجل ارنقرمس نم جوزلا مجر رح دعم حرك مله قل اطمهتارعاذ َةنالخأب ان نورير نمريبمسوأ 1

 ئلاعكل !تنحالم 3 ةرمسملا نحر نالذ نكمل نااولام ىرخا ةرتدنةرمسملا يوزلا جرحت

 نم خاذااهل لاق هناك نالن عم تالا هتنح رش )هج هنا/ البا تن يالو هني كطب

 0! لطور شعل تنحل طور لجو نال جركل اذان قلاط تناذ اهعم جر الو نالت

 النت اكن رخا جي در ل سوزحلا كلذ ف ةنالن مم اههحيورخ دعوهو فنحما طرت ت اوعل

 ايد ين اوروبا روم قاوم اجت
 ىوفناف ةنالث تجوخاذا هجن دج اهفاللط امتسنا يوزلا ىوناذا اذه تنح ا رش

 يروح نالف جزع ملو دحأرما جرمان ان ةنالف جد رحداههدورف عطس امتاعم نالطلا نوكينا

 هنسرلا تحجر ناوم ولا! وره نعتيجرح نأ هت لمالل اق لحن . هع ته لن مس نم

 ظ ي
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 نيعلا ريس ناك ن اذ تعجر مفجاح نم اهركلاواةولصلالا مولا تجي اتت قلاط تان

 هب! امر نا لزنملا نم ملا يورخ دنع أر اللات لجر-قلطت ايرغسلاوالافتنالا جورخ

 4 لوقب لجرلاو هل زنملا تىحرر تحرح ةامز و لو تسلع قلاط تان قرنم

 فعصا هر ماللات لجر .يبحصصلا ومو َق دصي مايضعب لل 3 دصمال ممذعن لاق دوقلا
 انم تيقتدانا امل لاتولو . يمصلاوهو كحبال سل ضمت دكت نان طسلا نه
 كعحر تايم لحد ىلدحا نعضوت الكت نان كسلا ام ماع كلحر تعضو نا لاقوارأسلا

 قحا مضوب |ةترالا ف سني الن ازنضبو ضر لاق كل لل ءاقترالا وو عضولا ف انناح ناك

 ىلهما مضون نالدراد ف رت نحضو نالاكولو. ءافنرا ل ميال ء الز نال نيم لقلا

 ءادلا لص نمتحرخ نامل ل ايولو .لوخنلا نعاراهراص الكل ا اذه نال نب الماصلق

 ”نأله نم ف ثنح كسلا ؤاهمم دق ىبلحا تعضوف قلاط تناذ ةكرسل ا. كلج تعضور

 وام اوهيواواضردألا تحرخ نا هتأماللاّلحب مَقلاعضوب اتناهراصة غلابملارصفال

 هايوك هدير أوامضرا ناالثاثءل لاتولو. ملك نذالاملا جات ذاب الاهل وك ويف ل داراب

 "ايا لاتولو ةرعزكت درعألا نمر الى عاملا لاّقولو نيمل!لطّسارحاو رم نزا| دا نذاذاألا

 + د.إ عيرخا باهل ن نئاضرالاواٌئاضيربخاصوخنأ لامولو .ةدحا د «رالالعوهفد أنا
 قهحاتءاضولا نالت حرم اذا مملوق ف تنحي ال ةّآمملا درعتألن اسس, يالا ناك ناب ممتد
 ممضعتلة أيا كل د نكي مسن لو اان ىعراهل ن ذاذ ل ذابألا اهل لا ولو .ةأمل هج تدبماب
 المج ١اهرانذان وكي ميرف زر ف سو | لوثع اما جيدجو هزي رجعنا ل وثانم

 تبا نيمو نو زعما د لوقرلعر الاف ميغ فالكلام ماو امسلاورلعلا نود

 لعاوصجا». .عامسلابألا نوكيالنذالاامهاوترلعت |موصلا دعامسلا ةىلثعلا نو فيرعألا

 هيبعل لاق لح .لكوتلا كل نكو. عامسلا نو دايز انوكيالةرائتلاو علان مان

 ا
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 ٍِ رع جر ابروماملاهل نذاذ جوز ابهلن نما عريخل لاق ثرحتنداف في ذابالا تجرح نا

 هل تنذا هوما لاةوأو .كا نذا لق كا/لومن !رصلل روماملا لاقول ازكو مطوملا تجررعلا

 عيلسلاءارومامريخملا ناك اذا فهل .لوملا تحب الميز كل نب ناسنلا هرمخاف جورب

 01 نادل لاق مثرح تشان ذم تحيخن ا نصل لا قولو. كل زرتعب المركب نان

 حلادبعلا المل وملا لاعولو خاب هيل عت مصنالنذالا تاالانذا كلذ نكيرل كل تءذا

 0 كعب هنأ لوملا لاك ولارلولا ثنح ير يوم اب نالخ هل نذارتن هب ك لعام عيمجيم انالخ

 هيما جزوشالنا فلح. لوم ا ثنحرر خت جيزحلاب نال هل نذان هب كترءانّوذ نال هب كراام

 فايع سالرادلا نال فرعه انهاولا ٠ ثحر ادلالا تجر تدبل انه نمزعب هتير نم

 هين نالث لخنبالتافادوا ألك و.ىوتغلا هيلعو تمحي الف اّسدد لكل امس ان رعبإل اما ىايشع

 الانأرعا يضمالن يعل 6 وتعلا هيلعو ثنحي انؤرعإلو مضرعف ثنكت المرا د نالف لخلف

 متن دهوالا ءل ::هنبدع نيعم ناالا تنعي كل ذرعو تحرم ةرمكلذف تجف انك

 تنعبال/نالغ اههمك ربكم تحجز ناللو م هنأرعا يخت الن ! ملح لاحت هللا نيبو هدب

 5 اركد ةدحار :منذالا تينعلاقو هنذابالا هبا يوعالا فلح نالف عم ير ملاهال

 لميؤو الوم كلل تنذ امل اق مثهنذابألا هتأعا يري الد ا فلح ءاضةلا ف ننهي هنا حب

 لا كلذ قرا تجر تنذا لاقف جيا ف مويلال ن نشا تلا تول زكر: كللز يصوم

 لاو اذ ذابالا تجرخ نا لاكولو . ةرعظذ انذا كلذ ناك نش ايكيجخااهل لاول ازكر

 كلذوحو ل اعت هللا كنسزمل اذكت لعن نا هللاو اما ىجرخ | اهل لاق معلل ن ذا ناألا

 ع اهوعد جررلالاقن رمل تايمهو ةُزلا تبضغولانكو .انذان وكيالهير للا

ىجوخا بضغ جوزلا لاقول ذك و .نذالاىونب نااك ؛اذذا نكممل
 7 سهلا ىو 

 قلاعتنافر للا نم نهتبجخ نا هت اللا لحر .انذا كلذ نكيرل قلطتبتح ىن '
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 نوكرناإلا كل ذ دعب يزخا ةر يخت ح ندي قلاط ثنا جوزلا لوقب نا لق تع

 تحرخ ناو ثندحي الشلل نكن احن اذاذ جور الع امهغيسب تناك ةعرانل نمل ءادتسا

 لاكلِجر هيفي ن البت تحرخلتو لوالا يو اطع تناك نيمملا ناكل ذ لعب

 |ذاذ هندبب نوكيراصمالا نهيب زم ا لاة دادخب نتي اروح كركأ المن اد هتلعال

 هسم ياذا ةكمللا ماعلا نالذ عم نحرخالل 5 لص. هل ايعد جيجل ناورب هسسعنب جرخ

 ملئ او لاولو .عجر عجري نادل( لي تارت قف ةولصل صق هلع بجوو تويبلارو احد

 ناةبيداح لات لحر . نز احويمد ارغب نكن اخرباقملاو ةزانج عم جزر ارغب نم جعل

 ّسالوملا اهلل اعف قوسلا نمهجت اوحاهالول يرتْنسست ةريخو خرح نر اذ لد ابالا تيجوخ

 ير ذابالا تهرخ نا هتأمالل الحر ثني الو جوز اباهل ن ذاوميذ ايكرخا ىلا نمر

 قلطتؤ عر نص لاءاهمَحا تسلا تجف امل نذا د اهعبا ل اسمح اب هتنز اًتساز قلاط

 لايولو يف لترا اة اهرنا عملا تيه ةاناؤلل عززت ايامل نذا هنا لبق نم

 تبرز اهل نذان اهعب ملا جيوزعلل هند اتساذ قلال» تنان ل ذاي الا لحامل تدرخ نااما

 كنابالا بطاخملا لاّقْمرح ك ىبعف انالم ترلكان ا نريخل ل الجر .تقلطاهتخادل

 د اهنأر ا قالطن ئلحل جر ثنح هن ذارغب هركاذا باوج اذه مي سو: ونا لات

 هلو وقل اناكرل ترذا له جدزلا لاثو كل نذا ل تلاقف جرخاهنذابأل اد م نم

 ملعاان|لاقف قئاط تاث نالف لزنم نلعب اانالف نيف عت تنك ا هنأ اللاتولد
 بلا فالج اهرعهيلع فّهرهاظرما انه ناككلذ نمئوسو قىصيا/ف رعاذ

 باوصلاب لعامل و صعبلاو

 | نوكلاو زكسلاو ةنكامسلاذ لص

 “م ناكنااهيفي دع امومه  كرتو د ضنب يزخر دلا ةذه نكس الذ لح لج
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 كحيالاهوخراهحو زر د نكست لاو بامر اد نكسيي كلا الك ريغلايعفر
 ماردلا ناله تعاس نكلقنلا و لخلب نا الارسال ربع ل ايعي فلاح ا نكمل ناد هن

 ةهفنول تح عاتلا لكر لهالا ل قنريلل طرتتشبا عر ةفيزكنا دنع نان ىنكس زا كسلا اع

 0000 ان وكمو ان

 اوةفتارارابراصهِرث ادخ ركل اهي موقيامو لهالا لّمن اذا مر نلوتلعر هلوترم

 د! سنولو نييمسملا لاوا ةكساا لا للك !لقن نافرملل طش م ادخن او لهألا لقن ناريع

 طارادلا ماس ناورخأ نكسم لطي لام انناح نوكي هنا يصصلاو . هذ اوفلاتخا عقيل

 هكا امرلع اه درف ةراعالابوا هرياجالاب رادلا انكاس ناكوا ٌدكولمملا هرادرجأ ناب عمغ

 لمالا لفن داراق دارلا نه نكسب الن !فلح ل حر اًنناحن وكيالرخاالرنم نئئسلو

 نعرجيو هبلاغ تراصاذ اذاهجارخا ف هتك نا هيلع ناكميرك نا ةأرملا تان عاتملاب

 الخمر ١ و 0 هني ثنحي الى رخاارادنكسو فلاح ا ف اهجاخا

 ىلعر ددول اذكر. جورحلا نسمنمو ديئاذا افكر فلاحا اثنع المع رعرلؤبمأ د

 جدل ادع ةر شل ارتعبامنا كل : هيلع رسلو تسال ايشاملا نتف ووزا

 ليقف قلاط هتًأماذ موبل اراولا نع نصحت ل نا لاذ هلو نت دل ا فوروزرعملا ةخيملا نع

 وهو فلا ا تنحي سر لضفلا سلي ركبونامامألا بسلا لاق اماي ا جوا نصمنصو

 تنجب ا/مناف جوزحلا نمهنمو ليمفر ادلا دع نكسإ/ نا فلحولام فالحب هر. يعتعل

 قفحترتو سرزحلا مدع نمل طرعش جرحامل تا هل ف نان لتانركذام قنا ,

 لءءااوا ىركم ناك اذا لعافلاو لعف نار ىنك سلا ثنا طرشنك لا ة لكلا لاا

 ينفر الا زم نكدألذا ف لحل حن . عم تن الف ةدلا لمفلا ثا ىدأل

 ب رعي ملخ عاتملا) لالا اوريا !لقنيل ىرخاراد ف: لْمتشأر
 م
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 اهيلعزتنيكبا د بنطو استشار يخول اذكو .نناح نوكيالرادلا جراخ عاتملا عضينا

 "0 تاكو اويصاّريح جي نا نكي لذ ل يللا نجي نيملا«تناكرا نحول وةعتمألا

 جف فنحب الكتس لذ اباود قكتسم نا هنكميو هسفنسالعتمالا لقنبوغو جف ةريثك

 اولا انناحن وكم سانلا لس ام لقن ننرسانلا لمسك هضنب هعتمإلا لقن اذ اللهو

 جي قاب ردنا هئاخنيدب نالاقو ةيسراغناب فلحناذةس معلا, نيملا تاكاذا نع

 اذا ظاحن :وكمدوعب نا لستم جرحت أو نرمي تح الووعبالا" | لصقرلع هس

 دال ةرر فعمى ف ليلا ذ نيملا تنكر قلاط تنانرادلا نه تنكسنا هتماللات
 ىملل لفه نكسياك كفلح جر .ةزجاعتوريتعاز ليللا ذ جيذم فاتضامنالرهسصت

 ناحل ةيزغلا كسر عنيملا تاكنا: ثنح الدم هعاتمو هلها كرتو ءسفنب جر

 ىف جركل هرك موختلاوهررصملاَ لَرنع#مضحب لاةدرادلا ةلزنمف مضي لاتهنف

 لعوب ةيزقلا لم غانالت نكا سيان | نملجؤ جر . رانا كارم ملاوةلكسلاو زصتخح

 نكسيوداءمتهعاتمو هل هادو يزف مشان هيد نيرد لاو فذح ل جر .اهئمرادي هتكاسينا

 ميم يدنيرد لا سمارلا ف لح ربلاب هند نييعلا للسالهتمي لمن لك كل نكو .انناحناك
 نكسه زر هشبر اذلا نه نكسيالن ا فلحو أ .ةنسلا ةيقب نمامويالا نكس اذك هزم ان
 عماجلاذ ركذ تنحي م رضع لاةو زول لكن كسي ملام تنحي ال ماعضعب ل اةريهاوغل خادعاس

 لاول .اًنناحناكةعاسنكساروثنةئزلا نكسنإلا !فلحاذا هنارممْملاذ 0 هرمنا

 تالايوار لا لف نمسح ال نالاتولو هيشلا ميج ملام تنجب الار همته قزلاب مال

 دوقلا ريما ذا تنحي امن نكسفزكسلا دريل جيزحا نيعو باه نلا نيع ىونو ب هذلإ

 جيرخما يوزياب ىونولاذكو .تضن يملا دج نكس نكساالزيعنزكسلا كل لب ىؤن نار

 : ةيسافلاب لاول كو. ا ا



 اك ف

 رادلا نه تكسذنالاةولور وغلا ىونا ذا ثنحن يملا دهب نكسض موزنم نايا

 تملهإ لكنا اذان ةرايزلاوّةذ ايضلل نايتالا ل عوهو د ئجيلمف « لن ورواد دنياكم

 ككاسيالنا ف لحل حر .نيملا نع, اّضنسا هنالش نحال هيض ارئاز ءاجهتدتعاس نم

 فكيالو نوال ريمويواامونانكسم هلزنمنالث لرتفرف اسموهو فلاح ا لْزنئ انالف

 كلارك الالا فلحول اكوهو.اموبم حف سخر نم دعم معد ةحنالم نكأسم

 اويفعي_خاكوت ناو ثني الاموي تع عبرا | ةماكألا ىونواوف اسما هيف

 نيميلا نوكيو تزحب !/لناع دي قوسلاف توناحؤي امج. كسولو .انتاحناك

 اكاملاذ نوكتّةداعزكسلا نا/لايعلاو لهالا هضوىوامااهملامقل ؛لزانملادع

 هعم فلاح ماتاذابصغفلاخ اراد نالث لخلف انالن نكاسيالا الحول

 لزنح و لونلاو لما د.لمهاب فل احنا جرح داو ماعم لوا كلا فب فلا اراع تنح

 هغين لافلام لها عم ناد نكسض فلاح ارف امس هلو. نكت بصاخل

 جم ولنا ةركدو ىبقشلا هيلعب ثني عيفسوهوبا لاتو اًنناحن وكي ح

 تناله يلغزواعلا ل هاعم ل | ا نكسورثكاوا مايا نت يس ميلك ولعملا

 تاي سس يوم نوم زكا نان تنسوا لق

 ا ول اد يصار تح جرح ملف تل نع زعم !ةتئاصاق انك هنأ اف ماب

 الخ ةركانمن وكي اغلا فلج حر. سبل نمل قني نم اتسم ناهنكم دنأل

 ظ مو نالخو ليزر نالذ ضراد او نالفلاعرامن وكءالو ا فلحوا هت هك |صوهر

 نقلا |نميزوكث نحن الومش ن الة دعس لا نمامهيبامرضقتي نام نكمإل

 ”ةماضقانوهتعاس نمضنالابدلا يزفائاغ را بدنك أر لوجو لكر

 'اقترادلا ذم نكسيالانا فلعولاكوهز .نيمل نع زذتس مر دغل انه نإ
 ٍٍح



 نو .انهمم كل نكو كلذ لاط ناو تنحيالتلل فنالختشمما دام ماتتقلا بلطملا

 نعنا شاه عنموأو رو ذعهبكفنالث نحضر الا بحاص بلور لهم لطتش ا

 وبكت ل ذو نالفل اهيرازنوكينا تح طر نال شنب ل ضرالا بالا جيم

 ناكضرالاب رملا عوز نعناشا هعنمتنالف ةعراؤتسلوتا لنا لاول رح منملا عم

 ذ دعم نكسالتا فلورا دف ةيغعمنكاسو هجر حر اشم ضعب لنعاذناح

 *:ننيمادوعلا هيأر خشملو هسفْنب جختراعاوأ عدو اواريكنمعاتملا بهوتر للا

 الا ثركمنأو هني ف ثنحياليبغنب جوزحلا تيونلاو هتعاس نضييخولو هني

 نيملا نون ثكمامل منالءاضق ق نصي يسن جزر لا تدرا لاو ظةعاس نيمل ا لعب

 عجز نمل اذه ف ةليللا تدلل اف اجلسي. ثنمحلا لاطباذ ق لصياال اًنتاجراص
 ظ نوكتنيمبا ةنهو .هنرع د تنم الل رثملا هعاتمو هل هاو لزنملا باخ ثأر هسفس

 او ةفغيلح فلج لا كربلا لهلعو تيبلا ل هيطس اع ىس الن اح عاتم العا ضفلع

 يهاب تابف ف مل لع نوسإل ا قلحولو.ميلعتمارنا ثتنحتسمبلا روس ولا

 بكار انملا دلع اورلاععمر اد ف لاعلانات نكاسي الث! احولو نم

 ب ادلالموميل“ فولعل اهب كسذ هسارجرطعبر هؤيطمو هياو در هن لغات رادلا هلم

 واع فال نكأ لات طلح فلاحا نيصالقب علا باباصم دحاو لكارعبلا

 ل علا امنورلهأب مرخ نار تصفوم فلام 'ماةافارصغ هراد كدنر هيلع

 كافلغ لج عمانكأس ناكل صر .لعترلواراع تحفعم نا ناو تنكري بصاغلا

 ل تملا مةنكاسلل ناك نرهشلا كلاي ءاس هنكض انوش هسكاسإل

 "عع :ىوصةمؤ امهم رملو لكراد ذة هنكاسض ايش ونولو الخ نكا شيلان افلح
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 ىكسم ةروصقم]كومصاقمر ادل اذ ناكا ذا امان .لهادل ناكنا لمتد مل هاد
 مايخأ تقؤت ناو ةحاور ارك ةمخلان ةمخمصمتعجاذا ةيدابلا لهار.ثنج الذ ةدججط

 "وصقمؤاذهو :روضعمؤيازه نكسينا ةنكاسم ابى وت ناد٠ تيراقتناو ث نحل
 .ايلا تاكاذا اذه و فسوب ا نعد .ةصتانلا ةنكاسملا ةنكأسملاب ىون هنالشنح

 اذا امان. ةلعلاةل ارنمر ألا نه نالار امم حونرادوةذوكلاب ديلول اراد ريك

 فلجولو ريصاقتملاهلعو' تويبلاريعةلهقششم تااكراوس ةينربغانثنحبتاؤصلا انهي
 تزوإلع اهو له !بغنمد او تدب وة دحاو ةروصةمؤيهنكاسن انام نكاسي النا

 اهةيايعغواهامستان اهنيبارا دىمسورادانالف نكاسيالاثا فلحوأو .انرنع
 تيؤئاطذخالاو ةفئاصف فلاحا نكس غئاباب هسئنلاصغم د حلو لك اطشاح
 ءانبلادعد كل نكئاثناح ناك فتاطَو امهنم دحاو لكركسول ءانبلا لين نالفلاهلا

 تمسزقرادؤ هنكاسنوس لد اهديجرا دءسل وراد انالخ ل انا

 "نس طيف هنن راو ترش انجالي سال نايتس وقر
 كل نك اهبف ءانس ال داد لوخدب تب النيعملاريغفاماو وا ةرملايرييغتلا دعبف
 ثكأو مايا هلت ون ناف قلاط الغنا وطار فسرف اسال نا لات لجر-ةمسغلا دعب
 الذ لزنمو نوكاالمللاو لاك لحر ويذرؤسرعوه يس دحلات ايش وخل اد ىوناملعومم
 وس ناالا لطابومف لغ نال لزنم تيب | لمنلاو لافولو.لغلا نمتءا سريع وهف ارغ

 لطابوهفرانلا قه ةليللا تنداالل يللارثك رضمامرعب للقول انكر ,ةيئاجب اةليللا
 انهي اذه ىصنالثا نلت هامس رق اعضومدب ردو رح عمو اع ذي لجل

 كوبا لات دارا ىلإ زعسلا ىوسرخأ ناكمالاداعذ هلل ب قيرطل ار ضجر اس لرغسلا

 هزنمنم زخالصالا مول اشم لج ]جر لرالا سلا لعدن الهنعو تنعي
 أ
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 لاقجر.نيليم نم هزؤلهليمع 2 ثنح جر لمت لاو هلرغملا فصنامت اليممتتمو

 دما: خاراطقف هيلع فول عمل اورأطق ظرمسس فلاحا ناك ناذان) اخ بحاص هدد اد

 ءالاوملوا اهدحا ناك ناو نحاصم ونيف دحاوراطق ب ناك اوابحاصمن وكمال

 ةلمزعءاحطايهتم لحلو لكل و بادي انهو بايؤيانه ةنيفسؤ اناكاذا لك ا ,رخأد

 ناكناهي فسيوبوبا لاتانالف فاراالدددأو لاول. لصاوا ميجيورخو هل تدنأل
 اجماع ةريْهس واناكن ار ةقفاص تاك ةعامي نهري سل خو ناكمث ااحاوأمهعاعط

 هقئاربأال5تافلحاذا ََح للا ترق فام نكترل لحاو ناوخدع ن الكان الع هجعرسيل

 تاكتناو ٌىفاوعوبيف ادحاو اراطقولادحاو امرت تاكرا ليجضف ناك ناو فس زاهر

 ملعا هنداد ادحاو ارعهريس »ناك ن اواقخإرن كرولا ةلتيع امرك

 بوئرلا د لصت

 انناسناكالشو انو ديو ااسرفو ا ارامح كرف مشونسرلو ةباد بكزيال افلح جا

 هدو لبخلا ىون نان يوني ناالا انا حتا تنحي ريو ريعبلا وح اهرب بكر ناف
 ةباد لقي لوب بكرت الزان لحنا او.قاتعو |قالطب نيملا تناك اذاولضقلا ف نيادبأل

 ولاتكو .ثنحيالانو ذرب كرفاسرف بكريأل_:هلحول و الصا نئديال« دحر ليغااكؤن د
 اذاافهو .ييلل نو ذربلاو درحلل مسا سيرفلا نالاسيرف بكرفانو ذرب بكربال افلح

 ابكرتب ربالو ابكرمالّق لح ولو هني ذي تالا هركم خب ارل ا لعل مغ ةباد بكريإلانا
 فرن ةنيف سلاو ةداع_ةربإد مسا بكمل نالانناح ناك ةبادوااالوواةئيفس بكرت

 اك لخملو ةداع بكريإله نالاثناحنوكيالن ا خدي امد بكرول »5 داعرعلاذاهبلع

 نينا لبيس لع دا سة واو و هصختوا هضدازف جمسلا الك.
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 رو

 سحر قو اذ م وبلا ةبانلا عله بكربل فلغاذ قتنلاةركذو ةفصلا ليدبتب

 هس االمدلاو هلوفكا فهر مجلو لات ثنح مويلار ضمت حام وكر رلعب »قيود
 ظ باوصلإ:لزعاهئلاورانلا

 ةأرقلاو مالكلاغلصف

 ائئولطتبلاههرحا تللكف قلاط تان انالاخوانالف تللكنا هتصاللات لض
 نان نر ايل ! خد ترلام ئلذغيل ىلاط تان رمارلا دعو ىزرلا نه تلخد نا لافول
 رامطاب هييعصت نكم اموت هنالمترن تىص انهلحا الكت قلطتاهلا

 انو ليري عضوم ذ كل ناكناو نيطرشل اذععا' ١" ىرقنو طمّشلا فرح

 .مامالازهشلا لاغ' .امهدحا ملكت قاطن د[ منالالعرحاو لك مالكب ءارحنا قلخت

 ىانالن ملك الوهداو لاتولو أمدحا مالكب ثنحب انعم عب لضقفلا نب لجن كوبا

 مالكن ثني نا ىو ناو نئمالا ,لحا لكد لهو اذه ىلكأ الللاقو | انالغ

 ةيسراؤلاب لاقوانيلعرلا نيذهزكاالدللاو لاقولو ىؤنامرعو نامعرما
 الحا مالكم تحب نا ىون ناو امدح ملكت تنحي الم وكت خس شو د نيا اب

 ًاولامسدابورك ليشمل ناهتين صب نازبذبو ضر لاق. هتين صصيالاولات

 هارحرع نالخر نال مهلك ل اول . صصش هسنمن لع ظ لْغت هيؤو كل ذىفاذات

 رقيرمف اون ةداورلا فهو تنعم هنا يال نعمما, :رعرسح ا ى ورام لحأ لكف

 نالفو نالن مالكه لوت نالت امجرحاريلكت انالقو انالذ لك الددداو لام اذا

 د ااكاهمت ثنحب اطدنا ىوتضللر اتت او انولخ دانالاكاالمدناو ملون هلم ما حيل

 احا ماكذ ل اجر ارك الل اتدا نيكاسملاو ءلرقفل باكا لسداد ل انولد .كلذ ىو:
 هثنعي الءاسوا “اجر لاةولو سنع الا نص ءفيرعما محلا نأ شع



 ميسر ريس

 دالي زها مالكوا موقلا ءال ه مالكل ولو .ثيلشلا لا فصنيركلا مج نالانلن لكي

 هلكت لحاو خانالفلونالذ ةوخا راكالمهلاولاتول» ثنحوف لحإ كف ماخلع

 كنجي العن ناو حاولا هب داراو عمج اركذ هناك ت نح كل لي اي فلاحا ناكن اف

 هيفرسلو ةفغرا ةشلت ن اوما نه نماكايالنا فاجول اركوهو . دملولا درع هنال

 نيمونرلومك وهاموب داههيانالفرلكا ملئ أو ل اولد هبا سن الوهو دحاو فيخرالا

 دماياه ثلث ىلكا اهدار لو تكون نيموبوامويلاقوار.نيمويلارضمنيمل ا ىمتني

 مصقن ريمودالولموب |نالم كا المدناو لاقولو ذوو ددز وركي نالذاب ىوكت نس ةتسمرام

 هلئاو لاقولو ءذورو دو زور كي ذ نالدإ يوكتن خسدتيسراذو نيمويلار م نيملا

 هيايللا هين لخدي ماياة قلت كلكا المللاو دل وقكو يف دغر عبو ادغالو مويلا كيلكاال

 درف مل هنا/ملايللاب هىكي نا دل ناكرغدمبالو ارغالو مويلا كبلكا المدنآو لاقولر

 هللكلاقولو يللا ديف لخريالوةدحرلع غن ب ايضنم نيموي لكراص لحيلع غن موبلك
 نجت حاو ةءاراهواليإ ة سيحل ةكاتف هلكت ةسمحبا نه مايا نهود لك ذي كيلكأأل

 "لكل ةولو.مويلكذ لكي زح ثحباة سها اذه مايا يدوب كفي كلك لمههاو لاقولد
 وهوا ايلاف هيلكي نا دلوةدحاو مالا نكي المو لك هرلك ناد تنكيألا لصاولمهب

 الر راهظا زكا اذارزكيزحاراهءواليلاه ةنالموب لكى رطك د عتنا لامولايك

 واط هذ ماطسنمك يللا ذاهب عن نادل ناكموب لذ ةاوظكلعتنا

 تحي منافانل نك خل دانكن كبس اس لادا !ماكفانالةركيألاتل

 تلا ليعرع كور. .تاعقاولاذ حرفطانأأ ابتداللو :الذعامسا عرصق ناكن ار

 كيكه فلم مرال ذكلش داك ناب يطسأل- افلح أم لعبرخ نوع

 الفوز ا !نالذ نس اوانالف ةجدن وا نالذ قيدص
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 مسمن

 . نالناهناب هت امالكن او .تركي الف لاما هلكت نيميلا دعب دلودل دلو را نمملا دعب

 ا اوفينحت ال وثوو ف لاك ل: : ب الغنم دعب نال ها داعالحررلكوأ هندم لج

 ٍةفادصلو ديول لوزن الن ةيدصوانهنالقبوز هنيبؤ لجلال

 وينال بايثسمليالوا نالخ باو د بكرياكوا نالف سعيك الث طلح اميجما ذي

 نإو باشلاو باو دلة كو .ثنحةرشعلا نيبعنمارلكا ذا ةياورلا ماظوركرالةثلثلا

 تنعب الن الغ ىنسو ا نالف ةوخا راكب ألن لف لحولو . محا نمربالذ تدعي الخس نينشا لك

 تسلا لاقن بابلا نالف عرفانا لكيالاناف لح نال يببازكو لكلا لكيلام

 ثنحبالم مفتي لاو اهلك جولاذ تفي عهضعم لاما تسيكر انآ تدك

 م انوهو فلاحا هاعدولو .مدقتام فالي هبطاخفنالر [ةيملاوهوت ىكلوقينال
 حرسكسلا تالا سعر كذ ناتياورهض هئاع دب ظةرتسلول ناو ثنحهظقباد

 ”لص ناب ةفيائنا لوقانه ل يقو ظفيتسمل ناو ثنحي ءرغلاتو فنك الهنا

 ثنحيمملع فل احنا سفميلع فوفلحملا ىامف موقع فلا ارمولو. .هيتنلاكم املا

 فلاحا قولو :.يلع نو لعملا غلعمالسل ادصقب نا الاه بلع فوفلىملا عمسلم ناو

 فولجملا ءالما فلاح |دصق نا بتكي هيلع نوفلعملاو هيلع فول لالعاب دك

 رخآ غولام هيلع ن ولولا ميفاموت فلاحا ماولو.ثنخا هيلع فاغب اولا هيلع

 مالك د ميالاده ناكر اتيملاوه ةيناثلاب و ءاوالا ة ملت لاب التنك ال :ولّصلا

 فب راو مبا لوقز نب الاولاانتؤم ناكناف اماما فلاحا ناكاذا انه نعلاو

 هيلعف ولحم ا ناكولو.ةواصلانعمتؤملا 57-5 مالا مالسسل اههىنع نال

 يف نإرقبلا هلعولو.هنيمفي نحيا امالا ل عّجفخ هبايدتقم فلاح وامام

 ظل اد :ماض رعي ثنحةواصلإ ريغ



 مسه

 رم نقلا! له الفلاح ا ثنحبالا ةكسض هنيبوكل تُكَم فلاح ا لاقانن
 هنولص_.ةتهتواصف كل ذلاتاذارلصملا نال الهو امالكن وكيالف مويفم
 نا هنأ اللا ل حر .ثنحتنا ليال ف لالا لاقف فلاح ابا هيلع فوف للعلا ممَش
 هبأما تلاقتن ل ةعبالريصاه سعوا هوخا ءائقلاط تناف كبخأ لازم توكش

 اللا نو د عصللل بطاخا[ الوطن الا هوخا عمسرتح نك ل عذ ىحوز ناوبصاب
 امل انتل كسسملاو كخا يدي نيب توكشس نأ لاول و. ءاوس طئاىلا ةلكسمرانهد

 دال نال شنيالهن ار هاظلاو نحل هيلع ن اخا معي لوألا نمرشلا هالات
 ناسا تطرف هن[ماللاتلجر هيلا ةياكشلا فعلا هيدي نيب هياكشلا نم
 نعزتس(/التلاووانالن ركذ كمل عد عا آلتلاقفقلاطتن اننالن 71 ت رلعانأ

 بنكيالتا فلح حر . ةداعر مل ار هنعة عونم اهناكت قلط نال ركذ نع
 نان قانركد دقو هيرب لام نياك لكلاب هسار كرف ئيتن نعلجر لاس

 ا دوو ااا سانا وترك ..ر وكي دق لئاسلا باوج

 ململا بلط ةلثسلا نعل اوسلاوةلثسلانعلاوسلا 2 ةلئسلا عضو ملقتامفنا
 زكا نان جرامالكن 6 اي ةراشالااماةراشألاب نوك. ناسللا» ن وك ايكمالعالاب

 تكون نوب العمساممنذا هيلا ىغصاول ثيحب ناكن ا ديعب ناكم نموا دانغانالن
 بتكناو ثنم) مال طتشم ناكرا مما ناكدنالعمسنمل هناا عمس هززا هيلارعصاول ظ

 كل ليبميلا بتكذانكر انكنالفل لوتاا/لاةولو ثنحيالالوسر هيلا لسراوا هيلا
 لحر.لاسولاو ةباتكلاب ثكتالاهسانالذرلكااللاتولو .ثنحالوسر هيلا هب لسراو
 يلاتولو عيد هذينحدا لوق رموش رم ةاملع كل نذالبحاعيو اميرسول ابيرتانالف ملكا اكلات
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 النوطواايلم هكا اللاثولو ١ جدة فيز عدا ل وت كيوت نم نك عوف نيعب ل! هلال

 ريلخا النا فلحولو.م وبرر هت دعو مم يش ورسول ناو ىوناملعومف ايش ىوننا
 ..ماالعوم دمايا هيظا !لاكوأو مايا هنأت معوهعد فسوب وبا ىلا ذه ,ماياانالف

 وه صهابحاصل اكو. يبدو نحنا لوقو مايا ةرشعيلع وهف مايالا همكاال ل اتولو

 ككل ايو .ةناورلا هاظف عا! ةنعماراذ تلت لعوهفامايالاقول و مايا ةعبسي

 واو: تن مةعبسل ادعو ثيجالمايإ عبس ملكنا جب لجئعدايالا جبامو

 تال يجز اذه إش لاقول». نير يشر عب. ريذ دجبا هش لا
 ةعجزكا لولو ىورشلا اذه دعب نوكي ىفل ا ميسلا لعنيمل اررهش انه ز هرلكب

 عجتشلتلات ناو نيقمجا مايا عون نيتعجلاةولوةلممجب | ماءازعوبم هلدشألو

 .ةرياكةصاخ مخ قؤن ناو فلح م وبن م |موي نشعر الحا ليكتسي نا هيلعن
 ول رسعة عشة شعت ل تل عوب) موب شع عضب هلك لكن لحول و ءاضقلا ف

 اعاسلا نم شعل الح ولا نمت اوال نم اين ىون نا نكرل ا انالن ملكت ل فلح

 نلو كر لع جس لكن الكون امل. ويف نيتسلا نموارومشلا نمو امأيألانءرا

 امناالا تاعاس ل تالا هنالدحار مون ل: فصني امش وسل ناو ةمشعل ل: لحاولا

 اييشوون نااذكاذكل ا ءلك اونو .مويلالا فمصن اذاهيل ص نكميموبلا ندد
 موهبلا صن اًيش وسل ناد ىون ا مرشعرحالع و هروميشلا نموا تاعاسلا نم

 ير شعو دحأ ا فصنيانركذام ايش ىونناانكو انك 2 اهلك" الل اةولوةليل»
 ا.”[مزلكن اكتارلك هتلماللان لح ةليلو مويا فمن اًيشوني مل ناو كلذ
 ًادحاو تةلليربكأ ساو هسداالا هل او هلل دمحناو هبا ناعيسلات مقلاطت نان

 اهنا اهلا طهي نيئاعا نايس لات » اتلف تفلط انسحامإلك اةرأ ناد
ّ 
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 نالذ هذ مرقب ىزلا مويل اذ كاكيا/ددلاو لاقل جر. نيمحول ا امات تقام

 كلذ ملك م نالف ملقرتح لاكبر ناو ثنحهرخأْ نالذ ملم مويا لواد لك:

 ٌلبعف هش كمالك تزن نا هع لات لجر .نزجي الدنا ييعضلاو هواوفلتخا مويا
 هتاءاكل الحر. ثنحب اهم ةمطكن ا ف لحن يحن مارش همهلك تدع ن يميل انزح
 - ىنرلكتن البق كتبلكن ا ةّلملا تلات مقل طتنانزمطكت نا لبتةلبللا كتركن

 لحر ةَزملاقلطتتالو لبعلا قتجالاتسث لت اسسلارطعا جوذلا ا لاق رحى لسف

 سون اكت نا لبق كتلكن !لاقوارس د بعذ ازبامالكن كن ًاددبا نا عريخل لاق
 ىيتكت نالا كتلك لاتول نارلا فلاي قبسلاو ةيانملا نال تنجح الاعم

 عفسوبه الوز نديلو حويلوقي فلاح ننحامما لفي لكتر تح ىازكتن الاوز
 لج لاف بضل اباملرضاقلا ىضقد امؤيب هيراج دل بش نايعداورمد

 17 ”رح د بعف ورع ندا نكن ارخأ لجر لاّدو قل اط هت ارعاذ دبز نبا نك نا

 هال لهواربكوا ةولصلا ذب نإذلا ًارقفراكتيالن ا فلح/ حر . اميجانح نبال
 ظ وا للهواربكوا ةولصلا جراَخْزِق ناو.ثنحيأل ةسرعلاب نيملا نانا هس

 ةولصا)غوإو ةواصلاذ تدعي اليسر اذلاب نيميلا نأكناو تح ىو هس
 هاو لاقرش /مهيش ان الغملكا لسدنا د لاق ش اموبانالغملكا ؟يداو ل الع

 تاو . ثلثلا نامألا ف ثشنح ةعاس دعي ملكف ةنسان هل غ لكل

 ”لفنو ناو ةلحاو نيم كنج وم لعد دلك ن او .نينيملاف ثحر غرك

 هلل ا روغتسا انالئم لك !طهلئاو لاك لحر . هيلع ُنألو ثنعي 4 ةنس

 لحجر :ةنايد تحيالر ززتسم نوكت حب فسوي وبا لاق هللا ءاشان
 اهو انكأسما دام قعومو راهلا . لئم ىف نمدام ىلإ اك طمس اولا

 ةعس
 ل
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 ظ كطاطمساو لاهولو .انلتامنيملا لطس يذلا لاقتنالاذ نالفماولّعتني نارا

 حلف دبات نيمزرب فبات كلكأ/لا وأو نيم سله شنب يزف دادغبب تمدأب

 نيميلا ناكن اواهرذ فطيتلا سلبلاذ ملشلا عقي نا للا ةيقار نيمرلا ىخا ةدلبذ

 الهانم ءانالفرلكمن افلح .ملشلا عوقو تقواليل نزع ضلاحازعاذا اذهد.دارغبب
 لكيلا فلح جر . نلحن يحن م ماك نس لعالم رج رعبا فلن مح نمنييميلا

 نخوزلا لاقذ انكم كلام قرهصنا هل تناقناهعمرحاش هتأوا لع لخدف ةّررهص

 الق لصموهاولاق أع تبتعامناو ةريصلا باوجدب د راول لاق ثمر شنونو مرام

 طيرك نب مالكلا انه نال ء اضم ند صنأالب اغشيو ضر لاق .اباوحي لمح م همالكف سيل

 | له عضو م ةذاهرغلم عفن سلو هرادل حلت هتأماراكي نأ فلح .اذرعباوحلا هجر

 قوش 1 لاتولو . تنوي الاهر خاههعم ناكولو .اهرلك هذاميرغاهعمرسيلو مئغتسا نييح نال
 ممل جر تاقنرسلك 3 نون نصت اونك ةعامج-هسفن ماهم دزنألث نك الاه عصو نع

 جب ةلالاو ميعتلل نمي اكن اله يأوتفلط فلا الكتل مان ف سرت نم
 تنبع الخد ٌمَقلاط هت ءاو سحار اللا نه لخد نا لولاك . ن.ىبننيمل انعام

 0 راد لغيرنا لاتولام نال أهنالخا دعب هيرعمصرمل فلاح او: ركن ادحا نإ

 ةوكتلا_ىت لريال همضن ءارارلا ةفاضاب ةؤرعمراصهنأل تحيل فلاحا لخدن قلاط

 تين ورح اوالا يلع مالا لاقن هيلع ن ولحم ماي موقيرف الف راكي ايتةل لحج:
 ةلعزاعوميذ ارش انالخ ملكا المنا ررووتملا ض هدو لاق لصرءاضقلا ف نيد هيلع فواعم ا هب

 سو لانولاركورطفتلاو لييلا هين لغم اهبيوقلحهقلا ةعاسلا كلت لشمءلامايأل"

 لا ةعاسلا كلتنمهمالكدل رتءلبللا و نيعلا تاكذا و ايوب نيتلث ركياانلا

 ءرتي ةنانام وب هرب طر اهنلا نضع ةلاولو» نيثلثلا موب نمرسمّسلا يوت نأ
١ 
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 ليلا لالخ ف فلحاذا انكو.نؤلا نها عذ فلحتتلا ةعاسلا كلتثملا مالكلا
 نمقباميلء ري مونلا ذك! المللاومويلا ضعبوي لاقول انه عو وف ةليلد ملكنال
 بيلا لاةليللاكلتو الكلاب تيدناذ مويلا اذه ةراكي الن االيل ف لجولو موللا

 امويالا ربت. كيلكا الهلل و لال جر -لطاب هنا عب نيحنعو.دغلا نمرسملا
 مت لاقولز هش نمءاش مويا رانيا هلف مويلاذ هل هيناكو مهبريغرههشيو
 لحالات. لوألا فل اًضوفواموب نيرّشعو ة وست العون موب ناصئنألا

 اد نمل ةائيش ركل ا/لاقولو تحيل لرتكت ايش كللركذ| اللا امش كاذب !/ههلا
 جيل مصار لكي ب جنات ممول لا نان لكبالالا ترجي ةهجاولا لع يرن
 بمؤصلاب معا هللاو ةورعموب نهرسمشلا تلازاذا هرلكي حرف سوب وب |لار

 ةولصلاو ةأقلاف لئاسم

 نا فلحولالكو .ثصحاهرعوواةولصلاك [رقفموبلا نقلا أرةيالتاف لجل

 نجلا ددا مس فلاحا أرق فاو نحامريغؤ وا ةولصلا ف لمذن نىيسالوا عكربأل

 تنحالاهرعىوتدال ملا ةرومسلا ةاموسإ ناوء نحل ملا :روس فام ىونن اممحرا|

 ةأرت حور عالاهّئاركو ةّأرةالال/ءلرمتلا معرلا زحل الكا مس ن ئرعب سانلا نال

 انياهصا نم قرع اشير ءاع دل ارءاتنلا هو طعةمئافلا ةأرَق كل لكو ةنتاجنإرقلا

 .ءاعدلا هءانثاا دو عمرالا : يتلا نمبةمتافلا ةأرق ةزانجلا ةولص فاوراتغاوب

 ةعكرب ةيسناو تنحي الحف عابج مامالا فل خا بط صب نا فلاح ا! نهداراولد
 . فن نكي اليك نوب نم يتقي نا غش ناضمر مغ ةيرتولاراراناد ثئءاهاضقن

 ملاوق ثنويال .زخأ للا نارقح فصملا ةظنف نإرذلا نم ةروسأ قيال فلحوأد
 هنايججر ليت ل وت ا ثنح هيناممزنودب تكفر ظنف الد باَنكإ ةيالانا ف لحولا
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 [دعلر ف سو: د!ل وق نحيالو نانكلا و ام لعلاوه أ ملا نصيوصقلا لوصك

 "و ثدص نال بانك 558 أك اةألنا فن جول و ىوتفا اهملعو الا

 رفا لاتولو هرطسلاو قصف ذأ أ 5: لصعؤطموصةلاوهامن دن ' .:نيالطسلا ؤصنأو ا

 اعلساو تالا ميملع اذه : يدب ”لا هر دب قلص ةناراعذ نزلا نم روس لك

 هول صا لئاسهلصن

 0. تغرشو تعاوفولاط 0 قلتو عال الصنم هنا ا 55

 2ع شزلاط تناف الغ ىوصتل ناامللاثول ذك .هن رع خنح تضام واصلا
 اة ل ا دوك <

 تلاتولاك اذه :ولصلاو موصلا مر ووشو قولا طيرشدوجول ثنح تضاعو الغ

 رضطصم ولم جدأ دادع هلل تا اول أشر لب ينم اهءؤضربوب كغوأ اعموصأ لن اراعملل

 هموق ءاج الحا مونالث اىونرةواصلا 3 عرشه الغ مؤب) نا ف لح جر . معنا

 ئىونازأت علل نمنو هند هما لاحأ م بالنا اصقو مرعا اف سما بنو

 هس ول فاضنت اةولصا هع ع تلا لبق فلاحا 711000

 ا اؤبو ةمم 'سانلاب فلاحا! هريصول اذكو» .ةناي دوءاضق حب الادحا موناكو

 هداج ةولصع سانلا ماول ناي تح الو انا ىتسارئيملا تزاحرسانلا د. ىلا ادحإ

 ةلقاتلاواةبونكلا هدةةقلطلا ةواصلارلا صنت هنممنالتما/ةوالتلا دس لو

 فرلص ادحن مقيالنافلحاذا رهطانلاركدو ةقلطم ةولصب تسيل ذانج هولعجر

 نا ثنا رش نالت اوان واص تيزاج نال جر هفلخيإ صف دحا مونألا ا ىون

 ”ةنلاؤب نأ ئونرر لصن هن رحب لجرل انالف وبال فطحولو لوو "راد ةماما/اددصق

 موي نا ىو اهل نيا بل ناو فلاحا ثنحتهياخ سانلا ملم ىلا كل ةراصف
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 ءامز نالعب ىرشتام نال ىلخرطص 'الملد'و لأت لحر.لحاوملا لهن لخدراصن سس اننا

 هريغل لال حر ءاضقلا ف تن الذ زنيفح هذلخ نوكين اهّنين تناك نأو . تنحدنيم نع

 اهعندل ةدعملزصي نأ هين ناك نأر فلا ثصحاما لن اراصت كعم ميس الملل اد

 رمكد ناله ىلخ لاقو !نالف عمروظل اه صيالن تلح حر .هنيم ف ومال اهتم

 ن7 تواصو اذ ةولصلا نم امال مخ امدحدداومًأضوت هبه لف ثلحا فعم
 هفكرلا و مانو نالخ ممربكم نالم فلخ ل اتوا نالف حور ظلال صبألان فاول :

 فلخولو تيحدعم هتولص ماَملصوهشنامةعك رلا كلت نمدأمألا 55 3

 تاعي الة مهب ا ممرصن فلاحا هدقف مامألا ث دحام نال عمير يصمألان

 لو اذ مامألا ث دعا ةرهظلاو هحم له تالف ةوا صرربظلاراصيألن اضفت
 دقق ف غبام فل ائالصن فلاحا مزقت تاعكر تلئاصام دعبوا :ولسلا

 ىقباماصو ةدكراهتمدعم كرداول نو. ثءاحوهو نال ةواصي هلت الس
 مكر راصن ةوا صر صيالن ا فلح ]حر .انناحن وكيد هول صر اصدتن
 عمد ا/نناقلجلجر ثح طق ثةوكر صف صيالافلحول و١ ثنحيال
 مامالا غارف دعب ماق_ةدامألا عم ةيناثلا كرار اصد ةعكرب قبسف مأمالا عم
 متتفاولانكو ثنح/ر ألا ةعكرلا كرراناو. تمي الاه قساملصز

 مئارمامألا غارت دع داع# ًاضوتو هنت كحاوا مان 7 أمال عمدئيكل

 شهيشتلا و مامالا ءردان مامألا عموهظلا كاردا ناوح ل بعل اول و. ثنح هتولص
 ا انمويلا كاعمروظلا لصاملنا هرغل لاةلجر٠ثنح هيؤلصف لخدو
 مويل اروظلاتبيلصنا لاول و نالطلا همزلبو ثنح تايكر شلت هعماصو ةعكر»
 معامشاو ٌدحاو لكا اهلمادا تح امناو ثني املا اكسملاوكمم'ا
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 ةيؤرلاو ةعمملا :لصف

 ,لحلا جزر عم نال نحيل ه مسا نود و يرحوب دف بوهو لجبل اذه ف عدالنا فلجادر

 فوت جزحإ لات إسو هيلع هلل اراصيرلا لوس نا يور.مسالا ةنرعم نوددب نوكتال

 دولا ةف_عم ون ناذ دفنا كناذ لة اللات همسا ىر لت لهلاقف معن لاق نال

 نا لبكدلولاراعلا ىأرق دل ولادل وني مسا نالفل نكيمل نأو .ىونام عومي

 هن نسحْلو هيسنكب فرعدو هوب فرعي هنألث ناحوههف ولولا فعنا/هئاراك لفل

 ىأدوا ب.اقنلا ذاهلإ ظنتةنالف حور ظنبالناملح مسالا ةنرعم رت شيالد منا

 7و افلحانوشكمهحولا نمزثكأما نكيرلام تنحي العيد لاب اقنلا نماههذيع

 "ا ةأمؤظنولو .ثحهؤلخ ن'ههجو نين حاجز وارتس فلخ ءارخ نالخلا

 يىلتيقلنا :قيعل لا نجر: ضاضلا هن هرح ف ملكتلا 2 افهرث دو .ثنع امة هيرجف

 نا/ فنجال يلا لصبالكت دمر هظؤعو ال يمر دق نهدصلا ىأرغ تكد نأ ماذ كيرضا ولن

 تابرضا ولف كب رم ضيننكمب مضومو كتيقل نالت هناكبوضلا عضومب ةديقم هنيمي

 ثنعي الل جرلا اذه ممىأر فرح يربعن هب كيلعا لذ انالف تيار ن |لاقولإك انهو

 اذا عي رمحرلاّمالعالا عضوم كل ذ نكمل هعمدأ داذان مالعالا عضوم رقم هنيهزذاا

 .ارخازكهت اماذانالف تيأر نا لات لجن .هقلب ىلفرثكأر ال صر لك نالف نيبو هسيب ناك

 ةتلجاو.ءاوس وبك اه ةيؤرلاوت ولا دعي هيؤرلاو ثنح هيرهو ىطعز تان ةكماتيم

 هربرلع هلحروأ هني لا ظن نا عر نيكل ةهلحر وا يدا هسأر ل | ظافنالف ملا ظني

 وهاد ناو .يسرلذ هسأرزعا اظن ناو ن ىملا وا هحولاو نم «أرلاعشب قرلاامماو

 هانم_ريدقنسلل بوني صو أرفاذكه نأ عاذ انالف تباد نا لاول اردن 50 دره الو

 انكو. نكو.ش نحن ليزشكاداورهظملارظن ناو .تنح بوتلا فص ّمح ىلا ..ىل و نأ 1



 را

 احمي ىأرول انور ظن دقخنطبلا ور دصلا ىأرخ هم دقما ظنون

 2/1 0 !رملت اوك هنمالملت اهشىأر ناك ناكناو-نيبلازتكا اكلذ نالأرلقف

 هوة يقر زيعب ناالا ثحةبقنمر اة عنق ضاعف ةأماَةيؤ ررلع نيملا تناكولو

 ءأرذاذ كتان مارحلع انالف تيأر نكمل نا لات ل جر امئدللا نايدهنيب امو نيديف
 و ور كموهم لب ماكين سدل كل ذنالاثناح نوكي مف سوبوب لات ةيبنجأب الغل

 نبال ملطظنا الاخت لحر فثنومالةهصا حول اظنم مارح ا ظخسسالد !ناجمل انك

 ل منين تاكا اتاحنوكي حي فسوبوبا لاا ءالاذوا لاري سار كلوا

 تناكن ان سسمشلا د ظنف مويلامسار ار |ظناالللا ول ولواستهللا نيو زد هذ نال

 تاوصلاب لعا هففاو اكتمل نيبو هدب امم نيد.:كلذ هتين

 كفلاو مشل الع نيملاؤ لصف

 ”نخ م ىلول ةلملا تلاق ثقلاط تان زتقشش نا يوزلا لاقذاهجوز خشن تناك زم
 هتعك شل تلاناو قلطتالن لولا نمدتمركئوشل كلذ تلاقنا اون انج هبال ىا

 دوسلاورتركدو ا با تتش نا هتأرعالل اق لحب .اهحور تش ادن ال تنح يزلا نم

  نيملا تاكنااولات كمال ب الت لات كيلع مالس كما تءانامل لاق مثَقلاط تناغ

 ناوةيركتم كما تلاق اهناكراص هنالشنحعل ل ءعدالسئاسلا نومسن عضومذ

 نو لعيالانرار دو: نجياليوسداركذالوامقش ]خللا [ه نوفرنالمضومؤر كل ذ ناك
 تبس نا اهل لاقن هّتخا بس هتّزما نيرو هنيب ةرجاشملا ترج اتش كلذ

 اهيسوتخا مموجاشت هترلا لحوت 0ع يدب نيبرخا

 ظ هي هي نيب ةتخا تيساهنالتقلطاهجدن رنا و 0 00 مدخا تمساهلا ور !!عمسش

 قتفلا يني هير رم و نمت زئازلا نإاهقل لاقتانالف ىزقيالانا فلحل جا .٠  | 5 : 0 46ع 2



 ممم |[

 ادحا ّمشيالداف نقي النا فلحولو. هلاننتانهسيانرايدواننامز د نأ

 ءارإالدبعل لاق غرتتنان كتقشنا. سبل لالي شح اتيم ف نقول اتيمهتشخ

 تشات متقَش نا قَد مالا لم, تشب سماوي اعءاعم اله نالو سي الكفيل

 متشلان يبون علل |نمب زيم عسوزلا نالثدحاو مقيد ملذ قلاط تنافزتنعل ناو قلاط

 اول ام هتنعلذ قلاط تنانرنتتشنا هتأماللاةولو همر خلا بغا هدحا ناكف

 اولاتانكتاقاين للا و يبق لك الغ كييخا نع كلف سما هام الامل تقلط
 لاعخألا عيمج ادهيداربا/دنالزباهيحا لنعرشحإوفلاو ملا عاونا نم ةشلث وكدا
 سس اهنمةنلئركذن انشلن كل دوريحأ لقازع قيام أور وصتنالكلذنالرئوصلا

 ابل ثضحاييشر كني ناو لاتا مذاب ذ اكن اك ناراذغتسالاو ةبروتلا هيلعناكد

 علا هاو ملكت منكمر لاا خ ما ةيسرادلا اعل لانو قارب
 ذ نهر ةنقر فلاحا توموا انومتح نم الذ ةبلغلاو مهمل انهسداريدنا

 معا هللاو نالطلا

 كل ذوو لّتَعلاو برضلا ةلصن

 نيردعيل فلحولا كر.ثصروماملا ةيرضن هربت اف م دبع بررضيالو ا فلعلمد

 ءاسفنب كل ذ ليالن! فلا ىون نآذ .فلاهئاربروماملا هيوضؤ ران لبع

 تنكئالروماملا ةيرضف عيعرع اذ هبوضتالرحلع ف لح ناو فنجبألو ءاضقلا ة ندد

 اس ذتو ادجرارحالا يعض كامرضاعلا ن/اناطل سواايضاخ فلاعلا نوكمناالا

 هكتلاقإ !ريمنوكنا خذ نلولا ىىت بالا و لحفكر وماما لعؤراصو معا هعصت

 اهضووااهيمرتن هت ا رك ءاجا خر“ اييداتدلولابير هكلمدنال

 لونان ةياللاف نكرة مارااتهنيم حاز 4 امرا هدمخوا
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 و

 تع الاهامداث ةعاللا 2 اهعبارتابارةيناصا ول اولازكو. ل

 رجال ذ يحذ شنحصا/ةيرسراغلاب تاكدبيرعلابن يملا تناكاذا ذه ليم
 ّ 'ىصلاو .رزاولكتام هرم ش فتن ناذ بضغلا هحورعن اك اذا اثناح نوكيهنا

 وللا ضضنول ارك. ثنح الامءاصا ناهيك رمت ناد ضغلاذ ناك اذا اح نوكي

 دراونلا:ركذاموجوا ةباشنو | اهامر ناو ثنحي الا هعجئ اذ اههحو باصاخ

 لال حر. ثني الامرحو ملواهرعق د ناو .يرضم ساو ىر كلن نال نزح الفنا

 ناك اذ! اذه يف سوبومأ لات ةتيمالو ةيح!'كطرتا رح ابرطا 1 نادتإمال

 "دبعنرضبل فل لجن .هنرمعؤرت كلذ ل اذاق الن ىش امجومارضاهرشب

 00-- اولو .برضلاد ةئعلابمارعوم هلتقررحرا تومّوح ماسلا

 فيسلاب كرما ل نا لاقولو .نيرالالعومف ترغتسلّو حوا كري حو! هيلع

 هيضفايشوونبلو فيسلا بالف بوضيل فلجول يسلب هررضب نارا عومل تونتح
 فساد :ةنل ل آ ناو لحمد نضر امرعدال لحب ب ضلا كون نا وهن بدسم *

 و يم .ايك-رييالومغ

 معن نع فلاب هيررضذ فيسلا اب اناللذ نيرضمل ئلحولو .طوسلا ايابرعغ

 كيعخانالا ترضنالاةولو. .هنيم ءرب بورضم ا جرحو ةذح خر ةرغفيسلا

 ! ,ةةطوسةنام كيرضا نادم ثنعيالت ول ادب هيرضؤرح

 001 ان ضقم الحب بص ]جر كرحتام برصلا لش ل بعل 5 اهوح

 لص انالخ بر ضدالنا فلحولو. تنم الرس افلاب هيرمشن ل هإ قلحمت

 هب ضو عربغل لبو لصنلا كل ذ عزتميرلا نه جزبو ا نيكسلاوأميسلا (ازه

 .يفصشو ::ىرج ضرالا لع مويلا ع دلو برضا منا ةتأمألل اق لحر. تدع
 ل1



 جلس 44

 ةلزنمانه لعجو ةنأرما تقلط ويلا مضف قفندوملو ضرالادعهيرضفقلاط نلت

 كيمنارإف تم نا عريغل لاق ل جر. نيرعالا لعن وكي هناذ لوستح بوضار) نا لاةولأم

 بلا ] .ة تاف كر رضا مل نا لاول و اومن هبوضيمار تافرحا كول ]كف

 امفراتيومارتح كب ,ىفا لنا نعل لاقولو.ةتويحءازحإنم رحرخاذ فل لا ثنح

 برضد نادارا لحد . ديعلا قتعبال ت امّح يمهل: رحنا تيوما نا نيبو

 نيَسْشْحِيإ ة شخ هير ضام لعد نا.شلا عنق ةيوضن علما هعنمالن ا فلغ كلو

 كحأ ىنمأالث اهدا ارم تاأدنسمو تحاول ا ١ نصرتكامي مضي نأ لير وهو

 هنأ الل ايل حير. هنيه رش نمح كلل ذ نكونما زان هلق بطي نا !! م يرض ةج
 للفلم ز/ نيم تءاكت البق أهيرضت ةرجرف قادر العكد ثعضو نا

 2 نع !امصوملالا 50 0 كتر ان الع حمل || مصو نم دارعن الة نعل

 ايرصا مل ويزسا ضن أ ورق ا ءالاقلددشاجلا ب عد ررضمتاك واو ظشنو أملا م

 و ارلعومرت دعب ىون اهبل سمو املا ل ق ف لالا نبضي نالعاذج

 مداد !بورمصتم د 5 دانه رص! ةلئأو هااثلت قلاط تا هترمالل ا:

 نيلجوسلا نب رهان الفا تيرا ؟ن نانلعب .ىالطل لطرودنرم درب موبل

 ا ا 013117

 ىصح ىنسد نال ادد نشيوسلا رم هتيصنلاءل ن |لاقولو. نحال

 وهف ةنيم عنرتةحوأ| تقي تح ةتأرا نيرضبل فلح ]جر . حاملا عي ةلكنسماو

 2--- كلذ لامي اكتشلارونلعدنبم ا

 ىهت :رثعلا انالف نتقبل فلح 90 0 راو هبرضي نارع ويف ةرم فل | ناله

 و



 امس [ان

 تلاقفاهضيناداراو قلاط تناذ مويلا كيوضاول نا هنأرماكلاة لج .لتقلا فشا

 أه دبع أملا مشن: كلذ ةليحل لاقرح دن ىوضعكوضعرسن الملا

 رض ءازحيلا ةأمملا نمل مو وزلا ريف ويلا ءافيشخاب وذ والا هبرضي تدي قب

 اهيلعدلب عضد نر فن مت بفسخ جيورلااهيوضولو ربعلا قعدالخام سبع يرشد
 ةّلملا اتت ماو اهوضعموضع سمول هنالبعلا قتعيالوسلا ةأأملا عملو
 كتيرضالكهتأماللا:لجر رح ىر صن زيت غنا ألا تلاقاداة لجل هللا

 لصح بوضخلا نال ةلحاو نؤلط قف مباصألا تعقوفءئكبابءوضق قلاط تناذ

 ةلئسملا.وع قو نيتنت تفلطاعيمحدي ديباهيرصناو بوشلا دركي إذ فكلا

 رك امل سس طوس نيرتنعه ب بوصما 0001 .قالطلا ناك

 تاو 5 امس اه رض كلو اهتوموادت وم ص رصصلا نتنوعت ن |الا نرضألو هلع

 0 راهن اتعشءل طوس هيرصئتطاسسلا نما د لع لدع برصبالت!فاح

 لو مويلاانال نب رمضيل ٌفلجإمير : مل واذا ففخو بايثلا قوف ناكنارة قرف

 تا اتق ءايح ناكولو كل لكون ل نإ ثلحي 41 هنوعرلعانأ تدع

 نأ فلج جر. جر فسوب 2 لوثو, تنعحو ند و ووزعت :) وثيق كال

 ملا ناكم ه ضريتستو نزح ةفوكلاب تامو داوسل اء هيرذفة: وكلاب انالف لتقبل

 كارما |بررضملا لافت اعيحوايرظاناسنلإ وضل مير هنامزر يي زاكمكةءامز و

 نم يعرشلا تازاعملاطعمقيالازماولاقناجيملو نامررضماذك هنأ مان زكن كر

 و ناف نوكي هجو ىأنو ءاسالالععقد ا مناو موك واريزعتلاو| شئبرألاوا ص اصعلا

 سسك ل انت لي ديل ءأس 'لجر .اقلطم نوك كلذويمل ناوروغ'اعو مث .وعلا
 يملا دعسة ةئاوملاوةطلائلاراع عقب ظفللا انها ولا: لك هامان دورت ىوانارع

ٍ 



 مس

 سلخ نإ لاوول و . نال ذىونسناألا ننحي الد سن انالق ب ذجبالت ا فلج ]حر

 نا متاءإ/ل آت لحد .تاح) نجسلاو رع عبس |: هس ك4: !ءاذامئاجانالن

 ىفطانلا كذاهراد لخدحدتكرتف قلاط تاي لح كلر ترش لذ كراد, اخد زتكرم
 ىلعاما ير ل وث اذه ضر لاق تحي الاو نئئيالر وغلا لعل لا امل يرتشانا

 ىلعاسايق فالتخالالعّة لكم ا له لعجا جاور وغلا نعناع ف سونا لو
 5 دكطعاملن كتباد تنكرنا غل لاتاذاا مفحأ -رداونلا ذا ره كد نيتلئسملا

 رات ل ام ا نا ماو بتوع يمرر ووعي كبرل

 17 لجبل الاوز صا بقال اننا قف رح نال نبعووتعبالاو لئتعاس

 متاع سالا نأ فسوملا نعما شه ىور قلاطط أمان كقتعا لذ كلم نايتسااذا

 در ااا انا نول ةروكل رع روك راف ترولارا وفعل اذ ودتفلا دة ووك
 !ةوصلاب ظ

 رعاسا» مقتامى فحمل ىلا لمه نكتول ناو لئاسملا نه نسج نم اوكا فرعبل

 اك ّح كيل ا 011 1

 نمغلا يقل عبر معلما عبد نيعأأ عسر مانصتسالا وا سلاوهو نيدلا عيب عاونا عومبلا

 نيلصتلعلمتشا ببايلاالذه ىللسلاباب يصاروعو

 سلا ريف نوح امداثلاو. ملسلا طارش رضع هيفوهاسلا هبل قع ام ثايب ذامشدحا

 رلسلاطت امه عاريا سنع ءارتل اوعي دل ظفل لقعس للا لوالا اما روك 3

 اعلا مام كلذ نوكيو زاج اجا 1 !ًةمذلا 8 ىوصوم بوتر ع عابول انهيل د

 طرتش هنا بنو مشار ىلا لس ا هلام الخ .سلعلاذ هضرق طرتشلالةح

 لجالا هيؤطرتنشيل تح ىوثنا ف سلا ماكجإ عظبامعا و نسل ملا ف وها ندلا ضيق

 ءانعاووجش ءاندا اوان نعفسلاز وع طرق لخألا كيفي هضقلبق وألا عسروك ا ٠
 أ



 مس 1

 كرت نول سلا نخب ةحديلا اسما تروم طسيوراسلا ب توب لجالا لطببالو
 ظل الاح

 4 ا

 ولا عداكو رصملا الذ هيف عابي ىذلا ثوسلا 2 لججوب ألات ا عاطعنالاو نيبلا
 ريصيالجا كل ىلل برضو روحو فخ ل اكل ماعت هيفامف عنصتساولو .تويبلا
 هوك'و ءافبالا ناكم ناب نم إسلا طئاشد و طرتشي مح فينا لوت دا لس
 ىلعومم يضعن لامالجا كل نل بوضو بارشلاكءايف لماعتالامهفمنصتنسا ناو
 درسا طئإر شن ريتسا!ذا لكلا دنعا رت اجامل اق ممض هب لاذ ماضي فالح
 لسن مطقنامتعطقنل مخفي ساناد ملسلا نذل خيال بلارلقعنا كلج دافع
 دحظتن اءاش ناو لاملاسسآر لخاو ارم ءاّس السنا ببر لجألا لولح

 1 لاكوا كين منن ةيسراغلااهفصو خايب انودطن» ذواسانأو .هوائع

 دسك ملا ممو ضعت نمأ هيض بير املا اةده نال يصص اوهزاسزرس مرنك لاقوا

 | زوج !اموهسلا يروح امثلصن
 انيكك لتمالامدر وحال هيرامتملا تاىدلعلاو تانوزولاو تالكملاو سلا وع
 عاصوصن هانداو لكلا ن2 لخريرامليكملا :ةصاخ بابثلا الا ةتوافتملا تايد سلاد

 لسا شع عابول وان ىنعز:اجاهخم نيتنفع ةطرع |نصةنفح عابولزحءانما ةعدرا عاصلاو

 ةياور دال زوكيال ة ل ياكم هسنجذ زولا عابول اذكو .زوجيالاهينمءانماةرشعتةليزحلا نم
 ةطنعلا نمانمءانول دراجة نزأ ومار للاب ةطنلا عابولد حر فسوب لإ نعمذاش

 انرو ةلنحلاةيل ساولوا .نيضوعلا, رحاؤرلقلاو رسجل اروحولزوع ا! اهغم نيرمع

 د روكي هنا راني اوصا نع ىو اطلا ع ورز روح المنا دو نونا نكرسحلا ىدد

 عسا ذا مد ليضفلا ن روجر واما مالازيشلاكد .سانلا لماعتل ئوتفلا هيلع
 ص ١



 ممم وس

 دي يسم هيلو ميو 5 دوهعنم لاتوةطنعلا
 ديد مساصوتا

 8-01 سمت غاكلا سل هو أ

 0 طر ةلساولو». لكلا نع يعشلاو ةيلآلا ثواسا ار وحو بداقتمىدذع

 8 2 عصفامشإساوأو . نطق !!ارساكح الى وتلا نالزاج «ورف بوش

 3 اسولف ساولو .زوح الووعن ناكناوزاجارعّش دوعن ضغنول ثيجمسملا ناك ا

 لروح. بيوثلا عمزطقلا فالكم زوكب الايراوبذ ا بصقوا ديددح ءاغبسو | فص
 ميسل, لينا كو ىتمشملاو ف اللا ران ووعد الاد دع ناعابلا#

 "ا مهاد للا مكر 6 هاد لع ز وكل اهليو ضيبلا ةيزوحبو. عر

 دزابخملا مار ىلا عادولو. هيلع تعطاقامدع نهرا نغاارركل وقي نا هلوغشب

 عيبلا»ءانما هس م وب لك هنم لخاي لعجو خا نمةئام مهار هلا فه هتيرتشا لاق

 لكدنم نشأ, لعجر هاد ماطعاول و .ىساذ دقعتلكا هناكءوركموم لك امر لسان

 كثناد ناو ل الحو هو زاد كانم تيرتشاء دتسألا2 لقد ملو هر لي ءانما لس خموب

 لذعو لخالا نع لف عشسامنإو عيبلا دقعتسألة يذلا يروح نالءارشلا عفدلا تقوده

 ءاملا راما نا واج عراشملا نسوان زوواملا لسا! ذاوم وا عمدا م ولعم عيسملالخآلا
 اهيبم نيل ما

وا يولعماو لعركذ اذارجالاو نمللا 6 ةيسلارو ل .اضدا لهما هزاع
 اق اهوا عمايل م

 طضامم ا اريرحوا ناكاسأب 0 همولعملا ناعر للاب صملار.ل وطلانايبدحت باتلا ةىلسلا

 0 ك0
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 ممموس

 نمللا ف راسا ناو ان زوالا عابي الة نالزوحي الد يبادب بخ بوبر خ بوث عابوأو انو
 ا اهسآاذا .ناكام فدكزوفاصن نوزومالو لكم سيل دنالزاجاثذ ووااليك

 رهاسلر عرعر اون اف رضار رل أ جرخا 5 هدب لخرت نع نكتمل مارولاو ةطنحف

 رت ذالاورضنقلا لق |مهتطتفا ل سفملا نالالذالاو سلا لطب تيبلا لوخددنعميلا

 ذو اصلا اءاسلا رقع ا لتاعتملا هبحاص نيترع| مخمل حاو لكى داوزاذا عميامن

 نسل احان اكناامهجنعا مانواامأن امانولو او رتهلامزاجرضيفلا ل ضزتكاو| الاب ماراسأذا

 ىلعرل لحر .ةقرفوهف نيع مط صمن اكن او هنعزارتحالار زعتل ةقرن كلذ نكمل

 هطنحركذ يبات دورشعوم لعمل خلا مار لا نويبدملال ا لسان هارد ةرشعإجب

 نص م خا ةرشعو هيلعالّرلا وشمل ل ساولازكو ية فيزعبإ دنعلك راسا لسف

 اساور مسن بر ماوتذ لقنلا ةصحد :زاجاههسح نمت اكول و.اهعسجبغ

 سيئا اول انكر لالا يس ردو هير ليو اعل ةلاقا فقال رانبنا سيل

 د قير فستلا شىلسلا ل طن يرصنو نا لاق هذا ويلكت ديبللا اسما ليقوراسل فصت

 - !ةزاكهئابلا لمقو ضبقلا لت خابلا نس غصن بهونائيش ىرتشاولاك فضنا
 ناك اييعمي د حوف هن اسما رضبقو يَ ة مسا لجر نملا ف صن فصتلا هدا

 ل اوريجا لعفتو ا ةيوامسة جان ماسلا بر دنع بيععب ٌت لو هيلا اسما نع

 ءاش ناووسلا وهند ثد|هلا ب صلاب اعمر بقءاثشاهيلاراسملارخ ردفيزحوبا

 قيتدلاةياسلا انوع بيعلا ناصقن نم او لاما سأر نماله يلع ئش امو لبقدإ

 قشلا حيبامأ حب يو دزملا ين الع مامالا عينت هركذ هضرخ كل لكوانز واليك

 نب مثركمو ماسالا جضينتلا لائوايواشا ذا وكئةئارراونلا ف هركداليكقيقدلا

 ىف نق ىلاو ةطنم ا ةخ امال سازوكأو .نمسوبكمانالا اداروح ام 'ميرلضفلا
 سس



 0 ا

 رح مزق اما ىوتفلا هيلع عي فس هيون بروح انذ رخل ضارفااماو, مل

 ناتناو رهف حر ةفينخ | نعو اره نعل سلا دوك ايكز مح حر نيكو فسوب دان

 مدتم مصب ناسنارحف اتا اذاه انالخد يحرك بولو ملل ضن وس هنا قتملا فل

 ةمزلا يلب انش جاتسا اذا هنا تاراجالا ةركذهمنلا و جبان يش ىرتشاا ذو يصل

 عر اكالاو نسثرلا ةطسلاز زوحالو تاعايبلاذ انت ولصت تاراجالاذ“ ءرحا اضن امواج

 باطلا وعد .ةتوانتس يد دعاه طججاجزلا نمةنختملا غاوالاذ كلل نكررعللا ذ زوحيالامك
 ظ .قتانلا سنع امولعمرصياعو نيبنا فز انمةنئتملا ذاوالاذو.امولعماعون نيبااذا

 وان اوم ادولجذ زوحصالو.توافتمىر. لع دنال ل مرفسلاو نامرلاو ضِطبلا ذر والد

 ا ارشح نم ناكامدةبتالاو لاو اوةبسكالاو طسجلاو حوسملاةزوكي

 عصدرلاذاو نع ةلجفملا مار ىلا ةطنحلامالسازوكألو ريتات دلاويهار دلا +

 ةطنعللاعبب بلقنيرشمعالا اركبوب لاق دالصا دقعلا لطسب بمس لاتالس

 ءاالهب ل قعلالطسو .سلجل اذ ةطنحل رص قروش الرمي لولا هاددلا

 لقعلار ل مسع لاّدام محصلا حر مسحسلا ةرئالا سمنتلاراهق اوت ساونا طنك

 حيبملا نيعلا عيسى. هيؤاسملاوهياسلا 2 يبملاورخأ لحق مصمالل كلا فاضلا
 ركذامو صباه نال علخما جدزلا فاضا اذا اذه دعف جر لاقرمصبالمن يحل اوه

 عريرو سلا هقعب ضوبقملا قانوةسإب للا لطس حرك! لوق كا ذخر داونلا+

 ايخيربإلو نقعل الطن لم درف ابيعديدجول لا ضولالل.هلشمديلإ املالع

 ناجا ناوهلسلا لطب تسمل از ضمو قارتخالا دعس لاملا سار قوخسانا و.ةيورلا

 مسمار ءاولو طش اخاه د حاد امل دا ايرشخااذا ماسلا وجبال, و: لطس ا

 نهيلاو أت :رتقأ ناو: ا .لاملاسأر .ةيلا



 ميم سوس

 راسل بنوتي ونيويمي نهرا كاهانه نإ يدعو سلا لطب ان
 كي طبسال وبلا در ناوول لا لطب: اربلا ليقولاملا سأر نعياسلا ب نهي ماسلا

 مسيار يي ئيدرلا ناكم د يجيل سلا ءاطعاولو لاملا سأر نعالو هيدإ لاب لاربتسالا

 فش. ءاهاريجاب ون لسلا ناكولو رح الريجما ناكمايدد هاطعا ناو .اندنعلوقلالع

 تساوت نورا ل دمرت اسنان لنهر ءانلعو دار ل نك نارك
 افصو ديزابهيلاهسملا .ءايابوتملسلا ناكاذا تاعورذملااما تانوزوملاو تاليكملا

 عر نلاو :دوحلا ةلباقم كردلا : دار نوكتوزاجا هدد دزو اذص لخلاقواعيذدا

 لعفت امهر د كن لع د رار اره زهلاقفاعر ذ صفئاوهامواى دز وس ءاجولو ضارلا

 "ياك لانإلسأ رو لاملا أر نمةصح هلامد رمصتال هلال وفصل لاثا هنالنوجمال

 كيلعدراو لقت لو انه ذخ لاتر ىدرلا ءاطعاول » .ةفص تاعيور نملا عر نلاوةّمصلا

 نوكيا/وزاج هضوسملا نعم رتاولو فضلا نعوازتافل] ذ قوكوتاهرتت ف اقَرَو

 سناب تانوزوملاو: تاليكلانمدساسلا ناك ناد .ةفصلا نعأرسااذا اركُتَولاا

 وجبالاعبد ذر زر قه ذخ لاقوًادبج طن هامة شنعلا نم ءرققا ةرتعف هارد ةرشع

 ا يشحن اقملا دنع ةىونرلا لاومألا ف روحا وة دوك اةلباقمرهر للا لغج ةنال

 لا هةرمثاةمستنءاحوااعدد دز و اه لخلات ٠ هدا . شع رجاب ءاجولو امل همنأل

 سلا ةلافاد ىحن عريف لسا ةلاقا كلذ نوت زاج مذا هدد تيلعو داو ادم لح

 انعرد كيلعدر اوله نخل ان وةيدرورمفاذ !ةرشعل مولر نم لا هز وكلكلا زوج اخ

 لح عإس ءاولو. 0 اوبعتلا نشا ويت س .ةعفصلاد لاا هنالز وحال

 ىلع.لانب اس! ناو ناجقارتفالا لمت لقن ناوزوحالدعلا لضاف اناقرتنا ديم هلام
 | ةلاق اوك لاملانسأ ر دعطسلا نعكاصنأ ٠ .ىاريمألا ا 5 وعنا ت لات

 ااا



 بس وس مم

 كدي باز مرسلا بد هني لخر للا بمال هيلا هلا اجت
 لمغف كبد غاو هل لاقوا كرت رغؤ كدلعلا ملكا بر لاقولد ىخا نيد

 دو لعففيكرشا غب ك يلع ام لكلاقو ءرئارغديلا عفدولو ءاضباةرل سلا بررصنال

 لاقءمئابلاملارتارغلا عفدوركهنالع هنيعبامامط ىرتش اولو ءاضب ارمصبالب ناغواسلا

 علك لاقد هماعطاهريفو هيبلا طسملاملا هرث رشا غاسلا بر عف دولو: .اصيامصةهيددلك

 اضياق ىيصيمنا موعصلاو هزم ُحاشلا فلتخا يئاغيإسلا بر ولعفترئازغلا ) كنلع

 بوماولو هيلا ل قةرل ا ناكل عم ذةلطنحما دل نوبل هيلا سلا لسلا بزرماولد
 نماركل جر نمضقتسال حد .ازئاح ناكل طف ءاسل|ضيقم هنباوا هيلارلسلل مالغإ سلا

 ةياو ,رلامهاظ راح ادب ما ضرفلاو وهيلعام ضرفتسسملا نليرضقملا نا ضو ماعط

 راو وعام الايزاحضوبقملاركلا ضرقتسملا عابولو .روك الدنا ب ف سول دا نعو

 ا :داجهتمذ دام ضّةتسملا نه ضرفملا عابفرمنانىلاو مهاردل اينمعتالا يس

 سولو ليكال ل بة هي نرصتبن اضم ذاج ليكي ضبا ركض ءاضقرش ركنا نا نم
 نح ااناوحواللرعلح, ثيقتسا لجر ليكيتحد و فرصتس نا هل زو اله ضيةوارلا

 قلل دسان ناوبيل ء اضن نالهتمق هيلع ناكدنسد هب رضوا ضف هنيد هئرضقنل

 ”اكزاداهموجنذ الق روبطلاذ از وإلا لسافاعس عيبل اكةميقلاب نوم لسانا

 ناوالسا: ناك هنيعرصمو ا اهنيعب ةيرق ماعط لسا لحر :روفصعلاكت واغتإلات

 ْ سلال خاو كيف لسا ذأو انتاج ناكرمزلاءادر امو نآس ازحوح هيلو ماعطف سا

 تناكديلا لس! ةزاجالعكلَد د3فخوت لاملا سارع ل سلا برليتكل املاص والشك

 3 لاهو لط درك ل ناو لاملا نأ رعلصل راسا صلاز دابا 'هماب ةلاش'

 اذه كلديلعرلسلا بيدريد ينج لاو الكو. ير ليك هع نجيم هعضيب الولد هلاحلد



 مسه

 صا نهقوتي هوغو بونلاو يعل اكانيعن اكناذ دوقنلا نملا لاس ارلكاذا
 مشع دظاشلا ىلا اسملا بيرلبقوليفكلا لاقا ناو هلوقؤ هيلا سلا ةذ راج راع

 "كم ءاوطذ لجرا ااراسانالحر مملوفف اصلا فقوتيامضعب لاقدءار ؟تاصلاووه

 2 كيرشلاةن اجالعرلصلا فقوتيل املا سأر نمهتصحيلعى !لاملا سار عارهلحا

 اا و

 دز شعمل لسن إ!الجتلكد لجر ل سلاقيمو ملصلا لاعب كايرشلا در ناد ا متي
 لكؤملالعرهار للإب مجري زاج هسفن لام نسهاردلا عف دو ل كول السان طك

 ليكوللازهلودكَرتلا 2 عجب نادل ناكه سن لام نثتبملا ندرضق اذا ثراولاك

 ٍقملاءالم نافرهار دل ذ وت ستجرألا نعم حي نادل ناكضيقاذاو اسلا صيقي نا
 فص ونال نسبا نعي كله ناوةناما كلم لكؤملا نمسك نا لت كلش ناهدي

 طف سايكت رتكو ا نهرلا ةمق تلق نيللا طقس عي دحلا و نش ها الامل هس

 نان فانه نا حر يمخرسلا ةئالاسسسكوو رضنقلا لق عيبملا لاله سمقلا

 .عألا نود ليكولل دقعلا ناك معن ةطنجرك هارد ةرشعو] نخأي نابالئكو لكد لحد
 ايورشنلإ) نم لكوللاثم اضن وكيو زاجطورشملا نمنودا ميدإسملا ضيقاذا غسل ايليكولا

 لشإاسلا هيلا لا نمل كولا بهرولانكو برجر ةفينحميإ لوق ؤإسلا نعمأربا اذا
 لذلك انما نوكيو زاجديلا مس ًارباو ل جر لعبا سلا. انحاواءاسلا لاماوإضبقتلا

 + لولا نمتءاصتلا نهر صرالع ف سوي و الاد .ر نسوة ف نحنا لوثلي

 ا والسلاو ضيقاذالسملا بر ن اهةعاوعم او نمملاذ كلذ لمناذا عيسلاب لولا فالح ا

 حسا يسم نم ايش ن غلا كل فب يرتشا وانمثلا نئيورتشملاأرب اوانمتلاضماذا بلا

 .جضلا] ماع دشملا نم .كولا هسهون انيعن اكول نمل ناطعاومجاوزاجئيش لع رمثلا نم
 | م
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 ىرشملا نمو_هو م هْضِِْخخ دوعنلا سا :يعناكول نقلا نالعو هتف ءاصإل
 ىلعنمفلا ثم نمد يررخ.لل ناكوأ ٠ اصر اسلا ف كل نه نمثل ذانركذامزهصنال
 ليكولا نمضيو عر نو ةفيزحبا لوقف لكوم ا نيف باصاصقن ملا مصيلكقملا
 اصف رمت مرصد امج لكؤملاو ليكول الع يرتنشملا ندد ناك او. كل ذ لم لكل
 يل ارصباهدنع لجر لعن قتل لكوأإل اول ايش لكولا نمضبالة جكؤلا نيدب
 ب فاو ناواذلع ا دارضولا و نالاو.هنو دوا ىرتششملا نمل م هيلع لالا نأك

 المثاذاانكو .عامجالاب يصد الاه هلتعب ابجاو نكيرل نارك لا اع نوكب اهلا رصلل
 نكل نإو الخ اانهدعوم|ةلدعب حو نامولملاؤ لملا نود صحت لع ةلاوحلا
 لعب مل وقدر ل افا ميصمالع سلا لافا اذا ةادلل اء لكولاو | مر ود رصدال ا مدقعبابجاد

 ام.مجا سا ناو زوجيأل امهدحا ا سان ةطنحرل ف مهارد ةرشعدل لبن 'نيلحر لكر
 كلا نبرلا نسوهاردّررشعمل ب نايالجر لكواذاو .ملوقذ زوجبالاشدحا كرات

 لحتااساا ذا سلاب ليكولا ب ةفينحبنا لوت ملل سلا نوكيا سان ةطنحركذ هيلع
 سلال كولا سانلا هيد نياختبامألا هنمز الف رسشلا,ليكو هنال وحيل شحافلا نبغلا
 ملاذازاجنانعت رشم كيرْش لا مسا ناوزوحيإل نبعوا هضواغموا هن لوا سا ادا

 انالخ ص فنحب الوتد زوح اله روبادماواهتحوزوا,لو لا لسا ناو .اهترانمكلذ

 لحاو لكل ماعطف مارد ةرشعدل ]سيل نا امهر حاو لكن البحر دلكو لجن: جر هيبحاضل
 انماض نوكيود]اسلا ناكإ ساري مار دل طلخ ناو -زاج دمعي ام لسان لحي عا مم
 قداصتن إلكول اهاسانةطنحوي مل لسيي نا هرعاو غار دلجر للا حن لجر .ةطاخم انام

 مسضنلإ سلا ىؤن هنااذ داصن ناو .لكؤنلل ملا ناكلكولل راسل ىون دنا لكؤملاو ليكولا
 هيدا لقنلا ل هنن لكؤملاوليكولا ب اكتولو .لكؤملل عار لا نمير ليكون ل سلا ناك



 ع

 لوغل انوكي حد ديحلاكودقنلا مح حرف سوبوب لام ةينلا عضييتل هناا داصت ناو

 لاقدين ل اشملا لتخا ةينلاوضحرل هنأ اةداصت ميش لش الجر لكو نو .ليكولا

 ياش ل كولاو.لكلا دنجاكولل لوقلا نوكي مرض هب لامر فالثحن العوم مءضعب

 لحر لكؤرلل او شم ناكل كؤملا هت ىصوريشنل كلا د تيرتشلا لاق مت ية اذا هنيعب
 لكؤال هارد هسعن لعل كولا قفناف ءامسدتاب واهدل ىرشمل مهاردو تعبأ عد

 كلت ترث ةلاكولا نالرمالل اطىرتشملل بوثلا ناكه نت مهر فيرساللاب و او

 كسي ..هن لامن من مثلا دقن ءرحالل ايون ىرتشاول وكلهم ةل اكول لطيف عاردلا
 رضقازا صولا انيراولاكانا ستسا لكؤملار هارد دل بطورمإلل بوثلا ناكرعالا شارد

 ققئافرمألا لابعيعاهفذنمتاب 3 أر مه ارد لجر ل لجر مدد ولو سقت ؛نام لتس للا سد

 3 دل كولا قضناول و.باوكا كل نكن لكوملا مها رد كسماود نهاد رومأملا

 نار اونلا ةركذ كلل ل جيعألا لايعيلع هسضن مه ارد نموها نأ .انماهشراصنتج احب

 اذا علمشلاب ليكولا. يباله لح لوقدعو نامضلا نعي يف سو: !ل وقع
 ليكولا دنع تالهف ل كول اراعام درو ضربرلف لكوملا هادام ءارشنلا موسرلع عل سلا خا

 نكتلا ذا كؤملا رعاه عجربالو ٌحابلل ةعاسلا مق ل كولا نمضئ بلا اعام مرينا لف

 كنان ارشتلا موسيلع فخالاب عا نوكم الءارنلاب سالو ءلمنلا موسع نخالاب ءرعا لكوم ا

 لح كول العامر مجري ناليكولا ناكل كولا دنع تكلف ءل مشن موسيلع حالا نمارأل
 . نمميالك له رحنلا ك...ماو عابم نالخ ل !نمفلا مف دبوةىسمالا عيدنا ليبطترما

 ارش سبك ىرتشاف ةيصضااهي دل يتشتلاه رد ندرتتعل جر لا عفد لحر.ءادالارْخاَس

 "رتالهراستناكتناككذلو :رعالا مزل نيرعتتع ىوا سي ا ررشعة عسب ىررتشا ناو ”رحألا ميال
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 ممم سم

 اههنسعيبلا د قمتي عرمألل بوثلا ناكاّئرتخان بوثلا نخاوفاردلا يلا عندورخأ يعد فخرعألاهل

 ةعستل نارنم طن وهارد ٍةرْشرمصقن الن او دعس ناله زلكو لاق بوث لؤي اجدرطاعتلاب

 يئتشملل عسو رشح هحّؤرمل كل ذ لاقاما ليكولا نا قرتتشملا بل ف عقو ناذ هلرتشار

 نايعسو كلذهملت ذ مقواذاف سانلا نعد اًسموع ام لعن لكولانآألةعستب هبرتشي نا

 تمعطققف مهرد فلاب نالن دبعهل رش نارالحر لكو لعر-هعسالم قبل ناو يشب

 هدي تعطق د قادبع ىرتشان هنيهريب ربع ءلشبهلكوولو .زوجيل تنام ربعلا دب
 ةمالسلا ةفصب ةلاكولا تريقت ماسر بع اراشا امل لوألا دجولا ف نالمالالعزاج

 نابع عاب لحر هت رهق لثمم هزتشا اذارمالا لع قرش رات ةفلطم ل اكول اذاثلا هجولاذو
 مما لحد الار عيز وج الدبعلا كل ذ لكولا يرتشان اهبعدل يش نأبانا شارما م

 ل اففافلتخا ماهر اشار اتاني ضرالاووماملا عابف ءاسرار احا اهعه رضا عيش

 هأوق لوقلا ناكل يكول اركتاوينبل ادراجشالا مب نع يكوتلا سنع هتيدهت تاك لكؤملا

 ءاش نا نمل نم |اهتصك ضرالا ىرتشملا زخارو راكجشالا عيدي لكوتلاركعنا هنال

 دع[ ذأ هيلا سلا امن ددلاءاش نااه,انكذ أنة لاكولا لئاسم هو ميلا لسفيل

 "ا ل ليتسا و قارضألا ل بخ كل ذناكنااصاصرر اًةَجوَتسلاملا سأر

 يسم ازاحان لاملا سار يس | ناو .ملسلا لسف ق ارتفالا دعب ناك ناو

 و قارتدالا لبق ناكذ ا دهارد نخا زول نادزاجدعدوا قارتمألا ى 3

 ليقزاحاهمزوكو |ةويراه دحر ناو زح 1 قارتقألا دعب ن اكن اوز أحلى سا

 ناو.راحقارتفالا لق ناكنااهئاكم ل ديتساواهدر نار.ةزعدو قارا

 دادو جملا لق يرو فسوب ا لوقف كل نكت قارتنالا دعد ل لبتسا

 داكن افسح لاهو رتكوالكدودملاردقت سلا 00
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 ميرو 9

 لرثك فصنلا ن ودامورو :ملاردش لطس ارشك ناك ناولطسالاليلقدو دم ا >

 بكير ركتا هوي ايم ل )سلا ءاجنأو .ناتياء د فصالا ف هتعوو نيتك ه قوت امد

 ضد نوكي ناالا هنيمعمديلاءاسلا' لوق لوقلان هرعرط نمحوبزلا نوكيا
 ليدل لال زيبارد وتس قات اذا عيت لق ارفاو اهلا شروق ةنارت أو

 ”ارقزم اوبرا دجو هنا دار ثهار ىلا ضبقنرق اولو هيلا اسما لوف لشبال

 ءاوق 3 ةقوتس اهنا صامت يشير قد او ضاق نا د.لبقيال ةقوتساهخا كا نار

 سار تل ف اكل يق ارو هب ايسبلا يسرد اف وقسم وطونش | ىققم وود

 فصيلع ,لاملا سر فص ضهيلاطفسلال اقوراسلا تلت كلغ 2و لانا

 ؟ تالا دعبانويز لاما قفار نسي دوما هيلااسملالوق لوقلا ناكوسلا

 058 [كفسلا سر لوث لوقلا ناء احول! ازهرلع دود "ردد ٠ افلتْخا م ضررم

 نمل. | ورشا داراوايبعةطوزحلاب دحر م يضيقو مخاد دبا عغيمب ةطنحةطنح

 | لمح اطنخ راسا لج .ةطنح اما لوتلوقلا ناك دو مملاردتؤاغلتخاو

 يي هطصح هيلاواسلا

 خا :نيشر دلعي هيلا عن دل مر. سر هطيعتا دنع امل وقيس لع هالو ناف تلد

 ا

 /2لاوانالت امتي فئازلا متر للا يسقن يمر ةدنجوبالاكىمشرد قئازل ا نوكي ناوكس

 ةدايرلا نوكي يف سوبواو ةغيحواا لا اطلغشعوتلراددافو ان مارد شعيل علحر ؛انالث

 اهعسأدساةسجامغس نوكمىقبامو ٌىننهِيلع بحب التكله نا ضياقل !رنعشناما

 دالاملا سارر دقؤ ا فلتخا اذاديلاءاسملاواسلا فير .عفادلل اهمس دس ضال

 ظ ملسلا تيدانم هنفصوأ هر لقوا هيت إلا رسحيي اغلتخاواهفصووادسح



 سموا

 هيلا ملسملالوقل وقل اميرة ف شحوب لات ءافيإلاناكمؤيافلتخا نار.نافلا تامه

 نلتخاولو صا لرالاو سكملا لعن الغ !ليقو نافل ات ير هاحاصلاةو نافل دو

 لوقلا ديا عداارما عر ةفينجوبالاركتيرخألاو لجالا لرش امه دحا ان لحألا لصاد

 ركيبإسلا برولجألا قريه يل السلا ناكنا يءابحاصلاقو مح جاقعلاو هلوف

 ل اىهردتذاذلتخاو لجالا طر عاًتآنآو د سان لقعلا للا بلوق وقنا ناي

 افلتخاو لحالار لقرع اقفتا نآو.هيلاماسملا ةئِب ةنيبلاو هنيمعماسلا برلوق

 خا سملا ف ءافيالاليرشاذا .اضياهنندب ةندبلاد هيلا اسملا لوق لوقلا ناكمضمخ

 ملسلا بر لاقفافلتخا ناو. ءاش ةلح اق ىفويناهيلا) سبل نوكنوزاجانكرصم

 ربك نك لع كيلا عفرا نكل لب هيلاوسملا لاقر انكء ل ءافيألا كيلع كوش

 كس اذاو اسلااجياسلا بير لزنمو ءافيالا طشول كليو لوبشلا لعاسلا
 هب ناي ناابلارلع ناكبطح تو جرس ونو لوبقلالع راسل بررحى حا نلف هيلا

 انكرصنإلاةبادرجأتساولاكينابلاراع كاهيئرطلا ف كاهولرتح وع يرتشملا لزنسلل
 هيموب نالعبطح ىفركشاولوانإ ىكسادل ارتمل ااهملع علب نا د] ناكرصملا لخلف

 اع بطحرتو ىرتشاولو ب فسوب داونز :ئبنا لوقوهوانا_ىتسازاجدإزتمذ

 رليو نمتلا هيفوب نا لعايبتن ىرتششا لجر .عببلا لسفعي يرتشملا ل ازذمملا تابلا لمتنا

 ناك هنؤمو لمدلاش نقلا ناكن ا لحألا لحا اذاوز اجلا ح_ وم نمثلا ناكن ا انك

 'يوهبلاطينا نبدلا بحاصل ةنؤمالو دل لجالامفو طوشملا ناكملاة ءافيالا هيلع

 ةنؤمو لحدل ناك ع يبلا صن الور جزجالا ناكواالحوم مثلا نكي ن او.ءاش ناكم

 "امنع لراناسكسازامةنؤمو اح دلوكيرلاذا ب فسوب لا نعد نكيولد ظ

 هاتوا كا سن ناار لووول هد هه هول وم و ييزطما حم



 مخي ممم |

 ظ ناوك لاح وامضاملا ةغصاعكلقلاو كبيلمقلا نعني نيطفلبالا دقعنيالعيبلا

 تلمتوا !تيرتتسا ىدشمملا لوقبو فكم نه كعسالوقيداانكب هك نم تعبئابلا لوق وفن

 لوقيفازكب سونلا لفهرنعب ىرتشملا لات نابرعالا ةظفلب دقعن بألو- تيزجاوا تضروا

 ةظفلب لقعنمالاكو تبرتشا لوقمف اذكب ربلا اذه غشا عئابلا لوقيوأ تحب

 لو ركيربعلاا ذه كعيباس عئابلا لوقب ناوحلابقتسالا طفل لقعنيالمال

 خاله مسلو ميلا ظفلربغصءاطعلاو لخاللابميبلا نوكي قو تيرتشا ىرتنلا

 ةصسض يالا صتخيعيبلا اذه مهطج لام هين جيف اشم ا فلفو لياحتلا عب

 عاجلا داش لاو كلا + دقعن ماش ءد. بط اورج اول الاد لقاك

 وكرالم يلا انه عب ى لاخلا راع نسخ اونا اهامألا رضا 17 ةلاكولاةريؤصلا

 ا ضنك مع لات و. اع ج وأ نبلا ضيقنألا

 هوو مهلا أقع تول ل مهعدبتا ماكح' اهملع سو اريردضت# نتع ضصوعل ا طبشل

 لاتواواعبب ناكاي لفن لو يتشملا هرضبلف مرد فلاب دبعلا نمت

 مشل (لاققر انيد هنا بعل لوو تانعتمب لات مسرد فلاب دبعل ا للده كام تعب

 زتشلبقفف رد لاب درحلاا فه تان تعب لاقولو غال نقلا هيبلا تاكت لست

 تيدتسا يرش 'لاقو هرعوا سهلا كلذ ةرانيد بام نعل لم تنم ع لاهف

 كلاب دبعلا اذه كنم تع ئبل أ لاقولو» لوألا عيبلا ضو ةاثلا ميلا لقعتم

 فلاب عيبلا لقعنب هن ارماونلا ةركذ ذمهرد غلاب كنم هتيرتشا يرتشملا لاقف معبد

 تشل هذي دما أداتياوا كل زكر مصيئابلا اهلمقن ا نمثل او دايز ىرخالا فلالاد

 5 هلال دحالاطح كلذ ناكم قرد فلاب, تحيتابلا لاقت هددؤلاب دبا ذه كش
 [رش م

 اواو جمال ىشربخ هت يرتشا يشل لاق عرديفلاب دبل اذه كنمتعب اتوا
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 "ل امولا كل وبقلا لص تاوطخإب سسلعملا قتل عيبا لق نيل مصب لاق نأ يمت د

 رئذهناذ بالذل بالصوم بطاذم ا باجا اذا د قعني ماهضعم لاقو لبق متيرتشلا ماقخ
 قالطلا مقن باطل ابالوصوم تب ورتخاتلاوذننأستم امهو يراتخا اهل لاكاذا نالطلا د

 "ايس الاوكيوبا لاي .هبذاوفلتخا تاضخالا لاف مهدد فلاي نبعلا اذه كلما لاق

 و تقم هير كقعسإل ير غعجوا هيضفلا لاقو .ةلاقالا لميا مةسعببلا كم

 لئايوا والا نقلا نصوتكأب عيسلا المات ذا نمت انتملا ف لا هن اذ مير ةز نجيم | لون اطهر

 و امهمحي لوألا نمل, است ىل ز نوك هنعّةراورلامهاظني حأ سسنعو

 اذاالا عيب هلاالا ب ف سو وأ لاو هلمويسرصبقلا فسد عي مل اقالا حيءا يحيا نع

 نا ١ جدحل اتوا نسل مم ضنغلا بولا ناك نبأ عيب أ نامحر لمت

 لكلا نحو عض ةلاقألا م ررفز لاك .اعيب نوكمرخا سنح<©وا لوالا نخلا نمزنك يالا

 ا«تبصن ان ىونلا اهلا ظناوناىلسلا امم بهذإ 5-5 ةمغخلاا قلمتالح

 مهر د فلاي كل ىم مويلا اهع لقول دا راح اهم ف كفو شرد فلاي كلل ىف

 سربع عابولو مويلارايثل ان كنارزنع .ثد فلاب نسعلا اذه كتع هلونةلزنموهدزاج

 ازءاكتمي نيلحرلل لاعو ا هزخا قرتسملا ل بقت مرد فلا: نيويعلاننذش كاتد لاق

 ةمولعم نمتلا نمدتصحو سلجلا د عئابلا د,رضرتناالا زوجي الامهل حال دبلا
 لقا ان هوو ويفلا قوتك تاس لادول واب قانلا د ازيرا نعمل وك ووك

 عماحلا ةركدو .زويدن ا عضاوملا ضعسدركذ ارم لحاف عيبلا يمتشتلا ليقف هئاماذهو
 ليقف هنام نه كسير ةئامانه كنب ننرعلا يده كسل وعي نا اياز وحب الدنا

 ةقمصلا تاكانمتدحاو لكل ىسناو عيبلا ةطفل دعبل اذااما راحامجد حا ىرشملا

 ل ان ممر د فلاباده دبع ك تعب عمل لات لجر .امص دحا لوبق صبالف د دحاو
 و



 ممن وبس عمم

 نايم ضار الحا ةد رلاو فلالا هل وتاج وهثردناندةرتعو مثرد فلاب هتدخا لع

 0 ىدحإو رحل وق ذ اوح نوح دالواباوجك لا ذ نكي ل حوه لجرلا لاقف هرد فلاب

 للام وأو.نيحلل اًضناكريصنوريعلاقتعوادا جد اهرجومف لاق ولو ب نما نع
 لافوحوه ىرتنْملا لاقت مهدد فلاب كتعبد لاقت يهدد فلاب فه كمالغ زعبل

  هيلعإجر اضدإزمصمالذ قتع الور ليل اة ءاضداررصد د _>وهةيأورو ية فيطحوبا

 انرلاب ةمهاسقربت اند كيني نو راي ءاؤينلا امان 9 دما لاذ لجرأ كيد فلا نيد

 5 هقداذ متهيلعهمواس نلكى ذلا فيرسديلا اهعذد هرمئان للاب ءاجمتهق داو وبرد

 نكلودم واسض ايس ىرتشل نادارأ اذا لجرلا ذكو .ةعاسلاز م اجوهد عرج لاتاعس

 ا” واس لحر .نئاجوغلاد ضردلا ءاطعاو ءاعول اب ءاج م هقرافو هي اني ءاع و عم

 هب به فورهارد ةرشعدالا لَحاطاكرشملا لاق شعت جدعسا ٌحابلا لاقف بوذ

 دبر ناك ن او همواس نمح ىرتتملا دب و ميس ناك شعت .ضومفاعش عئاملا لّمرلد

 يشملا لاقذ يتسملا سنعاكولو.ةرشع وبفعنابلا علم لو ىدنقملا هنمكخافئابلا

 ابدي نلو انت مث يرسم العم درزرشعم نمعألا هعساالعئابلا لافو ةرشعنالا اخذ

 لجر نما وث خلو لو .ةرننع ١ وهد ىرتشملا بهز وايش لقيم :هسلا ميابلا هع

 لا:ةدنع عاضو هب بهذو لاا ٌقَشعيلَع - | دبر ا اليرتشملا لات :نيرشعدوه عئابلا لاعت

 ُدانشاو مءاسل وهو مئايلا همذ لك ةمواسما ل ءار وت خاول و نير شعد وه عب ف سولو

 لاق همراسنأو يرتشملا هيلعد رح ايلا لات ىنلا نمتلالعوهن ةرئتمدوهلوقت ٠

 ظنلل نخاامما هنا عنن يمتسملا عسل هنم عاضدمن دفديل|ظئارتح يرتشلا
 "وا ل ء ةزمخا ام اعوهو نامضلا سف ادبلارظ احلا غظنلاريغلع ,لخا ناد

 هدا
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 : سن يرهقناا/ل اق و غشابلا هيلا هسف لذ هيك ظذارتح هتاه مثابلل يودتشملا لاتنام

 ح



 د ومسلم

 "سقف كل درع دست, مهذو املا تكسف ةرشع هت لخا لقا كرعشم ا لاقدر شع

 نه ك دبع عيت لاو مهرد فلاب ادهءل ليعزتمبادبع حاصل لاق لسد شع
 رسول .٠ لاتدت نخادتيرتشمل ءاقفرعن لاق ماهغتشسالا حر لع مغرد فلاب

 ىلايانه كيوت تمت دك سيلا لاذ ادن هيقل اف سافوارشاموت ىتشا ناو.مزالعبب
 ناك نا دسافاا عبسلا نعلق ناكأ م لع نه ٠ لطار وه هن نجا لكل اقن لب لاف مهدد

 يكن لاقر مههرد فلا نعل حر نم عاب لحي. م وبلا ئاموهف لسافلا عيلااكدات

 لاهف ادغ هيقلفمويلا نمل اب هَ أي لو ىرتتشملا لبق د كن دبر خس عسالف مويلا نمثل

 ”عاسلاءارشومم ةننخا لق لاقف منلاقف مهرد فلاب اذه هل لمعزيتمب لق يرشسلا
 والجر مت اي نات لحر .فسافلا عيبلا اذه هبشنألو ضنا لق ءمشلا كل ذ نأ
 لج ناو هر بر 1.3 كلف تكانم فحلا بوت لك ىرتشملا لاقتف بابشلا هنم كرتشن

 نك .'باوتا وساع «ىشملا دنع عقج تح ءلمشلاب عزبج عئابلاو بايثلا هن
 لاو هير !نا حب _دكسوبوبالاف مهرد مرو نمتلا ب وت لكل » طع ارينا

 زوج الو لطام عيبل ان اهل احرلع ةدنع تايقل ا نكمل ناو تاج حيرلاذ اهل اميلع دنع

 هسه نلكل اقف مهدد ريمة لكلاقف عيبت كب ةطنحا عيدي لحرل لاق لحر.مّرلا
 'ش اه رع لا: لحب. مك ارد ةسمح لع عسوض اوى به ذومل لوم ةوَتا

 اله رعةزخ او يعفي رازحد هيلا ظنا مح تاه لاقذ مهاد د : نعت كل بوثلا

 هيلع [ ضده لجأ دصد نام ةتاهلات ناو هلع اق الم هوسح ونا لاقعاض

 مياسزحر رض: ب ف سوبوبالاكو لطانوهف هتيرتشا هترضر نا لاقول ٠:نق"

 ا : د : 9 3 0ك 3-5 5 ]

 طش ( م.م ينم تسعد آل فرتشملا لاو نير شعت كلو ههتابلا لافف يد ونءاللح.

 ظلك .ةردلو كاد اع



 با من هه

 واو ةفشح 0 ١ لاي كليف دولام» دره نامل زاهفردنورشعهمزطل نولا

 ههيلبو فرلاءرسابعلا اركرتنكلو هتمق هيلع نوكي نا سايقلا عب ف سو
 لاقتئر ىعانا مهدد فلابا نه كل ىربعهريغل لاق لحن. نورشع
 نتلاقن كقناونالاتولانكومسلا همزلب ب فسويوبا لاق بعت ا لن

 ريف لال جر . تاوحو مس ملكان هذ توه لامن تبوه نا لاقواىضفتار

 عيل إ]طنم] ةجاحي نانا عئابلا لكزجايت ىرتشلا لقيم لذ اذكب اذه كتيطع
 ويست م اس اح حمو

 صواولو ىلوا موحرلا ناكل اعم يرتشلا ل اقف تعحب ب اعبالا رس ممأي | لاتولو ,

 فلز احبتو همن هلرصوملا ليقق تامو ترد ما اان ممسك راد لاو لعب ن* هرأر عيد

 لحرف نمثل لقنو نمتس نم ءإ ةسشث ا مث لحر ماعط كله سا لحب :رراوتلا ل عي ف سوت وبارأ د

 ويزلا درب فضلا لا هنا ير له نحنا نعنرسمحا ىور قارتنالا فعب اجهز نقلا ل عذابا

 .احراذا هنأ رامسلا ةر قو . دو عملا 2 عيبلارصنتتشي رف ى متل لعداز ناو لديتسيو

 3 هسا ضقت الالبلق ديوجملا ناكنا هناخم ل لبتساو نا رنتالا نعباذ هز لاملا سار

 فلاب انه كعب وعل لا لحر ال. لف فصتلا لعج هيا ءرلا فهلعو ضعت يلنكتاكتا

 ره نقلا اذه فوض ورمل نإ لس نامت نشا انا لانولو كر اكان لاقرب

 نا يم .ووبا لان فرد فلاب هتدخا دقلاتمتةئامسحهتيطعا ليلها ال لاغ
 ا تم _ ديف ' أ يل

 لك «ب ى للصم اردنم كانم تير ! مريعل العب .اىالار ءاضر ويدملا كيعئد

200008 00 
 مرا : 9 1 ل 1 مقا وا 6 . يت 4 . ٠

 ةبوثلا امم كلدم ترتشا لاول اذكر .زاجاق ؤّسن الدق كل ذ حالا لعمن ءاكومم

 امدشل لدا هج تاتلط ا منايلل ناقكاأبرت قدس يرءاوزنشنا لقوم الأ لمفتا تم

 / 1 3 0 5 , م 0-0 اع ١

 ملقا ةلبد 59 نع .داب دع كمواسملا ةحور ءابوت خا اذا ٠ ملاقأ كنان لح*ت
 9 ٠ 0 ظ

 01 "لغد 1 30 9 نا. نشل وم ديب يرتشلا ١ ثراو كاهتساولاذكر م:

 ٍٍس



 ا

 لأ لكولا دنع كاد هيلعد درسو لكولا هب صرمرأف لكوملا ءادأف ءارشلا مونربع

 كولال عام عجسالر هتمتل كولا نمض جر لضفلا نب ليركدوبا مامالا جحتتلا

 لكوم العمر لكولا نمضازا مث ءارشلا موسع خالاب لكؤم ا ءرحأب ناالا

 ذانلا لقفةث امسخ غصن كاتعبرخأللان غر هرد فلاب اذه كاتب رول لاق جد

 فصلا عت |رلا ع وحر لعب لوألا لوشوص: الو واثلا لوس مصعب ف سوي وبا لاث

 ةيراها تلو ا اههشيرا عتابلا خا س اجلا سة ب راجلا دي عطول انكر
 له ى دبع كتتعب نرخل لاق لحر يزتشملا لوبقمصنالا لير اص نر يصعل نو
 ترخا لاكوا تاق يرتشلا اقف هرد فلاب ءاه تما كتعن لق لاق متل ض مهرد

 .تلضلاعت مرد فعل أم لص ثتأنعدو م فلاب لق كتم 1 اقول هذان عيبلاطعوم

 ناسا !وىدواول وهر فطعلا برع الكا نس لص لصو اذا امسحامل الوش ناك

 لاقف باوثا ةشلت مابلا ءال_عان ىرتشدلا بوت لجب نتبلط جر . حام الوبق نولي

 ا اا رشح ل

 لضفلا ننريكركموبا لعات ع هوب ١ لاق قرم رتقملا نعم ايتلا قرتحاف بايثلا لمح كنم

 نم نعد ينل يبو

 ناو "و.لنعناما نابوثلار وتلا كل زنمتدمزت لو هلا تورغفاو نيو لكك فشلا

 ان نصت همزابت نايوثأ'اماو ةنام' هئالتلاتلا هر .انان تااثلا قبو ناموثلا كل

 كلاهلانةزلين بوت يقدر حاد كله نادالدا كله | مع' لعاب ناتاذ الما ةضدحأ لح

 درب وا قرتحا ام العسال و هيعبر دا .ثلد جالا ريوس وتلا وعلا ةانوسف ارو

 نموْرْلا نيدحاو لكن مى صن هميزلو هر لقب فو | ناصن نصصتأل ١ك ال نيقبام

 لحرلا هيلا ظنت هملا. يد لد لف كحل قمرا جدقلا تملا ا 8



 يدتلا نضيع ير دحمان حالتفلاو حدقلار كتاذ يلج زلا تحاصا ارم لع هس ف ف
 انهم نز باصقل لا: لجر .هن ذ |رخ اهفلتا هنالع ادن الا اس نمو ةناما دنأل

 ناكراعنب نوكيزت الذ نا ب لحو فسوب د نعر راونلا برك لمففا ,دداؤ كب علل
 هنروفارهرد انكررحلا اذه نمازكمضومنم2 نز لاو د .رعللا نخا نكيتتمين املا
 نهيييطعا لاقو امهر د باصقرلا عف دولانكو . نخاي النا هل نوكي ال عضوملا كل ذنم
 تلكان كل مباصقلا ل ممهدعاس دعب حا مج س نزل امنه 2 هعو هئ زو مثردلا

 حصوم نيب ناذ يللا عصوم نيسوأ هز وم معمل هيأ اكول !!نالع_اصقلا لع كلف لافةملا

 هاب عت اول كوشو ىرتشملا يع كالامملا نوكت عش بنحا سوا عار نلا نملاففرعللا
 يكب : امنا تراكولواضباق يرتشم|ريصي/عفف هبفادكل اق خنابلا لا هرثزرععندد
 فا سلا! كي ناب ومار هيلا لسملا لا شلغياسسلا بر مف دقة عل سلا نت ا هس ناك أد
 حد لضدلا نبيا ماألا نما لاقو سلا بر ةرضحب ناك ذلالا ابار صيألل فن
 | لم راو نأ نوحي العسلل ا اذه نماعدذ ىرتشا ذا سادركلا ارشد باوجي اأذكو

 درعا يرتنتملل ناكعتابأ اع .ايقف تاجا نمي مو بيوت نم اعادذ ى 7 ءرتشاولو ءزاع شاك

 ى متم لاؤفعامرال داك يرتشملا دب ضرار وتايلا عطقف فاح ١ اره نم عارنلا نيعولد

 لحر لا لصبلا تكاذا شاغلا لا باّتكلاب مس ضاحل ا نثب اطنعلاب عيملا نفعا

 اهتسمسلا ثتلبقلاةوأر ::باتكلا هفلبخ|ذكب كنمانالفحدبع تعبهيفبتكو باغ

 ةوركشد رألو .نارو فوومر لسافولطأ عا وفا عيبلاو

 .لطابلا عيبلا 2 لصن

 ميصلا عوار عةيمشلا ءاورقمو كتم او مم او نس ,ىملا زكدذو مدلاوةهلملاوركا عب
 كمسلاالا نافيرسلاو ءرفضلاكءاملاذ نكسينام و ضرالا ماوهو ن وتئملاو لقمبالىذلا



 مدس ممم م

 كما ميحر حينورم رفح اورج ال الطاب ناكءايشنأللا ف هءاموقتمالام عابول !ذكو لطن

 ولو نئاجمبلاو نيقرسلا مسيو .ناجءهنا مر نيصنعو بارتلا هيلع بلغ ذ الا لطاب

 اب نايس نخل اورخما عابولو اهساف ناك وقم لام انمئربزنخاو زم لمج
 عيمملا ناكول ةجرضبفلا هبل صتا ناو كلما ديفياللطابلا عيلاو سل وار تم نم

 عسدضقلا هب لصتا اذا كلملا ديفيات دنع ل سافلاو هّئاتعا نفنيالةوتعاذا دع

 عيب كل نك .زئاجان لنعرل ىلا بكل جيبو بز نخل عش عيبانكو لطاب ى دال عت
 نئاعل فلا عسو . نك ملون اكا لعمان دنع اجربطلاو ششحولا عايسورونسلا

 اب نم نكيولا ذا ل طاب تابملا ولجميدو يد نمسا نعناتيادر ةدرقلا ذم

 ]كو .اهنر قو اهرعشواوفلظواهخوصواهبصعيام نع عيبزوجيدة وينمو
 لت ماهريفام تاراوكل اعابف لسع اههتراوكد ناكاذ الا اهتم نمضيالو لطب

 لاس لاقفاكش عا

 ناكن قلاركذ نعتمكسو عابولوالطاب عيبلا ناكدل نتن ادع كتعملاقوا نأ

 يرتشملااهكلمالاهلس د دلولا ما عابولو .علجدنعرت احق لعلا عمو. لسان
 ىارب لموا فتاكتماروةشإلام عادوا و ان لدعررب دملا كل لكو ضعبلا قتعم كا لكم

 حئاتلا كو اهمسفن نمدلول اما عيب وتو .ادساذاكلمركذم لام ا ضيقد دلو ما
 لولا ماو ىساقلاعيبلاو بصغل ايري دملاو تاكملا نمغدو ممن نمرب دما

 .كلمامرلاوةتيملاب ىرتشملاو حر ةؤيزعيا لنعلساؤلا عيلاو بصخلاب نمغبال

 هضسلاة مالا سمتركذ و. نم فب الة ياور ة(قرتشملا دنع كله ناف ضبق ناد

 ملا ذه كرتعب لاق نابرخأم ساب ءامعسوانييعمائيَش عابولو.ميصصلاوه نمطينا

 نافلتخ ناسدج يررملا عمى رمح ناك يسلا وي اليو رموها ذات ى ورش هناذع
 ى00



 مدون 8 ظ

 ضقلاب كاما لطايوهمكامصعب لاك ىس ندا لطابءن|اوملتخا مث ذاعنصلا فالتخا
 :اولعلاراشاوا جاجز وها ذاذ توق اي هن اراعاصف ع .ابول و. ساخنا سر ىختكل اركذو

 نوليف نافلتح نان حامهامالطاب عيبلا ناك ة ير احوهاذا مالغلا فه كاع لاف

 يلعب الهنا نا! مياشو هيلعدل نيلباعش لجر نمىرتشاول ارك. مو لحم ا عيبازم

 كيوت ارغب هضراذ تبن ىزل االكلا عيبوهل نال اعيش كرت اولاكالطاب ناك

 لبطلاو طدربل اكوبلللا تالأ عيب ورئبلا لوا ضوعم اذ ءاملاعساذكو .كولرعرسجل هنال

 تالا عيب كل نكد زوجي طير ءابحاص لاقو حرت غينيا لوق ةزئاج دلو رامرزم ا

 نار نمضب ال ضاقلارعاب فالتالا ناكن ا ناسنا اهفلتا ناد ير طشل او يزلات بعل

 ء هنبعب اربرتخو اان بعت ة ل سآ لجر عر نحو فسوي لإ لوقف كإزكم نمش نكي

 ورم ابةطنح ا ىرمتتشا نال دساذ اكلم اهركل م لجألا لول دم ةطنح | ضقوةطنح

 لحر.ينسافلا عيبلا كح | ومايكل يؤ تكلهنا اهلثم هيلعو عيبملا كل مفرمزملا

 ا رملاب محربو هلثم يتشملادسءاثقلا رض ناكةنارهظف زصطملار لب قرتشا

 ديلا ام عل نم تجبورؤل لاق لجين مثلا عجربالعونلا فلتخا ناو. عيبلا لطبخ فل
 امك عيبلا تيك ضع لاةهيفاونلتخا مهلائولو امس عيبلا مثتلعن لاقت ترد فلاب

 تذعذ تلاقن كاسفن ىراتخا هتأرمالل اول ام دل انهاولمحو متيالم مطعم لاو اضيا

 . ةءاشلا لهدسلا له كنم تعب غلاة لح انايتخان وكيالمن تلاقولو ارايتخا ناك

 3 !مئابل لات لعب. هتاتعا لطب ة تيم كاذاذ هةتعان دبعلا طنقو يتشان ةركفلا

 نوكب!موضعن لا هيناوفلتخار ايلا قسلا قذ مهر ب لاقف بطحم نمر قولا اذه ميبن

 كنف جوا ءاسضارن امهئالاعس نوكي ىمضعد لاهو نمل نقب بطحملا هيسولاماعي

 :٠ لس افلاميبلا بماي
 أ دو



0 

 لوصنيلعل شي بابلا اذهو عاونا عيبلل ىسفملا
ْ | 6 

 الين وجئاومو لعلادد رولا نيد مها هيذو نيل دبلادحا دلاهويبلاداسف خل هالا ل .صفنا
 اكيشلا,سايثلاو باو ىلاو قيقرلا نمر للا اه لام عيبج كانم تجسوريغل لاق لحد

 ةنيلملا نهفام عاباذا زاجل انهذاجولو . لويجيبملا نالادساف ناكأيمفاميلعنأل
 مام عيمجكنم تس لاقولو .اينىلا ذام عاب اذازاجتشلل ذزاجوأو.ةيرقلا فه ادا
 نم هرتتامفوةريسب ت يبل اف هل اهحبا نالىيرتشمملا ةيامنرل ناوزاجإنك. تبل !ادخمت

 كنم تمد لات لجر» قل اوعاو ,ةولنصلاةزوع تببلا مر احاذاو و روكأهرشو احلا

 نك رمابلا هب لعبرل ناو .رارلا نس صنب ىرتشم العا ذازاجازكمرانلا 2

 دف يبا لوق زوجي الدب يصن يرتنملا[عبرل ناو .لوغبا من ٌمابلاق إد ص ]يرتشي
 طحر قظلا نزين الع ءاعيو ويا[ وزوم ىرتشا لحد .رلعبمل وا كل لي عتابلا يلع دمتم
 تقيورتشملا ناكا ذاناحاهدو دحنيسماو اراد عادولو .ناجنّملا نمزورظلا نز د ة.صح

 دول اهرذ مابا ن وكي نا رع ؤيرطلا ةبقر عاب لجر .اهاريجف عم مرتشي أ/واه دو دع
 سا هيلعولعلار ارق قحمئابلل نوكين اراعلفسلار ذل |بحاص عاب ءلاذكر أخ

 نيس و ضرالا نم اهفيطبدل ءاوصجضرا غ ةلك عابوأو .ةمشلا ف بمسجد ةمئألا

 لج ءاشة حان ىانم هللا ل ه ني نا هلو نوح مر فون ها لاق قيرطلا عصاو“

 سايتخاوهر ل سرت عابوا عاب حالو! لس وحيدن امصألا دس ماشا فلتخا نيا عاب

 ذابجإباةئلث ل بقدا مون هسو عاب نان عيدتر شالو سن هن اًطوحالاو .يرزسجإإ هيقفلا
 ريم عي سلا ناصقنلانأالا ةعاس لكذ بو.ذتايال وم ل دشلخلا مأي الا نب لس نار

 طستدل نوكيوزنكيةنلثلا مايالا دعبو ناصقنلا لقيدشللا مايالالبقورب دم علا
 سخ 0 0 00 لبسط ' '

 رلاور الغل و ءاتشلاو يرصلا 2 فلج كل د ليهو . نمثن ا نم !.اقلل يشهر نشلا سس
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 مدن مما

 0 لنجل د اراوةدسحلاثكن كار يتكسانلا دعنا س انلا هيلعام طا ظن

 ال صقلاوا لما عارولر .لاح]كذعهعسزوجف عئابلا عاتمهبف تيب ةلزغجي نمي
 53 .زاحرقولا عاب مهب ايل ارلع بط او ادحملا لمحولو زوجي !اصزحواالامجاوااراقوا

 لطيمسام لفاكلم فيناكناو .عيبلا لطبركلم م ةطنحما نكم مل ناتي طنح ا نماركرخأ

 0 !نيعضومز ةطزع اكلم ف ناك ناو دجوملاذ فسفو مولعملا 2 عيبلا

 ةطنخما كلت اميبلا فضرول هناالا دحاو عضوم لماو عوف نم ناك ناو عيبلاز وجيال

 ءاشن دايخ اءل ناك اهناكمب يريشملا اعاذاو ميبلاذاجة طن ا نصاركك نم تعب لات نك

 ركز ةيراجو | ادبع كس لاتولو .كرتءاش ناو ن ملا كل نب ناكملا كلذ نما نا

 يرتشملا لاقفاثكب كننماههتعبف ءاضيب يراج يدتعوريغل لاقل حر عضومو هلا
 تيبلا انه ةيراح كعيبا لوقيذ ةرعواعضوم ا نمبي ناالا اعيب كل ذ نكمل تلبق

 ءاجيراج كتعب لاق اذا عضومفركّدو .عببلا تبغ نالذ نم اهتيرتشا هبا لوقبوا
 همتالارسمسركد و. عيرلا لسه نات راج» دنع اكن ادة يراجألا دنع نكي ملاذا ظ

 فضنوأ ناو.ميبل ازاحة يراج كتعب لاقف هسفنللا ةيراجا فاضا اذا عيرمتقتبلا

 اعرذ نيب مد يضراو| يراد نم عارذة بام كتب هريخل لات لحر زوج الهسفنالا

 دز وحر ير رد فسودوبا لاو .٠ ررفزد ف فيزكيبا لوقف زوجي الا همضومر
 الاون كعب لاقو ضسالاراشا لحد :رادلا نم عارذ ةئامب هئا بلل اكيرش ىرتشمماريصي

 امرلا ل ثم سايغلا ذزوجيمنا رة نيب نع فسوبوديإ ىورازكيةشعضبلا
 ءاقسلا نم ىرتشا لجن ..ركو ماعطلا لثموهو ناستسالا طزاجوههارشاد

 ناكل امل «ةييعمةيرقلا تتاكنا هنا عي ف سوبوبا لات تافلا ءام نضةيرق كانك

 ثوبان اكاذاز وب السايقلا غو نإ_..ىتسا انهو ةرملاو ةيوارلا !نكو لماعتلا
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 ني ظ

 نإ 0 :دةئاهركلمامطلا اره كتع 50 , .يةنيبا ولوضر اير

 -- | نب يررتشل لع ملكوت بلا لاكو ريثكم مطل ناكنان دحلد ركع عب ظ

 7 بول نات لكذمز رلاللموا بارا اذه كسب لائولو. هلكنخاءاش نارايخلا

 ترض لاذ سل جملا اد لج يرتشملاراعو عئابل ااه لعن اذ لسان عيبل اذ معدد
 | ه لعارإزريثكز وجن عز جةئاما# يرتشاولو معنجنا عئابلل نكيملو عيمل راج كل ل ظ

 باصقلاعطقفرهر دب ارك باصت نمىئرتشاولو.كل ذ دل سيل ضراا/لاقدل ئابلا 1
 .ترصر دق نزولا لجن لوقيرمح كلذ هلةريضر | الات متكاسوهوهنزووعللا

 مئايلان امته مت س ايو عاب لج» .تواف تيارا دحاو ئشزوج ا نالز وج ا فالخب

 ظ .نّغلا.لوالاربخا مئابلا ناول وز اثلا نمد عسزاجنمقلا نوبي ن البق رخأ نمدعاب

 حيبلا قنوت نملا نيبال ئابلا نالذيانلا نمد عسي جرحا نموثابلا هعاب نحوي
 يقلع نا ذاب ماعلا دعب كلهتساوليورتشملا نا ىرتالا لوالا يرتتلا ةزاسادع
 ةرشعم يلع ىذل ا هنوي دل لات لحد .هتم يلعن اكن مل ىلعلا لمقر كلهتساولد
 تعال ناوزماومف كعب لقرخ اقف مشعل نمقبامرخألا بولا انهزيتس هارد
 كلنا ادساف ناك ك تعب لقوعن لاقف شعل رضعببرخألا انهزّتِمو ةرخعلا ضعس له

 لكموا ةطنح نعلجر دش :رشعلا نموسول همق نان لدالا الغم لويس شعل نم
 نمأبنمضلا مهنم دحاو لكل ز غن هحدرا نم اههعابم نم اللا ةحبرا اهنا نظن د زومدارخ
 فلا نمدتصعب ءوجوللا نماو ذخا اًناش نارايخا ميل مهطعبل اتاّصَمان لحب متمولعم

 لكك ملح معم عاب نال صفت اراه با وع انا مامضع لاق ام يييصلاوا وكرتاؤاش ناو

 اه خا ءاش نارايخ ابوهو نيلوألا نو درخألا لعن اصقنلاذ بقاعتلا ريعمغم عابنار



 مم ممرع ظ

 كرد ءاتن ناو فلا عيمحتاه لا ءاش نإرلاعا ذار ابك امل ناكاولات ةر وفعملا ىهتنمالو

 ناالا ل رايخاكت عببلا زاجتاطنعملا غلبم ريا عب ادن | الا ةيوفعأ (ىوةنمإلجب ناك ار
 هتيم

 . ةركاورتلارخرطبقلا لش اهمضع يتساز نفقا ةرمّثع ىرتشا لحر.كل كل د لتموا ناكد

 نعوتركهنارعانوزومر اليكم اهرتشأا ااذاازكر ريض اكرضطقلا لون وسان اوةفصلا

 ,انن نإ ضعبلا ضبق ناكوا ميما ضف نكمل نا ىرتشمل ]يخل ه و غابلا ف عيبلاذاجاضتا

 ةما ىرتستا لجر . قار عسالا ةازنموهو هلرامخالل كلا ضمت ناك ناو كن ءاش. ناو حلا

 امنالةدابزلانحص امولعم ايش عيسلا 2 هه لحاداز من مل ديلا فحا كلف اضياقتو نبع

 ” سوف قام ولو نازل انك أوالا تصل نبل اذا كالم دعت لقعلا الئاقتول

 لمعي نايت .شسمللو ةدايزلا تحديد داز ىذلا فصلا مسيو وابعد حا نتف يرتشلا

 / لال عك ناملو ةدايزلا تكصكل ذ ةيشاامواايوت 010 عم درايزلا

 دايم هر دن زطعا لاقرا ازبخ هر دن زطعا لاقف باصفوازابخأ احجي ءاشامما عم

 راثراهيقفلا لاق تالذ نمزتنا زاب اءاطعان هيلعؤفتموىلبلا ةروه مرن اريل ريس

 ”ناصقنلا ةصع”ىرتشملا جربو نا! ارمسو سائلا حال طصاوهام طعموارش جرزولبلا

 ريحا اماذ. علا نهد ئيذب جريألو هيلع سامع تلانايزمئرتشلا كاك ارهتردلا

 مرادي موب ئاباصتل الحر :فلتخ .املقللبلا هز امس نال ]بلا مسوش امها لاف

 قل سوماك مهنا نطو هيل ظني يرتشلاو يحسم يور عشب باصقلا نا

 3 اذاف دليلا مس لح ,نمرع نوكياهميباولاقاراتسا نوتلثوم اذافامويهنزوت

 لح اءاطع الق لع )علل |عساب ملل نمؤ ملا نمن اصل ار بص عجرم نامل كل درج

 هللحر .راجتسطلا كفوا مقل نمل مامر دق ةطنع لس نمىلتم تع ءبرخأ لاق

 ايديءانول و٠ : ةمل قلع رفعنا دحوم عابد هذ غلا يجأط .> عابف لصهتاسا لق عر



 ميس مم

 :[ولو.مو لعملا عيباذه ناك هير ذتلاو سو للا سعبالا نوكيلن تلا نالزوجيال
 سن ىلاوةير نشل |لورشو اها بنس ف ةطنح ىرتشاو لو ناحة طنا نود طنا ناس

 .ىكدائيشل رعلاب ىرتشا لحجر هيلع يرذتلا تاكث ةلانح ا عاب دن ألد اج جئابل الع ظ

 ترسكمس ولخلاب يرتشااذاانكو مرة ه نحنا لوثذ عيبلا سن ض فلا لش

 ناواره لحالرامخا/و عيبلا دسفيألصخروا الغ نار ناغالا هلو حورنإ/يح

 نمضالو ةدساك اهلثم هيلعريرذل و نئيبإ :دنعرسكف اسولفو ايل لع ضقتسا
 . اههضبق موي ةضغلاو بهنلا نم اهتمهق هيلع عر فسويوبا لامواهتمق
 نسكن ار تناكهونزحاذ ةضغلاوا هلا نماهتمقررلع يلحلاتد

 تعبان مها دة سسب ىفماهعض ائيش يواستالة زج رضرا كد ذيل وبذل لاق لجن
 امنئطف ش مرش لحر.كلد نمزتكا اهتمي ق تءاكناوز اج اهرؤرعه إل ئاملاد

 زيسفشالف انلا اي: ىظفورغنموثابل اهعابولو.عيبلا حسغشسملستلا لبق عئابلا

 اهياتميرتشملا ومفءاش ناو لوألا عيبلا مسن ”:ءار والو | ىضتلا مكب

 افلا مايولاذكوز وجبال ئضرياجوا ليساببدا دكر هتسيقبايش ىررتشا لحب

 ارضا هوا ةلاموسأوب عابوا :فعتاوا بوش عابواايشر دالاارانيدهئاموا اراندال

 ترافسالابش ن وكم ناألا عييلا زو الرسانلا عيجب إب لذمم وانالد قرشا امل تموأ نالخ

 00 ازتاجداعر سلما نمل ا. ىرتشملا ادع نافرمللا وربح اكدنسم

 نشتمرلور وح النشا بقوا نيرشتساو ىلت ل لولاه رتشناوأو ءارتءاشنا
 جا

 ”امنم عر ذا ةزيشعوا ضرالا له نم سرجفةئام نمد ا :رشع تشاو » .زاجست سن اصار
 موحسيسصس ههصمولسم هس

 خا لاقد بايقوا قيقروا موز سوا لبا لا طنولو ع ةفينعتبا لوثؤز و اطادلا نهزم

 اراد وتشاول اذكو. دن نعيد ادنعلكلا تي ما
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 لوثؤ لكن ا ذ عيبلا فم .عرزلا ا .حنيسملو قلن عادذ لكان دا اضراعا

 يرددعوا نوزومو اليكم ءالعناهناو لكلا هر وجه يبحاص فنعو حرتفسكدا

 دةلبلا راع رساجا د جل مج لعن او لحاولا ةزوح تفي زعينا دنع ناقتم

 "اقوال قمو امنع ىرتشاول و لكلا مث ميلا ز وحي هيبحاصلوق ذيحد يرش خب
 ىد لعل او نوزوملا, ل يكلف كل ذزوكيذ .ملوف ةيزوحب الان كراهخم نيينشا لك
 ”لحا اهل حوف مهرد فلا اروثن يسمح نر ناريعيطز ل دع يرتشا ءار براقتلا

 :٠ دايزاا زوم الازكت بوت لكلا ولو .عيبملا لسن نيعبراد |عشنو | نيمو

 ىرتشاولوءاضي !ناصفنلا زو السر هفنحسا ل وترعلقو .ناصقنلا ةزوك

 لو ميو اان :.هقكل عم ةدايزلا در تكا ه.لجوفازيفتاذكأم:العربص
 هنارع ارو ىرتشاولو.ن اصقنلا نم دنع طقسلو دوحول |نمتدد وحول الحا رمةحا

 مو ناد هل رايخالب ونل' نخا لوطا لنحو انق عارذ لكل مس !واعاندازك

 عارد لك عرذا ةرشع اربع ءام نإ, ل دتءاش ناو ءاش نا نقلا لكس لا

 ادار ةفيحيا دنع ع ارد فصن ناصغنل وا عار تى, فصن ةدايزلا تناكتاق مهرلب

 مع عي لع اعصدرةعست لحد نأ رامردرشعرجاب لخاافصتو ةرشكلهو

 ينضب ارد هحسل همزلب يصد ة عسل مرا فسولوبا لاتوراماهلر

 معلب مل فصنو كوننل لذ ل حر ليع لاثو مثرد فصنرر ضار مشع زؤصمو قمع:

 ويعم طنب وت ن ماع أرذ هنش ا ولو 8 رد ةرشعمصن ٠ ةردنتشيرو رع أرد

 ًاهعلعببا لاقت عش ودل ىيأا راشاولر 0و ظء

 ءابحاص لاقواههنمدحا» .زيقمذ مسلاز وكي حته نحوبا لاق رد لديك كن ينرصل

 ان ارحم لحا و لكل مسن لورد فلاب ني دبع ىرتشا نحر 0
0 



 مس مم هن

 لوقف كل نكتار سا لكل صس ناو .اسيمجيهلنع عيبلا دضا رحانشدحا ناكاذاف
 ددلو مارا ايتاكموا ارب دماهدحا ناكن او نّملا زوج حرءابحاصلاتوةفينحا

 هيمامميدحا ترهظاذا نيتاشلا ذو. ىرتشملا خوان رنع نقلا ةناجملا لما

 دنع | خاهدحا ناكاذ إلخ ىف د ةرادعةرمسكلا كورتموا رخو |رسوج ةحضنذرا

 تس زه نم وتلا اذه كعساللاةلحر.ءاوس لبعيد رح نوب عمجول امو نه دنيا

 همل !تفتلب كن طلغ مئاملا لاق شعل بحوم اذان اعار زمفعة ثلث وهو فلا للعزل

 هليل شال ةناردلا قو ءاضت ىمسملا نمقل اب يبرتشملا بوثلا نوكير

 ناكنا هي مغتذبالا لسان : دعوت ءأتة وا |كطنواازوجعاب لحب .ةدابزلا

 الخمارق دءاتقلاو رمطبا أانماك ناب !ريتكن اك ناو نمقل ا لك درتسلالبلت

 بار دلل املع اصب ريثكلا نالنمثلا لك تسال ناصقنلاب عجبب

 اذا انه ابط ماصماريثكناكا ذانوجلا كل نكر نقلا لكور تسال: ساانلا دنعةمتهلر ظ

 لسع نساؤلا عيملطبي نا سايقلا اد سافرضعبلا دجو ناذ ادساف ىرتشا ام ميصدحو

 "للا البلك ىسافلاناكاذا نا. خس الاورر ميرة منحتا لوثؤ قابلا ل لقعلا

 وف عز مكي يلق ةثامملا ف حاولا حر سسخسلاةممايإرسمش مامالا يشل احن مغلا نمايش

 كسور سافلا هربنا دل ممضعب لات عيبملا فصن مليم نكل ةرنمدجفاذارضربلا ماد

 دسافت نسلامف ميبلا اجت ةشاام ف صن دسافلا ناكناو نمثلا نمهتصحقارلا

 زثكرساؤلا ناكنأو لكلا ف لقعلا سمي ممضعب لاقو زوجي ا ذاكن ملا نعيتصحب

 ايلا ذ عملادس حي اشملا ةماعلا و لكلا دنعالصا دقمل از وكي طل وصتلا نم

 ةنلقعلا في لامنسملو مداهتهرسافلا نآكف لالا نم ةدحلو ةدسافلا ناكناث

 8 ”ًاهنمآلحاو رجوف ةاش فلاواذ تيم لجاهنمآدحار صوف للج فلا يشاولاككلا



 ميس عم ل

 ..معللا ءاطعانامح اييزطعالاقو عر لاءاراو باصتلا هاجر السا عيبلا زوجي ال

 مهار ىلا ةراشالا نال يي محربواه درب هناذ ةجرهمنو ا افؤنزر مار لل وون

 ضرما ل حوولو ايجا ل! يرصنت تاءاببلا ةرهاردلا ورهار لا راع رس صتتلا ةلزنم

 رص اف ةيراج ىرتشلد' .د'. الجر محملا ة مق ه يلع ناكوببل ا رسداصاصر»ا ةقوتس

 زا همفامعثابلا دور ةملا هدام اقوا قرصنا لهم ةمر اجلا ةفه تررتشا لاق

 كا فوصتيميبل ا ةرهاردلا قلطمنأل رليلارقش مجري واه دربنا ذو نلبلا لقت

 لم ترريشالاقاذاام نال مئابلل رايخألد زاج سليل ادفن ام لدحو ناو .نليلا دقن

 ”تيورصلا ةنالدابؤلا هل ناكاهمز تااكرتلا مهار للا ىأ رم ةيماذما ل« دام ةمراج

 وراي اهل ناكذ راما نماهمفامر نقم نرععنألة سا او جرا نماهر وامر الغم

 نتولا ءابلجر.دوقنلاف تبشب اهي ورلارايخ نالتةب ةرلارايخأل ة يمك راح انه ىمس

 نطقلاتقفنا اتوا نطق يبا موبدكلم ف نكملو نطقلا علب هنائابلا ىتدارن نطقلا نم
 هتبمالوقد نطقلا نمن فل ةموصل | ننعهئابلا ىنعو ميبلا موب كل مؤ ناككفلا

 ةيراج عاب لحر.نطقلا اذه هنم عسل هنا هني عم عئابلا لوف بقي هنازتنملا ةركدعيبلا دع

 اهلسواهمعابنا حر لضفلا نب روجر وب امامالا عبشلا لاو ةرحاهج !ةيراجلا تعيدامت

 نم هييضن عاب لحب هنعو :ةندسإلا اهاود لضب الائيش لقت ماوةنكاس ىقر يرسم الا

 امو نذل نوكت ابل بيصنو ميسلارخيرل ضم ماقلا ناك نا لاق كر ةسنملا ةئطبلا

 اجالاحي ضي نا دل له تيرشلا ميلا راج عمي مل ىدلا كيرلا ناولهل لبن عيبلا صقنيإ
 أ نجر ه2 نقلل دهر زين ايقنالاورو رضدرلا#ن قانا الل ل

 مسر رهام طعازه ةرعالا ءانب لائ انّ مارولل طمنإلو مارولا به ليندا ىرتتشملادارات

 كل ذر لقب نما نميجرتشملا نعطي مارو نطقلل ممصسر ذ ناك ن اف دل شم دلبا
1 
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 ادم و وتمكن مص لاّرسكت ادق سوقلا دم ئابلا هل لافاسوق عابتسا لجددنعو

 ناترسكتاذ اف كيلعن امضالزسكمان سوقا دم عئابلا هل لاقولو -عئابلا نذاب

 لجرلا نان نمثل العاةنتااذا اذه ميررغسنلا لعوبا مامالارضاقلا لاقاضيا نمي
 دعافتا امد كلع نامضالن كلم نا عئابلا هل لات مث ارش موسيلعا يش نخاول

 ضن ارب ا ىرزرصلل رافع عاباذارصولاب الآ انهيش كل نك نمش كلف نمثل

 جلو. نوزاملا مر كت ضقني نادل جذع مامألا جيشلا لريمصلل ىلصا يبا
 .كرتشملا ىلا لإ .ةفز وحالات د رعكل ارتسدز دسل رضع نم نش !لجر ذه مامألا

 رخام عيبا عش عاب لدن يب هو. لقفل لعدب قدصتي لاق كئزحا غب لاق
 د نيصنعو رة فينحجنا لوقو ميبلا دسفي لاس ايدلاواداصحل الا نيقلا
 ولايك لوهحلا تذولا 1: ليجاتلا لقمف عرمت عيملا دعبريخاتلا نكريخاتلا مصو عيبا
 صاؤتلا عركشي اذه عب م.ذلا هيعوبا مامالايضاقلا لاقو سايدلاوداصحم ألا لاب لفك
 ناكواشي' يميالرخا م ضفاولو ليجاتلا مص |لالجؤم نؤكي نا ضعلاذ طرشوالجب
 عع عيبلا د تاتدالا دهم دلجا عملا هسه هنا مامالازهشلا ل اقام باوجلا نوما

 اهحارخ لدا نعيررفلا لهازججو اهبايرا تاماذا ةيجا زم ايضارالا افه مامالا يلا نعد
 ن اذ رجالا نمار ءافيتساواهتراجا اهيذ ليبسلا لام ناطل سلا لا املس اودارا

 اهعمدب نا هل طوحالات هسفنل اه, .رتشم نادارانافاههعيب ن طلسلل زاجةراجالا ترذعت

 "لوا خف لوبلاوا هدلا نم وطقم تخفواذا جر هنعو .يورتدملا نماهبر تشانغ نم

 نموا فنك !زم ف ثلا ةطنحملا نما يطق ثاذم تود عرزل لام لجن جنيت: ةعس وجبال
 هنعو. نيسلأب نيعتيروقنل 'ىوسامن روج اليخا عضوم نماهطنحا ءاطعا مت دكا

 رعصبتر رعيمتالل محا مع فلا نال :اجاخثراصنا لاق دعاب مت هبطحياراندق دأ اود
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 ةعو ةدنعن كوول ام عاب ةنالروح الا دامنراصناوز وجد دنع ماع اب ناك ايف
 فعلم منة مام كدم تجدوِرْغَل ل اقف هضعب ءاردا لت نطقأهف رضرأ هل لحر

 ضرالا نطق ناكول الثمالن الاوز اجَّهْكر م اهزثكا ناكن إني لاقف امشر داذكي ضدالا

 "لص النالاو مييلا زادزتكاوا نما تسر ل فمكر دم ا ناكنانمةئامعابفّنُمْعلا

 عيسلطر لصفلا نب لمركموبا مامالاو ميشا لااغيوبصم ءدجوفر طسا هنا لعاب ون ىرتشا
 47”,اناهن ءانيالعن العاراد ىرتشاول اركو .حصلا نودي دميست نكم فن الهسان

 وفازايرحانماهءانب نارعاراد عابوا ل اهيذاذان أهمف لح ال اضيب اه. ' لع امر اولد

 اا راسالاةنااوق از ءانب اعف نا لعار ا ,عايولو . ادساذ ناكنملل نم

 اهبع الحا عابولانكو . كرنءاشن ناو نمثل ا ميبكئاه نخا ءاش نا يرتسشملار يو عيبلا راج

 يشل ا عيللازاج عيزحاههذ ناكناذ ىرتشملا خو عيبا زاجاهوحف عمفحالواهياوب ابدا

 عئرتردتلل رايذالو عيبلا راج عيش اهعفرسدلو باوبالاو عانجالا نم اهوذامباكتع لاقولد
 نبرويركموبا مامالا زمنا لاق رفضا وم ادحاو دحفت قرغم]كلا ناز يخارا شا عابول»

 "5 فم امعظديملاذاذ ناضج قرقملاريشو قرمقملا ناك بلا دس حر لضفلا

 نا وعسل لف ةرحاو لكن كن مسرل و ٌةدحاوألا ةاشةئامعابولايكدقعلا دسف لم

 نرينا طع دفطؤاينزو ىرتشا لحد. يرتشملا خيو ميبلا زاجءاش لكن مد ةربس كن مت نيب

 رين لق فلسا يرتشملا ناولف عيبلازاجزقلا نموت صح طقسي هنزورهظاف فلا

 لاجل لعر نوح ب فسوزوبالاقو.يرتيشملا عيزوجيالدنا بة فيننا نع لا
 د ملختلاونمثملا مير صفجوباهيقفلا لاقزممزيعاهضعتاهنم عارف مافتوا سمشم

 ر صيرغعاهدضع عانا نا بيراقتملا يد ىعلا نصويزف لحل ريق نمناكاذا يراود

 و2 هكريزمعاهيصعداهزغم عارم نم_ىيش نم كل ذ ناك ن او عيبملا لج تزافتمر بع, ماطد
 سس



 عبس ه١

 ةلهياداهردانكيربكلا و يغصلا هيذ ن امددارايخوازيطب تماد دع قرتشاولو
 عبلل مهو ميدل از اجايضارتو دل جلا نم كل زلزعوا »دعدنوفا ناف زوجبالعابامرتكا

 ادكةيمسشلا كورتم عاب لحر. حب فسورمبا نعيودانكهو يالا دنيز هزعلا لع
 عن درانه .ىرنشا ل جير.للولاما عسزاوحمضقولايكزوجيط ميلا زاوعرض !هلارضقد

 كدا ةزوراقلا تسكتان كمالغ در لع زسيلا ةررراقل عب !ناهرلل لات اهددلإلا ةروراتلا

 لاق ناو ؛.مكابلا لام نمنيكرلا كلهم جب لضفلا نب نيجيركروي امامالا رعشلا لات

 عانطر رعشملا لع كال هياهلاكب ةلغسللاو يلغي طع ةروراقلا ثعداناهدلا
 2وملارر خافي وضف اهمتعاو للا ن زار غيرخأ ل جراهجو زر لوم لا ن ذإ ضيع آهيراح

 امل طمو قتعلا نفت حر لضفلا نب سحيركروبا مامالا حشا لاق كلذ عيمجت زجا لات

 انيناف ءاطعان لاقبلا دعم درو دوسا ؛دحاو يرتشملا دجوف نيئافلا نمانم يرتشا لحر

 اتلئاهدرنار نزرريغناف اكم ءاطعاواه هرم نووولا ناجع نوح

 غر لاذ نزويناالا_ؤجيالف نرولا خل خديامتاذم نالزوجيالن زوران لاقبلا ءاطعلف

 دولا تخل خرب ام انه نالز وجي الا ازمخهاطعازاخ العم دره اريح ىحاو فو اذ أكمل

 ع ابف عرزاهن ضاا ةفزاجلا هينزوحالن | حاان زورتتاسا ةرشعورمناس اة سك نان

 عيزلا نو دب ضرالا فصن عابول [ذكوز اجب ضرالا نو دب عيرزلاواعرزلا نو لب ضرالا

 حيسيفراكألا نينو هدب عرزلا نوكي ناالازوحي الضرألا ل ا!فصنعايناو

 ذوجحي ال اكالا نعيبيصن ضرالا بحاص عاب ناو :زاج,رخرالا بحاص نم ريضن: راكان

 ولو وددوجي دا تيدر اكلي نمناك ناف ضرألا بحاص لت نمدذبلا ن كازاانه ٠

 اشافصناهلحا عابفرادامنس نالحر٠ :ناحعررلا فصن عم رضرالا فصت عاب

 نيمو ةزينحتا لوثؤزوع طهناتنملا در الا كنت نم ن يعم نير نس

)| 
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 زوم ار لا كلت نمانيعماتيب عابول ليلو .ةمسقلا هنع كل ذب ضمك
 نيجم ون فصناره دحا عابف هدي ررهباوتا ةرشعوا مانغا ٌررتعامْس نالحر
 لو ضراامهس ن اكولو:رلللا هشيالانهولاتزوكنهنامتنملا ركوة ليا نم

 |معثدحا عابن نيلحر نيبر اذلا تاكول اعز وجي لح نوح عن هيرب عاش

 راللا يو نكوامةمرحاو بيض ةزوحيألةمسقلا لبق لجر نما هند طت
 ةخواسلا ةامشلا نم عامولو .روجم اكل جر نضر ينام انب ف صن عابن لعبا
 انت امن وكم !سررافصلا مماقلاوبا لات هنعمل فلتخا لجاال واقي

 | اللا لاداص فلا قرد عين.ل والاوهريحضلا وزو مر مال س نير اةومطقلا ذ
 نم بطر ىرتشاول و .ىهانتلا دع زوكر : دانزلا ل ماد امزوك آل لضعلا نب نمت كولا

 عا ض دعاس لفسا نمومن هنالزوحالاذه مامالا سلا لاق تاسلالعءاثكوالوقنلا

 "يف الخلا مم نورطاتملا فلتخ اوجه عبله يؤوشللا و ربولاو نوصلاك
 (قاعممطقلا عضوم نالز وجيم امصعن لاقو .ةعاسف ةعاسدا دزب هنالز وكب الم مطعن لاق
 ءللسو نإرتذالا لبق تدلوف نينا علب لجر . هلغسا نمالهالعا نمومامئاوقلاواذرع

 مل سر بألا عاباذااذكو .وج ال هدا زم اوحب ف ورحم مامألا ميلا لاقىرتشلإلا

 ضيفلا لق ساو غم جسااذاهءنعب ةطخحةزفقاةرتعىرتشا لحر قا ةفالالبت
 راو نمهلام نابعا نم انيععاب صبر“ مامقلا لبق هقفصلا قتل يرتشل ل حب
 .رههملا هب رومنمريكصلا عابول ازكو ب ةضير عينا لتعز وجئالذمقلا لثع

 ءاسنا يشمل اولا, ضعلالبقءانبلا عسا مهر ريفلاب اهئانب عماا دكرتشال جر ظ

 ضرالا نأ نيل ناكر ضبقلا دج نتا نو .كرتولش ناو نمتلا نماهتنصحب ضرالا ذا

 .اهننالا تقحتساناهراوعتا عماضرا يمت اذااذكو هلرابخالو ضرالا نماهتصحب
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 أه لخا, ضيقلا لعب وكس ناو.انركذ ىنلا هجولا لع ير شل اريخضبفلالبت
 شوش لال تءلاظا وعلة وار |بشالا نرتحا! ناو ام دري نا هل سال: نقلا نمأهتصحت

 نقلا ءاهتصح نخأب نادل سيئو ءارتءاشن إو ن مثلا ميدكئاص حا ءاشن رتل

 ,مام ا فلتخلاهملقي نا طشوة صنت ىرتش ا لصرر .قرتشل رع كالعلا نوك, ضبقلا لسد
 عضومن يبا ذا لمده لست زاب مطقلا لرش هرتنتا تاو زاوجماوهريصملاو .عببلا افهزارجد

 اهعلق. نادل ناكز احاذاد سسرل ناد زو< اوي هاظذ دز وجبال يسيل ناذ مطقلا

 اهينر جتا آو .ملقي الو ضدالا ةجو نم اهعطقب ممضع ننعو ضعبل النعل صالا نم

 ذ.لخلي لهو .اهلصاب اهملقي نادل .ذاكوطقلا لورشد اه لرعشاولام ةلزنع قلم

 ةرمشتن اس ةاولائكل خلي هنارمتح ا: ناتي اور هيد ضرالا سة تح امعببلا

 ضرار نم اهم املخداذاو.ةمسشلاذ كل نكو ضرالانمامّمَح مرار اللا و لخرم

 دازولرتح ةمسشلا تقوورإّالا تقوو عيبلا تو يشل ظاعر نعم لخد ميلاد

 ضرالا نه خل يالو .ه دابزلا تعم عمأي نا ضرألا بحاصل ناك::لل ذ دع اهظلع

 "لهو راجرملا لحال كرتلل عروش ىرتشا ناو .ناصغال اون ععلاهبلا كاضبام

 ليك فسوب هب لوقزع نيتناورل ا لعوبهف ضرألا نمر مشلا تحن امميبلا ف لخ دلي

 تناو.قورلا لوطر المال ىيشلا هيلعرةتسس يىللا اهفرررعبلخ د مد كيكلا د

 اهنا يعصلاو ةرتهلارغؤ اوطلتخاو رك ريخد متم ار ايشنالا عيبلا ؤلخداضرا ىرتشا
 هيداوُفلَخااهلوصالاعبتويبلا ف لخدي لم الخ ئاوقاماو : يكد نايل يمص خلا
 عيد لخديالو مثلا عامنا دتالاها عدلا اهل وصإلا وبن لخزم ماوصحبلأت

 مجصلا وطنا ةرعش ىف اوفلتخاد طرشرمعنمزطفلا نم اهبنالا لعام ض يوك
 ضدالا ويف لخ دال صرالا.ماظيلعت اك امه هل: م ناكامو ساركلا اما . له كيل
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 ةاقاماو.لخر ب هزا عجحص و ديزاوظلاتخا هل وصا نئصرألا نم ابيعم ناكاماما
 لاقد .ضرالا ميبدب لخلت عب مبخسلا ةمالا سمتمارألا ريدتلا لامناعئذابلا
 ماو ان ركذ ىزلا نالخالازع نوكي نا بكم دا زماوك ف ورعلا مامألا ميسا

 تنل ورك عيرزلا نمير صتد | هعابضراكألا نيدد هنمدب عين اهيواضرا حاب لسر:نطقلا
 سمسار يح ت كسا انا لاق ناو ح سلا لسسفب عيسلل مل بلطنا:يدشملا ن

 اراد ءابول اكو. هضر اوف دازهنالعرزل ني ئ تيم ورتشملا قدصتنأل را يمض عدل
 ملسّملا_لطناو .شاصونم ةراحألا قيقحتكسا انا يرتسشملا لاقف عمك" نه رجا

 برص دامالا مبشسلا لات مغ نسا اذ انضرا لحب نمسا نوبل

 عيبلاراحك] لياملاعمناكاذا قرتشملا نأ عب ف سوما نعتايايرلا صحف < وروي

 ببعلا لزم اذهل مجو يودزبلا ني نيل عمامالا غشا لاق انك هو هل راجل د
 وملرابخالو عيبلاراج تل في مرتشملا لمقر غلا اكن ب ىقدا ماو ماهعلب ملا ب. راحاد

 رضاقلا لات از كهو ةياورل  هالن نالخانم عيل ضغلا ني رك ونا مامالا ميسا لاق

 هضرامفد لجر .رخاتسملار نوهمملا عيب ف تاياورلا فلتخا حر فيل العوبأ مامألا
 ناوزئاجوص زاحان' عرازملاناّقسنملا ةركذ لقب عيرزلاو هعيرزب_ضرالا عاب متةعيرإذ

 لصالا# راسو .لسانوممةعير ارم ا لعضرألاو هنيصن نوكي نا رع عر ارملازاج

 كا اب . ص .تاواصرا علب لجر زوكي الع رزلا فصت عم ضرالا عاب اذا هنامل

 يل اوفقولان الئ ابلا 2 عيبلا لسشنألة رقما دا ةماعلا قرط
 تآو غلا د عيبلا راج: دحاو هَوفصا| مهعابررب لمو نف نيب ممحول اكديلا مدام ميبلا

 ىسف عامك نىدسم ناك نا نيسملا نارئتنُمِإ . كد ارويسم ناك ض راما ضعب ناره

 تاعاجدجا_..مةلعاهجلا وسمو لام سفن الصاخ نجع سم ناك نإ قابلا ف عيلا
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 اللا فلما نمسلل نوكي داقلا باب قلغ' ولر اري صيسملا ناكول اذكو .ىبلسلا
 اء ا رصيسومف ممم :ولسلا :لوخدلا نعالانوعنمالو ةعاجإ ميز نولصب
 هارلاو لهارمسل غسالر لللا باب قلغا و ناكول و ماعو ا ناكا|بارخعيسلل ال

 اهم داير عابول دلو اوعنم موا لوغنلا نكرسانلاوعنم سمس اركَح ذم سيلا
 هدو اهركعابلحر كراتفلا 2و .لاتسأ: ونيف نويسملا نفل لو لاو نويسسم

 ناكن او مسلا لسه ور ءاع نويدنملا ناك اولا لصسملا ميت سي لو ميلك نعسم
 كن ىنساو هلو حام برخ نا نوعسملا طاوفاتحا ءارلعلا ناكل سضنألارارخ
 كمر او' داملا كلم لا دوعب ممضعت اج :.لروعسم هن مضت لاو هيض ةولصلا نع

 شسنإو ةيود عار مهر ع نعد رب ملا ة زي ل مسملا له ناكو |ريصسيغسالو هنا
 كلذ دعب ىرتشملا رةافاضرا عاب لحد ليصة ريع ن/عيبلا لسن ليسا رورقلا

 مضحي رثا هلع ضاقلا لفن ا:نيراسملا ةةماعل قيرطاه اأو ةريشموارومسم اها
 كاع ىلا مجري نا ييرتشملا دارا تو مماخ ىذلا لام سوة ماملا هيددمم انوف

 ىاساقهين نانا ةركذ ةماسلل هسهرم اخى دل مضحي لد كل ذراع ةنس ماقاف

 ءاةاديلعيضاقلا نهنانرحلن قا ماد بع ىرتشاولامكةنيبلا لبقي سايفلا مان | كسا

 ييرتشملا ةددب لقي هنافذةيرحنا دج دبملاو لصالارحدنا ةنيبلاماقادعئابلامصاخمت
 لا ضرالا نمو ذه نيد قرن نا_كسالا زوانه كل نكذ ةمتاب لع نمتلام عجرم

 ةنيبلا ماقاةهرارتارضاقلا ن فنار سصيسموا بردوا يقم ىرتشملارا اذا ضدالا#

 مولاه نه مصاخ نمر نعجلا هتنيب ليظبال قلاب هيلع عحرإل عئابلا نمرمعب كل ذرلع
 ىهام عاب هن ارعدا ٌئاضراو ا ارد عامل حر ةماعلا هيذ همصاخ نم ندب ةنيبلا نوكبد
 رشا عدا غائر حام لانكم ' وعد عمصالئضحب لات هض حرا |شملا فلتخأ فقو
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 ءارشاامنارقا اذاقتن اء ركذامو ها وعد عمسلا/هنان هبحاصرمار غن هعابو ظ

 لعةنيبلا ماقا مث هبلع هريقاهيضاقلا نشناو نب لل قبرطوا سصسمو رقم
 ةءاشاةماعلل هبذ همصاخ نم جمالا ليقياللات هما, لعنمتلا عجريل كلذ

 يشلازكهباب هيلع قلغا امو تيبلا انه تاتعبورخا لاةلجر .لوملا نهال
 كنعب]اوول اَنْكو.تيبلا قوقحلع اه عقيامناو تيبلاذ ناكىنلا عانملا سئ

 نم هماملع تيبلا اذه كاتس لاق ناو ءاوس لرألاو اذهف َْش سيئا انه

 وةلضسدب ةجاجد قش الحر .عاتلا نمتيببلا ءامهيدل خا. «:ناجوق علتل
 ايعكه ةضساهارتشا ناك نا لا:تاضس سم تضا, محّضحاج ىلا ضب

 ما اناهعم ناضسب سمحت مقلع دةجاج ىلا مقلع نقيا ضربا مسقينا
  ةصحلل ءان صسلا باصاامر .اهنصع ةحاج ىلا نخاينمملا نمدجاحللا

 000 نمش | ناك نإ, ضيبلا ةينقس و فصسب, للا ده] ل زعب صيبلا بيصبام

 بطر ن امال ىرتش ثاول لو كلذ لكدل ساهل احنة اشسملاو |هخيعب ةصيد

 0 بيلا للا ةهيقرم مسقينفلا نانابطب تامجتجكنلا ضقت ملهدنسعرخ

 6-5 ت ناكناو. ءدايزلاب ق دصتسو نقلا نمي_صي ا مرهق ثداحلا بطر ا نميل ماسي

 هيلدا عابن نينا نينرمشلا تناكا ذا .ئيشن دصتنال هن ئاجومف كنيعب بطربلختلا
 هنيض: محا عابفة خلتني نأ :ولد ناجكررشلا نم عاب ناو. نوح ل منجا نمهبيصت

 .ةدضن نيوتيلا لاميتا ذوي زاجامهةم عاب نار. وحي الكيت دحا نم
 ب ,هلانهلاوه سن قحئاض .انعاصب امنا هءاصخضاقلا عس .ب نالمدتيلا نمدلام

 لش بلا نفاع .وارصو نممشيلال أمك 6.:ةءارصاقلا ناكولد .روجالفسفننم

 نكونلا لعد ه«.يعلاو عننا نوح الررمأقلا ةهحر مايصورصول ناكنإ :زاحيصولا
١ 
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 د و هتقاف'هرلكو فماعلا ناك اذاألا دلع ساق بلالعد قي

 هراتخا( فل ا مَ اونلا عود صنألوبر يصب

 طيس .ناو زويالوبطبلا فوجؤىفلار دبلا يرتشاول اولوعر تلللاوناهيقفلا

 ” ااساطناو الا ل تاه سركعاةاش ذولو .عيطبلا عطقمنإب نيطبلا

 الام حاهحاخ» ولو يرفق اة ماديا ورل 'راخيرتشلاو عرتملا ا هملسلو

 - 07 فياتلا نوع وامل قار ار يرتستملا ناكناو عييلا سف تعاّساَتلا

 ار هيو اناا رم ووو تدور ديوب نال

 حبلا روج حسوب ونا لاو ىزصم واوح ”.تاولواهاراذارابخل الذ :ؤلؤللا ىادبترننللا

 نطو دحو كم -قدشاولو ىونعلاه لع روجت اله نجلا. ابا ذارايؤا أد
 ؛تمسلل . الع نوكي ف دصأا نالئوستلل تناكد فدصلا ةؤلؤللا تءاكنا ولو

 قلسو منا ف نوكتاهتاقن دصلاو ءؤاؤلل انكر ناو يل نوكي تاويل ءاذغناكاملك

 ٠ هلع د مومن املل تناك“ ؤلؤلاهطب م دعو ةحاجد ىر ىرتاولوةطقللا ةلرمالبم

 طشولاتأ هن ساف نوكي ر ادلا فايل مضوملا اذه نم اعطاه حامل ناراعاراد عار لجن

 اقيطالاارلا لص كعب ا لاولو .| نس ان ناكه ضو د وطو دعضوم نيدو مطجالقيرطلا

 داسشنل قيرطلا طيرش عيبا زاج ضرعلاو لوطلا تعصي ور ادلا باب لا مضوملا نه هاه ام

 دسض النجس اغلا ةلباغمن مثلا عيمج نوكيفابنشلا هج ابلا ملكت ءانشتسالا نام معا
 طق عنحإلل وا هسشنلاقيطاعيتمشاذلخ رادلا ميك الب اقم نمفلا لمحل وابا غامأ.ميسلا

 لج لحم هربعا لاول هنا ىرتالا .الومح جالا رصيف ل ومحهناو نما نمقبرطلا صد

 لاقولو .نمقلا عابراة شلي دبعلا عابا شلت يرتشللا ناكم هند ل نارع معرد فلاابانمم
١ 



 مساك

 9 نمل ميمكرصلا بدا ةنظو شل نكد سرال مرد فلاب ل اذه كتم
 اول ا تيبلا[نه2 نالعر مرد قارا قرح ته ىراد كمسالاقوا

 يام ةبداجتا نم كععسالاتولد .تبملاىوسامن نمقلا ميحيبلازاج تيبلا نم
 ايا لاتولو نما راشعا دعست اهراشعا د عسق يربرشملا ناك اهرشع# نا طعرانسد
 دعنا راذك اه ىراد كلتنمب لاو لو نمثل عبمجت اهراش ع! ةعست يرن سل ناك اهرمشع
 ابا ةحرافملا كه ىرا اييقلتس داو .روح ةلحْ لا ده ىرا :0ااقيرطل لمع نا

 تعم لانولو .ةججر احن 'رذلا باب ضر اقم هيو زاجة لحدا لهايرا !١اقيط

 يشل لورق لق. باع 'ال” نع عم يبل ورلنملا لضح الاه ءانبألارادلا اذه كنم
 فر مرا كانو عيملا .احاه | هن أاهخبحب ةر يقلا ع انهايم أس . | عابول ر. اعوجر صصق

 ينل[ طظلغر ارةمزتتسملا ناركلم ىف ةوصشلا ناصءا 2 لت نع ايلا عنم لا

 فبحاصر احاذ“ هصول !ايهتابل مح دلو يضف عا 00 ةدايرلا نود

 بحار منجل ناو نقلا نم وف ن ياخ ل حاصل نوكيا وزهير اجب عيب دلو"
 لان اءازح اد ارم ل وكب انتج مادام ننولا ناله عسز وح ةنراعجأ عيس نيك

 اع مبلول | اصر حاولو انعم ازحاهرتمزششسأو ةيراجلا عاب رئاكرصيت
 , نمملا نعطسق لولا نوكب ال يرتستملا نع تدل اونا هر اهلا تىل وأم لعب

 نالحر. نمتلا نماطسق ىل ولا دحا عئابلا لنعت دلو ناو شح فلا لعد عيسملا نل ههنأل

 دعا لا ناكرلص درحإلل و هيلح ا هدحإ نوم نازع عضو واح انلسايرعشا

 ذامجانلارخألا و ضرالا اهدحالن راعارارايرتشاوتو كل نكصغن عممتاخماوامعغس
 هن يب زجوللر هماوثو نلحو هسارامش رحال ن'لعاعضا ونوإريعنايرتشاولو.كل ذك

 زبر لصا ن دبلا نالت دبلا بحاصا لكل ايش عئابلا كلي لد كلا ذؤاعضأو
 أروي



 مس هم

 نافصنامغسوهفديكإلا |و همئاوو لجو هسارا مدح النا لعامضاوتولو .عنلا

 اذا امهغس لكلا ناكفلصاي سيدل ا جلخ و عيبل ام دارقالا لمتكي اتلإ ذ نمدحأو لكن ال

 عرس نيدملا5 .هيف رن غاشم املتخا ميبل اد عداومشألا نصونتماو امي ليلا عاب

 نا ىيشلن اد هاشلا نينا ده شد رهزالا ند كلا. داهمشنالا عرب جي او كلذ

 مئابلاعنضاولو كلذ دل داهمشالاب ئعاينا ىأ رورصاقلا لماع قرن اد.امهتداهشم هلع
 رق و مثابلا لا لد دعلابءاجيواكص يرمتشمل ات ناو.هيلعرجب الك صلا ةبتكرع
 دنع ع سار قانان ءاضقلا سلاح ىمضجامد نا ناف عنتم ناعئابلل سيل عيلأب

 ثيطخي اهاقلا غاكمسداطسا لح , لج . هيلع دهس رذاوتسهلرضاقلا بتكرضاقلا

 5 اويل طر هل اربط عاب ناوالف الا و عيمل اراد ليصرغ ماه لخانكما نا اهعابو

 عاب الفالاوهعسز اح ف لكت م عنم ؟زخأ عر دقدو ةتدد لا دوعب امجاد ناك نا

 برمخملا نكم مو دل هنا كني الحاج بصاغلا تاكدا بصاخل |ريعنلابوصغملا
 دعاب اذااما قدألا عز وح الو هعسز احة نيب ل ناك ذاد هعس وحب ألة نيب هنم

 دو فوق وم هز | مييعصلاورجات لاو نوع ا عيبذ تاباورلا ضلدتخاو ديف نم

 يىئزاجرتشملااهؤكمل ضرألا ةله ارت نماعارذ عاب لجر .زيسفي نا عئابلل

 معابوروم املادلت هسمربو هل زمزم ار ارت حيل الحورفا لحراو ادركلا عيب لتأسم

 امرا روشق كل نكر دعس. عضرا ناك د يمربرضرا ل هنالرلل مثلا نوكبن مالا ميلا اح
 ناكنا عايوءراوحا نمائش ل مها ايش كل ذ نملحر لم ءلموا تب وري هيذليجتمطبلا

 لج .هعيب كا مفزارحالا, ركلم هناكبطح او قتسفلا كا كاد طع اناا سلبا

 اب ارتلاذ لجو نا ضرع نيعاوصلا بارت ىركشا

 |[ ان وحلت دنمايَس هيف دع ناوأموقيم

َ 



 مس ه 1

 ةعجزلا يبرغلا نقلكأي نا حياصلا غيني طوب ف سوبوبا لقد .ةضفلا»بهذلا نما

 "طوس امر دقي ميعاتم ف ساني داز لق ئاصلا نوك«ناالا سانا! لامهينامنال

 هاب انيط عأب.ةيعيوألا ف نيش نم للانزئقدو نهدلا عاباذا ناه دلال :بارتلاد

 ضرع هرك,لكاما كوس دب مهذب اكناكن او د عيسز اجلال غد دب عفتتفي ناك سانلا
 هيع عاف هحوب لم تناكناو هتبم تناكن ا رلح حبال هم لكؤب ا ام ع سز وح لد

 ومهعمةولصلازوكاو سفمآلليبلقلا ءاملاذ عقوولرح" وكل ايرهطي ةنائ اج الجو

 مهوب زوجي ا هناتربزخخ الا كا ذهبا اموارونسلكؤي نابدب عافتنألا عاسوداتغمل

 مكسسزوحب ملفنا تاءاورل !ضح شو. أجون دم ناكنأو د عل عازتتنألا الو هرجش ميدألو

 اشملا ضعت لوق كل ذو: احوب للم نكيملاذا هنارلع لوم ل: بلكلاو عابسلا

 لح هحسزوح الهنا: سرنخاو ىج دالا مظعالا ئذبإكمظعو لبغلا مظع عدم سايل

 ةحنجاج للا ص شر ذاهغيعب تاضس سك اضرب تع واش ة جاحد ل حر هنا رشا
 تاضيبلاعمةجطنلا لخابو نمتلا عنب يرتيشملاناذ تاضس سم ئ ايلا نع تضاب

 ولاكعيمل از اجاهذيعب تاضسرسخو ةج اجد كرنشاول هنالئ شن قر صتسالو هت داح

 ن اناهت عرش تاضس سم ةجاج لا ىرتشا ىتسشملا ناكن او .نيتضس لضم عاب

 رشا :هذ داحلاتاضببلا كلهتسا ابل ناكتاوانلفامطعرضفلا. قصتي رتشلا

 مئايل اء لوهتسار تاضس سمح تضاب ا لهنال*ضس كلثو تاضس تلت ةجاج دل ؛نخأب

 ةجاج فلا ةمث تناكاذان ك2 الهتسالاب ةدوصقم تاضسلا تراصوةتداحلا تاضيبلا

 نمل ان نوكمانالف كله تسلا تاضببلا» ةجاجدلا لعن مسقب تاضبب شبع

 ليل تبن تاضيبا نم لبلاوةاجبدلا نم" ةقم تل ع انقلاب كلو

 امهنيجرتسواهتيعب تاضيب وسخة اج فلن نااذلامنيبانهذ قرفالو مثلا نم
 و١



 مسن ف١

 ةخزمامو ةلئاكم سيل هناله عسب نوجيالا اولاد نار وب أل انانارادلعيرتس لح

 و .برشلا عيب كإذكو ضرالا نود قيرطلا عينالو هتسهو ءاملا ل يسم عسزوجيألو

 مسملاعبالو مسمسلا ذ نعد عيبزوج): :اجبرشلا عيب ويل ئاشم لا
 نسما طورشلاف لصف

 نبال رود مان ناكماءق لصتئالوا هس[ وا ىرتشملا هع بالنا لعادبع عاب لحد

 عابولد.ط.ذل د عيبلا وحب جاموعش نبا لاهو: طومشللا سفن عبسلا ز اج البل إ
 عيبلإ مل ةنرمعتعاو طرشلا اذهيلع ررتشا ناذان دنع زوي آله متعب ناط شبا دبع

 ةيظو عيشب كلم, لنا نارع او عايولوهنم هيلع سر ةفيزعيس لول وازثاج

 ا ا أرساف ناك نالفنمهعيدي نازعادرع عابول د ؛م لا لطسر عيل ااح.وكوا

 ميسو .امابو ميبلا دعب يرق م. حوبالاامأه ًاطبالوا اهأطب نالعة راج

 ايثار يم الى دولا كارت لوشن عاب شا: راجىطولا طر شنت عأب ناو ىف سون ولالاوو

 ةيراج عابول و:السان ناكابكد!!صبخ هميطب نارلع عايبناد زاج يرتي.!ا ه مطي نارلع

 050 00 تين اكس ىي ناع ارارععأت وأ ىرتشملا أه لوس ناراع

 ضرب نزع ءانول د نسادناكدض ةدوا عشه س عيجب ها4يذعل نصتسوايرتشلادل

 ,نمر ناكتانانهر نقلا. ىرتشملا هرطعت نال عاد 1 ازئاج ناكمنجال ا انالد

 د ح1 ىقس ازاجر_ليملاف نكرلا ءاط ءاوامولعم ناك ناو ئساخ ناك

 اكنادانسات ناكل فك لو فعن محمدو نسلهملا نعابتاغليزكل ناك نافاليفكا نجلا

 نإ ىقسازاج افك ار ننالا لبقرضحو سل ملا نعارشاغ ناكواسملجملا ةاعضاح للؤكلا

 . لع عابولاو-انإ..تساولسايق عيبلا »سف ييرتشملا لع نمل للحا عئابلا ل <يناطلع عابولد

 ةؤلؤل عاب لجر.نا تس ااجو اس ايق لسن نثلاب نبفيلع عتابا يوشملا لسحب نا
 ١



 مسا

 ضب ضامي نزولا ىرتشالل نلسرتكاام دجوف الا مش نتاج الع
 ىلعاروت ءابول اكىرتشملل ةدايزلا ولست بوثلا 2 ناعر للا ةلزنموهر فصد

 :دايؤلولان الوبلا د سف لماماهنالع ةاش عابولو .ثكأ لجو عيذا ةرشعدنا
 و ازابخ هن العد دعع ا. لر ز ع الذاه دوحو ىر ليال ةموهوماجناو ةبوعم

 نئرس منا لع ةيراح عابول .٠ ندوحو فرعداب وعر افصو طرش هنألميبلا زاجٍبتاك

 عنابلإ | قر مطرشإا طنزمعجوبا هرقفلا لانا جا يلكت اماحاها اعءارولو زاجل بحا

 نم ناكاذا طسشملا نالز وحب اليشم صبت نمط لارا ناو بيعلا نعد ءارسدنالراج

 طرشولاركدبسلا لسغيف ةموهومىع اما دوصقمة دايزلا تناك رشملا لبق

 وشمل لم ناإما ركاب ميبل !ناذ هن اس دن عما شم ىور اذ كهر غاممل اذ لبحت

 ة ردا نخرسكا ىورر مررفعح با لات اما ةداشا هر شطلا اج اتكيدنا

 أامزإل عيب 'ناكلم اح تسحأ ىهاذا: لماء اجارع ةيراج ىرتشا اذا هنارم

 كانا لن بيع ىراوجل اذ لبح ناانلتام ةهجور .اهدرب نا ىرنشلا يلد
 مج رأوا نميدخ# دمسلاب وك يعلا نع ءارملا خل زتملبكا طرت ناك

 ىرتشاولو .!دساذ :داكدالوالا لحال راوج ا ءارش د نوغرن نط ناكو

 لا ءامجلجر نا ىوز .ىراوجا ء بيعيطشام نامعببلا زاجةينغم أجا طعفب راج
 لامار ضتالىعاذاذانول اذن فذ نعناج العام يزنشاد لاقوة را دعت
 لطرماع كاهتساول ا نبل ءابع بيع ءكرمخا اما كمز لق ع بيلا نان ردم

 ,مسلا لات نبل تاذاهم الع يراجعارولو.ةينغماهتمقنمفية نغم ةيراج
 "كيبل روع مرزمحوا يقفل لاو. عيبلا زوجي عر لضفلا ندوب ماما
 دعم | تمملاتلار تاكو ازاخ هن ارع دبع ىرتشاول اركز وفة عانصلا طور



 رخل

 نارعارآد عايل حر .انلئال عيبلا زحل لماحاهالعةرولذلا ةيراجرتشاوا اذ
 ءاءاش ىرتشاولو. ادساذ ناكاموبمدابلااهمكو نعت بارواارهش عدابلا اهنكس

 ةفيك#' ا ىور ىولحاج العاهرتشا ناو .عببلا دف انكب لت هنالع رش
 نباىوو زر ثيلل اولا ديقخل ادخا لخأ هيو ييواوطلا رك انكهو زئاجةنا جب
 دج مايل بلا لام هيلاو خلا ركد انكسر ميبلازوجيالهنا عب دنع ةعامس
 مناع رغميال أهان الدببل راج جالبع هنازعا رفاكرتشاولو.عرلضفلا نب

 عيملا ضاعن طوامزنتساواناوح عاب. بتاكوازابخهنا دعادبعىرتشا كرون
 نارعابدث ةيراجايرقش اولو .هرامتسا مصمالهدقعلاابمدارفا زوال ينحل نال

 عابولو .اهمربنا ىرتش ملل نوكيالو ميبلا زل اهمطو عدابلا ناكذاذاههطو نكمل هنابلا

 نا لعن ععاباهدرن نادل ناكت دل و تاكام ارم ظفت رو اماهئارلعتةيراج

 فسر لإ لمت د فلسا ف كيفان نان نمو قتلا مد نا هلس

 امس ازلوالجوم غلا نكت ازا نقلا دقن لق عبسملا لست بحورإلل معلا نال جر

 00 نا توا دع امامنا يدحلاةو.عيل سف عببلا هيضتعال

 انك كس اانرا أبن عاب لع له اد حب 3 'هيبس كلا تقولامسول

 ا اك هن قنمعلا بما نا لعل امولو- عسل ااجانك# هنيقنم

 نا لع ذكر كانم تعب لاةوأد. ةبعلا كز نكاير طعم ا ءارو امد قصت عيببف دقعلا

  ةوطح ىردولا ثق هيملا نالعيبل أ ذ|...!ذكك اذ تهون لعو نك ك نع تططح
 خال نقلا هيلا ىدب وين العار بععأب.بوحولا دعب ةبمملا طش لوألا هجولا

 نا رفع مشل فلاب عاب نا .ًاياحن متلا ناكاذا انه الوهرجيالجا طش هنالمييلا سف

 هنالرخار لس ءافياا طرشي طسومموشيملا فلا عيا ابجرخا سلب فهيلا نمألا ىدتا
1 



 مم“

 ناكمنيبعنو ءأذدألا ناكمنييمتلرخا سل ل ءلطينالا كذامماومولعم| جالا فلاب عاب
 راكد عل بحت ياكم لذ ومد لجدلا كش ناكن ارصنأ/ة ب : ومو دل لحال مفءاغنألا

 اولات ىرتسملالزنعملامدابلا يحن ارعاعشى د لجر١ ضيا عيبلاز وكئوافبأل

 لميس قدرفس لاذ ناكراجت سرافلاب لاتناو.ميملا زوجي ل ةيبرلاب, كلذ لانا

 ِ ا 00 اوس ةلزتمرملا طقن و دقن ةيسرافلا و ءاغيالاد

 هه روشم له 1+ ملازم فل رنعلا رلمجاو عدل ابالو صوم لاقو| همك ش ةيرقد

 ولاكراجنابلاهز ,م نارعق خدم 0 لكلا مرا «.لحرلشس تاطرت 0 9

 ؛: | رياع قرح ءان وتم اهل نم اول انكر و رسالاءو لك ناذعتلمن ىرتشا

 اصيشنابلاهءطقبن ؛لءاسأ ؟ىتشاولو زاجفمقرلاه لع لسكو عئابلا هطيخت

 نا كاناما حبا 1. لحجر نتا م: ال هين نرمبالنالزوعالمطر

 يملا ناك كد لا ثا أ كان ماض مب نا ناك نانا يمك! م حاد

 حا ناكاذإ يرنشملا هرئد اا نا ةضسإلا دنعس ايلا ع مجريأا يرتشملا نال

 هب عجرم الم وخد : رهدحل اك اناصخن ناماذا اما كل ذوحتو عرزل اوس غلاوءانلاك ةدابز

 ناو ينس امسان ناك اقلطم عوحلا طش ماداق عابلازع

 تثيز ىلا ةرحانا مدايلاءر خا فقور وضم هعزن دن كم ابكر عزخأ لجر تيؤد اد

 ثنا ا بحاصلو مبسلا مزه ارد ةرسكتشاك» ةرحالا نإ يظعت مهارمة تس

 رحت د رت تما ناكن أو كلم لغاش هنالتوناحلا نمزكسلاا كرب ىرهشملا

 :المالملنغ !!كلمالمت كالا ناألوم عملا دستور اللا عيب ءانغلا طشوارا دوال

 ميس 0 اسةصقان ىرتم :رشملااه دحون لك 1: نكاهن نالعاضرا عاب يم نما

 عم يح لد غظذ000000ويو نخاءاس نا ىرتشلاريخب



 دم كإ 8

 انكازكاهذ نالعاراد عابول ا ذكو نمثلا نمط سقدل نوكيالناعبت ضألا
 .دعملا انمرع ىرتشا ريكو يبل راحه صقان يزتشملااهدجؤن احب

 ناكواهر اغيل كلا عاضاهراْءاهِلعَد لح انكانكاهمذ ناريعاضر  عادولو
 ةدحاولا تناكن اذ نمتلا نمطسق هل مثلا نآلع يملا فسم ةمتورغ لح ابرج

 اذه نوكاوهحشابلا ةصح تراصو عيبلاةمو لعملا لخ ديم ةماورع

 انانقحو: فمةاّش عابولا .عيبلا دسفيم لوين مان ارلاو ىقعلا ءادتبا

 ول اذان نقلا نمطسقم] نخفلا نايل لسد وطقم نفل نماهلجت
 لعاروت عاب.عببلا سف مالو هح قابلا نمراص نقلا نصنخقلا ةصح بح

 | راد عاب ولا ىزتستما رخو عيبلا زاج رض وماذا فصعللاب عوبصم هن
 .”شاولام فالخ ييرتشملار خو عيبلا ذاجاميو ءانباكا ذاف انباهريي ناذع
 اوي |ميبصلا نالادسا: ناكؤصعلاب غويصموهاذأذ ضبا هنارعابوت
 اك.عيبلاهسفيف ةعزانملا ف ناقض معلا عمت | لاه طل عيبلا

 عاما مضي هزاع لسفي ءانبا هم اذان اهمؤءانب الن ارلعاراد عابول
 نر فعزلاب غو صموه ذة ةصعلاب عوبصم هن العابر عابول كلزكو .انلتام
 لسةءاموئلاوهاذاخفلا هاد نالعاسايركىرتشا ذ!عيبلا دسف

 ىرتشاولو. ناعر نلا ةدايز ةينمم فصو ةدايز اناه نالىرتشملل بوثلا
 ءاشرراو نوثلا عمن خاءاشن! يرتشملاريخوسا خوه ا ذان ىعس اطس هنارلع
 هن اكرمخم ماو عيبلا فسفيالغ سندج فالتخا العون ناللتخ ا! ذه نآل كرت
 ناكعيبل الطب لت وها ذافوا دو هنالعاي وت رت شاولو طشام نود دحد
 فورموهاذ اذ يدره دن العايوث ىرتشاول اكويبلا لطب ارضا
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 مس نإ ه

 ولو .ةىللع شاكر سلا ن الم بلا راج رطق» د سوزخ ه حو هاذ انزخ هنالطعابؤت عابول و

 هن تشمل ةرايزلا) سالثكا ةدموف افك ب ون لكان ييرشعو ف نالعاباجىرتش
 هب لخاان|_.تسا ل هوؤيابلا لمعتسمو ايون كلل ز نم ىوتشملا لرسداولاق عيأبلا باع

 رتشلاءاضياقتوبرفثلا نمسك يابلان العاقبو س ىرتشا.ىزتشلل ظن رس دو

 نابعلاب ف ميامح انهن الي: لرايخالو ربل يعض صن هتل هن رهظف هيلا

 ره | لم رك ندر كموتارعا وياكم تااكوهونوو رغلا عننا هاعلذاف

 ظ "007 هباصلا | ظن ناككتشلاوعلل د نمل كا ضنا هنا

 زاعة عسا نضهاذاف هيلا ظنوهو عرذا ةتكرم ها هنا لعاصمق ىرتش.ا

 رشا الع عباباا هنزوف امسنرب ارحل نمعابولو .انلقامل يرنشملل رايخألو مييل
 صقتنا هنالعي ناكن | اصقانهت لجو لاو ٌءلم لحب ءاج تاكتشملا هب سب فن

 1 ناو نهنزولا نيب ىدي مب ناصتنلا ناكول اكو . عبابلارلع وسالم وملا نم
 سبر ارق اىرتشملا نكي نان نينزولا نيب يدصالو ءاوملا نمن يقال

 ناكناو.متلا٠ دعني ل ناكنا نقلا نمناضتنلاةصح م نا هلفانمأنل

 ؛|اةتانمادكضبقدنارقا يرتشلا ناكناو.ردقلا كل فب هلع مجرهدقن
 . طر. درت سالو ن غلا نم يش عيابلا نيعنمينا هل سلف كل ذ نمل هت جم
 .-لفءام_ىل نال قلا فص لمي هن اذاتدت فصنلاروظ ٌةماعط نم ايه عاب

 , )ل سءتصحتسحر ضعملا فصلا ذافةره قم طنحأهخأب نأكف ةلككا هب

 ريت ةرحوفعرذا ةرشصف نا لعةهطنح نماريب ىرياولام فالح انهو
 ةطح ىرتشاول انكو.كرتءاشناونمغلا ميصدملا ءاشناهكتشلا
 تيبلا ناكريدلا ةريخي نكرم هناذان اكد هت لجوت ترب ذة عوبع

 حس



 مس 4

 نامل اغاوا روجومن اكام حيبلا ةلخ لا نأكف ةطغلا وود و

 يرتشللر ىو م كرتشلللعميابلا هنوف لاطرار شسعأم# ايعتكمس ىرتسا
 ريتا يناس مران قلاش 0 ويعوا
 ايون ىرتش اولا كريم بيعلا ةلزنم هيف تذ ولاناصعن نوكيو كرتءاّس نا
 ءأ ناو نمتلا يم ةفخا ء ش نا يوت ويخةعستوهاذاذ عرذا شع #نالع
 موعنو لاطرا رن يك مسا وقيد كا للان ماحل نال م اهاوش ىوتشلا ناك نان كرت

 اج رإه العر رعت تس اونو .نمقلا صن اصقنلا ةصح جرف لاطرأ ةعبس
 000 مطشلا 00 أ لن نكيرلفاهركر ا ا
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 الطإا . اكومعأ دامو . نمت يلا نضيءامنلا 1 راكةالعاب اك ا اد وعلا ١

 نسف كلا. فب اني سر لج يلا نصا اكتلا باقكوا بطلا باتت
 جلا ل رسل 5 لإ دو ضال العراوسلاوهباحلان المسن 2 وكن هلأ دأمر 0

 ل

 يما 0 © تاؤلو داوجا متم الع وبلا تال اوم عاولا ماعلا :تيائأو

 ايس ما يتق 18 فنجحاو رشح اهنا ىرت كما رمكصو عيبلا راجرعم ضد 1

 ةررن نأ 71 ُق اسم مح لكم 1 يسأ حارا زعارمعت ى را او و موو وكر 3 م ١ ب

 قلضلار ىل...::, تاولو .نابج ع دحوف بتاكوازاه هنا لعابع ىرتش اولا
 و ىزورترب“ هنارهظحو فلا سأل كلل د فعنألاف ءرتشملاو ىنورعةنالع
 98 ثم ضف ناك نأ نقلا د عيالنا لع ناكف شحاح ف راقت د ورم او معو ىزووم لا نعم

 ءانعل أرهب تاجوت هعرزفزيطمل ليفتتماول ايكوهو ضبف امل ثمير كرت تما طعر

 نا لع يلاورخ ضرا ىرت شاولو .ستبقأم لّصرر ىرتشم الين ملا دوعئابلا ع نأك

 يعاين عابولايكميبلا د سف ميابلارلع جرحا عيمح طر. نا لدا عياملا ع اهجرت



 ميلا

 مسا ل 0 1 ,ذئأم ناك جب ارلع ماا 0 5000 7 منا. نند كو ّمارصقب

 مع دا, زمانا الع طن ىلا ناو ناز ةيفاوك كلل نكي ضرالا قاع جارخ نمو:

 اضرا حزتشما وأو لظلا لتي نا ترتشملا عطب هنو عايول امك عيبا“ راج لا جرح
 ثااقنحأ .نيييحر لع وهمه اردةعيراادرمارخ ن لرب طدصأ دةقلت اعجاز ْهثناطع

 كاذ | زوو خت ةنلتوماذ اه كعيرااهحارح ن الع عاب ناداتلاوطت هشامطعة دابزلا وطب

 دسفل وا ورشا هلقااهجارخ رو ءاوس | هيمجر:ردهم . ل از لة هل | سقم مطب لاق
 فضنإ. ةءامرتك | لن ناو هقعلا هر فبل رن .اههزتز نط. :!ممض لاتو يليصعت

 امرك يجارح ناكن امزيضعب لام -جانحلا كتل ةتاط ضنا ا.«.لنل نيا دا فقعلا
 عيابلالعارتح ل رضعب نوكر نا طيش ول اك عببلا لف كلا فيه عت نقلا نانو

 ءاش نارام ا ىرتشمملا :ميبلاناجكلل فما ملا ميشللا نسل نادت اليف ههمعأل ذو

 ذ نوكيالولتااهجارخ نا نلثنلا فيرلعب ل اذان اهم ءاش ناداهجارختاهكس.-ا
 3 ارد ةطةاهحارخ و ةعحرا ا نيحا >نارلع او ارادأ أسأو مياراأ لع مسأ صعب طش انو

 مارح قرت الع نوكيرنا وش هنالمبلا دس مهاد دةنلتاوجارخ نعي يتشلا»
 1 املعىرتشلا ن ءركن لن راو عيسلا ىف طضؤعملا تيحنمهدابلل اكرخأ رصرأ

 0 "قي مل واضرا عابولو.يرتشملارمخي الو ميبلا
 بيل ' سد كرت شمل وسان. || نأ ع كلذ كعب املتمزمك ا اهح ار>ناكذإ | ظن م

 لإ مجمل تأ ممقو 04 تلح تأ 000 هلر اخالخكل نك وك موكب ناو

 د 1 رمسخأ لعن) ]بصل اراعنا ل نوكينا غضب مفقتام سايق دعب ىلا

 ثينعت كغ نارل انوا. عاب.ريكو ميلا راج كياملاع نكمل ناو عملا لم اوخ
 5 1 هرم نياك رصمامذاهةلغن ا كل ىلب ىارأ نارشعل بخ ىضازان اههارد 9.20١
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 طشارالعيبلا دس ن ورشع| .ةةسامؤ| متلك نا كل لررارا نادر عتعبأل مامن أل

  عيبلا دف هد|/عزيس ناوانكب لح مونزمأ هز !راعان ا ويح عابول اكل سيف موموم
 اهجحارجاهتن ميابلا نالعانصا ىرتشا لّصتسامف ةلغلا قمم نو ديرب سانلانأل

 ناكدناولتزتاجرشلا اذهيرعسلا نان ظلعة عفشلاب عيفْسلاا من خان :رتشملااهضقيف

 تسال سافلا علا فو لساغطشلا لاهي ميلا جريش لا اعوبا ماماارضاقلا لاق دس

 امهضاتباهنخا عشلان اكن اندادرتسالاو عيابلاقجاط سل امةهسف شلل قعجف شلل

 ميفشلا ناكاهجارخ عبابلا ضمنا ةزسفشلاب نخالاذ ار ناواد لى تبماعيب كلذ ناك

 اةوكشحل دج ىرتشلاا يقمن :رطئام ,ودح نايلع ةونلت ىرتشا الف الا دربنا

 لاو رادو وسلاما اهعموربو يرتشلاا هه دريف : عيبا ف شت مضعب لاقي اوهلّتخا

 ارتشا معا انهو عيبلا دسفبالعبتلاريقتو عيتوشم ا نآلناصقنلاب عجربو عببل ذوكىمضع

 وهو اعرز ءاي.بطخلا هاشم ىرت شي اريتكن وكي نآللا عيبلا وح الد سات هنالعاز وج

 دس | هلا ويميوتفلا هيلعوان| ىكسازاجءباواهريذ رتسملا لشيرملل كب

 هعب نالع عاب ناو اهساف اكن المن عيدين طعادبع ار الل ضم نخا ديو

 صقنا ىع اذان ن !ريرجاهنايعاههتيزتشا لاو ن مثلا ءاشيا نعونتما مارا كرتشأزام

 هي كلاراكا ف مباأ'لوقوقلا ناكايش كل تطشامو هاك كتمب ميابلالاقو

 ايي ول ذكو رب نا كيزم لل ناك تسا ةيراطمكم شورف يرش ناب لاغوأراج عاب
 .ضلقم ات[ طرت هنأ اس اممعبملا ناك ق | ىكسالا لنعمل اء اعمجرتالن اراع

 كعسل]اموةبداح عاب لعر» عيابلل نقلا ة مال يرتشمل عيبلا ةمالسوهودتمل

 كتشأ د سئانميبلا ناك نافصت|ننيب جيرلاناكي ”رياهتعب نا كناراعألب راجلا اه

 اهقشارر انا لتعابيعديب كلذ ناري نامل ناكت نإ شذ يصب لسفناكي»
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 ناكاذاامفرهاط ناو انهو ررب نا ه] ناكر يصب دوت بصيأل هنا عاومعب
 اضاىرتشا ىذ.سانلا دعا يعكل ذ دعب تحرا عمل الع ةدايزصصي
 هعسبن السلا ل كيو. طشلا لطيسو بسلا راجة عسا هن خت نارلعرإ سم نم

 اهمرخبال شافع نابل خ نضيع ريصعلا عيب كلنا وشل اذه
 ولاك ع يملا زوييهطشلا لي صختب بل طب دحا انهم ىملو ىرتشم ا كلم نع
 عابولو.نشملا هاي نارلعاماهط عاموا الؤنم نجت نايعاضرا كعيبا لاذ
 هب قدصتت نالع عابولاذكو.عيبلا است نيملسملا ىييسام نكت نارعاراد

 3 اهل مجدا طش عامولاكو : هللا لا مكل منع بد عسملا نال ءَمهلالع

 ااه دهس نا طرشنو اهدنا يمس عاموأو .عبسلا فسم نيب ملل ةريقموا
 "ورعاه دة ئام كلا لدجا نالع نالذ نمل ىبع عب ريعل لام لحر عيبا
 لحج مزل.امز حبل اذا عيماذ طسشلاوك يمل مهرد فلان لجرلا كلذ نمهعابذ
 ثلعا نابع نالذ نفعل يعمي ل اتولإذكو هيف مجرب نادل ناك اطعل ناكناو

 517 لعرانب دءابونهنم ىرتشات رانيد لحردعدإ لحر مر دةةنأم

 اه رصالنالعواًر خلا اوسكي نا لعفير اج ىزتشا اهساذ عيبلا ناكه لعام
 نا لع مرد فلاباك دبع كس لجول لال حر. ميلا فض أهمذ .ونالن ا طعوا

 طرق هناآلوبل ١١ انس اذهل نعل لعح ن ازعل اقوا انه ءا يع ييطعت

 ١- دبعنيطعت ناطعمهرد ىلابافه ىديعك تعب لاتولو.عيبلاف ةبملا

 ا|بطواجويص هن العابزاب ىرتشان ملاذ ةدابرز كلذ نوكيرزاجة دايز أنه

 : : ”2 0 ١
 (لس كعبسالاعولو . انس اذ ناكه نم ىيطعتو همردت نالع ليعلا |"
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 ومس إذ“

 زم نالعهرد ةئا ملتي لاقوا ةنس ينم دب ناءاعو هرد هئامقلتب

 اهسانناكةنس كم ضر مرد ةئامملْب انهكدبع كميبالاقواةنس

 كتمدخانهيدبعكعبا لاول اذكو .ةراجالا هيف طورش مسانهن ١
 انيدةئامانهدل نيعيتحيدتو مرد فلاب انه دبع ك عربا لاق لع. ةنس

 لح .ادسان ناكافه ءا سبعيل بهتو هرر فلاب اذه يدبع كعببا امد

 ”هتامانم كتمهترعت لائولو عملا زوجي طضسفتل هيرتشي نارعايش عا

 ايا نإلف هضوقي ناددع هرم فل رايس عاباذا:عيبلازاجةوشرو اتصسشرد
 | لله لم ءردجالا نمو نيل فاعلا دحا نيب ىرجطرشلا ناليبلا فسفيأل

 نم سبع ب عرضل لات لحر ينجألا هضن ل نا عيابلل رايخلوعيبل' سفيال
 اريام ظوب تشل نالغل ىبعل اويعن مثلا نوكينالع. شرد فلاب نال

 ىلابنالخ نمعل دبع عب لآةولو. عيلا زوجي ير يخركلا لامو .عيبملا انه زويا
 هلم كنت يخل لاول نان لا نمههرد نا بجسخيلل نماطؤ ا لعرضرد
 اذا ميلا واط ذ نوكرالو جيبلازاج هارد ةرتعغضرمت نار عو مرد فل |

 طشوابولامةازنموهفىرت شيلا كر للاب نالخ ل فكي نا طشايش ىرتشا

 وناجح فكن سلعملا ارضا | مكلا نكن ا هسفنيالْضك و اانهر نّملاب هيطعي نا

 لسان ناكرصإلا كيلوا: هرر نمفلاب هيطعن ن الورش عبو امولعم نيلا ناكول اذ
 طشولو.زاحالاسنرتل 'ىرتشمملا ءاطعاو: سلعملا فب نهرلا نييعتلعإ ةغتا نان

 انام انيعمانهر لوشول و. زاجركلا نيب ملوانهر ةديج ةطنح ركن شلاب هيطعيننا

 اما تشمل لاقي ن كا نعهرلا لستم عربحب الان دنعنهرلا ميس نك ىرتشللل
 نا هنالعرهرد فلاب ادب ع ىرتشا جز .دقعلا يسعتوا هتمقوا نهرلا عفلتنا

ّ 



 مسا

 ضير لق ةشلشلا مابالا ف يرتشملا ةمتعادامغس عيال ماي ةشلنلا نمقلا هلهسيب
 مايالاتضموأو .ىرت تملا راما طش يملا هلزنم عيبلا انه ناله قاتعا د عن ن ملا
 نس فيهنا ٠ اوبل ارمضني هناملا نوذاملاةراشا نمل دقني او شلقلا

 "يتناو هتمهم لعر ىرتشملا دب ناكن ا هقاتعا كفن ٌةشلشلا مايالادسب هّقتعاو لمح

 دراذا ميابلا نار ع نقلا منو اد رع ىرتشاولو . يرتشم ا قاثعا كفنيالعيابلا فيذ

 عب ابلا نارع عابولام ةلزنموهوان | .صسازاجامهنيب عيبالف ماياةتلث لانا
 ىرتشاولو .مصا/ليرتشملا هنعل ناد دق اّتعا عجيابلا هّعّتعا نا مايا سبر ايخا

 ناف اموبرثعتت خلا نمثلا ىقني لنا دنا عالجر يرتشملا اكو هصبتوا دبع

 طشلا مصدوعيبلازوجيت يبلغ نكمل طشلا نالعيبلازاجام هيب دقعلا عسي يكول
 ملعةيراجىرتشاولو.صشض نا لك ولل ناكاموير تعد سهلا نفتلا لفن ملوارح

 نشا دقني لو عابف ىرتشمل | رضبقوامهغيب عيبالخ مايا ثلث 1! نمتلا دقني /نادنا
 توتو فادني لج كش ضو امغس يالغلا ةنلنلا نُملا دقني /نادنا

 راع ارش ءايولاكيرفلا لولاك معتم ازعل وألا عيابلل و ىرتشملا عسزاج ةشلشلا مأبألا

 بيعامم ثم دحو ا |هلعفجوا برو اركب يهد اهثطو يريشملا ناكولد .عيبلا مل

 عماجزخاءاش نا عيابلاريخنمتلا دقني نا لبق ةنلشلا مايالا تضم محا لعفيال

 ىلا ميملا ف اوفلتخاو أهي نحاو ك اونءاّس ناو نمتلا نول الم ناصقنلا
 مضاقلاو عاشوا مامالاهيسلا ميغم :عاشملاونكأ لاقت الا عيب .واءاولا يمي وسانلا

 ىرتشملا هنمطنو يرت.ش ملا كل من مرلا [حد سى دخلا ل عنسكلإوب !مامألا
 كله نيد اطقنيدو كلاملاة حاب بالا لكالا ءانتنالا هل حابيالو هقنملكالا
 ذادرتسي ناوي اللوم سنصيالك له اذا ةرابزلا نمضيالو نيللاب ءافو هب تاكاذأ
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 رخانهر نوكياميبلا ظ فل ناكن اامهةيب يرجح يذلا دقملا نا ييصوندل ارض
 عيبلا ةظفلباظضلنو عيبلا ف كل ذاركذي1ن اوعيبلا دس ميبلا هي ضلا شا نا

 ارا ذك [رَرقعنعةرابع بسلا نهاد نعيزئاهلا ميلباظفقتو د ادولا طب

 "اعلان ال عولارءانولاهمزلو ميسلازاجةرعاوملا هجر عطر خلاوكذ غرر كيري
 رارق حفل نوكر ناراعهرادلفس عار لحر .سانلا جاك ة مز للعجن ةمزالن وكت دق

 قبرطلاة رقرلجر عابول انو :ةمسلاذ عرسخسلا ة مالا سم هركذزاج هيلعولعلا

 عاب راويد ةدتشورفك وش نادب ليرخعابركاو .زاجه يفر وملا قعوب بلل نوكي نالع
 نبل العرب حصالو ميل ناسي شاوحل زب ارقحرتشا ميابلا هل لايولو عيبلا دسم كنز
 "هزم ةمتدعا ورا معاة عب ةطنح ىرتشا جر در, اش ناو كسما ءاش ن انيسلاذا كتشلا

 اهدجو ناوزامرثكاام دجوف ةرشعْصتكا اهمالع اهم ويش اول و:ناج كل لك ميدو

 امدحو ناوزاجي ]تام دحون ةرشع نمل اهئ العاهعابولو زوجبالةرشعنلقاوا شع
 اكتشاولو .يبكلا نوذاملا ف لئاسملاوكت زوي هنا حرف سو: نإ نعوز وح الإلكاو ابشع

 "رزلا لع بلا نموركلاؤام فصرت[ لح .اهلكوجولا ةزاج عيذا قرع ال عاراد

 هنارلعانو زوموا لكم ىوتشا نا ةءا ناو. راجكل نك اهدجحون نمدئامسخن وكي ناراع

 ضنا عيا ضبقن ل ناك نا ىزتشملار يخبل هوم وام عيبلازاجل قاع مونانك

 ا ا جبب

 را رتستاولو.يريناهل ناكيصخوما ذان لدن الع ىرتشا نآو دوالي غينحوبالاث

 رتشالحر. بيلا انسزع فورا هل يوروبا لالا يعوق

 دوا حرافصلامع .اًقلاونالاتدش ميس يرسم

 ”نليإا نالفو نالف يضر نالاّمذ نا مك ىمصسنا جر ثللاوباهيقفلا لاقو عيب
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 ارا يايا هس بوس نوكي نارلع ا دبع اكرتشا :زوحيالخالا وز اساهمذخا مايا
 همرف لالمملا ل هتسيل ن الدق نجن لالمل !لهتسي نا ا هيلع هنونجن
 "اطول انهم عيبلا اول اق يكتشملا نع كل هذ عئابلا هضمقنرلف عيال اذع
 ايش وشال. هيلع ميال تاو هنمترب د قف الب لانت ثوبا بنالع .دراأذاأ
 كلب نمل جيرتشلاءداعاف لبقيرخجيبلا اسفل عبابلالعم در شه طبق اد سان ءاش
 لذهنم هنم يصعملال! ىوصخملا مرازابصاخلاإزكو .ةرمرقلاالو نمثلا همزايال دنع
 اذالزنملا لمح ا. بصغلا و ليجإلو نمديالا دنع عاضف هلزنملا سصماغلا ءاغ طف:

 "مناك اضف هلونملاىرخأ 5 ملجم ؟لدلانت ترحب هعضو ناو كلاملا دع عضم

 لافؤ ية ةنام ايسيبزبةيزرانسللارز لادا بسس جالب '
 يق: شما مي|بلالعد درف هي فلتيربعد رلعاقفتم علا داسف ناكن 5 لس , نيوصنوبا

 فال ىرتشملا يرمي الغضا ميبلاداسف ناك ن اوعبابلا لبقيمل نأ نامضلا نع

 ه.شارصنوبلاتامو نيّحولا اراب فاكسالاركبوبا لاموو اقل ءاضقدوا عبابلا

 رايخ د اكءاضرواءاضقيالا مسا كماله يانلتك ناكامذ ند قاعلا دحانال

 كل ذوكو ين علا ةراجا/ا صفو عولبلا

 لسافلاميرلا ماكحا # لصف

 نالؤتستالعرحم ىرتشملااهضنقامدجن مدابلا لاذ ادس ان اعيب ةير اجاب لد
 لوألا للا نالدسفتعة رحم ىرجا علاق نان يرتشملا كلام فداص ابل قانعا

 اهفداصمإتلا مالكل اذ ةرحيص كل ذ سعب لاا ذان رتشملا نصوضحم ناكاذل همس ناك
 الكل مالت شم لا نموضعم: لوألا مالكا نكي نأو تقتعف كل ملا تداعام لعب
 نست ناكناو ضيغلا دج ناكاذا هبحاص نصر ضحي خب مسغلا كلل المنال إلا
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 ءاسعلا ناكن اصنفلا دعبأما ٠ هبحاص نضر ضير عضل اب نفي مغم دملو لك.
 ناكناو كل لكم كل ذوحيورمزنخم او رح ان عيملاك باج بلة يالو ل قعلا بلصتننع ا

 لاقدر فسونءاو ةوْرحنا لوقو كل نكذ لسان لجالوا نسا: طشلوأسفلا

 قلطملارااو فاطقلارلا لجالاوعطشلاو ةمدنميل نمو سفلا ناكنا ب ديح

 هل سيل نمزمسغلا ناكن او.رخآلا لبي مل كاد هبحاصن كني د ويض صب
 ةلئسلا+ماوجا ناكو ءاضقلاب وارخألا لوسقيالا مسفلا صصنالل رمش ف ةاحشنم

 نئةتشملا نعت للوفد سان اعبي مراح عا لحر- ليصنتلا الصرع وال

 ةماتتتاكولا ها ضبانلولا ارو اهتم درب ىرتشملا ناذ ةيراجلا تن تنام متهريغ

 ناو.مالاماقسم تماتة مقل نالاهتمقدرو تكلمااذا نكَئا دلو درسوأم درب

 ةنامهخئوا بالغ عاب لجن .بسكلا عم اه درب يرتشملا لنعاباسكا ب تكاول

 هعاب افلا ىواسراصف دتمق تدادزافيرتشلا هضّق هضشقو دس ناعم ةئامس

 تدا دزان فلا هتمد اربع صغولو .ةتامسخد ضقانوبهتمق مرجدوهعبب كفن

 فعلا تامل سافاش كلاما نهارتشا بصاغلا نارث هر ديفلا ل مسلا نمهتمق

 هيلع ناكه يلا لص ناوناغلا هيلعناكمارتش ثباامنع بصلغلا | لصو نأكن ام

 سيصل لان هنومغم تراصولف بصغلا ةدايزاه الة ناما تناك ءلشلا لق ةدابزلا نال

 اهضبقتيل فاران ءاش ةماَشآلجر-ءشلا جبر ضشلا نمربالفر ضيق ةنومم
 سصضبّعلا ل بقا هناليرتشم ال عئشالو ميابلا لع تقتعهقاتعا عيابلار اجاف ا هةتعلنتح

 ادسا: ل شاد ىرتشاولو .عبابلا ةزاجاراععيرتشملا قاتعل قوتيخيابلا كولم

 ةوقشلا نور عيابلانعؤنعلا ناكدنع عيابلا هقنعانعهقتعا ضشلا لت عابلل لاقت
 عابلإ وترا ناكا ين يطفاهئطدفا ميايلاءان افسا: كمت ةطنح ىرتشاول ذو
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 ادساؤ ءارشةلطنجزيفق ىرتساولو .اه<نفاهكلعيابلارمانةاش تءاكولاذكو

 انْ ق كلد ناككلز لعفف يرتشلا مادطب اهط غي نإ ضبقلا لبق يابلارعاو

 دسالطيادبعيل لع .قتسملا ف لئاسملاركذ انزله عيابلل اهل مهيلعو ايرتشلا

 ايش دنعمالغلا تامغلمْعلا نجدابلا هاربا #/ضصلا دعب عيبلااضقانتو#

 ىوتشملا دنعمالخلا كه تمالَلا نع تاربالاتولو بالشلا ةمقاكرتشملا لع

 ن وكينانمالغلا جرحا دهن مالخلا نعاس اذا هانالمالخلا نعاب رم يرتشملا ناك

 ةمقلا م |(لامارنا لوالا هدول ذامأ: ءأ الملا دنع رمصتالتةنأماراصوأ:وطظم

 هض از ث اجو شادبع ىرتشا لحر . ءاونألا لطبف ءاالهلا لبق ةمق هيلع رسلر

 ييرتشملا دتعمالغل ا كلهف نمتلا نعمىرت تملا ردا د ل

 يرتشم العن ومضمتل اوألا دعب مالغل ازئاهلا ميبلاذ ناليرت تلاراعٌيم

 و ا ا

 ءادلملا] مق ةميقلا نعرارعآ اذان كالملا دنع مقلالاهقم لفتت انارة مئلاذ
 «!ء!|امنالايرب ناكم الخلا نعتلت أرسى انولتح مصبالذ بوحول'لبقمأربا كف

 | ناهكتع لاةولام يظن ك الملا ىنعهتميقنمضمالخ ةعنوأ ,الغلا نع

 فرتشملاأربيال عيبازاو حااهت شلل قغقشعلا كل تبهد وهارد ةرشمب شل
 لوبقلا لبق نمغلا نعمأرب| اذان عيبلا لوبق دعدألا بج نقلا نالوملا نع
 مرير اضيقو هسا: اتاي ييرتشا لحر. .مدتإلف بيسلا لبق ءاربا ناك

 4 و مطقلا ناصقن ىرتشلا نمل هن عيابلا سعهعدوارتحهطخي ل راصيق

 هرل' ناطقا ناصقنر دقالا عبابلارلعدر قف ميابلاهعمو ال هنأكبوثلا ةمي :

 رتضالعر وتس نقيقب لصود جو ياي عيابلا لا ل صوان قتسسسولهنلا مكعب
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 رضقفر لارا عيلبلا همصاخه اة ضافإ.ارخ نع تزن ا ههطبقو اد ساذ لضارأ د
 كيج ثلا نماه نخاي نا ميغ شلا ناك ييرتشملا ضيق مويرادلا ةمقب عيابلل اعلا

 للا د:بقو هلتقوا ه قتل هضم ةواهسا: هلق اربع ىرتشأ لجر ةمّقلا كلت
 . ._.صخلا: وال ضيقلا موي هتمق هلع ناكضصلام ويهتمق نصرثكا قاتعألاو

 ناكإ ضان دلو عيخ م دنس ت دلو اهضقو السا ءشّةما ىرتشا لعر

 ”نامان اكدنولا نآلق اعالا موي لولا ةمقو ضمقلا جونمالا همرق يرتتشملالع
 لاق ويو رشم ا ن مغني لعام ىؤنو لحر ملت ةولو.ناتعالا مويهّتمق نمضيف
 "انعاش ةما ىرت شا طر ..دلولا مش لئاقلا ميابلا مبتي ماملولا ةمجق نمضبال
 ناد باسو هلا امم لخررالج اهحوزواممضبقو
 ل وعو هيوزتلا ناصقن يرتشملا مزجنو عيابلا لعدم ءاع ا دربو عرنل | رصف يضاقلا

 3١ داع ا طع ننا ااذا.جزلا لع ىرتشلل نوكيمسملاهملاوهلا اعز تاج حاكنلاد

 يافا ا يان رنارق ديرو نقزا داون اكرهك دل 2165 عزو قو نسال
 : انهي ضيفلا لاصتابالا فسافلا دقعلاب كلملا تيتيالو اهيطوفل لح اكراهكلمب

 ثن ذا ضن | نسلعملا دع ضب ناو :عيابلا هنيمل ام هضبق حصرسأجملا رض
 هرتساناعيابلاو.,ءاهلاعيبلا فام لدتا اضماكرمصمرالنالاو هضق مييابلا
 اعرتشما توماعوةداجالاب زهسلا نجا ]طال مسفلا قجلطب امدحوب ملام ميسملا

 ' ناما ىوتشملا مافم تراولا موقمو ىرغشملا ثراو لا لمشب دسالا كلملا نآل

 نك. شلاق عل طير حا يرتشملا هنعبصن اد ساناعساروت عامولو .ثدويالتوح

 اا ءابولو وتلا كح وهيه عبصلاد ارام لست نا عيانللو' . لطسأله نا حر د

 : نان ةياورلا م اند سيولامهسفلا وج مرار بسم ىرتشملا هلعجت نسانأعب
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 قجلطسالاهمدولا زكو .رانلا ةلزنمراهيشألا سيفو. حرة فينحببا لوقو لطب ان

 ةرالولاناصقنويسغلا قجإ طب تامه يرتشلل اهي مصواوأو .نييرلاميسفلا
 عيل ولو للول اربي بصخلاو ةدالولا ناصقن ةلزنمن وكيد سافلا يبل

 مضقرض الا نكي نا رخل هناك يصي لوألا كلملا هيلا داعم ييرتشملا كلمن“

 بلازا: نمداعاب هنا الس اذ ءامش ىرتشملا ىعدأو لو .ثنابلل ةمعقلابهييرتشل الع
 كلرومئابلا هقدص ناو. ورتسينا عئابللو هتذيب لقي ل كل ذلعةنببلا مافاد

 نال مولد سان رش ييرتشل| نهر نان ماب ةميقلإبضتيو يلا قلم
 ْمضلا قضداع ةميتلاب هيلعرضةراقلا نكي لو نهرلا كفا نانتسفلا يزل
 ىرتسسا ناو - لصنعتلا انهرلع ناك ء اضواء اضن ةبملا هجر مب هوولاذكد
 دار خي ىرتشا ناو رخشاامهيرتشم ا ٍزمصت نفنالضبقو ملدا ةتيمأيش
 لحام ناالا ةبهواعس نتاك ءرتشا|مفرتسشملا ووصتنغنن كلذ ةبشا | موارثرنح

 امل وتساو اسف ءلرف ةرراجم كوت شاولو -ةيراج ناكت اطول الو اماهط ن اكن ا هلكأ
 الارث لإ قعلا بوجوؤاوضاتخار اللا هتيقي يو اهقتعاولاكيؤسفلا نجرب
 لقالاطخريو ةئقلا ممرةعل ارجيلة فعمل حبال تلا ماذا هنا ب فسوبوبار

 اراورلاقافنايلكلا دنع عئابللرةملا مريبووث ايلا عاهمراس وتس لوبي ناو رثكأألذ
 اهتمي يصافلا مرغزاوامرفكوططنخاينا كلاما ناك ة هش وصخلاءطوأ ةارصانلو
 فلاب درع ايولزنجزئاجلاعيبلاف تبنيأكدسلفلا عيار شلارايختبنيو هيا
 ةّسلثلا مايألا+ هّمتعاو ربعلا يرتشملا ضيقومأي| هتلر اياب هناطعرتترم]طرو مثد
 افلا رساغ ضيفلا دعب يرش ملا قاتعل نفن مئابلل ا يرشلار ايضاولوتاثعا ننال
 ضبقلا دعب هقتعا هنالهّئاتعا نافن هّمتعإو أد ساف هلمغ دهنم بوصغملا نم ىرتشا
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 . نمتلا د قندعبدسافلا يبل ضقانت ميما ضقو اد ساو لش ايش ىرتشااذأ

 قيدمنيرتشاولو رشاجملا عيبلا ابكر مغلاءاغيتسالم يب ارسك نا تشمل ناك

 عيبلا سبحات شلل نوكيألد سافلا عيبلاضقانتةيبلا ضقوارسانءمش
 أولو لسان راجل نيدلا بر نمنويدملا .ارحا «اولانكوت ئابلام اعدل ناكأم ءأهرتس؟

 يسود ةزماج ةراجالاو ازئاجهببل
 و فلاب السان شار عىرتشال جر. مدابلافعدل ناكميللانيدلا ؤوتسينح

 فسافلاعيبلل سوو املا نما ءايرتهض

 داسغلازخألاو ةمصا!ىةديا لما ناعيابتملا فلتخااأ .صسفني الغ ضقي امد

 ةحصلرمل وثلوقلاناكدساف لمادا دس انطمش دال ىليد اسفل ايكنام ناكنا

 ءاسفل قدي داسفلا ىدمن اكن او .تاياورلا قافتايداسفلا ىيدمت نيب ةنيبلاو
 عيلاكدب هيرخألاو رجم | طرد مهدد فلابمارتشا هناا ناب دقعلا بلصغ زحل

 اة مصلا ىعبدي نملوقلوقلا ة بار 5 اماظو ةميزعبانعناتياوردين شرد فلاب

 اول .داسفلاى هوي نملوقلوقلاةاررزر.لوالادجولاذاهيغألاةندب ةنيل

 0 تشو مرد فلاب كب عئابلا لاةومهرد فلاب هنم ءارتشامنإ ل حر دي ذا دبع

 طرشلاركتينملوقلوقلا ناك ئابلاركداو كلذ يرمشملا لوا بهو عيدنا

 هن خلو الرش لسافلا طررغلا ناكم تاكول كل لكو .رخألا ةئيب ةنيبلا»لسانلا

 اذه ىدبعكتمبعئابلالاقف نمثل ) صافيافلتخا ناو. فلا عمل اليذلا لاو

 00و حا وورح ,رتشاىرتشملا لاو انه ك دبح

 ن انقلا فلتخا اذا هناا ذه لصالاو عئابلا ةنيبناويةنيبامل تمات

 نينسلا ىرحا تدازودحاو نمملع ى ىرتشملاو مابلا نيو تقفتاو تفقعدأر
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 داكن ام داسفلاةنيب ةنيبلاوداسفل اركتي نمل وق لوقلان ميلا دسفياملع
 علوي ناو حئابلاةنيب ةنيبلا عيل لا ضيا ماو نيلي زيفنصزمنانفثلا

 ءاقول| منيب ةنيبلاو تايلاعس يدي نعل وتلوقلاناكاتاباعس رحألاو اخو أعيسإ

 ناف ماعضعب لاقامك ال سافاعسوإضعبلا لا امكانهيرمتعب نااماءانولا عيب نأل
 ةنيبلا تناكانهرريتعا ناو. ةىصلا يلب نيلوقٍلوُعلا ناك اد سائاع:تربتعا
 وق لوقلا ناكنشلا ارخالاو عيبلا|رهلحا يا اذا ميبلاو نعيرلاف نالهئابلا ندب
 ضالاوجثابللر انكلا طرمش ناكوييلا نا عئابلا ضان ن ادقاعل لضلتخا ناو عببلا

 طنؤ مدعو ر ايكاكي نهلوقلوقلا يو نييبا نعي اورلإ ره اظواناب نامميبملا ناكني

 ل وّملا يرد نعو.هلوق لوقلا ناك شن /رابخل ا طشبميبلا ىري عئابلا ناكنا

 لاو فنلر ايلا كدي ىرتشلا ناكناررخالا ةندب ةئيبلا ورايا كرلينملوق
 دا ناو.امصنيتياو رلالع حرة وزع الوقف غابلا لوق لوقلا ناكتاتبلا كبل
 اري نالوق لوقلا نا ريجصلاوميذ اوفلتخا ءاركن عرألاو عوطنعجيبلا اقدح

 دلقالاو عاصلا ذهجولا اذ هر عافلتخاول ذو لسافلاوريصلا ف اكعوطلا
 لاو ى وجا نم ميححصلاةرخألا ةنيبةنمبلاو عوطلا ىئدم لوقلوقلاانا

 ىخألاو هلت ناكوببلا ناايهدحا ىافافلتخا نآو» .ىوا عوطلا ةدب ممضعب

 ١ ةروصررخألا فل سو ةنييسالا ةئلثلا يكمل اول شيال تياتلاركنب

 يسع: سيلوأ ذكي كنم ىراد عيباذلا«ريغل لجرلا لومينا جيبلاذ هلا

 هقتعان دبعلا ىرتشملا رشق اذا ةكئاتلاذ مير ريحتك لزاملاعس مر نمالطاب

 أمل رابخملا طرت عيبلا ة زن هنالهركملا ىرتشملاهيشدألو هقاتعا نفنيإل



 ر.س
 لاّوهت باف كتعنمابلا لاققاقبأ ناكدنااتداصتر لحر نمأ دبع عاب لحر
 فيامماةئىصلا ىنم لول وغلا ناكهتدخا امد عب هينّتعب يرتستللا

 ٌئابلا اقوال خراصام رسب ءازتشا هنامئاثالخ ىرتشاولانكو.ةعصلا
 تناكةندبلا ماتا ناود وصلا ىكرم لوث لوّملا ناك محن اكن يحهتعب لمأل

 لواالخراصام دعي را عيبرلعو لحاا دعب ىبعلا عيب ع ربها

 1 فوقوملا عيبلا 1 لصف
 يالا ةصل طرتشيو كلاما ةز اجارلع عيبل !فقوتتيان ل نعرضلا لام لجرلا عاباذا
 ققنلا مرغلا ناكنا نمثل مايش طرتستلالو هيلع وقعملا مايمو نيل قاعلا مايق
 اولا ةزاجاب افنبأالتلاملا تاماًّذاو اضم همايق طرتشل_ضورعلا نمناكذل
 عيبلا دعب بث لح يتلا ةدايزل عم ييرتسشملا مكل م تللاملا ةناجا دعو

 هنمبوصخلازاجا اهدي توطقفاهعابف ةيراج بصخولو.ةناجألا لبق
 دقعلازوفحو :زاجالا مصاالزاجا مثتنامدا تلتقوأو .ةذاجللا تعم عببلا

 لبقرقعلا يسا|مماولئاعلالا عجرن ةزاجاإلا نعم ربعو نمل ضنق نم

 ءاشنارابؤلا كلابلل ناكيرتشملل دنع عيبللا كلها ذاو .هىضض مص ةزاجألا
 كر هر نمضي ايتخا لنعيو يرتاشمملا نمط اش ناو هتمق حئابملا نمك
 نير غلاوي نا كتشمل ناكر عيبلا لطب هتموق يزتشملا نصصناو .رخألا

 5« ناكنامابلا ميب ضفنيه تمي بابل نمضناكناو .«دقن ناكنا ابل
 عيبلا رجب اسو رملستل بق غابلا نام عملا نكي نا ييلستلا دنعتابلا

 و فقوتياللوضغلا شو .وضْلا عيب نئنيألغئابلا نيمضتكلاملاراتخأ مث

 اذه تعب ًئابلا لوقي نام دمل ةميرا هوجو طعومر 4 سفنلا يتسم نوكب
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 تلبق لوقيو نالفل تيزنش الوضفلا لوقبو مهدد فلاب بئاغلا نالذ نم

 أما نايئاغلاةزاجادع ئ توتي دقعلا اذهف نالفل ليلو تلبت لاقوا نالغل
 ١ ده تعب كلاملا لومي نآجاَتااو.دعلا لطبزجن/ ناو نالفل ءررشلا نوكي

 دعسءادنلا ناذ نالفل ءارشلاونو تيرقشاو !تلبَم لوضفلا لاف انك كنم

 ةتعبالالاكواذكي نالفلأ اه تيرتشا ل وضفلا لاقولو فتوتيالو هيلع

 عيابلا لاقواو خالل 32 :وتياللطايهنارييعصلاو ناتيإو رهيفل يق كنم

 رغشملاوساواءلحا ترلبق لاقو الجالس رت ا لوضغلا لاق ن كب نالث نمتعب

 ىتهنان هلجاكل قي لو املجاكت عب عيابلا لاقف نالفل اذه تريشالاقف
 و نالذ لجا/لذكب انه كنم تعب كلاما بوعي نأ عيارلاو١بئاغلا ةناجارلع
 نالف لجالاذه تيرقش الو ىرغشملا لاقوا تلقوا تيرتش ا ىرقشما لاق

 تيرتشأ طوضفلال اتولو . ضقوتبالو تشمل الع نافني هناخ تح ميابلا لاقف

 ”وشيامماو ف قوتبالو ن ضني نان مايا ةثلثرايخلاب كلذانالف ن العا ذكب نالفل اذم

 'اةفنالخل هيرتمأسدل ادهشاو ادبعىرتشا عر .رابجع ىونش ازإلوضفلا عاش

 رك غنيضر لقتالذ لاتد تع عيابلا لاو نالفل سمعلا اناه كنم ٍتبرتشا عيابلا

 لقاعل ا لعاذافندحو ءارشلا نالثالذ نئدسعلا جنم نا ىرتشملل نا عير فطانلا

 لقاملاوهو يرتشملا لعمبابلا ةرهعلا تءاكن الذ لا يرتشل' راس نانهبلعن تنين

 تالف نانو ىبرتشملا نوب ىرج|بقتسم يد ةهلرتمنالتلاى :ةشملاعلسنل نوكير

 ف هل نوذامزرعزمواهسفنلنوذام : رخص نبا نلةرعاريضبءريزلاب ون عب لجن

 " ابنمنيبيملو ازكب دروث عابهنا ىوثلا ب رربخا مديلعنيدالوا نيد هيلعوةرامقلا

 تاووللوضتملا نال نيد هلك يذلا سبعفالا كلذ زوعالعدحلا: كلاملازاحان
 سس



 مس مع

 - تواجة زا نيد هيل ناك يذلا نر صالخام ابوه نهدحا نمدحس ويا ميب البكر
 ريؤص او الهر غصلا يبالر نلا فم رعار كل اهنميرتشا تلاقورعرد فلا, لصرألا

 باةزاجاو ىررشأل د ارملا يريح, كل ؤرضصلا كلاوزاجانرأدلا لجرلا تشان <

 ودين صرعشلواهنصب ضب وملا نذاريخد ريغ ععاب لمي قتنلا ف اهركذدلط | رتصلا

 ميلك يرن شيلا نوكي دعلاب ىوتشملاو هعسراجهعسوملازاجا مٌتريِنا: دلاورغاردلا
 ا, نعل ب هن ايضاق همضنلايرتشم ناكف فقوتسال نا كلذ مشع نأل لوط دبعلا مق

 لزاما قيكرتشملا دنع تدلون هريغةما عاب لج هل دملاب ىيرتشملا نوكي لول
 مهد زلابييضن نماذم كل بع تسرتشا هريغل لاق لجد-ىرتشمل مالا عمدأ وأ ناك يبا
 عبس رلومل هلك كيو ليحل نهلسبو ترجا لق لوما لاّقؤرضاح لبعلا طرومو

 متقفووا تبضاواتنسحا ىف مولا لاّقف هنذارشيريغل !دبع عايل جر :ةغاسما

 ةراجازوكم نمثل ارضق ناو ءازهتسالا دجورعركن يهنال» رينا هلو عيبلل ةذاجأ همالكن كم

 ادرجناالاميبلل ةذاجا تلا ذل يخ هللا كازجت تدسحاو عجحلا هنو مزن يفكلاول اذكر

 اهفصيلوضف عاب نملحر نميرار.انإ .ئتسا ةزاجا نوكي تبصاوا تنسحا هلوقل ات

 نينو اذه نيم عب لي قرُث .ر الا ميرو عسلا ز وحر دما ق دعس نمكوشل | دحازاجاذ

 فوصن!كلاملا عيب نالر انلا ضعف ميلا زوجيه منا: اهفصن نيكوَشلا حا عاباذأ أم

 أههلحازاحاازاف ماشا فصنلالا فضال وضفلا ميبامادل ناك ينفلا فصتلارل

 عسر نم بوصغم از اجا لحجر ن مدعو دبع بصع ]حر :دادلا عبر غتر اجا نوم

 2| لوثوهو كلامنا لعبرتح عيبلازوح عي د حلا بصخلا لاح ا مرلعبالو بصاغلا

 / يرئشملا لاق نان ماى بعل ناملعي تحرر ساذ عيبلا لاقد عجب مثل والا ب فسوب

 لج عبابلا لوق لوقلا ناكةزاجالا تقوايح ناكعبابلا لاقو ةزاجألا ءوياتيم نبعلا:داك
١ 



 مصب م يبس

 عيبلا ىمب يري نمل هلاكو ةرهصلا نيازيقامهدحا عابف مامط نم ةربصا مس
 |زيغتاهنحا عابنأو . عيابلل نمل عيجنيوكيو عيبلازامنكموا هعيب كررشلا اجا
 يوزيذن ف ضنعيابلازع كر ثا ناكيقبامعاضو يرتشملا هلاك تير ثلا راجان

 نك يرشلا نشا ماعطلا نغقبام عاطّحميبل ار اجا تايرسشملا نكممل ولو تسلا عدل

 عابو ةكرتشملا ةريصلا نم ازيغقامهدحا لزعولو عب يلا ماعطلا_ؤصن يرتشلا
 هعسكيرغلاز يك لولو نيفصء امس نقلا ناكه مس كطرشلا كل ذز اج انزيؤقلا كلذ

 سيل يغَملا مات عيابلا لع مجري نا ىررئشملاد اراف عابام فص يرتشملا نمذحلد
 عاب طر. ميسلا كرث اش ناو عيابل اهعنمّتلا ض صن عجر ءاش نار |يخل اب هنكلو كلذدل

 مهاروةرش ]ضم خا لجر نمجيابلا هعاقح ىرتشملا هضضينملو لصد نمارو
 ذو ةما عاب لي: ضبقي مام عيب هناك تزاجا صن ا/عيابلا عيب ىرغشلار اجا

 ف سووبا لات ميبلا ىلولان هلرصوملا اجا رخ أ لصرأ هبدصوا لق دل و اهنطب
 دلو ناد ىرتشملا ضيق هس هتىلوظا نقلا ن ئشدل نوكرالو هاد زاجا يصد

 ًدتشلاو نقلا نمةصحمل نوكيوزاميبلا دل ولا بحاصزاجاترضشلا لبق

 امعدحا ا ههعابزخألاه راو لول اد.زاجاءاش ناوهيبل ضن ش نار كاب
 ءاشن!يرتشل ريحها لبق ءانبل | رضعب قرتحا مثدحاو نمةبرحألا نذاب
 اذ ضرالا ةميق طع ابيع انبلا ةعقرعنمغلامسقيو نشل عيمصرإولا لخا
 ضرألا بحاصل نوكيرضرألا باصااموءاثبلا بحاصل نوكيوابلا باصا

 'متصخطرالا نخل ءاش نا يررتشملاريخ قرتحادامقرضداءانبلا لك ةدهجا نار
 قي ساو لجر ءاجولامةلزنم فهو لاق.ءلنبلا سحاصل شالو مثلا نم
 دلزنم انه رججشلاو انه كل نكو نقلا نمءانبل ةصح رطت هير ءانبلا

 لل



 فيد

 نال اءاصعابف رصوما تاموا هفوصيزالاوةاشب لجرادصوأ ل جر ءانيلا

 ْ تالا توغل سانا ىقا# ةاّشلا بحاصل لكن ملا ناكتاننلا

  نكو عيلا لسنا نمط ست نوصل ل جول عابيالتاشإ | لظلع نوصل
 علق هن ذأ ريغي لحر لبعع اب لجر ئشلاو ءانبلا تال اهنطمؤاموداشلا

 ةراحاوه كيلعوب, تتدصتلاةوا نقلا كل تبهر عيابلل لاقذهعس[وملا

 00 امالي

 ةيعان لحرا :هتصحن عيبلاز وح الع بدلا كيرشلاز اجامتاهق تعلن يرتشملا اهعضبت

 انك ةلبع عابانالف نا هربخاو ءاموملا يرتشملا ان مهر دئام هنؤ اريغب لمي

 هعاب نالف ناكن ا ب رجلا ترجا دف مهر د هئام كعاب ناكنا لوملا لامن

 ةئامدعابول انكو. زوحيالةئامنملقاب دعابناكدلورتاجوهخزنكاوا هر دلتا

 ظ ناكنا لامولاذكو .ركذ ىنلا فصولالعن وكي ةتزاجاو ميملازوجيألر انيد

 ا ايناكنا لاهل ولا ناكولو.انفصءامزعوهز نتاجوهترهردةئامب كعاب

 ذه فج عاب ن اذ ةدعن وكي لب ةزاجا كل د نوكيا زعل كلذ ت رجا معرد

 نبع بصخيططر فما ل ةذاجا نوكيالاذهو زج ل ءاش ناهز اجا ءاش نان

 ل اةئشراعريمعلا نمل اولاوكك اص بصاخلا ناميرتشمملا لا ةعفدو عابر

 وعفا لخا دلزنمج كل ذ ناك .نانىل اورهار دل العب اصنا يفحت

 نم ميرلاةلزنم فهن اكضورعلا سئس عع اص ناو بصاخلا عيب لائعنيف

 نكسبعلا ىرتشا مت هرعاريغب لحد بك عاب لحد .بصاغلا عيب طف بصاغلا

 عربه ثرووا هعيب دعب هالؤم نادبعلا يرتشا ةنا ةنيبلا عيابلا ملقا مثلهم

 هوجدبصلا عيب نوقولل عي نخل دال عيبلا لطبيو هتنيب لبقي دخلا



 العم / ىلإ

 .نمجواه صووا:نلادة زاحازعكلرشبو هعس ففوت ءا.شلاو ميبلا ل قع ىدل ظ

 ةزاجالع وارشو دعس فقوتياهعيفس غلب ذا رولا وبصلاو هوثعملا لذكو .هيشاقلاو
 رشارانا بقر امنوا لوملا لام نماكيش عاباذارومجس اربع اومسأقلاوامصولا

 ريخب نويدملا نوذاملا دبع عاباذا لجرلاوولوملا ةزاجارلع كلذ فقوتيائيش

 ,اوغلا نذاريخي هعسب حر اشم طعم لاقو.ءاهرغلا ةزاجارلع قوتي ءامزعلا نذا

 لطابهلوثزعمو فوثومهنارريعص و لطاب عيب باتكلاو لام حران نال سان

 تازهف نقلا رضتو ءامرغلا نذارغنمنوذاملاليعلا لولا عاباذاو-لطسس ىا

 ناو. اهل يع نقلا كله منجا تعصف ءاهرغلا اجار اذنع
 نمو. عيبلا لطسوةز اجالا عصي الي رم ثم لاو ديعلا ةرضخلمصعت نصقبو ع ١

 هعسزام خصنا هلام نا عا نص ابعهّيراو نمتموملا صرع, صضنوملا عاباذ! ف وقوم
 ىرتشاواعلباذا لئوملا هنمو.عيبلا لطب ةثرولا زك ملو ضملا كلذ نثتامناد

 > ريانا اور عفت لرر يدلار نيوكو كادوا قدوس رقت علا ةينتوتا

 لل ةوكوتيرحاتشسملا عاب اذاوحألاو !نعرل ا عاراذا نهأرل اهنا ةعس لمن دزاح

 عبمل ا ضقن كلمن يترملا ناالا تاياورلا عصا ةرجاتسملا روكا ةناينرع

 4>حات تملأ تك 1 ثاذ ضقنلا كلمألو ةزاجألا كلمي ءرحاتسملاو ةتزاحا كلمر

 نما اكو .قدامل عيبلا نافئا مغرب ةرأجأل ا :عسعنا
 ظ حبيل زد اذا

 هعبب نت رشاش مايا احم عايذ ةليوطةداحألا تاكولو . عيبلا نطن نعهولا كذ
 ”ةلجملا ةرجالا ءافيقسالوج اتسملا رسحت تارجاتسلل ناكو حا شما زنكا لنع
 طاقسسإلس مدح ا نىيرجاشملا لاع كليف ك الملا لمح امرجاتسملا ناكنام

 ل 5 نا . سل 1
 .:نالعل هولعمدمةعرا ىهضرا عفداذا لحرل!اذكو .نهرلا الكب نيدلا
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 + ضرا ضرالا بحاص عامد عرزنإوالماعلا اهعرزولماعلا لبق نمرذبلا
 نا/ملازاجانرخأ نمهعإب تن هرلا عاباذ (نهارلا عيمازمل ةناجارلععيبلا فت وني

 ىخأ لحر نمايناثهعاب مثرجاتسملا عاب ذاوجألاو زاجا ام هفنياشلا وال والا عيب
 نعارلا عابولو .زاثل لطب لوالا ميبلا نفنذياذلاوا لوالا عيبل ارجاتسماراجاف
 دازياثلا نهرل الوالا نلذاجان لسو بهو دير اوارخأ سنع نهر نعل
 ابك طشن عيسل اذف وقوملاعوسلا نمو. هاوس ام طدو عيبل !نفن بهل اوأ ةراجألا

 عاونات عونا تارارأما .رابحلا- أ

 راضو ذي ؟رلاراضو .طرشلا ايخاهتمو» انركد دقر و تقلا سف

 يل -ا السميع موقعا قزتايخأهتمو: بيعلا

 كل هكا: دنعاجامل وا نب دتاعتااهحاموا ارش ميلا مع طرشلاراخامأ
 هئلزمثكا رق ناو لق ارامايإ د لشي تقوموه هان دنعتاجرنجإلل شل رايح
 ركذاذاهابحاص لاو !شيارانملا طشولا كس ةفيزكتما لوقو ميلا دسفايا

 رهطلاءقو لاوا ليلا لارازجلا طّشناو .زاجرتكاو ا ةنسوا! | يش.امولعماتقر
 رابخلا ىقنيطو مايا ةشلميرهظلا تقووليبللا عيمجمل احلا دلناكمايل ةشلثلاد
 طرتنولو رايؤلاذ ةياغلا خلي ءابحاصلاقو جة فنعيبالوقؤ ةياغلإرضملام
 مكتينيالا هدحام ايؤما تآكنأو ءالصا دقعلا [ح تبشيالاءيمجام/رايخلا

 مس ا ارايخن ا ناكولةحراباهل نموحي دقعلا

 ”اسلوقذو ةفيزجنا ل وذ ميابلا كلم لخدالد ى سملا كام نعنمتلا

 نع عيبملا رخو مل وق مكلم نعنملا جخجي الايزن شمل رايح ناكولو: لد
 لح فيامس دعو حد فنعبا لوثد ى :رتشملا كام ظفألو "5 أكلم
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 2 ل ببي ا امل ااا ا وجا اا 0-0-0



 دب

 ةشلتر يثاب, دبعلا عيان ن العا ةيراعت دبع غابادا اهنم.لئاسمب تال ذ نايس
 هناي يبلا لطبو ميلوقي هتاتعا نئنةشلخلامايالا ف ىبعلا يابلا قتعاف ميا
 عيبلا تمور يدلل طاقسا نوكيوذاجةايراجلاقتعان او +. ضن كلموتعا
 نفنياواجعيابل ةيراج لا ةميق مضيد ا ه,بم هقتعنفن لحاد مالك ذيام فتعا ناد

 فيعلا 0
 اما هد ني كلم نعت جحا الة يراجل ا اما.ةيراجاغالو لبعلا غالى رتشملا قاتعا

 ا ذهرمكعيلع ماكحالا ناك رتشملارايخم  ناكوب د دعيا, كامن غيب هنأل
 تاكولو .ةيراحلا قمتالريعلا ميال را او دبعلا عيابل نخب ةيداجم | تءاكولو

 ولدنكلو رةفينعنالوقذ هكلم لخدت لا جالا مغيب عاكنلا دس ضي أل هتحوذ

 كتيرتشانادبعل لاول ور ايل طاقسا كلذ نوكيوامييف هّماتعا نئن|هقنتعا
 اياساباو را او جحا

 لاا هدحا تامل اخ شنب ناكواةفورسا عير تسلا

 .ةةنارعة سلاف نشر لح .ان دنع ثرىوالزوشلا رايح دراهم زكاو

 يشم يوي شاوا نغلا نصار اين ةدمذ يرتشملا نرمنمقلا بهو مايإ ةثلن
 ضال نم ةملاذ لا نحل هرايجاطسد هتبهوهقارباو هور تيمصتن مثلا كلى

 نيل سول و..ئلشيزوحمالو هرابخج|طس:رقلا كلل لاب ايد ىرتسملا ريغ نميوتشااولو
 جرف عبابلا ارا ناكول اذكو هرابخ طبه فوصتو ضبقف ىرتشلاا هاذوانانبد
 عما عرشلا نكيأبلا ءارباف يريم ايلا نايولاذكو هد .ايجرطسال ىوتشملا)] ميبملا

 امهكس عيسلا متاذا عي دمتلاف و حر ىفس وبدا لوثزيواربا
 ظ ”اقساب ااا ًدمرضمب

 للنار ياهل نمل اقف يزتشملاوا عابللر ايمن ناكولو يالا هاربا فنيا دلا د
 بيم رايح لاول ىلاذكو» .هرايخ طسالوالطاب كل ذناكىرايخ لطب الن مولانك
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 كل نك مس لولو هرازح لطبسألة ويلا «دريملو ىدايخ تلطب دقن مويلاهدرارلانا
 ظ ني( لغو اوف فخرج أذا يجر اخ نت لطبا 5 اتوا دراي تلطبالائهنكلو

 ةيراجعابل جر كدالا فالحب ةلامص الع يحصت تو اذه. ت الل وااك اذه سجل لاقو ءرايخلطسدن

 مس و نهرداوسراهيهو وااهيتاكد!اهربدد!اهقتعا مثماياةشلثرايكأ اب ةناراع

 اهذلب ناب كلل مابت تب وو
 كلل أما لع يلقن كل ذ ناكةوههشباوونمل كا ظنوا ىهشل اهل سواهم طووا

 راف افكو عيبلل هنمطس زاك كل ذ نم اًكش لستم ىرتشملارابؤملا تاكولو راعي لا

 ”نايحلطبالو هل مقل وقلاناك ةوههسرغت اهلي ىرتشملالاقولو ىعلا رةيؤرلا

 ا :رايهلل اطاقسا الو ميسالالاط نوكيا وهشئيزم يغلا ماظنلاو

 لعفم ب للا ةد ةوهشل هتلبق اها ىرتشملارقا نا[ ذكو كده نعال وقلي رايخ لطب

 وا راكوه واب جرف ف هجرف تلخرانا و.اهمنم لو اهكرتف هتلبت اذاؤلار اخ لطميألة مالا

 ناكلاج]ك ل عذاجرابخ ا طقساو ميبلازابحا اذا راما هل نم.نكلا دنعءراش ]طن عواطم

 قسابئاغن اكن ادز اجاعضاحه بح اص ناك ا ميبلا سان امأو .ايئاغدا رض اح هبحاص

 فقسوبو با لاقوزاجرايخا مف كل فيهبحاصلعنا يدي ة نزع لو مش

 نان !وقلاب مسفلاناكا ذا نه ميبلاءاضمار وجب اكلاحلك لعرض سلا زو حر مفاشلاو

 ا«رحا خشاذا لوطا |ةراجالا و..رمفاشلاو فسوبوبا| لات ايكزاجزعفلإ ناك

 ىعفاشلا, فسوبالوقب كلذ اه خاوز وح اولاترخالا ةببْغ دس عرايا ماياذ

 لحرهئيضز وكن أل هبحاص ندم ضو معد امهسينسن نرسل رايح اناكول و.ر

 كلمتميابلا عدوا تويلبلا نان عيبملا ضيقو مايا ةّملِتر الام هنا عائش ىرتشا

 نمتلاررقّسوعيبل امتي ءابحاه لانو بة فيينا لو اوفو عيبلا لطب عيابلا دثع
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 هصواوتشلانامتىرتشلا لا عيل سو عن ايللد ايلا ناكول و يرتشملاراع

 اتاب عيلا ناكولو .لكلا دنع ميبلا لطبرارذملا ٌةدم ل عئابلا دنع كل هذ تابلا

 ىرتشملاو لج كوالا عرمقلاو هز ذاريشيو أ عيابلا ن ذاب عملا ىرتشم اى طبقت

 فدنعنمملا همزلو عيملامعيابلا ىتع كلهن عيابلا هعدوا بيعوا هيد ر دايخ

 نمدبصغ يرتشملا اه لسو مايا لير اينماب هنا دعا يش عاب لجر لكلا

 سايح ايمالع دبع عاب لجر د ايخلل الاطبا لو عيب اهتسف كلل ذ نكي يرتشملا
 هر امجإطبيأل كل ذ!ءف ناوز ا همسة غلا نمل غش نا ماع مان ذل

 ةعفقاة لخلا ناعيملا زوجي م رغ نما ناديعمابا شلت الاب هنايلعامركعابولو
 هضخرائيش ىرتشا در ألا تالخ عيبملا نما زج التم نكي ل نمثلا |هلب أقيأل

 ةلزنمإنه نوكيوسليملاف مادامرايخلا هلخر اياب تءامايادج عيابلاهل لاقت

 لاتاكمايإ ةخلشايملاهلغماياّة شل ايا تنالاتولو.مبلا اذه :لاما كل ملون

 حسن اهل ناكتقوب اوبس طإر اوم ا طرشو ايش خش لحر ٠ يحصل اوه

 لوق زعيبلا فسخ مارا هلت نست أرابخح اطست ناو .عيابلل كلذ نكتملوعيبلا

 كبعلا تعال ةقلثلامايألا راما طقسا ناف حر ىيفاشلاورف لد ةغينعبب'

 باح عيبلا بلقب عيبلام وزل بحويام هب ث دحو ا ىرتشملاوا دبعلا تاموا

 هتلشل ا مايالا ذ يرتشملا تعدب ثىح ناو نمثلا همزلبو بن نونا لذ

 كامي منا الا هر ايخ لطب الضيم اكراي ا دم هل اوز لمتحب ابيع ناكن ا بيع

 ريشا لجو: عيبلاة يزل لارذلا لمت الازهر قلي ةزاو بعلا لاوز ليقورلا
 لوف م دعلا ىسف ناضم مهدت لعد مايا ةثلتر اجاب هناهعن اضمرؤائش
 طش جارغم وصيف اي اةؤلخاد ْن وكيرهيشلل !لهام# دنع نالوسي ةافيضعيا

 ا



 ممم

 وناضمر ةرابج ا هل ا ديحلاو لنعدقعلا لس ضيف مايا ةعبرار ازا

 .احولا نهر عع اللزابخا ناكول اذكو ميلا زوحر كاضمر دعت م اياةشلن

 ماياهتلقرايحاكلو ناضمرف كلر ايخا/لاقن ميال الع ىرتشملا وش ولو

 ةتطراجا كالو ناضمر# كلرابخالىرتشملل عيابلا لاقوا ناضمر دس

 فود معضتلا وو لهن الل كلا فنععيبلا لسش ن اضمر رضم شعب مايا

 نقاب هيلاطيناعيابلل نوكي المايا ة شلت ايخلاب هنا طع ادب عيكرتشا لدر.دقعلا
 ىينبل تلح اياهثلت رايح ايدنالع ةقمو|ًةاش ىرتشسا لعر رايح ا طوقسلبت

 هرانجإطسالور قسفنون ١ لاق و ءرايغزطب هنا حر نينا نع فسودولا ىود

 هضم [ راب هنارع ةيراح ىرتشاولو.كلهتسلوا للا سوح

 ءااهاعدن عياش اينما ناكول|ذكو راض )طسأل ةدم ارغم لست هش اهلا اهاعفف

 قعيبلا خش ناك هو عيابلا  ىطخ ايخماب هن الع حر عارولو هرايخ لطسالة شارف

 كلذ عاذ ناه «رايحطق_دالنمطلار الغم فرعي اهيذ :يطنيرتشملرايخلا ناكول

 ةليلو مويلعدازامنإ محوبا ية فلاركدو ..رايجإطم هترثكواءاملاةلق فنع

 دايح اي هئارعايوت ىرتشاولو.هرايخ]طسإلل يلق كلذ نر دامو هرايجإطس 5

 ايم رقسا ناو او شلار اخ لطبيالا مداذما مليكساو بولا سبلخامداخوا

 ةبارلا بكرولو.طشلارايهل طب نيترحاهكرته باد تاكوا يكتم بوشلا سجلوا
 عابوأ ه.لطسالث [.حكجسألا هيرو هرامخلطسرسايقلا ل عيابلا لعام ريل اهيقسسمل

 اروحالو ساوا اشرس! تام مت يرتشلا اهعضبة داممذر| ذا. دن الع ني طبع

 | ذاف كحل ق حف لقعن مع ايذلا طشدميسا نآلج بلا ةزاخارعايشلت ناو غلا ذ

 لاقواو وجب الذ ة صحاب دقعلاءادتبا ةلزنم قابلا 3 ةزاجالا تاكامعدحا كزه



 مس أ

 هضقن ناكامهدحاذ عيبلا تضقنوا هن نه ملا تضقن نإربملا ة وح عيابلا

 هتلر الاب هنالعادحاو اربع عابول اذكو ءاممفرايخلاضو طقنلاب طنب م هناكال اب

 اههكسي لجر اهنرادةللجر.هيرطكتمل هناكؤلطاب ناكدذصنف عببلا تضقن لاقماي
 ييرتشملا لطف نكأسلا هيريغر د مايا كلر اخلي يرتشملا نا عطب نماهعان حا
 اهمد نكا 5 وهاراد ىرتشاولو ميلل ءاضما كلذ ناكرانع انمز ناسا نمرحالا

 . هرايخ|طيزكسلا و تماولو.رابخ|طيبا/ كلا طعما ىف مايل ةشلئرايخلاب هنارلع

 مضبقتلا هلاك ةليراججءاس اه ضيقد مايا ةنلثرايثلاب هنادعةيراج ىرتسش | لج

 ان ىرنشملا نالاهأط يو ةيراجلا كلمتي نا ميابللو يرتشملل لوقلا ناك عيأبلاركناد

 اذا اراصقلا انكو.كيلّملا|ذهيمضرن ا ميابللعهنمةيراجا كلم دق عيابلالعانقدن

 وا اضيعاب لج فاكشالا ذو .كيوث اذه لاو ب وثلا بعاصياعهضن بوث در
 رايها دمار يزهكل اراصوا ضيبلا نم ضملا يزض مايا هتان راباب هنا لع ىرقك

 يرتشملام زلنا دل ناكر اوكا قدولو ميابلا هب رض سراج ريغ نقد ول هنالعيدلا لطب

 مفتالىرغشما ناله رايجقماهملاص لع سملاو يرتشلل ايا ناكولو ىيضتلا فعب
 ةفيزحسا لوقؤ ميلا لطب رضا لد ايحراصئاتاب هل شيال صف رتشاولو .رابزل ءأقب

 لاتامخ يس عيبلات الذ انإب ريش اهبعى رغشا لجر.مر ف سوي لأ لوت ذلطسالو عبر

 تب مير نوح فسونوب ا لاّقرممشن دعم مايا ةشلمر ايلا كتاعج لك ىرت شل عبابلا

 فنقمآ١ ل سفيدألات امكرايخا علب جةفينحوب اللتر مايا ةنلثو ارش دتعاس نسرارخما

 لوقف لقعلا دسندالو طشلا لطب ادساذافيشر اهلا ناكم ميصصلا قمل باقكلاولا
 اةحئاواو.عيبلا سفيوو ل سافلا طرشلا يقلي ٍبةفينحون ا لاقر عر ليز فسول

 هل ازملاسناراعاضرأ عاب لح .«هوقذ قرتليا تاجر ارحوا انتاج الرش ميعصل لاب



 رسول
 ةمقلابةنومضعرضالايتةشلشامايالا عيل !!ضقن هدارلا نان اضب اهتو مايا

 لارا هعفد يذلا نقلا ءافيتسالا همس ناىرتشملا ناكر ىرتشملالع

 ريصت |هعيزذ نس _ضرالا نه ةعارزف ل يشمل كل ذهب عيابلا نذا نأ

 يرتشم ا نماهثذخاي نا عبابللناكو يرتشللا دتعةئامانطرال

 اتسع اىرنشملد وكنالو نمثل نما بلعام يدون نال ساس ثم

 اهلس هناطراص عيابلات ذاءاهعرزال ىرتشملا نا/عيابلا لع ناكىنلا نقلا

 يرتشلا دنع تدلوفمايا ةشلتراينم اب هن ارلعي راج ىرتش الضر .عيابلا ل

 ًءايزلاخ ل :هرايجإطس! 6 رالولااهصش 1و اتم دلولان اكن اوهرامخ لطب

 باد ةفيثع لوقو هرابخ لطب كا ذوو نمسل اكميبملا تاذؤمرتشلا فنع

 هلل تشمل ميرتشلا,رتعدعل ضر أب ايا ةقلت راخاب هنالعادعمرتّشا لعن. ءعر

 صقر لو عيابلا لبقت اذ ديعلا كءلع تددرو عيبلا تضفتعيابلل لاو عيابلا

 هتلتل|ءايالا ىدعلا يصناو ىرتشملا زل ضيمدبعل اوةثأن!! مارألا تضم نان

 يهل درلا كل ف عيابل الع دبعلا هريزناهىرت شيلا ناكتفشلخلا مايالا تضمن

 ايش خاو اهرفاوح صف مايا ةثلترال ا هنالعةبادء وتم ءرتشا لحر .هنم ناك

 مايايتلثر ايفا هن: عاش ئرتشا لحر.هراضلطب اهعزنولو هرابخ] طسألا هذرع

 بلر نم عبابلا تخاف عيبملا دوبل عيابلا باردا ةخّلتلا مايالاف يرتشملااجن

 اونلاتخاديلعهدريل عياملا نعاممح بصب نام اقلا نميىرتشملا

 2000 نانو ىرتشللاظن :امصخ بصي ممضعن لاذ

 56 عمال : هنمى خاب لو ىرتشاا ا ىرتشمملا نآلامصخ بص الد كلذ

 بلطوامصخيضاقل! ىصنبل تاف.هلرطنبالت هسفنل ظنلا كرتنقن بيغ
 ََي



 محبب جوس

 لاضاقلاهسحرةيادرذ ناتياور هع لن عن العالا رضاقلا نم ىرتشملا

 انالف كمصخن ا لؤقيرماقلا نا مئايلا باب طعم دانياي دانم ثعببف تلد

 مضاقل ارض ثيالف عملا تضقن الاو ترضح نافذ كبلع ع يبملا درب نا لبرح

 فكر ريم ]قضي نالعالا ا رماقلا هيكلة ياورؤو نالعل عنموبيلا

 ةيسعلاذاعاذا وينال فك هنم خايف قثوتس نا ىرت شلل خشب لاك يت شل منصم

 هنا لعداسفلاريلاعر استي أيش ىرتشا ناو ل ئكل اراعدرب عيابلا باغاذ مح

 لاقي ناسعسالا ذو ئَسلعام ”رتشملار يم لم سايغلاف ءايا ةشلنر ارحل

 يحن نم لعّمَس الو عيبملا ذخاتن ا اما و عيبلارمسفت نا اما يرنشمأ

 ةيئعداول ام ظنوهو .نيبن اهلا نمررطلل اهم د ك دنع عيبملا دس فو ا عببلا

 ”نملارصرام وجو ةبرطلا ةكمسل اكداسغلا هيلا عر استي ْئَس ءامثن لحر وي

 “اقلا اذ ةيكرتلا ةدمؤاهد اف فاذيو ىدا اميلعةنيب ىيرملا ماقاو هيلع

 "ران ماهغيبي هضاقل ا تكمسلا ناخابو نمل فقنب نا ءارشلا ىكفمم اي

 ءإ شلال رضي :دبلا تلدعز اذ ل دع ىدير عز انلاول داأ نقلا عضيواهتم
 عيض»ل لعلا لنعنانمملا عاضناو عيابلا لا لوألا تلا عف ليواملا متل

 ممن ل دعت ناو هعيبك ضاقلا مين نالء سلا ىعدملامنمزاثلا نما

 مدلل ملا لح اهتبخ تيثيرل عبملا ناله لع رعىبلل ةكمسلا ةمق نمضي هناذولشلا

 2 غابولو حيف سوبإلا لوقاذ هد همقلا هيلعانومضم نولي عيبلا ةهج
 داكباغةحنمتلا دفن إو يرتشملا هضبقي م واتاباعببداسفلا هيلا عراسٌمي

 كلر. لعب ناكن او ىرتشس ن !ذاثلا ىرتينملل لحبو لاي عيابلل

 اذا وعييبن اعيابلل لحم ةلا د ريسفلاوعييلا ل فدفمضر لرالا ىرتشم لا نأل



 مس و مم

 ر |رؤئ اسمن ارعادبع عاب لحي زتشي ناذإاثلا يرتيشملل لح عيدي نا عيابلل لح
 ةبيغ دنع عيبلا هسضك ]المن المرام طبيم ميبلالعربعلا ضمنا ماياة شل

 تقونم)جالاريتعي مايا ةشلئرابخاب هنأ لعل جؤم مب ايش عاب لحد -ةبحاص
 نادعاراد عابولو.يرتشللر ايما ناكول اذكو.دقملا تقو نمالر يخل ]وقس

 لقعلا تقو ةعفشلا ىلطب هيفشلان اف عيفشر ارللو مايا هتلترايخلا ىرتشنملا

 ةيبلا8و.ةزاحالاتقوضشلا لطب اوضفل عبو دايما طوقس تقوالعيبلااعاذا

 ةياور  ناتيامر ضوعلا طش ةبملا ذو .داورغسالا قع عاطقنا ىتعدسافلا

 ةعفشا ناكذ ل الئاسملاو مص اوه دقعلا رنعةياورؤو ضيقلا دنع بلطي

 هنجيم و لعوا :!مسموفارد دع ىرتشملا حل اصن مايإ ة شل امخاب هنا لعاراد عاب لجت

 7 |لا ناكول اذكر .نمتلا ةدارزنوكير فأل ذزام ميملار صمم وراد ا طقس نارلع

 أدهءديزيوا لَن ملا نمدزعإ فراخ طق.ب نالعوبابلا هحلاصن رمش
 عابرصولا واما! هتلر اىن. ا هئارلع عاباذاويبلا] كولا: كل ذزاحميبلا دوس ورمل

 تولوا ليكولا تان هررغلر اين اطرتتو هسنعنس عاب طرلا وا ماي هلت رار اب ةنارلع

 طرش ىشلاواهسنس عاب ىذل !تاموارمخصل اوازيوملا تاموا ةخاثلا مايالا

 ماتمبرحار لكل نآلك لذ ءيمح# عيبلا متم حر دج لاق ةثلثل امايالا ذ هلدابخم

 دعمتيلا لامصول ارا بالا عابولو.توملا ةلزتم له ذ نونجاو رار ا غاقح

 ”اي/الطيومببلا خيب هسوبوبأ لاقرابخا ةدمف متبل حلف مايا ةثلئرايثلاب هنا
 هعيبلا ضقنء سنا متيللر ازا نوكي ةياورإ تاياور ثلث هيف عي دج نعم
 اخ زاجالا ايحاذه ىوكءاهءاضُمنا .دعروراباٌدم ةزاجا ءاشنا
 ينو.ناكأكة خاشلامايالاب اقوم متيلا ا طشلار ايتن ةياورخ.و.طرشلا
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 تضشح ايش مضي ناوز اجزاجاواة دل اذ عيبل ا رضقن نا باللرازخكاىقييةيادد

 4عاباذا نو ملا بعل تت مايا ثلث رايخم اب هنارجع ءاباذا بتاكملاو ٠ مسلا هدا

 هشلثرايغلاب هنادعادبعءاب لحر.ايخاططيو ميلا ةيلوملا هيلع جاية تلال دن

 ايل الاطبالكيسللاضقن كل ذنب ملرحتن ار اهلا تلخد نا سبعلل عيابلا لاق ثمأيا

 فلكر يشمل ايذلا تاكولانكو..لرخا دبعل انهو ارحتنا دبعلا امل لاقول اذكر

 هءارش تزجا لا ىرتشملا لاق مايا ةشلثر ابحلاب هن العادبع ىرتشا لجر . كل ذب

 تدراوا تدمحاواهفخا توم لاّئولو .هرايخل طب خا تيضررا ةذخا تفشموا

 هثلث كاب هنارلعابانكىرتش | حب : هرايجإط سال مفاد دق لاقوا جبت ا لق لاتوا

 رتشي[ او هنمخشلا لجالى رشي الب الا ناله رابخ ل طببأل سفنل هنموشناندايا

 شل اياب هئالعاجإريد ىرتشا اذا جاسذال كراين ل طل طفح ار سسردلا لجال
 باثكن مري تناول انهو .هرايخ لطب الجامي لا شوفن يفر ظن مايا

 لطبيال ,ريغل مش | ناو ابصاغرصي ممل اوكولو هعدرن يوريعلا

 هلفورايخلطسالسسر للابو هرايخ لطني جاستن ألام ليقول داولاق  رابخ

 اوفا نون سر للا اماالامتسا ةراكلا ف نالدبذخألا زوجي هحو
 لطساكل دوة:لحاوقم مال ئتساألا ةلزنم نوكيذالم اهي“ وه )شه هنا

 ةيئرلاراضا نمو ايخ لطب ىرابخ تلطبالاتااطرشلارارخمل نمأيملا
 هضبة داموبرارخ اب هنأ عار وف ىرتشا لي .هرابخ]طسالر ابخ ا تلطما لاقاذا
 لمالميرتشملا لاقر دوف فه حل عيرابل لاق بيعهيدورابخماب . دري ءاحت

 عيايلل ة:يبلاد ىرتشم لا لوقل وعلا عي فسوبوباو ةزيحوبا لاتكيوثوم

 ه ديوب نأد راو طفلا ايخعيبلا ف نكي اذا ادكو .عياملارايخنا ناكول اذكد
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 ءالعةيرآج عابولد عبابلا لوق هيف لوقلان بيعلاب درلا ديرب ناكناد ةيئرلارابخ
 ن اذادالوا تدلووا يبرتشملا دنعوا عيابلا دنع ا سكا تبيتكاز مايا ةلْير احا

 نوكيامهخيس ميلا تسفنا ناوىرتشلا نوكيامهخبب عيبلا منا لصالا عمرو دب لكحلا

 كلنكذهب ايلا دنعادأل ات دلووااباسكا تدستكان ىرتشنلرابخا ناكولو .ميابلا

 املج لا ةئرت دلل نوكي بسكلا نا بانكلا فرك يىرت ثلا دنع عبستكا ناد_راوميا

 ةلزنم كلم عيبما لوخم نموت ثملل ليرشلارايخاهدنعنالامملوق أذص لق ضقتنادا

 ننعم ط لصإلا عم بسكل ارو دب حرة زي حينا لوفلعاما لكلا دنع بيعلاو ةيؤرلا راج

 رابح اب هنالع درع ىزتشاولو.ىرتشملا كلم ف عيبملا لوخو عم يرت شمل طرشلار اخ

 لطسالو عر ةمينحبا لوف يرن رايح طم يرتستملا دنع ل ميابلا عطقف ماياّة شلت

 ةغلإل ماستلا لضاي عئابلا مطقوأر.ناتياور هيف حب فسد نعر بدل وفذ
 لكلا دنعىرتشملاراينجلطب يرتشملا فنعي منح أ مطقولو لكلا فنع ىرتشمارايخل طسال

 عيبلاب امثل ارضرفر كاب نيعيابلا نارلع ةدحاو هقفصن يلجر نمادبع يش !لجر

 تاممترايؤلابميابلا ناذع هنبا ىرتشا حر يون نحنا لوقو عيملا امر ,>الا ضرب لد

 ءابا ثيريالو نبالا قتصميبلا عيابلااجان ىريشمل
 ةيؤرلارايخ# لصف

 37 عمسعلاو ةراجألاوميرلاكزيسفلا ل قعر قب كلم نيعلكذ تيب ةيذرلارايخ

 ظ لكل نع نانا نّملاف عيابلل تبشييرت شلل عيبلا ةرابحاءتبتي اكد لاملا وعي نع

 :اوالاو ةضغلاو بهينلا نحرمتلا اذكو نايعالارتاس ةننموهنانسعن اكاذا نوزوملاو

 ل اوذسلاكةمزلاة اند كلم أمد نقرأ رايح تبا

 ”تيشياكوريناندلاو مهاد لا ةلزنم و4انيممينركيإلا ذا ن مزولار لكملاواند
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 ملصلاو ملخلا ل بورما اكورل اب يضل | ميال قب كا منيعزكذ ةيقرلا
 ن اود صر ولا لبق دّمعلا عض اذا ةابئرل ارارخ هل نم. صاصقلا نع

 ناكك لذ دعب ءارولةحدل اطبارمصيال ة يقرلا لبقر حتا لطباو دقعلااجا
 لكرع م ضوهو ءاضرؤ ءاضقرغ نمي ةرؤرلارايضوسفلاو هيؤرلارايخدل

 ثر ,وبو طشلا|رخ تروي لاك ةيؤرل ارايخ روي الو ةدعبو ضيقت البق لاح

 لطسو ء]طبيام صوب نامل قس ]ب تقوتء بدول ارايخ تقوتيألو بيل اراح

 لجن عاب ناذ ةبملاو نهرلاوهراجألاو ميبل اوريبدتلاك طار | كنب |ظيباد

 كخداهحو لكن مؤسفوهاممو! .طاتءا طقب بيع: هيلعدرب”ةيورلا لبق ضيقلا

 هيؤرل | نم عابول و يعش وه ةيؤرلار | روعبأل :رامألا ن.يتنا اره

 لعق نازهرانجإطب - مو بهورا مسرع ةضعو ا! مابا ةشلت_.ايفكاب هئافع

 يرتشملا لدكيبأ ارضع كله ناوور اضلطم آه قرا لقال ١ نم اي

 داءاالم ار فعبلا دد لمت ادانة مفصلا مانتعنمةبقولأ راب المرا خطب

 لطمارامهعن هضيقخ هربإ ايش تش اولو-عر فسول ١ لوتف لطب عر نع

 4ضيقت هضّقناأل وير ل دباولر :حيىفيسون لا دنع طبسألا حر ليج ل دع هايج

 رابج طن هضيقو لدكولا ىارنوضيقنال كم لوول .«رايج)طسالل وسرلا

 كولا ركيل يارام دعي رضبقف دّماعل يكول ناكول انكر ةعينكتنا لوقؤلكوملا
 لكؤملارابجلطساضيغلاب لكولاذ عرليحو ف سودوب!ل اذوةي5رلارابخ

 ”ةلارابح طقسا ثةيؤرل لبق ليكولا هضقول اك .ةيؤرل لجلك ولا ضبقب
 لييكولا ضيقب لطساكب يعل ارايح نازعأ و عمجاو .لكؤم ار ايغ ]طيبا ل كول
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 هتبيضر نادل لاكد ةبورأ انالحب لكو قربا شيورتشاوأو .بعل ايوا علا لعب

 ريا اءلمتلإب ]كولا .لكو! !ةةيوركةيؤرلاب لبكولا هير نوكيالو كل نزوح لن

 نااماولخي 1 عيبملامةيؤرل ار اخر كولا ناكل كولا هباعي ل :لكؤملا ءار ناك ايش
 وفود |ىبنمناكن انراقعلا نموا _ضورلا نموا امم أو امدأ ينم نوكي

 "كا شاكتاو ندر ارامخ]طمءاضعالا اا .رم لو هب ىك :هحول !ىارف ةيراجنا

 ادبعتاكفانكو هراخ لطسأل اههجوردلواهز اسر وظاهر دص ى ارم بقتنم

 هيا دخيملاناكناو ةيؤرن اك اجزلا ءارو نميمحر ىاد ناف ةيراجا هَل زنمومت

 0 اخلطي هر ىضروزمتلا ىارازإ هنا حردجتن كىورالغبو ا |نجعوا البارا

 ةيورلا عمو جلا نما مى | اش عسملا ناكن او هرخومد ههحورب ملام لطسألج

 تناكناو نك انألا فرعال كل دو ىللا وه صقملا نأل كلذ دعت هراح لطس مح

 اوتنمعبملا ناكناو.اه دسجملا ةيؤرلا هماهعرضملاظنلا نمربأل ةنض ةاش
 ايلا وارق وجان ادور عع ا نانا طاووس ول

 هب مغرو ضعبل اىناداذاسارركلاك ادوصقمهنم يش نكي ل ناد ههجدرب لام
 فاح اهتم فضلة اوف ناولو ةفصلاذ فرم لشي بار ظدجحواذإ .«رايخل طب
 عضمئارف ام ولعم بوتلا ناكنن او ةيورل رابح لاطمالضياراعلا هي ورريتسلعلا
 نميوتلا نال رابط بون لكرسملاماماونا ناكن او هرابخ] طب هب مضردرطلا
 عيماا ن مناد لكلا ةيوررمتعب ةترافتملا تايد د علا در 4ترانشأا تاءردعاا

 هراحرقسأله بى خروردلا جراح ىار ا داضذنأ ١ تاباورلاةاماعفيؤ ذاراقع

 اموأ لخادلا ةيرترنهدبال انياهفن ءاكن انءانب لخادلا و نكي ل اذا ذم اولاد
 اكاوومدأ ىانو : هحولاةلزنمرادل الخاد نالىوتفل ا هيرلعو اهةمصعملاوه

 ِح
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 ةيالبهضرو رعت لكدقارو باخ نضراىيتنألا سور ىاراذا هنا باتكلا ذك ذ امك

 . ١ نيهحردعومذءابمشا ناك ناذ ادحار ايش عببملا ناكاذا أافه "ةيؤرلاراخدل

 ًيددعلا نموا لجرفسلاو نا مرلاووطبلاكةنوازتملا تايد علا نمث اكس تاما
 ناكنان نؤزوملاوليكملاوصاجالاو مافتلاورضيبل ادزوللاو زوج اكةيراقتملا

 نيرو وهف صرالا لع ءوضوموت)ب كحادءاعيو نكي لوا دحاو ءاعد اين زوواايلك

 ةطنك تناكن او رمال شمة م اريغناكاذا ةيور ناك هضرورثكاو ا ةنغج هنمىاراذا

 شاشلاهبن ىلاتخنيَيْزلاَف نجنلاوا نيتلس د نارفعإل وا نيقلاوجةريعشلاوا

 اهه قارعلاش اشم لاو نينلتخن يئيش ةلزنم وهف نيئاعوو ناكام لب ٌحاشم لاق

 6 وكبامهدحا ةيؤر نار محصل اوهو تاياورلا ةماعؤركذ نكهو دماوئثك

 ابيعنيئاعولا دحا ةاملحوولّدح بعلاركح و ىحاو ئتكام اذ عاوتفتاواميج

 ولاكةصاخ عملا رب ضبَقلا دع ناكن اوا يروا مكس ضبقلا ل بم ناكنا

 ناكوةتمفصلام امتمنمةيرؤرل اءاخن ك'صبعلا لجن نع نوتل رحاب فجر

 .ماقازرلكا ذقت ةصلا ماتمنمالف بيا راخامأهلبق لاحلاكض بقل دس هين لاح
 ةفصلا كاترلعٍابلا نحلل يرتشملا لاقناذ ةيقرلارايخيق بيتك نافثرلل يسم رمل

 ”لكناو يري شلل ةسيبلاوابلا لوقلوقلا ناك ة فصلا كلن دعوم لب الوم بلا لاو
 رةساولو .«رايجلطيياللكلاريولامكلل غيضد نامل اكةلتوافتملا تايد لعلا نمويبلا
 رابوبامامالا ص يَسلا لاو .ةرارغيف يطبلا ناكازاءرايخ ]طبي ا/للكل اري ملام زيطيرتر

 اذاو هرايج)طب هب يضرو ضعبلا ىارض ادحاواعبون ضيطبلا ناكاذا حرلضفلانبدح

 ايتشاناو.«.ابجلطناهلخا خام ىريلاحبةمرشلا تناكنا ةرعيرش طبل ناك
 5“ مامألاضيشلاركو | يضلاو يا شلاو موشلاو لصبلاو دزج اكضرالا ذيب يم ايش
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 ضو ,ارف مدابلا ناب ىرتشملا علقوا اهمضجن مئايلا علق اذا لام حر ىو ربا ديحنب
 ظ ةتعر !|مفرايخنا هلو هاراميف .رايجرطب ةياود 2 ناتياور همج جر ةةمينكجمأ نعي

 ”لئسملا دهركل بملاولاةٌغاشملا ةماعودابخ] طب ؤملقلا سس لكلا ريل امةباد د

 ضرألا ىف بيغملا ناكنا لاق هنا عب ف سوب ها نعيل اما ءاهركرامتاوشياورلاهاظ

 قابلا ن ذاباّيش يرتشملا ملقفر نجاد لصيلارموتلا< علق ١ع نزور الاكيام

 "ضو مواقملا عار اذا نزولاوا لكلا تعله هيام عولملا تاكنا عئابلا لترا

 ناظناو كل نكّتابلا نجوا ذا لكلا ةيزرك ضعبلا ةدْرر نوكيو لخلاف عيبلا مرا

 لكلا ريملام لات هنن ب دمت ن عر ه رايح طبأال نزولا تخلخ نبال اريسيايّس عولفملا

 نيقباش ىرتشملا عل ناف عئابلا ن دارغكتشمل :داعابل لاذااذه ناضل طياعلّمل ادب

 21 الضرب لوا هب مضر لجتل !ذ ميسلا هسزل نمتدل ايش عولقملا ناكناعيابأ ا تذا

 الية ولغملا ناكن اوومني الم لقلا دهب ةعاسف ةءاسومتب ناك ع لقلا ىل.ةةئاف بيعت

 امولعم بيغم لا ناكا زا اذه توافتم ىد رع هنأله رايح طينأل هب رضرو هارذ رصحبلا

 "ع لير دبا د ناألا ضرالاف تبناعىدح داتاشلا ل بت هعاب كان ضرألاد , روح

 ولصبلا متم ضال از روجوموهام عانولو.هعسزوجيالت بان سجلوا ضنا 2
 ييضكلا ذ اذهل ثم ناكم لك نالع ك عيبا لاو عضوم ميش حدابلا علقو هوغ

 علقو أد يح نيج رركلا لحا لجوق امدح املقفرمجا نمنمج درك ىرتشاولو.هعيب

 ولو.بيعلا ناصع عجب هنحلوملغلاب بصضت هن أل هش ما تن دردأل | برعم . لحوت خاب |

 مدح ناك اذاريخصاريصت هل فس فيؤلي وطار فج العا ذ دجوف قلاجؤيار ربى يش
 ةبلو| نار كىرتشاولو .تاصتنلاب عجوفابيعناكل دوطلا هب ىرتشنا ؟ىرتضي#
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 ىرتشان او .زاجوتءاس نممطقو ضرالا ما ظيعامىرتشا نا كل ذوو .تقلاك

 هعاس لكومتب هنالز ع الز صان زتتسممل ناوزاحهلصاي هارت : |نأضرؤ/ غلام

 ذ ىرتشملاو ابل ا ةلتخا مضر!( برغم يئس عابولو :عيب رين هيما طلتضف

 ملصنأ/ه ملغ نا فاخا ىرتشملا لاو هب هضتا/هتسلق نافاخا غئابلا,لائذملقل

 ' تاوءامتيب لقعل ار ضاقلا عيض كلل ذغاحاشت ناوز اح ملقلابامهنمعربت نقي

 صضعبلا ةبؤر ناكاهضع : ىيتب كن موا رفراوشالا سور لعراقلا ىرتشا

 نعةروراقلا باخ نمءأرف انهد ىرتشاولو .همزل هم مضرول قحلملا هيت
 0 ذ مر رج نك عيله نعىورازكهوديؤر نوكي كلذ نا حرة نينجا

 و ةيرر ناك قيقررتسءارو نجيبملا ل! ظنولو ةيقر كلذن وكن الىرخا

 برت :تسيسيس ارضعرب او هتالاب ىرز ىرتشاول

 لحال ن وكمال ايري ايش ارش أ نالبحر . تالا ضع ,اذ ةربلو كدأما

 تاك ةرلار اخف كلل نكم طبشلار اخ تالالا انركذ كقوة يؤرل ا ايخ

 ظ لاي يلخفلا دش ماهل له سينال ول

 "تان نسعرتسما لحنا سشلاب عمتي ةيؤرلارايخمل نمداليبلا

 يك هناف مطقلا لسق هر يطبلا نم علب اذاامئالحتز اساس لبت اهعشرك

 ظ هملوخأ ابل ماعناكرإ_لا لبق ضرك مييزاجاذاو.مطقلاب ضابما عشر ناد

 5- از مال ئؤل قلل |مماهعاض ةؤلؤ تعلتبا اج احد:ةيؤرلارارخ ىرتشملا»

 78 للا تتامامدعب ة ةؤلؤللا عابناو عالتنالا لبق ةٌولؤللا يه ىزشلاب 0

 يرتشأ ىلا د لضاعار نكيرلنا قلالي ادابخ ىرتشلاوعيبلاذاج
 لولو ةيرلاراخ ىرتشللد ب ف سوما لوف عيبا زاج ىدصغ ةؤلؤا

 ف



 ف

 كسملا خاف كاسم هجن ان ىرتش تش ااذأف هلوثلعىوتفلاو ميلا زوال د

 ملولتح ياوخالاب بتي هن ا/بيعلارايخب الو هبؤرلا دايخ هينا هل نكن ملاهتم
 ,لمحصن ادع: ىل ىرتشا لحر برملاو ةيئرلا دارك ربنا هل ناك كاسملا جي

 لازاربا او ميسلازاجّميسوافلا ظفل عببلا ناكن ا يرتشملا لزغمملا عئابلا
 ثسلأ لإ تخل !لات دا زغملاا ابل لحام فعموارف يللا عار رت ملا نكم ل نافذ

 بعد ع كل دريصم لم املا اّتعت هررول هن الذب ةرلارابخير مرينا هل نكي جب

 ذل تاكا لسوق نو 2 طب وش جرت الر .ىرتوّملا دنع كراع

 لبا تناك نانر اخ ادل ناكت ةر اهلخل اوه صقملا نالا هتراهظىاراذا ةيورل ارايخ

 وصقمدز اطبل اوامر اقحت اح ةدوصقمةراهظلا نكملناذ ورناهملعن اكن اي: دوصقم

 7 ل ال سعرا نا ترق ارا طع عيلان البل [ساراوا

 ريشإل>ر امادحا لرب ويكي الف ضيا ةدوصقمةناطبلا تناك ذاالا ةيؤرلارايخدل

 دارا ةراكالا اهرعزف ةراكالاد ركز ادي ضااعرتستملا كرتفر اكا اهل نأكو اهرب ملاضرا

 دن ايراصن هيلا لّمتمر اك الال عن ناككل ذ هل نكي ل يررل رابح اه دربنا رتشملا
 لطبيال ة عفشل اياه نخاز اههتحيرار تعيش اهربملاراداىرتْشاولو.ه سئ نب اهعرز

 لاا رامخواضرلاليلدةمفشلاب نخألا نال ا وضلا رايح الغبي اورام اخو ةيؤرلاراجخ
 ليل دي طبضاضرلا يومن طس طشلارايخواضل ]بل ديزطسالفاضلا يوصل طسأل

 طبقي هر اايخو ةيؤرلارابخجطبالو لرضلا دايخ لطب سرلع عيبمل يزيشلل ضركول ذكد
 لبتءار ناكدتافوفلم بوت ىرتشإ جر .ةيؤرلا عمنرمثلار قنب اذكو ةيؤرلا عممضلا
 ءارتش ايش ىآد ل جر .ةيؤرلاابخمل ناكب وتلا كل ذهن  اميالوهو ىرت ثاو كلذ
 كنا ميلا هال رص خلاقوم قصي الغ مذعب لاقاريغّسدت دجحو لاقخنمل هزل
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 ناو وايل لوق لوقل ان وكيو قدصي الا بلاغنامزلا كاز ؤريغتسالنامز لعب لا

 تشل وقل وعلا ناكابلاغنامزلا كلذ ف يتلا كلذ لثويطتي نامزدعب هازتشا

 تاك تريغت لاقو هنس نير تتعوا نينسير تسكر مد اهلزخشا دي راج ىارولامك

 رتضيلا عدابلا لاق ىرخا ةرط له اراد ىرتشال مر .ىوتفلاهءلعو هلوق لولا

 ناك قيقح ضبقلا مدعوة يو را حدمل نمتلا ءارانعىرتشمملا عمت عشم |متكيِلااهتلس

 البلل! ىرتشملا عم يخي ناب ايلارتوياه درب نان هيؤرلا رايخت اص درب نادل

 اكعورتشا لعب هيلار لل اءاسيو نمتلا ليكولا ضبةبق نلبلا كلل االيكو كنس

 او رتش الحر .ةيزنرل ارايخ هل ناكاهجوع/ اذعءاهروهطم اطنخ اه هوجو ة طوب

 ىا نيفخ ىرتشاإولو.هيؤام يرخاذا ةيؤرلار ايخ هلذ هنيعب ن دعل ايفر و

 تشا لحر ماتا ىاراذا ةيؤرلارابخ دل ناكامادحا ىئارف نماعنوا نيعارصم

 اهمفرشمو ىررتشملاماق انوه و يرتشملا هسجلاو فخار كابا يلام

 ودبعبةيراجيتشا لجن. كلذ اهصقنيل نا ةيؤرلارابك هدر نادل نأك

 تفلالا هصحر ممل اضقتنيالهب يورلا دايخ ببعلا درت اضي|غتو رد فلا

 داكأه:م ومي ةلجهرصهنا طش دقو ءامنما4ةيعب هي وار ىزتستتا لحر ةيراحلا

 .اماًيش ىرتشا اناوعالا .ضع نب يطا عضاوم ا رضعب نالل اق هي ئرلاراخ أ

 داش زاحاذادزوك مك ناكتلوراجيعافاريصم ناكن ا رصف اّشنلا لامتو هئارت

 ”تناكن ااولاعةرقرلا ةلزنم بوكياصف اورلكت من. ةيررلار ايخدل ناكان دنع

 بلقيا لام ناكن او ةيرلا ةلزنمج كل ذ ناكس بحر بلغاذان سسحيو بقيام

 هم 0 امال ريشلا لامر يي يع انوسح لف
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 لسع عيمملا فصوي هنا عينيك عب لكوملارايخطب هيلا ظندوهر لّيكولا صبق
 72 ف سون لآ نعو ا ضلطم تضر كا دعبرعألا لاقا ذاذ نوكدأم مل ان ىمعألا
 ه أرلاررصب ناكول ثرحراصاذاف عيسملا عضويملاا ىعالا داق ةياورؤ ناتيادد
 لوقت ّثر |ممّسالاو ن اطيح ا رسمة ياورةو.هرايخلطب تيضر لاقت م صور

 نا ركح .ظنلا لزم مشلا نوكي نيحابرلاو ناهدآلا فو. هرايخ] طبي تيضد
 ضرالا نسل عحو هضراامجدحا لخدفاضر | امىغم ىحار لكى زنَسا قييم

 خوعطت نيكواهسفن عطتال ا لاقفاه رف ةلكلاو ءلاوشل | اهف ديرلف م
 اهيلوطو شي. شا قاس ظلغ نعتبو اه يشجر سجل عج هضرا لخد رخأ
 يت اهتمت .تباطاذا ضزالا نا لاتواهب غرض نيل اقتلم دجوف
 فلتخا اذا .اهيعضاق يق ادكتالاهتابن جرح الهرن ةنيبخ تناكو بيطتلاذاو
 ملا ناكمرال ىرتشملا لاتو تءارام كتب ايلا لاغير اذ نا قفاملا

 كتعبام فهر دل مئابلا اقف ميسملا ف اول حاول كاذكو . دخرمب عم يرتشملا لوق
 رتضا |ا ا. مل رابح تو يرتشملا لوق لوقلا ناكانموه ىوتشلل لاو

 ئنعبرعلا نوكي نا نامل اركتاو ىرتشملا دنع هلم ن لح بيعب عما دربنا

 متابلا لوتلوقلاناك

 بويعلا ل لئصت

 انياعماماظ نوكيأماههنم.عاونا كلذو بيعوهراملا دنعةمّقل|صقتيام لك
 ةيغاسلاوءادوسلاو:طداسلا نسلاو رعلاو سنخ او مدلاو لل ثيلاوروعلاك

 00 أوذاوالا ةمشهلاك ناو اريغذلو. حجررقلاو ضارعألاو لئازلا عحبصألاو

 نااالامرين! دل ناكراعف ىرتشملا هب ملعي ملا ذامضارالاون يشلاوزغلاو بايقلا#
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 ليبسلاتناهخلاو ىراوحاو ناوبحلاذانطاب نوكيام اههتمو.بيعلا نعت ءاربلا تدثب

 !5لاوبوصألا قحفب بيعلا تي دحاو كل فيربخا ناروصبلا لها لا عيوجرلا كلذ

 ظ انطاننا/امو عنابلا طعررب 4 أبلا دتع ناك ميرة دنا لهمشتو نآالد عكل دب دهش ناو

 كل فبةدحاو ةّرما تربخ' اذا قترل اون قلاكلحرلا اهل ظنبالوءاسنلا اهفرسن يرارجباذ

 يراوحلاذ ابيع ن وكب اماهتمو .ةياورئ ا هاطغ دون ىمديال ةموصخما قع بيعلا تيب

 0 نوك ناالا نائغلا ءابي سن وكنألو ىراوعل اذ ايعن كيهنانؤلاك نابغلا اب

 نايلغلا# بسيرسلو يرأوأ هب ازا كريأو : هغنز وكيخسانلا 2100

 غابيعن وكي المنا: شارفلا ف لوبلاك ضعبلا نور لاوعالا ضع ؤابيعن وكياماهتمر

 لح ف رسدلبو دحر كاي ينل ا ف بيعوشو دحر سجل او ةذحو لكايالايذلاعصلا
 قا ناكد ادب عىرتشا ناكولو عر ف سويءاو ةفيزصبا نعكلذ يدر ةقرسلا اذكرو

 رعسمركموب| لاذ يرتشملا دنعإس لو ربكذ يابلا دنع شارغلا ف لايوأ قرسرا

 وهو ىرتشم ا دنع دعي لامدرياكن اكسام مكتسب وبا لاقو .. دري نادل حر يبل

 .دريالالل ف ٠ لججوفمصخ هناربع دبع ىرتشناولو .ءاصخما ةذكو . بيعة نعلاو .ميحصلا

 عساه نالمالضلا ف بيعةددالاو درب نادل ناكرصخوها ان لحن هنازعىرتشاولو

 .عامج منم جهلا 055006 اذ لفغلاو.ايكار لاتفل ام طعر لشيالو ىلا

 اناكاذا ةيراجاذ ضيحلاو مالغلا ف ناتخملا مدعو هلدحاواه اكلسم نوكررتل ا يهلبشر

 بيعوم نيريبكاناكناو كل نكح نمر يغص نسل لوم اناك ناو ابيع ن وكيل نييلبج

 ركباهزارعةيراجيتزتشاولو .اببعن وكيالئراوج ا ذرضيمنا عرعان دنعلما جدنعا فهو

 هيلع ن يمال مئابلا لوقلوقلان اكوكبوه نان! ءانلا اهءرسمضاقلا نان بيث لات

 نانىكولإيرلعف يرتشلااهطر ناو .هنيم عم ئابلا لوقلوقلا ناك بيشه نلقداد
 ل



 مس.

 ممساقلاوبازميسلاركوا زك ةيراجلا هتمزلالاو ثيلال ركب تسيدلامينالعامتاهليان
 ةيراجلاونيعلا4 بعجاكتلا».ءاسنلا ةداهش منه دري هانا. س ف سونا نع

 تسيل إي قواط نعت داعي وار ىججرلا قالطلا نعةلعلا ف ةيراحيا تناكول اذكر
 ىلعطولا ةمرحت ير اجلا تناكول اذكو .ةيراجلاف بيعيربيل مارحالاو بيعب
 ازا ىع ا اهمضقو ةراج ى ةشاولو .ابيع نوكيال ةيرهصوا عاضرب ىريشملا

 عيبللّضاهْنع تاموااهنابا ردع جوزامل باك ئابلا لاقت أه درب ناداراداجم
 لاول حاكنل !ايفلعدنيبلا 5 قا هلو هيلع درسالو صان لوتلوملاناك

 : أمل ل ١ ا 5 .ةهيجس تلتف كأي 2 ايلارار,ةالع املا دأق اولو هتذيب!قنال

 لو لودلا ناكقالطلا 5 1 داو هيبلا لئهاهلابا ن كلذ ىرتعاهجوز نأك

 ع 9 اهدنا ىرت ثيل داك ق الغلا رتناو ء !كنلأب هلرقمامضح ناف مالا

 ىرتشملاوةلعوا ضرقل لشاهتع تامى! اهاب اك حبلا موب ىلتع جوزامل ناك

 ليتل نقع انا نعول ةيراح تاويل . ديلا ناك قالطلاركس

 ل وقلا ناكويبلا لص اهتع تاموا هناا 1:٠ مد ثس ان عا وجون 4 لا

 ناو ىعن تميل ةءادرلا نالاهد. دأللي در أمه لهقت هد 5501١ لع .مدابلا

 راف كهوف ادد ءانا(4 ا 0000 رمناهل ناك ةنفعدا ةبو :ماه لجو

 .اهدرياهجولا داوسوا ةىيشاه لجون ةيراج هر ا فورت ور

 ار .اهررب نادل ناك لا حالو صقاممل نيبتسم [/ ا ولاء 4ىرتد اهىدحوولو

 ناكرع مثيكرتشملا لعب هريغرتعواشنابلا دنع ت دلو كناك فذ ةيراج

 لعجإا/ىرخا ةياددغو ىوتفلاهيلعو نساورلا ىدما يام مري تاهل

 ةاجاكرتشاوإلا ام اضاناصقن ةداكولا بحوبملاذاد الذ يع دالولا سفن
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 مساك لضفلا نبدجيركموبا ماما ميلا لات ضيخالا#:١ لاق ذاههشت
 هاهي كل بسب جا تافوارل ل بسو لمحل اب ضرحن ا عافترا ىلي نلالا كش
 "نتي ركم ل كلذ نا عئابل فلج اج هنلق ناءاسذلا ضاعت ا اهءربو

 وكذو ةبايثلاف انركذامريظنوهو م ابلارعنيممالت بحب تءسل نلقنار
 ”داهمتل يءارلا ف متءارطالا لا مجري هز طاب ءاد ةخرعمي وا ذلالا مجري لحما

 .وحو قثرلاو ترفل اكل احرلا هيلاظنبالاعفو.ىيدتدهنا ادهرشباذا نيلحت

 ظ فرخ البث نت اكنا دنا وبارك ين ارا وتوت

 11 ولا ةارملاورخ م فسوب ملأ لوثوهو ءاسنلاةر أهمل مريت لكي

 دريالو ة موصل يجف اضل لوف: تقف لما ماو. قثوا نات ًارملاو ءاوس هيف

 د5 ويف دل ناك لا ريف ا اسود هلع !نكيو ا اك كارو لعن

 دعو , لي نقب نبع ىرتشا لجو .دردنا دل نكيملامويةرطي خدي الر يقض ن اف

 22 لوقف اغبأايح دسعلا مادام ببعلا نا صقنم عجرب نادل نوكبالع بلا دنع قبان
 لجر٠بيعلا - نا ص نسوجربالب بلع هنم تقرض ة باد ىرتشا وا ذك ما
 1 لع راسا منو نا ةاكلقالالا وانا اةئاذاث عماج هرالعإ نييصم قوم.

 و هدب ادا ناكك لد لم عبابلا دنع قرم ناكل و ة شع نمت او ىتع ف سن

 نايولاذكو.اتراسواةرامس هنالورب نام ناكفسلا نمداما,نتع قباولإزلا
 ظ لاقت مرر هتبكربوامالغىرتسا لجر درب نا ها ناكاّيش جرو تيبلا,بقن.دبعلا

 اا يدت نام هنا هظف كل ذهع ءارتشات همدواذ برخةباصا ثيدحمروهنإ ُنابلا

 ريغرخا بسب ناكهن اربط بي ىلا نيناذااماف بمسلا نيبو اذا افاهو صم لاق
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 0 وهاذا عويس ابنا لاف مومحتوه دبع ىرتش اولاكدرس نا هليناك نسي يذلا

 اهي ناكادبعىرتشا لجر بدسلا نالتخا. ضلت علا ناليريناهلتأك

 لنعهرلع قبطان ىرتشملا هبا عيم ومايا ملثوا ننيموب لك رجلا هنخاب نابل دنع

 0 بلا رث يحاصراص هناولو مرينا ىرتشملا ناّوّماملا ةركذ ىرتشملا

 فنا رقما ناكول افكو .ريال: ناصقنلاب عجوف رج ا ريعؤخأ بيعاذمف يوتشملا

 00 ناكناو.دربنا هل ناكرت اناء ردح ناك

 !ىلب ةيعرتشا عير دعنا هل سيل ىرتشملادنعةما تراصنة توم تاكول

 مامألا مشللا ل اهتحيرتشملا هب اجب لو ع ابلا دنع حن اكد تو ننعغه ضر

 ى ”ريشملا هنع2ناهناانباعصا نعد طوفحم ةلكسملا ور لضفلا نب ديرك .ونا

 ريع يرتشملا دنع ءناود رينا هل ناكهنابلا دنع رك ناك للا تمول د

 نت تاكد قو يزاشملا دنع تزنهاضرا ىرتشاول هل ليقف هرياكت قولا كلذ

 اكازاكذ ولملا يرقو ضرالاٌد_ةوهو دصاوزغلا ببس نادرج نادل لاثوئابلا
 ماعسضرالا هيو نعم ارتلا| مفر يرتشملا ناكوا بلاغ ءام حج نا الا لوألا نمع

 ىنعزتلا نوكيورخا مضومنمءاج يذل بلاها ءاملل ون بارتلا عفرل تزناجلا

 الذ يغدالل ذ نيعهنا ير ديالذ هبتشيلوا مدابلا دنعناكىيفلإرغيرتشملا

 ةلكسم ناوجا عر ىلا نسحاوباهامالارضاقلا لاق دري ناد نوكي

 ىرتشا لري تادايزلا ذر كذاب لكشي هناذلا ماماما مميشملا لاقامّزنلا وري

 كرغشملا دس عض ايبل اا اذ كا لبا عي الوهر نينيعلا ىدحا ءاضرب  يراج

 حا ءاضيب ةيراج ىرتشاولو.ل الر غؤاذلا لمحو هرب ناهل سيل ءاعبت
 فنعاهضاي داعم ضايبلاراخ اةحاهضبقي ل دعلا لبا عيوهو نيئيعلا

 ى 1
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 اذا هبيضر ىذلا لوالا نيعماتلا لعحواهدس نا ىرتشملل نوكيا مئابا

 ”رتشملا دنعضايبلا داعاذا ل مالا نيعيياثلا لمحل و مئابلا لنعيإاثلا ناك

 وهو مءاولحلا ةمالا سمشر واشا تنكاذم مامأل ارضاقلا لاق هساللاقو
 رفتسا ا هةلكسملا نه ةهترواشنانعهجا اذاالكشمن اكاميعمرواشب

 دنع قرس ناكد قو قداو ىزتشلل ابايق قش ال بع ىرتشا لحم :اقرفهنم

 نأ هيب حبل ضفلا سرع كيوبأ م امالاؤيتلإلاق ءاًيولن لعب ميابلا

 "ضنا ىرتشللا ناك ايالا نصداعنااقباا يح دبعلا مادام املا صاخب

 رغما كد رفح لذا هضبقو" ةبراجىرتشا ازحر.ةدجلاب هيلعدربوممابلا

 ..حاورهمقته انداو بعرضبا عافترا دهمامال ار اَفلا لة امون نععبإ وأ |رمكس
 خلابل دنعن اكدناتدنا اذارردنا هل ناكيرتشملا لنكن .دقلاانهينتا اذان

 "ايا ناكتااول ان تضاحرةنفنل ًارضعن حرتساو ضي نأ حام نراجع

 لج هوت شما نععال ف درتسمانا عيابلل نأكبيعلا نئيلصلا ىو لع العن

 ااةموصنل 5 درت ب راحل اء بيع ابل امص انواهضمفو ةبراصح ىرتتا

 بيع عت علطاام هعب ف ملا لوطاهتك_.مام عئابلا ذل لاو ةمصاخرت

 خالص مامالا يشْل'.لاف بيعلا ل وزي له ظنالا كم طوتشملا لاقت

 فرش[ ]مر .عيايت أ انام مرينا هلو بعل اياضر نول اذ مل ةموصام ا ءلرت

 ذب نوكيلماتم بارتلا ناكا ذا مياده مامثلا طيشلا لاتاارتاهيف يبو فة
 لتعأب عفع ناكل ا هدرينا ها سينل سان! لتعاسسعل م ةوةطتكا

 رايخلا ناكا حان نارتل |نأكن او دري نادل نأكر تح اع مسفب هنأ الا ىتانلا

 نهار طن درو اش ناو نشلا نم اهطسقن ةطنخا ىخاو أشنإ ىرتشلل
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 دايخلاهل ناكة مسام لون ةزفقا نعله لعصطح ىرتشاو لامك نمت لك
 كسي ىاوتلا دري نارتلا يمين ادارا اذا عب فسوب 2 نعو.هجول اك هيع

 انه بارت ل لت نعول !ةطنعلا نالت تمل مل ىلا نم اهل سقم ةطنعلا
 كتف ة]مزلا نم ارتنلاربم ىرتسملا ناكن انزيسقلا ]مق كل كد يرتشلا اهعاذ

 اهدرن وة طلاب بارتلا طا ض نا هتكماثارسانلا فنعاسع كلذ دعي انّدح ام باوقلا

 اهدر ةنأل ملاذ رتسلوعب ايلالعل كلا هس ناسف ريعنم ع بابل العلكلا كلب

 را ير دل. اهصاقتنالل كلا كل فر مرلا هتكمالطلخما دعت تاك ناو ضيق اك

 نا | ةطزكا ناصقنة صح نمل نجعل م نكل ضيف اكدرلا هدكمإلهنأل

 وهن يلوتلا نعول الام لك زكو كال ذدل نوكشن ةصقان اع لاي نا ءءاملا
 0 نديم ا"< رفد اول وفازت يثللا يقل ىلع ولن زف

 هله سنك ١ فس ونونا لعحهتصك مدالا لع, و صاصرلا زمنا هل ناك

 هلاك ليف عايالامكي نكد جال ءليلت ف عاسداسؤعل اقفالم لئاسلا
 ليلقؤ م ابو هريثكز بصف هليل حت اسك سما ف صاصرلاو ريثكز يمنا
 ساي ى#ةشاولو .ةباورل !ذ كجاوذدحا اشم طاق 0 رزيمالخ نارتلا

 سا نمتلا نهتم وا دعس نا هل ناكرمافلا مريخ ام لتمر جا ههتم جز ةرقن

 ما يال ا زيلقؤين ملا ريو كل نك اهنخاي تا عيابلا ءاشي نال كلذ

 نعيباريعب اهدار نالحر كاسم لا ةصاضرلا ها زيمينا هل ناكت سس امئلاذ

 نوع: ئزرعملاو نع تا ابيع ءازتشما ينل | عمل ايارض لحا لجون ا ضيقت:

 ىز'ريعبل ايدحو فل اريخي عت ذه مامالا نيشلا لاقءارغشا ىذلا فن
 ىيريللا ا ا 1 7 1 8 1 3 ْ

 هصك#ع >»ءاسشفن و رخالاريعجلا نب يعلا ةصع عحرءاش نا اديعمازتبم
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 "ام ىرتشا ل جر ضالاريعبلا ضرار يخبامناو ضيرمريغاصيخصخألاريعبلاه ميقنم
 نإ ناك مشاه رهظ نا يانهمامألا ئييشلا لامس اولا ةيبوضخم تناكاهن ]هلع

 يو ةبوه.ملاو.عيللاذاطرشمشلاءاوس نوكي ناالا دربإ ةرقش هر هظ ناداه درب
 "اعنا ة لاقصلاو ةسورلا اني نما وة يكورتلا ذاريعدع رحم ا تصل نين نول

 هيكلنوتنمواةيعللا قولع دجوت دما ادصىزمشاولو كل نكن وكت ررلا لهاروعش

 ىرتشا لحب .عيابلا فنعن اكهنامامي سلا دعب امو كل ذ سرظ نا دري نادل ناك

 عيابلاعف دف عيابلا ىلعهدرفاقرتح ا دحاوازبخ لجون مهر لب نيخ
 نال نزويملام كلل ذز وجيل بانه مامالا ,ريشملا لا تن نبعن هاَوازج خا اريخديلا

 دح ىلع ها رباسا ةرغع ا رتاسا 4... رادق م نرولا تخ]خرياعر كمل اذه

 لجر .هيرس الاف ةدحلعمولعمر جدل رسفام كل د ملقا تناكتاو نزول ابألا زوجيالن

 ريالا ميعهب لحي 6 هنبذوطقل ادنع4 وراصيممدمطق مثهضنل ايو واد 0

 نام بدرعا هل ناك غلايلا هنبالوطقتا اننع ىو ولو. ٠ ناصقنلاب عحربالو

 اميشحاههوحإ دحون لق ةيزح ى نبا لعمر يدقلا نوبيؤلابلاذ منألة ملا

 امرا يرتشملاريخرمانلا دنءابيع د عبز قبلا انه ف, سشمبشح ا ام ناك نااولا
 امركوااضرا ىرتشا ل حر . نعسلاذ ىبزلا ةلزنئموفودرءاشناو نقلا ريدا
 كلذ نآلم ني نادل ناكرخا عضومد له: ظؤع عضو قو اندلع هير نارهظن
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 ذاعيبلامري نادل ودل قاطالم يطل طرتشي ل لو هقوقح يمل قي ل ناد هفيرط هين

 برشلا نصتيسا/ الو ا اضرااكرت شاول نكو قيرطلار قف دل نا تنطلق

 اكرري نادل ناكمضرا اللاق لعارلذ كل ضي راجرلر برشا لن كسرل ناذ مشلا نو دب
 و
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 دنعابيعر مي يرطلاو يرشلا مدعيد كل فب مرينا هل ن وكياييعسانلا ف عبام ناانلق

 امأهف لوف ةنطسة بج ىرتشا له ثنا ليجر» طرشلا نوب كل ز يتسلل اىناو سانلا

 سعيا ذاج كلر عيابلا نيبيملواسجي بوت ىرغشاول اكو .ابيعتلل ذ ناك يم

 ابيع نوكي الصم ذب الن اكن او اببع وكي لس اب هتمق صني ايو ن اكنا
 ىرتشال جر .اريعدعيف هلك لوزيالخغدلا ناك بيعوههنه دايخ ناكناد

 كلزرلعي ىتشملاناكوا لع كلل لنلعب ل يرتشملاوةركرتلا نسحت الة يرام
 دب نادل ناكاسيع دعب هنا لعراعتلا قفنا ناراجتل إد نعابيعد عب هناراعنالنكل
 مل بيعن سجل لاتمام ضعب و بيع وه مطب لاتمةيبامؤرامتلا فلتخل نار

 بيكن لمار لكي ناكن اولكلا نعاني يباع نكمملاذ امينادل نكي

 ”د احر ..درب ناد نكيمل ضيفو كل لن اعن اكل زريغلاشلادروعلاك

 ب نيل بماهن ع اماتشان بياجتلامةمقاه كة يام
 0 ستاد ا رسانل لع ششي امانم نالاهدرنن هلورة يس

 ايماهبجمثةلايبم تضل ناديا ابا - عيبه ادا

 ةيراح يرتشا لحب درأ' مدل !ةارعسإلاو مارئغسالا لردع! فهر أ اهجرن نادل تاك

 دربنا دلي ةفينحوب لاتابيعاهدجوماهضت# عيابلا لنعرع.ىلا نعت تدلو#

 اهئاول ء.رربالو بيعلا نا صفش مجرب ب فسوبوب | لاكو نمآلا سماه صح

 ءاشا ارايؤلاب وه ضقلا ل بق بيع يرتشملا عم عيبلارج عبابلا دنعت دلر
 عابمارأد ىرتشإ] جر. مرن سو اودفنعنا لوقذامكدولَش ناوامشنحا

 لحي . تسد عجربإلو ريال فسؤبو باو ةضينحولا لاةابيعاهلبدجو عاهد ضعب
 هيفا فكاشا اهيا ضمتتي كيلعهتد در عيابلل لاف ضبا لبق بيعه كيف
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 دي ةزيرحببا لوقذ ميلا ضقتنيالميابلا ةبيغ دنع كلذ لاقولب ل ةرادا ليال
 و ليللاذاهعطقن عيبلاؤ كل ذ طش ة دمام نئتيل ة بشع ىرتشإ] جن. ه

 همام دجحوزالاباهبلإ ظنخاوم تري نما هيلع دقعلا ب دج“ بيعله جرد هنارف
 1غ ذبل« بية لوقو لي ديلا, ضنا لولا عيبا نالاهدرب نا دل ناك

 لدي عورعشلاا هيلع تبن لمنال با هودي ىدابناكانودبب نشا د
 كول ثمناكنااولاق ملا هن يسينمأيا دعب يك شما ءام تكلل لباسا

 ” دلح بيعلا له ناعيابلا لوتل وقلاقاياو درب ن(لزاكعيبلا دست دعبل

 07-5 اسفي اعنا منع :[ةلاودا لاو سا سرا ناقة عزا ما زب اجر

 ةصخرء أش نإ دايخئاب عيابلا ناك ةمداهدا ف عماملو عيابلا مصاخيتح اشاهنم

 يرتشلل ناكناو نشلا عيجرريواهلبقءاش.ناوزمطبل|بقيا نقلا نمناصقنلا
 0 ٌئشاله يبعو'» داكولاهرجطل ناب ا همضعب كلهتسساو !اهكلهتسااه دأ فس اعام دعب

 لكدع نقلا عيمجميابلا لع يرتشملا عجاهداسن عم مت يطبلل نكي ناد ميابلا
 عفشي النتنمدنارهظ ىرتسشملا وضعي ىرتشم اة يباح هبصا !دالخعاب لجن لاح

 ناو.هيلعن اممالدسضوا كله نا يرتشملا هنعةناماوه يزلبلاركبوبا لاثدب

 ربما رع ْيَشاكن يدها كل ذع لويشاو مقر كول نا ءداسنل يب رتشملا دمها

 لكلا ذخأ.ىاكلا هرب جانهركدوبالاث ابيممامر اش ارطعب دجوف رت كرتشإل مر

 كلذ ناكنا عيبصما لاقةنيابترأجشالا تناكناوةصاخ بيعمل هريناهل سل
 تاو.كل نكت اههضراب :رهشملا رينو لاه زاكناو باوكا كل نكن نئبقلا لبق

 اكرر ومو ماه ضيقواريعب ىرتشا ل جر .ةصاخ بيعمل در ةٌضاخر اهيشألا ىرزتشا

 يئرتشملا نا مثىيوةشملا لع كليم نان قرطلاف بطعن ءدربل عيابلا ل! هب بهن
 ا
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 ةلج ون رغب قواريعن ىرتتش أولو. عيامل العب يعلا ناصققن عجري ب رعلا تيثا نا
 لج ميابل ادلع ناصقنل اب عجربالمناو وخذ سكئاذ عقوفهير هبرهظ ف لتحيإل
 نها زانهئامالااو ظننا ادع ذف طقس اددلخدااملفأب هب ىرتشا

 بوول ناصقنلاب عجرب الىرتشملا اره دع مادلاناكنا امد ادا

 لوقو كل لكمه ضني يرتشملا دوا يزئشملا واب دحبذ ناو. بانل العن امذلا

 عيبلا الئ اقتون | ضباغتو ايش ىرتش لجر.ناصقنلاب عجربءابحاص اد ةفينعيا

 ابيعهب لجون ثول شلا زاجييابلا نمايناثءارتشازتم يابا لا رتشملا لسيلم
 ىرتش وللا نكو هعيإبرلع دربنا عبابمل نكيملو ميابل الع. دري نادل ناكامدت

 اركي ورسنإ ل عرراهرتابيجب دج كابل سارتشامثهتابلا نس عاب ماضي هنوني
 هلجيابلا عمم :هشملا نا غضبة واين ىرتشا لحر كل نكوم باب اعم مرينا

 نا عيابلل نكن عيابل الع ءدرفامي دق ابيعدب دجحو مثل والا نفقلا نصؤنكاب عيلا
 لا يرتشملا ا اهلسو ةيراح عاب ل .ةعانرلعه دوب

 ولهنابيعلإب ماع ن اكناوءاضةرمغدرل ا لشنألو مدايلل ناك عيال العاهروننا

 لخانام د جوف نقب ىرتشا لجر هعباب لعام مرد نا دإ نوكماكءاضق يضباهلبت
 0000 ايلا لعاه دربنا هل بعوفاولاتاهئبل ميج صمراهعرشب

 ل5 هيفءارتشا ىنلا دليلا ف بيعلاب همريهنانابيعدب كيف قزؤانهد
 مهظفارك تونا وجا نا ىرغ شم لاربخاذ هريعل توناحف دل ىنكس عاب
 ادهم ؤكسلادري نا ه] سيلاولاثكل د نف نا ةاككد ىلا: : جانا

 هاهنا عئارع ةزقمى :رتشا لحر توا اف سعب نمل انه نالببسلا

 ةلزنم طيورشملا تاوفنالاس درب نادل ناكر ادمخن نكتراذاههاذ امه
 ١
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 نؤماذإ لن هاولاكم درب نادل ناراننخ لجوفا دبع ىرتشا ل جد. بيعلا
 ناو.!بيعنوكيأ/للوقلا ذوإ شما ةتنختلا ناكماثسيبقلا لبعلاب ثنختلا
 دنع 7 هجردا/لا اسمو لجون ف اكهنالعءارثش شا ناو.درينادل ناكارفأك ةلجو

 عصاوملا صعده قيطلا2ؤ فقيىزلاوهوانورح لحروف ا راح ىرتشاولو

 نمومرألا لسسي 07-5 أاحوا نيعىرتشاولو. مري نادل ناكمن امركنم

 يعارسمو| نيفخىريشاول و ناصتنلاب عجربالد هدرينا هل ناكه ضيع
 ناصقنلاب عجرنالو بيعملا دربالدناذرخألا عابدابيعامهدحاب دجوب ا
 هل نإ طقه يراجوا دبع ىرعشاولا ىرتشاولو .اييعنوكلاه فحوهيراجلا ةعش)علاخلاو
 ن0 جرب نا هل ناك ىرخ | عد ءو تبان دوضلا محو

 ناو هدري نادل سدل ممضعب لات كل ذل اوغلتخا ابيع عيبملاب ىرتشملا دو
 ركمإلحر ىقعلا مارت نع عانتما هنالملول درب نا هل ناكعيبلارطتق لبق بيلا
 بعرف امرك ى تشاو لو .ن يك اب درب نا دل ناكرسانلااهجشمم اور طاهمذ دججوفاضر

 نانذالا ةعوطقماه روت ة انس ىرتشا لح. درسنا دل ناءاريثك ملا سوس هيف

 اهيرتشاناو ةةيصضتلا منمام لكك نكو.اه دري نادل ناكةيصضالل اهئرقشأا
 فلتخا ناو سانلا نابع كل زهر وكي ناالا ام دري نادل نوكياله ىمختلاريغل

 تسي يو بكا .رفشا ىرتشملا لاقت يرتشملاو عيإبلا

 ىرتشا حر. مص نا لما ءنمناكاذا ىرتشملا لوقلوقلا ناك ةيعضالا نام

 لحراهدرننا ىرتشلا نوكيأل ةجانصنكت 1 ناذعيبلا اج ةجانصا جال يراج

 ناصقنلاب عشيألو هريأله بف برضلارتا نا كأ د لجن هب ,رضو ا يبعدب لجوت دبع كرتشا

 لصرلتهف ا ل عوكورتشا عومبرتشا هجرس نا هل ناكهذ هرثؤي لود شلت :وأ نيطوسب ,"”هضواهملعانأو
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 وادبعىرتشإطر-ناصقنلاب مجرتال نان بح لك لتاقلا هبلتقوايكرتشلا دنع

 ةفينجينالوقوهو نى سوبوبا لات | يدق ابيعدب عيابلاردبجون عيابلا نشب متهضبن
 ماضباقنزرهار فيريناند حر نمىرتشأ لجر .لوالا يشم العم هريذاهل جب

 مث مارد | رضيقدرمنا: ىلا ماب وهار دابا ماريشامتلأرينلنللاعايرتياندلا رت شما
 ءاضقت ار وألا اهليقو طسوألا عتاب راعاه رفا بعرس ان ىلا 2ماملا يرتشملا لحو

 فيلا: > داو لاق لوألا ميابلا لع بيعلا كل فبأم جري نا طسوالا عيابلل بدلات
 قار اردجلسر مغ هل لب كل فكو اهخصيرتان ىلا كااترلعمقنألع بيلا نالضرعلاب نهد

 لرالازعاض وري بامل ناكءاضقريشن هيلعام درفاذويزاهيف دجوفرخأ اماضقر هنماهضبقر

 هاوس. شير! دل لسجل و نيألا هتروف تام مه تحصف هنبا نمدعابو ادبع ى ريس لد
 امصخ صب حرض افلا لاس هناالادريتادل ناكا مهل قابيعىرتشملاب دحوم

 دل يملا ناك هيبا ابدع . درب نبال ثمعحلا كل ذلع نبا دريف تيلا نع
 بانكلاذ يكل صقي لو .تيملا عياب طع هدر ثيرا ولا كل ذراع نسالا .درمخا

 ليل اتصلاو يب لح قالطار. فوتسي ملا ذاام نيبو نقلا فوتسا تيملا ناكاذاا منيب
 ههنا ايش عاباذا لجرلا نا انلةامدع يل داخل نهو.نييهحولانيبةةيوتلاع
 ابجلسجتساولو مرينا هل نالاب عاق شلاب رشم دجو تشل نفل
 امبرقاريعربعلاب لجو مثءايا نبألا ثروف ثيروم ا تام متهم ومنمد علب مهْضبسد
 لّث_؟(نم| ربع مالوم نم عاب نويدم نوذآم فبع.لقألا فالي ل مل يعم دردأل

 دع هرب تاد) ناكضيقلا لبت كلذ ناكوابيععيملاب ل وملا دعو نانزاجةمّملا ظ

 ازوج ىرتشا لمي هدبعلع دربال ووقنلا نمنمتلاو ضيقلا دعب ناكن او دبع

 ةرتسبو ىقتامدرينادل ناكدل ةمّياكو هب عفتشيالاهسان اجون هضويسكت
 م
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 ناصقعس عجرم هن ان سانلا ىنعت مة هلر هب مقشيامتد اهلا ناكن أونمملالك

 .بيعمّاملا نادعة: يملا ماقا اذا الا قابلا الو روسكملا ريال كامي بسلا

 ةلساناه لبجوتضبقلا د. اهتم ةرحاورشكئاد دعا طهر لي ىرتشأ لح

 راضرعة نيبلا قي ناكا هيعرربالو نمضلا نما هتصحب جربنا هل ناعأدبمعتيأل
 ادسافز وجا ض عب ناكاذا سحلو ْيَسروحلا نالز وج اكن. عز طبأا نسل و قيام

 نامرلاو ْمِطبلاْذاماو:ضسلاو قتسفلاو قلنل اوزوللا انكر. لكلادربدب عمتي
 دعو نملجر نمير اجىرتشا لحر.دساغلا ٌةدحاول اربع رسا/را حلاو لجرفسلاو
 فسوب باو ةفيزحيبا لوق ف ءلل نم نالفرلعد راالت نالف لعمرا لاقنابيعام
 اهدرم نادل اناصّمن لا نكي نا اريعاهيدجر تاهنوصّرم ةاش ىرّتشأ لحي. عي

 فطغن» نورث |و | مركىبرتشا ناو دل لبق ناصقنب سيل ىدنعزجاو عبر لمضلات

 هصقني م فطقلا ناكنأ هيراجملاببععركلاب ليحورت ضرا/ا ل عا هعضوو هرم

 نحر فرضمقو ورتوا ضرالا نعيمضو مر قد ض الخف تش أولو هدر نا هله اي

 ينال نكرم اريعاهرمابهجو متفلاصقْنب مواعش ذاذجلا هصةئب ملفرقلا
 نكن هناا لح ا.دحويكذلا بعل ايار جاهد نادلو ل نوداملحا

 بحسب اما او ضفلاكاذه سس( او.لدحاوئتةرنعاراصت انى الم

 هر مرسل صفلااماوهتم يخل خت ضجبرتلا ناكر ضده يؤ سه! و رخألا نم

 بعل ري نا هل ناكدل سقي نامناف هل اقتسانابيعسي لصوفا دبع ىرتشا لح

 لمس .درلاف هقج] طبي هنا عسلعهضعمت ب يعلا لعولامذلزنم اله سلو
 ب لا فلتا ناكد قو ابيع ب ايثلاب يرتشملا دحوف ار ور هاا شو ارارج يرتش

 م نوكين ا غني مو رصملا لاك. نمتلا ميكب ايغلا مرينا هل نارؤتنلا ةىكذ
 و
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 اهدرم نادل ناكاووت فتتا ام دعب ا بع رام ايرجواذا دبعلا هفيراج اذ ارك

 لب مّبيوتستملا دنع كل ذيضفابتاكواازابخا ربع رتشا لحد .نففلا عيب
 مضت رام بيج لعذ أه ىلل وعم ةرقبوا:اسرعشا لحد هد نأ هل ناك بيع

 نوال سراوه نت اكناو بيعلاماضر كل ذ نكي ملواه دربنا هل ناك لولا اهنم

 عام لعب لو ه اقسوا برت ايش أهخبل نمرقشملا بلتحا ناو .اهملع

 هاوار نااهاو لاذ ةجرقاه صف ابراج ىرتشا لجن بيعل اباضر كل ذ ناك
 ”الاهبف ث لح بيعنعاهاواد ناو «بيعلاباضر كلل ذناكة مجرقلا كلتنم
 هيف بيلانراعام دعب يعلا يتحاولو.بيحلاياضر كلذ نكيرلةجرفلا
 دل بوهول الا هلسو لحر نم هب هوف هضشوادبع رشا ل جر نا تياور

 ذب هده نادل نكيمل ءارشملا تقود ناكب بح لع م ءاضقريغته بهم ا ف عجرم

 ف ىتشا لجن“ هرم نأ هل نا جو ديحنعو مر فس واو ةفييحبالوت

 ظنيل ل دع ىديدعمع ضير فاما ناف شارغلا 2 لوس هنا دام هضبقو

 غخابلا فلعت عب ليحل اةمنخاها ىداف تغلب دت ةيراج ىرتشا لجر ٠ هذ
 ذأ نع ىرتشا لحي .ءا. كلا الو لاجرلا اهمل | ظنيالةن العلل نكى قامة تبل

 صضبقورخأ سبعيلع._يعلا نمشابلا هحئاصف هدربنا داداف رضشلا لمق بيعب
 هناكنمتلا نبوعتسملا هصح مدار ل الع عجن هناذاهدحا ييقسا تىرتشملا

 رتاشلا ناكولو.عيبلاف ةدايززلاغلا دبعلا لعحيو نقلا كل لني دبعىرفش
 ل نعل طلع بسلا نسف ا صفاييع هب دعو مت هارزغشا يذلا دبعلا ضبق

 اصلا لطيةن اب ليقوذياثلا بعلا ؟ اصلا لطب ىرتشملا دبعلاّت قس
 0 ظ ناسكا تيشكاف هضّقو ادلع ىرتشا لحر ضيقلا لمامفاثلا ىبعلا ف
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 بسكلا فلتا ثار يعمارفش ا يلا دبعلاب دحر يرتستملانمٌىرتشملا دنع
 تتايباب ايدام فتن !لجر بمعلاباضر بستكلا قالا نكنمل

 "لوبا زدشملا لاقفاس دريزداراوش سباربعاهيزيثلا يرتشلا فحوفرخأ

 دنع ةاكبيعل اذه ناةنيبلاذاثلا يرتشنللماثاو كدنع ثدح بيلا

 اهدربن ا لوألا ىرتشملا ناكل والا يرتشملالعضاقلا اهدرذ لوألا عنابلا

 216 مية غيزعب ا لوثوهز قو يف سوي لوتف بعلا كل ذب هعبأب لع
 هرتشلا لاوزرخإ لعر همواسن « ضبقو دبع ىرتشا ل جر .عبركل

 وولثمن لاربع د مل اي يرتشملا دحو ما مغيب عيبلا عتب اف هب بيعأل

 يشل لوقو هررب نادل ناك ابلا ىنعن اك ب يعل انه ناراع ةنيبلا ماا

 لس منا يا 2م لاو .ىزلاف هّح لطم ب يعم, سيل همواس يذل
 نإ ل نوكيالابيع هر دحو مهب ب يعل همواس ىذلا ىرتشلا لائازا بوتلا»

 ديببعلا لل اما بويعلا فش مرارفارصث هيلع ققوبام ب هلا بوعالم درب

 0 افرعنا ا و لك .موبعل !فنيزارقا لعبته رلع فقويألام بويعلا نم

 املأ كلت ثادمت 3 ملا بويعلا نمشل ذهبشاا موا لمار عبصأ هين سل

 11 نيةتيضاقلا نإ, هرننا دل نأك ب علا كلذ دعل ام ىرتستمملا دحوم

 نو وءايرهضضو اعل هر نم ىريَشا لج ءامالكل طبف بيعلا كل ذ فن

 كه صخمادأ تفعل والا يرتشملا نزغم :لحو عيبلاذذلا يئرغشملا دججورخ
 : درسنا دل نأكل وألاّحابلا دنع::اكايبعيديصلاب هو متديعلا تأ مار
 وصخ ا ريلع كوالا يرتشمملا مزك ميبلاذاثلا يرتشملا نحول هع اييلع

 اع ؟* 00 0 ١

 مبرد نال نسل مدابلا ددعن اكاربعربعلاب لجف متاثلا يرتد تنل ؟ ملح مر
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 ناكوا كريت ناك اههخيب ىرج ىلا | ميبلا نا ىدانإاثلا ىرت لآ ناولر. همنا

 ب كل ذد لوالا ىريشملا هق صو يور وا طرشر اح هيف ناكواواطعلا لل نق

 لواما يجزم لا لئاقت ازا ام نال . هٌدارراع همرب نا دل ناك ابيع دبعلاب فعو

 'ربنادار افا دنع ىرتشا صر .ءاضقريخن ىيعب لوألا طع املا مروا ميلا يتلا

 هيرنن ا ه] نسلو ةنسدب تلم لبملا عاب هنا هرارقاراعةندبلا مد ابلا ماقاف بسب

 لوألا ىرتشملاو هكر شاحن الفو نالف نمدععاب هنا ةنيبلا املا ماقاولو:بيعلاب

 لك نوَتَففصب ادع ىرتشا لحر . مالو هلاقالا ةلزنم | مروح ناك ضيا عك

 ن ود نيفصنلا دحادريناداراو مالا فنع ناك بيعي دعو تهفصن ةّمفص

 كل د هل ناجرخألا

 دربالو بعلا ناصف مجري امو صف

 راعست ذأ, ولينجا لعبوا ىرغشملا لعفب ىرتشلا دنع ب فاش ىتشتااذا

 امقنلا ةفرعم قب طو.د سبالو بيلا نأ صنغنم جرب هاف مدابلا نع اكب يمنرعيت

 همقلا د ءعصقس بيعلا كل ذناكث ات برعلا هب د موعير ةييبيعألا وصخ دوعن نا

 "لح ىذلا بيعلابابيعم فخأي نا ٌمنابلا مضر نان نمثلارتعن اصقنلا ةصح ناك

 رصشا ناب يرتشملا هنععيبلل از ناو.كلذ هل ناكن ملا لكدربو ىرتستملا ىلع

 ««لحو مئارجشت سيفداءانباههفينضاضرا ىرتشاوا نإ عزو ارفصجن هغبصفابوث
 ”نكملبق اانا دابلا لات ناف دربالد بصلا ناصقنب مجري هاذ شابلا هتع ناكابيع

 مابلا دنع ناك بيببطعم هعاضاماعطاكرتش :ةشاناو. كلذ هل نكي / نمثل لكدراو

 فسر أو هفينعبا فنعا ربع هب نجوم هضع عاب ناو بيعلا نإصقنب عجوبإل

 امفاكبيعل ناصقن عحريالو ىقبامدرياله يره نع تايادرلار ضعنو جر
0 
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 تاغ !مدو نمل نمتصح قابلا درو ءابامن اصقند مجربأ/لة يار حر ليكن“ دق اهفالو جاب

 ًالارنعت اكبيعب لع هضعب كانا مامط ىرتشا ناو .ىوتضلا هيلعو تبلل وبا هِضْعل ار مجحيب

 ديالو لكلا بصل ناصقن عحري يف سود نال وثوو يصب لوف مت عججشت ايلا دربال

 لكل ىفعيد لكص| هيف بيعلا ناصقنب عحربو ماسلا ررب مر لحل هتو تب ايلا

 ناءاعو ف نكيملوا دحاوءاعيو ف م اعطلاناكاذا انه .ىوتسضلا هيلعو هن [مرفع

 علوا مهدح ا غاملكاف كل بش |موا نستوصوقذو ا نسخ ؛ حشو ا نمت اعيو زن اك

 نال لوقف نقلا نه تصحتّو ارلادرين اد ناكوابلا دنعكلذ ناك بيغ طعم

 ناو.نيفلتخنيشيشه زن بسلاح ناكن يتاعوف ناكاذا ن وروم او المكلا
 انهيربز |. يدل امعيمل ارلع ةضعب رغوت انيع ةييلحول» .اعيواماعط ىريشا

 هب دحر ٌُمنصنلا عابول دنع ن ةلقاملا ربنا دلو ميبلالعهضرع يملا نمدلا

 ليكملا ندع نال يبل رع ضءاذا كل نكتة ايلا فصنلا دس نا هل ناك ابيع

 باوثلاونيدبعل اذكى اؤه امهيوكحملا ناكف هزل ءايشلا ةلزنم نوزولاد

 .ابلامري نادل ناكارعناكدن العمت ضير فاةيقد ىرت شاول ادكو ٠ كلود
 هناعيابلا رفا متدلكانايثئاذانمسىرتش اول اذكوزبخام ىيعناصتهنب جبد
 فال وقوهر ىوتغل ايف علان اصتش محرينا هل نأك تتنامو ءراذاميو عقد ناك

 ف.بعلا ناصف عجرب أه دنع بصي/ع تدلك اذأم اعط ىرتشاولايكهير دمر

 لعيب هناناههن تيم ةرافي لع مير سجللاب تصقتشاوامههحسيل ةبج ىرتشاول
 6 يوثاحرتشاوا نسجل ناصتءئبدضيو عيابلااه نخاب نأ ألا بيعلا
 "اهتمي بيعلا ناصغنب عجواوهب تيم اقحقلعتل دريأله ناف بدرع مأتم

 عابلالرلا نمنكمتيذ ناصقي ين مهيرتشملا كلما ومني هنتفينا
0 
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 دي نياقان ادع ىرت :ةشاولانك_ىعلا ناصفنب مجرب ألد ولا نعسأيلا مقيملامو

 الا صدوعب نا لاقحألايح نبعلا مادام بيعلان اصقني عجيب أله ناذ بيع عم
 مرلاذ اوضاتخاو موق ف .ريا/دنان اريعدلب لبو ثار ئبسم اهلعجناضرا ىرتشاولو
 رك عدرعغاهفقوف اضرا ىرتشاولاكوجريكنا ىوتفللراتخلاو بيعلا ناصقنب
 ماع هقتعان الرعىرتشاولام ةلزنم هل عحو بيعلا ناصقنب عحرب هنا لاله

 دك متالغ نماكهمأ م عم ةاعيض ىرتشا لحن .بيعلا ناصقنب عجري هن اف بيعب
 !هكرببوالغام دعب تاالغل اعمجول هنال ب يعلاب لعامكاه درب نارخبنياولاتاريعأ
 كلذ موا |باب اهم نئتمل ةرهتن مم ةشمأ كلذ دعب وول ا هنكمالف صخب كل ذك
 اه نحاي ناالاوبسعلا ن |صّقن مجرب هن ااه ارش ل ل كدالاه لجون اهعطقد

 صم ه1 ن 34 !بيعدب لجو متءرجاف ادبعميرتشلااذا .نمتلا ربو عوطقممابلا

 نه. ناكولورزعلا وقح د قور نحل ب مضت ةراجالا نالربعلا دري راجل
 نفرلا نال اقل العب ه درمو نمتولا ضمت سانا اربع هر فيجو جه سو درعلا

 اوم ملل انفك كرتلا نمئشي صولاواثراولا ىرتَساولو.رذعلاب ضقتنيال

 كيش لير. كل ليرينج | عرمت ا ذاام فال .بيعلا ناصقنم محرمن ! د نام ابيع
 كاد لوألا ميابلا فنع تاك فسنزاثلا نعت امر عيغنمه عا هضقرادبع

 .[صقش مجرب الذازلا ميايلاو ذات اعبأبل الع ب يحلا ناصقن مجرب هاَنَلأ يرتشملا

 ءاقئمو بيعلان اصقن عوجرل ايزيسفن م نافلا عيبلا نالل والا عيابل اهاعب علا
 نينعل[ىدحاواضس كفو ةيراج ىرتشا.لوالالعذلثلا عيابلا عجريألْ اغلا عيبلا

 هل ناكه ير ءفاهمضاين داع اهتيعنعضايبل اح ارتج امضي ملو كل لي ماج لف
 نعوماسلا دع تلا ك.راعب ملو نيزيعلا ىدحا ءاضي قران د واو اهم
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 ظضايبلا لال لوألا هحول اد نالاه دوينادل نوكيألاهضايب داعب اهتبع
 علازامااهدرينادل ناكر ضبعلا لبت ا هةيع تضساو نكن لوألا ناكل عج اع

 لروكمالن ةماللا ةفصبةيراجنا هل تلس ىرتشملا دي ضايبلاراخم اذازياتلا
 ل اح يمس ا اذأ .كل ذ هعب ضايبلا موجب دولا

 ةلارضق ناو .ةومحصئرخالاو هييعم ابوطر هنالاعيبج امر بم ار ضف فاربع
 من قبرفتلا كامب الوهو ةبعملاب ضربمل هنالاميمجامهدري نادل ناكاهج بيع
 ةبيعملا هتمزل 'دجبو|ضبشل البق اهقتعلو أ اهضّقام دع ةميلسلا عاب ناو.اعيمح
 وعم ءرتشاولو .قئوفتلا كا ا/هناليرخألا همر نعت ةميل سلا در نعزجعدنإ

 <ضىللو عيابلا لع كله.هنان عب ابلا سسعرخألا كلهو عيابلا ن دابا د حارضتتد باب

 اقحاضش] مجيألو هدرب نافل ناكفرخألاتاونغب مت ضوبتملا نال اش نزخألا دريذا

 كا,عيابلا دنعرخألا كلهو هبيعمارع دحا ضيق يتسلل ناولو .اميمامهضبفك

 اتي اضباقيصيفرخألا ابيعمراص ضوبقم ا بييعتب ىرتشملا ناليرتشملادع
 ةامغ:!!قلعتماملكو نيلعذونيفخ ىرتشاول اذكو .يرعشملا لع كالمل انوكيت
 ”تيلفسرادرا غدا لئايس جتا سأللا ياش رم ديكو افاد
 عيابلا لعن اصّقنل اب عجرب نا ىرتشملل ناك مدت بيع هيرهظف ىرت ثملارعاب ناسضا

 ظ فض لكاذ اماطنكرتشاول اك ب قاشملا ذخآ هيو. مير فرد فسوبوإ ل وق

 يذوب ال انهض قابس ناالا لك امين بيعلا ناصقن عجري اره دنعن اف بيجنراع
 اوه دحبذ مب نل !لبقلعت ان . جيلا دعب بيعلإب مع اذا اف «بيعلاناصقنب

 هنالم دربنا دل ناك ب يعبرلعم# ءاصخوانو رب ىروتمشلا .ئشل عجريالهماريطدو أ ةعأب ءرغ

 ىدةي راجل ىزيشمواضباقنوةيراجي دبع تش اولو .ررلا عم الف نصت ر سدا
-ٍٍ 



 مب سو

 .ورراكبا ىرتش صلع عجر اش نا مرت اريعربعلاب رصلا ىرتشم دوت ة راج
 رقع الواركب تناك نا تاصقنلا هم ذيا/د دراجي نخأ ءاش ناو اهضبق مويا
 كت (ى:نلاة/ورقسلاهريزاي ولفه نون كلم طو هيرراجما يرسم نال بيث تناك نا
 ررلا ليفة نعت اموكا ذ نالخ يرتشملا مون كا ذوحتوا خابطوازابخ هناللعادبع

 ىرتشا لحر.عجربأل ةياو رو جيته فيزكما نعو.امهتسام لضفم مجري نادل نآك

 ل دعت دح بيس يالا عع ايلا لعام جرف اربعاهبدحوت اهضيف دبر اج
 "قلل بعل شرا عم :رتشم ار نع قددام ابيعلا,ىرتشلالاعاهد ري نإ يابلل ناك

 دس عيابلا هنهيخأ بيعاهب نم نمماودلل شالو ظيراج اعاسيوا عابلا سنع نأ

 ل «اضرب ناالا ىرتشملا دنع ث دح امناصمس ىرتشلارلع مجرب ميابلا نان درلا

 اهيدمول ةوههشداهلبت دا اهتطوذ اهض ةردايراج ىرزتشا ل حر .عيابلا نماولبقبانا
 عن ديالواه نخاينا ميابل ايضرازا الا بيعلا ناصةنن مجرب هتكلواص دربألا بع

 عجيل هليقوا بينما رببا از بيرم يرتشللاةطسولو ةناصتنا

 اىرتشملا دنع]ّدمف : دربو|صاصقب همد ْلحلق ادبعىرتْساو لو .بيعلا ناصغنب

 ااا

 وهو هلرتشاولر .اهميسام ل ضفم عيابل رع مجري مدل مارح موهبو مدل لالخ

 هت شلل ضن يباح ضفورتشلارنعاني تمط قنات راس ناكن اب ىيل ا لالح
 ملى محبو ىبعلا كاسصاءايتس ناو نقل امم يلععجرو قابلا در ءاطا

 وا نفغلا نمامهخبام ضب عج هيلا ماوحموقيو ديلا لالحم وقيالاتو غلا
 يسمو وف ةيراج ىرتشا ل عر .كلوريغهل سلو ةموصخ ا كرثي

 رتشاولو. جةضيزعبا لوث ف نقلا نما ونمعب ام دربابيعاهجلج#



 دك
 ناواهنخا ءاش نا ضيغلا | :ءنراجلاب بيجرلع مث ايلا دنع تاون

 لجو مير أجب ىرع نمربعل [رصن عاب لجر مرن نينا لوقو! ىهكزن ءاش
 ةفينجيبا لوقو هسْعن ة مق لبعلا نمناخ ايو ةيراجا هربنا وبلا ناكابيعأ<
 . ةيراملا ةمقب عحر لوألا ةفينعيبأ لوقوهو حر لوح لاو حر فسو/ اذ
 مجربو يمعلاب درلا منير شرالاورمتلاو لول اكنضبقتلا دعب ةلصغنملا لئاوزلا
 لح دولا منمالاهناريصصلا لاجل او نمسلاكد ل صتملا شئاوزؤلا ماو .ناصقنلاب
 نامل نوكب الجازم ااهيلععضو ثار رعاهب لجون جار>اهيلع سيئاضنا ىزمشا
 بص اّهي ةرلاواطرشل دايخ عيابلا لعدد هضقواديصىرتشاولواه دري

 اببعاهمدجو مءاهضج عابخاراد ىرتشاولو .عدابلل رابخألو ن اصهنلا عرمضب

 اه ناك ةيراج ىرتشا لحي .ٌيّْسل عجربألو دربال ر ف سوبوبأو هؤينحوبا لاق

 لع ئيشالت تامة دالؤل ااهصقشتملو ىرتشملا دعمت للوث هيما لو لب

 صفا ئرت شملا لنعاهتعراملا به ىف ر ابغا« ف ةطنح ىرتشا لصد يرتشملا
 2 شاوا ىرتشملا دنع تفجف يبوطراهبن ناكولاذكو .درينا دل سيل اهلك
 جيابلاهمو اسفاريعاهب د جحوف هي راج ىرتشا ل جر .النع تدببف ةبطر ةيشنح
 اهعرتشا أ مر نسور للا نعو دول اذ هقح]طسمن لاقفزم اهمسبت لهل ان

 لح ةظزع , ورغ كنم !ورعش ل ناذ عبو هب بهذ |ميابلا هل لاَعَف ابيعهب دجعت"
 ج 1 ثاف اهقفن اهل لاقن ابيع ضوبتقلارعار دلاب دجوولو .درلاف هقحلط

 قح] سيلا نم ايش دونر هتاكف درع ىرتشا هرلاذ هفح)طسأ رعاه درت
 6 اهقدع ان ةيداج ىزتشاولو-بيعلا ناصقش مجرنهز انا ريعةب لجد

 ص
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 انش اب اقالط كل ز دعب سوزلا اهءلط ناف . بيعلا ن اصةنب عحرن هن اف جوز تاذ

 ىةيراجىكرتشاولو ٠ ناصقنما نمهيلا ىداامهنمر ريس نا عيابلا ناك

 خاتلا ىتشملااهعدعم تالا ىرتشملا نعت دلو فهريعنم اهعابو اهعضبف

 مجسوياتلا ىرتشملا ناف لوألا ىرتشا | هيون ملو لوألا حيابلا فنع ناك ابيع
 ةفينكا | وقؤ ءاعدإب لعن اصقنل |ب عجل ودل تشملاو لوألا ىرتشملا دعناصقنلاب

 هعابفهدضقو ادبعىزتشالحر .هعداباعناصتنلاب ضياوه مجرب ودل انو

 لدعزاثلاهدرف لوألا ميابلا دنعن اك يذلا بيعلاب حاثلا ىزتشملا ملعف هريغنرم

 لطعمرمعو بيعلا كل دنو درت نا لوألا ىرتشملل ناك ض بعل !لبقءاضقرمش لوألا

 ”ٌيشازموضاق ا ءاضقبدرلا ةلزنمءاضةريغي ضبقلا لمت بيعلاب مرلا نالدعياب

 م لمحلات برعلاب تيض لقفم وبلا كيلامدرامل ناميابلل لاّعف اببعدب دجوف نبع

 اه,تةلجب ىان اههضبقواراد ىرتشا لجر٠بيعلاب دري نادل ولطاب لوقلا انه

 نا عيري اهكسم أ ءاّش نارا. لاب ىزتشملاو بيعوه لاق هنيبلا ماتاو ءام ليمسم

 ”ايفابيعدب لكوم ا دجو يع بالحر لكو ه.تمو دبع ىرتشا لجب .درواس ناو

 اًضر كلذ ناكاكرنن لكوملا هل لقب ميو لكوملا نمي لكولا دعاي نا لبكولا

 كتاوؤاهتركر ميابلا لات اهتكرن ا.يعاهب ل جوف ةباد رتشا لحر. بصلاب

 شل /وقوقلا ناككيلعام درالاهتبكر لباطرتشملا لاقودرلا صل قيمت

 ظ ”يعيزتشم ا دنع قرض ىرتشم ا هيلي ملو عيابلا دنع سد ادبع رشا لحد

 فصنب عيابلادع عجرب نا ىرتسشملا ناك عبمج نيّرسلا ثدي تعطقف ىوخا
 ءاماهاصان اهضبقوةطخ ةزغنا قشعىزتشال حر. شرالا عبروهوناصقنلا
 ةطنح اب ىرتشملا دحو ئابيع دعيالتلاذو ايفقرشعدحا تداصو تنهش أذ
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 هجوزكن مومسص نه نال اههتدارزماه مري ىرتشملا ناذاهلش | انا عيابلا لاَعذ ابيع

 لبقدمتعا ناكسايلانا ىرتشمارقا تن شلا لقند هضقو اربع ىرتش الجر

 فلكل مي بلاوكناو ام دل وتسأن اك عيابلا نارف اذ ةيراج تناكوا هرب دوا عيبلا

 .عيابلا توموتعتىلول اماواربرمرصيو هرارقاب يرتشملالعوتعي ىبعلا ناذ

 لعن كاع زيعلاب كل ذ دج ىرتشملا دجو لص الا عدبعلا تايضاولانكو

 عيابلا نابكرتشملارقاولو اناس سا عي ابلالع بيعلا ناصقن عجب هناث عيابلا

 ان[ ملو ىلا هنم فخ او دل ةلاهق دصو عيابل | فجو نالف فبعو هوم ةعاب

 هلرةملاهب نكن او ئش ميابلا لع عجربال رت شما ناف إيف بعلابىرزتشملا لجو م
 اذان هعبابرلع بيصلاب هدر ابيع بعلاب ىريشملا در مكللاب ىرتشملا هيرئاامذ

 ناو كل نكذ ىملاىارام دعبرقان اذ بيعلا هيؤر لبقريخل دبعلاب ىرتشملارقا

 ضقنوأ ميبل اهلرقملا أ زاجا هس اب طعن اصّمنلاب ىرتشملا عجريالرقاام هلوَعلا دتدص

 نستعبل اتم هضبة واربع ىرتشاولو بصلاب هدردارقألا ذ ب نكن او بعلا نخاو

 قتعلبسعلا تان لات اصف هيلع ىدملا ب ذكو نالف هّيتعاددتسرتشا امد عب نالف

 تشر ولو هش مياب لادم عجريالع لذ لعد ابيعدر بو ناغ ءدانقاب ىزتشم الع
 0006 فحو مْ لعو كلذ نالف ديد هقتعاانالف نارك ونالن نملعاب هنا

 بطعخايع هب لجو در ابيع هبدبحو نا هنالعاريعب ىزتشإ ]سر .عيابلا عم درب
 هنا بيعلا يرتشملا تدتاناد ىرتشملالع كلهياولاتدرل ا دنع قر طلاةيريعبلا

 يقوم هلة قدح _بياعي لو هضبقو ادبع ىرتشا لحر.بيعلا ناصٌمْن عجب

 حجب هن انما ةركذ امووف تف ناوئش عيابلا ع عجري الهاف بجرلع

 ببرعلا ناصقس
 ١
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 بيعلانعةيملا ف لصف
 ةنانزلاواق ايالاوةؤرسلا هبه حر مةلئاف:لكنضيابلا هيلا يربو ا دبع كرتشا لعد
 لخريالوانزلاو قابالاو ةقرسلا ميبلا ل ةلئاخلا نسدارملاو هدراضوتماب بجو ناودريأل

 دب لخلي بيعزكن م يابلا ًاربولو ضارعالاو لولوتلاو ل مولا درشالاد كل اهيف
 ةلئازلا عيصالا اندركلا هيلي وضحا يعوهف ءاد لكن مأربتناوءاو دالا وب وبعلا

 ول طن م نوجلاذ نوكييكزلا ضوملاو هءادلا يره عسا نعد .يرهق تونا

 هناذ بيعلكن ما قيملو ءا ملك مئرب نا للق هب داجوا ادبع عاب لجر.كلذوعوإربك

 ,اءءانولو.ءادلا لدي اب يعلا اما بوصل ةلخدي الا نالبمويعلا نخأوبنأل

 ولانكو دربنا هل ناكوأريبأل ءامونأ وعرف !ذاذاهنعب بع لكتمتلبلا تيار لاقر

 بضع ارسلان الم رميا ف كلة عوط غم ىها ذاذاه دبب بعز كن مك يلا تترد لاق

 عصا وطقم تاك ن اوءاميم دع لاح!/يعتاو بلا مايق لاح ن وكب نيعلاوديلا

 تأ وبلا تاكاذاًارببالو ن ابيعامي نيعبصا ةعوطقم تناك ن أو هيرب ٌءدحاو

 لجافرعوهف_زكل | صن عم دعيوطقماهلك ع باصألا تتفاك ناو ليلاب دحاو »بيع
 *كرعلا نعارمبإل/ا همم ئربانا لاقولو .اهء بيع كنم ىربأت !لاتوةيراجعابولو

 ابوث ىرتشال جر بيعلا هيف لخددي كلبق ل قجاكن هارب تنا هريذل لاق لص
 ةثملا ءاجت قوما اذه نععلت أربا دق يرتشملا ل اقف اهرخ هيف عيابلا هاراق

 سمل ىورتشملال اقف قرا ىارخ عي ايلا نمي وتلا ضيقي نا ليرب كلذ لع

 9 لرقم اكعلرذ انهو !ريش كل ز ناك هنم كتأرسا ابزتمانم

 . اهون كرباوا اهب يعطكن عأرباول كل ذكو نيعلا ضايب ةدايزذ لذكر
 اذنه نععلتاربا دق لاول ..كل نكويرس أ دعب ت لح انفه ىرشملا لام

 م

 ةنر
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 صرلا نم يأ ربا دق لاقولو ءارب طاددجن تلح كل خرغانه لاق مص ربلا

 نع ةءإرب غلف الن لو بج كن ملا و, صرب كن علاقوا بويعلا نعفا
 ياهي بييعلا اذه ناكم لاف ابيعمتلذ سعب يرتشملا ىاراذان بيعك ل ل ل

 مق نيالا عي ابلا لوق لوقلا ناك اههتب رربَس| مود[ بعل اذه ناكويابلا لاتو

 لاماذا دنع نال ير دحلوقذ درلا قحدل نوكض كلذدلع ةنببلا ىرتشملا

 هيذلخ ريال وبعلا نمئربانا عبابلا لاقوا بويعلا نعشتاربا يرتشملا

 ةفيزع ابره لم هاظؤامأ .عيابلا دتيع ثدح يذلا بسلا
 ترهب ىنلاو دقعلا تقو دوحوملا بيعلا هيذ لخدب حر فسوب او جا

 ”لكن معايلا تقرب لاق !ربععاب لحر لكلا نع ةءاربلا حتر مي تلا لبت

 لكنهاعلرلا كرب لاقولو ه درب ن | هل ناكاقبأ دوف قابالا الا نيعلا انمي

 كبتشالحر.قدأ هنا هريخا هنالم دردالاقدأ لوف هم ايال |أ/لا دبعلا اهرب بيع

 هغينت لاين ملا نبينا نمهيذ دج ام ةصحب ىرت_ شلل لجر نمظفانبع
 عجري ناهل ناكم يامل الع هدرو ابيع هن دهف اذ اخ كل ذزوح ير ف سويوباو

 اذا عب فسوب كلبا نعو مي ايلالع عجربايكن مثلا نبيعلا ةةصخب نماضلا دع
 .اقميابل العم درضئمعا ناكو ءاعكال تنمضل حر هل لاقف ادبع ل جب #رتسغا
 هيلا صحي هفرعا ناكنا نماضلا لاتولو ٠ نقلا نم يشل نم اضل الع يجربال

 هيدحوت دبع هرتشاولو ىعلا ةصح هتمضي نا هل ناك ممل ار م درف نملا نم

 . نجي اذا غافلا ىزتشملا يش همزلي الرسلا اذه تنعض رم لص هل لاقذ اربع

 ناصقنب دعت اب لع عجرف دنع ثدح بصب هاعياب عم درر ناغتوأر يع عيبا

 يقفينعيبا لوف لوالا عيابلا لعن اصقنلاب عجرب نا هميابل نكي بعل

 نا



 ظ مم
  خاثلا دنهدبملا تان وريغدعابوا ليعيش ل عر. مجرب نا هل .ايعاصلاو

 د هميالع سلا ناصتةنب عري هناف لوألا عيابلا دنع ناكب يعؤعز اغلاملطاست

 ةحام) الخ ةوبزعبأ لوقذب ناصقنب هعياب ع ججرينا لوألا يوتشلل سب
 هقيلكل د اما | مصب ا/ئينن اع ناصقنلا نعد مدإب عم لالا ىرتششملا حلاو

 220 ارتشا مٌمدِصلا اذه د: بعزكن م ةءاربل اعز جر عا دهش ن الحر .عي

 ءارتشا مق اب الا نم: ارلالعرهبتول كو. هدري نأ هل ناك ابيعهب جوري : ءاربريزس

 ءارتشلّهَمابا نم اوبل راع ار ىرشولو , دري نا هل ناكاقبا,ةاحون نيدهاّسلا نمل

 كىنمرريناهل سجل لاقت عيد يسجرمسلا دمالارسمش كابا ٠ سسيوف نيدهاشلاددحا

 قاما رعدارارقا كلل :نوكيالم هيلا قابألا فضن لوألا دحولا ناللوألا هجولا

 لبر هظن وتو قنا هنابارابخا كل: ناكف هيلا قانألا اضاغئاذلا هحوولامفامادن

 وااهطاخي ل قورخه زو تاكو قرا نم دب بكن م ىرب هنأ مبعار ون عاب لحر اذه

 عون وا هيفوعدا ةط يح تناكن او قورخ ذه نالك لذ نميربومتاهاذروا اهعقر
 لاو دبع ءارولو اهتم يرنوهف ةفوفعواران قرخزم تورد تءاكول كل ذكر

 وأرباميربوه لاق تأرجذق حورقراثا هيف تناكف هِي تلا عررقلا نمثتليلا تير

 عابايدوم(: جررقلاريغكل نالء مري نامل ناك نماثأ هيف تكاد يبملام

 الذمه نألم مرينا دل نوكمالو ميبلا زارا نمت ,|طقهبف تصت 5200007 وهب

 بيلا ارارفا نوكي الب يعلكن مئرب هنا عائيش عابولو .مهدنع ب عبرا
 اذا هئايب بيعلا كل بارارقا كلذ ناكنيبيعبوادحاو بيعنرعةءاربلا طرش ولو
 ةاىرتشللارلا |عيا سو هنيعب دبعلا ااه بيعلكن ص ايبرب هنارطع ني بع عاب

 نقلا سقبف مالا نمر صحب بيلا همزلابيعرخألاب يرزتشملا رجوو ارم لح
 ٍس
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 < رتشملا عر وهتسملا ةصح تفرعاداف امم بال اميعص اهو زعل ارلع

 اكربهنالعدحاو نم نيدبع عارولو نمتلا نمو تسمم ا ةصب مب ابلادع

 بيعنع 2: ىينلاب دحونامعهدحا قتسا ٌمدبعلاا نهمدحاو بيعنم

 رثال ةميتزعر اصيعص يتسم ةرمةراعامييلع نقلا عقم هنا بيعي لحاد

 2 ةصخح عب ايلا لع ىرتستملا عحر نك سملا رمح تفرعاذاف لح او ببعفيو

 يزلل لاقو عبس لع هضعمت هضبقو ار عىرتشا لجر كل ل و٠ عرمتلا نم

 ”وغشمادبحورتح عيبا ممنب قفتنوإف هب بيعالهناف عرقشا + ءا يسسّتب كيري

 ويعلا ملعباد ارق ن وكر اله, برعألهناذ هرتشأ هلوتو .ه درب نا هل ناكابيع ب

 انكيالاقبا دحو ٌمقنأ, سجل هناف هرتشا عيبلا لع هضعرنع ىرتش الا لاقولو

 ةعباب مماخ نأ هل

 كل ذذ ةموصخ ا رصد) نمو بسلا درلا 2 لصن

 ةاناهت دعوت ة شيب لا اهلهو ةرحف ىرتشملا لمحو ساخ ةيزاخ ىرتشا لحر

 تناكل بال يرشملا لاقو كيج ةراغلا تاكيرتشمل عيابلا لاقف تيم

 ولو ركنيوهو ررلا قحديلعىتدي ىرتشملا نالعيابلا لوق لوقلا ناكت تيباخذ
 دجوف اهي فنةمو رشم تءاكة شالا سارواهيضف ثةينأؤانهد يرتشا
 لعو.انلقاملهل وثلوقلاناكةتعكلذ نوك.نا عيابلاركناو ةتيمرافاهمت

 وقالاك كل نركي عيابلاو هيعللا قولح هنا عزو دي اجد ضيقوأ دبعىرتشا
 مويلا ة يللا قولح هن | ةنيبلا ىرتشملا ماقا نان بيعللرككم هنا/عيابلا لوف

 نا هل ناكيرتشملا دنع: ىلا !جورخ دين مثوتي تقو يبل اماعتا نكمل ناذ

 ةيكورحديو هوتي تقو عيبلالعقا ناو .عيابلا دنع بيعلا تيثا هنامرب
 مح
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 لطم امدابلا ىنعترملا | قولحت ناكدناهئيبلا رعت مامدرباليزيسخمل ىنع
 00 هركناو اع عيمملاب ىعد اذا ىبرعشملا .لكسيف عيابلا

 ل ما_.ىلاركم ا ىرتشملا ناكناو هعباب لع, دري ناهيلعدو عزل ناك هيلعددو

 ايش عيدين دارا ليي بيحلاراكئاذ هلوقطبا لق هيلعمدر نيحيخالا

 ملو عاب اف سل ديالو بييعلا نيبي نا هل ميول لب راهدوهو بيعمايذ
 د ودرريصيألد نا ميعصلا,: داهبشملا دو دوعاقتسانريصي مامضعن لاق نيس
 لاقيزفبقلا لبق بيسيطضايش ىرتشال جد ئاخصلنم نمانهن أل ةداهشلا

 لام ناو.عبابلا ليقدم ناو عيابلا نم ؤئميناكن ا عيبلا لطب عيبلا تلطبا

 عيبلا تلطبا لافت :رضبقلا دعب بيعدلعن أو .عيبلا لطسالعيابلا ةسيغش كلذ

 ياسلوهو هاردته زج اموت ىرتشا .ءاضروا ءاضقبالا لطساله نا يمعصلاذ

 وو عيابل الع نر هتل ف صن عجرش هن اذ مه زد 4سمته صفي اريعهي فيجول عرتشع
 ' هب جوقة سم ىراسوهو نيمدبايوتاىرتش اولو .مهر د فصنو ناهد

 ا عيابلا لع يرتشملا عحرافصب دو ناب رر م مساع

 "ام رملا هجم ةيراجلا مياب نا ئاضباقتو امهنيعبومتو بييزت ايد اج عا اج عاب-دحار

 ةةياهلا نضومتلا باص ام ام بيعالورزقلا و بدبزل ا ة مقطعة راج ىسق هاذ
 بولا ةمقرع تمن ةيراجملا نالن ملا ربو ةيراجلا نمر دقلا كلذ درعسبل
 ةئصبالةمالسلا ةفصب دقعلازولخدامغنألام ب بيعالن اع اهورتتلاو

 فدي ناراعالطصاذ اه درب نا دارا ابيعاهبدموف ةيراجدرتششا لصرداسفلا
 لاه اردلا ةيراجلا عيابعف نين ارع|كطص | ناين رهار ىلا نم امس ارق لحا
 ناملعإءلطصإ ناو. . يعل نكيلصهنال اج ةيراجلا يتشلا ديال يح ىز "ا
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 متل. ىتضملا نا/زوحيالةيراجا عيابلا ل بكيل عيابل املا غار ىلا يرتشملا مفدي

 فرتشملا عمدإ ادبصت ]يصح |دصق ناناودر ن وكيف ئش نعاضوعاإلة دارزلا

 "لجون ا دبع كرتشال جر .نملا ىقن ناكنا ل والان ملا نم]قاءاهمداب نمير احا

 ف ةدايز ةيراجلالع تاكةيراطلع بيعلا نمميابلا هكئاصت ضمقلا |.ةاييع
 0 الا

 د.امر.لصلا ذه ناكناو .نمقلا نيت صك در اهبع اره لح اب لجو و لح

 اهدرابيعةيراجلانفحوولرح بيعلا نعال ب ةيراجلا تءاكدبعلا اهركشمل ا

 ضن | ةاييعىرتشملاب دحو اذا ءارشلاب ]كولا .نرقلا نضل بعلا بيعة رص

 جيلا را عضبقلارهباريع للحد ولو رعألا مزلبو هعارما صرضدو بيعلا نع يابا ربا
 نشلط ست ارضه !!لمت بيعلا نالرعألا مزلب او همزان بصل اب يضرو بلا نع

 _ولكولل نوكي حلا درل اورعألا مزليالف نقلا نم طيسق هلر خس جنو نقلا

 هوجو لها نصنكيل تان ةدههلا موزل لها نمالتاعايجزيكولا ءادام هيلع

 وجو لهل نعااك ناو لكول املادرلا ناكاروحعاسصااب ومع انبع ناكت اب

 تان بتاكملا اذكو. .لكولارلا مرلا نام ايصوالداةراو عدي لول كولا تام

 نينا 1 ول ناك نرلا درو بتاكملا نع نان بتاكملل درلا قحنإك | نع دجوادبع

 ولالا اررلاذ ةموصخا تناكت امو تاكملا عبس نانا درأ املي كولا ومهتاكملا ناإل

 ةرر ربعي . لكوملا جوف لكوم الا سو ىرتشا اذا ءلمشلاب ليكولا عيابلا ياعم درب

 1 ءارشلاب ليكولا» حابلاهعم دري ليكولا مليكول ادع

 1 ةيلامزلا ارممستل ٠ بيعلا ناك نا بيعلإم مضر ناوء در حم تعلا مهددذان وسقلا

 فرش لا وخال كولا بان ن ملا باك وكذ لكولا مظلل ) لغز«
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  قفياموريسوه#ن ينيعلا ىدحا عفو نيديلاى.دحا مطقكتهمفملا شح

 ميرخرلا ة غال سموك و رشح نوم ني يعلا اهفو نيني كت اج

 يع ا ةمقب بيعلا عهدما هموقيا/ئيب نيسوتنلا موت تخلخديال امنا
 لوق لع نارتتنلا رك ة ور ..لا نيغلا/ريسيلا برعلا لمحو رشحافو#
 «ةيضرف در ءارعٌسا ىلا نمتلا ىواسي بيعلا عمد سما ناك اذ امية فيش

 نايرلاذ د بميبخسلا ةىقالا سمشنل انام ب رقانهومألا مزلي هنان ليكولا
 مناي هنان ضبقلا دسرضر ناو هرمألا مول رضتقلا لبت ناكنأ بيعلابهطباذا لكلا

 2 ركام موصل, سفحافلاوررسيلا نب لصفيملو لكؤملا ليألد لولا

 5 ارتشأ هناكو يق بيعل ابرضر اذا هئآأل رع و | رصنقلا لبق كلذ ناكواوس

 ءاشلابلكو ولما رايز متلا كل ني يواسألت اك نأ و .بصلاب ماعلا عم

 "يد اوضرف بيعلا انه ضرتاللكوملادل لان ضبقل لبق بيعل | لعاذا
 نئيايلارياا ذا لكوملا صّشلا دعي ليكولا هيدضرولامةلزاوهورمألا
 ريس :ل اب يري شااذا ءاشلاب ] كولا.ىرلا قجإكولل قببالو .ةارب ا شمر ملا

 انك ملا مزال مز نشحاؤلا نيغلاب ىرتشا نأو .لكؤملا مل
 ااا ينادساا داو ىلا وواوف اوف ورحم ا مامألا

 ًاماو.نيموتل م نسأل نرغتألءايشألا اذه همه نأمل د :وككو يوُثلاو

 يلوا ااذاكل ذو || اوز كاك لبل الما دنعةمولعم ةمئملام
 لول درر اجرا ذاول شلاير كولا .تزوا ةدايزلا تلقرحألاممزلمالانلا ذياع

 وابعاغتواارعشاج ]كوم لا ناك اه دري نادل ناكاببعاهعدجوةجلكوم الايام

 كوالا هيحولا ين عيابلا كا ناو .لكوملاوعابألا درلا كلما كوملالل ملت دعب
ّ 
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 كلذ ارسل كما نيمو |ليكولا نير بلطو ب [ةل كومار بيعلاب مضر لكؤملا نا
 بيعايرض زكولا نا ل كول ارتأ ناو. تنسج لبق اا مدعة ندب مئابلا ماا ناذأن دنع

 ببعلا نعوتابلا أربا ناكهنا ل يكول ارتأ ناو ..ةموصتملا نحدل ةيبال بح هرارقا عمم
 عيبا لشن برع مصخي عابلذا عيبلاب كولا ىسالالع مصيالو ضلع. رارقا عم
 ن | ليكولل نوكيا لكولل عببلل نوكيو لكوملا مزلب لة لككولا عزل ءاضقرمشت
 ليقي ا لكؤملا دنع ناكبيعل اذه نازعةنيبلا ماو همصاخن اف. .لكولا صاغ
 ءارمشا ل كولا ناكل كوملا ق حفر هنزل اقألا هراء اضن بمعلا|ب درل نال هني

 ضحةركد ندب ا/امبدت ناكن او هلثم تدعي ابيعناكا ذا اذهيرتسش | ند

 داو ءلاكولار نهرلاو عوببلا تاياورتةملعشركذو مآل مزاين عوسلا تاناقر

 درلان السر يضلل اركبوبا هيضفلا لخا هيو رمعص وهو لكوملا نود ليكولا ملم كن:

 :رلا ناكاناو-نكمم و ميلف بيعلا ناكءاوسة ل اقألا هلت لكوملا قف ءاضيرغ
 لصقل اكن اوأ بى درو بيعلا ناك اميدت ل كومار ةندسلا ناك نانرضاقلا ءاضقن

 ةلعوهخ د سبام معلا ناكا يررفذ لاو .انئارلع دنع كلا نكت لكولا لوك
 قحتسا اذا ق اّهتسالا نيبو بيسلاب دولا نيبجوتسلوهو هرارقإب رضاع ءاضت
 1ة!ل.كولاراعدد ناو عئابلا قحو كل زر هظيالل وكنلابوا هرارقاب يرتسشملالع يسم

 1 ةولارلعر رولا كزكولالعادر كلذ ناكل ث لحي الاي عناكنارضاةلاءاضعب
 كول ساخن الكولا د ليوم زا ل ثم ثدحب يع ناكرناولوكتلابوا ةنمبلا
 بنشااذالدلا انكر نول العمد لكول امنع ناكبيعلا لفه نا ةندب لكولا ماقا نأن

 كيال العام درف ار يعام نانا يرتشملادجوفيخنماهعابواهضتقو ةيراج

 اهدرينا كوالا ى ىرتشللل نكمل ثم ث دعبالاب يع ناكن اضاع ءاضقب دارت
1 
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 ,اضقن لوالا ىرتشملالاعهمرف هله ث لحب اع ن اكن أو ءاضقلا .كل ذب هعئارع

 . نالعةنيبلاماتاولانلا عئابلا ناالا لوالا عتابلافعادر كلذ نكي هرارقابرماقلا

 بنش لحد. كوالا مثال اراعدريو هتنيرب تلبق لوالا عئابل أغنص ناك ب علا أنه

 بياكل نالورلا كاميالا يعاممدحو مد بصلا نمةيراجا جوزف ةيراججوا دبع
 .اقيالو لازلت ث داع يلا نالامهدرينا دل ناكاهيلخدل ل ماهنابانافامم
 فلا ةوازإ/ ىملاروولامنمف د ] صغشم دأب نر هلا ممل رقيدتف لازعنلاو اكل ب
 بحت وول هن اطرطعلا له هملا بالعرمسحجسلا ةمئالا سمت لات هيف اشم

 بكير . از رهو ف ومملا مامالاضستلا لاتوانيد نابعيلع بجوتسدالل وللا ولو مل
 'نلوف ةيراج ىرتشاو ا اكأ رش :مناهل نوكيو يرتشلل ءاصبالهتعاس ن# طقسا رمل

 اربع ىرتشا لحر-ةيراجلا درب نادل ناكدلولا تامنا: دربال بيعامء دحوم انإو

 هعاب.ناارمهدح ا دهمتن نيدصاش يرتشملا ماقاف بع وكي ناعئابل اركناف ابيعدب دجوف

 لج ديب قانيعىحداولاك. لبق الكب صلإعئابلاراوذالعوغألا هش بعل اذه دبر
 ليك مهنا ديلا ىذر ارخاط عرخألا نايرتوب 5 اهدنا ستراه ن1 نينا قو فقل هنا

 ركل ةبراج عاب لعر. ميلادوجتلاتا/لئاس 2 ةنيبلاثلم

 ةمرمخلا ءازنرع ىرتشملا مزعناذاصأطب نا عئ|بلل لحالي |مشلاىئدي يرتتشملاو عيبلا
 اهعسافت| مجالا هأطب نا ئابلل ناك ةموصخا ءرتاع معهن ايرتشملا نموئابلا عمسر

 نيبىرحشألا لاقد نبلاء عيبملاهل طعلر هتأرمالانيب ىرتشا لس عيب
 ناك اذا ة لئسلا نه ةروصاولاق.ةلامالا نه مصب مداد ىرتنتلا لاق: دزاب

 خلا هئال,س مشو للاب ]يقولو هند نال مشو ةتأرع 5 اك كو جر رولا

 كلمزكولا ناكولو ةلاتالا نم مصتالف ميلوتذ دل اةثلا كامل فلاب لي ولا نا
ّ 
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 مشا لاول عئابلا نان مس وة طيبا لوتذرعالا ةظ فل صصتالد ل انالافةل اناا

 لحي .تيتدشابلا لقب لامامهدنعةلاقألا متتاكتملقا يرتشملا لاقف عيبلا اذه زلت

 اصيق عئابلاعطقفا صبة هعطتان بوثلا عيب كتلقا لق يرتستلا هل لاق |وثرخأن مغ

 متأر ب هطضرفو لجيرجشأ ل جد ةمانقناةال تاكئويلكت لوا طنب نا 4
 ل امد نمل نمالا هيعبهنم رضيت عئابلا ءاحمتنمتلا 1

 0 1 "ان يرتشللاانخار نمثلا نرضبقام هيلع بلاد ردا نقنلعمات :هناىرت لا

 ناكنأو بوشر باميادالا نوكمالل وقل ب عيبلا: ميملا ةلزنم ةلاقألا الملا كاد

 ص لوقا دهر نيناهلانمملستلاو ضيق اءالا نوكمالتلل لف طاعتلا قرط

 0 ميوصلاروو عيب عيمأا ةعنا/يكم نربل نبلا دحا ضبةضعبلا لوكدلعاما حرم اا

 هررهمأبا ةدجدرا فجبر احلام اجه ضيقرار اح ىرتشا ل حر باتكلا لوا انهارت
 ةلاناما لوقو نمتلادر نعننتما ما مايأر احا عتساوايوص غئابلا ليش لذ ابل الع

 هلاعتسا.ةلا اناا متيالم همالك طا رشا الكم نالةناككل ذهل نأك

 ةهيرخ ا|ىوعرو.:.ةقسالا# لصف

 ةايراجلا تعما مث: ءلاثن مز انلااهيعام مموج ر « بما فاهضتقو ةيراجهكتشأ لحد

 طع أه درذاتلا ممهنمْز انلا خابلا لضواهلوعس ماب ةعشملاثلااه درت ةرحامجا

 ب 0 الوؤلل ناك و تعا! تعرا ةيراغا تناكنااول انتل والا لشي لهل وألا

 امينأو لضالا رحاها تعبأ هيراجا هناووبا درةيراحلا لوفي تموشرا/وهتسملا نأل

 ٍمعيبلل تداقنا 01001 كل دل تداقن (تامسو تعس لاح

 لوالاو ابللنكبملةرح أهذا تعرا متداعن نكتب ناد فرلا, ترا دقمللا

 ( لع هجوم اماهضن تّدحقسا اذان اهل وي لصالا ةيرحف بوعلا ناللقبألا'
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 لمعي متهيراج ل عيباذا عمصعملاةو-لبقيألن أ لوالا عئابلل نكي للكل

 . نملكواملوقي تنتاله برحلا نالغئابلا طععجري نا رت :.لل نكمل لصالا م
 يملا كلوا ماكئلاباما هل ل تتح اهجوزةيناؤطايتحتلا ناك ةيراجم قنا
 يما الق لوقلا ناكر رار نوكيل مهتم قمل دنا يمينا

 ناهلو ةبراج ىرتشا ل حرتنملا ةيلذ املوفب نقلا عئابلالعسح ربنا كتشف

 خا نميكرتشملا|هعإب مقرل اررقتملو ىرتسملاا هم ض بف ميبل دنع ةرضاحب كتب

 ااةيراجا تلات ةفانلا يرتشملا اهضيقو باتل عيبلا ونعةوضاح نكت ةي راج و
 يع شما لاكن ان نمل, ضعبرلعموضعب مجربوا علو قلص يضاعلا نان ل. نح
 يد ةللرسلو كلز داثلاء يرش تبلاركحناو قرا, وما كيرالا نأ لوألا

 لوألا قتشم ا لعنفلاب محد اثلا يرتشملا نان قرلاباهرارق الع ندب لوألا

 اكتساب قرلاب ةيراجم ابارتا ىصادن طدحبإ لعزل إلا ااتلاو

 ليو ساو لجس اجبر دعدب قردصتوُيِخا نبهوفمض: وادع
 كي شاولو هه ابرلع نمل مجرب نا يرتشملل ناك يلعيقندصت ادي نضوادل
 ناليرتشلا عجب الداتلا دي نم ئعدساو هو لجر ن”دعاب يزعم او دبع

 رشا زاولو سما راكولو» مد ةفيزعت ا لوثذ ما لعين اذا يرتسملا حن الضد عت[, لع نمل

 ”نفشإلو ينمو خسان لجر نيل يوهوملا هعابمللسو لجر نة بهو لوألا

  بوهول العلب غاتلا ىرتشمملا جرب تح دعت. لع لوألا رتشملا جريان
 موي نيل بوهوللا هبهو مالسو لحر نثابهو لوألا يرتشملا ناكولر

 قزىرتشإ جد هغارلصر قلاب عحربنالوالا يرتشلل ناكدإاثلا دي نوع 0

 دو ل حر ءاج ةطنحوا قبقد قلاوجو نإ فعز هل سوا تبر ةرحوا لسعو ان عس
 و



 مم رس

 يقابلا ذخاءاشن ا ىرتشملاريخ فسونوبالاةدحوا رصشلا لق كلذ ضع

 حوار وصوت ىرتشاولو.ىحاو يت هنالميبلا كرتراش ناونملا نشياسعت

 قحنسا ناامهرحلقيتسان نيئاعو يعش ةطنح كرو لضيق راخوا تي
 0 ان رضلا لعب نوخسا ناو لالا هجول اذانلةاكىرتشملاٌريُجِطقلا لبق

 اناس ا اصل شامخ ىرتشا لس دابلاوربنأ هل نوكيا نمل نساباسك

 قت: كلل اطعم نبل ماا نان كامل ايعةني لا يملا نعل سرغاعلا نان ةنس فض تعال ناك

 2 ْ “ارا وكر عىرتشملا فاقت ةنيب هل نكي 1 ناو هر ارق اي ابلع د صلا

 ادبع قرتشا لحر .هسفنل ءالولاوقتعلا ترب هنالىوعدلا |رهذ ىرنشملا

 نا ىرتشملا لاةورحومدوشرد فلانالا هتعد نا عئابلالاقفاغلحو نما ذ اغلتخاو

 ايزلا نقلاع ىرتشملار و ىرت تل مزالميبلاةحوهفةئامسخ الا هتيرتشا

 الف ربعلا هيلع قتعو هنيمف ثدي يرتشملا نارقا عتابا نالدبعلاقتعنالو هيرقا
 ىلعاتداصتا م.ا/ديرقا ىلا نقلا يرتشمملالع ناكذ ا سعلا قتعنالو عيملا ضقت

 للا نمقلا همزلب امد دصل اوتعاالفق تعلاركس ىرتشملاو ىرتشلل كلملا تويت

 لبق خس ناامهرحاقتسان نيضرا لحي نمكيرتس | لحر.ةديزلار كت هنالدبرقا
 قعنسا ناو ءارثءاشمراو نّملا نهتصكارلا زخاءاش نا ىرتشملامخرشبقلا

 اش اجرج اتسم هلرامخالو نقل نمد: وت سلا ريعهمزلب ضبقلا لعب

 رارركلا نار عنو توناحا بحاصو اجت نمل ضقورا دركلا ىعسو ديو ترون ادرك

 رادركلا ناكني لضفلا نيروجركموبا ماسالا عيبشلا لاقعيبماو ىرتنتملا نيب لاعب

 عئابلالوق هين لوقل|ناكهتر اختو هتعانصؤإ«لارجاتسملا جاتجرتلا تاللايا نم

 .الان دا دركلا نكبر ناو. نفلان مئه ابلالعيىرتشملا عجرب ورحت لوهم
 ا



 ل[
 لعاوله ناكناب كلذؤرجاتسملا عم تيوناكل ل يحاصغلتخاول ةينمكاباتسلا لم
 فات اولا يش ءا[:رلا ناكناورهانسملا يب هناك اوح لا كل نكد تونا !لفس
 ازا تم وطاح غال جون احلا ل صتملا ءانبل اكل ذؤرحاّسسملا عم تناك ل بحاص

 توك. نملوفب تاثلاو توناح ا بحاص لوقو لوما ناكيرمقلاب شايل لع عجم نا
 معضم كي ءار دل, نانا ىرتشملا انه ]كنان ةةنيبلاب تباثل اىدلوق هيف لوقلا

 اهناءار ىلا. ليفكلا نالئلر ىلا, ل فكل لع محتال قلاب عئابلالعيجرتشمما عجربأل
 هقحتساوهضرفوأمالغ ىرتشا لحر .قاوهتسا/اترثن لو قاتتسالا دنع مضد
 صهأاطو ء.ة.تاياورلا فلتخا ميلا زاجإ و وتسملا نا مثدبعلا ضبقو ةئيبلاب لعد

 رتشالحر ىوتفل ا هيلعو نمثلاب مئابلارلع يرتشملا جرو معيبلا عسةنبال بدأ
 ازا ن وك. رخالا دبعلا ن اذ هؤصن هنيعب مه دحا ,نمؤوتسا مت ممضبو فلاب نئدبع
 شار. مم فسول مو ةفيزعيدا لوثؤ هفصن يقسا يلا راب هلويتشلل

 ءاحم.أ أوز ارصبعبمل وماثلا ىرتشلا ضي غفهفصن زج درسا دوغ

 ظ ايسناو.| احس ريفصنلا نعول .وتسااةيزمدملا اطمن رب يييسأو 00

 ايم ايمن ناوياتلان منوك. يت!اهياثلا رطقبماو صضرق لوألا يرتشملا

 نم ازمسف ثالذ ..ةرءارو قلاوجي ةطتحاريطق ةعمزدر .ا مرح اهم ,ديتساام

 0-5 زيفعقلا رجا ينس م مر ران ماو :رحا معاي رقح كر ةشملا ضبقي ملو مثر فب لحر

 ماا طولجر نمارثدحأ عابد نارك ب :لجز لطاب دانلاورئاج لوالاميبلا نان
 هج لوزا ىيرت ملارضح تهبل هسذد ورخأ نمق ابل اركلا عنب متهيلأ عفد نا رح
 ل والا عاتامرعب مالا نآلث لاتلا يرترشلا لب 2 ناكام داي هناذأصيمح ندبرتشملا

 يبرق شملا نموا اركلا عاباذئو كامب م عاب هناله عسر اف بالا ركلا مس كلمتك
١ 



 عم عما

 يوتشملاعضح ناذ.ثلاثلا نية ناكا مدخل ف لوألا قرت لل :ال طعم ةلانلا

 دواء فص اثلا نمنخأي هنافيانل ا يرتشملا دجمو ثيلاثلا يرتسملا فحين و لوألا

 توك ااثأا لب ةامواعبمجتهاثلاو ل وألا نيب نيكرتستم ناركلار اضارد أنآ نص عاام هنأال

 ناكمر زل نكون شلال! ديؤاممبجذخأي كلاثلا دجو لوألا ىرتشملا نإول نان صتامجتس

 يشل .هيلاعفدو تل تنم صن عام كعفرد 50- نكي عاد دبع سكت |

 تناكرادلاناةنيبلا«عرتسشملا خاماقافرادلا ضقو نقلا دقو مشرد فلابارادرنم

 هب نكناةرادلاء_غصنب يدلل ضيقي هناذ يت تالا ذعم خالد هل انارممابإ اجمال

 نا نقلا لكفنمد ,رتسو عتابا لعّتابلا فصتلا در ءاشنارارخلاب يرتش.لا ناك ريشا:

 فصتاإة ب رمل اما قدص ىرزغشملاناكن او نمتلا فصْس عجيدو كلما ءاش ذأ و لقت

 تحفل ىضساناهرشناضرا ريشا لصير»نمتلا فصنب ئابلا لمجرد ون مثلا فصنب ليش

 تارك وئا ذزأو نثلا يمك ضرألا ذخاءاش نا يزتشلار يخص در يجلاتضيقلا لت

 اسرتوا ءانب اهف ث لحلو ,رطرألا ىرتسملا ضبةامدس برشلا قختساناو.ليسلا

 لكل امنالصا ااه م لوح عج ٠ ليسملاو يو رشلا ناصة مجرب يرتشل |ناذلعيدزوا

 ضيف لبق ئشلا كإ زن وقسا|ذاذز اح ريغ عمهتعبا ذار هعسز وكي الاد حوهتسباذا

 د و دارا اك تاوورقلا عي قانلا وزنا اي تاز انك يدخل انام

 'د] لطر.نمثلا نمي م>هل ناكقختسا |ذاوز وح المربع عممّسب ازاوماصسز وجب
 ىوخا ةعيضن ةعبضلا ؛اهرضعد هيخا عملحلا عام هند ةئاماهارتشا ةعيض

 ”أصزا ةلمب 1 وألا ةميضلا نمقمامو هارتشلل ةءيضلا خألا ترو ىكان ءوخا تام

 زةعضلااولاكامتروملاهغصن ناك مار وم مد ناثلا ةعيضلا ىرتشا 2 وإلا ةميضلا

 ةكوعسغم تنلكف يناثلا ةعيضلا ابر خشاا مال يهصن نيوخالاءنيبنوكم ةلجشلا
 ف



 ا

 تيبلاكرنذ يع أمال مجري و سير ول اتاريم تمم أ بيصن نوكمواسبج امس
 ا ا ا

 ةترول. حالو ها ضقملا ةلردم يبس مالا راصوهيخإ لام نمصلارضقوه غلا

 ل الزل رالا ةحضاا حاس وع نمو ا هنالال والا ةسضلا نعشبامف سيل
 هنماكيلمت نوكمالافهو طوال ةعضل ا رضعس ةيناثلا ةعيضلا شو ميخا

 ار عار شاناأحر .ل والا ةعسضلا ف سابا كا ادام او ةعبضلا نقب ل
 تيضارهذ| لاق ن اذ بيعرصلاا و ةكرشلا نا نيهنرت تلللرامؤلا تيثث هفصن
 يطصرواش نار ؤالا مدرأ اجرواسالا .را خيلعرخألاو نقلا عبرت لسعلا در هل جلس

 هس نازل رسدأ حر ةفينصبا لوت سايق و و دحر فسوما ل وو ساش#
 ضلايدبسلا فه تاغ انالخو عاب هنا لجد ءاعىك المر دائلا ةلْعسدلصا

 داع نإ أها اوضح ناد نقلا ضصتيرض اح العرق ئاخ ةندبلا ماقام مفرد

 60 ' ارث ا. ناله الا اصب! نمتل! ف صس هيلع هل مضغ ةثدملا قوتسلا
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 اهامر اما رصعتوا ةنأوو اهتأرأر اراه عاد لحب . مهءارخ + لع لا صدأ ضم لع

 داك ربكرتيسل ل 3 .اعان زامركلذد : يري تملا نوصتوامغس صااعتلا عق -ووسلا# أ|.رعب

 "ا 2 مي بنل مر لازمه امل انميايلا نكملو هل راقعلانارعسلا 2 ضاع

 كلذ ةرظ نس نا رغم غئنض ءاوصممس مراتح ا شم لاقو٠نسيبلتلا بالا لدم

 مم نانئعل مس ةلطابلات ام وص او سمنلتل اناو_جرعم ىكئم لاو مايل اع 3

 أطلسلا ا ماذا الهر ىوعبل أ ةصصب ىتغ كلك ركن اول وألا لوقلاب

 أهعاب هنا ذات اراقعوأ اراد عاد لحر رص اعلا فلست م 24 وصال كلن ا

 ظ 3



 عل مؤ

 فدعا هراىداول انك .اوعر ممسا/ه نا مصالاو هش اسلي :لتخا ئقوام لعب

 عمس: نار عار تهَمَسع ا هنا ىعداوارحهنا حصا ٌءادبع عابولام نال ريغ وه

 قوسلارلا هب بع لذ ناسنا دي فض عبلا عقوف هباود هيلعريعا لجن ءاوعم
 هيلع يلا ,روتوهاذان هفظنا امنا ثةماتساواروت ىرتسلنا ابريل رمل ف «عمنبا

 ىو ادبي ا لحر هل سيل هنا هنمرارقا مايتسالا نالءاوعم عمسأ/ كليتنا كان

 ناك ق يفسلا نا ةنيبلا متاوعئامل اوضحت ةنيبلا,لمر هقحتسا: نمل دقنو هضن
 ولاد ملا خلينا يوتشلا ءاراث ئابلا ةنيبب مضاقلارضقر عيبلا لسانك هنمااعإ
 اهِتسأ از ةياورلارهاط خمار دياو لإ هاري ع رهو .دصلا لع يزيشلل لبس:
 ملرضاةلارضقبو نمتلإب مئابلا لح يرتشملا عجربإلام يرتش او متأبلاريرميبلا رعب فدبأل

 شاعر نمرخألا فصتلا عاب ثهْمصن لججر نم عاب ةطنجل ةلن لحجر .كلل ذر ف ايست ٠
 فصل[ ره ناووخألا مييلا نميختسملا ناك حار كيس اح اره لصأ رضوا

 يف>-ا] ز ىأ ستيل قيام ن اذاغساي نمد رت دلل |. ا ول مون سا

 3 اهتم لست كب وهيه زمأ ؟ موشح ماي رك لي هن ذاشملا عنب رك امس

 ظ انتل: يضر للا دون كن هير الأ ير تما رضطرح الب هةنصخل
0 7 

 كوكعر ع“ اما ز 110 جعومل وممهوسس املا عزام للرواشن يد لتا# د امك و ارا :ىواثلا ىرتشملا هم يرصيرعبام» داع

 و )ال . : نت مس مأ 50 زد ءاوقاهضة واراد ىزتشا لحب ٠.كلد تاسع عام سوإبلا

 د هكا 6 < 1 5 نأ 3 .1آ 7 م تا

 لإ 6 راه اتيت فلأ لل تف »هد مز 0

0 

ردم بابا جيانا يشل
 -- راما هنا كولا و

0 

 لحب هر 3 0 3 د فئالعمجبا تاهل ا دمد تلك تضل قاوم
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 عم
 هلابزعرلا ا هه نش أرلا عنه عاب ن اكامهابأ نا نينبألا فحل ىتداناا دو نينباع ءك1ويكان

 نمثل غصن هلى اع لإ اعرض ةدرضاقلا نار خأل نمل ضب نكو م ل علع ىلإ كت! درهرد

 4 هسا نا: فلاد دع ىكدللايخاكو هيلع ىدطر اللا فصنو :عيسلا مل

 نايم كرت شملا نان اهفصن تس نارارىرتشاول اكابر دأ و.رار أ ل فصنالا

 ضمير اقلا ناكموعبحالول هيلععىتلملا دوعكتن اللا فصنة ضعت امنا عيل! انهه
 باسو مئبالكتشلا محرو هلي نمقهتسا ناي ىرتشا ل حر رادلا لكب

 كل ةفبارت ا قناني تارا مئايلالا «مياست درع وباء وجولا نسوي ئيرتشلالل

 همي -ةبوع ب هن(. .جولا نمي رد هيلا, لصو 6نمقلاب متايلالع عمرو هيلع وتس مهتابلل
 درعا نانمهاتل | لر نم ىدسأو مانعة هضشقءانعى راسا لص .عن | لالا

 لاكر معدة ةيزكت ل وثو زاتلا ىرتم :1ا«يلع مجرب نال مت نقلا متاملالععحربالل وألا

 ناكرملا نعل والا ربا ناكول مال! نتشملا نارتألا لاك حرب نادل عمو ف سوبوبا

 دحاو لكم جرا مرصل از حوولو.ةاتلا يرتشل العوق هاذا هاب زعمج ري نأ لدالل

 وحاله يلع عجرينأ لشن قلاب هعئابطع

 ْ] رورغلا لئاسم ف لصن

 امالو ةعدرولاكمقرلا نوكي ضيقتوا ةضواعملا دقعبامانم "مال احاب مجرب ورمل

 نمضرج انسملاوأت مدرولا نقساو لج ءاج مترج اتسملا نيعلاوا4ءددولا تالهاذأ

 مم انعمؤ ناكنم]كاذكو .نمضا, مذارلا رطع محرر ' حاتسملاو عدوم لا نافوح اسما و صوملا

 رقشإ] .هسفنل ناكني عتسسمل|رضتكن العر مخا م مخءدل الع حربألاةبح ارا ةراعالا ذو

 وىمثلاب مْبابلاطعمحرب ىزنشللناذاه :قساو لجر ءاج ما همي ىنيوأه. ضيق واراد

 ءانبلا لست مويايتبممانبلا ةمميقبونثلاب عئاملا لحرب هتابلألاءانبلااسب
 م



 م
 ءانبلا ةمقن مجريمنلذ بحذلاو جا لاو رجألا و صحاب ىثب يتسلل ناك ان عتابلا ىلا

 نامزامدنكسو مثدد فأما ةشعوانبلا ف قفنا يريشللا ناكنان ابا | بموي ةابلالع

 ئابلادع عحنايكرتشملل نكملراللا نتحتس مد ضعب مدهاورمغتو ءانبلاقلختح
 صحيالغ عر فالاةرشعيل نبل ةقتناوو كااطا كابالا يبست

 رثكأو اغلا نير شعناما لجيوبالق اعقل موي كلذ لثهوزادلا ننقسا لسا وجا

 دانا تتتسا نبو هيذ قغنا ناكما ظننا ع وبءانبلا ةميقم عئابلالع جينا

 عّئابلا نلهرتشملا لاقف ءانبلا دهب يرتشملا للا قمحسملاو بئاغ مئابل اوانبلادعب

 حاد وءانبلا مده جؤي ل ب يزتشملا لوقلا تفتلب ل سرة وجوبا لا: بئاغوهو عدت

 ءانبلا ةيقب ئابلا رع يرتشللا عجربال/دهل ادع عئابلا وضح ان .قعقسل لارارلا
 ضقت خابو عئابلا دجال ل ءانبلا ىرتشلالسيذ ااا ناكاذا هيلع مجانا
 يتلو ءانبلا ضع يرتشملا مدهدقو هئابلا ونحو .ٌئابلا طعما قيال همدهااذا مار
 شالا عنهن هيلا هلا ماسالا نيقبامتوقي املا نضايما يشمل ناكرمعبا
 لوقرلكا اهو ءانل الباكوهلرغقنلان روكي ماض فن يرتشلاءاشناو دن ضتالا نوكيو

 نانسح لوتوهد رة ويزين ن عرى درو -ةياورلاه اخف عرف سو باو ةفيرصبا
 عئابلاب تفطاذاهضقنلا ظوحاو هضقنا يرتشملل لوقف ءانرلا موق نمتصمرضاقلا

 ضقتازا يرتشملا نا جييئوارطلالدوءانبلا ةمقبه يلع كارضقنو هيل ضقت ان

 مس ناواينبم نبا ةميقبو نمل عئابلا دلع عجرب هن انمئامل الا ضقنلا اسف ءانبلا هيلع
 اهعايئاراد ىرتشا ل حر ظنلالا برق اف هو.لدألا نمثل يايا عجرمالئابلا ملا زسقتلا

 يرتشلإوم هِلكرضتلانانءانبلا تودرادلا تقمتسا مثلنب اهفياتلا# شماغ يفرخأ نم

 ةعقر مجربالو هعئاب لعنمتلاب ب عجب اثلا تابلاوإن.لاةهقومسئايدعنمثلابصينماتلا
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 نعت رلوف ومع م اهعانماهضبقو ةب راج كرتشا ذل نه لعو ية غينحيبا لوثؤ ءانبلا
 مالا لولا ةمقيو همئاب لعن ملا عحِسِياْتلا يرتسملا ناذ ةدراجلا تفحتسا متزيثلا

 تاب نراك هلو. مر ةفينعنالوثؤ ل لولا ةمقب لوألا ٌمابلادعمجربالذاثلا

 ةرغازلا مبصالا كامب دابيع#د (ررخألا كرتشملا دجو ةكديألا هتلو ادتفرخأ نمدع ارواب

 سلو بيعلا ناصقنب هاي لع عجرن ناه] ناكث داح بيعب ار نع لبعلا بصترقو

 ثا. ىرتشا لحر . مرير عجن لوقف ناصقنلاب لوالاعت ابل الع جرم نال ئالل

 امد يبو لوألا ءانيياثلا يررتشملا ضف نورخا لجر نم اهعاب مّيابم انام ب او ءانباهمف

 هسضن تءالاباهموىتب لاثلا يرمتتملا ناكن اذ | مةمتساو لوالا يرتشملا ءاحرق خا ءانس

 هضقش :مماعل ار ارلا ءانن نم ضف الم نامل وألا ىزيشلل نمعداثلا ىرتشملانان

 كلو كل وتسادياتلا ىرتشملا ناكناوائاةناكنا لوالا ىرتشمارضتنلا ن وكولوالاولَي

 لواللر سلو هتدحاىدلا ءانبلاذاتلا ى 9-5 داضياضقنلا همقدل نمكبرضتنلا

 صن تداعلاءانبملا هسواتلا ناكت او هلتثا ثأإ هثيراحت ابنا نآككل] ذنساعنمن ا

 يانا سدلو اتا ءانبلا كنا ل والا رانلقام ل هالل ,رمهوإتلا ىرتشملا نان لرألا

 ع تالناكناذ لوألا ي رتل اكلم ناكل والا صفق ناكا حا ماتا ءانبلا نأ عسا

 موهتسالل علا نال لارحا يطع الو: دايزلا ةمو لوألا يت ملا ءاطعا كل ذة دازؤإنلا

 اراد ىيؤشأت ا حد فسيوب ل نك. 1 .وقنتملامنيعةداب يزل اما ىقعلا ليجوب لو دقعبألا

 لع جربنا تشمل ااا ايكرتشمل [ضقنفرأدلا نوقسا مترانب يور

 تقى ملا اههيرغماذا ضرما كل نكو .تاصقنلاب عجريو ذيصرغواينبمرادلا موقي
 الهش طفاضرا ىررتشا لح .ناصقنلاب هعئابرع ع حرمنا هل ناكمتلا ىرتشلا علقت

 ىصيدعلق ناكنانريثلا ملقا يب ءدنتسلل لاقي ضرإلا نعيتسا مومشلا تين 1 مع
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 كل رينتلا ”دوكو اعولقم يشل معقديلاعف هت تكشن وعسل لاكي ضرالاب

 د ةوويسلا عاقبعا نان كضراناصقن كل نمض دويل ماهر تح الع تش ناو

 ناماورجتاةهقن جييلكد .رمثلاب عئابلالع مجري يكةشلا نان علقلا دعب غابلإب ايفظ

 اسي لة علا ةمقاكرغشملال اعف قهتسملاراتخاناز | ناو :صرألا ن صقن نم

 ةمقم عجربالو نملارهئابلا لع مجرب هنا ايلا, ىرتشمل ارم ظمفمقلا ءاطعاورتلا .

 ال منالضرالا ناصقنس يرتشللعا ع ئابلالععجرب نا قعتسلل نوكيالورينتل
 ةفينالوثلكانهو هتلر سرع ىزلاومئيتسلا ناكراصرمتتلا ةمقعفدزاتخا

 وق ضر الاف تانلا موقيلاثيم تعسضائلا 5010108 فسون ةلو

 همع نخاتوهيلايل سف ابلا تمظن ارد هظفحاوويشلالتا ىرتتلارضاقلا

 قحعساو خس ماريزتح حاس ملوارمتلا غلير ينل: ارقج رضرال | ويغسل ل ناوهتبا
 ناكارضاجرضرالا خا ناكنان كفل ذ هل ناريمشلا علت ىوتمتاملا بلاطو ضدالا

 رهاب |ةريمشلال بو ضرألا د ةتنأبرهخلا ل. مهد عتابذاذع معربا ىوتب لا
 مابا ىجو حاس ملوارمغلا غلبرمتلا مطقرلع ىرت تااربك ومهغلا د ةمقن مئابلارلغ عجربال

 سحايرلا فانصا نماًميَشو ةطحضرألا د عيز ىزتشسملا ناك ناو: يتلا ملت

 علعبزح ىرتشملاوعؤن عب فسوبودا لات ضرإلا تققسا لوقبلاو بوح او

 قس كضرالار رصاعررل ا ناكن او شن د اا عمحرمأ/و اشاء خابلا ناكنا عرزلا

 تر ؤييرتشملا ناو نغلابالا هه انءلع وتشمل عجرباكضرألا ناضغن هنمغي نا
 ”ماشملا اف ضرالا تفمتسا مو ط نق جتلا طعطنةواةناسر وا ام ضراماذ
 قعناامعري يو ةطنقلا, انءن عضال ث دحام ةميقيو ن ثلا, عئابلالعوجرب

 ال0 اإل بارتلا ماو هج 3 .ةانسم 215ةّمأسإ !رذحرهنلا ىركذ
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 ضرالاو ايوه كل ذ دقي دنا. لع عجريهناتة مقل قيشوا بصقم نبل»
 وقعت اههئاه لل وتساو هربانمةيراج يرو لج, كل زول مئابلا ويم
 نع. نمل راف مقدو ةيراجلا نمت رلوتسملا عجب مة مقلاءارعرلولا ناماهتعتتسا
 نامل ناكابيعاهم لجو ول امكر_مرغلا نامصق ثتدروملا مئاب ثرراولا فلحيو تروم
 هن اذ . ومتسا تديراجلا دلوتسا|اذا ةيراجلاب هل ىطوم او. ثيروملا تاب طعامدرب
 <بشالر .اهيبدجو بيعباهررلالا لولا ءلمقبألو مشل امالمصوملا مئاب لع عجريأل
 ةصرا كل نم. تيوتشا مثارلل ىرغشلا لاق ءانباه.فرتفصولاخساو لج ءاجتئاد
 كّسد لما/عتابلا لاقدر علا [كءانبلا ةميقب كيلع عببرلا قا وءانبلا تينب مث
 متابلا لوقهيذ لوقلا ناكءانبلا ةمفريعمجرت نا كل سيلف اعيجءانبلاوةصعلا
 ناكميبلا د يرتشملا هت دحاامنامغويبلا ف عئابلا طرعشأولو عوجرلا نصركنمتأل

 لمع ابل لعكل ل عجم نامل نوكيالك لذ بش يبامدارتب اهي فحا ذا ىرتشملا
 الطعن دحاام نامضديلع طش اذاخ سرغلاو عرزل او ءانبلا عحر اما قاومتسالا
 وارسرغواءانن نمايرتشملا ه3 دحا ام نماضان | لان نائسلا لبق ناو عيبلا فسم
 لاقف  ووتسا تدل تاك ةيراج قلو تسال جر ان ماض نوكب وزاح كل زوعوا عبد

 يرشتشملا نا/وتسلا لول وعلا ناو عتسلا ب نكو نالف,ةدص اذكب نالنزعلهتيتتش دوت
 لص كاز متابلاركناولو.هلوت لوفلا نوكزنركيبوهوروخلا كجدلولا ةبرحدبلع
 دةيراج ىرتشا لي .ئش متابلالعامضدحا عحرنالوهمّقلاءارحرلولا ناكق عسل
 ولج ءاجهغان/ ودل تلو فدل بوهوملا نما هيرتشا مملح نم اهيهرد أهم
 هنالرلولا ةمهقدو نقلاب د| ب وهوملاوهو مئايلا دع عجرب يرتشملا ناذاهتحتسا
 متابلا لعق اييتنملادرواههفصن ل جر نوضساائاوو ىنبو ارا دكت | لرب ورتم
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 ههنيصل مز ييتس»اولو ىؤصنلارورغس اناانبلا ةعق طصتر مثلا عئابلالع حرمنا هل نآك
 نأ اة صتلاو ناكل نادل ةلممب يرتشملا مح ةصاخؤت ل فصنلا و ءانبلا ناك

 رخا |هاعدان ةيداج ىرتشا لحر ءانبلاةمتنئشوعجربالو قابلا ريناد ناكوتسإ

 مهر سر رولا دلو ييرتدتلا تداول قوقمألا تقحتسا ماضي لل هأههرتس ا

 الإ لا قو نمر عشا ةتسنمونكألت لو تكن اذنيابلا عنينشلاب يرش

 داوي ندا نوال هي ئيبصن مة راج قزغشا لجر اههدح الع دلو لا ةمقب عيري
 نوكير ىرتشملا نغسشلا تباثدل ولا ناكاهتىتساو لحر ءاجماه تاوتساو
 معا هدلاوررورغملا نأ واه نوكنألو اقيفز

 0 10010 مال انك م ماخلاو

 "0 01000 ركذ لاقي طامل نا نظلع ا هارتشام قيطر | ذلا نكي

 /جيراحولدمدلخاراهمذ هل ريكو, !.ليزكي لاقوا اهتف ا عواعةوقحاقوارأ داب
 مو لبطل كلي طور اطيرصوا دا با.لع مئاصو الاب ناسئالارقاول انو .قيرطلا دل نأك

 1 ايوا اا يان زاره حاولو .قيرطلا هم لخديألاهةهارعواهةوقكيركى

 :تاومسلا ةاتسلا جو ارمكوانانسسلا نأ

 هيفا هيل دا ميرطعجو ادب د :ءلالاتو .نامل سوبا ل 9 0 دايت

 5 5 3 5 07 ميدل ٍ 4 كيحش نا عيب ل 0 املا

 فرش أ اف لا را عانمو اجيرلا نا لبالاميراممذد امل وهو تنكباراد
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 و اهلوهق جك ةمض عابولو .رأدلا قوقحنم سيل اجلا عاتمو ارا نالاييزن شلل

 راد هل ]جر٠ةعضلا عباوت نمدعب كلذ ناليريشلل نوكراحرلا ناذءاماحي هذ

 دميظعأالار انلا بان رينا مئابلاد ادام همدامعاهتيعن توربل اضع عاب توسان

 نم عالارادلا بابواهقفارع تويبل رض عاب هن اعف رين عشاملل نكي يرتشملاوب

 لزنم نمد: مداد عابولو .اهقوقحو اههمفارع توببلا ضع عارول الكوتوبيل قفار

 ابو لوخرلا نعدعنملزنملا حا صو لزنملا لخريي نا يزتشمم ا داراذ م دود مود ةوفحب
 هليل .ؤنلاوامولسماّرطهعاب ىلا تدبلا نيب مئابلا ف اكتافتكسلام مابلا متم

 مىصعتاءهردزعاشملا ىلتخا امولعماغيطء] نيبو ناو لزنملا و لودلا نكست ا

 اهل رسل مهفج لايوةكسلا ةرورملا نعدمن نادل سيلاطخسلا نكمن.«تاها
 مطعالل مابلا لغد قفارملاو قوم اركذ ىزعنالمعصلا وهو لزنملا ف لوخلا نع

 ميد قلاؤامل ناكراد هل لحب .لزنملاؤ قيرطلا لخديا:هييذ توسل ا رضع عاباذا مذ

 رطلا يرت ثمل ناك هقوقحب اهعار مئرخأةيرط الل حو قبرطلا تللذ لسن قيرط
 عيبلا تو قرط هل ناكامهبؤ لخرذعيبلا ف قوقحاركذ هنا لالا نمدزإ

 هنا ىرديالوةنيدملاروسهل لاقي ة يله اها روساه ممله دملاراد عايل جي

 ةريثكروداهحراجواهلخا دوق ندم ا طسوةروسلاو نكءلو لصألا غ اكلم تاك
 ادوتلا نارك ادور بزل دحياركذورمعصلا رولا رعاه هرم ثلث عيل افرك

 داسهتتروىداوغئابلا تاؤيرتشلالارارلا سو نمل ضيقوروسلا

 ىهرساتلا دنعو هل وسلا نا يىرتشملاىدان عيبلا ةروسلا لاخد ا ككصعببلا
 لكم نآل/عيبلا ده رزوكت 25 ذ كحد ىوتفانهطاولاتةنيدملار وسلب وه مم

 ناوميبلل اهسغم نوكميبلا مل اضدادرادلا ن اطيح نم نوكيا نا! له
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 يرتشلل كاز ناكروصقلاورو ىلا نازح نمنوكي لك طئاح ا اله ميراج

 امور املا لاراشماول ةدصل تمرادلا اهلا يمل .فاضا نا كوتشلا ذاماو.ةليؤمنال
 دءاسايمف سل اراد عاب لحر لاعن هللا نيبوامخسامفميبلار اج اديصا هات عدت

 هلخاداهالع ببلاد لكلا لخدريبلابةلصتما ولك رغيزجألابىوطمر بو جخ اذ

 نافولدؤ لمحو ةركانملعو ريباهرفاراد ءابناو.ميلاؤ ةلخاد تاكمدو اعلا

 لل لخنبالاهةفارعلقيإ ناو قفارما نمامن ليمن ادولدلا لخييأهقفارعرأدلا عا
 يقافلتخاواراد ىرتشا.ريملابة بورا هناللاملكرع عيبلا ف ةركملا لخلسو لاو
 الصتماكرتس ايلا ناكن ال وهل الىرتشملا لاتو لوهوئابلا لاقفرانلا فا

 امنالىرفشلا فيؤوا عئايلا يفر ارلا تناكءاوس صرت ملا لوثلوقلا ناكوانملا

 دادلا تءاكناذ امولقم ناكوايكرتب ابلا نك ناورددلا ةلحنمن روكي اكرم ناك

 يةشملا لوقلوّملا ناك ىرتشملا د, ْ؛تناكتاودا ون لوقلا ناكهئاملا فيغ

 ءادلا :لمزم نوكر الور ادلا لإ عوضوملا عاتملا ةلزنمن ,وكيانكر منكي ملاذا بابلا نأ

 لانا هارداهعزحفيدجف اراد ىرتْسا لجر.ديلا حاصل وق هيد لوقلا نولي

 متاملا لب نميرتشملاملا تلصوا# اله بلع ىرغشملااه دسوه] تناك ىقجتألا

 تمد لعرل لاق لفسو واعمل لحر.ةطقللاهلزنم تناك تسمل مئابلا: لون أد

 0526 !بحاصل لف ىلا رس نوكدو عيببازاجاذك لفسلا انهولع كنم

 3 رويس اشاد
 9 +. ..لاةقس ل قسما يطس ناكم: قس مسا لفسلا نا لوالا ]بخل ولع

 0 لب خو ارجأ نم تاكرط لازم نوكيتل ةرتسلارارلا عسل خدر
 :لوع تءاكنارائلاو تيبلا عيب ميل السلا لخ ل يو.رادلا هيب لخيوتفراذلا ف
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 كيبلاماتفمو.لخ دتال هي ارييمصلا:هيناونل: 'ةبكرينكيرل نانرادلاةلمنماهلأا
 هرايثزإ سا وأس املس سلو. لحج ارسافلاو انا نسا ميبلاو له دير ناو

 سس ل1 رونتلاو .عيبلاف لف ةلا لخنيا/ثلخ ة.هدادل او تيبلا با, ناكن أو. بلت
 داردلا سف لدي رطسلاىاراجلألاو لخدتال بكر نكي ناو.ةبكرعتناكن اوال
 ولملا هم لخجلبال ارك يبلا عيب لح ليلو. بكوتهن النبل نموا بصق نم ناكر اوس
 ولعلا منيل دبا يلع دزيملو تيبلا ااه كنم تيرتشا]مر لاق سوولعد] تيب
 قىزلاثيببلا عم تيبلا اداه كنم تررتشا لوقيناالا هاوهؤ جاكي لاقول نكد
 ريشا و.اهقفارتداهتومحي ايل ناو اهلقسواهولعهيف لخ ديا زاد ىرتشاوأر ..ولع

 كنمتروتشا لاقولو .هولعه يهل حلابأ/لزنملا انه كنمتررتشا لاك ناارتَس

 ولعلا هيل خل طلو هقجإكب مي 1 ناوولملا هرم لخري هلوصؤمزكتال ازاملاازم

 نأ للا لئاسلا ؤ قوقحاركدربعنم ميبلا ف لخريولعلا انزع أما مرر عيب اد هاولات
 طلح طاباس عي نظاما راد يرتشاولو .ريبكو ريغ صهناخصس ن كم لكان
 دادلا تشان او لباقي يزلاراجارادلعوا كسلا ف تاناوطسالالع . خا/اورانلالع

 ةفينكت الوتد ةلظلا لخرب الامي وهق جك. ] قمم نو عيملا ةةلظلا لخضب ماوه قلك
 اىقاهىتفمزكمل ناور لاذ أم تفم ناكناعببلا ف ةلظلا لدي مابحاص لاند ج
 ذل ىيرإدلا ذولشلا ىيكلاو ةلظلاركنمالا ملوقفرادلاريمف هللا لحب راد"
 رادفيصاغرخألاو شل لا اهرحإ ناهي طامشراد قنارملاو قوقح ارك فيم نادرالا عب
 لب لات نآوصاخملا قيرطلا هيو لخدب الامل وم قجلك:لقي ل نار ادلا عانورخا ل جب

 ::قوقحلا ركن رخالاو باشا لا هنوكارعاظلا وطلا نلقيرطلا هيذ لخ يأ منوم وح

 لكلا لخد قفاوملاو وقح كيو اميبولجمد يطهر دعا



 !ان جا مس

 مامهلوه جاكم لات ناوءاملا ربو يذحلاهطيرل هين لخديالالزنم ىزتشا ناويلا ف

 يف ناكنافر اولا لثمةيرقلاو قوقح اركنك لئاسلا هذ قفاوم ارك ؤايشلالا ذهركلي

 د ناو عيسلا ف كل ذ نمئيي اخ ديالصجوا نبلو ل شنوا عوضوم باب ذل ذيا ديلا
 لخليالاكويبلا ف لخربإلفقفارللو قوقحن نيدحتالءابشألا ذه نال فاوملاو قوقحلا
 خدي الاهموااهروهريثكوا ليلت لكملاقداراد ىرتش اول اذكو.عوضوملا ماتم هين
 ءايشالا عاهواهمالصتم ناكاماهخموا ا ميذوه هلو نمداوملا نالعيسلا غن كدا ميش

 ركذ هيدوهريثكوا ليل كدوا هلو هوجزكب ىلا تيب كرتشاول هدانا انلصتويغ
 ب /وصومرم ير دقه ناكول ذكر .لفسالا ورعان كلا دل نا طورفلا ذ يدك

 لاق ىرطلا نمها صن مدع علب رقنة بح نيب رد عيبلا د لخ ديال عالا حازت و

 وةكسلا نه عسر عاوعةحا ناذاهوعسي ناةكسلا باكصالرسل حةفيرجوبا

 رئااذا مظعالا ئيرطلا ناد ةكسلا ذه غاًقحرسانلل نالل اذ نماوعنماهّممسق

 ,اهلعلا ريم احزلا لقد ح :نفازمعىضدلا ةكسلا نه اولد نإ ىسانلل ناكماحزلا اههذ

 زوجي ذانريعوه ىذلا قطا! نمهييضة كسلا باههص | نعدحاو عاباذا لاق نم

 ٠ فهو مئابل ناار اد يكوتشين الا قيرطلاذه ذرعا يزتشللا سلو عيبا
 هذ يرتشللو از غةكسلاارارل رهو عراشلا ف اهاباراد اكرتشا ]حر ةكسلا
 مخ ناذكسلا هوا ةرطتةازتشملار اهلل لمعبدا كيشإل سيل ىخارادةكسلا

 ناكزكلارضر ناة كل ذ نع عنمن !دحاولا اذهل ناك ادحاوألا ةكسلا لها عيمجت لا فب

 كلذ دس منا دحاولا امل ناكدصلو مهدولاذكو 0

 ةلسلاسا اريلعاب ا,قلعب نا اهلج ءارارادامغمدحاو لكل نيلجرل ناراَأهيةقيق
 ىميبوتم فانا“ ”ايب

 لمس ةمنم ل رخال سيل هعصؤرتن م لقلا بابلااهدحاعنرولوهعنمن اخللد 5



 م هع

 ريمكس ِذ مدقلا ذرادلا فه بابوةنذانةكسفيرادلاواهتوقح يم اراد عاب
  مرقلا هاب خفين ا يزمشمملاداراذ ميدَملا هبابدس لقر دل .!بحاص نا الا ةزلفآ

 ةكسلا كلت ل مهارقا نالاقفر داونلاف مير ىركد كلذ نعةكسلا:ناريجمسنمو

 لجيزاو.رثكأو  نييبام تفي ءاشعناو ةكسلا فهيا اب فينا دل ناكميدقل اهبابب

 كلذلعةنيب هلنكيملاذا ماامبا عم كسلا باصصا لوقلوقلا ناك كسلا باصصا
 ةكسلا كلت لها نمدحا وةقلح او قيرطلادل تبنيف نيوقماوراصاولكن ناو

 نا هل ناكذحإو لكم ناو .نيقابلا نعزيملاطقنسبو ةكسلا ذاب فينا هل سييل
 كملو ريع زملا لكت نا [نكه ثل اًنلا ىلع: نال ناكزياتل ارك تافذاتلا فلحب

 "ملا وكي مغجرفاف ةعساو ةكسلا تءاكنأرس سصاولا انه اراب مفي نا دل سيل
 بناجيلا كل ذ ف اقبرط ىصرملا لهل لمحو ة جان 3 2 ةابصنا لمعت مع ابصد امجد

 نعرتشملا مانا عئابلا دارا ثاهّمف اوم تايبالإ ضن عابخ تايبااهجف لحل اد
 هناككلْذ هلرسدل ب لضفلا نندحيركب وبا مامالا خشن الاقرادلا باءنملوخدلا

 محزم اهضارعلايول اذكو اهتفارعنر اهلا بابو هرتذارم تايبالا ضع عاب
 بابلا خد ميبلاو قرطلا لخد اذا عيبلا غ قرطل الخد اهةوقح نمهلوقب نأ

 0 ككوفحجف هدو دحلزنمنماتس عابولو ا قيرطل الع بوصنم يامل نآل

 اذه ءامالا مميشلا لاقّةكسل مب ايلا فن هرعايو لوخنلا نعةعنم لزغملا

 ا'-1 ناو لوخدلا نعهسنمِن اهل نكي امولعم اًعيطدل لزنمل احاصنسنا
 نإ سيبلو نكسلاا!بابءارقشا يذلا هتيبل كدتشملا تفيوهعنمنامل ناك .

 عضو ل عر .ةكسلا ذ تيبلا انه قوقحلا بص هقوفحي لوقو ميبلاوضسفي
 دادلا كلتءانةراجنا متور اراد تحتابا حمس مجوا هراحطظن اديلع ة فخ سار

 ل
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 لعفين ا يرتشملا العلا صعب لا: بان رسلاو بشل عمر ىرتّسملابلطز'

 كل نم ايسررمخب انا ىربشملل سيلذ هكرت ميلا طلرتشم ناالا لمعي هان ناكام

 لستم ةردإ ناينااولاقرادلا عببب ليسا حا صضفء امل بسماهنرخللواراد عال
 تءاصل طال طةفءاملا ىرحّوحدل ناكناو نفغلا نمدتصح سلا _حاصل ناك

 هكوملارضرورّلدلا تعسف لصرار ار زيكسرصوا نكعيبل اييضراذا همجإطبو نمل نم

 ليسملا ةَفح تلظبا ليسا ليحاصء لات نكلورادلا عساولو هيصو تلطب ميلا بهل

 ثح_لطبا هلوقن القج] طبي اله بورلا هل ناك ناد طقخ ءاملا ىدّوحدل ناك نأ هقعلطب

 سارو نبللا نمتاقأط شلت هتيبؤ ا هدحالو نيلحر نيب زتسمطث اح .مكل هلبزيال

 نا ىرشملا دارا علجر نههراد تاقاطل ابحاص اذ كرش ا طئاح ا انهزع تائاطلا

 لشمداغلا لقت ناك نا مساقلا وبال ات بشل نم ىطسا من اكم عضيو تاتاطلا عفرب

 هل ناكل والا نمرثكا يال المت ناكن او هعن ؟ناداجللر سل كل نك«ررعضو لقاوا لوألا

 ريع َهَقيِر لماذ نايوتميدوهمضواملثمطت احن اطعر اوما عض ناألا ةمنمنا

 مهاضروأبجلها ناب ةكسلا فهي ىرخأ كس راد نمابإب بلر ايتن ةذما وقال لا

 هقيشرا هز امابث لحل ىفلار اجلا عنمنا داراوةهقيشزلا كلت ارا دوخا لب ىرتش إن

 راج عنم نا يرتشملل عب لضفلا نب دحكموبا مامالا ضيشلا لاق ب ابلا كلذ حن نع

 افضاقحا ءان نيلحر نمبراد .بابلا منرب ومايا هل سلو ةقيقزلا له ةرروملا نع

 هكيرش نالعينلاز وعيال حرا غينحوا لال جرلر لدلا ةنه نمر معم تد.نماعئاش

 للان توسل ةشمرادةرولا نيب داكولا ذكر ةمسصلا دنع لبر روت

 [ابافيوره باول ةرشصوا مانغا ةرشعنيلجر نيب ناكولو-زوحياكرادلا كت نماتيب
 ل ا ل

 ترضداو نافل ةيشنالا] فن4 ازال جرنمأ هاش امصن نيعم بوتنماهغلحا

 اد
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 ', < لحل ماتسموناترج ال ما زوجزالاعنبس رش منا شرحا عاب ل تو ضرلا هيب

 0ةينلا ةرجاعابف ةيانلا ةرجلا نمدسادو ا ةسلاريغمو كرا جل نمت

 لاقو اهمف مارسسملا سأر ىغلا كرخالا ةوجم الل ذ دعب تعب أهمذ حارتسسملا رسار وأو

 اهارتشا هنا لوأل أ: اصلاف تيتك تناك ارب نب لاركروبا لاتاكص امر ةمدصاو,لكل تنك

 نهد مارتسم ا: كالا ويا هسار يزأ ا مارتسملا نود هءف بتكت لواهواعو اهلغسب

 ىف هساريينلا حارتسملا ن: ودل وألا كصلاز يوتكملا ناكناو هل حريع| همرتشمل رجلا

 يرتشلاو هىتغم ل سيوا هير نعمازيسملا مرينا وألا : لا يرتشم د ىرخألا جا

 تق ةمئابلا تاكناو كرتء اش ناوءرمقلا نماهتصح هتر جرم اءاش.نارامخلاءذيفلا

 .: لايلا تلثلا قزطلاهل نوكي الن ارلع زر نمد رك ظلت عاب زجر .ميلامف مارت دل

 . ىلع نامئتابتما قت ناوئابلاركموبامامألا ضيا لاتدل يهرتلاةقيطو كاصلاخ بنتك

 قنرطحلا مئابلاركما نام كلل نكن اكثلثلا نه ذ قيطمل نوكيالنا ميلا ذاطت امم

 الوتس هراج طس م |ييطس ةرجئرتشا ل حر. هينرمذا هلو يرخشملا لوق لوقا نا

 ناسنالا نالتللذ هل سيل اولا راحلا نيبوهنيباطئام نك رح هرامسكزتشمل فلن

 اكااول اتوقس نبت حط ناار وعصنم.راج مشينا داراولو .هكلمو ءاتبلااعرمجيأل

 مملععقد نكل هرا دف عصب عقمأل اكن او عنمنا هل ناكراكل راد رطل عقب دورعصفإ

 اد نخألارضتبوع دو ضتياجكدنالدوعصلا ند عنجالطسلالعاوناياذ

 راحه عنرباول راما تادوعيلعورصنعقي ىرتشم ااهاقتراولواهن|صغل ءابخ داصرف

 ممسنااورمسلرح سيروا ةرعموبف ءاقترالا تقو مهربخي نا هين رتل ررضاعلالا

 هحنم نار ضاقلا ىارنانرماةلا اراها مهذب كا ذ لعغم ل ناذ امج نمؤتعلل اعل

 ن اكةيلدتمراجماراعجنشا ناصعا اهم ةعيض عاب لمر.لعذ ءاقترألاو دوعصلا نع
 ١ ه7



 ممل ها

 ءاقشوتي ىرتشملا نالمراىيش ا ناصغا عة عيضلا غبرفتيراجلا نخا نا يتمم

 هعضلأ اص ت ارول انو يريشملل تيشيف كلذ عئابلل ناكو عئابلل ناكا مين ئانلا
 تراسازدب هن اهوخلا نهتم عيرفتوروضلا هلا زايراانهانادتماول ناك

 كل فدل نذاذ هرادت حن بادرسرغح غوار اج ا ناحياعد ل عو لحمضو ذ هل اراج

 اذاالا كلذ هل ناكب اورسلاو عون جلا عفر ىرتشم ا بلطو هراد عايراكانا مل حعف

 ذِناراددل لحر٠ كلذ بلطي نا يرت ثيل نوكي لف كلذ كرت ميلاو طرش

 مصور اطاياس نينكاسلا لها غضالحر | منمةدحاو لكن كسا لذ |زمْعَمْكَس

 رخآللا نكاسلا اهنكسسد قل ار دل طئاحيلعو اهمذوم تلارانلا طتاحراعة لح

 غابلاناهةعلل خ لحبر أدل بر وريغالا همؤوهّتل ار دل ار طاباسلا با, لعحو

 اهمفارتو ا هقوفعح معابد ا هيذوهخلار ارلا له نم عيدي نارادلا برن يلط

 02 كا اممذوهتلارادلا هنم عيدي نا عئاملا نمزاثلا نكاسل !بلطت

 كلز دل ناكيطتاحنعاءاباسل !_,شخ عفرين ءاثلا يرتشللا داراز نايرغُشلا

 الفرادلا قوقحن معلا زميل رارل !بحاصن ذايطاباسلا مي مناوذيابلا نال
 كسلا لهاا هربضررفنانررغةكسملعةؤرغوا ءاب ثردحا لحر.عيبل ابوهتاسل

 "ارنا يربشنلا ناكذكلا ماه نمارارىرتشاوّو كسل | لها عن ءاغ

 ىعوناداراءام ىرتشا غاهمراكجاضرا ربَشا لحب .ةؤزنلا عفربهرغلا بحاص

 2 روج اطىزخا ةيرقرج نعلم ا هبف ىركي ناد ارا نا دضرا ىلا يعل كل ذؤرءاملا

 هل مرو رلس ننرملاة هد اينزتنل هىرعلا لم هننم يدينا داراناومملوت

 ضالا نم بش راطقمحا دزيإنه ناشماعلا لوقوهو كلذ هل رسيل هن اراتخملاو
 مل كل زمئابلا باف ءامشلل اكل تكينا عئابلا نئييزمشملا لطازأ زوحالف

 و9



 م هم

  هسصناع ا كك :أوأكص 4 يوب جما

 0 م وئ|بملا ب 55 هانم 00 من اال ووشوجشلا

 نهي شي والجسد ل رطاّمنا يكميل ابرضاَعلا سنع عتاب أرقا ناذ ضاقلا امال عقرب

 هيلكعم ا هطحيملو يتلا كلصلا مدابلا نصمم بلط ناو.تل ذعدوهشلا

 ياسا همف تشبو كل :لشماكص هسننل عئابلا كص نع بتكيىرتشلا طاتحا نان
 سعجو ا فويل دالا عئابلا ءاحول ةحمدقلا كّضلا د مطوطخا وزن نذل دوهعشلا

 ميبلادوهش ريش ملا فعي ىرتشملا ىري نم عيبملا نخاي ناداراو هثراوءاجواعيبلا

 ةتلكوانينثا مدقلا كصلادوهتن ناك داق ةموصعأ عم دو مل هيسكمسيت

 * 1 اهمسلا لعد اهمسألا 5 مايتم اهم طعر أهمّسألاب يش 70 ىو ىارت داهمت

 ل ا

 هعردوا لمر دنع ة برو عيب انها لدخو ا ا

 ا|ولاقنعيمالعة داهشنا فم. بلطو جيبلا دودمتنما يتشملا ءايىزيشماريعاح
 كصلاهنم لل طو كصل اعني يدل الا ىت :للاواعو انطوطخ ىزنمح لمينا

 عجرو ىرتشلاريخف كيلا مد داالذ كريعة تعدوا لأقو هبلا مدت نا عدوا

 ةنايصدبلا كصلامضرربع عدوم ارب ىامضعب لاذ كل ذه اوفلتخامهنامردمالا

 سوي مر زفعجوبا هيقفلالاقر ويخسر هنأل دوم اربيل اعضعب لاو يزدشملا قح

 ةتايوبسإب ديالو م ءوطخاد ريح دوهيشن الع كصلا ضعي ناعدول

 ا ىرتشملا كل نك هريع هدر رضتم نإ معاك :رهشملا صن ايصديفن الها وغ
١ 
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 اذا لهاا اك ”ان نما ع .و. اص كلذ نمي تكل نقلا كلصلا ضرس نا مئابلا نم

 سرهاشءاوس دج كا بحاصناكن اول اة كل ذهعمس لم ةداهشلا ءادا نعجنتم

 1 والا كنوع اركاب ا ىانعمنتم نافع نا سأمرالا مّ داهرشرضاقلا ا

 ىوس جي كيرلا ناكناوةداههشلا ءادل نعمنسمب نا هل لكي الامهتداههشيضاقلا القي

 يقارن عدم اغلا اذه ةرلهش ناالاامتداهشرضاقنإل.ةي ني دم اش دماغ ام

 ءام] يسمو نب طاطا >ةداهمتلا أدان عمن تملا ةعسدأل ريع داموتد مالوش عسا

 ]لق لكبالو اهقف ارعامواهفومك لفي لراةلطمهزادر أقل حا معاصر رادللا

 دداوفبأو اورو 2 .لصألا هباو روراج ا ادو ناكميفلا ليسا وقرطلال خر ااهوم ل

 7 1 لإ: معك 2 يذلا قيرطلا لخدي الو ميناد ءالا ليس ]خل عامس نما

 اوكلادديبعلا يلا ةلخدي هن مل قدم دهن هلوهرتتل وليلة لك عاباذا جيدا بذنب
 صبار اوحألا هيفبلخ دب ميورفز لاك: ,اوحألا لخ٠بألاو تانأ ويح ا نماهف ناكأ هو

 يرتشأ لحر.كل ذؤ شله الماشم ةياور و لخدالاهذم لآتول د عيب اه

 .: ارتاذ ناو زذخاءاش ناراركلا هل نإ فطاتلاركد قيطامل رسل هاوق ما ب! ةمملواراد

 لف لس كلت ىلا تدلل

 توام اوما رح ا عيب لح فب ايف ىلع“

 عابولو كيب (زاو حاولالا هيدلخ رببركذب لوا قناوملاو توهج ارث ذ ناتي ا عر لحب

 "ناو ةلظلا هي لحد قاوسالا ف تييناوعلل نوكتاركةلظ توناملثو د قف م تيوناحت
 ةسمارلا ناكناو توسلاورو دلاوت احلا د لفقلا لهل نالو.لخدتالونا ملأ 0

 : !بحنا عابولو اناسحتسا قلغلا لضمه لخ كبر كدب لوا قتاوملاوهفو حاد

 .اهذاوخفيالعئاصلاروكو قفاولاركذيؤ ناو عيبا ا ارو ير كوبا
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 قزو عيرملاواصتمالوابكرت نوكيال عئاصل اروكو لصتم بكرم الح اروك نا قفرل
 راكب وثلا هيفزمطي ىذل اراصقلار دق كل نو .لخديالهيرِفْني يلا ءادحلا

 : القمر هبالصتم نوكيامؤيلا قحنالضيا قوقحلا نمألو بكررسيل هنال ع يلا

 تسبوا لخري طر سافلا نموا ليددحلا نمقنوسل اهندقمَمْلا نيواوسلا

 ماه نعول صغننماهن الئفارملاركت ناو عيبلا ف لضفتالمارحلا اصقو .عيبملاهلجزم
 لخنيإلامورضارالاو مركلا عيبعذ خلا مذ لصف

 ل اترك نسوي عزل لخ هيل قفاوملاو توقحاركن يلو عرذا هن اضرا عاب لحد
 اموقتمكن] ناناموقتم عر زلاراصازا له مر لضفلا نسدحت ركنوبا مامألا حيشلا

 رو فبهركوة رو فبم ضرالا موفي نا هتمق فعباماو لات كروم عرزلا لخشي

 ناو اموقتمراصهنا لع ةروذبمريغاهةميق نمرثكا رو فبما هتموت تاكا:
 .ينعبلاذ لضرب اموقتمو عدم هنا لعةدو نبمريغاهتمت كه ةر ون بمأ هقمت
 رداونلا# فرحك دوه اورلاهاطفركد |, ييصلار نوشلا قادوا لخ فياركوكذ

 اذاير ىيلاوبا هَيقفلاركدو.عيبلاف عرزلا لخلبالاهلوه نجلكي ةدوفبماضياعاباذ
 لاتاكو .رداونلاذ مر سلات ركقلطملا عيبلاذ لخدي القمي هل صن مو هضرار ند
 يرشلا لخديالو .ميبلا و عرزلا لخدي الت ابنملا يقر فيلا ءاقلا فعن ضرالا عابولا

 ىرتشا]حر فقولاو نهرلاو ةمَسلاوةراجألاذ لخير اةاطم ضألا عيمز قي طلار

 ما اناا ودبلاو ةرمتملار ائمّشالا لخد ايش ركن يل وراجش ا اهرفاضرا
 نم علقت تءاكناذ عابتوسبرل ال صه ذ ل وحر اغصراّس ا اهفاضرا عارولو :لخرتاهجا

 عبجلا ةلخ دتاكضرالا هحو نم مطقفن تناك ناو. يرتششمل نوكيو عيبل او لخرنامراصا
 نينس ثلنلكؤ عطقب فالاخوا نإزفعزواٌهبطراه,ناضنا ىرتشا لرد. طرت نم
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 نب سريركبونا مامالا جيشنا لاقاموذ ام عيبلا ةيركذ ب لد لوقدوا نيحايد وأ

 ذ اهباوصا نماكامو لورشرمرم ميلا ةلحر ب الملا :لزنم نوكبيضالادديلع ا هةمالعامس ل ضغلا

 بطموا ضي شحات أهنو نان[, نبا ةلزغوأ قبل نوكيا ملوصا نالوا د لخلي ضرؤم

 لخلب ضرالا نامل وصا | :او ركن ربع نم عيبلا ف لخدبالطرألا لعوهأ م ثنا

 ا هناك دنالاه رانا ريش اهزالل سبب مهضسم لات الخلا اوف اوضلتخاو

 نماهملعام يا ميول مسبب
 ىناكنادلحلل الدنا رييمصلا رويشلا وهو نطقلا الزيفادا وواتخاو او نايك

 قلطلاعربلا ذ لخ لنالضرارلع اظرع ناكاف اًملطم ضرالأ عببف تارك ض نال

 نوكيف ينسج ب هناللخلب دنا سيغصلاو ضرالا ف هنم|بيغم ناك امهاوملتخا»

 اها رتنلا هما رسمت |ماا غييشلا لات ناضذابلا مئاوقاماورجشلا ةلزنم
 ثاعشم دازهاوكب فورعملا مامألا ضيدنلا لاقوركدريغنمؤلطملا عيبلا ف لخ دن

 ليال هةفارعلاد ضرالا عابولو .نطقلار كيش انركذ يزل ىالتخالا دع نوكب

 ليل لكم لاقتولو.لخدي هنا عيب ف سوبا نعو .ةياورلاهاظف عيبا ةرغلاو عرزلا
 قنرطلا هيد لخ ديالؤرمثلاو عيرزلا نماهنو ناكام لخ ديا هعمو!اهيذ هاوهريشكو
 .لوهرشكوا ليل ل كب لافو تموصر اهثو تدصحز قعيرزا ون اكتاو.برشلاو
 نكاابذموااهن هل وهريثكو اليل لكب لاقولو عيدلاذ كلذ لخدالاهئموااههذ

 لاو ائاهيلعوراّسا اهعئاضرا ىرتشاولو .رغلاو عرزلا هيد لخدبأل اهخوقح
 ىتشلاة لهو نلاوماتلا ةصي ةومراتللا هانا لك دامير اقر بسلا

 ' ءارتواش ناو نقلا نمقبامةابلا لخا اش ناريخ هنأ جويبا يكد ايلا خا

 كليف ةمداشاكرتشاولاك !امكمر ةقيبكجأ لوث ء ريم الهنا تكلا ضع ردو



 بقشعا
 ن

 0 وف د

 مارد سنع ةاسْلاهمزاب فيتحول لاتؤئاب اهلك ةسخ هتمت دلو عئابلا دما

 دوصقماءبسمرملاراصاهرامنب لاقاسا هنالويخراثلاملع_هف نا وكصلا هل ايخال

 وادب ضال علبم مذ ضال ناكولو يخت ةلقفصلا هيلع تقرت ابا لكاذا
 والا نودي نم عزل ؤصنعلعناو .عيزلا نود ضدالا فض ايولأذكو داجرترالا ثوودم عزرا

 عاولو احضرألا بر نما بيصن عدازملا عاب نأو:زوجيإلعرازملا نم را فصنصرال ا برعايول انو

 اول عابوراوعسا اهيف ضرأ عيدب ةريغرو ما لمي .ر روح منجا نفس صن ارش ىلعأ

 باضعلا ننريكركموب ماما مصيشلا لاقر اهيا عيب هترعا ام لكوملا لاف اهراععّشا

 ناك ناكولانكوب ءاّسنا نمغلا نم اهتصخصيالانخا ىرتشملاو كولا لوت

 دينكيام ضرما !هةمقيسنتلا ةانماد مئابلا ا شاضرا ىرتشا لحب 0 /

 عشر منن: و وكش صرألا كهزكد اهددقو املا صرت ضي هنار داونلا طركذ

 شار ابيع ان م ضرالاو. ذّنتايا ناو فنقاهمذجلا ااًضرا تشل لحي ضر

 .ييرتشللار اهشالا نماهلعا مو ةانم.لل تناكن قالا عيبلا :ضرالا دو دحْزحو

 اذاعي ضرإلا تي يشلا ناعيا اقمنيسيمل ناو يبلازاجاهومشب 20

 "ينم اه ضرالا ذاهترطبتلذف تسول هزاوكا نقالة اهف ةمواعم ضال

 رلففلل لحام عببلا زو بف سويا لاكةيحان فية مولعمقيرطا هل سملو قيألا

 ومب امرك لب لحر .عيبلا وجبال انواغتتم ناك اذ تدواغ ياله نال لش حان ىلا نما

 رهزلا ةفضلعونيلحر نيدو هندب ةنهاز بغي كس هئام ىرججو هلوهّقجزكمو انام

 اى. با ةبقر نا/ىرك شمل راوهشالا تناك مئايلل اكلم يدملا ةبقر ناكن اذرامّشا

 هل ناكل 8 اكلم يوملا رول الدق رللاستير اوشالا له رو عيبلا ز ناخد

اخلا ناكياذ :! العمكارلل ن وكت اءايشالانامالإب مق
 كراغلا نكرموا عئابل اوه سبد
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 مي فخم

 زكر ايما اهفامركىرتشاا لحر .سراخلاراهعشإلا تاك ئايلاريخرمراغلا ناكماذ امولعي

 1 هلوهقح زك لاقو درو د رولا رحتبلعو ق ارواو توت داصفلا ةوشلعو ررولا رويس

 رس يش قرتشال مر رغلا ةلزغعدنا دولا كازو عيبا ذ ءاوغلا قادداو تونا

 .ركقل او اهلصان ما ماقيتل رت هلو زوجا صلو زاجفاو دعنا هيلقيذ
 ”انلارنعامواعم مطقلا عضوم ناكوا عطقلاعضوم نيب نا ىمضعب لاق عطقلا طش ةرجتلا

 هجرنماهمطقين ا هلو رمصصلاوهو لا-لكذع عببلازوعي ماهضعب لاقوالخألاو عيبلاذابم

 اهتحاممسلا ف لجلب له عسل از اماذاو طّشلاب الا نوكالضرالا ذاهزة ورعامان رضرألا

 اةلطماهازرتشاواعلقلا ار ةناهارشا ناو للم اموطقلا طش امارتشا نا ضرألا نم

 دول نو. ضالازاجتغ أم عيبل از لخديالو اه ورعب ةرصشلا لحنب مب فسوبونا لاك

 *نارعاوعجاو قبرا وطر الذ هلحذيأل و مهنا هيلع :..كامر | ذقع ضرألا نمؤ حا

 امر ادم ضرأل !نمزخ فب يتلا ة بهو ةرمدنلاب ةيصولاو يشل ابرارقألاوةمسلا

 ى'للاعضوملادو تاصغالاو قورعلا هاا انةيامدأهقملخدبالو دريتلا هيلع“ د

 ع اناا ذارتح تلزم تلا لم توزر فاشر مخلب اما صر را لخا

 هك ومالا لجإلو كزتلا ةروهشش ىزتشا ناو. : دانزرل | نم ءوعاي نأ ضال بع ١ صل نإ

 ناكةمظعتراصر ٠ ثريكريح نابل ان ذاياهكرتو ةريغصة لان ىريشا ولوزاجو هد ارإ | هب

 2 يب يس

 اهقورجاصا نهتين ماهملقفاهملقيل ةرقورغواةرفماراعبشا ىرتسشراولو سمخلاب
 اهلصابز ويشن ىرتشا ناو.هل نوكيم هكلم ءام هنالىرتشلل نوكيتمانلا ناذرائيشا

 0 توسرعلا ةرييشلا تعطقول ثيحراعهشنالا تءاك نارا اههق هرع نق تربن ده

 نمةتيان نوكت و ريشلا كلتمطقمر ديت تااكاذااهنالرتشرإل لكلا ناكةرحجبتسلا مطتب
 ١



 م ا 0

 نجار فيصلا اس يتهاومطتخاتنومطخلو مق رت لي الفالاواهقرد
 طسلاواو ءاههمطةي نادل ناك بيدنا !؟لصانأل و صدرا : .مطبأا اهمطت ناكر ار 3

 وبا هيقغلا !لاتو.اهرعطقي نا هل ممطعب لامك ذؤإوةاتخا ةرحاسلا لوصابو' ضرا/ايرضب

 ودرب ءاّس ن ]عئابل اموت ءارشرل ناف ريل ءاَسراو عطور ااهلرتءاشسنا عشا رعب

 يوصل مفعم لاثو.هلوقبإو نحااشلاوةئ نامت هللا عق فأب ءاّسب ناو عطملار

 يلي ناومطقلاب هضربءاشداريخ#لا
 كلد ناك نا لص لارلاع باوك !نوادنا غد ريصلا داب يف اتاك عيملا يسمي نا

 وفنّهلل نراقملا ةلزنع ضفلا د :داح تاللعم لا رصسعب نأ اهل ناكر صبقلا الس
 قري امس وم سعال ةيمسا

 يدر نيب وروما | ثمل ضعب لاتات تسعي نا هل نمل ضعلا دعب ن ان

 005 |اولات أهمخرا نو دب كليرشلا نذاريغد لصر نم هيصمامنحا عاب

 عيل نمد ريصن,عابولامك ملا هعطق ن اول غلبت ل ناد عيبلازاحمطقلا نا وأ تنضلم
 يشمل عان ةمالعأهراهشإر ذه لع ل .ج وقم! لحرس اصح ا لش هفوتشملا

 ىرتتملا ل ءمئابلا عراف ىتنألا يرتشملا عطغخ ةمالعلا اهملع تل اراىبت الا ما

 يَسلارككاو أاهضع ن اصعا لدم اووعيبلا 2 لخ درا ىّيل ار[ تسال صد د عطق كنا

 هيقفلا لات ناصعألاداضاذ [دئعتم نكا ملو ءارامشا عمات مطقذ ال لاقو كلذ

 اصقناو ءيبلاو طلت قل ارامل مانقبراكتاذ فعلا لوف لوذلا يرسم

 15 ينقل لاذ نعز ا زاطكلا عار هز ناعم اذ يشن ا نوينام

 لحل اهيحاص عايد كاعرف لا الد كلن اندوذام نوكموصبا

 راهب عةرهشء اب لجم .ناجمخألابوضبالاوعطمو مطعقلا مضوم نيب نا نيعرغلا
 هدقناذا هتعاسنصرغلا مطتي نا عئابلا طلعو عيدلا زاحعلر ليوا كدا دف

 م



 مما
 يق ا قروصواول رار اعواد أم علسدمل هيلعاكف ىرتشملانماهكلم هتاكرشلا

 نعجن نا لر نب قط زحر معضل اويثسلا عطقيع ثراولارحرمسلا ا هيلع
 د وفرعبوصبل ل ها نملاجر ملع ىرتشملاو عئابلا قفتاذ بطلا هضراغاراجعناا

 يشمل امارس افارقو نبرشعو د ..خ نوكر هنادعاوقفتاف بطحل انعار ورك اهنا

 نيل ةدايزلا منمنا ع ابلاداراذ نيرّسعو سمخنمرثكا تناكف اهطقو مولعمنمتب

 « رايزلا اسيد تاعور ذملاؤ عردلا هل زلم فصوراعشإلا ؤررعلا نالك لد

 تهانتراهشالا تءاكنااعاشمهبيصن مثدحا عابخ موق نيد نر ىيشم رخل

 نا ليعاعضاعت ودل يوْنَسا ناللجر .عطقب نا ىرتشمل ء زا عطقلا ناوا تغلب د

 تشو اا امممتيعأ متع قل اييشمو رجس طرا ارخآللو ةلغلا | هدحا/لن وكي

 ا يذلا يحاصا هزاع ضال ةناللو مشاه نحال وكي ا طع رمساهمواضرا
 نك الو كيش ةلرعراصد الام خيب لكلا نا داما“ صار دمعة ذ نكيم ناوهشلا

 الح الخل اعماق: مالا عم صفل اا مهيب لكلا نوكيفروض هال ا رهدحا عن
 وا لزغلاوةرقلا نصه ب صن نيكر تلا ىحا عابض عر زاهمهضراوارق هيلع لك امس

 ماتم مات تفل نالز وحن اعمذيو لصالا ا لأ دا عيريفطانلا لاغ.ئررلا ورضرألا نم
 ٠ دم وسناب ةلمإ ىلحر لا هضراعفد لهد .كيرشلا هيروضتيالو كل دعم ابل
 ضر رحلص اب مث ةءدملا تضمو سعف مخ سلا نوكيد | هدف سرع ناذلع ةمولعم
 ةلوغشما| الع سلازوح ًالاولات 1 نمىرتشملا عاب ناونزاجرسازعلا نم بيبصن عم هضرا

 .عيبلازوحبامرلوثلعاما عب دمجحلوف نهيق ضبقلا لقبا نولبف لماعلا بيصنب

 مهضعب لانا ههلقبلا ملصاي ةرجت ىرتشا لور .نئاحرضبقلالبقراقنلا عيبامشادنع نا
 بح اهمضرارحاتسا مدحولا اذه زذهرعامارتشا اذا :وحيةنا روصل ارعيبلا فهر وكمال
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 ظ مم نا

 لاقراعشاهسفاحملم عراشلا ره .ميبلا ف ضرالا نم اهتتام ل وخد ذع.! دان شو ةراجالا

 املا شالك تنراك ةماعلا تلك ناو ميلراهبشالا تناك ةبقاسلل ءانخأح ناك نارفمحوبا هيقغلا ل

 اذاانه مرصصملا لاهور اوبشالا صد عب , ءاش عي ناألاراعشسالا |,لباقي ىَحا ارارلا

 هلراصشالا تناكامولعم ناك اذ امولعم سراغلا ا 97

 ركدريع ص لوقنملا عيب ةلخي اههف لصف

 ايتو تعساناف هر رعكاويامر لت ةوسكلا نم غيل اراعناك ةيراجوا طبع عاب لح

 اههلثم باث ص امم رغم ف لبو بايشملا كلن كسبنا عئابللو ميملا هذ بايشل ال خداهلشم

 هلايدحووا يوثل قه ساول رح نقلا نمط سق بايثلل نوكيالو هت ايلا دع كاز قوقسن

 بيقداييرتشملا دنع بالا تكلهولو .بوثلا هيلع دربالو ئشد مئايلا لع عحرنألاس

 نفل طق هل نوكيالف عيبلاب بوثلا كل مل هنالنمثلا عيمك# اه درابيعةةيراح اب دمت

 :اذعرم ميبلاف له. ؛ لولا ضعت لاق كل ذ غاوفلتحا وحمام ةرقدو ا ىشحت امل نانا عا

 8 ءاوسام مد لضفلا سررت كدوم م اماما بشل لاق 0 لبالا لخ كب لتس و

 عبلاو: ةاكالا لخني الر لضفل نب دجحركموت!مامالاعمبشلا لامار اح عابولو .رل نرخ نمعيسلا د

 "التلاوه نكمملواافكومرا حلا ناكاذا ام نع صفي ملو عئابل الع كال ز قخ سلالم طورت مغير م

 ىف يرسلا ةلز ممم يف فاكألا ناكف مةيورفىىهماجاب لاقي ف اكألا عم عياذا:ا.ك ' نأل

 عما ةوانكومر احلا ناكعيملا ف ةعدربلاو فاكألا لخ سؤ انشملا نمهريعلاةو.سسرغلا
 وديعلاب وتل انلءام هيف مَ | ناكركتريغنم ميلاف ةعدربلاد فاكألا لخداذار نكي ىلوا

 ةدوقملا له اياز يملا عي مامزلا ذكور كو رغن مرسلا عب ةرانعلا دير ةيداج
 دل ىاننراوملا فالح كل نكريعبلاوروقمتالا د اقيالرسرملان الركذ ري نمرل يكل عيب

 هلامعهدبعلا عانت او.: لبيع بسك نالد عاب فلا هالو هلافعيبلاو لائاركذ لنا لام



 مما

 لع سدوهو لال امسولازاو.عيبلا لسن ل املا نسي لو انكي هلامعم همي لاتذ

 دهناثلالا نمنكي لنا ميل اذاج يعل املا ناك او عيبلا دسف نيد ضعبواسانلا
 هزاحرتكا مثلا ناكن اف كل نكنمثلاو رهاردهدبعلا لام ناك اذ نام الا نمناكنا

 نةلاناكنادبعلا لام رشح نمنمتلا نكيرل ناوزوحي الا نم لقاو الشم ناكنا

 لامضقول ارو سلحلا غاضب اقت اذاز اجرسكعل اطعواريت اثد دبعلا لامو هارد

 لحر.دبعلا لام لقعلا لطبضقلا لص اقرتفا ناذ مثلا نعيتصح د قتو دبعلا

 ىرتسشملا نوكت ىدصلاو هؤولؤللا تناكناف ةؤلؤل اهنطنوؤ صوف ةكمسىرتشا
 ووئاملارعمر:كتملااهد سول مسا داطصا عتايلا ناكناذ فدصلا مث نكت ناو

 ىررتشا ناو. دصتب ٌتالوحاهفر صبه طقللا زم قابل نع نوكت

 اهنطذ دحوت ةكمس تش نا مت ابل العام درب ةولؤل أهنطنَو دجوتةجاجد

 يتشلل نوكتيكم
 عيزلا :راملا عسل لصف

 لاق دج دخلا ميرخي نالت لإ ذنأكو مددتقم ة ةورفوسراز راج نبا هريغل لام لت

 اهنودزمطبلا شرط ميلا نوكيو عيلاز وحب لضفلا نب دوحركمويا مامالا سلا

 ا اج دكا ناك كل ذ دعا ةج فلا نورخاناذةج دخلا نم جر

 امج احل عاب ةلمْسِمء طمملا تراكن انعيبلازوحي !/كرتلا طرشن ميلا ناك ناو -هكلم

 نمهيصن عاب ناف كرتسشملا عمشلا ع بيصنلا عز وع الامكز وجبال نطبملا نم

 ذاجاولو. عملا ضقتني ملام يرتد عئابلا بدصن ناكيرتشل لاراسو ةوطمملا

 ربج ال اسال نالاعلا ذ نمد ضبان ا هل ن اك هب مضر هبحاص حي عسمل يذلا كيرلا

 عطقلإ ية |يساه ريشا ناراعصشالا سؤردعرامغلا قدي الحر نوفل !ليعرع
 مم
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 2 مورا اورتطتت لور يصل كرم اذ او وانسمو اصل قازيؤا ىرتش اواو هك خلزم

 ير شلل نوكمالمطقلا عضؤم نيدواهن صعاب قاددالا رت ان. يرفمجيلا هيشفأا

 رجشل ايعضي ناصغالا مطق نوكب ناالا عطقل العرب يو تقولا باص زكي عيبلا مرينا

 انا نو ىب قادفاما ىرتسم| ناو عطغلإبضر ءاش ناو عيبا اونعس, انس نا عئاملا ربع

 و : ٠ امْشاه دخاي نالعاهارتشان تبا ناروناهت عار ماه جاب تازعاعارتكاق ا

 اهتشان ا تشان او ب مثلا ااطعامكرتب تازغاشأ اولاركو عيب اريشب عيبم ا طا ةةمفداد دب هناا

 امن العا اد سف مو لارضمةحاه لخاي للنار :احمويل ا ؤاه للخا نو أمي :طرتشمملد

 ن: ىرتشملاداراناو اوهعلمجتاعزارتحالا نكعرل تاعاسلارضم عيبلا ىعب ث دك
 ةرايزل ان اكعيبل امد ةدايزلا تت دحولةحءاهدصاب وصلا ىرتش ناغش كلذ غطاتع

 تتاكرامتلا و١ هلم داونالاحاتسإو داغلاوأ ف اروالا ىرتشا نا.قتشللا
 لي 2 ون امالازهشا ا مل: مدرس نادل ن أكف ةراعامصد :وملطأ ةراحالا

 5 نيف تاذاروكات ا ايدلاذ مادأ هزوع لذ راصفلافارو ا مس مم لضفا' 980

 ا مث دمملاةلرنم هنا ةرهعتلا عبد داصرفلا قامو نما ةدانلاوع

 مولاو ىوصلا عروس الا كزوح العام و ةعا ومن توا ءاتح ءالوقيلا نمةيطر

 اكشن اماما كل ذك غاوق عيب ف ندا ب. ماس نما مص ناألا غل وظلم

 ناكل ]فس ا نم وكم نان اورئاج ثاركلا عيسو دم اا نمل الاعا نموم هنالول ماعلا

 دمركلا لانا ىرت ناادا . روج ال ةعاسخ هع ا بوميوهو هيف لماعتالامامان لماعتما

 نبل بوبا مامالا يشلا لاق لاحلاذ بنعلا مطقنرعاي نات ابل له وز اج مرمصح وم

 لي ض يضنلارلا كرتلا مشا ىرتشا ناو هرماي ناءانائاملطم هارتشان' حر لضفلا

 جتلكن مرضا ناكن اف يضر مس. او 2 لزنلا صعدو مركلا لازنا ىتسأنأ ناو. عيل
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 يع الاولات ىَزريَجلا روج او نوح امامنا همضعب و اين لازنأل !ضعب راك نا دز اجاريم
 هلا وحاب هدحوبأ هيقفلا لاقويشلا ليت ىضكلاو حولا ىزتشاول :.عيبلا ا لد
 نعت مر فس ون ول لاق 5 -- ضعبأا أعبت ضعب لعبت را لد ةم عيبا ب نأ

 نيثلاءابولوا صع لدلاعت ضعبلا لمكتو زوكدو د هضمعدر ء ملوك .همبو ٌىَليعْلا عإ

 طال. مسلا لعب خا نعت عيحراح حرتس د[ رضاع مناك هس "0 :احريضت املس عاب نان

 ا ي/ملاعغت  مريصد نأ لش راما عساو .: وك أ < الا اا عيبذأ مشن هد

 حر لضفلا نيرركرويا مامالا عبَسْلا لاقر .اهحالسد سبي نأ ل قر ارغلا عسنعنالسلاو

 تلزلاوو تل دن كوم مالسلا ومولصألا هيلعمشلانارسلا هل زيّمخاه نوم نضا مدان

 ىف مى, نم 2111من: !نامرلا ف امر عافشالل اهدالصروهظوابح هرخل ٌةاهعسلع لوي

 2 0 تحوجا رحامكرتهراوتنالا نسر معر املا رشا 1 1 كلذك كب نو مم اما

 دفن .متؤ ةللوكلا رون كلذ 0 انا .ىهملا را دامس زيبملا نكمالكوه لوتلا! 1

 تنم تع ءرم هل لاو لح .«كرتسشنم لا لوفد رايزلاو لاوقلاو ىرتشملا مانا سرقلا نوكي

 دحا رشح فعلا وره نما مولعم نيعاارفو تاكا الات[: كبرقو لك مركلا ده بنع

 ولعحو لكااد 8 ار 2 4. اص ننعو جد ةفينكتبا لئعدح اوركوذ عيبلا اوكا نأ عيدي

 مك ا عل 6 ةرمسما اهم ملا هتع. لاقف هطاح ةرعص عا. لجيل اع ءرئ لع سملاىلله

 روك امهدنعر دحادريعق يي عيبلا زوكلسر ' نونا دنع
 ا ك1 لكلا

 روح اهلدنع_ ءأذو هارعف م ,ةولا ناكناو حر هفينحبا لوثو نيش سي عيبلازو انا عشياولات

 دوج 0 وللا نع اننا .لكغضلا نم عبطقلا انه كنم تعب لاقولاكلكلاذ

 ىهناولو سانلا عزي ىت املوثرع ىوتفلاو لكلا و عيبلازوجي اهل نعوالصا عيبلا

 بةغلا» انكي هثارلا للقف مطإلا فص نم تا طيش عك لاق خيطمرقو عيدب لجر لا
 ح
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 0 نأ هن ءاعبسلا 5 اي تايسا

 .كلدرعلجلوانمدل مْطقَم هفمدعاذم 8 ىلا أر هيرمؤعب باصمل لاق لحب

 يمنا ولو تيه كل نذم فخ ابل انثي ناو مطقلا ن٠ ذخا ءانم نارابخ ا هل ناك

 :يطبلا ذ, اماعتلارنع! نائل طاب نهم اذكب لاقناهممر عك لاك هداش ةقاعملا

 50 محام هوجو | نيرضعأ 15 .قضرأ اوخعلا : لم |عن و نابرلاو

 نولجير ىرك طتضصيص:نا ليرقلا مييزوح الخل وت لعاذم م . ينكلا كلذكد
 بلرتشملا عرزلا نم يصت عابولا6ز وعي ام وصحوهو هل تنهي ضن ا هدحا عا
 ىرتتسمل اغضب 4 رن ثلا نوكياهنم يم امزكو ىلا داداذر طم ىرتشا لحب

 هةمولعمة زم نمتلا ةيغس ض.!طرجا تسون ملا ضعبباهل وصإب صطاطبلار |ويْتسا

 هل فمن وكت ضرالا نالز وتم ال ةراجألا ملح ناذ ةراحالاخّؤن ور اوشألا عين رعب

 'ىن مل اهلوصانر يسالاروتي ناغضبو ةراجالا ضيالفر ل | | ةرجالار اومشأماب

 هنن وكيو ءا مرا ن وكتالةراعألا ناالا ضمازوح ضرالاراعاو نطيل اروبا عايولو

 | ويشنوا ءانب ةراعلا ىناككا ةرامعلا ءابك لحر ةءس ةراعل الا أك لعد عجرم ن »د

 وم الغلا دوور اها ىركوا ار ارك تناك ناو ضدألا د ءارتل اطرسشإ !ذاميسلاز ار

 تبن شديدا ناكن ا دعابفر شيشحه ضرا لمي موقتم لام نيعن سدل كل دال

 اهيعابمم املا ذاهاقلاوة دعس نخااولاكميبلا زاجرشيشعلا لجالاه امس ةنان هتاشاب

 ناله ودب روع اله رمضتن تبن سشسيشكاناكنا جذي صرع رماه لم ا ذعر لقب وه

 عا نام لقب وهو اعيز عاب لجر.ةةخابنا هريغلز وع سا موه ل ءاول يرسل

 دوك ال ل ٠ دب ةح هوني ناعم عاب ناو. عيبلا راج هيذ هتارا د ارم هاه مطعم“
8 
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 ءيبلاوسفب ل نافز وح # كرتشملا حرزلا نمد بيصن عاب لجر .لوفبلاوهبطرلان إو
 ١ ل ل. سس !/

 7 فرحا مح عبسل ايجسعم ماو ىفةسلاد عدا عارول ايك.مكاملا لا نا زا عرزلا كر دارتح ظ

 ا

 ب يمس ل م ميج

 ظ ا.صعنلا لعوهد صر ا _حاصور اكألا سب نطمل انايولو.ءرزناو انلقامعزوع أ كرد.

 يزال نمد ضم ضرأل)_ىص عابول و١ زاج_ضرالا_دحاص نى مس ضن داكالا عابد

 لل هيرست ااهعقب ان لقم عرزل اواهعر_زبع رزه اهزاوعرعكا نك 52 5

 لبق و ارعس ضرالا ةراعا ةلرنم له نألز وكب اللا: مئابلا هل! فيصل اياعرا 5 5 ١

 ضقلماءملا ة مل ءاعمن وكي فصنلاب عدزلا عفر ناصع سبل اهليقو صدفلا

 'بتالارسؤر طعراملا عريسا لهر.ضرالل ارحاوم ن وكيإلو لماعلل ارح | سم ن وكي ضراملا

 * يه موهام عاب ناو.هيزلي هبومرولّح ةيؤرلا رابخدل كيشباهضعبو لكن معرف

 لبق ضرالا جريل اه دس ءار ن اياشلاو رجا :ىو.الو نارعز ل صبوزصنلا ور دج صرأل

 وكر حوراعي امولعم اتا تدنام دعب عابناو.عبلا حن مولعمريسدئاالا تييوا تابنلا

 مصرس ]مل اريولام هر انج طعس السر ف م نصت ليغ رسل ا ايرتشم نود وعببلا روحا صرألا

 الر د ا اوتتلا ديرعو لكلا يف ورع هيو رل ار و وش يع انهو ووش

 راش لو دا كل نم انيس عئابلا علق ذام لصمل د مهول ”ىيعاك علقلا نع نزونوالاكتام

 يع هيورلا داع يرتشملل تبشن زولاو ليلا نضل خ دب + ولقملا ناكتبار ظني عئابلا نذا

 ف 6 نأف هتانل' نذاريغت هعلك ىرتشملا ناك نآو عيبلا لطم در ناو لكلا همزلي هييضروت

 ثدي بيعلاو ومانالملقلا دعبو ومن ناك علعلا لبق هناللكلا همزل همت هل ائبت عولقمل

 ملفلاو تالدرعتهن) هل همئالاريس عولقملا ةافاو .ةرؤرل اراك درلا عنم يرسم لا ينع

 هنمعتأبلا لمن |ىقلاكار نع ماقلا دس عاسأم بيعمل |ناكناو.ءاوسيلفلا مدعو
 50 ٠ - 4م 8 . . ىلا كب أ

 ش ِح
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 .!الغناوء.اكلاهناكن اهتمكئوأمتانناكنا عيب اي ربشلاه رو تاما لون

 .هارل غار دلاب قت اذاو .ةياورااه اظؤاشدحأ/ر ايخإودقعلا دسفيالصخ
 القال ةفينصتإلوقؤيدف لامر دقي دقعلا لسن تندسك نفل رضحب دقن اي
 ان ةدساكل عار ىلإ ايش هتشاولو..ر دقيقتين كالملا ةلزنمراطداسن
 ' زوجي الاولاةاهن همن كترل ناذ ةعاس تراصداسكلا دعب األ ز اجاهنع ضاردلا

 زوم عاب دقفانزو عاشداسكا! دع تناك نا اهالز وك نا عبدي و ميورصصملا لاك.عسل

 جوزتواوامولعما ددعةمزل اة ىد لع عاب دقف ادرععابت تناكناوةمدلا

 نان كل ذالا اهل ن كيو هارد ةرشع اهوتميف تاك اذ ةدساكلا عار دل الع أ»
 ىوثلادل ناك ة سيتم ب ورع أرما سوزتول اكرشعلا امل لكتق شعل نوداهتم
 ؛ت هيلع مضعب ل أةتثتادسكف ةيمارلا ماردل العاهجوزتن اوى جاء محو

 وهورا_كلال م ةضفلاو م ذلا نم هاردلا ةمامل عرفعجوبا ةيقفلا لا

 ةزنول اكل ثلا همءابحو :بلقنيالدقعلا تقورمسل لبحوا اذا حاكنلا ناليحتصلا
 ًاصنالو دعلاواوثلا ةمّقامل ناكر ضيقلا لق كل ذ كايف بؤشو دبع لع ةأءا
 ”ننحوبا لات تى سكن لا دملاواةحارلا سولغلا ضوتساولو.لتملاهمنل

 ضبضور|مةميقهيلع حر فسوبولا لاو .اهتمق بالو رسام اهلش هيلع بكب
 دكافلا غول اذكو. ىوتفلا هيلعو كن ا»تاكمورخ ا عامرتمخ م .زودسر لل :

 اضباقتوهومارلا عار دل ب ايش ىرتشاولر.نالخلا !ذهرزع وهفت لسكن ةعئارل
 كاتلثم درتابلا دلع ناكوائانعيمملا ن اكن ال اال حجب الماقن مت دسك
 ةيراخل ارزهار درددا لعبا ضاوفتسالا ذاك 4... :دعمال وثذ 28 ساك هاردلا

 ا || ا 3 8 97 , 0 590 1
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 ؛ذاا ذهل ضو اهتمقنخايالإوليفك هنم قوت سو ايئاجوابهاذةناسلار دقدلهمري

 اماحواها: هان اسما ردت زجويدنان دجقتالاهدكل هاردلا كلتهيفوْفس لوميا

 هاثتةيراخبن اهلل عايولانكو اهرج متمرشي هنان دلبلا اذه يفق غنتالتااماذا امان

 ناليسةرس كا هاردلا صرفتسا الجب ناولو مهار هلا كلتاهبذ دحوتالئرخا ده غاي

 ةيف لطم ضر” :.ىلنالا ةدمسلا ١ فرحت اهتم لع ناك ؤلاطاسناب انه فقل

 لعبراضوغل اف لبجاتلا ناكءاوسل طاب ضرَعلا ل يجاتو لرش ريع نم خأ سلوي كلذ دعب

 ةفينعبتا لوقو قيقدلاا وزب خت ار رت وجم الذ ايلتم ناكامداما ضرقلا زوج: .هضيف ام
 مل هد ايزلاز وع الواد فعز وتم ثلثا ال موانن دروع ح :ليجو فس 1 وبأ لاقت

 ناذإ كا نماهلنم ضقت الع ناك لكل الصاج اك اواوضقشسا واو: منالان زو طنا

 ناسا عت لم": ءاولو هني عم سرغت..لل لوف لوغلا نك ازيتخوو قاهر نقمفاغلخا

 صل هروح اك ىر شع هال ناكل ضافنسا زوو. اهتمقهيلعن عاهانغةطنح

 حر دحئد نعاما حرالفنعينا ن ىو راذكه : حي دحلوق ةيظاج انو يللا ضارقتساو

 ْن وكيضرقلا نالف حي ةلفنحيبأ لنعاماو.ةفنعهيذراسلا نوحوانزو عامل :دبالل

 فعبوا نرويوالاكبا مكر لوح لاف ماسلا فالحب ةعزانملا لارض رالف لجو مريعالاح

 دابا فرد يوسع ةدوويت لانو 1س هنو اب نراهن

 هع ةجرهمنلاو ةفيزمل ضارقتسا ,ركيهنا حب ف سوبا نعي كلذ نميناوءركأهمغنا نا

 مٌتهنيع ةطنحركل جر نم ىرتشش ا لجر اهتمت هيلع ناكت دسك اناهلش ضرقتسما

 هتبرتشاىيفلاركلا هب طاخادزيعقلاانمزضتا لاكرا ةطنحزيفيضتتاعئابلإ اق

 !.ةناترصن حر ى.سونوتا لاق ءارشلا لع ضرتلا وا ضوقل اراع عار سلام بصو لعفت كم

 افلا لاقوا انوبزافملا نالف نم ضرقس | لاةَدرقالجر حر لين عىورانكهواميجامل
 ظ



 ملام د

 وتس ااوتلوعلا ب فسوب وبالاتادايج تناك اها ضيقملا داو ةقفناو اجره

 نالخرمل ضقتسا وعل لاك لجر.لصف اذا قى صالو لصوأ ذأ ىف ويزن د ةجرفممل

 كيكمللاملا تأدنكلل رحال دجيرعألا ا هتحفجا انو ضبةوروما ال ضرقتسان هارد ةرتنع

 تجنن لحريلا,زوس_ عم باك لحرت عبولو مالا اعروماملا ل صيال» .:سائالع
 فضا عن امل سونا ىور باتكلا لصوا ىلا عمت عبفرلع كلاضتإ هللا

 ةشعنلا ندا لات لحر ل!!وب هر لسراولو. هيلا لصيرتحوملا لام نمركوول هنا جب

 اهسيقي)وسر نارفا اذا اهل انما ذءالاناكدلوسر ماهم كح معن ل اقذ صرخ |دد

 هج يلع ضرقللا ل كول! لاك نا ضرقتسااذا م: حر نم ضار قتسالاب لكولا

 ى كلذ ليكولا لمت ناو لكؤإل ضرما ناك انكزضرقا كل لونةيانالف نادل اسوا

 تبرتشا م! او ههنا .ل اقف ريان د دية لحر .لئكول الع ضرقلا ناكر يي قّسا

 هنا لطإب تل ذ ناكرعأر ربأا نري نأ لبق ماقر هر د هئامبريغصلا با نمرينا كا ه نم

 مارداحر نم ضرقتتسا لحد مر لحن كيور اذكق اريذالا زق هضيقردت عمو لئاعل

 ئش اطلب دحتلاقاه اقل اة ءاملا غاهقلا ضقتسملاهل لاةن مار دلاب ضيقا ءانا

 دبونالات ةكمضْفلا بحاصةلخان قا ارعلاب ام اعط ضقت لح. ضرقتسملا لع

 سلوامصتخا موب قارعلاب هتمت هيلع حر دحلادضرتا موب قارعلاب هتمو هيلغ حر
 ضرت مرد فل الجر لع هل لحر.هماعطزخابف قإرعل ا هعم عجري نا هيلع

 اح اجضؤفتسسملا ناكن ار دل احةلئاملاوطحم ا صزج ارلا اهنمةئامملعدحناصخ

 ترو ماما ليغ اماعل جر نمرطرفتسس الحر. لجالارلاياملاذ ضرقللا

 سكنا هل سيلن هقحبلاطلا هنخام لاغهيض ماعطلا نلف ضرقملا هيقلد

 : صضعتسإ لان ليلا ذ ءايا هماءطط عنّتح هل قثوي ناي بولطملارموبف بولطملا



000 
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 00 لاا نط غايعتلاذ سعوا ةنؤومو ل مهو امامطر د ةنتس ل هر هين

 ىف متن طن 0 ,لدل مدميفانح بس !ناكناصةفنع ا :

 ميلاطاش ا ل خا للبلا انهن هنييك نأ اوكا عض وم لا هد
 سينا 4

 مهن سبغل |ناكمميلا سراج او لد ا ناو بصعلا ليقع ا ناو بشع ا ناكم 35 3

 بوصغخلل ناك صغتأ :ىلإب ههتمت نمر هايف ا ةنللا د هتمّدوأل ندا

 بصخلا ون هئمق لخا ءاشناو ابلثم ناك نا اسهه هلم نخا ءاش نأ دتنت تا! راح هلم

 ريش ك1 نوما رعد ةتفت تءاكناو يصلان ]سس نخال طش ءاش ناو صقل ناز

 مل هدمت تن مكتناآد ._صقفلا دل هنماق طعا دانتلاو ءلتمؤع 50 6_3 لأ مك

 الكيك اوفنا م اشيرضقتسا زعير نثملاب هملاطم ا هن يومك الل اور هقول

 ان ع ع نارا هريجاتل اع صرفت ىحاصربك ةياق مطهنازح ءضقتا نانو

 سولفلا .ىالورجونالام فه نالت كانا سولفلا ئه هبا وة مقلع ايضارتن

 فام ةمعلل _حاصلعمل وابضتتوأ مسو سارق وكبار ارد ةررشع يلع ل هر .ةىساكلا

 مامرح ار لك همد ءام لع مقر مسلا نالعسلا راجارتفادةرشعلابر اني ىلا احد اتم راشد
 م
 همه

 راند اصاقتو لاهل كال قازتخالاسلطبيالم كح بو دحل لكمال
 ماهب 0 فه تف هوا احل أ دامالا نوكالرضحلا الح ةصاقملا وز اج

 مترف لح قايتغ# انهقلا لطم الوز احر كلارركلا اعيابت ٌتريعش نما ركركلا بحاص

 5 . اجد عار دب ضرقلا نمر ضرقلا ىرتشا ضرقتسملا نامت ةطنح نماركالح

 قاما نامناو لكلا لوفوهف معاق نكرملاداامأ نك موا دوضسملاوي دات شررفلا

 سفن وذ لزم ارقر زعم دال وز شزوحيال عر فبموبوبا لاقد جر دحبو ةضينحنا لوقف
 مست , امش نوكيايو هواش روي الخام اما داممكل مإلعر ف سوي ول ل دعو ضعقلا

 م



 هم ام

 نوكم ذاثلاوب عيبلا نافهار ل |. هارتشنا ثرمزل: كل اراض ك تةشاولام ذهل ضلت

 ارتب يتابع شارب إم! :صرقلا ناكل ىاللل نيش

 تل ذهناكوةلجراكنو نوير ضرقلا تدحو ض قم 3 0 ذأ. ضولا معنبإلا

 هي وو يس 5 نتف

 هئلهتسافار ب انو ير ليو ة ؤينحيل

 203 ند ىهرل فلا ةيلعل جر. ءاوسةسيرولاو انهواف لنعقتملإ ص هي نخاوبإ

 اهتم نإإف كيرف مدلا تلاع نخاناه:م كقح نضر اهفرما لاقت رمان رز بلاطلا

 نار علب ةرهار دلا تكلهت هاردلا, رضبقواهف وصولا مفارلالامنمتكلع

 . هن امضؤالخا د ناك عاضمهقحامْ م لخا ناد مذانلا لام تكله هقحاهم نذاب

 اهزخاو هقحلثممهار دب اهعابف كقدياهعب لاتدريئاند بلاطلا لا بولطلل مفدولو

 ماضماةتورينان دلاب مار ىلا انراصت نالجحر ميبلا دعب نضل هقح اضيق يصب

 ريتعجلاةلزنم َدلائالا نالنرصلا وعبر ةلاقألا تلطن ضيشل الجارف اداطات

 نفارتخالا ليغر هعمل

 دوحالاموصيقلا لبق ىوصتلانمزوحياموويسملا رصف اب

 كرت ثا ريصيم ضبق نم زن شم ا نكتب ثيحب يرتشلا نيرو عيمملا نمر اذا امل
 ني ئىرتشملالخول !ذكو. هيلع كا هب ةقيقح هضبقبن ا لبق كلهولتح عب..هل! اع

 تمئابلل ناكنقلا كفن لم خابلاتذاريغب عيبماىب ةراقخلا نصفولو نمتلاو 2 الا

 هضبقبلاماضبات غابلاريصبالعئابلا نيبو نمغلا نيب يرتشم الخ نان هد ةسإ
 نانياور دسافلا عيملا غو اضت نوكيزئاجل ا عيبلا ذةبلغتلا نالعاوعجا فيقع

 2-١



 م ان

 ن وكتالةمضل لمعت ىزلا عاشملاف ذبملاك ةدسافل 'ةبملا رضيت هناريوعملا

 ريصيالهنا ثيللاوب![ٍشفلاركر ةزث ؛ اةبملاف اولتخاو.تاناورإ !قافتاباضت

 اضياقريصتةناعرل | ولك !همالارسمتركذو حر مسوي يأ لوقت لعتل اباصبات

 ولو .اضباقراص ىرتشملا نيهبو هنيبب رخو لخلل عارم عابولو .انالخ هبضركد ير
 عاشمانعمو هنالاضياةرمصيألد] يوهوملا سيو هدر طخو ليلا عار بشر

 نتا عئابلل عاتم ليل اهي كيزتشلا ااه سوارا عابولو ةمسّقلا, مافع ىدلا

 ضبا شلل نإ : ىرتشملا دنع عاتملاعدوانأ و.ةغراتاهطسزح املس كلد

 .تسلاراد عابولو.ى :رتشملا ني ةرراصلكلا ناكريلستلا صا ميج عاتااددادلا

 نا ةياورلارهاططركذ تلق ىرعشملا للتو كيلا اهتاس مئابلا لانا ميغ

 ادن هادا رداوتلافركدو .امهنمون دال اضيق نوكتالراقعلاودودلاذ ةيلختل
 هكر: ل ءملاءدصم| م مع سمار فلا تلق رسما لاقو كبل ' اهل س ىتشل

 5 يلا ءارلا هاو احر ليو فسوبوب ؛لاكو عر ةفشع هالوثواضأت

 مو نرقلاربتعا هب .ادرلاهاط ف والذ الاد اضي نزرمصب نالغالاد لوجلل ليعيش

 ضل ىروصتاسرف ناكاذا هنالةيادرلارهاظفركذ ام ريوصلاو نال ورلد

 عيل تس شيقل اوبترا راقب قابلا وما
 سهلا ل و ادا! ماو: ىصلاوةسملاذ كا نكون ضيقل اماقمةيلختل ا .اةنالم لاما

 : هيو مات فمدبلا مفداذا انهض اضانوكي انلال ! به ليلو ماتفللا

 هل مادا !الارصفل انف رنعبت نوكيالف عاتقملا نه لوهرلالعر دغال اكملت نك
 ..ه دوربصم طخ رت كيسا لمر اضيق كلد نكي ل هضيقافر نإ 'نمبو كندب تلخ]قي مو ماعلا

 17 لا يمال ابل لامز, نوب هل نزف نان بطحل يمتع ناكرتشم اسال ابل عمدهرعشلا
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 قامو ألم ةجاس لحر نم عار لجر .يرف دثسملا ىل هميم هبةأي نا تايل اري نأل

 دحاوعضومنمىرتدتمل اكرر امراسسو هلمب 8 0 اهيلع ماه ىرعشلاو

 *ياهننا قاسم 5 اك امراهمعتسا لأ هةنمصن ان اىربسامالب انهو وحأ قلي ءاح

 مئابلا هنهر رح هضيق لو فلاب ازرعاىرتشا لعر .ىرتشملا نمظنالو قرعم ا

 ! :ىأ. :مصبلأى كلا ل6 0 ,د عيل أرح نشل تاق واراوخارا زا يرقلاب

 ريم“ هلع اف ده واو اغا ولو ع ل العاوعجر مخمص نأ هزالدأل قه نم

 27 ا م سب ل ار واف عدوا ا نإ حدسام ةعدو اداهل فبوهوم او

 0 : 10 2 2 : : هع 'ش , .

 هلك يملا .ويجست دل لا - وهوملا 2 4 3 أ هرمعتمسم ا نمو عيمل ارغم عاش

 .هنخ ء.زيف لير نمار شاملا ناكولو .مهال راع مجري هنأ نماضلل نمل ءالؤه نمف

 هبة, اش نارارع ا.١لوألا ىيرتنتملا ناكهإ ميريشنمو امل عنمنلدلا ىرتشلا

 ماو نمشلا دقن نك نا نمل مئابل ريع انلا ى راسا جيمي عرضملا عض ان ثان

 نص نا ىرتشمل ناك لْممنالحر مئالاوع اذا هع ىرتست متساوأء امل ل عح تألم فقل

 اهنذالجر تامل ارعام اًسعابولو مئابلاراع مح ردالن مغا ذاؤناقلان'الا همك تالا

 ناولوزعألا لع ص ارا عحرب الو م اللا نمش نا ىرت_ ملل ملا لدن جلا ناك ناف

 نتن ايري شل ناكرومام ا اهب ذ تصفي ن ىلقواشلا عام نال ماض أ الح

 0 يركن تكلل ل. هم لذ محربألو ج ءانلا

 كنن-_لخ مئابلا لوقي نامه دحأ هنلئطت !ثاضبف نوكت ىرتس لاو ميما نمي

 ةرمجوبملا نوكينا ماكاو .تضبت لت ىرتشملا لوقنو هضيقان عيبملا نب.

 ريع ازرفم عيبملا نوكيا ثلآتلاو ع مذ [مرمع: مدة املا لصم ثيرع ىرتن لا

 امو عئابلاقلاوحف ةطنحل ايريغ ءااّوح الغاش ناكن انريعلا قعلوغشم
 ع



 مما

 0 تس ودبا فلنا :.ةيلوتلاملمعلل دف كلذ هيما

 لعر كا دنم:ةيلت نوكي م ديعلاقوةيل نوكمالع فسوبوب لاك مئابلا

 عناملا لزنم# مداؤ 'داهضبهاذ مداخل نيبو كنحب تيلخ عئابأا لاقت امداخعإب

 5 :. اهل لكما ضيقيدا كاددقلارل اهعميرشلا لاتام طقلا لاي ادرك

 ولو حب. د ا!رفذ تانلا لام نمو نيكل لد ىزت تلا لام نسكت ء هب داق

 ننشر ةومرط -دفاوا عقارا مدلعلا اما

 اة نوكنح ولو يي يو 0

 00 كوت رت عئاملل لات مل رضعب لانا ىر ا ل هرحاد اي

 نيالش ىرتشا لحر .اضبق كل ذ نوكيال ل رنعة عب دو هتكرت 5508

 قابل اضمقءاشنا ىرت شملاريخ تكلهفرضقلا لش خالل اهدحا نون

 مشلول ا يل
 2 رد سا ةمشماع هاا راش رولا اذ ناك ضبقلا لبق

 2 0 : كك راش نا كر اربخ مقلا لينرخألا هينا ناز ) نييك

 0 معجاب

 وأ والا لمفت كلانا اضماق رت شمل اصفر بدعم ىمدألا لعف ن النمل نم تيت

 "نسم عئابلاريصي ضيذرلا لبعلا ل كارئجاضباةنيبلث هنيعب فيغربادبععل

 ل أضماق : املا راصن مايل هع منومفم ابلا ديدي فبعلا بانج نالوملا

 4 مادبا يس ريعشلار ارامل الكا رقحاضم اقتراف هنيعبريعشب اراجح عارولو ىلا

 0 سو يعل

 5 للا تاكا لجر لنعريعشريفقوةباد نهرولو .عيبلا يسفنيت ةيوامس ةخاب

 هه
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 نع :ملاطعن وكنأل ةيدلا فلع نال هند د نم أ نسا فوتسهدب ارحل مصيب امرييعسلا

 يالا ضم قلتم تبر يصب بلال نوك ضل جية نعام
 ثابلارافانك للميل :رثضبقلال بق عئابلل لاق ييرتشملا نا متهضبة يمل وادع

 ادكرإ ررعمل يزتشمملا ةرعاولارك تسلا راع كله هناذ لمعلا ظبط عر لممفعلل لد
 كلزمتابلا ماول اذكو اضم اريصب رضبقلا لبق اببععيبملا ف ث ىحا اذا ىرتشمما .لعف

 و رت خلا نوكي قيقرلا نان رىطف اهئ بلارماوةطنح ىرتش ا اذا.عتابلاهلمن
 لاب قانا ل وعسر نيا انوا قيقح ىرت شا لحر .ميسلل ضبا ىرتشملاريصم

 كامهام ةصح ىزتسملارع ناك عتابلا دنعرحألاو يزاشملا دنع ضوبقلل كامي
 اًضاَدا هه ندا ضّشن ىرتشملاريصيالو مئابل الع كلهم مئابلا دنع كله امو ادنع

 :«لاضمات كرت شمل اويصم رضبقلا لق ابيعامهدحاب كرقشملا ثدحاول اميجاعم
 لمع خألا كله مث اييع هي ث نحاو مكلهةساوامهدحا يرت شمل ضقول واعي
 عالجت ءانعيب كانه نكلول و نممتلا ميم مزطو امرجحاملاضب اف ىرتشملا ناكهاابلا

 انيعمانهد ىرتشالجر اهم نخايد ابل هيلا لسن نا كلابلل ناك اهدحا نجا
 عطر نو ئابلا ناكنا كلهته نز وف هيف نزينا نابل ماو ةينألا هيلا عفدد
 ناكناو.مكابلا نزوباضب اةراص يرتشملا نامت ملا دع كلهم نانو ىرتشلا
 ” للهم ىرتشلا ةبيغف نهدلا ن زو متابلا ناك انهن وناحوا مئابلا تين كلذ

 اياه يرتشملا ناكاذا اما +سّتمو | ل سم نوكي نا اص! حاولا نال عتابلالع

 ىيصاالفارب لدتا ضب اةهلعج نكميالة ينألا خ نهذلا نروب يرتشملاءا مصناو

 ىبرتشملا نوكيالدنيعريغب ناك ن اذ. هنيعبانه كرغش ا اذا اذه .اضبام يزن محلا

 كثرول ايييزتبشملاءا نامانيعم نكي ملا ذا نهذلا نالابتاغو اا رضاح. كرت تملا نائاضباق
 ١



 ماع م خب

 ضوفت اول اك انه ىرتستملا نزوكه نو نوكياكدريصنالخ عئابلا كاساتدا.د 4

 سهتولاؤ اضم ارم ص آل هنأت امرت لمحت ناب عرمأ ؛ قلاوج اءابلا عدو هطاحيخا نم
 مسخسس بسسس( |

 هبلاةروراقلا عفدو ممر ل نيحم نه دلاطر | ةرشعن او ىل' نمىرتش هنو

 ةالاواسوراملا راب اهمعالطر ن زوارلن نمه: لا اممم ترب ناب هع ْ

 رش: نايرا_كلا لق تزو اه اجذ قابلا مئابلا بصفاهر كلا يعي زاشد

 نام دل اماو كل في امدالوشو ةرسكنم تناك ناو ترس ناصر وراق مضياذا اذ

 رانلامقم ناو: يرش رعت ل فر اسكتالا راعنألضيا عئابلاو بصق نها بح

 كل ذعسم>ف ءاالامملا ناك هيض نحل بصيت الاماو هنن ةروراقلا تاكر ناهد لالا

 ذره نزب ناب هماوافرظ عئابلالا عفدوانمس ىرتشال حر ينم رك و .ىرتشمالع
 رت زيه ئشامو مئارلا لع لتلا ناك لتخ هر ماس عئابلاو ىرتشلا هيراعتا/قرخ و طلا

 حالو اةدكرغشملا نوك احم نايل اناكدا لبالمتابلار كا نبراس ىرتشلا نأكدا» ظ

 مدرو قنا وحد هاكمتارلا لاكو نيم نمارل ىرتشالج را نملا عيم يلعو

 .ايقيل هلكو انه تاغااوم درعا نابل لاول داو اضباتاكرتشملا ناكل حضن قلاوحلا هنا

 ا نمر م قبّ نم نلف لحفتل هاكداذه لق لو كقلاوجةرعا لاك انوار

 و نوليالهر لمس لامو الذ أل واضم ات نوكما طاح جتشللا ناكنا عياكرو نقل

 انه دعي ة ثاولو هيج بكي ناب هرماوهئاملال' دعني مثولاوحبا نخاي نلالا نيهيجولا ذ
 ةذ تسكئات تعش لرتمل ا :روراقلا ثعبا ناه ىلل لاق نام ىلا لا ةروراقلا عفدر

 يع ثحا نه دلل لاق نانا عي ضقلا نير وبامامألا جيلا لاق قبرطلا

 07 نانا يرتشملا لع كلهتاهحاذ ينطلا د ةدوداقلا ترسكت انلمفن

 د 4 ١ 21 مضح نالت ابلاراع ن ْن وك كلاملا قبرطلا 0000



 نما

 هادم ةيلضتلا لئاسسم سو .مئملا ونال علغاماو يرش

  ةريلظ الشفا يرتشللا لاقو نما رشبق» لحب ذا هنيدي : دحاوأ مهم عابذ ةريظحف
 :«ةحرخر تتلفناذ | همت اعف أهيضمقمل لحلم أهو كدب تللخ لفن اهعضبتاو

 ام.ذخل ل عر رق عضوم ىرتاشملا ! موسلا لسنا جدد لاك تبهذو ةريظخلا اب

 ناهض ومد ناكملا كاز نم زم العر فرادئككحمرلاو قهو هحمقهوب

 كزمشملا ن اكول اذكو ضيق: سيل عئابلا اهطبضيالو هنس تفنت نايا دقت تناك
 اهلخاذعر لغي ناكدا قضوهعمرساو قهو غبر لقر ام قشور اه لخا طخر لقب

 نوكيالات : اغداف ىناوعاأ دعم رسأو ةلحوأ ه لحالعر نقيالو نفوعل هعمناكتنا

 وهني مئابلا ل ن اونا الو ليجريغ اهندخا زهرو لا ناك ناوي قالا

 ءناصناهكظيك املا نيف ةكمرلا تءاك اناء اضب اة ىرتشملاناكتتلفن اذاهتس

 د 0 مدكمللاكلاهعئابلا هل لاقف قلد قنو لحجر اهارهشان
5 

 ني ةكمرلا تناكشاو رتشملا لام نم ؛دنوف تراصام دعب ىزتشلل نح

 ا امنمايكسما تسسيواهن يبو كنيب تيلخ عئابلا لاقت عي كتشماو
 <وشماري لا لصتول عئابلا سؤ ةكمرلا تنراكناو.(يرتشلا نطق وهنامهلباثتلقنا

 عالي نم تت زفناف كلل وكس ماه اذا هءغبق ف اهسبو كد ترلخ غئابلا لا
 7ع ضومتا ل اذي نمام ذخا طعر لقي ناك ىرتشملا ناألا ىرتشملاضشرف

 رعشملاهل لاقفاهتكار عتابلا دةا د ءااسف ىرتشاولر .يتشلا نضطقب اذه

 زينك لامرلا تاكواو-كرتشملا لامن متكلم ةبادلا نط ف ل كمل

 هدب ىلخو لجر نماههعلبن جيد ,,ك العد اهرلار يقر الق لغم بئءاهلع ةريطح غب

 رشم امام لمرهغلا ناكتؤيتل امرلا ياو
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 هوخإل) نإبيتفاملا هبقاد ييرت تملا جوري نور دقمالو أ علامزثا لخارع ٠ لقب ناك اوس
 نوكأ لخ العر دفمرلخ كلا لخد ول يرتشملا نايم ارض. ءاامرلا ت>رخفح عجل ينفوا
 ايلا قفنالا يول ل لمي الاناث مطنع, تدب يربط أر يط رت ٠ دبانار الفالاوا أت

 ا ى مما ممقف تيبلا نين وهند متانلااغر 4ْنأ ريطل ادخا طع 1 نا

 كيال يرلا هضفوا يرتشملارغبابلا قول دري طالاضبام ندا هنا قطانلاركت كعأا رح
 هتدبزنردالغ عاب لحد بابل امتفبالا جرح العر دقرألر يط» داكنا اواضامك 000

 نا :ىعب كلب هثابلا نيؤهكرتو ندلاهعىزتشلل حش ياش! سود دن ه»

 مايا هرعا أبونا ا اول او.ىونفلا هيلع ناش ل رع قرت ل مر ان حاط ل اجنعلا 0 سل 520 00

 رض فدو ادي لم نا,نكمأر ضَملاب مئايلا درعا ريتك اناناس قير طق ورعملا
 زةديش 0 2 4 اومدورأ دك ماهي . وما أ ضيءالثال م 5 الا وع

 ها ,. زعم اكرر > تملا ا اول .كركمف 4 ل م اا ا.كلوم ' سفن "6: راع لا

 57 ..اكاذافمتاحاذ د يمل ناكييرتشملا نيغاعصغلا .قئزاتم لع ناكر ودرع نم

 ريشا رصفالا صفلا عرنريعر دقبال أك ن أو .ىلستللا مصر, ن يعن صفا ع زتفع
 مه صر راما .ىرتدم اربح اما كلما ناورصصت معي علت دال كرت ٠ ريع

 "لةدفتغي نا عئابلا او نشارخد ىوصمرتشاولو مبا صقن ءاش نار قابلا همر

 نون نوصلاف ىرتسش لا ظندام التم قش نارع محا! ارب <روغدقتف ذب نكرم
 سيصا/هنا/قتهلاذع مئابلا مجيالر ربط همت ذ ناكن او .لكلا ب ؤعربج ف بشد
 رعمتأبلا نان تابلا ملفنألا اهجارت 0 نك مال تدمي ابابخ عاب لصد: رضا ا صلب

 شلال ح ميلا يعني تادإ نر ذينالار لقيالاناكنان.: ت_.ااهداخ4 لذي
 ”امرزنملا اهوسبأو كلؤنمولا : اهلخ نحازح كلزنملا اهقست منامك أامو درع
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 لوقلان اك رقبلا لست عئابلا ىعدا نان عئابلا لع كلهن انا ذعئابلا تيب ةرقبا
 عهردأا 1 هيزيطع/ لاو شرد باصقمملا عف دل جر ..هنسم عمىرتشملا لوت
 امقلإ]ءففةعاس نعب ككرحا رح كتوناحف ليدزلا انه ذ هعضو هنزوامع

 اا مصوم نوس ملا نا جير لوجركسوبا مامألا يشمل ىلاعتةريملا تلكاف كلد

 51 ملا روك كل جرمعوا عار للا نموا تنحل نمل اىتذ نيماناو باصقلاريع ك المملا

  مكد دايت لوح حشا ا لحبك ودها نما: ركذامربظن وهو ىرتشم الع

 ةطنعت تن اتولوم ابار شملاراصل مفف اهيذالككضإلاو مئابل ارلا ةرارتلا

 ريصالاه.ناهزدكب عماو هبلا مسمار لا ةرارقلا عفدو انمتو اس ناكن ابا هنعرخ

 نمو بوت نماعارذ ىرتشاولاذكو حر لاجامضاحلسل امر ن وكم ناالا| ضبان

 لاق بناها نيبولو .ىرتشملا مزايالىرتشملا هير طريمل و عئابلاهعطقف باج
 وقشر .دري نا ى تشمل نوكيالو يرتشملا مزل عئابلا هعطقف بناج اذه نم
 ”حر لضفلا نير كيركموبا مامالا جشلا لا ضبقلا لا دع نانا رز تةفادبع

 صهمناودهل صاصقلان اكميسلا ءاضماراتخا نا مره مينحتما لوثذ يركشملا

 تشمل مهلا ناكويبلا ءاضماراتخا نا عر ف سوبا لنعو .عئابلل صاصقلا ناكجيملا

 بكا .,_.ىتسا عب لهو .عئابلل ةمقلا نوكيورصاصتالذ ميبلإضقنراخأ ناد
 ذلك سملاكذ »و .أطخإتقلا ناكولام دل وهو صاصقلا بجيالو ريل احن اؤةمّقلا

 5 ان هضيقنملو دبع ىرتشا عر .مرمامألا جيشا لاقاك هولا اله عر راونلا

 ريصن ةرمملا يزاجهل بوهوملالا همفدو كلذ مئابلا لمت نال نمره نا!ٌمابللا

 راصوزاجلمفف نحب لوا نيعف نالذ نمورجاوينا ابل اماول انكد.اءذباةكرتشلا

 ا ١ .نمئابلا فخاب يذل ارجالاوهسفنل اضب ارمي مالو! ىرت_ قلاب اهراس
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 ظ ملل حر سالما ئابلاراءاولاذكو هسنج ن/ناكتنا نمثلا نم حير حاسما

 . تاواذ .اضناتربصيقناج كل ديرتشلازاجان نشروا بهووأ ىرتشملاىلا

 رت نهرو لح لعد. قرضنواهبهدوارضبقلا لفى :رتشلارسلاراعاىرتشملا .

 نيل طلسم صرة بملاو نهرلاب ي ريشا نالذاح ضيقلا لمقتل ا اعلا

 لودضقي !وابوت كرت الحر. هضبفباضباةيرتشلاريصيفضبقلادل ومولاو
 نأكل مفدانح ننع ن وكيف نالذ لا هعفداوا هيلع ءاسمالوئابلل لاقف نمل من
 نْلاب هكسم هللا عوفدملا نال ثابلا لع كالاملا ناكهدنع كزهذ نالدملا مئابلا دعت دف
 اه اطراوأاهعبرت لا لاةفايمصبقي مدهب ءايراس ا رم اداب كج ينعئابلا لحال

 توكيالادلإ ذ مئابلا ل هيما موميسلل تف نوكيسلل 3 نان ل عفش هلكلاقناماعطن اتا
 يلا نعل ايل كلا د ةكرشلا نعام انملصبال عنابلا ناد ئطولاولكألااماايمس

 كضنل دعب لاون'ةشاتوحولعوه) ميلا |مأو. هن لامالكاراثطاو نوكيرتح

 ولا رومان هم ران ركسرال
 0و *ر تسنن كيال ةفيسحوب أ ل انور لمحل اوثةروماملل ءانلا عبس .لازوخو|ىيستن أك

 نيركرطموبا ماش ميل !لاتهعبمابلل لاقنةطضيابوت ىرتشاولو ل هعب هلوعكا

 وا رول يسيح هايبس يلدا
 مشن كونت يال هه. لاتتناو-ةي ربا ايخه مضلاب جنب ىرتشلا نالمن خابلا

 نوكحأل ةيئرلاو ىئبقلال عب 00-5 وكيامنلقيلوعتابلا]ضيلخو
 ضل لبق مئابلا نع ربما ما عاب. 2 هعبلاتواهعب لاةءاوس يلا. ال كون نوكيواوتسف

 ,مصلنو ةبمااز <. !/مثابلا نعبهوولو» والا م هنيالو نال! مربلا زوجا
1 
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 هوبات زاح ماب | نسارتشائحاضب اضيافذب موعببلا الب اقتمهضفر ادبع ىوشاولد

 |هعدوفاداقعزااراد ىدتتسا هعسزوعباط تشل فنضؤلاتأل ادمن عئابلا عاوز

 فسودار ةفسبا لوقديز وجي عابولو .لكل دنع, وي عتابلإا غنمرضقلا لف

 كذا هنسيزوييا/وريغوا ئابلا نمرضبقلا لبتاهرجأولو يدخل وقفز وابو
 ضيغلا | .:.ىفصنلابةلماعم مئابا ال! |همف شاهعرزبعيرزاهمناضا ى ”١ «شاولازكو

 : راما نوكنالو «لماعلا) اهب: -أ نوكيولماعم عيزلا عن دنان ضرالاوحا ه:الزوكال

 دا نسر ا رص دلا ادق عرزلا فض: عاب هن الز وح الامعاو صرألا

 رو أ واف جاوتنالا ىل هذ عمطتم”دع نم تضيق لاهو امريلع ادب يرتشتملا عضو دّئلاوحاي

 9 هيبرحتابلان 99 انور ىحن لوثافهورضبقلا دعب عاب ناله عيب
 لاف متابلا ل بطص | ف ةضي ةقباد ئرتشالحيب

 8 ناد 31كم نوك :يرتشملا

 0 واول كم تدب ؤي الكم ؟م عاب لحر .ىرتشملا نما/هتابلا لام نم تكلم تكلمي

 داص نبا و ولكي مو حاتفلا هيلا عف در هنيوو تانيب تيلخ يري شمل لاقوة ن اوم
 ضيفا هندبو كندي تبل ةبلو يزتشلالا عاتفملا مث دهناولو اضيات قتشلا

 د ,'موأادوشعموأ هز :!ومانوزومواَرليإكم الكم عاب. اضيان نوكأ

 3 ةشللام المار لا بان ”كلدنألخابلاا اعد علاو عارزلاو ناز ولاولاكلا“

 ذاز وي: .جا ناكر |يّسالا سؤ_لعراملا يرتشاولو نتشاولو .هترضحرنع مئابلا ليكن ضباق

 كلن و. ىرتشلالع نوكي نمألا نزور .هيلزقلاب ملستلا قش: ةنالاكتشلا لع

 دتانلا رجا نرأكة رفتضم رهنردىب ”زاشملالاقتنامهضعب لاو ةيادرل| مظذ انوي لقانا ةرحا

 دعن وكامل موعملاب ي ةرتمشللا لع نوكت لفانلا : ب ةرقتنمريعلإة ناو. .خئابلااع

 ظ 0 ظ أب الع باث اضن ناك بارع اب ايمو |ةلنجك شاول اولو.لاح لكدعي ىرتشلا
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 .يةشلاباعوذ بصل ئابلا لع ايكلا ب كلب ».يزتشما لعباذلا جارخاو
 .امت..لالعءاملا بص اك ةيرق ف ءاقس نضام ىرتشاول اذكو.رضيا هلعنوكي
 وفير نتلا تناكوز اح اهابسؤ:هةطنح ىرتْس اولد. فلا انه ةريتعلاد ظ ل يي ل يلا م

 ولان كو.يرتشملا رع فطقلا ناكان ازجابنعمت .تاولو.عئابلا لع رميلكتلاو

 انارحاوشا امإكك ل ذوو لصيل اور وج او موثلاكضدألا أ نغم ايش يرخشأ

 لاكفة نزاومانوزوموالياكم ايل كش اولد .ىرتشملالع نوكي كلذ ياخ:
 لك نوكس عير لضفلا نيدييرك وبادامألا يشلا لاقىرتشملا ةرضع ابل

 رض السلاوةولصلاهيلعهلوتو لكي نا لمدن فوصس نا هل ز كيو مئابلا

 نوي.دملا ىرتشات لحررلعانمتوا الس ةطنحم ا تاكاذا اهيلع لوب ناعاصهب
 2! جاتك نيللا بحاصنافهمرعنم ركل ا ضيفي ننىل 52007 نمسا

 ”لياندعر انام ءأب اذا تايعر نلاذ انهن او يي ةرثو ةعئانل ةرتوتوكل كلا

 ناُّصب تايد رعلاةيو عرزرغ مه فوعتت نادل ذاج عر ؤريخب ىرتشملارطقو عئابلا

 ولو .ءاوسؤزولاو ىليكلاوومةياورفو ءاوس جدل اووه عب ةويوجانعةياودذ
 شعم اه لخم امه فما. لف نالغل نآلا اهتلكركي عتابلا دل لاقنركاهج ادعةطنحرتسا

 ةوزوملا كل نكر ىرخا ةرتطيك ّر حدف فرصتي نادل زوج الاول ام كل ذلعام نحن

 هيلا ىغلدل برطيالاولاةربخم الكاداهرينطوا ضبقلا دصد رييزم عاررتح لكي ملا
 ماع ويحوهلا عيزضملا نسرجحركيوبا مامالا يشل لاق مالسلاو ةولصلا هيلع
 !!عاتصمالنبعلا ىأر ىاروارعضاحناكن ان ئابلا ليكت قواوضاح يرتتلل نكيرلاذ
 نا نالفا آلا تنزولاثا ذازامناو باصققلا ف باوحاكل نكو لام. كا زد لكلا

 ظ 8 كل ذيلفكمثايلافزو ريحارض اح ناكناو.ىرخا رم نزولا لا بات ئب ارعضاىرتشملا نكي.
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 050 نالاهتعيرذ غرو ةراتعرم ع ابلادل لاقوابوت ىرت شااذا ت ارد لاو

 نيتي'ررل العوم تانؤ نعل ليو هاوك كلذ

 ءارشنا موسع صومقملا : لصف

 حا لتالع دي نمقففب اء ده داموا جدقلا بحاص لاجل قم الحر دواس لجي

 نا دريك نم مشل موسرلغ ض3 هنأل ىلا عومدملا حدقل أصناقلا نمل كنا

 اعلا مفدا لاف جاحرملا ءاحلحر.ملعفب ترسكنازتلا حادتألا نامضي عر .رمطنالل

 اهعفر هنالذارلا نمعبالت بسكناو تءتوفاهرتمرفاهجفرا جامرلا لاقفاهأرانةدوراقلا

 و وكلا دوش سوفا .ر وكل مرع نمل اذ لرشلا موسرلع ناكناو. هنذا

 لا انذ ةدوراقل انه كد جادحرلل لاو كاقلا نكن هناك رلارعاطو نقلا ناس لعدالا

 ولو اهتمت هلع نامت سكتاو لب نم تدفوت هعبرف ع جاما لاقخ أ هارايأعذخأل
 رلد أ نمتلا نسب دعالا فلن ن امص لع نأكح اظقألا ترسكت افرح عال تاع تعد

 موا نألا نبأ. ضنا .. ريشا نما تان اهحاص ن ذاب اه لخل اذا له نعم

 اهنا كح ب للا ل ةفنان هند طق تحعقواذا لح ا ندؤرطنفالخ ىرتشا لعب

 حيت يوإبار شو اعافتف ىرتستنا .انماض ناك هن ذاري غب طن ناو لالخ نذايرطننا هيلع

 لاصحاب وكل هنمراعا هن النرمطبألت سكلاز ةلينمءة وثوم املا نم_وكلا»

 رشا هريضر نأ لايونو .نصضيأل ينم عاضن هتيرتشا هتبضضن أف هم بهذ :لافدا
 نحل نا وع ثلا ءوسرلعةعلسلاانخااذا ءشلابليكولا .انماض ناك ةرتسصب

 ليكولالع نار جولا دنع تكلم ليكولا رعاه دف لكؤأ ب. ضرمولذ لكوم ا ا هارت

 لوللوما تاك ا,ليومل ءنمماع لولا محروم ءاذلا موس ل ءاه خا هنال اهتمت
 لخ

 ًاارلع ١ نوليا ١ تاير مالا تعج ريالش ل ذب وعا نكيمل ناو درشلا موس يع لحألا

١ 
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 كله اهبؤظنيم اه نخافاهورظنا هريخل لاقق ةساس جسييْلَجر.ءلشلا موسيع
 هناري صلو .انماض نوكرإول اق عيت كيرظنامدعيظانلا لاتناو نمضي الة دبذإ
 لاقووؤشعن كاب وتلا انه :ريعل 8 ]حر .ازكم ةعلسل ل حاص لاكاذا ل" نمضي ال

 ىقتنل كادي عاضغ اذهؤع نذل ىرتدمرادحلاقو هيوظناؤح تام
 هتدحا تيضر ن انتام لاتولو.ميفس .وبدلاو ةفيرحبا ل وفر مغماله نا

 +ارتشاوضر ناف هلزغمللا هب به نيل اعانتم ل خا لجر.نلا هيلع ناكعاضف
 ها هنا/لنمافيا/عيبريبكلا ثيل اوبا لاقم ليف كلدرف هيلع هدر ضربم نا
 ناملارايمإ.هناريعاعاتم ىرتشا ناو. ةمواسملا هحوريعال ةنامالا حولت

 اتةوراخلل تقوبرل هنالهمقلا هيلع ن كه دب ف كليف هلرتملا هب بهذي

 أهرعب كلهناو.نقلا هيلع ناك م هيا هتلْث ف كلع نا هنا الا عيبلا لسفيف

 مهارذب هنم بلوطفأ هيلع يدانيل دانسرلا ةعلسلا مفد لحر ةمّعلا هيلعناك

 هتمف هيلع ناكزم تعقوو ا, اح تعاض لاق و هبلطى ىأ ارث: هىضوت ةمولعم

 ناك اذااذهو ىد انمالع ئشنالاولاك نمتلا نيب دم موسلا هجوريعم ىذا هنال

 اساض ناكل نب انوذام نكيمل نا ميبلا لبقم ءامت لبر ينم عفدل اءانوذام

 ظ سيلا
 ”تعاضف هيلا اهسفدروهرد ىقئامو افلا يرتشملا نزوف هرد فلاباعاتم عاب لحن

 عاضناو .اهكاله يش همزليالو كي ؤيةهئاما ةدابزلاو فلالابهقحايفوتمسم غدابلا ناك
 امهفسباكرتس م ناكر ضوسقملا لاملا ناله تسءلع ىرتشملاو تابلا نسينا لا ناك هذ:

 0 ةكرشلا زعل زيه كلها ى تشمل سدسلاو عئابلل يع اناا ةرزع لاو

 هلذع ناتئاملاتعاضئام دريل هردّمئاماهنم لزعٌابْلا ناولو :هكرشلاداعشم :
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 .*اهيغيرا نربتثاملا ءخدو هك فلالآ ل مجولو .ةةتسزع ميس فلالأ ناكفنألا شو

 ءاَسل ءابحاصمم أههدحا مجرنالعلب نفل الا ؛لمسر ؛نماملا ل قضاه دريل

 ا د ىلا هيدنا نظر ء!سك متابلالا عفدو هرد فلاب ةيراج ىرتشا

 نمضيالايرطلا ف كلو ىراشملال ا ااه دريل اهني شان هما دانه لزنسإلا مئابل'

 راولو.انيما ناكف هقح رشح رم سحأ ام يرتشمملا نذاب ضق هنالارَس عئابلا

 دل ناك ةجهرن اهدجحوف عئابلا اهرسكذ | |هصرمارد عئابلارلا عفد ىوتشملا
 . اوس هيف ةدكملاو ماهصلا نا/كلاب نمفيالو يرتشملالعاهدرسانا
 0 دلا لفرع ف 0 .هقوتسو هد جرهمنو فوبزو دايجعاون م اردلا

 مه! للا هنونزلاو ناطاسلاراريغف برضتلا يلح مهتما عمضعب لاك
 ةاضفدا ىلا يملا ةماع لاتو هضفلاب ةهومةرفصع ةيوتسلاوة شوش
 .و لاملا تعب 585 .وبرلاو لاملا تدب ف كخوتو تاراوقلا» جور ةصلاخ
 هجنأأو ار فويز هب عتابلل نمبب نكل اهب ءزشلاب سسأنالو تاراعتلا ف.رامتلا اه خاب

 ىفامزوح دج عرشلا ةرهار للا كعاملو تارائتلا ل جيورتالدراوجلا هعرهجام
 رجالا قاطما نوكم ناوهو هه اهس بوعممسراف ةوتسلاو زوج فصلارلسلا

 لوحتول يح عرشلا ةرهار دلل كحاب ريجإ ف صام ميد كل كل فسالار ب ىف
 ىنصلا عزم ةمقالمنال ةبجرهم نلمس اكن مظيمالا عاد زو آل لاو فوصلا ةا6

 هرستكف هاند ىوظنبل ناشر اًةجرهعتلا مف دولانكو ئسربعب ىرتم ال عاش درمت

 زر مودام دقتنافالجداهاد ادرار دل ضو دايجوف اد داني ولو .نمطبال

 0. . لذ «نجامفلكلا فرص عئابلاداراممةبجرمنلا ل دبتساو دهر البلق
 اغيتسيا رن ضيقيزفادادايجلاضبنتتا < ايلا ناكنا اولا ةمرهناهزك اولاكو



 مورس
 ةح ريا تاااورب ذا سيتا هاوعد ممسل الواد صالمرقلا

 5 ناكفداوعد عمس اج( دعا عارف انلقاممرقاعابلا نكمل ناو ةيليامدولا

 املا يرتالتلكم و تريغنؤجرضبقي مودل بل القن هار لباجش هكيرتشاولو رتشاولو.درت

 مرغقلا] قت دسم هعئارلا سولفلاب ايش ىرتشاولامةلرمموهو ميلا هسف

 «هث صا هراالا تاراوتلاذ يورتريغتلا لج مهام هلا تاك ناو كلذ لبقرخنت

 مل مق ميبلا ضي نأ دل ب فسينلإ نيو كلذالا هل نكي وويبل ادسنال

 عاطقن الي قرهار ىلا كا همقهبلعن «ةعويلا هر هلا كلت تعطقنا ناو ضنا

 عيبلا لسخت سكفايش سولغلاب ىرغشاولاذكو . ىوتنلا هيلعو ب ندع

 ضعلا اسر هار ساب اضع عابولو .لسفبال صغره! تلغناو حية فينحصم دنع

 دليلا نه قفنتالتاكنان تاراهتلاو جورتالو قضنتاكتراصتتمرعا: ىلا_رضقد لد

 ءاشنا عئابلار اينما تيثب نكلاداسكتلل ذ هد وكر البر ليج لوفر لعمر بعز قفنتو
 نم ذفنتاكتاكناو عر ةفينحتبا لوث داوتميد نخا ءاش ناورعاردلا ك 57

 ةفينعتارنعرقعلا سشيؤكلا دنعاد اك ال ذ ناكنا سبل انم اهريغف الو ةرلمأ

 سجون او ليبائيش ىرت_ ثنا لج. لقعلا لسفب الورايغ !تدثباش لدعو جا

 ف شاولو.كوتشاا هبلعوانا تس از وو ميبلازوجب الس ايقلا خر هعلاركلي إو

 لبقو انهج سالب ذخوبزوع نا سحيسالا 2و زوجيالسايقلا ذي وسلغ هر دب

 3 وثق نإ ..تسالاوري دمك ل اوث ف سايقلا جرو يحر فسويب |نسيفلخد.ذ

 4 ايش ىرتشاولو, :ز وكم ال كابو سسلد ضرر ةريجر ليحل وقباو دخأو عرف سوب

 زك قناودلالا كلا ترعب ا
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 مارد ةرشع مف قشعمابوت ىرتشا ناو بنان د ةرشعوهف كل ذ لعدزب لو قر قعبا راد

 رينان فلاب عايبام سانملا فعانه هر متعملارساف وشعرت :ضحب غيط ىزتشا ناد

 اتش .مهاملا نمؤمشعلا تنايوهار للا, عاببأ مد دش اندلا نمؤمنعلا تن
 ىف نسال دفنا ممم دحاو لكلذ ايش اميثم فح الكراس د طدرانيدث امهر د فلا

 كثصرمدالللا نالتخاب لت ةرياندلا نافذ :وكرمناز درطعيم لذ ىكلاناناكنا نر

  نوكيدا ال اود اراو ةعبسس نزور اردلاذ مطيشةاوركد طرشلا ل هاو ناصلا

 ,2نمدهعد نلت تناك شار دلا نا كل ذلصاو لبق اثم حبس هارد عرشعننو ع
 داطارمق نيرشع اهتم_ماولا نزين لاقتاههضعدو طبرارق هرتعاهنم دحاولا نزي فاؤخ

 ةهصخلا هر كلذ ىب بنو اطارب رش عى نا اهتم دح ولا ن زم لاقثلاو اولا نيباهضع
 ةثل وي زكنم ىو نالعاوقتانعلل زو رضرةياصلارعرواشف متاراخت ذ,رساالانيب

 ال. اري عسر ا كلذ عمل ىوشعى تا تلثو نيتشعلا كلثوقرتعلا تللاوزملاذ

 ”اردن زو ناكواطاربم ن.ررشعرش ان ىلا نز و و اطاربورخعف عدرا هنزو اهرداونوضن

 زاوقسكمو امر فاد رشحت بوُنلا اذه كنم تحنوريفل لات لحر»ليقاتم عبس

 06 اصل نم اههضعن هارد : شعت ةعاوأو و.كل نم هصتو انهنم_هسنلان وكبر

 ”[جالجا بوتلا ردنا ةمتلا هوص دوم بوس !طبععام عيبا اى ةرسكملا نماهمشعم

 |نلسالا ةضواعملا دقع ةم للا ذ بح الب وثلا نال وعمال لجا هل رك ب ثاد

 ليعلا ل فبالدبعلا ضدت ل صاري انالحا بوتلل كد ناف لجألا نمد شالا ساو

 حلحاولا دقعل ْن وك ناروكتو .بولاؤ ال..ل ملا حو |  يريزعي ىلقعلا انمي

 وشاي مث روت عاب لحد. لاملا دل داب ق تتعلق يلعتو ضوعلا ير ل1 ياو نيدقم
 _ م ىسعل متاداا لاقذ نسر شعب هءاب ناكل تو ىراسا مرتكب :تعبو لع هلع هلق هل: 1
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 تصخادخ تشل مث ايلا لايولانكو نكو .طحوهوزئاحومن نيرشعبالةرشعد كلتمب لت

 ىف ةدايز وكيد زاجيزرشعب هتيرتشا كيتشملا !اهكن نمألا فصنب كتعيدكيلع

 كرتشلا ليقف مشن ةيماثكاتع ىرتشلا لاق امدعب لاقق مئابلا هيشلولو نما

 ولولا عيبل ارضقتشي كن دلع اييضارنو نموشعب هيئات ل دم تيغشا يرقشملا لاق ظ

 انش رتشا لجر٠ طحو ةرابز كلذ نا صخرلا وجا غلاركذاذا انه هشبالو غاثلا دقعنس

 !ذكدقن تبون متابلا لاهو اذك دقن ملكي ترون عييلا دعب يرتشملا لاذ مهرد لاب

 ني لالااع علل ذ ناك التخت مرقن ناكن اذ دليلا دقن هلو لطان وكر كلذ ضدوجال

 عن ةمصاوسا
 لجالاذ لصن

 نون ناكد عن ىا نقلا هيطعي نارعر يشار شعرا ضرد فلاب اعاتم 534 0005

 قلل ذ ناكنا قير افتل رلع هيطعي نارلع معهرد فل ابائش عاب لج اه سان عيبلا نان

 نا ئابلل ناك يبلا لعب كل ذركذامناو عيبملا ف اطمن كلل ذ نقسم ناو يملا ذوي ال عيبا

 نيرا عروس 1 دات شارع الابار سئل لذ
 مهر ليام وياك باصتغلا نم ىرتشا ل جر. أه...ان ناك مشل امضم نعد ئامسغ

 2 اكعد حنظيب عرتشم او نزيو نازيملا ذه عضيو ركل اهل مطعي باصقلا ناكر

 قرصوارائسا نشل رجول اموي علا ايرتنملا نزوث هرب انمرلملاةاعابب محلل

 امقنلا صعب اصقلا لع مجري دبل لها نمميرتشلا ناكنااولات كلذإ باصقلا

 نمتلا نهراصتنلا ةصحزخا عئابلا نالمعللا نم ناصقنلا ةةصح ععربالو نقلا نم

 باصقلا ناكرا سبل لماريغ نم يزتشملا ناكن او. كل نب هيلع عجين ضوعبخ
 .؛ اان هس نال مشي باصقلا لع محربالكرتست. ١1 ن ان نمدنازعميلا عفد دياركش

ٍِ 



 م
 رج واجن كل ذ عاشو زبخم او لا عسرع اهم ينط س أ :.د.ءايرغلا قحفرهظبال
 م لب اهكزطعا لاق باصقالا ءاجد يضر دبارهخيضطعإ لاقتفزابخلالل بيرغ

 ةصخرو لا جداول اق اع كل لس عيالاكرتشسل وأ بلا ف عامي ا ملدا ءاطعلف
 لقاولحم اذان ىلبلا ف عاش ىيىللا نزولارلعمقو عيبلا نالنرمتلا نمن اصقنلا

 فد اعتاالحهملو نيعمريع د لق نالناصقنل أيعجرب

 ءارعلا وحد ميرال هرب زعس ميشال امك عيش لولا ا ارعس نائب عجرم معلا

 لحنا ذأآ ل هاولاف زوجي الدنا لصالا ةركدزوربنلا لا نمد امش اكرتشا لعب

 همام ةنسيلا نم ايس ىيرتَشا.ناج ار عن اذز ورعنلا يلارقيارم يرتشملاو ابل
 ربتعب عرة فينو أ لاق ةنسلا تضم تحيل ب مناف لاحملا ل عيبملا يلم ابل

 دار اطوقس ..ثقر نمزجالا وتعبر اخ عيبل اف ناكولو مياشالا تق تو نمزجحألا

 يعول رفا نمل اءان تسؤ ميما سحب نار 7 10 نوت زانز رع وعخاوةزتع

 احم قسارخا ناضم ءاجرح جلد قع ملا نقباكش عابول و.عيبلا تكو

 الا هيلاط عيب نق نرمههد د فلا هيلع لم.»١ ميوق ف يزغشملالعنمخلا بجنب

 لا نكد ملة ثبعومشن لكى نطعاو بهذا بلاطلا لاّمف يش ىدئعرسجل لاق

 وتلا انه ك نم تعب هريغل لاق لجر . لاح اذ نمثلا بكم نخاي تاهل نأكدالبجا

 ًاباذتس ف ةرشعلاطع هنأه سمخرد نيمو لكرا,جردم و١ صح يطعت نا. طعد رّشعب

 مباولا ايويلاو هنلت» تلاثلا مويلا غامد دو ءانلا مويااه 2و لوألا مويل!ءاشرد

 رهاطنا قرد هيطعبلفآلاذامأ .سراأسلا مولاذ اههردو سماك اوبل اضردو

 الكفالات لكي دحاولا مثردلاالجا مديل ؛لمح هيالت خل يطع ذاثلا و

 تلال( فرشز رو نيمويضم اههبدوداتاامولاقكراتلاد وبل ادمهرر دم هزات م هامزقن مو
0003 



 اهلنا

 الاول يمه دةشلث همزلب عبارلامويلاذر ,رخأ ل جانييضدسنلل ليل خاكل ولع

 لح رص احلا وبلا قبو شدد مرطب سماح مولا شو ني هر نلل و 1 3 ا ارهردر

 !البع عاب لخر سداسلا مويلاو هيطعي لدأ و هددؤر علا نمىقنرح احا يحربدلل

 ةميذلاذ بحاكبوثلا ناز وج الركف يمل ا ناةمنلا م بوس

 ضبقلالبق اقرت اوالبحا بيوشلاركذ ناو الجومالا عصي أ لاو ارسال ةضواعأ كف
 لاهو | لح الا نم ترب لاق اذا لحّؤملا ني ىلا هياع نم مس نفعل | نالاقعلا دسايأل

 تل لال حاا تطب لاول .لحالا الاطما ىال ذ كر نمدلا اذهل لمالا فل ةجاحال

 الا اذهلعالاجريصيا/اجلحؤملا نيرلا ان هل عج لااقول !ذكو .الاح نيدلاريصي لجأ

 لوكسمداد هود: شوف ق حف سر افلاب لاو ا كيلع بد تكرت د:وب ىمل سضرلا بحالات

 اعل عضو قملا وعتساف لجالا لولحرص نسدلارضةاذا لحقملا نهر لاهيلعنم هاربا

 لعل انيرلا ىحاصئرتشاولو.دلجالا هيلعنبدلا ناك درف نوب ضوبقملادحود'

 نيرلا ءلص يول .لجالا د وعنألعببلا الئاقت متهاضةر ائيْشلجؤملا نيولاب هذوب لم نم

 كلا وسن ا/لضكلحؤملا نسردلا لاهم ناكولو لحالا داعءاضقبهدرفابيع كر تملا

 ثوم اورئرفكنيدل ايو هنويلم نم ند ىلا بهواذا نب فلآ بحاص.نيهحولاذ

 ء!.!لا رو نددلا نعلوقكملا ًارباولو سهل انكلا دوعيالو نويافملارع نيل داعةبملا

 نعيربرلارخاولو لاقكلا ةءاربف رص ا شما ف لاتخاو لبصالا قحذ ءلربالا لح

 اعيمليفكلاو ليصالاق حفر يخاتلا لطيريخاتملا در ليصال
 ةحب ارا لئاسمن فلا لئاسع) صتسو

 ”ميعتتا/ربن ابل | نالزمجيا/ةحيارجرنان دا, اي مثهار ليريزان د ىرتشا لجن
 فلاباءانم ى :زشاولو يملا وصلا لاقعن ضونقملا نركم هد عيبلا



 دم

 1 ل اب[ صيقرد

 اههيرلااما .كلذرلا ميلا فيمن..ن ةحصارملا لق عل اوك كمر صد لاما نس ارزنال

 , د برب سقرمس هعابذار اوه ارتهيذ عاب كفل سلبا | لقا! نرصس ةقلطم

 تاكقرشعاىر اهلا ولا جب رلا لعج هناي اخي دقن نم وميرلا اولاملا وسار ناكمدزاب

 دعا مثدايجلا ناكم فويزلا دقنودابجر عل سبايوث ى ١ ةشاولو لحاو دقن نميزكلا

 لب مؤ ان اهبع بصغخ ]جدد ارحب ناككلدألا عيبلا نالد ايا هلام سار ناك كارم
 هع ارم «ىسينا بصاغلل ناكقابالا نئلبعلا داعمدبعلا ةمقبهيلعضاقلاضفت

 لوقيامناوازكهتيرتضا لاقيالنكل ةمقلا كلتدبعلا كلم هنالمغيتلا ةمقلالع

 ةمقتنابلا هبلعيضاقلا_مطقو كي نمؤباف هضقورنب دبع ئرتشا نأ و .انكبرع مات
 ىو نأ يلق اةناولاو .: فرع ص ارياسنب نا هل نوكي ولاد |سووكك فما

 ىلا نقلادعة حم ارعدءايش ةرجالا نخاو ,رجأف هضقو ادعوا ةباد ىرتسما

 ١1 نفذت نع ا ةيفتملا نغل كر قزحألا نان نجا ناو عا ةثا قال ناآوذاج

 دنع ضابناه. تيفو ةجاجر ىرت شا لحر.ارقش ا|م عيمج عابد قو هازتشا ىذلا

 3لان ملا لعدعم ارم ةجاج دلا عيجين ا دارا مثير بير ضيبلا عابورتكأوةضيب يرضع
 لعكي دز اجرضيبلا هب عاب يذلا نمتلار نم ةجاجد لا لعوقنا ناكن ا طولافا هاش
 ىجالا فال ةجاج للا ءازجا نمر ضيبلا ناز وحب لق غل ناو ق فنا معاضوعيو يبا

 ناةصسألارةلاثالاثلصن

 كرتدع مرعببلام ةيراجلاًأطي نا عابنل لعيب اكولشلا يرتشملاركئاعتما عابزح
 حاج ةموصاما كرترلع عئابلا مزعنإاذ يرتشملا دوعج سفن الويبلا نان موصخم ا
 جفن ةاموصتملا ارلع عئابلا مزعا ذارهقحو ميس ىرتشملا دوحن الاه طنا

 0 لا
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 عتابا حالا لي يك راشملا مب 3 يلاركا ب راج عابول انلو .طولادل |فامهضارنب

 هول السنون كرت هنا ايلا ممسو وعملا ىرتشما كارت ناذ اهأطدنا

 درىرتشملا نامي كادر اها رض ثومأيأ ”هنلا راك اب هنارلعةبراجكرتشاولااذهو ظ

 ءملوقلوقلا ناكأوة ضف واهترتشا للا ىهلاقو ىرخا ةبراعرا رقت !مايأ ةمئابلالع

 امريغرر ا ىدتشأا نالامأطينامئابلل لحاه ثا ناره ناناصريغ ضم كنان

 | مهيبعيسلا كل فرت الا ضراذان ىلوألاب هيناتا | تاملا ف1 صر دقق كغشا

 بولا ىحاص هيرض ضروب .وترعيلايوت سونأ أب يق وبال حل ارا طال

 كيل كتلقا دتلاقف عيباجلتا شلل لاتمتايش عاب ل نا ررغو فاكسالا لو

 فنا نعر.تلبت كلر دس ٌابلا لوقيتحةةياورل مالو بدعوة فينصنالوقتؤ اغا

 انرخأ نمعاب يلم عئابلا هل لاتام دعم كتلقا دق ىرتشملا نوقب هل انامل تينا مي

 نإ]بقاصيت ئابلاعطقفاصي5 هىطفان بوثلا| رهو عيبلا كاتذقا دق ىرتشمملا هل لاعف

 ةطنخم وو مول ءمممار دبةلطتجرق هجرت لجر هلافا تناك شب ملكتي واقف
 نٌيلع مان ىرتشملا هل لاق قابلا هنم بلطي كل :هجب عئابلاو ات ن ملا رضع

 ام عملا ضعت نالاولات يرتشمملا فحاو ارش لقب مو هنم ضيفام عئابلا دز لاع

 ياله درومايإ دج ءاج م دضقو ار اج ىرتشإ ]جن -عابلالع عيبملا ىؤتشمملا ريملام

 اوىرتشلللعم درب نادارائامايا كل ذ دجد_لرعتسا لبق اكلاقو هدر ابل ]بقيم
 اهيل يسند الف هئلاقأويكرتسشملادر لطب لبق | آل لاق! هنأ لاذ دل ناكن ملا

 هيرمان رد هنااا اضرل العذايل د ناكن ار لارهتسالا نال كل ذ ىج متابلا لابعتساب

 صاد. لنعفجم هضيقوابطران وباصل جر نم ىرتشا ل مر .درلا يرصد لطبالخ

 لجلال نم, ئيش يريم ا لع بجي الو سلا ججيملا يساطت اممم فلجلاب هنانق
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 مرآ |. ثيراإك هسو اا يك ىرعش ! لحر ميما ءازجأ نموت تاثا :ك:9/ناصتقنلا

 مارا فاخو هثكم لطف نما يصد هندب لا ىرتشمملا به ننداسنلا هلل

 . فرتشل ناؤإثلا ىرت_ ذمار انا ىقسا ور غنم وسدد ناهتابلل ناكل سفن ا

 و او لب لمي ناكنأو مئابلا نم

 داء( لع نام لوالا ._ةلان مرتك ؟اخاثلا نقلا ناكن | ظيب ٌةلهاظ كل نك ل والا

 لش .: وك او متارلا لام نم وكب ن اصتنلا: صةناناكن او ةدازلاب ق دصتب

 لق ءاشاامه!: 'مئابلا نا. هنا عدا غاري عكرتشا لجر لوألا ىرتشملا

 ند حلا لوك أ ًاوقل علا ناك عيملا لاذ أذن مت ايلا ىكاو عيل لسفو نمل الفن

 ةعابام ل فاي ىريشملا نمءا ريشا دنا ىعرب عئابلاناكولو .مهنلم عمل اقالاراكنا

 خشة انالا .هبحاص ىوعدرلعا مغهدحاو لكئلدلا قالا كدي ىرتشمملاو
 نضع لابو ا يي يسرا

 «ءايزلادجب نأ اه اما ريصمالم ن انا نمثل ار كول طسيو لوألا نمت ةلاقالا تناكرخ:

 عقلاتالا جف سوبا لوترعداعسةلاقالاريصت الو ضبملا سعب ةثمداح
 لوثرلعو يسرب ضبقلا لصالع اهنوالوقنم يملا ناك ناب اعببأ علعجر لعت ناذ

 دنعةدابرلا ث و دح دعبإلب هت ناب اكشاملعجر لعت ناذزتسول اماما حي فج

 درة ني هنا لوقو نقلا ضيق تل تالا كام عبسلا للا .احسنيصبهيرتشمما
 علل مالا خي ثلاوريضسلاة تالا سيم امالا يشل اركذ ا ثلاب لكولاامأو م

 ةيزللا, اياها لق خاتنلا عمدراجألا مضت اناذا ةراجالا:لكولا اما ءلاعألا كلج النا يلزم اوقع

 الل كولا بهووأ او.انيدوا|:يعرحألا ناكءاوساههعم كل دعممجلال ا سصدايشل قو

 طرتشل لوانيد ناكوا هنيعريخباًيشرحالا ناكناخ كلذ ن ع ارا اوارجات ملا نع
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 لّيكولا ذاك دم ةفينحيبا لوقرتالا انماضن وكي «ءءاساو هتسها اء(

 ةعتنلا ءافآسا لاعب هكيهب لكلا ءاربا صيا/ة يعبي جالا رانا ومب.
0 

 »9 5 4 , ل

 هفا# ( : 5 3 إ ّ / ٠ ره 4 0 2

 ابل لاقت ايعلاسضيصم جو نقل عفو مه ددءافلا» ددعيكرتشا لور. يما دع
 سيب انعل

 اا 20 اضمن كلد ناك ؛ا وسلا
 7 ! يمس ةعيملل داك نم كل تبعوءاشاا

 ام ليد

 م 1 رنما بعل |فصن عاب دبعلا ىرتشم نا مام اقف مايل نقرا يقل

 رك
 ةولاذكو .دبعلا ة مق دبعلا هئابل هيلع نايوتلاذإ“ 550 ! عسنأ 07

 ناييوسأالا ان 500- هةمالا ميرا لاتارغرترألا ناو فعلا دي تعلق نكلعيب

 اولا ويدملا لع م وق نوط اهنا !ل ةور.عرم | ةءابو كي راو يرش الح

 ءانلالع ثلاثا. امموعب تلال 5 ام ورد مرح اهم
 5 50 كاع

 هك اسس ثار ىرت تالا نطو تعسنإب ناي ميفستاو ين فداقتاف ف ويزن ارم

 0 ا ا ا ظ 00
 لاء ةاوأ "قرار ارخألا هي م.م الم زعام دانا نالاعلبع ا رضبا ختابللو

 مدا..:3 مالا يلصمل دل وعسل تركنا ناو نسأل أاهلوت | دال واع :تنعدامك ا ل الا ل وون سورت ا ناو ووقاية يمال

 ,: متأ .!الع محرم نا يرت تملا ناكو ةبرحك اذامإوث نوقئان قولا. رقت ندامجال
 م ْ

 ا 1 .0 ١ 5 صا لاا

 عنانلالءاق دع نادإ نكم هيرح 'تكدا اذاكمضعب لاتو.ةندبلاب هيرغا تبنولايك

 ١ اكنلا ا : 7 م ا 0 5 0 1 0

 ا كلل ءاهمأ تءاك نا نيعلا ك اعاما اهعطو هل لك محاطاضااه ب ىزتب نا غيذب نك

 العريش الحر. اطاشحا اهم ميريام را لعْشُ راه نا نفك اذكر نوح تناك

 ءلملا نمل اسا صام أ ا ىنم 4غ: ءكدل د اكهنأ عراو ل جر ءاىن بيكم مهب امم داما ا نان ةنس فنم هقتءادل تاكد ْ يم

 ' أ قيعلا تين 0 ني كلملاتَت اذا .نال قاتعالا لنيل العبلاسالو كلملا نمي دن ا مملع
85 0 

 75 6 كإملا ىوعب .لع ىرتشملا فلقتست نادل تاككلل الع ةنسدل نكي ل ناو
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 مثلث ؤئابالا تعبنا عئابلا لافف هتنو امعنم دحو لكن لجو نمثلا و [لتَحا وأربع

 ىو: راسل لبعلا مزاج ونمت كا م. الاهتيرتشا نأ يرتشملا لاو حوت

 ةركشملا ت اا ايلا راد بعلاق تسي او برقا ىنلا . قلاع ىرتشم لاربع

 ىتشلارعقتجالو عيبلا يس هيلعرذعتف دبملا هيلع قو هنيموز تيد
 نييضراكيرت شال جر .ة ديزل اركس ناله يرقا يلا ىرتاشملا ل عناكو مشابلارارقا

 000 وبما

 و اريعزمل ءاشناو نقلا ع عيبك محردو ميدلا ضعف ءاش تارا ادأ ناك

 وسخ يع مزراب رهبخلا رع كل لنا عناومامتلا لبق تقرْغَتة ةغصلا نالنمتلانم

 يدوتلاك نيؤلتخ نيئيَش ةلرنم نيضرالا نادل رايخر ايحألو نفل نماهيتصكب

 ممول طر نهرا درخلاع ام د هزأ ىكدي تون احرا درككلي ف تون اهرجاتسسم. نبه بعلاو

 رات. ىلا نكي مو دل راثكلا نا ىتدايتوناحلا بحاص اج نقلا رضبت وار

 ةايملارجاتسملا جاتحيرتلا تالألا نمرا ركل ناك نأ اولا كيش !!نيابو ءيبملا نيب

 لوق كلذ د لوقلا نوكيو نمي عتابلا لع مجرءن ا ىرتشملل نكم لهتراتو هتعانص

 فب قعال ذ ناكو تونا الغسل عاولع نأكن ايرانبراوركملا ناك ن اررحاتسملا

 مئابلا ىلع ىرتشلا مجريالورجاتسملا لوفاضيا هيفذوقلا ناكرجاتسالا

 لوقلز اك توناح ءانذبالصتم ءانب عسا كن او عبدملا قاس مهعل نمثل

 نوليؤلفاداحن وكمال اتتوناحلا ءانيبالصتمناوكمام نالت يزن اح !_.حاص لوثهين

 | .ةتسمعب لاراصتوناحل لص لوت كل نإ لوقلا لمجاذ اورجاتسملا لوق هن وفا

 ش ماهغب :ومهر د فلاب لجر نمني دبع ىرتسشا لص: عئابلا لع نمل مهي شما محرمف

 .ييعلال رام اةئونمقلا نصتصخت ىرتشللامزالنوكيزاثلا سما ناني لاف صن
١ 



 مه وس

 رد نمتلا لقنر اهضبقر ٌةما ىرتشالجر مي ةفينحبالوت ه هفصنن قعس | يزل

 مانا تعلق عئابلا هل لاشن نقلا عار الع عجرن يشمل داران ة ني لام امل لحجر قختسا

 متكار كل د مالا نا في شاانا كى كملالاقفل ةمالا ناوقطابلاب اودهشر و زدوهخ

 تلصوول ةبراجا نءالا كل ذءرارقا, متابلالع قل هع لطم أ هع هت

 هغصن عادبع ةيديد لجر .عئابلاءلعدرلابمؤي وجولا نمدج و بره ىلا نمابوبدنلا

 لبعلا فص وتس الجراج ثيل ان اهسورخأن ههقصن عارقخإا بنار

 ضيق عيب! ضيق لوالا كر لا ناك .اميج ريحا نموحتسل ناكل ثيل

 امبمحامم هصسملا نايا عيمجءا ضف ناوءا وألا نور داتا ل! قايد سالا وصي زباثلا

 دان ياريم ينساب مزح |لجر نمازئف اههنم عانت ل يب نمازبعق ١ هم حاب ل طحت: تقل !اجر

 ثلانث ارعغتلا رخأب كسلا نان اراض كلام خس اداجد؛ طمافتلتلا "يراك نإ ناكر

 ارو .كلموهو زاثلزيفقلا ع ودلع ام عاب لوالازيفقلا عاب نيحنيل !_حاص نال

 رتشلا هانا هفصن دار لجر ءاجمت اهضشو اراد ىرتشا لعر .ملمؤو هب تااثل

 تاب الععتشملا عورباليدجلات تةويلر قمتسملا نماهارتشا هناذنيمل
 ايلا لع حرب اله ناناضيا هنماهارتش اورخأ هاعراف لعر نماداد ىرتشا طرانه امنا غلا

 هع هجر ىرج شما ناذز وسال دعب هنم اها: ش اهنا هدا ىرتشا مائاولون ملا

 نم يضسانزرخأنمدبهو مثهضبقوازبكلجر نم ىزتشا لحر نخل فصتسة ابا

 هلز ثم ةنرصلاو نملاب عتابلارلع مجريوبرتشملا عر فسودوبا لاث أ بوهوملا دب

 لدلدبهو مش ةرادبسرتشاولاذكو .هلثسلا نهزينالخ بالا ذركذي لدم

 0 اك ذانلادل بوهوملا دي نموحتسان هيلا هل سور خأ لحر نمد] بوهوملا هبموُب

 هعمل بوتيوما نا م لصول هبهر ىرتشمل أ ناولر.همث ار لعرمتلاب عجوينا ىرت ثيل
 ظ |
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 حدا ءلعرثارم ءرنا ل د !كرتشلل نكي ىرتشملا لي نعي يقسان لج نم
 و الع وفي ّى نا اجر ل نجح نادال ىمهولازعداثل ١ يعم

 ا نة راعدولا دام دع نم لجاشن ةداجملا تعتاد ن متسا عير

 دعما و اع لع نمتلاب هيلع ريت لل عب مياحز 7 نرهاتلا ا

 لذا 2و مع ١ را لا وهم دعرب اكو امرأ لعمان الدرلعر وهمكل را ءرمصعه هنأو

 1 مدا ارغب هر ا 1 و رص كم 54 انالحر لكوولاو .راردالا

 نوهت ١ لعرب دوور ا" نيقوت لك وتلا و رن قوباو هموت كالا

 يح يااا هما زاس قهتسملا نا ءهضقو ةئيبلا,ل د هقحتسان هضم
 0 | 0 لا 5 ع

 7 ا 06 ظ .!!, مدام ىلارع ١ «.. هنأ كسلا ناكو نرتب مئايل مع )ئ : |عجرب ال

 [ع ٠١

 هر عيمأا 20! 7 دعنا نيص ٠كتراحا نحاناس ذاق قاد 11 |
 به ظ 00

 نمل هال“ أ" ولعلا ءالا سما نبا امال وشل لاف نا د ادن يولتخا

 ,ضلاميلعرطقما مجرب ملاماخول ومهس لم قات سأل ا'لطبسأل ميلا ابا وص أ نم

 وتلا لحام نان راج اميل تاكءافص» :قحاس ءارعايزشانالح نالحر.ءاعث اء مأع

 طعربملا عبر ري ناوخالا يزن لاو نقلا ميرب دبعلا عيردل لسرايجم | طق داو

 ل مر لجو. طسوب نا لوةوهو نقلا فصنب عجربو هقئاب

 راك اهل نمد فن صنا لنعن الدرب نازحالا نكمل رايكم رمدحا طقسا اذا جي
 ا :ررلاردرمدس أب [ىاط ورمل نمر ةدملا نه اور صتلا و سالدفلاو

 ءاناودسعلا ةرضك هرد فلاب ادبع اغلا انالخر هياعتملا نمعابمتدملا م١

 ن :نيكلا عبد رضقمالو نملا فص عم اح لع رجلا ضن رغاقلا نافةنمنلا

 هنم.لا ؟رملاداعا نا ك اد نيل اعلارضحن ات ئاعغلا :رعمصعير أ ضاحك
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 نم 5 اهمهدحاو لكن اكا ذأ ام نمل اف صم مناف رع ىدلتر طة دترطم

 هَ ءاواسوارافع عاب لجو. خلا لعءاضق| الح ارلع افتةلانوكرف رابهصاصنع

 عيبلا تفوارطأحناكنمرتهتملا ل عمدا ءايش ]نأ :ضاحهمراتا ضعبوا طلبو

 انحئاشملاةو.ءاوعد ميال نقر مست اشم لاق هن اشملا فلل هلرامعلا نا
 كل زييفاو وعملا نه ممسنالزا هيارو ناكتنا كل ذة تضل يرض ,اوعدممسش
 مانت اشم لوقف كلا ذو ىاددل نكرر ناو ريدزتلا بابل دس نوكيلانسح ناك
 ةراج هّيوكس نكي اي لقي لووضاحل املا رحاصوريخلا لام عابا ذا وصلا ذل

 اراقكعاب ]جر .ىوعدلا نفق عامسصاقلا نيلعت ةرتسان اطلس نكس اذا نهر

 "الخ اوعر ممسا/دن ري ععلو .هدؤع اشلل ىلتخا فقروع ام ابهنا تلم

 كالا ليزي ف قولا نارتشملا ىوعرعمس يحرحدنا ىدأ م ادبع ىرتشاولام
 ىرتشملا ناكت كلما نمتو مبلل لكس كلاما ميل ال نوكي ن نمد حرخب الو

 ةقفصإكلا عابو فول اريغو فيولا نيب عجول اذهلو عيابلا اعاني دايعدم
 دحاوة قة فصاه ابو لابعورحنمب مجولو. فقولإر كش عيبلا زوجيه ناذةلحاد

 ةقفصعرو فل ايرخا ل جر عمو هابومنمهسفن ىرتشا دبع. نقلاذ عيبلا وجبال
 .اعيبشالوطاب كبرشلا ةصحودبعلا صحف عيبلا زويدناّتنلا ةركد ةدحاد
 لكلا 2س قعلا زوجت هنافوينجا ل حر عم دل و يىرتشا اذا بالا

 ضع[ هضعاوبرلا لام عيب باب

 آما .اهنع اا داوبرلا نعزازتحالا ةرخأ ل ضمو عيبلاذلصذ نالصف:ب ايلاف
 ركذو نيزئاباطحاذ, غير طغلاذ .رفصلا اهملع لاخلا هو ةييسسملا عابتالاولاتملوالا

 ١ ا نيتانادحادةسدإونلذ ررصاماذلثلارهاررلا مسزوجيدنا باكملاذ عامك
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 نم هيبسما عزو ا
 ةضفلاو يهذلا دل زنمرايشالا عسب انمثتراصاه !يتيبسلا ىفيرطخلا
 ريغنطقلا نتي ول ملا يي زوجالواهتم نيالا وكلا بوجوبانتاذح
 ىونلا نم ئتسا ىنلا قوق ثملارمتلا عب يبان لثمالثمالا جولحلا
 قيشلائن ازخلامسو.لوختملار يهد لوخخملا قيقللا عب اعس انك ه.قوقشلاويخب
 ةصلاخلا ةلاذتلا نوك. ناوهور ارتعالا قير طبالاز وكي الع رف سوب د دنع
 ةلدنجلاز ل ميبو زوجي انوا واستاذا عير دحدنعو .ققدلا هليل نيزنكا

 ا انهت امر ضع لاق قشقدلابزبخا زبك ققدلا عيبوزبخلابةطنحلاد
 قفل[ ةطنحن مب ىف لاتامكر ةفينعبإ لوقت الضافتا/وايواستمال
 ونفلا هيلعوالض افتموايراستمزوحيممضح لاو. .ىداطلاركد انك
 ايواستمرخأ/ابايهدحا ميبز ووعف قزوزيؤماو قيقرلا انكر ىلن كة طنكا نال
 فنعزاجا لقنزئلا ناك نا ةكيسش اهدحا ناكئاف نبدمن ان اك اذا الضافتمو

 ةفن ]وق روح ال ةعيشزيؤلاوادقنقيثىلاو ا ةلطنعلا تاك نادانبا عصا
 ةهنيازعةياوروهوز وكي ير فسوب ع ل نعو زيكا ذى سلا ز وجال ه ناله
 فسر !لوقرعن ناي قيق هلا و ف طنعلا حيبذ ىوشلاو زيكا ةرياسلا زوج ناله
 اهرحس زوجي الفل كه طنحلانالايواست ناواننو ةطنحاب ةطنح ا عيبزوجي أدع
 ليقلكلاز نالتامتياما معان زو عيب انليكلافلئاقلا لرشبالا هيض
 عب روكي الا نعم وىلرك قش للا تالانزوقمثدلاب ققرلا عي .انكو.زوكتهنا

 لريامر دق ةطنح !نمعاب اذا !ثصز احا نيزو ناكولوانز وقشرلاب 00
 عابول امزاَجلملا تح بج | تناك نافئنر لكلا كغ



 ةطنولانحاعا صعاب آم .عاص» ص ليكلا تل ايامذ داو نيتذفحأ !.ةانفحلا

 فمن نر دام ةطنحلا نمجاص صن عابداةطنحل ا نمريم عام فصنةيدرل
 ورام عامناو .لِجلتحلخديأ .دادتمنيبناهلا دحاؤ ناماذ از وحلا هم ءاص
 ةنفكجار رلاركزاحرخألا نمرثكا اهنحاو ءاص فض نر دامب ةطنكلان م عاصر

 تابجريعشلاو ناكن ادراج لس ل ءالض افتمربعشل ابةطنحا عابول نيستا

 دابواستمالا زوي الة طن اد ةلطنحلا تمسولاذكو .ريعشملا ةيؤكرامر ري هصنح

 تابحنم:طاح ا اهخعولخب الامن وعش تارحنيشاجا 'ادحاو لك ناكون

 ذالروعم الالضافتمريصغلاب لذا عاي.اكلهةسسم ناكف ة[رنى اب بولخمريس.“ أ

 عمرقلاو.لاحنا ف سشاتلا ةمحش |مغيب نوك غلا لاحم ءالاخريص ريصعن

 فوصب نوصاهرظزع اش عيب نس ابو. ةطاحلامم قمقلل اةلئنم مسلوب 1

 نبل اهعرضؤ ىقلا ةاشلاانكو.ةانغإ | مظيلعن اك امرك نوزع نوصلا ناكاذا
 ناو .ل والاوم هلا ررابتعالا قبطبا/ز وب نمللا 2 هنأ عيب فسر د لأ ءرعر نمل

 عنو ةخواسمفحوب فمةاشلا علم ىزيشا نا :ةشلث ىجولعوهفا هب اش م

 ريعةجون لماذاشل يلب ءرتشان أو الفالاوزاحائ زوابو اسد نا ! هءاعماو اهيعش

 رثكأرا اكو زوكب اير ديالو هلثمداةسوبذللا فالق ناكذنا هخواسم
 ركتلانا ماعي ناالا زوي الس اقلافيترح ةاشررعلا ا, ىرتشم :رتشانأو. .زاحةحوب لملاز اع

 عابول املوقرفدلاحكر عز وكب ناسخ تالا ذو وح وق وهو ءاشلا ع نئرتلا

 هلبتمىخرتلا ”هرطرلا نم !اريفق ىرتشاو ااه مربغقبُهِ ولم ة طنح نمازمقف

 ءاميابا دا كللارقلا نماًريْمَت :عابواةسايلابةبطرلا ادة بتايلاب ةلولبللاواهلّتم

 ج غيري لوثؤكاذ يجف عيباذاج لغم ءام بسال بيبا هل ئتتنو



5 

 21 عير لب وبلا ادم افج د نعام خيب نوكي ب غلا تاقتلاريصنألو

 .ةدنعرقلاب بطلا بزوج لاك ادنعزوجبالشلل ذاب ةنسبايلابةبطولا طن
 3 تناولوا لات |ولمملاع م هزوحب الو ةبطرلابةبطرلا عسزوجب الر ليح ف نع

 "لاب ةلولبلا لو ةسايلاب هيطرلا]و رفا ارمغب فتن ؛ل ةلاوافتنلاريغ تن

 دوكنانزيفت ار فذ بطرلاب ىئترلا عيب الا ياما دع لكلا ةاممواستت قميزناال

 وتلا فطانلا عيد سامالد .نافم ا دنعرخألا نماناصتنرثكاامهدحا ناك ناد كلذ

 ةئيضن ماذا زو المنانان زوم يفومتلا عاب مضومذ كلذ نوكر نا الاالضافتم

 اأو دحاو سمح هل .ضبا هئكيبشلا تزاحاليك هيفرمقلا عاب مضومت ناكناد

 7-1 ننمالثمال| ضسبلابرفعبلا مسزوح الا دبزلا اذكو هاامسار ةناولا تئلتخا

 بالا ”هكربس 4 مردخألو نزوقأل اهتالديبادي نينشاب د حاوريطلا وحكم يش

 ديب نبالضافتم ضعبلا,.ضعبلا عسزوج ةؤلتحسانجااهنايلاو ةخااورلاز

 ضعبلا ميز وجي ةذلتق”سانجا نطبل مشو لا وةيلال ذو ةشيس يؤرخ

 اها ةمالا لا م عابس للا رسنج نسللاو ةئين هو ألو ديبإ 'يالضافتمرطعبلا

 لا غخلا وص لثالغم لا هين عيب انوجيالدحاو سضجاهينبلو ناضلارزعلل ع
 البو ند ارامراصان !ايواستتمالا زطقلاب ل زغاا عيبزوتيلو لحاو سضجيوسألا»
 مسو . نيش اءادحلو هر,سسارالم نزولا نم اره دحل رغد ا نزولا نم اهيبرخ ناو نوروم

 عمفوصلاو ا ناكل عم نطقلا لزغ سب الو لام كذعز تاج وغلا لزخلا
 لع” نع.نزوا!ناكملزوحب الة ثيسن اهدحا نال و نين اب الحا ورعشلا

 نبلءارواو ءاقلط هزوحب !'هن!م'عوالضافئتمزوجاللزغلاب نطقلا عسانا حب

 . دزولا: ةاواسملا رمد اووصر وعن بر ظقنول لاعاديللا ناكن إن نوصب
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 كال نالت ن اه ضجأ مفر غورمشلاو فوصلا: هنعبأل دوعن ناكر
 1 :وبامكريحك لذ نزويهتم رشح ناكذ ان نزودأ/هنال/رعتام ألحإو تكمسلاب

 ا ةداط عابس نان ىسايالا اللا هيذ نزويالسصملكو .ىلثمالاشمالا
 نمسلإب خلا نمل نثبيلجلا عيبزوجي او .ةرلبلا لها احملا ءلادرظنب

 ىرتشأول اكو. نيبزلاعمنيللا نك نمسلا نتا نمسلا نعبيلبلا ةامنا مجالا

 .:.يزل اعيد ساي او لقاىونلانمرملاذ امن اءاعيناألا زولك روت رون

 نيالاب نوبللا ةاشلاو بعل ايريصعلاو 1 1 .ىرلا رقرو نوتيزلاب

 صلاخان ؛لعي ناك اذا نطقلاب لزعلاو نطملاب ولعل ا ورسدلا بطلأو

 ناك ذارتكأ صلاخملا نوك,نازيرتشب او ز و الكر سيالن اكن اورخألاؤا موكا

 اخ ادعب يزل اة اكدل ةمئالائيش ناك اذاامأ-ةعتهلايسشجألا ]لاذ لفثلا
 صور مسلا نمد ام ! مصل الا نصسلا ناكاذا هجولا اذه نافدانم مسا

 ركوب مامالا يلا لاق يكل كقيقدلاب قيقدلاعاباذأ جدة ذينعين نعل د
 ةنذاومقيقدلابقيقرلا عاب نان. نيس ,وبكماناكاذازوحي حر لضفلا نبدي

 ”ةياور ةرراونلاؤامعركتزاتياور هدول ضفلا نب ريجركووبا مامألا حسا لاف

 7 نامل ةاشلاعيبكو وهف طفلي نطقلا تبن عا .زوكي الة راور ةوزوحي

 بععلا عيب كل نكو .زوحب اكد ديان اكن ا دزوحيرطقلاامثكابح ان

 لصعيىللا بيديزلا نمرثكا بيزا ناراعنا عب فويل لوث ف بيزا

 تلو دالكابد اش اذا لاحلكلعروجي ير ةفينحبا لوثلعرالالاد زم بنعلا نم

 رثكارحالا نا نا ضيسألا سامتلابرمحألا سائلا عسو بسلابريضعلا عب
 هيسيمل عب كإ ليي و. اوكب ايلي ز وعل ' نهد هب كل لكو الذ الاوز احر ضيبألا نم



 ١م

 .ةجاوتلايوارغرددلاب ةض_: ةللا ةنطنلا عسو.ةصئ:: ةضْفب ةةضؤلإب ىلعلا

 م كبارهوجهف بعذنما يلح عاولاذ كورك ه صلأح!هضفلا نال عبانال

 ولونبه ىلا نملحناؤ امثكا به لل انوكي ناالإ' 'وحبالب هدب هعاذي مصل

 .رثكا ةلي دما ناراعي نال ان سن عزوحيال ةار ذم ةطنع|ولينس ف تلطنح ىرتشا ظ

 ل احلل عزو اف وطقمريغ نيثوا نوطق ريغ ضطس انيتوااوملي :عابولو ظ

 ةفينعبال اود زاحءلم ىزوكيءامزوك عا عيبلا لوب ينل !نمةدايزلا عب رخوفوت

 تتولااعسا عسزوكلث ل :وبالو ل بكب سيل اناا ف دنعن العر ف سود ار

 ”اقتهزجخلايزمخلا عاب. نزولاذ ةاداسم اربتسي دما ميبفاثزو عابي ناكنا فحل

 ةةزع دن ةئيرش هيفا ديدي يوت فيعيل لزم زوولامدع
 روق حف ءوبوبالافو ىثدعوه حر دات و ىد دعا و زوبر سيقما

 ١ اريشك ناكنأ ناكناو .نينش الاب فحاولا ! ميبر ويف نزول ' تحل خد يالاليلت نوكم نال

 ذويالانكو .ةثي شالوا د قتال ةلقلاريغتةيلقم اة طنح ا عيبزوجي الد وجل

 شوك الو .الضا ة ألو أد واستمالهر ةفينعب !دنعاعقيوس ةطنكا قيقرمس

 ءذإ/ناكن | دب دحب ديدح نم انا عاب. مملوقؤ اهقبوسبوااهقبق دبة طنحاعبب ظ

 دءاررغصو اخ نميانالاتاكول اذكو .لفألا نزولا ف ةاواسملاريتسانذو عاني

 ظ ماعا هاو غصب
 اوبرلا نعارارفنوكيامذ لصف

 5 .!ا ل شلا فضيإنا ممطسب لاغايشاهيوتش داناهيصتغامثارد ريق لحب

 20 سقنو غاردلا كلتا ءلمشللا فاضا ناديت شملادل بطب مهار دلا

 ًاضانائاعل ةبوصخلل مهاردلا لجرلا يرتشا اذار 2 ينجب انعاش و



 ها

 ةدصتلا"مزط ؤاهنم دقنر !:لاول !١ فن وااهريغلقنو اهلا ءاشلا
 نا نلح ل جر. دايك امطل 'وكذن نكو .اهدم فقع يلا ول شل ا غض نام

 اواعئابلام اههاردلا كزترف ىيناألا ثنحيأللاقرهار ىلا فه ايزعشننال

 ًاضااذا يضعب لاقو تأمر لاذ نيعتتالهاردلا نإ ماعطلاهبرتشمب“
 اثق نواههيلا ءامشلا فضي وا امهريغدقنو#بوصخملا مهاردلالاءزشلا
 ةفصخلا عار دل نمنقلا ىطعي نا تين نم ناكنكل هيلا زقلا ص ضو

 فاضااذا الاول بطي هنارلع ىوتفلأو.طوحا لمد هل بيطبالاهةمدقنر

 0 يا .اهتم_قيواهرلا ءارشلا

 ارْشلا فاضا اذاميلع ل ومان هو حيرلاب قدصتلا هميزلب حيدواهعا
 ف انو لسور ارهاررل ىرتشا اا نآطلسلا اهنمدقنو اهنلا

 مطلا نيرلارحز نوكين ب ,مرترمطاالو اننعريغل :ركباولاهاٍلظرسانل !نمذم اب
 لاما حاصل لحرف هيف لماعلا نمتد لهاحالا: ةيراضمالامعفد لحم
 نراضلاراصولاذكو..١ ارم نمير ستكادنا قعملام ”لانمذخ أنا

 ول اممارحب لالح هنا لاوسلا» ليل هائرشرجاتملا نمىبرتْسالج_ .ايمذ
 كاشلالعل مقاوساف لالحئاوه بلاغلاد اكنامنو كلب: ناكنإ ظنب
 ناجيوا جارحاوم بلاغلا ناكتأ دانا هاطلالع كك ارغسو مأرجا لالح هنا لأي

 و تام لج. مارح, لالحدنا لأ يبو طاتحي مارح او لال ا عيجيالاجن الا
 اوؤرعتشاوب :ىلع در اهمايزااوهرعناناوفرعتي نا ثراولل غشنا ارحل نئفيسكن أ'
 هل ابيك مىضعب لات مهارداهعو لج جوفاد اد ىزحشلا لجن .هياؤقدصت

 لمحو 14:3 مات حن ئابلا لبظيرل نافمأ ااذعاهد رب معضحُت ل : بلاد ةطقللا
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 كول بن هيشياولاةلجال عشا بامصي ناد انارد ةمنمكل هرلع هلل يبوصا

 ون ا ْن :ويدلا نسب ثيل ضن: مشملا كلَمايْش

 ..بلط] جركل ىفب نوع هنا راسو هيلع دلد اءاصددلا ل اوس نع ئورعان هو مارح نع

 دوق ضقلاىدي نيباءاتمضؤتسملاعضرنهد ناودمدب هضقيل هارد لجيتم

 ينو هيلا عف ديو ؤقلا كرت شي: مهردةناب عاتلا له كنم تعبززرقلا

 ضِتتسل' لصحبل هعسمن نوشعو دام عاتلا انهزمب ضرع تلا لوقي واتا

 5250 منورشعو ةثامديلع ضرقلأل بير دعاتم هيلا دوجبو فرد

 قست تكرت ل ةفانشيب ناك ايغولاقمكةلماملادرتاس دس ىؤقلل ضفنسلا لوقي

 افااقم جيلا ذا شرانولا كيل ذاراجولا حسزاوجلع لب هَل
 ةرتنغ رقي ا .هيريوويف ضقسسللل سجلو ضرقلل عاتلا اكاد ضرفسسمللا عاتملا

 ىلا ماسلا يوشع أجب سما

 ميج حألا احل لاعف ديوةوشس دماج أ مةملسلا عيد ضقتشسلانا مضر ئغ

 ب روقتسلالاجضديو نمور شعلا فاي رند ولا نم دل لا عيد منجألا

 ىاضقلاو هز شس ضرقملا لا ةعلسل|لصتف ضقتسلل هيلع ناكىرفلا نقلا نم

 ةعلس ضقشمم از ئضرقملا عيب نا يرخا ةل_يسحو . لجا ل لمقعت نان ضرقتسم
 نجلا نارزفتسلا ميدي ة وتس ةيلسلا خديد وو. لامع شال

 زرش عضم نهضة تسلا هدير دجويطبفلا] بةينجالاعم يبا ليقي_ر يئن
 - ةءاسلارصتوشعة هان ضقنلا هيلع قش ؤقتسل لل معن شس لخبر

 نوبرض زئاج لل ذناالا نمتلادقنلبق :عابام ل تام عابامايرت .راشمر اصدار وتو

 . ميغا لح زلا يباوهم

 اهذم و عاتملا عيم نا



5-5 

 نماهعس ضتسملاب مضر.” ىلا ةعلسلا من ديو لحوم قب ةعلس ضقت
 ١

 اهميقددلا ةعلس |!لصتلىرتشاامضرفلا.:: هاهعدب برييغلا كل زم شاامزمإرومغ

 . قلل لال صعيو ضرقلال,ضوق ىلا لصيف ضوتسساملا هم: دبو نما نم ايو

 يح انناهزف ةنيعلا ميس لب ظ اشم لاو حر دم اهركذ ذلاةنيملايمةليحأاذهر

 هرجأ لاكو ةروجام ةزئاج ةنيعلا لاق هنا عب فسوب د |نعو اننا ارسافنكقربلا عببا

 :للقةدايزلا تن.اكااوأ ايد انومافوا ٌةمهار د عرشك طرقتتسا ل ل ت٠ءارعانمرارذلان اكمل

 . ذوي |/ةئادلافهردلة ريثكت اكن اوهب سابالة ام اذ قنادك نزولا نسب يرمت

  لافو روج اميفكو هريطحب لاك”ئامهذ مهرد فصنل اوفلتخاوةدارؤل اروةةنلع

 ضف !نمةدايزلابهو ضّعسْلا ناولو .زوجبت !لقوه ميفعب
 هه هاما

 اهعردر طع ”اباهم دينا دارا حاصصو هارد شعد] لجر .ةمستلا لمان ءاشلل

 مسكمادغرور شهيتخنا رت شم ا نمر ضرقتسسب له ادادأ نا اوبر هنا/ نوكيا ةرسكم

 .لعمل ناكولو كا ذ زوجبف نير غرد نع هرم ضوفملاناثأد رج شعد صقر
 شع

 كاتب ةعستلا له لاقو ماك ةعستبنويدلاءاجلعالا لحامل لحال ةرسكم وارد

 مثددلانعهئسيوةعستلاب ةعسشلاذخاية ليحاداران اذ .اوبر هنالز وجبال رشعلا

 ةعست نيدلا بحاصملا عف دي قابلا هر نلا نعدثرسب الا نويدملا فاخ نان امل

 ,نمالا“ تال ةزاجقابلا مهر دلا نعاضوعاريسيب اّيشوا| لنو حاعتص مارد

 ظ ٠ وزب ا نم, نمت ةئامكنماعجتي تش ل اتداهرسزابخلا عقد لح

 ظ فر :يضار دل عفد تاو .هوركموهف د ط/ياماولا:ءانماةس .ةدماب

 0 الا فدل تقومي تاكو دب امال ديدبام, وب لكهنم ذخاي نكل

 ةاهاكك تطال له نذالادنعلاتول: فلتيلاءةليثلا كلل ةربع
. 0 
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 قلعممانرادلا فصن هدم مينا هيو لاذ اعاشموراد فصن به ::'داا

 نا مهري
 ,وركملا عيبلاو دسافلا عيبلافنامضلا نعيج خامل صن

 الل ىرتشللاءماعافغابلا قرة عئابلالاعيبلابءاجاذلادسات رش ىرتشلا
 للا ءداعات هنم بوصخملا بقي راف بوصخلا دارااذا بصاخلا اكو .نمضيالك له

 ةنعروصغملاوأعئابلا ىهي نيب هعضو يرتشملا ناكناو.نمضيالك له هلزنم

 مامضعب لانو .نسافلا عيبلاو بصغلاؤاتماضناكك لف هلزنمملا هاج بيرل
 هاني ف افلتخناكناو كل كه يغباوجل اذ هيف فلتخغايوق ميبلا دا ض ناكنا
 ةنأ مك او.نامضلا نعأر ببالك لهو هازممملا داعاف عئابلاملبشي لف عئابلا“

 .نوكيدتان كلهه دل زغميا هب بهذ ل بقيرلن هي دي نيب عضواذاال نيهرجولاذأب
 ننعتير]وفاهضبقو ادساة ءاش هما ىرتشا[ سيما رضغابصاغريصب هنالانفاش

 وو ا واوا

 امسجوا بال بعمكرتشاولوءاضا ةبراهاةمقول ولادراه دل ومةبوةدنع

 همة عابءاذلا ىواسيراصفرعسلا يحسد تمق تداهزاندضبقر أ دسان ل

 ”دزافافلا كد اس دبع _بصعولو يس وود

 !!لصو نااولاقىدبعلا تام متاد ساق لش كلاما نمهلرتشإوت غر. ١"

 ع ع وولف

 "ول شقر  قتسشلول» ضبقلابالاةن ومطمريضتالو ةناما تناك ة تراها ة دأب

 عثابلا لامعا هنالغئابلالعوتعلاز فن هناا شاملا زاجاناهمتعاتحا ضبع
 ةقشي نات اياارعان هضبق اولد ساف ءل ءاَس : اهبعىرتشاولو .هتزاجارلج فقو
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 رطقملعاضباّتسص .ىرتشملا ناليبرتن : طارع قتلا زودب اولاتمابلا هقعام

 قتعانالدتاتعا مصم ار ضبقلا لبق هّقتعاىنل اوهيكزتشملا ناوأو .عشابلاقاتعا

 مالنلاتام مة يَقلا نعشابلا ءأربارتاضباقتو أه ساناعيبامالع عاب لجر كامبألام

 بيوجول ال مقولربا هنألل طار مئابلا ءاراوهبيوغيرتشملالع ن اكنيعرتشملا دنع
 مضارب ىرت شلل ناكمالغلا كلع غنمالغل | نعحاتأربإ كت شلل عئابلا لاتولو
 رلو هض قوارب عايرتشا لحر.ةي فه نامالعج لق مالغلا نعدأرب ال هنأل

 قمح ,ءارباصصررغلا نعميتشملاأربا عئابلا ناكنا تعيبلا الئاقت مئنمْتلا لعمل

 ةلاتألا لج عيمملا نالنَملا نعايرب يرتشمملا ناك  زتشملا دنع مالخلا كلصول

 ةهجب ىياما دسافلا عيبلافامأ.عئابلا ءاربا صف نشلابيرت.شلازع نومضم

 كنم تجسوريغل لاقول امريطنوهو . لبق ءاربالا صيالف ءاالملا رذع يرتشما لع

 كم يبلا وجي تلبق كرة شلل لاقتؤوشملا كل تبهوروها درر شرب يشل فه
 ةبرسل رضع نمةصكلارتس ىرتشا ل محر .بوحولا لكن متنا نعءاربا هنالة مل

 لع هيقدصتينا هيلع ناك الب لا لقت ناو مئابلا كامالامكرتشا هن الزوم
 قاد قيرطلا ناكدامتمضحب لاق كزقشمو ةماعلا قط جيجب زجر . كلتا
 ميفمب لاو لاح لكلع ءلشلا كيال مضعب لاقو.هنم لش طموعم ساثلا
 اذاهيراعول لهم هوركمر نعريغب قب طلاع دوقعلا نالل اج اكرل ب د ءىرعشل اك

 اننا ذلعما ةناعاوةصعلاردعداالج ن 000 ءارتشلاوانماضن كك لمو

  ؟فيئابلا هعدواقحهطخيلواصيق همطقف هضبقوادسان ءامقايرثىرتش
 دج ئابلاهعوو اا هنالةميقلان ور لمقلا ناصقن يرتشا العن اكن

 اصح ةنارلحا «قسان ندور عبو ةركبو مطقلا سقيا.« عئابلالعدر لفن
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 رياح ىعلا هل لاةفاس وكت اء بع يكتم 2 م.ةيصدملاطمتمناعا

 رااعيبدم سابألو .رفاكنضرفاكلا عبيبب هنالمسوجملا تغب بينا ها زايمسعن تلتف

 او ملا نم وذل قلاو ىراصنلا نم
 ءاعيص.سملبل ىزت رشا هنارلعاذا لجرلا نمرصضفملا بعكملا عمتي هر هركبو .رفأاكلا

 وح :و+انشالاو لم اكتيبلاف هر مطتخي ايش دنم بلطوزبخجتواسلفبى اغلا

 ىرتشيام اذ وحنو انس فران هم بلط ناو. هنم كا ذ عجبي ناذاج كلذ

 عيسي مصاب ذاذلا ل صغلا ذر ةداعنرذاملوالادجولاذ نالمسألةداعدسنتل

 لمك عول.لا نعهرمخا نمحن اكن اذ خل اس تسا كل ذدعب لائرت خل ايانا لاو ىرَمْشيو

 ىلة حما نعربخأ هناك لذ لعب و دوهجر حرم دسيالرثكاو ا شعب اخ .ناكينإب عولبلا

 صمأل خولبلاب هابخل عصا ذإت ضعانشارلتحب وريصلا هيفا ىءألا تونا دا نان
 ريصح» دوجررصيف غولبلاب.رابخا صمنا/ك ل د نود هنسيناكت !::كلذ لس دوج

 هقادصم ركل خد لحر رخآ رعشيو هن دادزبو عابي نان اجاقلخراصاذا دىيسملا

 نا ْمشيوعونجومدنعم الا اولا . ابرعشيا وهم مركب“ ظلدص ناك اجت هنملكاذ

 ملو ملض كمركويع: وب لرشلا اذه. مشتت نااما دإ ل يقيؤخ ل نضوج لا نمل تسب

 هب لحيالاب] شن اك ناو مركهريغصنأله عربزاج هيرخ لعيابإ ةناكنااولاتت يرش

 تشن ركاز اد لخدي) لجر م االاماوءقرواوعقحا رو. .هركم ةئالعبلا زول“

 اسد دوا ناكملا كلذ دبع ناكول ه عقبريسا لكيت ناهتيذياولاتءلسالا

 ناريسالاوءافريدسالاوعات سلول هناذ كل ذ ذي ءالارهأتسيالو هزه ساذلا نيغتي
 نيكو لاومالا باح الا نماض ناك هنغ ناكل لاملا نسهنفشيداو هيرتتشب ظ

 لاومالا با صالءإشلا نوكمالو هرقل هن كري سال هغاني د نما نع ىراار



 ظ تت م

 باوصإلةببسح كتير "شا لوقي ناروما للبنين ككواذرت شاوييسألادل لاقواو
 هارتشافةماوا ادبعريساناوول و .انماضنوكلالخ كد دعب هير شاملاوما

 اوراص ءامالاو ديسعلا نالانماضن وكم عا ذرتلا لاومألا نمدرتلا دقن روماللا

 اي ريشمنوكيف بوح الهو يبعايوتسثم ناكوفارتشا ذانبيرح ان هن كيلام
 فويزلا ماهطحيما هلزاجبرحلا لها نمي لهاا يرتسا لجد: انماضن وكي هنا
 كناو دقضحع ثنوكيامرازحالا عاسض ناله تسع قنمزنكا ضررا ةش وفل
 لجر هرازفلذملا نماب حر نماًئيش مآتس! لج. كلذ هحس الادب اعراسأل

 ومرركم كل ذو ةدايزلاذ ىرتشلا تربل كل ةلمفمامماو , ءارت ديبردا/لن قل فرخ

 :رمخلر سأ, الخ هتموت ن مام عاشلا طم ماتسا كتذل ناكن ار. ىمبارشمنلا وم

 عاب لحر . كل ذ ةزوجاموهو 4: هقمامتلا ءابزلا ف ىرزتشم لا بغس حدب رينا

 دويانكو.هعبدب سمأنالاولاقتءومرتحر مالالع بوضيولاقنخم]تةبرفاكن ماش

 ار مغسأمعيفمسوجأ دون عم روح أل عرين غو مخ سامو ى سيم ا وصد عيب

 دا ةعببراة سنك لذتدنعرضرالا عابول ا ذكو.هب سأب ال خذي نمريصعلا عاب
 فيكس رعي امرا رهاظ ةرضارالا عسز وعم الو .ٌةكع توين ءاذب عروحو . ران تدب

 .: وجي ةياودو ميه زومبا نعواهضرا ةراجا زوجي اؤ.ءانبلا ةراجازوياذكو
 ماما رسل ءاسطلا هيدرعصموولا ذ |هتراجا هركيو. ةمفسلا اهمدوتدكمرودميب

 ركتمملاريجينا مامالل يدل اة .هعسزاورعس ا .مرشكايزابخما عابفعس نازمسانا

 ةدأي بو سانلا ميسدام عبركريملل لوقيووصملا لهاملع كالمملا نارازا عيبل الع

 جت ن العسل راع مامالا هرب ط سر لو نخب لوقرلع ل ضو .اهل شم سانلا نماغتي
 لهدا اعد نالمملا ماما فاخاذا انباكصصا لادن ىومدقلا لات رج ىردابو هي
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 امنا نرسل دما شاودراو دجواذان مملعهقرفبوركتلا نيماعطلا نخابرعصلا
 هويدا نعو هاضيربخب هدخاينا هل ناك ك الملا ناخورمغل الام نا طضا نمو .ةرورضوع

 هلال ك ل ذنعمرعنم نا مامالل ناكاجتماعم نب ثار داراوظذوكلا بارعالا مدئاذل

 معا هللاو لوا هت راكتحالا نعبر]بلا لها متم نا

 كلذ ذه مصاخبو تارييجلا هبروظتيامف] صف

 أهعذ مدي نايرتشمملا داراوش غاب دلل كلذ ناكو ةكسؤ تدب واارادعرتشا اهر لجر

 لاق ثلا ذ نجنم هن انمار للارلع ناريج ا ىذا هيفامل مي ناكنا يوساقلاوبا لل

 كلذ ننمال رة نبا لاعاما 2 اسمو: سا ئشانهو هنعيرلا م

 , ةفيعيب د نعز و الاهعابومامالانذاريخباهايحا ناذ مامالاز ذاب ايح ا ضا ميبزوحو

 هراجئنخان نايوتسم»راجيطسو و طس درج ىرتشال حر نويدابحاص لانو

 يف ءانبلا لعرب النا الا ناك كا ذهل جل راج نو هن دبا طئاح تتح

 هدوعصف ناكنااولاتةرتس نك يتحر ودصلانملع:مناراكلاداراولو كلم

 عشمأل ناك او ةرخس نكت حيوعصلا نش عن< نادل ناكهراحراد ف هوصن مع

 كراش راج ن اسووعصلا نعد سنمإليطسلا)عاوناو اذ ملم بيش كأ رار هومر

 علط ىرتشللاماقنراذ ااذاواهناصغعا عاب دقوداصرفة حصن هرآادو ده لمر.روغلا 2

 ماتا كلذ نعيمنمةحِضالا ل ارعالا مفرب نان ارم اولا نيإسمملا تارويلع

 0 اورتسلحنعترمواةرمموملاو ءاقترالا تقو ناريك ارم رن مما نا ىوتشلل

 يعتزل نع عنذم لوكا ذكرت ملا لصفيول اناف .نيمصخملا ةاعاو نييقحمل نيبأعيبج
 عاب لحر كل :هل ناكهعنمم نارضاقلا ىار نافرِضاَعلا لإماما نوسفري ل شنيع

 اهعاب تلا ةعرضلا دم ةبلدَّس اهاصغاىرخا ةعيضغراكشا هلو ةعص
 ١
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 تروولاذكو.هراعيش ”ناصغا نعد ميبما ةميضلا عير فت لخاينا بشلل
 دوضمفرن نارمغأل اي حاصدخاينادلن اكخأ ثرول ناصغا اهعيفردميضلورلا

 ابا ورسوفحو اراجن |نذابهرامُطث احاعدعو لجءضو لجن ..كلم نعناصغإلا

 تاكدبا هسومعو دج عفرين اعرتشل ابل طوهرادراعما عام ةراجن ذاب هراد

 جداولا تحب اسلاو عو نجا ءاقي يملا لرش مئابلا ناكاذاالا كل يىتشلل

 هسفنل وش هن اهراص كلذ طمشامل هنألكل ذمفربه رلاطين ار: شلل نوكيأل

 باورسلاو ءاثبلا عقرب هرم ينشب راولل ناألا ىرشملا ةلزغم انه ثيراولاو كلد

 هذام مير ناك ناف كل ديهراحروضّئبوانرادضر 2 عر زالمر تاولو. لاجاكرع

 الجير ناولو. كل ذ نعهعنمناراهل ناكشلل فب هراجررضرالسضيو راجج وال

 ا باوىلا هوحر ناكئااولاغلا نك ميدْملاَذ نك اوالبطصا هدب لعكينادارا

 ذك« ةمنم ناراعلل ناكراح اطئاحلااهرف احن أكن اق.هعنمعن اراولل اوسحلر اجا

 نرث .الكو. هعنمنا راجل ناكراجلاءلنب نهوبكل ذو ارتب ف محي نادارو

 ب ةغينحبا لوق فل اج هناو ريب تاشم لونك ل اقع سضح زر تاوعل ا نم

 ٠ هب هراحي ظن, ناكن او دنع عنم ألم كلم ف فصت سس جر ةهيزم! دنع ناذ

 ناراويلل ناكامئادانيبارمض كل ذب هراجيرنت د كلمذ فرصتاذا غبر اشم لاق

 كاعتهللاءاش نا ةمسقلا بانك 2 لئاسملا فه سس حةاسروهعنم

 كتالاملاريغ عيب ف بسإب
 اةدلول ترتشا أما .ريخصلا دلولادعنيدلاولا عيب : لوألا لوصخبابلاذ
 ا ا يع د

 اهل ولاهم ةبهرب هي فصلا داول لفل تك ف
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 تش :<رلوا مضيبداهجوزل تلقوا .اهدل دز ةةعست ءاءضناامأل سيلرولصو

 عا اال نالت الراجل وتم بنالالاتدإ ران الاخ كرام كنم

 .دلا هلم ايينم تي برتشا امل" :أرلا تلاةنينجوا بالا نير كرتشسر احلا ت اكولو زوهتس هل

 ةأما تلم اد اءاشامل نفالقفر للا ول جامع شزوجال بالا نالزوجاسنالاقف هلامفمال

 دمنا تلاق مثراغصد الوااهحوزلو دنس تميز هتومل ع اهجوز عاد متعأب

 ءارشلا ىلع : أولا قصتي لضفلا نب ليرات مامالا يبس لات هّيصونل ال ةذم

 ناوأههيسزاجهتيصو تناياهياغيولبلا دعنا هوق لص ناذراغصلا غولملإ ف وقوماهعسو
 ىلع ىيرتسملا عحربإلة ارنا شما ضرالا نقرس يرتشملاناكناذ.عيبلا لطب اهوبنك

 وير لوتعاباه علابربغىعرانأد هتيصو نكتبلاهلاعبسلا دعب ةأرملا تعدااذا انهت أرل

 صاقلا/ةيوصغأا ةيالودل نمي ”اذواةراعتلاؤان وزام ناكذ أمصلا ىوعر عمس

 نميز ناورلايط هعابلم ةمهئدأ ألان مفي ةعيضلاراررت رتسا نعجن اماعو ري صولاو

 38 000 اصول و تامل ماشلاويلابراتملاةِمكب سانا

 نيم تيلاىلعن كيلا دااههصحي ميلان اجت رولا غاب نذزريغبر الا نمتبدتنفكو

 00 احلا كي تنفك تسلا لام جرت مواهعضن لام تعاب اهل ملام شيخا

 هتنفكنا وةكرتلا ف جري ةثرو انزل لنلانفكه لام تيلاننكاذا هيرولادحانألعمرت

 دارقم عجرتنااهل لهو كلذ كلمألا غر ولا حا نال جيتا تملا نفءنمكأ

 ورد روسو سس يوكل ظ
 اسمر اةيمرن كرا درؤاقلاوها اريخريخصلااه دلو لامعتعا أم أما هتوف نيرصلا جوز

 دي موضع لاق و.عيبلاك ذوطسس نادل أولا مصعب لا كلذ

 .ادوبحم بالا ناكنااولار سبر مخسوا ةمقلالثعريذصلا ؛هلول ةمبضوااراقع ما لجن
0 
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 هنكل غولبلا دع هيلا كل ةلطسنا لول نوكيا/وهسز اجار وتسمواسانلاو نع
 هلتمةقغ كلذو كيلعتّيئناو !نمتلاعاض ب //لاقنانعل اونمرمتْلا بلطي

 اذاهعمرصعسن نياللوهعسز وح الادساف بالا ثاكنار اكناو .هلوثا اتيقملا كان.

 :.تابمونورهاطلا ناكار وتس صوادومحن اكاذا بالا نا/ر فصل بخ ميلان وكي ناالاخلب

 كل لكذ عاببضلاوراقعإ ل بالا عاب ناو.هسام ناكاذاام فال بريا جور ع عيبا

 نمتلا لخوض عيبلازوعة اور ناتياود هعريز اوحففاد سفم ناكاذا بل( ناثا ناوي

 اريخ نوكي نال هعسسزوبألةياورغو_ضصلا لام ةناص ل دع ىلع مضويفذنم

 فحل لام بالا عاباذا.ىوتفلا هبلعد هتمق ف عض عيشلا ميحد ناب كت ةورخصلا

 عاش ا] : سس نجمالقام نبالا غلباذاوامهلع ةدهعلا تناكاغاب اذاوناجيخألا نمزنألا

 اريصتنونجلا ناكناو:ز يشل دج هيلع بالا فوصت ذا يش ونجم ا دنادلام بالا

 ا ساغلاف التو ءلمغالا ةلزنم نوكرريصقلا نا عشا دعب يلع بالا قصت زوجيال
 هدا نهاوخبا ف ورحملا مامالا حيشل وكدا يشلاب لبوطلاد د عيدعينحوباوييصقلاو لوطا
 ففسوب يبا نعو .لجاعريصقون 'نودامولجاليوطرمشلا نا يريمصلاوهد حرفطانلاو

 ند ادانق هيا اودي وة ليل وموبنمرتكاب ليوطلاردقةباور يفذاتياور ب

 موو ةلماك ةنسل هر دقو عجر ةره.ذلا,لد وطلار دال وا حر نين اكو. ةنسلا

 0 نحارءاممل عر ءازرتشاف نرحل لها ءانس دبع ل لمخص.ةانسلا دعب هيلع مألا

 ”يصوادبالا ماس ناةرملابيرتشلل نول مفاحايال ارصولاوباللن اكمالسالا

 نمالا همة تءاكناو لونة اممهلسأز اجىرتشما.ا اركتشاىنلا نقلا نمت صك

 عيب فسيريأ دقني لكن رك يشلا اشاد
 هسض' لامنم.رملا دقنوامداخوااب هثرخصلا دلو يزتشآ ]حز .ءاوبسه فنا ظ
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 كازو

 نحل قنسل ناوريلع مجريل ؟دالول ءلرتش امنا دهمشي ناؤما دل لع شل أي مجرمإل

 _كلولانعلعكل نبي رولا ةيقيمجريالم هيلع نبدمنالمتكرت نم رلا نمو تامزخ

 رز نفل ضخ حصلا هنأت او لول ءاتشا دنا دهمشب ل تلا ناك

 هن دقن ن مثلا دقن نيحلاةناوعجربإ/لن | .جسالاة ود لول العجن سايقلا

 جيشا لا فصلا اقع علباذاريجولاوا بليا فلول الع جري نادل ناك لول العوجر

 هضقندل ناكريفصللربخمسلا ضةنيضاقلاياراذا عب ]ضفلا نب نيكئركموبا مامثلا

 عنا غولبلادجزاجاميونعاواقاطول و. زا كل ذزاجان غلب متى رت شاول + اذامصلا

 اذاهعوت»لاحرمكء ل شلاو يملا فقونواف هعوتو لاح قاتعلا»تالطلل زىعاله نال

 بااوشو ةرترا ىلاوحدل نمت :راج 4 ”كلد ف قوتي ريس نيغسو اة قل للم ميلا ناك

 هل اسععاب ادابألا.ءاوسقاتعلاوقالطلاو ومر شحاو نيش ناكاذا امارضاتلاوأدصولاوا

 ريصدل !لبقل املك]هول ارزحعسلا نستسانلءلاضناك رصتالر صلال لو نم

 هسغنار غصلالامبا/ا ىرتشاولو .دلول الع جةققج رضبقلا نمركمتم لاعب

 ديلا ىليكولا تويم ب ايان منقل ن خاب ؤيذصالاليك و رضاقلا بصنيتح هلا عامنا

 شبان مهد فلاب الهيل بع تحب لاقفريغصلا الو نمدأ ا موسإب لع .بالارلع

 دلولالامهضنل ىرتشاولا نو .تلبق لوقي نال كل :دج بات الو زاجانم

 لكل ذدعب ماتيالزاجوهرد فلاب انههريغصلا ىدلو دعرشنل تير شا لاقد

 ريحت نعنل د يورعتلبتلقتملاه نيهجولاذ زوي الايصو ناكولو .تلسقلوقبنا

 لاو بالامل عجوت دقعلا ق وقعت صلا غلب ةيدجانممتيلا لام ابا ذارصولاوا بال 2

 كلولا ىلعدلاولإنقنمةرهعلا تءاكرغسلا ملبفهسفتل هلل ولام بالا صرتشاولو

 هد ارشو ىصولاعس 2. |[ صذ



 مجرم مع

 رعاولو ايصومزعجينلاوشيخاقلا هناك ادن اجيضاقلا نممتيلا لامرسولاعابازإ

 ةضاولو زوج اوز ول محول كرتشاؤيتيلا لامن مايش م! ىرت شي ن!بالجحررصولا

 ف هيرشي اربسخن تيل اريخ تاكاذا رتب لوقغاجم_ضنل ميتيلا لاويصولا
 (يراس:امويتيلا نما تلامعس نا عيمسخملا هما نسسمتلانامداقسلا مغ

 .ريسفلور تشع نيك ةرشعىواسيامءهسنعنل ىرن رتشل 01 .ةرشرعد راسك هب دسسمخ

 ميثيل نغس ناوهمّقلا ىمضب هش كتشين ا رضمبل لن عياقعلا لرش

 سيك هنوف ديدن الاه عيسف جيلا ة يا صمووتيل اراقععارصو.ةمقلا_ةصن

 حايضلع وتس ءايباحتلا .هسفناع قلق قنا ذايتلل نمل مغيب !ذوكتاولاق

 بنغتل رجا. نإ نلمح ذزعفئددردولا 5 مو بلعتمل ,نمرصولا» درت ساد مهتيلا

 بلغتملا نماةوخراتتعلا عن ارسولاداراف يلا نمد نانا تنسو كا خدت

 اءاهصتت دو كلرثد ل احر ل ارصواحت تأ ملح. هانم كا ةجاحمتبلا ا ناو ةعسروك اولا

 8 دكشلا .تتاكأض 0 عيبلا زفات وأالعيصولا فوصت كفنيهنا باككلا شركذ

 عبس رخؤن هئاثمان ملال تراولا ياحب الو ةيصووا نيد كانه نكي 4ناواراقعو ااقيقر

 فلس راو كل دراةعلا عيب نب اكل اذركذامحر ئاولح اذ 8 ديشلالاف: راد

 دب نإب كلا ذو ءجتنيلل اربخ نوكيناالاز وكب )صولا مرات مل عم نيرخاتملا لوترعاما

 تيلذع ناكوأ هع الع كغ :لاد دنا ايؤمواهقت العر اهح . ارح ناكوةمقل ا معصيرارتت هدرا

 ريغصلا,ناكداامهوعوافلاكإ سرتلانصو يملا ناكوانيدلا كا فيراهتءلارغيفسال سد

 1 | تناكاذافهرامتءلاءس علل ز نمئيتنكر 1ناذ.ةققنلا لحال ملال ةجاح

 نمار 2 جيلا دا تسيوحيم !د واكناماراغص ظ

001“ 
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 ند إ- د

 ةماك تسمنانراقعلا عمت و رضورعلا عيجيهناالان دلاءاضقل ةكرتلا عدنا

 انلاومانهيصولانفنتو نيدلارضفب نكح ةثرولا تلا نافهعسيراقعلاعبسلا

 تيلالعر.دلو|يغاراكظ ث رولا تناكناد كلد مل ناكانسنناله كرنلا صلو

 فاول هيلع اقعل ريغ ن امنا سقس راق علاريغ يجب نارصوللذ ةيصوا/و ند

 مىاضعن داروضح ةترول ضع ناكناذ لكلا ةراجا كلميوانيصخت و الضضح عملا ناكو

 قشرلاو لوقنل :ضورعلا نب ئاغلا بيصن عي كامرصوا 'نان امئاغ امم دحاوواابثاغ

 ةفينبالوثواضدارضاك ب يصنعس كام بئاغلا بيصنوسس كلماذاه ظل ا لجأل

 تيللزعزاو اذاةناثلاو.ءهام رح ال | معن رأ اسوا كلما اني

 ةالاعم الامل هول كلا 'ىنعسمدلار بقنعلا كا صولا نافددرتلا ان طيبك ل ندد

 نان ليس !اهتيضننا ل مانادتل ااتلاو .كلمالاهدنعو كلم م ةفيبت ا دنع

 كل ع ول نع هيلع دارا معيب كلم لهو يسولا هين قنتامر دقن ميلا كلا ءرصولا

 بِيصن حبس كأ ق 'انريطص,مفاراج: ث رولا تناكاذاةعدارلاو.كإ اتاشضدنع

 رصدت م ذامزكو كلمالاهرنعضااراتجل امصن ببرصن عم كلم ولكلا دنعرغسشلا

 5 يا ارصوو 4 .سبويصوو بألا با لو اسس كل نكت

 عون ءايصو دح ل جاذايضاقلا نا قوة اصخيفالا ياا مصرة ل زمر ضاقلا صون

 اهل عاونالاذايصدناكعونؤايسوادما مجازا بالاوةصاخعونلا كل ذؤايصو ناك
 ول بالارصو ناالاومشلاو ضورملا عس ريحا وهو اكسال ن اكد ح اا صويمو لخر !تافاذاو

 ىنيملاءأ طفل ةكرتلا ءاباذادجلاوزاجيصولاز رضنتيو انيدلاءاضقمراقعلاورضورعنا عاب

 يضاقللخنيالايفاكالنعناكاذا ب ايصو نوي الهدا ب فا مخول ةيصولا فيفنت
 فاكر غال ع: اكن اور خاايصو بصنبويضاقتلا لزعب  دعر غايذاك ناك او هأزعينا



 هعم

 ركددإزعفايذاكالر ءناكولاذكو لزحنيهلزعولو اضاكهيلامضينكلهازعبام

 سينا ىو|يطلاريىرو ل علارك ذو لرعتي دن ام دازره او ى ويعمل ما هاا يهبشلا

 ناكوا ةنايخءانم تر نان هريكسعم لخلي أ مودي اصول نسضولا خي نارضاقلا

 عفت يزوج اء فيعضدن !ايادلّمث ناكولو.عيف بنو هعرخإ شلاباذ رصماقسان
 ٠ ”نادكركيوباماماا يشل كو. لزعني هز عوله اركب لو ريغ هع ملاذا

 نضاوغا كل ماصولا . هلزحب نزضافللل ناكاياصهلا نيف نتن ورحت 'نامصولا نا حب

 بالانو رسولا ةلزغم بالا نا مجتجلاو. بالا غول ا. كا يضاخنأو يتيما لام

 ذوحيالميتبلا لام عن نر صولا طقول و .عدوبر يلا لا هج ضسيانايضاقلا درصولا»

 مواد نامت ميقل لش سنن ن تبل ام عارول مالا تالزاجٍب ال1 لمفولد

 هل ار,« بالا نا ير ميصختسلا اعلا سس مشرك رووتملل اريخ ن وكي نا الا هسطن نم عيبلا

 رك دو نانياور ةلع لاو نوكيهلال قعجن مدل لاه سفن نيرشقي نار, لوصول

 اانااماو رتاةينحيبا لون ةمتيلالامضرقتتس نامصولل سيل مر صنعا

 انالصيغصلا نبا لام بالا لصولو .هي سيال ن د,لابءافودلو كلذ لغول هنا

 نع اذإصولاوا سال امان كل د زوكالابالا ضارقتسا وعي النمر تعض سف أمال

 ةالنافطلالاركدو "بف سويد | لوثوهو زوجيالسايقلاف هشن نيد يتلا لام

 ”ايديمتإل لامرصولاوايآلا نهرتأو .انا سمسا ه ضن نيديةللو لامن هيرب نا

 نهر ز/ نارهجلا ءاروام وانغ درك نهترملا نعنمهرلا كلهف نيددلا نمتكا اهتمقر

 ةضياوبا جنميوخلا ةئاا وستر. ةمقلا ميج مشيصولاون ”ن]لارؤلقم

 تيمدعم]لجبرصتغ لا راح ركن انكم هردرصولار بالا نوبايتوسو نعيل'ة يلام

 ىضخول 0 ايش أل ل لعب صولا ناالا هندب نضشدلا بح اص]سمل ود



 هسدل

 عسا كا ذمه ةليكااولاقهنمضرخاىغروظم,اكراولا هنمضينإللا
 . بحاص د نع عدويوان يبدل[ ب حاص نم ئنيدلا سدح تبلا لامن مايشو صولا

 فو هلام ثلث لجر !ايصواو تام لحر-نيدلا بر روك كري ضعب نيدلا

 ضاقلا ثلثلاب هلوجوملالعرامعلا عيب نارصولل نوكيآل راع ءلرتوار امص يرو
 هنمءاضت كلذ نألكلدر وجبال ضنلميتيلا لام تش اواميتيلانلام علباذا ظ

 هضم منبلا صورت كامالاكهسضن نمعيبلا كلمالث لطابةونفنل قاض

 لكي وسزوحبال ةكرتلا نمش ثداولا عاش ةكرتلا قرطتسنن ند هيلعو تامل

 دوب وخال ايصولا نيوتيلا لامعاباذا نيبصول ا دحلا .ماضبالا نفنيإلو ولم ['

 انكورزوجاينج 1 نامتيلا لام عاباذا نيبصولا دحا ءلنع ناله ةييمإ لوث

 هضقاذاوث ةكرتلا تالكاذا نيدلاءاضقلا بلاط تجول ىخألارصولانمولباذ
 اامب .نةكرتلا ف عوجرلا وعدل ناكه سن لام نمنددلا

 م او ف يرعا ماما خيش انكم دكرتلا عبر ارضقاذا اضقلا تقولي

 باش ليجاتلا ناكاذا تملا ميتيلا لام عاب اذادجولا . رضبارؤطا :لاو نوناملاف

 دل ةدعجوحجا هلع .ناخم: ب كذو كل نكنكير نادزوجيلجالا افههبلاملا لذه عابيال
 نمتلا كالماو وحج هيلع فاميالناكناو كل نك هيلع نمثل كالمول لجخا

 فلاسعاشس اخأ ل يونا دجولان تلا لام عابتسا ل جنعصولا عب تزاج4 بلع

 لامجاّ سل لعر كل نكو» اد.لوألان معي نارمولارخشياولاتنانلا نهلما لوالاوةئامرو

 لوتعلا كو نو لوالا نمرجاوبرصولا نانرلما لوالد ر.شببورجاتسامخأو هينامتنئتيلا

 نانلحر طم تيملا تن ئيصولا حارس نان عضو مهلا لام عدوي ذامجولا» فيولا

 ماهيياقلا ناكوا كل ليرصقرض اعلا ناكول هند لاملاولعوا لاملابزوقم هيلع يردملا ناك



 كركي

 'نعيصولا ىباصولو ل صلاناجعلا نكن كنار ق حن نمل العيصولا صن وتلا نب
 ناكوا كل لب ممولاراعرا هاوعد لع ة ندب ىئرللا ناك نا تيم العن اسنألا تدي قح

 5 مصولا لاتحاولو زوجي الكا نكن بر ناو صول امل مز اج كلل ني رضقضاَلا

 ميتبلال امناطلسلاممطولو وحب الملثم ناكنادزاج لوألا نسماؤانلان اكن

 دل زوج نعيم نمل عفد راعر لذي ن اكان هشبل لامن م ائيشصول ءاطعان
 مطعما دل ناكل املاءاطعامالاملطلا مفددلعر لقبا اكن ]و .نمضلمعا ناورطعب نا

 لطلب ةيصووا نيعرا نيددب تيل طهرصولارارقاو.نمضيايطعاو) و قابلا نام
 .”داوره اظةييبصلا نميمضبامو:ميشيلا ل ام نم ميتيلا ايوة ق دصطعي نا هصوااو

 اعربتمن وكي هن لام نين انريغصلا لام نميخصلا نضال ب الاذن

 :ليكولا تانرصت ىف لصف

 ةنييحبلارعف ءامسوايمشريعبلا ءاركمدل يزن دششو همركب ناب ورعاووم عملا ع فد لعد
 ممضوم# هعاب نافعحوبا هيغفلا لاو قيطماقزملا كلهو نملإ ضبقودعان هي

 بتاكوا لعفت لوي ضاعْلا لارعألا ةسفارتدنكما ناك ن'و . نما مات علان نكي

 مهاد: ثغحرألا مفد لجر.هنمة نمضي حاص)عدرلا وريعبلا كاسما نمانكشم

 فتور لابرمأللاب وت. دنعنم قمتس ىرتشا متزردفملا لكولا قفنالا.هسايوثدل ىرغشمل
 ىلا تّيِواُم اترمألا لام نوكي ناالارجؤللفكيا/و يب لتصل اهو جؤلل ىرتشملا ن وكب

 ”مايزلاو عيبا كل نر وكم لنقل بةرمألا لام كك الهبل طنتة لاول "ناو رميسملاوح
 ظ لبي املا لامعل الجب ةماتلاكعل لمح هناك ف سوني نغكير اموبتَسلاةباعو

 ينجالا لعن وكل يدب ئابلا دلع عملا كال كامي عيبا نان نامضلاوهوهتمدغ

 نا 3 لو ةستمالا عيسي نايم نيلقرماو باط لج ليوا ناكل ملا ل.دب اب ةل'لقبب نالم
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 نم لكي اما حيل ا6ةلنع كارم نالمالا نأ نمثل اسيل وعابض تالله

 عسل لجرملاةعاسلا عفدو]سر .نالف لا ميلستلاريخاني درلتلا نمي اليلضفأ

 دوعلالعروماملاربجب الاولا داعو نمثل ض هدر شمقوامءايوروماملاا با ييرخأ كلذ

 ا از دو ووو

 ىخ'اهيىرتشولهتراج يجي نااهجهن تيما ةّاما بلر ضبقيو لاما بر بهذي

 يضلل اذيد كتررام نم تلمحو_ سفن ةيئاثلا ةيراحلا كثرت سرتشسا يوزلا لال عمم

 ا ولا لول نيو. .ى:!اهارتش ارتشاهنإ وزلا ق دصيالو ةأ إىلل هيناثلاةيراعلا اراك

 لبنان رمل ةىراهلاة مسفنلاهتبرتش اذ اهءارش يديم ىتلا ةبراج عله ءمنشلا دس

 شان كول ان هفرتلام رابغ |نردبهضا ميد يجا نجر يزال

 (ةمجالا نخل ءاش نارام رت ةللوراويشالا عيوب ءرعايم هنا لكوملا كول لولا

 لجير ار نماروث لح صاع. مما'ةازنماذهؤ ءانبلاو.كرت ءاش ناو نقلا نم

 ةعابف هنمد درتساةحزحب لحر دل لاقفدا هدسألا نكر وتلا بحاصوحو به لف

 هيذكو لبوه لاكد بيوثلا هزم لحابنادارا» بصاخلا) | ىرتشلاءا ولمن

 ءا رت نالاثن اح نوكمإمولامهيقت هنا |"لئ ديا قالب ايرتشملا_:ءلعأ بصاقلا

 .نا/ىلسلا نعرج اذا ابل ناريعو ف شكلا رك صح روصغلا

 مضل يعدل نوليإلازا بحر بصخلاب ىرت شل عام انههو ضسفلاق حئتشلل

 يامال راما هل ناكل فا اعيان اكن زوجاتسسلاو نوعرلاىرتشا نك

 1 عشلا د نع كتسشمم اياع نآو» ةراجالا] "دمءاضقناو نهرلا ءااكف تقورلا

 ينس :رمشلا قل اةيالمنا حري ضس ولولا نعاكورةراجألاو
 قمل بما/ةياوريا ما ولو بصخلاب لا ثور نك العا وهو ةنادر ْ



 ه4 ظ

 وعر اانامأ هننبهنم ب وذينعلل ناكدا بصخلاإ قم بصاخل' ير كينا كل صاغلإ يم
 - ًاللاءاضقنا عدا مسالا نم] يبسوهو لكلا دنع ت اثئابلا كل مرجاّسلاو

 لة ناو وبد لهن حارينمخأ كي ذا هسييل ةعاضب لجمال عقد لجن نعل كاكذو
 /ىلاوةادلا تقسفَدلفاقلا عماطابد لزنو يررطلا فو ع راج عدرب ةاهلصو
 يزد لجلا لاقت بوث قي لحب .ةعيرولا ظفحؤ خلاب هنالم يلع نامضالاولان

 افتشملال عز عمو نااولاقةحستب عاب مثومشملا نمرصقناا/اناد قرت هعيجب بوث
 لاتزحر.ةعستب هنم ىرتشين ا ىرتشلل مسمو ةوشمب هجمريل كلذ لاتاماهنا

 كاولا كذخشاو به يتحاللاقالو يروماملا لّيب لذ نالخ ةيداج ليز تش وريغلا

 لباد :م فجر هنالمإلل ىهترتالا زي نالفلاهةيرتشا غالو سههشا ل فلاتنتو لاق
 هم لحي هنا كرت ثلا ى#رضتلا هتيرت ث اذا او نورش الاون اوه لاكولا ل وقل

 نافرعألل اهثب رشا كل دهس لاو ارتشاذايش لقب ل ناو .لكوتنا در طع ديام

 تكلج,:قيراجلا تاكا اسواق دص مناك ب يعاه ث فعل ماني راجلا تناك

 الفله ,رتشا هنا لهتادإ دبع كرتشا ل عر .ماهتم هزالق سيال علاه لحفا

 تيضر لقنالذ لاقو تح مئابلا لاف نالها لبعلا فه كنم تزف تا تامل لاتو

 متابلل ٠١١# لالفرلا هر سنان هيلع فن ءشلا نأل دال نمد عنم ن اهكرت شلل

 نسب ىرجإ بقسم عيب ل زنمم نالذ لا همن نوكيو لقا علاومم هتالئرتشنلإلم
 عب |يولا رطبة لزق لكؤملا هقنتعاف:ملكوملا هبعاكرتشا ذا ءارشلاب كولا .نالخ نيبو

 للسائل اوه هنا مغلاب لككولا خا عئابلاو هسفن كلمقتعا هنا ايلعةداتعا

 لكون الإ هني يل كول هنصقر هولا نعفلكولا وتقر .داليتسالا ريمدتلاف كا نكد لول
 0 امثد نهج للا عفد لحجر .لكؤملا نمنمتلا نشأ نا لا لدكولا دنع سوبحت نوكتف



 كر

 الهسفنلايرتشم نة ني تعدت نع ةيضال كولا كتشان ةيضا اج وتسيل

 ريا هفلاخ هن الرمألا زل نيرشعىداسي ناك ناوشعة عسا رعت ناو لكولل

 اوتتشم ن وكف هحو لكن ضال مفلا> ان الرثك زلال نتف عت ىولسف تاكا

 نادل مهجخاورغا اب مشد فنا, ادبعداح بوكا امؤي تش ليسن
 "سلا نوكيدبعلاة م باصا ادع ن امون اة مقلعو سبعا ة قي فلالاعشداولا
 ناديا اد لورا مرر راما زدنا ضررا ة ياام

 يوكو عيد تلاريسس العدل ناك كد نم شكر ءنضشانرهرد فلاي غرتش برا

 وسار افلا نوكي هنانر مالا, اهماملا تتا اذاول اءامشلا لكولا فالك هىايرلا

 نواف ةدايزو فلاب ءامشلا/ فضلا امش را شلايدوماءيوهريساللرغيو نارا ءلعش

 ةفيفح ا م رسجلو صيلخت واد ايم رح امر شاما لكومل مزليالفماامفاغل اهيل كولا

 هبي نمره قيلالجرماولامكى لا لاما ِلع بت فلاب صيظ قلاب مالا ىيضر قو

 لاتولانكو 5 دايزل لت نوكيوسفل ايرعالا لع محرن فلا نمرثُ !هنير نيضقفافلا

 كلاما مجري ناهلهزاحر وع واراس دف تام ماتت انتر فلام ذرتشا ل جرار يسأل

 يعور اني دياي اذا وفارس نام عر شلاب لكوثاو هدد فلا اتانكماايؤصل خلات

 لالا باص ءاجي ليزا نم يوميات لجبل عند.“ " الل

 هيأاتمضدرعتج املا لاةونشلا !:عنابلا عفديبل دز لاقف ديزينمرملاب
 ”وقلوقلا ناكرجارمخبا ثا. مئادلا ناكنا ب لضفبا نب دحركيوبا امال نيش لام نا

 "ينافي رحاصلاةالح عةفينجبنالوقف كل نكيرجااهئابناكناو هيلعنامأك
 تهييس ندع تالب ةغ جينا دععئابلا رن عشناما ناك عيب 78
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 هسا

 نمثلاب ير: شما فغلا بخاص بل اطفاثر او كر توعايبلا تام غب لجر نم ةريظح اذ اهب

 < تبيلامعايبلا ثراد بلاطينامانغألابحاصانكير عايبلالا نقنادقت هنارعزن

 نمتلاريصيالف ةعب ولا الص#ريصيالموضق ثدش تب! امنا رمل( ضقعاسأانإ

 عايبلارصدرع|بالا ن متل. يرتشملا بلاطي نا مانغألا بح اصل سلو هتكرت ئانيد

 هيصورلا نمثل ضبق قحلقتني تاماذا عيبلاب ليكولاو عيبا ال :ناكعايبلا +

 صبشلا نوكرابوايصو هلرطاقلا بص ةحرضاقتلا ل ارعارل منريمصو هل نكي نان

 ضقنإو :ضوافملا نمش ءاباذا نيضوافتملا دح' لص! ةيكذاس ف هريظنو ١

 دعب نأ الا رصو ناله يصو لان ملا ضيق قح ناك ل جر د: ممواو تامزنح ورم

 فتاكهتويحه نملا ضبةبالحر لكو عئابل: ناكولو هّتوبحؤ مل يكمةلزنم هتوم

 عاب .ةنيببالان ملا دقنراع ىرتشملا قد صيالو كوم مل بكن لا نملا ضب

 "رتشلا لل عيبملا سو صس نمت |هيعاذاهعسب ىرع'ممعباضمو سانلا عن دو دنع

 نوكبو ىرتشلا نعل :ىعب نمثلا فحلايل هش نام نمل ومالا باب را/ئرفتلا لجو

 مابا بصا نمورتسيي نا عايبل ناك هيلعام ىونونغلاادا لق كرتشم ا رسلفاندل

 هل ! ل سما ذاندل نقلا نوكي نال اطرش ره اطع' امنا هنأل4 فن لامن ممل لجعام

 : دخان مولعم“نليهل سلو نوبدسانل'لعدلو تاملجرك د زتسننا هل ناك ورشل
 7 0 يسم ويد ناكث را »هلي ةهئادرغنختملا نومد ناطلسلا

 .-اثءادالاميلعناكتةء .ارملا ملل صحت الف وح بحاصل لاما وعند ءام غنا نا

 ع 55 ماني اعد ميلا نقلا .دقنيل تع هضيدرائيش قوتشا

 متاقيسخ ىلا نم تارا ياك 5200 انام انيسبلا اماةسعببلا
 0000 0 5 3 و 5-7 0

 ماير هر ونا سلا د15 مشير 5ك
 م 5 ةما #3 اة ا | 5 3 ف 4و ين

 جو



 كي |عس مس

 نأ راخا تطططم عيسلاب هلكولاب لتكولا الرع دو ناكل كولا نم ضحتعيسملا لت

 2 اعيسلاب لعتون يستكمل ذ لعبا ايل 5< عيبا ئض ناو هب زاعرأ

 7 ”٠ هايل اناك ب صنلعف ضيق لو ىرتشا اذا لشلاب مكوأ لاب كولا اكون ع لمعلا: ناولكوت

 ناكن ام اكوم' نلاريسن بيعلانأكن !بيعلاب مضر ناذا شح اند يعل: نايريعس

 تحض /وامتنح' مطقالنسربلا عطقو ىبحل اك ةعفنم سل توفيام وهوا دما

 نمل امون ت2 له امرعسيا ْ مير مسخ سلا همنا رسمتركدو لكولامزأنينيعلا

 ”ةهيحلي رضلا ده. داز هاو ف ورا مامالاز يشل نادو لخابالا«شحافلاد

 ::ئتئولعمةمئدلاماما اماراعال ىوضو بوتل ء دبع ا<ساتلا دنعمولعم ارسل

 :أ -لةرالا ل عنغتبالاكل ذراعءارشلاب ل كولا درذ ذل ذو ويعلن اوزمخاك

 لاتولو نيموغلا موقتملا هتف عمو سا تحب السانلا دنع ةمولعم ةعقدلام ناكتيوفك

 كك نامالل ْن روكيو 5 ازاي الل كولا هب يضرف هب ضرنإ بي.ملابولعام دع !كولل لكولل

 م لاو زا وللا هييضر!هبيصرترضقلا دع بيعلا ل كولا لعولا متل موهو

 امارتش انفرد فلاب ة براجمل يرتش ناالحر رم لجرغتشلا ةركد.لكولا عزل رضوي

 بصلاب ىرت تلارصرم ميللا دعب ث دصوا ملال ساه ناكأب يعاهبدجوّمحاهضبش مد

 - كلدوكىملا6اكالهتسا ناك ن اوم الا مز ك الهتس بيع بعل نكير نا اهضسد

 فعالا مرا .وءاوسل كر ةؤينحوبالاقد حر فسوب م لوثؤ لكولامزلاس نإرعألا ناك

 انيع.* دلا مف دحر ريسد بيعامهةسناكرا فلاي ىراست ببجل'كلدعمشناك

 ا ارتف ناكل لا ساصراعل اللا ضر هثةعسمل

 ديوس ”ل اللا مس عاتملاب به ذر ناكدل لبحاص

 5# هناكدلابو !. .نايلن نوكيناالنيما# اخأ ضوب هلأ



 يباب رم

 عيبا متساثةيل الدال اذ خاو ايس عاب لالد.لالدل ا نمضي أل هج وع مما ةلفاع

 مسا ناومنالٍ ,اارضضماناوةيلالللا درت الو رعو ا ءاضقب بيعبدروا ىرتشلإ لع

 ناميهرد فلاي امهرد يواسي ماباذاعيبلا,لكولا-هلهلطبإالفركي لعيب نزوظنا/
 جلا مالا زب لاو كذ انكم كاز ركب دك لاقو.كلذ .ركيالو ب ف سوبا لود

 هجرباغتيامر لة نقلا نعطحودل هتداهش ل بقيالن م عاب اذا ميسلاب لكولا .هدازر هاو

 ةركدو عر ةفينحينإ لو ذياب احلا نجي الو ةميقلاد دقب عيبلازوجيدنا ةيدد..ةيكذ سانل

 تكمل كاقفافلتخإ ايش ليهانيتة أر الص عيان
 كنهتمبلمالمئابلا لاو نقلا لعر سلو ةلاسيرلا هدوم عيبلا ناكد كيل' يجوز بو

 الخروب لم يتو-ضإبلا ةنيبلاوةّملا لوتكاد لولا ناك ملاك

 . معا هللاو باكلارودصة علقو وضفلا ع
 ءارمتسألا آ

 ةباكو انوار مد نئيلصواةمدقواةةدصوا ةبهرا عيب باج لصرلا كلماذا
 و ةيراهلل ناكاركباهطوهل لحية يراج ثدووا3ب راجام ةديعقتعاواةيداجإب

 ةحاهيطو مل لبا ضبحلا تاوذن متن اكناف نينعرا ةزماواريبكوإ غصنماكلمرح

 نمل اهضيحعفترالتةباش تناكناو.اهساغننمتحخامدعباهيرب .:نا

 اقنالزا عي فسوبيباو ةؤيزججبا دنع شالا ةركذهيفتاياورل افلَّض ا هريغوا

 ةياور ٍةو نين دسار شيال ةياور وكل | تقول, !ءاجرغا لا نيبتسيدرتح

 أهم قيال ة ياورذيناتيادد يفرد همحر لكن عو:سهشلا ةصبداوار هشا هلت



 تنل

 .ةئالل صن رالازهيسا لاقت مايا سخو نير هش ياورفسزمايا ةرشتز رجا ةعبر

 ون راتلاة بج ماياشعو مشاة جبرا هيقيال اك وقب سد ن اكديم
 هيف ئاشملا ذلئخاءارمتسالا ب وجورثن الجب .ةياورلا معاون خل بئاشلاومإب

 ”اظناكذكيالئاشلا ة ماع لاق .نياسلل عاج هيفامركلا هناي كيم وضعي لق
 ءاربت الاب وجو فرعا ناوأةاط مطولا حايارضتقي ماما تكلمامو ال هن دلوت

 دارا ميو ٠ ىعاو للا لكيا/ءلوبتسنالا ةدسؤي هطول ليا . اها جرذكمال راب

 لطرنمئابلاهجوزبباككلا ةسكدامّد يح ان ءاربتسالا همزليالاتةيراجىرتشيلا
 عئابلل تسلا .اهجوزاهتلطيرف يوتشلللاهضبقيفاكرت دل نما هسيبي هته قش
 ىرتشل ارطق لعب موزلا قالط نوكر نا ]طتشبو .اهجوزين !لاهمربتسي نا

 نكريدياورلايصا د اهضبفاذااهيمتسي نا ىرت ملا لعن اكضبقلا لبق اهفلطن ان

 هناكصيف دقحلاة لزامدقعلا كح ضبقلاداهضبق اذان ضب لقا هفل طمني دج
 ىرخآ ة ]يح .ءاربتسالا همزلض :دعالد ءاكن ف تبل ىهولاعلا كه فا هل تس

 تاذةهبش عود هذ ناالا كلذ دج جيزلااهقلطب ا هضيقي ةينجاوالبعنم

 ناالا ءارمتتسالا بجي اهزتش اكرر دموع نيتاورل هدحادرهي ف سو: ل دلع

 دق | سفنب بجو ءلربتسا طق الع شلاد هيوزتلا: ضبا دع لكاتي بوجولا

 مال وف ءاربتسالا بكيأل 2 ٌقالطلا لبق ة. يح يرتشملا دع رضيع ناذلا

 نكبل اذاولشل ل بق ىرنشللاهجوزتي ةيداجاى :رتشي نادارااذا هنا رخا ةليحب

 ميلضاوشا او ءارعتس ا اهبلع رحيإلن قشير أولا ديلا يع ةرحهماكذ
 مانيلا لاو. حاكنلاض بس ل شلة حرضبقل دحوبال يكول كلّ ,ةديلاةيراجلا
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 مهرس ن

 نالعلشلا ف حاكنلا < اهسوزلال خلينا طرتشل ىدس سن مهظ | جالا

 اجيال علا كلمنا ةيزرضب ءامشلإلعاقباس ع عملا نع دسفب ملكا كلم

 لا مءامتلالعاقباس م اكتلا داس ناكاذ ان نيميلا كام

 اربتسنلا مزلباله ءامشلا] ئه ةزدعمريصم حاحنلا فسفاداؤ عاش | اهب لخدانأاما

 تبويب جي وو :اداراوهيراجيوتشا اذإو

 ءاش 0 كيساهرعانولب نالع جمزي نا هولا جهت اهضاليالابي

 ءليع اتا خليك ةليكالامعتسا هووركداليعلاق حل عالأ م ن !رلعاوعجحاو

 ايدي لوقرلع فؤلتخأ يييب نو يسوع

 ا يو وجم

 لكل لنعزوج الت وبثلا دع ةسفشلا قحنالطل لايصًلاماو. حيف سوبا

 املسوةيراجعاب لجن هل ناكت لمة داعاب بحكي كام تايئاءاربتسال او

 هلاتاواطرشو ادب ةدرا واءاضؤرضيوا ءاضقب بعبد يلع تدر ثييزتشمل اى

 كديرغبقلا لبقام يعيب ارمنأوأو ضي اهيربتسي نا عئابلا ىلعنات

 سلجلاةعيبلا لباقترثوتشلال اهلسوتة راجعا ولو ءريتسال حيال ب ابسالا

 *ةولو بجياقارتفا لقال اقتاذا عب فسوب#2/نعوءاهحربتد ناش ايلالعن اك

 اربتسالا هزلي هسضنلاهارتشا مه جم عابوا هل تناكةيراجر فصلا ئلول لحب

 صقشلا وبل ءارتش مؤ سود تاكذايراج نما ص قش عايولو

 اتباع ناك لم ثمرها امد هزتشا نادي ع

 ءارمتسالا هزل ةكوت الل ةيراجلا نمهبحلص بيصن, ريكيرشلا دحا ىرتشاولآنكو
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 ,لطباىرتسشملان:م'ىوشلل السبا, ةشلئرايخاب كت : «دشملا نالعةيراج عابولو

 ل وقذ بالو حر رمد فسو#إ لوقو هئابلالعواربتسالا بحة راجل ددد سبل
 هي اج مسح

 ماضروا اب فور امتيرتشلالا| مط سوا هاف اعبي راح أولو. .صلو وتلا

 للاراسو هري عما هعايوةيراجإجولا بصتغلاذأو.ءاربتسالا هيلع لك
 < ملايراع صرت شلا ناكل ضدوا ءاضقب هم بو صغللا|.م دزني يرتشللا
 تقر يرئاشملا ا عيرتا نار أ طب راد! بص بصاغلا نم مرتشللاهكطو كلاثالع ءاربتسالا

 سايقلا لا هرطو ناوملوملا لع ءاربتسالا بجي الكرن تلا هأطي و زابصغامج ا ءإرشلا

 3 عر ه0 ..وهولا اهصخ ::ةيراجبهوواو 1 نإ سلا غو بكحنأل

 0 نام جاوز جل ةبراحو د عل ايساا ذا كو ءاربتسال هيلسناكةبسلا ف

 ل ايمرقلا كوملا م لخاةمال دس ا هجيخو ىذوا إسم هنما هاتشإم

 تلا وورناز هيام نعل ا هاوار! يوتفج اوتار ادبلع ناك قل نع

 هممفةيراك تعقو ىزلا نمي ولام نخاف ة منش اوم دقق «ةازغلاا يمتفلم
 ةعءام رماية مسقلا لبق ةهنغل ناهد جو نأو .ءاربتسالا هيلع ناك ساب
 دعا انارديلا تيرخا م نرحارادمل ل للة يراجتقباولو.ربتسلا همزليد

 تك ابحا مل ةؤياربتسالا هيلع بي مة فحمل لاقل ه ذخاو ولو
 تحاهنكل كل مرعريرختمل ناذهيلا تداعمئلولا كلم نممسورخا دارك يذلا نم

 ب ما تائاذاكإ ْدَمَروصو.ءاريت سالا الهيلا تداول الي نم

 ىف السالم تقبااذل ياي اذكر لربتسسال مزليال قولا

 79 بسماخلا مام درتسا ةلسرةيراجإجن بصخولاذكو .«ارعتبسالا بحال

 يرتشلا )اا سومأرا ههنا يلا: هنازعةيراجعادو'نهرلا كذ هةر راجنمنراذا
- 



 . همز 9م“ غم

 ىل بدول ولاماوازعملا عاب ايازااتكو ..ا .. ايكيا همام :ايح نم مسللطمارت

 55 :ريتسألا ل هيون مطولا لّضرَتشملا نمام مرتس ير سسمللا ىلإ

 اهمضقو هر راج 0 اول و. 9 .ءمتتسالا مزلبيرتسملا طوام لب

 ءارمتسالا مزلر ءاللوملا ىلع : جزل هتاممنالجب اهجوز تام أربتسابإ

 اهقاطعولربتسال لبفاهسر ١_٠ مضيق و ةبراجىرتس رتش ناو .ةناورل !امماطغ

 لوالي. ءارمتسالا بكي /مئاراتخملاو.ناتياور هفاه لونا لت جوا

 نال زول راو اة باسل ينو ف تاتا تس رايد 11د ا بلإلاو

 رتسا ججطموما قلن وب دسراتراو وم ع ارهتسلا# ب الانويدم

 نآو:بةفسحما نولومد بكب ناسك سالا 2و نور ف سوب إل وق وهو

 ىل اولالع ناك نعرض عا نا لص لوما نماورع افةيزاج توذاملاودب هلا ىرتشا:

 تسافر هيراج تلتراا داو نكيهدادبعلا ناك: وردم ةضيح اهربتس نا

 | هحارحا نصحتتسلح مثل ولا ناب اعوطت تملا ذك. لوداع , سبت ببال
 لنك ضمد نداول هت دل اوم_بتاكملا يرتش اذا. ل ونال عر ارهتسألا بحال

 ءارمتسألاس:سلاولاو تنبلا طي نا ]وما ناك قرلا درو بتاكل كش ةضمح

 ةيدرو بناكملازمحم جدن تنسوا هّتخا تنيواهسئاخو همك بتاكملا ىرتش اولو
 ناو ضلوا بتاكملا دذع نسا رهتسال بفنم طينالومللحبالقرلا

 0 ءاريتسألاهمزل هراش وزلادع ,رهحلم اولا هه

 مك رع ناو.ءاربتسألا ءزلبالفزاج اهل تس ٌقتكوة بالا ىدارت ةضيئح دلع

 لح يراح تنزول وءارعتسالا هزل دوللي راي !تتع قرت ةدرد فتاكملا

 ةبداجيؤارصن لا ”ةشولو بيعي رفر لوب ومازبع ءاريتسالا ماين دذع



055 

 . ءاربتسال»ب ع هريرإبل قارصنلا راسا ثاهثأطو نآذ .ءاربتسالا همزلبالة ينارص

 نأ ههقسلالا هيرب سايفلاف ضيحناوىلو لاس "نان ناس ساوأ سابق
 .هالاعمالسا ءةضيح تضان يس وجم ةيراح. رسوعملا ىرتشاولو .بج

 مدرب نادارالحر.ناستساماو ساي قلالعوهف ضيم النا لسا ناو.هاربتسالا

 عيجي نادارا ذا ناو جوزي ةضيع ا هربتسي نادل لضنالانئطولا دجهييراج
 حا أطبا ناجدزلل بعتتساو ملكنلازاجءارعتساالا لبق ةيراجبلا جز نان هيراج
 موا ةربملا صناذااذكو .ءارهتسالا ل بما هأطي نا جوزلل اسري لات. ةبضح

 مداولبام عضتتحام ًطيالانزلا نال بح نااهدوزت ةىفئتةأرغاىابولز دلولا
 رف عامها وضيرماهأطيالناءإ تس ىف

 ىراتن نمىباشتلا للعلا

 ءىلتسو ناخيضأق

 تلاثلا








