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 0 تلا ىف ملا
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 ةرجا ةريخالا ةوكتنا يف
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 - 0 ا ا رع رسب ب بعيب اير ياي يما

 سيسر بح يي ب يي سةر هه احل بر ةك يح يسما يم رست يس يبقوا
 3 ب 7 يجر 7-2 ك0 ا 0 يي ا 71 0 م

 5 سس نم وف دادبتس
 ل يتعفد ةعانصلا هذه 1

 دس دي برع رس رع ع مح
 هدو رس نسب رس ناك رد راي ري رح رع عر يرسم هوب سب تيس وتو

 هروعوو هت وعصو هلَقث لع بجاولا ادهم مايقلا 0 0
 ئم ةجئرفا اف ورح 0 5 0 : هع هَ - يملا د ى دم اي ْ : : 1 اع « هلل دمحا » وه. انتدي رح هب تقع أم 1

 ' ل 6 راج ركن وف دكا طل اب عسب بنإ لذ هيطاو هتبانعإ ةمأل ادت
 ىلا جادتحا لت مي لا )لل أ 0 ٠

 رثكالا لع الافو رحلا كات كلتا امارتح | سوؤرلا ينحت م غاودلا 2 ءادلا

 صضصلا هاا ءانأإ فات | نا ويعل ١ كليو ركفت لزت ! يتلا ةريبكلا سوؤرلا
 : ظ سا ل روما تاتو هش 2 أي نس نأ ني رئارلا كقاون ناجح

 هزال ةرحالاب ملاطملا كت 0 و نال : ]ا

 0-2 ا نذيعت 0 ىلا بولعلا كلتو ةساح بولت
 ىع داصرالا نعفر 6 تت ١ يدنع ١ ّ 3 ! : َض

 ّ لرع ىلا ةئيلالا كاتو كاف وود رز املج
 يديالا و ةلئاج لزت مل ىتلا مالقالاو ةلئاق

 تازن نا دعب ةمالا تضفتنا ىتح ةاماع ل تا ىلا

- 

 ةنسلا يف رشا هل الث ال

 0 تريز اف ى اوت ا تنأطاو

 ةيبرعلا ةغللا لهحت عباطم يف عبطا ناتمزتلاو ةيب رع

 نأ تاداراو ىرءاب 0 تلع. ةنس دعبو
 : ف - تعط دق عج او ا 1 ىو : اع

 : : 3 4 ا يهد 2 اه 2 رو ءاذاو -او و ب رحب
 ١ ظ

 ةهاح ا ان اىصا 5 قا ةموكحلا 1 ١ ١ ٠ي انف | 5 اح كر » 1 ام ابعل

 عطف ةيملا
 لعرارع الا و تابثلا يل

 اود 0 ١ تسدحو 0

 00 لكم

 ةشطعتم ا اهريغ لم 0 تناكألل مث
 لايجا ذنم اهنيعم بضن ىتأا فراعملاو مولعلا ىلا

 ةطساوب الأ .رعلو ردنا _ هذه تاو لاوط

 ا عباطم لك تناكو عباطملا
 نا ةحاطلا تاسع .اهفئاطا اين ةدحاو كا لكشت

 عم لمامتو ءا>الا راذب عرزت ةعبط ةعط : نايم

 رغب صتخم ال نطولا ةمدخ 0 ”اردلا يع

 تاوذس 2 0 ١ تاونس

 كلت لىدحا ُْش نياك ارا راو لغتشا 00

 ةيمر ةصخر لع تلص > م ىتد ف ف الياو عياطمل

 ١14 ةنش طابش ١١ ىف ةناتنتالا نه ىتدبطل

 ايف لذتشا تنكىتلا ةبعطملا نم تاقتسا لاحتو
 دام ا ل

 ا و هع الط تدبو هع
 ين

 ظ
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 يناير يرتب سي سحر يبا تدي يدير

 يدي ربل ويب رباب يي حا“ وي بباب انبي ابل يي اجب إنا بل ني مصل اذن "بيب ني
 زل را .- هلمح

 ةريغصلا ءايشالا عيطل لجل ار ةيعصافلا

 لغشلل يمزلب و .رئاس عماش وقثو ةفاتخمم تاغلب اقورحو

 زاغلاب ادت بطلا ةريكت ةلااباروا نم تيلطو
 نسدقلا ةذإ رج زايتما لعل وصحلاب سفن نما انا

 م فرج ام كِيلأو هذه

 تنذاتنسا )١85( ةتراما ١ هةنسءادتاذتم

 هدب 5 رشا تبلطو سدقلا يف ةيلحلا ةموكملا نم

 «نطو» ةظفل نال(دالبلا)وةلودلا ادخال ةيب رع

 ةيدادتتسالا ةموححلا عمأسم يف ةقعاصلاك تل

 ثلاثلا مث يناثلا تمدق لوالا ءاعدتسالا دقف ذاو

 لبق ةزادالا ساجم ىلا تلخد اريخاو مبارلاو
 اذا» ةمالا لخم دحال تاقو هئاضعا ةَش مائتلا

 د رتآل انتوصو اهب لمحلال انتاءاعدتا تناك

 اذه يف نوساجت ؟<:ا يضف اذالث همعما نا ةموكملا

 ف تبسحدق ةما نع نوب ونت متكك اذاو ساجلا
 اذه ناكو ) « انسفنا نؤدنل انب مف ت اومالا دادع

 لاقو هتلضفرت انف ( دادتسالا نوهركي نءوضتلا

 ىرال يدلوأي انه ربصا ليكولا مينو هللا انبسح »
 تاريرغتلا م ىلا لخدو ماقو « كالاغشا ةقاعببس

 رخا ١ ةاعدتسا كا ىل لاقو عما

 ا يدنفاب ذو ءسد أ هتك »١١ هجحاف

 سمالا ثيثك نادعب و« ٌةرم س داس عشر ا»ةدح لاق

 ىلا تاسراو ه:لماعم ترجو ف راعملا ةرئادلا لوح

 دعبو 5 هرغا ١ 5ةنس ل والان رشت١ ١ ينةناتسالا
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 |[وييباجييي ري يلبي ايلا ببي دبي تيا يربابينإ ابل طبي بيبا ياتو ايبا "يي جب يتب ربا عيبا“ ببي يبا ادبي ١ يبا” ينجي بيننا بلاي يباب إي تنير يب جيري الابنية ابر” رنا”:

 سدقلاةفرمصتم ةلخادلاةرا 0 روش ةعلرأ يضم

 طو رشاالك ةيفوتسم تناك قاروا ةلمأ 1 ناعم ىع

 امباحاف سالوبلاو ةطباضلاو تفراعملا رئاود نم

 ٠ َةلماعملا دي ةوم ١؟ ١ هة س طايش ١؟ ىفةيفرصتملا

 ةدي رج لعابقارم نوكيس نم اهتاذ ةراظنلا تلاسُمت
 ة:-ناري زح ١ + يف اضيا ةيفرصتملا |تباحاف سّدقلا

 رماوا سدقلا يف فراءملا ةرئادلن ا مةءرم 5

 رما اهسفن لع تذخا دقو تاءوبظملا ةبقارم يف
 نا لح الب وط تراغتناو

 ةناتسالا يف هتلكو نم لصحا مف ينويح تغرفا

 «هتلا هلحم تاج ٠ رولوا روأو'» ىلع الا نيتئس دعب
 يناثلا ني رشا + يفو( كلط يردوس لجهتسا ال ياز

 ةرم يلط ىبظعأا ةرادصلا لع تضرع 114 ةنس

 م ينباجا يرعملا هالمأا ابا نكل ىرخا

 فرع ليك ىف هس نا دعبو« ايح تيدان وأ تععما
 ىو حا بكا اص نا ماا سل

 * هذي رجلا هذه ةبقارم

 لقا 2 هراق_ ن

 ىنب 0 و ةعألا ينجا ينالاقوار رم

 ر ىلع لوصحلاب لمالك عادقناو حايرلا جاردا

 فرامألا ةقارا ةضرع يتعبطم تراصو ةدي رجلا

 ءابجو ضب ةرزاوجو ىلاعت هللا نوءإ ىحل اهيشتدمو
 دياك» يف عوقولا نم توج نصاذألا سدقلا
 وزب نيح ىلا ىتعبطم است دق :رارشألا

 ةفلتتخم تاغاب ا هنا توطشي ركل نع

 رئاود عج رتافد نع ادع أب رع اناتك 2 اهم

 نا يناثملا ىنطولا اهيا لعاف ةيلحلا هلا

 ةدنرج عبط ةريسأ تناك يتعيط#

 تاررطشقت تناكف نيتنس ةدم ةيعمرلا ةموكحلا

 ةيكرت ةعب راو ةيب رعقعب را ةريبك هوجو َةِناَم :ىبعت

 فورالا يبترم لهج عم نيموي نه لقا يف اهيهنتو
 عاصلل نكي مل عوبسالا مايا ةيفبو ةكرتلا ةغللا
 تناك سانا نال سولجلاو فورحلا كف الا لغش
 تاريرشا,دئاعار نا ةفاخم ميطلل ابتك انلست نا فاخت
 ددعف ٠ةدنع ةيفرصصتملا تاري رح ع دحا ذأ

 لب رو ةموكملا/ رتاق دو ةروك ذملا ةعو لطلاب كلا
 ةدرادتلا لاغشالا نم رسست' امو ةيععرلا ةموكحلا

 ةفلاسلا دادبتسالا مايا ىف اريبك ايش دعب

 ' يبلاطي ينال ينظو ثا تارا دسالا عفر و

 رادصلل يبلط ل تدك تفر لاوالو ه:مدخع

 قفارو | لق اًدنتسم ايفارغلا ةيلخادلا ةراظنو ىيتعلا

 ماوعأ ةماع م .ةراسلا 3 وز 2 ةاقلملا ىتلماعم

 ظ أهعم لامالا تداعف تدرو دق ةصخرلا» اذاو

 مرعب ك0 2 يا ةيكزي تكا

 ا م 0 ضب

 و

 لي رجلا :له ةطخ ١

 دب الو ةفلتنم بازحا ل اكن نادال

 تفل اعش ةب راضتم ءاوها دالباا عزانتت نا

 ءاوهالاو ضارغالا تبراضأ اعمو بازحالا
 الو قدللالا رصتنت ال ةضحم ةنامع اتدي رح
 تقمتنس ٠ ةقداص ةمدخ دالبلا ةءدخ الا ىخوتت
 فعضاا :رطاوم نع ثحبتو دادبتسالا راثا

 اما يب رصتقتسو ةياحلا هاودالا نع شتفتو

 اهيلا دري ام لبقل يو هللا ءاش نا هرثا لمحي ام ىلع
 رشلا عم اهرشنتف ةديفملا لئاسرلاو تالاقملا نم

 ةءدخ لع فقو انتديرج نا ةصالخلاو اهباعصال
 دادسلاو باوصاا انهيلي نا لوئسملا هللاو دالبلا

 بسس تووب جل

 را

 روناو يزاين يدارطل

 يق رتلاو داحالا ةيعمج تعد ىخاملا عوب بالا يف

 ةدللا نايعاو نيروماأملا راك سدقلا يف ةيناثملا

 نيدارطلا ءانل ةناعا بادهكو حاف يفاأعم نواعتلل

 م بط « روناو زا ”مءأب نايعديس نيذللا

 بردالا لضافلا

 : ةيرعلا اهتججرت هذه ةيكرتلا ةغللاب ةغيلب

 ةوخالا اها

 ىلع فوقولا م نم ىلع ىلوالا ةجردلا يف م
 ىللعو (ىوقنلاو ربلا ىلعاونوامت ) باب ليلا رمالا

 ءارجاي هنوهيطت_امردشب اوهوقينا نيينائعلا ةوخالا

 ةفئقانلا ةيريخلا تاعرذتلا يف ةنسملا تالماعملا

 رما لوصح نيماأتا وه امنا اذه انعاتجا ناف اذحلو
 نواعتلا هنم دصقي نطولا ىلع هعفن دودي يريخ

 نا لوضفلاو اصاحخلا ليصح# لبق نمو ةدعاسملاو
 لاوقالا رئاسو ةي وامشلا يدكلاب لادتساو ثنا

 سانا نم كلد يدلطا و نواعتلا فاش يف ّ هك

 تافضلا عرج مهيف تممتت ا ؟تاريضح لثم مارك
 كاإذ ةهشا انو نطولا ْى دلل" انااعقلاو
 مالكلاب لاغتشالا ناو

 ةيلاغلا نونفلاو مولعلاة رغب نو ذزإةم مث نأ رصانتلاو

 نع اجور خو اشبع دع 1 ةرودتملا راكفالاي وذو
 كلذ لكن ع ايهص برضا نا نذا بدالا ن دحلا

 ةيطخ دوعسأأ وبأ يدنفا قمم

 نواءتاا قي ههيجوتو

 يي ابنا رزتلاو نرتقي اب ناقلة وب ابان راي ناي يزاتويبا ايي ريا كاي تايب نوير اجيزاابي يرن وب بيب نيابي قب ناتالي ون ير نوير ”ةيبير ميري“ ييب” ويا ”جيبي "الي بيس اوبر ديبي نالعإ اال. دكانب لاي فني

 ىلا انح الفو انحاجت ة ةقوشعمو ش

 فرتعا يننا الا |ب 2 كنب تو ترساجت معن

 ةويمصن و طع حاد لازاال ينا يع اضب ةلق عم

 قارا رعاوا فااخا ا يننكمي الف اذه عمو يلم

 ريخلاغتمالا»ةقطانلا ةمكملل اعابتا هذه |:ةيعمج نم

 « بدالا نم

 نآلا هلآ اربع اهو سما انك اذاه ٠ ةداسلاا هي

 ”موكحلانتي رح و ىلاعت هللا ىلا لهتن انك
 م ريغلا مادعالا ءازجب ةنس ناثالث ذنم اهملع

 هل لسرا ىتح راسالا لالغا ٠ 00 و

 لثم ماركلا هلاطباقوقحلا ةموضوملا ةمولظملا ةمال
 ديجمتلاو يظعتلاب امهيعما رك ذا نيذللا روناو اكزابن

 يف قلاخلا دجوا اب نيعاوتلا كنيذ ةلوص نكت لف

 ه1 لإ 2 ةفررصم ةلدسالا وقنا نم ايمانا
 هللا ةيرح نيماتل تناك كلذ سكمب تناك لب
 تا ردنا نم فولالا ضارعا ةنارصل داحتالا طفح

 رارخالا ن٠ فولا ةيرح قالطال

 اندلا ةنج مسا اهيلع قلطي ناب ةريدجل دجلا انكلامم

 نا العا 0 ةريغلاو ةيظعلا ةأوصصلا كاتبف
 امهسوفن العح امنا لاقي قحلاو ةيناثعلا ةمالا

 ني انلتف ةمالاو ةلودلا ةمالسأ ايوق انجم ةريبكلا
 انتايحي قلم ُّش 5 ١ ةيرحلا كلت نيناثعلا

 ند كال

 مجيملاو سورلا يف أشلا وه اك هامرلا كفسإالا | يلع
 ةحبد ىرخا ةرابعب و ةحارلا شارف لع نومئان نو

 الام عدن نا نودب ةلفغا طاسإ ىلع نودقار نو
 ةحارااب انتيغب ىلع انلصح ىلب مدلا نم ةرظق كدسأ

 راطخالانمانتي رح اصاخ قالطبلا تاذف ةمالسااو

 دوج ااياوز يف ةيفتذع تناك ذا اهب فخت تناك ىتلا

 ازرحاو ليج اكد دبالا ىلا امل شا دق ص

 يسس وم بقل ةلاسلاو ياسملا ن نم هالذب ا ى

 اًشعلو كا ذك انوكلف 0

 اهتيو ًابحرم لدعلا اهيا ًابحرم ةيرخا اهتيا ابحر

 انيديا عضتلف فاضنالاو قجلا اهيا احم ةاؤاشللا

 ةداحدو نارمعل

 اندب وبح اقناع انمد ام ىضأملا سننلو انضعب يدياب

 ا نال
 ةليخلا ةريضاحلا انناوحا حالصا يف دهتجنو امج

 انب انه مهن ةقباسلا انترادا تائيس نم يب يا
 و مهالا نيب انرفثو انناش دل ةداسلا اهيا

 ادادما نوكتل ةيركسعلا تازيبجتلا ساب ةناغا

 بعءشلا مجشنلو ةيرجلاو 0 0 داب

 هذه ريثكتل ةرحغلاو ممحلا ض

 دضاغتلو ثواهتنلو اثدارم



 هيا ربورتاج تيب جيب يبني ب دعس د ديو يسم رس رص صوص ع ع يع ص ل ع حي رس يت حب نوبي نيكي يبا ناي يأ يبل يسب يس يا يشن. وني قب نبي طيبي اني يناو نويت يدلل بيبي ذقن ..رالاج بوي يرزاشي اف” هنيئة يدوب ابيب بزي

 لوجن ةدتتحم سانلاو هقفاخ مالاعالا ا ا انناودا 0 انه يراين نا اننكم ىتح ةناعالا

 نالا نوحتم نيذلا ةن اعلا انكلاع يف نينظاقلا

 ةمبلا لاقكب تاناغالا مج ةللح 22

 اهيئانب لمعلا يراجلا نيتءرادلا ءاذنال طاشنلاو

 راشي نيذللا روناو يزاين نيلطبلا مذ مسأب

 نوجن ةداسلا اهيا يش يال ٠ نانا |هامجال
 كاذو ةياو ةماهثلا 3 كارتشالا نم. نيءورح

 رئاسل ةيسنلاب ةيندملاب روهشملا انئاوال نوكي الفا ءاخسأا

 اذه. دحلا نم ب.صتو رختلا نم ةصح كلاخلا

 لاوحالا لو ىلاعت هللا لاسنلف يريخلا لمعلا

 ةيملا هذه انب يوقي نا لامالا قيقحلا نيعملاو
 لامعالا هذه موقل نء انيف 5 ةريغلا كلتو

 راسيلا يوذو نيلهالا عجشن نا انيلعف ةميظعلا

 يف قباسناو ني روماملا عيمجو عارزلاو رامتلا نف

 هيف ققناو روريملا رءالا اذه ىلع لوصحلا رامضم

 ةافاكملاو ةيلاملا تاناكملا نا لصاخللاو كلاما رئاس

 نوكي امنا ىلاعت قملا موك نم .ةيورخالاو ةيويندلا

 ةماهشلاو ةيملا يلوا ماركلا تاوذلا ابيصن رثكأ

 اهياايف ةيلاعلا تافصلاب نيفصتملا كلاقما نم

 ند رك جيمس نكيل ماركلا فورضاحلا
 روثالا رثالاب يمالك اقا> ليما يناركش يل مدقا

 اًريثك اًنناطاس شعيلف (هلءانك ريخلا علادلا)

 روتسدلا رأت
 سدقلا يف

 ىف روتسالا رش روت ةناثملا ةمالا تناك اذا

 هذه نال كلذو هنم ؟ يف هخرون نحن” زوّت ١١

 انئيؤرصتم فرط نم اهب ]و / ةذعشلا ىرشتلا

 قباسلا انفرصتم رما نيح خيراتاا اذه الا

 نيموي دعب رودسدلاب لافتحالار يهز نان كب : را يلع ظ

 هج مانا عما زوت5 5 يف مقاولا تيسلا موي يف

 . ةيكرتلا ةغللايف اباطخهتفوطع قااوةي ركسملا ةكذأأ '
 ءا>الاو داحتالا لع ضحوروتسدلاب هرورمم هيف رهظا

 عقوملا نادنموؤ هعتو ةيبرعلاب هتمحرت تبلت 6

 هتاذ ىعملا فاني اطيل ولاو اجاكر كلب اضر
 لفحلا ضنا مت نوددعتم هايطخ ماق اهرثا ىلعو

 يف اوراسو هي ركسعلا قيسوملا مهتهدقم يف تشدو

 ه«فاطنم هوجولاو تايارلا نيلماح سدقلا عراوش:

 ةتلخ .اوقلخ مهناك ءاخالا ميعتل هجهتبم ةدئفالاو

 مايا ةرشع ةدم تالافتحالا ثاظ اذكه قو ةديدج

 تاع لدادتو ريطخلا تلت رشا ىلا ناكم ند

 هي رخلا تاراشب زد معا نيز دقو ٠ ءاخالا

 شيجلا نيل ٠ اشي قوج مثاشداب» اهيلع اب ونكم
 «ةب را ين

 لباتلاب لباحلا طالتخا وتاداشتحالا كلت حو

 قالخالا نال مثرورسو سأنلا وفص ردكب ام معي[

 لبقو ٠ بحر رودصلاو4ةيقر تفطاوعلاو ةنبا تعا
 فاعسا هسالا تعفدا: دنع ايع“ر.روتسدلا نلعي نا

 ءارغ ةد.صق التف غيلبلا رعاشأأ ىبشاشن يدنفا

 زوت 8١يف فراعملا ةضورةسردم يف تايبالا ةرماع
 لوجي اع ربع باللطلا ىلع زئاوجلاا,علزوت موي يا

 بعشاا لاحو هلاح ناسا تناكم رودصلا تي
 دئاصقلا ةمدقميف ةديصقلا هذه نرا ايو ةرسسأب
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 انوي ءاح نا ييكحلا ايمرو
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 انقس رّدنلاو ضي رقلا بر هيا
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 نييايئارسالاو نييحبسلا ًاصوصخو موصل نآعل
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 ةليع راحل
 يدنفا دمع خيشلاو رف يدنفا ىلع جالا نيع

 سا رارق بسحب ةيدإءا ساجم يننووذع نطقلا

 لدب تاوصالا ةي راك ! ىلع ازاح نا دعب ةرادالا

 ةنوولاق ريغ ةروصب انيعت دقاناك نيذللا نيوصعلا

 اهب يلاعالا ةقنب نيروكذملا نيوضعلا ةيبنف

 ةكلا نم امهب هدهمل ام ىلع ارباثي نا لم#ونو

 مومتلا ةمدخ يف يناغتلاو ةيارالاو

 هيو هه

 حانتفاب ةينطولا ةيعئجا تم تحا ىىضاملا نونثالا كاس.

 عيجو كب يلح يالاربملا روضحب ةيليللا !عسردم
 ىلع ءانثو ركش باطخب ةذتاسالا دحا هافف اهئاضعا
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 يرون مزالملا ةريضح هاف كانهو ةي ركسعلا قيسوملا

 باط# يقرتلاو داحنالا ةيعمج ءاضعا دحا يدنفا

 يبدشاشن يدنفا فاعسا هبقعو ةيكرتلا هغللا غلب

 يف ماقملا نم ةي ركسعلل ام هيف روظا يب رع باطخم

 لوب ام يف اهصالخاو اهناغتل ١ رع ةنالا كر

 داماك اعدت ئانلا ه1 هفدؤلت هدد ننال

 ةرضح ه ا نأ دعبو

 هع 3ك رثلا ةدالا  قئاش تاطق فراسملا

 هف مصفا يىبرع باط# نيلي يدنفا 0

 قلاب فدساا داخبا نم تلص» , ياا ةحيتنلا نع

 يدنفا دع لضافلا للا ةرضح ماق فارصنالا لبقو

 ايناذ كيلاو دئاسقلل ةردقد كقاليو ال

 ررحو ىواسو ىخأ
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 رر# دبع ضقنب ىذر' 50
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 رس لذما] اوذعلا ورلاغلا اولتفا

 حب قحو 5 اوظفحاو م

 رغنضغ ماه الا وبا له
 اداس ناو ديس نباو ديس 3

 رولغإ و ولعي لاز ام ماركت

 ْ مث ةقالطلا

 ب ديريك يب ةنيييزاتبيي تيب طايل ابااةنوبي زبي يبن زب يزني يزني يبت جوي

 سدقلا
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 اعابتا ةاغطلا ىنب ام اومدها -

 رؤمم لك اوعيشف مهاوحل

 باش مم أم دجلا اونتباو 7

 رونأو يزاين اهَمْوا هودوع

 ع عقر بلو دما مثار 35

 رجلا تابثلاب سجنا ىرير

 رمل أ ىلعلا باالط ف

 يواستلا سماح الا رضع يح

 6 ىلا ريخ بر
 ريكا هللا هللا اننتيف

 * رات ريخ ادب دق مولا ابر
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 تافارغلت

 نع ةدرأو ةنانس ال |

 لوأبا 1” و ١٠١يف

 لتق ىلع مزع يذلا يتروغيارغ ةئربت ت تروح لو
 يف الوز ليمأ عرابلا ناكلا نفد دنع ) سوهيارد

 زر راب

 مهلا اتاك يت قيرح تدح : تروب ويكوت

 تبب فالا ةعب را

 نودب ةصرف ةيبنجالا لودلا ميج تطعا :ةئاتسالا

 ةرودكم طاضل تقولا ديد

 نداعما ليخادم نع ناطلسلا ةلالج لزنتدق

 هصاخلا ةيئاهاشلا ةنيزخلا نالا ىلا اهزتبت تناكيتلا

 هنن ا4و ” ىو

 تاضا رمتسا ريح هنا ناطلسلا ةلالج ناعا

 مخل ةرماعلا ةئي زا هتلالج يهو دقو 5 اسمأا

 ةصاخلا ةئي زخلا كلم يه يتلا

 0 الما فاقوالا ةراظن ىلا تديعاشال ذلثمو

 ني روم ال اهتطعا ةيناهاشلا تاذلا تناك ىلا

 داركالا نم نيرئاثلا تجاه ةياثللا دونجلا

 نوقابلاو مهئامجز رثكأ لع تضقو: مسد يف

 الا اوداعاو موسرلا اوعفدو اوعضَخ

 قلقلل ةبجوم ماسيس يف لاخلا
 مانغا ِآ و ةوس

 يا ينوي ناعيا راكي لاب او ضب زو قبب زبري اطيب ناتي روتي اب لتمر اي تحي تم وتسبب وتعدي انبي لاني ا يب بايب تعاني راتبي وصي ربي وي, اتيت بابو ةطبييب تاير اقم يراقب يتوب نفي ةامي هت

 .هنم ١5 و ” يفو

 ٠ ةرسم يهيلوطانالا ديدح ةكس لامع ةروث نا

 (هدج) هج دح نورصاخي ناب رعلا

 اب دوايف نييرصملا ةبلطلا تايد نا : فينج

 راق" ىارغ ريسلاو راودا كلللا نع افارتلت اويلط
 رشا اضيا اوبلطو زيلكلالا نمرصم ةيلخت ةيحراخلا

 ] مختبرللا" رمروتسدلا

 تمدقت ةنايسالا ةي وواسرفلا ةمئاللا :هن راب

 طورمدب فرتعا اذا ظيفحلا لورق ةنلعم لودلا ىلا

 يتلا ةينيدلا برحلا فاو اهتاةلعتو ةرب زجلا روم
 اماعا

 سهيل

 ةفلتنث رداصم نم تافارغلت

 ةروك ذملا مايالا ةثالنلا يف

 اك هلا دبع تيحالوع ىدوت ردو نع نلف

 ءاضلا را 1 دعام ىدهقالا برغملا يف اناطاس

 تأ ند دا نك ىلع درو : رتور نع ندا

 ترد 5 كولا يف ةعزه رث اومزه هاشلا راصنا

 ةعنجا مو

 در ايفارقلت انلع : مطقلل يصوصخ سي 3
 ىواج ٍجاحح نم ةلفاق لع اومهم بارعالا نا

 امه ني نك اولثفو ةدح نع ليم عبر دعب ىلع

 هللا 117115 له ؟ اهراعر

 هللا لاقي كلذ ىف اديدل ناب ةكم فيرش نومهتي

 اوجرخيو ةدج ىلع اومهتسا بارعالا ملسإ نا يوني
 "رم هو.ملخي و اهيف هن نم لوؤعملا اشاب بتار

 لدملا دب
 1س رس رع رس كرك رس سي حسا ل لي ير رع يح يل ل عير ع ع رس يح دورا" هكر تك بكر ةرييظي يعي

 ردصأ رايخالاو تاافحالملاو تازحامللا 2

 لضافلا تنتاكلا اهمحاصأ روش اك لوايف

 تاريهدح خو افاي 2 ىسع هللا دع يدنفا ا.

 لوالا ددءلا ردص دقو اهئانلقا لع نءيينطولا ءابدالا

 ةيلعلا ثحابملاو تالاقملاب نيكخاط امنه يفاثلاو

 ةرشع اهيف كارتشالا ةعقو ة ةءحلا راخالاو ةيئا رمعلاو

 حاملا و قيفوتلا لضافلا انفيصرا للطنف تاكنرف

 ةبرعلا د /
 يبا يدنفا رهاط «شأا ةليضفلا بحاصل ةغيلب ةبطخ

 ةالصس قع اهاللث كد بذقلا رايدلا يف ةيعفاشلا يدم دوعسأا

 ىصقالا عماجلا يا *؟”ةغد 5-5 ١0 يف مقاولا ةعمج امور

 دما شورغ اهنءو ةدب رجلا "ذه ةرادا يف عابت يو
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 ثم تك د جيك

 يح حت نوال يسار نايت يبرر” عبسي دينا نيج

 »6 ميج ممحتس» مظاعالاو يلاءالا راختفا 6

 6 متادلا كالملا ةيانع دي زءصنقنملا مخافملاو يلاعملا

 »© ةراحتلاريدم ةيلعلا ىتاود لاجر يي 0 دحا

 36 تهجوت ثيسذلا ةءفانلاو ةرامت اظن ىف ل“
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 ري ماد كاب يعبص ةياثلا ةقطلا نم يد.لاو ع

 ٠ ٠ هولع 96
 »6 نك عيفرلا درع يعبقوت لصي امدنع 8#

 2 7 رحو ةاواسم لوصح نا امولعم ل(
 د6 ةعدتو يلاهالا فوند ةذماو هافر لئاسو

 »6 تروناقلا ةرئاد نع ةينائملا ةيلعاا تلود 9“

 3 ةناوسلو ًاتدترشا و هتنلعا يذلا ىب ءاسالا 3

 96بولطم وه روك ذملانوناقلا نمي راجلا لا صال

 6 هيأا راشملا اهيا كنا او كلذلف يدل مزتلمو 3“

 26 ةي ورلا باصصا ةيلعلا يتلود يروم أم نم 6

 د لماف ةزاتمملا ةبولطملا فاصوالاب فصتمو 6

 # هذ اوم ةنسح تامدخ زربتس كنا يناهاشلا

 د6 يقدارا بجوجف روكذملا نونفلا ماكحا ماغل 4
 >6 د فرشلاب تاصح ىتلا ةيناكولملا ةيخدلا 4

 >6نابعش روش نم سداسلا مويلا يف ناذ.ثمالا 9«

 >6 ىلا سدقلا ءاوا ةيفرصتم تهجو مظعملا 6

 هنت يس تت عيععهلي

 00 ا اا مم

 6 ىلا ار دصا راص دقو كلقاب 0
 76 نعت, ينوباحلا يناويد نم اذه ردقلا لج
 2 ةيورلا يس بسد ًاضيا 1 اف كتي روم |.

 »6 ىغاقعو اهيلع روطغمو لوبجم تن يتأا ةيببلا وف
 76 لاوحالا لك يف لسوتل نإ كيلغف ةي دومأملا 96
 26لطحبام فرصلو ةروطملا مانالاريس ةعل رش 3

 ا اتففرت تيتظرلا اهيل حل ىف دلال
 2 رهظم ن وكت ناو ىساسالا نوناقلا ماكحال د6

 2 نوناقلا ةرئاد نعت ىلاهالا ةح ارو ها هافرو ةلادعا 6

 »ع لوغت ناو, مي واستن ةووصر روك دملا فا 3

 دي ةردقملاو عسولا لذيو تالا ىف موزلل دنع

 دي طئاسو ريغكتل ةيضاقما ريبادتلا ءارجا هذاختاب لع
 اي كيداحلا م

 2 ' م53 ةنسا مظعملا نابعش ند ردع دج

 وبلا ف 0 رك ةرادغلاو ةورألا د

 ه-اٍس5و رس

 ةينطولا راكفالا ريوتت ةيعج

 سدقا| يف

 هت أشن لوأ نم ناسنالا يف يرطف عاتجالا

 قري مم اذهو عبطلاب ند سنا افي قلخ هنال

 قيفر لعلصح نادءبالا هءودرفو هع لوالا اننامن ال

 1 قرفرلا كلذ هلا نكس و هن وه ضإ 4سنح نم

 ىف ىلوالا ةارلا كالت ءاود
 فرعي ال وهو ةليوظ راودا هيلع تيفم ناسنالا

 هاليسعسدةة ءءء اولا

 55 يف حرس 50 تت لأ قران الو نار معل

 عيانملا 2 عركي و ددعلاو بشملا لك 0 ولا

 ةماوالا نارمعلا ”لئاسو ىلا ئرتها الو رامت الاو

 دحم اف تدع لغ ةعفاملا لدابتيو عمتي ذخا

 طظطخو راصمالا رصمو رثك فورظأا هوعدتو هيدل

 هتراصح تيوقو هلعو هلقع :ادزاف ىرت 6 نادإبلا

 عم ريسي نا ىلا جاتحاف هتايجاح تركو ةتددوو

 تاهل اقناو تاما لاف نا نفك ةيمع

 هنارمتو هبلاطم يضتقت 5

 ةيعمج يف )هن ام لع نيط كفيف تقلا ةيءج لواو
 تدقءابسرقلةنس فالا ةثالث ذنم (نوساملا)نيئانبلا

 يلاهشلا سدقلا روس !هقوف مئاقلا ةراغا يف ةيعمإ ا هذه

 مث نولوقي ام ىلع ةرهاسلا باب و دومعلا باب نب
 الك ىلاوتنو مدق#“ تايعجللاو تاءاتجالا تذخا

 ترفل كلو انمدف اك نارمتلاو ةئدما تعدق
 تؤرفت هدح داد.تسالا غاب و قرشلا يف ةطلسا

 راكفالاو سوفنلا تدح و تاءاتحالاو تاما

 لوق ةمالل سيل دتسملا ال بلاغلا رمالا ناكو

 نانثأ ةئم متي نا قح بعشلل الو لمج الو

 لاو>الا نم لاح يف نا ري

 ةارايم نع نييقرشلاو قرشلا رخا يذلا اذهو

 لاجرلا مهطبتو مدقللاو ةيندملا لاجر نم مثريغ
 أامهمو ةيوحلا مهما لامها ةرادا ىلع نيرداقلا

 لازي الف دادبتسالا ةأطو تدتشاو طغضاا لقث



 منا
 سير رك_رسب_ديسيم دعي صبي يركب دبي رسي_ سيخ ياي ناكل

 تقلطا اذا لاجر ينايثءلا سعشلاو ا داوس ىف

 ءامسلا انو اوهازو مريع أوه مهمالقاو متراكفا

 اهقحلب د.قتلاو رظلا داك يتأا ةمالا هذه نا

 ىلاءاو هناوس هلا غ دقأ نيدو مسط) ايت:>اب

 اه لجن هت

 ةلزالا 000 هتردق 0

 : ادع نم ليج ع !اط نسح هييغ يف هذ

 سانملا تقولا يف

 دجلا هل هللو هاي رو ع رظتنملا تقول اذهةءاد دقو

 ند قدح ايهو ةي راو روتس الا نآعا

 ةماظاا ةطاسلاو ةكاحلا ةوقلا انم هع.صتغا ةيعيبطلا

 ل

 ةءالاا كفو قهقلا كيف ومالا ويضتةاظلا لاو

 مع نم اهتاف ٠١ ىنضاقتتو حالف نم اهئافاه التت .
 اهم ةرحاو لك تذخاؤ تاعجلا تفلاف جاجنو

 جقرو ةمالا حالصأ ه اسف

 ةينطولا راكفالا رياوتت ةيعمج) تايعلاهذه ةمدقم

 بيذتو بعشاا راكقا ريونت اهدصقو (سدقلا يف

 جاصي ام ىلا هداشراو ةفراعم هدام ةرا ازغو هقالخا

 ٠ هو>ولا لك نم ةئيدو هأم د

 لصفلاو لعل لاجر نم نيسسوم 1 وصع نينه

 يموي اهدانيف عمدت يهونيلداعلا ني رومأللا رابكو

 ل ا كه تفل

 اعاردر راسل لوو عوبسا لك نم ةعمجاو دحالا

 ةيريلا لامحالا نههيلا مرت اهو اهدصاقم يواحلا

 مارغوربلا اذه عبط. سونا ىلا | ضيهت يف ١ ةفيرشلا

 وع“ لع ئراقلا عاطي ةنمو ,زيسن عزوتورشني و

 راكفا راو نم ةيوتت امو ةعملا هذه دصاقم

 ىذلا رمالا مهنقالخا فيشثلو مهعابط ف.طلتو رذلا

 راثالا هللا تايعجلا ةمدقم يف اهلعجي

 حالصاب اهماقثاو هذه اهتايعمجي ةمالا ةضهن نا

 ةينطولا اتابحاون اهمايقو اهدئاوعو اهقالخاواهسوفت ٠

 ةمالا يف قلخ دادعتسا دوحو لعانلدي كلذ لك

 نا نارالا اهدلسأ
 ةريثلا اهتاهذاو ةراكل || اهسوفن ىف نماكماا يهيطاا

 دنع رورظال اًميتم اهئانبا ءامثدب اجوزمم لاز ام

 دادعت ا اذه ن 5 هتترو

 ص رغلا وشم

 هي ل ب 1 ىلا تاعحا نإ كفالو

 مظعا نم لوك 3 ا ااةيعبجا هذه لثم ةريلسس

 ة.-اتجأإلا ةئيهلاو رششبلا قالخسا ىف اما اهتيثاو لماوعلا

 ةساوعولا لب اهتقومو اهتم ىف ادق ايضرإو
 ةئبط لك نم هراكفاو ىعشلا ناهذا بيذهتل

 انبا .لع ةصاخلابو قرتشلا لاخر لغو ككب قو

 ٍ مهتردقمو يراطفلا مثدادعتسا ةمإلا هذه

 ظ هلا راونا ملا“ قرمذلا.ناك اها لامعالا عا ةرادا

 : ناآكو ه.ف تل

 ري رسل رع رسم سي حي ياحي رشي دي ع ني سب يسب سي يشم هم وس رس وسي وص د سي سي يس ع يس يصير سيك سي عي

 ا

 ١

| 

 م ديعملا اذهو يفامعلا ناسالاو ةقوقلاو ب رعأا |

 كالذو 4و ل كعمل ها

 دو اما عرومعلا ناك 95 ناد ىلا ناردالا 0

 د.ةثااو طااط4#الا راودا ةمالا هذه لعتااوت

 لع تراضو مجالا ماما تلف داد.تةسالا لماوعو

ماركا ا راض 5 ص رخل
 1 

 مولع 44 سرد 5 0 ةعجا 0 تق

 ىرادعنلا ةراح قوس ِف مدقلايدشرلا يتكلا ل

 نيدو تسإلا نالا الي ابك مولعلا هذه هيق سردت
 ةدابلا عاستال راعنلاب رودلا جراخ لع ع وف دل

 اهاخوتن يتلا ةدئافلل اسرعل

 لع لابفالا لع مهنحنو بالطاا رك ذنف ةبعلا هذه
 ةصرفلا هله رت نابو لاجل ىلع ّئ / ليعمل اره

 مَ 0 ىهساسا || ةيعجلا أهب تعافأ( ش ىلا هيا

 0 رعفبا تتح : ئذلا هلو ك1 2 يناذماا ناسالا

 5 رم ّنَء مالكلا ل داوعلدمو أنوف مي

 هللأ امقفو ةصرعلا 00 و 5 ةرور ٠ .هلا ةعجا

 موي زا رع ن» دراولا نالعالا ةحرت

 تلقا م رتلاو . دام 0 هرعت

 نوينطولا اهيا

 ءامنا لاعجي نينطاقلا نا 2 ىذا مولشملا نم
 نم بم ةناحع | داللا

 نء مهفالغو

 ”  نوي قسومو نإ كسم و نلس

 اذه انا نودعن لاملاو ماوقالا رثأ

 نهم رح .الاو دحاولا نيب زيت الو قرف الو ن طولا

 هيلملا مقانماو هيندملا قوقملا نم هدافتسالا ةبج
 فيما نوناقلا 0 دوار

 هينيدلا ثحابملا يف دئاقءلا فالتخا 10

 هئاش لح قلازل

 نا ام هيلع ةأنف اقلام يوددلا رءالاب قاعتي ال

 ق رفت مدع عم ةلودلا ةعبت نما ةذلب نك ناكس

 نوروب## نطولا يف ناوذا مم بهذملاو سنجلا

 دس ىلل#و نوثاقلا ةفلاذت ىلد ار نم لك عدر ىلع

 دضاعتلابتادح ةيينحا ةرقرك تاضرعت نود لود

 ممارحز مهفوقح ىلع ةلعفاعلاو ةلؤاو كام نواعتلاو

 هلا ةعيرتشلا رظن معبمج

 عجار قونءمرمأ وه عاف ة.هذلاو

 ةيمومعلا قومما ةإح نمو 7 مهت>ارو مهمينماو

 ارم كك دلما دا رفا ةصتخلا

 يجراخلاو ىلادلا

 معلا مفاذلا ةقفاوم ريفأا ألا معا ةفاآكو ا ااردا

 ةموكحلا ةرادا كاسم بق

 ع ِه ةلاوتهو ةعاد ةرود)

 هو

 ناوقلأا ماك>ال قط رهمالا ءارحا نسح ةيقارعو

 هْللاو دالمأا ةداعسو هافر نيماتل ةافاكلا لاو>الاو

 -. رس رت رم رسمي تدير دابا ب ندي دنيوي ديني عبي ربعي رعب عسب ربكم تصيب اشي حي عب بشي سبي يح. نيكني سس سيسي رس دبي عي رحب رص صب رس وصي رسم زب وسي

 مدعو اناهج نم تدافتسا دقف ةقباسلا ةموكحلا اما

 تدغ .ةرادالاف قملا اذه انهم ثيصتغاو انقافثا

 صاخشا ةريثع وا ةس+ ةطساوب رساو دق يف

 ممطلاب ةلوبجم مراكفاو مهتايذو ملل نيذلا نم
 ةللا نم عمجت تناك يتلا ركاسعلا اما ٠ ةهافسااو
 لاوما اماو .ائاط ريغ ىلع اهءامد رد تناك اننا

 هرئاسلا فيلاكتلا نم هلثاع امو مانغالاو راشعالا

 لب داو د : تناك ىلإ

 يدع قرغلاو ني ريشملا ىلاو ةنو 1 نا رردالاو

 ةغارزو ةراحو ةحارو ةّينما تراص ىت 2 موزألا

 ةسودم هي ويدل اهفانم ةفاكوأ| اهفراعم عم 0

 تافارتقالا عاون ا باكترا ىلع ءةءارجلا مم مادقالات

 ماردلا نم اليلق م ا

 رار ىتح هنما مياس يف مط هلتومرع

 لد رجت لع ةداءلا ت

 ار تاارعا ناو ةالام« نودب 0

 ةدردل تلصو ةظفاغاو طيضاأ رم

 مهك اهنا ةهج نم قرطلا عاطق تاراغ نش قوفت

 وهمبو سومأتلاو ضارعالا كدهز كلا يدغتلا ىف

 كلصَو

 ردح دقو قراعاا عاطقل 25

 ءاجعو اعد نيذدلا

 ةحردل نين 0 دارفا عم ىد هر أ

 - اح

 تاحادتحالاو هقافلاو رقفلا نم ل قري ةلاخو عزنلا

 ا
 اتاك نحال

 نيمل-١١ نبب دحوا يذلا العو لج لولا دمحن

 افاق تتفتو انفوخ نع تاغن

 نم نب يسااو

 مه ريغ ىدقا اولذبو ةناملا لاكب مبحاورا اووض

 ذجلا لاكي ةديدعنونس هينا نس ةئورقملا مهلاءاو

 اذه يلابم س أنا اوحمو أاومده مهنا ىتح دهجلاو

 داددساو ل م

 ؟بطأ ا داو نآ ىفهتباسا ١ ةرادالا

 هوحالا ناسأب

 ند انوصاخو 0 ايلا

 ةنطالاو ةرهاظلا ؟.-اوخ ىلا اوفصان طولا «اشا اي

 قانلذو ةيزطلا دخلا هلو اناث'ادق . تاي 5

 قرمنو اتعف ردقن نا انيلع نحيف ٠ديعداارودلا

 هيض مايقأا لع دتحتو دجحنو اهرامسعاو أهردق

 ةموكعل نكم ال ادءاصون الانف ٠ ضرعتلاو زواحتلا

 ك ءرتايس> ىرذر سفن ءاقلت ن٠ كلانا نإ

 ناثوءبملا :سلجل ةلملا مهذسرت نيرذلا ءالكولا لب ال

 روفوت ىلع نورظاني و .لم“ لك نورردي نيذلا مث

 اهراح راصلت ا قد ا راس نع هو رثاا رادكتز



 سادي" "ين تيد ييسر سو يي سياج ماك دير اكيرسي سيسر سي رعي ص سيرجي لعب سي

 ةواعسو نأ مرن ٠ ءالاعاو ةمقأل اناا رومالا ىف

 تاقرطلا رغما

 امفرصو

 : ةءالا ة.مهافرو ةدحارو ةلودلا

 فقد ربطلو تاباغلا طظفحمو هأمملا يرام نمو

 راصن كلذ را 2و ن داعملا لغشا 1 تاعقنتدالا

 هيايصو طوحو اخ > تف وص 5 ا َ ها المود ١ احا -ٌ حافز تمت

 داوملا نم - روهأ دادي عم اثدالب ةعائصو راد

 فئاظوا الها ناك نم لك مادختساو ةعفانلا
 عمت“ .ذئتفوفاشكرالاوباكترالا عاقيا نع بنجتلاو

 ةرياغملا تالماءملا لك عفر رابصا و قرطلا عاطق راع

 ريصنال كالد ساسبو علا .اخا روما ىف ةدو>وملا

 قباو ىاثأا لع دوجحاولا ف ؛ضرعلو يذم

 يجراخلاو ىلخادلا ضرعتاا نم ةظوفحمو ةنوصصمان دالد

 اةوعبم رماب هئارحأب ريغلا راجت و 2 كلذ لكو

 يذلا ناثوعبلا ساجم ىلا اولبريس نيد انئالكو تعا
 انيلع تضرف ةفيظو مثاف- رهشا ةثالث دعب تفس

 نا ىلع هال ادم نرثوعمملا تاذغلا ىف ققدتأا

 فاصواالا ةفاك لع ن. زئاح هيما باب رانم اونوكي

 ناو مهنطو ءكنباو مهنطول نورد ةديلا لاصحلاو

 دالبلا لاوحاو ةلودلا روماب ني ريبخلا فراعملاو مولعلا

 بازذغا زوخي الو اهئاقلرال ةمزاللا تاحاتءالاو

 ةلباقم ثاي روماملاو نيشابنلاو بترلا ولان نيذلا

 3 نيشارلا ن 3 اوناك وا ةيسوساحا يف مهتمدخل

 م مورتو مهعفانم | وما نءذلا نم و نيشترملا

 يلاهالا نيب ءاشترالل طسوتلا قيرط مهكولسب

 ءالا نأ اعو ةهاسأا ةرادالان مز 2 ني روم املاو

 مهباختلا غوسإ الف ةينطو ةحمم الو ةنه مش نحيل

 ١ ةمالا ءالكو اركي يمارس

 نه درف لك ىلع بجاولا

 كير وهشملا ونيعصتملا تاوزلا 3 نأ ةمالا دارفأ

 فاصنالاو لدعلا ماكحا ةياعرب قلخلا نيب

 ريغأا ةيساسألا : ,ناوقلا ماكحا لع نيظفاحلا

 نهلب ال يرورمغ ا! نم

 لجال مهفرشو منادجو نول نيذلا نيضرغتملا

 لها اوسيل الؤه لكما الاقي وللاق نانرلا رتعالا

 نيزأاح اونوكي ملاذاو ةسدقملا ةلكولا هذهاولكوبنآل

 انذذلت نادعب عوقولا ىثحت فاصوالا هذه ىلع

 )ّ ذايعلاو ةناث دادبتنسالا رود ىف ةيرلا تب ام اعرن

 باؤغاا نأ لوقلا ةصالاخو عوقوأا اذه ند هللأد

 د رف لكف نعملاو لماتلاب ر ريدج ميم رما ءالكولا ش

 _لنودو هب 00 4 0 نبي نأ ب
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 هس ييسصسخيششيحل

 تس سس

 يدا

 ناوخالا اهيا ايف ٠ هرعت ديلا ىحوي اك ةمبملا

 فاحالا لك را "ورم اذه ملم“ ناك اذا

 هللا 0 أو نوناقلا ماكحا لع اعظم

 ظ داما ء رالاو م دقنأاو

 ١ كلاهما مدعو تار ىوس دم | و راكفال الاة هدو نلا

 ا ام ةقلا || م

 :,ع داو رطا
0 

0 

 د

 ثلع ايالاب تيك انا. 4 بيه 2

 ملت الفغ 0 0 ررض اندالب ىلعو

 مو« نا ا 7 اورظلاواورب , ل اوريصنتو واولماتاو ؟فتو

 ةدناا هذبف ا: فم رظتنتو انيقرت ةسنحالا لودلا

 هلع دادحنإالا 0 2 ا:ةكم نا دعب ةي وحلا

 ةرهأبأا ة ب تناحالا دنع دعت ةليو ٍ

 يقرآلل لصوملا ميقلسملا لبس ١اس اذاف

 هلا طاب رب انطبارتو انتاءلكو أنتاسث زج لع اناضفاحو

 نوررظي ءا>الاو

 لالقتسالا ان:لهاو انتقال مدع و انرادتقا مدع انيلف

 يجي“ ءامهرإ :ةيهادلاو ىظعلا ةءاطاا نوكت كان

 هذه يف اندالب وا سفناّقأن ال نا هذه ةلاخلاو انيلع

 ءاخايلاورةداعسلاو ةيازطلا لاكب شمت لي رطاخملا

 ندَعلاَو

 نوكح الاو ةنواعلاو قيما ان

 انك اذاف'ةةدلاو :ةداذ نس ةنورقم الاغا

 ارا 3 نوكي يبلالا قيفوتلا نا بسر الف ك كذك

 َن وكتو

3 0 

 بااوخ

 أي رز يدنفا يجرح ةزعملا بحاص ةريضخ هالت

 يقرتلاو هاحمالا ةيعمج اهتبدا يتلا هيد أملا يف

 سرد ةدكو َِق فرصتملا ةفوطعل

 1 مر افرصتلا اا

 أم ءاعل رومألا, كودلقو ءكوفرع دقو كولسرا

 ابلق ك.دج نيب .نا انيقي الع اولعو ك وريتخا

 ىلا حسنمو ليم يا حالصالا ىلا ليي اهرك
 1 لاقي قألاو تناف ح ونج يا اثرالا

 تادهاش كلذ. لع كلو ىفو ؟احو ا

 تامالع هلع ح ولت ءأضو ةحو : :رالداع

 لثا مايالا هذه لثم ىف كب اذءلاو صالخالا

 : لهإو كب اح رق سنتا 0
 هر موي

 ردن ام نم سدقلا كيز له نالدخلا فرصتما ام ل

 © ةحان لك: نا 00 م”ادم روشاو

 ءاللا ةركا ى ورد ىل رهف ناكم لك ن ملا ار

ِ 
 هيرك ةيرس لا رس ترك رة سقيا ترس تبر. برر يرجي حبي راي دعم دزاتنبب لانمي رتبي يبي عجيب راقي

 ظ

7 
 ا 1 و دوا مالا هذه ند ةردحا ول 3 تال أ[

 رم 3 اياها ني اهو ءاقز والا ت تاباغ سدقلا

 ةيلعلاو ةيبد الا اننلاح حراصال ىنتث انف روتسدلا
 نا ىلا هل 5 أح افرنصتم ةعار إلا صوصأخلاب و 2

1 
0 

1 ّ 0 ّ 

 نافقوتب هتداعسو انئاوأ حاجنف بولطظملا ىلع اناصح

 زوغلل نكمي ام عرمساب اهولمعتسساف ةيلاعلا م لع

 ىنيدلا ناسالاو يندملا ناسالا نيناسأ نم نيثاننلاب

 د ا ع را

 رخآت يف نو 0 يي فرصا اها انرضق

 درتف ءاونرالاو ظ هلا ىل

 نا ىلا الي وط ارهد انشا 0 ةئاخ

 ١ انسوُم 24 حمطأ رق و

 ةي رخلا مسا 3 سدقملا روتساللا 65 نك 0

 25و اب ةدانسلا ان تقف ناكر. ةيذألا
 1 ا ماللسإ ايلددا

 لاتت ١ ةماع نيب اخ || اهلا د ىلا ةدامسلا هذه نا

 اهن» تايقع كيساو 0 اهماب ينال ةلووسس

 3 لا للخلا ةِمهَع . داد ةمالا ةسضعو لهجلا 442

 اندعاسف ةقلطملا ةموكحلا يف أماع نيثالث قب يذلا
 ةداعسا تيب لخدت تاقعلا هذه مدع لع |

 عيمجب ابو روا كسر ثا و ان اهياوبا 4 توف ءأا

 حفوتاا هللا نمو ةنارمعلا ةددالا موو

 نا

 ص

 دق زيريثك نا لعا اناو لاوسلا اذه لاسا

 «٠ نوع رب اولاز امو للجلا رغالا اذهل مهسوفن اوعتر

 مقلاة رك ايدل اهم ناث وعبملا ساحم سدل

 ةمالا سام وه :راثوعبملا سلجم ٠ هرب ةماع نم

 ةلاعلا ةطلسأا سار قوف ةيوقلا ديلاوه اهريساب

 بعش نمانويا«نثالثل لثمتا وه ناثوعبملا وضع

 نالا ةمالا ٠ لايمالاو رصانعلا ريخك ميظع يف رش
 5 3100 ا

 4 رو مطالات هحا 95 ناب بر ةيعارش 4. .هسل

 ءاملا دم ىلا اهب طبهتو ةرات ءامسلا ىلا اهمفرت ميت
 اهلا نو رظن ءطاشنا ىلع سانلاو ىرخا

 لاوحا تسيل ٠ اهريدم ةكح رظتنمو اه محار

 عبطتسي ةئيدم ىف 0 ماها احالصاو ةمالا

 . ”رااالك ةغاسو اما 3 مرا لا عر دعا

 ناو ٠ لع 0 ان 3 كاذ قوذ ةمالا تا.حاح

 نإب

 ثوقملاوع نم ] لوقاو لاسا نا ةمآلا نم دحاو

 وضعلا نا احوضو م ديزا نا نودي رثا ( انئاول نم

 وااقلا نسمح نع قا سبا الثم سدقلا اول نم

 ةعساو ةكلمم رع بئان وعن .لب ظقف هثاوأ ن

 ةمالا ةايح يه ةيقرقملا ثوعبلا ةئيظو فارطالا
 7 لع ةأح هسفن كس دع يذلاف ىنعمو دا

 ةمالأ مسج يف حورأا هده نا هنكمش ةملكلا



4 
 ابابا ياتو داب تب نحيي حب ناتي بابي وباي لااقبب اشفي لخير نويت

 ف ثوعبال رف اف لذ ىلا ءاقللا اذهب (رمعظلو

 ةمالا لاو>ا تاي رحام لكب املاع روكي نا

 دري هسرق نرم نوكي نا :بحي .اهتايجاحو
 هتعفدف ةءالا هنم تضفتا يذلا ةقباساا هطلسلا

 2| ىلا ةلاحلا

 (عاصل أداه ٠ نإ ردتا ةماآلا اهيا اف 0 ةرآ

 افا تدك اههسج 8 راثد دا

 ّق 2

 كنايخ :ىلا هذه كتاب اختل اب :نالا نيهست :كنا

 اهيا متنا» نيبختنتت فيك فيرءاف كتوه وا

 انتمأ ؟اذبا بخت اننا نع ”٠ رودانلاو نويختنملا

 نه الاجرو
 رءالا اذه سيل انحاجت لع تريصي رح اونوكتاو

 : ىلاعلا [ ىدم كل نوسفانلت ةفيظو

 انرما كيلع ازي زع نكيلف انسننا

 ا

 ةدعتن نيو :ةميخفأا روضقلا نوزتو تاكرما

 ةمدح رمالا ازه نأ ا ره ب وأ اهترحا

 اهب هومدتت نأ سدشلا ةراتخا ةسزوم

 ديرا ىتلا ةءالا هذه نماناو اذه بتكا ين

 هءامد ليس وها هشاعناو هئاقث را لبس يف همد

 0 ىلا ”ةلدلا لرم تا رطش هياع لا اناو

 ىوأو رأا لع نيلاظلا نم

 نراثوعبملا ساي قاعتي أم

 : تعملو ندع اي تااككلا ندع تع أ

 نيناوقلاب الاعهمفاتمو هراضم 3 وللا لاوحا م لع

 تاوص أ نم ركفلا يرجو ةماتسالا هلادرا د

 فئاظو اا ةيمومعلا ةمدخلا الا هتال ءارضلاو :

 ممم . ىروةسدلا محلا نيم ات . يب نتلا

 ةفالا فذك هيكرتلا ميلعتل قرطلا لبهست ٠ ميلعتاا

 ردقب هلا ةرادالا ةطاس مو ٠ اهنم ةيسرافلا

 هدا ر , ةنداصتقالا روهالا ف رظنلا . لاخلا هيحويأم

 ةمالا ند ةاواسملا ١ ناكمألا دقي هب ركتسلا هرقلا

 لاودا مالي اء نيناوقلا ليدعت ٠ لاو>الا عيمج ف

 ب هومعلا لئاسأا نم كالذ ريغىلا ٠ نارمعلا رش وةمالا

 ركو امنع مانا الو أمف فلم ايلا معرب هذهو

 هعالطا ةعبسو هلع فب دبدح 8 ىعسإ ءاضعالا نم

 اوي( انعم ةيضوصخلا الاوحا هاوللا اذه نكلو

 تادراو

 اولا ىفديفا ب كام ليكشت هيلدعلا ميسون(" اهل

 1-02 ىف هفرص: :أ تافراصألا رم ه ميله | يعل

 00222 يل يالا سيسمح دين يباني رتبي انني بيننا يبحر

 سدا
 رسب بسرية وأ و 1

 يسير سرح سي رار ري رش 222222 يي ال

 رهن ءاه نم يفارالا يق ا جيورت م هلا 8 2 :

 نوت زل' تالو مد ؟ ]و .ثطو تاك ٌّت جوسلاو ندرالا

 نان الأ ل اهرادقمنءعبرلا و“ تضع ءأوالا َّق

 ]ذة نيمعلا ةلماعم ةياسو كلي نا لدي هم

 رفا نرد رلأ راشنل ةلفاعم 0 ند هك مفر

 ةعءاغأا يضارالا زارفا (ه) كب داي نإ لفكتا 1

 تاي را ليدعل (5) روس او مدخلا ند ةمورجلا

 ىذازالا 2 تا راما رابلا نم مقدسي اهف 1 ريمالا

 2 ند دعا ا طظرر هلاك 000 هب ريش

 اللا روان 2 3 خذ ردا ةرمجم نو اهي اع قمن دواردلا

 5 0 هاى الف ءاوللا ررص امها ِ و

 هي مهلا عراز نالو تالدإلا شل نه ةيضانا

 كرا د رت ف ناك اذا ةءاذما ىضارالا

 عجب ىلا رطضيف يوقلا عرازلاك هرهس نم
 ضرا قت: لوصحملا ةيست رشعلا دحا اذا أ ةمضيدم ١

 ةزادالا ىف نقلا راى "ه2 همك

 ذثنح طبرلا مصيف رمعلاو يغارالا زرفتو ةن-لا

 مم تاباللولا 0 رشك اراثعأ نا تن نمو

 تطلر !ذاو ىذعأا "او تال مزالملاو ذفتتما

 هني زا رس نك قباسلا لدا ىق.يداشعالا

 لص يذلا ٍقرتلاو ن ومزتاملاا حر ناك ىلارت داقأا

 مفعا نارود> ءاو ا اذهو ةئسملا ةرادالا نم

 رشعال عف دي ال تالوصتملا ثيح نم ةكلمملا يف ءاول

 راعسأ تءفئرا دقو افا ءاضق هعقدب ام رادقع

 يف يف 6م ةكاساا تاللدبلا 0 و تالومولا

 رظناا ىف تايالولا 2 يف نيد:سلا نيتاه

 نا لصاحلاو كلذ

 ِى راشعالا احذومناو الام راصا ل زو# ا ةئيشاا

 ةقباسلا ةرادالا يف ىرح

 أفلا نينا رشعل مفدت ىرفلا ضعب ناف لبةتسملا

 اهتءاح ام ةنس تاحا اذا نيعب رالا ىواستال يو

 اهدباكي نءالا ميت ال رومالاهذهو ىربكلا ةءاطلا

 1 الا يضأ الو

 طنف ٠ نيناغلا مرغتي نه الا نيمختلاو

 1 و لارمالاو فطاوولا عم اوليعالا نيبختملا

 مدس هاب .نوفرعي بات باتا ىف نورحتي و

 ةفلاخ ةقداص ةنانج ةلودلاو نطولا 6

 " اعد

 8 ريس اغب |(اادهذن 2 3

 ءاضعالا نو>ي نآو هب راه ةفرغ ءاشنا لع مهنحو

 ١ 00 ىلا الو اهيناعإ _*ر

 " نتن لع راهم هدم انفرصتم ةقوطع س

 مياة

 روس مس 2 22 يي جسما احلا

 .لكرعح ردم رعي تع قي رح رح رص روس رح سي رح ع رم ع رس رس رسب وس سبا بماي لا لابي ا« يرتوي هيي ياس نتي

 فرصضصتم ا ند | 1ظ او ميعم رمدنع ىف ااهف نولماعأا

 دعل هنأ باحا سدهلا ْق 0 ىف لكش

 هلال اهزه لع نوضصرعإ ةبرادلا ةفرغلا ماظتتا

 هنأت الا ف ةعفاتااو ةرامتلا ةراظن ند و نلطف

 كالدب ءاينا

 يتلا ةسارهلا لاطيا هتفوطع سما هب رءاامو

 ىلع ناو انتاندم ىفةيدللاو سلوا اهريدت تناك

 اممم ىلع اهل اسارح يق نا ةراح ل
 ' عج هج

 تحث يرش لوليا 5١ريف مقاولا نينثالا راهن
 ' نوقلتي ثيح ةلطلا لوبقل اهباوبا ةباصملا ةسردم

 سفردلا

 ؛ ةكرتلاب اهلادباو ةي رعلا

 قالا ءاغلا راص دقو ةنوهاللاو ةرلعلا

 ةريكلا ةتسردملا حاتتفا راص اعبرالا راهن ينو

 اهل فيضا دقو سدقلا لخاد سك ذوثرالا مورا

 دجوت ةديدج سور د هيسردلا ةنسأا هذه ' دب يف

 ةلكقصت ىعدت نا اهلعحام ليق يذ نم اهف

 تانلا ة هس ردم حتتفا ؟كانَص لو مويلا اذه : ىفو

 سكذ وثرالا مور
 ظ ع

 رها يف اولوادتو رالا نم بخ سما عج

 مدقتا ىبرط اف يلاّثع ىنطو كنب وا ةيراجص 2

 امو هأيملاو ياومارتلل تازايتما بلطو ةراحتلا

 ةيهومثلاو ةي راجتلا ةنطولا عفانملا نم كلاذ لك اش

 ينطو عورشم لك ُث قفوتلا مه بلطذ نذف

 ىلاهالا ريل هعفأ دوعل

 ءاشلأ

 للا لقتا يبارغ لولبا 0 2 عقاولا أعب را را

 هج باول مور ركا ةتلئاع ريكا ىلاعت ةنمعر

 2 هيز 0 لأ والا ا ىلا: اا مويا قو

 0 2و اهرمغح لقو ةيايجالا ساو رام 1-0

 01 0 راهرار و ةيدلا وراك نم
 لا اكول لهو الو سدقلا ف نيطوتسلا

 امرأ هربا لضافلا سقلا تاج 0
 انا ةقيةملا هي دق ةلبقتسااو ةرضاحلا ةايلا ن

 للاو يد :ؤأ رك هنأ هرمهد ل مدد 5

 ن* مخل اسلو هي زعتأا مدا رم مدعتب هتلكاع فهل

 5 وهط ا مالم

 مدع ءاركلا انكرتذم نف ةرذدعألا ودرأ (ى دقأا)

 ىانعسوتاتنال ةرالهذهىف ةريخالاتافارتلتلا ركذ

 ماياالا ءزه ف هع ناثوعيملا نس مالكلا

 سدقلا ف اينان> بيج ىحرح ةممطم



 ىلوالا ةئسلا سدس ددعلا

 كاوشالا ةمق
 فصنو تايد ةثالث سدقلا هاو يف

 تايديجت ةعب را ةيئاثعلا دليلا يف
 اكيرف ٠١" ةيبنجالا دالبلا يف

2 

 8 دب رخلا زاشما باص

 امئانح بيبج قرع

 2 رالعالا ةرخا

 ناثرع رطسلا ةرجا ةريخالا ةدكصاا يف
 هراب 7١ نيك راخالو

 ٌسورَغ ” رطسلا ةرجا ىلوالا ةوقصلا يف
 ناشرغ نبك رشللو

 مع اهناثب ه رياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخلا ٌةرادا

7” 
 ةمالأ و ةفاوصلا

 ٠«برغلاو مالقالا اح

 :ىعشلا مه هتقالعو ىتاكلا تابحاو .٠ يتاح ا تابحاو

 دئارخلا ىلإ هءاارظن رادع نا
 ةفاوعأا ميراث يف ةرظن ٠ ةداعساا

 ٠ نيس رغلا نع ةؤاوصلا هيما

 يث بغراأاذا

 ىح ةعسأو طخ ءاقرالا ماع قف بوغلا طخ

 اطشن برغلا فقو : هس نم ةدرد ىلعا كردي دك

3 ًَ 
 هنا كر داؤ هتفطاع تقلراف قترأف ب ادف

 ءاسجالااهدارع ىف ترعت "اراك سوقنلا تنك اذا

 هدالب يب رطيس دق دادبتسالا ىارف ريتلوق ماق
 خستلا اذا ديبت ةئشاناا نا لهفدتما لهاك ل قدا دقو

 تعاد ام فيا مدلل ىلا اعوذ و مم رلقلا ٍِ

 ةوق هب لعفتال حاشوب اهينيع ىطقت لهجلا ةواشغ

 مف لدراو اهتناي ال تزخا ىدح ايلوماف ع 5 تديماندلا

 تمدح ل لانقلا اهع ادة ىلع هد 0 هتنانك نم

 : امعاض ندب نم 0 جرخا 1 اهرقمو تقلا مه

 تدهذل ىزمعل ردا و ركل كرادتي م ول ناآكو

 : 55 تقلاث يح ىلا هذال

 باذاو ساس رقألا ماعم 2 هنيع وغوه فطلا

 هباحاف هعارب أعد َ هك 4قدوب ىف ريتاوف هن ىلا أه

 لئخا

 حالصالا جا ىح لضوط ثنم لد ىلع برص و

 نود لوالا بهذ كلو رغرفب ريتلود يصخمت 2

 سارف ىلا هاعدو يفاثأا ىلا ىت> هدو ساطي نا

 ردت د 3و لولي 3 الا
 يعي ايحير_بديي تنير ااا تن بلاي ا/هاب نباتا ابي جابي. تفنب__ تبي نبا ناتو فخ

 نرامحا ممل وأ دا هر

 م ع ملل يا ردصل
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 كك

 رسب خدي

 ميس وس رسوب هي تيمي كيس هيب تسرد رقم لانا قي رينبو را

 او. م ةنسلا الا نإ
 2 هد بت -- |0000 تكتب 3 بدير ب يك

 3 يسيرشي رس رس تا رح رعي ري اسي اتي وي الي تورو

 اطر مف 0

 يما" توتصاف :سنرفلا راد ا ناكح
 0 مه 5 | ةئردم

 الار هل اذدواف لقا ةيصان ىلع اضيق مت اهدح

 : ارم ةعاط ىلا لود وأ ءاوص 4غ ََف عورت نود

 اهنصغ قسب و ابعرف لضخا ىتح اهدالب ث لت ىف

 ةلود | وقو أه دارفا نان ريك اللو 000

 ليبس يف فش زحاح الو هاما ةلود ىلع عاربلا

 ةبرحلاوة 6 اواسملاو ءازالا سومان نم هدد 7

 "مريع ماع

 دنع اهافقواف فيسلا ةطاس

 فقثت و ةغالا ثبذهتف عاريلا ةلود تبوف

 © اهذولخ اهب بوتكمو اهتايح ةبكح يهو اهلها

 ه ارقن مل ام ماع لك ارقن انرصق (نوفوب) همالعلا لاق
 ةايحلا دهاشو ءاةثرالا ليلد وهو هلبق يذلا ماعلا يف

 م مولا ٠٠٠ اطوقسدءب ىوقلا ددحتو توملا دقب

 عدصلا باري وعوهو راك لجر اتي موكا

 ال ا فربي, ناال فتكلا لك“ت نبا نم فرعيو
 دراوا الهاج ءاوشعط + ةباتكلا ىف اطباض فرد

 قفرذلا|زه كل ترثك دق هرداع.ر ءاقزآلا

 ةفيرسشلا ةءانصلا هذه تراصو مالقالا ىضوف
 ةاندلعا هل سلا نك املأ يرث ياا ةظساو
 ثسرخأو قرششلا يف الجر عضو نك ناك بتك

 ٠ برغلا يف

 ةعانصا أم لع برغي الو لقا يدكسم ف 0
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 0 م يح هن
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1 

 ةيمو» / وص ااوةيريمشلا تال ا 2200

 اولعحو عاصقلا لع عاملا تقاع يلع 2١١ه 2و

 طسو يف يقي نأسنا لك لع ابجا و أضرف اهتءارق

 لماعلا يق اهن ال رقلا يف ديم ريغ ناك ولو ند

 ريغلا مالا نإ اق مكررا ةمالا ةيقرت ىلع ديحولا

 كا درف 3 علطي يذلا لقانلا يهو ٠ ةينارلا

 لاودالا اهم تييلغل فك وددعلا ميلاق الا يف تدب

 ٠ ها

 اذ هو ٠ ةللاعواتناكةلهاج هيلع عالطالان ءةئشانالدب

 0 ا معلا اذه غاب

 ٠ ما اهلا و اهيذوحو ابخابطو اهرجاتو اهرعاشو

 ركفلا هيولخت ثيح ىلا اي ريس و ةدي رج طبت

 نأك دقواب رواورمصمىف عقاولا وه | ةءارقلا هل ذإتو

 يلوةعلا تره نا ىلا اريطس دب *يداب ريصم ىف قرتلا

 ريجابد ولت راكقالا سئارع تزرب و اهتلفغ نم

 نم نالا هيلع ىم ام ىلا تراصف ةوايغااو لهخلا

 ولخت ال اهتفاعص نا ديب يبقحلا يقرلاو يبدالاذوقنلا

 مهضعبب ككلا ىلا اياوص |ضرعتا زماغملا ضعب نم

 ال لدجلا در ل داقتالاك | اهتحرف لك اط ال روما يف

 دي ةوأاو "اءاناو و مطقلا نيب عقب نآك 5 ل

 م وسن اك مايا 3 لالا

 1 يماشلاو يرصملا

 ىح 8 ِ شالا 01-- ىوضصقلا 6

 ال م ةراسسو سدو ةهزرعو ُهَلَد ن

 ىدع

 0 معلا | 0 سما

 َ ةلوق'م اهمولعو امِيدم تربتعا ولواب روأو

 . ل



 ب

 - رك سرح رسب ميس سي سير صيرحب رحب كييك يعي ير وصي خي ح يح كي يح حي عي حي رعي سي كايت وعي رص يبكي رعي حب تي عبي اني اي لي صب سي رسم وح رح يح تح وح رعود ةويرص صب يريح ص يعي يفي حي ع ص «نكرس كركم ينير بركب بد وو وي رس يعي ردم دورس رك لب بي حي بح سي طير عي شي رس راقي حمر دير ةيركي و يحي سي في طي عع ف رمي ف رمي رص رشي رع رجب حي اوي رجم رع مي رص رك يصب »هلأ

 ىلع ديحبولا لماعلا تن اكاهتفاكص نا الا برعلا

 . باوبا 9 مولعلا قاطأ عيسوتو 0 حود ثب

 هكمحو برعلا ن :.عهتلقن ام م تت ديب عارتجالا

 جارف راكقالا قباوس ةبلح هي ىرابتت اناديم

 رقفلا نرحشي مثوابدا دعي ملو ثدنع بدالا قوس
 ' مثوقمل ةرايسلا فصلا تدغو شعلا .زظشو

 ( ةطنحلا ) ةلملازبخ وا مهسءوفنل _هرردلا ةباثب

 نو داك مهيديا ىلا تاصو ام اذا ىتجمداسجا

 ند ضعبلا فدالخ اّءارق ىلا 5 انواكأي

 > الأ لع .كورصلقي ال مهن 10 نييقرشأا

 كارتشالا و أنعم نولك اي

 رودمالا نم ناك ريقالاو نامل ردا لع 3 اركباو

 نودنفتي و ىهذم لك اهيف نوهذي متو ةريطخلا

 باوبالا ىلا مههابتلاب مهتالجو سنع شا يف
 سر ردلا هيلا ]اجو ىراقلا 3 ىلإ عيضاوملاو

 نم | : ايورقوا 2 نك نايس ةملاطملاو

 لج سركت نما
 معا ىتسوملاو بادالاو ةرامتلا نَع ماكتتا قف اه لمع أ

 مهو ةحالفلاو ةعارزلا ىف ثحت

 ايلا تيتا اذا ةدتاقلا لإ

 ةب رات اهدالب لعح ىلع اهدي تلمحو ةيشانلا

 2-1 نم نوذفلا 0 أمو

 كالذ هشاامو ةيعارز وأ

 ةيرصملاو ةحنرفالا - دئارل ” كراك اذقو

 اهرامضم يف ترداملاه الولو تأن الءالا نم رفاو ظح

 اسنرفو كريما ىف تاكرشااو رجالا باوصاو ىلاحلا

 لاومالا نوفرصي و مممنالعا ىلع نوذس ارتلكناو

 نوصل ةطساوب مهطاعاو مهمئاضإ ضرع ىلع ةظهابلا

 تايالولاّت أ رداىت<تقولا نهليلقلا الا ضمت لو

 نم ةيدالا ةءاضبلل ١١ تارو ةفاوصلا ةيمها ةديحتلا

 ناالا اندنع وهام فالخ ةئشانلا لابقا لضفب جاورلا
 هيف لعب أحرص ال تاشناو هتاذب اًكاق انذ اهتادجن

 ميراتلاو ايفارغلاو ةفسلفلاو اهباداو ةغللا مولع

 4ع ىنامصا ةحودنم الامم ةسا.سلاو داصتقالاو

 اوك نوكي اب مزال نفذه لوانتينادوي يذلا نال
 نيمدقتملالاوقال ) .ءودشم هرداصمو هدراوم أفر اع هل

 ليقثلا ءبعلا نءهيلع فاح ان القاسم ني ر,عاتملاو

 طولا لعجوهتما لوةع سر ذ مت يف ىظعلا ةيلوسملاو

 هلاتما نال ةاكلا ىعم لك أقار 4ف وه ىذلا

 نك اك داع نم هير هقلح د تاوروم
 درا نوعا لرش

 ةيعاّمحالا ةئيلا يف نا عاّتجالا ءاطخ دحا لاق

 ةفاوصلاو عرششلا رءاو أب ةماقلاو ةعرتشملا ىوقش الث

 ا

 سدقلا

 اهالول ىتلا كسوقلا هذه كلاث ةفاعصلا تلمج
 ضي اه عزاوال ىضوف ماعلا تامو سلا

 ىذلا ماظناا حور اهف ثدي سلجم الو اهمامز ىلع

 ةاليرجج مهن ١ لك و ٠ هدولذ ةطساوو* ي 0 و 1

 هلدؤ لع رس ال ام لعفتامناف هب ب زيلكلالا س

 يف رهاهت نا ترطضا ىتح يزياكنالا نالربلا

 حرقت بقرلا ةباثع هل ل ةد دعتم ا هّن لأهم

 ءاوعشلا اهتاهخهيلع تام الاو ةلز لك دنع اضملا هل

 "د

 ويلا اتلوق ةرازو سئر نا ناءلا نع ىتغو

 ةيوفرطلا ١ ندالا ل هدي رج ىف ارردم ناكر ملك ١
 هنازيم لقعلا ركفلا ةعفجا لعربطي ةدماهيف قبو
 َّس دما نم 0 ريبدتتااو هداق ع ريلا 1

 لاز اهوا نيشلا ندا تقلا اوقع نيذلا نينا

 ا عدصلا تا ر ىئتح ةلوح دعب ةلوح لوك هل

 ءارزولا نم ن -, ريثك دير ُْق ا ناكو ةتموكح

 متابحاوب مل يلف هلو مهنوا تا مهفئاظو نع

 قدا نم لع ىرخا ةلو> الا امو مايقأ اق

 ةرازولا بصنم هتيأوت يف نالا ةسايسلا لاحر

 ةيقبلا ين أتس ئررطا ردنكلا

 حالقلا حا يف حالنلا ةيعمج دصاقت

 دالبلا ىلاها و سئاوطلا نيب فراعتلاو داحتالا ١
 بهاذملا فالتخا ىلع

 دالبلا لع دوعي ايف ءارالا مهلدابتو مهعاتجا ؟
 صاخلاو ماعلا عفنلا

 بولقلا نمت اوا دعلاو نئاغضلاو داقداإللا عزن 3

 دساعملاو ري وزتلا كرت نم كللَذ عبتي امو

 قف رط ىف ةرئاس اهدصاقمو اهريسيف نوكت نا 3

 ةيمومتلا ةنائءاايقرتلاو داحتالاةيعمج جبنمو
 ةقداصلا ةمدخلا ةنائعلا ةيلعلا ةلودلا ةمدخ هك

 اهتابجاو لكب يلاهالا موقث ثيحب ةحيوصلاو

 اهقوقحو
 قالخالا ىلع ةينبما ةيرتلاو ميلعتلاب ماهتهالا 5

 . تاائاعل | يف هام ء لا دوسياهبىتااةفيرشلاةلضافلا

 ىلع ذوهت ةدعاسم لك ل داروتسالا ٠7
 باطو ةحارلاب حالفلا
 اتالوصحمو امتاعور زم قاطن

 ملص ولا ميسوت .يف !ماوعم

 اهترادا ةروص

 اهددع 3 ا ةلبم لا ةسعقجأ دقعت ال نأ الوأ

 ناسنا يي | نم م لب نييعت الب ص |زسا ةعرس ند لقا

 يناس براتب ببتوب لقاتمب انبي ب يزوج نصي راببييإ يب ل بي نا

 |تارارق ذفنت ال ثيحي ةيعما ةئره ن. رضح

 ولتزع وهو يناثلا ةيعلا سيئر عالطا دعب الا

 نارقلا ىضمي مث كب لماك همرادنازاا نادناموق

 ةرضح وهو اهتادراو قوالنص نوما نييعأ اناث

 ثيم اًماد نوكي نكرر يدفا رديت لضافلا
 نيذلا :ةعملا ءاضعا يار ذخاي مل ام اًئرش فرصي ال

 هيلا ىموملا يناثلا سيئرلا ةقداصمو 0 نا نكع

 ولتعفر وهو 00 لوا م تلاع 5

 ةيبرعلا ةغلل يف" تاكو لاك يدنفا مالسلا ع

 تاد راولا دش ناصتخي حالص يذنفا كا جيشا

 مم تاعربتلاو ةيعمجا "اضعا ء|مساو تافورصلاو

 ةيعجلا نمردضت ىتلا تاراوقأا

 ةعجموي و دحا موي لك ءاضعالا منجي نا عبار
 مهلف ةداعلا قوف يش ثدح اذاو عوبسا 51 نم

 يسد نيمويلا نيذه فالخ يف أوعمتحي نا

000 
 هلع ةيجلا لعد, ناا دارا ند لكنا انماخ

 هنطوو هتلود مدخي ناب قداصلا نيعلا فلخينا
 نوثاقلا تايوتحم قيط ةماقتساو .قدص لكب

 تاالاحلا ميمج يف ة.صدشأا هضارغا كردي ناو ىماسالا

 ةيعهلا فرمممل يشف عربتب نا دارانم نا ًاسداس
 دبا يش هيلع طرتشي الو هتريغوهترمحب طونمكاذف

 تاءاّتجالا لجال اًماد حوتغم ةيعْجالخض نا . عباس

 عم ةءارزلا عيسوت بابسا تيس ءارالا لدابتو
 راكفالا ريونتل دئارجلا ةعلاطم

 ؟؟ةن ناعش ؟ة و ©5عةنس لولا ١؟ قف

 د وو وم حس تحح

 ريش حتاصنلا نومدقي نيذلا ددع رك سدقلا )

 5 طفلا مايالا هده ِق ه>الصاو ءاوالا اذه

 لوبي يف اعمل مهيلا راظنالل انافلتسا تاباختنالاب

 فحتت نأ انيار كلذلو ناثوميلا سام ةيوضع لع
 هتحمل ةبارغو هتدشل يت الا يدلل ١ ارقل

 ةناربملا افكماهةدي رح قدم نع الث

 حوتفم باتك
 مخئالا سسدقلاءاول فرصعم كب ينص ةفوطعلا بحاصأ عوفرم

 ةدوطملا نحاسي
 بسام ةهرب ذنم (وسر ا 3 دق كنا اه

 ةَف رعم ىلع ىني ال دقو ٠ يلاعأا سدقلا ةيف رصتم

 الوغش. نكي مل ميظملا بصنملا اذه نا كتفوطع

 ل ل هيل الإ ةقياسلا ةركشلا دبع ف
 اونا نبل كللذ_ءاكمج ' كررإ ةقيقجلابو ٠ 1.٠لا



 ا 75

 هيي ويحوي يي ياي أ يبرأ“ ديرب" وصبي سبي سب سويط خو توب سيب يك كو جي سيب يسبب سبر سبب ورا بك بك و يبس ايي جوي ص كيس سي ص سيتي ديرك كير يحي يو ديس تك ديبي ويسوي

 ديدعلا يقابلا اوءنمب ناو مثدحو اوشيعي ناب نوفككي

 لح ناك اذه: :اونشس نا مهتطاس تحن تاون م

 نوممت» اوناك ام دنع مو ' مللاعا نم:ًامطاس ربظي ام

 اوناك ةنامالا *لع سدقلا كثي ٠-٠ ضوفلا اذه

 نا دصق ءاوللا ءاا يف حف ةرود لمح نوعرشب

 عمو ٠ ٠ املثلل نيعملا فورصملا ةموكملا نم اوضتقي

 بانطالا نم ةيعمرلا ةديرجلا منع نكي ل اذهف لك
 تاراصتنالا ىدحا, تناك ول !؟"ابنوتاي ةكرح اكن

 ناك هلك اذه) نطولا ريل ةدئاعلا .رهابلا.ةرينشلا

 (دادتسالا درع هب ينعا ةعدقلا ةموكملا ديعق

 دق ةلاحلاف ٠ دوةنسالا نالعا دعو 0 اما

 ءاو ينظوم س ريق كتف وطع نا ٠
 0 همادخ سار أضيا يهف اذه عمو سدقلا

 تنغأأ يذلا راعفلاب متع نا يش لك لبق نذا

 ةكرلا كلت ماما تارثعلا مضنال نا ادلع : هلع

 مامالا ىلا دالبلا ةعفادلا هكرحلا قو موافت ال يتلا

 ةلبلج ةءدخ لوا هذه ٠ ةيندملاو يقوتلا قي رط يف

 اذا اما ةمالاو نطوالاهم د26 _:را كتفوطع ردقت

 ريس كبح نم اضيا تنا دعاست ناب اهيلع ٌتدَر
 كتطلس تمن مث نم نا ىرت كناف يمومتلا يقرتلا

 ليبس كال نوكي الو كتف وطعل نينونم نودكضا

 نآلا نم نوكتس ةنونملا هذهو ٠ مهنم ىوكشا

 فظوم هلاني يذلا ديحولا فرشلا

 .اضافلا ةموكحلا

 ماع تردغت

 بقل ١ دعاضو

 دقو مالكلا يف ةنطنطلا يوذ نم تسا كلنا

 هو كلابقتا ةعاسافد_ ىف كلذ لع سهر

 تبواج دمت ةيفرمصتملا يبد سا تاو موي سدقلا

 2 تالكب مالكلاو دئاصقلاو يطخلا لع

 ةليما ظافلالا ناب دقتعت كنا اذل تنهرب اذبو

 ةذحار لطظتا اهدحو لامعالا ناو ءاوطلا مم ريطت
 : ناموا ةمدخ يف كلا امحأ ئرت ' نأ انرشف نحل اما

 اهضرعتو انماماب اهاجسسن يك مان دادعتسا ىلع انارتو
 شطعتاا وردك اننا

 انكانأ ذا ةرماللا ةلاللا رت لا

 ةسصنلا هذه نم ةنس ناثزللو نينا هند ك5

 كلت طغض تحن انيابش ىنس لمحا اديضق دقو

 كاتفوطع فرعت نا 0 ةيدادبتسالا ةموكحلا

 ديدش ريثت يا انتااح لثم ىف اضيا ناك يذلا تنا
 نا ةفوطملا بحاصاي مزاي هيلعو مامالا ىلا انيفدي

 منالا ةرئاذ نع ةر

 طئاسولا نم كيدل ام بسحبو

 ٠ الع دة د( ىلا مورمعلل

 ع ؟أسلا كالامعأب انيضرت

ْ 

 سدكقلا

 ها و ةرظا قتلت ناالا كيلع سيل

 ْ لعفت نا بجي اذام

 ُغ ةدو>وم يف ىضارالاو ركاسدلاو ,:ردملا نا

 هريهصلا طقنلا ضع [ فا اذاو ةللوم هلا“ نعتا

 أ درقت اهىشاوملا هامناو ةعارزلا نا ىرن اًدج ةليلقلاو

 ولا انيلق ام ةراختلاو ةغانصلاو دالبلا يف نيلمبم

 عالصالا نم ريثك اهمؤاي ةيورقلاو ةئلذملا هزادالا

 0 كك احلاو خافملاو عئاوماب واسف نوناقلا اما
 لك نم دالباا هذه ادع ةليلك ةلادعلاو -

 اهماما عساو لمعلا ناديم نا كتفوطع يرتاذ

 تت قرغتست ينلا نووشلا ن هريخك لعرب هفو

 دج هيق كمبت لكزا تدرا اذا اذه فظوملا

 طاشنو

 لمعااب ادت ناب ةفوطعلا بحاصاي نذا 5

 تح مث نيرذلا نا ىرت ذيديحو لجاملا بيرقلا يف

 مع دمام اومواسإ راكم ال كنلطاس َئاد
 ببصالخاب كيلع تي الوكيعاسم مدعو
 ) لك لبقو هيلا يهرت ام ىلا لوصوال راحلاو ماتلا

 :وهو يلاي ام اديج 0 نتحاصاب لعا ىذ

 نآلا ىتح روك ذم نبش نكي مل بعشلا ناك اذ
 ءوش لك مويلا ذنم نوكي نا هسفن ىلع ىلا دقوبف

 رف حا هلأ نذاب

 ءاضمالا ىحاص ةرمفك

 يف كغ يف يدوجو ءانثا هتيأو ام بي رغ نم
 ىلاةطسوبلا لح نم بستاكملا لقن نا يضاملا رهشلا

 5 ىلا اكريما نم اهلقن نم رثك ١ فلكي قوسلا

 دعالا حلا لسن ال سيتاكملا عزوم ناذ

 0 كإذ ما دقو مذ |[ ع سنا رجأ مهنم زا 5

 هب وبكم سي نا بوتكملا بحاص ردقي الف ابجاو
 ٠ لقالا ىلع نيكيلتم عزوملا دقني نا نود نم

 ةضح ناق كريما 5 | نم ستاكملا تناك اذاااما

 3 ًانايحاو كيان عبإ راآ نملفقأب عذر . ال عزوملا

 نيحالفلا عم ب 1 1 ةلهاعملا هاذه رثكا و ٠ ةناكوا

 كئاواو ٠ ةيدحالا دالبلا يف نوب رغتم مثوانبا نيذلا

 ةبج نه نيرغاص مجم ااذه نومفدي نود الفلا

 ( افوخ مه بيتاكملا لودوب ىرخاة بج نم نيحرفو

 1-0 00 افاصيا مدعو ا مهنع اهئافخا ن

 | ملصلو رمالا اذه يف رظني نا ةطسوبلا شتفم وا

 ةلادعلا ماظنل ةرياغملا ةلماعملا هذه لثم ناف لاخلا

 ةناسنالاو ةي ره اهجو يفةخكل لب اراع دعي فرشلاو

 بويا يرو> سجحرح

 مح تسربات ناي رقوييزتتوب لاب باقون دزعنيبناشي ياقو 8

 ل
 واو تديسسبسو سي _ سر ب يس عب ب هلاةةوب ينم راتبي البي انام رب طيني اني اشي يي ةةقبيينةقبي ناوي رفاه اعني زيدي لوب اقطاب يببفطوب.اوب بلعب داتبج لطي اطعم. فطوب_ جبير اظيبير نبي بوي انظوبي ياتابجيزالنجي#!اجي يناجي ناطق طبيا

 هيلحم رابخأ
 سدقلا يف ةميدقلا راثالا فمتم

 هي رات ةيمشا | ىلع ةرئاح (سدقلا) انتنبدم نا ع

 ترها دقفرا الا ءالعىدإ ةروهغم ةعدق راثا 0

 ؟ * يف خرم رمأ بجومب هللا فراعملا ةراظن

 لع ةأنب ءا/ ددعل موسومو ١١515 ةنس سوتسغا

 ءاشنا ةيلويامملا هنا> هزوملا ةيري دم نوسحتو برست

 يتأا راثالا ةفاك هب ضرعءتل سدفلا ثا عرف

 تتزإألا يف يف |او راثالا رفح تارعح ىدل دجوت

 ةفرعع يدارعالا بتكملا يف ةظوفدعو ةدود>وم

 ىدلاخلا ا!ىدفا كوخ ة ةعفرلا بحاص ماهذااه رومأم

 < نتي و دوجولل ةبعشلا كلت ايي رق ربظت نا ل.الاف
 ةراظن كشتف ٠ ةسيفناا راثالا كلت ةدهاشم ممل

 اهماتها لع هناخ هزوملا ةيريدعو ةللخلا فراعملا

 هيهدقلا انائيدم قرتل ابقوشتو

 هج. هج جس

 يف اهءاضعا عمتجي زا ةينطولا ةرعخجا تررف

 00 سيقخاو نينثالا ىوييف ناضمر رهش لالخ

 اورخاتي ال نا وجرملاو ءاسم يجنرفا 8 ةعاسلا عوبسا

 ةئيعملا ةاقوالا ىف ركل َْص

 نال يواعرلا يدنفا ص ريشا بانج عربتو

 ادن فرصا ةمرثلا ةغللا يف اسردم نوكي

 اتساع ىف ضيا تررقةيعلا نا رك ذن نا انرسنو

 ناجل الط مفر” نا يضاملا رهشلا نم ؟8 خيراتب

 ىف فراعملا ريدم ةريضذح ةطساوب ةعفانلا را

 2 ةكرتلا ةغلل نيسردم نييعت هيفوحرت سدقلا

 ءالغوه تاور نوكت ناو كلذ يبلطت ةسردم لك

 ةرالغنلا ل رااج ن ,م نيسردملا

 هوب جويس

 لآ ةيركللا لاجرو افرع ةرمخ تفلت

 دق ةفئاطلا هذه ةرسامسلا وهو ماهالاب ريدج رما

 يرتشي ال هناف ىندملا اما مك

 الو ةكافو ١ را لب ايطخ الو

 يف هديرت يذلا ن كاب اهتطساوب الا الو الو ةاعدح

 ينارعالا وا نيكسملا 00 ذهو حالفلا مئابلا ال

 لب هئارشو هانا نوكي نا هنكم ال ط_سبلا

 0 -0- ةددلا يحاوض ندم هاله هلةتسإ

 ك0

 7 ترضلا نع ادع ضر: مما 0

 الام كانهو ةسافلا م ميديا نم هيلع عقب يذلا

 وأ هل سار نوبل

 ٠ حالفلاو يفدملا رارضا نم ىقحخ



 ةياذادلاةيناك ريمالا ةسررااهتفت (ءاعبرالا) ادغ

 مامخا ةرضح اهاشنا دقو ٠ ةيلطلا لويقل اهباوبا

 نيتنس لبق نم يفاكريمال | نسمط سلا لضافلا
 ةيزياكتالاو ةد رعلا نا ءةالا !اهيف» ولعلا| ساردت لعحو

 ةمن اريعأا ةغللا ة.شردلا ةنسأاا هذه قاع || فاضاو

 وع اننا | اعو هيل الالاو

 كالذل :ةنفم نوكح اهناب *احرلا ديطو ا راض لو

 يتيقحلا هنأ نطولا «انبالو م دلا حاملا اهل ىنتت

 امف نولعل 2 :ذلا ةذت انسالا كك

 سهول هع

 عبارلا ددعلا هيلا لص مل يدلبا سلجملا نا رهظب

 مه نكي نجحاو لصو هنا وأ سدقأا ةدي رح نم

 «اجرلاب اوثرتكي و هو ارق مهنا وأ ةتءاركل تقو

 يف ييأا انتدي رح نم مهيلا مدقملا بلطلا يرحلاب وا

 سدقلا يف ةمالا لاح ناسا

 مهتامجاوب مايقلاب مهيلاطن نتف كلذ ىلع اثعاب ثلاغلا

 الوا انلق ٠ ررضو بعت لكآ امنمو ةحارلل اًظفح
 نا ( انلاث لوقلل انو كايا نأ ودار 1 لوقو

 رسل نرسل نيرراملا تقاض لق عراوشلاو قاوسالا

 امو راكلأ ىيداصو اطال ساكن كلا لذ

 ىدجالاف "5 00 كلذ لكاش

 ري يذلا ينطولا

 ةالايا ا مدعو لاهالاو 0 ناونع ارك لزخلا

 هدب رجلا قاطن قيضإواب ءراوش ناردج لع 0 5

 نآ لخاد' دس الو قاوس

 لدالاف هالصا مزايأم لك نَع ةرملا هذه

 حي رصتلا نع ميلتلا اوفتكي نا

 هو هوه

 لرالعا

 رسدقلا»يف ةيشدتفتلا ناثوعبملا باختلا ةئيه نم

 لوليا ١١ يف خرّوملا فارغلتلاب درو هنا ناعي

 ةلياحلا ةيلخادلا ةراظن ىناح نم دراولا "54 ةنس
 نوناقلا نم نيعمسلاو ةيزاثلا ةداملب حرم ناك |1 هنا

 هاضعا باةقلاب ني روع نيضتملا ناب. ىءاسالا

 ١ ناثوعمملا ساو

 ال ناثوءبملا باختلا نوناق يف كلذ حي رصل مدعف

 هيلع ةءانب يماسالا نوناقا ماكحا لي دعت بحوي

 باختلالا نيح يف ناك نموأطرش كلذ ذخا راصدق

 بوسنأاةيالولا ياها لبق نمهباختلا زود جراخلاب |وقم

 ىف ةينكلا رثن راض اميلقم نوكي نال >الو املا

 ؟؟ ءةنس لوليا ١4

 يربي ينير كيرلا نأ يب يبكي را هيي ايبا يب اينو بويع نبت يناير نبي تو سب هاتي بيييبعب عب بص بصب ب تاتي سيسي سيب سي سيب صب يي ني ع سس

 سدقلا
 سيسر يردي ديرسي ديم اني عي ديس ب حاد تكي وي ل اا 2

 تافارغلت

 سافاهو رنؤر 5

 رب عك ادنخاو ل دابا "* ىلا لولبا* وال نم

7 

 ليهلسا : ةنايسالا

 قيسوملا 0 ار امه امئاخ

 ١

 الاقئسا ىفانوب ا | 5 ٠ ٠
 و ١

 باصتعا ءامتر ىلع ض ةلاءاقلاب يلاعاا بالا رم

 ريمزا ةيماح : " زعلو نيدنا

 يتلا لودلا ىلا ه7 00

 ديلا ةكس هلا اسم يف راغلإلا ص

 0 فروزب أ م رداد 5 دم كارو

 5 ١ هيف فرو قروزلا فرغف 3

 ءكدالمالا ف هل مع طروأ سم لاز:ال:ةنا الا

 ّ رك ارم ىلا نودوعإ دونجا مظع ن نكلو ةيناريالا

 ةنامماا كالمالا ىف ىلوالا

 ' تيدوكلا عا : مدربا ةناخعلا دود تلاع ا

 نكت هنكلو

 ع |

 كعإ رارقلا نم و رمت ناو , ةرصاء دذلا

 تانغ تونا تل 0
0 

 ادور تناط : جربسر طب

 يتلا ديدحلا ك0 ةلامم

 ل 1 5 ركو نيل ا ةدهامأ نو

 2 اذالعدا راهابلا ةمول“ 2 تي ايفوص

 ةصالخو لودلاىلا امل اسراتدصق ةركذمىفديدملا

 أاءر املا هايملا م نا لاحتا ن ب هلأ اًهوق 3

 ءارتاك راغاناو اكرت نو فالكل نا : ةناتسالا

 َّن رق 0 وز ةع*ولا رئاودلا

 ضرع نأ راغلملا ن ف

 يتلا لودلا لع اعلتحا

 نماالا اذه -

 لد لوح كك اولتحا ن كلا دود اطا :ريمزا

 ةراغالا اولواح ن : ذْلا نيمصتعملا لع داخل نيدبا

 يلا 7 لاق يا تت وو ردح ا ىلع

 لقنل ةرمتخلا تار الولاو ارتلكتا تدءآنا : ندنل

 ةرحا نال كالذو ريظن اطل قيس ا هّجسوب

 دحاو نشب تراص دحاولا بوةكملا

 اوفرع امدنت طخ دازو سانا 2 م : روعزأ

 باك را ل“ قروزب تمدطصا ىتلا ةرخايأا نا

 ١ ةكرشلا : ةرادا اوقر>ا كالذلو ةيد 01 رشا ةعبات

 يشنحلا افرااو باكرلا هيفلزنب يذلا لدملا عم

 ةءردالل كل (طاض اناطرا تح : ةسءور

 يودك

 ازودكم يف للار ورسملا فوطي :اننثا
 ١ اناهور كلمو ا ةوعا نا ]15 - سارا

 لالا لغشل 5 ١

 متبيره رسب رج ب رسب رجب ةريحي رايب تي خي جب عتب ياي و رك رس د رس رس سيسي وي ري رس رس سويرس

 اسفلا جاجتحاناةيب ونجلا ايناملاةدي رح تلاق:نيلرب

 مورلا ذا ده كسا راغالا لالتحا 0 اذاملاو رهلاو

 راظنا لب ون مح اهو دمتعدو راغايلا ةساس ىعسب

 ابروا لعا

 3 اتسر أناملاو اسهلا لأ هو ثم

 لع م رسب د: درف سربلاف ٠ هنع

 لع لات ن
 ميت ال لودلا نا اضيأ:نوملعي مهنكلو راغلإل
 ةيءومعلا قوقحلا ىلع راغالا يدعت نع توحسلا

 نحع الو 5 اهم دقت ا عدو راغلبلا ىلا املي ّح

 ' ةاعجلا لع قفاوت نا نيلرب ةدهامأ ةع وملا لودلل

 لي ديدحلا هك ةلاسم ىف اهيلع راغليلا ترج يتلا

 لل تاضواذملا لوبقو اهءزع نع عوجرلا اهنم رظن
 فاصنالاو لدعال قباطم ىلس هجو ىلع ةلاسملا

 ةر داب تالسارملا لاسرايف اوعرش امل : كروي و

 ةدمتلا تايالولا نيب بوتكملا ىلع دحاو ةسنب
 ٍفاصقنا نورظتني نوريثك قلخ ناك ارتلكناو

 ةتسوبأا يف مهتارودنمو مهيناكم اوعضإ يت> ىلإللا

 ج.نم أفلا ٠ ةيرامتلا تالحلا دنا لسراو

 لاغشالاب سوماس راوث نم ةثالث ىلع كح : انبثا
 ب دع يينلا ةروذلا يف مهك ارتشال ةدبأبملا ةقاشأا

 مهم زخا مثريغ رشع دحا ىلعو ىضاملا وياهم يف

 هادعالاب ارثث شع ةعست ىلع ابابغ محو

 ىف باّدرالا ببسإ قوس لاح ترن : ات : ندنل

 . قرشلا را

 رجنا نه ليلا نورتشي راغلبلا طابض نا لاقي

 ناسرفلا 270

 نالعا
 ميرع انتس ماح

 اذه نا اهيحاونو سدقلاب يلاهالا مومعل نام

 رارط رح ١ لع ارخاو» بترو ديش دق يذلا ماملا
 دعم وه ةديدجلا تاشورفملاو ينارالا هلا تءاحو

 هراجتسا يف ةيغر هل نث هيف ٠١ لكب راجالل نالا

 د.شم سو رتسفلا بالا ةرضح هن اب رباخي نا هلع

 مالا كلذ

 ةبارحلا

 يلا يدنا رهاط زييحأا ةلضفلا بحاضصأ ةفلب ةيطخ

 ا اها ةمسدقلا رائدلا 4 ةيعئاشلا يتفم دوعسلا

 ىصقالا مماجلايف ٠55 ةةنم بجر 11 يف مقاولا عما موي

 _ ارشيف اهنكو هدب را ” له 0 ِق 0 3

 هوو طوج قيم مم ممعم هسس هجس هام هش مايو هزي ع و و م يو وع أ وع جو و جو هل مل سحب



 ىلوالا ةئسأا عباسلا ددعلا

 كارتشالا م

 فصنو تايد ةثالث سدقلا اول يف

 تاب در ةعيرإا ةئاثعلا دالليلا ُِق

 كيرف ٠١ ةيننحالا .دالبلا يف

 هذب رثحا زاخما تداص

 ايبانح بيبح قرع
 1 أ

 لرالعالا ةردحا

 ناد رع رطسلا ةرحا ةريخالا ةوقصت] ىف

 هراب ٠ نيك راشألو

 ,شورغ ” رطسلا ةرجا ىلوالا ةئقصلا يف

 ناّشرغ نبذ ؟راشللو ٠

 مع اهناشب ةرياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اها
 هدب رخأ ةرادا

 امل 0

 ىلا ممسقي نا بتاكلا باق لع م2! مدقت اممو

 رظنلاب ىهلتي ال نا يا هريغل مسقو ه مسق نويت

 يذلا ىعشلا ةهلصم يف رظنلا نع هسفن ةعفنم ىلا

 فراعلا بيدالا“ لع ايندلا دكت نمو هل سكي

 داوسلا مت ىضوُمْلا ري نا رصعلا اذه يف هتايجاوب

 لقلا لمح نم لك سيل ذا مالقالا ةلمس نم ظظعالا

 رعاشب رعشلا لاق نم لك الو ناك
 نع ثحيب تاغللا تامهعم هماهاو ىتكي دحاولا

 لاثماو ةتلاقم يف اههعدايو ةرفانلا ةيوغللا تاككلا

 يقابتلا لب ةيمومعلا ا دصقي ال اذه

 ث اموي غلب ١ هلأ ن

 ٠ تاطسفسلا هذه لثم ىلع رص اذا

 ؛ رخالا قب رفلاو

 هنا ثالذ عم نظي و ةقالع ىندا ةءالا نيبو ةئيب

 قا رهلاناف 2

 بدالا ماع يناديعباوأ

 لعجن نا نود ةداعلا درحل ىتكي

 <..لافطال تارءالا ءانغ ليبق

 تالاقملا ةبانك تاكا هب ىنعي نا يجي املواو
 نآل لاخلا ىضلنفم ةثاطم نو 3 تن ةيحائتنالا

 كرديال رس اذهو اهيلع الا الوا مقيال يراقلا رظن
 ريرختأا نِف اوداجا نمالا

 -2 نا ننكلا هده ليد ىلع راعأأ نهو

 بتنبييبوييةون يب نير ”ةن يهل يب سنس

 101 ناشمر قفار اا ١5٠ .ه ةنس لوال يرش ولولا ١ 57 ىف ةسطا
 ير رس ع رو دي يأ رجب ل تويسرا- :ىيسوسلا ير را بيسو ببسي يكرر يرسل كاب سب سي سي حم رسام ووسام ص دي ل امم.” الا هير ربع

 نرامحا ممل و رع 2-7

 ا العلا يد ردصل

 يي را نووي بحي صب لاسم طب ريب لنب راس لاتمب تقم بي "هني انياب دا يي ةيبيي يخوي نات

 درس كر حي يصحت
 هرسيرس رس ص كي رح ره عي د عم < داكن يكب هر رك كي حكت

 2 ا ل #0 و
 - حيرص تن

 لع ةناكلا 10 يف ىرن انني تاطقدسلا

 تيسزأا

 يراقلا رظنتي نيب هن الضمصلا لوانت نعءارقلا رفش
 تدكي يذلا شا عمدتاذ ذ صخختمل نأ 0 ل

 0 ا 0 هو رك هرعشل اه رد 1

 وكشي 2 ل 5 و هحرغأ حج رغب اهبرصلي يتلا

 كرا ا لري كش
 مفر لع ةكرجو هب سلعلت ىتأا دادبتسالاو راغلا د

 0 هأريه اب ل هتمالل

 هلقعو داو ىف ك ىرثلا نع ايركأا دعب كلذ

 بسيسأا وه اذهو : ةقيسالاو روغلا 3

 ةبيصملا كلت ٠ ضر يفرط ىلع ناثثالاو داو يف

 نورك لا هبأق نم فرشلا ا ل يتلا

 يفانلماو طئاخلا ضرع رهوجأب نومرب 0
 ل6 لو نا ةيركطا رس ره ىذلا يصملا اذه

 ندا لوقدح ىلع رفالا با انك ىدنع وسلا

 مرقم اونوكت من "اواو

 حالف مارحلاب هبشتلا نأ

 لكأ ليفكلا انافانتلاض ىلع انققوو كاذ مت ىتمو

 لات نا انش نوك نا ىف عرب يمشو هبا

 ةءارق ىلع هلابقا نوكيال نا طرشب الجاع هتبغب

 ٠ لالزلا اما ىلع هلا, زا نم لقاب دئارجلا

 دئارمجلا ىلاجوحا ن الا ىنيط افلا بعشلاب يناو
 كلذ قفالخ يعدي ضعبلاناك ناو اهريغ ىلا اهئم

 رد افا تسأل ةعراملا لك شرخ اذ

 - - 7 ريق
 ئ _ 0 ل تح تهطل

 - بيرس دير سنس دي يعل ب
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 طخذاآقظالال ال" خ1 خلا 1.

 ا هوس مي ويس

 يي 00 دا يي ب ------- سس سوا يي اب - ديح و ترح كيك تي رحيرحير 0 ل ا درع ”ازيرا“اجبيب””اوييظجبيي قيمي. يب بجي. يسطع .ةققظب نبال“ زةبب يراقب رفق دقني راوي اع
 ذيدا روب وا دي تري تي شي رو رس سو ية رهو ركب ب7 بةييورخيب ميرسي

 سقي #:نيب تاني تاني

 بورك 0

 0 رس ري ل ل م م م يي يي

 ةمزالم تافص يفو د ةطاسلاو ملكا
 هاد ةسالاو ليملا ريت تحت انمز ريقي يذلا بعشلل

 مل نا لقعتلاو رونلا رود ىلا اهنم لقتنن الف هياعو

 لعرومالا ضرمأو ةوابغلا رابغ انهو>حو نع ضفنت

 سردلاب الا ىت اتيالء الذ واهلاتمابامسرقنو لقملا ساطسق

 راودان م انيلع ىضم ام انفكي ملا ٠ دئارجلا ةعلاطمو
 ةده لهخلا نه هب انيلتبا ام انفكي ملا ناوطاو لذلا

 ال ةئاسلا ماعنلاك احلالخ يف اك" اهاع نيذلتو نينا

 قطنلاب الا اهنع قرفت

 ىلا حاترتف ةمحلا فءضو سأيلا كنذخاي الو
 ةير> رصع هن نالا .:رخنو دعاقتلاو نوكسلا

 (ةكرب ةكرحلا ) ةماعلا لاتمالا يف درو دف ةاواسمو
 ريهشلا يسورلا يجول وخيسبلا لود ' رك ذاو

 قمتتوةليذرلا يف ناسنالا لغوت اعمهيسفيوتسور
 طئاسؤلاب اموي هظَمد ل لالضلا ةدهو يف

 نم هلا تسيل هحور نال طسولا هب رتو ةلامفلا

 ىلا قرت نا ىلع فورظلا حامس دنع ةرداق هللا حور

 ىرك ذلاعفنت دقو « ىندالا لاكلا تاجرد. ىمسا
 ميرات ٠ نع اي

 نيطساف بعش اي ضهئاف

 ند دب ال

 نا نا ماقملا اذه ىف يبرد و

 :لوقاف ةدئاغلا |ي.عل ةفاوصلا

 لوا نا خيراتلا لاجرو بدالا لها ار ممجا

 ( انرويداتكا) ابعما ناكابروا يف ترهظ ةدي رج

 م٠ بالال 1 ةنس رصيف سويلوي مايايف ترشتلا دقو



١ 

 كبيرا كب روابي راب أ اري ايل ابيب ايي اجبر بيني بتي ريت يري يرتب بابي راو اب يرتب ينسي بسب بسب هي ع عي عيب عي كي دي رسب رسم ويب كباب دات لوبي صب بيتي هني يعي اعبي ديلا

 تاقي رو ١غ غال ةنس نامرجلا دالب ىف ترشتلاو

 عا يف ةعابلا اهب فوطي ةدي رجلاب *ي ىش ةشا

 ءاناكو *ا ايحالاو

 بورحا يسال ةمثللا ثدا واو مّئأةولا رمد امفاع (وصا

 ةسايسلاب نيدلا طاتخا مايا ةينيدلا نامزلا ك

 5 ناكوأ يتير يقل ييئون) امم

 ارو تندعأ ىدح 5 مدعم ع و ا

 كلذ ف ةفعكأا عابت تاكو ٠ ةذاوصلا ماع 2 أم

 ليبقلا اذه نمو(ةعدق ةيناملا ةزمع) اتي زاغب تقولا

 تاغللا ف 00 قلطا

 (لسرملا زاوملا) 4م امس معي

 كيكشتلاو ةطاسرلارود نم 0 تءاقثنا 5

 يقف ةما رح دئارخلا تدحجحاأ لقملا رود ىلا

 ةيعوبسأ هذي رح روقكنارف 2 د 6 5" ١

 بوعشلاو مالا ةيقب ىلا ىودعلا قي رطإ ىرسا
 ناكو 177١ ةنس ارتاكنا يف ةدي رج لوا تربظف

 اععاو 1١*١1 ةنس اسنارف قوازون يلكي و) سا

 ىلا ردصت لازت ال يو (سنارف-يد-تيزاغ)
 دكتحو ادم ثدا دزا امدق تداز كو اذه انموي

 ١٠3 2* ةنس جوسا ينو 155 ةئس ساارولف ىو

 دي ردميفو (يدنادبتت تسوي يراني دروا)امع“ا ناكو

 تربهظ ١١١4 ةئس فو ١١711 ةنس نابسالا ةمداع

 ناك ةدي رج ىيقعلا اكريما ندمىدحا نوتدسوب يف

 نا بالا يراقلا لاو( رتازوني نوتسوب) اممم
 دي رح لوا ناذا ةيعوساتناك دئارجلا هذه لك

 سرام )١1( يف تناك دوجولا ماع يف تربظ ةيموي
 مجوذح اذحو ( تناروك ىلياد) اهعماو 17٠١ ةئس

 [ كرا فد لإ ا رح اوأشناف ساسارلا

 11717 ةنس رباني ةرغ ف كللذ ناكو موي لك ردصإ

 الا ةيعومسا ةدي ر> لوازبظت مف ايسور يف اها

 ةنس لبق ضعبلا ناكو رياني © ىف ١7٠١ ةئس

 ةدراولا دئارملان م ةمهملا تداوحلا نوصخلا ١

 ميلاقالا نم مهيلا
 تاوفص لع هب تدل ركفلا ّس هاوأ ام فالَذ

 0 رواج

 ميحاج ١ ١ دلو هدئاقلاب مييلع دوعل ام ىلا نوومتايف

 ”"اقز 121 كار حالفلا يقارم يف مهمدقتو

 رصيف !منومدقي مث ةيبنجالا

 *انأ | بولق ىفا اقفو فداصت هل عءارغلا سدقلا

 ميس اهدقع مظن ةديصق ةلاقملا هذه بحاصا

0 فرصتملا 0
 هةناذأ ا نم كدع عقو ط 

  ايزاغ ةظفا

 سدقلا

 كبسااندحلا 2 ءاامف الإ تاءا ضل اب 0 ذل

 :اهعاطم ف لاق ٠ ىنعملا ةغالبوو

 انركيفلا تاتش تك ذي لسلام قرثلا ف عود

 انيلس .اهانيضق تاقب وا يذق ءاز رالاب رهدلا حارو

 انونلا قلن وا لذلافاعن انا رهد ايان عت ىلا

 لاق نا ىلا #
 اتيهالا رظننت سدقلا نأف' ئه رارحالاو: كرثلا ةاتف

 فسار م: لا ءازع حر اكرام 7 لا

 اينضوحلايذب(يجصرامو ماسمغ ,ركبي ال جيس
 انإ رقلاىضريال رمتلا ضوخي يزايذ وا رونا لثم مهشو

 : لاق مغ
 انين رقث الوا سدقلاعوب ر ىبح كرآلا ةاتف اي اذهب

 ل يآ آ]آأ

 ءازعالا ينطو هانبا

 داءتبالاب "لع اكاح ناك يذلا دادبتسالا رود نا ام
 قدا ام دا نوكال تح ىلو دق سدقلا نع

 ذاعملا ةرثك يف اعمل اهنع دعتبا ل ٠ ابلهاو دالبلا

 نم فول لب نيشاينااو بترلا لين ىف ةبغروا

 ماظم ةدهاشم ىلع يربص مدعو نءدبتسالا ةلخادم

 مط نمو ئاقدصا ' هدخال تدتا نالاف نيحالفلا

 نه ىخم ام نأب نولعي يقالخاب و يب ةماثلا ةفرعملا

 تبهجالو تقرسسال : يعساك اغيظن دمملا هلل ناك يرمع
 ينل ينس رغص نم ٠تدسفا الو تيشترا الو

 "امض فسوي خيشلا ةيرهلا مالعا رشان مود>رملا يع

 ملظلا ضب وةماقتسالاو ةي خلا ةبحم يدلاخلا نيدلا

 اذه عم قفتت فئاظو نع تشتف اذبلف ٠ ةوشرلاو

 خيرات اذهف اهتدلقثو هيلع تاشن يذلا نسحلا ادبملا

 راصتخالا هحو ىلع ٍيتايح

 0 ف ةكرالاو ةيرعأا ءىدأيه تام

 ىناياالا ةسردم ىف ةيواسشرلا هىدايمو ةيدشرلا

 ةعباسلا 8 ةناتسالا تيهذ 5 سدقلاب ةليئارسالا

 اتنةناف ةيسدنخلا 0 سردأ قرم“ نم ةرشع

 تانو ةكلملا ةسدنملا 0 تاو 2 ةدم يف

 4 م | ١؟ ماع ايلعلا ةجردلا نم ند دارق

 را كالزإف

 نف سردل ةيواسرفلا (هبصق - ريمزا) طخ

 طال مت مت ةنس دعإو المع ةيديدللا ككسلا *اغنا

 00 ةعصإ ب٠ لل و

 تايق نات طح ءاشنا راقتنو ت اودس ثالث ةدم

 ةعفانأا هراظأ تعحارو تيقفتساو ةدملا لوط نم

 شاع هفروأ * أولل اسدتوم ينانيعف

 ناك بلح يلاو نال كلذ ثابق - اش رغ نيسمخو

 ص رسم ١ قاقذر نم نانثا 0 ةموحملا ينل

 شرغ ف او راع تاريم#

 ا ,ثرامو فلا

 >> د م رهرع رع رتب كاك رح جم تح ع بس عب رطب دج رع تيب يعاتب ب بتعب نيبو لاي رزظامي رتب ناتي لضم ياتي موي يسب مرح دور سر صب سب سي و وو سم اح سي ركوب دير رس رص دب بصير تعبرب توب يجب ساي عب عب ب طيس
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 ايس رك رضي نووي ري خالو رعي رعو رعي رس قي رمي رش رسوب هيب عب رك رعب توي سب وم رايس رعي و اع هيا ع

 ةعسا دعب و ةماق:بالاو ةفعلاب روبشملا اشاب فئار

 ةثالا سشاعم نول بالو سد مع تدع رع

 ىل> نيسح ناك لاول نال كلذ تلبق شرغ فالا
 [لكافل ١) رد دعا ديار ريع اذا

 تاونس يناث ةده كانه ىلو شاملا كلذب زاجحلا '

 نع ديزي ىثاعم لرالاو فئاظو ةدع تدلقت

 6 ةيناثع اريل نوجا
 يلاغشاو يتاباسح تيؤص روتسدلا نلعا ال

 فقوا يل يدالبل 00 ةينوذ ام لع تاصحو

 يءادذتم ١ تدارا اذا اًممدخل يسن

 00 يىنيبج قرعي شعال يدب تقرب م

 "2 احلا ةدالو سالو ةادخ لب ىطو تروق ام

 رولا ةيدملا ىلا ماشلا نم يزاجملا طخلا ديد#
 لبق جمل وا ةرايزال اما هيلع جنم اورم نيذلاو

 يف دعأ ةوربخا مهنا دب الهدعب ه روتس دان العا

 يتعاطتسا ردق ىلع مش

 ناثوعرملا سلم ىف ع برنال ينال متدرا نا

 0 :ريك الادابجلا دهاجا
 ٠ فاو فاكءام عججو باج ليبس يف : لوا

 جايتحالا ةياغ يف يضارالا صخالاب , دالباف
 ىف ٠ ةيظعلا ىرلا عفان مفانم دحا ىلع ىنيال هنال

 نورةسو نارمعلا 0 نم يابا ناه كلذ رست

 ارابغال واف ناكطع اريقفال ةرثم ره ٍ مدالب

 نم انلعجو ١ لاق هللانال ليضذتا ةجاحألو عزم

 ( آبح ةيبش لك ءاملا

 لخاد ةلصاوملا قرط ةداب زو حالصا يف ان

 سدقلا لصو لغم نعنع يذلا نم هحراخو ءاوللا

 تداع ١16 ةلداعلا انتموكش ةءديدج ةكسب مص

 ىف نآلا رصف ٠١ ناجالا ةجابمو ةلخادم ىشخت
 نورمضضحي رغدلا مهيلع ناه ىتم ماعلا ءاينغا ىتْشم

 ٠ دالبلا جراف لا ف ا نورتي و اندالب ةرايز

 ةيديدح كسب ١ ماشلاب سدقلا ل ونال يش يالو

 ةمظظ#:م قب رطب اماو دك سلباتب ةرام

 يزاحملا رطقلاف ٠ 00 طلاق ا راب

 اذاو تاعاد ا ف 0 ءاشلا نيب أم مس

 ( لب وموتوأ )
 ةتسرغسلا ةدم ريصرف كل ذلذ؟ هفاسملا قاب مطقت

 ادق كر تاب رع انام رمعكسإ

 رمالا جاتحمال هذول ءم مايا نع ءاأضوع 12 رح

 سدقلا ةراد ماشلا ريصأ 5 ريك ءانع ىلا

 هداجو هدم ُْق نالد.بتي و |هراعا ذيل ل ايدأعي

 لقنلا ليست 0 '[ملضافار 6 | زلم



 دع هعاطةسالاو موزالا بسح نرادإبلا لخاد

 ياومارت لمع اما يغني مك ةيمومعلا قرطلا حالصا

 2 راسو هي داع تأب رع وأ سور.ئموأ لبيب وموتوأ وأ

 يناورلا رج ىلع ميرسلا ىكنااكبملا رجلا اًئاد

 هنم جيرتسنو ناوبملا جرتسي يأ 'يلعبلا
 ١ اهتقزا صخالاب و دالبلا لخاد ريوتت يف: انلا

 موزللا تيدشوع -

 هزغ ةلكسا حالصاو افايل افرم ءاشنا يف : ابار

 | .مفدل نادملا لخاد هينف يراحم ءاشنايف : اسماخ

 راذقالا كانا

 5 ءاوللا ميمجل هلككم ةطي رخ لهتيف : اسداس
 وكرئولا َح رطو هعاشملا

 | ناجوق لك رهظ لع ول كك و راشعالا سمختو

 ٠ دودحلا لعتاءزانملا لطبتف ةعطقلا كلت مسروياط

 روهالاب هربخلا ممل نم عم دج متهمىننأ ل لوقا

 3 هركملاو اعددع يتلا داولل هل صقم حناول لمع هلاملا

 ساجم ىلع امضرع لجال كلذ تبلط هياحلا
 ءاملا لحم الثم اف نيبخ ٠١ اهيلع قيدصتال ناثوعبملا -

 فرص اس يدا اجلا هوهعمجو اهيلحمزلي هحوياب و

 لدن اس 5 اذه عنج هطساولا يف امو هيلع

 قولا كن نر
 نامز ىلاجاتحي يل ةميمهذف ساجنا حايتنفا نيج

 دوعلا مل ينال بعتلاو لغشلا ةراك ىنمهال نكل

 دهجلاودجلاب لب لاقلاو ليقْلاب ىتاقواةعاضاالو ةحارلا

 ١* ةعب را ناثوعبملا عامجا ةدمنا نوإعل

 ريشا ةيناملا
 كرتاوفقارادقملا اذه دنعو هلعردقا ام 01

 تاكا ميظنت لثم تاحالصالا ه يابلا

 ةعانصلاو راو هعارزلا نيسحتو ا

 تاق اذاف ٠ صاصتخالا باب رال منا شرجلا يظنتو

 ةلا- حالصاب ىعساو ةمزاللا نيناوقلا نساس ؟

 كرتاو كدح مزلا يلنولوة' اما شيجلا واتا شتسملا

 عم الماع | نوك اسيبكل ٠ اهيابرال ةفيظو لك

 هلا ؛اش نا داعلاةحاراو دالبلاةيقرت يف نيلغتشملا

 ىضارالا مييسقل كوه

 ٠ هيلع ردقا أم دادعال تدهج

 صصخا رهش

 / ةعفانلا لاعالا كلل ةقابلا

 و الحر اودحت نا لاحنا نم نا ل وقا

 ةيرادالاو ةنوناقلاوةنفلا تافصلا عيمج ىلع از 1

 ضعبلا تح لبجت لكلا ةفرعمىعدب ىذلاو ةيلاملاو

 :راكفالا رح عبطلا يناّثع 0 هلمججا لعو

 ١ نطولل قشاع -بصعتلا نع راد - ضرغلا لاح

 باستكا داتعم ٠ ملا هلا فران مولا بح

 نضغلا 1 0 " ىتيبج .نرعإ ىشيعم

 بدعي دويل ديب جويبر كوم اسم

 سدقلا
 آش رك نيرا نإ ايبا يرتب رزبب ببيرزازب زالاطبيزتاتبييزا#ةنبب تتوب ير ايي

 ريبخ ملا و ممصلا بدا تايدبعلاو تام ل

 ةيسنرفلاو ةيب رعلاو .ةيكرتلا فرعا ٠ يىتعنصل
 ؟كراكفا تّقفاو نا ؟بلع اهضرعا يقافص اهو انا اهف
 لكلا نال جبيلاطم نم مسق ىلع ةقبطنم تاكو

 متدرا اع أه ىنه اوبلطاو اوةمحو اولإسافدحا يف هودحنال

 يروض> باطت ىلا ةدللاو تاحاضيالا ن

 ىف ىثخا الو اهيلا يهذا راكفالا 00

 2 نوذرعي نيذلا باطاو مال ةمول هذه

 سرا طرشب ينورطخمي ناةءافك مدعتيف نودي وا
 نوكن نالءالا* لم يلو ضرغلا ياخ مراطخا نوكي
 لضفن دعن لو داديتسالا ربق يف ضرغتلاانفد دق

 مالسلاو ةماعلا ةحلصملا لع ةيصضشلا ةىلصلا

 رايملاط- د

 ىدلالا فيماظأ

 ةررتملا ةنيدملا ةدش سن

 همدقيذلا مارغورولا اذه رشأ نا.انريسس (سدقلا)

 شرما يدلاخلا يدنفا فيظن سدنهملا ةريضح ان
 وجرنو ناثوعبلا سلجم يف سدقلا ءاو نع ةباينلل
 رشني نا. ةفيظولا هذه لثأ هسفن حارب نم لك نم

 نويبطولا ىريل هيلا ىموملا ةرضح لعف اك هتارا
 مهتيلها يفامو ممتأيح 2 رات وه امو نوم رملا م ند

 يماسلا زك رملا اذه مهنوبختني نم اقانيتسا اوديزيل

 نطعولاو ةمالا ريخ هيلع فقوتي يذلا

 مأتيالأو ءارقفلل مالسالا ةيعمج

 مهربأ ةزعملا بحاص نأ مور نآمأ نا انرس

 ايار ىأترا دق سدقلا ءابحو دحا ولقا يدنفا

 نوللساا نم ةجاحلا .باعصا ىلع مفتااب دوعب اليلج
 ةيعج) اهاس ةي ربخ ةيمجءاشلا وهوةندمااهذه ىف

 اضفاالها راشتسا دقو ( ماتيالاو ءارفلل مالسإلا

 نايستسالار عيما راشاف للجلا رمالا اذهيف ةءورملاو

 . نيجاتحنا ثاب روربذ مثايف رظنلا ةيعمجا هذه ةياغو

 لخاد نكسي قذاح بيبط يش لك لوا نيميف
 ىف رينا هسا الممل ىلإ تاقحلا نال ةيدلل
 ال .اهنبا بيبطت فيصلاو ءاتشلا مايا باهذلا
 اهلفط عم مجرتف بيبطلا دجت نا تاهيهو قاطت

 ءارقفلا لايم يوذةيعمجا دقفتل مث« ٠ نينح ىنذ
 7 نامال نودع آل نو ناكلا سنا باص
 ةدعاسملا دي مهلادتث يب ةلاخ الا 2 معي الو ادي

 دعبو اذه .٠ ناس>الاو ةيجا باوصا هب عربتأ ّ

 رمالا اهل بئتسي و ةيعجلا ةذه ناكرا يوقتل نا

 دقو ٠ عئانصلا مههلعلو ماتيالا ةيبرتب ةيعجلا عمت

 قا رع رج مدا رسب رك ربت بير ابيب بزل راتب اني بابي

 م

 ة'ورملا باعيصا لاجرلا نم لضافلا مامللا اذه بلط

 ءاسنلا نءو يراشع عب راب ةيعمج لك يف اوعربتي نا
 ترفوت. اذا هنريضح عربتو نيترشعإ تاالضافلا

 هلأ ةرحا نودب هلزانمنم المنيعي. نا بابسسالا
 ةريا .نيس#» صاخلا هبيح نم.مفدي ناو ىندياسم

 هللا لاننا نتف ٠ مئانصلا مملعتو ماتيالل ل نا

 ديؤي و ةورمألا باعصاو لضافلا اذه ديب ذخ اي نا

 همرك و :هنج يريخلا عورشملا اذه

 نورافلا مهيف رثكي قباسلا رودلا يف يلاهالا ناك
 " ره اورو أم اًريغكو ةيماظنلاو فيدرلا قص نم

 . 'روسجال دقو حالسلا تى حو ةديعلا دالعلا

 نودفادي مثوودو مثدالب يف نوقبي لب ةموكملا ةوعد

 كالذب نوىظنبو ني دوجوم ربغ مهنأب نولوقيو منع
 أئ رو منعا راشخا نسل دو مه راتخم نم طباظلا

 لاقي الوهو هرهظ بدودجاو مهنه دحاولا ماش

 . راك ةثي لخلا هذييو ةبركتملاو ةموكشلا ةلظنا
 ءأمشو «انعو 2 راتخملا انغم مثووذو نوراملا

 اذا ةيردنجلا لاجرو كيدرلا طابضا
 اباذع 0 ءالوهنأك 6 موعمج ن ع ةحود:م ال

 منو رعا مهلع ددشي نيذلا ةمردنخلا دارفا ن

 ةموكممل اذكر ىلا ٌنولضِ اوناكاهف موعمج اذاو 5 ْ
 تدقفو ةماهثو ةفطاع لك ينم تام دقو آلا

 يركسعلا اهب فصتي ناتي يتلا معتلاوقلا اذكر

 لك هلو هذالب و هتلود فرش يحي نال دعأ يذل

 مهريصم رس نيملاع اوناك ني رافلا ءالؤه نال اذه

 0 أنرعو أب رضو أعوج توما ىلا نوبهاذ مهناو
 نالهالاو ةموكملا نيب رفانتو كات را لص نك

 بلاطه لك رسبت دقف حءالفلا ةيعمجةطساوب الا اما
 الوا امسفن ىلع تذخا اهنال ةلوهس لكب ةموكملا
 رما اذه ىلع لديو ةحردصلا ةمدخلا ةلودلا ةءدخ

 كلذ قبانشلا رودلا يف 3 يف ريظن هل قبسي لا دج ماه

 يدنا دوادولتو:ف ةروك ذا هما ءاضعا دحا نا

 ةعّججا وليل رعم ىف هذ ةمردنجلا ىشاب زوي رادزدلا

 ةعرقلا مهتباصا نم اياقبلاو ني رافلا عمل هيضاما
 مش حضلو يلاهالا عمجو هريبلا ةي رف هزك رم لعجو
 - تءصا نالا ةنامعلا ةمالا نا ممهفا ف

 ازيزع نوك يركسعلا درفلا ناو رينم ديدج رود
 نعاس نورشعو عيدا بضم اف 0 1 0

 عما كانهو انه نم نورافلا هيلع دفاوت دقو الا



1 
 يس يلا يس بس مسمن أ عا رص يدي

 كيدي در ديس زج سيسي دحيم سبينبرتيياميح ديرو سير ةيرك يسعي يح يوي كييخور حي يشي يي صيدا اور تدري يسمي يني اق ةيرحير أت ركب خي رقي عمرة ير كي رعي رش دب رعي رقم قي طير ع يشي شاك رعب راعي حي رعي و سور كي محيي يربك تحي وم »و هيي تيوس بع سي صور ب

 الا مهقوسإ ال مي سفلا ند ارا نودتسو فذ هيدل

 بلاطم نم دحاو بلطم اذهو مهتيمحو مهنادجو
 ادعاذف نآلا نم ناص دق لاخلا ةبعضلا ةموكحلا
 اذه ىلع نيلهالا نم مهام لك نوكتسو 3

 ةوطخو حالفلا ةيممجح نم ةدئاف لوا اذهو طمغلا

 اينراطتم نولا نبال نيل همردبللا لاير ينس
 كتيرا د

 هيام رابخا

 ريدقلا ىف ةشتتلا ناتوعللا تاكا ةكف نع

 اوت ف ةذوحوملا روكذلا .سوفنلل ةيسنلاب هلا ١

 ةيوضعل تاوذ ةثالث باختلا ىذتقي هنا ربظ سدقلا

 اونوكي قاب ةيحالص ممل ليل ناذلاف نانوعبلا ةنبع
 ٠ ةينامعاا ةعبتلا نم اوسرل نيدل الوأ :مث ءاضعا

 زايتفا صوصخملا ماظنلا تجوم اتقوم نورئاهلا اناث
 ةغالا نوفرعي ال نيذلا نلت ٠ ةينحالا ةمدخلا

 اسما *نيثالتلا ند ولكي ل ناذلا عبار: بكرتلا
 اسداس .*:باتالا نيح دحأ ةمد> يف نك نع

 ٠ هرابعا دعي لو سالفالاب هيلع اموكحم ناك نم

 هلع حج ره انماث "لاوحالا وشب رشا نامت
 رد 0 ا ع و رحيما

 لجالف ةسنحالا ةعزاتاا نوعدملا ارشاع . ٠«ةيدما

 ةيفيكلا نالعا ىضتق' امولعم نوكي نا
 ده لاه حس

 ٍبناج نم ارخاوم لصو فارغلت بجو هنا
 اومشثري ناب قملا ملل نيذلا نا ةليلجلا ةيلخادلا | ةراظأ

 نذل هد 7 قحانساا نع اباون مهناو :

 نرد م نيذلاو ناكملا كلذ يف ني دولوم نونوكي

 تارضح ديفي نالعا اذهو :ةنس نمرث3 اذنم هيف

 قحتم نع ةلقتس وا ارضاح مهتا و> ن 7 نيذلا

 سدا
 - هج ويس وج وو ,

 نائوءبملا ساجىف ةباينلل اوعشرتينا اوبلطنيذلا تا
 ظ ناْمَع و مواعما ةقالا تاوذلا طيف ٍخ نذلا ى 2

 ىلا مشاه م ناسح ٠ ى.يشاشن 1 يدنفا

 0 ىدافا نع * ىدن 0

 يد داوص سايلا رو* 0 5

 ةلغاذم ركحلا ةطساوب افا خلا م واوما ثتاض ! ١ كود

 ىهممج يدش ذأ يجرج -

 تاوذلا اله 55 امو ٠ ءاوللا ةيضقا ميج ل

 | دايو نك ايعتر“ :امهملظ امذشي لا دحوإ

 "قلما 2 تاه اك روع ىلااسار ناللعالا

 ٠ يدنفا يمن اما يدلالا يدنفا فيظنو يروزاع -

 سدا

 ذنم دالبلا نكسر الو نانيل يف دوأو هلآ[ ثيع

 ةريحالا رع اوالا ب سجل 3 هل هل سيلف لي وط دبع

 7-0-5 1 : اوللا اذه 6 ناب( ةناتسالا نم ةدراولا

 َقَح هلو سدقلاب دواوم هناف يدنفا ىرظأ كالذ

 هن 0 ناب رقم نحو نوناقلا ناس يشرتلا

 تاوضاللا باوا انينطاو ٠ .تازنضح ماما اريفك

 “الملا ةءنطولا هتريغو ءاهثشلا هنمطا رظن

 هج هول

 ليلحلا يف ةنانلا ةحردلا تاباختلا تمتنا د

 تت صئاتسف هضغو نادك ثاياختلا اما هرمدانلاو

 مداقلا موبسالا ر >اوأ

 كأي ربت

 ريح سدقلا يلاها اذ.:طاوم ىلا كف نا انرسسل

 اضر ص ةرعملا نحاض اة دف تاود كج ءاقرا

 ف ةيرخلا رشن نيح رهتشا يذلا يطق كب

 نيد لأ دل لع برضغلا 2 توري ةئرذم

 روتسدلا 1 02 ؛ فئاةرإغ ميجا رم ,٠ فالتءءا لع

 ا" ةمول ةاواسألاو ءا>الاو

 ةد را ةراظن يف ةيمرهث“لا برحلا ناكرأ :رئاد

 رك ذلاب ممم صخن ”[,جح ائنسدقو أتسفنا ة ف

 مسارع يلا ىمولل نيعفار ةيركلا بيطحلا ةلئاع

 روك ذملا اهينطو ديوي نا ىلاعت هيلا نيبلاطو كي ربتلا

 ماودو نطولاو ةمالا ريخ لبد 2 هاطخ ددسل و

 قف رود أم ةحرذل ل 2

 دخل ما مل تيب ياها ا ان رع

 نم مهماع امو قوقحلا نم ملا نور م ال ن ,الا

 ابازحا نيمسقتم مارت كنا كلذ ليادو تابجاولا
 وا .ةثالث ه ا 0 لكو مهضعب يف نوئعطإ

 باذتنال صاختناب اوت أيل ةرجالاب ةرسمامسلا ند ةعب را
 دحلا اذه دنعاومقو مهي 1 ناثوءبلل ميم نيتوصلا

 نم ارم تاوصالا نوزتشي اوذخا مهنا لب: طقف
 ىف هتيرح دحال روكرتب ال مهف الاد: تيب يلاها

 0 نحل بائنالا

 راتؤلا نا ركن ذن

 داد.سالا نمر نا: اومبش ةن'نودي رد الور ومالا
 ةي راو لدعلا نمزو ىلو دق ةوشرلاو لظلاو

 نأ ادتوفب الو ' ره هديا

 يف نءديتسم“ نولازي ال

 ٠ ةماآلا سووؤر قوذ هماللعأ اوشا لقا دق ةاواسملاو

 روهالا الواو ةيموكملا "لاخر نم وحراف ءاعمج

 رمالا اذهل ةريضإ 'نيعب رظني نا ديدجلا انةرصتمو
 راجتلاو م تب ف ني راتخلا ضعب 006 لص
 ١ مل ولاوحالا نسل يلاهالا ملط صأ محالصأب نال

 ميسو ب رحتي ديك ورح حي يرقي دي مرحي تي ع جم دي رعي دي يرحب ايم الي ير يك اكب عبط” هيبع واطيب تعبي الطمي ردي دبا“ » يي" ريبكي عيسي وي يي هيي يوي يدوي وو

 ظوفع اضمالا هني رط اضراب تاكا

 ١ م نادذوع و ليد يف رس- ناءاس ليش نم 4 5 5 38 ٍِ ٍ 5: و َ 8

 »ع : 9

 | ردح ود رهظ دقو نمرالاري 1 2 0 نام 2

 تايزياكتالا تا.هارلا ىدحا ش

 رتالصاقلا ةطساوب امعاحرتسا ل اهل لا ناب

 ت6 ىذلا نا ريدلا مفد أم دمي هب زيلكنالا

 هذه لاغما ا راثلف قراسا هتوفد ةهارلا

 ءايدرالا كارشا ىف. نعقي الثا رثكا نيني ةرهارلا

 راض _رايبلا لحالو ةمعال نوسفلا ئنصرعل و

 ةيفكلا ٠ ١ راللعا

 تافارغلت
 هئاعس الا نع

 ريوتكا ه و لوليا ؟7 ىلا رووتكا هولا نم
 للفلم نا ناطلا هذي ر الع 9 سل راب

 دئاترد رفريمالا ناو * 0 ا
 ذخا.سو ٠ ةلماسم كلم هاذ 0 يرافغلبلا

 لفورلا هكلم يف لخدي. تو: نيي.راغلبلا رصيق بفا
 ف 5 ضفرت ةيلعلا هلو دلا نا اءو ةقرشلا

 نييبرولا.نوكت نا ىذخي كلذل ةب راغللا ةرامالا

 ٠ باوبالا لع نيفرطلا

 ١ الا ةدم ىف ف ةداعنا قوذ اعادت كولا مع

 نراطلاا ةلالجل افارغلت دن اني درف ريمالا 7

 نارك لالقلسالا نأ اريظنو ةصالخا ادكذوم
 ٠ ان راغال ةاظولا تاير ورضلا

 ١.. ىىظعلا لودلا ماما ةجحلا مفر يللاعلا بابلا

 ثورحلا ةديمب برا نا ىريف ماعلا يي ارلا أما

 انهيلاهالا تارهاظم ةكرح تاده :ةناتسالا
 ايسور ةيلخاد رظان .ىكساوفزاو.سملا:سي رابنع

 ناو اسنرفو ايسؤر نوبرامات ناك قافتالا نا نلعا

 رتثوم ةطساوب الا ,لحت ال ةي راغلبلا ةلاسملا

 ٠ نان لا ىلا |ماوصلا تت 3 تنلغا

 را
 رم انتس ماح

 اذه نا اهيحاونو ردا لاهل ىلا
 ز أرط را لعانر

 1 0 تاشورملاو ياوالا هلا تدعو

 ةراحشتسا يف ةيغر هل ند هؤام لكب راجالا نالا

 0 0 ا رد هناك راع نا لع

 ماجا كلذ 0
 ربي نبني رتب دن اويل انين ايبرنا يب اين هينا بوي ني يي يي بزل نورتو زب هيب يب با تجيب هيت ير تبر يبس جيرسي ب ب بحب خابت

 سدقلا ِق اينانح نبح 0 عيل

 جحا جم بم بترو دش لو يزلا مانا



 نماثلا ددعأا

 كا ءشالا 2

 فعو تايددث ةثالث سدقلا ءاول يف

 ةيئاقعلا دالبلا ىف -

 ةينحالا دالتلا ْق

 0 ل نب جيس

 ىلو الا ةئسأا

 تاب درج ةع را

 كرف 9#(

 ة كب را رابعا نداضص

 احانح بربح ى رع

 را هر ا

 ع 2ك حا ةريخالا ونصت

 0 0 1 1 . تكواشاو

 سور 2 3 رطداا ةرَحا لوألا دعت

 ناشرغ نبك راشللو

 رع . ام م ةراخ ءاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب ردحا ةرادا

 م 0

 َت

 / ىهزم

 ىالاقع فا رك ر) نعهذم اذزقا ناي را

 ةلهسلا ةباتكلاب. .سدقلا ةدي رج يف اهبتكا ىلا
 (ةلحااو) نيبيرصملا يار لع (دلبلا تنب) ةلطسلا

 ي ار ع (ةقيقرلا) ةلباهملا اهلعاو نيب روسلا يأر ىلع
 ىلع مويلا اناعك عم نوك انا دي راىنال نيب وغللا

 نوكك ال تتاكلا نالوا فرعت قلاخ) لخملا يأر
 اك مالكلا عاوناب نذفن اذا الا اييدا
 نوكي نا بحي ٠ ديدج رود يف اننا مث داو لك يف

 يش له
 هتيرش يذلا ىلثو يءالكو يركف يف رح انا اما

 االاك

 هدب لح 4 ددأ “لا ركف 0 دجوأ نك الل 5

 مم

 35 ا ندعم

 2 قاب ءاشو امر لكلا تكد فرصلا ىس
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 نينم أ
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 ملاذا 0 خ خ01 نرامحا- لوا ل 7 رام رس

 اهو هه ع 0 10 العلا ي را ريض

 ام هن ناضفر ا ققاو ا +. ذا نإ ا امو لولا

 ) م 0 ل ع ِ؟ | لعد 2 ( هل 2 كإ امحاح 0 فرعي

 هرودصقو هخاوكا ىف رو طأأ نا ع

 عداعضلا رصبأو ةنان ييسا " توكتعلا م لمأتو

 رومصملا ةفردز ا يس هاملا َّق ميسا كايمالاو

 5 ا لا دياقللا“ 7
 ص 7

 توغ نأ 0 نه ايلا انا -

 ١ درا 37 1 دشرت نأو تب ع

 ىضم ةقي رط يلاعا لكو يمودو ينالص 2 تإف

 ًايهذم تدلق اذا ايي نوكي لبف ارق ريغعاتتااهيلع
7 

 نم تفوح [ ىف سال اك ف درفلا نر 5 كد

 ةض# ةشضطو ةمدخ اللا يف امو ةنج يف عمص 00

 ول : اهمدخا نا ديرا اناو ئدالب مدخا م

 باذتنا يف طورمشملا ىكرتلا ناسالا فرعا تنك

 نيعرتملا ن0 يداحلا نالا تكل ناثوعملا

 06 ينتطعا عبطلاب الفلا هع يعج 0

 رد الوسر اهنع

 ءااضإ رح اهرما 2

 ل نأ أه ه رسسإ ف 0

 قء ءوز اكل أمسفتا

 اههدخا نا نذا لقا الفا اهمدخ تف 2 امر

 نيدلاو ةباتكلاو ناييبلا ٠ راكفالا ةكر 0 ءالكلب

 لع هللا لضف تاقلخ ل ةقلح ةاملا لاعأ لكو

 كاد 1 انملع اهةيرخأ نو 8 ايهسوإ هلا | ناسنالا

 لضفلل راكلا

 اسنالا

7 2-8 1 : 
 اذهناخإ راعصاو ةمعهالا» نارقل 8

 دووسأ|ب ههتكتدلم رماو هدب هةةوا> ىذلا كن

7 

 ظ
 تك تك ايلا كلا ف الل ( يعل

 ًنايحا ةجوزم ةطيسب ةباتك ىتكي ساكرس

 الا ةردان وا ةنكت عدي هو دل صرعم يف لزب

 أهم راكفالا كرحو 6-1 "الا

 يدرطلاو لامطارراممل < سقلا فاعل تكي
 هذه لكو ةرصخلا ماو ( هامل ) رازحلاو ( :

 دارو دير 6 0 ال بتتكي ١ ةقبطلا

 ىلا دتماو اكل نما ىف اكن يطا نهذم رو ماقلا

 بيذهج هب اودصق هاه 'ايوروا باتك لضافا

 ”ذئارجلا ة ارق نال نوسبفي ام. ةماعلا راكقا ريوتو

 مثدنع ةماع

 (وغوهواوجوهؤ(ريتاوف )لامو ىعشلا ةماعلام

 ءامسالا هذه ,لاتماو ( سيلاطسراو ) ( رييسكشو )

 ال7 اطيخب اهلك ديرب عملا“ ةنطنطالا ةمقلا

 هدر ةناكأ كلاق ىاادفما امو 2 انور مو
 4 توش

 هلق اذ مرشنيف هل وناح ف

 دلب رصم يف وهو هذه هشاتك ٠ 0 د

 طغض ٍبعش طسو يناناو ب فيكف ةيثدملاو معا

 يذلا همولعو هفراعم لع ىنخاو دادبتسالا هيلع

 وباو رتنعالا تابانكلا نم أرقي الو دبا ىلع ىنخا
 همءاخ ىئانزلاو ديز

 هراكفابذ.نو هلعن نا ديرتىذلا سلا وهاذه
 شالا ديرا يذلا وهو مف ىد هلاساب ه«طاخغو



 ب

 يب سس عيب ويسب ندي نو

 ةوم ) حزم ( لزداو جرأت هل دحأاف رعب أ هَل عكا

 طششاو 8 غل

 ملا هيحوب امو ىنالكب ةعفنأ نا ديرا

 "ني ””ةنييبا انبي اسما ابيي ناي للبي نوي يب نيت لهيب حب سينا يب هوبيب يي هلزييرسبب يراني يرينيبينناخي تنبية ظني زنوبيا لبنا قي يرفبب نربي تاي وتو نواب يبيني نسب يزني زلابية نيني ا

 مح يرخا

 ىف ل

 م.ضاوم لع أو تالحملاو دئارجا حفصل اال يريك#و
 ام ( يواعرلا ١ رد هلل لاقي ىتح يريغ مالكو

 :٠ هغلباو هبتكا

 بيذدهو داشرا ماقم نالا ماقملا

 لب ةءاصقو ةعالاب ماقم ماقملا سبل

 ةماعلا ّق الخ

 ”ارق ىلع حورلا فيفخ نوكا ين'ا اذه ىلعدزو
 : ةيدا 6 ىا نورظتني لود و مد

 رق نوكأف ىتالا يلاق٠ يف اهبنكا ةئحالصا

 دوصقلا وه.اذهو م راكف ىف ةديدج 0

 هش ركل تزواعو متاكلا ١تلطا دق قارا
 ترك ىتح ديدجلا يبهذم ىفوا عوضوملا اذه

 ارب ونيل نيحترتلا ةرشعلا ءالؤه ٍِق ثحبلا ىبنا

 هب تدرأ اى دست نك اذا ( شم نك. نع

 لدم يف نطولاو ةماعلا عفت

 اوزواجتدق نوعترتملا ءالؤه ىراىنناف كلذ عمو
 انا ٠ مهنم ( بلقلا ) ىلع فخا انا لبىنمرثكا دملا
 تقرعاو حالصا هيف طمس مالك يف د دوا

 الوددعلاو ةحلصا ايف دحلا اوزواحت مث مبنكلو ينذب
 ١ داةحاو نأ اغضاننبب نوسس ءويس مارا ٠ نيرصم نولازي

 نإ اق أيا زحأو

 دحاو لك تاو ءالا نوطقلتي و نوللستي مثارا

 مو ةماعلا لوقل 6(هتراطش) كد لع مهم

 اذه فيك ٠ ةيدلبلا ءاضءأ باكيا دنع ةداع لعفن

 ٠ ثدي ىلع انحاجت نوكي نا لماتت نيذلا لاجرلا منو

 لع نك ٍج> ىرت 6 .ث طقف ةثالث كير نك

 هيدقلا اتداع ىلاوئيلح عج راف اها

 ام اواسملاو 2 اممالا ةرك قرأ لفالا لعوأ مم هنا

 حاصالاالا دي ررال ةكصملاو ةجاوأاو فالتخالا اذه

 فرمن نحن ٠ ةدالل اعفنو نعشلل ةمد> رثكالاو

 ةقيقحلاب رهجت نا دتعت م كلو اطلاو حاصلا

 لعفت اذام

 دحاو دان 2( يف مالملا ةيعمجو ةدللا داو م

 لب مم ةثالز نورات*و رمالاازه قف نولاوادتو

 تقلتخاو تاوصالا تءعزوت الاو ىوه الو ضرغ

 ثالذ ءارو ام كردت تناو ةكلاو غارالا

 يواعي ر ىلع

 ك0

 ثوعبملا ف ر نأ بس ف

 فقوت اهحادتو دالبلا مدقث .نا ءازعلا تررق

 اهدارفأ هأقتراب الا مالا قرت الو ةمالا ءاقنرا 0

 --_ د 0 2 ال ل ا لاا را ع تس يع دج ةينحو و - - سل 3 ع رهبان روب "اياب

 ا

 رخلاب 2 0 30 مثدصاعل و ا

 ءايل وا ةمهب الا دارفالا قئرت الو ماعلا فنلاو متل

 الا .دالبلا ناش عفتري الو ةموكحلا لاخرو رومالا

 هت ريغلاب رضي عورمشم لك نع هال وه داعتبأب

 نرم مف : ةيتاذلا ةبحلا هادسو ةيصختلا تايافلا

 ةنيدملاوةراضحلا ةحرد نم تطقس ماو ثرمد دالب

 اهروما ءايأوا نال كالذو ةيحمهلاو ةءاندلا ةلا> ىلا

 4 .مزتلا يبت >اياغ جماذم ىل 0 3 .مومعلا مسامصملا اودص | ص

 تاد 1 قوذ مهتاوذ اوبحاو ةيناسفنلا معاوهشو

 رم لك نأ موقاي لجا :نأيك لك قوف مهناكو
 داليلا مالصا يف مهلع لوعي نيذلا هال ره نمذاك

 عفن لع هنالخ ضعب و هسقن مقل لضفي هتاذإ ام

 بتارخو هتما ظوقس ىوس هئم 0 مويهعلا

 ماعلا عفتال هعسو يف ام لذبي هناب رهاظت اذاو هدالب

 يهذتو هتاذ ةبهم رهظت نا ثيليال هنطو ءانبا ريخو

 هريغل اًوذع الا نوكيال هتاذإ بح ناك نم لك
 مريعصل اودع الا نودي ال هريغل اودع ناأك نمو

 لع نم ةمالا نيب ناك اذاو هتماو هلودو هقلاخو

 مهيرافا مهنالطقف ممافص هذه صاختإ شال

 داديت-الا رصع يف مثومدخ مال وأ مثءاقدصا وأ

 ا .حاوصا لعاب حرصا ن " ١ ةءالا ىلعف

 ةمآلا لوح نلوم نون كم 0

 موقاي اوروصت دابعلا اوكلهيو دالبلا اوبرخي مك
 لك نودي صاختا نم مجنل يذلا ررضلا را 6

 ه معمل ع

 لجال ةيمومت ةحاصم لكو ىنطو ريطخ عورشن
 نولتقي ءالءوهف ةقيقحلابف هب نوعفتني سيسخ «ىش

 ضالخالا ءادزب قودترم و ةديدعلا نسوفنلا

 مثرئامضو مهولق ىلا انرظن اذا هنا عم نطوان ةبحلاو
 ةعار [ نها كعب ةنننم روق اهاتار ةرظن

 ١! مهامها

 ءاولاي هرتذا لوقاو ةيناث مالكلا رركا ماتلا يفو

 . ةرمضملا مهتاءورشم و ةيكلا

 : نأ هنا ديدح روط ىف تاخد كنا مءاو سدقلا

 نر نم لاو - 7 راصرخشلا لزعا كمدقت و

 سيفنااو ضنا لكي نم فلا ةبادلل اةونك

 ةص هطوأ ىلا صلخلا نيمألا نضتلا كناقن رال

 ضني تويبلا قرحي يذلا ال هسفن ركدملا ةيقيقح

 كرشبا كالذ تاعف اذاو رعتسملا اهبيَط ىلع هماعط

 كيلع حصي الاو لج الاريخلاو لجاعلا حاجنلاب

 هذه قحتلا ١يإ ةناعلا هيماللا نا لاق ند لوق

 ىةجي سبر جوي عنبر بيير ابي ة:نيييالا ادا عبس اج نتي رس ا نبي رزلا#ابسبإإا يسوي يسب ربا“ بيب” ين زييزبب ينجي لإ اق ياظنببييز “طبي بدبي هدير كبيرة ربا ايي ابي ولاني مكوك

 در ىلع تن 9 م ةمعتلا

 ةصفلا عوفدو ةصرغلا تاوؤف تاع اا هلا 4 ايا

 راثآو ان لد هوم 0-00 هز | عبس هللا ناجح

 مر ا
 هبيهسيج سل

 فرصتم كب ىعص ةفوطعلا
 قا ىلا مالا فد رشلا سدقلا 8 او

 هذه انتدد رح ند سشداساا وديعلا ُِق ج ردملا

 انام سانا

 بءاضإ مقل ىذلا

 يفل يدنفا

 انأو يل هك ىذألا حوتفملا كناتك تاارق دقن

 لاقاسالاو مار < هلا رهاظم لع بدجأ نأ كب أ

 قوعشلا اذه ناكس هزم ايهتمق الا كل لفاحلا

 بحجومبو ممدخا نأ يف يدوهج لذب أس نيذلا
 ” توولا اذه ىف ىتاطردف لغعشاس ددقلا اذه
 : ةداألا نوكتسف يلاعا ريس ةطخ اما

 طئاسوولا عج م آو ىها ناب يدوج لذباسيفا

 ميمج ليوستو ةعارزلا ءاغاو "5 ةلي الا

 9 سل 1 عسوا ناو نورا ةحارلا طئاسو

 كلَعلا تاسا ديزاو يذارالا يبح او تالاعاوملا

 هديدح سرادم 'ىنثناو ىرقلاوزدلا ةلاح حماصا و

 ةب رخلا يسكب زاو ةلاذعاا راس ماما 0

 يهده 1 أ لع نيبنطولا عب

 نمو « هللا 3 نا |ميلع ا

 لالؤ 'يقلتسا ام

 ِ ف ردا ىدقلا ىلا يلوخد نم لوالا عوسالا

 تاداقثنالاو لاوقالا لك ثصشو تعب- دقل

 اتيطعا ل يتلو يىلت هد 5 تالاعحص .ءلاو

 ٠ روتسدلا بحومب مزاللا مدع رو ةقوتسأ |

 م ناد نأ واسللاو

 يتلا يلاعا ةطخ
 لم مت نادد ا اى ةهجدح

 ماقعاقلا داس ةيسائار تاشنا دق ين

0009 
 نو.سموُملا اذهو م يوذ سا

 موب يف ةعارلا

 ةحي“ا ن

 تيسرو)

 نا

 تاحاشلا نرد عر ن نوك

 اري رقت كلذ دمإ يل مدقيس وهو * :اوللا

 *ةسردو هد

 0 'ئىشا نا 'رصق رامتلا أضرا ١ توعد دقلو

 كلو ةياوروش ةيهك لمع كو | ميتس 0

 .ذلا نيبلأ ارسالا ىاطا ن

 ىتح كالذ رخوا نات ار يتالا ممديع ب

 ءالل ةساملا ةجاحلا ىتب را رظنلاب و - مداقلا ديالا

 00 دق ب اذعلا ةيدملا يساغ هلحا نم يذلا

 تارذتعا اومدلق نب

 7 ةطد سردي 514 0 ةريغلاو ةريخلا ىود زيكا

 سدعلا ة 4 )ذم ى> ا أره هأ. رش ناجل :اصوت



 .:راشاا كلذل مزاللا لاملا رفوت ةكرش سبيساتل 3

 افاي نب ةيديدخلا دكا هر ترراخ دق أضلا

 ةير>  ةنايصل الا كالذامو ىو غ2 طخ

 قرخ' ةيدب دج طواءخ

 فترابوتمت نا ةيدلرأا ةرئادلا تدلك قارا

 ةنيدمأ قا حالصاو ءاذنال ةديدج طافش عضل ١

 اذه هزه ا ةلهدشا 2١ لئاسما ى هدر

 ناب ينردقي نا ىلاعت هللا لاسا اناو ٠ لوالا عورسالا

 لامعالا هذهو م 0 هذه م ماما ةلووس ىرا

 ا تنمت' | يتلا

 نيبلف رطسالا هذه كل( تيك تيك اذااناز
 كنديرج تارتص لع اهرمشنت نا طقف اهيف دوضقلا

 راهظا نم كبلط لع بيحا نا دعقا انا لب

 هريش- صرف ف ل تحرص غم ا انا ادهو ٠ ىتطخ

 رب 1 لس ْ 5

 يمالث بسحب احودمم نوث !ناب رظتنا ال ينا وهو

 يلامتا بسحي نكل
 وهف ( مالكلا تفل واو ) كلذ مم لامث الا نا

 ياو الملا ماما *الجي ربظت ىك يفاكلا تنتولا باطت

 ناكمالا ردقب رصقا ىّك اهلك ياوق لذباس
 راظتنالا كلذ نامز
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 الخ خا
 ادمااو راغللا عت ند نيدقلا لاه ةاثللا

 "لع ارتعإو

 لع سدقلا يف نيينطولا نم ريفغ مح عج

 تبساا راهن نم ةنماثلا ةعاساا يف مهللم فالتخا

 تيلتو ةيدإبلاناةسإ يف لوليا "07 يف مقاولا يذأملا

 ةينمرالاو ةينانولاوةب5 رتلاوةيب رعلا تاغالاب بطخ

 ةيديدخلا ةكنلا تلك كف راغللا ةراما نا ةنلعم

 لع تدع اغلا ةلودو اهدودح لع يتلا ةيقرشلا

 نيعزامَع نادعأ ناتللا كدرطلاو هتسورلا الدنا

 |: هوكع. نا نيح يف ةضرفلا اةفتعاو ةرغ نيح لع

 نا اهرل> ين ردي مو اهتءاوفط دبم يف ةبروتندلا

 ةمالا حاتو ةكلملاناكزا ديشتل موقأ ءاعمج ةمالا

 ناب ميجا يأر رق رمالا اذه يف ةلوادملا دعب و
 راغلبلاو. اسنلا لع ةجحلا هب نومي ًاضارتعا اولسرب

 : 25 داوم اذه

 اوبر نونو يرقات ااقنبينزقبب إب النبي ات ايبرنا انو _رزقفبيب نبدي ابي. ابيزا رينو يتب لق وبي ةنييز”ةةمر نقي ريالين لإن حلت ريب ةؤويرر#ةقنبي نب هيزإ يبكي و رك كو يل

 سدقلا

 ىلها نم عاّمجالا اده راص دق ءارالا قاف 1
0 

 كريينامعلا في رششلا سدقلا, :زيداعلا فيرتنلا نيدتلا

 ق1 لوليا روش نم ني رشعلاو عباسال 4

 ىثو ةتالا تارارقلا تذزخاو يرللا ءزتنملا اذه ©«

 قفاوملا مولا اذه

 فبضصعو زواد# لع ضرك انأوق مرج أنا لوا 2"

 نالعا لعو يف رينا ىلمورلا لي دع نك ان راغلب '"

 م وه يذلا يف ريثلا ىلمورلا اهفاحلاو اطااقئسا «
 يتب الو مذ ىلعو اهل ةينامملا ةلودلا كالا# ءاودح اي

 كالذ ذعإو راو سهلا ةلودل كس رغاو ه'سوا «

 هاودلا نيلزب ةدهاعم ماك ا نع ازواج هلك 4

 ةروصااةقملا ريفلا داوم اهذه 0 لكل اناث

 تاموكملا رئاسو ةعظعملا لودلل ضرعن ةيعطقلا '
 ةلادعأا تا.سح إ ع ةاغواول 0 كا م 5 2"

 ريالا ١

 كب 5-7

 كك

 راكفال انتنمو انئاركش عفرتو اهريثأتو اهذوفنب ع
 ةيمومعلا ابوروا «

 ةجردلا ىلا ىعسلا نع رخ تن ال اننا ناعن أ
 وحن اًنوص عفرنو ةلادعلا رفظ لاتن نال ةيئابنلا '

 مئاسنل الا ماعلا يارلا هاجتو ةبب ورالا لءدلا

3- 

- 

- 

 ٠ ةيترلا يئاوملاو تادهاعملا ةمرح قرت ٠
 ع ميلا مهم لع رارقلا اذه 0 نأ دعو

 . يباحيالا هعجرم ىلا الاح لسراو ايفارغات

 فارقلتلا ةروص لع نالا ىلا قفوتت ل اننإ اه

 راغابلا يدعت نالعا صوصخل انتيفرصتم ىلا دراولا

 اذه يىندراولا فارغلتاا ةروص ىلع انركعو اسعاو

 هلع ءارقلا ىلا قا انرئاق تورو ةيالو لإ : اغلا
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 جاتحن ام يف هرابتخا الو هيف تاءاشنالاو فراعملا

 باونلا:تاريضح لع ا ديدنت كد : يلا

 لها م 3 كرا اك را نفح

 امله | واف ١ قب راطأأ برغتسا اتا اللا ةبالل

 ذخأ نع 2 ةريثكلا تاوصالا ىلا لوصول

 بوددلا ةفئاظو ف ام ع تاردإألا

 ناثوءمملا سام يف ةبانلل

 كالا لا دل ا كير نع ككل ارق

 رول

 ريغو نيلاوقلاو تاازيملا نووش ىف تاشقانملاو
 لك نيب ةرشتنم بزتلا حور نا نهربي ام ثالذ

 تاموكحلا كب ةيح هودالبلا لك ُتيسو مهلا
 لاوقالاب -ورمت يار دي ز خي : دئارجلاو سلاجلاو
 «كطخغع مر ةماعلا ةحاصملا ماما ةلوقعلا ةيقطنملا

 تارارق لع نالف دوو هئطو و هدالب هذه
 ةرديوصلا لاوقالا نع“ دمتسم سلاجلاو* ةموكحلا

 يذلا تيسارلل رصتني رخا موقيو قا قاقحاو
 ه2 أه لآ ل 0 لدأت عش ءرط> دق

 معلا قلدتو قرا لت ناؤرطلا

 ةروصقم لازت الو تناك بازحالاف اندنع اما
 دنااق رمل راضتنالاو ديزب عاقيالا ىلع اان

 ١ ع الاغا
 2 وضولا اذه ا ردا ددع ْق ماكتنسو مالا

 رك اس كددع يناك : هروح ةشن رش نوكت أ .

 هللا أش نا هّوح هفنو

 بو هب ع ع و يس



 ب ظ
 - هه: ديرسوس رسييس نس رس رعي سبب م وم روم" سب ةيسبويبر يبيح راي زاب روسو تسي ايار بخا ربسي رتسبوي يتمم اقتنميلاببي يؤم يباب يلا ينزتلاببييزتتبي ب تنبي يبقي يبتبب بيبي ناققببيينإةببيينإاةةيببن” جبين نو تنوي ةقجي يبي يري وبيربي اتي ياتسب ينبلالطب يناير بربتتبب نيس رسب اتت نبي بت توسل ا

 ديبقت ما ديلقن

 تاي واعيرلا

ّ 
 هل تررع ينال :نكيض ٠ تدع تكيض

 دالوالاو لاجرلاب ى الم اهتي ارف ( هوبق ) ىلع سما

 فو الحمم كل دع ن نايا هي

 تاو لا قرد نم فودعل ند لاجرلا ءالثم

 نين داهموقلا تدج وذ(ريصق تقو ]ةهينه تفقو

 ل هيل مال ررطلا مهسؤر لع 0 أ نيتك

 ] لاكشاو ناولا نامزلاك نولت توضصإ دده رو ركثال

 ناقورل 3 ةاوقأ نما دئاق هلاك ءاصيإ رشي رعد
 « ؛امذقلا

 ءاشن 15 موقلاتفرضتي يذلا اذه. ند تلاه

 دعإ و قب رط يف ترسو تكسف ( زوك هرقا يلليقف

 انباعكاتدجوف اهسفن ةورقلا ىلع ررم ليللافصأ

 نكسلاو ةهلا نا آلا ملام ندا نارا

 ن الا رثكا ا

 هدب يفو ةيلاع ةسئم لع اسلاج الجر ثوار

 تا و اذام

 نبا ) هناك سد. ىروهج توص هارقي تاعك

 هبط ملاعل (انيس نبا) وا هتفساف ئدابم ررقي (مز>
 ينال لجرلا اذه وه ام ةرملا هذه لأسا مل ىتنا ريغ
 اعف ةلهاجلا ملاقو ةمالك نم تعع“

 نه هللا اشم تآقفا( سراوفلا ىلا 1 انبحاص ةصق

 رتسلا زرك ءرو

 ءالاهو رورملاو * ءاتطاب روتسدلا ةمعل قتلت ىزلا

 ىه اذها مالا لاقل ممدعت نيذلا ل اانطالا

 رهز كيده جري 4.يهسأو هب رث ىذلا ريغصلا تببنلا

 ا رغب هنا

 ميظعلا قرشلا بءشنا وه األ ٠ وع

 . يداعالا هب ديكنا عئاي رثو ليج
 فراعملا ةراظن معسم ىلع خرصتو يدانن ني اند

 + حرطف ناساب م و لافطالا ءالءوه

 مميديأب م واب ا ذخاي موفيقثتا نب ردملا نيلخااءاقتاو

 ينكح يذلا اذه 0 2

 با دذبتل

 نوتبهذ هعيبا١ يواسيال ريقف لجر تيكبو

 ( رعبا ل
 ال نا هفلح ني 2 ىج ا ةهتسإ ءاد لجرلا اذه

 «لعتملا دقو دبعلا اذه يف ةءالم هتجوزا يرتشإ

 اذا نيعلا اذهو كثالأم هل تاقف اهئءارش لع هتلمحو

 ىديس اونعلاق و دينتفارخا كيفن اها ل ا

 ىف كيد دف لوذا اما ال اناو تفلح ىننا
 ع ىلا كلتا راي زيف و نياق ذب ةءاللم ىذا ماعلا

 | ةناث ينم بلطت نالاو ثالثب يرخا مالسأا هبلع

 اذهدب ينفلك ن . ا مم لاق ادهم

 سدا :

 هللا غ1 ا 3 د>او ماع يف كلذ لكو سدخب

 نوأو#ي ىذلا ى

 ىرح اذامو ٠ 0 ىرخا ةرادعب و ( ندهن ) هنع

 ل رار نر كا كاما لع
 مر ٠ لالأاو لكلا رزا هطيسبلا

 ديم ًالاير ىناوانف ةيعرمشلا ةقي رطلا هل تامحو

 ريقفلا اذه

 هةيصم دب زأ نا دب راال ينال هيلع هتددر ىنكل و

 انا ىتديص“ ضعب فئاخي هلاير ناك ناو

 يما ههللا نايس تاقو اريك تركتفا نيلاحلا يف
 ءاهوالاو تافاركلا نم مىدقلاب كس قرشا

 ىف وهف ىده ريغ لع ديرولا داق 0

 يب رغلا دلّقي وهو يىثرش النا لوةي ضقانتم هيتلاح

 لاعالا ين هدلقي هتيل ايو برغلا نم قرشلا نءاو

 اهركني ىتلا ةيضرعلا رومالايف هدلقي هنككاوةب رهوجلا
 هس حيرصلا يب رغأا

 ا اي فين الا ل
 ردات واديدحلا دير.و ديعلل مع لك دالوالاو

 لعردو كتلئاعسباّدو كباذ رتشام نمش (تفضنل

 الث عفداو ا لعاو ,!دجاو :تاطاطلو نيظاشلا
 ةرحالاف دعسلا كمدخو تدجواذاف ةرالا فاعضا

 ءاذه كلل .لوؤ يبأس> لع

 ناد يل ط2 بالا تهد

 ناد تسل ( هفاف الب) صايخ الو ىت> ةديدخلا

 لع ربا ال هنا اك يقرششلا وه نكلو دبعلا ةميدق

 ند تدحو ف

 دياقلااو فارسالا نع ربصي ال ميضلاو تنحل

 شئاطلا ماعلا اذه لع اًنزح يسفن يف رثا اذه لك
 ثيار هلل دجلاو ينكل 3 كسا ةماعلا هذه ىلع

 تاورد العا" ن

 مااضبا لا 5 5 نامل ةناصرلا
 مي رصلا يناهعلا ندعإ يبالا درملا ندمت ب واسعا

 ”ءافص هلع ردكي نم رت[ يرد نا ديرب لل يذلا

 مميعا نوضمتلو اهنوذبني مثارا هتد ايسةنم باسإو

 اودفدو اهوقرحاو اهوقات ال_.مكما ولو امنوربال ىح

 اهراختل اهنع

 هله تاكو هداه محي يبسشل 2 اموخا الو ىارمم

 ْ 3 2 ّّط

 ه.تاوهسارمىوفا وهيوكش رشا اميقرشلا رددلا كتي

 م كفا انرئا مانع و مدعو مع ول هتينطو 2

 1 رو أها :عم مكب ةيقيقحلا ف ملا ةفطاع هش تمل

 .اعا لك 3 جدي و ىلوالا هتراضحو هتندم ىلا

 هودعو هريغ ىلا هنايح

 ك2

 ينناف هب رخو 2

 "يسجل كين يجي رسب سبح الدير روعي عسب وعبير كوب زظجس# يهز "نيرا يب ايي يت بيييتجي رب إةهبب اذني ةايبت“ اني ويس تيس تيب تعا ةوبي في راح نصي 1ةييي خبيب سوييباةبيي دوبي بوي ياتي في #اةقبيبي ةيبيب ترر_اتوي_ فبما اقبال طيبين اير انيب#_ةقنيبا انوي فابي وتاب يابا بيرتس اتاي مب. نيدو رتب اققبا .

 0 ةلاسرلا ىلع اضمالا حاضأ هفورخ دز

 يضاملا ددعلا ف هدراولا

 ناعمالا ماركلا ةديرجلا هذه ءارق ةرضح وجر

 هتاحردته عم ف قيقدتااو درلا اذه ف

 ءارغلا سدقلا ةدي رح سحاصو ريدم بان

 مرتحملا بيبح يدنفا يجرح ولتمفر
 هارغأا 50 كير ند رشاعلا ددعلا ىف تءلاط

 ىلا انيبلا نوطلا سيسارف الا ةرودحاملا ةلاقملا

 ءاوأ يناقاذ رافد رومأم ىلا ريوزتلا اهب سلا

 هتعفنأا هن
 سلوب ةثرو مو ! وباظ تادئس ََك امءا ةيصؤتس

 هناو كيسدنفا يدا دم ولتزع سدقلا

 مآ |

 ةئرولا ضعب نا همتزب .يدقلا» ضرأ ةعطقب صقر»
 ممم يضمن راحو 0 0 امنه هقح طقسا

 كلت عب ىراج هناو هتك هلا ىموملا روءاملا نأو

 ,لدعس 1 [فطق اعب هشرطلا انح هلك وأب ةعطقلا
 ةلاكولا ةهح نمو ةمئادلا وباطلا تالصاح رتفد نم

 روك ذا رتفدلا ىفخا هناو يعفلا عج أه حرصملا
 ماائ هناو يلافو عما نا 0 + ارتفد ربظاو

 موممل وباط تادننس طعاو ةيادبلا كش راق
 ف ثسيحو قياقعل هلاسرلارشا نم اهيومت ةثرولا

 ومع ليكو ينال كلذو ةلءامللا هذه ىلع علطم
 0 هارحا ام نأب ملاعو سقرم ساوب ةثرو نع

 هثرولا قوتمل ااظدحو ةلادعال ةرضن دركم هيلا ىموملا

 يف رداصلا ةرادالا سام نم رارق ىلع ادا: باو

 نعضتيب 1*٠ ورفو 559 ةنس يفآ نوناك
 ساوب ةثرو موت وباط تادند ءاطعا بوجو
 بأ نالطب ساحما قةحتأ سؤ رم

 مالعا لع نيعورشملا ةثرولا ةيقب ءايسا تك ا

 ها ةيطعألا تاد؛

 مالا لبق :رءرداصلا يعرشلا مهتارو تاثاو: ا

 مه ةنس ةحجيحلا يذ م يف خرءولا يعرشلا

 راتحم قح< ةيوناقلا تايقعتلا ءارحأ بوحو و

 ايلا ةلاسرلا رشان قو فترآتاللا

 ميبلا ناب ربألاو للعلا ىلع مثالا وه هنوكل روت "ذل

 سياسارف

 تقواا كالذ وباط _تتاك م قافتالاب ارريلا و لافو

 رتف دكالذب دش م ايمطق اعيباهول بجو ةل.ءاعأ وفرح
 تانالا نروسرأ نت, مورحا ةسولمامملا طبق

 ىلا رارقلا ةروص تلبحاو روك ذملا ربذلاو رملعلا
 ةزامم بدرت لجال ةكلملا ى ذنفأ ْ وَ يعدم

 لع اضيا ادع سو را ذلا ايلا سيشرفو راتخلا

 4 وعدلا ةجبتنب رداصلا ةيادبلا ةكمم يكح
 سارق رطلا انج نع .هلاكولاب . روكذملا.سدسنرف اهماقآ



 يفي رترسي ةيز يبي ييسيي اب ربي سو يت رسب نيت وس سوو

 9 ْق روما

 تادئس ءاطعا موزلب كل موكحلاو روكا ذل ةرادألا

 ٠ ةّئيه عالطا دعب كلذو ةثرولا مومع معا وباط

 تادنتسم لع ةبادبلا ةككحم ةئبهو ةرادالا سلع

 (مارارقب جوردم وه © .ةروك ذملا ٌدلماعملا 000

 ءاأ يعدملا تاكش لع ءان ار

 اذهب ةقلعتلا تالماع.ا رئاسو رتافدلا لع قيقمتلا

 هيد تبث هيلا ىموملا :رادالا ساج ةفرعج صوصخلا

 ال ربخلاو لهاا عك نم نسيدنرف ءاعدا ' ام لك نا

 هزفون وباط دن لع ةيئم ةلماعملا نال هل لصا

 ريخو مع لع ةدئةسم ريغ املا اهرتفدب حرصمو

 للا يئافولا عيبلا نم عقاولا نيدتااو ريد كاف

 سفن انيبلا سيسارف هلعافو هس ىظقلا' عييلا

 + ءدهنط لولرا ٠١ 2 ةرادالا سا ررق كالَذلَو

 رارقلل اًمفو همي ةنوناقلا تابيقعتلا ءارجا و٠ ور

 هللا يوما ررغأملا ةحاس اكراو ةدلا فئاسلاا لولا

 ادك ةلماعملا هذه نم ذخاءوم ريغ هنوكب حرصو

 مكحو ساجلا تارارق ىلع ةدنتسم هتاءارحا ناو

 ىعرم نأ ةيكحملا

 كا 9 8 3 : راحو 0 00 هد 5سم

 اي تروملا كلم 2-0 روظب رر# هذأب هاعدا ف

 ةتباثلا ميقوقح ةثرولا مرحب الو ةيكلملا لصا دسفي

 اعدق هزأ تأ ةنوك 0 ًاتيدح وأ اعد ناك ءأوس

 يئافولا عببلا ىلع متاّلا وه هسفن سيسأرف تاو
 تاونس تسب عيبلا خيرات نع ةفوبسم ةلكولا ةمح ناو

 عيبلا ىلع متو اهفلاخ هنوكل هريوزت تبنث يف اهناو

 اوعلطا هيادبلا ةكحمو ةرادالا سام ناو يئاؤولا

 تاللصالا ركفد لعو ةلماعلا ف ةاروا 3 أمملع

 نأ افلا لوحو هك ركل دما روماملا نا ل ه وأ ىذلا

 1 دقو 00 0 0

 ل وه مهتارارشب 00 وه ص تثدؤالصاملا رافد

 ةييسانالا قاروالا نعو يعبرلا طيضاا رئفد ْنَع

 راف 3 د3 ردكعل الو هتاعرشو ريخلاو ع 6

 عرف .هنوكل لصالا تبثي ملام يئادلا تالضاحلا

 ا اضبا لبحو وباطلا تاماظن 0 وفه 39

 راحو م لع هلق نو |١ ةلكوبلا تاللماعم

 دسافلا همز ىلع لالا ضرف وأ هناو ماظنلا هت

 نامود 1 ةثرولا نو قدصم رخو َ دوحو وهو

 وباطلا لاس رافملا نيم ءكاذ ذأ هل بو ناكل

 ضعلا نأب 4 اكاذو كلا رولا مور: مسمأد 0

 مبا وأ ةيطا ف رطب ةيرالا هقوقح طقسا مهن

 يبي تا يي بيوت تسي ادي بايخ رج هير رش ع هيرو بيع 0 2555-2525 2 2 3-0

 ظ 0 رارهل دي ولا 21 000 ترا

 تيدي رو رس ناسا

 سدقأا

 ندي ز. امو ةماظلاو ةيعرشلا هلوصا قباطي 0

 نلط هنأ هرزو ذملا هتلاسرب

 !دوح وما نوكيل نأ ةناةاعادتسا سوك ة ةرستللا نم

 يلا ةرادالا ساد

 نوناكب هلبج» كلذب اتيثم قاروالاو رتافدلا تصخ

 هءواعدأ ابجعتو ةبارغ

 0 : 8 71 هل عملا 52 ل لا 3

 لع ناب نايضاقلا ةيلدعلاو ةبكملاا تاكاملا 6

 هن ال 26 ةودحو هةر 0 وول يعدملا

 قاطنتدالا 2 نكي نا ّقح هل سنو كي ل

 0 ا راغنف ايمو 8 لم ناكر َّىَح تاّةرقحتلاو

 هلا ولا روداللا
 ترداب ةكحلا ك>و هرادالا سلع تارارقب تبانأا

 7 ديرج ىف اهرشن لحال هلاسرلا هذه مدقتب

 هبذك و هارب 7 مومعلا ف رعلو ءاغأا

 اراثو هن ارافأو هبذكل اناسو

 نسسدهلا ةيدلب سدني

 7-2 هجومه

 اهب اذاو اهان ارقف ميقوثالب ةلاسرلا هذه انت اج

 لك نع عافدلاب اهياسرم ةينطو قدص ىلع نهربت

 هنااجو ةراسلا نم هقحللام و نطولا ىلع ارطي ام

 بورا هنطو نع عفادي نا رح ينطو لك ند برولطم

 الغم نوكتل ماركلا انئارقل اهرشن انرث ١ عاطتسا ام

 انكينط 9 ف دصأ

 نيمرتح أ نوي طولا | ::اوحا نم مهلا ان واجر

 اناوحا

 نادجوو باق هل نملك نا ؟قرعن نال ةجا> ال
 ءالاو تالا لع لضفمو سدقم نطولا نا ىر

 ةلود ناذف ٠ ضرالا هجو لع تنك

 ةاكوردملا ةرادالا انللا1 راغللا ةرامآو ايرتسوا

 مظعاو ربك ااه ةقيةطابو نيتبح ةروصب اترهاظت

 يذلا تقولا ىف |هتنايخ اترهظا

 تيئاوةلاسملاو حلصلاو نوكسلا ىلا هيف جانحن

 هرفاظاب ةعدقلا انحورق ءامد ان اماف لمفلاب كلذ
 وأ ريللا ن : تين الملا ت علاوات كف كلا

 الا انرقح اندم ائيلع اهتراع لاذ دا يف

 هرق 2 نكمالف ' انحاللسإ
 الم

 رضا ءادعا موقت نا ائماع ت2 نو. اعلا أه

 سا ف
 دهف ودع دلاو

 كلذ نع ربصلا ناد

 مف انادحو راثاتو انئاهد 1 أن

 لحل تاميابم

 امو

 ا مهد

 مث راو نأ 7 ا م

 م لو اسغلا ١ثتاللمأ قوي رق

 تتار 7 نم ار 2 نو 5 3 غلا ةهدذق نا

 ابالي ليد ا اس ري رح اي احمل تيم .
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 هر رالي اي يعبر اان يرزاطبر راب الطبري اديب لاب يا يربو راو راب ااا ووبم باسو اساس يا يرجي لآ
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 هقز" اسعا قى عونصملا هشون رط ةمار 0 داب

 لصا 20 هرم هلدع ايزك الو ضراالا 4 نكراف

 ةينائملا هك ردوةناؤسملا تالامعا مم ايزكي لب

 انالرا 2| 13 اسال دعو

 اننطو لاما طعم مث نيذلاةكرابملا ةرداظلا راغصلا

 000 0-0 0 5 5 لا 2 د
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 ةناك تاروباب ل 1 قرن هي اضاع

 : 2 3 4 أزل, ةيراسغا( ديوألا)
 0 ا ا

 ةيسارعلاو ةيزيلكنالا ةمالا شعتلف ٠ شعتلو

 ةينامعلا دابا ميه نأ ةلامرلا هذه نم روظا و
 ١

 اولا 3 مئاضإ ْنَع ضارعالا لع ه4ة2ه

 نع أوضاغت ا نأ انثاول لها ىلع بادو راغاملاو

 ةي راحتلا ةندللا أنبا هيا انمن دقو مهملارمالا ادو

 هذه ةرادأ ل هتاسرأ فارغ توردب ّق ةنامعلا

 هممت ةداب 0 4 ئضاملا ددملا انردضو هدب رجلا

 أضنا و هرمشلل

 ةءاضللا ضفر لع اورمما توراب واخ عيمج

 ةياعلا انتاود 0 در اسما فالخال ةي 0

 00 1 ا 31 مدعو اهات ةعاضا ١

 نحو ألق ةنامعلا نوكتا عدي رح ف كادر

 ءارصلاو ءارسأا َّق

 رفاسيس اثدنع فراعملا ريدم كب رهاط نا انف رع

 ا ىللعا ةفيظوا نيع هلال للق دعب

 روك ذل ىدنفا رهاط 1 0 ريقتلا د4 رن

 : انام فر نأ انثرنع ةزيحولا هذه لو ةذم 2 006

 ىقرتلا ليس ف ةعرمسإ هرب كا ةيمومعلا وأ كب

 ةراكي انيفظوم ليدبتو ريغت نا ةقيقحلابو ٠ حاهنلاو

 تابجاولاب اوموقي تأ مل محل

 اما مهمل

 سجن هج

 اذا ىلا نا اذهان

 ناكر ةلكفازبلا ش
 ا ا 0 ةرخابلا

 ايكأ تازنا ىضاملا اثالفلا موي

 غرف ملف لوما ما هل امبراوق ىنربلا ىل |
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 ةعطاقم نم هيلع محا 5 نولاز. ال نر نال

 ةيواسلا مئاضبلا
 هو سهل

 هيسرون لزع مويلا راص دق نا انغل
 يدنفا ىلع هيخاو كلاثلا ريسيموقلا ىاحلا يدنفا

 يدذفا ىل رطل دبعو تفوللا يدنفا فراعو يبلحلا

 سيلولا دارفا نم هرادب ىدنفا دمحو هضي وع

 - ,ةناظوب مهمايق 0 نون أملا مفلاخل ا رظن ا دزع

 ءادقالاو ةزمملا يبحاص عم مهدات مدعو ةعورشلا

 كب يودب ا نادنموق كد لماك

 رمشأا ليك 2

 نه ىلا هايتنالا هنم سلطنو انفرمدتم ةفوطع ةمش

 للا ل
 جو «يه

 ركشملا ذييزنلا نيلضانلا ريسيرف

3 1 
 ّح نك و

 : قالا فارهلتلا ةيواسفلا ةلع سول لضو هنا انملب
 تورببيف لغتشت ةيواسغأا دي والا تاروباو نا

 دعس روب روباو برا رظتنملا نق هيلعو اينوناق

 ديعس روبأ رفاسي اهنمو دحالا راهن افاي ىلا رمغحي
 ص

 م٠ ليلحخلا ءاضق يف ناثوعبملا يبختلم ءاعسا هزه

 مهنم تاذلك اطلان ىتاا تاوصالا ددع

 تاوصالا ددع نيفتلا تاوزلا ءاوعأ

 ظ ع ىيسلا يدنفا دعس
 ظ ١ تو 20

 ظ 5 يدلاخلا ٠ يحور

 0 ديعسلا كب اظفاح

 1 يبيتاشنلا ئدنفا ناثع

 . ناوص يبا كب بين
 0 ينوسحلا مشاه يدنفنا نبسح

 يدنفا يعل

 1 يدننا لوف روتك لا

 لهو هوه

 ريل "تاوزلا ءاعما ةحشال افاي نم أنت ءاج
 : ةّتالا ىو ءاضقلا كلذ نع ةيناثلا ةحردلاب
 يمحاونلاو بعشلا ةارسا نينخمملا تاوذلا فارغا

 : اأو مها | سابد كب ' يجروج
 ىسيعلا يدئفا سجرجح

 ١ دوهلاو مدر
 هدا كياوناكلاو ناد : ذالا

 3 و طابقالاو
 يوريبلا يذدتقإ ىح

 ديشراو جربلاو هعلقلاو ُى ا د حا

 ( هيدنملاو الياش

 ينبارصلاو ريب 1 0

 عناونوا مهربا خم الا | 5 ملأ كلا يلع خلا < لس علا
 20 نيدلا باهش « شيورد
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 سدقلا
 ةيرديركيرشي رسب ردي رم ب م اسي ب قب نفت وتب سي راوي ريتني السي وت سب نزشم بس بشي رسم نو ناني لبي ري سم راكب رشي رشي رسب سي رحب خب كي ل اقن زقا رشي

 نيدلا تلاع . نمحا

 يجانلا جا , ىلع

 اهارقو دللا ةمحأل يلايكلا يجانلا >0 جا
 2 يلايكلا فيطللا دبع جاحلا
 مص يذنفا حلاص زييسلا

 ىلعلا .يدنفا ..اعس

 ْ دمهحأ

 يريملا يدنفا ف سوي جيشنا

 يجاتلا نمحرلا دبع

 ةظيشا افور

 ركب ز ومولش ليئارسا

 سدي يدنا دمج

 أ تاع 2” نينا

 ١ لياخ ميهاربإ

 | ٍتاجدلا شي ورد
 ! شيواج رسلا دمم خيشلا

 يجاتلا ير 3

 اهارقو 1 وا ةمحأل

 اهارتو نيله ةحات

 اهارثو نحد تدب ةحان

 ءاضق نع نثوعيملا يبختلا ناهنلا تيروصتلا اما

 نيرش ١١ ف هولا تحلا ان ريصيسق فاي

 كانه يدلبلا ساما ةرئاد ين 64 ةنس لوالا

 مومتلااهياع علطيلاهرشنن ةيئاهنلا ةحيتنلا انت ءاج ىتمو

 هتايسالا لانويسا سنادا

 هس 5959 ىلإ" لوالا نسرتشل © وزال م

 رع زو كك وسموط رد رطضا .: ةنادسالا نع

 رثا ىلع هبصنم نم ةلاقتسالا ىلا ةيواسنرفلا ةيرحبأا

 كن رحلا ةلار ناشب باوجسا

 ىلا اولصي نا نوجر. مثو فصولا قئاف ملوصو

 اي راغلب عم قافو

 خاب و اطلغ ٌةصروب تس ةيلالا_ نقوسأا تنس

 ةبالم ٠ دحوملا ومس

 ةيواسارفلا يرجي اريزو راكيب ويسوملا ي
 نرانولا كلم ةرايز رييلاف ويسوملا لبتقا

 اسلرف مم مس مع يف ارتلكلاو ايسورلا دعاس

 ىراذابلا فالتخالا هِي وت ىلا لوضولا
 مس اساور هيلعلا ةلودلا نبدتلا نا لمتحلا نم

 |.يهلا

 غاتسهالا سلمت حاتاف ادن: 0 .اغ روطاربمالا ناع

 اسعلا هاحم نيمالا فناحلا كلام تاس 0 نا

 اال 7-0 لداع لح َلل لصتل معتم امماو

 ركوراكم” لاتحب بحير وربط ريب يبحم يسب وبي
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 سافاهو رثور نع

 تاحارالالا ة:الالا دئارلا تاباق : نيلر

 روتفب رغما ىلع اهضرع داري يتلا

 روطاربمالا رازو نانوبلا ت الءلصو : نيلرب

 تحاو هب بحر ايكرت ريفس روطاربمالا لباق |
 كرت ىلا هل ٠ لاقيام لعريكتلا دادشو
 اقودعلا ةينامعلا ةمالا قيدم هنأ دكأو تردغل

 ينوددأ( قرت ريفس !اشاب مول لاق: وم راب

 ؟ نيطل لاج اا ايرث تدم هلا دئارملا

 ريشأ لودلا لازت الر ٠ ابعطق لسلا ىبحم بولق

 ] لادخال رافإبلا ىلع

 اجاحتحا لودلا ىلا دوسالا لبجلا للسرا : ةيمور
 ةيواسملا دولا دش> لع
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 *ىشب همردنخلا محل ضرعت' مف ردعا

  لقوليف ةئيعتب رماوالا تردص : هناتسالا

 كاذ «اسم يف تيغلا مث تبا موي لوضانالارب
 نه يلاعلا بابلا ىلع ةيلح تاديك أت دو روا موبلا

 راغللا

 نيك اكذلا اذفاون .ىم١٠ :ئبانلا

 ع

 فقاروالا قوس ىلا ةن املا دوعأ : ندنل

 رعالا ءاغلاو ةيللسلا راغللا تاح رصت بسب ةيلاملا

 ةنامعلا ةوتحلا ةيعَد

 نالعأ

 يرع انتم مامح

 اذه نا اهحاونو سدقلاب يلاهالا مومعل نامن
 زارط رخآ لع ارختوم بترو ديش دق يذلا ماجلا

 وه ةديدجلا تاشورفملاو يناوالا هيلا تبلجو

 هراجتتسا ىف ةيغر هل نش هيف ٠١ لكب راجالل نالا

 رقم بألا :رصح» هن اك رباع أ هلع

 مامتا كلذ ديشم

 لوم

 هكا 7 قلد

 ةبررحا
 يلا يدنفا رهاط يشلا ةليضفلا بحادا ةغيلب ةبطخ

 ىصفالا مماجلا يف | 55 1ةنس بجر 1/يف عقاولا ةعمجا موي

 دحاو سرع اهنكو ةدب رجلا «ذه ةرادا يف عابت نو

 سبدقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعبطم



 177 د ل
 فدو تايد. ةثالث سدقلا ءاو يف

 تأيدع ةعب را ةيناثعلا دالبلا يف

 ةينجالا داليلا ٍِق
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 اينانح ' 2 قير

 - - و ا هس

5_6 
 ٠ احنرف

 030 ,اعاللا 008

 نا درع رطس || و ق را ةريخالا 42

 هرأبا 00 ٠

 سورع راها ةرخا لوألا ةعحسلا ل

 ناشرغ نيك راشللو

 مم اهناشب ةررااف ةيصوصخلا لئادرلا اها

 دب رخآ ةراذا

 ًافلس عفرلا ]

 كرابلا رطنلا رع

 كرابملا رطفلا دعب ن ا انناوخا لفتحا س

 ىنظو» عب محو انفربدت:٠ ةفوطع لزن حابصلا ف

 3 ب 7 ناكرا ةئهونا.عالاو ةموكلا

 قيسوملا ت>دص ديعلا ةالص دعإو فيرش لا

 ةنكشلا 1 تبهذ' مث ةيمشلا اهناحلاب هي سلا

 راد ىلا تازن ذئدعبو ديعلاب نمثنيملا لايقادأل

 ةفوطع لبقتسا 0 هناذ بجاولل ةموكحلا

 م للملا ميج نم نييحؤرلا «اسوراا فرصتلا
 هللا هلوح ديعلا مسأرم ميدقتلاو ءاج نيذلا ناجالا

 لنولسالا انتوخا ىلع هداعاو 6 ادع هزم

 ةفودل أو دعلاب

 فرعا لا حو تغم باتك

 ةيكرألا هتزغ جوا ةدي رج نع برعم

 ( ةيحلا ةديرج نع)

 ةمالاو ةملااو ةي راو نطولا نا ثوءبملا اهيا اعءا

 اهدلاقم ةمالا كتةزسرؤو كت ل

 نطولا نا لعاو كتدبعىلا يقلا ١ < فرمدتلا نسحاف

 اهنا لكشا ىتم الا هفرش 0 ال

 نيعا جلا هن كيسرك لع تلج ىو"

 كتافرصتو كلاعا لك ىب ايكح نكوش ل
 اا و كيلاطمو

 وضع تنا يذلا س

 ىلا هقرش ىدقأ ند ةرسمأب اعلا ن

 ياما سا "م ير ني وو 2 ظل هبل - جرد يع اسم

 كلاعال سقارم ثا صب رثم هبزغ ينارع دعبا

 :٠ كلدعاوا كل 5 و كتافرصتب نقدي

 كنم هبلطي امو ثوعبملا اهيا ةبقت كتايجاو نا
 الا هب ضوئلا لع ىوكي ال لقت 2 1

 ا كف هدارالا يوق مزعلا نيتم ةيئب ١ مروح

 بجي ٠ لجرلا كلذ
 نء ةبولطملا ةنسملا تاذعلا لك لعءزئاح كنا

 ماعلاو صال تك ا كلف

 مرو مرسلة دو رافال قداس ل ا
 مرا ةوقو قلخلا

 ىلع ةظفاحملاو نيناوقلا نس كتابحاو نا ص

 جاجوعا ميوقلو اههحيظنتو ةلاملا نيكو تاماظنلا

 ميلعتلا لءحو بفاكملاو سرادملا ءاشناو ةلدعا

 انتاواسمو انتي رح لع ةظفاحلا اضياابمها نمو : يهازلا
 ٠ ماصقنالا لبقل ال ةيوق طبرب ابطب رو انئا>او

 لبق ال ةوهيف طقسا 5 ملا |ياكتطو نأ

 ثالث ذنم نكي ل اهيف هطوقس رطخو امم صاختلاب هل

 ل 1 0 ضعللا ني 6م ةعس نذث الثو

 امنه هذافناب لوئساأ كدحو تناف ةئس ةياعبرا

 هقنور ىلا كتطو ةداعاب لولا كدحو تناو

 نيمدلا هئالعو

 كلاعا هلق هلعحاو كيع بص رعالا اذه عض

 .نال كتايمب كنطو دتفا ٠ هلءارما لضفت الف

 " ناعالا نم نطولا بح
 ركرملاو اننطو ىلع ارط يذلا يظعلا بالقتالا نا

 5" ع سس دي سو سيرت اسي اعبر سي ري تكي
 يهيم اا م مم
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 مذكؤ اال 2 خل نلت.

 3 15 1:8 مودعع اذ 6

 خف ]و 486 منعم

 كماما لمي رقسملا دابجلا لضفب هانل' يذلا يلاعلا

 أعر ىتلا تايقعأا لك كال لبسي و 5 2 لك

 عرجت الو ندجت الف كحالصا ليبس يف ايفداصت
 كتراتخا ىتاا ةمالا نا لعاو مامالا لا مدا لإ

 ةلففاوم قبتسو نعالا كدضع نوكتس اهنع اا

 ”اتناكم ف رش لع ًالظفاعم ثقب ام كللع

 ىلع ةفقوتم تاو ةداعس نا ثوعبملا اهيا عا

 رئاصرلا تتفقتو ناهذالا ترودت دقونالاف هيرح

 هذه ائم تعز ولفهيلع امو هل ام نأ سنا لك فرعو

 اقف 1 83 ناوخاو لذلا لع ةحرد ىلا انرسل ةيرملا

 . يغاملا نزلا

 برغي الو توعبملا اهيا يضاملا كئمز سنت ال
 دوا صخت لظ كل 4بلس 0

0 
 كلاب نع ىف م ,زرمعل ١ 1 ىدوصألا هعفن

 نيذلا رارشالاو ءاللغلا نم اريثك انيئاررظ نوب نا

 نورهاظتي مثارتو قنحلا نيعب انزوذ ىلا نورظني
 ٠ از وومسيل لدغ أعم نورظ#ب مهناالا املا ءامنالاب

 ةيرربخلا اناياوتو انلاعا لك يف بكاتلاب انوا
 ل انئذص اذا ٠ اننالاوه نيبلاطانب نوككحتيو

 6س نا كلا نع

 لوا اوناك ةاواسملاب انحتبا اذاو نيقفصملا لوا اونأك

 - نيرورسسملا لوا اوناك ءاخاالاب انرربم اذاو نيحيتنملا

 نيعب مثاوس نع مثزِيَ و مهفرعأ نا كيل بجي
 ص نودعلي مها ءأو كتريصب اهانيطعا يتلا 7 رخلا ١

 اننامرح نم همك لال اسوااداحاب نوركفي و ع
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 يني انيياديي دينا ناتي جحا زب نم تب سي يس حي صير عميس ببسي سس حو يس يعم

 نكل اه

 احر اذه ف

 اذاضئتسا الا ملل عال م لب | اهيا

 و اول

 نئاخلان ال الا كلذ امو

 رادم داحتالا لمجت نا ثوعبملا اهيا كيلع بحت

 هيفقرفت يذلا مويلا نال كدئاصأ تيب و كتاظع

 الو انيلا ىذالا لاصياو انلالذا لع ماللغلا دمت

 انرمات اه ساب .ةيظعلا نايدالا نا كاب

 7 اياوذب ةرهاجملا نم 3
0 

 فهااع

 نع ىعسإ

 يندملاو ل دل كيحاو عبتت هعات امش داحالاب

 ةينيدلا تابصعتلا فين موي اننا ثوعبملا اهيا لعا

 تاقاقثنالاو

 نم هصلخو هحامثو 4مدقتو هحالصا ىلع دهأمتف

 ءانب انسسا دق نوكن ذئنيح ناوهلاو لذلا ةقير

 يظعلا ةيرملا

 دحاو نطو ءامبا اننا لقتعتو ةننكلا

 لوخدلا اهاياعر نم درف لكك مدت ايسور نا

 سام ىلإ

 ىلع ساهل
 ف سهالا تنب شو لمعلا. اذه ىف اهرثا وهَقنال

 ةربابجلا كرتلاو ماركلا بر لاا[ نو رواد

 مامالا ىلاف ىرقهملا عر ا |ء زاع 9 مال ||

 ءامالا ىلا

 تارارق ضرعل هتأ ماد رودد>و باودذلا

 اذالث اهداّثثال وا هيلع ىدد مدل ةمالا

 <. نعل 1 رارحا رمأ م مويا, يح 0

 لوقلا دج اندهمت زواحت مو ير ا لع اندهامت انا

 قفل سدقملا كسا داقعلا رظتنن انتا ريغ در ىلا

 يذلا ه رهظب م ظعاا ةي را لكم رهظي و انلام

 تالومقب ضرعت 0 يأل ثوءرملا اهيا را

 فداصتسيبلا تابقعلا يف اموريطلا بصنلا اذه

 ةاظفادلا ايف كار ةروص علا سانا معا كليب ف

 اذه ىلع 1 ارقالا كتردقم 2 50 و فرش ىلع

 / مظعلا لمعلا

 باوكلا كتم سلط الا وست ءيملا اما كلاسن انا

 ةنيزخ ريتعت ةيااملا ةراظن نا ٠ ياما وا 0 4

 دق ةريحالا ةنس نيثالثو تالذلا ينف : ةمالا

 تاريإلا م نيذلملا تاثع اة وكلا هذه ل نر

 كتعءاطتساب لهفةسيسدلاو ةل.لاب ةيصوصخ ةعفنأ

 ةداصإو تاسحلا هتشقام» قراسلا د ع خا
 ٠ ما ةماالا ةني رح ىلا قورتسملا لآلا

 ني راتنغا' كتالمز عم كعاممحاب كنا ثوؤيملا اها

 أبءاما رددت ةوف نوفا وت ةيناثملا تايالولا ةفاك

 لهف بعشلا ةوق نولثت كال ماعلا ىوق مظعا

 نوفتكت ما مادقأو لمت لاجر 0 نواوكت

 م نم سولملاو تتاوأا ضبقو رذغلاو هأ هآجلاب

 : ري 2-8
 ا يبدو يباع سي يركب حي يرسم رك رت سو رحب عي سي رض سي ع مي ص يسر صي هيره يركن يرمي راو تس رمادي رص ضير كب كو سيل

 سدقلا

 لع ملا 0 ةنرب ىداركلا ١ ىلع

 نووجسم دفع أ راو هترادأب 1١ 00 كب جررطشا ةمقر

 ىم نوداغل هاو , كقنمم هلع هأمؤاديلل عتاوذ

 سا
 ساد طوقس

 وضع 0 نال قرذتلاو بدمغلا 0 هدم

 اا كن راتخا ىت -|| ةلايالاو ةيالولا نع < مفاذإ ناك

 ٠ رمالا<.اع 1 100 ل - اىفص

 ةطخملا كل تعلن ١ اداف ىل اما ا انمأو

 موقن الو ايطع : هو | هذه 00 نك و طّوساف

 رهدلا دبا ىلا ةّئاق هدعب كل

 يا لعا ناثوعب لا ناس نأ تاوعب ااا

 0 3 و ةب داحلا ةدأملا 8 ثوعبملا اهيا

 < ريح كلل لوقت اف ماسالا نوناقلا

 وه لب طقف هتراتخا يتلا ةيالولا بودنم نوكيال
 م رمالا اذهو ٠ قالطالا ىلع يناع لك لكو
 نكف كئافصر يفاب ىلع قطني وهف كب قلعت هنا

 ّّت وعملا نا

 هددعتم ماس>| ىف ةدحاو ا ةلاكاو معم

 مراو تار مؤخلاو بءلاو ضرغتاا ك 1 نم عزنا

 اوه ام ىلا كتظخغ

 داممالا

 ثوعملا 0 داما ُ قراو

 * دليلا دهسلو داعلا ى هب نال

 ها. <. وهمه لس

 راغابلا عماطم

 نول لد تكقارغ ليلا كارع 2

 اك رج ةب راح نيتسذنتم ىهانت تناكاي راغلبن مولا

 ىللاة يذلا ةلباةمةي راخلا نع اهعنم يذلا ببسااام'و

 ةمخكأ هذ ابيهات مدع ناكف او هجن: دلوع

 ١ كلذ كي ةيراغابلا ةموكملاو. .. ىظعلا

 اهدنا ةدروالا لودلاب ناعب 0 تر

 كلذ تضراء بغا ةموكح نكلو ةمزاللا, تادمملا

 0 تاسال دع روز. تحف مالا نك
 رد عي انكهو تناكا (ْنأ نم |تاءطاقم ىف

 اي راغاب لع ةحالا اوعقر 10 يف ةيسحالا لودلا

 لك هب ل ء:ثأ برح نم افو +مممتامو كح نم زاعباب

 ا ا 6 ٠ ةيبروالا كلاما

 كك اك لا ردلا لعشاق ىلا

 اهرك اسع لعتآو فهانتو مالسلا ممجت ظفحت لك

 ىلا اهئابش لدشرو ةيركسملا تاكرملا ىلع مهنرقو

 ةينامالاو زيلكنالا دالبلا ىف ةيركسلا سرادملا

 ثالث 2 نال ١ املا فراغ ىتح ةيسارفالاو

 1 2 براآا تارذ ينوتذا> مهلك فلا ثم

 0# لاكي قنبلة يفي يسبب سبي عي لسبب قييم و قتيي حبب قي نع ناب
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 فى 5 ل كا جو ط

 رئاخذلاو ةيركسعلا فوغصلا يف مانلا ا مم اذه

 اذه اهدادعتسا نع نكي مو ٠ ةيفاكلا تادعملاو

 5-5 0 لاصفتالاو لالقتسالا بال ايلا

 ةرجحاو ةنار ل ؟ نييراغللا لك محكو ةيناخمأا

 ةدودكملا تأ 5 طاقملا صه خاسو 0 ةيراغل

 لعتمهزع اهدع انكلتماو اتلتحا ىلا هك نع

 .٠ لق يا ١5 مةبس اك التماو اب روا ةيراخم

 كرت هزه اعمار ىداعت رف انراغلب اماو ةئس

 امال كاادو اهرغ ءارعا نالا أ راض لب 1

 ةلودلا تادهاعأا 4مرح تقر

 نئاغضلا روز نايل نانولا 3 ناالا انعادعا دلاو

 د

 نم نقي رثلا بولق ىف لصاتل تذخا داقحالاو

 ةنانويلا ةسئكلا نع ني راغايلا خالسنا تقو

 ةياعلا ةلودلا ءادعا البق اوناك .نيذلا اذ' نانولاف
 براحو اهدعاست اهئاقدصا زعا هذه ةأ لاوار عصا

 ةلوذلا ناك رأ | فوقنا نأ نم اقوخل نمل انج اهعم

 ملارظن اهدءاس دتشا اذا مهيلع وطستف ةي راغلبلا

 لسارملا لاق مث ٠ ٠داقحالاو .نئاغضلا نم مهني
 نالا كثي و كينالساعتم املا مضت اسعلا نا نظي

 ىلع طاشتلا ينركتنت دن !ايسور تناك اذا ايف

 ارهايم يف اهجراوب رخت نا اطول يذلا روذسوبلا
 ت6

 0 نيس 7“

 نتاذضلا

 شهدف بارغتسا

 هر 559 ددعرغالا نأسالا درو م ا عدا ده

 باذتلا لع اضيا سدقلا ءاول ةلك تقفتا دق » نا

 اذه نا أ“ ناثوعملا 2 مالم يروزاع كب.

 تاياختنالا فهل ركذ الو سدقلا ءاولىف دلوي جرا

 افظوم تاونس سمح لبق ناكدقو [ةلطم ترجوتلا

 روتسدلاب رعش الو ٠ سيراب ىلا ىهذ 5 سدقلا يف

 اكدت ارللا فار عيشي ذخاو ةثاتسالا ىلا بهذ

 هسفن يختل دقنوكبف سدقلا اول نم ىختنملا وه هنا

 سدقلا ىلا ريخ> هريضق ةذم لبقو دحا نود

 نكلو باذتلالل هسفن احترم هتاروشنم عزوي ذخاو

 7 و اف ل و 6 رلا جيدا يهد هلام ا

 كانه 00 سجن نأ الما | م فان ىلا ى دف

 كاذالو اذههنكي 1و اروغنم# 3

 يلدا وه هنا رابخالاربطي لازال نالا ىلا وه لب

 لع تاوصالا تعفدو 0 دق تاراكنالا نا مم

 ايهدلا هلأ 9 ا

 مهقلخ هناعسللا رك ةيخ 1 هذهل لها م تاوذ

 ةؤعملا يىبحاصو ىدلا ا

 دييعسأا كا ؛ ظفاحو 590 01 هب هس



 دس تي تدب نيرا بيتا نتن نار وتكوني تو وب يضع ركب حجي عب ضي اي اء ودي حي ص ص يس يس عي سي سيتي سي ص رص سي ةيركي يرطب ريدا رص روع بس نيتي نسب ريح روسي

 ل فس مودق

 ةي واسرقلا كر > أس 1 كيد 0 ءاونا 1ك

 ةريصح لقت افا «أنيه ىلع

 دل يف ةناهعلا ةلودلا لارن> لضصتو ىرلاخل ١ كب

 فب٠]دسر يضأ ا تن عود هلأ افي ن كلا 0

 يحور ةداعسلا ي>اد

 2 ناثوعلا سا# ةن وضعل أ مسشرملا ةي وامضرفلا ودروب

 نه ةءامج في هرلأ لع هلبقتساف سدقلا ءاول رم

 | مثدحأ ب بطخ و لابةّتسا نس>ا نييفايلا لضافأ

 يعد ءاسملا ىف مث همودقب 6 ةةلاش ةضخ

 دعب و راب ود وهم يف يبوم علا عامتجالا لا هت داهم

 يدنفا فسوي لضافلا ةرضح ةسامحلا فا

 توعيملا ةداهس هيف مدقو خد باطق* ىدسعلا

 يحور مق هلضف لع ىتثاو مل همجرتو ن : 3-5

 | عملا هلباق اقماع اياطخ مدقو روك ذللا كب

 ءايطخلا ت

 ندلي يدنفا دوادو مام أماللا ىدنفا بعار جنم

 وت م ١ ا قيفضتلاو ناسسالاب

 لفحلا ضفناو |مردغو

 راطقلا لع هن داهس لصو نسم أ لذا ءامع ىو

 0م ددع هليقتساف سدقلا ةطح ىلا ىديدحلا

 سا «اضعاو سئر و ةيادأ ٠ ةروللا لاحو نم

 روس موحرملا نبا وهو ءانةنيدم ءابحوو ةيدلبلا

 .:ىم فئاظو ةدع يف ناك يذلا يدلاخلا يدنفا

 رضنل رع ءاهعيمج يف ناكو ةيدلبلا ةسائر امج

 باذإلا ديم ىف اذه. هدإو ىفر دقو ةهانلاو
 ىلا هلؤداو ةدتاسالا ن ندا لع هققثو ةر وصلا

 ركع نم ذعل كف راص

 .ءازعأا| تكيفات همقوم كلذ لع كهل اندالب ءالع

 ةح رفا بانك ير راب ةندب ىف نيفرشتمملا

 ىتح ةلاعلا شرادلا

 ةجر” يفو برعلاو جنرفالا دنع بدالا لعرا

 ء نهريي امتوغوه روتكش ريعثلا '*رعاغلا ةاح

 هلبقسا راطقلا نم لزن الو هلضفو للعلا يف هخوسر

 ةيطخي 51 اكس يدنفا_ايلخ لضافلا انينطو ةرضح

 : هله يو همودشب اهيف بحر ةزيحو

 ميركلا دي تأا اي

 تاحارلا ة ركذتل فورم 0 ذاعم

 كرظنو يلاعلا كيرف اج ءايقلل بعشلا عودتنا ىتلا

 ينيفكت ةعيرملا مكتنطفو يذلا جياقو قداصلا
 نمىلا ةجاح يف 0-0 ع ككاو كلذ ةثووم

 نع دعو َّ م ريثلسلو يش ضيهتمإ

 ةيفا را ِ درتاو ل | كلصان 1 د صضالخال

 للا لا

 سدقلا

 د8 ةريبكلا كيش

 2 0 تاحو مفاد ريخ ركل نوك ب اياك

 ىِدلا كبسحو خذابلا كفر

 نم مينطاوم ند فولا رودص ىف لوي ع 2

 كلضف راختف ازلاو ركلاقلب جاهتبالاو كمودقب عا

 هو>ولا اماو 6 رة يدبالا اما مك ءافكو

 اماو افايتشا ةدحاشف راصبالا اماو: اشي ةقلطنم

 اهيا مويلا اذه ناك اذاو ٠ابرط صقرتف بولقلا

 مكمودق موي نوكسلف اندلع اظع يركلا دكا

 نا ٍظعا لامالا قادصمو ٍنامالا مجيب يناثلا

 هللا ءارذ

 ني رضاحلا رثك او بو رغلا برق ناك ثقولا نا اعو

 نو
 ىلاهت هللا ىلا

 هراظلا 4 واو نطولا ة ةم دوه 0 و هرزأ؟ . نا

 ٠ نيعمتملا دشح :قرفت كالذل نيئاص اونآك

 بلطنو انئناهت هيلا مفرنو هب بحرن

 هذه أتت در رح ىف ةيحانتفالا ةطخلا ىلا

 بالعحلا اذه هت داعس انل لسرا رابناا اذه يف

 :اذه وهو انتدي رج تاعتص لع هرشننل يف الا

 رئانلاو روف ا ةرضخ ا رغلا مكتدير -ناساب ركشا

 باطلا ىلع ىنكاكسلا هيسدنفا لالخ رعاشلا

 سدقملا نطولا يلوخد موي هئاقلاب مركت يذلا قالا
 ميمو هبانجل 'انثلاو ركشلا - العا دوا تك ةككو

 ن٠ يداؤفطاخي اع مل ةحابالاو ةاقاللل هيما

 ند ينضرتع مول ينطولا روعشلاو ساسدالا نم

 ىلع افاهشاو اتقولا لع ص رح .هتفلاخم ىنءشد

 .لراضمر نم موي از ا يف بورغلا ليف نيئاصلا

 بطلا ةريضح هحرشب ينطا تينلا ءاننااف

 وه امناو:ايصخش ءربتعا ال هيلا ناشملا لضافلا

 اب ات لقت ىتلا ةفصلل

 اهيف انل

 ىغبني فقوم ىف ألاف ةءالا ةدار

 نارا ةمدخ يف اناث تايصخشلا ىب دا

 حالفو مدقت لك ببس يث' ىتلا ةيرخلا

 يف دهاج نم الا اهردق قد قر ال هبا 0

 يف ةبحالاو لهالا قارفو ةب رغلا لا ى

 ةندع'ا داليلا نارمع يف اهراثا دهاشو اهيا ء.يرقتلا

 ءأق و انلييس

 ةيرومعملا نم اب وروا ٍْق مويا هارئام : اهاها ةداعسو

 ىريال اهيفزاسنالا هحون ايش ١ ةي رولا ةحيت وه اما

 هناك .ةرهقتم هايمو ةرضخم |راجتشاو ةرضن احورم الا

 ندو' بارد ضرا ةعطق 4.ف سا مظع نان

 35 1 سلا اهتلغ قلو ات / نينسعنت ايف

 0 حالفلا ناك اذاف 1 ماصخل ة 5-3-5 :أا الأ 0

 يادنيا تاب لوب ابابا ناابب اتم اا يي ياا رباب ينتظم ليي نينوي النيران و قف يبي
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 رد كح دو ردو حب سر سي يعي رس عع سيو عي ري ني وح دير ص عم وس رالي سي م ع ص يس رق د رم هير رت يش سيرا سيسي ميش سيرك يش سد 8

 .هيئارجو هلمعل ةبصخم ابلعجو تاوملا ضرالا رمت
 نشب اتاومةيصخلا هضرا تمعصا هب رولا دقق اذاو

 لغو رورشلامبنم وه داد_ةسالاف ٠ داذ .ةسالاو لطلا

 انيقيلا انيف داديتسالا رمسا ول ١ طاطختالاو رخاتلا

 وا نينا ةكلمم ريس هجودملا هقي رط يف.ني رئاس

 ٠ مقالا برغل
 ةواذإإلا ةجرد يبا ويلا تاعحنا برذملا ةلودف

 .ةرغاهع تقع ةخماز مدق نارمتلا يف اذ ناك نا دعب

 ايهرفاونادوسلا دالب مهم رحاتمواهيلا نييسادنالا

 ١ ب 0

 لئاس ولا عيمج ت نتامعتسا رجلا ةقاسأا انعم

 ةزاكب ةيرالاو ملعلا رون ثاهطأو 0 2

 هعتم وا ملعتلا صرةنتو لاهنسالا ةودنو باكترالا

 فيلات ىلعو تاعورطملا لع ةديدشل ا ةيقارلا تادحاو

 نسسصتلاب ىلاهالا قالخا داصفاو تايعجار تاكرشلا

 ةلاسر يف هتك واؤ هلق ام كلذ ريغو صيصبتلاو

 ديدشتلاب وهدااو لوما . نم نيينامءلا عنف ةصوصا

 ءاقيتساو ٠ ةراجتلاداسك بجوارك اذنلاهاطع اين مهلع

 يف اهفرضو ةلداع ريغ ةقي رطل ةيريمالا فيلاكتلا
 ادولف :ةءارلا تتاح اش كل ةتحمو اهون
 اهيضاراو ةرومعم ةرباقلا تاينذملادبع يف تناك ىتلا

 توها ثاتابنلاو راحشالاب ةرضغم اهلابجو و

 ناايناش نم لاخلا ىشارعا-نال ةراقناو | روض

 راجتالاتلاز الف ضرالا باص+ل مزاللا رطملا ردتسآ

 لابجلا ىلع ام لوتساا فرتجا
 ةرضاحلا ةموكحلا لع بجاولاف ٠ اهب عهتنب هل اروح

 نولع-اف لابجسرغو لاخلا اذه ينالت ةرهلاة.الاو

 ضرالا باخ او زاطمالاريخكتلربودصلا راحتاب دقو

 ذوهتسل رماةي رملاو ٠ ةي رحلا لعمل دمحب انذوحتسا

 نذودقسا ٠ ئطعب اللو برب الف”اليئسالاو ةبلغلاب هيلع
 ٠ مهتاعالطتفاؤانم ني رجاوملارارحالا تاي رشنب اهياع

 ثلاثإا يضرعلا طابض ةدهب ٠ مهتايثو اندودج ةلاسي

 ةي را اهذه ىلع ضعنلف : اعتياردو يناثااىض رعلاو

 ' ةداعا ناف ٠ ىرخا ةرم ان»م تافت ال كك لح اوحلاب
 ل ملهيفرعلا ةرادرألا تةرالغاو ذادع الا وود

 حلست' مل نا دغالو اذه انمويل أيقاب ميظعلا مهرطخ

 تانثلاب ةنائعلا ةمالا

 بالقتالا تدح> نا ورغالو ٠ ذيدشلا رطحلا

 بارطضالوصحالو ةري زغءاهد كفس الب يناعلا

 هندمعملا مالا قاب دنع ثدح مكمل يف لقالقو

 هبصتغملا اهقوقح ةماللأ داعا يناّمعلا بالقنالا ناذ

 تدهصاف ”بارثأا نم

 اذه مفدل ةناتلاو ةمواقملاو



 ١ جابي ٍ

 تس رع لكبر دعي
 كرهه عيواو ةديرح نتشنَش ب يركع رح ير هم يك رح 0 - قم 0 مي رح 3 5 :

 تازايتفا عاضاو 5 ع ه.حلالا كين لقا

 يضارآلا ىكع قرقحلا نم مشامو مهمتابهرو مفارش

 اذإو : ميدقلا مع رش مهفرع بش فاقوالاو

 مهم

 اولازي لو اهيلع اواتاقو مهتما رم قيرف اط رصتلا
 رونلاو لءلاو ندّعلا رصع رصعلا !دِه يف اهب نويلاطي

 ةنطاسلا قوقح نم اقح عيمضإ مل يناثملا بالقنالاف
 'تازا.تءانم ازا.تماال وةيمالسالا ةفالخ!الو ةيناعلا

 فروثاقلا يف حرم وه م ديالا فاقواو ناهرلا

 ةييهذملا تازاتمالا هذه يف يرجيالو ٠ .ىماس الا

 يضارألا لبق لي دن الوريبعت هيسدالا تازايمألا الو
 هك 5 00 ثردأ كلبا 2

 او رركاف 0 بيطفلل ..:رانتمالاو ركشلا ب

 ّح 22 0 : اضا 5 0 دحال 5 نأ نوذن ةقاضنلا

 0 تأ 2 م ا 0 نأساب لكحلا هيلا واشملا

 لذب اسو زجاعلا اذهب م63 0 ءاوالا لها مو

 ةمالا قوقح نع ةمفادملاب مهلاما قع ف ىديح

 5-0 كلام لالعتنا ةماتو امي ردو ةيامعلا

 هب عافدلا عيطتسا |

 هيسدلاخلا ىحور
 ١ هو سو

 ددع عم افاي يفناثوعبملا ىخشتنم ءاهنا ةحال هذه

 نيختنملا تأ وذلا نم ا 1 ا 0 ىلإ تا وصاللا

 ا هذه ىو

 تاوضاالا ددع اولا ءاسأ

 ا يدا يدنفا يعور .
 "2 نمسا كب ظفاح

 ا قىيسحلا ئدنفا 1

 1 ظ يبشاشنلا يدنفا نام...
 ١ ] بوببط يدنفا مياس

 ' ظ ناوص وبا كب بدجت
 ؟ ىنيسحلا يدنفا نيس

 ١ ' يدنفا ىنوف روكا

 ١ 7 يدنا 0

 ١ ناي 0 ي.انفا وشاح

 نايودبل نيكتلا ء[سا هدو

 تاودالا ددع نيختنلا تاوذلا ءاسا

 / ناوص وبا كب 1

 6 ديعسلا كب اا

 5 ييضاشدلا يدنا ناثع

 ١ ْء بيروح يدنا هراشن

 أ ُْ ينيسحلا ُط درفأ م لناس

 هب وضع باؤتنالا يف 0 اولاث ن ,, ذل هلع غو

 رقبتي بيستو ب دني وعي نأتي زيي تعي

 ا ا عج يفو هزغ ءاضق ىف نراث لا

 يحور ةدأع سان مج ةشباسأا اندادعا يفو اذه 0 1

 ماتزعو ىنيسحلا يدنفا ديعس ولتزعو يدلاخلا كب
 كا ردك "© انيعسلا كلب ظفاح

 مطوق تبقيو ةينارعتلا تودي مدع _هرا ىلاعت هللا

 _:رطولا ريخ ىلا لوو ام يف

 0 أدع و مسمن

 مرك هلا بو.كلا

 0 0 لضفاو 0 ْ

 مده سها

 0 2 لوليا ١" يف عقاولا اثالثأأ موي 1

 ليق هب مهنا أم ريزم يدنفا سواردنا ةئربت ترح

 كالذو ةفيزألا يد ا غابرأ ةه> نم تاونس معبرا

 يلا ءازلا سر لضافلا ة

 .اشلا هتمش ىلع ىنتنو هيلا ىهوملا سيئرلا ركشنف

 هده نم هصالخ ىلع يدنفا سواردنا 0

 ةلطابلا ةمهتلا

 علا تحاص ةميم

 جو دهوك

 ةيدللا ةناخازحا

 ليلا باب جراخ

 صاألا يباسمل

 جراخ ةعقاولا ةيدإبلا ةنا>ازحاب ةفورعملا ةاناز>الا

 تيرتشا دق ينا روبمجلل ناعا

 نه تاجالعا ثدحا ال ترضغساو ليلخلا باب

 ظسض' ون عط*و ا! ءااعورمع مكلو دور ل

 اا اهو ةيواسنرفلا لارط:س هناخا زحالاو روهمثملا

 ةقل عوضوم هذه 58 خازحا لع ىدوهح عا

 ةراهشلا ىلع ازئاح اياديص ترضتساف روبجلا
 سايلاع رانا رودك دلا تل

 5ي نا ينطولا يلح يدنفا

 اسوةنات.الا عةنونأقلا

 تاجا صاللا ب طانر
 نم هعتجاو اعب رالاو نيتثالا ىضرملا ةنناعأ نع 1

 احابص ةيجئرفا 9-1١ ةعاسلا نم عوبسا لك

 ؛ -؟ ةءاسلا سيلا موي ًاناوع ءارققلا ةنياملو

 لكريض# يف ىعسا انا كالذكو رهظلا دعب ةجنرف|
 ريراقتلا ءاطعاو لوبلا صل تالالا نم مزلي ام

 از>الا هذه نوفرشي نيذلاف هياعو هنع ةيفاولا

 ةفاظنلاو ةقدلا نم مرسي ام نودحي ةينطولا ةيدإبلا

 ١ يف ةدوامملا عم ناقثالا و

 عيبلا لب ةيدلبلا

 توا ىلا نك ييط ىان بغرب نهو

 يهر ةناخازجالا ىلا اربخ 1 نا لا هيلع ا
 ضي رأل ةمدخ ةءرسلا حانج ىلع هبلطب موقت

 ءءاركلا ننثاب زل ءاضراو

 ا5 ١/8 ةئد يلرغ لوا نرخ ١ فانك

 اا

 ظرف ا راو

 رود "ويابلا 0

 آةاأو هدهتنشيكر روي يازينب بزعم ردم يتم حلا ييباقوج يظل يتسابق ترضع 1ةيدهت كاد تخير ديس ناني تي راني 7 ”ةوييبجصابي : 0 ل ا ل ا 1آ

 0 ال 0 نا وح

 ددع نأ نب روهشملا نائسالا ءأيطا دحا لاق

 ظنت م با.سإ مئانسا نودعمي ٠ كا ذل

 ال اف رد لا ودق نيدلا م
 ن ةفلع 0 دعل مسيح اثنا تل 3 ىلا وعلا ناد

 مقا لسغ كلذ ىلع دءاسإ امو مون أ ليقو ماعطلا

 كلذ ناف ءاسمو احابص بوذم حلب ( ةضعقللا]

 ةقي رطو ٠ نانسالا ىوشت ةي وقلاثاغلااوثاثللا يوش

 6 نااجا ىلا تزاجلا نه تسل ناذسالا فيظنت

 نانسالا نا يا الوزنو !ًدوعص ل نوراكالا مودي

 نانسالاو لفسالاىلا ةثألا نم ةأشرفلاب فاتت ايلعلا

 ءايدعالا تدي هنأ 3 لعألا ى ء١ ةثألا ن م ىلفسلا

 ماعطلا تالاشن عمجتل ثيح نائدالا لخادب

 نوكت النا يف نانسالا ةأشرف ام١٠ اتلازا سن

 ةئالاب رضتوا نانسالا ءاطغ) انرلا شدخ الثل هيساق

 35-0 أم ايعاونا لع ضماوملا نم لالقالا ىجيو

 ٠ افلتثو نانسالا نلت اال

 بو: هوه

 تافارغلت
 هناتس الا لانو.دات شاد

 هع, ؟55 وا ؟ ىلا لوالا نيرشت ؟"و ١

 ىلا دلل كلط اير 0
 اهتحاسم أضرا ( يكسو زا'ويسملا م ةيباقم

 هتسوبلا يف رازاب نونا ةقدارام اركمولك

 0 ةرئاد تلك ىلا يملا تاضواقملا تععتتا
 نخل هلم ودل

 ةرئاس ّى تاو زا و.سلا تاضوافم نا

 ل م

 : نولرب

5-0 

 ىلو زيمالا رفاس ( برسلا ةمكصاع ) دارقلل ءرع

 ينرصيقلا ةلالج ةلباقمل شتشاب ريزولا عم ديما

 ةّصاؤز ةرخم

 رضاحلا تقولا ين ةئداه ةيمومعلا ةلاحلا
 كك لو 6 ع ا

 نالعا
 يرد انس مانع

 اذه نا اهيحاونو سدقلاب يلاهالا مومعت ناعن

 زارط رخا لع !

 4 ره ةزيدخلا تاشورغملاو ىناوالا هلا تبلجو

 ةراحتتسا ىف ةبغر هل نث هيف ٠١ لكب راجالل نالا

 سوركاسواس باالا ةرضح هئأش ريا نا هيلع

 ظ ماخلا ك كلذ د كد
 وير يهوي ردنا تدبير هيجان يب يبا يب ناي اديب بارما "يب يي اي يب ينضح راو رح درا يحب ع يي ري يح

 سدقلا يي ا داع 7-5 ا



 فدو تايد. ةنالث سدقلا ءاول يف

 ةيناؤعلا دالبلا يف

 |كترف ٠١ ةيبدجالا دالبلا يف

 هدي رتخا زايثءا يداض

 حاط تس يار
 _-- ا سس

 . لرالعالا ةرجا

 ناشرغ رطسلا ٌةرجا ةريخالا ةوتصلا يف

 هرا 1 ند رشتاو

 سشورغ © رطلا ةرحا ىلوالا ةيقصلا يف

 ناشرغ ند ركشلاو

 تايد ةعب را

 0 لالالالا
 هدب ردا ةرادا

 أنلس عفدلا

 حم اهناشن هر انف ةيصودخل

 كر ا لل عا مدي ناسي تاب روي روي بشبين لوما ايرينا يبي #ةييييبإ "نبي يبت وبي ةييإ
 0 يب ديا“ و نبي ير عع ته عييسم

 يتسبب نوبي ابيب هيب نيب بدير هييتنوييز "قوي بيير جوي يل ب نبي: نادي وتو يسب تبا رايي و هيجي 5-5-5 5-0 0 هد ا ا

 سوا باكي ل اهني وا يي ايييا يبن يبي "ةييبناا اوين ”ةةورت ايي

 سحر ححير نجي رد تعم يب سب دوي ب يي سب اسي تي رس د كي يي يسود يسب يسود

 عافت أ

 را نيام يجول د ناك اذا غارقفلا عيال

 لوقي لئاق نث ٠ اهومذي وا روتسدلاو ةيرخلا اوحدع

 006 نا ل رار كالذ يف هي رح لؤدال

 تراصف هلا انراحت اتذختا يتلا ةيرحلا وه راعسالا
 ىراذا مه مل امالو دي رت مق اوسالا ىف تعلن

 دو ر اسالاو راحتأا عاطال اد عضال روتسدلا

 بر رق نعو رود سالا ربا لبق ةيلعتن اك اع تداز

 ٠ ةيرلا نومذي كلذلو لصالا . ّمعض ريصتس

 مك ىلع اهدءاسيال روتسدلا نا لوقت انتيدلب نا
 لصحت ىتلا ةطنحلا نا اذا لةعيفا ٠ راكمأالا حامج
 انفا كم دما نا نأ نو جراذلل ذخ أوت ائيضارا ن

 زج نا زوجا انثوف داع شو أمد 0

 راتعا" نأ لع انلك ٠ ىرخا دالب ىلا ىلسرتو انع

 زوق و ناري زج رهش نء طوبملاب ىدتبت بوبحلا
 لولباو با رنا كس كذا قدو ةنس 0 2
 ةئسلا هذهيف راعسالالز# م اذان لوالا نيرشكو

 ةسمخج ىيصلا اذه يف عاب نيت طلا لطر ناك نا

 لوالا نوناك ىنعا راوزلا تقو. ءاج ص سور

 ناك "عاب اذاهف ناسينو راذاو طابشو يناثلاو

 «ريقفاب مقثأ ثم ( جرادلا ناسالاب لوقت هي رجلا

 هيلع وهام لع لاخلا ىف ءذعا

 ةيرحلا نمزو داديتسالا نمز نوب قرف الف نآلا

 ب اذا ا انمفاشم

 0 792 0 قالا 0 . 1

 ميج ا هس تي تل ل يت يحس هيتس يتب هدب ويبي ودي ضعوا فتي
 هسا ع م مح ل

 معي شتي تيرح _ اتوب”

/ 
 نرامحا عمرا م 0 ” 03

 عروب 00 0 يالغلا يسوي ردصن

 رسي_هبي ني يح روع عيري الا يركاي تجي ما ل

 نسمي نوماس يربو

 انءادز . منال 5 داخل ديلا نأ 0 ,

 ضرعل هي انذاك روع - وه ا :ةرمصتم 0 عما سم

 اما ٠ الهاك لتثق ىتلا ةشحانلا راعسالا رما هيلا

 ا ح ربو لكشملا اذه لحي لقاع نم

 يلاها نأ )1 رصاقلا مجبلاو 4 تملا ةلمرالا مكر

 راق هَ | هر

 زورظني يكف ىطالاو يوقنلاب ممل دووشم سذقلا
 الو ةيرصملا هذه لمحت' ةيلاسنالا يف مهتوخا ىلا

 منع تاي الولا فيفي يف نوءسإ

 ا ةاتبا

 هذه ىجم ىلإ“ راءسالا يف مب نو.عالتي نيذلا راو

 الق 53 9 مملعلل لوع لجو هيلا عثجلاو ةواسقلا

 7 ناوف ةيدللا سلع ىلإ 2
 ال رو:دذلا نااءنالاو ٠ ةاغااوزيملا راهسا ليزنت

 كفل ١ سس و مح : رواد ادلل دا راعسالا .رغ يا 2

 ف 05 همذد اها اردت

 / نتعهشلا رمأ عار

 سانا 2 ايخاا وهو دحاو رما ان اء قد

 لوالا نابا وح لكشملا اذه لمأث 7 رومالا ءايلوا ىلا

 رءالا اذه اهني ال ابغا سدقلا يلاها تناك ابر
 اننا روظ نإ م + دودو ال ءاينغالا نال دودرم اذهو

 مهبولقو ةءكساا لع اود معا دق منا وه يلاثلاو

 الو داديتسالا جدأ ن م ةيق, اهيف ةفيعض نالا ىلا

 ناكل لا ن5 نيلجو مثو الا ءا لع نومدقي

 تربيغل نم ىب مى ايل اريثات ممتدّنفا يفر ١” نو قاع ||

 وفا + ةنس يناانير تو لدالا د

 لاف 15 1 11
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 مخ 4811 خ1 خل

 خذ 13 كلف موجع

 ي- نر تحي
 بر _ لل حجو

 هس حج نسل تيا ل يس اي هي ري يس 0
 يس رس و سير سا سم ٍ

 تيد نحو راسب هير بك يحلو تسرس رك ذي تيدي دي سيسي ل 0
 5 2 0 ب __

 1855 ةنسرلاوش ع١
 كل ل و يحج مديد تيرسبي

 27 ا سل يبن راني اتاي“

 راودالا تيلقتاو ل

 ٠ َهِلَتاَف اعوص ءارقفلا مذ مفرت نطولا لها اي جيلاف

 اهتيا انيجر١٠ اتاليو اوففخو انسن> ءاتبااو انوهرا

 ين ةاكاسلاو سبالملا را ةباللا للعلا ةئفلا

 ذيدلب ةمعسلاو, .ةبحرلا" لزانلاو ةميللا روصقلا+ ١
 لاقت نا ركإلا بلطن ال نحن ٠. ةقتلا تالوكللا
 كلا طار 1.00 طا كئاللم لا
 ددع ةلاعفلا لئاسولا ذاذتاب مستو انرماب يمتغن نا

 ريصيف . جراخلا ىلا ملا نمش اومن 0 ءالوا

 نم اهانيطعا ىلا انيضارا ةطئح لكانو اصدخو هن

 اهرادناو هايشالا ةيقب نع لف اذكهو نو ا

 بدجا ن

 هللا ىلا عرضتنو انئايدا فالتخا ىلع موقن كلذلو

 ره انعيمج فاذت رطملا لوزن رخآت اذا

 ا يدوهلاو ينارصنلاو )سلا لعب 'انجر ناب لحو رع.

 0 باهت قاما لكلا ةرئا لا نورد

 فيكف ٠ عرزلا يوتويل ثييفلا ل.رتو مهمحرت |

 ةحونمأا دكونلا هذه لمحت نا َهلَغلا يي ركب غو ظ

 2 أءرط ةبرغىضارا ىلا اهب بهذتو نا نم انا

 ةصاخلا اهبوي>ىف اهعشت رثك ١ ناما ليصح

 الا انم عازب الو ةءساو ةعارزلا انيضارا انا. ١ ظ

 نف انقلاو ةمزاللا طئاسولا انيدل ترفوت ىنئفاهملثا

 :دحلا يضارالا تعرزو نء رهام ة دئاسا لع ةءارؤلا |

 (هههي الو انمزاوأ نع بورملاو لالغالا ديزتف |
ْ 
 ريبك امسق اهنمت ذخاو نوركتمملا اهب رجات اذا ذئديح |

 2 ا ا ت77 .



 ل
 هس, .دسي_اذكيب ري راق رفقيراكايإ]ا

 00 1 نأ ف نإلا اما١ جراخلا ىلا

 دي. لقلي. دكني راب. فقني_فقنميارفقفيو اقترب رقيب راكنمب رباكتزي رقي سم

 عمآ رتو 3 5 نق ائيديا نيب نه اهضعإ

 تاي رورض ليص# نع انم ميظع ددع رمو اهراععا

 * هتشرعم

 ةفوطعلا بداص ةريغح ىلا ا ةوص عثر نحنو

 رمالا اذه يف رظذي نا هيلا يىلطنو محخالا رم

 + بور ءانابال ارضا ند امتهب مك ةبيئنعي و

 راهمالل دح عضو ىلا هتاذ تقولاب هسانا هو>رئو

 شحافلا ايعافتراو

 لالا باصملا اذه ىلعتحتال شاعملا ةقيض ان دالب و

 0 ر لجلا اذه فيفنت ىف هس هناب ديطو انلمأو ْ

 ءارقنلا ذئمتح متم ةناساالا ةمدخو ىلاعت هال

 ايلا لوطب 0 و ةكذلا ةي رجلا تار امان

 ةأمشأا تقو برق دق هنال

 "يلا دئاوفلا نم هتو> ا رظن ةلاسرلا هذه رشات

 | ماركلا ءارقلا راظلا تفاخءاو اننطوا ريخلاب دوعت

 سناجا تافارغلت ةزس' نع اهاناقن دقو اهيف نمعال

 رورغلا ينطولا اما يتلا لانورسا

 2 كيشم يدنفا مف

 ماركلا سدقلا ناكس تاريضأ ةرعد

 لضافالا نوئطاوملا اها

 ىلا بورعلا هايم رج عورشم نا ؟تارضح ىلع ىنخيال
 ماتهالاو ثملا عوضوم نالا ميصا سدقلا

 درع ذنم ةماقاو هقيقغ متين :م ااءاط. يذلا عورش دا اذهو

 دوجولا زيح ىلا هجارخا يف ةينسلا ةموكحلا تعرشدق ديعب
 نآ برقا يف متي ّك

 تاقثلا نوسد:بلا ابعضو ىيتلأري راقللا بجومب" هيلعو

 ءاملا نوكت ةريخالا مايالا هذه يف نيعلا تالت اوراز نيذلا

 نيفلا وا ةيناثلا يق ارثل نيثالث اهيلع لوصحلا نكمي يلا

 مو.لا يف ابعكم اره ةيامسمتو

 فلا نينا غايب سدقلا ناكس ددع نا انضرف اذاف

 لدعم وهو) مويلا يف ارتل نيثالث سفن كل اديعو سنن

 ن1 فالخ هيلع ةي راجلا لدعملا نع اريخ؟ قوفب

 ابمكم ارتم ةياعب راو نيفلا رم راكإ سيل انا مزإللا

 يق بورعلا .نيع هايم نا د2 لبدعتلا اذه ىلعو مولا يف

 ٠ :دهانتندم ءاورال ةفاك نم رثكا

 تردق دقف يوما ريبكلا عورشملا اذه تاقفن اها

 كنرف فلا ةيامسهخو نوبلم

 .لوصللا نعمت ْي اهتاراقع عينج نهرت نال رت ةئيدملاو

 ٠ عورشملا اذه ماقال نرعتي يذلا لاملا سار يبع
 دراوم احل لهم نا ىرخا :ةبح نم دب راف ةموكحلا اهاو
 ( ةعراةملاب ) دئاوفلا مفدب صصخم ليخادلا ةدب دجى نخأ

 ( ةثالث ةئملاب ) لاما سار,كالهتساب م

 عيب راشملا نم عورشملا اذه نوكي هنايب مدقُ اه يلعف

 كنب بدبي يباب تمي نسوا داي لاي جاب لا اجي جنيني نبين «رسيسن هين يكن ير ع يي ع ع يوم نصي عمي احب رقي تي رعي سي رعي رقيب تا عي يكب ص يصير رش رص ع لع

3 

 ؤ

ْ 

 د
 مع سا يلا لاني اني فام اا

 ها 52 06 دئاوفلا ت اذ ةريبكلا

 . راكألا ىلع ماع نوثالث ةدم يف هلام

 نوعدت لوف اهنع هونملا ةروصلا ىلع يه ةل أسما نا ابو
 وهو ع ةبيرغ ديال بهذي عورشملا اذه ماَقأ فرش
 نيالا نم ليغ نود مل ةيمهالا ريثكلا يويحلا عورشملا |

 دئاوفلا نع ١ ديج اوصخلاو رمالا يف ادب اولمات
 اهتماوديفتسا نا كك ينلاو 0 1 هذم 5 يبلا ةمحا

 دكا ةيلعف َةدئاَف

 ةبيطلا تاخانلا نم وه سدقلا خانم نا نولهخت ال ا

 لجال آلا'تارأا ضعب قنا ريغ نوكنأل هلاو | دج ةيقثلا

 ظ ١ : ةنالث وأ نييحس

 رطضن يتلاو راب الايف ةعتلا هايملا وههالاو لوالاس بسلا

 . انادامرش لأ

 را درع ع تمل ل لا دو يلا
 ةعساو ةعولاب ىلا سدقلا ضرا

 لخاو :رك انما عمجت وهريخالاو تلانلا بيسلاو
 |مهيفةيعصلا طورشلا ةلكتسملا لزانملا دوجو مدع عم ةئيدملا

 نم سدقلا جبصت ةثالغلا بايسالا هذه تلاز اذاف
 ٠ ارخانم ةواقنب ماعلا ندم نسحا

 متنك اذا 0 8 ١
 هذه لآ 0 مكيلع ففوتي ام اولمعل نا[

 ةدلا ءاوه ةيقدتل ةثالثلا تايد 53

 يق ريا ترا ادعتس»م كب ىح انفرصتم ةفوطع نا
 لمع لك ارا نورك _ ند .دفقلا اذه 1 كيم دقم

 لاجرلا نم وهو هلك اذهب دعو هنأ ٠ ةيمومح ةدئاف.يذ

 ٠ لاكشا ىفدا نودب مداعوأب نوكستل نيذلا

 ةيقيقللا ؟ةروصب اوروظت نا نآلا مكيلع ٠ مدقث ىلع ان
 يح بعش ىلا ملوح ةب رطارصع فرا الملا اوتبثت ناو
 لمجلا ىلع اًرداق جيبصاو ةيادولا ديع نم جرخ لقثسم

 نو يش لك رظنني نا اجاتحم دعب ملو هسفن 0
 هماكح هود لاضنا

 رمل لا ءاواصحت نأ مدعو ع

 ل 5ب صدخت وه يذلا لما اذه مومحل ةغاللا 1
 . اًقلادم كاوسب ال

 ماعلا ملاصلا « ارو افيرش اءافدنا كعاف دنا ىلع اونهرب
 0 ىولطملا 5 هلا نم فصنو نويلملا غلبم نكيلو

 ااا
 ىو اجنك(إب ارك رقما معفدا نا كوي دي واكشلو
 نادم ىلا ةكريشلا ف نيك وشم اونوكت ن 1 ك١

 تنجح نمو © لذخا عور ما الش ماكال

 امم دحاولا ةن نوكتس لكلا اذه لحال عضو يفلا

 ؟:. ىليقلا لا دجوي ال هنا نظا اناف طققف كنرف ٠٠

 ٠ لفالا ىلع اهن»ا دحاو اوعاتبب نا نوردقي ال نيذلا

 اييودكتت ىلا في راضملاو اياعتلا كلعب طقف اوركتفا
 سلي قن ريغ ٌءام عايتبا لج ال ثالذو هلحاقلا .نينسلا يف

 0 سانادكلا نوهت

 مهسالا نا

 ١ تايمحا كل

 امئاو اولسَع 9 ٍَت دئافل اهرظفحاف ,مهاردلا كالت اما

 . ل ذأئم قد امئاد ملص ع ةأسم لع

 ىلا لب طقف 0 ىلا هذه قرع د هحوا ال ىلا
 ةيعياتلا يف قرف ىود مومملا هجو: سدقلا ناكس عيمج

 ضارمالاو أبي نو راشم ةىحلا رومالام ا ار نجي
 : 1 يع لير تال :| نيب ب رغللا لهجت ةيدعما

 ا م دحاولا رو زت

 هيد سير دهني هيي سب احمي ربعي ايبا“ اي يانا أ يرربا ايي ةقتنب زالوا نونا هي

 رك 5 ا انا كتيج دنا موعدا انا اه

 ؛رقلا 0 عورشملا ده َْ 5 ةالاب نالا كام

 ٠ لداعلا

 فنزا متدوعن يتلا ةكودبلا يف اوعضن ناب نالا دن اورشاب
 55 لكل اكنرف نيرشع نع لقب ال اغلم ايعم اولذتشت

 6 عو' انعايتأ لع نوردقت ذ 5 وذل ى وتلا مسالا ند

 انعيمح عو ثر أ ادم ةمزاللااقلا ر ا مهبمالا معبصل

 كيب نم نوبنختللو نوعمتجت لاذ لع كلو 00 ةددقم

 اما " لكلا كاد م سسبا رب اهيلع نك ةرادا ةئيه

 كت ءاس نع ان 0 ٍسح ناي ابعيمح ن ره ةدلنلا له 2

 دئاوفلا عفد اوبترتو كعورشم نم ةيلاملا ةهلا اوم 5

 : ةدنعملا اهئاق وأ ُِق تاك الاممسالاو

 دئاوثلا نع ادع لمتلا اءذه ناب ١ ديج نور مدقن امم

 ركل ضيا وهف ةئيدللو ركل اهماجي يتلاةدبك الا ةيغصلا
 ةمبيمعلاو ةديكالادئاوفلا تاذ ةيلاملالارعالا ىلع مادقالا
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 ىضرلاب يتوعد نولباقتسبي ر نودب مكتابدك انا ينا
 يدر نم هلع متعبَط 6 الع نو -- مكاو حايترالاو

 : اهلا رو ىالخالا
 ارا هلا كن رسال درا اذا اونهرب

 كصوت وذ ١لارحل مكاعاب نودقعت مءدع 7 « منأو ةققح

 ءاعسلا

 ةطخلا هل 0 ميظعلا لمعلا اذه اورشابن نأ دعب ء

 اومتبت نا منكي كلذ دنع ناقث اب امياع روسيس ىتلا يلثملا
 راعسأب ىلامالا ىلع تار اجالا لي سلا رم او ةيقالا رماب

 ٠ ةكطأو

 تقوااو عداو ريبك عورشملاناب الج 3 ريظي مدقن امث

 محا [رلفنا لب ةسانملا ةصرفلا اوعسضت ١ ةدملا ريصق

 ركاب ىروال 2 1 اوردقت 5 ذو 0 نين

 لك ىلع قولا هللا و ل ةاطعملا ه 0 ١ رولل الها ا 2

 ٠ لاح

 يل قعا ,٠ ١4 ةنم عا" ت 2 لال سدقلا

 امنع ةبزيلكتالا صارخا عشقت [عابعلا نهدر

 كيفارغ يليدلا نع

 انعهعشت ام ا اذا ةيواسغ ةدي رج تلأق
 كرا رع ب نركتالا دئارخلا

 ناك لمار اة نبال 1 ديفنت ةروثلا هذه مثزةتسأو

 يرام اذ نو ذا كده انو "مق انا لدا
 ب نإ لع منحنو ندي راغللارزا 9 بلا نا عماطمو

 5 0 راصقتأ و 0 هلاح 8 و 5 7

 ارتلكناك هلَوَد نأ ا 0 00 أ قياسا

 ام أ منا م افلصا ال ١ ىتلا تاما 0 لشع امره

 ناك اهلا لمعت اتاان 1 انلازمعاو نيقلا لع

 نتعر ةياملا دؤلتا ةلدلم ىف نيفلا ران دف

 ارتلكنا ترا هلك اذه نم

 أنا انمبتت .تناك اذودكم حالصا يف لغتشل نونو

 موي ئهسا الو نييراغللاا راتعا ١ اذه زارع 2

 ١ راغلتلا ضرك



 هذه ىف ىلوطلا ديلا ان نا لوقت تنيعضا تحالاو

 نءار 5 ا رْزأ ل هنآ ىعدسلا يلو 4 :راغلبلا ١ ةلاسأا

 نفق :نيدحلا ةبانهلا ةمركللا ناكرالا رطر وقتو

 ياهلا ةلودلا :ادءاب ارتلكنا ىف نوفؤرعم نالا

 رم 1 5 "لو لأ اهذخأب ارتاكنا 0 م

 ةينانأا 4ف ركحلا سادت تزؤا لب

 امتسايسو نالا ارثكنا ةسايد نيب قرفلاو ةديدجلا

2 1 
 ب . اين 4

 أءاو : 1 5 ,رالا ناب يذلاك ةروصق مالم لق

 ءلع الما

500 
 ا بار ال كاذف اهدئارح يف ان
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 عم وحمل ةنيس لك اغلا ىلا ةيقرشلا داللا مفدت

 شيارد نم ةريل نيبالم

 هعو هيج

 نا تدارا أب راغلب لالقتماب نانودا تلاع ب

 ينانويلا معلا ءكانه يلاهالا مفرق تل ركاايلا معضل

 نا تل 1 نكلو يكمل راد لغو مهزانم لع

 يتب رجلا علا هناكم مقرو ةيبورالا لودلا رعاب لزنا
 سس دس سي وس

 بزح لازرال
 مار اليف امنا اهيدبي ةكرح لك نكلو ةبررحلا هاذرب
 ىذلا داد.ةسالا نمز احراباع داليا ىف نكملارذ

 ىلع لدت ىتلابزلا اذه لاجر لامعا نمو هبق معن
 نوةلعي اوذخأ مهناوه بالقالا اذه نم 4 مادا

 ايدتو - اننا را ع َِر ةمقلا

 ةناتماللا ىف يف عراوشأ او نزاذلا ناردح لع تائالعالا

 اماقثنا نيب راغلبلا ةب راهم لع نانلا ايف نوض<

 دهم ىف نالا يه يتلا مهتموكح كابتراو رارحالا نم

 ال نورهاش .رارحالا نأ مهتاف كلو ةياومطلا

 نؤشقاري 9 متاغورمّسمو مماخا نعو مهنع نولفغب

 افَوَخ لا ظفح ىلا نوليه ,يف م جانكسو مهجتاكرح

 ةموكحلا تذخا كاذلو ةيحولا برا ةبقاع.ن

 فذ لعمهنوضو بعشلا نودي نيذلا نع ا
 5 ١ 3 رس |

 ايزو اديدش اباوع مثوقاعو معو اضع او>تسماق

 ا ب ةراع
 ايحا 8

 0 م
 را

 7-٠ 1 2-2 نوي ب7صبحصللبل و

 2 ه هلاسرلا هده ادت اج

1 

 قرد لوأ ْن هد 1 + يف 00 ىراضصع

 ١ 2 وعم اكةيدلا

 ا ن..>حورلا *[سورلاو ةيشيتعتلا ةأيها روصخ

 وبا كب سين زاك ءانضقلا

 سدقلا ءاول نع راادىت تت وصتلا

 تاوصا تاع ناوض

00 

 كلب ىخورو

 5 3 يدنفا 0 و تاوضا ةنهخ لامس

 ياسو اتوص بيبح يدنفا ةراشب و نيتوص ءاولل
 كسلا نيدش هل فش وي مو. اًبوض بنويرط يذنفا

 نيبحوزلا ؛اسؤرلا دتسا ةيشيدنتلا ةايهلانسئر نا
 قا قعر نك ةوعذ لفغاو ةدعر اك

 راشأا“ ءاسؤرلا نال

 ال دا مل ا د>او سن هلا لق الف ةسح مهيأ

 شقا ف 4 أكل تنئاتساوربلا

 ق مول لوو نخأ ةمراط نا مولعمو نايسل ل

 ةيحسملا ىئاوطلا ناي ىركصلا :تبسرا ةرصانلا

 اهم د لقا قرخا ةُهئاظ 1-0 ىعدتسا اذاإف

 ةقثطلا ردع ىف راحل ىلإ لع ال هنا نع داخأ
 روك ذم ايها سر ل لهيردنالو 1

 اذان نك فانم اذه هام ن

 أو ةيحوغعر *ايهلا نك د و هدد ىزلا

 هل - أ

 ناثوعيملا باؤئغل للا "نونا ها ه

 تسل وقلم

 هفلازت هضرفإ 4 مايكل هلأمعس 0-5 قرح ىذلا

 هعاتجا نوح فاح ءاساالا نوناقلاو روتسالا فلاح
 يوادإ يداسالا 2 ولاعلا ١ مب ايلا هقول نب ماقلل

 نا ةلوخي الو ةكلملا ىف فئاؤطلاو للملا عيمج نإ

 ةهدو>وم ريغ اك ايسص و اهريثاب ةقئاط رقت

 ىف لئدب ال ناءارحا نآك 6-50 يف ماق ضرغا

 تنا:وربلاة فئاطرح ور سئر تحادقو جرلاقز الل

 رمالا ئضتما ناو ءاضقلا ةيماقم تقل ايعر هيلع

 هتفئاط قومح ىلع ةظفاحم ةيفرضتملل اضرا جتحي

 اذه ينو ٠ ىماسالا نوناقلا قوطنم ذاقلا لعو

 هدو نم لك ءانقعتالا" ليسا لع لاما "ماعلا"

 ةكللللاو ةقرضتملا يف ميركلا روتتشالا لع ةظفاحلا

 ب رطلايف ف نوزاعلا ءالعو كلا انفريصتم ةداعسو

 ةامحا رص لاغما ند ردصل ظل اذكه حالصال

 ةعدأ هب ءوقر ىذلا ضيوعتلا وه امو ةيشدفتلا

 نوناقو ىساسالا نوناقلاوَمْمل ثعو اهءاقب ةفئاط ةمارك

 سشدرألا نا لوقا ماا ليقو ١ نيثوغملا باؤتلا

 ةوغد لذغا اكنالا اهركذ لفن لاوحا روكذملا

 نيلافغالا نيب ناتشو هرك ذ راملا ىحورلا سيئرلا

 ظفح هلاوحا رك ذ لاقغ“ نم ةياغلا -ناف دصقملا يف

 يماسالا نوناقلا هتفلاخ هنع 2 3[ ةفكاأط

 نوكي نال رو ف هتذؤ اوم نع فكنو [:سفنا يف

 وع لدغا يذلا ىورلا سئرلا لع اثاث .هترضح

 مالمسلا و ثوفصخأا لماتياف رارحالا 00 نود هناي

 هع بروس ا سو

 0 تي 7 رشه و

 كك 0 2 اق قم

 ناو. لع سردم نذل“ داسيا هود سردب

 4.موم* يف دورهلا تاودا 2 رقراه ة 4 5 قف اولا

 هك ةسردلا ةلطذ قرصادقو ” كرون وذ ف

 اذه تاكرح بفارإأ دورقلا نضاةقا بركب لزام

 ىتأأ ةمملا تاوصالا هلق م ىرلو ناويخا

 ناو 5 ٍِ ةلطو» هضرغ نع اربع ها وسبا

 0 دايسالا اذه منصي نا نرلعا مويا

 كلل ال هر
 هيد مهل

 لاا شرا قف ةضوم تانخا .

 بادهالا سرغ

 رول نود ٠ دلعالا اعرت انو كلا قي ىنلا نم
 ةَنودالو تاجالملا عاراخاو ءاودالا ةب راخ ف

 ةائاطاا تالا ميما لدول لاؤمالا .تايزاو

 ىحالملا نود؛ثر لضفلا واو

 فرطاتلاو ةلزسدلا تااذعلا فة ءارو 5

 ةئاحلا تايشتسااو
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 نا ةريصقلا ةايحلا هذهي انض ةيرشبلا ءالالا نم

 رطاذ ةبيطو ىضر نع م.تفئال
 رخأ 0 دي ؤاكنالا در ا فدعا ى 0 ل4

 سد راب "أ لمع يذلا تيدعتلا نك عو

 ليفت كءااو: تارهالا ّ 2 لجأ نم

 2 ولا ةق.دعسلا ةش رطأا كلت

 تدحاعابتا دير“ نماى ا هد وط ةرعس عزا

 تءانث66 رمل راو ىرع هنم داود تيت نحل

 نم ىرعلا ضصقن م ءاوهالا

 ضقاعملاب ديد1ل !بادهالا فد رصقعل هو فارطالا

 3 ِتءاشو امحاص

 ىلع ئضقي ةيحارجلا ةامعا هزه ىبمنت امدنعو

 ةدم اع لع تدل لولد طاير تابتما ةيعلا

 لماتف ةعاس همدنَع ىذا

 نالعا

 فيلا اذه بدك املضفا عمج ىلع انمزع دف

 تاغالاب مهتيرح احر نينائفلا روتسدإ الالجحا

 هك همار صرصختلو : دحاو تاعك ف هرمّشلو الك

 سدقلا ين ةيموم“ « هناخ ةءارؤ » حتنب

 5 دار

 ديزتال ةمدقم نم ةعومجا هذه دب الو
 .لرعع

 0 ةيناهملا ةكرخلا هذه ميرا: ف ةولص قعود



 نط

 ة - لضنالا ط لصخن يآو ةيب رعلاو ةيكرتلاب

 ررجلاو نيفراعلا انثابدال ةباتكلا ,باب حتا كاذ

 خويا م هل عل

 نسب ردو رسم سرح رع سي مي ديس نس يصيح ل يصيح يس

 1 . دعوملاو ةءومجملا هذه َّ

 ةلاو 1١7 4 ةنس نم يناذلا نوناك

 ام ةديصق وا ةروص وا ةلاقم اذا لسري نم لكو

 ةزسا هل مدقن يرو عبر مم ععبطلا ع

 ةي زيلكت الا سجر> رام ةسردم فيرشلا سدفلا

 ا

 هيلعم رابخأ

 لدا لرسرلا توقعي سردقلا دس لن

 لفتحاف سك ذوثرالا مورلا دنع ياشروا ةفقاسا

 سوريلك الا فيغأ عم سونايما د كري رطبلا ةطبغ ةب
 ٠ ةداعلاك ةماردثاكلا روك ذملا سيدقلا ةسينك يف

 ىلا نودسفملا لقنو نوذحرملا فحرا دق ناك هنا الا

 ةرهاظمب نوموةيسنيبسك ةوثرالا هدالوا ناب هتلعبغ

 ةيلحنا ةموكحلان ه دونج بلطي طاتحاف هتطبغ دض

 باهذلا نع نع منتما ثالذ شل ى ار الو ةظفاحلا

 ” عروك ذملا ةسدكلا لا

 ةميللا ةيري دل اليكو يريدبلايدنفا لماكن يع
 قيفوتلا هلىنمثو كالذب هئدهمف عبسلا ريبءاضقل ةعباتلا

 ل

 يودب لها نييعل 0 ىذلملا انددع ين درو

 ربخلا اذه نا لوقثنالاو هزغ ةيماقُماقل .اليكو كب
 غارغل ارظن نسلالا اهتلفانت طقف ةعاشا الا نكي!
 هيلا ىولا كلا ةئاعاو روك ذا رك رملا

 هيف بع عود

 : يت ايام ةيعمرلا ةدي رجلا نع لقنن
 نيب ةلوادتملا ةيسادفلا عضقلا نأ فسا لكب |:لع

 سانلا لازإ ال ""تاراب. سمو تاراب رشع ةمم

 ةنائعلا كالاملا 0 2 لاح مند اج امف امنولوادتي

 عع ماو [ 2 تاءودصم دجاأ اهيف لمعت ل

 تحرط ابعيمج ةيواسفلا شيبارطلا ىتح الصا
 لراف أههيشا أهو ءاض لا سشدار ال ايناكم سل

1 ِ ٍ 
 ىلا مطظقلا هذه ةلوادم كر# اد روص 5. نزع ام ناك

 ىلاهالا لع مدع ىلع اذه لمحت :نأ اعرف نالا

 3 ناعن اتناف اذهلو ةلوادتملا عطقلا هذه ة.عونم

 عمم نانا لك نأ لوقو فرعصتملا ةرضح رماب

 هتازا ريصأ ة مطقلا كلت لامتسا لوادت ىلع رسماختب هناب

 نوناقلاو ماظنلا نع ءازإلا دشاب ةيدمبلا ةرئاد ىدل

 فصنو نيت راب و تاراب سمخ مصالا ١
 بيبان يرتب امرين طبي انين يي

5 
 ظ

 ظ

 ل 00 لااا 26717176722 2222222 سس يرسل ص م سس ص يبرر سس سبر يي سي ير ص م ص خص خخ خصص ا ا

 3 هات  اسسسلل سنس

 2 ا ا 797772223777797 س73 72 7س سس سسسسسسسش ا سس سس جب ييسلسلسليشسلحشصسسحس0س-س-تللب

0 

 سدقلا 0 0 انتمالا ةعم

 كسلا 02 عانتمالا 0 نويهمد لفغم نا

 اجاوخلا هسا يذلا يظعلا ارتلكلا لفحم نم عرف وه

 سيراماو 15١7 ةنس يبرغ راذا ١5 يف سنلام

 نيك راشملاو ناهد ىرتم اجاوحلا ويف لثمن اذه
 ل دو راج هلال حاجتك هل ىنتنف نالا نورك هيف
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 هلئاس قملا يطعن قحلآ اولاست نا
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 مهتلمحخل رخالا مدن اهل جلخيو الا نضخحش مسج سمت ال
 ةفوصرملا 'ةراختللاك(يلاقو يلق .نيقفتم 'اونوكب كرا ىلع
 يارلا ةلاصاو ةملكلا عمجب الا نوعحافن ال مهنأ مهتلكو

 مدقتلا يف بغرت ىتلا ةمالا ناك ظفحل تايعملا فيلاتو

 ترمظتناو ةءازإلا مم هللا فيولا : رثألا يقدر و دقو يقرتلاو
 داحتالاب الا مهسنال تيطاو بولقلا تفلاثو تايعججلا

 يلا ساجلاو مالسلاو ينائعلا *اذالاو حالفلاو يف رثلاو

 هبأق يف دلوتو هعم# قرطت نم ناذاف:ث ظافلا للا

 اهادتوم ةقيقح ىلع فقو اذا األ نييظع اًحاهتباو ارورنم

 جلفتال اهنا ةيقارلا مالا دنع سلاجلاو تايعتملا يف مولعملاو

 ةين دلا سوفنلاو ةيئاذلا عفانملا يوذ عمت الا أهاعسف يف

 ةمالا وحن مهتواسم قباسو مللاعف وسب وفرع نيذذلا اهنم

 ةظيلغلا ماسقالا مسقب ركسلا يف نمدملاك ءال ره ريظن نال

 حادفالاو .حارلا رفاعي .هارت يللاغلا مونيلا فو ةرجخا قوذيال هنا

 ةيرما لكُل : كاف تم ءارعشلا يكح هللا رحوو © :

 ظ لوقغلا يوذ اهيف اولخدي نا مييلعو ادكومت ام ةرهد نف

 بهاللا تاه رث عبعدختال .نيذلا ةيوقأا ةرادالاو ةفضارلا

 نضالخالا اهراهش واعي ناو تلام كفك ميرلا مم نوليبأ
 مهغي ناشم كي مهتدعاسمو مهفاهسا .ىلا .بواقلا ليق'

 ترادلبلا رمت" هيلع امو هل ام لكف رعي كلذ مت اذاو
 ناك ربخ يف ٠نييقرشلا دض يناجالا دنع ماق ام حبصياو
 قرشلاب لحي ان .يكاوكلا هب ابنت ام ةجصب محن ذقنيحو

 زيزعتو انّمازع ديدشتل ىزكاذ ريح اهب اناثا قح تالك يف

 هيف ام ىلا اندشزي:نا ل اسا ىلاعتو . هناخيس هللاو انعن راثم

 يروخ زدنكسا مالسلاو اندالب ريخ

 ةئاتسالا ف نول

 روتسدلا ناعا:قتمهنا كفارغ يلبا دلا لشارع لاق

 5 رآو ةيرملا ترطعاو

 ةيبرعلاو ةيكرتلاك تاغللا رثكاب قضضصلا رول
 اهصخاو ندملا رثكايفةيراغلبلاو ةانويلاوةينمرالاو
 ةيناثعلا ةمالا سوفنيف أنسح اريّثات ترئاف ةلاتسالا
 نا دعب دئارجا ةذلب رعشتو قوذت نا تادتبا ىتلا
 ٠ اهتءارق ىلا قوشتت هو ةليوطةدئ اهنع تري
 لع اهانيار دئارجلا كلت ىلا ةماعةرظن انرظن اذاو
 لادتغالاو '(اباتتك يف ةناضزلا نم ميظع بناج

 رك قتاسالا -نوناقلا .

 طير ور عيت رح حم يو رحب و عير كي حي ص حب عي حير رحبت دي تو حي شي رح رص خي ويبي رعي سيبك ركب رس رعت وي رت اك روي احب رح ركب رحب رص وسي عي رع رعي رص يقي عي سيسي عي رق سم رس ردي صب سيرت

 سدقلا

 ةنانويأا فمع صأ| |ماو * اهرابخ ١ ُْق ةكحلا او اهلاوقا يف

 نس رصنعل ا نوبة 4 همئيذق ةسفانمدودحو عم ة هل راغلملاو

 الو ةديدجلا ةلوذلا ءافص ركع ال نا نالا ىضوتلف

 لوي أ لك نمت ىبف ةرزسلا 8 03| امنعا سم لقرعل ظ

 نب رصعلا ندب قاكدقاو ةديدملا ةياكملا ركل
 5.0 يلصا سفانت

 ىف الاجر ىرتو الا اهعباطم نم د ”اردحا جرذتال

 نيملطتسم .قوشتب 0 ند تيناودعاو :قاوسالا

 كالدريغوةي ,دالاوةلعلا رع اولا وا ةساسلا راخالا

 ةءارقلا نونس# ال نيذلا اما ٠ةديفملا تاباتكلا.نم

 ةدي رج ةلوقل اهنو ارقي مومتزيفل هابتنا لكب نوغصيف
 كوبلاب ءاستلا ىرت ٠ احلاخماو «نينط» وا «مادقا »

 ءارقفأا ىرت ٠ لاجرلاك ابن ارقي و ىوصلا . قصتنا

 نوصلا عايتبا ىلع مدي تاذ مثدءاسأال نيذلا

 سئانكلاو مماوجلا 2 مرللم فالتخا ىلع نوعمجتا

 ءارقي ام ومعستل عراوشلاو ةقزالا يفو ةبرخلا ةيدقلا
 ٠ نوهبتنم مهلكو سنأقلا سيسقلا وا ممعملا نيشلا

 نيدلا دالوالاب ةهحدزم قاوشالا ئرت

 نيك. ركشملا لع اهعزوي موضعا دئارحلا نولمح تافارز

 اةقاو ىدتحلا ىرت ء نيك رتشللا ريغأ اهعيدي مهضعب و

 ويشلاو قاد 1 رشي ةيركسعلا هسنالم

 ناردج نيزت يتلا تانالعالا نوار سولو

 ٠ عراوشلاو ةقزالاو سئانكلاو عماوجلا

 ةريغكف ةناتسالا يف دئارجلا اما لسارملا لاق مث
 اهريغو ةيكرتلا ةغالاب عبطت ىتلا ةيمويلا دئارجلا اهنم

 ش ناةيئاربعل او ةيراغلبلاو ةيب رعلاب اهريغو ةينانويلاب

 ةفلتخم تاغاب ايلا عبطتق .ةيعوبسالا دئارجلا اماو

 ةي زياككالاو ةيواسنرفلا واأعمةيلاطي الاوةي واسن رغلاك

 ٠ كلذ لاثماو ةكرتلاو

 لاعفا نم بتل الو لاو>الا هذه ىلا رظناف

 ةمالا ديفت ال دارا رورظو مياطملا ةي رحت مهحا ١

 عما دافا لب طقف ةيدا ةدئاف ةياهعلا

 اذه لبق ار ندكلا دالدألا نت
 أعوج نورومت»« روتسدلا نالعا ليقو بالقنالا

 1 عياطملا ةمدخو دئارجلا ةعاب نه نالا اورامعف

 يف مهتاقوا رثكا نوفرممي اوناك نيذلا لاجرلا نم
 رودسدلا ةيعأ نالا

 ةكئاف هاه

 8 ٠ هي دآم

 هذه نا لبق ٠ مباطلا تارادا ةم نومدختس

 نم نيريتكب رضا دق تالقنالا اذهو ةكرملا
 رم يبت نركلو ةقباسلا ةموكملا يمدختسم

 ض١ بفبف”رؤراسإ

 وهف تاع 00 ناو رو“ ءسدلا ن ا لوقا اذه 0

 ةشيمملا ٠ انهو نشرعل || ديلا معو فولالا 2 أولا لو

 هنوذخاي نالا ءالؤعو مهبيصن اوذخا دق كئلواف

 ٠٠ كاذو ذخالا اذه نيب ناتشو

---25075555 

 يناتسلا يدتفا ناماس

 يفنو الا ئرشإ ياو ىريشب توربب دئارجانيلا تاج
 اتمادقمو .ةذانلالا يحاص ريكلا اةقؤلتلا ناقنا
 حا ايلا فبل داو فراغملا ةرئادباحصا داو

 . اذه مقوف يناتسبلا يدنفا نايل برعلا رخافم
 هيماصلا ةلغلا يذ :رم ءاملا عقوم اندنع ءابنلا

 ركل تود .لللو دلهأو ”نطولا يوت
 لاععالا يف قرفوتلا

 تا 7777 ل

 تاسبتقم
 تدلك: ةلرانرتلا ىلا هدي رص كلا

 متاكو ةيمومعملا لاغشالا ريزو نم ةفلؤم ةيعمج

 لوادتل ةيلاملا ةرازو مدختسمو ماعلا ةيجراخلا رارسسا

 تدفع دقو ةناتسالا يف راغأبلا ءالك وعم حالصالا

 ردصلا دنع ةيلعلا ةلودلاو راغللا لفمنمةيعمج لوا

 د
 دافتس افشك يلاعلا بابل! ىلا تادراولا لق لسرا

 . قافلبلاو ةيقرشلا ىليا مورلا نم بولطم وه ام هنم

 آه نا فلنكلا اذه نم رهظ دقو ةباغلا ةلودلل أعم

 . ةنروالم ةئماهموملا ناوياللا تاس اتم ب

 ريوق
 ةلعلا ةلودلل يعل يبا ةافاكملا نيمحت لجال

 هج هيج

 هركلذملا هيلع يرجي غلبملا اذهو 0

 ضعب ُئح هنا(تما :ىاروشا ةديرح لوقن

 ف لولا ةدعاسف لجل كيالم نما دونملا
 ةيمومعلا ةحارلا طبض لع اهيحاوضو ةناتسالا

 ىلا سيلوبلا
 همردنجلاو سيلوبلا ةرئاد يف بولطملا حالمصالا تي نا

 به وس سي سس

 ١ ةدعاسم لع ةُءا ص ةءايفل اة ده قبتسو

 ةدي دج تاطروزسا و رورع رك اذن راغاملا تعضو

 سانلل اتلقعا دقو (راغالا ةكلم ) 'ناونع اهلع

 ةيثدلاةموكملا رماردص كلذ لجا نمو اهب اورفاسف

 الو ركاذتلا كالت "لع اومقوي ال ناب اهب رومام ىلا
 ةنناهع رك اذت ني رفاسأل اهولدبي لب اهيلع اوقدصي

 اهيعمر مس نو ذخاب

 مج سس يس



 ا يرشوير .”ةنبي تبي ابيب ببيروت وبيلا ابين يي وبي هاي ا 0 الا ف ل ا ا ا يب ا ا ا ا باديس تيس”

 +المو ةيلعلا ةئاخسالا ىلا لص وس َُن امادقا لوقت

 اودّقمي نا دصق ىلع مهقافرولا ايضتبل راغابأا لبق :.ه

 ةملاوع ثتثذدقوع أمي رو هةي..> د وسل ةيلعلا ةلودلا مم

 امني عافدو موج

 هلع لاح نابسل» ىف واق ( علا نايب)ًةدي رح رح معا

 لئاضف نم مدتكو 4 هاب أساا ةموكملا لامعا ةناتسمالا

 مع اوشيعي ناةسو رحلا كلامنا يف نومل ملا مصنت وروتسدلا

 ىلوا وريخ كلذنالالوو قافو ىلع نييجيسملا ميينطاوم
 توم يسهسل

 نويذلا 0 اولمحت, ناتي رك يلاَهأ ديري ال

 نم رداو شرغن أو هملش ايإ منا نولوكب مف ةيلامعلا

 0 قلل ىلا غلابلا ةيقب اما 0 هذه لك

 ةينامثعلا ةريللا باسحي يبف ةينائنلا نوبدلا نم ناقلبلا

 يتاي 5
 نانويلا ؟ “٠55 1١ و راغملا ةريل 5

 دوسألا ليلا 885859 برصلا ؟ ٠١/4 هالو

 هدمكابمل

 ارتككلا لصانق ناراغلبلا ةككاع افوص نم درو

 راغاإا ةيجراخ ةراظأ ىلا اولسزا ايسورو اسلرفو

 نسرت :ناراغانلا ةموكمل هب نوديطتي !اكرانشم غالب

 ةلودلا عم اوقفت كا ةناتسالاىلا املبق .نمنوب ودنم .

 فارذعالا لق ال ىطعت ىتاا ةافاكملا ىلع هيلعلا

 ١ ايلاطياو ايناملا نا سهلا 0 راغلبلا لالقتساب

 ' راغابلا باوجنارظتي و غالبلا اذه ىلع اتقدد دق

 اهيلا غالبلا لوصو دعب اهيدل رقت هنال ًايضرم نوكي

 مهلك طايتحالا دوئج فرصصت نا
 هع د يمح

 رغارملاو ايكرت
 رغالا ناسللا لاق

 ةيعمح لاح نأسل ةمالا ىروش ةدي رخ تينا

 وهو ةيناهعلا رولا ةحتال يف درو اه ثا ةاتفلا ايكرت
 ماةهىلا دننيدرف سنربلا ءاقثراب فارتعالا لوا

 دعب ةزاتمم هيالو ةقرشأ أ نموا رابتعاو كلم

 قيام تايرد اكاقلب لع برك دا
 ترا طرق كسركلاو هسوبلا ةيضق ضف ايات

 ٠ يناثلا ىنطولا نيدلا يف بيصن اسهال نوكي

 تنعشو ةيلماا ةلودلا نايك لع ةظفاحما الا
 ىلع ةظفاحلا نييناثءال نا ةلئاق اهمالكاةدي رجلا

 لودلا لع سييلو ةلودلا نايك
0 

 فلا 707 عفدت نا ةليلجلا ةيلاملا ةراظن تمزع

 ثايعالا سس ىارمم شرف لجال قرع 127
 بوو يدل تتح سس انس سس سس سل ري ل تل سس 65 2س تت بيل هدا

 سدقلا ٠
 يزال نراعي اان #نب او يي ينوي بيرت نإ

 وج اهيف سقي يتلا 0 اهذلا يقال“ هتانعلا)
 زاظنأا رئاسو مع عالا ناطاس ١

 .. حب

 .؛اشحالا ةذْ

 را نم فرك م لجرا يدنسلا مهاربا لاق

 ءابضق ىةنكرح نكس الو هذ فكن ال اهلها

 مام ءافعضلا لع قفارملا لا>داو سانلا تاو

 [مبعتلا تل تيفنلا كراع توه ين ةلاهلا

 يام

 راتوا قفخ تهعو راجتتالا عورف ىلع راحسالا .

 طق ت

 يف ريطلا 35 رغا تلف هللا لق )لاك 5

 توص نم تب رط ام ناملا ثوصو ناديعاا

 00 لق مهنه ىلع نس مك رايح ءأ نم فار ط

 كااطإ نمسا: ةعافش ٠ نه رح معن رح ا 0

 هيل رابخا

 اني دإب رداغب ب مداقلا نالا را راه 0 ائغلب

 كب يحفر د اعسأا باوك و 9 او وثوعمم

 يد هأ كمونمو د.وشا كب ظفاحو تدلل

 ىتاا ةسيلاب اومول هناتنسالا .ريدصاق ينيملا
 0 نورذديال ل 27 الا مهدتنا |

 ام لك نواذ.دسو مب بعشلا ةقث لع ةظفاحم ا ىف

 ضو صخ ةلهاو ءارالا اذه ناش عارا مههعسو تيس |

 ند نوب وح ال مف 5 4 < ةينامعأا ةمالا ناش مفرأو '

 ا ذأ ءاوج ةمالا ن : ع لب طقف «أ والا اذه يلاها ٠

 نوناقلا نع مفاديس ي ىذلا با أ سام نه محدش

 ع 10 مد وحس ول يذلا روتسدلا ىل ع ظفاحو يماسالا

 مدر :الىذلا نزلا 6 وا ةمدعو 0 رانا

 هذه ممننف هر ذب انتدي رح تاع 2 دوش وا

 6 حاجنلاب ملم اكوا ىلاعت هلاسنو ةمنمملا ةفيظولا

 ةقيلس للا موةفارأاو قيفوتلاو

 وبنطو اهيف ىلصي ىلا اخ تسلا: لازتال

 نوينطولا ةنبكلاو ةقاغم سدقلا يف سك ذوثرالا مورلا

 لاكشالا اذه ل> متل. يتم ٍِ الو اف نولصيال

 حلضا لاهتملا برا ميسا ىلا ضعبلا جرا و

 ] لاوحالا هذه هلا

 لتوأ ىف يداه دما تحاقا تراب را انا

 ناك رهو رد نوفا سي رلا هر رس اس حس سس سيات ميس

 1 00 ١ هليل تاق :مهاربا لاق ٠ را

 لق

 د يي سي ل ل سي ع عم يراد ويعم جب ع رص وي ياام يك ع توي عي طيش رابع سو د جي وسو" يجي تروي رح ون وكوب

0 
 فرصتملا ةفوطع عم ءاوللا لا لمس ايللا تعدو سفرت

 ٠ هابالا نم ليلقلا قيرفلاو ةموكحلا ىدختسو

 رايخ نم ازيك ايرف تامشاو د سدقلا
 ايس الل ةمالاو نطولا ةرهز م ىتلا سدقلا ةئشان
 ةداملا"توح دف نا م دئارجلا باعصا

 يف ءالءوه لغم نوكي ناب
 مهتوع د نع اهتمنش اًهماعت ال ابابسا ةيدلبلا

 لدل و ني و دما م لوم

 وسكس مسوس

 مايالا هذه يف اًرامن نينك اكدلا ثاقرمم تددعت
 يدتفاشادع طشالا ةرضضح عماسم كلذ غلب او 000 1 .

 ناثسإ ترق ةعقاولا ةظقناا َنث.سالونلا ريس_هوق رف

 يح هدير كذب و .داضرالاو نودلا ا ةيدإلا

 . نكي مل يذلا صللا كلذ ىلع ضبقلا ىلا قفوت
 وطسي ىلاي ةي رق نم ا>الخ نا ناسأا لاب ىلع رطخي

 اهباهصا نوحي نيح رابنلا ةريبظ يف نيك اكدلا ىلع

 عاجرا راض 4.لع ضمفاا لعاو مماعط نولوانتي

 ركشنتفابب فارتعالا دعب اهباحصال تابوللسملا رثكأ
 ٠ هلاثما نم رثكُي نا هللا لانو ماما اذه ةمه

 كوقلا م

 سراف يدنفا هربا رويغلا لضافلا ةرمضح انادها

 ىرقلا ما باتتك رضمب ةيقرششلا ةبتكملا بحاص
 بدالا ديقف ريبشلا هقلؤمل هئقثت ىلع هعبط دقو

 باتكلاو يبك وكلا ندحرلا دبع ديبنلا ةب رحلاو
 نب همضاو هبق ثحب دهعلا اذه يف عضو ام ريخ
 ىتح ةيمالسالا ةمالا هبت يلتبا ىتلا ءاذلا نع اسفاو

 اهذوفتو اهدجخع سيقع ةيقارلا مالا ةرخ وميف اهتلعج
 عوحرا ىلحلا ةقيرطلاو يناشلا ءاودلا ا

 ةوصقملا ضرفلاب ايفاو ءاخث ٠ اهي راجم ىلا هاملا
 تسكن سدا هنعىنغتسإ الاغ ءارالا دادسأ اعماح

 وهو هتاثلقا لع ءارقلا تخف ٠ روتسدلاو ةيرحلا ىلا

 اهبحاصل ةرهاقلا رمعب ةيقرشلا ةبتكملا يف عابب

 ظ ْ غاض شورغ ةتسس هنو روكذملا يدنفا يهاربا

 . نالعا

 فيضاا اذه ا ام لضفأ عمج . لع انمارع دو

 تاغللاب 30 ًابيحرتو 0 روتسدأ الالجا

 هلك هر صيصختو ٠ دخاو تاتك يف هرشنو اهلك

 ,سدقلا يف ةيمومت « هناذ 7 رق »7 جمتقب

 ع ع دي رمال 007 نم :ء ومحلا ةذحل دب الو
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 مرد درس درع رح هد رك رع عي رع ع ع ع عب رجلا بوح وص رص يع سي ص سو يس يحيي يحبس

 نيج ةنائعلا ةكرلا هذه مي رات يف ةوتض كم

 هِي لذفالا ىلع لصحن كو 00
 ديجملاو نيفراعلا انئابدال ةباجكلا بان مستفن كلذ
 َرخا دعوملاو ةءومجلا هذه نم ويس يعم -هل مدقن

 ةيلام ١15 غةنس نم يناثلا نوناك

 ام ةديصقوا ةروص وا ةلاقم انا لسري نم لكو

 ةزعس هل مدقت يديفخ مير عم عبطلا قهتسل

 ةي زيلكت الا سحرحخ رام ةسردم فيرشلاسدقلا

 م
1 

 سدقلا كي ركسملا نع عانتمالا ةيعمج

 ركسملا نع عانتمالا ةيعمج+ل نويهص لفحم نا

 اجاولا هسا يذلا ميظعلا ارتلكلا لفحم نم عرف وه

 سيئراماو 15١١ ةنس يبرغ راذا 15: يىف سنلام

 نك رتشملاو نايم د يرتم اجاوخلا وهف لفحلا اذه

 ةليسو ريخ هنال حاجن لك هل ىنتتف نالا نوريثكه بف
 دارا نم لكو لالضلا يوابم نع نابشلا داعتبال

 " اهسيئر رياخت نا هيلمف ةيعمجلا هذه يف لوخدلا .
 اهتابيترتو اهنبناوق ىلع هعلطيف نايمد يرتم اجاوخلا

 لكاروا ( ةكرحتلا روصلا ) فارغوتاميس
 ءاسم ادع كاسم لك ىف نا مرآحلا روهمجلل ناعن

 يتسنا ورتايت يف ضرعتس ( ثيساا ةليل ) ةعجلا

 باملالاو ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثمت هكرحتم رو ه
 رداو لاو ةيصيخشتلا رظانملاوةبب رحلا مق ةاوملاو ةفلتذلا

 * عيجلا هلرسي اه ةكرخلا

 روصلا ضرع روصيفد>الاو تبسلا ٍضوي يف أما
 م.- 74 ةعاسلا نم ىلوالا ةرملاف كاملا يف نيترع

 فصنن ىلوالا ةرملا ءاهتنا دعب ةينانلا ةرملاو ةيحئرفا

 ريفنت عوبشا لك يفو ١١  ه. ةءاسلا نم يا ةعاس
 دهاشملاو روصلا

 مداقلا عوبسالا رهاظم لَودِح

 لفطلا ءاوها 5 لاذ ه0

 سوفي رد ف ىرجام ؟
 ٠ عضيلت ةدييسلا . نيمخححسا| قابس ٠ ميس ©

 ىيناكيملا صختلا .هلبالا ةيدوبعلا

 فلكلاو شملا ةلازال نوهذ

 فنلكلاو شب ليزي مورلا سابلت
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 ٠ يمك ةيصو

 دل رو نأ

 سدقلا ٠
 ميرسي قرم حلا

 هلعلوصخلا دارا نو مايا ةيناك هلم ْق هجولا نم

 ليل ابا, جراخ ةيللا ةيلديصنم هبلطيلف
 جو دب عورته

 0 عجسوت ناب ةفاض يا

 انيلا :تقلتست -سدقلاب .ةكلملا يذارالا ق

 املس راظنالا

 تافارغلت

 تو ريب قب رط نع لانريعأ سناعا هناعساإلا

 غا”ت ١؟ ىلا 5 نم

 هيموانرفلا فالتخالانا :هم ٠ يف سيراب

 اليدمت بلطت ايالاف ١ دعب هتلاح ريغتل مل يناملالا

 تفقو دقو كلذ ضؤفر: اسنرفو موسرملا ةرود يف

 هثودح نكمي ام لكا ةدعتسم دودحلا لع شوبجلا

 نوب وسملا ىلا ايسورو ارتلكلا ءارفس ناعا دقو

 لمع ىلع مهيتموكح ةقدأصم (اسنرف ةيحراخ ري زو)

 عم ةاتفلا ايكرت ا نا يف ةناتسالا

 0 ثودحلا بيرق حبصا دق ينال

 5 ( باونلا سام ) ةفرغلا تمدق هزم ٠١ ىفانيق

 اهم دق ىتلا ةركذملا ايناملاو اسنرف انلود تضضما

 ضقت ىتأا (اسنرف ةيجراخ ريزو ) نوب ويسملا

 دحاو تو يف لذابتملا اهفسا رابظاب نيتلودلا لع

 ىعتا نيئاودلا نيب ناك يذلا فالتخالا هيلعو

 ةرئاس رافلتلاو ةيلعلا هلودلا نيب ةيحلا تاضوافملا

 ا ار

 وفم( اسأرف ةيجراخ ريزو) نوشب ويسملا لبثقا

 : شكارم ناظلس ديفحلا يالوم

 يناملالا ناملربلا_ فس .ةرئاد. ةشقانملا .لاؤت ال
 ثدذاحلا نع ماهفتسالا .:راشب ( باونلا سام )

 يناملالا يوا.رفلا

 فولد ودول تاج رمصت ناب نوتيثي هابطخلا

 ةداسلا جرت ع لد ايلا ةحراخ رزو)
 أ ةدي دج ةطخ وحن ةناملالا

 1 ةفلتخملا سانعالاب قامت لئاسملةرا زولا تشمت نا

 مم اممم 5 مم سمو مس دس دي مس ع .
 سبحسإ , - دك حصون. جوسي قبب ديسير ”777 يجب جسما تع اا يبس سب 6 ا 5 بي 5

 مس ع تب فى َ د تلمس دعب ل دف كساس يتامس ب يع ان 1+7 ١ ا 5

 َ 1 ك0 ا ل ا ا ا ك0 ا 0 سا يس بحمص 5-1

 ميرسي دم 0 ا علب يس ردي رس رع رعي رع رسب رف بت سب سوو ركب يو رخو يب يي نيب وب بر وجيب جيإ امي اويرظنبب باتظوي ينتاب يع م ل ا و ا م ول
 اديك ري لظا اجيبلا

 ريغتل ال ةيجراخل هادا 0 يف )

 كالذ سدسإ

 سافاهو رثو ر نع

 نيلرب: نم تدرو ىتلا رابخالا نم ذخ وب :سي راب
 ةو ٠ ماري ام 1 ةب راج تاضوافملا نا ءاسملا يف
 مكلا سلجم ن اكوا ةيلامثلا اينالا ةديرج تدو
 (اسنرفو ايناملا نيبا فالخلا رما ققحي

 ضورف(ه:سوبلا ةدعاف) هو>اربس ظفاحم مفر :أئيف

 ٠ نم دفونع ةباينلاب روطاربمألا ىلا مارتحالاو ءالولا
 روطاربمالا دكاف كسرحلاو هنسوبلا يف نيمللا
 (نيفالسلا) ةبلاقصلا اصب هثيانع

 ةموكح اتربظاف ايسورو ارتلكأا تداع:ناربط

 ىتلا تارهاظملا نع امعر روتسدلاب لمتلا بوجو
 لاسفل دع ةقر رح تسفر

 نودياوي نيملسملا هايقثا نهي ع نا لاقف هاشلا

 لسري نا دعوو هتيلل نسحب نودقلعي و روتسدلا
 ١ ملظعالا ردا ىلإ ةنشي علا

 هاباقملا نا لاقو هل اوفتبف دبعلا يلو داع : دارغلب

 لانتس ب رسلا نا لع لدت ايسوريف اهب لبوف يلا
 تافذملا نا"دئارجلا ترك ذ دقو ٠ همورت ام

 * نةاص بروح

 برسلا تددهتف بزعم ةرخأب تةقوأ ةيواسمأ|

 اهراتر نات نا

 7 ' ةلاسملا يونت انالا نا نودكي : تبلز

 يأ لهم ٠ انو

 ىف ةيلخادلا رظان

 تسرفد يد نو رايلا ىلا روطاربم

 ظ ةديدح ةرازو فيلات

 كاد لاترا نورابلاو نانولا كلم ضواغن

 اياطإإا را فون 6 م ترعلا مول ةعاس نم 0

 ةلي ولم ةلباقم هتلالج باق

 ارحل

 - لآ يدنفا رفاط يتلا ةليضفلا بحاصا ةفيلب ةبطخ
 ةالص يقع اهالت ةيسدقلا رايدلا يف ةيففاشلا يتم دوعتلا
 ىصقالا عماجلايف ١55 1ةنس بجر ١/يف عقاولا ةغمجا موي

 دحاو شرغ ابنك هالي رخلا * له ةرادا 2 عابت يشاو
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 خ19 نجع 115 ىلوالا ةئسلا ٠ | ةي ددعلا

 ما ا 9 كآربشالا همي
 فصنو تايد ةثالث سدقلا هاوا يف

 (لغق8ان 5 هاعال) دن
 3:ن ط5 كتم د 4
 1101-81 اكترف ٠١ ةيبدجالا دالبلا يف

 هدب رخلا زاشما بحاضص

 مز 0111
 ©عوروعع |. لهاتف 0 .اهئانح يربح ىو

 2150111 7 :رالعألا رجا
 :لؤماسدول عرم اند هد 51١ 5 نا درغ راسا ةرخا رخال كسي

 '1"انض16 ان هد ك4 . ديم را ظ

 كام م مع" نم 328 20 ["مه 25. 7
 :غ شورغ ؟ رطسلا ةرجا ىلوالا ةضصلا يف

 71110115 + ناشرغ نيك رتشللو

 خ 1و 1:6 موعع ]15 ازعمع 5 55

 كيلو يصف موهجم با 2
 عملن رخا ةراد

 »ب (ح

 طخ الذ اناا 2" خ1 خلا انا. راسخ ظ / ثم را ةسلع هرب 7 ١

 0 عوبصأ لك ع 08 م 0 يي ردصا ٠ عقل

 : ا ا بيركت_تيي اجي دبي ايا سب رتب لاعب راسي تع 3 دب سي رسب ري اخي عي دعي اك يرعب لكي وحن وحب يح رحب كيج و ا يح ع نع كب لااا ا كاب هيك
 ددكقي_ريسقت 3 باكوي__اوسز زينا مك

 عم اهناشإ ةرياختاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 يرطب سير ري راني اك تنير رعي يب الع عب هك ميسا
 ل ا م وك وس سو وح -9 ب... انور يبرز بطي ايي

 مكقنغللا را 1 قئاولاا 1 «ةنس يناثلا رشق ويفعل دع
 مبيت و كو ويا يب زان يزكي كوي “يوب يابوي جيمري“ وي وسويت ينابيع ياتي بير” بيبا” زيي اذ ةيبيإإ "يبت اوبل

 ىم ا رودأا اي 0 0 انا : اوخود اهاحر 5 "لاسعو : 3 كا ظ لودعلا ىجرن ماتح

 1 1 كرك ةرد 3 ا دوعل ظ 255 يلغع مث تنءو ع وداللا َْل / رم نع لا 1 ءا| - : - 0 ءا لضعأ | 0 أ ْ :

 هآذ تر ةانعوب ر ارينم كئاقباب هن لو كا ل 000 ةزب زعلا لودلا ملل ّْ
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 ٠ نيغالع قيشلالا كلو ' [دادعا نم لبح ١١ تايباسا تناك نين دتلا نم ادعي !واش ءاقأا ذنم نورنطولا اهيا
 كلتعشاب ةرانتسمالل "اها انا رت الا. ٠ انترائال دوعلو حتارو 0 اها ترد يتلا اب وروا دالب ظعا ىلع ءاطخلا تماقو دئار+لا تنلعا اماط دقل

 كاردا ىلع اقئاف يب رغلا كاردا 1 ٠ ةيلا اوكا ىومس اهبف نارمع ال اماجاو رلحاق ارافق | نو نيسوق باق ىلع انم حاجتلا نا دك وت رداتملا

 ىلا عزني ءاكذلا هيف دهعت انناف الك سيعتلا يقرشلا ٠ لونا ةدهويف برغلا دالب تناك اهنيبف٠نيدايصلا | انناكف ٠ نوهاس انحلاصم نعو نوهال تاهرتلاب

 مينو دويفلا هذه كفت ىتف :ةلرلغلا هدب هلانت الا١ | يلاعالا دبك اندحجم حطانن يلاعملا ةورذ نيثوبتم انك ١ لوحن الاهنع ةظخ لماهتلا انادجو لوا ىلع انلتج
 ٠ ةيعامجالا ةئرملا ةهلصم ىف لمعلا ةقاطم انيديا | ةيأبف ٠ هيعدن ام ةعصن انل دهشت اهسفن ميراوتو | بناجالا ةكوضا رءصنو دابعلا اذبت عشت نا دي رئا
 ك رونب رينتست يح مطاسلا رونلا اهيا انيلا دعف ةطساو ةيأب و دجملا اذه لعاندادجا لص> ةليسو ٠ انوعدتو حاجتلا لع انضحت دئارجلا هذه - دان لك يف

 راظتنالا انب لاطو ةلظلا انعم دقفراصب الا هلال هذه نع لوقت نتو حالفلا لس ءاقثرا ىلا

 ' لأألا اذه فولت فيك ٠ :ضنوينطواا اهيا رزصل خرصل مآ دراب ديدحيف برضت وا ٠ مسارب. ال

 موب لك نومدقي برغلا لها اورت نا نوقيطتا | مل مهنكلو ٠ رامدلاو هالبلا ساسا مطاقنلاو ةلكلا | انبولق ف تذصعو ةرجلا اريخا انتزفتداف ٠ دماج
 الو هناش مف درت تاءارتخاو ادلع ٍيناسنالا عم.تجلا ةداعساا كلت اواوخ هب يذلا زخكلا اذه ىلع اوظفاحي ةقراب اماما تعأ دقو عا ريلا انذخاف٠ ةامولا ةمحلا

 هناّم نم كلذ نا عم انمحم ظشد الوةريغلانذخات | اوثيايم : قاقتالا ىرع مهيب مدغت تدبو 17 لمع لك يف ريخلل انمبملا برلا انوءدو لمالا

 سب اقترا ىلا انوعدي و مدقتلا فطاوع انيفريثب نا | ىت> اديور اديور برغي مدعم بت وك اوارننا | ىضم اهف اوناك موق لساو في رش لصا نم نت

 فقرشلا ةانباف ٠ لومخلاو دءاقتلا حرطو حاملا | رونا كلذ قرشاو ٠ مطدم لهج ةلظ يناوهصا | اويقنو ىلوالا روصعلا اولاساف ٠ ملاعلا ىلع نيد اس

 نسحو كاد ةوقب اورهتشا دق لب نيرصاقب اوس نأ او ارو قرمتلا مهتابس نم هلها قافاف برغلا ىلع ٠ هتقيق> يف فلتخي الام اورت ةيضاملا ممالا خيراوت يف
 اتاهدتنم عبمج ند ,اهنوداترب قازرالا ءارو يعسأا اوزاذو اودحاف ماعإإ مهسفنا اورهظي نامل ثاح دق ترشتلا اهن»و ايندلا ةنج تناكان دالب نا نم نانثا

 بلط كيل ا ضراالا يف اوب رمضو .ةلظلا هذه يف انوكرتوانملانصو انمولءانم اوسلتخاو | -اهحاجن درو مولع تدرو اهب و ملانصلاو مولعلا

 او فاو |رفاو ( (. اوراق لاومالاو قزرلا انوكرتو ممر فظل ووسائل واش و ةكلاحلا ةعسب أهينب ىلع معلاو بمملا هللا امصخدالب اندالب

 مهل فاو لاغشالا 1 نور داق مهناب يبرغلا ملء -| مادقالا الو ثرابغ قش ىلع ردقنال اني وهذا ريسن راع اميطاو اوه نادللا دوجا يبف ٠ كاردالا

 نم طظيدتسأ را ردقت ةبقاثا راكفاو ةَدقكم الوقع ظ مهتام ورشه لثم ىلع تعءمحاو لاحرلا املا تدش (ااطدقلف ؛ ةام اهيذعاو

 داحالاب هلك كلذ نأك دق ' ةلوكسملا ىلع اولغت

 قرفت نا اك نادلبلا حانو قارمتلا نماسا ذاحتالاف
 هور سس ب ببي يس لل ممم مس



 كه رك حر رس ستع ا ير اع رح يمد بيرام ليتني ناني ناني زبي نيت را وصوب يادي تمي نبيها نيس ليزي رباب فيي ديس ةييرب ليي نا لن راع رعي رع سبع رص رجم خب وعمر وص عي يحي يحير ع ع سي رعي يح رخو دب

 ميش لاول اهناو تايون يلو رار ءاناللا

 وعزتي مدعلا رمضعلا كلذ نم هقب
 ظ رز

 ةدعاسملا هدب *الاه زل دع نم نحْلو ' رباغلا مدح

 6 ذاعتسا

 اطئاسالا ءذبف ١ هحاجنو هيحا نيخم تغرإ اس
 ا. ًانمظاقت الولو ءازؤلا ىلا انتارخداو اع ىتاو

 ةفدخ ْىف هنع برغتت و اننطو 5 حان

 'ةنايالا كرك 5 ٠ لم الوففالا ةقأن ال ريرغ نط

 ةعانأل دش دال 2 ةشعدلل نعسإو هئر أفأو 4. عيمج

 ادم أهي اطر ا دالاب ندا بس رمدلا لق ىئ راناوأ

 ١ لامعالا 2 داح لاو ماتلالا نذ نش هلا قوتن

 يغتنا اذاو هلامتا هيلع لقرعت بعاصم كننري لب

 ردقيال ةيعاتحالا مط لع مفننااب دوعي. ”ىش لمت

 عفتنم ريغ مولا ىتج ملاعلا يتب هديب تاد هلل هيلع

 برغلا ,:إ م قوشلا رثل م 0: ناكلا نم انشلاتاك ام

 الب ةي را ةح-ن انقزر وهللا| دهتفادقواما ٠ هرسءابحلاءال

 ني راتعم اهر دق قح اهريدقلب ائيلعف ردك ال وصفا

 'امد كلاس دقف تاكلا مالت: ىف

 دَدع مهنم ىهدو فو.سأا تازؤش ا ممم فولا

 يف انريغ م ا

 نمن'اما ةسدقملا مهيتنمال ةيص مهسوفت اوم دقترفاو .

 ةدرا: ةعس.دغ اغانألت بصل الو نسا نوذدن اهانلن 8

 لؤوخلا رم ضوهللا وه انيلع هضرفت نرجأو لواو

 مادحو انتافغ نم قيال اي 1 : نوعا ىلع دضاعتلاو

 انماها ضرالا هذبف لولا ءادرا:ةثاوغ نع عزانال

 فو ةعارزلل ةحلاضلا يضارالا اهيفف نييعلا ىلإ جاتحت
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 7-5 و ىلاعلا هنمع

 حالف ماركلاب ه.ثتاانا ملل - اواوكت لنا اويِمَست

 نروأا:نوطلا

 سدقلا ةنيدم قاطن عيسوت
 (اناتده دي رح قمم نع القز

 ا"دالدتماو 0 ول داد زت سدقلا م 1م نأ ني هل

 انو نينسلا هذه نودع فو مب رال اهتاهج يف مور نع كوب
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 0 2 رمح دع فل ف د د ليم ريخالا

 اونوكما ا وبقي اووؤمي ملاذا .ناكبلا ال' ناب

 ا ندب قاطنلا ةقيض 5 را 3و وصح

 اهجراخب يف رئافنم ىلع مل اوشتفي ناب اوهزنلا كلذ ة ةميدقلا

 3 وهو + كائح مهض راع ْنَ اما ب 5

 ٠ ةمج ةرب5

 رولا" 6 نارا زازجلا فاران ارم تا 36 ]
 بضخ و 3 ,«قيرإلا را يذفار ل اهراك ١

 يف ةينس ةدارا ىلع لوصحلا مز ءالخأ وا .يوابإلا 1 َ
 ثالث ىدحإ قرادوا ةباثب ا 0 دنع ا 3 4

 اكيأي 0 انف رع 0 9 اذه تحن 1 اذلاوب رضا رالا

 ٠ تا ماب نك يتلا ةااملا |ءايحلا 0 رولا 11

 *: ءانبلا فو هنباغ ىلا لوصوللا 2ك ملا ابقلكتي

 ةيفيالا ءاشنالل اليوستو غئاوملا هذه لكلا اكرادتف

 دحاولا هيلا نءةب ريمالا ىضار ال نيك اللا لع رودلاو

 ١ 20 ب دادزت يبا قي ١١ :تاراخالا .دئاوفل 0

 7 مقنالا انف رصتنم ةفوطعأ رّرق دق ٠ ةينانلا ةيحلا نم
 رادتمعتا ةناتسالا يف ةياحيالا عجارمل نم بلظتي نا كب

 يي دس انني "ديوك ا ا عي راكب خي يتب تجيب يبا يصب يدي ع راي ربا يي ع #7 7

 نيدقلا ةََيَدَم ىلا راوجلا عيمح مضب يضقل ةينم ةدا را
 .:رض”ةلخادلاو.سدقلاب .ةلثيحللا يضا رالا' غيم ن 5
 « ةيكلملا » يمارالا نم ةب وسمت دودحلا كالت

 ها ةفوظع رماوا ىلع كاش ةيدإبلا تع رش كقو

 ٠ ١ ةديبلجلل ةنبدألا كالت دودح مسر عضوو ظيطخم

 لع وكت ىودحلا كلت نا انفزرمف اذعسا دقو

 رادلا: نم ثدتبم طخلا نوكيس:لاّشلا نم
 2 قوف ارا روطلا لج قب ٍِظ ىلع يدبعملا راد ةقورعملا

 1 ءارو اه 9 ايواومو هن راخوبلا 0 ارو ىلا («(طافعش)» 15

 الدش ةسردم كلما

 طم: برغلا نمو
 مادقلملا طقناب ةبح

 . ةيلصملا

 ذ اما

 نه لصتِف مراك نيغ قب رطا مق

 ىحخ دنعا يزذالا ةبجلأ نمو .كذ

 ١ ىلطت طخ (ةلبقلا) بولا نف

 ,يبلخلا يشل رصقب الا ةاعدنلا ل لضب 1 نوءاطقلاب

 ازهنمق ةطقنلا هده نم قلطن طوع : قرشا نم ا ا

 0 ( ةللصلا) ن

 نانا“ ىلهةيف ' مجري نا ىلا طافاشوم يذاو ةاذاحت ىلع

 ٠ يدبعملا راد دنع يدتيملا لءالا
 نوكم 'اهزك ذ مدقنملا دوذملا هلله انا ىرن مدقا#
 2 نا نك تاراطعلاو ةديدخلا ةددملا ةرااد ط6

 ' عئام قف نود

 يضارآلا اما

 ىنمم « ةيكلم » ضارا ىلا ةدحاو ةيفد طوس ةقطنملا
 ايةق# نا سيئرلا اذه ةطساوب يك ع نيكالملا عير نا
 . ةلئاط اخاب را ممل

 ةناؤكللا# لع اوضؤعاف .اولتقانيكالملا ال وه مر
 نحن اذا ٠ :لبقل تازيبغتلا هذه 0-0 غلاب

 روكددملا ميمرلا ماتاب عرسي ناب رقوملا يدلبلا نس ا نفوج 7
 لجاعلا بيب رقلاب عدرشملا اذه رما ققحمب ف < اننا

 باسح نودب مت ًانيبلا حاب رالا ةيساكل نو كلما اها

 هده ل ةلخاد نوت يفلا )1 هب رولا 0
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 ىهستااو

 مئدب : نا أوو ّظ تاديدخا نةده ةطساوب

 اكلم 3 املا ميلا كو يدل

 . قبس اف اهانرك ذ فلا دودحلا
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 اسم يا

 | اع اىنم هيف فارغا يقرتلاو داحتالا ةيعمج لس وأ ا
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 5 نم نكي ملف ر اطذلا ديعب ,ةيكواملا ةدبسلا»
 'تاساسحا ركشي هيف اوج بتنك ناالا نب

 ناطاساا ةلالج نا معربخيو يترتلاو داحتألا ةيعمس

 ديعلا اذه قوكي نا وجرب وهو ركل
 ةداعساا ناودع نوكي ناروتسدلا دعب دبع لوأوهو

 : .ةيناثعلا ميج اهبلطي يتلا ةخارلاو
 ت0

 ١ يف مهتجم يت ىلأ ةءاقلا نا ةئاتسالا دئارج يف ءاجا

 ' ىلاملا "؟ ت + ىف اهشرف متي ناثوعدملا

 نم اوْيلَطَو نيكلا عماجلا يف روهال ولم مهتحا
 ةلودلاو ارتككلا ندب 2 ةيجلا 7 نا هللا

 بانل متركشو مهنانتما اهرب نأ اوررق م٠ ةيلعل
 ةموكملا هتدبا اع * الكولا 'نسيئءو تد وكسا و.ىملا
 ةناقلبلا ةلاسملا يف ةلداغلا ةسايسلا نم ةيزئلكلالا

 0 10 رشا بانا نأ ةنامالا دئارج لوقل

 يواعدلا باب راوراجتلا تضحدقو رئاودلا عي يف
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 22-- هلذاد نو يتلا مم

 هل

 - قراب مهنم بلطي رو.ام لكب ةموكحلا زابخا ىلع

 ضرقلا وأ دوشرلا ليس ىلع ةدحاو

 و دادةسالا نمز 2 ةمحم اشاد مياس 0 نك ٠

 كاذلو اهنم اًميش مفدي مل نالا ىلاوهو ةريل ١6

 * رم ى الم اقودنص / ةيدلنأا ةركأد تاطيض

 لسرتل فيصرلا لع تلقت تناك اشايلا اذه ةعتما
 رع ا ىدحا ع اناطتا ىلإ

 هي كح بسهم

 ةدعاسأ شرق فاا5 ١ ةينسلا ةموكملا تصصخ
 شا ارو ف دارك الا دي مآ تاصو نذلا

 ةدارلا 5 ضل أيما اذه. نم 5 رمد نات هزعو

 مالا ظفحو

 ههح هه

 نيناجملا نمزيلكلالا رشاعم جنا هب هنود ام هدفت





 يسب ديب ييجي نيبو ب ويب ير هيرميس يي نبيع نيس هيي“

 ةماقاب ديعلا اذهب مثرورس او ل فاي لاه ا
 ميلس بلا ملاعلا ةريضح اهبف بطخ هرهاب ةلفح

 هذه دمب و ٠ افاي خي فراعملا شتفم يتوقعيلا

 .نامجرت ييتف رع يدنفا ريق ةرضح ماق ةبطخلا

 ةرمج ركشو لصنقلا بانج نع ةباينلاب ةلوضنقلا
 ةفيرشلا تاساسح الا هذه ىلع افاي يلاهاو داهتالا
 منو مما قرفت مث ٠ ديعلا اذه يف اهوربظا ينا

 هزع ماودب زياكنالا كلم ةلالل :روعدي
 هتئطلم ديانو
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 اذه ع انّتاو ةطاغ نايئاملالا ناروباولا لقا

 هنااا عئاضب ةلمماح لوالا ناكو افاي لع عودسألا

 هيدنالوهو ةيزبلكلا مئاضن يناثلاو ةناملا ةكرش نم

 افاي ةراحب اهبراساملو ٠ كيالفلا يف مئاضبلا تلزناف

 هس اج اومرو اوحيّتف ةب واسع ةعاضلا نا اونظ

 الار رمالا اذه كرادتف ٠ رغلا

 لازناب اورماو رحيلا نم مئاضبلا اوجرخاو رومالا
 ايذاملا ةيسناجا اماو يناثلا موبلا يف عئاضبلا قا

 ءالواو هم

 تارا ياس تضفرو اهددع مئاضيلا تعضوف

 نالا ىو ةثداحلا هزيب ابلعن توريب ةيسناجا ىلا
 رخاوالا رظددت

 هج دب قرطح#

 نه يماشل ا قالح ليأم اجاوذلا هب رتخشا ملا رن

 تايانكاو نئازللا لتم ايعنص ةقدو اليولا لاخلا

 هداقعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار ملا تالسنوكو

 مممزلي م ع ُْق

 سالوبلا ةلعق قوف ةيشنلا

 برق هنا دلو لييقلا اذه نس

 ه3 2083--

 فلكلاو شملا ةلازال نوهد

 فاكلاو شما لب زي مورلا سأ

 هلع لوصحلا دارا" نمو ماب ا ةناعَة قده 5 هجوأ

 _ :روهد نأ

 ليلخلابب جراخ ةيدإبلا ةياديص نم 0
 لع جيس يلا وي

 رو (ةكار ار كلا فارع

 م لك يف نا مرح روبمجنل نام

 يصئاررا ديف سرد ا تسر هل 4
 باعلالاو ةخم راتلا مئاقولا ريشا لثف هك رك" رود

 ءاسم ادع |

 رداونلاو ةيصرؤشتلا رظانملاوةب رخل مقاوملاو ةفلتخملا

 : غيم هل ريسي امن ةكصلا

 ر وصلا ضرع 5 تبسلا يهوي يف اما

 | نم ىلوالا ةرماف ءاسملا يف نيترع

 صني. ىلوالا ةزا كاهتنا دعب ةنناثلا ةرملاو ةيحنرفا

 مليح 5< ةعاس

 مس دك ةيسصحي

 سدقلا

 ريغلت عوبسا لك يفو ١١ به ةءاسلا نم يا ةعاس
 ذدهاشأاو روصلا

 هز قي. اه

 سدقلا 2 ركسملا نع عاشت :هالا ةعمح

 عانتمالا هع نودوص لد نا عك

 اجاولا ةيشدسأ يذلا ميظعلا ارتلكنا لمح نه عرف وه ْ

 سييراملو 5٠ ةنس يبرغ راذا 15 يف سنلام

 ةللاسو ريخ هنال ماجن لك هل ىنتلفنالا نوريشك هيف

 دارا نم لكو لالضأ١ يواب» نع نابشلا داعتبال
 ابسيئر رياخم نا هيلعف ةعمجلا هذه ىف لوخدلا

 |جتابترتو اهنبناوق ىلع هعلطيف نايمد يرتم اجاوحلا
 .. مح ا

 نالعأ
 ةديدج ةب رع دجوت هنا مرتحلا روهمحل نامل

 نا ايو صاخلا هلاهتسال احاص اهدعءا دق ناك

 .سرق نعو ةنيدملا هذه نم تاقتنا دق هتي رومام

 دارا نم عيبمال ةب رعا هذه ضرعي كلذأ اهحرابيس

 ةدب را هذه ةرادا رباخاف امحاص نو اهءارش
 كو: حصوجسل

 تافارغلت
 تورين' قب رظ نع هناتس الا لانو.سان ىناحا

 عا ىلآ ام نم

 روطاربمالا ةلالج نيب تلصح ينأا ةلباقملا نا

 هيسد سربلا نيب و ناملالا روافارتما يناثلا مويلغ

 رءا ديدجت اهتم [ضرغلا ناك هكلما راشتسم فولت

 هيلا راشملا سنربلا ةلاقتسا

 ةلعلا ةلودلا نيب ةيدادولا تا رباخلا عطف ميا

 ثودهحلا برق راغلبلاو

 كلذ رثا لعو نيصلا ةروطاربماو روطارجما يفوت
 دكلم يف هرثك لئذدلف ثاع فكرا ىنع

 ماسلا 50

 روطاربمالا هلال نإ 0 يلا ةلياقملا رثا لع

 فولي يد سنربلا نيببو _:راملالا روطلربما مولع
 ىلع روطربمالا قداصي فود هتلود راشتسم

 رك كلل كرما حكسص ىتأا تاحي رصتلا

 هردقأغ ا.ه ةناتسالا ىف ينو؛امحلا نويأملايف اودجو

90 
 هللا راما ل حالصا اهب داري

 سافاهو رثور نع

 ناويلم َةّيَم تال عنصإ ا وع توا: ةناتسالا

 أنام يف رزوم شوطرخ نه ةشوطرخ

 "نيد يبت يبول "ديني زح رتو ناو "ايري يرتب ب ديس تي تحبي رينج توب ربا وجيب رك يح هييرسي فو ماو ع
 _ يميل دمب تش نبا. بير يبس طبيا ردي او سو سو و رسولا ء رعت مربي عيب ير نإ جا اك احم يكبر ير طيب يي يبل ناك بخ هي رس رع رص اس ع روك اس بتمسك ياي بتي ياي يسوي هيل ميحيحب تس م هي 5

 ِ 1 ند 0 7 جراسر رطب

 ام يف يب رمسأأ شي ا ْى ماظننالا بردا ةلاكو

 برا تردسلاو

 3 .رراغلبلا لتق : انيثا

 سفن ٠* لع ضبقلا قاف رقسانم برق وكنمرا ةيررق

 ناثوعملا

 ساجلا دقعي نا لم“ويو مهباختلا

 نسل 0 لالا : هناتسالا

 حي 520 نم

 ريشا رخا ف

 تسرداوب يفوانه باونلا سلجم ىلع اوضرع انف

 كسرطلاو هنسوبلا مض ىلع قيدصتلل اعورشم
 ادعتسا ب يسب رازب يفوأ يفنوزئابل الا قلق ةناتسالا
 بايب لط دقو |ىبهاتو دودعالا لبجلاو برر

 ةكرح لك نع عانتمالا امهيتموكح نم يللعأا
 هب ع

 ضتفوك افون ويسملا ترم
 | رتو برا نيب ةنلاوم دقع

 سما هاشلا ارتلككاو ايسور اد تعم لباق :نارهط

 ا رودشد ناكل ءدذلب ناب هىيصل ند ةكاف

 ءاكش ناك ايم

 دافتس هنا نا رطل نتاكم لاق : ندنل

 ريا بونج نم ةدراولا ةيصوصخلا لئاسرلا نم

 7 ؤ ارح ةئيس ةلاحلا نا
 يف وا ينلاوألا يف ةيدنملا مئاضإلا تبقي و ٠5 ريكلا

 ركل مول ل نورا قارا تراك امذنارش
 ةتطخ ىلع ناربط

 اهترمش ةلاقم الا مويلا

 تت عاشام

 قرط تل دقو 9

 يف قازوقلا دئاقا ىب.ورلا)فوك ايل

 سانا ثيدح ال :نيلرب

 ايف تدقننأو ((ةيعمرلاب ةهيبشلا) اينولوك ةديرج
 مدعو ةمزالا هذه يف نيلرب نع روطاربمالا باغ

 ي داحتالا ساجلا يعد دقو اديدش اداقثنأ هتالابم
 دّقعُف كرا يف عامتجالا لا ةيرالا لاش

 سرالا حرشو تاعادم مب دا تماد ةساح ا سعأ

 اذهو ليصفتلاب ةيدراخلاو ةياذادلاةلا+اهيف فولي

 ىتأا لاوقالا ةبج نم قافتالا مات قفتم .ساجنا
 : ةءالا ىلع و فولي ىنربلا اهلا

 ثيحا لاك ف روطاربمالا فولي سربلا لباقي
 ةي علا يفنولخدي نيذلا ني معسل روطاربمالا رضي

 روطارب الا لسرا دقوا 4716 ماه راجتلا ينثان
 كانها,ةةحيل ةثداحلا لحم ىلازتي رف لتبا سنربلل هنبا)

 روطارب.الا هنف ىزؤعل فا رخآت زييلاف وسلا لسرا و

 سدقلا يف انأن> بيبح يحرج ةعبطم
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 ظ 5 ةسيسقايفؤفاول 15 هني نس يئالانيرتت ؟عغوا١ يف ثالثل سدقلا
 يرد لذ لو” ”ةدبيب# وي 0 يي يي يايا ب ا بيبي يبجي ينيبسسي يجيني "زينا

 يس اب وايل ببيان هبي نيب“ جيب ”ةيييبدتتييإ "يب هبي يي مي ريبساب

 لاعر ىلا ىربكلا انتجاح

 اننايإ حالصالا ثبادح ند مويلا هرعت ىلوا تب لح هل

 فعضلانطاوم ىلع عالطالاب انارحااف ٠ 'انب ومده ماقم يف

 داسفلا ظقنو ٠ هيفالتل ررضلا مضاومو ٠ اهتيوقتل ائيف

 محيا ذاذ2ال حالضالا قرط ىلا ةراشالابو هرباد عطقل

 اهيف ريسلل لئاسوأ|

 يكلا ؛ىراقلا اهيا

 داسلا ددعلا يف ةجردملا ةقباسلا ةلاقألا يف انلصو

 دعب انزوعي اذام » ناونع تحن سدقلا ةدن رج نم رشع

 ىلع داّتعالا نا ينو ةقيقللا هذه ري رقت ىلا « ةيرحلا

 دبعي نيذلا لاجرا | دجوب هنال حاملا لصاوه سفنلا

 نع اودرغت نيذلا لاجرلا . ةيتعلا لامعالاب مايقلا مههلا

 ةربخو ةيماس مو ةريبك سوفنب هيفاوشاء يذلا عمستجملا
 لاثما مهو لضفلا ءاعم يف اوقلحن بئاص يارو ةعدأو

 لاق نم

 مهسوفن نأك موق نمليفاو
 اهدلاو محلا نكست نا فنا اهم

 مرصع ةءدقم ةيساوراس نيذلا لاجرلا مم كاوا

 ىل تدقعو لامآلا مهب تقاعو مهنامز لها ل تداقناف
 يندملا حاجنلا ملس يف اهباوقتراو ممددابب اوضهنف ٠١ رصانحلا

 كل ختفاف ردا اثويلوبا ينطعا » مهضعل لاق ٠ يبدالاو

 _«ةيكلاكل ملص 4 0 [كورتتز ينطعا , اهعضخاوايوروا

 الو : ءال يه لاغماب طم مدقتلاو حا حاجا 0 كلذ

 تدوعأ ضرا ف الا هد رطعلا روهزلا مده لاثدا تعدل

 ةبرالا ن ءىي ءاذئذلا جارخم#ا كَ اهسن ىلع اهداّتعا يلع

 ردا كانيف ءاوحلا نم كينوي كلا حالا اشتش داو

 سس سر ل ل رم و يس رج ب صم يكس ع ينسي سس يس رح سير و وي ب يحوم ا "هييح ير هس فخم يس لإ
 ا

 يدوي ”ةويعا“ رين دور ردا" ةةبوب ربا ويب :ةييييزإا ويبي ”ازييبإ ”"ايسإ

 ةارالا اهو لاحلا كذا وأ خوبنأ امهم دبال ناتليسو

 طولا .ىا حاضلا ءاوطا) تادملا تلا يآ ةطاصلا

 دجواف ةلودلا فيس يل دجوا > دحاو لاق كلذلو.- قترملا

 ن الف كيا وا لاثما امن نم قرت ملنأك اذاو« يننملا كل

 دوعتا 0 00 لاخال يفاو اص ريغ طصولا

 درللو هلع يف لاس وهو ديعي نهز نم ائبسفنا ىلع داتعالا

 ينم اهننأقلا درقلا ةاح يف تملا نم دبال نا :ىرا هءاع

 رطخي ام ورسا انا اهو :ةرضاحلا ةيعاتجالا انتُمره فورظو

 ا'دب رح ىلع تدعاس يتلا فورظلاو باي.الا كلن نم يل

 ناو اد

 نايبال الاجمو لوقلل اعستم اذه ةيرالا
 ةهساأد لوقا لام تبار دقو

 مع ُْق َّك نعرا . هني رشلا ةلخعا هذه * يم

 تدحو نأف لقف الئان اناس

 ةلساس ةقلتخلا اهتارايتعاب لأقب قخلاو اباك انتايح نا

 نم ةفلئوم ةلساسلا هذهو ريغلا ىلع دانعالا نم ةلدتم

 ةتأما ىلع تدعاس اهن» ةقلح لك ةريثك تاقلح

 ةدحاو تاقللا كلن. رك ذ ىلع يت اسو انسفنا ىلع انداّتعا
 ةعاتتجالا ةئيمحلا ساسا هنال تيبلاب اثدحم ةدحاو

 اعبي يوه اننا 1 انداتعا مدع ف يبمالا علل نإ

 ءأ رد تياراكلا تاك ذل البلل تكفر تناوارخدلا ف

 فذ م نإ تش لق هشم انتا دنع عقو اريغص ادلو تارم

 ( هلو يمس قوز ضرالا نعهتاشتناف ةعرسم تضكردقءالا

 كرا بليت مانعالا كلذ لتم ف هنا ىرب دلزلا نآكو
 ةهحولا مشاتناا هيلع بترتت نا دب ال ايظع تاك هطوقس

 هنع بعتب ىتح هنع فقوتي الو هنوص ىلعاب هاكبلاب خايف

 ام اريثك كنا اننع

 كروكي ضرالا يلع نيطقاس عراوشلا يف دالوالا ىرت
 ع : 1 : . ,

 ءاجبلا يف مانع اوفرضولو ٠ مبعهنب نمينأي نا ىلا نوح و

 يش . 4 رثلا كلت نع حبس اذاهو

 7 م لت لس لا هممت تى رحت - 2 2
 يي رص يدوب وي يحب ري ينوي يت رتل نا رو رايب اي نزيه يي ني ”ةبي زا” ونإ””ةعي"ياسلا بيوس هيب هنري يرجو يبس!" ايبا

 لملا نع هدخا وا باتكلا يف يلعن ام الا فرعا

 زيي ايي دقو
 ده هع دا يا هاك

 ال أذا لوقت كلعلو ٠ اوحاراو اوحارتسال فوفولا مهتلواحم

 منهتدوع قباسلا يف م مهما ةدعاسم نا ناولعإو ٠ تناولنا

 نم: دمتاولا 2 اذهب ىدكاو ٠ هققثملا كال*“ونامي لنا

 'ىراقلا اهيا قف
 2 50 هدجت ةايحلا يف دلولا كلذ ميركلا

 ( اهنم هللا اناقو ) ةنبدا ةطقس طقس نالا هنأ قرفلا امنا

 اهتعيت لحما هوكراي نتا ضوع هذأقنأ ىل نواعالا ردايف

 لازي ال وه وهو ٠ اهيلا دوعي ال ىلا هسفنب اهترارم قوديو

 .تارخيف ربكالا بيلا وه اذه هضوهن رما يف مبيلع لكتب

 نم ني ريثك
 مالا.هلعفت اه كلذ لباق ١الا نس تيبلا ثي ةيبرثلا

 موزأ ال ساب ال هل لوقت اهدلو طقس اذا اهناف هب وروالا

 لعنيف كسفنب ضنا ءاكبل
 مو الاح نضمن ضرالا ىلا هطقدأ ام هل ثدحو هما

 نيب عساشلا دءبلا نم بجص' الف ىرج ابادحا رعش

 1 انلاحرو ملاجر

 دلولا لسريف ةسردملا مثالملا نسلا يلا ةيلوفطلا نس دعن

 ةدسانلا ةطخلاكلت ةسردملا ريغ له ىرل هقفارتلف ٠ اهيلا

 هنيقاتي ادبي و دعقملا يلع للعملا هسلجي لصياملا- ءاهيوقت وا

 ]هما تمس ىو يناحملا اهدعبو تالكلا مث فورملا "الوا للا

 نا ادهتجم ليصفتلاو حرشلا يف هلك تقولا ذطخا هناب رختفإ

 لطان.ر اغلا كلذ نايرمعلو ٠ ءدنع ام ليلا للقع نعت

 ةظحالملاو لماتلل اتقو دلولل كرت ال ةقيرطلا كلت نال

 بترتي امو قئاقأا جارخت“ا يف هنهذ ىلع دن“ هلعجي أم

 ال كحل ارب ءاق وهو ةسردملا نم ذيلتلا جرخيف ٠ اهولع

 ار٠ اهدادعت نع ا قيصن ةنيككا ةلغمأ

 ةوس كاذ تيس نا ىرثتناو تنال

 هذه ٠

 اها يلوي امو ٠ انسرادم ف هع اش تناك ىتلا ةقبرطلا



١ 

 فارغزو وا 1

 3 جري ليسا تنأو 0 0 لف

 . هنال ةيعامتجالا ةئيملا يفريسلا ىلع هل لبق الو ةسردملا

 عابتاو لئاسملا فييكن يف هلقع ىلا عوجرلاا دوعتي مل
 مددع ملمملا ناف ٠ نييب وروالا ةقيرطب كلذ لباق اهبجوا

 لوةع هينت يتلا ةبترملا تالاوملا يف تفولا رثكا لغشب
 ملا قئاقحلا جاتنتساو ةلباقلاو ةظحاللل ذيمالتلا

 كلت تبنت يتلا ةريغكلا ةلغمالا ميدقتو اهداسف وا اهتوص

 هده نس ىلا اولصوت دقو ٠ ذيمالتلا لوقع يف قئاقحلا

 نهو تالووجا ىلا تامولعملا نه دد سي ردتلا يف خدعاقلا

 مدقب نا هيلع بجي لعملا نا نونعي« كارلا ىلا سلا

 ىلا اهنم, مهحردتسي مث اهنوفرعي ةلاسم الوا ذيمالتلل

 مث -ةقسانتملا هتالاةوس ةطساوب هوفرعي مل ام ٍفاتكا

 عمتجلا لثمب نم نوكت نا بحي ةسردملا نا ىلا اولصوت مهنا

 ةب رظنلا ةفرعملاب اوفتكا امف اكرت دعب هيلا نوجرخيس يذلا
 ناكي رش مدنع لمعلاو لملاف ٠!لمعلا اههلا اد

 دشرم ىوس لوالا امو ٠ نافنتخي ال ناونصو ناقرتني ال

 حاجتلا متياعم نينثالا ةنراقمو يفاثلل

 ًاميهتم اباش جرخيي ٠ ةسردألا نم هجورخ دعب اندلو قفارنلو

 ناك ناف» هيبا. تيب ىلا مجروف ةيعامجالا ةميلا: يف: لوخدلل

 يفوت. دق ناك ناو ٠ هتشيعميف هيلع دم“ ةايلا دبق يف هوبا

 ارو هيلع دقعا تييبلاب ماقمهالا رما ريكالا نبالا ىلوتو

 داهتعالاو لالقنسالل ابجوم ىرب ال تبلا يف قبو جوز

 ةوحالا' نم لك قتكيو ٠ يهدلا نع دءاقئيف هفن ىلع

 ةلثاعلا فورصم ىلا صنت لمي يذلا ليلقلا ءىثلاب

 شيعيف هتورث ةدايز ا هج ةرئاد عيسوتب متهم الف

 رخات كيس رسلاوه اذه .اعفن دالبلا هنم يتخنال الماخ

 ١ هدالوا ثروي ناب متبه تالا نال ةي واسنرفلا ةمالإ
 ىلوتءاو مهممه تفعضف هعبح كارو يعسلا ةنوؤم مهبنكب
 تكردا دقف ةب زيلكنالا ةمالا اما . طاطخملالا مريلغ

 طقف ته مهن: بالاق هكرادت ىلع تامعف اذنه رخاتلا رمم

 هدشا غلي اذا ىتح هبذيتو هميلعتل هدلو رع مفدلاب

 اهيف هلسرا ةيعارتجالا ةئيطلا يف لوخردلل هلهتوي ام لعتو
 لقتسم لزنم ةماقا يلع ههركأ جوزت اذاو ٠ هسفن رماب متيهل
 رست ات اا رابك نه هوبا ناك وأو

 تسل لاف ١ انتمي عئاشلا ثيدحلا ىنعم ىنعم ميغ الو اًنيعع ارح

 لايع هاقثل بيس ناك ام اريغك يذلا « ةبكلاو ةاحخلا »

 لدعي القتسم اصخت هسفن دعب ممدنع درف لكو٠ اهتساعلو

 ةيقبلا يتاتس هسفنب هنو ةوش ريب لأ

 قب ز قول

 اتيدلب نا انتدي رج دادعا دجا يف البق انركذ
 ناك الو صقرم ليتوا يف نوثوعبلل ةهلو تماقا دق
 طخ ةبداملا كلت يف ىتلا دف

 اهو انيلا ادرو نيذالا نيباط+لا رشن ىلع انرصبإقا
 هللا ضيف ولتزع هب هاف يذلا يحاتتفالا باطخلا

 تاوذلا ضعب نم

 7 سب

 ا
1 

 ا < رد يجب يديم» اع دي د خا ب ييسر يع يحوي رص س وتويتر ياتي بت يتوب وباب اوبر هي ويب يسم هت ب روق حب بك ويب ايبا ايي ط يع يبدي
: 

 كب 0
 ةداعس باطخو هبدليلا سيئر يدنفا

 فناوص وبا
 ةيداءلا سيئر باطخ ١

 ماركلا ةداسلا ابا ةفوطعلا بحاص اي

 جتفوطعا مدقا سدقلا يلاها مومت قاسان ينننا

 ركشا يننا اك ةوعدلا هذه لوبقل ؟لزانتل يتاركشت

 ير ل ا ا ل ري مير يح عاما ع

 ' اهيف كرتشا ةوعد ةيبلتا ىركلا لفحملا اذه ةئيه

 . رصانعلا فالتخا ىلع سدقلا يلاهاو ني رومأملاعيقح

 نال اولزانت يذلا ٠اوللا يثوعبم مارك ال بهاذملاو
 ميغادوب مايعالو سوناملا# روص# ةساجلا ذه اوفرشإ

 علا مفرشو ياسا ميما قمأي اليم اعادو

 ةمبمل ءبتيافك يف ةءاتلا مهتقث نع مهل اومجرتيلو

 هل عشا مهدتا يلا

 رئاعش ُْ عقرا ةلخأ م مسأن ماركا ناثوءمملا أه -الجا

 ىف ةمالا هَ 5 1 محد و مارتحالاو مارك الا

 ءاعدلا الا كلذ لع دي زا تساو الو دف

 دالللا ريخ هقام كمبلي و كديدي نا هللا ىلا

 ىلع ديعا نا يل نودعسأ متنك ناو دابملا ةداعسو
 الوا ؟ركذا يناف انتاجاح ضعب فيرشلا مكمعم
 سدقلا ةيدلب ةلاحي 0 هناا اهب ذا حالفلا ةلاحي

 يف اهناكم نوردقتو اديج 1منوفرعأ منا كشال يتلا

 6 ل دالبلا ةمدخ

 لامالاو ينامالا قيقحت اليذمو لايقالاو قيفوتلاو

 همرك و هنم

 رودصأا يف لوح ام ينايبل ةصرفلا هذه منتغا مث

 يدق زا نيب زك ايش ورق دررسلا
 ل لواق ىلا دهان ل ىف نسما
 نا هناضس هللا نم لطف موكا رع اهفرسش

 فلاخ ريخ نوكي ناو نيدلاو ةلودلا ةمدخ ىلا هقفوي

 نيما فاسريخل
 ناخ ديلا دبع يزاغلا انتاطلس يب ماتخلا ينو

 يب مالا

 ةيمومع

 ةيعح مدتل ة هب ران رهطملا ش :. ىلا ىعبل

 يجب ولتفوط 2 انفرصتم يب ةسدقلا قرتلاو داحالا

 ماركلا انولوعيم قفولو كب

 ناوص وبأ كب سيك باظخ 2

 تل ّز أمو أملعف ءاسا ندر هسونلف اذع لم نم 0(

 « ديبعلل مالظب

 نم لك ىلا ةوالا هذهب هجوي يناحور لوق اذه

 نوكي و قاندالا هيلا بئرشتو عماطملا هلوج مودتم
 راكفا 44 قبياستتس نيحوا راوصملاو مساو نادملا

 ع عاب 55 ادعس ١ أرقص

 [ديرلا رح تاب لانج را بر بيلا نباص“ ابيب بيب ويبي يميز ب يبن بيير يحس بيكي هنيياظيسا"

 اودع ياا ءاثألا كال ف مقوي م ةمالا ىلو ل

 . اوم! م مو حاصأا . اولمغ اذا نطولا ري>ىلا دوم ام

 نوذلا كَملَوا تم لك ىلا ق

 0 ظعل | ةلاوسلا هذهو ليقثلا للا اذهب اولبق
 ةب دمدعملا ةقيظولا نم مييةلاع لع بنركب اب نوااع

 مثال 2 نوكحتف اتوهور يتلا تالا يناتس يلا

 ٠ مولليلاو فراعملاوي ملابطلا و قالخالا نمدب نوفصتم

 يا رعطعلا ةئيملا كلت" لير ”ديدس مالك وه

 هطاط لاو نطولا..ةمفررأ يتفش لعواهيدي نوب نوكيس

 ةهالا س ) س2 تامعناف

 اهءواضعا ركوب ورلا ّوسإ تلمع ناو اهئاقثراو

 دق نوكتف ةيتاذلا“ مفانماو ةيصخشلا ضارغالاب الا

 ةأسإ 000 مالك وم

 ةدف امددَص تداجاوةسلا ن

 هذه نم تت

 ةءالا عنص ع

 هءالو اجا و تزواجو ةمالا 'ىلع تنع

 ممل ةلكشملا : ءارؤالاوك لت نال كلت لع

 أع ارمو اهاجرو

 ذخاملا 00 كلو يارا ءاهم نا ماركلا اما اوتظنال
  ءاحرالا :ةمدتم ل ود ىءانلاةلباق لوانتملا ةب رق

 تف رد نا دعا ةهاقلا رود قيص قف ؛ نالوا 2

 تاب ووللا يف ةلفاغ قو ةر + ًاتلا ءايالا رباغ يف اهاوق

 ا أهعا نسل نمر“ 0 تا.ثيعلاب ةلماع

 حورلاو ةحر 7 دش دو ولا كرت ند

 اهيف خ ف دل“ 0 ةنوعملا ا ىح قاركلا ل2

 نراك اداوقو راح ناوعا اهل ماقأر هذيدح 0

 دب ولا راع مرودص وعر مدعتاا قيرط ىلا اب

 ةلودلا ص »اخذ نأ نورقفد و ةوح>الاو ةاواسألاو

 ةافشأاو ما ١ عفتلا اهلل خس ىذلا راهشاا اذه اللا

 بهذي نا 2 ىذلا:داد.دءالا ضرف ند م لحأعلا

 اهيلع يضفي و ريخ الا اهعفرب

 كات“ يه ةي رحلا نا لساوبلا ءالوه مع
 نادنالاب بو اهيل ناس الل هللا اهحنم .ىلا لجلا

 5 0 كا شط نامرح ان

 ةمعلا

 8 2 ا املا نأ نوصلخلا ءالوه مع

 ا ىذلا

 لسلام

 طولا نارمع وهو هب 0

 ١ دحام لا ءالوه

 أ حالا يف

 ةماعد يق الا ت

 6 رولا ةاعدبهو قرتلا

 00 جف ىف ا نا غن "ره اولعو

 رصانعلا ل ةققحلا وده 3 قرخالا نع

 ارامل اين رنا م نا ةيبرح ىعسل ال ةيررملاف
 ءاازه نكي / وا تأ دب نعل هي ءافاسماو

 مسالا هذهب معنوت ال ةوحلالاو ٠ ةوخاو: ةيرج

- 
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 ناثوعلا سلم وه راققلا اذه ديويس يذلاو
 ١ معا متناو و هصالخو نطولا ريخ هيلع

 لئاسولا قام ةعاقاا هده ىف نورضاخلا اولا
 ضرغلااذه لثع زوغلل اهعانلا ب يت أ ١ قرطلاو

 1 دق ىلولا ناف ٠ ىررملا اذه ىلا لصوتلاو
 نا متنا يلع اهدرسا ال ةديدع ابازمو ةدي رف اياوسإ
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 بيلا راظتناربصلاغرافب مرظتنتو كيلا فلتت يتلا
 حابصمو قىده ران كانه ا ا قيشعلا ىلا

 طاشنلاب اهباوموقف هلاقثا كيلع تلا يذلا نطولا اذهل

 هزوذو هريخ هيف اع ةرلكلا ١ اوقرغت الو
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 نيعلاو ٠ نودازتو 2 ليكن انا هيف نوليكت يذلا

 داو نيعلاب

 ةظفاحلل تايسايسلا. يب عورشم الاكلذناو ٠ هيلع

 : دالبلا ىلع

 نم نا يدوييلاو ينارصنااو )م مس ا ىلع اوهنو

 نءالا كدخن ىلع نييناهعلا كناوخ نم كعءفص

 رضب هتات الو هيلع كدي عفرت الو مالا لو
 ءاعشلاو .فتاكتو ماعلا و داتا ماقم انماقم ناذا

 الو صوصرملا طئاخلاك قوكت نا انيلع بجي ماثوو

 قرفتنف فصاوُلا حاي رالا الو فداوعأ | انعوعؤت

 لوفلا بوقت يف نوب ودنا اها اوددرو ددبتنو
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 اينانح يدنفأ ىحرح لضاملا

 ' ىلع اضارتعا ١ /ددعلا يف سدقلا ةدي رج ترشأ

 لتوا ) يف 1تماقا ىتلا ةبداملا ىلا تعد اهنا ةيدلبلا

 م ئابجوو رم نك رلللا قيرتلا 207
 دئارجلا باكا امسال ٠٠٠١ اريبك اقيرف تامهاو
 تدصقاملا ةيدلبلا نا لوفا كلذ ىلعاد رف هيبتاكمو

 مهماقب قيلياومهعيدوت واوللا ٍيلوع.م ءاركا ةيدألاب

 لئوالل نك نيذلا لاجراددع تةقحت ام دعتاو
 كرا ترطضا ممل بجاولاب موقتو مهلبقت دوكذملا
 نيثوعبلاو فرصتملا ةفوطع ىلع اهتوعد يف رصتقت

 نلريحورلا اسورلا ضعبو ةمركملا لاجر ضعبو

 سدقلا

 ام ةينلا ءافصب تلمع ام تلمع دقو للملا لثممو

 لب اريبك اقي رف تامهاو ءابدالا نم ايف تربتعا
 اولك تريذلا اماو ءابدالا ال للملا لم تعود

 0 ريغ نلضفتم اولككأ دّقف مومملا نع نيثوعبملا

 ةيدلبلا لع بجي ناك هنا. دصتقن ضرتمملا لاخا الو

 نيذلا لضافالاو ءابدالاو ءاملع ا عيمج وعدت نا

 اذهف ضارتعالل ليبس قب ال. ثيحي سدقلا يف

 *ىش ردص. دق ناك ناو ةينلا صولخم ىردع يذلا

 اء للعا هللإو ةرضقت رع وس وهف داقتنالاب يضقي

 سدقلا ةيدلب سر رودصأا نكت
 هللا ضيف

 هيلا ىبوملا سيئرلا ةريضحل امارتخا ( سدقلا )

 ثعلا اذه باب قلغن
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 هج سهل

 تاعورطلا نوناق مو م6 ةيلخادلا ةراظن نا

 بارت تناك ىلا ةنعللا ثيفلا كلذ لجا نذ

 تاعوطملا ماظن 3 ىتفو اهيلا اهبماتو دئارجلا طالغا

 ةلدعأا ماحملا ف دئارجلا يواعد ىف رظني

 : عع يهل

 .ةروقابلا اما ابيبطر ا اوئاك نا دعب طتف ةناث

 ركشلا مهفرص ىرجو ميج اور مف تمدقب دقق

 نانتمالاو
 ت<هيزو بيب هود

 نك ةزرغملا هذ ان ايسور ترا

 اهرك أسع ترءاو ايلاطيا ا عت م رهش دعب جورخلاب
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 ب تيصبسصصللا سك حصحص رض ناكر عا روي رعي ردا داوي حاطب الاعب اجدابيا ادني
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 مي ردتاب
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 نا ةرداق اسؤر نال كس راو هئسوبلا ةلاسم هيف

 لبق ُ ناو اهب واعد لع اهب درت ةيوق ةجح مدقت

 ةمح ابعم. ايسورف لاح لك لع روملا دمع اسملا

 رقوم ؛دقَع تلبق اسفلا نال كلذو ىلؤالا نمىوقا
 :ا١ لاوحالا تناكو ا١ملال١ ةئنس ندنل

 ةرضاحلا لاو>الا
 بجو ذه ميسي

 / هه 4ادثن

 مالثسا نم اونكمتتل اة ا 7 لبقنا

 كالذ ل اذه لبق اهويلط ١! مههئاضإ
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 نا ةينزيلكلالا ةلودلا نم يلاملا بابلا بلط

 لوطسالا ىنرت نحال نو رخل قارعا
 نيب رحتلا اهثارما نم ا ريما نا ارتلكلا هتباجاف يناعلا
 ةنفلا ةيرعلا ةمدخلا بجاوب مايقلا لعردقي ال

 ' تاكرولا لك طابضلاو: ركاتسعلا ميلعأ ىلع الو

 نا يلاعلا بابلا للم برحلا مايا ايس الو ةبولطملا
 ةمسائرب قيلكذ الا نم دقو نيبعت ارتلكلأ نه بلطل
 لبيب روطلاةمدخ لجال طابضلا نم ةعب راو لاريمأ

 يب رغلا لاو>الا نم اهريغو ةيئاب روكلاو تالالاو

 ىلا يلاعلا بالا لبق ن» باوجلا اذه لسرا دقو

 نوع ١

 ةالجلا ةيركلا ةراظن

---- 02-0 

 ضئارعلا كسرهو هنسوب يلاها. نم نولبسملا مفر

 موهتمف ةسورحلا كاملا .ىلا يلا اب نومحرتسي

 نأ دويسالا لبجلا ُْق هراهس كي لع لاعبا بايلا

 ةيلعلا ةلودلا دالب ىلا مهئيمع نال مترك ارم يف اونكم

 هيلمم رابخا
 زبخلا رماب مايالا هذه يف ةيدلبلا ماتهال ركشن

 ةمه ىلع ينتنو هنزو ةداي زو لادتعالاب هئعاب مازلاو
 هذبي:اوماق نيذلا لضافالا اهءاضعاوارتسيئر تارضح
 : مايق ق> ةمجملا

 ىتدقلاواؤأ ني ةناغملاةيدي دحلا ةكسلاةكرش نا
 ريس نم ةرهش نكشف 2 نايس 1 رمر دل

 نيراطقو افاي ىلا سدقلا نم موي لك نب راطق
 تدذا .نوكت كالذب و سدقلا ىف أافأي ل نه ل رخا

 هنلعو اهتادراو 0 روعمسل يأ داليلاو ْن ظوال ةمدؤ

 ىلع سيرراب يف دقعلا :يذلا ةكرشلا ةرادا سا

 ءانب رك اذت دق هسورهلا:كلاملا ىفروعسدلا رسثنأ رثا

 ةموكحح ةراجت ةراظن فرظ نم هاتا قيوشت لع

 ةلاسملا هذه اهتلمح نم ةريثك روداب ةميغعلا امنرف
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 يراجي ىتح ائدبم اهررفو اندالبل ةيويحلا ةمهمل
 ةيناثعلا دالبلا يف ديدجلا ضومعلا ىقرتلا ركف كلذب

 ريدم نم نلطو افاي ىلا ةمزاللا تاولعتلا ذفناو

 عورشلا ةلمكملا تاحاضنالا ضءب اهب لاغشالا

 ررف هت :اع .سسح> روك ذملا سلجلا داما دنع هيلغو

 ريدملا ىلا كرتو لمءلازيح ىف رمالا اذه عضو ئا 01

 عورشملا اذهذيفتت ءادتباخيرات هتاذوه نعي نا افاي

 لئس ادج يلاهالا مهت راب>الا هذه نوكل ارظنو

 ةدوقعمةيناانأ اوباجاف كلذب طب رلاو لحلا مثدب نم
 قسنلا لع تاراطفلا هذه رييسأ ىلع

 لوالا نوناك ةرغ نم ارارتءا اًنقوم داحالا مايا
 وا ةيلاغ هوو كانه نكت مل نا مداقلا (ربعمد) يبرغ

 وأ من# ىمومعلا ةكرشلا ريدم فرط نم ةفلاخم رعاوا

 كلذ رخاوت

 ادع دب دحلا

 سول هع جسم

 راسع“يمجتلا بيل

 د ءاح سما هلل مروشرإملا هل 2 ةكب ٍِق مان رقدلا

 ةبدرق ةفاسم لع ةدوجوملا رّكلا هارشل هظقيا لجر

 الدق دحو ءولا اذه يثو ٠ هعم بهذف هت نم:

 أ فسوي نب بوقعي ناك اهب

 ل هده ف يراين رابع ةب رضب

 إو ميسا يسال يسم

 لكاروا ( ةكرمتلا روصلا ) فارغوت ايس
 ءاسم ادع ءاسم لك يف .نا مرتحلا روهمجلل ناعأ

 ىتسينا ورئابث يف ضرءتس ( ثيسلا ةلل ) ةعجلا

 باعلالاو ةيخي راتلا عئاقولا رهشا لذ ةكرحتم رو م
 ةيم شتا رظانملاوةب رحل عقاوملاو ةفلتخملا

 ٠ عيمجا هل رسب ام ةكوضلا

 روضلا ضرعزيصيفدحالاو تبسلا يوي يف اما
 ميول قطاسلا نم لوألا ىلا ءاسملا ىف نيرع
 فصاب ىلوالا ةزملا ءاهتنا دعب ةيناثلا ةرملاو ةيحترفا

 زيغلت عوبسا لك يفو ١١  ه..ةءاسأا نم يا ةعاس

 دهاشلاو روصلا

 عوبسالا اذه رهاظم لودج

 رداو :أأو ةم

 كروي وين |

 باصم ريغ كلسفن لعحا "

 بيج توم

 مويلغ روطاربمالا ةلالج

 ىلا ا
 ناطبقلا ماش أ .ةطسوتم ةيفصت ٠ كرقألا يمركلا ؟

 ب عرس

 نه يماشلا الح ريام اجاوملا هب رهتشا مب ارلظن

 تايبانكو نئارخلا لم اهعنص ةقدو ايليبوملا لاغشا
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 تيرس ص رص رس رج سي عير اع عسي سي سي لا سيرا لعب سي سيكي يسب

 هدامتعا 2 مورا ضحن نا انيار لما تالسنوكو

 برو هنزدكو ليبقلا اذه نه م مزأي ام مرج 8

 سشلولا ةلعقن قوف ةيشنملا

 0 تم

 فلكلاو شعغلا ةلازال نوهد

 هلعلوصحلا دارا نمو مايا ةناع هدم 2 هجولا نم

 ليللاب ب جراخ ةيدإبلا ةاديصنم هبلطيلف
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 دقلا كي رك.ملا نع عانتمالا ةيعمج

 ع عانتمالا ةيعمجل نويبص لف نا

 اجاوخلا ةسدمأ يذلا اظعلا ارتلكنا لمح ن هعرف وه

 : 0 اذا ١5 يف سلام

 نيك رتشملاو نايم د ىرام اجاوذلاآ وهف لمحل اذه

 ةل.سو ريخ هنال حاجن زك هل ىنقنفنالا نورك هيف

 دارا نم لكو لالضلا يوابم نع نابشلا داعتبال
 اهسيئر رباخ نا هلعف ةيعمجلا هذه يف لوخدلا
 اجايترتو اهنيناوق ىلع هعاطيف نايمد يرقم اجاوألا

 ب تت حس

 تافارغلت ]

 هناعسالا

 سيئر اماو 4

 توريب قي رط نع لانويسان سناجا
 عت ؟* ىا؟١ نه

 ةلئاه انا خا ةديدشلا مباوزلا ١ ريصاعالات بس

 هدع ناكو ( ايلاطياب ايايسس ةري زج ) اوبالاك يف

 ىح رذأو "+ نوما

 ةيب رسأا ةموكحل اهتاظحالم ىظعلا لودلا تمدق

 دودخلا نيسحت :ناشب

 نع تاءاشالا يبسب هصر ودا راعسأ تطقس

 :ةيبرسلا ةي واسعا تادادعتسالا

 يب رسبلا يناثلا يركسملا قافتالا ربخ ب ذك

 : هنم 5" يف ردا

 يارغ راودا هاقلا يذلا ديدجلا باطخلا نا

 رغاوم لمت موزأب كدت ( ارتلكلا ةيحراخ ري زو )

 : هنم "7 يف هناتسالا

 ه2 ناولا م ةريك ةتارهاظن تلضع
 .نوريسبي اوناك دقو ةماثلا تاباختنالا ناشب هناتسالا
 ا نيضرتعمو مثءايتسا نا رهظم عراوشلا ف

 ٠ ةينوناق نكت مل تاباتنالا
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 0 ف هناتساللا

 (ايسور) موطاب يف رفصالا ءاوملاب ناتثداح تءقو

 ا رجحلا تح ةنيدلا كلت تعضو كلذ لعو

 د مايا ةسمخ رجحلا ةدمو

 0 2 ازيرا

 ىلع اولوتساو اغارموذ الدو بان ند هراوثلا لتحا

 ةيلسالا نم ريغ

 :* ىف ةناتسالا

 دص ” رانولا اهار حا ىتلا تارهاظملا را

 ر ديعأا ا أ اتحدن ت

 أضرا مايا ترمس ةداباذتنالا رح

 :اك باذتنالا يف ةاوام ما مدع

 ١ لؤعالا
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 رثاور

 رءزوت روظاريمالا ةلباقم

 قاض ( فول نويل » ةيروطارإ الا

 تح

 انالا رظعنت : ندلوب

 ربص عورفو

 ىلع هلثحو. راذنارخ' ريزولا دئارلا ترذنا دقو

 طرش الب ءأنتلا عوضتلاب روطارج٠الا ىلع رصي نا

 ادِج ديدش روطاربءالا. ىلع طغضلاو ٠ ديف الو

 ىلع ءانب دحالا موي ندا: ىلا بعذ هنا عئاشأاو

 هل تناباف هدلاو ةمه يف' ىتلا نداب ةقودءارغ بلط

 ءاقبا بو>و يف هلع تلو ةيمالا دا نأ ةدش

 نزح روطاربمالا نا مث ٠ هتةيظو يف فوم سئربلا

 هعيدص تاك هلال رزه يد تنوكل ةاذو 4 ادج

 ةيرجي هلك تنوكلا اذه نأ دئارجلا تااقو يمحلا
 جاجحلا ددشاف هيف يفوت يذلا مودا حايص يف ةمات

 0 نظيام ىلع هتافوب كاذ لحعو جاحللاو

 مادستوب رصق يف روطاربمالا فولد سنزبلا لباق
 ناو اقفتا امهنا لاقي و ٠ حايصلا اذه ١١ ةعاسلا

 هئهظو ُْى قيس ساربلا

 -3 هه دودحلا ند اهدوئد- برسلا | ' دارغلب

 تلح يدع

 ةيطات الا اهد واح تفرص و

 يبا يدنفا رهاط ياا ةليضفلا .بحاصا ةغيلب ةبطخ

 ةالص بقع اهالت ةيسدقلا رايدلا يف ةيعفاشلا يتفم دوعسلا

 ىمفالا عماجلا يث | 51 ةن بنجر 7١1يق مقاولا ةعمجا موي

 دحاو شرخ اهنثو ةدي رخا "ذه ةرادا يف عابت شو

 نس دقاا ف ام انح بيبح يجر - ةعبطم
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 ىلوالا ةئسلا م” 1 ددعلا

 م ارعشالا ميك
 فصو تايد ةئ الث سدقلا هاو ف
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 هراي ٠ نيكر شالو
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 هيك رد لاي سي ع ردي وص رد حي رص حو صب وخراب اك يس سو اني سب جوي يي سيبك وطب سو إي يش يس يب ا بك سي بحي اسي بس يب“ يسر خي "ديت ويب يرتوي لاا رابين  ابب نوتتيو يريباوب بظاببي تت خيطي ين يبيت نيب

 ردم يجري نت رس سي وا ميت را ويبي ةوبيبأ -92-- ميكس سيسي ا سلا

 تنيك رتب سدي ويوم يي رك 0 ا - سدد م و سيسي نكس حس يسرد وسم - نس هير ديرس سي وكيوت سي رس حي رخي» ما يي ا -ِ اي تب د مصل 2 اك يس رح سرج اس و ير ا يحال 20 يسستحت سات تع تس 0 هس يس ع قيل رن ريتني اير يب اب“ 6# بنا اهيا اطيز ابيب ”ةةيييزإ نيب تدبير بييإ تيزي انبي يبرتنيب يبتنيبيتنبب يزني اتسبب زا” بينا ةيرا ب نإ يي ميز هيب تب سر ير و ا يو ا ا ا ا ل
 يروي ب 7 مهيب مسيري تير ترابي

 ا نت ددعلا د فاو 115١| م ةنس يناثلا نب رش 10و ( ليلا ندا
 هلة توي رح يي و هر ع ل يس سس تاس ب م ري رح اي رع رص ره ا» دي رعي رجب ياني هي اب تويوتا نبدا نبا نيب بيبي هيرب يول ويري نس ندرس رح ري ديري سور يحير و يح يرع يبس ع يس بص ل ايما نر حوت نإ يورك عيب وتر ويسوي ب اطيل ب نإ يب يربح يب هيبتا ا ينسب يبي بتعبير اليكي هيب مسا "يني سن هبا ينازل يي حم رب ب تبي زر بسنيو هيرب تيت رايب جو# يب تي يبت

 1 ا و رم يل 0 يل ب م ا يلج ير ا دي و يح ردو سو دب عود ية وبل” وبيب اديب" هييرابيبا ررانري نال بيد ابينا انا اير تبيين يبي يي ابي بي اس نات يبرم راتني يناسب يبل بان يزني باسيبييباوب يبباغب بتسيير” نبي! "ظفر تسيب "اميز اسير نيابي ازا لباب رعت يب ١ [ةطي حا ويب ل يي يسمو وصب بسوي خم نسب لاو اللاب ديب زب لابي يبجي يب اصيب يرتوي رزا "وبي قي تتكم

 ةيب وروا ةيعمج ىلع ةينيدلا هتابحاو ءاضق يف دّمعِل نم الا نر« عنق نيدبلا ةطوب رم كلذ لك يف و نب ءءءالا

 انرصف مهاؤاوها تااشو اوؤأش اك هبا هلماعي ريدوا ) نامزلا لعلو اهدب تاذ ةلفو اهبفعض نم رهذدتي مت لمتلا لاجر أ ىرمكلا انتجاح

 افلزت مهيضري اه الا لعنن ال و مثرماب رماتو مهيلع ني !ودعادقف نوب وروالا اما مجراو اهجيقفرا نوحي ف الإ
 كلت تانقاوا قمعن انك اذام كشيعب يل لق . .ءاضرتاو | ترهظاف ملاعلا يق اهليبس اوقلطاو لمعلل لعلا ةطساوبب ثنبلا هلبق ام عبات

 الا 2 انهوجو يف مهئاتك باوبا ريدلا كلذوا ةيعبلا | الو لمعلل اعساو انادبم اط نا لب اهيخا نود تسيل اهنا | بيسو ةيقرشلا تنلا رما يف : ثملل اباب يل ىرا انهو

 ةرابعلا هذه لاق نم نالا ركذا ال_انحلا ةدابع نع عطقنت ربصلا نم هيغدقن ا اهيخا نم أهناقلا ىلع ردقا يف لاعا ينيطسلفلا عممملا رخات ناك هيف يذلا اهرخات رسسو اهفعض

 قس ناسنالا نا يا «ةقدصلا هرملا ع مرح ةلمل امدنع حرفي يوروالاف . ا,هايشاو ةقفشلاو يراتخلاو | ةحودتم يل ىراال لاو كلذ ٠ يقرشلا لقف تئش ناو

 فرعي هنال يبصلا ةدالول حرفي ا تنب ةدالو ربخ هغلبب | رعساف ةيمهالا ٍيظع هناو ايس هنع ءاضغالا نع ارذع الو

 اهسفن رماب ةماقلا يه نوكت هيف تقو تاب نايبصلاك اهنا | رامغملا 0 نانملا قلطا نا «ىراقلا اهما يل
 يف تراسو اهتلئاعدواب تناق' ةنبا "نه 5 :انوؤش رت

 هذه ٠ ةربشلاو دجلا اهبعشو اماهأ تبدك اف ''حاجفلا نائم

 تعفر يلا ةريبشلا ةيزيلكنالا ةضرمما لاغبشين قارولف

 اهوالب تيدكاو ةارملا ماقه تلعاو نضي رهتلا نف ناش

 دعاقتيف هريغ نم ةفدص لاني نا 0-0

 ىربكلا ةماطلا كانهو هيلا نسحلا ىلع لكتي و يب

 , نرانعا ىلع دعم انمد امو .٠ لجاعلا 00

 ال١ ةئاق ان موقت ناب قالطالا ىلع انل ىلءإ الف نينسحملا

 اني رئاعشو انسئانكب لقتسن هيف يذلا مويلا كلذ اذبح

 كلانا 0 أ انتسب عاش . هب ذب أ 5 كهامتنا 4 رعاو عستملا

 تب دخاو ماو ةعام اهدع هل تك ةدالو ريخ هغلب ادا

 روعش كلذ ٠ بانح فلا اهل بس#و ةليق:سملا مومملا يف
 : ع

 ءار ان كفا ا دعاس يذلا 0 " قرشلا

 لالا هذه 2 تنبلا 0 1 رعت اليل 0

 ةب وجسم اهناب داقتعالا ىلع ينبملا اهيلع دئازلا ص خلا ىوس
 ةماعلا نم هزنا تدبلا يف ةعقملاةلهاجلاو هجولا ةفوشكماهنمفعا
 رابخالا هبذكي دساف داقتعا كالذ نا يرمعلو ةلغتشملا

 دسافلا ليملا ىلا برقا نيدلا ةفوتكملا نهذلا ةيلللا نال
 انتشا تدعاقث الف  اهعفني ام ةلماعلاو ديفي اع ةركفملا نم

 اخا وا اما وا ابا ناك اوس اهريغ ىلع تدت“ا يعسلا نع
 ءارملا ليج رس وح اذه ٠ ايهاود تدم واهاوت تدق
 دوعأ مث سرادملا 1 م مويلا تنبلا ىرال كنا ىت>

 لك ”دعب ذا تببلا ناردج نيب هيلع ام نفدتف ارتب ىلا

 اف ٠ اهي وذ فرشو اهفرش نيشي امم اهتيب جراخ هينان لم
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 ربكت اهتدالوب مءاثنيف دلو: 2 قرشلايفتنبلا ملاط اوسا

 اهتوخا 2 ره تسقا اهوبا تاه اذاو ا اها ىلع ةلاع ريصعتق
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 كلذ ائسوسف تاورو ا دايص فر راض م ايقلا عيطتسنو
 كلت قيقحت مئالط نالا ئرن هلل دجلاو اننا ىلع ميظع موب نم قاسلا. ةطب ر ماسوب اهردص تعدرف رخنااو دولا

 اح قرب نوكت ال نا ىسف ينامالا | ”اهتوعد الا 00 تراضو ةيزيلكنالا ةلودلا
 هذه دنع كب فقا نإ ميركلا ةئراقلا اهيا يل اشاح ناب اسارف ترذقلا يتلا:ةي-فرنلا ةلطبلا كراد نتاج هذه
 ةثيسلا انلاوحا كلت نم اريحتم ككرتاو ءادوسلا ةطقنلا كلذ دعب بحمن لوف 0 اهدالب يف تاثن
 ةسردملاو تيبلا يف مهسفلا ىلان :اكرالا اودقت موق لاوحا هيفةارملا لاح كلذو. قرمتلا رخات نم

 هذه ةداعا ىلا انس نم لبف ..هسيكلاو ةنيدملاو ةلئاعلاو ىرج ٠ ةيئدملا انتاةالع ىلا يئانو ةيئيبلا انتاقالع كرتنل

 نو دونم ىلب) رهدلا دب اهايا انتل ام دعب انيلا ةايضفلا | نبكا ىلع انتن رو انسوفن حيتاءا دقف دادبتسالا مايا هلل
 ةلخلا هذه يل مديوغل اريك لبسي ةكشانلا نأ كش

 اهيل اهدالوا ةيبرت يف تعسو اهتيمها مالا تكردا اذا

 ال نأ هثذم الث عفن دب ع يذلا نيمالا ملعملا ىلع لومسإو

 1 ىلع داتعالا مهدوعي لب هيلع  مهداقكاب مل حمسي

 داو ةقب رط ىوس ىرإ الف راككلا اما . جي ردتلاب
 3 ندا هسنس لك قي ناوشو ةءاغلا كلت ل 0 ظ

 كنا نحت دادبتسالا رين نم ترر لو ينطولا

 ءاشأا وا ةعانص يف رطاخ هل ادب اذا اندحا ناك. رئعلاو

 اك فلاب وا ناطخ لمع را ةعمح لتع وا ناكم

 يف هيثكب .الف قدح دحال ناذ اذاو ٠ نيملاظلا لظ فاخ
 : هيلع ةلدالا يقي و هب بلاطب نا هيلع لودحلا لبس
 ةيوكْلا راد يف هل ناك نم انبف ذوفنلا بحاص ناك لب

 هللا نحر“ اللا اللا ى- ليضع يف هيلع دعتمي نم
 ا:ةاوذ ىلع ان داّغكاب ىمه ذو انسوفن رع

 يف ريصُت و ةيثعلا لامجالاب يتات نا 1 طيشن لجر انيف سيل بربكالا ءالبلا رت ةيندلا انتاقالع ىلا رظنا مت



3 
 دجلا نادي» يف اوعس نيذلا نيعفانلا لاجرلا فاصم

 قل ٠ مايالا ىدم ىحمي ال اركذ مل اودل>و داهبتجالاو
 اهاوس دحا ىلع دمتعت الو كسفنب

 ١ اهدحاووايندلا لجر امناذ

 لجر ىلع ايندلا يف لوعي ال نم
 هنا ركذاو

 هال لاس كلدط كح
 كرما عيمج تأ لا ]

 ةحابسلا كركف دوعو ةماس تاباغ كيع بص عض

 رثك ١ ناف ريقف كنا لقن ال٠ هفي رشلا لامال | ججل يف

 ةل الو ٠ لذلاو رقذلا ناضحا يف اوأت ماظعلا لأجرا

 . :٠ وا وا حالف وا ران وا يجردنك اناو ينم ىجري اذام

 ثيم املا روما نم فرعا ذل

 الك -اًئيش لعفا نا تردف امبر اريما وا اري زو تنك واف

 هتشعم يف فقوتي ريمالا وا ري زولا كلذ نا لضافلا اهيا

 دمتعت دالبلا ناقث ٠ ةفيظولا كلتهل نكت مل كالواو كيلع

 كنا لقت الو. هيلع ال كيلع اهتورث ةداي زو اهحاجن يف
 دقف سسنلاو بسلا يف ةقبرملا تالئاعلا نم تسا

 وباااه٠ ىملافداو لاععالا رقدا نم زيهاتملا راك 5 ١
 رارجل | مب ناك ةيه أتعلا وباو ءاقس نب ناك ( يبنتملا)بيطلا

 ناك ةئيتَح وبا مامالاوةرجلاب ىام سانلا يسن ناك مات وباو

 ةيزاخيلا ةلالا ع داخن طاو بوقءل وباو رخخأ عيب |زازخ

 نآك ميظعلا فشتككلا سوبلوك وباو مهلا عيبي ناك
 ءأايش مهو ةريبك سوفت مل ناك مهنكلو ٠ فوصلا حرسي
 ذخاق ٠ ةنماس رك ارم ىلا اولضوَم اودجو سعاصملا اود اا
 نيطسلف ىرن نا ثيلن الف مهقي رط قرسو مموذح تنا

 ميس ةرغوناذلبلا ىترفم ىلع اجات نمزلا

 قش ز قيقوت

 نم ةهزي>و هدم دعل

 فيم ١ مهللا نامزلا نيب

 تاياوامرلا
 م

 تاي واعرلاب ةماعلاو ءالضفلا نمنوريخك ىدعا

 اوبلطو

 ةديدخلا قيقر فيسسلاك اهنا نولعي كندانتلا#
 كفي راظسوث يف ىنغملا ةإ لج يف دحلان ةخدتكلو

 اهمهقتف !هتلوهتسو (اههجاو ) لع اهذخات 6 ةماعلاو 6

 حرفي ةديرجلا علا ىتح ات ءارق يف بغرتو أد

 اهن يف ثري و ةعرمسب خسدلا مهي هنال اريغك اهل

 ميدق رح لجرهنال راكأ حرفي ةدي رجلا بحاصو

 ةدحاو (ةي واز) نم اهف ةرخ تاي وامي رلاو
 ةصق اهضعب ىف تبتكو تاي واعرلا تربظ ال

 قالطلا يف يننتفتسإ «اج يذلا ريققلا لجرلا كلذ

 ةءالمأ ال يرتشي ال هنا هتجوز ىلع هفلخ يذلا

 " يف كل زا ىنم

حلاعلا يف دحا ينفرعي الو
  

 .* (مانم لدي لو هيلع تملا دف يو ديعلا كلذ يف
 ةمتلملا ةيحلا نب هني رق نك

 تردشنو نجم ةيعملا ةقيرطلا هتنفاوأ هقنع لع
 )سنا ةراعل و هنارح

 سدقلا
 ةيباك رس رص حي ام رس احب دوي ياتي حم وح يك ير ايس يراعي اب تكي حي بخ كين ديب بباب بتميز م يأ ابي“ اوبا ييااا هينيرح يه يك يادي عي ياي يعيب ]ب ابياكايإ “ا يباكابيإ يي بك رك اصور يحج باخ ا ياطيب

 ىلع سانلا نم نورينك ١ م < ةديرجلا ف ةصقلا

 نع تاجوزلا نم تاريثك تعاقاو مهتاجوز ةفلاخ

 تاي واع رلانهرت ذتع نمافوخ نيل ومب ةتعرجتلام للظ

 ديفتسو سءشلل ةديفم تحمصا تاب وأب رلاف

 هنم تْيلط يراج نا لاق لجر ىتذح ءراكا

 اهل لاقف مدعم لجرلاو هاتشلا اذهل اسوبلم تجوز
 0 تبهذو قالطلاب 5 تفلح اللاو ىتحسا جوزلا
 ا 1 55 هنا: نيف نعل تناوأ يواعي ناز زييشللا ند ييفنسا

 نع تلد اناو لعفت ال ةارملا هل تلاقف 0 يف
 5 كرسي تقو ىلا ىاط

 تك هللا ناهس تافو نكمضف يفد لاق

 3 2 لع تح راكفالا لع رخلا مالكلا رو

 اهانسلا نهدصقم نع نوعج. ال ىلا هاسنإأ
 دصقلا ةليمح ةينلا ةئش> تاي واعرلا ناالا كاذ

 ٍقوشلا انيعتش نا ركتاو اذه لع هزو تافف

 ماعلا يف ابعش قرا نوكي نال لباق ةرطفلاب كد
 تارضاخلا انءاست ناو هراكفا زيي نم حو اذا

 اثرشت نطوقع نا ةوابغلا تالظ يف نكي ناو

 نوهلعتب [:متهانحناذا اعب رسامدقل نمدقتبس نينأب

 تتووشلا نوشهديس نيت :الا انتانب و اندالوا ناو

 ةابقثسلا
 ةبذبه سدقلا تنبا نوكت نا ذي'را ينأ ف

 تفرع ىتم م اهتلئاعو اهجوز غم

 تعفو قيطإ 0 اذا اهكلو اتابجاو

 :..هتف نيدلا اهجوز بكتري نااما ني رما يف

 مفي امةفاوم نع

 يذق كانهوا قارغلاو: قالطلا مث رافثلاو مايصحلا

 تايقامرلا دي رت اًذكهْنب زخلا ىئابلا ةايع اهتأّتح
 08-0 00 ا ىلع اتامح فق نا

 دادتسالا ىتمالكيدنعةبت الاةرملاو هنم فيطللا

 ثكسأأ ١ اهتاونع يملا اذه يف ةباكتنتو ني دبتسملاو
 الس ةديرجلا ماب حرختلف لوقا ما

 اهتايح 2 ةدعس

 عنا اءاو هل لذ ةريقف همم
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 0-0 بترحا

 امدنع نيبيترصلا نا كفارغ ليادلا دي رجنتلاق

 اودعقواوماق يساوفسيا همدق يذلا رقثوأا مارغور

 ١ راسوأ ع برد اوجيهتو ةيمحا ور مهيف تاهتشا و

 لبق مهلع ن ]و ٠ رز ا اصلا

 محم اوردقي ن ظ رإ بنر لاب اورهاظتي و اودعتاس نا

 ايسور نا مهنم انظ

 ليبي زانجدب يبيت ابييبإا نيب اييبأ نايلي بيبي تجنبي جاي

 ند

 ةيقاع نوكت الثا رمالاب اوورتي ناو هردق قءءاذه

 ىلع ماكاو اذه مرعطم ميلع ةيحو برا هذه

 يف اموي اوعقو اذا فل مهيد ال.ةيسورلا جرا ودا

 هاا عرمسأ اذاف يوقلا مثراج عم

 عيمج نا مجرملا نش اي رتسوأ مه مم 2 اولذدو

 كلذو ةدعاسملا دب مهلا د الو اهدي مفر لودلا

 2 ترسخ دق ايسور 3 الوا ٠ نيمبه نيبيسل

 مم برحلا رئاس> لثمرك ذت ةراسخ ةريخالا نينسلا

 ةحدا. ا ارئاسإلا نم كال ذ ريخواربلوكلاف ةروثلاف نابابلا

 كوارع

 ٠ هذيك ةيظع اب رح ريت نا هذه ةلاحلاو ردقل الف

١ 

 رسمدحملا ال امساطو م د برحلا هذه نال اناث ظ

 فيلح لك
 كلاملالك يف قاسومدق لعبرملا موقلف هفيلح لا

 نيببرصلا عرست لجال الاجرو الام رسختتةيب والا
 نافرعتذ لودلا اما ١ايسوزةوق لعمهاكتاو مهجيمتو

 ةمر> تقرخو د1 !تزواحتو قوقحلا لعتدعآ ايرتسوا

 نكل و مهفوةح تويدهرق نس رصأا ناو تادهاعملا

 ماعلا سلا جعزت يتلا برحلا ىلع قفاوتال هلك اذه م
 ,لكتالا_:ردفق .٠ ايسجا ررضو ةيظع ة و

 تا جربسرأعب و دارغأب يف ةسايدلا لاخر 6

 تدشن اذا برحلا ةيقاعب اورظني و رمالا اوفالتي
 نيفالسلا اي رتسوا تح اذاف٠٠ رصاخلا تقولا ىف
 ىلع ناك ١ ايسوز الا كالذ ىلع مالي الف ت الا دعب

 كفوا اذه ليف رعالا ادهن ىلا اوربتتي نأ نيتيرسلا

 املالد ةنس ثندح ىتا تاتسخر ةدهاع٠ يف

 مم هقافتاب يسورلا فرك ارك ىناربلا ةظطساوب

 اي ال نال رو نيزالملا سر ضطا+
 كلذو ايرتسوا لع ةجالا عفرت نا ناك هحو ياب

 فنرا الا برصلا ىلع ام ٠ ةدهاعلا كلت ىدسا

 : طاح ةيطر ةيرضأا ءذه لمع

 قب 1 ةرذع قات النا يف نوب رمعال ايسور اهمدقت
 اذه دصتف ٠ 5 هعضو كيسذلا مارغوربلا

 برضلاث ارك 1 تأزاك اذاو ملسلا لمح وه رئوملا

 ةلامملا هذه: لحت مالسلاو جلصلا حورب ايرآسوا عم

 ْ شن وشا الو برح الب كش نود

 معخ لب طقفا يس قوروان هلاوأب راسوأ ف

 ةمدخ ن

 غذ__ ثعل ةيعارز ةوذن كينالس يف تاسا ْ ع
 معا دقو ممفانمو عارزلا قوف>و ةعارإلا قرت

 امان ردكسا كب يربص راديف ةرم لوال اهؤاضعا



 ا سرس عي سيسي سي سيري ها تس يح كي سي رح ير يع سي ب يبي نإ يزح يري يب يرسم ا ال ال ينج يب هيل اني عين ينيب ل يي بيب يسب جي ربعي تو عي راكي سي صور هيرصي سي عرسي ص عي رعي سي يس يب يبس سو يي جيب

 رم لك ىلا ةيمجخلا نوناق عضوإ اودبعو هداز

 ناس>حاو كب نيدلا حالصو كب لداعو كب ىص ولخ

 فراع ىطصمو كب ديعمو كب لنامعو كب

 اهنايعاو ةدليلا فررشا نم يىدنفا

 ُغ' ةيناثعلا يترتلاو داهتالا ةيعج تدقع

 فالتخا ىلع اهءاسفا ميمج مض ارقو. كينالس
 رتوملا هيلع رقا ام اذهو تاهجلا

 لمهأ ةيناثملا يقرتلاو داحتالا ةيعمج نا ٠ اآلوا

 اظفاعم ماد ام ناطلسلا قوقحو ةايح ةنايص لع

 روتسدلا مارتحاب هنيع ىلع
 ةيعمجا ةط> لع قيدصتلا ىرح دق ٠ انا

 اهلك ةيسابسلا
 ساجم ةيعملا مهبذتلل نيذلا ءاضعالا نا ٠ ال

 داحالا ةيعمج ةسايس بزحي نوفرعي نيثوعبلا
 ٠ ةنامئءلا يقرتلاو

 داوملا عمجي ةيانعال صاخ ضوغم فيلات ٠ امبار

 احاتو ايفادكلو ةعملا ءاقن خيرات فيلاتلةمزاللا

 ةيالو لكإ كرم يح ةديرع شا ١ اماع

 0 لحجر ةرادأ

 لهو معه

 ينامعلا يراغلبلا قافتالا

 عم ةضوافلل ايودنم ايراغاب ةموكح ثلسرا

 نيتلودلا نيب مقو يذلا فالخلا ين ينامع بودنم

 يراغلبلا بودتملا نا رهظو ٠ ةي* ةقيرطب قافتالل

 اهيودنم ةطساوب هيلع ضرعت ةيلعلا ةلودلا نا رظاني

 هذه تناك اذاف اهيف رظنيف اهبلطت ىتاا لااطملا

 ايزافلبف ةيسج تناك وا ايراشلب يقتل اس بيلاقلا
 دةمأ قوذ ادقت هلكشملا هذه دكدزتو نا ضفر#

 مائوو مالسب اهعم تقفتا الاو

 ةرهاظ» لك تفتحت ايراغلب لازال نالا ىلاو
 د أفوخ لسأا هلا ىودتال ىف ةريهمو ةئادع

 ماعلا يارلا نا بيدعلا نمو ةيحولا برألا ةبقاع

 فنرال كاذو ىضرلاو لسا ىلا لوحت اب رافلب يف
 ريصلا نم ةيلعلا ةلودلا هيلع هام تار اينراغلب

 تاللكشملاو لئاسملا هذه لثم يف هنازرلاو

 م و م

 ربخالا فيدرلا شيح ةي راغلباا ةدوكملا فرص

 اراءلقاو تاتننلل اللف هت اع دق تناك ىذا
 قس داعسملا اخ "تدنكلاو < للا عايل

 ظقف يدنح فلا؟عه هددعو ملدا تقو

 مجود جوبي

 سدقلا

 ىلا اهليق نم ١دفو ةببرسلا عافدلا ةنمل تلسرا

 هذ اهيف ىقرتلاو داحتالا ةيعمج ةضوافمل كينالس

 ةيلمااةلودلا عم برسلا ةموكح هدقعت قافتا عورشم

 ةلود تدتعا اذا ةيناذلا رصتب امهنم لك هيف لفكتل

 ىلا ةيبرسلا ةنجللا تبهذ دقو اهعقوقح ىلع ىرخا

 لع كينالس ةيعمج لاجرو دفولا رقا امدهب بوكس
 اهيف قرتلاو داحتالا ةنلل ةضوافمل قافتالا داوم

 ةموكحلاو احن ةضوافا كلذ دعب ةناتسالا دصقنو

 ابعورشم تي ةينائعلا
 مهد هج

 اهدحجنب نا ىلاعلا بابلا نم زاجحلا ةيالوتلط

 ران تمرضأ ىتلا يلاوعلا ةريشع بيداتل دونجلاب

 اذه هب رملا ة راظن ةرادصلا تغلباف اهيف ةنتفلا

 عاربسالا ةموكحلا نممادقا هدي رج تببلطو بلطلا

 يرق تاب ماعلا اذه ج نال ةاصعلا بيدا

 ب

 هذي < اب تايالولا ىلأ رعاوالا ترذص

 تيئثوعبملا نم دحاو لك ىلا شرغ ُفالا ةسخ

 و رمل رتسأ دش
 ب

 راك مم ةيلدعلا ريزوو ةيلخادلا ريزو بهذ

 راد اودمفتيل ةموكحلا فظوم ضعبو نيسدنملا

 كولا سا فلا ا ورسف نوعا ل
 نونف تور" ةديرح ررعش بهذ مل* هانبلا نسحو

 مل نكس كارلا يروح نا ار زر لقد
 بلطتف ناثوعبملا ساجم عاّتجا ءانثا يف مهم ناش
 ٠ اهتيضا ارظن دئار+لا يرر# تالحم عيسوت

 مي

 نس مظعالا مسقلا نأ نونث تورث ت د

 _ءراك .ةمالل ناطلسلا ةلالج اهبهو ىتلا كالمالا

 ءارزولا دحا قاو فلاسلا ند لا ىف 0 كام

 ناطاساا ماب اهلج داديتسالا دبع ف

 همست 77 قالت

 تالفا ةلف> يناثا مويلغ روطاربمالا ضح

 ارينك ىلادقو - نيلي وز ةايتملا ةيئاوحلا ةكرملا
 دوسالا رسنلا ماسو هيلا ىدهاو ةيكرملا عرتخم ىلع
 : هل لاقو هخاص مت للوالا ةحردلا نم

 .'رصعأا اذه يف يتكلم لاجر مظعا تنا

 ءاوملا كلم متافو ةازغلا مظعا تنا

 احح رح رسب ص رص خي ري دب رعي اع اح وجو رب عدي م رى خي رع وعي يعي اس عيسي

 ه

 تاقرفتم

 نفدلا ئارغ ]

 ور لاو رحلبلا تاربقلا اذه قو
 لا هلوذد ذنمو ةيس ه ء رمعلا يم هلو نوطنشو

 اهردق ةلئاط ةو.: 2 دق ناك ' هئاذو ىَح كريما

 دحال اليكو الا نكي ملو يواسارف ةريا فلا
 هنقد في راصم تردق هتافو دنعو اريبلا لماعم

 معسلام بن رع ْن* اذهف يواسأرف هرب فاللا 0 وحن

 ءانغالا نفادعزع

 نوف نوجا

 د06 ةرك امريما َّق نيم رسما 55 نك

 نمعلا نع هزكو هش < فعضل ةايلا نم سمي دق

 ند اضاخت رانالا لواح ازنذكو ق ملي مس تدب يف

 هد فولزأملا برق ردا ره موا تاْزِف ةاي1ا هده

1 0-00 
 طي رشاا فرط هقنع طب روى درا 0 طي رش

 يسركلا مفد مت ةرجتلاب رخالا فرطلا طب رو دحاولا
 هدد اودحوف هودةئفاف ا هفلا ىف اقلعم قب 1 هل ورب

 .همتح نع ثحايلا وه هنأ فرع قيقا دعو ةقلعم

 لماتف هفلظب

 تختشولا 9790-2-2 وأم
 ” د يوم مس سيال ل #

 هي ادتسمدسل ٍآ يس اة ---ل--ب-ب7و

 ع ار
 شوكسا ةسأ الا لع ىلغيس ليا أج اوذلل ددقع سما

 نقو ىساق ةذكرأ ف كرك احاوذلا ا

 نارطم سويتاليم ديسلا ةفاذ ليلك الا ةالصب ءاق

 0 ! نينبلاو هافرلا امل تىاطنو نيسورعلا ىبهنف اي ربط

 سنا: هلا يف ةالصلا مدع رارغ“ال ادج فيسات

 ءاوعوة بك نم ةينيدلا ضورفلا اهيف ىلتت تناك يتلا
 ال متدق مويلاو ٠ سدقلا يف ةيدكذوثرالا ةللا

 2 هناوس قلاغل جيجل تفقوأ كم اموي نورعتع '

 ةبملا بولقلا يف عرذ. نا هللا لاش ةددقملا هتود

 مانالا بر دحتل امهبو ماللسلا انكر ايماف ماولاو

 - سوس عم ميسو

 كوخ أ( لاش امو تأ )يمخأملا دحالاه وي

 ةليضغ او لضفلا ىحاصة سائر تت ةيعمجاهذه ةئه

 اهتاباسح .يف ترظنو ءاتفالا ليكو يدتفا لماك

 ًاشرغ 486؟تناك تادراولا نا تدجوف ةعومجلا
: 

 5و سورغ "9 ١ . اهم فرص دقو تارا 1و

 يالا فترزاو ىف 8 زيبو ش) ص راو نيح (ةحيلل هرب
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 أ < ركيبصحت - كي ل يي يحيا

 رآلا ودوم را 52 اشرغ ؟؟ 4 وه يذلا

 لقودنصلا يف

 ىلع فرص اهو ريخلا بابرا نم دروام اذه

 قرا املا ىرب مك مي راتلا اذه هنم نيحاتخلاو ءارقفلا

 نادجولا باب راوتاربملا لها رم ديزتسا تاو ع ركلا

 مهناوخاو مهناطو! ينب حاجتو ريقفلا مهمه نيذلا

 ةيناسنالا كي

 مهتود يف اعو> نوروضتي نيذلا ءارقفلا نا

 همحر نورظني ففعتلا نم ءاينغا سائلا مهيس# .

 هدربب ءاتشلا ثءاج دق ةءاهبشلا ىوذ ةقرو ركلا

 له ءافعضلا *الءوذ محار نع لبف هدنجي ءالغلاو

 ضراالا لع نويلقتي نيذلا مثراغص لاوحاب ماع ن

 د دال نوضفتنب ثو ٠ ؛اطغ الو ءاطوال ءاريغلا

 ىلا 0 ١: 6 سراقلا

 منمييبطتل لام سرس 8 ِ نرراظت 2: مهف ض ارءالاو

 انا مه>العو

 ةدايزأ ءارقفلا هال ءوه ىلع ةني زحلا يسفن يف نا

 نالا مدخلا اذه يمالك ىنكي نكلو دحلا اذه نعر_

 ةعجلا ليسو ._:ىولقعي _موقل أاغالب

 وبيلقا ميهربإ ]

 مب ومل يستحشل سس

 لكاروا ( ةكرمتملا روصلا ) فارغوت امي

 ءاسم ادع ءاسم لك يف نا مرتخا روهمجل نآعن

 يتسنا ورتادت يف ضرعتس ( تيسلا هلل ) ةعمجا
 باملالاو ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثم ةكرخت رو ه

 رداوالاو ةيصرطتناا رانلاوةيد 1 | مقاو وماو ةفلتنملا

 : عيمجا هل رمل أمه يكىصلا

 ر وصلا ضرءريصيفدحالاو تببنلا يوي يف اما
 /م4- 54 ةعاسأأ نم ىلوالا ةرملاف ءاسملا يف نيترد

 فصنب ىلوالا ةرملا ءكارتلا دعب ةيناثأا ةرماو ةيحنرفا
 'زيغلت عوبسا لك فو ١١  ه ةءاسأا نم يا ةعاس

 دهأشملاو روصلا

 عوبسالا اذه رهاظم لودح

 كروي وت ١

 تبيح توم ىذاكلا قيددعلا ؟

 مولع روطاربمالا ةل١لج باصم ريغ كلسفن لعجا *
 مجملا ماشو

 ناطبقلا مئاغب .ةطسوتم ةيفصت ٠ كرمتلا يبمركلا 4

 7-5 درج

 ال

 تايانكو نئارطا لن اهنس ةقدو اليوملا لاش
 هداقعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار لنا تالسنو 1

 .,«يماشاا قالح رام اجاوذلا هب رهتشا ال ارظن

 سدقلا

 سالوبلا ةْطَقن قوف ةيشنما
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 فاكلاو شمنلا لب زي مورلا سابلت .:روهد ن
 هلعلومحلا دارا نهد, م ذ ١ ةيناع هلم ف هجولا نم

 ا

 ليلطلاب) َج ناخ هب دانا 4 ديص نم هلطلف

 تائقارغلت

 توريب قي رط نع هناتسالا 2لانويسانسناجا

 غا"”ت "51 ىلا "4 نم

 اهارحا ىتلا ةلباقملا ربخ ةينامالا ةموكحلا تبذك

 يناملالا موياغ روطاريمالا ةلالخ

 ىلاعلا باىلإ ةديدح ة دما و 5 ريما تمدق

 ةءدانلا ةمبملا رارضالا . :را ىلا هراظنا تفلتسأ

 تارباذلا لمحت ةي ءاسلا مئاضبلا ةعطاقم "رع

 ةدكمم ريغ ةيلسأا
 هنمع# يف نطنش تأ

 (ةدب دش عبا وزلزريصاعالا ناةريخالا راخالا تدافا

 ! 7 ف ساسناكرا ةيالو يف نيتريبك نيتنيذم تر

 هنماو5 ف ناروط

 0 4 وعلا ءاش ةهلالدل رنالعا ن داقتسل

 وه ىذلا مالا ةئاري الا داليا ىلا تسلا ا

 دالباا كلت يف يءالالا بعشلا يف ينام ال فلاخت

 هنالعا محملا هاش 1 : هنم؟ يف :ناررط

 ةلخا دم دعب كلذو روتسدلا هلوبق مدعب قراسلا

 رئات ريق مشا اما ١ ناشلا اذملا نو رو اراكلا

 مويلغ روطاربءالا ةلالج نا : ه٠ 57 يف :نيارب
 شارفلا مزالم وهو ةيردصلا ةلزنلاب بيصا

 تاروباواا دحا يف ةقيرح ترح ه٠ يف ٠ هطلام

 نكريياملا نع فوتي ٠١ ةرهظل م لماحلا ةيزبلكلالا

 ةريثكف تافولا اما يكار

 سافاهو رئور نع

 در. مايالا هذه ةريثك لفالق تثدح :ةدج

 اوناكو جاجحلا رما يف ةولص» مل ةذلا © را رك

 جاجحلا لاومال قباسلا في رشا زازتإبا نم نوعفنني

 ةكمب ةطحلا ةيركسملا طقنلا لك اومحاه دقف

 تلتف ام دعب مهباقعا لع اهنع ركاسملا مهتدرف

 تاللُث اورطضا مهنكلو : مهنم نر تدحردو

 باتو رس رعي تاو تاو تنوي اشم بي ري يات ربت بحي راعي عب دي مب جي ع

 ةندملا ىلا رةبقتلا ىلا ىوارلا تد ىفانم طروا

 585 1 ع او>رحو اولتقو اهم اولكن ام دعب

 فولي سنرإأاو روطاربمالا َهلباهم تضرا : نيلرب

 رارحالاو نييئطولا بز>دئار> اما نيظفالادئارح

 ضرع ةنكلو تقوم للا 0 ريف

 قلمتي عورشم يف افوذلا تشفاتتا: جرا س نادل

 ةشقانملا يفجاحالاو جاجنملا دتشاف نيعرازملاب

 دروب راكس يف يارغ درودا رمدلا بطخ:ندنل

 دضأ ةرحاو ةلك و ل مل هنا ىلا راظنالا هحوف

 يناملالا ةمالا سلاح يفت يَقلا ٍي || يطألا يف ارتلكلا

 كلذك نولعفي زيلكتالا نا لمالاو

 ارك رت ىلا ارتاكلا هترهظا يذلا ليملا نا لو

 تاياغااويدابملا لمي اننا ىلع لدن حاللصالا هلا سم يف

 هاوهالا لع يرن الو انتس' يس يف انللد ةفيرشاا

 نم دحال ولا دي رث انساو ' ”ةسنحا ن'افضلا وأ

 ةناطر رباا ةبروطاربمالا حاصم نكلو فاحالا

 وق عومجمل ةلداعم ةي رعلا انتو لمحي انيذع يفغقت

 طسوال ذا الع دن نا لمت يتلا ةلداعملا لودلا

 بارخلا و ناعآلا نا

 وقص را ام .زاملللا ف ترحب ال هنا نولوقيو

 تاضوافملا نكل و ممكن وكي ناكلذ ىبدعف مسا

 تدن 6 نا دعب تن ةلاهلا نا عم ةطبب ةرئاد

 دزو فاصنالاو لدءالاقيط ير“ رومالا نا ايكارت

 ةيسايسا| تاضواةملل قفاوم ءاتشاا لصف ناكلذ لعلا

 (هف - رطالا

 ينمل ءاج يذلا ائاءؤر ديع ىلو لب وق :انيق
 هذه هترايزل» ةلراقم 0 هل ودا روطاردالا

 قئاشلا لاقتسالاو

 ميظع يابس نات

 .لطت ملام ةضوافملا ىلع رارعسالا اسهل لات

 2 واللا ةراقلا ةفطاقم

 لاودالا هده ىف هأ ىرح ىذلا

 رحاتملاو مئانصاا باوءصا دم دفو لباق : نيف

 لع هنا ثربخاف ( ةيجرات-ا رظان ) لاتنرا نورابلا

 طارت لع ةكطع هيراد تازاما اك رت ءاطعال

 ةب وسلا ةراحتاا ةءطاقم عنا ةقي رظ دح نا

 , وه ةركاذه. ةرازولا ىلع درو : جرب سرطب ٠
 ايسورو يف ةنماضتم ان را ترا ايف "اع أ 9

 _ :سماضتلا مات رقوملا ةلأسم يف

 مح ردح ةعبطم



 أ” ؟ ددملا

 ا [دشالا تمم
 سدقلا ءاول يف

 تايديجم ةعبرا ةيناثعلا دالبلا يف
 اكترف 7١ ةيبنجالا دالبلا يف

 ىلوالا ةنسأا

 فدو تايد ةثالث

 هاذ رخخا زايتما بدحاص

 اينانح بيبح ىرع
 و سل

 فنرالعءالا ةرجا
 ناثرغ راط.لا ةرجا ةريخالا ةدوكسن | يف

 هرأب 1 ناكرتشللو

 ناشرغ نبك راشللو

 ةرياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخل ةرادا
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 مولا ا للا ع يللا

 ها
 راسخ

 نر ان العلا يدع ردصل
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 سجس <

 ادرس حم يحيد رحمت
 دايم ل مل حت لا -- تست تت عع تك در رس سي ع و ييسيس و تع ل يس يصح تيك

 يتويش ين اع نه ا يح ديس 0 يم 5-8 -

 دقن دشايذا قفار 0 ازد ل نوناكاو ياتلانءرشت ىف الا نريدعلا
 هديب يو نتا ع راي” ين ا أ يحس خيار

 نس سب قي رس نا هر سو احا كيسي دابر تب باي اتم باتو إي يب يري تيما لنبي

 ناديي ميش و يرام ندي

 اندالبل هموزلو تانيلأ ملعت

 اذو كيع لكَ نا ناءزالا رباغ يت ام ناسنا فلك و

 لاحلا يزرع لضاني هنا ةلهو لوال هلليخل عوضوملا
 أم ءاددقلا 'ايدالا دحا لاق دقو لالضلا ىلع تفايتي و

 يف ام قخي الو « ًاممتيقس ةيح» اهنا يتككت ةئبا ىأر
 دق نيقيلا باعكا نال ناتهبلاو ططشلا نم لوقلا اذه
 نوكت اما تراعي ةبذيتملاو ةللعتملا ةنبالا نا ىلع اوعمحا

 دالوالا اهيف عضري يتلا ىلوالا ةسردملا يم و اهتائاع داع
 هللا ةفاذمو ةكملاو ةفرعملا نامل

 رغص يف لافطالا ٌّبدالا مفنب دق
 موعفني سدأو

 تلدتعا اهتءوق اذا نوصقلا نا

 بشكخلا هتموق وأو نيلي الو

 ةايح ناوطاب قدعنلا لك قلمتي ثحلا اذه ناك الو
 يتاي ام ىلع رصتقتف ايندلا هذه يف ناسنالا

 ةلوفطلا نس يف نادنالا . االوا

 ريبدت نم نكمل ةلضاف ةلعتم نوكت نا انه ةارلا دبال

 يو ةقثال. ةقب رطب اهسفن ريغ سفن ىلع ةظفاحملاو اهلفط

 الل هفي رقو هنفطالمو ةتئفدتو هتبذغت عا يف ةلاطملا
 ينو اهدحو ةارااب ةقلعتم ةلاخلا هذه نا خي الو اراتو
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 توأ هاذعل ند

 اصلا نم يف نانألا انا

 هيلع يذلا دشرملاو نينبلل لوالا بذبملايف انه ةارملا نا
 جراه» ىلا اهدلو مفرت يتاا يو لجرال لكتلاو لاوعملا

 هيلع ضرتي مل يو هفالخا ةنسحتو هعئابط ةفطلم لاكلا

 مي 1 ةيحوي ري اما انين وإنا ايتو نابي ويروي نيس هب ل باكا ةبييإا ايو "يبت نيت هيي يبشر

 بين اني اةقب يناير ايهاب طبيا يزل نب نب” اب اانا. ويبني ننبي ولانيب يي رول "جبلي نية ويبنا ابنتي اير نبي سني نتا يبي
 اه يي ملي موج

 8 كييف سا 77 ا7 777279... س7 سس يي يس سس

 يس يس يي بذل ب  بي  يت

 رءا ضبقلا هيلع ىتلاو ةلودلا ةنيزرخ قرم الو

 01 لاك راكي ركب ذاب لاني خاب لاو لابي تالي ا وا, يوتيب ناي رز با نا بيا ايززاب رأت ير تتييراي اب يبا را و ب“ ب يهرب” هبي هيا بتال رسب ندي اري ناب ]توي ايا ينيب” ةوبيب لي

 ”ديبسبي تبي كيرا د ا ل ل احح ار ج11: نيتي نايا اني نيب ناب نإ "زييردتو نب رتب نين“

 نأ يور . تادالاو قئاقحا ناملب اهديلوةيذغت طف

 اذكهواهب جرفو هتلبقف هتدلاو ىلا اهب ءاجنو ةربا قرس 'دأو

 صوضللا ريكا نم راص ىتح ةقرسلا ف دلولا اذه: هعداق

 هم ادعأب

 ىصحا ول اهل لاق توبا اييةثدلاو ةيجاوم دارا هلتق ليمقف

 1 لاحلا يب ىضفا ال ينددصاقو ةربالا تقر موي ءامأأب

 هَ دلولا ير > لاثمالا ىداص لاق « العا تونا نا

 ْق ملعلا : عازعلا تلاقوأ « هدع ديحي ال حاَش 0 هّدن رك

 البق هسن) يري نا يلرألا ىلعو رححلا ف ُسَقْلاك رغصلا

 يواسئرفلا فوسايفلا همنمريل لاق ٠ راغصلا ةيرت ف ذاب

 تابمالا نع ذخان ةوبصلا كيس اننا( .١860-18

 اهذلو كح فرعا ىلا ف "مالو ىلوالاانراكفاو انتاساسحا

 اظيغ ىلع هل رضتنتو هنسعتل و لع ليقت يتلا نو مءاكذَو

 ىلا ليسا يتلا يش اهناف ةلمحابو هابا ةددشم هيزعتو دلاولا

 ٠ ةئس ) فطتقأا ىو ر٠ ةيعاتحالا ةئرحلا

 ضاي.ر اولخد نيذلا 68 ريما دوده نم خشب قتلا الحرنا

 مهسفنا بب ذبل اهولمعتسا ينلا طئاسولا نع 01 ندا

 كلذ ةطساو لبا سرادملا اندجو اننا خيللا هل لاق

 (7ة5 هحو أ

 ٠ سرادملا ىلا يلوا اناث لاسر اال اطلع دقو 6

 مهبيدهبج دع اونأك انءانبا نال كلذو ايلا انو اننا انلسرا

 مهتا,ما قالخا ىلع متدالوا يلرتف تالهاج ءاسن نودذقل

 سرادم نمل انت مزال تانبلا بيذبت نا انيار امو ةئيسلا

 نيقيرفلا دحا بيد لمتنا انروطضا و نالاو ًاضيا

 ةبذبتم تناك اذا ةارملا نا الع ءانبالا بنذيت انلمهال

 ظقيتسأ انتيلايف ٠ الهاج نوكي نا اهدلو ىلع ىثخي ال

 انرخات ناف اكريما دونهلفالا ىلع لثامو ةمهملا هذه ىلا

 اهب ىتلا ةءزاللا مولعلا انتانب ميلعت مدع نع مان

 ترال كاذإ ةيلك ةجاح يف نينو نطولا مدقتيو نهدالوا
 نيل روس

 بينت يري يول يباب
 1/7” زويا زيرو جوايا نيب ييإ ا اني ةيييإ يبا“ دان "ان يير يب تس اتسلا ع

 00222 ل يح نسيب سا ميس نس سرع ئ 52555 احلل

 بالا 3 نأ كوكل َّق دأو / 00 كد ا اننا 0

 وأ 0 هوبأ رس »دل ف طا رئاثلا ندا نفئسلو ٠ ءعماو

 نيلعلا درحا لاق + 3 0 قعاد ل اع

 ماع ىلع امل ردتعا ن نسلا ريغط دلولا ن او هيلا اهيباب

 ولف كسلا زيعص هنأ لوقأ تت دلولا مأ هب احا هلومت

 توءاح ةارم ١ تأ

 ء نم ةولوع 000 فك بالا كبيس دا "ع

 رثك !نا كلذ نع الضفو الا> هتلبقو بحت هناب تعنتفال

 سو عهنم اماقتنا ةسردملا ىلا نهدالوا نلس رب انئاسأ

 الاو اًبداه سلخ كرا اهدلول لوقتف تيبلا يف مرش

 0 هر ا كل موتي انه. ةعردملا ىلا كتلسرا

 رودي وةسراملا نم برهم دادعبة ىدجوب فيخت يش وا

 ال مولعلاب هتدلاو تارتكا مدعلو ءاسملا ىلا ةقزالا يف

 ىلا هب ءاجو ةقزالا ىف هوبا هفداح اذاو عت اذام هلاست

 هفطختو يراضلا دسالاك هتدلاو موقلف هيرضو تيبلا

 تقلا راسن لي الو نكامقلا د ا ها
 ريغ ىلا هفو> نم ضرع فوس اهئبا 0 يعدتو شحوتلاو

 ٠ ٠ دلولا ءاقش ببس و هحرش لوطي امم كلذ

 ييلعتلا ةوالح تقاذ دب نوكتال مالا نال هلك كاذ
 لبقتسملا يف ابحئاتنوةن-+لا ةيب رثلا ةذا تفرعال و اهرغصيف

 باهذلا ىلع اهدلوةموادم مدعيف بسلا نوكت ام اريثكو

  ”ىارعا اكرر اه ناذللا يلعتلا» ةيب رتلاف ةس ردملا ىلا

 ةجرد بن رت نييلعو تاهمالا ىلا اذا :نالوكوم حالفلاو

 ةداعسنا ربظ اذببو ليقتسملا يا ةدي دخلا ةئشانلا ءاقنرا

 لاق رد كر هنا نا رم اهدا نانالا "ام

 » اهنيلإ ضراللا زم اهراسيب رب رسلا زعتىتلا نأ »

 ةيقبلا يتاعس

 مس ب تي وو -----



 دهب نين راقي ياباني بابا هيصة ردو دو رعير توراتي رعب سي رسب رتب رع ركوب ص بط رحم رسب سيب لاب رطب راقب سي احب سي رعي رعي ا حو عم بوو يب يب يحس ب يت يس رض سو نوب روي كب سي كي 6 2 3

 تاي واع لا

4 
 لوفا ما تكساا

 اذهد 00 قلخ ناسنالا 0 نم + ينبجحا ام

 قرشا يفد نييامو ماعلا اذه ناطاسو نوكلا

 بارز 00 سو صر |نم بوند :للاو لاهشلاو ترغلاو

 هرمال تارؤيسم هتطا |تال اراحماو نأوحو رانو

 هلاعفا يف نول ودا هقالخا ا:صح اذاو

 ةرغاو أئطو هتم ىحا بضلا - هلاوقا تح امنا اء

 اليس ىدها داطقلاو اكط كلا

 مطباكسالا ل كوش عب أرقم
 ملتبيل باوحاا ىلا هم عفر ةعبسأا راعلا برش ناو

 هذع ضع ىرالا سملنو هءأم

 طارقسو سياطسرا ريحو ناسنالا اذه ينريح

 حلصي ع ىل

 أميص ني راعص : نيدلو فطنقلا بحاص بفقر

 اهدجوف عبرا تنبلا رمتو ناتنس يبصلا رمع اتنبو
 باعثلا لاتح م نالاتحو ناعادو نابدكي

 عادلا و بزكلا ند ريغضلا نيذه ع نم

 'ةيدلا ايازاأ هذه [ىلع ىزلا ناكشال ٠ لايث>الاو

 بارعالا ضعب هداص يذلا بئذلا كاذ لع يذلا

 بائذلا غلبم غل اذا ى- هتاش لحب

 اهسركفاو ةاشلا ىلع ادع

 ناويحلا عم دلو يذلا يزيرغلا عبطلا وه كلذ
 (لقانلا ىلع عابطلا ىباتو ) ناسنالا ناوحلاو بئذلا

 اف دب رم |! لط دشاو ةيعبلاب ناسالا رفكا [ِم

 لاق + ”افولا دنع هغوراو هلا ناعالل هفلحاو

 فلحيو اهيلع هركشيالو اهقلاخ هاهم ن.معنلا هيلع
 َ 1 3 أ نو ا ع ا ا
 معنملا نا لوةي وه اهنم جر هن لو ايو هللأب

 ؛ ءايرو اريغص

 ميحر 1 هللا ناو هناركش ىلا رقتقي ال حرك ىتف '

 هنالا

 اره 0 ارب روَهَع 7 ناو ناصح نك

 ١ نسا نا فت-5 نكلو هت سعسبي

 ةيلع دعا نا دع ووااسأا عجزا ةمذ هل اما ناسنالا

 اياندلا ٠ رعدب عفراي فرشو ا كس: ة.طوو

 را لك سبل
 فيرشلا ىلع يركلا ىراقلا اهيا كلدا ل ًافيرَش

 يضوامملا لاق كوه وه: نم

 لقصي ,يناسنالا لثملا ادص وا هلالي جزاع

 في رمش هنطو نع عافدلا ليبس يف دهاجناو هن ارم
 يذلا نسمحملاو ءاددالا ةلئاغ نم هينظاوم يمحي هلال

 سدقلا
 هد رعيرةيركي دبر بيوس رس رع رديتر تو ربوع رعب قم تعب رعي قنبر عبي شي قب شي بكوب

 ديب ذخاي هنال فيرش هعضوم ىف ناس>الا

 ها
 لالا اك 0 لداعلا ؟املاو

 فيريش ةيركلا قالخالا بحاصو نيمولظملا ىلا
 هب ارمُسع ىلع هتافص لامحو هقالخا مركب رثاوي هلال

 عض

 2! 2-5 9 ءأ رقفلا ءامدصا|

 ف سر لضفا ةحلاضأا | ةودقلاب مهو 4 اطاخ تعوق

 1 ءافرمٌشأأ ل 2 باد "يلا ِ قالخالا

 ةيحلالا ةيانملا لوسر وه ىرت ملداعلا املا

 ترا جا يتلا ةمالا نم مث نورظل و نيمولظلا ىلا

 نع عافذلا ككل اذه:

 نسال لعتجشا نا داع روتسدلاو ةب را تتاح

 انيطخو ب رطو أنوعرمف يارآلا حورأا تغلب و 3

 اك سا ىلا هبأإ انلقو ان 2

 قىدصأا لع ْن اقرفلاو لع ثالاو ما ةاروتلا ١ انقل

 انتايح روتسدلا نأ الذ روتسدلا 0 ةظفادلاو

 نيب وا اناوخا ةمالا هف نوكت هد دالاو ةيداملا

 نروكلا ماظن بسح رات# مارةحالاو قوقالا يف
 هلا عطا

 مهن لاجرلا ءالوهو ربش لك اهنوضاقتي ةرجا

 ماكح بقل

 ةلباقم ىف لدعلاب امنومدخم اهنم

 ةلتاس اعماعو امداخ ا مت ةمالا نوكت 58 و

 اهحاجن وه دحاو 'ىش ءارو ىعسا تاقللا ةظيتر»

0 
 رودسرلا» أئح رف اذه: لجا نم

 اذام مت

 رورسلاو حرغلاو تارهااظملا مير تذمر نأ د

 لاخلا تذخا رفاظا عوجر مهو *وش ىلا سانلا عجرو

 ةلءاجملا كرس ادرو نار زعو روك لق ٠١ ىلإ م 5

 احافوا أحاوفا نوكتشي سانلاو 7 ور أدب د ع

 ؛العو عَ

 كالت .مهناع ١ يف اولواو نيفلاهلا..ضعب فلح
 هللا اونا منغلا ىلع يذلا ةواحبت ةمالا ىلع او

 اضيا مهسفنا اوناخو ةموكطاو ةمالاو ةداقلاو

 مصل ديرب ©« هناا يف لو ءوي نا ناسنألا حصوأ

 تمطاو مث ارمشل] دو دحالو اندلا ىف مارحال لاقي نا

 هلضف نايدالاو ىضوف ةأيحلا

 هتموكحو هنطو ةلايخ لع ناك هللا دبع ناخ ن
 ارحا

 ءالخلا ىف شحولا ةّشيع شيمإ نا ناسنالا ريخ

 ّ عيشي ءاريتلا الا ءاطو الو ءامساا الا .ءاطغال

 بحخا 5 : هتماو هنطو نوح ءيل و هر فلا 0 و

 لي زاب وا زاروا وابواب نواب نول اب لاب زاب ب إير ييجي هاي بزاف بيت نين يييخ ءييرتتب راقت وزان رز زيت ا 7 نفي ريتني بتي يب لاء هدب ييرياوملال سبي سوي_ سمي ب اسي اسوي حبايب” يتم ني

 ىلع ن نالجلا دوأج 0 نيذلا ساناا كئالوا

 6 جو دانيتسالا ىلع نوددني تائذلا ماسحا

 : اع اب ف كلا | مع مثو ةيردل نوبرطإ و

 بعشلا أهعضي يتلا ي.دركلا ىلع انم دحاولا ساجي

 لضافالا باتكلا ضع لاق 5 ريصي م هديب هم

 دازعألا

 رظني واريكك) هيد رذصي و هيراش لئفي

 هيد, نيب فقاولل ءاردزالاو راهتحالا تارظأ

 نيكسملافقا ولاا ذهل بنذ الو لذلاوةعارسضلا فقوم

 هقوقح ق هلاصناو هلدع باطي هنا الا

 فنقول اذه فقو امل نيكسملا ف 0 الو

 كلت لع كلذ ساج امل هلاثماو اذه الولو نئاشلا

 يدركلا

 قالخالا ين بالقالا اذهل ىنعم فرعا ال ينا

 هيلع سلاجلا خس يسركلا كلت نا فرعا الو

 0 ةعفرلا وج ىف اهبريلعف ةيرشبلا هقالخا

 اهل اتيما امداخ هتراتخا يتأاو امنموه. ىتلا ةمالا

 يبل ناطرشلا تاغازن نم ةغؤن اذهنوكي ناالا مولا

 يتم هللا دوم

 اهنال اهدعقيو ماقيف ةرماهذه (تاي.وامي رلا] رمانت

 روتسدللا دكعل اوالااذه يف اهراكفأب تحرص ن لوا 1

 .هقوقح نع نالففلا متانلا ب هلا ها

 لدا ىاالم رودص حرشنتو روث اه سبت ّ
 اهتءوكح لاجر لضافاو اهم

 ةمداخ. اهنال ميظعلا انفرصتم ةرضح اهب بحري 5و

 ىعءشلا اذلو هتفيظوو هتاذل ةنيما

 ما دار 1 د

 نالا وه يذلا

 في كا ساسح ا مفادب هتم ل2 موقي

 ةلدالا ةموكللا هذحهل ةنما ةمداخ تاد واعرلا
 مادا او اهدح. نع جرت الق اد ليلجلا نوأ اَملاو

 موقلا | وتو يدايمو

 انلاث ىالاب عداصلو ايناثو الوا. 1 ٍِ

 0 تحال

 تاقوا لمجاو اهتاوح مايا لشفأ تضق لب اهرمت
 ابليمز مم اهتدي رج يف ةموكحلا مدخت يقود اج 0

 غلا رودلا كلذيفاتاسي ردتب فراعملا مدخت ”وىتاكلا

 2 اذا دحااهمولي واق ح اهيلعا

 رينملا (ميصلا ١ رود يف نالا

 هتمدخ تامجاو ماف اذا نيمالامداخلا مولي نمو

 قحلاب قطنو

 ضعب يف لذي و ناهي : نالا يع! بمشلا اذه
 ىلعا ٠ ةمات ريغةي رحلا ١ رقت خالقلاو ريقفلا : رئاودلا

 فصأ تنحف دقو بعشأا

 اح هو [تءركح



 وربي دي ار يرو راكي يرد ردي ديبي يبكي عي كيرا بدا" ءءا هي" يضبي سي بدوري يك رح عيييح كي عي يك سم رع سيح سير تير عي ور سكي يراك اق رع رعب هي دي رعي حي خي سب حير حب تس جيتني سي يحبس <

 ثماق اذا مالم تاي وامرلا

 سنا نودب داشرالاو

 ابءاما نكلو ةرموتافلثلا نا نذا روتسدلاو ةيرخلا

 رمل اناقس هنوكل بيبطلا مذنو مولنا ءافشلا ةوالح

 [.واصل هلا دقتع نحن و

 حصنلا نم امتابجاوب

 ىعم اق بادالا فرش

 ةعس اد لوقلا ناكم ترجو دقو

 | تدجو ناف لقف الئاق اناس

 تاسبتقم

 ف ءاح دق أ كاش م نينط ةدي رح ا

 عي ةياءلاةلودلل ةريثك ناوم نأ ةينانويلا ىوصلا

 ةلكسم نصا ىصرت ذل ةلودلا نا الا "نقدا اطخب

 ركرم الو ةريزح ال نال ةقي رطلا هذه 0 ترا

 تيرك ةويزك دي
 كاد

 نراطلشلا ةلالج قت ةقبادلا ةموكملا تناك

 بئارضلاو مو.سزلا مفد نه هتناطب لاجرو همدخو

 ىلع ضبفن تناك اهنكلو مهيضاراو مثيك الما لع

 واو تاموسرلا عفد همهرتو .ريقفلا حئالقلاو عناضلا
 اذاوهدالوا ةروع ركسإو هغوح هب دس مدعم نكي

 دقق مويلا اما

 رارعإلا ليضَنب ةيروتسدلا ةموكملا ةيلشفا ترهل

 كالما وك ريو مفد تبلط اهناف ةمذلا لها لاجرو

 ناكو ٠ ريقفلاو حالفلا عقدي اك ناطلسلا ةلالج
 بهو دق ناطاسلا ةلالج

 ةيروتسدلاهموكملا تماقف فاقوإلا لزانم رثكا

 مدتلف ٠ لزخ» همم عب دا وحمل تدرتساو..ةيلاحلا

 شعتلو قوقحلا يف يواسأ يتنأا ةيروتسدلا انةموكح

 ١ هاوأم ن .ريسلا ناك مقبلا نع رخات

 قباسأا رودلا َْق ةئاصخا

 ةراوحا
 ع ل ع يس

 ناطاسأ! ةلالحْن ا ةيكرتلان 0 هدي
 ءاقلاو مداَعْلا ناثوعبملا سا م تف ىلع مزَع م اضءالا

 بتاكشاب كب ديفد اهاقلا دقق بمس ةداتعملاةبطخلا

 مويلا كجوك اشاب ديعس وهو ب ينويامللا نيبامل

 دم سلرخا كاذ اف ف هتلالح ع ةبالاب-

 اماع نيثالث

 تاصصاخملا نا يقرتلاو داحتالا ٌةديرح تلف

 ضرعتسىلا ةيلاملا ةنزاوملا ف ةنيبملا ةي رجيلاو ةن رحلا

 سدا

 ةسلا يف نيبالم ةيئاق غلبت نيثوعبملا ساب“ ىلع

 هزني.«

 دعو ةج ءاضراب ةينري ةلاتر دتندزو

 هيك رجلا ن واعتلاو قرتلا ةيعجج ىلا هكارإلا ءازما
 سكرجلا نمةعست ىاا؟ هنا اهف.ةأج ةناتسالا ف

 ةنماثلا غلب نم هزابا لئابق.. دارفا نم. دوف.لكو.

 نودعوسما نيميدلاو .ةسما1ل ايلا هرم أ نم ةرشَع

 برلا نحر تراد اذا يناثعلا شيلا يف عوطتلل

 حالسلا ل زاومل انوناقةطباضلا ةراظن تعضو

 ةئرمتأ! ندملا رئاس ىلع أسايق ندملا يف

 يي

 لع ةظفاحلل دنجلا نم ةبيتتك نهكلا نم لسرا

 هدجو ةمركملا ةكم نيب ليلا ْنمالا

 فد لوا كب يف نويتامملانوينراغلتلا أشنا
 [ هب دوب اولفتحاو  اينمايس ايذان.ةلملا -ةناثتالا
 ةيكرألا تاغالا يف يطخلا تيقلاف ةحائتفاب يراجلا

 ةط1لاتاذف ةيساسسلا ىذانلا ةطخ اما ةي راغلتلاو

 انودكم فيس مهنقتال نييرافلبا از انس يف

 توزئامورلاو نوينامعلا تو ارتشالا دقعي
 ك3 ًاعاتجا نودانويلاو نوي راغابلاو نويب رصلاو

 : ةتاللا ميضاوملا يف هيف نوتخابشي كينالاس

 راغلبلا ةموكح' لالقتسا

 :ديدجلا ةيروتسدلا ةينائعلا ةموكحل ةرادا

 ناقلبلا تاموكح تاقافتا

 -هشس يسجل

 لغو كب يف ةيطخ ن ا دل ملا :٠

 0 يتلا ملاظملاو ماجعالا رارحالا لاح اهيف حرش

 ثيقلاو هدوفنو هتطاس ديطوتل ىلاحلا مهعلا هاش

 ةتراقلاو ةكرتلا :تافالاب :ةدنذع طخ
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 ديحوتأ :ريتمانوم "يف. رقكوعر طو قانرآلا د

 ايناي نم نوب ود:م هريضح م.غل يف ءاجحلا فورح
 موي رتل اذه اوصتنفا دقو هردوقشفو بوكساو
 يراجلا 7
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 مداقلا رتأملا يف ةيلملا ةلودلا هلماتث ام ةلمج نم
 ةيدي ربلا اهتازاتها نع هينحالا لودلا لزانتن نا

 مضي يعل ميرسي راح م ل وي لي عي ردي رح ص وي مس حي رس حا عي يري رح ص ييخ عي رس سو يخوت تي يت د سيجما لانيبر دنيوي انبي نيرة طنيير بليبيا وبي ةنييب وتبي 2 - 3 ني بينالي ياتي اب ناو سس اب ديم -

1 

 ع

 ريكو

 ثازاةمالا هذه ءاغلا نا اج نكلوةنائملا ةالبلا ف

 تانسوبلا يف نيم روتسلا نيالا نم روغكب : رض امم

 يناثلا يلاما راشتسملا ناز وود ىار ةرددتالا
 6-5 و «الكولا سام هيلع فاو ايد ناز

 |يوقسك نالا ينام لع ةينحالا تاتسوبلا قت

 ةمدخ ف باك ءالأو لخدبف اه ريدمو اهامكو

 عفدتو مثروجاو متاشاعم ةدت نوف ةءلعلا ةلودلا

 قازؤالاو .تالحلا ةرحاكدي ربلا ٍتاقفنل مزلي ام لك
 مياواعلا لدبتو تاتسوبلا تاقفن نم كالذ ريغو
 ثدافتسا دقنوكت كالذبف ةيناّثءلا مباوطلاب ةيبنجالا
 نر رقك تنوالز1 ايدام ةموكحلا

 ةيين>الا تاوبلا كا نم

 نيلوممأ ا ضغب نا ماركلا "اما نك دور قدس دف
 لقي ا اغابم ةيلعلاةلودلا اوضرقي نا اودعو زاكتالا
 نأ رظتني ناكو ةرل فصنو نويلم وا نومه نع

 نيرشع يف ةنانسالا ىلا نيلوةملا ءالوه اورمضخي
 رغم | نال لا كرلؤت

 اهلل ايس

 ءاظبالاو لحل ةعت ةمأ يىاروش ةدبر > .يقات

 ةيلعلا ةلودلا يب يبودنم نوب هي راجلا تاضوافلا ىف

 دشدرلا .سنرإلا ةموكح ةرازو قتاع لعاي ان

 اهاضاقتت ,,مومنرلا ىلع نمزلا رورع يعدت هذه ناف

 ةيقرشلا ىلءورلا نم بلطي ب الا ضونما يناتو ةلودلا

 ىفوت ىت>اي راغلب لالقتساب ف رتعت ال ةلودلا نا ىلع

 نويدلا نم اهيلع ام هذه

 أب راغلب يبودنل مدقي نا لعيلاعلا باماا رقأ دقو

 هو لاطملا نم مدقث ام يف هيلع عيفوتلل ارارف

 كل دو رئانملاو فارغلتااو دي ريلاو فاقوالا ت

 نوب ودنملا كما !ذاوالحاع لاكشالا ضف يف ةبغر

 ىلا اهيلاطم ةلودلا تءجر هعيقوت نع نوي راغلإلا

 اذار

 محو الدعا دا. امام ررقبل رماولا

 هيلع رابخأ

 يدادعالا تكلا يف ذيلتلا لع بحي ناك البق.

 سرادملا ىف ندةترخا نيتئنس فرص نا سدقلا ف

 ( ةلاع ةب هأذعأ ةسردم ) زانمجا نيوردءامنال ةياعلا

 سور د لخدا كب ىصانفرمدتم ةفوطع ةمهبنالاو

 مقاولا سيما موي ىنف بتكللا اذهيف نوتتسا!نيتاو

 اضر لع سدقلا فراعم.ري دم روضح ؟ت ١ يف



 سدكقلا 9
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 سوردلا هذه لاح دا يف 5 اذه رشاب يدنفا

 فراعملا ري دمو فرصتللا ةفوطع ةممل ركشنفهروك ذملا

 يدنفا لماك مالا ةريضح لع اًرطاع هاث يلو

 ةيقرت يف !دهج ولأيال يذلا ىتككلا اذه ريدم
 ةيعمج يف هلاعا هل دهشت سدقلا ين فراعملاو مولعلا
 سدقلا يلاها نم ءانثا كسك ١ ىخ راكفالا روت

 راش العا يف لع ةرطخ ىو اي در افاق
طلا حاتري دقو سدقلا يف معلا

 ظ مهيفكيو كلذب ةبل

 .سورد باستك ال لهالا _:رع داعتبالا ةنوءوم

 نيتروك ذا نيتنسلا
 هدمه

 كرش . ة رات نم قباس ددع يف انك ذ

 لك يف ني راطق رييستب عرشتس ةيديدحلا ةكسلا

 سدقلا ىلا افاينمن. راطقو.افاي ىلا سدملا نم موي ٠

 نييمتل افاي يف ةكسلا ريدمب رمالا اذه تطانا دقو

 يدب و لياجلا عورشملا اذه ذفن مويلاف ٠ تقولا
 ثقو_يفو حابصلا يف راهلا يف نيترم زاطقلا زييستب
 حالصاو ريخ هيف ام لكل دشرملا هللاو ةريهظلا

00 

 لكاروا ( ةكرحتلا روصلا ) فاوغوت انيس
 اد اسم لك يف نأ مرتحلا روبمملل نامل

 يسننا ورتابت يف ضرعتس ( ثبساا ةليل ) ةعمجلا

 باعلالاو ةيخي راتلا مئافولا رهشا لثمت ةكرحت* روص

 رداونلاو ةيصيخشتلا رظانملاوةب رحلا مقاوملاو ةفلتخملا

 . عملا هل مد امم ةكىبشلا

 ر وصلا ضرع ريصيفدحالاو تنسلا ىموي يف اما

 ,ميح 14ةعاسلا نم ىلوالا ةرماف هاسملا يف نيتره
 فصنب ىلوالا ةرملا هاهتنا دعب ةيناثلا ةرملاو ةيحنرفا

 ريغلت عوبسا لك فو ١١ 4 ةءاسأا نم يا طا

 دهاشملاو روصلا

1 

 يف ةفاتخم يناغا مدقي وهو دواد قو رضع

 ليلا باب جراخ ةيبار ىنطصم ةوهف يف ةليل لك
 فراعلل يتلا

0 

 نم يماشلا قالح ريام !جاوخلا هب رهتشا امل ارظن

 تابباتكو نئازلا لغم اهعنص ةقدو ايليبوملا لاغشا
 هدامتعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار للا تالساوكو

 ترق هنرنثو ليبقلا اذه نم مهمزأي ام م.ج يف
 سالوبلا ةطق قوف ةيشنملا

 - ا 7

 سدقلاةح جسما ع عانتمالا ةيعمج

 ركسملا نع عانتمالا ةيعمج+ل نويهص لف نا

 احاول ةسسا يذلا يظعلا ارتلكتا لفح نم عرف وه

 سير اهأو | ٠ : ةنس يبرغ راذا ١5 يف سلام :

 ةلرسو ريخ هنال حاجن لك هل ىنتتف نالا نوربثك هيف
 دارا نم لكو لالضاا يواهم نع نابشلا داعتبال

 اهسيئر رباخ نا هيلعفف ةيعمجلا هذه يف لوخدلا

 ممابترتو اهنيناوق ىلع هعلطيف نايمد يرتم اجاوخلا

 سيو إم رس إ بسس

 ناندالا لفل هديفم دئاوف

 هتصالخام خيأوم نم رور روتك دلا لاق

 لمهت نا نم كبحو لسغ ىستتنا كل ريخ )١(

 كنانسا لسغ

 نائسالا ةفالغن ىع رغصلا كتم ءأدالوا دوع (؟)

 ريكلا كي ضوءزال رفصلا كي لمهام نال

 ةمعطالاوةي ركسلا ةمعطالا مراتك الا رذحا (*)

 نانسالا سي وست نم ةياقولا ةليسو لضفاو ةوخرلا
 تناك ام نانسالا ةياقوازبخلا لضفاو ديدشلا غضملا

 هبال ةسواكا هّبرمَسف

 نال ءاسملا يفك نانسا فيظنت نع لفغت ال (؟)

 هيزلا ل حابسلا 2 « هم فاظدال نم لثم

 فارخلا جورخ دعب ةبب رزلا باب لغقي

 طرشب( ةاشرغلا)ةي رعشلاب نانسالا فيظنت ( © )

 ةنيل الو ادج ةنشخ نوكتال نا

 5 ىلا هنسأا ىف نيترم وأ ةرم بهذا( )]

 اهاروا تا اذا ىتح كنانسا كل صقل نانسالا

 قرخلا عاسنا لبق طئاسولا لهساب اهجلاع ةضارم
 رضم ريغ ريطم لولي كنائدا ريهطت نكي ( 7 )

 نانسالا لع ىذا الب ناك اذا الا اقوعسم لمعتسأ الو

 كراك اموا اخلا ءاشغلل ايواك ناك ام لكو

 عطف هذبناف نانالل ًاضارق

 ] نانسالاب قصب يذلا ريطرطلا عزت نب بلال 4

 رخا د انح

 اهحالمل لوم النا نانسالا بط تقرع قم

 هيإ وأ ةلعوم 6 ءأوس كلذو

 4 م جس

 تافارغلت .

 توريب قي رط نع هناتسالا لانويسان سناجا
 عا'ت 5و4 ُِق

 4مم "يف سل راب

 ىلوالا نا ىلع لدي ادمن ايسورتا ب اوج نا
 دقف اسفل اما روما مارغورب طورشب كسمت

 هنم 58 ىف ' نيرا

 اهلاح ىلع مويليغ روطاربمالا ةعص لازتال

 00 يف ١ دا رغلب

 ظ انه ةب رازولا ةمزالل رثا دحوي ال

 هجو؟5 ىف ٠ اردن

 لجال ةيبرحلا اهجراوب لاعتساب اسمنلا ديدهت نا
 جيه دق ةينامملا يفارا ىلا اهعئاضب ليزنت ةبقارم
 2-2 لمس انما تنك اذاو < ىىومتلا زازكسالا

 ةيبرحلا اب»راوب لسرت ذئتيح ارتلكلإو اذه اهدي ده

 لريناثملا رومالا ءالوا ةدعاسملاةمفادم

 رتور نع

 ةععرلا ةيواسمتلاو ةيناملالا دئارإا كلاق : ندد

 ناقليلا لئاسم يف ثحل , وم دقع نم 0 ال نا

 فال ابابسا ةلازال تاضوأغملا هم دقتت نا طرش ىلع

 اناملاو اسنرف نيب متي نا قافتالا كلشوا : نيلرن

 _:روكيسو ءاضيبلا رادلا ةلاسم يف مكحتلا ىلع

 ياملا يف يكعلا

 ةكرش رخاوب نم (ا.نيدرعس) ةرخأبلا دكت ل : ةطلام

 تش ىتح ةيردنكسالا ةدصاقان ءانيم رداقت ىنياب

 رهظ ىلع ناكو ٠ ربلا نع ليم ةفاسم ىلع رانلا 1

 نش رفاسملا بولق لع بعرلا ىلوتسافاسفن ؟ 5٠ ةرخابلا

 ىلا مهسفناب نوقلي العجم مهباوص مثدقفاو ةراحلاو
 يتلا يعاسملا تطسمحاف ةديدش ميرلا تناكو ٠ رمبلا

 مهنمريبك ددع تامو باكرلاذاةنال تاذب

 جراخ اهوقلاو اهركذمدقتملا ةرخابلا اوقرغا ٠ هدمب
 ْذَقنا دقو اف دورابلا نزؤم راما نه افوخ «انملا

 برعلا ”أئبا نم نوعب راو نيسروالا نم نوثالن

 نم نورشعو ةثالث قرغو اهربظ لع اوناك نيذلا

 جاجحلا ند ممظعمو برعأا هانبانمةئدو نيبب روالا

 ةءابشلاو ةذورملا دإ .ءةراخلاو ناطبقلا فرصت دقو

 ناطمشلا تامو

 سش دقلا ِق اينانح تميم قا ةعبطم



 0 ددعأا

 2 ال| يف

 فدو تايد ةثالث سدقلا ءاوا ف

 ىلوالا ةدسأأ

 تايد ةعب را ةيناثعلا دالبلا ل

 كرف ؟٠ ةيننحالا دالملا يف

 نك 22: كلا

 هدب رثحا رزاتما بءاص

 ا إو

 ا ةردحا

 ناشرغ رطسلا ةرخا ةريخالا وكس | يف

 هراب ٠١ نيكراشألو

 شورغ ” رطسلا . ةرجا ىلوالا ةوكصلا يف
 ناشرغ نبك راشللو

 مدد رخآ ةرادأ

 مالا هاف
 ا

 بسيرتك نعتبر يي يبي رز يبيني” ”ةبي#”اي ”ةنيبيا رك ب ا رح حو ا يس حو
 ا ا

 يبي يي دي تاي بوب لابي نييإابيإإي يبييإ نو زر بس زا يس تايب هي دبي ةنبو يبس بابي

 رس ضرر يح سي بكي ديس ا ب وس رس ود رج جو جو ب ركع عب رع بم ع بح ص و نا يح اتم يرام ا نحب رس اعبر اي سلا يرحم سو لإ يدي نا تأ كإيب 1
 ءلاسسلللال هل -_- 0 هيمو
 ا نبا هيي وييا"ةييب يبل ديزي يدي رعي يي يي رع سي عب رج جاين تاني يكن "اني اوربت بيرس "فيما "ب ديوي ردي رك ا ردي كي اح سي م دي روي ير نكي رح زعبي سو اك اح رح دولا بي ايتتاطتو

 ١

 ةعالا قخ نانآلا .٠ غلا

 فاضتللا باب واذ وطتلاو ءانلا باد وه بالا ازمه ©

 اتكلم يف ةارملا هراع يوتست نسر هإ ..دهيا " بب راتلاو
 تكاحو تادعو' تادتعا | نافا» جاوزلا شرع ةيغصلا

 تقطنتو ةعدلاو ةناصرلا لمن تلو ىوقتل ىردن تكسو
 يناتلاب تنب زثو ليما ريصلاب تعصتعاو باوضلا قاطشب

 فصقلا نع تدعتباو اهاعب دايئنالاو ةعاطلاو ةماقتسالاو

 بيئرتو ةيب رتلاناقتتا ىلع تف ع ملاو ةكدطعاو فنزلاو

 حارشنالا و ةداعتلا اس دادرت ةضور اهسفن تلءعحو تل

 ابنكلم ميضت . ءارلا يف مومحلا لاقثا فقختو دارج يف
 تاذ ىو ٠ اهدالواو ايحوزو ف هيف عر ءائهو يعن راد

 ناو هلاغاو هلاغشا يف هتدعاسو اهحرز هل داعم ىلع رادتفا

 همزع ىوقب اهب يتلا شو ٠ اهب ةفرعم وأ اهيف دب اه نكي ل

 هلاقفنو هماظتنا ةهجنم ىوسحو هراكفا حان رتو همم“ ولعتو

 ديدجتو هت نوص ىلع ردقل يتلا و ٠ هدالوأ ةيبرتو
 رسول سفنلا نبط سات ةعانقلاو ةشاثملاب ]قع ىوق

 هعاجسسا مدعب هارعو انيياماءط لوادتي احاتر ماني و نيعلا
 2 ا

 اهغنان» دادمت نود ماقملا قيضي ةجوز نإ ناعش٠ /

 قيضلا اهردص يف ةموهوملاو ةيقيقحلا اممومث نزل ةحوزو : ظ
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 هتارما كاشقانم ببسي يلايللا رهسو دجلاو دكلاو مهلا
 دال لابنو لاغشالا تاقشم نم هاجم لعح هلزنم نأ غم
 تارتفلا ال ول مومهلا هب يمانتي قلطا ةلءاعم بعاتمو
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 تيت بت له تو  س س س  سرعتكب
 5 0 5 هع نك تيكر“ 5 ا ا حل اتت ا ا ا ا يت ا ل ا ا ا كل ل ا

 0-2 اة ل - كاي تسع ا تم را ل و سو يسوي وييسر زكر تي نسو ردو هي لدي رجوي "يي رعي لوسي ني ربح سو رعب رزان اح مدخول
 ” يحيي حيرتي سي بكي كين يس يي حيي ويعم همي ع دي يحسب كيك ديبكا - نص نو رس ويري يس بك هيوم رج رعي صم يب عتيل دا يا ام ا اج -

 ٠١؟ >ةسةدمقلاى ذ ١5 1 ١ ٠:.ةنسلمأل نركام يىناثلان .رشأ ؟ ايف ةعملا سدقلا
 يسوي رس _ةيرتد تدعم

 نع رحل كسل "ا يع ع ناوي يتوب يا“ نإ ين سا سرد ميك را رك رك رك رج كلا ياك .نيرحي هيك يحيا تيك روس يس سااطسما

 ساس ل يا ا م هيسيردم بر د هين 0 2 ا سا
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 اي يا تك دهيكدم مكب
 0 يو ترحم تدي دوو ير رح حو

 ةفوسابفلا سروغاتف تننإ ونايثو .. ةنارذنت كالا ثِس 1 ظ ل برصض هى 00 نع را نكي
 5 اهب كتي ةمدظف ءاغوغ .نوكتو: تاوضالا ىلع ناريجلا

 3 درا ايرامو 5 8 ا انا ا راع يتلا ةرعاشلاو

 ( م وقتلا لع كرجل هال نك تنرذ * ىلا
 0 011 يزلكتالا يضيف

 رشا ةريخالا ةلالضلا ريصت اذكه.: اعم لجرلاو ةارملا رقس

 راك ا ناب ادعت زا دعالاو ٠ ىلوآلا
 22 كلذ. ةنزملا روقالا ههك_ادم..:ىع اى ا: تالئاعلا
 ” امال نئاقلا نان كش الو ١ تادالا ني ييلعتلا دوجو
 تانالا قس الإ ةيئاكحلا ءاندالب يق هروز مطس يذلا

 ظ
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 ةيحت البول

 ْ ؟يهارزت قبعيبطلا 0 َّق تضاخ وى +|| نريم 5
 ١ 00 بي

 ١577 ) ريبشلا يزيلكلالا كرما يا كول هارا نو ةمابش

 ءتددملاو ةهعانلا هيكل زباتس ىذ مادامو ( 7

 تربظو اهترهش 00 ادريسع ءانغ هدا ىعلا ؟اكذلا

 ل 3 2 هاو ناملاو 0

 ندو لبقلسملا لاجر تابما نهنال يرابجالا ميلعتلا نم
 نقص ةناؤعلا ةمالا تنتءا ىتف نايص اك تايناهع ضيا
 يبطل مف ينادعبالا ياعتلا ىلع وإو نهرابجأو |هتانب

 ةديدإلا ةئشانلا نيئاقلراب قثرئوام اعون نهسوفن عفترت هب
 ليقيسملا ىف دالدلا رم نوكتس ىلا

 ةمزاللا مولعلا انتانب يلعت فدهتجن نأ انيلع بحي اذا
 لنا ىف
 م. ىلع ايفراعع تااضا يتلامايالا هذه ٍِق انناو ة مدقتك

 يذلا نيرشعلا ليلا مايا يو الا ١ ةفلاسلا لايجالا' مايا
 هراع رهظو هرتس كتئهو “لك لوجلاو هعانق للعلا فذ هب
 .'راكرا هيلع دطوتل هددص يف نحغ يذلا عوضوألا نال
 تءدقث ضرالا نه مسق لك نأ ًناع دهاش: دقو نارمعلا
 زذ .اًناغ العو اقنورو اباد ١ داز فراعملاو مولعلا يف هتانب
 فطعقملا ركذ دقن الغم ةدحلا تابالولا ةىراقلا اهيا
 ةنس ابيق بناتك روظ دق نا( "45 ةحص ١ ةنس )
 سمحو نافلا اهيأ رم” ذي ةهتص نيس ىلع يوتحي |

 سلو ةفوكحلا ةكارب الا تذخا دقو ءا

 كا ذك ناريغك ءاسيزاوتلا يف كر انال .اردان ارم اكلذ

 | نوئفي ًاهفراعم
 نويلوب ان لعتاضف يتلا سوءرلا ةروط اربما ةيناثلا نب رتاكو

 ٠ ايسور تلقن ىتلايغو رشع نانا سب لون دتكساو

 0 اسن كلذ ىلع سقو ةر اخ اةلاح ىلا ةنوشحلا ةلا>

 لها تيلايف ٠ لاجرلا نققو نحيت ملعتلا نست ” يتلا

 رعلايفا وس ىلا نهدارياو تائبلا سب دمي نود ان دالاب

 كلذ ِي نافقوت اهءأر ماوداللا حان ال

 مدقتلو هن وداه ةيساه ةشسمع اندالواو» 7 ش

 حاحجنلا ملالط ان دالب 2 بذنب روتسدلا نلعا 1

 ءاطق د م

 ديدجلا »ٍ 1 اذه تسع دق ان ورأ لود ضعل

 نا لب ةدءاسملا كد 8 دعو ا دضعل ن

 ايلهاع ١ ادا لد ايس 2 ًّ كف ملا ا كو ؛

 سئأل عارتخا ةّيم
1 

 ١ فض لع وهوعب زود اورو ويشلا 1 : 8 4

 نا ليوطلا مالساا كلذ دعب همأيا رخا يف قات

 تادهامملا ناذث مماطملا لبس يف ردهت ءامدلا رلظنب

 0 ذأ تس | امس ل ماقلا نر هك ذب قويصل

 ( ماك ت56 ) ةرديكسالا ىف" روبشملا نود يضأي رأا

 هنعل راغش وهو كيسرطلاو ةنسودلا مد ناعاو 0 منو 0 ردو ةفسافلا ىفةدالا سوتموزس 0 يتلا
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 ا يل اي

 مدقل ليس يف ةراع ْن ةيساسس ||

 روجلا ةلود ةداءا ىلا ًايعاد ميصي و ةيناهعلا دالبلا

 ءس كالذ نا

 ىد- د.دشلا مدخلا ادي كعك و ١ داردسالاو

 لالقتسالا باط يب اهتوص تعفر اي راغلب انيار
 4 دانا تاك را هذ انا نال نيدصلا الكو

 دهم يف و ةديدجلا ةلودلا ناكرا كد ناءيطتد»

 اهنا رذاس م اهنعش ملي يد ارظنني مو ٠ ةيلوهطلا

 وما امهعّماطم بقاوع تالذدقبا قاب رب

 توص انهمءاناف امل افانيلا كلو ٠ اللاوو اين اع

 انرتقاتب ذداخالا» اندعباو انعجشل اب وروا يداقا نم

 ع ةسبلاطلا هد

 نصئارف ةريئزادعترت يذلا يناطي ربا دسالا وهو الا
 انندعأتتنق تمار اذا !رئاكنا نا مولع نمو ٠ لوذلا

 هجو ىلع تطلس داد:» دك عمت ك تالو صف

 0 اهيلع دونا لن "قمدل اهنا ةلوكملا

 اندعاستو انرزاكوت اهاتيار اذا "يشك انيدانوجنكأو

 ناالا نو ةديدجلا ةموكملا هذه مدق حَوَسَر لع

 يوسف اذئس انا دج لنا جرخلا فقوملا اذه يف
 دإقني و عماطملا هاوفا ةرغافلا لودلا هذه ا:ءلتبتو

 اوأأر اذا هب انو واكب احذاس ةكاسلا ةيكحلا رانا

 ظ مالا ةسايسب مايقلا نع انزجم

 نوكتس ةي راقلا اهرئاسخ نا تاواسفلا نكلو

 فارم يف دجنال هو ابار لع ررتسا اذا هلم

 تدلل مالا رفا _نح ملاوملا وت ةينانملا ةكلملا

 اهتءواقف 01 اعئاظن غل رفت تمارو وعلا ىلا

 ب رخلا اهجراوبب اهتددهو ارتلكنا

 اهناف ةينامعلا دالبلا ىف راحالل ال ليسال نإ تار

 نايضتفلاب اهلماعم رثكا رهاذتسو | دام نع لدفتس

 تاكرملا هذ ءارخ نمةحداف رئاسخ تدنكت اهنال

 اسغلا كلو“ مغن لقا,نياهالا ىلذدو تال يتلا ةيسايسلا

 ةلوذلا نم هتزر>اأم مم يتلا اينأملا ةدعاسب يظعابلما

 طوادلا دع يف صخرلا نم قباساا روطلا ىف ةيلعأا

 دادتما لع لمعلا, و ةيناعلا دالبلا يف ةيديدخلا

 ةيلاماىرقلاباسقلا ةدعاسء رهاحت تذحا اهيف تراجي

 نلع م ةيركسلاو

 بارخلا ائلَع ريس كاذ نكلو -اسفلاةلماهكاهتلماوب
 ةوادعإ ةرهاجلا انمتاراذاىتلاةب وروالا لودلاة ا داعب

 توا ى انلةقاط ال نكو رذلا لاه ىلا تلد
 ةيفاك تسيل انتادعم نآغلا هذه رابشا لع رضاحلا

 رود ديفعتم تاورخلا ىلا ةراشا لقاف مت عي ايزوشو

 جرفلا ظنت نا ىوس انيلعامو ٠ 00 دادتسالا

 11د 0 5 ام نال اندعاس هللا نا ا

 انارخا اق ةقربلا ءنآلا نا

 0 ازكهو :

 مط اس سي ينل يت عل ماي رفا راكي رخو راكي رايب وعتم طاب قم اتاي عبي جاب فعب ناخاببال فني هزخانبب نفخ نابي لاح ياي نا يزن ير اني ديرب ايي ةباسإ يب يبياقتبب ابو جيبي لإ طنم ير وقتي نيو ا رانيواراقظيو نب ننتقل ابي لقب

| 

 ظ
 ظ

 ضع انتدي رج داذعا دا يف لبق انك د

 تماق يلا ةبدأملا يف لضافالا ءابدالا'هب هاف ام
 ضخ باطخ نا اعو«خيئومبل ماركا انقيانإب اب
 انضم ةبد ا كللت يف هالت يذل زاب غربا نال

 م أ و>ام لعاضرخن نالا "لإ

 هضن اذهو ءارفلا تارشتح

 جبطاخا نا .يل اؤديعسا محلا نواوعبملا انها

 : لوقاف روهمجا ناسلب

 اهفارشاو دالبلا لثاما ند. نال ال مكفتهخ انا

 هف ل لضف الو مكنا
 .ةوسل وا ةنيشف هقعسش ال ارم تراو كرف

 . 0 دئاوعلا هر

 ؛١ نع هوقثرو دهم كلذ نال

 اذ نال ءامحوو»ا.ئغاؤ عالع مكنآل الو٠ ةئي زيف

 دكل ٠ كيلعوا مكبيلا دئاع هرض وا هنئنو 5 ضاع
 ةبخن مترصو مومملا ةّمث ىلع متاصح ركنا كلن

 متبسحو نيليئارساو نرعيسمو نيكتشم نم داللا
 داليا ريخ مم ءائمآ ارارحا نيصلخم نييئاع

 نع كذخاي رككا نرلوجت كلاخ امو ٠ دابعلا .مقتو
 متم دق ةقناا هزه ملوبق قو ةساأ هذه مدنا

 : [.ف الا امل ميطتسإ الة وسم

 ا قيض ةيلوسمةليقتسملاو ةرصاخلا داليا ةلاح

 هقرخلا راشلا . فحتلإ و بارتلا شرتفي يس ما يذلا

 0 الو دربلا ف 1 هيمحن لظ الو رحلا

 َ اوسع شالا نم

 نم هيلا تاصو او ةعابصلا ةلا> ةئلئيدم ٠ هي وأي

 اهنؤأي انو ذزراختلا هلا ةدأ تم : دا انكلاو تعسلا

 تكرار اب مو تديإرشلاو تازقاكا
 انو لع كنك اهو ةمركملا اود ةلاغ لوس

 سلا لوجلا ايالب ةيلؤس» هيلا ريصت نا جي

 ةيقرن نم هيلا جاتحي امو ليوط نامز نم دالبلا لع

 درا ىلع اهيلع لوصلا قرط ليوتشتو تراغملا

 اهملع تعفترا ىتلا ةسدنقللا 00 زانملاو مولعلا

 ةيلاواسق ٠ 1 نامز لك يف ةنعانل ا'متالا لك

 ةداعسأ ةقفاوم ابلدحؤ'اهروو#و 0 ليدعت

 نه ام لك ةيلوئسع : مهتهافرو متحارو مومعلا

 ميدي وةلودلا يوقيو .ةيناهعلا ةمالا ظفحب نأ هناش

 ةيلوئست ماج 35 مرر ارامل هاوار هير
 ضانااو هلا ماما ةيظع

 رئاطلا ' لع ةداعاسلا راذ ىلا رغسلا ىلع نَومْزََع متنا

 هولا ماك" زئاصبو مقفارن : اًنولق نأ ول نويل

 كذا: آل نأ وجرنف كب ق زامتت انلاماو كيلا
 2 ١ نولجخت ال مولا نم ءكلاو“ ءاليخلاو ةناسفناا

 لك فرشلاف دالبلاو ةمالا مادخ ل اوبس

 هدم ذه 22 قضيبي به هه ببيت يي سس يربي سس ا يي بس ييسر وري بيبيبص وير يي سس

 هج هم هن م هيو اه عمون: ههه سل

 نك يبس يوب سوي

 برا ! ولعاو ٠ هدالاب ناسأالا مد نأ افرشلا

 اوزتباو دادتسالاب ةلئاظلا لاومالا اوهمج نيذلا

 هوعج ام مهعم كلهو | وكله دابعلا لاوما ملاظملاب

 العلا اماو ٠ رشنب لع كا د مل قد مو

 اوقلاو مهناش اواعاو سانلا اومن نيذلا :الضفلاو
 دالب اويعاو ,لاتقلا تاحاس نيذلا

 ايالبلا اولقحا نيذلا لسرلاو ءايوالاو ءايبنالاو
 اونام ولو ةايحا مهف مثوعفني و مثريغ اومدخي يل
 ليد امتادلا باوثلاو لثالا قابلا دجلا باذتصا مو

 ف طع

 اوريسف ٠ هريغ مفنيل هسفن ركب ىذلا رمانلا لضفاو

 نيصلغملا نييناؤعلا بؤولقو نيحلادلا :اعدب نيةفارم

 نييعرم نييرقملا هجكتالمو نالاماا بر ةسارحو

 اوذوعو ٠ مون الو ةنس اهذءات ال ىلا ةباح.لا نوعب

 ةداعسلا نايتب نيحوتم ةنامالا ليلك اي نيللك.م انبلا
 هذه ىلا ؟دابتجاو ركتناهاب !مورق اذ تاربلاو
 انثلاب اتمو ليثالا 0 ركيعاس# نما ءزوفو ؛ دالللا

 : ْغ ةداءسأاو ليزا باوثلاب هلل ندي ليغ ١
 ريما نيراذلا

 ةاتغمألا حاصل لوح ةلاع

 . رفا سدقلا هدب تح تحاض لضافلا ةرع 2

 َ م 5 هم 8 : 1

 رمشاب اومرحتا فا مترضح 0-2

 اذه تتسم ر ع لق يفاف هيلع 3 وج عف : راطخالا اذه

 الق ينتلواطف ءاوالا تالواقمةي ررد ىلع باو ا

 1 ردو اهلعلاغشألا ؟ارت_يبسل كالذوب ليش
 0 ةنلاو ليضفلا دب وم

 ندتساضعا هس 1 تيادب فيارش سدف دفع

 هيدنفا مفوروس واتعفر ١
 ماود هن هكمم | ديب رزرا لاح تاحا ناليز

 0 دركشيدو |هدكمرت سوك عانتما هدلاح يدلل ركل
 هدعاتماهني وراطخأ موزاوكلملا ماووهب هروك ل 0

 ةدركقح قرد قاب هلي رظن قعتسم .دلا- رككي دبا رارضا
 رد هرك ذم هليئايب ىغجةناق'افيأ ةينوناق 'هلماعت

 _ 0*8 ةئسا يفاث ني رشت ١5 يق

 لوا سر ىف همك تبادب فيرش سدق

 (هنجرتلا )
 سدقلا ةيادب ةمكح ءاضعادجا يدنفا ميفوريس اتعفر
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 / تفي ريثلا

 ىلع ةموادملا سس يلط ةمكحملا لاذشا ةرثكل ارظن
 عادتما لك كذ يف متريظا كككلو ازيا ةأكحم ىلا روضحلا
 هلك اذه عمو روضخلا ىلع ةفدادل مراطخا راص دئدّعو

 نيفعتساا دادع نمّتيدح كللذأو عانتمال ا ىلع نس ردصم حبش

 مقحي هي ةيوناقلا ةلمادللا ءارحأ" ريصيتف
 تي رشا يدق هنا ةكفع لوا سكر

 2 سس

 ميراتب متايضف ةركذم تيقلت بارغتسالا ةياغب
 قوتحلا ةكحت كرد قيلكك ةنمضتلا يراخل ٠١



 ير رس ع را لي يع

 ينودعت كلذ لمذا مل ناو ءازجلا ةرئاد ىلع ةبظاوملاو
 رد يو ري رب سا حم يعم ير يك بح ري ريس رب يح يي رحبوا

 نإ تددرتو 0 ةركفلا |: تامعأو 5 الامة م

 ىلع راعا لة رماوالا نم. ةردصيو تاريغتلا ن
 دي ريو ءاشل دا ف هس قدح هلوخ ئش

 تاليكشت 1
 ىلا ةكحت نم ءاضعالا 1 ةغاوص مدعب 11

 ناعذالا مدع ىلع ت تاوع هيأ ف ماضرب ايل؟ ىرخا

 يذلاو بابسالا نع يلا او مهما متايضف رمال

 مما ل
 0 2 روك ذل 0 اودركست نا نوناقلا

 داع كالذ ع هغوسإ الو نونادلا هايا ا معارنبال 0

 تهل اخ يب ا ١يواعدلاب قط اضارتعا نم مكئايتسا

 تناك يتلا نعاركلا كسور د ع 000 -

 ن٠ يل متبيس دقو روك ذملا خيراتلا يف ةركاذملاب ةعقاو 2
 رداصأا|ةكحلا رارق اود شنت 1 ث رح ةيلقع ةناها اهئارح

 روك اذملا دمع فرقوت. نمجتملا ع7 5 هاد لوليا * ىف

 يفوت ألاو ٠ ةكاحما هانثا يف ىلع هناسا ةلاطا ببسب

 نم 4 ه

 باطا يناو ينولاق هحو اللب هومعامتلا

 ا

 راطخالا اذه لغ نر هلا نعمتبغر مك

 ةلاعأا تالحلا ةمحارا دهتدم ىفاو يداديتسالا

 نوناقلا ةفلاخل ؟عايضف ع ءاكيشالاو ةيباجالا

 بس : ىباهومتتحلانيذللا راةتحالاو ةناهالا نعو

 ينامارتحا عم هضرع بنحو اذلو «باذالا هذ ىل ظ

 © + ةنيم ين ني رشل 8١يف مدنفا جمال ةقياللا

 ١ ب ب يحس اا و

 ثناستتفم

 ىنامعلا كنئيلا .يريدم نة تا

 - 37 ةيلاملا لساك

 دقو ٠ ةينامعاةربل فلا 1.69 نر ةلدلا لورا اجلا
 ع يناثعلا كنيلا ةرادا يف ةنجللا هذه تءتجا

 'هطاقساو غلبما كلذ ةلودلا فلست تررقو هناتسالا

 سلوم هلع قداصيس يذلا ريبكلا ضرقلا

 كسل اريدلا ةباقأو ىنالالا

 مز“

 كب ثوعبملا

 عب دالا لودلا ىلا ةكذم ةلعأأ ةلودلا تاعرا
 تاموكملا ىلع بحي ينلا داو أ ف نوشتت

 يق أي 5 هو مداقلا رقوللا يف اهف

 شفا 0 أ

 2 الطغفح ةماج الا تاللحلا ىلا ع تاكشتلا دقن

 ] ؟تارار 4 جاقاذي ٍناوأ ىرت أ لم لكيلا ةماكل

 أ

 مسدس
 تع اسورة يبا ا وص يب اتا اوي وسبا م عينا يبي يت يبا يبا وبي

 ةيلوناقلا ةهجولا.نه ليا مورلا قكرم نيبعتا ١
 ةينوناقلا ةيحولا 0 أب راغلب 37 م نييعأ 5

 ةنلعلا ةلودلا ىلا دالبلا |

 كليرطاو هيسوملا

 مف يأ جا ارطلاةشرب هلو

 مالو ريالا
 ةنوزاقلا ةوحولا نم

 م دوسالا لاو 5 1| تان

 اعلا ةلودلا كالمأ

 نيلرب . ةدهاعم نم ١5و 5 نيتداملا هاهلا ه

 كك رذجا موس لا ةدانزو «*تازايتمالا ليدعت 7

 ةيدنحالا تاتسوبلا رود ةاغلاو

 ةداملا ءاغلا ىف دوسالا لمجلا ةموكح ةيغر 30

 1 نيلرب ةدهاوم ند 5 5

0 

 ا
 كد ىد رح 4.عرو

 ةحالاا هل ى نوي هدنم امل نوكي نا ىف رانإلا

 كلذ نم أعلام ىرتال ةلددلاو تونادلا ُْق

 هس للا ةميكحلا ن نا قريلا ت

 ةنامعلا 5 مك ذملا هذه ثاف

 تاكرت تور دقو

 هل يي يس يس

 ةئالملل ةيركلللا نأ نوف زر ةدن رح ثور

 فتاك يتلا ناغاريج يارس 8 ىلع :تدزع
 هدب رج تحصصف (ف ءاذع هدالواو دار ناطلسلا

 تامها ةيناثملا ةموكحلا نا اهوقب ربخلا اذه حايص

 هذ ىح ماع نتالثو اكلت يارسلا هذهب ةيانمأأ

 ءافقف هلع نزلا ىحاو اشوف نه ايقاع لك

 ١٠5٠١ ةيضاملا ماوعالا يف 0 نمل

 5 ونس ةينامع ةريل

 هسه جول

 ةيبرح تانيرع هتردا ىنياذأا قايفلا دو:> تلرع

 ناسرعلا نم ناروباطو ةانشملا نم ةقرذ اف تلارتشا

 لئاصف ف و ةيمقدملا ند ىاللاو

 ءايطالاو نيضرعملاو نهب ركسلا
 ةتميييسس

 تدب نم ةيلخاألا راشتسم ةسائرب ةنج تفلت

 نيفظوملا ضءبوينويامللا ناويدلا يفيتاعي ريشتلا: كلب

 ناثوعملا ساجل لاعلاو نيفظوملاو باءكلا نييمتل

 ساخنا اذه ثيل ىعتنا دقو

0-2 

 ناشب تاضوافمملا نا ةرك ذه اردنول فد ترش

 اريل فلا ةثايس#و نويأام هردق تقوم ضرف دقع

 ام يف قنيس مليم اذهو حاحا ةلطخ ىلع ةيراج

 ضوكيو ١5١8 ةئس رحآ ىتح ةموكحلا هلا جاتحي

 نيبالم ةعب را نم يا يناطلساا ضرقلا نم هؤافو

 ةدامع ارل فلا ةثاع.سو

 مسوس

١ 

 هيردي ص رص رص سرس يع روي رح حب يح و ب يرش بك رق اق يق رع يا شر اق عم رع يزني رص يي رص ير و ع رع وح م اك قمل شيش م رة نار ركع يقرع ورم 02 بيتس ارتي رع رك ا و ص صين وحس 5 3 يره هرم 8 : مس ياس ب نيرا ايي ايبا حاحا ل با ةهسنا يب قطو يي

* 

 ردصأا هثرايز ءانثا يف فايفو::ز وسما ماب |

 ٌتءرش دق ةاملا ةلوالا ن 4 .>راشلا نب : ردد مضعالا

 ملارلاو كلاثلا نيقايةلا قرف نم ظفادلا فرص ىف

 رر#ل دق ناكاام 2ث 1 هك مارا اشل ساكو

 سلا ىلع لع ةظفاحلا ف 5 ةمغر دولا نو هدشح

 < )7 مط

 نارهط يف ايسورو ارئاكلا يريغس نم لك بلط

 منو باذتنالا نونأف مضوإ عارسالا هو ومكملا ن

 0 هروعإ قىر وا 1

 سجو جوش

 فلكس ةدع كا كالاز با هي واس رقةك ري تلط
 رم 3 8

 ابوروا اذ رت تابالو يف ةيديدح
0022 

 نوضصحخلا ءاشناب كىنالم ىف هد ردا رودأ# ىنعإ

 لايك و ةنيدملا لخدم دنع لقاعملاو

 د دج هس وتس

 اب راغلب ظايض نم اطبا اص أ راش لا ريما 2

 لالقتسالا 5 تاماسو

 هيلع رابخأ

 ل رانعل ع ةقاصم حلا ةدارالا تي

 ا الل ياي رطا يدفا دارا
 ت2 ةليوط ةدم كري رطشلا اذه ناك دقو هناتسالا

 روتسدلا نالعا دعب عيش دقو سدقلا يف ةبقارمل

 ىلا اهلقت ىرشبهذهو سدقأ١ يلاها نم ةدافحلاب

 اذه فراعم عيمج ىلاإو ة ركلا نمرالا ةفئاط

 نيلم امم فقن انهو .اندنع سدقلا ىف كري رطرلا
 لظلاي مهتلماعمو اسال مهع ف ةعرا لاوحاب

 د 00 افلا

 سه دج .] و

 0 [كناول يف بدآلا ةعءانص م لع لدي ف

 زايتما ىلع لصح يواميرلا دهحا خيشلا ةليضف نا
 ' هذهب بحراق « جالا » اهأعذ ةيبرع ةيكرت ةدي رج

 ةفارتصلا ملاع يف جاورلا اه و ةيركلا ةغصرلا

 بف"تاك يزادناب يدتفا س قذح كاذكو

 ةصخرب سدقلا يف 0 مورلا هد كرءراعب

 سكر سو.:تسلاب ”اهناونع ةيب رع ةيئانوي ةدي رج

 ىعسملا نسح هل وجراو هب هئنهنف ( نيطاسلف زيشب )
 .١١ هطوح تل حتما
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 يب واير ايلا تويم ايي ةيييب ايييبتا “نيد يبا انوي ا يي عبير بلا بلاي اذوب ”ابيبي اهب ود” ”ابيي ويب وبري يبت يبي سبب سابين حان ةنيي ا دب انا اقنبييريظنوب ريب قتبب بطب يجر اقوي راتنبي زالاوي ين وبين ”جنبيب "جبر نوب يبن يراظظوي يباب يبطي ناجي جويا نو يناجي ير تنوين ايبا” ةيويبتا ويحيي ينال هير” ني يبا اين عا

 هتمانزرو ناسالا ٌةركفم

 ناسالا ةركفم توربب ين ةب دالا ةعبطلا انتدها

 اه اذاو (هازمهصتف 15.١5 ةنسا هتءانزرو رغالا
 ميراتلا ىلع ايوتحت ىربك ةدئافو ةيمها اتاذ

 دايعالا ضعب ركذ عم يرجحلاو يبرغلاو يقرشلا
 لجال ةيبدالا ةعبطملا لضفل ركشن نحف ةمهملا

 نم هب متجامل هانثلا برطا اهيلع ينثثو هذه اهتنده

 دارا نمو نطولا ريخي اح ةيدالا ةيسأا دئاوفلا

 نا هيلعف نيتروك ذملا ةمانزرلا ةركفملا ىلع لوصحلا

 ليكو غياصا ليلخ يدنفا الون نوم اهبلطي.
 سدقلا يف رغالا ناسالا

 سدقلا كي رك.ملا نع عانتمالا ةيعمج

 ركسملا نع عانتمالا ةيعمجل نويهص لف نا
 اجاوخلا هسّئا يذلا يظملا ارتلكلا لفحم نم عرف وه

 سيئر اهاو 15٠٠ ةنس يترغ را5ا15-ىف- سلاف

 نإ ركل و ناهد ىرات اهاوخلا

 ليسو ريخهنال حاجن لك هل ىنقتف نالا نورثك هيف

 دارا نم لكو لالضلا يواب» نع كابشلا داعتبال

 اقر باغ نافل ةيمخلا هذه ىف لوخدلا
 اهتاسترتو اهنيناوق ىلع هعاطيف ناهد يرّتم اجاولا

 وهف لفحلا اذه

 هته جم

 لكاروا ( ةكرمتلا روصلا ) فارغوت ائيس

 ةليل) تبسلا ءاسم يف نا مرتحلا روهعجلل ناعن
 سما ءاسمو (نيثالا ةل) دحالا ءاسمو (دحالا
 ورايت يف ضرءتس عوبسا لك نم (ةعجملا ةليل)

 ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لشق هك 2* رود ه يتسينا
 ةيصيستلا 2 + مقاوملاو ةفلتخملا باعلالاو
 عينا هل رسب امم كول ١ رداونلاو

 نم لبقي روك ذملا ورئايتلاف رخ الا ىلاوللا يف اماو

 ف ىصوصخلا هباس> ىلع فارغوتاخيسلا يلاطعإ
 ةروك ذملا يلايللا نه اهديرب ينا ةليألا
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 يف ةفلتخم يناغا مدقي وهو دواد قو> رصخ

 لبالا باب جراخ ةيبار نطصم ةوهق يف ةليل لك
 فراعلل ىتلا

 سس فو سمس 1

 نم ىماشلا قالح ريام اجاوخلا هب ررتشا ال ارا

 3 نئازخلا لثم اهعتص ةقدو ايليبوملا لاغشا
 هداقعا ىلع موملا م نانا للا تالسنو 5

 ا

 ا

 سدقلا

 ممزاب أم 6 قف

 سالوبلا ةطقن قوف ةيشنأا

 - يس سس

 تافارغلت

 تورد ىيرط ع١ هناتعالا لاوسا ساحا

 عاد 4 ىلا ١ نم

 ' ىلا يناثلا الوقن سورا روطاريما ةلاللد لسرا

 موادت تناك اذا اهما اهيف اط لاق ةقرب ةلاسر ايلرس

 رطضت ايسورلا ناف اهاءعا يف لادتعالا مدع طئاسو

 امطاصم نع ةمفادملا نع اهدي فكت نا

 هنم ١ يف ةناتسالا

0 
2 

 ةداسسف ةيقلا ةرازوأ ىف ران تدع

 هداز ىماينم ةداعسو ةيحراخلا ةرازول نيعت اثأب

 ةرازوا مجريف كب قح ةداعس اما ةلدكلا ةرارو

 ةمقانلا

 نرودز ةيالو ىلع نالا مج لاه ةعاجمم نأ

 ( _:رهرالا دالب )

 ال ايفود رفا ني راغلبلا نييوفلا عوجر تنا
 جي ةيملسلا تارباخلا عاطقنا ىلع انللعم لدن

 ةيلعاا ةلودلا نوب و

 5 ناي ماطنرا لودح 20 راخا تءاوه

 ًاصخمش ٠٠١ اياوشلا ددع غاي دقو نيبنابأب نيب رح

 هنم ؟ يف ةناتسالا

 لرك العلا ةليدحلا ةرازولا تلات ذر

 ماعلا ناسحتسالاب

 :,راإلا ةلسلا تارياخلا رعا ىف للف ءاراب رمش
 اسغلا ندب و ةءاماا ةلودلا نيب

 راظتلاب ةبسانم ١ ورع ايلاطياو ايسور الود أ 13

 ةيقرششلا لا لا يف ةضراعلا ضراوعلل

 (اياملا ةلود راشتسم ) فولي ىد سرالا ناعا

 اناملا ةلود ناب ( اغلا )اني .ذ ةموكح عم راق كت

 لقا ثودح ددع ةيلو ءوسملا اهسفن رع ضفنت

 ] ٠ فالتخا

 نا اسئرف لعب جاولا ناب ايلاطيا ةموكح تزعوا

 لراقللا دالب لئاسم لح

 ىضعلا ةرادصلا ةرازو يف ؤ برق هنزذمو ليبقلا اذه نم

 00 وعر 4 دولا ل

 نحس

 تك يع ب يي ل ل مصر را ري سي سي اح يش يحي ص يرو رم احا نكون ا حو ياو يسب حي هيي حد نك تح يع سي مي ع رص ربا م ييسر يم رحم

 رايد دنس ةلود ناو '

 : 5550 ةيغظولا كلت ماهم ىلوتيس اشاب ىبح

 هاك ُ هنأ سلا

 بالا ىلا هياشلا تاباذتلالا قي دانص لقن ىرح

 فئاوطعلا عمجاهيف ثكرتشا ةيظع تارهاظ يلاعلا
 5 ٍبابسال 10 بسن و أشار ريس ل ارك

 ا

 لوضانالا دالب كِع ةرشتنم ةلئاه ةعاج
 سافاهو رثؤر نع

 أفلا دض انه را ةرداظعا ومأق : ةمعور

 ا 5 اهسىلا ة كل غول قرطلا دودخلا تزذسإ نسف

 . (ايلاطيا

 اسفل ةرافس ماما ترج ىتلا لقالقلا نع راذتعالا

 5 ”-(يعف| 1 اعاظ تءجرتسا متةءلاطي الا ةموكحللا ىدل

 اما كالذ نأ اناطبالا ةموكحلا

 أسهل يمللاطي الا

 كة اراخأ ةرازولا 0 1 : انف

 نعشاا ةوادع دنإبب

 ,.:رسح نيع يتاي اك ةرازولا تفلا :ةناتسالا
 ١ رظان اشاب 1 ىنوسدو سلجم ش0 5 اشاب يحبف

 1 رظان كب قيفرو فراعمل رظان كب يقحو ةيلخادلا

 و51 كاع افشنم انا

 ةيزياكل الا 1 ١ "ىلع ةيدراتلا رظان ملط ل رهط

 سا عشق قود هاشأأ ل ديد> نم ركأف ة.سورلا

 تيمنا دق راغااو

 حر رق ودراما .ةيفوص ىلا اءانا ١ بود م داع عدو

 ١ معموعح ىلا

 دل راظلا هي وذ ثلا ةموكلا تستلت لا :زيرأب

 ةيرملا اهجراوب ةلادم اهربنت يتلا تاب ومصلا ىلا
 ة امم يناومأا تي ةيراجبتتلا اهر>اوب ةدعاسل

 ع ةمدسم 5 واسفل أه راحتلا ةيطاقم نأ تنظدحال و

 ٠ هّي دوع يلوذلا رّعوملا لحب ام ىدايسلا ماها 1
 هس د

 دي

 و 8 و اكن و ةلاهادل كفوو ددانه:2
 ايحررهيرح تمر ميرقي ركب رعب عي ياحب نبي بصب لتي وصب اي نوبل ةهني بكتاب ليت بتي لوسي توب ناتو, نمي رتتوب ربو بج تنير دابا” يبت ابو حابين كابير ازيرا وبر ابان نااار اوديو و بزب يرتوي ريب زا ايا 7#

 يلا يدنفا رهاط يتلا ةليضفلا بحاصل ةغيلب ةبطخ

 ةالص ب قع اهالت ةيسدقلا رايدلا يث ةعفاشلا تم دوعسلا

 ىصقالا عماجلا يف ؟؟ 1 ةن بحر ١اليف مقاولا ةعمجا موب

 دحاو شرغ اهنثو ةدب رجلا «ذه ةرادا يي عابت تو

 210 نك رة حلم



 م
 ىلوالا ةنسأا ١ ددعلا

 كعيشالا رج

 سدقلا هاو يف

 تاي دى ةمب را ةيئاثعلا دالبلا يف

 اكنرف ٠١ ةيبدجالا دالبلا يف

 فصنو تايديجم ةثالث

 هدب رخلا زاتما بدحاص

 امئانح بيبح قرع

 نرالعالا ةرجا

 نافرع رطسلا ةرخا ةروسالا دكا

 هراب ٠ 0 راشطلاو

 شورغ ' رطسلا ةرجا ىلوالا ةىقصلا يف

 ناشرغ نيك راشللو

 مم اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 ةدب رخخآ ةرادا

 _ 5اس هقول ةنس والا نيكو يناثلا ردت ؟هيفاثالثا رتل

 ةليردعا انتطخ

 ١١ ددعلا يف انلق اذا ماركلا ءارقلا ىلع ىنخي ال

 الو هنباو بالا نبب لخادت ال اننا انتدي رج نم
 روزب عرزي ام الو رخالا ىلع دحاولا ميغي ام بكن
 نييحورلا ءاسؤرلا نا امب و ةلئاعلا دارفا نوب داسفلا
 ادت كلذل .دالوا الا ةفئاطلا دارفا امو ءابا م

 فئاوطلا نيب فالخلا نه تدب اع ةناتكلا

 ف لوخدلا ىلا نالا رطضن اننأ الا ٠اهئاس رو
 لادتعالاو قملاب هدالواو بالا نيبث دب |عشمبلا

 ةينانوي ةدي رج رمشنل ارظن مال ةمول تر يفئاخ ريغ
 بتاك يزادنب يدنفا سانطا اهب>اصأ ةيبرع

 سك دوئرالا مورلا ةكري رطب

 ردص دقو (نيطسلف ريشب) سك ريك سوينيئسيلاب
 هفو لوالا ددعلا اهنم

 نيبرمالا لمتنسا اهيف يتلا مايالا هذه تي سوفنلا
 يتاكلارو صقل كلذو بعشلاو ةروك ذم ةكريارلعلا

 ركن دارا نف لك نا نلفت نالاو -ةيب رعلا ةغللا يف

 ةيكريرطم اا فرط نم ناك نا ددصلا اذه يف ةلاقم

 جهت يتأا فيجارالا نم

 هئاضما ع أهرمشناو ةئم أيقن لما فرط نموا

 ةرم ةيلاخ بادالا ةرئاد نع نوكت نا طرشب
 ةيقب عم هللا ءاش نا لمعت اذكهو متشلاو نمطلا
 ةدي رجا لعداقتت الاب ئدتبننالاو ٠ فئاوطعلاو للملا

 ؛
 راسا ماو ع هير

 عروبصأ لك .عرم 0 [' العلا يو ردصل

 د ع ل  ”تساتسشسع ردي ردك ركبة

 درس د دوك وكي رك ري رع رع اص نوعا وعلب اراب رتب راب نبا رباب ابي نب لاب اي نيف اب قانون قبب يي طبي رزقني ياابن نيكي“

 قملا انلوقل نع ىصوصملا انف نع ةروك ذملا

 أساربث لدعلاو اناونع

 يزادناب يدنفا سانثا نا ىذمللا ددعلا يف انلق

 اهاعد ةيب رع ةيانوي ةدب رج ةصخر ىلع لصح دق

 (نيطسلف ريشب يا )« سكربت سوييمسيلاب »
 ىعسملا نسح هل انبلطو

 يذاملا تبسلا موي يفةدير ١+ هذه نملوالا ددعلا

 هبتني ل هيحاص نا امأرو ,ا.وعصتف ( يراجلا ؟؟ )

 اناعد نا يا ىعسملا نس لانني هانننعا ام ىلا

 لا ىلا هتدي رج ةقي رط قفوي ناب هللا ىلا
 ةللاو زي زعلا يناعلا ن ا ةمدخو ماثولاو مالسأا

 اهتيكري رطب' بتاكوهو اهس اعفن دحي مل ةيسكدوثرالا

 يدنفالا نااعو ٠ اهتءبطم يف هندي رح عبط دقو

 مولعلا لصح دقو ةيبرعلا ةغالا نسحي ال هيلا 0
 هندي ر> ةمدقم ىف لوقي © ةانثا ةمساع» يف
 يبرعأا ممسقلا كي ةريثك رطالغا يف 3 كالذإ

 نع اماو ةيب رعلاب نيطكتلا سك ذوثرالا مومت تميم
 اذه مه ١ جرح هلو تدك يبرعلا ممسقلا بلغا هَ

 هتحاصفو ينانوبلا مسقلا يف ةقدلاو عابلا لولعب هل لسن

 ىهف هطالغا اما ٠ ةيفاوصلا اهتءل ىف

 ياليت“ ب رس رس رس رح ع رس اك ب اي ا عا ع عب

 هبي شب لقي رعي ردي + يي ةيإ# يروم در ا ح32

 7 ييتي  رشي ع يس ديب
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 ل دهم تسل

 ( نك لكي اكر# بك ره رحب ره راع رج رص ري دمي ع يي ا يس رس سما

 رت روج تت ب س2 ل مح يسم
 5 0 عل ينعي عبي ربي مبا اعبيزالمب يرجي اضم يتب سيب يرمي رسي رسب رص عي حي نو يهودي نا يبي يت يا“

 ريو دي يكب ا ا يسود ا نسي ره م ري رس تيرس صرول

 ت1 تح .؟ل » هتمدقم ف 0 كيلوا
5 

 تمل هول «هتلاذ يجعل الا نم كدب لع ريشملا
 ك2

 عمو 0 هده لوه ( تمقحت روصأاو ) ]

 لصالا قاك ناو. « ىعاتملا هذه لمح دجلا دعاس

 يذلا ناب دحا كشي الف كلذب حرصيال ينانوبلا

 اهدنع مروعساا ةكر.رطلا ره هعفلاخم .ةعس ال

 مجرتملا ةرضح رسلا اذه فشك دقو - اهل رتاكة فصب

 فوري هلالعا يارلا اذه ديةويو هب رعلا ةغللا ىلا

 ىلا اتاي عزون ةديرجلا ناب يفنانوبلالصالا يف ةريبك
 ةدي رج نم هفلان ل مركلا اذهو لوالا نوناكرخا

 هعزوت ام لبق _:ره الاوه امو اندالب يف ىرخا
 اناجم هفالخو زبخلا نم ءارقفلا لع ٌةداع ةيكريرطبلا

 ٠ ينغإ سيل وهو هيذكيال ديهز شاعبب مدؤقسمهنال
 تر اك ىف لوخالا نع ةكريراطلا لخ رف

 ةغيضصلا يف لوي هنال اهدالوا نيب و اهني فالخلا
 مهف» يبدكذوثرالا يللا سلحلا يمدقثم نع ةيناثل
 ينانويلا لصالا يف ناعم ا حدلا نوةتسم

 م2336 ةم»ماهءسج ةّوا< ل وقي 2000037

 ظ 4 كولساااذه » نايا 13 0 1

 نوةحمسم»تاوزلا ءال'هناال<هبحوتةسمو داقثنالاب

 ٠ 161512[6171 تاذ ينغسا»مدهنمةلك نال «مذلاو حدقلا

 داقتنالا اهانعمو ةي واسنرفلا هتان ه6 و ةيزراكتالا

 امةمجرتلا يفناةيبلاو طط شا | نمدجوي ١ فاخي سو

 ناب بولقلا 2 نئاغضلا عدزب و داقحالا ثروت



 عتحللا ىلإ هن لب رجح بنس لق هز أ هدالوأو بالا

 نم مع 1 "رالا لدا اننا م هلأ م ةعسأ هيإ

 درف يا قي مذلاو حدقلا ىلع لدي ام ةيكرب رطبلا

 اهدالوا نم

 وحلا فرطأ هن لب ردح نه ةريثكا

 نأ ركذ أم ىلع مدا لب وطقلا فود>و

 لوالا لقحلا رخا يف لوي بنا
 ريخلا اذه تعمسا ةياسلا ةموكحلا نوكلو» ةيئاثلا

 ةلاعفلا لئاسولاذخال اهسفن ءاّملت نم لاذاب ترداب

 ة-ارلاو نمالاو ماظنال الظفح ةمزاللا تاطايت>الاو

 ةيندلا رئاعشلا ةماقا نع نيينطولا 4 ا || ثتعذمو

 «كاذبةدشا| لامعتسا لءتريجنا دقو سأانكلا يف

 رقيب #تب ناتب ريإبرفتبب وقاوبيززابييزاببينيبزاجببيزإب يبات ييجي نإ بإن نوتاني روتي راتبي وسب ابي وكي سي يعتني راكي مسي كب كي رعب

 تاهح يف هلا لب طف اذه و .

 ليبقلا اذه ند

 منع مل ةينسلا ةموكحلا ناذ ةعص هل سيل هعيمج اذهو

 يذلاو ةتيدلا رئاعدلا ةماقا, نع نإ.طولا ةنكلا

 (نوؤصتف ةموكملا التإملا وه نإ روكذملا ةنيكلا عنم
 ةهرألا ْق دروام فال لوي هب اذاو ينانويلا نامل

 :هصا اذهو ةيد رعلا

 () جواز تؤ ال ه0 عمه همه هب ما , . . ط0 8 * ءأب
 50 75054110 7094 707617 50606 هك

 200, 2720 61606” 3 اع ر6ةمالززواج 2006 ءالو

 0+ مث م جاد و هلو اج مانع "1ع معاج غدا جما»
 ا ا هياغ6 1 هانت ءضو, 3/7 غ4 )عوالل 5017 غ0: -

 ال ا ل

 ةموكحلا نا اع ٠ - :ةكرملا هذه ىعدقلم نا» يأ

 ماظن ظ لجل ةمزاللا تاط اطارتحالا تل

 ماتا نم مراصلا ديدهلاب ةنيكلا اوعنم لافت>الا

 ةموكلا سيلنا ىراةلاىريف : «ةيو:ركلا مهضورف

 لوي 5 ةكركلا هذه ىدقنم لإ ةنبكتلا تعم ىلا
 نع ازجاع قركي نا امأ هبلعو : ينانولا لصالا يف

 ىلا ةمحرتلا ٌةدايق م كالذلو ةب رعلا ةغللا مف

 كلذب دصقي هناوا ةينانورلا ةغللا نودوفي ال سانا

 ٠ يورتلا مدع! نيفرطلا نب ترعست ىتلا رانلا مارس
 ةموكحلا ما ههاتا مدع | رظأ لاح 0 لع ا

 نع نيطولا ة :كلا عنمو ةددلا لايعسا هذا

 مل يذلا رمالا 1 ىف ةيبدلا رئامشلا ةماقا
 دادبتسالا مارا يب الو هلمفت نا ةموكحلا 0

 ةيجمن م ووددةتا  ةلك را اعيص رلآ ةريخح اق

 ةلك اماو يئاغلا عمجا ةغيص ىف قو اوعنم اهأنمم

 ةغبص ىف شو 260 ءان6 ةينانولا يف يف 0

 انيينطو .تقلقا دقل هللا كدءاسف بئاغلا درفملا
 نه فاخاو 2 فرحو 69 نيفرح نيب ةيككلز

 همن الا را ةيركملاو اني ايف مقوت نأ قرخا ةرم

 ةرملا هن دحاو فرحوا نيناوب نيفرح هبيسن ع

 كتاطلغ نم انظفحي هللاف

 هيوكي* نك رضوي اح هورس نك راب دبي .ةقزبي يوي. نوير تقبلي ربو اجب زباب زبونتي لاجبر
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 هى روح أ نم

 يورو وب يسب سو يو ص سس سعسو

 سدقلا ٠
 ك0 اد كذبا إي 2-2-2-2

 ةيمصلا نم يناثلا ةيرتلا ا 2 0 5

 رااسإ نينطاقلا نا. ؟ةرارالا 0 نأ ىلو الا

 ُْ هب رعلا ةغللاب نيملكتملا نيطسأفو اي روس هاا

 ةديذعلا تاب راحملا ةركأو مورلا هلم نم مسبق

 ايضاق ناك دالبلا هذه لع لص> يذلا ءاليتسالاو

 ةيصلا تاد ا لقحلا ُْق 0 ةيقوملا

 مورل اة :صوصم كلم أ ةيمقوا تادراولا هذه »

 ثتلكوو كيءومو ناصيم فرصتلا اذهو أهم رصخنخو

 تاارلاو تانايرتلاو ةسدتلا تادهانلاب ررتمو

 فالخلا لحنا دقف كلذك مالا ناك اذاف «٠ ةيلاعلا

 ليبس نانحا لع سعشااو ةك ري رطبلا نوب مقاول

 ام يف اهل قح ال ناب ةيكريرطبلا مه نأ كوجرلف
 كلم ىلع هب لهم اماو فاقوالا ظفحو 0 همعدا

 تناو هل دقعلا لحنا ىف 2 |ممصل

 هتاست امع لزانتث ال ىتلا 000
 ىسماسالا نوناقلا م ١ ١م ةداللأب ةدتم مدقلا 100

 ةدو>وملا تاداعلاو لماعتاارتاماظنأا نا » ةلئاقلا

 0 ف ءا اردحالا هع ص 00 2 روسو نالا

 00 ةلملا تميت دق 6 0 يح
 رحاف لاقلاو ليقلا ةرثك نم ةيكريرطبلاو

 ةلكشم, زومر كفتو ةمهملا ءذع ةابعاب وَقُل نا
 ف ةرازولاو في رشلا سدقلا يف ةموكحلا تاغشا

 مريخالا ككح نقال كالذو ةليوط ةذم ةئاتسالا

 يف هتركلا كترضح- نا ىتح هتالع لع هب إس

 ل

 تت د

 0 سر يفانوياا لصالا

 [ةم014 6انا/07 هنا 0 اننا 7.614 3,0 00(76: 56-

 م.اكمآج 8ءموجأووب عه 9ءمرسناو 15 217 دكان
 نجم سعب عمان يول 'ة)يور ةالبورو هن 18هنكمك»
 نان 5760075 لكان وال, 51 21 ةانأ0ا0762ا 21

 م1 ب7 مدع عمات ]11ه مام مزيداب >ع2] منال انه

 ريغ كلم وه فقولا نإ » يأ 207مهدا» ه6

 تانايفو تااروةفي رش تايهاف تحوي لكس

 مورلا بعش عيمج ةداوس ت رصحنمو ةباام كو

 مال كنا يا 4 هنايهرو كرب رط.لا ظفحو ةراداو

 مورلا ةلم كلم يه فاقوالا ناب ين ذويلا مسقلا يف
 مورلا بعش عييمتج ةدايس تح اهناب حرصت كنا لب

 ةباتك نع كانغا اه فالت>الا مضوم أضيا اذهف

 امس ال ةعل

 ةهرعصلا نم ثانثلا لقحلا كي لوقي ميار

 ساجي ساب ١م مفرعم ضفر هر دالاس ام نا «غةناثأا

 رهيب ةيرحي رس رع تور رب يوي دبي لخويا يو ويركب
- 

 سلبلا ناذ ةىص هأ نس اذه و“ ةقابل اغ ىلع اهولهتلا

 [ملطو ةروك ذا هللا ةلاسم ىف ثحب نا دعب روك ذملا

 تدي ل مويلا ىلاو ىرخا ةساج ىلا ثحيلا لجا
 يدنفالا ةرضح اي نيا نش ٠دذصلا اذه يف ارارق

 نم ةلمحالو قبطت مل كلنا مهن ضفرلا اذه تعرتخا

 يف اهناو ةلججلا هذه كتيبطتك ةيبرعلا كتباتك

 بمن يذلا ثمل عضوم انهو تيتك 15 ةينانويلا

 ىرخا ن ودةكفأ تدصعل كنال هف كءم لحد نا

 يدءاسالا نوناقلا نما ١١ ةداملا نا ف.صرلا اما

 ساج اهثدح ىلع ةلم لكأ ءاضق لك يف نوكي ”لوت
 مل ىصومل ةيصولا لاوما فرص ىلع ةراظنال ةعامج

 تالصاح فرصت ناهجو لعايأ دولا يف ررم وهام لع

 طورشملا ىلا. ةفوقوملا دوقتلاو تالغتسملاو تافقسملا
 ةيفقولا طرشل 'اقاذو تاربملاو تاريملا ىلاو مل
 ةرادا ةروص ىلع كإاذك ةراظنالو يدلا لماعتلاو
 سلاجا هذهو هذهو ضوضخلا ام اهل اةيفوت ما ماع تالا ل لا اوما

 لعةدح لع ةلم لك نم نوم دارفا ند بكرتل

 اماظنلا

 أوهحرم ناب فركعل نأ سس املا هاه نموا تلعلا ىالطلما

 .«ةيمومعلا ثايالولا سلاحمو يالا اهتامو يو وه امنا

 ' لكشت نا ةللل قحت ةروك ذملا ةداملا صن نحو

 ةقايل ريغ لع ةلملا ساج مسا اولهتلب لو ةعاجج ساجم

 نا ىنعل ةقايالا مدعو هب حرصتو .كاذي ةللل ندكوت ةداملاف

 أيلم اسلج. اونوكي نال لها ريغ مهنح ملكتي نيذلا

 ةموكحلايف سلاجم ءاضعاوةينك و ءابدا مهيف نا مم

 رمالا اذهف ةيسك ذوثرالا ةلملا ءاهجونم.م ب راحتو
 اوضئاذق اضخت نيمب رالا نال هاه ةلللا هنم ةاتست

 ةيبرمأا ةفالاب نولكتلا نيبنطولا تالثاع عيمج نم

 تدرااذا.كل درسا هلوةتءامم مر ْق 31 اذاو

 مك دوثرالا مورلا هلم

 اذه ف ترانا ع ولا ةصوصخملا ت ىضاذقم

 تاوضالا نم: ثاذ لك هي رام يرخا ةرد.ف

 «تالئاعلا ءالكو.عاّمجا نيح روك ذملا سلجلا يف

 كاد قمت نمدقلا ْق يكسرون ما ةد كول و

 تاوزلا 1 رذتعاو كطاغ مجارتو

 ١ طقف ةاجلا هله كح ل كلق 4 ا اع

 فالذلا مقوم اما "كيدي رج ف ن5 مضاوم يف لِ
 نيعب:رالاب فارتعالا.ةءوكملا نم سلطت ةلملا نا وهف

 نراه نيل

 ؤ _ةرمالق كلذ تبلط م سدقلا يف نيينائملا .
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 تامجرتلا نا اعو ١١ ١ةداملا ىلع دنتستو كري رطبلا

 اهضعل عع ظافاالا لع قفتثال ةدب رعلا يف ةعوطملا



 هقفاوي اع ضعبلا كلت كالذإ تامحرتلا لك نآث

 رمالا لوا يف اوفلتخلا دقو ةداملا“ ةذزح:ةقشوم نم

 "دانا مي 1و ثاسلج ةدع يف نيعب رالةيعس#

 525 ,نونوكيس نب , ذلا ضاختالا ةيقك نع 0 3

 ىت هنا تاوصالا ةيرثكاب اوررق مهنا الا 5

 قمار .ناشلا اذهب اةصوصقلا تاءاظنلا تردص
 هذه نال اهاضتقم ةزاث هنواكشيو سلحملا اذه

 +... 5 لوقلال ةداملا

 2 ذملا ةيلملا سلاجملا باذتلا متي 2 ظ

 نم ما ةيحورلا ةسائرلا ما ةموكملا ةراظن تحتأ

 ءدعر ككل

 مهنم بك رتي نيذلا تاوذلا ددع نوكي 5 5

 يلع ساعنم لك
 0525 0 ' دل صاغ الا ؟

 باعصا _ءرم وا كالمالا باعصا ع نما شلاجلا

 ةموكحلا نيفظومنم واكابدالا نم واطقف 0

 كلذ ريغو | نيلوقللا ن

 رك نا ع

 ه:هدخ هدم 0 ا 5

 اًعيشدلما سعشلا نم ينوناق شاعمةل نوكيا 5

 تاكرتلاو ةداملا يف ةروك ذملا تالضاحلا نم امولعم

 | ”ةةمركشلا قم '[ضوصخ !اهاز دل قوكيإلا اب ىشرلا

 سلاجملا ءذه عامتجا رضي نيا
 ةلئسالا نم كالذ

 ( 85 ب لاو 0 .فالخلا ىسانف

 كلذلو روك ذملا ساجلا ناطب الست مل نزالا .ىلا

 3 ىلا ناطا اذه 00 ىف ةيفرصتملا تضرع

 ثحما .: راب فرصتملا ةفؤوطع تذلك يو ةرادصلا

 دقو ةروكذملا ةلملا بلط نع ءاوللا ةرادا سلحم يف

 نالا ىلا اي ار تبي ملروكذملا سلجلا نا البق اناق
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 دق[ ةروك ذلة ؟نرزطلا لا افوق ةلك انو
 نتمت مو بضم اهف .مورلا ةلم عم عينصلا تأطخا

 ولا

 ريغ ىلاو '

 - ةلخادلا اهسرادم ْى نا 1 اهدالوا مقلب

 ةلملا تمزتلا كاذلو ٠
 تنفلتخا اذكهو ةيتحا 0

 مذما مات' نالا ةيكرب رطبلاف ٠ ءلطحابلا ودسراشلا
 :اعوض ال م مهنال قملا مهو ال اهدالوا:ةّقفاوم

 ونوقيمملانا مو .ةمرمألا تبجي: تل م يف
 ةودبلا تايحاوب

 وم يف تراعف قو

 اميلح ردتست نا

 يك

 سدقلا

 روك ذل ةيكريرطبلا بتاك ىلع بجاولا نم ناك

 ام مالكلا قرظ نه ل

 هتدي رد عبط دقو انأط اهضعب ىلإ بولقلا ممَح

 ةكري رظلا ةعظمةراداف ٠ اهعبطم ةرادا ةح

 ءزي 6 ةب راتب ثسيل

 اف عبطإ ع هلو سه يم كاذلو ةشرشو ةسدقم

 ةيرعلاب ةيسنكلا بتكلاو فب رشاا ليجنالا عبطت

 ةيسنك ةلجص و ةنانوداب ةديدجلا نودبص ةلحو

 يكس ب هدالواو بالا

 ةيناحور ةعبطم ىف لب ضعبلا 0

 (امتءبطم نم ردصت نأب ةيرح ةيئيدو هسا

 ع ةيسردملاو ةيلعلا تكلا نم هعبطت امادع

 ةفيرششلا ةعبطملا هذه لجنف ٠ نيتروكذملا نيتغللا

 باطنو ٠ ءاخالاو نيدلا حور فلاخت عيضاوم نع

 ةيب دالاو ةينندلا يتكلا نمهعبطت ام يف قيفوتلا اهل

 نمل الاثتما نطولاو ةيسكذوثرالا ةسينكلل ةمدخ

 متببحا نا يذيمالن هنا ميجا فرعت اذه »لاق

 م ١؟ وي ) « أضعب كضعب

 كك

 اوضع ريشع ةعبرا نم كدنالس يف' ةنط تفلات

 سفر طل "لاش

 صوصخم نوناق ىلع اهريغ وا ةيواسفلا مئاضبلا

 معد نة 5 0 ْق نوعي

 اهيف ةقيرط ربدت ةنحللا هذهو ةمالا مفانع لخي ال

 نوناقلا اذهب لخن لوقو ضارتعا لك م

 ةموكحلا لاجر نم نوصوصخ لاجر كدريع

 مهاب ةتساناكو دكلملا فارطا نم ن.دفاولا 000

 أقثاش

 يدبدح طخ ءاشنا لع ةينائعلا ةموكحلا تمزع

 ةنيدملا هذه عافترا ناك املوءا «أ ض ل هدب دحلا نم

 هب ١ ركسع ةيمها طولا لل ناكو رهك + ٠ رحل ا مس ْنَع

 قفدت 2 ةبب رخلا ةراظن ةعفانأا ةرالشن تفلك

 نم اكان ىرت اي أمنا هذه اهتباحاف قو

 ا يعز أي راحت هت دئاف مظعل لمعلا اذه

 هو سه

 لعتست ةيلخاذلا ةراظن ىلا تايالولا تبن
 ةءلخارإا تنحف نات هملا سلجم حاشتفاادعوم 0

 ةرشأمم

 ٠ كلذ نع ةماكسم ىهظعلا ةرادضلا يلا ةركذم |
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 هس ل ا 7-2 يي 32 0 ل سي سر د ع كر ديحااو اخ حل ريو يس ري < يخسر تح بحر رص ع ع ع حر ويح حب يدي ل حيت رص عب سي يس ع ين يي حي عي سي يحي م مد ريدي دير سب عير »دبس حي حب يصب ع ع سي سي سي عي رس ع ع سي ع سي ص سي يس يسووص نو يي سي يحس و

 ينغ يالا « 5 يف دكر لس لرا تااددل

 متل نا ىلا باوجلا لجو نا ىأر رمالا اذه
 اهريغو باحو لصوملاودادغب تابالويف تاباذتنالا
 مادقا ةباور لع

 هش يدوس

 ةي رهلل بصن ةماقا ىلع ةينائعلا ةموكحلا تمرع
 ' ةظفاحم تطانا دقو ايفوص ايحا عماج ناديه يف

 اه ليه معز ضوب كب دادو سددملاب هناتسالا
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 لبق لماعت تناك اثم ةيراغلبلا عياضبلا نالا لماعت

 نرا ىلا ةركذنلا ريشتال نا طرش لم اهالقتسا

 اهنع ذوب كلذكت ناك اذاو ةكلمم ثراص أي راذلب

 ةيلا ىف ١١

 ه7 7+ :

 لحلاو زرط نسحا لبع ينائعلا نالربلا شرف دق
 لكي شورغم هيفةناطلساا ةرضحلاب صتخ+. يذلا

 | تاكا
 . بح دي كيم“

 نيطساف ريشب ةدي رجنءيفانوبلا معسل يف درو أمرشنن
 هعيمهال كلذو ينرعلا مسقلا يف هتهجحوأ درت مو '

 ةكاطنالا ةلاسملا

 ىسحلا ممحلا نا ةناتسالادئارجا:فئاصر تور

 ةيكاطنالا 0 ىف ثىحب تاعامحا ارارم دقع

 هذه ةْي وسأ يف ةريخالا هيعاسم طوبه نم ةيشخو

 حود نع فشلت طورش تحن اباح لعج هل أسما

 تاقاللعلا ةداعا ةءرس ىلا قايتشالاو لهاستا

 انئالر عن بوو طورشلا كيلاو قاتلا ةنولالا
 ةيكاطنالا ةسينكلا ةنراطمو كري رطب باذتلا يف ١

 يقاب .سوريلكاو اهسوريلكا ثني قرف نوكي ال
 تايكري رطبلا

 هاسقا يف نوكت فيرشلا ليجنالا ةوالث نا ؟

 نم اهبرششنو بع ىتلا ةغللاب يقاطنالا يسركلا

 ىلصالا ةيعرلاناسل ةينانويلا ةغالاب يا لسرلا

 ءمبرالا تاكري راغلا تافالعاتا *'
 نورف ةعب را لبق ةرثسما ةداعلا سح ومع

 ةايملا دق يف اولازي مل نيذلا ةئراطملا عوجر غ.

 دروس عبرالا

 أهئم او>رخ يتأامهتايشربا ىلا

 ةغل زيف د2 نوئطرشإ ةسماهملاو ةيركلا 5

 "ماع

 يسركلا نيناوق نوب طورشلا هذه ا
 ىاطنالا
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 ةمصريتلا ةلاسمل

 ةديدح ةغيص تذختا دق ةيصردفلا ةلاسملا نا

 كري رطب لبق  ءرم لسرملا دفولا ةطساوب كالذو

 ىرجم ظحالي ىنسا عمج ةماقال ةب ردنكسالا

 هري رقلو هعضو ىرج ماظن ىضتقم ىلع تاباذتالا

 بلح تدلوب وركم ةفايث نم دفولا زه فلات دقو

 سروفوتسيرخموسقأ تيلوب و ركم ةفابتو سود راتكت

 بزملا متحا دقو ليئاخم ةيسوهلطبلا تيلوب ورتمو

 كريرطب اهاطخ يتلا ةوطخلا لع صربق نم ضراعملا

 نيترخالانيتيكري رطبلاةِاخ ادم بلطو ةي ردنكسالا
 اما ٠اعطق بحت ملانلع اي ةيبلشروالا ةشينكلاف

 فقسالا قعتسي نأ تروق دقو ىقعلا ةسدكلا

 باهتلا 0 ناو ةينيط:طسقلا 0 ذولا

 فروب ونب ةفقاسا لسر ناو. نويتبك

 ىلع باختنالا ديدحتل تايكري رطب ثالثلا نع
 اذهبف ٠ طقف باذتنالا اذه نس يذلا ماافنلا ىضنقم

 هذه لح لع رانفلا هك رطب تدعءاس رارقلا

 اعدت نم اثدش لق نا نود انا الح ةلاساا

 رارقا ةقفاولل ماق قفاوي ةينيطتطسقلا ةسينك رارقف

 ةليلف رهشا لبق ررق يذلا ةيهاشروالا ةسيفنكلا

 تلون ورام

 . زا يصح

 تانالعأ

 ةندلنلا ةرئاد ند

 ةيلوخ د لدب هديازملا مقوا حورام هنا راعي

 باب عك ةمقاولا ةيدالا 5 رب دل هل املا هراغملا

 اراصعا ةنس 0 نع روسلا قصلب دومأعلا

 *؟ 5 ةنس ىلا نيرشت ةياغل ”"؟ + ةنس لوا نوناك

 ةرئاد ةعحار6 هاء ةديانألب هعر هأ نم لكف

 ناللعاراص اميلعم نوكي نا لجالو سدعهل ١ هيدللا

 <95 هينا ىلا نيرمت 505 قى هيفكلا

 5 نم

 ه-م_كهيمهس

 يناثلا نيرشت 4 ذن. ىتح عاض دق نا نآعا

 تراص اذاو هب ىلع ء مركشي نا هدجو نم وجرا هملعو

 يئاضما. نودب روكا خي راتاا دن هيلع ام ةلماعم

 بو#عإ ىموم يم ربتعت الف

 هئيلمح مرأك نيع

1 

 نم ىماشلا قالح ريم احاوملا هب رهتشا امل ارظأ

 تايانكو ضل سل تر يل
 هداتعا ىلع مومهلا ضحن نا ايار لما تالسنوكو

 سدقلا

 برقا ةيرطعو رفا اذهأ ارم مرعراب اه مج يف
 سالوبلا ةطقن قوف 0

 هه يهل

 نع عانت ءماللا كةييعض ندفاشك كيلا

 0 نع عانتمالا ةيعسأل نويهمح لف# نا

 اجاولا هسا يذلا يظعلا ارتاكتا لفحم نم عرف وه

 سيئر اماو 16٠١ ةنس يبرغ راذا ١١ يف سنلام

 نيك رتشأاو نايمد يرام اجاوا ويف لفحلا اذه

 ةليسو ريخهنال حاجن لك هل ىنتتفنالا ن وريثك هف

 لكو لالضاا يواهء نع نابشلا داعتبال

 اهسيئر ربا نا هيلعف ةيعمجلا هذه ىف لوخدلا

 اهتابيترتو اهنبناوق ىلع هعاطيف نايمد يرتم اجاولا

 هاهك يبه

 لكاروا ( ةكرحتلا روصلا ) فارغوت ايس

 دارا نم

 سما ءاسمو (نيثالا َرِلِ!) دحالا ءاسمو (دحالا

 هرتابت يف ضرعتس عوبسا لك نم (ةعمجا ةليل)
 ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثق ةكرمت* رود ىتسِنا

 ةيمؤشتاا رظانلاوةب ركلا عقاوملاو ةقلتخلا باعلالاو

 عيمجا هل را كولا ردا ونلاو 0

 نم لبقي روك ذملا ورئابتلاف رخال ل لإ يف اماو

 د ىضوصحلا دباس لع فارغوتا بسلا بلاعإ
 ةروك دملا ىلاللا نم اهدّيرر ىلااةليللا

 ليلخلا باب جرا> ةيبار ىنطصم ةوبق يف هلل كا

 فزاملل ىتلا

 توريب قي رط نع هناحسالا لانويسأن سناجا

 ع١ ك 8 ىلا 5 نم

 لوالا نوناك ” يف جرب رطب
 يف نيبسورلا لاعلا نا نلعا كسلوفزا وسوملا نا

 ٠ ةسورلا ةموكملا 0 :

 انرثل ايسور رصق ةلالج ةرايز نا نود" وي
 0 َّق نوكتس

 نيديؤم نوةبيس اينو ديكم

 مداقلا رايا

 م قر ع باصتعءا راث : كام مق هتائسالا

 صاختا ةعيس لثف نا دعب الاء اده «نكاو رد

 «سيرت ديدي هي رح رح راح يع نسي خب يع يصيب وع يرمي رص وس ع يو وس يس يس رحم

 ظ

 نيحلسم ناربط ىلع فحزلا اوررق مجملا رارحا نا

 مهتل ةي روهمج لكششب اودانب و هاشلا اولزهإ و
 افاعو ريور نع

 هعمبفاو مظعالا ردصلا اسهلا ريغس زاز: هناتسالا

 كسرهلاو هتدوللا هل أسم يف نوحارتفا هيلع ض رعيسوتا

 هتموكح ن٠ (ىهنع تايلعتلا هيلع تدرو دقف

 ناثوعملا ساج عتلشب نا ناطاسلا ةلالح يضر

 زيدلي ياريم نم حلصا هنال هحغب همل» يارس يف

 كاذإ

 ءارجللا يلامح عانقال تاذب ياا يعاسملا تةفخا
 نحت غي رغتو لمعلا قايشتساب لالا ن ه مثريغو

 هن رس ا رداولا

 ةيعرلابةهيبشلا|.سور ةدي رحت بحر جسرا نس رطب

 نم فوزلك ليزي هنال ينابالا ىكريمالا قافتالاب
 ىينسالا سونايقوالا اود نبي ترملا بو
 : نيصلا يف لكاشملا ن ثودح منعو نيىظعلا

 يتباه يف ةرودلا دنت : ( ل ىتباه ) سرب وأ تروب

 ديدج نم سيئر 5 لارخإلاب يدون دقو

 انساسفلاو اكرت نب تاقالعلا تنس : انف

 لازي الو روطاربمالا ذوذن ىلا كلذ بسنيو اني
 ةعئاشلا تاعاشالا ناريغ ٠ ةناتسالا يف اسمأا ريغس

 اممف لاقي هنال لابلا قلقي امم دارغلب و تادب يف

 0 نوجت تاللاقثلا ىلا صاوا تردص دق نأ

 اذوحار يف

 يزيلكنالا لوطسالا ىلا رءاوالا تردص : هنامتءالا

 ةاملام ىلا مل سرامرم يف ناك يذلا
 كا ا  تاناقالا ت

 لا راهزالاب ةئيِزَم تايكرم لع 0 الا قيدانص

 راسدقو يخيرات 5 * يش هبشا ناكو لوبماتسا

 506 فولا منيب لبهنلاو للملا لك نم سانا هيف

 ىراذملا :ةءالتو سستااو دولا

 ناب هناررتور ةكرش تاكل هاشلا دكا : نازبط

 مدقتل مزال روتسرلا هنكلو ةيعش ةداعسو قارا

 ىلا. هذاختا يف نوعرسني رارق لك يضغي نأ ىشخي
 نءدامضتم نيب ز> دوجو ىلا أرظن لقالقلا تودح

 ٠ اهيف ةلوذلا 7 راو فلل نع
 لم توي. هنكلو أباون نوبختنب ال ساهل اذه ؛اضعاو
 اريخا نادشلا ريك سلمت ىلا سلمنا اذه لومتن نا

 سشدقلا يف اينانح بيبح يج رج ةعبطم



 م١
 كك

5 

 ىلوالا ةنسلا ري ددعلا

 تا [ءشالا دمك
 سدقلا هاوا يف

 تابديمم ةعب زا ةيناثعلا دالبلا يف
 اكنرف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف

 فصنو تايد ةثالث

 هدب را زاحا كحاف

 اهنانح بيبح قرر
 - سي ويس

 ...:رالعالا ةرعما

 ناشرغ رطسلا“ةرجا ةريخالا ةدسعا يف

 هراب ٠ نيكراشالو

 شورغ ؟ رطسلا. ةرجا ىلوالا ةعمضلا يف

 ناشرغ نيك رتشللو

 مم اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخلا ةرادا

 اناس عدلا

 نورورغملا

 تفقثتو دارفالا .تقثرا ىتم هنا ءالعلا تررق.دف

 اولصوو مهبادا تدادزاو فراعملاو مولعلاب موقع

 بيذهتلاو بدالايف ةيلاع ةناكمو ةيماس ةجرد ىلا
 نم قال كلذو : الوفكم ةمالا ءاةلرا نوكي سيلا
 لمعسش هزعو هفعض ناسنالا يري نأ ملا ضاوخ

 ناسنالا ةفرعم تدادزأ اكو ٠ هتما ءاقثراون ةئاقترال
 ءلعت ام لك يف ارصاقه بفن ىري مولع |ايفهمدقت دادزاو

 نتوين قحسأ زييشلا يضاب رلاكلذادهامش كاذب ىنك و
 ناك اعقري 0 قىقراعمو يتمساف نا لاق هنا

 الا فرعي ال رش يسن ىرا ترصصف ينبع ىلع

 فادصالاب بعلي دلوب هسفن هبش كلذأو اليلق اًئيش
 هذهو ماا وه اذبف ٠ ميظملا سونايقوالا طاش لع
 فرامملا يف دارفالا مدق' له [لاس اذاو ٠ هصاوخ
 حاجنلا يفارم ةيقارلا معالا مفر يذلا بيسلا وه طقف

 دهشخسي وللا هب برضي ةلزنم ىلا أهعفرو دهن جوا ىلا
 الك كلذ ىلا رمالا ىضتقا اذا اهحاجتو اهمدقلب
 ليبس ين ربكألا ببسلا وهو رخارعءا كلاثه لب

 ةجرد ىلا درف لك لصي هب يذلا مدقتلاو هاقئرالا
 عافتراو هنطو مدقتو هتما حاجنل لمعي هنا سحب اهيف

 نانالاةفرعم وهوالا ٠ةيقارلا ضرالا ما نيبهنأش

 هسفن نظيو رئغي الف اهردق قح اهريدقنو هسفن

 0 هدي رج

 عروبسا لك نم ا ان [ليعلا يدم ردصل

 يئس نا ا ع

 م ارابحا م

 0 مكين رس سرس يك يا يا يي بي ل ير بت 3 مدح راس كس طقسا - . - -

 متي تيب لاي حتت هيريرا تيس ميد رس سر هي يصوخم ب ل عت

 يركب تاني نان هبي اي ا و دبس رت رت رك نر رس ايري راكب
 نير رزين ااا اتاي إب بيتبول نة دنانير” اسير

 وا تايضايرلا يف نتوين وأ ةغللا ين هيوبيس هلا

 نوكاب واخيراتلا يف سئدوربه وا رسششلا قس ريموه
 هراكفا راكقالا هذه تناك نش ٠نا ةفسلفلا يف

 ةذمالت فراعم ىلع اريثك دي زن ال هفراعم تاكو

 اك تناك اذاو ٠ عفت ميظع هنم ىحرر الا يراد

 ةمالا حالصا ىجرب ال ةلكاغلا هذه لع ةمالا دارفا

 نطولا ناش عقدا اللو امحاج هلو

 ةفرعملا نال كلذو ٠ مر امد ةيرشلملا داللا

 تدحو اذاو ةمالا دارفا نيب ةدوقفمنوكت ةيفيقحلا

 نوكت كانهف لدقلا ضعبلا دنع راكفالاو ةفرعملا

 مهلغم نيرذلا ءالعلل الا نوبتدي الف :ى ريكا ةفاطلا

 الواهب نولخبيف مريغدنع ةعئاض مهتاباتك نوبسحيو

 ريمتتف راكفالا .رابظاو' ةباتكلاب - : رومتع

 تاناتك 0 تكعتلاب نوؤدد هحالصالا حو 7 مويف

 ريش ساناا نوفكي الو نوديذي ال مهف ريغ. راكفاو
 اونظو مهسفناب اورتغا دق مهنال كلذ لكو 0

 وا اويتككي نا أهيف مهب قيليال ةجرد ىلا اولصو مهنا

 ٠ نوديهتسيوا ل روديفيف مثربع تاباتك اوارقي

 انيناررظ نيب اشف دق ءازلا اذه نا لوقن فس الكب و

 نيذلاا اننايش نم مظعالا داوسلا ىرتف

 ءاقلراو نطولا حالصا ىجري مهنمو نوملثم نييذهم
 متزن نوفرعي ال نورورغم مهلك طملا اذه لع ةمالا

 ص تكي نالف ىرتف اهردف قح اهنوردقي الو

 الو همالكالو نالف تاباتك هبحمت ال نالفو نالف

 فاعف ُْق هل

 َن وع دب

 يمسي

 سرس 0 22 د رح يو يو مسا

 _ هسا هذالقاو 15 هت لالا ١و يناثلا نب انيردت هيف ةعل سدقلا
 ندير هيبيو يس سيرة حم حم#
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 2 يت جوع 2

 «يابرتك رتحيا» اتي اش ووخا مييكوين يك صمم لا م ضب ب رسب عيب رعي نعي اح اس حي سعت اذ فادي وبرر اني ولوج و
 يل دع حم 0 0 سال ل يت بتل

 "يبدي يدي رتب جنيني بيب ويب _ م
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 تردختا م را ةفرعملا نأك هراكفا

 راكفاو. ةققح .فراعم اندتغ "راك ولو هيف

 رمالا نامل تزرب اذا ملصأو ترهظ اذا ديفت ةيماس
 انم دحاولا ىرت ٠ جرح الو انفراعم نع تدع كلو

 تداز اذاو ورم دعقو ديز ماق الاةغالا يف فرعي ال

 نيتي واسارف نيتلك وا نيني زياكل ١ 0 ف رع هتفرعم

 نئيرخالاونيلوالا مولع فرعل ن .5 كيطاخ هتلك

 ةهج نم أئم انم نتاكلا ىرت ٠ ةسفنب رورغم هلال 0

 ةرشك تافدارتمو ةبيرغ ظافلاب مالكللا قغن

 رو انه ىرت الو همت

 باكا او ىو ةمكلا لاوثا دتفب ىرخ' :ةبح

 فورظلا هدعاسأ م يذلا هاب يردؤيو مالقالا

 رظأ اذاو مالكسلا' قرمثثو ةباتكلا نف ىلا لوصولل
 امو هب تردزا ةيينحا ةغل نع هلام مجرتي ةريغ

 ْ تاك نم هبي ل ع / رداق ا هجرتب

 مالك هنال ممن الو هنم ةداافآل ه.هحرتب ام ناو هراكفا

 اء لباي ال هفا

 دحاولا نا هلك كلذ نم ىكتالاو ٠ هسذنن رورغم هنال

 ةوص كه هلع فهمتو بذ#و اللف مع اذا اثم

 . مه ف ةد دعم توءاو

 اذا ١ هراكفا ا وه هنكب

 نامزلا هدعاسو المج أاهجوو ةيوق ةينبو ةلدتعم
 5 واه زر مم 5 رخافلا بالا صعد "اتا

 رهدلا م / نيذلا نم هريغ نأ نظ الاهحو

 لإ ةئوص هللا هم بأ. ها رزقا *ان -ةأ ىلع

 كنع راتعإلاو ةفرعأا ْق هلود افا 2 ًاعافر اعاد اوناك

 2-5 لن

 مهب و الو هل



1 
 0 رس 01 نس ع يفي هع ين نا يس ل ل يسيل

 اذاو ٠ ملكت اذا ةيغاص اثذا هريعينا قمتسسالف سانلا

 اناسنا ركب نك راصتخاب هكا هك نا الا يدا

 تنس الك ةلماعملا هذه لثم هلماعي اذكهو مهغيال

 كالذ لك لمعي اذالب ٠ استتحا وا ايقتلاو ةصرفلا الأ

 ةفرعملا نا نظي هنالو ةسفنب رورغم كش نود هنال

 موقل اذدلا هذه كي ناسنالل .ةيمهالاو راثعالاو

 قلزطلاو تاني وءااو با.ث/ا سبلو ضرعااو لوطلاب

 اذه لثم نكلو ةيجراخلا رهاوظلا نم هذه لاثماو

 ا هبايثيالهباد ابو هيدربب ال هب رغصاب ناس الان اىسأ

 ناك دقو ( نيدو رغملا ) ناشأا نم 0 د

 رم لاقرظاملا ليج ةيئيلا يوق

 ةفاحل العم نوكت نا حاصتال حاصاي تنا مسجلا

 لاق ذيمال:ااو نط“ ا نيب كلل رارتعا الفإ كوسح

 نوكي نا حلصي هدجو وه هنأ الخ 4 أنودزم اذه

 هذيهف هعدح ةوقو هتءلط نس>و هتماق لوطل 1

 ترورورغملا اننامش ءالءوهو نولقاعاا اهيا انتا
 تشف ىلا ةف الا هذه ىلا نربذهتلا هبتنا ول اذبخ
 0 كعمل اف نو رثغ الو مهسفنا نوص ف اندالب 2

 ا هل قيدصل 5

 ادهيف م-تلزام نوفرعيو اهر لو قح ميسعنا نوردفي

 لاودح الل حلصملا هلأ كقراعأا و علا ماع ماعلا

 خيلبلا باطلا اذهب « سدقلا » ءارق فحت

 ميهربا سقلا ةرضح هلجترا يذلا ىنبملا ميصقلا ىنمملا

 من م لفاح لف# روضحم ةموكحلا راد يف زاب

 قالا هرمشن اوت ا روتسدلا 5-6

 بيغي نا نيا رثالا اذ اضرح هنفو تارذ

 هوعع“ ن.ذلا يف ةروص# هدئاوف قبتو 0

 لبافلاب سيا مددع نكي ناو َدُمايخ
 لكنا نا يل اوحمما ما ركلا نيصلخلا نينناغفلا رثعمأي

 : لوقاف نع
 ا انكت ولو 0 لقاعلا 1 و نيح تفاح

 ءايد نسلالا نك انا نطاىحااك ط0 نيغمأس اندحو

 مالملا نم اقوخو ل ًاظفح الا اني_-كس انو ٠ بولقلا

 لايعلاو ةايحلا ىلع. ؟صرحو ٠ لاقلاو ليقلا نهرا رذحو

 قامعالا لا رك اذا ا 7 لاو - لالأو

 ةدراداو ٠ بابلالا قادحالا هيلا تصخشت

 ةنرخلا ناطلسلا انضم دقو نالا انا

 ف.5ق رئاظلا شيملا ةمصشو هللا ةفأث

 كلططخو ” بانلا 0

 تائويكملا ريظن : نالا

 ٠ رودصلا تارتد## زربتو

 دقف ةنيزلا امأ

 تاتحاو ٠

 بابشلا حويشلل

 ءا>الاو ةاواملاو

 هباهت 0 ل

 ٠ باصعالا زنهتو بكرلا هيف

 . رودحلا نم ناكفالا تانب
 ٠ روأ نم باوثاي تاذب زم ل تارفاس

 سدقلا
 يسير دير تدير توي رسب ع 7#

 ءكالعأا فاذ ' ايرز 1 ل | حبصإو

 نداريتكا فداصا ملو ٠ هانعم انمهف اذا الا انديفب )ع

 2 ةكريمعافلا

 ٠ ةيباقلا نئاغضلا كن اودرطت نا ءانعم ةاخالاف

 يل 1094 ةيفذملا تاصمتلاو م ةيناسعللا وع اياعلا

 ةياغل دحاو صخش# 95 0 أنجأ ةوخأت يناثعلا معلا تحت

 مككاحو متنا اواوكت نا ىف ةاواسملاو - ليو كفو ةدساو

 بسن وا نيدل رخ الا نع كدحا زاتت الو ءاوس قملا يف
 اقعم دحاولا نوكي ناب رخ الا نع ىدحا زاةعامناو هاجوا

 يهف٠ ةيرحلا ام كاردا امو ةب رحلا اما ٠ ًالطيم رخالاو

 اكرح روهملا قبب و اًرح كراج قبب و ٠ ارح نوكت نا

 ام ث لب ىهوفلا يش تسأ ةيدرخلا
 ليجنألا لاقف ٠ ةعورشملا نايدألا هيلع تصن ا« لدعلا ءاول
 ريما لءفاف ناطلسلا فاختال نا تدرا اذا » فيرشلا
 لمجال هنال فخت كلا تلعق اذا انأ هنم حدم كل نوكن

 ةرابع زجوأب في. رشلا ن ارقلا "صن اكو « اغبع فسلا

 تخ فق نا ميطتسإ

 0 اهياعف <اسأ ندو هسفنلف نسا نم»لاقذ ةراشا فطلاو

 تراو ةيعرال مدا هسفن مالا بسحي نا يف ةيرحلا

 اهرابتعالا هرم هل مدقتو همركتو اهكا> ةيعرلا مْرْيَك

 لددلا وىتملا يلعةظفاحلا نم هيلع وه ام ىلا ةبستلاب هةححسل

 لاق نم عم ةلئاق فاصنالاو

 نهي ناو زع كالوم نأ زعلا كل

 ناك نوهلا ة>ويحم :ىئدل تناف

 روج الو مال ةمرل ,قطأ ا يف ىتع ال نا يقيرملا
 . رك اب ميئكلل الو دسا ايبلعشلل مويلا دعب لوقث الف ملاظ

 نيصلخلا 0 هاياعر نم ناطملسلا فرعي نا يه 1

 مارا كنا دالبلا ىلع هلام نم لظ نم

 تلظ كنا تععس»لاقف هلماءأ هامدقلا#اهاخلا دحا 0 ص
 ع ةي ركعات ٠ «تلزعلا الاو ترق 00 تلدع امو

 لوؤسم تناو ديرت ام لعثتو قحن ا علاق ىدتشت نا

 ٠ لعفتامع

 تسل انلفرانه كح نم ريخ؟" لاا نم شيم ام ناشب اما

 ٍنيلومم اواك امير ميتال مهيلع ظخابلاب الو ممثالب

 تاجاحو للملا ةلقو لاخلا قيضب نيقوسم» يراجلا رابتلاب
 كايا ٠ يهم حلاظلل اولوقف دهب و مويلا نم امو ٠ لايعلا

 مهتلماعمو :دايعلا لاه زازنبا نه تال فلسا رئفت نا كأيا

 ٠:تدوعت ام ىلا دهن نا كايا كايا .دادشسالاو روجلاب

 ٠فويشلا :تافهرم نم ىغما  ةئرلا .كسفن ىلع طلستف

 اهنود تافقتم ًاضيل امالفاو ٠ فوتملا تايلع نه ئىوقأو

 «لآو لأ رعسلا

 الخلا سقلثو .لاقث الو ةلافالا_لطتف . يلادتالو قلعا

 0 رذنأ نمو ٠ مدنم ةعاس نالو مدن ٠ صانم الو

 ءاودلا عضوأ اودعتساف نوقداصلا نويناةعلاابعا ملا أما

 لبقنسملاو .بي رقلا لبقت كلا يفو لاخلا يف ٠ءادلا عضو» يف

 درعنلا

 اورضناو ٠ نوملاظلا نم مولظملا فاصنا ىلع اوقفتا لاملا ىفف
 اوسنتالر

 مل بيعَذلا .غوافلا بيجلاو ةيلابلا لاهم الا حام اخا

 ٠ هونءاو :فوهلملا ,ةفهل اودرو ٠ هوّوقو فيعضلا

 : ليش يف ىثخت ال ةئؤاح ا اراظناو

 الوب ة#.انبيرانتاب1ل ني يزتاببب يباب نان اب ناب بوي

 هتروعرتسلا وابفوح هبا المع اهءد:ء الو ريقن ىورش هل قب

 هيلعو ٠ ةلودلا دنس. ةءالا ماوف وه يذلا حالفلا وه

 لسابلا يرينجلاو ديهتجلا لخ :كللاوهو٠ .دالبلا حاجت فقوإ

 بأ دعبو مويلا نم حالفلا كيال مركالا روزملاو
 اوذقناف ٠ فرشلا باقلا لوا نم مس لب ناوطاو لذلا

 سرغي و هداصح دصحي و هضرا ثرجيث نيملاظلا نم حالفلا

 نيدلا ىلاسكلا ةلفسلا ىلع هورصتا - هراثا يني و هراجنا

 اهوعيبب و هئيدح قرعو ةيدب باعتا ىلع اولودسي نا اوداتعا

 ٠ مئاتشو ارض 'هوعبشي و هينيع ماما مهام اهناك
 1 عراف 2ر7 ! وها اب نوشاسي ةنوج ناسكلا

 فرثجيلو

 دالبلا "حاج مئانصلاو . حنالفلا يلع نا اولعاو ٠ مهرش نم

 .اهرصنو ةلودلا ةي قلو اهناش علرو اهتايحو

 1 و ركشأو اورواشتو اومعحاو تن رقلا ليقتسلا ١ دهسا :

 نيقداص نيَنناَمَع ال احر 3 اوراتخاو اواو اوكورتو اولماتو

 باونلا' سل يف وا و نع نوب وثب ني ردتقم ةانما

 ةااوزيتمتاال“ + ةلودلا باب يف متع .تروروظي و يللاعلا
 مماو بسبتلا ةماركو فربشلا ةيمدق تاخقنالا اذه بس
 فرشلاو لضفلاب«اءدالاو هاحلاولاملا الو سهملاو نيدلا

 هكواعم والا جاو دالبلا ريخ مهحم الاجر اوبقلا لب

 داهتجا لككب اوعسيو يف" اك مكاوحا اذه. و ل ذقلا قيح

 <31[ مالنا رتس و ةبارملا مك تن عكاجابتحا "دل
 منا اوتو ةيناثعلا ةعبتلا ايحتو روتسدلا

 ىلع ؟دالوا اويبرت' تراب ديعبلا ليقتسال اوةلعتساو

 ىلع مهوبذهتو ءاذالا ةازانملاو ةحيرملا ةيررطلا ىدام

 ريخخأو ل ل مثودوعلو ةيقيقحلا بادالا
 لاما مامآ مهناش ف مفرتو 0 ينلا مولعلا لك مهولععلو ماعلا

 لا ا نواب جايك هلا مهتنت'اوكيهتو ندقتلا
 د

 0 3 ئادخا ا اهعاش مقرو اهرضصت ق يووس) و

 را قحاب 0 نونكحتو .لدعلاب 2

 دابدب

 م تافالتخالاو تاصاخلا

 ْنأ ' نأ كايا ٠ ”ةاواسلاو ءاذالاو هب ربحا ماعد يلع 0 يعل أو

 5 الو تاياغلاو

 9 0 غال "0 قترتتإلو ةصوفلا هذه اوه نال

 ْ ' هلا خش كلذ نا ابعت”: 0 ةّطرلا عيضتف اوفاتخت

 7 ةعرع .نانق ةنيورحأ م هل رشحأو هذالوا عج ه هاراضتحا لبق

 بر هاهرسكعاطتسا نعي متع يوقلا ملقم اولا ةكيع
 1 :ميهنم, لكل واحو ريبكلا ىلا ٍنيغصلا ترسراهيلع,اوب وانتف

 ْ اهذخاف ٠ رم مزج. نيكراعم نا

 "12 ا دحر اعزكم كسار اظطاب راكفو ريشا مدلاو
 ا
- 

 . كك اع ىلع ءاج ىبح ار

 0 نا رع مما الق م و مدح: اذان. . ةموحا

 0 (ئوقم عما ذغو تف ههادخا ماو. ٠ نورفاظلا. متنا

 ظ نوكلاه متناف ميلغيف دع

 اواظناحو اوفو عم اودحنا نوقداضلا نويناثعلا اهياابف

 0-0 قرأ ناهلابا مابا“ :دايدلا» ةاواسملاو ةرارخلا ىلع

 تايصختاو ةئاسفنلا تايئاغلاو ةيدلقلا نئاعضلا كتلك و

 0 لو ملف 5 "ةييلع تدك اه ىلا اوعجرأف '' كهذا

 رت اه اك راندي تلف امم لع لوقف" ام فراق نالا ياو

 هع خاب ضم .نملا راكفالا نم يسار يف



 ده

 يحيل ٠ناطلسلا يحيل ٠ مالك, اخ انا ام. ىلع اؤنموت

 ءانمالا نوضلخلا نويناثعلا يحيا ٠رفاظلا يناؤعلا شيجلا

 ءاخالاو ةيرخلا يحتل : حالفلا يحيل ٠روتسدلا يحبل

 نادبدحلا دحام نيدلخلا يعم. لك يحمل ٠ ةأواسملاو

 نبت” ' ناولذلا ”تفاعتو

 فقس شقن فلك يذلا يلاطيالا ماسرلا شق

 داطنم معمر هنم ةدحاولا ةهجلا ىلع ناثوعملا ساحب

 ديدح كس ةثاانلا لءو املا يف ةفاسن ةيناثلا ىلعو

 يفو ةناَّمع دي رب ةرخاب ةعبارلا ىلعو اريج زانجت
 « يماسا نونأق » هيلع بنك ليلا ةظسو

 م و سا سس

 ْف ةعومج قمني انانعك ا مادقا ةدي رح تحف

 را تلافو ءاتشلا نابا ين ركسعلل سبالم ءارش

 نيعيسسو ةس# ْنَع هي ديال ىدنحلا فطعم

 ٠ ذاعثسالاو ذادمتسالا قدا مهنغ اوعفد نم

 ىلا ناكربمالاو زاكرنالا نم قواوقلا تاطي

 ريثما نا تازغلتلاو ةئتوتلا ةزاظنو' ىلاغلا:هسابلا
 ةناتسالا يف ( نوفلتا ) يذدلا طوطخ:دج مه

 دهكه  يهسسلا

 ةنئاثفلا ١ ةمركللا نا هلوؤتف' توزر“ ةذب رج هور
 ناطالا ناك ْىَلا تاغا ريح يان ”ثبلات لع كلم رع

 اممفا ءا تس هد:الواو دارم

 تتهم ميدهسملا

 "ذي زعلو دودحلا نيتطح برمحلا ةراظن 5

 تناك هموت 1 تح اذا ئد> ايف ةطبارملا هب ةيددجلا

 هدأ ٍتهاثلا لك عاتب

 ترداصلا لع ع اوبأ لد ف اولا ترعأ دقو

 دوسالا لبجلاو برييعلا ىلا

 ةلودلا ةقفاوب اي رافلب حابص ةدي رج تمصنو
 اذاق ايروا اماط تنرتعا ىلا ةيلخلا اهتمخ لع
 لئاوغ تناك اهدانع لع رارصالا الا اي راغلب تبا
 م يل ىف عاستلال ةلودلا نال هلي و اهرارصا
 ظ 7 اهفوقح

 هدول مهلا

 اراكذت ةديالج دي ربمباوطة طسوبلا ةراظن ثعبط
 اهيلع ثشقن دقو ةيامعلا دالبلا ينروتسدلا «ايحال

 حيران وهو مرض 2 وع ٠ ١ ني راتو'ناثوعبملا سا
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 ل دكا هسا

 سدا
 ا ا دي عب رب نو ردت أبيهم“ ربح يافا ل ابل بيبسي ا يحير يبين يزل يتوب ب ريتشي الاء بز يقترب تتش يزانب يت يا بز اين يبدي: يي اسس دي 4

 5 ردتسانم 2 روتسدلا ناللعا

 بمه.ديههتم

 رضيفلا ةلالحأ صتخا دق نا رغالا ناسللا لاق

 4ي_.تخ ند نك دونرألا مورأل ةكاظنا ةكري رطب

 . كرو ا 1 هردق يوئدس تبارك صاخلا

 سهول هه

 لطأ ىضاملا عوبسالا يف كا.السلا ةلفح دعإ
 ىلع ةيغتلا لاو رصقلا ةذفان نم ناطلساا ةلالج
 عا

 0و 0 ٠

 شو 3 1 ليطعت نم ه 1 وردقي

 0 ٍَش ا ةراجت 2 ف
0 

 ةلاسالا 2 يشني ثا لع يلاعلا بالا مر

 ا د1 امنا رئاوذلا لثم لعشا اصخالل ة واد

 ةياغلا هد

 تفتحادق سدقلا يف ف رئلاو ”اعالاةرعاا 0

 ةتسوبلا ةرادا ةطساوب ا ا ّ 1

 0 سدقلا ف ةيناهعلا

 لازتال ةيمملا هذه نا رتخلا اذه نم ربظيف

 هاهبلا ةلسرملا ري رادتلا لبقت اهنال اطاغشا سرا

 ديالو ةياهعلا ةتسسوبلا ةراذاآ ةطساوب سانلا اصم

 ةكح نع كردص .ءافتخالاب اهتغلبت يتلا رماوالا نا
 اهطاعا تي ةي ورتم ةيعما هذه اندبع اننال ةقئاف

 روتسدلا رعاوا ذيفنت يف اهينافت كلذ لع اليلد انافكو
0 

 نطولا اهب عفلو هللأ اهقفو ةفيرشلا

 ل نب

 سدقلا يف ةئائفلا ةراغأ ةكرشلا

 لاغشا ةأطاعمل ةَنْمَع ةب راجن ةكرش تقع

 اهنكمي ةعارزلاو ةءانصلاو ةرالاو ةللاملاو كنبلا

 : عربا دارا نم

 نيسمحى لا دتقو اهجراخو ةينامعلا دالبلا ف ابقش ث

 هذهو كالذ نم رثك ١ ىلا اثدم ةلاطا نكمي و ةكس

 مشفتو اذوقن فلستو راجت تالاك مم ةكرشلا
 قارواو ةيدقن تاناماليقثو راثلل ةي راج تاباسح

 ضاعتنو ضقلا مدر قارواو ةنمع 0 ةملام

 تالذ ريغ ىلا مهسالاو صلاو|| ءارش ارمشو عبي

 ع

 لاذ لآ“ هجم جب باس يمس

 ٠ وف ةكرمشلا هذه لاسار اما

 لع مسسقنو اع ةريأ فلا نورشعو

 هع <

 ١؟ 0

 نانربل يس لك ةيثو. ميهس ةئاينحو فلا رشع ييتا
 فالخ ضيا مهد ةئاسمح سسائي كالذك و ناتي ام
 لك ةبسنب ةيسيسات مهسا ىعدت ةروكذملا مهسالا

 دقو ريغال ىلا مهس ال هس نا. رشعو ةسمح

 نيلعسلف احنا لك يف امل اماظن ةكرشلا هذه تعزو
 اذه يف كارتشالا ىلع نيلعساذ يلاها عيمج ثحت

 ةذد عم م.تلما عم رثك ١ اولمج ناو ينطولا عورشملا

 نوكب اذهو ةيبنجا ةكرش ممةلماعملا نمالدب ةكرشلا
 قفل ةداي ز مار نمو ٠ اننطول حاجنلاو مدقتا ناونع

 سدقلا .يفةكرشلا ةرادا مجاري قا هبلعف
 - 8 8و

 دأ عاتجا

 / ثدقع” تا“ ١ يف عقاولا ينخاملا ةعنإا موي ءاسم يف

 ظ ديدات يفايبدا 58 يحورأا دارتحالا ةيمم

 رضح ماقف الفا لحلا نآكو

 نييف 4 نيملا 0( هعوضوم ا

 قرفوت ل“ هلا ب دآلا در

 هيما - التو قدز

 ءاطالا لاوقابا دوشنسم همح 6 موضعلا اذه

 ماعلاو صاخلا همبفي الج أمل شت اح رمش هحرشو

 هيزلا وضعلا اذهل ا هبانتحا يجي ام نيب 6

 ةرضح مدق مث" مسلا يف ل نصحا يف هللا عضو
 « ندعلا » يف طخ يروا سي رج لعملا بيدالا

 هيلع تناك امو يبرغلا ندّلاب يقرشلا ندمتلا لباقو

 نقل و امنع نأ عنو يدقلا نمزلا يف اب وروا

 ندقلا نا نيب مث نالا هيلع يه ام ىلا تاضو

 مث. لبقتسملا يف يبرغلا ندمتلا يراييس ميقرشلا
 زاب مههربا سلا ةاعللا سيئر ةرضح بدصتلا

 م نيعوضوملايف البق ملكتو نيميطخلا ىلع ىتثاو

 عاّتجالا ٠

 ج5 بع ع

 انرك اسع ىلا ةيئاتشلا ةيدحلا

 صودصٌلا للعو سدقملا اننطو ةايح ةظفاعم لجال

 مهفئاظو هافياب نورختمب نيذلا انرك اسع ىلع ةظفاحلا

 ناعاب اندهاش دق ءانشلا درب نم نورئات» نءذلاو

 داليلا عج ناي ثداوملا قاروا يف رازتفالاو ةنملا

 ىلا ةيده اياعحتت ةيئاتش ةسيلاب تّما دق ةيناهعلا

 ل لا ل لع نطو روك دل راسا
 000 1 يك ةيرشا لئاسو داتا ناب اوقع
 ةماهشناب و راهظا ىلع مطاق ليلد وه حالصالا

 ديدجلا اهبقرت رو د يفتلخ دييتاا ةيناعلاةمالا يمحو
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 0 عوبسا لم نويسيموو لكشت ر اص دق اذهلو

 هلا ىتفم يدنفا لم هاك ةليضفلا بحاص ةسائر

 ظ ىيشاشتلا يدافا ديشر جاحلا ولت ضف نم لكو

 يدنا يضيف ولئزعو ءاو ءاوالا ةرادا سلجم ها

 نوفل ةناعالا مجيب اورشابو ةيدلبلا سيئر يللا
 صولا اذهب نيعربتملا*امسااو ديقو ياه الاو رامتلاو

 ددع "رم ربظ دقف ةب رايتخا يف ةثاعالا ناامبو

 ةيح ريظا ام روك ذملا نورس.موقلا ىدل نيعزتتملا

 ركشلاب ريدج وه امم فيرشلا سدقلا يلاها

 ضع اروا

 سه[ تلج |.

 بارد موس لل ل
 ءامسلا هرطق ام ظفح ىلع دج نيما هنال دوماعلا

 قيس 0 ريغ قدصلاب دكرملا لخاد ىلإ ناسف

 يوابقلا ىلا ' تلي دقسيلوبلا نا انياردقو ةطقن الو

 هذهو ةرطملا يلايللاو مايالا يف زكرملا نه ةيبرقلا

 رءالا اذه مهب طاني نم ىلع موللا بجوت ام لاخلا

 تانالعأ

 ةبدإبلا ةرئاذ ند

 ةلوخ د لدب هديازملا عفوا حورطم هنا :راي

 باي باب جراخ ةءقاولا ةيدالا ةرئادإل هدراعلا هراغملا

 0 ةده نع 0 و 5

 م ه ةعع يلا" ن

 ادّتا د

 ةرئاد ةعجأ رو 3 000 هعر هأ 1

 نزلا راص اموزعم نوكي نأ لجالو سدقلا هدانا
 755 هلع ىلاث نئيرم ا < 6 ف كلا

 دو كو يسوم لل

 تيرا اذار ةب زل نا ا
 - يئاضما نودب روكذملا خيراتلا ذنم هيلع ام ةلماعم

 ا

 ْنَم ياشنا قالح رام اجاوخلا ها 1 7 ]

 هداقعا لع مومعلا ضحي نا اناز ا تالسفركو تاييانكو نئازخلا لثم اهعنص ةقدو ايليبوملا لاغشأ
 برق هنرفمو ليبقلا اذه نم موزي ام عرمج يف
 سالوبلا ةطقن قوف ةيشنملا

 - تهلك ميسو -

 - تي رفعي خب رسم نيب وبا دبي و وب ا ايي وببيب دبي وي نإ #ةنبي يخيب اا ا ا ل ل لي

 20000 0 يبس تشتت متت تت ت2 12227 265555525522522 2 ل د ل ل ل ويا م ل ل

 | سدقا
 تيك ياكو .يةدياعد

 نيدقلا تح 0 نع عانتمالا ةيعمج

 ركسملا نع عانتمالا ةيعمجل نويهص لفحم نا
 اجاوملا هسا يذلا ميظعلا ارتلكلا لفح نه عرف وه

 سر امآو ٠
 نيك ركشملا ٠ نايم د يرتم اجاوخلا وهف لفحلا اذه

 ةليسو ريخنال حاجن لك هل ىبئتتفنالا نوروغكهبف
 دارا نم لكو لالضلا يواهم نع نابشلا داعتبال
 اهسيئر ريا نا هءامف ةيعمجلا هذه يف لوخدلا

 اهتامترتو اهنيناوق ىلع هعاطيف نايمد يرتم احاولا

 اديك ايه

 لكاروا ( ةكرحتملا روصلا ) فارغوت ايس

 ةليل) تببسلا ءاسم يف نأ مرتحلا روهمجلل نامت
 سيلا ءاسمو (نيثالا َدلا) دحالا كاسمو (دحالا
 رتاج يف 0 عوبسا لك نم (ةعجلا إذ

 رهشا لثع كرك * رو 2 ىتسي سيلا

 :مزشتلا 00 ا مقاوملا وةفلتخلا باعلالاو

 6 هل سي ام نكوضلا رداونلاو

 نم لبقي روكذملا ورئايتلاف رخآألا يلاولا يف اماو
 ع ىضوصخلا هباس> ىلع فارغوتاخيسلا بلطل

 ١ ةرول 5 ذملا يلايللا ن ءاهذيرب يتلا ةلمللا

 و يس و وو

 ةخي راتلا عئاقوأ

 ٍِق ةفاتخ يناغا مدقب وهو دوأد قود رصح

 ليلخلا باب جراخ ةيبار ىنطصم ةوهق يف َهْلِ 0

 فراعلل ىتتلا

 . تافارغلن
 توريب قب رط نع هناسسم اللا

 عا كااىلاه

 0 ف ندل ر

 نالرالا ينهاقلا يزلا باطخلاب فوملب ريزونا نا

 الي زح ءاث ىثا دو ةيجراخلا ايناما ةسارس صوصخت
 اهيلا ست اع مجرو ريخالا اهبالقناب 7 رت

 ىلع لوصعل 0 ال انناملا نا لاقو ةلاسأا هذه يف
 عماهداحتا صالخا ىلع اًماد ظئاحت يف اها ام ةياغ

 اهلا

 نيراب ٍيناكرا لارنج لصذق كب يفطل نع

 هن 5 ىف: سيراب

 نرثالثو ةيائالث. مادعالا ارح تيك راع

 لانووسان سناجا

 ةيديديرحيت

 تك ب ب ل ب لل سيبيبسمج ا

 هه حسبما يي ني نبتسم تري يور بي يو ب ب سس س7 طك 1 ا

 كا ا ا ل ايل 7

 ضف 6 تاروباولا 4 نسا نأ غروب هاه

 ةب واسفلا عياضبلا لج

 ايسور يف اراشتنا ديازت اريلوكللا : ةناتسالا

 يفامعلا ناثوعبملا ساوث حاتتفا كا ا نيعي مل

 لوالا نوناك ١١ يف ةناتسالا

 ينائملا ناثوعبلا سام حاتتفا نوكب نا نيعت دن
 ٠ مداقلا سيلا موي

 ىلع ةجحلا نيويقم ةناتسألا يف نورئانويلا لازي ال
 ةثالث ملل نوكي نا نوبلطي مثو ةيباينلا تاباختالا

 اال
 ٠ يراجلا ١١ يف اردنل

 0 الم ةلالح ةدصإ ةصتخلا رايخالا نأ

 ٠ ةنسح ريغ را.>ا يق

 (ابهنلا) انيف يف ةيسايسلا رطاوخلا ةكرح تنس

 سافاهو رك در نع

 نودي ويسملا لاق - باوللا ساجم :: ةيمور
 لئاسملا كيس تاشنانملا ءانثا يف ( ةيجراخلا رظان )

 ابمهت يتلا لودلا مم تقفتا لاعبا تاشحراللا
 كيتايردالا رحب ىلا بونادلا نمدي دحلا 5

 تاضوافملاو “اعل رس ةكسلاكلن ةاشنا نم“ ام ىلع

 ىلع ايي رف سلجلا علطيسو قاسو مدق ىلع ةب راج
 دعاست ةموكحلا ناو ٠ ناشلا اذهب ةنيعم تامولعم

 انرت درس د ايراغلب و ايك رت نب قافتا دقع يف
 ىف اهرش ىشنمي ةض.اغ ةلاح ةلازا يف ةبغر ذانويلاو
 انلاطيا نيب تافالعلا ن- > نيبو يندالا قرشلا
 نزاعتي اه يناهس الو أكرت 0 1

 سابارطب

 مالك متخو هيأ دعا وا ايغلت 0 ةدهاعم

 ىلع بجي هنأ نولوقي نيذلا يار ىلع قفاوع هنا هلوقب
 ” ”ةذيدشت عم هب رخلا اوقف ةدايزب متع نا ايلاطبا

: 

 ئه 59و ؟ © نيتداملا نا لاقو ب

 ةرلس ةمايس عابتا بوجوب

 ٠١م٠ و نوي وفرقلا نوب 2 رعم ترح: سراب

 ا نيي وسارفلا نم لتقف ايناثي روم يف 5 رغم

 َ راقمل محا و٠ ةل.صقلا دوةيناك يذلا مزالملا مم

 ٠؟ او> رحو اولتقف رئازجلا دودح ىلع نيب ونرفلا

 ظ مهم الجر

 راونلا م هعز نوميس لارنجلا لد :

 اس راهن يدوأو ةن دما كل

 سرا تروب

 سالت بيبتتيب يرتب ةقبيبيرتمب يي تبي. ةقبجييب قطبا يناجي

 :ش دقلا يف اينانح.بيبح يحج رج ةعبطم



 م 2

 كاءيشالا ةمجت
 تكهو تار دثالع دعا هيف

 تايديجم ةعبرا ةيناثعلا دالبلا

 اكترف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف .:.,

 1 ِك مالا ةاسأا

 هذي را

 اينانح بيبح رب

 زاشما بدءاص

 لرالعالا 5 رخا

 نأ 2 رطسلا ةرحا هراحألا جوفصاا يف

 هز 14 قاكرشالو

 شورغ ؟رطسلا . ةرخا ىلوالا ةحتصلا يف
 ناشرغ نك راشللو. ٠

 مم اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اها

 دن را ةرادا
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 يلاهاو ريتاذم نم !ريثكك نا زجاعلا اذه غلب دق .
 مهبتا رم فالتخا ىلع ةرواولا دالملاو ةنيدلا

 مهميدقتب ةينطو ةريغو ةّمح اورهظا دق مهنهاذمو
 اعدتسا ىلعلا رص 5 ماقملا ىلا

 ةئيكملا ةيصولحلا تاساملا ند قي ترئابش يف اه
 روتستلا ماياب مهلا لولا وحلا كا كلذب ني ددتسم
 ةيبلقلا يلا كشت مدقا ءارغأا 8 دب رج نا سايف هيلعو
 ىلا اًءاد مههةفوي نا'ىلاعأ هللا لاو ماركلا الود
 ةياسالاو لدعال ءارصت مهدي و ريخ لك هيف |

 ثيدقلا تيادب ةمكحم ودع

 برص ةيحيح تيس سيصم

 4ع 00 ادا عملو ةدي رح ٠ ا 1

 نا هل حو دال ةءدخن ءاق 7 ةرمكلا هذه

 ةدئاملاب يلاي نا دب ال يذلا هعدص لع ركشب

 لصوتلا يف ا ام ةبسلل الج وا الحاء ةب وغرملا
 ةقي رطلا لع يعاسملاو ةمطا نم يلصالا ضزغلا ىلا

 حالصالا قوب نوكيفءاوهالانع هدعت يتلا ةعودلا | .هل هيف نوربظي *

 ١ مالملاو را ريو

 هذ نع داحو ةدي رج رشنب ويغ عما لكو
 ىصرو هي وذو ةتطو لع ىن> دق نوحي ةدادا

 ىلا ايف نوروهدتب دق داهو يف من نيحذاسلاب

 دي مهيلا تات مل نا ىربكلا ةماطلا كانهو قاعالا

 نولفاغ مثو هيف أوعقو م

 ةرضاحل اباهان فو ةقباسلا .ةااح ىلا انرظن ولف هيلعو

 ناك هان دنالا نايزأ كش كارما نا انيار

 5 مفورس

 سبب تا يب يس سس ريو ب بسسسج

 امادو داسفلا اميحو لظو كعع هلا 5 انا

 نم هع انك ال كلذ نم ورغ الو ءايرلاو بذكلا
 الف اذه اتناءز يىفاما ٠ ةيخولا ةسيعتلا لاوحالا

 بأب أ نك“ نإ 0 انيكلو كالد 0 00

 اندالبف لئارجملا

 راخالا خلا لما تانج دئارلانا

 نو م 3 والفل ةعشم 1 0 7 انو ةققحلا دييداتو ماهفالا ظاقياو ةلهجا ملعأو اهريخ هيف

 هيف أ ىلا هادئ اع املك و اما ر

 ومالا

 ناوذاولذلا 007 7 ىلا مهسفلا ١ لوري و 0 ١ اهدادعت نع ماهل

 ل هعولل أ نطو 0 مق رو بوعشأا

 : يلاءاا عقلا اذه ىلا ةءحارلا

 امتايار اهيف ةي را ترم: مايا ين انا اوسادق مناكو

 رع مج نم قي ملو اهءايخو |يانطا تبرمضو

 ا د ل ع رس ا دير سي دي كي حا ع رح رع رح يب رام هيب
 0 يبتسم لا

 نسي رع ت6 ب ب يا و ور رج حت لس هي رس وسع سس رس ميرسي مع حج

 ند رص نص ا وحرص صم يركب راب
 ا تاكل ك1 ةي5تلس كا عا لا ديرما ا

 2مل يللا ل

 0-0 يت ىكر خس هيي روسي دعب كو
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 مذا ف اارات ال" نك خلان“.

 م ع مس

 يبت ازي ناني زاب الا ديول سبي وتعني دبل “0 0 ا ا ند يسع

 نكجم مك

 7ك ةس ةديقايذ "0 قفاولا ٠٠ / ةنس لمالا ياك هو يانا
 ريت حيو رت جب تعي اي ناي رقي عي تابعي حسب بس وسوي »يدي حي سار ايكو

 سح  لا مشل دل تي دبى يي ا ب حر خيم سس تس ل
 |” زير” نيب ايبا انين ايبا ايون "اوي نوري ذي لاطفال مح ةيتايصسمب يه يرن نيب نيتي يتب ربا ”وبنا سا ل ل مع

 ىتفصم اح قئاخ لك الا اهب ةنلاعملاو راك ءادبا

 يف اهاهلت 'ىدأ.٠ ىلع روزغو ةزكرع لع عيتو

 نع هتغازا ىتع هسفن يف تذرف دادتسالا نام 1

 ٠ دادسااو باويعلا ةجمم
 ةداحا لعرصلقا نا ىتاافمع دو

 تافصلاو طورشأا نم ةرطولا بلطي ١ يف حرشلا

 بهذي_كالذ نا ملعا يناالا دئارجلا تادا يف

 نول دئارجلا ةبتكك ضدي نا ذا حايرلا جاودا

 ه . . تنكو

 انايحا اهتوسانتي دق مهنكلو تابجاولا نم مهيلع أم
 مفانلا ن نك م هول امو فورظا| رو ىلع نوبرضِيف

 ةماحلا ةماعلا ةلأسملا نورك رك وكلا ل" يف هب .صؤشا |

 * تلووككي ميل اي و نايستلاو لا مالا اياوز يف

 ؛ىداب يل رطخ اع ارْعص نالا برض 1 ىتان كالذلو

 هفا تحتل ا.ىلا دوعا امر يذلا هك ١م عل

 قرطلاو ماقملاو تقولا حامسو ةصرفلا حونس دنع

 ىلا دئارجلا ضب ةلظخ نم كساألا رابظا ىلا
 ةودق اهنا اهسفنب نظتو فرعت ال ا | ريققا فر

 ةيسدقلا ةيععرلا ةدي رجلا اه موق لاثمو ةحلاص

 ل_دفالو اذ لصا ال لئا.م انةععما اماط ىتلا

 2 لا رئارلا نأ ةشان اني الرومأاب تلحادتو
 رومان عمهأ٠ ةعاذال تعضو دق امنا ندقلا ملاعلا يف

 رمادالاب تاماطالاو " رلاوقلا ريثلو ةيركملا

 بز بز نا اه زوحيالو ةيمعرلا تانالءالاو

 جدأ هنأ < بصلنا وأ 3ك 1 ةرهادلل مول وأ
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 كلذ لك نم َّلِجا اهتعبم ناذا مد وأ فلزت وأ

 يراظن عقو دق ةينانوي 17 ةيب رع ةدب رج أضيا اهنمو
 فنرالا ىتح اهنم ردصن مو اهاع ةؤذصلا قي رطب

 « نيطساف ريشب » هب رعلاب ىعسل شو ناددع الا

 ةيورريبلا«ريشبلا ” ةدي ري كش الو كاذب ةهبشتم

 : يل اش نادل

 ملثم اونوكت ١ ناوهبشتو

 حالف ما ىكلاب ةيشتلا نا

 ينرغلا اهع-#إ ةي را ةيبدا ةيسايس ةدي رج يو

 ريا اذهل عا الو ينانويلا اهمسق ظقذ ةيسائساو

 مزعو مزح ووذ مث ىنظ لع نانوبلا نا كسبوس اببس
 تالذب دبشب 5 ةئئاشلا روما ف عريغ نم ذاو

 ٠ ةيلعلا ةلودلا عم ةريخالا مهبرح يف هذ ىبأ

 لاح ناسل اهنا ةدير1 ا هذه ةحمل نم رهظإو

 اذهل امارتحا مث نفث ةيدسك ذوثرالا مورلا ةيكري رظ
 نم اهيف درو ام لك ركذ نع .افرط ضغا ماقلا

 ىلع ارصنتم ةيونعملا تاهرتلاو ةيوغللا ثاوؤلا

 ملضت_بتاك يرتال صضخن ا كمالاو  ءاضراا

 ةيبرع دالب يف نرتو ةيبرعلا ةفلا لوضا ايف
 ةباتكلا نم يمساسالا ضرغلاب ننو انيلع متي الف

 إب و اهتم ةدوصعتاا ةعفملا توذت اللف ةلحاو عع

 ةطاخالاو ايفارظظا: ضعب ىلا لوصولا ذئنيح 'ىراقال
 ا م زافت

 درو اهوبف تحلا هنم انيضق يذلا م هلا اما

 ةهعييضلا ةلقطلا ةريشتلا هذه نم ىناثلا ةدعلا يف

 روطلاف مورلا فوقع نع ةيفادلا دعا
 0 .حاص كذالو وهو هدي رجلا ر رد أف

 كس نو: ل ادب قوفحلا مع لوقي م ارق يذلا
 ١ اضنا انلعا رت دوز ايكو « انقا ماعد

 ف ةيرشلا ,( نقلة كانه هرشن دق --خي راتلا

 _:وب رمح ةفياخلا ةرضح ىلا |

 لاملا ةقيق ةفلاخلا لك ةفلازق اهنوك عم تااغذلا

 | ها رك ذا هوجو ةدع نم

 رمع ناسل نع ايف ةذراؤلا ةبب رعلا ةغللا ناااخلوأ)

 كالت يف: ةقورعلا ىصقلا ةغالا» تس تاطاللا نأ

 اذه لم لمعتسا نا نم لخا ناك رهف مايالا

 . ىئانويلا تتاكلا هيلا هوزمب يذلا كيكرااريبتلا

 صنلا نأ (اهعقاث)

 مبساو « 5

 كقلاخ موقر | هدزوأ يذلا ٠

 لدم نما 5 ب انس 0 نم ةاطملا قاوملا ضوضنل

 اهريغو دللا

 طفلا نامالا ىف باطلا نب رمت نوك (اهنلاث)

 ظ

 ظ
 ظ

 ٠ ةنيدملا نم صوصأالا مم مثدرطل ة ةسفن

 لاوحالا نم ةقفلملا ةصقلا كلت رماخ امل (اهعبار)
 بتاكل هلا قاطلش ه1 هللا ل م ينأا

 ن٠ ةرايزلل نوتاي نيذلاو » هلوف رم ةرضح ىلا
 ةركاسنلاو ندرالاو نايرسلاو طبقلاو جترذالا

 لريسعبأت ةنراوااو ةيقاعلاو ( ةرظاستلا ممسالاو)

 1 منال مهيلعا امدقتم قوكي وروك ثلا كرظالل

 نم:لسرملا بيبخلاو ميركلا يبنأا ةريشح نم
 نا مولتماا نم ةنا عم « ميركلا هدي مخي اوفرششو

 روغبا دحا ضويمل ةيمالسالا ةمإ رثلا سساوم ةرضح

 ىراصتلا :ةّيقب نع زايتماب مو لأ ص 1و طانقالا

 اع اتم هاعدا ا اةالخ

 نم مافاق رتع قا قاغبملا كاذب ةلوق (اهسماخ)
 ةولخلا ناذا مفاولا فالخ كلذ نأ ممم ب زخلا

 سدقلا يو (اذيار لها ىلع ةب زا ىمت

 هتبذكو كلذب هتضرتعا بتاكلا لوقب انلسولف

 ةيوكلا نوفونسإ وحرب ام نيدلا ءاقلخلا ةيفن كلاعَم

 لوق 3 ص وا ذا اذه انءوي ىلا بئارضلاو لاومالاو
 ربا رما ىلع :افلخلا ةيقب مدقا امل ةلاقملا بداص

 بتاكلا يار ىلع هفالغ باطخلا نب رم ةرضح

 ةئلخلا لآ هنو قاثملا دهمحوت ام رحاب سقت

 نم هفلاخو نينمؤملا نم انموسرم ارق نم لكو»هلودب
 هلوبسراو انك ان هللا دهعل نكيلف نيدلا موي ىلا نالا
 أربتن أضيا ةريخالا ةملكأا هدع و اضغاب ع 58

 بلو ديتقو

 * شير ل اهم

 موك ذي لل ةباوصلانم ةثالث مسا هداريا(اهسداس)

 ريغ مث دوهشلا نا 0 و. قاثيملا ىلع ادوهش خيراتلا

 ٠ نيخنروملا دنع نومولعمو هال

 «ةي وبنلا ةرجبمللرمشعو سماخ ةنس»ةلوق ( اهعباس)
 دعب الا مالسالا نيب رع مل يرجمللا خيراتلا نا عم

 -ةروك ذملا ةئدفلا

 وا ةدي ر> رشال ىدضت ضاسنا لكل اذا ىلوالاف

 سي نأ ةلح

 ةراطخلا ةمبللا هذ مالا ىلع فاك: :ردقم كانه

 امكرتنف' الاو اهيلع لبقي و دجللا دعاش نع رهشيف

 ةمذعاو لاقثالا نم هلمحتا ام افوخ اهباب رال اهناشو
 عازتخا ىلعو قيفلتلا ىلع ريف الها نكي ملاذا

 ٠ عرتخم اال يتلا رومالا نم.وهو خيراتلا

 هل تناك ادا ىرنو هضن ةرر ؟ىدان

 2 مساس

 : وجبس واس سعب يرسل 72 سب ب يس ريم بيير بي يبي ا سم مس يسم ا 77 لئثت

 سدقلا : 33

 ددملاو 2153 الك «نوئغلا ى , وك دوترالا برااب عيطملا دق هللا راشملا ةفيادلا نال مهن بزأا ةلاقملا رر#م

 لاوقالا رم ”كري نعي ا ةطبغ ىلا ةتلاسرب هتاذ | دنعلا كاذ نع رماذا ضوصالا ةلزخ» :يف:مهعضو

 7 كان ةئااوملا

 كالد نيطسلف 0 ةغاو جس اا١ةغا ن كت

 انلعك رض يزإاطيسلا يتاكلا اذه مهفاو 00
 0-2 م ةفيرشلا ليجانالا عيمج نا هغما كذب

 ةيئانو أ ةئنللا 3 ببي ن

 ةئيدح يفي دق ربقلا ةيوخا فاو ةيلاولا ةغلا
 ا لج رع قس ذم ةسموع تسإلا# اشنلا
 اوسيل ةينطولا .سكذوثرالا ةفئاط دارفا ناو متون

 اهتف درو أامرذ + ١ ىلا« ؛ةانقنالا راوزلا "أنبا » اريضح

 راضملا اذه يف ض وحاب ل جعل عوضوم ا نا اللا

 :تالز ضع رارظا وه يتلاقم نه.ضرغلا نأ ثيح

 هدروا اه رك ذ ىلا قرطنا مل كلذلو دئارجلا بابا

 كلو مالب الوهو هيلع دقتال عيطللا دلولا ) اذبه

 دعي وهو هذي للا بحاض ىلع طقف !داةلنا هتدروا

 نا اما هن ردجالا ناكف 1 ىلا ةيتكلا نم هسقن

 كري راعبلا ةطبغ:باتعالةعوفرملا ةلاسرلا هذه محصل

 ميمح نم اهيف نظي امل اهرششني و ةقئار ةلح اهسيمبف
 اياوزلاباّهلي و ايكرتي ناامآو ةدئاعلا ميظع مدا

 ىلع جردي نا قلي اب انفحناو اهنم نسح ا يقئايق

 لئاسملاو ةنهارلا رومالا حتما دئارجلا تارك

 0 ةدرىصلا َه 4 راثا

 ,. نع دعب

 مويلا .برقو اهرظتتن انك يتلا ةعاسلا تفزا دنا
 كال ٠ .هلولح ىلل ةيناملا ةمالا تقاث اماط يذلا

 ةدم ريضلاو لذلا لاقثا تحت تحزر يتلا ةءالا
 ابقنع ىلع ”طغضتو ةللغلا يديا اهشوانت ةليوط ٠

 فلا ىلا اهب بهذدت تدك ىت> ةلشحو ادم

 راملاو .ةساعتلا ةدهو يف اهيمرتو. لالعصالاو

 اهنوومتقلا يناجالا مماطاةضزعة البلا هذه لمجتو
 و «ىىاس ةعينماةالإ/“كناك اما دهب ةذراب ةهبنغ

 رهاب ئتخي نا يلا هللا .نكلو ٠ لودلا' عيمج:اطاجتز
 رارجالا بولق يللا رون“ ةعنشا لسرأف هنابك_ هل ود لع

 ةءوكطا ةئيه :اوبلقف ٠

 ةزخ .ةيروتهد ةموكجا امنع :اويغاعتساو ةقئاسلا
 تاننف. 6 رورسو حرف لك ةفالا اهتقلتف ٠ ةلداع

 ٠ دسفنأام نونا اوضينف



 اهيا. دوا يب نال نبي براني نواب اواي ليتبب ايب زبويراي للاب بوبي ياي نت ا1نانبب راكان نانو نابي ناو نإ "ايس ابين هي ندب يتوب وحي عب ياويلي اطيب يراتنموب ينوي اني بقنا وسبب تبي ناب لتي يرب يي إ تاهيل "*#

 باذتلال ىهاتت تذخاو ٠ ان تحدم را 0

 اهيقر نولمعل ءافمك ١ الاحر تبختلاف .اهنع ,باو'
 انتانا دقو 0١هقارلا ا

 لوال نومكتليس باوذلا ءالاوه:نا ةيقربلا رابخالا
 لوا .نوناك غ يف عقولا مداقلا سيما راهن ةرم
 اماع 55 لبق هراثا توفع يذلا ساملا نووقتفيو

 مالا فاصم يف

 اهدارفا فالتخا ىلع ةينائءلا ةمالل نودي ويف

 ذيفنتا نولمعي و ةيكاملا قح نا.دالاو نهاذلا يف
 عاتجالا كذب نكذب عامتجالا اذبف ٠ مهيف اهلاما

 هلع اوعتشفا ند تسملا يدبا هلع حر وق .ىذلا

 باذعلا مثوقاذاو رارحالا اوفنو هلاجر ىلع اوضئقو

 هلباقو عاقجالا اذه يف رظنلا مهلا نمو :اعاولا

 ايرثلا نيب ىذلاك قرفلا رب لوإلا عا عاتجالاب

 نوناقلا يطعاو روتسدلا ناعا اماع *؟ لبق * ىرثلاو
 دارفا 0 ناثوعبمللا سلم“ جتتفاو يداسالا

 هو نم ىو رفبغتلا ببرج ةوق تناك نيدو زعم

 نمز عجرو هراثا" تسردلا كلذلو رارحالا بزح

 ءاممج ةمالا تسماق دقف فكرالا اماو دادبتسالا

 وق ردقت الف ائاسنو اها>رو اهدنجو اهرارحاب

 لظلا رمز مجري نا رقوفتلا بز>و*٠ نيدتسملا

 ةينايثملا ةمالا ريغ مويلا ةيئاثعلا ةمالا ٠دادتسالاو
 تبذهتو فراعملاو مولعلاب تروت دقف اماع "" لبق

 نوفرعإ مهف ا امدقي ٌتمدقتو اهدارفا لوقع

 امنع نومفادي كلذلو ةي روتسدلاةموكحلا.ةيلضفا

 يذلاو تناك ةوق يامثدرت الف مهحاورأو مداسجأب

 ميجا اذهو لوالا عاتجالا نب ا

 تام ناطلساا ةلالح _:را ءاقبلا هل ن

 5 هد لف 6 ال هس ا اذه

 ساما ١ متةفاو 0 اشاب ديعس لسرا ثيح لوألا

 مك ىلوالا ةرملاك لعفب هلاخن الو يناطلشلا باظحلاب

 سا حالتفا موب تع اذا » مادؤا ةدي رح تااك

 هذه روح نع ناعما 01 قومي ام ناثوغبلا

 دبعلا يلو يدنفا داشر ه

 ةمالا نا فرعي هتلالجم « 0 بالج ةواأتب

 اههضمب ىلا مايضنالا نم ىش ىلع تسيل البق تاك
 نالا اهياع يه ىتلا فراعملا نم بناج ىلع نكت لو

 الواحل مدقث ال نا ةنس ** ةدم رابت> الا املع.دقو

 دضاعتلاب الا حالف

 مهري و ةمالا باوز ماما ربظ سف ٠ ىلوالا ةرمايف

 نوناقلا ىلا حاتري هناو يروتسدلا ناطلسلا وه هنا

 شع ٠ع توديف ةلَمخْيا

 ظ ماهحلاب أاهدتع ا نآك يزلا
 ظ

 ا

 سدقلا

 ٠ ءا>الاو ةاوأسأاو هل لا ىلع ينملا يساسالا

 قرانا اذهب مادقا ةديز> تقدض اذا نك

 ةوالتا دهعلا يلو يدنفا داشر لسراو هتلالج

 نال ٠ .ةءالا نم دحا ءادس الف حاتنفالا باطخ

 ؟5 لبق ةمالا لاجرك اوسيل مولا ةمالا لاجر
 يمءاسالا نوناقلا و٠ لمعلا اذه م نوذوعتي الف ةنس

 فتارقلا ىلع ناطلسلا.ةلالج فلح دقو سدقم
 ةي ركلا ىلع فوخال ٠ هيلع ظفاحيس هناب في رشلا

 ةاواسمللا لع فوخال 3 مودتفي رار>الاناف

 درا تفرعو اهب ترعش دف ةمالا ناف ءاخالاو
 ثعبث ل اذا الا انتكلمل ماودالو انتمال تاث ال
 ةدضاءا ةدحاو ا دي اوةتاكتو دارفالا ماقو اهدارفا

 لقا ناو دحاو نسعلا يناعلا انئطو

 ادا ةىحو هت ةاع نوكت داق نوب تدم ماسقأا

 ىاقو ةدحاو

 رح عساي ل 4

 0 را سال لمان

 حالصالا لاجر ةمغب كللذو هناتسالا ف 0

 كالذإةلافلا ريبادتلا ذخا نع نوزجسب مهنظن النييذلا |

 مداقلا سيما راهن نركم يذلا عاّتجالا اذهو

 م“ هذمل و يناطلدلا قطنلا عاتسال نو عشا

 ةرازولا فئاتأو مهب صوصخملا ساهلا يف نوثوعبملا
 اذه لع باوجلا ءاطعا 2 نورك اذ لوغو سما

 هدادهتىمأ بس هراكفا لك ربظين يناهاشاا قطنلا

 لدعلاو قا همكم نم هنأ دجو يف مصل بداالاو

 ناطلساا ةلالح ىلع باوجلانوضرعإ مث ةيئاسنالا و

 يدءاسالا نوناقلا داوم ن و نوعمتج هدمل و

 داحالا ةيعج هتردصاىزلا ىسايسلا جتانربلا ىدتقع

 نروناقلا هديقبو هدح دنع لك فش َّ ىركلاو

 ام لمعي الو ةيرحلا دوده ىدعت "لف ىساسالا

 يتلا هلاماب ذذلت و مهفلا قح اهعنبفي لب اهع“أ ناشي

 قوقح نع نوءفادي نيذلا عار للا باودأ و | ىلع اهاولا

 مهتايح نك قمر رخآ ىلا ةماللا

 انتما باون هللا قفوو ديعسلا مويلا اذهب بحرف

 انداو انريخ هيفام ىلا مدشراو

 قينودلا يف قولا ضو نع نينط ةديرح يار نم

 نم تاموكملا هذه يف ل ةيئاقليلا تاءوكللاو ةلودلا نيب

 يتلا ةضفانتملا بااطملاو ةبراضتملا لاوحالاو ةفلئخلا رصانعلا

 خيرا وراح هيك رك رقاب رسم رعب رعب قي عي بسب طم رعب صم قب

 كبيس سي سب ل سب يب سم و بر وا بار سس سس

0 

 ال اع مالكلا يف تقولا ميضن اذالف ٠ اهنيب قيفوتلا رذعتو
 تانوكملا كلتو ١ لم نييناثملا نحت هن لئاط

 داو ف اهضارغا

 كيرا” يبا كيب

00 

 هدج نيب ةيديدح ةكس ءاثنا ىلع ءالكولا سلجم فا
 رم هللا هذه ا لجاعلا بي رقلا يف ةمركملا ةكمو

 رايدلا ةنأيص كي ةيمشالا

 اهيلع نيرئانلا

 «ءادتعا ”مفدو ةب زاحملا

 سهر مهل

 ةبتك داو ة.جراخلا رظان نيب راد مالك نم لص
 لك ايلا نضن ىلا لضوتت نا نم دبال ةلوذلا نا فما
 عم تاضوافملا نم غرفت نا بيقعو يضرم أضف ةرضاخلا
 اغلا مم تاضوافملا ىلا دمعت اي اغلب يبودنم

 همك 7!

 ةيوسغأا ةعاضبلا رداصت ةناتسالا يق كرامجا ةلامح

 ءانثالا هذه ىف اهرداصم ةقيقح يف بات رت ةعاضب لكو

 ذخاف. هكر هع يف تطح ةيلاطيا ةئيغم نا قفنا

 كلذ ن» لغاش يف مهانيبو ربلا ىلا اهنوعسم لن يف ةلاما
 هنم ناك اش اسغأا ةعاضإلا هذه ردصم نا مدحال حضوت

 تابنا غر ىلع ةنيفسلا ىلا اهوعجرا نا الا هئاقفر نمو

 ةب واسم ال ةيلاطيا ةعاضيلا نا ةكرشلا هالكو

 هك يه

 يف يرلا عورشمل بدعنا يذلا نك وكليو رثنبملا نإ
 عيطتسي ال هنا اريخأ نلعا دق هلجدلاو تارفلا تابج
 يف يذلا لاما نال رهش لبق ةمزاللا ططخلا ّةرشابم

 21 وردعا اذان ةلوألا لايشدلا هيكحي داب ال دب
 ةنس كعب نع ةرشابم نم نكت هبدإ يذلا علما نم

 ةلجدلا ىلع م تارفلا ةبج يف

 ةلحر نع اهمالك يف « ةما ىروش » ةديرح تلاف

 دتغي ال كللملا اذه نا ايلاطيا ىلا ينانويلل جروج كلملا
 ىلا تبركا مغ ىلع ايلاطياب ةناعتسالا ةلحرلا هذه يف
 ايلح ف 00 ىلا جاتحت ال امم ةرغقلا هذه ناف ناتوبلا
 كلما ىجسإ نكلو سلا ةنايص كلذ يف ىرن اي و روا نال

 ىلع هدعاسل هيلا ليئوناع روتكيف كلما ليمعسي نا يف

 ديرج نم ذوخام ربخلا اذهو ٠ هدالب ىلا سوريبأ م
 ةيلاطبرل ةيجراخلا ةرازولا توص ىدص انوبي را

 ] اهاجر راكفا رهظمو

 هيلع يف اب اهمالك يف تملا نا بيع ةدي ربع هذبف
 نراعت نا الا اهعسي ال ايلاطيا نا تلاق ايك رت مويلا
 نان ولل اهتالاوم

 هرج هه

 ةطبغ هتراي ز ءانثا يف كينالس نع ثوعبملا لاف
 ةناتسالاىلا اواصو نيذلا تاونلاناينيطنطسقلا كري رطبلا

 اياضقلايف ناعمالاو ضوخل ةين وناق تاسلج يف نوسمتلي

 هدفه يف دصقي نم سيلو ٠ ساجنا ىدل ابحرط لبق
 ةحونملا تازايتمالا نم *”يثشب فامجالا تاءاتجالا

 مب



 مما دي كي قياس ااه تنام هك يك صن قام

 تانالعا

 ةن دإلا ةرئاد

 م ةيعلأت ةاهسأ

 مروديام ةينابك يف يناذع نمدنم قحصا

 ليا ارسا تدب ةينابك ناشنبور ليث ارعءا

 افآي قا رط ىلع هب ال يوقع

 تي ركسأم ١ يكشاوزا رب فلو

 ليئارممأ تدب 0 نيد 2

 افاي قب رط يلع شتفلاروغ نيمايإ
 افاي قب رط ىلع رك رام كج
 ةينوياهلا ةلثقلا راوحم ينمرالا بوغا

 ةي وسوملا ةلكم يف نيهوك لب ع

 شتفواورف اغيب ادن

 ا روفيتنم سشتف راورفاغ لي رفغ
 دوماعلا باب جواخ ليل ميهربا

 نهردب ةينايك ٍق كريما نيثس رهوط

 اريناش لدم

 نكتونبيل
 افاي قبرط ىلع

 ةب وسوملا ةلحم يف

 ل راخبلا يف اي راسوا ىقل لش

 تب ركسام نركشا لدا

 هنعاوجلا ةل2# يف نقار هاذ

 يقيل يا>درم

 يشومنور+زةدئابمك يف يقيل لشيف

 افاي قيرط يف اِذاملا فورد موه
 ةنروفيتم ةينامك يف" اننرف 7 شتفاويورافدوب

 تاريضح عم تلصح يثلا ةرباذن ىلع ءانب هنا ناعب
 ىلع هيبنتلا ررقت دق سدقلا يف ةميفلا لودلا لصانف

 نبذلا تانا>ازجالا بابرا ةفاك

 ت”يييلديصلا ةقرعب مهتاناخازجا ةرادأ موزأب أوناك ةعبت

 هخحم رات  نمآ"!رابتعا كلذ ةد ل يطعاو نييتوناقلا

 يا نم امولبد نودب

 54 ةنس يناث نوناك رو ند ريدنع عساتلا مويلا ةباغل

 ءابتا دعبو يلرغ 5١09 ةئس ىلا نونا ربع ث ةباينأ ينعا

 لع ريضهتسا و كلذ نع دءاقت نم كى ةروك ذملا هدملا

 لجال . ريخات نودب هتناءازحا ريكسأ ريصل يلونأق يلديص

 ةيفيكلا نالعا راص اًمولعم نوكي نا

 6 يلا نري رسل "4 شق
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 هنااا نم ةّدراولاتاراعشالا نم موف هنا نامل

 موي عم يم ماركلا ناثوءمملا نيام ناب ةءلعلا

 552 نق لوأ نوناك + يف مقاولا مداَقلا سينا

 نا لجال, ةيدلبا ةقيدلاب ةمزاللا تالافتحالاب

 ةيفيكلا نالعا راص مومملا ىدل امولعم نوكي

 *5 4 ةنس نيرشأ 6 ف

 هاا

 ىلع ةانب هنا نلعب
 ةدراوأا نيسمعو هذا ةرموا 0 ةاس سو:سغا ؟

 "ىف ةحروأا ةيلملا تاررخلا

 هني اهني نانيإ دهب تيب هم طي حيرتي تي ايي راعي ونبي د بتنين ي بكا نافحيييهبب ربقوي راوي وسبب ركب طب دمي الوب رشي ني رقي طع رق ضي رق عم رق ري بح راكي ره ان رس ف هي رقم تب جا 2-0 رج ياني ركب اص سبب سي ادي سي سي وسو عم سم ب عيبا رك يي عيا سييسي اسي اس »با يي سي نست با ري ع مارا ل ل ل ل رج حس

 ةطرضم 1 اناعع 0 ل خادلا ا نم

 ءارأأ ةرادا يلح دكا رصع دق ةلودأا فروخ
 ىلا ةدئاملا ةيننالا ىلع ذذءوت ىتلا موسرلا قم

 هوسرلا رادقم اه اا ررخاو سدقلاب هياكل قوذنص

 را لجالف ةناتسالا دوت يبل
 ساب 0 ني رشل 1١ ةفكلا رش راض

 اولهم نود ا

 ه1 "مز

 ين ١ نوناك ؟ يف خروملا فارغلتلاب درو هنا نلعب

 ىضتمء هلأ ةليلجلا ةيلخادلا ةراظن نم دراولا 5

 0 ممر قروش ةندلا ةرادالاب نورقملا رارقلا '

 منارلا مولا يف مقاولا سيمجلا راهن قاثوعبملا سامي
 لطعتس كاذب الافتحاو ”؟ 5 لوا نوناك رهش نم

 ىفو روك ذملا دبا يف ةينسأا ةموكحلا رئاود دك

 رئاودلا ةفاك روت ريصب رابنلا اذه ءاسم

 نم نييزتلا *ارحا لجحالف ةيريمالا تاسسءوملاو

 ةيذكلا نالعا راص يلاهالا نم بغر. يذلا لق

 2 ص 9

 كارول ( ةكرشلا روصلاا) فارغرت اكس

 ةليآ) تبسلا ءاسم يف نا مزتحنا روهحجلل ناعن

 سيما ءاسمو (نيثالا ل !) د>الا ءاسمو دحالا

 ورتابت يف ضرعت- عوبسا لك نم (ةعملا ةليل)

 ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثق ةكرحت“ رود يتسينا

 ةيصيشتاا رظانملاو ةبب رخلا مقاوملاو ةفلتخلا باعلالاو

 عيمجا هل 0 ريكىضلا ردا 7

 ند لش روت < ملا 0 الا ىلا الا يف 4 |

 م يصوصخلا هباس> ىلع فا رغوتاخيسلا رض

 1 ةروك ذملا يلايالا نه اهذي رب ىتلا ةليللا

-- 

 جحر عجيسحا

 ًْن يماشلا قالح ررافاح جاو اى كن ريع ا املا رظن

 تاكو نئارخلا لما عاص ةقدو اليوملا لاغشا

 .هداقعا لع مومهلا ضحن نا انيار لنا تالسنوكو

 برو هل ردو ليبقلا اذه نم مهمل أم 2 2

 سالوبلا ةطقن قوذ ةيشنلا

 تافارغلت

 رط ن لانوما ساعا توارد قا اط ٠ع هال

 عا 2151

 دقو اب روسل الاو أمشاب رظان ةلودلا بحاص ىمسنأ
 ف هزاكم تكا سد شاب مءاولتاود نويعل

 ىلوالا هتفظو

 (ىفلاو ةيلعأا ةلوذلا نيب ةىللا تارباؤلا تاددبا

 ةداعسااراد ف

 سلع ناب نونظب

 هالك ولا ىلع نءاشاب لماك ملظعالا

 ا 0 لاقت ربلا كلم _ءرا مئاشلا

 وك امناملا روطاربما

 سافاهو رثوذ :رع

 .(ةب روطاربمالا ري زو !فوليب سلا لاق كيلر

 ءانلا قف ةمالا سام لع اهطخ ىتلا ةلطألا ىف

 ىلا. ليلا يسرا نا ةيازيملا ىف ةثقاذملا

 ٠١ ةيءادس ١ هثاعز 'ىدابم : ىلاو ةأ ُت اعلا اك را سنا -

 ةةيروتسدلا ايكرتل ةيدامم اهنا لاقي نا قجلا نمو
 ةيركملا نيبو اهنيب ةنس> تناك تافالعاا نال

 يللاخلا ماظنلاب فراعآ نا ترطضا اهناذ ةيدقلا

 77 قووشل ضرغلاى ان تنك انكلو ةروثلا لبق ىح

 0 امنكلو اعادت لع 0 ةاحارلا 6

 اعراشتسا اذك حالصالاب ةينائملا ةموكحلا لعريشت
 دطوتلو ىوهلت قار أ 2

 ا

 غلت نا م اودلا لع

 © اناملا ناو كلذ ل

 قا د1 ىو انانو ا

 املا ت6 مودا ال ف سس

 كلذ نال ةزعلاو ةوقلا رظعم
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 نم ةلودلا سلع :فلةءوي : ناروط اودع 3

 هاشلا مهنيع راحتلا نم 8١و نايعالا ند 55 مهنم

 نيس سلخ ةده تادح دقو

 (اسفلا ريفس) ينيشتفالب زبك رملا ضر اف:ةناتسالا

 تاحارتفا ضرمت اسْملا نا ههثفاو ظعالا ندصلا

 .ةءطاقم ىهئنت املاح كسرحلاو هنسوبلا ةلاسم رخل

 ةعطاقملا نا ظظعالا ردصلا هل ٍلاَف ب واسمنلا ةرادتلا

 ةلويقم اطورش اسهلا ضرع اذاح يهننت

 امقو انكرت م٠ تاضوافملا فانا عقو : انف

 دارا ىدل ا:سح

 هردق اضوع ابكر” لع انلا ضرعت : هناتسالا

 (كسرطلاو ةئسوبلا مضنع ) كلرف نورلم نوسمخ

 كن ملا نيفصرا ىشقالب ازاكرلا لاقادتو
 يع املاح رعءوملا ةلاس» لبست اسمأانا ( هناتسالا
 هن وسلا ةراغلا ةدطاقم

 سشدقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعبطم



 كوالا ةنسأ| سا درعا
 يي يب ل حس ببسي
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 رودصلا تاهفص لع أشوهتنم ةركذ اوظفحاو اذه

 اذهب رقولا اهيثوعبم ساجمو ةيناعلا| ةمالا اوئنهو

 ا 5

0 

 تيس ىتلا ةسدقملا ةنيدملا هذه نم نت اما

 تح .تمضو قحلا ءارصنو «|دبشلا ارا

 نلقو دحاو ثوصب مفر ءاياوالاو ءام الا اهارث

 ميسنلا كالساو زيثالا تاوقص ىلع لسرتو دحاو

 ماركا هئاضعاو ناثوعبملا ساحل انيئاهتو انتايحت ليلبلا

 لاسو ةينائعلا ةمالا لضافا نين نم نيضتلملا

 لاعالا ريخ ىلا مههمليو مثامسم ديءوي نا هللا

 لوصا لع ةظفاحلاو نطولاو ةمالا ريث ةليالا اهلخاو

 ٠ هللانذاب مئادلاسدقللا روتسدلا

 ىلاعا انوزاو دإلا دعاس نع. اورعم ماركلا اهيا ايبف
 حالفااو قيفوتلا ماودب جاوعدنو | : روئهلا

 ميلا ,مفرأ انتيحن ىراصق هذه

 انل مدي نا هللا نيلئاس ةيبلقلا انتيعدا اهيلا مضنو
 عيمجو روتسدلا جام ماظعملا انناطاس ةلالج اق

 شعيل كب ىنعب“ 0 31 م ظعلا انلاحر

 ةعدعو ةاتيلا اك رت ين ااا يناعلا 6

 ةيرملا مدل روئسدلا شعبل ن 0 يا ىقرتلاو داحتالا
 ةقداصلا ةنائملا ةمالا شعتا وةاواسأاو ةاخالاو

 ةاواسملا ةئاد ءاخالا ةئاد داحتالا ةعاد ا

 سدقملا بع نم

 2 ١" نيمأ لدعلا هم ؛ رغ أ ةعاد

 هس لم هيسسس مس

 يدنفا دراد لضافلا بيدالا ةرضخ بقع م

 ةدالا 0-3 0

 نو.ائملاناوخالا اها ةفوطملا ب

 اًئشان انيبختنم عادو موي انرورسو انحرف ا ذا

 ٌةمالا ارتاطخ ةوادخ لواوه مثرغس ناب انتفرءم نع

 ةيرأا يناعم ةفيرشأا يفادملا جارخا 2 ةيلامملا

 انرورسف لمفلا ىلا لوقلا نم ةاواسملاو ءاحالاو
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 ظ
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 سدققا

 ظالا متادق مويلا ناب ىظعلا|ئرشبا وه امنا مويا
 : ةرقوأا ناثوءبملا راد حتفي دعسلا لكو

 21 ىماسالا نوتاقلاو روتسرلا ظاقلا نأ ان
 تردو 0 دقن دق اهنكلو مالحا ثاغضاب

 تدسا دقو ةسورخلاةيناّمعلا اندالب لم ءاكىف ات اطاس

 ل اومسلا لاق 5162 ا ها د

 مور ف

 هب اممو ىرتلا تحت هلصااسر

 ليوط لاني ال عرف مجبل 0

 تلعتو برقلا حاتو دعبلا تراقث دق مويلاف
 بهاذملا فالتخا لع نيالا عيمج ةلادعلا

 اهمدقت 2 ةيعاس ةدحاو ةمأ متلعحو نايدالاو

 أهيقرتو

 نا.عالاو ةداسلا أها

 خيراوتلاو ندكلا قاروا دب ال وجت لو

 حرشتتو ممالا اهبرختفلا ”ىنث « جوتف * نع متارقف
 ةروهشم ١ دايعا |همايا اولعج ىتح بوعشلا اهرك ذإ
 ردا 3 م 2 منيا لهف , ةروأ قم اراثا اهعياقوو

 ؟ناثوعمملا رادحشف اذه أئموي جعل ند فوششاو ظعاو

 ءامدلا كنفسب الا لص ل اهرسءأي موتفلا 0

 تناكو الا مو دئاوف نكت ملو نارمعلا بارخو

 دهس جست ن ْنَه هلاش ف اذه |:مهف نكلو بئاصم موقل

 ناتشو ' حالصلاو حلصلا حتق حامنلاو سلا تف

 اهيلاها رابقال ديتسملا بلغتملا وّدعلا:دالبلا باوبا
 اذه انتو هتطلسا دايقتالاو عوضملا لع مثرابجاو
 ممبخلا ةمالا وحي م اهلخدي راد باوبا محا وه

 املاصم نع اوئدعيل اهرطاذ ترطو أهسفل ءاضرب

 اهمفانم يف اوديو

 نا نوينائعلا ناوخالا اا نونظأ لهف اذه عمو

 0 متفلا اذه

 ٠ صالخاو دابج
 ءايدحا مدصقم لح

 لعب ال انم نف أ لالرهضالاو يخارتلا اهيف دقتعب
 داحتالا ةيعمسو « ةاتفلا ايكرت » هتساق ام مويلا

 تاقشملا ند هثدباك ام فرعل اي 0 قرألاو

 رطل نيا لل نك يل حال
 .:نرامعمتلاا نالوفا| ناذه 0 رونأو ١ 4 يزاذو 0

 هل قدس مو و ا تف نع عادا

 اولمح لأ ةمالا

 ناك ةلود ةشرتو ةيشالتم 3 2

 يح ندل ن

 مراوت يف بهذلا فرحاب اشوقن» امهع“اقبي ناذللا

 املك اندالب اوقف دق مهعيمج مناف ةيناثملا ةمالا

 ةاواسملاو * اخالاو ةي هلل اهوتف لب ودعلل سيانكلو

 مظلا و دادبتسالا اورهف لب يللاهالا اوربي مل

 م

 ديد يني رص نكي رعي نسم رويل عبير تاني نابي جا نيب ردي دس »راك رد سر سيادي سبر حيي قو لطي شم يئس سك ييسي عب ميرسي يخي يباب طب هير يي جرم ميري رس طي رش رمي رع سيرسل هم رص خي كب ربع قسم لوم هج يطير رم رقاب دمي نفي قبو سيب تم رع رك رك ب رعي وس يس بس يحي يبت

 اتتاطاس ملا يذلا لا كشن نا انعيح انيلعف

 ءازسالاو هير

 هاوص ملا انعم انا اهو | ىت> ةاواسملاو

 ىلل ةيوص مس اولد نيذلا 0

 نيلك اق اداؤوف معك

 : هب رخل حنام معلا :'ااطاس شا

 ١ 1 دادتإلا ةم29 ةأعفلا كرت شت

 روناو يزاي شع

 ةاواسملاو ءازالاو ةيرحلا مدل

 ةنالا حف علو مثالا انفريصتم شعيل

 ...بحب دع مي

 اريخامدقت همالكس يطخلا ةرمصدح م نأ دعل و

 ريش) ةدي رج زايئما سحاص يزادنب يذنفا سارا

 فصو ةينانويلا ةغالا ىف ةغيلب ةيطخي هافر نيطسلف

 اللافتحا ومويأا اذهيف ةنانعلا ةمالا رورس راذقمأ يف

 روما ةداقق ترطعا 2 هنا .:رهربو أهم زو هب

 ام لففا مئات لظع داو يرانا لا علا

 خيرآ د م دحاو و ىلإ ا تناك اذا

 نم ميمجو « روناو يزاذ » ىلع ىنثاو ةضهنلا هذه

 ءاخالا مودي نا هللا ىلا بلطو ةءالا ةرصنل ماف

 ةءالاوشيللو ناطلسلا ةلالجل هاعدلاب همالك متو
 ناثوعمملا س اهو

 نك روك ذملا ءابطخلا تارضح مالكأ ن اك دقو

 0 ميعط طاق دقو رووا ممأ مم أ و نسا

 ةعالمأا نم هو دروأ 1 نأ لوتس يديالا قيمصتب

 ماقملاب ق ب 2 | عيض ضاوملا يف نافتلاو

 نب هج جه

 ىلا راونالا ند ةلح سدقلا هنب كم تسل ءاسلا دنعو

 تول أ ةيكفااف . راصنالا ابيلا حاترتو راظنالا ثم

 مسار ءاردأ لع رابنلا ف تئاكو رولا نم همقل تال الث

 ىداناا كاذكو عفدمو مفاد ةناه تقلظا دق حافتفالا

 ةش رز نسحا 58 نمناك(ةب كلة ارق فرع يا ىركسدلا

 باب 2 ةيدزبلا هقرعو فصوألا قوغب بتدتراب 4. :ةلم هراونأو

 ىلع 13 تناك ةيرلبلا ةيشخدو نسلوبلا ةطقنو ةئيدملا

 مورلا .ريدو ه5 رهر طن نيبزأ / نع اماو زرط نرسحا

 عمي و سنك ذوئرالا نمرالا 0 5 رطبو رك ذول رالا

 َتدُخ ةيبنحالاو ةيناثعلا لزانملاو رودلاو فراصملاو نزاذلا

 اون نييناملالا 2 نأ ركذلاب رؤودج وه أنغو جر كو

 ىلاهالاب ةوسا مهن زاكث اوقلغاو راهناا يف مهلاغشا اواطع دق



0 
 شل رسوب اك صب عبرا فيرا عجيب بوبر لب ادت اة

 4 يدانلا يفتيلت 5 دعب ةيزاثلا ةعاساأ فو

 0 دم ةيلط ضعن ندةنانر بطخ

 ناي ناي روفر يدنفا اروقرت ونا. < دركم ي لن! نافيتسا نم لك

 ةيب رعلا ةغللاب نالياربح يدذفا قارطسو ةيكرالا ةغللاب

 بطخ لدالا يباحلا نييليئارسالا دحا نا امرا اضل دقو

 رك ناكَملا يف ةيب رعلا ةغللاب ضيا

 ٠ يو هي هردح# ْ

 رم ةلاسر انيلا تدرو راهناا اذه حابص قو

 انت دي رح تادف مكص اعد امانا ايف ىلطر ينا عاادي ريلا

  رورسلانم سدة“ اون ىلاها هرهظا ملا رظن هنا هذه

 ما حاتتفا مدرب مهافتحا ُْف

 تاسرا سدقلا يف ٍشرتلاو داحمالا

 مهسأ ص هلم 0 تالالاسر تالثءاوللا ازه يلاها

 ةناثلاو ناطلسلا ةلالخل ىلوالا : كيربتو يناع

 داحتالا ةيهمح رك را ةثلاذلاو ناثوعملا ساحن ةسائر

 ةعمجت 3 انوكدللا نش

 كد ناللس يف يمو.تلا يثرتلاو

 ف يثرتلاو داحتالا ةممح ةمحل كش ( ( سدفلا)

 لضافالا اهاحر ىلع ينثوديحلا لمعلا اذه 0 0

 لترين املا كد ديحوت يف اذبح نونا

 ىلا انتوص مهع< ' مداصلا اونسحا 1

 6 و كل يىناتشالثلاب هنن أع هنآ ةمالا م تاوصا

 ل - و لمعلا اذه ىلا حاترت انه يللاهالاف.

 ءازجلا ريخ هللا ُ ازج ةيعمللا لاجر
 ع8

 سلجم جاتتفا مسر لافتحا يف سما عيما راظنا تفلا ام

 "5 <*اج سحرألا ن 5 ةريغص ةزر> ناث وءمملا

 نا أهم دار | فرصتملا 4 ةقوطع ماعا ابعضوو ةمالا دارفا دوحا

 سحرا نااعي هل ةعأأ ا

 مدق كاذأ رورظلا تب دحو هدوتححو ردأن ةنوالا هذه ف

 حاتتفاب نع كب كح حوت ةمالع ةزرلا هده 7

 ' نانرملا ني

10 

 تانالعأ

 لكآروا ( ةكرحتلا روصلا ) فاوغوت [ميس
 ةليلا) تبيسلا ءاسم يف نا مرتحلا روههجلل نلعن

 سرا ءاسمو (نيالا ولا ) دحالا ءاسمو (دحالا

 ورتابت يف ضرعتس عوبسا لك نم (ةعججلا ِةإيل)

 ةضم رات اعأا مافوأا روع ل كر روه يتسيلا

 4 دي زيشأ | رظانلاوةد را عف اوأاو ةفلت ءزلا باعلالاو

 عيبا هل رسي ام رئوضلا رداونلاو

 ليدل

 نك لش رو < ذملا ورئاعل افا رخألا ى نا كلا يف اماو

 ُث يصوصخ لا هناسد | 0 تا

 ةروك ذملا يلايللا نو ٠ اهديرب يلا د

 هجوم هه

 نم يماشلا قالخ ريام اجاوخلا هب رهتشا امل ارظأ

 تاكو نئازحلا لكم دس ةقدو الي ودا لاعشا

 هداقعا ىلع مومعلا ضخ نأ انيار 3 تالمكو

 برق هنرنمو ىلببقلا اذه نم مهءزاي ام مرج يف

 سلو لا هَ ه2 قوذ ا 1 ا

 تافارغلت

 توريب قب رط نع هئاعس الا

 3 ك1 )1

 لانويسان سناحا

 0 0 ١1 يف هيمور

 / ف يفوت لو 0 ةسورلا

 لوألا نوناك ١ ١ ىق سن راب

 ضنا رووملا مارغورب قب ديف ترااكرو رف حرتشت

 كتب رك ةريزح مد م يفي

 نوال نونك 15 ىف يف هناتسالا
1 

 ةلمااةلودلل 00 ةيعطق هروصإ اشأب ى قح ندع

 ' ةسمور لا

 افارخلت ةللخلاا ةلخادلا ةرااغن سا تلشرا

 :هيف هاد كب يعض انفرصصتم ةفوطعل

 منا موي 1 ناثوعبملا سل 0 فا نا

 ةداعلا سسحي و ريظاا دعب ةدحاو ةءاسلا موب ١١

 رئازذ كرم عفدمو 3 ةثام هل قلط مس

 يلا»الا امآ تائيزلا ويصت اسما فو ا

 أب فارغلتلا اذه يطعا دقو ةي رايتخا م عاذؤف

 احلا ساجملا 0

 لوالا نوناك ١0 يف ةناتسالا

 ةكرحو فصولا ةقئاف ةنيزةئي زم ةئبدملا نا

 اهيناوح م يف ةرشتنم ةارلا

 لوالا نوناك ١7 يف نيلرب

 ظ اذا ىلإ تلا امور ناب نال ىف نودك وي

 ٠ تارباذلا رما حاتلفا ناشب اقفاوم اباوخ

 لوالا نوناك ١0 يف ةناتسالا

 روابي ريترو يروا ربي يا تا لا حوايا ديو يي تي نينوي يري بوب ريا ريكي رفا "ا بيتي يابو يبت ياويل

 سام حاتئفا ى

 ةج 5 ردن نأ سلخلاو ةيدملا' تناك دقو ماعلا

 نيديعم اوناك مهعيمج يلاهالاو فصولاةقئاف ةميخغ
 1 مهاغشا نيلطعمو

 ءاج يذلا ناطااةلالج ساحلا ةسلج متتفا دقو
 ةرخاقلا نيباملا تابرع نم ةبرع ابك ار: كانه ىلا

 روبمج هب طيحو ةماتلا ةيعسرلا نسب الملا أسبال ناكو

 5 و سفن. فلا ” ٠

 هذه رضح دقو ءاقيلا لوطورصنلاب هل نوعدي اوناك

 نم هو ناثوعبملا ءاضعا نها ىلوالا ةساجلا

 مسقا دق ةيسانملا هذهب و ٠ نارعالا سلخ ءاضعا

 اما٠روتسدلا ةنأءالا نيب ةنأث ةرم نآطلساا ةلالح

 . ةباغلل ارح ناكف ىجاتتفالاناطاسلا ةلالج باطخ

 0 يملا اهاللا نم ريفغ

 سافاهو رتور نع

 ناب وةريخالا مايالا يف اسمنلاةطخ تريفأ : انيف

 ليما وبظأ يو اهب لع ااملا رهثات ىلا مجار ىالد نا

 37 رثا مم ةضوافملا يف ةيغرلاو ةملاسملاو هحلاصلا ىلا

 ةيسورلا ةرك ذملا لع اهباوج ين اسمنلا تدرتفا دقو
 فارتعالل لودلا نب تاضوافملا يرجن نا ةريخالا

 ضرعي لوتوترب ةطساوب كسرحلاو هنسوبلا مه
 ةمارك ظفح كلذ ناف ٠ هيلع ةقفاولل رقاوملا ىلع
 اسهلا

 ىلا اسنلا ةرافس لاعا يلو٠ مفر : جريس رطب

 باوج (ايسور ةيجراخ رظان ١ يكسلوفسا ويسملا

 قف نا طرشب رمتثوملا دقعب هيف تابق دقو أسنلا

 ىلع اسهنلا عم نيلرب ةدهاعأ. ةعقوملا لودلا نم لك

 هئسولا هل اسم

 : لو ك1

 ايكار ه
 ار ناس وسما لاق .٠ ة.الا سلاح : نةلرب

 اطدولا نوع نا 1 اتهاه اذا اسلا دعاسن انا

 رثزو نور ودتملا كلطو + لودلا نم ةلود

 .:رعء غوجرلاب اسقلا ىلع ريشي نا ةي روطاربمالا
 ب رثا اهلا يما

 ص

 ' ش دقلا يف ايئانح بيبح ىجرج ةعبطف

0 
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0 5 
 م ددعلا

 كاوءشالا مق
 فصنو تايد ةثالث سدقلا ءاول يف

 تايديجم ةعب را ةينائعلا دالبلا يف

 اكترف ٠١ ةيدئجالا دالبلا يق
 ك1

 هذي رخا زايمنا يداص

 ياخ بيبح رو
 < جويس

 ىلوالا ةئسأا

 نادلعالا ةرحا

 ناشرغ رطلا ةرجا ةريخالا ةوقصنا يف

 هرب 1.١ نيكرتشالو

 ٌشورغ # وطسلا ةزخا لوالا دحتصلا ف

 ! ناشرغ نبك راشللو ْ

 0 مم اهئاشب ةرباخللف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخآ ةرادا
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 بيلي نايت لليبيا يناير اب ريحان

 اتنين تاو راو ياتو ”ادبرا يي”: انيس نيابي نأ فيي بوجي نإ انبي ين ةنبييزب"ةيي نيب ”ةجييز "بيد ينسي“ هيبتا :ةيييز“ هيي

 سدقملاربقلا ةبوخا' ا. دا دحا نم ةيز الاةلاسرلا اندرو

 410131111 أ 21168 5

 مرته ءارغلا 0 سدقلا , ةدير>(ررهم) بااح

 كتديرج ين رشا نيتاللا نيماحلا دحا ناب ينغلب 1

 هدي رج ررعه صخ## لع اهيف لمح ةببسم ةلاقم

 برغتسا مل هن اروشتم 0 لعو « نيطسلف ريشب»

 نيدلا رافسا نأب دك دق ةلاقملا بحء>اص نال كلذ

 ةغالاب اهلك بكت مل ةفيرشلا ليجاناللا يا يحيا

 باتك ناب انلذك ةوي ادغ هارن نا عدب الفةينانويلا

 بكي مل في رشا ف ارقلا يا أضيا نمالسالا نيدلا

 ةظحالملا لمع ىلع ةلادلا ذختا ىتا ىلع هيب رعلاب

 ياتي الف ىهدذملا ىندال هوك 1 هنا هو ةيتالا

 نويبسك د وثرالا م ءاوكص نع مفاد نا هل

 .لرم طقن ضع. ىلعدرلاب يل اروعسل نا. وجراف

 ذا ةلعو ةيخيرات ةل> اهسباي نادارا ىت ولا هتلاقم

 ةذيرح تا نفض م او خيرادلا ها ركب ىربا

 «سدقلا »

 ١ تناك باطلا نب رمع ةفيلخلا ةدهبعنا -

 ةئس ىلا نيتاللا ردع .تىصن اي هق ١851 فكرودب

 ةناتسالا يف اسن رف ةرافس نا ىتدع عازن ىندا

 اهتابلاطم ىف اشاد اريبشلا كصلا اذه ارارم تذختا

 نك امالا يف ناكسوسأ رفلا نع اعافد ةيعم را ١ ةسدقا

 كصلاكالذ ةىص تضف مرقلا سرح يبق نكلو

 يباب ناك راو لان ربان ران بيتس رايب

 1 غم م 0 ما ا ا ا اا _

 ْ ا

 ةرامحا

 ا

 م 0 0 ا العلا ىصوي ردصل

 رعي ردي دنا هيبسي وج ديك كي دي ياتو يرتقي بي رتقايب اين”: حيال و اوببرزتتب ديري يا

 ,ماتاني_.هفقي

 يحيي
 كت 0 حل اح ايي سما

 35 تيه ييجع ميج ديس زينا
 مهنملا لل سل - يسال تيييييلخكأ هس يبس

 - ديمخ بيعي ا تدي اني نيت 0 يا ايا االول” بيب ويب يبي بين ابيب ويب ا يب يبيني. تبيين يبل بيزا ابيب يايا ٌ

 لاخلا

 قوقح هديبات ياسا

 يضاف ةقح ريغ ةينتال تايلطت تانا

 نيينوروأ “اضعا نع ةناتسالا كي .ةنمل كلا

 ثلا اهقيقدت دعبف ةدهعلا كلت صحتل نيتامعو

 م51 ةنس لواان ون  ناريز> نيةده قف

 نع هع تافأ ةوم 2 مويلاو . حوض تروق

 1". 7 ؟هملر لع 59 ١

 صاخ هجو ىلع تارازملا نع ثلا يف هيف ضافايذلا

 ال16 1"ممعع 0ع“ | 3[5عااعم 12ة-

 اةعواتسهم, ظعرصستس 1901)

 دعب نيطساف ىف ةيئانكلا ةنهارلا لاخلا نا مضتب

 ةيرمعلا ةدهعلا ساسأ لت تلكشت برعلا اهحتف نا

 نا عاطتسا .اهتطاوبا سون ورفو كرب رطبا ناو
 ليوخ كرادتيو بركلا نمةسدقملا نك امالا ظنح

 هذه رم لو ىمالاسا عماج لإ مالا ةس.اك

 نم [عصنم, 111 ريغو ةيرمعلا ةدهعلا

 ريظي ةلاقلا اص نكلو نيخر وما 2

 اناضلا ليت لا ة519ا ءوودردا اه 1

 5-4 اه صخالا لعو روك ذملا كسضاادص .-ذ

 أاماو ٠ اهب ايعال ةنعاو نيهار لعرصتقافل

 نوح ررقل دق نكي مل يرحملا خيراتلا ناب هاوعد

 نال و ةرحبلل ةريشعةسداسلا ةنسأا نم هب لماعتلا

 "سبأ لبق 4 لماعتاا رحم ملهنا دحأ تشي ل

 يي

 5 ص مدع 4 بتي ناهربب ا :ةماح

راتلا نأ مويلا تاثلا نمو
ف ىالسالا خي

 ادب د

 تيرس لني رايي هت يبي

 مانبي رتل راني يبان يبيت

 ايزل وياي يسب” ةيت “نس "نست

: 

 تحسس د ويري تيت رم ني تت لبي يي حا بنا
 ا ا و «يدخضم

 000 يت يي اي بييبيببب7ب7ب7ب7بببتخلل
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 6 عمت: ووو ا[. ظلهطنا 110101180:

 سس سا ع مس

 م8011 لا
 ل قرن كهل عرم اند ةص 5! 5 ١

 "1170116 ان 30 ك4
 ظاعممس عر نه هم 20 1عقمعق.

 ام“ 10115 61 +3

 ذ 11 41:2 مدعم 15 العمق 5 85.

 خ12 ثتشت6 موهجب6 ىلا 9#

 ممالخطظامات ا خ1 نانا.

 هو هه

 تيرم يرحمو ب يس توم بر و مي رج ل تح جم تس حس ع ععسسم

 851 ةننذدمقلا يذك6 نقْقأَو ا ١ ١/1 ةنس لوالا نثك "و4 نواف يبدقلا
 هكبحويدحويم "زيي طين ينير نبيلة ا يباح

 يراك تي خت يرش اخ سيرت دي حي يبيح رح رس سم ب نيا نين“ةييرا بيير ءيببتج ب ةووويبسمبي نوي قوي( نزال دزاابب ينويلب زالوا يبين يبن

 9 1 و ية يمي ةبنيب لت هبي

 ىلصالا ةدبعلا نّتم ناضعبلاي 0 رو ذملا

 ةرجبلل ١ هال 10 ةنسااذيرات لمحي طخلا يفوكلا
 مل ةلاقملا بحاص ت:راربظي كلذ نع الضفو

 اطخلا نب رمح نارك ذت يتلا برعلا يراوت علاطي

 قثك ٠ يتلاو: .نيوينورفص كري رطبلل ةدبع طغا
 يو قي رطب ن؛ديعس خيرات نم م للا هذه دارياب اهم

 رم ىلا سدقملا تيب كري رطب سودورفص 0

 لال تامل باطخلاب ب رع ةاعو باطما
 مهلاوماو مثدالوأو مهئامذ ىلع نونم | :االيا يذم

 خرا نا ىلع“ نكسن الومدالا مهب ةئانكو

 ىلا نيخراوملا نم هريغت 5 روك ذملا قي رطإ نب ديعس

 ابصن اودرمسي نا نودب ةدبعلا رد ذب

 فرعي هفراعم ةءساَةلّهلا ىحاصاواب تناراالو ؟

 كاذب ينيفكيف ةيسنرفلا ةغالاةينامالا ةغللا نع ًالضف

 ةأشن نع نيهاربلاو ةلدالا دارا ىف عسوتلا هانغ
 ةاحب فب مجاري ناب هباعف سدقملا ربقلا ةيوجلا

 ةلاقم ةسدقملا ضرالا 11276 5ةلضاع 414

 ميرا" 2 ثلا لع ع يذلا قهرا

 ةروك ذملا ةي وخالا نا ملعيف صاخ هجو لع نيطساف

 ميظعلا نيطنطسق ديشنيح لع 75 3 ةنس تسسا

 نيييلصلا خي رات يف ثححإ نا هيلعو همايقلا ةسينك

 ةرهاس اهتلق ىلع ةيوخالا هذه اودجو مهنا لعق

 تافلأومو تالي حتفي ناهيلع ٠ سذقملا ربقلا لع

 ىلع فوعزانتب اوناك نمعم ىلءيف ناكسيسارفلا
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 ىلإ هب دي درب يرو وي رح توب خب اير وب بني بإب بيوتي ايي زو سرسور يس يدع سي رع سو كيب يس سس يبس يك سي سكي رك ع يس ع رسم و عي سي سير ع سي رش سي رع سي ع رع سل ص و رحم يس يس سيسي د

 (محارتل ةلاور تاذلوم ارك ذب هن ا الر تارارأا

 دقتعا نحلو ةنأت ودلا ةغللا هتذ رع ىداقتعا مدع ]

 يلاتلا ىلع هلاو مهبادأو برعلا ميراتا هت رعم نمسح

 ارامتعا هراعأ ىذلا« ضصوصللا ع ريعان أ ليي ال

 لثم نيف ريدا سعملا ضعا هريتعأ دقو ديعلا رخاتم وه

 (انممصاصع10[8[27  هقلءوم ىف  انعمصتستل#

 ماطتامامعتعو آ1ةاندنن0لع 7

 صوصألا ةظنا نإ نر 2 ١لا ادمن اريح
 ) ٌىصأ » لمف نم 42 لك 0 .جوص 4

 « مبعم نوطرملاو مورلا» ىنعا مزلو طبت رأ ىنمم
 حرشنا ا لاطا ريكا ارد ا تانثا اندرا ولو

 نم هذه ريغ رهف نع ثمحبلا يف لوخدلا ىراو

 ينالك فدرا نكاو اثبع كبس. يماخلا ةلاقم

 تناتستو ربلاو نيتاللا هيدي ام نا لوقا ناب هالعا

 000 اائأسم ُْق ةاحادما ف داو ماتهالا ن“

 ال امم وه ةيلخادلا ملشروا يف نييسك ذوثرالا

 هذه لثم ةلخادم ناف ر هلا َن م نكي أمهمو كارد

 ام ةض# سك دورا اك ْق بارغالا ىل“# نم

 فاعضا اهي. دوصقملا ةيافلاىراوي و تاهبشلا ساس

 ريدلا اهدضع ىبتلا ةيسك ذوثرالا ةللاو مورلا زيد

 هل داهحو ةىسح ارا صب هدد لع انورق امو روك ذل

 اونوكي نأ اكلم ءانباو انونطا هه نذارزو#ف بفصوإ

 ١ ماما ةيلاسملا نال كليم هذه لم ةياغل هلا

 اري ةيظع نوكت مهقئاوع لع ةيسكذوثرالا ةللاو

 لاسم را فلاس يف لح دق هناف مدرلا ريد اهأ

 ثنا ىتلا ةلاسملا نهالاكشا مظعاو لضعا

 رس و لعق 2 و ايلا ءوببأ

 سس ١ لعدطوم' هنال

 ١ رحم تا

 00 عادبأ ف

 نيب المم هلو درعلا 25 ةوحار

 نيسح نمو هرزاوتو هدضعل نإ 5ك ةرترألا نم
 هل دوقن ايلو ةوذ ١ دادة الاو بزكلا نا املا

 مع اه لع ةيقارم نم ند رودبدلا ده ى نالا

 دنع ناسنا لك ف قري ماظنلا حو ثحيلا ةيرح منت
 ماظدلا ع نمو همالك يف قدصل 2 قف د

 هدب ىلا ناو هلاعا ف

 غاب ءوحإ وه تنأ نظاما بأب م نا.( (سدقلا)

 نقتتأ كدعاام 0 نو : قئاقحلا راهظاو ءارالا
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 لع لوقو تاداللا ةداجمزاب نأ طر ادن اداهننا

 كيرظن كرظامم نا”رحاو 6-0 داهشالا نس هر

 نك نيدس | طورشلا هلي لمح داقتنا 1 لب#و

 ثا لع ةلاقم انرمشنل لع لم نيطساف روتشإ نا

 ابيها ركتن ال ةيخي رات روما يف
2 

 سدقلا

 اهب مدخي نإ 0 0 7 ١ نع تذحب ثتيح در
 0 نين وقلا ٍمظنتب ماتهال - اسمان > هصلن اذهو هنطو 0 تواحو كلع 1 ملا 5 04 11 كل تل لا( ا ١ |ل : : :

 ) خاريم ) ىساسالا نوناقلا نم ةرشع ةيداطلاو ةئملا ةداملا داع 0

 «نيطسلف ريش » ةدب رح نه تلاثلا ددعلا ىلع تعلطا ا

 عبطلاو ةغللا نضعب حالصا نه اههف ت1 اة ترد

 نيردعلاو سداسلا دذعلا يف اهترشن يلا ةلاقلا رث 00

 اماق :اهجاجوعأ موقت مل اهنا فو «

 را هزها طلاخ الل هب رعلا ةيج نم ا

 اولا طرلاغالا

 سدقلا 1 هد رح نم

 تك أاضيا :

 ىلعو - نيدترملا عن

 الط هارا ا ان نأ تف لاك

 نسس>و م وقللا نم أهيف هان م ىلع انحاصأ «قابت مفر ىلا

 ةلصا جرخي الو هلوقا ام ن الا يعي نا هوحراو ةدارالا

 ل كلذ فلوكس ةىصاول

 هتلاقع يف هنع طش 5 ةنحاملا عوضوم نع هتب وجا يف

 اهتع ناكرومال ضرعت تيح ( باولا هافيإ ) ةنونعملا
 دارا ثيح نم طقس ىتح ٠«اوشع طب> طخم ماقف ىنغف

 ءالبالاو عافدلا

 هترايع لع ركشلا نوم هقح ةيفنءال ا انعسي الق .دعب اما

 رورظ ىزا برغتسن » : لاقف انيلع هدر اهب ”لوت-ا يتلا

 يدنفا بيت مهتاج نمو ني زيغكلا بجعل مل نيظسلف ريش

 يوطنب هريشب ناب هسفن ىلع رقي انحاص كلذبف « ناوص وبا
 هّةح ناك افأ « نء ريتكلا نوع ال » لئاسمو ثاخيا ىلع

 هت دب رحزربي و لئاسملاو ثاحبالا كالت ىثاغ نا هذه ةلاخلاو

 دق اهنا مث اه رظاونلل ٠ قورتو رطاوخلا رسن ةلح ٍ

 نب ربت كلا رطاومخل اريدكتو نيليلقلل ءاضرا 2

 نمز كنم عاش دق هنأ ” نم هيانح هركذ ام نا 6

 لكشن هيسنلا سلحملا ةيقوقحلا رومالا يف راشتسم يفنا

 نع وه « ملشروأ يف يمك دوثرالا ىمملا سلا مممأ تحي

 ىمدقتمو ء الحا ضعب _ترا هيلع دهاشلاو لءارم ىلا

 ْ نرد نا ىنع ىنع يف مشو ل وهاك دف اهيلا راشملا ةفئاطلا

 ىلع مهجركذف ةفصلا كلثب ةينطولا ةضهنلا هذه يف مهدنع

 بايالامبيلاتب دبأو مهيدلت رذتعاو يب مداقتعا نسح

 3 مهضعل نظ دنو مهحاصع مامحالا نود لو يبا

 ءازا رانيدلاو ممردلا ”يلع اوبضرعف كلذ ينم يذتق) تنوع

 لييسلا اذه كيس اهلمحما نا ينك ناك يتلا باعتالا

 مايا ةعضإ ذدنم تعنكو نسحا يش ىتلاب لوالاك مهترجاف

 يف ةللاعلا تاناقللا ةءوفرع تافارغلت ضعب ةّحرث نع ىتد

 نع ماخحالا اذهو ٠ ةيكرتلا ىلا ةيب رعلا نم ةداعسلا راد

 قالا يف مال ةموا ةيشخ نع جتني مل مهيلا ةمدخ ةيداان
 نييطرلا ىاودا هيلع 50 نع واريكو قع نكناب وأ

 ملعأو فك ممو رابتعالا نيعب دخت نأ ةربدجت تسيل

 مازْكلا مهئاعز ىلا اهتدروا لاع نع آثن هنكلو مريخب

 «<ىلع اوليسأو اهازغع اوعنق دق ديطولا يلا بسوع نييذلا

 هي يضع اهتع ديحا ال * ئدابع 0 ةرذدغملا رثس

 رع ممدنع ناو 5-5 0 م« ةيوأملا يعفأ؛ه اسقف

 ٠ ميلكو ممرادنقاو مهلضفب رفا نيذلا لاجرلا نم

 علاطين « نيطساف ريشي » سحاص ةر.هح ىلع ناك و

 ليبق اهترشن .تنك يتلا ( تافلتساو ةرظن ) ينلاقم ف

 انتم ةعداتلا ةفيهصلا يف درو ام اندنع نيثوعملا باختلا

 ه

 ل سس قش 1 و ا يأ

 اهليخأادمو فافؤالا ىلع ةبفارملا ةلملا نيلاجم ليكشت ةعرسو
 تداولا + يف ىتلاخلا هذه دضعو اهتادراو فرص ةيفيكو

 * ١
 ءاوللا اذه ُق هتراطخو ر الا ةيم*ال أرظن ايلعلا ةيباجيالا

 ص ا وأتعو اهنع ناث وعملا سل ماما ةع'أكملاو هرضاملاو

 اند نا هتنيط.يف ةوددخا ضارءال . كانه بغرب نم

 ءاعداب ةسورحلا كلاما يف فاقوالا رثاس نم عئاشلا وه 53

 ملاعلا اب كراشي ةمض رات ناثاو 4 هشلد لقاعم نع ةعماب اهنا

1 - : 
 لاعب ققدي١ « طقف سدقلا يلاهاب ضتخم الو هرساب

 نرا معي و اهب هرطاخ رسي و تاراساا هذه يزاغمو

 ” 1 17 ظطقف ةاك ةركرألا ةفئاطلاب اضتخم سبل كلذ
 ينغلبا نم اهفرط نم يلا تذفنا ذا ةيث رئارطبلا سفنل : ٍِس ا ' َ

 هئدأب ينالعطو دادح ماهمسإ دكتقو يناةشرف يلع ايطخغ

 ' دئندح هترتك اه لراف .0.0٠رذت ملو قبت و موللا

 ءاتتح ناو زا نود ةمئار امدتلا للملا ع .ح فاق و لعقلاطب

 هلي اش ترا د ةصرقلا 0 5 كلذ عمذ

 ةيداطاو ةثلا هداك ا راشقت لويدلا ةفاض ةلاقم ردتااس

 اهتيحو نم ايىفدناو اهملفا : د ١ يناسالا نوناقلا ن ف ةريسع

 الو قوقللا لها رم هبانع لثماناو ةيلعلا ةنوناقلا

 اهارا يتلا يتاعااطم ءادبا يف ةيحالصلا يلع كني هلاخا

 رئاو لع ترمغن ال اننا ذا ناشلا اذهب هبدلس يطن ال الس

 0 جراخا ىلا 0 يرعس 3( ناد هلوق امأ

 ياشروا يف ةيدكذوئرالا ةفئاطلا ةلاسع ةفالغلا نم الاخ

 يام هقفا و قحلا ليم 2 ةغوارملا ليت نم كانك وبف

 ةضهنلاَة] اسمو رصم ىلا ارخوم يرفسنيب ةنثاكلا ةقالغلا
 لك ّىنا هللا هاده لمي ال وهف ٠ اهيلا ريشي يتلا ةينطولا
 "7 ىفقا تح اسلرف اهصخا' ه.دجالا ىالبلا ىلا زقاسا ةئس

 0 ا د نب راب فارحالا مسقلاو ةاماحلا|ب ءاتم
 دوزولا هيف ةريبشلا بتاكملاو تفحاتملاو كاجلاو شااجلا ىلع
 ةجردو ةقاطلا هيلا لصت ام ردق ىلع ةفرعملاو لعلا لهانم
 ةحاجلا دنع ِف ار كش لد: ا ب نوكف ةلكضلا ىءادقا

 دصقلا اذه ىلا نونا م ةنلا هذه يننا ٌتنحو

 أه دفاعم ةلاح نم ترز كك رمصم ىلا تاهذلاب تع

 اندضعتس يتلاو ملاعلا راطقا يف ةريهشلا ةيوبدملا ةعكملا

 خلا لي( لئاتسم .ةلمج نغ عانقلا_فشك ىلع هللا ءاش نا
 ناو ريخ

 ىلا .تهاذلا نا لوقي نأ هللا هراثا بناكلا تاف دقو
 ْ ْ “ ١

 اجر 8 يف يدك دوئرالا يللا سلجتا د اوال جراخلا

 هتدن رج سس قانريلا من ةأأ 0 كنق نم ىنغلب اهسد

 ' تارتغح ب 3 0 4 0 ىلا سدقلا نم قفار ذا 3

 قى ةرخابلا يلع ىلإ و مم فقددلا يتمم نادل انيتوه

 ملا انلموا يذلا ةيدب دل 1 راطق ىلع ع دعس رولا

 ممع تفقرتفا كانهو ىرمدملا رطقلا لايعا لنه َ اهنب

 العقلا ىلا ُح اولقتناو ةرهاقلا لل رفسلا ”تهوادو
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 بهاذلا ,



 !”ةزييرنتنج يرتوي جبيبةنويي يب نعيي بند دي ةطي يهني تنديد نوي ادب نبوي يرتوي رب تنميي تنمي نبي نيابي نوبي اويل ةطبيي ودبي”

 ةفيطا اًناق وا مهتبعتب تيضق نا دعب هب لا ىلا

 ضرع امدخ هنكمي ال هلا اهئانثاب ممدحأ ةداعس يل حصفا

 -- ةرهاقلا ىلا رقسلا موادب نا نارخ الا ناثوعيملا هملع

 رم هتوعدل رع _

 لوزاللة ي ردنكسالا كرب رطب يدافا :نيؤزيوف ةطبغ فرط

 تقو نوفا قه ا ةديدشلا ةدغرو هدنع كانو

 0 سب ام نلك انو

 نينثالا" ند نم: نآلارىل 0 نا 00 ىلع هل ايف

 ةقئاطلا ةل اسم ةقالعلا نم هرفس ٍ لي ' ج راخا يلا رفاس

 ”يتالولا ىلع ةدبعلاو - ليق دقو ًاصوصخ م, ةيسك ذوثرالا

 ا ءالا
 ثيحربمزا ىلا يرصملا رطقلا مهتحرابم دنع سدقملا ربقلا

 ديسلا عهمدل تل زتلاو نضيأ هناعتمالا نم مهخاقألال ؟فخ
 ًافويض هيف مبلحاو يخوتملا ىلا مهاعدف « س وب ريكل»

 م ةدافولا مارك

 نا » ةدي رجلا بحاص لوق بارغتسالا ىلع انلمحي اممو

 أم ةيلغاد نيسك طونرألل لئاس“ ف ىدال لغر لخادم

 ةوحو هذعل « تب لاو كؤكشلا لأ وعدي

 امنب نع قئاقد الا دعبت ال و

 67 لصالا نم لئاملا ءذب لخادنا لا يننا ( اهوا )

 ..رامإ انك دروأ

 ةعفرتملا ةطفاسلا هتدي رح نع يتلاق» نوكل ( اهيناث )

 ةحخلاكم ماقم يف اففاو لوك ىلع اهب لدتسي ةأك اهيف درب م

 : رك ةوثرألا ةقئاطلا ع ةلحانو

 نم يريغ وا انا تلخادت يىننا انضرف ول (اهنلاث )

 قح انيلع هتّرضح 5 ناك- لوف ةل اسما ذيع قيناللا

 رار كح لوو ةيطو هددت كلاس هامل

 منيعاص عاصلا هل ليكتو اعا

 ةغينلا هذه .يف ةقيقح انلخادت اننا انضرفول ( ايعنار )

 ءالومل نوكي البف كلذب لصالا يف ٍنيتاللل قال ناو

 3 همر دحو انيطاوتلل كلي

 نأ عي دك هكباقكو ساو فاس لاو 2 ةححافأا

 سو ور ىلع حربمل ةريشن رش اًراردب و مهناوذ نع اوعفادب

 لذب و عسولا غارفال » تئشن ١ دق اهنا داهشالاو ءالملا
 ةاعدلا يعاسم :ىرع ب ررض لك عفدل دولا ىصقا

 (رنو.سم )لوقي

 نم يطل ذإ هدلع ىتع الو نيتاللا نيلسرملا اب | دضاق
 نا كش الو موري وهو - ( رئويسوم )

 - ةي واستر ثلا ةغللا ىلع هل فوقوال نا فيرا اذه

 ةمئادؤملا

 نب روك دما ةاعذلا عورشم لدرض

 ةيسك ذوثرالا ةلملا ىلع ةظفاحناو هاشم ىلا

 لبغ كد دعب «0 ٠٠

 ٠ لخادغي نيقي رفلا نم<نم انديفي .نا:هترضع لع بعصا
 ىلوالا_ثرك اهوا. يئانويلا ما يف اللا“ رذاالا رونا

 ةدحاو ةحردب عيمجا تاءج ةبرخلا نا لوقي نا هب

 ؛ذالف فالخالب ةدحاو ةب ار انعمن' ةينائعلاب ناوخا انلكف
 ةارولا ىلا عوجرلا ىلا قب وشنلا اذاملو انني | ذأ قب رفتلا

 / هللدجلاو ىرمرصتا دق ىلع ولا بهدتلا نورتو

 ةنازر رك ٍقْريَتَسا اك هنأ 5 ح لوق اما

 يفد آرام اردق لجاو ةفاصحو

 هندعم .نم يش لك ناذا هب هيلع هذخاةوا الف نسدقلا

 وه هلوق ىلع ةمذملاو حضني .هيفيذلاب كانا, لكو جرختسإ
 ايلي ناحل كتل اب اص كا ل

 هذي رحّو دما ىلع هارد و

 مهمه مع تهييس ا إس

 ظ
 أ

0 
 ا

 سدقلا

 دوق نه صلغعل نا دارا هب تقاض ةليحلا ىار الل هناق هنم

 نا ملعب الوعو تايدخا| ىلع لبفاو ةبخي رات ةيلع ةلاسم

 -_ ”رامزالا هللب ةيشفتملا زيملا قرط نموه لصتالا اذه

 نودرشش ةضحاد مبهتجحح نوري اهدنع نيذلا هلاثما ىدل

 د دازواو اذه هكلسم ىلع ريسا ال ىبكلو عوضوملا نع

 رعاشلا تيب هعماس٠ ىلع رركا نا.دب را الو ةمغن روبنطلا

 كر كنا لذ]و : نشاقلا يب رغلا

 نع مجان ةي ريقحتلا تاكا كلتب تايضخشلا ىلا ةضرعت

 ةذخاوملا لت نيا ىرا الف خي رانلا عت نيا هءلا- 50
 !اهيف, لصح ىلا ةسردملا ىلع فقا نا. كلذب تبغر ذا

 د لوقا ركتنلا ةلءاخلا سرادملا "نه تناك ناق لعلا كاذ'

 الو لوخ

 اح تيناق ةريشلا 4 ريكلا سرادملا نم تناك ناو

 بتع الو ل جاردا ةراثك انانحا سهذي يذلا معلا

 رياض نيلاخلا الك ىلع اناؤ ضبا اج

 دا كلذ نما هضرع ى

 ارذعدل كلذب دين اوني راتلا لع فقاوريغهناف ٠

 كنا :

 نب' رم ناب تحرص يف
 ناكف صوصللا ةلزاع ( ( نانرلا يا ) مورلا عضو 0
 سياوديلا راشملا مامالا ىلا هماله هجوي نأ اذا + لرألا

 ةيخيراتلا صوضالا ةدب زلوقلا اذهب تدروا يننأ ثدح ف
 ناب ) لا ملو ةيقيقحلا ةدهعلا ةرابع تالمعتساو ةريتعملا

 لب ( ةيقيقملا ةنضيراتلا راثالا نه تسيل ةيبرمعلا ةدوعلا

 ةردح ىلإ (سن هلع كاع رح 1 تلق

 لاخلا ةقيقحلا ةفلاخم اهنوكا ي باطخلا نب رمت ةفيلخلا

 يتلا نيهاربلاب و :ةرابعلا ,ءذبم نا 1 0

 يذلا صنلا نركب لشق هقفي نمل ةماتلا ةحارصلا م

 هءانج عز ؟ ينرقحلا نضصنلاب سيل هتدب رج يف وه هدرو

 ٠«فرعي رخ !الو فصوي اهل لواال الاوقا هداريا

 كفيرشلا سدقلا نورك )مدع تركنا ىنأ هلوق, مآ
 لءا الف ٠ لا ( سويورفص كرب ل ظ 0 ا

 ٍي
 (مداعر مق نا نود طقف 0 اهقارطا 1 حو يتلا

 هترابعب قئاقعلل هناعذال هبانج ركشا اناف لك لعو

 لغ ؟هتن ال انسفتال انم امارتحاف نحن اما» ةيتالا
 هذه لمعتسا دقو_.الاط دقنلاو خيراتلا يف هف راع

 ب رعإ تسل يهو «ءادام» ىنممي ةريخالا ةلكلا
 ةض راتاا هتءلاطم نم دقتع٠ وه ضوملا اذه 2

 تس اوناك نيذلا ءالقالا 0 لا نا هتاققدتو

 باطلا نب : © مامالا اه ىلوةسا نوح ملشروا

 نكت ل 1 ةغا ناو صوص ةباذع اهنم مثدرط

 ةدهمأ| صن لعق دعي تاراب | هد هن ال« ةينانويلا

 ضوصللاو مورلا درطإ ترما يتلا ةيقيقحلا ةي رمكلا

 ةذا را نم لوقي اهف اماق هيار نم تسا ينكل

 ديوإ نا هب ىرجحالان اكو ةينانويلا نكت مل ليجانالا

 .ايجانالا ميمج ىا» يو يتلاقم يف ةدراولا يترابع

 ام اهتم نا ذا « ةيانويلا .ةدالاب .ستكت مل في رشأا

 . اهريغ ةغلب بس

 اوي ربيت زإ بيرة يبدي بنج راء سيت ميرسي رع ع يي ع سس ا وسر يح ص عي بس يسر راح سي يح سي رس يو ينسي وسي حيو بيك ا يس يسب ا يخي م صحم اس رعب راتني با يباب تت بيز ركاب تربل هاوي ابيزا ايي اير #ءييرإا يي” اوي رتعوبر ييسر بيم فو

 022221222771112 ك“# 0 يك ب ت22

 يب؟( ب لااا يل للا ربي سي يبي هه هه مكبس جيب جيس يي يي س١( يي هيي سس ل سس

 2 يبكي رش يك رق اكو كي اة يظر
 ظ وهف هباوح صضرعك ©« سدعقلا 7 هدب رح مديد أما

 لغادتا قا <لءسيلو هنايضاقلب اهنيب وهنيب باد

  ةرصح رابجا مور ناكل نوك ةبح نماالا هب .

 هعم ةلداحلا باب دس لع ةرود ذلا هد رك دف

 هتاياغ بلظ يف ديو هتاهرت يف حرس يجوب

 ظ رعاشلا لوش 85

 يرذصاو ىضيبق ّوجلاكلالخ " رممع ةرباق نم كلاب

 أ يرقنت نات نش ١٠يرقنو

 يرشاف كنع دايصلا لحر دق

 الو بابا تحف باب دس اذا هنا لعب ال وهو
 قونكلا مفر درت فوسدكوا بكوك فوس> لصحي
 ' « سذقلا »ةديرج لع لغظتي تس ىتناو اصوصخ

 5 يذلا رمالا امدمتا يف الا ُ 0 يا ءارغلا

 ماعلا 0 7 امرا ةمدخ 0 0 00

 فر
 م 4 5 2

0 

 2 ةعطاقلا دهاوش 0 ةعطاسأا تفاعلا

 1 ادعو ام مي ريصلا غراشب رظنا نالا انا اهو

 ةدبعلا ةحص ةلاسف اما » هلوقب ةديرملا ىحاص

 اهناش يف قيفدتلاو ةيخيراتلا ةبجولا نم ةيرملا
 تاوفص ىلع هنع ْتَحلاو مالكلا ىف بو.اس

 ةزجععب تا دقل هل انلق دعو ام ر>ؤجنا اذاف«ريشبلا

 ف يع ك5 ب ةيرمتلا هتدبغ تناك الاو
 3 الب ٠ ةن رفو قالتخا ضم ةقيقحلا

 ةبتاكلا ةعركلا هدي ىنيطعي ناهوجرا ماتكلا فو
 0 ىلا طش 0 نم هعجراف زوطساا كلتن

 ١| تأقم ةرئاد

 : ةيكئرأت

 ب رمالو كش

 ل٠ او اهعوضوم نع جرخ يتلا ةقباس
 ةيلعلا اهدودح نع نالا دعب تءافتر ال نا هنم

 كت ف الق ا يلا هوحولا لع دو هنكلو

 ةظلغلا نم باطلا ةمالس مم ةيخي راثلا ةذنلا

 ةلامقلا هذه يف هباو> لع نا تددر 6 ءافحلاو

 هبانج لمقام فالخب ةرذ عوضوملا نءف را نانود

 1 صاوخ ثالث «الع | دنع دّقثلل نأ اريخا لعبأو

 ” ضرغ لك نم ايلا> دقلنملا نوكي نا ( ىلوالا )

 ,:.ةبذهم ةقيررط هدقن ْق كلس نا ( ةياثلا 1 5

 .. تاظحالملا نع .ىناكتي نا ( ةثلاثلا) ١ ةقستم
 لئاطب اهنم ءارقلا ولي ال ىتلا ةماعلا

 نيطسأف 0 هتلاكم سصش 4س وه 0 اشعل و اذه

 هلا لوي ثيح تااثلا هددع ُْق ةيدثملا « مازهالا او

 ملطي نا ريرحتلا ةرشامم لبق دئارخل ا ررحت ىلع بي

 اهذو ةحيمصلا ةيلعلا بتكلاو تاباتكلا رها ىلع

 دآو 9 را بيصإ ىلا اتأيلف كاذ 25 اذ دعب



. 

 وأ دع ريو قردي نأ نود بر.>رلا ىلعلا . نادنلا

 , نرم هل نحتو ني زئافلا نم نوكيف : دب رثنو :نغري
 بيك نيركاشلا

 ةيلح رابخا

 سس ةلسرملا كي ربتلا و ةقنهتلا تافارغلت 2 -

 1 سدقلا يف يقرتلاو ذاحتالا مح

 هتتيممج قرتو داحمأ فب رش سلق
 ىنالوط نذنداشك مز قارحا 500 سام

 ىرل همانقارغلت ىؤاح ىتاحتو تاكي ربت" ضرع
 قر هأوا ىهاشداب ترض ءىلاع روظتف مدقتلا ىدإ

 مزلتسم نتردنرا :هناهاش نوياف + زن ىلاح ردنم

 ىايرهش بانج *هنسءهدارا ىئيدلوا :تيظواغح

 مرديأ يشدو 0 د اهيفوت هنغينم قوطنم
 ئراي روش ترضح بنناكر بر" ؟7 غةاس لوانوناك يف

 داوح ىلع

 هتنمحر ظ
 فيرشلا سّدقلا يف ٍقرتلاو داحتالا ةيعمجلا

 ةينشلا ةذارالا قوطنا اةقوت 1 باو لب :

 ضرع يؤاحلا مفارغلت تاجردنم ناب ةيناهاشلا
 سلجم حاتتفا مر *ارجا ةبسانب تايتلاو تاكيربتلا
 ةئاطلسلاةرضحلا ىدل ةيظوظحلا مزاتس اذق:ناثوعبلا

  ةيلعلا اهراظنا ىلا ةعدقل راص أم دنع
 ةيتاهاشلا ةرضحلا بتاك رس

 داوج يلع

 ةب زيلكنالا. ةغالا نع مجرم

 5١8 ةننع لوا نوناك 1 يف فيرنألا سادقلا

 مرتحنا سدقلا ةيدلب سلجم سيئر بانج ىلا
 ىلوملا: اهنا:

 يذلبلا دام ءاضعألو يل نيبا نا يل اوحمسا

 باول" سلع اهبف منكي موي لوا يف يناهتلا علا
 تن ةناهفأا:ةنطلتسلا قوعن» نه كفل وملا مالا

 مرك اوجاهنلا مت هل ىنتا يناو: ناظلدسلا ةلالجن ةناثز
 صل“ يعادلا هنطلسااهذه لهابولق يف لم

 ثيلب ماقوب سيسارف جروح
 سدقلا 2 نارطم م

 هيدإبلا سا

 4... ةنس لوا نوناك ١ال ثي- سدقلا

 مافوب .سيسارف جروج. _:راوطملا ةفاين بانج

 . هي كير بكي رك رع هالو رس رس راب و رق

 سدقلا

 ىلوملا اهيا
 متفأب ةلاسر لوصوب فرتعا نا ىل اًوحعما

 لعيناهتلا نومدتا اهيفو هيدلبلا سيئرك يلا ةفيطللا

 ةلالج هن يزلا باونلا سلجم يف ةمالايثوعبم ماكتلا

 يبلق مي نم يناو ةمباث ةة.ة> راص دقو ناطلساا

 حاجنلاب للكت هلاعا لك نا يه يتلا ؟تفاين ةينما دبعا
 يف ترهظ يبنلا ؟تاساسحا فطأ ل نو ركاشا ناو

 طبر يتلا. تاقالعلا برق بيس ايس الو:اهنيخ

 انيعشل ىتقا ترا ىننكمي الو 5 داليب اندالب نآلا
 ني> نم نوعماجي نيذلا هثوعبلو ههابتنا لوا:دنع

 نوحمتب مهنا ةينمالا هذه نم لضفا ةينما نيحملا

 يا ةي ركلا ةنامصا نوصح ةعاقاو ةئرتم راوسا هانم

 صلخلا يعادلا اهليزتو مكتما سرد

 يدابلا ىيللا سيئر
 يللا هللا ضيف ٠

 جس مي سس

 نك ذوارالا مورلأ ةناؤقي رطب نم سر أنهت

 5 دعتسم صاعلا مورلا ر.د ناب نامأ نا سدقلاب

 رار فراو ءارققال هتفاط ردق ةناعا ع قباسلا يف

 ميمج ىلعف امنع ىنغ كي مث نيذلاو نيرسوملا
 ةناعاال نيجاتحلا ملشروا ناكس نييسكدوثزالا

 ةرئادلا اوعجاري نا مهتكس لجال رماعلا ريذلا

 هناعالا كلت اوبلطي و كلذ اهب ضنا

 ِق رسوم تاراحالا 6 صقل سدقملا

 تانالعأ ]

 لكاروا ( ةكرحتلا دوصلا ) فارغوت ايييس

 هَلِل) تبسلا ءاسم يف نا مرا روهمجلل ناعن

 سيّما ءاسمو (نينثالا ةإل) دحالا كاسمو (دحالا

 ورتابت يف ضرءتس عوبسا لك نم (ةعمجا ةإيل)
 ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثت ةكرت رو يتسينا

 ةيصخشتاا رظانملاوةب رحل عقاوملاو ةفلتلا باعلالاو

 عيمجا هل رسسي ام ةكمشلا رداوتلاو
 نم لببقي روك ذملا ورتايتلاف رخ الا ىلايللا يف اماو

 ه  يصوصخلا هياسج ىلع فارغوتاخيسلا:نلطإ
 ةروك ذملا يلادلا نم اهديررب. يتلا ةليللا نيب

 يت دب ت

! 

 ظ راكفالا ا ذوعشم

 نوناك 5 يف مفاولا (تنساا هلل ) ةعجأ ءاسم ىف

 ةوحشأا ساكلاك .اجاودلا ةرضح مدقي ش لوالا

 ديلاةذخ لثم ةفلتخم اباعأأ ىتسين ا ورتايت يفريبشلا

 شهدي امم ةعاربلاو راكفالا ةءارقو يوامك رييغتو

 نيرظانلا رسيو راكفالا ريحت و

 0 ا آ

 تافارغلت
 تورب ىب رط نع ١ ةناتساالا "٠ نانويسان ساجا

 ماع ىلآ 59

 ذبعلا يلو ريمالا ايارمس ىلع يدهتلا ةلواحم نا

 ٠ قالطالا لع ةيمها لقا امل نكي م

 دق ىلوالا ( ناثوءبملا ) ةودنلا راد ةساج يف

 هذه ذيع لاغشالل ” تانويسيهوؤ ”ةدخ سس

 ٍيناطلساا باطلا لد باوجلا ريس تانويسيموقلا

 ىلا ةيلاتلا ناثوع ا ةساج يف ىلتيس باوجلا اذهو

 ْ 2 ادغ ) مداقلا اثالثلا موي نوكتس

 لوالا نوناك ؟١ يف ةناتسالا

 كحك اشأب ديس قا ملا ,ظعالا زدصاا أ

 هذه لوبف ضفر هنكلو نابعالا شامت اسيئر يب“
 ظ ةفيظواا

 « يريبماش لوبما » يف « توكيل» لان ذركلا يفوت

 ةيمور نم أءجار ناك اند

 بفعلاوةيلعلا ةلودلا نيب تارباخلا مويلا تداع

 اهارجم ىلا
 ةناتتسالا يف هل اعرف يناملا كربلا نفيس ١ ؟ يف ةناتسالا

 لوالا نوناك ؟؟ يف اردنل

 قلغ دنع كالملا ةلالج هاقلا يذلا باطخلا يف

 نر هتلالج برعا دق يزيلكلالا باوناا سلجم
 0 5للا لئاك رس انو 00

 :(انودكم)

 نا ىلع لد محملا دالب نع ةدراولا رابخالا نا

 نا رظتنلا نم ناو داليأا يف ترشتنا دف ىضوفلا

 ٠ ارتلكناو ادور اود رمالا يف لخادت

 هنم ؟5 ىف سدقلا

 «ىقيزاطلا' ةدب رح هترشل يذلا فايغاتاا نا

 اذكه هبيرعت يذلاو يراملا او. خي راتبةيئاربملا
 (ةيلخادلا ري زو) .اشاب ىلح نيسحولتلود نا»
 ةعناتم لقا ىطغي ال هناب ند ةملارقا| لك و بواج

 57 هيلع ىك ةوثراللا رملا ةخاباكشل
 فارغاتلا بيذكت انفرصتم ةفوطعل مولا ةأج .اقو

 : ازكه 0 ذملا

 مورلا ةلم“ اضماب لسرملا فارغلتلا ةروص اوعلاط
 ةنس لوا نوناك 5 خيرات سدقلاب سك ذوثرالا

 هذه لثم يفت دجأو ام يفأب ملي نم اومهفاو *؟4

 « ةئاتسالا ىف دو>وملا ةناخةيرطبلا ليكو عم تانايبلا

 سشدقلا يف اينانح بيبح ىج رج ةعبطم



 سي ددعلا

 كاريشالا ةممق

 فصنو تايد ةثالث س دقلا ةاول يف

 تايديجم ةعب را ةيناثعلا دالبلا يف

 اكترف ٠١ ةيبدجالا دالبلا يف

 ىلوالا ةنسأا

 هدب را زايتفا يءاص

 ايئانح بببح قرع

 نرالعالا ةرجا
 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوقصنا يف

 هراب 1١ نيكرتشلاو

 شورغ ” نطسلا : ةرجا ىلوالا ةحتصلا ف

 ناشرغ نبك راشللو

 مم اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما
 ”نرامخا ساو . راع هريرج 6 ةدب رخلا ةرادا

 الش <
 , عوبصا ل 0 ان العلا سول ردصل

 دي دوي دباب رتب بطون يتوب حمي بطب وعي "ير يي يس ييسر يس يي “<
 ل التاب

 نسير نيتي لرسايب اراب ين واايي اجاب لنا ضني مييتدبطب

 ترد ير رس رح ل تقي اوبس "اوي امتنا” يب اهنسلا

 فنرى اخوي فقتي: بشبين اي.1قبب حابب تتباين ةفاسريب اتاني بيري ببي قوسين طع, وطب نايس نير نوب نع فني سطو طب ةنب نقب ا رهو يووم ايي” ير” دويع
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0-0 

 نابليون دوو للبيبي بينا رب يا ين يباح ينسب يبرم بلت روبن لإ ايبدلا يزلزل ليدي للبي نزلي ياي ايبا يب يي خبيرات ل

 --2 0 اب تاوبلا ببال“ هس” بينو يبل نيب بيرل هني اميل هيي يب حا ييجي يسبب ايبا ويبي تسييما نيس هيجي با ايي بيبي ريد سرس رك ع ل ير ا يي يي يي

 سلجم اع 0 3

 نه ”ضعب عما | مدقتي سيلودلا نم ثرفلو طابضلا ضعب

 اذهعم”رئاس بعشلامومتو سرألاو فريدا يبع ال يلادالا

 تنكو .ديعساا راهنلا اذهب نيحرف ميظعلا كارلا

 راصتخالاب وناذالا مصب هاضفلا ثصاصرلا يود عع كاذ

 ما نا دعبو لاخلا ةردان تناك براقلا كلذ ةنبز نا

 عرابلا يماحلا ةريفح هدعب ماق قينالا هباطخ ذاتسالا

 تذخا ةبطخم هاف دقو ًابيطخ مامالا يدنذابغار بيدالا

 رولا ال ىفصي نت .لالكلا رخاا اك كولقلا عماجتي
 هباوودت ال اناس رار

 ' ه١ ةنساا كلا رب كل انا

 الا مطاسلا اهرونب هلازغلا تلطو سيما رجث غزي أم

 عج تنك تدح, .ءاقرز ةقك امك اكيد كرت نحو

 ةكوشلاو ناحل ةفاكو دي كسلا ةنكفلاو ةنيكللا ارد

 ظ نيحايرلاو روهزلاب ةئادزع ةدابعلا تالحمو لزانملا مضعمو

 ' ًامومع انه يلاهالا لفتحا دنو ناولالا ةفلتخلا مالعالاو

 ظ ديدخلا ةيئاتعلا ةمالا ذيع وهو الا ديحملا دعلا كلذب

 ' الاي اًرهاب يهاب ناك لافتحالاف ( ناثوعبملا داقعنا ) ديع

 ةدكنلا ماما هيئاهاشلا رك اسعلاو طابضلا موممت تعمتجا مث مح كقول كالو بيدا هفصي ال نأ داك ءاهتنم
 لغلاو ىهاذملا فالتخا ىلع فئاوطلا رئاس نم يلاهالا

 عاّمحالا م را ىلا تاعامحو تافارز نودفاوتي اوناكو

 مل اعاججا ةيركسعلا ةنكتلاو .ةينسلا ةموكحلا يارس ماما

 فقو ٠ دايعالاو تانبزلا نه همدقت ايف ريظن هل ىوس

 وبا لضافلا ذاتسالا ةرضح ميظعلا ىلا لذ نيب اييطخ

 ةسبااب ةريغص ةئبا مبعمو يقاّعاا يفرتلاو دالالا ةيعمج

 فا شتف٠ يل وقعيلا يدننا ريا د زييشلا لايفالا

 مياس ى وقعبلا داحبالا ا اودطو ةب رجلا لكك ءاضم

 يح عيدبلا رظنلا كلذ 2 لثمي نا لايفالا وبا ىدنفا

 ةماعلا 0 ىنعملا هقشر هةقشنا ةرامسإ هأسب و شرحا

 - تدإو اهنا ةريغضلا افلا نع لاق دقو هيلا راظاالا

 3 1 0 ناسف 0 وعبملا داقعلا موي تاشمو : وبلا ةب رعىلع رحيلا نم هب تتاوهنب زنسحاافاب ةراحب هتنب ز ريق

 ؛يهزلاب و اهفالتخا ىلع مالعالاب اناوزم 0 را

 ا 4 رعلا اا مدقتي نكاو اهعاونا ىلع نيحاي رلاو

 نالها ه«ناهاشلا كاسعلا نم رشل ميظعلا براقلا كاذ

 1 هوس | اناحلاب براطل هب ركسفلا قيسوملا مث قداخبلا

 ةطساوب نطولاو هم ال | راد 4 أمل لامالا ققحي نا 5

 ٠ نامل مل ركلا هنأ نالربلا داقعنأ

 , زن ول: يفارق” وبا يبين ايي ازاي يأ ابي

 اب يي ص عي ع ع ييسر تع د ا تت تيس رد ير ب ب رع ل ع ل رولا صر يس حما

 20 يو يي مي يوسي ١ كيرا ديل ويب تيم اي عي بس -ٍ_

 ْ لاعر اتا 2 بواقلا شط حرستا هروصلأ 4 ريا

 ناك لاا دعلا كم امان لف ل امدح ناف هل حاب 3

 1 لاغم دل قبسي مل د ىلا لاكلاو ةهبالا نم 5
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 ل سس يس 2 ب و - رع
 م ل ل ل ا لح دمع دير كي رس رك رح او ديس رح و سر ماس

 ٠؟ ةنت ةيبملا يذ؟ 0 اولاا5 ١م 0 لذ 0 0
 تكس تت وص تس ص ل عع مر رس ل رار را اللا يتبل

 سمس
 2 222-222 ا دس ا ا ع سس ع

 هيف لاني يذلا ما لافتخالا اذه: بتنا اذكعو
 ام لاحالا ىدفأ ىف آل اركاذ خي راوتلا نوط

 لايالاو 7
 53 0 ” ةداتعملا ةالصلا دعب هعنملا موي فاثو

 نيلصأا وعد. ابيطخ لابقالا وبا لضافلا .ذاتسالا ماق

 مهناوخا كتيب و مهيب اهف ماىولاو ببال ىلا نيلهالاو
 رودصلا يف ةنر :ةباطلع ناك دقلو نيبليئارسسالاو نيبضيسملا

 ءابطخلاو بطال نوكت انكبف بولقلا احل تحرشنا

 هغابص نونا انح
 : و بح :

 ترو ١

 قياسا| اتديرح ددع يضل خذ ( سدقلا ١

 ةلاسزلا هذه ترا: هيف ةبداقنن الا تالاقأا عاسسلاو

 يواعرأا يع ا 8 رصح ةلاقم كاذكو

 َحاِص ةرصدح وحراف أضيا ) تارا واقرا از

 ركشلا اقم مملو كلذب انؤرذعي ناب نيتلاقلآ

 ةييكصلا نم لوالا لّمحلا لفشا يف ناءاطخ مقو

 «ةارالا كاكتحال هاتلوق اهو قياسلا ان ددعيف ةيناذلا

 ترا» انلوقو «راكفالا كاكتحال » باوضااو

 «كريظن كرظانم نا » ثاوصااو« كي رظن كرا :.

 ةروك ذملا ةدي رجلا حرمصل ما يف اندقعا اننال ثاذو

 ةيبيترت روما يف انلاغشنال اظن رخا صخش لع
 يتق ال ا ةرادإل

 ٠هسإب عييت - كنا يس



 رقيركي دعي تيا كي دلي دلي تيرعي كح عي اري ري. كيج سي رع كيو

 لوالا نوناك نم عبارلا

 ضيرع ملق اهررحدقو ةرماهذه تاي واميرلا ردصت
 هنا ضرع دادتشا ريخ هيلع ارط عدصنم رطاخو
 لوالا توناك رهش نم عبارلا نكلو اضيا بئاغلا

 طاشنلاو ةمالساا ام ىزجاو .عديصلا اذه زبج

 ضي ما مسجلا كلذ ف

 نم عبارلا وهام مي ركللا دىراقلا اهيا فرع له

 المال مايا نم كوالا مويلا وهل وإلا شونإكر هش
 مايالا نيب لدحلا رغالا مولا وش ع رفاللا مايا نم

 مويلا وه اهرم ف ةينامعلا ةمالا ديعوه ة ةديعسلا

 نم ةعاس ندحأ ف نال 5 همف جنف يذلا ا

 رهدلا علاوط نم ملاط ل يف لب هتاعاس

 ناثوعبملا ساجموه أم فرعت له

 مهتبختلا نيدللا باونلا كلواوه ةمالا سلجم وه
 ةنطلسلا راد مي اوعمتع كجالب مهتراتخإو ِتنا

 ظ أهداقر نم:اهولظقوي و اهدومح نم ةمالاب اوضوني 2

 اهني راتواهدحماملا وديعإ و

 هيلا إو هسفنب هسفن يناؤعلا نيعشلا مويبلا ّ

 دي ادب ا هرما جاتا بحاص هباون ةطساوب

 يعش يعشللو لل مويلا مكحلاف

 ةموك> ئرا ىبنا .لوقلو .كسفن فرست كارا

 ف انيلع ظفاحم سنلوب و انطيمضت ةطباضو انكم

 لوقت -اذكه .كلتلغا ءانسفن -انسفن نكح اننا ىنعم
 باوجلا كيلا نكلو

 يف ةيعيبط يو ماو اخااي اهنم دب ال ةموكلا

 ةموكملا لاجر م نم يردتا نكلو نوكلا اذه
 سل“ حاتتفا دنعو كيش دارفاو كلتما نز» مث

 نيالا: مكباونو اهبدعتم نم :ةزازاؤلا  ليقتس مالا

 نوتاي وب او واش نا اهتلاقا:نوزقيو اودارا نا امنوثبشي

 ,ةموكجلاانئاود ىلك..اونبثا مهناكف,اه وتبثا :ناف.اهريغب

 عم ,اهنع .ةباينلاو ةمبالا ماب كت ةموكبملا ىيعتف
 اهيقن ةمإلا نماهنا ام

 فرصتملاو , يلاولاو ريزولا»و نرإطلبلا .:نواك

 لقلسي مهنم وجا لك. رةبحابلا_ريدمو, مهققإلاو
 درغلا محب هنوعسل ام اذهو هكيمب درفنيو عيارب
 مونشرإلا تارادالا سلاجتو ةراذولا امو قلطم
 ءىراقلا اهيا نب رمضا يذلا اذهزو اذ لمع ال ةيمهو

 سدنقلا
 سيح در يدي عرسي حك نت يعم هع ردي عي حم حب كيب متسبب < يصيب رح يح ب رس يس رج جي وجي رك يق ريكو بكي ري رج سو رعي رح رع رك ري ل رك رح رب رو رح اي مانو ريقي ريقي تتتيب نتي اب نوني زبيب بيوتي زتتتا ينقتب ب يباب يباب رايي خ عفا ١ ميسر < يحكي سطو يس رع سعي ا سي شب يكب مي م

 ن وس ١وناك ن : للا ماكهلل ١ دع اد

 00 اوسو هيلدا مسفنا

 سلمت و * اشن اك مهيطاخن انه رسشب مبف نالا اما

 قرف ال ةتيب ةلئاع وا ناوخاك دير 5 مهسلا»“ يف

 رشا ازه

 ال مهنود نمو نوفرصتملاو ةالولاو مهنيبو انني
 )اب نك ا
 اطمح 0 د 0 0

 دادتسالا ن 0 3 0 14 008

 سعال 5ك قاب

 نراننالاو سوفنلا ميش نم 5 نإ كلل 1

 امدق اهرواج يتلا عاب.لاك راض سرتفم ناويح
 لعت ضم ربشا ةعبراب سوفنلا هذه يف ام لازي. الف

 ىت> جيردتلاو ربصاا نه دب الو ةيرألاو روتسدلا

 نلعا ةيرصع ةيش انماثنيو ديفملا ميلعتأا مب

 دادبتسالا لوزيف ةقللا ةيبرنلاو ةحيحصلا يدابملا

 تياراذأ كنا ةتطولا اخاي كيفكلو هران
 هجو ف خردصت و مسمصت و كنكما !دادعسا

 نا دتسملا عيطتسإ الو ار ةيرح لكب دتمملا

 هفالخو اذه لد ىجخساو هردا حمضف اءرو كيد وي

 نوح ءدقتلاو فراءاو نارمعلاو حالصالا نم

 0 مبالا يف اعمر جتق يذلا ةمالا سلم ةطساوب

 كلذ مد لؤالا نوناك رهش

 كل

 ٍيناث ني رش 55 يف « حابص » ةدي رج .ترشل
 قرتلاو داقالا ةيمجح.» راونع تعا 5:5 ة؛س

 : ةعجح أم « تارا راسو

 رتسانم ةيالو نم مقاولا راسفتسالا ىلع ةانب.»

 هددعتم تام نم ةرداصلا تاعدازملا صوصخم

 هيولالاو ,تايزالولا مومت ىلا ةيلخادلا ةراظن نمىعا

 ةمع ابعاع ةكشتملا تايم راب ةئفع غلا

 سبل قرتلاو داحتالا

 ريتمت الف هيلعو ةموكحلا

 رظان هيف#ر ةعهامو هتفص اهل

 نن* +خاغيلتو م ماعحأ ع

 - 4 205 تح

 همست

 ا دع 2 0 قرتو داما 2(, هدد ر>يف ءاج

 : يذل“ ام « يىرخأ 4 هما روينطلا يف دار 0( ناونع

 ان درع( قدح « ىاسإ رم ” ةديإ رج ترش »

 صوص( ةماياروش) هدب ردح هرعت 0 ١ دانعسا

 قرنلاو داحتالا ةيعجج قي ةءاشملاتاياورلا يصل

 ها

 ا لص يأ ١ معك تتح ةقاد رصانع نم

 00 ا هي رع يل رح دي كوك

 ةيعج ةافتخلا الا ةيد ابا بالا ا 5 ١ لو
 تباحافا رح اي هأ ات شهدا ىت || ىقرتلاو داممالا

 راض. كتالثم تراكذا دم نك ةمها الل هنا

 ءارعاو فيكف هققدلا روما هذه ا

 نم ةيثكاردا مط 00 م نيشهدملا ١ ةيعجلا هذه

 ىف ىفرتلاو دا امنالا ةيعمج اهتدبا ىتلا هقراخلا ىلا

 ماما نس روقذم ءارعاللا تلظو رولا خاج لبس

 اذا سعثلا رون نم *ىش صقني الو ةيظعلا اهتردق

 دو 2

 اهارستدف لضافالا رحأ نم ٠ ةلاسرلا ءادك| ظ

 ة.ئطولا قدص نم هتود ما رظن 0 :

 بجوم الب ةالابم مدعو ةيمح هلق

 مسق ناك

 ميمج ىلا يقاركشن مدقا مارت>او رانا لكب ينا

 نم هودبا ا كلذو ةرئاثملا كلاملا عيمج يف راجتل
 نا ىلاعأ اللا لاو واسمتا مئاضبلا مطوبق ءدع

 هذهرا ضعب دجا ىننا ريغ هدوجو هضيف نه مدع

 نبي ةمظعملاو "نيت الا 0 يف ىتلا هسدقمل ض رقلا

 لك نم قحا مهف مهنابدا فالتخا ىلع للملا ميج
 نيمدقم هيوسفلا مئاضبلا در ةقّيظوب اوموقي نادرف
 باوصا اول مهنا لوقا الو اهوادنتو اهذ> ١ لع

 أوم ا ..كلو ةيمحو 9
 سكع ىلع لدب بساكملا نم لياف

 ةلاوعلا هذه ري رحل ترداب كاذلق ةيخا نع مهنع

 رو شم وهام

 عئاضإ يف ضاعتلا مدع .ناوخالا نم
 دق نوكي اذه لعو اندبع ضقاو انتاود نا> ن»

 ىلع مدقي درف لكك ضرعتن انناف الاو هتابجاوب ماق
 سلا ميج نوب هتيمح مدع ريظنو كاد

 نام

 0 تانك

 ةطبذلا كلا بالأو كري رطبلا ديسلا اهيا

 كتي وخا ةأضعاو .تنا كرطاخا نا يل محتا

 ٠ كدب سيل باطخلا لصف نا عا ينال ةيوس

 5 ل اكل كارلا تن

 ٠ ةهصامعلا هي دنع ىلع ديحولا

 [معص تراخحا يفارت 59

 0 الارصق سوءاوب نا لوما ايان وزعت 3

 7-0 5 رولا ع و ديص9و براقلا 5



 يحل, دس* وية ورعي تر تير كي نيتي توي هوي احب ادن تعيب تر يوي ب صج بتي رشم تم يحوي "يسير تيسير تي يي يي حر ير يحب هس تير يطير

 راق طسو يف فقو ردا هيلع ربكو ةنامورلا

 ب ةيا كة هم جاومالا نيب

 لكورصيق لمحت كلاف براقلا اهيانئتنا الئاق
 كك نا سدخالا بالا اهب كذا ألم هبقتس
 براقلا ملكت دقة رشم حاوقألا ده طسو ىف
 كدالؤا بولو تاس:ك ال ةيلع نورك يذلا

 تعالت ىبلا نيطساف ريشإ ةوعدلا ةقينرولا

 ركب راقنا“ و يمر زخم و مت وخا 0

 سارب ةقثلاو هللا ىلع لاكتالا روكي نأ

 هذه لثم ةريث5 " اعباوز لعح يذلا سودقلا انتايد

 اديب داو ةمم يتدتو ةسدقملا هتسينك لعرت 1

 ٠ هعمأ 1

 ىشنم نارقاو م مكحراوج ةفاكو م ادعو نا

 نذ يناثاا ددعلا ىف ةجوزدملا ةلاسرلا

 هدي رخل ةعاهج سفن نم لب نيءنطولا نم وه سا

 را ىلع هدي هعواطت سلا .يتاككا اذه اذا

 ٠ ؟ ذالوا نم فلا 2 ٠ ىلا ةبحوملا ةماسلا ماهنسلا كلت
 أمو ءابطالاو زيخلاب سدقلا ين نييئطولا نون مكنا

 ىلع يوبالا باق كدعاسي فيكف كلذ لكاش
 2 يذا كاذ ةقيلخ متنا تا رابعلا هذهب حاملا

 2 د يقدجوب هنآ نظآ آلو اوطعا انآ مذخا انا

 ٠ نيبحلا قرع هل هزل لب انا تاي يث

 ةقك ُق نوقرفتملا ملشروا نع نودراخل ْ نو

 ةلاسرلا .كلت بحاص انعشل ىح انذااه ةيشربالا

 ةرمدع اهتلاحو ةكنض فولالا كلت ةشيعم نا هلو

 انحشيع ساق هلا ما كلذ نع هبانجل انيكش لف

 ةشيعلا كن. انل يساف اهظع اقرف دجوف هتشعب

 بحاص اي ةديرجلا هذه لثما ٠:٠ ٠ لاخلا سمعو

 فارخلا اوعمجتو مالسأا اوقلت نا تودي رتةةطغأا

 نوقدص 5 لانملا تعض كلذ نا درسلاا ا ينوقدص ا

 دئازلا اهلماحو ةفشاباا (عاراعب ةدب را تالت نا

 ىلواو كل ريخ هنا ينوقدص ٠ امال ال ميس قلت

 لك انع اولاقو انودرطو اةوناهأ اذا انأب وطن اراوذل نا

 ةديرحلا "لاح ناكلب اورثن نأ 1 0

 5 0 ند نورظي نئذلا يزادناي كرد

 * ٠ يتاوعم 0 ضايئاو

 ناك اذا سدقالا بالا اهيا ىتريصأ يف هذه

 كأن اوركبا ٠ هدلاو ةعيصن لو رسخت نا دلولل زو

 ؛.كراتلا تاتايثالا لع رصلنت اهوعدوا ةدب رجلا

 داللخالاو .ىوشلل يهل /نا كترودب .تدءو اك

 ١ تل ا ءامقا ل
 سدو هؤورح ةفاك مم يعمي يويص 0 0 قورت”و

 ا ةدب رخلا كت

 سدقلا

 قتخاف هعينص وسض' فرع يذلا لماهتلا كاذ لثم

 نويحن نوئيسماف كلذب ست الو زاعتسم بنَ ءارو

 هلاوءافخلا ليلا باوثاب نوسبلتي و مالظلاو تسلا
 ىسيعلا فشسو) ميما ىلع بيبقر عيمج ف | ف خا

 نيب رغلا دنع دالملا دع

 كزيرطب ةطبغ هجوت سمارهظ دعب ةيناثلا ةعاسلا يف
 الو اقئانق الابقثتسا لئقتسا كانهو ةموكملا ةلاخ ةدقت دعا هيلا ذب لني ل تيبىلا ياسك سيليفديسلا نيئاللا

 بايثلا سبلو هسبالم ريغ ةموكحلا راد نم ةتظبَغ برق
 اقونحم وهو هتطغ ماما اقوفص ركاسعلا تشمو ةيتونيكلا

 لود د ةذلع سلا ةيدكلا لخد نا ىلا سوريك الاب

 * ةلود لارتج لصتق تابقتساو ةلايخلا تعجر مت ٠ ديعلا

 ةيسرلا هسيالع ملل تيب ىلا كلذك لغد يذلا اهنرف

 ديعداديعلا اذ يعارلا لائةحالا ىرح ليللا فصن فو

 ةداعلا بسح هنابهرو روك ذملا هكريرطبلا ةطبغ نه

 ةداعلاك ديعلا اذهب اليا لفتحا دقق سدقلا يف اماو

 ةشسائر تح نيداكس ءارفلا ءابالا نما صنخنا رد يف

 دينك جيم هيك ورز حج 4 ىو. كيل نلا

 ةضائرب النل دعلا ةالص تمافا كيلوثاكلا مورلا ةفئاط

 قريرطلا لكلا دارغ ىلوي دسلا ةفانث

 ' يكر برر طبلا بئانلا عملا فسوإ بالا رويت.سنوملاو

 ديعلا اذه ةالص ةلئ- هةسينك يف ماقا ةنراوملا ةفئاطل

 نمردالو كيلونك ناب ريثلا ىف رراعلا بئاكلا كاذكو

 ىلع ديغلا اذه لاتما'ةثلا واعا «ةاعيعستك يف كلوثاك

 ءانملاو ءافصلاب كيلوثاكلاو نيتاللا انناوخا

 ديعلا اذهب ةيناكيلكتالا ةسينكلا تلفتحا نق كاذكو

 فتارطملا ثيالب ماقوي جروج ديسلا ةفاين ةسائر تحت

 نم انالخلا موب 'انم تيلت دتو ,نسدقلا يف "ئزيلكتالا

 ةشزملا دالملا 2 لود ةيودالما دشانالا عوبسالا اذه

 موي هاشرل ا كلزكو ةالغادلا 'هنح ةييادقلا بز ف

 بوعي رام ةسردم 0 رالا

 ةسردم تلفت-ا ربظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف

 الافت> | هر زيلكالا نويبص ةسردع ةفورعملا تب 1 طم

 ل لا

 ةذهالت ردح مت ةرهاب ةئي ز ةئيزم ديعلا ةرحش :تناكو

 هب زإكلالا ديشانالاب نيوعدملاب نور. اوذحاو ةسردملا

 تدازو نيعماملا تحببا يتلا تارواحلاودئادقلاو ةيبرعلاو

 "اهب و انور لافتحالا

 ءامالا تل ةسردهيف هتاذ لافتحالا ىرح ءاسملا فو

 ”ةوازادش ةس ردم يف كلذك ءرانث ةسردمب ةفورعملا ةيروسلا

 بسح ةمالتلا ىلع زئاوجلا تعزو
 ةداعلا

 ل ارنا السا ان داي ا يي يي ةييكياكي ب. مير رس تح و ب بع رست يحيا ب سير وح سب سس يسيبخيب

0 
 ميديسيحبسيا

 ةب' حالفو مدقل لك سرادملا هذهل ىتأ نذف
 نا هللا ىلا بلطنو نييئاثعلا , اننطو دالوا اهتمدخ

 ةنبرشلا دايعالا هذه لاثفا ىلا الع و اهءاسأر كيقل

 سه دعس

 تاوتص لع ناعب سدقأا قف ناكلينالا نا رطم

 يلبش 4ب ماق ام لع رطاعلا مءأنث ءارغلا 1 نقلا 7

 2 دالبلا هده :دالوا ةمدخ نم هاتخاو لمح يدنفا

 سا رس رآه ةئارلم ُْق

 0 0 رم لافق' 0 دن 0 انا

 نأ ادب قيلب ال ةنازيغ ٠ : ءاش نا انقوم كلذ

1 5 2 0 2 

 أما لق هدي رف ةدمسأا ةثداو يدافا ىل ناف 1

1 

 ؟ داهتجالاو نطضلالا كر

 ه ايها انلكو ام لكب

 انئسردم, نم ا.ه امسق |«هتياعر لضفب اناكف مايق
 1 هأوفأ يف ا زرع اهركذ مر كي يسو

 , اعذمالت نم

 _ هتاركشت محل مدقي نا نارطملا وج رب كلذ لع كان
 توروس توب نح هن جسام ىل تيبس

 يي

 يدنفا  لايقؤزح ةّترلا سخاصا حوتفم باتك

 سدقلاب ىثاب ما>اح باؤتنا ليكو اعوشل ىاتبش ن

 فب متدنتسا نوناق يا ىلع هدافالا 00

 مح ذيفنتو هارجا فيقوتل املا ةحابس لاس

 قدبمملاوةي وسوملا ةعيرشلا راد نمرداصلا 0

 يدنفا بوعي موحرملا قباسلا ىنثاب ماخاحلا ن

 اراركت قدصم هيلع نضارتعالا دعب و راشألا لوواش

 ىدنفا وؤايلا ىلاحلا يثاب ماخاحلاةبترلا بحاص نم

 صوصخب هارجالا يعرم ىضا روك ماكاو ريجات

 ناك اك قاعحسا ةنب | هراص تسااىتحوز زارج ىوعد

 بقارد[ةصب ةنيدملا هذه يف 2 دودو فرك لاح

 كم ! تناك ثيحو ٠ ىشاب ما>اح بافتنال

 كلذأ ةيوسوملا ةعب رشاا ماكحال ةفلام يشن هذه

 روك ذملا ,صوصخلاب ةوةررح ام عاجرتساب ؟فلكأ

 يرارعضاو يلطع يت االاوهيلا راش َ اان

 تاوعص لع هب انوفرش يعرش دانتسا ل ناك اذ

 مدنفا جماع تايحاولا ءادها مم ةدي رخا هز

 ىليفشتك الش مارب
 بح فاي سم



 س 2

 ن» يماشلا قالح ربام اجاوحلا هب ا 00 ماهل

 موي ردصت ةيعارز ةيلع ةيبدا ةيسايس ةديرج .

 ةيكرالا تيتغللاب رشنتو عوبسإ لك نم سيما

 يدنفا د+أ لضافلا اهزايتما يداصل .ةيرعلاو

 اجوتم ابنه لوالا ددعلا سم اردص دو يواه رلا

 0 ةلالجلا مسا |, ارمتفم ةغالملا يف ةيا٠ ا

 ٠ نطوال مفانلا لمعلا اذه ل

 فرع يذلا يوامرلا يدنفا يلع خلا نا ابو .

 ه., يتوح مه كارتشالاب هلق «سدقلا» انتدي رح مارق

 اه سدا فراعم ريدم اضر يدنفا ىلع بيدالا

 لمالا ثعبي امم اهري رحت ىلع _:رافقي ناذللا

 جاورلا اهل ىنتت ..ركو «مسامجينلا» فد اصتساهاب

 حالفلاو لابقالاو

 فاصنالا

 ةذب رج نم لوالا ددعلا ردص عوبسالا اذه 3 ََ

 روح« ىدتفا يلدنب اهزايتما يحاصا فاضنالا

 يخلو. ةيعوبسالا ةدي دل" ةفيصرلا هذ حراق
 خس اهعما ىلع اهلعف قبطتس اهنا لم انو جاوزلا اهل
 اهباوبا حتفت ىبتلاو اهيلا ةيقللا هلل ةمدخ ليقنسملا

 ' - انام االاقل

 لياحلا باب جراخ ةيدلبلا ةناخازجالا

 ةدوجو امتفاظنب ةفورعملا ةينطولا ةنا>ازجالا

 دق هنا مومعلل ناعت قو اهراعسا ةدواهمو اهتاريضعس“

 ريقاقعلا رم ةرفاو ةيك عوبسالا اذه يف اهدرو
 ةناملالاو ةيزيلكنالاو ةيواسنرفلا تارضوتسسلا و

 كوم تيز ٠ تاناذاز>الا رهشاو نسحا نم

 0 ةعونتم هيندعم هأيمو ديدج ىجوسا

 ا تيز عاونا دوجا ممبك رملاو طيسبأ ١١ تلا

 كاسمالاو مدلا ةيقنتو لاءسأاو مدلل هعونت لا بوبحلاو

 كايتكااو ددمتملاص ارقالاو يشف حالماو ءاخرالاو

 ضيرملا لاو>!قفاوت يتلا سنج ىلعا نماينابمتلاو
 ةناخزج الا نيبطوةدوابتم راعساب كلذ لكو' لا 2

 ءاطعال تقو لك يف رضاح ىلح سايلا روةكرلا
 مو ةيودالا هذه لاهتسالا ةمرذللا تاداسرالا
 هللا هاش نا هرسي ام دحي هناازجالا فرمشي

 ابانكو نئازخلا لثم اهعنص ةقدو ايليوملا لاغشا

 هداقعا ىلع مومعلا ضحن نا انيازتما تالسوكو

 سلوبلا ةْطق قوف ةيشنلا

 ةيقيسوملا تالالا نرخ

 تائيل و.ائمو تاىيمك لرزألا اذه 2 عابي

 ةئاتخلا يناغالل قارواو

 نك ردا

 ولغوزتمزيسأ

 / ورمو' ديدخلا بانلا 2

 اك اب

 لكاروا ( ةكرمتلا روصلا ) فارغوت انيس

 ةليل) تبسلا ءاسم يف نا مرتحلا روبحجلل ناعن

 سيلا ءاسمو (نيثالا هل 1) دحآلا ءاسمو (دحالا

 ورتابت يف ضرعتس عوبسا لك نم (ةعمجا ةلل)

 ةيخي راتلا مئاقولا رهشا لثم ةكرحت“ رو يتسيلا

 ةيص وستلا رظانملاوةب رجلا مق ةاواوةفلتخلا باعلالاو

 عيمجا هل رسسي ام ركمملا رداونلاو

 نم لبقي روك ذملا ورئايتلافرخألا يلايللا يف امأو ظ

 م يصوصأ1لا هباس- ىلع فارغوتاخيسلا بلططلا
 ةروك ذملا يللايللا نم اهديري يتلا ةليللا

 تافارغلت

 هناعس الا

 عا ك “4 ند

 تو ريب قي رط نع لانويسان سناجا

 ةيقربلا ينارتلا لئاسر عيمج ناثوعبملا يف تئرف

 تاميحلا عيمج نم تلصو يتلا

 ياك وعدملا اناثوعمملا ) ةودنلا راد تاع

 اقوقو ءاضعالا ناكو ]ث ريجزام
 سيدرا راك» ويسأل ةبايأ ةيروماه ةعص ىلع ضرتعا

 ةليوط تاضارتعاو تاضوافم دعب و ريمزا بان

 هي روماح ةحص لع 0

 ناشب ناثوءمملا سلخ يف ةديدش تاداقالا ناددح

 نأخشبو قشدد وذمل»ه “ ناوهش بكس وذ 0 باذتلا"

 قدصإ ل ناثالاو - سسمتلاب نيموهتملا كب قيفش

 ميباختلا ىلع

 حالصا ىلافريصتاسنالا نانماا ال قلطا ىتااات 5

 ا ير ةيرسو رس سي رس سي نعي نس ل ع ا رع حج يب ير ل رس نس و رس رس و ردو ا ري ا رح و رو بي اعلا عب وير يبو إيما“ يبا هيب "ادبي بيب اعبي ةدبي ابي يي توبي يربي يزتااب ريما انمي ريكي رشي سي رسبت يحس يك ما

 ١

 سافاهو رثو ر نع

 سكوف رتسملا تفت رتسأا نوعيس:نوظنداو
 77 هلاري زو خويشلا سلحم ءاضعا نم

 ةلالح ىلا ًافارغلت ناطلشلا ةلالج لسرا:ندنا

 ةصلاختاهتبغر رع هيف هل برعازيلكتالا كلم
 ىلاو زيلكنالا كلم ىلا هع“ يتلا ةقادصلا ماود يف

 ةيزيلكتالا ةموكحلا
 كسرملاو هنسوبلا مض : لع ةمالا ساجقفاو:انيف

 ةيروتسدلا هي رخا ا

 دادعال ةئل تراثوعملا سلم نيع :ةناَ مالا

 ناطلسلا ةلالج نر ىلع باوجلا

 عورشم سلجم ىلع ةضورعملا تاعورشملا ةلمج نمو
 ةي ركسعلا ةمدخلا قاطن عيسوتو ةينطوهمرذنج ةاشنا

 اضيا نيلسملا ريغ لعشأ ثيح
 نا.عالا ساب اسكر اشاب دهس نيع :ةلاتسالا

 اهتلاقم يف ةيلاشلا اينالا ةدي رج تلاق : نيلرب
 يف ةينامعلا ةمالا مبتن ةيناملالا ةمالا نأ ةيم وكمالا

 نال اهيلع فظعلاو اهنع ىضرلا دي زم

 لاه لاعا لع الع بجبف.٠. ةينامعلا ةنطل.سلا

 ينأتلا عم مايتهالاو باذلا ودهو نعت ىضتقي

 يلاتلاب و هينائعلا ةمالا رسي ودي زي املكو ناعمالاو
 لراملالا ريب لودلا نيب ةياعلا ةلودلا ناش عفر

 أثيدح سيل نييناهعلا ىلا انليم ناف ايظع وو

 ةئمذنم رببككلا كي ردرف مايا نم ديلاهتب قلعتي لإ

 لاوحا ةي لصح يذلا ريغتلاو ٠ ماع نيو

 وه لب اذه انايم نم ميش صقني مل ةيلخادلا ايكرت
 غب ديفيو نيتمالا نيب دادولا تاقالع ظفح امم

 ثيدحلا يناماا نااربا ىنمتنف ةزامعلا ةمالا ةيقرت

 آ ةكرايم هلارعا 5 وكت ناو حالفلاو حاجا نمس

 _"راطلسأا ةبطخ ةحط نم انه اوثوأ:ىا : أئيف

 رث وت اهنا ىشخي ال نكلو ناثوعبملا ساجس حاتتفا يف
 لاطبا كي ةيغرلا ىلا ارظذ تاضوافملا ىرج يف

 اسما تلسرا دقو ٠ ةيوسلا ةراجتلا“ ةعطاقم

 تايدعأ ةدع نم اهيف تكش ىلاعلا بارا اىلا ةرك ذم

 ةعطاقملا هذه ءانثا يف ثثدح

 سدقلا يف ايئانح بيبح يج رج ةعبطم



 2 * ددعلا

 كارتشالا يف
 فصنو تايديعت ةثالث سدقلا ءاول يف

 تايديجم ةعب را ' ةيناثعلا دالبلا يف
 اكترف ٠١ ةيددجالا دالبلا يف

 دير ناسا
 اينانح بيبح قرر
 جت جوس

 علا ةرجحا

 نادرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةيوفصد | يف

 هرأب ٠ نا
 شورغ ”رطسلا ةرجا ىلوالا رىفصلا يف

 ناشرغ نيكرشللو

 ب اماشن ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 [10 6 فيس مقالا ىييبلا بريف قنا
 لك فاذطصالاب تذخادق ركاسءااوالا لوالانوناك
 راد ىلا داب صو ط نوملا مر ف ةقر َ

 تافرشألاو د :أا

 يتاطلسلا اولا مف رع“ 2 قدر اعلا يناج ىلع

 الآ رقم

 ردصلا ةمازت نم ةعبارلا ةعاسأا يفد

 اوعديل زيدلي يارس ىلا ةد رحلا رظانو ظعالا
 سا حدتفيأ ةمالا نع ةبامتلاب ناطلساا ةلالج

 هئاالح جرح ةءاس ىبصم ربظلا ذدعل و ٠ ناثوعمملا

 ظعالا ردصلا هعمو دايج ةعب را اهرجي ةكرم اكان
 كب داوح لعو َّن ,دلا .تراهرب سنرإلا هلداقمو

 رك ينوياخلا قطنلا الماح نيباملا .رتاكشاب

 وبق بارلاف ناش يببلاف اريبف شاطكشب يف هتلالج

 بهذ راها

 دالوا تناكو -ناثوعبااراد ىلا ٍءربكلا ربع مت
 هي رحلا ديشانا دشت ةفطصم سرادلا

 هل قإسا ساجلا ىلا ناطاسلا ةلالج لصو الو
 سلحملا ىلا هتاالج ءارو اودعصو «الكولا تارضح

 فتنراكو هل ةدءملا ةفرغلا يف قئاقد ثالث حارتساف

 ريغل الو ال 0 ' هناال ارضع ْ

 رع يذلا جوللا ىلا لاجنالا لخد مث روضحلاب ٠

 نراسحا م وأ مس

 : 0 00 الغلا قول ردصل

 2 مدن رج

 0 يع يضيصصسيوج

 ف يناثلاو دبعلا يلو ام مأو ةيوع هلا نم ةسوح
 ةاكاعلا ءارمأ نم

 اشاب بااغ فقوو ٠ هيف .اوساجو هتلالج جو راسإ

 هتلالج لايقتسال بابلاب ذئتيحتاغي رشتلا سيئر
 الذلجأ وقوف ا دوعق باونلا ناكو هجوا: ىلا لخدف

 كك ْ ميديأب هيلا اودرؤ هديب هتلالجمت ايحو
 : مي ل 4 !
 هفيس لع اث> 2م ةبيدهزق وفريشم ةوس) ل

 رديصلا اما لم 3 مدقل 0 رص الا يف هراظن ل

 ادّتاف كب 8 0 ناب ةرمأف هرمأ يقلل م

 ةعأ.ه ردب بصف ن الو لاع توصإارو ذملا

 هيناطلسلا ةرضحنا باطخ

 :مارهالا يف ءاج اك هب رعأ اذدهو

 >6 ذافنا هدو يف تماق ىت' باعسصأا ببسب 3“

 )6 دنع ءارجالا مضوم هتعضو يذلا روتسدلا 6

وناقلا اذه فقوا١٠ شرعلا يئاقثرا 0
 14 ىلع دموي ن

 »6 ٠ ةموكإلا راك هيلا راشا يذلا رارطضالا رثا الي

 رسرسمبا .سرك رضي كركم ب رح ع رك كح ص يع

 ريت رات روع ني نتي نع اي وعي حبب راتب بتةنيب ناني لنسبلا

 هي رسيرةيركي تر بحر يحكم
 يي ع سوي 0 را را ير ري ير يم مدني رسوب اسوي ديب كي نير يبو انبوب سي حتا اعلا د الا قا 0م ري 2 256522722275723 نحر ص ند حن حي حجما < - رو يزود زيبرا ني# لاو ريب ابيب وبنين ”يسا“ ا نإ لسبب صاب بو نوب وسي وتسمي هبي “يبت
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 1010116 ان 32 4 : :

 ك(ممصععر" انهم ةهض 230 [1"ةص ع5. 0
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 ن 476-13 مهعع 15 انعمع 5

 ن1 ضف نوصم)" ا 2

 مذا فااات خ14

 مهد هيج

 هيناتا ليا إني تاو الاعلام يروج يطول لعيب ابي ل وياي يوب ايي
 رجب بوو صمم
 يي يي

 ااا

 يبا ايي نيييناةاوييب وطيب ريب ياريس اب اب يباني يب توني تيب ابيب اب ليلا نميحم

 ري رح رح د يصر رب دي سيري تي ري سب ع عي ع سي ب سس سم

 36 ىلا سلجلا دع «ىجراو نونافلا ذافنا لجاو 3
 76 ةمورلاةجردلا ىلإ سس خل! لصر ىحرخا قو 9
 96 تفقو ٠ ماعلا ييلعتلا رششن ةطساوب مدقللا نم 6
 *6 يدالب ءاحنا ميم يف يقرلا داجحيا ىلع يتيانع 6
 >6 ماهفا ةجرد تقئرا ماعلا ميلعتلا رششأ لضفب 6

 23ج ملا ةرغرلا ىلع ةانبو اا تانط جا

 6 رضاحلا يف نمت ةبغرلا هذه نالو تنلعأ 9“
 ال6 اوناك نيذلا عر ددرتنمل اندالب ريخ ليةدسملاو
 د نرماوةناث روتسدلا العا يف فلاخم يار لع 2

 26 ناثوعبملا ساج انوعدو ٠ ةدي دج تاباذقلا ءارجإب

 6# 5ملا ةقيررط رييفت رثا ىلعو ةيناث ,ءاتجالا 6
 6 مظعأ | ةرادصأا بصق ا يرادالا 4

 >6 راظناا سلح راك انس و ١اشاب لءاك ىلا 6

 اك ةموكملا مظنتب اكمينم ةتسائر تحت نأ رمل

 يلا لاو اب راغب ريما جرش ةيروتسملا +
 36٠ [.ىسلانتطاسا ةنامالا دودح .ع هيف رشلا

 76 اذه رثا ْلعو ٠ ايراغلب لالقتسا نلعاو

 6 مد, أضيا ايراغنهو اسفنلا تذخا للا

 “6 ايتفو |هلالتحا اهيلا لسنيتالا كسرحلاو هنسوبلا
 © باي لاطهرازقا تملباق .  تريلر ةلاب 9“
 >6 نازيط1لا ناثداحلا ناذبف لودلا ىلاو ىلاعلا 6

 6 نآس و تاذهاعملا ةمرح ناقرتخي ناذللا

 96 قارتخا وثا لعو ٠ امظع امسا اذ اببس تالصا اذ«
 »6 ةىعم انراظن ساحم انلس ٠ تادهامملا ةمرح
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 يكب 0 ردي رس رق را ناي رف ا رج رع رك م رع ري رك رعي رعي مي ره رص مي يع يارب سل م ري ع هي كي رع 502 ا

 0 0 قروقح نع عافدل ل لمع

 6 سلع .ةنواعم لاع لك كل دونا ناو د“

 96 لودلا ميج عم انتالص نا. و ٠ ناثوعبملا 6
 6 ةنواعم عم هنا لمالا انلف ٠١ ةقيثوو ةنسح 96
 >6 اناو ةيسايسلا لئاسملا ل انتاقيدص لوذلا 6

 ا6ةي وسأو ٠٠ ةبلأمل يظن هائلا معك نم دون 9“

 36 انتطلس ةلاح نيس ةلصاومو ةيازرملا ةنزاوم. 6

 2 ميلعتلا رشن ةدايزا سرادملا ددع ةدايزو 6

 دي ٠ لاكلاةحرذ انت رب وانشيج غالبا و ماعلا

 236 تءضو يتلا ةفلتتملا رئاودلا مظنن كازك و 6

 »6 ساهم ىلع ضرعتس ىتش نيناوق مي راشم
 >6 لعواهيلع ةةفاولل نايعالا نساججو ناثوعبملا 9“

 >6 اذه. يف ممتدبح لك نولذب_س اناثوءيم نا لما

 6 ناثوعبما ساهم حاتتفا نذامويلا نان ليبسلا د

 26 ىصقاو اهحاجتو ةمالا ةداعس انانث* ىهتنهوإل

 الي ةرادا تروكت نا اهكحاو ةبغرلا لك انتبغر 36

 د روت دلل اًقيط دالبلا 94
 ] امصخاوةبج رك ' ره ليوط نا وساق .ةصت»

 « ةفاوصلا لوم

 26ه لع نانو سل رص نا هللا لاس د

 ها اي دالبااريخ ةمدخ يف د3“

 يف الا جوة الب رهظ يذلا باطخلا وه كلذ
 لمع ري ربت كشالب وهواي راغاب و اسْملا ىلع مالكلا

 لع روتسدلا فاقيا يف ةعيتلا ءاقااو ناطلساا ةلالج

 ةثالمزو ا كك قاب دعك ءامدقلا ىيراشتسلا
 نودي ري ال اوناك ابن رح الانب راثتسملا ماهتاو

 لما ابلذد ١١ ىلا تثأر اعلا هذبف 1 ةداعا

 اه كو ألوم رغب تروظ باطخلا يف اشاب
 متادقفرذتعا نمو ةفاعكأاو ساحملا 1 مظعى دص

 ةب رو:دد تسل باطلا ةغ.صنا اوظحالدؤوو

 لا مايا ةينسلا تادارالا تارابع غيص هيشأ يجف

 لكي باطلا ىلا اونضا دةف ثالذ عمو ٠ قلطملا

 ظفعت دعت ىتلا ةرابعلا اولباقولالجاو مارتحا

 0 نا.هتسالاو جاهتبالاب روتسدلا

 نوصخلاو عالقلا ثةلطا باطلا ةيامن دنعو

 ٠ مفدم ةقلط ٠١ انيلا يف ةفئاوناةين را نوسااو

 _:راكق ٠ ناريثلا قالطاب مهتاذ يلاهالا ذخاو

 ناذالا تءب< اهلك ةنيدملا يف لئاه راجفنا ةباثم كالذ

 هذه يف فالخ تدحي لو حارفالاب ثورقم وهو

 ىراوتي رقبقللا ٍثزح نا اماف نيثا نيب 'حارفالا
 : لازو ينفدق 4ن' أمأو

 مهاد د(

 داي نتاوي زا ناعيا اي وار راتب رباني ني التزين زاتنب زاب نابي اظن يانبع ببي نت اتوب نبي ايمي تت

 قيدصتلا لعل هنأف سلا ىلا دعأو باامؤل

 ءالعلا دحا بفقو

 الأثو « ةسمح مث ن ايعالا سامو باونلا

 دعل و ' هلاعاو سلجملا لع تاكردلا 4ف رطقسا

 ناطاسلاةلالج ىلا م.مجا راظلا تلو داعدلا اذه

 0 يذلا

 »6 ٍفاطلسلا قطنلا د

 6 نع ؟تي ةور نم رورسلا لك رورسسم يفا ا“

 26 هللا لأشساو ٠ انه نمت 00 2

 0 2 هناكم ند جرح ا اذه دعبو

 هيف *اج يذلا لافتحالاب زدلي ىلا داعو
 ةشهدلا _:ره وذ يف فقو هناف سلجلا اما

 1 ناطلس || ةلالج ٠. را 0 هزنال بارغتسالاو

 سلمي ورقم: ناك ذا 0 عانرب لك ذفني

 ذخ'و روتددلال هنامالا ني رسقي 4:االجنا راطغنلا

 ضعب نأ ىتح' هاللي وات« كلذ لور دحاو لك

 لوول ام ةنامالا نيف سه الانا !رابج اولاق تاوذلا

 بارض ٍتاونأا 1
 يعسأا اوعسي نا 'ورقا مهنابرصالا تاو ٠ دوفلاا

 ءاسم فلتخا يذلا ظعالا ردصلا ىدل مزاللا

 ناطلساا ةلالح عم لافتحالا موي

 ناأثاب لماك نلعاو ةهادلا فن تسالي وط فدع

 دب ىلع روتسدال ةنامالا نيب مسف ناظاسلا ةلالج
 هذهددجت نا ةجاح نم تم سراف مالسالا مش

 ىلع نيرضاحلا تاون تحو - ساهلا ماما نيمبلا

 لادج دعبو ٠

 اهصن اذهو ماظنلا يف اهنع صوصنملا نيهلا

 نيميرسقا ىذلا ناطاسلا ةلالج ماد اهدنا 6

 ىللعهلاعا قفويل ءاسالا نونا اهلا ءاكحا مارتحاب ةنامالا

 صضالخالا دودذح نءعجرخا اليفاب ٠ روتسدأ|ماك>ا

 ىظولو ساسألا نواثلا هصد اك انيءا نورك ! ناو
 5 ا : 000

 «هللب وهللاو فلا * وهام ىشاحتانأب ويب ةطومملا ةممل و

 دعتسإ م ريغ ناك مسقلا نوظفلي باوتاا ناك الو

 سل

 يلو دوو مدع نعو يناطلللا مسقتلا ند لاوسلل

 تبسأاموي سلا سيئر تاذتنالو سكول ق دوعلا

 سس سو 1م

 هيلحم رابخأ

 سسه ل » ٌثتداح

 هتراخلا ' 3 مقاول ىضحلا تسلا ررظ دعب

 ( ممجملا ) سدودسلاا نا نيدألا يف مورلا له مب

 ظ
 1 ا دفاع
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 , "نبا السلا ااسلا] دبي زادي دواعي دبي حبي اةلبب يزتيببيبب راو يباع يباب نوتتنجب ربل وإبن ةوي سيب يبطي السبب لتي روبي نب

 قيرف هذف سون ايمادكري رطياا طقدا دق سدقملا

 لسراو لخلا اذه لعهتحا و فرصتلا ةفوطع ىلا اهم

 ىلا هتطبغ عاجرا بلطي هناتسالا ىلا تافارغأت
 4 00 4.2صدم

 روك دلاك 0 0 4 5 1 0 ا دو# ريع

 اثيب ١ هاظت "ضعتلا رعهاظتو ,رنالاو نيللا نم

 ٠ هل اوعدو ةراك فر حاب كريرطبلا مم | ااويتككو

 ' قوقحلا يف نوبلاطلا تكسو لاقلاو ليقلا ريغ دقو

 نلطلا 0 مايا هن الغلا هذه 2 اورمصتةأو

 هتفيظو ىلا كرر رطلا

 فارغلتلا ل امةلماهذه فرصتملا ةفوطد غلب موبلاو
 ذب رد نعت ف رك ذ دقوهناتسالا نم هءاج يذلا

 ةداعاب

 : هصأ اذهو فاصنالا

 مورلا ةلم شاجم امر ةيلعلا ةيفرصتملا تغلب

 ةيحالضال نا لئاقلا ةرادضلا سما سك ذوثزالا

 ساطي ناثوعملا ناو كري رطبلا طاقساب سودت.تال

 ةيشررالا 'امنا يف هلملا ن ..ع ءالكو لاسراب عارم ارمسالا

 بالاطلا قيقمتل

 ... حيد ك٠

 ميرك دفو

 يديدحلا راطقاا اص. ىتضاملا تسلا ءاسم يف

 ةكراشلل رضح يذلا دوثرالا يفايلا دفولا لقي

 قوقحلا بلط يف نيينطولا سدقلا ينيك ذرا عم
 مهلبقتنما كانهو كري رطبلا ةطبغ نم ةيقئاطلا

 ماركاو ةواقح لكي ةروك ذملا ةلملا نم ريثك عمج

 ووك ذملا دفولاب ًابجرم سدقلا ءايدا ضعب بطخو

 نا دعب و٠ افاي هابدا دحا نم كلذ لع بيجاو

 منه ةسمخ اولضزا ةددكوللا 'ىلا .نويفالا هذ

 ىرا# يدنفا سايلا مثو فرصتلملا ةفوطع تدب ىلا

 يركيدو لفون يدن ذا ىلبشو كل كلل

 ميليقتساف هروطنم يدنفا عيلدوو سور ءاط يدنفا

 مهنا هل اوضرعاو ةشاشب و باحرت لكب هتفوطع

 ُغِس نييسك ذوثرالا مورلا عم اوكرتش.ل اورضحدق

 هنأ اهو كري رطبلا ةطيغ نم ةيلملا قوقحلا ةلاطم

 ١ يدنفا انحو

 ضودون.ساا نا سدقلا ىأ مهودودعإ نال مهغلب دق

 أاطقاس:.هتورتتمي ال مف هتطبغ طقسا دق سدقملا

 . فيس نوموري كلذلو مهكري رطب هناب نوفرتعي لب
 ممثرطا> فرمهتملا ةفوطع نممطف هوروز. نا دفأا

 كري.رطبلا ىلا ثذخاي نم لسري دغلايف هناي مث دعوو
 م سيسموقلا يدتفا ديعس «اج دحالا حابص فو



 : : حلا هندي رس يسير سي رو رج و سي رح يح وح ادي تيس سي حي يس يس يسب سب يي ص بح يصر صو رعب ع سي هوي ع سيسيس م سن سي عم مم م سس هاك

 مهناب هودعوو كريرطإلا اولياقو ةيك ري رطبلا ىلا

 وازن مث مهيلع ىتثاو مثوكشف هب نوفرذمي نولازي ال
 ميسملا ليسا ربق اوراز نا دم و ةمايقلا ةسينك ىلا

 ءادال سائلا مهيلع دفاوت ثييح ةدئلكوللا ىلا اويهذ

 : يب برحرتلا تابجاو

 عم مورلا ةريقميفيفادلا دفولا مع ادحألا ريظدعب

 ن 3 ولا ةنبكلا ماقاو سدقلا ناكس نم ريخك 1

 ميتفا لحترا مث كري رطبلا هيف اور 321 2ع

 0 يىدتفا مسوي هيقعو رورمجل 0 م

 يف ةب رات تارايع ضعبلا قلطا دقو 0 باطخغ

 ةريقملانم عيجا جرخ نا دعب ورود ارايظا ءاضنلا ١

 1-3 ؟ وللا ىلا نيف || مم نيينطولا نم دفو ىهذ

 اود من ةعاس فصن ةده اورقتساو ةنكلا م مهعمو

 يبيشاشناا يد:فا فاعنا لترا ثيح 0 ىلا

 6 فلو
 ءايطخلا دحارك ذ دقو ةسيفن ابطخ متريغو ايئانح

 ىسع كيدتفا دوادو ىسيعلا هيدا

 ا ذئتقو (يضن دقن نكي لفوت يددفا ىببش

 0 رادت أبهَص لك ام

 انوقسي انغاولوا ىتأا لثم

 امناك قاذملا ول اهبارشف

 ز 5 انث ةح وز :
20 

 ةيديدحلا ةكساا راطق ىف ذفولا اذه رفاس دقو

 نييئطولا سون يف اكرات افاي ىلا نينثالا رهظ دعب

 هدوح و نحب دقرلا اذه لسرا دقو ةحودمم | راثآ

 ةيلاعلا مجارملا ىلا هراتك ١ تافارعالا سدقلا يف

 اهلجال ءاج يتلا ةملا يف هكارتشا دب 1

 د. 1م 7

 احا نادفو

 نلطو هدطلا نم 0 اح ىب ضاملا رحالا موي

 ماما لوثلاب مه : 0 نأ ا ةفوطع نم

 1 هلاحردحا مهعم لسرأو مهلط ىلف كر ؛رطِلا

 كاري رظبلا اوغ اف هتطبغ ىل مهلخداو -كرب رطبلا
 هن رقع اورهظاو

 بهذو الات ١ م تك نم دفو ءاح سدأو

 لمت<نانودي ري ال مهنا هل اولاقو فرصتملا ىلا 7 ١
 * اد اذاو كَ رطبا يلا م تا ُْق داليا دع

 رطخ تح هتايح نوكتو د 5 لماميف هفالخ

 اوؤرصناو هل اوعدو كري رطبلا اوهحاو 6

 سدقلا

 يثابكي ةرضح انفرصتم ةفوطع مويلا لسرا

 يثاكيو 6-5 ولا ريسيهوف 9 كب يمأس كيه ردح

 دهملا ةشينك يف, سينكتلا رما لع اورظانيل ةيماظنلا

 يللا يددفادنلا ضيف انةيدلب سيئر ةرضحب مهبوصا

 0 داق ناك هنال ةروك ذملا نب املا ف هت ربل

 تب
 ار ع كك ميس

 0 نا ةيد لا ةرااذ ن

 راو ينوناق يىلديص اهريدي نأ بحب هل درص

 ا ىلا انتو تايلديصلا طعت ةروكذملا ةرئادلا

 ٠ انالعا البق [سشن

 ع اودعتسلا 1509 ةنس يبرغلا يناثلا نوناك

 ديدت تررق دق ةيدللا ةرئاد نا انهْلب نالاو ثالد

 طابشارخا ىلا ىلا رخا 0 ىلا ةرو «نملا ةدملا

 ١5٠١5 ةنس يبرغأا

 سجس هج سس

 الوكين روت. دلاو يذلالا كب فيظن دمحم بلط

 اًؤايتما ةعفانااو ةراختلا ةراظن نمنودي ريسا يدنفا

 سدقلا ىلا افاي نم قاب ربكلا ياومارتلا رييستل

 رصف يناب 7 رونااب نيتنيدملا نيتاه ةراثا عم

 "الا

 ةيدبا ةعلاطم ىلا ىمالا اذه ةيفرصتملا ثاوخ مجملا

 عورمشملا اده يف ثمعلاب ةرركدلا ةراظنلا ن

 رق عورشملا اذه ةرمضا ع يورثلاو ثلا دعب و

 باحالل ةيقرصتملا ىلا عجراق همأ َ ىلع رارقلا

 0 ٠ يناجتالا عجرملا ىلإ هةاسرا هذهو

  *”رانامعلا دحا بلط باولا رج كازكاو

 ” نوفاتلا طوطخ دا ازارتما اهءاظعاو نييسورلا دحاو

 افايو سدقلا 0

 نس 0 ذملاص ازعتالا ءال'ره ة

 د ةيدللو ةراشملا قاقلا عيسوت ا مهعس لع
 نزلا فاسو هالك دج نع لل ل درا

 انما رداع كل

 هيلا ىريك ةجاح يناناف ةيمهالا نم عورذملا

 انا اوركش.اااور كي نا ءاوالا اذه يلاهانميلطأو

 ث تعري 004 لع انحالفو انمدقت ىلع لمعي و انحا

 . نارمع 0 هلع

 ىعسي و حاجنلاب عورشملا اذه لاكي ناوجرن نو

 لجاعلا نب رقأأ 2 هم ه5 د

 1 يتناسب را يباب وب بينو ين انمي ايس ابيب بيزا بإب: ييمب هديش يبيني نيج يرطب بخ نلبي لاب يري نزاتنب برب يتب زبي يلوي با يزين

 " ,راختلا ةفرغ

 ,رشل لوا يف نا انكي ر  دادعا دا قا نكد
 ا

 مهثحو سدقأا راج هدم ا ةقو ص اعد نانا

 نيلماعلا ءاضعالا نوكي ن )و ةفرغ ح هاا لع

 رجات رع عينا اهو

 ثلا اند وي رام ةردكوأ ٍْق نوعمتج اوناك راحتلا

 تار نا دعلاوف انلقو مهنم ارح

 ىرج لوالا نوناك ٠ يف مقاولا نينثالا مويو
 قىكسرودما ةدنكول يف ةفرغلا هذه ءاضعا باتا
 ىلعلا يدنفا هللا ضيف ةزوملا بحاص ةساير تح

 0 دقو فرصتملا ةفوطع نع ةياحنلاب انك دلنا سدر

 دعو هوا سا زاوسملا هدب دا

 تارذدلا هن راخت كلا نمستل

 0 ءا

 1 را عارتقالا
 :مركد يللا

 " رالا جدلا ١

 نييناثعاا نم
 ب

 باجالا نم
 تاوصا ئ تاو

 4١ (يواسنرف) هنويل :يدبرك + 3
 7 "8 ( يسور راك رت نيناحي "+ راثشي يدنفأ ميس

 +. ( يزيلكتا ) نين مليم 209 انو يدا كفسوي

 ماب يالا يالا الا 70” وبا يدحأ ملم
 ؟* يدواد يدنفا حاب ر

 ىدنفا يلاثم.ء

 مم رحات يدنفأ بوقعي

 ام/ تاكرب يددنفا بنيبح

 ١٠١ يدلاخلا كب فيظن

 .ةيناثلا ةجردلا

 نيداؤعلا نم

 تاوصا
 (يفانوب )هدالواو يزرت هردن 4 مولب
 (يناكب ريما) نتفشنياف دوا» ١4 ح> وطاطب يدنفا اند
 (يلوينبسا )ف رشي ام لكناي 4 كب. ليغاسا
 الع يحارزم يدنفا ميماحر

 قافنالاب بناجالا نم

 ١١ رهاطلا يدنفا دواد

 ٠٠١ نوعزف يدنا فراع

 سيئر فرط نه هذه باذتنالا ةحنال تايحا مث
 رادصا و الع ةقداصلل ةف ردصتنأ ىلا ب دلملا

 هذحل .الوا 8 در ناعهيسو ٠ نييختنال يدلرويبلا

 ناجالا دحأ اياث اسيئرو نيناثعلا دحا ةفرقلا
 ىف ىلوالا ةجردلا ىلع ازاح نم ناثثالا نرحيو

 هاللءا روك ذا باآت'الا

 ذب اهرش :اسف اعطخو ةنجللا ءزه ماظن 5

 ميانتلاب انتدب رح
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5 
 تا تسيح تي رص رسوم سرس رح رس سو ديس روي سب داو كو بحب < سوي ويس يس يصيد سي طي يصيب سوي ب تمي بن يو صو كير حي رص عي رص ص رص بسب ديب جي يصب حي رع رس اي بي تيرصد ص ري يحب يندر يي كيب يصيب د

 سدقلا ف َىرَرآلا سيلصلا ةيهمح

 يتلا ةماقأ معا نم ع عرف يم 3 ا هده نأ

 50007 لوليا ؟ ١ ىفه-س وللا رسالا اذهب بقت

 شاع ايف ةديحولا اتياغا 00 نايح ةئيدع

 قال ناحل ناب هير تاب ند لك اهداتحات

 نه لطفرراخدل هاهش لك لصا سووكلا ةاطاعم

 00 اا امسيئر رباخي نا اهيلا مامضن الا ديرب

 تاماظنلا نم هقفاوي امد 0

 د 14

 ليلخلا باب جراخ ةيدإبلا ةناخازجالا

 ةدوحو [تفاظنب ةفورءملا ةينطولا ةناخازحالا 5

 دق هنا مومعأل ناعت ينو اهراءسا ةدواهعو |هتارضعتسم

 ريفاتلاب سرس ةرفار كا عوبسالا اذه يف اهدرو

 د واسرفلا كرار نوعسملا و ةنالالاو ةبزيكالاو ةب

 كيت ثنا از>الا رهشاو نسدحا نم :٠ تاناذا

 ةصالخوا راكو ةعونتم هين دعم هأ.موذي دح يجوسا

 كميسلات ب ز عاونا دوجا عم بكرملاو طيسبلا ْت تلك

 كاسمالاو م دل ةيقنتو لاهسااو ىمحلا هعونتملا بورملاو

 كايكلاو ةددعتلا صارقالا ا ءاؤكرالاو

 ضي رملا لاو> ١ قفاوت يتأأسنج ىلعا نمأ انايعشلاو

 ةنازح الا يطوةدوءاتمار مما 5 ةزكو“ من ملا

 ءاطعال تقو لك يف رضاء يلح سايلار وتكدلا

 نه و ةي ودالا هذه لايعتال ةمزاللا تاداشرالا

 هللا ءاش نا هرسي ام دتحي هنا>ازحالا فرعشي

 تح مح

 لك اروا فا غوت ايس

 هلل ةكرشلا هانم يف نا مريع رويمعأل نع

 سما ءاسمو (نيثاالا 311) دحاللا كأنو (دحالا

 . ورتابت ىف ضرءتم عوبسأ 03 نم (ةعئلا هإل)

 ةيخي راتلا م مئاقوأا روس لكك ةكررخ* رود ىسنا

 ةيمضتلا رانانلاوةد را عقاو ااوةفلتلا باماالاو

 عيمجا هل رمدبإ ام يىضلا رداوتلاو

 نم لبقي روك ذملا ورتايتلاف رخ الا ىلايللا يف اماو

 م يصوصخلا هباس- ىلع فارغوتنيسلا بلطي

 ةروكاذلا يلإيللا نه اهدي ري ىلا ةلبللا

 د ش

 نم يماشلا قالح ريام اجاوخلا هب رهتشا امل ارظأ
 تايناتكاو نئازملا لثم ابعنص ةقدو انليولا لادشا

 هدامتعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار لثا تالسنوكو

 برق هنزذعو ليبقلا اذه نم مهمزلي ام عرج يف
 سلرللا ةطقن قود ةشنلا

 يه ستعمل ا سوس

 11 ك1 ع ل را _ ل ايا 1 اا اا اتم الا رتل جا رت اا ا ا 22535 2تللسلسل 0 522222522222 1 ا ا م ل م م م و ص سس ا

 0 ا

 | ساحل اصاخ اناكم

 نكس

 هبي وي. قب نبي وبي تقوي سبي توب بابي وو يياوإ وإ

 ةقشوما تال ' الا نرد

 تأ راغيقو تانيلودنمو تاعنمكن زل اذه ين عاب

 نييك وردنا ةفاتخلا يناغالل

 ولغو زام زيا / ورعول د دجلا بالا 2

 تمهد م سس

 رس قودح ى لة ءاس مداعلا 0 ءأسم لع

 يتسينا ورتابت يف كالذو روه#جا هل رسسي امم
 ديو تت |

 ةيلعلا :.داكالا هاضعا نم هاك راب هدم لوو

 كلذ. رباذغاو ةدواّتم راعسأب ايقرقا ب ردن رطعا

 سنيك ةدئاكوا يح

 اروع موز عممع ممعتصاط7 ع لاق عقم
 لغرنوزند ]ن1[ غعوزنعد لوصصمع !ععمم5 ل6
 ([مهمعولد. طماع م0006 65. 5 65561

 [1ةا1ع] 1ع ةستسا ا

 تافارغلت

 غال ه1 ف

 نا ىلا
 تورت ا ٍِظ نع

 لانوسات ىناحإ

 باوح ءاطعا ىلع حرتقا نايعالا ساي نا

 تارهاظم ىدس هيف ترث يناطلماا بالمال

 ةيلها مدعل كريرطبلا ةطبغ طقسا سذونيسلا

 لع قيدصتلا نانومبلا سلع“ ٍِى ١ ريخأ روث ل

 وشنو لأ 1 درولا كلي ينك اعلا ةعب

 نائب تور ناطلسلا تاطخلا تاوج نا

 تراك كب تعلطو اضر دعا ن ا لكلا سلخ 5

 ءاثأ هاا نآعا دقو ناطلسدلا ةلالح عم تابت

 ىنيسو امان اهارتحا روت لا مرحي هنابةلباقملا كلت

 ناثوعمم

 1 ٠ ةيبسيياسو عبرت نب وتيتو اياك نرمي سس سنا "بيبو بيرس إنمي ب يزفطبي ب لادتني راتني بيير يربي احلي يرن نيب ابيت يب يبا هبي يبي #ةييبي” وبي ادب رديحو ياخوي ورا جي تكا يك يك كب اك ري راك يخي رت لم سيسمح يرحم تح ريس سم

 سافاهو راور نع

 تشمادارطلا ةراحم ن٠ يري لع ِ : ندد

 هئاقلال ةرردلا نم هد 2 و نيتاسةقاشلا لاغشالاب

 عرش هلا سيرا نم توب نند ُْف هنا ١ ١ نم ا ا
 ةءصع نا ريو رت اهبف ةيدنه ةرم اوم رييدت

 عاصا يذوب يدنهب ةجوزتم ةينالل ة 0 06
 ىعسلا اهضرغو سور نييبوضوف ةدعاسب لبانقلا

 سيراب نوروز: نءذلا زياكلالا راك لاق 2

 ىلا !ةلضرا ةركذم ىف راقللا تكف : ةفوص

 رافللاب قلعت ام ُك ناطلسلا ةبطخ ةجه لودلا

 نيتاودلا نبب ءافح كلذ ثتدح نا ىثخب و

 مع ةثقانلا 0 باونلا سا ىفاو : سيراب

 0 *«ا/* قافتا, ةعفدملا ةدايز عورشم داوم

 راكد لارتجلاو وساملك ورسأا يباط دقو ,5 لع

 ةءوكملاب ةقثلا لم عارتقالا

 تدتشاؤ هب ود مئاضيلا ةعطاقم ةداع:هنامسالا

 لاف يد نع

 ةئنتلا ةلاسر ةءارق نوح ناثوعبملا ساحم فته

 امفرف كي باونااو خويشلا اسلجم هيلا اهلسرا يتلا

 يزاغنب باذتلا لطباو

 هتاسلح خويشلا سلع لجا : ةيمور

 يف مايا ةعصب ناثوعملا سام ىضق : ةلاتسالا

 دقو ماعلا هت ةبح لك نم هدراولا ةيناهتلا عارس

 نم ةدراولا هثئهتلا ةلاسرل 1 أةفصت 1

 ع مف ىلع دم نم ةلادراو يزيلكت الا باودأ س

 . هيف راشا هناف نرافذالا ريمأ ىدل يرادتلا 1

 قرمالا يف ةيمالسالا تاموكحلا نيب قافتا دقعب

 ارتلكنا ةياعر لم

 تاباختنالا نيناوف نم ىطااةيلطةأتسا :هناتمسالا
 اودحد منال تامودخ>و 6 5-5 هاب

 سياوبلا اومرو ناحم*الا ةعاق يف « قرولاب

 حر>ومهيأع سيلوبلا لمح١ رضخلا اياقبو 2

 مهنم ني ريثك ىلع ضبقو

 سن دقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعبطم

١ 



 ددعأا ١ 1

 كادءشالا مث

 فصنو تايدع ةلالك سدا ل ف
 تايديجم ةعب را ةيناثعلا دالبلا يف

 اكنرف ان ةينحالا دالبلا ُْق

 ُُل دالا ةحسلا

 هدب ردح زاعما بداص

 امئانح بربح ىو

 ه7

 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوقصن | يف

 هراب 7١ نيكرئشالاو
 شورغ " رطسلا ةرجا ىلوالا ةففصلا يف

 ناشرغ نيك رثشللو

 مم اهناشب ةرياخلاف ةيصوصخلا لئاتترلا اما

 هدد را ةرادا

 اذ لا ننك هوا 1 هكر 5 كر نالت
 "بيب - لي يجالميب ناني ايي اب.

 7 انتدب ردح ءارؤ تاريضضح نم ةرذعملا ودحر

 ةعبجلا موا ٍِق ةدي رجلا رادصا نم انكم مدع ىلع

 6 دايعالا ىلاوتل ارظنو : ىضاملا عوبسالا ند

 طقمو ٌةدحأو 5 لص اهرادصاىلا رطصلس مايالا هله

 دايعالا دعب أم ىلا اتقومنوكيس كاذو عوبسالا يف
 ةدالا

 دودرملا موسلا

 اسمغلاو ةلماا ةلودلا نيب ةيدايس برح تبشا

 امغر ةيلماا ةلودلا قوقح نم ق> باصتغا رثا ىلع

 تادردملا نر اسما تذخاف ةيلودلا تاذهاءملا نع
 دئارجل ا تاوتص لو م. ملسلو اهدونج ملغ ةو
 دبم وهو اهءاظل شوشلو اهحتزاف 57 موت اهنا أهنم

 ىتبالو ىلع يلوتستف هتيلوفط

 كارش يف عمت نا 3 لمعا ايكرت نااهتاف نكلو
 اهيف تدمي و يورتب ةلاسملا هذه تذخاف اهماهيا

 او مزعلاو مزحلاب نيتنورقم ةياردو ةكح
 لاضنلاو برم تبهات اهناج لع قحلا نا كفار

 نكلو فقةلئاه تافحزب اسفلا تاغ اهنع ترف
 هذه لثم يف ماسحلاب لضانت نا نم دعبا اك رت
 ىلا اهنم ةنيكسلا ىلا! ف جوحا يف يتلا مايآلا

 اف كرما اريخ نأ تارف اماظن شن ا قلقلا
 ناك ةلئاه ايرح ةترعساف ةساساب ايرح تناك )

 ك.سرطلاو 4:سوبلا

 0 ا ا

 يي يس سويسيبحب

 نراصا ممل وا ل

 عم لأ نا 001 اعلا 00 ردصل

 تس ا 5-5 هم ا 21 ا ااصحسمملا
 تي حي سير سي حب رح نات واتوب وتتسبب اير ين اني انياب اي ناتي ايان راب نابي هبا اب ناتي تاب له هنيدي زيت يب

 ال ام نيي واسغلا د نم برخلا هذه ءانثا ق

 يع او جيناو لك ف .ة ١ ىلا ماض نورداصي

 لريتاه نيب ةيسايدلا برحلا هذه سطو

 اذه لحل ةيبوروالا لودلا ضءب لخادت نيتلودلا

 دعي اهامت نال اهيغ نع عجرتنا | مالا صلو لكشمملا

 مقو يتلانيل ربةدهاعم امسالو تادهاعملا ةمر اقراخ

 ماو ارنا تنظ لبا رص لمت رف لودلا ع .جاهلع

 : اهلا ليقشت ىلاما ضيودتلا ةبمج

 ارم اهلما باخ نكلو ٠ قافو متا ىلع نكشملا

 ىلع ةدايساا نا ىرت ةيلعلا ةلودلا نا ذا ةبجلا ءذه

 اذه 0 ا

 ردص هب قرتخي نا تدارا ام اعلا كارا قو

 ىلا عجر فرا مهسأا كلذ متع ٠و ةينامتعلا ةلودلا
 لكاذه سيلو ٠ ةحداف ةلام ةراس هقاذاف هيمار

 اهرساب لودلا نا لب تئاصملا نم اهلا باتئاام

 عرذ يغبت اهنا افلا نمتظل 3 دا عون تماق

 اضوصخلو ' لودلا نيب قاقشلا ءاقلاو داسفلا روزي
 تنلعا اهنا, كلذو ةيلعلا ةلودلاو ارتاكتاو ايسور نيب

 هنسوبأيتيالو اهتبهو امسور نا أه دارج تاوهتص لع

 ةبذاكلا ةعاشالا هذهب اهل لعال ايسور ناعم كسرملاو

 تماق بذاككلا اناا اذهةيسورلا ةفاولا تعف“ او

 اهل ديال نا محضوتو كالذ بزكت تذخاو  تدعقو

 حيرعر تدر قراك دعم سي سر رك رح سي سي كا رس رح كي سي رك سين رح يا و ا ا ا اك اك يداك ير را ية ل ا

 1 رس سو ب كي دراسي و رك ير ويبكي ركب تيرنر اس عب

 نع 11

 - م« 0 05
 (لائاجال 5 ىاعالا)
 1071 323-2 ام

 1801111-81 خ11

 سبع أ

502157881183 

 هوو: وود 1. 11هاردات 107140

 هوا مهل

20111 

 ومسار ونب# تأ 8

 خ]و كنف نموهم ب 94

 موا خاناا 1" خ 1 خلا انا.

 هج ل

 1 زبرى فانني بزر ”ازيير البين” زي اعبي ”اجيبي اظن يب اي ينام يبس ني يبتوي يرقي نواس

 + 7 1م تا و ل ل ل

 ١+؟١ ةنس ةجألا يذ "لاو 111519 ةنس
 كاهن

 م

 هب تعرذت قالت+ا ىوس امو ةلاسملا هذه يف

 ٠ اهدصاقم يق ابقأا

 م وةاونلا ذأ لودلا عيمج نم تذبل اسعلا نا اجرح

 ايلاطياف ٠ دودل ودع يونس مهنرعا حي ربتعت دمت

 اتا

 ةوادعلا هذهو نوينامعلا لعف اك اهعئاضب تارداصم
 اهيلع الابوو ارش تداع اسفلا اهب ترهاج "يتلا
 .ينا اننا ةملع ريغ انناش طحو انلالذا تدارا دقف

 ىلع لكشملا اذه لحلاريخارارقلا رق دقو ميضلاو لذلا

 نوكي نا لعو ةلاسملا هذه يف :ثحبال رقءوم دقع

 نا ريغ ايلرطيا ةعصاع ةيمور تيس رقؤملا اذه
 هذه يف دي مل نال يارلا اذه اوضراع نيبلاطبالا

 مهتكلمم فرشب نيشي ارما كلذ اوبسمم ةلاسما

 ةلخادم ال ةكلمم يفةداع دقعي رمءوملا نال كلذو
 حذهو انا ترفح دقو اذه ٠٠٠ هرما يف ل

 الو اهيف تطقس اهسنن يه اها ريغ اهيف انعقوتل
 ارح فرك كا 0

 اهراضمو ةيرملا دئاوف

 داديتسالا ةمامح تعشقناو ةي رحلا راونا انيلع تدطس

 ةموكملا لظ يف عت رن هلل دمحلاو انصاف انلظن تناك يتلا

 فاصنالاو لدعلا ءاس تحن حرمتو ةديدجلا ةي روتسدلا
 دق ةبرخلا يم . طاطختالاو لذلاب ماسن اند ام دعب

 انرصف ان رئاصب نع تاللكلا' يح تكتمو اناوقع ترانا
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 ل قرن ةق] هرم اند هد 51 15
 "لت نات16 ان 82 . ظ

 ماسدم عمر نم ةن 230 [ةم عة. ف ظ

 خ 12.41:56 مدهعع اه !ة1عمم 5 5.

 مالا اذه داز امو



 اهراثتسا يف لمعلل يدب الا قلطما لاصملا انل - تضرع اذا"

 عفنلاب نط نطولا ىلعو انيلع دوعي ام ىلا انر اظناب يرن انهصاو

 لوحيو ان أزرع طبشي ملام الو انيئافأ قيقح يف ىعسأ و ميما

 ردقن نأ ا 1 انيلع بجاولا نيث ّن .٠ انباغتا!ةرقب عتمتلا نود

 هلل اناث نيذلا كلوا ىلع ينثنو اهردق ىتح ةنمعللا هذه

 [سارين .ةناثعلا ةمالا كلف ف اهولعجو ممديأ . ىلع اهانا

 دق عن يا ٠ ميقتبملا طاريصلا, ىلا متغشاب يدعم »اري

 :ييإ "رورو

 هبانطا :برض يذلا للقلاو داديتسالا .نمز يسع انكشوا

 وه ىلا الصت نأ "اليوط رعاه هللا عوب ر. لع
 ال ةيواغ ف روهدتتنو مدقلا أنب :لزت: ثداكو» راوبلاا

 .يزتتماو اس يدبا قرفتي اندالب لع داكو اهنم انل جرخم
 1 2 تناَجألا 0 ةض _ 00 ةكلملا

 3 585 اهتعشاب تفعب و اهللح جا ةيادترع الا كل

 انبارو ةكلاخلا ةلظلا ىف انكف ذنبا انراتساف روتسولا

 ةن واحلا كالت ىلا ريشلا ةعباتم نع انلدعف انريصم ءوس

 مهنال مهدبا يف طقساو اومحو دقو ناجالا انيارو

 ٠ رونلا يف ني اذاف ةملظلا يف ان وجزي نا اومار“
 انا تدش ابنال )هب رملا العاب تذاع هلا لوا

 يف رمالا ةكادب

 هذهو

 يف ناجالا تاتتراف ؛ انوحه تعفو

 مدلج يف ردي ملو اسس احل | وبقفي ملو ةيتعلا ةضهنلا" هذه

 لب ٠ وقعت : اماع 9؟ ذنم اهب يدون يتلا ةيررخلا مج نأ“

 ايش اخت ةادزي .داديتسالا دامر تق دقن تماد

 ىلع هئاكرا تكدو مالظلاو لظلا حرص تفسن ىتح اين
 الئاه هطوقش نأكو ظقبسف ةيعفاز“

 ءودح لكن ديدخلا ابنلا اذه ةئاقعلا ةمآلا -تقات
 قرت ملو روتسدلا :نالءا ليبنم يف هام كفسنا مل ةنال

 بناجالا ىدبا.نا ورغ الف ٠ ةي رحلا ةاءو نم كحل ةحبم

 ةينائعلا ةمالا اهب تماق ةميظع ةكرح نم مهاعذناو منهجا

 اهونطوعسم مار ال انرف نا نيح ىلع نمزلا نم لدلق يف
 نيب نئفلا اهيف تراث اهأنلف ىتلا ةمعناا هذه ىلع لوصخحا

 دانذ امانا ىف تكف ةلئاه كراكم تندخو تارحألا
 تلكت ٠م دسب الا ةؤدحلا ذب و نءالا بئتسي لوتفولآلا'

 ةيرطلا حباذم ىلع ابا اويهذ نيذلا لاطبالا اهتانبا ةبخم ,:

 ليمجب يراتلا.انل اهدي 0 ةضهن هذه ٠ ةسذقللا
 اع | مك اًنينبف ٠ العب نم م ذأ جوده نكح رب ذل
 اولحت مل اع متزفو كيناماب ءابسلا كيلعتداج دقت نويناثعلا
 نيب ةافول كاك ثالث ءاخا ةاواسم. هب رخ- مانا ويق'هب

 ضم ىلع اًريص. ىيطيال "تناك دادبتسالا مايا يف
 اك امر 1ننكاو ءاوام اونا نبأ نجلا لم دادبعمالا
 يلا دا 0 0 نع -يغقب مادعالا

 -تادمالا امافمكالا

 هضافا امو ةلب زطا ماعنالا نم هانزرحا |“ عع اعنا ريغ ظ

 ىتلا لاوجنالا سفن ىلع لازن ال ةل الا تهاؤملا نه انيلع هللا

 ابق مل نم .اضعب انيار ْلِب قباشلا روطلا يف انيلع انك

 لامعا ت'اجخ تاركتملا باكرا ىلع نوهدقب ةيرخخا ىنعم
 ال 'داديتسالا اماكق: ةلابا ىلع اتغض  زوعسدلا رشا دعب

 رينو اندالب قا: شتنت نوملاو- انعوبت لغامتمم لاَرن"

 "دهني هب ريستانبو يربي لبيب تبيين انياب بأتتتيب8# بيبا ”نيريإ جير ”انيردلا نيب اوبر : يهب ذيب توي ابوس ةطييياا“ هيرب #ةهيييو*
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 مسحت

 يلع سك دقن هالك

 سدنقلا

 ئ ٠ اظهابلا هلقث تحن ابقلاوعةوتت ةمالا هذه لع القنم ةللكلا
 ا ابيع نع مدن ل يلا مالا نم انريخل هبشتلا كد رت و

 لازنال انثاءاهو ةلالاضو ابمع الا 'ةيب زلحا ةّمعأ اهدفت.ملو

 ١ يولق ىلا .بدب داسفلا انوا را

 ءارولا ىلا اودئراو مهنع لوزت نا ةينيدلا ةذبصلا تكشوا

 ١ ظاطختالا اوذختاو اراعش , متاضفلا اولعجو الشف

 معنلا ملظعا اهلا توهضاف اليلد
 اهدئاوف ىلا اورظني. مل كلذلو اهل الها اوسيل مهنكلو اردق
 اننرعاذ اف قددص دقلو انايغطو ابيت ع اوداز لبا

 : تلح فو هلا

 لقو أهضرع : اهدارك

 العلاب فدسلا عضوم يف ىددلا عضوو

 ىدلا يوم 2 فيس مضوك رمق

 يقيقحلا اهانعمنريغب ةيركلا اوذخا مهنال ءالكمل بيف

 تذَحاو طاطخنال ا ةداهو ىلا اووهفحصانلا لوقل اودنصتني ملو
 نم رفني دلولا انيار ىتح صلقتت ةيدملاو ةيئزلا ةطاسلا

 عنضإ هلارب اديدانم هتلعج دق ةب را نا انعاز هيا ةعاط
 ناك نم , َنيضفو اراء كلذب ىنكو هاوه هيلا هدو 5

 بارا موب مف قماو لل
 ٠ | يعصاف 0 0 0 لبحلا كالم دمو

 ني دقتعم ان روما ثايلوال نعدتا ١ | ٠ حالصا الو عقأ مهم

 هنم اللا, نالعلَس ل ىدلا هللا ن . ةازنه يف اغا ةطلسلا نا

 اودوقل نايدالا ءاسئورو نادلاولاو ماكملا لمج قف
 ةكح اينوؤر2 ةراداو ةعزلا ىلع ىراطلا داسفلا حالصأب

 لدملاب روفالا حالضا

 اتقدم ابان> ام موي مهشقاني نا نم دب الو فاضنالاو

 مهتم فاطت هنأ نتنق» ةناردو

 سائلا روما ةدايق هديب نك نق ناف هدابعي مهن رصن ىلع

 لب لجيو مدخلا كلانه نوكي ال هنا لعب نأ هيلع بجي
 كلل ء افكار نعشلا مدا> هنا يا كل ذ شك دّتعي نا هيلع

 هنال كلذ نء ظعا وهام ةطلسلا ئم دلولا يلعدلاوالو ٠ افرق

 ربلا ةقب رط لص هدالوأ هس ران قست نا دلاولا نم بلطي

 ارقلخلا رجا روصلا لتم ىوقع يف يرجو ةنافلالال
 كاتب ىلع "انبالا أثنيف ةيعاتجالا ةئيلا عفنو لمعلا
 0 ةلوفطلا كتم ها ق تسرغ قلار اًفالا

 كعذأت ءاذعا نوبت و 00 ءاذا عفن نوامعو لمعلا

: 57 : 

 انةمرتو اننيلح حاحنلا نو ع لدعلا جاهند ىلع ا رسو

 نواو يف ءاب الا :ابا اوثبف ٠

 اهنع اوعفادب اهبح لعاو اشنيف ةاواسلاو ةن را حور كلانا

 مهلامدو مهام
 مايا ِق هلم ىلع ردشل أم اتكانأ لآ هب ريحاف

 عيب ةسنأ اه ىرتل بتاج لك نم انةءرت بناجالا :نوبعو

 كا ناصن# تاكسلا 3 لدن لف تاي تقم 1 ند هاعف

 هنأ هلا تأ ارظن دعس ندع

 دادسسالا

 س بالو انئاهدو انحاوراب هيدفن دحاو نطو ءانبأ نحن ٠ ىل
 انتعكو ةناثعلا ةهتلا نئعمح ىقف دحاو نيد ند 5 م نا :

 0 ةوخاو لما يف ةدحاو ب كاف ةدحاولا ةحلسلا

 مفن ىلع نيبرداق حبصتو انلع مئتي دكنيحو ةيناثعلا مالا
 ٠ ةسدقملا؛ةبررثعا لظب نطولا

 سارول يركش نرواطنا

 ظ
 ظ

 ١ ءارجلا نوناق

 داع يس سس سسك رضاك عر يعي ل رار يي رح رع ع عي سس رع يسبب تيرس دو رباني قبر لكبر" هيب هيي عة حمل ع سييرا يبن“ ذيع ”نبيب ”بجبيإإ جيبي الاي” هيي حايوي اني تلقب 1# القسب نانبوبوصا يباشب ييزاةييببا نيب ياسين كت 5 سدي 030 ريدويختي
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 تاسبتفم

 يلاها صل 0 ىظولا باضصتعالا ةلدا 0

 كسلا مم ضاعت ل مرامتلا ذ>ا ناب اوروشريمزأ

 هناك د للا اورضخل نوعلا .:ررع ةيفح يواسفلا

 نك هوهضوو ركتسأ| نم

 نك علا
 هاهق املك اوحرخاو

 ومحو رمز و لطلاب اوءاجو.

 ركسلا سنك لمحت ناب مئابلا ىلا ”اوزعوا مث” يناج

 عراوشلاو ةقزالا يف هب اوفاط هلمح الف هرهظ ىلع

 ميم نم "از *ار- اذه مهاوصا لعاب نوداني اور صو

 ةيقعو ا“ هدنع نحل كف ءارحو ةياوسك لاوقا

 ه.ثطو

 - موسم

 خالا ربيع لولح ىلع ةان
 2 نا"ةناهاشلا ةلملا 'تاذإا

 كل 0 2
 ىدل رزق عن رد 0

 دحأو رش بتارب ند

 لاو هلأ 5 5 وماذا 6 ىلا صاخلا أطام نم
 ريس

 3 اعلا ةداعسلا' راد 8 نوع اقل نيي>لملاو

 عج هه

 ةي ري دم ف ىراشا اشاب تزرع ء نا رصم دئار> لوقت

 ةيزيلكلا هرم فلا ةئاءاعع قل محلا ِ يخارا هب رغلا

 هل كشم ىرمدملا رطقلا - ذخغا نأ ع فو

 ,7 توكل ب

 ثادحا تائكرتلا تاد.لا ىدحا.تحرتقا

 تادلا ند ةئشانلا

 مايإلا لبقتسم يف نولعج ةحيع ةبب رت نهيب رتو

 عاذ امو تاملاص تاجوزو تالضاف :تابما

 العلا ةقيطأا ايلا

 بذهب م ةيئاسإ ةيلع ةيعج

 نوتخا ع ةناثدالاىف احارتقا

 انى اني دب تاب كى ناسا ند تاويل ١

 ن١ نوءرع شو 4 ةينحالا تاءالارتق ١ ان تاةرامااو

 دالبلاو ماا همد1 ةيئاسأ ةدي رح نرشني

 سي هج و

 1 يف رظنلا نم نيناوقأا ليدعل ةعل خا

 1 ةراظن سك كي 100 2 و5 يلوي

 ناثوءمملا لع هض رهتأ

 ل عج

 سلجم ىلا هينكتالا باوذلا ع لسرا

 « هراثا تدع نا لعل ساما ماتمف أب ه6: ب ناثوءملا
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 0 ّش يتلا « ةما قاروش ا هدب رح تررظاف

 ةلودال ركشأا فظاوع قرألاو دام الا 0-5 لاح

 ةئيثألا ةقادصاا اذه .مودت .لدنا تاكو ةيزيلكتالا

 لرياودلانو روح داو ةيردعا نسما لع ةشملا

 ] به. كاسم

 لوقث جربسرطب يب اسنلا ريغس ىلا اسور تاسرا

 نع يلام ضي وهت مفد ىل- اسمنأا عم

 الو . رعاولا داقعلا لق تا رهو ةيكس ون يتنالو

 ةفاض هلاقه ارسل أر 9 أون هدب رح 0 بص

 رومأ ْق اهوا مدعو هيا ةساءس [يف مدت

 الا ةلود عم ةاطاوملاب اهتخلاو [ققدم..ارظن ةسايسلا

 ايسور ةلود وقولس ةدي رج تمهتا اضيا اذكهو

 تهفتا دق ايما

 ىقالسأا رصنعلا ماع ايماوها مادعل
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 نع عانتمالا ةيعمج ىضاملا عوبسالا يف تدقع

 لضافلا ةرضح هئانثا ىف لا ابدا اعاتحا تاركسملا

 ةح اسنان ًاياظح .نانتك ىدنفا يفوت نوتكاللا

 الفاح لحما ناكو ٠ ةعخولا هيقاوعو هراضمو ركسملا

 ةددالا رئاسخلا نم تا ركسملا نع مجنن ام. ناياف

 ةرهخا لع. نمدملا ةلئاع ةلاح لثمو ةيعصلاو ةيداملاو

 مقدما رقفلاو لذلا تاجرد ىلا كاذب لص كو

 سراقلا دريلا باذع نوسا عبو افرح >الوالاروضتيف

 مييجلا يف تا ركسملا ريثات بيطألا ةرضح, نيب مث

 . لماعوضع.مثا يه ىتلا ةدمملا يف اصوصخو ينابنالا

 نيمدلا ةيرذ 0 كسلا هرثوت اهو مسجلا وت ىلع

 ءانشلاب جملا كبشدتم | ميلكو .روضحلا فرصلا اذاكهو

 ٠ ٠ مورا 0 هغرفت و تيطخلا هردجعم ىلع

 دراج

 نءرالا وبطم

 ماعلابح ويط َت قرأ 2 ةيمومعلا ةكملا انتدها

 رانوتصتق كيلوثاكلا نمرالا نوبط؟ فوردملا

 كالتغلا هيفزك ديو * دايعالا ا يتا ضعي ثان
 رجلا ماداو جولثلاو راط.الا طوس تاقواو سقطلا .

 َ تدك نو «فودكلاو 0 تقايمو دردلاو

 هنانتق! ىلع موملا

 دارا نمو

 ن هي وح أل

 ' وداص يدنف أملس نم هيلطيلف ه «ائّوا

 ةبرورضأا لثاو ما

 سيسنرف نموتوربب تي ةيمومتلا ةبتكملا ر>اص
 كلش فضصأ هئعو سدهلا يف انا يدنا

 1 ا 2ك سو نسي رشوش راوي يسعي حو يدقق نا ردو داي نوفر روتاري دروب وقوي راوي اوي ردو اطلبي نيبو راإاب بي زبي روابي نا اوبيرابب نيجي زبي باني نوني ني تتبي نيتي يب ريسيي راتبي وسبب رس لاسم كي صم ١ دع سب افي عسم خضم فني يب تيا صب
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 ظ
 هيلجبا رايح

 ىلا يناهتلا ضورف انتدي رج تامعقص لع مدقن

 ىلاعت كي ا نيلاطديملا ىع ضال | ريدم نيل انناوخا

 رم اما ىف نور ةديدع ًاماوعا مهيلع هدعل نإ

 حارفالا ديزيو بولا

 د هسة يي ١

 أننا وح ىلا يناهتأا تابجاو مدع ًأاضيا اذكهو

 هلأ كايتو ةديدحلا 2: 0 سار ديعب نيب رغلا

 ناونع مدنعةديدجلا ةنسلا هذه نوكت نا لجو رع

 تاداعسلا علاطو تاكربلا
 و :

 سدقلا يف ةيسك ذوثرالا ةلملاو يياشروإلا يبركلا

 كك َْق مايألا هذه يف ةديرجلا نحاص راح

 0 عبشن يتلا رابخالا ضقانتل ةيراسأا رومالا

 بدءاصو“ ةاواسالاو:اخالاو ةي ربا » وه«سدقلا »

 بدجت دقو ةيسك ذوثرالا هلملا نطو نم وع اهزايما
 ا تحاملا

 «أرق نع نا 4.لع بحداولا نم ا ةيطولا

 ةي راجلا رومالا نالا درسي كلذل يرجي اه هتديرج
 ةثالثلا نم ةئفل بصمت نودب كتي و اهتالع ىلع
 نالا ةدوجوملا'بازحالا

 هش قفاوت ال ي

 لوالا ع

 ةللا _ءرا انتدي رح دادعا دحا يف البق انركذ

 اساج ميد ًاصخش نيعب را

 ةييلشروالاة كري رطبلاماماهديباتلاريثك تعسوايلم

 هم ةلاطملا كلذ نم اهدصقو ةياحلا ةموكحلاز

 فيك, يف ثفلتخا لمعلاب تادتإا امو ةيلملا قوقحلا

 ساحلا هاا نتوعمقلا دقو ةلاطملاب ىدتت نا نحب

 ٌئدتبت نا بجي هنا لوقي ناك لوالا نيعمش ىلا

 ةيكري رطبلا نمرلطن ياقوقملاب بلط يف جيردتلاب

 عيلصلو 7 ارادو هلل ةيفاك ةيلخاد سرادم

 بيترتو :نوينطولا .اهتكسي:ى

 يارلا اذه بامسا اوعد دقو سئانكلا هلال

 2" ل

 تي اة سل ةوئرالا

 أ فنولا تود

 نأ بحي هنا لاف يناثلا مسقلاو «٠ لادتعالا بزح

 ربك الا ددعلا نا ابو فقولا روما ينل ادملا__اظن

 اذه ىلع لمعلاب رشوب كلذل بزحلا اذه نم ناك
 لاكش بلط نأ رفسا, | دابا مم يذلا يارا

 ذمتقو كار رطبا موأق ءرادعبو' طاتنم سلجم

 ةيلجلا ةموكملا ىلا يللا ساما اذه ضرع يارأا اذه

 ١ ةضيناا ءادتبا ذنم اهرا

 هيي نبا يبفاتب يربي دبلة يب بالبيوت نيابي نتي يوتا

0 

 ء؛دالا ءاسورو نابهزلا عج

 م
 تطير “ذيب” ويب . ديم ةيبكو ديدي عيتعما

 رواد“ ل ديات اننع ىلطو لاخلا ةيفك

 يضاملا ددعلا يف نيحد هلا 0 دقو هل ةيولطا 4

 فازغاتلا لام ةلملا هذه غاب فرصذملا ةقولتتع نر
 عارسالا بلطي ناثوعبملانا ةئاتسلالا نم هءاج يذلا

 قفل ةيشربالا ءاحنا يف ةللا نع هالكو اسر

 ءالكو نم ددع سدقلا يف محا دقو * ىللاطمللا

 ةئاتسالا ىلا نورفاسي مويلاو ةيشربالا

 ظ يناثلا بزحلا

 يعلشروالا سدد 0 را

 لبك وال اوقح نيذلا ةر
 بزالااذه. ايريطنارطم سويت اليمد سلا يقريرطبلا

 ةياثر تخت البق قاك هنال ابا ةريثع ذنم راض
 رة فالس لج الو نيوناماد كريرطللا
 0 كريرطيللا طقسا ءارالا 2 هاب هعطيغ

 ناك مولعم ريغ كجالاطتسا يذلا بسلا ركل
 ماهتاب نيينطولا ةنبكلا مؤاي مل هنال لوقي ضعبلاف
 اهقلغا يتلا سئانكلا ستفب رماب ملو ةيسنكلا مهضورف

 ريغ هنال نولوقي نورخاو نيربش ةدم نوينطونا

 ' مقو يذلا فالخلا رما فالت لو هلاعايف مزاح

 دادبتسالا هل نوبسنب نورخاو سءشأا نيب و هئيب

 ديك مارد قافتا ىلا فقولا جوحا دقو يارلا يف

 ىتاا يابسالا _:رم كلذ ريغ ىلاو ابلحم ريغ يف

 ةناتسالا 0 سدا .عمجملا ىلع تضرع
 دقو امنه تابقو  يناردنكسالا سدقألا عمجما 1

 ينوكسملا كري رطبلا نه لوالا نيقارغلت لع انرثع

 سوتوف كري رطبلا ٠ رم يناثلاو ”ثااثلا عكاوي

 عمجلا لمع اغمجي را ردتكشالا ىف

 6 ىنعتتتي ناب هتطبغ ناحصني و ي رمسيلشروالا
 كلاثلا بزملا

 + 77اقق ةاغأ هلعو روكاذمل لوي رعبا
 مم ةعب را'نا انغاب و ةع كادوا ال نام 0

 ءاودترا م نابهرلا ة ةدقب مم عم لق هطاوسا ىلع اوضما

 -ةءاهبا ديريو كريرطبلاب كسل .بزحلا اذه

 ترض وه الام هل لغحو برا اذه صَع يذلا
 مهيأ لبي كري رظبلا نا مهغلب بعشلا نمنيريثك

 دب ريو ىلا سلجلاب فرتعا كريوطيلا ناب لوقلا اءاو

 0 ل سفلا انذبحا دقف قومملا هيطعن نا

 ١- ةيصا هلت لف

 عا هللاو هءافعتسا مدقيس

 مهلا! م

 هد نإ شاد



 ندير رت رح ات كيرا و رص رح سي رس سي دي صب ع يعي رس يس سي سي رعي نقي وع عما سحيم كي كوك رح حرك يق يد ديح

 يف سك ذوثرالا مورلا .دنع داليملا ديع ةلاسم نأ

 0 ضع ل 8 ود تذخا دق م ت تس

 ماب اولاقو فرصنملا ةفوطع ماما اولثتما للتي '

 هرم ادا نا

 كري رطبلا ضخ الا روكذملا درعلا .لافتحا

 يقرب ربخ عبطلا تحن ةدب رجلاو انب ىلصتا مويلاو

 ليكو سويربكيلغ هيطسبسنارطم ةفايث نم درو
 لضو دقو ةناتسالا يف ةييل#ثروالا ةيكري رطبلا'

 دمب ةققد ٠5و ١ هعاسلا سدقلا ىلا زيخلا اذه

 : هادءوم اذهو ريظلا“* .

 ىلا ادد ارسأ لسرا دق ._'نا 7-5 انمي :

 سدقملا عمجملا مم ليكولا موق فرصتلا

 دايعالالافتحاب

 هب ىنملا) ليكولا اذغ بهذس كلذ رثا لعو
 ملتي ىلا ةنراط.م ةثالث مهاد وك ذملا فارقلتلا ف

 ايونس تل يذلا داليملا دعب لافتحالل
 ..بحم دهس »

 كليا وثاك1 | مورلا ةيك ري رطب سي: ؟ يف ىرج ل

 فو.املاباشاا نطولا دقق سفن نع زانحو سادق

 كالذ دعب و يواديص دواد موجرملا اريثك هيلع

 نإ ماعم شاه

 ةرضح هاف كانهو ةريقملا ىلارضح ند عج بهذ

 ترثا ةقئاش ةيطخغ ىدكاكس يدنفا رآح لضافلا

 انستا هللا 0 ني رضاحلا ف 1

 هباعصاو هلهاو هتوا لع نع و هناوضرب ديقفلا

 ءاقبلا لوطو ._:راولسلاب
 هر هوه

 لياخلا باب جراخ ةيدلبلا ةناخازجالا

 ةدوجو اهتفاظنب ةفورعملا ةينطولا ةناخازجالا ين

 دق هنا موهعلل ناعت ثنو اهراعنسا ةدوابمو اهتارسضتسسم

 ريقاقعلا رم :ناوذكا عوبسالا اذه ق ًاهدرو

 ةنالالاو ةيزيلكنالاو ةيواسنرفلا تاريضهتسملاو

 كعم تيز .٠:«تاناؤازجالا ريشاو نسا نم

 ةصالخوا رابكو ةعونتم هين دعم هايمو دي دج ىجوسا

 كسلا تي ز عاونا دوجا عمبكرملاو اع
 كاسمالاو ملا ةيقنتو لاعسأاو ىمحل هعونتتملا بوبحلاو

 كادنتكلاو ةددعتلا صارقالا ىشف حالماوءاخترالاو

 ضيرألا لاو>!قفاوت يتلا سن+ ىلعا نماينابعشلاو

 ةناخزج الا سيبطوةدواهتم راعساب كلذ لكو 4

 ءاطعال تقو لك ٍفرضاح يباح سأب لاروحك ولا

 نمو ُهِب ودالا هذه لاعتسال ةمزاللا تاداشراالا

 - هللا ءاش نا هرسي ام دحي هناحازحالا فرش
 هيدي طة

 00 سد:شلا ”افغا

 ١ هكدا ىلا نوط كب يباب ذيول العا "اني

 ' سدقلا 1
 َظ

 ريك _سيرخب_هوص بص نبش ري ري عير عا ميس كيس برص ير درع

 سدقاا يف ىرزالا بيلدلا ةيعمج

 يتلا ةفاعأأ ةيعّجا نم عرف 2 يما هله نأ

 ١1717 ةنس لولبا ؟١قودسوملا رسالااذبب تقلت
 7 ا ه0

 صلخت فنرايوف ةديحولا اَمياَغ اماو 5 ناح هن 3

 نم ل اعدام حاب

 نم ىلهف رامدو اس 0 لصا 0 دلما

 سي رح الوقت |

 نال ناحل تان هسا رف تاب

 سيئر رباخي نا اهيلا مامضنالا ديري

 ٠ تاماظناا ١ نم هقفاوي امدح اينان>

 لك اروا فا ىعوت ايس

 ةليل) تبسلا ءاسم يف نا مرتحلا روبمجلل نلعن

 سيما ء|سمو 1 نيشالا هلأ دحاللا 1 (اذحالا

 ورثت 2 ضر»:- عوبسأ 03 نم" ةعججلا نإ

 ةضخي راتلا مئاقوأا رهشا لق 2ك رو + ىتسينأ

 ةيرمؤشتلا رظانملاوةب رخلا مقاوم وةفلتخلا باعلالاو

 عينج ا ءييصملا رداو أو

 نم لبعي رو < ذملا ورتاتلافر لا يلايللا ىف امأو

 ك0 يدوصخلا هبباسدح 0 فارغوت ايلا باطإ

 ةروك ذملا يلايللا نء اهديارب يتلا ةليللا
 هجين تيسر

 نم يماشنا فالح ريام + اولا هب ربهتشا ا ارظن

 تاياكو ىئارلل لدن [عيع هقدر النول لاشا
 هدامعا ىلع مومعلا ضخحن نا انيار ملا تالسنوكو

 برق هنرزفمو ليبقلا اذه نم م,ءزأي ام مرج يف
 سالولا ةطقن قوذ ةشنملا
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 تاراغقو تانياودش ءوتاميمكنزخلا ١ هلأ اذه يف عابن

 تقارو اود.فيسوملا تال ااا فاتح مم اهريغو

 سوك وردنا ةقاتخلا يناغالل

 ل

 ةلعلاةيداكالا ءاضعا نم ةيؤب راب ةديس دجوت

 كالذي ةرباخغاو ةدوأهم راعسأب ا.سلرفا 0 ردا طم

 [نورصع مورتاكزعنضع مدعوتاطت ع 0'ةعو»
 لنرحنز مد از[[6"مترتعد كمروصع |ععومص5 0ع
 مجرور عوتم. طمع مم006منو. 5 617

 [1نا1عإ ا؟مصتتسا ا

 ريح سر حل حس مير سيو خو عي يي سب سي يي ب يحس ساكو مس وح ناتي لرسم ناتو لاتمب اقلتي ليان لتي يللي ايري اب ولبن زر اني يونا وت ينجب سي يرطب ناب نن نييرل ابحتانب بلاني ادا سبا ادا

 تانارغلت
 عاش 4و ” يف

 توريب قب ارط نع ةئاتس الا

 اومقتني نا نيعإ نيطدرم مهنا ط ووانرالا رهاج

 لالتحا لع
 تيكا

 ظ

 يف اننيدوا ء]رتتس يدور عوطتم فلا نوع را

 ارب رسم ىلا نيبهاذ ٍيفاث نوناك نهش رخاوا

 رانا ةيركح ند بلط لاعإ بالا نا عاق
 تارياخلا فانئتسا

 ني ريثك نيميس«و مالسا نم انسوبلا يلاها

 اهتنايس قوقح نع لزاذتت ال نا ايكرت نم اوبلط

 انسولا ىلع

 سافاهو رثو ر نع

 كادركعم لع يكسوف سب ويسملا باحا :جون سراب

 نا ظحال دقو ٠ لودلا ىلا اهبعو ةرك دع اسغلأ
 يارا فالتخا تنك نآلا ى ء- ىربكلا هب

 لب# نرا ايسور عال هناف ٠ اسمنااو ايسور نيب

 نيب صاخلا قافنالا دب اتل طقف رةءوملا لقعتي نآب

 : كيل ر هدهات نم (5 ديلا ءاغلا وا اك تو اشنلا

 كسرطلاو ةنسولا فقوء ردح ترا لوقيوهو

 رقدوملاب قلعتي

 رع رياك رزعلا ىردخت اسما تاحرتقم اما
 ةلا لا فانتم ةبغر اهضرتعأ الايمور نا ىلعةقفاوم

 دمحا نييعت لع ناطلسلا ةلالج قفاو : ةناتسالا
 كب تءلطو ناثومبلا سل امير كب اضر

 ةب وعصل |

 ساجم ةسائرا اليكو

 ريفس ينيشتفاللاب تنوكلا ظعالا ردصلا رطخا

 اسنلا ا عتضرع ىن ه1 تاضيومتلانا ةنادسالا ىفاسمناا

 ناب جليو تارا ا نوكت نال ةيفاكؤيغ

 هند نيدلم للا ضيوعتلا عفر 0

 ىلا" لورلا ناظنا تناتست' نا اكمل تار : انف

 نايع يلا

 ,جاهّتحارثا ىلع ةيتراغلبلا ةيئاثعلا قئالعلا جرح
 راغلبلاب ةقلمتلا ناطلسأا 'باطخ ةرانغ لع راغلملا

 جاي لأ ىلا ظالابو

 اهتاعر نع ةناتسالا ةمو سس ىلا 1 انتا تيرعأ

 : رضا الكاشملا لح ف ةاهاسعم ةلودلا نوكت نايف

 دقو - البلا يف دودو | دادسلا

 سش دقلا يف ايئانح بيبح يج رج ةعبطم

 اول
 اىزاقلا اغا راق نيف ضعالا ردصلا ضرعو ٠ هل

5-5-7 



 لدالا هد 2ك 1 دعا

 2 و

 فصنو تايد ةثالث سدقلا ءاوا يف

 تايديجم ةمب را ةيناثعلا دالبلا يف

 اكترف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف

 هاذ رثحا زاسشعا نداضص

 اسانح بيبح قرص

 رم الا هرحا

 !ةريخالا ةوكص" ىف

 راب. نيكاراخللو

 شورغ " رطسلا ةرجا ىلوالا ةحصلا يف
 ناشرغ نيك راشللو

 ًَ مم اهئاشب ة رياخلاف ةيضوضخلا لئادزلا اما

 هدب را ةرادا

 نادرَع رطسلا هارد

 مسي رس كيتي نكي اتا يرتب بوبا” تويتي بيب ايي يبت "يبا ايبا“ نبل تر يابو اويلي
 0 يبت م
 0 يربك تي رتبي رن دانيا يبات كا ا

 ناترعملا ؛لاعا

 سل يف رودي ام ةقرعأ قوت كش الو ةمالا نا

 يلا مهايعا ئرتا قاونلا تنتقا اال ناثوعمملا

 تاحالضالا يف مو هر نوشفأ:ت رام فرعا واهنو رجسأمل

 دئارملا تاوتض'ترااعو: اهءارجا قوموري يتلا

 2 مث يق ا تاثحاملاو لاعالل ةارم نوت نا مز

 نوك:و ءاعج ةمالا ىلع عمدلاب دوعت ىتلاو ناثوعمملا

 ضعب رمش ىلع ن

 لام١ طم وه يذلا باونلا
 لم احاجن دوقعم هبو ةمالا

 ه>اتافا

 . 2 1! ممدقتو اه اهنرال ةيعاد

 سا 2 رودي ام

 موي . رم هلاعا نيد

 هحاتتفا ناك عيمجا 0 6 ناثوعياا سلجم نا.

 ثييح يفرش لوا نوناك غ يف مقاولا سيما راج
 ديعسلا مويلا اذهب ةينامعلا :دالبأا لك افتح

 ىيحن و تارهاظملاب هحوف رهظي هرساب بعشلا ءاقو

 هذمل عيل ةيعدالا ددري وثايعلا جاب مويلا كاذ
 ةمدقتملا ,الا فاصم يف نوكت نا ةمالا

 سلجو ةعاقأا ةاضعالا لذ د ىلوالا ةساجلا يف

 روتي ركسلا ارق مث»هل بيطي يذلا ناككا يف لك
 سلا و دالبلا عج نم تدرووتلا يناممأا تافارغات

 تاباغتنالا طباضم تي رظنلاب اوادتبا مث اهباون

 هع ةبامشال ار .. لا صوص نعشلا تارا رثؤ

 سس رج
 .. رئي رتبي ياي ا د عج عج زيزو نزين اببيإ اطيز بيب يي يا انيييتا ايا "بدير تير يرتوي يتسي

 راسا تروا سلع 7 هرديرج

 عوبمسا 2 ّس عراد الخل وي ردصت
 رك رح ع رك بس رتل 2 لا تت تي خل دل

 تنبح تين يتسن رع هيرب بيبي

 ا رنا ب ا يما
 ب ا ا

 ءاوناك اذا ايف
 ىوعدب باونلا نيس بافتلا ىلع ضعيلا ضرتعاف

 7 دادعمالا لاخر نيب زكا نم اوناك مهن

 0 ساجملل سيئر باختاب اولختشا

 ع 2 الا ل

 دادعسالا ةاعذ نم ما ةي رجلا ةاعد ن

 ) هنال كب اذر دما ةسائر

 اوذ>ا سيئرلا باخنلا مت نا دعبو تاوصالا
 3 رثك ابا ةحبحلا تردداف ةسائرلل الك و نوختي
 ع َ غلب تءلط بافتللا ع تاوصالا

 مهماتها لوا تاكو ساجلا ماقول ةنك باغقلاب

 ةئيل ةمزاللا ناهلا نيبعتو تاسلجلا عئاقو بدترت
 عضو, ينتعت ةيصوصخ ةنجل اوبختلا مث ٠ لاغشالا
 اورشاب كلذ دع و ٠ يناطلسلا قطنلا ىلع باوجلا

 اوررق م ٠ لافشالا ريبدتل تانو.سموقلا تاحتناب

 لع هعيزوتو يناهاشلا 0 ا ٍط لع
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 ةياخادلا ةسايسلا بيقند اوذخا مثءاب روا يف ةداع

 اوررفو اس 6و راقللا لك ةراطنو

 نع ىمظعلا ةرادصلا ند تاحاضإا باط ىلع

 _نرانويلا ىلا تبرك مض ناشب ةقلعتملا لئاسملا
 اططالا لع باوجلا عضو تنيع يتأا ةنحالا اماو

  :رااثوعبملا سلجم حانتفا دنع ٍيناطا سلا

 لاو هم دق ناك روتددلا نا هيف ترمظا اباو>

 ةيلخادلا لئاوغلل .اراظن نكلو يلاحلا انناطلس ةلالج
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 سيسي بيع رح حرخ عيشي ردي ناسيني" يرتب يس رحب يب يبكي بيب
 تان يي يت م ب يريم حسمت م 6 تت ل ب يا -_- -

 دور تحي حر رح ريح تمي ربع ب يريح وز“ اوزيل ا ببي نيرا ايي ناةتتنببز بيبي ز ا يوتب ريب بسب لإ #ةب رز ويسبب يي سر رسما اروأ "انين نيا ايي ابيب

 ٠١717 ةنمن مر ل 5 :١ ةنس يناثلا ا 57و ٠١ يت ثالتلا
 ب و يبا“ ين بن ارب ديوي يي رب نإ” ةنييب وي بو بأحد تب يي ينمي ويبتبب بجي مسيل “ل ”يد ايبا” "اميز "بن "جيب

 ملصق سل سيسر ل يي يس يي سل ا ل ص تيل يا تن ا ا اثينا ديفا نحر زا زري يب و بحال جييبطا نس يابحر ا اس يرقي ناي انبوب ب ين ينمي يو نحيي رية رحم تم يب دبا 00م اا ا 20 --- نك
 اس يصل يو الباب نبيع باير يسب" ين تنين ايي ينيب حالي ا ظني” است يي يي ب يبل ير يعاب سيبيريا نيرا دين ”نيبدل "اووي دنيوي": ةيويبا ابيها ابي شنو #نةةيي تذييل ايبرنا يب

 م؟ ىلبق ةيناث هحتمو اتاطلس ماق لنازأ بن

 ةيروتسدلا ةموكحلا ةيلضفا يه ٠١ ترظا مث ماء

 عضو ينماسالا نوناقلا ناو ةقاطملا ةموكحلا ىلع

 تلاق مث ٠ هلوبقل اهدادعتساو ةمالا ةءافكل اًباطم

 ناطاساا ةلالحاوعد> دق ةقباسااةموكملالاجر نا

 ركفلاب ةدحتمم تسبا ةمالاناب مهفاجراو ماه ومتب
 ةمعمناا هذه ىطعت ناب الها تشا ىيبف لوقلاو

 : لوالا ناثوعبلا ساجم لاو روتسدلا يغلا ىتح

 3 را غول داليا يف فراعملا راشتنا تا اوعممو

 ٠ ةداذلا

 هللا تدجو ةمالا حرف ديزم ةنجلا تربظا مث

 ةداعسأا فرعو رطألا اذه ىنالت دق هتلالح نال

 ديدحتل رمالا ردصاف رودسدلا ْنم .ةمالا اهلانت ىلا

 ر وتدل ةداعاو ناآث وعبألا قفا لاو ١ جدقلا |

 تفار 0 ةمدرش ف.حاراو كتاهيوق ىلع بلغتلل

 ةمالا تلصو امل ءاالملا ىلا ةئيظع ةماب

 يف نالا 30 طاطخالا نم ةحردلا ده لآ
 مث ٠ لودلا عيمج ني انس ى لا ةيسايسلا ةلزنملا

 تردا امنا تفك و انلاو ياعلي ةلاشم نع تح

 مث ناطاسلا بلق يب ترثا 6 ةمالا بولق يف

 مثدهح ىراصق نول ذبيس ساما لاجر ناب تنابا
 ةمالا لاءا مهيف قوتنا ةيسايسلا لئاسلا هذه 0

 مهناو اهقوقحو اهفرش ىلع ةظفاحلا مهدت يبل

 بهذت نأ



٠ 
 نا يبا يبين اب نبأ ةايييإ”ةنييا طبي مدوررراتوي الاوبرا بير تيب امي طبون إو نيس ترانا ياويرا اب يبل ابويا خاب يريتالانبب ينوي ببن إ نوير لني ناجي يباب ونبيل" بيلي 1 ةنيبا “نيابي نابي بي رباب اب يشي ياي بشن رسب يربفنبي ب دبي خاب ين وي انبي ضني لكي تن ناقل قنينة يييبح ييجي يطور البيني طيبا بيبا” بيب توني يي ييناتابب نساني "جن

 8م
 َط

 هانا اضم ىلا نئاوتلا ل لشفاَو لوا وها يذلا ظ تربظاىتلا ةيناعملا ةمالاب لودلا ةقث ىلح نوظفاعس

 نامالا يغبتو سلا لايذاب كلسعت اهنا اهتاكرحت

 ةمزاللاريبادتلا لكي كسل اعسو نورخدي.ال مهناو

 ةيمومعلا تادارءالا ىلع ةظفاحلاو ةيلاملا مظنتك

 لدسل رن ءالاسلاو نال نارا لعو: و تافور عملا
 ةيسا.سةس رتةمالا“اننأ ةيرتو عما قوقح ةنارصو

 ءاوأ رينو سرادملاو فتاكملا حالصاو ةيئطو ةرح

 ككسلا دمو تالصاوملا قرط ةداي زو فراعملا

 قاطن عيشوتو عئانصلاو فرخلا امنا ةديدجلا

 ةوقلا مظنتو ةعارزلا ةيقرت صوصخلا ىلعو ةراحت

 ةموكحلاو نظولا ةنايصأ لب يدعتالال ب 0 ربلا

 نيناوق نسب نوغزتششس اضراو ةيحراخلا لئاوقلا ن

 تربظا 3 ٠ ةمالا لاصلو روسنا حورأ ةقفاوم

 ناةوعملا حاتتفا موي هم الج ةدهاشم عيبا رورس

 يساسالا نوناقلا لع ظفادتساهرمسابةمالا نادل تكاأو

 مثرئام2 ميلا حوت مكامح امل نولمعتس باوذلا ناو

 ْجْه نويل هللاو قملا مهاعا لك يف نودصف#ب ماو

 * كلَ «اردحأ لع

 ةلالح ابلوا ىلا ةيلولا نا ركني ادحا لان 4

 ةسوسحم ةمالع تناك زيدلي يف باوتال ناطلسلا

 5 . ىناسالا نوناقلاو رودسدلا ناكرا ديأتل

 يارب ةافطسا ةيلولل ريا لك عا دف كانتا
 يتلا ماعطلا ةفرغ ىلا ملوخد لبقو ٠ ملل الالجاو
 _:راطاسلا ةلالج فقو دئاوم ثالث اهيف ناك

 منم دحاو لكب فرعتيو ةمالا باوا لبقلسإ
 س٠ ىتنا الو :٠ هتماقا لوثو هعما نع لاسلو

 هدئاملا ىلا هتاالج ساد. فراعتلاو لايقتسالا

 هنيع نع مظعالا ردصلا اشاب لعك ساجو ىلعسولا

 هراسإ نع باوالا سام سيئر كب اضر دمحاو

 رينركسلا كلب داوجعيسصتنا مامظلاب اوادبي نا لبقو
 .:ةراطاسأا باطخ ارقو ةيناطلسلا ةريضحال لوالا

 رورو اهو نط ةيحرو الاخ ةلالخ ناكر
 م ةماعط لوانتي ناك هنال ةشاشبو سنا لك ربظاو

 هنا لوقي ناكو ةبوملا هتيعرو ةيئامعلا هتءأ باو

 خيرات يف ىلثم عاتجالا اذهو ةماولا هذ يسيل

 ءانثا ربظاو ةينائعلا ةمالا

 ف ريخكب ادلع نك هللا ىسع لاقو عاّتجالا

 عاتجالا اذه نا لاق نا ىلا عاتجالا اذه لاثما

 اذه ديدشلا هحرف ماعطلا ءا

 ل يي 7 ل يي ير سس وو سس صصص بعل

 4 كا

 سدقلا
 نقيل نط رد يو ند رس سب ا رسب بتوسيع حي سي سي رع رم رحب ديب دي“ هيدي درسوا” ديكر يراد در يت ادي ا يسير واخي ا يرسم” عييرباطبيب اين” ةبيبكا يحيي رجم سير كسل وبس بس يييبسي عمم يب بينيلوبي را ايي ابيزا نيب ابيب يبل يي اني

 0 7 همتااورابتعالا 0 روتسدلا

 نايا ضراوانتماو انتكلمم ىلعو انيلع يكست ةرحلالا

 أ 5ك جلعو , 0 روتسدلاو ةيرخلار راع لضفأ

 لوالا ظفاحلا نا ماركلا باونلا اهيا اوفرعت نا

 لوم ا دب وه داللاو ةمالاو ةموكملا ةرظع و قود

 اهياونو ةمالا يناثلاو ءاشي اماهريدي وبف هناهعس
 م ةسدقم 20 تنك  كلذلو

 ةداملا لع وهو هتلالجابب ءاق تاركا هذه ٠ ةمثاه

 مالكلا ءاذا فوتو .لراظلسلا مم عيبمجا ناأكو

 مالك نم ىرخاو ةرايع لك نيب الي وط نوقفصي
 ماتخلا قو 0 هتاالح

 عاّتجالا اذهنالاةفيناطلساا باطخلا لع ًاميحلم

 ءاعم ه.ةيعز مم لب هتدعر ثآوز عم ناظلسلا عامجا

 نولزانسي اؤناك ن.ذلا ثرعلا ءافلخلا عاتجاب انرك ذي

0 

 نالا ىلا:نيحلا كاد نمو ' مهتمأ عم نوءمتحجي و

 ةداعلا كلت تءلطقنا

 ٠ ةينأث ةرم اهتييحاو كتلالج تف
 باونلا ًاضوصخو اناسهتسا يملا هل قفص ةرابعلا

 ثيح لابقتسالا ةفرغ ىلا عيبا جرخ مع برعلا
 رخال ىلإ لخارلا نم لقا يلا هن الح ذأ
 بودنم مق( او هذب .نولشي طدحاو اومدقل م

 نأ ىلا ثرثذلاو ةقي رشا

 هذه دنعو

 2 اودس ىسس لا نا ان نيرا
 انويلم ةّنم س+ ةفيلخ ناطلسلا انالوم دي لقت
 اعدو يدنفا ماق ماق ماتحلا دنعو ٠ نيملسا 7

 فرصلا مث ٠نيم ا لوقي عيمجاو ناطاسلا ةاالخ

 مهتابرع تي باونلا داتو يارسسلا ىلا ةنلالج

 ةزانم ىلا

 ىلع كب داوج هارق يذلا يناطل سا باطما اما
 مداقلا ددعلا يف هرشننسف ةدئالا

 ى ع دو ةريع

 ةمالعلاملاعلا ةرشحل وهو باتتكلا ذهانيلا يدها

 توري .ةيالو يبودنم دحا يناتسللا يدنفا نايل

 ةلودلاوا ىرك ذو ةربعب هاعد دقو ناثوعبملا ساد“ يف
 ' اذا ءااينمتلا دمر و وسلا لق ةيامفاا
 امو قباساا نمزلا يف ةيلعلا ةلودلا ةلاح لع ىتا دق

 فاستعالاو لظا' بابسال طاطخغالا نم اهباتنا د

 نماةلزتنلا طحا !ىلإ لعن نا تكشوا خا: فكاو

 اطوغاضم ناك ةيصضتلا: ةيركلا نال كذو ةيندملا
 الو ايهافش ال هراكفا ررظن نا دحال ىنددال اهاع

 كب اضر دما تاعتأا

 نطولاو ةمالا ءاقثرال لمعلا لع رسدبي الو ةباتك
 نارمعأاو مدقتلا نم اندالب ةلا> هيلا ريصتسام رهظأ م

 داديجسالا ةمايغانعتءعشقنا نا دعب حاجنلاو ةيندملاو

 ذو رودسدلاو ةيرخلا رون رهظو

 تفو مالكا انتيسلا تقلطاو يعسأل اناحراو لمعلل

 اليوط ركتو ٠ لمعااو لوقتاو ركنال سسيسف لام انإ
 ةصخلا اندالب ىف ةءانملاو ةعارزلا لبقتسم .:رع

 ايو اذه هباتك بوب دقو ٠ تابتلاو نداعملاب
 مومعلا هتءارقل ريسيو ماعلاو صاخلا همهغي اليمج
 اهدهاش ئتلارداونلاو ةيبدالا تكلا نم هاون ال

 ا اهماكحو ةموكحلا لاجر ضعإ نم
 ٠ ٠ هنم ىارم 0

 ةمعاللخو ٠ كلذ ىلع ماقملا انعسي الف ظيرفتلا نم

 نيزي نا بيدا لكب لعجي سفن باتدك هنا لوقلا
 ٠ هيلطإلف هيلع لوصحلا دارا نمو هتبتلكم هب
 عراشب يناتسيلا يدنفا دعسأ لضافلا ةريضح

 اهدومق نم انديا ت

 44 باتنكلا ىنن نا اًيدرأ اذاو'

 هنثو ٠ بتاكملا رهشا نمو رصم
 ًاقلس لسرت اهتنس نوعبسو ةسهخو تاكترف ةثالل

 ةظسوبلا ىلع ةلاوح
 هج هو
 ينطو جاجتحا

 ةيدارتسالا .ةقباسلا ةموكحلا نأ عيمجا م

 لوذلا نزاك ذا انتماو انيلو دو انت كلمم توعضا ذف

 اندالد

 لكو اهدح دنع ايفقوي و اعدصب نم اهماما دحت الو

 الا _:رورظني ال اوناك ةموكحلا لاجررثك نال كلذ
 اوناك ىتح هن مهويج اوال نانرلا ردصالا ىلا

 الو مثدالبو مهتلودو ميفرشو مهتينطو نوعبتإ

 ال مر ةكلملا مامز اولتسا منال كلذ نم بت
 مهلحا ىضقا امدنعو ' ةمنطو الوفرش الو مش ةمد

 ةينطولا ةضهنلا مهتذخا نيرذلا رارحالا لاجر رهظو
 ىلع ءاضا ىت> روتس ال'و ةيررخلا رون ميهيدياب نيعفار

 ع ريست تناك نا دعب هن ترانتسافب ءاعمج ةمالا

 ند ىرخالا دعب ةعطقلا سصت#غل ةيبنحالا

 كك ناب رولا اذه رووظ 200 داديتسالا حظ

 ةموكملا هتر:ايذلا» كمل رثالا ررظؤودابعلاو داليلا

 مضو أي راغلب لالقتساك اهتملث يتلا زثلاو ةقباسلا

 مأق كلذلو ةضاملا ةلودلا لاحر ةيارد مدعل ائلا

 تماقو دف ام نوككااو رشا ام نودسإ راوحالا

 ةيمحب ترمشامنالاهنعمفادتو اقوقمي للاطت ةمالا

 تذخاف ٠ قباسلانمّزرلا يف اهيف هدول نكن مل ةينطو

 ع



 مأو ٠ نالاة يلع قام ما اهلصوادق قب أمس -

 . هي رسهييبشي هك يي ريع لاا رإ تاو راني نكانياابيب وب هدفي ل يب بابي طبي توي نص بباب هوي يشب راو رسم اقوي وشوي نواب وب ليقوم رايب ريلي يربي ردا بال يظن نوت ريتني

 : 0 نم قع :اياصعف كا

 تو 5 .مامشناب تمهد“ ىتح ل ايلَقلا الا ضم

 اوقلاو كلذ لع ةجلا ةمافال ةناتسال 00 اةفنانويلا

 أجادتحا يلاهالا ىلع هذه تعزوو ةيصوصخ ع

 ني بتولقيف رثاوي ام "00 نا:هاو اذه

 ليبس تي مهءامد اوكفس مجدادجا نال كلذو

 ةموكملا ةرادا رس نكلو * ةري زجلا كلت لعل وصلا

 بابساللا |م

 ٠ الوأ يبف اهيلا تب رك رض ىلع نانويلا تل ييتأا
 دق ةري زجلا كا نم ردصت يتلا يواعدلا لك نا

 ةموكح ةرئ

 : نانورأا كلم ساب ماك-الا مامز ىلع ضب ةتقوم

 ٠ اعبار ' ةيع*رلا مقاوملا ىلع قف ينانويلا معاانا ٠ اتا

 زا ٍْق تع دق هنأ اناث : انيثا يف زيت

 نوع نوفل اوراص هرم وحلا ُْق نيرومالا نا
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 قاطية ا ا و ا ا كو ا

 نيب سوير نيو ديب يب ديب ديبي ١ إو عيرسي رس ردد 0 ل ري مسا بس ناس ركب د نتي يوسي رسوب ع ويرمي نبي ربت - هين

 يذلا ددعدأا:نمزلا وه اذه؟ ٍظعال حرفلا وه اذه

 جرفيو هنما يا وي رظعملا اناطلس . هلالج اني ار هيف

 تكرحت ىم ناسنالا نا يهدبلا نمو : 'حرفأ

 انعس الو ب و عمدي حرفا تاجرد ىصقا هيف

 مما ثوعبملا كلذ توص ىلا انتوص مضن ناالا

 .ذئنح هيسرك لع فقو يذلا ءارخخلا ةماعلاب

 ىييلف « 5 انمماو دعس اتاطاس نا ”» خرمدو

 معلا انناطلس ةلالج

 هس يش و يئس كا سس يجشلا يت ب جلا

 هش ييسر

 - ماركلا انتما باون يحيل

 ءاعمج ةيناعلاةمالا يتلو ٠ ماختلا انتلود لاجر يتلو

 حج نبل

 د 1
 روح ارو وه 56 ب وص

 ىلوا ةلاسز

 ( لي زاربلا ) كوبغرب يف انليكو ظ

 -5 يدنفا رجح تدل ةرمضصح بانح

 «ارهلا سدعلا هدي ردح ريدم راحل انانح

 اهم ىتلا سدقلا ميدي رح دادعا تملاط دق ىننا

 ست دونرالا مورالسيانك تا لاققا ن لح نونلعأ

 ضورفلا مث نع نيينطولا ةنبكلاو ة املا عانتماو خورولا مث رع نينطولا ةنكلاو ةقث ام

 سوزيلك الا نماهنودي ري سيلاطم ضب لجالةينيدلا ظ
 . ا

 اذهفةيرصملا مارهالاة دي رجكلذ توا 5 ينانولا |
 مسا _ :رالقهتافالم يف ةمحلا لذب يضل رءالا ظ

 لنو4 1 7

 ظ 7 ١
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 يراك ب رح بح حب اح اك اجب ينتج” ”ايربا ايبا انس يي تان يي كك ديت دق يع يبرر كارز" قي ام يحي تع رح سم ل اي سم رسب ام تم بي وصي سي اسي اتي تسي ا يحلب طبي بيب ناي وي دوب زال "يا

 نكي لف ةينطولا ةفئاطلاة رح نماماو عقارلا لع قرخلا

 هللاسيبست نع عادتمالا | اىككلا لاقا بوجولا نم

 تابثثاو ةينيدلاضورفلا مَعَت لع ةءوادما لب هديجتو

 مهل ركني لفاع نم سر هنال مهييااطم ىلع
 لدملا مايا ةديعسلا مايالا ذه يف ةصاخو مهقوقح
 داديتسالا نامز ىف ةموضرم تناكءاذاو ,:!,ةيرحلاو

 انراعش ماد ام الوضح ىلع ٍمظع ءانتسا عتمل ناللاف
 ردجالاف :٠ ةاواسمو"ا>!و هي رح يزوتسدلا يناعلا

 - رع لزانم نأ سدقملا ةعدفلو طا | بحاضإ

 نال يسجلا بصعتلا كردي و هداديتبا ب نا

 مادخو نييقيقحلا ةاءرتاةعس ..تيسيا لاهفالا ةذه

 دادعتسالا كرت: ةيلغإ .ةملتالو جملا راوتسا

 رع تازانت دق يتلا ةقباسلا ةموكتملا نمرثكا

 نا ةيلجنالا هتابجا و ف ةلعو .' : ةءالا للا محلا

 هبعش عم بولقلا داحتاو مالسأا ثب ءارو ىعسل

 يف مهب ذهب ناو صال.أا يعارم ىلا ديب ذخاي ناو

 سرادملا

 ليافالا 21 0 نطو اسر يسسنرراو

 ةرجشلاب مطقي ال 1 لثلا لوق بسح هنطو حالصاب
 0 ناسالا سي رغ نآل ( م عرف لك الا

 هانيسافام انيكد ٠ كيب وكلاو لب ورلا 2

 جا ىتح اهرادقم هذه نيئس روجلاو فسعأا ن

 نوزاتع ال كد دونرالا بعش ةصاذو نيطسلف لها

 ما ةفطاناا رهغلا تاناودملا نع

 * مهيدهتب م زاللا ءانتعالاو ةيفاكلا مول او س رادملا

 اذلا مهنولعيف ةينابهرلا سرادملا ىلا ان دالوا لسرن

 سوؤوطك الا متذيش ظحلا هدعاس اذاو يفانورلاب اطيق

 تونولا تاءيرد 2 مييقرا و ةيلاعلا

 مدخأ مطومحو

 هجرخيف ململا مخ نالف نبا هللا شامنولويف ريمازملاو

 هربا ف صن وا هريل شاعم هيطمي و العم هلغج و ريدا

 ىلا رظنياف ىنقدني ال نمو انءرادم ةلاح هذهو

 0 ار مايل عمرتكا 0 سرادم

 اولماتف نؤلعم اوحرخ- اهنمو 0 تدب ةسردم

 مور لك مارت مهتمه يف كراسي هلا | اءزعاشتم اماو

 نارطملا اديس دنعا ريدلا ىلا ن ودعصي ةالصلا نع

 وةوهقلا ملم دقيف كانه دوجوم نوكي يذلا سيئرلا وا

 د|رمعل هلل هرم“ لوطي هللا نولو ةيوا دبس يف نود دهنولزني
 ضم. يذلا جنبا |!يف هذه هوبا نااوط علا و مورل ا يداي

 مدحتت ميبنطو لاصو مواص ىلا راظنلا نع مهنوي#

 هنطول حاجتلاو ريخلا ست ناسنا لك دوك اعب كلذب
 رسجا لبال ماعاا اصلا ىل 5 لع يصخشل مخ اص نولضمي

 شحوتلا اذه ىتم هىلافرائيدب مهنطو نوعين / منا لوقاو

 ظ

 ظ
 ؤ
 ظ

 الو مهقورع ز_

 سدقأا
 ربع يازجي تبي بية يقوي

 اننال ندملاةجرد نيقارلا دادع يفريصن ىتم ىتحو

 مكيلاف ٠ ماجلاب . ال لما ال لاونملا اذه ىلغ انمد ام

اوهنمجاو كي ازعاود دش لوفا سك و ذثرالا نوط #اذ يباب
. 

 نكيلو نيسندعلا انئاوخأ عم دحأو يار ىلا 7 ظ

 ٌفودلا حرط:لو ا وم ضياع ١ الا

 دانيو ترثدنا دادبتسالا ةكوش نال اناج, لجولاو
 ةموضولا انقوقح ىلع نظح فوسو لدءلاو قألا

 خرصبل هيلعو ٠ ةي روتسدلا ةموكحلا ةمهو هللا نوه
 قفل قي رولا شعت اناطلتبا شعل رضنلا فانه

 هلااطع انح ىفسوي ما لسابلا شا

 يمحاتيبلا

 او.5 ةئسا؟ ك ١ىف

 20 هلة هم

 ةناث ةلاسر

 (لي زاربلا) كوبمرب يف ةينغ تب .ةنجل
 ةديرح ريدم لضافلا يردالا ةرضح بان

 ىلع هذه انتلاسر جاردا وجرز مرتحلا ءارغلا سدقلا

 ٠ ركشلا دي زءو انم لضفلا كلو تدي رج تاوفص

 رودسدلاو ةيركلا توصض ائعماسم لب دقل

 حالصالاب يدان كيتالنالا رحب بابع قشي
 انرمضو ٠ ماجنلاو ىقرتلا ىلا ضوبنلاو ةاوأ لاو ءاخالا و

 رقلا نم ةتررلخلا اهو ةينائعلا» ةمالا نع ءانععم ام
 قاس ىلع ايراج هارن يذلا حالصالا يف يعسلاو
 انتيدم ادعام ةناّمعلا تايالولا عيمج يف مدقو

 ايراض دادبتسالاو اهون ىف لازت ال مخ تدب

 رظتنملا حالصالا 0 يش ربظي منال ىلاو أوي ةهنانطا

 باختالا تاوصا ىرتش»و ريدملا لوع ىوس

 نينغملاو راعشال ةيزجلا مفدو ءارقفلا لظو ش 3 ١

 ماظنااو قحلا ةرياغملا لئاسملا نه كلذ هايش

 داديتسال' لاجر لاز, ال هناوه كلذ ىف ندسلاو

 ع ةيقاللا ءارفلا ءامد نوصتو مهبصأتم يف

 مهتدس ىلع نونماحلا ةيدلبلا لاجر لازي
 مهضعب نوقباسي مثو مهتمارك يف نوعقربملا مماشملاو

 ميه الو ءارقفلا' رظب ة ةءشرلا نم مهويج كب .هآ لع

 - تام هزماو الرول نءمهنوطب ةيلقو مهسفلا لاصالا

 .06 رظدنملا حالصالا وه اذها

 فترالعا موي اورجيزتو اورهم< نيذلا حالصالاب

 ٠ ٠ ايلمع اًذاَش جالصالا د مري دم ْ 1 و ةب ركل

 ينطو لجر: جدد دجوي الف ا
 ص قي تاب زهتلاو تاقاقشلا ما 0 اذه

 نالعا دم هوةددح يذلا حالصالا نأ عباد وه

 ةأ رم دملا مج

را نياو يتم هلمات اني” يذلا نياو روتسذلا
 ٠ ٠ ٠ ني

 :نوعدملا بابشلا نيا:

 8: يزيل ناوي ويبز ويزن عسب نيم رأي يبي كيس قي لاني يشي رقمي نلعب ني ديبي ديب ياسو ادييإ#ا بيلا عزيزا اب كاريس "امي كارما وع تاما اعلا بتايا يبت يبا يربي يباح صبي يحب عب سي سي يي راسي ع سس سيسي زوم اسس بج

 ظ
 ؤ

 ةايحال) ٠.٠ ٠ جالصالا ةيفارملا ةينطولا ةيعملجا نيا

 (ىدانا نأ

 ل :رايغالاو نيعلا انلاحر اي هللا عر اول أول

 0 مو نطو ءانبا نمي اننا 0

 انعنم الف هيلعو انل ل يذلا قحلا» نم كلذك
 ىلع ناو>اك مكيداننف كييبنتو ؟تيفارم نع 3
 لاءفالا هذه نع اوعلقت ناب ةينطولا دئارجلا تا 2

 لوم نم 8 فاضلالاو 00 . اغملا ةمممزلا

 ناب اودك انو ةندمتلا ممالا ند ا ردقب طع يذلا

 انلذدو 0 ل لظلاو دادبتسالا نامإ 5

 لدعااو قالااهساسا :ةديدج ةارح يف دي دج 0 ف

 للف ةاواسملاو ةاخالاو ةب را اهرامشو ةمح لاو

 1 نجال مثال ةمول فاخن الو كهبت
 نك يكس

 اه مايقلا نع نيرصاق متنك اذاف ٠ ماعلا ملاصلا'
 الو أباح اول نطولا وحن تابجاولا لع ةصرفت

 يذلا. لجرلا ىلع راع هتال صاخلل مسفنا نوضرعأ
 5 الخ دحونو هئطوو هتفيظو 0 هاما 0 هيب
 قبسو مايق ق> فئاظولا هذ بنوموهي ماظع لاجر

 دوهشم و 00 ةثطو ةراغز هد. لاعفا مه

 نيك انسلأ ىلع ةجرلاو فاضنالاو لدعلاب مل

 ناهزأم اعف رو فاه دئفاانح 9 هرم“ احر ل املس ولت 0

 هلع محام سكعب هضم سلا تاناغلاو ضار ع١الا ٠ نع

 فئاظولا لؤرمدح مناف بصانخملا وود انلاحر

 ةعسو مهماسحا ةمازصل نور و سصاخلا مهعمنل

 ال علا او مهغلا نودب ءرملا ناب مهتاؤ دقو مهو“

 مَع يتلا ةفطاتلا ريغلا تاناويحلاك نوكي لب هب عفن

 ظ :ربغال فاعلاب

 هيك روك ذا لضافالا لاحزا ءال هن لف

 ع نول هلا نرويدتو انروما ماندإق اذا هاللعا

 مث لاؤو صيخر لك نولذبي لب مهمدب الو مه
 :ىلاهالاةحاروملاظلا مفرواتتراجت حاجنو [:ةث دم مدق

 انناوخا ار كلا هاتررح اءاذبف لاوحالا لك يف

 مكنْطو نار ىلا لو'وي لم“ لكو 5 زاد حالضا

 :ئرذبا ةرم كلاعفا دقتلل انولعجت ال نا ب انلماو

 ام نع مع - نا انرسإ لس

0 
 ىدملا هللأ لاسنو حالصالا يف دولاو قاسلا نم

 تاباالو ريغ نع هىسل

 4 ظ ْ ' 5 0

 : هلااطَع 8 بكئ.دم هوبا ماتو ةبادبلا َى

 ١5.5 ةئس مما ال ا

 هلع بيه



 نيب بيير دبي دانب لنبي دلني يي اب ياسيف

 0007 ا

 جي صم ريا رميا رميا اصب ربحا يقم ١ وص م دوي وابدا بيري هيب وبي

 وربناج يدوي ر ١ ك 1١ ين فارغلت
 نرا هيلع حرط لاوس ىلعةيرحلا ريزو باجا

 «سروتيال » نيثوصملا ةفص ىلع نيلصاحلا بناجالا

 ةيركسملا ةمدخلاب نوروبمو .نويلب زارب مت

 لضنق رشن فارغاتلا هب ىنبملا رارقلا اذه لجالو

 يتلا نالعالا اذه ولواب ناس يف ةيلعلا ةلوذلا
 ( رانا ةديرح يف ١

 يغتر نالعا

 حبصا وريناج يدوبر يفةدرحلا ةراظن رارق بجو؟

 اروم (روتيال » تياوصتلا قمع نى طعم يبن 5 اك

 ايلي زارب هنوك رابتعاب ةينطولا ةي ركسعلا يف 0

 ضفر ىلا _:ريوعدم نينائعلا عيمجمل كلذأو

 ةيلصنق لح يف مثامسأ دبيق ىلاو تيوصتلا قح
 نم اصلختو ةيركسعلا ةمدخلل ابانتحا ةيلغلا ةلودلا

 مهنطولو مهئاودل نوصلخم رارحا منال بهاتملا

 ولواب ناس يف ةيلعلا ةلودلا ةءاصنق نع

 ني ْرَهْلا نطولا نم ماا ريضح : كورب

 مالا ىسيع ميهارب 1 , اجاولا ةرضح ملل تيب

 اجاولا هيخا 0 ةييطملللا ةلاجلا هتلبقتساف

 انما افيصر لع ةقئاع دي ىعالا ع نط
 حاجتلاو قيفوتلا 0 لانو ةمالملا هنبذف

 تاسرتقم

 ةأصع معز نيدلا ديهحنوبو نِعلا ُِق ا

 ةموكحلا لضفابباتك يف ةنبللا تناباءدقو نيبديزلا

 ىلع مات اقابطنا قبطني روتسدلا نال ةيروتسدلا

 ل مشلس هذئاوف ناو ة ةلادعلا لعو مالسالا "ى ىدايم“

 هناتكك يف اكش دقف نيدلا ديم اما نعلا دالب لك

 رورعسلاو حرفلاب رو:سدلا لباقي وهو هرارضأو لظلا نع

 هدي ري _:ره نيب ةنهللا سيئر نم:بلط دقو
 روتسدلا ىصتق# لولا لع اونواعتيو هلاحرب مهلباعي

 ساجن ءاضعا ميمج نيب فرالا دئاس قافولا

 َّق نلعا ةجرالا رظان اشأب قيفوت نا اللا باونلا

 نكل تاره ةدع هءافمتسا مدق هنا نايءالا ساحب

 ايف كب لاك ليعع“ا اوركذ دقو هلبقث ل ةرادصلا

 ةراظن يب هفلذيس هنا اولاقف اشاب قيفوت ىنعتسا اذا

 را يس تسلا كس ع

 ناتو. تنوي ل سيدو 2257 رعي سي رصيدك ربعي راتب يشن بقا يزتويي بتي

' 
 ظ

 ف
 از ينو يجوب ندي رس رت و يي رب هيي يح سب جوري مي يي رك يحس هيما

 نيس> نويعأ 5 6 ليقو ةج ريل

 ةلودلا ىروشل سيئر ةيلخادلا رظان اشاب

 سه حل جس

 نيينائملا طابضلا ناجح نار لوقل

 ىف هفاوطت يف ىريمالا لوطسالا نوقةفار. نئذلا

 رونفلا لعةيف نيرباثم نوقي امنا طسوتملا رحملا
 كانه نمو قراط لبح ىلا هلوصو ىت> ةيردلا

 ةناتدالا ىلا نوعجر#
1202710357 

 فرص موزلب ةيلاملا ةراظن ىلا ةرادصلا ا
 لسرتس ىتلا ةيركسعلا ةوقلازيبجتأ ةمزاللا لاومالا
 كلو كنتم ىلاو اتاقيلمو دن ىلل

 ةيمومعلا :نويدلا ةرادا ىلا ةيلألا ةراظن تزعوا

 بتارءاغلاب

0 
0 

 هردقو هير وس تاوعبم 3 ولا كب قوش

 ةيشعام _ءرع ًايرهش اطوانتي ناك تاريل ٠

 ةروك ذملا ةرادالا

 ويح
 ىرجح يذلا وكري ولا ماظن نا نينط تركذ

 ةيلاملا ةراظن ىلا مدقيس اثيدح هميظنت

 تبلطأ ةعاجلا رح ىلا مورضرا يف رقفلا دتشا

 ةريأ فاللا ةدل رأ لامسراب عرم نأ نأ ةياما 0 ةيالولا

 :رم نوتوع اودأك نيذلا ءارقفلا فاعسال جالا
 ةقاقلا ةدش م

 000 اسس هج

 د16 لباقايسور ريغ .ايفونب زويسملا نا تناقيللا يفءاج
 ايلم !بضوافو ةيجراخلا رظانو ظعالا ردصلا نم
 | دما ةسر رطد تير" يتلاسم يف

 ءى( رغالا ناسلا لاثل
 تاكري لبجل افرصتم نبع, صمح نم ىسانالا كب

 مشاه نا ةناتسالا راخا ن

 نيرمت ةينلا يف نا ل هيو : هنطا ةيالو يف

 رك نا 0 لذلك مطقأ اده شو رخا قروس

 تما ارصخ نادي ر:الودا وا تملا ىلا مسنجت ةيروتسدلا

 ا ل اكان دع لااا قرد سعف
 ىلا اهفزت .ىرشب فو ةيندملا ا١ قوةحلاو ةينطولا يف

 ةيرودسرلا انتموكحل هاعدلا ىنان راش ى ح ءارقلا

 قيفوتلاو ديباتلاب

 ةدايزب راغلبلا ىلع يملاوتلاب ىربكلا لودلاتراشا

 لوصولا ليجعتا ايك ر: لع هضرعت يذلا. ضوعلا

 ليملاراهظاب ايكرت ىلع اعم تراشاو يئاهن قافتا ىلا
 اذا لو ” نا اغانلا لبقت نا رظتنيو ' ةلاسملا ىلا

 ظ 3
 ا

 -ت>>73

 بت ب1 تشم نايس سس معا نر ري حسم

 00 ا ا ل ب د لا بلل

 نست 67 را 6262222 ل يي و تح سما

 ظ
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 لا ل ا 1 تل تسسلم يس يرسل وي ا ا ا تح سا... ... تا تا سم سس م سل سم اسوا

 ير عت أ ع سرسور عي يع ع اي ل, عي عي سب سوس صوم 3 رايز

 ليهست يف هب رغلا كونبلا مد 0 ٌتنعَس

 هوذا رق طورشب ضر ا

 هيل رابخأ
 ايلاطيا يب كم ةناعا

 ضع ماقا ( ؟ ك ١؟ ) ىنذاملا نيثالا اهيف
 ىتسنا ورتأت ةدس'فار غوتاحيس هلم يلا هللا

 يف انيسمو ايرب الك يبوكنم .ةناعال اماخد اوصدصخ
 لاق راك ار نر 2: ةفواعس هرصح دقو !الاطإا
 ىلاهالا نه مظع ددعو ةموكحلا لاجرو سدذقلا

 هلاسنو في رشلا لمعلا اذهب ماق نم ةمش ىلع ينننف
 عد رشأا اذه يف دعاس نم لع ضوعي نا ىلاعل

 يروا

 اللقب نوكيس ةيئسلا هذه ْق راوزلا ددع نأ ريظي

 ١" ةئثلا ف سورا راوز ناف ةصاملا ملا نإ ةيسناب

 - فولالاب نودعب اوناك مايالا هذه لثم يف ةيضاملا

 نع ددع مهنم رفاس دقو فلا نوغلمب ١١ ناإلاو

 حلصا ادج ةئرطب اندند لاغشالا ةررحو ٠ لش

 انئاش هللا

 فحل إس جشم

 ىحرجو ىلتت

 .لها نبب ماصخ ىرح عوبسالا اذه لئاوا يف

 جرجو. دجاو صخش لتق نع رغسل هريبلاو هللا مار

 ىففال عازإلا اذه خياشملا كرادنت / وأو نورك

 ةلهالا بورحلاب هيا ميظع لاق عرءالا

 نسورلا سو.نيثرب تيردنعشرالا دجو سما حابص

 دقو الوتقم نوتيزلا لبح 2 ة.بورأا ةرامث / سيئر

 ةفوط ع هجحوت لقو تداخل ار ةموكحلا ع ]

 كابح ةروث 5 نملا ةرامعلا ىلا قيقحتلا روهامو فرصتملا

 يناجلا نع ُبحبلا عيظفلا لمتلا اذه ىرح

 تدحو دق نا انغلب دق ةيانجلا هذه نع ادعو

 صنخش دجوو مراك نيع يف ةلوت ةضور © ارما سما

 هحلا ا قيرط يف اضيا لوتقمرخا

 *لاعالا' هذه ىلا اتموكح لاجر راظنا تلف

 ٍتلطنو ٠ دالبلا هذه يب اهلثب ممسي مل يتلا ةيربربلا
 هايقشالل عدارال نال .ظبضلا لاج .رمتازعددش نااهيلا



 ذختت نا ةموكحلا ىلعف ةيرخلا ميف اوءاسا دق سانلاو .

 الاو .دالبلا نم ىضوفلا 0 ةمزاللا تاطايةحالا

 دعار يتلا لاعالا هذه نع هلل مام ا ةلوئسملا يف

 ةيمومعلا ةحارلا لختو صئارفلا اهنم

 تانالعا

 ىلع ودق# نا ليزاربلا يب انيةرتشم ىلا ناعن

 يممتتيبلا هللا |ابه م فسوي لضافلا ةرسه >>

 عفد هد ةديرجلا ىلط ىف كومنرب يف انلكو

 انتدي رح 5 لك قو كارتشالا

 ةيقسولا تال الا قزخي

 تاراثيقو تانياودنمو تاجيمد نزؤلا اذه يف عابي

 نيو وردنا ةءاعزحلا يناغالل

 ولغوزتم زيسا 8 ورمون ديدجلا بابلا يف

 ست تم

 ةعّبلا يف ةدب د> راد دجوي هنا رق وا روهمحلل نامت

 خبطمو فرغ ةتس ىلع ةي.واح نوغرا ريب برق

 نق راجالل ةدعم فو ءامربب عم” ةدع نزح اتحو

 يرتمد اجو عجج اري نا هيلع اهرحاتسل نأ ىغر ظ

 قوساا يف و.م صلوب نرخما برق هلم ) يدايزوطلا

 (ديدخ.
 هه 2

 ٠ يللا هيي ويس

 لك اروا فا غون |(خبس

 ةليل) تيسلا ءانم 2 نا مرح روبمح ن :راعل

 سيتا + ءاسشماو (نيثالا هلأ دحاللا ءاسمو ( (دحالا

 ورتات ف ص رعتس 20 سس نم (ةمرا ةلكر

 ةيخي راتلا عئاقولا رهشا لثق ةكرحت“ رود يتسينا

 ةيصخشتلا رظانلاوةبب رذلا مقاوأ وةفلتلا باعلالاو

 راهن بباب داوي راتبي بيب الب زف نير دنيز بنين وب هيي طبي نا بياع اتعب لدبي ل دييبتسدبي نإ ةدبييبالوبي رطب تشي ياي نتتتيي انيي

 سدقلا
 بر ناجي لرشو لرضي ناتي لوسي نواب يتب سيباستيان. ايي يرق رسال رجا لاح اياب نايات اي يباني حو سيب يبطي ويسب دوب ريتا ننتايي تنيوبا البدل البر

 ميما هل رسمي امم ةكصشملا رداونلاو

 نم لعب روك ذملا ورتاسلاف رخألا يلايللا يف امأو

 ع يصوصخلا هباسح ىلع فارغوتانيسلا بلاط

 ةروك ذملا يلايللا نم اهدي ري يتلا ةلييلا

 هيج دبه هررح»

 نم يماشأا قالح زيام اجاوخلا هب رهتشا امل ارظن
 تاينابكو نئازخلا لثم ابعنص ةقدو ايليوملا لاغشا

 هدامقعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار نا تال

 ترق هنزخمو ليبقلا اذه نم مهمزاي ام عرج يف

 سالوبلا ةطقت قوف ةيشنلا

 تافارغلت

 عدل 7 ىلا 9؟ ند

 يتلا ةلداحلا ثا لع

 تاوصاالا ةيباغاب ةقثأأ ةرازولا ل

 ةيلعلا ةلودلا نوب قافتالاب مظع لمالا حصا

 ناثوعبملا سل“ ىف تراد

 .ناقلبلا تايالوو
 اهني .بشادلا فالخلا ل> ايراغلب ةموحح تضفر

 راكتفالا لع وعديت ايلا ضفرلا اذهو ايكرت نيبو

 لودلاىدحا نه ةعوفدم اهناب

 ةكسلا راو نالزاتلا اودكلا تلا

 كلساا اوءطقو امف نييرؤسلا اويذ دق ةيزاحملا

 ةرغ ةطدم يفارغلتلا

 دقو اسغلاو الاظيا يتاود نيب تاقالعااب روتف تدح

 اعيش بقاوعلا ىلع هتم ىشخي

 ىلع ناثوعبملا سلجم يب ءاضعا ةلمج 0
 ةساجا نكلو اسد اكارت نيب نيب هدقع ىونملا قاقتإلا

 نوع يتلا ةمو ىلا : نوكتس تاوصالا

 هيلع ةقفاوملا

 ىتلا "كاش نم ابوروا لود تردكت

 00 ةلعلا هلودلا و اهاعا ْق ايراغلب ةموب 5

 0 ل
 ةيرورمغلا اتاطاتحا ةفاك ةيلعلا ةلودلا ذؤيتت

 ةَتْغامم 0 يفتت
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 دو نو رس سي اي ل ل ع رس رس رص نادي يدر ناس سي او يرسم يسرك رك حمي سي يصير لا ا تيب ل ل وج بج

 بئطاف سديأ يفرهو 0 دروألا يطخ : ندنل
 د ام ايكرت يف ديدجلا ماكحالا ءاظأ حدم ف
 لاقو : لامعالا يف ةياردلاو تانشااوراقولا ص ل

 عرفي رمسا أم ةريخالا تاوئدأا 2 ثزد / هنا

 لاحر ىلا عيبا هربظ ررظا يذلا ديدشلا ل. و رثكأا

 ةاعفلا 5 ر

 ينائعلا قولا قافتالا صن ن صن :ةناتسالا

 نيلسملا قوقح ةيامح ةفورعملا داوملا ىلع ةوالع

 كسرخاو ةدسول ١ يف ةيسايدااو ةشدلاو ةيدملا

 د اكرت ىف ةتشولا بتاكم ءاقلاو

 ايكرت ىلا ةرجاجلا ةيرحو نيئلودلا نيب ةي داجم

 كالمالا راجئتساو

 ريخأ ارثثككا دمتعم نا دارغلاب كئارجا توو : انيف
 5 12ات ىلع دمتعإ اناس 36 ايل هلا تكرسلا الم

 لاتق و بر> ىف لحد اذا ارثاكنا

 را هل ثيدح يف اشاب لماك لاق  ةناددالا

 نر عسر نيكل ةدنلا اقلطم لجتإل كرت

 راغلبلا اتض رع يتلا ةامع ةربب

 ةجلا ةديدش طخ دعب باونلا سلم قفاو

 ىلخادلاهنس وبلا لالقتسا هف كلط رارق لع
8 

 ميرتسدإوك يف يارغ درودارسلا بطخ.: ندنا
 نم ارهشا قلقلا داسنا دعب تجرفلا ةلاخلا نا لاقف
 هنال ينائعلا يوسغلا قافتالاب رورمسم هناو ٠ رمزلا

 اشرف عم انتاضوامم ناو ' لودلا مم قاقتالا لبسي

 ريطخلا ناو لاو ةقادصلاو ةقثلا ىلا تدا ايسورو

 (مبهناب الع لاز ايلاطياو يامل م٠ فالخلا عوقو نم
 نع برعا مث أصلاخ ايءس للا ظفح يف نايعست
 نس ايناملا' ةقث ديزت نيلريل كلملا ةرايز ناب هلما

 ماظناا ىلا ارتلكنا ليم نا لاقو ٠ اندصاةمو انتين

 ٠ هيلع ناك ام لع اتباث لازي ال ايكرت يف ديدجلا
 مم نكي ام نسحا يلع اتناقالع نكي نادي اناو
 5 يف اهب انومهتا يتلا ةعتظفلا مهتلا لراس

 كلذ نود لوح ةيقع ةينلا 0 ىوعدب داليأا

 2 35-05 هاي يبي لن بيسحسبو نكن د يصح



 ىلدالا ةئسلا "8 درا
 هةةهسسسل

 لاف 35 4 1017

 كاريشالا ربك ما ا( 55
 فصنو تايد ةثالث سدقلا ءاول يق

 (لغقان5 ىاعاا)
 3167772335 كتم تاي ديجي ةمب را ةيناثعلا دالبلا يف

 0111417-81 اكنرف ١" ةيبجالا دالبلا يف

 م0096 هدي رخأ زايتما بحاص

 م60: وهي [. 11هانن 0 امئانح بييبخ # ري

 مد هس كه

 م8011 نراالعالا ةرحا

 ل 611581 عمم ن5 32 5 541١

 ' [1كتت"نان16 ان 30 4 1 م

 آكا"ةم مع“ نط 32 20 5 1

 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوفصن | ىف

 هراب ١ نيكرتشالو

 شورغ " رطسلا ٌةرحا ىلوالا ةؤفصلا ف

 7157110115 01 83 ناشرغ نيكرتشللو

 315 1:6 مدعم ]15 العموم 5 5. 00 35
 خ 1و 4كتسن موجع ا 9 ب 0 اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما
 ةذب رخلا ٌعرادا

 مهل 14811 2117م1.

 5 0 يي ول رح حيي صم سس جس سس سس سسسم : اما ت2 رهيرك سو كح حب اك ينس حكيك تت حم دال كح ل ةنييريبتني رضي ويب احن ب وسباي - نه

 : 7 0 تت يي لا م ١ ا لس سلا ا هةمماتسع ساس لسا ء- سس مسساء ليس ميسم | دس لما
 بدوي يح يحب ويحي سيسي سو يبا :- 0 يعي رو رع رعي يعي يع يع رعب و رو ا اص تو وتو ياو رتب يبتاببيرتي سبب زبيب يبي يرطب يبتلابيلاو بتحبي يتبين نشا يبت بتطلع البز ديرو دي يشب لبو وكعب نتا "اه امص "يبي يب ديب هيي ب

 اة 0 || 15 0 ةنس رياريف ؟ ويناثلا نونك ٠٠ ع :انالعلا 2

 سال
 بسس

 10 ا

 ا ةيرعلاو ةيربلا ةرقلا يا
 تيرك ١ يبحيسم نا تي رك نع اضيا لاق مث مادختساب ريطألا عورشملا اذه ىلا هتلود ميلا انه
 هئسولاب مكي ةنانولا ةكلمل أملا ىلا مهم |مصنا اونلعا داوةلا ضعب لاسراوةيرهلا ملعتل زياكتالا داوق ةرهم ظ

 ةلحشملا ةذه نا لما ال لاق نا ىلا ٠ كرملاو مارا ىلا راشا م «ايناملا ف ةيرحبلا مهسورد يفت أشاب لماك

 معالا ردصلا ةلود هعضو يذلا

 ةيماحلا 0 رالا لودلا راد انيرق لمس انشأ !١ تاك رملا ىلع دونجلا بيردتل ناملالا داوقلاةرهم

 انقوح ىلع ظفاجحت لازت ال اضيا يتلاوةريزجلا هذهل | ةيركسلا | ةمالاو ةموكمملا هتركشو ميجا هل ريم حالصاللا شاب

 تربظا يلا ةيزياكلالا ةاودلا ىلا كلذ رامشاو ناقايلا لئاسم اًنلاث ٠ لودلا ءانثو ماركا و لالجا هب لانو هلع ةناثعلا

 أهءالو ترهظاو ةديدجلا ةلودلا و اهفاطعناو اليم فيك نانو انودكم ةلاشم لاراشا ضنا انهو سلخ ىلع مارغوربلا اذه ضرع دقو هل ةبب وروالا

 ةفادص ىلاو بالقنالا دعب ةيلعلا ةلودلل اهتقادصو | ةمم تللذ دق ةاداعلا ةرهلا ةديدجلا ةلودلا نا | لودلا *ارفسب اصاغ لحلا ناك ثمح باونلا

 ٠ احل امو أضيا ىرخاللا لودلا

 ةاهرظا يلا مظعالا ردصلا ةسايس وهذه

 أد راغلب ليكو مأق مارغوربلا ةأرق دعبو همارغورب

 لماك مظعالا ردصلا هعضو يذلا مارغوربلا نا

 ُ 0 ىلا تايوعصأا حالصالا لا دئارإلا بادكو نييسايسلاو ءارزولاو ةينحالا

 ' هذه نا لاقو كسرملاو هتسوبلا ةلاشم ىلا حملا | 6ماخددإلا ًارقو شاب داق ماقف ٠ مومعلا نم زيبك ددعو
 هذخات يلا» ضي وعتب ايل“ الح ابيرق لمتس ةلاسملا ماتور ااو ةعاس فضي وع هلتاو تحادو
 رمظاو نيتيالولا لءاهتدا يس قدح نمالدب ةيلملاةلودلا ”ةصق اذبو

 ديدجلارصعلا حاتتفا ًالوا

 يروتسدلا رصعلا حاتتفا ىلا اشاب لماك مما انه

 ةكحي يذلا ناطلساا ةلالج ل اليج ءانث ىثاو

 هضزتعاو فارود ويس ماقف رومالا ضعب دقنناو

 ءأي فك ثولماعل ايراغلب يف نييناهعلا نا ىنك الئاق نيتيالولا 0 تازاتمآو قوفح نأ أهلا

 ىوعد أ لاقو ةلخادلا رس رو بصقنأ م ٠ كانه ةسد4م ىع.دسو اهيلع واس ةيسامسأاو ةمدلا

 مث *يساسالا نوناقلا نالعاو روتمتالا رنشنب رما

 بو:حوو ةمالاو ةاودلا ةور“ سس ْنَع 1 دوظ رك

 داليا تارداص مي ةنزاولل ةكحلا*لامتسا

 اوريظاو اشاد لماك ةرازو عيبا ديأ نا دعب ةسلملا ةلأسم صوص ةيلسأإ ةموكملا تاب روظا ًّ ظ
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 ةمالاو ةلودلا حاج يف هيلا اودبعو هب مهتقث ةكشلا هده اهدبج لذبتش اهبافيكو ايراغلب

 مث ٠ كسرحلاو هنسوبلا ةلاسم تلحنا ام ايلس الح

 لا ىمظعلا لودلا ةياعلا ةلودلا تاركشت نيب

 لع كتل ا نعت ديد لاز# الو تدم

 ةحرالا ةيسا.سلا تالكشملا

 مظعالا ردصلا أماو " اوؤرصلاو ةينامعلا

 مظع ا ومو قئاش لافتحاب ىلاعلا بابلا ىلا

 و

 فرصناف

 ' روما ركذو ٠ ةيلاملا ةدايزو دالبلا راؤةسال ةديدح
 ماظن نيشحنو يرادالا حالصالا صوصخ ةريثك

 شيلا ٠

 ظ
 ا

 ظ
 ظ
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 تضفتا ماتخلا يفو ١اط ساساال لكولا ٌريضح ًايعرش هياع قفتم وه 5 ظغضواريغت ىندا اهسمال

 ظ
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 هييدير- كيري فيد نال هس صرتي رس دي رع ع عي اب يع رح رس هي حي دي رح يي سو اي يع

 اشاب ل 5 ظعالار دصنا ز
 4 5 ةدب رح رر# يارو

 هرا كفارغ .ىليادلا ةدير> ررم لاق

 تك لماكك مع ءالا ردضلاب ةنائعلا ةرازولا ةقث

 اعوجر دنع تدخ يذلا ميظعلا لاغتدالاو

 ةلالد نالدي. ىلاعلا تابلا ىلا 0 سلجم نم

 اهلمح ىتلا تالجلاو لكاشملا ىرا لعةمضاو

 ىلا ١تهتنا دق اشاب لمك سا لع ن ودقفتلا

 دق نائما بالقنالا اوثدحا نيذلا نا لاق نإ

 .دئاوفو بالقنالا ةداعسنم ظعا ةداعس ةمالا اولا

 رهدلا كرع دق كنعم يناس لجرةراز و مديرات

 ةرازو مثديباتب : هتربتخاو مايالا ربتخاو هكرعو

 اهئانثا يف يتلا هرمع نم نيناغلا زواج دق لياج يش

 قراوطو نامزلا تابلقث نم .دهاش ام دهاش لق

 ذا ىمشع ةداعس ةمالا اولانا دق معن ٠ناثدحلا

 يتلا ةريطخلا مهلاعا بقاريل اشا لماك ىلا اودع

 رثا ىلع تربظ دق هلاف رابتخالاو يورتلا اهمزاي

 ال تاب وءصو هريغ اهزاتب ال تايقع بالقنالا

 هتينطو ررظا اشاب لماك نا ىلا راشا مث : هاوس اهلاذي

 هنال نسأا يف (نعاط انيش ناكولو هرادتقاو ةىلا

 هريغ ابامحتا الا ئربك ةلوؤسم' هسنن لمح

 ناش وهو ديدجلا رصعلابف لاوحالا بارطضال

 لصتس ةيناثملا ةكامللا نإ لاق مث ٠ بالقتا لك
 ةيدملا ف ىوصقلا ةجردلا لات 86-0 ىلا

 هب اوهبشتو اشاب ىلهاك لاثما نم ريتك ئرظ اذا

 ةمالاو ةلودلل ةيقيقح ةبمو ةرح ةينطو مجرابظاب

 نه هربظأ ام وه ماعلا ريخلل هتايح وس ركت ىرظي ام

 اخو بالقالا

 0 هناف روتيتدلا

 رارحالا ناك يذلا روتسدلا 2 ليبسيف امظعادس

 ؟اذجا لع ةءاويشلاو ةمايشأا

 'ّ عانقا ىف هدب> لذي وه ناك هيلا قوتن ةمالا لب .

 هعسو: ىفام للم“ نالا وهو هغأ ناطاساا ةلالح

 ٠ ةيلذاذلاو ةيحرالا لئاوغلا نم روتشدلا ةنارصأ

 ساحلا ىلع هتاوداهضرعىتلا ةيسايسلالئا ملا اماو

 ةءاخاذلا 5 لاوحاب ةتياردو هتردقم 05 تادف

 مورا ىتفاوملا حالصالا قرط لكب هطايتحاو هماملاو

 يساسالا نولاقلاو زودسدلا

 نأ ضعبلا نظو ٠ اهيف هريغ نم ىردا وهف ةديدع ٠
 اهذخت اينلا ةريطخلا رومالاهذهمايقلا عيطتسيالتاود

 فري ةاولمالا ءاردا لعردقيالو هسفن لع

 ماظن ءاشناو دالبلا ةورث

 ضانم ف بأ لق د

 افاو سيترك " همارغورب ِق

 سدا
 هةر رحب وتحسب جودي عي رس سي تعب قب سيء هبي رح رص رحم قيصر دبي يب“ ياس وحي ني سا ركب ردسي وسي تي يي سي سي ال رك رع ص رعب سرس رعي رق ادي وسي سام راس رم ةيرسي فج

 سيقنتو 1 ركلاو ةي ربأ| ةوقلا 6 ديدج ىرادا

 ميظع لما اهلف ةموكحلا اماو ٠ ىساسالا َنوناقأا داوم

 7 ةنانعلا ةازولاو ىناذعلا 0 عا

 مدقتلا غي ةمبه ةوطخ ةمالاب وطغيس هلاو ىج

 ٠ حالفلاو

 لئاسملا هيدل ترتكب دق جمالا :تقوأا 1

 لاسم شوا!“ الح ابمهاواهوا لف ةجراخلا ةيسا.ا
 ن٠ اريخ مسوتت ةيناثملا ةمالا لمي امكلذواسفلا

 فنرا دعب دالبلا ةيلخاد حالصا هنم وجرتو هلامتا

 * "لب لع ةحراخلا لكاشلا ل

 يستشلا ويسمع لس يي

 ماشا قشم دب ةمامأا قئارطلا قىدشرم ند

 نف رخ الا مويلاو هللاب نموي .نم لك ىلا اًداشراو اًراذنا

 م ةيناؤعلا ةمالاو 6 هلا روس ناكس

 8 ايفو سد (مأ و اع اريكو 0

 .نارظم دمر اهعاذا ىت جلا ةسيسدلا نمنو ١ اراثد

 زرراب نم مايألا هذه تا تارسشنب يباعبلا

 30 ردح اعاقت تاللاقمو هب رودس نايعاو هوتحو ى !|

 ليساا اهف دبي زيراب دئارح نع ماشلاو توربب
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 ميج نم تغفر © ةير وم لالقتسا نالعال

 ىف ةلاعاا تاماقلل ةيفارغاتلا ضئارءلا فئاوطلا

 2 هديك در ىو كءاقلا ركفلا اذه نع هنم ةءاربلا

 ا ا 1 ْ
 ىمسلا ارتد 2-5 نا روسأا رشأ ع انو * هر

 0 ةوعدلاو ة ارا هزه هةر ركل كيسا هل تاو

 ةيظع ةما لع 5+ درف دحاو وهو فيكو ةثابخلا

 ىاتخ ينام فهضصاو نوم لع اهددع ولات

 >اوللا تم نول سم مهلك سانحالاو رصانعلا

 ةيهافرلا لاك ماع ةئاعبس ذنم يناهعلا لداعلا

 ةنيدملا ىحكفا نم لحر ءاد ىح هحارلا ماقو

 ةلطانلا ةوعدلا هديه روتسدلاو د را نحر 2 عسل

 سانا فكك رامات ةعماملا هكا قرت ةلطاللا
 ةعماجلاب | 0 "و ىلا ةدداسفلا 4:2 لوخدلا لكل

 تك لسرأو هي رودس لالقنساب ةيلاطأل ة هب روسأا

 ضع ديقل .ةقرر ا اقكع اعوبطلا هناك كلذ

 هراصل 02 رام 1 داعل مهلا ةلسرملا نم متختو

 2 ْى يتلا ةدب رذغأا

 عومجلا || كا رفتل هةينحأ عباصأب هام ص ةق.ةملا

 ةيعملا كالت ىف اوضع كلذب

 ع : , ّ :
 ساسدلا هذه نم ردح لع هللأ داع أواو 9

 كدر هوه رع رو اي سي ادم كرت رس ري تا اد يسير وو اسي ادي عيبا عع” ينير” وم” ردي اص ةايإ ديرح تا رن يشم اع

 قب رفق اهناش نم ةعماجو ةيعمج لك نعىنغ يف اناف

 ةيار لوح انفاقتاا قرت ىلاعت دمك اننال انت

 ىروش :تادهاب انطاتت راو هلائعلا ةنسأا ةنطاسأا

 تا.>اولا بح>وا نم ةيمالسالا ةسدقملا ةفالخلا

 اذكع يف ركتفن لانك اذا انا .ىلع انيلع ةينيذلا

 .يماسالا نوناقلا ةمالا 2 لبو ه4 رقت رومأ

 ة رح نودع“ نو لاب ُْق ناللا انا رطخت أه 9

 6 ةاواسملاو لداعلا رودسدلا ةياهج 2-3 ريمكأا

 هَل 539 ن لك نا لعل اهفو ةينطولا رصانعلا م

 ماذلاو تو ريب يف ءزاكالا انيتطاوم نم ةرشأ هنم
 تذل ا لخلاو للملا فاالت>ا لع كياعب و ىت>

 )ا ةارشت هل در نم مف هثوعد ممم دحا

 هيداسفالا كتوعدو كيدعس الو كيل ال) املع

 مهنمو نءطلاو نءالاب هّلباق نم مم وأ كء لع ةدودرم

 نم مهنمواعم دهعتلاوهرشنلا قزف هسفن كلان ل نم

 لد دقلو حابرلا ءايه يف ةكارتو هذي نم هأهر

 قا رمعلو هريهض داسفو هلع ةلق لع لمعلا كلذ

 ل هشيط لع نهر#ت ةنايبص كيحاضا املا

 ضعب هئوعد نمو ه:نم ارث كوس هت رط تييحو

 ةيروسلا ةمالا ناف هلالض لعهوقفاو وا هّنأب رقا

 مدصاقم وَ مهطاةشات تنلعاو ةاونلا ذبل مهتذن دق

 سلخ باذغلا مون ن هه

 ةيعمجا كالت لبكشتب ديشر مهيب نم ماقف دالبلا

 ةدعبلا ةيواسرفلا داليلا يف ةيمهولا هيداسقلا

 ىنستيل ةلداعاا ةطورششملا ةفوكحلا نع ةيعرلا بولق

 راكفا ةءدخي دابعلا كالهو دالبلا بارخ ممل

 ن٠ ناك نم لباق ال نو رايغالا

 الا كلسن الو نائسلاب .نعطلاو ثاشالاب نءللاب الا

 سفن رخآ ىلا انتما ةلك عمجو انرصانع داحتا لبس

 متفاع كلذ لرش باو :

 لويقلا اذه

 ميعم أنا ]و رتب 1 0 انتايح نم

 نوراغتنم

 كراع 00 مالسالا ةفالخ نا لع

 : لثالا دج د و ةيظعلا ١ ةوطسلا ا تلاب ا م ماظعلا

 دامالا لاب رمان أ, الا ليتم 4 2-0 يذلا راؤعلاو

 < دادستسالاو

 نيدلا لضفي لزيت ملو ناك دقف داحتالا اما
 ىوعد كا عنمو ةيسنحب لك عفر يذلا ا هلاحرو

 ركذ نم انقل انا سائلا .اهيااي) لاقف ةيبصعا

 ؟مركأ نا اوفراعتل لئابقو اب وعش كانلعجو ناو
 (هيبصع ىلا اءدنم انمسيل) لاقو( ىكاقثا هللا دنع

 ند سس نم هللا ةمد 2 لح 2 نه لك ىدواو



 يك دي رحي وج هير هب د بسس مس سيرغي سيرو ضي عيدا ةيناتو

 قويا

 اريد ةمذلا 1 اباوص 0 1 نس

 نوكي نا بجوا ىتح ( ةمزلا لها يف ينوذؤت ال

 م ةماناا مهني رح عم انياع ام مهيلعو ائلام مه

 نروناقلا ةرئاد نعك مايد يف مهتاساومو مهنيد

 الك هلل داو ةمآلا تراص .كاذب و تدالاز

 ةيءوق ةوعد اهيف معمل الف ةفالخلا لع تحت ةوخا

 هرءا نع نوفلاخي نيذلا رذيلف) هيهذم ةقرفت الو

 يلا باذع مكي وأ ةنئف 0 نا
 رك

 يناعملا لعلا 5 دداو لجر ةموق م جف 0 ااا

 )رقت ردقبو هأت هضا لوف داذعتسالا اما

 اندم عاجرال ١ :ثوع.مو 00 ةياهح 'تحنو

 ٠ هعمل را رومأب كلذو اندادعتساب

 ؟اسد نمرذحلالك انرذح احلوا

 ينيدلا حالصالا ساب ةسوسدملا ةيباهولا ىلا ةوعدلاك

 لهاب لسوتملاو ةئالل داقملا كرشو داهتجالا ىوعدب

 باطكو قرلا داب ةيموقلا ىلا ةوعدلاوهتصاخوولاا

 وحن نم طفاس فب يلع ادلا زارةمالاو لالقتدالا

 : هركذ مدقل ام

 ال ىت> ةعفادلا ةمالا ةفعب انتيام حالصا اهيناث
 نيلسملا لام تبل هب 3 ءيش مفد نع را

 أو اهرهط : ةوق وع يذلا

 5 لاما

 ةيقيرف“ "أر انغاالا اى

 راكم م عد 1 0 اما

 ظ : مهبو.> ف

 ةمالا مهغتو يناععلا لابلا انشيج حالصا اهنلاث

 انتادحاو مظعا نه يغلي أم مت لع كلذب مايقلا نأ

 ٠ هري> الا فورظلا هذه يف امسال ةسذؤملا

 ام لك ساسا كالذو انمولع ةراذا حالصا اهعبار

 داحتالاب انحان لوقنو رصتخم نا نكيذا مدق'

 ماللسلاو فراعملا ةراظن كاذإلفاكأاو دادعتسسالاو
 ءالقعأأ نا مو لاقملا اهب مح ةقبطل هذي كلو

 ْغِ  نيقداصلاو ةفالؤلاو :دلا سح يف نينافتملا

 (يلع رقم ىلا 2 لاري
 هدي دي لهاج وا نئا> لك نم داصرملاب نيفقاولاو

 داحتالا ةيعمج انرارحا دصاةمني ردقملاو وسب كلذ

 2 1 راحت ارا نقار دق نح فيلا

 امسح ينامعلا *ا>الا» يب رعاا ءاخالا لفل ليدبت

 ظ ىلا ةلادعلا نم :كلذ مرق

 فرطتلا نع ةآ: 6 تك فاد ام اهتناعا ُْق انك نو د

 سس هدي رح نالعا

 لصح 4من تقولا قو دودخلاناونمأا اذه ىدتفم

 ةلادعلا سعت .ةدي رح ناونع ليددت نم كلذ لم

 هندسي تو سا صوان يس يسب و ربعنا سا" تيهقام روي بي روعي وعي سي بصي دب وب ببيان بيير ادبي” سيب

 ندا

 .ةغأو نس دلا ُه 4 ] نوتغالاب املمحو قاما س - اضا 0
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 لع يب 7 يأ ميذأ ١ عيدصلا اذه لد دقأو ةفالخلا

 اعظقتو ءارغلا ةدب رجلاو ةفيرشااةيعّلا 4ذ نسح

 تاسمتلا نم لوقعلا يرصاأق صعب نم لصح ا

 تداكو ”اهتحت لئاط ال ىتاا تاغلابملاو ةيسنجلا

 كريب ةيموقلا تاببصعلا نم هقرفتلا عفوت نا

 ةمالا رضانع

 اده ُْق لضملا نا لوقا نا الا انعش ال انهو

 هداْر ص دهلا'“ تب ليلس ة رضا ظفيالاو ليدبتلا

 كالت ٠ ُنَع هلداقناف 0 ثوغيم ل 1 ولأ كب قيمش

 مت تمم 0 ثاا ليزحب ةيب رع ءلا ةوذغلا

 . ةرانملا قيمت و ذا لا

 ةيموقلا تايعما ةيقب لع حرتقت ماتخلا يفو

 كاد ملا
 كلا عينصلا اذهب ينائعلا داحتالا ةيعمجب اودتقي

 -س# ةيعجج لك ديدنت :لح ةلماع ادي اونوكي ناو
 ةنولا“ كئاوا لاثما اهريدي ةلودلاو. هللا طاصإ

 نارطملا ديشر هنطوا نئاذلا كلذ. لثم نيساسدلا

 درلا عاوناب مالفالا باب را نم تلب وذ يتلا هترمثلو
 نالذلاو يزألاب هناّمعلا همالا عينج نمو دصأاو

 ما الأ ةوقالو لودالو

 ا رع ةرغف

 ةرمضخلا ماقمعاو ةيدنبشقللاة قي رطلاوفي رشلا مللا مداخ

 دعسا دم هداز: بحاص:ماشلا قشمدب ةيدلاخلا

 يدلاللا يدبشقنلا يدركلا ىسيع: اللا قئارطلاو العلا م داخ

 ىتثمدلا يولاطلا ىسينا دم : قئارطلاو ءالعلا مداخ

 ةياذاغلا ةفي رشلا هقي رطلا ةداحو .فيررشلا للعلا مداخ

 ش تاماشلا وبا دوم :ماشلا قدم دب ةيطرشملا

 ' حلاص : فيثملا يدمحالا قيررطلاو فيرشلا ملعلا م داخ

 يبسنوتلا م رشا

 :4.ن احر 1 ةلداثلا مدام 3 ىف 0 0 مداح

 نيمأ لع هدا ينال ريس ١

 0 0 0 د مداخ

 لوخا هذاز يرمم 0 ةنوادا ةلعلا 4قل رطلا ةدادت مداخ

 د# : قشمدي ةب د شرلا :ةقبرطلاو فيرشلا معلا مداخ

 الج رفسلا ديع
 راطع : ةيرداقلا ةياعلا ةقي رطلاو في ريشلا ملعلا مداخ

 نما لدغ هداز

 دمحا“:: قثمدي. ةيدنملا ةكتلا ةداحعس ريش معلا م اح

 ,دلا امج

 0 رس ساس

  يددشقتلا يب رغملا نب
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 عال دعيج يب هوو مرير و سي ناك رك رس كيج حم و سيسي عير اي رك يرتب يجلب كوس يعيب حم و وس نري اني ايي - ت0 ا ا ير ا يي

 هيلحم رابخا
 راذتعا

 لك يف لضافالا انتدي رج يكرتشم تارضح وجر
 نيباندنع يري اع ةباتنكلاب ان.لعاوجلا ال نا تارا
 ىلع مثاق جايلا نال ٠ ليصفنلاب نست ذوترالا
 د6 ةةقملا يدكت نا رست الوإلع مدقو قاس

 ديعس موادق

 ىلع ةيديدحلا ةيكسلا ةطحم تفاض ءاسنم سما
 ةداعس لاب ةتسال سرخ يذلاروممتجا ماحدزا نم ابحر
 . انادناموق نريع دق يذلا اشاب ميحرلا دبع ءاوالا
 ةيركسعلا قيسنوملا تناكو في رشلا سدقلا * اوال
 . تراك يذلاراطقلال صو الو ةيحنلا اهناملاب حدصت

 مقدم

 مشع ةلش ةيركسعلا ةنكناا

 يس ذلا مامهأاءلطبلاب الهاف
 هلىنتتو توربب يف ةديفللا هلاعا نعار يفك انععس
 داليلاو ةمالل ريخلا نمدي وني اميفقيفوتلا

 هد

 في ًاوضع نيع ماشلا يلو اشاب خان هلا
 مقاولا فالخلا ةيوستل سدقلا ىلا ةمداقلا ةنجلا

 ةيسكذوثرالا ةللاو يعاشروالا سدقملا عمجا نإب
 ياتسكو كب روي ز ىعف ةمداقلا ةنماااءا سدقلا يف

 كي ءاهبو زيبقلاا ءاضعا نم سدينايا# يدنفا

-_ 

 * كب 1 2
 هل -

 اذه متي نا ىسف :ةيلدعلا ةراظ 4
 نمالاو ةحارلا بتتستو جايملا يهتني و لاكشالا

 تاب رورض ماوه يذلا شاعملا رما يف رظنيف انهنع

 هذه ترسا اذاو ةلءلق تراص لاغشالا نال ةايحلا

 مافع قيض ثري عيباسأ ةعضب اندنع لاحلا

 ٠ مازي امفالخ ىلع راوزلا مسوم ن وكنا ىنعكو

 لاوخالا هلا ارتصا

 تي يي

 يلدالا يرمصملا قولا
 سم بيجو ما

 اددا دقو سدقأا ىلا 000 قوحلا اذه مدق

 لياخلا باب جراخ فراعملا ورتاع : 1 ف هنأ ءاقر لي

 لباجلا
 يردنكسالا دما مهرب خرشلا ةريصح ةرادا تحن

 نغلا اذه يف اوغن نابش نم فلةوم وهو

 - : . ءاأ 5 ١ -

 ةملا ةداورلا يضمللا دوالا ءاسم ف لثم دوو

1 

 ىلإ اهراثا لد و سدقأا 2 تعفو ىتلاةديحولا

 يبويالا نيدلاخالص حتافلا ناطل سلا ةياور هو نالا
3 



3 1 
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 بلقب بقلم ازيلكت الا كام دراكي رعم همئاقو غاو اع "ل 7 ١ ١ 0 أ جا
 درمو وح اصوصخو نيلئمملا ع دادا دقو 0

 دقو :اهراودا مهاب ماق يذل! روك ذملا دمحا خيشلا
 ةناور لدع”إ مما" اذه ءاسميف نأ 3 له دعو

 هدي جوس

/ 

 كك ةياور ترصاس

 داحتالا  ةيمع تاسع لع راب وهنلا ةوهق يف (ىرج

 ءاضعا طابضلا نم قي رف اهص.خشتب ماق ىترتلاو
 ةداجالا» لك لاقي قالاو اوداجاف ةروك ذملا ةيعبلا

 لالخ ينو ٠ نامالا قفصا 1 ىحاماورتاقلا

 ماقملا بساني اب ءابدالا ضعب بطخ صرختتلا
 عاسالا اهماغلاب فتشت ولات اللا 0

 نوكل اهبحر ىلع ني رضاحلا, قضت ةوهقلا تداكو

 ةقياسلا ةموكملا دبع يف دادبتسالا لثتت ةياورلا هذه

 لك ذي لع ةلاروتسالا ةموكملا سعت غوزب مث

 برق ' ىلا اذكه اولاز امو كب روناو كلن ىزان نم

 هذ نو>ري مثو موقلا ضفنا مث ليللا فاصتا

 ىذاملا تسلا اسم ف

 حالفو حاجم لك ةيعمجا

 لك أروا فاس غوت بس

 نيو 1 يح فايا ةلمأز 0 ا( ةيم# 8 2000

 ورتابت يف ضرعت» عوبسا لك نم (ةعمجا ةليل)

 ةخيراتلا مئاقولا را لع كر 2و2 ىتسيا

أ 2 |عقاوا او ةفلتخلا باعلالاو
 3 ة ص ستلا رظ

 عيا هل رسل امم ركمضلا رداو او

 5 روك ذملا ورتالاف رخألا 0

 م” ياسودحملا ياس لع فارغو انيسلا بلي
 ١ ةرون دل يلايالا ن؛ اهديرب يتلا ةلدللا

 ىلع دمتي نا ليزاربلا 0 رشم ىلإ ناك

 ىمحلتيبلا هللا !اهع انح فسوي لضاقلا ةريضح
 عند تو هدي ردا قاط ٍق كورا قف اانلكو

 انتدي رج نووشش لك يفو كارتشالا
 هدأ 7 دف

 نه يم اشلا قالح ريام اجاوملا هب ربتش ا ام ارظأ

 تايانكو نئارملا لثم اهعنص ةقدو ايليوملا لاغشأ
 هداقعا لع مومملا ضحن نا انيار مما تالسنوك و

 ممزلي أم عي ْى

 سلوا ةطقن قوذ ةيشنلا

 ترق هنرؤعو ليبقلا اذه نم

 جوجل هعيش

 ١ 00 ا ك1 2 ميليييبل نر وريبيسص مم

 0-0 كا . 3 ب تس

 سدقلا

 ةيقيسوملا تال الا نزخم
 تا راق وتانيا ودم و تاونمك نرزمل اذه ف عابب

 بفارواو ةرقيسوملا تال الا فانصا ميمجو اهريغو

 ولغوزئم زيست 8 ورمون دي دجلا بابلا يف
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 عاد ١" ىلا ؟8 نم

 ةلوددلا تلق لوألا تايوكح طال اع

 ةموكح نم اهيلع ضورعملا ىلاملا .ضووعتلاب ةراعلا

 سلطت اهنكذو كنرف .ترودلم ةئم ءردقو ايراقلب

 داراظةساب تذخ اةلاحلاو دودحلا(ليدعت)ةيوسن اضيا

 ناب قّثو حبصا لمالاو اههوحو ةفاك نم نسمتلا

 ٠ أعب رسسهيلعباميالا يرعس نوتلودلا نب ايف قافتالا
 دافتسيو هئافعتسا مدق ةبرحبلا رظان اشاب فراع

 كرد لا ل

 نيب ةمقوم 0 نع تعاذ يتلا ةعاشالا نا

 هدلب )يلانا مره يف يراغالاو ينامعلا شدجلا نم لك

 تدك دق (ةناثملا دودملا لع ةعقاو ةيراغلب

 تءاشيتلا رابخالا يقرتلاوداحتالا ةيعمج تبذك

 ايس الو «تايالولاب اهعورف عم اهقافتا مدع يف !هنع

 لزن مل تالصلا نا تئلعاو كنولاس ةيعمج عم

 مهني, ىرعلا مينو
 ع ينالإلا شما نيةردد ةكرتم تر

 هلاسملا تناكأ طابضلا ةلخادم الواو ز.دلي رصق

 !هابقع دمح ال ام ىلا تاصتاو امبه ارود تذخا

 موكح ىلع لودلا تامودكحت طغدشا رظنلاب

 3 ضيوعتلا لوبقب خدرت ناب تمزتلا اي راغاب

 كنرف  :رويلم ةئم هني غلابلا ةيلعاا ةلودلا

 كريب اي عقو يذلا ماتا قافتالل اراغ

 بحشلا !ةلودلا هذه تارا أب راغلب ة همواحو امرت

 - ميريل كررت كيرلا مح ايل ل ل را اير أ ةليرعي رس رس رس سرس تت يراك هيرفي تك سة خيب يحي يحي سرح رمي رج حي نعام رب
 لك د يعي سي هع ا ل مير هي و او يحي كي يح حر ةروع دير تيلادمير يلعب كج ب م ين يبس

 ةنائملا دودحلا نع فيدرلا

 سافاهورتو ر نع

 رمعلا نم نيستا روطاربمالا غوملاب لفتحا - نإلرب

 ةرخاف ةنيز ةنادزم ةئيدملا تناكو اقئاش الافتحا

 تاالئاعاا ءاضعا نم 'نوريثك لافتحالا رضحو

 ىلا اهترشن ىتلا تالاقلا يفدثارجلا تراشاو كلاما
 0 تملكتو فارغات ليادلا ينرشن يذلا ثيدحلا

 ةمالا ةدارال وطاربمالا خوضر

 رم اهفوخ ناراغلبلا يلاعلا بابلا علب : هناتسالا

 فنراو هلم ريغ يف هيلرص معقاوأ ايكرت لالثحا
 ىتلا ةطخلا في ةميظع ةيلو أدم لمهتتس راغلبلا

 اهياع كيسرجب

 ةشقانلا ايروفلك ةيالو سلو“ لجا ٠ وكسيسنرف ناس
 نينابابلا دض امسداري يتلا نيناوقلا تاعورمتم يف

 ةيزك را ةموكحلا ةبغر قباظي هجو ىلع اهدعيل

 روطاربمالا نا نوكب نم سنتا ىلع درو :ندنل

 هيسردجلابي صا ريغصلا ظ

 تءاذادقو اناسا ىلاةكلملاو كلملا رفاسال ندنا

 ىرككلا لودلالدابتت اطخ اهيلا اهرذسربخ ديردم
 راغابلاو ايكرت عانقال اهذختل يبلا قب رطلا يف ءارالا
 قافلالا ىلع ههدعاسمل لاتقلا بانتجاب

 طالما رئاود عه رداص غالب يف :اح نيأرب

 ارتاكنا كلم ةرايز لي زن نا نولموي مهنا روطاربمالا

 نيظع نيئماب قيلي ال يذلا متافتلا 17 امكلمو

 ةمظعلا تغلب ارتلكلا نا غالبلا اذه يف نيب دقو

 مهيلع بحي لب نامالل قديف هينانالا ةسايس عاب
 ءادتقالاب نيئمالا ىلع هيف ريشاو اهوذح اوذ نا

 صالخاو دو نع حفاصتلاب و (مهيكلم
 ةب رجلا يداغنب ةسردم ةذمالت درت : هناتسالا

 درطلاب اشاب اضر يلع مثد دف

 ضلرم هنكلو كيلدم ةافو ربخ تبغي مل :يتوبيج

 ادج

 سشدقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعبطم



 0 ل ةردحأ ةريخالا لن صن | يف

 باذتنالا يف

 و

 اندالب يف ترشل هس رع 4 رس هدد رح

 مددللا ددعأا
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 فدنو ثتارد.فم ةثالث سدقلا هاو يف

 تايديجم ةعب را ةيناثعلا دالبلا يف

 كرف 32 ةيدثحالا داللا ِِق

00 
 دكا ةنسالا

 000 رخآ زايعما بحاص

 اينانح بيبخ قرع

 بتالمالا ةرجا

 هراب ٠ نيكراشكلاو

 شورغ ”رطسلا ةرحا ىلوالا ةىقصلا يف

 ناشرغ نبك رتشللو

 مم اهناشب ةرباختاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 ع 0 ةرادا

 ارينا طبية ايتن دوب بيزا زارا يزل يرزالاتج اتسم زلازل ري ةويبييإ# ايي يالا تاو راتني نيبال ابيزا بيير ايزل يأ يزل يي دير دبر رتبي بورما ويب اميإ رايي تاب نإ
 تر ا ا ا 2 222252 0 ا 222

 دياز ريتا ناي لات يبب ايس هني اي ينوب ييبضتنوي يبست وبي ينوي يا يوب رست ير يوي بلاي ببني دفنوا اذه" اجبر نوي انزين خطب ا بيو اطيب ينيب ابي هلا يري يني ربما يوي يسبب يبي ايي” يي نيس يس نيب سين ائيإ

 اهرب رع ع دو بتعب يب يبايع هت و ل ل تا يحي وح هي يح يح < خخ ضرع يي. ل ديرتي رو نر سو يجوع يب < كمر يبات ب
 - هس ل ب لح لل بج

 ال1 ربقلاب نقلا يشتم رفيي ينسي توبة“ 2 يح يوي رجب يحوي رسوب دو يسبب رضوي رح رسم رسب ايي : 6#. نإ اارييتاالب 1 ةنييبب اب رباب يحوي تاني يبس نب نزلا هيب نوني باير ”ايييز ايي يبني

0 

 قئاش لافتحا و

 ظ دق ناب انتديرج دادعا دحا يف انما دق انك

 ١ ١ سدقلاىلا دفولاسراب 'ئينيهناتسالا نم فارغلت ءاج
 2 روالا سدقملا عمجا نب. عقاولا فالخلا ةيوسنا
 اتفرصتم ةفوطع ةجوت سماو ! ةيسك دونزاللا هاو
 فلوملا روكذملا دفولا لابقتسال افاي ىلا كلب يصيب
 روطارجهأ لاش مس ا 4 اج يذلار ءاش ا ىلاو اشاب ملظا نم

 فاللا 4 ١ وست ءاد أ 0 رش 4ك ١ ؟ لق م أي اناملا

 سشدنايأك يدنفا قاسكو' 7 ظنا

 ألاو ناك ىذلا هناتسالا ينزييغلا سام ءاضعا نم

 اللا ل 1 0 276577767699977 ل ل اسس ل يي يي

 ةيادعلا ةزاظن لق سيئر كب. لعد سوماس ىلع

 تاريخ اق اريدمالق ناك يذلا قداص كيدو#و ظ

 لوا يف ىتلا ةيبرعلاو ةيكرتلا“ ةيمسرلا فيرشلا دي كلا

 يا وروما حج

 ليلا دفولاا ذه افي لعا' لبقتسا نا دعبو
 ] ةيديدجلا كسا راطق 5 3 هما ا 6 واف

ًّ - 2 - ِ 

 ١ ةطمس ىلا مي ككادفولا اذه ىلقي ناك يذلا يديدحلا
 تت 2 - ري 2277 11_61 2177792 ل ل ويس سم 2

 : سانلا ةرخ) نه امهحر لع تفاص يتلا سدقلا

 0 0 نعو 4 000 8 1 نع ةءاسشلاب

 مما وأ ا

 0 0 ان رلعلا وا 8

 نإ هد سرس رح عرش حيك حي سي رس ديس و رح حج يح ريح يحم ,تيح يس يس تبي مسيري بع نيب حا تيتو ره توبا ديدي جري
 الي نوي بنو نتي ]نت مدي تت ير ا وص ٍ

 2-لا كج ديسو - يك سيرص سس رس رس د رحب .يك يهيم مق نيتي لات للبلاد بالام ياني حاب نواب ناب ناي لاب كحاب لام لان نزح نيبال نواب نيتي ف ب ا نحر ديجحيح < - ترص انبي. نيبو يئس

 216 قفاد 1 1 اغلا نك" 1

 اورعتسا لو 0 هد عك لع ءيلاهإلا 2 5و

 ةناهاش أ[ 00 | مم هرو ل هاج ١ يف هلاقدسال

 فدو دقو هب ركسملا قيسول اا ,مدعتل كَ يلا

 ظ ةكساا صفضصر لع 4 0-5 ' دونرالا دلل ني ددع

 راطقلا 000 : ةيارخا مالعأ نيعلا َر ةبدي دخلا

 ة داوفا صعإ 4ف ءاد لوو مالعالاب أضيا ان ص

 ال

 امتاوصاب ةب>رمدب ركتسملا قيس ١ تح د ضورورسأاو

 ةبرعلا يف سلجو راطفلا نم دفوأالزن نادعبو ةيحشلا
 ميتفا لضافلا ةرضح فقو ةئيدملا ىلا لونا ةدعملا

 ةن ا ا اح نلكراو ك ؛غ |. هم يدنا

 ةلود ىلا 5 . 0 2 ناعل الحال أ ح ىلا

 _:روناقلا هيضتقي اع لمعيس دفولا ناب اشاب ملأ

 يداسالا

 ىلا ممدقتت هب ركسملا قبسوملاو عيا راص مث

 بوقعي [)5 كانهو للكلا تاب. ىاايلصو را
 ٠ لدعلاب جملا ةيتأ هيف ركذ اباطخ ازور يدنفا
 ةدعملا جروبماه ةدناكول ىلا اولصو نا ىلا اوراص مث
 اشار مشا ةلود» فقو كائهو رول لاا َدِفولا ةماقال

 نمهوروظا ام لع عيمجا ركشو

 فاتتاب ةروك ذملا ةدنك والا باب نع عيمجا فرضا

 .اذكهو دفولاب ةوافجلا

4 

 اهيلا ىلطأ

 1م 111

 ما- ا« 0 35
 (لغا8ان 5 ها عالا)
 307772833 هتم

81-0111811 

 بحب دج ٠

280261 

 اه مود:ومد .١ 1!هانن 10440

 .٠.١ م8011!!!"

 ل نزان5هأ1 عرق نم ةسص 35! 65 ١

 110101116 انا ق2 4 .

 كام ةطععت" انه ةنت 20 5.

 1725 110115"7 ت1

 ه1 126 مدعم ]5 انعمع 5 طوع

 319 كف موجع ., و9

 مط8خاخطظارال 21174107
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 اس اصسشلتما نيا
 ري لوو نكن النيبال يي 2 يي لل تتح تك ل ساس يصل ام البف يب حيفا يحين و يحييكم بكس ةييكييح يختل لع

 0 بو سا نياكي يترا
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 ميدنعج نحر سيسر ع يس يحرم يدير تيدي يح ردي ردم ميرسي رست ب ل

 0-4 مت "يندب" يبير "نيس ””ييز دا“

 هلل قفو + ةيرخلا ترشتنا ذنم هانفلا اماط ىذلا

 سانلا عجرتف لكشملا اذهكف ىلا مركلادفولا اذه

 مايالا هذه لثميف ةداغلا بح اهلاغشا ةسرامم ىلا
 اف ٠ سدقلا ناكس عبي اهرظتني يتلا

 اهيلا جد ةرايز ةنيدم يف لب ةيراج ةنيدع تسيل

 دنع لاغشالا ةكرحو ةنوكسملاراطفا لك نم نوريسملا

 سدقلا ءر

 لالا وناكي ا وبششا ةعب را ىف الانوكت الن يسملا
 ري ربشلا ابضخاو راذاو طانشو يناثلا نوناكو

 ةريدالا "ىلتكو راوزلا ددع رثكي انيح نيزيخالا

 يف نوعيبي نيذلاو نزاخما ديؤتستف مهنم توببلاو

 ةعتم الاو ناياصلاو ردا مجياسملاو تانودبالا

 عر ةناقلا باب و قاوسالا كاش او ةفئاتكلا

 نع نوهال سانااو يهتني نا داك يناثلا نوناك روش
 نع' ةيحالا كنار هز تل ث الارق دقو راوزلا مسوم

 ظ تفقوأ ةوض "امل 00 1 2 ىردت فيحارا

 دقع لحي نا مي ركلا اندقوي انلماف انيلا راوزلا مود
 يتلا ةينادوعلا ديلا لعريسب كلذ اموةللا هذه

 ..ال ةافالمو بادالاو نيذدلا .ناش مف عفر

 , ذوثرالا مورلا ريغ ىرخخا دم ىلا ىودعلا

 ةيناغعلا هب وحنا امال

 هده رمد ن

 ةمدخو س

: 3 

 لاذ 0

 . ةلالحا ميظعأا رءالا اذه يف هرزاوت نا

0 
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 يم نوي توي اب سة يزااييرنلابب ينوب وتعين ري دبي تب يتقي ناتو تتم يراني اب ريشي طب بش ياني راني اصب هو تقوم يبي تاب بباب ةازيبح# نييك تاي 2"

 ريقفلا توص اوعمسا

 ةيس دان

 اداديتسا هب رخا انتداز

 اةاوصأ عفرت نا يهرن روتسرلا نالعا لقاك

 روتسدلا نالعا لبق 3 ٠ ةادانلا هذه لكم يداتنو

 نالءالبق نك 1 5 هذه لثم ةياتك لع ريدا

 ءايئغالاو ةموكحلا ماما روجظلا ىلع رسخت الز ودسدلا

 تقفخو روتسدلا انة ٠ نايستلا ملاع ىفادك اننال

 0 «انثتسا الب ءاعمج ةعالاسووُر قوف ةمالغا

 ع 0 نم موكتحصو ا ندءريقفو يع

 ودك 0 اوللظت نا ”الئثاق ير وبجلا ةئوص 0
 | مف [تقو كفار يئنغلا ع رفا دم هع

 اذه ممن اناذ اب ايغصاو ءاوللا اذه ىرال اننيعا

 ما كشت انادا ىلا لا ترا

 و ٠ مانم ىف مأ ن : ةلظَب ىفا 00

 صأا ربظ نا يتف ام

 روتسدلا اكو نيالا كير انركشو ءادمصلا ايسفكو

 ا
 هب 1 َِ ةينأث ىدان توصلا كاذ انم* نا

 اننا ريحت ”اهنلماعم او:سح او اهاردش اود د او اهو ذك

 اهايا انهو ىتا ةيللا هذه لبق يذ نه فرعن مل

 ٠ داديدسالا لسالدب نيدعم انك اننال روتسدلا

 اهانضتحاو اعانيةلتف انب ولق ايلا تنح اعانذخا الو

 الملا نيب اهب اثدحتو موذرلا مالا لفطلا نضتحت اك

 ةداعشلا 8 اودخف ؟تدا ةلئاقانةطاخم ٠:اهاثداعو

 0 امنع“ وتف ءاوألا دتماو موب

 ٠ ٌةاعفلا هزه ةاعسأ و نكلو: رورمسو ءانيم اوعلراو

 ٠ اةاماعم 0 ْْن ١ روتسرلا اهدلاو انرما ىلا هذه

 ةمأ كلا أ كك و اتاماعم لس م ةداعسلا اما

 لماعا نا ةي رخلا ىل لوقي سرئرلا ذخاف٠ ةقئاللا

 0 ةيرهلا يىلسوورملا لافو ءاشأ 5 يسار“

 ا يل لوقي ينج ذحاو :الذاو سيئر
 تت 1 00 هللا كرم رح 0 لمكاو قرسأو لنقا نأ

 ركتملاو ءاشا اك عيبا نا ةب ردا يل لوقي مثابلا ذخاو

 نم ديرا ام يدب تحن روحأو «اشا امركتحا نا

 رهظاو ٠ ءارمفلا تاه وأ ءاينغالا رقف نا ءايشالا

 ارا ةيرخلا يل هلوق ىلع لدي ام هلاها نم اجلا
 هذه لبف*٠ال ناو مولظملا ع يتامجاوب موقا

ٍ 
 ؟اعاماعم هذه لهو سأنلا اها هب را ةمارك يف

 اي «تمارك ديرا ال لوقثو اهنم اربعل ةبرحلاف الك

 ديك يس يسدرا يح رس سيف سيسي ءءء يعبر ييسي هيت يس بهي سي ويتعب طي“ هنأ 72 7#

 ا

0 

 نا ا ءا مةاماغم لقحا الو نولبجت نم

 متريشعو منيب ت 56 يتلماعم 6 نوم ركأ

 فرعا ال او.هذا لوقاو 2 ارمتا يينا 2 رميّسبا الاو

 ؟ل لوخا 0 ينودجت الو ينع نوذعتا

 اولممت ترا نكلو نوذاشت. ام الممل نا
 لدعلا ن٠ ةلاعب ناو ةولمق كلا بج أم

 كيلاف ٠ةمرلاو نوناقلا

 يل تبحرت يتأأ ةير ا انا قوص مقر س

 ىضتقم فاصنالاو

 لااا

 معلا ىذتقم 8 لماع ء لوقاو ىرورظ ذنم

 ال ليماو كنان ند عوطا هارتو كال مضي

 كسير رءاوال عر 0 اها تناو :٠ كللايخ

 لاط برا ىنغلا اهيا ص ةقب اللا ةماركلاةمركاو

 كارلا ىعذلا 2 الذ 0 ىنثلا كخا
 لغتشاو ههرخا لب دبيدح نم قيدانص ف هعدوتو

 تاوخ يناف تاق روقلاو لماعملاو لغاشملا مستفاو هب

 شيعل و ٌشيعلا 0 رب 0 ف ريعملالغتشيف ل لل

 2 ره اي ةموكحلا لاحر اب مثتناو ١ ٠ ابويوع هعم

 متاكوت نماي كيلا دابعلا ةداعسو دالبلا ريخ مدبب
 0 ذْلا ءأ ارققلا ّنَع بأ. :لا ينوص عفرا تايد 6 ةرز ادا

 م رع نرد مهعوح هل نودسي م نوكلي ال

 خد ؟تداعس نوفتكلال م ع لوفاو

 روصتب ةيدادس الا كيس احا نوك را ؟بهاتمو

 برربع نعم الو نوهدسب وثغمالو ثرغت..واعوج

 ةيدل- ١ لاجرو ةموكحلا لاجراي كب يناكو ٠ ٠ ٠ نيملاعلا

 |:لعف ةيرحلااهتيااي نوهت اذا ءنولاسآو نوخرصت اصوصخ

 لوقا ءارقفلاناساب ينام مقتسملا طارمعلا اي دشراو

 6 |او عيبلل مولع ء. ادح اولمحاو راكت> الا عدها

 ,ىعم ااذهو ريغ ةقيظو ال متةيظوو ؟تبم هذبف

 هللا لاؤر

 : اجلا نونأق حرش يف يدنفا نوي هلاق ام اوععسا

 رعسأابه ءايشا و ةكعد مما مل 0 ١!ثاسنا ركل مم 2(

 1 رظأ صقانوادئاز 0 ب ةهما " ن.هل عنام لوء| 2 سل 3

 ٠ ءارقفو ءانغا :مىلاهالا ةحار مهب ةددإ

 عافتراب ةديقم ةيرحلا ذه نكلوة>ابملا راجتالا ةيرح ىلا

 ءالغأأ مق ل 0 ءابطومهو رام_سالا

 ةدوصقم ارط باساذ تار را راج انافتا صخرلاو

 ضف قف نأ ماعأا رضلاو صاخلا فنا دردأ

 كدا ىلع مهنم راسيلاو ةورثلا يوذو راختلا ر سك

 ا فائضا نم«ءالغلل هسيح يا»فئص

 ىلع هب ةرجاتملا ةيرح نم مجريغ اوعنعو ةيراختلا

 ' ام ةنيعم ةدود## اراهساهل نيلعاج دادتتسالا هحو

 8 أ 2| ة.ءأ م :

 ت1 حاملا يباح تل 22

 ا 1

 ؟_.ةثتكتتكل

 تل اا>الاب707س7ب7بي بيري 7اب7بيبيبببيسي9777ٌْ97ٌا7ا79 9 62

 ده - س30 تب يي

 تي ا ل ا 727ت>ت27ب س77 فل سس سي 2 م سب ل ا ع يسيل حل سشسسس ل سل ااا ل يي

 1010 رس تو سس سس ب هر بر رورو سم سب تنوير ب ب سما سي وس ِ

 :-_ تي كي كا نانو يب تمي باتي طوب راقي لنبي يب _ 3 ىاطكوي ير اهيريرزاةووييالنزراققطب ب ةإ يبقي لاق الوفي نبيل يزهو اةةنب هزي كابي تانيا دبي التنبيه

 رئاس لع ا باي صاخلا معا رح كلذ

 يدادبتسا لعف ءالءوه لاثما لمف نويف  سانلا
 فعاضي و هويكترم ىزبي وانوناق ةعونملا لاغفالا نم

 رم اوه أم لغ امقاو رصحلا لمف ناك نا ةازملا

 زبخلاو مهلا ةيرورضلا مهءزاوأو قلخلا تاجاح

 حراش هلاق ام اذهف « ٠ كل ذريغو محتلاو بطحلاو

 روتسدلا نمز يف نالا هب لما نم نياف ءازجلا نوناق

 روتسدلا لبق معسل ناك نم ءارقفلا يم 5

 ننالثلا للا لطر نا

 ىلإ ةبارخلا ةزاداا لبق معمل نآك نمو اش ٍغ

 ىلا لدعلا ماي ينهنع لصإ م

 ةتسأاو ةسمخل! ىلا هتلصي نيححأا لطرنا اناضحا

 نمثفاةي رحل هتيا كئيبم لبق عمل ناك نم ٠ شورغ
 ٠ ٠ ووش ورغةثالث مختلا لادر نثو ةراب نورمشع ةضييبلا

 ٠ ةيرو رضا مزاوللا قاب راعسا كاذ لع. سقو

 انتاوخادلا يذلا امو ءارّمفأا نحن كنمانرفتسا اذاق

 اماثماو ضيبلاو مهلا لك يا ني + ءاينغالا

 هئارش نم صانم ال يذلا نييطلا ءارش نع انزوعو

 ادي ور اديدور .صقني نا للام ثبلي ال ءاينغالاو
 نءاوشي ركلا اما كدئاوق نواف انلقم ءارقف نوديصيف

 يقيم نم هرظتت ن5 ان

 هب نوداني ءاروقلا توص اذه

 نيو رودس دان كاارع

 نءاو نءاو

 تّيج ام يتتاوأ نونمت' ةيرحلا انا يب نوددني و

 ان ىلع موللا لك موللا ن نا اولعي مل مهنكل يننوهوأي 2

 ماكحلاو ءاسورلا اومولي لو نوم ال - ىتامأ هم ناسك ل

 تناك وأو ٠ مهتابمت نوموقي ال نيذلا ةيدلبلا لاجرو

 انتداز ريقفلا خرص ال ةردك تادراولاو لاغذألا

 ٠ اداديتسا ةيرملا

 0-0 مهلا لكا ىهتش يذلا ريقفلا نيكسم

 هي دسيل نيوطلا لطر .ءارش 2 نع رمل يذلا ربقفلا

 مورللاف ٠٠ روحسدلاو :لدعلا مايا يف هدالوا عوج

 نأ ياطيب كنمو نيمتس كبو ريقناا رىتسا كب

 لاس كنمو هيلع ةقفشلا نم رمالا ىلوا ٍتولق الن

 ظ ءايسلا نع ىلا هارب .لصي الل لاو>الا ريغت

 نس نا ةيرملا انا |سوتا كيلاو
 يتاماعم عما

 ىلا هداعسلاب عيمجا عرب يك مهفلا قح ينمبغيو

 . انذع و ليسلا ءاوس ىلا دشرملا تناف اهب



 ارك ير راو رس رع ناب رايي اياب يبين ”ةاوبتلا نيا ليزي ب لاني بيتي يي ا يقي يآ بير يع سبا سي رع يع سيسي وسي رن دي يعي يس جى سوي بيب رس سي عب

 لي زاربلا رابا

 انليكوا

 ؟ك ٠١ يف مقاولا دحالا راهن (كوبغرب )

 لحن اهدحا ةيمفتلا ةيلاجلا نم نيلفط ريصنت راص

 سأيلا لفطلا يع دو هروغص عمه ربا هللا دبع اجاولا

 ةساالاو يللي زارب نيشاب رو دلا هنيبارع ناكو

 ىمالا 526 نوطنا اكوا ةيرك ةلسلا

 يعدو رزرز يسوم الوقت اجاولا لف يفاثلاو

 هروهصع ميهاربأ هراشل احاوخلا نأكو ليك اخ لفطلا

: 4 
 الو سلب ارط نم ىمجلا مجدسل ماجر ةديسلاو

 ةنقتم ةقئاش تناك يتاا ةلفحلا كل فضا ناردقا

 برطلاو ةرسملاعاونا لك ةن واح نوكي ام لمجا ىلع

 نيبي روس نم انفرطب ةينائعلا ةيلاجلا مومت روضحي
 ىلاعت هلاسنف ةيلي زاربلا نايعا ضعب عم نيبنيطسلفو

 ةايحلل ا دالواو. اكرابم !داغ نوكي نأب

 يَ

 ىلاتدتماو ةيديدحلا ككسلالاع ان دنع سصتعا

 هدنارك وي رلاواييهارب و ويا سمو كوبري يو ندم عب را

 ةمملا يف ١ ةداي ز نيبلاط مهتاور ةدايز لجال

 ىنيدت ةيزيلكلا ةناك نم ةنووتم طوطألا ءذهو

 ةسمنا ىلع مددعدي زيف لاملا اماو« تشو تارك» .

 ةدعاسملا لك ترمظا ةيلملاةموكلاو ٠ صخش فالا

 لاعلا نكيلو تاصتقألا ران ديمحتل ةداكلا عم

 اوذخاو مهبط ىلع ني رصم اوثبا لبكالذل اونعذي مل

 اومحم و مهتم الدب لمعلا ىلع مدعي ند لك نوددع

 تارايعلا اولطاو اهومدهو تاطلا ضعب لع

 ةموكحلا تذخاف زيلكتالا*الكولا ضعب ىلع ةيرانلا

 لاحر ىلع ةظفاحلل ةمزاللا تاطادعالا ةياحلا

 تاراطعملا تفقوف ٠ مهب رشلا عوق نم ًافوخ زياكنالا

 هيفاوع نم ىتْم دح ىلا ىصعتلا دتشاو لمعلا نو

 راض دقو ةفقاو ةيديدلا طوط+لاوةلظعلا لاؤتالو

 هلك كلذ يف بسلا نا انلع اكو مايا ةعبرااه .

 هنافةنسح ةلماعم نيم رذقسملا لماعت ل ةينابكلا ناوه

 ديربلا كيو هب ينتما ال اضإ رم مثدحأ مقو اذا

 باصتتءالا اذه ةياهن ند ؟يفاونس مداقلا

 و: ه ةئس ؟ك 7١ق ليزاربلا كوبر نع

 سدو عوويجبس

 سدقلا

7 
0 

' 6 ! | ّ 
 اه :

 ىدانلل ه.ئح فلا غلب ناطاسلا ةلالح عرب

 ةيركسعلا ةدبارخلا ءاشنا لع هت دعا نأ يركسعلا

 هتورث لكب ىدواو ىنمرا رجات سيلفت يف يفوت
 ينمرالا م هينوم فالا ةرشع اهردقو

 د ك1

 يب داك الا فالخلا لح يف رتسانم ةيالو مت

 فا بير الو راغلبلاو نانويلا نب لصفي يذلا
 كا 1 ب قانا ل فشلا ندع ةطاضت
 ٠ ةيمومعلا ةحارلا ةحلصم

--9 

 ةداعال ةراحتلا ةراظن يف ةصاخ ةنجل تلكش

 مزاي امري وحو فاعلا يراحتلا نوناقلا يف رظنلا

7 
 ممتنع

 اشاب تدع نا تش دقل دلاره تنافلذلا لوقت

 يعاوزلا فرصملا بيضناي مارد نم ازيغك ساتخا

 مزع فو نيرخاهلا لحال تعج يتلا مثاردلا نمو
 ةياراهعو 5 ذامأ لص نأ ةنسلا ةيركملا

 هيو هل

 نس يف ةناتننالا يف نالا ةيباجالا عجارملا تهت
 مياطملا و ةفاوصأل نوناق

 ه0 +

 اهيلا تعد ةيظع ةلفح ةرحلا داحتالا ةيعججت دعا

 11١ رورمي الاقتحا ماعطلا لوانتل اسقن ٠

 هذه رضح دقو ةناهعلا ةلودلا سيسأت ىلع تاونس

 ناثوءمملا «اسورو راظنلا لكو مظع لا ردصأا ٌديفحلا

 هذه تركك ذك اسر لطب كب روناو نايعالاو

 اللطو اقثور ليثم اط قيسي ملام ةلفحلا
 0 ا عم مي وس

 ١ لوطسالا 2 نا ةيرحبلا ةراظن ىدأ رركل

 َئ رم 3 نع ةرابع وهف هل 8 ١ تاب ىلا ميدقلا

 نم أي وتس ناب ةعب را رابتحا ىلاعلا تابلاررق
 ةئاتنالا 2 مهسورد اوقلتو صرف _

 هج ورم بج جوس

 لسع اي رملا موجه يبس نا ةترزغ ب لوقت
 ' يذلا انشاب ديعس ءاوالا وه ةي زاححلا ةكسااتاطخم

 , 11 ”ةةييرزاتوببزقنمبب روت ي يبدخوب7هبييببا نوبي زبين يرانوم انبي انم ايوب نبينا نيب اود ويب قي بيتو #ل ابيب نيب يني وبي ةطينبا يبي زيي!” نأةليييب نيب بي نزلنا طيني يوي يزالقوي يزني يزور اني طيبا نب نا ةنييبإ هين

0 

10 
 سيرسل رس رس ع عم و سو سي ع مر يرتوي »بيكي هنو و بيسي رض صبي مي يبكي يايرك ص

 ناسرعلا ىرغا هاف ةرونملا ةييدملا ف انادتموق نآك ظ

 ردص دقو ةعيظنلا مانعا باكترا لسع عيضخو

 ناب دادغإ ف سفاخلا  قايفلا نادتموق ىلا ضالا

 , هك خام

 ةلمقملا ةئشال ةيبرحلا ةراظن ةينازيه تردق

 هريأ نيبالم ةرشعب
 بسسس كم ل يسم

 را ةيشاح

 هراهتلا ةراظن نم ةيوسغلا ديوللا ةكرش تيلط

 ببس رارضالاو لطءلا نء اهب قحل ام لك انيف ىف

 دقو هسورحلا كلاملا يف ةيوسمتلا مئاضبلا ةعطاقم

 ١٠٠5و _* رويام نع ةرابع شاذاف كلذب ةئاق تمدق

 و فلا

 ههكيليهل

 هرادصلا ما ردص راظناا سل رار ىلع ةاد

 ةدرو _: رم ةنامع ةرل 56٠١ ليصحتتب ىمظعلا

 هنا فاد "امان رهشلا نيدا اشاب ناوضر موحرملا

 نم. هيلع لخد غابملا اذه تلا ساهلابأ لصتا

 ىتث تاباسح

 كد نه

 رغالا ناسللا لاق

 ءالع رباك |نم ةنجل ةيلعلا ةداعسا| راد يف تدقع

 طيضوابظافلا سيد مواهحالصال حال ةينائعلا ةغللا

 ةغللا حالصا يف اه ىارتي ام لك رسثنتسو اهدعاوق

 هتزغ ينب ةديرج يف ةيكرتلا

 هيلحم رابخا

 فارغلتلا يترئاد ىلع نوشتفم هاج دق نا انلع

 قيقدت لكب مهتحبم اورحا دقو ىارزلا كنبلاو
 يسلب مس

 يدنفا ليلخ موحرملا ل كيب ينسح نبع

 يف برح ناكرا سيئر اقباس ةزغ فيدر يثابكب

 ةايكذا نم وهو هنرداب ني ريثعلاو ةدحاولا ةقرفلا

 -سدقلا ”اوا يف او أشن نيذلا ةي رصعلا ةئشانلا
 هس اسم
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 فأي و سد دمأأ نان ا ١ 0 ارهسد وو يزاححلا

 باكرلا ل ةروك ذملا ةيديدحلا ةكسلا ىف
 هه م هس

 ' سا اليس اي روبي 7تاقييزلالنبب بتي تنبية دست يب افي يي تتيح اب اتت يي تبي اا

 ةدم دعب و راجنأ اناكد ةيدلبلا لاجر دحار جا
 بحي ملالو ضفرف م هل منصي نا هنم باط

 ظ مفدف 1 حا لع داو ةيلط ا اعف ناكدلا ةر :

 00 اللوق هماقوا ا اص ةداي زئارح ًاعسملا

 ظوفحم اضمالا انعوب د ىف

 ج21 ةهعتسم

 تارضج اره لق نااثت دب رح دادعأ دحاىف انركذ

 فراعو ىدتفا دمحجو ىدنفا يلمعملا دبع ة.فلولا

 يروثو تقوملا يدنفا رداتلا دعو تقوملا يدنفا

 ِ ماظنلا هل ادع ند هيأ ومما ام ىلحلا يذنفا

 ىلا نيد مدل ْن ل م دق نأ لو#ت نالاو

 ممفيظوب اوهوقي ناود>رنو عي ممن هعةيظو

 نطولاو ةءالل ةمدخ ةفءو ةلامآ لك مأيق قح

 دعوا وجم |

 ينسينأ ورتأب

 ”كعنف عقاولا ( دحالا ةلدل) كنشلا] اسم

 اميلغ لفالا ا ةناكلا ةتلهاش 1 لفن

 عيمجا ب تاعاو ءومعلا تأ ريدم ابقي ردت نمو

 ةديدج ةباور و ىلع تمزع كالذل اهليثع

 ةياورب ةفورعم روتسدلا يف

 6 كيرورسس)«

 لوصف ةَحَس لع يوتحن يف 9

 اذه ةعفنمل ةيصوطخ 'يقت َدلبللا هذهو

 وحراو ةدملا هذه لك يف ؟مراكم قر غ مصا

 تك 0 ذل ةليللا هذه يف كفي رمشتو ةكراظناب هولوشأ

 ةديدكلا نيحوأ ما فرط نم ٍيناغا مدهتسو

 ات واه 5

 هرتات اريدم كوم لصف اهيايو

 نقي ستح سس

 نالعا

 اذا ةارحا ةرااد نم

 اماك يف هصح 588١ لصا نم 5١1/5 هصح

 مرد هلق دودحملا دإ ةبصق جراخ را مركلا

 9 0 ا ري يبي ب ع

 ا هيرست رف صاب تعي يخي يعم صو خي هي خي نعي يحي زعم دعم م ره سوي ب سبب تب يصارع

 هرب افاي وباط للقب دوقلا جنو 0 2

 3 00 هوي ةالطو ةالال

 ع

 ةفاضالاب دإ ةمصق نم يناهعلا ىبعلا ى د يت ف ىدنفا

 ةر/ادل زرملا مالعالا ْق ولعم غلبت 'افيال مهروأ

 هيلع قدضلاو دإ ةيعرش ةكع# نم رداصلا كارجالا

 ةثرو دحا نوصغ ةديسلا ىلا افاي يدنفأ ىثان نم

 ف 6 هترولا را.خا ىر>دقو روك ذملا لح اهدلاو

 ةرم اورطخاو هالعا هموسرلا ضصخلا لعزجملا

 ةيغر هل ناك نفث ءارجالا رخوب امرهظي مو ةيناث
 ةرئاد مجاري نا هياعف صصألا كات ىرتشمفي

 | 7 رت فأي ةيادب ءارحا

 مم ما ل1 ث

 نتحسحبم وميبتجاب
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 ةيقيسوملا تال الا نز

 تاراثقو تانياودنم وتاونمح ن نزلا اذه ُْق عاب

  قارواوةيقيسولا تال الا فانصا م شريغو

 َس وكل و ردنا ةماعلا يناغالل

 ولغوزكم زيست /. ورمون ديدحلا بالا ىف

 ل اودى نأ لب زاربلا ىف 6 3 ل ناعن

 ىمحا تلا هللا ادع انح ضفشوي لضافلا ةريضح

 مند كو هر ا ىلع ىف كوشي ىف ككاو

 انتدي رج ترووش لك فو كارتشالا
 همك قلد

 يماشلا.قالح ريام اجخاوخلا هب رهتشا ال -

 و نيئازخلا لثم اهعنص ةقدو ايليوملا لاغشا

 هداقتعا ىلع مومعلا ضحن نا انيار ثا تالسنوكو

 برق هنزخو لبقلا اذه نم مومزاي ام عرج يف

 1 سيار | ةطلقا قوذ ةكدتلا
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 شدقلا يف .اينانح بربح يجارج ةعبطم ا 1
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 يس سس نا يس ةرطيرسمكل اي الصلال ىلا لك ع هياط عيني اييخم هيو اخ اس جنح يوتي سستم نكس ريع رح سب اك يح سيب ديد

 تافارغلت

 ساناف ردد د نع

 ىثانلا رطللا ىل
 لزاخت ناراغللاو اك 0 نيب عفاولا ءافحلا نع

 دنع اه ةرح

 ا ارظن توا مار :جريسر أع

 أم نازل هد 262525 - ٠

 .غليملا ل داعت يو ةدار .أ١ ةمارغل ١| ميم اك رت

 هرب راقللا ضرتقلف راغابلا نم 0 رب هيلطأ

 ] ب الارث ىذلا لاملا وهو هيج" 23 7 ايتلور

 ديدمأ نوكت ضرقلا اذه ةدئاف نا م ايكرتل هعف لأ

 2 ١٠6٠٠٠٠١ هردقو قرفلا

 ءادتعالا تداولا 1 ودكم ىف ةقلشم لالا تعا

 الاوما يلاهالا نم نوزتب نودتعملاو اهيف 0

 الف 1 لاحر اما * مهنم اهذ>ا زوي ال

 6 نولعفي

 ايكرتب 0 .سورر ارت كا دع نذنل ٠

 ينمايسب 5 نع م احارتزا راغأ. اأو

 ريك
 ءاسفلا عم قانتالا لكبر نضر ةاسالا

 راغلبلا "ضي وعل م اةال ع أ.تور لعفت نارظتني و

 ويسملا | ةط2 نع تسدوب نئروأ | ماك نهال

 يذل اريبغتلا لع ئوق لتلد

 لع مطاس فر اهرب و ىصقالا قرشلا ف ترح

 ةب زياكت الا 4غ املا ةعذو ةيتطولانابالا ةشاد ة ةدباف

 اما 0 "يف رودرا

 فري مثافتلا نسح بوجو امضبا نيب و ةينابايلا

 نابايلاو نيصلا

 ف ةشقادملا نم ناثوعملا سلج ىهتنا :هلاتسالا يق

 تكانودلا نيبروفنلا كلذ دازف ةينودك» لئاسم

 ١ نس هيف اويلط رارق لعاوةفاو دقو ٠ حالفلاو راغللاو

 ةمطاقملا كانت 2-- لقالقلا لاطب ال غضوب نوناق

 ال ةينيدلا ةمحولا نم سئانكلا ةيكلم ىف لدفلاو
 ةسانلا

 حارتقالا يلاعلا بالا امسور وقس غلبا : ةناتسسالا

 قب أم مصخب كلذو راغالا ضوع ةيوست قلعتملا

 رظتسسو ٠ برحلا ةمارغ ره انكر” دنع ايسورا

 َح ارتقالا اذه ىف 1 سلق

 ناب حرصا اغلا نا نولوك ةديرح> تور نر ١

 رانابلا لمح هنالا لبق ال اك رت ىلع ايسور حارتفا

 ٍ ورب إم .ا|ةقامم



 سما هولان يذلا مظعلا زوفلاب

 ىدألا ةئسأا
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 ايهم اب ددعأا

 - كادشلا تبق
 فصلو تايديمجم ةثالث سدقلا هاول يف

 تاي ديم ةمر را ةيناثعلا دالبلا يف

 اكنرف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف

 هدب ركلا زايتما بحاص

 اينانح بيب قرت

 ناشرغغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوفصن | يف
 هراب ٠ نيكرتشالو

 شورغ ؟رطسلا ةرجا ىلوالا ةئفصلا يف
 ناشرغ نيك رتشماو

 عم اهناشب ةرباخللاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما
 هدب رخلا راذا

 سك دو رالا مورلا ةلم تريذاثملا انتوخا نم

 ٠ ميلل» فالتخا ىلع سدقلا ناكس عيمج رسو
 ةسنكأ ساردا تاودا ىدصلا سما ناك دقو

 يف ةيظع ةنر ةيراناا تارايعلا تاوصاو ةمايقلا

 عملا ءاضعا هنمج رخو ريدلا باب فو يلاهالا بولق

 هئتطبغ يديا اولبقو ةنافعيرطبلا ىلا اودعصو

 ءاضعا عم كريرطرلا ةطنغ لن ربظلا لبق مويلاو

 تاوصاي ف: بعشلا مماماو ةماوقلا لكيهيىلا عملا

 اودرخ يسنكلاس قطلا اوما نادعبو روبلاو حرفلا

 ةلود ة رايز ىلا ةنراطلاو كريرطيلا بهذو !ءيج

 ةيركسعلا نادناموق ةدامسو فرصتلا ةفوطعو يملاولا

 كلا اذه لح يف مثايا متدءاسم مل اوركشو

 يتلا ةصخرملا ةئيهلل ركشلاو ءاننلا ةبونامفرُ نونو

 ماقهالا دشا نأشلا 1 يف تّتها

 م دورا مورلا هلم عج ىلاافراعرشإ تود

 رورمعملا ءامغا اقل

 هع. سوت وسب

 . ةطبغ ةحلاصم ةأسم

 تودي رانا ناك ىخاملا اثالثلا ءاسم يف

 ةياورلا ل. روضحل تافرزو احاوفا ىتسلا ورتابت

 داحتالا ةيعمج ةعفنأ يضاملا انددع يف املا انمملا يتلا

 بحاض فرش ليثقلا ىدتبب نا لبقو قرتلاو

 بص انفوصتم ةفوطعو 0 يللاو كاب مظان ةلودلا
 هب كسلا نادناموق أاشاب يحز دع ةداعسو كب

 نمحرأا دنع ةداوس يداناا اذ أضبا فرش دقو

 فيرشلا سدقلا م ١ ئدلاف رشا 1 ريما اشا

 _:رم ريبك ددعو ةموكألا لاجرو ةرايزلا دصق

 لا ثيببإو مح تن و سدقلا نايعاو 2ظ029

 ني وعدملا ددع لك نادعب ونمدقال ةرواحلا ىرقلاو
 ميلكو ةفطصم نيلثملا ةئيه ترهظو راثسلا 3

 لثم ةليا ءايحاب اوماق نيذلا ةرفظملا رك اسعلا ن

 حائتفالا لبقو افاي ين يناثلا نواك ١8 يف هذه

 اباطخ التو كب حودمم لوا مزالملا ةيخح بصتاا
 لضفلا نم ةيعجلا هذهلام هيفركذ ةيكرتلا ةغالاب
 فرصتملا ةفوطملو يلاولاةلودإ ركشوةي رحلا ليس يف
 ةريض> لجترا مث لمتلا اذه يف 00 لع

 اسيفن !اطخ ى
 اع لو انش مالا ءاقئرا َة ةيفبك هيف نابا
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 برع يدنفا ليما هبقعو هذ ؟رلا ةغالا نوم.ميال

 ةب واسنرفلا ةفالاب ةبطخي محل ترب ةيدلب روتكد

 يف ان دالب تناك فيك رهظاو ةي رحلا نع اهيف كت
 راتسلا مفر م ' ةرحلا روئسدلا ماكحا ىلا ةجاح

 ةغللاب « ىرج فيك» ةياور ليثمتب يدتباو ةنث
 عيمج نستساو ادج نولثملا داحا دقو ةكرتلا

 ةياورأل ._:زاكو ةياورلا ىزفم ىلع مهتاكرح قيبطت

 صخشل تناك اهنال قيعماساا بولق يف ميظع مقو

 ريغ ىلا لققلاب ديدهتااو سوبحلاو فواخلاو قيضلا
 رح يناوع لك لاق نزحت ىتلا روهالا نم كانه ام

 اوناك حريذلا ةضهنلا ءاعز ام ىلا ارظن هحرفتو

 ةيرخلا راشتناب يقرتلاو داحتالا ةيعمج ءاضعا نم

 (ريخالا)كلانلا 0 ةلادادتبا لبقو ٠ مهليبس قالطاو

 . روضفلل كو ةديرخلا هذه زايتما يداص مأق

 :ىت الا باطخلاب ْ سدقلا يف ةيعمجا نع ةباينلاب

 ٠ ةداعسلاو ةفوطعلا يبحاص اي و *ةلودلا يحاصاي

 انمهه ني رضاحلا نييناثعلا ةوخالا ميمجاب و

 لضفلا نم ةبعنلا هذهل امريدق' يف ناسنالا راتح

 لمفلاو لوقلاب ةمدخلا نم هتئا ام دادعت نعزمتل و
 شاعب ىعس ماق اذادمحت ناسنالا نا يويدبلا نمو

 هذا يرمعلف هريغ ةمدخب ماق اذا اماو هتلئاعو هسفن

 نكي مل نسحلا هيعس نال كلذو ءركشي و دمحي
 ةيناسنالاب بح لب سفنلا يف ةيصخت ةياغل

 نردز يف اهيلع انك يتلا ةلاحلا فرعي انم لك
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 لاحلا تيقبول هنا فريإ لكلاو - توقملادادبتسالا
 انلبتسم ةجيتن تناك ا البق هيلع ثناكام لع

 رامدلاو بارلا الا

 تاهو يذلا 'ةاسعالا تناقاةعركا سوف
 لييس يف لتقلاو ىتح س ويْللاو فواغلاو تاناهالا

 ضعءللا ءاسا دقو :دادبتسالا لقو دايعلا ةيرح

 مه عيمجا 'راب لمالا لم انل نا الا:ةي رملا ميف

 ىتلا ةعركللا سوفناا كلت ٠اهانعم نوهلبفي تقولا

 لك سوفن يف ةيرآالامةال اهسفناب ترطاخ

 ىلا ةفيرشلا هيبالا قرتلاو داحتالا ةيعمج

 _يركو عض هيمو

 تءغوفا

 ةقنر نم ةمالا صيلخ .يىف.تناقثو اهعسو يف.ام

 متلك تدحوو نيالا ةارفا لك تخاو لظلا

 لك لع بحب ةسدقملا ةيغجلا هذه مسا ركذ الكف

 لصا يف ارنا نطفي نأ رح يناعد

 ه انيار دقو :كلذ ىف لضفلا

 نسحو طاشدلا نم لضافالا طابضلا

 ةمابشو ةندرا امعلاقو انرهاشو هر ول ةباورلا هذه

 10 نأو ةكار

 تاريضو 4 1

 هس ليلا

 عفر قيضلاو تاناهالا مفاعحاو ةضرملا لاحر

 هذه ءاضعا .: رد أوناك منا انةرعو نطولا نا

 د كسلا دجاما نمو ةعجلا

 مطل دلختلو لساوبلا اندونج ةمارك ىلع ظفاحتلف
 ع ينشنلو ىحمال ارك دو ساقت ال ةبم انبولق يف

 يلا ةقيرشأا ةلمالا هذه 'أحاب ميم مأق ن نم 0

 رومخأأ ينطولاو رطخار زولاةرمذ>ابفي 2 ُُق داز

 ةفي ريش فاضي دقو ٠ مخفالاا#اشاب مظان 9« ريبشأأ

 اهم ماق املاط يتلا ةديدعأا ةرث ام 4 ةليللا هذه يف

 ةءامعأا هن دولا | انتمال ةمدخ

 ةفوطعلا بحاص لضف ركشن هتاذ تقولا يفو

 عورشملا اذه هءاضعل مخفالا كب ظل ا:ورمد ته

 يف أضرا نسملا راكذت١ اذه هل عبطإ دةف ينطولا

 ىلع بطلا ءانثاا ينو سدقلا يبناهع رودص

 هر ا كاع نادل اموف كر معحرلا ىلع ةداعس

 ينطولا ل ١ هلا اذهل لساوبلا دوتجلا هطيشنتل سدقلا يف

 قرألاو داحاللا ةيعم . ءاضعال ام ىسلل الو

 يي ردا الا انا نعل
 152 سون ما ةليلا هذه ءايحا ىف سدقلا يف
 ليلجلا ملعف عاود لب لا ائياع مط

 0 رضصح نم عب 0 آو 0 ايتا كل مهو

 سدقلا نايعاو هوجخوو ماظعلا ةموكلا لاجر

 4. هذه ني ةهوعد ىلو ماركلا | يداوتو

 ٠ قرتلاو ءاحتالا

 نسعي 0 لل ل ا
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 رنا سب ب رسما رشم ناميبيا يزيل تببب يب يباني يراني نيييزا#بي نر كقنوبيزإا ظبي ا” انييلإ# ويبي انزيم بتوبة نوبي

 قرألاو داحنألا ة 4معم مدتأو

 00 َّح تنب نمع ةلاسر

 باح يددفا جادو لجالا خالا ةرمضح

 ء!زغلاس دقلا ةدي رح ريدم

 نوقشقشملا ماقروئسدلا نالعا دعب هنا كافي ال
 هاخالاو ةي رملا راصنا نم مهنا اوعداو نوقاذحتلاو
 يما ةقيفملا هال قوفرأر ل بنوك لاخ ةاواتللاو

 نوفرعي ال اع نوفر نيذلا نوصارألا بذك هلعف

 0 ماتشلا نوفذقي حالمصالا ةاعد ذخاو

 نودعيم ةققألا نت مثو ءايربالل ةلطابلا مهتلا

 دنا ارك ا( اهع اروال ةكك الا “ارو قاراولع واو

 ىف :اروشتم هانيار اه انيس هيلعف - نومطني قملا

 اد 0

 ظحالي ام اسال ٠ كوبمانرب يف يقملا هللاطع
 لَرَع 5 اولمع اذام مهناو ٠ حالضالا ةاعد ن' ثلا

 طقم ا ريتدملا لؤزعدمب هنا فرعنا هتاف دقف ريدللا

 اقفاوم هدوجو : نكي'ل "يذلا ديتسملا ةيحانلا سلم

 ةلياهألا نم عى للعدو اًضعا نكت لو * نوناقلل

 دملا اذه ىلع نامشلا كاوا فقي لو ٠ ةقابالاو

 عالطالا اوبلطو يدملا ساجنا ةئره ىلا اويهذ لب
 هقزالا# ةسدكم ةلبزالا نا ةح# هتاباسح لع

 دحوي ل ثيحو ' ىعحت ال ًاماوكاو ًاسانك | ًاسادكأ

 مدع وةلماعما لالنخا ناربظ دقف اسالتخا ةيلاملا يف

 تادراولا ضقنو ةيلاماضعضا الا نكت تافيظنتلا
 ريح هيلعف روكاذملا :نيادلا ةشائر ةكح مدعو
 11 مولا ساجلل ماضعا :ةثالث باختناب رشوب دق

 يلاهالا بختتن نا نيلم ١ اوتص هنع اني ريض دقف
 نمال اهيظنتو ةدلبلا ةءدخي مايقلل نيطاص كا
 مهبرام لجالل بل ف طكرلا هذه نود ندا
 ةيتاذلا 0 ارغاو ٠ هيصوصألا

 تاوصالا ٠ ٠١ ارش ىرح هلأ هلوق امضي

 32 5 ذ ناثوعملا

 .اانءا نس كقلو

 ساحل ه.هومعلا تاراذقنالاا 2
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 ورغ يف وهف نابشلا ةيهج ىلا اهجوم 0 هنالك

 3 أتوصا 0 1 مل اهيلا 08 | 3 عما نك ال نديم

 تقلا ىلا 3 هدا كلت هما 4 2: 0 رونقا

 ضرغال نذل راسللاو ةورألا يود نمو * : ايدالا نم

 ري زعلامهنطون «لءأو مدل حالصا قود مه

 ميدل م لكب هرج 4 روتدمدلا ةمو ول متمدحو

 لق هملعف هندالاو هن داما ىوقلا نم

 :لسون ءاضما تحن *:» .ددع ءارغلا

 ينقيرتويي نين ةبينرتيب ردودي ناجي لاتجي سمي حا ب وعني دبي اب اا ربياني ارابيا” هية يللا اير طوي ناجي وتكتب اتي لب ظبي اقب بوز ايت < ديبأ تاع

 ٠ حايرلا ا دئاعملا ا تهد حاملا

 ناك ناو ةلواذم دئاعلاو ٠

 نا معبلف نايشلا ريغ نم تاو دالا ءارشب دصقي

 الو ق> الباه>دم يف غلاب نيذلا كلوا دحا

 ٠ نهم معمسو ي ىفا الك هعا ايتاو لمعتسا دقف نيبم لوصا

 عتسا ىلع داتعا يتلا ساسدلو ىل.للا

 نانكمي ام ىنني و سائلا ماما زوفيل داني دلاو مردلاب

 ٠ قي رط هل حجت لف كاذ عمو : راقلا نو 22

 ةبصقلا يلاها 00 اقوهز كراك لطابلا نال

 نالاهيدإ قف دق يذلا ه.>-ودمدحا نم نو “اتسم

 هي و 1 لمحل تاف

 ميدقلان ٠ 0 اهلاعح

 موهي ال روتسدلا نم قثبنملا روذلا ميكا نمز يف هنا

 اازي زع ملاظلا نوكي الو٠ دعب اف ذوفن داديتسالل
 هلوقو ةابدالا نابشاا كلوا قح يف .هديدتت اما

 ائاغ هتريض> ناك اذاف ٠ ريدملا لزع دعب اولعف اذام

 انيجمف اطاوحا لم فوقولا هنكمي الف ةبصقلا نع

 مولا ىلع تينب يتلا ةيبايغلا ةءاكحا يف لج 00

 ٠ نونظلا ىلع ىننال مكحللا نأ د ال١٠ ءظلاو

 حالصالا ٍِق ا 00 تدح ادقتدلل ناوي الا الا

 ةنمأ يف جذو نفدو تام دق داديتسالا نا رعيالأ

 لو ل ا 1 كارشراا نا الا هللا

 ين” 0 محب راكم اكلا ةّميه ناو * وذ ا عمت

 ةسائرف ةيحانلا ةّئه ىلا ةنر ,دملا كو نم سوفتلا

 نالا اس قيليا ٠ طباضلاف سياوبلاف اهئاضعاف هيدلبلا

 مهتهأز زن نما نار اماط ماكحلا ليبسيف ةرتعر فهنا

 ةريخال تما يف مممزحو متريعو مهتماقتساو

 رك ذلاب صخنو - عرف ةهطان ةئسا عيبا راص أم

 ىذلا نيدلا دعس ولترع هن ريدم ل كو هرم ممم

 ليللا فارطا ةيمومعلا ةحارلا لعار هاس لزب م

 يناهشلا مزالملا قىدنفا قو عا راهنأا ءاباو

 يذلا لسأبلا طباضاا اذه ناف جرح الو:هنع ثدعت

 ملقلا هفصو نع را ام ةريخالا ثداو 4 ىف ربظا

 د ريبدتلاو مزحلاو ةكحلاو ةمحلا نم ناسالاو

 ةحارلا لع ةماتلا ةظفاحلاو ةمالا حاصم ىلع ةيقيقحلا

 ام هلل دملاو لصحي ل ::5كح لضفبو ةيمومتلا

 را

 ل / ميدقلا دادتسالا ةوالح نال نادل 2

 متفالا أد رسم ةفوطع نم

 0 داك مهئاف 2 انكضاشم اما

 ءامنولا ب رادخألا طاقساب الحلا هرماوأ ردصب نا

 الامعو ةمالاب ةمحرو

 يقر اد يف اير ررقت دق نا مهف دقو لداعلا نوثاقلاب
1 : _ 1 ---- 

 نه انفشتكا ا ارظن م مكان عوز ةبساحملاووكريولا | ٠ مهطاعا تاك
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 هلثآو ةردلا ة ةب وهلا ماو 3و 5 8

 ندية يدير خييس مو ميسر 0 نينوي دير ةوبيب ديبي نيس هيرب تو بحار نيتي يوي زاب رإعيياي وبيتي يع سيب يبيك تور بخ يسوي ييح وكم

 ةرماعلاة ني زلات ادراو يفةرضملاو نون الل يالا ملاعق ظ

 تحن قاروالا ةيريدنم ىلا رارقلا اذه .٠ م دقو

 نه نبي راتخم باذتلاب رم'اي نا اذا هيلعف ءاضمالا

 زيزعلا مهنطو ةمدخل نيحلاصلا ةاهزنلاو رارحالا

 ؤفوي نأ لوئسملا

 اهحالفو ةمألا ةداعس هبلاع<ىلآ هتف ةرطع

 ظوفمم ءاضمالا

 4-4 ةنس يلرغ طابش فيس
 ا س

 لب زارإلا كيس انلكو

 يتياه يف نهي روساا راج دحال ةلاسر نع ًالقن

 ليزاربلاو ن.تنحرالا ئى روه# نإ ةمحاألا كال

 س ريا سلو نَء لإ دقو ١ ةيردغلا ب نعت ةلأ سه ف

 ةندل نيع لو ناك ةيركلا رظا نا نيت:>رالا ةمكاع

 0 دكدةو ةلودلا ةيرح يف رظنال ةردخلا يود ند ةصاخ

 ندال يف ىن.يتنحرالا رقما رابخا ةنجللا هذه تررق

 5 نم ةدافالا يبلطإ ناب

 كشالا لودحما مز ةقارح مس يناكو توندبررلا

 زارط ند ناتعراد فاكت

 0 ةيردلا |مجوق يف ةدايزلا هذه *أرحا لعةممم| ايف

 ضرخعت ال لب زاربلا نا رءالا اذه ىف دئارجلا لوقو

 يبن دي يندب“ وب” هيياتي يح يو رج حيين يس يع سني رح عر بن ردم ردع عع ديس ود رص رح يش احب عر ع بع سي د تسود

 دق
 5منايرك رك رش حر تورك تءرحير اء سصيرعي رعب رك عمياء يك رك راك سير رشم رعي سم ص طي حس فب رم وقيد خي يكب اخ ركب خاشع راكم اقي راعي نبيا“ بحيرات يامي ا كل“ ية ايي

 دوسأو 5 راكع نم يروذلا سوطنغو ٠ ثوربب ند

 ىلااهومدقو حتاول يف مرئاسخ اوبتك دق ءالوبف

 ءاونش ةعجاف

 ثداح طابش 1“ يف عقاولا ءاعب رالا راهن ثدح

 ثداح ٠ مهتاةبط فالتخا ىلع يلاهالا عيمج ن

 ةيسل دوثرالا مورلا ةفئاط نم صاختا ةثالث ةايوج بهذ

 هيلا ةموكجلا هبتنت ل يذلا صا

 رار عومدلا اظفننا تذاع

 لق اسر تو هس 8 هقاللظا 0 ف عسسل و

 لح انضقرو انحرف يتلا ةيرذلا توص ىدص راض

 ا ليبسلا ءاوس انالضف ققحلا اهانعءانم

 لبق 0 ا نكي 0 رءالا 1 ةحبتنلا * وس

 كيا تا كل ةفن رمل ةسدقملا 3 كب رخل ١ نات ْ ١

 ١ مزه ةلاخلاو بح ةيرخا اهتوق ةدايز يف نيتنجرالا

 زي زعل ىلع تمدد يه اذا لي زاريلا لع ضرتعي ال نا

 ٠ ةقفاوملا قرطناب اهتوق
 يتياه ف تواَض ىلا ةرودأا نع ا م انربخا

 داقلا لاوقتساو سيسكلا در: دئاقلا رارفرثا ىلع

 ىلا ةرفاظلا هدوند * وادب دؤا امدنع نوم“ نوطنا

 لع تي وفم ؟ىلا لاوخلا تشوف ىد ةيكضاقلا

 نا نزح و لهذي امم و دحاو موي يف نولتقي ثالث

 هاو ًافارص اهدا ناك ةدحاو ززئاع نه نيوخا

 رعب مل نكلل هتبب ىلا بورغلا دنع هاذ حرف حرف

 هئد بان نم برتقي دكي مل هناف ر هدا هل م

 لتقلاب هاددهو همهارد هنم افطخ ناثأ هيقلو الا |

 0 الا (مدصن دكي لف الع ام لك اعىلطعي مل نا

 0 ناثثالا اب رهو صاصزا هيلع اهدحا

 ." ينل ال أن رص نيكسملا

 | ر م ثداح لوقعلا لهذي وداك الا تسد ع 5
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 ب

 نع

 رثألا

 جابص ينو كولم _:رب ىسوم هعماو

 لإ
 "ريو

 ماقعأبو هللا لدالاو ةلحلا ة همو ىلا: نم ًاضاومأ مه

 تيب رولا لع كدت ةريخ رونا يذلا دمشعلا اذه
 نب رساخلا نطولا هانبا لع ضوعي نا هللا لاسنف

 او 165 هن س ؟ كل 5: كت كرنرب ٠ مالسأاو

 نال م ةعاع صعد ءانسلا/ و.« ىلا نع تيل
 عيظفلا لمت اذه نم نوظاتغم مثو مورلا ةفئاط

 ٍِم : 1 ' ىساركلا اوريسكو رئازلا ىشعلا الوكيل لمع اودضقو
 ظ .صاص دولا قلطا كانهو لحنا يناوا لك 3 حادقالا و

 داق هت ىلا ىل#و يه هيتءاس 2 عقوف مثدحا 0

 | ىنانلا مويلا
 بارتلا ىلتقلا يراوتل ةيسكدوثرالامورلا ةلم تعتجا

 ىلا ىلئتقلا عم راس يذلا بكوملا نع لاسترالو ||
 | اوعمس< للملا فالتخا ىلع يللاهالا ميمج ناف ةربقلا
 0 زار ام يذلا عيظفلا رث ولا ديشملا اذه : رهاثأا

 هيدخ لع عومدلا تلاسو ءاكلاب 0-00 و الا دحا

 دهاشيلتساف لتواىلا ةثالثلا ليتقلاب اوراس اذكهو

 فوفو كانهو اا .مظان ري زولا ةلود ديشما اذه
 لتتلا يلاها ايزغم بطخو وساط يدنف هراشإ

 1نمزلاو امس نمالا لع"ةظفاحلل ةموكحلا اهبنمو
 راس مث ةيروتسد ةموكح ةموكملاو لدعلا نمز
 فقو ةيركسملا ةنيكفلاب نرورام مث ايفو عيمجا

 ؤ هب ركل ١ رهظاو كب هثنه مم ,تفاووساط هراشب ناب دنفالا

 اذه هتفرغ هذفا ظ نم رظنب ناك يذلا نادنفوقلاو

 ألف ةعحافلا هذه تودح دنغ اا يف ردوظ هنان نيكل درو دئاقأا ىارف ساربوترو» 0
 نمرالا اةةاوخا مسيل ورام 3 أمفو 6م روقملا ىف دضاق

 ىارف لتاقلا ءارو 21 ار لوره اكلم احا قار ٍ تحم ةيسن رفا ةجراب ىف اتش رفو ءاقيلا لع رداقرب اع
 سئوور قوف وملا ةالص اولصو روذبلاو ةالصلاب
 فقوكانهو ةريقملا اولصو نا ىلا اومدقت مث لتقلا

 م ىلإ مثارد س رالودفلا نوثالث غلب 4ف ًاقودتص كرت هلابترا

 ةهحو نيلتتقم م( مو“ :ةاو جونزلا هلع اورامف يك ربما

 تدلولا ىلع اومحم د كعلو لاتق كسا الذ لع

 5 مثدحأ ديب و ةماما نم ني راف ةسفنا

 نوينطولا .سوسقلا مث نادعب ىلتقلا اونباو نونب وما رم ءافتخالا نم ةلتقلا نكي مل امو هيخا
 ” كارول تف وراو كن ةذانملا 0

 ل مثوراو م» ةزانج خالا كاذ ىلع صاصرلا جدا ةاطادراطملا خالا
8 

 00 ده رع نا | ىسومناكوهئامدب طبتخت مقوفنيكسملا قولا لإ تا ناب را ب همم [ نزا لع ١ وهكوو ةيراحتلا

 هذه ىلع همت دالواىار ايلف هناكدب لغتشي:نيخالا [] اوكرتب لىتح . العودتمسرب قوما دمغتي نأ هللا لاسن انه نو
 كل مثادراطو وبا ىقتقا ل 1

 0 نب ىلع صاصرأا قلطا ف دحا نا ىتح

 ةضص 0 أوقلطا َُ هردص قوق ةتباصأف نيخالا

 > امبق م اونو اهو اخدو ؟يياوبا اورطح و

 قد اوهرضاو مل اضلاو مرا ف  ائنش اهضعب يف

 :ائاعأأ بوق

 راجح 4 هريحأ مم ٌوْلَمَعْلا

 0-1 |هييداو ةئيزألا نب والا ةدلاو لع ءريصلا 8
 تسبتنا ن.ذلا نيب روسأا هاع“ا هذهو ٠ راثلا اهضدد

 ا>او 1 مالح

 اذ لاو" اناس مهأرإ ؛أو ٠ ماس ا

 او حولا تالا سدق حرف ةلئاع

 سي رحوةميركلا جرفةلئاععيتتجو يي يلشر والا كلا
 ا هز ف هريحأ هراص دواد تل اصاؤ ىرخا مهاربا

 اوراس كلذ دعب و .ةنيدللا ىف نهالا ةلقو باصألا ْ

 ريخ هناس ىف كلاثلا ليتقلا باشلا لاو كونم 2 : هاه نآلا», ل نآلا لإ اهو ىنشتسملا ىلا  ةهحالتلا نم ءالوه 7 ةئاوداو .همالش د 008

 اضم قنفددم هدحو وهو ةي زعل ابالبلاو بن

 نع مثددع لقي ال الاحر هب رووا || راج نيب | م ىذلا يواسن رفلا دمتعلا نورت ءراك دئاقلا ةاه

 ل

 4 ةمردتخلا لاجر قرقتو سانلار بهجت ى روش 1 يزيلكلا ىدوع وهو هممت ىل نيج م لع لك يف هك

 هزازز# نم يروخلا | م ميسلو لفض ليلخو :
 م كو ع كج جوجتمو عن جس مجيب دج
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 ا .بتئاحب رطعو ناولسأاو هب ةبؤعتلا ( نم“



 سدقلا

 لاحر ند موق نم ِ م دهب 7 ا

 هيل م رابخا
 ىلا تفوملا يدنفا فراع قذاحلا بيدالا داع

 امنع فقوا دق ناك يتلا سدقلا سلو ىف هتفياذو

 لآ البق ءاوأقفر عجر مك هتحاس ةلادعلا تئربو

 هل وععدنو هئنبنف هئيح يف كلذ انركذو مهفئاظو

 ٠ ٍقرتلاو قيفوتلاب

 د

1 0 

 ...بحي جم.

 ةرم ُتلاثل يواتيزلا يدتفا يريدلا دعت نيع

 رومأم ناك يذلا يدنفا قيفوت ناكم انه اسيلوب
 نواعم نالا ميصاو د'دبتسالا نمز سدقلا يف ةءاقا

 ةعباتلا امواام ازاك يف نيرثر قمّنس ىف ىموعع ىعدمل

 ةلادعلا هللا ماداف ةيرحلا دعب هر ةيالو

 ه3

 هعناو نيحالفلا دحا ناك ىضاملا تبسلا راهن

 لوا< سابان قوئسا ةعزاتلا | ةيرق نم نسمح

 ناسرويلا هارذ نياصملا لولت ةينابمت يف جاجدلا ة ةقرسم

 ضبقلا ايلاو رم يدنفا هللا دبعويدنفانيدلا دعس

 بروف ايركسع ناك هنا فرع ثحيلا يدلو هيلع

 سدقلا ءاضقل ةعباتاا دوربي ةيرق ىلا هتدلب ._رم

 ةيانجي مهتم هناو

 هك يبي

 يالا تبسلا راهن نم فصنو ةرشع ةعاسلا يف
 خاص ةيدإبلا ناتسب دنع سدلوبلا ةطقن يف نحن و انععم

 دع همسأ لياخلا نملجرباذاو ريخلاام ىرال انع ريف

 ةلودةعتت نم رويساراه روك دلا راد لخد دق زيزملا

 ءارو ًافقاو هب اذاو رارإا انلخدف ةقرسلا دصق كريما

 ثعلا دعبو ٠ هيلع اقلغمو ةمبارلا ةقبطلا يف ةفرغ

 ةديدع قباوس هلو رارف ىركسع هنا انفرع قيقمتلاو

 روضحم هتدافا انذحا نا دعب هيلع انض فهذه لثم

 :ةيلدعاا ىلا قاروالا انلسسراواكريما وتالسنوق ناهجرت

 ةفرغاا ىلا صختلا اذه لوخد وه لوقعلا ويحب امتو

 روت ذملا روتك دل' ررق اك هلم اهءيمجج باوبالاو رادلاو
 سلو سلوي
 نيدلا 5-0

 لقا

 رغ هللا دبع

 _:ريذه ىلا قموكم لا رااقنا تقلن ( سدقلا )
 يناذلاروسيموقلا ةريضح ىلاو م نيطيشنلا نيسيلوبلا
 هللادبع اهدما َةَقْفا 7 يذلا ىدنفا امض فسوي

 هلاحرو سونامرج بهارثا ىلع االيل اضبق رف يدنفا
 نيموحرملا ردوطو حرف نيخالا ىلتقب اوحتا نيذلا

 اهيف نمالا ميمتل و داللا همدخ يف سيل وبا وم

 هج عسل

 ةلفغغ تريح ىلع ىفوت ىضاملا اثالألا كاسم يف

 موي هتزانج تعيش دقو ايزبط ناراعم سون اليم
 ةريقملا ىلا وده لكب اعب رالا

 دس هس

 ٍيشلا ةسائرب وه يذلا يبدالا يرصملا قولا نا
 مقاولا سيلا هادم لثيس يردكسالا دمحا ميهاربا

 0 صوصللا ةياور فراعملا ةوبق طابش ١5 يف

 ريبشلا ىفطسميدنفا .دمم لقا ف هدعاشسو

 ليلجلا نئلااذه يف اوغبت نيذلا نايشلا نم ةلمجو
 0 ظ

 صوصللا 0

 نوطنا فزت“ صوصللا 2 يضاملا تسلا ثان

 ىلغ هتعتما اولقتو هيبوكسملا باب عراش يف سرطب
 ءذهيف لاقي اعف وايشا اهناكف وخالب اذلعريمحلا
 طابضنالا اذهيف لاقي ام ذجوي له ىرت اي ةارجلا

 باب سراح ديشر ن اكد صوصللا ٍ مايا لبقو

 هتمتما اوقرممو رادزدلا كبب ف.سوي ةراع يف دومعلا
 ةقريم اولواح ةيلاتلا ةليللا يفوهلام سار لكى ه يتلا

 راصو اهءاهصا مهتغابف أهسفت ةيجلا فرخ ةراكذد

 ال ةءأر ا هذه نأ نيقيرعلا نه ص اصر قالطا

 طرضلا ةدعاق 1 اهقبطل نك الو اهائوم مف نكمي

 فنرارطضا نيروماملا رايك دحانا انب لصتا دقو

 انركتفا اذاف هلام نم ةدقني تارب هتيبل اسراح ىنعي

 6 ودب سارخلا اوئيعي نا نوعيطتس ال نيذلا يف

 - المهنأش يف لوقن ام ةرجالا مفد ىلع مهتردقم مدعا
 نايع د2 سإ فوخو باراضا ف نوتيسي مهن ١» كش

 ةموكحلا تك نا اهراغا ت املاو ةموكحلا فطع

 9 1 ةاا بولق تاّؤد عما

 همجي ومح

 ةيقيسوملا تال الا نزغ

 تاراقو الود تاه زل اذه يف عا
 بنزارواو ةيقيسوملا تال الا فانصا عيمجو اهريغو

 سوكينوردنا ةفلتخلا يناغالل

 رخي رحب اسير نسي راو رع راو تاب راو رحاب تاو طبي رو باب نلف طيبي طيبون رانبير نيب طيبا فييرا ”طجب ناب نإ #ةطويرر نبين عيبا نبط بتي ومي عب ياخوي هينا لقبي يي يبي

 ولغو زم زيسأ 8 ورمون ديدجلا بابلا يف

 ىلع ودق نا ليزاربلا يف انيكرتشم ىلا نلعن

 ىملتيلا هللا اادع انح فسوي لضافلا ةرضح

 مفد تو ةدي رجلا ناط 2 كوبمرب يف انلكو

 انتدي رج تووشش لك يفو كارتشالا

 تافارغلت :
 "37 ىلإ "0 نع توريث قي رط نع 5

 ( اشاب نيسح ) مظعالا ردصلا باطخ نا
 هنكلو ازيجو ناك ناثوعبلا سام يف هالت يذلا
 شرحت الةرازولاناب هراكفاهيف رهظا يروتسدو مزاح
 قوقحيدحا شرحتب ال نابببغري هنا 6 دحا قوقحي
 حايتراب باطخلا اذه دئارجلا تلبقتسا دقو ةرازولا
 ميظع

 ةراطظن ) هردنل يف ةلودلا راقم أشاب تعفر لبق

 هيحراخلا

 ةدملا هدهب ب اقوا يقربلا كل عاطقنا 0 لع

 ٠ ةيفارغلتلا تارباخلا

 اسئرفو ايسور تاءوكح ناب هلئاقلا ةءاشالا نا

 ةيراع يف ايراغلب لالقتسا ىلع اوةداص ارتلكلاو

 3-5-1 ٠ ةوتص لك نم
 ( اي راغاد رصيقب بقلملا ١ يراغلبلا دناني درف ريمالا

 كور شرالا ةزاتج رضح اور ىف الاخ دوحوملا
 ٠ ريمدالف

 اسفلا نيب برحلا عوقو نم اب روا لود ىشخت
 ناروالا راعسأ تطقاست ىبسلا اذهلو برسلاو

 تاصروناا يف هيلاملا

 سيئر ) وناولك ورسألاعم اشاب تمفر ايلم لوادت
 نووشلا ضعب ىف (اسارف ةرازو

 و تاقالعلا تحفصا - هنم "5 يف اهنمو

 ىلع ايناملا تضرع دقو. دج ةجرح اسمو ايب رس
 تادادءعئسالان ال بنين طسوت: نالودلا تاموكح

 ٠ قاسو _ءدق لع ةئاف بروأل

 ع ةيواسفلا ديوللا
 ىتالافارغاتا توريب يف اهتااكو نمرغنلا

 ةيلعلا هناتسالاب ةيمومتلاانتلاكو نم فارغلت درو
 دق ةب واسم مئاضبلاو رخاوبلا ةعطاقم نأ كش

 تاروباو ةلاكو لع و

 . نا تملا

 سدقلا يف اينان> ب بح يحرج ةعبطم



 كش
 3 ل

  نيخأ ددعا|

 كارءشالا همي
 كدنو تايدع ندا يذلا ءارإ ف

 تايد ةعب را ةينائعلا دالبلا يف
 كرف ٠١" ةيئحالا داللا ُِق

 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوقصت | يف

 هراد 16 نيكرتمالو

 شورغ ؟ رطسلا ةرجا ىلوالا ةففصلا يف

 1 ناشر نيك راشللو

 هدب رحلا ةرادا

 ةرداسلل نيرا دارشلا
 ةيواسفلا عئاضبلا نع

 اندالب يف ةي راجتلا ةكرحلا ىلع عالطا هل نم لك
 ايلأ درت يتلا عئاضبلا ر تكا فرع ةينامعأا

 تمم ةلودلا هذه نا اعواسغلا لماعم نم ىف

 بيترتو ةيلخادلا انروما | انناعهول 0

 ا'رداص كاذل دبعلا ةئيدحلا ةيروتسدلا 1

 ادح ترثات دقو اهغم انلماعم لك انلظناو اع

 ترخاتو ةيدح رئاسخ ترسخو ةيواسفلا 0

 جاهو آني ارخات اسْنلا يف ةيراجت ةريغك تالحم

 اذه ةيوست :ايتموكج نم تلطت تماقو كاف

 هةلدرو تدان ىلإ اهتراممأ ةافالم فالخلا

 نئاخلاب ةيواسملا مئاغبلا ليقي نم وعدن انك اثال

 انركع اذاانمكو ءاصحالا قوفي اراقتحا هرقتحتو

 0 وارحلا ىف ابحرطن ليبقلا ذه نم ةعاضب

 احنا لك يف نيبناثما عيمج رهظا دقو ٠ اناجراب
 َهِ راعدت ةماهشو ةينظو ةريغ ةعساولا اهكلم

 ] ركشتف خيراتلا

 تعقوو فالخلا ةيوست تراص دقنا اء نالاو
 قباس ددع يف هانركذ يذلا لوكوتوربلا لعاسفلا

 ةيلعلا انتلود نيبو اهنيب قافثالا متو انتدي رج نم

 ولا هرادصلا تت ىفارغلت رعأ ردص كلذ

 خيابتلا كلاو ب واسعا مئاضبلا نع 0 ٠ جارفالا

 ل لفالا ةئسلا

 يسوي راكي يكب رك رح ياويل يوي

 رع

 3 5 0 ةدي رج هترشأ يذلا ىعمرلا

 تاق انفرظ

 خرم علا ةرادصلا ناجح ْنم فارغلت درو

 لصح دق :ناب رعشر ١554 ةنس طابش ١؟ يف

 لما كلا ذولا سلا هم كو ةيلحلا,ةلودلا نيب قا
 هتسوبلا ةلاسم بيسإ اند ناك يذلا فالنخالا

 مقوو ايف نيللع ألا قومح تما دق نالاواعإ برهلاو

 اهو هلوبق ىرجو نيف رطلايصخ رم نم قافتالا ىلع

 لوبق اوضفر اوناك ةيلا باككاو نطولا يب نا

 ادعاصف نالا نممْزايفةي واسفأا ةي رامتلا تاللماعأ

 نال ةمئيدقلا ةداءلاك ةي واسغأا مكاضبلا لع 0

 يضنقا اذحل.ةيقيقحلا انعفامل قفوا اهتراحت ماود

 منام الو مدقلا لماعتلا ير ىكك ةيفيكلا نالعا
 ثلشتلاو ايلقنو ةينائعاأ لك اسالا نم ةععمالا جارخال

 م لصح ىذلا قافتالا 2 رومالا هذه 2

 ريبادتلا دخت" نا رمات ةموكحلاو . ةروكذملا ةلودلا

 ةروك ذملا ةعتمالا جارخا ليبستل ةلامفلا ةمزاللا

 مظعا ردص

 يلح نيسح
 ماتم نم درؤ دق نا رغالا نانسالا يف !: ًارف دقو

 هز صم تورد ةنالو ىلا فارغ ها ىمظعأ ١ ةرادصلا

 ةلودؤ ةيئسلا ةموكملا نيب ربظ ىذلا فالتخالا نا

 ظ لاكن لو كل كلر. هاو ه:سويلا ةلكسم بايسإ اسما
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 كيك ىبكي# مي” يتطاير اك كبي آىس يي وي يح ييسر يس دي حي بم ع يبيح حي سيسمح مندي رص وسياسي سي ني عج عجب وو رس صم سايب لاعب  جبيبص بحة ضيحم

 سس ل ا ا ا ا تت | ا هوني دب هيو اح اك ركب ناتو سو ردي رس ناك سر رس ل سي بير يرو يؤتاوب تدر يل ل يا  بباتتلك ني ريع ويرب تعيب

 نراقي رفلا هعقو ىذلا قافتالا بوب فالتئاب

 ' اهماود : ّقفاوي ال ةب واسمناا مئاضبلا ةمظاقم نااأعو

 جبلع رك انو جيصونف ةيققحلا انمفانل نالا دعب

 نيتموكحلا نإ“ ةملالا لوصح الاح اوعيذت ناب

 2 يا علاضبلا جار أنيماثو ليهست اونتعا نأو

 اذا امف ةيلعفلا ةمزاللا ريبادتلا ءارحا ىلا اوعراستو

 مكاضبلا كلت نمنالا دعب دزي امةعظاأ دحا ىدصت

 1 ةيواسمنلا عل امغبلا راجتواةقالعدل نملك* ير

 ناك < لاغش الاو لاعالا بالود رودي نا ىننأو

 هذه نم 1 قباسلا يف

 ذلا قرولا رث_كا ناف عباطملا اقر دعو هر داضملا

 ىت> ةيواسمتلا لماعملا نم وهسدقلا ىلا دري ناك

 اهريغو ةنولم قارواب عبطتنا د, ارا ضعب ترطضا

 اهسايقب قرو دوحو مدع اهمحم ريغ نا تفْؤَتلا

 لدم ملاضبلا فادصا ةيقب كلذ ىلع سقو ىلصالا
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 ايسور ةسايس

 - نيب ئراطلا فالملا نع جانلا رطخلا ىلا اًرظ

 ايسور ريغس ىساوفسا ويسملادعا اي راقلب و ايكرت

 لسان ظنحو رطخلا اذه يفالعا 0
 ىلع افرح دعب رشني لف عودا اذه صن اماو

 ٠ دئارملا تاوفص

 او ةيعسر ريغلا ةياورلا هذه ةص فِ فال

 ةطساو امسور لودت نا وه <تاوةننا ومشأا هلضقبا

 لو وجا روظل ض لع هنأ راع

 اذه نع ستني ا ةياقوو لسا اح نيتلودلا ندب

 فنراردقت يذلا غليل أي راغاب نم ذخاتف فالخلا

 نم الدب هيلطت.يذلا غلبملا ايكرت ىلا مفدتو هعفدت

 راغب لالقتنما

 أمدنعرخات م اذهو هربا نو.أء؟ ؟هردق 00

 نا ايسور تافكت 1817 ةنس ةيب رحلا ةمارغلا ن

 ا كرت هءعفدت -ىذلا طسقلا ةنس لك طقسأ

 بلاطتو هقلطن يذلا غلا يلغي الا
 نوكتف ةيونس اطاسفا غابملا اهب مفدت نااي راغلب

 1 : عال اكرتف نفر طأا نإ كاذب تققو

 رثكأا مهدت ال أيرا ءأن و هلطت يذلا جار 1 ةشرم

 ةقخأ ف طورت لع كلذ مادو هم دقت نأ ردك ع

 .ىلا همهدت نأ دير تناكاو مرتك ١ أسسور»

1 _-_- 
 مَ رهاظلا يدحم ة ةرمدأ اللا ايسور قبأ كالذلو 7

 نيب فالحلا ضفو جلصال امعس ةجيتأ الا تراسخ
 قالتس ايسور نا .يغ

 درك ولو ةعفدت اذ دحاتم ال ايداع امقن رك

 ناقلبلا يف ةدا.سأا اطل نوؤكيس هنال 5 داو اما

 4 ف عوقولا نم ىنالسا رممهتملا ثدتفا اها 3

 كلت هلحال .تراثأ يذلا رصنعلا ةئعولا برملا

 : ١الالال ةئس نر

 : كرت ىو أ ا ةملك

 كارح هنا عرشألا اذه نم ربظي مل نالا ىلا نكلو

 نيد ىلع ليلقلا ايراغاب غابم لضفت ايكرتف انك اس

 ةئويدم نوكت ناديرت ال ايراغلب و مظملا ايسور

 روظتو راكفالا هذه ىلهغتس لاح لك 2 ادسورولا

 اذه نا نظيام للعو

 اذا انرف الو ارآلكتا هيلع قداصت ال عورشلا

 كال د ءارق نم ةفيقحلا

 ا راغلب "اك رت ةرمهه هان تناثارا

 ١ <. بس وسمع

 : هويدا 00 الاك رث ند اعو اي

 هيد يردي بي“ ني ديري يكبر بيدي يرقي دي ب يك اع رحب ذي نسيتي تي ةبياويراكو

 كالت الا بدست ١

 نادل
 3 رقيب يرتب "ةليربا ني ىناني ييئابب تايب ايي نا

 ب رهكملا دلولا

 0 هراوطا ىب رغلا داولا اذه ريح رميت

 نم هل ىرح ام ليصافت * اينالا تاهت هعابطا يف

 لصوتلل 0 نم هلاش يف ير امو ثداوحلا

 ندا يركلا ةوفلاكلا تدجواأم ةف ةفرءمىلا

 يننازوملا هذي رح نع ( زلم ؟يلا ه4 أئم>ا هءلعو

 اديحتو مأر لا تدب رح ءارق عالطال ولواب ناس

 دلولا نا 0 الع :لوّهزو ةيظعلا هلاعا ىلع 1

 هني لم 3ك

 هج ح

 و همأ 6 6 00 00 هر

 ةيئاب 0 00 58 | 0 بركه مسج وذ

 اذهو ٠ لاملا ضعب ةاوادم ين مرضا ىلا ةيدطلا

 رثا الو ةئس 14و ١7 هرم تاريكا ناوخا دلوأا

 ترجاه ةيسور ةلئاملاهذهو اهنهيمس> يف ءاب ربكلل

 اراجن اهوبا ناكو ماع نيرنثع ذنم دالبلا هذه ىلا

 هتو# قلاف نيتنش و ذم هبرر 2 ىلا 00 دقو

 ني ريبكلا نيدلولاو مال' قتاع لع ةلئاعلاءب

 هويقارو هوصخم "يذلا هالعلاو ءاطالا قمتا دقو

 كلذك إو دق هلاب َلوَهْلا لع هرما يف ايلم اولماتو

 لاغتشالا ةئاد هعسج ىف 0 وأا ةثاب رركلا ناو

 وا ناك اراك رخآ اناسنا

 | غانيش ةباصعأ ف ثدحا بضغلا ةعاس 2 اريغص

 سد اذا هلا ىت> ةئظعو

 ىرجم سالي :صخشلا كاذ ناك نافجرلا ن

 رار قاب كلا درا لمح ىلع د
 0 اذه ين بارختسالا بجوي يذلا طقف اذه
 فعاضب و مدقثاع ةبارغلايف دي زي رخا رءاكانهلب

 وهو لوقعلا ةرئاد نع جر داكي هنا ذا ةشهدلا

 لا يف ةعودوما ةيئاب ركلا ةوقلا نا

 رج يف اههجو اذا ةلوزجم ن الا ىلا لت ل ةةيرطب
 6 ارا نم ةحورم كلس يف اهلعف راو صوص

 اذاو لاخلا يف اترادا ةأي ريكلاب رادت يتاا ةفوردملا

 صتم ناك وأ كدت رانا يفاب 01 حاب لايم

 هارظالا همعم يذلا صولا نمو ٠ يثاب ركشا دلولاب

 ىف ةيئابروكلا ةوقلا فاشتكا نا اوفرع مالا نم

 0 ثناك هما ناف ٠ةفدصلاب نأك دلولا مسح :

 كاب نوكي اهدنع هعسمال م52 تا

 ةعباتتما :برادتلاو ةويقدلا ةظحاللا دعبو م

 ىتتا يف هبضغ لاح لفطلا ةسمالم نا تكردا

 ا ءالاالا
 نمو امان وا ايداه ناك اذا الا هنم وئندت ال ق.ةحتأا

 هرما نالءا ىلا اهنع ,غرلاب ترطضا نديملا كالذ

 لعل تراصأ اويعارذ تت

 اذ رميه حيك رسب بأ رك رماد ويب راك عير سرك ري رو اح عنا بر ا ا يس ب رح ير ير إير سيرا دورا قب ربتوي اسير ايري هيي

 همسج يف ةيدايتعا ريغ ةوق دوجوب لوقلاو
 هيف ةدودحوملا ةوُملا كلت بئارغ نم هتركذاممو

 ”ييطا لا عيباسا هس“ ٌهذم نه هتذخا اهنا

 هي ىرطلا مضوف هنانسا ضعب حاصإل ناتسا

 كاذ يفو يندعم بكرم نم اليلق ام 2120 دعا

 هتيبأ رواج نرغم يف بعلي لفطلا ناك اجيب مويلا

 ناكيذلا ةيئاب ربكلا ةحورملا ك1 -كدسما ةفدصلاب

 0 امعال - ىف هعضوو حرا صتلا دنع تافادق

 ناكملا يف نم لهذناو ةحوراا ترادفريغص لك
 ةحورأا تقفقوذ: 48 نم كلسلا جرخا مروا م

 حالصأب الغتشم ناك يذلا لجزا عرم.ا كاذذاو

 طظحالف هش جعتفو لفطلا ىلا مدقلو كالسالا

 ىلع ًظعاض كلسلا داعاو هاخاد يف يذلاندعملا
 ٠ ةوغب ةحورأأ ترادف ندعملا

 ١ رسل ىلا اهنبا ىف ةوقلا تلللت

 ءاسأ ركذ اداقتعا وه 00

 و١2 هلءح يذلا يف توكف 5

 ءازعلا اهاوق 1 ضراعت فو مائالا ةثودجاو

 هع ثعلاو هضع هلا نودصقي نيذلا ءايطالاو

 ضرع دقو كر تسيلو ةنعل ةوقلا نا لوةثو هرمأ

 تبعت ىف اذا دلولاب  ظافتحالا ةدلاولا لع -

 ءانتعالاو هتظحالمو هصخشل كري ويل ىلا هذخاب م
 ىدحا اذ ثديءتو اهل هنومفدي ريد , غلب 0 هب

 يريما لاير فلا هتحيف بربي ةيادثقلا تاكرشلا
 تِضْفرَف محار ارملا لع هضرعا دلولا ذخالباقم ربشأا ىف

 دقو ٠ءامص انذا نيبلاطلل تراداو ءاحر لك هتدلاو

 يف لالختاو ءاوق يف فعضإ باب دلولا نا ظحول

 فعضاا كلذ نكلو: تاناكمالا#ار

 ال 1115 ةحار دعب ةرْولا هدواعتو اريدك لوطي ال

 نا كصللا بيرغأا نمو ةقيقد نء ريثما الع ل

 الو هعم كءالا وب اي :نسلاب هل نيلئاملا دالوالا

 بسنتف م ا ١ لاا .٠

 فتريطايشلا نأ 9و

 يبت يو قرشأا
 مايالا هذه ةب اك ةرارع

 حار هل 4 |[

 نيذل' 3 ٠ ةدحلا 5 امكنع هم نوب رث#ي
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 ف 0 عا كلذ حاضيا مر ,داق ريغف

 تالي م عوصوم 2 ىذا كيف رغصأ هك سدح

 نيب ليوط لادجو تالمناو د
 هناوه لفطلا ند عع م ةباغو ءاطالاو ءارعلا

 أل بلر طضل امفصو ىلع ىوشي ١ تاب رهشا

 هنأو كل امازيغ ا هل بيس اي 5 و ةم بيس

 لثم حبصيف ةوقلا كلن هقرافت اهناول اريبك لضفي

 ردك هيد سس

 مارجلا ىف ةيفاض

 م برأك 2 ميةصالب 5 ميم دار دالوالا رث



 ا 0 هنوفاخت الو

 ب

 لب زارإلا يف اناءارأ

 يبرغ ؟ ك١ ىف مقاولا دحالا رات نا لع

 #ةيرك »ةديسلا ةبذبملا ةسن الا ةريضح نارتفا ناك

 باشثااب ىمعالا ميهربا ىسيع نولطنا اجاوخلا ةيرك

 0 مهرب ىسيع اجاوحلا لضافلا بيدالا

 نراكو رايدلا هذه يف ةيمخلتاا هيلاخلا نم اهالكو

 ةد.سأاو هروفضع مهربا هللادبع !داوملا ن ةيشنا

 مههربأ ةراشب اجاوخلا ةارءا نوب زح هناله ةعركلا

 نوكي ام ةياغ لع اهفافز لافتحا ناكو ٠ هروفصع

 لياكالا الص ضورفممت' دعب و ٠ ةجيبلاو لاما نم

 نكس '' تح تالا ىلإ عي ١ جرخ ةسينكلا يف

 تارسملاو حرفلا اونا لك يواح لافت>اب سي وعلا

 تضقلا يتأا 1 ةاذملا ؟!فصا ناردؤا ال انهو

 مومع نع زيفغ عمج روضحي جيلا مويلا كلذ يف
 تدازدؤق ىتلا ةياي زاربلاو ةيمحلتلاو ةي روسلااةيلاجلا

 ىريمالا سقطلا انغلاو صقرلاو مادملاتاساك هيف

 اوما / ذنانهو ينرعلاو

 ايف نراك ةيلاوتم مايا ةثالث قب نارتفالا اذهب
 لافي>الانا وهو ةحم أنداو

 ميهربا اجاولا سورعلا مع بيبللا يب رعلا انرعاش

 باب رلا ىلع فدلأب سولجلا برات ىمتالا ىسيع

 كاذكو ٠ لاله ينب خيرات نم دئاشنلاو دئاصقلاب و
 فطللا _٠رد هوربظا امل نييروسلا لاجراارك شن

 هي راكلا ةديدعلا ناطألا نم هولت امو سلالاو

 مهنم ركذلاب صخنو ٠ نيسورءال ماعدلاو يفاهتلا

 لضافلاو يروخلا سيلا زيشلا م ركلا مهشلا ةرضح

 نم اهو ميجنا ماس اجاوملا بيدالا

 ميهربا ةراشب اجاوملا لضافلا بيدالا ةرضحو

 ىتح يبدقأا الص سكايرك اجاوْلاو ةروفضع

 ناني

 رورمسلاو حرفلا نم اهيف ناك ١ اهلغم نكي م ءاياتناك

 _ راسورعلا ىتوزدلا مايا ميدي نا هللا لاسنو

 اح فسوي 7 و نينبلا الل اطنو

 ١5  ة ةنس طامش ١ ق لي زارلا كويفرب نع

 لرارتقالا اذه ف نيسورعلا ' يم ) سدقلا

 8 و نينلاو هافرلاب 5 وعدنو د.عسأأ

 حاير >اباا انينطاوم دارفأ نيب داحنالاو قافولا

 مودي ىفأ ىن

 ل3

 ةللامجلا_فالكا نع ةلاسرأاهذهيف اج ام اد انررس
 . هاا 0

 تارسملا ماودو قيفوتلا هللا نم هل 5 أاسلو كل روشأا

 حارفالاو

 . سدقا

 اهفوري هلاسر

 ييثاشنلا يدنفا نادع يضاملا ماعلا يف لصفنا

 ةفملاب هراهتشا عم ةيادبلا ةكحم ةيوضع نرع

 كن ل لاصفمنالا اذذ با.سا لع و هماقتسالاو

 ىنخا ينابقلا يدذفا

 نا ىلع هوارتفاو هبذك ا ررظن الثل ةراظنأأ رما

 دواس رماوالاو روش ةناع اف |هرما قى 5 يدنفا

 نواعملا نا ناب و قا رمظ نا ىلا قيقحتلا موزاب
 نع لكس الو ةيوغلاو ةطااغملاو بذكلا 0 رأ

 ىلا هجو) َ نيروش ةدم باولاب لواح ةدئتسم

 5ث الث توربب ٍُق ماقأو كانه بوا# نا دعوو ثوري

 ةمدقب نا دعوذ تاوجلاب ىمومعلا ئعدملا هنلاطو رشا

 نمجلا نم ام مهم تررد دقو ه4مدقب مودا 2

 تمدقتو ىد:فا نائما هدئسا|م ميج بي 4.أ دعلا

 رما حي ىذلا نواعملا اذهف تورد ىموم ىعدلا

 تاياعدةسالاو رماو الا يلاوت عم رشا ةناعةدمةراظنلا

 1: باوجلاب لواحيو هبذت ربظإو اهرابظا موزلب
 5 را مدخل نا زود له رهشأ

 قي يبذاكالا هذه لثم'لمعي ناك ذاف اهان زح

 نسدلا لش فك ىرااف ةائانرف لع
 ١ ةّمم لايغا ةدع هل نأ ينغلبو

 تاىو.ةدلا ءاردا انعم ىلماتف سرقلا 1 كىف ةساد

 ةلدعأا رث را اود ريهطت لجال 6 ردا و ةقدلا ةداغل

 ظوفح ءاضمالا : ا ولي نم

0 

 لع :قيفحتلاب أمفارو

 هيلحم ثداوح

 نم ىضاملاا ددع يفتن ركذ نيذلا ىلتقلا ةزانجروضأ
 ةموكملا زءنوددشي رسدقأا يف ة دماوةلو مورا ةئاط

 نرابهرلا تءزلاو مصاب تساوت نا الا. ةيلحلا

 اشم نوتالا راه لب دلا حتفف كر ا رطنلاب ' اوفراعل نأ

 اودعصوةت 4 ريمهرالاو ةثراطملا ونا.هرلا كةمم جرخو

 لاست الو ٠ ةردذن اولقو 4 0 رطبا ىلا

 تفولا كلذ نع

 ىَ ءاضفلا ف ص اصرلا

 ال 0 اكدو مهلا شا ىلا نانويلا عيمج جرخو

 كت ثودو كيعل مأيا هيج هدد اوفتخحا لق اوناك
 ١

 تو 2 نم ”

 ءويلا سم قرشت ملو اقباس اهانركذ ىتاا ةعجافاا ظ

!ْ 

 ةطغلزئو ياهلا منجا ىح اثالثلا راه يا يناثلا

 ثيحةمايقلا ةسرئك ىلا ممهلا ءاضعامم كري رطبلا

 ملصلا ىلع لدي ام كاذو ينك | سقطلا هتظبغ مت

 ف درع ةفولعو ىيلاولا ةرايز ىلا عيا بهذ مث

 دي مثايا متدعأ مايغب رق مل اور 8 نادنهوقلا ةداهبمو

 0 ددعلا يف اليف 01 ذ 5 لكشملا اذه لح

 عيمتجا رسسو روتسدلا نالع' مويك مولا كلذ ناكو

 فقوو لاغشالا لطع يذلا لكشألا اذه لح يف

 1 بعد مويأا كلذ رظ كولو * ممسوملا 5

 انه مث اني و مدلب ىلا و.هذ ا 2ك يفايلا

 ةهرب دعإو اش ًاتاوصاو ةعوذر رق امالعا اوار ذأ

 ىنيلرضح الاج تيبو ّ تيا ن هاذفو نا ني

 اوارف نييسك ذوثرالا مهناو>او كري رطبلا ةطبغ

 دفولا مزلاف رقسلا نيدصاق ةطملا يف يفايلا دفولا

 مماوخا عادول 3 ١ ند ةعاس فب نأ روباشأا

 رورمسأاو حرفلا هؤلم ل_ج عادو ت ابار ءانهو فقوف

 يفاولا دفولا رفاس مث. 2 نب 7
 سدقلا كل رض يلآح ت تا ىبحتتلا دؤولا اما

 فرصا ةفوطعلو 1 قولا هلودل 3 هةطرغ انهو

 مهتدإب ىلا نيبهاذ !وفرصتاو نادنموقلا ةداعسأو

 عيججا بولق يف
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 هلو دلقي يديدحلا راطقأا يضاملا أعب ,الارامرفاس

 مورلاهل أسم يف ىرةهتلل لسر ا يذلا كاشأب راخان9« لاول

 لاجر دحا ( يدنفا ايذاء ) 4عمف 0 دوثرالا

 ةعدوم مورلا هل تاهذدف قا هعادب ناكو ةئملا

 هتردتمو هلم لع هل اورحشيا كاذو ةطغا ىلا

 ىذل' يدنفا سد اقاماو ٠ جلصلا ةلاسم يف هذوغلو

 مهل لاسنف عوبسأب هلق رفاس دف قوَحتلل هعم ءاح

 درست ىف ةترعاسم ىلارلارقلو ذل كشتو ادعس ارفس

 نابهرلاو كر. راعبلا صو. فالخلا

 ا سطل سيسي

 0 نم نالجر يضاملا اعبرالا راهن ناك

 قلطا ذا ناث دات اه انيب و للا باب ىف ةوبتةيف

 ىلع ايدا ارايع نيسح نب يسوم هعماو دحاولا

 مقوف لوسرلا دبع ىمو» نب زعرم همساو رخالا

 نكلو ةاحنلا لواحن لتاقلا اماو ٠ هبعاس يف امي رص



 رك - 8
 ديب” ”با رئاسي يرمي رق تي ردي رت ا رص ردك الا اي اولا دب ا

 ا مح 2 رك ا || ةماار 2 كلذ ناك ذا رن
 نا يا هوازباو رم مان قاوسالا

 نه دتحا لئاقلا

 ٠ صاصرلا قلطاف امم نيدو مارد صوصخم

 هةيحاص و رتلا كدعاو

 نامعاي 2 باب ند نالحر ناك مويلا تاذ يو

 نب ردب رحالاو يلح تدوح دحاولا مساوراهللا

 تدوح وهو لوالا رشخ > نأ ىلا نايعلي أر كاف موت

 تادود مأق نأ ناارعال ص | ىضفاو بصضعو ددحأف

 8 7 - 7 د

 . هتك يف ناتثاو هقنع ىف

 نا ان دي رح نم قياس 1 يفانرك ذ دا

 ال نزيف ىف ةصادرت ىيصا دق نيلتةلا م نبا

 قبو ىنشتسملا ىلا لمحو ( اقاسالق 6 ردح قوف

 داسفلا دتما ذك هنا ريغ ةحلاعلا تحن كانه ةدم

 لةلناو ىضاملات بسلا راهن هبحن ىضقىتح هعس> يف

 نفدما ىلا هتثح تاقن دحالا راهنو هبر ةمر ىلا

 كانهو يلاهالا عيمج نه ريك روبج ناك ثيح
 ةالص .نورنطولا ة 8 للص نا دعب بارثلا هوراو

 الع و هتمحرب هدمت نأ لا هلاسأ نو ةزانجلا

 ربصلاب هقلئاع عيمجو هلو هناوخاو هتدلاو سلق

 نراولسااو

 ةثيند ةراخت

 ىف ترج لاملا ةيرق نيمو دحام هل راع
 درعلا ةثيدح ةراحتلا هذهو سدقلايف ان دنع ةيرخلا مايا

 هتليولا ةمدعا : رم تافارشلا وعزوم اهعراخا
 نم درت يتلا تافارغلتلاو ريراحتلا هيما اوار | مهناف

 نمسدنقلا لوج ةيولالا هاا ضعب نء وا هناثسالا

 نيب عفو يذلا فالخلا لمس يف ةفلتخلا بازحالا

 اوذخا كريرظبلاو نابهرلاو سك ذوثرالا نو.نطولا
 لااا لو هيك ساناو ةيرك ا راسا ريدا

 أملا كلذ هلا دراولا بزل دض وه يذلا بزحلا

 ةلخملا مهتابعالمل اراظن اليزج الام كلذب ١ ىتكأف
 اوكتشا تفشكلا دق مليح نا م نا مهاب لو ٠فرشلاب

 لروشتفم هاج دقو نيمدغس# ضعإبو ريدم ىلع

 اذه يف اونحيو ةياغلا هذل ثوريب ةيريدم شاب ند

 انلهاو ىوعدلا ت

 هال وه م نم ف 00 هتسولا ةراذا نظنت نا

 مهلا لكو نيذلا نيشتفملا ةياردو ةكح نيلاتحلا
 فالخي ىرح رمالا نا اذغلب هناالا ٠ كلذ

 نيمدختسا] ضعب اوفقواو مالا

 ادي رس ايلا يبي بادمن دوويإ ابيب” تبي” يباب اي نادرا اكان تعا رب بيرج ب بيزا هبي يي ةنييينإا هيب “اذبييا اديب

1 

 ةحيثا رصي ملو هتفيظو ىلا لك 2 ناك ام
 ملا نانع ىلا تاصو ىتلا ءاضوضلا كلتلام

 هلع تقام 00 ىلا دوغيمو لاودالا هللا ماصا

 ىرخا ةصرف ُِق صوصخلا اذه نم

 هلئنهت

 كرمز يف كب, قيفوت ولنزع هداز يناي رع ممتأ
 تار دقف نالا اماو بلح يف ىوعدب داديتسالا

 ىداسالا نوناقلاو رو سدلا ل فذ هج ان تلح ةدكح
 ا ىلا دوعلاو ماجتلاو قيفوتلا هليراطنو هثنف

 بولق يف قالخالا مزاكم نم هل ا1 سدقلا يف
 ةئطولا ةيخلاو اهبلاها

2 

 حاتنفا مسعر راص طابش ٠١ يف مقاولا هعججلا راه

 ةرضحاهب عربل يتاااهتلاخازجاو ىخرملا ةدياعم راد

 مالسالا ةيعمج س سوم وبيلقا يدنفا مهزبا لضافلا

 ةليضفلاو لضفلا سحاصة سائر تح ماتيالاو ارقملل

 نيعو ةيسدقلا رايدلا ىتفم ىنسلا يدنفا لماك
 قيفوت روتكدلا لضافلا 6 ىضروملا ةدياعل

 ىلا ةديدعلا بطلا تلت كانهو نامتك يدنفا

 هداف ددع م انتديرح ءارقل اهضعب 5 لد

 هللا ءاش نا
 ا ئ

 فتيييلئارسالا ذنع ميروبلا ديع

 افالخ كب ميحرلا دبع نادنموقلا ةداعس لسرا
 ناتسإ ىلا(نيتثالا)سما ةببركسعأا ىقسوملا ةداعال

 ناماهديع ةيسانع ةيىسلا اهئاملاب تد>دمصفهيدإلا

 ىلا اذهو نيبلئارسمالا انناوخا دنع ركسلا ديعوا
 للملا نيب قرف يذلا قباسلا نامزلا يف هلثم رت مل

 لمت ربط دقق هل دجلاو  رآالا امو كتاوطلاو
 ركشن انه نو بولقلا نيب فلا يذلا روتسدلا

 روربملا لمعلا اذه ربظا يذلا اننادنموق ةدامس لضفل

 لكريناثعأا نيب زيبت الو قرفال نا هنم نايف

 ( سرام ١١ ) تيسلا ءامم نم ةئفاثلا هعاشلا يف *ىدتبت
 ينانوب و يلوينابساو يفايلاطإاو يواسنرف هانغ اهيف مدقي

 كوضم لصفو

 ( ضفر) ولاب هوأتيو

 2 بألا هيميح جندوص

2 5 . 8 
 نإ 1ك اة درس نا رس سي رس ديري طي رس يا رس ا حسا حاير بينا يايا يب يي بسير يراني سيرت حير ذ يي برك يباع رقمي عربا" نتي ياعم هيقيرك_ةيركي اي رد ردي ويسير ويحي يرو كبت با“ م ويسير هيأ

 ٠

 ةقسوملا تال الا نزخ

 تارازيقو تانياود:ءو تاجنمه نزلا اذه يف عابي

 سوكينوردنا ةفلتخلا يناغالل

 ولغو زتم زيت م ورءون دي دجلا بابا يف
 كل

 لع ودق“ نا ليزاربلا يف انكرتكم ىلا ناعن

 يملتيلا للا اامغ اح سوي لضانلا رضع

 مفد كيو ار بلط يف كلوبرب يف انلكو

 م يفو كارتشالا

 تافارغلت

 سافاه ورثو ر نع

 سرام © و ؟ يف

 برمءلانا هيف ءاج اذه ىن :هر مي وصل رشأ : دارغلب

 قح ا ليبس يف ل وذل اهذت يِ || يعاسملا ردقت

 لودلارا رق هلع

 لك نع تعءجر اهنا مولعملا كلو اشور برسلا
 نكس دقو ابروا رارق ىلا نعذت اها تل 9و ايلاط»

 نوكت فيك عننا تب نكلو ةيوسملا دئارجلا كلذ
 (اسغلا ةيجراغ رظان ) لاتنرا نورابلا ةطخ

 .راثوعمللا ماح تاسلح تديز : هئاجسالا

 ريشا هال لصفلا اذه ٠

 ٠ هل اوةتيف درودا كلما لصو : سراب

 عامتجا روض> ىلا ةوءدرصيقلا ردصا : جريسرأطب

 دالبلا ن ه عافدلا لئاسم يف رطاللا ١

 ةلاسم يف (ايسور ةيجراخ رظان ) ىكساوةسا ورسملاو
 ءانللانا ار تالا

 تيوب يسليني

 سدقلا يف انات- بيبخ يحرج ةعبطم



 مو اندنع لاعالا ةكرح ريغتت مو متي هبت ند

 ىلدالا ةئسأا 3 75

 كلا ءرغألا دمك

 فصنو تايديمم ةثالث سدقأا هاوا يف

 تايديجم ةمب را ةيناهعلا دالبلا يف
 كرف ٠١ ةيدنجالا دالبلا يف

 امئاثح ييبح قرر

 .نرالعالا ةرجا
 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةدقسنا يف

 هراب ٠ نيكرتشالو

 سشسورغ " رطسلا ةرحا ىلوألا علا يف

 ناشرغ نيك راشللو

 مم اهاشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لثادرلا اما

 هدب وخلا ةرادا

 افلس عفدلا

 روتسدلإو سدقلا

 أ ءاج ىتم هنا لما تك ودي ردحأب مح ماد انك

 تاالاككلا رس ىلا يتترنو لامعالا ةكرح ريغتت سقي رحلا
 يةموكملا نا لوقت نك ٠ مالافرا اهب تاضنسيبلا 1

 ىصم دقونالا ان از انكل 1 مدقن 2 نيصحلاو اننا

 ىذل' ناسا نا روةسدلا راشألا نم روع داع

 اورتن ىلا تالايكلا ]لبس نم ةحرد قار
 مث نورط# ايما ءايطخ 0 ْ

 اننا كا مظعالا زوفلا اهانيسح تارهاظم

 رمصم ةلاحي انروتسد انلباق ٠ انتيغب ىلع اميظخ دق انلا
 رويسدلا "قوطنم سا اذآل انكحضو نيب رمصملاو

 نكت 1 كل” نيرعاا نم رثكا اارارحا نوكتس

 تاوصا اهنف تحي ىتلا لي واقالاو تارهاظملا كلت

 طخ مل اننا ةقيقحلاو ٠ مالك يف مالك الا ءابلطخلا
 ٠ مامالا ىلا ةوطخ الو دعإ

 هذه مم يضاملا مأ *أا يف لاعالا ةك رح انلباق اذا

 زوتسداا لضف 3 2 ارح أن١ ىرب مايالا

 1١ للظب نا لمالا ؟لمانل نآك دقو

 نكل طق هن معن مل راوزلل مسموم أ دنع ريصاس

 اودارا نيذلا ضرفالا مك نكمل ءاحامألا

 ةريوخت> ع ىس

 رودسدلاو ةير

 تاره الغم نءمهسفن ىلعافوخ مع ند اوهحرةرايزلا

 نرأسحا مصل 0 ةرخن رص

 راسي اس راقت لمس يب بشي رايب تايب نيب

 مم رس رس رس رعي ربي هيدي ويل يرتوي كما

 د1 راو ابا ايي بلا بتتنبوييإةبيببا*

 الا ةي ركل نم 0 لا تاسدسملا قالطاو

 2 اتاوصا يصل تلاد سرعت نإ لاق ,ىذاو
 سدقلا يف ةموكح نكت لو سدقلا يف نيبم رطخ
 اهل ةمؤكملا تناك روتامدلا لبق ٠ مايالا هذه ىف

 فرط لك ىلق هل فجري اندالب يف مظع رث

 فو اذ ةبيه ال ةءوكمحلا نالاو ةوناقلا ةداج نع

 سيلوبلا فقي ٠ سأنلا نوب يرح ام لع طقف جرغت

 ءاظن ملعب ال هنال هب اهدبهأ مل اهبأب يف ةبرغ ةفقو
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 ف نس دق سيلوبلا ماظن نا ع ثيدللا سوبا

 يتلا هماكحا  مابتي مل سيلوبلا نكل ناثوعبملا ساح
 اال الا ىلإ دلل

 رودسدلا لق هداه تناك سدقلا هني دم نا

 نالاو مهله فالتخا لع ةوخالاك يلاهالا تناكو

 ىغ 2 راصو ةصرخر نوفا تراصظحلا ءوبدسأ

 لد نا اوةنسا ةئم للا مو عع م ' هأوه لع

 لق لو ةيردلا نهر ُْ ان دوو مول 2 | صوس

 ضع نم لاملا قرنوةدحاو ةعقاو ىف رثكاو ةثالث

 ف !رما ةموكحلاهك ملو دوقفم لاملا نالا ىلاو لتفلا

 تاناث : و5 1 سد || ين تاقر تأ * «٠ صوصخلا اذه

 متاتشلاو خارصلاو برضلاو. لتقل لثم تاعوفوااو
 عم ٠ رودسالا راشتا لضنب تراص ٠ ذه لك موهثلاو

 50 را نأ هلاشاوو انما ىرب رودسدلا نا

 سانا نآآلا مث ”اله هاا

 صاقتل !تمان ةيوكمللاو

 كل رخا مم اوثاسا لو

 : يدلا | 5 هعدأا (ىّلا ءالغإلا
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 ايحديلا كا

 ها ملل سما يسال ا

 0 ردع 4 نا 0 0 بس ايل ْ
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 م نالا ىلا يذلا ناثوعملا س ع الأ مولا الاكل

 ايوناق نركتس
 تااوت دقو ةناملا دالايلا ةسايدس ىف هيلا عجر

 -|| 4 ١ رودس تامالغ:اا 0 رسا

 فت مو تضم ىتلا رهشا ةعرالا يف تاساجلا

 تا 1
 هناسمللا ىسف ةئسلا هذه يف رشا ةثالث ناثوءبلا

 ةمالا .:رال دايعلاو داليا ريخ هب ام ىلا هقفوي

 ربصلا غورفب رظنتت ةكلاملا ءاحملا لك ىف ةينامعلا

 تاماظنااو املا قوات تناك يتلا تاحالصالا

 دّقفي داك يذلا _ءرمالا بلتسي اهب ىلا

 امو ةيرطاو روتسدلا هب رم ايام مهفمدعل ائدالب نم

 ةثمالا هذه 6 3 نوناقلا ماظن هيبضتقب

 رح تراد ونمالا 5 لاقشالا ةك

 - رس ول

7 
 د ا مل ا كا لل لل اال لل نط نط دال طول
 لغتشيل ةقاللخلا ِق رعام قالع 0 5

 يف َى واسلرفلا قالخلا ريهأ ب احولادنع س

 نم ةيسورلا ةطسورلا ةبح ئ

 بت دف نيقالجلا :

 نم ثالذ دارا

 ءريمارب اجاوذلا ةلباقل
 كيوم فت ورود < ذل

 مط ذم 42540 40 4 4 2 0 0



 يسيرا كبري بتي حي بيعي خي رعي عي رج وك بخ يك يح كيتا تن نك ىلع لاكي ع اك ناك إي ابا كل باك تع تنبية او #

 ةيناقالاةمزألا

 م ةلام كل ىلباذلا يف ان ١ رق

 ٍِق 1 أم اهخم ا صوصخلا

 اذه يف ةيفاض كيفارع

 جربسرطإ ىلا أنف

 اي راغلب تان ريظا دقنيئنردملا يف 42تايس ة ماشمو

 |اةلثلا ذسو ءادلا مسح ىلا اهليمو ةرلتسا

 نيتكلما نوب لص كشالو نالاوبف نيتلودلا نين

 يمر هلأ هتاكرحو هيعاسم ميج نم روظي هناو ع

 هذبك 'ةسايسو ٠ ماعلا لساا,لجال ةيلس ةباغ ىلا

 نم كدلد سارإلا ردس نا

 تت رم 8

 متي كرا يجري اهم نال ميجشملاو رابتعالا قوتسا
 روشنم يف تدلع اب راغلب ةموكح نال ىضرم قافتا
 ىلصالا اطالةئسا نالعا يف عجرت ال امنا يدرصطخ

 داليم ديع:موب لالقئسالا دبع ديعت نأ دي را ٍشو

 تديمت ام اي راغلب تفو اذا دري ال اذهو ٠ اهريما

 ١م ةعس راص اذكهو ٠ لولا .قاذو اك رئا هب

 قاةتالا رتي مل هناف ايامور ةعطاقم لاللقتسا نع

 كالذ يف هلا عم لؤدلا عي اخادن نا دعب الا

 بورا ةراثال ا 0 م شي مل تنقولا

 هذه ضفت مل اذا نالا اهعوةو ىشي 5 اب رواي
 اي راغلب و ايكرتت ىتاود نوب يلح قافتاب ةلاسسملا

 ب _ حبسا

 يبدا عاجا

 غراذا 1 يف مقاولا يضاملا تبسلا ءاسم محا
 2 كل نَع عانتمالا ةيممج ءاضعا 5١5 ةئس

 دحأ هلال كلك ريصد 9 نايك قرام أجاوذلا 5 ١

 : 0 : هت ْ
 ين ىرخأ ةيعمج سدروهو نيل ريمالا حايسأا
 نع ًاًباطخ ءاضعالا لع لاف ةيكريمالا دالبلا

 لامس فك 0 تاكسملا

 امراغو ىكسوااو كازوكلاو ذ 3 مشل و اريلك 4.ح ورلا

 اللا تأب ورمشملا عيمج يف لوحكلا نكت مول هئاركذو
 ىلا ناذالا قوش 2دلقا رشا سفنلا تلق

 باب ورد

 زارفا الا يف ام ىتلا ةرمثتلا لودكا وه اي رش

 تاي وركملاف كسلا 6 اذننا يأ تايوركملا
 ركسلا اهنم صنقتو ةيركس ةدام لك يف مهتجي هذه

 رشتتف لودكلا
 يلوا لقعلاب ارد دنع بهذتو 0 دا وا ىف

 وه يذلا اهزارفأ زرغت مث هب يذتغتف

 لع رثوأ و ىلاقلا ت تاب رض لقت 8 ىوقلا كم 3

 ىنماع فمض كلد نجس و ذيكأاو ءأعم الاو ا

 ىلا دلل يف نا ى كرت 5 مث هلك دلك
 55 أملهو ة 4 5 داوم دوو ةيدحالا كيش عنطصل

 ل ا ري علو ا لا عا

 سدقلا
 0 ما ا © ا يسكت لالا سر ا

 راما ةقيرطلا ىلع ةيحور تاب ورشم جرس نأ

 لوكا نودرذتسا نيذلا نا لاق نا ىلا اهركذ

 اهطغض دنع بلا مدب هاوجرختسل ام نوهبشي مهسفنا

 لومكلا جار سال هيبشت نس>ا اذهو لمانالا نيب

 برشا ليم ناسنالا نا ىيكروضملا ميج يمت
 أهم رمشنإ نا نطظي وهو تاقولذلا رغصأو رفحا زارفا

 ش نورثك كريما ف َُن 5 أما م هداك كالع

 2< نا لموي هنأ ىت> ةيمدكا هذه ىلا نووي

 نيعنن# نييكربمالا ميج نكي بي رقلا لبقتسما
 نمو ةيعملا هذه ةط-اوب تاركسملا برش نع

 اكريما يف ةيديدع .ةك ةنجل نا ركذام برغا
 تاركسملا طاعتي ناك نه لك لزعت نا تررف

 اولخدو اوبهذ نومروقسالا عع“ او ميم روهتس# نم

 فلا ؟5 ىلعوي ري مثددع ناكو ةيعدجا كالس يف

 ةيعملا سيئر ماق مث ٠ ةيعجلا ةوق.مهب تدادزاف
 بالطو برطفلل ءاضعالا ميج نع ةبادنلاب ركشو

 ةيوقنل ةيداملاو ةددالا ةدعاسملا ةمعتا نأساب هئم

 هعو>ردحإ ةدعاسالاب دعو ًَ سدقأا يةيعملا هده

 لك ىف ةيعبلا هذه ن- نالعا رششنب و اكريما ىلا
 ظل رك اش عيبا ف رياعأاو ةيكريمألا د ارخلا

 دالبلا ريل ةيمجا حان نيلماو هو دافتسا ام ىلع

 2 داعلا ةداكس 1

 ناهذلا رعب رشد اننا ىذاملا ددعلا يف اند
 ةيهمج ىضرملا ةدياعم راد حانتفا يفد يل يينأا

 نا كانه ركذن نا انتافو ماتيالاو هارقفلل مالسالا
 ىخرملا لوبق يف اع المات تلهاست دق ةيقؤلا

 اكو .نرييمي> او دوهيلاك للم ريغ ءارقأ نم
 لمعلا اذعو : موزألا دنع 5 نام ةيودالا

 ةيعقا هذه سس أر ب هالا م نم ركفاا ءزات ب

 هرمكدح اهلا 0 5 دل 2 مأر رع ماضعأو

 ةغالأب حانت هال نكاح دود وباودنفا 2-0 !لفافلا

 . : « صوم“ اذه ه- رؤلا

 ةيكزلا سوعتلا نا 1 ةيماسلا ءاكملا لاوقأ نم

 فوولملا ةثاغا تناك كلذلو ةيجلا» ةدورلا عت .>

 ١ي دا كا وفل نع ةميأز ما رقفلاو وةزوعأا ةدعاسمو

 وذ ةدحا يلا نك نم لا ةدعاسأاو ةثاغالا نك

 روهاريخلا لك ةدعاسماو ةناع لاو : ة.هحو ةماش

 هو>ولا ا قف اهوارجا نكيف هدورزوع ع

 لدعاا مع

 تابا اراعضالاو مال ١ لاو رازك“ الاون ارحالايف رظنأاو

 اضفت ه4 داالاو ة كب ا نا

 0 تت 2 ا ياا ا را ا يل ل ا لا

2 
 زياد اخر ردكم دييرإةييييزخاوبي الاياب لتظيل هينا" بيي7*بيين”نيننا ميز اني رح رسوم حابب وبيني يزااؤببيبإةيييب ترب ةبيرسير ديسير ترص ابرار ةديرإ”هببرب م“ هع

 سوفت هياع 1 5 راعأا 1 داس 1 مخر 3

 تاللاكلاو لس '"اض لا عاونأب فقمت يأ لضافالا

 ةمهلاو ةليضفلا لع نانالا ءط اذاو ٠ ةناسنالاو

 ءارقما و _*ريجادحلا ةدعاسم 0 هو را 5 ةجا 9

 مالك تب اذجإ 0 ناب ا 0 0 و

 لالدبتما واكو 13 تك او أغا 0 وهوا ىلاعت هللا

 اذهلف « مب 0 )7 وهو ىوارسلا فينملا زيكا

 : 8 . ةناغالاو ةمحرأاب لودي يذلا يفالا ملعتلا

 ةهازن نيقصتلا علا باول ص فاصووا م 0

 ّخالخالا ندسعو نادجولا

 هل ليخو يرغتسي نادلا لكو س ال ملا نا

 لاعالا هذه لثك , موك الأ .ح - الام نا ةلهو لدال

 ةعجلا هذه ستر ١ ف فرع ىد هنا ريغ ةراطدلا

 مادقالاو ةمحلا ولع نم ماركلا !هئاضعاو 0

 كفل انه نمو ٠ بارؤتسالا اذه كلش نو 2 كلاود

 لا ا تفرش ين ةمرتحا ةرضاخلا ةئرطا هذ

 ةيسنجلاو ةنئاشنالاو ةيخاو ةمحرلاو ةقفشلاو ةينطولا

 كدرتشاو ماخنا عم يريذلا عورشملا اذهىف نو ءَدأاو

 ه.:ءالاهذه ماودل ةلفاكلا ةيبلقلاو ةيلقعلا ةدعاسملا

 ف 1 مافتح ١

 اهيفاح وهر ةمالا نيا وه ىركسلا نا خم ال

 يذلا رضغلا ناكالو اهدجم ناودعو اهرخث وه لب
 تاك 4 كسلا ل عجري نويناثعلا هيلع يلغح

 اصوصخ ةرايزلل بناجالا همر يذلا ماقملا سدقلا
 تيرراجتلاو ءاهحولا ضعب عربت دقف مايالا هذه ىف
 ركسملل ةسبلا عايتبال غابم مدح يفامحاوضو سدقلا

 دبع ةيركسملا نادناموةةداعس نم ناك امو ٠ اندنع

 ةروانمم اوموقي نا الا ليضافالا هلاجرو كب محرلا
 هلأ لاك كألن مه ةانكرال ءيلاهالاامنوذمتإ 4 َ 2

 هانسملا ةرغأملا كلت ماق نا مر ث نع اوبرعلو

 ا يف هي ركسلا كا يف معجا كف هب .لعو

 نم: نيوعدملا عينج يذالا ام زال راب نم ةئماثلا

 كب ىعص فرصلللا ةفوطع رضحو اهيعاونو 0

 ةليضفلاو لضفلا تدحاضصو ىدنفا بنا ةحاعمو

 إ
ُ 



 ماس

 بحاص ةريغعو ةيسدقلا رايدلا ىتفم يدنفا لماك

 ةمزكملا لاعرو اكد سكر لكلا هللا ضيق ةردلا
 اودهاشو دو:+لا لوتاورمنادءإونو.>ورلا ءالكولاو

 ةلفحلا تفاو ماظنناب اوفقو مهيلعيتلا ةديدجلا ةسبلالا

 يدنفا نسح ةليضنلا بحاص روباطلا ماها ةريفح

 : اذ لاق ةيطخي يدعس

 ةمتنو مث لك مفادو ةمعل لكب لضفتماي :كدمن

 عابتالاب هالو نمو ءايبنالا عيمج ىلع مالسو ةالصو

 ةلادعال انت دشراو قألا ةيادهب انيلوا م لع كركشنو

 نيب ةاواسملاو ةوخالاو
 ريخلا اذه لثأ تعفد ١ ىلع لضفتماي لضفلا

 ةريغلا باحصاو ةيئسلا ةلملا ناكرا انءاسور ميظعلا

 فرصتم ةفوطملا بحاص ةياغلا محلا يوذ ةيّحاو

 هم ةليضقلا بحاصو كب

 كالا يا اللا منه فاشاد ل

 مو نءذلاو نوينطولا م تيب فارشاو ءاسرلاو

 داحالاو ماظناا اذهل اشم 5 مىقفدو مرظفح أو مومدأق

 نراقنا لقا ةروص نسا يفنالاا وءاح الشم

 باق لكب ميلا كلاسنو .٠ ناطوالا ىلع ةظفاحلا

 قع قد هك عم يناهثعلا ش.لا قفوأ نا ناسلو

 ريخلا نم هذه يف ال ةاواسأاو ةوخالاو ةلادعلاو

 فلاو ة.حلاو ةفلالا لاك ميلا مداو ٠ ناوضرلاو

 ةي رحلا انل مداو ٠ ريخ لك ىلع نعاو بولقلا نبب

 نم انظفحاو ةيناةحلاو قا لع ةيربلا رئاس نيب

 نيعمجا انقفوو للعو ضرم لك نمو للزلاو غلا

 نيعارا محر اب كدمحرب

 ءاسورلاو كيسدنفا ىت

1 
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 افك طخ ىتابزولا يدنفأ ىرج هالتمت

 اهيف كد ةغالبلا يف

 يناعلا ند كاد ريغو ةمالا ةمدج 0 ركسماا

 نيعماسلا نح- انيسح اعقواملا نك ىلإ ةفماسلا

 ينافتو ةيركسمال ةمالا ة

 ماما كب محرلا ديعنادناموقلا :داعس فقومت

 دعاس :,ه ىلع ىتثاو ةوعدلا مهتيبلا مط 05 نيوعدملا

 ركسعلا ةسيلالا عايتبا يف

 قامسا لضافلا بيدالاةرضح هالت مت ةينادذالاو

 رع ةكرتلاةفالاب ةنانر ةيطخي دوهسأا وبا يدافأ

 فيلطعللا نم .4.اع راف ا 5

 هللا هاش نا مداق ددع يف !ميرعل

 يدنفا دواد لضافلا تيذاالا ةردهج 4..هعو

 نءةيماسلا يئاعملا نم تمدح ةيلاعرا ةيط نولي

 ىتلا ةيقيقحلا هةسلالا ل ءو هي ركسعلا عمةمالا ١ داما

 2 عيمجلا لغج ام لضفلا لها اهم نيزتي

 سدقلا
 و - 3 را _ عبي جا د يي يس يجب بيبا يبدي

 مرسي د ا يرسل يرسخ سس رعي ع خر رعي رج يع صج صو ع و ري يب را وع رار م يع و يع و و سر ييسر ري و ٠ او سا 0

 ماظنتا نسحأ ىلع ةر كما تاروانملا تت ادنبا م

 لوا ناآدعبو امناحلا نسحاب مادصأ قيسوملاتناكو

 او-رخ ن ادن اهوا ةداهس دنع تاءظراانيوعدملاةرضح

 هب كلا ةي.ئصولا ةوذلاو هل ةركأ ث ةنسأا مهلكو

 ةئاسنتفم

 يف حرط لاكن لعقي 0 هاا دعا باع
 لاح ' نا ةي رحبلا رظان مسا, ينائعلا باوناا س

 ا لوف ملا ناو ماري | 0 تس ا

 ىد> ةيائعلا ةيردبلا ريزعت يف نود باو :!ا

 دنع اهاع داقمعالا : ركمي هي وق ةرداق ريصأ

 ةجاللا سيسم

 ةعش شير كن نإ دلاانع ةساكو ةنخ تاع ٠

 دما تابا..ح 0 لجال ةلودلا ىروش يف ةيلاملا

 ةناهاشلا تاذلل اذأث أتاك ناك يذلا اشاب تز

 ةرظانع تأ ا ىتش لاوءاب قلعت تاباسإلا هذهو

 ىعارزلا فوصملا 00 م لثم تزع دما

 ٠ هوز وهو

 نإ دع ةلدامصو ءايطا ةيب رحلا ةراظن ىلطأ

 دادغإ ىلا اويهذيل يم .اذ١ لوقةتر ىلا مزال. 0 0

 لما نم فارغلت كالذب درو دقو مهتر ممشرأ 2

 يباجيالا

 ماهعالا نم رارحالا ةعّمجن امغصا نم فارغلت درو

 دادتسالا لها دونج قا هداقم ةيلعلا ةناتسالا يف

 اددع لاتقلا ةحاسيف تك ::تابجلا لك يف تمزه

 نوءفوتيرار> الادوت> راصو ىجرجلاو ىلئ هلا نم ارفاو

 ىلا مهنم مس راس دقو زاويش لع ”هالةسالا ةعرس

 نربط
 +... ح97 ةزق-

 هرم اي ةناتسالا ىف هريغس ىلا افارغأت نا

 اوناك اذا ىتح كانه نييناريالا

 ىبانسالا ثوناقااذفنو روس دلا منعت ايح ىلع هثوئموي

 0 هاش ل سرا

 را رجا ض واقع 4.9

 نا طرش ]ع هتادح هل ماونعكو ريفسأا مهضوافف

 لعفلاب هلوق م

 تيب دي اكواب زبري راتبي ةببيزةنبيييإ لنبي بيزيد اس ا وا

0 

 ةمالا سلجم تردق ةيلاطيالا ةفاعصلا نأ ربظي
 قورتلاو لقعلا ىضتةء الا لم ال هنال هردق ق>ح
 | جماس ردسح سح ملاءاإ نهربت لازت هال ةكرالا ةدوكل + 1ناو

 روتسالا راشتنا دنع كاد ت رظا 6 اهرادئقاو

 ندب بوصتدا مل ةي زيكنالا» ةموكللا نا ريغ
 اذهو اشاب لماك طوقس اصوصخو ةيناثعلا ةرازولا
 0 ةسايس فرع نه ىلع هباب يب سي رغ سيل

0 
 هب

 هانيعنالا تدع ارا تهات دقاسعا نأ

 ىلا انرظن اذاو برد يدوي رما ثدح اذا مزاللا

 ىشضيراصدقف اسما نم رثك ١به ان اهانيار أدب رسم
 رئاودلا تّها كلذإو نيفراعلا نيب برخلا ع وقو
 لكشملا اذه ل> يف ةيسارسلا

 هج همه

 ةيناطاسلا ةرضحلا نأ .ةنأتسالا رابخا يف ءاج

 تطااماو اريص اشان لماك اغا ف قغرت تناك

 لعرصاف هتاود امإ هئافعتسا ةادرتسا بوجوب هيلع

 ةيسايسأأ يصانملا لازتعا

 ةلااشا لفك طوقس ف سلا ؛ را لاش

 ةراصمب قامت ةيسايس روءا ىلع علطا دق نأ ةرم لاق

 يلح نيسح مدق كالذلو اهرهظي مل هنا ريغ ةم ركحلا

 هءافعتسا يماحلا مظعالا ردصاأو هلخادلا رظان (ثاب

 شاب .لماك لمت نا يسح هنال ةيلخادلا ةراظن نم
 ةي روتسدلا ماكحاللل رياغم

 طي مك حور جبس

 ةيلعم رابخا
 صاص)لا جاور

 ةرايز نع نورتفي ال روسسالا ىلق يلاهالا ناك
 م. كلا نوصعا توللا ىف أضعإ مهضع

 ناكو مهباعكاو مهاب رفا عم ثا داحالاو :ةرماسملا

 تهذيو لللا فصدم دعب ١ ىلإ رسب دحاولا

 روتسزلامايا يف نالا أهاو انيمعم ام | هتيب ىلا ًاعجار
 نم افوخ اليل جورخلا لعرسحي ال راصد قف نمالاو
 يف كولسلا فاخي امراظتنا ريغ لع هبتان ةصاصر

 تاقرطلاو ليسلا تناكل قزرلا ال ولو رابناا ةعبار

 اهيف داس مايال ايقسف ٠ اراهنو اليا ةيلاخ ةيواغ
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 اروح كلوأا ف 0 ا نهال

 للخو بارطضاو فوخ مايا يف م ايالا هذه اهاو

 يف معمأ ال ٠ تاومالا دادع يف راص اهيف نمالاو
 قالطا الا ةحارلا .ترايشالا دير. نيع لدلا

 لافطالا وكت كيبابشلا ترتو تويبلانيبصاصرلا

 دعلرتو صاصزلا توص ىلع نوظق.1 سف نيا

 ابابا فوخ لع ةدلاولا دعترت اك افوخ مهصئارف

 انتلاح ريصت اذامو اهيلا اناصو ىتلا ةلالا هذه اف

 ةباتك يف انو ه6

 قالطا نم دحالا

 كالذ لع لاخلا رعسا اذا

 ءا1ه ءاضوم م رطسالا ىذه

 ءادمؤ كثودلا نإ دوماعلا أب جراخ صاصزألا

 كانه قلطإ م

 كادر تاع 00 اصر نثالث نم: لقا

 نسحا ىلا لالا ريغتي ىتم معنوال

 لاوحالا لكا

 00 ع

 1 هئأف لوا ؤطر ةسضردم برق سما

 ريغملا هاذ كح

 اثيدح 0 لق نا قى ةباس دك َّق انك ذ ل

 هلش راحت راك رق يراج س وم تلاوة راد ةفرغ

 رشاب دق نالاو فرسمتملا ةفواعع ةسائر تمت ةنيدملا

 ةسا رحب مايقلا هسفن ىلع ذخاو هلاعاب سلجنا اذه

 كل

 يتلا تاءارحالا 0 ردح اكلات قو نه رشناسو

 يلا» الا اميلع ملط

 سس وس وج وس

 ساب ااذه اهب رشابب

 دع 6 2 ع 2 ا | . ١
 ىش 2 0 صر» ةروحالا ماياالا ممله 32 رظ

 باهتلا  ةيبرعااب هأ'ءهو تقدما : ةيضرفالاب

 ىدرلا هقاذا ال' !دحا بيصن الف « غامدلا هي
 . رابقلا ركك ذلاب سرت هنم :نودلسا نولي

 ماخالاو مضحنا انغلب هدوماانيب ءادلا اذه ىثفدقو

 ةركاسلا تيافتتو مي راك ممن ريكسم

 5 زال .حدقو انه اةاغنت ثاالملاو

 اذه نا ١ هنال ا[ هيض ا نورخن' ال نالع ني

 اولا تاضلل ارذيلا مول نكأ نذل ردع نو هاذا
 ةبلحلا ةموكحلا نالمالا :لمانل انه نو يرقبلا

 فلا رمالا اذه كرادتي يذلبلا سلجلا اصوصخو

 ءادلا اذه رانا ءدمل ةمزاللا تاطايتالا دخآيو
 نا لبق تالمملاو تاقرطلا يف فيلظن ان رءانو

 هللا ذا_.مأاو ءادلا اذه لصاتي

 اوهلحت نأ

 اوصصأ دق هابطالا ضمب نرا أضيا انفاب دقو
 ط وهلا نال ىنخدتلاو 3 ظوعملا 0م يلاهالا

 ظ

 سدقلا

 ءادلا اذه تاب وركمم نالتتقي اولاق منراخدلاو

 زعا هللاو

 سدس هج سس

 نالعا

 افاي وباط ةرئاد نم

 اذه ريش مي رات ند أموي رع ةاسمج رو نع لعا

 فضا ةماعلا ةديادملا نادل حر طيس ناللعالا

 ل فرار تار اا ل نيرا
 و ةعامأا دودخلا ة.مولعملا ةولحلا قب رطل اوان

 |[ يدنا 6 نباىدنفا مه ري' فرط

 دوم جاهلا نبا بيد ىنطصم ىلا اقاب يلاها نم
 ئواسنرف 00 ملك أفاي يلاهأ 0 يوازهملا

 ورغ افولاب عي ناشوك .بحوم تاوئنس ثالث ةدل

 ةلرو غيلبت ىرخ دقو 6١" ةزس يفاث نوناك ؟

 هارجالا ففقوي ايش اورهظي لو لوصالا بس> يفوتلا

 ةرااد فرط نمنالعالا اذه رد راض كاذ عار

 م55 ةند طابش ”* ىف رح اذاي وباط
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 تاغلب يناغا ىتسنا ورتايت ىف دلل لك ريصيس

 ولاب هوخي و كوصم لصف مث ٠ ةقلتخم

 ةيقيسولا تال الا نزخن
 صن راق و ثان ودعم وتاوعمس َّن رولا اذه يف عاب

 0 ةفاتخلا يناغالل

 ولَغو زكم زينت م ورءون ديدجلا بابلا يف

 اديه سطس سي

 ىلع اود“ نا ليزاربلا يف انيكرتشم ىلا ناعل

 مفد كيو ةديرجلا بلط يف كوبمرب يف انكو
 انتدي رج نو وش لك يفو كارتشالا

 اسس: سو 7 نس ميببفل خب وس

 او 5ك ني را ميرسي رك تي هي رح حب سيرف سبب بيض و سيب يوب سي يي سي سي صي يجي س رشي يئس سيروم صم ني رو يس وسي وسي خي رسم وتم لطي رس وبي عب سيب سي ياطير" ا "امي اجيب ديت بأ ديرتي السا ايري رإ ايم نيب و ايي ايزو يي

 تافارغلت

 سافاهو رثور نع

 ه للا 1 نم

 غيبتي يان رفا ىلا تافزورركسملا راسل: رورو

 هنراملا سرام ؟؟

 فوذور نا ةناتسالا نم سميتلا ىلع درو:ندل

 2. والا رسولا بص شاقرراشا
 ةينازأا نع ةيلاملا رظان مفاد - :امودل : جريس رطب

 مك ةفاب ةسورلا ةبلاملا ةناتء نا لاَقف اهضرع ىتلا

 ضطاي:>الاناو ةلخارلانةفلاو برا ليقهيلعتنناك

 0 : 5 داي زااو ليورا 5 فاك هاه زواحا

 0 ٠٠ مأبأ مال 4فثأأ ساس ا يب ل

 لدور

 نم همحلام اشاب نبت راضنا ثدعحا : ةثاتنمالا

 صاخشا ةدع مس رف هتيضق يف رظناا

 جراخ ةرهال دونجا نم ةعاهم مأق : ةناةسىالا

 لكن يف نوضراعي منال تبسلا موي زيدل يارس
 مهاد ساو يقرآلاو داحالا ةنحلل .نيمزاتلا مطابض

 مثررهل

 لودلا وءدت نا يون ايسور نا عاش: جرب برطإ
 رقثأوم دقع ىلا الاخ نيل رب ةدهامل ةعقوملا

 ءاعز ساو ةساو نوبلوةس وسلا عئفا : جربسر أما

 ناقتي لئاس» يف ةشقاملا نا اهودلا يف باز>الا

 ىلا | راغن راطخالا ؟ (فردخت قرح 0 4 وه راغ

 نوضرامأا اهيطخم نا رظتاي ص 6 ديلاعلا يطل

 اقوم ناللا مات توكس ُْى ناقملاا ةلاسم : نت

 دارلا نأ نم الا ةراقس تكش - هناتسإلا
 ىلاةنانملا كالمالا وي رطب لسرت لازتال ةيبرخلا

 6 ليقتسالا يف اهرورمع اود ال نأب كالس

 تطاقث :ةي وسلا ةراجتلا ةدطاقم *اثا نولعفي اوناك

 ُثِ نالا رظني وهو كاذ يف ىلاعلا بايلا برسأا

 هجل'ؤ ام

 ةد رحاداوألا لعن ةبح نم امرت ةطخنا : دارغلب
 سيكرت نيب قثالماا ينروتغلا ديزتو لابلا لغشن

 برسلاو

 سذدقلا ُِق انانح تايد مرا ةعنطم



 كلارعشالا يق
 ففصنو تايد ةنالث سدقلا هاول ف

 تايديجم ةعبرا ةيناثعلا دالبلا يف
 اكئرف ٠١ ةيددجالا داللا يف

 . هديرجلا زايتما بحاص

 ابئانح بيبح يرو

 ير دلعالا ةرحأ

 ناشرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةوقصنا يف

 10 نيكرتشالاو
 شورغ ؟رطسلا ةرحا ىلوالا جوهصلا ٍق

 ناشرغ' نيك رئشللو

 عم اهتناشب ةرياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رجلا ةرادا

 مل عفرلا
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 اقرزلا ءايم يف ماع“ الل

 8ك اقرزلا هام يف ماعساالاب ماتهالا رعأ اغسل

 ؟١] مير ٠؟ نم اهادتبا طقف مايا ةرشع ةدم ]

 لوو ه4:م ؟ !؟ ف اهاءاتناو ةئداأ له نم ) ترام

 ما تساالا ديار نم هحار لحال ان ده> ىراصق الدب

 باكرلا لقنل تيملا ريل ىف رظتنت ةرخابلاف كانه

 ةرمشملا ةدم يف عوجرلل ربظلا دعب و باهذإا ا

 وك ذملا مايا

 ءاض اشرغ نوعب را اباناو اناهذ لوالا مفوملا ةرجا

 يرعفانإ تاما 7 بانا عقوملا ةردحا

 يتلا نيذلا لالح

 هاك ربدو

 راع
 0 1 ا ا ا 1 دال ا ل د1 ن1 ا تل

 ١ لفتشيل ةقالخلا يف رهامقالم باطب

 2 يواسارفلا .قالخلا ريمأ , ادومحلادتع

 : نم كاد دارا نم ةسورألا ةاسورأا ة 4يوح

 *ةريمارب اجاوملا ةلباق. يهذيلف نيقالحلا

 : كود قكن 3و ا
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 ةيينتاب رخو حيي يا ران“

 نيب تيب جايين نيني

 .””ةفيييززاتتوي

 درر زينب جير البيبي باقون يزلقتبو و نيو حيي ريقي

 0 0 00 ردصم

 د. تزن تبطي طوب نرتسا باين نبي فايس يي لعيبي "فيل هيرب تا ايت" هنت“

 ةبل 5

 نافك" يدنفا قيفوت روتك د

 ةشاعملا راذ حاتتفا ف تلت

 سدقلا يفماتيالاو ءا رقفلل مالسالا ةيعخ

 يمورأا هحارتحا هب سس ا انرثكا هلل فزر

 هذه مهنتا ضعبلاف زوءلا ةرارءو ةجاحلا رش هينكيو

 لصاو ضعبلاو قاتمتا الب اهرو بعت الب ةمعللا

 ٠ ةلالا هذه ىلا لصو ىد لاللاروسو راهغلا ءاقش

 ةبركلا هل ةرحا هده انتاج ايتام اراكو
 دربأا ةدش نم نوفحتريو عوبجلا م نع نوروصت

 سلو ضرما تارذع نم ثوثوكو ممم 2-0 لحتو

 فاولتاللا أ له 0 اذازق 5 م تاس ف نم

 مذ سل ام لثم هللا م 00 نيملا

 7 0 انيفناك لا سآت

 *ا رفا كرلع لوقا 0

 لدعإ تك كح تناف

 هيلع انمتو أ ام موقن يك هللا انعذو دقف نمت اما
 دلا 0 2 لجو رع همامأ مده سو مايقلا قص

 عل 0 ما ناك 0 هانامع ام عيمج نع ام

 خراصلا لدملا توص كاذ ذا بين

 مهتنعا لهف  اريقف كاخا تيار
 ؟ هتعيشا لهف قمرل اهب دسيأمل حازم كيحاصت رظن

 تغ:> ليف ضرأ ا مالا نب نكي كراج تدع“

 1 همالا ة.اع

 3 0 اي /
 م
/ / 

 - ب: يبتعمسا د

 3 - ._ رددتي_يواتتإ يتب راوي ةقنيبيزإ بويا نب زيي ابين ان يبي ديري طبي نتتييست طبي د بيزإانبب يب”ةطييبإا ابيب يبل جل: ايري” ”ةوييب “اوي "ايري ايري "رينا يي لي

 اما ةلسل لوا نر ١ قفاولا ا "ا يف
 ا نيران نوبي اهي زق دي

 هس هشيم

 ا

 284 455 ةقاقأ#
 ما -؟( 5

 (زغاان 5 نخاع )
 ل ان 101 2101 كآن

 0114-81 خ1

:2120212113 

 هه:وهو !. !ط!هطذات

 و سس

 م8011
 ل نمنع قاعد اند ةص 5! 5 15 ١

 '[ن"01116 ان 35 4 -

 ؟ك(مقمععا" انص هه 20 عة

 1137110115 1 7 ٍإ

 3198 1:5 مقهم 15 العمع 5 5.

 319 426 موجع .,,  و3

 م8 اآةظاأات ال' ذل خل ن1

 0 ااا ايديا كي سرس دوس رسم كا رس هيك كي نكي ل جي دن ردي إطار نوعي القبب لبيب بيري لابو ناقنبي ربياني يبس نب نإ: يبي راقت ريس إب يطوي ب يوي
 ب كك فلا سلا حسي سس يسب نات سم شت... اا. هي ا ل يي

 رت 2 تْاتالاسلْطْسل 2 222 222222220 2222 يبا سرر ير ل ع ا 2 0 جمب نقرات بوبا ندين” نافل امي نات ا طوالي تان نيب نيب فيري
 20 اهم ددشلا | 0 م و ا ري

 ةناعالاو ريخلا اهثود.م ةيمهج هذه * ةداسلا اجا

 امنا رك نكت ةماع:سالاو داتحالا اها مس ناكو

 ال ريك لاا
 ني.دلاموييف "دكا مهباوتف نيرإملا رجا عيضيال هللأو

 الا اذبك لع موقي ال ماركلا ةداسلا اهيا نكلو

 تروظ قرط يل يخانلا لهسيف مائولاو يخاتلاب
 06 لسا جحا م اولا ديمو كلاما ة ةيعص ل وأ

 نيدساحلا لاو ءارعاألا كارم

 هيلع راج يذلا ماخا _:رودضعتس ةداسلا اهيا

 هحاةدا جمس م اريثكو هزاعاو هأموق نمْؤلا

 0 ةازح هنم نورت هي متناف زاوعا نم هثودعأستف

 ءازج مدعل ريخ لمع افرش مافكف نومنصت

 نيئسولا بت هللا نا اوئسداو

 ةماستبا اورف بي رُملا ليقتسملا ىلا اورظنا نكلو

 نأ. حرف عومدو هوةلعاف رقفلا بئان هضع نم ركش
 ءافشلا مسأب اهيلع ميكس ضرما مالاب بيصا

 يفمهلاوما نوةفني نيذلا لثم نا اودكانو .يديمْشف

 . يلع ساو هللاو *أشن ل فعاضن هللا ةح ةنام

 نما أ وركف ديعيلا لبقتسملا ىلا ١ 9 رظنا َ

 ءازج ياف لوزي ال بوثب معنلا باب يف كرظنني
 نويلطت اذه نم مظعا

 ناف مزع دحا ينثي الو محءرش اهف ةبظاوع اورمثابف



 ل اس ا ايا كي "ند

 لا ىلأ لدول عيغبل أيببررس

 ةيزياكلالا ماعلا يأرلا هدب رح نع

 00 ملسلا نا يذاملا عوبسالا يف لمالا ناك

 نا ريغ ٠ ”امدلا قارهاو ةب راحلا نودب ناقايلا يف

 ودب اهبععو اهرخافت رابظاو اهعالك ىف اسْهملا لماحت

 ' ةراثا نم ىّتْط راصو لمالا اذه, اهذ اهددعو

 ٠ ىحاو: ١ كالت ف بورا ش

 تقو نه نوب رمسأا بولق يف تحج ةيزطولا ران نا

 ٠ اهيلا كسرحلاو هنسوبلا مامضناب اسفأا ترهاج أم
 تقولا كلذ

 تسلا ةدهو قادو مدق لع عاق هولا اذه ىلا

 يتلا بابسالا لك

 تلصوا ىت> مهب ع ىرخا ارارضا كانه لب

 ٠ جرحا دكرملا اذه ىلا ةلأساا هذه

 نم ب را تادادعسالا ا

 أ جاه اب أيا اهالي اودامو نود رمال

 امل كفر ايلا رانا كلا نا

 لاَذَمعالا نه مىظع بناج لع تناك ىلا اهعارا

 نسحو امل 0 ضاالخاب امن تحرص ا رسو

 ةرحاتلا ةصخر اي رس هاطعاب تلساشتا اكنااو اعان

 0 ائاعدا نع الوا لدعت نا طرشب اهدالب ِق

 تطل يتااضرالا نع اضي وعت ذخات نا قا ال

 يلالعبسالا كلاي

 نم فشتسي ناكف ٠ كسرحلاو هنسوبلا يتيالو يف
 فاللا محو سلا ملصلا روهالا هذه “ارو

 فِ ةمتحم ايبرس نا ربظي نكلو ةيل“ ةقيرطإ

 ةلح نه كلذ راغب © قاع رد ال اظن
 ةيدن قا ةن ارسلا ةرازإلا سار اهاقلا

 هب سلا ن م هنأ نظا » ليوط مالك دعب لاق ثيح

 رحأو قه ال .ىت> اهئانبا مم يحض 5 رس نا

 نظاو ةينطولا مهقوةح نع ةأماحما ليبس يف مهنم

 ثوعال ىسنملا روعشلاو طولا سانحالا نر

 .: قاشعر ْنَع اناثو ان راسا اميلع

 هاشتب 0

 ناك اذ تا

 لاق نا ىلا ) سدقملا ينطرل روعش || اذ ُت رمش و

 انةاللسأو س 5 راض - 0 ةدمحلا | انةوقحا 8 ىو تدلل /

 1 سول تبوك نا دعب الا

 ع عافدلا يفي الاقو الق رهتللو ةعطوأا ةسدقلا

 مفانمو ماوص نعو ةقحلا انتدطوو لثالا انفرش

 كالم شرطب و ٠ « زي زءلا اننظوو. ةسدقملا اندالب

 يلعر كني دحا نا نظا ال »ةرء لاق هسفن اب رس

 3 ىلا يداوي ذفنم ىلاةريغصلا يدالب جايتحا

 «ءاملا دعستو داللا ةراخي ىوقلت هب يذلا

 ديوس هيدي بديع ديدي ديد يشي ب 3

 ءاه دع مدان مل مع نأ ل 0 ممل

 القدس 

 ديك

 ريظ مالكا اذه نمو ةراملا دعا وه يذلا ردعلا

 لدوأ قرط | 1 ا ِق بولا 5 رس نأ

 اهتورثداد تو اهتراوث ىوةاتفر مهلا ىلا اهدالب طسو

 يو رظن اهيف ةلاسق ةينمالا هذه لانت فيكاماو

 ةينالع ترهشا ايرخسا نال كلذو ' .فاللا روك

 ةمطاقم نم دحاو ظاريف راذقم نع لزانتلال اهنا

 كالذاو حالا راهشا ىلا رمالا اهب ىضفا ولو ةنسوإلا
 يذلا مسقلا كلذ ارب ريم لانت نا ليحتسلا نم راص

 نيب .عقاولا ,سقلا وهو رعلاب .لصتل نا نكي ةئم

 رازاب فو قوس" ند ةلايثلا دودحلاو اني رد رهن

 ىلع ةرمع»و اهبلط يف ةددش» لازتال ايب رسم نا ريغ

 نيب برها بودنالا رارسالا اذه ةحيت امو طوق

 عم برا كارش يف ادرس تءقو اذاو ٠ نيفرطلا

 ةدعاسملا دب لودلا اهيلا دمت الف اي رسا

 ايرتسا لزانتل ال هيف رخا لح ةلكشملا هذل دحوي
 يبرم لصتو ارش اهبلطت ىنلا ةمطقلا كلت ن

 ءدعكلادوأ عراد هب وقل يف |هب 3

 نر نيباق اس اهانددح ىت ماا ةعطقلاك لت طشو يف

 هنأ ريغ '

 هب دد دج 7,

 ا عم ناد ب راحت ضارغال و ككل تو ةءطاقمو

 ةطاس 23 هكا هله قو كدايردالا رخو

 ف ةلخاذم اهلا روكي ال نا طرششب ايرتسا

 ايرتسا تلبق اذاف ٠ قالطالا ىلع اب رس ةراجي
 ةدهاعم دقع لعتةفتاو طورشلا هذه لع ةرباخلاب

 يراجت ظح اهلاني ىلا أدب رس نيب و امنيب ةيراجت
 لكي اهسفن تذقنا دق نوكت ةفلاخنا هذه نه رفاو

 دال الاب "فروقحلا ملا اذه ىف ةماركو فرش
 8 رئاسألاو

 يف رورااب قملا ايبرسس ةراحل لعجم اي رتسا ءاينغا

 الس اقافتااب رتسا ممايب رس قتل ملاذاو ٠ةعطاقملا كت

 ةرامت رك ١ نال كل ذوةئظعقي راك ةراسخابقحايس

 يرسم قمل ناايرتسا تدارااذاف يتاوم اوريزادخلاب اين مم

 نوصي نيش توم أهدودح لعت ارا ةحداف را

 ةرادأ 5 قىديدح ظخحخ دو>دو ٠٠

 ةئب والاب اهنم ةباصملا ل وخد نومنعوةي رمملا يبثاوملا
 اهضراعي نا نود اليقكللذ تاعفاكاهدالب ىلا ةفلتخلا
 ٠ اهتراح ةيدوبع تاعش لجأ

 ةقيقح ىوكشال ترا رقريز؛الا ةدي ره تلاق

 يب رسأا ربصنعلا ثءش لت نا اهتباغ لج امئاو ايبرسل

 كاشربلاو 6 5 ةريثك تاءطاقم هي قرفتملا

 يثونو ايشوركو

 ترها هةر ةرامملا

 تامحاو مْ نم كلذو اسوعش : . و كينوتنموأ وان سمو ا أ.اماأ ادذو رازأب

 نك رك ينو ري ري يك ير ل رد رعي سي سيرك ري ويخسر كييح ا ريو يركب طك ام كب" ءيتطيبب» نظيرع سمرا نا بك ع اسس سامبل يزكي والا رطب اتت لاكن رح بكب ريكو ضو راح نص يرام سي ناعم راك باب اسي إو وتاب واو زاب »ويس لي وطي باب نيس وكب يح اح يسير يس كاب رج رعي اوم يل

 جمال أب رتسانال اهيلا لوصولا؛ لما الةياغ هدف

 القتسابعش هلعجو يفالسلا رصنعلا اذه امتعا

 عم ل2 شم امال كالذو اهدودح لع 0

 مه 7 طباورب كراشي و ةيسنج بابسال اسور
 ايرعم ترا"اهتطلسو كح ند مثني.ذلا ندي الملا

 أمسفن يف يو ١808 ةئسذنم ةيغبلا هذه ابل تناك

 نا اهنا ك البق كالذ نم نكمنت مل نكأو نالا ىلا
 هيسوللا ثراص نا دمي اضيا ةنسأا هذ يف نكملت
 ” اي رتسأ ةطلس تمم كلدريلاو

 نوكيداك ار
 كالملاواكاردةّكلملا لتقه نا » لاق نادستلا اياوز يف

 ناك ىتح هتقو ىف هم ارود ذخا دارغلب 2 ردكسا

 لئاقلا ةف رمل قاتو هرساب ملاعلا هلرثان اعيظف ادهشم
 مو ٠ ةيسنرفلا ةروثلايف ىتح هلثم ثدحي مل ادم

 هأ ويقر ىدرتس ةدد رح 0 دقو

 ك”زادابيا يتلا دهاشملا حامتفاالا ديشملا كلذ نكي 0

 ةمدقم يف نرالا مو مايالا هذه يف داوقلا الش
 ةمزالا هذه يف نيجيملا نييغاشملا ماكحلاو ءارزولا

 كالت ةجيتنالا ناقلبلا يفةكرلا هذهامو ٠  ةيناقلبلا
 لودلا عيمجل .مل ٠ ةكلااو كاملا كلذ مارا يف تثدحوىتلا
 لغشتا اهرود لثق نا ارسل حمست ال ةبب ورالا

 ةائاهةيوءد ةكرعب ابروا
 ب: وج

 بطلا, ضعي كذن نا هارقلا
 ايلا نركز ىركسلا لافح الات تبلت ىلا
 يدمس يي دنفأ نسح روباطلا ماما ةلضفل ةيحائتفالا

 اهب هاف يتلا ةكرتلا ةبطخلا ةمحرت ملدرأ ناالاو

 : دوعسأ اونا يدنفا قدما لضافلا بيدالا ةرضح

 تارضح ادعو

 سل فسأل د - :لوقا ىداقنعا يسمن ينا

 ريتال نوئيبتم ائاد مث دونجلا نال كالذو قلل دحلا

 ن او نيا لك ينرصنلاو زوفلا ةعشاب يضم قنوروذ

 نادعبابتي رد>و ةمالا قوهح |عء لوصخلا لد امس 2

 أمد كلف يذلا دادكسالا نى || زي 2 تعفو

 أوئما ا اول 5 000 ف 1 ريغك

 ودعلا لوع ترادا ةحردىلا انقوفحو حت رجح 5

 ىراصق نواذبي نيذلا م 2 ونجلاو نامل جمع |يشب

 متن امردق اندونجت م نا اتيلع بحو كالذأو

 ةداسنالا



- 

 رسي_ىبر هيي يصب سي اخ

 دق سدقملا ؟يبظو ءانبا نأ اولعا لساوب لاا
 مثدالواو مهفرشو مهضرع ىلع ةاضفاحلا يفك | اودع

 هاا ا ل ا
 ؟تمس ردقي ةمالا دارفا نم درف لك نا اولغاو
 نوكرتت منال اياعلا ةلزنملا ؟ءازخي و اهردق ق> ”امثلا
 ميل ليبس يف متحارو ؟مونو ؟كلايعو ؟دالوأ
 هلآ نظولا ع ةعفاقملا ىو ةساكفلا كتب

 . نر انراكفا يف لوجت تيب زاكفالا هذه لكف
 لقا نم ةناعا عمم ةنجل انفلا ىتح سدقلا يلاها
 يناثلا روباطلا دارفال ةئاتش سبالم ءارتشال ةجلا

 لكو ا:سدق يف ميقملا نثالثلاو ثلانلا يالالا نم
 ام انعمجم ٠ لساوبلا اندوال انتينونمم ربظنل كاذ
 ان دونجل انيدهاف ركذلا قوكسيل ال اغلبم ناكو هانعمج
 اوريظاو نانتمالاو ركشلادي رع اهولبقو ةسبلالا كلت
 ةديجلا لئاضقلاو لا ا نم هيلع اوقبط لك

 شءتلف ٠ مهنادجو ةهازنو مبماٌةم وع“ ىلع ةلادلا

 سد ا شعل 9 ةمالا

 ةيزياكنالا ماعلا يارلا 1 رح تااق

 باللقالا دعب هلايدالا اودصق نيذلا ددع نأ

 مش لغشال نبي للا ددعو 5 ' . ٠٠٠ وغإ ردقب ينام

 0 ؛الوف 0 كل ردق كانه قىئفاف الو ١

 اوراض دقو لعقلاو 0 تاقرسلا ْنَع نورتي

 غكلا بالا ري وفك انسو روسملا لع ةنرع
 ٠ .ةعكامأا كلت

 بمهعيل“س سي

 41 را لودلا تاق

 ةي اريل زي زعتا ىربكلا لودلاتاقفن عومجم نا

 تغلي اكل“ 1 5 ةعسلا هذه يف

 يوامئرف ةريل ١155558١ امرك يف

 ١١ هد .مو ايسور*“

 ٠ ايناملا 146:8"

 ,000 ل كا ا اا

 مو م5111 رقلا تايالولا ٠

 1213327: د

 ب - <<

 ركيركم صير ياك راك "يحيا خي بير هيي ري تيري خب كي كي 3 0 اي ا ل 0 ا ا را لا ا الا ا ا يمل يو

 0060_0_00 ل ل رو سسسص

 سدا

 قا نحو رام راغلا عر اذا ارددل كقسا لاق

 تاركسملا بترد نعمبع 0 ةمهحاوزن ات رك

 * مامالا ىلا ناتاس تقول كاد ثوب رغب

 هد هه

 ىدعلا كلل أملا يف غلا تال

 206 رغأا تاللوص#“ نا

 .زه ؟"اب/ا ٠٠" ارتاكلا يف
 ا

 ١١ ممه:3- :انالل“

 ةقا 6١ نط ٠) مو ةركد 2-٠ اسنرفا“

 مس سابع... مكحشل

 .٠ 5م 57٠٠٠ ريغلا تايالوأا

 ارتاكتاو ةدحتلا ثايالولا تالوىدع ثداز دقو
 ةيضاملا نيخسلا يف تناككاغ ةئدلا هده ف ايناملاو

00# 

 اهيل ودكم ةقرو تذحو

 هلا ؟شلا تائجاو يدوي نا يف ذئاق بغرب
 همحارم همن* هنالو غلاب أحرج هل ىش هنال هنا”
 ةريثكلا

 الو ةئس لوا نوناك 4 يف اوءرحت

 دحاللا رام

 يزيلكلالا نسان دئاقلا اهبتك ةقرولا هذهنا لقو
 كلذإو ترباوب ويلون ايا ف ىرسلا هدي رايشلا

 يذلا بكرملا عارش عطق ضعإ عم ةقرولاهذه تعيب
 نم ةعطقو ربك وبا ةعقاو يف نويلوبا لع هيفرصنلا

 2 نسلن ةزانح قروز قوف تناك يتلا ةلظلا

 : ةيزيلكنا ةريل ١ ةديوف

 ةءادصلاو ةهارزلاو ةراحا ةف رع

 يف سيم لك هاسم ةفرغلا هذه ءاضعأ عمت

 ةيقرتل ةمزاللا رومالا ىف ةثحابلل“ ليلخلا باب اهل

 ورك دلال قالا ناكر ةعاضلاو ةداررلاو يالا
 ةي راحت ةكحم هاشنا فرص: ةفوطع نم اوبلط دق

 مج ارم ىلا كلذ تاسرا هتفوطعو ةنيدملا هذه ف

 ءاضعالا مجا رراظ#:الا لاط |اوةناتسالا يفةمباجعالا

 اوبلط مث رمالا اذه قيقحت' ايفارغلا سدقلا نوثوغب»

 , ةكمح ةاشنا اسار ةادعلا' ةزالطن' نم افارغلت اضيا
 ١ بانرا نع مفرو لامالا هلبا ىَقَحَدِ راحت ةيفانئتسا '

 اج

 أ

 ريح ع رس سيدو جي“ سوو هر ميو يكب كي صحم نير ع بسس سم ع يع رو لاس رح كير م يح حم ناني رع رس ناهي رس بخ وتو النبي لاو رز انبببإا :يزا"ةةييب ايي ”اونيإ”بييبسمي راسي ويب ويبدي جيب سيب لب عم يفسر جاو يو يو تميل

 ٠ |.مكمم ةعجارملافاي ىلا رافسالا ةقشم ملاصملا

 نر ذل سار روما ريت ىقم اف اكلي تناك

 تيقبو اهتك رت ايس ًافابمكلذب رسخت !هناتأر الو
 نا ىلا ةزيح و ةدم ىلوملا ةيانعب اهتاذ س رح ةدإلا

 دهسا لكلا روك دا ةراقلا ةفرغ تلسسا'
 تررف دق ةفرغلا نا انغاب دقو ٠ ةمجلا هذهب مايقلاب

 ةموكحلا مدعو ام مهابترممفدب ناكسلا اهدعا س اذا
 ةساركلا طبضاتاهم ةدعب موقأ نا ىلع ليدحتاب

 ' ةيسنرفلاو هد رعلاب قاوسالا اع ١ حاولا قاع تتيح

 يذلا قوسأا مسا بيرغو ينطو لك فرعي َّك
 5 ةريفصو 0 راغ لك اها يطأ و ١ هدصقب

 تارت هيشلواشو صف رود اع رفضت

 ةالا سراح هبنت كل ةئينم تاءاشو سارا ره
 ١ 0 لوطي ءايشا ريغو 1 اذ

 ةفرغلا سردت

 ة _-راطاسلا 2

 نم يدي ميظع عراش ءاشنا رعا

 همايقلا ف ةكريلاف قدنكلاف

 راحمتسا « اكل هردأ فلا ةنيرزل مقادا نا ط ل

 اذهو عورشملا اذه ممتن ةانثا مدهعسىتات دامملا

 ا نولي غلبملا

 ةيروش» ا يفاما ة ك ركسملا3 ها < ىو 0 تك واسا:هكالذ

 دجو اذا َةْلْشَعْلا يف ةموكحلا راد

 ديدحلا ةكشلا ماظن ىفاضيا 0 يفوا

 يسح اهتابجاوب موقت ال 3ك رشا نا تار اذا يت
 كاذب اهبلاطت ةرادثأ ةعفنأ ةدئاعلاو ةضورفملا طورشلا

 قايم ةموكحلا ىلا_مروشالا ةينابموك تمدق
 اهنمثبلطو ةبجلا كالت ينعولابلا فربكم ثادءال

 ىلا ةلاسملا هذه ةءوككلا تلاحاف لمعلا يف ةرشاملا

 لمعت ىحا ركل ةريش ابا مدع هذه تاتراف ةرادتلا ةفرغ

 د دما 0 2 عولابلا ة.م ومع 000

 لدم ةرااظن ىلإ ل ذا كفارغلللا بيرج اذهو
 : ةيفانثتسا ةمكحم ليكشت سلط يف ةلياجلا

 اهلغاشم
 ةعجارم دارا نماهدباكي ىتلا رغسأا ةقشمو ةرضاحلا

 محركسل اهقافنا مزلي ىتلا فيرادملاو توروب ةيالو

 سدقلا ه0 فاشن ةمكع لكشت

 سدقلا ياها مو

0 

 رئاد صضوصللا 0 ترام )١١ دحالا ءأ سم يف

 يدنفا نس> ثيبب لبطسا
 :مماولصوتو دومملا باب جراخ مقاولا يحالصنا

 عيمج اوقرممو روك ذملا تِبلا لخاد ىلا ةذفانلا هذه

 ندم ى رجلا ةدهانلا



 يتوب يرعب زي ريع رعب تصاب طبر قوب نبي روس ةييبناي نإ تي يبدع بي يكول حا” ”ازبزا يبوس انييرن ابرز يباني ةببييبب دب بقبيلة يباب بيب تيب ياو لبي لابو تعيب نت ويستطجب يب تيب

 د

 ةظايخ راو تاسومام

 ةءاساا كيس كالذ ناكوراخلاو خبطملا تاوداو

 لبالا _ ءرم ةئماتلا

 هت

 ىنر» تيبلا تادوجوم

 وا ةثالثىتا اليل هنماذلا ةءاسلا ىف ىضاملا اثالدلا!ةلبل
 جراخ مقاولا سنوي يدننفاردب رادولا صاختتا ةءارا

 دعو رادلا نوح لح 1 ةصاضر اوقلطاوور هازل باب

 ارب رهو ةياثلا ةصاصرلا 'وهنط 9١ هل

 صج

 يلدا عاملا

 ينرغراذا ا ةاولا ىضاملا ةعملا و ها

 مع ترّوع

 ةرضح ماق حاتتفالا دعلو 0 ة

 نع لو دادكلازاب يددفا لماك ب دالا باشلا

 وكت ةيفيك هيف رظا ||ناكسو «ضرالا ةعوضوم

 را ع5 وضرالا ن ,وكتو ةيسوفلا تاوكلا

 لابجلاو روؤصلاو ةيدوالا نيوكتو ءاضفلا ىف ميسأ

 ةيسنلاب راودا ةعبس ىلا عوضوملا مسق مت

 لع تشاء ىلا

 يىاتايتا رود ناك رود لو

 ٠ روصلاو

 ءامحالا عاوناو ضرالا ناكس ىلا

 ف !نوكت دن ضرالا

 انهو ةيمهلا ةايحلا رود يناثلاو ٠ ةيتابنلا ةأيحلا دو>و

 ٠ رودلا كلذ يف تشاء يتلا تاناودحلا عاونا ركذ

 ءااعمالا نا فيت ررظا انهو ا تلاغلاو

 : رودلا كلاذيف كامسالا نع اريغك فاتخت نالا

 تافا> زا رود سماخلاو ٠  عدافضلا رود مبارلاو

 نأ فك ربظا انهو يدنلا تاوذ رود نس داسلاو

 تّدحاو اديور اديور ومضت تذخا ةريخالا هذه

 اهدعب ءاجو ةيلاخلا اتروص تذخا نا ىلا ريغتت
 راسنالا رود

 اباطخ للتو نوعدج رلعملابيدالا ةرضح ىربنا مث

 تارت مالا نا فيك هيف ربظاو ةدارالا هعوضوم

 فك واهدارفا يف ةدارالا ةوقتي وق اذا لالا اذه يف

 ميلسلا ركفلاب ةعوبتم اعاد نوكت نا سحب هذه نا

 دوذجلاو داوقلاب كلذ لعدهشةسي ناكو اعلا ةمملاو

 اوربق مت داراو عركف ةوقو مهماد بفاشب نبذل ءالعلأو

 اوالذو نوصخلاو لقاعملا اوك دو مصاوعلا ايهتتفاو كلاملا

 باطي رح 1 أ 0 ةعبطلا هذه يف كتعص لك

 دلل لماتااو تمصلاب ىوقتي لب ٠
 لايمالاو فطاوءلا لع بلغتلاب الا ناسنالايفنوكت ٠

 ضعب ركدو قببز قيفوت ]ا ةرمغ> ماق ًَ

 2ك (ءارتحا ا دا الا ا

0 

 لع 0

 مرايفةرب , رمش 5د ارآو هلا جدأ رأآ نيع ون ىلع نوك)

 ةحلاص تاياغل ةطلاصلا ةدارالا انتدارا ىف ميتا نا

 محو ْزَأد ميه ربا سقلا لضافلا ةريغح ماق م

 لا نيعوضوملا ىلع تاركا ضمب «ةياعت عاملجالا

 ىعدو ل ميلسأا لقعلا مزاتسأ ةدارالا ن ١ لاق نا

 ام اص نكت ة هيج وشك 0 تك 0 056 ]

 :ذارا هل نول ١ كاد كول و لاععالا ىف رام >الا ن

 هلفع هرع ةيا ةد. وصلا هراكفا نم رايتخا نع

 لاغشالاو لاععالا ماب موقف ميلا

 تبسلا حابص نم ةيجنرفا ةثلاثلا ةعاسلا يف

 لضافلا ينطولا ةرضح ىلامأ هتمحر ىلا لقتنا ىذاملا

 اهيف ناك اماع 1 رمعلا نم هلو جارف يدينفا الوقت

 هاعنم ربخ عاش الو ىوقتلاو ةعادولاو ةليضفلل الاثم
 ةيسك ذوثرالا ةلملاءاهحو نم ريفغ مجدفاوت سدقلا يف

 يثو هلهاو هدالوأو ةتحوز هي زمتل هتب ىلا اهريغو

 ىلا مارآحاو راقو لكب هتزان> تءيش دحالا حابص

 ةنبكلا هيلع ىلد تريح نوبعص اح 2 هربقملا

 ٠ فودصلا يدنفا ا:> ممل ةرضح ها نوبدطولا

 4: 1 دلو هتاثاع ىزعو ةعساو ةمحر هللا ههحر

 مث ءاعب لاطاو

 فرشات هكرشم ىذعري + غن لع ةرادا قا

 مكر ش لتس 4 رشع ةسمخ ةد.ه ىلا مويلا اذه

 ءاطعو ذخا يف مم ةقالع هَل نم اك وعدت يو

 | 0 الم 2 ةدأا هذه ىف 3 4 فرشل نأ

 يذ.درب , اا تن صقل سدقلا

 ها

 ةيقيسوملا تال الا نو

 هو تح : :

 تاراثقو تان.اوردمو تاونمح نزلا اذه يف عابي

 2 0 رح ل د رك سرع يح تب ص سوح سير يي يح يكمل يسيح يصمم نبين تو حباب يازينب نوب جوع
 هرب ا لاعب ل

 بنارواو ةيقيسوملا ثالل الا فائصا عمك اهريغو ةدارالا 0 ل اهلا ١ عوضوأ

 سوك وردنا ةنلدخلا يناغالل

 ولغوزتمزيسآ 2 هورمون ديدجلا بابلا يف
 مقيم

 لع اودع نا ليزاربلا يف انكرتخم ىلا ن

 احلا هللا |ادع انح فسوي لضافلا ةريضح

 مفد ُثيو ةديرجلا باط يف كوبغرب يف انايكو

 انتدي تح نرووس ص يفو كارتشالا

 تافارغلت

 سافاهو رئور نع

 ةي رملا دونجلا ىلع يويديعلا لبق تمجه : ةجسنط

 نتكلا لواحت ساف نم مول ةرامس» لع مج مرهو

 ىلودساف مطتسإي لف نبي رافلا تاتش عمج ىالحل

 مازهنالا اذه ببسب ةيب رغملا ةموكحلا ىلع عزجلا

 ساقوتلا رادمكح .ن | دئار 2ك

 ىلع ة.سورلا تاطملا هول زب زعم رع اوالا ردضصا

 |( : جريسرأعإ

 نردم يف تايلصنقلا سرحو ةيناررالا دودحلا

 ةلخادلا داليا

 برصلا مسيل با.سإ مواشتلا دادز, :انيف

 دقو ةيطايت>الا دونجلا نم. ةثلاثلاو ةيناثلا نيتقرفلل

 ةلاحلا هالج بلطأ يهو دئارجلا ربص ليع

 ة ؟ذملا ىلع اهدر يف برصلا تديا : دارغلب
 ةاففاخملا ىف اهتيغر يراجلا ١ يف ةخرأوملا هب وسلا

 ' ناقيرفلا هذاك نا طرش لع دادولا تاقالع ىلع

 امهيناارب ىلع رجناو اسفلا ضرعت كفرا تعرذفاو
 عطتسأ / اذاف برصلا 0 ةب راحت ته اعم عورمسم

 * ١ لبق هيلع ةقداصملا ىلع نيسلحملا لل* ةموكملا

 ىلا تقوم ىلاحلا قافتالا ءاهتنا داعيم وهو ٠ يراجلا
 ريعدد ١"

 ىف طرف هبردلا نك ةلاربخ ثدعا ندا
 نوشي ثدح نولرب 2 طورحلا دة ثأو تاصروبلا

 برسلا ىلإ اكان اال لشرب اشغأا قا

 نتقبل اني ايبا وأ

 سداقلا يف اينانح بيبح يحرج ءبطم

 سه



 د

43 
 ىلوالا ةئسلا 6ي2© ددعاا

 هلل

 كارءشالا مف
 فصو تايد ةثالث سدق#ا هاو يف

 ةيناثعلا دالبلا يف
 اكئرف ٠١ ةيدن>الا داللا ف

 هذي رخأ راما بءاضص

 اهبانح ييبح قرع

 .نرالعالا ةرحا

 نادرغ رطسفا ةرحا ةريخالا ةوص| يف

 هرآب ٠ نيك راشألو ]

 سورع "رطساا ةرحا ىلوالا ةوهصلا ٍك

 :ناشرغ نبك راشللو

 اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 ةدب رجلا ةرادا

 تفي ريل سدا نإ ةساكر ىلا
- 

 ا نآس ؟ يف ةنائسالا

 5 نم هب راخلا( شياملا )تارهاظما

 شاسالا) ةحارلا ٠ نوكسلاب مويا تلدب ةيناثملا

 هنأ 11 نانوعأ 1 سلع“ مواد َ مأرب أم هب 1غ لع

 مومعلا ميشا فارغأتلا اذه نالعا وحر

 سدهلا واوعبم

 تدحىذلا با رطضالا نا ريما اذه نم روظيف

 اما 5 رالاو اناللثأ | ىموا ُْق ناد ىالا ُْق

 أت هاى نواس ةرازو تاطقدو هن هلا دجلاو اره

 و نا ضال

 يذلا اشأب قيفوت هنع الدب اظعا ' رو نيعو

 ةر ردل ارب رو شاب مدا نيعو ةحراشلل| ا رظان ناك

 ةاقاضنلا ىلا تدرو يتأا ةيقربلا زابخالا يدع

 هذه لدعفت كد ىلا دوعدسو ٠ سما لواو نسف

 ةمالا ىف ٠ اهرداصم نم انتلضو 5 تداولا

 ىلا قلطنو د نللا رذقأا اذه ةينامأا

 - وهف 000 وعدا لطيلا اذه دي ىلع قوفوتلاو

 ةريغا: | ادعأاد يف هب لءاقتأ ميسا

 ب رس ويبي

 ميري تر عيا م ب تسير باو تس اس ل نب
 ا. يي ير

 : 2 0 تكد نيتتتيب رابط ابالي تاييإ 0 ا ا ا يي م 3 1 هي بيكسل 2

 تا ل ل ا حا : . دادس ا سي رمي ري سي رم يري عي وم  ةهليوحي رعي صل دم ِ ع 0 ل ل ا تت تل ا ستي د

 1 رم 0 اب العلا يو 0

 0 هةصص 5-5 ل

 م 5 ت -._- رس ص رعب رت يل را ير رع ل يح ياعم

 ىصعلاب 5-5 هرضلا

 يفنلاو نجأاو

 نآالوءباا ساو ىف" ةنرقرشلا راذا ١10 ةسلط نك

 عر نع تعا ف هنا ذرى ملا ١١ ةءوازإل ١ ظن
 ا اة

 برضلا 2 صاصقلا رعأ ند رشع تااغأا دعباو

 َ ب 1 تت

 فر هجواي نورحأ#إ

 دراس» 00 ةطااضلا ليغ

 نيدلا نأ 71

 نيدلاو مهسعتا ءاؤحال

 بوب الاسهل تاوداو ل .هازاو بةثااوقرغأ تالاو

 لوخدإ ناردألا يف تاهوف حمل 3 كناشلاو

 ثلا هده نأ ىلع اونهربب ا اذا تولاو نزلا

 " ١ ىلا يدع 5 نم نوب رضي مناف مفرح ةمزال

 اراك اواو لاا و ني ورقملا نه اوناك اذا

 اقفو نيسوبعم ىننملا ىلا اولسري مث ةواقشلا لها ن

 43و لل

 مجغوبضغل ع اننا ندد دا م نيذلا امارزد ١م“ دش

 نه اوب رمخ نيدرمشتمللا ند انولاك اذاف ماشا ١ ىلا 1

 * قب لل ؟ 00 موا رضيف ءايقشالا اماو اع 0

 5 قد | عع
 رسسس

5 نيدنبأا قوطنم مق لتس 95
 0 اذاو [١ و

 0 5 5 1 ع
 ١

 ١ «أم>وءنوملماعن مناف كلذ نمركد ١ قوكسل مارح
١ , 

 ١
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 الا ريع يناثلا. دبدلا ءاضعالا رثكا موأف دقو

 |" «ي' « ةنسضلا ,ايلا "عيد "ةقفاو اولا 1 ةبةئس ل فل ١7 ِ "يدنا

 ا

111111 4 6 

 م1 - 0 005
 (نعطان 5 ناعالا)
 360177573 هت

81-1101141 

 هو وح حكام

200101010111116 

 امعو»وعد ١! !] نانا" 1.

 لهو عه

 م8011
 لور نعمل عدم نم هم قلو 1010165

 '[”نسوانأع نه قم 4 7
 نار"ةمعع' نم جنت 20 (ة 25

 1 جلس 0115 تأ |

 خلو 1:6 م8613 اذعمع 5 ظاوق

 ن ]و كططف نق68# ىلا 29

 مخذاؤقابا" خ11

 بهو هول

 تيب ب بت هتيوتضسس هدة ةةيصح 2 تح عم وح يل يع ص ال

 ند ردد جلع عقنا أ ذيل ةيلعا وة ع اريحا مهنا

 ديدحاو فطخلا الا 8 ل لغشال نيذلا ١ا.ةشالاو

 31 دت ةوط> يو يلاهالا ةحار جاعزاو باصتغالاو

 ظ نالناةوعبملا س امل ركشتف

 0 اسفدالملاق قو ! اع

 طةسرومالا ءااوا رثك ا نيب ناك يذلا داد.د الا

 اهءنععدار اه دعي مل ذا ةمالا نم ىلقسلا ةقبطلا ىلا

 كالا نإ لاقي قحلاو ةئيندلا !هتاوهش هيلا حسمطت اع

 م كالا نال ددتسملا لهاجلا .:.م لضفال ديتسملا

 لودالاو ةينوناقلا ا ىلع غالطالا نم هل دب

 لق ءاقش لاو نر درضتلا

 نك 5و ةيمومتلاةحارلا |

 4ف رثاوت 0 1 وا اا دالا ,ءرلاو 4دلا

 بااغأا ليعتا ا رهاجلا نكلوربش ند لاقنف ام امو
5 

 أ
 سودب كإ 0 2 دفنت ل هةغوزنو هد كح تأ عش 0

 ةتوقما .لاعالا مكب و سدقمو في رش رما لك
 ' لع ةيضاق ةبرض 1 و ناسنالا عونا ةرمخملا

 : , دل رءاوأو نوناقلا له هند ومعنا د ارا

 هرش دادزي موي لك ينو بادالاو
 ةمْوكملا ىلعنا ناثوءبملا سا ررق كالذ لع ان

 مهيطعأو نيد ردد رقااؤن دلفهىف الدش ىطعت نا

 م رق موخلل لح م 1 نكي ١ ملادا اما

 الو 33 اذاو ٌشاءه عل 0 8 دو ميطعلو كالذإ اع

 . العم يفتن نا يمومعلا يعدملا لسف لغشال نودلص

 : نيذلاو : 5 دم 0 يوتا لعو نا

 قاطي كلة شااوددو اذا ا ةءهملا ةدملا لوز

 و شاءم فاصل

 مهم



١ 
1 

 د يبكي ويس يمر تيسير تور رح يدير ديب يي رس قي سايب ا يع رسب يع يب يح تحلل ول يسعي ستي سر تسيح يح سي ع تع سي سس ا ص ص سس سس

 .ةفد يف كلذ يموم"اا ىعدملا ديقي نا دعب ملبس

 نولماعي و مهياع ضف ملم ىلا اوداع اذاو ييموصخ

 نوب رهب وأ ةواثشلا ىلانودوفي نيذلا |.

 ةثلثلا ةدالل اقفو نوس.#و مهيلع ضبقي مهام نم

 "رم داعبالاب ميل ٍّ و نّيدرشتملا نوناق نم

 00 متارجلانوبكتري نيذلاو ٠ ةنس ىلا رهش

 ىنلاو ايف ةدسملا تاالوملا 2 ةداع

 : ةواسقلاب

0 

 سياوبلا اهفرعإ

 ةداع ةروكذمل 0 ةيئاثاا 0 نوفقو.ف

 7 شأ ةتس ىلا عوبسأ نم سراب اب يلع يحبو

 5 مثا كيلاو ٠ نيتنس ىلا رمشا* ةدا نودع

 _ ”ريذللا نيدئلا ادع موصاصق : نب ةرشاملا قولاف

 : (هانك ذ

 ةقرمسلا مارجب مهيلع موكحلا نا ٠ رمشاعلا دنبلا

 صاخ الارئاسو ةن:ءالاب ثدعلاو سصنلاو لا.ةحالاو

 ند اوه رخ اذا ةطبادقلا ةقارد تع نير كولا

 ىلا اوداع مث مهيلع اهب موكحلا ةدملا ءاضقناب سبحلا

 لقب مذخ# ةموكحلا نافمتارجلا هذج لثم باكتزا

 اياكوا ةريش

 ٠ رشع يداحلا دنلا

 2 هل ثالدو مهقارواو مث ىرعتلا ىذا نواس

 مويف هحشملا ضصاخت الا

 لع يشم قاروالا نوكتو مهيلع ضفلا دعل ةعاشس

 ىلع ءاثب و مترج ديت ىتلا نيهاربلاو مرجلا نأ

 اداف ا 2و مرت رس يمو.لا يعدملا بلط

 مرد هنأ ةكادلل نيت ادا وأ هب مما أه ىفل لع ردع

 7 يف :لاب وأ ةنس ىلا رهش نم سبحلاب هيلع ع

 نيتلس ىلا رهشا

 ذنبا ىف كاقعبالا اذغ اع - ردع عبل زادلا

 مو ارح فعاضتر مماباكترا را 0 ذلان اذن ماثلا

 نيذلا ضارخمالا ٠ رشع نسماخلا دنيا

 ثا.غلاو ريع يداحلاو عسأتلا دوئبلا قوطنب مهي

 ةطباضلا ةقارم تح نوله ركع عيارلاو ماد

 مرا رم نواس ؟و ليش " ناب فايض تادم

 دق, صان#تالا .«الر هت ناك اذاو:سرملا نم مهجورخ

 ناف .ىرخ؛ تايسال ةظباضاا ةيقاره تد# اولعح

 را مهب ير دناا اذه ف ررقملا ءازجلا

 الل ةمهيلغ رداصلا كلا بق يرجي نا دعب

 ( يرسرش )  ”ريدرشتملا نوناق دونب ما هذه

 نءالانوثبعي و رطاوخل نوةاقي نيذلا ثنو درشتملاو

 ميلكاش أمو 'قولاشتلاو نوقراشااو ةماعلا ةحارلاو

 _هروسلاو دلجلاب ءالوه ةيقاءع ىذقي نوناقلا اذهف

2 
 سدقلا

 بار عب دوا تال 00 مش لغش دامياو يفنلاو

 [:بحو بجاوو ديف نوناقلا اذه نايف كشن ال

 ءاحنا لك يف هب نمعلارب ردا يف 0

 ناكمي ةمهالا ف ّى ةان المدح وت ناالا ةنطاسا

 ااه داوم دق ال نأ فانا 4 ميظع

 كدر اما تاعارم تاليا ضعب يف

 ناللا يف ام لع لاخلا لظتف نإلف لع افا ماو

 قى توناقلا

 رضي وردي لاوخلا نع توكسلا ثاالرثلا لاو

 نوفل نم ةهوجبشا ةيم عزني لب ةيعامجالا ةئرحلا

 أسقلا ةرازولا ىتتمت نأب ىدطو لءالاف نيدرشتلا

 ةالوا لع ةيلخادلا ةرازونا ددشتو رزقي ام ذيفنتإ

 انوكتف نوناقلا اذه يضنقم لع لمثلاب نيفرصتملاو

 ىلع اةظفاحو ةموكحلا ماَيم لمعلا اذهب اةناص دق

 اهتاوصو مانا

 - تهجم اسس

 عوبتلا

 نم لكشلا قوجلا نع قباسأا ددفلا قف 07

 9 مده س يذلا وماسلاب ذاتسالا ةدايق 000 ةداتزم مما

 ير و روومجا ىلا ةراشلا ةرمدملا اكسوليم ةديسلا
 طئاسولاب اهدابتو راكفالا ةءارق ىف اهب زا (معم

 لياعت رما ناك الو ايبعأوا ورتا يف ةيدايتعالا ريغلا

 اندك و ضرالا 102 :لغشا دق ى لقا نألا اذه

 كالذل ةفاتنم دئارج يف ةليوط 3 اقم هنع ان أرق دق
 اذه ةذتاسا هلا لصوت ام اذيعاب رظنن نا انييحا

 هذهو ذات_الا اذه هارحا ١| ا: دهاشو انيهذف نا

 ةللالا كالت يف ةرصيملا

 ءارحالال عملا

 ربظا ةزيحو ةبطخم ومادلاب ذاتسالا هافو راثساا

 7 ا . 0 هلل هعا 2 'ره:نف وه ميوذنلا نا

 00 36 اهب سلا ددع: تاكشا 0

 3 روك ذل 1

 ب

 لوصف ةعبرا 0 ا هده ف

 لدالا لصفلا

 هرمنا كل هذيلا ىع ا طما نادي

 سائاانيب لادر.هدحو حرم نع لن ةفقاو ينو

 لك راصف (تي زق تراك ) ةراياز “:قزو بلطي
 هه. عضو أ لو هع*أب يتلا هئقرو ةيطعي دوعاو

 ارو مشار ء نه هن قطات ٍقأ تناك م

 م0 ةجنرفالا كورالا, ةمقرلا لع:ىدك ام لك

 : كلا حوالا هعم يذلا صخشنا

 يحوم يس ل دل اول ارا ايبا يأ ا الا يس وا .دتلا .يإ اتا ا :اا باتلا اا طبلا يبا يوب زل ٠ ٠ تا بيب بيزا هستيري ابا الا "تكيس عسا

 هد 1 مهما لوقل ت

 دق نال 0 تنك نا

 تلاكف سانلا 2 داارخ لوات

 اهرادصا لمعي اخي راو

 نسحا ال تالاف ك7 هذي رع داةسالا لع ضرع

 06 روبغحلا دحا .قاكو ٠ يك هرثأا ةدالا ةءارق

 لع هضرعف ادج ةقيقد هفورحو 0 راغض 558

 ٠١ ىدي ى.يذلا اه لاق 'تاتكلا سا الو ذاغنالا

 50 كلا حاف نا لع اها مارك هلا ثياحاف

 تكااّوؤ ةوفصأا ىللعا ىلع هءذاضا عضوو ةعوضوم 5

 ةييوصلا ددع 2 نيلد.صا يراهن "طك

 نا عم طبضلاو ةفدلا ةياغب اهاولعا يف ىلا ةمصعأاو

 يفو راتءا ةسمح نم لقاال انيبو هنيب ةفاسملا

 داك الأ نأ ف لك[ مرا كا كااذكاو ٠

 ارق 61 مراتك وا فرو
 اهمدع +4 مخل

 يناثلا ,لصنلا

 لف 0 ولف : ىطععاو 00 داتسالا اج

 بلطو حسرأما نع لبو 4 - ىو راش ايطلا نم

 1 و لع ها > أماقرا او ناروضحلا نم

 هنم حوالاذخاو روض لا نع دحاو مدقلف ءدي يف ناك

 ىلط 3 معة اذازءاسكو ريشامطلا :.هالقو ظ

 رتل ل ناكل نم ذاسالا
 ا 0 ا قبط هنأ 0 هتراؤ حولا

 تام ةدء'اهحوأ لع 7-0-5 زكهو * يح وأ

 وللا ع نومثرب روضخلا ناك م ةيباس> تايل#

 اهدي نع حوالا ذاتسالا ذخا مث ٠ ثدي يف يذلا
 انضم ىف ةراسح اناترا بترضت نااج تاطو

 ةتد هيف بورصلاو ماقرا ة4نب بورمدملا ناك و

 نأ الف ةلمعلا 1 دف نك ىلا ءاو ا

 َ 2 ١ لو#' تراصف هد>ول

 داحاللا هزم 2 لصاخلا 2

 ىلع يف هو مسرب

 5 5 لاح

 : 1 ١ اك
 نأ تسع ىدح أرح مهز اني رحاولا ددعلا قبنو

 ممج تهتنا 1و هيف برضو بورمضما دادعا لك
 0-2 لصأو 2

 لأي لع كو ا حوألا ب 10 وشو |[ 2 أجساللا كلاض

 وه يذلا ميا لصاح لرقت نا يباسحلا 2

 قؤدت لكن هب

 تااناا لضفلا

 تاوطت تاوملا

 0 هف ا سانلا سعد ادق ىلصفلا اذه زا

 رولا دال الار كلاس درك“ هلأف ةبارغلا

 عسسرملا ىلع ثنو اكول لوقا تناك
 د و هرعاخ يف لوي ٠١ لوةثو

 0 نأ الا | اثيدح ناك 0 ا
 يَ

 4 دأب بأ مسا ون
(1 

 اذ:م قرسس داتسالا



 م

 ادت تناك | لينيقراشلا ءاساب ىطنت نا ابعدي مل

 00 ودعلا وأ لئاقلا وا ام: لأ

 تارق اذكهو ٠ دجلا اذه دنع فقل نا ' يف خرسصي
 ذوق مدح بذي 1 روضملا ن* نا ردا راكفا

 فراش نا مال

 للط دقو فدع ةعأأو 3 و دصإ فرع نك لب

 صل لاذشاو 4

 لئاسأا 2 أو اي ْ م تناكف دا ٌنَع نيحزنلا

 نك لع

 رغلا ُْى هلهأ نع ف رعإ نأ ضعبلا

 عبارا' لدفلا

 دارادحاو لك 8 روضحلا نع

 هلوميلف روضحلا نم ه4..سك وأ 5 ولام نم 5

 دائسال !:باط انه

 لزأت و هدب 6 ةداعساالا قد ها داتيبالل

 روما رولاو / أمنم ىلطي 8 ردو حسرملا ىلع نم ظ

 ,ىرحا ردص ىلغ ند تا وعلا دخت نا خا

 مثرملا ىلع نم تازاف اهينيع ىلع امعضتو تادوسلا

 تذمو 8 ا 5 تح ىلا كس ييرعم يد

 لع اتعضورو تاني وعلا ثالهعاو اهردص لع اهدب

 سااوالا ىدهحاأ ةروسأ ع ناط رخأو ِ اهلع

 تبهدو جوللا ف اعلئاع م ةلالا هذه تناكو

 راو *+.اعرومتا”تيساو  ةضالا ةيحلا زخا ىلإ

 0 زدنا 0 و مسمرملا يف | يف ز

 راتحم ى تأ للا ند كلذ رع 0 يح أف 0

 انيك يف لقعلا

 اان نوكيال ذاتسالا نا كلذ يف بيرغلاو

 م 0 هوَ أ ىلا دحاو ن م نمشي ناك لب

 لك لب ب وحال عش : < نا نا اهنم ر ١ تاك

 كف ىطعا 2 وه هب أم رعي ناك يذلا عالكلا

 0 يلوف 0 + 4 تلاع انا يذلا لجزلا وه ند 2و

 نك ءانظح ال امثو«ىنق » « كالو يديعا»و٠ د را»و ْ

 ةقالللا |

 4ع وأ 52 4ع هكعإ ىو ا أ ود ةند

 ن راكفا ع

 نأ ل كا نا ذاعسالا لب |

 هذه م كدب كام 6 انقر راسا ُهرْشَع وأ

 عيبا تاكشا ةلكسم

 3ع يف عوضوملا اره ف 4 00 ىلا مجراسو

 أمو هيف ءاملعأا ءارا 0 "عيلا لضصو أم دردلو مدأق

 8 ها . 1

 ثووش هقالح ىف هللو 3 وها نع

 ك2

 مدةيسروك ذملا ذاتسالا ةءارب يذلا قوجلا ناانغاب

 فراعملا ورثاذ ُِى مداقلا رحال 0 َّق هتاراتخا

 بج كج تهل

 محم ولا أولت |
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 رز طوب نووي ينوب ربو لزواج اجيب ةنيرل "ايبا ويتيب اببن ياو ةابيرإ اي نب يبا ببي تبني بيب بجانب ينبتاجيييزؤلقظب ننلابب يب” ةاهييبا“ ٠ يبات يراقب ماب راديو راوي يبحوي دبييتمي تي ب راتب بتي ناتي يرن ابيزا هيب“ يزنا ]اين هينا "ايبا با“ الا” يبيت“ بيزا“ و“ يربح ين ري يح يف

 سدقلا

 نات قم

 06 ردع هذ 2 0 ا 5 وأ رع نس نق

 ا ع ا را 17 يف مقاولا نينلالا مو 8

 نونا راما هاج 9 1 هلا راض دفو اع بالا 2

 ١ ُهْلَبأَ فر ا و سعت 0 فلا

 هوز 2

 نمرالا ةكريرطبل املا و 2 ةيكرب رطب
 درس ل مهو كداوثاكلا كلا 3 ا انا 9 0٠

 لا ا
 سس ل 05 ا ئدل ماخأو املا

 0 ا ال 00
 ريظفلا د.عو

 أمي دما نقملا نأ تبرغلا ضاباارع راخا ل

 "أو ِط يشار ش ا مّ نا همو ك1 نم سلطدقو

 قيام اكن زوملا ايف لغتشي ةديدج

 0 دهجلع اييااهسسلا

 ةيلاملا “ ةريدحا .ةمو) 2 تداط

 ةجام م .هال ة.فاو معلا 0 باط ىشف كاد ادع 1

 يف ام اما دب دش رقف يف اا مهنال يلاهالا دادغإ

 لا “أف 0 ا عمت ةمزاللا لئاسولا تدع 1

 ميلدلا

7 

 0 ىلإ تح حا نأ كنا: تالا ىف ركل ةئامأ تررو 1 "3 : 310 - .

 ةرسا كلاما ةرسالا «اوءا تاررودتلاو تايدلبلا

 كولماإلا باوضا راس

 سهلا م حس

 را ىغلت 8 ب زاكنالا ةءوكملا تت كذفا

 0 رو.ةالاب ةراوتلا هذه عل 3 تار دقو كوش الا

 اوصو انداو دام اررض نادك الاى . رضا يذلا

 ئاخشلاةءارز 4 نا لوا / قرط ثالث فوح و

 راك اي مافن عضو انآ , نودفالا رؤس ةيأع يذلا

 نيك اب يف ةيلحملا ةموكحلا ىلا نا يا نويفالا
 ادثيرل 5 : . ُك : ب

 وأ م 35 :اوةرادالا نس مث اتوا الاحر

 . روقال6 ةدم اغلاو ةدساكلا ما ١اضأا ا 3

 لاممتساىف نيماولا يفاشلا ءاودلا لارعتسا

 اي تيا ثعااي ”ياويا اكي «ا طي ئايإ ةيركوتا "عكاوي

 ' رافغالا

 : ف عرتسأ نا

 :كايسقلا تاجايت>ا مايفال ةربا بيلا ١5 لاتسرا

 فان 

 : ل تدر حي رح سي يح رك يس عيسي كه يسيط تي يوااما عقيل"

١ 

 يوما را - 0 00 ا
 ئ ناكر ولأ ةف ردا ةداملا يع

 .. حج حكم

 ٠ م

 اع 0 4

 نوب برحلارب) يس

 00 01 اودحا لو ب :أ مف نا

 هءلاراعسانال ءاوركلا ميرع 2

 0 لو هد رورضلا تايحاخلا

 ري جاباذا

 ىلإ 5 لق لأ ب

 ءارققلا لع ىعصا ىح ا معتز" نا اسفلاو 5 7

 ذالما 0 ' ف ةشرملا

 8 ار هه

 6 زوح اوسارف 0 ١ ىلا راع تا ىاكاو

 5 15 هل لمعل نا نيضلخلا نيساسلا هئادزو دحا

 اع اش رأ مو لب ا |هيف روظإ ةيسابس باسح

 - - ىلع ف ىازإ ةئسلا هذه يف

 اومرلا 00 راصاان اج ىلعو كدسرطلاو

 نسوا لخادم

 5 1 د

 ظ لاعا عج نامت وت | ءاسنلا نأ رواغل ا

 ّ و : 5 ا ا راضأ 5 نعي راد ِى

 سااوةيك ريالا تراو- سما نيجرفتلا نم يظع

 اا ى 0 ا اسي اواكرأ د

 0 اهلك يدهس

 ا ل يف ءاشنلا مح يئافث

 9 اير رك رسم اهغت ها 1 38 ةدس. نا لم

 ا تان ت اناا ميطحتب ةروهشملا هو

 ْش 0 0-5 ةرفاسم د اك تاركسدل موا

 ظ ةرخابلا لع الجر تار 2 ْ كريم 0

 2 3 يدا د دش اع ل أممالك هقنمأ نحدب

 -ٍ رمالا هوا هذب نم ةتراك.س ةفافل سرت

 أ رءالا ارمفرق و شب نأ باك )

 0 مهاشو ناكر كر ماذا اهددتف

 | لا نو ف وسل 6 0 0

 ا اف تااا 00

 نح د الحر تا , سس اررش اح 6 053 ام

 3 هاا قادر

 نكاو تذيع

 نك ١5 يف 0 3.6 00 رز ركسلا سه و

 َة ل « ' 3 |
 101 را 10و اهو لاثر“ نولم ىف دا

 2 را

 بيب د هج
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 ءاسن ثالث ىضاملا روشلا ين اكريما ىلا محَر
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 نآق دقو ضرالا لوح ندهدحو نفط تاككربما

 ضرعل دحاأ الو اهوركم محام 2 ندا ل نمنا

 امادب ام اذهو ةفلتنم دال نوظف نه م نف

 لاحرلا لاعقا ناعتي نإ تاردات ءاساا دا اه

 ليم رابخأ

 ةيفرصتم فال تفارغلت هلث ةءائادلا تراظل نم درو

 :ةبيرعا اذه ١؟؟ 5 ةئرس ترام؟ ؟ يف سر“ وم سدُقلا

 دقع لبق مزاي هنا اريخا ةذختلا لوصالا ند

 نيرشعو عب را نع لقثال ةدمب ةيدوملا تاءارتجالا

 ةقرو كلذب ذَحْؤِل ةطباضال ةيفيكلا راخا ةعاس

 لم وتو. كلذ نالعأ ىضنفا هيلع ةأياةعفم ةنعضر
 «كلذك ةيراح ةلمادملا نكت نأ ١ دعاصف ىآالا

 هاج 207

 5 كي مقاولا ةعمجا راهن نم ةشلشلا ةعاسسلا يف

 انت يرتشي يسلبانلا يناولعملا مهربأ ناك اب ترام

 ديدجلا بالا برق ةقد ليعامسا جاحلا ن ا

 أو نيتيواسرف نيتريا رادقو مارد هببج نم قرش

 كري رضخو هللا دبع نسح نب .نارمت نا رك ذت

 نوفقاو هيناحي اناكروطلا يلاها نم ىوهلا وبأ همالمس

 ضرعو ةيشنملا برق سيلوبلا ةطقن ىلا لاح بهذ
 لاملا ةمقاو يدنفا نيدلا دعس اهيروم أه دحا ىلا
 عبتتو يعدل نم نيميتاا فاصوا ذخا نادعبو

 يف ةءاس فصن دعب اهدجو اهنم اراس يتلا قيرطلا

 براق: مثارد امم دجو يرهلا دءبو ىراصتلا امم

 كنشف نوع راو ةعلو رقرعلو اهم يعدملا مثاردلا

 ةموكلا ىلا اهلح3 ةيصاصر

 طرشتاا سلوبلا اذه ىلا ةموكحلا راظأا تفلتف

 مهاردلاو نيقراسأا رهظا ةعاس فصأ فرظ ف يذلا

 ةريغلاو ةمغلا لذب نم هادبا اه لع هل ركشن نحنو

 ىمانل] اضم لع

 لك سم مأ لوا باتخا

 لتقف مثدحا ةجن ز رما يف أتهل ةيرق يلاها نم كبلش

 وبأ هللاد. ع ةالوا' ن

 ماب او لها 4 >ا مرجو لي هس هيحأ مدحا ه دمع

 قافبسيدر ا ل - ١. كلذ

 يا ع را هي لي ني ا وي رقي لع قي ع راي تا ير را را تاي يش ا اعطي ذي هس 5<

 ط2 اة سس سما سس سس سسس -

 سدقلا

 سدقلا فن . سلا ىلا 00 هديع يل قيما

 دوا ممم 1 دقو ىئدكسملا ىلا لق دقق حورختأ امأو

 ةميطقلا ةانجلا هذه يف ةكراشلاب ميمت دالوا

 ةنادسالا كي

 ثرح يذلا ب القق:الا ربخ عوبتسالا اذهيف عاش
 باصللا اذهل يلاهالا ميج ترثأتو ةناتسءالا يف
 رابخا تدرو .دقو روتسالا مايا يف هلمان مل يذلا

 يف ءاج ام اذهو اهرثكاب دتعن ل اننكل ةفلنخم ةيقرب

 اخ رات يف ةناتسالا نع سافاهو رتور تافارغلت

 :قرش راذا ” ١ يا ليربا

 رثذر

 نيئطروا ناف رولا دنع انه ةباكسع ةروث تادخ

 رظظعالا ردصلا لزع نيتبلاط ناثوعبملا ساجب اتفدحا
 تناك ذفو - ةيرحلا رظانو ناثوعملا سطع سئرو

 ءافجلا سبب ةريخالا عيباسالا ف اًدِح ةئس ةلاملا

 نم نيئائسملا رارحالاو يقرتلاو داحتالا ةنجل نسب

 يمبف نسح لتق نمو ةيمومتلا لئا حال اضرعأ

 حرج ةيرحبلا رظانو لتق ةيلدعلا رظان نا عاش

 ءاو> ,* ١و اولتق سفن ناو ني“ ةيبرحلا رظانو

 بر> ىف شمجلا دوقي ناك يذلا اشاب ثدأ نبع دقو

 »دلي رصق نم هحوتو ةبب رحال اوظان نانوبلاو اكرت
 ماوأو قيسوملاو ةبدحتلا دودجلاب أ أبو مم ءامسم سم"

 قرطلا ىف نانوسملا ىلخي برق سيرانلا قودرغلا

 ناثوءبملا "سلجم يف ةينس ةدارا تيلتو : هيلا ب دولا
 وفعلاب و ةديدج ةرازو د ةرازولا ءافمتسأ لوب

 0 عارتتس عررشلا ماك>اناب و ثءد ر ملا نع

 عادكث ىلا دوعت نا دونجلاب نس

 ردا تلبوقف ١ مهاعا ِ 1 نا يلاهالاب و
 'ناطل سال قيفصتلاب

 ب هنأو "ماع

 سادعم ءاضءا دحا نال سرادم ريمألا لتق دقو ظ

 را دما نيسح هلا نيناذلا نعل ءطخ نول
 ةاتفلا ارت دئار> نم نينظ ةدب رج

 سافاه

 نو رئاثلا لح دقو لوف هس 2 ىف ةدئاس ةرود

 "رح رش رع ل سة رك سيرك رع ياكيرةيرعير عرش. ردي ند نا سي لاعب ل ناتي اتي اس رب ا لس رس رع اس سا رع ات وع ني ا شي عي عير ا رع رع ع رعي ديا براي ووك يباب طيران ناقتي ريكي ليتني رح رت تي

 ىلادونجلا مضااو ناثوعبملا ساج.ىلا ةيد وما قرطلا
 0 0 ةرازو تفدتساو ١ ٠

 (رظان ام 12 ةيرلا ارا ان اشاي مظ ا طرا

 نارواي دحاو ةلدعلا رظاندو:+لا لتف دقو ٠ ةءحراذأ

 ةيحراخلاروم الاقل را كروناتوءمادحاو اذ راد

 هنودصقي ةدب رخل ررحلا ىه مم الك نا منظا

0 

 اذه ند تردكت دق يلاهالا نا ناعن انه نو

 را روحا لاعب لا يذلا نيلملا بظحلا

 داد.ةسالا رباد ماقو دالبلاةي رح ل. اس ىف اودهاد

 داحمالا ةيعج نا يناعع نا.دنا لاب ىلع طا ملو

 ٠ ةحودمم ريغلا لاعالا هذه لثمع لباةنس قرتلاو

 لرامز يف اهيف اوناك يتلا ةيدوبعأا نويناهنعلا يسنا

 هذه زوفل ةنائعلا ةمالا عي حرت م ؟ داد_ةسالا

 نيام وكيلا ؟ روتسدلا لاصتتسا يف ةيملا
 ءامالا ةعجح ين رهشأ ةعضب لبق اوخرص نيد

 2 هلع ضل للا يفرتلاو

 اذه نع ةرضا رديغ ةءالاؤ 2 ةنائملا رصاننلا عبج

 ةمالا ةصاخملا ةرعلا لع ارط يذلا باصلا

 نا ىسعف ٠ طغضااو دادبت.ءالا ةقب ر نم ةياهملا

 اهيراجم ىلا هأيملا مجرتف ةيغاص نذا انثادنا نوكي

 عوبسا ىلب# تناك 3

 ةيهاز لايل ثالث

 ايبعلوا ورئاي 3

 ه١ 1 رعالا هانمو ناد ه تحد اسم ىف
 ة:.م ا/ نين الا ءاسمو وب َط فلودا اجاوجلا

 ىف قبلا بصق زر>ا يذلا ريغصلا نو وعدللا

 ةقفارع ١5٠١ ةنس ةئانثشالا ةيدالا باملالا

 1 دييقنأ أر صلاح ساراس اهاوخلا

 عطقو تاذومشو نولحرلاب ةيضأي 94 اياملا نا راجس

 ريغو روضحلا الطب يأ 2و هلأ ع ل مو ديلاب رامحا

 ةوغأأ نع ردصا ىت م ةدهذاا باملالا ٠ نم كال د

 ةدج 1

 ريك نكي و ركب ري تاب وعي لاني رعي بر عوي عب وا شي عي تب وحب < نك يلعب يب د اسي ادم مالي راتني يرتوي رقيب نيب ابيب جي يب بيبي وب يبي يياظنيب ير ةاييييتللاي ابل ا7”انييبي طيح تقوي تاةنييأ

 سدقلا َْق انانح ساس إب ح2 ةعيطما



 يت ليم نع

 3/ ددقأ|

 كا ءرشالا مك ]

 فاسو تأ هنأت سدقلا هاو ٍق

 َتايَدَيم ةبب را ةيناثفلا داليا يف

 اكو 7١ ةينجالا البلا يف

 ب ووو

 دب رطل ا#ةأيتما لخص

 اينانج بينبح قرم
 وج ووسع

 ىلوالا ةسنلا

 فنالعالا .ةرجا
 ناثرغ رطسلا ةرجا ةريخالا ةفصنايف

 ظ هرأي ٠ نيك رثشالو

 شور *رطسلا ةرجا لالا ةهفصلا' يف
 ناشرغ نيك رنشللو ديمي

 0 مع اهلل ”ةرزاقلاف ةيصوصخلا :لئاشرلا دعا
 هدب وحلا ةرادأ '

 ع

 - .:ىء نيدقلا اول يف يلا»الا هب تماق ام نا

 تسساخ ياا قرتااو داحتالا ةيمه رصانب ذخالا

 يرحومل داديتسالا رين نم ةيناعلا ةمالا "البق
 دوفولا ةيضاملا مايالا ةينالا يف ىرن انك انناف ركذلاب
 ةريخالا رابخالا رثا لع سدقلل ة رولا ىرقلا نم يق ات

 ةيعمججا هذه لاجر هيررمي ام ىلا اهحايترا ربظلو
 دهاشأ نا ينام لك رسو ارم دقو. لضافالا

 اهب تماق يتثأ تامدخلا اهريدقتو,ةمالا ةلك دات
 0 سدقلا ءاول عيِمُشل ١ ىلا داحم الا ة ةيمج

 لاا موي قليلا اق نا دعبو ةيممجاعم 57

 اءؤرصتم ةفوطع ماي تا احا رحام لع 0

 بنانلا ةحاعتو_ ةيزكسملا ناذتاموقو كب نص

 ميجو ةيسدقلا رايدلاىتغم هل اصو

 ىلا دلو 1 ا يفظومو سلإولا ءأثر

 نع دب برع ةناتسالا ىلا افارغلت لبو رمال اذه
 سدقلا يف مام ةمالاو ةموكحلا يدوم 00

 ةوعب ةناعسالا ىف تاكشت يتأا هدي دجلا : رازولا ىلع

 ىلا يصوصخ فارقلت" مهداج“ "كلوز داديتسالا
 نه تاوذلا ميجو يتفملاو نادنأموقلاو ,فرصتملا

 ةيزكرألا قرتلاو داحمالا ةيعمجنم ني رو ام لاها

 ميديم مش ركشت ناسن م4 خيرات 2 كينالس ف

 مير :نيتيت يركع ري رح رن يظر «نارت حال رح سر يعتاد 0

 رهو

 هيدي و يتب تنم رع اعبر اخي خيير نب

 0 ا ا دعو حيا مك سي اوي داي اوي وضوب دديب وب واتوب بوراك ريسيو اتا لاقي نا. عير تو” امع"زجييأ "يزني "اوس" "اين"

 م"

 ةراشا - 00 ير 2
 م ا ا (ن العلا 4 ررضف

 هةر سي حي اك نحر سرس تير رح كاكا ناين

 تس طي رع رس سك رك كي ع رع تيرس عم د يدل اد ادت دك ماعم - ميكو مويس ل م 35 تي

 : دود ونين انين - م

 00 ارسل دقو ل يضرم ع ةينطوا

 غي ةزوكذلا ةيملا تافا رفات عم فارغلتلا

 ةدبرجلا هذه

 ١م « ةسخآلا عيد" قفاو 0 ١ ١5 ةةنس لاسل ١" و٠ ف ل

1 
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 مج يع

 7 قرار دال هيج اعز « مق امام
 نيبلاطلاو نيرئازلاب فلالاود سنالا نم نئدقلا

 هم وثدك ةيعلا هب وضع 1 | ماوضنالا

 0 3 ُْق ةدابخو اليا نؤلازي الو

 رم مثدري اه ةحص يفت

 اهننو ؤيضأ تناك ةيركسعلاةفرغلا َقاَنَتَح ىلاهالا

 ددع داز دقو (مَةنيحراخلاو انلانيلخادلا ةرثك نم

 ارظن ةعلا نم اع .ركذت ةدازز“ ةيعملا 'ءاضعا
 ةيدلبلا ناتتسإ يف يذلا ينوناقلا اهعاتحا لمم قنضا

 ةيهومعلا اهئاضعا تاغاتجال عسوا هلع اتقول نا
 ورتاك لح ف عوبسالا اذه ىف نإثر# تما دقو

 ةيقارم لازتالو:٠ ليلخلا باب جراخ مفاولا فرامل

 لك اف

 اهدزو ىذلا ” هل تح ناك الب تاعانتدلا

 دذعلا ف ةائثرسشاو ريمزا كر هب ٠ 0 092 لاق نم

 ودع“ تتيع دقو فاؤؤغلنلا ةرادال

 تاوارغلتلا عبطا تنتعاو * اة ديار> . نم قباسلا

 اهقينقتو اهي قوثوملا رذاصملا نم 9 رت: يتأ| ةممعملا

 اءبررالا حابص يف تاسزاو٠ اهتقفن ىلع امونمع :لرمانلللا

 ير.دبلا يدنفا ىموم يَسْلا نيلضامفلا سما لوال

 يس ةبء+لا نع ابونيل ىيشاشتلا يدنفا فاعساو

 2 نالسرا كي ل طولا كمي نامح لامقتسا

 دامتالا ةيعج نم نا رخا ناوضع هيلا مضنا نان ىلا

5-5-2-- 
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 اولا

 ل 111

 ب تح
 0 رب 0-6

 ما -( 03
 (لاغاقان 5 ه1 210)

 نم نددت هن ١

 عردرت عمموز م8 م1155
 دوس وي »ا

 مرج نمل 181 قا
 6 عمدوعم ل. 11 هادا .[ل 0114.

 م8011 117
 ل ةايفقل اص نم هم 5" 116 لر 6

 1" انآ 85 كي 7 2
 نا ممصؤفاح هدم هك 20. 1ةمشعقم لع

 11ه 67:110118 . نأ 5

 ذ 12 1:8 رجدعع |! انعمع 5 3.

 خ ]و طه مووعبع ب ا 9

 مق: 0117017

 د

 با كي سحيم ا يحك يدر تح سس حج ليغ

 يدع

 5 جر ل يم ل سيب يلا يت تا هم ل

 يف ع
 عفر ديرتي ا

 هينا ا يو ا كيكوم> ب ايي ”زيير "ايما نيب اطياب نا ةؤيي “ابيب رالي ويبي بأ ابي دبي انبي ني يلبي انياب ني زتوبنانبيي ناتي لبتايي ١ و نعي تيت ديس ستي كي رضي سيخ راي تبر يرحل سيو رح

 ناوي ديدن ينديياعوي جيل "در ةنيبيتنوبييل يبيت 7

 5 ا” يف ةيعجلا نفسا | اروظي و تور

 0 مك دوو اك دةقلا دلاو أ علو ينطوا

 اهو صوبو قياسا |اددعيف هانرك ذ كاذب البق اقا رغات ٠

 امي اور ا سيملا|ءوب و هتاذ رماللافاي يف يقرتلاو

 توروب ةنيدم ىلأ

 مدعرإ لع ةيعجللا ةريغإ ركذلا 0
 دئاطل را "ما ةناسالا ما دري اهراشما

 هج
 نراهذا شيوشتا ةافالم ةناتسالا نم عوبسالا

 نيدعسملا راكقا مشو ىاخلا

 رما .ىف.لوادت نالا ةيعبلاو

 اكل ع | نأ لز رك ىف رطنو

 برقا ةاعيا ىندبتعص كو ٠ ةيهازلا ندملا نيب ةضور

 نطولا' ةيقرتو دضاعتلاو ءاخالا حور ثببل قرطاا

 ةعاس ةيمومكلا و ] ةيصوصخلا اتاساد ىلا وو زيزملا

 اره ف تدرو دئارح تقرا ل4 ء اقم

 سدشا ناس

3 
 فيقثتو اندالب ناش مد ىثو ةدوشنملا اعالاض ' ىلا

 فان دراوم راردتسال ىضارالا راعتساو ىلاهالا

 هي دك ,ىف ثرعلاب نالا تذخا دقو ةيموهعلا

 هللا اهقفو - دالملا 0 هيلار معأ١ | اهراكفا رش

 اك عدم حنو
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 انام , رابع
 هاقلا يذلا كب يدم يع ادخال ةهريضجح باطخ ةمحرأ

 ”انعالا ىنطا ق

 ءابطالا قاذ# يتا.ف طيسإض رع لجرلا باص

 فر نو كغ اذا ىتح يوادتلا ةيانملا دشا ىنعي و '

 فص لهاو بديط هجم ةيفاعلا ىلا دوعي ذو

 ريصآو ةفاتخم ضارما يف الاح عقيف ًاًئيدر اجالع هل
 ميظع رطخ يف هثايح حبصتو ةبعص هتاوادد

 ٠ ةن-نييثالث ماقسالا يماقي ناك اننطواذكهو

 امثمجانلا جالعلا هل اومدقو ةمالا ءالّوع محا ىتح

 نودّتسملا ةنولا ىعس ىت> ةيفاعلا ةذلب رعشي داك

 فرج اهش ىلع نالا وهف مسدلا يف مسلا هل اوسدو

 اهدمب هل موقث ال هناف هللا مع“ ال هيف طقس اذا راه

 ٠ ةكاق

 ا#منال ةناتسالا ىلا ةبجوتم راكفالا لك مويلا

 ٠ راطخالل اخو كلابلل ةضرع تراص

 أسالا نوناقلا

 فالجا هيلا اهدم ةيئادب با فجري ذخا

 2 .> باسو انرص هزم“ وه يذلا يس

 مءاوهافاوت ال اهب روةثمدلا هماكخ ناله يدأ ناوح

 ةبناطيشلا
 لهف هلا دبجلاو مغ كفس الب ةي رخلا انلن دق

 نوذدب ايديا نم اهوعزأني نا نوردقي مهنا نوني

 ! . 121 قر ٠ مد كنس

 نوري الأ ٠ مهتوهش يف اوكلهو ملغغا ام هللا من
 ه4 مهتوغل اولاثي نا تالثسما دعبا نف هنا

 ااطبا يديا نم ةبوبهلا ةئمالا كلت اوعزاي و

 مدعو مج ركلا مهنطوث ادق مهتايحاوةقودقو لساوبلا

 ٠ مهراشا عوط نا ع نم نييالملا

 ا يفاو ٠ « بقثرم هللاو رمصتنم قحلاو »

 ا 1١ ىف كشال الامس

 نيبناهعلا ميمج هب رعشي ام نوعيه ةسدقملات |ر..احلا

 هده ل نم ىسفن ىف هب رعس

 رم مهب دجوي ال هنأب ؟ملا ىف ددرتا تدساو

 طا اذه ىف همد وأ هلام نم يب مهيلع لي

 هب وحلا امتي رح ةايل ظفح سدقملا

 هل يلا اطو نا ماركلا ناوخالا اهيا اولعاو

 انوهدت اهناك انيلا ظنت انلام ! ةسورعو ٠ ميظع رطخ
 خلا ةدهولا ءذه نم اهاشتناو اهتدحن
 ٠ انداحتلب الآ نوكيال

 كالدو 2

 نيتد#تم نيدي نا ىنخي الو

 ا هند وسرد رد نجيح يس ع حيي او كب يوت ل يدي بأ قو اخي نيا كليب يا كي كي "و "كرر ايت يخي كوين

 سدقلا

 ل نطولا ةأحنو : 4ق هم بأ يناع ند قوفا

 الو ةي روتسرلا ةموكملاب الا نوكت ال اذه هرطخ
 ١اندو# قب رطوانتايحر بسك ايف اهاوس ىلا ان ةحاء

 مفانملا ليش يف ةيص وصخلا انمفانم لك لذناف

 ةموكجلا هذه تيدشت انا ىنست, ىح ةسدقملا ةيم
 نيتملا وأ اسا ىلع اهءاكرا ديطوتو ةلداعلا

 ينبةح روس طا ف نومور#ع اننا اضنا ا اولعاو

 -_- 4 هده نم سرح / | ذاب ,دايعااو ة 4ع 5 ةايح>وب

 , نءاو ةييبعلا

 هذه مسج حور يف ةناتسالا وح 1 أوهحو

 ظ نوعا. مهف رصنلاوقيفو: :لاب اناوخال اوعدا ٠ كلل ف
 اوسنت الو ٠ مسجلا هذه ىلا ةرهاطلا حورلا در يف
 ؟دسففي انه اننيب ثد لالتخا وا عازن لقا نا
 ماد ادبا قفتنلو دجحتلف ءاانه انناوخا هجو يف أحيت

 ُس ماكاو اوقفتي نا ماركلا اننطو *انبا يف ىلماو
 ماو لك اومظنيو مهيراشمو مهبهاذ» فالتخا

 ١ ةظفاحلل دحاو طخيف اعاد مهن رد اولعجي وةسدقملا

 0 ٠ سدقملا انروئسد ةأرح ف نطولا هاج لع

 ٠ نوياّئعلاشعيلو ٠ نطولا شءيلو ٠ ىنماسالا نوناقلا

 هللا هاش نا رفظملا انشيح رمصتنيلو

 لنرادبالا هل رعشفت

 قطصم ل2 نرالسرا دمحم ريبشلا ريمالا لتقم وهو
 لرانل ليج ءارما نم نالوا

 ناثوءبلاب كرتشي ل نائل 1 نا ميما لعب

 نع رويشا ام ىلا رظن نكلو ٠ اباون ةنع لسري مو
 رس لضافلا ريمالا اذه

 ايودئمةيقذاللا هترحتلا دق معلا مسوو ةحملا ةوقو

 لاعالا ةرعش نم باو:لا سلم يف ناك دقو اه

 ايف ناك ىتلا ةيماسلا فئاظولا ىلا ران ةجراخلا
 ةراظأ 2 نك دقف ةقداللل ٍ ودنم نيع نا لف

 ةحاصؤو ةعاربلا ند

 مولا اذهف دارغأب ةراغسل ارت ركسنبع مث ةيجراخلا

 ةيحمطلاو ةيشحولا ةيحض وبسلا ةيحص ىضف مرج الو

 ىف ةروثلا ءدب يف ماعطلا لواستي هللا همحر ناك

 ناةرهاطأا هسنن هتثدخ ٠ نارطم كب هردن لزام

 َث بما قوما ا ةفنق باوتلا ساحم ىلا بهذي
 هن رط ىف د>و دقو بهذ ٠ همزع نع لدعم نأ

 يلف ٠ ةعداملا ف هبانطا براض دونجا ناصع نا

 بحق م

 هدي داق هي كيسي دي ديمي يعيس سرح حس
 يرق ل ع رس ل ا ل ل ع سس رع يس يطل سير دي يح ور اي يح يي رح رس بي و يطيب عم

 رع سح يلاعلا بابلا ىلا نيهاذ أنئاث رقع ىنناب

 مثوعنم ةاصعلا دونجلا نكلو مع« ' رهذف لاب 0

 دودجلا دحا راشا سياخلا ىلا معوج ر يفو مث. ء>راو
 دهاج نيس> ىي اذه لاقود م ريمالا:ىلا ن.درتلا

 نال ا رد مرر كيال كرا كب
 بوصف قرتلاو داحتالا ةيعمج لا> ناسا يف يلا
 قخسح تس يا مل لاو تؤتاف مهصأص 1 جلا

 فين هيلع اوقلطا لب ٠ امن كلذ هدم لف ذهأج

 ف مهبارح اوكشو' مهضهب مدقلو ةصاصر نوتسسو
 ضمن مث طفسف .ةيجم*و ةءاظف نم هل ايف هعسج

 لصو نا ىلا ضمن 6 ةناث طقسف ساجلا دصقو

 تضافو هلدجب تاطقس كانه كانهو ساجلا تاب
 بتاع ىلا هيدح تاقنو ةعركلا ةأررهاطلا هور.

 ةبترملا ؛ديهش لبق ىضق يذلا ةيلدعلا رظان ةئج

 ىلا لسرتو طنحتل بطلا بتككملا ىلا هلدج تاقن مث
 ماركا هل او ةعركلا هتلئاع ىلا نانبا لبج

 هدنع موحرألا لوانت يذلا نارطم كب هردن لسرا

 ةديرج ةراداىلا افارغلت ساجلاىلا هباهذ لبق ماعطلا
 هسفن رطفنتو الا يروس هارب ال ءارفلا لاخلا ناسل

 : هبق ا نم , عومدلا فزدتو ديقفلا لعانزح

 هارقمأ فرحي افرح فايغأتلا اذه 0 نش نو

 اىذكراشي و نزملاب ديققلا لها كراشيف ىبطو لك

 ماركلا نالسرا لال ةيزعتلاب
 ير 0 18 ف لغوأ كب

 لثما ةيناسنالا ديبش باشلا ملا ر نطولا ديقف

 مح هنأ ةردانلا ةيقذاللا يان ةي روس هلاعشب

 1و حاشد الو انادقاو ءاك دو ةناقساو اسانو
 1 ارحل تناك يدل انلطلو (فرظو امزعو
 تان نالسرأ دم ريما بودل ينطو ىدف يد

 تربي ر وسال لوقت يو ينوكسملاب ةرهاطلا هاياقب
 باد ريع نول يبا ينو صغ ىجور 2 ويلوس 7

 فلك لدعلا مسمار« يرث ىلع ىقبا: مف ىلهال دوعا
 ممءارقفو مهءاينغاو ارا را ا 2

 هدانا ناهذا يف دا هربق ىلع ميظع رثا

 ء.ا ةمدخو هناحاوب هئاح وبصل 0 ّ

 ل هرذن

 سلا يف ٍشرالاو داحتالا ةيممج تكشرا دقو
 قالسرا قوطصم رمآلا دبقفلاذلأو ىلا ةي رعت تفاوغأا
 نا وضع تان رأ دق ناللاو يذاملا أورد ف هأن 11 5

 ميت ري ديلا يزتؤا ىتوم عشا نالضافلا اهو اهنم
 لابعدسا يف اهنع اب ونيلا يبيشاشنلا ىدنفا فاعساو

 5 ده صم كسي د دسم دع



 ةيحاتتفالا انتلاقم يف (نرك ذاك توريب يف ديقفلا ةئج
 كل هادي ةفلاحور رمعش نا ىلا هلاسأ انه نمو

 ماظفاا هل اوهيلها بولو لع راكب و ةوساولا كبي

 ناولسااو ربصلا ىئاعس ماركلا ةيروس ناكشو

 رولا عمشجي ال نا ررقل هنا ناثام ةذي رج “6

 مذ رثا ىلع نإلرب ةدبع دوتبريوخح لجال يلودلا
 ينتكت لودلا نال كالذو سهلا ىلا كلن هو هنسوب ب

 اهضعب نيب ١ يف تابتاكملابإ -
 ةراتك رود: ىتأا ثعحابملا نا' ناتاملا لوقتوو

 اداف“ ةلكشأا لايق فكك !سووو ارتلكتاو اسنرق نيب
 لودلا ئضرت لح ىلا ةروصلا هذه لوصولا نكمأ

 يلم
 هس يول 95

 ' ( كريما ) ابوك يف جونزلا نم ةثالث فخ
 ودوف بهذأ ةىص اهومدقو اهوحذو ءاضي َهْلْفْط

 مثدحا! ىلع ةمكحلا تكل ةرجئز ةارما ءافش لجال
 مضاب نوفابلا ىلعو ةنس ٠١ ةقاشاا لاغشالاب

 سجل جس

 (سام ) رسم ولك يف تاونس 5 هرم يتقارحتلا

 7071 د

 سسئرلا ىلااناتك (وئاهوأ) ودل وت نملحر طف

 ءاضماب باونلا سا سيئر نناغ راسأأو تءقت

 اهلتقيس ةنس دعب هنا هيف لو#ي ( يلولوب تمن“ )

 ةمزالاو قبض تتولا نال ضيا ديلوت ؟1خ لتفتو
 1 هن الث اوتو 3 ايسوريف هلهأ نا لوقي و هب لس

 : 8 ؛درأ

 سأ < يللا ى 0 ةعحاملا ٠ ننال نكد درو

 نيل ايلط
 ىد "ذو وب .٠ + ١ مح ةنز نال سرئرلا لقث

 تم مع“ ”تداكو تمضعضت دق نفت

 كورو» 5 نم ف رءر# زمسم «اب ريكلاب تمدعا

 2 نات رب هراس ىعدأ ةأرما امانا (

 تايالولا يس مادعالا: هج اهيف ذفنيإ
 لف ايمادعا يف ض راع دق موضع ناك لا

 ةضراعلاةذه كروي وبن ةرالو اح ز وه ره

 كروب و /

 مآ صحا يناث

 ةو ةدضلا

 | اعل

 ع 1 2 2 م ِ 20

 سدقلا

 ٠ : ا 2 1 0

 درا يترنح ها تودوإ لاكو

 ءاوسلا ىلع

 ارم 10 2ادمل هقل رو. يوان فلا اعلا لاق
 لعذو دع#ل نيلي زاروا نا لي زارإلايف ةليوط ةلحر

 زياكنالا لع نودقعلو فراعملاو نوال يف نوب وسارفلا
 . ةراحتلا يف

 أها دا مرر ب وأ وغلا ةفللا نو: بح

 مهئايداو نيبلي زارإلا ةبلطنا عيمج ناو

 اهدئارح نوارهيو

 ةيلحم رابخا

 ديعس مودق

 رويغأ ينطولاو لضافلا موس ةريصح املا داع

 رهشا ةسمخ ةدم هبأيغدعب يئاك كلا يدنفا ليلخ

 السان
 يس 9 راالا دوقو | ىصدأ سك ةوثرالا مررلا هله

 بحرف ' كانه ةهرو < ذم ةلملا للاطع هر

 سد 5 دوثاراالا مورلا ةلمو ةميركلا هتلئاع ىنمو هب

 ةفاعأ ١ و ةوصأا مان 193 كل دوم

 رد__كسا ' لضافلا ةرضحأ داع دق كلذكو
 ايلا لسرا دق ناكو ةناتسالا نم يروا يدنفا

 2 ذملا ةيلاطملا يف الاج تب يلاها نع بوني

 د ةب ةلعأف

 ,دللا نبي.-دقلا نبت الا | وهو ةناتسالا يف

 هت

 سدقلا يف رطملا

 (: ادعم تءوطقناف رادار ع ع رطملا مطقنا

 2 ايإ ةحرد 0 توما راق أمترا نم

 0 ]ا ةعاوم تب ودح ١ وعمق ون 35 هارتشم 5 امهم

 ىانلا هيل“ - هديا تاعورزملا سد ن

 دباملا يف هلل ةاعدلاب مهتنبسأا اوةاطاو رمال اذه

 كفا مل لعرب اضيأ ريالا يفو ىت- سئانكلاو

 فات لع ءاءد اولصا وون اوىلاوث أ أاءايحال

 نم مادا ةعضا ضي 1 نكلو سائ>الاو تهاذملا

 عاروفلا ه داع تانلط هلا عع“ ىتح فاست رهش

 لسراو ىرويلا توقلا ىلا ةجاملا دشا ىف م نيذلا

 اتاعوزؤم ناو |نيسدحو انلأمأ ا.حافا راردم رطخلاانلا

 ركشلا لالا كرو ار نع الفلا بولق البو

 وا هد رطلا ناك دقو ٠ ةمحارم 0 ىلا#ل هل

 مالا نونا رومش ىف 'الا هل
 مه سم ليوا

 ةيقوالا ىلع ديزي.

 ةيعارز ةراسد

 يذلا قريلاعداعرا كنان ا | ىلا "زيادق

 ع د عقال ١ ةءحخلا راح "ةقنازلا"ةعاسلا يف تدع

 دل تءعره 0 ًايلظع دءرلا تو : راكف ناس

 لاب لع رطخ نكي ملهنإل عر نا 0 بولقلا

 ثري عد راأ ةرهز وه ىذلا ناس روش يفنأ دوا

 ازهاد:2*نقو لاك مح أن دربو' ةريزغ راطما

 ثا أاهف 2 دع رلا اذه ةدتن'ترظدِق ةئاف دنا
 ثذح كاتبف ةروذ# ةدارضو انه ةفورعلا ارك '

 مهب ٌرضنإخ ءاندق انك رولا ماي يف 5 دث داع

 تاعؤ'رزملا قاتا تنيسزلا دؤبلا“ ةَبرمؤإ هلالا ثرلا

 كلت يف ثدح ثداحلا اذه لش ٠ راعشالا رسسكو

 انل ليق م |مزو ناك درب! اقبح ناف ةروك ذملا ىرقلا

 الكور © ةللف ابنع لقوا

 تاءورزملا لكو افياب ًاحرج حرج هنم ةبح هتباصا

 اذكهوت ترسكت مركلاو راحتالاو | دصح تدصح

 5 رمتالو ابل تع

 بدجلاو حلا نم.انثالب ىلاها قل ام فكب ف ب

 ل اي 5 اهارصم يع 2

 تاعوتراملا قاركحاو ةعدلا هد ْق ِل نا يع

 و ةبءمضلا ع 1 لع لسرا ى

 ظ للتيار حرا

 امو ثعلا اور ّْنا ةموكحلا لاغئرلاتسن مث 6

 ىرهلا كال يلاها نع

 : ةنسلا هذهيف مقدملا رففا| نم + مقتل اممييفكي د

 هج

 راشعالا اومفري وا كلذ دب

 نرالعأ

 0 0 ةرثأدإ نم

 نب 0 تاب رمأا باب را موم“ ىلا 0

 يذوح لكل * ءاطعا جم تار رعلا موممل رف عضو 1

 8 يطع دقو ب هذه تاطاعم لول هر

 هاد كدا هز ان هرم ارامتعا 0 نثالث د كاذإ

 نب ذل ١ ْس ومالا ةعجارم نييذ ولا مو

 برق .ةيدلبلا ةطمن ىف ةفيظولا هذه افياب اونأعي

 ا ا جالو قروك ملا ةدما فرلب لب 1

 ةيفيكلارم هدا درا نوكي

 06 م ناد ةح



ُ 
 له رح ع طرحك اي رشا لاو يسيح مي وحي هياعيعر هي ع هس يي ع ع ري يعي عي وييعيرييو ربعي هاك ا ا عيني عري عسا حو

 فارغلت

 تورببف ١ ”ينرنلاو داجتالا ةيممح نم

 هاخلا قليفلا ريشم نا

 اوأ نم يشل لشنم ال نا ىلع ةبنلا
 طوقسلا اذه م ا اذا هنأو ةديدجلا ةرازولا طقنست

 ىلا هب موقيو هلك قليلا ممحي مايا ةثالث بفوظ يف
 ناطلسلا ىلا افارغلت كالذب لسرا دقو ٠ ةناتسالا

 او قلايفلا رثا سو ناثومبملا سلجصو
 ناسيا 8 يف

 دقع لق ( ماشأأ يي ىف ).[س

 ةلقتسأا قرفل

 هع 1

 رخا

 كينالس يف ةيركرملا يقرنلاو داهمالا ةيعمح نم

 رئاشو:اهيتفمو اهئادنموقو .سددقلا فرضّتم ىلا
 نيروهامو.لاها نم ةيلاغلا اهتاوذ

 ةناتسالا ىلا اهوهتعفر ىتلا وتستورإلا يفاتي ار دقل ٠

 ةيمغا نم هيلع مترطف ام ةديدجلا ةرازولا راكنا يف
 ٠ ةفيرشلا ةيجلا هذه انلءاداو هللا جكماداف ٠ ةينظولا

 5 لع لوصحلا ىلا ارق قفوت اننا لمالاو
 ' هللا ماش قا ةميركلا

 ناحين + يف

 د

 فارغلتلا تاقغ*موم“ ىلا

 ةي زكرملا يقرتلاو داحتالا ةيعمج نم . ال, ثذخا

 وفل كينالس يف

 «يتسيرمم :و « ناؤيم ”و« ناقل »و 0

 راكفا رقذل ل ةةيراتعا ذو انمار « نئامَح»و

 انتنطو هاقلاو قلخلا ناهذا شي وشنو نيدشسلا

 كير منمرمان كاذل كلاملا يف م رجلا

 هتاكاالمو ةلطسولاب ١ د, اه عج رخو انتكلم#

 يل كاذب كرب هلع ةانب ةئيبخلا اهراث ال اوم

 ] هيلع ارح ردع اوقبطَ

 ناسين " ٍِق

 «مادقأ » ةوعدملا للا رجلا نا هنف ل

 توربب ام شأب

 اتصرز

 انضيق دف انك انيلآقارفلتلا آدَه لوصو لبقو

 ا ىدح ةناتمالا مس

 777 7 بس يس رسم

 سدقلا

 لع أثوذ>اوب اي نا أهيكرتشم نمودرأف : ررضلا

 تاقوألا هذه يف ز. زملا نطولا اذ ةمدخ اناغف ام
 لضفلا مهو ةعصلأا

 ناوو ساومسو ىلر ول ولواو روزلا نم اناصو دقو

 اهفقرتلاو دااللا ةسج نأ نآعل ضم تافارغلت

 انامفاام لثم يف ميلك اوكزاشاو يلامنالا ممن تدحتا

 قاروالا لك ٌضفرو وةستورإلا مفد ن نم سدقلا يف

 2 ةيملع اًطاوقا نم نم يش ىف ةفلازخلا دئارجلاو

 اعزنو يلاهالا ناهذال م وشل ةسدقملا قرتلاو

 5 ملا 4ع ردو ناكسملا نطولا اذه ةحار

 ىترالاو دا#لالا ةيعمج

 سدقلا كي

 ردعا

 تريب يف يقارالاو دا# آلا ةّيعفح نم

 نم آلا هايم نا نمي ةناتسالل رضاخلا شيجلا نأ

 نيمرجت' ةازامس الا قبب لو اهيرامح ىلا تداع دق
 ةحاَرلا باتستو ماظنلا متيف لاتقلا اذه اويبس نيذلا

 ريصي مويلاو ٠ ةيروتسرلا ةموكحلا ذوفن ىوقيو
 ناطلسلاو يقرتلاو دا<الا ةيممس نين فاقتالا

 عيمج يف ينأمم رارق رادصأ لجالو ٠ هللا ءاش قا

 تح نايعءالا ةايهو قاثومملا سام 0 كلذ

 رونا روض سونافتسا ايا يف كب اضر دما ةسائر

 . جيم ريغف علخلا رءا نم مئاش وهام اما١١ كب

 املك طوّرشلا - لقي نالغاسلا نولغج مهنا رظتلاو

 ايف ةرسضاحلا ةرازولا نوطقسيو
 مم هم نانسلا 6

 ةكايييسل

 مك

 رخا

 يمومعلا ةعالا سلم نم

 كايا قافتالاب :ليق دق ىمومعلا :ةمالا سلجم نا
 : هيلا هورعشل) نا جفابتق هانددأ رزجلا

 وفعلا .ةماللا سلجم

 سونأ:ةءا ايأ يف

 ناسن-ة ف

 فنرايبلا ةروص

 ميم نم فلما يوما .ةمالا سلجم عفجا
 راهت نم ةئماثأا ةعاسلا نايعالا ةأيهو اثوعمملا

 نيوناغيسإ اي! 816 غش نازي 8 يف عقاولا س خلا

 يعمر اريرقا قافتالاب يتاي ام اوررقو

 تبيلادير|ا يبو ا#و ينيب طبي طبي رتبي لكرك سيرك ابر طي وسير سيوصي اخ ير يشير بي ب يي تيا يكب 2 7»
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 يساء يدب ديرب هيب نيب” يببأ ا ردي رهو ربا" يجي تير ديوي بيت لاح عج يزعم اعبي نب نوعي وعيب بيا: يبه يبن رتب احب اني صم اح دي ظني" بيز" لإ

 هتياتمباو فوت يمودغلا'ةمالا ساجسو نشل نا )
 ةثداحلا هذه ةلازأ بو>و لع قانتألا ىلا ىلاعت

 أ كالت مفرو ' ةموشملا ةبداد.:سالا »

 ةينائعلا ةيروتسدلا ةموكحلا يلعتصفو , يتلا ةلولا 8

 ةئاتسالا يف "8 ةنس ترام * ١ يف ثالثلا را »

 ةموكملا نيماتو ٠ ابك داديتسالا رباد مطقو »
 بيداتو ٠ دكلملا ماظتنا ةداعاو ٠ ةيروتسدلا »
 ٠ نوناقلاو عرشلا هيض اه ةثداحلا هذهل نوتييسملا»
 بللظا : ةقفاولا مات ىلع تناك شتجلا اةكرج ناو »

 نا :مؤتمملا: خم باطن هيلع ءانبو امومع ةحالا »
 كلذ كلاي نمو * :ةماتلا ةعاطلاو ةنكيسلا اومزلي »

 قمتسإاو لفي اهنزع الورش لاح لك ىلع نوكي »
 هنالغاراص كالذلو ٠. ةازاحا »
 ينرالاو داحتالا .ةيممج ٠:١ 538 ةنس شأسين 5 م

 سيدقلا يف

 لضافالا بايك 7” ارغب ال ١ ربثت انشهد دقأ
 وبس حو مدئارج تاوص لع قرا ةرشنب

 . ”ةدصلا رابخالا وفاثو راكفالا ةداق جهسفنا.
 < مولت تناو ارذع هل لمذ »انلف كالذ عم انكاو

 اومركتي فنا ..ّطقملا.بامسسا نم وجرن كلذل
 دودص نوجرتي ” مج يذلا ببسلا ايي اذيلع
 ةيعمح ءاضعا هلمف اع قاطملا وعلاب ةينسلا ةدارالا
 < د تردص كن دا ىتح يفرتلاو داالا

 دشأ 0 ٠ «اولمفاماولعف نا دعب ةنات مسالا دودج

 فلاذلا بيرغلا مالككلا اذه لثم رشنل كا

 ثيح .يمهف نيس> مو>رملا ىلق نع مثدحا هلاق أل
 دقو م يف هوماق) ىزألا هنأث نم لافتح ١ ْ ىدأا ]

 كلذي ىقرتلاو داحتالا ةيممج ماهتا ىلا موضعي راثا
 ةيعجللا مولن |ناانب يلي الهنا لاقف ميظنلا لتقا

 لمسايف. .مويلا .انلاجر. .عضنف ديال تشي يش يف
 . .نيبلع ىعا ىلا ِْ :ءامتاعفرامدعب تاكردلا

 د !ىل لعابلا جوا ماينالا هذه 8 نم 3

 7 الع: نت حنوأ 0 نأ لي رن أم ل ذيدذشأا

 00 نال ذعلا اقيم قبسد

 . يقرتلاوإ داحتالا ةيعمج ٠
-َ 0 6 5 

 ا

 0 بل دموع يعاب
0 0 



 هع

 مم اهناشب ةرباخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا ا

 هدب , رج ةرادأ

 ف
 للوالا ةيسلا" ١08" 6 ديلا

 كاءيشالا ميك
 فصنو تايدبجم ةثالث سدقلا هاول ف

 تايديجم ةمب را ةيئاثعلا دالبلا.يف

 اكنرف ٠١" ةيبدجالا.دالبلا يف
 كما 1

 هدب رحلا زايتما يءاص

 ام تر ع
 اي

 نرالعالا ةرحا ْ

 ناشوغ رطسلا ةرجآ ةريخألا عت يف
 هراب ٠ نيك رشألو

 شورغ ؟ رطنلا ' ةرجا ىلوالا ةؤفصلا يف

 ناشرغ نيك رتشللو

0 
 : هن يك حر ا ير رة يس رع نم رن سب ع يس وي اعل يرتب يبح يلا ي زنبور يي يسيل ودل ينعي ويحاول ايدل يلا يي ابيب نيا” يبني يبو يو طيبي
 تس قا اا ل ل للا لا مسلس لس

 دانيل ايا ايادي ياويل” يعبا يبا وي اني بيبا يب ايي” يييتجويب "يب يخوي بيسي سجل 000 ا و ل ل يسوي“

 ميرع حرك سك رك صرح مرد كركر تيرس رك سي غي ركن كن وراك دير كي يرش لير ري سو د يع و ير رعي كيس د سيسي ص رعي
 ب ب حم

 ةنرامحا وباع

 بت 2 ا 2 ردصف

 نحح

 0 بتتكح يس لااا
 0 ا ا ا لااا

 سلتلا ءاولف قرللاو نانا مع

 صهابلا لافتحالا اذه فصو نءرجمبل لقلا نا

 اذه ثعابلا اما ٠ اندالب يف للم هل قبسي مل يذلا

 داحتالا ةيعمج هتلان يذلا زوفلا ويف ينطولا لافتحالا

 لساو رباه دوج ةه رلص دافاراولا ةسدقملا

 دادمالاةف 2 اولص اتساو ةناثسالا لع اوةحز نءذلا

 ةمالا نأخ يذلا داسفلاو رقبة: بحب اولكنو

 ةلالج اوبصنو ديما دبع ناطاسلا اوملخو دالبلاو

 بولق الم يذلا رورسأل اراهظاف ٠ داشر د قاطلسلا
 فنرا هذه تبلط سدقلا يف داالا ةمدح هاضعا

 ةيعج اهتخا دوز"

 يذلا نييءازوغلا اذهل | راك ذت ب ادع لب اقئاش

 اذكهو ٠ ةناثسالا يف ةي كرما ةيعللا دودج هنأ

 تبسلا يف لافتحالا اذه نوكي نا لغ قاغثالا مث
 ةيعمجا تسلا دقو ٠ ناسين 18 يف مقاولا يمغامل

 ماشلا يف سءاخلا قليلا ةي ريشم نم'سدقلا يف

 كسلا ديول ابعد حق نالاهل ندوت نأ

 ٠ كلذب اهل ةي ريشملا تصخرف افأي ىلا

 ”الاغت :-| كانه امقتل فاي يف دام الا ةمحجح

 الاد تد ل ر.ذلا ةيمما ءاضعاو د د ىف

 سدقلا ىف || 0 المرا ةرواولا ىرقلا م -و

 لافت>الا اذه غي افي م اوك رشي نا نوبلادي

 ربح .نراةروك ذما سدقلاةي.-مج تراعضا كلذإاو

 راطق ريس نع اهمم قفثتو ةيديدحلا ةكسلا ةرادا

 نم لق يصودصح هه ءاضعا ٠ نم بتاهذلا د او

 افاي ىلا سدا ةاول كيس ققرتلاو دادتالا
 دشتحا(نأاسن 18 يضأملا تبسأا حارص يفو

 ءاوا يف يقرتلاو دامتالا ةيعمج ءاضعا نم ريبك ١ دع

 دفو رض> دقو ةيديدلا ةكشلا ةط#م ىف يف سدقلا

 الاح تابو م تدي يف ٍقرتلاو داحتالا ةيهمج نم

 بايد دمج سدقلا ةرواخل 5 ىرقلا خيام نم رضحو

 رد ىدنفا ندح هللا. غو حالص يدنفا

 دو شوغ وبايدنفاهللادبعو سدقلا لبج يف هنوتي

 يىدنفا دوو كل م يه نم شو وبا دومش يدنفا

 ل يدا سل ودردو دبر يفب ةيحات نم حاصلا

 بح تطس تسلل يي يي عيسي يسع
 تل ل

 مدي سم رح نسي اخي رسم دوي رعي طي بياني تين ويبني لكي

 ١ عدن نرخآلا ير ا؟قفاو ملا 6. هويام هو ناسب ١ يفذالثا
 سي رص لزعي راع ناتو ناتوب اوراكل ايزابيل بهيك ردت يعي نادي ريكي زاب رتاج لاو تجي نبني نواب زي ناب نزوقظنوبي ناو وتب الجب تب رات طبي وب نواب يطيب تي يم. بينو راي يرتوي يوت نحب

 بي ل ل مس سه سس سس سس سس
 يتب < -

 سلا ا يو يي طيب بيلا يبالي الاب ناجي تتساس سب- كتتسس ةممسشيششلا مس | م حشصسلا - سس 0 ميهيرع حرص بتحس را رع يي ا
 يمر "تحي
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 لع لاير تي رع ياي ردو رعي رع اع ا عي رق سر اتا رعب رح تيكر رح نحكي يسيح ترسيخ بيع
 عا

 0 تيري

 تت . 222722 2 2 2 2 ببي ب 0 يحكم تح حس حش
 0 ع

 يل 2-- 0 مح خر يدمي .«ن#”ازينو انبي نسي اتكون -ب هدي” دد ا بون ويا تي
 ل

 نسح يب ةحان نمشي ورد يدنا ديعسو شب ورد

 يديفا قب ةعماو ساطرا نه ليععسا ىدتفا داو

 اون لد منزه اوناكو ٠ اتفل ور وج

 اهلا جواظتلا .قاكو :ةيورطلا _تاراشن مثرودص

 ةعاسأايفو. ٠ ةفلتخملا روهزلاو ةينائعلا مالعالاب اني زم

 وهو لقيا ناطقلا راس .ةرحيرفا فضتو ةسؤاسلا
 تناك يتلا .ةب ركشصلا" قيسوملا موعمو ماركلا ةيعنجلا

 بارتقالا دنع ةوسا | ناحلالاو هب را ماغأب حدصأ

 لضؤف نا .ىلا وي رطلا يف ةطم لك نع دامد.الاو

 داحتالا ةمم ءاضعاب اذاو ةلدرلا ةط# ىلا راطقلا

 مومدقتت ماظننا ”رسحا ىلع نوفقاو اهيف يقرتلاو

 دعإو يلاهالا نم ريفغ مج رطوحو ةيناثعأا ءالعالا

 يركش لضافلا ةرمضد مدقت راطقلا رقتسا را

 يقاتح هيف ذدع اقئاش اباطخ التو ىحات ىدفا

 طيء[ الر هرم ع ىئاو ةسسفلا هيما

 يف مورلا ةفئاط يروخ ريدلا ناملس بالا سدق

 ةئرطا حان رال اعدق ا:ه اهرعثت انرثا ةطغم ةلمرلا

 ن* قرتلاو داحتالا ةيعمج هب تءاق ام ىلا ةيحورلا

 دادي: نالا لتقو دالباا ريخ ىلا لوؤت ىتلا لاعالا

 ل رك للا هاهو

 رارحالا مأر لا ناودحالا 5

 ابحرم باطما 2 ف رمشنلا ىلاملا ما ََ ين يلا

 لا احرفو ؟ل- "لما لوقاف ماركلا رشعم 5



 ظ ٠

 ر:دعلا تعال تفاق لو راق 3 تدحر دقف

 ةنادعملا ةزمؤ دجلاو ركشلا مدقت كاياو ينآ مث
 تريحاو ةيروتسدلاراو'الا :لع تفرمثاىتلاةسودقلا

 تداباوةاواسماو ها الأو اة رحاب هامل َرءافشفانَ
 بولف تفلات دقو ةيملدلا راد الا ال

 تاكقساو مههاذمو معاةبط فالتخا لن دايثعلا

 ريخب ابح ٠ ةاواسملاو ؛اخالاو ةيرحلا ىرع مهيف
 ةينواه مازن املا ةلودلا (ضاوعور احزيروعلا ىطولا

 دجلاو فاصنالاو ةلادهلا ىرذ ىلا: دادبتنالا جنجلو

 بمب اونافت نيدلا لساوبلا ةيرحلا لانا فرط

 ا, ءالخراب حالصال ناهو رعام اواذبو ةي :امولا

 تذغا ةيحلالا ةزهااف نيديتسملا ةزظلا ىديا نم

 تدرو نيدبت لا تداباف مهيناما تقةخنوا مرت

 مردغ ببسي قيرتت قا متفرق مر لا كك

 ىلع لدملا هتاف “اب ةسلا ةراما

 نيرلا لع شفر هوا ازوفر ار>الا زافو لظاا

 رو:..دال ةئايصس مالا دم هاطلسلا ىغ”الا يناهعأا

 ند هللا دوا

 35 رونسد ديوي و ديوب هل "لجو زع هلا سنف

 مفرو اهدوجو هللا ّرعا ةينايثملا ةيلعلا ةلودلا ناكزاو

 لظ ثحنو هتياعر نيمب ظفحي فاو اهماقم
 ناطاسلا نبا ناطلساا رظعملا انكيلم تاذ هتيامخ

 ناو اروصنما رفاظأ دب عازب رع سما اد ناطاسلا

 ةروصتلل هركااشما ةمال زفظلاو رصلا كتل لع

 يعاسأ ةقفر حاجيلا وزوفلا ةكتالمو ةروشئ ملاهمالعاو

 ةمالا ركنو ىلاعلا روئسدلا راصنا رار>الاهتلود لاجز

 ابحالفو اهربخ ندعمو اهتداعس عوبشي و ةيناهفلا

 ةنويدم ءاممح ةنائملا ةمالا ناراضتخالا: لوفاو

 داراو» ىلا ةيناهعلا ةدئاق ىقرالاو داحمنالا ةيعمج

 لجو رع هلاستف رادزالاو ةداعدااو رارعلاو .ريخلا

 ١ ماركلا اهاجر قف تر ةمالا ريخ هب ١ ى ِْ

 ٠ نريما 'اب>الفو

 ا

 ةرضح ءاق ةءالك روكذملا يروخلا مثا نا دعإ و
 ءاعرلا» 1 ةناثر ةيطخ يردخلا قطصم زيي

 سما+لانا> دم ناطاسلا ةلالجلو ةروك ذملا يمهل

 مالسلاب ةب كسعلا قيسوملا : ميجا فته مت

 نا ىلا راظْلا راس اذكهو داتمملا ءاعدلاو يرك سملا
 كيح افا ياي دلل كنلا ةطغم ىلإ ضو
 ينطولاو لضافلا مهشلا ةرمضحت درفولا لبقتسا

 2 قرتلاو داحالا 4م 05 كلب يي مح ولت ع

 زر ويغلا

 ايدك يراك كاب ايا زيكو راني الاي هالي يبا دابا تجي لعن ياني زيني ويسوي ياتي وفانم بدني قاب 771 بذا رجاوي

 ع

 سدقلا .

 «ضعالاو ل اضر يافا 2 ريدم ةرمص> و افا

 نم لاقنم 1 وثمع نيذلا نويفايلا

 يلاهالا نه ىصخحال رو, > فيصرلا لد ناكو افاي

 تناكو ماوكلا نولي ةل ملا عم كب 5 سدقلا ءاول

 ةيناتعلا مالعالاو تايارلاب ةنادزم افاي ةطعم

 هه ف ط

 مرعي اوفطصا و نومدأقلا لزن راطقأا رقئما ألو

 [س ده رمأم كلب ينو رلزع موسي در ةراشاب وماظتناب

 يدمج ولتزع ةكاص 00 سدقلا يف ةمفانلا

 هيلا راشملا كرجلا رس.أرو ناب ةيعمح سيئر كب

 ميدقت راص مث ٠ ةهفاصالا سر مت ىتح اذكهو الق

 يج يذأ د "| سهاخلا ناخ دمحم ناا-اناا ةلالج مير

 تاراشلاو روهزلاب اكسو ]هلق راظا ْق اعوضوت

 ةيدردحلا كسا روباو مدقم ُْق 0 ةيناعأا

 مسرلا لثسا نا دعب و ٠ ماركلا دوفولا لقا يذل

 دش 1ا ىشمو ةي رجلا ىلع ىلماح ىلا هلبس فرمدتملا

 مهمرلا ماما 35 ركشعلا ىقيسوملا : ةروصلا هذه ىلع

 قئافماظتلاب سدقلا عا وا ةيهمج ءاضءا ع 6 يناطا- ||

 :اضعا مثءاروو ف ت1 ةعل رآ لك ةعلأتلم افوفص

 ةناهاشلارث املا نمي فص نييناجلا ىلعو افأي ةيهم

 شم وخلا لابقالا و هدأ 0 ريشا ةريضتح

 ةغاللا َّق 5 0 ًاناطخ لخترا وأؤاب فراعم بتتاكم

 ة.:طولا ةراي لا هذه ةييمثا اركاذو نيمداقلاب و

 .٠ مانع َّق روث انا نم اذامو

 تخت قرتلاو داعخلا ةيممج لاحر اع ةظءاوب

 ىتاا ةفاتؤملا ةمالا

 رح هال م روصنملا يناهملا ءاوللا تت ترئاذتو

 ياها ماءالا كيسدنفا يغار لضافلا بدالا

 ةيماشلاىنامملا زم, ةتوحام ىلا ؟رظت نيعمانسلا بولق
 يدنفا فاعسا ريبشلا :يتاكلا ةرضح لجرا مت

 ديصو امف ريظا ةيسامج ةبطخ يسدقملا يبشاشدلا

 جرألا نع برعاو ةرايزلا هذ, سدقلا ةيءمج

 ةلالج بيصختب ةينامماا ةمالا لعث يذلا ميظعلا

 دادي:سالا لما ريقو سءالا ناخ دمحم ناطاسلا

 .وضألا دع مظع ردنا همالكأ ناك و ذاىفلاو

 هت ناسو

 ىلا ةيموكمملا راد ماما نم رووا اذه رام ُ

 ءاضعا هللقتسأ تح فرألاو داوتإللا ةعمج َِى ذأ

 سلاالاو فيطالا نم 4ع اورطف أم هروك ذل ها

 -ي دين ندي ديدي يحي نسي بيتي ص سوس سي سي جي رع ع

 در مل ص يي نجي ايس يمي سس لاا سس ا .

 و يا ا : يأ ني سس سس سس سمو

 تابطرملا ا تو ةانا دعبو هكلادلا ةرافجلاو

 ينوقعيا مس علا ليغ
 تذخأ ةغيل ت تاكل

 ةيدإب بديبط كلب مرع“ نبا يلع مهترا مابولقلا عما

 را ىلع ءسدقأا

 ةمس رهأأ نإ" ا > ارقو را

 ةليضفلا يءاصا

 قطاو ال

 اضرا تذو

 ٠ هلا راشملا

 ص 0 ةيداحلا يف دلو وهو م

 0 0 ةنونم نع برعاو روضحلا 'مف انه

 ةضينلا هذهب امنال ىترتلاو دامنالا مج ينائملا

 ةرضح اضنا ضهن ىتح همالك رإولا اذه معا أهو

 : 5 0 ا
 دلولا ار كدوا“ طو 3 وقعا ىدنفا ميلس 0

 نيعماسلا دنع مق و نسحا ال نأك تاملكب روك ذملا

 ىميف دغاا'لجر نوكيس دلؤلا اذه نا لاق نا ىلا

 لضافلا ةريضح لمرا مث ٠ هلاثماب و هب يفتمأ نا
 تامدخلاو داحالا ةمهادف داناطخ كب ثممتفا

 كالذ ريغو يقرذأاو داحتالا ةيعمح اهييف تماق ىتلا

 ٠ نطولا ىلع رباب دوعت يتأا ةيمالا يناعملا :ه

 : ةطخلا هذي مدي ردعا هذه زاتما تدحاض هالو

 ةو>اللا اها

 هر 8 : 0
 كر ريش ددع هذ مك ىذا مويا اذه نأ

 انئفاص ٠ اندنع داععالا مظعا نم وذ انتيمهح ءاضعا

 ةراعخ ةب رحتو

 - ىلاعت

 ىلبصاللا ببساا وه يذلا انتاثو انتلك عامجاب 6

 ةاضعا ناب إملأ رو نأ هلام دوصقلا عامجالا 1

 ادي اوناك سدقلا ”'ول لك ين يقرتلاو داحتالا ةيءمج

 ةديعسلا مايالا نم صام لك يف ١ دحاو ابلقو ةدحاو

 اه رم عم ليي الطاب رب نإ هبت يماوناك ٠ ةسيعتلاو
 ةيعجلا ءاضعا نا قخيالو ٠ كينال يف يمومتلا

 ' اواذب و .داهج

 َُل طلا نم 'ودقفو ماعد اوقرعاو سيهنااو نعل

 نامزلا يف ةفباا لب رهدلا يف ةرغ نار 0

 الو ٠ ةنطولا مهتماهشو ةيبالا مه.وفت ىلا (رغن

 هتيانعب انزفو ةمزالا تحرفلا ٠

 الوأ ١ ودرب مويا اذه ف اذا انحرف

 ندا روتةسدلا نيس يف !اودهاد

 ةي ركل رود دلا دوش ىذت اشأن تحدم نا ىمت

 لاجر ند ميظع ددع لب ةنس نيثالث نم رثك اذ

 آ رح ءادهش اوضق ان: هج

 مظملا دايطضلا نع انعم لوو ٠ نالا ل'اشاب

 ” يناعيممج ءاضءأ دض رتبقللا بز> هب ماق يذلا
 داكلا عااماو

 دادتدالا رباد مطق ليبس ينداهشنسالاو ةءراصملاو

 تحدم مايا ذنم نطولا

 ٠ هلبق امو يضاملا عوبسالا

 يرحم م



 ا: ضع لبقنو عامتجالا اذ حرف راء وشن

 دق انك يذلا قيضلا ءاضقناب انسفلا نيثرم اشعل

 ةداع يف كل اموات امو رضا ناءاةرسانا لع اني لا ]

 هاه ةمالا نعي ١ ةموثرج لاوزب حيف اي

 ىتح ةناتسالا يف انتيعمج هتلان يذلا ميظعلا زوفلابو

 بويصتتو هعلخ مالسالا زيس افا نم ما> ىلع تضف

 ناطلساا ناطلساا نبا نطلّشلا ةلالجلا تحاص

 ةنطلسأاو ةمالسالا ةفالخلا لغ سماملا نانا دم

 ةماعلا

 هنا الا اهلاَجَر نم ةبخن رءالا اذه ليبس يفتح
 انت. نا مم تاعفءاع تاع دقو“

 مدلا هبلاوح ىلع قاري ىتح

 زوغلل انئثارح يعض نا نيدعتسم انعيج انكو

 دادتسالا نمز يف اوزنبا نيذلا ني ركاملا ةلظلا لع

 اهمضاراو اه» ءامد لب ةمالا لاو مأ توّدلا

 هترع انقذ ال. رودبدلا ةوالح متع م ناا اننا

 انتم نذاوق دعب مثل ل ناثوعبملا سلم ٠ ةديذالا

 تاماظنلا رظدنت اهلك انتما تناك اني و« ةي دوتسالا ٠
 2 تناك امك أطاماو ٠ نسذس ى -|| مدندجلا

 مدنا ةطخ عد نع اهنم يبا 5 ةغكاعت

 دك ةمالال اوداكك روتسدإا ءارعأب ذأ ٠ الفلاو

 مهتوخأ ىلع اوم ٠ مهتحسا اودرج ٠ اهيلع اوضقيل

 اولضا ٠ رطخ ىلع نيدلا نا اورو ةبذاك ةهح

 ةغراملا ممليطاباب ةناتسالا يف داشالا عل رم ناك نم

 هي راو روتسدلا ىلع فيخ يتح ٠ ةنانولا مترينان دو

 داد_ةسالا نامز ىلا ىرةيقلا عجراس نا ليخو

 ةمدوشلاك لت اومهاد 0 نا الا. توقملا

 بار ةءراصا ةرفاافلا مشو اومحشو ةغاطلا

 3 2 ةالب 4.ف اولباو 5 رفرفتلا

 هنث هيلعو هريش ةمالا اوفكو ٠ ةيغ

 ريطخلا سعال اذه ءاعاب اوهاق نءذلا انتوخا ّىنهن :

 ديدجلا يداحتالا انكيلل كي رجتلا مساع مفرثو

 سماخلا نا دم ناطلسلا شعيلف
 رفظملا يناعلا شح يي

 يقرآلاو داحتالا ةيعمج يت

 0 هوعحرأو

 ل#راو يلاحت.ِلا هيد وبا يدنؤا سي رح ماق مت

 داديتسالا ةأطو لمث ايف رك دةطس لمح

 ماكل رو> نم نئلقو هن هلو ىلاها ةشاقب ناك امو

 ؟ نا البق رواد يس ميشلا ةرضح لعج ام

 راكتي الهنال بيطخ يطخا وه طيسبلا ركتملا ناب

 سدقلا

 ءايطخلا ضب فالؤم هريغض هيلا وي اهو قملا الا

 ةغالباو ةربشلا الا مورا قي نودصفي ال نيذلا

 ة.ط> يحل يبلا ناطقلا انح ىدنفا سي رح ارق م

 اعدو ميظعلا ةيغبللا زوفب .عانهو نربفايلل اهيف ركش
 سماخلا نا> دمع ناطلساا ةلالج

 اهتدعإ ينلا .ةبدأملا ىلا ني رضاملا ميمج يعد مث
 تا ولا راسو ٠ كرايوذ ةديك ول يافاي ةرءمج

 روظأاةءاسيف لصوو البق. جووىشم يذلا ماظتنالا

 ٠ ةروك ذملا

 ماعظلل اوعد ربظلا دعب ةيجنرفا: ةزاثلا ةعاسأا ىفو

 ةدئأأا سار يف سدقلا ءاول فرصتم ةفوطغ

 اسيئر كب يدمحو كلا ينصوهببتاج لعو :ى ريكلا

 ةيقب افا و سدقلا يف قرآلاو ذاحتالا ةيعمج

 مياتنلاب ءاضعالا

 فاءساديجلا رعاشلا بصتنا ماعطلانماوغف الو

 : ةيقالا تايالا .ةثالثلا لمراو يبيشاشتلا يذنفا

 داسف لك لازو مالظلا حا

 ,داشرا رون قوكللا يف ادب ' ام

 ىرولل ةراشلا ولت ةراشف

 داعسالاو لاقالاو لدعلاب

 ة«دمج إي ءامالا اذه الع دقلف

 يداعاا ديلا دبع ىوه دقاو

 ركشويب وةعيلا ماس ميسا ةمالعلا ةرض> ماو مث

 هرقعو , نطولا بح يف مهيئافتو مهيخات لع روضول

 ةلامرا ةطخب كيشمي دفا ميتفالضافلا ةرضح

 ةموكملا لع يجي هناو حالفلا ةيمها اهيف ركذ

 ماق مث ٠ داليا داعسال هرضانب ذخأأت نا ةمالاو

 ةيهمح ءاضعال ؟كوةدي رجلا هذه زاعما ّ

 نر. عيمج نع ةباينلاب و هسفن نع ةلاصالاب افاي

 ةدافخلاو ىطألا

 رنا ن

 ند هودال اع سدقلا اولا ف مح

 را اكل ىذا كدر

 ىلا" ا رظأ هبح ىلع تءمجا يتلا بومقلا يف نسحلا

 #12 لع ةريبشلا ةريغأاو ةينطولا ةيجلا ند هلام

 رق 90 ةيهمح

 تايد ىدنفا رج هيهعو ' ىقرتلاو داحالا همم

 : فج نتا ال 1
 ( سدقلا ليح ّى 4 ١ /ٍ 4..ا ول 2 مجالصلا

 داذءالا نود لاوزب ميركلا يرابال ارح

 ٠ دابعلا كلهاو .دالبلا رمد يذلا

 لى ةراوثا وهز يذلا مويلا اذه لم يف م :ءامدال

 رفوالا 1

 ىلاهت هزيهحا 0

 ركبتي يي رك ركوب كي اك رطب اس _ هك اق اع حبي ديب كيد رح يحي

ْ 
ٍ 

 هيي ل سس سس ع

 انيك رت ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل

 ماركلا تاداسلا(| مم

 2 ًابنطخ تش نا نالا دب .. ريقتلا اذه نا

 مالكلا يف طالغالا نم ه مقا ر ظ:' ضغ وح راف

 اوددم دق ينومدقت نيذلا ءأ.طخلا تاممْدَ> نا

 هنا معأ يفرتلاو داالا ةيعمت  قح ىف اوداجاو

 كالذلو ٠ .هلقيقح:: يف -تير الو هيف كش ال حدف

 جدملا :ًاضيإ بجاولا نم نكلو ٠ كالذ لع مركشا
 الاوب رومغلا .لطبلاب راختشالاو

 الا .ةمالل .ةرعض هسفن رق لمي فنلاو:سفقلا ذب

 يناثلا. قليفلا ثاق اشأبن تكوش دومجو؛ كود وهو

 ىذلا ىةنضخلا لفن

 ىتخ اهلناقو ةيغابلا ةئفلا: حاج مق هنا ذا ثلاثلاو

 يف" ىأا ةيروتسدلا ةطورشاا/ فرششل اًظفح كلذو

 ٠ اهمها و ةمالا فر

 نطرقلا ب ىصنا بس ىلات هللا رءالا تءاف

 ةوقلاب تاس 5 را نا مولعملا نه ناوخالا 5

 0 و ”,مدقملا هب 0

 بتاكل نا" اكدا ْش كب

 0 وة هذ فو رع داو مما عم نيطنا

 ها ل ا ا

 0 عفر نءذل م اله ٠ انرود و اني ولق ىلع

 ةرهط انك اب ولق لء# نا ىلاعت هلاسنؤ ةءاوشأاو

 هركاسعو هيلا"سوملا دئاقلا اذا شءلف ١ مهبواقك

 ةيطورشلا ىلع ار اانا ىلا ضرالا | ولا ءنيذلا ةرفظملا

 يفرألا و داحتالا ة 2 شقتلو اهوا و ةيروتس دل

 ٠ كينالم ىف كر

 أورخفل ىنح وأ. ديف ل ل نأ » ىلاعت هلل لاق

 , نيدبتسأا يار هللا باق ف." اورظنا م -فناب أم
 01 ذاق نشا يقرع مدعو مدس لضاو

 ماقثتا يد

 ىف بواعلا اه نئطت ّ

 ْ مخنالا ناظاساا

 ةمانا يف ٠ سماكلا ناخ دم ملفعالا

 راشبب مويلا غرشبا يفا

 سولج يو ىمظعلا انثداءس مابا
 ناقالاو

 يف براتلا تفل 8و: هذاا ايمخاو هائلا ثراعما

 فتنزالا مدقا هيلع ةأنبو ٠ مركلا لفملا اذه لثم

 2 يدالا و داحتالا ة.ممج ةئه ىلا ركشلا تا.حاو

 قالخالا م راكم نم هثدبا ام لع ءاوهعلا افا ةئيدم

 انناطلس ميدي نأ لاهتملا قملا ىلا لهتلاو بادالاو

 *ةفوطعا اضياركشاو ٠ مالغالا هتاود لاحزو رخفالا

 ةيدبالا ؟تداعس ماودب وعداو كب يع” انفرصتم

 ردا اهولخ داف متبط يلع مالسااو
 سا وس بي احم ل



 د

 ىنثاو يوةعبلا يدنفا مرا تؤيشلا ةريضح فقو مث

 ةموكملا يرومأم نوب فا ىلا راشاو ءابطخلا ىلع

 نا ةيعمجا لف ٠ داليااو ةءالا ريخي متعال قيرف

 لضافلا ةريض> نم سلطو الذ ىلا رمالا ءايلوا هم:

 يدنفالا بصتاف كتي نا ىلا يدنا سر

 سدقلا ءاول دوفو اهنف ركش ةبطخ لحتراو روك دلإ
 امسفش مع ناب ةيعججا ثحو ةيملا هزه مهترايزا

 ر. ال نيذلا موقلا ةفاش لاصئسا يف
 م ا جرش ة ةرعضد> ماق مث 2 ةءوكملا يروم 1 َق

 مهحالصا يح

 رعشأا نم نيع.د بطخلاو لافتحالا متحو 1

 اناي ةيعمج ناسأ ىلع عمن

 ناتيبلا اه نادهو

 ةعلااط قافالا يف ( سدقلا ةيدمج )

1 

 هد : ينضتسأ اهاض ائمدع الف

 ( ٍبزع) نموا كوت )نم ةيربلا نيب

0. 

 يدان ىلا اوهد ةدئاملا نع عيبا مأق نادعبو

 ةدخ رفا صو ةسءاخلا ةءاسلاىلا اوماقتساو ةنعملا

 ] ىلا د ويعملا ماظتنالاب نكاوأل راس مع 7 روظلا دعل

 كانهو افاي يف ةيديدحلا ةكسلا ةط# ىلا لصو نا

 ةيحنرفا ةسداسلا ةعاسلا ينو عادولا ممر ىرج

 ءاضعا دوفو تارضح لقي راطفلا رفاس ربظلا دعب

 لص» ملو سدقلا ءاوأ يف يثرتلاو داحتالا ةيعمج
 نورظتني اتءءمح ءاضعاو الا رإ ةطمس ىلار لا

 لضافلا ةرضح ىربنا الاحو بيترت متا ىلع مثو

 ل لر* تعم ةمطخ الثو شراي رفا ردنكسا

 ذوقي ماعلا حرفلا يف كارتشالاو ةيءاسلا يناعملا نم
 ةرضح مذقت مث هيلع ىنثي نا ميا لعج ام ةيا

 هنو ىرحا يد طا رشا ٠ رسل
 :ةنالا ةطخلاب

 ميحرلا نمحرلا هللا مح

 اهرانم مهب مفرو !شراوب ةعيرشلا ديايعذلا لادبإلا

 اندر س ىلع مالصأاو ةالصلاو امانا يواعم طسضو

 قوقتلاب نيئاقلا هيعصو هلا لعو قولفم لضقا دم
  تلشو ريظو قمار ون مطس دقف دمي اما

 ترملو رثدلاو مهشيج دديبتف نو دبتسأا لع لدعلا

 لظلا عفرو ةزاثملا كلاما ميمج يف هب رخا مالها
 راصو داسفلاو يغبلا ىلها حاوراتقهزو دادبتدسالاو

 هيبنمأ ل 4هوإ ىردي اي هسفن ف ارث ديلا

1 

 2 بس
 طومان من ع حا قل

7-6 

 سدقلا
 ١ نيي_اطي حي دبي ردسي ادبي مطوة هني يبا نييرإ بيبي 6# نبين ةقوبيإ نيب اوبيظنييرنازبير نبي” انبيير ظن بتاج ننطبي قطبي وب بوب توب باب اي روب ص رص رعي ؛يناييااين#ةليتتب بقي إو يبت يب ايي يباني يبن ريب اوبن بيبي تاب“ "اعل "بية وبيج. لابي

 بصعتلاب هدعاسو لي وط داد._:بالاب هعاب نأك أم دعب

 "يش ىلعزمي ملو ماقلنالا لالغا يف لغيس ىلطشسم

 قالطالا ىلع ةيناثعلا ةمالا تز احو ماعنالا- نم

 ديتسملا ىلع اهن» دحاولا ميصاو مادا

 ىلع ىوئسا ن. مثنالا اتناقاخو مظءالا انكيلم

0 

 يقتسلا لدعلا طارض بضصات هلدعو هر

 ةيانعل مقا َّ

 سوسيسو هلسففوهيار ةاثب ةفاللا شرع

 ف نسي

 ميقمو داب لك ىلع ةفرشملا ةداعسأا كلف سعت“

 نيمهرلا مداخو ني ربا قاقاخو نرربلا ناطاس

 0 ناطلساا ةريضح نانتعا الب انذالم نوفي رثلا

 نانع ل ساخلا( ناخ دمع) ناطل ا ناطا دا

 يبي نينموملا ري.١ شعيلف نايذلا ني زملا هرصن

 يناوخالا داهتالا يلف ينام بهشلا مدييلفروتسدلا

 ىغباا لهأ نماف دازقسالو بصعتلا طقسلف

 ةعلاة ارا ةيرحلا نوناق رشني _.:رالاف داسفلاو

 راهظال ةنائمأا ةءالا اها اوملبف ةناثملا

 طسامل نيلهتمم ةعارمضأا 22 اوعفراو تا هاو

 نيئم وملا ريما هان ليا نأ, تاومتعلا عفارو ضرالا
 نعاو هركذ د نإ مولا نيبملا جلا رصنلاب اديوم

 ةيعمج لاحر ردقمفر 0 رانمهردقي لعأو هرمصن

 دف اثن ام ىلع كلنا نيصاخلا يقرتلاو داحمالا

 نيما ريدج ةباجالاب و

 سدقلا ةطع* ىلا لصو نا ىلا رالعقلا راس مث

 بهذو هنم *اضدالا عيمج هفرصتملا ةفوطع لزاف

 هلبس لاح ىلا لك

 5 :امولا ةلا ناكرا دطوب نا ةناجت هلا لاس

 نوكت نا حارفالا لعجيو نيبناتءلا عيمج بولت يف
 يقرألاو داحتالا ةرعج ىعسحاجتلاب لاكي و ممل ةفيلح
 ف ةينائملا ةمالا ةلكدحوي و دابعلاو دالبلا عفا
 داو م لك

 كي ربت

 مزاللايفدصيدنفار " عيش رت رما ةرمعملا عم أهأب

 ىلا سدقلا ءاول يف ةبركلا ن اكرالاب ىمللا لوالا

 0-5 زوي ةجرد

 ءاول.ال لوالا مزالملا يدفا دمت عيف شق كاإذك و

 يثاب زوي ةجرد ىلا هريبلا روباط يف ملاولا

 نيعشا | 0 تا او يناهثلا مسمار ارد فر

 ىلا ةاقرالاو وورد ال تلادنو ا نب روك ذملا

 ةد لا تاؤصلانمهيلع 500 ىللعا تاجرد

 ريك سي سل ل رس د حي ص او ميسم رعي رص دي رص سبيس مسييكو »ع

 بولق شل ةمما نم اذ ام ىلا ايها ةشا ف طاشنااو

 نانالعأ

 ةنم فاسد ؟١ يف خرولا فارغلتلاب ءاج دق

 ةريلجلا ةيلخادلا ةراظن بناج_:

 ناك ال هنا ةلعلا في ردا 5 ةفرصتم ىلا

 .:نمدراولا 6 ١55

 اءوةيطورشملاو ةب رحلا هاقباب اه ةموكحلا ةوقو ذوفن
 راص ةسالا هذ زوفلا نكع ال كلذ نودي. هنا

 ند ديب انو ةيوقت مب ”انتعالا يرورضلا نم

 ىلع ةظفاحلاو ةيناثعلا رصانعلا نب ةفلالاو ةرشامملا

 0 هلع أنإ .تقو لك نم راك اةحارلاو نمالا

 رغ يف كلذل ةمزاللا تادييقتلا ءارجاب ماتهالا

 ثودحل نادم ءاطعانمرذحلا ذ>او تاّةدأملاو ءاوال
 يدصت نم لكو ةحارلاوا نوكسلاب ةلخم تاعوقو
 ةحارلاب لخاو انوناف ةيأووسملامزاتست ةكرح ىدبأو
 هارجا مم ةيلدعال ,لسلو هيلع ضرقلا ءاقلا مزاب
 لجالو اماقت ةموكملا فئاظو ءاغياب ةريغلاو ةقدلا
 ةيفيكلا هذه رشن راص موملا ىدل امولعم نوكي نا

 1+ ؟ه ةئس ناسذ ٠١ ىف سدقلا

 سدقلا

 سه مس عويس

 ةليللا ةيلخادلا ةراظن نم فارغات درو

 دق نا موف هنأب هلام "96 ةئس نام

 *ئي راثب

 تعاش
 هنط ضع يف تاياور

 ةروك ذملا يلو |ن» ةدراولا ن ا اظنف اهب غلام
 ينالو قبب 1و ةحارلاو نم هلآ. عل راك دف هنأب

 تداوهلاو تاشاشتغ لل رنا

 موزالا مدعلو ةحارلا مكتب دا مج الا أضيا لصح دقو

 ةث داح ةهد رم تدلهملا د

 4 .الولاتاهحن م ةهح

 نريسرمو سوسرط فيدر روباطل صيخرتلا راص
 ةنادناموقو حاللدلا تحت هذخا راص دق ناك يذلا

 لآ او جون ناذلا نيسرع ىف ىناشدجس آلا نئافسلا
 نب ةيالولا ىل ةنونملا اورب'و ةحارلا اودهاشوهنططا
 ة.مر ةروصب فيحارالا هله يب كت 5 داي هيلع

 ةينكلا رش راص يلع نوكي نا ل> لو

 يرإا سليما

 سدقلا ىف

 نيا در نيا يي رسب ني رب ابيب بيير ير بيو ني روابي نام ناد ريتشي رايي رامي راتبي رزاعب زاابب ريتا راتبي سمي راعني زج زعم زعم رعي رع رقاب ع زخم لانمي اسيا عبي رشي رف رسم رب رع خ "يع قم رق. سييحف
 و

 2956 هنن ناشط 0

 سدقلا يف اذانح بيبح يجرج . ةعبطم



 فصنو تايديمع ةثالث سدقلا .ءاول يف

 تايد ةعرا ةيناثعلا دالبلا ف

 كر ٠١" هة..:الا دالبلا يف

 هدب رخلا زايتها ىحاص

 اهئانح بيبح قرع
 م وس

 " ت”راالعالا ةردا

 اشرع رطل |١ ةرحا ةريخالا ةوعسصلا ق

 هرأب 1 ند رو

 شورغ رطسلا ةرجا ىلوالا ةدقصلا يف
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 رهو قباسأا هدبع يف يدنفا ديلا ديما ناك

 هيلا نوب رقي ثاوعا ةيئامعلا ةءطاسلاا شرع ةو.ثم

 جاهولا رفصالا بهذلاب مرئاصب و راضبا رهبا الك

 منك | لعاو ةيديجلا تاماسولاب ٌمثرودص نيو

 نوبنطي و هحدم يف نولاغي اوناكق قاقحتسا ريغ لع
 حرصت مثرئامضو هتمدخ يف نونافتي و هلئاضف يف

 قس ال وهف اوفق مخاد يف

 جمفانمو 0-0 هنوم دخت متناف ىنامتاا هذهو

 هأ ارطالاو حدملا اذه

 ظئافو قبح سارو 0 ةعاض5 كرودص 0

 يدانت نأ ةأء> اي نكلو مررعص ىدان عتنايخ

 ةمالا تعمجا يذلا ملح ادعإي رتنانالا انثءوسإ و

 نءاهذالب لع الة واهتمارك لع اصرح هيلع ةيناثعلا

 نو>دمي و هيلا نوفلزأي ني داثك ماسقنالاو ءوزحتا

 نيب نييرشلا ءاقلا دصق مهيلءابعز وتامر دلباقمهلاعا

 الا لاوماهرار دة سا ءال وهاوسي ' موخ انين اغلا

 هقرحو اهرارحا هلاقوا مالقع هتهواقموابم راثئتسالاو

 راكفالا شي وشل هح دعءنودصقب م. ةديدلا اهيتك

 ممن اليدادبت الا قاطملا محلا عاجراورطا ودا جست

 ماظلا درفلا كمحلا اوقلا مهنالو ريشلا بح لع اوعبظ

 ال ب دود نك 7 مهلع .بءصي راصف

 نيذلا نيدسفملا ءالوه نمو: اهكرت هيلع بعصف
 قاهزاو مف رمإ ال قلاو ملا قاقحاب نورهاظت

 هدي رخ ىحاص مباح مريشع لطايلاو لطاباا

 مهنا نيبناثعلا وي نا دارا يذلا

 نءدوذلا نيلسلا روثسل ورا دع 2 نوملاظ

 اهيلع روحي ةطيسب ةيئاثملا ةمالا نا اناظ ممفيلح

 نيبناؤمأأ نيب نا لهاا وا لهجت وهو هب رم اذه

 كدت هلا 'امعلا مالا 0 :

 لوقع لع“ ىوقل  هناوعا لمحت الو 5 نر

 : مهئاطسإ

 ديع ىلا ل ةي رصملا ةقعاصلا 0 ' 5ك

 هب رمضملا ع 5 ا

 مس لاس نس يم سس سم وس ري سل --- ع

 0 شر يي تيس ا لاا ا اا يللا 222 تلا 0 بيب 222222 رض ااا 2س ر76ٌُُْسٌاسلااُاباااالالالاا فب ار ب2بْتستاتاتس”اا_ا 69ٌط4ّّْللالالالاالاالالللللللل تس 22_22 7 722 < سس

 يلا لا ا يي ا يي هاتين لح هيبتا كو سوس تييدعبر ل

 < الداعر ةتارح ١ لع قبطني ال ام يدنفا ديما

 ملخلا بجوتست اهناب ينادلاو يصاقلا اهب دهش يىنتلا

 ” درعلا ةجس ةروكذللا اهتلاقم ابي ىلقاعلاو
 ثث ام فالخ 0 و َ

 نوب داسفلا ءاقلا نم ةدئاف الو هيلا ضرغتن اع

 لوصا بسحب ىرج دق ةعلخ ناؤ نولسملا دارفا
 -.سأا مالسسالا خش ةحامم ىوتفو ءارخأا ةعلرمشلا

 ةلثاقلا نيدلا غامض دمحم

 نيدلاب:ك قرحيو ةعب رشف لاذناك اذا نيملسملا

 حاجردنم 5 ,ال سحعلاب

 مامأب لعمي نأ تبت أدام »

 سو لو لالا كيب .لاوما ردي و فرست

 تنلو ماظملا 0 كرو بيس الأب هاياعر قناو

 ةاناقم ثدحمو نولسملا نيب ةيظع ةنعف سيسيو هنيعا

 ناثوعبملا» نايعالاو ةمالا باون عع“ |آو « ب
 ةدئشلا باب ٠ رم ةرداصلا ةعْْدْلا ىوتفلا هذه

 اوءاخا »نلئاق دحاو توصب مباكاوحاص ةيمالسالا
 كالذل انانعمو « دخلا دنع اوءاخا - ديلا دبع

 ١١ يفةناتسالا نم رتور ناسا ىلع قربلا انأنا دقق

 لع ىوتقلا هذه تاث ا هنا( ليربا ؟8) ناسن

 ع ملاذ » نيلئاق عيمجا حاص 7 وها ةيعجا

 «ررخلا دع مادي ' را

 الو كيغ نع ىه>را ةيرصملا ةهعاصلا اهتياايف

 تاف دقف اعنا ك اي اذه كضاضقنا نا نيود

 نا: ةيتاو كغيجارا قوس هيف تناك يذلا تقولا
 ١ نالا ةنائعلا ةرخلا ةمالا

 لقال ةياةئاثعلا ةمالا سوفت نا ٠
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 سد توما

 ةيسطتتغالا اماررغأب تدعتساذ قو ذامتسالاو مضلا

 ارلع- و ةليئضأا كتوق قدم, لا ةيوقلا اهئاؤحا 'ذاحتاو

 تباعرك ف هزت نارلع تردق لي

 1 كك ا ُءاظو نم الاب

 4.هم لاحر اياك ينعا «اذالاو  ةاواسملاو ةيركلا

 ..ذلا يقرتلاو داحمالا

 فاس:ءالاو روجلا لع هةص اا 4 رضلا قالت أو رضف

 اهداك ةديكم رث نم ةزاّمعلا ةهالا اوصلخو

 نم سهالا ىلوا طاشنو ةمه الول هتيعرا درجلا

 زياكلالا تلخ داك ( هللا سجءال زاندالب ىلا ةببرغاا

 نك ند بضصعأ اهيبس ىتأا ةياهالا مياذملا رثا ٍه

 كفس كفك اما ١ ةقعاصلااهتبا هللا قتئافكتلكاش لع

 امنا تث دق ىتاااهفالخو هنطايف ءايز الا يلاهالا«ام»

 4 .عرأ ضالخالاو ىوفثتلاو ريلا ه يق لا نم زاعيأب

 ةأعددي ىلع تزاذ دقو

 فطام ةودد هاوس 5 مثديا ن

 0 ى قف داهل نوضح كت ود نا نيمه وثاوأ



 نم ةمركمل ليال ناك

 لا فدك 2ث 2 هم

 مالظ راهناا اذه تأق
 : 10 ْك
 ادضلا ا 0 ّئىء |

 ب كيه

 تاسئتم

 نأ يف دن ةذار را لطدألا ناطاسأا ةلالح ردصا

 3 هرماقمو وا ةيعمر هكر 0 وأد اغالنو ك1

 00 ركشتف ناطلسلاةلالجل رككذت ةليج ةرثاع هذهف
 2 وراسل ىهقلا ىف ةداعتلا راد اغا ن5

 ١ هناك مظعالا ردصلا دع ة.ع“رلا تالباقملا

 ةلودلا نا

 م
 كك

 ف

 سوس هج وسع

 نم ىلوأ ةعفد ةربأ 7 ؟ غلب ةيرحملا ٌتعفد

 ة.مالاو ةلودلا صلخ يذلا ةيركلا شيح تاقفن لصا

 ىضخاملا رودلا | كا 0

0 

 ذاع تاس رع ةكحا نأ 1:1 سلا

 عاقصالا كلت يفا ذي وري تسب ذا نمالا ناو ايف

 هج هج

 هل ولع يارس ثنذ اني ةيدرتا ةموكللا لازع ال
 زيدلي تاشورفم نسحا اهيا تلش دقق اسثرؤر هيغب

 ةندا 6 لدم لمح ىارسلا هذه تاكو اهنقاو

 قاقالاو ا ةياشلا ردك ل
  راطاسلا ةلالج ةفرغ نالاىلا تشرف دقف اويل

 ةقب شرفي ةيعم لازت الو ءارذسا لايقتسا ةفرغو

 هناالج اهيلع ىبدوا يتااهك ره تاءونصم نم فرغلا
 داؤتسأ | عنصل لا أ شوةللا نمراتخا دقو

 يناهايصالاب فورعملا ميدقلا شقنلا

 سهو هه

 كسلا ةلمدإلا ماظن ةموكملا لد راش

 هص غو ةسردإ باوئلارسأ ء

 دولا سالم رظنا ةئ ةيرااةراظن تاكش دقو

 نوصل اةيعفدمو ناسرفلا سالم ربغ امنانوتظملاو

 ةيوكملا يرتشتسو ث.اانااو يناثااو لوالاقأايقلا يف
 عباسلا قليفلاةيعفدمو دو:لا ةمزاللا لامملاو لاغبلا

 ه7 2

 ةأس'ور م ة.دراذلا رظأأ انشأ تعفر لا

 بااطااب ةرك ذم مهم ءلكدل مفري ناهتراظن يف مالفالا .
 مهنع ءانهت.الا هك نيذدلا لاهلاو ايف تر ىتلا

 يس سستم عد تنيك مع ع يس ع يبخل فن حمل ديدسع

0 3*2 
 رو نيذلا ه9

 سدقلا
 ؟تب ب رع يو يري يس هس مش

 ترا مالقالا هذ ذه ا هذ هاج ازرق هنأآ اوعقرف

 ناإلا امنكم ال هلاو ىذاملا رورلا |ثاوأ 2 تاس

 أما ٠ نييلاخلا !ينظوم نم دحاو نع ىنغتست نا

 ءاستورب هلزام ىف محا دف ةيلاملا رظان كلب تعفر

 نونلظملاو مالا ادهيف م 5 و هترالظا يف مالقالا

 راغص

 نع طولا عال ةموكملا لعفت اذأم نملو ايفظوم

 0 فاظوم 0 ىنغتسا ةءلاملا ةرااشن نإ

 لكرواو#ي ٠ هول الع نودحي

 تاجزد ثال3# ىلا نوفظوملا م.قتس ةءوكخلا نا

 ملا ةتشا ناو ري راقذا ةباتكب نيفورءم اوناك نيذلا

 لاعلاو مول أ دعب رطاغتشا نم رثكا كا

 نسلايفنينعاطلاو ة همن وسلا, | 5ع ذلا ءالهملا

 : 7 نوطعل ناناثلاو " هم < افاكيم 0 نوفر“ ا

 ى نم ةئسا لك ند رت ةرحاب اوراقي ةعوطقف

 شاعملا لع نولا<# ةئلاثلا ةئالا لاجرو «ةمدخلا

 : اودذ' مش كا ل“ مست ادا ىد ماظنلا بدو

 انااا

 21م1 31م

 عوب-الا يف اوناك ابق نمرالا نا ناد نم تدك

 اولةقاف مهيلع «ادتعالا نم قاقو فوخ يف ىضاملا

 لوا يلاولا نواعم ناك اثيبعومهتوب اومزأو مزا

 ةمقاوب ةموكملا ريخي لس راف ةناث هنا ستي مهعانقا

 رك ناك علا فلكت نااط سو لاملا

 اذكهو مكاعالا ةدوعلاب هتعرفانبا عانقاب 3 رنأو

 نع فارغلتو كَ رطبلا 'فارغلت درو الف فرد

 1 ند مهلاعا و مهطاغشاىلا ىلاهالا داعب اونا

 مهوفاعي نيذلا صاخشتالا نع اهوغلبب نا ةموكحلا

 ناعا

 ٠ مهتيقاعا مترطاوخ نوجد و

 1 ع هد

 نالس ور لاراحلا ةينامعلا ةمو أ تا

 ةناتسالاىلا ةءامورلا تايالولا ىفةءردناّ+ا وظاناشأب

 ى ةمر دن اللا سد د اهنا نووش ف ةيئاو دخان

 ًاطايض ئدتستسو ةلاتسالا ىف اصوصد> ةنطاسلا

 ااطياو افرف ىث ةمردناجلا لادر نم ةياغلا هذه

 : ارتكتاو

 «.تل1/ ات ١

 ةكرشلا
 كلذ كدا

 مسا لع تلوتنسا دق ةموكجلا تناكأل
 ا ا

 تهز هيام ةكرشلا هذه ىف ايلعأا كلا ا

 ابك اع ليفشتو ةصوصإلا ةكرشلا ىلإ امى لع

 - يحححسيبسسسس صل

 ٠ طسوتملاو دوسالا نب حلا هايمو روفسوبلا هأيم ٍِق

 ةرادالا هذمهل ةدعاسم صصا# نايف ةموكللا ركفتو
 ةيندحالاتاموكحلا اهءؤدت لأ تادءاسملاك ةديدجلا

 ] اعارذل

 هدا عت ع

 012 فلسالسلا ةلفح نما !كناع 00 3
 اهلودح لم عومدلا 5 نالحر هفق

 عسجاأرأف ' 1 ه.مدق ليبقت ثاللوأ 2 0 0

 ناقيدص اهب اذاف هيدي اهذخاو ةةلياق ناطاسلا

 ذم ديلا دبع اهني“ رهاوملا ةعاب
 امر دع هال اهتم ةدشإ تاوصس ةرثع

 عوبسالا يف اعليبس قاطا دقو يالا ناطلساا ١
 اهتمدعا يتأاةمذلا دوبعةماماناد د ليقأف يخألا

 نه نايدق

 لك نيبج 0 طو هزدص ملا ناطاسلا مري

 يد ينب رظلا م مح دق لاقو ةراد ةلمق |عنم

 ياوخا ل أف هلو ط هلم

+7121 71 

 0 نأ 000 0 ا درع

 4 * كسلا اهتادحا دق اه را هش نه خا ف احومذو

 نواب اهيلع موكحلا و نيبنابايلا ىلا روتراروب |مولستل
 اىدحا فو اجو وسملا غلب و : تاوئس ع

١ 

 رورسأا م نم هلع ل مقو زيخلا اذه

 0 ل

 هلل ةسررف

 هنا, سدقلا يف قرتلاو داحتالا ةيعج نامآ
 نالا ىف يل ىلا ةيكرخأ ةغللا ملعت ةيمها ىلا ارظن

 دف ةيروتسألا ةناّثملا ةمالل ةيمومعلا ةغللا

 كيذلا لحنا وهو ىراصتلا ةراح يف 7 ع

 ءاطءالاتءاس راكفالا ري ونت ةيمج هدنيع دق تناك

 مت نا دازا ند لكف ةروك ذملا ةغالا ىف سوردلا

 ريد هيفا دع ن 0 ةمانأ هذه ١ هيلع نو ىتسللا

 ليلللاب اب جراخ ىشخلا رحات طرت ىدنفا فسوي

 أضيا عما ديقيلف نيليئارسالا نم كلذ دارا نمو
 نسمح ةيمعل ؟شنف ٠ افاك شاه ةدب

 لأ كدب ام للا[ زيان هللا ىلا

 ةمالاو نطولا ريخ

 رح ةرادا يف

 ناطأ 5 أعدم

 سي ريس يكتب نوي توي اتوب نتا رتب نوت ناب لنسب رتبي كيا نب رس واط وتالي رع اوصضمب راقب ريح ياروقطبب زان باع يرزاوبير تنوي باب ديربطوبه دبا بينا يس يئن اب ”ةبيبب نيبآ تهيب تعب لا” نيييز#ةبييتةم بيبو ببي جيا



 م

 1 + ددعأا

 كاءشالا دمك
 سدقلا هءاوا يف

 تابديج ةعب را ةيناثعلا ذالبلا يف

 ترف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف

 ىلوالا ةئسلا

 اهئانح يبيح رع
 ص دولا

 جرالمالا . ردحأ

 ,ناشرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةمن#تلا يف

 هراب ٠ نيك راشللو

 سورغ ؟رطسلا ةرحاىملوالا ةئهصلا ىف

 ناشر نيكرتشللو

 عم اهناثب هارد الا ةيضوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخاةرادا

 هس

 رهن حي رح يحج حي يح سيخ سلع
 0 ا ار ل ا

0 

 :ايحأ ةداعس

 لوصللاو 0! ةنعر ناحل ايلا ةذا ا

 :رادنالا نج ٠ ةبلط فرشأو ةينه ىصقأ اهلع

 لزاني و ٠ لاغشالا اهبلط يف يناءي راصف اهرث | يف
 يدداقيو ٠ لاوطلا يلايللا يبحي و ٠ لام الاب بعاضملا

 ٠ لالك نود نيحربلا ىلع مدقيو ٠ لاوهالا

 مطقيو ٠ راهسالا ىعاتم - ه راطخالا مقفل و

 0 لو و زوافملا_روحي و يراعصلاو يفايقلا

 ١ ىتح اهلا لوصولا نع هعنع ملام لك لزاني و

 00 دكلبتلل ةضرع اهتعاوب نم أ سما ىأر

 اظانحو فرشه نعد وذلاو ةياقوأل ناك هحو ياب ثيشتلا

 ريغ ةيرطفلا هتابجو ةيتاذلا هلقاخ يفوه ناك ناو

 كلذ لع لمحم# ةعاطلاةقب ر ملخو بزذلا ىلا لايم

 لدنصلا بنك كاذب وهف ةح مفدي دو ارارطضا

 ل 00 يف طرفا اذا يذلا درابلا

 مهبراشم فالتتخاو ناسنالا يب عابط نيا ممو

 ةشيعلاوةديعسا ةايحلا بلط لعرمهمت رطف نم اوقفتا

 اهباط هوجو يف اوفلت>ا مهنا ريغ ٠ ةيضارلا ةئينحلا
 مضمالا ىدا دقو ركذي افالتخا الدع 2 ق 1

 طنا
 ضعبك ءاقشلا ةبلحم نه ةداعسلاو فوحلا عبنم نم
 بكم عاولرا يذلا مدار قناطر لخا

 نام الاو بمتأا ردصم نم ةحارلا ى

 كي دهس و ع ل ا يا

 تي نينا لب تسير يال إب يكس ماوس طين ب وبا” هيبن ويب حي

 ”نراصا سلوا 6 ا هدير

 عوبسا لكن 0 ا (! لثلا ىغوإ ريض

 نام رعي اوي هييعي نسير يس يح يسرع ب سس يح

 7 م 5 ب 5 :
 لل اىكلاو بذحلا | تاماقمنفرمسشناا او ا وعصر “ع مود

 اود ا 0 0 ”اغرغلا ثب و ماقثنالاو رطل

 .زقرالاكو مثووذ موعضي م ثيح ةطلسأا نم

 قي رطاا عاطقو ةلئقلاو صوصللاو سناسدلا يمادو

 نوةشعباميف ساذالو دابعلا ءامديرداهو ةلباسلا لع

 .لرافصاولا يبن بهذم

 بسكلاب موقت ةايحلا ةداعسنا ىلا بهذ نم مهنم
 يأ نم.نارلا ىهذلا دشحو لاما عمجو بصنأااو

 ذا هلأ ]كانو مار ل 50 ناك هجو

 تقلع دقو مو الو ة:سدكلا يف هذخات ال لِدللا يفرطإ

 محملا تعاوو ريقوتااو راخدالاو لل .صخلاب هسفل

 ام. لك نم اهمرحب هتاذ' لص نادخ ىلا ريزمالاو

 سلملاو برتشملاو ملا يف قئانلا نمسوفنلا هيبتشنب
 ةقر#غ 1 انلا نم اباتجاو رانردلا لع اصرخ بكرملاو

 باتك ىف درو ام قدصا امو هدأمب ةشحوو هقارف

 هاغتباذا ىذلا رورمثلا لك١ لضا لاملا ةب# نا هللا

 ةرغكا عاجواب ا | اونعطو نامل ا نع اولصض موق

 اغا مولا | ذه لها نم دحاولا ناكو ">1

 انالف هللا محر سانا لوقب هربق يفوهو دجمتاو ذنلي
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 كي رح شو نصا وير 15"زيبز ابي ةاوبب لاوس” املا" ديدي دودي دتدر عدي هع هي هس كك
 -ييييظتل ل هت حجل مس م ب بيل يس سمج تسل تا
 5 ا را و ا ل حج

 18507 ةنس ىلوالا ىداجج ؟"ققالا 0 29 ةنس وي اراب« يفعل
 ا وبال اواو لاا اتا لتلوين ياحب ب سييبتتا يبات يسب وتاتي رت وطاب ا اتاي نب ايي اني را نابي يزال ابي نا وا اي ابي اوبن يسن يسن يس ايمن يسن نا "يي سل يو

 ثابورهشملاو تالوكاملا ف فن أتلاو شيعلا* انه ىفةايحلا

 ,ء|وهعلا .ةضفاشلا روصقلا نكسو ةقهاشلاحورمعلا كف

 0 أب ةئبؤملاو مود رلاو: شوقتلا عاوناب ةفرحملا

 ةطقاساا سوغنلا هيهتشن ام لك نم رثك ساو عاتمل

 ةلمأ ْق فقدت راصف فرآلا يف سمثلاو هما

 هت ازإمو هه صق ىلع راناندلا نم تاغأا ردع لب ةدهح أو

 ١| ىثاحتن ام هيشاامو يناوغلا لعو ةيناو.لا

 بادالل اظافحو افرش هنشكي اةكلرا ع عفر و

 بسساكي نمت لب هراد راوجلا يندجوي دقو ةيناسنالاو
 ا هيلع مركتي الو اعود روصت نم هلا

 باوصا نم دحاولا ا همر 8 كبس سوعلا

 عابشا الا ةايللا هذه راوطا نم همه. ال مولا اذه

 هخابطو هالصم هؤطم لمؤ ىنامسجلا رواعلا ةماهن

 5 ةغاد

 فاصوأ ضصخاو هي ز> يف هدمسو هئطي هفاو ةماعا

 ةنطل 0 نمو ٠ لئاقلا هب مفصو م : الأ

 ماها نه دع كلذ ىوسام كرتو عنقو هتاوييثو

 اهفلع الا ةاحلا د .ه اهمهي ال يتلا

 هنا :نيقملا لعأا ملأ قرتلاو داحالا ةيعمح نا عمو

 لها نم ىنعاسكعااو دراعاا لها نم ضءإ دجوي

 ماطخ ةبدع ءامنلاو قوقملا عاب نمنورهذملا نيذه

 00 و مل رصتناو دالبلا يف دقو اذدلا

 اعلا لأم زتباو ةمالا ح حددو نيع دع وب | قحلا

 8 نائرلا ردصالا عمجو هعمأ 5 مدلصو
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 حورصلا هب داشو“ نامغطأاو داد.:سالاو مظلاب نأك

 ضغط ناكام دعا ارت سم مصاف ةذعاشأا

 ال للا يف لهاجو هرب ان ؟ ذل" لما> ةلؤنملا

 نا ةفرعءلا قد كرمت ان :! 65 هعوب ع : م هعوكا فأرعإ

 لها لب ةيبالا سوفنلا لهاو ةب رحلاو .ةلادءلا لها

 فراك نم اوطقسا دق ةكرتلا ةفيرسقلا ةاتفلا كالت

 اه اوتةح اهدنع نيرحلا ناطلسو ني ىلا ناةاؤ

 دلام اوفزخذساو ٠ نيملاو ةنارخلاو فادءالاا نم هادبا

 ةيءملا ءذه قولثال رت اي اذاطفذارماعلا ةنب رولا ىلا

 0 لاوماب ان دإلا ءال ره اهزكيا ىتاا لاومالا

 مدر اا ناطور انا لح ل 6

 قءارتلو ةمالا لباغ ىنشنو ةينلعلا اعلا ىلا

 برضو ةرماعلا ةدب زنا ىلا مهتم لاما :ىظفتدتف

 ؟ ؟فرشأ م١٠ ذالوفبنم ديب نئاثلا يقاسنإ كيب لع

 لعفلا تكرتو + ؛مهسالا لامتلاب تفكتسا ىو ما

 هدتا اع ثدح اناا مادا تريص ىلا ةانثلا كين
 ؟ ؟ © ؟ حافلا نم

 ةئاق اه ةيسدقلا ةيمجلا ةكاذ نع اهم لهو

 ىذلا اذلا كِلَذو فر (انردكسا 2 ةاؤلا

 اهلع اذه لوقا:؟ 7 ؟ افلا اذه ساب ىعسا ناك

 رم ةفاظالاو اه ءاضعا صوتي ظنف هرك ذت

 ىدحا نم مههزنا طوقم 0 دع لوو نامالا

 لضافالا كيلوا رثا يفلقلو اهسفا يفشتف نكام

 بيبللاو ةمالا ضرت مث لعفلاب مسالا

 ىلا مج سوقن مهب تعم نم مهن.و ٠ ةراشالا هيفكت

 ءاسها ار هلأ

 أونرف نيذل'

 امنا ةايملا ةداءس نا ىلا اورهذف كلذ نم ىعماوه ام

 فرامل سيفناا سفنا اولذب و اهةارو اودهةطلملاي ِ

 ةاغتبا اهباطل لحجر نالجر مو اهيلع لوصألاو اهلا

 هتعماح ماعم امو دع ن اش عفرو هنظو ةمدخ

 ٠ هدابع لع هللا مح أسمع عسوأ ن م كلذ نوكيف

 يف هعماطم ثبإ ةطاسلاو ةرطيسلا ىلط لحرو

 ينهدي قلطي و ةمالا

 مهلا ب تا َ ليك :أاو -3 اذعلأ موهوشلو ه..'اًغرل

 ُُضء ءامد فزاتسإ وضانأا ل 5 اوهأ ىف

 أنةءماح هنأ ىن مرايد بارخو مث راهدل ثعابلا ق

 ٠ ةلاثءا رم

 بيطلا ركذلاو نحل |تبصلاب لاق نا علو

 ةا.+لا راوط ال نوري ال * البف اهلك ةداعسأا اهنا

 ورق مدي اع مقرالاو حدي ام لعفب الا لارج
 ةمالا ةءدخ ىف ٠ لاؤهالا نودباكي و ٠ لاومالا

 اوناك مهبأبب تعقو اذا مهف ' لاوحالا حالصاو

 اهلك مهتعمأج فرت كاك ىد ءاموكلا ا ءادصقأ
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 ةريسلا وباع يف ٠ ةالا ةذاعس ريصح نم منهو

 تاركنمانوشامتا ءال'رهف ٠ هللا ءاصو لعةري رسأاو

 كرتان فورا نور ءان تا شلا 2 نوازل و

 نوهزخأا ةقحلاةداعسأا لهاو ريخلا َوِلمَذ م٠ تانسحلا

 مهتما رصاخع

 رإل' يف نوقبا-2و دما#لا ىف

 نيب قاقشلا عدزو ة.غااو فذقلا نع

 نورايبت نيذدلا م لب

 وع ف مجمع رد *- (تسماع ف حكم هللا راك ٠

 ىل اخ

 ين ,اغود

 -- < جب صوم

 ا 1 00

 ما 1 4 0 3

 نحمل علا ا ا
 2 و

 فتروعغر, نيذلا يف ةباولطملا طوربشلا ما هذه

 : ةينامءلا ةمردتحلا كلس ىف لوخدلا

 هرمعو ةيئاثعلاةميتلا نملاطلا قوكي نا )١(

 هدم ىلا ١ م نم

 ةتنايدلاا تاعاملا 00 الاخ نركب نأ 5

 اهل 757 ورتم لقالا ىلع هلوطر

 اب زاع نوكي نا (©)

 الو ةيلدعلا ىف ىوعد هلع نوكي ال نأ (ك)

 سكنا تاوهش ع نم الو

 ش ةيانجب

 7 رك و ةكرتلا م نم نوكي نأ (53)

 يع نيذلا لا 50 2 لضفي و

 ةيناثعلا دالباا تاغلب نولكتيو

 2 مل هنأب ةعدو بح و دعت نا (87)

 ةحاجلا ساشسما لع هلآو نيكد علنا هده كالا

 ةتاردأ ىلا رهاشل ةناع مالا هه ردد 0 ناك اذا

 هركأو هسورب و ينوي

 زئالا ن 7 ةقر ل41 ةلط ناك اذا (4)

 اوفرض ٠ ىلا ل ندو هزو كما تائضاا ىلع

 * هدأ م مليعتب . ىندللا ف هب رك سما مممدخ هلم

 تاوئس

 6-40 / ديلاو
 ةيكواجلاودارفالا راعا نا لا لك بح تل 0-0

 هل تبسم +ةيمدو اذه عوسس ه وه ديم مييسسسي

 - هو يس ميرو يروم يل يع وس ل م يم ب مسموع

 0 ل ع

 ةئثيعف لغدي 1 ل نأ

 لك يف مثديعت اوددجي نا ةءردزما نكي
 موحد ند نوعا فتاقولا 2 هيام

 نيعوطتم لوخدلا نوبعزي نيذلا اع نع 25)

 ةمردتملا ومدع نا ةمردنجلا يف سيئر ءاعبتنا.ا

 م لارهم نم بن الا

 يركسملا كل لا نء نودرخ نيذلا طا فا ا

 ةليردنللا ينك ىردالا ةياذإ ىف نإ كي

 كالبلا اولخ دي. مل نيدلاو ةعوطتملا ا.ا اهدا فا. شاع

 ةروكاذلا ىرإولا يلع دجوتو كلا نولخ دي
 روتر كرت لواتك سمكا هيب مثدودحو ةدل» يفو

 ف اشرغ ة٠ توةلاو :ةرسكلا نم هيف اع رهشلا

 د مم 6

 نيينافعلا عيمج لينك

 ةلملا ممأب براحم براح اذا للا يدنجلا ناك
 براح اذاف ةزاغملا رصانعلا نم هريغ اماو نيدلاو

 ناك ةياغلا يف قرفلا اذهو نطولا مءاب براحي امئاف

 نومل-اا:ريغ دينجت نود تااح يتلا مئاوما 0

 دو# ..نراطاسلا نهز يف ىت> قباسلا نوزلا ف

 اعتفالخ ةدماياترا نيذلا ديلا دبع ناطلسلاو

 نظولا نع ةعفادلل ةنائعاا رصانمأا ميج أجزع نأ

 عيسم اءهيار نوداش | روك ذملا مالا لاذ ةمءالاو

 ذة. ف ”امظع 1 ةفقاو اضل تناك رخا ملاوم

 مالظتلا مدعو تاقفنلا ةرثكك ليما يأرلا اذه

 ريغلا فلكتب كلذ درع لدع كللذلو ٠ ةيلملا

 مهجارخلا نع الدب مفد ةيئاثملا رمداذملا نم نيلسمل
 ةيلالل ةيثوقث لاملا نم اليم يركسعلا كلسلا يف

 ايار محل رظأب ىهيسأ] لعح لمعلا اذه نأ راغ

 ---- هنأ 2 نع داصعتم نطولاو ةلودلا ْرَع اين

 روظيل لادقلا
 هرامالاو ماكح الا صانم مترطاشي الو ةقحلا هتينطو

 جايسك نوربتعي نينا نم نك الو ٠ ةكلملا يف

 فترملا كلذ ين رومالا هذه ت 'مصخئاف ٠ ةلءداا

 ِى عج جزيل هئطو 0 دولا

 موةفاتلا ةيناعملا ةمالا رصانعنم رصانع ثالخ

 جرخو طو وانرالا ضده و اي روس ولسمو كارتالا

 نوركتلاو برعلا تو ةرئادلا هذه نع ربكآلا ددعلا

 طواانرالا نم رخالا ضعبااو دارو ١ الاو زور

 أيروم ىل 0 ٍ كتل ماو وا 3 اودحتا و 0



 تيوقو ةيناهعلا ةلودلا بنا مهب زتعالطوواذرالاو
 لودلا . نم اهزيفك اعرطيس ترتناو اكو

 دقو.ن الا اماو قباسلا دبعلا يف اذه ٠ نناجالا
 ةدحوم ةيواسم ةلداع ةب روتسد ةموكحلا تععصا

 شيجلا اهتكر عيبا ةيخ اوم بولا ةطزار رصانملا

 ناطاسااو دو#ناطملءا يار دياونلف دودجلا اهتوقو

 يتلا عذاولاو ةمدقلا راكفالا ابناج كرقنو ديحلا دبع
 ىلا انلك مرئاو نملتملا ريغ دينو“ نع امنت تناك

 7 دعم نيكس نطولا نع ةعفادملا شو ةدحاو ةياَغ

 يناّمع لكرسس ام انرمم دقو «٠ ٠ ؟دي'و« ابقار [هركم
 ةيروتسدلا ةموكحلا جتانرب يف ترطنسةدام لوا ارح
 د ركسأ ا ةمدخلا ة دام ف سدقللا روتسدلا نالءادعب

 دقو ٠ اهكلس يف طارخنالا يناثع لك ىلع متحت ينا

 اهرصانع فالبتخا ىلع ةين معلا ةمالا نأ ضيا انرنم
 اذه كرحدقورو رمسلاوحيرفلا دير ربخلا اذه ثقلت دق نى اه

 لبق موق عوطتق ةينطولا فطاوءلانضعتلا. يق ءابتلأ

 ٠ يركسملا كلسأا يف طارخنالل نيعملا تقولا لول

 طورش ةدالأ هذه. لبق دق مورلا كري رطإ نا ريغ

 : يثو اهذاقتا نود لحت م
 فلكي الو ءدالب يف مدخي قايف لك نا )١(

 ىدحا مم برحلا ين الا دالبلا كلت جراخ ةمدخل
 نبا لء:ري الف ةدطاسلا نايك ىلع اهنم يشي لوذلا

 نبا لمري الواي روس وا نعلا ىلا الشم ازودقم

 اذكهو انودقم ىلا نعل

 مهل شح ذادمال لاخلا تعد اذاهلإ (؟)

 دادمالا ذخ وف شيجلا كلذ ةرئاد يف تماق ةنتف

 - قليف برقا نم

 لرد ةيركشملا ةمدخلاةدم صشت نا .(* )

 ىتح ةدح لع نيويسملا ريباوط نوكت ن0

 6 ةينبدلا موضورغب مادقلا مح ىتذنتي

 : مورلا كري رظب اهمدق يتلا طورشلا يه هذه

 نفرا ةلئاق نيلوالا نيظرشلا تضفرف ةموكحلا اما
 بهذي و اهتعاط ىلع ربجي ةلودلا زود ام ىدتملا

 نعت ةئيزلا طورشلا تليقو ٠ تدارا ثم

 ٠ نيملسملا ركاسمك م تادكل يفاهب اوموقي ناب نوحيبسلا
 لع ناثوعمملا يف ت>رط ذق ةداملا هذه نا انهأب دقو

 اذه ذفني ىتح نمز ىضع ال هنا وجرتف ثلا طاس

 ترا لك 0 ركسعلا ظنت دعب نوناقأا

 ىلع ةفلتملا ةناملا رصانعلا قفاوت ىتح سبللاو

 دقلا
0 

 ' اا

 طلاغلو فراعتب هدفت نا براثشملا فالعؤا

 دحتنو مههقي رغت ن٠ الدب دحاولا نطولا هانبا جزاع و

 ةعدقلا نئاغضااو .داقحالا لورتو فلاثو بولقلا

 ةيركسملا يفهتمد4 رض:ع لع رصنع ةرظيس لوزتو

 ود مادقالاو ةءاوشلا ور نيبيسملا رودص يندلولتو

 دقو اذه ٠ لي وطلا لوما اذه دعب ماظنلاو طاشناا

 ف اولخدي 0 ن.ذلا ند نا ريثكا نع مه-أ نا انو سن

 عام: دنعت ءله جيولق نا البق ةيركسماا ةمدخلا
 ةمدخلا نا نوروصتي مهنالذو رو دعم مو اينأا اذه

 ل لالا ل رك قف را كسلا
 ءذه ىلع نوتفاهتي و مهفوخ لوزي ذئنيح أب وروا
 ةي رودسدلا ان 0 هللا:دياف ٠ ةقيرمذلا ةمدخلا

 مم نم طلخا رفظلا اهشيح ع عشرو |توق رْؤَعو

 3 رصافلا

 دع ناظاساا نا : ةنادسالا فقص ضمإ تور

 2 اير نادم ىف تاو نب دم يار دخلا
 اتصالخ .هذهو لكشلا

 اهرمي ةئيضم .ةلمع بكر هنا ماما يف هسفن ىار

 ضمن الف بايمسلا هب تقام احاد> نوثالث هل داود

 رف نو

 رسمت |ةلعا سب 5< هلع نيقاف الوزلا

 مدا أ ريشلا ) ءاج يناثلا مويا يفو ايئورلا

 نا ) هانهم ام هالوم لع صفقو لخدف رمدقلا ىلا

 ىلع هراوئاوب مطاسلا هكلمىلا ةراشا ىف ةئيضملا نإوعلا

 ؟عبم هنا ىلا زمر ًاحانج نوثالفلاو ةءساو ةكلمم

 ريسفتاا اذه نمد.ةحا دبع ناطاساا رمسف ( امأع ٠"

 ةريل ىلا ١ هل لسرا هلزخم ىلا ريسلا قلطنا او

 اذكهو عدانخم ضعبو اماه اهب ىرتشاو اهذخاف

 هلع صقر ( ىدملا انا يس ) ريوس هشا

 هبئارغو نامزلا كاذ جن ناك

 ةناتسالا دئارد ىلاعلا بالا ىبتاءومطملا ملف رمش

 :ىق الا نالعالا

 يراقب د تيبس ديرتي ع فني ربت رتبي و قا هيفي يسير يباني ناطر حير علاوي ةيحصيو ديد و * ا او اد
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 نيفوةوملا نع هل ةعحالام رشن ةرورضلا نم سيل

 ةرالغإ لاودا نع وأ نيقو:ثلا نع وأ نإ دكسلا

 رن نا ناس ثلاثا قايفلا نادنأ وق نأف ةبب رجلا

 2 رك داق ةقلم:لا لوصقلاو موسرلاو روصلا

 ثالذ ىضلمم لمعلا للا ىلطي وهو

- 2653 

 سوناف زدلب يف ترج يتلا تاي رهتلا هاا دجو
 ند« نم امقاس ةرج ند معو دعب وهف هباب يف .بيرغ

 رامحالا * ره اهراعاو بهذلا ْنَم اهناصغاو ليفلا

 بيانا اه عضولا ةقيقد ةعنصلا ةكمم ىو ةنرملا

 أههدق دة زاححلا يلاو اشاب تتار نا لاقي وةرانالل

 مأيا هيلا ةدراولا يواكشلا رثا لع د.جلا دعا ةيده

 هم ركملا كم ريما نيب و هني فاللخلا مدتحا

 مهلا يس

 ا ةيلاملا نم ةصاخلا لا ةراظن تياط

 مفدي رهشلا يف شرغ ينورلم غلابلا يناطاسلا بتارلا
 لكىنف تاءوسرلا ةناما لبق نم طاسقا ةعبرا ىلع

 0 فناا ةيامسق ةردق 000 مدت عوبسا

 هلك بسسس

 ركاشء ىحرج ةرايز يف ةزاهاشلاٌتاذلا تذخا
 روز: موي لك يهف ةعفدنملا ثداوحلا يف ىلءورلا

 مرططاو> روج اع مينطالتو [عايفشتسم نم قشتْسم
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 سيساو+لا سيئر اشاب ميهف يارس لمج ررهت
 نود مْ نوسردلا نيع دقو سيلوءل ةسردمريهشلا

 ىلا نار وح لوا يف ادييدف سردلا اما ريذملا

 ةلالح وعدل هرقثا ند دقو ةناعسالا أ لصو

 هيبورب ةنادم ةراب َر 5 معدل ةراد زر ىلا ناظلسا

 أسملم ةضارع هيلا عفرو مظعالا ردصلا لباق دقو

 ةياهاشلا تاذلل ابعدقت هنم

 هه سهل ِ

 ليخ ىنلعلا داؤملا ف هنن رخلا ةرالغأ . تصصو

 د# ناطا ملا ةءالل اهيدو ىتاا دخلا دع ناطاسأا

 ماخلا

 هه 1

 دوفنلا برض يف عورشلا١ ةدمااةدارالا ثردص

 ناطلسلا ساب ةن وياهلا ”'رغالا لع ةلقشملا ةديدجلا



 ٠٠١ ةرأا هذه ىف ترضتب ىلا ةمن غلبت وادخل

 4 مع ةزال ل

 هي

 بحاولا تاحالصالا» ةقلعتاا طباضملا تعفر

 تايالولا عيمجو ةناد الا يف ةيععرلا رئاودلا لعاطادا

 مضعالا ردصلا ماقد ىلا

 -13 217 ٠

 ىلا زدلي رصق نه ةئاب ربكلا تاودالا لقت روق
 ا 1 50 | م
 4.:ابرحلابهري ونت و( دحفل هلوط)يفناطالسأاةلالحرصق

 نوياملا تاتا سئر ريبغت لع ةموكلا ثمزع

 ناك ©“ ةرازولا تريغت امكن اطلسال لوالا ني رقلاو

 زيرعلا دبع ناطلسأا درع ْق

 هه 107 2117+

 ربملا ةموكملا| عفدت نا ةرعرملا تاداعلا نم تاك

 نأ الا دعب ررغأ دقو ن>وزأي يناللا تاريمالا ىلا

 ناىع نيتريما ىلا ةنسلك ينطقف ةموكم لا مفدت نا

 ةلودلا ةينازيميف اهنيمت ةريا ف آلا ةتسس ةريمالك ىلء هت

 فنراف نوترككل رظنلاب و( ةريل فلا 1؟) ةداوئسا

 رودلا هيلا لصيل الب وط ريصإ نم اقيرف

 ةظيحلا راوسالا مدبب اوءالان اطل #اا ةلالجحرما

 هل ا ةمقيلا كلت رظانم ةعئاملا (؛ ه>غب هلوط )رمق

 211: لح

 رح هللا اضخم ادق 11 (ىاقلا فلا
 ىلإ ضوؤشلل توري عقوم نادنموق كلب ديما دع

 .؟فر رشا 0 غيمبتو ةناتسالا
 دنجلا دارفال دالبلا تاجوسنم نه ةيدب اب ووصم

 قيش ةتداح هارذلا ل للا نابنا درج ىف اناارق

 اع ١ .هنع دع ادضص : تق ىوم لتاف راش دو

 ىو ربتعا نا ةريع هقنشب يناطاس نامرف درو دقو

 ةلداءلا ةيروتسدلا ةموكلا اريلع كت ةئسح م رثأأم

 ةيناثعلا تايالولا لك يف ق:شلا ك> ذفنينا لأنو

 جالع مقنأ هنالو داليلا ف ة>ارلاو نمالات تسيل

 اواو ةمركملا ثرتكي ال

 26 عارتخا 6

 هل | ) سون. | سلو 2 نا روسلا دوا عركخا

 قف و لق و امكسل "ه اعز وأو 4 رهلا فورا نتاع

 مدقلا

 قي رف لع اهضرعو لكسااو عي زر لا يقل ١ ءاهنا ىلا

 نينطولا ةؤاوصلا يلو 4 رودس لالا | نم

 ف ردحالاَت دب ع زوتلا هلا نا“ اىرحاو ن ا>الاو

 2 ةملوملاو ةرصصتخلا كيسلاةل أ يفا | م

 نع نامهالا رقسأإف 0 ا

 هيودلا

 اذرح 4

 تف اذه ءاك 0

 *6 مهم عاراخا 3

 سما ءازع 0 نوملاع نل سلمقملا 2 تور

 |هايس هلا اهرتخا كريما يناثثاو

 نييتيناسلالا لع تعظواذا ياي وكلا راموكيسإلا
 ٠ مهله ككرتنو بذاك وا اة ءرألأ مالك |هي

 ىناملا !اهدحا

 دكر ظ

 راكفالا فالتخا ديفت ةصاخ ةل اورئم ونافلاك

 هش عقارب سابع طاع رامونافلاكلاو ساما

 ساقيو لاب رهكلا ىرهملا ةوؤ ب > لع ضختإو
 بيبالا سكمت ةارم ةطشاوب :بببللا اذه عافترا

 ىدحأ مضوت لجفا ىدص ةحرد راتخا لل رآ اذا

 نم دوم ىلع ىرخالاو كنإلا نم و 0 كيب

 ا فاتح يئاب 0 قررت كلذ - كنف فلا

 ْ ثرع يلا ةيسفناا لاوحاللا ةوف فاالتخاب

 يا بذكي ناك اذاذ ةل الا هذ ب صوولملا صخشلا
 ةدارالا ندب و هيف ركفلا فلا نوب ضقانأ هم ط رف

 عاقترا لدي ىرحلا ىو#ي ركفلا ءأاذ زيا ىلا

 هتدش لع بيمللا

 ةيلحا رابح

 سدتقلا 00

 هو ى تور ند 5 دم نم ىفارغلل أمن 5218

 ا كب دم هريصح نوبعلو 0 دول

 لبيع 1 5 نابار | روح تر ُُ . 1:

 ا ف نسلق ام قب ةيفيس

 قضن# ا قاروا طاضإ ر

 قطنة سم

 .5 نامعت ||

 8 رخل كك 1 تعوق رع

 ثو لو ند وع

 لح ر لقنف

 1 م ريس 2 !

 هيف مدخ دقو بلس ريغأ هزأ رم نم هتريض> لثم

 1 د 3 ل |ميلسلو سدقأا

 ( روتسدلا نمر ُّق تا رغأا رمألا ازه

 نوناقاا الو لدعلا هزيجي ال ام ةلي وذ ةدم ةئاماب
 ظ ذك هيلع اديعألا اه تولت "0

 ٠ روتسدلا نالعا

 هب رمص ريمطاوب :, م نيليلقلا يس نمت ناو 0 هه 2 2 - 5 ٠

 ظوؤمم ءاضمالا : ا روهخشل م لع

 ةرصن اهرمذل :تدرا ةققح فو

 هيل ةسرد

 هنأ سدقلا ين قرتلاو دادالا ةيمج نامت

 نالا ىف ىلا ةكرتا ةذالا ملأ ةيمعا ىلا ارظن

 هف ةيروتمدلا ةيئاعلا ةمالل ةيدو علا ةغالا

 تيسذلا لحلا وهو ىراصتاا ةراح يف

 ءاطعالاّ اس راكقالا ر

 ٠ لكف ا دا ةغالا يف سوردلا

 دن هعسا نقي نا هلع ناييعسملا ٠

 ا تنيع
 وات ةيمع هع دق تناك

 هانا مارا

 ١ ةفالا هذه

 ليلا باب جرا> بشل رح مط ”رثيدذفا تقدموا

 اضيا هعما ديقيلف نييليئارسالا ن
 نسح ةيعمجل شن ٠ 00 ةرادا يف

 ىلا لوؤي ام

 م كلذ دارا نمو

 بناطنو | عم هس اا و نا هللا َ
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 ءاحر

 اومفدي م م مو. يل ما نيذلا مارح 5 نك ندوحو

 عي 0 1 ىلوالا ةنسلا ..ع كارتشالا لدي
 1 ائلاما نوفق2# ن ه ىلع يد 0 ةمقأا

 د3 يي جعل

 . : رالعا

 يجولوي ريتكبلاو يواهكلا نيلختلا لمعم

 هم المع تزغادق يا هرتملا روبمجلا ناد

 راب تهلك ان ناع كمان لباقي ىراصتلا ةراح

 ١ رضانعلا لك و' د_حاورضتع َةِف رع لو ا ندع

 قاصبا يجولوي رتكبلا ليلتلو هف ةدوجولا
 ةفلث# رصانع تالياحتو

 فون ايلباج ي راكد

 مسهل يسم

 ميلعت نداع'

 هي زاك الاو ةييرعلا ةغللا لعتب ناىلاجاتحا ن.لك

 ةدي را هذه ةرادا رباخنا هيامف

 زيي "لنبي يتقلب راب يروي تقي ينربشوب دقي

 سدقلا '"  'انانعع بح يحرج ةعبطم



 ىلوالا ةئسلا 1: ١ ددهملا

 كاع شالا مث

 فادلو: تايد ةنالن سدقلا ءار ف

 تايديجم ةعب را ةيناثعلا ذالبلا يف
 اكترف ١" ةيبحالا دالبلا يف

 ةدي را زايتما!س حاص

 انح يربح قرر

 فكرالعالا ةرجا
 لا ةرحا ةريخالا ةمم#لا يف ناشرَع رط

2# 

 هرأب 7١ نيك راشلاو

 ٌشسورُغ ؟رطسلا ةرجاىلوالا ةيقصلا يف

 نأ درع نيكراشللو

 مع اهتاشب 5 .باخلاف ةيصوصخلا لئاسزلا امل

 هدب را ةرادا

0 

0 

 رت و ب رسب رخو دواي دي رعي رسب صب عيب تعرب وبري ب اة هايزا#كمب كيسي“ تيري بك بضم 0

 "يي زم ايس ةنييزأ هيي” نينا“ هيي

 ع: ]7

 0س ع 1

 هشتح 1 اسي _ريسير نسب لسبب نوني نوتتوب ىلزلاي ارا يرن ناري ب1 رسب يرو تنور يس ينيب -
 0 يب بتل مسج ب بسسس 0 _ -

 بر هي رح وبرلين نا بيبا ايا

 3 د دنيوي _ تنير تقني ردبو نزال فيي طبيب ابيب تنسي جبين 27 ا
0# 

 ند ع يرجي دير يسم تيري يو

 تنتمأ نين ةلداقم

 ةرشع ليق تدلو ةي روتسدلا ةناّمعلا ةمالا نأ

 يذلا لفطلاك ديد <لاىن.م هقنت ال يهف رهشا
 هرمال كرتي الل فطلاف ٠ دوجولاو ةايلا ىنعم هقفي ال
 ريا ا ا - ةاملا نيب هدنع قرؤ ال هنال

 كب بذغتو هدر فارم 4م'ب اف ءالاورأ راد انوي ريخلاو

 2 اءاوت ابدا 2 اع 1

 ا لكب موه و هلع ءارتب ذّما>و فراعملا نايل

 ىد هإعلو هفارإ ّ

 تا ةب رو:سدلا انعما ةيب رمو 0 هتيقرت ع لوؤوي

 فكرا اهملعف قرتلاو دءارالا ةيعج ىف ع حلوفط دوم

 ذأيأ| ءاذخأا اعذغتو اميقاوت لع بش َّى 0

 ةنامورلا ةءالا نيب ةلباقم 1 ١١ انثارقا ران نالاو

 ىري نيبنامورلا خيرات ارق نم لك ٠ ةينامعلا ةمالاو
 امف تدحو يتلا فورالااو ةلودلا كالت ماكحا نا

 فوراظلاو ةقباسلا انتلود ماكحا ةقباطملا لك قباطت

 ةموكملا

 تأاكو ملاءأا فارطا ىلا ةيلالا روصءلايف ةينامورلا

 كالت تدتما دقو توطس ىشخت ةيدقلا مالالك
 يبودجلا مقل تكلتماو ملاهلا تارج ميرا ىلا ةكلملا
 مقا و ايسا نهي رغلا مسقلاو اب روا نم ينرغلاو

 ةنامورلا ةمالا تناك كلذلو ابقي رفا نم يلاعثلا

 ةرطسا تدكعا دق ' |( تدعو ا

 هنتي تيا“ ينتييكي ييسر 3 و تح رار ينادي 8 0 0 سر يا تي الا يبا نيب نيس ياي تنوي روبير دقت بذاةوبيزتتةوييز ميزا يي تاني” ةيسإ ايبا هيلي ينقي 0 يسر ص لاكي _ريتقإوب_ رف وبيتإب بتم ررزتشنبب نبيل ةةنيب تهين انياب نقيب نسي دم هع تيه و نهي نياكي 2 ميرع هير رض قوية ب

 رسب تكور د توب دس يعصي نتي ناقنبإ 2[ مدح ماك

5 : 

0 :1 

0 1 

]| 2 2 

 7 لاي 1

 رص يلوا راع 2
 9 مجاو

 .عهيسا لكى مع الا يوي صا

 بة تيك رس رعي روع نو سيب »كلاس وير ابوي يع بتوع

 ةمالا مسؤل ةياثعلا ةمالا لثمرصانملا ةفلتض

 دوو تنراو نانارسما زو كر ناك ةينامورلا

 0 «الاوهو نينثاطإ رب ونيبااغو نام ردو نائويو

 ةمالا رضاع نا .ايك* يلامورلا نوثاقلا تحت 'اوناك

 0 دادغإيف ناك, ٠ ىنامعاان وناقلا 2 ىو امعلا

 لا هي رضا عفدي ناك انيق يف وا سدقلاايف ارداليف

 ىنامورلا يردي و ةنامورلا ةنيزألا

 كل ةيدضملا ىف ول 9 دودلإ ةطمعيسأا 8

 كفااتقا (مأ 4

 ىدووبأا نيبيلرعلا نا وَ لصالا يناموزلا نإ فرق

 ينام راو ( يواسارفلا )ىلاغلا نيبينااعي ريلا نابو

 ةدحأو 5 قزم اعم نولم 85 دحعاو راما مط ناك مياكف

 ةكلامنا ةلدو لو ال برغتسإ لقو 1 ثونأكلا ىف

 بهاذملا فالتخا لعنوب وروادنبب و.ساونيدشي رفا

 م ىوقلو م مود تاداعلاو براشماو

 سا..الا ند 0 ىو هم

 - تن اباللقنالاو كا أ 5 2 2و + الو شح أذوب ايإ

 تاقاح تاكمتمسا اهب تلا بايسالا تربظ ىتم نكلو

 بارهتسالا لوزي نا ثلي ال ة_كلملا هذه

 ةيئائملا ةموكحلا راكفا هحوز بايسالا هذه ىلاف

 0 ولا عما راكفاو داحإلا هيه راكفاو

 و ىف رص با.نالا هدهو

 ةنس ةثارسو ةدم اهدعاش دتشلاو

 4 ومأ 4 بح

 بت

 0 لم .ايلجنت ةموكملا يلظت 10
 ٠ دكلملا فارطا لك يف اها ىلع يرجت نيناوقلاو

 - مييديد نب د يق ينو هب سب رتب اسوي فابيو ابابا تطبيا ”ةايبيإ انيس“ هدر درد رهييك رعي »يعي وسوي دوور يتب <: ير هبي يا دب بانو بسب :ر اح ع تح اك ا ل ا - كفا هتك .- هيرودس رك ل

 8 بححكيح صو نم ييسر دوي رعب رسوب تب لب وحاب يبدعيو بوي راتبي ياتي تتويج يرعب ابدع
 0 تت

 5-2 هيي ي -- 1
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 نا 1

 ماح اك 6 5
 (لغطهان 5 خا 1

 لاى ال ل 134 كهل

 مز 18800111هم181

 كك

 م5 051811250712190:
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 دينو لاب راوي بيبا نيس يب “اه ديدي هن يي م رح يع حيصمممب

 هجاذع ديلا ديب ديرب ابيب يرتدي زوبر وبيج وطي ريتال دنيوي ريبة ويبقي

 ال قرا كدا ب هك ناري :-ح ا النا
1 

 وا ان نيرا نيو

 ماظنال اتبقارم نع دامو ةيلبلا ةفواللا تناكف

 فالاتخ ا ىلع دارفالا عيمج نربةلادعلاءارجاو هذيغنتو

 لظحالت داللا لع اظناعتو مههاذم م رصانع

 اذهو هتح مضي الثا هدضءأو ينطو رقحاو رغصا

 ةمالاو ةموكحلا نوب لدابتملا يملا حور عز ام

 ىلع عفنلاب دومآ يكل لاغشالا يقارت أضبا ثناكو

 ني زابخلاو نيباصقلاو ةطئحلا ةعاب سفارتو نيلهالا

 د ىلاهالا ةحارب ايح

 2 يف نول 2 ليل ءارتذال ثالعم ندملا

 لك ١ نم مر الكب مثدةو يللاهالا ةحار نوم و

 لب ةغاتلا نايدالا ضرعات نكت لو سبلو برشو

 ةصالخو نطولا ةدابع ىلع .ينطو لك ربعت تناك

 ياسا لك دعت تناك ةنامورلا ةموكملا نا لوقلا

 ٠ ءاةارالل ليسأا دهتو ةحارلا

 راك انيا درف لك لعنوناقلا ذرفت (5)

 رثكأ ىف ةيعرم لازال ةنامورلا نيلاوقلا رثكأ نا

 بترو !تمارصو اهنيلل كالذو  ةيبروالا ماخلا

 اذا "يرن مهتي النا ةلادءال يسنالانا اهئارش ةل

 ىلثقلا ةعرج صخت يكترا اذاف يناجلا فرعي مل

 مراصلا نوثاقلا هيلع ىرج طبضو فرع ناف الثم
 معنا الو محم ىلع نوناقأا ير ال ةموكحلاف الاو

 ناك اهنوناقو اهتعي رن ساو لظيف أي رب قوكي الل

 كا يف لقعتلاو ةلادعلا



 يراك رك اك كا بكا لاا نا اكتب اا ناز ووو"( يحيي راكان وباب بناتي ناك يببتاي اتا ايوب

 ا نع ريشا هللا ةريقكلا قاع"

 ةءطاسأا 0 ةنامورلا ةلدعلا ديحوتو رخا ىلا

 لقتل ليسلا ثدهم دقف ةسيقالاو نازوالا ديحوتو

 ّ كلا لقاو رخا ىلا 0 او شوركلاو راخذلا

 1 0 قع تلو رلاب رابغتلا فاق اذ
 ' كقو م ءاذغ:أ|أ طرضو هتفيظو كافيا نع

 لع حاوسلاو ا 00 ةراحلا طئاسو ليسا

 يهذ انياو ٠ ةلووس لكب ةكلملا فارطا ةرايز

 مماردلا يف ةعقلا سنن كانه دجو دحاولا

 ةااهأ

 َتاذو

 نزولاو سايقلا

 ىلا نيلعلا لسرت ةموكملا تناك : نولعلا (5)
 قورع يف ةينطولا حور ثبل ندمل او ىرذلا ىل وأ تارمعتمسم

 عرزو ةيسايسلا لافشالا ىلع مهب ردتو اهاياعر
 لج تاعج ةموكحلاف ٠ مههسوفن يف ةرحلا راكفالا

 لسر”تناكو ةنطاسلا لك يف فراءملار شنب اهءاتهأ

 الث لقالا لع ةيرق رغصا ىلا

 نوحرشي و ةباطخلاو نايلاو مولأ نودع اوناك

 ريشا تابادكو ةفسالفلا رإكا ملاعت مهتنئالت

 ياىلا ىهذ اذا بذتع ينامور لك ناكف ةيتكلا

 - الأهو ني

 ةرونتم هلبتم دي ناك كان ةيرق يا ىلا

 . 0 (:طوراكفالاو _-

 لام دع 8 3 تقر ةه) رالا با.سالا هدف

 هطا)رو .اهرزا تدشو

 وأ هن لبق
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 0 < تال

 -_ 3 "0 ةي وق اذالخ يف ت6 نم 6

 © نالا ىف

 0م ندع ذعا ٍ را ترداصو تمدهلاو لد لو

 َآ ا 2

 نا نكلو نارمعلا هريثك ارحبو ارب

 اوؤرذو ١حوطس اوهدهو نو.دوءلا اهءاث هس 6٠5

 ةءرآ 5 ذنةرع < اهبارخ بايساو ءرذم رذُش 5

 : مالا قو أمله

 تلقا يأ ةلئاطلا تايايجلاو بئارغلا (1)

 هذهو نوع رازلا رش تودضأو ةورثلا بام ص ا لهأك

 تاك ىلا ١ ةظهالا تاقفنا عمل تت تت ءارمضلا و

 4 فو ماكس و هأس *ورلاو كولملا حدب لحال قع

 را علا ءامز تلت ”دء1 12 لاخر ةموحملا تع

 ةءركملا اهومقدي و ىلاهالا نم اهوفوتسيل بئارضلاو
 الغوه لعق تاقفنال ئارصلا هذه نكت ادا
 لام ١ ملاء نم اما قابلا اوعفدي نا لاجرلا
 ناوص ٠ تناك ةقي رط ياب يلاهالا

 وحلف ارح رم لم 2 ةعارزلا لعد قازآلا
 نم لك نأ ارما ةمكلا تردصا كالذلو اندالب
 نم اقر اقلب اهكرتي الو ابعرزي نأ هيلع را هل

 ا

 تدخلا تأ ذا

 دير كو تيكا ابا رمي ونور وسو سا نر يا يدب ديف

 لا ا ماما بتم ن

 هدا رفل ١ مهاصاف لاخلا وطسوتم أما فاو ءا عكا

 اذكهو مهئاح نم سيلا ةدهو يف اوطقس ةارقفلاو
 ةورألا دراو» مم ةموكملا بن يب نس

 هذهيىف رثا هل قبيل يذلا قاقرتسالا دوجو (؟)

 ةيند>ا دالب نم مج و. ناك نيذلاءاقرالاناذ ةمايالا

 اوراصو ةشامورأا داليا اوالم دق ريالاو زوغلا دعب

 ١ مهدات مخاد ةشاب داليلا لها نوجازب و نوةاسإ

 ةءارصا| تعدو ةرامغلا تدك كل و معلن: صو

 دواوهدواب موقي داكلاب دحاولا راصوةنفلم ريغ هلع

 ٠ ةمحارملا ةراخلا 4م ل ةءأكاع

 نمهنافدالبلا رف ببن ,ناكسلا ددعناصقن (*)

 ددع دادزي كانه ةوزألا دراوم نوكت ثيح ىهدبلا
 | نمهناف ةيكريمالادالبلا يف ذ نالا مقاولاو دات ناكسلا
 نورحاهي ناشلا ذخا |ميف 0 رق ادلب رق

 جوزتملاو جوزتي باشلا ثيح عاقصالا كلت ىلا

 بانتجا ناكساا ناضق: ىف داز اهتز هتلئاع هدنع حا

 جاوزلا نع نابشنا 5 متم رقفلا ,اف دلاوتلل جاوزلا

 داليلا 0 نيينامرخلا يناجالا لو> د |

 مسح ىلا ,لوخدلل م ءانبال لو 0 مو

 ماس أور دميعس يف ف ارد مها ىتحَ امورلا ةمالا

 تقرفو ناهورلا دودخ نانردلا شوج 00

 مويا نيينامورلا ر ناو ةئافق من قل ملا 908 مباع“

 قاساا مدعو مث همس حواس لع ديد

 ةنامورلا ةكلخغات
 ةناعلا ةكلملا 0 نا تد6 ىلا ,تايعاللاب

 ةلودلا روم نكلو ةةباطمل لك اذ 3 اهنا

 ةلودلا دم اماو رثا هل قد لو لاز دقةياموزا

 اهد“ اهيلا داعدق حالصالا لاجر ةميف هب علا

 هده ١ تلاسالا نياق نك

 َقْرَي و هيلع ىغشي ناد.ا دبع كشواي 1١ مدعلا

 يناجالا لودلل ةدراب ةمعك اهيطعإ و د
 نالا اما ٠ ةنامورلا ةلودلا باضا

 حالصالا (قيرراع 'يف تناك يتلا مناوإا تلاز دقو
 هةمالا ءاباسالا !١ان:اود 1 ر رظندلف

 و عودتاو ةرظنلاو دجلا جوا ىلا قرت
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 6 ١ مارح 0

 تاعج ىت

 ةيئاعو |

 ١ ة.شسالا» ة.حمطلا رم 22 بساع رصع فو دكر 5 2 :

 هللاو * فراهماو ._*ردعا رضع ىلاحلا انرمَدع ىلا 1 لا

 لبسي. "أوس ىلا قفوأا

 بساع نور جبل

 يا ل ل عع حو دحوم الي تسي عاطل هوس تدري كا يرقي لبني لبي طب راي راسو هيب تي نيا ايس خبيب حبابي كيسة "طيبا 1:

 ةحايسلا

 ين رغأا ىموم كم

 بكا نا تنب>ا ماشلاو يتم ىلا ىلحر ةبسانب
 دنع |عاّوطَو ةحايسأ| نعا سدقلا ٌهذِد رح 3

 اوناك فدو أثدح 3 ءاعدق دقرصعالا 2 بوعشأا

 : لوقاف نوعسي

 ف رك ١ تردحاه ا ةعدق ةرحشأ

 دالللا يناثلا نرقأا يف نو.ئءاا رجاه ةددعتم راطقا

 اوأر مهنا وه كلذ ىلا ما يزلاو مثدالب نم
 لع كشواو ىعادت دق بر 0 دس رومدملا دشلا

 ماشلا دالب 00 ه اورحابف رادقنالا

 ممم ربظ و لئابق اوراصف زاجحلا ضراو قارعااو

 ىف سوالاو قار ءلا ىف ةرذانملاو ماشلا يف ةفسالملا

 1 مف لما و 34 تل انم يف دزالاو ةنيدملا

 _:ره رجاهف ةأملا تقاطو دسلا ردشلا : ةزاحو هذ

 دسأاا ذهو مرع ل نوربعي ام كلذو قب

 رياك ١ هلثم كانا ذر يس لنه لكشا ,ىبم

 ةيريخلا ر 0 5 وهو 0 اننأهر يسدنبم

 ةلئاعأا سسكوه اشاب ىلع دم اه نب ىتلا اتاذلا س ار يف

 طئاح نع ةرابع وه لب رطانق الب نكلو ةيويدخلا
 امهنب ليسي ,يذلا هاما ازد نيلبح نيب لد

 نا اوركذ دقو اهالعا ىلا نيدقسلا يوري و عفت ريف

 2 0 يف وساد اذه لوط
 هيف ايهايم دعصا) انداو نيعرس هللا اوقاسو

 ناكو كاذ لاثمال ةريثك مما ترجاع دقو
 ىرصملا رطقا ا ىلا نورحا مب ناهورا أو نانوداا ةوسالف

 .:رولو- فوسابفلا هيلا رجاه دقف علا بئطا

 011 نا نر نورك كربلا
 هيف اممولع التو

 مويلاك ل ةرياغاا رصعالا يق ةحا.سلا 503

 ٠.:هأي 37 الو راخي رصعالا كلت يف نكي هناف

 اذاو قرخاا نع نمي الر حلا لزت اذا ناسنالا ناك
 لقنلا طئاسو نكت مو ٠ اال ركنا

 جداولاو تالمعأاو لمجاو ناصخلاو راجلا فداك

 ٠ ددعأأ ةرفاو نكت مل قدانف يف نورفاسلا لزنف

 0 ةراع قدائفلا هذه تناك

 لثقلا ن

 6 اهبل طبارم

 ميمجب هعم ين أي نا رفاسملا لعو راب ا اهم برقلاب و

 قدانفلا فرعأ نكت لو ٠ بارشو ماعط نو همزلي ام

 قب رط ىلع ان ناك نكلو نييليئارسالا دبع يف



 . هس ك دس ولسا عيش سم قي قي اسم ني نفي بي ةةاييخ يس يس حيرتي حبي ميكي يصمس .لرسيوسبب وي صف

 لازت الو ةرودص هتارصاو ىموم اهمكعإ فلررم

 ان دبع ىلا ةروصلا هذه ىلع فايرالا يف تاناخلا

 الراقالا اهدادعتس ابالواهعضوب ةعدقلا قوفت الاذه

 دحا لاق دف ةءعملا ةئيس قداتفلا هذه تناك

 لب هسفن اهيف ملا تعتي نا زوم ال .هثا نيخراوملا

 تك نارا نفعت الو ىعاذن أم ل نا هيلع

 تايكرللا اكمو اهيا البطصا وةدئالل ”دامعا فى 0

 لع اهيف نمأي ناسنالا نكي ملو معاطم اهيف نكيلو

 نوةرطي نيذلا قرطلا ىلا ةو هل ةلاو صوصصللا نم4شفت

 ص وصل اونوكي ابلاغ مينا اياها نم ىت> تاناخلا

 الياف مهمطعي نم نوردزر ةطالسؤ ةمق لها نربجت
 ضعل ىلع مرح الو قدا ةرو,< شو ةرحالا نم

 انراوز ضعإ نا ىت> انريصع يف قدانفلا بايعصا

 مدالبب ىلا مهبايا دنعو اندالب نوت أي نين رمعملا
 لوصفلا ترودقعي و ةلوطأا تالاقملا ايف نورشني

 كيد ولو رك فاش انا كوروتل روكا

 كلذ: ف تعمل داقثنا عضوم ف

 برذأ| ىف نو.وهسملا ادب دالرلا عياسلا نرقلا يف

 ريك ل ات ثنو ةسرقلا نكرألا ىلا ندع

 لافقنتلا بابسا هيلع تناك ام لع لدت تاراشا

 مياشروا ىلا جلا نا ىلع نءاثلاو عباسلا نرقلا يف
 نماك 0 دقف هلي وط ةدع درعلا كلذ لبق دب

 هن 5 2 488 ةدم لنو هع“ 0

 ع مياشروا ىلا ودروب نم قيرطلا

 لالخ .يف ةرايزا سمهتلا يف قبسلا لمضف ناك

 نب:دنام رودلل وهةبب روالا معالا رئاس لع اء ةدأا هذه

 داحتالا يف مهتبغر وه ةرايزال مدا ٠ ايلاغ ناكو

 اوئاكو رحملا لاوها م و نوشا |للا اوناكف لاملا عمجو

 نم ميظع ١2» و اسنرغب نورعث ا وز وب ةفاسملا نومظني

 انولا سوا تياكوا ىلوبأت نم رملا 000 مت ايلاطيا

 در غم رحاتملا لذاك تناك يلا يناوملا هو

 نومءبرا عج داليا ريثع يداحلا نرقلا لئاوا فو

 مهباقعا ىلع برعلا اودرو ا رولا ا

 اس ىلع اوراغا امدنع

 ٍكاطيا يلودح يف
 اوناك ىلوالا ةيدباصلا تالجلا تناك الو

 ةيدنأهرون ةلود ّط ١و اثنا اول

 هاا ف مد دمتم قرط نه ا قرشا ىلع لقراسسا

 لع خداعأا تعا ةييدصلا بورا ن 00 ةغااعا

 تالا كلت ١ ريغسأ ف ةرشك تالا لاؤدا

 نه ليحرلا نورثؤي

 رفسأا مزا و يدق ل اهدا رفا ضع وأ ندملا

 تناكو را اوذذ>اف ةمزحاا

 طلو نس رفاسملا قىوأو' 0

 سدقلا

 اركاكنا كإم دالا ن

 هل مدقأ نا لع 0 « تم بياصلا بردح 2

 هلفلل م ملا ة هط سوتم تعا م ةداعو ةءفس ْن

 و سودراكير لواق لقق

 ا

 ا قرت دق ةناكو ةسد#لا ضرالا ىلا هدوددحو

 ةريبكلا نذسلا ثادحا ىن نذفتاا رثك و ةحالملا

 يف مما يذلا لواعالالا درع غلب دقو ةريغصلاو

 ةئامسحو فلا ةعباسلا ةيبلصلا هلا ىف ثروموكيا

 , رعاتما نمهتدساق امو تاللمجلا كلتو ان !هو ةدفس

 وا مش لامس ل نوويسا ذاك ن ,م ذارفالا رابخا ناذ

 ٠ نيودتلاب قحاو رأي وال

 ءاينغالا رابكل ةفولام تافحلاو جداوملا تناك

 ا ةمضت تالمع الو مرسأ م اهنوبكذي
 !! رقيات ناك عمو اهئط)و اباكش يف ةيرغ

 راهناا ف تارتمولك ةعضب زاتحت داكت ال اهناق ةنوق

 اماطلو ._قرادلا ةروغول كالذو سفنالا قشب الا

 نأك نه 3 روهظ لع المح نأ نم ن وعاسلا راطضا

 ٠ مهلمح

 هماوصلاو ةريدالا يطسولا نورقلا يف ترثكو
 ىرقلاو ندملا ىف متل امي اهارت ثنكف اب روأ يف

 اجرت ى

 ديري اندنعو مهمع

 ةروصإ هرايتخاب هسفن هب دوحت ام مفدي رفاسإ كا كيلا

 2 مفدي ال هناف مفد امن رب دلا تاذل دعا

 د_حا ىف ىازت اذا مونو لما نع هعقذي ام ىواس

 ل لاقي ىلكاو دنا ةرردالا هذبف ةيمومتلا قدانفلا

 ل أ تاسع امءا ىطسولا نور

 نيو ان مذدي ىطسولا نورقلا ينجاحلا ناك

 ( دال تنالتعحلب ايتض هي هذ كش )كود

 داقو ماعطلا نع مع افايءىلا ةيقدنبلا نم ريل

 0 نيس م١ ةدس .هسأأ ىدوعأ ترم

 ةزيدملا هذهيفو افايىلا ةيقدنبا نم ركسأل ر < ىف

 ناكم يف مايا ةسجخ ثوبي نا دعب و برغأا اق

 ودبأا نهم مومو ماشروا ىلا رح امهنوبك ري يدر

 تاللوك أملا لع الانودعتي برعلا نكي ملوةعابلا نمو

 اهنه مهنوطب اًولعأ تابورشملاو

 ريثع سماخلا نرملا ىلاو> ةحا.سلا تقرت دقو

 نورقلا نمةيهافر رثك !لقنلا .سيلاسا تدعحا ثيم

 +١6 .ةدس دئملاغلاب "سانا عوأو رثك و هلبق ىت لا

 سانا َى لوعدو 2 ىلع نودع

 كثناكو 1 ١

 ىرخا بئاكر لع مدخلا ابامح ( شفملا ) لاهثال

 نيالا هل

 ا لليد ردلل هاد 2

 2 نمالا ل ديوأا تلد 2 مهتاداس 5 نوعا

7 
0 

 ظ
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١ 
 هيس ود ردي سيك دواي هيدر يحيي اس كي سب لبيس يي وهاب تقمص عبي رعي شب قب إتيكيت يبت و تمي وطي تيكا تي د يباحيي تديل#ءي يت بحبي ةنييبحي بكي اتي لطب جيبي صبي باع جي هي تيرا“. يكس س ءيرسع ينعم يي

 يلا تا اء اسرق ىف تافار 11 تعاشو قراطلا

 سانلاراضو راكفالا _: ره برغلا دالبو انامل

 نأ عاشو ةكيسأا ملول و ةرمسلا وروسلاب نودقلمإ

 لاقلا رثك و نيطايشلا : قافو لعق داننلا باىصا

 قدانملا باعحاو كلذ نم ه0 قدانقلا يف

 موعد اوماد م همن مومو و مودا ؛ ىلا مهنولفتي

 .رواساو م نريعالتتي و نيطايشأ أ مهبرف د

 | نه مهل نوروظي.و 'اهدلا بيلاسا

 ٠ .ىجلاب ةنوكس«قداننلا نانو دنع اوراص ىتح اناولا

 6 را تامل 12 ريع سس ها نرقلا رخاوأ قو

 قدا:ةلا بأب راىلا زعوأ تزخاو نيابة وسارفلا

 ١ ل | 5 51 . ,

 مونااو لك أملا واعتما اوددش مهيلعلزني نم اوققري نا

 حايسلل ايتومدقي كوشك .ىف اه ردك

 نيض ةرقلا ل ا راكد ردع سداسلا نرقلا فو

 ةوأمس نرقلا كلذ ّق تاءا.ساا . نمو هةحام امسأا لع

 ةعفأ 1 تار اضيأ 0 هنأف قوءارا روسخ 11 ةلاحزلا

 نم هدهاش أعو ١هامب هش ةناتسالل هترايَر نع

 لاق مهيديا ةقاشرو كاذذا نيينامءل' لاطبا قذح

 دعإو أهرسكو نا نودب ةضيب 2 مهل ىار هنأ

 ةقرضإم 2-2 ةلفاقلاطصوو هل ايحرخا ا مند:

 مي ناك هنا لاق سرأو ىلا

 جدوهو ةباد ةريمع ىدحاو كلغ رشعوقيلا و وج

 ص ناك ار انام نيسحو ةسّحا رئاكو نالغب هش

 ١

 نوعل راومالعا ةرمسع

 ةععس ةلاخدإلا نم اورفاس نيو * ةروصا ندح

 دعي ١02٠١ ةئس لئاوأ ْق امسرف ىلا اومحرف 6 75

 "رصموملشزواو ةسراقلاو ةنامعأا دالبلا اوراز نا

 ةةأا يق أتم

 هب ب مس

 ةبلحم رابخأ

 دسملا ديع

 دع ةكلوثاكلا فئاوطلا تلفت>ا سرملا موي

 ةماا ىلا نينؤللا نك را ةطيغ لؤأ دقو دسملا

 لاعالا 15 ةكل ناكل لودلا لصانو هعمو

 سادقلا دعب و سدقلاربقلا بابي ريلا سادقلاب

 : ةداءلا سدح روك ذأ ريقنا لو> ةروالا ترج

 يف ةرودلاب لافتخالا راص ىنذاملا دح الا رهظ دعب و

 دغ لإ سيما 0 ىف كلذك ونيتاللا ةك ري رطب

 هرأأ ىف ىرج أك ةرودلا ةلدح متم رواد 2 ث رط

 اذه لاما ىل

 لاقالاو ةوعلاو ءانطاب في رمألا دسلا
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 "55 ةئم سبام "7 يف خراوملا فارغلتلاب هاج

 لك ينعي را ةلءا4لا ةلخادلا ةراظن نم دراولاو

 ةذاملا نحو ةاهالا تاناو.كا ةقرس « عن؟ هك ذ

 ةسداسلاو ةسماخلاوةمبارلاو ةنلاثلاو ةينانلاوإ والا

 لك لع نآشلا اذهب ذختللا رارقلا ند
 ' لي ها رقبلا وا متاهبلا نم ناك ءاوس هناورح عيب

 ل ذارأ ند

 0 ا 9 راتخلا عجاوي نا مزال لودخلا وا

 ه.اع كلذ دعبو 0 كالم وه ناو. نا نامت

 نادعب و ةطدضملا رو أش ناو عيبلل ناو اء ضرع نأ

 .:ناويجلا م أهماَع راش جابلا موصر مزتلم 8

 كالت ذخأ تسملا يف رادقبالا ميذ ددعو يرتشلا

 ٠ لكو ةيدللا ةفرد: قرحتو قؤَتو قاروالا

 وك ذم ةطغضاملا هم٠نكي و جيذلل وا عيبلل ناويح

 ملا 1

 . واسف اقورسمب ناو للا كاد دعب راثتلا لبق نم
 هل كلت تنغ نا

 ةطيضملا هراضحا مدعو ماظنلاهتفلاخم ىلإ ارظنف
 يدم“ عابرا ةسمخ ايدفت ءازج هنم ذخْؤب ةروكذللا

 ةطبضألا مالت سا البان اورح يرتشملا ذخا اذا كلذكو

 ءازجلا ذخوي مئابلل_-راودحلا تابثا دعبف ةروكذلا
 دحا رطعا اذأو يرتشملاو مئابلانم روك ذملا يدقنلا

 هيحاص ردق اذاو ةءركحلا ىلا

 كاد ناب تاو قيقحت نود نرد ةطدضم نيرادنلا

 رسأ| ىلع اًتطاوتن راتفلا بد قورمسم ناورحلا

 تاناورلا بادصا 1 0 اذه ىلعع زج

 وعملا ني رشع كدم ضعت 0 ةطدضملا

 رشأ ىضاقا مومثلا ىدل امولعم نوكي نا لجالف

 سدقلا ةيذلب ساو ةيفيكلا
 ه دج تس

 نبيعت انددِإلب سلع“ نم نيبذوخا ىاط ىلع ةانب

 ' رللاهالا ماما مهنو "وس مك رودو ماح دزالا ةاقثا

 برق )ادفقك ةفصب نم نيبتللا صان ةثالنلا

 مهرب انبا ملوشو دأوج دم ىبغلا
 رمالا اذهب هئأنتعا لع انتداب سلجل ركشنتف

 نيبدوملا هن نحت عر روك ذل تاوذلا ىو

 هيتس

 تع.تلا دق ةلاطبالا ىلسلا ةداكا نا انغاب

 0 برع يدذفأ لايعا رودك لا ائونطو لع

 ة.هذلا ةمأا دل ّ تدب هي دل ٠ سسارفالا ىنشناسملا

 9 ده
 را يع عي رك رشم نمي »بيبا نحمي وبيني #ابي طيري رتبي ييزابييزان نبي رئوي نزار زاب بيسي ناعم يري هيي رز” اطيب اج را 5 0-06 0 0 كح ل ل يا

 امج ف فرش وصع هتمعو ىلواالا ةحردلا نم

 0 لاو ةلصاوتملا هتارب رقت لع هل جافاكم

 تافتلالا اذينهعتنف نيطسافب ايرالم هيرودلا ىلا

 بورىلا أ::ظو مم رزخ و 4 رع

 370 تت

 ناياصقلا باصتءا

 ١ مجالا امم فمن

 تناك .يتأا ةعدنلا تداعلا نم نأ .مولعملا نم

 ىلع ةقباسلا ةموكحلا ءاليتسا روتسدلال بق ::رم
 قوي امعدا رء ند يلاهالا 1ك ' ءاشا صععإ

 ري راض 0 ةموحجلا 6 سا تادامولا هذه

 نوباصقلا عنق روث.ءكلارشت:ا اأو ٠ ةحوبذملا تاناونحلا

 5 ا ةناتسالا كل

 ريمعل ت تاموسر نعو 4كوشأا قار ام ىف تاناوي ل

 مسرو ةراحملاو بطحلاو ملا لامها نم قرطلا |

 تاب رعلا مسرو دوما باب ةحاس ين لادحالا عضو

 رورع م«ر نعو ةلاساا هزه

 ءوسرلا هافيتساي ةيلخادلا ةراظن نم رمالادرو نالاو
 اوإ-! ال نا لع نوباصقلا قفتاذ ٠ ةروكذملا ةدمنلا

 اوحيذي مل كالذلو امنع
 نم ةغراف مهتيناوح تنو ( تب الو مانعا شفا

 ماس تا لرع مهعانتما ةموكحلا ال اوضرعو مودل

 تاناو.ملا يذ ىلع اوةفتاف مويلا اماو نيراصملا

 رعالا متي فنا ىلا ةموكملا ةمجارم ىلع ةبظاوملاو
 كاذب ىعطقلا

 اعمر اوعفدب لب 0

 - د ةةوع

 تيزارإب ٍِى لي

 رمدأأ بوعي نبا ىسيع اذا تنزريب 2 تدنا وحلا

 ةصادرلا تاخدق هلع ىران راع قالطاب هاحاف دق

 رطخلاب ود هتأأد 3 هربظ , نم تدرحو هنطإ تع

 ين فيسوب ب ةراشإ نا وه نامل معز 0 كلا د

 *رب لياخ هاخا تاونس عبرا لق لاق بوكءب

 رمدأ' تاوكعإ

 هلل ةسردلو

 هناب سدقلا ين ٍقرتلاو داحتالا ةيعج نلعت

 ن الا ى ىلا ةكرتا ةغللا ملت ةيمها ىلا ارظن

 تتالا ةمالل 3 ومعلا ةغللا

 ذلا لحنا وهو ىراصنلا ةراح يف الع تنبع

 هيرو نعي يرتب ب البي زوال هات فياليت يقتني نعي توب نبا عي نبيع روتي عيب هبي بيستتن ةقطعب را هيرب ايي ايا حطني تايم نابي ابيب إنبي يبا ا يي كب

 ءاطع المران راعؤالا ري وت ةيعجج هتنلع دق تناك

 0 نا دارا نه لكف ةروك ذملا ةغالا يف سوردلا

 +. ةعءا كقي نا. ةياع نإ: عسا ٠ ن. ةغالا هذه

 0 باب جراخ سشنخلا ردات طرق يدنفا فسوي

 ضيا ى«ادقلف نويلمث ارم الأ ند ,م كالذ دارأ نمو

 نفح ةيدمجلل ركشتف ٠ افا كاه هدب رح ةرادأ يف

 لأ! لوطا اع ىلا اهتفوي نانا ىلا جل طنو ينس
 ةدالاو نطولا نوح

 مك بم

 ا
 نيدقلا ةيدلب نيل نم

 سيام 55 ين خرؤأا ىب أمسا' فارغلتلا ىف «اج

 فيو نا هم :راولاو 55 ةنع

 الا نم صاختتا ةعيسلا
 ىفرعلا برحلا ناويد ةفرعع مادعالاب مهماع وكحملا

 .امحاو  خيراتب او رحت ن.ذلا صاخششالا نم مهنوكل
 ته نم ةميظملا مئاظفلا باكترا ىللع ناس

 + ةتسلاو نيملسملا

 عاقيأو سوقتلا ل:ةو تويأا قارحاو لاومالا

 مهمادعا راصدق ةنطا ةرالو لخاد ين تاثاشتءالا

 أ[4 'و ةنطا ةنيدم نم ةفلتخا مقاوع افتش سما ران يف

 طولا دالوا موه“ ةداعسو ةمالس لوصح- نأك

 قاؤو لع افوقوم ةمظعملا ةيئاعلا ةلملا ميذم ةلكشتللا

 نحو يل هالا نم نيملسملا ريغو نيماسملا داحتاو

 ىعدلا لذِب و فرص مزلب ه.اع ان محل ةرسشاعملا

 طرا ءاحالا لي اور ديب اق جال ةيئاهنلا ةجردلل
 0 رواد ةلءادلا ءارجاو ةمثلا فانصا ند

 جيشا ثتغالا تاك رجلا سترتب نيرساحت“ا قمت لامها الب

 ةءورشما ةيطورشملا لو هاو نطولا ةحار لالخاو

 نا لجالف ةنامءلا ةموكدل نيتاا ساسالا يه ىتأا

 ةيفكلا شنو نالعا ىضتقامومعلاىدإ امولعم نوكي

 ا اننا ق

 .:رالعغا
 ىجواوب ريتكيلاو يواهكلا نيلحتلا لمسم

 زالا فيك اع1نافيتسانرف لباقي ىراصتلا ةراح

 رصانعلا 10 و'د_حاورصصتع ةفرعل لوبا 0

 قاصال ىجواوي رتكبلا ليلمتلاو هذ ةدودحوملا

 يا رصانع تاللختو

 يلعت نالعا

 ةي زلكتالاو ةدرعلا ةغللا عتب ناىلاجاتحا نءلك

 ةديرطا هذه ةرادا ربا# نا هءاعف

 فوناءاباج يرامد
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 سدقلا ُِق

 ريقي. ردت ي.ةلقو رالي الب انبي دنياهم. طوني وبي .:كنبي_ دبي



 ىلوالا ةئسلا 564 دعا

37 07 
 كاورسالا مث

 فضلو تايد هن ذأن س دّقلا ءاوإ فق

 تايد ةعبرا ةينائؤعلا داليا يف

 كرر انا هةياحالا دالتلا ٍِق

 هدب را زاب حاس

 2-2 د 4 و

 .فنرالعآلا و را

 ناشرغرطسلا ةرحا ةريخالا ةمهسلا يف

 مرا رتل 3

 سشورغ "رطدلا ةرحاى والا ةتلا ف

 نادرع نيكرشللو

 عم اهتاثب رياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رغاٌةرادا

 ل
 سنك ا تيرح رميح سس ص صصتش ندير درس رع سي كب رح رس ع ب ل اح رحب سيخ رك ار م يم رح رح رج يي ركب

 2 يو وب يا ني يسوي ل هييل او تا نا يبس اويل بييبا”افيبنا بين "وبلا ”ادينا "ويني نيرا ”انعا "ةييبا نوي ايي انين
 - كرك نسرك رت يرس توبة ربه رجع ييكيس تور رس يروم وع جير بحب

 تير يس يلا نيون زاويتي بييبينبجيير بو يبي سبي يبي ”ةوين نوبي إ

1 2802 

 ما 5
 (1عاان كنا 10)

81-18810111101 
 _ هس ميسوم

 مرج م مج 151811880:

 « مومو |. 11017
 هع بهل

2011# 00 

 ل ضرك ةدل عمم اند هن 5: 5

 0 3 ع 110016 0 32 كي

 كانهم عمر ند هج 20 ملت 5 / 0 رس

 :ةنرامحا ةملرا هدر

 0 0 5 ان اللا لدا رردصأ

 رس اس ا تيرس سي اس يو اد الي ديا د رع ا ا رس رع ري رس ركب ص سي رص يو ديو ويبي

 716“ ا 7 7

 312 1« موعع ]5 العمع 5

 ذز 1ع 425 6 أ ا

 مما ةظاأال طا 1
 2 جود

 نيدرشام لا نوناق

 رح 0 +6 ددملأا يفانرك ذ :

 سام يف لادج
 دئار> ىف ن١ ارقناآلاو نيد رشللا نوناو داوم

 ىرج دق نا اندي

 نا ترا ١٠ ةسلح ف ناثوع.ملا

 دعل هعضو نم باونلا سا عرف دق نا ةناتسالا

 ةدار الا تردصو نا_.ءالا سام هيلع قفاو نا

 تبتنك وهبجوولمعلاو ةرععرلا دمارجلا يفورشنب ةياسلا

 انك اند وتايالولا مومح ىلا ةيلخادلا ةراظن كالذب

 اذاو ماركلا انيكزتشم هب فهلا ةكرتلا نع هجرت

 ءارغأا لالا نادأ ةدز رج يف اجرتم ةاج دق هب

 :' اهنع هرمأل انوتاق

 لوالا لصفلا

 نيدرشتملا نايب ف

 لمت ١ ص 1 3 ىكل : ىل والا ةداملا

 ني ربع دك م واشره:بل هل

 ىلع ردقي لوا ٠١ لمعلا يلع هرادنقا عم لفالا ىلع

 فوطتتب ناك لب ةدملا هذه ىف لمعلل ىعس هنا تابثا

 م م1 لك ا دريت رتثفإو آ ىلا ناكم نم

 باستكالا لع هرادنقأ 1 قزرا ليسو لاستا

 ةطلاضلا قلت نيذلا ص مالا نا : ةنافأا ٌةداملا

 نإ درسا نم مهنا اهيدل ققحن نادعب ميلع ضبلا

 ةءاس "ه لاول

 هلا يدا لسري : ةثلاثأا ةداملا
7-0 

 ةكاملا ةوصم ىلا نودلملا 2 فيقوتب ةطلاضلل

 هك و دو ة5ىلا ىلا لاح ةقاروا لسرتو

 0 رراالا ىلع ةمعام نيرسأءو عبرا ترب

 بتهاردالا ميد و

 نم صيوتلا نا" ةكامماب تف اذا : ةعبارلا امداملا
 ىلا ني رهشش نم همادختاب مالا ىظعي نءدرمشتملا

 ءا.ةيدللا لافكاب وأ ةعقاتلا رومآلاب ربكا ملا
 للعم رادتقا مدع-نيبأ اذاو ةيمومعلا تاسالا|

 بسانم ل هلاسرأب رارقلاىطمي ةب رخل دعب لغشنا

 دا فاس الا لياق ريغ رارذاا اذهو دلمت هيف دع

 ”الاح ذي وؤيبقلا

 داما ثقيلا مادخت#الا نأ : ةدماخلا ةداملا

 ف راقدللا ىف نيدرشتملا ليغشت نع ةرابعةقباسلا

 تا 3 ىتا ةفورعملا ةرحالا فصنب اهراوح

 تا نكيملاذاعنا ريغ ٠ ةلوفلا نم غريغ ةرادالا

 ترد 2 مل 0 دالا ىلع بي

 طقف ةؤورعملا ةرحالا مر منم دجاولا ى رطعل ذئنيحو

 لعدرشتملار ادنقا مدعنوبا اذا : ةسداسلا ةداملا

 َّى موههأأ ى عدلا نوعإ قاس ١ ةداملا ىهيياح ةمدخلا

 بجي يذلا للا

 ترابا اذاو هبايا رت نا ةطباضأا ىلعو ةطراضاا
 روظل موهناه ذآ "لم نيعو 007 اا هيلع هوكملا

 ىلا رستم لسري كلل د ْنَم رود“ ةطلاضاا ىدل

 ربا دع هلا ةراشإملا ناكر

 قار

 4.عراب ىذلا لح

 ةدع نوك' نيذلا نءدرشتاا نا : ةعباسأا ةداملا

 ةيرملا محل قلطيو مديق ىلع يبومعلا يغدملا مشو
 نرد ثورعن نيذلا نر درست نا : ةنماثلا ةداملا

 ارارع جلع ضيفقلا قاب وأ اينع كوم وا ًَ قل

 بجو ةطياضاا ةرثاد ىلا نزلسري ةدحاو ةئدس يف
 ىلا رهشا ةثالث نم يفنلاب مهيلع ؟<و ةثلاثلا ةداملا

 ةد_>او ةئس

 3 8 رو داتعل ندا رم نأ: ةوماتأ| ةداأا

 ةهوبش٠ ةطباضلا اهدعت ىتلا تالدلا يف فاوطلا

 زوفقوي ةيمشلل ة.عاد تاكردو لاوداب نوهوعي ءأ

 5 ا ارد كاعل و رسع ةيناثأا هذال بح و

 نم ىفنلاب وا روشلا ةننس ىلا! عوبلا نم ىتالاب م لع

 اذا لصفلا

 ءوسلا هناشم 0 اب ُى

 صاخشالا ءوسأ| نظم نم تس : ةرشاعأا ةداملا

 ىدداب نوقاعإ و نانرع لفالا لع نوك# ني ذلا

 ةيامح و١ لشنلاو ىإسلاو ةفرسلاو ةياتجلا متارج

 عشا لعفال يدصتلا وا لايتحالا وا نيقراسلا

 تح نود 5 نيذلا ضا*نإلا كالذكو
1 
0 

 منتاكرحو مطاو>١ وعدتو ةيطيضلا ةرالغأ ةبقار

 هأم سال ةاعإ ارضلا

3 



 - سس سس

١ 

 نو.س نيذلا صاختالا قا٠ احلا ةداملا

 بتري مهيلع ضبقلا ةطباضلا قلتو وسلا ةناظم نم

 ةعقاولامعاكرحو لاوحاب اه عم طب كر م
 ةروك ذل ةقرولا ع ه نولسري مت م املثالدوامام بأ مكوتو

 ىلع ةعاس نيعب راو َةِنأَع 2: لالخ ىو ىدملا ىلا

0 0 
 اذاق ةلوعتسم ةروصب هناا يرجتو ىمومعلا عدملا

 هلأ قو طفلا ةقرو 00 تان

 4س كارد ره نس اب هلع 2 و ُّح

 نوم ىلا روش ثالث ن 1

 0 ردقت ل

 تأأ ةئامم 3

 + ىفنأاب وأ

 كرااثأا :لضفلا

 ةكرذشلا ماكحالا يف

 (يزتم هيلع ضيق نو لك ٠ رقع ةزاثلا ةذالا
 تت اوداللاو تاي ايلا ند 4ماش امو 1 درخم# لعحو ءأ

 ذفاونأاو لافقالاو باوبالا ٍِ ف ل عشسا ىلا

 كتاككراو ق5 اك رلاو رددلا ىلا لرذالا رك

 يفاهابإ ه2 لو تاثا مطخسإ و مارا ةقرسلا

 ْن 5 دخلا ف : مناك نا و ةعو رمسم با.سال نقولا كالد

 مث طوس نا 0 ىلا طاوسا ة ةسقح 3 م بورصا

 كالو نع ضامتإ وأ ةعساتلا ةداملا ىدقت ىزاح

 ءوسلا ةئأكو 0 ناك ناو 1 ىلا رهش نم 4س ج

 ننالثو ةسمح ىلا طوس رشع ةسمح نم برك

 لدبي وا ةرشع ةيداحلا ةداملاىضاةم ىزاحي مث أطومم

 نيخسىلا ني رهش نمهس + ظل 1

 ديد مم لع رسب ندبرضي ٠ ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ننال لا طاوسا 6رمَدنع ْس

 ءادلإ اذه لد ؟َأ ا جدأاملا ىدنقك ىزاخي مت

 نا در دل نم سادلا

 0 فصخو هئه ىلا فصنوب روش نو ميسي

 لوس ني شع ء نم ب. غيف هولا ةنظم نم نآك

 ةيداملا :دالا قوط:؟ ىزايو | طوس نين الث ىلا

 ةنالأث ن ١م ةسرفل ءادجلا اذه ٠ نع ضاعت 5 وأ دأ ةرشع

 فصأو نيتنس ىلا رهشا

 كالذ نم اضعا> 8-5 -_- هيف ردع ن5 د1 اهو ١

 م را كل ذ هبحوتسإ أ: ىزامي

 يف ةررحلا ةروصلا ادع ايف ٠ ةريشع ةعبارلا ةداملا
 نل2ئوعدت ريال نم ةازاوت دي راصل كاع ةدالا

 ملاعا راكتاو

 ب نيزلا م نا كمل * رم 2 ةداملا

 ١ و 9*١ 11 1 ىدحا قوطنع مهيلع

 ةراظن تحن اونوكي ندب اسيا ملعب آلا ةدم

 ينكييدي ناك ياي اك ياي واكتبي تيس ا تايرقاو

 ظ

ْ 

00022223006 

 سدقلا
 د يكب رك حي رص نأ ينك وكل ركاب وت إيراني برزاعب راكب ع يريحني يشي ري رو رص

 ل ةطباضلا ةراظن 3 7 أو ب ناب الق ميلع

 اوعن نأ دع «انملا ازه له: مرا اذهريغ ءارح

 لا ثااذ ةدم

 ةسماخلا لكي مل .م لك ٠ ةريثع ةسداسلا ةداملا
 م ْ

 ]داي هلع رو ا دالوالا نم هرم ند ٍرسع

 را الأ همزأب ن ف و ا م اذا هنأ كا

 نو“ رع نري تره ءألا لاعأت لا راص ىنح هيا رأ ْق

 نود محار شرو "لا ًاشرق#؟ ؛ نه يدق كانك

 5 ١ نفل ةعانم ؟ © نه

 نع نوذو : ف 00 7 ٠ ةرشع ةعلاسأا ةداملا

 ىلا دالوال

 ةداأا 2 0 رركلا سرا يدقنلا عا ب كلود

 نم ةرْسَع ة.ءاخلا 0 نود كيس 06

 9 0 ةقاسأا

 وا, ”رودرشتل ا ناك اذا ٠ ةرشع ةئفاثلا ةدامل

 ء* ءاردأ ىءرق ةينحالا ةءىلا :ىعرسلا ةنظم

 ةناملا دالأا ند لو درطي

 مع ازا

 برغأا نوكن نأ 2

 نيبطلاو هك 00 عملا روص# س انا يف

 ىذا لكلا 2 قفرغلا ل زو الو ةظطسوتم ة هروصإ

 ء ةرشع ةوسانلا هدام

 بديطلا همنا دل

 يمو.ا ي رعدملا ىدل نفعاذ | ٠ 0 ماما

 لما ال برغل اب هيلع مول ع رقثب بيبطلا

 1 رذشب بام 29 كي ١ اع 8 ىتألا برضا

 0-4 5 ص لك نَع ناموا سس ل ضاعتسإ ه

 إ اممم م 1 م ىتأا تاب رضلا

 تاءاظنلاو نارقلا لكن 0 و ةيداللا ءداملا

 اذه رخل لق ءارحالا 4 عرمو ةرادعت 3ك يلا

 هةحوسامو 1 نوناقأا

 ءارحأب روم ا ٠ .:رورشملاو ةيناثا داما

 ةلدعااو ةيلخادلا ةراظن نوناقلا اذه , اكحا

 نسرف يد براق ةلاحرا ا املا ةئس فو

 ءاالا هيفو كاف ةلالدلا قوس ى ارف ةناتسالا ىلا
 نو عيبا نوضرعي ضرالا فارطا نم ديبعلاو
 نكي حل دعانقلا اههحو ْنَع فشحي ةما عابشبأ دارا

 تيس ير ل وسو دودي ل سيسوحو»

 قصاب هنافالما ةغو.صم تناك اذا املا ةقرعم نم

 رهرأ ةقيض تاك اذا,قاصبلا لم ىري و اههوحو ْف

 ل رطنا نع راس دقو عارضا الب ةقلح

 |فرف نم باهذلل رشع سداسأا نرقأا يف ةعبتم

 ١ ِيض وا قرشلا كلا

 ( ق>رازاب

 الل يو انقو نوفرصي نيحتاسلا لك نكي و

 ةئاورو هجيهأف رأي نإتاو٠ هلأ راك تاقاسملا مطقأ

 يراتان ٠ بوح سأ ٠ رازاب 9

 يدوراج انف ماوه ل ءنوريسإ اونات نيذلا نمهريغو

 ولبةوفو ة ةنادمالا نإب ني ريقشعو ناذلا ىذو درك ال

 يفو بئارغلا نه ةعرساا هذه تدع دقو اتارع يف

 بوةعب لحرف ةىظعلا تاالورلا ت 0 ديما كاد

 كارد فاطوأل 5 تالاوتم تالحر ثالث هيتراك

 رتناراب قايدنالوطا فاطو هيب رخأا دنملا يزيلكتالا

 ٠ ره دنملا الب ىلا ل لع تعال كو

 : كرما ىلاهش»

 روب ارتلكنا» نم حاس ارك ةخسراذ 1+ فو

 لاب بقللا ديب ١١ يرسي ولا ةلاعرلا ترابك
 ىضَقف ةيروسملا اهنمو ةطلام لا هللادبع نب مهرب
 ةيبرعلا نقلاف قشمدو بلح نيب تاو:د ثالث اهيف
 مالم ترمأا باد ١ لع ملطاو ةيماعلاو: حصملا

 ىعبو .نيللا برع 0 داعو

 راكد ع ُْق ةرهأقلا 0و هل اادنع ن 5 مجهر | 0

 د.صأاو نادوساادالب ىلا ._.هذو ةب وبدلا ةلئاملا

 لإ نا 1114 هند فر هك ءاشا تشكو
 ذا تاالاه دق 5 رمصلا دوزدا تدأكو هدج

 يلع ر#عا

 هب وسل 1 د بأ هد َلا كا ضاوأ م 2 سَ

 لع دو هدج ىلا ترابك رو: ل روصو فلا رود الا

 نب شأن كوسو طةدا#ب نييباه هولا َه هب 1 ىلع

 اومفرق همالسا يف اوكشو هب سانا هاشا دقو ايف
 نم 58 اودقمف هونك نا رءاق لع دم ىلا هرما

 هودجوف ىمالسالانئدلاوهقفلاب هودتعاو ءابهأا رابك
 الات انكمم ايف عالطالا مسار

 هب رقو لع دم هبحا دقو هوك رتو همالسا اودقتعاف

 عورغلاو لَو

 رم هل لاف هحزاعو هاا ناكو هيلا

 قما نم سلا

 « 9 راطخالاو

 ترابك روب هباجاف
 نو هردقو هللا ءاضأب ةدودحم راعالا نا »

 راعشالاو ىلءثر هنا هئاضقب الا ةوطخ رطخن ال

 رافسالا ِق كمأيا 8 تهل نأ



 مي درر ري ار رول ا و ا رع ل سي م سو رعي يل يدرس سيك ص ص و يدي اودي يحي يدعو

 ىدقلا
 رسب تجيب قبب سبي وود اسي سبي رتبي وسي سب عب بسم اخي وسو كب ل آخ ص اعبي وسوي راس سي

 نادحولاو قريشا لها نم ل ظ ئ / هدد دهاشألا نم ىرظن هيلع مق أ: َى نا

 ممسانجا قالتخا لع ناذلا لاو-ا نه هديفتدا

 « لدساا ذه يف ىعتلا نم هيقآلا اع ىلازا الو

 ناطنقلاو ةماعلا هيلعو كم لآ ةَذِح نم جرخو

 لمتنا © اروع وا رع را اولا اف زا كل هر
 ام 5 8 روش ةمب را ةكم يف ماقاو نولتشا .

 لج .ى 6 -ه ديقر مف 'ىش لك ىلع

 ةدس لقا 3 5 جاجا لافتعا دوشو تافرع

 صم "ىلإ عجرو ( برك ) ةنيدملا ىنام 8

 هك نفدو ايف يوت 18١0 ةدسارب ,ودكا ١9 ىفو

 يقابلا وه : ةرابعلا ةربق لع شقنو مالسالا ةبرت

 جاح خيشلا ىلا# هللا ةر ىلا مودرملا رق اذه
 مي رات ينازوالا ترهكرب هلاادبع نب يوهملا مههربأ
 ميرا و ةرحط' نم ١١59 ةنس مام يف ,ةدالو
 ةججلا يذ 1١ يف ةسورحملا رص هللا ةمحر ىلا هتافو

 |؟7 ةدس

 ىلا يات“ ةلاحرا لحر ١141 ةئس طاش يفو

 ةديدع تالحر هلو اشاب نيما نع شدفتال ةيقي رفا
 رغلا ةدالق تادك ىف هرو 1

 لوف لقنتلا ل ئاسو نعمالكلا قا لاذع

 ة موقلأو رسع ن :.ماغأأ نرقأا ءاد هنأ

 محا هس تايكرااو ل لاولاغبلا

 مع 2 أب هروأ ىف

 فالتخاب 5 اق

 ىتح ةحارسلا ىلع مهمادقا غابهو نوما ملا ضارغا

 سو فواسملا رصتق /اب ربكلاو راحلا ءاج

 2 ةفلكأ 851 نأ

 تالحرلا ىف هلي ىلا يللادالاو مايالا فرن تك
 روش املع نوضقي اوناك ينل ةفاسملاو ن /الا افصا

1 
 نا دعبو باذزعاا دع رفسأا

 ءاقش الو بعأ .نودب مايا ةعضب يف ابعطقن ماوعاو

 رفسلا ىلا سوفتتا تءغر يذلا لدا و فوت الا لعلو

 تاب ولا تلظب 5 ةلطييد تاقارأا نأ
 رطخي ال ام انئانبا ءانبا ىريو تافحملاو جداوطاو

 لك اهبف "وصف تانا! تدبصا دف لاب ىلع انا

 رقيلا اهرحت تناك نا ذنب تايكرماو باطوذلام

 ةيراخي ةرطاقب رت تمعصا ليخلاو

 الدب هيلع 'ء

 يا)) تالاثرا لك تءمج
 ىلا لقتتسو اقودنص ١5١ ىفزدلب ىف تدجو ىتتلا

 )ا كارلا 1 رآثت

 ماما لو هب يقف نا نيئط لوقو ع را ةراظن

 لها نم 0 سم“ ةدللا ةئامأ تاع دقو

 ضع أب م اهوازدإي تاكورتم يف رظنا ة ريخلا

 0 طرضأ 8 ةروك ذا يارسأا يف تايانبلا

 تالؤلا ه كازه

 زدلب 4 ةدوحولا قاروالا لك عمج متم ةقانا

 لا شاي رلاو ثاثالاو تامشورفملا نم كانهام لكب و

 اما ةعدقلا راثالاو ةمتمالا ن

 8 سارح ةناتسالا ىفةيدإبلا رئاودلا تنيع

 ار مهنم لكل تلءجو اليل نيكاكدلاو قاوسالا
 َّس 0 قلطا دقو شرغ ٠٠١ هردق ن 0

 نع عنو أمدكلو راقد لمح وهو ممم 0 ىلع

 نتنك ةقاد ةلاغشا الدش نأ كارلا 5و

 نكيو باطحالا مل مق وا ثرووظ لع ةليقتلا لامحالا

 لا 1 ثأب موفاكي ؛ نا مالم ىلاهال

 فان كا وا رو>' لباقمىف تالفخلاو سارعالا

 مل امنوعفدب

 هس

 يسورلا اهودلا سام هاضعا نم نوال لسزا

 هنوكنوي سمادلا دم ناطلسلا ةلالج ىلا ةيقرب ةلاس اسر

 مص وب فارغاتب هتلالج مهب داك هسا ها و

 هدورم»و هو 0 44

 : يتالا غالبلا يب رحلا ساجلاربشن

 فنرالا ىتح ىرح يذلا ثلا نم ربظ دق هلا

 :3ددحو شي ورد اهغلا ىت ١ ةنونأقلا ريغ ةيملا نا

 تراك دق نفت ريشا ا مسالاب اهوعدو هقافرو

 ايظع ًابارطضا مهنيب تأدحاف جذسلا شفا اعاد
 تي ةيممجا هذه دو>وو

 ا ل د

 فنا دئارجلا لءو ناكربلا يا ( ناكلوف ) مدير

 الاغا ع قيطني هنال مسالا اذه 0 قلطت

 -ِيمكتس بو تو سم

 ةلخادلا ىلا ذاب قاطل سا ةلالحن ا نينطتلاق
 للا دوعل ةيسورب روز نأ لعل و مداقلا روك روش ْق

 ةرقس لم ع رد 4نرداو ك.ضاللس روزي 6 ةنادس الا

 مهم 2 2"

0 

 سما دمح هلالح ىلا مهين ل

 م

 ميد يحيد هيدي وياي بيانيا( تك
 هج ود ضرس سد هيدي يسوع ع عوص ساء ايس وسع صنسم كيرف سو ربحي يعم رعب عب سو عي يضع هيك كيدي هيي طيح ين يح يعي رع ير يح راحو

 اس 3 عريسا .١1 لل يع يلو روزإس

 هوك
 ناطاسلا ةلداح : فيض لذ 5200 ةناعالا 0

 هضبة:

 يناملالا كل ل لاو يناهعلا كلك

 كر اا لهل مهد لس ا 5 دلادع كن و قرم“لا

 اعلا تايرإبلا سحيم

 0 دؤو بهذ

 0 الي وط هوضوافو مأ )

 ةنيدملا حالصال هدةعةيدإبلا يونت يذلا ضرقلا

 1 ةررأ نوم هردقو

1 - 

 قرردده دا ثيدح ىف اشاب رام دمحا لاق

 خيديركلا هلال 3 3 سححأ نأ «تيز» ةدي رح

 نانا لد ةموح هسشأ 1ك ةرإ نا جم وه

 ١ 507 923ه

 لقد لاسرا ديلا لاعا ن ساردم وهلم رق

 ةراظلم

 0 را ه1 و نييامعلا

 بصوت وع مم

 ريد كر روأأ نا هداؤم نءأرإ نم فارغلت درو

 _:اراكو ايناملا ركاشما "تب رخلا ضارءتنسا اهيف

 اموملا كلا راعايذلا موياغ روطاربءالا روضمت كالد
 ىلاعلا هتافتلا هيلا

 دولت موو

 يناك_لا علرظسالا نا ةناتسالا دئارح ثتلاق

 ١" لتماك تارزمالا و ءاب ديف« رح رئازج ىلا هجوتيس

 تاقغنلاو ردقتو ةيرحلا تاروانملا ءارحا لحال

 ههل ةمزاللا

 ل

 فلا ١5 ودنا تار وانملا هده لجا ن

 1 بخس

: 2 

 لف !اهراغأ ةردرك هك واخالا لالقلسا باع

 تارافساأ فاصمىل ١4 قوص ْق نانويلا هلو تع

 ةسنع ا أف ميقا رهفسأا 0 لروصاالا بمس نيعاو

 ةمالاو كلل ةنامالا ندع ددحب

000 

 لحال ة.صوصخ ع ةملؤادلا ةراطإ َّق تاك

 ناي رح ةيفكو تابالولا بيرت تاماظن. ةع>ارم

 امف ةيدللا سلادلا تاءاظأ ىرظنلاو اًهاغْسا

 . م جس

 ادد اللعن نيودملا لا راظنلا سادت لد



 د رعي رك ديراب دبر نب زله ةطوبيزإ زبي تب يزالون نزلا ييإ هيب يب ةبيييبااوب نباتا تتوب يتوب ظبي يزاطبييي نيب نيتي بصب سيينا

 متراغو ةبرحلا رظان اني نورالاو ش

 0 م انت اغ هذه أتدي رح تارفص لع رمسأالا نا

4 

 تاالواقم 0 ثحنو ةيعرسشلا م امخاب قلعت

 ةموكحلا ةهدخ ىف نولخدي نيذلا يئاجالا 0

 | ىظنتو ةمردعلا بتل ردن لجال ةدسلا

 تسوس ع سس

 نم رمهح ىذلا يدنفا يلج نا "الف اك

 < داعأ | بسد ناّمع فيس ل اطاسلا ةلالج دإَةل هيلو#

 اشهلانو ةناهاشلاتاذلا ةلبانء فرنشت دق ةفولاملا

 لكو اباؤزلاو ايلكتلاب مت ناب ةتتظوا اهنا ةياعإلا
 ةي واوا ةئر رطال ةءبات ةيالولا ىف ةدود>وملا دباعملا

 ىفو هسؤرب ىلا رفاست دق يدنفا ىلح نوف نالا أ

 ماعملا هيلا جاتحت ام لكي اري رقت بتكحب نا همزع

 دو ذملا

 هج مج

 ندي دوباط فيلات ةصخر4سورب ةيالوىلاولان

 مهذملا ف 20 نودب ىلاهالا ءارحوو نايعا

 نري هلام نم ققني مهنم دحاو لك ناو سنجلاو
 ةموكحلا نم هذذابف حالسلا اما اهسباي يتاا ةوسكلا

 ةلالج ةمد> يف املادر نوكي ناروباطلا ناذهو

 هسورب يف هدو>و ةانثا ناطلسلا

0 

 يدوصخلا دفولا اهيلالصو دق نا انيف رابخا نم

 روطا ومالا ةلالج ملل يزافلا شاب راتنمة ارب را
 دعا ىلع ةيناهاشلا تاذلا سول>فزو> يوسارف

 مارك ١ لكب دفولا' لب رق دقو راثما يلاعلا نائما

 دي طخي اياتك هلسو روطاربمالا ىلع امي لؤنو

 هل تدعا ءاسملا فو سهاخلا دمحم ناطلشلا ةلالج

 ريغس اشأب ديشر اهضح ةلفاح ةب روطاربما ةندأ»

 ةمحراخلا رظان لاتراد نورابلاو دلانه ةيلماا ةلودلا

0 
 سيام 58 خي ات يف سذوورب ةدي رج يف أن ارق

 انلمح ام في ركتلاو ناصقنلا نم هيف انكاضماب ًافارشلت

 : يف هذهو هلاسرا

 او رشم رثكا ىلا ةناولا دئارطا را

 لئاسرلا 0 : سدقلا يف ةلءالا هذه يف اهأو وو

 نيمالا انيعنش ىلا ةسن هنع نوما نم اسما
 ةدو# ريغلا قالخالا |بءاكحاو ةب روتسدلا ةم رك
 اناسراا'دالبفرشو انبأ | لغت رهخ كااذل جارغاو

 مرام يداه .رءشلا .ناهيف نيبنفارغلتلا كلذ

 - سبراي. كيري انبي لابي توب يناطاوبين قتيل: يراقب انبي باو قليبي اعب نيابية عبي داعب طبيبات نسي

 سدفلا

 ىداسالا فكرون :اا| 2

 لاا ُن 3 00 2 درو لقد كالذ رأ 0 ١ ىلعو

 ةريو هئيد

 خيرات ) يضاملا عوبسالا نم ةعمتا موي ددع يف ءارغلا

 : هةضااام تا - تو 8

 رم ملال صعب يلاعلا ب ايلا بناط 0

 نايهر نيب ةديدج ثداوح .اهيف مقو دف سدقلا

 ةمو ع

 دقو برعءلا دالوا رم سك ذوثرالاو سدقملاربقلا
 مم 5 ىلا راد ام منزا#ثو 5 د هاله ّقاغا

 « سُئانكلا ىلا روضأ-ا اوباف مهيلع سك ذوثرالا

 ةبي رغاا ةعاشالا هذه ىلا ماركلا انةوارق رظنيلف

 د ال ىلا ةقلثحلا

 سد اا نو.اصالاهوه.شم 4 د صغ اليذلا مالا

 اذه ْق نوهصتما فصخلو أه ع

 مولن ال نحنو ٠ دالبلا هذه يف سن ذوثرالا ةماك

 تكاءاشدلا ا ناكن مولن لب ريخلا ادو ل نم

 مرا - كانا تامل رومشممأ رانيدلا و ردلا قهلاو هلو

 الو رشاعأ هي موق نورت ا:سملا ةينانوبلا لا مارا 1ك

 نه لكم اءاع قدصف أ 5 يتلا بااطملا قوتسا

3 2 

 « انريغب تن> ىو ىلإ ان:> » لاق
 هو هه ش

 هليل ةيسر كد

 ع يلا ةمادالا ةمردملا ام رسما نك

 ةراح َّق ةيداهعلا ةغالا ماعتأ قرئااو داحنالا ةمم

 انتديرح نذ ةقباس دادعايف اهلل: انرك ذ يلا ىراصتا

 فسوا ندع 1عم] لق رق يشل ند ناك ْن ا

 ةديرج ةرادآ يف نيبلئارسالا نو طرق يدنفا

 3 :يذتةيامدت- إف افا تاه

 ا

 همتعحل ا تح

 هب وهلا ةغللا هذه ن لن

 ا غل تراص يلا

 نيدرمشتملا صاب ىذاملا عوب. الا يفانةموكح تما

 ىضتةموتاماعر ليلقي سيل ادذع مهنمتطبضدقو

 ةيدإلاتارادإ ةمم ركشتفن: درشامللا نوناق ماكحا

 دوعي يذلا اذه ابمئان:ءا لع ةكحملاو سياوبلاو

 دايعلا دالبلا ىلع ريجلاب

 - همم ميس

 كرالعا

 سدقلا ةيادب ةكدعم ءاردا ةيروم أه ن

 وللتيب ةبارق ف يضارا
 3 ريس

 لو داولاو تار دودحلا او نءرام مث لماك<

 دمحأ دودولا روما داولا مف ؟“ ةصوح نه | ةصوع

 "7 ٠ مود ؟5 ورعول هلقوب 52 ةمد طاش داولاو لو ىلعو

 نر م ا سر ا لي ير دي هيعإ يبا" ةيييدص_ق رض بحبي نادر دور تبي بكي و ب يدك تبريد د ا حلا هي عيري بيرس رج تو ردع الوب تولة دبي هيب زتبيو قنبر تبيين ةفبي زاب حدي ناني طبي يزني بيب نبقي زاقتتيب نزقوي بدعي ردن لاتتنبنتتت يدتتي ينبت يي

 - عيمج ةينالعلا ةديازلل حرط يس ب رشع هس كعب

 |هدودخ نيبمللاني رهشملا داولامرك ثلثو نورام مرك
 1 50 يقوتلا ىلا كولا هاللغأ |هعقومو اممورشو

 دن 0 ةنكاكلا والتد هب رف ىلاها ددا رمد دل

 ربطلا رع نإ قطعمو يلبشلا 2 نايسدع نإ نوما

 ىلبشلا لع نب ديعسو تادوجوبا ملاس نب ىلعو
 ةروصلاب اهعيب لجال ةروك ذا ةيرقلا يىلاها هرم

 ميهاربا ىلا هيلع هب موكحملا مولعم غلبم ًانياو ةلنوئاقلا

 في رمثلا سدقلا يلاهانميببشاشنا| يدنفأ يدهز
 ةيعرشلا ةكحلا 0 هر دانج . العا بىدح وك كالدو

 519 ةنس ىلوالا ىداج ١١ ف خرؤم سدقلاب

 ني دوك ذملا ديعسو للتو فطضمو نوما رابخ أل ًارلظن
 دمحا هيلع موكحملا يفوتملا ةكرت ىلع ديلا نيعضاولا
 هرو دما هكالمءا نحو الو روث دملارضأ لع ث

 هب موكحأا نيدلا ايا نع:مهمنتو اناث مراطخاو

 عا ريلف كلذ ءا رسإ ةع ر هل. ةنعملا 8 ذاب ةك رتلا لع

 ةنس ىلوالا ىدا ٠" يف  ةينكلا :ترالعا

 مه ةئس ناريزح 1 كي *؟0
 ظ

 فن"راالعا

 حاّرِجو بربط يزرط اموت جووج روتكدلا نا
 ضارهالاو لافطال و ءاستلا ضارماب ىصاصتخاو

 م 1 3 - :

 ارخوم رمغح هلا مولا مالعأب فرمشدي ةيرهزلا

 مو يف ىضرأل ةدايعأ دعتسم وهو ةرلبلا هذهرلا

 قوف ليللا باب لخاد نئاكلا هازخ» يف ةدياعللو

 ود أجاوذلا هة.>ا نزدم نم بوقلاب ةروكلا رف

 تب.سلاو ”ثالثلا وي صصخ دقو ٠ هد الواو يزرط
 ةعاساا ىلا ةنماثلا ةءاسأا نه انام ءارقفلا ةئياعأ

 0216 ركع

 -. 1و

 ميلعت نالعا

 ةي زيلكلالاو ةيبرعلا ةغللا لعتب نا ىلاجاتحا ن.لك
 ةديركا هذه ةرادا رياكنا هيلعف

 ءاحر

 اوتفدي مل مويلا ىلا نيذلا ماركلا انيكرتشم نهوجو

 لدب مفدب اومكتي نا ىلوألا ةئساا 0 كارتشالا

 لعىنش اهلسو ٠ ةميقلا
 يكبر نيبو ربك

 مب انلاما نود نم
 مصرس رح رع حي هيحب يحد رعي ردي رعي رج رشي رعي رعي رت رك رص تي



 كَ
 ” ةرملا

 كا#«شالا مك
 كعغصتو "تايد ١ ةنذاق ردقلا ”ءارل ىف

 ىلوالا ةئسأ|

 تايديجي ةعبرا. ةيناثعلا ةالبلا يف
 مكيرن ٠١ ةيدحالا دالللا يف

 يهوه

 ةدي رخلا زايتهاسحاص

 انح بسابح قر
 يي

 .-01لا 5 ردخأ

 ناشرغ رطدلا ةرحا ةريخالا ةمتسلا يف

 هراب ٠ نيكر راشلاو

 ٌسورغ ؟راعسلا ةرجنا مل واللا ةوقصلا يف

 ناشر نيكراشلاو

 مم اهناشب ةرباخلا) ةيصوضخلا لئاسرلا اما

 دب را ةرادا

 انليوعف ولا
 ] ا

 سس تيرس سس هر رس ع ع ص ستوب ردي كة -_ ديربي :ةلنب1#نيب الب نتالي اني اتنين تيدي بينات اهرااوي لاتتنيي زق هبوب
 ا هه ل ب بسلا

 قنوع نبع

 ٠ نوتفلاو غايقفلاو باو :ااو. نوعرتشملا لاذ

 بارتنسا ىف اعمط٠ 10 ايلاونيناوقلا ممم ل نود

 اولاز امو ” ماعلا ن :رمالا ظفحو - مالسلاو ةحارلا

 عفرو مهما ملام ءايحادصقب أهلم هوعرتشا أم نود

 0 نار علا و ةيندللا يف قركلل مهبوعش نش

 ة.عرمربغ كلذ ثبعاوب روغا اوار اذا ىت> ٠نابكلا

 ّى ىلإ ةموك ا كلت او.س> ماهو دنع

 هل كمن 06 دما ناك طظاسو اناءالعن

 هلداع ةموكح اهضوع ن 5 وا 5 د ا

 'ربح الا يفن ٠١ مهمئارشو مماكحاو مهنيئاوةف آلاو

 وزو لع

 نم اهيلع ناك ةيحةما ةناّمملا 0 تناَكالَو

 ةندملا ىف ةيقارلا مالا س انتا ا مازتلالا باب

 5 0 ا ناربعلاو

 طخ الاو اذ اش ”ارحاو انماعم فرو ٠اننايك ظل

 ' فرو لعربح اتناك

 انتعداج ٠ ا

 يذلا رطلا نمهوار امةيبالا سوفنلا لها لب ةيناهتعلا

 ةنايخو ةيدقأا اة < كادرعأ ند اتاك ددهت

 داوسأا ى أر اأو اذه

 مدعو ىع ةدأاو - دادعم ا ند هوذد 1 أمو اهءاكح

 لال: اهنع ّ يذلا ٠ داهولا يف حوطتلاو ٠ داشرلا

 م يس ير رص عير رح ص سوس سك سردي رعي ص حج ع ع هيي سي بع يح د عي ع سي يس يس عي سعي يح ع
 هس م هي

 مبني
 0 تت

 ا 2 ا وم يس بسو  سيوس سي رحب يب بح بيب ني بيب سا سس بيبي

 ك0
 او ب ديلا" يسب رات حرص رك

 دب

 روي نتا نراقتوب ريت نيس لبي ”ةنييزا انوي نيب هيي ةيجبيبإ نوب يياةيييرإ ينزف هيب: ل ييبتخ يي بيبر براي ىإ#”ازريرإا يييإا يب سده

 8 دالاا ْق ة مالا

 ٍِح ا كلةسو 7 داسفأا عدزو انرمصانع نا يشأ

 ناك رس رس دو دب راع تعب

 ١و ماعلا لسا عا ةضخا 0 و

 و

 اهرومأ رك ردعاو مدل ص اوفطملا .: ءانملا

 |مضوع اوماقاو ةيغاطلا ةد.ةسلا ةموكلا اوطقساف

 : 35 روتسد ةلداع ةدركح م نودير. ' ةدس ا

 هس ر ةي”الا باقر نع ا ءازو | رأب سول اوطعا و

 ' داشولا لع ح نأ اهرصاتعل اوداو . داد. ةساآلا

 2 اًحاللاو ةاواسأا ىلع لهيح . حالصالا ىلع اله ىح 1

 تفنشتق ٠ ةيرملا دئاشن دشنتو روتسدلا مالعا
 انرظنف ٠

 د : الف ا و

 نرانفالا يف قرولا تدّرغو ٠ ناذالا
 قرو ءارإد وه اذاو ولا اذه يف ناك م ىرأل

 :روبظاب (ًوارعشو ٠ نوبط انفاطخ ذذا

 ٠ نورمذ:ي نو.فاوضلاو نوركتي للا لهاو ٠ نول رهتإو

 رعدو قراسلا فاخو , لشانأاو رطاشلا تةاراف

 نعام ة مكاقولا ت 0 باب ارانحلا تفقوأ ه ٠ لئاقلا

 لاخن انريصف هاب وحلاب دوك تناك امدعب ةمالا بولق

 «ايملا ضرالا
 درز ءاملا قلل لع بعمل ميه

 دم ول اعينم اعرد هل اي

 حداصا يف نوناغتإ داس و ىلا دمح وأ

 "لل قوذواعي بروما «ايلوا ىأرل “دالبلا رابعوةمالا
 مثار ٠ داغوالا 0 رلا اوذليل ةنيدملا ءاحنا

 ماكلا اوبفارمثارل ٠ دادبتسءالا لها نمانك اع اوصخ

 يعي توب

 3" ديييبت طيبا” بع "ميس "نب بد ري يح يحس لين يربا نيب ايبا نيب ”ةيييبز اسيا
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 ذ ]5 17:6 موعع 1و اذ عمم 5 1.
 غ ]ع 40259 ا

 مم آخ 8آاظ ام خا طلال

 إتك هييرخم ميرو ها مشوي يب اي
 - 00 ااا ا ده

 ةييالطب يتوب رب رسب دبا

 يفأثو: 2 لدملاىارل ٠ د ءأاب ةهحر سااجلا | اورصحو

 دامو الع روما 0 ىار ٠ داهولا اولاجلا

 اياكح لصق تالا ىلإ دبل انكواول ىأر ذاق

 ام تهت ام ةقباطملا تاةارحالاو لامفالا نو

 ةيرذاو ةأو أسااوةلا ذع أاوروتسدلا رايخا ن ناد الا

 قايطلا تغابو فتيقفاحا تفيطا ى 0

 طقس ىار - قرو ىلع ارب> ىار ' 17 عبس

 ميم ل يف دنز
 00 َةيظ لب قسغلا ه«.:5 راصلنالا

 6 ر اهقوسا هلءاعم اهويغ تؤفرتخاف نضموأ اقورب

 نع باغف : اع عار ءوض ىار“

 ا

 هضرا رطت (مناظ ةمطدم ًءامد هحو 0 ةقولا» ريغ

 انا ىف ال تح ةهاف اعود دعب ! مع ارا

 نا عالط ىار ٠ ايانثلا عالطو الج نبا

 ىار * انل موف مدقلا 0 بدحاض اد فاالا

 رودسدلا ىارو' هراتوأ لع برضت ةقراملا ةمءاصلا

 ٠٠ فرو .إء اربح

 ةغاطلا باشلا كلذو راطشأاو نيلاشنأا ىار

 ظاظش لإ قيثزلا لع هناك مهتمدقم ىف

 معسو ةلئقلاو تاقرمسلاو تار ودعم عئاقولا ةرثك
 ةنيدملا هاهنا لك ىف اليل ةيرانلا تارايعلا قالطا

 كارلا ١ دان ةفساق د در اشك
 قرر لع انيح اذا هلا رق ءاظنلاو ماكحلا نا

 ناكل



 ا

 نع ىنغتسملا ةغبانلا ٠ ييطخلا رعاشلا رثانلا نذفتملا

 مظقب ماي تكلل 1 اب ىدأني في رعتاا

 كش ةمالا نا 000 | تل ءااذ زئع 4 مف

 اهكرالكو الا روتسدلا رود يف متنا امو نالا ةكاملا
 مك ا ناف اهروئسد ماكحا اورتل يتماقا دقو

 هك 00 لهاف الاو هب ناك اهب مشو ةلاكولا

 نول عربا
 5 00 2 اولا راردعا مل لها هتاعدو

 .٠ روستلا ند فدحاو دوسالا

 ةيئدملا ل-و اهئالقع ةبؤتو ٠ ةمالا ءابدا ةيصالخو

 كيئواو ؟تيفكك < وروصي * الاورف اهيق  اقثزاالاو
 ا ريغ ىلع ء كح اك كيلع يمي روتسالاو كوكا 17

 لعا سا افلا تسمو دف نالاومهاسرا ثيح كاسر

 * ىته) 1 سا
 ٠ قرو ىلع ربح محلل م |ملبق نولمفت

 نك : َُق 1 اوةلاف ( ٠

 نءد نه نوكتملا رايغلا كلذ زيؤعلا انةواول ىار

 ةينع فصاوع هقوست ماكر ةناكةي ذولا لويخ

 نوم 1 راع ىارك مازلا خش هناك هعساتلو همتسا

 تاهمناف ٠ نوذجلا دسهراو لقملا حّرجو داسجالا

 ىارف رذهْلا لهرلا ءأ ىار «٠ نويعلا تمعلاو عومدلا

 اهنع ث.حبنتف عراوشلا يف شري اذهو روثل ءلاذ

 يف «ايعاا رورذو داسفلا قئاقدو ضارسالا مثارج
 راز ىت> اهلماوع نيب عزانت ل نو دايما راصبأ

 1 انتيدإب جدت ماو عدوالا بااكلا كالذ أ ل

 مالا ىف ءامشلا | ةمللا نم هادبا أم لع 05

 ام لعانماكح ارطاهتيلو انتنب د١ لاوحا

 الو اذ ٠ ةاواسملاو لذعلاو ءاخالاو طسقا , لمعلا

 لحاطفلاو ٠ مالقالا لها تارأي ز ىلا جاي >!يفلازن

 دارا تاوتص لعمبمالقابانتو روصي مهلع» ماركلا

 نم ضب دادبتسا نوروص» لب اهريدتنف انتيفيكك

 لدم لع هاب لو 1غ يقلل
 وهو اهريغو تارارضلا نم اف ام لسفيو ثاي ورقلا

 امامب وا ايلو العا كلا ى ىاإ ورفلا كلت نا معي ال

 وأ هدو ءايهإ ب ادت شودالوا او سلا يف ل 0

 دكت يو 0 طوال ةياهع خا ١ ىف دهشتسا هلا

 راشعالا _ءرم اهم للا ذ اع ةوالع هاماتي لوهدأ

 ىذلا 2-00 هلأ 1 باطخلا 2

00 
0 

 ني ٠١ اهريغو

 ةراعدلا نإ نم عرب ىذا 0

 الب 2 نعلا نم رج لم سابعلا مأو

 هت. ١ امييص لودتل ديلا ةقبضلاوا رأا كلن ةعح ىلا

 ةيدماا سلو هأهعب 1 ىراف يناب ل

 قرو ]لءرب> 57 ةينامس الاو هب راو ةأوا ساو

 دي ديدي هيد حيي ديمي رعي سيكا

 سدقلا

 نغاوارمض# ندرششب هئايورق زيزعلا انواوأ ىار

 نم نهدودي ةيدلباا| سياوبو 1 ىلا ناكم نك

 ع دادةسالاب نهلماع هنم ضعبلاو ناكم لك

 داتعادق سيلوبلا اذه نا تريخا دقو ةيرهلا رود

 سار ةريضحاؤق ٠ ديعب ديع ا 3 * امل هده لع

 ا درقأأ هذه تناول ء هلا ١ كاقو لق ةيدلبلا

 ةلماعملا كلشي اهلمأ هن نب ناك 2

 ام فطات ناك ما 3

 3 ةاواسأا رو د يف هوجولاب يباح ناك اذاؤ 8

 . 11 هريصتع لع ماقيل قالا لع وا طةسي ال
 اناظ كار 8 دق من الا تاكا كلذ نا ٠

 ٠ 799 « (خالاو ةلادعل 7

 ةرضدأي

 سا

 لردع دم 3 نيالجنا اذا تأيورقلا نا

 لكلا 11 ناكم ىل

 م عرابلا كاذ ٍ ولف « ءاطتيا ه لسف عاطل

 تايورقااب ضصا و افعاضه 8 ارط ال قرأ |نم ير

 كلل ذ ىلا ب اذا مكياعف * ها كدا او اناكم

 حالصاب نوبلاطملا مع 00 لت لاو وردد
 ,م ةعأب 0 ىف رظنلاو انةنيدم لاودا

 ريعشلا# ةشدملادوا موكا 000 ىو أو' ا15 فيض

 نا َْن »١ ولالا ةدعاقلا

2 

 ريقفلاب ةمعر ن. زاوملاةيقارمو زبخلاو نين 0

 ريبدتو بولا ىركتمو ة ةيزأب رطملاو ةرسامما سو

 يل

 اري ناو 0 ةنرخلاو ةاواس ١ رود يف اهنا

 ةلماعملا حس هر انوناق نوكي سب ا م

 الا 3 :دا ىلا راج ره © كولشكلاو

 دادتسالا سلوا ند ضاقفنالا 0 روتمسدلا حورص

 ىلا مج رتعو رفا ناي
 لوم الا

 هَقْلَح ريغ هتفلك اًءرما نضإظ

 ”مار الا قال الا تناك انو
 با كي سدلا نوحي الثأر 9 اوريدتف

 قرو ىلع اربحو

 ةيسدقلا قرتلاو داحنالا ةيهجج ز زملا انواوأ ىار

 تعدو اهيانطأ ١

 قر ١ بابا. 0-1 تك ب 4 ءان الا ١م

 نوم ايلا, < جرش و : 0

 تااظاو |تعح قةشل تعشو دق

 رفر" هه اهنا اهيلع او قب رط وباع 0 ايلا

 نارعالا ىللاصب لب ناوءالا رك سبل قرألاو

 موق لكأ نا ةيسدقلا يقرالاو داالا ةيعج ايف

 كباس. ولا ماع ْق توم ١ و4 اع ثور أددو

 ها ةءاكلاو

 رمل فر 8 ىلع ىلا مىهفرب اماو ناوذاو لذلا كرد

 نامالاو زعلا ة> و2 ف نوءار# تام

 « ا راصن' نيرأللاو ةلوجلا متذختا منكن اف

 ىلا مر 0 ىذلا وها ا :

 - حي دي ياحي ديرتي هيي او

 0ريال ريب 77ب7ا7سْس7ل ْساسسللا يس يس سس سس سب سس سس سستم سلسل 277بباب77سبسس 77 --1حم يي يس

 يرد تيرا خي  وح حبي اك دبور كو حب يعي خي عربه يبكي اع عيب

 عيا تاطخا 0 , كفأو و محلا لها نود

 م نود فكف هسدل و لع لهاجلا نال يارلا

 ينغلاو لهاجلا قيدصلا ن 7 ريح لؤاعلا ودمأ َآ 5 ريغ

 ماعلا اما هسا مشا يف هلقع لهاجلاو هسايكا يف هلع
 ساحم ياو هومتماخ شأر٠ ياف هسار يف هلّدعف
 نيصنمم اورظا مع كسفنا اوضحت اولحناف هومتبقار
 قرو ىلع ربح ةميملاؤ الاو

 ثيغتسيو رم ًانيكشم م ءآدب زمأ انكءاول ئار
 لق ىلسلا نعيل اف ةلعنو 5ك انكاو
 هتاييرد لششن.دق نيلاشنااو راطشنا دعا نا هل

 ٠ هيدي ىدحاب هدائقاو هلع نيراملا دحا فطماف

 اه ىلا ى عي نأ هذا تاطو ساورلا لا هب تحد
 ىمحالا ثاذ حك الو ٠ هيلع نيكسملا اذه 3

 ٠ مالكلاب سدلونأا ءردتا ٠ هاوعد لدقل :

 ٠ تراكلا كلذ ىف لجو ٠ نالا تكسا ٍ

 كاوكش ربدتب و ٠ كاوعد معسي سلوب ىتاي نا ىلا
 لاسي يهذو يملا هذخا أه دمإ فطعنما |مكرتف
 0 توب سوبا كلذ نا هَ ليف . نينا نع

 رودسدلاو سيلوبلا نال عر اي وث روش هع راضمو

 لِدخ قرو لربح نالا ىلا
 ناغؤود

 1 7 0 للم ارو ري م

 اهنورحب ةلاسر

 بحاص ة ةرمه> صلخلا هئطول سما باند

 سدقلا هدب رح راحوا

 زارا 6 هلع متابِج ام ىلع يه ركشا ىتنا

 مكتدي رج تناك ث يح ةللاو نطوال مكتمدخ و مككريغ

 نطولا ةعفنمو ىءشلا ةميصن ةلفاك ةلاقم نم ولفت ال

 المأتم ةلاقلا هذه ركل مدقا نأب ترساحت كلذان
 ميه يف اك كتدي رج تادقك ىلع |عبط

 ةياكح ايف عوبطم ةقرو ىلع تعلطا دق يلا

 ةب وتلا ةضورلا مداخ رمحا زيشلا ىلا بوسنم مانم

 اعرششن زوجي ال ىلا تارابعلاو ظافل الا نم هيف
 ىلاءث هللا ءايذا نم 0 ىلا اهسن الو اع هوفتلا الو

 دق يواهسلا ي كا نوللملا نحن اننا ىلع

 دق انديد ناو سو ةيلع هللا ىلص ىلا ةفون عطنا

 ىلاعت هللا باعك ميرصإ كلذو هتافو“ ١ لبق ةلكو مت م

 يمن كلم تمئاو كتيد ركل تلكا مويلا)هلوق وهو
 لمعلا اندنع زوجي الو( َ ماللس لا مم تر

 يذاا مانملا اذه لثم رشن ع د! كف ال ءااناورلا



 ةبح نم دما زيسأا| لع كيكو قالتخا فرض وه

 تعفو هل لع ءال ف قكردحا ةبح نه ين ءثأا لعد

 4 قد الو افرح :.نأ اهلاثماو ةقزولا هذه هلم

 ضرعت دق نوحيف الاو الصا اهم قدصي ال ناو ارث

 دامعأاو ةةمروع كتهلو هئم سلام نيدلل بشان ال

 ٠ ٠ رم هللا انذاعا تاقعلا قدا اذساو ىلاعت هللاب

- 

 يتلا خسنلاو ايورلا هذه. .نما نا (  سدقلا )
 2 تعط ينلاو أهمو جراخلا 2 ةعرم 5 تءاود

 يف نيلسلا ءازخ ع ثحب عوضوم ناك سدقلا

 يدنفا ص لض أما ع

 تد هلا مسامجلا هذي رح نما ددمأا يف ىو اهرلا

 يسأ| ةريصح ٍسأ دقو سدقلا

 « نب رشأايوبنأ| م رخام دازر جاويش ايور5ناونع

 : اهف لاق

 يف ايارلا هذه ىلع فقي ل لجرلا اذه نا»

 نا.زلا يدق نم لحب لزي ملوه لب طقف ةئسلا هذه

 لتشمل ابق ملح هذه لثم ةقرو هعما, تدحو دقف

 ةالصلا كرت ركش ال اننا ىلع هنيعب وه لب لحلا اذه

 ال نكلو يداءملا- نم تالذ ريغو هاشوثلاو روزلاو

 تبا سو هلع هللا ىلص رأي نانكم الو قدصن

 يتلا هللا ةمعر نمو دورطم يا نوءلم ةالصلا كرات

 رعوودنلع لسي ال ثايكاذا ةئاو ىنيلك تعسر

 فيك و هتلاح تناك اك هلع ةاللصلا بجي ملسم

 نيعبس نا لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقي نا لقعب
 مم دحاو الا ناعالا ديف لع اوتام هتما نم اهلا

 ملطآ نيعبسو ةثالثلاو فلالا دعب هنا لوقب 7

 ددحيو ةبوتأا باب لفقي و اهبرغم يره شع بلا

 ( ينر دنع الع ) ةءاسلا نع لوقي هللاو نامزلا

 لما هي لاما : 0 ل لوقو انشد اذه ىرخالا

 يمالسالا ن دلاوه اهمالك 03 الو اذ

 ةقرولا هذه نا نوشلا :

 نم اهارف 2 نم دقذمإ و

 امص ملاحلا ناك" نا ط اذه ىلع ب ناكف

 هذه ريغي سأنلا ظع نأ تسد سمت نكي ل و

 هلع هللا ص هللا لوط لع بذكي الو ةروصلا

 اهئيذكا مسصالا ل هنو” ةماعلانراكفا :شوفف سو

 ةفرولا هذهل هبات اذهاف ةقداص ةقيرط لع الا روزو

 اهنا اودقلمي الوءاهب او أيعب ال نا مبحصتنو ةماعلا

 رصملا اذه نأف 3 4.او هللا ىص هللا لوسر ند

 "يي تسييباوو نب سم ا هي كير ادي رعي ع رعي تي ديري دبي ومادية يب ذي يبني بيك دي يسب رعب هيبة ءيحي ييجي كي رضي رت سي يو وب عم

 سو 22 يك يس ا سس يي #ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#آذآذآ##ذ#ذ#ذ#ذ#ذأذآذآ يي ل تمس ا للا ئه اس كي

 3 : سس يس سس سيسي سس سس يس ل تح ل للبت

 نىدقلا

 سا نه ساثلا ردت عا ديلقت الا ققدت رع

 بذكي يذلا لجزلا اذه لاثماو تاليعزلا هذه

 هججمص

 ءابدالا دحال

 ابليث و ةمالا ةيئم جري دو: :ندلا نا ن اظن انك

 نمز يف هبا ومصأ تك

 طدلو ءاكملا ن ه.نيلميملاو نيديتسملا يديا ىلع

 1 ءلا دعب و داللا حلصإ و هقح قح يذ لك

 ىرثال انريصو ينامالا تعاضو لامالا تباذ نحلو

 نمز نا عء رضاحلا رودلاو قباسأا رودلا نيب اقرف

 برص) هنأو داد تسلا

 ةنمزالا فاصم .يف بس نا نع نع عفرأ روتددلا

 مو روتسدلا راشتنا ىلع ءةلءاك ةدس تشم دق ةيضالا

 دقو ٠ دالبأأ ىف ىرج 1 ًاحالصا نالا لاارت

 يف تماق هنال كالذ ىلع ةب روتسدلا ةموكملا انرذع

 ٠ حالصالاو اهنوذ تلاخأت ابنك لقارع جو

 نه سانا ىلع يبو رودسدلا ديات دقو نالا أماو

 ةيجراخلا ٌيراوطلاو ةيلخادلا فصاوعلا هعزعزت ال

 لاما د رت ام موقثو حلصت ملاذا ةموكعلل رذع الف

 ةموكحلا ناقدصن ال نو اذه لوقن ٠ اه ةمالا

 ارد افنان اجاوب موقت ال تالحلا لك يف تايذئبلاو

 تماقةريثك تاحالضانع الثم توريب دئارج يف

 ةهازن نع ارقنو نييتوريبلا ل اما ثدازف ةموكملا اهب

 ء نا انلمجي ام اذهو مثرادنقاو مطادتعاو ابءاكح

 رتل نم يدروتلا يبل حور يف كن ل
 دالبلا نومنمتلو رومالا نوريدي فيك نوفرعي و

 ةماع ةرظن انرظن اذا اماو داسلا ةقث مهب نوديزيو

 مثارن مريبك ىلا مثريغص نم سدقلا ءاول ماكح ىلا

 يلاهالا نورغني ليلقلا الا مث لب اًثيش نوولصإ ال

 فتوموقي المهنال طف ماكملا مولن الو اذه مهنم

 يللاهالا مولن ان:كلو مايقلا قح مهفئاظوو مهتابجاوب

 كاذذا حيف ماكل مهموأ ىلع تمانف نوكان مناف

 ٠ ةمبط نش قفاو ,اكحلاو يلاهالا نع لوقت نا

 تع انماك>و انتبدلب ىلا راظنالا تفانا اذه ل وقل

 نييمحلتيبلا ن لضافنا اهريدم ىلاو مل تدب

 اما : انةردلب سلعتو انتبصق ماكح هيبنت نع رتفنال

 لاههالا نه ميظع ئاج لع وبف اندنعةيدلبلا سام

اع 0 تقلا ىتلا تايجاولاب موقي ال ورث |
 0 ةةأ

 عقدت يلاهالا نا مه (تسارحو امسينكتو ةدإبلا |

 هدب مايقلل ملع ضورفملا مدرلا لوبقو ىدر لكب

 :. ةالاذشلا ف ارنا ناسع اب سل اه ردو
 مزايام مفدن نو ةيئازإملا ارا لوقث يلاهالاو اذه

 ا
 ةيدلبلا ةرثاد ىلا تاموسرلا هذه عفد نع ضعبلا

 يذلا لضافلا ر ءدملا ند ءأ.ح عقد رحالا ضعبلاو

 ' يلاهالا ىحرأب نك

 5 0 نا . مزاح ريغو 9 ناك ناو دا داقعم هلأ

 ةسار ا ر ىلااك

 متم اذكهو دامر ْق جنا كلزاك

 لعن أدب م اذهوا اوعفدي ن

 *, إب 4 4 ناالا 1: ال و ا

 عدار ال دا 8 دادؤ# تاق ساو تاعوقولا ناو

 |ماطاعم ْنَع مع در“ أ رلا ةدهملا هذه ب اوصال

 1 ةيديدا مونو ماكملا لوم َه 0 اودع مه

 رح ةثداح 7 انهو نيلا.م ريغا ا نودع

 نا يو ةماتأا ةظفاملا ثنيح ةموكملا راد برق

 ىنيع نكد لت صوصضألا اطس يذال | عورسالا يف

 اهمتف اولاعو ةموكحلا راد برق شو يدجلا مهرب

 داد1 ارمضحا حاصلا ي ىفو ٠ اوحنا -- ا

 صوصللا نا ةبدللاو ةموكمل تاثاو

 ةريتن ربظت ل نالا ىلاو نكدلا لفق ع اورصَت

 سليم لازم ال لب ىوكشلا
 . ةسارملا

 هثاحاوب همأيق مدع لضافلا انريدم ردع 5

 ا انانح ورأي

 رعت ملم“ ريغ ةيدللا |

 ل دا ةقباسلا ةدملا يف رماوآلا هديقلت 3

 وهو نإلا 0 يدلل 1 ناك 0 0 وناقار :

 بلطنو ىم حس 7 داقنب نع دسفألا 7 /

 هلو هوح 1 رماد وع ا نوكي نا 4م

 ما هدنت ىلا جاتحيال وف - ا نود أب ٍ ىعارت

 ل و حس

 ةاستقم

 روم 0 ىسشاعلا مولا لهد ناثوعرملا ساي ررق

 اه رح 44 ةيائملأا ةمالا تداعا يذلا مويا وهو ود

 ةئس لك نينناهعلا عي [عشار ادع اهم ةبوصغملا

 نيدلا رع فسوي ربمهالا

 يف ةصاخلا ةئي زذلل تناك ينأا كالمالا زل ح يف

 ةناخيوطلا راو> يف اناكد  ةدجلا درع ناطاساءايا
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 كله لصالا يف تناك نيك اكدلا هذهو ةماعلا

 ناطلسلا | ىلع ىلوةساف' قىدتفا يذلا ع فور

 ناف الا اما ةصاخلا هد:ي ّح لا ابعشو قالا
 ىلا 5 رة محلاسم فراعلا راظنلا سام

 اذه كلو يدنفا ني الا زءفسوي يعرشلا اهيحأ -

 ناترعلا سدر 0 .ة ىلإ مالا مهش ا

 املا ناو ا ةرادالل | كر - هلا هيف 5

 رع ديت هول ؟ 60 وهو ان رهش هلوادتب يذلا

 ساز+ال عك ةءاهذلا هذه ناثوعملاردقف هاك

 ردصلا راش كب اك هةعونر ةاثو كش تانن

 هل عشواو نيدلا زع فسوي ريمالا رمصق ىلا ظعالا

 ةنركألا ركش

1 

 عم ىلع (يىمر ةيجزاملا رظا امشاب تءفر نلعا

 اهقوقحم اهدبح فتم“ ةلماا ةلودلانا باونلا نم

 اهتتايص ليبسيف امو رخدت الو دي رك يف ة<«رصلا

2 

 .. د7

 اهم يبرغلا سلبارط باون اكش

 دونجلا ىرا اولاقو مهتاراغو نيب ورقلا ءادتعا

 راسخ اهلمحتو ةينائملا لئابقلا جابت ةيوسنرفلا

 ةنائعلا دونحلا ند ةقرفاا رت تكاغا ماو ةلئاه

 ةيلحم رابخأ

 ساوم" ىلا

 را ىلع شوغ نبا َةيَرق ىلاها نيب فا 1 عقو

 ةدع له شوغوبأ ميل ريس مودرملا مثدحا للف

 أمم اذاو تشالت دق ةنتعلا ران نا اننسح دقو رهشا

 اود م رومالا هالوا نااعو دامرلا تحن ةئمآكك

 غل نيح يد يه د,ؤ راذأا كالت ةاشالم

 لق 00 00 9 يملا تبسلا موي

 ىدا ساومك ىف ة ةروك ذملا ةبرقلا ياها نإب ف.:

 :٠ مز رشع ةممح حر>و ارو نيلحر لق نا

 تاسرا ربخلا اذه سدقلا ةموكح عماسم غلب الو

 تءاحو ساومع ةي رق ىلا دوت+لا نم ايف اددع

 يرجي ناىلا نمحسلا يف مهتجزو الجر رشع ةهبسب
 مهيلع ينوناقلا قيقحتا

 1 و

 0 ناثوعدملا سس

 هيدر يحير عم يتعمد عي عي اا صوييخوي اطباقي اي اجب يباب حادي اطلبب لالي الوب يبين ببيان تاب يقوي قبب يبن نزطببي

 سدقلا

 رظن تافلا

 يف ةفاظناا رءا ىلا يدللا انساعم راظنا تفل

 هدف رك ىذلا لصفلا اذه قى اصوفدلو ةئردملا

 انهو لنريعلا يار ا دار لب ١ أنمع“ دقو ضار, الا

 0 ند تعلن يتلا 00 0 1

 27 تود 0 ةريصل نا كلان 0 داتعا دف

 متاورلا ثعناتف عراوشلاو كحدلا ة يس مدع 0. 000 ا

 هشام يذلا : اوطا دسةتوام ةدلوتملا تاب وكمملاو

 ةاضعان ءاوضع انريخا دقو ةزحلا كالت 5#

 ريظت مل نالا ىلو ثالذ نع اهافش ةيدللا نس

 ساجلا لأ نا اررطضاف ةيصتملا

 نم وحرتاو اهنع ةمصنا ةئصلاو ةفالغلاب ّ رمالا

 ادع. ةباتكلا لأ انوموان ال نأ هئارؤعا ةرش

 اذه هكر ةياثنك

 14 ا هر ٠ عوضوملا

 ىربك ةيده

 سونايماذ كري رطبلاناالاج تيب ياها الا لقت

 الاح تربل ةةصالملارضخلا ةي رق يلاها ىلا بهو

 ضرالا .نره عارذ . هلا ني رششع نع فوني ام
 دي رجا سي رح رام 5 يرشلا بودحلا ٍِق ةمقاولا

 تافا رغلت

 سافاهو .رئدر

 عانازيز ْرخ «مه د انرت

 ثودأ لوب رقل ين ةسردم5 ٠ و لفقا : ندنل

 كللاوثاكلاو ثدتكورإلا ةذمالتلا نيب تارجاشم

 3 مما اهيف تف ركشا

 رتور ناكم همم ثيدح يف يزاغأا أشاب راتخم لاق
 ةءاجخ عورمشسم عم ضو يف ةعراش ةيناهعلا ةموكملا نا

 ريخولسلاو تير 5 ف ةمانلاةحارلا نامضو ايل اصم

 يلح اد لالقلسا عورشم رف شم
 لم ألا ىد الو لودلا ة 4. نس أها قناو وهو

 1 4١ تحي سيل ةعرأا

 حرط لا ىلع اشاي ديرف باجا : ةنانسالا
 دي واح نا لاف ايناياا نع ( ناثوهملا سام ىف

 مفد اوضفر اهيلاها نال افوك ايد ىلع فحزم اشار

 لئفذ هقيرط يف روسيلاللا هاه دقو ٠ يئارضلا

 هلاعااشاب دي واج فقوا دقو ٠ هلاحر نم 5 حرجو

 ةريخالا تافارغلتلاو ٠ ةنتفلا هداما دعب ةي ركسعلا
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 : لاق رمه» يف تقيتح رين ةدي رح لسارم

 نش يلاوشو يب ودج نيم ىلا مسق' اينابلا نا

 اوناك نيذلا حالصالا لاجر ماق ىل رجلا مدقلا



 سيب ربعي ديب لاعبة ريا أوو. كوي نزاسيوج زاطنمب دلي انمي فني رتطنم اللعب ظنبيم طوي عتيبه

 000 و نودي 0 و 0 ىلا نوةفع 1

 4! ع ىدش د يذلا نأ

 لادر عم اودماو

 ناس ١١ ين رو:سدلا مهحم

 ءالواوديدش ةيلعأا ةلودلل نوصاخم اذا ءالثوف

 ىلعانلدي امو ٠ مهحاوراو مهفويسب اودي اذ

 مثرايتعاو كب ل2 ليعامسا مهسنج نبا مثدِن كالذ

 عجري نا دارا هنال ينايلالا رصنماا نع ام رغ هأيا

 امن دصقي ناك روما يف هعرستو هروهتي مدقلا ركحلا

 فوخالف يبونجلا مسا اوه اده ٠ 4سفنو هت اغ ةمردجخ

 ني ىلا موسةماوهف يلاشلا مسقلا اماو ٠٠

 ةوكحلا ديوي اذا وهف يبونملا مسقلا ديوي مسق
 مسقلا اأو اذ صالخالاو ءالولا ديدشوةي روتسدلا

 . يدا درملا ية ريثكا تا زاينما نم يذلا وف يناثلا

 ةمدخلاوموس رثاو ىئارضلا نم 08 ناك هنا امم

 ال دالبلا يف حالا لمح هل احاب٠ ناكو ةيركسعلا

 :أّشل 6 ع 0 ناكفذ هيلع قوضا الو ةم ركحلا ةيقارت

 . يخ أوملا روةسدلالءرشن 1 اذهف رم | الو رطيسم الب
 أبنه يكوتي ىتاا ةفلتفلا رصانءلل د>وملاو يواشملاو
 يتلا تراسل . :را ىارو ةيئاثعلا ةمالا مسج

 افوخ دعقو ماقدنم ذ>وتس ىضاملا دهعلا يف هأ تناك

 ةموكحلات اس راكالذإو هن ديلا ثازا.تمالا هده ىلع

 ني درغ“او نيبصتءملا حامج 6 اشابدي وأج ةديدجلا
 تا.جاولاو قوةحلاب ىرخالا رصاتملاب مهتاوأسمو

 ال اذايأأ نم مسقلا اذه نا كلذ نم أذا ربظنف

 هلودلا نع لاصفنالا ديوي الو لدا بلطإ

 هللا الا [همل ال تاياغل دمارجلا تامقص لع عاش اك

 كات هل قد نا بلطي وه لب معا يف نوئسارلاو

 اهيلع لكشيال مويلا ةلقاعلا ةدوكحلاف ٠ تازايتمالا

 نوريغك اهب للغ ىتلا ةطيسبلا ةلاسأا هذه لح

 ومالا لك ىبذملا فاو امرا ةحاح

 لي زارإلا يف كوبري نه ةلاسر

 ادلكوا

 ةناكو لب زاربلا ةموكح نيب قاقتالا تدق

 يت ةيواسنرف اهنا ىلقو) ةيكيحلإ
 20 ةكا ا

 رمت دقو 9 ]ورب 1 عيلصل لال ) سإ وسلا

 لغشلا متث دعومو لغشلا تالا عم نيسدنبم ةلج

 0 داةلا لوليا را

 نودطو ناتلثلا ةلدتلاو تاون
 لولا - 2 ةئامضلا 5 1 و

 : س لغشلا هذمو

 :ابرغ رخالا ت تان ذأاو

 وتارانك بشح مهيب قافتالا رأ

 < دي وي ديدي وسي طيري تب دع بسر سيد طخ رعي ناشي ركب تب ركب سي يي رك وطير وياك دب كيب تكي ناب رعب رعي فم وصبي سم ٠ حر ديريك ترسب عييرسي

 ري

 : ع و

 سيرلاف كئلواب ةوسا ( ةرئاعلا

 ءإ 1

 فلا 8 لوقي |رخالا ضعبلاو اننوك كلا“

 لامالا نهب ني رظتن انريد

 ةصاخو اوال ناع2و قو ب ركاب لغشلا 6

 4.لء ان و

 ع ل نينه رش 5 خس تقكو يلا ةرادتلا لاوحا

 لاكثالا هل هلا لعف

 لضفلا 5 و ةلاسراا هذه رششل وحر : فنمق

 تدب ا:ةنيدم نم لئاسر ان تري ةده نم

 ةةئاطةصاخو انينطاوم نيب ةيرراح لقالق نع انكنت

 ني رووألا  نابشلا ضعب نا تو سكدوثرالا موزلا

 ةدسلا ىلع هتوثب هو انهو كري رطيلا ىلا اورهذ

 ةي ريخةيعمجح*اهنال ةدءاملاهمل اوبلظوةدكري رطبلا

 مهبلط ى | هتطمف

 لمعلا دش ةدعأ قيعيع لقا 9 ةريل ١ 2 هيد مماطعاو

 مهتيلاو ريقفلا ا اتياغ

 ةيمهجج 2 سد هوم تناك ثيحةيعمجا اًواشلاو اورهذف

 يعسو ةءهب سوعسار> كري رط || موحرملا مايا نم

 لضافا دارؤا صضعل و أموت قمح ىروخلا موحرأا

 لمعلا اذه لع ضقت م و

 مياشما ىفد سكلاو ةريغلا حور تيد ىح هلأ هدم

 اراكدحا (ىريخلا,ردغلا قا ذاو حادا ندع

 مدح اةصرفلاا زهنن اوامر اورغتاف مث ذوفنل ةنأهاو رم

 هلو> موقلا ةلفس نمادا رفا عمجو كدنبلا ليئافئانح

 لل ىلع اوضرتعاو سيئرلا دنع ريدلا ىلا اوهذو

 ةندذه اود ردة: اب مل كر ذبأا ١ ٌةدعأ دس ف 8 ناشلا

 ت١ 0 ف ةعمج | اواي َّى اضيا 52

 ( تاز. رحلا يح يفا)

 مهجايه ىار الأ

 الاحو يواسرف تاريل ةسمح مثاطعا هل ثديدهتو

 ةادعلا مسق ىلع مجد ايف اوعزانت ريدلا نم او>رخ

 نأ م رمأو مهعور ع روك دلل ليئاخح ائح موف

 ةيهمجل كرطبلا نم ترطعا يتلا مثاردلا اورمخي

 فكويمالا اوبلطمت مب اهومسقل الو ةروك ذلا

 يربربلا ليساب يدنطسق وهو ليكولا قودنص
 ميطعميل ةوددهتو ريدلا ف سرئرلا دنع هوريضداو

 مل عفد مرش نم افون كرطبلا اهبهو يتلا متاردلا
 لبدرا للا كلت ىفو مميب ايف اه وعقل ١ ةيغلا

 ةيعججلا ثاثا ذخال هنبا حودوبا سيلا راتخمل

 هذيف 2 جل روشلا ميل راض تالد ا ىلع م

 وادم قيال نع اضومف متداديكساو انضاشم لاعا

 00 ءأنب ا نا 1 ةفاإلا 0 تا 2 ممدوح

 00 1 وا ريقنلاب ةمحر ةب ل 0 لياشا ىف

 م

 رس يحوي حري عمر سي بسبب تي ركب تميي ايكيا يكب ابيب يبطي بير ع باب بلف وفا اا يبا بصبيا يي يبي لييبا طبي تاعي "اي ”انبييرابببي..ةةييييبا” ايس"

 . ”رفاشلا ةعرو نالاعاا تر ريغ هاو“ هل سبا

 مهبورج ةّثبعأ روع مي الو 7 ريخلا يعاسملا نولقردل

 ساء٠ ال ذا نادزلا مدق ن مهبادوه مهنوطب .
 داكن ليطاو درصلاو يشر او يت ىلا نمالا مل

 اوسرعو ةر 0-0 لوقحلاا وعرزو ةعسأو ١ وأ بوس ا اوداش

 ءارققلا ءأمد 000 . اهوصتما اهلكو اهب أوهزخت ل ناسا

 1 ميلاطي لوا . ند نكي ثااد ص لعد ادالعخلا

 اوللءاتو رارحالا !كاحر اي اورظنا 9 ملتح ىتم ىلا

 ازكه مخ ول رأل ى» ىلإ نيديتسالا انضاشم لاعا 2

 تكلهو داليأا تبرخ لق * مهب راغ ليد ىلع

 له 1 35 راو روتدمدلا ةم قا 1 : دان هأا

 لاطب الأ # هاغط يف يغاطلاو هلت لع ماغلا قبب

 حان رت ربتعل نأ ةريع روص) ىتح هآدب 2 ىف

 هل كون امو ٌثرش ند يلاهالا

 بصانأا كلت نم ميهل> وم حبسأ مم ترقو برقأب ىرأ

 نطولا 02 نومتبم لضافا رارحا لاجر امتودإةايف

 ءاعدلاو ءانتلاو كشلا انم كالذ لع مخو هتيفر

 رارحالا انلادرو لسابلا ا

 نأ ةردلا انتو ند

 يحتلا 2

 ١6١5 ةنس ع ناري زح " كي

 هارغلا, نيت اهتمدقم نو 0 كانا

 اطل درت

 راككا دهتتو مال لص كالدو 4 رعلا داللا نم

 ىلا 4 4 , رهلا ل ارا 42 ر ىلع تدع“ نق

 مالو ةلودإلا 3ك مم ئىَ 5 تاعكلا

 ما مم /

 هو ههه

 تاعوب »لا ماظن لع نراث ةوعبمل سلم ف قداص

 قداصي وأ هيف تت ناع الا س 5 لل هلسرا 3

 ةيرخلا ضراعإ ساق ماظننا نإ دئارطا لوقنو هلع
 هد هدا مالا 056 نم لمات يهف اذهلو اان

 را رصملا لع لع هل ل عد 9

6 

 كد سنع تاووز ىدحا تدارا تاوئس رمدع كا

 هدو>و دنع , ا ف راثأأ تاعشاف همادعا ديما

 تلاق كلذ سبيس نع تلئسو اهله اوضيق الو.هيف

 0 ةمالاو املا صالح دب را يفا (( مالا اذه
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 تانقف « رئاجلا

 (ديوأ

 ةيلحم رابخا

 ةسّح اوراص يلتن هن اللا

 ساومع يفىللق ةثالث نع قباسلا انددع يفانرك ذ

 ب رالف مز صختا مدع ة ن2 اضن حرج دق نا انلقو

 قدا للا ىحرلا نم ناثلا ١ 5 لق نازك ل

 ةيقبلا نع ةدايزب ةرطخم اهحورح تناك نيذللا

 د ابعيا سمار نيم زا دك دعا قوت 6

 ةيرق يف رخا 0 لتق دق نا ةيلحنا ةمو

 ةريضتع ةروت 5اس رقلا تأ بهذو َس 1!

 قت سد هأ لصو ىزذلا ديدجلا يمو#

 قف و 00 رهظلا را ر اق

 ىف دنا ن وادم

 5 ىفالث ىل ١ ةموكحلا راظن م

 شيطفيلا وسو يبا ىتاث اعني ا يذلا
 .. ودم 0م

220 
 رعت ال ةققح

 يم سدولا يف سيلوبلا ذا نم ةلقن مثأ نا

 فالت>ا ىلع فولالا متت تي ليلا باب ةلعقأ

 ةيمو رمعلا لاغشالا 1ك روك“ ت.>و اهقاوذأو ابان

 ىذلا ناكملا .

 لتقلاو برضااو تاهصاةلاو لادجلا ملاقو هيف 0

 مهلا دكرملا اذه ةظفاحت تطين ذه نالاو ءريغو

 هتبعب نيو يدنفا يرون رسسيدوقلا ماملا ةرضحب

 ىدم 5 2 ةطونلا هده 16-2 دقو

 ىرطغ ىرفا ردخماو 0 وءاللا يدنتفا قيفوت

 ةء ان. مئاقولا كلت ت ط) سءاوبلا لاجر نم

 فواذؤملاو ةيرأنلا ا عامس نمانحت راو

 ةيرالاو ةذيالا

 نيرو ذا ةيدنفالا تارضغ> ةم ىلع ينثنف

 مئفاكتو مثرصانب ذأ نا ةموكملا نم بلطنو
 لعاو:ةوا نيذلا طبضاا لاجر نم مثريغل أطيشنت
 0 رءلاو ةحارلا ميم

 سس د م يمس

 سس رفلأ كصرد»

 ةريهشلا ةسردلا هذه ىف يئاونلا ناتمالا ىرج

 ناوص وبا ايه ه مجلس 3 ةيددفالا غ ءابتنمدأ نم هثالخ

 دقو ساطغ نوطلا بوةعإ هىراكا قد ثاظواذو

 تعا قرح يتلا ةيب ءأا سوردلا 5 د اذه انرثاا

 ةتيرعهيوج نسناس هيرشي ردي سم تس ديري ردي عمر ب اسي قع ني يي حم اهني »وبل الأوب دب راعي رم

 رشدناعموا | م عر مايا هع دعا

 سدقلا

 صور .هأاو عل دب ؛ءاونإ لاو فرضلاو وذا يضوناحت“الا

 مرصنملا ثلا ران ناحتمالا راص دقو ةغالا خي راتو
 يدنفا هاط ةلوضفلا

 يوا ولا يدنفا يلم عيشلاو سدقلا بنان يباثالا

 باوص انينكحلا ةرضح ناكو

 ةعا ريم ميبأت ءااوررظان.ذل ايرودأ ادني ٍييسلاو

 ماعتبرهمايق ىلع ةذت مسالا تارمض> اوركشو ةذمالتلا
 لان دقو ١ ةينحالا متسردم ينانس> ةد رعأا ةغأل

 يتاا ةسردملا مهتاداهش ةثالثلا ةذءالتلا ال ءوه
 زوهلا اذهب مهتارضح ىف مهف واهم نس قاع

 مالا و قفوتلاب مش وعدتو

 لاحلا ناسل ةرادال ةريخا ةيصوصخ تافارغلت

 يبرغ نأري زح 55و "م 2 نا ل

 يناهعاا لوط ءالا ضارة سال ةئظع تادادعت مالا

 ناثوعملاو ,نايعالا ءاضعاو ةرازولاو ناطلسلا ماما

 لجال 3 فاللا ةسّح ةيدلملا رثاودلا تررق

 رو:سذلأ كيل تاللاومداللا تاقفث

 سوس لا ول ةماحلا لودلا تم رع

 كانه اهنغس قت ناو زوق "0 يف اهنم اهر ' أدع
 ةدايس لع ةلظفاد دلو يناثعلا ل هأأ ةباقعو نولخ |١ أ خخ

 اه لع ةلحادلا ةرادإلا لاح : هاو املا ةلودلا

 يف صصخلا

 عل دك ست جري يو ل لي ع ور رع را ل ل ل را ع ل رس ل رع لس رق سر رع ا رح را رح رك سر قرت رس ع ع سرح

 نالعا
 ناريز> يف حر ملا فارغلتااب ىف ١ هنأ نآعي

 ها كفل معةقرف ةنادئاموق نم دراولاو؟ 56 ةؤس

 يخذارالاو ع ُْق يلا أمضارا 3 ريدح ةماق نا

 ١ يذارالا نم م.سقو هتراوغلا حس 2 ةعقاولا مساتمملا

 نه قيرزوباو هشوش وباو نوعثو ريق جو» يف م اتفلا

 ادكيع ةيرق يف يتلا يضارالاو ريانالاو افيح ءاضق

 ةيرق تي عقاولا كورتملا جربلا لوو هروطنادلاو
 دغص يف يتأا ةءاقلا متومو ةرصان' ءاضق ن٠ هروغص

 لجال ةدئازملا عقوم ةعوضوم ةب ركسعال اهعيهجدئاعلا

 دويقو ةدوجولا طئارذلاو طورشلا بج وع عيبلا

 مزاي يش يرتشي و ديز» نا بغرب نملكف وباطلا
 نب رشعلاو سماخلا مولا يناكع يف هدو>و تبثي ناهنم

 ةلامكلا دقي وال © ةنس "نازي زح رهش نم

 ديزيو سدقلا ءاول ةرادا سامه. مي ةيوقلا

 نويتموتلا ةشايرإ ةيفركلا راعش“ لحال دي رام

 ةيفيكلا نالعا ىضتقا هيلع ةانب اكع

 م55 ةنس نارزح ١١ يف

 65-2808225 ب

 تر 2 ا

 اومفدي م ع 1 ل .ذلا مارحل ل ع راش نموحو

 'لدب مفدب اوماكتي نا ىلوالا ةنسلا ةء كارتشالا
 مب انلاما نوفه< ن ٠ لعين آسر ٠ ةمقلا هيلع ّ

 رج رج م سس ل سس سس

 : ركل

 ع

 ل .رئااذأد ةكح ءاروحا هيرو أم ند

 ورمول  رهش مود هب رزيعلا ةبرق ف اا اعل
 66 *:اهنسسيام * يع ىناتلس ىسعو لرلخ حلاص اهفارطا ثالث ةدودحما هشاقناا ضرأ يف ؟ (
 4 0 3 ليل لو دا د2 و ند ع ىسنعو سشإ ورد لع ' 7 1 ١

 هو ه5 . اذك ب رغ ناطقلا اص 5 ىإذلا حالص لياخ دالوأ ةلبق .ناولسدب رفيفربظلا١ ؟ ١

 ةكولملا هالعا هللا مارال ف ةعإ رأ نم ا 5 ها 4 دالعلأا هدي از حرط يم امواارغ ع نَح لاعإ

 هيلع هب موكحلا حل ها 1و ةيوناقلا ةروسصلاب اهعيب لجل ماماالا يدتفا ىلا درع جشلا موخرأاىل
 1 يناثلا عبار ةرعخرآأو ١١ سدقلاب ةيعرشأا كلا ٠ :ه رداص 2 مئاخ هرهز ه:ةبةش ىلا

 روحو الا روك ذا يدنفا ينغلا دبع ريشا هيلع موكا ةثرو را. ال اراطنو هللا ةنا>اوتملا نم قدصم

 مجارإلف كللد ا ة.غر هل ن م ةنهملا ةداأب هن موححلا ما ْن ءمبهنقو ايلا مثراطخاو ا هكالما

 ةيفيكلا نالءا راض كاذل سدٍقلا ةيادب ةكم ءارجا ةيروم 1

 5 هبت نارك ْرَخ ١ / 5 0 رخالا ىداح ا 2

 نكي نحب رص وصي صب لانو ناعيا تي لرب نانو سيلا الي ينيب ”ةةميبإ# ا نإ يي ابيب يب يي بس” يب رتبي رتووي 1! يزبو تاي ابيب زيبرا يب "اه: يبا يسجن يراني اير” اطيب اطيب هيرو يبا با تيب يبي هديا بيزو ايي جيب ” بس يا“ .ينيس عيسي صييع سو يس صب سييعع رصيصي ضي سوي يعير رح وت يحي حي يس وح دورا كي” كيرا ع يخبر و دي د يح رس باو سري ديا ةيوم اير ويبكي

 سدقلا 2 انانح بلبح حرج ةممطم

53 



 و

 يي ةرعلا

 : سدقلا ءاوإ ّق
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 لوألا هنشلا
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 . كادوشالا همك
 هاو نأ د

 تايديجم ةعبرا ةيناثعلا دالبلا يف

 مكنرف 7٠١ ةيينجالا دالبلا يق
 بس ا قيس للسل

 مال رذعا زايثها مرحاض

 اينانح بيج قرر
 .- خب وريم

 فتزالعالا ةرجا
 ناشرغ رطسلا ةرحأ ةريخالا ريفصلا ف

 هارب اا ار ل ات عل

 ناشرُع نيكرتشللو

 222222222222277 222-22 2_2 22 7سس حس تي بتل ضرس سير سباس لل سعي رس سب رس هي ص سي يح رص وس وع و نس وي سبح عي ص رع عي ص يو ياسر ار يك ل رس يس ص رح رح نه رع حي سس ك0 تا مس سنس سرع بص سس صو عع مي ل ع رع ع سي سب ع عي يع نه رك بمب

 هدب رخآ ةرادا
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 قاس فلا
0 
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 يس
 "هزيل ايي بح نيب نيب طبيبي ينير طيب سيب نيب ايبا

 كلما ساعح ل11

 هفاستعاو ىلظن ناسناللا يفإ ٌُند ىوقلا لواط"

 ليو أ رهد ةدحاو ةنيط نم هأياو ليح ن ه ىلع

 ا اهفاف اب ةي راضاا شوحولا عراض دقو ميد

 نم قشتماو دابعلا لء هروح فيس لاصف اشحوتو -
 . ةداسالا ردد

 0 هرود هيلا وكشتل أعلا ابر كَ اة تعزف

 هش أنيس : الاد يف توص ذهن أهماحاف «٠ هذ

 ُْق هدم أةراص هناودع دع

 تنجلا ل ىلعهنم صاعمو دايعلا واذ موب تنام

 تدهءارال يغاطلا هي“ ول توض ٠ دافل ا راد َّق هأدب

 ةعقوم هلوذ ةيهرلاو عا أملا هزه و اقر هكمقو نم ه«ضلارف

 دان الا سو هر 3 هزأز ءأ 3 ناعاو دامعلا سد موا

 « ةم ايها مول تالظ ماعلا 7

 هذه ىلا «ةهببط نم عوفدملا ا الا الو و

 ماث الا فارتقا نع هدي فك اذا ءاعنشلا ةيزلا

 ناطءش لع :يو 5 لو نوكي ٠ تاكد ةحاماساو

 داقنا اذاو ٠ راصتا اعل ةميطلا لع رمصتناو هسفل

 ناو.لاذئنيح يواسيف أهاو ض ةمزا سهل هال ىخراو ل

 ًاعافدو هتوقل ابلط الاريشلا لع مدقي ال يذلا ميخالا
 هلك اش ام 0 صدتعا ناو.لا د القو ٠ هيس#ل نع

 لع ىلع هيخاب شطبي ناسنالا نكلو ثاناويحللا نم
 مدو م ند 0 مل هبلق نك يايا وهو 4م

 ةةاولا 5 و هوو يف اثالثلا
 1 يب يابني نيرا بيير ابيينابو ينبت يبي بيب بيب يبل يبني سبي نيب يي نبوي نات ينل نيبو يب يبي نبل بيير يبا يبجي بابي ناب ابي بدلا زا ويب” انيريبا لبي بزب ناقل نين ةنب دال يبجي نيب بيبا هيي يبين بيز نيب اني 117 ةيحير ويبي

 ا ل سال ا اتصل ا لل لال ال باحكام
 بد بي بيرتتنبيو يحي سي يس ري يه ره رس هي رس وح وسيع تس بيير ناين بي ناني"
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 كراخا را 7 هاير

 عوبصا لك نوم عاد االثلا ىعوإ ردصأ
 مس التوبي دك يلقب نات لاشي يذوب يلون يرتب نول ناب ليي حقب للاب 1# نب ناو ليا بيبسي ب ببي باخ ينيب يزني يبت ب ني اج يبت بوبي ياتي تو بدوي وي ةنويج “نوير نوني

 لي ته ربح ري ات رسب يرو بيلي يلب لااا الطي لولا نونا انياب رايي ايوا اي نات زان واي لا ايت
 ا يس 22-22

 رعاشلا لا ةدقو ٠ مصأ داص رمح نم لب

 1 نسحا دسالا تيار دل

 درا قطانلا اذه سنج نم
 أ_مضعل موي لك لئقت سانلا

 هس دتم ذا اهريغ لئت دسالاو

 ,ادلا ألا مجدا يفصل ام اذاو

 اح الا ا مك ملامنا انيار ٠ ةرضاخلا لودلا

 تنصتو اهجاربا قوف لدعلا دونب :ترشن

  فوف نمالا بائطا ت : ريضو ةماقتسالاو لدعلا

 93 اننيعاب نر مآ هر

 نوص#

 ايدحاوراب اهمع مفاد ادوا> مهم اطل تماقاو 'هاباعر

 ع اهءاقي تدعو سوقتلا ابمخم تماهف“ اهحالس و

 ٠ ينادلاو ينداقلا اهك ىلا حاتراو ماودلا

 اةدرح تعارف ةيللا ندع مسالا ةمقب اهيا ترظنو

 يدتمآ نا اهرل> يف ردي مو اهالقئسا ةدرتخاو

 ْث نع اهتيانع تفرص اهنال اهقوقح اهباستو اهيلع

 ىف ةيلخادلا انوش حالصا ىلا ةيجراخلا لقالقلا

 ىلا متجاف ان ١ اناوعاو 5 امناطلسو ظعءو اهزع

 أهريغ عم ام ليس 0 مأق مرع رع شح ىلع

 امودو سيئر ةلودلا كالتل ناكاذاو ٠ لودلا نم

 فضصتم امانة راان 0 هد مزي كلمن ع

 اواو اضع تت مص صاد ىلا ةباثع هنال هلاع

 نودي ماكملل لاثم اذاوبف : اضيا يه تدسق دسف

 ,ءاكحا يف هوذح نوذحيو هتطخ لع نورجيو هب

 يذلا ُثمءلاو ةيظع اذا كلما ةمهف ٠ ملاعارئاسو

 يت يع د تت عج

 د ير ب ينك يب كوب ص وبي ابواب وزاوية نزلي ترطب يزل نزين“ ةزيبزا” يبرز” .زييزإ ا 1 ييزر ا يييز "زيبا زيي "ريب

 - نا ىلع روح رح حي ع سبر تو عي تتوب رحاب احب بوب اي رحيل
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 ١م ؟1/ ةخم ةئاثلا ىداهم 5 ق
 ركوب راسب ناس اسمي سي رسم رح اسي اتم اس رحم

 - مسه هه مهم
 مب ري يبق ينوب وياتي هني "هاي ””ةنيج نير نبيل الين وبي ايبا يبا نيريبا ينيب بينا بيبي رس” ةنييبلا يبا ويب ديبي "بيير يهب ”ةنيسربا”ايبب دبي ويب“ بسب نابي ابيب اير بي

 ' ١ هلمف ليقد طظفا , ةهب اع 2 قع قلا رحصلاو 3 اللا ذغ ن

 ْبعلا تالذب مايقلا ىلع هل 1
 ىلع رداق ريغ ميصاو هلق تحن ءاث هب تراكي و

 ماكحال لتسي و
 يلا رورشلا نع هئاضغاو هنوأ تل ةسإ رف سه ديف ءاضقلا

 ل ند 0 قع »لق دقو اذه هلهاس نع 0

 كلام هسفنأ نوكي ناوداع يف هكحو هدالب لع هلل
 لدعالو امداد راالو اظاك ط.غالو كرت ىوربللو

 ُ رايت -| اح

 بولقلاو 4ع |طسوملا م !١ىاإ زك < ناك اذاو ١ رثاوم

 هأوق نتف ةءناث ه مه. سحب 4 ضوملا

 ةنالمااو رمدلا يفق دلو ار ل

 هراصتا هودع لع رك ركنا هل دع رو“. قرشاو هت

 رعاشألا لاق دقو * « هثاوعاو

 لزع دب ال ةيالو لك ل

 لحم د5 هدلا فرصو ١

 لاوا ق5 ةريس نسحاو

 «مايالا لع
 ىععما ١ فيس هلو دلا كلت تك كت أو

 لدعو ناسح

 ناودمأاو

 ا لكلا 2-00 1 دايعلا ل هور قوف هت رهشأو

 اقحمو ا هنا نذل نم اوهقوتو ارش ربظملا اذه

 امضنب لع ءارالا ترفاشتوا بح نع بولغلا ترن

 ةييرعم ران ىف ”اعداباو اهشالت ىلإ ىسلاو

 ةظقاب ةرهاس ة.عرلاو

 كمت م مولظملاو كنوع تمي

5 

 منت مل هللا نيعو كيلع وعدي



 انلا ةنسلا تءادلاو روملاو لظلا لد حفط

 ةفطاعومب ولف ُق قد مم أهرام رضا ىلا ةلكاللا

 سن نه للف ريغ ةمذرش مهنا تداكف نانحلا

 م اللا رثاث راف 7 ىارتلا حورأا تغلب و مثروص ليع

 تالثساو اهرو دصيف طماا ن اردن م حاو * ؟| مح

 ابرضةكاحلا ةقرذإ! تءعبشاف ماقثنالاو عافدلا حال

 ةكفش اد نماحلا وناعللا تال نا ن1
 باقم رش نوتاعلا ياقثاف ٠ ةلداع ىذوف ءانثا الزم
 لاق دقو ردقلاو هاضقلا وا يف م مل راع سام اوقالو

 ريش» ن د ع عع اا 0 0

 'نيو أ ارا ةلهعو نو ارد 6

 دايعلا حالصو _:ريدلاو ايندلا مارق اذا لدعااذ
 ةحارلا ت زوالا ع هراعم مقر اذا 'ءفمحا

 نعلا يرع تدقعاو بولا 0 0 4 .:اطلاو 1

 ا

 الاملا ماوق 4ّراأ حاجي أو رولا هي ابسات كو حالفلاو

 اه دامسسحو اهئادعا لعامتك وش ىوةاو اناطلس زعبي 4

 وح لدعلا ذا اتايه دسفتو امءاظأ اك

 ةدشأا عضوت ال ثيحب ا,عضاوم يف ءايشالا عضو

 ا تدع لع ة ل

 ىلا هلا راشا

 الملاب فلا عضوم يف ىدبلا عضوو

 ىدنلا مضوميففيساا عضوكا را

 اهءاظن يف ةءيرطلا ةاراوم لدعلانا ىرخا'ةرابعإ و

 .قلخ ءيش لك ذا لزالا ذنم قلاخلا هنس يذلا

 اولا ؛ماكحلا ةلاض لدعلا وه اذه ٠ نازيمو رارعب

 مسفنا اوعيضانع اوعاضناو اودشرهلا اودشرا اذا

 انتعوبر يف يتتسأ اذا لدعلا وه ٠ ميرعم ةمالاو

 تدببو حالفلاو ةداعسلا دراومان دروو نمالا ىف انعلر

 نمزعي هللا دوب ىمالاو ٠ حاجلاو قيفوتلا 3 +

 مكحلا زي زعل اوهوءاشإ نهلذيو 5ك

 ساروأ عرش نوطلا

 يناثعلا لوطسالا
 يفامعلا لوطسالا راح اريد رغالا طقم ركذ

 6 اعف تان رغأأ قر ل 0 ىلا

 0 كلالذ ار 3 لعد . هنأ نال هاه ىلا دوعل

 اص ب 28 ١ نوسلاو داو داوكلااوةدار 1 نفسا ءامسأ

 يف هذهو م ندللو اب رق

 ا

 صمام 2 : ةفهتسل سل خص سس 5-9 0

 تادا رطلا

 ةيديبع

 هيد. م

 تواعس "قرب

 تك وش كيب

 عدا

 زوشاط

 راش وان

 لصوم
 راصد قا

 تافاستلا

 ناكرف را

 نع

 4م ١ ول

 ترغولا

 ساوإ

 ل ديق

 راصح يىروس

 راصح ناطاس

 داب ١ ديه

 ىف" عنا ىداكلا

 يدتفا رونا «

 يدنفادهجا 4«

 داوقلا

 كب فراع ماقئاقلا

 كب راتنمم 4

 ىدنفا يده ىءاغالوقلا

 ئدافا فاور «

 يدنذا اضر ىلع :

 يدنفأ ي ا 4

 ىدنفأ يمر ناهلس “

 « نيدلا نا ى

 ِى دزفا دا سمح 3“

 3 يذلا ماده 3

 دأ وقلا

 يي دعفأ ى زامل ىداغالوقلا
 يلا 77ج ديس هلال

 يدنفأ ىهر ىداغالوقلا

 يدنا فصاو ظ ياي رود

 يدنفا ماع 3

 ىدنفأ ىرَش درت 4«

 ىدنفا فئار 5

 لحاوسلا رفخ ديب روط نفس

 ةهرقنا

 ةكانا

 راصح ر وع

 تاتاع

 هرفأد

 ةط كأم

 غاط كرك

 ه«هاقر

 را ليس

 ودرأ

 دا وقلا

 قطصم

 : لّضاف ئءاعال وة

 ىدنفا قى #2 14

 يدنفا كَ ئاب زود

 ىدنفا نا 0 ىَداَع الود

 يذلا نك د2 656
 0 قر 4

 0 ماض 4 0

 ي 0" اجتللااثو 0« 4
 نيد بقيد

 لة ا|كرا < 6

 ىدنفا تهزن « «

 م

 :ث رابخأ

 لب زاربلا يف ايكو

 يل رح
 ( ةعمذ ةداع لب

 دا نم ةلاّسر ةدرعلا كريما ةدي رح ترماأ

 نم زورك اراف ةيالو تاهح يف نا لوقي نوب روساا

 كي.كملا لاعا

 دبع راهت هنا قو الما يف ةنيدم يف ةصاخو ةميلف

 هنوحرطي و منغلا نم اروقرق ذورضحي مثدنع حصفلا
 ةعب را لمح سادقلا ةاتا دوب و ىشخ لمع لع

 تي هنوذي و راهزالا هيلع اومضي نأ دعب لاجر
 مننا نولمي ةرثكب لاحرلاو هاسنلا هلو>و ةسونكأا
 كم نركرانو لوم افي يذلا ءاعنا لول و ةءيضم

 7 اولماتؤ

 .( ارينا قديما دع ناطلماا تخا نبا )

 ةناطاسلا ةاثاعلا نم لجر دالكناون تابح يف

 خاطا سلا تخا نبا وهو نطقلا لماعم دج 2 لمعت

 ) كب و لع دهحاروءالا ىعديو . ديا دع

 ريمالا اذه ح, دقو ٠ ةدتفلا ايكرت ءاعز دحا وهو

 اسيل < ٠ يف مقاولا ةعبجلا 0 نطدوب ةئيدم

 7 3 :٠ ةناعمألا ٠ نس هيلا < باد ىلع ةانب أد

 (ركذن ىرشب )
 5 اطل ؟يرالا دئارطل دادعا دنيقات ادق

 ( ليزاربلا ) رايدلاا هذهو ةيلامثلا اكريما كيس
 انلاجز راصتناو زوف ىلع ؟رورسو ىرشب ةحفاط اهلكو
 دادرتسالا لاجر لع ةاتفلا كرت ةيه لاجر رارحالا

 هبا سولحو ديا دمع ناطاسلا عاذ ةيصاخو

 نلنيبناممااناكاذ را ءو سماخلا دمع ن طامأا

 اولمع دك أهورع كريما لك ى لب رايدلا هل ه ىف

 ةراحلا ةيغدالاو سطخلا تااونو ةيبدالا تارهاظملا
 ' ديدحلا ير وةسدلا الكام دئات ىاعت هتأ هايل

 اوقفشي مل نءذلا لحاطفلا اذاجرو لسابلا شيجلاو

 هذه نا[ رد ةمالا ري ا.ح ميم ىل اع الو

 لع مل اهانشق
 ءا ٠ راهدالا ىدم لع اهروكت انرودص تاوثص

 لب يال أرك ذ مل ثرإ> ةر املأ

 هدس 80 »رع

 ايلا لئاق ينوريدا دارط لاش نا

 دف( ل زاوبلا )١و واب ناس ةئيدم 8 ينانبالا

 تاح يف رد نم

 80 ا ند اب هلع

 بلس رس مسج مح

 قروجلا عبطلا اهارب ا دوو

| 



 - مرد دع سي درع رعي سبي كب ريو يب را يع يح رك يك ضو ص يح د يحي ع د يح يع ص سس عي يطا - دي يعير سي كير دييرعي ردم رعييصي اس اكو ةييحي رسب رص سي رعي يعي كيرص رصييكم هم و ع

 ناطلاسأأ ةلالح

 يلايتاا دؤولاو

 سيل ل كب تماظطنيلضا هلا نيثانلا 5 رم 2 >- ف رش

 ةلالج ةلباقع يناتسبلا يدنفا ناماسو يباينأا دؤولا

 ناريز> 1١0 يف مقا ولا اعبرالا موي رظعالا ناطلسلا

 اضرعف ندناو سي راب ىلا رفسااب هتتالح ناذئتسال

 ةلالج داراو بئاكشابلا ةداعس ةطساوب ىلطلا

 اسعأا يمترلا امجبوذ انوكي مالو اهتلباقم ناطلسلا

 ل دالوأ نالوعمملا عيجنا "لكاو 4لالح لاف رذدعلا

 همني و دلاولا نيب ةفاك الو

 نسحا هتاالح يدب نبب الثم )ف

 هاجت أم ال
 ادد رورعس# انأف ١ روأ ىلا ازرع نورذاستس جنا

 لأقو |هها.ةذسا

 ةقيدص ال ارتاكلا هاي نت اسر مح ّ راسن رفآأل

 َّى ١ ةياعلا ةلودلا ةهدصو ميدقلا نامل كف ىلا

 يمال. دي زم هودها راوداكلملا ةلالج ةلباقع متفرشت
 دوتو لسا بحت ةما ةيناثملا ةمالا نا اب روا اوغلباو

 دبعلا دق روتسدلا يبخل انا اما ٠ قارتو ضوت نا

 سل يتلا ضف انور ةنس .-روئاللو تال
 : هنع هعاحراو هاطخي هءانقا تلوا> ناثوعمملا

 أي روتسد اناكلس نوكأ ١ نآن د ناو عجتري مو عنشي

 مهبطاخ يذلا زجوملا هباطخيف هتاالجربظا دقو
 برعاو اهب اهلكىتلا رومالا ىلع اعالطاو ارادتنا هب
 ةظفاحلاو اهئاقنرا دود ىفدالبلا ةددا تادنأا المنع

 ل هنأ هدد ذحاو هللا هجن روتسدلاو ةيرخلا' لع

 ريدق يل

 يعف ميركلا دفواا اذه ' ايضا "امنا

 مساع سيئرو هنرداثوعيم كب تءاط

 ثوع.ه يناتسيلا يدتفاناملس ٠ دوال اسيكر لوالا

 بحاضو ةرمعلا توعيم ريهزلا اثار دوعا ٠ توربب

 روتك دلا ٠

 َُن إ اًثوعبملا ن

 , 8 ,نط هدب ردح ررد دحاو دادغ ثتوعيم كب

 اا 2 ا
 0 5 ميسا نيد توهم ىدف هيلإ' لع

 دا2 اةدب رح بدحاضصو 0 توهم يىدنفا
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 يك يدنا نوطلا ءالا تاكل ةيطع قو *
 قباشلاددعلا يفابيلا أنعملا دنو ةي دلما! نادسإ يف ابلاق سارول

 9 تحن مثداسجا اوراورألاول ا ُ ا م اواكن

 يس ا ماد خلا" ام 0 وضم ناك

 ها

 1 زيزنا نطراا اذه ناق 8 1 تايب ل أ اوصلخاو
 ريق

 كس

 اذه ٠ 00 دب ا حا اء 1 وع

 دع ماللسأا * ام

 0 ةدهات "ىإ غاططأا

 ةئفماا نار ناكف م أ لطلاب

 سذنلا لاب طسوتلا رلا يف ةمطالتملاجاومالا طسو

 لامح ا لغم ا ا روةسوملا

 هدأ 01 ةجاومأ 2

 ةكلو روة4سؤا لخد ادايفصاوملا لاوها نم ةأجلاب

 00 رعدالا ءأنألا ثادىف 4م س يس 8 05

 نم ةعدنلا ءاذمدلا تارصصا

 ىلعاا بضع قءاوص نم نوفاخت الا كي : نولاظلا

 ع 10 ثيح نيدلا 0 لجو" 3 ولف ان ل

 اودعاملو دابعلا ىلع مترج ٠ نوني الو لام الو ةوطس
 ماظل نو 00 8 ف.ءصلا رداش لح هللا نا

 تدوعأ دقرب 12 عض ةمالا ا نم: تمهتغملا

 0 بدوعا 2 اولا 0

 هل را 0 د
 قودصتال 4 اعوز اوهرا 0 قس طارضلا

 لتسأو اها .م الباو رف ةمالا قاحلا 3 و

 نوكي م انامو اهضرع نع اءافد ماقتالا فويس

 ه ذب يذلا ىلعاا لبق نم ؟] ردق دق كالذ

 تصر دق ا

 رم 0 َ الوددعن 5

 "ايا ايفا قاعالا

 وشر هع _ ىرخالاو ايدلا

 طقرط# و و مهيثأا عوضوأا اذه 3 ثرقرطت دع

 ع رح

 يلزالا هعدب برام لثم يف اهلاطإاو ةيرخلا
 اوكفس نا كل ل أودأا لاطبالا كئاوا

 نا ىلا: ىلع

 ىذا أ ىلع

 ا
 اودقف ءامدلا 0 تدوعت ضرا لع ( 2 « هذ

 ويا 4وذب ل أ حلاصم ا عرذسأو مهئابدب امرك كلل
7 

 لك لعاهف متت موي رورو حرف موب مويلا اذهف

 ع ءاذع مها نارح ينام

 انه متءتجا دق ركنا كلذ ليادو هبف كشي الام
 مدورسو م ةطارع اوربظتا كيهاذم فالتخا لع

 . ها 3

 اذهو داع د أسد هو

 جابتبالا نا . هوجو ىلع مول 0 كءكالد 0 ْى دمسسو

 . ةي رخو ىهذلا رضعلا اذهل ماسي هيلا نم رو لعد

 نيعمجا نين اعلا ةلاضو راونالا ما

 1 ! ريض ا ده ف 00

 ءاءهذا نال ١. آان كل ردأو

 ِق اوغرفأو عوضوما اذه 00 ل عالقالا داو

 اوه : ىح “م ليد ا هه ودح 5 داذعا و هةطسا

 نأ ىرث ان كلو د ناسل ةدايز الو لئاقا الرق هيف

 يعاسملاو لوقلا ب كك 01 - اد تك ]و 1 ةرثكا

 لاوقالا كالت 0 0 ع م ا

 هلا يش اذه 1 «٠

 لر ةلرعلا 3 أن“ دروك اثأ اننظ دقل

 ١ ءانهش 0 | معو وهك يىرحاو 5
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 فاضصنالا مدعل اد هائيمرو اهب اع( افا د
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 3 م ا مك ة.فارلا رمالا ن4 دعلو 2 جد 0

 اكرر لهللا يرحم ةدءاق الا سي) روتسدلا نا

 يمس نأ ن انيلعو تازثعلا اذ نملي ْ(ب َ ديمو ّ رشق

 خ دعشو نياقلا 5 موقت نا ديل لخلا لا انساب

 أنماهأ ١ قيرطلاف نيدعاقلا

 اهاذوتن يلا ىنسحلا ب اغلا ىلل اناصوهب> وو ث رح

 طخن مو امدقث اهئانثا يف رث مل ةنس انيلع تضم دقف

 هائعت ناذ انلد روتسدلاو

 5 ال كلذ 2 نورو لهم نو 02 ةدحأو ةوطخ_ رب

 لازت الو ةياوقطاا دهم يف لازتت ال ةديدجلا انتاود

 ةددعتملا لكاشملا نم الع ارط ا كاترا ف
 لف هتضمن لوا يف لازي ال ماركلا انيثوعبم سابو

 م و ٠ مايقلا قح هيلا لكو اب موقي نأ هل نتي

 ماقم ال نكي مل يتلا ةيناثعلا ةلودلا هذه نا لم
 ةمالاب مدنع نقلت يصل لودلا ناس نيعا يف

 ني رضاحلا مما اذا اهو ٠ ةلاوقلا ةمالاب الل ةلاعفلا

 لفاكلا لمعلا دودح ىلا رظنلا دودح طخت ال انذا
 روتسدلا وه يذلا مظنلا ل1 اذه راععدا انإ

 لجاملا سن رقلاب

 ةموكحلا فرص ْن ءمجأت انرذ

 مالملا ك1 نس ل :كلودف بر الا 3 اذهو

 6 ناب يعد ازا

 تكناكو

 ىلا ةبجونو تايمومعلا نع انرظأ رصقن ناانب ىلوالا
 ةيادملا ةرئادب ء«اوللا اذه ُكِ ال٠ متهنف انيدل ام

 ه٠ ةريص) لع ن مو الا * يد اهيف يرحب آل يكل

 داعلا نم اهيديات 2 مقب نغ قفرلا ىلاذئ: يح رطضتف

 لع ال لوعملا اهيلعف اذتايحو اناموانضرع اهدي ىف ذا

 : 0-0 ف مئاظفلا نم قباسلا رودلا يف مث امواهريغ

 ىلا نوةازأي ءاضءالا ىرت تيكف' انع الا ردصي

 هلاوفا ىلع نونمو هلا هنوراج و ةكحلا سيئر

 ءال وه .ركفلا اذه زيغ مثرودص يف نونكي مو

 ماحلا يضرب مهنطرو مهنادجو نوعي. ةوملا م

 لوعملا م ءاضعالاق نع هضارعا نم افوخ هاوراجيو
 يذلا سيئرلاف سيئرلا ىلع ال ساجنا اذه يف مهيلع

 هب 1 ر ضرعن نأ هنكم مهلشم دالللا لاو>ا فرعي ال

 هوغلي و هودنفي وا هوب وصيق ةردعتني نأ موملعو ميدل

 نم فو سو ءورلا هل اوُتط اطينا ال رءالا ىضتقا اذا
 مومافش لع يرجت نا ال هوجو يف هداءراو هقاربإ

 ءثاب زي زءلا نطولا نوعيبب ةنوخ لاحر تاءاستا

 006 رش مث نوياذ خادلا هادعالا ءالهوبف ٠ ناعالا

 ال ام نولعفيو نولعفي الام نولوةي مهنالنيبجراخلا
 هاش اماه ريد هلاك 1 يديا نوب و نولو#ب

0 

 لروءضاخ ا نو داعنم 1 ماوه هأ يو

 باذءَو هلا بتهع ند هال ءوه لذ ليوذ نورغاص

 مرا ةحاس نوئروي و'ىربلا مب نوانثي نءدلاموي

 نورصمت ايإ ةيقاعلا ٍِق و

 )داعلا لا ىلع نافقوتم نذا انمدقأو ا:-اونف

 اهانقت يتلا ةياغلا انغابدق اننا ىشتنف كاذ انل مت ىتف
 80 يرذلا اذه موغي نا دب رت فكف الاو

 هدالاب ةداؤاو اهراس يعسف 9 :رطن#ملا روطانقلا

 سالتخالو عايمضال هلام ضرغي لهفذا هنا ملي وهو

 ةهوكملا ةرئاد ديس ناني ىلع وه لب صوصللا

 رايق ٠ مهي مقا اذا صوصلل الو ارنا
 قاعا 2 هد ور ندد لاودالا بداض ةداسلا أما

 كللذو ٠ باصتغغالاو بونلل امضي رعل ىلع ىرثلا

 راشعالا نه ةموكملا ىلا همفذب 0 نا ىري عرازلا

 لب فصالانم رثك ا لبضرالا هلفت ام ةصن يزاوي

 لو .ةعازلا ما يف نواف :اايحا لكلا نمرثكا
 دوعف هراغص طق يود ةعسنملا هيضارا نمر

 كلا ىرج ولذ :٠ تادراولا لقب ةموكملا لع كلذ
 نو“ لاومالا ب اوصا (: هل ل نامالا معو لداملا

 لماما ءاشلاب أهر | مدمسا ىف ده+لانولاذ.ب :مهةيدأ هد

 ايلا ة>اه ىف ند يتلا هاءأا ردو نداعملا جارطتساو

 ا - اثر اذه هضرغل مدخسو

 هذه لثأ قزرلا ب

 نع داو ا 9 م كب ' ويلا بابسالا

 دود>9 مدع تاركنملا نونا نيذلا ةلاطنلا باوصا

 مهو د>و 2 تدرس ناب كلا

 لكلا ذكئئيح عزايف ٠ امنوفرتح ةفرحو هنوطاعتي لت

 بارىضأب زاد حبصلو نيلاطب ١| نم ةئيدملا ولختو

 عيملا عي راج لدملا .ىر اذا عرازلاو ٠ لامالا
 فاعضا 0000 رذب ودضراثرح يف دم“

 ضرالا شعم ريخ نا ركني نمو البق لفت ناك ام
 ةءوجملا 00 -- 0 ماكل لدعوه

 : :2 ىذلا مانا حاجنلاب و

 نع ىنغ يف ميصلو دحاو مه.
 مصل لب بالمهت“الا ةنوءوم اني كتم اناماعم نال

 ب١ داحالا 000

 "احول قة أ ىدعو ةحاملا 0 ةدار زان دنع

 لامالا رم رو

 ةسمالا اميا كتلفغنمقيفاو ماكلا اهيا اوهينت

 كدب ُْق كمدقتو كةموُكح كنو ءادبف حاجتلاف

 حالصالا ادم لع يي روس كشاالو ةموكألا نأف

 :ناالا قبب الو ةانرك ذ يذلا

 رصملا اذه لم ُّق ريعلا رمالاب كلذ أهو جالا

 م ءاقنرال ىهسل

 يديدوضشيك تيري الو ناوي زباين ببي اهب بي لااا يل ”ةةبييبأ “بيري "ةينيا “اميز ذيب” مسا“ "زبيدي “اعنا ينكياددي ع »

 مارثو ةىلا 4 ردا ةعشأ رااتسا 4 دكا

 عوبد رينب يذلا حالفلا محنو لدعأا ءامس تح
 فتم ثااعلا قع دئايدو داهتالاو م ١و ندالا

 :روتسسدلا ىجي لوقنف هلو الا هذذو 0 ءلط# ءاعرلاب

 ٠ ةلادعأا يغأ ٠ ةنامعلا ةمالا يل

 هلم نحس

 يفاذعلا ىنمرالا راطّدلا يهربأ ي انفا ناس كاع

 رودسدلا ديع موي يف ةيدلبلا ناعسب يف هالث يذلا

 كتنودانللا ناردالا اهمأ

 لكيف ايكرت لفتحت كرابملا ديعسلا مويلا اذه يف
 ا:شينح طابض هب ماق فيرش لمت راكذتب ناكم
 لهاا

 سا رابنأا اذه ىف

 !١ ىريكلا ة 4 رأعا يي 0

 |هد شرع لع كرت

 6 د ص

 ند تعصو نا دم - ىركلا 0 ةيسرل

 داقنا لع“ ا

 نم منتو مددت ال ارانم هل تاو هن ال امالغا

 ناكف ٠ اهبواقي بوعشلا اهيلع لبقتو مالا اذوح

 امسلا دبك يف قريت سعذلاب يش ةيشا شيجلا لمع
 ىلع هبر ناذالا دمت اذاو ٠ ملاعلا |معشا بيصتف
 م ع ةنس زو: ٠١ ةضمم دم خرونلاو ةزارولا ةمقل

 أ لالقتمالا ةليضفو رخلا ةوعل لع

 / يباسا ثوناق

 حرق مويا اذهخيرت نم رعشأ ةهدع يدم دعل و

 روتسالات دقت يا , نالا ىتح ريخألا اهدوأوو اك

 ا هل ةاطعملا 2ءانحلا ةداهشب ىدنملا رهن و

 داهجلا ناوما ىف : هزوكإ اندلع ىناجالاو نويناهئعلا

 0 ىربكلا ةي رخلا ةزئاج هزارحاو ينطولا

 يتلا ةيناعلا ءاءدلاو تباس يتلا لاومالان ال

 نأ 018 و فيد ىلع © ترثا ةدرغ ا يديأب

 رصتناو اهروثسد اك رت ىطعت نأ لعل الا فرصتي *يإ

 5 يناثعلا شرا جيش غ7

 باه ذاباد رتتذقنا اال نيب دا الا القا ىو

 ةيرهلاق الطاب صوصللا لع تقيضو ةددسافلا  امدلا
 ىعشلا مهمأب بلطا ناو ربا مع د حارخلا تسفشاو

 نت لكذ ةين دم مم داتا له نا 700 ىذلا

 توملا هباقع نءا> ةئطولا ةيعَجا ءاضعا دحا سد

 داليلا لع نكتلو ةي روتسدلا ةرحلا اكرت ىجتل

 لبالبلا ع درغتلو ١ احا رفا ع و 5 يد هز

 ىلاةيمنلاو مالسااو ا اشي قوج هلكتلم ماشداو

 ادع اهدا أمد" م م مو وبلا ا معانا



 هزيغو يدسالا يدنفا ماس موقلا يف يطخ دقو

 ناتس ىلا يقرذلاو داثالاة يعج لافتحا بكوم مودق لبق

 ددعلا اذه نم اهسنو يخاملا ددعلا انلذشا اذا امو ةبدللا

 متو درو اه ىنتكن كاذل بطخلا كلت نع مالكلا يف

 كايا اذه

 ب ته جس

 ةيطسلفلا ةلاسملا

 وا

 5 3 ,طسأف رايهتسا

 تريل رس أؤلل "ةتوالا هذه ىف ارش ام ارك
 - «نيطساف ؟ونظوةمعز نا اهمأ نييلاط لاوطلا تالا قلل
 -مانكسا برا هب مثدعو كيسنلا لحلا

 ذارالا كلن كا ددصلا اذهيف هو.تك 10

 مب ىكسلابنوريدج متريغ الو مريع "الها تامل

 نرا نظاو ٠ لقاع هب ىضري ال مالك

 لع انليلدو ٠ مهتما نم رابكلا مث تالاةئاهذه باتل

 زايدلا هذه يف مهئاينغا رايك دحا

 : لاق صوصخلا اذهب ثيدع: هعم انل ىرج دقو

 : . 07 © هاج اجو

 ءاروما

 ند ام 0 كاد

 ىلا ىرإك ةجاح يف هو ةلحا يضارالا كلت نا

 الو تاريخلا نم اهب نوفدم وهام ردشل ارعرزو اهثرح

 اه لع انليلذو ٠ نحت الا ريطخلا لمعلا اذهب موق
 ١٠لالا نم م دنع َُس ل نيظساف لها اي جنا لو

 لكب عورشال لمصأ ل

 ىح دنع يذلا أملا نياق

 لآلاو 0 عو ورم 1ك موشي

 ذ اذه لثم ريطخ لمع

 نُل اما ٠ اهالغتساو يضارالا هذه ثزع؛ اوموقت

 ني والا رايك ناف كلذ نع ةامقف روذوت ان دنع لاما
 1 انيلع نونضل اي بوغلأا دالب نهنامايث ارممالا نم

 < دنع لاملاف متنا امأو ٠ تالذ ىلا انتحا نا يديالا

 أنا ٠ ٠ ٠ رفاو لا الا اذه لدم لمت موقي الو دوقفم

 مك سفن نم اوسأ نانيظنا ءاف تنطوتسا ام اذا فازغمل

 نا مام اريغك نال لالقتسالا نيبلاط اويبحف ةوقلا
 مل الخ ا« اذاف ةيبنجا ةلود ىلا يت“ كلج لقا م

 كيلءلطاالانهو ٠ ٠ ٠ :رودي رثام لع نولمعتوجلا

 ينكرت كانهو ٠ ةريخالا يترابع نم تانعاجب حرشلا
 ٌفرداو

 فش سيف ىل. ئارسالا:بحاصنبب وينيب راداماذه
 ناو ا ضار 02 يح ارالا كالت نا همالك ن

 نع هوثرو ترا ىف لب انعاقب ,تسيا 000 كات

 ىءارتب يذلاو هنهسيصت ىفدأ انل. سيلو ممدادجا

 اقم نم عوبسالا اذه يف هت ارق ٠١ لالخ نه يل

 د. هي رص سس رت وسي رس ب سي راكي وح او رع عي نوحي نبي يعيب سي عي سي كابي اي يل تاليا اياز تيب" ابر“ دبيإ"ايرراي لاو وتنوييبا ا يبالي “إي اي ايبا "ايي كيب يو يب

 ا 2 ةيلع قافولا مقر أهحرط

 سدقل -أ |

 فقالت .'رارعألا ملطنملا يفرشأ نوبنو.هصلا دح ال

 ةوذع اهانيصتغاذ رط كلم هدب ئداد تناكىضارالا

 لع عاام لكو كالذك سد رءالا نا عد ممم

 هلاز كح نوءاثارسالا هاد ناك اه ا خيراتلا

 هده مدس ل ذأ لب ول مأقم ماقملا نشسلو نمْزلا

 ةيضرأتلا ةلدالاب ناتالاو دابشتسالا ةلاوعلا

 نم نوبوبوضاا اها ديحولا بسلا اك دقو
 ةءوكلا نم ينفارالا تالي ياطلاتا ارح مدع ند

 نا فاسءالاو.روجلا رود دئأبلا رودلا هاذ يف
 قانءالاو ديدح نم لسالس اك ىديالا 0

 يذلا داوتسالا م6 هاوفالا لع ناكو ةلول ذم

 كد سين نا ا + ا 6

 رودلا كاذ انع ىحنا دقو أما ٠ اجاورا ع ةرهحر ةقس

 كلفإ ةحورلو 8 قا مف هلاحر 5 هرآثا تسردلناو

 ان« ماق اذا عدب الف ةحارلا ىلا دالخالا ثاو

 انآو 1 كيد 0 مهتنتو م 0 خارالا

 ءلط كر“ هي/إ ةموكملا دأب 0 ا

 زيزعب نيطشاف لاجر

 ىلع اذه 0-7

 ةنعملا ةي كسملا ةنملاو مظعالا ردصلا قذتا

 دقو يناثلا دنجا) نومل+لا ريغ ذخا ةينيك يف رظنا

 هر رف نا وقبل

 اع اذهو

 يتلا ب ركسملا تالدرأا تحل اور تن هيثم 07

 نراف هيلع ةائو نوللسلا ريغ نم ةداع ذخ ءوت

 نيدلل وا نيم ريغ ناك * اوس هي ركسمأا نونأق

 ا|مي>اوضو ةناتسالا يف سوفنلا لمس ينمثءاسا اودي
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 ١ تدر“ قفأو أ 1505 ةئس ءذوغ 3 , 1 ق
 ميرعيرعد

 رثاخلا ناطلسلا

 يت "رخام 0 هدي رج نجد

 عاجرا نع ةيفاض ةلاقم ةيسارفالا ةغالاب ةناتسالا»

  :رواها نإب نشم. نور ىلا ثان :ىلا كلئاوا

 تح ةلاقلا كالت 2 0 1 نياقدصاو نواب رذأو

 ةبروتسدلا ةموح ىلا نا « رسم نزع دمشم » ناونع

 دانا د. ناطاسلا عل دعب تلسرا دق ةلداعأا

 لوضا الا , تاءطاقم لك ىلا ة مد ١ .ع> تافارغلت

 ىف تاو>اوا تان مناك ن عيمج نم اهيف باطت

 تقو برقاب ةناتسالا ىلا اورضضحي نا زيدلي رصق
 أممحرب و هنا را :ىدحا وأ هحنبأ وأ هتحالك ذؤايل

 ثافارغلتلا كال: ىلعةدم ضل اذكهو ٠ اهئاطوا ىلا

 لوضانال

 ع داشو ةديجلا مهتسأا ؛ نولب رسما. ميو

 كت يف مثدنع ةداعلا ص 6 مهئاقحا لع رجانلا

 نويوذب يرحل ءاةنأأ هدب را كات تفصومت عاقبلا

 ليو لا

 ١ لاحر نم رك 2 ةناتساإلا مدق يت

 . فقارقلا كاد دعا نواب ركأو ن .لهاو

 تاطقاسشأ عوسمد : تااق دا كالا تت تار

 ور.سأا تارفزو تدءاصت ءاقالاب حرفلا تاوصاو

 0 تقلا اهذذع تدع“ 0 رفلا تاليقو تدىشا

 برتقا ام اذا ىتح ٠ نيسوؤ باق نم ىندا ىلع نيملاب

 تمخ نا اينذخاو مهيلع ءاسنلا تمارت لاجرلا

 ” ردص

 هريس تو يع ل ل سس جي ممتع ك0
 . اتي لدلخ دش

 هير دوك يره رس درر مر ا يدي يب يوحي يدور ف سر هيمي ص يي يس ربعي ويح سي يي سي رس د سي سس يكل

 روجر ظلان# نوصالخو ءاسنأا كلوا ريرغ أملس

 كلدٌةت دويع نعو فرخزملا رصقلا ١ نانو

 ايجي ير داعم و "ابا هيا" ص5“ تقارب نقيب: يبين ا ا و وح اوم ريل يمول ريل ل ا 2 يي يملا

 اتي تديدحصم زو تر ع حيت و ع ل ل ل حل رسال او نايت البلت يبي "الإ نيس اير” ييب ابيب ايل نيب

 5 لد و ماع ا
 37 00 نو 3 2 5 نوتاهم

 نودلاو توب نم .. نذخا دو 2 نمو>او
 نلاولا وأ هيدا خالا فراعد مو تاردغص نمو

 نهالوو ا 2 مس اب نددرص أمدعل ديلا ةعئأب

 يف نم يقاولا تادبسلا كئلوأ نا كش الو
 هنم نط صانم ال نا نيش سك يذلا نوحاا كااذ

 ز.دلي نم نيحورح دعب اديدش احرف ندر د .ؤ لق

 نهدالب ءاوه ىئاهشعيل فوسىت تلا ةديدخلا نتشرهع

 فرخرملا رصقلا تالذ نهرك دق ننال كالذو قالا
 ري را ةسلالا كلتو نشكرزمل

 لَو مه ٠ ةهذلا قعالماو ةيضفلا نووضلا ىالتو

 هبشي يذلا رمعقلا كااذ يف نجلا تاريماك نع

 ةعلدلا ةناحولا د

 ٠ رصقلاك لت يف : |معط ندي و "ال نقرعل

 انودقم ةانفاكر ةاتف نتخا نط تقر دقف نالا اماو

 9-5 ..جفطتخاو بدلقالا 2 نذ تفرد

 ف ْن تلا نم مماط وأ ىلا نوح لاو ودمر ل أمات

 ةب رت نءدزي و ةريقملا ةريغصأا نولها اوكا

 نيعر و نعارتب نيلحي و البق ناعثي نك 6نهدالب
 ةىصأ 4 ندتكا و طيبا نوماهط نك اي و نيشاوم

 نولهاي تاطادع ةققدلا ةداعسلاةثيءمنشعيو ةماتلا

 0 ؛ : ع ' .

 م رع نب ريش و اميه نك ا نم ودو



 ' سدقلا
 نكي رح رك دي يعي رك رس راكي تك رج وحي هاير حي عي لاخوي دي لعوب وي كي ع يهتم بي دي ديبي بديوي لاي قليب ا سياح وو ب يز ةب نزاجي وسناب يب ابيب يسبب يباب يبرز يبيني »و ييز الخ بحي اك بييبتطب انبب نقتببي#كبب اب يبإاتنبب إ#وبي خي نعي يسب شب نبي حريص عسي سب سيرسي عي سي يح رسب سي ع رس يس ص رع سعي رس رحيم رص رع ويحب بريا يحب كب يبح يكب باتي قي رزقني اق بتي ع 2 ني هي سلا يح فيض 2 علف يت ا فتاو

 ظ
1 

 ةسرذللا

 تزغىني نع القن

 رع 1 «اضعا .' ىعا كلر نااف

 هنظا ف

 دئارخلاىرر2دح لاس

 ترد يقأا تداوحلا تا نَع تع

 ' لس م هباح ف

 0 لوطا مت ,لوجلا وه لوالا ببعلا
 ىلوالا ةطساولاف ءادلا اذه نم ةمالا تن يكلف
 ةثااثلاو سرادلا يف ةيناثلاو ٠ سرادملا ءاشنا

 ةة.ةقحلا تاركا هذه 4 ”ىدنن نأ لوو

 كلر ةركشت كر

 كالذإ يناكل | ليلعا ىوتح اهدجحو اا هذه نال

 باوملا

 0 لبحلا نع ةّان ةنروغلا هنطا

 لعانك انيحو ٠ نيم لالض يف بف يدسلا اذه

 تا قل ةعونتاا ايالبلاو بتاصملا نا نم نش

 و لوخلا ةميقت اهلك تناك اهتفع ذاق ةنامعلا ةمالاب

 لادلت آلا بانالا هذه هاذ مث نكي

 ا:.لع ع 3 نيب ةسب اوصلاو

- 7 
 م

 تداود> باسا ناب يعدل امضبا نو :

 ريغ نع تح

 لب 2 لالضلاو هع علل : - ءابما ماعدو دالبلا هدد رامذت

 ال ةيمها ال يتلا ةأدالاو ةسردل قر ا عيبا ناك

 مند اهتاذاو أه دينقت يناضيا متاردلاو تقولا عليض لاو

 اندالب

 فصو لواك نا لا املا نمو ٠ ةيظع راطخال ةضزع

 كالذل مزايف ةلهجلا ةاطو _:رم ةاناةحا ام
 ٠ كإذ نع ةمجانلا روريشلا نعسيلتلل ةمفص تارا

 مل يذلا يضمملا رك ذ ةداعا ىف نالا انل ةجاح ال

 رضاحلا يف مجمناف اخ اتفقت ةلوذما لقا انسردب

 3 تاعحو انتم دقه 3 له هأذ :ازرنابكلذَن ع

 -ارعاو

 را 1 8 || تداو جيا ركذ عن >ارخلو

 ةدابال ىىس نا !:.ا عى حاولا نونا ىرافو 0 ىلا

 نطولا ناش هالعا ىلا انقفوي لو لذا يذلا لبحلا
 لعن داق ال هانز يا تاطايتحالا ىه |

 توارد حولا ئسلااوف لولا نوكي اًمقو-دالبلا

 مدسأا ةوه ىلا تالا ع ناك ف ملا نو علا واي روس

 ٠ ةلودلا عماطلا ةضرغ اهلمحو

 اذه انبلطا باوصلا نء مظع بناج ىلع انسسلا

 ةيخلا خاف لا
 وروما اذدما تناك لبخلا الراو لولا وه ةنالا

 ةيفارلا الا نيب دعت

 اه لوانا

 ) سدا /

 وحرب كالذاو اطوا لن مل نا

 «أوأ را وه ةديدجلا [:ةموُكح 4ع

 راكفالا .ىذقثتتو رغلا دوسيل دالبلا يف فراعملا

 راصبالاو رئابعبلاو لوقملا زونتتو

 2و: حساس

 ديدجلا كوكلا ةلماعم ةصالخ

 لوا نء ةيئائعلا ءاراكلا مومت يف أمبجوع لمس ىلا

 يدنفا يلش ةيكوتلا,نع اهب رع

 اناي ةيعويسهوق دحا لقون

 ء ا م ع سوتسعا

 آ كتم جاتو ةميخس#ا ناطبق لع لوا
 تامودسرلا ةرادا ىلا ا نا

 0 روالا ١ ىلدالا وكس امل

 :.م ىلا ةءفسأا

 : راداىلا 1 روك ذا وةدعتتاا ا |مزسا ميس

 ١ 2 1 بأ

 قرط وتسفيل م يح

 د رد 8

 لوصو نم ا

 نان

 هاء ا وبمالا وةسف اذ تاموسرلا

 لمعي .ةيكركلا ةلادلاب عورمشلا لبق الا

 املك و وا هعسال ةدراولا ص ؤخشلا وا ةءاضبلا نحاص

 زادك اياواك هدم (قم اانا: هنلاكو ىلع قدصملا

 لكف تاءاضمالا قيقدت لجالو مما .ةءاضيلا عوند

 رود د راحت ةلرشو ىراجت ل# ريدم وأ رأت

 تاموسرلا ةراداىلا هامضءاىلعع نا روح ءاضمالاب
 1 ”دلاادأ : تاناييلا ىف يذلا ءا م ءأ هماع قيطتا

 ١ هيو .هوقلا كر كك ,'يلا رغب جارح ردح 1 وضم

 معاواضنا نك ىلععل يتلا تائسلا 0 هي

 ص رز تانايأا هه اهباو

 و كركلا يف دوجوملا عوبطمل 2
 جذومللا يضع“

 ىلا مدقت أ

 وذ دروألا) عم تاموسرلا ةرادا

 ةعاضنلا لوصو

 000 رح لبق ا

 ند ايا ١ ٍفرظيف (

 01 ام .لط اذا تانأ

 دورطلا ت تار يع 0( هععال ةدراولا ةعاضنلا

 ه صخرب

 ١ ع رك || أ : ءراببلا 1 / لما 1

 غو و | جعقوا 0 ايلا هن. يد لدم

 ند م. نا ةضافملا كا للا ناميلا ةلاحا لف

 بئاركإ اذه لغو أي

 يروي و ةعاضلا ةئياعم هتاذب

 طخ ريدملا كالذب مح“ اذارخا

 رصصتخ نا ريدم 0

 _:رغ ءاضما يطمي ونينادبلا نيب ليدعتلاو قرألا

 ا يال ممل قي الف كرككلا ورومام اما هي رت

 تانايبلا يف لب دما واريمغت لقا اورجي نا ناك

 كرا اذ اهلا

 ازادم_ئوكت نا ملصل يبا قارو“ الا (لورةلوكللا)

 اهريغو سنتاكملاو هيلصالا ةروتاذلاكتاناربلا قيبطتا

 قيقدتلا وروما وأ ريدلا

 ةءاضإا باوص اذ جاتخالا ةحلاصا!قاروالا ن

 لا

 اهزاربا ىلع نوروب#

 نيب فالتخا وا قرف ةئياعملا ىف روظ اذا: انماث
 كذب ةعاضلا بداص و هأ رددملا م نأ ميلاو ةءابضنلا

 اذه يس لرعع 'تاءاضإالا مدعي نا ه.اع اذهو

 وا نازوامن توافتااو قرفلا ناك ناو فقالتخالا

 ةدائز قرفلا 0 ءا ةئملا 2 0 نع ناصقنب

 مسر زواجتإ اليدقت ءازجذخاوب ةثاملا يف ةسمخ نع
 ؛ أ

 حا هلا اا سس ذى نهسم كرك
 0ص
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 اميسندأ 5 اهئاب ل روع ةن.ةسلارقس لق 0 0

 "ا ارسلا تانر مرا ةراوا نا يدعا طنب ذا

 قيارلا ةلج نع هةسادقم

 ا 1 ناسالا نركب نام دا اوسأ نه ١
 ءا لتاها : كرظأ يف لضفا ا لقا لش ؟

 ىتكلو ٠ لريتايذر نيب لضافي ال : لاقف يئارأ
ْ 

 واف فرعي را اقلا
 (هيبابلب هلق"

 تك 1 ةاي دولا عاق

 يا رمل اماو

 5 عى

 نيبحو اذريعإ قردص نم
 يودع لثم لو# يئارو نم

 يدع 3 ينقلب نأ هوا

 - كطا مال م

 لدع

 اهولماع

  0قدص ٠ 1 :

 ”لقو اهولئاق رثك تا - ةاواس هاه“
 ظ : رعاشلا لاق ٠

 هلوأو ل اذه 1

 نمغاي ربكلا ٠ ةثالث نمالا ردصت ال ةثالث

 نجلا ن "8 تل ييدقلا ند 1 و لولا

 شم ا ظعلا ل 2 ُْى م

 ىت>يد اهيف ىش لكف ةمِدَدلا

 ١ نودب ايدر انف نوركشي نيذلا كلوا 5

 سنا ماو يلغع
 أسفل ةقادعأا

 اهناو انوي را ال مهنال انيلا نوئيسي ال 0 وفرعل

 متل نع يف ماقلا لايخلا نوب راح

 0 املا لص نأ ند عفرأ ع ظعلا سفنأا ١

 ي 0 لع نا ماذا ح اذا 2 لإ 4 روسأاو , ملظلاو

 م . “ ء م 7” ١ 1 ص

 0 ةناسنالل | رمد رتك أ هنالزحد | يقارملا تبدمأ



 يدق

 لعف هنأ لاق. انصن أ هل 0 اأو هرامق اها 0 اياثدلا هده

 دوا 2 هيدإ نكلو يودع قوم ديراال م

 ام ةانغ الو هنعاام هلياضق تسيل ٠ هنم ةعزتلا وأ

 ةَيِسلا هتدارا نكلو ٠ اهبلطا ام هتايح الو هديرأ

 هنم هعازتنا بحايام يو

 ريا لمع نع دوئكلل فدهتسن نا انل ريل 9

 ( ةماعلا يف ةيكذئرألا سوالوقن سيدقلا ةيعمج )
 لي زاربلا وريناجوت رلا

 ا تاء + مليح م, #8 # ١ # 

 سول سأب يروألا مرت بالا نم ةوعد ىلع 3
 يف ةيسكوذثرالا ةسرنكلا يعار يروسلا نيهاش
 قي رف تيافلا سد | موب منجا |عاولمو ةمصاملا

 نييروسلاةي ركلاةيسكوذئرالا ةفئاطلا «انبأ رد ربك
 ةمعمل ةرمع باوقلا ةداعاو ذيعد ءانب يف ثعا

 ة.اجلا يف اوررق تاباختنالا اولكا | دعب و ةروكذملا
 ةرشابملاو ةسينكلا ازيرا ضرا ةعطق ىروتشم اهتاذ
 ةيملا قود ىف نالا دوي و ٠ آلا للا ف
 لوماملاو - ضرالا نم ةمطق نع ادع انك 1 غاب
 نيماَقلا ةممل ًارظن ريضق تقوب عورشملا اذه زاجتا
 ةدمعلا ءاضعا نال امس الو ا ملضفو 4

 ضاخ كما ىلإ منجا لش نر ملك ةديدجلا

 0 ةمزاللا ١ ضورقلاو قرشأ | سقطلا 4 نووي

 : | دبا هنع ماع ةيشا انو داعو“ لثكا

 ةيجوةريغ ثديزي و يح ثديي ذاب ناهللا لاف

 لب زارالا 2 ؟ليكو 3

 للا هللااطء ادح نسوي

 تناتاهاكف

 مارعطلا الواذتي لزن ىلا ناز كريما ناقيدص لخد

 هيل ِ هدق أاعشو ماعلا ند انعام ا أمدعبو

 أملع أمراظن مقو ف -

 ا ةظهأب ةو بط لق لؤالا بحاص نأ 0

 باس أ َةعاَق لزال ١٠ بداض

 يننا هللا تاذب مسقا لاقو اهدحا ففات مث  هماعط
 لزاألا اذه سحاص نم ظا هد ينامز يف را

 اذا لاقو هقيدص هردتباذف : صاصقلا قست هنا ظ

 هعيف لكنح ١ ةنم صأقي هيا عبس هللاف انلظ دق ناك

 هللا صنقا دق لاقو لوالا
 ظ ' ىنح ف ةيصقأأ هلكاعم

 ه7 اج

 زيسأا ةدوع» ةتحوز نا نايلتلا دا. ظحال

 د_.هسروب ىلإ ترفاسو هعكرتف كلذ نع اهاهنف

 هم مس! ال اهنا هتريخا |ثكلو اهريضحاو بهذف
 اهكسماف ةصرفلاحونسس دنع رفاسأ نا ةدعتسم اهنأو

 :تعضو نال اذ ةكةعم

 0 ودا ميهتستف اهبهح قه وشل كاد

 تايسننم

 لجال ةيضويعح 2! ةلدعلا ه راظن ف ع

 هذه ةسائر رظانلا ىلوت دقو ةيلدعلا احلا حالصا
 قرا كار هاذا له ل ؟اهمافعا لكم ةنهلا

 د

 فاوغلتا تاطوت تادحا ىلا ةءلاهلودلا تدمع

 تالضصاولل اليبست اهدالب ءامنا ميج يف ىلاساللا
 ةيركسملا

 املا 0

 ا ةيلأما ةراظأ نم ةلاتبسالا ةيدلب ساهم بلط
 رص ىفزا اغلا لمعمو ا مدر لخدي هل | معمم

 ع ةماعلا نيس ليبسيف هقفشي ىلع هيث هلوط

 ١ ماعلا اذه

9972 

 ظ نانوبلاو كرنلا

 ةيكرتلا نامز ةدي رج ترشأ :رغالا قادالا لاق
 0 2 هش الا نانو لأ هو 0

 اذوُدِب ةينانوذأ كينالس دار ىدحا اتياحأذ

 مس فويس ال كارتالا نأ تودي رد نانويلا نا

 : مري الو نآلا

 ١| هذه لثم ناذ ةينطولا مده

 , قافولا ا ت

 يف كارتالا مهناوخا اودداسز نا ودي ري نانويلا
 نانو.ال ام نول كارتالاو اهميظناتو داليا حالصا

 ةءاهالاوه رادخلا نع

 يف ىع سأأو ةءاطأا ٠ نع قورلاب

 1 ال ةبذاكنا مهت

 ناو ايسال نوقيرغلا نإب بحلاو داع نأ

 ف دضقلا سيلا ىلا تالداولا هذه ا ىفو

 ريقي رفلا لع بجاولا ناب و ةقيقحلا ةمدخ الا
 هدب ر بحأ - مرسل ةرضضأ املا لاو >الا ل ف

 0 ثدحلا ه..ةدح و ل ةءدانودأ

 7 0 دئاز 1 عقد يذلا وه نم هلوقب ىفرعلا

 عَ ىلا م امضنالا 0 نانوملا ن

 راغابلا عماوثنا 00 7 رطل لاق ع

 احلا رممك ىلع

 ءأا كرت الا

 تاذا

 يضل !تنسلا 0 لذ الأ ١ هدب را 5

 هتك م هلع ىرح ام كاهو ةفرع

 ها مي ميري طيرح نع يش حر ا راع راعي رع يك هع < ياكم هيبقى« صب

 ١١ ةكيلا اىلا

 ةنائسالا دقارد

 ةفحزلا شيح ناد :موقنأ هغلب تفك سيئرلا هأاس

 لاق ينوك ملا كري رطبلا ماها مالكلا كالذ لثع ماك
 «ايقللا 3 زياكا» ةدي رح كالذ ت؟ذ ِ

 : «ه..هت كري رطبلا هب ف راحاو

 تاقاااشإب تنور دروع نم اطل ذا
 مالك أ

 لا 111 را سنحاض توأد' نأ لحقو

 دوم 4 00 ار كا 0 سدرلا ردا

 يذلا ثيدحلا صوع# ةموكللا ىلا اشاد كا

 م اشابلا نا ربظي هنمو كري رطبلا نيبو هنيب راد
 نانويلا فاطاوع رب 12 ملكتي

 قيدصتا لك قدصي هنا هدب رجلا يحاض لاق م

 ةدواو ةملكب تاثر. الو ىكيتساي زيلكا هيد ف

 ركتي اشو تكوش دومماداعو كري رطإلا مالك نم
 ف هراكنأ رشا أ وهف َدْلاَو ىذلا مالكلا

 كادي رح

 "< يذلا لصفلا ن ع لمس مت

 ىصوصألا هناسأب أ ةنانولا ةيدالا نا

 َّت 3 له هبتل

 2 لل ١

 قااوج و هديارج تح

 دق قري راعإ لعد ينج أنبأ ل ,طلا نال
 سس كاس ا
 ةلوللا ندعو

 م ا ا
 6-5 4 ادب فض دا د

 كد هدام تر امزو ةاتسالا نينص نأ 00 30

 2 1 ان5 رئلا دنار ا ْ م [هريغو 36 ناك ! 3

 نينامعلا 3 لع افينع 505 نطل

 _ :رع ارداص ناك همالك نال سيرا هتكساف

 :لاقو هنلا مالكا هحو 6 ةدود

 ىنعدا الو مالكلا رثخت كنا :

 ْق اب هيلع ىدملا باجاف

 مي كارتالا تدها يناول سيئرلا ةريضح اين
 ةدحب ينبطاختو ينر متت تك اما نانويلاه دد ارح نإهت

 روضحلاب ءلع ىدملا ىلا س.رلا زءواكلذ دنعو

 اعيش كل اا

 ىتأي راو (زوة 8ىف مقاولا ىضالل# ءاهبرالا را

 ةنيبم الوصذ' ترشن اهنارك ذ ىتلا دئار+ اب سلما

 نائويلل

 نذف ةيرح ةنيرد لوصولا هذه تنك ذاك

 ناقلب ةبح نماما مدئارج لفقنو | اص كان
 لوخد نعام امنا رها بح ح ندةيلع 6 0 لكف

 ةينامعلا دالبلا
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 تك كد: د ةلير بدبي ةتيبي#ةفجيرقننمييةنبي عميرة ببيان عببي اختبر قنبر طبيب لطبيب كنيس ةني_ طير نيب قطب ةيج طم لقمة دب اطي ديرعي اطيب ربوي دي عم دن دوي نير كمي" ب كاي افي تشي شم قي اضوب اق هففاب قبب عبي يع تنيك يي يي سيبك يسييبسم قم سس لص رعب 189

 ع زي قل قل دئارإلا تااقو رهالظلا نارك د ام.

 5 نا لاودالا نكارق َنَم

 سنت 193:7 717

 ايلعلا ةيراغلبلا سرادملا يف علا ةبلط ددغ ناك

 ةلذ اوكزكشاو مثدالب نم 0 اوريض> ست ةياكاث

 ةناةىالا ىف تدقا يتلا ينطولا د.ءلا

 قلاويا يف ةماث ةحارلا نا درفت ةيعترلا رابخالا

 قدانللا نأ ناك و ترتنا دو تاقرقغلا ناو اهراودو

 ى || 3 9 50- . 7 3 ع اا

 8 مف قدانب ند ةقدت فلا بم اداص يي

 - 1 [ يعزز

 نا رظتؤيو لوداتسا ىف سيلوبلا ةسردم تم

 لاجر _:رمهرف'و ددع تايالولا نم اهيلا لص

 ملعت | لجال سيلوبلا

 ل ناطلس ةجيدخ ةليللا ةريهالا تءعربت

 لالا ا رن نس يدار ناماسلا كلا
 ةروصالا ذ اعلا

 نيذلا لك ةكاحلا تحت ذذكي نا نالا روق
 رافنا ىتح ىلاولا نم هنطا يف حياذملا ىلع اوضرح

 هنطا فيدر نآد:هوق نكمدقو م ردتخل , صضالولا

 قرملا سلما ةسان) ندعو 2 كرب ل. فرصلمو ظ

 لدم ءالغاب رءالا ردصو قي رفةشرب طااض كانه

 باط ءارزولا سلجم ناو مهتتاداتبنت مل نيذلا لك
 ىتلا لزاما ضعب مرتو ءانبل ةريا فلا ٠ ١5 نيبعت

 / ه:طأ يف ترمد

 هس يا

 ةيلحم رابخا

 0 واح

 لضافالا ائتيدلب ساوع لاجر سما هب ماق ام نا
 ناءا ليزأت يف ءامثلا ةمطلا نم

| 3 

 0 هللأ ند باوتلاو يلاهالا ند

 مو مهراس ىلا ار اهذو ءأ ردك مرثك انال ' لعو

 تناك يف اا تارهاظملا يس ةنساا هذه يف راوزلا

 مويذ 0 و كااذإ سدقلا 2 ذئاقو ةب راح

 اذ_ه ءامعاب ماق. نم نوركشيف لينلا لمعلا اذه

 مل اذا ءازجلاب مددهو ان زابكلا قلكو .فورعملا

 : ىتالا نالعالا | ذه صا ىل ما أوف صا

 سدقلا
 تب نب ناسي اني دي لاتكون وتبي راتبا تكي لغات اة نودي اتي يصيبني

 اهرد 1486 فيغرلا نزو اهرد [5 لغضلانرو

 سدقلا دمع ةراب "8 هنع ' سدقلا ةلمع ٌةراب 35 هع

 ١ قراوزأا ريا

 اعرد . ١

 سدقلا ةلمت ةرابا؟< هنع سدقلا ةلمع راب ١؟ + هك

 يواملا زيا

 اهرد 7” فيغزلا نزو فيعرلا نزو

 ةنارفلاموم روع ىطمألا رارقلا بحو6 هلأ نأمل

 هالعا ةنيبلل ةئيفأاو نزولا زابخالا 6 و م 5 رر#“

 نا ل> الذ

 ١١ ةةعشا زوق 5 ىف ةيفكلا

 نالاعا 0 م | ىدإ لي نوكي

0 

 افاب يف ىلاف ةثالث

 عورسالا يف هثرع (ةئاس ني دولا دحا نك ع

 يبرغلاد جا جاحلا :ًاجاف دق اداو افأي جراذ ىضأملا

 ىذلا ناصحلا لع قرأت رابغ نم ةصاصر قالطاب

 ىرخا ةصاصرب ردا: مب هةعاسا لتقفدشب رع رف ناك

 لاجر ةثالث رم كاذ رثا لعو هيلع ةيضاقلا تناكف

 مهاص صاف 0 4ةلطاو هرادع شا اذه بر 0

 اكو © تلاخلا جرجو نينا منه ىلتقو أمي

 لع ضبقلاب تقها رمالا اذه ةموكجلا عماسم مب

 ' ةقحم ةيراح تاةيقدأ!و نوسلا يف هتحزو يناجلا

 هج هه

 ناي يف' عبار للدتق

 ريد سيئر يدذفا نك 0 0 0

 زوغا يف مفاولا ؟اثالتأا موي رضع 1 نمرالا

 يراك ردناكساو ساا تاجاودلا نزفع برب

 ةيدللا ناتس

 يب رخأ بايد دمج يشن مج امهفنك ةبرع ند

 ماعأو ةموكحلا راد برق مقاولا

 هعمتناك ةبدعور دص ف 00 روك ذا سلما لع

 1 اماو راوقلا ىلا "داو عيمجلا ن عار لع

 نم ةهرب 0 1 59 أذل هجعاس ند مقوف

 4, اس مي 2 تح دقو ةدرءر ةمحر ىلا لقت ىح نهرا

 افدحاو اهيدرالا راهن ةكسلا راطق ىف سدقلا ىلا

 نهراف وه (خ بف ىلاجلا اماو ,اقئاش الاذتحا ةتزادج

 2 َّق ةيناع ضبعلا :هأ| ند 0 ةموكملا هحو

0 
 ف 4: ءامذ ر ىدوم ذك" 1 ا هيد نيسلس ل ظ .

 لاجل لأ هرئاا مدتق 71 لؤاحو نيالا ل
 ةيدإبلا ةيشي واج دحاو يديقااي ركز ةءردنجلا
 مهنكللو يلاهالا نمريفغ مجو يدنقا قطصم
 ني رالا ن٠ نورك مرو مم رف ىلإ اودي م

 ةدككا لجو هل اذهنم دجو ام اذا ىت> هقيرط يف

 -  ايوكيردي وي د كيتي
 خيدج

 ا
: 

 رسيردي_ دي روسي روع صب وكم رسب تي سير تبي رسب وصي رسم احم وسبب يو رص كبير توبات ويل ادبياتنيبر نيوز ويب ايباد “بير كتبي توبا يي اني يكد قب 2

 كانه دونجلا .ركلو ءافتخالا دصق ةيركسعلا

 ةياحلا ةموححلا ىلا هواضو هوكسماو هيلع اوضَقنا

 رادو هقاعم ١ ةيركملا تدخافااب رض هول انادي

 لوقي ىرخاواولمءافمتدرا امو لتقاسو تلتق لود

 70 ماظل دير قرب رش لبا قوام اذا
 لقب و يزيصم هلا ىرخاو يديعص هنا لوقي ةراثو

 جموكملاو ٠ نسا !قاطن ::الا دعب عد م يرحم

 بز جاغملا سمج ىل اء ضب لا ءاناأب ا ةيحم 'نالا ةياحلا

 دود+لا ضعب تيلطو تاس 0 دا نم يفاو

 ىاس ةداعس سدقلا نه بهذف ةرواولا تالا نم

 ا هةشوك أبو + ةمر جلا نا دنم وف كر

 ىف ةيركسملان اد:موق ةعنثأ م َ 20 لامحر

 ١1 تررإ ةيادم تانرراز ايدج ؟2 ٠ 'نيدقلا

 دشارءالا اذه كانه ماعاملا 7 مها دقو ان

 بلاط هصوصخمب ةرباجالا عجارملا عجارو ماعخالا
 هليمزو ينال مادعأو ةدللا يف يفرعأا ؟1ا ءارجا

 ءايفشالا نم مثريغل ةربع انوكي قباسلا
 هلت يمه

 نوثالثو ةثالث :ءارغلا ةيفايلا يقوألا ةدبررجتلاق
 ١ ين ياىذاملا اثالثأا ) سءا تاسوا ةيقرب ةلاسر
 جموحْلا فرط نم ةياحالا تالحملا ىلا ( زو

 ا و نيلتاعا 4 راغلا صوص#

 نالئاقلا فرو الا مايا 4 7 ل هنآ ع قولو 1١

 قةح ةقنشملا لح لع ضراالاو ءامسلا ناد نيقلعم

 0 هيا هلا

 ضال مانهالا لك ةموكملا عا أمضلا تلاقو

 ١5 قي ) مولا تسمع دقو دلدا ةيراغم ع لع

 ااروعلا نيا م مه ردك لع 0

 ةداعسااو ندا وح يناَمَع لك فرت" وه امو

 ةناّمعلا ةيمالا 50 حى ديد 08 3 و دم رك

 م لود ا ىلا ءارغ «أ ف ١ ةدير : 0 ر رطضا

 قاوسالا ريسن جرح فقوهو ةراطخ ةلاح نانا

 مشو انيغ تفتلنو ( ارامنوا ناك الي )اني وملا

 2 ٠٠. توملا رذح اناوح

 هرم ) ىفهسفن لعزوما ريغ دءازتفوخ ىف لكلا
 ( ناك انيا ) هتايحو ( هتب ) ىف هضرعو

 هج هج

 أم ىلا رظنلا نيقدمم

 ءأدر

 اومفدي ا مو ١ ىلا نب لامار | كلا |: راش درعا
 لدب مدد أومر كا 3 ىلو “أ ةئسأأ ْنَع ءأار أ

 مهب رثلامأ نوعفن# ند ىلع يف ا هلو  ةميقلا
 ]يبرر "اوي يري ابيب“ خيب يس ةدييبت بديوي! ”جيبا" يبي

 سدقلا يف اينانح بيبح يحرج ةعيطم

 4 ولا تالا ١م نما



 1/6 ددملا

 كاءشالا -ىف

 لوألا هيلا

 تابديجم ةعب را ةيئاثعلا دالبلا يف

 كرف ٠١ ةينحالا داليلا يف

 ملا را زايتهامسحاص

 اينانح يبيح كرر
1 

 فترالعالا ةردا

 ناشرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةهفصلا يف

 هرأب 10: نيكرتشللو

 شورغ ؟رطسلا ةرحاىلوالا ةوقصلا يف

 ناشر نكات

 مع اهناشب ة رباخللف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 ةدن را ةرادا

 فلس عفدلا
 : 2 الطيني قوي انبي اليداري ا. تا نيب ريلي #اقا» يل اا ا

 بيات ديبي يزرع زينا سيفا يب جبين جيب "ير جيبي بيبي نبيا بيب "بيبي اجيزإ#" يبت ةبجيإ

 و

 مدني ناتم تم لهي بت يباب لالا 0 ا 000 و

 اكياس يرزق ساب لاني اسلوب ل ايري الباني نب بلايين اااي بو بيني لباب نب بيلا يمص يبس الب رجب يي يسب بيتم يظن ني ناب انتين يني ينج بيج يبا

 نارياةكلمم رارحا زوف
 تارا تا 0 ء ناك 0 را نا

 تقو ف 0 ب ًّ برمصو هال

 م و امهو ةيناممأا يقرأ او ءاحتالا عمك ريصق

 قى هامدلا تقرهاو 0 تقهز نا دم الا 6

 لاو رو: :يدلأ لع لوصحلا لا اع

 يي رح ف ككاو نإبنارمعصالا

 كن كار

 رهش يف زبي ربت ةزيدم ايسور دو:> تاذد نا دمب

 حنم لع هاشلا| سورو ارالكن' | موك تملا رانا

 ٠ باونلا سامح ماتنلاب رمالاو روتسدلا ايحاو ةيرحلا
 .:رلعا نيتلوالا نيتاه ةقياضم ءاشلا ىأر الف

 يف رمثن اك سلما ماثنلاب رمارب هنم ةرك لع روتشدلا

 تنسف ةديدج ةرازو هلا دق ناكو دثارلا كا

 نويناريالا ناكو ٠ ةيروتسد نيناوقو مارش هذه
 حالصاو نيناوقلا هذه ذ.ةنت ربصلا غورفب نورظتني

 رب ملو مهلما باخ دق نكلو دابعلا داعساو دالبلا

 تناك لب ةموكملا تب الو ةكلملا يف ريبغت لقا

 ٠ قرو ىلع اربح ابك ماكحالاو مئارشلاو نيناوقلا
 حاتري ال هاشاا نا اوئقيا كلذ رارحالا ىارالو

 هناو هلبق نم هذلاو ةمتم دق ناك يذلا روتسدلاأىلا

 ن» ليحاو ةبلعث نم غورا هتالماعم رثكا يف ناك

 صسكيتكيز درع سيرك ع حرس عي رس ع ع ع ع رح
 يت

 سوم هيدر رع كرك ص ير يس يسير وري و يي ع رس رح سو < يس رع رس ع سر سل ل ل عي سي رع ل عرس

 تا 66 لع
 ل رامحا سرر 0 5 5 غيرج

 .دتابي ناتي اوبرا نيني اوي افي” جيا

 ردي رخو تيرس دع رح سو عج سو نوبي رعي رسب رعي او صو خي دي وس نحب نتي كب بلل يرام تي باب رجم لإ جير ديور ديرب رويس هنييرز هيب بعيب بدني ربحي يتب ريب جي تيب زيي 0-0

 جيبسون يبي سيسي هس ده جت حييحل 0-0 22 ياسا يوي طيبا ةبيب ويري يس با ا

 هما
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 موعد !. طلدانأد 1.
 بيس سب ميم مويس

 م0111

 ل6 ندولعقت 25 هم 51 83

 - 1010016 110 32 ين و

 اكار"و معمر" اند 30 20 5

 715 110114"7 ت1 5

 315 176 مدعع او ]1جمع 5 5.

 خ 13 4دنع 036 0 ا

 طخ فطاأات 2" خا لا
0 

 -ا(ىيل

 تس سا أ هدام اس يسب يو يي اع تويت رسوب سي ج51 يناير لإ ابيزاتتب 1انبب داعي تل
 - 5 َ تا 2 ا حتا

 سل” درر "ويب تانيا يب طبي يسم هازل ةنييب ابي ”ةاطم”ةميييل بيير جدير ”ةبيويإةويييإ لب بيبي نبي نبتنب ببي بتي دبي ةنبيبر هيي انبيي يسلب 77. دهيييبعي رق نا يحز زعتر تا ناوين بيزا زا هزني يام لني و يباب اسيا . 0 كي - ب 2 - 8

 ١؟01/ ةس ى عر ١5 ققاوملا 8 5 زو 52 يف
 كي رس رص وسب تي هيو راسو يي

 هوس دوج يرتوي نهي بتحب توي نب لت ناتو رو اباوبين ورب يبتجيب لبيب نواب واحب اج هيي ابي ااتاني لوبي يسير عبي

 يف .زاربط ةعحاعلا ىلع فحتزلا دع > اوررأ بض

 يضارالا لئاةضعب عم ( غزو ١١ )ناوي رح

 وار امو ٠ رارصصلا لسايلا مدئأق ةدايقتحت ةرواملا

 اهدونج لوخدو مهثكلم لاو>ا يف ايسور ةلخادم

 لعو امسور دودح لع نيتللا ديشمو زيزنت يتنيدم

 ذرهنت يف اوعرمماو كالذ ةحين' اوفا> نارهط نمةب رقم

 ةعفادم افوعاال بولقب اوفحزو هلع 0 ار رقام

 مهئاهد قاره' اهينؤ الو قازوقلا هدو:4 هأشاا

 ٠ مهْنطو نع دوذلاوةعفادلا
 «ثتكاع لع نوهحاز رارحالا ناد هاش شل معم مس ا

 هنا ذا مايئهالا سل الل رمالا نا ْنْظ رارح سس

 مل كلذلو هافالتق فحزلا اذهب ةريغك ارارم مع

 اوموقي نأ نوردقي ال مهنا هنم انظ نوفحازلاب مه
 داصرملاب نوةقأو قازوقلا دون>و ةميملا هزه لع

 ” قالذا لل رغألا

 مهيار يف نيتباث اوناكرارحالا نال هنظ باخ كلو

 ىقكفا اذا ميهاش نع نوعفادي

 ةمكاملا ىلع مهموع* دنعو ماحتقالا يف ني د دم مب ءزعو

 ارزكناو أسور يتاود ن* تا هع لاما ىف هاش || ناط

 4م .ةعقو يذلا كلا اذه ٠ ئه ه هل صا مال نأ نعي أو

 مهلع لوعو مهبلا نكوا نيذلا قازوقلا ناوال كه

 نا اوردهب اكو ةيجكاع نعو ةينع ةعفادملا َْف

 | ارك "ا دأا نيفحازلا ه>و ىف اوقع

 ره 0 تدع ميلا م ماا لق ناك نذلاو مم
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 و> ىلع مهءارغورب

 درعأا هلاجرب لغدي كفرا ادع

 ني يبا هي دس ةيصييربكوير أياطييي_:ةكز انتي اةظبي رباني يلاقي اقبي باتي لنمو بقي يياتوبي وكتاب غنج اتوب ربتتو يرش ياابو عبو بش تتبول لا ايي ابا اني نيني تزن يلا
 حلل ع هس د

 ا يبو

 اوصرعغو مج ل 6 1 نه اودظدقر ارحالا ناك

 ول امنا اتباجاف ايسورو ارئاكنا يا
 مازلا نع ابرد 0 ةلوؤمم رارداللا بااطم نأ نار

 ين رادوبملا دئافقلا باجاذ ٠ اهئاطعا ىلعهاشلا

 قمت يار رى نلاطل ىلع راود الا مم امو 0 الأ
 لاى رااطملا 0000

 كا كالذلو

 ارتاكلاو ايسور 0 هاشأا نيب و مهنيب تارياخل
 الا -.م كلذ 5 تأر إف

 21 ىلع اومزع

 .هأثو 1 تدعاو دودحلا

 ملا تمع”و رآ

 مك

 تايعو ة__صرغلا تفغتعا ةعجاملا م

 لبق ةعكاملا لوخدلا ت

 ماخقالاباوعرسا اله نكاو « رارحالا ابا>دي ترا

 ايسور دود> الذدت ىرا لبق ميتعكاع اولخدو

 كيدشا مثدال_ ةعجاع رار>الا لو>د دنعو

 < ا رطفإ ها ةةوشنح ..ةربباو مبا لاتقل

 يعسورلا ل راخلا ةداق تح ءالوف قازوقلا ذواحو

 نّكلو راروصلا تدل ةدايق تم كا واو فوك ال

 لك نيلغفاحلا عمج اوقزُ رارحالا فيلح ناك زوفلا

 ةلالث نم ةئيدملا اواخدو رذم رذش ترقرفو قزم
 عاّتجا لهم اوطبض لاخلا ينو نري رفاظ باوبا

 نواومي مثراهخ لوط اولظو ساجللب فورعملا ناثوعبملا

 مهتومر, ةاسنلاو راصتنالاو زوغلامالعاي قاوسالا يف

 يلاهالا حاورا ىلع 00 نوما لاجرااوراهزالاب



 سدقلا ب
 ياتي اي اري تحب فايا لاتااواابب ناتي ناي لالا ااا زارة زاب يا بيري ةديبتيانب يفاةنبيباتلإ لرمي ارح م دي رح اك رح رع ودع يدر يمل“ اك خوي ب رعي رعي كي رقي عي قطب باقرب قي حي يق سي توي عنب تعيس رع يرسم صب عني ادني بصي وعبير ارب نعتبر بية نبي يبا اياب خيب اتاي ببي طيبس زبيب راش طي فمي ا اياب ابي جب بدي ايي كاببي إباحي يب نوبي لا هير ابيب ب دي ينيب و ايي ايي ايري ايبا يرتاب ريكو انبي يباح تاي يبتلي ياي حييت نبي تعيب بيسي حي يخي حي سويس حي يي ب سي سيخ رص ف سنس سو يسم نسي

 حدا .دق هنسفن يار لف ءاشلا اماو انيبم ازوف ناكم

 مهديا هي اريسا عوقولا يسَخ رار>الا ةضيق يف

 ةيبئتحالا لودلا دحا دنع ءاحالا ىلطف هب كتفلاو

 ةرادا لالا يف اوط.ض رارحالل رءالا ىتتءاالو

 ءارف كلاما ىف

 4 اقرت اوداحن الا ةيءمج لعل اقباطمم اذه ميلمم

 لوخد دنع ىرا ةبكفتلا ليبس لع ركذي امو

 لارنجلا لحم ىلع يموزلا ملا قف ةمصاملا رارحالا
 نأ لح ااذه نا 5 9 قازوةلا ة ةقر هُنا فوك

 ىف نقلا تورد ند انرَذ فارغأتاا

 قازو#لا نإب تعقو يتأاذكرعملا نم ةب رقم ىلع أمقاو

 ضع ىار ألو صاصرلاب لعلا كاذ قرخت رارحالاو
 اويهذ نابغصاب رار>' زوف ,ناررط ةنيدم راوحا

 ناكو هوطيضر ةلودلا دعس مظعالا ردصأا رصق ىلا

 دق نيود ةئيدملا رارحالا لو>د ليقردصلا اذه

 هذه كفنتف رارحالاو هاشاجلصيا هغدو يف ام لذب

 ةنارءالا ةءزالا

 رطغإ نا لعنيبناري الا رار>الا زوف رس "ريخا
 بهذو ةيسورلا ةلكولا ىلاداتلالا ىلا قباسلا هاشأا

 غالب ال ةيزياكت الا ةلاكوااو ةمسورلا ةلاكولا نم دفو

 غايي مل يذلا هاشأانباب يدونو هئاتلا ربخ نوبنطولا

 ناريا لع اهاش دشرلا نس

 ناريادؤلب يف يروتسدلا عجبحلا بتئسا اذكهو

 لسأاك لع و كانهلاو>الا ميقنسأ نالمالا ل انلو

 20 ا

 قش رابخأ

 لي زاربلايف انايكول

 ( امانب ةعرت )

 يأ نوصخحلا ءانتال رالود نبب الم < ىضاقي

 هم هد را رظان فرص دقو اماني ةعرت ع مأةئس

 ةل أملا هذه نادت ءاموب رع لارج 1
 - 50 ىصل# 0 5 ةقدب نأصوقنو

 رئازإلاو 00 ةم مح ةعرتلا هذه مف ىلا

 دهب ]ع ةعقاو اهئيصخ لع يأ رأا 0 يتلا ثالاا

 وكتيءالف »ينو طاشلا نم اليم رثع ةسخ وا ةرشع
 ةعرتلا مش ىبناج لع ءاقاسو «ساواو | رك

 «ناوح ناسو ْن وكلا ”ىلرب 1 ِق 4 رح تازييجن

 رالود ؟وه ٠ تأ:.ضللا هذه تاقفن غلبتو

 ةبجلا ىلا لايما 5 دعب لعو ددعلاو رياخذلا ادعام

 اهلا مص قيفيسابلا ةح نم ةعركأا ن ف 4 ءاهلا

 رود : امتي” غابتو ة 59 را تازبههنا |ضعب

 50- - ل
 ؟٠5م ك7 اروءأوت ىف هير 0 طق ىبكسو

 ب

 رالود فلا

 ةكيالزالا ةبجلا اماوةكيفيسابلا ةهجلا نم اذه

 يف ةعرتثاا لخدم ىلع ناذ كالذ لغم ىلا جو اليف

 ىلع ف رمما ىلا ةب رستم ماكا ةلساس ةعضب ةبجلا هذه

 عافدلا تازهج نم ماقيس.طنوب وك وبلا يفماكأالا ةذه

 .اهةةرالود فالا ١٠٠5و نيثولم هلقفت غلبت أم

 نيتس نم لق' ال انف مان لس يتلا مفاد نو

 ءاقيسو اطاريق ٠١ نم لقا اهدحا مسو سيل امفدم

 عفر دقو | م ًامهح لقا اهل ركأ عفادم ةذه ريغ

 .ثرلا ىلا رارةلا اذه ةبب رخلارب

 هأا امظع اعاترا رآ تقاث 0

 02 91010 ٠

 (يتياهةموكح)

 ةيركخ فرضت نء اذ ةءاةسم ىتب ؛أهة ةمو 0 و

 سيسدكلا دروأ ماس اهملاطمىلا اها 2 |!هدءواكي ماج

 نيح ىلع هل تيامحو قباسلا ادوسأا ةي روهذا سكر

 ةرعسع هل ف ومو ه4ءاط يف ةداد ةموكلا نا

 ةعجأ ب 0 اوصرإ منيذلا هةموكح لاحر نملادر

 سيسكل ادرون نع ادعنوب راخلا نمو أسيئر ناكنوح

 اذهف قباسأأ سيرا اريك اناوغم ن5 لجر اذه

 ب 0 4: يتحو لعح دقو ةموكحلا هدراط؟ ضبا

 ال ةيدرف براحلا سيدكلا دوون سيئرلا ةحص اما

 راقسالا نم ةنكمت

 ( اوغاراكن )

 نالا ةيفرعلا ماكحالاو اوغاراك 2 4 تدش

 _:روطنشاو يف ةءوكحلا ترماف دايفولب يف ةي راج

 اصل ااغفح اهيلا عارسالاب ةيبزحلا نفسا ضعب

 سل بارا وف ةئتفلاهذه باسا اءا١ ةكربمالا

 بر 5 مغ لاععالا لاوص ١ ةموأقمو لمعلا نعزوملا

 زول ة ةعور؟ لوقا ضرالا ن شط اريك | امسق كاوا

 ( الي وزاف )

 كلذ ءاضعا هدسقع عامجا مها هعامجا نروكسو

 ميقملو رودس || مما صتا نورك ة ةيإ اةواها اا ساما

 ةولصم ل اهقيبطتو ةغيرعتلاب ةقلعتملا هد وب ضع

 و راخا ١و داللا

 ةندعملا ودي راتلاوةيدنحطلاوةل اماو نما ا م

 4م ركذلا قفاوي أم ىلع قوبطتلا 3 اهقيطل وةيئازجلا و

 ليدعاو ىلي وزنفلا . ءكأا ةحاصم

 ناسا ف ذااطلا!نءشلابااطمو الب وزاف ىفةديدجلا

 ىلا ل5 قباسلا سارلا را 0 ناكو

 الط داو ةثداعاب رمان زعوغ هدمز ءاج ى
 راص كلذب و هفلس اهأيا اهدّمفا ىلا اف مقودح ةمآلا

 اناا ةردسابمب ل ا الي وزافل

 اهيف نالا دوجوملا روةسالا الو ىتح ةرصضاحلا الب هزاف

 قودح ن. أاقح مهنا نيلي هزنفلا دحال لوب
 تاي روهمجا يبطو ةيقب اهبل يتاا ةيسارسلاو ةيندلا

 ماوعا ةسمح ذنم وراساك ةساس ةسايسااكللت تناكو

 ةموك ناو 000

 كاد نهو )0 ةيمورمعلا ةرورمدلا 1 محم اهيلع قاطاو

 اهضي وفنأ ما.فلا لعدحا رجب مناوالا اذهىلا نيحلا

 عاجرا لع 4 0

 مهفوفح نم نوله هيلا هدعف امدرو هح.اصنو روتسدلا

 :ءانقلا سرفنوكلا دقَع كاذلو

 ربا هه يجاط و ند ُ ريقك 1ةزيدطو 2 'راشعأو مهيلا

 سرغنوكلا بختني و ٠ ةرملا دالبلاو تأي روما
 ة روك اليعاافتر دءوع لتاللا سئرا اهلا
 ةسائرلا ةدم نيعبسو مداقلا لوليا رهش يف الي وزنف

 ؟ نالا 3 ةنببال تاونس عبرا

 ده 7-3

 نيصلاو ارلكنا

 نييعأ لودلا نهتلطنيصلا ةلودؤا البق كد

 لسع ةيكرمللا ةفيرمتلا ةدائز رما يف ثكلل رقم

 تايالولا كالذ لع اعدضاع دقو ٠ هيداجالا مئاضبلا

 نيصلا مارتفا تضفر دق ازتاكنا نا ليقو ةدمتلا

 نالا ىلا نيصلاؤاىلا اذه اهنفذؤر تدنساو روك ذملا

 سرسكو بلا تادهامم ةقلعتملا اهدوعو ءاقياب رمل م

 او ٠ ةفيرعتلا ليدعت بالطت نا اذ قم ال كلذلو

 لودلا رئاس نم رثكأ نيهلا يف ةفالع اهل ارتاكتا نا

 نيصااىثاغر يقال ورغولا يف لها دجوي دعي ل كالذل

 ههكييه

 انيق يف ةمإ رغ ةبي رض

 اهب رغا ٍبئارمض ةحنال ايف يف ةيلاملا ريزو حرط
 *رقا هأاو لمارالاو نو>وزتم زيغأا ىلع ةبإ رض عضو

 يتأا ةميرمشاا يدل ةمرغ قد ال اهتبارغ ىلع هو

 نيجوزتلل قالطلا ةحابابةي واسفلا ةموكملا اهتمضو
 لاس لارا كلو ردن ال

 ةداعالو لاجرلاو هاسنأأ نم لمأ رالي وزأأ ةيصوصخ

 نيدلا ىلا باشلاو نفاد بهذ ىتاوالا ىلا لاما
 تاقفنب موق' ةيلا١ ىرخا ةنحلو ٠ مسييابش ع

 تايفوتملا تافلاو نيفوتملا ناشلا



 د دك عي لي كي كسا هيدي تيا ا يي يس يفي يعيب رعي سي ص وع كوكي ديره زك رج ررك ليو يح رشم ني رع ويصل سس طم هيب

 تا وكي رواروب نموك اموه ىف راظمالا تلظ

 مسا لزام تفرعو تو.لان يطع ةراسد

 0 لسا
 مكوداب تاميحو ساخلاش ةندم تفرغو نيس

 ؟/ ولع ىلا ربنا ضاف دقو راود فلا 0 ٠

 امدق

 بس ع يس

 ةسدكا

 ىف 000

 ضوافتو - سونايقوالا ىلا قب رط 86 َِ :

 لفو هدالاب ْق ةناملالا ةلاكولا ةطساوب كالذب 58

 ذا كيلنم نا ةيمور رابخا نم

 لداوسأا كالت ىلت ةدايسأ|

 -ش#هشبحججيع

 قدح اذ ف 4مهور 2 "اق 3

 ةقشع لزالت دراو ل تاءح 2 1

 يبياه يف ةدبدج ةووث

 رحل م ةديدح ةروث ةراثال نواح بهاي

 30 اهتوض عفترا اذا فوسو دعب توص امل

 دعم فب ارعنف ةرون لك تورت

 تائيالولا ةموكحلا ناك اعرو,.:اذوسلا ةبرورجلا

 مهعبتي و اسهنم رفاو بوصآ نييك ريمالاو ةدحتلا
 1 نودناملالا

 تاسنقم

 ىلا يقرتلاو داحتالا ةيءج اهتذفنا

 رو:سدلادعإ 0 ناطاسأا ىلا اتش مف وإ نا مسالا

 ناب لو ىلا سس و نأ: هماالأ ا تاصو يناملا

 : املثاق لاقف هب در

 يتلا يطا زر

 ناطامم لوا تناو ةيداسلا كباتعا ىلا مقرن »

 ةج اهدا انخاو يت ةمعّمأا ةضل رع يروتهد

 اذه اشم صلاخلا ةنمضت» يقرتلاو داحتالا

 ليلجلا ديعلا

 « هافرلاو رمعلا ةدايز هللا كبهو

 تلبق اناو : الئاق باتكاا ناطاسلا لوانت مث ٠
 : تالا ةبطالا ةئرملا ىلع بظخ مث يئن

 ال, ٠ ةلاخ تااك ةا>الاو ةاواسملاو لدعلا »

 مهف ردقب دالبلا يف لصحت ةداعسلا نا ف بير

 سدقلا

 ثوز. دج متلاو(ةئ ما دارفاىلا راشأ مث'تاطكلا هله

 هم كع اونا هذه عضو يف ؟ك.عدأ ة ةشحا 5

 لا هنأ لف اي يفا 0 ليسا هذه 2 صالخالا

 1 اكلم ىف -تلظوت الك ةداعدلا نوبامعلا

 الل هدأ ك1 مسا و

 ,ىغذق دقو - 6 أي رودسد ثدالوو. تقلخ انا

 ٠ هلل دجلاف نوةسدلا دبع .يف اكلم نوكأ نا هللا
 تبهول دادبتسالا دبع.يف ًاناطاس تنك ول اوقثو

 ينةم-!دادةنسالا رود ناك دقف ٠ يسغن نم روتسدلا

 ةءازالا هللا ةدارال متل نا ردقملا ناك نكلو ين و

 هللا ءاش نا د اقسأا ناك لائاسو نامزلا اذه يف

 تررسس انأو ٠ انه ىلا مكروضجم بعتلا متفلكت دا

 يصالخاو يمالمش م ناوخا رئاس اوهابف ٠ متي ورب
 ىلا اولاقدقو ةب نا

 ةنانأ ٍِق 8 5 تعءضو نيح تدل

 اناو ىنبغتيل ردخلا لم اه ٌتدعل أم الك تاق

 52 تا ع) ال ىزجر ردقلا رع تادنارا

 ناريدح (ّحاف نيبلع لعا ىف «ادهشلا هالوم حاورا

 « ةّئتملاب نذا

 يىفو ناطلسلا يدي نيب نم ةئيَلا ت>رذث

 ءانغناو ءاعالاب قطنت نسل

 ١ وتقل 0ص

 سدقلا فرنهت»و مظعالا ردصلا

 فرصتم ةداعسلا راد ءاح:نينط ةدي ر> تاق

 ردصلا لباقو اتوذأم كب ض فيرشلا سدقلا
 صوصخي تاحاضإاو رماوا ضعب هنم قلو مظعالا

 سد#:اىف ناهرلاو نيء:طولا نوب مقاولا فالثخالا

 تسود هه

 رفاس (سوةسغا*) زوو ١ يف :مطقملا لاق

 ةرازوب شهلا هدام كب نسح لضافلا ةرضد

 اف يغذي ةيلعلا ةناتسالا ىلا ةناثمملا فاقوالا

 ءاولو. توربب ةيالو ىلا دوعإ مت ناكزلا مارد

 (ميف فاقوالا ديمتا في ريشلا سدقلا

 ه0

 كب تهاط ن

 يف ٍدفولا لابقتسا نا هيف لاق 1 0 سكر

 4 فأر أَ نأ ومبملا س يف ىلت

 يل ل اب روي واعرب ديراقبي ديره رق اك حي ربو لتس ردي رعت ولي بحكسلسكي“ سي سخروا" يي وح يورد يتيح يرسم رج عي رعي رس رس ري عش رفع اي يعي وصوب تي رس رس مم رس دي وكي ب هيسرس ردو

 ءاضعالا ف: ىفهنرءقوتب اوناك ام اقف هب ةواقطلاو ندنا

 ادع ا ةظئااوتفصو

 وءبلا سلو“ سيئر لسر ْ

 يزرااكن الا باوالا ساء“ سكر ىلا

 ىقل ان ىلع الرج اركش ناثوعبلا سام كركشب

 لاقتسالا سدحو ةداذل-ا نم هدؤفو

 اًضر روحا

 آ هلم يسمو

 "اصف ةنادسالاب ردصا ىتلا(داحتا) ةدب رح تور

 35 ظ ا_هءاح دق هنا ( كنولاسودهرغورب) ةديرح نع
 _دات> نورثاوي نيذلا كونا دحأ نم تانك

 يف ةءدوملا ديلا دبع ةورث نأ هيف لوقي مهئامسا

 "هت ىأ ةيامع هربأ نيب الم رمثع غابت اك ريما كل

 كزرف نويم

 جس دج سس

 3 نافواح

 م ةيرغلا ةدققلا تايالولا ىف رهمالا هأ.م نا

 2 ٌتداز نيل ةناذه نع رثور كر ثور

 اهقي رط يف هتدجو ام تفرجث امدق ١6 وحن 0

 ٠ باكرا ادا تا اطق ن

 حقرعاو .هاملا ما مقرب يىلاع سد لعاو 5370
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 باقلاماعأا اذه فاه .اومعا مل مو 7-5 هعمل تانمردءأ 3

 0 ركاب ةشورفملا ميقا روصقلا اوديشي و

 هوب از 7

 ٠ ["ننا016 168 30 ل 1

 ه0



 لا لطلا 0 ند اذه هلل:

 نانرلا ,ةعالاب ةارتشنو .هاخا عب كيك ناسنالا

 : ءارققلا لام 006

 تد.سف امي>هنا اقت> ٠ ٠ ٠ سفنلا يف ةباغىلا الوصو

 ةوشرلا تركك مئارشأا تجرعاو ءاك الاب قالخالا

 نإ رشع لنم ثناك اهناف هب زءاكلالا ةمالا كانه

 ةوشرلا يذغتو ةئيادلا قرطلا ع رام ةنس نيثالث وأ

 مبعوا يف اهبانطا سب رمذو اهدارفأ ناب تدت# ىتح

 "يزيكلالا نال رإلا يوضع لعرو الام' عرشك راصو *

 لو تارشالا فشل 6 لك
 ةئلصملا ىلا رظأ ريغ ى ءاسأا زك رما اذهل الها نكي ١

 ةوشرلا 7 1 هيلا هذه 00 اهنككلو 0 ةعاولا

 هتانغ نم نائوإلا ةتنا هه روم 3 أذ راعح مَظ مط و

 ٠ يرسسأا عارتقالاب ءاضعالا ندي را ىاتواز

 ان ١ رمال 3 4 قه هو اشو : كالذد انو او اوددبف

 ىتح ةوشرلا بات دسشو لدعلا نونا#ا'ذهدعب داس

 معا ل ادعا مايالا هده ىف ةيزياكلالا ةمالا تندد

 لخ 3" وأدأسفل اههزناو

 : 0. ردح لع اوهرط

 6م ءاندلاوةسالا نم مهموقن 2 5 راها

 ادملا يطقاس دأر و ص*إ ن ف

 0 نامزلا عل 6 ١م ٠ ىت> ةوشرلا

 مجا ماعلا ناك اذكه لب ةيقزمشلا مالا تناك اذزكهو

 برأ | فاهم معاق رشلا يف ن5 0 ةوسرأا نكلو

 ىبرغااو قرمألاا ميرال ع رم لع قيال 5

 نيقرشلا رشا : الع اينو ءأا لها لضفن ى ف ىلا

 لقالا ىلع نيببرغلا يرابن هيف يذلا تقولا نمي ملوا
 هلا ره ونام تاويل و وما كل ك0 اكو

 مللا م 2و ميلا رَظ ناب ةوشرلا 0

 انيمصن لو هق ثأو ا هو اخف عمال يب مهمل ايي

 نيسوشلا سوو اذه ا كالت ّق 0 أ

 رم مر ني روثك سوفت نم هزناو ربكاو ُُك
. : 0 2 
 . ةمضرالا ةركحاا هده قاكس

 ليح 2 اناذد دقو ةوسرلا كدا تقولا نون 1

 لح مي>صلا لعلاو قفل ندقلا لوح هيل شعل

 نم ذي لى روط 2 ادلع لآ امسالو نك لدمأا

 روع قحلا روط هلا

 ةوشرلا باكترا
 ا لاس هلت ثا أ

 دعا روط روتسدلاروط انتارح

 _'رع اناهتي ئذلا روطلا ٠ ةاواسملا

 سة باب قدافاب انومايو ١

 : ةهازنااو ةز نم هدج“ 7 نا اهنكع

 مار كلا امسالو 00 دنع ةمومذم ةوشرلا

 دحا لس م هنا كلذ لع ليلدلاو لئالق اوناك ناو
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 نكي مكب تال تت ريتا وتلا نيلي وتاب نواب رئت يفاتإباام توب روت راتبي لبي زاتنوب وت زؤابب يوت نوب ساب ريتتنب لوتوب يتتنمبوجييهإ 8 يسبب ا بسا نزتنوب يعني سب تي رتب واو واب يز ب نيبال يهاب يبإببب نتج ناي يزني نب ينتاب زاب بيير اسي بباب بيرن عيب بوي بعيب إي يكب عي دعب يببب# هي باني عيري حي رطب طيي جي دبي حبي ناب وسعي طب باع تعي نخب اعياد طع فا ال يراعي انمي طنب زيي قي لاقي يتب ناتو ريت باب د ييباتوب_ررصنب

 بيدالا يناكلامذوديجلا رعاشلا وه اهيبكترم
 ٠ لداءلا نوناقلا ةب وقعو لضافلا مركلا ضغبو

 فاخ ال١٠ ةوشرلا لل.ةيو هلك كلذب ىضري نفث

 يبهر: الا رنغلا فاخي الا مذلا فاذي الا ودها

 هبناتو هرإ ع7 رق به رد ال٠ لداملاءراصلا نوناقلا

 نيناوقلا بر لداعلا نايدلا ماما فوق ولا هرب الوا

 ةييزنلا سوفنلا كلت نيا ةبالا سوفناا كلت نبا

 "كأن ترياو ةاوتلا ذبن اعذن و ةوثإلا تقم يتلا

 ىرت ىتلا ةسيسخلا يرعاك نا هئضالا ردم 0

 تلمها يتناا ةنامالا ل لعبلا ينو ةداعسأا ةوشرلا يف

 كلت ريصم ناك اه *, لاءالا لايذاب تكستو 01
 .56 جيراتلا الزنا ةلزنملا يا يفو هذه ريصمو سوفنلا

 اهركذب ماقملا ىرضي ةريثك كلذ ىلع لاثمالا نا

 ماكحلا ضعبل انس "الاثم نوكتل اهضعب درون كلذلو

 :ةرهلا ةمالاهلعتت الب .جاجذوغاو مهتم نيبكت رلل ةربعو

 لجر مم موي تعصا اف" شي رق نم : رما نا لق

 زوق رمع ىلا تدها دق .ةارملا تناكو رمع ىلا اهقارتف

 روزجا لصفي 5 ءاضقلا انني لصفا تلاقو روزج
 نياف ٠ ةوشرلاو كايا هموفيف حاضو اه ال اهيلع ين
 نوعدتري مهلع ةهدعلا هذه انم وق يفريصنأ مولا رمت

 دقناك مدقلا نامزلا يف ريعلا كلمنا اضنا لبقو

 ةندم لطب ينانويللا لاقيلا سادننيمابا ىلا ثعل

 لاوهالاو ةس.فنا ايادغاب ريشلا اهدئاقو سد

 ٍ اياكهئيده اذه درف ٠ هيلا هباذتحاب امم ةلكاطلا

 نسل نع لال رف .ناك هلا

 0 فحب نا ىلا هتمب نم جرخي ال هلسغ اذا نك

 فال ٠ هتنيدم لها ةقفن ع هونفد تاماملو ةنأث

 سولاب ره ناف ريهثلا ينثالا برطلا سييتسومد
 هلزو ىهذلا نم 1 ءانر ردن كسلا لاع 0

 ذ_حاف سيهذلا نم ةنزو ني مّشإ و ةلزو نورمشع

 مدع هماقم طخحناو هموق هب ىردزا كلدلو ٠ ةوشرلا

 هوهرعو ةمقرو هع نك ايلا لع ولعب ناك 5 كيعل

 ىدح نوسلاو هلع اوكحو ىهذلا نم ةذزو نيسمحما

 عفر.و ّ ويلا ريتعي نم نياف ٠٠٠ ةمارغلا ع

 ةسملاو اياندلا هذه لم أ هس

 بج د2 ور سس

 تاسبنقم

 ازوف.تزاف ديدجلا دهعلا ةموكح نا نينط لوقت

 نوكبس اهلح نا. ىرت“ ىو تبرك ةلاسم يف أديم

 تقرع اال نقوةح فرخ تادب لودلا ناو يضر

 لع هيي 35 رودس نر با وا َْى تو تح نا

 فرص يبدا وه انزوف ناىع ءا>الاو هب راو لذعأا

 باق ُْق تءقو ىت م ةمهرزأأب ال/ لودلا ةيانعب هآنلل

 < لع كل اذه ا او قاف ان كاسع ن 'م نإمتإ ؛ركلا ْ

 ةيضالا هن دا قف تناك

 50 4 ع ا:لالعم يف غابت د نا 0 نامد 4

 0 و كك ىو هلا ةلا_ا نال انعا 1 ور فرد

 هييسخغاتلا اهلا

 لضافلا ةزض> اهري ذب يتلا شخلا هرق تع رع

 ى كتسللا ند ١ درط 38 ىلدا بيس اجاوخلا
 ةثالث نم فلتخت ناكاب اهلك تءعيبف دنا قاوسا يف

 ةعب را ىلا سنبلا فسصلو 6 رشع دحاو تانلش

0 

 هاشلا نا ناروظ نم ةدراولاهانالا ضع يف هاو

 لع رضا و هدلاو ع لا دقالا ىلإد ريغصلا 2 /

 - راتإلا لوا سلفي لف رارفلا لوأح هناو كلذ

 تاريا ينماكحالا ةنعا ىلع ةضياقلا رئاودلا ناو
 رخ ا ريماب هلادبتسا ىف نالآءضواقتا

 هسا ميسي

 م2 0 0 ١ . ا

 ناثوءلا يف ةصوصخلا ةنهألا نادلارهتناة يالا يف

 ماءالا ءالكو مالك ابعامسرثا ىلع اوي رقت تعضو

 ىلا ةينهلا ةمطقأا مسقي ري رقتلا اذهنا ربظي وىبحي

 مامالا هريدي لوالا مسقلاف يرحب و ليخاد نيمسف

 مهلا ضوفي ةلودلا لبق نع نورودام 0
 نيياحلا نيفظوملا نونيعل مثو اسال ةيورب اب لعل

 صقش امو ُ ريغو نار 1 نيمأ ةعاؤو نافرمهتم نم

 ةموكملا هعفدت 0 مهلا نس تاقفنلا

 علل انكر ةحان . ةدلب لعجيو

 نم ةن د را

 دودج ها 1

 .٠ مامالا ل اف اف نملا لخا د يناالا ةءاهتو ”اهنض يف

 4 :اًريم رمأ ل رم تاوق لسرو

 ظ لخالاو تاقفتأا 4 4يدع نم نما لاعا 1

 اسيلا كلم نع ةيزرلكن الا ف عصلا ىدوا تور
 الف ةدئاملا ىلع هتعبق عضوو ةسردم راز هنا يلاملا

 دق ايلءيذلا شي رلا فصن ول دجو اهذخ ال داع

 ذخ امم رقلا ذيلتاا نا ربخلا رر رحو ١ابنه ذخا

 اذه هتلالج ىار الق ٠ هقاقرأ هنم ضعءاو شررلا

 شيرلا ةيقب عزو لب قالطالا لعردكتي م ديشملا



 فرمهناو هسار لع هتعبق عض وو ةذمالتلا ضعإ ىلع

 هقالخا مركأ اش ٠ امساب
 هبجحس سوت

 دي نع 5 اتنلع' دق ارتلكتاو ايسور ىتاود نا

 اتلكو ديدجلا هاشلاب (يفارثعا ناربط قا
 هاشلا رفس ليهتل هي اهدبح لذتت نالا نيتلودلا

 نم ةلاسر نم تروفكلرف ةدي رج يف ءاجو عولخملا

 يف راجتنالا كو لع ةديدج ةروث فرا ناربط

 نينناريالا ءاطفسأا ضع غو بش كلذو ناربط

 ْق دونلاتاسراكلذلو ١رارحالا دض قاوسالا يف

 | ماظن ااوديعي و ني رئاثلا اويفاعي قاوسالاىلا لالا

 ماللسأاو

 هلبق ام عبات

 ثلاثلا لصفلا
 حدقلاو مذلا

 :اهراشعاب و اببو هب سم ةعودخم تداويس را ذب هثل

 ةصوصخم ثداوح ركذ نودب امنا ىنملا تاذب وه حدقلاو

 نمضت تالاقم ترشن اذا: نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 يذلا صخشلا قاعي ناطلسلا ةلالج قحي امذ وأ احدق

 روبش ثالث نو نجلا ةرشع ةيدالا ةداملا ةيلع قبطنت

 تاونس ثالث ىلا

 ىيي حدق وامذ ثدح اذا: نورشعلاو الا ةداملا

 رهش رم باقعلاف ةباخلا تاموكحلا ءاسؤر وا كولم

 ةنض ىلا

 قحب حدف وا مذ تدح اذا : نورشعلاو ةنماثلا َةداملا

 وا نايعالا ساجم.وا باونلا سلجم وا ةيناطللا ةلئاعلا

 لصانقو ةي رخيلاو شيجلاو كعرخالا ةيعسرلا رئاودلاو كاحنا

 ' ضنشلا يقاعي اهئالكوو. ةيناثعلا دالبلا يف نيبتتملا لودلا
 اموي ١٠١ زم ةرشع ًايداحلا ٌةداملا هيلع قبطنت يذلا
 وأ هيل 8 ٠ ىلا تاريل 6 2 و ةهارغل وأ روهش ةعس ىلا

 عوبسا تره باقعلاف حدق ثدح اذاو٠اعم نيتب وقعلاب

 نيتاه ىدحاب وا ةريل* ىلا ةريل نهةمارغب او روهش ةث الث ىلا

 وا الطع نابلطتي مذلا وا حدقلا ناك اذاو ٠نيتب وقملا

 اهب موكحلا ةميقلا ىلع ناهاضي و ناذه ردقي اًررض

 ىحب حدق وا مذ ثدح اذا: نو رشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ةيداحلا ةداملا هيلع قبطنت يذلا نها ىسناعن صن

 ىلا نيتريل نم ةهارغب و روهش ةثالث ىلا عوبسا نمةرشع
 احد راك اذاو. نيثب وقعلا نيتاه ىدحاب وا ةرل ©

 ةهرإل ٠ ىلا ةريل ن+.مرغإو نيربش ىلا عربا نم م

 ردسي نبت اجي رحب روابي زانسب ينطبيرإ ظنوا نببيرزظبو يتوب هجيني. ةبيببا ادبي اتقاوبي لانو باننا وعبيزاظنوب نزول ةي أ بريا ابيب“ اي ريلام ريتا يدب  لتبب ريغعبي ب يبيت وع زك جب واط يي ياحي“ هيب هس” ربحي إو عني يصيب اتي
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 ردقتف [ را 2و ةلطعر ثلا ليس اذاو اهب نين ركل وا
 بستح ةمارغ اهب م وكحلا 3 كيوم قا ىلا فاضنو ةفميقلا هله

 ماظنلا

 الكولا قحب حدف وا مذ ثدح اذا: نوثالثلا ةداملا

 يفظوم وا باونلا وأ نايعالا وا

 اهجوم حدقلا وا مذلا نأك اذاو ٠ ني رشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ةنماثلا ةداللا يدوع لمعش نب روك ذملا فئاظو ىلا

 نرد

 يعدملا بئاطي اب ةلكش : ا 7 وأ ةيلام ة هرأ ادا يفنظوم

 هل اس 1 ةكحملا ماما هل و تدنا اذاف تايئالاب هلع

 عبارلا لصفلا

 ةفادملا داوملا َْق

 اوتهااب ةقلعتملا تاركا نا : نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 نا يبومعلا يعدملا قحيو .ةيداءلا كالا نصئاصخ نم يه

 | 5و نر ُْق امنع صوصخملا اءاضقلا ةرشامم قاري

 000 8 ملا 00 كلذكو "3" واكو

 ابلضانقو اهئاسورو ةيبنجالا 00 ولم قحي 0

 : ةيجراخلا ةراظنل ءال هوه اهمدقي ىوكش ىلع ءانب ابئالكوو
 رئاودلاو ناثوعبملاو نايعالاب ةقلعتملا حدقلاومذلا اياضق اما

 ةرمخماو شدلاو ىرخالا ةقسرلا نكارماو 0

 . ا لاءر 1 عفأو 1 ا

 اذه يف اهنع صوصنملا ىرخالا حدقلاو مذلا اياضق اما

 مكاحنا ىلا 5 نويصخشا نوعدملا اهعدقيف ماظنلا

 حدقو مذ هيضف مفر زوجي ال : نوثالثلاو ةيناثلا ةدأملا

 اهمسب هعوفرملا ةلاقملا نمز ىلع روبش هل الث ردم دعإ

 لاح يف ةرادصلا ميطتساأ : نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةقلعتملا لاوقالا رشا رظك ناب رح تودح> نه فوخ

 ينطولا عافدلا قرطو ةيرحبلاو ةيربلا شيلا تاكرحب
 ةردل قيام ىلا 8 نك ةهارغل كلذ ل يذلا بئاعل 7

 6 نك وقعلاب وا ناش للا روش هيام نم 0

 ةيدالاو ةيملعلا ت تاروشت 3 نيون الثلاو ةعيارلا 5ةذاملا

 ءأنو ستكلاك رب“ عل ةسابسلاب اه ةقالع ال ىتلاو ةتدبلا

 لكشب قلعت امى ماظنلا |ده قوطنتم املع ىرسل اي هياع

 اهر ادصا

 فحصلا رسل ع ه نكامي نو ١ الثلاو ة ةسماخلا هداملا

 ةيينحالا داللا 2 ةرداصلا ةتوقولاو ةيمو.لا تارشنلاو

 ع امأ ٠ءالكولا سلجت نء رارق بجومب ةزاتمحا تايالولاو
 بفاعي و هب موقت نا ةيلخادلا ةراظن ردقتف دحاو ددع

 ةريل ١ هىلا نيتريل نم ةعونمم تأرشن وا اً نوعيبب نيذلا
 رداصلا تاءوبطملا ماظن ينلا: نوث الثلاو ةسداسلا ةداملا

 ١١41 ةنس نابعش؟ يف

 ةيلدعلاو ةيلخادلا رظان فلكي :نوث الثلاوةعباسلا ةداملا

 5 مس سل بيير زيرإ دبيي النبي بيبي لاب يبا باي هيي حل »< اا يب أ اك تكي و رك ع اك يع سي ا
 ةتقوم * دان

 لإ ةرددعلاا تارردملاو تنعتملا تاحأ ىلع بع
 نوناقلا اذه ىلع مهاوحا اوقماطإ نانيل 10 ني ريدملا وأ

 را لإ ءاردلا اذا هيلعا ني ريع لالخ
 ةعبارلا هداملا قوطنل

 كت ال : .

 اهفوري ةلاسر

 بيبح يجرج واتعفر سدقلا ةديرج بحاص ٍبناجل
 اينانح يدنفا

 .يدنفا نيدلا ٍِق ةيمحاو ةردقلا بارا نا ْ

 رداقلا ديعو يواتزلا يد:فا نيدلا دعسو ينفعل

 باهولا دبع عم سبلوبلا 0 ينل يدنفا

 نابش نم ةبو ةيدلبلا_ش

 أباتنك' اوقف دق العاشنو ةدادع ا نولسملا

 يناهملا لواعسالل ةناعا أي رهش أغلبم مفدب عربتلل
 ىترالا ىلا بام كاذلا ةيف تاب دقو ٠ يرحلا

 ةئأم نام اعرات قيصنو اشرح ريدع ةلالثو نيا

 ريكلا لمالا نييتتككلا ءالؤطو صخشو صخت
 مراكم نيفصتملا سدقلا ىلاها نمرفاو ددع مغ

 ةينطولاو ةسابخلا لب نياّتلاو ةماهشناو قالخالا

 صرعتش نوب ا :ذا دقو :٠ باعك الا اذه ىلا

 ىلوالا ةليللا يف عمجي ام فرصي نيتليل يف نيتيأور

 ةدءاسل ةينانلا ةليللا يف عمم امو لوطسالا ةناعال
 ناضمر رهش يف نيزوعملا ءارقفلاو ماتيالاو لمارالا
 ىدنفا نيدلا وذ ماعلا ضعب مقد دقو ٠ لوا املا

 ءادتا شرع ع رو مع نإسوسو ةتسم هنت انام

 0 راق "5 8 هند سوتسغا روش نم

 ةس# 5 _ ملدا اذه عدوي نا ىدنفا

 ملا ماتا نيح ىلا اهدنع ةلاما قرتلاو دامعالا

 ءاضعالا *الؤه لما دقو كلذب يممرلا راو

 متدعاسم قرتلاو داحتالا ةيعمجاييسالو رومالا ؛ايلوا

 روربملا لملاو ليلا عورشملا اذهب مايقلل

 امرببدتاا اذهورحفلا اذه ينانيار دق (سدقلا)

 ةيدنقالا طاشنو ةمه لع الي ءاث يتق انلعج

 كلذاو باتكالا اذه يف نيبتنكاا لعو نيروكذلا

 ثنو هنولم وب امف حامنلاو ماتخلا نسح مهل وجرت

 . يفمهدعاسمو مثرزإ دش ىلع ماركلا ةئيدملا هذه ياها

 دق و مهب ءادتفالا و يريخلا ريطلا عورشملا اذه

 ةلاسسرلا فن. روك ذملا صختو صخشةئملا ددعىا انغلب

 هرم ءارتام لكب ىفوتلسو ركذت ةدايز دادزا دق

 ةينطولا ةريغلا نم نيروكذملا تاوذلا تارضح
 باوثلا لي زجمهدشي ناهناعسللا لآ طاشنلاو
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 ل ناحا

 ةيليخت ةلي
 يضاملا تبسلا ءاسم يف نطولا ابدا نء ةبخن ماق

 مت لس هك 0 ينويالا نيدلا حالص 2( ةياور لد

 ةي روتسدلا ةسردملا ةعفنا ليلا باب ع راح فقراعلا

 فاللتخا لع تافارز درت سانلا اني اودقو قولا

 حايت را لع لدام كلذ 74 ولأ ص غىت> موللم ومها

 ةضافا نوكت يتاا ةسردلا هذه ىلا يلاهالا عج

 ال احا موسم ايناب لذالا لئادلو دال يخ
 3 يفو ابعت ىلع اعذخما ىتلا ةسدقملا 0

 أمىلا 1 رظذو ةمفانلا مولع |او ىدادألا ةدبدجلا ةّيش ةعشات

 فراعملاو موكعلا يف ةرمشلا ند لضافالا اهب 0

 لضافا نم ناش نطولا ىلاء دقت فوس ةنطولا ةيجخلاو
 لامالا هللا نق ٠ .لبقتسملا لاجر

 ليثغ يف ن ناقثالا نم ءابدالاتارءضد هب ماقام أما

 نا الا دحا م 8 م ينودال ١ نيدلا حالص ةياور

 دق مهنا ربظ دقو مهتارمضخ لع ليزملا .ءانثلا ينثي

 ريبدت يف مهتاقوا _:رم امسق اوعضو ايتك اويعن

 ةريغلا هذه ىلع مارضح ركشنف ةياورلاهذه نوؤش

 روك ذملا ينطولا يروةسدللا ءاشنالا مم دءاسم يف ةينطولا
 هج قل سس

 م تيب
 ايسر تبلط محل تنيب ىف نيتاللا ةفئاظ نا نقاب

 يروخ مخ لسرب نإ ينبتاللا مهكري رطب ةطبغ نم
 ديممل (ييطق اوضخر مهنال مثدالوا دمعيا هفرط نم

 نومناك سيسأ رقلا *انالا دنع ةيعرلا 5 مثدالوا

 ةفئااملا دارفا نيب هوعقرا يذلا ماسةنالا ىلا ارظن
 نا انأ رهظ ام ىلعف .نواوقي اك مثدانع ىلع مر ارصأب

 لمعلا اذه لثع مقي لو ب اطلا اذه بني مل هةطيغ

 لح نا هتطبغ نم و>رلاف ني روك ذملا ءابالل ةاعا

 حاوص ىلع نيتريبشلا هتزيغ وهعكفتلاللا :ذه ةدقغ

 يفي ةمذلاو نيدا ىحاو نال ةيحورلا هتمئاط

 لرواشلاا هذه ريبدت يف عارمسالا نع رخام ال نا

 مقارلا لع قرا عس

 مييلع دع# ىتم ىلا فناجالا ىلا فلزتن ىتهىلإف

 1 رجل ال ىته ىلا ةي رورمدلا اتتايحاح رثكا يف

 50 انقاذ له رومالا 2 1-3

 ا بااحالا قا> له باجالا ةيانغ ت

 , 1 وزعمو ايبدا َ ايدام انيلع نيطلستم اعاد

 مابجاوب نوموتب الاجر نوكن هيف يذلا تقول

 انمإلب *أ ارتق ىه# ماك * متسيهعو مدواي و

 سدقلا

 راض سدو كا ناب يهم زم 2 ا. ِ انلوعب نه

 ينل انك كالذإ ةقباسلا ةدبتسلا انتدوكح شحو

 م1 تيد ءاينغا نما" مهب سل ناجالا لا ماد
 اول دل للسلم مع ف سلادألا
 0 اونغتسلو 1.:طولا سرادملاو تاق ساما

 ناجالا ةدعاسم

 باتيك غفل يلاهالا وا الثم ةيدلبلا متهن ال
 سل ١ ١ ةينطولا عير اغلا هده 0 يرش

 رم سيل ١ نيلقتسم شرعت نا انيلع بجاولا نم

 ابك ٠ رادو اتايكش م نوكت نا ائكيلع تداولا

 مدقتت نأو محن نإؤ كلذ لمع ل نا ١ ةضحم ةينطو
 يبنجالا ذوقثا قبب اعاد لب ةيئاملاو نارمعلا يف
 انروخ هبف ام ىلا اني ولق مهلي هللا تيلف انيلع دئاس
 يوذوءاينغالا نم ملت ب يف نافةواقتراو انحاو

 رومالاب مايقلا عنمدارف رفاضعب لع رثكيال ام راسيلا

 هللاو ةيغادع انذا دحي اذه انءادن نا ىف ةروك ذملا
 تاوضلا ىلا تيسداملا

 حا نت

 ال ع

 هب مأق ام سدقلا ناكس 10 م لب 0 0

 . :رولع قوس ةفاظنب هانتعالا نع انتيدلب ساجم

 قوس! يف سولخلا نم تاب ورقلا عنمو (ةقيوسأا)

 يلا تيااوشلا تقرت ندعو مطااس عم رود ذم

 لا الا مويلا ىرت ال كلناف رضا اهف عابت

 وه يذلا قوسلا اذه ةعراق يف لاللسااو سايكالاو

 مما ليلخلا بابل هب رف ىلا ارظأ قاوسالا لك ما

 نوعاتي روسلاا جراخ ةاكسشلا عيمجو ةئيدملا كا

 وه قوسلا اذه _٠رااصوصخو هنم متودب مزاول

 نيب روالا حاوساا عيمج اهيفرع نا دببال ثا قي رطلا

 يف املا دق انكو :امندع ةمالعو سدقلا : رم ويف

 ةح# لع 2 ورءالا اذهىلا انتدي ر>دادعا دحا

 روبدت جالبدالا اذه ىرح دقك نالا اماو ْذئَتقو

 تارضح رع ةيدللا سا# نأاف ضصولا قكاف

 ىدومو ينايتفلا يدنفا باهولا دع نييشي واحلا

 اراد ندسح ىلا ارظن نيذللا يباب وشلا ىدنفا

 2 را ىف صالخ الاو ةهازألا

 ناكاا فرع ال ةمهب هيلع انتوا ام ا

 ند كيز امهضا أهو

 ينثثو ١ راب سوقلا هاطعا ىلع انتي دإب ساو ركشنف
 العدلي ايي عافاك« نع كااطنو *امقلا ايت ها

 داع ر دالبلا ةم > ىف نا رود ها ةمل

 زك راكيا جرا بيت بابلو انبيزإاب تح يباب نابولي بي ات اب بيبي” نب هياتم كم نسي فو يدعي حاس دبتدي ظبي

 تافارغل:

 خ با ٠١ في سافاهو رتور

 تدقع اهنا لصانمتا ةموكملا تدكا :ةناخ

 لت اهتاو ةيارلا 1 فلو دلارازق هارتحا لع ةيئاا
 ةزد في هاب ىلا ماظنلا درب اب وتكم ادهع

 نوكسا ىلاو هاالا داعف ةيارأأ رومالا ةالو لد تبيح ٠

 ملعلا 0006 ا اوهاقأو اهوعفرو

 5 0 تحل ةماغا ل ودلا تلسرا :ةنادحإلا

 ىففرطتيالنا هدب كد ةرامعإ هدعصت يللاعلا با.اىلا

 رطل ناقلبلا يف ملا ضي رعآ نم اقوخ نائوبلا ةافا

 ظ .: 0 تاذياهنا اترك ذم ىننانويلا ةهوكح تااق : اننثا
 رستسو ةياودكم يف ماظنلا دبب ات يف اهدهج ىصقا

 تا دك 'ضصتخام اما ليغملا ىف كلذ لغ

 رومالا عيمج يف يرجت اهنا وهو البقهتلافام ت كف

 ل 00 منو ةري زل ةيماحلا لودلا رارق ىلع

 اهيف نيجيبملاو نيضرحلا متازع

 نع ةيارلا ىلاهالا لزن.ذ ماظنلا يتتسا :ةياخ

 ةيدإبأا ىلا اهوثسو رطاخ ةبيط

 ل ةريحالا لودلا هز لم نصت 5 ت1

 تب رعا لودلا :كل و ةهشللا ةدش نم ميش ىلاعلا بابلا

 ه1 كلا هاما ةوس كرت ١ 4 نالابةمسأ نع

 قوقحلا ميمج لع ةظفاحلا ىلا ليق ىتأا لودلا دب يف ]

 لك ضرغ تح>رتقاو ةريزإلا ىف ةداملا اصملا 9و

 نيلرب ةدهاعا ةعئولا ل ودلا لع ةنودك.يف مي فدل

 ندكم يف نابايلاو نيصأا وبودنم ع و رك

 0 ل لع فالخلا ةيوس نهضت ه 1

 ُِق نيينابايأا هدعاسو نيصلا تايةف ندكمو جالا

 [|عاضارتعا رئاس نع ءاضغالاو ديدحلا ةكس هاشنا

 فارتعالا لع ”الكولا سلخ رارق رق : ةناتسسالا
 ايراغلب ىلع ل دءني در سلرإلا

 ( ها ةش وكلا 4م ا تدعو : ةناؤ

 رفس داعب ةيانويلا ةياوا مفر" ل

 ظ يلودلا لوطسالا
 سس ويس

 *أجر

 ارمفدي مل مويلا ىلا ن يذلا ماركلا ١ هاش رحل

 لد مقدإ اوهركتي نا نوالا ة كيم هس نع كاراش

 ع اماه أ نود نم ىلع ين 4 يا معنا 8 ٠ ةممقلا
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 كار" قم معا" ان ه0 20 ق5

 ناشرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةمملا يف

 7 لا نوارتشللو

 شورغ ؟"رطسلا ةرحاىلوالا ةوعسلا يف

 ناشرغ نيكرتشالو
 . 7715670115 ت1 7 70 ]0

 319 176 م5عع 15 اذهوع 5 5.

- 

 مع اهنأشب رياخلاف ةيصوصخلا لئاسرلا اما

 هدب رخلا ٌةرادا

 ةراض 30 ا 1-8

 خ ]9 يت6 0386 ا 4# و

 موالؤقأال 21

 ةيناثلا ةنسلا

 هأناو حالف لك 4م ىذلا نامللاعلا ئرايل 00

 لرينا تا رأاو تاقوالا قلاخلا : ناهتسا

 انمدب ر> ن :ه لوألا ددعلا ربظي موي موج | لعل و

 ا يفنو ةفاوصلا ملاعيف ةيناثلا احئسل « سدقلا »

 ا واد ىلا ةقداصأاةئطولا امتحطو يناهعلا أه راهشل

 اهجاهتنا اهيلع تل ا ىتلاةطخلاب ةسفانماهبدي رغتلا ىلع
 ةرعاش شنت امو لوقل ام لك ينلادتعالا ةطخ و

 ليقت دا 2 2 *امأا ا ةطّللا هزه نأ

 با وثاب لفرت يشد 5 امد رح 0 ماع ىضم

 ةمسا هادعؤالا ٠ ند بيطلب 0 0 ةسأن ٠ ءأاميعلا

 ءانعلاو دهحخلا ى 77 هلداب ' هابدالا م الا جم
7 

 ردص دقو 3 ءافولاب هَ |. ُْ ؤملا نطولا ةمدخ يف

 ةيموم 4ك ّت اهاشنالاو ة كلذ د روتسدلا سرادملا حاشتفا

 ١ روةنمدلا لَظ قف لع 000 لانا ١ ءا| ة.:طولا

 رد يارا ىلا هنا را ام دياروج عطا ىذلاو

 قو ودحر انا ايلا سد* يف لوم أملا 2 حالصالا

 ":لجاعلا بني وقأا يف مجرم هلا
 دي ددتلاو مدلل تاعجدئارجلا نا ضعبلا نظدقو 5

 ريكوا هيحوب وا ةءوكتللا يروع اع وجحلاوارطالاو
 ىلع ةاففاوع تشثبأ هده انتدب رح نا الا ٠ ريغصب :

 ٠ 'ردملا يأرو قملا الا ركتال ةفاوصلا بادا
 لمع وا اهيزاتما ةلدضفل حدملا قمنسا نم تعدم

 ضعبلا روصق رت ذت ندا ترممتقاو هب ماق ليلج
 نء عوجزلاو جالصالا ىلا بادالا ةرئاد نعمك

 ططاا
 نوبلطإ اوراصو ادبملا اذهرطل قري ملضعبلاناالا

 ريغ ةباتكو اذ لصاال فسافسر شن انت دير نم

 ةواوصلا مق لزكتو ةيرمصمأا بادالا نيشأ ةلومم

 ظ 0
 مادع يفا ريثكا

 نيرشعلاددعلا دعب هدب نا
 يتاادادعالا نا مفاد ريغ نون الثأاددعلا كل ضعبلاو

 ا'يشلك ىلع لوصحلا ةداعرت اى وددعلا كلذ ليقاول | امس[

 ] نكلو مالا نيبانماقم نم طع ةمع* ذةداعنةالوءانعالب

 اورث يمل نليلق اوناكةديرجلا اوعجرا نيذلا ناهلل دما
 ةرصلا بادالا ثبوقملا ةرصنأ م

 ”" ورك تابقع ةلسلس يف ترج انتدي رج نأ من
 اهنا الا الي وط ةانع اهزايتحا لمس يف تدباك

 لئاقلا لوقب تاع

 اممنم ذللا نع كيري ددألاو

 _:راكرا كتاخ نأ نك ولا هناف

 اهي اوطاحاف |,ءام اوفرع ةعامج ال هللا ضم دقو

 نم هب اوفصلا اننا ا1رلظت كلذ ءازوذع! قاطنك
 | اذكهو نطولا ةمدخ يف صالخالاو لضفلا

 ُث ثربظ ةيئدطو ةديرح لوا يف ىتلا انثدي رج

 هانرك ذ يتلا ماعخ لعم وا دتسو ىلوالا اهتنس سدلا

 هللا ءاش ام ىلا الق بادالاوداو يناشاب اللا فور ضل | ىلا سدقلا يف تدهذدخ أ دن نوناعو ةس#لوالا اذهابءاع يف م

 + يه يبا ةفاعصلا باداب دتمن ال اتناو ٠ رخا . ١ داويف ةبلعلا تالاقملا نء ةرشثان ةءهدخ قد دالبلا اهيف
 ثداوملاو ةديىدلا ةيمايسلا رايخالاو ةينارمالماو

 م اهوفرشف ءابدالا اهفلا دوو ٠ ةمهملا ةيلدملا

 ةيماسلا مراكنا تانب اهب تداج ىتاا تالاقلا

 ارطسم سدقلا ينمالقالا بادصال اضرعم تةاخ

 نم لوالا ماعلا يف ةيبدالا سدقلا هل زنم هتاوغ# يف

 لبق اهتردقمو ةيسدقلا ةمالا َةِلاح لب روتسدلا ينس

 وهو بن هلا ىف تازازؤ هاك كلذ ٠ ةمالا ا

 ) 0 ١ دنع ناتيقاب ناتداع اهو سوهناا ىف

 ظ ١ م اهعزن ىلع روتسدلا وشي مداد مالا

 الف 6 ذي مل اذا» لوقي نآك موضع نا ىت

 يف وأ ةيالفلا ة ةمئاطلا يف وا هنالملا ةئادلا يف وا

 « ةدب رؤلا جاو ر مدع يف يعساسف ينالفلا سنا

 نا_هزلا نم ينم ام يف ةيناهملا اندئارد تناك

 «٠ داد.ةسالا :رباهيلا قرط نا ةيشخةءو.ةقباساا

 م اهنكل و ةيصض ضرا يف ةشورغم باء؟لا مالفاو

 ءابدالا ةنسلاو ٠ روجلأو للا عيقص نم ولا ملعتست

 : نكلو . نيد.دسملا ةوسق نمفوخلا داغصاب ةطوب رم

 رصرلا 9 اننكلم قفا. 2 عزإت روثسدلا ةلازغ دكت
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 8 ا 0 « يتح ابعاقصا لعةشمنملا 5

 رم ةئسلالا تةكلطاف احدا

 صر ١ ينمالقالا ت مث لظلا

 لك يف اهديدعر 5ك, و اهردخ نم دئارولا تزربف

 دا تا در# مدعو

 ةمإ ١ اهويسدوأب من ركك ىقأت ىددانو مقص

 ؛١ اوليحو دادعلا ىلع

 روم هلا 2 ٌةريماغلا ءالظ نح روهجا ر اصب

 اهناو دال || ء|غ بنش اه

 لوا :م لوقلا نوسأت

 ا رهاؤلل ثكاو ىتكلا كيدل ممجا

 بتاكلا لاقم هّدعت لقعلاف

 ةعومج لقال و تت

 ناك ريحا كت ار

 ةريتو باتنت ال دئارخلا _هرا مهترين نع -

 هارت امو طمملا فالتخاب اتحط فلتحم لب ةدحاو

 ٍ كلت يف هارت ال اع ر هذه يف

 هلا ىو ان دالأب 2 وعش ةداع 5 نا اناوسإو

 ل انئارللا هرك ن١ كشو نلف فندا
 تقولا قيض ىوعدب هيلعتضرعةدي رج كارتشالا
 يف ةديرج هلل تنع نا وهف امتءارقل ةصرفلا مدعو
 يف ةغر جيرلا هلا اهب تفذق وأ ىتعب مباوزلا 3

 نالف فرعي دقو ٠ ةديد+ل ارابخالا لعا نم فوقوأأ

 هلا يهذيف ةينالفلا ةدي رجلاب كرتشم هقيدص نأ

 ميس ٌتقولا نوحي د .حو مف ا. ةءار أ | ررمعتم

 كي مل هنالك لذو عساو لاجلاو ةريبك ةصرغلاو
 لج هسك ىلا هدي نم

 نوصقنيو 1 ا ل وءلطت دالرلاهذه لهافاذكم و

 اهواطت راخالا منع تءنم نا مثو دئار طاردق نم

 ةا> يف هللو اهوفرع مهنأ اوعدا مل اه (تركذ ناو

 فك”رووت

 1: حس

 تانمأ مياعتو سرادملا

 دعإ هوررح أتم يف ٍبا_:5لا ضو داجا دقل

 بودو نع تالملاو دئارجلا تامث“ ىلع روتسدلا
 دهاوشاا نم هودروا ام ينو اندالب يف تانبلا ميأعت

 نينبلا مامت نا لاقي قملاومعن ٠ كلذ ىلع ة ريدك
 تانبلا مياعتب ناف تانبلا ملعت نم ةدئاف رك 0

 تناك امهم كلاملا قئرتو نادلبلا يف نارمع
 كالذو ءاقثرالاو . دلو اهرخاتر اهطاطغا ةجرد

 دادؤ, ١

 نولوةي نوريثك و لبقتسملا لاجر مث نرذلا نذافطا

 يناير ديا

 سدقل ها

 سرادملا دالوالل ىنكو اهرإويف ريثآت مالل سيل نا

 نكلو لد 4 نأ الاحر لودر وو نولكتب اين مناف

 نهدالوا عابط ُْق نر رد تابءالانا مؤ! ةوه تاف

 مطودام لك نم رثك ١ ةياوفطلا نس يف مثو مهقالخاو

 ميهلابطو مهبادا يف مسا هرثوي نا ردقي ام رثكاو
 تريلا ىداولل لوالا ململا يم مالا نا ٠ مهفالخاو
 ملءلاو ةسردما 8 هَ يناثلا لعملا وه ةسردملا لعمو

 ' ةيسردملا ند هه ورد دع ايندلا يف ثااثلا ْ ١ يل

 ا. دلولا عابط يف نارثوي ال ثلاثلاو يناثلا رمل

 تناك ناأف كل لا قاما شو لوالا عملا هر و

 ةليضفلا بح لع دلولا اشن ةبذهت» ةملعتم هذه

 بح ىلع ان الاو هتايح يف لءلا مني الحر ناكو

 ناس الا ىنب ىلع ةبرسغ ناكو ,لهجلاو ةليذزلا

 0 ٍجااطناسولا ا #7 01 را

 تندحو انا خيش اهل لاف مهسفنأ تدي

 انطاغ دقو كلذل ةسطساو لبا سراذلا

 اناتتسرا" 6 سرادلا ىلا لوا انتان , لسرت لاننا

 مبيد دعس اونأك انءابا نال كالذو اهلا انةانبا

 قالخا ىلع ممدالوا ىبريف تالهاجءاسن م نوذخمل

 , مزال تانبلا بيذهت نا ابار ألو ةئيسبأامهتاوعا

 را: ررطضاول قآلاو < اضن سرادا نو ابق

 ءازبالا ىذه انامه الئيقي رفادحا تيذه# لعبت

 بدم تناك اذا أ رأا نا لعل تانلا بيدهم لبق

 5 اها نوكي نأ اهدإو لع ىذا ١

 ىت>اكروماو اب روا يف تانبلاملعت عاش دقو اذه

 ْنُه ك4دزل امفو ايلا ةعرزم الو 75 رو ىرت اي

 براضلا لوجلا انطشني لو ةيضاملاةموك_#لا ان دعاتست

 لهخلاداس كللذب و اتتاثب مياعأ ىلع انءاقصا يف هبانطا

 نابع هد 7 ءوسأ !اةدالوأ راصو اند لهحلا قوف

 ركت ال اننا لع ٠ ٠ دالبلا ىلع ةب رض ثالهابلا

 ةحاجلا اوارو اندالب اوتا _'ريذلا يئاجالا لضف

 لبقاو سرادملا اوكف تانبلا ميلعت ىلا ىرإكلا
 ءأانو قا ن 1 اهف مهتانب ملعأ 0 ئه نوريثكلا

 داهتع لأ اذه مو مزال الو ب >او ريغ تانبلا عامت

 6 حمل ا

 تا,ذهتم تايلءتم نكت مل مهتامأ ناللالا

 باتكلامالقا ىرابت' نايفلمالا لمثل نآلاوأ
 .لراو ريظحلا عوضولملا از. ..ه راش ف ذب

 مل اذا هيلع ثحلاو هبف ةباتنكلا نولععآل

 ترسو توي كركي اك حمر بشي رة يرسم او ركب ا ويلا ل" هيل" ايينالا كرب يبكي تسيير "اين يير"ا يرجون يزن وإ دبيان ديوي ا امي ميرا يي
 دبلاحي سوي وس سبعا اس رح يو رس بخ حير اج كتي ميزاظالر تيري حم وب بيري

 اكل اح م انذاو 06 وا اوربي
 3 و 2

 تاج اج

 يل 2 ندعو راكفالا هنت الذب ىسعف
 ةجاخ-[رلنا يف 5 ةيدثاا .تاداقتعالاو ديلاقتلا
 -(قاذم فالتخا ىلع انتانب ميلعت ىلا مويلا
 ٠ ٠ نهناي داو
 8 ىرقلاو ندملارثكا «اهب مم م ىرتكلا ندملا

 دعاتو راكقالا هنت نأ ىدسعو اهنم ةيواخ ةيلا>

 نايضللا 5 تانبلل ةينطو سرادم *اشذا لعةموكحلا
 ند جرخمو ةينحالا سرادملا نع كاذذا ينغتسنف

 كلذب و أتِلع مهتيصوو مثذوفنو مهترطيس تحي
 ىلا نم قرئو دما ةورذ ىلا اننطوب ضنا دئايح

 نطولا بح
 سرادملا يف اهدالوال بناجالا هلع 05

 يذلا ممظعلا قاوصلا س

 ةفورممل هتامم ملاط ن ٠ لك هنتفتو هتعاربب دش

 5 يدنفا مياس نا

 ردص يذلا نيرشملاو ميارلا زدهلا يف ىتك هع أ

 ماللسلا « ناردع ةلولق مايا لبق ريب# ١5 يف

 ىف ردصت ىتاا ( قدصلا ) ةديرج بحاص هئارف
 ةفذلا ةلارور لا نق( سرا رضوي )

 را صل 2 هر اتخا ىذلا طفلا انكار 3 لادن نو

 1 هك اتتدي رحغار و ىروأ | هلال ٠ نم ه ةوَح أ ةركفلا

 بولق ين نطولا بخ . مثدالب يف بناجالا سرغي
 هلارمدل مدح ينا_هدلا در مثوبرشإو ؟ مدالوا

 اندالوا بولق ْق هلو رعأ فدو هل ضصالخالاو

 انسرادم يف اضيا نحن هلدبن فيكوداللا هذه يف
 ةينطولا

 سيكرسةل# ةتريثت يذلا طفلا ةروص هن هذهو

 ةنئدرالا ةسردملا ُْى

 هقي دصملا ساطدق ناكو ةسردملا ىلا ررحتا ل> د

 لفكا الف ءزوضعم سوردلا حاتتفا قوكي نا ةاتسنالا
 : ميما ال ئقو ةراشا ذاتاءالا ىدنا ةباطلا ةدع

 ةفولاا أ ةداملا قص 6 ة.حاتتفالا كا سلا ؟ نانو

 عي م.تاولص 2 لع كلووم ينءرأ ؟ انعم

 مم رادم

 ةيضفلا ةي رووا ىتلف - ملا

  ةيضفلا ةب روهجلا يتلف - ةبلطلا

 3 03 آ راد دودو انكي 0



 بى1ل”ايرب لبيراازبب اتا راتني ابيات اب باتفب اتا خيي ايي يري اعب نيفعتب نب يي ظنيت "اهي

 انمع“و اي ودانمع“

 ايفداغي رو امي رومر ناث رم تاَد م -- لعملا

 7 25395 ونارغلب و

 مهمارتحا |:يلع بدي و ,نطولا وررحم مث -ةبلطلا

 مج هميشتلاو

 ٠ اوسلجا - معا

 ا
 قردلا ربل تامراعم

 ررعلا ىع ةديدجلا تاوليصلا هذه رثأت نم ماب
 # انسرادم يف لاؤ فلا ملاع ىلا لقتنا هنا رجاوملا

 هارام كبلاو اي روم ٍق

 ىربكلا ةعاقلا يف نيبعوسيلاهابالا ةسردمانلخد

 ةرمشاعلا تريب مراعا حوارثت !ذِيلت ٠6١ اهيفو
 نوددري مثدءاة ىلع 5 مانيار ٠ ةرشع ةسماخلاو

 «هللا ةدلاو رع ةسادقاب».

 ةسردم ىلا بهذنلف ثوكلملا ةنطو هذه انلق

 نسك دونرالا

 راشا ةثالثأأ ةسردم ثدح ينوصلا يح ىلا اناصو

 مثانمع<و الا ل ا تاجرد سمح دءصن دك و

 -تررددرب

 «توء ال يذلا يوقلا سودق»

 ةدحاو كللتو هذهو اضنا ةامملا ةينطو هذه انأق

 كانه نوملعإ مهلعل ة.مالسالا ةسردملا ىلا انب له

 ضراللا ة.ئطو

 ريكلا زوواحخلا نم برقلاب ةطسبلا ىلا انيهذف

 ةبطيصملا لصفت يتأا ةطقناا دنعو ةيمالسالا ةربقملاو

 ةيناظلساا ةسردملا باب لخدن نا لبقو ةاطسلا ن

 نوفتيي ةذمالءلا١ذاف انيغصاف فاته

 « نب. أ نيلاضاا الومهيلع بوضغملا ريغ »

ّ 
 ماعلا شتفملا ىار اذام

 شتفم لوخدل اذه هلوهذ نم هبتنا رولا نكلو

 داعو ءاول ذاو ةءاقلا فرط ىلاى دش ماعلا سرادملا
 هلو 'اءانف هقل دلتا لوا لا

 ىنظولا نمهللا عم ةيناثلا ة

 ىلع ينا يتح ميخرلا هتوصإ لتري ذيملتلا قؤطف

 رقفلا دشأا -.

. 

 رغب ير رو رعي سيادي يباع توام توي طيب خبيب ةوبي ويب ديرك يب وبيروت يبت سمر يحيك احم رامات خير يبكي

 سدقلا

 ين.انجرالا ءأوالا ىلع مفدنا م ينطوا رودلا رخا

 هلدقي ذخاو هب رزتئاف

“+ 

 نيد ال نيتددرالا سرادم دالوا نا لاقي له
 انركع> ا دق اثناو انذالوا دنع روص# نيدلا ناو م

 وأ ملزانم يف نيددلا اولعأ مهلا لاقي ما ءامملاو هللا

 امر 5 :رطوال اولمح مع سوردلا ن :.ءااشر د ووك

 مهنطو نوب“ لاجر م دقن أم ىلع ءانب نيتنجرالا يف

 نولصي لاجر ان دالب يفو

 يدنملاو نيمالا لماعأ|ىنطولا جرخت مهسرادم

3 
 م لضفا انسرادم  ائسرادم

 مياشم و اوس 3

 ىلغمأ اهنال نيتن>رالا سرادم لضفاف انا اما

 ' رمعقل ريصيقلامو هلل هللام

 سس ا جيس

 ةسايسلاو لدعلاو بادالا

 اهنا ٠ مهم رادم ند

 بداف ٠ ةسارس بداو ةعب رش بدانابدا بدالا
 رمع ام ةسايسلا بداو ضرفلا ىذا ام ةهرشأا

 ةمالدس هب يذلا لدعاا ىلإ ناهحري اهالكو ضرالا

 لاكو ةيعرلا حالصو نادلبلا ةراعو ناطلسلا
 برخ نمو هسفن لظ 'ضرفلا كرت نم نال ةيزاا
 لدتا كلا نوطالفا لاق ٠ ريغ ٍظ ب

 نب فنحالا لاقو ٠اطاوز روجلاب و هايشالا ت

 هنيد مده نمو طا هراغل نأك هسفن ٍلظ نم

 أم بدالا ريخ مفملا نبا لاقو ٠ مدها هزيغل نآك

 عريش دزا لاقو ٠ هرثا كايلع رهظو هرم كل لصح
 هيحاحو هيتاكو هعدنو هريزو دقفتي نا كلم لك

 ليلد هبتاكوهلقعنايب هيدنو هكلم ماوق هريزو ناف

 د روح رزإل ليقد ' ه:سا.س ناهرب همحاح وه:ةرعم

 مال لاق كلغ ةم مويفوناسا هس ىنب رومأ تب رطضا

 مثرعا لاف لاععالا رباكا لع لاما رغاصاب اوناعتسا

 لالا

 هدهك ايم

 نها لاوحأ

 رايخا نا ةناتسالاو رصم ىمص

 مم ةيفاكلا وعلا لاسرا ىلا وعدت لازت ال نملا

 مذارش تاو ٠ كلانه اهران ترعتسا يتلا ةنتفلا

 نهب ةّ دنع ةيماظناا دونجلا تهحاه دق ني رئاثلا

 نى هل ِق هاد

 ءامزنصو هد ل +

 5 هةية هج 1 يل ”ةيبادبيي باني نهي ةيبيي نري

 اروباط رشم ىنا هن 0 ةراظن

 مورضرأ نم ريباوط ةسمح 07 ةدراطل

 ةسمو (يفاثلا) هنردا قليف نم ناروبأطو ( مبا رلار

 ةديدجلا ىلا تس دقو(تلاثلا) رقسانم قليف نم

 ىلا ناير>ا ناتايفسو ثارفو سإ رءرم ناتيعفدملا

 لري ناكام ىلاةيسنلاب تاوقلاهذه تسيلوةرصبلا

 لاذ نيب لاوسالا فالتخا الوا اروك ذماءيشالبن
 هذه نوكت نامويلا ىجري كلذلو ٠ دملااذهودبعا

 ٠ ةيصاعلا لئابقلا عضال ةيفاو ةفاك ثاوقلا

 ٠ لسرت دونجلا تناك

 لع ةوالعو اما 1 ىلعف مويلا اما ٠ ةروجام

 عجارا نوهضاخ نومظ:هنوبردمارطامض ناف كالذ

 دونجلاو ٠زدلي ءامدنل ال ةيركحسلا ةياحيالا

 ةنامعلا هكلملا نع دوذلا يف نونافتي نوي روتسد

 ةءاطلا نيم يروتسدلا اهناطلس ةلالج اوممقا يتلا

 ةنامالاو

 ريغ ةيراعء ةعاد لبق

 سهل ههه

 عولخلا هاشلاو سراف دالب

 ةموكملا ىلا كلما لإ 5 عولوملا هاشلا ىحكر

 ارتاكناو ايسور يتلو د اريقسو وه مقودقو هير وسد

 ملابلا يونسلا هبترع نويعتو .هرغس صوصخب اقافت'

 كنرف ١ ١ ءو نويلم يا ناموت فلا هم

 مجعلا دالب د هاشأا نا راذر تافارغل] فو

 هقفار دقو ربشلا اذه نم عساتلا 2 ا.مور ادصأق

 دالبلا دود> ىمقا

 رصق ناجي الزام ى رك دق هنا هائلع يذلاو

 فان مي ثيح أيسور بونج يف ي.ورلا رصيف

 الوءغم ناك ارما هللا ضعي نا ىلا هتايح مايا

 ىلاريغت ةغلاب ةظع اذه عولخلا هاشاا رغس يف انلو

 ةريص» لمع وا هنال داذبتسالاو لظلا لها لق

 ةززولا ةرخالا ءله ىلا لصو 1 ةخءأ ند نيصاخملا

 هلارعا كال ا درط داليا ةر>اومو علخ

 ةيرودسدلا ةلادعلا معه قهنت ال ةلاامأا

 دالب 3 0 و 0 رفس نا ريغ

 0 ناردالان ره 0 ١١ هذه قضت 0 ةباسأا

 داعل ا يف ةناخعا امة م ءادزقالا نمةيلاحلا 1

 يوذل بصانملا ديراقت فو نطولا نئاخ يمحر لك
 جينما اذه تحن اذاف ٠ ذوفنلا يوذل ال ةياهالا

 اهمماظع يف رختي يذلا سوسلا نم ةكلملا تصلخ



 سدقلا ١
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 نحمي ال ىتأأ بعاصلاب فرغ عستم أهماماف الاو

 ءاخالاو هلا مف انركذامنوسارلياذت

 كاملا *انا عيمج ىلع ةاواسملاو

 ةمحرأاب سانا قحا

 سانا ىحا ءافلباا دحا لاق

 عركو ردحأ# ه4.لع لاس | راو لهاحي ىلا لقاع

 مينا دنع ةؤناح هل تراص

 تاالز ةمحرأاب

 : يهفاشلا ماماالا لاق

 ايءاج عا اول كتان ّ

 مم سلفلا ناكا ساشب

 اماثع ساهل ول سل نويفو

 ازاكأاو رعا ترن اك ىرولا سود
 بينو

 هين رذعا تازيبجلا

 نويلمنيتس مزاولو تاعم ىلع هيب رخلا تدعوا

 كالذ نم دصقلاو خوج ىقنببالم ةريشع اهنع كنرف

 اركذ ك1 >

 ومس ةعاس ؟ ةةدغ يديد فا .٠ عج

 0 مزأي ام لكب 4 كسلا تاعووتسأا

 تاالوأ ملا دقعأ لع أولا المو عنورثك 2 ل

 1 هلك يهمس

 يمااغت اع حرأفا

 نيلرب يف لكيدلاو ةضفلا نم 0 ترش نا
 تاالماءأا اهب لومستف كنرذ نويلم ١" ردقب ةلمك

 ةميقلا نيب قرغلا تو انورام ١8 و جيرتو ةيراجتلا

 لمامتلا ةميقو ةيقيقحلا

 ةيلحم رابخا

 مل تدب

 يف سيلوبلا رءأ ىلارومالا ءايلوا راظناهح ون اننا

 نها رمل ا كالت ىف دحوب ال هنأف ل تدب

 نإلرب يف هل دلا راق أشاب

 تيك اه ةعباتإا ى رقأاو مل تدب لعن اظفاحي سيلوبلا

 تلكم ع
 كانه نوكي نا ةيسينكلا سرج عرقي امدنع غبا

 . 58 مالغنا العا

 اهيلع ظفاوم ها نمابلك ملت يب ةيحانولخت كلذدنعو
 ه:طساوب ءةدلبأا ءالغأ فقوتي هاء يذلا سد 1 .ااوهو

 م سوبا نم نارن كي ليف نم

 ءكاودلا ناعم | 17 ؛الذو روحاس تال و الاح

 ة.سكلاسوقطااو تامد1اث أقو

 -ِ سا و الا دوست

 كانه. ةحارلا :باسال اهباوتو لات لك ةيضق

 ا ع

 س وبا طق ءاشلاب ؛:لطاوباي و ةيغاصانذا انورومإلا

 روم لا ءايأوا ند ىلطت كااذل ٠

 م 0 ةدلا ف (ضوطخ تال ةدع 2

 اقلام | <

 ال اج تدب

 تارابعلا قالطا عن ًارارم ةيلحلا ةيوكملات عا

 اومعسل مل الاج تنبب يلاها نا ربظي نكلو ةيرانلا

 خيب كانه نابشلا ضعب نا أهلي هناف رماوالا هذه

 تاراءأا اوةاطا يلاهالا دحال سرعفافز يف اوناك

 ىدحا تبيصا ذا كالذك متائيبو:اضفلا يف ةي رانلا

 ةءب رمصتمقوف جرغتلل امك ابش نمةلطم تناك ءاسنا

 نيناوءااورءاوالا ةفلاضم ةحتن ىد هذه ةايحلات دقو

00 
 - نادل

 سدقلا ةبدلب سا نم

 جراخو لخاد ٍِق تاليا يراد مو 5 لإ

 ةرتاد نم لوالا

 بسه ةبارق
 هديازألا لد

 ةيصودع ند لح ريع سشورغ

 ا |را# ٠.٠

 در ىل هلأ رقتلاب أ هنأ ةرع سدقلا

 مهلك الع نا سدقلا ىف ةدنا نويسموق

 كار ا ةةدمىوتس١اذلا اذه نمناسنالا قل ال

 ١ 7 : 5 "كلذ ءارجاو يملا ١ ةداعا تجي ما فالزإو

 0 ةباقوأل 5 ةاناناولا ركز ريش - راشتا

 ةدعاؤ ةباصاو ليلخلا ينير دجلا ةلع دارتمالاا 1

 ىلع اوهبنت ترا نيراتخلا ايا ينم مزملف سدا يف

 يا ىدا ميهلتلا رءاءارحأب اوع رسب يكل يلاهالا موت

 ةأوس نام كلذ يرينأ بءوإ نءلك و ناك بيبط

 -_ ٍِظ م اري ترا هكي راكلل وا لافطالل ناك

 ةيدلبأابيبطوأ ةني ديا جرا> 0 ىنشتسملا
 سلا

 ايءوي ةيئسلا ةموكملا يف

0 

 يردجلا روم م

 ويانا يدا" يب”يا“ ديا مكس .ةديب نبي 0 سي سر سيصمس يديك يتي»

 9 ازالعأ

 م

 نوتب ز عم لوت تيب هرم هلبق دودحلا الرث يريملا يماشلا فصنلا يف , ٠*5
 هّيطق ىغارا ”الايش قب روستب ضرا قرش هرقمأ| يداوودمح د.ءسو هقرشلا

 |ا/”وا 81 ورمون؟ ؟ 1 ةدسيفاث نيرشنو*””١ ةنس لوبا لوت تب ىغارا اب رغ

 شيطفوب | نموا دبع يجا قرش دمحا ىلعو ل نيسحدلق دودو "حارا "لفك راق ٠٠ قرإم 0

 | /هورمون "74 ةنس7نيرشل © نود شيم نب ىلعأَب رغب رط الامث
 هلا قب رط ارش نودياز ةرصعم هاكرشو الم هللا دبع هإق هدودحما ةكلملا نوتيزلا ةريهه# . |م٠

 ١ ”4 وردول ؟+4 ةنسا ني رشل صاخقب رطاب ر ِع قي رط عم اريبلا

 ا ىشوغ وبا اذا دمع نب ديعس كالما نم هالعا هنيرملا كالمالا لماكو هصح ناعملا دازااب مضو البق
 ,دلا 4 4 د ١ لحال بالا ة قد هش يلاعا

 عا روخاو 8 هاللعا هت د1 همم لك اقع هررد هلأ تالدا ١ انعاو

 يممدقملا ىب ا اغا يدنا تدوح ىف ما هيلع هب موكحما ن

 نا لع 0 , لبق نم هدادرارقلا اهيلع

 سدقلاب لالدلاو 'ارحالا هب رومأم ة ةهدحارم نوبغارلا ىلعف 0 ناثالثو كح ِه رور هج ةياملا ف ضنا لبعي

 جي < سس

 مود - ةركو مم رأت كب يو ووص

 اقريشو ءاك ريش ومطوب ناتي وكوركد ردعكسا ةماقد ئرغلا ىلع داق 12 1 مال ىعئاد"؟ , هند ساما المك ع

 2 هراع وبا دالوا الاهشو هاكرشو ىلايكلا ىدتفا نيس جال 0
 ناضمر تل نيكداملا ىلإ ملت جاحلا ا رغو ارحك سدوم جاح

 جراخ ةوللا قب رطب مقاوأا هالعا هدودحو هترفو هذي ران رجلا موكلا حرط ريدوس موي مشع ةسمخ رورم دعب

 ةبواسأرف ريل نوثالثو نيتئام غلبه افي لجل ال ينالا يناثعلا ناضمر دم نب دبع جاما هياع م لا تألم هفأي

 بستكم مالعا يجو# كلذو يفارلا يناثعلا يوسوملا لايوه كيب فسوي ملا ةيماظنلافيراصملاو ةيئوناقلا ةدئافلا :

 هيلمف روك ذا, مزكلا ىرتشم يف ةبغر هلنا5 نف ءارجالا ةرئادب ظوفحع و هفاي ةراجت هك نءرداح ةيطقاا ةررخلا

 اذه ررععو ةيعسرلا ديارجلاب ةيفيكلا ترالعا راص كلذل ةموكحلا لالد شابوا هفاي ةيادب «ار حا ةرئاد مجاري نا
 نر لوليا ١ 5 ا هفأب ةبادب ءارحأ ةرئاو ند ناللعألاا

 مرح ري رح حركي حب حي يوصي تي رح حي رحب رحب جو خب ها عي ام يخي 7 00 ا اي

 ّ سدقلا يك ايئانح بيبح يحرج ةعبطم
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 فصنو تايديجم ةثالث سدقلا ءاول يف

 م02
 ةزاثلا ةءا 836 ءري

 كاوشالا مق

 تابديجم ةعب را ةاثعلا دالبلا يف

 كيرف ١" ةبجال دالبلا يف

 هدي رخلا زايتم سحاص

 اجانح بيب“ ىف رع
 سس: سس

 فترالعالا ةرجا
 ناشرغ رطدلا ٌةرحا ةريخالا ةىثصلا يف

 هراب 7٠١ نيكرتشللو
 شورغ "رطسلا ةرجاىلوالا ةوقصاا يف

 ناشرغ نيكرتشللو

 عم اهناثب 5 ياحلاف ةصوصخلا لئاسرلا اما

 مد رخخا ةرادا

 انلع عفدلا

 سدقلا

1١ 
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 اوناك مهنا ىرن يارا مالا خيراوت |نفصت اذا

 ةلامسا ىف _:رورابتي و ةراجتلا رامضم يف نوقباستي

 نوري اوناكو مهترامم يف مهبيبحمو مهيلا بوعشلا

 اقاش ةانع نيدبكتم رافقلاو ينايفلا نومطقي و رادع

 بي روسلال ناك دقو اذه مهضرغل ةج يءاتمو

 ديا ةيقرشلا مالا نم مثرواج نمو نيبقيذيفلاو

 العا ىلا نيفرصنم اوناك منال ةراجتلا يف ىلوطلا
 نم ماوس نم ىلع زي ربتلا يف مثدوج نولمعا ا

 ةروهشملا مهيضارا تالوصمت نورجاتي اوناكف مالا
 يلا والاو جاج ]لا نممهتاعونصع واف الغةرفوو أممصخي

 دبمأأ كلذ يف اهب اورهتشا ىتلا اهريغو تاغودصملاو

 نم راغقلاو يفايفلا عطقو راحبلا يفريسلا نكي مو
 عاونا نوناعي اوناك لب مويلا يه 5 ةلهسلا رومالا
 الو متالوصمو مهعئاضب جاور لبس يف تامتملا

 ينافتااومادقالاب ماوقالا كلت دهشن مويلاىت> لا

 لع انمقو دن انناب مرج الو هاف رارسا نشك يف

 ةفقو اهيدل انفقوو ةميدقلا ممالا تاءونصم ضب

 اهنضماوغ فشك و اهئازجا لح ىلا قفوتن ال باجتالا

 1 ا
 2 52 لات 07 رْرْلاَو . ةعافملا) ةرامماو ا

1 
 ف

 هر

 هج و 2 0 :

 0 لك رم معاد ( الغلا ىوإ ردصا
 رسب ويدي _ كوي رشي رعي اكو ركب رك عني رب بكي كيسا عبري يعي يعيب كب اهي ريادي عبي يبي ام رهو اهم عم تع. تويتي وبي يصب ربي

 مس م ست ل ل ملل

| 
 ٍإ ِ

 نم قزر دف نانالا نا لع اكرصب لدي كلذو
 نم هقزرت ا ام يللاولا رصعالا كالت يف بهاوملا

 وا مدقَتاا ىلع ناوعم ريخ مه تناك ةفدصلا ناوا

 ٠ مهيعاشم لاكو مثدعاس دق بيقنللاو ثحلا نا

 ةارابملاو مهترجو حاجتلاو مثدئار دجلا ناك ماوفا كلوا
 دءاسم ريخ ةرامتلانا اوك ردا لق ميغ راهتشالا يف

 ظالتخالاو ممالا نم مثريغ قالخ اود اوع سأبتفا ىلع

 ةلدابتلا ةقادصلاو ةجاحلا ةطبارب طابترالاو مهعم

 اودهمو زاحلا ىف ريسلا اولهسف ةلماعمللا يف صالخالا

 ةراجللا هاغو مدقل ىلا كالذ ىداو راغقلا يف ىلبسلا
 كل: ىلع رهدلا ىنخاف ٠ امم ةعارزلاو ةعانصلاو

 مبان رك لل نع ل مو ناك ريخ يف اولذدف معلا

 راث الاو تاعون لا نممهنع فلخت أهو ميراث ىوس

 مدق ف مسولا اوغرفاو مثوذح اذح'نم مثددب ماقو

 الو ن الا هيلع اهارت ام ىلا تلصو ىت> ةراحتلا
 ةمرطلا كك يذلا رطقلا ُى نياسأف نأب كلش

 ْنَد أم هكهوو اهلا نم لمع

0 
 . ضو تاريخا ردتهضرا امدقوللا به كبل دوعوملا

 ل ع ب

 يب يسب تب حس يني يتيح حي يسمي رس يلي سي سي حي رم يس رس ص سي سس عه ع سيتيح
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 (2ةو»نعذ ا. ا| تن
 رست نة سوس

 1: فخلال 2 نازل

 لمن نلعا م١5 1101 ل15

 "ننال ن0 32 5

 طاروق م عع, انن ةص 20 ["ةلع

 171“ نت 7 7 7

 3 15 17:6 مدعع آد العمع 5 1.

 ين ]و كاظ6 موييتع رى 29 وب

 مفاذظالط از طا ذل

 تت

 يع ةيرغإ ركيركوي دمار دينو ذي يي نيني نب طوب ري
 . نسبيا يبي

 مط تبن ال هب ءانتعالا انوعراز نسحا ولو تاكربلاب

 دي ز.امىضحت ال الالغ مهيلع ضاو ةمج تاريخ
 مل يهتف ٠ هريعم ينكاسو هلهأ .داجاح ىلع

 ل يكرر َى ع

 نيبب وزوالا نم ةراحما باب.را اورابي نا مهىدتو

 نم اورثكب و تادراولا نماوالقي نا نقالا ىلعوأ

 اني كل ك3 هولا تادواولا تعيدناو تارداملا

 ىلاةتغب ت
 تارداصلا اماو ١5١8 ةئس كنرف ٠٠

 اهيناو ١15١7 ةثس 6 ١ 5 هالآ
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 تغلب دقف

 انك ناجالل افازج لاما لكت اننا كلذ نم ىرف
 انس لالغو .تالوصء#مو تاجوسنم نم مهعلاضبل

 لعجت نا نوطسلف ناكس نحن انياع بجاولا نم ناك
 اص انضازا نالثادراولا اريفك قوفت انتازداص

 هيضاراثرش- انحالفد.مجا ولة زغلا لالغلا ءامنال
 رذنلا الا انل لفت ال اهب هانتعالا مدع نكلوأتسح
 تالوض# ىلا ءامتلالا ىلا ذئنيح رطضاف للقلا

 راثالو بورملاو ةطنحلا مهنم يرتشنف نبب وروالا

 كاإذ انئشوا اهنع ىنغ يف نوكن انيب اهريغو ةيذغما
 دوقعم انلماو ٠ تارداصلا ديزتو ثادراولا للف

 لمست ىتح موسرلا نم للقت كرامجا ةرادا ناب

 لالفلاو مئاضبلا نم يف ةرادتلل لئاشولا

 ا١او١مل ةنس تاكنرف |١ا؟ه؟١ مما

 نورخ الاو نولبلق م,ف ةراجتأا لوصا يف نوفراعل اما
 راوكتلاب اهو سئقاف رغصلا نم مل ةفرح راجتالا اوذختا



 طف '
 سالفالا ىلإ جميد هال هأنهع دم ءي م اذهو

 انتحال ةرادتلا نوما يف م عربختو متازد مدل

 ب راع سراد: اهلا ةراحتاا نكرا 35 وهل ىلا اذا

 | ةايحلا دم ف يلع لوعي

 ةعارؤلاو ةءادصلا نع مالكلل ان دءوموةسرلاو تاؤوداو

 توق ند اهزوعب 1 ع ل

 هللا ها. نا مداقلا ددعلا ىف

 تاررمدلبلا

 فاعو حارقلا هاما كر رم ناسنالا فنا

 رع هلا نك نا ىفتباو ءامسلا رطق :فائكترا

 اهريصع ريصو اهدو>١ ريصمف ءاريغلا رامثا ىلادمتف ذا

 ريصعلا اذهو هتا>اورو هتاودخ يف هعرم افاعز اوم

 بلغا لوةعب تسل يتاا ةرثلا هذه ٠ رمخلاب فرعي

 اهنم صلختلا الي.س نودي ال متلعجو نيقطانلا

 ءأ_ضءالا ىلا يرسإ يذلا مسلا يف اهرش نمو

 هباوص ريطي و هشيطيف لقعلاب بءايو اهردضيأ

 مثايالب و مثرهد نسم مثذراقش ناسنالا ينب ىنك اما

 .ىرج“ ريصق" ىلا يضفي ام اوسلل ىتح مثرمج نابا
١ 

 اذ 1 نأ نو ٠ ةقاش 0 .اهابمس لعججو ةايحلا

 مس كيك رهو هرم ف هريخ فقرعل نا نآس

 ريغتل رهدلا مدق اياكف ٠ هفلظب هقتح نع نع موي 1

 هارآف ةيرشبلا فطاوعلا هنم يحمتو ن اسنالا عئابط

 هلوطأ اعهيخلا ىلع هادتعالا باطتي ,شحولاب هبشا

 تال الا عاونا نم يقساا .هلقع هيلا هدشري و هدي

 سوو ققدي و لبانتأ|عارتخا در هاراف تاودالاو

 توملا اهفو> نم ىدصيا عفادملا هوفعسو) و رحانملا

 توما ,ملطتت ىتح كاللذ هافك امو هترإح يب لع

 هدعا ا.ه نا ملأ ىرد ولو ةايحلا هنظي وهو هسغنل
 هنا كإ ذ هيخال هدعا امم ارطخو هالب دشا وه هتوأ

 ناثرع موب لك يف توؤوهو ةذجاو هر اج ها

 بدالا مس يف تاركسماف اد 5 ا 5

 دسللا توهو لاوهالا ةدقفمو لوقملا ةعيضمو

 ايايعافع فراع وهو الا اهاظامتي يذلا لا الو
 لكل)و اهداتعا دق هنال الا اهنع علب الواهزاضُمَو

 او ةداعلا هذه ميا امث ( ادوعت ام هرهد نم ٌنعرعا

 تراش ىلع ةرظن قلل ٠ امن اهبحاص هيقالي ام دشا

 ءاد يف هارزف ايبداو ايدام هلاوحا ىف ققدنلو رجلا

 امو اطار ةلاحو دركشم شعو دئاز ىدنو رع
 باط ف هلا نودرصل لاهاما هد دل ناك اذا ها هام

0 
 مك

 ا 5
 00 ع با ديزل كسب طلو دحر رك وصال 5

 سدقلا

 . : 9 هه 6 و مد ام

 ءه[د ددلا ملعوإ توعا) توقلا
 )ع ا ا

 َ امئادأ دنع ىصأ وهو أعامشلاو ندر ةدكالا هل قرد

 ىعسالة ب وبالا وطاوملا دك م الوةقفشلا هذخات ال

 هت ارهأ ىري هل خد , ا

 قودي ا, لغاشتو راهلاو للا ءانع دن اكت ةميمضلا

 اهردابي وهو هلافطاو هتيقتل ءاسالا سنح ةقاط

 تاركسملا تس ضق ٠ حابضلاو ءاسملا يف ممشلاو برمضلاب

 ةدوبعملا ةحلالا هذه ةيعص يهذف تولاب دلاولا لع

 نوردقي الو ناسالا تارداو نوفرعي ال مو نم
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 ةامحلا يناضل تي زيلكت الآ ماشن رغتك رش

 ع 2

 يماسالا ةكرمشلا ةرادإ + كلرق :1١ .. :تيسوندلا افوخدم 7# 0 58955 2-2 يا.ةحالا افاهسار »+ ماع لرد يف ثسنات
 لوجفدوأ : ماعلا ل ايكولا 7 سراح عرا ََس هفار ينحنيطسافل ةيمومعلا ةلاكولا 2ك رم + ةىهاقأا ف صرإقو أب روسو نيطسافو رصم ى قف ايش ةراد | سام 4 ندد ٍِق

 ةما تلا ةرظنق تت -- .نتكو لصو» :سدقلا الكو
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 ددعلا ٠ 5 ةيناثلا ةنسلا

 كلاريشالا مك

 فدهنو تاندج ةئالن سدقلا دارا ف

 تايديجم ةعب را ةيناثعلا ذالبلا يف

 اكنرف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف

 لوى لا اهريدمو ةدي رجلا زايتما بحاص

 ايئانح ييبح ير زج
 دج بوت ب هنو وسسجس»

 فنرالعالا ةرجا
 ناشر راطسلا ةرحا ةريخالا ةوف كل | يف

 هراب 7١0 نيكرتشللو

 شورغ و رظسلا ةرححاىلو الا وصلا يف

 ناشرغ نيكرتشلاو

 مم اهنا ٌةرباخللاف ةيصومخلا لئاسرلا اما

 هدب رجا راد

 انلِي عفرلا

 نالعا

 سدقلا يف يترتلاو داتالا ةيعح ةرادأ ةّئيه نم

 ةيموملا تاءائتجالا نا ناوخالا مومع ىلا ناعب
 2 ١ .دصإ * روع ل" يف ناثرع ادءاصذن الا نددقعتسس

 م قفاوملا تبسلا هاسم ينلبقملا لوالا عاّمجالا
 ا :

 ١ اموي ١ رورم دعل يناثااو زوق

 تثافلا رهشلا نم فورشملاو نماثأا مويلا فاك

 ردصلان لا دقو ٠ ةيناثلا ةمالا سام ةنس ماتخدءوم

 هيف حدتما قئاش باطخب ةئسا هذه ماتخ مظعالا

 متريغ ىلع مثركشو مو ىلع ىنثثاو نيثوعبملا ةكح
 ثدحي مل هنا رك ذو ٠ ةنسلا هذه 'انثامهنم ثدب ينناا

 يناثلا نالزبلا طختي مو ردكي ام هلل دملاو اهلالخ

 ةموكحلا جولو هلاعايفةنيكسلا ولادتعالا دودو

 ىلع طق ا_بمجري ملو نيناولا فلاخ رعأ نابتا ىلا

  ةمالا لاصم يف سمي أم لم

 ارناك ةنساا هذه لالخ نيثوعيملا نا لاقيقحلاو

 ةةدامصلا ةينطولا م.م هبلطت ام اوتاو ةفاصعلل الاثم

 ةدايدلا اب وروا سلا## يف هريلظت ردثي فاص نادجوب
 رم داوم ضب ليد مهيلطب اريخ اولمفو

 ١ ةلودلا نيناوق

0 
 ا

 عوبدا للى عم 1 'ىوي رلصأ

 دنعوةماطا رومالا ضعب يف س اجلا ءاضعا راغن مث

 اناطخ ىقلاو مظعالا ردصلا داع تاض واهملا «اهتنا

 هل ناك ةيلخادلاو ة:حرالا ان:ما.س نع هيف ملكت

 : ف هاد ام ضعل كاهو مقو ن ندحا

 ريغتتال ةحراخلا انتءاسنا 91 ثدحرص دقأ

 ة_هر> ظفح ىلا لوفوت مال ةسايس ثنا ان

 مم ةيدادولا قثالعاا دياوت ىلاو ةنطاسلا فرشو

 لودلا رئاس

 ءساا هذه يف اذا روظو ةسا.سلا هذه انعزأت دقو

 انلاوحا يف ينئسا دق ؤدملا نا ةريخالا رهشالا

 ا 6 م الوا كلذ ىلع هللا ركشال ينناو ' ةيضاسلا

 روظمب ربظل م انلج يذلا يلاءلا ساهم

 ةددحالا لودلا عمن راقالع نأ باجالاماما ةوقلا

 "يراط اهيلع ار 1 أع مل

 لا ا ١ نمسا ّرأ ىنأ: 5

 ثاقللا ةرب زحح كيش 1 او٠ام

 ا

 ترحو اثنا سن ياهلي ذاحنأ ىلا تراشا دف تناك

 ع هموت 0 تناك دود]لا لع تاقوانم ترد

 اناقؤلل ما 10 لص نكنا انا رصاحلاو : قركلا
 ٠ لودلا هده عم

 دق اتاقالعو هَ دامو لاَز دقدلك كلذ نكلو

 يلم ةرايز دنع بايئراو كتلشلك لازو ١٠تاسحت

 تاضواذم تاس دقو: الا راكللاو ترها
 ايل يذلا نكرر ساه هسا داب
 هذ_هةتن 2 تاكو انايب ايف قئالعلا ديرطوت ىلع

 ا

 12 100 لق 5

 ما[ -غ 0 0005
 (لغقان ةها غال )

١ 
 ه3 31017072315

821-011 
 1 موس يرسم

 ظ200011 7

 660:وءو ١! طلدانات 0
 سس عسل ور سسوس ع

 م0111
 لةما1521عمم اند 30 51 5

 1070016 انه ةط كن 1

 [كر"عد ععرع انه 32 20 5

53 61 115110113[ 

 3 18 1:6 مدعع 13 اةعممع 5 5

 ]و 4اظ6 موج6 ص 2 وب

 مم 41115 طه ن1
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 ا 6س بجد !قفاوملا اك: ةسوبلوي 5 ةسويلوي 8و ناري زح "0 يف هما سدقلا 6

 ىراوت اوما قافت الأب نا لس أرسم ضع لك اش واغملا

 ةاعساوب دودخلا ةلا اه جالصأو نيتاودلا نوتاه اع

 ة صوره ةئيه

 لودلاعم انتاقالع نع أمرا مظعالا ردصااملكتو

 ءاننأ تعدت 0 تك قاس ككيةيدل ٠

 0 ىلا 0 ةملاسم | كف 1

 روثشدلا ه ةر وه بالقنالا اذه ناو ' انفوقح

 دوغ يلو ةرايؤإ أم مظعالا ردصلا ثابا دقو

 لق هةرصاالا 0 رتاج ١ عمي , دادولا اتافالملاموذن اعاسأأ

 ناك يذلا دراودا 1 موحرملا دف ىلع فس 0
 , 5 ركل 5 اًمادص

 تاطايت>الل امو ةيلخادلا:لاو>الا نءماكت مث
 رس ن هاهريغو نم او أيل ؛ايلا ِق تذذا يعأا

 لاو ايلا بس مزاللا لمعي هل أب دعوو ةوتنلا

 4 لت هرم نيثوءبملا ركش مت هودحولا ا ص ةلؤادلا

 ئ "2ظّ هب سف ص

 اهيف ركذ ةبطخ ناثوعملا سل س در بطخ مت

 ةودبا ام لعءاضعالا ركشو هتنس يف سامملا لاعغأ

 نود. ءلا ثعو 1 هأيأ مهباختلا يل لعو ةردفلا نم

 رودس ذأ اهضرعل ىت ماافئاظولا ة ا يلاهالا ماهفا ى ّئ

 رصانمأأ نكإ 3 ءوم ةلاؤال يعسأاو ةمالا لع |

 وان مذ مدا هباطخ مت>و

 را 00 ماا ع



ِ 
 هذه يف ساجلا ىلع درو يتلا ةيوناقلا ناو

 يذلا ةينازيملا نوناق اصوصخو ةيلأما نيناوقلاو ةذسلا

 راكفالا داحتا نعو اليوط نايعالاو ناثوعملا لغش
 هاارتشا دعو روتشالا ديبأتل ةيناهملا كلاملا أيف
 قافولا رهاظم نم ةيركسملا ةمدخلايف اهلك رضانملا

 بحي فيكو ةيئبايلا ةءالا حان ركذ مث ٠ ةاواسملاو
 ماتتزلا يف اب رغا دقو ٠ انتافام ىفالتا أم.هبشلا نأ انو

 7 هيسروتسذلا ناطاسال هركشو روتسلاب 4 نع

 مالقالاو ماكحالا
 فتييؤطساف ف

 هيلع وا دحال يح الا عاتجا لك 'ىدابم نم

 مهسفنا ىلع ولو طسقلاب نيماوذ لاجر دي ىلع الا

 ةصاخ ةقث اوبس: 5١ عالطالا يرفاو عابلا يلي وط

 ابدا بدالا ةءرحو انذبع امو ٠ مهتقودو موقلا

 وه نم قوةح ىلع مجهتي و يللا مضوم هسفنإ عضي
 ار ا ركف ماظعا و 0 لاعاو اعد 2 ا

 ءاكجالا ملاع ىلد فارشالا ب هنم قحاو ارابتخاو
 مايالا هذه يف الا

 قردلاو ( افاي بيدا ) لوقا ًالوافانف < بيدا
 5 يكر ناقفاكلا 0 نيم نيب ام

 ص هك يف فقوو * ارعو 6 ٌكالسو ٠ اءثِخ

 نا هعسو يف نك ةفقو نيلعساف يف مالقالا ةل»

 ةروعوو ٠ بك رملاةنوثخ نوب مهلجا نالءاوسأ اهكرتي

 ٠ ييدالا مش نم سبل ٠ كلسملا

 م ةَقب وم ةيانج ه_سفن ىلع تندالا كلذ ىح

 كلت _:ريلطساف ءابدال تحتناف هتيانح ثاح

 نم ىلا ماقم اذه اك اذا ةنال٠ ةللا ةجيتنلا
 لمعلا ساطسقو ةكلا رايس اهربسو قئاقحلا ةفرعم

 نوحي يمع اف ٠هتسحم ام قاسنالا ةعث لبق دقو

 نسي اهراش هب اوضرو اكح مهيلع هوماقا نم مام
 رادقم ةفرعم ىلا جوحا وهو بدالا نمهنئاكم لكلا

 ططشا| نم بوك رو هتريمع مفر ىلا أمم هسفن

 « ورم راغصأو دي زممظ هآ 2

 ني ريغكملا نا ىلع سفناا دظوم اناو اذه لوقا

 هاطا>و هلعبخ يف هل اولسل لو هكح نع اوضرت مل

 هنالو )١( هل ةعرن أع ىدتفا فاعسأ ةفل

 م 50 نارا ( ءدعلا) 5

 ىلا .يناكلا ةرضح نعارد هوم فاذا ىندالا هتك
 يدنا فاعسا

 6 سدقلا ل“

 مدس اورهتشا باتكلا نم ةبخن ركذ لفغا

 ى ا! مثداهتجاو

 هتريضح ن اكو ٠ غدالبو مهتما ةمدخ يف مهنافتبو

 ماع هعها رعشف اياب نم هك اناوز يف أم فرع

 « بيدا » ةلظفل ءارو ىنتخاف ٠ وه هب رعشإ

 ة ناشلا اذه يف بتنك ام عبثا ند نا ديد
 ةرضح نا ىاز سدقلا ىف عباطأ يب ١١ _زوعأا يروا

 (ميلس) ىلع هدر يف روهتو ٠ هلث ”مءدفيفايلا بيدالا

 ع لما ذخاو ( ييبح يدنفا يجرج )و

 قلطمنمردصيال الماحت هابدالا نم ةيخغ تايص

 ُُس هب طفي و ل#قلا كسع فيك فرعي فانا

 مك د نم نيب نا نظي هثريضح ناك ناف ٠ ساطرفلا

 ضمأ“ دوادوزاب يجر> و يرودلا ةراشكا نسم

 مهلاثماو يميرعلاينغاادبعو رفاياادممو ةيمح لماكو

 الف نيطساف باحكل ةذ.ءالت اونوكي نا نوؤحتسيال

 هترضضح-مهركذ نم نوب نأ أيا هل لوقت نا الا اذعسب
 نوةمسلال 1 رغن نيلع لف يف مالفالاة لج ىلعه كح يف

 موك ذ نع عفرت نم 1 : ارالط او 2

 : هلوق تثِ ميأس ص هدر لبق هتريضح رمل 1

 ةباتكلا ىلع همادقاب عاوبلا ظ نه منمأ تافغاو»

 ىليأع لوق 2 ل لك هب ميدي ١ سانلا ملاو

 : نيم ن.ذه لعاوءلطا نم اكو“ ا مقص

 ميقسلا مهفلا نم هتفآو ؟هحص االوف يئاعنهكو |
 رخا

 الالزا ءاملا هب ار. دجم ضي رم رم ىف اذ كب نمو

 عاربلا اوللظ نيذلا ءالدوه تانعا نع ضرعأل
 ظ عارإلا نكاو هول ا ىلع مهمادقأب

 ٠ جلا دكلم 1 فصناوأو

 ملط غدا يهفرعا مينالمركذا ل يناف » : هلوق اما
 1 يذلا ةلزنم,مكرتا نا يل غوش * يي“ ىلع مش
 ' هيلع درع ٠ اها بف ءوبف « مرتفصوو

 3 فرتعا هنال الوا ٠ اهب عدص, ٠ اهافطصا
 لفطآو ٠ هشع ريغيفجرد دف نوك. ف نيطساف ءابدا

 هال هوك رثعي [هترضح ناك اذا اناث ٠ ريغ دئاوم لص

 نءذلا ةلزنم مهزاي نا هأ غوسإ 2ي* ىلع بائكلا

 ليم هيلا لصو اميلع لدي لوق ورفمهفصوو مركذ
 هيلع مول الو٠ هءالطا رفاوو ٠ هثحي قيققدو ' هلع

 ٠ بيرثت الو كلذ يف

 ةياور راصنالا رغصتست منا

 رغصلا يف ريل ال نيملل بنذلاو

2 -_-_- 

 ريبخملا ماع يف مييعكا ولعب لق

 ظ
ْ 

 عارإلا لظ نك دحاأو راكفاسدالا ةريضحأب هده

 نيفابلا ىلع انادت نا كال لهف ةباتكلا ىلع همادقأب

 ٠ هب رثملاو ءاقشلا ةبلم“|لاوناكو ٠ ةبصقلاهذهاوللظ نم
 بط نكلو 6 قو دوش ميغ نع نووعر؛ مولع

 م لاوهأو رالعخا هنود ٠ لاثملا بدص رعءأ

 كبسفن حراف ايغو الالض اودادزا ٠ اكن مهتءسوا

 ا راه نم هلا 0 لاضب 0 1

 « الج نبا »

 غالب ةدالخ
 ةيناثعلا لوطسالا ةناعا ةيعمح

 هب رغم ىلا هقريثم نه برطضمزي زعلا انئطو نا

 شعارت نيبنامملا جاو را عيمجو هب وذح ىلا اهلا مد نمو
 انيرت ثدقع يبا ةربكلا تاعايت>الاو ًاشامترا

 كرآن نأ انناو ّ بدت لارت ال ةاملا نا امم

 مهأ *لحأو درف م ماد ام انتي رك ىلا دق ىديرالا

 ةظفاحلا وه ةيجحلاو ةيناسنالا انههيلطت نيدوظعأنا
  ةديدق تاوئس تارت كلعل امانذحا يلا تس رك ىلع ب

 امنع ءاذفو ةيىكض ءادبشلا ند فولا اهءانثا يهذ

 ةءالعلا اهع اوتو طو“وانرالا اناودا ضم مأذ

 انبجو ف حالسلا اوللهحو ءادعالا مالكب نو ركغم

 معديأ اود_هو مه ةصرف هذه نا انهوادعا نظف

 ةهيش ضيب الا رحيلا يف ةماقلا تبرك فاطنخال
 ددأاو فاعسالا|:هرظتت يو دا“ وكلا ةمواكم 5 تع

 قورعو انحاورأ رقهيف حرجأتم تيرت ذخا نا

 تا تا انرقناذاو انك اله يضقي انتارح

 ةدحاو ةعف دلب ةدحاودمإ ةدحاوانه ذه *وتانركارح

 ىلع ذكنيح مالمااف تبرك ثذغا اذا مهن

 0 ضبيالا ر هلا لاقي ا ايارط

 ددبع مهن عواطتل مهب قدحلا راعلا اذه ةحتا

 مسفدأ دادعتما ىلع لسابلا انشح 2 را رع

 رطخلا اذه

 انلاوحا حاللصا يف بغرن لب برحلا دي رئال نت

 نالاسم نوكن نأ دد ديب رو اندالب ةقرت ف يعدأأو

 اندم نادي رث امضعب نا انيار يتم حلو لودلا م ع

 انامذ كسا درجت اناف انبارت نم ةرذ ٍق 0 ا

 فيقوتت اننظو لع انتظفاد# نكلو نطولا ذاقناب ابح



 اهتكلمو راغللا كلام

 بهذ للقو سل ران اهتكلم 9 راغاناا كالم حرأب

 رثاسو هب رووا سدر ديااقنالا ةطمم ىلع اهعادوأ

 قبسولا تناك انيب كلملاو سئرلا عئاصت دقو راظناا

 يواسارفلا شراملاو يراغنبلا نوللاب حدصأ

 مزاع دنانيدرف كلا نا ةي راغملبلا فضلا لوقثو

 دعبو ةيمور يف ل.ئوناع روةكيف كلا ةرايز ىلك

 دودمألا لبجلا ريمأ روز كلذ

 بس 22ج حس

 لضاف رفد

 فاعسا ديلا بتاكلا انمدص ةريضح د رفاسإ

 ةماللملا هتقفار مم اهلا قشمد ىلا يب شاشنلا يدنفا

 جوع

 2 كيصيلوو ويمور بادر 1# 1

 ةليمخجا ةيا ورلا هذه نوينظولا نايشلا نم ةيخن لذ

 اتدعاسم رووا ند لهوتف لياخلا باب جراخ

 بالشام

 الاوح تدب

 #9 ثانالل ةيسورلا ةسردملا :

 اه لضفلا لادرو ىجألا يوذ ىلع بهذب ال

 ةظاما لبس يف ءاهضيبلا يدايالان م وعلادبعلا اذه

 سوءوك اهفاشراو ةيقرشلا ةاتفااهجو نع لبجلا ماش
 ضالخالا *ىدابم لع اتي رتو ٠ بردهتلاو ىملعلا

 قرشاا لهاك نءفذخت ةيداريخاهدمتل ٠.ةينظولاو
 رباكم دينع 03 5 نمدض#و ٠ لبقتسال ءارعا

 لومم ”نينمز ريف ءارما فر قي رط يف! فو
 نادزي انافرع بروس ءاجرا يف قريشني تاي رخ هللا

 «٠ ههوانباو لةتلا نوب يشابتي و ءرصعلا اذه هب

«00 

 ناكف 31 ونسلا |متانارعما ف ةسردأما هذه تعرس

 اصتخم قرش ناري زح* في مقاولا سنتا موز

 ريضغح ىتح ةقلانلا ةعاسلا تفزا امو ٠ تاذيلل تدم

 دوا ىسورلا تيردنعثرالا سدق سدقلا نم

 ركسوم يف ةيحورلاة بي داكالا يب رخ نم نه أك همي

 »6 سدقلا ل“

 ىدل ائكلا خ راتاايف يتش تا نويلع نايلي اذخاف

 دهعأا يخي راف اهريماب اكيحروختالاف سلا ماعتلاف

 رظن مامأاو قيةحو رك اعلا ميدقأاو ديدجلا

 نبدا دقو : تل زا وا تاعاس م را ف رغتسا قف لب و

 ةفقد لكب و ةيور لايعاب اهتم يتاا ةلئسالا ل

 ١ نسهذأثسا هأنةعاو نوحا# و نومك ذ لع 0 م

 ٠ نوب بوقءإ س>رج يروا ةءالما بالا سدف

 فافةملاوذوصلا ةبز ةسردملا ةسيئر ةريض» تناكو

 :.ةازيلا هدأ

 ةيح مركتي نا سواايمد كري رطبلا ةطبغ ىلا

 تيلط دف اةوبولوغ انةوناقيا |

 فن ال'تارااطلا ناهت*اهروض ى.ءورلا تيردنعشرالا
 هءطيغ لجأ كاذ نرد 0 لغاوشلو نهد

 ٠ ىرخا ةصرف ىلا هروضح

 لبقا فرش ناري زح يف مفاولا اثالثلا موي يفف
 فسوب نيتي ردةعثرالا ترم لك ةيعع هتاف

 سوخرأني رياتيردنعثرالا سدق مهبوصل سوتسيااكو

 ةهدر ىلا اوت اوهجوتو الانج تيب سيئر
 ةلَكلا ند هتظيفي قملي اع اوليقتسا ثيح لابقئسالا

 ناثماىرج تابطرملا تري دا فا دعب و ٠ مارك الاو

 نيتغالاب ة.زيدلا سوردلا ىف يناثا فصلا تاذيلل

 هعم نمو ةراث هلم -الا ىلوتي هتطبغ ناكفةيبرملاو ةيسورلا

 حير وديالاذ ينس ازيا راتلا يف يرخاة بتي ردنعُم الا نم

 رطاخ ةعرسسل نوبلقروظ نع نويلع قايام لعنبم نهو

 بج هادي 3 ةلظفاح ةوقو قظنم ةقالطو

 تذخاو,: رضا ١ناذا تهنش ةديدسةب وحاو ةغماد

 نههيلع نه ال هتلعبغ باتا تلج ومهبولق 0

 نحو ةهادبلا يف عادبالاو ةنطذلاو ءاكذلاو ةياملا

 نورا تسمو فوعتلا نبحاجن ىلع نيلادلا ةاقاالا

 ٠ لوفكملا

 حرصلا كلذ يف * ثملا هتاعبغ ل انت نأ بيقعو

 بوعي سجرج يروا ب الا سدت لجيرا ريجكلا
 ةغالاب اراطخ اهسسفت ةسردملا يف ةينيدلا مولعلا ذاتسا

 ةسردملا هذه هفيرشآ ىلع هتطبغ هيف ركش ةينانويلا

 ب.صإ قئاٌوْلا سارغ يوالا ضورلا اذه هدبمأو

 مزمل نم هيلع عوبطم وه | « هأيا هدقفتو ٠ هتاكرب

 لمعلاو فرامملاو مولعلا رشأ لب. يف ينافتلاو مزعلاو

 ربي>و ىلاعأ هده لوءوي اع ةئشانلا لوقع ةيذغت يلو

 هجوب كلذ ىلع باجا نا هتطبغ متع امو ٠ بيرقلا
 حاج . :ىم هدهاش ام ىلع ىنثاو قاط ايععو شاب

 هدا*وف مع” نم ابعاد ارطاعانت ثايتفأا ءايل هوه

 قح نطولا ىلع اهراص يتلا ةشزدملا هذه يبمس ول

  اهنيلب هتذغ يذلا لا يذب ىلع مالا

 دهج رم ةلضأفلا اهتسيئرهلذبتو هنلذب ام 0

 مدقتااب حرمملا اذه ىلع دوعي ا ماهالاوةعاطتسالا

 قيلخلا مارك الاب همم نمو هتطبغ عيش من٠ ءاقئرالاو
 : ءا ا ندسام“ نولي 2 مها ءأي

 ت١ بالاساو بّدرتلا بورعذ

 ند مهعم

 تانالعأا

0 
 ينوترشلا يروحلا 0 ميلا ةمالعاا فش 1: نم

 سورعغ
 ءارعشلاو باتنكلا مشانم يف ءاوضالا ملاطم 207

 بيطخلا نف يف سيطراا نصغلا 1١

 ٠  7ةفدارأمللا لمحت سوماف ) معاريلا ةدحمل (

 نيعملا ٠ هيفو ءاثنالا ضورفل ٍتاتس
  0 1لعل

  8يللا هزجو

 ةميدللا لوما عوتعاوهو نيتدرولا تاهت + .٠
 نيتمو--رملا نيتي دالا نوتبتاكلل ةريدلا محلا وةفيطلاا تالاقملاو
 يثوترشلا يروخلا دعس ميسا يني رك ةئينعو سلا

 توربي يف ًاسار فلولا نم بلطت شو

 بلطا
 رم ويس ليلخلا بأب ةمقاولا هل ؛دلأا ةءلدص نم

 ليسا 1 مفلارطعهإ ةباغللادجح ءاودوهو ينو> الوش اك

 تك نمو هلا علا غب اون>دم ةداخ ءاورلا اذو

 يدوم عير ةيلعأا نو ةهيرك هق ةحنار

 ا رس

 ماركلا نيكر

 جراخلا يفو سدقلا يف ماركلا نيك راش نموجرملا
 ةزاثلا ةئسأا نغ كلارةشالا لدب اومفدي م نيذلا

 رشم ىلا

 مهتم د بحاوإ ماقلا انل ىنسنيل ةب انوفا و نا

 ني ركاشلا نم محل نوكنف

 سدقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعباتم
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 12 170 2153 3 ةناثلا ةنسلا 87 » ددعلا

 ما 0 الان ات
 كاسل همك

 ْ فى دو تايد ةثالث سدقلا «اول
 (168ان5ه ا تاي ها هيلا ةذالا ف ظ ةإ )

 3 تاق 2335 هت 0
 نى ةينحالا "الا ىف

| 
 0011111-81 ِ 0 دالبلا يف

 دوه سستس
 : لوما اهريدمو ةدي رجلا زايتما بحاص

 مج 0 5177:8175 :
 املاح ب او

 5 عمد ومد !. !1 هاند 7.
 هامهك ديه

 كا
 م1501

 ل6581 عم اند 30 51 1105

 01:0116"1 انط 30 0

 ؟ظاممم ممر" نط ه2 20 5

 ناشرغ رطسلا ٌةرحا ةريخالا ةجن تأ

 هراب 7١ نيكرتشللو

 شورغ © رطسلا ةرجاىلوالا ةئحل | يف

 نانثرغ نيكرشلاو

 ب

 1 ج01 تأ 078

 ذ 18 1:6 مدعم ]5 انعمو 5 5 1 7 000
 001 خ]ج 46 06 00 2 7 3 - م اهناشي َ رباغغلاف ةصو ولع لكاسرلا 0

 موالذقأال 214110 هل رامخا مروا يلع هر رجلا هر 0 4 2
 ع عوبصا لك ومع أو ثلا موا ررصا ان عفرلا

 مح ت1 كلفن
 اور | ةححنم كم د حبي

 (/ 00100 *161هةس ناسشا١ قف ١18 ةنس نأ را ١ قفاوملا 5001 2 سوتسغا 1١و روك 5ث 0 سدقلا 6

 لاعالا لع 5 ندع هةر ةدح دكنيح ثوسعاف: ف يلا ايلا مامن اذهو

 وا .يذلا دي.>ولا مانا ىمم ايف لظأا ناك قع

 ِ لظلا نكلو 1 ءمجخت |:اعجو انمازع

 نتا علا ال ا رضا وع دب ىذلا يد اولاب م اهلا

 ثا :ةايع رعد قلل اتادوك نو ةويص

  تاجاحو انتاجاح يهم يردن أنا ٍنو.يئطولا اما

 8-2 اق لع 1و ات مح وي لعو اذ دل هن 4ةكرص ءاهنع

 انماقم ظفح ىلع لممت نا هيف اتيلع مك نهز ٠ اهيمانال نم وانناذا مهل داكت بداولا تاذرد نم
 2 ا لازي. ال ءرشلك ناف ضرالا مما رئاس نيينامعلا لثت ةفرخزم الاوقا موي لك ةفاوصلا |

 ةمدعتب و هناكم ثان مدقتاال هأأ |ع 00 هويف | اهريفاذحي ةداعسأانيبيصم حاملا بيبالت لع نيضباق

 نى عولسو ات زةئفادق“امسلاق ٠ هنود لبق نمناك نم مل الط نياف ٠ ماهوالاو عدج ا ليق نم الاكللذ امو

 3 يي دحواذاو 2 0 الا بججاولا نه ردع 1 ى

 انئأ: ؛غاو امل كالذام 0 هي :دابال | اوهسل ل !نيلهالا

 هم افيو اا ومار ىلغلو لمعلا 1 1 نأ ةضاخ

 . ماعأا معن :أاو صاخلا انمفأ ىلا ة 5 دب ملاعب ر اك لد مبش

 ةموجاا دال ب ةدولملا ةي والا ةديحلا ا ضرا ىرن
 ىد.ةمنسأالا يلوةهم يدي الا ى ليكم هف اعد ١ لع وعلا ند 4م ' 0 هودحر يزلا حالصالا

 نع 4 ديلا لي لح رمصمإ 5ك ١ هو أقو> راكفألا ىلا نالهالا فارصضلا نياو دالأا يفرت للا ل املأ

 هأترو يتلا ةئيسأا تاداعلا.:رمقيلعلا ١ لاعالاد م

 عمرا اهزونك جارختسساو ماسالاىلا“ وعدت اه 5

 هذبم نيلاء اندالب نوم 1 ناجالا ىر اكاف كالذ

 نداعمألا هذه جارذتساب تاز 0 :مالا نولط ف أ "اة اولسو اكاوما اوزكبا ةنوخ لاحر ماكحالا تا

 :وو هاا رجو ةيديدملا طوطلادمو | كالذ لعفتمل اب "ار ٠ان.اع 9 اللا يف 0 تاريخ | ابمأ.هب لسوتت لازن ناو اناز الو يذاملا يبا نع

 _ ره نيعا ىلع هب ولل وا ةلم مفد وا برام ليدل

 روءالا ةآلو نمعادجلا ةأتع

01 

 0 و مذ صخرإف اهب ٠ ىلوا ن* 2 ىلا لاعالا ظ هةر ءارك أ 21 نيو نار نا 5 ةبغر الا

 باءاب مهيلار أخت ٠ نو ايم الدب دال. || تاريح 0 قب ٍِظ 2 نأ 5 هس ةندملا دعا ود نادم

 نساك هده لع 65-5 دوعاو تقو ل لبي تح

 مهن رجب بوه كف. انضزاا نر ءاهوباصأ يت - | ا

 نم اهضاهن ١ لع ندلماع | 55 دال اود ف 0 اما

 0 لوو 1 ماغي اا طع يذلا ضي 0

 روهالا هذه نم و ءا اند لهو كالاد 01 نع انأوق ئ

 أ::طاوم 7 رثثا دونو رارتغا ياو نوراغم أننا مل

 نمو لاجرلا ةريخ نم متنأ مف لوةذ ٠ رورفلا اذه يف

 ا الأم لاعالا نم هم نأ دقلو دال لا اصب نورتي

 فاز 2 جيدمللا م أ مذ ل كلورصصملا ١ اذه لاحر نه ريغ

 نولفاغل 5 16 00 اد ؟اوباعا مع :١لوقو

 ع راس 1 هذه لش .دمعأ لع مرادتقاو ٠

 ىلع مدقت و مهكلسم كلو 0م همّشال نأ ١ ان 0

 بحاولاو 4ك ”دملا ةوعد نييلم تازأ. مالا

 اناذب لف كاد. ند 8 ا نمت دع مل 9 ن الاى -

 تاراغ' م دا يذلا اذ ْ اواجه سال ة ةدع اسم ثاردلا ضع

 ةرئادب نيعا او منفا اونولفافلا | 5 اوضونا ان نول هذه ىلا أوه ا 5 انه نب , ريثكلا نحلو ءادع ايلا 2 رع نا انملء ب 1 نوراغأ باوصأا ىف ا : 9و

 لودت ا متاريخو كدالب ىلاوما ا وكرت الوثورص اهيا

 الو 8 دالب يف مهل ةفان ال نيذلا بناجالا ةزوحيف

 انل ١ كوع نكت نا 0 ار ر>او ١ لمج
 اليس يبرأ !' عدت ال اهدعب نرزاوتو نقط

 « دب دشلا بمعتلاو سس 1 قس م أر ارضا الا ةريغأا ا عازكا نلَظ 5 و هم حلا ان دناوع يبقا نكت ام

 اهترعشابم ىلا موق وعدنو حالصالا بورض يتأنو

 حالصالا انيعدا اذا انينطاوممم* ىلع ييضقناننافالاو

 يمشون حالصالا اذنه ىلا قونك / مولع مويف

 حالضالا قرط ْق و تاءاجحالا ل اثارت 3

 رن مل ظلا هول انكلو ءارالا يثترنو بطملا ىت

 تدب و ل الا قع لامع رث : مولي واؤاللا وة

 سي 1 ير بي م 1

 لا ديل ممل م سس سا ساس س١



 ا
 مدقتلا لثاسو دمتو ليسا ائمامال بس نا أمملع . ايلا

 أنعل راشم يف نايا اهتكراشمو لمت نأ 00 ائلعو

 املا حا_رالا رحو حاولا ةعرمم ىلا يك دأوت ةمفاثلا

 اهيعدتست ىتاتانيسهتلا ءارحاو دالمااو ةموكحلا ىلاو

 ةيدملا

 ناروح يف ةروثلا

 ءارفساا ةلعساوب لودلا ةينىا ةموكحلا رباقس

 دك 'وتوئاروح يف ترج يتلا جياذملا ناشي نيبناعلا

 لصانتق لسزادقو : 4 وهدلات داو اه ده ىزدس اوناك

 ١ هذا موردخي مهاموكح يىلاتأيؤرب قشمد ِق لوزأا

 ريمزاةيالو يف ةموكلا نا احل نودك /وإو تداو+لا

 ةددد» لقالق ءكرادتا اديدش اماّيها روظل

 لفاشلا ةموكحلا لغش نارو> ةروث تعا دقاو

 ةممرلا ةبدنالا يف ثدابلا هيلع رودت يذلا روعلاو

 ةيعامترا ةكرح الا تسل ينو ٠ ةيسارسلا سلاعملاو

 الو ٠ ةيتاذلا مهعءاطمل ارج قباسلا يملا راصنا اهريشي

 نيكرحلا نم اديدش صنت ةموكملا نا ىف كش
 مب ةرأا ربا ةرملاوساراطضالا ِق داليا قوقل نيل : ١

 اهولها لمست ةنيكأاو ءودملا ىلا ةجرح يف يف
 0 يفر ع

 ن.رئاتلا رش ممن نأ يف تعا ةموكملا نا ريغ

 ةناتسالا جراب يراجلا يب رقلا ب19 يفف ٠ تفو برقأب
 ناروخ تورإب ىلا ن يسمو نوم سم نو دونجا نا 2

 رظان هجوت مهايحر ليقو ٠ كالانه ةاصعلا بيداخأ

 _:راريغ ٠ مهلم مالسال افرملا ىلا هسفنب د رحلا

 عاقصالا كللث ٍيندو:+لا ةدايق فاكملا اشاب يما دئاقلا

 ردصلا اهانثا لباق ماياةعضإ رخآث لبموهم لحرت ل

 لصخس اوهثمب٠ نع ةقفدملا تاولعتا ه:عذخاو ملظع الا

 ىلا اعيرس ماتلا مال اةداعال ةمزاللا رماوالا ىلد

 طابض ضب عم كلذ دعب لحر مث تابهجلا كلت

 هرومأ ٍٍق هللا هقفو . سلا

 تيلخأد نورش
 لوفر اك

 ةلاسم نا يلاءلا بايلا ةيئائملا ةموكحلا وب ودنم غلب
 نارثث نوت ال سئانكلا ةلاسمو ىلمورلا يف السلا عزن
 , :روؤش نم نإتلاسملا نيتاه ىرت اهنال لودلا ىلع
 اهيف لدادتلا بحيال يتأا ةءلؤادلا ايكرت

 #0 سدقلا 9

 اذا اع ثممتا راظناا ساع“ نم رارقب ةئيه تغلات

 اذاو ةئيثم لازت ال قرتحايذلا ريعقلا اطيح تناك

 ماسقالا تمنصا يت نال را رست ءانإ نكي ناك

 كالذنعينف حرش دقت ةفاكم ةئرهلا هذهو ٠ ةيلاحلا

 ءانلا ةداعال ةمزاللا تاقفناا 6 وقل عم

177 

 كي تعاطر فس

 نا نع ىمصلا ىدحا ةتءاشا ام حابص بذكت

 بلاط ىلو ءانب ناك يلمورلا ىلا ةيلخادلا رظان رغم

 عرت رم ايرافلب رمذت نع متانلا ايلاطراو ارتلكنا
 انودقم ين حاللسأا

7 1 - 

 لدخلا هارش

 نوفولعي قانودلا راقلا ضعبذا ةموكحلا مماسم غاب

 تلسراف نانوءلل ليلا >ارشا ةئطلساا ها24ا ضعب

 ثء#ل نا ةيمومعلا ة.:هالا ةرادا ىلاو ثايالولا ىلا

 ةرواحلا نادإبلا يف اناعب ليلا عيب متو كلذ نع

 قُم لع ةجاملا دو تاناومحلا هذه يركشت ناو

 ةنامدلا ةموكملا

 ا 2 0 مومو ا
 ساويسو نوسغ“ دب ده طخ

 «اشنا ضوصخي ديد مائها ةموكملا مّ

 يف ةءارزلاو ةراجتلا عاتب -نوكيس يذلا ظخلا اذه
 ىدحا :لوقتو ٠ يرصلا ايسا نم ٍقرشلا بونجلا

 اذه ءاشنا ىلع اناهن تررف دق ةم وكحلا نا ملا

 نا لوقتو ريا بذكت يروت الدب رجناريغطخلا
 اهسننب طخلا اذهءاشنا يف بغرت تناك ولو ةموكحلا

 كلذ ىلعررق'ال ةموكحلاو ثلا تحت ةعفاو ةلاسألاف

 ةيلاملا رظان كب دي واج ةدوع دعب الا ايئاهن
0 

 كب تءلط رغس

 اقئاش ًالابقتسا ةيلخادلا رظان كيت ءاط لبةتسا
 قرتلاو داحتالا ة.هج يدان كالانه رازو ريتسانوم يف

 نع هترايز هانا ملك دقو * يك ركسملا ساملاو

 تي ركلا ةلاسملاو ةيلخادلا ةلاخلا نعو اينايلاث داود

 اتاطايثححاو ةمودحلا ةسايسالوا ايك رت اوص نالاقو

 ةعاو ريضح نا دعب و ٠ دردش بارطضا ىف تناكل

 درا امبددو فلو راك لاهم هل ناك تول
 ةدئادس الأ أ

 ه0 وس سل

 نيجراخ ووش

 فكذنويلا دالب يف ةلاحلا

 دق ةقلقم ىتش ثداوح ناس وف تزاغاا ين اج
 انا ةفامص نكلو ٠ نانويلادالب يف 1 درو“ ترج

 كالذ عمو ٠ ةموكملا ةراشاب المع اهركد ميطتسنال
 ةرءارم تفشنك ا دق ناب حرصت تارالولا دئارج ناف

 ي.ءايسريبغت تادحا ىلا يمرت
 27: 17د

 ظيفخلا يالومو زيلكنالا

 لاعفالا يف اهماقهامدما ةيزياكتالا ةلودلا ةّاعم ىلع

 ة.ركملا تبراط دقو ٠ شكارم ينيرجت ىتاا ةميظنلا

 ةمزاللا تاريثاتلا ءارحايف اسنرف ةدعاسمةي زياكنالا

 باوث دحالاقدقو ٠ هنايفاط نع ظيفحلاي الوم ع درأ

 يف لغادتت ال (..ترذ ناب ناغلا انيلع يه الزياكنالا

 اريغكت بيغرت كلذ سكع يف لب ةيناسنالالاوص
 ذم: ارحانهضوشتس

 ةينابالا ةيسورلا ةفلاحنأ دعب

 - راممهتسا ماما لبسلا ده نأ نيصلا لكحل ترق

 روطاربمالا يئانريمالا بلط دقو لوغملاو أي روشدم

 اومرضإ نا تارمعت ماو ةعارزلاو ةءاخادلاراظن نم

 نيتاه نو:طقيس نيذلاو ٠ رامعتسالل ةلءاك ةلعخ

 نيذلاة ب ونجلا تايالولا ناكسأ هو صخ# نيتيالولا

 فناضفلاب اويكت
 م

 مجمل يف ةرازولا

 يفو:سم نع دق ةئاعاءلاسثا قا ناربطن م درو

 : ازكه تناكف افلون اهفلكو ةرازوملا ا ر كالاملا

 ةيحرافل بان قاذ يلوق نيس> ٠ ةيلخادلا امرف فا هرف

 ريك ٠ ةيرعل ةنطملسلا ماوق ٠ ةيلالل كلملا مكح

 فارغل:لاو ةتسودلل اذرم هللادساو ٠ ةيلدعال كامل

 ت0

 يكساوفسا وسمملا

 يعساوفساويسوملار4سبرقبقي راغلبلا دئارجلا هىبنت

 ارفوصو ةناتسالاوار دنلو نيلرب ىلا ايدور ةيدرا>رظأت

 ةبحولا رم رفسلا اذه نا دئارإلا هذه دب رو
 ةي.*الا نم مظع بناج ىلع ةيداوسلا



 ةيلحم
 تعي

 لا
 ةسدقألا يضارالا ىلع ماعلا سيئرلا ةرمغ

 هدب رط ىلع ىملالا سادقلاب سما جايص لفتحا

 فيي ريثلا نيدقلاب صلقلا ريد ةشدك .ةح ةضر

 سآرب ور ةمالدلا ةريضحل ىفقلا لوب ويلا ديعةبسانم

 كلذو ةسدقملا يهارالا ىلع ماعلا ى كرلا يلوذر

 مم ةميذعلا انرف ةلود لارتح لصنق ةدادس روضحي

 ناهرتلا لي>اريدتفا انحودي رود ريلشتكلا ةرمك>

 راقغ ددعو ينآالا ناجح راثأ بورا يدتفا ان>و لوالا

 ىلع يلاهالاو سرادملا ةذمالثو تاءزايهرلا رثاس نم

 فاق الا ةياغ لع لاةتح الا ناك دقو مهتاةيط فالتخا

 رضحا يذلا نغرالا لع ةهقومةىمحأا ناحالا لاذع

 لافتحالا ىهتنا الو ٠ ًاثيدح ةروكذملا ةسينكلا ىل

 دوعتال صلخللا ريد ىلا ليقا ةرشثاءلا ةعاسلا دنع

 مورلا كري رطب ةطبغو ةمئئعلا لودلا لصانف ميج

 ةط.غ نع ةايلاب نيثاللا فارطمةدايسو ٠ ةتيشاح عم

 لوألا هناةحرت عم نمرالا ناوطم ةدايسو كري رطناا

 ةرض>و هتيشا>و ناي رسملا نارطع ةدايسو يقاثلاو

 مهلباقذ لضافالا تاوذلا نم مثريغو شب ١+ سكر

 اوؤرصلاو شاب واط هجوب سارب ور سئرلا ة هريص>

 لايقئسالا نسحو ةواذحلا نم هوارام نيركاش

 نم ريفغ ددع هحوت ربظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا فو

 ئروخلا ليلجلا بالا ةرضح ممنيتاللا ةفئاطؤاعا

 ديعتال يناثلا ةفئاطلاىروخ 1 أوي ةرصضحسو سودرأرب

 لضافلا ذائسالا رغ> متهيلا راش سئرلا ةريضح ىلع

 ةءارق ءلاذ ذا تمباعتؤ هت دهالت عم ناس 0

 ةيلاطيالا ةغالابانمبلا يدنفا ثوطن ١ ةئنهت اممم ءىفاهتلا

 ةمب رعلا ةغالاب وصنولا نوط !يدنفا سنوفلا ةمنهت م

 انت دب ر>راخيم هذي وس يذنفأ ردنكسا ذاجسالا ةئنهتو

 *ىلاهت اولتو ةذم

 دقو ناست“الاو قيةصتلاب أهلك تاب وق ة.برعلا ةغالاب

 القا نم الث مدقت مة رهلا ةغالاب

 ركشو لافؤتحالا اذه نم مامأا 0 ةرمده- رم

 معنلاو قيفوتلاب مش اعدومتاياوأ سدح لعن: رضاحلا

 مههوجو نه قفدتي رشبلاو اوفرصلاف

 ةفوطع رمضد رولغلا دعب ةريثعةي داحلا ةعاسلا فو

 فيسوب ةزعملا بدحاص م كب م سع محال أ:ةرصتم

 رضع اعاشماف ةيسالا رومالا لع هدا يدقق

 4 ا 9

 لضفافلا بالا ةرضح ناكو 0 ةل لكب سيئرلا

 هب ةوفي اسم ةيلاطيالا ىلا مجري سودرارب يروُلا

 سيئرلا ةرضحب هوو أه ةكرتلا ىلاو ف رمصتملا ةفوظع

 0 ادئاز 0 س.ارلا ةردض> ربظأ دقو

 حامتلاو مدقتل أب ةنائعلا ّةمالل اعدو فرصتملا ةفوطع

 فرصضتملا ةئوطعاو هايلالوطو ؤءلاب ناطل سااةلالخلو

 داليا ةمدخ يف قرفوالاب ةلملا ةموكملا ناكراو

 ةلودلا ىلا نيل ١نايهرلا نم رفاو ددع روضحي كالذو

 ةي رألا معن ميقوت ىرج مث ةيبنجالا لودلاو ةيناهملا
 لالجالا نمءافالام فرصتملا ةفوطع رسف ونايبأا لع

 ٠ ردصلا جعل فرصناو مارك الاو

 يضفلا لب ولا اذه ةيسانم نيو ( سدقلا )

 هللا نم نيجار لاضفملا سيئرلا ةرضح انثناهت مدقا
 قيفوتااو مهلا دغرب ةنورقم هتايح لعجي نالحو زء

 لدي ويلا ىلا هلصويو هتذايهر نوءوش ةرادا يف

 لاقإلاو ةفاعلا ند ماري أم نسا لع وهو يه ذا

 ديدج الب
 ةيسدقلا ةءسك ذوثرالا ةلملا ىلع

 مالسلا سناصا يب وط » فب رشلا يلذحنالا لاق
 ةيصولا هذه ىلمف (1:5تم )«قوعدي هللءانب اوهناف
 سي ىلع بترآي ةغي رشلا

 نارا ريح ىف بعر# وةمذلا يعارب و

 هدد هلا ىلا 6

 فا بورحلا

 بولا نيب بي رقتال ىعسإ و سانلا نيبمالسأا منمعإ

 سدقأا هي عبطت ي ١ .زوعأا ىدحا نا الإ

 عرزي وبولقلا قرغي ام عيشت درا اهسفن ىلع ت

 ةطخ ةذختم ةهعتلا 7 هذه دارفا نيب قاقشلا

 لك يف اتداع يف ك رخالا وحهو نالعب ديدنتلا

 ةيلوضف ةقيرطب ضرعحتن يف لباط تض رع الم

 امنع ايلا“ افي ري ناك نم لك ةمار' سم لا

 ةداقن» الا هترقك ام يةكت ملةدي رجلا هذه نا

 هذهو باحجلا ءارو نو راستي نإ ؛ذلا نيدسءأا ءارال

 ٠ ةيصخش سف: فبر 1 انهض علا ابقلا ةداع

 كتفك اما ونكمل الو نايعلل اوروظا نورتستملا اهيا مذ

 ةديب ىلع منك ناف ةللاهذه اهيلا تراسص يتاا ةلاحلا

 امالظ هنوعدت يذلا زونلا قاك ناو ادلع اهوم.شاف
 هللا هذه ىلع اوقفشاو مكيغ نع اوملقاف

 ْ ال ةلكلا عامّئجاو داحتالا ىلا ةجاح يف نحن موق أي
 « هيشختن اق - هللاو» هلا اوةنأف عازنلاو قي رفثلا ل

 صب رعثلاو دي دمت نم 2 (بازدالا و هرودم (

01 

لقلا قرفت د ومالا هذهنا وجملاو
 7 ءافغلا عرزتو بو

 رمهبت ذئديحو كنيع نم ةبشخن/الوأ جرخأ ي قارء ارد

 (ه: ,/,ثمز « كيخانبع ند ىذقلا 3 اد.

 اييسح وهو لدشلا ءاود مدخلا هنا هنناىده

 ليك ولامعنو

 فب ,رشلا مرح ١/ ىلا هايلارج

 (نمحزلا ليلخ يفز

 يضاملا سرمخلا موي حابص ةرشع ةي داحلا ةعاساايف

 ييساعم تارضح ةبعص مخفالا انفرصتم ةفوطع ةجوت
 مقوراس يدنفا لاكسب و ةعفانلا سدنهمو فافوالا

 هامملا رج رماىف رظنلل نهحرلا ليلخ ىلإ ةيدلبلا سدنبم
 برع نوع نم لياخلا ةنيدم يف. في رمثلا مرخلا ىلا

 ىلا هيلا راشملام رخلانه ارتم؟ ٠ 5٠ ةفاسم ىلع ةعقاولا

 ١٠٠٠١ هنعدمت ينأا نيدلاريخ نيع نمو بو:جلا ةبج

 ةعقاولا َِلَهْسشْف نيعمايم نا مم برغأا ةبح ىلا اضيأ ارم

 ةطساوب مرهلا ىلا ينأت ايرغ ارتسم٠4
 الو, ٠ ةيفاك ريغابنكملو ةنس ةرشعىتثا ذنم سدبانأ
 نإ د نركللا نقرب لا ةع دم ل اها لاز
 رمادرو دقوروك ذملا الا ىلا فاك ري زغ امر ج تاوئس

 . ”روكأملا لحلا لف ف.ثكلل يضاملاتبسا موي ةدالغنلا نم
 فرصتملا ةفوطعةجوتف هاي ار قرطا! لو ءايفرظنلاو

 يف ليلخلا هنيدم ىلارءالا اذه ىلعءانب اذرك ذ نم عم

 مهل ةتسافرضاملا سما موي حابص ةرمشعةيداهلا ةءاسلا

 ولتداعسو ليلا يضاق تاريضحو ءاضقلا يتةمةل يضف

 5 ةفادسم ع
 اه

 اهءاضعاو ةيدمللا سيئروةكحلاءاضعاو ءاضقلا ماقم اف

 ةفوطع ليال يتخ» ةل.ضف اعددقو بورهأا نم برقلاب

 ءارذأا ىلاهلا ب ةةدسال جرخ نم ميمجو هتيشأحو فرصتخأا

 مرا نم جور را دعب يناثأا موملا ىوةلزنم يف ءاشمااو

 ةعاسلا يف ان | انرك ذ نم عم فرص:ملا يعد في ريشا

 ٠ مرا نمبرقلاب ةعقاولا ةز وازلا ىف ءادغاا ىلا ةعباساا

 تامه الا هعم نمو فرصتملا ةفوطع ىرحا نأ دعب و

 داع عورمشملا اذهل ةمزاللا تاوفناا ردقو ةسءقالاو

 بورملا ىد ميش دقو سدقلا ندم ىلا ه:.ثاح م

 ىضاملا ةعداجا موي 0

 ! 0 نم هأ ُ تاقفنلا ردو

 ةريلا 0 0 وح ىلا 00 | تكا روك ذملا

 اذه مأ 5 ىلا روهالا ةالو هللا ب بفنواو' ةنامع

 / ريل عورشملا

 1 2 يس وس 71 هيب يي ا سو ها حجج جو جيوريسصس تح م بسس م



1 

 افاي كيس ةسيفنلا مئانصلا ضرعم

 لها ضع نونفااو مولعلاب ةمرغأا سقنأ١ تاوس

 نيا رح رعم يف أو د ءاوثر . نأ صاصتخالا

 سوقنا نه مارق اهب تداج يتلا مطاعاو م راثا

 دقو ةيئالاو ةيتيزلا ةي ري وصتلا موسرلاو ثودغلاو

 ىف نيغالاو نيرادألا ضب ةكراشنو دان ارووت

 راهن روك ذا ضردملاعتفي ا اضياشقتلاوريوصتلا يف

 أيب رغ اباس> يراجلا ب ١ ؟ ١ يف مقاولا مداقلادجالا
 ىت>مودي وروظأا دعب ةرجئرفا ف صن, ةعبارلا ةعاسا ادع

 تاعافىدحا يف كللذو ل.قملا لوليا ربش نم مارا

 باوبالا نوكت ذا افاي يف ةريبشلا كراب ود ةدناكوأ

 الف روك ذا ضرعلل مقوملا ءاقتلا أما٠ احم لوخدلاو
 كلت هيلع نال هيف ماسلا قوذلا نايب ىلا ةحاح

 فراظلاو ةفانالا ند ةضورلا

 اذه لدم 2 ض دالب يف يَ ةرم لوا هله

 راكفالا ةيقرتو _:ارونفلاو مئانصأا مدقث ىلع لدي

 قود هل نم لك نا كاش هاو هيلعو أوملا اهفارسعلاو

 نال اصوصخو ةرايزلا كالا نع رخاتي ال كالذ يف

 أضيأ مبا ضر موسر و روصاأ ضع كلا نه توكمس
 دي ل لا

 [ افيظأت قارغلت

 يضاملا تبسأا موي ةناتسالا نم فارغأت لصو

 هيندحالارو الا ريدم يبح يىدتفاهراشإ ولت داع ىلا

 هراشب فيظوتزاود هناتءالا يفرر:: دق نا هيف "اح قباسلا

 ةيداحلاةدألا بجوع لموع يذلا هيلا راشملا يدنفا

 قفوداب 2 وعدلو ةوعأ هد هرم تح وف 7 ةرس2

 5-5 هب عر ,

 هأنث

 دواد ةعفرلا ب حاص لضافلا ةريضح لعرطاعانثاندرو

 ماهم هماقل بص يب 5 او 0 ارحاروهامياعفأا يدنفا

 اطنفهلع كل مأدق قحةهتفيظو

 م ل د ك1
 رفس

 يديدحلا راطقلا ىل سما حابص ةنيدملا حراب
 مال سولا 6 رذمأ 2 ساقها ولا اباسي دنا ص |

 جاوا ُّ قيقوتلا هل

 َْق [ةديرك اروع ناك :هتريض>و ٠ ةينذأا همورد

 عاّمصالا كت ف هياء مزع ايف 0
 هيج

 ىلع نطمولا يف ند 3 ع م 2 كا او هذه 0
 ا 00 مداقأا ا 2ءاسم فراعملا ا

 |دءاسم رووا نم ود>راف غب دامحتالا لام انوا

 6 سدقلا د

 سر

 ىضاملا تيسأا*١ م ةيلثقاا ةينطولا ةّمشانااتماق

 باغلا صوصأ ةياور يم رايتءالاب ةريدج ةياور ليث
 ةئيرش فطارع نوصتت رلوكتياف اجاوؤلا مسسر» ىلع

 هدب اصاغ روكذملا م“رملا نكو ٠ ةيب رغ ”الاعفاو

 لشق نسح نم اورس نءذلا ةندخأ نايعأ ند ريفغ

 يف مهتداجاو نيلثملا ةعارب نم هوقال | مو ةياورلا هذه

 ةكساءاأ هذ_ه * ىنمن ةيسانملا هذه نو نفلا اذه

 ةياورلا هذه اهعءاقةالو روبخا 123 اهزارحال ةينطولا

 ليمجا نفلا اذه يف مدقتلا اذ نيجار :ديقملا
 « ودب عيدح»

 قيمعلا يداولا يف لاخت

 برع نم ياا ى_# دما هجوت مايا ةةسدنم

 ضعبا قرشا ةب> ىلاة نم" ١ رمعلا نمغاابلا ةرداوسأا

 ةعاو عم رحاشا كالانه لقح ىلا لصو لق هنوكش

 توملا راع> يف ه:هقوا ةحراي سى يصاف برعأا 1

 ةريشح ةيدا._1ا ةءاسأايف ةيضاملا ةعجا موي يبو

 ةرحاوسلا برع _:رم لاجر ةحس نك انس "أسم

 ني رشعو ةسم قب رطلا ىلع اوفداص قرشأانيدصاق

 قيشلا :يداولا قم ىرقلابرودصا ترع نم الجر
 بيصأف صاص)لا قالطا ال دات قاقيرغلا فراعت الف

 ني" رمعلا نه ملأ 1 يقروحاسلا ريقشا لياؤ جاحلا

 ماس بيصاو .:رمالا هفاس تقرتخا 0 3
 ترء ةصاصرب ةئرما" ه رمعلا نم غلابلا ىروخا سأا

 ةمإ و ل و“ أعمالا 5 اكوا أةَمْلا ةلسلمم ن هش

 برع مر اتورو>صلا برع ردش رودصلابرمأ لا

 كلأنه ةءوكملا ىلا ربخلا غالبال اخي راىلا هرحاوسلا

 تا ركملا ةهل

 ناك ىضأملا تبساا موي ءاسم ةيناثلا ةعاساا يف

 هداوج انكار ةظطحملا قي رطنم ام داق ينوتملا يكربمالا

 0 ىلا لصوت ىدح هب ودعل سهدف 1 :> مقد

 طاح لع داوجا مفدنا كالانهو يف مالا ركتؤلباحاو 1

 دام ه:كلاو ضرالا لعروم ذملا تردلا عوف بت 1

 هاجت هءقاولا ةوهقلا ىلا لصو ىت> ةياث بوك رلا ىلا

 ايكاراهيلا لد هنا انغأب ام لعو اهلا لخدف ةيشنملا

 عرمماف ' يناوألا ضعب كال ذ* رح نم ريسكلاو هناصح
 رولا ةاعقن ىلا هدداقو سشعلا لاحر هما

 متاتشلا ضعب ليقام لم هاف ثيح ليلخاا باب

 هعل 13 ريمأ 7 9 لصف 8 دأ م -- كالائه ا رض

 نودحاحاوذلاو دالح يدنفا نوطنان امرت ةرصحو

 ك7 ددذعو وثالصتفاا يفصإ عم لصنقلا نواعم

 دقو رعالا يف راغد| يلاهالا نم ريذغ مهجو ناكريمالا

 ىلا لسراو ةبرع يف اربخا رك انملا تريلا فكرا

 نجساا يف عضوو دومعأ اباد فب رطنع هموكملا راد

 حايس مودا

 ة.صوصخ تاراطقيف َ واسعا قاس 5 روظلا ىلا عل

 انت دي رج نم قباس ددعيفاذ رك ذ © ةنراطمةس+ ةىص

 لافتا ةماقلا ةس رك ىلا او ةطملا نمارلزتو
 نايهر رد ىلا ملم مسق به دواوو رفن تالانه وقئاش

 ادنلا لو ىلا مسقو ةديدلا رادلا ىلا مسقو دوهصأا

 و

 ةيردموقلا تارضح ءاعنا قباسأ) ددعلا ف انركذ
 ةمفنا ةيصوصخلا ةليللا ماه اوماق نيذلا سيلولا يروم اهو
 يذننا لمك لضافلا ةرضخ رك ذ نع انووسو لوطسالا
 كال ذ يف ىلوط كن 7 هن يصتح ْن ع ا ساوب

 - اتسالب

 نيك راشملا دحال

 سدقلا يف عبطت يتلا ذئارجلا ىدحا يف تاق
 انقدلط نسر طا 0 ؟/ يف ةرداصلا

 ةي ريدملا ةطساوب ةرادالا ساهم نم رد'لارارقلا لبا

 هناوذاو رساج نايلس تاجرا منبع لئاقلا ةيهبا

 ةصخرلا لاهتسا «وس نم قف ال 1 رظن ءانبلا ماةا نع

 لازي الو قالا ىتح ذغني ملرمالا ناو مههدسيأ يف
 نا امن و: هفاقباب رما ردصي ملان أك اي راج ءانبلا
 امك ةلماعملا هذه لع ًافقاو نكي مل بتاكلا ةريضح

 هذ#مب تنتا :ةزوكذملا هتلاسر يملاطا كلذ رهلغي

 فلاذي مل انتيذلب سيئر ناو ةةيئملا اراهظا رطسالا
 ةرادالا سام رارق نا:هيلا راشأا رارقلا نرإ_ ضم

 موي حابص الذ ةيدللا ر/ادغلبب 1 اشلا اذهرداصلا

 ةرئادلا تناكو 557 ةنس زو يف مقاولا دحاللا

 اه روم امتلسرا دق رارقلا اذه غابت نا لبق ةروكذملا
 ره عضو اذاهنا لوقلا ص رسادتاو ٠ ءانيلا تةقواو

 ةلو وهم ةيدإلا نوكتف ةيانبلا كلت ينذ الادعإادحاو
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 ةمالا رضأد ع ناب روفذلاو ضغابتلا و نأ أب ماللوأ لإ أه كأ هد اوصتما سس ذل نا روم لاو ماكملا ن 5 ٠

 وى اب ءتاونماو ةددذع لئاعو كا|]] :.ارعتساو ظ كا هاك ميسق ؛ أع ضار 36 ةقععضص ىرت تا 8 نالعا ذم تكن دوؤ١ املا ةمالا ة: كاسم

 نهر مح ل يما تاما ناو تدمر إف اوال أ وي وس سن
 فورتو ليطانالا ايعدؤت يتلا هةحداسأأ ةمالا هذه

 كنا ىتح فالجلا اذه ر.ا لدقتساو تاهي وتلا اهل
 تضقو هللا ةمحر اهتكرادت الو ٠ امقوقح يبصتغخمو ةتدش اهكذ. نا ادب ء ناكياماطامش نعو اهني ٠

 تارو اهئادءانم ماقتنالاواهرصانب ذخالل ماقئم | الل | هاشلا ةوه ىلا دالبلا سري و ةيرلا لاطبا يديا

 تاج فدحلاو روجلان هةذةنمةيضارةلا>يف اهسفن | ربصب ابيئاصم تاقحاو ترإهت | .نكلو :ةساعتلاو

 1 ركل ناب وت دا لفإل دعارتو براعضأو روذت اذ تا وارهاب اليةدسم اط - رهدلانأ انالع

 سيلو. ٠ قلقلاو ةروحلا يفاهعفوت لكاشم نا لك يف. 1 لاو>الا هذه ماود. نا ىري ذقانلا لقاعأا نا دب

 عيطتست الاهتألل اهربثاي ةمالا لع كلذ يف بنذلا | ىلا قايدوي تابارطضالاو لقالقلا هذه رارتساو

 اهاندهاش دقفاهسفن نم ارياغم ام ارما يتأت نا | دالبلاءذه لعثتتشت ىلا ةيغاد نوكت ةوخو ما

 نع ةدعت.م لمعلا نع ةفرصصنم ةمالا روق نوفا

 روم الاهذه ىلا َهِلثأم اطفرشو 2 هفنوكي ام نانا

 اهيشالثو اهطاطخناو دالبلا ماسقنا ىلا يدهوت ىلا

 ٠ امفاطتخاو

 ةب رط ضم ةفحاو بولت, ةَلالا هذهىلا رظننل اننا
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 رقد يأ نع ةينكلا اما أي و نويفاوسصلا | متلاو | ةلاحلاهذه اتءاسف 0 ةلسو ال قت ا ملاظملا راث تحن ةحزار ةداؤملا ةمالا تناكأل

 يعدتسا يتأاتا روشدأا وتاباعكلا نءاورذأاح ا ىلع ةمالا اهم دالبا قم رس 6 ىلع ت تام 2 ةاغططاا مادقأ“ عاود دنع هاه ( ر ةعام العم
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 داشرلا قي رط ىلا ةمالا ءّده ةياده وهو الا اهظع
 رتو ىلع اوب رمضاف دادسااو قحلا عيلاوم يف اهدايقو

 ؟هيضاومو متاباتك نافاولم الو داحتالاو حالصالا
 ديت ال ابلكاش اموةيقالخالاو ةيعاحالاو ةدارمعلا

 مطاقتلا ىلا ليت اهسفن ةمالا تناك اذا ميش ةمالا
 ثالذ ل مت يتمو زيزعلا هادلاهناذ لاا ازهاوولصا

 لمعلو ع يغض ب ءاودخت متئشرتو و يعا ىلعأوب رضاف

 يدعتباو ة:كأس ة ةثداهأو) يك ةمالااعب مباتناوكلا اوان

 مل الخلا كال قومغر نيذلا ةنودلاو ني د..ةلاسواسو نع

 يرحمنا لب ةري رشأا مهتاياغو مهن ا ,عرأ يداقنت الو

 ال اهديرأ قرلا نم ةجرد ىلا ءامشااو

 ملم يف انرثع يف ماع يتاا فاصنالا ةدب رق
 ةيسكذوثرالاة ضنا اب نيكاقأ | ضعل هنرم ماظن ىلع سدقلا

 ةئيمال سءشلا نم ءاضعا ةتسلا باذتلا ةيفك نوصتب

 نابب و( قدلملا لوقي اك طلتخملا ساحللا ال ) ةاململا
 رك هلا درمأا اعبم !قدحلملا اذه م الو٠ ميل اظو

 ماسيا يف ماظناا اذه نيد ةّئف رافئتسال بعشلا نم

 ف ءدراولا نوشملا: داملا 22 اضوفخو رسال

 (اشاع١) ءاضعاةمسلا نم وضع لكل ىطععي » :ةلئاقلاو

 ثاقفن اماو (غاصأ شرغ ةثاعالثو فلا نم لقاال

 (ةطاتنلا ةئيهلا باو صلاو) ادلتخلا ساحل اهنيعيف مطوع
 با.ءاللوبف ةداملاهذه نم عشا «ايتسادادتشا اماو
 ني الث أب وه ةموكحلا رارق يننيمملا ها أب : ةيلاتلا

 تايفشتسملاو سرادملا لع فرصت » طن ةريا فلا

 رئاسو ءارغلا ناك لعو نينطولاب ةضتخلا

 ةداملا لع ةموكملا باو 6-00 6“ مهتاجايت>ا

 ايروش ًافاص اشرغةئاثالثوفلالا غلبمناف ٠ ةيناغلا

 أ١ ءاضءالا نم وضع لكل
 ريشا ةيسةرلأ»: ءاذعا ةنسلا نذل ةيواسارف

 ةرخأ ١5 براق ا 3

 لقنو مطوع نا انضرف اذأو ٠ ةئسلا يف ةربل ٠١ 8-و

 فدخل وارد ذا حر رهل أما مولها ةراي زو م طاع

 يالوا لزأ مسرو تدب هرج ١وا تايصقلاو ىرقلا ف

 نوكيف ةريل 0” ٠ نم رثكا نوكي ال ارطي ثداح
 نيث الثا الص نم ةريل ىناا ةسلا يف هنوذخ ايام عومج
 كي هنال اذ غاب ىلوأو قحا يل ا!اهاللا ناعما

 نم لقا ال ايف ع ةيحراو ىربك ةسردم ءاشنال
 مفنأ ترد ةضيلا هذه تناك اذأف ٠ دلو ةثاس#

 هلل لوصا تلا لو نو ف نيدفتملا صد

 يي يي ريبيري ع جس لسسس7227272 سس سس ا ت0 ب ب بي ص يبوس 1

 96 سدقلا ا

 ركادو ءارقفلاو تاوش سابو سا دما لع ةرال فلا

 ظ ريصتح نم قافثا مدمأ ب ودلا وه اذهو . مهتاجا رثحا

 يذلا ماظظناا اذه نم نيح نإ تدقلا تاوذلا ند

 ل ىلع اوءدقي نا هون ن ا زاع قفا لعل ل

 ةك دوارالاةلملا مودم نع *الكوب اوسيل مث انا ط هداوم

 رحاوتلا رث اس يف بعشلا ةفاك ىضر ىلءن:رئاخج اوسلو

 يلاهالا نم ةافم ةيعمر طباضم مهعم دجوي الذا

 ةضأا *ادتبايف قس دقنا لي اذاف ٠ اهيلع قدضمو

 لئاسا تناك كلت نا يخف طباضاا ضب ريرخ

 بالطو ةءوكملا هامت ذك !ةبلاطلل ىنعا ةيصوصخ
 نالا اهرما تلا دق هذهو

 ةروك ذملا بلاطملا لع ثباجا "دق ةيركملا قاد
 * ال هوم ردحالاف ٠ هيوم 00 ارارق تردصا و

 يك دوارالا بنءشا

 0 منهسفلا مي ل لئاصل نيعاسلاو نيردضالا

 نا ىلا ةيصوصخلا مللاغشا اوسراعو ةدح ىلا اوزاحنإ
 دق 0 ىلع ف وفا هاذا ماعلا يأرلا مهلا

 ذه ىتم ىلاف ارو ١و لوط ٌةدم مهسفنا اوردص

 0 ذا ستي ىدو لوظنلاو لواطتلا
 ةمفنم يف ال ماعأا 3 ف ف ةوبت ًتاوذ دم نا

 نابما:يف رهو هذوعأ م يلا لكي فا مدام ميسفنا

 ككارخلا مع نأ هب وضعا مرتي نأ دب ري نم ىلعو

 م : : مدخو 2 اا -ل و دار همدخ 2 نأ هراع

 يح ةز هافصو ساق ةبرطب اهنو“ وشن ودي و تايدأملا

 هبادثا هيلع ضوءا ىذلا م زر لا نا هحولو ةناسا الاب

 م سنبل دكان يف ةك ذخرا اهم د ص ع نال

 نا رالل ادروم مه نوكتل ةر وضعا ءذه يف نيبغارلا
 رخام ةلاح ىف جما دق ىعءشأا ناف 06 1 .اوعو

 هقوفحي ةفدلا تالياماا هذه لثم نم ني داكو

 ىلا فلذلا نم » انرس : لوي هلاح ناساو حببصأو

 )) بازيملا تي

 تصح 201 ةئس زوق ٠

 ند يلاهالا نم
 0 لك | دئاش رورمدلا

 ناحلاب نوغراي يئاذتبالاو يدشرلا نييتكملا ةدمالتو
 قفخت تناكي تلا ةيناثملا مال_هالا نيلماح ةرسسمل
 يذلا ديعشاا مويلا اذه دلع او ايظات سوت 0
 ةياملا دالبلا عوب ر ىلع ةي را راونا هنأ تغب

 31 ة.:بأأ 0 د

 : 2 رك و تاودو فارشاو

 مالظ يف ملا اهلا دبع اهفذق يتلا |مهاورا تءاضاف

 ادا ٠ (ا ةياإ ةءانلا تقزاالو ” لدم
 اريشب ال التب هبجوو كب قح ل .عاعم

 مويا كلذ حارفا ىلع لايقالا | نم هارأل او

 ةههب ىلضعلا ن

 تايطرملا سو رك تر دا نا دعب و... روهشملا هلاجر
 تيلث ثيح ةرماعأا يارسلا ةحادس ىلا مما جرح

 مويلا اذه لضف نودشت ءايدالا ماقو تاباطخلا

 ٠ءأضأا ا

 ٠ سردنا أ[ داعاو را احا يذلا

 نع ذيل مهيب و هئادرشوهلاظبا لعءانقلاب نووعملاو

 ىلع ثح هلكو روضحلا هابتنا تفاتسا اغيل اياطخ

 ءا_ءدلاب هيتحو سرادملا لل. كاو فرامألاو مولعأ|

 يروتسدلا اتناطاسب ةززءم ةيناكولملا ةد..سلا ماودل

 : هللا كيس 34

 د ركسملا ةنكشأ ىلا كلانه ند دكا هحوت دقو

 رشبلا ىلع ةلالد ةقفاخلا مالعالاب ةني زم تناك يبقا

 كي تمهد مقوملا ناذئاموق قاككللانهورورمسلاو
 سهتلاف 3 لغد َ والط و اا لحب 9 معلا لب ُ

 ءارغلا مترا هللا رح بحاص هرمي تح ءكءاذذا

 ةءيف روظا اع انا لد رأ ! يدنفا اص ميس ا

 نيب ناط4 روطسلا هذه س6 ةبفعاو معلا لضف

 ةيمضهالا نءبالقنالل امو لضفلا نم ةيرعأل ام هبف

 حالصالا رتو ىلع مهنم لك برضي هابطلا عباتنو
 يف نولهالا ملا نم ةمساتلا ةعاسأأ ىفو

 ىلع زا ا ةلفح روض قادتب الأ د

 8 تكمل قاكو ءا يملا ةددالتأا 000 ٠

 ءاءطخلا ماقو نوي رك ونيخلم وقرا ودل «أس ورب

 للا لما لصف رابظال رواه سأ! هديه ت | 006 مهنسملا 3

 اتقا لع

 فدك مود 02 7 ريهتح2 ىددفا, ىو زيشلا ةرضح ل4 ا
 ةناعا لعن: رضاحخلا هيف ثح اباطخ ىقاو يروا

 عمتجا را

 فو هي ذيل ماق دقو فراع اأو موليهأأ س

 ةناعالا .مفد نم لوا وه ناكو يىردلا .لوا.سالا

 مج ىتح ذدلا لع اوتفاهتو نورضاخا هب يدتقاف

 ريغصلا .لفطلا كاذ كلذ بيسو ليلق ريغ غايم
 يده ف راعلا ريد. ةمهني رو اهشمومملا فرصاو

 اهبتاكشأب و رويفلا طيشنلا كب

 لالا يف ب رانا باعلالا نم ل صح ا,ع ل الواذه

 يف ورغ ا فر أملا يف اهئاولا فالثْخا ىلع

 أميف رهام نا ينامء لك ىلع قمي ةل-ا اهئاف كالذ

 ليبس يف هسه فرصي و دامشالا سور لع هلدم

 ةينائمااةمالا لعديعسلا ديعلا اذههللا داعا ٠ اهتايحا



 هبسروتسدلا انكيلم لظ يف روبحو رورس لكب

 ريدك "يش لك لع هلا نا رع

 ريالا

 دمهم هيزألا ييدالاو طيشناا باشا ةرضح نيع

 ةعارزلا كنب رود ام قيفر يناملاصلا يدتفا ديعنس

 نييعتأا اذه قفاو دقاو هزغءاضق ةعارز كبل ارومام

 يرطو قالخالا نسحي وردم !سوملا قا ذا هلم

 ركشو هدب ل ىلاغالا فس نجوا ام ةلمادلا
 نيمفانلا لاجرلا مثريدقت ىلع نيلداعأا رومالا ءايلوا

 ىلا هقفزو هدصأقم هللا حجما روك ذملا يدتفالاك

 ٠ لاعالا اص

 يضاملا هاثالثلا موي راهث ةي رق ىلاها ضعب مدق

 اًقنح هتحوز لتق اج ر لزا هادم ةاعدتسا

 ل ؟ وو ةيدإلا ب بيبظو هاضقلا

 قوفحتل ربقلا نم ةثملا جارخ الل يمول ي رعدملانوا ا

 4ةوعوز لتق لظشحولا اذه او ديدلا ثعايلاةفرعلو

 قطنتم م كه يف

 م'ورجتو صوصلألا ددع دادزاو تاقرساا|ترثك

 سداوب ةطقن دوعو مدعأ كال ذو يلاهالا تود ىلع
 يلاهالا ةباجالمالاف راقناة.3الثو ريشموق |عيوتحت

 ةحارلاو نمال' با.:ةسال ةطقن دامياو

 : ب اأو هد تان ى املا سلا عوز - رحاش تروح

 _:رم هتوحاو شيوددو اورزلا نرعط يدإو رهاظو

 ةيدرانلا تارايملا قالطا ىلا توا ةروكذلا ةلئاعأا
 قع ىف رابغ هاو هعارخ ىف راع ل1 ياما

 يناجلا راهظال اج قيقحتلاو رطخلاب رذنت (.تلاحو
 ْ شحوتلا اذه لثم ةلازاو هرابظا لمالاف

 ردب نمرلا ل

 تش ثداوح
 ةعطاقملا

 ضع يف ةيراج ةنانوبلا مئاضبلا ةعطاقم لازت ال

 ءاهنأب رماالا ةموكحلا روشنم نع اغر ةئاهملا 'ىفاوملا

 يرظانو مظعالا ردصلا يعدتسا دقو :ةمطاقمل
 ارخهومةيمومتلا ةنمالا ريدمو ةيجرأألاو ةيلخادلا

 اذه ملعافاهنع فكلاب هل اوعصنو ةءطاقلا ةنْل سيئر

 أاقو ثبافرمالاب ةنمللا

 ةمالا هدب رك ىذلا رءالااذ_ه 2

 يجب بهل

 ب 5 ةلأسم

 ةرادالا مااغأ ندسأ ةناددسالا يف رقءوم دقع مج رملا نم

 لودلا ايناملاواسملاا تغلبادقو تي رك ةري زجل ةلقتساا

 ةضراعملاب ةموكمأ قح هلنأ تأ

 « سنعا#
 يم ماظنلا اذه ىلع قفاوت اهنا ةيعمر ةغصب ةياحلا

 مزع تي ناك دقو :ةينائملاةلودلا اصلا اقفاوم ناك
 0 تاع انكل و ايناخ نم اهلفس بره َل ودلا

 ىدحا يف نر وهسملاو نيملكملا نوب تءقوةرحاشا كالذ

 ةموكح نكلو هم 0 دوأو أم لد تاويقلا

 مهتيقأ عل نإ دكا ىلع تضق هر رجلا

 ابوئيس توءعبم
 8 35 300 ى 0 كاز # ىلا مح 0-7

 كب روا اصر ص ضدفشلا ةيئسأا ةموكجلا تقاأ

 00 هلاو 0 2 0 وم ت١ ١" ىلا

 قرح بم اح ةّعد ٍِق 052 دقو هم هللا هذ

 ذ>ال ةد رخل راظن ىلا ث م نم ْذْحاو شيةفدا

 0 و ثادافالا

 هروب دبع رووح

 ةلاملارظان

 ديواح يزياكن الا مومعلا سل :ايضعأ ضع اهد

 هل اماركأ تدعا ةهلو ىلا ةينائملا ةيلاملا رظان كب

 ةيلعأا ةلودلا ريس نع ةدئاملا ىلعكب ديو اجت دقو

 0000 هنن لح يف ررظاو مدقتأا ينةذخ | أهناو

 ارتكتا عمأي راحو ايلاد ةءامأأ ةلودلا

 هدير جرت ٠

 افح هنوداح

 ناو نير 1 ٍِق ةءاحادلا رظان نإ ةرئاخم ت ردح

 ينامالا سارف لثق
 مايا ل لد اةيح نم بقلب ةراطأ ةي رق 3

 صوص ةناع بالا ىف ا ل املا راقص

 0 ]ا سس

 نوناق
 4 ةيننكلاو نيرومألا دين ّذ

 ن.ذلا ةتكلاو نا دوم أملا ميج -ىلوالا ةدامل

 ل2لرإأ هزعم لن وردتءل ةكرتشمملا وأ ةلقكسالا تلت أخ ولا

 مات> دنعو ا هنأ ميرا نم ارايثعا موفناظو نم

 محفيظ و لدامأ ةفيظول ترودو ةيركسمعلا مهتدم

 . عربغ ىلع احجرت ةقباسلا

 نيذلا ةييكلاو نيرومالا ميج ةيناثلا ةدامل

 ةيطايثحالا ةمدخلاذ ب حالسلا لمح لا نوعدي
 اوناك ةاوس نينوذام نودع ةظؤضلاو ةفيدرااو

 ثراث ىطعب د اونوكي لوا ةكرتشملا فئاظوتا باعص نم

 ٠ مهناكم ثونيعي نيذلا ءالكول ناشلثلاو مهتلئاءل مهيتار
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 مود ةبسانعب اهلا ىلا ءالوه نه نوعدبي نو للاادا

 الدم نود ؟وإ نإ ذااو في درأاو اوطاتخالا ف: :ص ف

 حالسأا تدع ؟ ولحد ,ةفظوملا متم دخ نءايدقأ

 :دااوذه لقند ديم روش ها ةدم ملت اةهدهحءاهيال

 باوصا اناوقمات مهبتاور نواوأنتيو نو ذامةنميلعتاا

 0 لبكو نيبمت بحي نيذلاو ةلقئشاا ف ئاظولا
 ةرقذلا سح وب نولماعي ةلودلا ةهدخ نعيم مفنادنع

 ( ةراضحلا ( ةدالا هزه نم ىلوالا

 27171777: زير 112م طا وو حس

 ةيلحم
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 فيرشلا سدقاا ةيادع نءمحتا رارق

 حاصلا بام”ال قمل نوناقلا ىف ندناك ال

 هالكو مملاسراب وا تاذلاسب ةيعمرلا رئاودلا ةعجارم
 نم ضعبلا نا ام و « ةنوناقلا ةلكولا. لع نب راع

 ةلاكو ىلع نإ ز'اد الو اصملا بارا نم اوس

 نأ عم ةيلدعاا رئاود يف لافثالا بقمأ نوديري ام

 اصلا باعصا ىلع بجاولا ن م انا منم دق كلذ

 ٍِق راع 1 مهمسفتأب اوهدقتي ْنا ممالكووأ نيباصالا

 صودا مولا حما باهصاريغةلخادنمو ٠ مو و

 ا أ.ملطق زوجي هي ةلادماا ريهع رصملا اذه ِق

 باب رال مايالا ءذه يف ةحوتفم ةيادعلا باوبا
 ذهن: بافتم ص“ يا ناكما يف قب ١ َ اصل 1١ 0 05 31 8 2 1 ا

 ىلع راج لدعأا نال ةءوكملا يف ام اريث ات ير“ نا

 بي هيلع هاتب ٠ ةاواسملا ةرثاد نع<و ةقد لكب ميلا

 نوناقلا صيصختلاو رصصحلاب مجاري نا صم“ لك لع

 أع ماو جايتحا قودي أمه هقد ناطعإ ناو ةلادعأاو

 5 دوا عقبال قنا حاولا نمو : ا ردوا نانعمأ وأ

 زئاح ريغ صخش لك من و لايتحالاو لففتلا ةلئاط
 يروم أو ماكملا ةعجارم نم ةينوناقلا ةغصلا ىلع
 تاراطخالا افالخ تناك ةروصياب ةيادملاةبتكو

 ةنوناقلا ةيامصالا ةلماعملا لادلل هقي يرحتو ةعقاولا

 لالخالل يهل نم ةلرحو ةيهأ دئارخلاب ناعتو

 ةيلجلا ةيطورشلا مظعالا نكرلا يه يتأا ةلادملاب

 ةاواسملاو لاكاا قيرط ريغ يف ريست اهايا هلي

 هلا ةسملاو درفت دن اك نورك نيكذو
 يروا ماكح نادجحو 4 رد>و ةهيظويف هلخادت

 ”؟”زوق ١الو: 85* بحر "؟ىف ةءادملاةتكو

 يابس -



 مر ذسملا نور كيآل اذا

 تداولا |ا:غ لقت اهريغو للا وصلا ضمن اا و

 ردصملا رك ذن نا قود ة.حراؤ وا ةيمل# تناك ءاونم

 ةءاك# ةدي رح سما أئتدرو دقو هنم تذخا يذلا

 ٠ ثالك ض عب ىواهيف ريغت ل واهزابخا ف صن انعةلفان

 انتا دقاننا ةدي رجلا هذه باحصا ىلع ىنحنالو

 ٠ اهنع القت يتأا ةديرجلا مماركذ مدما م
 ىلع لوصملل اباملا يماقت اننا ملا, نع نيهذي الو

 لحمل ال اقديرج ربخم ةرضحو رابخالا

 تداوحلاب انتافاوم للي؛- يف هلمحت! ام تاّةشألا نم

 ناءالوه نه وجرملاف « ةدراب ةودغ انريغ اباقني ىتح

 اذا هّنم :روذخاي يذلا رددملاىرخا رم اورك ذب

 ] رامخالا لقن اودارا

 ها

 ةءاشأ يبذكن

 اور . نيذلا نا ةيفاياا راثخالا ةدي رح تركذ

 سامشلا ليئاذم دالوا مث نوءالدن تب ردتعترالا
 فل ةعقاولا ةراحلا يف نينك اسأأ( يوارصناا )

 ٠ ةثداهلا ترج ثرح ةنيدملا جراخ شبحلا ةسينك

 اودتعي مل ؟الوه ناةي راجلا تايقتلا نمت نكلو

 نآبيهتم متم ا قاد ردنعترالا ىلع

 هباهصا دحا دنع وءدم يراك كلاثلاو نطولا نع

 ضعإ رضحا هللا سمن ينو ٠ ةالدا لؤاد

 ماا ١ ناين دعا دالوا ةموكشلا لاح

 3 اوناك اذا |ع لثمو هيأأ ىموملا تب ردنع*الا

 هتعاشا اه نا كال ذ نمربظيفالك باج ذ نيب راضلا

 ظ هقيقملا نع راع ةروك ذملاةدي را
 ...دتو جز جس

 رفس

 يد: سإ رح لضافلا ذأئتسالا ةرمضدح- سما انحرأ»

 نم سنتا اهو رت كعوافسج ىلإ اير قانونا يروخ

 ا ديعسا رغسفل ىنمعنف لآؤشالا ءانع

 لت

 مراك نيع ةيرق يلاها نم تاباكلا ىلع ناك اني

 يف ياما ةالثلا هليل امان ةننم 55 رمعلا نم عليا
 اذاو ةلمرلا ءا مقا ةعباتلا ةزازق ةيرق رداب دحا

 ارايع قلطاو لدللا ف هتسم دع لأ لور ضخشا
 ه,دث يف ةصاصزأا هتباصاف روكذملا ىلع ىلع اي ران

 ر
 ةموكح لاجر ضدب ةث داهلا لى“ ىلا رض روك ذا
 حابص ينو هيلع فدشكلا اورجاو يوبط م« رلا

 مولا حايص يفو لام تاث هربظ راقف ند تجرح

 سدقتا
 سلس ل اكسل سس لسا ا سس سنس سس سس سس سس | تس سس ا لس سس صسساننلتببا | انام ويل

 مراك نع ةب رق ىلا ةنجلا تلت ءاعبرالا موب
 مو رف دق هناف لتاقلا اماو :ربظلادنعتنفدثر> ١ ٠

 ناالا ىت> رثا لعهل ةءوكملا فقل

 عربت
 ردح قريع الا سا وا نوح !عارشلا نا اتندلب

 يضاملادحالا موي ةر دامت الا لامعلا نواعأ ةبعمج ةساج

 ا
١ 

 "ل
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 ةيعمجا هيلا مرت امدتغلب هل حرش يذلا هلامجرت ةبحص

 تالذ نم رس هترضح نا ريظف تاراغأاو دصأ#ملا نم

 اهأيا 1 دعاو ةيءمحلل :دعاسم اكذرف ايم عربتت

 ال انونطاوم يد.:ةاول 0 . 0 ةدعاست

 نم أطامو تارهجلا ة.هها نوزعل نيذلا ف”اجالا

 تاب داثأب امتد ءاسم ىلع نرمدقيو دالبلا ىلع راثاتلا

 تايدالا 2

 بسال فويس تمس

 هطقم

 «هرمعلا نم ةءلالا تايسررلا يدحا تناك اعد

 الطن اع 2 ةعهسا2 1ع أتأا 13 كك حابص ةمأاو هلع

 |حراشا ةزيطب لكات ليلخلا باب جراخ مفاولا قدم لا

 قدنألا لفسإ ىلا تطقس لكالاب ةقعغم يف ايفو

 ١! ا ك1 يل ا ماع يع 7 ل (2 ِ
 تد.يعأف رات ٌ ى سس ع 0 0 2-0

 رو ةيدلبلا شي واج |هيلا عرساف اهءد لاسو اهسار

 ثردع ىليلخلا باد ةله8: ىلا اهاجرخاو سلوا نم

 تلسلاب تباحاف اممفد دق دحا ناك اذا ايع تائد

 ةلود نامح م يروألا يدتفا بوكو كاذ ذارمُد

 تامل ” 1 ار كاقرو هل هيا سرر
 ااه وام ىلا

 تازاجس ب يبس

 تالوعلا تمم

 ' مل تي نمايتا نارفلا رمش ي ذوحلا ناك اند
 يناب رمملا وزان وزا> وءدملا َج رط يضاملا عوبسالا يف

 000 لع ضرالا ىلع 2-2 رمعلا م ءاايأا

 ترئضاف ىرمسللا هلجر نع ةادعأا ترءو سرطف

 كيس ذولا لع ضبقلا مْ تيب ةموكح تقلاف |هب

 [قوثوم سدقلا نوح ىلا هتاسراو

 .. دوس اا

 يران راع

 كا
 دود 21 فافز يفنوحالفلا ةداغ ىلع أي رج ةي رانا

 ترق ىلإ مج لوصو دنعو نادي ىموميدأو

 مهتاو اهعلاصا نع رهن أو رمصت1لا تويسف نيسورعلا

 سيجا ل شلل ل ا ادلة سس ميس سلا(

 كيمو هدو نب ىلد نم لك رايلا قالطاب

 0 1 ملا نإ قود اند تلسوو ينومزا
 تاَرِهملا ءاردأب

 هن

 ياخدرم لزم ىلع نيثالا ةلمأ صوصللا اذهدس

 ني دام هن اوقرصو ةباب رلاداو يب مقاولا يناعلا اخارب
 لجرلا يا الو ٠ ليللا فصتنم دعب كانذ قاكو

 ةثداحلاب لعاو ىلراخلا باب يف س.اوبلا ةلعن) ىلاهجوت

  قراسشأأ فرع م نالا ىتحو
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 ةايحلا ةئامفل دنوملا ةكرش

 ةلود وت الصتوق يناث نامحرت بوبا يدنفا انح نيع

 كلوا اةكرشا ايمومع الو سدقلا يف ةحتتمل||سنرف
 يطملو تاكرشلا مثأ نم ةكرششأا هذهو هاء ةنامغأ

 ىلا مرتلا روهخلا وعدنف ٠ ةيرورضلا تاليبشتلا

 ند١وبو ءارثالل ابعاد ن وكي كالذ فال اهب كارتشالا

 ٠ اهم كرتشلا ابععز ةأفو دعب ةلثاملا ليقتسو

 نالعا

 سدقلا كراغف ةرادا ند

' 52) 

 قب رشلا سدقلا فراعم ةرئاو ةباتك تناكال

 ررةثدق هنا اع و شرغ ةئاعإ رايروشلا اهشاعمو ةلغ“
 مقاولات بسأا موا ةمظولا هدأ نيم طاان ما ءاردا

 نيمملا مويا ٌّت فراعملا هرااد عجار نا اف

 2 زو

 في رمشلا سدقلا يف ينافاهخا رافدلا ٌةرثاد نم

 نالعالا اذه رشأ خي زات نم أموي رشع سم دعب

 0 نوسوح ةيهد ع و6 5 م َْق ةرسثأملا قروع

 يف ةمقاولا رادلا يف ينام ءلا صاصقلا رافغأا دبع جاحلا

 لصا نه ة: >4 ٠ 7 اهردقوروسأال>اذدومعلا باب

 ةرودلا ةلاكولا 6 «اذولا 26 ةعاملا ةصمح“" 5

 اذهررحم كلذل تاوذس ثالث :دا يزاه 22

 في رشا سدقلا يف ينافاةاردفدلا ةرثاد نم زالعالا

 ةروك ذملا ةركادلا مجاريلف >ارشلا يف بغري نمو

 ؟؟7 هيسزو:اة ىف

 سدقلا يف انانح ببح يجرج ةعبطم



 ىلإ6 167 2115 111 ةناثلا ةنسلا 5 "ب87 درعلا

 م[ 0 انان5
 فدهنو تايد ةثالث 8 مارا يف

 (16ةانكشا عال ) '
 تايديجب ةعب را ةيناؤعلا ذالبلا يف

 3653225 هكم ل لا
 0011-1-81 احنرف ١" هيبنجالا دزابلا يق

 مه 0 مزه 8 ه8 لوما اهريدمو هدي رخلا زايتما بحاص

 ءموهق ل١ آ1]هأناتات امئاثنح يبيح ىع رب

 م8011 00

 ]ران 52 ]عون ند 30251

 17201016 ن6 38 ك4 7

 01مم عمر" نم ةم 20 5

 ناشرغ رطدلا ةرحآ ةريخالا ةحم تلا

 هراب 7١ نيكرتشللو

 شورغ * رطسلا ةرجاىلوالا ةوغصلا يف
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 سهذ دقو سدقلا ةزيدم_:ريدصاةراطقلا ار

 لك ةطحلا ىلا ايلا ةنسال

 لصنقلا نواعم كنتي نود اجاولاو ساو

 ميدَقْلا ل اص:ةأأ ة ثا هءس نم

 دو مهر الكاسر قر تالا ىلا ءدالولا نو

 2 2 . 4 ١

 ادئاز ارورمم ةبدحلا ”يييسللو سف رشاعأا ساو

7 
 د هه سما ا

 نيييتصل مءيناثلا ناجرتلانيتشناف دي واداجاوألاو
 وحزن 0 همودق ديدخلا لص:ةلا ةداعد 6 نيل ظ

 ٠ هني رومأم نوةوش يف اتيفوت هل

 يف النت لبق نم ناك هيلا ىمولا ا
 سابارط يف الصنف مث م بر هلا يح يف ةعقاولا طقسم

 ةيئرفالاو ةيب رمل نيتغألا, رلكشلا نسي وهو برغلا
 ةلصالا هتخا

0 

 ةيموريف ةلباقم

 0 لع ا

 يضاملا زوةرهش نه ه يف مقاولا بسلا موي يف

 بحاضص ييسر والا نواللا ءكلري راعإ ءط مغ مق

 6 م تيب هابجو دحارسأج يدنفا ناجاس ةزدملا

 هتسادف مب سلجاف رشاملا سود ابالاةسادق ىلا هتلئأد

 تاهلس لن مان مث ةنرقد ** ةذم مهثداحو هبناجي

 مم ةيب رعلا ةغللاب ًاباطخ ظفاو هيلا ىىوملا يدنفا
 راب هباطخ نم صا امو ةلاطإالا ىلا هةهحرت

 مدق دقو اهءايسناو ةلئاعلا دارفا ميجزابابلا ةءادق

 هيدل نم فارين الا لبق هتسادق ىلا يذدفا نايل

 صلغلا ةايح اهيلع ةروذخ فدعا نع ةربك ةروض

 انانآ دما ]

 ةرابع هيلع .يتك نإ دعب ةمثز ةلئاما ىدهاو

 نم تفرصناف ليج ةيضف تازوقبا ةدعو هدب لخمي

 نك امالا ةزامأ|ترازئادءو؛ ةنوتم ةك أشهتريضح

 مويأا يف اهتاصوف سإ راب ىلاترفاسة هور يف ةسدقملا

 ٠ ةءالسلا اتةفار يضاملا رهشلا ن *كأ|

 2 1 رامقلأ

 م مدن تم

 نر ىدرادلا ىدتقا تاذار ل اماقلا ره ناع
 ىجر“ لوا وهو - قد هيلإإ ا.هومحايعدماشأب فراغ

 ةكيح يف طبض تاك لبق نم ناكو قوة ستككم
 ٠ .لرريعاد ةة.ظولا همه هد : 4 (ةىالا 2 زيبملا

 لايقالاو . قيفوتلاب هل

 الاح تب فق ناحي رح

 ةنس* 8 رمثلا نم غلابلا سأيلا هرخا مم سكذوثرالا

 فصاو 4ددأ نبأ ةءاسأأ 2 ندا : وذ حابص

 ند لا م . قا لع

 اهدلاو 2 ىلع ا عضو 38 ككل دو الو

 نسا دوا 5 6

 بوقدإ ا|ممت 0 ينم ممل 0 01 أ ا 95 ١

 نم ناك اش اند ب ماص»إ دس غ2



١ 

 توق ل دل يك لكس نا ركنا نيك دع

 سألا 00 لاهو هةادما ترو هنلعإ يف قرو

 ضرالا ىلع مقو روك ذملا بوةءيف١ هءلض لافذمطع و

 تا يف زباكلالا شت سم ىلا لمنو ملالا ةدش نم

 هتب ىلا لقت هلاف ,

 2 را ميطتسإ ال شارفلا مي رط وهو

 ””هبيبإ”ةاييزنييييبت بعيب ندب حساب نتالي إني هاني لزتلانببييإ# لوين بو

 ساد اهاو ةراع> ةلاح يفوهو

 ملح تيب ُِق ءادععأ

 روابؤس دالوا منغ تلخد يضاملا عوبسالا يف

 الا ينذاللا ةرم همال-ليلخ ضرا ىلا يروغافلا

 لافطالا هةر قرش ةمقاولا ةئس"6 رمعأأ ند

 مننا لاخدا نع موفنمو روك ذل ليلخ م اجاتف ١  5ا 8

 4تنا ىد اهلا أب رض هو«. سأو هل اوقلمتف هضرأ ىلا

 مط م

 نيدتعما لاسرا رثا ىلع نيفرطلا نوب ملدا

 رو: ذلا لولخ ىلا يوافرف تاريل ثالثو
 3 اير لج ياني نانو لقول للاب يل ويب ليرينبب زيي قلاب يتلا

 مقو تراائغلب دقو ٠ ريسلاو فوقولا

1 
 هلا معك

 1 ئران رايغ

 0 دا ناك ان هنا ائذلب

 موب لا اب يف سلو ا يرومأم دحا يتوعاحلا

 0 رولغلا دعب ةعسا: ءاا ةعا. أ يف ى رضأملا اًثذلغلا

 ةيديدخلات يا ةطم نم هب رغم لف ةعقا ولا تاوهقلا

 هاللسأأ دمع ن

 منا
0 

 :.ءتجرخ هدي ىف ًاسدسم 37 ئ

 اذا ىدلالا يدنفا ٍِىَر نامع نب دوقم تباص

 مو ”ةلزنم ىلا (زةنف هيلا ىف ةئس ١ رعلا

 كرااشا أدغأب لع و ل يتم ]| ىفروك ذملا 0 لا

 امل نم ن الا ىت> جرخ 7 ةصاصرلا

 رهو ا

 سالعخا

 دعب ىضاملا اثالثلا راهن نم ةعسأتلا ةعاسلا يف

 0 نم دج الا نادم نب ةدامع رمضحرمظلا

 ةي رق نه لالخ يلا رمع ةئبا ايلاغ ةمرخلا ىلع ىعدأو
 ةي وأ سارق ةريا ف صأ أب ةيناع اّملبا لبو ري رجريد

 ناتدثالا ت ركناف كالشب فصأو يد.حم شصنو

 روما ىلؤنلا يدنفا دمع ةطساوب كالذي اترقا امناالا
 سياوبلا ةطقن ىلا ةئداحلا غالبا ىرجو سدأوب 1

 سدياوبلا ةرمم> نا انففم دعو: ةموكحلا راد ْف

 تا. دع هلو هنئؤيظو نو هىش ىلا هبتنم رك اا

 4 م[

6 

 ديك سدقلا لع
 ع ع د سس ع سي ماسلا ل رست وا ا تس ل سيب سس ا حم ماا ياا ل ا ا ا نس سس حس سا

 00 كاكا سا ص دبل ملل  متتس:ال مدي اه دل ل2 د األ 03 ماسالا هت رب دس - يي وس مس يوي ب بس سو

 جي

 امس 2 تت 2 م 8 -

 ةيليثق هليل دل 0

 "قرش زوق "07 ف مقاولا مداقلا اثالثاا ءاسم يف

 ةغالاب ( اقاثتاب كاللم /ةياور ةيةيسوملا وللا دعس

 ينائهلا لوطسال_ل ةناعا فراسملا سرع ىلع
 |متينطو رابظا يف اهيعسو !هتريغ ةنجالا هذه ركشتف

 نا مرتحملا روهخجا نم وجرنو نوبناهعلا اهناوخا ماها
 ةضهانم لع مدقي و اهردق قد ةريغلا هذهردقي

 ةئدطو فطاوع ىلع لادلا اذه اهلمعإ ةدجإلا هذه

 ةقداص

 0 ل

 ةراجتلا ةراظن بنا> ند دراولا فارغلتلا بي رع

 م5 نس وع ١1 يف ردوا هللا ةعفاااو

 كللاملا م ةءارإلاو ةراجتلا قرت رءا ناك ال
 لوف را صاولا رارعساو قرطلا ءاشنأب و ةنامعاا

 قراعلا حاللصا ثررقو ب رءرمصأاطلاسإلاو باسالاب

 تأب رع رايس ةحلاصةقي رط لعو اهتقفن لع و

 نه دوو كال دناب رخل أنيماتو 9 ل م هلو لقنلا

 ةدبع ىلا بولطملا حالصالا رماةلا>١ يرورمملا
 ينغلا رادتقالا ىلع ني زئاحخلا تاشسءوملا :ياصا

 1 ةمفاثلاو ةراحتأا ةزالغأ 44 ىلع ءاعب 9 ىلالاو

 ا |هريمعأ ١ ب حي ىتأاو ةيصتقلا ةيموم ها قرطلاةلاحا

 يطاعت ا أ لعفز 00 ءاا

 ةرشاب» ىف ذخ وشو ةتسوبلاب ةفدصملا تاقرفتملا
 ملاغشالا

 ةئس طارش روس ةياهن يفة متم لا ةشساللا ةذاك نوكت نا لع

 5 ةردتقما 2 | طا ة ةقر هع ةمبملا طقتلا ن

 لاةشالاهذه نم س دفا قاد باصاذقهناأم وال"

 بتروناكو ةثاعإ داو ل ورشعو ةثام رادقم

 ترج يتلا ماسفالاف ٠ اريمتكو ادد اهنم ارم
 في رهتلا [صح م ىضتةي ةراحلا ةم وكحلا ةفر هب اهتا احا

 ارا" ؟" ةئزس قاري زح ؟ خي رآث يف ايفارغات اهنع

 ريخالا راعشالا نيح ىلا قباسلاك اهئأشب ةلماعملا

 اءاكنالا ةكرش نا اء مث انع ريخات مدعل كالذو

 0 0-5 لعقا ةيم وهعأ | . 3 ةف م .ه اهلق نم

 لع مهملا عادلا اذه ماكل كلل دو نطولا لع ةراع

 ةيداصتقالا لاو>الا ليدتو لإ ل قئاللا 4جولا

 .رطولا ةداهسو قرت يعدتسا ةيساسا ةروص لع
 #2 ؟

 ةءاذاو دئارجلا ةفاك ىف فارغلتاا اذه نالعا مم

 ةةللا تاوايمنةلا مومع يف ةيفيكلا

 سدقأااةيدإب ساحتم 57*20 ةنسروق ١0 يف

 تاراسلا ى جيدصل

 نه يزذإيلا ساحملأ ىار ةيمو.ثلا راكفالل ًانيمطل
 تارامصلا نا مهأو * نإ زاملاتارايع قيدصأ بجاولا

 نمةقدصم ريغ اهريغو قاوالاو لاطرالاك ةروك ذل
 تارامعلا قيدصت ررقتدقف اذلو ساحملا فرط

 دقو :ةدحىلع ةلس» لك ةدلبلا مودع ين هروك ذل
 كد رآث نم رك أمون رشع ةعق هدم ءادب ١ تءطعا

 باب يف ةمقاولا نزاخملاو نيك اكدلا باومسالا هاندا

 ٍق مهيلعو 5 و ىراصتا| ةلدمثو فقوملاو ليلخلا

 .زدومتل ةيدللا هرئاد اوهحارب نأ هدأ وهذه

 دوا عنخ ةلوأّعم ةيدللا تذوع دقو ِ تارايعلا

 فصنااك همادقاو لط رفا عب 0 0 0

 نه قص ةئيهلا ةدملا رؤر# لاعإ 5 فصلو اشرغ

 ةقدصألا ريع ةئدقلاتا راعلا نما ىش هن اكد ف طبضن

 ةيفكلاؤالعاىر>هيلعو ةزوناقلاةلماعملا همي يي رو

 م55 ةئسزوت ٠١ ىف

 سدقلا ةيدإب سله نه

 ةنس زوكا 5 ىف خر *ولا ري رقتلاب ىلا هلا ناعب

 لاعلاو ءاوملا ةرادا ساجت ةبات.كشاب نم مدقلا* 7

 لم ملسلا ايلعاا ةاكنلا لم ناةرئادلا هذه ىلا

 ةطرا هر بجو م ىلع ,نئاكسلاو ةيلاملا ةب ركسعأ| ةبج
 ةعمسو هل اكسو اذلا ريثع دحا ن ءةرابع وهو ةظوفحملا

 ةلخاو ةدياوملا مقوأ حور طم ةنالا ع اءارذ ريشع

 رشا يف بع راند 5 ةماعق ةءطق وأ

 ءاوللا ةرادا سلحم

 ةعحارمهيلع ءا

 م55 ةئس زوأ ”' ىف

 ماوكلا نيكراشملا ىلا

 لغادلا يف ماركلا نيك راشلا تارق نة درت
 كارتشالا لدب نالا ىتح اوعفدي مل نيذلا جراخلاو
 نم مل 3 هب انملع اومكتي نا ةيناثلا ةنسأا نع

 لضافالا انيكرتشم ركشن انناو 5٠ ني ركاشلا
 ليبس يف انايا مهتضهانم ىلع ةعقلا اوددسس نيذلا

 _:رطولا ةمدخ

 سدقلا يف 1ينانح بيبح يجرج ةعبطم
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3 
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 ةوعد

 ةيناثلا : ةنسلا أ ك1 درا

 .رصسوو ور

8100 
 (لغطهالوهذا 2

 كرةسالا دمك

 فصلو تايد ةثالث سدققا ءاوإ ب

 2 تايديجم ةعب را هين ائعلا دالبلا يف
 2ةدت ح33 كتم

 8011115-81 ِض - لا يف ٠ ١ كيمشح د

 لوؤ.ملا اهريدمو ةديرخلا زايتما بحاص
 م8088 :

 6 عوجوعع [. آل هاننات . املاح يربح ىف رع

 تاداعإلا ةرجا م8011
 ناشرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةحت تلا

 هرآب 6 نيكراشللو

 شورغ ؟ رطسلا ةرحاىلوالا ةومصل ا ىف

 لن ن5] عال انهم 30 21 0

 1نسوستم ص هه 4 5
 [1"ةمععر» انس هد 20 181105. / 0

 7158711015 01 157 ا .
 ناشرغ نيكر 9

 3 13 1:5 مهعم ]15 الودع 5 85. ظ
 زؤ ]2 46396 ب 2 و مم اهناثب باخملاف ةيصو هللا لئاسرلا ام.
 هلا رخلا ةرادا

 مما غطاط ان' ثا ط1

 7 2 0 ج1 امل عفدلا

 عوبدتا لك نم مهاد ا الثلا ينوي ردصا

 0 ٠١ « له ةع 5 7-1 ع توحي ا ىلا ١41٠ ل ةزوغ؟ ' 2 4 سدقلا 36

 ظ
 ظ

 دادولا ىلا لق اهن أمناف الاطب' اماو ١5١ ٠ ريوتكا

 لعد ديدحلا مأ ماظنال ةقفاوم ةهلاتلا ثالثلا لودلاو

 ناييهم راع نوم أو كالدبب م و كر : 35 وقتل

 آلا اذه كد نود 4 ال اشاب يح ةلدد و
 .ةديدج لا ايكرت

 1 كر اناس ا ب 7 ةحاد د وح مد 0 0 ل ؟لدمع د رامول م ويسعو ناك د لاه أم 9 أساوف هي هَ واسارفلا ايدلا ةدي رح ْق ةلاقملا هذه لع انوكع ا 4 لخ

 قعد" أهءأ١ اه دا ارقا لمح و شه ةلودال ينل يوقملاو ةقردص ا ال ةنائسالا ُْق واسارفلا 5 روج كم لع م أوقع 5 رح ءارقأا ىلا ام ردا نر" اف أ

 موأ 2 َّن !و دورعملا مفدل تاطاعت حالا زو نأ كرت 2 مش 1 دصع نود أ ملأ 5 : لا>رو نيد امعلإ . نب كود رغلا ةهدقثما

 11 ع ولوهنأا مست تالاو اهاوق لك بضفأا

 لل ىلا عرمدإ ال دناني درو امملم ناك اذأف اي راغاب اماو

 ا

1 

 مهم نوع م نا لإ اوة.باسا| ا ممأا ا“ وسي راب ةيدنأ 4 ايت أع ع مان ةنئاوةديدملا اكرت لازت ا

 عدي الام مار ارك الاو ةوافحطلا نم وقال نس  رأب ىلا اه نب ونالا 7-5 نان اوزيغ مل نيذلا فود ر ىف '

 هخ.عر عارطا ىدرإل اهدحو هترأ ىنتكيو و ةوقلأ مو ا رعمشا أ ةصاا1ةْقا دصأا ينك لا ع شب تزكا دقو يريخلا رصعلا ٍق هلع ت6

 ة.ءرأ' هذه بولق ىلع يلود-آ ىرخا فطاوع ناف ١ رضاحلا تنوأأ يفآ ذا ىثخي طخ الف“ مثدالبو هُو مي راتأا ةقسالف ناك ٠ ةأي١ ىءةر داقاها ملاعلل اذه
 ىلع ءاخأت ٠ ١ مري وبك رع < * يف رهدتلا تن 13 يلا يعل لودلا 7 نأ ثوم ز ,. حاب ءأأ تاعاجو ءامدقأ!لودلا مأ م رفسو

 مارد يإ اهئامد كفسإ اه“ ةعما ل دادعتشا ظ لودلا لبق ن 2 كلذك ١ ملاعر سمعاإلا 0 تضمهدق أيف كاذ عمون اعمت# الرو:سدلاو ماللسالا

 ظ

١ 

ْ 
 أ

 يسرا صتناراهايا هنايتالا يف عناهكيمل ةركأش الا يهو
 كالذل يدتقيف رك ىرد أ ةصرف عد# هلام منا اعرو

 شكخشاب ويسوملا هدا_.و تم برصلاف ٠ ةريغصلا ثرمءدقلو ٠ ين> ىلا اح ناكاق |هو ناتنس [هلع

 ةقداصم ىلا كير نود 0 شافوا افوليم ويسوملا و

 نيداليلا بوصأ يب |١ ةماعأا | مفانملا ةلاعامال نيمن اع ||

 امواق اههنكاو ١5١8 ناسين يف ةةداع ميد اميلع

 اهب>و ف و ضرغلا ل قالغا

 لاجرلا ناك ؛ذا ايكرتلو مالسال لمعتس نامزلاف

 كال ر ؟سع ما م كلم ارنا الا يتنوأ ءوسأأ

 تب واتثو٠اي رقاوةناتم اهداحتا دادزا (هراصتناب و

 ةذونا هع رط ىلا ة>ا> يف ىرت يو قافولا ةطساأوب

 كتدايردالاو كتنوناس ري رط نع ايعئاضإ جيورتل

 أسهل : (عالصع اغرابلاف انامووااماو ©: ىناكملا

 هنارزو سءارو لراش كاللاو.دارحلا ّقَ اناللاو

 نود نارطاخ الف نايكح اه اجاب راع , دولا

 ضاقنا ء ةعرسإ رمقأ ىذلا رودءدلا ص تازملا

 اهو ادب ورادي ور لفت تارملا هذه نكلو داذيتسالا

 لالختاب وأ ةيسراذ تاوو داحابالا ضقنب ال حرمملا

 قف وعن نا نيينائملا ىلع بداولا ندو ىلخحاد

 "م1 لس هيلا اعاطتسا ف كلذ
 نال ةءاطتسالا دول 9 ةي>راللا تاوقةلاداحنأف

 0 غاةلودف اه ةاضر امل ا رو مدخلا لودلا

 بارت قو ةرضالا ناةليلا ةلاح يف رييغت لك ضرتعأ

 نكلو ا ءاكرش داال صرفلا صرتفتو ثداوملا
 ةنداح ةداعاب اط جلال ةبوروالا راكفالا ةلاد

 نواذد وم 1 ا 5 نوف ةمصل و بر ا11|نع نود 2

 ىد تسل يذإ! ىلا هأا اتربلا ماقال مهعسو يف أه ربا

 صان ريلا هنوك لاح: رخالا ضعءيلا د5 اميو ضعبلا هب

 دق ءالوهو يروتسالا ماظن 10 3 ئذلا ديحولا

 دق ايناياا ينف ٠ هيلا انرششا ام بجوم ىلع اع اريخك اولعق م د 3 ا اغلا كلانم

 ميطةسإ 0 ىلا ىدكوي ارعم ناللجلا كلو

 9 نم ضعبأا نيو ' اهيقاو م ريد دوأ

 ك”رود ل رك هلق دم قى 4ع 4 لع ول مدح

 لمتلو“ د الوهذ نعدتسا ام امد اوكفسي نا
 تيفنو ٠ ا فرع آمهب ني رهغلا نيب اماشاب مظل | .ةطساو نو : نانوماا عه ب ل راالا



 ِت

 اوداتعا نم ضءب نمل نع اهعاذايتاا ةودقاا تاءاششالا

 ام اريغك كالانه نكلو ٠ بارطضالا نم شعلا

 نمو امنع دامترالا يت كارشا ءكانهو هلع بدي

 اه١ 8 ةروقف ٠ ةيسنهلا ىف ةالاغملا ارطخ ابمظعا

 اوراق منطوق رف عم لع اومهت< نيينطو لمع يف

 ةرار>» نه مهتوف نود. مهناو اهودهو ممدالب

 أمناب مس نهاويلع ىشي ةرارطاهذه نكلو : ميفظاوع

 ةديدجلا ايكرت ضرعثو ل دي ورا دي ورالا ىشالننال
 تكرت اذا فاطمنالا ندحو ةدوملا دقف ىلا اهسفن
 اذاوا ةمس:حأ لود دض ول وااشت ديلا فطاوع

 بعشأا يف ةعطاةملاك دئاوملا ضمب ىلصاتب تومس

 ىنح اديب دش نم ضراعلا ادهم ءاقرديلا رظناا َن

 ةناتسالا ىلا اوعربسأ سس راشكسملا *ارطالا ضعب نا
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 نويناغعلا اهيا أطاشن

 له ٠ انتدقر نم ضومنو انتلفغ نم هل ع
 20 نآلا اميف نت يتأا انتااح يف قبن نادوأ

 انماكل طءوضخو ةيسلا اةيموكحل ةصااخلا |:

 ٠ زيزعل اهب ات.ك يف كالذب ىلا 7 رادو نيض وما

 انك ديحوتو انفتاكت

 ة#.هومعلا ثاكرشلا ف ا اثاءاهتحا دعو

 0 ان. + ايو ان. دضاعت 3

 ةرووعأاو ماسالا ءاوبال ىحالملا هاشناو ةعفاتلا

 لازن ال كلذ لك ٠ تاهاعلا يوذو ءاسءوبلاو

 راك ه هأرو 0 م م نهال هلم ن - نإيمحم#

 ديهملا شق عرشنل لاعألا رورد راقت اناكو هلك

 ] " لاعالا

 ٠ انيئاوتو انا ساكت نمو ةئزهلا هذه انتلاح ن

 كن ْنَع مهلا ناسا و «ارهعلل ٠ 0 كسك" ند

 وب نويلاثملا اهيا اي نيب رغلاب هبشتنل ٠ ءاضيب ةرنم

 دق مهف مثوذح وذحنو مثات ام تاذاو حاهلاو رجلا

 ةالل.ةسالا ا:ءاع مم و ماعلا اذه ناديم يف انوه

 لئاسو لع

 انلابح نوع ف ىو اناث و رغمو اذلع هلع يحش 8 حج

 ةماإ ذل تا.صوتا ل رخل ٠ اذه مهم ل

 نمو مح َث ريأ ةناهملا ةعاتلاناو «أض هال ةطساو

6 1 ْ : 1 5 
 هللا ماده نولعُفي أ نورد ال مهنال اذه ملم

 9 ليدسأا ءأوس

 26 سدقلا 9

 ةيقيفلا ةسزاملا ا:ةدبات لايذاب نك ىَمالف لغو

 دصخناو ند رعلأ نم تدالا ضوه اك دقر نم نص مااو

 -ةر وعلا م ىتا و أذا .82 سم راح ليس ْق انتاض

 نينو ةييضرفالا ءايزالا عابتا انمقنيا ذاق ٠ ةيدارفالاو

 0 4 1 ا جبس و ة.دالا أ:هفاشم رع ولف همم

 تادا.:حا ىلا امكالغ اليرورعفلا اةتوس فورنصم

 يذلا انلوطسا ةدعاسم لمانئاينغ! تفاهت نا ٠ انلايع
 ظ الك موقيو انقوقح نع مك لو 5 ان دالب نح

 | ةدرف نيدصإ ركمد اصراابانل :,افئاولا انءادعالضان و

 يد ل# لع ء يذلا بوثوالوا:. ع بوزولا

 ناس الاوريفا لمع ىلا قباس::اواضعلاب :ضعب ىمنل

 ظ اور نأ مهع.سو يف نييئامعاا قارنلو ناك يا عم

 قاقثنالا عدنلو راونالا لالهلا ةبار تحن ءادعس

 - . اع م "

 نطولاو ةءالاو هللا مدخع . ةاكلا قار#تو برودلاو

ُ 
 نيلخأد الو  وُس

 اب راغلبو ايكرت

 : ايراغلب ةءوكح اهءدقتس ىتلا ةركذملا ن

 يف هاج ام لع ةدعم يف ىلاءلا بابا

 : ا 18 هاهيلع قيد.دتلا راظتنر و ايفوص

 ايفا نع وردا ىذا هذه يفد راقليلا ةموكملاب رهذدمو

 ىدا اينودقم يف راغابلا يدبانم حالساا عزن قوكل

 نم عاش ام ىننتو مثدالب نم نيب واغابلا ةرجاهم ىلا

 لبو مهب هباشلا صاخشالا فعست ايزاغاب نا

 دق ةموكملا نا دك «وتو اينودقميف ثاباصعلا ره

 ايراغأب هبنتو ٠ دودحلا زواهت نم مهم ه.دشملا تدنم

 ةيئاممأا ةموكحلا ناىلا ةركذملا رخا ىف ىللاعلا بابلا

 ماود نمدك ا ناواي راغلب نموكشت نا |مياع سوال

 فك”رداليلا نيب ةذوملاتالض

 هجومه

 نب رهنلا نيب ام يغارا

 وصلا يروا يف درو ام ىلع: يف روتاليف هاج

 ةطخ تءضو ةموكملا نا ةيناثويلا ةفالاب ردصت ىتلا

 ١ لثايقل ني رهنلا نيب ام يضا ءاولا

 يدنفا دوسا دو اه لوهأ

 ةدود>وملا برأ

 يتاا ةامألا هذهو ' كلاره

 هداقمت اذنع نأ 1 و ل مد تس وباطلا رتذو

 ةراطشل نا اهسفن ةدي رج 01 أد م لعو * ةب افلا را

 ندد ةنامعةرلام١ ٠٠و ماب تدعصخ ةمفانأا

00 

 ني رغلا نإ هيف أهمف زداجول |يتسأا لاعا

 نع هثاحا ةعباتم يف اهف مو ريسأا

 ظ
ْ 

0 

 ظ

 ظ

 ظ
 ظ

 ظ
ْ 

 تهل

 نارو> ىلا دولا لاسرا

 ةأستلاو لاجرلا نمةءاجب ناروح يف زوردلا كتف

 اواطقو ماش يكسا يرصبا ةرواهلا ىرذلا ضهإيف

 ةرييذلا راسهتلا باس اولواحو ةيقربلا كالسالا

 دق ءالءوه رشا امفدو ٠ مهقي رط ىلع مهنوف داصي

 سا ين ترد ين تاشقانملا دعب ةءوكملا تررق

 ة؟الث اهم ٠ مفادم ضعب و اروباط" ٠١ لاسرا راظناا

 يقابلاو ةناثسالا نم ؟و هندا نه 7١و ريمز ان« ريباوظ
 اشاب يماسدثاقلا شويجلاهذه ةدايقدإةتي وق ثمد نم

 ار هوم شويجلا تلحر دقو ٠ نايعالا سلم نم

 كالانه قاقلا دادتشال نارو> ىلا قشمدو ريمزانم

 سؤبو < جس

 تادابشلا

 ىطعت ىتاا تاداهشاا نا 5 را فرامملا ةراظن ناعتس

 6 قدس هيو د كلو حلا رع شب انما
 ةدائعلاةموكملا يدل اه.دتمب ال ةئسأا ةموكلسا نم

 - دب عت

 نانودلاو ايكرتو تي رك

 مب رهن صوص طال + | ترالرإلا قداح
 نا١ با_وثلالل ههشرت نالعال انيثا ىلا سولي زنف
 اددح ام ريبغأ اهباعنيس نانودلاو 1 رت نيب قئالعلا

 نيبتي رك نوببو دم لاسراب لبقث ال ةياثعلا ةموكحلاف

 ةيسردللا

 |يثا ةموكح توبندق و انيثا يف ينام ا 00 ىلا

 ةئيطا سمأ ر لود م رد أ يق جنا ىلا

 ] ساجملا قالا 3 دعب 0
 تسوس سيل ءأإ مم -

 دوسالا لبجلا ىلا

 ةئيلا قبا_اردصلا انشاب يلح نيسح سار

 تاهزلاب ةئاكلا

 نيالا مول ةَدشا هذه كلر دقو ٠ ليلا رامأ

 ةي دمج ةءردملا لع ىضاملا

 - وو جس

 سناكلا تونات قيبطت

 سكانكلا نوناق ءارحاب ةياخادلا تراظت ترءا

 |عاودلم ىلا كينولاس ةيالو ترعشاف - تايالولا يف

 . ةلداع ةقفاوم هروعإ نونأقأا ازد قيبطت يبودحوب

 نارصنملا اهيف ىواستب ىتاا نكامالا يف سئانكلااماو

 ةديدحلا تاكملاو ستاد كلا تدثبا ىتم

 هير دبع عرح»

 اينودقم ُُق ةلاحلا

 ند ثتاسرأ يتلا را.حالا ل ادر حابص لوقا

 وهو جالسأا عزت نا : ناطلا ةديررح ىلا كنذولاس

  لدوي روض دوسالا لبجلا ىلا



 نءالا باعتسال ةلودلا امعذفتا يتأأتاطاتحالا نم

 ااب راغأب 5 ةشاتأا لاحر جاها لو انودقم ِق

 ارو. تاباصملا نوفل وي نيدألا لاهلا بضع ٍْ يرحلاب

 اريخا اهسفن لع تلا دق ةموكحلاف : ةصاخلا مهعفانأ

 دقو انودقم يف حاجغلا لبس دهتو مالسلا دمت نا

 ىو دصقلا اذهقيةفأةمزاللا تاطايز>الا تزذتا

 :راغايلا .ها.:باىلا اهامتثا ريعت نا رميطت أ ال كلذل
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 دارفأب و ايفوص ةموكح نا نم عاش ف ةوتح نم أماو

 ماهوالا لبق نمدعإ اذهف يلاعاا بارا ىدل ناوردهم

 نيتلاا نيتموكلا نيتاه ناب قيدصتلا لمتحم ال هنال

 ف نالخادتت ايكرت عمقافولاو لسلا ةطخ اممزا

 ةلخادلا دالبلا ووش

 اكريما ٍُن نوياعلا

 31 راتسوكو كيسكملا يف ورح امأاذود اممهلا لمرا

 توروب ثوعبم يناتسبلا يدتفا ناماس ىلا اقارغلت

 هنم نوبولطي قاثوعباا سل# سيئرا يناثلا يثانلاو

 ةبسأنع ةيناكولملا عدس باتعا ىبا مهملات عقر نبأ

 يناعأ ءاامعقلا ىلا ىدنفا ناملس هجوتف ةمالا دبع

 رثأتف اذه حا فا رخل ةناطاسلا ة ةرم ثلا غلبأو

 0 ةينطولا فطاوعااهذه م ادح ناطاسااَرإ الخ

 نييلاعااهرورسو هاضر نويل سرملا غالبا يدنفا نايس

 ل و

 انيح يف

 _:رم تاسرا يتلا ةيماظنلا ركاسعلا ةاقبا رونا
 لزع دقو :ةريخالا ةثداحلا_س اميد-ىلا تور

 يو ةوش قف ةراشأو هرادتقا مدعأ ميد ىنوطنتملا

 اقيح ىلاءدقدقودعب ايف ةك اهلا تت ذخا ام راو هتةيظو

 ةبادب كى يف ءزالملاوضعلا يدنفاد يش ردتعالكو

 لامعالا رش واكع

 قيلحم
 ج

 دي ركسعلا ةلوخما
/ 
 فيدرلاو طا_:> الاوةعرةلادارفاؤا .ىلوالا ةداملا

 7 رحزلا ةلماعملا مه« يرجت نا بو نيذلا ل ووكسانو

 ىهئانسا باب دآ مه ةوعدلا أوي ماي اياه و6 ءأودم

 ةروص ةيا ىلع ركسملا نيناوقلا فلام لمعب اوتاو'

 1 ءعأ ةدهحاو ةرأ هب رحزلا ةلماعملا ٠ نه وغم تناك

 ف:صلاب ةعرقلا انا ديق يربمب نالعالا اذه رات نو

 مث دأوت بسحشلا نوب وسما

 *© سدنلا#

 ةي كسعلا, اياب نمووهجار.نيذلاقا  ةيناتلا ةدامل

 ردق مهمادختسا يي رمي نالعالا 3 رآث نم ١ رابتعا ةئس

 م هيسدقتلا دب ةيدات قودير# وا نيلولعم ونوكي

 نومفدب نيذلاو ةينوناق ةدعاسم ل" نم لاودية سا

 م ةيىلهألا ةمرولا نم نو:ثتسي يدقنلا لديلا

 0- أ يقل نيذلا ةعرفلا اي 1 ع نا ةغااذأا ةداملا

 صيخرت ىردحو ا تءاولخ 39 أةبادم مهلع ١

 ةلمأ هللا مهخم يزعتو ضيا مودع مهنا ل بابرا

 نيدوجوملا ةلعاسأا هذه لعتأو ىلوالا ةداملا ب انيوح

 لهومسأاو في درلاو طا.بةحالا دارفا نم حماللسأا تحت

 ةلماعلارع.ترج ن.ذلادارفالانأ ةمبارلا ةداملا

 31 كك هروص وأ بس يال اهناوايفةب رحزلا

 رجا مزار ال مهنوك ةلاح نيذلاو مثديق ددحت نيذلا

 مق 5 موزالا ىلع ءانإ نكل ٠ مهعم هب رجزلا ةلماعملا

 طاعحالا ف ه:.ه ىلا اول 9 دأو مهفيفوأ ىرخ ةلودلا ل6

 ميم يره انسا باب را دعب ظفمتسااو ىيدرلاو

 مهئانسال اع ةمزاللا ةلماعملا

 يفةموعكملا سوفنلا بامصا نا ةسماخلاةدالا

 يف مث هايسأ اودمقب و اىسوفت 2 رد م يلا تةلئنملا

 7 ارابتما ةنمفرافإ اوعجار |

 نوناقلا اذه ماكحا نم نوديةتسي قالعالا خي رات

 ندي ركسملا اولذد نيذلا نأ ةسداسا|جداملا ظ

 نرامجتا دقت مدعلوا ةسردملا مبكرتل مولعلا ةباط

 اقيطم_تلماعم يرم# اياقيلاو حاللسلا تحت نالا منو

 :روئاقلا اذه ماكحال

 ممم ديحم ىن ىرح ن.ذلا نأ ةعباسأ هدأملا

 ءاوس ةيركسعلا مئالماعم نمر ثدح مل تيب

 اوناك

 .نروناقلا اذه نم

 ءارحاب ةروماع ةد رحخلا ةراظن فا .ةنماقلا ةداملا

 نودي ةثسال مهتيعم ن هو اذيد+ نيفاكملا نعا وا

 تروثأاقلا اذه ماكحا

 ) ةراظنلا رع ةرو*)

 ةئس ناريز>» ١5و ؟؟4ةئ ةرخالا ىداه ؟»

 ةروجزأادارؤالاو اياقيلا ق# ةنوناقلا داوملا قا" ؟>

 ةتدسلا ةدارالاب ةنورعللاو ىلا سأملا نم ةقدمأا

 وهاد ةقدلا *اروحا 6 0 0 قرح

 3 كلذ لع 0 : 0 ةحر د ري و

 نيذلا ةفلتؤلا

 اياقءلادا رفاكرت مدع

 تاعاغولا ف ةروحزأ ا دارفالاو اياقمأا

 ع
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 ال نيذلاو مهتلب رت 55 ةجردب قليفلا عسب

 روس فراغإ محد رتوميلعتل قايفلا ينتسإ م رادتقانوتبثي

 نوك رتب مزاللا رادتقألا لعمطوصح دعإو نيرو وأ

 يمرلا مويا تن يروك ذل ادارفالا كرت لبق بجب لك لو ظ

 سدقأا ةيدلب سا ( صاضرلا قالطا يا )

 افاي ىف ةثداح

 ملسا كلب ماس مودحر لا ةلثاع نم فارغلت درو

 سك دوثرالاءور لا ءاريرطب ةطغ ىلا اهاب يف 1 كلا

 تي ردنعثرالا سدق لارا هم باطت سدقأا يف

 ماال سدقلا ربقاا يف يقر. رطبلا ليكولا فسوي

 يددفا ماه ةريضح ىلع روك ذل !موحرألا ةمب رك ليلكا

 ةلئاعأأ هذه نيب

 ةليغرماف- روك ذا تب ردنعشرالا سدقو ةئع كلا

 |ذاي ىلا بهذي نأ تي ردنعثرالا سدق كريرطبلا

 ين'ا ةودقلا ةفادصلل ارظن ببايح

 نا هتطغ لابو هسدق نع ذاف ةوعدلا سحاو متو

 سدقملا ىلاكالا ريم ممر ءارجال هعم اناراعم لسري

 دم_بءلا ةفاذ ه:لعبغ رماف ٠ لالحاو ةع ردك

 ايهذف باهذلاب سوالوروك اي رك فاراعم سوي ساب

 ٠ كراب ود لزن ين الزنو يضام ادحالا ربظدمإ راع ىف

 .ايهذ روكذملا دحالا هاسم نع ةئماثلا ةعاسلا فو

 . تيوداكرالا نسدق ءاق الاحو سورفلا ناد ىلا

 .٠ ةلثاءأا .ئم :تاوذ ضعإ ”اعدتسأب ىننءاو روكذلا

 ذنعم اكمتم ناك يذلا فالملا حلاو ةروكذملا
 اذه متا را دعو“ موني امف دعب داما

 ني وعدمللا تاريضدح مم ساجوعبمملا ةلامم لضافلا

 ةيدبدهت ةلاسر يع ذاوالو اهذخافةلاسرب دلو هءأح

 ةعم يذلا نأ رطملا وه مأق اذا هتارح نادّقفب هرطنخت

 نال سدقملا ليلكالا رسم تاو ةيتونبكلا هعفيظو مابب
 اة داعلا تقيس دفيذلا افاي ىف نعملا نهاكلا
 نم ةليم ذخا دق ناك هروضي الا لبكألا ميال

 : هيلع زجب>و سرعلا

 ةلاملا كرب تيردتعترالا سنك ارققادسو

 ةلاسزلا هنمتاوذلا بلطف هبرجيف اهعضو ةيديدجاا

 مدحا اهذخافا تةارقب هب ملمس ناب مزتلا نمل

 ةحاول روضحلا ناطق أهيف | عاشا اه ءارق نأ ددبو

 وه لبلكالا رسم مك“ شل س0

 دن ري ال هنأب معانقالهمسويف ١ لمتساف ناراعملاو

 دمحت ال امثررع الث ةييعملا: ىزلا رش متافتي نا

 ىفو لزنلا ىلا ناراملاو وه بهذو ٠ هس هأ.:ء
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 ييسك ذوأرا لضافاو *اللةعبضغا دقرمالا اذهو

 . 5 . 0 ١
 نال ةموكحلا شمع اعمارود ل املا هده تزحاو وأب

 نهدصض ةيديده ةيادن ةيهح دودو كانه عيشأ لق

 ىلع ةموكملا تاعف لق نأ لد لوو أهرماوا يصعإ

 مص اذا ينأ ة-هدرشأا 2 رتافدو قاروأ صعاإ

 هود لإ ةناساالاو زوتءدأل ةودع نوكتن اهدودو

 نا همثثث مننا ةموكحلاب رحاو“ خالاو ةاواسألاو ةيرحلا

 لفالف ه داللا مه'و ريثلا مقافتي الثل اتلفغ

 ةءالا هل قَد ةمفل ع ةيلها :برحو تاعوقوو

 ةيدوبعلاةحارلا القا اودانعا نى ١ نيد هلآرت
 ةي رهلاءأب ركنملان وت اي و ةيصقشلا ميءفانم ةأه

 صاخ#“ اةءبرا لع ضبقْلا تقل اةءوكملا قااضي اانغاب ذقو

 ة.هديحلا ةيديدجاا ةلاسرلاراددا مهيلا تدنسا

 بفحعتشدو 0 ايلا ىلا راجح قرؤمتلاو نحس !مهتعدواو

 4 دالا هزه تاءاض تم 3 أ نمربظ و نوكيسأك هارقلا
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 دمعإ نسوي تي ردن“ رالا سدق انيحاو دقو
1 

 ام ةابسأ دق ناك اذاو ثدح انع هانل اسو هعوحر

 تاناهالا ومتاتشلا عامان دتعا دقأنا »باجحاف يرد

 يناو اهيلا توعد نيح ةيحورلا يتابحاو تما دقو

 مياس موحرملان باني هلي رجا ل اصودخ | دجرورمسم

 يل ةلمللا كلت يلي دودو ءانشا جلصلا ن مهم“ مم كب

 محلا دو تر دن عترالا س دق هلاَق ف انه 0" فأي

 :اشي اع ىو ةيبأر مار ىراقأل

 مودق

 ينيسحلا كلب ديعس ةدامسلا بحاص انيلا داع
 يغاملا اثالثلا موي ءاسم سدقلا ءاوأ يثوع.م دحا

 ةطملا ىلإ هلاقة.سال هجوتف يدايتعالا رالعقلا ىلع
 ةبركلا هتاثاعدارفا ضءب و ةئيدملا ءاهبحو نم ددع
 لاحرتلاو للا يف قيفوثلاب هلوعدنو همودقب ب حرف

 -يجبج م

 « سورذناب رن » قيسوملا ةنجخ

 نء اثالدلا ءاسم ىف ةيقيسوملا ةنجللا هذه تلثم
 ةيميراا ةغللاب«رابجلا ايفاثاب كالم» ةياور عورسالا اذه

 ددم لثعاااذه .ذح دقو يفاؤماا لوطسالا ةناعا
 ةبركسملا قيسوملا تناكو سدقلا قاكس نه رونغ
 لبقو ةب رظملا اهناهلاب رخاو لصف نيب عاممالا فنشت

 سوغولوم لضافلا ةريضح ماق لشق 'ئدتبب تا
 عقو نسسحا هلناك ة.؟رآلا ةغللاب ابا اطخ لحتراو يدنفا

 - : ع رص '

 داما بودووروتسالا مفأه هيف رز ذ نيمماسأا دنع

 6 سدقلا و

 ”ىراط لك مفدل ةميشلا ةوقلا اه نوكتنا هائلا ةمالا

 ليثا يف ةداجإلا لك نولثملا داحا دقو ٠ يجراخ

 تالا ىلع اقوه ارث *و. الصف اورجا ماتخلا يفو

 روبقجا فرصتاو ةحشأ! ةيرحلا ناحلا ميقوثب هوعبنا
 ا تسل كول رع دروع نع ءازر االك اش ارررسم
 ةفيربشلا معنامع قرص اذه مرلمتل اوعنثا نيذلا

 مولممل يقسو مل اركشف
 هج برب ع

 ينائءلا لوطسالا ةناعال ةيصوسخ يل

 يفامثءأأ قولا يبحي ناب سيلوباا ةي ريدم تعا

 | وررتابت يف ينامءلا لوط _.الا ةناعال ةيصوصخ ةلب

 ركر» وروءا١ دهتجاف ٠ دوما باب لخاد ناوحز

 لوخدلا ركاذت فيرد ةقوححلا راد ىف سيلوبا

 يدنفاد هس جاحلا ةزملا يبحاص: مهفءانثلاب ةينطولا

 يدنفا دهم لضافالا تاريضحو سلوا ريسموف رم

: + : َِ 

 ساوبلا يرومام نم يدنفا يلطمملادبهو ينوعاجلا يدنفا
 ةينطولا مهتروغو مهتم# ىلع ينو ةرثأملا هذه لعمر كشنف

 ا 7

 6 باغلا :صوصل ةياور 9ك

 قلي ةياور لشق ةءاشعلا ة.نطولا ةئشانا 4 ١

 مسرد ىلع مداقلا تدسا١ ءاسو باغلا ضرصأ ةياور

 هذه ةرزا وم مرتحلا روهمجا نم و>حرملاف دلوكنيافا-اوخلا

 هباورلا هذه ليث هروض# ةئشاناا

 هيه

 كة ريع تم ةئربت

 تار. بورغلا دنع ةريدع ةيدالا ةعاسأا يف سما

 ارحرح تيب ةي رق ١ ره صاخلا ٠١ ةحاس ةكمملا

 يبا دعس نب نادم لقب نيمملا ةزغ ءاضقل ةعباناا

 , ىمومهلادبع هير دلع : مة 1 اهو نوحاط

 رداقلا دع دوقت ٠ هبرد.ع ىلع :٠ ىبموم دمها دوم

 مساق ىموم وباع دا لو ن“؛ م 5 ىو ا

 نإ ان م بي ع "رمدا) وبا شي ورد دنمحا

 وبأ نسح نبدقم ٠ هبر ديع نب دمح ٠ هب ردع

 ضميااو اهعنو ةنس مهضعإ :رودسدف ءالء وهو ٠رصأأ

 ارق رجالا

 حرج

 يىلصوملا سايلاو يرمصأ ا ندسو دالملا اريد ناك

 ضع صال ءإر الاعون رب : ءار ىل لك 8 ا أذ هلأ انا 1 هاذ

 نامجرت هللاجرف خايني قي رطلا ىلعاوذداصق نو ؛وشلا
 حابسلا ضعب مم مداقلاهرخا ةافالاأبهاذ حايسلا
 ميل سب نأ لوزن ودل بهذ هلام د>ازه مفدق

 نم لبي سلبيات لد د 1 مف د د طش ١

 ضرالا ىلعحرطف قي رأعلا لع كا ذا رم ةنمس ٠ رمعلا

 ةرطخةلاح ىف هنا انغلب دقو هردصو هسارب بيصاو
 هناهللا مار يف سياودلا ةطقت ىلا روك ذأ ا ىنب رقاو

 لجرلا رورم دنع هناص> فاقيا مطتسي ل
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 تريمر#ر ارا

 ةدحاولا ةعاسأا ين ىضاملا اثالثلا موي ءا-م

 ين-> نم لك ةموكملا راد يف فيقوتاا لع“ نمرف

 يدي ينو يوازغلا ةرارك دعو حارجلا نب يماشلا

 نجس ب |ييلع موكحملا نه هودي دحلا نم ديقاينم لك
 تلسرادقو لتفأاةرانح |هماكتر ال ةنسرمشع ةسم هدم

 نيرافلا نع ثيل ةلايلا نم ءا, فنةليألا يف ةءوكحلا
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 مارد عاجرا

 لسملا عوك وبا فسوب اعد يتفاملا دحالا ءاسم يف

 نيب وسوملا ينرغملاجرعالا نوراهو لواش دوا دينامثعلا
 سارق هد ىلا اهباهذ >انثا يفو هدنع مامطلا ىلا

 ةمسأ نم28 لواش دوادل ةظفحم تدقف يطا ةبتع

 قوراه لع لاول دواد كتشاةافصنو ةربا ني رشعو

 ل ل ققباف فرمشلا هلم“ ةلعقت يف

 ليدتق هدير سل للا روما ىلذعلا يديقا كنغاو
 هو ةلغذحملا دحوف ةمقاولا لحم ىلا دواد هحرصو

 وكذملا سيلوبلا ةمه ركشتف ٠ فاك مثاردلا اهلخاد

 هتفيظو نوؤوش يلا ههابتثاو

 رد

 ير رايع

 دعب ةسداسلا ةعاسأا يف ىضاملا هاعب رالا ةليل يف
 يرو ركتلا دمحم جاحلا هيف رم ادمحا قلطا لدللا فيعا

 ملابلا يرئازإا دهم نب ىناعصم احلا لع ايران 1 ١

 ىلع مقاولا سأيلا رآه ريد س راح ةنسا 8 رمعلا نم

 هجوتف ىرملا هاجر يف"هباصاف مخ توب قي رط ىلع

 ليولخلا باي يف سياوبلا ةطقن ىلا يناثلا مويلا حابص يف
 يدنفا بيدا قاطنتسملا ةريضح كلانه ه-ةطنتداف

 راح ثد#او ةيدإبلا ىنشتسم ىلا َّ ره لسراو

 سدقلا يف 1دانح بنب- يجرج ةعبطم



 ] ا 1 دل

 كروشالا درك

 ةمنانلا ةنسلاأ

 ىف هنو تايد ةثالث سدقلا .اول يف

 8 تأب ذيع ةعل وأ هنأ اغعلا دالبلا يف ١

 كلرف. 7 ةيددحالا داللا ل

 لوؤئىملا اهريدمو هدي رخلا زايثما بحاص

 امانح بربح ع
 تمص وعم

 فنرالعالا ةرجا
 رطسلا ٌةرحا ةريخالا ةمه تلا

 هراب ٠ نيكرتشللو

 شورغ ” رطسلا ةرجاىلوالا ةفصا|يف ٠

 ناشرغ نيكرتشللو

 عم اهنا ّه رباخلاف ةيصو هحلا لئاسرلا اه.

 هدب رجلا ةرادا

 افلس عفدلا

 ناشرغ

 عوبدا لنوم و باو مرا ىدا ردصأ

 12 171 فنا 3

 ما 0 005
 ( لغ8ان5 ها 0)

 ل 10210 اشم

 011-81 خط خ15

212100001611 

 6ءود»وءو ١!| [لهاننن

 م8011
 ل6 05ةلعمم اند 30 51 25

 نر نان16 نم ةط 5

 ظاممم ععر“ نم هه 20 "5
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 ةذ ل8 1:6 مدعع ]5 !خعمع 5 5.

 ة]8 426 م36 ب 2 ىو

 مذا فقامت ال: خ1 1
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 نمسا ل ا والا عا دارا ١93١ ةنس تا ف البا 7

 عرصيى لا
 رباودلا رودت نيغابلا ىلعو

 باص لواطت ىلع انجامم>| ءاركلا ءارقل ارك ذب

 اتاوخا ءايتسا مفادي هيا اةررطضا يذلا ريفنلا ةدي رح

 ىلا ةعادلا لاوقالا ن٠ ريشا مب رالف شن اعنرلسلا
 هلو دلامس> يف نومهم نيرصنع نويدوفنلا قاقشلا عاقرا

 درسا تقرا كلذ ىف انك اننا ميجا عب و ٠ ةيناهعلا

 ةروك ملا دي رجلا بحاص ءادتءا ىلع ةغمادلا نيهاردلا

 ناهردلا مفدي نا وا هي.غنع عدتر# را نيام رم

 ماتشلاو حدفلا ىلا ا نا الا هنم ناك اف ناهببلا
 جاد:>الا اذه نعانأ دف ٠ هناه رب ف عضو هدوح نهوأ

 رورغلا نع عدرلا و عصا ضم“ائيح هيلا زاذا ىزلا

 ان الواطت اريخا هلواطتا ةءوكحلا ىلا هانمفارو طف

 يفو ةدم هذه اناوعد تنكف هنغ توكسلا لمح

 ( سو. غا «) يضاملا تبسأ موب ناك ىدتمملا عضوم

 ةرك دمي جو ءةياغااهذط ةكفملا ىلا !:مجوةفروظأ ادعإ

 ةلادما/ بط ةكامملا تر مث مايا رمضإلبق انت دروب لج

 أمد ؟اذماب ةكاجلا ةئرلا تن تف نا دعب و نوناقلاو

 ٠ ٠ نمزأا نم فصأو نوتءاس ىلع فوذي

 يدنفا ايليا ىلع ءارالا قافتاب تيكح
 نجسلاب ريفنلا "لي رج تجحأاض ك7

 سبحخ ةمارغبو انوي ةسبح

 ع 00 0 ةتئانع كت اريل |

 را كتم ولا وقس الغلا كيني راق
 2 ع

 فانئتسالا لباق مح وه

 ءانغلاو ركشلا ءادسا الا ةءانااهذهيف انسب الو

 بحاص لداعأا ينوناةلاو لضافا هيزناا ةريذح لع
 هراصتنال ءازجلا 1ك سيئر كلب لامج ةزمملا

 أضيا ينثوةناز .لا 00 يف هتداءع يف 6 قول

 ودي و ادبأم ةروك ذملاة كلا“ ضعا ةزءملا باوصا لع

 قاهزاو قألا قاقحا يف صالخالا نم ماد مي

 مولظلا 171 وغو ريحت أل“ هللا مهمادا لطايلا

 نم ريفغ مي ةصاغ ةروكذلا ةكحلا تناك دقو

 رادصا نوعقوتي ميكو متاقيط فالتخا ىلع يلاهالا

 نوراغتةياولاك ذامهتينماو اوزاف ناىملا ٠ لداعلا حلا
 هريشني فا داتعا ام مما_ةسال ريصلا غور جا اذه

 ىلا ةيءادلا ةيئارافالا لاوقالا نم ريفا ب>اص

 شي وتلا قاقلا
 مداق ددع يف هريشن:-ف ةيئازجلا ةكمحملا رارق اماو

 رظن تافلا

 اغلا ماد ردح ترمشلا 15٠١ اهددع يف هارغلا

 اهيف ضرتعي ءاءدتسا هش يه ةيكرتلا ةغالاب ةلاسر

 ٠ةبارو رفركتلا ىف ةوكحلا راد "ا ١ ىلع قوموقوملا

 هدنع نم ةيشاح ةدي رخا سحاص ةرضح ا!ويلع قاع

 «سدق ا يلاها » هيأا اب ثءبةلا نزلا هذه نأ اهيذ لاق

 تاءاضما» ةاعدتسالا قارس ُث روق ذم هنا مم

 ءاعدتسالا اذه نومقوملا تاوذلا ناك ا1و٠«ةديدع

 رخالا مسقلا انيلا بلط يلاهالا ميم اوسيل .

 بودحو ةدب رملا 00 ةرض» هذ حرا

 وه هلا ع « ىدقلا يلاها 0 لاعب ه.هلوق |

 :القع ىلء بحاولا ”: ةيشاخلا سفن ف لوك هسفن

 ةنازرو ثأتب اهمف اودممل دل اوربدب نا نياهالا

 حاصلا ىلع مهنم نوفلاخلاو مث ةدحاو ادب اونوكيو

 رفاضتنم يلاهالا نا اذه هلوق نم حضتوف " ضومعلا

 :دصقلا اذه لعاميج# دارا

 تاأ حالا سس نيد يع كالد ندكل / اتناو

 ضر انف ارك دا" ”ةققحلا رابظا [تاقا نب
 اهياانو يني الف رومألا هذه لدم قولا باوص ال

 3 4 أم قرفلا نم كالائهو صاخلاب ماعأانو طع و

 ةجارتلاو لصانقلاو نحن
 ةفاأا را.خالا دي ر> ىف انماطا ٠

هيتاك ايف نابا 0 لصانقلا ةهحارت ضءب ضر» 2
 نأ ا
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 فعن ةجرد ىلا تارا الا وأ ف مسوألا

 ةةءارت ضعب تا داع_ءرم ماو“ نإ لاممااو ةدامعلاب

 لصدانقلا تاداعنم هوه أمرك ردا ا نينامعلا لصانفاا

 2 مها مدعو لا ١ نرد رغم ن ؛ذلا

 تازا.ةهالا كلت ر امس تحن أنا را ملظلا نه اير مم

 ' تسم اهمال راكفالا ةتلتاهو ةلاثلا كاتاانعمعأ
 انمعُم اء اريثك اننا“ ةساسح ران وا انداؤف 2

 6 وأ ديدوماا نم ةمحارألا م رهو دبأم انا

 اننا تح ةينامعلا انرئاود ىذا مهتئاظوب مهمابق 7
 اني اماريقك

 باس ىلع : اود ةاساور "ماما فود ع و وقرب و
 الا ل : 12غ عا

 . افا ةيدم ك ًاصوصخ مب مم رذ هب رود : ذو

 نود 4« نبأ ا ل ُن اجحرتلا اخ

 ميفغشو مهثدأب ل 0 «و لصانل ار ' امها ةدأت 5 1 1

 ماا 15 ال ٠ ع قمل ةرصن ف مم 0 قحاب

 نيينامعلاا ةيءارذاا صعل * ره ل يذلا فرط طق ١

 كول فيس قيقدتلا ىلا .مهابتتا تفاتسأ نت اهاو
 الاوع مل اوكار اليك ةيلمما ةموكملا عم ميخمحارت

 ] كالد مف قؤريالو نورعشي ال مثو اعءاسال

 نأ ىلا نيينائمأا اي رومام هاتنا تفلعد اتا اك

 كالو لم دئاع وه انايعبا ةمعارالا شعب ردم ١
 ةججارتلا يقاب لم الو مبلصانق لعال مه ةناةمجارتلا
 رغوت ال اد ونيداودلا فرش لد نواعإ را لضافالا

 ىلا جوحا نمو ٠ تازازملا دجوت الو رودما

 ةباهلا لودلا م. انةئالع نال لصانقلا 3 مافنلا
 0 ةلدابتل ةبدا 0 اناعاوصو موي ا هول دادرت

 اش نا دادؤتو وتسود ادزت وو و هد ورالا برهشأا

 ماما نمالا دوت ل حالصالا راث ات

 اثدنع كاملا لاوحا تماقتساو
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 تملخأد هنو. وش

 7 ودقم يف ةلاخلا

 ريغسلا نعةيت الا تا رصتلا سمهثلا ة دي رج ترمشن
 : اينودقم يف ةللا ىلع اردنل يف يناهمأا

 06- ضعءبل بيذكت باع جيرصتلا اذه دلما

 نولمه:سل نوي الان روم أملا نا.ركذتيتااةيبوروالا

 : حالسلا مريد ا زاغلملا هأهث ةيعرش ريغ لئاسو

 رق ةئائملا ةموكملاف

 نوناف ثاطا.ةدحالا هذه نمو ىلمورلا. جف“ اودع الا

 ثونأك) ١ حالا عرنو تاباصملا اد أسمو سئانكلا

 ني .فأ تاطا.:دالا ذاختا ثر

 يلاهالا 0 رك متاعب أح: دق تاراصغأا

 ةموك_لا مالعأ ع نورد 5 اي روض موس

 6 سدفلا و9
 نم يتأت يتلا وا لخادلا يف فآأت' يتلا تاراصعملاب

 نودع ىف تاباصملا فيلات راص كاذلو ' ها

 اف جالسأا عزن ةي> نم اماو ٠ هللا ع 0 هس

 نود رصأن ءلالك ىلع ودهو ةلادع 2 يرماك

 كد 14 0 يا "م نإ 0
 / ايء_ه

 لع أضا عا ةب راغابلا 0 تايم 3 ٠

 ةموكحلاف ٠ ساساىلا ةداة-دم ته لمماا اذه قرط

 باياتساو لاوحالا نيسمت (.ئاهن تررق.دق ةينائعاا

 نولبسألا نم اهاياعر حلاصل ةمدخ يلورلا يف مالسلا

 تناك ةبوهص ةبا ماما مجحت ال يو نوما ريغو

 ةلدا عامود نوكت ينااةمزالا ا تاطايثحالا ءارجا يف
 فوج
 ناروحيف ةرونلا

 نا نارو> نم ه رجم :دراولا رابخالا ند“ ه رواغل

 ةموكحلا مزعنمنب .روعذم مارق ىلا اودترا دق زوردلا

 د-ح مضوو ني رثاثلا نه ة.ءارمصإ صا: واللا ع

 لفسر بار اعضا يف دالبلا دق ةوا ىت ١| ميافالقل

 ميفئاظو ايف نوري و ناروخ ىلا ل ركاملا
 ظ - ةيرك معا

 درقو ز.الاب يف ادئاز (مايتها راظنلا سامع متهاو
 اينابلا يف ىرج 6 لأ اسولا رئاسو ةدشلا لامتسا

 مسن رمال ليتم الثا تار رت ةروذلا داهحال
 لودلا ىذل امماذ# عالبا ةموكألا تررقو ٠ قرألا

 فيلا ضعب نال هتقيقح ىلع مهفاقياو ث داحلاب

 اهيف افلابم نارو- نع ؟رابخا ثرشن د5 ةّبدجالا

 يتاارئاسخلا رابخا اهسالو ةغلابملا لك
 0 بانا

 : هيرف “أو اقارغلت ا ؛اءلا ةكرم كارت

 : م
 فذ ردع“

 ا

 نادئمطالا ضب يعدد : ريخالانا رو>ثدا 3

 ٠ رارغلاب ذالوهنم اريثت ويلاهالا لع لح رعذلانال

 ريظنو مالا_سأا با.ةسال ىسسأ ثالانه ةموكملاو

 لوصو رافتنب لكلا ىرت رطاشنلاو :راقأأ رم اراك 45

 ربص غورفب رك اسملا
 تسب < جس

 ةلودلا نيب تارباخلا نا نيلرب دئارح ىلع درو

 رعرداا ارش وصخ ةلماا ةلودلاو ةساملالا ٠

 00 ف اب رث 0 م دمو 5 توتنا

 ٠ |هرّغ نوتبب رح

 ةلدعلا رظان

 « لسارم عم ةيلدعأا رظان كب نيدلا من ثردح ند
 ق2“ ةباثذغ فةديدج ةطخ دعا هنا هلوف درادناتساا

 سأاف" لع تضرع ةدام 6 نم ةفل" وم ىلاخلا نو اهلل

 ىلا حالصالا ضعم!لاخداب قلمتت يثثو باوناا
 ةمداقلا ةنسلا يف نوكيس ناو ٠ هيادعلا نوناق ىلا

 هل 10 دقو ' نورذتةم ثورومأم ندأا قاس 2

 ماملا يف ةوشرلا لاطباو كلذ ءارجا
 دب رسم

 نيصلا وام

 يبوذنلا دع يلا نا اعلا نوح ىروا غلب

 ةلالج ىلع ضرع دفنيصلا لسه لف نم يصوصخلا

 تراس و ءاطا لاعرا ايها ناالظم تاطاشلا |.

 مام موقي نيملسلا نم نيدلا لاجر دحاو نيبنامع
 ىنيصلا بودنأا برعا دقو نيصلا يف ءالعلا ريد

 ئالعلا رب ا يف هنغر نع
 نيصلا يسم 9 ةفملخلا

 جد وسوم

 ٠ ةيلملا ةلودلا لدانفو ةارتشا ١

 يف“ 7 اهيف تددن ةلاقم يلمورأا هدير ثور

 ملامعا تدق او ةينخالا لودللا ىذا ةنسلا ةموكملا

 ىلا ثراشاو لضانقااو هارهسأا ضنءب ةاممات د

 ١ 0 ل اوللدع ناب نوبي المهنا تلاقو مهتردقم مدع

 ةموكحلا ماّتها ن ع اهنردلا و٠ ةيياحالا لودلا ىدل

 ايكرت رمسأ اب ةلاح ِق 2 دواخل ةلودلا نو

 ديدشلا عافدلا مومسب ال لصأن ةلاو "ارخ سلا هالوه ناو

 ةينائعلا ة .اعا اا لاصم ن ع

 اعف
 سؤ

 نيب ةدايزب قثوت

 ] 1 سد 'ش قرلا ضي رعت

 موي ةيدللا سدنبم مقورا- -يدافا ل5 8

 لع مهاحابص ةرممع ةيناثأأ ةءاسأا ىف وضاملا تساا

 ندا أ ةالانخرا يدا عا هللا

 قب وابد هثريصح ا دقو -اهللا نذاب نلف اع

 لول ىلاو ردب 2 ىلا كيلا بابر نم هي داوملا

 باب ىلا ليلخلا باب  :رهوزئنش ةسردمو نياضملا

 حيا ةطدكو ىغب رش !امرهلاف قوسااىلاهنمو دو.كلا

 لُخ' دوي رطلا ضرع نوكت سو مل تد وةيديدمجلا

 راتما ٠ جراخلا فو ارم ٠١ ةندملا



 ةيدلبلا ىفئنمم طئاح
 غأبم ففرعصإ مايا ةرمدع لاه هر ادا نيل رق:

 هولغ طاح ' هأنب ص شرع اد عفوت

 يح با ىشتس فذ كل قارات

 ضال هابرالا ١ حابصن ءةنمانلا ةعاسلا يفو :

 ل يدا مثاد نيسوع ة همم بحاص هوت

 ناكم ا ىلع فشكلا ءارخال اهئاضعا مع ةيدلبلا كر

 نالا هانبلا يف عرش دقو روك ذملا

 هير دبع وح
 ةيناملا تاماسو

 0 ولا عنم ايناملا ةءوك تررق

 ةاهبغ ىلا ىلوالا ةجردلا نسمرمالا رمدلاءاسو

 جالا ماسوو ياسكرو.:باوملاسدقلا نيتال كري رطب

 موحانرفك نارط ٠ ةدايم ل ةناذلاةج ةجردلا نم ريتا مم

 يلوزا رس أرب وربالا ردح ىلاو 0 ر م اوملا

 ةبدؤأا يضارالا ىلع مال 1 اسيئرلا

 م سس م :

 كد دال

 ريشا ةرصضح برغلا سأيا رط يف اهردصل دب

 لوالا .ناددعأا اندرو يدورابلا اعد لغ افلا

 ةديفاارابخالاو ةءفانلا تالاقااب نيفلاطابهىناثااو

 راشتنالاو جاورلا ل ىننف مومسرلا ضعب امو
 هس تيه

 ءانن

 نا ف قتلا انظر اذ ءاددلاو كشلاب 2

 رع اذ قون نيما 0 الا يريد يدتفا

 راشعالا لاو ! لاضراو + ةعرمم يف هيئافثل اوظن

 ٠ سدقلا يلا وك رب ولاو
 نع ديزي اه نيريخالا

 هتريذ> ىلع هانثلا بجوي و زكذلا قس رما

 ءادالاب انتدي رح تاءفص لع ركذن كلذ ةيسانم و

 نيعوبسالا ٍِق درو لو هناف

 وهو ةنامع ةردل فالا 6

 أم مدقت ةعرمم يف داتءحالاو يهتأا نم ان دنعةيا املا

 ةيريهالا:لاومالا نم هئم بلطي

 نييعنو لاقتنا

 ةيحان ةيريدم ىلا يدلاهلا يدنفا أي رث لقتل

 ىلا يريد 0 وبع ريدمو نإ وع

 ةففوطع نم رم اب عبس ركب ءاضق يف ريفخلا ةي ريدم

 ريدم ,يثوع يدنفا نايا نيعو" مثنالا انفرمصت 8

 ُثِِ جرخا نمي هةرصضحو امي أ يأ قيباسلا هجولاف

 . لد َه_ِ

 ةشماخلا .ةداملا بجرب لموعو تاسست
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 4# سننلا
 رظن تافاتسا

 يدنفا نر ف عوابلا يلوألا ماعم نا 0 3

 أعاد اافاي يناس رفوت الصأوف وفةج رتنم لاقئسادقطارخ

 غرفتلا نم نكمما نيبلاثءلا لضافا ضوب ةريصنل

 ندجنا راظأا تفل :سنف سدقملا زيزملا طولا ةءدخل

 هولعإ عاف” اال طيش دا باشلا اذه ىلا ةارعلا

 اك ل رغب
 اج عم

 تارثلا

 ةرضح ناراقأب لافة>الا ىرح يضاملا اثالثلا موي

 سدقلا ءابدادحا قيبز يدنفا قيفوت ذاتسالا

 رورمسلاو قيفوتأاب ىيفوتلل نيعاد تالذب هثنجف نيفورعملا

 مهيه هه

 ةراوبو رام

 يضلل هاعب رالاموي حا حاب نم ةدحاولا“ ةعا داع

 ردنكساو رب رح و بأ بوقمو يناكسا ميل بهذ

 يف واذ :ثيل ةيروفوكينلا ىلآ مورا 0

 را تعقو روك ذملا ناكملا اولضو او كانه رجم

 ضب وكلانه نيلغتشملا نيحالفأا ضعب نيب :مهي
 حرجو ردنكساو ملس برعذف :ةب راغأا سارملا

 لع ه>ا ارح

 نا داراو نيكس لئسا ةيناثلا هقرغلا د>ان ا وه انغاب |م

 هدس> ىلا لصت نا |لبق بوقعإ اهب كسماف ف اهبهن ؛هط)

 ل15 ىلاكلذب ةضب رع الزم مدقق ءاز 0

 ببسو ٠ هيدي أتلك يف رجح وبا بوةءإ

 حابص ةسمالا ةعاسأا يفو يمومعلا يعدملا نواعم

 ةمردناولا يثاب زوي كب قيفوأ كا جا

 تو ةيروف 58 ىلا ةلاملا نءراقتا ةريشع عم

 مهدمعا صاخسشا ةسئالث مهعمو اوداع ةئااثلا ةعاساا

 ةموكحلا راد ىلا مول سراف هبحو يف حورع#

 ظ 2-0

 لين

 |نم صحا وبادمحا ناك اني“
 يضاملا اثالثأا موي هأسم اًقانةئنس 51 ردعلا نم ملاتلا

 ةب واسعا ةيرق يلاه

 ةسردم هازو هع نهبرقلاب ةريشع ةيداحلاةعاساايف

 ةيلامشلا ةمجلا ىلا | ركع "7 :٠ قاسم لعراش

 دق اهل ةلرق 0 5 0 ةموجا| ميهارب ,أب اذاو

 ربا قلطاف كالاثه نم ارم

 لا الا د 00 لفسا صحا ينا دما

 باصأ 7 ارايع م

 و ةيدلبلا ىشلسم هاد ةمقاولا سياوب || ةلعق'

0 2 
 37 راسمو) دوادمح يبل يدنفا ندم

 يدنفا فراع لعا دقو ٠ برحلاب اذال دقف نيب راضاا

2 

 ةثداحلاب 3و

 هرمصحو ةيدلمأا تيبط يدذفا مر“ هذه ثاغعاف

 يوما عدملاذوأعم ةرصدحو يد :فاميداقأعن ذأ

 كلاثلاروس هولا لم يدار هةخوتر كل قسوب

 1١ راد يف سيلوبلا ةرئاد هللا قاس

 يدثفا ديعسو سلوان واعم فندلايدنفايركشو

 هيفا ِ يدنفا ىلع ديعو يدنفا فراع وههاراح

 اوفداصفةيدإبلا فشخ سه ىلا ةِب رعب سيلوبا!يرومام نم

 هوربخاف ةمردناذاا مزالم كب اضر ىلع قي رطلا ىلع

 ملوصو دعبو ٠ ىفكت ملا ىلا مهعم مجرف ةثداحلاب

 ناءئاسملا طيشنلا مالا ةرضح رضح ةزإجو ةد4

 تب رحاف ١ هبناك يد:ملايذنفا ديشرو يدنفا دا

 كم قاماندملا :رجخ يلععاو ةمزاللا تاقيقمتلا

 بكري راضأا باجل

 سيد وبا ةي رق نم جالا مع عاوشلا ايلا بهذف

 ميههاربا براضأا ىلع رامف لولا يف افا ةب رق ىلا

 ىلا هب ءاجو هقثواو هيلع مجهف َةي رقلا جراخ ةموبلا

 ثيح ةيناثلا ةءاسلا يفءاعبرالا حابص ةموكحملا راد

 ٠ ندعسأأ عد وا

 سجل مولا صحا وبا دما بورعذملا ىفوت دقو

 ةب وس.ملا هب رف م لها 0 رظاادعب يذاملا

 / ند ثردحح
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 دادبتسالا بئاصم ةياور
 نم ددغ ةكرتلا ةغالاب و اراء لم

 تبسلا ءاسم فراعملا مسر» ىلو نطولا قابش نم

 هيفا دام ظفنلاو ةباغلل 1 :ل 3 1 دقو ص ضاملا

 ادئاز ارورمم ةياورلا هذه ٠ 0 دقو

 بعص يؤب هأ فق

 ةلايخلا نم ارافنا ثوربب ةيالو تذيع دقنا انماب

 هايقشالا باجل بهص ينب هاضق ىلا سابان ءاوأ نم

 ذخا ) يروجلا بلجلا مهي ردص نيذلا نيكرختملا

 بعص ىنب يلاها نم ةةولمم ةموكحلا رادو ( تفرك

 رثأ قَد الو تاكرملا نكس ثودقفتتملا نم يم

 : دا_سفلا

 ل
 يدنفافسوي لضافلا ةريضج لع اًرطاعءا:ث 1

 داهتجالا نمهكذ بيا ةينسا'ةموكحلاراداي صحت يدتيملا

 ' ةهيظولا هذه يف هلو ياه الأمم ه.كولس نسحوةئفاطل

 هيلا راظنالا تفلت فاروكشمامودايفناك ةنس؟ ادم ٠
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 مع نالعا

 كرب اجاوملا روب اوب وهشملا روباولا نامومتأل ناد

 هتاوداو هل الإ م تر.سارألا م زاغي رادملا

 ةديازملا مئوأ حوراعم ا هرسمأب هريانعو هزالإ نشنعو

 نا هيلع هئارش ف 4غ رهأ تناك نم ملغ ءانب : ة.ناعلا

 دحاو ف ,ظب سدقلا ينين ال نيلعساف كنب عجا 0

 نرش رنا للا

 م

 ا 0 موف

 يبرغ با ١5يف مقاولا مداقلا ةمجاموي قر

 امماساة ٠ روظلادعب ف صا و ةرمشع ةاثلا ةءاسأأفف

 يف نوي“ و ةسدقلا نك امالا ةراي زلنيب واسارغلا نم

 دوعصأ!نا.هر راد

 291 هت

 لدم +لزا

 اروءامذاك يذلا ىلحلا يدتفا ىلع ليبس للخا
 ىوءدإ نوسلا يف روش #0 ىف نا ل سل وءآث

 ةءركحلاراظناتءفلنف ٠ هللا قاس ةلث اع و يدو يأ قوس
 هنارقأب ٌةوسا هتفيظو ىلا هعاجرال هيأ

 هه .! نجس همه
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 أقرب ةيرق 2 نبا مايا ةيناث ذنم يوت دق نا انغاب

 ىلا 55د دقو هرم ف "8 ْق وهو سلبا «أضو 1

 موي هتافو ىلا تدا ىتلا ةنداحلا لصف قياس 300

 كفا نود هنأ 2 ضك ار وهو نا.ثلا صم هوذؤد

 هلئأ هج ر هفاقيأ ميطتلإ

 اه هي سس

 ضيق ةاقلا

 يوازهلا ةريركد مم لع ضل ةزذ ةموكح تنأا
 راد يف فقول لدث نم رف دوق تن و مأي' 42 كم '

 ندسلاب مم مو ىلا نم وهو سدعهلا يف ةموكحلا

 لقلا ةبانحهباكترال ةنس. 6

 ههدهجبهل

 روظلا لهإ ىضالا ك1 موسإ جا

 نء غلابلا يوالد هلا ءداعتا ىلءرهشا 10 7 نحدلاب

 ىنءاهقاس يف م واطلالات جالا هنعلع 6-5 رمعلا

 هه دع عم

 سالتخا

 (ةييح دودي دالوالادحا ناك ىضاملا ةعجللا موي. يف
 سدقلا اوذاد نذل نيواسمالا نك هدي هاء

 1 اح ةديتأا تدؤثوأف مراك نوع نو دصأف مايا لاه

 هج م سا لال بسسس ةمسسيصسل سس اشللل ا اسعء. ا اذبندج دل

 06 سدقلا 9“

 ردح رش كرف 11 هيفو اهارد سك ايعرصر
 روك لا دلولا نه سكلا دخاو سلولا يدنا

 كاذ ىلم هت كش يتلاةديسلا ىلا هعجراو
 همس اج خس

 نغقلا ؛اقلاو ةقريم

 مايا لدعم اليا صوصسألا نم عل رأ اا دقنأ أنهاب

 دللاو افاي نيب امللو ةرمعتسم يف ةمقاولا ناملالا م ورك ىلع

 عل را مهام مجمفافأب نهتارتموليك ١ . ةفاسم ىلع

 موكرتو ضرالا ىلع هوةلاوهوةثواو سارا ترد
 ناملالا اوربخاو سارا مهذف ٠ حابصلا ىتح كالأنه

 اوعدوا ثيح افار يف ةموكملا رادملا اويلجف رمالاب

 نسا يف
 ه9

 تل ريكلا نم راذح

 3 رمتلا ك ملابلا هللا قاس يا ل نياناك اهب

 اميقاب و وللا تي ريبكلاناديع لعأيإ أب رفا تاون

 ناس .ثنأ 4ع يف يضاما دوحاللا مو! هاوطأ 5

 ل نب ىلع مفو لءاش دوعإ اداو ةطر باب لهاد

 تقامو هئادر ليد تهلاف لالا ةياسوك نئدلا

 عرمما نا الول اذ ةسارف ىسىهذي دكو ءدسراتا

 هت دءأ-! ضعبأا

 ةئاناا ةكاحلا هارحال سدور ةري زجىلا نيرو

 ةموكحلارارقل اقبط اهيف
 رص سويس ءاإوو سمسم

 م55 ةدس سونسغأ 4 يف خرولا فارغلتلا بي رعأ

 قسد قف - طلا | ةرريدم نم دراولا

 هعنانلا ةراظن ًارخفؤرم يمدنطلا بتكملا قاطا ىرج
 : كلما جايشحال اقيط هو .دو هم انرب لي دعت وايوت هلعحو

 ١ يطمايتحا .فنص اهادحا تاون تم هيف سي ردنلاو

 يناا ةرئا.لا بتاكملاو ةيدادعالا بتاكملا يفوذ أم لبقيو
 لبقي و ٠ ناحتمالاب ةيدادعالا_بتاكملا اها صحت ةجرد لداعت
 اناهتهما اومدقب ترا ارش ىلع طايئءالا ىضمب ممادع أه

 خي راتلاو اينارذطاو بطلاو ةسدنهلاو ريخاو باسحلاب
 يرجي و ٠ ةب وا رفلاو ةياؤعلا نيتغللاو يفاثملاو يموملا
 ن٠ مداعي نءو ةيدادعالا بناكملا فوذأ» نا ضيا

 .ىطلاو ةنلثاا ةسدنهلاو ربطاو باسملا يف بتاكملا رئاس
 ةنس ةرشع سا نود ةيلطلا نم نوكي ال نا طراشيو
 ةعس سوتسفا ٠١ نم اراتعا بنكملا ةرادا اوعجاري ناو

 معو يردجلا ةداهش اوزربب ناو اهنم لوأيا رهش ىتح ١
 د.ة' هيلعو قيدصتلا وايت كملا :دابشو لالا نسح ربخو
 ةدودحت لبق نه تناك ةعفانلا لاعالا نا امو ٠ مموامسا
 ريدقن مدع تيحوا ىت> ةدوقفم اهنا اهنع ليق ةحرد ىلا

 ةيطورشملا رصع يف عرش هنا امو ٠ نيس دنمملا موزاو ةيمشا

 ءاحنا ميمح يف ةيمودعاا قرطلااشناك ةوملا ةعفانلا لاعالا
 لكاسالا ءاذناو ةيديدحلا طوطخلا دمو ةيناهملا كلاي
 ركشلا رظنب دهاشن ينلا راثالا هذه نا امو يمنارالا يتسو
 نيسدنبملا ىلا جارتحال اةدشل ةديإ نكت 0 8
 نم ديفتيس هنا امي و كلذ ىلع ةانب ٠ ةيناعلا ةكاملا يف
 : رم ًادءاصق نآلا نم كلا اذه يف طارخمالا بغرب
 هيلع وه ام فاعضأ أبي مال ءوه ددعناف ةمعئاواا هيعاسم

 ةينسلا ةموكحأ مهمدختسل يذلا نيسدنملا ىطعتسو نآلا
 مطابقة ءا ني.« أن يرجي و أي وروأ يم دشبم بن اورلداعي ايئار
 هذه ماهفاو ةيفيكلا نالعا مزلي هيادف ٠ ةيثيحو داع
 ناش ىلا ةيسانلا طئاسولاب هالعا ةررمنا طورشلاو رومالا
 ىلا مهتبغرو مرا ةقد يلجو تاقممملاو دكرملا يف نطولاا

 م51 سوت: ؟ يف : رمالا اذه

 +77 ةئس ناري زح ١7 يف خرا فا رغاتلا ني رعت
 ةلياجلا ةيلاملا ةراظأ نم دراولا

 ١57 ةنس ةينازيم نوناق قيدصت ىرج دن هنأ اع
 تدغلا روكذملا نوناقاا نم ةيناثلا ةدالا بجو“ ةيهومعلا
 نيلهتشملا نمو لماحملا حتف ىلع ذخ "وت تناك ينلا موسرلا ةفاك
 نيك اكدلاو ميخاو فرايصاو (ةيلاملا تالاوملا) تاهئفسلاب
 ٠ ءارجالا عضوه يف نوناقلا اذه عضو ند ارابتعا ةيشحلا
 رباعاو قرطلا ةيفلكم لدي فوت ةثلاثلا ةدألا بجو و
 بجوممبو ٠ 15537 ةاس ترام رهش نم ارابتعا ادقن
 نوزبرطو باح تابالو يف قراطلا ةيموي تامح ةعبارلا ٌءداملا

 شورغ ةمب را يلومع-*و :شاوبسو هينوقو هناي و هرقنأو
 ةسهح ههطلاتجو ةيناطلسسلا ةعاقلا يءاواو ةنردأ ةيالو يلو

 هردوٌةْشاو برغلا سابارطو هرصنلا تايالو فو شورغ
 ةثالث ةروك ذملا تالدبلا نه ةافعم تناك يفلا يزاغنب *اولو
 ااقب ءانعا ىرج دق ةسماخلا ةدالا بجوممو ٠ شورغ
 . +8 ةنس ةباهن ىلا ةفاكملاةلهنلا روجاو قرطلاتالدب
 ةئسو# ؟؛ةنس اياقب ةافتسا يرجي ةسوداسلا ةداملا بحوعو
 ارح اهيلا مه نانود ند ًادقن قزطلا تالدب نم"

 رورملا رك اذن هافلا ىرجةنماثلا ةداملا بجومتو ٠ نيءوي ةرجا
 ةرشاعلا ةداملا بجوبتو ٠ 553 ةنس زوق رهش نه ارابتعا
 ةيتفرلاو تاناو لاو فرحلاوةغقتأ او نازيملا موسو اضيا تيغلا
 راذقلا ) رجالا لما»مو مالفالا بصقو قياغملاو ةنيفدلاو

 نيحاوُصلاو ةيفارحالاو جابااو قايدلاو هغايصلاو( دوهرقلاو
 قوعست تناك يتلا موسرلا نه اطاثماو قراوزلاو ةلال دلاو
 روك رش نم ارايتعاكلذو ةفاتخ رودب ةلودلا باسح يلع

 تكرن دف يعارملاو رورملاو رولا موسرو 1١57 ةنس

 ءانيتساب رايلغا تايدلبال نوكي نا ىلع ةيلحملا تايدلبلل
 دجوب ال يتلا تالحملا يف ١ ١١! همدعو رورملاو روسجلا موسر
 دق هنا امي و ةني خت مساوملا قاوسا مور ىتبت تايدلب اهيف
 هلاسرا يرجي نيموي وامويغو روك ذملا نوناقلا عبطب ذخا
 ارابتعا ةاذلملا موسرلا فوتست اليكلف
 ةيفيكلا مهن ىشتق 7

 ةنس زوق ربش نه
 577 ة نم سوتسغأا © يف

 سدقلا ةيدلب سأع“

 اهيلا ةدئاعلا موسرلا

 سدقلا ل اان بيبح ا ةعنطم
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 كاريشالا ىف

 ثفصنو تايديجم ةثالث سلا ءاوا يف

 تايديبم ةعب را ةيأ ائعلا ذالبلا يف
 اكنرف ٠١ ةيبنجالا دالبلا يف .

 لولا اهريدمو ةدي رجلا زاثما بحاص

 امئانح بربح ىف رم
 يي يب

 رالعالا ةردا

 ناشرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةم تأ

 هراب ٠ نيك ريشللو

 شورغ ” رطسلا ةرحاىلوالا ةىقصلا يف

 اشرح نيكاراشلاو

 عم اهناشإ ةرياخلاف ةيصو عفلا لئاسرلا ام
 هد رملا ةرادا

 افلس عفدلا
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 دك +٠ ةعم ناعشالا قفاوملا 1ك ةنسا جا 5537 يف هعمجا سدقلا 9“

 تود دركملا

 وا

 نوسئابلا

 انناعز نهو ااراردا ند 99 انف 0 ب اعا

 نا ماكحالا ةمزاو رودالا دلالع مولا تقلا ن ل
 مم ل نيذذلا ءايقشالا ءاسؤبلا ءالؤه 4 اودطعإ
 ةأ رع م مامأا ازه ىلإ اوءأد نءذلاو ني درسالاب

 ةح نوغامت م نو> 3 ا لب روق قفورش قوكلف ال

 نوع منع تأد 4 نمو اكو ١

 ليس همدج لإ اوعاطتسا أم لاملا نم ١ تداوذلا

 ا ايف ملل رهدلا هبنت ىت> اليلق الا اوغبلي مل مكل !

 نودع هرر>دأو ل لو اوناك د ّ ءاسو رشلاب

 مهفهر كلسعو

 ام لمت ىلعاوردقي اواوراح واوش هد ءاوله زف نيس داك

 م ودقنبو مويلع اوةقشلو مو رو نأ مقو. 5

 ىلل اودهيو «ثراوكلا بلاذعو ث داولا باينا نم

 ةلا> ىلا نوريص) واوماع ورا مياعل لاعالا قئارط

 امنع ةلودلاو مث نوضرب

 نمدجواكاذب أرو ٠ انمومهلاطا ام الا اندهاشف
 ندواسناب ءاسقويلا ءالود

 نع اديب هدلب نمىفاب وأ ندا ٍق جس (يكسم

 لءهلمحو هد انو ه1 كالدب دار و٠ هدلرو هلها

 هةسفتت ام ةموكملا أبت نإتايههوا ١ رسق لحعلا

 اذه دجو وأ ذا هئرت | هيلع و ةبإ دات ن ره لاتو

 ةليلذ داقي (سعات هاسعتلا

 ؤ

 تاوبةلاو قاوسالاىفءانب !ر ام.هيلع ردقو المع سُنابلا

 هلهاو فامزلا مدي و هدح ب و هظح باذن

 تريضر | الباجناو ًارين> نا المعدجو واهلا
 ضايب ىمنؤ اذو ل ذالاو ناممالاو ناوذاب هسمن

 نا هشارف لع لملعب اغاس اي واط هليا داوسو هموب

 ' عوجملا قارفو عورتا نهروضثيو شارفهيدل ناك

 نوبلطي و هئاكبا وكي تانبو نونب نههلافطاهيااوحو
 نوئرلاو نينالاب توقلا هن»

 دامك الا تفل و ءافحألاا لون دبش
 0 بو بول |ملسقي و عولضلا اد أو لا قرحو

 ا ملال ودق نكي م ن 1

 7 ؟لغاشملاو لاغشالاو لماعملاو لاعلا نيا كلو

 متل لاوقا لب لا ةشاالو مئاصمالو للاعاالو لءتانيدل

 مد الر 3 ينغإ ال, ٠ لاوقالا

 قو اهك اندالب ىف لمع والمعم ىلا ينودشرا

 تافارز تافارز نيدرشتملاو ءاسءوبلا ءالكوه يلا

 قاد قو نا ,نوفا أك مثدوقاو ٠ جاوفا اجاوفاو

 اوريسف هيلا ينودوتو اذه نم ءىش ىلا ينودشرت م

 اودحماو يفن أن

 الو هيف تامءثنال دشار ليس رأ مو5 قار اع ن ْن

 ينك نمقا علا اذه روع يف هللا م

 وول 0 | 7 2 رط فل نا تت أمه دا 00

 ٠ مالسلاو نودعر" 7 لا آ !دءوأو

 يفذاللا با م رادع 2

 - ب ب م حول

 من تدي
 ( اهيف ةرايز )

 هرم الاخ اقداص ناك اذ الا داقثنالا يف ريخال
 نم الاسرع وا انايع رظنلا ةديتنو ةيصخشلا ضارغالا

 ىوس اذه مداقتنا نم نودي ري ال نيقداص موق

 ٠ ةءاولا ةولمصملا

 فرشأ ءاوطلا ةبيط خانألا ةديج ةئيدم مل تاب

 اهيلاهاو راظنالا جيبت هاريضخ موركو نئانج لم

 شوا ىلا يصوصخ لم مطو رقاو هاكذا ووذ

 ةيفدصلا شوةناا نم كلذ فرعيو ةليمجا نونغلاو

 ٠ اب وروا ىلا لستر اتناول يف عاج ىتاا ةياوتيزلاو

 هارح نم صلقتاا يف ذ> ١ داّتحالا اذه نا ريغ

 لاحرلا ى را انثاؤ تالذلو ' اهوله' اهءاا لام ىتلا ةردابملا

 كسرت انئاف ثاذ عمو ٠ مهددع ىلبلق كا

 بااج ىلع مثو ةب رغأأ نم نو دوعي مهتم ني ريثك
 ةحرأا لزاكاو ةلاعلا روصتلا قود كيف هارثلا نإ
 اهلها رادتقا' لع اليل دءاقو اقتور ةئيدملاب كا ام
 بسكلا لع

 بجاولاب اهمايف مدعأ ةيدلبلا نم يلاهالا رمذتي

 ةندلا نأ معن ٠ مزاللا حالصالا ناتال اهنالو

 ةلئاط غلاب م فرص يعدتس روثك حالصا ىلا جانت

 يلاهالا نا ةيءعدمكال ذ ىلع ضرتعت ةيدلباا نا ريغ

 لأ :[79 هن 11153

 ما-اك 0 النان5

 لةرنقولعمل نم هم 3: 1160))] 5
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 يملاه الاو ٠ بوملا»ملا مالصالا نايت عيط:سأ ال الذل
 نم ىلا هذه ةلاهلاو ملءأ الف ٠ كاذ سكع نولوق

 اتافاوم أ. 1-50 وحراف ' قدصت نمو ليغ

 ٠ مالا

 فاللؤ مق و دق نأ كلازه لضافالا ضمب اندافا

 نم ةيدلبااو يلاهالا نب

 يلاهالا ترا انظحالو ٠ هناوخاو ريساج اجاولا

 نوديسا مويا سولاف نيعدم , اندلا اذه ىلع نوضرأمإ

 هف عراشلا هائلا ءارح

 *انءلا فقوت دقو * سهيدبيأ يف يتأا ةدخزلا لاعتسا

 ةيدملا ةرثادىلا لا ةرادالا سام“ نم رارؤ بح و

 ءائيأا عن رمالا تردصا ىتتا كالانه

 رك هع يبا لجر 4ث[

 به ةلماعلا قداص قالخالا

 طيفلا لاحرو ني زونالاادرعو ةي-: كشر

 ىلا موي نمو يف لازت ال يتلا ةدلبلا نور شب مايقلل
 وجرأاذ ١ هلم يف ضارتعالا اذهنا أئيار دقو ٠ رخا

 نوشمعإ مالس يف كالانه يلاهالاو ٠ كلل ذيف رظناا

 يي دما ةريضح أماو

 : أه اصو ةئردما ريح

 مهنيب فالخ ثودحردني و ٠ ءودهلاو هنيكسلا شيع

 ديد+لارسدملان . مةداةةسالاوم دقؤعال دانعتسما لعمو

 ه4 0 دالبلا لاو 1 ١ راظل

 أفاي

 ١41٠١ ةنس نا ؟؟ يف انيتاكل

 لصانقو بناجا نم لضافالا انفويض لوقي اذأم
 هظروباسإ زرإب ااا روهأ لل هنهباطإ لجر يف

 هيي يناععلا نوناقلا هيضتقي © (رورملا ةركذت )

 هتموكط ودل ديدشلا مهلاو ةحببقلا ةناهالاب

 طروباسإ روهأ» نإ سها لوا قر ردالا اذه

 ايا مداقلا يزاكنالا لادوح 0 ناب 3 [:ةاكسا

2012 0 0 

 ' برصو فاعلا نوناقلا محشو روءادلا ناهأ لقو

 مهو روومجلا كلذجاها ف هفيقوت دارا يذلا سيلوبلا

 يح رينقلا ىدنفا دوم معن هن رضو هيلع مودذأب

 تفل: ستف ٠ ارتاكلا ةلود يفسل ىلا هلسو كلذ نع

 هذ_ه لث٠ ىلا لصانةلاو فرسمتملا ةفوطع هابتثا

 ةردكللاا ثداوحلا

 سس حيال

 تريع لو ازانل راف كلا اهنسالا دا رح ل درو

 يف راذملاا يديا نم حالسأا 8 صوصخم |ّمتطخ

 فرص ىلا ريبغنا اذه ىزعي و ٠ يممورلا تايالو
 مهئاف ٠ اي راغأب موك > مد ىمظعلا ل دل راظن

 ال ددصلا اذه يف هيلع تءزعام نااط اونلعا دق

 لع تدك دق لودلا نإ حاملا نم 2 فداصإ

 نوؤش نم دعإ يذلا رمالا اذه يف لذادتلا مدع

 ةئتانأا ةكرحلا هذه ربتمت ثالذلو ٠ ةيلذادلا ايكرت

 تاخد دق انآ ةيراغابلا نوصلا ةدحل دادتشا نع

 مدع زحل يف
0 

 دي دا ضرقلا

 غأبب ض رق دفع ىلا ةلالا رظان كب دي واح قفوت

 ةيسي رابلا تاكرششلا ضعإ مه ةينامع ةريل نيبالم ةتس

 ةياعلا ةلودلا اصم قفاوت طورش ىلع

 ناروح يف

 فاللخ رثا لو نارو> يف تارطضالا عسإ انت

 مله لإ و٠ ةنس ةثام دنم كالانه نيتلسق نيب مق و

 ذل تل تسا يتلا ظئاسولا قال اهبهتبب قبيفوتلا
 نالا كش الو: 0 يىااغيفةلداد نكت لةياعلا

 ةموكللا يعا سب لم دنت فوس ةميدقلا حارا هذه نا يف

 يتلا ةبيلاحلا

 مم دايةناوز هردلا عاضخ ال ةطساودجوت الو ٠ لقالقلاو
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 اعد ذم تو ءائالاو ةلادمأا ”ىدام زمش فود

 تدك# ىتهو : هاجرالا كالت ىلا 'ردهلا ةداعاو نمالا

 زورألا دالب نؤ 6 اره ا ةءاملا هلودلا

 5 ١ 3 5 ةيامعت ةرإأ ا ا مل شي زا د

 أهزع قباس ىلا دالرلا دوعأو

 ه7

 انالا يف

 نأءاالاس وعل واما هو ام وأ يح او يف نع مودل

 نوردقي اوكاو هريظن اوذاتهيم يذلا نمالا اذه نه

 ىلا اًءاد عوضخلاب اودعو دقو 'هردق قحروتسدلا

 :ارحال دادعتسا لع مهنا .او-رصو ةموكحلا رماوا

 مهمديلطلام لك

 هي مه

 يزيلكلا 'يفاع ضرع
 م07 الا سار ماي ةناعسالا ىفةكرسشن تشل

 2 يزباكلا ينام صضر<# ةماق اي هب زياكنا ةربل

 ت2 ضرفملا اذه نوكيو ١5 1* ةئنس ةنطلساا اع ظ

 را كازوجيو ارتاكتا دبع يلوو ناطالاةلالج ةياعر
 تدارا اذا هيف كرتشت نالودلا آ

 ا ل لس

 ترارو>

 ةلافلا طئاسولا لك ذذتل نا ةموكحلا مزغ يف

 يديا نم حالما عزنو ةنتفلا منمو نب رثاثلا رش فحل

 كدا فاك 1 َر بب اع ةوف ق.ةسو 5 اروح ىف ىلاهالا

 نا.صملا ا موقلا موعد ند اقر نمالاةداعا

 ب عع ١

 انو دةم نئاك" آ

 غل فرص ع ةقداصم ةيئداا ةدارالا تردض

 انؤدقم ىف ةمزاللا سئانكلا هاني ةريل ٠٠+
 هنيه.

 حاج
 ندهرداضلا راوقلا ىلع رائهلا ة راب تنوحا

 كري رطبلا نم تونهكلالاج رذاب لاقل يفرم سول
 دنع ةيداعأا ماسلا ىلا .نوفاتنل هاك طا ىت> |

 حاوتحالا اذه لسرا دقو ٠ ةدغج وا ةيان> مهماكترا ظ

 4و اممار ىركل هي دوأا ةرااغل ّك

 هدير دبع عورح» 3

 ند نيك صم َّق ءارقفأا ىلاه ايل ضل ماق

 اومههو كانه زاعسالا عافتراو ءالغلا : أطو ةدش

 هلا تاو أم اوممنو ثأر .ةالاو نزال صدإ ىلع

 يماولا ىف ا ريخلا امن دقو ٠ قيئدلاو زيخلا ند ميديا

 .ردكي ام ثدحي مل ن و

| 

| 
 م ا

 ىرزسلا ايما ف ناريمالا
 ا

 اذلام نار قوك ةكرش فى 1 ناكريمالا 2 ِف ِ

 5 وطخ ؛اشنال / ريما لأي ر ١ رالود نود 1

 كالائه لورتنلا مجان راهئتساو ىروصلا ايا ةبديدح

 هيرو دبب عرب
 هس اتت 1

 نرانويلا دالب يف ةرغا'وم

 شرا يرفو.دا ةديرح ىلا انما نهفارغلت درو

 اهتياغو نانوإلا دالب يف ةيممحت هلا دق نا هيف لاقي

 لوقنو ٠ ةكلاملا ةلئامأا .رلقو كالانه ةروث ثادحا

 ف نالا دوسإ ًامظع ا.

 و بازالا ف

 ١ نا ٠١ اه فن ةديرألا )

 اذه دادزب فرغت ودل ةيانودا داللا



 ةأعمأ محارو ند ةما دع ومعدل « عوز | ناي *| الا

 ناو ة ةراوا دودو لوقلا قال هنا ريغ ةداد

 ةكلاملا ةلئاغلا دض ايس الو
 ها 5 تسي

 يكري.الا لوطسالا

 مدافلا مب را يف يكريمالا لوط. الا موق ثا ررقأ

 ىفاراارثاسو توربب روزيسو طسوتملا رحل ايةحامس

 ٠ ةيائعلا

 إلا نس

 هدب دخلا ةيرصملا دوقنلا

 هم وكلا عكس يتلا ةديدجلا ةضفلا د وهللاتلصو

 ١ انامل ُْى د مولا سماخلا دمحم ناطاسلا ةلالج محم

 اهفرسصل رءالا ردصإ ىتح ةظوفحم لازت ال |منكلو

 و لدامتااو

 بل هم

 تاددخ

 نال“ ١) ءاصحا

 نرارفرزب والا ةدب رج نع القن ديوملا يف ءاح

 مهنه نوءام ام الث هرسسأ. ملاعلا يف نرمل<لا ددع

 دنحلا يف انوي 3١ ممله نمو ايسا ىف نويل م

 ٠١ مثددعف أيقي رفا يف اما ٠ نيصلا يفانوراه 0و

 روما ىلوتت ارتاكتا ناو انورلم ؟ ١ اب وروا فو انويلم

 ا فذ ادنالورفأ سو ر التو نيلسملا ند ل8 كا

 ةياائملا ةلودلاف

 نصل لايدعا

 سلا رابدتي لم ينياومارتاات انكر ءى لوح اتءهفو

 ىلحلاو رهاوجلا عاونا هيف عابت نزغت ماما ةوظعلا
 ىدحا 5 4م دا مم

 «ارخلا ىلع هرهاوظ 3 ليدع ةقواوم لجرلا ىدي

 حرألا) ه.حاص هأقث و نؤذلا نمل لك رو 1 اولا

 ٠ لجر اهن» لؤنف - ةنمكأا

 ةعاذأ ةداع ّى م سازاو فاطا لك هءاما ىدباو

 لجزلا بلا ٠ ءآا.:غالا روا مويلع لغدي ام دنع

 نرم هدنع ام نسحا هيرب نأ نزلا

 اه ابنه لجزلا قتنا» لعفف ةعركلا رهاوجلا عاونا

 بدءاصأ لاق مث ٠ تاك رفلا 0 م غلب

 ةباتكملا عيطتسا ال 1 يدي نا 6١ نزخملا

 ضع يئاوءا ىلا دك نا تالضف نه و>را اهب

 لا 0 ماردلا ىلا لسرتل تالك
 ىلا نا ىلا ةيلعو را لجرلاو لمفف»ا

 قا ف بهذف همداؤ 5 ةقر رولا

 م ىلا اهب ءاجو اهذخاف مماردلا هتلس# نزخلا

 ف ىبس

 - ةارءأ

 ا مدح
 رهاوجلا نم هاقتنا املجرلا ممهت هيلا ابمفدو نزخملا

 0 مه جرو نزخما يءاص ىلع لس

 هب ىلا :رزخلا ياض داع هاسملا ناك الو

 ماردلا تناك اذا اع هتلاسو هتارءا هنم تب رافاف

 هتباجاف نينمث ماردلا ياو ا لاقف٠ اماقهيلا تأصو

 كءء#او فاطم يشو 8 أم اهتيلط يأ ةقرولا يم اه

 ارئاح اذه جرخف ٠ كنب و ينيب هيلع ملطصأ| يراه

 هءلسو هيلع لاتحا صا الا سيء لجرلا نادكأت دقو

 نمناك اث هث داحلاب ربخاو سيلوإلا ةرئاد دصقف هلام

 صللاو داءو الا تاءاس مضإ باغ نا دعب سياورلا

 اهيحاص ىلا رهاوجلا درو نولا هعدوأف ةعم
 م

 يف رظاي نأ ا اذا لقاعلل يغباي : مهضعإ لاف

 لعق نم مث 4.ءدشإ م ع 4يتحو ىار نأف ةارأا

 نيحيبف نوب عمم مل ايت" ءار ناو

 ةنآث ىوغد

 ( ريفثلا بحاضص ىلع )

 عدتري فو. ريغنلا بحاص نا ائنظ دق 57

 ةحط كيعتسم لادتءالا ةأطخ 0 ريسإ و هيغ نع

 كيحذدلا لداعلا ؟<للاكلذ دعب همالك يف قدصلا

 هبذك ءازج ةرقوملا ةيازجلا ةكملا هيلع هب تكح

 _:رء ريخالا ددعلا يف داع هنا ريغ اًميلع هئارتفاو

 صقنو اهّديو اهفردو ةكاملا ةيفيك ريغو هتدي رج

 بسسنو هيل !نم اهيلع ةدمس* الو تنماف اهيلع دازو

 يف فرصتو ناب 6 رعي وا هب هوفثل نكن ملام انا

 رع هسفارم ىلإ سا نرسم ٠١ ءاشي اي ةكأحملا
 دض هآ ديزرح يف ءاج ام اماو ٠ ةمو ىلا ىلا ةذاث

 انناف ارخكم انيلا هيأ امو اهملع لماحتلاو ةكحملا

 نوكي كا ذ نال انندب رج تادكك لع هيلع سجن ال
 لاوفالا درمسي و قيقا :.هرغي لجر هاو ع

 ٠ بابا اذه يف هاج اء ن الا: ىن:كت كالذلو ةقفلملا

 به دهب هس

 احيرا ُق تاءاللصا

 نءفدرالار مم ىلع متاقلا ريسجلا تادراو تايحا
 ف يضاملا دلما موإ قو : ةبداأاٌةرثا >ىلا ةلملا

 نيس ةزءلا س>اصهجوت رملغلا دعب ةرشاملا ةعابلا

 مفرراس يدنفالاكسبو | امماعع اد>ا ي دنفأمب هار ,|

 امي را ىلا امشتفم يلحلا يدذفاحلاصو ةيدلبلا سدنو»
 ينو تاةغنلاو حال مالا نمر لاا ذهل ب ياميف رظنال

 رمسجلا اودصقا »ايد ةريشع ةيناثلا ةءاسلا يف يل اةأا مورا

 ةحالصا ةقعن اوردقو ه4.اء ف كلا اورعاور 5 دما

 يود هن امن فوك سو ةيناثع ةريل ٠ 9٠ ىلا ٠ ٠ غاب
 م« غب

 8 ١

 رافال أوهحوت روغلا لل ةعماجأا ةءاسأأ تاك الو

 . ةيدللاةرثاد ىلا دودأ ريل" .

 اذهو 5 حالصالا نم همعل ودا رميح ةوايع 8 يك

 ةئاقردسلا نم ساوؤا ثالث لعمق ادو مدق محلا

 جاتميو اركد ١ 6 هولعو أرامل : هلوط ع واوضمإ قوف

 ا اهلاص ريصي 5ك ةنائعةريااة٠ 3 هلق

 يكارا ىلا هز هزاآد ىتأاهأ لا

 8 كالازنه

 ثاطاسلا نع ىلا كنانه مث دودو هادا اوهحوتدقو

 ةمقاولا . د كاملا

 أورد او هدد ارا

 ىلع مقاولا اي را عب هاح ىلا اهوبا يكل ؛الا رادقم

 م اوم 9

 ند ةيلامشلا ة 4ب + يف ةعفاولا

 كالازه ىدب فوم 9 نيعلا نم :٠ ةفاد

 ةمطا ت داء دقو ١ ىلاهالا هه قسرا ءايلا ناضوح

 سما حابص ةسداسلا ةعاساا يف سدقلا ىلا ةروك ذملا
 لع ةيرللا ةرثئادرذقو لامالا هلا و:

 مزاللا حالصالا

 هيدهجس

 تريم

 سلوي تاغ خ يلاها ن م يدناأ ديدس دم نيغ

 ءارز كتل 1 1 أه رمعلا !!«سدقلا 5 نطأقلا

 شرع "1 ساو ع «اصق

0 

 رظن تافلا

 وو تاراد فدل ال بدلا راظنا سل

 3# اف ةنيدملا لخاد ةمقاولا راخلا صوصخلا لعو

 قفءانكو كالا:» ةدو>وملا ضيحار اا نم جر رادفالا

 قشبالا اهزواحت نأ راملا مَ اهدا الاف قاو عال لع

 : ة*,.1لائاورلا عاونا نمهغامد 0 نادعو شضقثلا

 ؟ كلانه ناكسااب فيكف راما ةلاح هذه
 كالت باروع ص | 4 5 ةب ديلا ةرثاد ٠ ْن هودرألاف

 رآ رقالاو خاسوالا كر 6-0 ف.ظنلا ىلا لزأ أ

 رم كاد نال قاوساالاو قرطلا ُْق لوا
 ةوصأإب

 همجي عمم

 نييف.ظو جاغلا

 ُ رومأمو ادع ءاوألا تكراع» هب 5 -

 : أضرا 0 ) ف وتلا

 1م
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 ةيلوزعم شساعم

 ةيريدم ةربافتدل ف راعملا ةراظأ نم رما درو

 كاك رو ا تك رش هارت سا ىلع ةانب يناتءلا ىلا

 ةيلوزعم شاءمهثاطعاب قباساا هزوملا رومام يدلافلا

 يذلا ةسماخلا ةداملا_جوهكث اق. سنتلانونأق بسح

 كاذ باء« ىرح دقو ٠ نيرهش ةده هنع مق

 سدقلا ةيلام نمهنع تمطق ينأا تامشاءلا تضيفو

 كالذب هّمنف

 تجر[ جت

 حايس مودل

 روظاا دعب ةعبارلاةءاسأا يف انتنيدم ىلا مويلا رم

 ةسدقأا 5 امالا ةراي ]نيب واسنرئلا نم تاس و ٠

 .ترمبركي ام دومصلا نابهر راد يف نوو#بو يف
 ٠ ءايا ٠

 ان
 ناكح

 ةعاسأاث يخاملا د>الا مول ةكملا تكح

 هدفا سل رسم ىلع روظلا دعب فضأو ةئماثنا

 نوسأاب نمرالا ريدل لوالا ناهرتلان اي ممع تابترو

 نالب بوك اوعدملا عه رج اشل دقناك هن الر مشا ةئس

 هناك د جراخ رو < زملاة ةودمأ

 وعذملا ل ه..عتفولا ف ةكحملا 1 دقو

 نجسلاب ينمرالا نايشركسوف تابتراو غيشو» دوا

 نم ادراو افارغلت مستف هنال ةيناع ةريل ةمارغو ارهش

 هنم نذا نودب قابالب سوغوب وعدملا ىلا نيديا

 تنك
 نينوي“ رارذ

 نم ةعيس رف اليل ةسماملا ةعاساا يف نيثثالا موي

 اوناكو ٠ قرشا جوللا نم طاب رلا سيح ي نينووحسملا

 كالانه نم اورفو طئاخلا يف أعستم ايقث اوقرتخا دق

 مفاد مص ىلا اهنمو يريدبلا يدنفا ىمو» راد ىلإ
 ناماس نبا ضايف ىوس مهنم جني ملو ةبذا كالت يف
 ة.هيفعلا 00 رجا نبا رهمتو نوحرلا ليلخ نم

212 

 ضبق 'اقلا

 دم ىلع ض 2 يق دقنا قى باسأا ددملا 1 انف

 نا ءذلا ةزس ١8 نو تأاب هيلع موكعملا م رجملا هرب رك

 ءامب رالا موي يفو ' دنا لاكن راد ند وف دق

 ال ةقيقر عم عابص'اشإ ورد لايقأا 4ب هاد يضاملا

 ومس ىلا هقاس وادب دحلا

 دك سرقلا ع
 22222 سس ص -

 ةبركسع ةنباعم

 رانا ىلا يضاملا ءناللغاا| موا ةقرو تياهعأ

 نيدلوتلا نابشاا اوبل ىكل نيتاللاومورلا ةفئاط

 :«الوره دد6 ملي و َ ركملا ةئامإلا ال“ 24 6

 نيئاللا ندا 3و ءورلا نا ٠+ ناشلا

 ا
 ءا دعا

 راجلاكياف اجاولا مداخ نس> وعدملا ناك انيب

 مئابلا

 رح ىلع نك ر وهو يضمملا انالغلا ءوب ريظ دنع

 يدر ملا كسلا ةلعم

 دقو هنم راخعا دخا نودي ري نيعالفلا نم.قانثا

 هب وأ تقزف مالفلا اهب برضو [:يكس اهدحا لسا

 أ دج 5م هتود لعاب حاصف هد س> ىلا 0 و

 هلعم ىلا ااأس وهداعو نانثالا رفىت

 بر# هأوصر دنع هضرتعا ىلعم

 1215 5 و زا 2 تا 7: تا تت

 ةأذو

 هيلع تفوس اي دالا باشااهب ر ة>رىلالقتنا

 هلو سدا رو م ميكحلا افور ردنكسا

 ملا يف أ | رظع» ىكق

 ةدس ٠١# ريعلا نم

 دقو“ مول#علا ليف ءارو و

 0 يف ة._ةئاش ةزاذج م لا مابص يف أ توقا

 لاستف *

 مانمأأو روعأا رق و 422

 ١امحولا ندريفع سهعدح ة.ورلا هر هأ|

2 
 رب هدمغتي نا هئا_عم هليا 8 45 1

 تدك“ م هنأ 4ب راقا راسو هيدلاو لع

 0177 ع 23

 557 ةس سوتسغأ يف خرموملا فارغ لا بي رعل

 ىشمد د بطلا ند هب رود ند دراولا ؛/

 يدادءالا ف:صااةجردن 1 متادا ,ث ىلع نوزئاحلا

 هلوالا

 . 3 دادعاللا بتتاكملا نم نواوداملا عم فر ااا

 هز اها ند ةقدعم ة.صوصألا باكملا ن

 تنحل
 مهئامما ديقو بتكملايف مطوبق يردي لوالا فنصاا

 اناهتما اومدقي نا ىلع هابطالاو ةلدايصلا فنص يف

 ةيدادعالا يتاكملا سردن ىتأا نو:فلاو ديك رذلا ةفالاب

 لودقلل ةعحارملا ةدم نوكتو ٠ لوالا فدضلأا نم

 ةناغل رشا ةءم سوةدغا ره نم ني رع مولا ن "م

 نالعا ى ا ١: [ نغم نول يحلو اهنم لدا 0

 ا 4 سوتسغا 3 ٍق ف 3

 دلل

591 04+ 

 ةيدلللا ةرااد 0

 هي وسوأا قاروالا لوادتي يلاهالا ضعب نا أه
 تالمملا ةمح ارمتدهتلا دقناا ماقم اميلوادتلا عونملا

 لع مزلف ةروك ذملا قاروالا رشا لاطبال كالا

 قاروالا هذه لوادت و ا نا اهيا يلاهالا مومأ

 0 لكو ة.نحالا ةساوللا تاكوكسماو

 الع ميجا طم ىلا و ٠ ةينوثاقلا ةلماعملا هقحم ي ل

 فااذع

 ةيفكلا ترالعا _ هتقا كاذب

 ا 5 قد سوةتغا ١ 5ك ِ

 دك ملا او رجس هه فلا و ريح
 ة.يعصل ىلع تاوعدق ىنااب س دقأا يلاهامومعل ناعا

 مئاضب ىلع يوتهلا سورعأما قوس يف نئاكلا يلح
 فلا ١6 برا أ 4 كو ةفوصو هَ رارخ

 يركشملا محا ةدواولا يرامسان ع 0 هر 1
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 قوذ اف ىفاالا نمو ةئاملاب ةسنع شرغ٠ 0

١ 

 ٠ه ا ندا ةكملأإ نيا اشرغ

 نَع صقنت يق |١ ةدو دا يراها نغ ةماأ يف ةمس

 هذه نو هددمهمؤ 6 “ا 1 ني رمدع 4 4 ١ هررالا راهمالا

 سوتسعا0١ ن 2 ارا 2 اأحوي ناد كلذ 5 لم هيد ىلا

 ةصرفلا اوزتني ا ني.غارأا ىلعف 1 2

 دل رمال
 ةيسرافااو ةيب رعلا طوطخلا ن (|

 تاوءسال اممضو قرمشاا يف:دمحولا سي راركلا ش
 كب بيج ريوشلا طاطألاو يماهلا ة.ئادتبالا عب رالا
 ماتخالاو طواعلا ةاهاض٠ يف رايخلا ينب واود

 ةاهالا فا:ةتسالا ةك ماما

 0 لع يذلا ديدجلا هعارتخا ا,ءدواو
 ممخ ليغ داراوا اهنم دارا , :رث» طخلا ليج

 د 00 بتكلاو ةرايزلا قاروال ءامءاتاوشيلك

 هعم ةرياخلا تافالغ لع (رصم ) ةلك مضيلف اهاماو
 ة_اخازحا هي احابص ة ةعاسلا يف ا.ءوب هلباقيوا
 ريهب كب تولك عرأشب ةس ورهلا

 17 سس رس سس و تكتم

 سدقلا يف اينانح بيبح يجرج ةعبطم



 حو
 - ةضاثلا ةنسلا 1٠/4 ددعأا

 ئل عشار مق

 ' ١ فشل اند ةاالث سدقلا اول و

 تايد ةمب را ةيناثعلا فالبلا يف

 ”كنرف ٠١ ةيبنحالا دالبلا يف

 لوؤ.ملا أهرب دقو ملي رحلا زاتما بحاضص

 امنانح يبيبح رع

 ترالعالا ةرحا

 ناثرغ رطسلا ةرحا ةريخالا ةوف أ

 هراأب ٠ نيكرتشللو

 شورغ ؟ رطسأل ةرجاىل والا ةمغصلا يف

 ناشرغ نيكرتشللو

 مم اهناشب ة رب اخاف ةيضو هلا لئاشرلا ام.

 هلا رحلا ةرادا

 انلس عفدلا
 2 ا نا نامل 4 قفاوملا اك ١ هدام رسما يود عا 5 لوم دعتلا] سدقلا 96

 مرا راع م

 2 م ف 7 يا ردصأ

 رتمالا رف

 هدو# امُهلع معلأو ىصملاب هللا امصخ دالبأ دالب

 ةعرسسو كرادملا وعل شريغ نعاوينب زومؤءاملاو ءاوحلا :

 ادالب لمي نا هن اش نم ام نهذلا دقوتو رطاخلا

 ها !تاذوم لاكتسا و رفاولا ىنغلاب ه ريغ لو :زاتم

 رغص ةسعأ 9 نار كلذ عمو ' ةشعملا مزاولو

 نم "يشلك ىلا ن
 ةدوجو تضصاألا نمدهي'ترتشا ام مم انضرأ ىرت

 ةااالا ايف تدني الةلءاق لالفلا
 انعدم 1 لما ةئاوهوانحالف ىرت 0

 الذ 0 ١| وه ام اللذ اب ١ همايا ى

 : رقتةميعدبالا

 ردا او روستلا ىو

 ا يرن 1

 درعف  افاكملاو ةدءاسملا ةب رغأا لودلا تدعا

 لمع «نمعَب دحا عرش الف اّتءارزو اعاعونصو» ماجن

 روعالا نم رما يف هباريد وأ ةديفملا لاعالا ند
 هدي تاذرةفو هزم“ اهيلع مادقالا ميطتسي ال يتلا

 نم هيثز تادماسأاو هبلع لاهنت لاومالاىرت كناف

 ىلهتلا مانا لع هل امعش» كلذ نم ديف. بوص لك

 هب رات يف لاومالا نم تايكريسخيف هتلعّمرع يذلا
 اذه لمح نم ديفتديف ةدوصقم ةياغ لصل ىت>

 - كالذك< رءالا رسلف اندنعتاءاو أضنا هعما دعقيو

 راح لالي دد 5 زريي ثناانم دءاولا ءاش اؤا

 .:راوغالا نع ءادر 2 أ او كيس د دوحولا

 4 كتاب وةهأ | هذه هاو هب ِ زع يهتف ني دعاسملاو

 مقا هناا نه ناك اعر.المع ةءالا مرت هيآر نع ة

 ىف ظحلا دوكنملا اذه لاما للعفو هر

 لها نصرا 9 مهد الو 4قراعم نم لله هسا ايل الاد

 0 مربع ةاراق نع تقمّقشأأو روع كد 2 أثئاعو

 0 يف ةبقارلا مءالاون

 رك 0 .دايعلا | 0 الو مزاللا هأئةعاللا

 ر ثرح ديال حالفلا ىرأ

 1 قاب ل " سفن ةبيط نودب ايف بورملا

 هباعتا لع هئفاكت الو لاماب ضرالا هلباهدف ءريطلل

 الا كالذ امو« لالغلا ن ثاابالا للعلا

 ءريغ !,هطقي هباعلأ ةرغ نا نة 1 لحالفلا نال

 قط ريكا ى

 ب ١ مضل ركل واضرالا لالغم 2 دل ع لهب وو

 م رشا ماد. هضرأإ يل دوعت ذلف َر انشعالاو

 1 ه
 تنال الفلا رضانب ذات نا ةموكحلا لع بحي هنا

 لع ه.هدج ثنأ
 2 اهياع و اهداخعا هيلعو ابءاوق

 تف أنف ّى َى ضرالا هدم ءانتع الاوت ا داحا,

 نيمأ را أ جلع مإ ٠ انتايح ماوقو انتور“ م.م رضاحلا

 تر ا ءداح | يف اورادتب يكل نيجالفلا هال ذذ اذاكم

 لهاست! نا أضيا اهيلعو ضرالل داسا نسا ةاقثلاو

 هذه لياس يفاهوفرمعإ ىف ءء راشعالاب نوت ,اةسرف

 : يف ا دهرا ردن لذلغ ١ لغ' ا:.فارا سبعا ةباغلا

 حالف لا ةثعفو انشغل نححتاو ماعلا اما مدع

 اه 1 1

 ؤ

 تهدف هز ذل م

 رحل أ فصنلاو 4 ة ضل ىناهالا :

 16 ج1 417. 1

 ملا 7 010 از 5
 (128مال 5 م1210

 1 7 جةوصع هت

81-0011411 
 ع سستم مسوس

 220 2271826115 قل

 (هوىوعو !. الجانأابت
 3 علل يس

48011115115117 
 لعن قملعمت نم نم 54 2 5

 11010016 انص ق8 4

 انارهرت عمر" نم هس 20

1 791567110175 

 خذ 1ه 178 موعع ]2 !1عمع 5 35.

 هلو ةسع موعمو ىلا ها

 موك 818 017 11165

 تايمكلا نم الدب ةلودلا ة زخ ىلع لاومألا لاهنتو

 ١ اهاضاةل ياا ةليئضلا

 |#دالب ءاحلا رثك ا يف ةعونتم نداءمات فدا ىفو

 نأو ثالد عمو ةيلغعلا لو هدا اهب اضن 31 ا طك

 ظ م داو“ ضراالا نطل ف ةلوفدم ايكو ةموكملا

 جار تسال ام زايتمأ ى 5 نييئطولا يلوا دحا [هيلا

 تارآعلا هليبس َ م. م ات الاون داما ا وده
 ., 1 ع

 ازا دا بااحالا نضعب ابن ط اا رمالا

 طورش ليسا 0 1 كفا ف هيفا ُك م ب :

 لعرت و داع 1| هذه ماد اح 0 نع "انكم مدا 2

 2 ناعم اب وروا نم اهراطل كطا

 ديفت-أ الروسع كنضو ديدش رقف ينل اناا معأ

 ضرألا ما هلو اةةذال

 ةءركمل أ ىلا لالغلا هذه نم فأ
 لكاز يناكلا فصنلاو م أراب ب ىني ال ةنأف ككالذ عمو

 كارا" ل حرت

 ة.ع..طاا ملاح ىلع لسرت يتلا داوملا نه هريغ عم

 ناواو فراخز ىلا امنواوع وأمنود وروالا نافتيف

 انام همنا قهرا

 ةمالا 0 رذوأ ةشحاق نآعاب 0 اهنوه_.فنودوع) 1

 ذْلا دال. || ياها رقعتو

 ! بما 0 ماو 000 .حرالاتاودالا

 مى 6 ةجروب نوع د ن .

 نا كلذ نع متيف ليسا اذه ربغ يف اهفرس ن
 اهني راصف مايقلل يفاكلا ثا ردلا لع 00 هي ةموكحلا



- 
 دود يلا َ ريبكلاض ورقلا دقعو ةنا.زتسالا ىلا رطضتق

 متاستلاو نئئادللا ةلمامص ىلا اهرطمضتو ةراسخلاب اهيله

 ٠ ا:ضرأب عافتاالاو تازا.تمالا يف هل

 0 و اناقش َوِلعر انرقف باردا يش هذه

 أهيلا ةمركحلا تينت اذا لب 0 ..مز با.سالاوذو

 ماوز ف هذه ةلاهلاو ةموكملا لع ب اء تامعو

 هيلع نوم دقي لهع لك ف 0 و اهعذإ رءاسنا

 2 حالفإ ىلع يدعتلا م: نا يش لك لبق اهيلغو

 ةئسملا تاافاكملا عضتاو اهرمسي و اهانغ لع

 لودلا نم اهريش ةوها لامعإلا بام”او نيعرازإ

 اوجازتي و مهامعا ةداحا يىنءال ءره ىراتيف ةيقارلا

 0 :- (ةواهف عار حالاو نافتلا ل. ب ىف

 .ذهرمتف أضيا ةموكللا ىلا خلان و ةدنحالا

 اهفيراصو مايقال فكي ام لاما

 0 اءالا 0 انة نى و

 ١ لادا 71 مها ةطسا وا حام ل

 7 ها د اذ

 افا
 ةيديدجلا ةكسلاو ةاعزلا ةثواح

 ميس م وانني نيلزانأا نيب وروالا اناوخا ضعبل

 ىلا ةيداءأا ةي فنا ثداوحخلا ضعب ةبساو روهالا

 اهطاخ مال لمم الو ىتح انعاؤد يفافرال ةيمهو مفاوذ ِ

 ةحذادلا ان.:طاوم تاليةعو تاروصل .يف

 هكدا ةراذا مرر نيذلا ةلمعأا ناعالذ نم ظ

 فِ اورب نا اوداتعا دق طخلا حالصال ةيديدحلا

 كدا يلعخ ضرك“ ر رزيملا .مةريكا اءطقموي لك

 موكا هالوه اورهخاف عاس هور كالذي اوريخاق

 نيلعأهلا نعثصتال ةلامفاا طن اولا تزختا يتلا ةيلدأا

 ' م نا ماع صضبقلا ىلا تقفوت ىتح

 لإ لحلا اذه اوراغتاب م مار لا ا :ةويض نركلو

 هنومستي وت داحلاب نوغاياوةفطوا روفراظت:الا اوم

 تربي ورالا دض نيبثامملا رودص يف ناكلا هركلا

 مولا :ا١ةءالااذه !ء ديدح ناهريك هب اثر

 لع ةجارألا ضءعب ةسوسو ملي“ يب .-:-ج يذلا

 أرار» هام

 ا 0 «0 ُْط ١ تداولا 5 لع

 هللا فاعا الإ وأ نع تا 4 ز ىف

 لل 2ك نك امد هي فم م 2 ءهان اق |يمهنال

 ىدوكل :| أ: :.- الف زاو دا قوذ تالا ج.طعاا

 0 اه ان رهاش 6 ةلاسأا بة كيأاو : 0

 ررعألاب 00

 || 4 كلا راطت ف نك

 : ةيديدخا كلا يراطق باك

 لويس ىلع -- اولقثي نا نايعرلا راغص ضع داتعا
 ةرواجلا لاخلا نم روضعلا نم ريك 1 1 ةلستاا

 كلذ ناك اذا اوربا ةيديدجلا كسلا هذ ىلإ مط

 . نولهفيام بقاوعإ مي الح يذلا نع روباولا منو

 3 ةمردن ةااراغنا 2 دممط نكف
 انو ٠ . مولمع) ناس 0

 2 رد هاهو“ ينربطظلا لما 1 لبأفت اعز

 يفوت بكرو !مهمداقلا راطقلا نه افاو ماقئاق لزن

 عاوصمقو دا لاو

 فقو لحاشب لوخ ةطع دع و املا مداقلا رااعقأا

 ةلمولا ري لم عم لباقتو ماقعاقلا كم لزاو راطقلا

 ةصوصق# ةب رع 2 اوع دواؤ نحيا داللوالا 4ةودو

 ةيزيدملا مهلا ثيح ةلمرلا راطقلا لصو نأ ا

 نوناةلاةفرقي أم مف ىرتل

 يذلا هتاذ نح يف طيسرا رءالا كلذ وه اذه

 يق .ةخاول## ريغ ىلع هءامحو ماهوالاو مالحالا هبعدج

 لباد لاهلاو باسالا ن م (ة.ةد [ميسأ هل توسأو

 نفكامورلاريصق ةسارف انزوءأ لبق ٠ ةقثلا هيل 3

 رك

 مدم#ا مدعو نابا ريد و دهس حالف لبجو ٠ نايعرلا

 ؟ نائع يع نم ما ناك ايئ>اناسنا يأ ةيذا

 م57 ةنس سو:سغا ١ يف ؟ تاك م

 ال وه 1 ه4 هلو نانودلا

ٍ 

 تيلخأد نووش
 ناروح ف

 يعون سا مبع (تجا فاروح خنئاشسم دفع : يكرت ال يف ءاج
 عاشو ةرضاحلا ناروح لاودا نع اوثحايتو ةداعلاك
 رولغإ و همدعو عوصخلا لع معد فالخ مفو دونا

 مط مهنا ريغ ٠ ن الا ةن .كساا يف نويغري زورالا نا

 اونشيا ىسأزملا تقولا نوراظنتني تاملعتلا عر

 ا ىلع فوقولا .ايستسإ و ١ نارو> قرف ىلع ةراذلا
 نس 0 ناك ءاودحاال ال مثرطاوخ يف لوجي

 ضعب مدقدأو ٠ مهني لخادتلا ىلع سساجتإ دارفالاوا

 !ميف ذوأوةي ةيا روس ةيالو ىلا ضئارع زوردلا عننا

 م تدع يتأأ م ءاراو بهما نع نيلوهوسلا نا

 تجب مثدحو, ميلعو ىلبلا يلاها نم ةلهجلا ضع
 دقو كلذ يف مريغا لغدالي مهلاعا ةعت مقث نا
 ءارجاو نيدتمملا ةبقاهن ررقت دق نا ةيالولا مهتباجا

 ينام لك :فاو زور الا لب يب ةءزاللا تاحاليصالا

 رم نوكيف الاو ةلودلا رءاوال عوضخلاهيلع منا
 ةدنغلا لاهتسا ةلادماا

 0 جا الأ

 ظ
 ظ
 ظ
0 

 ريت-اإوم يف كب دي واح

 هيف نيبابطخريتساوه لعهرور» هانا كلب ديداح قا

 تاطا.تحالا ذا ا ىلا ةموكلا تراعضا يتاابابسالا

 لوانتت تاطارحالا هذه نا لاقو + حالساا عزذا

 يلاهالا نم بتاطو ةاوسأا لع نيوهسملاو نود

 نوناقال م,ءعوضخ كاذب اوروظيأ ةم ركحلا رماواةيلث

 هتبغر ناباو ةب روةسد ةموكح لظ يف هنهدباليزلا

 رسدانملا م ناب قاوتل ةدوألا قب الع ىري نا يف

 هيه دوه

 سئانكلا :ررناق

 كمل ران كولا ةبالو يف هلع“ ةئره تفلت

 رحالاو مورلا م دحاوو نياسملا ند نأذا سصاخا

 ىلع نوناقلا ماكمسا هارجا يف عارسالل راغلبلا نسم

 ر غابلاو مورلا نيب اهيلع فات سرادملاو سانا

 ةديدو ناك ةاثي رءأ يف رظنااو

 ههوهوهسل

 مورصضر ايف رفصالا ؟اومملا

 ميارلا قايفلا ىلا ارما ةدب رحلا ةرئظن تاسرا

 عدل ل مورضضرأ ةبالو ىف ردصالا ءاوخا روبظ ر

 دقو طفلا تم“ ةاوبولا اهيف يكتب ىلا نكامالا

 لبق .:ىه اذه ريلغأ رءا كالانه يلاولا ىلا لسرا

 ةلؤادلاو راع

 تام
- 

 يارجل يق
 ًاقوهز ناك لطابلا نا لطانلا قهزو/ قا صوصح

 لكو فصنم لاقاع لكل ربظو قالا صدص>
 ةوق تاوحصاو لطاءلا.قهز دق نا لداع بيدا

 كيا تار لوعشمدالو ريفا سءاص تاءرتفا

 ماءااليوط ترثي مل هناذا اقوهز ناك لطايلا نال اك

 ل
 لاص دفوالواتو امصاختو لطابلا مم قال دات

 اولمجو اولا واورخافتو ولا راصنا لعلامأبلا فاوعا

 اداسف ضرالا يف فوثيعي و احرم ضرالا يف نو
 نوح يلاهلا سوةسغا ريش ن* عبا سلا مويلا"اجنإ ىلا
 سدقلا ءازج ةوكم“ مامارو ا! بح>اصاكزايلي ا ممانمفارت

 ىلع قل ارمهتناف ةقبا كلان دا دعا يفانرك ذم ءاملاةلداعاا

 ثقلت .اااطاايوءاهقاو فر دو .[:يماراشم ا لطابلا
 حو ) ديما ءاصتالا اذه ىفأ : للدم سوفنلا



 مني ف]ر٠ يف ةليح يل -

 ةمارغب و موي ريشع ةسم نوحلاب ريفتلا بحاص لع

 ثتءاضاو هو>ون|تضدإف ١ ةمثامع تاريأ سماهر .دق ٠

 سا رز كب لاه ةزعملا تحاض لدع ةعشأب بولقأا

 فوذاميال نيذلا لضافالا اهئاضعاو ةيئاوجلا اددكح

 ٠ لدعلاو قحلاءارضنب 0 مال ةمول قحلا يي ْف

 ناوحر 9 : ةمكحملا نه نيممأ تأ روب ذُئموي جرخو

 لذجلاو رشبلا موهوجو ىلع الالي

 راذصا نم مأياةمإ را ذهل رشا ريفنااسءاص نا هلا

 لع رئاج اديدشلا مم ناونع تم ةلاقمهيلع ا

 ه«مالكر يغو ا:,لءتاءارتفالا ركذ اهيفواعا «ريذثلا

 ها-تاق يذلا انقذ لزن ور ةدكحملا يف هب قطن يذلا >

 ةفول أملا هتداع يس> قلو بذكو
 ةليح -ياذكلا يفنسلو

 ةريصق هيف يتليخخ لوقي ام قلخي ناك نم

 مكح» هنا هي ردصيذلا ل داءلا كلا نع لاقو

 رذني م داةلاددعلا يف هناو« قودي فدجم دي دشرئ اج

 صقنلاو هاء ضارتعالا 1 » ةمكحلا رارق ةروص

 تدالئادملا أمن كك حملا يف ه ىر>يذلاروهقلاو

 هئيهررال رخلا يف حصأا نا ”لاقداىرلاكتاصح ا 0
 وي

 قئاسةحلا راظالوبسيف هنلوع الو ديعولاو ديدهتلا
 ه١٠« د.دعراتخ'

 ايفا اننا | انكدي رخ اكارو ١ ددعأا يف نر < دذقو

 هدازو 4سصقنو هدد وهفردحو هريغ ا هيل 3 ا قىوع أ

 قرداصلا هريمن نم | 1 ددعلا َْق ةك ادا ةيغيك ىلع

 هئاماعمو هاا 2 |:ِلظو يراملا سو:سغا ١١

 ةزهملا بءاضص تاكو ةياثانيلعومبهت لءناج ةلماعم

 لد نءأبثان تراك يذلا ايرخز يدنفا يجرج

 هثلات ىوعد هيلع ماقا دق هناةسالا يف هيسك ذو رالا

 اهسفن ةمكحملاوهترضخ ىلع هتاباثتك ينهلواط:ا ارظن

 ةأأ 55 أم ىلع اميلعدل واطتا أغا فى 12د هلو مل 0و

 عورمسالا از_ه لوما رالا موا يفو ادي رح يف

 ةرضح هلمسا لعدتب وداغي طقس ( يراجلا 16 )

 نم سأنااو ةمكحلا لع .هارتفا اعل ضافلا قطنتبسالا

 0 كلا هأأ موي اوه اذه والاد فقواذ نإ ذاك ايلا ظ

 ا
ْ 

١ 

 ريفتلا باص

 لباب تطقس تاعقد ,

 (هو 5: 8١1ور )« اهماثا هللا دقتفاو ءامسلا تنقذ

 اهاياطخ قال ٠.٠

 3# سوح

 سدقلا ىلا هايمللا باج ]

 لك ةريثع ةيداحلا ةعاساايف سما حاب هجوت

 ةيدليلا سئر ينيسحلا يدنفا مشاه لنإيسح نم

 أمام 2ك

 *6 ىنتنا 9

 ندا يدنا حاصو ةيدللا شد: مم مفوراش يدنفا !
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 انريظن بوعشلا رثاس كلذ لعسفو اهنءالدب ةلئاط

 ماو معا ةفاك دنع لص: ةعازيلا ىلا 5 |ملاو

 ممالا هذه نم ةدحاو لك و ةطمغم وا ةيقثزيم تناك

 ًموافت كلاته نا الا اههسو ردق |عةعادصلاب لغتشت
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 نع اما اشني توافتلا اذه ٠ رادتقالاو لمعلا يف

 دادوت سأ لق َن ءاماو تادامااو ب راش || 2 فاللتخا

 اندلو : ةامملا ماوقالا ىرإ لكاسولا ويفوت مدعو
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 تر.ظاوانعم تاهاسآ ايم ةينحالا لودلا والان دنع

 نماه دنع م ريح أنعمت هي بروقثلاو دادولا اونا ايا

 اهتاراغ درو ١بوحامج يك اهانلمعتسا ار يتلا داومل
 أضيا امماعونصم نم انإ لخرتال يشد 2 اثدالب لع

 هذهوارححأ ,جحا نعدار دار 1 4 الة ءاحال اكاد الا

 ذي يذلا نودلا 5 ىّش نم »ل١ نك

 نيب توافتاانا ا 0 1 هلي وطانمز ثملب

 أهسفن ةءائصلا نع 4 لودلا ةوطسو ةوف

 نييظع را 0 _ ةوطس تادةما (ئءا نوكت اف

 امم اونئعي و ةعانصأا ىلا اوليع نا اهدارفا لع معا

 رااغلا يف نو : ال

 6 ميتاعو: صم ن 0 ريثك نع 0

27 
- 
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 تتاح ع ع مس سس ا او تيس اال 0 زل 10000 و ص ويمص ص يم ل يي ل سا ا ا مسا

 مدت نا ةيرودسدلا ةموكحلاب ردو اديدش ءانتعا

 2 تا.ةمإ! 0 مل ناو تانداملاو فاعسالاب

 يصل ماي ا ةارآ يك ةعاب :ىلا ليس

 >الملا ةورا ينفت ينأا ةدنجالا تامو:صملا نع ىنغ يف

 6 ا ل: 2

 ىنخلاو ةمئخأو ةوفلاب ةد رغلا مسالا ذكاح يناضأو

 يروتسدلا نوناعلا هيف يار. نمز يفز. زعبكالذ امو

 اوداراو ةس١الا عفت ىلا رومالا هالو فرصنا اذا

 ٠ ءاقزرالا اخ

 مسي سس تتسرب ت7 ك7

 نييفايلا ىلا
 فاي يف لاةأربلل ديدج ضرع

 ةدي رجلا هذه تامقح اع ةيلاتلا روطسااريشلا

 :م ركهلا دوومعلل د افلا يعل ادصإق

 مل ارخءوم اسفاي قدي دجلا لاقثربلا ضرع ربظ |
 يرد>ال فأي ىلا ءادبإ ةءضل 0 تازن ىت> ةرءا يغلب

 ءادلا اذه لاصئتسال جالماا فصأو م زاللا صمتلا

 1,6621132 ىعدت ةرشح نع ض راا اذه عال

 ماد امءزالإ

 وا رابغ هيبش وهو 1101038196 ىدي را ضرم

 يتأا ( لاقنريأا ةءصق) 6ذمع100

 نم ُهلَح سال م 3 4 ةراصملا ةروسلا روظلو . ناد

 اذهو ١ا,ةعضاراعالا طق ةوقاروالا س.:ةناخدلا

 اهيفاوع ركذ ىلا ةحاحال ةحداو رارضأب ىتاي ضرملا

 ءاتغ نوكتللا ناكملا ةيلام ير“ :وت يتلا ةهخولا

 ماعلا يفةديعب ةرهش تبستك ١ يتاالاةلربلا راما نم

 هذه نامعت#ا دقو ٠ جالعلاب عارسالا اذا نيف

 نيتادنياسإ يق هم لا لبساحالعةياغلا

 نيلهتشملا ضع عانفال افاي يف كالالا يوذ نع

 تي ريك نم نيتقا *املانم ةسفا نيعست يف بيذن

 نك 0 نيتفاو ةاناا هلام 06 6 ساق

 نوكي يذلا ميزاا اذه ىلع ديزتو ديجلا ساكنا
 نم نوتفا لولعم ريبك لرب يف اعبط
 ميل: سأ لماعو ' زاك تيز نم تافا ثاالأ يف

 ة_ئص» ةاعسأوب جمب زل اذه راها حصن 200

 _:ردهو ١ افاي يف اهريظت عاب ال

 نا اذ ةروتسلا تا كى لثت نا ,بجاولا

 اذه امسي ال يغا ةمدملا ل تاق اكل

 ة> قد سس أل

 سدقلا 5 ةعارإلا نش 1

 سو واب سوغوأوُ'
 0 يب

 ةددمزلالكاشملا متين ةرمغاملا ةلاحلل دح مضوي يك

 تيب رك ةلكشم

 باخ او تن ر ردا يفا رخام راظنلا سام متها

 بام يف رظنلاو ينانوملا ىنطولا ساوحلل نيتي ركلا

 لودلا ىدل هيلع ضارتعالا ةينائملا ةموكلا ىلع

 ةمحأرم نب اللا يرورضأ أ نهسرأ هنأ ىرت ةموكملاف

 دضرتو بسا:لا تفولا تقرت قو دد.صلا اديه لودلا

 ةمزاللا ريبادثلا ذااررقت نكلو ٠ ثداوحلا ريس

 0 ودلا مالعأ لك كلا 3 1 ويااةم ل اليقثامدنع

 يلالفتسالا ماظناا بجوب لمع ناح دق تقولا ناب

 مب دالا لودلا ملعي ةيجراخلا رظان نا اضيا ررقلو

 نوهديغ سولي زاف باذتلا ربتعت ةينائءاا ةموكملا ناب

 َن ءافالخاو :أممااه دامس قوة افاعح ! نمت ر ل

 راطضت ةنائعلا ةموكحلا ناو ٠اهدوعوب ةيءا[ !لودللا

 هذه. ةيئانولا ةموكحلا لبقت امدنع يدجلا لمعلا ىلا

 ةصرفلا :أ متنا لودلا ىلع به هاو ١ اعمر تابازتالا

 يلالقتسا ماظن ساسا 0000 ةلضعم لحل ةيسانملا

 م و سم سس

 اي راغلب و ايكرت
 اي راغلب ةياغنا ةي راغلولا انا ,ماكسلا ةدب رج ىف ءاجع

 لودلا مماظم نم اهليقتسع ةياقوو اهلالةتسا ظ حيف

 مالساا 1 ٍ.سلا اممدقل بنوا تاثو ى ملظعل |

 كلو :اكرت يف يداصتقالا اهذوغا ظفحو 'ءدملاو

 لودلا قداصت ناا يلع مت! ةراغلا هذه ىلا اي راغلب لصأ

 ةيجراخلا !دتسار سيدا نكاو ٠ ايكرتاهسالو ةرواهملا

 اهيلا ددوتلا نمال دب ايكرت مم فالخلا ةساي سب وكس

 ةطخلا هذه _:رع لولا ىلع مزع مهمف ىري الو

 تافالتءالا هذهل دح عض وو

 هج دب عوج

 ةيبع تاحيرمل

 يف بااجالا ةسايسا لاجر دحا حرص

 اودي لق نييلاهملا نا١ ةينثا ةديرد بناكم ىلا

 ةنائءسالا

 ةشهدلا لع ثءبي دحىلا ارهابأم ان مهشيح زب زم يف

 لصيد نإ لالخ ف ف تداود> ترد / اذاو

 دادعتسالاو مالغتن الا نمايلعةحر د ىلا يفامثءاا شرحا

 ىلا رظنت نا ةيناقلبلا تاموكحلا ىلع بمحي هنا لافز

 ماهتهالا نرعإ حاجا اذه

 ههه

 كب دبي واج و اشاب ىلح ةدوع

 ءاضعا دعأو قياس || ردصلا اساب يلح ناس داع

 ياو رااةيصوصألا ةمِ اة هأ سدئرو ن الا نارعالارم 0

8 

 ةلاتسالا ىلا ةيلاملا رظان كب دي واجو دو.سالا لبجلا

 الايقئسا !نومودق د:ءالبقتسادقو ةيديج ةعرادلا لع

 امشاب تعلط ةبعص ىلا طاسلا ريصقلا ادصقو اهئاش
 مون ربظاو ما رك الاب ناطاسلا ةلالج مهلباق ثيح

 لب واحو شان ا نم هئاالج باطو يلاعأ ١ هفالعملا
1 9 2 

 |هرفس نم تحت ىتلا تاربث اذلاب ههالعا كب
 1 كير

 قرطلا حالصا

 ريمزأ يف قرطلا حالصال ةمزاللا داوألا تاصو

 كلذ هارد نم يلاهالا ىدباو لمعلا 3 عرشدفو

 قرط حالصا كي عورشأا رظتنيو ٠ ادئاز ارورس

 تا الولارث اس

 هج هن ٠

 انشا دوعروط دئاقلا

 دودحلا ةداق اثاب دوغروط. تكوش دئاقلا دإةيس

 شو.ولا [ماع ادئاق نيعيسو ةينانويلا ةينائعلا دو دحلا لو
 نانويلا 0 بشن امدنع ةن احمل

 دمه كيب جسم

 نائودلا 2 ب را

 ع أنا نك كرولاس

 ا مهبرخلا تو نود نانو ةساسلا

 تادكلا دادعا يف اهديحةلذاب هد رأ ةراطا ناو

 ال .عدائمتسالا اذه ىلا ريشتال ةفاوضلاو ٠ ةيب رملا

 دن ارد ىدرمعا ]إو درو

 ٠ ةموكلا ةراشأب
00 

 دادغب يل حالصالا

 .ضرف دقمب دادغي كي ةيدابلاةرئادلا تضوف
 قل اعتلاو تالا ءارسال ةريا مل

 ةئلا هذه مزاللا حالصالا

3 1 

 سونا لي

 شيتهتأ! ير سوت ا لبج ةريدامثا وهو يدب وتاو ريد
 و 44 او امدح دو ءايقشالا ضع ناك اذ ملعاو 4

 نميري و ريدلا ىلا رك اسلا لوذدبب نارهرلا مخل

 هيبشااريدلا اذه ىلا لوخدلل مفادملا لامعتسا مزاللا
 أب وةولا لاعتسا لع رب الا لك , محا دقو :ةماقلاب

 تااقربلا اذه نيئنط ترشناملو ٠ ةيك ري رطبلارمالا
 «رمالا اذهب 1 ال يلاملابابلا نا

 دس دل سمج سس

 ةئر داما شام

 ىلع 09 ررو لق ىروشلا صام“ نأ نو:ط يف درو

 بابصال للماك شاعم ءاطعا ةيلاما ةراظن ةركذم

 ] رمصأ شرجلا نم ةقرفنا يقروتال ةدب رح ف ءاج

 يال اا “ا ل0909 كككتتتتتاا 00 اك## ١ ك7 0 لا 2025 ا ل يا



 باسالام ةدم ىلا نونذ 57 امدنءةلةتساافئاظولا

 ىلالخ مهنع بوي نأ تاصرصخت نيبمآو ةيص
 هدأا هذه

 ماانصلاو نرتملا راد

 حالصال ةحنال ةعفانااو ةرامبتلا ةراظن تدعا

 اهريغ سرادم :اشناوة اهلا مل انهأاو نونهلا سرادم

 فاثوهمملا سلوم حاتتفا دنع ةحناللا ءزه ضرعتدسو

 تاحالصالا هذه نية ةراظنلا للطتسو 58 رق
 طم 1 1 ا 3 َ 0( ّظ ١
 شورغلا نو فص وئبب الم ا غلب

 كليلنه ةلاح

 كلم. ةعض نا ابابا سيدا نم. فارغأتي اج
 نا ىلا روفكا قش, دقو اها ىلع شيحلا روطاروما

 لاوخالا اماو

 لولو ةب رطضم

 قلقلا ىلا ريشي ال فعضلا اذ_ه

 اهناف شبملا دالب يف ةيسايساا

 ساولاو املوا سارلا نيب عوفولا لباقلا فالحلا م

 ةيزكراا ةموكمحلا شودج لخادت عنمو ل راكم

 لازي ال فالخلا نا ءاوو.٠ ل.ئاكيف سارلاةدضامل

 ةءلامشاا لاموصلادو دح لءةنثاككلا لئامقلا نيبأ رسم
 ك3

 روهزلا لج

 ةناكم اهديع ةثادح مم ةف.طالا ٌرإولا هذه تاأن

 اهريغةغلبي ملام لضافالا اب دالاو بانكلانيب ةنسح

 ةريخ هيف ىرابتي اناديم تاو هب دبعلا مدق مم

 اهئاروش لحاطف هيف ىحازتي اةيسمو ةيب رملا باتنك

 ةلملا هذه نم عبادأاو سداسأا ناددعملا اندرو دقو

 ةيغيراتلاتالاةااب اخ اطءانرفلا دحاو با :5 يف نيعومج

 2 -كلوذلا لضافبي دالك ردبكاءةعب لادم اضقلاو

 امهصيصخ (هريغ لع فاددعلا ناذه زاتما دقو هيلع

 رطقلاو يرسضملا رطقلا نيةهشلا .. طفلا فسر

 : اهني ةيبدالا ةطإارلا ماكحا يف ثععلاو يروداا
 لضافلا .ةلهلا بءاص ةريضح اهياءركشي ةركف هو

 تائب اوداح نيذلا «ابدالاو ليم يدفا نولعنا

 : |عانباو ةغالا ةمدخم امح مثراكفا

 رصمم ١ ةرمن ةلامملا عراش لوا يف ةلجنا هذه ةرادأ

 ب ب04 ههه

 تارذش
 ةردان

 م ىيصانايلا تاكرش ىدحا قاروا ترم

 0 بر ذ ا, ١

 ١ كالت لماح رماظي م و كرف

 5٠٠٠" ملم ١16 "بف ةرملا

 هدم راحت دعب َه رع

 07 ىنقلا لع

 هنفدو هدلو دوف هنا لاق يلاهالادءا نا ريغ ولي ولع

 بالا كلث يط تناك ا رةفرولا قاودخالا بايش
 هل ئذاف ريقلا .لرعء هذلو ةنع جار مس ني ذأ: مأف

 ةفقرولا دحوف نيكسملا دلولا بوح ّ ثحبو

 ةيكلا جدو
 تموج

 برع جاوز

 م ةكا راما ةارماتح زا

 نوبامهصأ كال 5 و ني. رشملاوةكلاثلا لبي م

 لسا باثلا عم ةندملا ةفرغا ىلا ترمضد> الو ةربل

 ججاوزلاب ةصخ رلاارهئاطعايف روماملا د درت اعجاوز دقع
 امو | طن زاع انوناق اغوسمرب مهنكلو يعرشلا

 باشإ ةئيس قوه. أه

 اوضح ىد اهوروصمو دن ارا ورق“ كاذب فرع

 تفقوف يف امأ الجخ ممحونه بره باشلا ىفاريغ
 ةلحو الو ةباره روع مومامأ

 امفورحي اهانرشنف افاي يف انلسارم نم ةلاسرلا ءذه انتءاح

 هارغلا سدقلا هدب رح ىحاض

 ةدئافلل اهل اهفورحي ةلاسرلا ةذه رشن موجرا

 رح لك اهيلا قوتي ىتاا ةةيةحلاوةناسنالل ةمدخو

 ًاذعط افاي يف عيطت يلا رابخالا ةدي رج ترثن ه

 يذلا كب ىنبكاكسم فدوي _لاضفملا ةريض- ىلع احراج
 يلع ماقاف : نوريغكلاا هقرعو ةدب رق نق لف نرد انتدلب فرع#

 ةيئازملا ةكحلا ماما ىوعدلا روك ذملا كلا ةرضح

 ه5 د اك انه هنن كذب ءيشلاب ةيشلا ناك انو

 ف رداصلا اهودع ف ةريوشلا نزاع نكبحالا هدب رح

 : ناي 18 م15 ةدتلا رتلا نإ 6

 ينيك اكسس فدسوي ىسهالاب ةي ردنكسالا رثث فرش
 اناروشس ءاحنا لك هتحابس نس هب وبدلا ةرخاشا ىلع كب

 راهن أضنا ايلا معروس يهو ةيناثعلا ةهوكحلاب قاعتأ لاغهشال

 ينيك اك فرع نم لكف . ناوصا ةرخابلا يلع مداقلا تبسأا

 هدصاةموهئدادم فرشوهمادقابو هب بام الا الا هع ال كب

 ةارا كت ن الا اهسدخي ينلاةلودلا ةقث بستكا اهب يتلا هتافصو

 1 ي ةهشن ع للا 4 وسما ُِق مظعأ ذاعدا واف كب ينيك اكس

 يفاهثعلا لظعالا قرشلا نق قلطمضي وغأ هلو ب 00

 اذع لذا سيسأتب
 ةيثوساملا لاجر لظعا نم وه كب ينيك اكس نا رابنعالاب

 هك ل الكور ركوه يلو للنم دمحأ ناك دقو ماعلا ٍِك

 ميظعلا فرشلا اذ لها هناب كانه ربظاأ ثيح 7

 هذه يف ةكمملا هأيا وعدت يذلا لداعلا كلا لعلف

 ها لعل ف ىلا قرر بارا ناار نك فق
 تار ّ 5-5

 ريدح وذ امو. .نيطسافو اب ذ رودس ُق ةمناع

 ا

 هم
2 

 ناشر ف

 ]را ( نيفالا)سفا ناك

 ناالا مايصلاب نويسدقلا نولسلا اناوخا عرش دقو

 دءنإلا مودي مايصلا او أدنبا دلااو ةلءرفاو افاي يلاها
 ةفاك نيمللملا انناوخا ىلع رمذلا اذه هللا لعج ىضال

 همكو هنع اك رايم 0

 - مب 1

 را تاريضح ىلا هاجر

 ادي رجل ةنلادلا ةنسا١ لولح دام. ترق ىلا ًارظأ
 تاللدب اناصأ ل نب "أ

 هارابملا ثا_فم ر رهمم ل

 نيك راشلا تارممح وحر

 نيستلا ةأردا مياة ءأ َّى و انوفاوي نأ 2 1 اركشا

 ىلا جاتحن ال نا ىسعو ةمداقلا ةنسال ةدب رجلا يف
 ىلا متراظنا تانلال ق6 انه نركيو 21 ةينك

 مهنم ةبولطملا ةيكلا مفد

 رن اشملا تاق كفن ةيطإاا هذه قو
 يتلا ةامخلا هذه يف انورز او مهيلع ام اوذا نيذلا .

 ٠ ادلع انرم

 هس نوع 1

 رظن تافلا

 روحت نا تحي ةموكحلااراذ تا ف تيدا

 اهتدحاو (ترت اهرثنكاو ةنيدملا تالهفلظلا نم

 يلاهاللا ايتو اموءاقم ةرا_اعخ ىلع ةلالد مقوم
 ةهيكمللازاد ناالا :امنودصتي نيذلا ىناحالاو

 ال٠ كلذ نم * يش ىعع ع ) 21 6 انردع

 بترتلاو ةفاظناا نكلو نالا هيلع ضرتعثالف مقوملا

 اهوار وبك ةقنتو ادئاز ةانتعا نابعدتي
 يلاََشلا رملاف كالذ ىلا رومالا ءالو هبتثا اذا لبس

 00 هبشا ةءوكحلا يارس لخاد ىلا يدءوملا
 ثب الاهنم رورأأ دحا ميت سإ الو تال.طعصاللاو

 أ 4 وأ عاوناب هغامد ٠ ىل نا دعب و سعت

 ناكملا كلذ ين هدو>و نسم ال ام اذهو ةهيركلا

 مائهالاو كلذ ىلا هابتنالا ةيدلبلا ةرثادنءو>رملاف
 ةمععلاب اهرارغا ثبعت ىتلا ةبجلا كلت فيظنتب
 ركشلا دي رم ىلاهالا نءو ائم اطو ةهومعأا

 دي
 ٠ نيعا فلح نع من

 فيصنو ةثلغلا ةءاسأا يف رمل 3 وبترح

 اهربظن ردن اندنع هازملا ةكمم يف ةشداح رهظلا دعب

 1 ربخلا ري رح اذهو



 ط

 ره يديفراا م ارنا نب ىءيع وعدل يح

 ةقرسس ىلع دهشيل ةنس 58 رمعلا نم غلابلا ةريبلا ةيرق

 فقرا دوب ةكفلا سيئر ةريض> هنم_لط دقو لغإ

 ةد املا لعابر - نيعلا اح نا ءاضعالا رئاس ّخ

 بالطا١س.رلا هيلع داءافءابالا لك فال يباو ماتا ظ

 ةريضح هلاسف ١ ضفرلا الا هنم ناك ايف روتسالا مماب

 ين د نرا باجاذ اذهاي فات ال اذااو سيئا

 نالها نع كعنع اءاو ال هل لاقف نافلحلا٠ نع يف هن 7

 ىزامت فلحت مل !ذاو فرظاا اذه لغم ينال ةلطاب

 ىلادعتسم انا لأاقف ةينامع ةربا مفدت راسملاب

 سئرلا ةرضح رءاف ٠ فاعاالا كلو كلذ لك
 ةهرب دعب هاعدتداو داع 6 فيقوتاا له ىلا هلاسرأب

 رارصألا الا هنم ناك ايف يلطلا سفن هنم ياطو

 نعءذي مي ر نوساا ىلا هلاسراب س.ئرلارماق ضؤرلا لع

 بايه ريغ نوسلا ىلا راسو أعئاط لجرلا ىلف رمال
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 ناضمر ربش يف ةموخلا

 ةمركملا راد ىلا ىداملا تنس مور ظفارغلتل لهو

 نا هيف لاقي ةل- اجلا ةلذادلا راظأ نم سدقلا يف

 اميلا نم كرابملا نإ شير روش قيل منت اغلا
 0 «اردج ال راهنلا نم ةرمثالا ةعاسلا ىلا ةسداسلا

 املالرعالا موي لمعلا يردي كالذكو دايملا

 - ج12

 كثأوه ةيأد د

 ةريبشأأ تامه ةباور ع مول نابش نمةئف لثمس

 ةياورلا هذهو مداقلا تنسأا تا|سهفرامألا مشرع لف

 عرمي- زوومجا نا يف كش الو فب رعتلا نع ةينغ

 م ناشلا “الو رزان ود 0 اهروفح للا

 ة:-1لا مدصاقم

 0-5 مودل
 دعب فدو ةثااثلا ةعاساا يف سدقاا ىلا ادغرضم

 2 ثلا

 ةديدجلا رادلا يف ناكممهلدعا دقو ةسدقملا نكامالا

 هرايزل ر, و ناب واسعا 0 اناس 6

 ماي <١ اه نوويكي-و دووصلا 11 رادو اغلا لزنو

 اواست ذ اهفام 7 يب رذأا لوليا ١١ يف ر.ةهيضو

 ةديدجلا رادلا يف نو و أضن ةرايزأل

 نراعلاريدم

 ءاضأ كا ١ لع فراعملا رادع هوحوت لو نا أب

 كالا مه كا دما صد) ١١ رحال: ع

 «بهررترت
 ل 015 7

 ني ا و ل يس ل ا ست سي تت تسسلم سس سس ا يي يري سم مآ

 6 ىدقلا و

 ةيلعلا ءازجما ةمكتم
 نإ ل.ع لع يضأملا عورسالا ِق 0 1 . تك

 نوسأاب ةهيحفلا اسمئااةلو دوت اللصق ةصإ 4 5

 ريغ ىلع يلو 2 نب بطلا دم 7 روشأ ةمم

 هس امسم نم 4..لو ةصاص رز هقاللطاب لمع

 ةداهفرشاا ميهاربا ةحاسس دحالا موي تارب دقو
 ةكأمملا لبق انووسم راه: كلو ديعسذمح مم ةرجاش

 أموي نيم. ٌةدم

 يب رخأا ِِس دمع املا ىلع هسفنمويلا يفت 5

 ةمتمأ ضعل قرم ىف ناك هنال نيئ:- نجساأب

 سوردأ7نياعنط #ف احا ونا

 يناب ريس بوقعإ لع هسفن مويلا يف تاكحو

 ترجسلاب ناركد هيخا ىلعو افصنو ارهش نواب
 غلاب انج ةي رق نم هداحشا ساب اعبر فا مايا ٠

 4 ب ١8 رمعلا نم

 ن٠يناكسالا ساملا ىلع ندثالا موا 2 تع

 فى بماو تاوئس تدلك نحدلأاب مح تا ىلاه]

 يروغاهنا ةيطع لعو ةراشإ هيخالع دورابااهقالطال

 ا
 نيكس هع

 ةب رع يف ًايكأر هرا سإ رج وعدملا ناك اهني

 هتدناو ا نوط كش زكا 0 ه- |برضو

 اب راه رفوطي رارق ةسمحهيف تذفن رسيالا اهقام- يف

 كثر ةيضلا شاوي ةظقن ىلا هتذلاو تحذف

 دعب نآلا ع خ رسءاولا لاذ الو هن داحلان . تلععا

0 
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 ردا 1 رق راد قاصد ع مممأ | نك اخد هنأ اما

 ضعها ه“أج ىضاملا أم ن١ اموي يني لاهالادنءاره 2

 ايلامأَف 1 رقلا توب د>اىف نوعا 2و2 وا هر و

 ةمتماادعا لوو نوبعالا لوعوو صاخمالا صعب م

 راد ىلا نيقوثومانلسراو امملع ضيقف اهالمعل

 سدقلا ىف ءوكملا
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 كااثلا رسموا هنيطق يدنفا ردا ةف.ظوت امتنا

 تلقتلاو ٠

 هلمرلا 75 ريدم ستاك فادلا يدنفان : محرلا دع ةم.ظو

 ملل تبي هي ريدم يف ةةيظولا لثع ىلا

 تورإب يف ةهظوا سدت ىلا سدور ْق

 يا واوه ظ

 هس سس سم يس يريم

 | 29201 4م سوةسغا 5 ٍق خروملا ريرة دا يف ءاج

 يف ةيمومعلا نوب الا هي ريدم نم مدقملا 155 ورموأ

 (عباوطلا) لودلا نا : رئادلا هذه ىلا لاعلاو سدقلا-

 هلا مت ما مدع ررقلا عولبلا ناطاساا هام يوأ الا

 ' هلادبا لجالو لوالا ْنِي رمل روش لوا نه ١رابتعا

 نيمت ةناطلساا ةرضحلا تاذ ءارغطإ خاوملا لوداب

 لكلو ردا دا رمخلا لوا نم اراثعا ريكا ةقالث

 ةفكلا العا ىهتفا ان ردالا نوكي نا

 *55 ةنس سودسغا ؟ + ىف

 1 ةصرفلا أوزهتتا
 ةيغصت ىلع تلوعدق ينناب سدقلا يلاهامومعأنلءا

 ملاضإ ىلع يوتا سورعتفا قوس ىف نئاكلا 3

 فلا ١٠٠١ براقيام ةناتكو ةيفوصو ةي رب

 يركشكلل مصخ | :دوأهتملا ىراعسا نع يا 5

 ىلا مل

 0 ندو ةئاملا, ه ةس#- شرغ ١ ىلا

 ندو ملأ نشكاا شرغ 6

 نع صقنت يف 3 هدودع هلأ يرأ هدأ نَء ةكاا 8 ةهمد

 هذه نو هم 9 و9 يملا ني رسع هد 3 3 :وروألا راهمإألا

 رس ١ 6 راما مر نان الث دم يف 1 أهمل

 ةصرفلا 00 0 زيغارلا ىلعف . "+5 هس

 ةدود# راءسالا داعملا تاوف لبق

 ١ يلب وش هب روط تيسوال ىموم

 هددذلا رجلا
 ةس رافأاو كمل , رعلا طوطخلا ناشال

 تاوئسال اهعضو قرشاا يف:دمحولا سي راركلا يف

 كب برمي ريوشلا طاطفلاو يعامل ةيئادتبالا مي رالا

 ماتخ حالاو طواعحلا ةاهاض٠ يفريبخلا

 ةءاهالا فانئتسالا ةك ماما

 بااط لك له يذلا ديدحلا هعارتخا ابعدواو

 وا متخ لمع دارا وا اهنم دارا . ءرش٠ طخلا ليج

 دئارإلاو يتكلاو ةرايزلا قاروال ءامءاتاوشلك

 هعمةرباخلا تافالغ ىلع (رصم ) ةلكمضيلف اهاشماو

 هئاخازحاث احا ه ةعاساا يف 59 وب هلباقيو

 رم كب تواك عراشب ةسورملا

 سدقلا ٍِق ا.نانح بياح يح ٍ ةعيطم



 م
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 كاراشالا ةوف

 فدتو تايديم ةثالث سدقلا .اوا

 تايديمم ةمب را ةي ائعلا هالبا يف
 كرف 20 هيعألا دذللا ف

 حج

 لوؤ.ملا اهريدمو ةدي رحلا زايتما بحاص

 : امئانح يربح ى رع
 هس هيج و سوس

 ةرداعألا ةردحا

 ناشرغ رطدلا ةرحا ةريخالا ةمه

 هراب 7١ نيك رتشللو

 شورغ " رطسلا ٌةر>اىل والا ةحتتمأايف

 ناشرغا نيكرشلو

 عم اهناشب 5 رباختلاف ةيصو هما ,لئاسرلا ام.

 ع 8 ا يب 213 ا[

 م ريما حملوا مم 1 "دات ا
 4 دو ة اهل ب 6.

 افلس عفدلا

 آس تاققاتم هلا اعدك ملام هل لعااع ءاقأأ
 ا ّ َ ا نيماعل ثان وعما نم

 برم راغ هل لف نا وعملا 0

 ه,حوىلع هئاضعا نه لك ع لاوخألا هذه لثم لع

 تنك كلتا 5 نور ةفودس طخ م سالو

 نمزلا رو ل هلا ىلع ٠ ىلوالا ةنسأا يف ةرئاسأا راكفالا

 -- لد اهأا

 نوسهدي مهسفتا لا هروالا نأ تلق 0 داوداإلا

 اهم اماو ٠ ن وعملا ْ

| َ 
 | . سيئرااو توريب ثوع يناتسبلا ةمالعلل

 يف هاقلا « نيماعل روسدلا مهناودع ناثوعملا سال يناثلا

 نرد رينغ مح روذحي اي روس ةرهز ىدتنم رغنلا نايعا

 هئابداو هثالع
 ىشدا الو٠ كدر نأ نظل 4 عدس ذَحأ ىت 0 :

 سلم لاعا :.ءال وا ستلاركك دل

 ىلاهقرفو هاثدعأ_هو هءااغتا 0 َن الا ىدهداقملا

 لئاقاد [ [١ اهاشنا

 د: ناثوهملا

 ٠ نيماأا نيده يف ولوهم هانا فه نوري ١1 ناللا

 لق اناف ةعاللاب ناو> الا ضعإ انيلع ىحنا "رو سحوتسإ 16 كالد ريع ؛ _ ا

 ضورةلا حاولا هادا قاشلا اذه ف ةلك
 رداوب نم الأ موللا اذه امو ناك نسحب كلذ مهنه |

 الا 5 وأ نأ رك ذأ , ٠١ ة طولا ةريغأا نول. داحا هلاهثاضعا نال سالو سا 2

 نوذجرلا عر يا“ ىراوطلاو اعف ىتاا بءاضملا تاشفانم اورمض نامه 5 عباص الا ىلع نود

 : انلاعا ليطمت ىلا كتتد عزو أ كازع دع اهنا ىلع بردت نم د>اانم سبلو هلاغما نع سأ << ف

 باح يشوعبم نم دحاو وضعالا هتاماك تاساج

 ؟يدل ةءولعملا سرام ثداو> ائئضد ىد ١ ملال5 ةنس دقعاملا لوالا ساولا ءاضعا نم ناك

 ناك دقو ةكلملا هذه نكرا

 .:ريدوصقلا لوا

 !ذ

 ْ ف ب : 5
 دي 5 و جرفلاب نم هلبا نكلاو مراكا «أءد ل

 لا“ الو صضعءإ _'ر

 تا اهلا دا 3 اقوا

 0 تداكف «٠ ص امضعل ع فرف 49 نكي و

 ليلق الواو ةمالا يو« هوسلاب لب ةيار ىلع رارال ةصاخلا تادحايلل

 ةنزاوملا تدعا دق ةموححلا نك و واهدعمب وأ ةماعلا

 دةف ساجلا لع اهضرعل ةنوناقلا جحئاوللا الو ةيأاملا

 دبل هنا مثوت ةيبا

 بالو ىاوهرم دحام دوه نيك مل هانزرد>١ جرا نم

 لاا ىذلا ةةدلسرا ل ريهالا ةيرهلا اس

 نو 5 هلضفو ه:05 دو هن امش ينو 4 د ةماآلا

 لا ل اودا ف ,ْلا ناك

 ياو روسو ل 8 00 عمصإ رورع نم

 ه4ىتاع مو هلا صصلت صصلخ ٠ ءطاس ةعكاع 2 سأا# ماظننا يئاضي ماظنا لع باوذلاو نايع الا

 أما وم ناأك ناو هن الف نا. الا سلو أما ٠١ بولا

 ق> مايقلا هل ىندني اف نيكن# نإ رب ءاضعا نم

 ا از 000 اثذْلا ٠ نم مانغالا ر رو رقلو ملدا

 و15 انمد ىلع عصرا |: د ::ملو عزجلا د

 مظنملا ريسلا يف ذخا نو لمعلا ىلع بردتن دكن م

 لأن 75 23 1113

 ماا 0 الأل د
 (ل6ةانك خا 2

 ا :تعنرع >5 ثتلإلا

 81 8ا0 11 خط خل ك5
 7س ل | ل

 مهومعر 88م1 2:3
 6عود»وعع |. طلعطدأاب ا 010

 ك6

 من8011
 ل نؤمن دولعألت ند هم 5: 685

 ل"ن0116[10 ان 32 4 ا

 كامل“ ن0 30 20 "5
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 ان دّمعو ونافتسا نانم ىلا ادحاوادحاو انال لاف انتمذ

 نا.عالاو ن انءااوو ءأ 2 ادوعقو أماتق م

 ةدا6 لساباا انشد انءلع دقو 0 ند اناا

 كال ذلك ىم ٠ نولعا دا م -_ تاو
 ساما هدم د انرومأ نم ايش ام لكل منو

 ةنزاوأا كيس رظنلا انا مينا ام ىلا ني رهشلاو روشلا

 ةئسأا هذه َْق ناغار> قب رح نأو . نإناوةءأا ضعإ 0

 ةد>او ةساج عضأ ملف اذه مهو لياقاا رطخلاب نكي مل

 رم هيلو امو مويلاثالذ يف لابن مو أفوقو انهت

 لعلا كالذ .ي يف ةحارلاو ة ةعف.اتأا تانغ ءاتتسا سأ مدع

 6 ا ١ ىلا كلذ دعب هيلا اناقتتا ىلا لملاو

 هاني لييس يف انتم ح تاذب يذلا يلاحلا انا

 لمعلا دحاو روشب !شرفو اهمرت ةنقاف لاثملا ةردان ةمه
 اع هيف 1 نو.نطو مههيمجح سد:ممو راظنو

 ١ اراهنو ال

 را اهذدو قرأ اودام الأ ةقرف تااكف ساجلا

 عم يلاهالا ةقرفو نيلدتعملا ر'رحالا ةقرفو تعا

 قى ةردلا مب ظت مت أفبأ ةهئءساأ هده ق

 نين ريغ سلاما راش ُْق 6 ءاروعاللا صعاإ ءأب

 ةيئاارإلا ةئيحا مظنت أضيا اهيفمثو ٠ قرفلا نم ةقرفىلا

 ا وروأ س ا1ناكف ةياودلا

 ىتلاةماعلا ةيلصلا ةئيحلا داحتا ىف ةيؤ ةئلح تناكو

 لا ا طاق ل دع مم

 1 دفوأو ةيضاملا ةئسأا يف انعم طايترالا ال مست

 نهد دفو نم ناك أم هل ناكو اسأرفو ارتاكلا ىلا



 ا
 4 ٍِق كضسد متلع 6 قيفوتلا نسح

 قىتد تاعءاّتحالا ىلاأوأ ةئسأا هذه 2 |:5 دقو

 ةفورعملا اولا لاودحا نفقلاو مهما مايالا ريغ

 ماظتنا ىلع يالا انئنزاوم تناكف تانويسموقلاب

 ريست دقو ٠ ةضالا ةدسلا ىف هلع تناك ام رثكا

 قيدصتاا مت ةحتالو انوناق نيتسو ةعبرا ىفرظنلا انل

 اه ذأ ١ ة..سأا ةدارالا تردصو نيساحملا نما وملء

 ةصاخلاو ةماهأأ ٌت ااعدتالا ند رخل َّق انرظنو

 انيح لافت نكن لو ءاعدتا فالا ةريثع غايب ام
 راكد ام لك نعال 1 ْ هحاضتسالا نغ نوح ءاءإ

 مهشقأا ١ نأ ذا و٠ م وأ ةش و !ضومع هيف ا

 أنمضا انا ليق اذاو٠ 3 ريغكلا ف تالا

 ساع“ يأف ىودج ريغ لع اناَق وأ تاشق نانا ض.!يف

 ترم وأو تاغثقاثملا كال لك تاقوا 44 ميضأ 3

 هلله يف ملا ؟اضأأ تقولا نا لع ماوعالا تارشع مي ع

 ة.ضاملا 01 ِى 0 نودناك دقة.ع ام>الا ةرودلا

 ىلع فقو نم لكان دبش دق هلا اولعل نا 5 و

 يف انك ا انا انت اذحايم رمغ>و ناو حا 4ع و

 اي أعأم امهلب له ماظتنا ةداد زو ناس ىلا ةحاح

 ٠ ريصقلا توولا اذه لم يف 4م رك لأدب نا نحمي

 ىش ثداوح

 كالا

 لاق يعل لودلا نا ةئاتسالا دئار» يف هاج

 ةلودلا ٌةطاسو قوّوح نا ةيئائءلا ةموكملل تدثا

 وا تي رك ةاكشم ينكلذ ناك ءاوس سم ال ةيلعلا

 قالا عطف ال كالذإو ةب راذا لك اشمأا نماه رغيف

 نا“ ٠ رضاحلا تقونأ يف نذوولاو ةيلعلا ةلودلا نب

 ظءالا ردصلا نوب ترج يبنلا ةيفارغلتلا تارباؤملا

 (صوصخو ىظعلا لوذلا نا تدثت ةيجراذلا رظانو
 ةطخ لعقداصأ تب رك ةاكشم يف مت يتاا كلت

 ةموكحلا ميطتست بابسالا هذهو ةينسلا ةموكحلا

 ٠ نازئطا لكب انيثا ينفث داوملا ريس ع.تلنا ةيناهعلا

 اضم هام ام سقت ىلع لودلا !تذخا يتاتادبمتلاف

 ىلا ماتهاب رظنت لودلا نا ىلاريشت ةيام'ا ةلودلا

 لش كالذدل تما 0 ناوديدحلا يناماا ماظن

 .ةيب وروالا لودلا سلامه يف' ةيمها تاذ ةلاكم
 هو عجل

 ناروح يف ةين-لا ةموكحلا حات

 لل تا رح لا
 ةولاسم ةيظع ةرقلاسراف - نالا 0 541 امحئاتن

 سهلا تاثمرلا نأ

000 
 0 ماش مدس سيصل اللا ةةلا 4

 اذه «ارما لع تباثلا هه وكلا مزعو ءادرالا كالت ىلا

 نب ى< اف كالذلو ٠ ةأضملا ىوق اهوا دق رمالا
 ١ ةاعالا

 رطضا هناو ةلودلا ةعاطا دمتسم هنا قثمد ياو ىلا

 ازاء ا نايصعلا ىلا

 هضنا رع قدا يقحرص ا *أغز لو

 نع غر هب راق 9 هعاش

 8 و 5 ه.ض رو لع 4 امص ةعبأ يف 3 «ةاودإ

 هذدصه ىلا اها. اريعب 0" أشاد يأس دكاقأأو يلاولا

 ةيمأَت تما تالام هب ركسملا ةوقأا و٠ ضل رملا

 كاذ دعإ عرش و دودجلا دشحن الا رظنني و ةيفاك

 ةب ركسهلا لاعالاب الاع

 راغللا نب رحاوملا دوع

 راغامأا نإ رح اهلا حا م نا انودهم انا لي

 ىعوا دق حالا عز ردا ا راغلب ىلا أورف نيذلا

 نوهدقي اوع رشف اينو دهم يف نيب راغليلا يىلاهالا مكازع

 نأ ماب نو سشم نيعضاخ ةموكحلا ىلا ممحالاس

 . جو دبع عت

 كينولاس يف حالا عزأ

 ديا نم السلا عزنب ةينساا ةموكملا تعرش

 هده رح وردأا هدب رح يف *اج دقو كاياولا سيف يلاهالا

 : يبإ م هد.صأا اذه كي 3

 ةموكملا نيب هوشنلا كشو لع فالخ كلانه

 نه حالساا عزنن اشب كولا س يف لوالا لصانفو

 1 0 دب رت ةموكلاف ٠ نناجالا يديا

 2 0 طوق 9 ا 00 0 را 3

 : 8 ل ةموكملا ةطساوب هعزأ ىلع 3وصضرأإ حالسأا

 ةموكملا اماواهريغ وابو با ىف ىرجا5 لصانقلا ىلا

 هاظفع ىنثمب م يذلا حالسلا نا اع لوقت اهئاذ

 تبمحاو الف ةموكحلا لدلءع ةمي دولا سمر هبامكال وب و

 لصانقلل بناجالا حالم ماس

 71م 1

 ايناعورو كرت

 "0م ات ؤفغلا هلا رح يف * أح ردصأأ ةراب َز

 ةيمها ريغ ىلع تسل ةرايزلا هذه نا اينامور يف

 يو ة.سايسو ةباام جاتا لوصح امم رظني لإ

 ركمت نادي رت ىتلا ةيئاقلبلا_ تاموكملل ةهصن ةباذع
 ناتاأستم اناهورو كر نا ىلا ريشتو مالسأا ونص

 كالذ لعق داصي ن.دالبلا يف مالا يارلاو نات دم

00 

 هتأما

 ْ اناا يف

 هله دعإ معانكل ىلا لا نم ةوئحلا ووهيس

 عه اشأب دوغروط و 0 دئأق هو ةزيحو

 لير لدي و٠ ةئاثورا د ودحلا ىلا ىلوالا ةقرفلا

 كالت يفستاسا دق ماللساا نا ىلع ايئابأا نم ردا

 دام يلاهالا يديا نم عزن دق حالسأا ناو *احرالا

 اضرا اسلامو هردوةشاو بركساو انتشي رب قاري

 حاسم ينابلا لجر
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 ني روم املا ةيءاكا

 تبلط نيدعاقتملا نيروم ال! ضع بلط لع:

 سا“ نم ةيلخادلا ةراظن
 ىط#أ نا لع يارلارقف نيدعا#ت لا ني روما
 نيتسااو ةسماخلا ىلع مس فو 0 هما يآ

 ِ 1 ال

 َه واس نايعا يي 0 وشاا

 تاق.سنتاا ءارحادعب مهنه بنطب >وباودعاة' نيذلا

 قدح الف تاةيسنالا ىلبق دعاقتأا اوءلط نيذلا نحلو

 ةاركالا ف
 تيدي ويحل

 راغلبلاو نانويلا داحتا

 أن وأ نب دام الانا هي راغلباا ند ةديرح يت*'ج

 م ويذلا فال اد.عبامسالو هعوقو لمتحم ال راغأبااو

 تلاقو٠ان ود 2هيف سئانكلا ةاكشم رثانيتموكلا نو

 نائويااالاهنم ديقتسإ هل داع ةلااذه ناأ,سفنةدب رخل

 دوعلا نأ تي 2 ةاكشم لح دعب نكملا نم هنال

 انك اك لا نانولا
 هوب عووح»

 ىكلونزا ردا

 هرايز برق نع جروسرطب يف ةعاشالا تدادزا
 ناقلبلا تاراماو كلام مصاوءا ركساوفزا ويسملا

 نم ةيذايتعا ريغ ةكرح ةيسادللا رئاودلا ىف تربظو

 _:رادعتسا اب رصو اي راغلب تعرشو كلذ ءارح

 يكساوف زا ةلباقأ

 هد ا وي

 ةالا ىلا دوغ

 يف ةارما اهيف تنام دق نا ةررد: كسا رايخا نم

 ممدلا اهاكب و اهجوز ىلع ”طلا قشف رمعلا بتم

 ني زألا اهحوز 21ج امنفد ةعاس تفزا الو ريزغلا

 اوجو يف سلف ةريخالا ةلبقأااملبقي و اهعدويل

 |ىسيا اقيعض اجالتخا

 هنأ قا ودسحلا نا ا اومدقتسا لاولا ىو

 سائلا ىلا راشاف هقلح ين هنأ -

 تداعو ةمزاللا تاشمنلاب هحلاوف قدر هو ل ايإ

 ايلا ىلا ةارألا

 و ب ب7 ب يس سس يي لم



0 
 دو

 ١.5 ةئ-ديلاوأ ةي كسملا ةعرقلا
35-0 

 م
 | | ف

 ر سدا راه ند عار 4ة.تداسأا ةعاسأا يف

 ةرادآلا سس

 قش كسفلا ةريزؤأ .٠*١ دن ديلاوم ةعرةنامرف

 ,م تاك كاب يدتبلا يدافا ىدوم

 كلب صرع مشلالا انفرصتم ةفوط عروض ةموكملا راد

 يتذلا ةليضفو اشار ميحرلا دبع مقوم نادنموقةداهسو
 يماغالوةلا ةريضحو بئانلا ةليضفو يدنفا للماك

 سااجلا ءاضعا راسو ءازالا ييساومو كب فراع

 ناهرفلا ةءارق ند غارفلا دنعو ٠ فئاوطا!يناحورو

 تارهثالث ينويامللا رسما ةب رك هلا قيسوملات فزع

 هللاءار يلاها نم ةعرقلا عمباصا نم ةنباعم ثرجو

 ةنكذلا ىلا نودليئ ارسسالاو نوريسملا رك اسملا ذخا مث

 بدال ةعاسأا يىت>ن؛ رورسس» اوماؤا ثح ىلسا|

 دع مفزام ىلا كلذ دءإ اوؤرصو فصلو ةريدع

 ةنكشلا ىلا احابص ادغ ثزومض هيبنتاا ىرج نا

 دعب رفاستس ةديدجلا ساما هذه نا انمي دقو

 نءىلا محن ه:طاىلا (دحالا] دغ

 ا را يف هذهو

 . _هريلسلا

 !اببقالاو زوذلا. لءوو ةءلعلا انتاود هللا رصن

 نيبنامهلا اةيلح
 0 ا

 دونجلا ن -_ ممدشل 5

 رزغ ند دو'> اهب ذخا ىف

 : ودق

 ا رضاملا ءامبرالا موي 0 سئقلا ىلا 35

 ةمخفلا اناطبا ةلود لصنق يناسونرك توكل

 امااطبا 6 فصأو رهشأ هل دعب سدقلا»

 همهد#ج وهل

 دوع

 غيلبلا بئاكلاو لضافلا ذات مالا ةريذ> داع

 قف ةسدتطاو تاضاررلا سردم رك يدنفا قط هم

 هب الهاف يدادعالا :كملا

 سشاعم ةداب ز

 ءاج ةموكحلا را راد ىلا ةثاثدمالا ن ٠ م فا رغأت درو

 هدأ يدنا فدوإ ةزدملا بحءاضص شام نأ هف

 غاص شرغ ٠١ هباع ديز ةيبنجالا رومالا ريدم
 يضاملا زوع روس نم اراتعا اب ومس

 ماسو خ

 كسلا ةاعوف ريد ا ردنايدنفا نواظلا نا انغأب

 ماماملا رواعا ريمأ ن 5 نو لا 1 لو افا قف ةيدب دحلا

 6*0 ىدقلا

 هل لها وه يذلا مأ اللا دهم هكنف 4 ؛ارلا 42 3 لا ماهزالا اذ هعت :ؤ ٌدوا لا ةّوطلا

 حر لع ةياورلا هذه نطولان أش ند مغ لد

 ةدض ور كم ةمفنأ ) تك ١ لع ءأسمف راعأا

 ىلإ عكر ل مراسخلا رووا نك لوم الاف .: فرامملا

 لذ.ي يذلا ىتكملا اذهل ةدءاسم ةياورلاهذه روضدح

 ة.ئطولا ةعئانإأ ييلعتا مسيو دس و ِق او هراوصا

 د95

 باغلا صودل ةياور

 هةر تلات ييتأا ةمئطولا ةءليثعلا ةكشانلا, تدزع

 00 لع روت قل تزرحاو ىل ثلا ْنذ ِق ةئوح

 2 ارا علا ا باغلا صوصل ةياور

 ةهردعم لع هلو يذلا رووا نايف كشال روكي اذ

 ةعبدبلاةياورلاءذه روض > نع رخ اني الةثشانلا هذه
- 

 ىراصتلا ةراح ]كف

 دو هنأ ٍِق ركلا 8 دا ايبا هيه ف راكم نوجا نآمإ

 وم نالدإ كد رئأا# خلل العم بيس ىدنف ميها ربان ع

 ةرادأ ةكه تقفاو لقو نع ِق نيعأ يذلا يدنفا

 "ىدعم ك1 تررقو كاد 0 ةروك دما د.

 ةعاساك_:. 0 اهلا هلأ نا رشا ةرع دنع ميلعتلا

 -ج ب عرس

 رادو ةيدادعالاو ةيثادشب الا سرادملا حاف رو"

 ديق لجال ”؟ 6 ةئنس ناضءر ١ نع ارابتعا نيلعملا

 ادد“ لوذدلا نود رينيذلا ةذمالتاا لو.فو "ايلا

 نيحالفلا ىلا مم ناللعا

 ةديدجلا ةّي رطلا ىلع ةيعارز تالا ا

 يرميسو ةثارااو ياهل ةديح ناريثو ةيلصا ليخو

 كني ةطساوب ةدواهت» راسا عارزلا ىلع امي زوت
 ةيغر# ثناك نفث ةلسلسقملا ةلافكلا ةروصب ةعارزلا

 ّْث_- ةعارؤلاو ةراحتلا ةفرغ محار. نا هيلع كالذ يف

 ةمزاللا طورشاا لع فقيل ليلخلا باب

 يثون ءادتعا

 رولا ْن ؛١ ميهارب ,اوعدملا انالثلا موي أفا رغأ مدق

 0 ند الاوروت ة 4: نك يفاي رمسأا بو هل

 7 ا ريت 7 1 ةردام' لع دنا ىف راييايم

 تاك 2 ه.مورد نكأ نا كعمل ل ولركسوالا 2 ب
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 ةروك ذملا ةرخابلا "تانر ان" قدنا نع رمو اكريما
 روك ذملا ميهاربا ىلا ة-ٍاونلا دحا مدت ءانيلا يف

 دحاو كنرفي ةساملا ىلا هلقني نا ىلع هعم قفتاو

 هلدب نا ٍِق كا مهشارزأ بلط رب ل! ىلا ار اللو

 ىباطو لزنلا هاراو تاوطخ عض هعم ىشُش لزن لع

 نع مههاربا منعت تاككرذ ةمح كنرفلا لدب هنم

 ةسخخلا تونا ىطعي نا ادي>ا را

 07 ل 1 11 رع تلف نر تكنو
َ 2 

 ةنئاشاا لاعالا هذه ثم ابلاغ نوت ا, نيذلا ةينوتلا

 فا هنكلو ا_سفد

 3 ضراعمو منام نود

 م.سهجهجد+ هس

 هر

 واب ب رق يف ةدندشةرحاشم سما تندع

 داولا باب 0 ةدرقا ةت فاست لع همؤاولا

 6 غلب م مرج ةب راثاا تارامماا تقّلطاو

 ةثداطلاب مويا حايص ةمو ةمو <1ا تالع دقو [ىؤش

 لد ىلا ةهردنجلا ةلايخ

 نم 5 بهذو ةئداحلا

 يديشر نتاكلاو ةيدلإلا

 تاقيمَتلا ذخاو 001 ولاب 3 ا فاقد 0

 2 4 مح ا أف

 بردا قطنتسأا ةرمغ>

 3 نط كب مرد“ و يدنفأ

 خاين ند
 يف مهنع انركذ نيذلا نوي ونرفلا حايسلا لصو

 قيرط نع اثالثلا اسم يف سدقلا ىلإ ىنذأم ددع

 0 أمالا : 1 1 (مؤش ٠ ِ تايردلاب ل

 0 مَن ئه نوي او ةسدقملا

 هن رع طوقد

 سقلاو انذح ةي رق ىرو> نامعم بالا ناك اد

 مو حايص نيمدأ- ةءاع را ةدنق ىو شورت

 ةعرم-م هب رع يف سدقلا ىلا انذح ةي رق نم ءاءبرالا

 قيرطلا نع:تادعبذ# ليألاب اذاو اني رغ اعاربما

 راتما 4 قمع ىلع ةعقاو ةدهو ىلاةب رعاا ترجو
 ىروخلا اي ىف كيلو الاجر سوعدلا سفلا اهنم جر

 ١ يلامو ركلا 2 نيلغتشملا صضعدإ عرساف هدو نامع“

 بص مل الاس ناعم يرولا ةرضح اودجوفكالانه
 أوعبات# ليخلا و

 | اوبيني نا ةيدلبلا يشتفم نموجرااف قبا كاك ريسلا

 ةب رعلا اوعفرف كلذك ليخلاو ىذاب

 هه نم افود أعب رم ريسأا مدع ل تابرملا قا

 5 ثداو ا هده

 ةأفو

 دال ءازلا اي زوك ارك بوك ١ اثالثلا ءاسمىفوأ

 نيةدصاصو نةهاقلا ىخاملا ددعأا ينهنع انو يذلا

 احارص أمررالا 1 نفد دقو تب ندفمودف 2-6



 قر و

 ٠ ىلع ءاسب رالا ءاسم ضورصألا الع

 اوبقثف لياذلا باب جراخ ينامالا رجاتلا هلزبا ساوب

 ةاعساوب نزخملا ىلا اولذتو ةيقرششلا ةجلا نم طئاحلا
 ١5 ىودس اودع ملف مثاردلا قود: ىلا اود ءول بح

 نيقا با كلل يرن هلو لا

 سا أأنواعم_مندلا يعدذفا ى كك 239 ةيدا الاب

 هد ةالا لو او تاه.:ديتأا“ ا ر>ال رو <ذملا نزخمملا ىلا

 ف 4

 ةركرشملا تاريضح ىلا هاجر

 اتديراةتلاتلا ةدسلا لولخ داميمسرق ىلا ارظأ

 تالدب اناصأ مل نيذل' نيكرتشملا تارضح ودحر

 مداكدعا نيس ءارعا مياقت-١ ى ا انرذاور نأ ١ تااراشا
 ىلا جت ال نا ىسعو ةدداقلا ةنسال ةدب ردعا ىف

 للا مثراظنا تافلال افاك ادوه نوي و رخا 43

 مهنم ةيولطملا ةيككلا مند

 : ربك راشملا تارموع ركشت ةساثما هذه ىفو

 اميلعانرممييتأا ةطلاهذهيىفااورز اومياعاماو داسدلا

 ةكرتلاةغللا

 ةخالا بانك بئر دوشتلا با يذتفا ىرعا نك
 اياجك ةبي رت ةدم ملام رشنو فلادق مورلا ريد يف ةيكرتلا
 هل ورح دقو 3 ملل ماعد هنئاقلا مظع 6 ةخالأ هذه ميلهتل

 نالاهفدراو.٠ دوتملاب بناجالا لع فورم بواسالا ىلع

 هيا امدلم ربتعي ةيكرالا ةءارقلا يلعتل رخا باتك رشنب

 سنرد هدأ اذوو ٠ هتدئاف من هل لوالا هب اكل ايات أدعو

 تاراعلا ةدط ظنالاةلس ةطيس المج يوم سورد لع

 بيذهت اناش ندةيبدا محو ةحاق“** فئاطل يش دخاملا لمس

 فدرا دقو ماهذا ا ردع قامو ةيلعلا قاللخا
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 لطب ةلئسااطوا نعد! ني 1 0 سرد لك هفل ءوهةرمضح

 دا نطل هي, لاثلاو ةناعك (لع ارجل للك
 سردلا تارابع فلا المح كلافلاو اهتلئسا بينكي نا
 ديملتلا ْن ه٠ للطي ناطذ د اهياعموسرم تاغارف انيف

 0 ناك ذك لولا طا لك مضي نا

 ا ارتدي للا لعل ىد اذكهو .

 نع ىنذعسي ةبامك ةثالثلا ني راقلا لمعو !ديج سردلا
 ىلع ةقبطم ةطيس لج ةباذك هلع لب..؟ و ةالعالا سرد

 ةملاطلا ل رطقب نأ نود كلم دل وذغل لب ةقللا دعاوق

 لضف روظي و ةقيقللا يلحنن رابتخالاب و اهليصحتل ةصااخا

 نيعت دقو هيلا ىموملا يدنفالا باتك نم اضيا هزطا اذه

 ماقملاو ىنحملا ه.صتعب أجسح

 عابب وهو هئانتقال اليه أ شورغ ةثالث هنم ةخسنلا نمش
 سدقلا ُق مورلا ريد ةءقع يف 71 يراعد ىتكلا دع

 هاد بههوممسلل

 »6 سدقلا :

 اك ل ا ا ما تمم تا

 سدقأا هدي 0 ىلا

 نلنريط اف ح ميلشوروا م

 ةاذإ 0 نع اطوقا لك

 ايجلا اده نواب لك

 نيت أرءاو لجر ن٠ ةفل 'وء ةعامج نا ىراقلا لعب

 ايةورلاب الذ ىلا ةعف دن: ضرالا لوح رخسأا ةقشم طق ناعن مل
 ملو هللا ىلع نيلكتم ةروصلا هذه ىلع انرس ٠ هللاب نامالاو

 |_ةعم مصل ملو تاكترف © يواسي لاب رىو م انعم نكي
 مائأ انل رسب نا هللا انوجر لب قب رطلا يف لوستن لو ةيصوت
 لود ةفاملا مطقنسو ٠ موسفنا هب دوم“ اب انودعاسي لفافا

 مج أوت الو ةود ليقتشا الف تاو: 4 هدم يف ضرالا

 ريغ لئاوفلا انرقي احالدم نحن الو - انغر ردع ءامالا

 ةدعو «ماهطلا دادءال نارا ةرودكم نوكو لمحيألا

 يفاهيلعانر رع ينلأ مالا ةفاك نمو سانا ريغ نم تاداهش

 :ائعماهدهاشي نه؟اهبا عم اهارت ةثداع لكل دكت وانرئس

 اظادرلاو ةايطإلا نم نوريدك ان لاك ره. يقادك اذ

 سدقلا لسنا اي روس هادرب عطقن نأ عيطتس الانناماكملاو

 نوعفادب ركع وأ تاسدسمو قدانب انعه ىحصن نانود

 اكصوي-هدبعأ يذلا لايناددلا نا مهائبجاف « قب رطلا يف انع
 ايا لف سدقاايف انك امو. نأك ازكهو نيملاس سدقلاىلا

 قب رل'ن ع شم ديلا ريسلا ةعباتم عيطتسن ال اذا كاذك

 #بتناقال كالؤ عيطتسن اننا ماتبجاف اي ريطو ةريمانلا
 يلا ةلالاب

 رارشا سانا دوجول هوي“ ٠ هدم دادغب ىلا ريسلا عيطتسا ال

 رواج دادني من .ولوقل اذهب لفض ملانتكلو قب رطلا يف
 اويل برلا لاف يف هأ ذم .ظعلا ةءصاعلا تالت ىونين ةنيدم

 7 مرور# نع مايا اعدار اهلها ظعي و بهذب نا

 موحان نكلو هلهللا رابجا دعب الا ةوعدلا هذهبنانوي متي ملف

 باها ظعوو برلا نم ةوعدب اهيلا بهذ يشوقلالا
 اورت موعان رفسن ٠ لوالا حاحكالا ةاررتلا اووف

 ىجوم له تراسو تطقس دق ةريرشلا ةمصاعلا نأ اضاو

 د هللا نذا تايس يف تءقو اا يناف اذكهو ٠ ةدوينلا

 اهرهالكوا

 يفاعوو ١5 * ةئم مداق هنا برلا ىلا ىحوا 150م ةنس

 نأ الئاق دئارحلا فب تك او ظعا ضرالا لوح ريسلا ىلا

 يتوعد اسلم كللذ تاعذ دقلو مت (؟5 ص) ايمرا ٌةدوبن

 يلف نوكتو » (؟* : ؟5) ايمرا رف يف ءاجو ٠ هي واهلا

 الو نوعفي ال . ضرالا ىمهقا نم مويلا كلذ يف بزل

 كيفوذ فاي هدرلا كالت تن اروةيلا ون تاعاس 0

 « ضرالا هجو ىلع. ةنمد نونوكب -نونفدي الو نوبدني
 اك رد نأ هوان ةدووسكا تسلا مولا هدب

 ايهراؤ*وذ افاو ٠ تطقدف ري رشلا ةنيدملا ىونين ىلع طق

 ايل نك هَل َ ثدي مل اذهو 8 ايعحأي ضرالا لوشتلا

 ع يف هاج دن نال رخآأ ناكم.يف الو يا شروا يف

 وموشل الواولعشسا | ١ اقوا كك ول رس هارد( ”7 ( 2 :١

 ققح ريا انهو 4« 5 انا هلءرا يذلا 505 | لحا ند

 س كلا نم رجلا برشتو همساب ي دانت يفلا ةئي دملا نال نالا
 ترلا نأ ٠ لافو . ضراالا| ةوعو ىلع ةعاق لللزأ هِي ةسدقألا

 بار نك ال مىلخأ س 6 ن*ثوا رمشمل نيل يل لمس م

 ٠ اننا اضيا انل ليف ماثلا الصو املو .

 سس 2اس تس ب يرسم

 تيس نيس شا رع و سس را

 1100 و 10012222 0125222222 ا سس يي وس سسوس

 اذا ” ةئع ردا ساك كي رمل ىدتبب اهم ميسا ءرخا

 ميطتسي ال ميظع بالقناث ديو (؟1 ىد) ف ءاح ام مثي

 نيد( 41 7 رمز يف ءاحو

 رهاطلا 9 هددل ا ٍق موه

 ٠ هناعأ ثدي نا دعا

 ناو ا لع ١

 م نريحلاصلا نا انه نورت كناف « بلقلا يتنلاو نيدبلا

 (* : *)يخالملاف اك نور ءاخا مث رارشالا ناونورفاظظلا

 ادار نوئوكب مهنال رارشالا .فلروءودتو»

 21 لاكن لعفا موي ميماهق نوط تح

 (5:."5) لوسرلا سرطب هلا اه دُمح متو «ذو ا

 ةدب دح اعراو مدر دع نار رامبو دعو يسع اننكلو »

 ةديدجلا ةنايدلا يخ ةديدجلا تاومسلاف « ربلا امف نكست

 اماو .ةدردجلا ةيضرالا ةموكحلا يف :ديدللا ضرالاو

 ادعو لمت اهناف س.ءاونلاو .فئاوطلاو تاموكملا رئاس

 كِل حيا اهنع مك ناذإلا ميظعلا _ القنالاو لالالا

 رعاشلا نوكتسو 1501 ةي نا كءابس (؟5 ض) يدليختا

 لأ يتلا ةديدجلا ةنيدملا موقتو ١514 ةنس ةلولعم اعمحلب

 ردقب اهوط ةعب رملا ةنيدملا 5١( ص) ايءورلا رذ- يف اهنع

 نوب زلا لح ىلع هامدق فقتي ١5١١ ةنسو ٠ ضرعلا

 ةمماع نوكيس ناكملا كلذ نا اياج يريل ( 1: ١ ز )
 لك يف رم ضرالا يبءافا نه يئاتس بوعشلا ناو ايندلا

 (4١ز) ٠رطم لزتي الف الاو ةديدجلا ملشروا يلا ةند

 ظعنو ضرالا لوح ريس نا ايدورلا يف برلا انيلا زعو
 نه َةفل ةومةعاح نأ اناراوبالقنالا اذهبمهايا ندست» سلنلا

 ةروصلا ىلعريست ناو ضرالا لوح رست مل صاختا ةث الث

 قبرطلا ىلا اهدوقي يذلا لايناد هلاب ةنها اهانبا ينلا

 انريشبت ةيهام ىلع فقي نا دي رب ن٠ لكم . ايءورلاب جضاولا
 'يجي ىنح ةئرقحلا ملعيف هذه سدقلا هلل رح دخاب نا هيلع

 ن٠ لاءوس يا ىلع بغا داد_.2-١ ىلع نمو جلا

 ٠ دئارطلا ةطساوب وأ ةباحكلاب اما ليتالا

 هاو ل تتيارب نوطنشاو سنع - اناونع

 ةدقلا 00 را يف يق اءوهالكوا اكوفويت يف

 ل ةيبهذلا لسالسلا
 ةسفر رافلاو ة كمل رعلا طوطخلا نأ

 تاو:ىءاإ اهعضو قرشلا يىف١د.حولا س

 كب برجي ريهشلا طاطفلاو يمال ةيئادتبالا عب رالا

 ماتخالا و طواطألا ةاهاض يف ريب اينب واوه

 4 اهالا ف انكعسالا ةكمم ماما

 بااط لك لمي يذلا ديدجلا هعارتخا اهعدواو
 وا متخ ل دارا وا اع دارا . :رث٠ طخلا ليج

 دئارلاو يتكلاو ةرابزلا قاروال ءامءاتاهشيلك

 همم ةرباخلا تافالغ لع ( رصم ) ةلك مضيلف اطاشماو

 ا ١

 ةتاذازحاش احا ه ةعاسأا يف أو هلياقي وأ |



 ددعلا ١/82 | ةئاثأ ةئلأ
 ص م

8 1 
 (ل 8 ل 5 لل[. 5 اناح دج
 كا

 .ر )»12 1 “١/7 1

 1101-11 كا ع ا رمق

 مزج 0 8 111 : ةيناثعلا دالبلاو سدقلا ءاول يف :
 فصنو نايديحم فرالاي ر

 :ةينحالا دالبلاو يرمدملا رطقلا ف

 كنرف رشع ةخ

 00 5 هل. كادنز6 كامن همرو

 -هنإ ريسإ[ ويح ١

 م8011"

 ل1001 ن2 هذ ١2و ا 6اازخ ان

 اكان م عل“ ب ب 15 ”مومعو 0

 - يس

 2 ةيصوصخلا لئاسرلاو تاناللعالا 0
 6 ةِدي رطلا ةرادا عم اهيلع قفتبا

 توران يباب

 انلس عفرلا 1 5 أ 57

 ال5 1315111110715 3 2-6205

 ةوردأ امولاثعع 5 همنا

 3 !5 ال11:عءازو1ت) لات 1010111

 011111 خ4 ! وبسس نك داك مغ قو حشو 2

 ١431 هن لولبا 91*59 ىف
١ 

. . - 2 
 5 ١ اا حرم ناضمر 8 قفاوملا

 ند اناللوا ف ىلع هلا دا

 : همك - نم .انيلع 4 داح ا

 كرز 1 رو م ان ءلسرأو

 .ا.#رو

 انت دب رح رشأ ىلع ىهدذ دقف : دعب امأ

 ةب رودسد ةتطوقدب رجل وأ شو ) هزه

 انردصانيتامآك نيتنس هد | سدقلا يف

 غسو اددع 46 مهتم ىلوالا ن1 ف
 نالا فقنو ٠ اددع و ةزاثلا ةنسأا

 دهبلا رقاسملا ةفقو ةدلاثلا ةنساانهدب يف
 ةفاسم عطقب نا دعب هءارو تفتاب يذلا

 ءاطقشات | رظنمل هقي رط نم َهليوط

 ةيدوالا

 رورتسلا لءاقلا ةرظن لابملاو لوكا

 هذه 0 فق * 2 نم ١ 3 لو و

 " ره هزواحتو تاركما نم

 نيا.قتسم يناثلا انماع نيعدوم ةروصلا

 ةزءلا نم وعلا نيدتسم ثااثلا ماعلا

 ءافيا ىلع ةيحلالا

 ةب وحلا اندالب وةينامعأ

 روئسدلا نالعا دمب ةؤارصلا لعانلبقا

 ه انكقو

 ةنس لوليا روش نم سمالا مويلا يف

 تاانم امنع( 5

 انتما هام | دحد 5-1 و

 انتدي رج نءددعلوا رادصان

 صم | وي. أ

 ديدحلا رصمأا اذه 8 2 دق يهشأا

 اناصد> يلا ةديدجلا ةاحلا هده 2 لب

 قرآلاو دامالا ة.هلاجر ل ضةباويلع

 امال هز 9 يقع ةواوصلا ردق ةسدقملا

 يدالالادلاو ةن دملا لءريك الا لماعإا
 فقوتي اماعو حالف ودام راقد رطل

 ايداموأيبدا اهمدقت طاتياهبوتالبلا اجت
 يف اهاثم ريغ رصعلا اذ يف ةفاوصلاو

 قلقلا اباد ناك مايا قباداا نمزلا

 ةلفاسا| ضارغالا ىوذ ىلا فلؤتلاو

 الاوآلا' كل ذب من ةيهرو انو
 فو مثال ةموا قملا لوق ف بهر

 قداص اهاع |..ط+ نوكت نا اههسو

 نال يداه ادشر هتوص مف ري ةحبللا

 ازيغمو اريبك اح اطوخ ادق روتدسدلا

 ال دح نوح

 اونظ نيرفاعصلا ضعب نا الا ٠ هيفقراطأ

 داة::الاو لوقا ةيب ردح

 هقوف قدح ال اة مذوخ دقروتسدلا نا

 موللا اوذختاف نولهفي و نولوقي املك يف

 ف ردح ممشلاو باذأاو نوطلاو ديدنقااو

 مهقوقح ذئنيح تلعقسف اب نوعفتني

 اةلصم لدعا فس اوارو ةيفاحصلا

 بيدأتلاو صاصتقالل مهسوءور قوف

 م

 نع ةيناثاا ةئسلا ةمدقم يف انداكت

 نالا و ىلوالا ةزسأا ف اتدب رح ةلطخ

 ةيمهالا هرم انثدب رخل ناك ام م

 :لوقنف ةمرمصتملا ةناثلا |ماس يف ريث ًائلاو

 ةينا ادأا انتدب رح ةئدم داروا مفصل نم

 هب اهزيع أمهم م ةْلهو لوال ير“

 1 امس دادعا ن

 >ادعالا 3 لوا

 1 5000 م6 انمردصي نا لدد

 ٠ ثتردص ىت

 : ادرع ةو+ أمه ردص ىلوالا ةئسأأ

 يفةدحاو ةطخ ىلع ا:ةظفام# يف انآ

 معيضاوم ليات رت ني نك لّوهؤ حا

 ةيل*وا ةينارمع ةلاقم أب رقث دذعلك يف
 مهت ىلا ةيلخادلا رابخالا مماركذن مث

 . رن الثل ةيجراخلا رابخالا م نيبناعلا

 روهالا نم قرم 5 ةفرعم ند انءارق

 راخالا 6 ة..نحالا داليا ف محملا

 ثححلاو قيقا يف ينام انك يتلا ةيلملا

 ولو اراه ةفاش * (اعتا امنع

 ةظفاحلا لحال اننا الع ءارقلا دي زنو
 تالاقملا د مكب انادي رح هاه 0

 رادخالا ندك محرك أمو ةرلعلاو ةما اررعلا

 ةقرذتلا تاغالا نع ةمجراخلاو ةلخادلا
 ةيلهلا رايخالا نم ثدح ام ةباتكو

 انام ىف ْق و انارعاسل ا راو اك اندضا

 ءايغأا مم رك ذن نا ىجاولا نم ىرثو

 ةرمت د اهو نا دعاسألا نأ ذه يعم

 نوطنا ديما | 5-5 ||و تالا بانل ||

 لذ اهلا ةاتسالا ةرشحو ساروا يدنفا

 رهتسا يذلا هل ودم يدنفا رز

 ةدع سياوبا ةفيظو هتمدخ غل
 م

 نيكولا اهادر 3 نمذك ذا, ت

 هأبدا تارمضد> لضف كش 5 أو

 دئاصق ضعب لاسراب اومركت نب لاس دقلا

 تاوعص لع رش:ا ةينارمع تالاقم وا

 00 5 ادب ر ةراد ال ىهف م

 ا

 ظ مهنا هامهمأب ةمق وماهات 1 لو و9 5 دب 0

 عفوت ةليذم نكت مهام 3 نا لعيلو

 هك

 لازت الون 5 سدقلاة دي ر خس ناب ايل

 نيذقلا نبدأ ماللذأ هف يراتت' نادم

 عيلملا ءأو أ هلا مل و رادقمز واطي ا نمو |

 قاأشلاةءؤرو ةناكملا ولع نما هيف فراعملاو
35 

 دنع

 ديدجلا تاءوبطملا ماظن ردص ال

 يفانثدي ر> لمي رءأ لاصعسال ا: مس

 ام ىلا ارظن اننكل ةيموي ةشلاثلا ةئسلا

 في راصمانهةمهويلا دئارجلا هيعدتسأ

 خا لا وين الاه رادصا انلحا

 انينطاوم نم ملغعا الاقا ىرت ام دنع

 نكرشملا ددءيف ةداي زوا تدي رح ىلع

 ناترم تالا ادي رح ردصتس .كلذلو

 أما ٠ البق تناك اك نقوم عوبسالا يف

 ةثلاثلاةئسلا يف هلخدنس يذلا نيسمتلا

 يلب 6 وهف

 00 لوا

 نويل .ه* ىلااهكارتشا ة صدقا

 هدر 1 رخا ع

 هزه 5 2 فصاو :
 ءاول 2 ةفاافأ|

 ءانربتخا ام ىلا ١ رظن انلاث
 ٍِق 5 5 رقلا هلا ليغ مم ةمرعهتللا

 اعفاوم هارث

 هاد 000 داعلاو دالأا ةولصا

 أذل ةدواق لادتءألا

 ةد ايف

 ميضا وألا ع نم ةئسأا هذه



 ىلا اًققوي ىا هللا ىلا باطن اريغا
 امعماوأت دال و 2 ورا ماعلا ريخلا هيف أم

 5 لوا كفار لوو سم مرك | 4

 ا ثداوح

 هب راغليلا ةنانويلا ةفلاخلا

 ا - رس هع يحب هدب 2 2 ءاج

 نإ ةقل وم دع نع ةها تذل تاءاغالا

 ديك ارخلا نَع ةرداص راغانلاو نانو

 نا يف امظع اساتها متهت يتلا ةنانوإلا
 هذه قفل نودقتع سأناا لم“

 ثحتن ةزانورلا ةفاوصلا املي و ٠ ةلاهلا .

 ارايجا اهرثا ريالا ادع ده 2

 نانودلا ىلع ةيراغابلا مارا لمحت ةئفلم

 نو. اذه ىف اق نلااي راغلب نا لوقلو
 معاطأ ةمدؤ نانودا عم ةقلا دعو

 مخاض قوق 2 اكاركشاو * ال ءوه

 أذ دود وال ةفلاولا هزه ناو, ميلاماو

 اذه اوعاشا نيذلا نانولا ةليمم ىف الا

 ال ءالءوه نا مم نيبناهءل اناظراربخلا

 :ةيلاملا هذه ر ره افلطم 3 دق
 تذ_خا دق ة..:كأا ةفهوكحلاو

 اذللو هذبك ةقلامم هام تاطايتحالا

 نينلاقلا ةرق ةءواقم عرق ال اهتاف
 نا راذكاب لوقن نا عيلعتسا و. ةولسلا

 ففلا## نك عوفي ال ننامعلا شزحلا

 راغلبلاو نانويلا يشيِج .

 بهيج

 نين دي دج نيتعر ده ءارش

 تقة.وح> ناهجرت ةدار> يف ءاو

 (-ئام تررق دق ةنائعلا ةموكحلا نا
 ره نيثديدج نوتعردم ءارش لع

 توط ١6٠٠١ ةدحاولا لوم ارئاكلا

 نعال تاوضا اء ذنم  انامع

 . نرائاهو : كريما ىبو:ح تامركح

 ضرت لو ةديج ةلاح تي ناتعردملا

 الإ ةناثملا ة.ركملا ىلا اهسبءيبب ارتاكلا

 ىف رك ذت مل (متاشنا في راصم نال الآ

 نه عرسا اهو: هب رهلا ارئاكتا ةينازيم
 ار ءوم ةلودلا ام ترتشانيتالا نيتعردملا

 مفاد #؛ نا_يولسم ,ىلالا زرطاا نمو

 تاقلطلا ةءا رسم

 . 61و

 ظ

 9ةنوجحح_ #4

 ديدطا ضرقلا

 54 امرأ ةيحراذ رظانا ثيدح نم

 يراب يد وكبالا هدي رح يررع“ دحا

 مهاردلا ةنادتسا ىلا ةجاح يف [5 رث نا

 ةيناطولا مي زاشملا لبس في اهفرصنن
 أم ضرك لع نودرفي ال نوب واستر هلاو

 تاناهض ةزائملا ةءوكحملات مدق اذا الا

 ٠ نيتم ساسا ىلا ةد:ةسم ةفاو

 هيو دبع جووح»

 سولي زاف ةلاقتعأ

 يتلا ةينانويلا دما را ىدحا يف هاج

 سولي زنف ولا نا ةناتمسالا يف مبطن

 1 8 ر لودلا لصانف عا دو

 مدق, ينانورا ينطولا ساد ىلا هلوخد

 ف نءاعلا ةئمحلا ةسائر نم هقااقتسا

 هرك ذه لصانقلا لهفح دقو ٠ تب 1

 ناشلا اذ

 هج ةعحويحخخ

 ةيصلا تاللاعالا

 ةتاما انولاف هما ةيركشلا كي

 اذهو ةيوضلا لاعالا نومواقي ننذلا
 لاعالا م واقهزك سرح يضع نوناقلا

 4 رت ل عوبسأ نم ةحفلا

 لمه نء لك ىلع اضيا ةبوقعلا هذهب
 ةموكإلا ةياغو ٠ ةرعصلا لئاسولا ذافنا

 نمداللا ةياقوفوناقلا اذه نس هرم
 لئاسولا ىلاهالا لاها ةدشو ءابولا

 ةممهلا لاما متمواقمو ةيحصلا
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 زوردلا

 اءردىلا نوملسرألا زؤردلا باو حرص

 ةدسلا ةموكحلا رماوا ىلا نونعذي مهنا
 يف حالسلا لاوعتسا مدعب نودبءتيو

 زوردلا لاسرالدب نكلو“ دو: اهوحو

 منا ىلع لابجلا ىلا مهئاساو مهتاريخ

 دتعي الما رمصتف ٠ ةمواقملا لع ذود زاع

 ٠ بامالا هذه اه

 سالما 0 20--

 نييرهخلا نيب أم يف يويداخا وع“

 يرتشي را يويدألا وع“ مزع يف
 ةلجدلا يره يطاوش ىلع ةعفاو يضارا

 هنال !هئاكسساو اهتعارزب متهيسو تارغلاو

 نااشاهل نوكيس ىضارالا كالت نا كردا
 دادغب طخ ءاغلا داع ركذن ظ

 ظ
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 يي دب عي

 دقلا 57
 2555557955 ا بأثأ<جب <

 ا

 9 و

 ةينطو ةريغ

 تالا تا.تفلا ىدحا تارأا

  .انهدنع ءىش ال ناةنس ١ اهرمكو

 تصف يناهملا لوطسالل ةناعا همدقل

 ةناعالا ةئل هتمدقو ليما اهسار رعش

 ة طولا هله | عريغ ىلع تان ىلا

 اليم هان

 هيج هس

 ايناملاو ارتلكناو اسرف

 ري زو نال هد ويعمل ةلاعم نم

 تاق اذا غلابا ال قباساا اكرف ةي رح

 0 ترا دق.ةددوملا اذالعي رفا

 ىلع ادءاسم اهيف ده نا ةيغب اسنرف

 مبا يف ةيارجلا ةيررطارجالا
 5 ةدرحألا ةفادصأا ءارو 0 ايل ريأاو

 لمع امدنع كلذ ىلا رظن نا بجو
َ 0 5 1 : 

 هد ابر هب رجلا اناوت ريد لع

 ثيح طسونملا رعببلا فيس يزيلكتالا
 هاءأامو رمعم ةياخلاىايطاسا ارتاكن ادشحت

 فالحا ةهجاهم نم قراط لب جو صربفو
 نا به هنأ ررقملا نم تاب دف ايناملا

 ىريكلا اكاهردمزكرم لامشلارحي نوكي

 ىناأملا ري ينوي ينامرحأا لوطسالا

 نودجلا نثهيلعو يكيتنلت الا سونايقوالاو

 مدقت ْ تود لول ظسوتملا

 تسوتمس هج سس

 يلامشلا بطقلا ىلا

 بطقلا ىلا ةاباي ةئعب تاحر

 ل و ةثعللا ءاضعال تأوا دقو ىلاعثلا

 نم اءاكوا تنوكلا اهيف لاف مثرفس لبق

 لع ل هنا كاذ ذا ءاقلا باطخ

 اوكراشب نا ؟ دءاصفنالا نمنينابايلا

 رخاذت يتلا ةيلعلا تاءورهشأا لك يف

 أه أ وروأ

 صا تهت

 ه١ ,كرتلا تاراطلا

 ماجن ترم انامل ةفادك تةاعسا

 ض ومنتسا تاءعوةي وسارقلا تارارطلا

 لصوت يي لالا عربملل ىلاهالا مث
 ٌمديغ ع قوغثلا ىلا نو.املالا

 ا
 نطولا دامع ردح

 نورطظني روتسدلانالءادمب لكلا هكا

 ماركالاو رابتعالا رظنب يدنجلا ىلا
 انام 1 رقتم يدنجلا اذه ناك نا دعب

 ةموكحلا نال كلذ ٠ قولا موضهم
 انكر وه يدنجلاناتكرداةي روتسدلا

 دالبلا حاجت فقوتب هحالس ىلعو نيتملا
 با.ةةساط اتي هعفدمو ةتيقدنبب وام دقتو

 ٠ ةحارلاو ة:يكساا لظدمو مالسلا

 كدا تلد قرر دل يرحل تل

 ةائاطلا لاومالا لذبتو يدنجلا ردق مفرت
 عك -:«ازعلوعةتشسم نيس لنينمم ف

 امظع ..فرذلا صا ىتح هتحار هنف

 ٠ سمالا ينهتلاح ومولا يدنملاةلاح نوب

 وحن هب رمشن يذلا رابتعالا اذهو
 نال سيل رو:مدلا نالعا دعب ,شيجلا
 شيع شيعب وأ ديج سبي يصايددجلا
 سدا اذه هادبا عمان هنا لب ةحارلا

 ناك موي ةريطخلا لاعالا نم لسابلا
 ءاد دقف ٠فاستعالا ةاطو تحن نأب

 زاءياب روجلا لفاعم داباو ملاظأا حورص

 داعاو ةسدقملا يقرتلاو داحتالا ةيههج نم
 ' هسفن اضرعم ةقلطملا : الا نيينامهلل
 ٠ لسايلا انشي>رك_كن اذه ٠ كالبل
 فيرسأان ا ايلجانارا لمت! هناين الهمرتحتو
 ناطوالا ناررحت ناتالا فاتلالا اه مفدملاو

 وه شيحلا ناو ءادعالا رش نامفدتو

 نيتاالانيتاه ريدي يذلا رك الالماعلا
 نم نل ةيروتمدلا ةموكألا تلعو

 لسع رصانعلا دارفا وعدت نأ اهتايداو

 لمعة نجلا ةمدخل ابان وابا مفالتخا

 مهي داو لك نالؤ ةاواسملا ةعي رشب
 ؛ هضارح نع بزلاو هنطو نع عافرلا هيلع

 دارفا نم تايالولا نم ريثك يف تدنجت

 يف دينا اذه ىرجو رصانعلا رئاس

 : ةمتالا ةروصلا لع سدقلا ا:ةندم

_ 

 رام نم فصنو ةثلاثلا ةعاسلا يف

 فرط رد رما يطعا يضاملا دحالا

 ا
 ويلا يف رخسالاوبه اتي نإب ىلذسا  ةنكذلا



 و ٠ ةيديدحلا ةكتنلاب افاي ىلا :يفاثلا

 ولعت رءالا اذهب دونجلا ءالءوه 1

 يف رظنال رءاب اوجرخو دورسلاو حرفلا

 نر# موجورح ناكو منو “وش لمع

 نماموف اوف داصو ةقئاش ةرهاظم ةنكشا|

 هال ءوه ةاقال#ل اودعتسا دَوَو تعشلا

 عراوشلاو ذفاونلاتناكواتضي | ةرهاظملاب

 |او ٠ نيجرفتملاب ةظتنكم لزانأا وطسو
 ىراضنلا ةزاح ىلا دشلا اذه لَضو

 ريف“هدي ون ىذنفا ردن كساذاتسالا ار

 0 3 ثلا لضافلا ةرضح 0

 نا فاعاب هنم يأطو يريدبلا عد

 يضرف دولا ءالءوه ىلع اناطخ قلب

 ام هيف روظا اباطخ مييلع ىقلاو كلذب

 سرغلا نم مثرمماب نيبناهملا ةدّئفا عام

 نيدضامت أضع مهضمإا ىرش أم دنع

 عافدل او زي ٌرَماا نطولا ةمدنخ ىلع نيقفتم

 ١ زرت ناو 1 كد هنأ لاقو هنع

 شبع قوشنها قاما م نيا

 ا أر نطولا ثا ن

 الو ٠ هيلا مالساا رح يف ميلع لوغم

 ما هلباق هباطخ لضافلا اذه يبا

 ةمالاو ناطلسااةلالخل ءاعدااو فائحلاب

 لكلا قرغتو دحملاو رصنلاب ةنامعلا

 ْ مهزانم ىلا دوذجلا عم

 دونجا لير

 لهم ةفئاألاو

 راهن ةيركسعلا ق.سولا ترشح دقو

 ىلا ةسداسلا ةعاسلا يف ىضاملا نييثالا

 نم ريهغ عق جناك .> ىلفسلا ة 4 يكفل

 ريغ 0 جر جد الاف اةفاو سا سانا

 ركاسملا ضعب مم ةنكشأا نم 1

 اودصقو نهرا لياخ ىللدح نم نيماسملا

 ناملاب ف زهأ ىف سوما تأ موااملاة:كشأا

 ٠ رود.يصلا وحلت نورورمسم مثو ة

 مهلباق ةروصلا هذه لعةنكشلا اول دوألو

 اشار محرلا دبع عقوملا نادئموؤةداهم

 اوءاقافطاءضاا رئاسو ئثابكبلا ةرمذحو

 4 قئافد رشع نه جرعي ام كلانم

 مممدقتا نيرورسم ةطماا ىلا اوخرخ

 ريغ عمج ناكو * ةيركشملا قبسوملا

 : وتب رطاا يف ممتجا دف يلاهالا ند

 دو هللا "ال ءوه ىلا رظن. ماك الاو يباورلاو
 ةرهاظمو رور سب مهنطوةم د نو .هاذمتو

 ممج موف داص ةطحملا اولصو ا١و ةديدش

 هعاسلأأ تنذا انو * ندع هل يمحي ال

 قيسوااتفزعو عاد ولا ىرح ىت>ةئماثلا

 ةا لقي راطقلا به ذو يت نول

 هقوفي ال مثرورتم ناك نيذلا ناطوالا

 هللاوهسرحو هماللساا جهتقفار ٠ رورسم

 مثدالب ةمدخ ىلع مهناءا و

 دوويلاو ىراصتلا نم دونحلا :اهما

 :٠ يمدقلا سي رح قيفوت 2-٠مورلا نم

 ٠ ةحادنس لاخي“ دواد ٠ ريخملا ل ياه“

 ٠ رودب انح دواد ٠ يل فسوب لهلخ

 يراقلا يلس يركشو ٠ يراقلادواد سيلا ا1)

 ) يكسعلا لدنلا

 ٠نارهعبوبانب نوطنا 0. نيئاللا نم

 سايلا دي رف ٠ ولراك نوطنا .ىنبب دنانيدرف

 ٠ هسراطبلا ليلخ نب توطنا ٠ ليكيم
 ليثاذي“ نب سايلا ٠ كددبلا نايلس نب هراش
 عبدو ا اني ريص ساطغ ليئاخنم ١ يو الا

 ٠ نافطسا ل اخيمن وطنا ٠ هطينرع اص نإ

 ٠ ليلخ وبا لِلَخ لئئاربج
 -.نيييليئارمالا نم
 دواد يعاربا . ايمأ# ني مال يدوم 5 راخب

 0 يل زكسانملا وهواش نامت.

 . وكباك لي وعش ٠ انوب. نب يحارزم قححا
 . :سافاس ومواش ٠ ارم ميءأرإ ,أ نب قمح

 .٠ يعاني قحسا ٠ راخب نيب ور نب بوقعب

 دلو مراص ادوي ٠ ليئايم فوط وهايلا

 راخب فسوي

 ٠ يئارفأ ديعس

 ةروك ذملا ةديدجلا دوتجلا نا لعيلو
 صاخشالا ل 5 ثسبيل ترفاسىتأا هالعا

 هذه ىفةي كسلا" ةغرقلا عملا: نيذللا
 لديلا مفد دق مهن اددع ترال ةرملا

 ددعلاو( ةذامعةرل 5 ٠ يا يركاشملا

 قامو ٠ اهريغواك ريما يفض رخالا

 : داق ددع ىف كالذ ل لع

 سه وس دج يس

 نيلسملا ريغ نم دونج مودق

 مع ةناثلا ةعاسلا يفنيث الا هأسم

 يديدحلا راظنلا يف سدقلا ىلا رض
 0 سمح نيللسلا ريغ نه ايدنج 5

 ردانلا ىرف 0

 رصانلا نم قاثاو

 مداه ع وبسالايف ا و

 دق لإ

 نيئلبسملا ل ع نم

 ماشلا رب نم ايدنج ٠

 سل 2 دعس

 هللا ١

 :اطو دادتشا نم ريقفل' رءذت غلب

 ع لكلا تابو ءامملا نانع هالغلا

 ٠ راهسالا عافترا

 ممغلاو كلذك معلاو نما يلاغ نرمللا
 8 لك ٠ كالزك

 0ع رع هنم |:| دراولاو ريثك هنم

 ريس

 نم برو كنض

 دو>وأ انا مم رلاغ

 راع القا هر رعؤو درب هادشلا اننا
 هب اهب ذي ا الو ابطحهردل ريقغأا

 هلو زيذلا لع ل وضحا عوطتسإ ال 0

 اذه. فيكف اعود توم ال نا هاش اذا
 لايغ يحاص ناك اذا ريقفلا لخزا

 ال وهو ريثك ءيش توَلا نم اهنزاي

 .٠ ضنيمطلا نع موقي امهموي يف له

 لاو ةتمالطع رققلا اذه كفن 6 لاق
 خالو ٠ [جرتسم اريتس# هتوضص مقري نم

 هءادن ومعمل الوهرماب قومتع الز ومالا

 تف ٠ _:رومعتل المص راجتلاوةعابلاو
 ٠ كالادعو تنا ريقفلا اهيأ ذا

0 
 يب

 نجا نسم دي نا تق ال ٠ ال نكلو
 كذقنتو ءاوشلا ةدهو نم كمفزرت فود

 اا وانا انمعمرمو ٠ هالغأا بايا ند

 ا ريهشلا يرثملا دلوكتياف نوت

 سيك فلا رششع ينثا باجي نأ هسفن 0

 منا دقو -- يف دييجلانيمطلا ن
0 

 00 ارفف مو“ ن نع ةباعلاب ن

 فوسو ةلوافملا هذه

 ف ٠ ةروك ذا

 يذلا كلا نسدلا اذه 1 سد
 نيمنطولا انراجت ىلع مح ا ماه لمع ماق

 ال ص .الذ وه نحلو ٠ هب اوموُقي ترا

 نوم نسحملا اذه لثمو نوعحسإ
 : نواصي

 ةينط ولا هب .روتسولا ةيس ردح

 (اتدقلا يق )

 ةكريمالانوتسو رشاواسلاتراز

 ىف سرادم ةدع تالعم ةسيئار يفو )

 يف ب روتسدلا ةينطرلا ةسردللا ( اكروما

 اهسورد2 باتوت امماظتناب تم هءافرسدقلا

 رافد يف يلب أم تنتكف امخانم ةدوحَو

 * نإ أ اولا

 م.

 دايز ىدل هب ثم او ىنشهدا يم

 ا تتسسا ا

 ةيروتسدلا ةينطولا ةسردماوهنياعماغل

 ةفاظنلاو ةرعصلا طورششلا تو> دقف.

 _”رسحو ءاوملا ةدوجو خانملا ةبيطو
 هبشأ يه اهبسإ ردن ةقب رطو ٠ ثاثالا

 شرا دم رمح يف ةعبتملا قثارطلاب

 :ةئدمتلا كلاملا رئاسو اكريماو ارتلكنا

 نوصل نيزلا نم اهسسةوهو امسيكرو

 راز طاشنو ةريغ وذ ملعتلا و بيدا

 لم لاح وهو ٠ هدالسب ريغ ادالب
 دقو ميلعتلل ةئس> ىهاومو دادعتسا

 همدق: و زي زملا نطو زي هتارح نس ل

 هموق ىلع مفنلاب دوعيابف تاقوافرصي و

 نيدماسأاو نيملعملا ريغكا ةسردااو

 ةلدب نولصتم ميلكو ذ.ءالثلا ةرفاو

 ماوق ىلع دعاسأ ىتاا فاطمنال'و داحتالا

 ايو داع ع 2 دالا ظورشلاو : ةطواللا
 باللا» لاحر طم اهنا نيب ىلعل ينأاو

 يلاها كلا د هلا فرأعلا

 ةدعاسأا دب ان دالب

 ة:دمتلاتابالولا يف وغاكيش  نوتسو رشيلوا

 اهيا ولف

 لرتلا لا عاش الا مرد
 ةناكم تزرحادق ةيروةسدلاةسردملاناب

 ءذه لثمو ٠انياطاوم نيعا ين ةنس>

 «ئيعا يف اهنا ًايلج مهي رت داهشلا
 ميلعتلا طورش ىلع نيفقاولا يناجالا

 اذا ددزتلف ىلوالا ة>ردلا يف ةيرتلاو

 ا اه ذاختتا ىلا اودمعلو اهب مهتقت

 مهئانبال ازي رح

 تكد

 فام ةضورسداكم

 د.ش ةياور نطولا نابش نم ةبخم لثم

 تدسأا هاشم فراعملا حسن ىلع «أفولا

 فرامملا ةضور 0 ةدعاسم يضاملا

 نولخبلا ريظاو انقتم ليخنلا .قاك دقو
 نذلا اذه يف ةيماس ةناكم يف مراحب ةعارب

 نايشلا هال ءوه ةريغب سمع انئاو ٠ ىلا

 هذه ع راوصص خذا ةينظولا م ةطاوعب و

 يذلا فراعملا ةض وربة كمةاعالقيا ورلا

 هاخ:ءالذ سوح ةرهش وهما نبب هل تدعصا

 ىلا مهفارصناو ةئشانلا بيذ.هتبهباحصا

 ىلع نولم.ي الاجر نطولا نايتف هاشنا

 هحالفو هءقر



 ع
 حالف ماركلا 2 2 نأ

 اريخ ةشاا اندازعأ لوا ف انرمشأ

 رثكلا سو* يف عقو نسوا هلْناك

 رولا ينطولا ةيمي را هب تداج ام وهو

 يا يدنفا ةراشإ ولتزع عكا ل 0 دئواَ خر 0م

 ينامعأا لوطسالا ةناعأ قراسارف ريل

 اندنع نم ةلك هليذن لو كالذ انرشأ

 عبط ناد انراا راسااربلا اذه دوروأ

 ل اللا انما ٠ اهداوم لاكتساو د رجلا

 هة> لضافلا اذه ءاقبا نوادب ىرئالف

 ة:طولاتابحاوب اق ءائثااوركشأا نم

 اذ_ه لاغم نوكي نا نيلم ١ ةدرصلا

 لاكم ريح وهو هب ىدش# م لضا فهلا

 يرو:.بذدلا ديمأا اذه ف 3 ومن اهلل

 اماراو اند هلاغما و هنا 6 14

 هيهاومو ةتلهأب ريدج 30 ىف مايا

 ةانمأ مادخ نمةلودلا هذه مرحت ال ىد
 رادتفالا ةءسإ مايالا 1 تدي هريظأ

 كح دا ا كاب

 ةرهاز ةيلينمت ةليلا
 ةباور ةما.دعلا ةءطولا ةئشانلا تقم

 مدقت لع ل د انةةمال شق باها صوصا

 نسح> ىللعو ليثعلا نف يف ةئشانلا هذه

 أل ةليألا ةياورلا هذه اهباختلا يف قوذ

 رممدقو ريمأاو فطاوملا ةقر ند هل ىدح

 ني رضاحلا نم لسا قوذلا با_ا

 ةلذادلا ةئشانلا ةمع ىلع اونثاو ليشَعْلا نم

 ةيهام نالا ىت> لع ال اندنع ىءشلا

 قدح ل قع رد لو ماظن: الاو بترتلا

 ١ هتايحاو 0 تك فردإ الو هرذق

 لر* ني ريش ناغ لوثعا رودغد ل

 050- اومزالي م ةياورأ' هذه اوضح

 نودفاكي اوناك لب ليتقلا نأ
 مهسفلا ني.راح ةماؤلا تت داحالاب

 لادسأا دعو ٠ ةياورلا دن اوف نه متريغو

 قفص: او ريغصلا معا تك راتسلا

 0 باغ دقو نواف اندر و نوزتشل

 ل الياد سيل ريف_صأا نا ”الءوه
 امو ١كالذ سكع لب ةياورلا ناسا

 وهو روضحلا دا نا َهلب نيطلا يفداز

 هل يطع' يذلا ناكملاب ضر مل ينحا

 نر يناوملاا تاداثلا ماما . دقو

 يا نيلا 0 ربظ اريدم را 1 ليذقلا

 ٠ هقوذ رادقم لع الاد لدتا نونع
 هدهاشنامةرثكل داقت:الا اذهرك ذن

 روضح دنع باوالل ةرياغلا لاع“لا نم
 مهلا انرشا نم داقتي نا اناماو لدقلا

 هزه |.ريصل ىلا

 كر

 يضاملا تيسأا لأ صوصالا اطس

 مقاوناةسبلالا رحات روشاءدم- ا نزذ# ىلع

 ةيقرشأا ةهجلا ىلا ىراصنلاة راع قوسيف

 دق لح ةطساوب نرحل ل اراض دقو
 ةعقاواا رادلاةذفان ديدح يفهفرط اوطنر

 كرطبلا مام كرب ىلعةفرشملا نزلا قوف

 روك ذملا نزفلا ةذفان ىلا هيلع اوادتف

 ةلخادلاة ذفانلادي دح نيب نمهيلااولخ دو

 ه:نم اوذْؤاف ما ردلا قودنص ىلا اودمعو

 نماودرخو كنب ةقروو ةرلا؟9 أب

 *اج يملادأ|موولا حابص يفو اولخ د ثرح

 اهدجوف ة“ضارد دققتو نؤخلا ب حاص

 طوب رم ىتب يذلا لحل رظنو ةبولسم
 ةراعوف بولا للم عاف رادلا ةذفا
 دبع ناسراولا ءاذ ةثداحلاب ىراصنلا

 ىلكطنالا يدنفا دمو رغ يدنفا هلا

 تاققحتلا اورداو ةروك ذا فاك دلا ىلا

 نع أيراج ثحيا لازب الو فذكلاو
 ٠. نيفراسلا

 د

 دارو :: دله تاورذا تريك

 يقتابءلا الاب اوئ:ةئف صوصللاءادتعا

 قويتخي ةراق نزاثلا ىلا 1 فواختي
 نوةرسسف لابخلا نول مث ةراتو قاطحلا

 دحا ركمإ نأ نود نو دودي و نيةءلعم

 :.هيلاهالا 2 و٠ مثرماب ملعي وا مولع

 كلانه نا نظإ و قلق يف كألذ ءارح

 ىلا دءهئف هيصوصللا ىلع تةهنا ةعاج

 لهالا) صرفلا حونمم لع نزاخلا ةّقرعم

 !اهدح دنع انفاّياو امنع ثعلاب

 يهوه هس

 وأاي ةيرف ىحرج

 يدنفا سيدا قط::سما ةريضح داع

 بتاكللاو .ةيدلباا بربط كب مرحمو
 تافرقحتاا اور>ا نادعب يدنفا يدشر

 ولاي ةب رش 3 ترد ىلا ةثداحلا نع

 كل لام
 اهدشا 5 ةيركملا راد ىلا لس را دقو
 لاتهلا بيس ناكو ٠ أ رج ١5 مهم

 مهيب مقو فالاخ ولاي ةي رف يلاها نيب

 نحطلا ىلع
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 ةدرأا هبإ رخ ٍِق ةرحاشم

 ةدرجأا ةينرخيلاها نيب فالخ مقو

 حرج لق مهيب راحشأا ىلا ىدا

 اص وو أصخشا١ همهنمرضاملاعوبسالا

 ةيادما ةموكألا ىلا كلذ تاملمآ

 . 0 ب71 ب

 ةكرتلا ةغللا

 سنئر دوعدلا وبا يدنا قسما ناك

 فلا دق موزلا ريد يف ةيكرتلا ةغللا باكا

 ةغللا هذه مياعتل اياتك ةبيرق ةدم ذنم رشنو

 هلعج دقو ٠ لعملاب هاعد ةدئافلا ميظع اسيفن

 دوتيملاب بناجالا دنع فورعملا بولسالا ىلع

 ةءارقلا ميلهتل رخ ١ باتنك رشفب الاهفدراو

 هباتكأ اناث از يا اقحن* ريععي ةكرتلا

 ىلع بترم رجلا اذهو هتدئاف متت هب لوالا

 ظفللا ةماس ةطيس المج يوت سورد

 فلانا ىلا طفياملا ةليس تارا ةيَع
 ببدهت ا_ماش نم ةيبدا -و ةحاوتسم

 مهناهذا الجو مهلوقعفيقشتو ةبلطلا قالخا
 ةثالثب سرد لك هفل ءوم ةرغح فدرأ دقو
 ذيملتلا "نه بلطي ةلمسا اهوا نعي نب راق

 باطب ةب وجا يفاثلاو ةباتك اهيلع باوجلا

 ف اخت المح كلاذلاو اهتلئساس تكي نأ هئم

 اهيلع موسر» تاغارف اميف سردلا تارابع

 عضي نأ ذيملتلا نم بلطي ناطخ وا طخ

 . ”ريططا ناكمو ةظ دحالا ططا ناكم

 اذكهو . ماقلاو ينملا هيضتقب اجسح نيتلك

 لو اديج سردلا ةءارق ذيملتلا عت يتم

 سرد نع 'ينغتسي ةباتك ةثالثلا نب رالا

 ةطيسب لمح ةباتك هيلع لبستو «الءالا
 ةكلم هل ودغت لب ةغللا دعاوق ىلع ةقبطم

 ابليصتل ةصاخلا ةعلاطملا ىلا رطغن نا نود

 اذه لضف رهظي و ةقيقحلا يلحنل رابتخالاب و
 دقو هيلا ىموملا ينفالا باتبك نماضي اه نجلا

 هلانةفال اليهسل شورغةثالث ةذيسنلا نتن يمن

 ةبقع يف ركات يرتد يبتتكسلا دنع عابب وهو
 سدقلا يف مورلا ربد

 هج توج جويس

 سدقأأ فرأءم ةرثاذ نم

 ةيساحةفيظو يبلاط ناهشما ءارجا ررقث دن
 |هشاعم يتلا ةلولتملا فراعملا ةباتكشادو

 محاري نا هيلع اهيف بغري نش شرغ ةئاغا
 نرالعءالا اذه خي رات نم فراهملا ةرادا

 ةحدملا هقاروأ الماعأ"؟"ةنس لولبا ١5 تح

 97 ةئسلولبا يق

+1 
 نالعا

 ةئالثلا رودلا عيب ررقن دق نا رو نلعن

 ىف: ن« برقلاب فرشلا ةراحيف ةعئاولا
 يوسوملا (8زاعوانلءط0اذ00)موك روكيب

 يفنقب هيلع هائيف٠ نمرالا ريد ةضاخ ينو

 نامحرت عجارب نا اهئارش يلف بغرب نه ىلع
 نءرالا ريد

2 - 

 .نالعا
 1 قفاوملا تيس موي يق“ دفا

 مم ة:سلوليا ءو* ؟م8 ةنم ناضمر

 قاروالاف 'ادبا نيد ىلع دحال سلو
 نا.الو ةروزم دعل هب ةمودم نوكت ينأا

 نالعالا اذهررح

 ينيسجلا ليج دمحا

 بهذا 8

 رازبلا قوسإ تاكرب بابح نزنم ىلا

 اليئافو تائيك اجو تاريحو ر.ارح دج

 وك سامادو لاوفو فاوصثو نطفو فوص
 وج ريهزكو تشو ناتكو شرغلل
 هداهتعال ةيفصتاا يدم ربابه مح : 3 . ملا

 ترن ىلإ رفدلا

 ةفدلا لسالسلا
 ةسراقلاو ةئرعلا طوطخلا . "راقتال

 قرشلا يف ةديحولا سب راركلا يم
 يماسخنا ةيئادثبالا مب رالا تاونسال اهبعضو

 ريبخلا ييواوه كب بيجن ريبشلا طاطخلاو

 ماتخالاو طوطخلاٌةاهاضم يف

 ةياهالا فانشتسالا ةكم ماما

 لءمي يذلا ديدجلا هعارتخا ابعدواو
 دارا 5 ٠ طحخلا ليمج بلاط لك

 "انا تاكل ذا متخ لم“ دارا وا اهنم

 اهلاغماو دئارطلاو بتكلاو ةرايزلا قاروال

 همه ةرباخلا تافالغىلع ( رصم ) ةلك مضيلف

 كم احابص ه ةعاسلا يف ايوب هلباقي وا

 ءرصمي كب تولك عراشب ةسورحلا ةناغازجأ

 سدقلا يف اينائء بيبح ير ةعيلم



 د
 در ا 12 ةئاادأا ةئسلا | /يا* ددملا

 تلوؤأبسملا اهريدمو ةدي رجلا زابتما بحاص

 (ل18 05 ]5110 اناعزرتصوتو دن

 7 (217 0١] كل الد

 فلا ءشالا مك

 3 ةينائعلا دالدلاو سدقاا ءاول ٍِق

 فضنو نايدحمم _رالاير

81-1110111 

 2مم 02017161

 اه هوموود كك. كاوطزا 26
 دهب قع ق ادم ا :ةينحالا داللاو يرصملا رطقلا ف

 41011 هيف : : رف رشع ةسمخ ا آن
 11016  ان> 32 1-0 69 21١

 هب اظا"3ة2467“ ى رى, 153 3
 مكوة راض ذيب تيم تنير

 2 ةيصوصخلا لئاسرلاو ُت اةلوابلا 2
 آناك5 11511111015 ث لل 0005 : ظ ١ 0

 ةوصأ ا"ةلاغمو 3 101ةلأ 20 اهيل فتي هدب لا اوأ م اهملع قمح
 32 12 116ءا1515 لات ل0111

 موالخالاا هاخكلو لانا: وجسم تاو تر

 مفابلا 00 يتلا ةا.1لا هذه

 ةساعاو ةاهش عيشم ىو تسل م 1 و

 6-5 اا امندلا..هذهو.ناسأالا جب

 مومو 07 00

 ب لع ' قبود نكسمو لبا 2 مارعو

 نوبغر. الماف اذه عمرك دناسنالا

 نودي رب الوداللا هذه نع مسوزكلا ْف

 ٠ اذدلا هذه نم جورخلا

 .:ركاسمو ءاحالا تعري تولا

 ١ رضتحلاو لون تاومالا

 يف هل حسفي وأ دورو توملا شارف ىلع

 اكو هن ارح لبح مطفن الاو لجالا

 ةوه هل تاثّتو ىدرلا 3 همام لثتما

 ٠ |فاهو اعرف فجريو دعتري ريقلا

 تاومالا لزانم لعرماماذا ناسنالاو

 رمل عوض

 رارغصالا هبجوولهو هردص ض.ةثب

 ىلا مهني فوس هنا هلاب لع رطخي ذا
 ءاي> الا ةرشاءم نءاوعطقن |نيذلا ءال هوه

 روبقلا تالظ يف مأرالشا تفتخاو

 تناك ولو ةا.طلا يحي اذا نام الاف

 تناك ولو توملا ىثذيو رادك الاب ةءولم

 ٠ هتحار هيف

 ها ثم يذلا تواا اذه _هرا ريغ

 ال ا ١ توم ماما يشب سول ناسنالا

 .الوه ملغ ع او رط+ د اهنوك لاح هاشذم

 تيع يذلا ٠ يبدالا تو_لاوهوالا

 ةارحلا نابا ناسالا

 اغا مهنا نوةظيارشلا ند ةراخاا

 ةارحلا تازلع منتال نوكلا اذس يف اود

 ّناغ اممأو .تايدالا ىلا _فارصنالاو

 اوب رعشي واولك أي نا ايندلاه ذه يف ثدوجو
 مما قا سك را ندا

 اول > من نودقلعي مثريغو ٠ نوثووث

 ٠ لبن أ دصة.و ع“ ةياذل نوكلا اذهيف

 نو>دكيو نوب اديو نودي ءال هوه ىرت
 مهباصم فيخحتو ناسئألا ين ةدافال

 طارمصأاىلا مثداشراو م تركع نممهخلاقأو

 متاصتلا 0 م هنومدقب 6 ميقتسملا

 ىدم نوفرصدي كئلوأو تاداشرالاو

 ءانهالاب مءابا نوضّ#ي و ىدد رمعلا

 نوتفيلي أل مهمراشمو مبلك اهو وهسفلا
 بئاصم لعذوت شي الو مثريغةسامت ىلا

 ىلوالا ةئفلا مفد يذلا ام ٠ نا نالا

 ةكفلأ دعقا يذلاامو ىعسلاو لمعلا ىلا

 طاط# الار لومتماب اهيكنو اهنع ةياثلا

 لصاو ةدجاو ةلي> نم نيتئفلا اتلكو

 1 دحاو

 صءإ تال 2 ع كش الو أ:ةقو

 ءالءوه يذق فيك ًانفرعو 0

 وديفيل رتافدلاو قاروالا نوب مهتايح
 كف امكان 5 هول | .ءاتحالا ةئيفا

 لربط.:ةءلاو نيعرتملا ضم انهعمو

 غر و ريكفتلابمب هانا اىدما 4 وفرص ني زلا

 ثاودا ناسإالا ىنمل اومدقا روس

 مدعأسأو باءالا م مع ف فخ تاالاو

 ءراسل تقوو ةلوودا مهايعا زاجتا 0

 مفاد« تدلفا لهو لوي ضرتعم برو

 ين مهغت اذقومبلبانقو نيعرتذلا ءالةوه

 ردع راونارخلا) ؟ كف ناذالا

 نملالفالا لع ائاوعم 3

 برحلات ادعم نم راثنك الاو ٠ بورحلا

 ا مالسأا نال قرا منع

 5ك تاودالا

 نوعركت و نوفل»و اا ءال و ةوفأأب هلا

 ىلا اوهفدتي م مياس نو بوءشلا هداف

 مسفنأ نم اورعش منال ديلا هزه مهلامعا

 هعمل ماما مثريص' نا ا و 2 و4

 لع وهدا "اف ريغ ند ا ة.عامحالا

 اوريصواوزاف وةوقلا هز هاول مه تاو م 6

 اهد سوا طهيغإ ة.فار مهاعأب مئاطوا

 ناطوالا نم اهنود نآك اه

 ريوعلا اذه يف مالا ءاقنرا تت واقشن 9

 ءال هريظن رادتق: توات ٍ هر ىلمما

 نال٠اهيف مهترأكو مهتاق ىلارظناار و

 اهيفناك اذا الا ةيقار نوكتال ناطوالا

 ::زوعسإ و اذه أميقر ىلع نوم م#ل دارفا

 ىلع منوب ردي واهدارفا رئاس حالصال

 داشرالا ةوقب مهنودوقي وةديفملالاعالا

 مأقا رووظلا ىلا مهب يداوت قب رط ىلا

 رابتعالاو لالجالا رهظب مالا رئاس

 نكلو ةهدزدع معأ توكل اذه قش

 ا( ةراذقالا هي واط تان مالا هذه

 تر نأ مأ اهنمو هو حاع هه هِض ما

 م دعلاب تفرع نماج هول ؟انىااو فراهملاب

 اميرطم [مود اهنمةةيعضااىرتو :رقفلاو
 اهملع رطٍستلا ىلا عزنت يتااةيوقلا مما

 اهباست يتلا ةينغلا ىلا ةجاح يف ةريقفلاو

 ” ءاكلا هذه ءاضق هاقل اهضرا تاريخ

 رءاوه مالا برب مئادلا عزانتلا اذهو

 نوكت ناةفيعضأا ةمالا |ءىضَي ىيبط

 ةياوةاإ ةرعطو ةيلغ

 فنراابهسو يفاما كالانه نا الا

 كل د نع أع أماو ةيقنرم ةروق نوكت

 نوب عل رتم لظواه دارفا ىلع لوتسم لو#

 نوح نا اهملع ضاق داد.كسأو أي ءاكح

 ىننيالو' طاطختالا نم ةلاأا كلت يف

 ٠ مادعالاب ٍيْذَعي ضاق اغلا تلا

 ءائةلا اذه دقن دالح دادةسالاو

 ب وف ةمأ 0 ناب مدن ةمالأ لع

 نا رهالا اهشيذتو اهدمتسأ

 اذه قنخو مظل اذه لاز ىتم هناالا

 كمثل نأ ةمآألا لع 6 ع

 توما قا ٍرط َّ 0 مدعلا هوه نع

 لع امناغري ءادبةسالاو ملظلا دوعبال ذا

 ه“لقملا ةمالا هذه دارفا ىلعو 9 مدقتلا

 معكسا دف لظلا ن 51 نذل

 ٌةدشار قيرط ْنَع ودعا نأ ىدم مف

 نماهريغرش نما ثر>ىلاةمالااودوقيو |

 اًجيلامو اتراداب لةتساو 9 وقل لودلا

 ىلا مال اب دوق ةحاملا نال امواشو
 الما انتماد ارفا موقي ولا ذب دابءتمسالا



 دارفا نم دجو ول اذيحو ةياقك كالذب

 ماب لم#ل ومك وقال يغصي نمةمالا.:

 يذلا توملاو دا.هتدمالا نمو َُق

 ايا ددهخب

 مهتراش

 قش ثداوح

 هد رأعا نانويلا تادعم

 ىلا :ارخ هوم ةدراولا ءايناللابقفو

 فاو انيثا َ تزغ يكب ةدب 2

 دقو 5 ىلع برها راهشاي نوركفي

 الاد نا رئاخذلاو مفادملا لاذرا لد

 اذه ىلع ةوضاو ةلالد نودخلا دممشأو

 طاشش مم لاعالا هذ_هو :دصقلا

 تالاوس 2 80ه ريظأ قدس م يدايتعا 2غ

 ”|غر ينطولا:سنحملاو ١ ةي ركسملا نانويلا
 نا دي 51 ال ةماحلا لودلا حئاصن نع

 مه ةنئالثلا نبيتي ركنا باذغلا يفلي

 ع نع تاءاشالاو ٠ نين مع 586

 ا هيب ر> رخاوب ءارش ىلع قانويلا ةلود

 نييناهملا مكازع طش هيأ عدن

 ةفلامص دقع نع تاءاشالات داع دقو

 نا ريغ روبظلا ىلا ةب راغلب ةينانوي
 راغايا كال ذكو راغلبلابمهة قال نانوملا

 قانويلاب ممل ةقث ال

 هيه دهب وه

 اًيسورو .ةيلعلا 'ةلودلا

 ةينما ةلودلا ريفساثأبناغرت ل سرا

 لق افارفلت يللاعلا بابل ىلا امسوو ف "

 ة-.جراذ ةراظن راشتسم لباق هنإ هيف

 ةلودلا نائل, اقاا هذه ءانشا دكار سور
 اهئرشب مالا قالقأي طق ركفت م ةيلغلا

 ب.::ىليف الا غرتال اهناونيتعرادلا

 0 قاقلبا قمالتتا
 هيو ديو

 ناذوملا ةيِحراخ رظان

 سررذيخات ةدي رج لسارم لباق

 يلا نانو.١ ةيحراؤذ رظان رخو

 نيبو الملا لرهو صوصخم هلحرص

 ةيرحتاءاشالا:ذهنا نان لاو ةلودلا

 ةمازك ينو دالمللا يفذال ديمي دما لدم

 يفءاو ٠ اهيلا نوليعو برخلا نوبحم نم
 اله ريأظا اك ١ ِق < نا ويلا دالب

 سس او صو

 .توروثي نانوإلا نأ يف الا قرف الو

 م 1 اءلاقو“ ان قوكر الو

 لودلاهاو

 مزال كالذا هذ اهدالب ماك امد الو

 ةالملا ةءاو ةو سلا رظعب ةلاعةذ كسااةطخ

 7 عاب جاو يام فر . او .ا

 3 نا ف اعاد تاعرت ضو امو

 اما الا ةيدو اتراحنيب و اهغد قث العلا

 لخملاب يلب اي ناىلاءا!بايلا نم ناط *اأب : 2 ل ه1 1س *"ىرف اخس ا

 هيرب جرحه

 ضرقلا اكذم

 تدسوب نغرومرالربلاة دير ىلا ل مرا

 هعودر لعام ءاممتيسأ مدقي اشاب قحنا

 ناو ضرقأا يبس كل ذو ةناتسالا ىلا

 دبواج نوكي ناذودب لكشإ سةر ازولا

 كرت لاحر ناو ١اهدارفا دونا كب

 نودي ريو كب دي واج نودي وي ةاتغأا

 ياهلا ةموكحلا ناس ألا ىلا ءاج

 امناو اسارف ىف ضرشلا دقع نع تادع

 بزكت نينطناريغ ةيواسارفلاةموكملا

 ةرازولا ءا4 وعما

 هكر ته ةماعلا ةلودلا تارباذعو

 ةيضرءةقي رطب ميال ض رقلاناشب لساك

 ١ ة:..س> جات ىلا يد*وت فوس ينو

 ل : م وكذح عمتا رياخلاف ا عمو

 5 مم 8 ا

 سا جس

 نمي ا لاوحا

 كالا_ئه نودود>وألا دوذخلاو رحا ىلا

 ردقمظع َّىس و تائب ركاب قوعخل

 5 يلاولاو يلاهالا نوعا 2 ةموحملا

 اطاذنر غل شا 4 وقل ىلا هفارصلا

 مالا باتةسال 4 هدم ف

 فوط وهو ءاجرالا كالت ىلا ةئكسلا

 أادةشتم ءاضاإلا رااعو عراوشلا ىفليألا

 لاود>الا

 ةداعاو : 0

 رما ووف سي رذالا دي سلا عوضخلاماو

 هلا م> سل ىم ل كل ردا ديسأأو رقم

 لوو محاودل ءانما يلاهالا لد للا ف

 ةيفارغات طوطخ ضعب *اثناب ةلودلا دعاس

 م اهدا 4ع غاسأا 0 لفاو ةأأ تعضضاو

 تذؤخا ناب ر

 لؤدتس نومأ' بالون ا كلم الو ل

 ءاتاراغن الن أ. أب روسأا

 ا ا حالصالا 'رم ديدح روط يف

 يلاهالا فرص: يسو لاوئملا اذنه لع لاحلا
 ُ رولا ءاحرالا 0 ١ رامتساىلا

 كيولاس.ةبالو يف هرب زغلا راطمالا

 اراطماضا كولا هدلان را يف "أح

 كلذ ولاس ةدددم 2 تافقاساإ 5 د ع

 تانناو 2" تاتقو تويداا تهدف

 تءرزو يرقلا تقرغاو عوزلا تدلتاو

 دق اهارذ ىف نيلهالا بول ة يف فوألا

 ف دافع (تارخ داطنالا دوا

 ع رضلاو عرزأا نءةيلع ترءأم لك هايملا

 قكر# اك 2 ىلع فو أم تاهو

 10 ةيداملا رثاسخلات هاب و يلاهالا

 01 ا
 غل ند تجين ىلا تانلاو.هلاو . ارطخ

 ةدداولا ةدربأات غلب يذلا دربلاب ثكاه

 امر دةيدلب متهتو . رحل ةر من كيم

 «الؤدالا هذههتب رخام حالاص! يف

 سستس  يس

 ةينامع ةي راخب 26

 ارق رن ءاكعأ| ةارءالا ةيدنأ تددع

 ةكرش فيلات هيف ررق' ةناتسالا يف

 لحأ وسلا ىلع نسل رويستأ 1 را

 فلا ةئائاو ةكرشلا هذه نوكيو هب ل

 لأملا 0 مفدب ةيدنالا ءاضعاموقي و

 ةكرشاا هده مهلا 2 1 ىقحي الو

 دئارد. يف ءاح دقف 6 و ةدئاهلا نم

 ل ريمالل رطخ دق نا ةناةسالا

 اشاب ّ ؤءلو ملحاشأب دي.هسو نسحأشأو

 علاضبلا ( اهنا نيثرخاب اوعاتم نا هع

 راع 2 مايا لوضا ؛الا 'ىفاوه نوب ب اك رلاو

 5 ق ف دقواو 0 انويلا ىلع ةءطاقملا

 : خابم ةراحت هده تخ رف ةناو. أارذا وهلا

 ٠ طقف رشا ةأالث لالخ ةريا فلا" ؟

 هذه اوعدي ال | نطولا ىبل قرف
 بااجالاق يدانص ىلا د رالا

 ميمأا اهرجل مثدرج اوعسإ نا ميلع لب
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 كب ديوا> بااء>

 هنردأ ف

 ةءلخادلا رظا1 كب تءاط هجون
 س.ئركب ليلو ةلامارظا كل ديواجو

 ىلا قرقأاو داضإلا
 توفقا ثيح هنردا

 نم ناكو بطلا تلتوبند انا مه
 : لاقت كبدي واح اوطخ

 ماع دديط 7 يناه درج ةموكلا مسا:

 مدق' يك يل.ورلا يف ةذ كسلاو .مالسلا

 عضو دقو ؛اذاعا _:رع أناس ةمالل

 ةموكملاو سرادللاو نأ 0 رواق

 تاب ومصلاو مثاوملا ءاغر» ذأفنا يوعسل

 '.-أ هقفي مل نينطاوملا نم اقِيَرف ناريغ

 مهناوا لمعلا اذه نم ةموكحلا ةياغ ظحلا

 تلد هارج نم,تثدُش ادي |ويرهعي 1

 نوناقلا فلاؤذتو ةحارلا قلقت تواوح

 ١ الءره ريلغن ناك ل معها ا.ثاو

 هذهادد> اوهضاوقإ رطألم ده 00

 . كدب يضفي مها حا _ةرالقلاخا

 هّداي اع اغر اهاعا عب ركحلاو

 مه اعاو مييعأ. َ 3 ماهنا مك مديل“ و

 ةديدعأاا تايارطضالا تناك نءذلاو

 لاعالا ةاطاعمو قاؤتر اا نع ا

 ممحاأرب ةمو ىلا !نداوب دمز الا اوهجا

 نر“ السلا عزن يف انرشأب دقو
 ةحارلا بار::نأ لعالم“ يلاه الا يدب

 ناسنالا قودح مظعا ناف ٠ ةنكسلاو

 اس هم

 اراهنوا البا نالوجلا ميطتسي نأ اهنعاو

 يفف :لجوو -فوخ البا و ةمان هيرب
 احاللس يلاهالا لمال ةدّملا ندملا
 رولا نع ةديعبلا داليلا يف اماو

 نر اعافد حالشلا نول يلاهالف

 رصع يف لازن البف ٠ مهفوقحو مهسفنا

 الو قوة :ناسنالل نكي مل مايا ةيلهاجلا

 ا دعب أطوش تراندق ةيدلاف ملاذع

 ٠ قولا

 ةوقلاراالا ةّمئاق اهل موقنالقوةخلا هذهو

 سسا تدطوتو ندمتلا انو

 لمخ تعضو ةيادملا ناريغ حالسلاو

 شبجلاوهو اديدجاماظأ حالا

 اماو ةيلخاذلا انتسايس نع ناب اذه
  نروكت نا ىلع ةئاف يهف ةيجراخلا

 د> ىلا ةيدو لولا ةفاك مم اةةثالع

 ع يغرن انساو٠ءاطختل نازومي ال



 0 روشت اء:كلو دادولا ثلا ع 9

 ناروث مهنم ةرداب لوا دنع نيدتعملا

 0 ا ا ا اوس ل ذآ معا

 كرابلا رطفلا ديع

 عورسالا اذده نم ثالثأا ريصع يف!

 رطفلا د.ع لول اذ هوم عفادملا تٌءاطا

 تلث.نادعبامبرالا حابصيفو ٠ كزامألا

 يس دما في رشلا مرملا يف ديلا ةالض-

 يف كب يمزع انةريصتم ةفوطع لوقتعا

 .لرم نيئتولا تارضح ةموكحلا راد

 ةيءج دفوو ةي ركسملاو ةيكلملا لاحر

 هأامحوو نا.ءاو ةضدقملا يقرآلاو دامالا

 هجوت راهنلا نه ةثلاثلا ةعاسأ| ينو ٠ ةدلبلا

 هب ركسملا ةنكشأا ىلا فرصتملا ةفوطع

 ت>اضصور وعل ليلا مسارم ميدقت ايعلا

 رومالا ريدم. هدا يدنفا ىف سويه زم:

 نرادناتموقق دامس ةعبآ م ةيبنجالا

 مالسأا دبع ةداعسو كب يتادةمردنجلا

 نيسح ةزوملا تبداضو يونا اشاد

 ادلب ص '

 ةممح كفوو يدافا ديس احلا

 ريدا در تيسدنفا مئاه

 رم موف

 ءابجو نم ريك ددعو ٍقرآلاو داتالا

 اشاب م>رلاذ.ع ةداعس وبل ةعساف سدقاا'

 ةرفاظملا دو:+لاناكرا مم مقوم نادناموف

 ٠ لالجاو بي>رت لكي ماوكلا

 عج رهتاذ راهنلانةةعئارلاةعاسا ايفو

 ثيح ةموكحلا راد ىلا فرمصالا ةفوطع

 كري رطب سون ءماذ دوسأ ا ةط.غ لمقتما

 نويحورأا هاسةورأا ءالكو رثاسو مورلا

 نايعانم روبجؤ.لودلا لصانق ةهارتو
 اهتاسموةنبدملا

 ا

 تافت>اا مناف يقرالاو داحتالا ةيعمجحاما

 ا دان تنب نواقئاشالا هدحا ددعلا اذهب

 تاوذا:تنيع كنق ! تراذا ةعهتناكو

 ةفوطمعل ةدي هلا ضورفءاداب امنءنوبوتن

 مثو مثوأا نادناموت ةداعساو فرصتملا

 امتراداري دمناوص وبا كي بين ةداعس

 0 زيشلا ةليضذلا بحاصو يناثلا

 يرمصدلو كشم يدفا ميذفا امناوخا

 3 ريغأتاو ذاضياتنيع و ٠ ناه وأي ددؤا

 مهصمب سيغتأ ارظنو نيئنولا لا.ةتسال

 ل« لك ةحبملا هذهب مايقلاب لقتسا

 دشارو بي.>.يدنفاهراشب درعا ىحاص

 يدنفا مهاب اوةعارؤلا كذب رب دميدنفا

 لوقو . امناند كيس دنفاى ..ح ١ يجر» د

 ة.مججا يدا ىلا صو

 سيلوتلاو ةموكملا يفظومو ةمزدنجلاو

 4 ركس ||ناكرا

 : ةندملا نايعاو ءابحو ند رك ددعو
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 هللا نيلئاس كرامملا ديءأا اذهب نيلسملا

 1 لافقالاو ءاؤضااب

 حو هيوم جو عسحم

 ةيساعا رفالا ةناهرلال سدس انو

 تراثاللا كريرطب ةظيغ لفتحا

 ع كلام عو..الا

 ند عباسلا لولا ءاتح ةيسانعصلخملا

 اذوخدو ةيساسارفأا ةينا.هرلا لييسات

 اكو نماثأا ليلا ىف

 ة.خفلا [سارفةلود لاراح لصنق ةداوس

 نايهرلا نم ريفغ عمجو هة.هملاحر عم

 بااحالاو سرادملا دالواو تايهارلاو

 نم ندع نءرشعو د>اوو يلاهالأو

 لع لافة>الا اذه ىر> دقو ٠ نيرا

 ٠ لالج الاوةمبب الاب لاثملا ةردان ةّقيرط

 ةرمض> هجوت لافتحالا فصتناالو

 لوا يرو سودرارب لاضفملا تالا

 ريك اوي بالا: ةريشتو نيثاللا:ةفئاط
 س.رلاةريض>»ناوي د ىلا يناثلا يرولا

 بالا ةسدلا يغارالا ىلع ماعلا

 نو.رئيسملا دودجلا| يصل ىل وزار سارئور

 اباطخ | ىموملا س.رإاةريض> قأا دقو

 مهنطو ةءدخ ىلع هيف مهتح دونما ىلع

 اوهجشي نأ مهنم بالطو ةريغو ةناماب

 نودي ال نيذلا نيد هروالا دولاب

 ذقو مينو نع عافدلا لبس ىف توألا

 دونجا ىلع نس مقو اذه هباطل ناك ظ

 ٠ ريدةس.:ك ىف اق

 7 سدقلا

 نمواّمراداءاضعا داري دما يدنفا 1
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 تارا_هاو هتريضح نم اوجرخ نيذلا

 ٠ مههوحو ىلع ةيداب رورسسأا

 ةسينكلا يف لافتحالا ها الو

 لصنق ةداعسو كري رطيلا ةطبغ هجوت

 هتيعم عمم ةميخنلا امنرف ةلود لارنج
 ةميقعلا ايلاطيا ةلود لصنق -ةداعسو

 مهجر موحأأ ردك فنرارطم ة دامس 1

 ناويد ىلا نا.عالاو ثاهرلا دكا

 سدئرلا

 1 سيئرلا ةرضح مما ةال ث يح ىييعتت

 رابتعالا يم قيلت ام لكي و شاب

 ٠ لالجالاو

 ةينا.هرلا ' يم 3 تاثمأ هدم نحو

 هعأ ع يدقتل أد ذا هرأا ىموم ا

 نه نيبلاظ اذه اهديعب ةيسيسارفالا
 ىلاو ىلا ءآ هلاضرم 4ي اهىلا اهقفوي نا هلأ

 ةناساالا من

 تاو

 نويجلا اىغرفا

 ةي رشا مارمش ارمشلا ا..متعضو نووساا

 اهدودح نودءتي نيذلا نهصاصتقالل

 يهو ةيعاتجالاةئيملا ءاهت ركنعقوتابو
 نوعنثو رشبلا لمحت اهنا ذا ىيظع ةيمها امل

 ديفتال اينا ريغ اند اقو>تا؛ ل نع

 اماواهولا 21 ن لا كعاوا اللا ةئيفألا ىف

 وأو ل ةبثع نو أطإ نيدلا كلوا

 هلربلات الو ميصن _.روسلاف ىلوالا ةرال

 ىتمو ٠ هيف ىنكسلانوداتمي مهنال مهل
 مثارت مهنع ىلذ و مهن دايم ىهتنا

 نيباه ريغ تاركذملا نايتاىلا نوجرب

 قوسموهماما سيل نا نيقب ىلع منال

 انيه ىعضا باقتعلا اذهو اباقع نوساا

 ' مهيلو

 أننا ريغ ١ .:رووسلا ةرورض كش ال

 او اهيلع يه ياا هلا ىلع فسان

 هيشا قوبسلا نوكت ةندمتلا دالبلا ىنف

 لمت والا ادرف الجر ير الو لماعملاب
 هن ة لم يضع نانمالدبةب ديشالمع

 ةلاهلا ياك (ب راش الك او ادعاقو انا
 نووسلا ةلاح نع أمضيا ك.هان ان دنع

 | مناف ةيوصلا ظورشلا ثيح نم اندنع

 ءاروسلا مست اهتناتنو اهتنوفعواهتب وطرب

 اهريغو ةيرصعلا ضارءالا مهلا باعتو

 ك الم اهارئ اننومس ىلا انرظناذاو

 ههه تسييس سس يمس تتلمذ ل ير سيسبب

 اريثك و مهاوعد يف رظناا نورظتني ساناب

 مهيلع باذال ءايربا ءالءوه نوكي ا

 ةزيخو ةذم نام ةكحلا تارب. دقو

 تالخاو سا, ةي رق نما: سم ” ةحاس

 ة_كيمم ةلادء نم لم *وأ نو جولس

 نينو بسم ر ءأ يف راغتت نا اندنع ءازجلا

 مث ددع فوشي نيذلاطاب رلاو مدلا ىنوخ' يف

 مس واعد عجارت ناو ٠ سفن“ ٠ . لع

 كاذب لقتف 3-5 ءأ !رباآلا حارس قلطأو

 مه دود الو ا في راصم

 لغ دزو :ةيوومدلا نيووساأا تا ر>اش

 اوناك ىت» نينوهسملا .الءوه نا كلذ

 نءالذب نطولا دقت الاعا نوتاينيفلظطم

 يع ممعانوأ اوضقينا
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 سس دَقأا م دع سلم

 مايل ةرمتع قم ةءادعلاا ةراقل نب درو

 كك

 ى كلو كب لالج لرع ةزعملا بد>اصو

 هناهيف لاقي في رشلا سدقلا ءاول مورع

 ّض ع ف رم ةامق وطغع لا فا اره

 ةباةكلإ مننا و لم ذاذتا يرورضلا نم

 ةلدماا ةكمحل

 0 ا

 رئاس كي ةيلدءلا تاليك شك يروتس

 تايالولا

 ةكحنال 1 1 ًايناا اذهانرسدقو

 مس ىلاةسام ةحا>- ك ةيدملا

 ن الا هيف ةنثاكلا لدلاف ٠ اهم ائالنوكي

 برألاو مالغتالا 0 يش ىلع د

 هيلا درت يتلا ةريففلا عومجلا مسإ الوهو
 ديدجلا لءلا نوكي نا انلماو تاكامما قابا
 ةياغااهذهل ةيزسأا ةموكملا نمذختل يذلا

 ةءادعلا ةضع لو لدي الغنم اهساؤالع

 امراطخو

 ةموكملا ةئب زخ ةقرمم

 | ةزغ يف

 شي واج ناهلسئب ر<توعدملاناانغاب

 م فا,ةاتأا لم رفخي ناكفارغلتلا

 يضالملا عوبسالان نم ةعحارا حاجص ةز :خ

 يفافأي

 ةينامعةريا* ١ ٠ جيكلو ةعبارلا ةعاسلا

 س دةلا يف ينام كمرأا ىلا لسرأا ة دعم

 ةئسوبلا لس واذ روك ذملا رمع ققحن الو

 نم تل ةادق ةتسوراا ةب رعب !ذاو
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 0 هلا كتيليببمللساا717لا

 م ىلخافارفلتلاو

 اهنءارجح عزتناو فارغاتلاةفرغ ضلت - ٠

 ةفرغ لخا د ىلا فحزو اهديدخ ىتَو : 5

 ةيديدجلا ةنازلا جافمدجوف ةتنودلا < ظ

 ةئاغالثلا مليمذخاو ا_رتففا هيلع ةقلعم

 ضي.هذ ١ لحدث يح نمداعو ةنائع ةريل.

 ذنع ةقرسأا كنا هنا الا نيدع دعب ا

 الإ و ٠ ندساا ىلالءرافقاطتتسالا:

 بعار رعدي لجر٠اج ,نجااو نك

 اناو لورلا ولت لاقو ةيوكملا للة

 يذلا لجرلا هولمف ةقرسلاب رقي هلمَجا
 قر.هلا ةزيحو ةثداعسد عب تغار ىلارفا

 ةهدفان ىلادم#و هناك

 ناد الا بهذف ةربقللا يف اهنذدوماردلا

 اب اذاذ مثهاردلا اجرذقساو ةربقملا ىلا مح
 نء رشماا نارمع لاقق ريا ؟ ١ صقنت

 ىت دي لجر ىلا اهتيطعادق ةصفاتلا ةرثإ

 مو رف كالذلاق امو يتوبّلا اهاظ نائع

 فترامع ةموحعا ترضح اذ ٠ هرلع رثعإ

 نا لاةف مثاردلا نعهتلاسو روك ذم ااهاط

 ركع اأو نوسلا ِف عضوف أه هل ط هي

 ن الا ىت> دجويهنافقراسلا

 ير

 مودل

 راطقأا يف سها“ | سم سم1 ىلا رضع

 ص كب "أ .ف .فسوي ةزمعملا أ جاص

 ءاَعْماَف ةداعس اضيا ايلا ريض دقو

 لع مزاع وهو كفا بعار بهص ىب

 اذهيف نمرلا ليلخ ةنيدمىل باهذلا

 .-عدجب عجب »

 أسقلا وتالصنق يف ىوعد

 ةمدخلا اسنرف ةلودوتالإ هنن يناث نامج رت توبا

 ةدي رج هرر# ناك يذلا روز وعدملاو
 اذ ةلدد ةعبم نم وهوا واسنرفلا هع رآقلا

 دق ايبيلا راثملا مراقثالا نونو ةضفلا

 بويا يدنفا انح ين ٠ ظافلالاب امان
 تو رمالا اذه اسلو ١ و'الصنت يلا

 يتلا اعلا ونالصنق ىلا ا وت الصنقاا

 موب ريطأادسب هيغل ماسلا كن
 ل را ل ا

 لا كعب رالا هدوهش ع بوبا يدنا انوه

 ىعدملا رو اودع وف اسمنلا وأداصنق لزخم

 يدنفا انح لخد الو لزاما نم احراخ هيلع

 تاع هناا ىوعدلا يف راخلل هدوؤش هش

 ب. تضف دق ةسلطا نا ادمنلا لصيت

 قئاند ؟ تاأف ل نال ماظنلا

 اهلي» يف ىوعدلا هذه ةّعثا هارولا قارز

 فاوسو -

 جل جرم

 هل داحمإلا كاعلا ا وح تعحا|

 تلثق يذاملا هاعب رالا ءاسم ةرهاز ةيليثع

 سه كقو ا ٍ ابحر و ها كلا ىلاهالا

 ةرهابلا رظانملا طا ١ ونيلتمأا و ق رابع اريغك روق

 ةياهتلادنعموقلا فرصلاو ابئوضرعي اوناكيتلا

 نيدحرو نير < ا

 تراوح

 دعو ضال

 يلاها 2

 نك راعم سب 1 وعدملا لزا هم

 أ "اهب رالا موا 0

 , ةوطقلا 1 ع ٠ نم د وأ صعإ

 تال
 علا كا لالا مرلا ةقنا اك

 ةنئ رق لا 2 مكاو لزنماو ٠ هوم سأ

 ةء

 ةفاسم ىلع وةعدقلا قب رآعلا ”ىل الاج تدب

 سبإ رح هئالاف هير ةهلا_٠ءرد قئاقد٠

 مهناالا مار نسل لع روك ذملا

 نءالا هقاس يفهوباص ايران رايعب ةوودأب

 غلابلاو حرف وع ا ب

 ىريل رداب رايملاتوصةنس'

 ! ر>دلو معمالو

 0 معلا نم

 يف هباصارخا رايعب اذاو ير يذلا ام

 ةموك ل ىلا فا رغلت سها درودقر ٠١ هنطإ

 قاطن:ءملا ةرضح هجوت و ةثداحلاب

 كب مر ةبدص يدذفابب دا لضافلا
2 
 ثا دافالا

 دخاو تكفا ااذارد ال ة

 فرو .كام

 نياد* راغد ونح مودق

 عوب.هماالا ند سا موي فأي ىلارضح

 ايدنج ؟07 ةي وسلا ةرخابلا ىف ىضاملا

 هواه نم مغ مد 5 نا تأ راع ند

 را 1 ل نمدو ع نم

 | هب رب ماكو هطوس

 4 رئار ماكو أيش

 شم

 ءاثالغلا هأ

 ريغ ل د 2 عوبيسالا ازه

 مسن رفا سدقأا لل رصح دو د

 نم

 اةيح ع ١و 0 ند 0

 راما

 امالغثأا

 را ١ رجا دره وعدا ناك اخي يضاما

 0 ةعسنأكأأ ةعأأأا 2

 هيث س ا رم ع غاابلا ع 31 0 رق ند ءأأ 3

 ةرود ذل | هر ركل طسو 1 ع تداهم

5 

 ريشاودمت ثيدع ند ا ع٠!

 رس الا هذ هتصاصر تباد ةهسفل ىلع

 وهو هيلع ضقت / لاا نمل انكلو

 شارعلا جيرط نالا

 .. تهوي وهم

 ةاقو

 يتلا رحاشملا قباساا ددعلا يف نكد

 ةب رق نه. ىموم وعدملا نيب امف ترح

 ةلولا هي رق هرم ناماسو ان ثح تد

 هي رق ند نمجرلا ع جاحلا ني نحو

 اب رمذ ناهملمو ىسوم نا فدكو الان

 0 4ههد الاساو كرما رم نب سوح

 نسح نأ ائةلنو ٠ ه:ميج يف هناصأ رحم

 ةرحاشألا هذه را نع ضر» بورما

 ةيدلبلا قشاسم ىف سما اص يقوتو

 هدم 05 رمعأا نم هلو
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 ماركلا نيكر ملا تارمض- ىلا

 ف و امج يلع خي ان

 ةدير+لاهةه با مدقتلاراهردأيل :انملاو

 5 الوقف نإ رالو تفداص يللا

 ةح كريما قا اضيا ملء ىني الو

 دءاسموهامناو طقفاثراق قوكي ال ةدي رجلا

 هو ةديرملا ىحاصا كيرشو

 فنرا كيرشأا ىلع

 رش ىلامدقتأ كلذ ةث ار. ءا ا طور

 ةنامعلا داللاو سدقلا يف ىف لضافالا

 يرهلارطقلاو ةيبوذجلاوةب لاش ااكربمأو

 ى

 هر 4 لاطت | 6 مو فت

 ن* مهيلع امنالاىتح ١ ود“وي مل نيذلا
 4هبئ انوفاو ١ نأ ةيناثأا ةنسأا ءاا ارك ةق

 ناىلءهونو ٠ني ركاشلا نموه نوكنف

 ا را و منمأذ مأز سانت بهءصإ

 ةكرثلا ةخللا

 سئر دوعسلا وبا يدتتا قدسا ناك

 فاااد6 مورلا ريد ف ةيكرالا ةغللا باتك

 ةغللأ هاه يلعتل اياجك ةميرت دك كتم رسلو

 10 دقو ٠ لعملاب هاعد د اناا مظع ل

 دوتءااب بناحالا دنع :فورعملا بولسالا ىلع

 ةءارقلا مياعتل را تاثك فون هفدراو

 هاعكل اناث ازد ا ق2« رعب ةكرتلا

 ىلع تار# ءزخحا 50 هل دنأ# م هب لوالا

 ه-|م- || هش تسجسسما 2 سمس ا سلتا ميسسلل مديح م 02 لا

 ظسفللا ةءاس ةطيس الج يون سورد

 فلاطل يش كك ل ال هل

 سيبذهت ا ماش نه ةيدا ج>و ةحامت اس

 مهناهذا هالجو مهطوقعفيقثت و ةيلطلا قالخأ

 هن داثب سرد لك هفل ءوم ةرمفحح فدرأ دقو

 ..فيملتلا نه بلطي لما اطوا نعت” نب راق
 ساطي ةب وجا يانلاو ةباتك اهرلع باوملا

 فلاش الج تلاثلاو اهتلئساس مكي

 الع 2

 عضب نا ذ.دلتلا نم بلطب ناطخ وا طخ

 للا كر هك ادحاوا طا نام

 نأ هم

 اغارف اهيف سردلا تارابع

 اذكهو . ماقالو ىنعملا هةيصتش اهسح نعل

 لم#و اديحت سردلا ةءارق ديملتلا لعل َّىَم

 سرد نع يىنغتسإ ةباتك هن الثلا نب راهأا

 ةكطيس لمح ةباتك هيلع ليسو ءالءالا

 ةكلم هل وهذع 7 ةهللا دعاوق ٠ ىلإ( هةقءطم

 5 ىلا رطضل نا نود

 اله لضف رماشل و ةققحلا ىلخ' رايتخالاب و

 دقو هيلا ىموملا يدنقالا باتك نماضي اهلا

 اليصغ ة كااص

 هلاننقال اليه. دك شورغةث الث ة>.:أ| نم نعت

 ةبقع يف وك ان يراعد ىبتكماا دنع عابب وهو

 سدقلا يف مورلا ريد
 17 سوت ؟ ج1: كيج ار دتسس تح ست لك حج روك

 . بهدا 78913

 رازبأا قوسإ تاك رب بابح نز#“ ىلا
 الليئافو تاثيك او تارب>و ,,ارح دمت

 و كامادو لاوفو فاوصأو نطقو فوص

 موج ريهزكو تيشو نا:ك و٠ شرفلل
 هداتعال ةيفصتنا مسرب أمم . ملا .ملا

 توري ىلا رقكا

 قرشلا ُِق ةديحولا 00 ِىي

 يماحما ةيئادثالا عب رالا تاو ابعضو

 ريبخلا. ينيواوه كب بحن ريبثلا طاطالاو

 يةياهالا فانئةسالا ةك ماعا

 لع يذلا ديدجلا هعارتخا ابعدواو

 دارا ىف مش . طحلا ليمج لاط لك

 ءايسا تايشطا وأ 7-5 0 دارا وأ اهنم

 اطاغداو دئارحلاو كك هرايزلا قاروال

 هعم ةرباحما تافالغ اع ( رصم ) ة عضيلف

 هي احابص ه ةعاسلا_يف ايوب هلباقي وا

 سدقلا ل اينانرح سيبح يخرد ىح ةوادم
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 2 راض دباس ايل

 ادخال 811 08 نيل ندم هاا تسلا مول تر
 17 رج جست سس 2

 1 سدقلا 7
 0 ١51١ ٌةس زوشو ١و لوالان 0 2

 اثيش فرن ال ةنس نيثالث لبق انك
 تلاوث مث اوبابمماو ضاردالا نع !رفك

 فَ و تافاس#» هاون تاهارتختإلا -

 روظفث اب وركسملا لعوه ديدج لع ماعلا

 فرمن نكن مل ريبك ملاع دوجولا يفان

 اهىصحت ال تاب وركيم

 وفلاو ةشرءلا قرطو عاوناو سانجا

 تابوركيملاهذه ةامح تسرد ١ ديلوتلاو

 ةرإد 2 ةعد هل امم اريغك نا روف

 ًاصاخ اعون نا ىلع لدثساو ضارمالاب

 الو للا تبسي تاب وكما نم

 >او رفضالا ءاوطلا

 ةيداجلا ضارمالان هوداغو 7 3

 رح 1 ةكراابااار ص 1

 ٠ أاشمش هنع

 دب ومشت رخ

 نروعاطلا

 رخأو ا ريفدلا رقتاو سوداتأا رح و

 نا. قير را ةيرغيلا :نارمالا
 ىصصاخ بورك.م ضرم لكل فكوكي

 ٠ ٠ هريغ باسإ الو ضرملا كلذ ببسي
 0 مالعكلا اذه لثم برغتسر الو

 لإ ةيرعو هاشا تحل تاب وركسملاو

_ 

 ةنهار ةقةد هل انما

 ةدرولا نيملاب ىرتال ةراغص تاتا

 دهاشأو امعابط سرداو مسار نحو

 سام انف ررملاب اهنم ضعلا تك
 تاعاح ايينمو اجارزا [ننر ا دارفا

 انمو ةب رغةعرسب وعيام اهخمو تاهاح ظ

 نا ةصالخلاو أد ولا 5 رهام

 | عقالع ناو ةيقيقح ءايشا تاب وركيملا

 ايف كنشلا نك ال أسم لئازمالاب
 هذه نا فرعو كلذ ىلع اذاَو <

 ةدوجو# يف قولا الم .تاب وركيملا
 هامل مس لعو بارتلاو ءاوحلاو ءاملا يف

 لخادو مهلاونيييعلاو نيديلاو عا أاو

 ةفالغناا هل زخم 02 تريظةيحضحلا ةأنقلا

 - ينالغلا لما رز ٠

 تدجو دقو خاسوالاب (_طاخم اتي

 هاذر نم كانه ةيضرملا تاب وركيملا

 ةاصأأ .
 ةيوسأ | نم

 كيكت ةياؤالاارثلا ' نيرح ا١ شيلا
 هلورأب بايذلا ءاو ًَ ترئاكتو تيعو

 نم نبب الم لقنف ةحزل ةداع ةاشهملا

 لها ماهطىلا ةماسأا تاب وركيملا هذه

 حن اور ترشاناو مهبارشو تلبلا كد

 : هراعل كقوععإ يد سره ند

 لاكلاب نورعلي ادالو دج ينالغلا قافزأا

 : اسوا رفاظا تحن وممنديا تا دعك ف و

 ميئار+ نوم نيبالملا نيب الم «اذغل ةفاك

 ماعطلا شولانتي ومتودب ىلازوبهذب مثو

 مولها ركتشي وأ اور 4 نا كود نك

 ىلا ميا رجلا تالت لءدت مهديأ لسغإ

 ةفيهض هددد م بتادوو أذأف مع كو

 هَ 1 1 7

 وا هتلئقو هب تادف الوزرم اهمدحو

 ةايحلا ىدم ةقرافي ال ا هنا

 6 الالد رم ينالقلا قوسأا دزو '

 نانااو الممتسم .اناثاوا'ةئلاب ارابث

 ساو ةصخرا ثاثالا ءا ' ىلع تفاعل
' 

 باردلا كالت باعصا ةدص نع ل أسإ نم
 ةشارف عنب لومسم نم كو «اهعبب بيسو

 .رس تااكفلالدأا ديب ةباث تعببو

 سائلا نم تاثم ىودع

 ضرع دق ىوأح 3 كانه رت ينالفأا

 نابضق لع 5 قاد بلا بناج لع هيءاضإ

 رابغأا نم ردك 1 وا راملم كع* ىولحلا

 ييئارجلا ددع لعب هللاو ٠ ىولحلاب قصاللا

 ٠ رابقا كلذ تارذ نم ةرذ لك ىلع

 ىلا توةباستي ءابالا لب ال دالوالاو

 عراشأا رزو « :
 ادع

 امارش ٠
 _ :نا ثدرا اذا تفولا يبقا و

 لكاللو .:ردبلا ةفاظأ نع 5م اتا

 نا تدراولو ٠ نكساا توب و سبالاو

 اذ ضرعت:' ىتاا راطخا عيمج م <.اددعا

 اريغك ءالا جلاش خا يب ةوصل

 ناوقي ال

 راذفالا طسو يف شاه وهو لا و نمز

 ” هل ثدحي ملو خاسوالاو

 نالفىل اء ىضم دقاه لئاق

 وافى
 * ىلإ تو م رس ود : ناتومثوملا :

 داق ان اما ثدحيث ميرسلا توملا ام

 هدر صر" وعلا انوا باتل لثم

 أماو ١ اهردغو رفصالا ءاوذاو دمشوهيتااو

 ٠ الاوط نيس لغشي دقف*ىلعبلاتولا
 نيذلا دالوالاركك اذا يىدنع كشالو

 مهعدو ريكت هب مافجللا ث ددغ تزخأاف

 لف موس و صلف مهكر 3 م

 معتاسي < ىدوا داح ضرم مث اجاف نأف

 نفر: اقع نم ]و سلخ ناو ًاقإزتم

 بق اومروف است ءافمض اوشاع ذاَخ
 نبأ وهو مهنه د دحاولا ىلار أخد منو

 لرببا ىلاو نيسمتخ نبا هداقتف نيثالث

 ٠٠٠ نينائاز واح نظف نيسلا

 ةقالعلا نم ةفاظنلل اع الاضف مم

 امل قاف هندب ةقو !ناسنالا ةذاعسب
 الاتع ن٠ هئدايم ةصب ةيظع ةقالع

 اناث هسبلاو ادبملاو قاسالاو ٍتايشاارذق

 كشالوهناف قوسال هلزناو ةفيظأ ةرخاف

 تيسذلا رذقلا مالكلاب ظفمتلا نم تس

 اذه ىحاص نا رعشب هنال هيلع داتعا

 فظن نوكي ناس فيظناا سابالا

 مالكمدقت أملك ين يلو هذه ٠ ٠ناسالا
 ف ا

 ءيراقلا امعا اذه طعل كَل قيال

 ةفاظناا ةفالغنلا يعم خرصت نا عركلا
 روت دلا ا

 ىلع نانا

 ةلداع نود نأ ةما لك ىلع

 ةمالا نكلو مالسأا ىلا ةلايم ةروبص
 فورظلا لك يف مالسااب كسمتل ىتاا

 ىئثالتنو لفل

 كنطونعء امفادم تو نا كل رؤخ

 يف هابا كرظنل كحور قهز نا نم
 ةيدو.هأأ دق

 م



 ماع

 2 كيلوت اذا

 يف مبا فمسعلا ضمد ماهها ملم
 ل 3 الوم د 2و ةين.طسافلا ةلأسملا

 نكن
 ضعبأا انرذناو اندالب عايضإ ضعِيلا

 انددهف اهيف ضوخلا دارا نم

 خر ول | ةَقيةلا دي رج نم” 5 ٠ ددعأا يف

 ةلاسر لع قرش لوالا نيرشآ ١4 ف

 00 « غد ىلع خوع » اهناوئع فار نم

 يناهبتاك ضاخ 0 علال ينطو م هأاضدمأ

 ىلا ول اريح ذو ةم الا هلال
 :هصن اذه ةشهردلاو بارغتسالا

 ؟ كب .أ لضاملا يفيدص ين دح 0

 هنا يل لاقو ةيت الا ةصقلا نع ٠ ن

 موقدصل ا كارل ال سانا نم م أ ىعم

 ءاوأ ف ارمهتم دحأ لقت وأ لصف الك لاق

 تا اهب دي ري ين ةليللا ف: ىبدقلا
 سدقلاب دوومأا ءاسؤر ممتك رفاعي

 ةرثاد ىلا الوسر ملبق 3 نوك-. ريو

 عام ملأ نا امم نوبلطي ةيدلباا

 ةعدق ملاكم سدقللو ) ةئدقلا ةزدملا

 انكلا ماوبا أهم مسن "تاك ةريك

 ل ١ و ( اه اذ ةجاحال هنالمويأ| لمعت سا

 ةركاذملا دعب و عاتجالا لمص ىلا اهب

 ملاح اناصف وا ا:اقن دق سيئرأا لوي
 اءاتسا دقو ينالفأا نالف تن ولاسدقلا

 فرصتم ا ره ادب ةيدملا: جيتافم

 رك اذتنو اناث ١ ءاسالر || تف ديزمجلا

 يذلا عا_جالا مث ملاقو باكل اولتي و
 نالفان.ع دق ل وة و سئ رأأ تعفي ودق

 سدقلا ةنيدملعاتةوم كا نالف نبا
 ةئيدملا حب كاهل ءاستب 0 3 اونيطسأفو

 اهديعإو جيتافملا لوسر لتحإ اذكهو

 « ةيدلملا ىلا ايادذا ضعإ عم

 رع كلات / ريخا اذه انارق الو

 دع ردالا اذه نراانقو ةكهدلا

 ىتات ةيدلبلا نا قدصن الو.لامحالا

 ةمارك نم ضغااهيفىرت اذهريظن المت

 مماطم داردزال ةاهسأو هنارهشتو ةدوكملا

 ه.اعفةلر 1 ااذهاناق دقو نير معتسملا

 نبينط ولأ نع هب امنلاب ناطنأ واندنع م وقل

 ةقيفحب انالعل نا قباسلا ةيدلبلا نسير

 ١ اداو رءال 6

 لع كالذ حاضي اوجرتو ةمرقحاب تاوفص

 ةموكحلا نادقتعن ال نحنو ةيلحلا دئارجلا

 لوسأ يلا ةبا ورلا هذ هروظن ىلع
 ابعاض و دالتلا با رخ ماما 0 دسأا

 ب ل جس

 ىتش ثداوح
 هب ناد واأة م رزالا جارفنا

 فاللا نا قباساا دد.أايفا:اق دق

 لوزي قنا تيليال راظناا نو ماو يذلا

 اذحه قة دقو ٠ لجاءلا بي رقلا يف

 تكوش دو# ناذ كال ذ نعادعو ٠لمالا

 غ فامبم ناوضع كب ديواجو اششا
 ة.دن.طولا الجر اههالكو راظذلا سام

 نم البا م ردت نأب نايضري الف ةريغلاو

 يغرع ف الخ دره ةقداصأ ا مهتأهدخ لم

 هن بانرإل نكي م كالذاو اعمب عقو

 ةروصلا ع ذهو ٠ أاءارس فال! لاوز

 يلع فاه الإ ى رع يا

 نااء ةءاعلا ةسأملا لع ةرفازملا يعرجت
 ابءضو ييفأا نيناوملا يف لخاد كالذ

 تكوش دوم نا ريغ .ناثوعبلا ساق

 طورش ضب ارخدوم مسضو اسشأب

 ردصأاىلا اهمدقو .نوناقا اذه لع دازتل

 ىلع طورشلا هذه ضرغتسو مظعالا

 هيسدبل هحاتتفا دنع ناثوعملا سام

 أميف ةيار

 ريقي رقلا 0 رت ةأظدساولا هذهو

 متااوءةب أءازولا ةمزالا رظ> ليزتو

 ام رالغتاا قافتالا

 ءرعاا لوادتو سما مج روفااهله

 ينأا ةدطلاك ةلجمتسم ةماه نودوشيف

 رثا لع اكيعابتا يللملا تايلا لق بي

 ساد ءاضعا نإب

 رارقلا ناكدفو ٠ سولي اف ةرازو فدا

 كفنت مل ياا لادتعالا ةسايسا [ةفاوم

 بارأا ررقف ٠ا-ميلع يرجلا ',ع ةرازولا

 اذا ٠ ةي راظتنا ةطخ ذفعل نأ ىلاعلا

 ف ةبغرلا وبظت سولي زاف ةرازو تناك
 ةداخعاا ةإودلا عم ةقفاوم ةطخ لع ريسأا

 قامتي ام يف ا|صوفخو ايقوقح مراحتو

 يلاملا بامال نوكيالف تب رك ةاكشم

 مه َقأ هلا عطف ىلا هوع لد 3 ىداس

 ٠ لوالا يفانو.أا

 ,هيهدهو

 ضرقلا ةلكشم

 ياسا اةيدنالا يف عاش: نونط يف اج

 دق ضرفلا قاشب تارباغملا نا ةيلاماو

 تاماشثالا هذه ناريغ.ما ريام ىلع تهتنا

 رثا ال تاربا هلا مظنق نعي راجلا ةعاشلاو
 :اعيلا ةدراولار ابتكر ملط ةقئاظل نما هيلع

 نا ةريخالا ةأنالا نم نه جمنتسإ هنا ىلع

 كي ةب راز» ةمزاخودء. نع ةءاشآلا

 سااجم يف *قماريث انب تنأ ةثاتنسالا
 املا اب وروا

 تهوي مج

 ةئارحبلا رظان ةلاقتسا

 قاذولا رثأ ىلع ةلوادلل راظنلا محئجا

 اشاب تكوش دوم نري مقو يذلا
 رظان !كاب علاص ادعام كب دي واجو
 .ءاغعتسا مدق دق ناك يذلا ةب رخبلا

 لافشالا ذايذ نا ىلا وظن نيموب ذنم

 د با.سالو ةيرحم

 هاا مظعالا ردصلا ليقف

 لك“

 نوب رثدملاو يناثعلا لوط.الا

 دق نيب رصملا, اتتاوخا نأ عيمجا له

 لوطسالا ةناعال ثاباتتكا اوحتف

 اةراظن 2

 اذه

 ملارب نوعا نيس مهنا عاشو : يناغاا ١

 نئعدتسم ةسب رح ةرخأب ثاباتعك الاهزه ظ

 - ىروا يف هاجو ٠ رميهم .مخمأب

 تعءمحا دق باتتك الا ن نا رهأقلا

 انناوخا ةزيفل ايقسف ٠ يارلا اذنه. لع:

 نإ رصملا

 دج جب عت ٠

 لوطسالل

 ةنوكخل اىرومام تاشاعم نم مضض

 لواعسالا ةناءا ةثاملا يف ةثالث اهيفظومو

 سلم“ ىلع كااذب ةدئال صضرهةضو

 هحاتتؤا ىدلإ نثاثوعمملا

 ل ا رض سندا

 ةكرش تغلاتدقنا يك رون ال يف ٠اج

 داحتالا)تيلئارثما سنايلا ىعاذت نيلي يف
 فراصم ضب ةياءر تن ( يميئارعشالا

 قانو لم" هلام (ساارو ةزوكانملا ةكياملا

 هعمل ىرررس كسل ا#

 : 0 نبب :ئرج :

 زوو ووو ع

 يف سرادم هاشنا تياغو تاكراملا نم | رظأنلا م. قانتالا ضفر. ىلاو نانويلا

 ةجاتم ةيئاملا ةتظلساا قدم ضع
 ةبوسنملاماعأ ايل ؟ارتمالا داكتالا ةكرمتل

 31 مثلا نوكيسو ٠ نينيوارقلا ىل

 ضل ل سرادف ٠٠١ اةؤوق ةدب دجلا

 سساوتسو .ةيزاملالا ةغللا ميلعتا ندلا

 ني رهنلا نإ ام يف اهريغ .سرادم

 شرقا لوح

 ترج ىتأا تارياذلا نا: نيئط يف

 يضرملا اهراس ن :,ع تادو سي راب يف

 لاقي قرب 1 سرراب ىلا لسرا دقذاو

 نيبفارم ٠ ىدث صفر ةموكحلا نا هيف

 ٠ ,>اللاو ةئلالا هزاظتا [(مدحانيي وتارف

 رظان كب دي واج روزي و ٠ ةبسادلا هل
 يف اسنرف دقعم درايموب ويسلا ةيلاملا

 دَدشلا اذهّيف هيأر هل درسيو ةناتسالا
 باو دري مل اذا تارباذلا مطقئسو

 سيردأب نم بساأنم
 + د

 نغ ةيلاعأا ءايثالا انيف فحص ثرثن
 ؛ .::ضرقلا ةاكتشتم

 ةلوذلا ندم ةيار اح تاريخا لازعال
 ئرخ - ةيبوفرغلا ةفوكحلاو ةيناهعلا

 ةيحراؤلل| رظان قو هيو شملان قافتالا

 لخ ديس ةيلاملا رظان يريشوكو يسلاو
 ةيلاملا ةراذا يف ناي وفرف نافظوم
 روكي رخالاو ةيلاملا ةراظن ىناهدحا

 يذلا قافتالا- ةبساحلا لف يف وضع
 اسارغل قف

 تاردءملا :لهت نو ظعالا مهتما

 ةدم وكح 58 7 :لضفتم وةيركسملا

 رئاخذملا .غايتبال اه ريغ ىلع اسنرف

 م قدانلاو أ ةيبزلقا رغاؤلاو
 ٠.« غابم ضرقلا زواجتي ال نؤملار
 توامعا اذا -تاكئرفلا, نم اوملم

 يرحم لالا ىلا اود ةنائعلا ةلو.الا

 >ذّصاا اذه. يف ةديدح تا رداد

 هاو 4+

 3 شا يف لاعلا باصةءا

 ىذا نا" ةيفثر رذاصم نم عاش
 ثداوإلا قا لع اناا انأرف ةموكح
 ككسلا لاغساصتعا هاذا ثرح يتلا



 ةفد ىلع اوضيقيو ة.موكحلا ىغاس

 دق لابلا داما كرش ناو تدازإل
 تار اّنبع ارود ةلاسلا دهان تح

 امويف اموي نسحت ةلاملا نا ريغ هيف

 كس ٠ ممللاعا ىلا نو دوه لامااو

 امي رق ةروثلا نع نوفابلا

 ةيحم
 ب

 قئاش عادو

 نب و نأ وهبأاس ااا مدا ب جل

 موقن يتلا يهف لودلا دنع ةراطلا

 اهلكاشم قلتو اهلاقلا لمحتلو اهنوءوشب

 ع مدقثلاو ءاقثرالا لبساه لبسأو ٠

 ناهؤه انناثوعم سامو . د دملا ة.اح

 ريطحلا ناثلا تاذ شااجلا هذه ليت

 دإهث يتلا ةزيحولا ةدملايف هنه ايار دقو

 راظذلاو ةءالا لو ثوم يف مكحلا هه 'ايثا

 حاجنلا نرا دقتمت اناعج ام !ميئاوقيف

 ةريطخلا لاعالا ند نوثوهملا هب ل 3

 : هل اقددم ف رظ يف يقوأا ةياغ ل هت

 ىلااًماد ثوهمتل اذ اناث 2 4 ساد "اضعاف

 نودعاعت الو ا,حلاضو ةماآلا ريح هيف أم

 نف هود 0 لئاسو ريفوت نع

 أهو تامالغالا هةر هودصوو نال وقل

 ليقتسلا يف

 سدقأا يئودبم لضف ركتال نحنو

 انما مايقلل ماندتنا نيذلا ماركسلا

 قايلم هلوئسم

 اوماق دق_ف ساحلا ىلءانتامجاح> ضرعو

 ف اورظنو مهءابم أ: .ءامايت كشالو

 حالصالا نم ىلا جاتحيامو انئاول مزاوأ

 اهاندقع ياا لافالا قنحت نا لمءونو

 قي رظ هم ارئاس ان ءاوأ ىرنو ميلع

 تارضح .لراريغ . مدقتلاو راضحلا

 اوماقأ» لعل هوسا [لءاوضرءإ لاني قم

 يود راااسإ ةودسا ةربباهلسا لارعالا نم هب

 سطخلا اوقلا نيذلا تايالولاو ةدولالا

 ةلودلاهن تماقأم مهيخت نم لع اوض رع و

 لاوحا ىننيسحتلا نمدهوش أمو ةءلعأا

 دايقنالا لع يلاهالا اوضرحو ةموكملا

 واب لمع اوةم وكلا لأ

 !(كاو هدد قل

 ءاقيعالاو اهرداو

 الامم الو اهاياعر حاجت الاوثبتال اهناب

 مهتحا رو مهتدعاسا لئاس ولا دام ايف

 كالذ لثم نم مرن مل ظحلا نس نكلو

 لضفلا بحاص دوجول ةندلاهذه يف
 ىءهرق توهم كب يدع ةليضفلاو

 ْث وهبلا ةريضح نفتاطدقف ١ ان دنع

 ةيمدج يدان يف اباطخ يلي نأ هبا ىموملا
 تره رفاو ددع روض قرتلاو داحتالا

 نواعت ة.همح ةاضعاو ةعمجلا هذههاضعا

 بيطب باطلا ىلف٠ ةيداحتالا لاعلا

 (اباط+ روك ذملايدانلا يف ىقلاو سفن

 امديف ناب( ه:يحيفانن دب رجيف هانركذ ١

 ةريطخلا لاعالا نمةيلعلاةلودلاهب تءاج

 تاءالصالا نر. دالبلا يلعهتلخداو

 ساب“ ةريغ ىلا :

 لمعلا ىلا هئاضعا فارصناو نثوءملا

 مينو وشل م, ءانهأو يل لا ة دان لع
 رثات اذه ناسإ ما و٠ ماةهامظعا

 اندنع سانا لمجو سوفنلا يف ملظع

 ةب زوتسدلا ةموكلا اياون نسحب ودمتم

 اموعع سذقلا يلاها نعقبالاب ندف

 انتاركشت مركللاثوعبملا ةرضحل مدقت

 لافت للملا همزمتل يحنو ةصلاخلا

 هب يدعي را نيجاز ةيلعرلا ةردغأا

 يف حامتلا اندالبب قلت يك نيئوءبلارئاس
 ةتباثلا مم نملاو مهشأ |ففب ثتقو برقا

 ره أ

 ىتيسولا تجرخ سءاحابص ناكاأو

 ةبديدحلا ةكسلا ةط“ ىلا ةي ركسعلا

 راس نهو ياه الا نمريةغمهجاهرثا ىلعو

 لاجرلا مظاعا نم ددءعادول تاقي_اعاا

 ثادنآاموق اشا مم رلا دبعةداءسممو

 ة_هيظو مالتسال 0 مقوم

 ةليضفلاو لضفلا يحاض و اكع ىفاهرباظأ

 لءارلا ىىمةرق ثوعبم كلن يدم

 ةدماديناروظظ نيب ماقاضاذنسب ةناةس الا ىلا

 ايحاصو ىميال ارك ذ بولقلا يفهل كرت

 يدلا+لا كب يحور سدقا!اثوعبم ةداعسلا

 ىلا ._:نيلحارلا ينيسملا كب ديفسو

 تاوذلا*ال هوه مم ناكو ٠ اضياةناتسالا
 ابحاصو مثالا اتةرمد:م ةفوطع مراكالا

 هاوأ مو« يعدم نواعم كب لالج ةْزَملا

 ينيسحلا يدنفا مشاه نيسحو سدفاا

 كب يرو ةل.ضفلا بد>اصأام ة

 نا لبقو ٠ افار ىلا نيبها ذ ةيدالا سيئر

 دبع ةدا_هدفقو ليدحرلا ةعاس غفذان

 عدوو لابقتسالا ةفرغ يف أشاإ 0

 مل ناك ةتالككن دونملاو ركاسملا داو
 لترا َ تثرومما ءلا دنع رم

 كب يده ةليضفلاو لضفلا بحاص

 هأ تزأك ةكرتلا ةغالاب ايعادو اباطخ

 يدوم زي“ |ه.ةعوروضحخلادنع مقو نسا

 جرد ىلع اباطخ لتراو يريدبلا يدنفا
 رك ذو نيثوءبملاتاريضج هب عدو راطقلا

 رثاملا

 امفو ؛ دنع هتماقاةدم ءضيبلاي دارالاو

 ضكارتف ىليجرلاةعاستنذا ماكتب وه
 رانم نا ثدل ام يألا راطفلا ىلا موق

 لامالا هيلع انئاول يلاها قلع نمالقم
 ىلع مار لا قواووجلا "| ميا بعدو

 لجو زع ىلوملا نمنوجار نوميلا رئاطلا

 ماما لهممإو هستيانغإ 8 دضعل نأ
 تاركماا مكقي رطن ملي زي و باعصلا

 ةعق وي اه انتلانا ىلا اوةفوت ىكتابقعلاو

 حالفلا نم هيلا قوتو حاجناان 2 مازدا 1

 سيكا

 تيار نوكات انيبف ٠

 ١ دب دش يلاهالار ها 1

 َْ راهنلا ةعبار

 مهاغشا نوسراع لاعالا باد”اورظلا ْ

 ىمع رايغلا نم فصاوع مهيدلع رود

 مههاوفاو مهفونايف لجخدتو ةراملا ثوبع |
 زيلاو رسضخلاو هكاوفلاو موهللا سدلتو

 يظع بناج ىله كالذ نا ل_م الو

 ليزت نإ ةيدلبلا دي رت

 ا كلو .رافلاو خاسوالاو راذفالا

 يلاهالل ضارمالا باهت كالذ نع اضوع

 الا سنك: نوبحي ال اًطاجر ناك اذا

 ناروزوم لكل امد لموتف - اهاند

 عءسر:كتا اهيفظوم ةيدللا وعدت

 رو رأا شا مسطةنإ امدئع ليللا لفيف م

 الف مطزانم ف نينه يلاه الأ ين رك و

 عراوشلاو قاوسالاو الا حابصلا_ىأ ١

 ةيقارأا داليأا يف ةداملا يم اك ةخيظن

 مدي نا دعبي ال هاب وأا نا ةيدابلا لمن

 ةءزاللا لثاسولاب هرشش قتل مل اذا اندالب

 اه

 هكاوذأاو رضضخلاو كاممالاو مودا ىرأ

 : قومي را بوء ىلا ةضرعم اهلك زبلاو
 أم تاب وركيملا عاوناو رابفلا نم اهيلا

 هذه عاتب يذلا كلذ دلرأَو 6 نو س١

 مفدل ةاعساو ةيدابلا دوق الخ ٠ لك للا

 1 ررمفلا اذه

 هضصهنل منح

 نهرالا كري رطب ةورث

 كريرطإنا ةينمرالادلا رجلادك ل

 ا. ٠ أبت ةورث كرت دق يفودأ!|سدقلا

 لاومالا هذهوهل ثراوال تراو ةريا

 هفاز يذلا كري رطبلا قوقح نم نوح

 كري رطب قربا دقو :ريدلا تاماظنل اًمفو

 مم ناب سدقلا ين ريدا ىلا ةنات.سالا

 بودنأا رض اًعير ىفوتلا قب دانص

 يقرأ رطبلا

 و ةمو:# قب داتسأا نا انفلب دقو

 تودذملا روض> رظتنيو مويا ىتح جستفت

 دجوت يتلا مثار دلا ناو اهضفا كري رطبلا

 ةكلا نا لاي :نيدلا لع انو نوكت

 ةربا فال ةثالغلا زوجت ال
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 يريمالا تربلا يفن

 ىريمالا فاود ثم ترباال
 عزب ناك سدٌلايف ةديدع تار-اشم

 ةءلعملا ةموكحلا نا ريغ ٠ يلاهالاا م

 رهشا ةثالث هاهز ذنم ضقلا هيلعتفلا

 دقو 5 يفهت>زوهلءادتعا رك لع

 راقنا سمعا ا 0 نم جرخاف

 اك ريما ةلود الص ىلادقو ىبيلونلا 1

 ةءاس 3 د ةدم ثيل ثيح ةميخفلا

 كانه.

 اكريماوت الصنف ةداعس ةرعض أغفل تك

 دالح يدنفا نوطنا ةمفرلا ي>اصو

 ةطخ# ىلا لوالا ونالصنلا ثراجرت

 افاي ىلا كلانه نمو ةيديدحلا ةكسلا

 رافنا هجوت افايىلا مهوصو دنعوراطقلاب
 ةرخابلا ىلا لصنقلا ةداعسس مم ساونا

 هلصويل فاطبقلا ىلاروك ذملا ترولا اوإسو

 هدالبىلا

 ردةجوتو هتدلاو ١ ثداوعا

952+ 



 اشاب ميحرلا دبع

 ميحرأأ كلغ نادنموقلا 5 داعم مدق

 مقاوأا نيالا موي يف سدقلا ىلا اشاب

 ثباو ١6١5 ةنس يناثلا فوناك ١5 ىف

 هّثماَِقا هدم ثو 9 سدأ موي ل أهيف

 تاك ريشا ةردعو ةذحاو نم ارش

 دقو ةيئطواا ةريغااو ةماهمما| ناونغ أف

 قباساا سدقلا ينرهثم نع ؟راره با

 هتلاكو ءابعا ءافياب موقي ناكو ىلاحلاو

 لع يلاهالا ته دقو مايقأا قمح

 هتغأا أم يس ال هو همارتحاو هبح

 هنود فطللاو ساالانم ةث دهس نف

1717177 

 ةنس دلاوأ ٠١5 ١|

 ديلاوأ ةب ركسعلا ةعرقلا بد .يف عرش

 ٍفنيملسلا ريغو نيملسملا نه 1١7 ةئس

 يف يضاملا تيدلا راهن نم ةسساحلا ةعاسلا

 انفردتم ةفوطع روضحم كللذو ةموكحلا راد

 ناد:هوقلا نعايان يشاب كيبل ةرضحو محننالا
 يدتقفا لءاكديسلا ةليففلاو لضفلابحاصو

 سشوففلا ريدم ةرصحو طاضلا نم ةددعو

 ققيسوملا كلانهتناكو ٠ فئاوطلا يناحورو
 دعب ثالث رصنلا ن>لب تفزعيثلا ةي ركسعلا

 تفرصناو 'اعدلا ةوالت

 و

 لئاه قب رح

 ةلللا هذه ١ ند ةسداسلا ةعاسأا 3

 هلع دووم 1 ةراح قوس سراح معا

 نا دءاصتم اناذد ك كالانهىنآ سد وبلا

 ةهجلا ىلا قوسلا طسو ةمقاوأا ناك دلا

 ةيدلبلا شب واج ساوبلا ملءاف ةببرغلا

 رم اذه لعاف اغا د.يسر نإ طع وعدللا

 . طقت ىلا ربخلا انو ةضتملا رومأم هجوب
 لك“ ىلا هجوث ددع امنه رضخل سيلو.لا

 ناكد لخاد دقند ٠ رانلاب اذاو قب رملا

 يواسمناا يوسوملا وري.ش ساحنب وعدم ا

 سياوبلا رافنا رضحاف ٠ ةروت اهيا لاب رجات

 لع اولاهناو كي رق ةرصع» ند نيتلع ٠

 اوعرشو هومطخ تأب رضا اب ناكدل اباه

 اهوةوأا زاكاا تدز تاكنتب هاما لقشب

 بيلا دادثما نم اوشخو بروللا ىلع
 اوحرخاو اهياب اوعزنف ةرواول ناك دلا ىلا
 مثانسو ' جاجدلا ن ٠ ةمظع 0

 معلا رومأد هج ون رهعإ اذاو كيذك

 فصنو ةعباسلا ةعاسلا دنع رضح دق

 ةوصملا راض ال الاجر دحي مل هنا لاقو

 ءاأا نولقتي كالذأ سيلوملا رومام يقف

 ةعقاولا لزاثملا نم مهيديابو روهظ ىو
 رانلا تقي و ةروك ذملا قاكدلا راوي

 لااغاوع
 ةعدأت تلا ةءاسلا ىف تدمحو دامر

 غلي ةلومضم ةروك ذا تاكدلاو

 ىعداو ٠ كلن.رففلا ني رشعو ةسمح

 7-5 ةعاضا معلن ةل فم

 غلج؛مئاشب نمضتت تناك اهنا بحاص

 ١ لالخ

 نيذاا سياورا دارفا ةمهكشن نفف
 بيبللا داحال طاشنو ماتهالك او رهظا

 هلاجر ىلع هبيذا يدملا| ساما وحرتو

 .رزاخملا ىلا تدعا دقران | تناك

 ةردل | ٠

 هرمماب قوسلا تح.هتلاو ةرواجملاتيناوملاو

2" 

 ةسيئق نيغدت

 نيشدت ىرج مويلااذه حابص يف

 اهديش ىتأ سحرح سردقلا 0

 باب 0 زيلكنالا قارظم ةدايس.

 ةروصأا ىلع نيطالسلا روق هاجت دوما

 قباساا ددملا يف اهيلا ان رشا ىتتلا
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 ءادثعا

 وعدملا ناك انسب تعم مايا لم

 ريد كي هانباا لمع طاعتي ةنس

 نوتيلا لبج لابش ىلع عقاولا امالا

 نايس وبأ لع ديممسو دايصلا ردسح

 ةيدي د ثاو داب و يصعلاب اي ر.ض هوعبشاو
 ند ةشرولا لخدم لع مثدحأ “ا دم 8

 نكت هنا الا ضرالا ىلع هاقلاو هقوط
 ا ا 1

 وهودكي ىلا رفو مع“ صالختلا ند

 ةديس نم «أ ضع ايلا عما ىىوقلا كأوهم

 ت]دَظ كب مر“ هجوت دقو ' برمغلا

 ىرحاف بورضملا لزنم ىلا ةيدلبلا
 تالا يح كا الوهوهيلع ىلا

 شارفلا ع رط

 يضاملا عوبسالا نم شيمنسا موي حابص يف
 ةيديدخلا كسلا ةط#ء ىلا جادحلا دحا هع وأ

 ناك راطقلا نكلو راطقلا يف نانا را
 ة اف تام هندكلو ربظلل لجرلا رخ أتف رفاس دق
 هفافر ةيانعإ نفدو

 مي

 ةرضح نا يضاملا ددعلا يف رك ذن نا انوو#
 نم يب ةب قطشسملا يدنا بيدا لخافلا

 يف اتم ةعاثلا ةعاسلا ىلا ةفبارلا ةعاسأا

 دوم نيب تعقو ىتلا ةرجاشملا نع تاقيقحتلا
 : روبمشقلا ديشرو عابدلا
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 ره ةضع
 ني ربج ىعدن يورف مايا ةعضب نم يلو

 سدقلا ءاول ةعباتلا ةيلوثوب ةي رق نم نسح نأ
 هنثام بلصو كة ؟ه:ردعلا ند غلب وهو

 ره ةضع
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 ضب هاقلا

 نم الك هراقآ ةقرتسل ردئابأ اجاوخلا مهنأ

 دهم جاحلاو هلع لمعلا يذلا ن دع جاحلا

 قيقفاا| ىرلا هن ا يب رغما

 نَخ نجح" |يفنانثالا عووأو ليلخلا باب ةطقن يف

 بج هه

 الاح تيب

 ةئيه مل تدب رإدم ةريصح> ريع

 تيب ةيرق لاوحا ين رظنلل ةيصوصخ
 تايعو يف مءصأأ ماظنلا ثيح نم الاج

 ةيرقلا لع فشكلل ائاضعادحاةيدلبلا

 راذقالا» ةدولم ةب رقلات اذاف ٠ ةروك ذملا

 ءامد ىرتف ٠ قا-_طيال دى انا سوالا 9

 ةيرذلا الق عراوشلا يف ليست مانغالا

 نا مم ةمخجا ضارمالا بلمتو ةثيبخئاورب
 ًايصوصخ اناكم تنيع دمتي ةيدإب

 ةياغلاه ذل ةب رقااجراخ ًامقاو ني رازجال
 ُث؛اوعد نأ ارخةوم ريتاذغلادبعلدقو

 خاسوالا اولي زي و ةفيظأ ةيرقلا لعج

 نالادك مهناالا هين والان

 ةي رقأ لاؤتالو ائيشلاعالا نماودبب م

 ١ «ةرذقلا اهتلاح لع

 محل تيب

 الادت ب ةلاحب هبشا مأ تيب ةلاد

 ىالم اهيفقاوسالاف ةفاظنزلا ثيد» نم

 ه”ارذءا م

 لمهأ ادي ىرت الو راذقالاو خاسوالاب
 يلاعالا نم ةيدابلا بلطت ١اتاازا ىلع

 مويشاوم اودبذيالا كس را ا ! امرك

 نوعاصت ماي 2 ناالارطا:ةااوةقز الا يف

 ايإ يتأا رءاوالا ولو بج وف نولم“ل الو

 جنم ةيدلبلاو : امش يلاهالا يف رث وت
 الاهناك ةذلبلا نووش يف ةنوارتم ىرخا

 انراصما ىلا ةعرمسإ 0 هب ولان ا يردت

 ملا ىلاوخلت يب ريدم ةمش ضان

 هولا طورشلاةاعارج ةيدلبلا لعةيبنتلاو

 ةلاَمَمْأا|ضارمالااقلا
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 نالعا

 اهشاعدم ىلا ةناشأ ادللا ةيملعم نا أئ

 ريص ف ةلوغ“ يف شرخ ةباعالث صوصخملا

 6 نأ موي بالطلا نإ ةقباسألا نم *|

 5 لوالا ندر 0 قفاوملا

 فراسعم ةرئاد جارياف ةبغر هل نم

 هقاروا (هصتسم روكذملامودلا يف سدقلا

 ةمشأا

 رح ١

 شاعم رادقم

 شور 7

 ىكلملعم ىتكم رولا

 : , هب رزيع ١؟8

 |ىكينات عم مراك نيع ١
 ىليعم طافعش ٠

 ١ ساو 370

 لاا و

 قب روس تبا ٠

 مازباريد ٠
 خب رشا هعرز» |

 "0 :ناووشلا ويه ع
 هزوراع ١8

1 0 
 عرازم ا 6

 هوارقا ٠| 

 : ا ةو

 نايعا 6 | 8 ٠

 : دودرال نيع || 3

 قرقاا تتاكم تارلعم ا

 ةيغرهل نق ةأد:ههالعااه ءوامماةررحملا

 سدقلا يانا بيّبح يجرج ةعبطم
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 ةباانأا ةنسأا ة؟" ٠ هي ددعلا

 هدب رخا زايتما بءاض

 (ل18 85 حام انلحبس لو
"00 

 ' هه ؛ ل 917 ل4 لا كلام

 1011-181 كلا رعشالا ترمك

 م0 ماع : ةيناثعلا دالبلاو ؛سدقلا ءاول يف
 هت هدروود ك. كاد 6 فصنو نايددجب تالاير ٠
 هؤ يجوامس 0 :ةيدنجالا داللاو يرصملا رطقلا يف

 00م اكنرن رشع ةمخ
 1071116 انه هنن 8 212١

 26 ةيضوصالا لئاسرلاو تانالعالا 9“ اكا1"ةم معا ,ىع رع 15 ”"ةه3
 >6 ةدب رجلا ةرادا عم اهبلع قفتي#

 ًافلس عفدلا

 [اظق 13517171015 طن 5
 ةومرأ اعولافع5و ذ 1هءادلا :

 2 !5 ظ1عععازوم لات 10ه نعمقل
 مينو ةرا ايات اير

 20 وسند. السشملا لون( رن

 ابوروا يفماعنأ يأراأو

 نع اهاةرو ىتأأ ةّمرساأ دئاوعلا ند

 اهب نيك ست“ لازتاليتااو قباسأا رودلا

 ةؤاوصلل انمارتحا انلع اهروك نيضار

 لوقااو اهتضرام» انترذاحو ةييندالا .

 فتيياقلا نم نوريثكو ٠ اهارريغب

 باعككلا ررشانم ةيخنوةين معلا ةفاصصلاب
 دس,ةأا اذهب نيديةم نولازي ال اندبع

 اوضوؤبا الا عارولا نوك 6 اليهناكو

 أب وروا يكرت نا اهئاش نم يتأاثحابملا

 دئاوجلا تابءا رغعول لاوقا اودرعسلو

 تناك اذا اسمنم اوني ةمب وروالا

 يوس وب رظيف ةرثاس ةيح راخلا ا: اد

 ليولاب مخ وذم ءارقلا

 ةدي رجلا

 اوبهربلوا ال ما

 لرال اندالب قرص“ يذلا
 انع فار ت2 ةنالعلا

 ةقاوصلل مارآ>الا اذه ىرس دقلو

 ماكحالا ةءزا لع نيضباهلا ىلا ةيبوروالا
 ةديدش ةئبلب اطاوقا نوعبتي مارتف اندنع

 ثوري امدنع أ جاعءزناو*ايعسا نوروظل و

 جلو مهن 2 يبت دئار 1 هله “زا

 لع قداصل امدننع 0 مثرود 7

 مشاعاو مهئارا

 رودلا نم ائياأ ترسم دق ةداعأا هذهو

 كلذ. لاحر نال اقباد انلق 5 قياسلا
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 . متارجأب حابرالا نورد اونا رودلا
 _ "ره فوشي عبطلاب اوناكو ةعباشملا
 اعزف مهصئارف دعارتو مئارجلا هذه ركذ

 ىفيهلا ىردا مهاع لم امدنع

 نروعرسي كالذل اوناكف ٠ ةببوروالا
 فورسب و ةةطانأا هاوفالا هذه .دسا
 اولعف ا متياغا اهمادذقسا اوعاطتسا اذا

 نيم غاب ةاعساوب يأ دئارهلا ضع

 نيدحداملا رظعا نم تعض أاي ونس هاضاقتت

 ءانغأأب ىغتو هداوعأب ودا ريرجخا ديعل

 : 4: كش لع :

 ةد وروالا فدا ضعب منتغا دقو

 لوص# قباساارودلاةرادا لالا ة>ا ةصرف

 ةممللا يف نكت مل يق اا ةرفاولا غلاما ىلع

 هلاحر ناف ٠ اعتن رولا كلذ يريوتل

 ىت> ةرغث نودس نوداكيال اوناك
 اوناكو امنه عسوأ مهماعا اهريغ جمتفنا

 رم ريك مسق ىلا ةجا> يف كلذل
 ءالوه عاطا هاضرال ة:طاساا تادراو

 ..ترايشاجلا

 قباسلا رودلا يف كاذ لي لكلا ناكو

 ةكاشلا تاللماعملا هذه ْنَد زامشو

 تدا دؤو نيفراعلا نإب ةي واهلا ةئيولا

 راكفاإلا ءالي.ة سا لا تااليءاعملا هله

 ١91١ ةنس يناث نوناك 7١و ء ىف اثالفأا 5

 (نمصاو اندلع اهددص ىف نحمل ىتلا

 هدي رح هيد يأر لقا هام براعضأ
 نزلعد اغ ةيبوروالا دئارخلا نم

 داكأاب هنا كلذ ىف بي رغااو ٠ !ندالبب

 لمحت فحصلا هذه ىدحإ ردصأ

 أ .شارض رص ىتح انع ع ِ

 ةموكحلا ريذمل انياتنك يربتيو اطوق

 ىضر رجت يتلا ةطخلا عابتاب اهحصنو

 اتومسأ

 وذو

 يتأا ةمغنلا هدهو * انعاب ورؤا

 ران 1 ثادحا اا 0 | :ءوأوص اهأيأ

 باجالا له جراخلا يف انيلع قافشا

 انئاو دعب جضتت ملا راكفا نا نودفتمي

 يك يجراخ مفادب لهعتو كتل

 قباسأا رودلا ٍِك ْ

 يسكت نا انب يدعي هنا معأ

 ةنسح ةمعم انل يحن ناو ماعلا يآرلا

 انكم ةطساو ةباب . :ركلو ملاعلا يف

 هامت انبارطضبا 7 كلذ ىلا لوصولا

 تاداةثالا نمانعزفب وانيفاحصاا ءارا

 رييغتو حيرلا عم اليو ما ةيبنجالا
 اذءا ناقنال ؟ انوودر اكاراو !ةراذا
 نزال لئادولا هذه لاين يدوب

 ةلووإ يدأوت يتلا يش 0 هذه

 ىلع لوصحلا مدعو مارتحالا دف ىلا

 ةءدهلا ةووسأا

 غب ماع يار هقيةْللا يف ناكولو

 ههأما ين نأ ارارطضانءاعتسالاب وروأ

 لأ نكلو ٠ هاضر كالذب بستكنو

 ساههبا هيسردنال - هسه وا ظظحلا

 >6 1١85 ع مر ١7 قفاوملا

 ةحسقنمابورواف ماع يأر ابوروا يف سيل
 ةدا لا اطاما ب

 اعمايا ىف لوقلا ل كتسل يد ةيداصتقالاو

 قيفوتاا لصح دقن أب أفزالاحا دعإو

 و نأ لمس ال انو. ٠ ابن

 ةلءدل قدور

 انالاةلودل قوربال اهتفادكو الثم اسنرف

 تا.تايساا نم فداصي امو اتفادحو

 فداصي ارئاكلا ين الوبق تايداصتةالاو
 تاكلاذاف ٠ :دهقلا تايالولا يف هايتسا
 ة.ما.سا انتا نع لودلا هذه فمك

 املا م لعد ذه اهلاوقا' س.قل ةيداصتقالاو

 ماكحاف فلتخت لودلا حلاوص نا امو
 ٠ (ضيا فلم افحص

 غم قب ارإ ماع يأر أب وروأ

 ةءال لظع

 فات ءاراب داقتتو رثاك .:را نمام

 اذه ضقانتو فالتخالا اذه
 نال ما-.ةنالا اذ_ه مسقنتو ضئانتاا

 . ةناهالاو راقثحالا رع ىَمْصلا اذه

 يلع ىلوتسي نم ىلا عوضألا و

  :رم ضلقتلا تقولا ناح دقو

 ثوحي نا والان او قباساارودلا تارثات

 يلالقثسالا ماعلا ائيارو ىنطولا انركفال

 ىلا 13 حولا ةل بلا ان ضنا
 تلك ١ل ةيظعلا ةمالا 8 عرذتن نا

 ه«مارتحاو هرايثءاو ىنحالا فاطم

 ماما اءوضخ سارلا  لمأطتال نأ

 . الل نوكيشا لب بضغي نا ءاش هه يا

 ةدظو ةدحاو ةطخو ةسايسهلادحاو هلا

 ددرت مدخعل و تاش ل
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 ُ ا

 عش رابخاو ثدا 0 2
 ضم 7 ”لالقتسالاب انحير أدام

 | اس هس سي سس

 سورلاو ن 00 0 ظ او ناملالا ةيراغلبلا ريم ةدي رج تبتك'
 4 هلا تالغعاللا يقاونعأا ادد تع

 ) ترارياو ير ٍٍل : أب راغل ل اقعد ْنَع

 ظ 2 ا ٍ دل 5 شط 4 :

 3 3 7_0 ل 1 0 : 35 راغلماا م وكلا راظأ ع نع أغر

 ةعمر تا افث ناب رح [طوتقلا نم هنا ٌْ

 نى ونت ىلا | 2 ١ علمنا : ب - ' ١

 0 سهكلاف ٠5١مل ةئسس لوليا ؟5؟ ىف
 تءالع لأ 7-١5 ةرش ورز ذم : - ١

 فه < , 2521 ْ 3 ؛ ١ ظ 5 ا ةنامالا 1 ادلع لع راتج ال روتلا اير

 5 ١ 5 3 اي م اه قاد ىلا رج تكا دقو 7 رظناا

 و دةعنلا ىموزلا يزياكتالا داحتالا .
 ىف لو يدر يزياك دال تأ ريالا نع تناك اهدئع ىلد

 ْنأ سعتلا لو#تو 1١ هاب ه0 بأ 2

 ةب راغللا ةناثعلا ةدهاعلا ناشر ةيراخلا

 تافالعاا نا لوقلا ميطتسأ : ةب راما

 لق ةنسح تذاك ايراغلب و ايكرت نيب

 كلذ يف اي راغلبأ يراكو لالّتسالا

 ةينيدلا ةههولا نم تازايتءا نويملا

 اماو ءمظعا ةطلمو رصانملا رثاس نع

 يتلا ايكرت عم ةبلاملا انتاقالعب قاعتب ايف

 انكم" انباع ةدسا كاذ ذا تناك

 هلل دم َهْلَفط تناك ايراغلب نا لوقلا

 امكرتل

 هاذ 126 ما ةل ام كلاتهو

 ناكما قو ةندفنلا ةلودلا ضرعت

 ٠.. ةيراجتلا يساكملا ىلع لوصحلا

 ا صل يحض لودلاف ٠ ايكرت

 هذه لديس يف ةريبكلا ةرطافملا رطاذتو

 فراغا اينرسع اي رق كا
 تاياهنق اهئاشناب ةرخلا تايالولاو

 ةحردا لا لودرلا ناس
 اي راغللل ناك دقو ٠ قرشلا سس يف ةيفار

 ةدايس ةطساوب تازاتالا هذه لك

 ناك اي راذل, لالةةسا قالعاو ١ ةعما

 تازا تالا هذه ءظمد وح ىل اد
 نيهازأا نيب ابراغاب كاذب تءاضف

 ىح مهو تازايتءا لع م

 انك نا دعب نحت اهو ٠ يرلاو ةرجاقل

 س0 ةرد حاج ف

 ةهجأ نه ىلا نيضرعم انعضا دقو اك رز

 ةينامءلا نطاوملا يف بناجالا نيب ةلثاه

 هذه لباقم انم يلطت 'كرت نكت لو
 ىو - هدام هل هو تازا.تمالا

 ةدامس 02 052

 م جي تعم جور و

 ةلاح نع منان تاوجلا اذه يف ريخاتلا

 يتأا نيتلودلا ْ نيب ةيمومعلا تاقالملا

 يا راسو ' مادسلتوا ةلب ام لالخ تدع

 جئاتن اذه اهباوج يف ةيسورلا ةموكحلا

 لودلا دانا ظفح ىو مادستوب هلام

 ايسوزو !لألا نيب دعولا لدابتو يلاحلا

 ابجومناك ا ر داتا يف لوخرفلا ةر ذاب

 حاوصو ةارءا يف ايسور حاوص دض

 سمستلا لسارعلوقإ و ' ايكرت يف أ :الل

 راض أح رظا فواوسأ وو ءلاذا

 ارباخلا قب ؛ رطلا هذه

 مم 0 و ةقدانم:لا تام 0 (. رطل

 قدا لف

 قأقلا ضعب اهدنع لص» يغأا امور

 .-.هوخجعح

 ناين الثل ا داي الاو ةفلاوخا

 ة.ما.سأأ اهم و“ يف زودأ ل ىلب آلا ترم

 : هن ايلا تام رمهتأا

 ين# ةيئالث ةفاامم كالانه تسي

 ةي>راخ ةسارساط لود ثالث فلاجت

 سصعهإ ىف ع أسأرف م.تافالع امو 2 ةماع

 أه رع لكاس

 0 منع ١ معنا ) 57 و أؤ الع نكلاو

 سياف الانع

 نعوتلمف ٠ ارتاكناو ايسورو اسنرفل ةماع

 مم اعل انا ثا

 1 ايسور رعمو لكاس 3

 ةسامسو ة َ در : اأو م”فالازو

 اولا
 كء ريس ال داو و اا مصأ

 أمعفا ةاذص قيما أ.سور وأ سأرف اتاثدلم

 ىتالغفاا دام الا لود مم اًثواعأو

 همس 7+ نالت

 نم البق 66و اودنشت نيذلا '

 ناني رخا ناتمقوم ترح دق نا لاقو

 كب لا رش رع

 بزالا سيئر كبدي رف دمع داو

 ىلا اب وروا يف هتحايس _:ر٠ ينطولا

 ف ةد» ىمهف نا دعب .يرصملا رطقلا
 كاقحا كاف ايلاسح ا نو :ةناسألا
 دي رف ةلاكم مظع 0 لد لاثملا ردا

 ٠ نيصاخلا نوبرصملا بول يف كب
 رغث ىلا هله يتأا ةرخابأا تلصو الف

 لماهتو قيفصت الع ةيردنكسالا

 ىقلاو فيصرأا 0 محد زملا رووا

 ةطمس يف ةئائر ابا ةابطخلا نم قيرف

 كب ديرف دهم املباق هب ردنكسالا

 _:ره ةهبياهذ يفو ء"اذثلاو ركشلاب

 يف فداص ةرهاقلا ىلا ةيردنكسالا
 لاةتحالا اذ_ه ريظن ابك تاطملا

 فنراك دفف ةرهاقلا يف اماو ٠ حرفلاو

 نع اغرو فصولا دء اغلا لافتحالا

 لاجر لخادتب مل ديدشلا ماحدزالا

 ماظنلا لوح براضإ مو طرفا

 سس ك7 م هدد

 سدقلا هانم

 ةربا#م يف ةمجبم ةمفانلا ةراظن تناك

 تااقو موسر مضو ىلعتاكرشلا ىدوا

 "امدنعو س دقأا هين ليد ىلا هاما رج عورمما

 ةكرشلاو ةراظنلا نيب 0 داك

 ١١ راشملا

 لوقي سدقلا يف سنايلالا ةسردم ريدم

 ةمزاللا تاماقناو مو.ىرلا لعل صاح هنا
 لحا دقو. ةراظالا ىلع اعردهلاو

 رابتعالا لمفارغلتلا اذه ةعفاناا ردم

 قءاومهجو ىلععو رشملا اذه م ىسمف

 يأن فويسما ن :رم فأر نأ دروأوم

 ' جايتحالا م سدقغلا اعدم ودعات َّى

 . 1 ىلا ديدشاا

 دانا ةليهطسا ٠

 نع يل ودز 2

 ةكرعم ثرح دق نا لوي ةيلخادلا

 ةباصع نيب ( رومعلا ) راعش يفةب وهد

 ثرفغسا ة.ءاظنلا رك اسءااو ترعأا ن

 برثا| ..اارح ١ 199 اليف 9 نع
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 دو:هأل أمهمق زوفلا نك

 رك رس رع اس رع رك رك رك رك ب يسم

 لاو يلع ةياكش

 زيمالا ةيقذاللا ثوعيم هجوت

 نا نحن ؟ ودعم كب ةالسرا

 يملاعلا بابا ىلا ةليعاممالا ياها

 الو هيلخادلا رظان كي تملط ةلباقل
 راظناا ساجم يف أييفتم رظانلا تاك

 رع كلب داون راشتسمل توسل لاا
 نه ةيل.ءاممالا يىلا_ها هانتسا هيلع

 اشاب .لضاف ”ليعامما قباسلا يملاولا
 عد وا يذلا

 سرادم ءاشنا للبس يف فرصتل يللاهالا

 نم تعم ةروأ 1

 يتحو ةي ريخلا د_هاعملا نه اهريغو

 مهيلا درت و سرادم ات / ن الأ

 هارر

 دوو ديو هوم

 لج لالختا

 ةراظن ىلا زيتسا:م ىلاو قربا

 ةب رق يذامما لبجلا نا املعبةيلخ ادا
 ىلع لحنا دق رلتساب ءاضق يف سوات

 ىلا ةبداأا ؟قرطلا دسو ةلزلز رثا

 85 ؟؟ ءاهز مدهو ةرواعملا ىرقلا
 ارد: كرحاو ةي'اقلا تود لق

 تت يأا ه'ما ةراعدلا تو

 1 ىلا ةجوتق * ةيرقلا يح
 روبادتاا يف رلخنا يدوصخ سدنبم

 ىلا ةييرقلا يلاها لقنو ٠ ةمزاللا
 حالصا متي ايد ةرواسجما ىرقلا
 مارق

 يي

 اةنس !١9

 بيت يد مادم ترهتشا

 ردصت مو برغلا ةفرعع هب وفرفالا

 تداوي هيف 0 أ ؛ وت ةاس لك يف

 ةشلا نع !هتائوبنت نمو ٠ ليقملا ماعلا
 ثداوء>ور طم ةئس 0 اهنا ةملا

 تدميس ناو ٠ ناريطلا ملاع يف ةربطخ

 ىلا يدوي بوعشأا نب مىظع جايه

 هذه نم جرخيو نيريثكلا ةيحضل

 حاب افدتلف دوسحم لعر كراحملا

 يف ةلثاه ثداوح. يرهتسو ٠ ةملظعلاو

 تالثملا نم ناتنثتا توقو نييلاملا ملاع

 رتيسو ةلئاه و٠ نما تاريبشلا
 : 5 ارارف ةنايسلا لاحر دحا

 لجر مظعا ىلع دادحلا سبلت اسمنلاو



 ةدنعو د.ع نودللا فصنو نيسالم ةر ذأ ظ اذه ةأفو لوف يذا أمي الو أهيف

 ' قرسشي لب هتافو ىكدت يذلا لجرلا

 دتقو ١اتعكاع هامم يف قأاتيو رونلا

 اما و اهذ وفن مح و اءاطب ا ةاعاس

 نوكي ايف ثدحيس م لكف امسور

 ظ لام الل ام

 ه1)/ 24+

 ديلا دبع

 طاطا ف ديلا دع ةو” لأ عاش

 باكا ةلاسر نمذخ هوب ةئاريغامويف 1

 - ىلع ةديج ديلا ديعةمح نا ٠ قاظلا
 ند اناا ءاوكش نع غر ممل 4و

 هب داريال هنا نقبت دقو نئييكلا ملا

 ةيمعلا هتاباراطضا تا ةو هقاق نكسقرمم
 وهو هئاس ىدءا هدنع قا دقو

 برشب هلل _:رم امسقو هراهن يدعي
 رياجساا ندي و ةرادعم ةفيفح ةوهق

 هدالوأ نع انايحا ماكتب و ٠ ةببطلا

 الا ىتدح هثيشاح لصوت لومهلب ةةسمو

 هتاركذم ةباتت بودوب هعانفا ىلا

 وهو -كاد ةيمشامبفي هيل هنأب رهاظتيف

 هل عبادقهت عماقلاع ةسا.ال ثرتكي ال !اذقهنا مالا مة سا. ثرتكي

 اما كل.السو ةناتسالا فوك ةءارق

 ةديدش لات الف ينيتاللار.هق ىلع ةمقارلا

 لواحي ال ديلا دبع نا تبث هنا عم
 يلابب نم ىبي ملو ىالا ايسالو ب رفا
 هلاوها لك تذخا نإ دعب هب

 نبل تلا عيلخلا راطضا دقو

 هلاوما عدوا ثح ةينالالاف راصمل
 هلاودا لك نع لزانتي هنا

 مأما نلعا دقف ةنائدلا ةموكعل اهبعو
 نءيناثءلا شلل لزانت هن! ل دعدومت
 اثوملم ١/1 ّتميقو ايناملا يف ةعد وااهلاومأ
 كلذب ادقع مقوو كرف ضلاكهو

 : كال ذ دعب لاقو ةتباث دد

 باطاس ايفرح يتدازا ذغنت ماذا

 دفقرد ٠ نيمرجلا ةيقاعم نيدلا مو يف

 ”يش يل قبب ملو يش لك ينطو تح“
 ٠ كالد رأتلا يل طهجيسو

9/7 56+ 

 6 ةدحتلا تادالولا يف ديبعلا 9ع

 مود رملا مقو أماع عا ىدم يزد

 لع أير دوي ثاكو ناكنل ميهربإ

 ) ريرعتل يضقب ضر ةدحاملا تايالولا
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 مهيأو يعم لو فاكو ةيدورعلا قر نم

 ةنم 5515 قرأا يف محو

 نوكلميال منو ديبعلا ةي رح تقلطا ٠
 فوفردي الو تاراقع الو أعاتم الوالام
 هه مويأأ سيصاف ةباتكلاو ةءارقلا

 مهلو نوبتكي و فو ارقي مهنم ةئالاب
 اهريدي ةشردمو ةيلكو ةعماج ٠٠

 اعذمالت ددعو ةملعمو لعم فلا "5

  6٠فلا ؟6 اويو ديملا فا 1

 ترارطم فلا ٠١ اهريدي ةسينك

 منيب *ابطألا ددعو سيسقو نهاكو
 فلا 60و ماحم فالا مو افلا 660

 ناذويلم الام سار اكتب 8: مملو رجات

 ٠٠١ نوكلي و" لاير قوبلم فصنو
 :٠ :نفلا ؟+ 0 ولغشل و ةعرزد فلا

 أمنت ةموكحنال نوعفدي و ةرجالاب ةعدزم
 هاله غلبع امحيف ردقت كالما نع

 ليلدنم اذه دعب نم لبف لاي ر نويام

 مهنمو دوسالا سنجلا اذه طاشن ىلع

 كاح وهو ةك الملا فِ ملاعلا لطب

 رييشأا مالا ىلع نات يذلا لو فود

 هيلع هبلفت داك ديقو ضيبالا يرفج
 ضيبلا دوقيو دالبلا يف ةروث ثدحم

 ىلا مهما الا د..ءلا نف ماقتالا ىلا

 فونءاي ال ةي ونجلا تايالولا يف نالا

 لب مهضارعاو مهلاوماو مهحاورا ىلع
 ىتح ضيلا سضغو ماقتثالا ةضرع مث

 .ءارو ءاحو !رئاس دعلا قأك اذا هلا

 فنرا ىلا . معي نا هيلع ب>و ضيا
 ل ليولاف الاو ةياأ شيلا راني

 ىلع نوريسإ ال ندملا نم ريش يفو
 ثدح قب رطلا ف.هتتم يف لب ةفصرالا

 ةطلاذع مذ ممسإ الو مكاهيلا ريست

 محل يتلا تاناهلا لوخد الو ضربا
 تاالملا الو سرادملا الو سئازكلا الو

 هدوازج فراك فلاخ نءو ةمومعلا

 رع تملا
 (يكروي ويناا يدركلا بارج )

 ا ل ا ظ

 3 : ١ ١
 يثرألاو دافالا | كيو ةرادا ةءيش نم

 2 ودا ميت هجر 1 ١ اناا 5 «<.شا ع 1

 ظ

 6# سدتلا دك

 ةمسأتأ| ةعامأأ 3 روضحلا ةيعجا

 يف مقاوأا مداقلا ا رام نم ب رع

 ة.عقأ يدان ىلا يناثأا 0 7

 81 ةئسيئاثلا نوناك 4 يف

 هد هه

 ديهشلا احلا ةريضخ هلاثا ناك

 عادلا ,ةح نع قاوصوبأ كب بيت
 3 ر قىباسلا انددع اهات ردص ىلا

 دراوتو مومعأا دنع باجعاو داش

 دفنت تداك ىت> اهنم خسأ باط ائءلع

 بدالا قاسلب نفث ٠ ةعوبطملا خب ا
 كب بيجن ة4#* ىلع ارطاع ءاث ينث

 هذه لثع انلصاوي نرا هن» نيحار

 بغرنو راكفالا ٌةراثا ةد.ةلاةلاقملا هذه

 اونضي ال فاو هب اودتقي فا انئابدإ ىلا
 مراكسفا تانب رشنبأ فحصلا لع
 ةدئافلل اميمعت

 هوهمول

 ميدب سومه

 ةنيدملا يف ءابحولا دحا يدان مخ

 مند و بدالاو لعاا لها نم ةءاج

 ىلا ثيدحلاب اوقرطتف دحلملاو نماوملا

 ىغتقم ىلعايراج ناك فاو رطملا لوزن نا
 سماونلا كلت نا الا ةيعيبط سيماو:
 ميظما!قالحلا ةردق يه ةبرممةلاب رادت

 أثر دح نيا ذتلا نيكسافتملا ضع ركناف

 بدكلا ييذكتو نيدلا لاطباب اولاقو كالذ

 ةميطلا ىلا يش لك درو ةسدنلا

 لادجلا منيب لاطف ٠ 6 رم* ةدالاو

 داو بفانو تبثم نوبثو عوضوملا اذهيف
 يامال هجولا بامص!نمدحاو لاف كاذ

 يباسلا هجولا باعصا نم رخا ايطاخم

 روهشملا تنيلا اذه

 ةغساف للعلاب يعدي نأ لقف
 ءأيشا كنع تباغو انش تفرع

 مثدحا حرتفاو روضحلا هنس“اف

 يدنفا سجرج ذائسالا ةريغح له

 (نءرضاحلاة له نم تاكو )بويا يووخ

 لاقماو مالا قفاوي اسيمف# هسمخي نا

 هيحاصا لاق ةيينه ذاتسالا ركقفا دعب ١

 : لي اذ ىشكف ينك

 ةصقنم داز ٌٍ هلا ركب نم

 تشم سانال تدب لو هلاوقا

 ل

 ف رممو القع صقال ةلاب

 ةفساف للعلاب يعدي نا لقف
 ءايشا كنع تداذو امش تفرع

 رمهنلا كوصل لولا كاذ دبع ىودف

 كاد يف ناكو ناسسالا قيفصتو

 ٠ باطلا لصف
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 ثان.

 يدوادلا ىكز يدنفا لماكن يع

 قطنة سا انتاك ف انمتسالا ةاكدم بتاك

 ضع نييعت يرجيو سدقلا هارجال
 اهتاةدامو سدقلا 2 ئه نش روم املا

 د ٌْ
 ١ هل

 ةعب رشلا رسل 3 ١

 نا ةقباسأا اندادعا دوا يف اذلق

 يدنفا مشاه : 00 ةزعملا بداص

 هدحوت لق سدقأا ةبرإب سا ر ينيسحلا

 يدنفا لاكس ةيدإلا سدنبم ةبدك
 ةعب رشأا رمح له فشكلا ميفوراس

 ] حالصالا نم هيلا جأدحي م ف رظناا و

 قر ىلا 8 ةياع قفناو هحاللصأب

 ةيدإبلا سدر ةروصد 4و وا دقو

 40 ١| !ذه ِق كلانه ىلا ةذاث ةرم

 تغشكلا هءلاراشأا ةيدإبلا سدنبم ةيعك

 نادوهيسو حالصالا نيم يرج اه. ىلع
 مداقلا تدسلا مون ف سدفأا ىلا

 هأب ولا «ا3|

 ا رمكتنم رفصالا ءاوحلا نأ أ

 يرمس نا سدقلا ةيدلب تيشْخ جاجحلا
 ةحوتمملا قرطلا نع ءهابولا انيلا

 كسب لماك بيبطلا ةريضح تشعبف
 ةظظفامعلا ةءردنجلاةلايخ نم ةبكوك عم
 لوو َنء رياعلا ةفارمو ةعيرشاا ريسج لع

 ركب و ةزَغيف اهسفن تاطايةحالا تذخنا

 اذه انع هللا دبا ٠ نمحرلا لرلخو عبس

 ءكاعقأا ءارإأ

 اال 2 م

 ليللا باب

 ' يف ةيدلبلا ماتها نم هارن ام انرسب

 ثزاخملا مدهو : ةنيدلالخدم نسل ْ

 اذهيفاك دقو اهرومت ىدغت تنك ىتلا
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 لولا باب نال هئم دب ال م رمالا

 مقتام لوأو يع رأا

 ني رفاسلاو حايسلا نبعا هيلع

 للا باب يف سياوبلا ةطقن اءاو

 ةطقن عم يلاحلا اهناكم نم عزختس اهناف

 روسلا ءاذح اددو# ناءاقث و ةبدلمأا

 الو ٠ ةنيدملا جراخ ةيفرشلا ةبجلا ىلا

 ةنيدلا لخدمل ائيسمت كلذ يف فاقخي
 ةيدلبلا ةمه ركشنف ٠ رورملل اليشتو

 ةعباتم اهنم ني رظتنم اذه ايلمع ع

 حال _صالا

 ةندأأ لذ وه

 رورو
 فانئئتسسالا ةمكمح يف

 ىوعد يف رظنلا دهوم سما موينأك

 يش.لا حالا دبع لتاق يشببحلا وي رام

 ىف فأكو - يران راع ار ا ةناثنم
 محلا عامل ريفغ ممج فانمتسسالا ةاكم#

 دعب و نيتعاس ءاءز ةكاشملات رهتسأفا

 باط ةركاذملا

 ىكت را هنال وي راد م رج فأانئساالا

 بجو :س مرج اذهوايمصتوا دمعت مرجلا

 تالذ ىلع ةكما تقفاو اذا مادعالا

 موب ىلا كامل لا : ىرح هنا الا

 يماحملا : ةرضح يدل مداقلا نيثالا

 هنعفادُم قاوصونا كب تين ربغلا

 بارق تا لكو : مروا نع
 مهي ء[ه

 بويط لذغت

 ليسأب وعدل اهجحوت ىضالا عوبسالايف

 زواكن الا فش: سم ىلإ ةنس ١7 رهعلا نم

 اك الف : مداقلانيتالا قف يلادع اذه

 ىلاروك ذلادإولارمق> ( سما)نونث الا موي

 0 ,م دخت: تمدح كل سهأف ى ا

 بط || بصو رزولا ىدد ىفش: ىلا

 تفإلاب ؛.شء[ ل غمالئاسهساو لعهتلاراشملا

 قرتحاوداوغلا قزعاحايص دلولا# حاصف

 انف - هقلعو هينيع يذواو هسار

 لازيالو قاطختسالا ةرشثاد ىلا الا- تراحخلا

 روك دملابيبطلا نا لاقب و اي راح ق.ةحعلا

 ةيمسر هدابش لمحبي ال
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 ل

 املغع ايشفت راهلا اندنع ىشقتانقل ٠

 يلا»الا نم راسب ريغددءهيأا فرصناو

 يزألا ررمفلا ند كالد ِق ١ نخب الو

 ءامحلا ءادلا اذه ىلا نيفردئلاب قدا

 ثاثا نارحالا ضدي يف نوعين ممأف

 نونو ام اريثك و 'يئعتب اوبدايل معو

 يلادللا نوءغقل 9 ملا يع رع توقلا

 وجرأاف بعللا دئاوم ىلعنوبكنم لاوطلا

 نك امالا نع اوني نا طيضاا لاجر نم

 ءابلا اذه أوهنعو راقلا بمعأل ةحوتشلا

 يلاهالا ىلا كيب تا'نم لاققلا
 مهاششا لطعإ مة لليوم ميلع دسوف

 مع لع عع
 "ل
 نضيأ هاقلا

 ةي رإسدوفلا دحأ ا 4 وأ

َ< 

 2 ل | قرود هك نم عب رآ 4 لت

 . ىلا ة 4ارع

 ريح وعدملا ىلع ضيفلا ءأأذإ رووحأ م

 تدل لا اسمو محلا ت

 تا.هار ريد ةقرس ملا يروداسأا

 لف 45مل لق قراسأ اودحو كلانه

 1 0 01 رانارا- ض مولع قاطا مر ١

 ان : لو دا 1.6 ضيقا ءاقلاب لءالاف

 تلا
 ةيدقلا راثالا

 فراغملا هركاو تا[ مأي 1

 ع قو ةدعما نم ساو ةرئاد ةأعساوب

 مهيلء بجي هناب اهنوم.د و ةميدقلا راثالا

 ميطاعتب ةيمر ةصحر 0 اوله نا

 تقاعتو هداد رارقلا به“ راصو .هالعا درا ةرثا د نم 0

 هاندا هي رات نذ اًرايتعا مايا ةيناك ةدا 5" 0

 هلعاي ضئاثي نأ بغرب نع لكف ؛نرالعا

 ةردللا وا ةبرركسعلا ةرئاذلا عجارإ نإ عتمتلا روما ترد

 ؛نا لحالو ةووك ذملا ةدما ترظ ف ' راجتلا ىلع هملثويلا ءارجا د

 6 سدسا ا“
 - 11 اح رو وو روم د ويحاول حس

 :تريفاكملا مئانصلاو ف رملا باحتصاو
 تت صولا ماظنلا َندَح عتمنا 5

 ةرك ذت ىلع رمل نا يناهع لك ىلع

 كامل وا لف راق ةقرو مم هول

 6 عم :دبق يرجبا لحلا كلذ

 نالعا ىرح كالذل ٠ صوصخلا رتفدلاب

 ةفكلا
 م55 هل يناثلا نونا

+1 

 سدنلا ةيؤب سلجم ند 7

 ناعذاب 8٠ ةرودات
 اك هرود :لا »أم

 0 للفلل

 ا عر'

 2 طيسنرق 6

 ٠١ نودطم يردد سدع

 نه حملا "55 ةئس لوالا نوناك

 ةبركسعلا ةرئادلاب ةضقاتلا نو.سموق

 زرشا ةدئالا ىف ةمزاللا قازرالا يا

 م ؟1ةنس لوالا نوناك ٠١ نم ارايتعا

 رم اسال 0 ةباغ ىلا

 عقوأ ة>حورطم سدقلا يف ةدود>وملا

 ةررك“ا ةووصلاب تدك دقو هصقانملا

 0 3 : 7 3 0 لآ : 1 يي يح 5-3 9 هي ١ كا كيل _ 1 تل ل 2 82 1 ابإكيع مع[ ل !اريولشو

 3 7 تك 2 2ع 1 5 2 ل ا : ل

 0 تت تاسست ا

 ل ملاك 4 |! |يسسحص 2
- : ] 31 

 *: 5" دج : 000 تد 1 ١

 "11 يسال امس و

ْ 00 0 

 ا
2 20 

 كيا

 دل ١

 : 1 ع م 3 00 0 م1 1 و ا 7 0000-5 لج
 9 3 '" ناصح ّ

 7 اج 2 00 2 كرير / 1

 48 ايايسرم اطاظإ 55٠0 ٠ نب 033

 7١ تنل ٠6 فوفلم ٠ هيصارب

 ,هنبج ٠١ لخ 1١ شؤارحم جمف
 ؟١٠٠ رعجا لفلن ٠١١١ هدزدح

 ضماح نومي  ةراب 0: هلاك[ رب ةثم

 .3.٠ ةئاملا

 | ؟37 يف خرؤوألا ريرفتلا يف ءاج

 ظ 0 6

 ةسيسسسمير جا 2

 نالعا راص ةمولمم ةفكلا روك

 كاذ

 "+5 ةنس لوالا نوناك 5

 نامدب رف روتكدلا

 يفامدي رق رودك دلا ةريغح ىنا

 برف رغزملا راد
 يناغريبام راد ىلا لّتتا دق راذيبلا

 رك لبق ىراعنا ةراح يف ةقارلا
 هروؤيثادارا 0 ناريعأا انحوب وأي

 ديدجلا هلت ينهدصةيلفادءاصخنالا نم

5 
 نوما اهردصي ةيئاضق ةلل

 ةيقوة ل1 'اسأا يف ثحم فلخو ىثوعم

 ةماعلا مهب اسم رشنب ينهتو ةرارملاو

 سلاهلاو احلا ثداو> نم ةصاخلاو
 تاالماسملاو دوقملاو نيناوقلا لوصاو

 5 3 ةب رامجتو ةندم امنع ةعرفتما

 ةييقفلا ةيو>الاو ةلكسالل باب

 تادنساا 7-0 4 . صتقالاو

 رابغلاو نيايادملا صاخ هجوب مهت يتلا

 لدبلا : رجابملا يفمهنموااك نءاوس الو
 اريل صو نطولا يف نالاي ر يونساا

 طرشب اوبماطي نا ىلسرت كو جراخلا يف
 لباه و كمر لدا الكر ترا

 نانبلو ثوريب يف مهبتاكم يف اهوئشنم
 اهريدم مم ةرباخلاو

 فلخ برن ىماحلا

 توروب : قسربم قوسو + نامل :ادعبن'

 ' ع ريتال 0

 م



 ىو

 كلا يشالا مق

 م55 تسلا

 فصنو ناب دج ا رالاب ر

 :ةينجالا داللاو يرصملا رطفلا

0 
 مسسسيم وب جوس

 6 ةيضوصخلا لئاسرلاو تانالءالا

 26ةدب رجلا ةرادا مم اهياع قفتيؤإلا

 ًافلس عفدلا

 : ةيناثعلا دالملا» سدقاا ءاول ف

 ةباانأأ ةنسلا
 ١ تت ل م م ص لو

 تلاوؤبملا اهريدمو هدب را زايتما بحاتص

 5 ظ دقو راش باير اكيد

 وجسم عل شما وب( 7

 ندا رد هط.غ 9 حالفلا ىرت

 سردبو ميو فزديو هرم حايصلا
 ع لاظلاو سعشلا يف دربلاو رحلا يق

 ريهشااو ةرذلازبخ لك اي ىضلاو رظلل

 ال وه فراصملاو عرألا هام برعشيو

 هل نا رءشي ال لب اضرم الو املاوكشي
 0 هنآ أس اذاو هاعماو 50 ةدعم

 عضوم نيو كلوش ف كرو عضو

 كتلك وا كلاهط وا كدب وا كليتثر
 اذهو ٠ كلذ نء 5 مع ال هتار

 لكو ءانبااو يدنملاو يراكملا نا

 ٠ هدللا ف ةَقاَس لامعا نولمعل نيدلا

 ةميحل امىقس#و بتاكلاو رجاتلا اماو

 مفخلا رح ىوكشا نولطب الف

 لكلا ءام نه قوكشإ دقو ميلا رو

 هب ىتّوي ةاءالا نوب رشي الو حشرملا

 كم ةوح اجْؤلا نع نع اوءفد وأو ابورواأ نو

 ماظن 2 للغ لقا و ةياملمأو ةردحا

 مونكسو ميدابلو مهارشو مهماسمط
 تافالاو عاذصلاو ماكزال مهضرعي

 ٠ ةفلتفلا

 مه دحاولا ربط ني رئاط ت تب اارا

 مه ريطي يذلاف اهدض رخالاو ميرا

 مسبررلا ير يأ ةهجلا يف يا حيرلا

 عياتإ اللف هشارب حير ثيعت ايف

 ب7 اتت يس 000 ا ا

 ١511١ ةنس م مي ةدلقلا سدقلا »*
 هد بفبسطصحستتلتت

١ 

 ير ميرلا دض ريطي يذلاو ناروطلا
 »ع

 ىوقي هنآف ٠ روظب املع نأسنالا مسح

 باغتيو أمل يتق راك ع ءااب

 » امنم بارو اين ذأ موصأ 9و املد

 م اي اره ةمواقللو 0 وكل ككل 0 2:

 م ماقملا داتمي يذلا مسجلا نكلودناي لع

 ا ا مسجلا نم اهلع ردقا ريصي

 يداوءا مسجلا ضرعت امبش ٠ اهداتمي

 اريلوكلا تاب وركيم ىلع ىو ال ءاودالا

 تر اذا نوعاطلا وأ ديونة.ثا وا

 ىلع يوقب ه'كلو 1 رك اهرادقم

 اهملع كس وةياال ينأأ ريغصلا ري داق

 اهل ضرعتلا دتمي مل مسج

 رتف ُه  ناسنالا ضال يق دقو

 ههنا لاقي كالذكو رقفلا نم ًافوخ

 ةساح «عسح وف ضرملا نه افوخ ضرع

 امم هرذختو 1 ١ ىلا هد شرت ةيهربط

 الوغشم مادام اهلمثن

 لع ايظاوم ,

 ه:كلو اهد وو ىوساب ىت > هب 6 يلم

 وا ةلاامءلا فلاو لمعلا نع ملعقلا اذا

 هما ىشو 6 ممل

 5 و يا داقعو ١ كل بيروح

 اص اميردتو ةمالا هذ مها ادا

 يري ىتأا هلا يف بهت يتلا ميرلاك

 0 أمعنع 9 اكياف امف ر ااعأا

 ١ تالا سس 0
 / هكاسا رح تيس

 (فطت:ةل') ماري ام لع لعام

 ليجحما دوناق

 اهرو> يتلا داولا ةروص هذه.
 ثراد فا د٠ اهاع قدصو ناثوءيملا

 لهم ال ءاضعالا نيب ةليولطط تاشقانم

 ه اهرك ذل

 طورشلا يسوي » - (ة6 ةدالل)

 لدبلا ليقي ةتالا داوملا ىف ةجردنلا
 فاكد يتلا ةفظوملا ةمدخلا نع ىدقتنا

 ةب ركسملا نانسالايو د نم ناك نم اهب

 « هدينحتب قوئأقلا ىغقو

 يدةتلا لدرا» -( غ5 ةدالا )

 انامع ابهذ نوسح ةفظوملا ةءدلا نع

 ةنسأا ىلا لّقني لدبلا اذه ىطعا نذ

 « طا.ت>الا ندم لوالا

 در قذلا» <”( 22

 م نرا هياء يدقتلا لديأا ه«اطعا

 يذلا لملا قودنص ىلا ةريا نيستا

 كاذيفدسلا ةبعشا ربلظإ م هيف دجوي

 ترم نكي مل اذاف و دزس لخلا
 نيذلا دارفالا

 7 7 لب#ي رحزلا

 هروصإ مهمادخت ساب فيفا

 لديلا قوطعإ نم» - (؛8 ةداملا )

 رهسا ةثالث اومهدخي نا مهيلع يدقناا

 ريباوطلا لاب نم مهيلا لحم برقا يف

 نب كلذ كَقرف ال ة.ماظنلا ةاشملا

 يف «الوه نيم نأك نم

 راق 219 ق-»» نور

 دي +٠١١ 5: رقص ؟5 قفاوملا

9 11 

00 077741 
231-01 

20011117 

 6وورووو ك. كامن ظ

 سوس مإلل جس سوس

00 0111 
 ؟ممىمتع نس هد 2! 0168

 ظفعفم جعا» ىب

 115 115111111075 ثا 5

 مم[ امتنان عدو 3غ مالا

 ى 15

 ة 12 101:ععءازور» لات 101ةل

 ظ مناخ 1115 1* خ1 خ11

 1 يرسل

 اوناك وا يناذاا سترتلا دادع وا لوالا

 وا َةِلِج اولا دارفالا وا يناثلا مسقلا نم
 اولؤ داو باسالا تأاأؤف ة ودالا ظ

 « ةيركسملا

 قوطعي نم » - ( ىو ةداسأا )

 يف اومدخ دق اوناك !ذا يدقثلا لدبلا'

 ةثالث نم رثك ' ةيماظتلا ةاشملا ريداوظ

 اذاو ىرخا ةدم يلعثلل فوفلكي ال روشأ

 دق اوزاك اذا اذكويدقلا لديلا اومفد

 كل
 تاز 6 ةدملا كالت ة هم لو 5 ةئود ا

 دارفالا دادع ىلا ة هير

 4 رك سعلا ىلا مهتداعا تدصقو مهب سأ

 ةذم اولكاو ىناثلا بدرتاا نم اوناك وا
 مب ضال ميلعتلا

 مويلعف تلاد ن٠ لقا اهيف اومدخ يتلا
 5 ل

 ترا د6 دلل

 ةدلآ تنك اذا اها

 1 ةاشملا فنص ريغ كيرخا قو: يف

 نوكت روشأ عل رانمرأك او ناإثاس ند

 نبا رهش ةاشملا فودص يف ميله ا

 فوئصلا كالت يف مممدخ تلك اف |

 م واع ةدم نوكت ربشا ةعبرا نم لقا

 « ريشأ ةثالث انه

 ثوديري نم»- ( ها ةدالل)

 ةيرخلا دارفا نم يدقناا لدبلا *اطعا

 م لقا معمدخ ثنو اذا

 ةاشم روباط د 45 هم ل2

 مهلعف 4مس نو

 رك ا ةئسمهتمذ> تناك اذاومماعتلا

 دا نحل و ولعل كيم ليس ميا سردلف
2 

2 
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 أ بحس

 ظ 0١ ثالث مّممدخ تا

 0 مه> ورح للعل هي رجعللا ىلا مهباسكنا

 « لدبلاب
 ىدقنلا لداا» < (ه؟ةدالار

 ضو هنع هيطمي نا وجي كقاكللا نع

 ءرخا

 نالعا ريع »دح( هم ةدالا)

 نم يدفنلا لولا لك ال درا

 «ةءاطعا نودي رب

 ىعالا ماك

 يذلا مذ ' الا ع رزلا عوطقمو نينيملا

 نع 42 يعول ةمدملا

 -( ه+ مداملا (

 نذ ةدلع ه6

 سلا
 ا
 نيلحرلا ىدءا عوطقمو ير

 اههيدوعا عوطقم 7.> يف يذلا َج رعالاو

 ةرهاظ لل مهيف نم مهاثما و سرخالاو

 نامزلا لوط اطاوز ناكمالا يف سبا

 ى* ْم'- ةدهاشأاب نيت اذا

 كالت نم هدحاوب قنوولعم مهار رم |

 لوح سلا

 مهتلاح ميعتا باج يف حرمنا للعلا

 ةئوذ املا دارفالا ىلا نولقتتو ةققحقلا

 ال مبةح كيس ةنياعملا داعت ال نا لع

 لوالا س-هةاا دارفا نيب تالذ يف قرف

 « ينشأ مسقلاو

 ةياب نولولمملا » دع ( هه ةدأللا )

 ةدا_ما يف ة بما لاعأا نم تناك ةلد
 اوناك اذا نيسّغاو هيباولا

 ركسملا ذخا يعش ءابطا مهنياعي لوالا

 مّلع نوما نيذلا) ةيضقالا ِ ارم ىف

 دارؤالا دادعا ىلا نولق:ي ءالوه نم

 . ةنو داما

 اذا فاكلل نين.هم نودعي نيذلاو

 هجولا اذه ىلع نولمأءإ مهب ةلع تيعدا

 فاالخ مقو اذا » ع( هد دال )

 ١ سام ) نمل يف

 َه ةروكذلا ةرهاظلا للعلا 01

 اطال مهنياعي نيسقشاو ةمبارلا ةدامل
 « ةقباسلا ةداملا يف مرك ذ مدقل نيذلاك

 جور اذا » 2( هال ةداللا )

 : ( كا دا

 "رم هتعرق ثجرخ نا دعب فاكلا

 با.دناتااز نادعب وا ل والات رالا

 لذغداف ةئلمعم وأ هتمل ود 0 وا هل

 هتحوز دقق ىلإ رظذ ال ةبركعلا
 « نيملا

 بففاكم جوزت اذا » <( هم ةدالا )

0000 0330 

 قع و ه:حوزأ 6 نأك يم تاع مث

 راظل انوناف قافنالا 4.اع ناك 0

 ._'"نرمما ةتحوز دقف ىلا هذه ةلاخلاو

 ةروجزأادارفالا نم فوكيال نأ طرشر

 دارفالا نم نوحي نا بنش هل فاك نمو
 كلذ لحم لح مث ةلجاوملا وا ةنوذألا
 اذ لم ”نماترا ريغ كيسا
 4 انآ هولا

 ديقي ملاذا» < ( هوؤدالا )

 ناك وأ سونا رتفد يف هما فاكملا

 ىلا .لوصولا لف هلا 0 هسا

 ب و رف وأ ًايتخا فاك 9 نا

 ناآكو الكو 1 را الو هسفنب ةوعدلا

 _:رهصلختاا اعقب ادع كلذ لك

 ءاوم نإينم تدم مروه هب ا

 كالذو نكي مل ما هلهال يعم هع تاك

 «رحزلا لحال

 نا قمت اذإد» ع ( 5١ ةداملا )

 هئاضعا ضعءإ لءا وا فانا اكل

 مدختس ةي ركسعلا نم صالختلا دصق

 هاهال يراه 7 ناك نأ نادم ا

 رحم مش نكي م نا نينس تالثو

 0 رحزال كالذو

 ةباقعلا  نودوشلا

 ةيزياكلالا

 لاجرو,ارتاكتا_ يف ماعلا يزل
 نودسل دووانا نوع“ ةي ال اهيف ةسارشلا

 تالمابلا فك نع ادع ابو ةكوللاو
 قاعتي اهف ةئلملا ةلودلاو ارثكلا نوب

 رعب نيئاودلا سك 5 نووشلاب

 نوحري الاجر ارتكلا "ىف نا دك ولا
 ةطاسلا ىلإ كدت ةرثاع ةبا لذ ىف

 نوريتمي نءريثك اهيف نارنغ "ذوفتلاو

 ةيقرمشلا لك اثنا لخ ةطساو لضفا نا

 كنستلا يش ارتاكناو ةيلملا ةلودلا نون

 ةينامهاا ةئطاساا قوةح ماراحاو ل دهأاإ

 الو ٠ارتاكلا اصم لغذح مم ةيعرشلا

 ا مالك ىلا ىزهت نأ ب

 الا نوماكتت الو ةيدروأ مال و

 تك يتلا ةناكللاو مهب ةصاخ ةقيرطإ

 ةهولعم يزياكتالا ىعشلا دنع :الأمل

 10 لالا ناس

 د سدقلا دع

0 

 ظ
 ظ

 ليلا لا زا ل

 دق ةريخالا تارا>تالا *انثا

 نراك اذا أع فالا:ةيراج ةركاذملاو

 تعءذااق

 اب رورمض ساو اذه دوجو

 بمشاا ىكإ ىلإ ريش *يكالو
 لخادتلا ةسايس لع قداصي يزيلكنالا

 م ةياخادلا ةيئائعلا ةلودلا فووش يف

 0 دروالاو ترودستأ دروألا يباظ

 ىلع طغضت ةيائعلا ةلودلا فا امهمتزإ

 اذودقم يلاها

 لدبت مل ةيزيلكنالا ةمالاف

 ممءاراو ةيدروألا ةسا.دم ةمواقل أه ديد

 نءاعابتا ىلا دود ىع اهلع نلقتلاو

 ةمركملا نا دك وأ ندو ٠ ديد

 تخضر اذا سهلا اهيلع ريا ةيزيلكنالا

 ةديرخح تدبا دقو ةبدروالا يءااطأ

 ارتلكل ا يف نا لع لدي اي ارفارغان يلبدلا

 نكي مالسلاو ةلادعاا ىلا نولايم الاجر

 : هذي را هذه تلاق ٠ مهعم قافتالا

 نودع ةسام ةصرف تضرع

 أ ةناغقلا ةلوذلاو اردكتا نيب قنالقلا

 اعمسونافرطاا لذ نأ .يحاولا نمو

 ٠ لاوته نسحا ىلع لاو ءالا يرث

 ىكهن نا لم“ وو

 ىلا يىلاعلا كالو 5 1 ةموكح نإب

 هل راحلا تا ,14ا

 2 لك لذ ىذفت ناو 4 جمئاتأ
 لوكا هلو دا لذ | كلا لح ىلا

 قرشناا يف ل 3 ا:ااص

 م رثو ةيناتعلا ةلودلا

 اتكرر ة.>حراخ ةرااغأ ترعشل

 : يلب أم ايف هاج ةركاذم

 ةموكملا 0 هب راذلا تار اد ١١ تدذا

 ةددب دكا ط وطخلا ءاشنلا 16 ةنذامعلا

 نت اعاشا لا [عءانصو اسنرف لاء
 طواعألا ضعب ناف ٠ ةَقيْقْلا لع قبطتت

 نم تارباخم عدتسأ / أملا ريشا يتلا

 انا هأ# ةقفارك نم اهرن لو فرط
 مز5/ ل ةيراجلا تارزاحماو ”ةيئاذاا
 ىلا ريشا ناانل مق امذقأ لالا ىتح

 ةفاكلعشأ اهنا لاقي ام لكو ١ ٠

 الاناو ةنائفلا داللا هل انطاضم

 مث

 2 ا تاقالمماإ ةقفاوم ةددو 0

 لل سدس ا اا ا اللا اا مااا ا

 ا أما 5 ةماعلا اجا الهو 00 دالتلا

 مشيا لودالا

 د7: وق

 تاواخ لب لح

 مم ةلباقم ليام يليدلا تل

 تارباذللا را هيف حرص اشاب تءعفر

 ةب زاكن الاؤب ةينامملا نيتموكسحلا نيب

 تاداد..تسالا كنا ريغ ءىدتب مل

 زاتهم دادغب طخنا أع لاقو ٠ ةيراج

 _:روناؤملاو اهدعو ةئائملا دودنلا

 ريغ نم رك كالذ ند قود. ة عك

 قه ةيراحتاا ارالكنا اصب فرذعاو

 دهجلا لذبيس كاذلو متعلا جبا>

 ع مص جيماف نو: اهلا اماو

 اذه ليس يف قفنت لاوهالا اوري نا

 امغر ةيورذلا ,لاومالا هت: عورشتمل
 كالذيف ةيراجتأا ارتلكلا طاصم نا نع

 اسارف امم نم مظعا

 ليد كك هك رشأ تاه دقو

 طظخلا اذه ءاذنال زايتما ىلع دادغب

 قافتالا ىلهإ هنا ربغ *ىطاشلا ىب

 هعينرو 3 رياخملاو ةكرششلا هذه مم

 باب كلذ دعب مايو انامل ممل امم

 ظ ارتلكلا مم تارباخا

 2 اها تقر ليسالو
 ةب زياكت الا ةباقرلا يف ةيئائملا ةموكسحلا
 يثو طخلا نه ةريخاللا ةبعشاا ىلع

 : لاق جم اذا ىلا ادع

 طا قب نا لفن اننا يعيدبلا نم

 جلا ا يننكلو ٠ ةئلمحي انا

 لق 1 ليدافت يف لخادتا

 تارباخلا حان فا

 نك 11 ينلا

 ّ تسالا رايخا

 فراغا رظاث يدنفا هللا رعا لسرا
 دقو _ ول ةرادصلا ىلا هءافعتسا

 1 ,ه يي ؛كفأ هللا رمأ نا نينط ثأاق ش

 ةرازولا لغاشع نم ان هنا اعو ءايلملا

 3 لعلاو ةسانأا ىلا فرم

 درت :  .'قورظا لك ىفرظتنو

 ىل< كا ىذ“ 1 يتخ 6-0 لو



 كيو اسوا م نالا
 »4 نت #

 كب تعءلط

 رظاذ كب ب هلط مدق لأ كمل

 سا ةلؤادلا

 لاق دقو ا 0 هومو [عرو ه2 عدول

 ةرااد لك يف تالك عضإ كَ ملط

 لاو هن ل6أ سم ركشو

 وه ىلا بزل نم هقلخ.نا ام

 ةلحادلا رثاؤد راز هءاقع# 5

 4ةباءم سفن مة هناف هيلا

 ةعفانلا ةراظن

 تايجالخ فاخيم نم.لمي ال
 هءافم: ا مدق يذلا ةءفائأا رظان يدنفا

 وكيس هنأ لوقت ةناتسالا نوح نيكلو

 خجازلا ىلع امثنرا

 ةرصبلا جيلخ

 ةب رلا زياكنالا رخاوب نا عاش

 5 ف مب جباخ يف ةدو>وملا تسلا

 فراريغ ٠ ةريشع تس نالا تكا

 اذه بذكت ةناتسالا فص ىروأا

 ىلع لمثل ملارتسكلا نا لوقّلو ربخلا

 جمباحلا اذه يف اهجراوب ةدايز

 تايرالولا هروم أم

 ماكح ىلا ةيلخادلا 5 رااظن تلح را

  اطن اًروشنم ةتطلسلا

 اينباي ل

 اولسري نأ هيف ب
 هدم 0 :/ رو اما.

 -خ هاروالا نال ' متردقمو موحد لو

 يملاعلا بانا فا رح ةانثأ تف رادحأ لق

 دإدج نضرق

 القرف ريفط ةرابشوب وكلا الباقل

 رظانو .مظعالا ردصلا مم ةنايسالا يف
 برلا: ىئاودلا ؟كاجو.ودسيو كةللاملا

 ةموكحلا مزع ىف ضرق ىلا ةلياملا هذه

 |سارف يف هدقعت نا

 ب د1 نجف ومس

 يرسل

 5و1 ١ ةننم قرش ظابش ٠٠١ يف انياكك

 يأمل اثالثلا ولأ صوضللا الطن

 0 ا كح وعدم ناعتسإ ّظ

 روش أطدنرأ رف هنم أوقرمسإ نأ اوذاراو

 و را داراو نراتدبلا تحاص مهن

 ب مأو كالذ نع هة>وز هج مهلا

 رع اديس هي اح يحاك

 صودمألا رفق. اهجاه سبرخو همزع لع
 : ٠

 نا اوار انو ةئيدملا اوغاب ىتح مثرْثأتو

 هيلع باقلا مرث أدي لازي ال يناتسبلا
 تقرتخا ةصاصر هيلع قاطاو مثدحا

 ينطولا ىفشنسملا ىلا لقتف هءاعما

 ةيرعدلا عماسم ةّش داطلا تءلناالو

 سدلوملا دارفا دحاو قط:ةسلا بهذ

 اقف مك رجلا اوقطنتساو ىنشتسملا ىلا

 رك اشىوس دحا مه ةدادع هل سبل نا

 غاذللا اهو يتيروبلا دعساو ءاسرحلا

 ُى لا نا

 ءاسرحلا رك اش وه ةصاضرلا هلع ىقاطا

 ىلع هحور ثضافو كالذ سي رجلا لاق

 دا ةموكسملا تقلا لفقو ٠ رئالا

 لور روك ذل :نيئقشلا: للف ؟ نطنرقلا

 و ةقرتسلا دقي ناتسبلا ايئا

 امهتيان> ءار> الائيأ نهسأا اهةعدواو

 تع تا ىلا ملا راعيما ع هه را

 رين هَ لومي م [(غد>اذ اهاقنرأ انعايدم

 ف نيشرغ أمم ماب مها ةقوا اف

 دقو ٠ فائصالا رااس كالد 0 سفقو

 .ةركلو هالغلا اذه نم ءارققلا جبض

 ةها٠ انتدلب قاف ثعالو مم هي

 مهيديا ( هللا مهل ) انؤاينغاو. ةيهال

 لكلر» نوأات م يلاهالا مو“

 سر تيدنفا ضيطالا دبع لاعفا

 هئفيظو نع هلاصفنأ قوحريو اند

 هد ند قبب و . لجاملا بارشلاب

 ىلع دم) مايا ة ود يالا "سس 5 ا

 مجرالاو عباصالا

 كب ردو ةداعدلا 00 5

 ءانثا ةناثأا ةوردلا ىلع نئاحلا ناقوط

 هولزس يذلا 0

 ناثوعملا سا ةيوضعل 3 رلا

 ةنمل ف

 يلعب رع جرو روك دلا

 نا دئارللا ىدعا"تاكذ تناك

 دق 2ةناتسالا

 تدصلا رئاطاا رودك دلا لع ىدمتسا

 ةيلدعلا ةرئاد ىليبرع يدنفا جروج

 باعإ نيفركملا دوأ

 عب را نأ هلاثمالو هل هددصتل قسد 5

 هلعلام ىلا هلو 5 م لاو لل لع

 غ0 هللا مههمأق ن 5 ذمتفو نور دقو

 يي يم أذ

 م سانلا نب اركمب ضرالا

 وب ريضإ نأ نطغب نع مهضعب! وعزملاو
 اردد مثور>دي فاو ٠ نولهاجلا دي لع

 | تاو لظاباا اواذخي و قحلا اورسصني فاو

 ب درع رود؟ دلا نوع اورو

 ترسو لع الا كا مف ذاصناو

 اناا تام دقف٠ءاورلا عاضو ينام١ الا

 دق اهيف ءازملا ةكم نا .قشمد ءانا

 فصنب ىلبدب رع رودك دلا ىلع تكح

 قا ع لب همصخ ترداغو اريل

 امم مطخغو هللا دا. نانسا يف. دسفي

 ءاش ام

 مل نأ انملعو انهحرتساو ا:ةاوذ

 - دالبلا .هذه يف راصنا لطابلل لزب

 نيف مه اوحرإب م هعابتاو قحلا فاو

 سيما ناو نيلوذن* نيمءوذمو نوءولاغم

 ا مياستأا و ريصلا الا ٌةدع نم مم

 يف اي ا ىلا هاوهالا ءاضقل اب نامزلا

 هدذع ند ماب هللا

000 
 دب جنتح#

 |دسح ا
 ر ئ

 ةاقللا ترافق" . ٠

 (يراجلا )٠١ ىضاملا سيلا موب

 مل تيد ةيدلب سيئر باؤعتلا ىرح
 تاوضالا ةيراكأ زاح نه ءامسا هذهو
 اهنم هولا امرك ذ عم

 تاوصالا ودع

 رودنم يدنفاانح "14

 بل يسات لل يدنفا ىموم ا

 هداعس يىدتفا بوقعإ ؟«1

 نامتحيديفا لل هد

 نوبزح يدتتنأ ىدع 1١7
 تاباص يدننابوةعب 0٠

 ناقيح يدنفأ حلاص 8

 تروب زح بوقمي يدنفا جلاد 2«
 تابص كرابه يدنفا لياخ 0

 ةرلو

 عفوا لودملا اذه نم روف

 روم مخ دانا ايه لضأفلا ةرمهت>

 زامم دق ةيدلبلا ةسائرا يلاهلا ليكولا

 لرا مهشلا اذهل قو يلاهالا 44

 ءازأ هنأ محل كد يلاها هلا الوب

 ١ ةدالثلا ررشالا

 ةئيدلا حاللصال اطاشتو ةمع ربظا دق

 الكو اهيف ماقا

0 

 م رشأبو سكول ليدانعي اهراناو

 نياضافلا ا انءلبو ٠ قراعاا حالصا

 ي دالا بوةءإ و بو.عد يدتفا ىدوم

 8 ١١ ةيرثك ١ نيزئاحلا .هداعس

 00 روصنم تيسدزفا انح دمب

 0 -ةيرؤبلا ةسائر _: ريوضعابختنا

 ىعسإ ةفأ ءاجرلا الا كلذ دعب انهس

 حالصاالا ىلا م آل تببيف يدها سادلا

 اوناك نم تكسيو ةنيدملا ىف ءزاللا

 5 آ ع ةراغأأ تو هنأ

 هد هس

 ةيلحم
 هةر

1 

 0 20 ا 060 0
 . ايفدص ورث روالا ةفقيلا هيلا تأ أ امو“

 ةيدودحلا ةكسلا راطق ىلع لصو

 دفولا ( يراجلا م ) يضامل ثالثلا ءاسم

 .ايسك ذوئروالا

 مئاصلا يدنفأ دعسمو سل يدنذا

 سدح حر نم أو ما يفايلا

 مت ردفا مهربأو كالا يدنفا انحو

 شقارإلا يدنا .فسويو يمدقاا

 سونايهاذ كري رطبلا ةلعبغ ىلا لسرملا
 ان : ا 3

 رعأ, يف رظنلاو يحور سس بدط يف

 افا خي ةسردملاو هل كلو ريدلا

 لوز دؤوأ ١ اذه رورصح ةدستأ تناك و

 كر يضل اذأب ىلإ كري راغلا ةلظع
 تي ردنع*رالا درداجلا اف 2

 دوال دا سادعب لا4ة>الا سوفاسفا

 هتاع.غ دعوو ٠ افأاي ريد 0 َّق

 افي ةسردم نيسدتب دفولا

 سم أ ريظ دعو '

 ةلعبغ مبعبتو افاي ىلا دفولا نم ةثالث

 سدر يمص تنحل ع ديلا هر رطبا

 رفاس ىضاملا

 :ريذللا نييدتفالاو ديدجلا أفاي ريد

 ه |هاق.ةسا

 يدنفا ان-و ىسيعلا يدنفا سرد
 لهتحا لو 0 ١ انهلبو ٠ عالما

 لوأ ١ دحالا راه كري رابلا ةلعبغ
 رميدلا ا 7-2 ساد ( سبا

 ريدلا ةرادا: ديد؛1.ا سر ملتساو

 فاي. يف

 ةئك ةوثرؤالا ةزهئلاهيلاتلا اه اذه



5 
 م 6 5 :ىئرأ هَ ىرب و ءافاب 8

 9 ل ثهدر لو هأمملا نا مد

 بهل ريكو بست

 ةعدقلا اهي رام

 يي

 كي 1 رك 7-0 ل
 قطا

 يحرو> لضاولا تتاكلا ةريضضح داع

 ةئدب رخ رادع ىلا شوئرع ئدفا

 ةمب رعاا نيتغالاب توربب ىف قحلا 0

 يف اهر دهإ 0 اه را

 درجلا | اندرإ للف ةةلالألا

 الودشمءانيةلاف توروب ىف رداصالوالا

 الا ىتتفا ةديقلا را خالاو لاوقألاب

 يعسأا نسدحو جاورلا ةداي ز

 هه .[. نيج .[.ه

 سدقلا يف ءالغلا
 ء"لفأا ىلع « لأبو

 همز يصد براض < الفأاو ليوط 5

 1ع حوزالا دورا 5 دم ىلع هبائطا

 توموري ال نيركتملاو راحتأا نا وا

 اقذو راععالا ترفرف ريثقلابا ةفالا

 موه الو موعاطال أعان 1او مهئاوهال

 ىبحو ١ ناد 7 ١ ريقعلا رعأ

 اثاا طقس

 داو راوسألا عافترال ةلدسو روح

 ناككف اندرو لع حج 2

 اهو اد رع توع ذُئتقو دا

 انداز ىتح شحافلا ءالغلا اذه ىنك
 ىلاهالا اوشه نا اءداراو الب رادتلا

 اوما *الشا ثوعدبو

 ليوو *الغلا ليو نيليو نم ىشخم

 ةريض> طيض دقق ٠ عادخلاو ودفأا

 انأهح 0 ةرضأا ىش

 ىضاملا تلت عود ىر طيبا بيطلا

 4و معأاو 5 رمد ؤعأملا نه ضو هر ةما ب

 تيزلا فاح ىف نياضق ةثالث

 دعو حا ةض رهمو > ندم تنك

 تدرط كاادب ةيدلماا سات مالعأ

 تلا ١ 5 1 مج :راعقلا ةالوهع ىو "1 ل

 صر ءإ ىلا ه الأ ررم نمرممعتأ ار اهاءا ا

 2 || مودا هله

 رو الر رقبأا باق يدادغلا

 0 هيحاضص مرعَو طش حراط لقو سصع) م

 هبي _- رسل ابل ا يبيييهيرس 0 0

 ل

 د ا تلا هس اهبلال يتسم تصح تاج سنس نب 0-5 تس[ يس 50 ةيسياس أ قل... ةدوييسمست 5

 ٍيلودضلا حرف وع دا ىرتشا دقو

 ةئالث ي يهحلتأ ا

 هناك يف يف ا م

 فاذا عو.سالا يف

 3 00 . ىلبكا ْ

 هنال را هردو-و هوزاحو قيقدلا اذه

 ناّوزلا نم
 عماطلا باوصاو رادستأا هلا

 قتماف : ةردلللا هئاط ضف .
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 لولا ىلتق

 ف ةعاج 3 هل 0

 نا اف 5 ثودمص تايهار 105 هاو

 ةهسو انآ رم 0 ةسقح دحو 0

 8 د دقرع نخل اء 0 يلا

 مسوم# ىكرملا لق دقو ٠ ىلالا يف مهب

 نا انءابو ميج اها ةب دما ىئشكسم ىلا

 ةقردأ لوما نم دوأو هدح رع لذ

 اس و تح موعم لولو دق أ معو تابع

 هلإ مب ر ' ارع 4هءاس ذب ( نك

 وكتبوا حو يسم

 ايسور لدصنق نارتقا

 ةطيغ لفتحا يضأملا ةعجا “أ

 مورلا عكر رطإ سون اسهاذ

 ةيسورلا ةس.نكاا كي سكذوثرالا

 ام ىلا هاحت ةعقاولا ةيروطاربمالا

 د كل

 ايسور لاراح لصتق ةداعم :ترارتئاب

 ةيسورلا تاد.سأ ىددحاب سدقلا يف

 روض# كلذو سدا ىف تانطوثلل

 مهعايتاوميشاود عمم «لودلالصانقرأا

 بناجالا نايعا د نييسورلا ندور

 لصتقلا ةداع_ساعد يللا مويا فو

 ةراع ىلا ئييسورلا ر, ةءامج هيلا راشملا

 ءاذغأا ماءط لوانتا ةيسورلا نياعساف

 ةنطا ىلا

 يضاملا هاعبرالا مو. ربظ .دم)

 :ريلساا ريغو نولسملا رك اسعلا رفا

 لا صدقا : روم اوعح نيذلا

 سدقلا رد مم مج دقو ٠ ةئطا

 نم ةثالثو سك ذوثرالا مورلا نم ةشالث
 ربع ةسمحو ندهرالا نم ة بمحو نيثاللا

 1 اتا ا رب يس يا يريم

 تدو مخ تب 2 8 نم

 ل خا امس يي بسس

 ىتش رابخأ

 6 نيالا موي رفاس هت

 ةمردنجلا نة سيلوباا يروم أم

 ةيح سداووأا تامااغأ محد تورد 2

 روشا 4هبرأ هلم

 ريد يف يضأملا سيما موا يفوت --

 ندرالا
 يف نف دو ساقولا لامعا نه نإ زامعتلا

 دق لراكو ريك لفةنحاب يلاثلا مويلا

 ث' 1 وهو ةرايزال سدقال ريضح
 ةهمأو هر هلا ههحر هع إ/6 ث أ 4 5 : 7 / 3

 5 ,اراعم ابن ورم س4 قس

 نايلباط ريد قاراطملا يعدتسا 3

 3_4 5 اعم ىوسأ ةناةسالا ىلا يف :مرالا

 ديلا ينمرالا يكري رطبلا ماقممتاقلا
 قياسا ددعأا ف انلق © نام 1 ا

 2ك دعا نت ا -

 ةراحيف ءاعبرالا اسم الودتم سودا
 ف د22: راذاا دجو سسعلا مم دوويلا

 ريخأف هي وسوملا اروفو ةوعدلا هل

 امئاؤطاب اوّمثاف سيئوملا يروم ب كاذب

  ”ريربشا ذنم نوع“ قرتلا اذهو

 أم هيف قرتحا دقو ٠ ةريل فلا ما:

 ةيراح تاع.ةدتااو ةريل 4 غلج

 قبرا باس نع

 يضاملا عوبسالا 2 سدقلا مرو ع

 ةءقاولا ةمسورلا ةرامع ف اوأزنو 4فبدوهملا

 ةادملا جراخ

 يضاملا عوبسالا يف ىف نثرو د

 اهريظن ري ملا < وأ 5 هدد لس فصاوء

 راعشالا نم اووفك تمطشل نينس ذم

 ةرذوا زاعالا ت اطقأ أسلو

 نالعأ

 سدقأأ بدل سام نم

 ةخررملا ةركذتلا لع ةانب هنا ناعي ظ

 ورموأ ”55 ةنس يىفا) تروناك 18 يف

 ةينرضتلا تناج يزرع ةلسرملا 85

 موزل ةروهتلا ةيدلبلا ةسائر ىلا ةيلملا
 بر) يف ةنئاكلا ضرالا كالمم“ا

 5 دولا 1غ ةدرو ىلا ةذتالا قاولس
 يفةاادبع خيش ةثروو مامالا يدنفا

 لوؤا اص جاملاو مامالا هيسسدنفا

 هدا ضرا ةل.5 ةدودهأا هناوخاو

 ضرا الامثو قي رط انرشو هاكرشو
 دق كال 35 ابرغو هاكرشو اص جاحلا
 ةسداسأا نينداملا ماكحال قيفوت ىرج
 كالمالا . ةلاللث“ا نوناق نم ةساسأاو

 سغو ةمزاللا ةئيحلا نكشت

 ضرالا ن٠ عارذ لك ندخم |مفرعت
 ىف فصأو نيكنرفب 5 را ذم

 فشلا

 قوناقلا نم ةنماثلا ةداملا تادردنم

 فرالعالا اذهري رحت ىضتقا روك ذا

 عا رايثعا مايا ذاع ةدم هقلمتو

 باب را دحال ناك اذا ىت> هاندا هني رأت

 هياء متحتي اسم ضارتعا ضرالا هذه
 ةيدلباا ةرئادلا ىلا هضارتءا مدقي فا

 رمالا نوكيلو ٠ ةروك ذا هدملا فرظب

 ةيفيكلا ةءاذا ىضتقا [هولعم

 8” ةنس طابش ١5 يف

 د يك ا رع ع ا كع وش هدسسسسسست

 لضاف ٌدافو

 يمشلا مودرملا ةزغ نم انيلا يع
 ىبع يدنفا ىلع لضاهلا لجالا

 ثيشاو ذاع 2 ينوءاجلا مالسأا

 ةءررشلا ةمد> يف !اهاضق ةنس

 ةكحلا يف [راكشا تراك ذنم ءارثلا

 نعدلا ٍ فرش ةدم ةزغ يف ةعرشا

 تائدألا

 كلاي قلاو قاكف ةديدعاا فئاظولاو

 26 1 دو اصلا فلسلا اياب نو

 راتخا ذنم مومعلا قد

 هلع ناك اداء افسا لكلا جبد

 ةروكشملا ىلاصخلاو ةديملا ايازملا نم

 ا هدأت رع اذد ةئم

 انو مشاه رع

 نم ودرب م اجلا هيوذو هلا يزءذف

 طبض ىتاك يدنفا يزوف بدالا

 ناولسااو ربصلا ةزغ ةيادب 0

 سدقلايف اينانح بيبح يحرج ةعبطم
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 : نعد م81 ايناس

 * ىو لل ١-5
 81 - 1000111 ا كلا ريشالا مك ؤ
 218:0 م5 8من : ةينائعلا دالبلاو سدقلا ءاوا يف ا

 اه وورووو ك. كادؤ]] فضنو نايديمم تالاير
 ] مم :ةينجالا دالباو يرصملا رطفلا

 مظملاللطالظلا ١ / يربو عدلا ا
 دلما مدس

 مع نتع انه هن ١3ه لزق
 20 96 ةيضوصخلا لئا ىرلاو تانالعال' 9 النعءومجم# ى ,ى 11 !"عوصفق د
 5021 ا[مقلاغعو ٠ ؟همءاملأ 6 . متو راسا ل ر 0 20 96د رجل رد مم اهيلع قمعي د9« : 3 م 7 :١ .اوأ ا 0-2 لق 1137571015 ث 10

 ه١ 15 21:ءءازو2) لاذ 10مل !
 فلس عفدلا

 موالؤ اال 1171 د00 1 وتمنت اندم د تسد
 تق 0 سا" كك

 2 نسمع هال ىوألا قىداع: ا قفاوملا ١51١١ ةءم رايا ١5 و 1 قف هه سدقلا 6

 ف ا مر ند

 ناثوعبمللا سلجم“ يف

 1 ا لوصملا كل 1 ا ل ا ماهو . ا

 ه ىلع كلذ دهب لمت ءكسدقلا ىف | و كالا .ةمب امل: ةقرعسلا ت رع تفك

 - ناكملا جوأو قد دوو ٠ هل 1 1 ءأا ْئ ة:.هلا ا يام ء ءيش لع

 ىلع مث هاهنا اورفح دق لالا جترال 3 معسأ له ةموكملا ةدعاسع اولمت

 ."رآلا ؟رظعن ني اهو *' نارذخلا م رم نكاما ةثالث يف ةءراتتم

 ٠ كلذ نع رظانلا حاضيإ ربح ةفرشملاهلا ةر د ىف لوالا في رششنا

 كر ظفاحو كب لا هس مأق 6 - 0 د اللول م نا راغأا تك 5

7 
 ثار ل 2 اد. عي قار 575

 -- ردصلا ند كام مدقوت

 روظ كاسسا نائومدملا نسل“ اعاإ ها 6099و يب

 م هلابملا احرشو سدقلا وعمد لاو ْى كيلاثلاو حاورالا رب ركن قى يي اذأاو ِ - 2 و ْ ؛ ءلاذإ ؛ ادا يف .* ناسين 59 يف مقاولا نيالا موي

 را نحل نفر ةبس نو ةلألا | مات كح كلا علا رت فرقا لزعي / اذا تاو تاق 4 ونجل ةيقرعشاا ةيدا يف مفاولا ىسديع
 يدلل كب رحور ةداهسأا يدءاص

 م داب وهط مكتو سدذعأا ١ دوعيم

 1 0 راما اظأ ذلعاأ نود ىرشا ةرح 2
 َّق قرح يذلا رذلا ىلع روذعلا مدلاسعإ كت اقورمسلا تدون دوو بف رشا مرنم 7 رظ 7 727 1“ ان

 كب ظفاح اماو ٠في رشأا مرحلا

 مرا ف قرح يذلا رفحا ريتعا هاف

 ت2 نك 6 يناطلسلا نئكلا ةرا داو
 2 هو >ايلا ُْق تاسراو قيداتد ف : 5

 كيسراجلا رفملا خيرات اركاذ ةقرمدلا َةَعدَمْلا راث الا نع رفحلا نوناق لع ثا
 0 ب لأ لبقو 9 د أهلا هاذه تن دعا

 فرست كلذب يلا»الارلعا ةرخابلا ىلا نيوعيم ةيقارع بع رغم دشبا لقو 1 أو مرملا جراخ ل هم ةنقا 2 : اأو |

 ظ

 / ظ : 1 هَ 0 31

 نع ةمردتجلا نادناموق عم باث يذلا ظ هيلا هدغلاد افشاي لماك ةرادص دبع لع»

 ا

 نيييسملا لب لف نوملسملا عع [سندت

 . 5 3 0 « ءاأاأل . , 0 . 5 3

 يدتفايدمم اهو نوما اناك اذا ع | رنا ىلع ةيقارلل نيبودنملا نثوعبلا مدهلو لمعلا في عورشلا لبقو

 دق ة.4> ثَحأاو يلاهالا 2 1 ةراثا

 د.وألا 8 ركراب كت :ءاكلا ضرع

 ارذاكنا ة.>راذ هراطظل راش ع يلروه

 ةا_ءركيملا ىلع زءاكنالا نم ةعءاج عم

 هنأ نونظي اوئاك ازنك ارنشتكي نا

 ٌتوءم يد :فأ__ربحو ىسهرق هم 1 ههاعئؤا ىلع ساملا 1 امهتدوع ها |

 .ذه كس٠ موزاب يلاهالا لا دقو

 ملفت ِ ةءوكملا نكلو ةدانصلا ١

 دقو ىشاسم كالاذه ىييس هنا لوق ىلع ةبقارما ةمهب مايقلا ناعيطت .لولوب

 لماع ةثاقالث «اهز رفا يف لم ناك

 زياكنالا ره لاع ضعت عمم ينطو

 ني ألا ث ءالؤهو ٠اردنل نم اومدقتسا
 ىث لك ىرج دقو ٠ راغلا ىلا اولخد

 هذه يف نكلو ءودهب ىلوالا ةئسأا يف

 تفطقلا ىلسق ةانق"اتب رْثا ع ةعساا

 ضرع دقو ٠ اههنع نيس ةمرد:ملا ' كاذب 4 اولا مث شدوز درب رح يف نوذذ»

 برقلا نود.بص لح ىلع مرجلا جراخ نكحلو ةلئسالا هده ريغ ناثوءملا ناذه

 6 ا ا : دواد ىلا ربق_نم

 ىظفا# بااور نأ هكذ بت امو

 م مسي ف اةيهض ع اعود ماحلالا تديز لكك ف ا ويلا مرا

 ا عم م خل لأ و
 كالذ ريغ سدقلا فرص: 2 كف اع ٠ نم لصاوتملا نا مك مهو تا ارحا

 ةبلخادلا رظان كب لبلخ ضن م ىلا فردا نانانرتر اكلي نيرع ٠١ ىلع اهنك فيني ازونك اوفشتكي
 :لاقو هلا دع ًّح رآ لوا درتمو دقو ٠ سدقلا ,ىلا ,توريب نم داع دق ناتاسإ يقسأ يتلا ناولس نيع هام أموي ا_.ملع مثروثع دنع مهناو 5 ريل فويل

 ةموكملا نيب كلص دقع دق نا نأ ريغ ٠ م. ةدره نالا تادرا كلذ ءاردع نم ىلاهالا ردكتف نم دقلا لودهبع5 و :هوكملا نيبو م مس

 ريا ةا,عإرا رادقمزياكتالا لذبو

 اذه راثاف مزاللا حالصالل ةيزيلكلا " دقو 4ةيركملا تافا كالا نيمار >
 د

 ةفقرسلا رم ١ نق رغو كوكشا || لمعلا | ثاشا اذه نع تاضوافما تادنبإ

 يناثلا ني رمشا اذ ْق 5 نيتاكلاو 0 5 ملاحلا ىلا ردالا هلاوعا بواطملا 0 لو رو . رفحا تاةذل مايقلاب

 يلاهالانا كب سرع معز قرخا 4
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 ىتلا ةكرمشلاو

 1 حس ينغم ىل !| كصاا دمع دقو

 ركراب رتشلا امنع بوني

 ةيضاملا 3 4 سأأيفو ىر حا ةئس ىلإ م

 ب مقو لل_وهو ٠ اش ةئس 0 ددمك

 لك ةموكلا ممماب كصلا

 .بجوم لع ددعصو ةلالا رظانو ماهعالا

 ةيلاملا

 5 تثوا كب يبزع سدقلا فرصتم

 هب فيرشلا لخاد رفح تسرح

 ٠ ةفرشما ةرطصلا تمت و

 ةيركسملا نادناموف نم ةئيه فيل ّ

 هياح ترمأف

 تلك دقو“ فارشالا بيقثو يضاقلاو

 3 لا هد مه ن ١م نأ سان 5 ُِق 5 .ةارغأل

 نيظفاملاو فندلا ليلخ م رجلا 5 نان

 تت الا ىتحملمي الو رمالا 2 دب مف

 متي مل قيقمتلا نال رفحلا رقسا لب ا
 لاسراو رذعأو 11 ناروث ىلا ارظنو ١ دعب

 دا ع 22 ىلا تافار نأ يلاهالا

 هيه تى ّ ةقرسمأأ هذه نع رحالا

 ماشلا سار 5 ف رم نم يق

 أشأن مشام داق و كب 1

 َنَلَس أ ع فاقوا 2ر00 أخا د سس

 ردو

 ةلسرملا تافارغلتلا ىلع ءانبو سدقلا

 مل ةموكلا نا جضني ةئيملا هذه نم
 لخاد رفملاب زياكتالا باط ىلا غصت
 نا انلع دق اننا ابو ٠في رشأا مرملا

 ني رضاح اوناك ةمردنملا لاجر ضعب

 ةءردنإلا نادناموق لن دقف رفحلا هاثثا

  قزلعزي اهف اماو ٠ ا ناكم ىلا

 لي راصلا ن ه يلاهالا ةرآث ةراثأ

 ةموكملا نا تورو يلاو نم ءاج دقف

 لجد ىلع سلبان يف ضدقلا ثلا دق

 نيدلا لالج يلا يي
 ةغالاب ةرطخ قاروا ةعدم تدحو دقو

 ءامدقلا و

 ىدد 4ب

 ةيذاك ةمسواو ةيمالسا ءامماب مثوعدي

 ةبو ع «مأ هتظفم“ 0 دحوو

 قاعتن د , رمأاب فكك«ارواو ةيكلمو

 دو ٠ ةفرشملا ةرذعلا ىف رفحلاب

 نراك لجرلا اذه نا قيقحتاب لع
 |ماو ٠ ةندا يف ايدنحو زيدل 2 أطراض

 لرا انلغ دقق تاقورسملاب قاعتي امف

 راض ند ١ هلا

 نم (يفارغلت تدك ناسا * فو 5
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 افآو ٍِق قيفدتلاب 0 ل قيدانسلا

 |_هاو٠ قورسس» ؛ يش ىلع اف رثعي و

 ؤياكتالا رظنتت تناك ىتلا ةرخابلا نع

 نالا ىتحكلذ نء ءيشانغابي لف فايف

 نكي ل ةموكملا نا ةياهناا يف رظانلا لاقو
 ناو فيرا مرا يف رغملاب

 ٠ اي راج لازي ال قتلا

 نا لاقي - يدنفا يزوؤ رمت

 ةيزياكناةريل ٠
 رودعلا ل عل لزعي ١ اذالف نياكنالا ند

 1 ىنخلا رفحلا 0

 ش يأ است ترظانلا

 - دو ا أك ف :ريهأملا

 لزعي ملاذام

 رءألا حاضتفا كلعا نكلو . فرصتملا

 افار أل يىلاهالا لسرا

 مل 1 دز كاد ءارد نو ثرحو

 .:نوتةملا ىلا ت

 [ءلاخ ةيفرصصتملا بصنم ءارتن نا مطنتسأ
 ىلا نا الو ٠ فوراغلا هذ_ه لثم يف

 ا لبق كب يزع ىلعةب رو

 قمت, ل كلذ نع ادعو ٠ تافيقحتا

 ن الا يتح فرصتملا مرج
 ١ رهارلا كالد دنع ' +5 دارأ

 يف تثدح نكلو اوماكتب نا نيثوعبملا

 *ياععالا ردضلا تراك وة سلجلا

 ةساجلا نري رضاح ةيجزاخلا رظانو

 اذ سيل رمالا ثرا -- سيئرلا
 كت ادا عداال اذلو ةيمشا

 يف رفحلا نا حرمص -- كلب ليلخ
 لوئوسم ريغ وهف اذلو هب قاهتيال سدقلا

 لاقو ٠ايراج لازي ال قيفحتلا ناو هنع

 ساضيتسا ىلا رمالا لب وحت نمي هنا
 لريمتملا هئالمز مم فأي ذندنعو

 ةمزاللا تايلعتلا مدقتل رءالا يف

 اوملكتت نا نيثوءبلا لكك نكمي ذئنيحو
 هيما 55 يزلا يدنذا يدم

 نكل 1 مك نا دارا دق ةل اسما هذه ف

 ضيا مث مهنا أولاف نيلوعبملا نم اريثتك

 هدعب قوماكتي

 يدنفا يدب“ اوعد - كب لبلخ
 1 هلام يف ةفالع هل نال مكنش

 رغخلا لع ايفارم ناك

 1 0 رمش - يديفا يدم

 ىتأا لاعالا نع لوطم ليصفتب رحل

 نات مر لا رعت
 ١ 6 ةئسزو# رش ىف سدقلا ىلا لسرأ

 ظ
0 

 36 س

 7-1 نيب قافالاب هِي رس ةعبع

 سرئرومظعا اردص كاذذا ناك يذلا
5 

 2 " 5 صرع نأ در ا هنا سافل

 ساحملا لع يوم سل

 ا سا

 ناك هناو ٠

 هيسدنتفا مداه طم لاسرا داري

 مل رفحلا نالاقو م م هنا و الرا

 ةيوسنرفلا ةكرششااو ام ةجيئنب ثأي

 مكان ل
 كب يدعم بدسأو ' زيلكنالا عورشم

 اذه ىلا ايد يد لاثرو+لا تاروشنم

 رم اضيا دلي شور قلق دقو ٠ رمالا

 وسلا هلكو ىلا رعواو رثلا اذه

 برقلا» اهساو القح يراشي نأ ىبتنيع

 ع ه2 ع هيف تقع م را ند

 ٠ ةعدقلا ةيايئارسالا راث الا
 طا

 يئرا كلب يددعد يأر نمو * رفحلا

 لخاد رفحلاب مهل معسل مل اا زيلكتالا

 مرحلا يش ةلاتا ىلا اول دق مرملا
 مما رالاب هيظفاحمسو

 اذ_ه َْق "لو ةلوءيصلل نأ ب

 5 حاض يسال | 2

 2 رغ سدقأا وب ١ دك مقل

 ::هيد , رع أزه حاضرأسا ْ

 ة هاقلا تاعاشألا لع ءأئي »

 دق سدقلا نم انيأا ةدراولا رابخالاو

 .نراولب نيعيف رفحلا ةكرشلا تل

 ةدعاسب الل ف 0 ةيزيلكنالا

 راغلا ةمردتجلا نادناموتو فرمتلا
 ة#فرعشملا ةرضصلا تحت مقاولا فيرمشنا

 ىلع ليلا هاثا ارا

 ِقف أاضرا اورد لو 8 ةمحبع ةروص

 رم رفحا اورحا دقو

 ب د رشأأ مر 6 - ارق ناكملا اذه ريغ

 مع ال ةمدف 57 ١ اودخا دق مهئاو

 د_ة ةموكحلا ىضاغتب هناو اهرادقم

 يىديدملا راطتلا ىف قيدانصلا اولسرا

 رحاب ىلا اهولقنو كرما نم اهوصلخو

 راثا دقو ٠ كاذل دادمعتسا ىلع تناك

 ثدحأو رطاولا -فسواا لمعلا اذه

 كنيس ايس الو يلاهالا نبي انايه
 ة.اخادلا ةراظن لع كلذل ضرعنف م

 ةلاتلا ةلئسالا

 تةيسألا طاةءالا وهام ع ١

 دق رث الا عاجرال ةموكحلا ةنذختا
 ؟ ةزوكذلا

 : 3 كك نووصسسا يورو رووررجستتلا سس

 نيلعاغلا ىلع هنرجا باد .يا-ح +

 نا م٠ ؛ىر> يذلا سيندت] نيبسملاو
 يع الو ميدقلا دن قاغم لا اذه

 نوناقل ةفلاذم ةروصب حمتد دقو ' قف

 ؟رضملا

 فرضت ماق وح ياب -*
 لع َةبقا را ةحبب هه ردنحلا نادناهوقو

 ثم نرؤوناقلل ةفلا#م ةروصإ رفحلا

 ؟ ةديدع تارود#م

 8 شدقلا وثوفيم مدقألو

 ال هنا لاقو ةيلخادلا رظان ماق ري رقللا
 (فملاط حاضوتسالا اذه نم ةياغلا ملعي

 نيثوعبملا ضعي باجاف ٠ متي مل قيقحتلا
 ةلأسملا ليوحت

 ناك اذا مهريغ 0 و

 زياكتالا ند
 ىلع ةانب هنا كب ليلح باجاف

 ةيلاملا ةراظن نم اهذخا يتلا تاهلعتلا

 اءذخا دق كب بيحو كب يدجم نأ

 معي ال ل كلو :امع ةريا ٠ ٠" غأبم

 نال مثارد ذ ذخ' دق 00 0

 باص دق هسفن وه هلأ

 حاضسا ىلا

 ه مارد 3 دق فرص“: *أا

 -_ مظعالا ل
 . _ _- ماا ع

 ضعب درس
 اهيف ثحي دق ةلاسملا نا لاقو حورشنا

 ناك ام دنع اشاب لمأك ةرادص ءانثا

 ذا مب م هناو فراعمللا ١ رظان هسفن وه

 _ رع نكب مل ثلا نال رمالاب كاذ
 زنك فاشتكا نع لب ةعدقاا راث الا
 رظان اهنع مدق دقف ةدي دحلا رومالا ماو

 ماضيتسالا دعي اذلو ارش ةياخادلا

 ةدايزلا ليبق نه

 .ادازع لأس - كب للمما
 .٠ ساجم يري نأ, يضرت ةموكحلا تناك
 م امو ٠ رمالا نع قيقحتلا ناثوعبملا

 ١ ريرقت ةءارق سئرلا باط دحأ بي

 هيف ضرعي تيسذلا سدقلا يثوءم

 ١ رظانو مظعالا ردصلا ىلع حاضيتسا

 0 ع رير#ت كالانهو ٠ ةياخادلا

 ىلا رءالا ليوم بلطي كلب يرسإ
 ةسفانَم ودب حاضت سا

 ٠ مضي نا لواح - سيئرأا 0

 نوم حاخديتسالا نأ كلا اق ةلأسملا هذ |

 لبف دق رظانلاو مظعالا ردصأا

 ظ يقلعتي رمالا ْنالاو < كل ىف

 ع



 حاضيةسالا نأفاذلو ة.اةارلا رظان»

 حاض ةسالانا رمد ع كبت ءاط

 رظان لإ مظعالا ردصلأاب 00 ا

 رظايو ةيلاحلا تداولا 2 ةيحاذ
 كضصاا م وأ ْنَء ةيلاملا

 درر كفرا ررخ
 نود ور" 2 اض:بالا

 لع حاضت سالا 0 قرف

 ةءاحادلا رظان ىلع وا مظع هلأ ردصأا
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 ردصاال أر دع يدنفا يوارهز

 فتي اذ مظعالا

 ةيضاملا ةئنأا

 د1 لد كامأا

 ىلع تمعقو دف مهل -- يدح

 | كلا

 لوقت فيكف < يدنفا يوارهز
 فالح عالوو تدك

 يا .نأط - مظءالا ردصلا

 ثاب يرمصإ رير#' ىلع تيوصغلا يرجي

 هرم |دملا 10 0 9 00

 ا 1

 ةمص. يار < ( ةدحم ) كب 5

 لخادتلا كل قح

 6 وعيم ىتذصإ < اجو ديعس

 ا.ضغم ضوني < كلب تعلط

 مكس رض ءبلا نكلو

 ساجملا نا لا << كلب ديرف
 ةيرازو ةلكشم ثدح ناديلع سيال

 نفود هم ىلط ءذو يود هلال
 ماظعالا ردصلا حاضر ساو 1 ودي ال نا

 كب ل.هعماو كب يرحف ينطل

 أحملا لي مو كالذ لثع احرص

 ىالطو رهالا يف

 ٠ مازأ ةرمكع ده ىلا

 ١ باط كب ليلخ

 أي رس

 حاضيتسالا نه 1

 لو* ن
 لترا دعب سابا ىلا ءىهلاب ةي رجلا
 ّق دعوو نسدفلا ند لويصافتلا هلل

 ورشأا ميدقتأ هم نا هننع تؤولا

 لفق ٠ سادلا داقعلا ةدف ها عنا لبق

 ناطلا اذه

 كاملا ىلع ةغقانألا ترد َ

 كيس ديو ا سومسوإ باط ليفو ةلاتأأ

 تهمس

 ها ل ل لل اسلم 0 |

 الا ءيش ىلع ةشفانملا يرجت ال نأب

 ةءنازإملا 2 رظنلا ل

 لا ا

 تافارغلت 1

 « ةزائملاةكرشلا»

 رع غراي 3

 دامتالا ةيمج ةرادا ةئره بالا سما

 1 رد كي تءاط بالا ددح دقو

 ضفر هنكل 0 _:ريعساو ةعبراب

 (ريمزا ) دهم نذتتا مث ٠ باختلالا

 5 وص نيميسو ةعيسإ

 نا عئاشلا حن ماه عانق

 5 رتنم تباطْثي ركل ةيماهلا لودلا

 ىلا نال الا ةاضقلا لاسرا نع لودعلا

 رو*الايف شي وشل لول 0 5

 مق <هي 5 ُث هيمور

 5 باط باونلا سا ىلا حارتق'
 ماتا ىلع ارك رت لمحتأ ةموكحلا ىعست نا

 نيا رب ةدهاعم هضرغت يذلا بجاولا
 ةلددلا راشتسم ناباف ندينأ. لالا ناشب

 را.تعا لع ةقفتم لودلا .نا يناثلا

 م ا ينل تاءصمأا

 ٠ ايك رت

 ن٠ ) تب ره : هنم ١5 يف ساراب

 ةلاطاو قوعرب لاوتجلا لمح (ةيركسملا

 لارنجلا قات دقو ! دج ةجرح ساف يف

 ىلا هريس يف عارممالاب رءاوالا ( هينيم )
 ” اق

 .'راعا : هم ١7 يف لغوا كب

 راما رق لإ ىف دال
 ةسايسلا يف اونخادتي الا

 - ”رورطملا < هنن 15ق سراب

 ةأعملل اريسا حبصا طظيفحلا الوم نا

 ةسايسلا نا امدلا ةدير

 0 لعر راو شك

 ة.؛وروالا ةيورفلا ةسايسأا

 د دوو

 يم“ :هنئماآك 2 اودنأ

 ةشرجلا لع اروطارجما هدل,غ يلوو كا :م

 ةروطاربمالا 8 يور ىلع ِ دقو

 ىلإ مدح

 هنا لاقي : هنم 15 يف جرب ترطب

 يف اهسال ةيدوه ياذم أبرق ثدحت

 9 ىعدقلا 4

 1 ان " هنم ١ 58 يف كذالس

 ةليقث ةييصع تايون نم قاس

 "را لاو سرا

 ينيدلا ساجلا توفل نيذلا نوماخاملا
 سااحلا لاعا اوفقوا ةناتسالا مح

 ٌمدعا سا ' يثابءاحاحلا نال ةميدلا

 ضع معدقتا ةيليئارسا ةدي رج ىلع
 داقتالا

 عذملا مدق : كعذم ١١7 يف ةيمور
3-5 

 هال يدلاس ر َح دع ل1 ' زمول

 يدلاب رغذانونظملاو داللبلاةحار ع

 نم نوعوطتم هد اذا هلع ضع

 انايلا ىلا هعاج

 ةيلحم
 بج

 جداعلا ىقرا> عاهحا

 لطم يقرتلاو داما هه نأ

 |ماركلا اهءاضعا وعدت سدقلا

 د. ىلوالا ةغاشلا ع (دؤ دع )

 ةيعمجا قوش يف ةلوادلا بورذلا

 ةوعدلا لل اماضعا لرد وجرتو
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 راذعالا عمج

 سما راهث نم ةرشاعلا ةعاسأا ف

 1 0 6٠ الملا ةنل ىلا ند ل>ر

 سانان ىلا نيلسملا رهغو نيسملا نم

 نودوه.سو ٠ ةيريمالا لاومالا عمت

 اكرر م“ دن سدقلا ىلإ

 نيكفلا سفرإ

 كال سيف مدقتلا نم هارئ |ه انرمدي

 ليلخ طيشناا ةريضح ةهمب سيلويلا

 ىرث اننا ريغ ٠ يناثلا ريسموكلا يدنفا

 بامتالا نم قولمحم سياوءا لاجر نأ

 يف فقي ممم دحاولا ناو ممقاط قوف

 ةءلاوتم تاعاس ثالث ةد٠ ةيقاونا

 امدنع 0 م ملا ذخاف فدو

 ارك ار اه امرك او كلل د انة

 سلوم لا لاجر ف طاشنلا

 ىخارتلا ىلا لوؤرد

 مولا

 لالا تمد 13١

 0 مداقلا دحالا هاشم ةداعلا قراخ

 تاءتالا ىرا د٠ ١ لاوذلا اذه 7

 مر رد ةفاطلا قوف ام لاتحاو

 طاشن نم طحو كللسلا اذه لادر

 ٠ ىلالا

 تاو

 نيطساف وكنالا كنب

 نيامساف واكلالا كنب ةرادا تلقت

 ةنكشلا هاجت مق'ونا قباسلا اهناكم ند

 لباقم ليلخلا باب جراخ ىلا ايلعلا

 دقو ٠١ يقرألاو داتالا ةيرءج يدا

 دبدجلا اهترادا لمت

 سدقلا يف هل ريان ال لاثأا ردان امّترت
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 برا لال تمد

 يو هتعسو همقو» نسح نع ”الضف

 _:ر» اوفرشي ناب ماركلا اهءالمع لت

 ناو ديدملا لها | اذه ١ دءاصف تالا

 هنوضرعي ام لكل دادعتسا لع لاذ

 ناقناو ةعرمس ةيلاملا ةووشلا نم 1

 اقباس اهب دبعلا ناك 1ك مات
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 سدقلا فرصت» ليحر

 5 تيشاا موإ 5

 فارغات ىذاملا

 عوبسالا در

 ل ل ةناتسإلا رد

 حا ودام كب ئزع سدقلا فرضتم

 دعب ) دحالا موي سدا رداغيسو نهش
 ( ِرْؤ

 هو هه

 رادح طوّقس

 عوبسالا اذه نم نييدالا أسد

 5 . نإءليئارسالا نه ريفغ 6 ناك

 مق نادلرلا رثاس نم ٠٠ مددع

 نورام ةبرق يف ليطتسم رادج ءاذح

 _ :رع ةعاس فضن ةفاسسم ىلع ةعقاولا
 يذلارا:لا داّةيابلافتحالا روض دفص

 نوع اراك ذت ةئس لك كلانه يري

 ايبو ' ةيرقلا كللت يف نوفدملا ياخارب
 تاف رادملا مهب ىوه كالذك اوناك

 ل لل ا
 ني>ور6 ملا نم ةعيرا تام ىلا

 سدقلا ىف نمرالا ريد ف

 تحس وا نا راكبا نوب ةرحاشم تندح

 ني.ئمرالا نود“ مهرب نإ شدا انا
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 يف ةمجرتاا ةفرغ ادصق ةر>اشما دعبو

 606 010222 ب سس سم

 بابلا نابي رضي العجو نهرالا ريد
 ناشي اهو هميطحت نادي رب اهياجرأب

 ناباطيو كري راعلا ليكوو ناورتلا

 نه هلئاع عمم أموت ىسيع وعدملا جورخ

 ٠ ةغئاطلا رئاسك اجراخ نكسيو ريدلا

 دو_ثا امهيلع لبقا كلذك اهانبو

 ا رىلع هتاظع راكبا برعضف تابترو

 ليق ام لع هاطعا را دعب ةحلاص 5

 ترجي لاةلا مولا يفو ٠ دونا نم ميش

 5 وخالا نينا ةرداشم

 اطساوباض مف راتؤلا اطهساوباو كرودكو

 ةطقن ىلا اهرما مناب ةراطخ ةضءعردن كسا

 ترجو دوسهيلا ةراح تيس سباوبلا

 ةمزاللا تايوتا

 سيك رسم مدق ءاعب رالا مري فو

 ةهرت نم هءافهتسا تاتراو نامت

 بوغبا افاي ريد سيئر دشساف ٠ ريدلا
 يذرا ال : لاو ضفر رضح او هنع

 ريدلا لاو-١ نست ملام ةجرتلا ةفيظوب

 . ك ري رطباا ريضمو

 ظ كف رس

 الس ىشاملا اثالشلا موي رهظ دنع
 ىلع . .طاسلا انح نب نيما ىعدب صل

 و'الصنق نا حرت ليحر ائح اجا ىللث

 ينائملا ةماسو قرممو ةميؤلا اسنرف ةلود

 مب الو ٠ ىلح ةلمحو ةيبهذ ةلسلسو

 للملا باب يف سيلوبلا ةطقن ىلا ر ولا

 1 ثلا يف نيروم أما دحا عرش

 ىلا هيلعو هيلع رشا قلافق راسأا

 رقا قاطن:سالا دنعو ةروك ذملا ةطقنأا

 ناو ىلع ىلحلا هذه دجو هناب صللا

 ليحر اجا ىلا  :ركلو تيبلا يف نك

 ٠ ةنازخ كي تناك للا هذهذنا لاق

 ريسوت لآس تادافالا ذ2ا دعو
 امتييطعا هر ا لاق راسأا ةطقنلا

 كل ذب رشي 1 رسلا نحلو * تقرس

 ندسأ| ىلا ديقف

 هسه: هاوس

 ةقرس هلواح

 تدصقى فأما هأمب رالاءوي ربظ دعب

 م ني رودلا نم امهو ةمافو هش

 ةب رقم ىلع ةمقاولا نوهللا ةزمزيلكنالا
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 د6 سدقلا ال

 !ةديشفو ةقرسلا دعب نياصملا لولت نم

 وتم هنا ةحان كا ةكباغ تبن

 اهتيب ىلا تداع ةكياخ_:ركلو ومولش

 نيتقراسأاو أاعوت ةفم بايلا تدحوف

 !تكارتن رادلا .٠ رص يف نءتمفاو

 اههيلع ضبقلا قلاف ةيدإبلا ةيشلواج

 لولَخلا باب يف سيلو, ! ةطقن ىلا امهلسو

 تافعاو ثلا ةءحاص تريضح دقو

 دحوو ٠ريسموأا ىلا ةهزاللا تادافالا

 ظفحو امد ذخأ حاتفم نوثقراساا مم

 ربظلا لبق يلانلا مولا ينو ٠ ةطقنلا يف

 تارت ةروا دما ةظفنلا ىلإ ريح

 ريسهوقأا نم وأ هتدساو ”لكنالا وتالصنوق

 ىلا ناتقراد بلا تدق مث ةث ةْث داحلا ن

 ا راد

 هس دي سمس

 لئاملا جربلا ةياور

 ةينطولا ةئثانلا نم ةبخن موقلس

 ف مقا ولا تيسأا*“اسمةرهاز هلل ءايحأب

 راوكتياف اجاوذللا حرم يف يقرش رايا ١

 ةعفنا لئاحا جربلا ةياور اهيف لثت

 راغي نمتو>رملاف ةينظولا ةيروتسدلاةسردملا
0 0 

 .:رعء رخ اديال نأ باد الا ىلع

 ٠ زا ا ةياورلا هذه
 ر وصح

 هه هه

 العا

 سدقلا هيدإب ةرئاد نم

 00 ف حرولا فارغلتلاب ىلا 2

 ايروس ةبالو _ءرم دراولا "507 ةنس

 ةصقانأا مقوم يف حوراع» هند ةليلجلا

 لخاد هنا وغرق نوثالثو ةعبس ةأشنا

 لعلك ءاشنا فراصمو نارو> قاوتس

 صقاني نا بغرن نء لكف ةدح ىلع

 وا ةروك ذا ثالحلا ميمجي ناك اوس
 هصقانملا طورش ىلع فقيو امم محسشل

 وا هيالواا ةراداسأ

 رمالا نوكيلو قارود ءاول ةرادا سلع

 هينكلا نالعا ىرج ًامولعم

 وم يدحأ 0 نأ 4.6

 هر ب سلام 5 2

 بهدا : ةةعتلسم

 تايطرمألا نسحا

 دع هينآر ولا لمع 2 دوعوي

 تا

 مك يبيلح ةعئاب ةروص يو ةكيربافلا
 2 ديلقللاا ند راذح : العا ىئ ر

 لاهت دال املسداو ساند>الا هوك نم

 ة.ض رم ةقفاوم راقسان عابت يق 9 تف ميلا

 و ةيهوج ظ 0

 م | نيالا ةّفئاب ةكرام
 كح « آ21101© »

 كس ا ل 0 0-0-6

 قوماحملا اهردصإ ةيئاضق هل“

 ةيقوقلا لثا ىلا يف ثحين فلخو يثوعم
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 ا ل
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 اوًأدتباو ةصرفلا نأب رملا م ةاف ٠ ليلقلا
 39 د اوهعاهو اشأب نودع ع ميد

 ايف ةدوجولا"ةملقلا اورتساما وها ا

 رببخلا غلب امل ٠ الجر 1 مم هتجوز

 نكلو امحار دتزانشاب قودمع عما سم

 رمح ىلا أهقلاف ةبجو يف ترث لئابمتا
 لسراو اسهترداغم ىلا رطضا هنكلو
 ياط هِي ةفلت# نك اما ىلا تايفربلا

 نودهس ىلع نورث ثا ملعق دقو ' ةدوفلا

 اذكه تءاعةناف ةبقربلا كالسالا اب
 تلسرا دنو ٠ ةاجرالا كلت رابخا

 ٠١ مم يدنج 1 ةيالا ةموكحلا

 ةجيثللا نعربخ لوصو مدعلو ٠ مؤ دم

 لازتال ىفوفلا نا ناظي تاصح 52

 نم ىو : ءاجرالا كت يل ةدئاس

 كي ةموكملا متت ملاذا مظع رطخ

 ٠ رظقلا كالذ ل ودلاو نمالا ةداعا

 سوس سس جسم

 فتريثوهبا نم فلام دقو راز

 اوهدقو ديجم ريمالا برعأا نايعالاو
 ريثوعبملا نم 'علع مقوم ةلاسر هل

 همزع أسف :فوركشي, برعأا ناعالاو

 بحرف .انيف يف نالا ةوبردي زيذلا

 موفطات ركشو رومالا ةريضح مهب
 يود جس

 ..نانويلاو ةيلملا ةلردلا

 ةديدج ليصأفت يلاعلا بابا تغلب
 دودح ىلع فرج يذلا ثداحلا نع

 >ونجلا قاف» قاتويا

 تقلطاو ةيناثماا ضرالا تيس ةئبن#
 نيشا تلتقف ةينامعاا رك اسءاا ىلع راذلا

 روعم فلك دفو ٠ ةثالث ترجو

 ةراظنأ ءدقيؤا ةيناث ةرم انيثا يف ةلردلا

 ايف بلطي ةركذم نذورلا ةجراخ
 ةيدلا مدد 5 فيي مرملا م ادعا

 تاَجاف ._:ريم:ةاا نيبدنجلا يتاثامإ

 ةزكذلا مد نا 5 رغلت ةلورلا روعم

 ىلا تزعوا ةينانولا ةموكحلا تراو

 ليصافتب اهيفاوي نا دو دحلا نادناموف
 نرا ةدمتسم اهنا تذاعاو :ثداحلا

 :تتاك ةئانولا

 ل

 ربكالا ماخاحلا دنع نويلا وثومم

 رك الا: ماخاحلا نمعلا وثوهبم راز

 اوملكت دقةقباس ةراي ز يف الاوه ناكو
 اهاقلي ىلا تاب وعصلا نع ماخاحلا م

 دجويال يتاإ نادلبلا يف معلا ويلي "ارسم
 مااا اودعوو ةيعربشلا مهلا ربغ اه
 هراب للا هذه ىفو لالا هذه نيسح:

 ةرم ما>[ لا اردعر و اوداع دق ةريخالا

 لاؤحا : ود * ىلا يف

 م ,ة

 يم دأاب ىرخا

 نييبابئارسمالا
 + ىبازللاذإ 877
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 سا راب ف دهعلا يلو

 ' يلو ىلصو

 ترو دقو . اد ردو أ راغإب نَء

 سار ل هأ.دحو رهاب لافتحا هل

 ا راب ىلا دوما

 ه4 بدءرو ةم> را رظ ظاو 1 ؛ روهمخا

 ا نس رمح اءتر ب ل١ نا دناموقلا

 رضع ادد كارب ني راب رداغيو

 5 :قرضإخلا 0 اكمام جوت اسف

 ةلالح نع ةباساب يب رغ يراجلا رهشلا

 ىنراطاملا

 يرمصملا رطقلا ف ع رح

 : رعالا سب ريم الا لق

 عوبسأ يضاملا عوبسألا كك

 تءقو يرصل ا ردة يف ةميلشقلا متارجلا

 لاردعا يلوالا ةوبم ارح ثالث هف

 4 دل 0 ناك يورذ ىلع ع نولا م“

 كك اا دحأ ٌ 0 امض 4 .يدح ل

 راس ها.طغعا 1 هنا.طا نور نأ رع

 ةباوص نع باذو هدل عاوناب هوس

 0 _ هاك رو دوقذأا ه..4> كيذم اءاسف

 ا نايس ف

 ف
 ماس ق امان ايف اهيل

 ناسو ه.حاص لتقف اهدحا

 الون 3 نا ةماثلاو

 هأ دا دنع نيفيض

 امد ؛7» هم و لاملا نم كياقش

 ” صالختل اهات ماا أم2ئ, و هتحوزإ

 ةووزرملا نوتنبالا ند ةهدوأو ع ند

 0 هئءاك

 كو

 زوو ودك نإ' راغأ

 هنراكت الار وو 0-0 دلا ناك

0 3 هباصا لآ نو.هأا بط
 

 براز متري :ناكو ديدش قلق

 ضءباحابو باصعاللا م راك ف الا

 ها م.ناك الو ٠ هردكي اع هئاقدصا

 اهب رعو ةقالدأ ىدوم ىل' دمع دءالا

 - | 3و * 4 4 اءعرخ نال فيد - ىلا ءرج

 4مذب اهي شم ضرالا ىلع 30 دوعو

 سدا
 يس رس يما دعس

 .رهاظلاو نم تم 4_ماما ةهداصوم لعو

 جرخي ملف سدسملاب را_االا دارا هنا

 هراهقلا ؛ليق هنا لاقي و ٠ يرانا رايملا

 ءاهحو 3 نيا ىلا نهثلاممر لديرا

 ىلع همزعإ امنا ةبي زياكن الا ةلازنلا

 0 الا م و «٠ راتنالا

 0 15 ىلا اذه ناكو ٠ هراغلا

 قالؤالا ىفيطل ةرماولا نس ةملطلا

 كيوم ةريع هراحتلا لمحو هللا هجر

 را شاو ىكاضما

 هج زحل ب سس

 . 5 7 ١

 يي مرح هقر

 هد داع يف 0 ,. >ر نا 5

 ٍِق اوماقا سدقلا ن 0 سب رشا م جلا

 تو راب ىلا م 3 0 ةهمحا فأن

 م كام قرد مدح

 000 م

 اول مثو ةيالولا 2

 بوك او للخ خيش ادعام يديالا

 ٍش نانا ة 3 م ع وهران

 لل اود

 تردصا دقو ٠ ._:راجرتلا راد كَ

 2 محاوم نع يلاهالا م ١ رمأ هم وكلا

 د ضلنض» كيتل لوك مة دادموا
 مثاو 2 3 000 0

 * ناالا ى

 يلدا

 مخ تيب

 هأ ارغلا سذقلا هدي رح رى لم رم

 ىه اهف ريفتلا هدي 9 ا

 ةيدلب ساهم » ناونع تقل ترش

 ةلهج « ماه يويح رمأب تهب مخل تبد
 نظا تنك الو ماهواو تاقالتخا

 رج ةقداعلا ىف يلمع اه دك ١ تعقب

 «اركوالا

 رارتضالا

 انك ٠

 نكلو اط خفق: ولا قئاقملار يشن تبا
 اسهجاد يتلا ءارقل" نمذقلا كتذي رج

 0 يونا ماك نئ 0 4: دلل

 2 0 تاي ,ىزيسا ايف نوطلاو

 ةيقاعأا ة_عحولا تاس اعلا 9

 امرسشنب تدركت دق .نقئاةلا راهشا

 كتناكف هن“ و نايغلا اذه هقعك

 ص لع اليد ريغ | رباخم تركش

 ” نر

 حا ىنلطا ءانثالا هزه يفو
 تح ريفناا يف تاجلك ىلع هافدصالا

 ارو ا

 , ةينطولا ةمدخلا ضعمو ةناقتسالا | مف

 اداف 1 ملت ب نم تارباخف 0 ناونع ,

 هدب ده ند هلع ع يواطنت اح

 ضرعءتلاو +اسؤلا رينا رياذمأمم دعقي

 كالت هل ْنش ةهحالمأا 3 0 ضع.

 يدنفا مءاحنا رياخلا ءاعدا سيذاكالا

 هيَ ةافو ريخ ناطولا يدنفا بوقمي
 م 0

 ةيعراا لوماللا افالخ هيلع فوساملا

 نيبسأ' م تب يف ةيرالا دئاوعااو

 ءايملاو » ةئامشلا انه يدنفا رساج ىلا

 هب 'ئذر يذلا ملالا باصلاب « هلااب

 لك نكلو: ٠ روث نيملا يدتفا بوقعي
 يدئفارساع قالا مك فرعي هي يمص 9

 ما هنأ ملعب اهردق قد «:.:اعوردقيو

 ظ ,:رمسوحا تح اولاو

 ريص ام .ةةيرش هينا_سن' ةقيرطبو .

 ا هيدب رمو ناطقلا يدنفأ «موقعي

 جاع تاكا قي د5 الشو نيم

 مهفطلو ناوخا يدنفا

 مادي رج نا ءلب اناف هولع كاذب
1 11 ْ 

 هيا - اج فرح لك بزل ا ةفداصلا

 لاو ىرخا ةارع هرباطو )قا دعا
 هده لا 1117[ لا نال انرطغا
 رهكتا ىتاااستدلب يف ةديئسملا ةئفلا

 وأو بدا لؤاحتو شيرلا يلا لاعا

 حالصا. قّحا اهنا تآر اخت رسبت

 لاعا "تسيل يتلا اهاعا

 1 رو كح ايش أ

 مو قلو وسفن

 :ا> ىف شيرلا يبا

 مه ربا دي

4 
 «يكنت كيوت <

 ناري زح1+يف خراوملا قارغاتلا بب رعت

 هنئشرب نع

 ةحايس- نم: ىلصالا دصقلا نا ام

 ها ملظعالا ىراطنسلا انالوم ةلالع
 :راطادأا ةريشح دوم ىلا لودولا

 لدو دقف :كرايلا لوالا ناخروا

 نعل .لماكب روك ذملا للا ىلا هئلالج

 كروب ةهمخا الص ىداو ةيفامااو

 رورمسلاو حارفالا رهاظمو فاعلا

 ةئام نع فينيام لبق نع ةيعدالاو

 تردص مت يلاهالا رم سفن فلا

 ريموكملا نع وفعلاب هتلالج :دارا

 - ةدلبلا دئاوما اةيطمايف

 س1 سيسي ل سس يسيح 0

--_- 2 

 اضن

| 
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 عميس واعد ةباوسل م ةقباسأا أ

 هايادصو غيلبت قر> لوو |ىلص نويدلا

 كر دق مويلاو يلاعالا ىلإ ةيلاعأا

 فاو تسبو  اماربتاجل را ن< يلا هأا كا ر

 ٠ ةي دوما ف طاوغ ربظا يذلا بءشلا

 هي:االج رأس افارغلتل ليد»

 لماكب لصوو رمسلا قيرط نع نالا
 7-4 دارا تبتردصو كل الام ىلا ةفاعأا

 ظ - "يزد ظ رشعو هذ 0 وقعا

 موكا اصخش نوئالشلاو ةثالقلاو ةياما

 قاتم ِف هتان ماردنالا» م يلع

 مهنم نهتثا ءازح ف 0 -أ

 و ويبسإ

 نازبؤح 1 ٍق خر وما فارذلادلا بداردت

 ةللحلا ةدخادلا ةراظن ن» دراولا 551 ةنم

 يتلا ةي ركسفملا تاكرملا نا

 58*  ةنس سياه.6 نو ارا: ءا”ترح

 تينا دق ةكسلا رءسلاملا ةادهع ءاج

 ع ريكالا مسقلا نا ةجيثنلا يفو

 للا لاد ىلا ًاجتاا دق ءايقشالا
 ةياهم يتج رع دق مم مسقو دوسألا

 " ةريغص ةمطق يف رفتساو مي رهن لحاس

 ضعبأاو روك ذملا رونلاو دودحلا : رب

 ةميلسأا يلاو-غِ 5 وا مهم

 اورعذ دق ني روك ذلا ءايقشالا نا اءو

 ْ ملص أو تمطقنأ ةرفظأاز حشفأ] . م

 نم ىطمأا ر ارملا ل 0 لخادا م

 ةئسااد دارالا» نو رمل و *الكولا سا

 ميحالس اوطسوةءاطلا ءايقشالا ربظا اذا
 تايةءتلامرقحب يرجي الة دا هذه يف

 - ناطاسأاا اةالو ةلذلح ل نم

 محتال ريمثو ءاشناو اري فالا ةريثعب

 ةيركشءلا تاكرلا ءانثا تقرتحا يتتلا

  ”نيماتا ةقش ةيض:ةللا رينا رطل ذحاو

 '' مهغيابت ىرج دقو معدامسو مّميهافر

 : ةعفرمع ةمزاللا طئاسولاب ةضيكلا

 هدلا يغو ةيرملا ةوقلا ةيادئاموق

 اوريداو ةعاطلا اود ً ادا ةروك .املا

 ليكنتلاو هود عباتي نا.مءلا ىلع

 مى نار رح - ١
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 ه4مح نم هصخ يواسرف اريل هدياروملا ل دب
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 سدقلا ءاريحأ ةرئاد نم العا

 ناواس ربظلا

 ورمون ١١ ةنس سبام مود

 ١ يع“ ىساعو لياخ اص امهارطا تذل ةدودهلاة ب رزيملا هب رث - هرج سل هئاونلا تا معن 1" 141

 4 !َ ليلخ دو دمعا ي#و ناملس ىسنعو شب رد يلع

 006 : اذك اير“ ناطقلا ملا< ارش نيدفلا حالص ليلخ دالوا

 يمدقملا مامالا يدنفاينفلا دبعخشلا نع ةكورتماو ةفلفأا هالعا اهمقاومو اهدودح نببملا كالمالا ميج يف مبرلا لصا نم هالما ةتيبملا صصخلا ينلملا دازملاب مضو البق
 تيس واسارف اريل ردع ةسقع اعود مالا هالعا !مياذ# ةروىلا تالدبل اهيغار ةدبع تر راف اخ ههز ه:ةفشأ هنع ةبوخادلا ةمذلا ءاقأت هققرو ب اغالص دولا كلت ةدئعنا

 ىذابلالدلاو اردحالا ةرااد ةمدحا رمنيغارلا ىلف ا ٠ ندا 3 م ةسقع نا ٍق كيذف مضأا لبي يل - عرب ند هنأ لس ةيلعأا ؟سائرلا ! ل 5 هدادر ارهلا اريلع يع و

 سدقلاب

 يناقاخلا رتفدلا ةرئاد نم نالعا

 يف ةرشابلا ير“ نالعالا اذه خيرات

 ا_هردفو ةساشاا ةصخلا عيب و ةديازم

 ص ..> م 5 لصا ند داو ةمح

 روسأا لخاد نتمفاولا ني رادلا للماك

 فرصا ثحن 5ربتي راملا داولا ةلح

 مالو 32 تت يكس حد ل: ا ارووعسا

 4. مور 4م نك نوب ودول ل ند

 0 أه ةعاممو ىماظأ طل تع. 1

 خابم ىلع ةب رودلا ةلكولا م٠ :افولاب

 ةدا يوارف هريل _- رب رشعو ةثامأت

 نب نعبا متاح اجاوذلا ىلا ةددحاو ند
 راص كالذل يناثلا هسوسوملا قوسا

 نم نالعالا اذه ري رحت
 رَمأا يف يلاناخلا

 رتفرلا ةرثاد

 أ بعري نءو س

 هرول كذا هرث م ادلا محار أريلؤ 1 ريشا

 م17 ةنس نآري زحل يف

 ةيدللا سمل# نه نالعا

 ةيلعلا تأري رحتاب ىلا هنا ناعي

 ورموت'" ؛ هد ناري ن> " يف ةؤر وما

 ة.ءاظناا ةقرغلا ةنادئإهوق نمدراول اه

 لدي ةصقانلا حوراعم هنأ افي م

 اراتعا ة:-- فرظب ةيضتقلا قازرالا

 ركاسماا فوئص ةفاك ىلا 804 ةئس

 ةرعقاذ اب ةغر هل ند نموا لياخو

 ل مسسعا_ مسا

 ةيفيكلا نالعا ىفنقا هاوالا ةرادا

 مجنل ةث ضاري زح ب ف

+ 

 دمجلا بيلعا
 اللا هيلا هك رأت

 « آرد111ن6 »

 آملا ١

 ١ لا طال مودم مجكولل اال
0 1 

 ةيمخ رعار“ نءدرب

 فِ ةمقاو اذريظن ال

 و ٠ سي وسلا
 لضف' سيوساا دالب
 ناز ةزو امم هريغ يلح لك نم

 ىرلخلا تامعتسا اذاو
 فكقي لع نكف براحلا ةمئاب ةكرأم

 ميلا كسلا اصح ع

 هراع تيسزلا

 تالوصملا نم ذوويأم ريخ لمعت كلا

 لل ١ اذهو : هروحولا كك نم ةديفما

 كيلعو كل هلا م

 ةكرام ىلا ةبلع لك لع رظت درا

 © بيلح ةمئاب ةروص قو ةكيربافلا
 هاللعا ىرت

 96 ديلا نم راذح ك1

 يل

ْ 
5 

 ١ ردرشلا يافلاو قفل رمشلا هيح ,دريألا نلعلاو ىعقتلا رمشلا يح ا

 تادنسلا ماكحاو ىسايسلا داصتقالاو ٠
 راختلاو نينيادملا صاخ هجوب مت يتلا 1

 لدذبلا : رحاجملا ف مهند أك نم اسال 9

 ارياف صنو نطولا ين نالاير يونا

 طرشب اهيلطب نأ لسرت رهو جراخلا 6

 لباقيو امدقم لدبلا لسري كنا |
 نانبلو تورإب يف مهبتاكم يف

 أهري دم مه 5 ربا خملاو

 فلخ بيجن ىاخلا

 تورهب : قس رس قوسو *ناتذ :ادبعب

 شوماحملا أ ردع ةشاضق ةلمم

 قوقل أليف ثب فلخو يشومم
 ةءاعأا مام رمش ىنعتو ةنارمعلاو

 سلامأاو م 5 اعلا ثداوح نم ةصالاو

 50 دوقملاو نيناوةلا لوصاو

 أممقو معا ةيراو#و ةندم اهنع ةعرفتملا

 باوباو ةيبقغلا ةبوجالاو ةلم-الل باب

 ا وو سر سس ص م يو ص ببوويبيبو يب ص بصب لسا تسبوا وج ننس
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 يني رلي رد دو+ايو لروجيا رانرإ و تيمثأ هنء هرهاظ تروصو شنب روك كني راي رد

 ٠ ردبيترت رب العالاىلعو ا: كي ىراف « نيل ءزب هه » نوجيارنانلو هددسوزرا ,قجاق حالصا

 رب ١ زاملاق ىرثا عاب امطق هدنرزوأ ردد ملب بوك فا لاح رد ىك يكيذلروج هيىرد

 عقوءرب لسور تاشسرت عون وب «هن لوزب هه فرب » هصاخ ىكبا وب هشيا ندنرل: صاخ قوح

 ىراق معاق تلاو: ىلغاي ىداع - ردو حمس“ د مو . زادمم مه مقوم لاا هكردبا اطعا

 نالوا مزلا نوجيا كلزوك « ( نيلهزي هه ] فوب » 0 هئارا قوفت رب ىهيدب كب هني رزو

 نرالوا يزحاتحا هيج 5: رب زديأ اضعا ىلفاشوع هليا قلضاي
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 بلراركطا اهريدمو ودب رحا زايتما بحاي

 اياحبس لو
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 كاريبشالا بس 72006
 :ةيناثعلا دالبلاو سدقلا ءارل يف |

 فصنو نايدمم لرالاير

 : ةينجالا دالبلاو يرصملا رطقلا يف
 اكنرن رشع ةسمخ

 يمس ماب حساس

 يلو ثانالعالا
 26 ةدب رجلا ةرادا عم اهياع قعنب 9“

 املس عفدلا
 "هجم _ دلل او ل مسمع
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 وبس لن دوا مم
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 هسحسل لب

 روتسدلا رودو دادب_تءالأر ود نيب قرفل

 ٌةزهللا يح اص مد 00 ةمث

 فانشتسالا ةك ىضءريكملا يدنفاف دوب
 يفرتلاو داحمالا ةيعمح ءاضعا يف

 ه 3 و
 ةروصب نكلو !لبق ن .نويناثعلا ماما
 ىلع ةرثوم انفرشل ةنيوم انةوقم ةفحج

 نيدكسف توسافم اننا ىلع ةلاذ اناالقتما

 اذاف ن الا امأ ٠ ةعأ اسفيقو ةرشعلا

 ٠ ةعسدال ةرشع امض: ةرشع انضرتقا

 رثكأ مقدن الف نالا أما ةدئاف ةئالاب

 ضرقلادقمب لبق ل ةيضاملاةنسأا

 ِتتففانفربشا اتيبماني ار اننال اسنرف يف

 ا. 02 . ضارة ةسالل ةجاو» يف قو

 ةن.ما امال اهقراهم ند نانو نونا

 . ةيندملا ملاعيفىسايسا انك ردو انرابتعاب

 تداع دقف معمجا ماما كنب اسرف اما

 ال تارراملاو

 حالا ىلع سن
 اندكرمو انفرشب

 انرص اننا هلك كلذ نم ءظعالا َ

 لاوءالا كلت فرصت فيسك فرهل

 رم ب اهتض وا أ ع ص رمل

 درعا متيسو ةير راه ل

 هلل سك اي ةهفا 5 طورت

 ةءوكمملا لايعا ىلع ةبئارلا قحانل يطخاو ٠

 ظ
 آ

 دعا

 لاومالا نما الن اعني دشن
 ناكو ةرغظملا انرت اسع ةلاح نيكل

 انركاسءنال تاي دورضاادشا نم ثالذ

 ىلع نوظفادملا مهو روثسدلا ةأامح مث

 رودسدلا اونلعا يذلا و بولا ن ..طولا

 بو.شاانم ةروثلا اوهنمو١امدلا|ونةحو

 ماعلا ماما انزك ره اررظعو داليلا يف

 مهتلاسبب تدهش ن.ذلا مث ٠ يب روالا

 مع ماركلا مهطابضو مهئارءا ل فو

 0 بص 1 مدا ملاعلاو ةروا

 لكت ملو ٠ان داتعامضوموانراذغقا رادم

 ىو نكلملا اود نمي ةرثا3 اان دمع

 نو.هب ايلا رظنن انرمد يتلا ةب ركسملا

 جا.تبالاب 12 ط بولقو رورساا اهكوام

 رفظلاو قفوتلاب اذ وعدنف

 داصتقالاو ةورثلا نع أمي اذا

 رك منسق اهم.صر ةعفاا رومأ نأ ىر

 طواطخ اذ ددع ازاف ٠ ثلا اذه نم

 اهدم يف عرش يت ةيديدحلا لوضانالا

 ىتلا ةلو هلا انرك دااناو رودسدلا دنا

 3 وضرفلا ةكرشلا مم ةموكملا 1عدع

 فاللا ةرشع ةفاسد رفمتو ءاذنال

 ةينامءلا دالبلا يف قرطلا نم رم وليك

 اهسردت ىلا ع راشأا ةفاك انرك ةاذاو

 افلا تس سس ل يسم معلا
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 و ءوهم َ ها 6 كام ودزو د !

 3 . مشو را

 انلصف اذا ةموك_.لاو ةءفانلا ةراظن

 رومافأ, فارتعالا ىلا رطضن هلك كلذ
 نا اكو ٠ ميظع رخا# يف لازتت ال انلعفا
 رودلاو يضاملا رودلا نيب ميظع قرفلا

 0 4 9 احلا

 تفواأ ىف فرادا 1: ا : ا , رت يبل و ُْظ
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 ةيقاراا
 : اضيا م

 اريس رهسا تزخا ةءةاثلا ا ع

 اندالب ىف ومني ادتبا حالضالاو انسخ
 روتسدلا رغب

 رى. تأثم ةموكملا تاسرا

 00 انسسنو اب روا ىلا ةذمالتلا

 6| م ةسدطا سرادم لحد“

 ىف : اكشن دف نا ا ٠ ةعفانلا

 را كل
 ف راعلا 1 أ عياَغ 4ث ةذرو 5 ما 7

 ةهل وم مج هنأ 2م الأ

 نودي ري نيذلا هأرالا تالليهستلاو

 نوفرعي الو اب روا ىلا مههئأنبأ لاسرا
 ةيمجلا هذه تاياغ مثا نمو ١ طئاسولا
 زيمالتلا ك.ّياوا دعاست نا ةفيرشلا

 اودوعيو اوهلعتي يكل نكي ام لك
 ملعب دالللا فوعفنيف بوبعلان ولا ىلا
 عفن اه ملعأا ريخو

 ناعمالاو ةقيةخا نوعب انرظن اذا
 ةرضاحلا ةموك. انا ىرث انااوحا ممةج يف
 هدااهزه يف ذ ريك ةفاسم تزاتحا دق

 . ذا ب هلأ يلو ةردصقلا

 3 ترد ةمو كلا نا

 نواو#إ ن

 نأ اهيلع نر

 مل. . روس سهم
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 ام فاعضا ةرضاملا ةدملا هذه يب لمعأ
 نيدقلنما ءالوه لاوقا ناف ٠ تامح
 لبس داقنالا نال ةقيقملا ديك بصت مل
 لاوفالا رثك ا امو ٠ لوق نع ةرابغ وهو
 ةاتحا تحاف المع ساطأ نم ' اندالب يف

 ٠ لاوقالا ىلا ةنمرثك ١ لاعالا ىلا
 ةمالا نا نودقتنلا كئثاوأ لاق ولو

 ةي را تذلعإ دقف ٠ اوباصال ةرصقم

 ىعسأ ةموكلا تذخاو روتسدلاو
 فر دالبلا حالصاو ةكلملا ةرادال
 افرام ا
 0 ني ائيقب» ناس ا يف نكت /

 هش لق
 نركسو انيدانو انيطخو انالهو انحرفو

 نه لدلقلا ضي ملو جرفلا .ةرمح نم
 ةموكحلاديةتنن فاو انوه ىتح تقول
 اذه انلق ٠ ةموكحلا تام اذام نإلئاق
 نم انلمج اذام لقت لو

 ةيوامس ةهوم ةي رانا ائنظ دق

 ديرت ام لا::ف ىنغااو ةوركلا انيلع رط#

 نم و ةداوسلا رتل ا:سلجو عت ودب

 يعأا لع اثلاو بئاصأا ن

 6 : غم صق روتسدلا ناعا :

 انفلاه# قود فتم اهءارو يمسأا نع

 ةموكحلا انيعوو ةعيبطلا سومان كلذب

 ٠ نوئطخ الا ني امو داتنالا مابسب

 اتارحاو اذيسنو اهاماقف انقوقح انيطعا
 ] ةموكحلا نم يش لك فتن ١ اهانلمهأو

 انم اطاعو انم ةموكملا نا لهل ال نحتو

 تراةناودادتتسالا ابلفروةسدلاو ةبرحلا



'ٍ 
 مث مهغ انلاجر اماو حارفا ىل' دحارتا

 0 و رافت م نك نو

 مفدنو مقاولا للخلا ذم يكلف

 انتامجاوب مو”ذ قا انيلع جاسيتحا لك

 نع ةبولطملا ةياغأا ىلا لدعا ذئنيحو

 اهازاحا اذات أ .ةعكاانهنا رمعلا ويثرلا

 ناو ةداهسااو دما

 هارولا ىل

 لافطالاك نوكنال ناي «و ني ساخ

 هور“ ىلا 0 كا

 ا انمدار نياساكتم | هم ا :١ 23و

 قي رطلازع لض:ف تايقءلا كلت ماما

 انءازع ف عصتف نب زجاعلا نو.شلاك الو
 كوول نا بح لب رهسأا نع ينثنأو

 طاش تاق ريسن ؟اوق١ارشا الاحد

 لضو بردلا لع راد نه لكو

 ةيبروالا د اللا يف تاكرشلا فلات

 لبست ةءوكحلاو ةيظعلا لاعالاب مايقال

 رثك اف اذلو ٠ لئاسولاو با.سالا ل

 كالسالاو ياومارتلاو ةيدب للا ككسأا

 كلل ين 5 ريماو ابروايف ةيفارغاتلا

 قلعت الو ىلاهالا ن٠ ةفلؤول ا تاكرشلا

 هذه ىف تّئشنا دهف ٠ ةموكحلاب اه

 ةسردم روتسدلا لإ ةهظعلا ةنيدملا

 نابش ضب ةريغو ةءهب ةدحاو ةينطو

 اهزك ءانززعو اهاندعاس لف ٠ طولا

 ١ص نيذلا ني دويغلا كاوا انطشنو

 نطوا ةمدخل مدل امو همتاقوا

 يف ا. الو ادروا يف ةلكاع 0

 هةر ةدازإم اهسةمل بترت اكرف

 اهتارحاو منتو أ-مل>د نه لفا فرصتف

 فرصن انا ريغ كلذ له. ال نو

 ٠ انتابجاو متن الو انلذد نم راك

 ع دوعتف لاومالا نولذدب مثواءا

 أملع نو در ان وا.نغاو هلئاطلا اب رالاب

 .كنومدقتا مث ٠ لماقلاب ثوضريو

 رك ةم.طما| مهخامعا يف ه..طعأا

 هب ءايرهكلا نو الوب 3 ' انداسدا موت سا

 ال أه اتطساوب مخ دحاولا لغت ف

 مهتعارز اونسح مث ٠ اذه فولا هلغتشإ

 نو مهراجت تجارف مهتعانص اوفرو

 تاودا لمعتس هيلع انآ أم لع نوقا

 نا مم مد !انوببا ال اهفلخ يتلا ةثارملا

 انش ردصنو اندالب 0 ةعارزلا

 اوفاتو اندئاوء نم 0 مك دفا ع

 ل دب رعاتوذ .فانداد> اوأناب 0 واع

 6-0 مف ايعاب نورذث ع ُ 1 0

 مادا ركذب

 . تبرف ةا ارملا اولع مث ٠ 4م

 سرادملا اندةنف اههيلعت المها نو

 ىلع مدالوا بشي ب ٠ اندالوال ةءاوالا

 .تافارألا ىلع | ىو شو قثاقحلا

 نو ءاقثراو ةداعسيف ع اذهل ءاهوالاو

 بئاهتلا نم اهدعنو مهطابعال شهدن

 نيو انني ةلداع ةيسانم الف يئاوغلاو

 نع ةديعيلا نابالا ةماىلا راغننل

 امددع الا_ قئرت ل أهناف ردع ماعلا

 ايروا ىلا | .ممانبا نم فولالا تاسرا

 .مثدالب لآ اوداعو اوملعتف اكريماو

 منو اراك مهتما اوعفتو وملعف

 ةكعالا هذه"لادت الو " (ءاةمو ةربش

 ابروا ىلا اهءانبا لسرت نالا ىتح

 تافاشتنك الاو ةفيدملا مولءلا اوملهتبا
 اولا راغلياا ةبسن امو - ةديدملا

 نييداغلبلا نم افولا دمت كنافشال ذ ممو
 نه تاثمالا دمت الو ابروا سرادم يف

 ةمهم تاسرا تاّئملا هلو زوي اممأا

 يلاهالا ةدهب ال ه.وأ
 يذاملا رودلا يف ني روذ.م 53

 نا انيلعاذام ٠ اذ رذع الف مويلا أماو

 دجلا دعاس نع رع# نا ا:لع ٠ لمعأ

 يف نب رئاس يلاءملا باستنكال سنو
 ةيقارلا ممالا اهباع تراس يتلا قيرطلا
 لك يف ل يشم الرق الإ "لمؤ

 العر“ يلاعلا ىرد لا اولصوف ىذب
 يىبرملا رءاشلا لوقب.لثعت نا

 مهلشك اونوكت م نا اوهبثلو

 حالف ماركلاب هيشتلا نا

 .ىشش رابخاو ثداوح

 لانا كفار

 فم ةد رحلا ةراظن تغلبا

 : ىلب ام ةسصاعلا

 يحاون يف ةعمقملاةيركسءلا ىوقأانا

 يف رايا ١8 يت» تعب ىتلاو ةردوقمشا

 ةاصملا 0 2 م تذها دقعافدلا فقوم

 تاطقس ىت ١ ةري زغلا را أعمالا نأ ريغ

 دق هك 0 اهيف يرجت يتلا ءاجرالا يف
 أماو مامالا ىلا شو.لا روس ثقاعا لذ

 ماس رهن باج ىلا اورح : دقق ةأصموأأ

 اومواق نيذلا يقن+ لو 42 0 قل

 دودح ىلا أضر اورحد> هم ةموأؤم

 مأدس رهن ىلا ممم م أو دوسالا ليجلا

 ة.ثاك.!| لابجلا يف نصحت رخا قو
 معرصاخ "ةكلع راو يف دود | ىلع

 متلصاوم تهطقو م.هفاوم يف شوبجلا
 هلاش ىحاون يفو ٠ داللا لخاد مم

 ةفرقتم مارش ىوس كرد ٠ شوشو

 ضه!يف ىت ماك اه ة ةيضا الو كانهر ازه

 اهم انآ ضوقردف ءذهو ايو دينا

 ل
 شرج نم

 قرف مدعاسأ ةمردنللا ن

 هدف +

 فراطملدلا هلالخؤو نوياباالا

 يف ليام ىليادلا لمسارم فصو

 دنع ناطاإا ةلالح لاةتسا انشر

 مسقلا ءادتبا : لاقف اناا ىلا هلوصو

 فتهو هلفتا دقو هوا يس ف مثال

 مهعبإو ةوسن فلا 6ع لقب الع مج هَل

 منا عبي . فزع 2-4 فوقف تاقود

 ةموكحلا نوب راح يضاذا ماعلا يف اوناك

 ةساح "راطادأاب نوري نالا ميف

 ةلحلا ثمن دق نا روظيو

 ةلالو هدوأ ىادل الأ بولو كلير ف

 رووجج عمت دقو - امظءاح ان ناطا سا

 ' هم رع

 اوهدهو يا بلا ماما اا نه

 4:االح فرذدفؤ ١ هل نيعءاد ن طاسأل

 ةذفانأا نم م ماع لطم وهو حرفلا عومد

 ىرقلا ىدجحا يل ها لسرأ دقو

 ناطا اهل الخ لفما را اطقلا أميف رك ياا

 راطقلاف قي / ادا هنا مف زواوف افارغت

 موهمسةنا نوءري ةفيلخلا اوري حل عدل. يف

 طخلا لع
 غو هول

 ناطلسا هلال رح || رقس

 ةلالع نا ةئاثسالا قع“ ق

 ءارايملا راعفلا دا.ع دمي مزاع ناطاماا

 8 هزاسو 7 روش ١ لم م ارقس يلا ءإ نا

 لمحو باحو ماشااو توروبو روءز

 نم نوت ري ؤزح روؤي هتدوع دنعو نان

 رئاودأا يف مئاشلاو ٠ ليبخرالا رئازج

 ىلع مزاع ناطا د اةلالج نا ةيع“رلا

 ترذدسص لوو 1 ةمركملا 334 ىلا جم |

 طخلا اذه :اجئا يف ع'رسالاب رءاوالا
 إو وس م خي

 ري 77070707070002 اب ات ب ير سيم

 سيسهل سس

 رعبا عالما

 يف رظنلاب ةضوفلا ةئيطلا عمت

 ين عوب-الا يف نثر نعل حالصا

 لوالا مهلا ءادقو ٠ : لادا اةراظن

 لع لشي مسقلا اذهو اهلمع درع
 ب رع عنأ اه زامثا يحب تاطايتدا

 ىلا نكلا سقت _:_ء ثحيو هلسالا
 دقو ' ضيا( مرادانءو تايالو: ثالث
 ةقاسلا هلع هاا ةلخ ارا ةراظن تلسرا
 ىمظملا :رادعأا ىلا عورمشملا اذ

 يهده هس

 سوم يف نءالا

 7 ءىالا شسوم فرص" 0 دعا

 الئ ُق مالا قالقأم ديهأ مزاللا

 ما ىلا لذ راو اسماو ءاجرالا

 اوكتف هر

 ىلاثعب لف نمرالا نو ةنا 0 ١

 ىلا لصو هناب ابملعي ةيلخادلا ةراظأ
 ةلعقلا ب

 ؛ دل لكل ١ ريباوط ة ةعصم

 ضبقلا هاقلا لمكوي هناو

 لو يلاهالا نا اهيا أ ماءاو ٠ ميلع
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 نانودلا دالب يف مرام رابكو قانويلا

 أم اوفرمع) نأ نووئي رمك٠و ارتاكتاو

 رخو هارد :اشنال كنرف نويل ١

 ىلا طسوتلا را نع 'دعازجت ةيراع

 ىدتالا قتل! وناكريماو اقيرفاو عملا

 هربب يف هكرشلا هذه رك رم نوكيسو

 همهو دع

 ا ارا لاودحا

 داب 1 نا دب ارلا ضع تاءاشا

 أمئاو ةبذاك ةءاشإلا هذهو ا ها

 ا

 ترث ارءأ ىلع ناروط سماوب ض.ف

 أهو ةيئاريا ى 0 ةدنامعء (هادحا

 مقا لزأ“ لوح قامو# لاجرلا يئز

 اند دقو ٠ نيتل-ه !هرجوف هاشأا لع

 نف دارك الا :.م موق مم ةلودلا رالاس

 وداعا ىلع يلاهالا ركب مصاوءأأيدحا

 ر 1 هما
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 ظ سامو ملظعالا رد__صلا نوب دتشا دق

 | هسفالع 20 ردصلا فاش باوناا

 ظ اروأط نم الئ رف

 م
 ظ اناملاو انايساو انو

 شك ارم يف

 دب رد يف أ. رف ريس أ ا

 ف اينبسا هيرب اع يعسرلا غالبلا

 نا ةئايسالا“ ةموكحلا باخا كاوم

 قفاوتنا' ميط: 1ال هي ورفلا ةرازولا

 يوسارغلا قا هلل فلاغم لم لع

 نا لقو ١و٠ ؛ ةنس دقمنلا يف الا

 لع هيلو ونس لك تقلااحرا يك

 لاقو كانه اهدود>لازنا ناشي: !,ئانسا

 سنا نكي مل ساف يف ادنرف لغغادت.نا

 ١ تاتحا ابلحال ىتاا باء.الا

 ا

 ىدما لق .ا

 انداس

 ةاملالا نوصلا

 نال نا او راهن محل ال اياملا ىا

 ةزهك تناك اهب تك اوم ةعج اي اقت

 توكحسإ دحا نع دختي الف ٠ هريغص:وأ

 ةينااالا ةمالاو مداق باسل 'نفاناملا

 لمت ي ةمواغل ةرهلو ةمه ضونت

 نيك ارم ىلا نام يفت ا

 سه وس مج جس

 توردب لاو ةدوع

 نينثالاموي حابص توريب ىلا داع
 ؛نيدل روث ةرمكح عو.سالا اذه رم ع

 يف ىُتُت نا دعإ توريب ةيالو .يلاو

 سلا يدر: ىف رشا ةءفب هنادالا

 فراكراو ةبالوا لكو هلبقتسا دقو
 0 ةيرك كيلا ىف: بوأاو ةموكملا

 در هيف ام ىلا ثلذ دعب فرسه نا

 لك اشيا ضو مْميهافرو نيقوريلا

 هتحرامم لق تدقع يا ةديدملا

 توريب

 واللاب( لإ ©

 ] صك ىلا طفلا

 اشاب يضاير ءأفو 5

 رهن أعو مظعأب رمهم - ت1
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 ظ وهو ام "ارزو ة ةريدح نو رز وو امااعقا

 لجرلا اشاب ضاير 0 باص

 قفناو صالخاب هنما مدخ يذلا مظعأا

 ناك داو ٠ اهداعسا ىلع معلا يف رمعلا

 اناو شرماوا ما رعشي مو ام داها هتوف

 تاكف هتدامك دقرو ءاذغلا ماعط لوانت

 هتزات> تدشو ةيدبالا هتدقر هذه

 ديقغلل ا١ ىلع لذ لاثملا رد: لافتحاب

 وفع نييرصللا ذنخ َاَبتعالا نم
 ىلع يرصملا رطفلا دارج تببساو
 نم ديةفال ام دادعتبا امتاعزن فالتخا

 ة هالأ ةيزح ليس يف ءارغاا رثاملا

 بصانملا يف هللا همحر ناكو : بدالاو
 يف يناغنلاو ةريغال الاثءاهدلات ىتلا
 موي ن.يرممملا لما دقو بجاولا لب

 نا يرصملارتآوملا ةسائر دكرم

 تبأف قر ةدايزو اسال ردم قلن

 ةك املا ال رادؤالا

 لفش

 هللا هد_هغت ٠

 دقت مير هما ةمالا ىدع و هنارع

 مهرس هه

 مهم يف ارثككنا ددتعم

 ليقدم تسروغا سلا ةياضا

 ضرم يعرضملا رطل ايف ىايسلا ارتاكا
 ءايطالا سن زباو هوما لمفتسا لا
 راطقلا قات كلذ "انوا هئاقش نع
 نع تعبت نآلا دن رثلا تعرفو

 مايادعب ءبصنم يف هفلذيس ي الا لجرأا
 رظناا مدقت هنأ نه أه موقيو فيصلا

 هحاللفو ٍِى رمأأ

 سميج سس لآ

 ديدجلا | ٠

 نيس ةزءملأ .يحايض ىلع درو

 ات كر ينيسحلا يد.فا مشاه

 تروح ةدفوطملا بداضص ند باود

 فارغلت ل دبدجلا ايواول فرم كر

 يلاها نع ةبايالاب هلل را يذلا كايرهتلا

 * 4هعل رهن ارو |:؟اول

 ناريزح ١ * ىف ( ةناتسالا ) نوكرب
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 سردقلا 4 دب ةسائر

 كرتشا دارا ميعب فم يننا

 يف مكناينمشب
 ميمو ى كشو يس ارادوا مدقا هلع 9

 هناع#ىلوملا ندوحرت (سدقأ!)

 وه دب دا ةةرصتم ةفوطع نوكي نا

 ىريل ءهاوللا ذه, هحات يذلا لجولا

 4.١ قد املاط يذلا حالصالا هد,- لع

 ام دهاشلل هتفوطع راظتنا يف نأ اهو

 اذه يف طاشلاو ةريذا تم هلذ هس

 ليسا
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 يربوا لاريمالا ليحر

 يربي وأ لاريمالا ةداءسس لقتحا

 ر# لوأ مضوإ دحالا موي يلا_طإالا

 ناديشيس نبذللا ةردملاو ىنشتسلا

 _:رباصألا لولت هاجت 'ةهقاولا ضرالا يف

 ٠ ضرغلا اذذ نورلاطيالا امعاتبا ينأا 9

 ايلاطرا ل.هنقةداءد روض كال ةناكو

 ةلاطيالا ةلاؤنلا نم م 4م لاجرو

 مرت" ر وهمجا راظن' فلا

 حطسلا : ىلا. اذه ينالعاب

 يناكريلا وةنهمتلاب عونا
 اذ_ه ناف «رامواه » وعدملا

 ةدس 0١ ذنم زاح دق مطسلا

 تاءموكهلا نم ١ دئاز انا ىتسا

 | هرم بلظو ءانبلا يقاريو
 0 هلامدسا ةينفلا تارمشنلا

 روما كنا ةمدخل يفر
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 11311 لاقط همس تت تالا يل _ ا نيس سس

 ةداهس لحر مولا لاذ ا 36 و

 رالف يف ذأ ىلا هذو:> مم لاريمالا

 عبسلا ترداغنيشالاءوي يفد يصوصخ

 ترو افأي ءادع ةلاطرالا تاعردملا

 ردا دقو ةيزلكلا جداوب ع را ملاكم

 نم ةعاج هي زياكلالا جد' ودا هزه نم

 ىلا مهني مدقو ةب رمملا ركاسملا

 ( سما لوا ) ءاميارالا ءاسم نسذقلا

0 

 سنافتلا هل

 رس نضاقلا سفح املا تعب

 هيف نآعإ روس روحا يدرزقا دع

 ةيزضرات ةبداة.ةاورةلي# راذصا اعهمزع

 ساما ةلدع اهاءد ةروصم ةي.هاكف

 ثارا .رلا ين أب هرود:. لوايف ءاج دقو

 تاو اهلاوة دن الا ىداملاو :دئافلا
 لوالا دىدلهأأ ردص ل3 : ةعاموعالا

 موب يأ نارب ز> ؟7 يف ةلمثا . ذه نم
 جاورلاب ةلجلل وعدت يضاملا_تريثالا

 مدقتااو

 0 مام تحن يناا ب :رامتلا دعب ةءاضفالا لان دق

 كللذو اضيا 0 ىو ناكم لك ىف تفرع دق بلا هذه ةءاضفا ناف

 ٠ ةملتلع ةينبا يف تاممتسا دق ذآ ,ةئس ردع يذلا لم

 بابوا ٠ الد 00 اذأو 0 ااه يف ماملا م َط نمو ن :بب رحنا ىلا ضوفي نا بحي

 عيطتسإ و :ررمضو جشر لك نه مه>وطس نوب مهناذ مطسلا اذه اولمعتساو ةييالا

 2 راج حواعسا هذه ىثوذ مدر . معشرلا نا فوح نودف 4:ننأأ مايا لوط

 اضيا أهريغ يفو ابوروا ادلب

 دحب كنا ١ ١ و5 0 ذددحلا 1 قوسأا ٍِق وو يد اللوقما ع هرباقلا

 را هلك أم م وهو ملطسأا اذ ةءزاللا داو ١ هذتع

 نلرعع ادع موقي ينيي“ يد اجارخلاو ةناما لكب اهمتنو واتا هذه ءاشلناب كالذ

 'قامضو ءانتعاو

 هباساع اهتارش كن ع



 سس م 3 ا ل ري مل ا حم مل . تدعم

 تانالعا

 ديازم لدب
 آ عود , شسورغ
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 | 6 4 د و ينغلا دبعو نم خيشلاو شعت وا ىلع هود نو سد ف ا

 1 ليلك ا هناوسوباو الع وناوةلوايفلا ىضارا 5 2 نّشرا شلل:

 1 ا بارو شهشم باو ناذج و باو رفزموبا < 220 ٠ + ءدج رابح 5
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 *- ظ
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 ةث اا يف ةسمح نالادمب مهفلا لبقي هنأ ىلع اعلا ةسائرلا لبقنم اهيلع هداد رأرقلا بع”و هالعارإ ىلا لدبااب اهيغار :دهه تررقتف

 سدقلا يف يثابلالدلاو هارجالا ةرئاد ةعجارم نيبغا رلا لع اموب نينالثوددحاو ةدع للا

 | ةنثاكلاىلغسو يولعلد زلم! اءاخاد
 ةدورولا ليلخلا باب جراخ

 م ِ لكل ٍط هلق
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 *را.هرملا نا وه ثداحلاو ٠ّةب ىلا
 ظ /رءا/ ورموا" "0 ة:- نارب زح تابدرا و و رو

 ا ا
 نابرقلاب ةديدملا عراوش دوأيف ةاسل

 دكا دقو ٠ بعشلا مث أتيف سدقالا

 ظ ةئيساةصحلا ىباعأا دازملاب 3 |

 ظ يد وأ كش ءاالما م ه"لاعا ]
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 ١ لب ميفع 3< : ذك ب هَ ا 5 ِ

 يل 6 ا دحان امسي ماشن ذنمهنا مهضعإ انل
 ١ قاظشلا يدنفا هللا دع ىلا ةلافكلا 1 .

 ظ - ظ 2 2: ٠ ةيايدلا مهسوفط , ماء 2 ءالوه ضراع

 كا عاروديع تر.48 < دولا
 | 0 : 00 ق3 2 هع سأاهذه يف نولسملا أ نم ضعهءأا ناريغ

 قا هلع لو نان اكو فال هناا 0
 ظ ] ع 5 ا مايا 0 ترد يأ ةامحلا اورا ان

 رارقلا اهيلع سع”ويوسرف اريل نيثالث 0 | ا 1
 | .ادرف مثدحاناكو .وب رخاس نيكس

 ١ ٠ء ةءلعلا ةسائرلا 3 نه هداد م ُ

 كت رلا لو 5 ةةئاطلا مو هاساأم هدي ٌت ةبدم

 ةيهع ةئاملا فن ها دع مضأأ طق : :
 2 ّ لل - لمونو 1 تف 2 ة.ئت اللا

 لثم يديا لع باس نا ةهوحملا

 )ل ل لا
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 | ةقحار» نييعارلا لعف امور نيثالثارورأ ١١

 ا َ 1 : مهنا يملاهالا قرا ناو نيقافملا ءالوه

 ”5107 ةنس ناري ز> ١4 ىف ١ كا
 يف مذ أمراكأ ةير> روةددلا دوع 2

 رار ٍٍن

 اسنلاو انناملاو ايانلا ئ داد ءسالا دبع

 اة ا نراك تزافاا ف ظ هب ]د ]مسه

 لولا تلعاامل ةِيائثملا ةموكحلا | فتالعا
 الل بأ_لاء.ذخا يذلا طا.:>ال َ ا 7 2 نم فهصتو 2 تس عبرا
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 ىلا رعوت نا امه ثيلط انايلانامشب | ةيءلا رادلاو ضرالا ةمطق يف ةعود

 ظ
 كت

 و 0الل ا
 نوماحملا اهردصي ةئاضق ةلم“

 0 ين

 ةءاعأا مهب ام رشنب ىبهتو ةينارم“

 سااجلاو ؟احلا ثداودح نم 5 و
 ثالماعملاو دوةعلاو نيناوٌلا لوصاو

 ايفو خا ةيراهتو ةيزدم اهنع ةعرفتملا
 باوياو ةيبقغاا ةب ودحالاو ةلئسالل باد
 رعرمشلا بطلاو يعقذلا رعشلا كيس
 تادنببلا ماكحا ويسايسلا داصتقالاو

 5 نينبادملا صا> هجوب مه يتأا

 ديلا : ردحاوملا يف مهنءفاك ند ه اهسالو

 أ 1 فصنو نطولا ين نالاير يو:ساا

 طرشب اميلامد نأ لسرت ضو جراخلا ف

 ا امد لدلا لعرب تبا
 نانلو توري, يف مهبت ك٠ يف اهوئشنم

 اهريدم م ةربإخملاو

 فلخ يجن ياما
 توريب : قسرس قوسو *نانذ :ادبعب

 ساب ري 220 حس

 . ةنيكساا ىلا نوكرلاب دوسالا لدجلا
 ظ « كلذ لمع نع رخاتت ال ايئاملاو

 نال مهملسا نييناسباالل يلاعاا بابلا
 لكاشم ثدحي اهبعز ىلع حالسلا عزن

 اسفلا_راطب.يلاملابابلا نانظي و | كري ناب حلت اهناف امنا اماو

 يب ةكاسسل عو

 ”87عااالع ' ةاا0الل ' ل
ْ 7 َ . 

 تن راجت تمالع

 هك لل تل
 ص حس سم

 ( نرإل هزي هه ) فرب

 ىنيرلي رد دو>ايو توجت رانري و تيمها ه:سورهاظ تروصو سب روك كني رلي رد
 ٠ ردبيترت رب العالاىلعو قئاذ كب ىراق « نيل ءزي هه » نوجيارانانلوب .دنسوزرا ,قوحاف حالصا

 رب 'زاملاف ترا عاب ايعطق هدنرزوا رديا ع 0 0 ىف ١ لاح رد كل كي دلروس هب ىرد

 ةوهرب هدنءهر 1 تايبءر' عون وب 3 » هصاخ يىكياوب هشءا ندنراتيص!> قوج

 ىؤلقياق تلاون ىلغاي ىداع ٠ رد قتس# ةلءاكاك! ىخد مهو «زاتمع مقوم لوأ هكرذا اطعا

 نالوا مزلا نوجيأ كلزوك « ( نيلهزب هه ) فرب » ءرليا هئارا قوفت رب وبيدب اب هني دزو

 راو يراحاص>-ا 00 را ندن ١ اطعأ قلفاش وع هلا ١ قلص

 جيهورأ رديا هيصوت هلتزثك ابطا هنيرارتاز
 هدئلم هعفد ره ٠ زمرباو نر هب ىرد هلبجورب

 كاني رم مث

 - رريوافش مو
 هدلاح ىغيدّلوا لاعما رادقم رب ينزج ندنا

 ىغيناي :.شنوك ٠رديا هظفاحم هداوغ ولرد ره ىرالاو تسزو
 ئغالتاج نالوا لصاس هّذف دود ءرلا ثادق وعوص ارغالزيق “كتل دن
 ىل هراب هليا كلكروج نالوا لصاح 0 هرايو شيش نالوا لصاخ": ندقوغوض هنو

 0 ءرولت ام لع سونار ,ة رولط ردبأ م

 8ال880ا06ا05 العا 0018 8 600.: 010/1
 5الزدالعال _نفعع# 1010/11 انتخللا

501105 155 
 ملال 01 110111 ضلم

 كا

 رارب - ”راثوب ىرأ همعشو ٠ .ه ؛كنوأ ىخياب كنارالكنا ىركرف "ماكرو م هو زوار

 ٠ ىروش ففروبديما ٠ ديس ٠ لارتنوه٠ قرب ود
 : ىديرأربش

 نيب يد يربي يع اميري يزين ايري ةي بأ ايجي ايي انما "سنن

 ىابغناشو ٠ سربا سنوب ٠ تراللم

 تك ردي سس ص سس ع ص يسب سو سي سي دير ح صح حير وص ع يصر يح يح يع حك رح خس يحكم" هعهعح عضل
 آل د

 اينا)> بيبح يجرم ةعمبطم
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 لوارسملا اهريدمو ةدب رجا ٌزايتما بحات

 فلا يسال -مك
 : ةيناثعلا دالبلاو سدقلا ءاول يف 1

 فصنو نايديمم يالاير

 :ةيننجالا دالبلاو يرضملا رطقلا يأ
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 : ل مثنم لب يذلا داوقلا

 هع اذا ب5 يوسارقلا شيجلا اله

 ينامالا شدا دوقي لهو 0 ا

 كاذب لعيدحاال هكفاوم دئاقلا ريظن

 داوق ايناما يف الو امرف يف دجويال دا

 اهلولع ةحاسم ىف د اه:كراع» اوسارت
 نولي نأ نكملا نمو :ةموليك ٠"

 ناو ارجصخام شءجلا ند نوالا حاذجلا

 ابولغم رسسرالا حانجلا نوكي

 تار قأ اقول ةفداع ني هم و

 توق م دعت تاركملا 8 ره ندر ةدوحاو

 كلت يف رشق لا ءيظمأا شيلا اذه لل

 ةلثا_#لا رئاخزلا دامصاو ةعستملا ةرسقلا

 اًئيش ابهنم مهتنت يتلا مفادملاد ى دال

 ءكراعملا نا ع راصق تيفو ف ريغ

 اليوط انامز 1 لظتس تدب د يتلا

 هذه مرليأ# مذا ِق 5 نااسولا ياف

 ماعطال لمعلا ا و ةيرانلا هاوفالا

 يف لاجرلا تق نا لبق دقو ٠ لاجولا
 7 هلق يه 05 نو.لوبا ل '

 نك لغد

 لاق دقو ٠

 قوكحرس نيشيحلا كا مشا نا ةبانأاىف

 اريلخن هل ميرانلا رطسإ كئاو
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 ؟نعومنم هه هم 011 2١١
 اظاعلم يم# ,٠ 15 ءةدعك

 ةاكق 105151111015 قه ل718

 3001 امةناغعو ذ 10عأدتأ

 ه4 له طارعءاتمم له ةهنعمشأ

 ئ مالو ]1

 ك2 ل ورا مم لا تت ا 2 2 2 تتار يي يم تب بي 2 َ

 مثد الا نيتاودلا ناحر ناشن الو ةيداملا

 تالا برا "هذه هلت ا قوااع

 هعوقو ل.ةرطلا نوفالة يور الا نورب دف

 ماسلا لدئارت

 ةمال.سأا دئارفنم ىلوالا ةديرفلا

 ةءالا لئاعو لوا نءءذهو ةكحلا

 ضرتعادقو ٠ هل“ ىف *يذشلا مو شو

 : 1 ”افراغلا ضعب "لع

 ريا مضو نأ مزن هن أب في رعتلا

 اذعا ا 4

 , :رم ةرجلا يف ءاللا عضوو ةاودلا يف

 هلع يف ”يشلا مضو نم اعنال ةكملا

 ةكللا نك له قر يكف هل اقف

 يف * املا عضوو ةوسنلقاا يفربحلا عض 5

 يذلا مضو ٠ فرملاو كوصف ةلسأا

 نا تدرا اًذاف اهلك ةككحلا وه هلم“ يف

 تسعل دقو همت الل راكسأأ يم

 عض و نم كلذ نإف قالا تنب هد 1

 بطعمأااض.+! اشنمو هلج ريغ يف 'ىثلا

 وهو ركل اذا ,كناف 1 وأ

 وا مالكلاب كنب نا نم ملسنال ري

 وهو هئدصأ اذانكلو لثقأا وا برضا

 اعرفدعف ديرت كنا نادبو ةيحلاب اص

 هرارمضا نه ثيل ضرعتن الو هتدفا

 ةمالسأا دئارفنم ةزاثلاّةدي رفلا ٠

 مغلال انوا كنب الاألأ ضرعتلا مدع

 كريغل الو ك.سؤنأ هدم



 يذالا لاما ةثلاثلا ةديرفلا

 ةنا_ه! ةلك لامحاف ريثكلل امفد لياقلا

 1 ر> وأ را 7 2 اعر

 نيدوثك لايعا

 ر مق لع ناس> الا ةعبارلا ةديرفلا

 ملا نسولا ىلا كيب هنا ةقاطلا

 فعاد او كح دم ىلع ما رجلا لمحو

 اذهو٠ كلذء نه ىلع كود نه ركل و

 ةماللسااو نا نر نصحا نع

 سانا لك يملا ةسالاةديرءاا

 ما مركاو ّسحا اصاا> ارح بحا نف
 3 اننا لقا ىلع هيضغ.م ىلع هوم“ ديز

 ناتالا لظف> ةسداسأا ةديرفلا

 لضفا هل هج ملظعناش رداع

 ةمالس» لاذ ةماللساا لئاسو لك سانأا

 ةرثع لء>و «نادالا ظفح يف نادنالا

 دحا لاو مدقا| ٌةرْدَع ند ارش ناسألا

 ] ءارعشاا

 نا ءذالا اها كناسا لةحا

 نامت هنا كتغدلب ال

 ناسا ليتق نم رباقملا يف

 نارقالا هءاقل فاضي تناك

 ماع ران ناسالا نأ بوعي لاقو ظ

 ةرئاد مرضي هنا ظفح مل اذا يا مالا

 منج نم مرغإو نوكلا

 :اعارمو هللا وشل ةعباسلا ةدي رَملا
 ردصمو دئارقأا ةدي رف يمو.هئءي رش

 ءالسااو ةمالسأا

 ) يناروألا مهرب

 تاماظنو نيناو

 نوناق داوم ضعبا لدع٠ نوناق

 ةند ةجأا يد ؟8يف خراولا ءاإلا
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 هليفام عبات

 مرا لاعفأ نم تيشتملا غرف اذاو

 0000 ها أهنآكو 0 ة.ئار>ال

 ءازطاب ىزاجي اهناف هتاذ دح يف امرج لكشإ

 مرا كالذل صو هذا

 تادهملا ةفك لكاو ةيانج ىلع مع اذاو
 عاقيا نود لاح كلو ةدارجالالاعتالاو
 ءداتخا 1 نكت ل ةعئا بابا ةيادجلا
 هت وأأق ف رمد اطل دجوب ١ يبا داوملا ٍ

 0 مزاتسم روك لملا لعفلا نك

 يرا# دب ءولا 2 ه.ءاقوا دب ىوملا 00 و

 هفوة ي ل  ي _   ي بيبي ي ا # 

 ال ةدنم تقوملا كروكلاب موقرملا تنشتملا

 * | رح راسم نكن نيذد» رسع نع صقنا

 الءّودم دب همم ىزاحي دب وما دش هعلق

 كات نأو كال ذك نين ءرشع نع عشت

 ودب دعب هعمل مي دب *وم ا ىنالا ءازح مزاعم

 لزنيف ؟لاوحالا رئاسيف اماو ٠ نينس تالا

 تالدإ عملا ءاوللا ثلث اوا تنصت ىلإ ةازجلا

 ةيانطا

 هازل مزلتسي ةحنجلا عاقيال ثنشتلاو
 ةينوناق ةحارمص اهيف سيل يتلا داوملا يف

 تايسأا توجو اذا :1407 ةدالآا لدب

 لوحي مرج يف هازإلا فيفا بجوت ةيريدقت
 نأ طرشلا تفوق كرك ل مادعالا ءازح

 ةنم" ةرشع سمح نعوا دبكوأا نع لقيال

 دني هءاق ىلا دياولا كروكلا ءازج لوجيو

 تقوملا كروكلا نع لقبال نا

 دب هلا كروكلا

 تقوف دنب ةعلق ءاز ىلا دباوملا كنب ةعلقو

 وا دبومملا ىئنلا مزاتسي مرا ناك ناو

 قوقطلا نم طاقم الا وأ تقوملا دب هعلق

 هب روم أ ملاو ةبترلا

 أ ط دل سي ماحب ل لوك ادب

 طرشن تلوم

 لو#ب نييسا نس م نع وأ

 نه ةيهوردغ وأ و هندملا

 لبق نم مرا نأك ناو ٠ ةنس نع صقني
 نمرغمالا دللا ىلا 2 ناةكحلاف ةحبجلا

 57 يفرم انا تارا

 حدقلا ىلع رب ماجي ند ؛ ©8 هدالا لدن

 نا سح انلع ماظعلا هادنالا تاريضح يف

 نينس ثالث ىلا ةنس

 ةرضخلا ةايلح ىدقلا كود بكتري نءو

 ياضصقلا كى ءارحال تاني وا ةناطاخلا

 يف ب الا يصدشال ضرعتي نمو ٠ مادعالاب م
 اقوم دل روكلاب حي

 هلودلا ةعمت ه لكو

 و' تاذلاب ةسورحتا كللاملا 0 و ةيناؤعلا

 للعوا ةياطاسلا ةرضحلا ىلع حب رول ةطساولاب

 ةراثا كلذ دىضقي انس» ةلعلا ةلودلا

 نم هراغ زن نةحسأ ن

 لعفلا ىلا دصقلا اذه جرخ ناف نايصعلا

 ةدامم فىوب دق ناك فاو مادعالاب 5
 ناطرشب ذنب هعلق ءاز< حي طقف نايصعلا

 هنأ رج تبث نمو ٠ نينس رشع نع صقنب ال
 ةرضإألا ىح ةيس اًنلع ناسالا ةلاطا ىلع

 روهتش ةثالث نم سبألاب يزاجي ةيناطمللا

 نينس ثالث ىلا

 3 ريبغتل ىعس هلا 48 2 نمو

 ةدوكللا لكش وا يماسالا نوناقلا لب ديت

 وأ ةيسلا ةئاطلساا : ةئارو لوصا وا اهتُئِيهو

 مادعالاب ىزاحي هناف كلذ :لواحي

 امرج مقوا نم : ه8 ةدالا ىلع ةوالع

 0 ةباحملا لودلا ةموكح ءاسوور ءازا

 ىلع قس يذلا ءازجلا ثلث رادقم هيلع
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 عوتو 910 ةفارملا تاسةعدلا 0 لأ

 فكرت هيلع ضرعتملا ىف سس لع فقوث' لاعفا

 2 1 لوا ةياكشلا مي د ىلع

 0 ةلودلا

 ةيبنجالا ءارفسلا دحا ىلع مرج مقو اذاو
 ناد ةينشلا ةءالسأا دنع نب ركل

 مرد كلل لل صتةلا ءازلا ىلع سدا ارا دقم

 فقوي ريق عو' ند روك ذملا مرخا ناك ناو

 هيلع زواجيلا ةباكش ىلع تاييقعتلا ةارجا

 وا ىتش ىلا دمت نم لك
 لودلل وا هينائعلا ةلودال ءارغط وأ ةمرأ وأ

 ةيار بعإ ٍح

 ةرز يايات د لا يمر يح دف هبا

 لاراعا هيل ند كلل ىر ع ررملا
 نيس تالت

 ابليذو ف ةاذلم 53 ةداملا

 ماكحلا هذخ ايام لك ج3 ةواملا كدب
 ةيكزل ف ئاظولا نيدلقتملا ني روداملا ةلمحو
 ةيعمرلا' ىلا_ا ءاضعاو قالطالا ىلع

 دارفأ نم ةيعشر ةفظوي فاكملاو نووكتاو

 ىواغاللا هدلكوو ةريعا لهاو كاك سافلا

 انوناق هو وار>| نيعتي ١١ ءاردال دوقنلا نم

 نع مييلا ىدهي امو هئارحا

 ل مفانملا نم ميلا ىدم وا ءامشالا نم

 هع. لنع ءاباخلا نم ني روك ملا ءالو أه

 كالت 4 ءارشلا دنع نيغلا لمحت وأ 6

 نءنلا نيب قرغبا ناك نا ةروك ذملا ةيانلا

 ةوشرورف اشداف ةيقيقحلا ةهغاو ىعحملا

 يلع مدقأ نع لك 2 3 يل لدن

 دوقنلان ه لوانتام فعص ةمو ذدخأوب ةوشرلا

 مفانألا ودوقنلا نه كن دإ دبع امو 5 أح

 ىزا# َء . هل ثكف دخأوب لها هفوة سلا مو

 ند ىرحا|ه 0 تقوم دشن ةعلش

 نك نا زو ا قوق ن* ىح ةلواعملا

 نينس سه نه لقا دنب ةعلق هدم

 )") تأ ةيقملا »
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 باش او ا اا

 ناو زمدجأل نسا الا ,ا سارع لباق

 هلاضو. اشآر"تكوش دومع ةي ملا وظان

 لاك 'ةيابلالا تزاوتللا ايار
 : لساوملا

 باو ناكل مك ثيدطاواد

 بالا نا 0 ةر غل تاقف برخلا

 رظ: ةيمو,#لا لاو> الا ىلا رظنب يلاعلا

 1 -كذاق كياراق باّرالا

 ارب حري نأ ١ م.طتال هنا رظاناا

 يرورعغاا نم هناو رضاألا تقولا ثا
 هذه «نأ.هدارا نمو: ةلملا “اتنابر ظتلا
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 رتل امأو

 ضريا سيلفاردا ىلا يثاععلا ةيرعلا رظا

 ض.ءإ ةلازال هباهذ ناك لب ٠ سايس

 ] صوصخم تندح يتأا كتان معا

 ٠ ارد:! يف هيلع يصوا يذلا توندردلا

 تاقاالو

 ءءب ةقاللع

 لك للا طرا وعلا هلاك
 :لاقو معزلا اذهرظانأا ىنا اردنا لإ كب

 يش مخ 9 سر

 هل تناك اعر رهساا اذه .نأ هل

 ىرؤصلاة يما سات داوملا نط

 ىنلاو هازولا دي دو

 دقعإ ضراءمللا بزملا ام يف يغار

 ىرن ُّي ةدأعا ا[ ا اا سابا

 صلختلو داقمنالا اذه لتم نء ةذئافلا

 نوع م نيذلا كّتلوا نم4سفن تقولا يف

 هدف

 ءاهساةعاق ةيب رحلا رظان _اط دقو

 مهلع بهي نيذلا نيوسلا ريغا دونجا

 نادل ل نس ىتح اومدخي نإ

 نا عم ةدوجو“ ريغ ة مالا ذه نأآل

 دقو : ةدوحوم. نيلل“لا«دونحلا ةعاق

 ةموكحلا ناب لوقال ايبس رمالا اذهذاك
 في درلا دارفا لك جالسا 0 تع

 دم ”ءاشالا هذه رظانأا بزك دقو

 ةلوومسب مح مدع مفي دحأو لك نا

 هوي هج

 روسلاا| ةدوع

 هلودلا ريذنس عم قفثالا ىرج

 الط 0 قالا ل هك اس يةباعأا

 اوهضخي ىتح نييروسيلاملل تدم يتلا

 قاع الا اذه كا هلا ردص مابا

 ”روعدوا يف راو5 ١ تعوم

 دو_.الا ليوا ةاخادإاو ةوردلا رظان

 روص# از

 كالذ َن_ .ء ةغس' مرق مث داوقلا ضعإو

 ىلا قافثالا
 دوسالال.طلاةاخاد رظان لذا كلذ 5-0

 ارو

 ةههسمأب هءقو» ءامعولا دا

 ءأمنا قا غرب كاملا نا ن

 ناس رسل راق دو يفو ةروتلا

 ة>و:.ل 1 تازا.تءالااوءمضب البل مماطوا

 ن' نودب هول نا مبياع بج ىلا

 نااجالا تريقلتا ١ ضع ىلا اوتصي

 اوذ>!و نورثاثاا نعذاف 1 نينئاكلا

 تاذو تافآرز منطأو م ىلا نودوعا



 سد اهراز 0

 ضع رثات الا كالانه لمع ن الا ردوا

 كالت يف ثيعأ ىتا هايةشالا تاباصع

 تطدح دف ةروءلانابادكمثو

 ١ داسؤ ءار“ |

 ك0

 ارد يف ةب رجلا رظان

 ةيرلارظان اشابراتة* دوم رفاس

 عاشدق ناكو زيلكتالا دالب ةعداع ىلا

 نيتءراد اثنا لع قافتاللاومأا رفاس هنا
 أف هءدقت هن درع ةمرا هرفس نا مم

 0 يذلا ينا_تسباا:يدنفا ناملس

 : حاملا ضعل
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 ةيئاقعلا تارافملا

 ةيساب ااا وميدناو ةماعلا ةفامنع م

 تارا_.:سلا ىف هدد“ يذلا ري.غةاب

 اشاب تمفر نا ضعلالوقيو ٠ ةيامعاا

 سراب يف اريغس نبي ةرجراخلا رظأ
 دشروا ب ىل ة.مور ريهس كب مظاك لقنبو

 ندم كب مصاعو ةيمور ىلا نق نم اثاي

 اشاب ناخكرتو جروسرطب ىلا ايفوص

 ىلوةة#يس جريسرأطب يف نالا ن'اكلا

 * بررق نع

 ت0

 تاكرطلا ريرق

 ةيلدملا راظن ن.ةفل#وماةثيبلا نا

 يأاط م يف ثم ففي برا فرامزلاو

 ملعتلا هلاك ضنا اهف تاك ريرطملا

 تررقدقو ةيركسملا ةمدخلا نمءافغالاو

 نيبودنم اوعدت نا ارا> يف عارسم الل

 ةيكرير طبر لبق ار هناا كد
 تاءكريرطلا رئاس 1. نءنيذاف ءوزلا

 رمرادقت .تاسرا دو ”ةيدحرسدكا آلاو

 ٠ نييروك نما نيبودنملا نيرعتل
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 ايناءلا يف

 ىلإ ودا روسرع ةءوكملا لازرال
 ىلا ةيرألا ةرا_اظظن تشعب دقو اناا

 اودوعي نا ةزاجالا» نيبئافلا ءابطالا

 انايلا رابغ كدتو ٠ ةمدخلا ةعباتم ىلا

 رخ يف شيجلا حا-# ىلع ىلفدلا

 0 ايناي ةيالو يف ضيف دقو تاباصعلا

 أااحر رثكا را نأ دعب ةراث ياك

 رار اوك ايدو كيا رابخلا نمو ٠ حارجلاب

 ظ

 ا

 فلاح ءاورأ ١ مور" : ةيزحا ةلود ا ظ

 2 1 ت0 ير م بم مدح لا

 ناب تلا 55 ثرهتو الا موا يد4ال هنأ

 راغتنلاو ر اواو دونا

 7 5 لاوح ذا

 د نأ

 يي د تاب

 ايثودقم يف تاباععلا

 فمص نيب فيتع لادج ماق

 ا تالاثم راشد د رمعأ نويصلاو

 تارأ علا لاهع' اهيف ع 8

 ُن تاويل م و ٠اينودكم 2 ةير 53

 ةيئانويلا

 امنونأاي ىتأا مارسملاب مهناب راغلبلاو

 ةحار :روقاقي و نمالا وفص نورخعي
 قوق نو اكابر غلا اين ور عاسلا

 امناف اناا دئارح كالذكو ٠ مفر

 هلام نا تلاقو ذر نع مجت ل

 ةقيقلا يفاحل رثا ال ىتأا, تاباصعا

 ادبرصو اي واغلب نيب فالخلا ىلا يدؤوت

 نع ةعان ة ب ردا فع ملا تاليج ناو
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 5 ار راؤاب واس رص نان يسأي

 - حج هود +

 أي راغلب و ةيلعلا ةلودل

 را ةايلا ناعما 0 7 ثيل ف
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 القو ١ هم املا

 تقو يأ يف ظني نايندملا ظفالأر م نا

 سا دايصلاك مثدحا ىرت اذلو دارا

1 
 حولا هيلع طبيه ىت> ارباص اصب رام ؤ

 هاوءم ايغ معيف ةرايث هفرث ير .هشلا

 اعرو رظنلا ٍف كمونيو هريغب متهي الو
 أمو هسفنو هبارشو ةءاعط ةقم يد

 ةلفعألا هله ىلثمو هتعاس نبا راصو هلو

 رهسلف يود لمع ىف وهو هل ضرعأ دق

 ناكاذاف ةدئاف الوةرع الب هئم هرك لع

 جيف شا الا هللا ملل بنكي مل نم
 افوخ هلمع كرت ارو رهذت تاروصتاا

 هركف ديقل يتلا ةبيصملا هذه رركت نه

 ءادعا

 يا ينةب':كلا ن م ناكلا نك

 يف ناك ءاوس دارا ىتم هاش ع

 عودمتو

 عوصوم
 اتاي داصتقالا يف وا تايردالا

 داتقيف اهويغو ت ايلعلا وا تايسا. سلا

 فالخب ةيحزت اهحؤيو ادايتفا ركفلا

 روعتلا هدوقي نارظتني يذلا رعاشاا

 مودعم ةناثما هذه وبف ىنعملا هيحزي و

 نيماظناا ندؤاك اذا الا مبللا رارتخالا

 رعاش ظفل مه قت الام وهو نينازولا

 أم يش ف

 يلجرااةي رظأ نا لولا ةوهدو
 يتأا ةوصلا نم ءرش ىلع ةمغيةحلا تي

 اهوائمدق اك ةديدعلا دهاوشلا اهديدوت

 الا اهيلع اوحني نا هب ارضاو الوؤبا دح
 يلايحلا بولسالا اياقب نم ةيقب اهنال

 اوددخيأ اوءاق امنا مثو ( مست 5

 كف 5 ييبطلا مهبهذب بدالا ةيرح

 هبولساب ةيسردملا هدو.ق وديه روتكيف

 ” ا
 0" ةأوألا 0

 هج العو ما تو

 (رابوط) ممأب اتدنع ءادلا اذه فرعي

 كنف ةرذلاو ريمشلاو محقلاب كتفي وهو

 هنا ريغءارإااذه فرعي ال نم لقو ٠ اعيرذ

 : هتفرعم ةيفيك ىلا ريشن نا ديفملا نم

 ءادوس ةربغ ىلا لباتساا لو

 ينكتال اذه ةفرعمو ةل

 اذه يرسي فيك فرعن نا بمبي ىلإ

 ص ووقلا وما

 ةريفاامذه ناف ٠ جاع تفك مهفنل ءادلا

 داصحلا مايا لوقحلا يف يرت ءادوساا

 دنعو ءهادلا مئارج ذئتقو يوخت يو

 ةربغلا هذه نم مس طاتث داصحلا

 ضرالا ىلع طقسي مسفوةملا للا بوبحلاب

 أمدةعالااهلومقم 'ادلا مثار نوكي الو

 انماك نوكي ءادلاف وغلاب ةملا ءىدتت

 رشنني و ةرذلا وا ممقلا واريمش ||ةيح يف

 قرتخف لصالا نم ا جيردتلاب اهيف

 ىللصيو م١ ءاغ قيمي نأ نودب قاسلا
 ءيمأا هلوعغم روظي ذةدنعو ةلياسلا ىلا

 ةانساا 0 ا كاس ذا

 ةملامملا 0

 ضرالا نمت ايرمثلا نا نب ازا دقن



 م وأ ضرما ملارج ؛ يو ين هيوممع ن

 قاعدق نو ١ يتلا ةردلاو 0

 نا معو ءادوسلا , ةريغلا نه 'يش
 ريئارجلا نم وا بوبحلا نم يتأت.ىودعأا
 نزا ائياء سءاف ضرالا لع عقل يتلا

 رم ءاشقب اني ويح ينحت قا ىوتت
 هك كلا مارا لتتقي 'ةيودالا

 نهزذنم لمتعسي ءاوزلا اذهو ٠ بورحلا

 (راجتز ) سامنلا تدي ربك وهو ليوظ

 دروصلا ىلع بورحلاب قدلي يذلا
 : ةيااتأا

 امين باذيو ماما نم كيا هكا ؟ يلوي

 ساكستللا تا رك نم دوا 9 واق

 موك شري ةنضم وا ةسنكم ةطساوبو

 نم ةعاس دعبو جيزملا اذه نم بوبحلا

 ساكلا قود موكلا شرب ديج هلل
 لءاهت يتلا بوبحلاو ٠ بوبا, جزقو

 ير ارش نما اذكه
 ساظفل : أ جال كالانهو

 كرتثو 68 ةدرد ىلا راح أ بو.1آا

 طوبحلاب هامل ةرارح "”ىدتبت ىتح َةِيف

 اذا هنال ةرطخم ةةيرطاا هذه نكلو
 بو.لا لء ىشخب أملا ةرارس تعفترا

 كالذلو اريف ةنماكلا ءامْيلا ةوذ دققت ىفا

 ياىلوالا ةقيرطأا ليضفت بجاولا نش

 ةعفان يف ئاعأ تقي ريك لاعتسا

 ب وغرملا ا َِ 1

 ولواي سغولوك
 سدقلا يف ةءارإلا ريدم

 ىتشةداوحو رابخأ

 يلاملالا يدورلا قافتالا

 ةيجلانا : حابص هدب رح ٍِق ءأد

 ل اسما هذه يفاه ريغ ند رثكأ انه يتأا

 يتدوكح نوب ردح دق قافتالا نا َْح

 طخ ةقالو هل رمأ ىلع جراسر رطبو نيلرب

 ان ةروؤاع أمال لاصم يف“ ::امع اذهو دادغب

 نه ضيا اناللاو اركاكنا لاصمو

 ىف 00 ىلع لم اذا 0. هاورالا

 ىلاعلا بالا نيب ةيراحلا تارياقلا
 كعما ةدمح دادغب طخ م ارااكناو

 دادغب اوخدم هلا هال يرخا 1

 ايه تاودس ذنم تناك ةر علا نع

 قافتالل اليبس يلاعلا بابلا دجو اذاو

 ليزيو نيتلودلا نيب برقي نا ميطتسإ

 دي.طوت من4 يتلا با_بسالا نم ا

 ٠ مكن تافالعلا

 موكب نا يملاعلا باميلا نكفلو

 بجاولا نّث ملاعلا مالسا ةمدجلا هذهب

 هب زيلكت الا نيتساي سا ملك هدهاسإ نا

 نا ارااكنا ىلع بحي الف ٠ ةنالالاو

 ىلع بدعي و ا:ةقاط قوف تايىضن ىلطأ !

 ىت> ايفيقح الهاست لهاستت نا اينامل

 تارراذلا ةقالعو ٠ ماجن! تا رباهملا لاكت

 ةرمصبلا طخال اسما ايي ماعلا مالسلاب
 ثتودح ىنع ثلا طاسسإ لع يقل

 . ةناملالا ةي زيلكتالا تاقالملاب قلعتيام

 هذه لح ىلع ايك رت تامعاذاف

 داو تؤويف تءدخ دقو ةلكشلا

 ةينامالاو ةيزيلكت الان يتسا. هانم الك

 فالخ نك ةلازال ةل.مو ري> هذهو

 ٠ نقي رفلا نوب
 دوز

 نائوعملا ىلع

 سل داقملا :د٠ توتنا امدنع

 ةموك ات ااطا دقةنساا هذه ىف ناثوعبملا

 ضب ب لط لع هاب نيترءداقمنالا َةدم

 ضمإ "قيدصاو ١ صوللو

 ةرادا ماظن امس الو ةمعملا تاماظنلا

 لبقت مل ةموكملا :ركلو ٠ تايالولا

 دقعب تدعو لب ةقلاث هرم ةدملا ةلاظا
 تنولا لبق ا رهمش ةيت الاةرما يف ساجلا
 دقءي فا راظنتلا سام ورق دقو ٠ نيعملا

 مداقلا لوالا .نارشت لوا يف سلغا

 فورم مفدي فا ةيلاملا رظان فلكو

 يف نءدوجوملا ,نإثوعبلا ىلا قيرطلا
 مالعوأ

 نيثوءبملا
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 مضعالا ردصلاو كب تعلط

 تعءاط ىلا دئارجلا ضعمإ تدل

 ابان ة سرا ا رظانو هلردا ثوعبم كلب

 رد.هلا هجو يف ضرامملا بدرا ريشي هنا

 بوح سائر كد ديوس حرمه مظعالا

 ةديرج يررعم دحا ىلا يقرتلاو دامت الا
 .: ليام سودورإلا

 تاءاشا الات. سلرابخالاهذه نا

 نووش ىف لخادتيال كي تملط غناف

 أ.باساب اريعدبي نادل قي الو ةءوكملا

 يف قرتلاو داحتالا ةيءم برح ماب

 يدنا ةيمّا ذي رت امدنهو 0

 كالدب ضوفأ ىد>و انآ (تامس ٍ )ا

 واخالا هلهو 1 بنا 1 يفصل

 نبأ لد رك ضعها ننال 2 ثويشأ دو

 ةسايس لخادتت ةيعقلا نا ملاعاا يري

 جكس يعدو

 يازغدراو دارسسلا تاحيرصت
 ميرصتل ةيم*ا ةيسا.سأارثاو لا دعت

 ةلودلاريةساشاب قيفوثل يارغدراودارسمأا

 ند م تفولا ها نم اردنا يف ةياماا

 ٠ ةيئيركلا ةلكشملا ىلا دودال

 دوعي ال ىلاعلا بالا نأ ىئترت رئاودلا

 :ري زجلا يف ةرضاحلا ةلاهلا ريبغت يلطف
: 1 

 نا هل ةمماطلالودلا دك اهب يناكي هاو

 ال هر زجل ىلع هت دامس قوفح

 هذهو

 هشانولا ةموكح أ اميثأ ند ءاوو

 تر و انإع هلأ م لك ءاتهاب اهعتت

 يتلا لهما ةلع> مزالت نأ تررف دفو

 نأ دقتعت يو ليوط نمز ذ:ه اهتءزل

 ةماكلالودلا يدي نيب ةييركلا ةلكممملا
 نءررفت نا ميطتست امهدوو هده ناو

 م 2 | 2 :
 ىقشدلاو : سمعو ردا هدم هانا

 او زال فانييتيركلامصنب نانورلا ةموكح
 بضغيام لك نعاومنمعو لادتعالا ةلعذ

 ةيماحلا لودلا

 , اينابلا يف
 ورتساك وربجرا يملاها - 0

 ل ىلع اومزعو لاح

 لة 4 ةموكحلا نا ريغ -- 0

 تاسراو ةمراصااتاطا.:-الا تذزا
 كومسنودئملا نم قرف 5 نبراثلا رثا لع

 لسراو مهمل مهد عوضخلاب ةاهمأا

 عوض ةيلذادلا ةرالأ معي انياج يلاو

 فب أرح ىلا كدالس نم لسرأ

 نع تناعا ةينائملا ةموكحلا نا انيف

 ام ءاشنا لع اهمزع
 ةةلغلا سرادملا م“ قذات اهناو اينابلا

 ينر:> يف رباعمو قر

 ردص دقو : اع .اونعأيلالا 2 أهناو

 را ْنَع لدم ناب ان: يلاو ىلا َ ١

 و 8 فافأب مهلماعي لاو ل راغأا

 تاماظنو نيناوق

 فوناق داوم ضعبل لدعم نوناق

 ةنم ةجحلا يذ يف خرأولا هانا

 ظ ١ ؟ 7

 4يفام مبات

 : اهليذو ١79 ةداملا ضرع تامج ةدام

 نم فخا برضغلاو حرلا ناك اذا

 براضلا يكبخ ةقباسلا :داملا يف :دراوا ةجردلا
 " هيلع يو ةنص ىلا عوبسا نم حراجلاوا
 ةرشع ىلا دحاو يهذ نم يدقنلا هازخلاب

 نوتبرقملا نيتاه يدحاب هيله ىضقوا تاه

 قهص نع كلذ لعف هنا ئّيبت نأو ٠ ظقن

 رهش نم ىئمحلا ةدم تليطأ ميمصتو روصت

 نر نس ىلا

 ةفاخالادراغل رخ !يلع حالسلا رهش نم

 ةجم ىلا عوبصا نم ىبحي لدقلا دصعتبال
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 هدادحاو هناي ١ دحأ حر#و برضإ نم

 ين الا هجولا يلع بقاعي هنتادجو هتاهعأو
 بحوب الأ حرجلاو برضلا ناك اذا

 نم حراجلاو براغلا سبح ًاضرمو ًاضارعا
 يمحوأ نأو نوتاس ىلا امون دمع ةدمخ

 لفاال ىحبح 178. ةداملا يف هنع يكحملا ضرما
 حرجلاو برغغلات دمحا لارررغا ةهرأ قف
 لعافلا مضو ١11 ةداملا يف ةنيبلا لاوحالا

 ناو تاوئس سس ند لقاال هل روكلا 2

 الف ميمصتو روصأ نع عقو دق لمفلا ناك
 بورضملا تام ناو ٠ تاونس رشع ئه لفا

 ةل اب حرطلا وا برضلا مارت أنه حورجلاو

 لقاال ضيا كروكل اف ىنفنلا فلتىلا يذفنال

 توء٠ىلا ىدا اع ناك اذاو تاونسرشع نم
 يضفنال ةل اب حرجلاو برغل نم بوريمملا
 ميمصتو روصت نع اعقو دقو شفنلا فلت يل

 ةنص ةرثع ىسخ كروكلا يف لءانلا مضو
 لمفلا ناك اذا : 175 ةداملا ليذ

 رثكا ضرملا يجويال ةداملا هذه يف نيبملا
 ىلع تابقعتلا ةرشابم تفقوت مايا ةرشع نم

 هيدهت دمر ىأشلا عوجرو ىوكش ةقرو ءاطعا

 نم حرجو برض ىوعد بقمأ نع ىوكشلا
 قئالعلا وذو برافال اْنِيب تعفو ليبقلا اذه
 اهب ةيمومهلا قوقطلا يوعد طقس

 رده كرتشا اذا: ١6١ هدالا ضوع

 لثقلا نء ةمزانم هانثا يف غقي ايف صافحتا

 ندا[ انا توما تادعاو وضعلا لدطعتو
 جرطلاو برشلا لاعفا نم عقب ايفو حرجلا
 مهن لك نع طح مهنم لمافلا وهنم لع لو
 ىتح لعفلا كلذل انوناق نوعملا هازحلا ثلث

 ةح تملا لاعفالا قالا" هب كحو 0

 كروكلا باقعب رض ةيندب هللا هك روكلاو مادعالا



 ٠ تاوذس ردع نم لقا ال

 ةانلم 185 ّدواملا

 هتحور ىأر نم : ١48 ةدالا ضوع

 ل هاء ياا عع كراع . اهريغ وا

 "اهدا لقق وا حرج وا برضف مينشلا انزلا

 هتجوز ئاأر نهو ٠ وفعم وهف اع اهياك وا

 سار ىلع رخا ضف عم همراحتم ىدعحأ وأ

 وااهدحا لئقوا حرج وا برضف عورشم ربغ
 روذعم وبن أعم اهيلك

 ةاغلم 1١م5 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 مهترذعم تقي نه ةداملا ضوع

 يت آلا هجولا ىلع نوبقاعي
 مادعالا ءازج ايجوتسم لعفلا ناك اذا

 ادب رم ةعلقلا يف سدملا وا فبآومءا كروخلاو

 ناك ناو تاونسث الث ىلا ةنص نم نوسن#

 ةدباهرالا ةب وقعلا نم كلالذ ريغ جوت لعفلا
 يتنس ىلا رهشا ةتس ند لعافلا سبح

 ةيبد أنلا ةازاجلا بجو: لعفلا نك ناو

 ةرذعماو لعفلا ةحرو سسجي لعافلا سدح

 وأ رهشا ةقس ىلا ةعاسم نيرشعو غبرأ نم

 كلاشب ةسخ نم يدقنلا ءازجلاب هيلع يح
 نيبهذ ىلا

 يلادحا يلسرا اذا : ١91 مداملا ضوع

 وا ةاضمم هروبمت ريغوا ةروبم ةباكك رخا
  دوقت هغيع لحم ىلاوا هل لسريلءاضما نودب
 ريغ ئشتم ةبانكلا تناك وا ءايغا يضعن وأ

 هل لسرا وا فولكتلاو بلطلا نم كلذ
 لسري مل اذا هنأ ءددهتي وأ هفوخي "ادحاو

 هب قلق هيلا هناك ام لعفي ملوا هبلط ام ه4

 ررضلا ئه هب ةدعوت ام ناكو ىذالا ضعن
 كروكلا وا مادعالاب هلعاف ةبقاع» بجوتسي

 عضو لمعنلا زهح ىلا جرخي م هتكلو ديالا

 اهقوم كروكلا يف ةيانجلا ذه لث» يلع رشاهتلا

 يبلط مدت الل مقاولا ديديتلانأ ناو ٠
 تااطملا ند كلذ ريغ وأ ءايشا ضعب وا دوقن
 تارا ىدحا نم هب ذموتملا كسذالا ناكو

 ىلا جرخي مل هنكلو ةقباساا ةرقفلا يف ةنببما

 ىلا ةنس ييمدي دهتلا ىلع رساه#لا سبح لعفلا
 تاوقس ثالث

 امم اهافش رخ ا اصخ# هورما دقيت اذا

 فيااكتلاو ىلاطملا نم يلوالا ةرقفلا يف مدقت

 ةروبمب ةباتك لاصرا ري «دهه وا كنذالاو

 لاسراب واءاضما ودب واةاضممهروبم ريغ وأ

 فخا ىؤالا نم هب دعوت ام ناكو لوصر

 هروك ذأ! ةرقفلا هيف ةنيملا تابانحلا نم ًاعون

 ددهتملا كلذ ىتبح لعفلا ىلا جرخي مل هنكلو

 ناك ناو ٠ نين- ثالث ىلا رهشا ةثالث نه

 ةمقاولا ىلاطملا ىلجال فيوخملاو ديدهتلا

 دبدهتلا قو وا ةيبيداتلا ةازاحملا ايجوتسم

 لعافلا سدح ةلزئملاو ةماركلا حرجي ام العاب

 . ةنس ىلا عوبسأ نم
 4 ين ان ةةملا »

 هاب ولا نم راشح

 ىذاملاة مجالي نمةعبا سلا ةءاساا يف

 ىلا افاي ماقكاق ةدامس ئم فارغلت درو

 نظو لجري هباشادق نا فرصتملا ةفوطع

 تنك حابص يفو اريلو كلاب باصم هلا

 0 عرم“ رود أ ىلا 1 يضملا

 للداك روك كلا نهذو افأب ىلا ةيوبلا
 رغ يعد فا يلع جاحلاةب لا يوضع مم كَ

 يلدا ي دفا ةراشإ ءىلعأ ايدنفاحلاصو

 ردبيشلا قي رظ ىلعتاب رعلا ةطقن ىلا

 نه نان دل ةيمطأا ةناعملا ا و رجا تءح

 ىلا رولا دعل مهويلا.راشملا بسذو 0

 باكرلا ةنيامأ ةيديدجلا ةكسلا ةظم“

 دوجو ىف الا تح ققدتل لو ٠ ريت
 _:ركلو هب هبتشملا صخشلا يف ءابولا

 أبراج لاي ال قيقا

 ةداي زبمايا ذنمةيدلبلا تقمادقو
 ءابولا ةرايزا امنم ةنيدما يف فرظتلا

 سأ# نم تءلطو لوقثاا فيضاا كآلت

 اذاعي رءالا هل ردصي ما ةرادالا

 فيظنتلا ءارحاوديجءاب عراوشلا شرأ

 سام“ ردصاف ةئيدملا عراوش ةفاك يف

 ةباهلا فرست ناب ارارق سما ةرادالا

 هر غاب فيظنتلا ىلع

 ةيدإلا ماها نوكي قا ودحرت نو

 اليبس عدتال ناو امبامنم فيظنتلاب

 ٠ انا ءابولا ةرايزا

 ذي دج فرم ءاثثا

 فرصم هاشنا ىلع ةيدإبلا ثررف

 ةيشاملا ى> ليلخلا بابنم دتمي ديدج

 ةيقارلا ئيع دقو ٠ ةرواولا نكامالاو

 ساما ءاضعا م هأنثا عورشأملام | ع

 يرادالا

 لم هغصن اكترف 95375 غلبج عورشألا
 يلاهالا ىلع رخ الا فصنلاو ةيدابلا
 ثاواقدقو فرصملا اذهنولمعتمسإ نيرا

 لم راع ا *أشنا ىلع ضبا ةيدلا

 اثره 0“ مم فرصملا اذه

 اذه با راضصم تنردقو '

 هن
 ريلكتالا وتالصنق نم سيذكت

 دق نا قباسأا ددملا يفانإكذ

 فلك سدقلا يف ارتاكلا لصنق نا 3

 دالب ىلا رسل ىلع نييملئارسالا ميول

 ةمهلا ضوف لصتةلا ةريضحناو ادشكلا
 ةداعس نا ريغ ٠ دلوكتياف اجاوذلا ىلا

 يزكيا ار رحت اانيلا لعرا لضافاا

 باطي و ثا 6 كت ةعافألا ءزه ةيف

 يعني اع هل ةقالع ال نا نلمن نا انا

 دلو>ن اف اجاوألا
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 يرجاسيملا رخاوب

 رخاوب ة كرش نمةعا ذا انا تاسرا

 دق ةكرمشلا نا اهنف لاقي يرجاصل

 اه اجكم تاشنا

 اجاوخلا لزن نمسرقلاب لولخلا باب جراخ

 تيرتميد اجاوملا هريدي ثساف

 تابملاةف65 يلا رذسلا«اش نش سور دات

 0 نا هيلع اهريغو 1 نكس

 ا

 أءذاو سدقلا يف

 ....: ادور حوت

 ةيركسعلا دارفا ءامحا

 ةيروص دالي صضضدبو افأي ١ ف قرح

 ةءاسلا نس نم ةي ركسمعلا دارفا ءأصحا

 كل ةسمارلا ىلا ني رشملاو

 | معيطتسأ نيا دارفا ددع :موكملا ملعتا
 ٠ داليلا كالت ئم عديد

 مس 2217 1 د

 مل توب يف ةقرسس

 ىلع ص أ اطس يضاملا عوبسالا يف

 كلذ يفو ملا بأ ى ءدب ىلجر لزام

 لا الغلا اهزيبحل دءئسي ةاتف لزنملا

 ةاعفلا |مممضت ةوطغش قرسسف ٠ اهفافز برق

 (ًتا>و ةريل ١١ دوقنلا نماهيفو اه ار لع
 | لاري الو فافزالةدعملا ةا_تقلا ةسرلاو

 ٠ قراساا نع ًايراح ثلا
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 نووعقا || ةقرمس

 0 رق م .قباس 326 ُق انو 2

 وه قورسملا غلبملا نا انلقو - ريد
 وه قراسلا نا نالا ا هب لقو 5" ٠

 ةقرمسا] موي 3 رفيذلا سيئرلا

 اهمأأ لصو اأو افاي ىلا

 2 8-5 2 0 قاحو ةنبهرلا

 بوث هنع ملخ

- 
 نه سيئرلا 0021 تار حالا

 ىلا ْن دعا 00 ايلا ىلا اولزنف هنع

 ىلاث ند اودامف لجرلا 0 |

 0 ١ تءدسسمل يو ماردلاب لجرلااو

 ةربل فلا لإ انلق اك

 هرب إو

0 

 تنل

 تت رص

 ذاملا اثاللث اة ف

 ْ قيرط ىل | مقاولا قوراحلا ناد ]2 ال

 بدحاص لع ول امرا

 ىلا ودردو هد ناك ندو ناحأا

 صو هلاالعس يب

 ند هيلا اواصوام ثوقابلا قرسو جالسا

 ةيوسارف ةردأ ١٠١

 ىعديصل اطس ءاعبرالا لذ ىفو

 ىلع ماشأا نم يروفاغلا دبع نب ديشر

 ةملقا ماما مقاولا زارخلا , لس ارظصا

 يرو. ادعم ا ه'م قرممو

 "ف: م ؛ مادبأم ةهعم ايلا

 ض.ةوقراساا نعي مف ىىالاب يلوا |

 0 ىلا د.ةف ةفرسلاب رق افهيلع

 أب راهرف نا متع امو ةحوكحلا راد ١ يف

 ةفر,غ نم قرعم عوبسالا اذه يفو

 ةريا + ١ نمرالا ريد يف انانا سايشلا

 ٠ قالا ىت مح قراسأا رهظي 0

 لضاف ءافو

 0 هلا ةمخح ةافوىلا ارظن

 فار يف نيطساف واكن الا كنب ر , دم ريفاس

 سم دل يف نيلعساف و ا 0 دق

 لاا ةعجا راه هباو

 مظعلا رحل

 هطملا قا اقوا

 اذا اداذح يما

 مودق دنع يواءرزمل ليلخ قوت

 ها[ تاكو رهظلا دنع راطقلا
 و ٠ يناملالا ئشتءلا يف ةيحازج

 ىلع ىف بيصأه | وهاه دارا يع اا لمعلا

 4:> يف ةصاصرب هلم رلا ت تاو

 كل

 فراعملا تتاكم

 يرو نا اوالا فرأم 0 ررف

 فراعلا بتاكم يلعم تاشاءم ىلع مهلا
 بس ةقباسأاب موسم ملص نم نوبعلو

 نيلعما اما وكس كاذلو قاوتمسالا
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 4 و 00 92 أع ,رالا موا 5

 ؟/ يأ دءالاو تبساا يموب نيلعملا

 ناك إلذ ديري نم ىلهف سوتسغا ”8و

 ةرود ذا مايالا يف فراعملا ةرئاد مجاري

 مف مهغاااهيلع قرح ىت نأ تاشاعملا اما

 : يتاي ©
 _ يروشلا شاعملا

 م. تاارابو ةزغو اف اييفلوالا ملل 6

 يف يئادابالا بشكملا يف ٠ ٠ ه٠

 رمدَقلا

 لوالا لملاو ليلخملا يف ' يناثلا رمل 4

 لايئادو كدمو دالاو هلمرلا يف

 يئادتبالا بتكللايف يناثلا لل و

 سدقأا يف

 0 ةزغو افاي يف ثلاتلا معلا ع

 دالاو هلمرلا يف يناثلا ملعلاو 0 ريب

 ظ تيب يف لوألا ملعللو لاذادو لدصمو

 ةلاسغ ردو ةريبو افصو نيوبعو م

 داولسو هِنوتدوأتقلو ناولسو مراك ساءو

 نعد تسو قاوبد ريدو لحنتو روطلاو

 هجوافو سوي اناخو اهئيدحو يقشر
 تيبونءروح توبو انبو 0

 ااعزو ةي رهاضو هعاودو لوولحو باطع'

 ناباريدو

 يناثلا هزغ ةيدشر مع 0١

 سدقلا يف طاتحا عبارلا معلا جوم

 ثلاثلالعللاو ١ لي 0 زغو افايو

 لد#و دالاو هلمرلا يف

 :لاينادو س دةلايفث - ا 6

 ٠ لديعو دالاو هلءزلا يف 9 ا ب

 اه دو نيويعو م تب يف يناثلا ملعمالو

 قاوملسو مراك نيعو هناسغ ريدو هروبو

 ريدو ليسو روطو داواسو هيئوترو اةةلو

 دعو أيقشو نب راح تدو ناوبد

 ايلايجو دودسو هجولافو سنوي فاخو

 بالطعا تِببو نيريح تيواشو

 2 شاباري دو اطيوةي رش اضوةمباو دو لوولحو

 هجكحن إل

 ينافاحلارفدلاة بروم أم نم

 يدك ي ررشع ةسقع رورع دعب

 مي هب .ةمأأ ةدبأ: زال رطم هدم هن رأث نم

 لصا نمواعصح اهردقوةهئاذااةصمحلا

 ٍق ةمقاولا لاك رإا ميه رح ضم» ب

 ةطدح باب .يف ةمقاولا راذلا عينج داوأا

 عم ءاؤولاب أمير نيتعاب ١ دودجلا يتمولعملا

 ةثأامسمو فالا ةعبس غلبة رودللاة لاك ولا

 نيدلا لامج فوط نم شرخ نيتسو

 مب ءآأ ليد 1-5 كلذو مآمالا يدنفا

 ناري زحح رهش رافد نم 4 ورمون ءافولاب

 باطو ة.:اهأ ضنا ىلع ةانبو "1 © ةئس

 للتو ةروك ذملا صصخحلا 6 ' نادل

 ىرح نا دعب مفدلا نع فويدملا ةثرو

 رمالا قوكيلف لوصالا يبسح مترابخا

 يف مومتلا ن رم بغرب نه ىدل 5

 اذه رشن ىرج ة ةروك ذا صصحلا هارش هارش

 ينافاذلا رتفدلا ةيرومأم نم نالعالا

 تعب ردا سدقلايف ٠

 م1 ةئم كلا 0 ١

 ها اتاري
 كا

1 3 1 39 2 0 

 بلا علا 6 م

 حل 1 > 1 ١

 بيلحلا اذه

 ة.ص> رعار» ن ندهدري

 -_ ةعئاو ا ريظن ١

 دالب ِق نأالا لايح

 : بءلاحو ! ١

 دمعلا

 قا هثوأةْمِب هريغ ىيلح 50 ند

 ييدخا ت

 ترقي لع 5 بياحلا ةمئاب ةكرأ»

 تاللوصلا نم دجويام ريخ لمعة سن كا

 بيلحلا اذهو ٠ هوحولا لك نم ةدغملا

 كيلعو ترالاعلا ميج دنع 3

 ةكرام ىلا ةءلع لك ىلع رظتت

 م بيلح ةعئاب ةروص يفو 9 اهلا

 هالوا ىرت

 6 ديلقلاا نم راذح ا

 دل سوو نيو و سس

 د1 1

 لا ا قارو 0 فق دب ١

 ظوماحملا اهردمعن ةشئاضق دل

 ةيقوقحلا لثالا يف ثحمن فلخو ىشوعم

 ةماسا ياك رش ىو ةنارعاو
 سلاجلاو كاملا ثداو

 ' تالماعلاو دوقملاو نيناوّلا لوصاو

 ايفو لما ةيراهتو ةيندم اهنع ةعرفتا

 باوباو ةيهغفلا ةب وجالاو ةلئسالل باد
 | بطلاو يعقفلا رعشلا ني

 تادنسلا ماكحاو يسيسلا داصتقالاو

 يراقعلا اهل وه كنب

 ةئنس نوعي هدم ايم لكل
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 ك1 يري تت م رم رم

 ًاغاص اشرغ ١77 ةقرولا قم

 تام ثءدن ةئس لك يعلو دع نم ةصاخلاو

 . ةيمسلا يف ىلوالا ةرملا ياسو
 ب١٠١١ يف ةإبقلا

 كنرف |[ ه٠...

 : ةفلتم“ احابرا ةقزو اة مرتو راحتلاو نئيادملا صا> ةجوب مت ياا

 لدبلا : رحاها يف مهنهفاك نم اهسالا

 ازيا فصنو نطولا يف نالاير يونساا

 طرشب اهبلام! نأ لسرت رهو جراخلا يف
 لباقيو امدقم لدبلا لسري فكرا

 قانبلو تورإب يف مهبتاكه يف اهوُئشنم

 دع م يرعش لا اق ن
 مجاري ك0 هبله ةديفملا قاروالا

 تا راح هطلغ هاكرشو يلادا تاجاوجلا

 ٠١هو4١و١ ةرغ نفاخ

 نا يدا ءاول يلاها ميطتسيو

 هاا ةديرجلا هذه ةرادا اومحاري

 ةيفيك نع مالعتساللو قاروالا هزه

 قاروالا دئاوف نعو سسأ)

( 
5 
 و

 توريب : ىس رس قوسو *نانذ :ادبعب

 مهيد ههه بة مويس ل

 0 ل هرب ةه) 0187ااا15 ' ة)001'

 تيراجت تمالع ا

 ىنيرلي رد دوخايو توجيا رانري و تيمها ه:مهرهاظ تروصو شب روك كني رلير د
 ٠ ردبيترت رب العالا ىلعو قئاذ كب ىراق « نيلهزبهه » نوجيارلنانلوب ,دنسوّؤرا قماليف حالصا

 رب ' زاملاف ىرا عاب ايعطق هدنرزوا رديا ملي بوكج ىف! لاح رد ىك يكب دلروس هبىرذد

 مقوم رب دك ورا تارت عون وب هن لهزي هه فرب » هصاخ ا هشإا ندنراث.صاخ قود

 ىرلقياقتلاون ىلغاب ىداع ٠ردقحتس# ةللءاكاكا ىحد هو ءزاتمم هه مقوم لوا هكردبا اطعا
 نالوا مزلا نوجيا كلزوك « ( نيلءزي هه ) فرب » ءرليا هئارا قوفت رب وهيدب لب هني دزوا

 فترالوا يرلجايتحا هبيكرت رب نديا اطعا قاقاشوي هلبا قلضايب
 ظ جيهورا رديا هيصوت هلتزكك ابطا هني رارئاز

 5 3 0-2 هلدقسهعفد ره ٠زمربو ررحن هب ىرد هلبحو رب

 اان( هدلاح يدلل نيساراش
 ان شنوك «وذبا هظناحم هداوه راردره ئرللاو كروب
 0 تالوالدءاحهدفادودهذلا ندفوغوص ىتللزيف ٠ .ىنزيل هدئر

 ىلهرأي هليا كلكروج نالوا لصاح ندقكوطو هرايو شيش نالوا لصاح ندقوغوص هنيو

 .روليتاص هدنجيا سوناوق رولل

 8ال[5010613 اللغا100118 8 600.: 101000
 11/2011 الان ز]1[سظفلل 5الاطا]18ظ5  قفطاأل 101/11 الاتفطا

 21 11تاخل 810111023 5

 ردبا 0

 كري ::راثوب را هبعشو ٠ هردنو ىتخيإاب كناراكتا ى و رم ىناكرشو متل هو ذورب

 الاكناشو ٠ سربا سنوب ٠ ثاليم ٠ ««ربش فروبديما ٠.ىفديس ٠ لارةنوه٠ قري وين

 ٠ ردي رارمش

 "دي يصر يحي يا

 اينانح بيبح يجرح ةعبظم
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 "_ليؤزسملا اهريدمو ةدب رجلا زايتعا ينحل
 *انج2 < يع
 .0 احبس

 كلا ريشا لين
 : ةيناعلا هالبلاو سدقلا ءاوإ 'ٍك ا

 فصنو نايدب# ل_ئالابر

 :ةيبنجالا داللاو يرصملا رطقلا ف

 ةيكنرن رشعةسمخ
 هع ا هت 1 / 2
 تالا 3 ا ا

 شر بك

 0 كل

 ل ا

 ب ةيضوصخ#لا لئاسرلار ثانالمالا ف
 26 دب رجا ةرادا مم ابيلع قد 9غ

 الس عفدلا
 ا تتلو هاَس ايسر ال :

 : وجسد: ةدشم نون 2
 امج ح2

 سدشلا 3 اد.أ ١ ةكن لولبا 5١و ايف اللا

 تت ْ ْ < كا الا 0 :

 اوعقد ني 0 مارجل 5 3 0 دب ردح

 وحرنو متم“ ىلع ينالو و 00 20 | . ||| ح
 اودي نيذلا ماركلا|كيكر تشم ةيبقب ن ع مر رم

 انثدب رح تاللذدر م مهيلعام نالا 3

 تا / فاق ءاناولزتاا اركذي و | ١١ ١ لان كيلاو . مفتسا ا 2
 . .نيعتسأ 0 : جفن

 ترك ى28) رح لوا ناف دعب اا
 ات ديرح يفر وتسدلان العادعب سدقلايف

 اماسيف سمأ تلخد دقو « سدا »

 رادضات عبأت يأ ةد.يحولا ثنو ةعبارلا

 ردص قف نالا ىلا س دقلا يف اهدادعا

 دقدئارألا كلت ضعبناالااهدعباهريغ

 رووهشةدع ف قوت رخالا ضعببااو لاعب ١

 لمت معأا ةمباتم نع

 ادي رح نم لوالا ددعلا ردص

 :س لوليا ن
 ةلام ١١514 ةئي يا ةرعسم اوم

 م سيأخلا مولا 2 هلو

 تاو تاللا ةدم يف هم ردص دقو

 اهدادعا ددع لدعمؤ وكي فا ددو "<

 ٠ ادرع م نع ديزيام ةئسأاا يف

 رك هارد نا -- ناك هناركتت الو

. : 

 اتديرح نال ةئساا يف ددعلا اذه نم

 ةيسائئدناالا عوبسألا ف ناترم ردصل

 اهراد صامايايف ةريبك دايعا ضع عوفو

 نع ل انك ةداملا ةقراخ با.سالو

 اذه ٠ اتاق وا يف دادعا ضع رادصا

 ماركلا انيك رشا هطشإن انرذع وه
 رم

 رلو#

 تل كح 2

- 

 22 22 سم رك ل

 ردص 1 هنا ةيحاتتفالا يضاملا ماعلا

 لاصغمسالا:.هبدتدجلا تاءومطملا ماظن

 ١ ران انك ة.موب انتدي ر> لم رعا

 نم ة.مومأا دك ِ رملا ه.عدجل ا ىلا

 ١ / ىلآ يدبلا اهتراديفلا اناا تفااراافملا
 اذءا الايفا قرئام دنع رخأ تقو

 لع انرصتقا كالذلو نيكرتشا ددع يف
 اتقوم عوبسالا يف نيترم اهرادصا

 ل ذأ 6 ند لد رجشال أذا لوقت ئالأو

 3 انتدب رج ىلع

 ةدايز دز. نيك راشملا ددع نا الا

 قاشم م نا اتطساوب ردقن ةيفاك

 ةريثكلا اهي راصمو ةيمويلا دئارجلا

 اع مدمن ا لعانمجتأ !:رنطاوب انمقث نكل

 رادصأ نم يدأملا ماعأأ يف هب محا دعو

 انودعاسإ نا مهنم لعن و اقوي انتديزح

 دادزا ىتمو انيكراشم ددع دايدزا يف

 نا نوري رك ذت ةدايز نيكرتشلا ددو
 ىنمم لكب ةيموي تراص لو اديرح

 ناكل

 ةعباتل مظع نك روه لاما يااعو

 ٍ ن* م

 |ركذن ةدايز وا انتدي رج لع انينطاوم

 ا مم يا 'انيلم و و 0

 لاملا ثودد ناي ركشلا دي زم مش مدقأ

 لاءعالا موقئال

 ا _

 يف ةدحاو ةلع> ىلع ان:ظفافم نا
 رع

 ةيضأملا ةنسلايفانت ديرج ميهأوم برت

 انك دف انيك رتشم ميج دنع ةمولعم يف

 ةيسايس وا ةينارمع ةلاقء دلع لك يف رمشن

 يا ةيلخادلا رابخالا ركذن مث ةيلع وا
 رابخالا مت ًَ ةيناملا كلما يف ِي رجيأو ما

 دالبلا يف يرجي ام مما يا ةيج راخلا

 ' ي رام ما يأ اولا راع الامم ة ةيضحالا

 ٠ امداوتو سدقلا 5

 ديحلا يئاكلا ةريضل امركنن ال
 ىف لضفلا نم ساروا يدنفا 4
 نا لبق ةبانكلاو ةجرتلا يف انتدعاسم

 امو ةيضاملا ةنسأا يف اناغش نم لقد
 هديوسيدتفا ردنكسا ذاثسالا ةرمغأ

 ىف نيلضافلا نيذه ىلا انرششا دقانكو |
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 ة5أنأ 15311663 ذ 15121

 ه ]ع طز2عءانمد 06 ةهن سهل

 مالم ]رق 01

 نع اندن- تدح ام ةبات.5 و هيجراخلاو

 انادعاتيا ريكو اتاك انوا رابخآلا

 ايل انركش ضيا نالا ديعنف انلمع يف
 هذه:انةلاقم يف تدي رج تادف لع

 ةيحاتتفالا
 ا 5 ”ريشو 4 ىلع يح 28 و

 - الاتما قبل هردقل نقلا سدت ب
 أهرشتتل ةيعادزو ةردو ةنارمتو ةيبدأ

 لكف كالذلو انل تسيلابنافرعتل اهبتاك

 ةرادال نإ مف ةأاضمأب ةلردم راع 1 2

 ناب لل ناسأ راوقفا لكبو ٠ انتدير>
 0 هر *
 اناديم لازت الو .تناك سدقلا ةديرتخ

 امم و نسذقلا ءايدا ما ىرأ ةأ ه.ف ئرامتل

 مولعلا «ارمصت هيلا ملي ام رادقم رهظي
 ةعفرو ةناكأا ولع نم ايف فراعملاو

 نال

 اننافرك ذي 'ىثلاب غىشلا ناك ال
 ركشن نأ م سدفا /

 ا هداّتعا ىلع ةيلعلا ةيعءرلاا:تةوكحرئاود

 ةنبسلا ىف انتدو رج, لعن اهكرماوا رمش يف
 5 معن لازنال انا ًأاهدمت و ةيضاملا

 ةينونمو راختلا لكر انتديرج يف ةرشنب
 1 راهش صدقا - ةذهملا انتدي رح نال

 (عأجسصتم سدقاا ءاوا تمدخ دق اهل

 لك مداخو صالخاو لادتعا لكب
 ري اكنالو ٠ وي ؤملاءاوالا اذه هللا ءاشام
 « سدقلاب 0( انت دب ر> مسا ن اأو اذا



 وأ اي 5 -- 5 - وه

 يمدقملك باة ىلع ول>وهو اهيلا متم

 هل نم د اوف اه شعتني ىرك ذ لب دتحأا

 ابع“اا ماهي رثاز وابلها 9و سدقلاب اح

 «ميلش روا#, نبيع ادع فو ردملا ل والا

 ىلع مرظأ يف فاكم فرسشاو سدقأ وه

 نوكي نا فونت! لب مهبهاذم فالتخا
 ةيواهمأا «ملشر وا »يفةرخالا يف موميصن

 ف

 دروام مما ىلا عامل الا نم ان دب الو

 ترم انتدي رج نم ةئلاثلا ةنسلا يف
 ةكرلا نيتفالاب انرمشن د ذ تايرشنلا

 ساما طباضمو مكارار ة ةدرمأاو

 انفرصصتم ةسائر ع «مجا يذلا 7 ومعلا

 ميج دوفو نب“ هواضعا تناك و قباسلا

 ءاوالا ووش يف رظنلا مهتباغو ءاوالا
 نييبمأ ةيفبكب قلعت ماظن :ااو ٠ هحاللصاو

 سلم يفةينامثملا تالب وتلا يلء'- ٠ .الكو

 هنا: زيمو ٠ ةناتسالا يف ةيءومعلا قويدلا

 ةئسل نمدقلا يف يراحتلا نيطساف كنب

 قوناق ذيداوم ضمإو ١ م1
 تت ب دإب د تايافلاو ٠ ديلا

 يمدقلا ف ملا م رحلا ةث راحو ٠ م

 اعاشب تسرع ملا تافارفلتاا روصو

 يف ايف رظنال نيتي ني:ةلا لاعأو
 سام يف سدقلا ثوم. لاوقاو سدقلا
 .روك ذملا ساجلا يف اهزيث أتوا منع فاثوعبملا
 ميكحلا يدنفا فسوي ولتزءا باطخو
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 ةموضوم سدقلا يف ٍقرتلاو |داحمالا

 رودو دادذسالا رود نب قرفلا »

 قيدصت يف فراعملا ماظنو ٠ « روتسدلا
 ناشاا يلاءاا فامرذلاو ٠ نيلعملا تادا مش

 : كب تزول اننرعتما نيت رعالا
 ءازوجلا نوناق داوم ضعبل لذعملا نوناقلاو

 ١١76 ةنس ةدحخلا يذ ؟8يف خرؤملا

 هتينوناش ةئسلا ةدارالا تردص يذلا

 "و اما ةئس رخآلا يدا يف

 لاضبا ا: هبط دقو ١77107 ةنس سام

 عابي وهو هءانتقا ديري نأ اليود ةدح

 داوملا اماو ٠ ةدي رجلا هذه ةرادإ يف

 داوم ضعب ماةم موقلا تءضو يتلا
 تفوملا ةيفوفخلا تاكاملا لوصا ظوناق

 قيضأو ةدي را يف هةصن انريش دفن

 ' ةرجءاضعايف فانئتسالا ة

 ] 00 ,ثن أ جا ماقلا

 ةمداق دادعا

 دقق ةيسك دور الا هللا هلام اما
 انت دي رح ةنسئم دادعا :دعيفاهيلا انعملا

 مأأي ىرت انناال اهيف انتاك اناقو ةيضاملا
 قفاوباهىةكنانك تا الاي رميامنيعلا

 اهيفانلوةل دهم ةَقي رطإ نييسرولا ةولصم

 ين أرام اهمها رابخاو تالاقم ةدع
 يم امو ةيكدوثرالا ةلأسملا» ١

 «( لوا ني رشأ ١ يف يا) نالا هيلع
 ١ر8 ودملا ف

 باذثا) « ةطاتخلا ةئيللا» ؟

 ٠٠8 ددملا يف ( اهئاضعا

 « ةيدكذوثرالا ةمزالا لالحنا »*
 ٠١7 ددعأا يف

 « ةطلتتلا ةئبال ةساج لوا » ؛ ظ

 ؟١١ ددعلا يف ظ

 « ةيدك ذوثرالا ةلأ_بلا»ه ظ

 «ةطل لا ةيزالا نات :تاحلا»و

 | 22 ١١ ددملايف

 تاو افانب ويسك د وثروا:» 1 ظ
 يف « ايف ةيس ذوثرالا ةدنلا هيلا ظ

 ؟اةهددملا |

 قملا نيب نوددرتت ”ماثح » ا

 ؟؟ 8 ددملا يف « لطابلاو

 « دمأ أم انتْومعا امنه تيل » م

 7١ ددملا ىف

 «ةيسك ذو رالاسثانك . تدااتل» 9

 « نييك ذوئرالا دنع ديلا مصل مو

 ١" ددعأا يف

 ” 4" ددملايف ٠ ةرصنملا ديع 2٠

 يف ىبكذوثروا رغأوه» ١

 ١ ؟ 45 ددملا يف « سدقلا

 يف « ةيسكذوثرالا ةلاسملا »
 ظ ؟ 6 دددمأا

 « هارذملا لاقتلا ديع » ١؟

 ةلغا سنان كلا نا ىلا انرششا

 ؟ ه مددملا يف ( زو ” ١ يف ةيناث

 اذه يف هأن :تكأم ملاظ نم هلكو

 الاوقاو ةلدتعم انتط> نأ ىري ن اهلا
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 اهتاس يف انتديرج كاةصالخلا

 ةئازخ نع ةرابع ى ةيضاملا ةئلاثلا |

 تي يري” تت سلا ا ياس ير ريم يح صصص يس سم

 ةيعا ةراراداسلاو 0 0 ]

 كد ل تاراكشلاا 0 )

 هلاقيفوتب الاكالذ امو ةياحلا رابخالاو | |

 ٠ لد ولا ممثو انبشح وهو هنايس 0

 لاحزلا منعاو ةفاوتعأ |

 زدهب ىلا تدم : ديجلا دبع لاف
 تونا يف مهلك ذئارجلا يررعحم تعضول

 لاغوتربلا كلم ليئوناع لاقو
 نولازتالو يطوةس ببسوتنا : نبرفاوهماا

 ةديدجلا ةموكحلاب أر نوبلطت
 ال : اليوزنف سيئر ورتساك لاقو

 يعجوب ثحنش اذا منهج ةباوب فاغا

 ةءذب را روع" ف ريرعص ند شعلرا يحلو

 نادوا : ك.كمللا سيئرزايد لاقو

 ربملاو قرولا لمامم بحام نوكأ

 : اهقرحال
 ةيضنل اهنا : قباسلا علا ةاش لافو

 | . ايفام# لباثذ ام دنع ةسضاط

 نا بمي : تلفزور رتسملا لاقو

 نم رافنا ٌةرشع لك نيب يتاك نوكب

 دالبلا هذه
 يكريمالا بناكلا نايسرب رثرا لاقو

 يكاو 0 املجال توا :ريبشلا

 لقلا لبسي باذعلا لضفا

 :يوعساوت تنوكلاب راغك ور لاقو
 7 راكفالا لع يوحي ام زدقب لام هعما

 يبمايسلا بتاكلا : دس مل ولاقو

 نيطارشلا مم سيئر هرظنم نم شمت
 ناك فدع ةنج يف : سكاب لاقو

 يفاخصلا

 ثارمشملا نيب : اينايساذكلم تلاقو
 . يناصلا دمت

 انرصقاياهخ فرعيو : كالملا لاقو

 كايذك

 تنا ليج: ايسور رضيف لافو
 نا_طيشلا٠ نم ميتا كننكلو يلقلا اهيا

 يتكلم ف

 : اسارف ركاسع ىلاكرامسب لاقو

 مهاءدب هلام 5 1 يعوجز دنعو

 ليبابا
 ا ا حس حسو

 ةنارمملاو ةيلكا تالاقملا تود

 سدقلا ةيرمسموقرص

 فارفأت درو ىفاملا تبسأا راهن

 سحاص لقني 5 اًتفرصصتم ةفوطع ىلا

 يزاغنب ىلا يدننفا ديعد جاحلا ةزمما

 رسيموق ريس يذتفا مفاش ولتزع نإمءابو

 سدقلا يف هناكم يزاغنب
 فراعم ميج يف رثادق اناا اذهو

 هترضح نال هل اوفساو هيلا يول ج املا

 ناك لب ةماهشلاو فعالا يف هي ١ ناك

 دايملال أصم لع ادويغو مداه ايروتسد

 مهو

 نيبسورلا دونجلا ةرايز

 ريضح دقوا قباسلا ددملا يف انآ
 رز ل حا ددم فاما س .جخاه أسد

 مهتيكرك ذنإلو ةرابزلل ةيسورلا ةرخابلا
 طابض ةسمح اوناك مهنا لو# نالاو

 ةرايزلا هاج نم هل اها .ايركسوه "و

 طا_.ض 1 مهف ةرود ذملا ةرخابلا نم

 8 معي وهج ردقو ايداح ١١+و

 مهجرخأب ىلا تراي ز

 نويوانرف حايس

 فصأو ةعباسأا ةماسأأ يف ريضج

 راطق ين ىضاملا ةمأجا هأسم يف ةيدمرفا

 هيدا احناض ١6١ صوصخ
 أم.حاوازنو تاديسلاو ةئراوذلا نم ددع

 دي دلابابال لباة!نييوافرفلا لزن يف

 نك هالات رأي زلمايا هب : دم |:ه نووقيسو

 اولزز يضاملا تكلا حابص و ٠ ةسدقملا

 ثر.ح يد...ءلا ربقلا ىلا ىنيد لافتحاب

 كفي مثلا سادقلا ةءدخ تيرجا

 تقاوم

 نمرالا ريد شهنم

 قابراهاجوخ يدنفا كياه ادؤر ضعي

 يف انركذ دقو ركين هرخاسلا ىلو
 سام نم بدنا دق هنا قباسلا ددعلا

 (قارم وكيل ةناتسالا يف ةيئمرالا ةلملا
 سك ذوثرالا نمرالا ريد لاغشا لو

 قاهر

 يدنطا لوط

 ةدبرج نم مالو ددملا يف ةاج
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 اذاالو اذاه له الو ارتلس ٠ و ار

 قلايفلا م جيف يعاريس رءالا اذه ناك
 الرو لودل' ضب. نا لعن ننو
 طف قرفلا ضءل ايصوصخ
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 ءاملا لع

 جاتحم سدقلا ةنيدم نا مولعملا نم

 دقو عيبانيلا نماهولل هايملا باجل عبط
 ارارمانب:.ك و رمالا اذه يف انئيَدِلِب تنها

 ةيدلبلا ةك رح نع ةقباسدا دعايف :ديدع

 مويو* متي منألا ىلاو عورشلا اذه يف

 ةلربا اجاوّا ضرع يضاملا سرا

 نويسموقلا ىلع هطورش رجالا يناملال#
 ٠ هايملا 5 ةيدلبلا ةرئاد يف .دقعتملا ]

 روك ذملا تو.وقلا ةاضعااما

 ةبدللا سيئر يدنفا مشاه نيسدح مق

 ةفاذتلا يع مرتو ةيلانا لابو

 يدؤفا نوطناو رغ يدنفا ص جاحلاو

 ررةف ٠ نيلي يدنفا دوادو مفو ريس

 طورشلا هذه جرا نا تويسموتا

 يلاهالا ةءلعم تقةفاواذاف اهيف رظنب و

 ةرالظن ىلا اهتامولع» لضرت ةموكحلاو

 رادصال ةنأ_ةسالا ىف ةليلجلا ةمفانلا

 هاسوملا باجي هلربا اجاوؤلل زا_ثمإلا

 ملا, سكمااو

 هللا ما

 نوب ذوحلا

 نيعوبسا لبق يدلبأ١ سلجلا مدق
 موؤأب افرممت» ةفوطع ىلا ةركذم

 نا دارا نه لك ىلع يبطلا فشكلا

 رم ميموةرمسلا ىلا تاوحت دو ًايذوح نوكي
 سياوبلا يروم أم ىلا اهنمو سيلورلا

 رمآلا اذه ذيفنت يف رشا, يس ىفا انذابو

 ٠ قاضمر روش دعب يا رطفلا دع دعب

 ا ةردثك ثداوح لبا مولعملا ندو

 ةيلهأ مده بسب تأ رعأأ باذ ر ىلع
 ازيشوا ادلو نوكي ا رارم يدقلا يذوملا

 تاب رملا ريس ةراذا نسال ريكس وا

 ذيفنت نع ةموكمملا يناوتثالثا وجرن هيلعذ
 أهراظأا تفلثو ةركّذملا هذه يف دروام
 ةب رع لك يف باكرلا ددم ديد يلا
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 * يبمفررشا ةريثع نع فوتت ةدم ةعفانلا
 قيفوتلا هل ىنق و ةفيظولا 3 ةةرضح

 : ءاننرالاو
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 ءاوللا ف . 0 ةبرا لم ع تدلعا

 ايروس ةبالو نم تارير# يف درو دق ىنأب

 يف لأ ماشلا يف نيلعملاراد قا ةللجلا

 نمذيمالت رس ةياخلا ةيم ردملا ةئسلا

 ناومذذل بااطعلا لبيقي الو سدقلا ءاول

 ةنامعلا هسوفن ةرك ذتزريا اذاالاةقبأ ىلا

 نم ةداوشو يردجلا ميءطل راوحو معد

 ندع 0 هتاف” ي راد

 ع نهو هرادالا سأو“ ند

 ضارءالاو لامأأ نم ما هنأب

 ب ب جير

 49ل هيت هلراس

 بتكلا

 ناتليتق

 نضعل لزنا ىغاملا_سيحلا ةلمل

 اوقلطاو لمذا وفلزت يب ىلا هايقشالا

 هلتأ دصق ةيرا تاراع ٌةردو هلم

 رمعلا نم ةفلايلا ىزيكلا هتنبا تديصاف

 اهذذن هم تارارع ةعبراب ةنس ١١

 هتثبا ضيا تايصأو اهئْط) يف نيرايعبو

 ثتارا.ءةث الدب تاوئس ةاهرمتو ىرؤصلا

 ملف

 ربخلا افاي ةموكح مب أو هوركف بصإ

 وه أما أمماطإ 2 رأيه و اهزؤن لق

 لو.عا اوزحاو ىرتلا وزومأم ريضع

 ه:>ورو هيتلبأ مم وفلز لصو ممم يظو

 نا لبقو سدقلا ىلا ءاسملا راطق لو

 ناتنبالا تنام ينامالا ىنشأسلا اوغابي

 نيتيفوثلا هيتاباب مجرو ةب رع رجاتساف

 هلمرأا يلا هتجوزو

 ةيانجلا هذه بيس نا انغلب دقو

 يق وه ناديالا اذوذ رهشفل || ةم.اققلا
 صام ض ءإ ىلا عاب د ناك وهلز نا

 نو.لا لا ضرا بنا ضرا ةءطن
 كل و هلعرلا نه ةءاسقأا ةبحلا ف ةهؤاوأأ
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 ةموكملا ىلا ماع يجتشا ضراالا ن

 ىوعدللا هت / نالا ىلاو أقأر 2

 لع ضبقلا تان نا ةموكملا نيم لهالاو

 مهتلكاش ىلع مث نأ أباهرانيناجلا
 بحس هلم

 هب را تارايع

 يدنفا انح
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 1يرص مزن رع فو موراار< ”يظاش لع

 سلبارطو توربب ةيالو نم مسقو

 يلامث ةمئاو اهددصب نحن يتلا ةذاثلا

 ونجد موزلار < الث اهدحم ايئيرفا

 منو ةرامأ أر نغو رص اقرشو ها رولا

 ًامئاكسواضق ؟ و تايفرصتم س اشو

 لبق برملا (تلخد اير سفن قويلم

 ىلا ةلقئسم ةراما تلو ةنسمه

 أشايلا ا نيح ةريشم ١1م8 ةئس

 كح ايف يمي فاك يذلا ىلئامارقلا

 ةيلعلا ةلودال ذاقئشم

 زك رم يبث يتاا سابارط ةئيدم اما

 هاد م أفلا 55 اهئاكسف ةيالولا

 دولا نم فؤلا ةمارآو ىنحا فراللا

 رثاك او ٠ قول تم مهف يلاهالا نم قب امو

 :نيبلاطيالا عم اتراجي

 ةبرأ ةيالولا هذه ثامولعملا نءو

 نايلاطي الا جان < الوةلاطيالا ةاقص نم

 تاعاع تسرع ىلا ل1 لودر

 ةملا_ظرالا نئسأا ناامبو ٠ مهلا يف

 سلياراعب اهدالب طب رت يهف مات ماظتاب

 طبرت ةينامع نفس دوجو مدعو برغأا

 ال لهس يزاغنبو سابارطب ةناتمالا

 هب تاقئساف ةلصاوملا قيرظ

 تفاؤل سنوت 5 رف تاتحاأأو

 اسارفابل:ث نا نم سايارط لع الاطنا

 ١ 3 أسلاو ايناملا ةفلام* ىلا ترطضاف

 ٠ ةينائملا ةيالولا هذه لال >اب نه اسأرف

 فادوسأايف ارتاكنأو انرف تغلتخا الو
 نادنامو#ب ةريغصلا ناشرم هله تقللاو

 تنا> ادودف يف ةيزراكلالا دونجا

 كريتاوذلا نيتاه نا نم ضيا ايلاطيا
 ٠ ةه اولا برغأ|ساباوط يضا راؤاع عفن

 مدل دبع ةموكحو اذه لك ىرح 2

 ةيرو:سدحلا ا:تموكمل "يسقي مل هنا ىنخي الو
 طاتختو ةيالولا هذه ضورش بترت نا

 يتاا تاونس ثالثلا ةدم يف اهمزأي ام

 ميج ريخل لوأري اميف اهلاغشنال تضم

 تاروثلا نه ىرخا الغاشم نالو ةكلملا
 تااح تاباصتءالاو

 ةساس دع دما كتم عبد الاطباتناكو

 برغأاسلب ارط ةيالو يف كلمتلاو طسرتلا

 تاحلاو ىربكلا فراصاا :تماقاف
 تاءورشملاو ةيرادتلا تاسسّكملاو ةلفاحلا

 عاتبا يف اباصانق تدهتحاو ةمبملا

 يب ىلا اهتلسو يذارالا

 ٠ اها: نود

 مثكيو اهسسنج
 تاباسد »2 امور يد وكنا 2 فرس عش م 1

 عارش ارش ف قوبغر# نيذال امس ال ةعساو ظ

 رنا اذكهو ٠ كالمالاو. يضارالا

 اراشتنا برغلا سلبارط يف نويلاطإالا

 سرادملا تسساو سنوت يف [5 اهظع

 ٠ ةماعلا تاءورشاأاو تايفشتسملاو

 الا اذ لفش ال ةيلاطيالا تالاسرالاو

 فراش وَ ةي راحملا تاكرسشلا دقع

 ةلا 0



, 
 نإ :وأسارفلا لولح لعب نا روظ دقو

 ا لعابلاطيا مم اسأرف تقفتا ساوت يف
 انرفل د افكاراف قار قرود
 هذهاط ثدرعتو شكار» يف اهعفانم لك

 أ سابارط يف !ممفانم ال كرتت اهنا
 اهنم الك فا ىلع اهنبب قاقولا قاكو
 ٠ اينما ليأ يف ىرخالل ةنيعم نوكت

 ف تناك ايلاطيا قفا مداه تنثا دقو

 عال ني
 هر 5 الو نييواسرقلا قويع داوس

 اهدعاستاسرف ذاب اعمل لب ايناملا ا

 لتحت امدنع برغلا :سايارط لولح ىلع

 تلئدءادقو نالااما ٠

 ايلاظيا تذذا دق سان ةنيدم اسأرف

 برغلا سابارظ لالت-ال.اميها
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 سابارل لالتحا رءأ طنا دق

 ير نغساا 00 لوما يئاملاطيالا

 0 ٠ نيرب ” يدان : اهنأي يال

 يئاو' ٠ ليون اع روذكف ٠ لوبان
 نأ راض نالواعدما نفسا هده هارو و

 ددءو لد رواغأ ةداضملا سك ارملا ن

 مقا اذه نم 1 ِتامماوغلا نم م رفأو

 ىلا لزخ.س يذلا ىربوا لاريما. سيؤلا

 مفادم ةيراطإ ١ 1و لئاقم نلا |. ريلا

 رخاالا مسقأاو

 أ ,أرأع ىلا

 لراش ٠ اذيدربم ٠ ايايسيس ٠ تريم

 : رنادنا مولا ةسائر 306 2 ثربلا

 باهزلاب روم ألا

 : ةيلاثلا نسا وه كلا وا سس ْ

 نم اهريغ وا يدنارغو يدنارويم
 3 شرحلا ن 59 ناب ا ١ لاح ولا

 م٠ ةلقانلا بكارملا له ظفاحي مسقلا

 لئاقم فلا

 اذه 3

 دونا ةعص ءايطالا

 يف بغري اك اذا هدرفمب لك تأ 1

 سابارط ىلا رغساا

 اما ةيرازولا ايلاطيا فم لوقو

 ذلو ءادإ_ةساإلا الو جنفلا ديب رت ال

 ارم لب ةياملا الو لالتحالا

 ايداصتقا اقافتا ةءاملا انتلود عم دّقمأ

 ةلام تازايتما ايلاطيال نعمتي

 توقار دقو

 نأ اأهد

 0 0 ند ديعقأا ناك أيهمو

 ” نالعال ايلإطيا !نارعتسا ىتلا ةطساولا

 9 يس يي مم مسح سس يب بم ل

 ع 01 أ

1 
 يعتت نأ ىلأر اهتتث اا نكي ناكف برحلا

 روظيام لع ن ل اعلا اذه تاربأ

 لع فورصإ ال نيبناثملا فا ت اع | :

 ىلع ةرفظلا مثدو:> قولس ريف ميضلا

 ميومضل 0 اوهيفل برغأا 5 5

 برحلا نالعا يف تعرسا كاذاو
 سابارط هآن.ه ىلا اذولطسا تلسراو

 كالت ىلا ةلصاوملا قي رط عطقلل برغلا

 رمل ا قي رطالا نين امال سيل فال ةيالولا

 أهلا مثدونج اولسربل

 برحلا اذه نالعءا ريخرثا دقو

 نم ني ريثك نا يت> سدقلا ىلاها يف

 برملا هذه يفاوعوط*؛تا اودارافامشأا
 [مددع قلع يفانرثت كلذ اقادصفو

 ماسح رويغلا ٍط وأا ةريضخ نا قباسلا

 هيئنطاوم ثيو عواعتي ينيسملا يدنفا

 :ءا.ضما اعضاو هون وهني نا ةيخلا لها
 لوا» هنو د كانو د اك قافركا
 ددع هتريض# يدتعي نأ ىمعو « عواطتم

 قد ىلع اونهزييف يلا_هالا نم رفاو

 ا 0 مهتينطو

 م #

 نيب ءاتنأا لبح وأ 6 رح لبح ميرا"

 روومشتما

 مخنالا هرقلا يدهفا فسوي لضافلا ةرضح ملقب

 قباسلا ددعلا يف ماركلا ءارقلا اندعو
 لبجب فورعملا ميزرج لبج خيرات رشننس اننا
 اندعوب ربن نت اهو سدقملا نيب رماسلا

 را محم نعواعي ميزرج لبج : لوقفت
 داعلج لابح يلع فرشي و مدق فالا هادا

 رد:كسالا رمامو ل هركلاو نومر>وةب دوهلاو
 مركأو يرئاسلا م اخلا طلبتس هلئقلسأ ىلبان
 لبج ىلع لكيه ءانبب رءأي نا هلأسو هئدافو

 لمح يذلاو ميلشروا لكيم هبشإ ميزرج

 املوا نايحم نايبس لكيلا ءانب ىلع طظلبنس
 يسنم نهاكلاب ةنراق» تناك طلبتس ةنبا نا
 دق تقولا كالذ يف دوريلا ناكو ىليئارسالا

 اب اونرفا نق اوك نيذدلا عيج اورما

 تايب رغ

 ةنبآ هئارعا كري نا لا هناف ىسنم نداكلا
 هخكزنم اوطحاو دوهيلا هتدرط كلاذلو طلبنم

 ادهءأم رءال اباوع ديمذ تدك نأ

 لاو ٠ اهيبا' ثبب ىلا هتارمأ مم ىضمف

 م اركراشي نا اودارا نيب رماسلا نا يناثلا
 يناثلا ملشروا لكيم هانب ديدجل يف دوهلا

 نربسلا نيذطو ىسلا نم ءالوه عوجر دنع

1 

 لمح سدقب نا يرءاسلا طلبنس رطضأ
 ردنكسالا ىلا كيب ظلنس راغااإ مبزرج

 اذه نم تبلطا» ىلا كتبجا دقت هل لاف

 ههركب اًميش لعفت نا رذحا نكلو لكيملا
 ردنكسالا بهذ مت ميلشروا يف يذلا ئداكلا

 ىلع لكيلا ىنب و ظليدس ىفمو هقيرط يف

 انهاك ظايقس رهبد ىسنم راحو ميزرج لبج

 هراتخا يذلا ناكملاوه اذه دوييلل لافو هيف

 يغبني يذلا عضوملا وه اذهو ةكربلل هلل
 لاق امك هيلا جحلاو هيف ةالصلا نوكت نا

 لبج ىلع ةكرإلا لعجا يا ةعيرشلا يف ىموم

 اوناكو دوبيلا نء ريثك كلذ لبقف مب زرج

 (( لبرت روط ) مد, ززج لبج ىلا نوخ#

 مروذتو مهيبارت هيلا نولمجيو دايعالا يف
 اوضغاو هللا س دقاوك رثو مراشعاو مهابادهو

 هولطعو هتران ز نع اولدعو هنع فرطلا

 ترزغو لكيملا كللذ يف ايادحلا ترثكو
 . لاح ماقعساو هثنيك تنفعساو هيف لاومالا

 قوقح نم ريغك ليطعت ف لع راصو ةمادخ

 دوبيلاو اماق لكيلا كلذ رءا لزي ملو سدقلا

 سون اكره انحوي ههده نا ىلا هيلا نوجحي
 يف نوب رماسلا خيرات انرمشم دانثا انركذ اك
 نآلا لوا حس ىلع دجويو يفاملا ددعلا

 اهاردج ةزثك و جاري الاب ةنصعع ةعلذ اياقب

 مدق رش ين ىلا مادقا ةّيس نم فات

 اهانب يتلا ةعلقلا اهنا اهئانب ةئيه نه ربظي و

 بيف عضوو ( ةينانوملاب ) نوذب ز روطاربمالا

 تايدعت نم اهأذب ينلاها رذعلا ةسنكل ةيماخلا

 ةعبم 52 ربظيف ةسنكلا اما ةرعشلا

 هبا يو ضاقنالا ىوس نالا أنم قبب و

 (مب زرح لبج) ليلا اذه ئهةيقرشلا هل امشلا

 ىرخا تابارخةدء دهس ينو مئاغ عيشلا ماقم
 اير فارع اس نام ناك دنا لع لدن

 امنا ةرعسأا دقتعي مجطا ةرييك ةراجم ٌهدع

 يلع ىمو» رهاب عوشي هانب يذلا ميذملا ةراجم

 ةبللا نم سلبان لباقي لابيع لبج ) لابيع
 ذيذللا ربصلا نمريتك هجم لمو ةيلاشلا

 ليللا لابحب طين ةعساش ةفاسم ىلا دتميو

 لي ع ليكلاو

 هيلعو نوهر> لوج ىتح دخص دالب و ناروخ

 كاك ايد وشقنو اهيذم أىدق ليئارسا يش ىفإ

 ةتس فقوو ةمالسلا مناي د او4ذو سومانلا

 ةعب ردلا فلاخ نم لك اونمليل مهم طابسا

 لبج للم رخالا طابسالا ةتسلا تفقو اك

 يلعو اهتفس وشنو ارظفحي نم كرابتل يزرح

 دحال ماقمو ءانبلا ةمخح ةعلق ضاقنا هو

 سب دقلا ةءحح هلخاد نا لاقيو ءايلوالا
 كاملا سدوزبه عمطق يذلا نادملا انحوي

 ( هسأر

 نبا جرمو روطااو

 #1[ بئازبباإدلإب زج وز جب حس تسمو

 ةياذعلا ةرازولا طوقةس

 ( سدا لوا) دمألا مو 0-2

 طوقسب يني ةيفرصتلا ىلا فا ارغأت

 ريلعل ار زولا ةريغح بويصنتب و ةرازولا
 " راشملا ةماؤغلا يحاص قاب و اشاب ديعس
 ةديدج ةرازو لكشيس هلا

 بخاص نيع دق ناب عاش ُ

 ارز ءاهام ناكىزلا انشاب لمان ةماؤعلا

 دوم ولتلود ناو ةيحرافأ ا اهان ايلغعا

 ةيبرعأ ءارزو يب اتا تكوش

 يقاوم

 انتاصو يتلا برحلا رابخا

 انا ةيحاتئفالا انتلاقم يف اناق

 انتديرح نم قبا سلا ددعال قوم يف انرشن

 نارا نفر غن اذ ءاج مت ب نطانالعا نع

 اهانع زوداهانرسش:ذ ةيفرصصتللا سااج نم

 هتاذ ددعال [ناث اقل *|هانلعجو سما

 : (عبيرمت اذهو

 نم ةفلكملا ةيلاطيالا نفسلا ىلا
 ةيدب روط نئس عل راو تاءردم ثالث

 ماما ةراملا كاملا لدنت نس امو

 يبرئاةفا سمنأ أ4و مفادملات ةلط ١ هزورن

 اوناك لب يلاهالا ردكتب ةدعإ تنك

 ىلإ َتءاج
 نيوديروطا:أثب رخادقف ةيداشرلاةبح

 تذخا دقو ا: لاتفرافواتخي تذخاو

 يتأا تاءردملا أوأ ىننامد 2

 ةدوحوألا ةوقلا ةلعساوب ةمزاللا ريبادتلا

 نئافس نم همة ترةئداو هزورب ُِق

 اذهو سابارط ماما ةرذصا لع ودعلا
 ؟ هر الل وم نم وه ءايدلا

 لوطسالا مويأأ رظ لدو فق

 ىلا يناثلا
 هأ , هيلو فوح

 ةمهرلا تالا نم اناصو ام اذه

 لأ ورف ةداتنث قرط لوغ ءاو أه أما

 'ل عار ترم اياب

 ةمإق مدهو هزؤرب ص مفادملا يلاطبالا

 ةمزاع كودلا فاو يركس# ١

 ه١ ناو ازترابيب
 : لتقو



 ةحلاصملا ةطخذاذكا لو

 برحلا ناءادق نا غالا تنث دقو

 يذضأملا ةمرللا روظ دعب ؟ < ةعاسأ يف

 يثرشأا ١ يأ يب رغلوليا م هب يف مفاولا

 دراو رثور هكر فارغ 0 1 داهتعا

 : بعل اذه روك ذا را ملا ىف ةيمور نم

 ايلاطيا ىلاط» لا ايكرث ها

 مويلا ذنم برح يف ناربتعثت ناتلودلاف
 ةناغأأ ةعاسأأ نه ةادتبأ ( ةمخا )

 روظأا دب فصنو

 مهاجم

 ةيكريرطإلا ةيسك ذوثرال مورا اةسردم حاتنفا

 سدقلا يف

 لوليا ١5 يف مقاولا سيما جابص

 شودالم ديساا ةفان لفتحا ,قرشلا

 ةاكلا حاستافاب تردرالا نارطم

 نع ةبايثلاب ةيسكدوثرالا ةكري رطبلا

 بالا سدق يما دقو كر رطبا ةطبغ

 سكاكي زاخرا سيو اب تيردنعترالا

 تفضو غانا, ااه ةروك ف اةسر دل سار

 ىلع ىثثاو ةقباسلا ةذساايف ةسردملا حان
 هنولذ ا 56 واعذتاسا ةريغو طاشن

 اهحابجت لييس يف رجسشااو بدلا نم
 وهوماه عوضوم ىلا قرطت مت اشيقرتو

 لع ةذمالتا ث>و بيذهتلاو ةدركاا

 لب وف فراعملاو مولعلا ررد طاقتلا

 كالذ دعبو ناشةمالا قيةصتبهباطخ

 ةرلعلا فووصلا ةذءالت تامالع تلت

 نع ترغساف ةيئاذتبالاف ةيدادعالاف

 يعسب كاذو رهاب حاجتو ميرمم قرت

 لع زئالا روكذملا اهسيئر طاشنلا لجر

 ةيرم هءلا مولا نم مل فتملا تاةصأا لكأ

 يذلا ابروا سراد» رهشا يف سرادلاو

 اهسورد قاطن عيسوأ ف دوج لا ٌ

 ٠ ىلاءأا ىرذ ىلا اهب غولبلاو

 هو 0 ا م م وم 1
 ١ هتزردءا أ ةرك دلاةمردلا يع“

 ةناكملا نم هتلا أكو قبسلا بصق ند

 امتذنا_ماو ابسئر طاشنو ةريغب ايلعلا

 هانغنام ىصقا مليت نا ودرو اهيل**و

 ةمالا ةمدخ يف حامتلاو ةرهشلا نم اه

 ةيسك ذوثرالا ةسددكلا دو ةيناهملا

 هك سدقلا لف

 كراملا رظنلا ديع ةصرف هاهتنا

 ا رم ةفوطع رار ) رطملا د ند

 تار. رمتلاو ةي ذولا سا كب ث دوج
 سلاهلا ةشو

 ةدرامك رعت ةرايدقا نول أ

 روك ذم د..عال

 يبحاد ةمه> سدقلاىلا مجرو

 قا ةنسالا موت ندعو سدئرا ةزعملا
 توربب ىلا ايهز اعنا. انركذ نيذللا

 دملا ةصرف ةيضعأ

 يئظولا ةرسضح عجر كالذك و

 فراع» كب لالج وعملا بحاص رويغلا

 ىلا بهذ دق ناك يذلا مولا نعدم

 لاغشالا «انع نم سفنال ا<ورت هللا مار

 قيفوتلا مث ب باطنو امي مج بحرأل

 مانا
 حا

 لضاف مودق زبخ

 ةناتسالا نم أبي رقمي“ نا انغل

 ةداهسأ بداص مر لا 2 ا ةرمصح

 سمنلل ًاميورت ينيهملا 5 ير

 لاضفأا اذهو براقالاو لهالا ةراب لو

 ْن . . ةناعسالا دصت 0 مظعلا دهسا وه

 2 نئمركالا 2/6 أسملاو نيبسدولا

 الهاف ٠ كلاذه انينطاوم لاغشا ذيفنتل
 ةمايشلاو لضفلا لها

 زد سبا

 سيلوب يروم ام نويعل

 ةمد1 تاوذ ةع. دنا رس ءالوا نإع

 نييهتلااذه ل نسدأو املا ةيروم ام

 نامنئاانولا

 دارا نم . ىلع طرتشب هنا يلاهالا ىلا

 نوكي فا ٍسِلوءلا كاس يف لوخدلا
 ةخيظولاهذهل اال نوكي ناو حوت ربغ

 سياوبلا ةيروم م ترعوا

 هلاح نسي هل دبشت ًاقازوا مضحي ناو

 ند املس 50و ركع هلرطط ترك فاو

 مجاريلف انريشا ا” نيبلالا نه نأك

 ساوبلا ةيريدم

 هه .ميق

 هللا مار ةيحان يف ةموكحل :ذي اج راد

 يحاونلا ثا نم هللا مار تناك ال

 تسسادق نات مو سدقاا ناي ةءقاولاب

 سس تسييس:

 يفو ةزيبأاو هللاعا رنيب ةميكملل راد هاشنا

 اكمل ذللا ةموكللا"رشاتس مداقلاروشلا
 هرم يغا؛ ئ رح هاكاذه ٠ أيف

 يزوف يدا رو ةرغأا بداض مارطا

 ”بسباكا يذلا هللا مار ةيخان ريدم
 | هتفيظوماهمءارجاب هثائتعال يلاهالا ةفث
 لو#و لافألا اذه ةغ 0 ىف

 ال لو اللاو لاجحرلا نوكن ذاك

 هم إل
 قشمويف هابرلا 'رابخا
 نع اربخ سدقلا ةيدإب ىلا درب. م

 . نم نماالا مويلاذنم قشمد يف اريل وكلا

 تثدح دق هنااهذاج نيحربشلا اذه

 تاذفو عداو تاباصا ذم

 فارغتانتي الب ىلا درو سما ىلءأو
 ثاباصا تدم أ أ اوف قشمد نم

 ةريحالا ةعاسنوربدعو ميدالا هما اميف

 مؤ نا راهنلا تاك ُِق *احو

 نس جرح ند لف ةيمطلا ةنياملا تحن
 اهتارداص كلذك و ماششلا سلبارط

 قشمو نم فارغلت درو سداو

 لدم ملىلاعت هنبمناديف لاقي انتيدلب ىلا

 لوليا نم 7١و ١8 نيمويلايف تاباعا

 ٠ ىرشلا

 مل تيب ايف يع نويسدوق

 م تيب يف ينك نو.سموق لكش

 هيب ءذها “اخو -ةدغ نم تكرم

 ناطقلايدنفا بربح ىيبطلا ةرضحو

 ةمزاللاا|تائ اظنئااو رسادتاا تذختادؤو

 تودح _.رم اقوخ ةقزالا مي يف

 ماق نم م كشاف ٠ ةيابونا ضارمالا

 ةدةلا نوؤؤشلا هذه

 .ظةئ مهم

 نالاابالا نومي ناملالا

 سما لوا وأ ح

 ةلو د لاراخ 0 املا 00

 نيدوخوملا نيئااطيالا نأ ةمغفلا انامل

 كالذلو ٠ انامل ةباج ينم نيلغساف 2

 نالعا( دوحالا )

 راد ف سها لوا اءلاطرإا مع مفر '

 تلزتا ةلااطيالا ةطسودلاو ونال سنوقلا

 " كا ذكو اًياوبا تقلغاو الود ةراش
 تفنواؤ اهاعتارتا ةيلاظنالا سرادملا
 اندالب يف نآلا نييلاظيالا ميجو ابلمم
 للصنق حرا يس ١ دغو ايئاملا ةيامح يف م
 ظ .سدقلا ايلاظيا

 هع

 فرعيلف مايا ةمضب ذنم ىثُح دنف

 «دحال نيد لص سيل فا لملو كلذ

 مم يحتخ اهيلع نوكيال ةقرو لك ناد
 ةب وا_فرفلاو ةدرعلا نوتغالاب :١ صيقو'

 را
 "شا شنلاا فاسا
]0 

 بايا

 ةرضخ ةيرمهأا راطقلا نم متر

 ةاطشا يدتفا ان. ىلضافلا ينطرلا

 سدقلا يف زباكنالا وتال فوق نأ جرت

 سفنال ميورت انسهلا بهذ دق ناكو
 ااأس هءودّب هثننف

 يصعب

 مرته سدقلا هدي رخ زي دم ةريضح

 ةارقلا عتدب رج يف يلب امرشن حاضف نمووتجرا

 نر“ ىلا تزهذ مايا ةعضب لبق
 ليلخلا ءماب جراح ةيديدا ةعتسلا

 ترضفعدق تناكاذا يءاضإن :ءل غال

 م نيذلا نيلالا ش

 اورفتتواو ازهتدس ١ ىلب يلا ةوس ىلع يفوبجي
 يي دالا ةريضخي ازاو كالذك مانيب يف

 روك ذملانزإلا زوم ام راضن يدنفا ليلخ

 نإلاجلارجزو نإ فطاتتب ًاذتباو رضح دف
 تمح كالذاو ههب دات ءدعو متحاقو ىلع

 51 ديرج تاهت لعرشنال هذه يتلامعب

 ةمه لغ.يئاثو.يركش  ةزملا ةينطولا

 هةلعلو هلا عايف هطاشنل روك ذملا يدنفالا

 ضعب كانه تدووف

 ظوفم“ هاضمالا راهثلا دعا

 يسن ليس

 تاقرم لاب ناوهوبشملا

 ةقرس نع قالا ددغلا يف انرك ذ

 عوق ملابلا و ىزتفا دشر تب

 يروه اف نا [:لقو ةريل ٠٠١ نمرثكا

 ضربقلا اولا دوماعاا باب ةطقن ستلوب



 0 ها
 لم“ ىلا مثوقاسو مب اوهملشا نم ُُى

 فنرال مةاظايتلا ةيلدعلا ةكسم ىلا

 ةيفاك ريغ تاةيةهقلا

 ددم بهذ يمهل عورشسالا يفو

 يرمتا سيلوبلا يروم امو ةيريسهوقلا نم

 اودجوف ئيهويشما صاةعالا ضع لع

 ساملا نم مطق فندلا سو تدب ْق

 يدنفار داَقلا دبع تدب نم قرت يذلا"

 ىناعصم نا دو ذلا ايري رقاويدترملا

 الو هدنع سائلا اذه مضر دق ةئرطق

 هّنمو عطعسلا ىلادعسرمالاب قظصم

 ًاتحاو همث تب يف لزت ثأىلاءريق ىلا !|

 نهةوحرخافرمالاب سيل لاما 3

 ىلا ةوقأس واهذ اما دف نأك ةئازح

 لاجر نم راج يرختلا ناللو نيسلا

 .أوفرعيل تاقرسلاب نيهوبشملا لع سياوبلا

 تاقرسلا ةشو يدنفاديشو تب قراص

 هلا 1م

 الاي تدب

 لضافلا ةريغس نيع دق نا انهأب

 قردئتصأ 5 ليلخ يدنفا هدوع

 تيبح لضانلا ردع الا ك4
 امثنبنخ اتيدلما اناك ناطقلا يدتنا

 ٠ قيفوالا ال باظنو اهب يلاهالا ةشب

 سيئر بالا تيس يرق ىا انغاب كلذكو

 انتديرح يفرك ذئشو ١ الاج تدب ةيدإبل

 خال ةديدحلا ةيدللا هذه رطجم رابخا

 نذلانيومحملا لاجرلا نم ما ا

 يوذ نهو رومالا ريبدتيف مهلا ن 57

 رب 3 ىلا اق نويوذي ,نيذلا ةردغلا

 نسحأ نمو ك امنواوش رببدتو مهعدلا

 مهاما هللا قةح ةيفارلا قدملا

0 

 مل تيب يف نمرالا ةرقم

 بداص يضااا عوبسالا يف هجوت

 انتيدلب سئريددفا ماه نيسح ةزعما

 مل تيب ىلا يعصلا بيباعاا هتبعصلو

 يتلا ةدي دا ةروقملا ص فدكلاءاردال

 ةيأامسشلا ةبجلا يف نمرالا ريد ابدسا

 تابعارلاريد نا يريلحلاةراذاةلباقملا

 ةمرغلا# وجا يف مقا راتبا ا 0

 يتلا ةييركلا ةمتارلا نم أف

 كذا تالعلا مايقول نم جرت

 ةقو م اضيا 4و وأ يضألملا ةهجا مود

 3 8 2 8 ٠

 أننرف لاراح لصنل د داعسو أةفرصتم

 هذ ليحار يندنفا اح لوالا هئاجرتو

 بحاص ةوع» اولق فشكلادعن و ةياغلا

 ىلااوهحر 6 رساج يدنفا قفايلس ةزملا

 فشكلا ةجيتث ]أ ل ناللو ٠ سدقلا

 اجيرا جراخ ليتق

 دجوب قاب ارا ريدم ٌةداوس ملي

 رهن نه ةعاسم ةفاسم لع ليتق لحجر

 الاد لسراف ةيلاشلا ةبجلا ىلا قدرالا

 هارجاو يرِختلا همر دنجلا لاحر ضب

 ةمزاللا تاللماعملا

 نم لك ىلا ناءأ ا به انهو

 هدحو بهذيال نا رحاونلا كلت دصأ

 اودحو ىتمو كانه ريغ ثايرعأا نال

 هتماماو همهارد ةوباسنأءا درفتم الحر
 ةيركللا رنا اعنا تفلنو ءراتقررا

 تايد.تلا مذا ةءزاللا تاطايتالاذتلا

 صوصألا نم ةرينتكلا
 2مم 1

 ارا يف ىلبلا

 عوبمالا يف جاجحلا دحا ناك

 ا ل

 دعا تد يف سلج اعرا ىلا لصدالو

 ضد هءأاج هسولح ءاثثا يفو (هيلاها

 تناك يتلا همهارد هنم اونو لاحزا

 هثسبلا لخاد اعاد ناك كلشي 51

 لحاماو اوو سانا !ضعب رضح حرصا و

 ناجح ا تا ريدملا اوريخا_ف لحرلاب ْ

 مل ظلذا لجرلا ناب اوقحاف نيلعافلا
 من همم عدول 7 اوأهف فالذإو مالكلا يف 4

 ةمزاللا تاك غلا ا جا

 يستمر يس
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 دحالا زل نه ةسداساا ةعاسلا يف
 مّ | جادكساا اح ناك انب ىضاملا
 سن ُن 07 اسكأأ ةعبتا , : ند ) ليف

 : ْ : 5 سمع هي اةفر نم نأتثا 44 كمر اهشأم

 ضب تركت هيو م اخ

 ِق ا أورود 1 ملع لش

 تاويل ءار>اىلااورداب ة.ثنملا ةأعقن

 ل هنا ئىا

 ققشنسم لل ل 1 تورضأ ا أهأ

 مسسس بيب سبيس سس سي ييساييبلي

 1 لق 7 ةراع ِق ب وسوملا

 6 ةرطخ هاا

 سد! ةيدلب ةوثاد نم

 لوليا ٠١ يف خركملا ريرقللا بيرعل

 سدقلاب ةيماظنلا ياللا ةينادناموف

 لا كب توري سس ايدل
 تاكذس ىليصمتلا ةد طظباض ضوداممىلا

 شاعم ىلوالا ةناا يف بلاطلل ىلهعإو

 فصلو يد يدعم ةياثلا ةنسأايفو ي د

 شاعم م ىطعإ ةداهشلا لع هن وز/احلاو

 ةّدرب ركسءملا ىلا نولخديو شرغ ىتئام

 نع جر ذيلث لكو ريغصلا طباضاا

 تس ةيدنجلاٍيف مدني ناهبلع بتكل اذه

 هل ىلععإ ةدملا هزه لوضع يلو تا د

 تال_ئصنتلاو تافاكمو شاءم مض

 دع كحوت صرمملا اذه ةمضتقلا

 نيبغارلاأ لعف ةر واحلا ىقرفلا ةينادناموف

 اورصلنلا يتكملا اذه يللا لوخدلا يف

 مط ةركذتو ةيائملا ةركذتلا مهع

 ةبي رقأأ في درأا قرف اوهجاريو يردجلا

 نادقمالا لجال مهنم

 م5107 ةنس لوايا ١4 يف
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 ةاوللا ةرادا ساهم رارق تجوب
 ورموأ ؟؟07 ةئم لوليا ١١ : خراولا

 راشعالا ةلاحا ةددمدي دةررقل دق "7

 رهش ةياهن ىت> :اوالا زك رم يف ةيفيصلا
 م17 ةئس لوأيا

 ائياادرو م.اعلل ةلذم ةديرجلا اند

 ةيفرصتملا بناج نم. يعمر فارغلت
 : هب رعأ اذه

 ةمتاا نم قودي ري نيذلا اوطما

 ة.ناّمداا كالاملا نم اوسرفم قاةلاطيالا

 ريغلا زواه# نم مثوئماو مهتاطروباسب

 ةياحادلارظان < ؟7ةنسلوايا ١ يف

 جحا ييسإيإّ يّ 72 يس يي سي يس سلس

 طا رار ايل 7ساتئب77 2 ست تس سس سس سس سس سس سس تل سس سس يس ع سس

 7 ل رب ل بيب ب يسجل يي ب يحيي يي يي يي يي ا سم ب ير ا ب لا يي بس

 يراقعلا ادلوه كلن

 ةيوسلا ىف ىلوالا ةرقلا حي راسو

 ريوس ١ م ف ةليشلا

 كنرفا 5 © هاد «* ءه
 ةفلتفم احابرا ةقزو اذ 59 حب رتو

 كياق ا يراشإ نأ هاش نم

 مجاري و هيلع ةديفملا قاروالا

 تي رح هطلغ هاكرشو يلادا تاجاولا

 ٠١هوا4١و١١ ةرغ ناح

 نا سدقأا ءاول ياها عيطتسإو

 هامثل ةديرحلا هذه ةرادا اوهحاري

 يفك ْنء مالعتسالل و قا ر والا هذه

 قاروالا دئاوق نغءو سلا

 ا يل

 و0 | ٠0

 قوماحملا أه ردصل هم ؟”اضق 2

 ةيقوقحلا لثا ملا يف ثْحن فلخو يشوعم

 تاالماعملاو دودملاو نيناوقلا لوصاو

 اهيفو تا ةيرامتو ةيندم اهنع ةعرفتملا

 ظ 00 ةيبغفلا ةب وحالاو ةلئسالل باد
 رعرمشلا بطلاو قفا رعشلا ثيل

 تادنسلا ماكحاو يسارسلا داصتقالاو
 راجتلاو نينيادملا ٍصاخ ةجوب مت يتلا

 لدبلا : رجابملا يف مهند فاك نم اجسالو
 اريا فصنو نطولا يف نالاير يومسلا
 طرشب اويملال نأ لسرت و جالا ف

 لباقيو انتم لدن لس 8

 قفانبلو تورإب يف مين ا.ه يف اهوئشنم

 اهريدمرمم ةرباخملاو

 فلؤ تردد ىاهلا

 توريب :ىّقشسرس ىوسو *نانل :أدبعب

 هيه يي وبا
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 وعجمنع هس دن 92 ١1ج 68[1]) 28
 دعو نعم ص م, 18 آعدسمع

 طالق 112111107113 ه5 17110110 1

 ا“ ةيضوصخلا لئاسرلار تانالعال' ا

 ؛6ةدب رجلا ةرادا مم اهيلع قفتي#
 5 ا تعز اتي

 مج نان حك الا وار تسر ْ ظ الس عفدلا
 ظ لا ١ مسههككسسو رس سوسو وا

 دي ١م ٠ عج رئص ال ققاوملا ١51١؟ ةنس يناثلا نوناك 55و١1 يف ةمخبا سدق' لع

 املا ةسائر انيلا تثعب

 : نالا هصخلل | ويف رصتملا ماقملا نما يلادرو

 ةعص'ملا يف ةيذرةنتلا ةئيطاتفلكدقل

 عم :دالا يف شفانتي نا باونلا سلوم

 تح اف نفاوم هو 0 اءاكش٠ لح

 ي انالثخا نأشلا اذه يف ةشقااو

 ٠١ يدؤلا س

 اهءاةعتلا بجوا| ةرازولاو سادملا عودجب

 تقةفاوو ةديدجلا ةرازولا تمل اث نا اأو

 ةروك ذملا ةداملا ف اشي ةعدقلا حارتقا لع

 ديالا لبق ند حارتفالا كلاذ 3 ا

 ةيصخشلا تاضراعملاو تافالتخالاو

 نر 2 ساولا يل تداز دق اهريغو

 ةدالل امقو لح ةولصملا نم لب ىداولا

 يماسالا ئوناقأا نم ةعباساا

 ىلا تلاودحو كذب ةناهاشلا ةدارالا

 توصف اف هي ار يدب نايعالا سام“
 ] ١

 ءا 6

 كاز لعو هيف ةيركذ الا اهباوصتمءاب

 ددجلاباوئلاةمالا يذتنت نا لع ساجلا

 رظانةسو ٠ ةمداٌلا رشا ةثالثأا رحب يف

 ىلع ةديدجلا تاباذقلالا يف ةموكحلا

 ا ةمالا ىلع فامجالا مني اليل اهريس

 يو ات دارا ىلع باز>الا دحا طلي
 لمعتسا ناىلا كلذ قود لود دهس

 ترد م» :

 ةيفرصتاا يل ا 5 ام اذه ( سدقلا (

 كب تدهغو ةلؤادلا ةراظأ ن ه ةلذجلا

 كيلاو هأيا اص || هيدا ةسسائثو ىلا

 سا“ ىلا لو يذلا يناطاسلا طخلا

 : ةلع قدصو قايعالا

 لع ىلع ” لا بد تسع
 ير نا طر 2 باول ةرمض| ا همي

 تاثوعلا ة هيه مه ناو باؤتنالا !)

 فا رظتاف ٠ ربشا ةذالث ىف :ديدجلا

 ادنكسم ةقفاوملاب يأرلا نابعالا يعي

 يماسالا نوناقاان هله د ا

 0 ءداسو لع )

 . برق اع جو كش الو داليلاف

 ةيمالاأ ٠ رءارأا رده سو

 ناك َنأ رذع الو ٠ ةديدحلا اهتاباخملاب

 طرفا كش ةديدمحلا تاراذتنالا ذوي

 و لعن مح م تاباقنالاف هت اياها ف

 ند تاباغأاو
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 هيايعةيف ىلا مت 2 موياذهنا كرا ادبت

 وأ اص ء.ه ايم الأ ذأ لع كيدع | دهأملو

 انأسعو ٠ ىلا ريعصلا ةوقالا ةوذ الو

 اهزحرتكا الاجر مداٌلا سادلا يف دهن

 ةماللأ نونهربب هيف مثأنأ ةرغ نم أطاشنو

 نودع و لوقا ب | سلا رطاعا 0

 ك4 ابك اشن ند مهلود

 ةسايسلاو انقالخأ

 انيلء تاليو دشا انسوفنيف اةيئاصم

 وأ جراخلا ن رم اذيثأت يتلا انيئاصم نم
 انقالخا ىف ٠ ءادعالا نم

 نم انيلع ا«وسو ةماذو ردك ١ انعمتو#و

 ٠ ماكحالا باراطعضا وا ةساشلا داف

 أؤاؤ حالا يع لو 6 قالؤخالا نال

 لح ةمالا دارفا قالخا يف داسفلا بد

 ا,ءزالو ةمالا كال يف طاطختالا ةعم

 اثدءاغعو

 سوس ابعو# ىلا برعستو شءضلا

 ىتحا مسج يف رتب لازب الف ضارقنالا
 ىلع اذوكرم الاثتو ايداب لكي اما

 اهمسدع دانا بد اعلا يأ نم ماعد

 ةايه سدكتاو رات تح ةيجراخ دب

 كالذكف ٠ ءاوهالا هب فسمعت م رلاورذت

 لبق غرفتنمل اذا ممالا لك ناشو اناش

 يف لاؤئشالا 0 تارامكلا يف انلاهتشا

 جدرب نإ لاذاو دال م ماعد و تاموقم

 ةريثألا قالخالا سما لو انئسايس

 ٠ هارهالا اهب ثيم ال يتأا ىب صو ا

 ةئاق لك نم ةدااخ ةمآ انردإ نوكتتل

 بارطضالا ىلا وءدي ام لك نع ةهزنم

 اهعومم يف

0 

 ل 0 8 لوا 5

 لمعو ابعبتا نم لضام ةدعاق كللت

 ٠ ايار وأ اهنع 55

 ىتااث ايدل لكو

 تناك ام الا ايم ا َّق ملقلحلا هللا

 بر.ئام اذاف ة.ةزاا قالخالا ند ةس

 فرثلا ىف تذغاو. دا سلا .ةما: ىلا

 1 ا ملل 0

 أه ءادعل نم تلاه كالا ةزع اهتهرهبو

 ايف عطر هيف شام دض ىلا اعرظت

 مالا خحيراوتو

 كلذ لعد
 ىح# نا ردقل كنا لاثمالا يف

 0 هش لك نم كاخ'

 الوهتلع ىع ناسلا 5 ل لوق ينرمتل
 نا فكو أئمَز هرب كت ممهاهب هأف

 50 ل ا كافل اك
 0 الو ١ رششأا ىلا الا هءضدت ال

 ف أهءاضعا لالحملاو دك اله هف اإ اللا

 لاغتشالاف ٠ هئعم درت وا كلذ نم هيمت

 يضتغي تايلكلا ن. وهو ةسايسلاب
 قالخالا دادعاب لاغتشالاهل م رألا لبق

 الو اهلية ىلا
 0 رو د يف امم طبقت

 : اهوأؤوأنمو اهكادءا

 هك ساق نم هيلا و

 سوفنلاو ارشهت تا

 نيناممأ ن 4 انهم يف ع وأو

 يف امو د قوثحابشي مارن نيف ني ارل ال
 ة.مادأا مهنذا ن 6 هلا ا( تدأو *||

 مهعوجدسألا ةئشالا رع اهريس ةعل أهو

 فأالا نم
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 را افوقأ تاو هقالخا تضع دق

 ١دواو ماروع رات وا



 أايقامسأ ةعدرلو هلاودا ا

 أف رادصالاو تبلا

 عراوش ينرمو ئراقلا اها كب رب لات

 تع“ ا يتت او ةئيدملا هذه, قاوساو

 نالا ىرت كشالو كنا ٠ تءارو

 اهنالم ةعلس نع ثلا نع الفتشا دق

 ىرتواهتئطختو ةلودلا ةسايس باو

 ذخا دق ةيذالا ضع |م نم نيم ام
 رابخان م هترك اذهتعوام ثب يناهشم لك

 أهريس نع هتركفم هثقلتخا امو ٠ برحلا

 يعلاب نم نءريثكلا يرتو ٠ اهمفاومو

 ةقارولاو ةراظمااو ةنامدلاو ةرمضلاو زيا

 نءغمهتاغشاو ةسايسلا جهياع تخا دق

 مهتيلاوح يف مود راطتإ مه رو مهشاعم

 هايح الو نرراملا جه زا ند لمح قود

 ىلا مثوعدت ىلا مهتفافو مهمسوقن ند

 اهرغ ىف لاغتشالا

 فئااغو نموه 5 ةماعا| لاغةشاف

 بارطضالا ىلا كش الو عاد ةصاخلا

 كاز نا اندنهو ٠ ةمالا ةيلخاد يف

 ايع هسفن در ىلع يو يال يذلا لهاجلا

 ةوق درت ناب قيلخ اربخ هلل طمي

 لا ةو5 ينو هلك هموت ىلع طاسأت

 نم بذهتو همت وا ٠ كلذ نع همت

 ةءصملكف الاو ٠ كلذ لبقتتا هقالخا

 انيعراخ نمانن انةكاعوا !تاخادب 1

 أنتماع لوح

 هلوصا اوفرمإ مل ابق فرحا ىلا ميفارصلاو

 ٠ هدعاوقو

 هثحي يف دي زسءأ انعومو انتماع نا

 تاءومج لب ء اهب هلاغتشا وا ةسايسسلا يف

 ند ةلشف اع ا ماء لع

 نع ارقي ام كلذ نيبتيو ةيبرغلا مالا
 ضع ال هيور# امو ممالا كالت لاوحا

 دالبأاكلت فوروز. نريذلا انه نيحناسأا

 نم جوزي امو ٠ فامزالا ضءب يف

 اهتماع ىلع عزويو مالا كالن ةفادص

 اماغشت مل مالا كانت ىكلو ٠ موي لك يف
 لختشت ملو اه دارفا شاعم نع هسارسأا

 ىتلاقالخالاو لوقملا ةئيت دعب الا اهب

 ا وا ةماملاو ٠ انهم. معا وهأم عست

 مولعلا نم صر كالانه ةطفلا ةّقيطلا نم
 ةلودلا 00 نوكلا ثداوي ةريخلاو

 لص ملام قالخالا فئاظوو ىءالاو

 نافار مثدم) نم نو 0 ه.ضعا ىلا

 برقأو ٠ [نم أنم ناقؤوو نالاعو لاثمالا ب

 أارهالايف ةسايسلاب 0 نا ىلع

 ا ايي رشه اطردقا ايتالخا اخ 1

 لك وةيرمدملاةمالا اه دابعتساوا وك الط

 صرح ارو مويلا يرضملارظقاا داز نم
 نيع وه كاذ ىف لهو اهعبتت ىلع ةيلها

 مهيلع قيضتلا ىلا زيلكتالا وعدي ام

 ىفو.:لام ىلا كل يد "ور فا نم فوؤتتلاو

 ل
 رمضم اهب أئةماع لاغتشا ناو ارنع دعب

 ٠ هب تلكوا نه ايدل ماذأم ن الأ 5

 اسم #أ#آ

 تائظتقم

 تاجرد يف انز اماننا نقبا ٠

 ةيفاوصلا رايخالا ةكرش نع

 مثعالا ردصلا

 نا( غ“ عك ٠ ) مويلا فد ىف

 ءاذشلا ىلإ امي. ثف ايش مدقني ردصلا ةماف

 باو:لا سلم” يارس مويا دصق امر هناو

 ناطلسلا ةلالو عربت

 بح - ذاطاسا ةلالج عربت

 ةناو' ةزيل: ىتياك -- ةيونسا١' هتداع
 . ةنائسالا ءارقفأ

 ةمطو تانلطلا

 نإبنرح نإبك رم نا مويلا رايخا يف

 نء' ايف ةيكل رغل ىلع رانا اًءلطانيبلاطإا

 ةعبراتاؤنا ةلاطنا قراوز ةعبرا ناو

 ةياور يفو ٠ لحاسلا كالذ ىلا مفاد

 مدحا فا ةياعملا ةيقربلا رابخالا ةكرشل

 مث ةيحل برق قرغ نييلاظرالا نييكرمل
 , رياو كلذ دعب موع

 ْ نءرإالا كري رطب

 كيلوثاكلا ىءرالا للملا سلجنا دع

 لزه هيف روق 0 ن* لدا مانجا

 ةيور ل هتلسرا يرقايلاحلا مهك ويراعب

 اهعنر نوديري كالذب ةطبضع اوعضوو
 الف كريرطبلا اما ٠ ىلاملا بابلا ىلا

 هبصنم يف ٠٠٠ لازي

 نييثاهعلاب يلاطيأ قالا

 هذ هري روك ةديرح ناكم دارا

 ركشمملاب قاخقلالا ةيلاطيالا هراس اال
 التف انسو هلوبق اوضف رف يف اعلا

 ؤ نا ةروك ذملا هدب رجلا ىلع دردو

 يلا سنازالب نم رهيب“ ؟ "1 ا
 برها ةحاس

 يس مست
 بي مامالا مم قافنالا

 قافتالا لع ةيلخادلا ةنْج تقفاو

 مامالاواشاب ثزع قيرغلا نوب دمع يذلا

 دقمأ يمسي اشاب تزع ىا لاّقيو ىنح

 يبردالا ممرخا قافتا

 ةلودلا ةلام

 نع يونسأا هريرق' كولب رسساا رمثن

 يف اهنا ةيف لاقف ةرئاثماا ةيلاملا لاوحا

 تداز ىتااباوبالا طدب و رمثسم قرت

 امو ةرايزا كلت بارا مم اهتادراو

 رث ونال برغل سلب ارظ يف ترحل قا هلاق

 نا طرش لع ةيناومأا ةلودلا ةيلام ص

 دود ةيركسملا تاكرألا وامن ال

 ةي الولا كللت

 رمحالا لالهلا ةيعمج

 سدر ن* فارغأت دي “وما 0 درو

 لالا ةّيمهح تاثعب نم ىلوالا قدا

 : هيف هاد برحلا نادم يف رهالا

 قوربط ىلا ةيرمعأا ت تائمرأا ثاصو

 برعأاو شرجلا اجلبةئساو ريأني 7 يف
 ماب ميلا فتهو الفاح ال ابقلسا
 بانملا هدلاو هلو دئاوو عا ةءحاص ةريهوح

 رجالا لالحلا ةيعمج مسمابو يويدحلا
 . نماورهظا نيذلا زب رمدملا مد مممأبو

 ام ةينامن الاب ريلاو فطملاو ةريفأأ
 هيلع قود

 هنردب ناصتفل!ناتثمباا ”مرفاس دقو

 ايه. :رجو ىلا يراخلا ه موي قوربطو

 للاالإ قبلا سيئ
 يدنا تزع

 معلا نوناف

 دق ةعارزلاو ةرامتلا .ةراظن تناك

 اع ارةناثما| ةيرالا ةفرغاا نم تءاط

 دب دخلا مثلا قوناق كيف ا يف

 سردأل ةداخ ةئذ تقلا دن تناكو

 تعرف ةلوالا هذه يفو ديدجلا قوناقلا

 تناط ١ ريا تعءضووا بم نم ةروللا

 0 هاهي ةمهسم ع 0 ما

 روك ذل | ذ ونأَقْلا نق 0 32 وحلا ند ةف

 ةراختلاب م هنالإ

 0 يامر ب ب سس

 ةيلحم
 وهج

 ساطغلا كلمت لاثتحالا|

 َ 01 د أهم ١ دي.ساا فا

 ديعإ لاغت-الل رف درالا رهن ىحاوت ىلا ٠

 رهخلا ىلع ( ساطغاا ) ولالا روبظلا

 دك ري ليقورركذلا
 سادقلاس ادق ةمدخر ساطغاا تاءامس

 سدقملا ءاملا ةالص دعبو سويلسأب

 رهغأا ”ام يف راوزلا لز

 (ةعجا وليل نم ) لالا فصن دعو ةدامأا

 أضيا هاما ةالص مث ديءلا ة الص تيلت

 سدقأا ىلار اوزلا مجرو

 سور ذفيأ تبرد رالا ءازكو

 اذهب ةنسا هذه يف مورلا ريد ناهحرت

 ندرالاىلا هسفغنب لزنو دعبلا ةةدالا

 رضا
 بفناجالا نم تاوذلا ضءب ةسأاوأو

 ندرالا ىلا اوريخ> نزلا مثريغو

 ةزساا هذه يف ةرايزا

 عبرا روضح ركذلا ريدج وه امو

 قبرط ِنء نييبنامثعلا ظاعأ ن م تاوذ

 مهتدهاشمو ةلفغ نيح ىلع ندرالا

 مم ةعبرالا ءالوهو .روك ذا لافتحالا

 نالعاد:ء روهشلا ه:در لاب كب يزاذ

 4 مأق يذلا دأ كه: مالا َ

 هداز يريصف هس يعد دقو ارومسدلا

 يللاو لوم كر نامع و( هللادع ديمحأ

 ةدير> لسارم كب قيفوت دعو ماشلا

 ىلعورلا تاروباو ةكرمش ليك وو حابص

 وملف رادملا شت كب لماك عب رلاو

 يستكمل اريدم البق تكيذلا ايزو يف

 ِق رتأوداحت الا ةوخلاسئرو يدادعالا

 سدقلا يف

 ١ لامتح الا مأقا ل سدقلا ف أما

 ةطبغ 'سدقلا هاما ةالصبو ديعأا اذهب
 ةفئاسالا ف.فل عم سونافاف د كلا

 ةدادلا بس> ةمايقاالكيه ىنذاهرلاو

 ىلا 00 ذوثرالا  هئاذم هللا داعا

 قيفوتلاو ةمالسلاب ديعلا اذه لاثما



 كب يان

 ىخاملاةعمججارهظ دعب سدقلا ىلا ىلصو

 ٠ اننا نوتسالا لطب كا
 ىسرجو قشءدف تورإب ىلا اهيح قي رط
 ةثالثلا هعمو سدقلا ىلاو ا<راو ناعو

 ةدنك و يف اولح دقو الأ نوروك ذملا

 قا ىلبقو * 'افاي. قبول يف ةكسدشيماك
 ىغاملا اثالثلا راهم ىتلا كب ي زا

 لذ ددع ىلع تمضيماك لزن يف اباطخ

 هتاطخ يف قره:-ا دقو ٠ هاهحولا نم

 ةفاس نمرثك ١

 انني دإب سيئر فلك هنا انغلي دقو

 ةلئاغا لك نم ردك وا دحاَو عمج

 سيئرلا ةريض» ها ريغ هباط> عامسا

 نه ليلق ددعب قدا دق روكدلا

 ةيدنفالا

 ةيالورأم

 افايءازج ةيكحم سيئر ةمك احن

 يف ياما عوسالا نم أءبرالا وأبن
 يدب روظأا دسب ة.جحغرفا ةيناثلا ةهاسلا

 بيدا ىلع ةماقلا ىوعدلا يف راظنلا

 ةكح يف افاب هازجلا ةكح سيئر يدنفا

 ةماقلا يواعدال سدقلا يف فانك ساللا

 ند دويع اباس اجاوملا 0 هيلع

 افاي يلاها
 كب ىفاعا رهث ةزذملا ب حاص فانئتسالا

 م ومش

 سيئر ةساجلا سشارتف ٠

 صحح 9و ا_فع الا روص#

 * ناكدقو نيدلا ني ز كب ديعس ةكمما
 ضو تاوزلاب اصاغ ذئنيح قاكللا

 ةيروهوقو لودلا لصا:ةةمجارتو نوماحلا
 رئاودلا باككو سداوباا يرعاك

 ةكاملا اما ٠ ةكاملا كلت عامت.ال مرغو

 ثترح دقف هأعدالا ةءارقو تاعفادملاو

 ةيكرتلا ةغالاب

 يدنفا دواد ارقذ ةساجلا تحف
 يب وم يع دم ءأئ داةكملا يت اكينا.ةذاا

 ةلماكةعاس هتوالت تقرغتساف فا:ةكءالا

 سبئر ذخا هنءارق نم غارفلا دعو

 ةسفن نع ةمفادملاب هيلع ىعدملا ءازبإ.ا

 ةكامملا هانثا يفو ٠ ةباتك ال هانش
 ءأملا نء ةعرح ةكىولا سكر ىلظ

 هارح سدر لاس اهذخا الف برشا

 تر عونم له : الئاق سيئرلا اذاي
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 ديرا اذا لاَعف ٠ الك : هياحاف ؟ ءاملا

 ,أ مث ٠ برشلاب هل رماق ٠ برشا ىلا

 ررمغح نم يلطف * دام هلاب نع تس

 ءازخلا قوناق بأ اك قانؤغسالا سيئر

 ةدالا لع فشك نأ دعبو هايا هاطعاف
 تقرفتسا دقو ٠ هداعا اهنع لض ىلا

 اذالخ ىف فقي ل 5 رو نيتعاس ةمفادملا

 ف جليل الو مالكلا نع هيلع ىعدملا

 ني رضاحلا رهب ام حارتسا الو لوقلا

 نسسالا ةوق نه هبتوا امم قوبمتل مهلعجو
 لوقلا يف ةبارذلاو

 رولا بف سيملا يا يلالا مولا يفو
 تداع ةيكغرفا ةريشع ةيداملا ةءاسلاأق

 ىوعدلاقاروا تقفو تمأئلاف كما
 بتناك يدنفا دواد اهأرقو ةروكذللا

 فادعتسالا يومك عد ءاعدا ارقو ةكملا

 - (ظراأعب زو ةعاس كي هأ راف ثءلف يناثلا

 هازجلا سيئر اهم ظفل يتلا ةمفادملا ًارقو

 ةثالثا خارق يف لظف ةيضاملا ةءاجلا يف

 يلا ثتاحاو فصأو ةناثلا ةعاساا ىلا

 رونا نكي و ١ رضاخلا ريخلا ند ٠

 ف م لقا مويلا ةسلدلا هذه دهاشملا

 قر,مل نيرياكلان كلو ٠ ةربافلا ةسلجأا
 :ال ةكرتلا ةذألاب كاملا نايرج مل

 :؟كىحلا اركاش مهلا جرخ دقو ٠ !منولبجي

 ىلع ةكامملا هذه يف اهريسو اهتهازن

 قاودسو ٠ نوناقلا نع جرت ل دودوع

 هيلع فقث اع ةكاحملا ءابتنا هشع ءارقلا

 و ند

 راج

 مود

 س.الوا انيأا مدق
 فرصتم ىمدهملا ىناج "ا ك».فراءدمج

 ةداعسأا بح 8

 نب ان دنع مايا ةمغا اضل رم ءاوإ

 ىلا يرق هجوتنسو برافالاو لهالا

 قيفوتأا هل هللا نا 4 رى للم

 اننطو لاور نم هت داءس ناك الو

 ثناكو مب راقشن نمو نوما نيدهت سلا
 ناثرد.أل ءاضعا بازقلا مايا مايالا هذه

 نودطفبثاسع هتداعسب | دالب يلاها كاد

 ل مجنطاومو مهنارهظ نيب نا

 روك ذملا ةداهسلا بدامص لثم ليلقي

 هناك اش ىلع ناك نءو

 ظ
 اا يس ##:

 4 ايقلا ا حاتفم

 ةما.قلا ةسينك حاقفم قا مولعملا قرم

 تراوثي كوب ليج ذم ةمدسأ هلع كاني

 فال ىاللا ّن فاالخالا ةنالة ما

 مدعو عاياذدم روك للا حاتفملا 6 دقو

 كاذب اريرقن ةلئاملا هذه دارفا دحا

 فشكلا هذه تطاناف ةيفرسصتملا ىلا

 لرب لوح جا ل “اصر الاو رعالا نع

 يدملا سأل

 سر يدنفا نيس ةزعملا تبحاضص

 ىلا رولا كعب يضاملا اذ للأ| راه انتيدلب

 ةقيقملا نع شكلا ةروث ذا ةسرنكلا

 ددءاايف ءارقلا ىفاوشسو ٠ رمالا ىهناف

 حاتفملا عانطصا نم مي اع مداقلا

 كلذ تانكو

 داوز مودق

 يمور 5:٠١ ومن سدقأا مدق

 نو كو مورلا داوز نم 5” *-:و

 ماماااذه مدو# نوكيفا ىف نءرالا

 نا ىسعو ٠ دلبلا اذه يلاهال اند

 - اعاشالا راي زت نع نير اذا /!لوعت 9

 ترحلا نع عاشتو لو#' ىتأا ليواقالاو

 اهريغو ةيئامعلا

 ةكقالوزنم

 نيت

 يذلا ىدتفا .يركش ةرظح نع

 ارا وق هيرب ف انا رسول ناك

 يدنا لول > ناكم سدقلا ىف اندنعانا

 سدةأاىف سصنلا اذه لهشي ناك يذلا

 5 رق اذ! رصعسو

 تالنت

 نيلارممالا ةئياعم

 ةئياعملا ترد

 نم سدقلا ىف نيبا.ئازيءالل ىلوالا

 ل اودلو"

 مولاهم
 دوقفم در

 ساك 0 ١

 رع 1 امد ةيناملالا ةط سووا

 مايأ 11 ل4

 راهن فو

 | نأ نيح الفلا

 ردحاءام رضاملا نا

 تعزو يلالا مويا يو. سيلا سو

 كسل شلل مسسل سمس سس سس سس سس 2 ميس سس سل سا سس سس ل سس سل ميسا سس سس سس يي سا ا مس سس

 ظ
 ظ
 ا

| 
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 هييحسسسل مسعسل

 ثيل يعسأا لصاوت لزت / هلا

 شق

 امابرا لعرب راهقلا ةروكذملا ةطسولا

 اكوسأد

 مويوتسما جا

 رم ١1 ممدو

 مرا سدقلا ٌةدن ر> ريدم

 عكا ديرج يف اذه ينا:ك رشثن وجرا
 لا لإ رح 5 1 هأفلا

 ربك راب لو كب انح رويذسلا ىلا

 وايل يءدقلا مرآحا تأب رفح ةعم سر

 تدداكانا لضاملا اما اي كنع انغأب

 فرط نه ةلكو 4م لهما رايدلا هذه ىلا

 هللا تيد ىلع ارتجا يذلا ربك راب ويسملا
 م ل0 0

 ند ارذدقع 7" سك ةةعارد سدو مظحلا

 رسما ماعلا تك يعأا ءامئشلا هعاعف

 لعف 5 هنأ منو وعم ماللسالا ايس

 قاروا هن دلو راش رعاب الث 42 ئف

 عاشا6 كاد و ةزوق ل” الدو عر

 نم وسو ىرت 4 سا:أأ نددحاو راغأ وه

 قاروالا فارغوتوف جوحاو ماع لع

 ا يلع ماع: كل نامال اهزوبو ا 6 :< يتلا

 زيكا" اره ةعاشأ نم ىلوأ ناكل ةرمخلا

 دمج كلنامث - الوق ةءوكملا ىلاءد

 لذبتو
 ل هد يي ذلا جايطلا نكست ديداى رامعق

 ميظفلا لمعلا كلذ نم نءدقلا لهال

 كاذب ّىربتا كلكوهنءمث «ايتسا ليزتو

 هلم 10 ملا الا هإ جبسم و ة:>ادم

 0 ة.اعو كاع رغأ كلأ نأ نظاو

 ينو داةلا طرخ هنودو قونالا ضي

 يا ةءاطثسا يف سل لئاو> هقيرط

 هاقلت نم ةثاشب كنرغب الو اهتلازا نانا

 قر رب 00 هرءاسأو كامايو

 ناعاو باخ

-2-5 ب عأأ اجا 3 480 لع 1ك
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 نيقناح اولاؤي ملاضبا متريغو لب م,م.هج

 أاعوبطم ةنايلا هذه رثا لزر ' او هيلع

 نمز !ياع رع 7 مويولق |رهص لع

 كلكوم هفرتقا ام ىلع مهنازحا درت

 كلو. ابارغتساو ةروح يف دازامو مرتحم

 ةل.هتحلا رومالاب ككيشتو ةلكولا هذه

 كوك ع ه.ىهنأأ كلتاؤوا فرعدو

 هكليدع ال كلذ ناذ لصالا يبءدوم

 الام ىل لاجلا لاقسا او ا

 2 هأ 2 كك 5 و.هم اي كيلع هل اف



 رش يف ركشفاو 00 هذه نه انعد

 سوا كولا هذه نم كفا ل ييفاوع

 الام اذن عدببال ىف بانجلا نم لمالاو

 ماللسااو كايذ ىلع ةراد زال

 رداقلا دع

 رغزملا

1 2 007 

 يمومتلا سانا

 داعو يوما سلول ع ضفرا 7

 و رفاس دقو ٠ مثدالب ىلا قوبودنملا

 اباس ولتؤء عوبسالا اده نم نونذالا

 هتمفار ع ةئردم بود حر“ يدنذا

 ةموكملا نأ لع دوو 2 ةمالتساا هنأ تاو

 سأاجاا اذه تارارق ميط يف ةيعادس

 ةيك رأأا ةغالاب عياطملاىدحا يف هرعاوأو

 ملط ْ دي رت يتتأا ةم الادمي الاماذهو

 تفانف ٠ ةيرملا يث' مهنغلو ايش اهيلع

 بيرت ىلا ةرادالا سادي“ رن

 هيدل ناف هّتغل ىلا ى مشكلا نإ هرمدمل ْنا

 دب 0 و

 نوفرعي نيذلا باتكلا نم نيرثكلا

 ايف مدصاق»ن :عريصتلا قوفرعيو ٠ ةيرعأا

 ىشلاب هئشلا قاكألو
 ضتايانثم 0 ند ا ةصرفلا زان

 نوكل اهلع اندلو ينأا أنة انطاز#

 اذا ١ركا 0 اندنع اهرماواو اهوقل

 ةيلعلا (:تاودةغل يت ااوك رتلا ةغالاب زك

 |رمهشت ال نئاالا ةمركم ةثر
 ددء نم ةموياع ةخالا هذه تراص ىتمو

 هاحا دغاولا لسيف اندألب يف كك
 اذامو رءاوالا ثأت 7 اع ةتاءاوم وا

 اراغنف ' ١ الا ن5

 انناؤ ا 30

 : م اةدنع فو

 م 5 انو كير

 ود>ر افا ع موس هل ىأ هنأ ف ةيمل نأ ىلا

 ماك | و اا َر رقم انماوقأب 8 رختان نا

 ةفورعملا ائةماب اهرماوأو

 ثانالعأ

 سدقلا هد دلل سلع نم

 ةخر لا تاري رتل! يف ىتا هنا نامي
 هرمون "510 ةئم يلا نوناك © يف

 ةنادناموق ىناج نم ةدراولا 60

 ررال كا اكسل نيا فاسأل لوقلا
 ةسورملا كلأاملا ف سرفلا لف ريخكت
 ركاشملا ىلا ةمزاللا لووخلا عايشباو

 سا ل بي سل ميسي سس ا

ْ 
' 

 قسل777ب797 77 نور

 نوكي نا ىلع يلاهالا ن٠ةيجبوطلاو يراودلا

 ارق يراوسلا ىلا ةيضتقملا لولا عافترا
 ارم ةيجب ولا ىلا ىتلاو ارزهتناس نيعب راو

 لويمعا نك مفدزرةلو | رايت اس نيعإراو ةسخو

 نيم ةرود ذملا
 لامراو لويخلا رادق» بع فوقوأا لجالو

 0 ىلع مزاب ابءايتبال مز ن»
 اوءجاري نا ردكا وا عافترالا اذهب لويخ
 لاكشا طبضو هيق لجالا ةبركستلا زك ارملا
 تالحملا فيرعتلو مدنع ةدوجوملا لويلغا

 اهنع ةيباجيالا

 م9107 ةنس يناث نوناكف يف

3 

 محلا ةمقانملا عقول جورطم هنا نلعي

 وليك لكررقلو همردغاداا دارفا ىلإ مزاللا

 يربملا غاص باسحي هراب نيرشعو ةيئاثب
 ةعجارمةئم مزا صتاني نأ بغريب نم. لكف

 ةينوناقلا ةدااف وطب ةيدإبلاو ةرادالا سلمت

 /, يف خرارملا ةزادالا سلجم رارق ىلع انبو
 ئرح 7١51 ورءون "517 ةئس يفت نوناأك

 7 نس يلاث نوناك ه يف ةينبكلا نالعا

50 

 ثادحا ةءركملا ىدل ررقن هنا ىلعي

 زايتمالا ةروصب بغري نم افاي يل ءافرم
 تاكرشلا باك | ىلع ةننيعسأو ةعسآ هد

 دهعتلاو لوخدلا نوبغهري نيذلا لامعالاو

 ىلع عالطالل ةموكملا اوعجارب نا لمعلاب

 ةليلملا ةعفانلا ةراظأ يف ةررقنلا طورشلا

 نوناك يف خراوملا فرصصتملا ردالا ىلع <انبو

 ةيفيكلا نالعا ككرجال 54 وومون "707 ةنسيفأ"

 مالا“ ةحس يفاث نوناك ١١ يف
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 ّخ 2 ك ةيدلب ساق ند

 سشورع ةراب

 ا ملا 22

 ةحذلا : 0

 جالا : 4 ا : .٠

 ةلاك 4 ٠

 ة.فرا "7

 ١71 لول > برو لع 0

 ةررملا مالفالا لدب حرط رأص دق ةبلاملا
 مديازملا مفوأ مثيب ةيدجل ةدئامأا هاللعا

 ةدغر هل نم لكف امن ةئم نع

 ةيدلي ةرئاد مجاري نا هيلع ةديازلاب

 م تب
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 : يواسا مك اريل ٠ ىلا 7”

 م سدقأا د

 ع 2 نسا _ يل ا ف حس

 5 مل تمد

 ناكسااب ن هلا ةرماعلا هند هلق نا

 دالبلا يماقأ مهنم ريبك ددع باج نيذلا

 هبرغاا دالب ُِ هج

 نك اسملاو لزاما ديشو رم و ىو ايلا محو

 ةلاللا نع هلا> تريغتو زرط نسا ىلع

 ند ء'او يي 0 5 ءهناق

 ادملو اهراز 3 دداملا يراجخ نال ه5

 يبعاصم 0 نأ دعبو

 يت أ يف ةنبدملا هذه ناكس يف صوصللا ممهش
 بلا باها دحا ىلف فيض ةذضب ىعللا

 ةاقالم اوتسحي نا يلاهالا ةداع تناكألو
 دافعا نم هيلع اورطق اذ ارظن فويضلا

 لها لفغتسي صالا كلذ ناك كلذل مركلاو
 ىلاهالا تري دقو رشتيام قرسبو تعلا
 ةبدلب سلم .قلعا كللذلو ثداوحلا هذه نم

 تيد وا نكسيل دحا ءاجىتم هنابب ملل تدب
 هب ةيدلبلاوا ةلجلا راتغت لعين نأ ب رجم اتةوم وأو

 نا نودبرب نيذلا ميمح نا لوقنال ني

 ن٠ مث ابيف اوعنبي نا وا ملتي قف اوكي
 لالحالا قهتسا نم لحم لب ليقلا اذه
 في رش فيضو بردا رئاز لك نه رافولاو

 تناك( هنا الا! ترا

 يذلا نالءالا يئمربظو ملل تيب ب ايموب
 نيقراسلا نإ ؟١٠8 ددعلا يفا,حدإب رماي هائرعشن

 اهجب ريدم ةموكس ئم وح ن كالذلا نع ءاب رغم

 نءالا ظئاسوو شيتفنلاو |يرققلا ديزت نا
 نءةنالث الا دجوي ال مل تدب ةيحان يف نال

 هقرم ا ع وح كم

 دهملا يف اتادأ ب مدحا سيلوبلا لاعر''
 نا هيلع كلاثلاو ةءوكحلا راد يف يئانلاو

 يلاهال !نبب 1 رطن يفلا ث داو رما يف ران

 ريفحلاو روصاس تربو الاج تدبو مل تب يف

 نغ الها ددع برقي يتلا

 ممل عوضوملا اذهىلا ىرخا ةصرف يق مجراسو

 ةئاورلا سئافنلا ةلج

 ٠ [ذلا ىيرشعلا

 . رمدتللا ين مد..>ولا هب رعأأ ةلدنا ّى

 214 ةياور اهدارعأ نم 0 - لك 2

 ةيقب مم اهاوسإ ال ةقالع ال اهسفنب
 دادمألا

 لك عابي يبا ةدي-ولا هللا شو
 طقف ؟ نيكيلتع اهنع ددع

 مما را## يا ةدي-ولا ةلجنا شو

 يف ةلوهسس لع ميضاوملا قداو ثعاذ

 فاوألا رارئ>ا يف ةقدو ري.هتاا

 : عيا 4ب هل

 اك دهع دق نفأ نع الضف كلذ

 لبجلا نذلا اذه باتك رهمشا ىلا

 عو.سا لك يف نيترم ردصآ يو

 ماع لك يف ددع ةثاماهدادعا عود

 ةدكم تا ةاقاسم ةياور ةام يا

 دش عب

 هزاع

 ا ل ممت-ابلل م ا مس مس لسا

 يحس 2:6:

 ا ولا ل ع س77 ب رس. 12222 ل و م 2 را م سس
 ا وي وس ا ا

 تا رف ةرمسع وف 5 0 1 امأ

 يف اكتثرف ٠١ ٠١ ةنائملا تايالولا يف

 تور يفأ ل ماو جراخلا

 ف نإ لمعلا ولي وعأام نإ

 ق ناك او »

 لائدق ءالعأ ةموس 0 روبثملاو

 محماب فور هلأو مون

 ةاضقالاو هر شا زاحو سانا ناس

 5 هلم عاسملا 2 ءاعوا اك ص

 هت رانا ةلووهسا | ا كالدو ةياغلا هذ

 هرارض مد هروأ 'اهبو هسنحة دوحو

 تاه دو رح لك ند ءرلخو ةحملاب

 . زاكلاو تيزاانع ه:ءصخرو ةغار

 افوو ربيه# رم يف سدقأا يف عادي وهو

 وليوض م مسأب رازامأ' قوس يف

 رس نيل هادم هلف اي لمعلا

 تأ تم م لك ىو

 ةيروسأا يف ىلوالا ركل مب راسو

 طاش ١٠ ىف َدليقملا

 كنرف |5225

 ةذاَن 0 000 :
 هواض“ احابرا ككزو ادكح مثر و

 هله ٠ َ يراصإ نأ ءاش َن

 مجا 3 درا 4. ةديفملا قاروال

 تثب رح هاعاذ ءاكرشو يلدا تاجاولا

 ا!هوا4و ٠١ هرغ ناخ

 هاش 0 2 هذه .ةرادأ اوهحارب

 ةفك نء مالعتساللو قاروالا هلق

 ىضاروآلا دئاوف 06 00

 ايانح بسدج»- يحرر ةعيطم
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 مسي ا كيبل دك نسا عاص

 ةعارا ةئسلا '

 تيلوؤسملا اهريدمو ةدب را زايتعأ يسأب

 اع اك

 نص لوداع وحسم كس

 كلا عش وا مف

 : ةيناثعلا دالبلاو سدفلا ءاوث يف

 فصنو ئايديو# بالابر

 :ةيبدجالا هالبلاو يرصملا رثقلا
 اكنرف رشع ةنمح

 دره هج وس ةءيح جت سما

 #8 ةيفوصألا لئاسرلار ثانالمالا 20
 96 ةدب رجلا ةرادا مم اهيلع ققتي##

 يو تا ا عت

0 6 
 الاةمهشرب يارذو نأ ةدي رج ترشن
 ان. يف ةم ةمسارسلا رئاودلا ىلا : هيف أد

 ال رماها تقولا يف ايلاطيا فا ىرت
 يحف هما ري يف أه عورمشم ىلا ريع

 ٠ برخ | سلب اوط يف برملا ةعباتم لي رت
 رمتلا يف اهحاجن نا يرث امدنع !مكنَو

 دوت ير تقوم شق ريغل ىلا هي

 ٠ رحبلا كاز يف ابا فاشنعا ىلا

 يف نالذع حاملاطبا أ زك ولا نم هنأ

 الو ىرخالا لودلا اصب رضي ةلبع
 ةيدو تافالمء اماعلرت يأ امور اهس

 ا رما ثذحي الف اذاوالاظيا ع

 اماو ٠ يرخا ةرم ىلذدرللا قالغا'

 يف لدي يش الف اصلا نع تاماثالا
 برملا هاهنا برق ىلع ريتال تقؤلا
 . ملصلا معمل تارباذ“ ىلع لقالا ىلغوا
 را ضمب تلئحا دق ايلاظبا قاف
 ىلع لوصعأا نهر ةباثع اهدي يف نوكتا

 اءلاطيال نكعالهنا ريغ ٠ برغلا سابارط
 اذهابلم# نال رزجلا هذه ةلبع* يت نا
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 ةرضاملا ةلاحلا قريد ريقت لا ةيتدؤب
 اهئاقب ين اهلك لودلا ب غر يتأا

 فيلأت يف ةلذلا رزجلاو قانورلا يئاغر

 ىلع تسيل لودلا فاف لقاسم مسجلا

 ٠ مالا اذه يف مامهالل دادعتسا

 أماو ٠

 نيو بس تبتسم و

 ةيوسنرفلا .ةؤاصصلا تداه دقو

 ىت> هلأ ريغ رقءوم دقع يف ماقهالل

 هةب.عمرلا رثاودلا نيم ماج جحا لقا ديان آلا

 اذه دنع قف يف ةرفر ىلع لدي

 ةيسورلا ةيسايسلا رئاودلا ينو ٠ رعوملا

 ه دماسملا يف ةغر ىلع ل ديا ءربظي أضرا

 مزالاا نم ربتعي و رق هوما !ذهدقع ىلع

 هساسا نوكي ققدم ققدم عئانرب عضو

 ةيفيك ىلع ايكاطياو ايكرت ىيب قافتالا
 قاقثا ىرح اذاو ٠ ميصلا ٌجدهأمد دود

 ريما اقل ةرور 22 نك لفن

 روهأ يف الا ذكدنع هيف ثحن الذا

 بانرب هلا رع سار برا, ىلست ذل
 فداصي قافتالا اذه قاكاذا ايف ادج

 : املك لودلا ين ر

 يروقسدلا باختلالا نم عون

 رمصأنلا ناك -- ( يترفمتلا ) يف ءاجج
 : لاجرلا رايتخا يف ايلا ةي١ ىمابعلا

 لجزلا ةفرعهم ىلا ةتالصوت 0

 سأل نب ميشا ذا هلاد هيلع لكشا نا

 ٠ ينالفلا بصخلا هياوي ف
 ؟ يف ٠ امايا كلذ مارب" يف ى داتي مث

 قراةيف لجرلا تاذل ف.يحارالاب دما

 أ ديرب ه١

 ي ًرلاكلذ نوبوصإ موقف سانلا هيف

 2 فاول ١ 5 ةنس وءأود "د دارزحا رح "ة ف ةمرلا ع *
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 ؟ع+وصدنم انه هم 97 ١و !15)160 لفه
 اطلعوم عع ى م, 15 اهقوأ ا.

 خلات 1135716118 هى تك

 نو' اغيب موقو ٠ لجرلا لا دف قوةمفإو

 ٠ لجرلا بويع نوركذيو ةفيلخلا
 هبوب ال ناخا باكو قْوَدَع ةغيانلأو

 بتكيف : ساذلا فاّئقا: نوطااخي: ٠ مل

 سانل!هيف اع ةيل+ اىلا رار ال' باصا

 هرظن مقل قرعف تادف نايلفلا نم

 مج راف بوصاو 2 رانياوفلا يا هزينتو

 ٠ ةيلع ملح >0

 نيبتوهلعنينعاطلا لوف هذنع جرت فا

 ( تاهرإلا ) .هنعضرعاو 1 رت هصقن هل

 .رابخأو .كداوح
 امودلا ىلخي يف

 «اضعارإةنل ةفلشلا الملا "اننا ةبسانم
 سورأا ريعيق لبق للملا امودلا سام

 سا *بازدحا نول ثواب ودنعا+ “ةرايز

 1 ةيك ارتشألا بو ادءعام املك امودلا '

 ليلهتابةواباق رسيقلا مهلع.لشدالو
 ٠ جدع لع موضع رصيقلا ىطاوو

 هدم يف هنا ريل لاق ماقملا بهساالو

 أهيف باونلا دعت ييتأا تاون سلا :

 يف مهناو هابتناب مهلمع متن دق يملا
 م همي را ىلع اورج دق لئاسمللا ضعب

 تاشقانملا قاو.٠ هل روظام ىلع ةيضرم نكن

 ةبج نم هلاريغ ٠ هؤدهب ماد ربت م

 ضب اوما مهما رورتسأاعم ر ف ىرخا

 هابثناو ةفد لكب ةمهلا لئاسأا

2 
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 سابم يناكشاب

 تريدت 0 0 ل10 يك كرا موو رب عك ب ا وطول
 اتي سس ا ملل ل تت ا َ 8 ب ّ

 ناملالا ريعيقو سورلا رديف ةلباقم

 ةيسأايسأا رئاودلا نأ اردنا نم ءاج

 رمأ يف ةمتهع لازم الانف ةؤاوصلاو

 هايم يف ابي رق ايناملا روطاروما ةلباع

 تارارق يرق»ىنا نردك: ويو٠ ادنلف

 ةيرراجلا لئاسملا ناشب ةلباقلا .ذه ىف

 هده ءكارحأ لع لمعإو ٠ قرشلا يف

 أيرسم ةلباقملا دعب تارارقلا

 لخافلا انلسارا - سيلبان

 ةرضحإ يضألا عوبسالا يف مدق

 شاي تعفر نيس- قيزفلا

 ةي رك علا ناكرا هلبقلساو ةيركسملا

 يناملالاغروبماحلا لزن يف لؤنو ةيكلملاو

 ظ نإذج يلا رفاسةة:ةيظو ى رحا أ دءنو

 ماشلا ىلا اهنمو

 ةمركملا ١ ىلا قدهد ةموكح تقربا

 يدئفا بغار ىلع ضدقلا يتلا نا ةيلحلا

 سابا ءاول ةرادا

 ىلا اووف روك ذملا ا:ةهوكح تاسراف

 شت

 كلذ بيس ن الا ىتح ممن لو + ماشلا .

 ةيطساب.- .ةيرق يف ةرداشم ترج

 تاب قوح عوسالا اذه ينرضح

 هارجاب ةيدلبلا نأ تصخر دقو ورئايت
 ةيدإبلا سصيخرت اب رغتسا دقو ٠ نوح نم

 اذه نايرسسل اببس قوكيس يذلا اذه



 00 ا ا ل ل ا

 دقو ٠ انئذيدم ىلا ياتتجالا ضرملا
 يعاشج فاك قوجلا اذه راضحاى! انلع
 لع ترك يذلا كب تف انفرصتم
 ةيدللا سيئر نم للءالاف ٠ تاركشتلا
 هال اوصخرب ال ىا ايشايع ءاضعاو
 اهباد الع هريغو ةيدملاب ةه-ر ىرخا ةرع

 جاما ةبل
 ةفيرسشا لالا هذه راكذت ة.انع
 تاوخال مفرت سما ةلل تناك يأ

 نا ىلاعت هيلا بلطنو انئناهت قيمسملا
 رورسلاو ءانهلاب جويلع اهدي

 '  ديدطا فرصتملا ةفوطع مودق

 ةسائر يلا قرب ا سما لوا درو

 تاب ردشب سدا ىوع» نم يقل
 دقديدجلا افرمصتم كب يدوم ةفوطع

 ضيدث ال! مويافاي ىلا لصي و ةنائسالا راب ٠

 دقو " ةيويدحلا ةرخاملا ىلع مداقلا

 «ةياملا ةموكلا ىلا اذه ريظن رامشا درو

 ٠ مداقلاب ابحرف

 مقدر

 سدقلا يللا هايلا بلج

 تاريشعذنمان دنع موةلأ بي دح ناك

 يملاهالاو ةموك حلا قاانمة“اماطو هامملا ىلا

 ثارم ةينمالا هذه قيقم اوستللا دق

 لضافلا ةريضح ىلا ءاج دقؤفالاو ديدع

 نم يفازغلت رامشا قش يدنفا ىموم
 : هيي رمت اذه قايعالا سلع ةباتكشاب

 خراولا مفارغلا ىلع باوجلا يطعا

 ةراظأ ىلا لسرأا لوا قوناك ١ يف

 ناب تاءاورتءالا ةنلا ىم ةعفاتاا

 ةراظناا ةرئاد يف صوصخملا فو.سدوقلا

 ةلع. ما! يف قيفدتاا يرحادق ابماا راشملا

 سدمأ١ ةيفرصتم نم ةلسرملا ىقاروالاو

 جحئاولاا اهعي زوتوهايملا بلج صوصخم
 اذهل حظت ىتلا ةلواقملاو ةماتطرمتلا

 وكوف ما تايحا دقف رمالا
 تلسراو زابتءالا بلاط يواضرفلا

 يلاملا بابلا ىلا قاروالا مه ةفوفلم»

 ةيفيكلا يفيلبت يضنقا
 نايعالا سلجم يناكشاب

 ليعامما
 |؟178 ةنس نياريزح ؟ يف

 ,ةهلوزم

 تاافاكم مي زون

 عل ذوتإ لافتءالا سما لوا ىرح

 يدادعالا يتسككلاةذمالت لم ت افاكملا

 دقو ثانالا ندم يف سا كلذكو

 لاجر ملغعا نيلافثحالا نيذه رضح

 نادعاو ءامحو ضميو ةيلمخأ ةم
 نس>١ لص لافتحالا ناك دقو انتنيدم
 ماظأو درت

 م

 ةسردم يف لفتحي“ مويلا رهظ دمإ و
 أضيا تاافاكلا مي زوتب فراعلا ةضور

 ةباور ا صخشخ# ده ةأسمو

 ىلع يلاهالا كثف « برغاا سابارط

 هذه دوضحل لوخدلا قاروا عابتإا

 ةدردلا هده ةدهاسما ةرثكملا ةناررلا
 هللا دمب دعا. امل سيل يتلا ةينطولا
 ةذمالتلا لها ةعفدب ام الا هناي“

 اهفيرا عمو ةسردملاهذه دواب ئكيالوهو

 ةليضف هدباكي ام نيملا ماب ىر ادنال
 زي زعل ليس يف تاقشلا نم امسيئر
 نو.ءدةلاامم' اورداي اوو ديف ٠ ةتسردلم

 ةليلا هذا لوخدلا قاروا عابتبال

 مفنب ابدطو ابعكم قوززمتف ةروكذملا

 لبق ملا يف م دالوا

 هيج
 ةيدا مودن

 سدّقلا تمدق يضاملا عوبسالا يف

 ةيل.غالا هيروسأا تانرلا ةسردم نم

 ةسن الا ٠ ةربضح- توري. يف ىربكلا
 فسوي اهاوخلا ةنبا اني راك ةضافلا
 ةروك ذملا ةسردلايف تضفدقو ٠ رهاض

 ةدارسكلاب اهنم تءحرو تاون ثالث ةدم

 ةدبرعلا نوتخللا نسمح يثو ٠ ايلعلا
 يبدالا زوغلا اذهب اهمهنف ةيزيلكتالاو
 ٠ (ضيا اذهب احدلاو ”ىنهنو

 مهاجر
 "دع

 ىلإ
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 يي نتهأز ا

 ةيرق يلا الصو الف ٠ ةسدقما هنكاما

 ةيرقلايىلاها نه قانتاا يلع مي* زوطلا

 ٠ ةمهارد [هدحا نم ايلسو ارهاب رضو

 تارا ةيلملا ةءموكملا ىلا ريخلا اغالو

 نءادحا وز ةديدجلا دارفالا نم نيثثا

 :روكاذلا ةررقلا ىلا ةودنلا ةلاخ

 ءالاوه يما ناكو ٠ نيب تما يلج

 لا ا ل د

 ةثداهلا هذه نع تعاش يتلا رارخالا
 7 داولا ةقرمم ادو 0 ةديردمإ تحل

 تاماشالا تكارت دقو ٠ اهانركذ يتلا
 ةئدملا تماو يهغاملا عوبسالا ُْق

 دقو ٠ تاعاشإلا .ذهنم ىلث ف املك ظ

  اهيلعضيقلا اوتلاو نيب دعمملا ع 0
 20 +2 ةءكملا راو لا شر دقو

 ةهالونك

 نضيف ءاقلاو دب دهت

 بديبط سفياو رودك دلا ىلأ اري رمي

 ل ده 4ف باطإ أماس داش ور قاسم

 يذلا لملا هل نيعو هربا ٠ أم

 ٠ روك ذملا لباب هيلا هيف .ئايفا و

 روث , دا ممج نيمملا مويلا ناك الو

 ظ مأبخو نياوأيك ارم ءالا هباهصا ن ٠ ةءاع

 نم .باطو نيوعملا قالا نه برقلا يف

 ىنشنسملا تل رك ىتفو ةاتف
 يضهي لف ٠ لجرلا مودقب ءانعيل اثواب
 ي- لبق هيا

 هلاقنسال روثك دلام دقاف مدق دق لجرلا

 مفدل مدأق ردك دلا نأ نط لحرأاو

 نع 0 غلبلا كل مفداع
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 5 ٠ ةلاسرلا يشك يذلا وه تنا

 وه هنأ ُهْل دك او ةلاسرلا قوه نحول

 نا قايتقلا هلأ راشا

 ىلا رود5 لا راشا ذثدنعو ٠ بتاكلا

 ارفصف ُةَةيَفَح ةراشا ةانفلاو ىقنلا

 ىلع ءالّؤه لبقاو نينماكلا لاجرلل
 اوك لو ةوقلا ديدش فاك و يوضوفلا

 ممدحا هب ريض يتح هيلع ضقلا نه

 ٠ هباوص. راطاف هغاص ىلع هتضبقب

 وأ ااصنق ىلا هو داقو لع اوضيق دماي>و

 ٠ |.بور ةلود

 هه

 دالوالا فطخ

 نع ف قباسلا ددملا ىنانركذ

 نا ال نيت دقو ٠ دالوالا فظح

 يف مهضعب ام فاط ةل.ض٠ تررح

 نم اههتخل اهبحراخو ةنيدملا لخاد

 بلطي تالئاملا باب راو ن.راتخلا

 ينطاخ بفاعث نا ةموححلا ءره اهف

 ةنيدبلا نع مرش يفك“ دالوالا

 مل يلاهالا نم ضعبأا ا انغلب دقو

 ٠ سرادملا ىلا مثدالوا نولسزي اودوعب

 ثداوملا فال ٍيظع مهنم طخ اذهو
 اذ لصأ ال ةريخالا

 زك ملاوي هم ةزعملا ب حاص نماني اردفو
 رءالا اذه يف امظع (ماتها كب مفان
 عاشامل ةصصال نا ينبت دعبل ربظدفو

 نمدجا بااطإ ١ رز دالوالا طخ ند

 ةمه كشف ٠ قرسم دلوب يلاهالا

 لد لطتو هللا ناقلا يسوق ثلا
 نم لابلا نيدثملع« اونوكي نا يلادالا

 ٠ ليبقلا اذه

 ةهالولم
 ع
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 نا عد عوبمالا اذه يف نأ انذأب

 دعب ابهاذ يفعلا يوسوملا هريس ثوره
 بيلملا ةنم يراشي ل“ ىلا بورقلا

 م امكأ تدي ةيرق نم برقلاب مفاو
 بارتلا اورذو "ا .ةشالا نم ةعاج هيلع

 اوباسو ةربش عذج ىلا ءواعب روهيذيع يف
 يرخشإ يذلا هلت ناكو : هراهحو ه دوق

 ماقأن همودق الغدا دق سبلحلا هئم

 ةروشلا يف طوب رع هدجوف هنع كحيل
 عرمسا دقو ٠ هطاي ر كلفف هرمارتلاب ارفعم
 ةلداحلاب ةموكملا لعاو هيلع يبتملا ينل

 ,ةىألجت

 تافرم

 يضاملا عوبسالا نه ٠ سيلا هاد

 قويوص تابهار فاتسب ىلع صودا العد
 ىلا اول دو .نوتيزلا لبج يف مفاولا
 يناوا !ييف ةنازخ اورممك و كلانه ةفرغ
 تازيلتوتارهارلا ةهزنل ةصصخلا ماعطلا

 عرضا يلاتلا مويا يفو ٠ نوتسردم



 0 تايهارلا ةه'ر لء'و يناتسيلا

 ون السنوةلا ةطساوب ةءوك+لاهذه تل عاف

 ناك.ىلا هجوت هه مولا يفو ةفرسلاب

 هيا يناثلا ,ةالصنوةلاناهحرت ةثداحلا

 نم نان.ثاو سرا را نم نائثا

 نع اون# كالانهو ةمردنجلا ةاخ

 مهم نينثا ىلع ضبا اوقئاو نيقراسلا

 روك ذملا راهنلا ربظ دعبو ٠ دحاو رفو

 نم ننثا _تلسراو ةميكلا ترداع

 قراسلا لع ضب.ةلااوقلاف ةمر دنجلا ةلايخ

 ثيح ةموكحلا راد ىلا هوداقو كلاثلا

0-0 

 صول ااه يضاملا عوبسالا يفو

 نم ةي وسوملا نابلس ما هلوش تدب ىلع
 ةنابموك يف ةنكاسلا ايسور ةلو د ةدت

 حاولا لؤخع فاح ةمقاولا اهؤش المت

 موزلا ةفرغ باب اورسمكو راوكنياف

 نماضعإ اوذخاو ةئان و يلع اولخدو

 تااذو“ ب ةيفذلا دوقنلا

 هايشالا هذه تدجو ييلاتلا مولا يف

 ةظقن كلذب تلعاو تعرساف ةقورحم

 فدكلا تك ةيشنلا سلوي

 ٠ ةمزالاا تاقيؤجقلاو

 عوبسالا اذه نم نينثالا هام ىفو

 ةءاس ايف هتبون ريبفتلسسملاب هذ اهي
 اوقات "ضوصلب اذاو البل ةساخلا

 ينايثعلا يوسولا ميئارفا تيب طئاج
 طةسف امنش الحم ةذايموك يف مقاولا

 هبتلاف ضرالا ىلا ائاهلا نم رمح

 هيلا عراف يصل ذخاو روك ذملا ميئاوفا

 اوبرض صوصللا نا ريغ ةلدلا كالت سراح
 ٠ هبصأ ملف ديدح نم لعب سراحلا

 اوقلطا ةفاسم لع صوصللا راص الو

 أمرا هيصي لف أيران ارايع ضراحلا 3

 ريخلا امن يالا مويلا يفو ٠ ند. رافاورفو

 فدثكلا يرحافةيشنااسيلوب ةطقت ىلا

 ”الوه ىلع ضبقلا لمؤنف قيفضلاو
 ٠ صوصللا

 تاركسملا نع عانتمالا ةيعجل ةيبدا ةلفح

 نه دفع بعدو سلي شم دكا ول 3

 ريشا ةرضح ةبطخ عامسل سدقلا ءابدا
 : يحاتلا يدنفاه اما.« ىلضافلا يعذوألا

 5 ةرسدجح 5 اما دقو ءعدا

 نيرذاحلا دنع رمث أ ظءامالكل ناكو

 ءايدالا لوادت د رك ذل. ةبطخلا يّقعو

 روك ذملا عوضوملا يف ثميلا يف 3
 انك و نيتعاس رادقم تفاراعألا ع

 ثيدحل نم رادام رن " ذ ىلع َّق د ِ دون

 عسوت ةرككأ ىلا الغ هنا الأ ثحامللاو

 عوضوالا ىلا طقف ريشن ا اني ار نحنا

 ع ١" راث نم رهشا هنال مدقت ا

 أهماتها ىلع ةروك ذملا ةيمجا ركشنف

 دجوي الهنال ةيدالا ةياط1لا ثالفحلاب

 .ةيعمج وأ رخأ لمس سدقلا يف اندنع
 هذهك تاباطخي اهعماس فحق يرخا

 أابسساوم ةمه ىلع ينانو مومملأ ةديفم

 هنافت ص نايمد يدنفا يرتم لضافلا

 نظولاو ةيناسنالا ةمدخ يف

 ثلج

 تاركسملا نع 'عانتمالا ةيعبج ةيلديص
 ىغزملا ةنياعم لمحو

 جراخ ةياديص ةيعججلا هذه ثدسسا

 تاجاوهلا كلم نزاع يف ىلا باب

 اهيف تامجو ةرحلا تابهار لباقم قالت

 ك2 ىفرلا ةكادل امر ه2 لج
 يدناسف ري كلاروثك الا : رضيح لب هب

 نرثدابثأا ىلع زئاحلا يلي رغ يدنفا
 ٌتنيع دقو ىضرملا ةِب روالاو ةيئائماا

 ساو نينذالا يوي حابص ةيعمجلا
 | ماو اناهم ءارقفلا ةئياممل عوبسا لك نه

 مايا ةيقي امأو ٠ نع فص: جالملا

 ةئاعملا روصت لا تددح دف عوبسالا

 ةدواهتم راعساب جالعلا نمو ةيبطلا

 هذه ةيوضع كالس يف ناك نم اما

 ذخ أيو ينبطال ةرجا مفدي الف ةهجلا

 اًماد نم فصني جالملا

 موي اهباوبا ةيلديصلا هذه مم

 س زو " يف مقاولا مداقلا قينيالا

 تانالعا

 ألان وباط ٌةزباد ئم

 رارفا مم ةرايملا مد حرط راص دال

 ىمدقأا قب راع ىلع فأي جراخ نيتمئاولا

 م ب ب بس ب _ ببي سيسسلا  سسمسسل ا

 هت

 فرضت تح نوعا اهلا ةررخلا يتءولعملا

 يرت لع ىلع جاحلا نب 4 جاخلا كالمو

 الغنا لادم بح وف 4 هل الا ينامحدأا

 ةنس يل نوناك رتقد نم 21 ورمو

 مع هافولاب أم نيتنابملا يئاز

 دنع لال_متلالاو ةيرودللا ةلكأولا

 اينانحو لبئافررو دواد تاجاوخلا
 همي رظ .ناملس ؛اجاوخلا دالوأ ايلياو
 نيتسو نوداو ةنامستو فلا ملم لم

 هافولاب ميبلا دنس يجومب ةب وسنرف اريل
 ةبغر هل نش 505ةنس نم ١ ورمو

 نوتروك ذملا راالاو ةرانبلا ىرتشع

 ىرج نيبو اذابب وباللا ةرثأ د مجاريلف

 ةيفيكلا نالما
 هج همس

 ندع ةيازلب ةرئاد نم

 نم يلعهملا ري رقتلا يف هاج هنا ناعي

 ناري زح ؟ + يف حرا سيلوبلا ةرئاد
 هذه ىلا لاخملاو 14 ورمون 77+ ةئس

 ٠١ طنم سدؤلا يف ىلاهالا نا ةرئادلا

 رضعب ىنأ قوم#وتم ثو ق الا ىلا موي

 فاطخلا نوردصتم ءاروةلاو ةبراغملا

 لدهت مل ةءوكملاف ٠ دالوالا بي رهتو
 ضع ىلد ضية١َقلا دقو رمالا اذه

 هنا ريغ ٠ ةلدملا ىلا مرتاسو ص شا

 ةي راع تاءاشالا هذه ىإ ققحت دف
 ىوش يف امو رم“ اننذكو ةوصأا ..ء

 تودحو ناويقلا ةجومو ماهوا ةهيقن
 لظ_ مولفب يع الب قس يل نام
 اونوكيلو ماهرالا ءذه اوعزني نا يلاهالا

 نم لكو
 يرمت ناجيملا موول ابب..يدسي و رساحتا
 أمولمءرءالا نوكيلو ةينوناقلاولءاعملا همي

 ٠ ةيؤيكلا يشن ىغاقا

 يواعدلا .انهصال

 احلا يفيوامد ه4 نم لك ىلا نلعا
 هنوعب يفا ةيراخقلاو ةيئازجلاو ةيقوقحلا

 ليبقلا أذو نم

 اما ٠ مهنع ةاماحلا لوبقا دعتسم ىلاعأ

 انام مهنع تاماوملا لقا 000 ؤ

 لك يف يندمي .ينرباخي
 را اد باب يف يدفا 0

 ةيلدعلا ةكمم

 مخيؤأ املك

 تقواأ فراع

 مس هس سس هس سهل سل

 0 يي ل مسي سلسل

 سام سس سس يي ليس با ب

 ماركلا نيكرتشلل

 يناةمدخلا نا ارضع جبال
 ىلا جاتمم افار ا وفع متل ال اهب موق
 يق انيك رشم ئم وجرن اذإو ٠ تاردلملا
 دالبلاو يرسملا رطةناو ةنائملا دالبلا
 كاراشالا ةيش انوفاوب نا ةكريمالا

 رخأت و

 عيل ركشلا ءادنسا نع هنبع تقولا يف
 نيم انل اوناكو ةّعقلا مفدب انورزا
 :دعاسملا

 نينونملا . . مه ريصت 1

 ني رويفلا ن

 0 سئافنلا ةلم

 : ينأأ ةديحوأا 4 رهلا احلا 3

 2 ةياور اهدادعا نم ددع لك ٍِق

 ةيقإ مم اهاودب اه ةفالع ال اجسفنب
 دارمالا

 لك ماي ا ديب البايو
 طق نكمل أاهنم ددع

 مها راتفأ يتلا ةديحولا ةلمأا يو

 يف ةلووسم لص مخاوملا قداو كحابملا
 اهديش عرخاوملا رابتخا يف ةقدو ريبتلا

 اهنباتكب دهم دن نانع الضف كلذ
 ليلجلا ىفلا اذه باتك رهشا ىلا

 عوبسأ لك يف نيترم ردصت يو

 م6 01 يف ددع ةثام اه دادعا عومجو

 ةدكم يلا ةلئئسم ةياور ةنأم يا |

 ةريفغص
 تاكنرف :ر دع وف اهكارتشا ةئق ام

 يف اكنرف ٠١ و ةناّهملا تايالولا يف
 توري يف اهبحاص عم ةربا لاو جراخلا

 «يروللا دبع سنا

 ير ها يسم

 ماجر

 ال مل تيب ةيدهب قالعاب ىالمم ةعبارلا

 الع يرجص يا دئاوعلا حالصا نم هيف
 :ذخ ١ اندالب اب انمثدي ام ةيحانلا كلن

 وقر كالاذإو اهتوؤش حا صا ٍِق

 انثورذدمي نانيبث اكملاو نيلسارملا تارضح

 ددملااذه ينهنودي ري ام رين ةيبلت مد٠إ

 مداقأا ددعلا يف هريشنتس انام ددأ ائاو



 "بيع
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 م تيب ةيدلب نع
 انو كانلا فارسألاو رارمغالا ةباقوأو يرمهملا رول |تيسانم ممل أهريغو متالاو سارعالا ِق يلاهالا | [معتسإ ىتلا ةيعتسأل ةئدقلأا دئاوملا صضمل لردم)

 هذمل افينغوفارسالا جيم .سانا١.لاوءال ةياقوف داعلا ادغ يعم اءاعط نوعضي داعلا دنع | تآيرىلا ذخؤي ىنا يث نبيل دنع سورعلا ةيطخ يف ةئ راجلا ةداعلا نا اع : ىلوالا وألا
 ةيئاؤع اريل هن زوا# ال اًئاخ ةبطخغا ليدنم ِق مضوي و سبلم لطرق قرع لطر ّسوزفلا
 فسنملا يف (ماعط مدقي هناف مالسالا دنع اما اهريذت زوجي الو ةلوبقم ةداعلا هفرف ةهحاو
 وأ ناك اكس* نحال زوجي الو اهاطباو اهعطق: مرقث كقف ةقبال ريغو ةرضم ةداعلا هذه نا أعو
 ريغ ال تازاملاو نا>دلاو ةوبقلاو تاب ورشملا دقن يلع ةبطمللا يف :رضعقي امنا ارلمحست“ يف 5-6

 نووعدملا هذي نأ ةينروملا ناويد ويف سورعلاةبعك دسب ةب راجلا دئاوعلا نم : ةيناثلا ةداملا
 اب | ةمونمت ةداعلا ءذهف ةروصلا هذه ريغ وا تقادم يف ماعط ملل مدقيف سب رعأ٠ ١ تيي ىلا

 ريغ ال ناخدلاو ةوبقلاو تازاملاو تايورشملا مدقن لع رصتقي ةروصلا هدو ًانقاطم ا
 تنبب ىلا هكاوفو .ةرمفو فقرعو ركس ذخئوي, نا ةهطحلا دعب :داعلا ترج دق : ةقلاثلا ةداملا

 قافن الا علو ةمومذملا 5 داعلاهذبف فسأدملاب ماعط مف مدقب راهصالا لوخ دا ديتعو نيبوطخلا
 سني رعااتدب نمال تادوملا عاونا باس نيمهلكاش ام وأ تاب ورش“ واهكاون لقنت نا زوجيالف ايمطت
 نييهسلا دنعالو مالمسالا ددعال ايماهق ماعطلا دقت زوجي الو هيلاو سورعلا تنب نم الو هيلاو

 تابورشملا ىلع رمعتةي امنا ( رولا عفد دنع هيا ) ةوضرل ويف مامطلا ميدقن عوتمت : ةعبارلا ةولملا
 الا سيل نياخدلاو تازاملاو

 ديع ينو نيل-ل١ دنع ضم الاوؤاضءر يديع ف ةب راخلا سيارعلا ةدياعم : ةسماخلا ةداملا
 رك ذيغ لك ةدباعم زواهتلال ىلا عون عدقلا سنا ىلع ةلوبقه نبرهيسللا ردع مصغااو دالجلا
 ادوهف يلع قافنالا مفو رسما فارضالا ينم اهواك ةداعلا هذهف ةَدحآَو ةباواتلارف“ اإل يد

 ةيمومج ةروصبو ىوعدريغإ سارعالا ىلا نويهذب اوناك يلاهالا نا اب : ةسداسلاب مدام
 هيلا نيدفاولا”لابقئءال تالمم دوجو مدعل هةةياضم يجونو نيرا تولاص”ةادماسا فوقك
 مارت اميجو نأك ولورخ آلا لابقئسال دعا زفت الو هئارو ئم دولاو دلرلا ماما ميشا سان
 يبداص ردقب الو بينو الو ماظتنا قبب الو طاطا لصحيو هاَعوُقْلا رككتو مهضعل ْص سائلا
 ال ىقلاو ماظنلاو سيترنلا نع ةيراعلا ةداعلا هذه نا امو هئاص>او هئاقدصا ةياؤرب نم شرعا

 نا دحال زومي الف هياعو اهاطبا يارر دق امءاظمنا مدعو امتادبعسال ماسلا قوذلا قفاوت

 يأ سارعالا ىلا باهذلا زوجي ال, ىوعيد البو ةباعكاهبلا اًرعدم الا سارعالا لا بهذي
 اهون سلف كييربقلا لجال ةلخدلا دعب اهيلا باهذلا اماو ايعطق سارعالا يلايل ىلا

 رورهمحب قيفصت و ناغاو لءاشمب اليل سورعلا تييىلا انا لاسرابةداعلا, ترج :ةناسلا ةداملا
 ةرشم يعف ةنسيحتسم نكت هنأو ةداعلا هذهف هلبطلا ىلع تاب راضلا تاقفصملا تاينفملا ءاّسنلا كت
 لسررف.هسورع يحي نا دارا نم او هيمو اهعطق يدور اذلو ءاسنلا بادآب ةقي ال ريغو ضبا
 صفر الو لبط الوب لءاشم الو انغالب ةطيسب ةروَقي سنا نم ةمبارا ةقفرب للا

 رعاشلا ع ى سرعلايلابل نه هليل لك يف يسوم“ هاثع دقي :داعلا ترج :ةنمانلا ةداملا
 نا زوجي هناو ابعطق ررقت دقفاكانترا سرملا ساما دي زت يتلاو فارسسالا نم همم ا و داعلا هذبف

 هنم اراك ابنا ءابرقالل نوجيالو دارغنآ لم رعاشلاو سرعلا ل | الادلك |,ال طيس كاع رماشلل مذقي "
 لمطو عانغت تديلا ىلا ةسنكلا نم قوسورملا فانز نيم ةواعلا ترس دق : ةعصاتلا ةداملا

 هذهف .عراوشلاو ةقزالا يف ءاسنلا هانغو قيفصنا عم دلك اشي امو راتوالاو ٍدوعلا برضو نصقرو
 لمجلا ىلع سورعلا اوكري نأ مالسالا دنع ةداعلا نا ايو اهئالاو اهاطبا يور ةعمذلا :داملا
 يتاوألا هاسنالا امآو اًقلظم اهتم اهتم“ يقاورب ادقف ةقبال ريغ ةراعأا هذه نا اهو اهفافز لال
 لك نيذجتي نا نييلعو ةقايألا نم هلك اش امو ةناصرو ودهب ْنريسي نأ نيرياعف نيسورعلا نقفاري
 . انغلا مهم روقن دق هيلعف نيفرش نامي اذهب ذا ةععذلا راظنالل ةضرع,نولع# نا هن أش نم ام
 لاجرلاو هاسنلا لمي منملا اذهو اقلطم اعنم ىعلرلاو

 ةعالاو كسلاوتفالتالاوفارتساللا الا اهنغ جتني ال ذا ةعونم بابشلا ةاش : ةرشاعلا ةداملا
 . : رود“ نوم واخي د اهرعاو

 .انع ىعس ءانع اومدقي نا ةخدقا ةلل يف مالسال دنع ةداعلاب ثرج تسيح : ٠,١ ةداملا
 نب هسا دنع نيبشلا هاثع عوفمتو أه | عونم ءاشعلا درت طوقنا١ هيلع نودمحي سورعلا 1

 نأ ايو قيفضتو ءانغب يناوشاا لع ةدورفم'ٌلسورعلا ةسبلا لاسراب ةداعلا للرج : ٠؟ ةداملا 7

 قيفصتالو ءانغالب هاضنلا نيد ةسقح واذميرأ هقفرت ةطمس ةروصب اهنا ةروك دما ةروصلاب نيبورعلا

 تب ىلاماياةيئاثب ةلخدلا دعب سورعلا ب هذن نا عدن ةب رالا ةداعلا ناد ٠١ ةداملا
 اهيباتدا ىلا بهذت سصورعءلاف ادثواعلا ررقأ ؟داعلا هدف ةيكافو قرعو 00-5 0 اهيبا

 فسالا يق بوح (ماعط ابعم ني.رضا#لو اطمدقب ناب ةداعأا تريح ثيوحو هان هي. وأ - ا 1

 زووم الو لوصالا يح ةدئاملا يلع يتيب ماعط جدت ىيم'مئام الامن هعتم رزقت ماعطلا !كللأ
 ٠ سورغلا عم نإ دفاولا اده ام هيعا خراللا نم دحااديلا ىعدي نا

 نهذت امنا :نمورفلا يلا توب يف ةلخدفلا ىلإ ركسو ةوهقوزرا ذخؤي نا زوي ال : 4 ةداملا
 دوم لف رسم اق وأ دروع حولا” لجلال هكاولاو“”ظردلاو كتل الخام اه موا اييش مهعم نوذخاي الف ةظيسب ةروصب ايلا لاخرلا
 ةب رتل الو دولوم يق ةئنبغلا يف الو متأأملا يف الو سارعالا يف ال اسقف. تادوملا ةدَه' لامعا
 ليما ةلباقم مدمل سانلا نيب :لئالقلا ثادحي امم كلذ_,نال لك ,ًاعنم رف ,ينه مداف الو دوقف#
 اقف حارفالاو مث املا يف ةوهذو ريبكم ركس مهمفعبل دخان نا ءاب رثالل زوجي اهنأ لكلا

 ' راض دقو ةقايللاو بادالا لوصا قفاويام ةذوبنملاةيدقلا دئاوعأا النص يردي اتأعساوب ل روك ذملا قورشعلاو ةعستلا داوملا لع فولمالا ق داصو يموممعلا قافثالا مو هلع أف

 ا نو يبس | كلذكو نيئببلا كا اومدقب نا روهطلا يفمالسالا ددع ءداملا ترتع 5 ع اناس

 ةقفر هلاك ايايهدحو نا تيشال؟ ادع اوامعي نا مباذ ىراصناا اما ٌداعلا ءذه هاغلا يؤر تاقئالا
 ءاقدصالا نم الو ءاب رفالا نمال دمحا هيلا ىعدب ثا زوتت الو طقن تدبلا يلام

 تويبلا دقع يف ةيهوملا ً الوللو ىركلا فسانلا لامعتساب ةداعلا ترج ثيح ةداطأ
 رمق لب الكا مك مدقب الاذأ كيب ربتلاو ةئديجال نيمداقلا ىوفو اماو.اهؤاغلا ناص ةداعلا هذبف
 1 الا سيل ناخدلاو تازاملاو تانارشلا دقن ىلع

 تبزلا نم لب ىذق ىلع ةالصلل سوسقلا اودمحي نا مورلا ةنئاط دنع :دادلا ترج : ١4 ةدأملا
 ةداعلا هذبف كي زبتلا لصال ني رضاع فسانملا يف امام قيومدقب ةالتعأا دعبو سدا
 ريغال ناخذلاو تازاملاو تابارشلا ميدقت زوو اهيا ايعنم رقت

 ةدحاو ةءوزع يازرالا نه ةعضوديقفلا لال لمت نادحلا ةافودنع ةداعلا ترج هقل: 1 ؟.ةداملا
 امنا ةعونم ةرضملا ةداعلا هذبف فاشم مل لبمجل يناثلا مويلا يف اءاو .اهدسو ةنفالا لبق
 يفرتملا تدب الا اهيلايعدبال ةيثِب ةموزع العزو ةدندلا موي دعب ةءوزعلا هد نب راد"
 جراما يف نييدلاو لب طقف ةدلبلا ايف نيفوتملا لهشتال .ذهو ةئابرقا نم لاجر .ةسدج رادقمو :

 ةموزع خيلهال لمعي مهتافو رابخا دورو دنع البف ةبرغلا يف مهتافو رابخا هوت .نيذلا يعا
 نا زوي هدعب امو. يناغلا مويلا يف اهاو ربا عاذي هيف يذلا ىلوالا عويلا يف طقف زرالا نم
 طقن هني ةموزع ميلهالا لم

 الو ةزاذهللا فاخالو تدبلا يف ال تملا ىلع خارصلا و يلاع تودب ةمونمب يعاوتلا :"' ةداملا

 تيب يلانيهذب نا نه. زوو ةالصو هوادوبةربقملا يلا تيملا نةفارينا ءاسنال زوي اغا ةريقملا وف
 رثأتلا يثالتو باصملا ففخت يتلاةب زعتلا تارابعن تامدقم نارحالا/لانرطاشرل دوقفلا
 ريغ ةناثو دعبو ام دحا ٌمافو دنع تدلا يف يعاونلا انا نيدلل اقفاوم نآك ام ايخاحاو لاشالاو
 طقف عراوشلاو ةقزالا يف ةعونمت يعاونلان وك ةروصلا هذه ىلعو تببلايف "هيقنلا دوجو لاح ةعون#

 ءكيادعبو ديقفلا تنب ىلا لكآلاو زيا ذخا نع ةرارع و ةعونمم جورخلا : ١ ةداملا
 ىتالطالا ىلع اهعنه ررقت اهناجمتال ةداعلا هذهف تايك ايا لكالا مدقي ءاعفأاو

 رغسلا نه دحا مودق ددع وأ سارعالا يف وا ام دحا ةأفو دنع يراجلا نم هنا. ”" ةداملا
 ةيحاتلا َرَف نت تايردملا وا تآيقولاو نيزملاو نيئتهملا دوفو روضح دولوة. يقاةنهتلا لجال وا
 ند. انش قو صصتسا بلاغ دوفولا ال وهو ةريبكلا فضسانملاب ماعط مل مدهقيف كئرقلا نم اهرواج أمو
 5 ركسلا ذغا وداع تيغل تبيحو ( دوقلا ) يمس جلاب ذ مهعم تور ه4 نا هك اونلا وا ةوقلاو رجلا

 لجال جراما نم نيدفاوا تادوملووق زوحيالوأضي| ةاخام ةداعلا . ضيف ةلبلا يل هك اوفلاو ةوهقلاو
 نمدرقرلا ءالؤط ماعلا دقت عونمم كل ذكو اضيا ماما يق اهوبف زوجيال اك كلب ربتأاو ةثنهتلا
 :١ تانا ريشنلا وف م دقتن عا رفالا يفأ ناعقن الوةدايز الب ةديلا ياها ريظن. نوماس اغا هاسنو لاحر

 نارلدلا نم نتدفارلا تالذ نم ىنشنسو طقف ناخدلاو ةوهقلا مت املا قر ناعذياو ةوهوو تاناطاو

 افاي لثم كلذ نع ةداي ز وأ قوس“ لا رك نوت الثو ةتس نم اهتفاسع فعبل ىبلا ةديعبلا

 ««# ماعطلا مادةن نم مئامال#ال ؤماف ةفاسملا دعب ف اهبرأق امو هلركلاو اب دامو طلتتلاو' ةزغو لولخخأو
 لها نم اوناك ولو الص بفساد ملل مدقي نا زود الو ةداعلا-همسع ةذئاملا ىلع ةقبال ةروصب
 هاب رفالا نم لاجر ةسمخ مم تيبلا لها الاهنم لك اب الو هيف هلرتشيال ماعطلا اذهو ةيدابلا

 ةيبالز ءاسنلا لمحينا عوبساب امَدَحا ةانودعإ مالسالا دنع ةداعلا ترب ثيح : "؟ ةداملا
 ابعب زوتو ةبارالا ىلا اهلقتو ةرابرنل مع نوروهسملا داععا كل ذك و اع زوت يرعت كللانعو ةب رثلا ىلا
 , .اهلامتسإ زوجت .الف'هيلعو اًناتب.اهيطق ررقت اهب ةدئاف الو امل ,زعنال يتلا ةداقلا هدبف

 عاقيع ذر دقت ةسانرلا ىعدي هاشع نومضي ةنفدلا هل يف:مالسإلا نا ثيح : 5 ةداملا
 ةقدصلا نمرسسبتي ام عزوب ناو لال في رشلا نارقلا ن.تابا ةوآلتب اهلا دبتساو ةداعلا هذه
 600 ظ كوتا لها رادتقا بسم ةارقفلا يلع

 امو"ةيعانلا'ىرق ىلا اوبهؤ اذا ىراصتلاو مالسالا 4 تب ةبضف 'يىلاها نا : 3١ ةداملا
 ناو الف سارعالا يف كي ربتلا لجال وأ دوقفب هب ومتلاوان نولوعب ةّمنبتلا لجال اهزواج
 اماوط اوقوذي نا عل نسيلورخا ًائيش الو اداوقا 00 نأ الور رفع ايإ و ةوبل ل مع“ اواحم

 0 انيلأ نّيبهاذلا ةي قفا يلاها ريظن اولماعي نا بحي اما مل مدق
 رفط نباقملا ّ نرزائؤس للحب 0 كيعو هن رومال ناشلا ةك/| ركادل ارظن "ل ةهأملا

 ميش يف ايدابلا ساججلا اهمسنيبةجاي ةزيقلم لك يف نيزافح نيبمت نار دققف, يتوملا نتدو روبقلا

 ريغال ي.ديج عابرإ ةثالث ىلا ياو“ ففدصا نم ريبكلا روقلا رفح ةرحاو كتالاوبب ةثالث ىلا يديجي
 لْئا 0 ًايدقن «ارح نو٠رعب تاءالصالا هده ص ومن ةيلازع لع تورم ءابعلا : 0ا/ ددالبا

 قفلاخي درف لك نع يدلبلا سلجلا قودنص ىلا مفدي اي ريما اغاص اشرغ :ننوعيسو ةنس# نم
 ا روك ذملا تاهيبنتلا

 قودنص ىلا ةدئاء صوصجلا اذهب ةءقاولا تافلاخلا نع يدقنلا ءازللا نأ ثيح : 54 ةداملا
 "يزل ةيَشِب واج ةنباغع ةروك ذملا تافلاخلا ةبقارم هلاضعال قي ريك ذملا يرللل ىلا

 ةمنهتااو مث اماو سارعالا يف اهرواج امو ةيحانلا يرق دوفو روضح يزإ هلا: .«5 داما

 سمح مفدي نوفاكم نولك الاف ةنء اواكاو ماهط ميهيلا ىموملا دوفولل مدق اذاف كلذ ريغو ةيزعتلاو
 نيئو دعت اوناك اذا ماعطلا نوم دقمو دح أ مهن نعي الو مهن درحاو لك وع ( دنا (شرغ نوغمسو
 ووك ملا :ةيدإلا قوم ماهاقني ادق «ا رح اًشوغ عنلوعم#و مح موس دوعأو 0 .مرعإ

 اجنو نطولا قرتودك وعلا سي ذهتالا كلذب دصقي لو ةودقأا دئاوعلا ىلع ناشف ذا نيفلاخلا تسارياطو ةموكملا رم|با هذ يفنت نوسهتلم ةيلملا ةموكمحلا نااجل هاهدتساب ةقوفرم مت” دعب أهعفر
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 :ىماللا ةنلا ؟ 5 ١]

 هلله -

 د31 ان م ووو
 بهن الق از دا ٠٠ .٠

 ب ارؤسملا اهريدمو . ةدي رجلا زايتما حبان 81-1860585

 اا ل8051 1 ايمن
 ل ار بيممسعا | 2

 70000 : ةيناهملا دالبلاو سدنقلا ءارا ين ئ
 © ورو هم ١ تلا كاهظ18 كاهن ل بفصنو ناديك تمالاي د

 -- جس تهم يدم :ةينحالا هالسبلاو قرصما رطقلا ع ١

 8( ةيضوصخلا ىلئاسرلا_ ثانالعالا 9
 (ةدي رجلا ةرادا مم اهيلع قفتي هج

 ل
 ١ ةئس رياثي ١51 ف 0 ا قفاوملا « 1 لوألا نوناك ؟8 ىف ف ةعمجا ن 8 1

 تارآلو لك أ تاقعا نم 5 ١ ١ انئاولب نزرطلا حالصا ف يلالا ايناملا نم » نأ و 2 قدح هك اغرأ 3 ض متع نا انتمركح ىلع فا ةدالبلا. |.” زوطاربأ ةلالج رايز دنع اضوصخو ...١ هللا امادخو يوت الكأج بيرق كلما سانا لزحا

 انئوت اي 1 بئاجالا راوز نال ةكلملا ةه> نم اذه ٠ بذرألاو فيظنتلاو ع ماو هعيشم ضرأ يف اخغ ىر مانو ةعيس ضرا يف 00 نءو »

 راوزلا ددع غد ىل لب تاّدمو تار 1 52035 يقأا يخارالا ةهيبظ حالصا « دسالا اهبعر و « ددالا ابيعر ىلوت اهنع

 مرقلابرح ذنمو أي وتس فلا ٠8 ون | !دنكلو ةدليا يترتو تابرعاااهيف | | قباساا ان ذدع ةلاةميف انربثا دقو | |دنع بجعي قا ىمدق لكك قحب

 تراصو اندالب ىلا مم توبنلا دق يا ىرادملا ةضوت ىلا رظنا | | روهظ» _:راونع تحن ةيعاتقالا | لخاد نم انيلع درت"يتاا دئارجاهن*ارف
 5-0 نمو ةءاامعأأ داليا

 حالصالا ةيزكرملا انتءوكح ركذ

 سانلاجوحا لاقي قملاو انثا مم اندالبل

 ركب راي دو سيلتب و فاو يشو تساا

 ادالباا ءاحمل ض» يف ةيزكرماللا |  مدعل أهحرا
 اوةفاوينا نويسدقلا ص خا « هب روساا

 يتلا معضم يف .نييتوريبلا مهناوخا
 ترءاو ةناتسالا يف ةميكللا اهتديا

 تحن نيدوريبلا نم ةنجخ فالاك

 مهنا ايف رظنال يبلاولا ةفوطع ةسائو

 ا رظن اهلا ان دالوا لاسرا نءانا ءانغأل

 |يلعت يتأأ ةيرمدملا مولملاو ايفر ىلا

 دب رت أع اهلباقتو ايفراهم ةرثاد عاسلا و

 | اهفراعمبتح ءيف اثم حح مايا لع نا

 ةلاط» نماتل ةحودتم ال نا ىرتف

 ىلع ىرخالا سرادملا ةارادب !:تموكح

 م دالواو كولا ترا ص لب احاوفا اهدرت

 قردلا وع“ اهراز دقو اندالب نوروز

 ايسور رصيق ةلالح وا و>ا نيطنطسق

 يذلا يدا ةلالحو ياذا ردنكسا

 كنيحوا ةروطاريمالاو انا.سال كام راص

 فسوي سيرف ةلالحو ةبواسنرنلا

 وو ١875( ةئس) اسما روظاريما | ٠ دابعلاو دالبلا هب ايت ىنطواديع |( لصحت يأ دئاوذلا ىلا سانا جودا | دره 00 للص ماظن ا نس يتلا

 ةلالح لاو كي ردي رف اناملا لأ ' يلو ةينحالا سرادملا لضف ركت 5 نك ةأنأق ا نم دقو , أهم دالمالو شط رظأ ِق كلما ىتلا هزائم ا:ةيفرصتم

 ار رباختو ةيالوك ةموكحلا
 باجالا هيلا رطاقتا زكرم. ف لد

 هلا نود و ةرايزلاو كربيتلا عقب

 0 ملا 0 و ضضرالا يداقأ نم

 رش ارث 5 اورظنل نازح ماردلا نم

 ردم دالب يف اوفقياو مييهذم ديو

 فال متراصبا يلع“ تراء» دقو مهيد

 اندنع ضارا تعاتا دق مهنه ةما لك

 ةدئاَغ ةدباو سرادمو ةريدا ترعو

 ددءرأك لوو باوسلا جيطاني اوعافترا

 مهترظس تت ناك نم مومن رمعق ل

 م اذاف مهتكوش تمظعو اندالب يف

 الدال, ىلا هيتنتو انتءوكس امك رادقت

 "زها كير ارد هلاو انوش جادو

 اندنع يلاهالا هيلا حاترا ريبك ريثأت
 داوصا ىلا سدقلا يلاها حاثر: ال فدو

 مهمقرتو مهنوؤش حالصا ايف ةقيرط

 ىلا مهنم ليلقي سيل ددع رفاس دقو
 ةندمنلا بوهشاا يأرو ةءقارلا دالملا
 مفر يف ةيادلا تاموكحلا ماها رظنو

 انراغن دقف كالذ نع ادعو مهتما ناش

 تاك يزال مايهالا

 ةدإبلا 5 تافراعأا حالصا يف
 مااعتلا ظل تقوم بيتر مضوو

 أئةمو م كن

 ىيخحا ةرابز يا نماآلا تام .ءاصأو

 كاوا منو ان دالب مثدالوا وأ كولملا

 نم قولا تفر انددإب

 يلاحلا امسور ريضيق ةلالح ٍش ةرايز

 جيزاطم تا رخال

1 

 تكلل 0 كا 9س زوو يس يبس يس ب ري ب ع

4 

 هالعا يف ءاض.لف دياااخطل ناو اندنع

 ناو اندالب يف فرامملاو مؤلعلا ناش

 سدماذ لهد مالظ ف انقل اهالول

 ضيقت يفرط ىلع مولملاو نحن اننكو

 سرادما فالتخا ىلا اراظأ هنا الا
 |تدنع ةراغكلا امافصو ةيندحالا

 انك :ةمالعا ةعع اهنا كفلتخا

 بج هيلعف + اريف ةىدابملا نم هوان

 ة.:اطولا سرادلا شل نا |:ةهوكح ص

 ةراتلاو ةعارزلا مياهثا عورف أميف يتلا

 ريخ ىلا هميلعت لو ايام لكو مئانصلا ١

 اهيلاهاو ان دالب حاجتو

 داليا يرارمت ةهح نم اذه

 يبنجالا رظنلا ةهح نمامعاو يلاهالاو

 قودألا وعسو يلا_لا اذاملا روطاربما

 روك ذملا رصيقلا وح ا, يمورلا سوالوكي

 يلو فلودور وعمتو (81١ا؟ ةنس )

 لالا اسفل روطاربما ةلالح دبع
 لوئون اع روتكيف وع#و ( 181 ةئس)

 (841١:لايلاطي اكلم ةلالج دبع ىلو

 سلوب و شويجرمم تيقودلا وتو
 روطاريها كلاثأا رد:كسا ةلالد يقِقش

 (868١ةيضو اًذخ١1 ةنس) ايسور

 ردتكسا مع نبا شن .ةولي ايم رد:سكلاو

 ١( مهو ةثمم) ايسور روطاربما ثلاثلا

 ١( ه5 ةنس)برسااكلم نال ةلالدو

 ةلالح وخا يرنه قوذلا وسو

 ١85.٠( ةنس) يللاجلا ايناملا روطاربما



 أفا روطاربما يناثلا مويلغ ةلالسجو

 رق“و ١( م57 ةنس ) هتجوز عم يلاحلا

 هل الخل كلاعلا .نبالا تربلدا سروأا

 011 5 يلاملا اذا روطاروما

 ةلالنط يناثاا نبالا لقيا سنربلا وعمو

 ةنس ) هتحوزو يلي ا ايئأملا روطاربما

 ؛لوملاا دالوا ند محريغو

 لاحز رضاع مالا :اسؤرو “ارزولاو

 نييسايشلاو ني.حورلا ماعلا

:)١9 

 ىلا سدقلا ةنبد.م ءاولا قم الا

 ءارمالاو كولملا دالواو كولملا اهروزي
 ءاسوؤرو ةلداكلاو ةكراطبلاو ءارزولاو

 ماعلا يبسايس و ةفقاسألا

 !ءاظاو أد اللصا لاثآ نأ نيب ركسعو

 ةروزب ال تاءالو ىلع هب زان: اصاخ

 ملا . ممانرك ذ ند هدر ند قاك ند

 يف اهتوءيطيقممتاوذب أبح ةنيكسلا ىلا

 تتح نا هرشاأو ىلاعالا لهاك تاقلا

 «ضارا, ميد ىلا ترطضا يورقلا

 ا
 نايدتم ف

 رذاص وهو ةمأع يأ موسرْا مقدمي.

 ممطقس نم اوضوني نأ م قحي ال
 يملا ةيقارأا مءالا اوراد حا الو

 مالا يف ا.عادوك» مت#

 «© ا . م هد

 ' اهنوؤش

 ميطملا اهداوب ىنتعت العالا للعلا

 22 يذلا اهدلوب متم 6 يداحلا

 1 2-أ باس راقب وا باسإ اكاو 05 د

 والا كزتأو ووصل يناثلا هجاتاد ىلا

 ال 5 نأ كلدشا ال انا 01

 أ ردحأ نا مقرتو اكاد لع ا: رخل

 رخالا تايالولا
 اعنا روح ف ىبد 2. هاو ةم ركحلا اهتيا

 ينن :رطأ

 ١ مه# ا:ضرأ أ <

 ولا كناف-١ لققث الو انباع
 لام ةعيسم ضرا ال أ يلعاو موذلا

 ة:: دم الو انثاوأ لأ هرياذ ءاول الو انضرا

 نك يرأ انا

 ناس كك ليقفلا كموتو كساعت

 جرح يف يدسلا ناك نالا ىلا ةنس

 | ماكس مم انيكلمم فصن نءرثكا

 ٠ اةءثذم لثم ه4 هم ني
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 ل. ث لودحملا اذهو كدب ند

 ظ
 ؤ

 د6 عدلا

 3 0 ريا

 ا نادوسأا

 1-0 شكا
 |. كو

 0 سرإف

 2 تل

 1 انامور

 "0 بردا

 كليو دودالا لبجلا

 كك اي راغلب

 ا حالا برغأأ سانارط

 الو

 آ/سوبلا يت الو نه ادو اذه

 مرا هده انه هتءاح امو كاب رذاو

 ١ روأ ٍق ائيضارا تاعح ييتأا ةيحاطلا

 نييالم ١ قوةلايلا 0-0 اه ةصاس'

 ينام لك يضرن ال ةل.> يف اونوكي نا

 ناانةموكح نم لمأتف ٠ هتلودأ صاخت

 هائاق ٠م ايف قدصي التل انرمأ لحهتال

 اًمْغ,ىعر نم وهر هذه ائتلاقم ردص يف

 !مي ر ىلون اهنع مانو ةعيسم ضرأ يف
 ©« د أالا

 ب ظ

 خالصالا يف ةيلخادلا رظان يار

 ةريغخل انيدح رغالا ناسالا رشن
 يناكمدحا مم ةياخادلا رظان كبدشر
 هب حرص ة.ىمرالا ناثلارا ةدير-

 تدم. اذا ةموكحلا ا رظانأا ةلود

 ةقرششااتايالولاب هصخم الف حالصالا

 ,كشأ اهلك دالبلا نال اهاوس نود

 ىف دهجلا لذّتس اهناو ةهباشتم اللع
 ىتلا تايالولا نم ةيالو لك نك ا
 ءاقسإلا ت تلصانو نئاغفلا اف تراث

 6 اناساح دسأ نا نم رمدانملا نوب

 : هادا ريصاتملا ىقوقح ةنايص ىلع لمعت

 3 وذم مشوا ديرت يا اهنع دوذلاو

 ره ةينوذألا ميسوت فيرعتو ”ةالولا

 : نيعون ىلع يلاولا ثابجاو نوكت نا
 ة, نك رملا ةطاساا وحن هتابجاو - ١

 ةاملا ىلا ارلسري و موسرلا عجم يأ
 538 ا قوكيل رسما مهو

 ةموكملا كرم هدرت يأ صاوالا

 ةي زك رأا

 ةيبالولا لها وم هئايجار ح؟

 لب. ريفوتو قرطلا ماشناب ماتحالا
 تاق: لا فيقمت و هقيالو يف لاصتالا

 طا.:ةساوةحاللا ةطاص رمنالا لدجو

 ةماقأا ١ مب راشملا ةماقاو مجانملا

 اهريغو ةيعارإلا قاوسالاو ضي راءملاو

 ٌباءاح دسو ةياالولا | فا ن نم

 بابسالاميجذ اذناو ةيويحلا نإلهألا

 نمو موحاجت 9و مهني رت ىلا لو يتأ

 ثري قيرفتلا حاجتلا طورش صخا
 ةماملا ةناؤيملاو ةيلحملا ةينازيملا

 نا يأرا اذه نم رهظي (س دق )

 لب ةي وكرماللاب يضرن ال ةموكملا
 ءا وهو ٠ هالولا ةءئوذ 7 ميدوت راق

 ضءب داديلسا نم هلل انارجحأ رظن هيف

 رمش اناقوو ةالولا

 1 | ك7 < - وربي, جري_----

 ةيلحم
 ةدو

 دالبملا ديع

 سك دوْنرالا مورلا دنع

 عوبسالا اذه نم انالخلا قل سأر
 اافمح الا سونابماذ كرب راعبلا ةطبغ
 ط5 مل تبا يونس ماقي يذلا

 ]| هاقذداعس لافثحالا اذهريضح و* داعلا

 لاحر 9 ةم.ضفأا ا.هور ةلود لاراح
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 : دنع ةمايَقلا لكيه يف سار دذو
 قري رطبلا ليكواا ةفاي' لافتحالا

 قدرالا فارم سود الم

 طولا نس قواد الا بعشلا أما
 سئانكلاملا باهزلا  ءماعةتي مليذلا
 رئانك يف ديعلا ةالدص رضح دقف
 ددملا نأ تب رفأأ نمو * ةريدالا

 .ذ طق ةسنكلا لخدي مل يذلا ىلباقلا
 سئانكلا سف نوغري نذلا 3

 ,دآ رمالا يضفا ىق
 ا هينلا نآ ردي مو سلوبلا هَلَخادم
 مرما لوا يف تناك يتلا ةيسك ذوثرالا
 ءاةفلاب رارعضالا ىلا ثاوخت دف ةمزال

 الا نسا رسئاتكلا قالغاو

 3 ةقلغملا كلا

 وب * سس سس جوس وس 7 ينيب ورب يس
5- 

 لل دحلا انف 20

 نم يقرب ا سمأ لوأ درو

 ايزر تيا كب نيالا رح رهاط ةلوطع
 دؤملا بحاص ىلا ةنادمسالا نم ديدجلا

 امتيدلب "سيئر يدذأا مشاه نسب

 لع نيتالا راد لمدن بدرب
 يلا ايسر اني ىلإ ةيويدحلا ةرخابلا

 : الليسو 4 كما س 01

 ةزيناللا ةفئاطلا موقت
 5١و١١ ةندل سدقلا يف

 اا ميلشروأ يف نيتاللا ددع
 | نينطوتملا نيينناللا ٠

 ٠0٠9| نب دعما لافطالا ٠

 ١ م8 تاجيزلا ١

 ١ ” يب دئرألا ,

 7“ . تأيفولا 7

 ةبيحم ةقعاص

 ليف قئاقد سمعو ةءساتلا ةءاسلا

 يذأملا عورسألا نم اهي رالا ةليأ فصأ

 ىراسلاة رك 0 ريك ةقءاص تضقا

 تانبلاة سرد. مطس ىلع متاقلا ةيذ الوفلا

 هدوع رادز انا ةفورعملا ةيحوتسالا

 ةرمثتسملا روس يىلاوش ةعقاولا مازع

 .ريرطش يراسلا ت رطشف ةيسورلا

 ةنئالثلا ةيديدحلا نايضقلا تعلتفاو

 م 1 كفو ىراساا ١ مكاقلا

 اددم تعل.ةفاوملعاا هقوف عوفرملا ءانبلا
 تقرتخانا دعب و ةريبكلا ةراجا نم

 ييبانا ىلا تهبمتا لببقلا طئاحلا ةوق
 امقرتخاف ايتوتلا نم ةمودضملا هايل
 دحا يلا تذتما مغ رات را امءطقر

 ةسردألا يلامش ةمقاولا ةروأملا تويبلا

 تنقذ هنم (طئاح تقرتخا نا دعو

 لاقي و ضرالا ىف ثراغو ,ضيضحلا

 اها دورالا حماك تناك اهحتاز قا

 رادلاوةسردملا ذفاون جاجز رسدكت دقو

 هيشاةدر ارضاضقنا ثدحادقو ةروأو م

 سوفن يف بعزلا مقوأو فينخ لازأزب

 .بيصأ د و رافصو داك ناكساا

 ثداحلا اذه ةأر> عم يحب مهضعب

 ضاضقنا "انتا يف نا ائلع دقو ٠ يميبطلا

 هباصعا يف ضرع لجر بمصا ةقعاصأا

 نم رح الحر كل كما دقو



 : مشن رحل ذدع#, ةفرغأا يف نوءمتبملا

 وهلا مويلا ىلا امل يقع هادإ

 مهنا ضب زا ىالذ ٠ نم برغالاو

 اوضمم ”ىحاللا ىدحا يف ؟بلاو

 لوه نم قوعصإ اوذخاو نيروعذم

 رم اوجرخ يلاهالا رثد او ةثداحلا

 'مهماع طقسأ ها نم افرخ مهتوبب
 ديد اند نيتريبك نيتمطق نا لاّشيو

 اثدعثئاف سرادإا ىدعا رعَس ىلع اتاك

 رضع نآك هاعبعضوم نع ةيس.طنفم ةوقب

 ىلا نزهجار نييسدُقلا نم تاوذلا

 وماعلا باب جراخ ةمقاولا متو
 ونكه لو نوتي زلا راوشا هارو او أيتخاف
 قلاقد مب دن الا قب رطاا َهِ ود نم

 دق ةةفءاصأأ هذه لأ ا لع 0 ومو

 7 5 و 5 0 و .

 اطعقن يفيذلا ثوفيلتلا كالس مطق دقو

 و ةءطقأ نكد | لل اا باب 0

 فاما .ديدشأا يرادأا قاطلا توصت'

 قعاوصصاا رش اناقوو هدايموب هللا | ط

 لبانقلا قالطا
 الاح تيبو ّ ع 3

 رد انرشا ١
 دو مل تيب يف لبانقلا قالطا ىلا
 معلا ليعلا اذهب ١ ريغك انددنو الاه
 موعضوب نيمصاختلا ضعبمبلا أجاي يذلا
 ٌتدااوماو لزانملا باوبا ىلع ىلباذقلا

 تويءلاكلا مده دصقب توربلا ذفاونو

 ايست أ1 نئرآكم ريغ اهتاساسا كدو

 مكارذ +لا نم ليانزقلا هذه

 يف بعرلاو قاقلا

 فارطاو ليلا ءانا يلاهالا سوفت

 ركل

 مخأملا عوبسالا يف هنا اناع دقو

 ا تدَ# امو

 نيشلا تيب طش قوف لبنت ترجفنا
 مرح أو م تدل ف يروغأفلا داو

 ىمو» لزأم يب الا> تبي يف ىرخا
 رمل ا مايا ةءعضإ لءهو هدارح

 سد لق ساأدزه وبأ لزم ِق ثداملا

 .فاصأ دع فصضصأو ةديحاولا ةءاسأا ف

 ىسيع توناح ل سدود أم ليللا

 يف ةعاهلا قوس يف مقاولا ةبيغز يلا

 0 دودحو ةصرف نور ممم هيلا 2 اي ةيرق

 !ءاآدي رح دادعا ف اوا

 رغتفت ال يتأا

 ور ادخال رع مقا
 6 اذو 0 لاقلا ن ف نااعا

 يباصأا ذالوفلا نم كثلاثلا لفقلا

 توناحلا ةة تا لع ةلينق اوءضو

 راوثلالا كيل ةربنك ةراجحي اهومغ دو

 اجزئالا نا الا توناخلا مستفا "الاعف

 لبقلا ناذ ةبوغرملا ةدبتنااب تاير

 بد# نأ نود ملعف ثا لا تا

 10 راقإلا رافي ع لقا
 1 ضودمألا اماو ةلملا كلن قاكس
 رابدالا

 بءاص ريضح يناثلا مو.لا يفو

 انداحلاب لعالو ةدلبلا ىلا توناحلا

 ف.ث ام يواست ىلا هتعاضإ ىازو

 ءايماب اق رح ةللاس هربا لالا رع
 الاج تيب يف ةريثفلا رسألا دارفا

 ملم ةثثا نيحاتملا كئاوال مدقو

 ةراأ 0/5

 قرا ىلع ضبقلا

 زارمت نا قباساا ددملا ينانرك ذ

 قرم يروطلا ءانغ لاذع ىلا نب

 يو ركسفلس اداوخلا بيح نم

 اةصأو ةيزيلكلا تاربيل تمس قريمالا

 لودت ءانثا

 دقو نوتيزاا لبد يف روك َدْلِ حتاساا

 كب قيفوت ةداوس نأ نالا نب صا

 كالذو 5 ةيخد ةعاسو

 دج رمالاب مها ةم ردنللا نادئوف

 مويشالا نه اهي رالا ربظ دعب لضراو

 دعب ةديدجلا دارذالا نم ةعب را ىضاملا

 لبج ىلأ ةددشملا رماوالاب دوز نا
 ضدفااو قراسا نع يرش قوديزلا

 لبجلا ىلا كوروك ذملا بهذف هيلع

 ىلا هوفاسو قراسأا ىل اوضبق كانهو

 مث ةمودكحلا ةرئاد يف سيلوبلا ركرع

 الدعلا ىلا قيل قاروا عم لسرا

 هنادتعا لع ىزاجيل

 سيلوبلا لاجراو كبقيفوتل ركشنف
 ةاصعلا يدبا ىلع برضاا يف مهمءاتها

 حارا ةافص قوركمي نيذلا ةفطخلا

 تاقرسلا ند هنوني ا ةييرخلا

 ةناثلا ةئسلا ءاتنا

 ةيسك ذونرالا ةطاتخلا ةئيبال

 للا هذ ةيناثلا ةنساا تيتنا
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 ن لاح نسحا ش

 0 وضع لك نا كانك اما

 - سب صورو يريح قيس رعي وما رو ووسع + < 8:
 ت1 م م ا ا ا يي

 ام ةمنن اهلاعا هو و اضرا ةطاوزلا

 شغاانتلو تائاخلا ىلاوت ىو ةدس

 اين ويطل ةداا الة ريف رومأ يف

 دقو ني.سدقلا هارتف لع طغضاا ىف

.1 : 
 4 ةتاواذآ 1 زح:) ١ك

 ءارقفلا ل: تطغض اهنا امنع باغ

 نه سدقلا ىف كسا نوتاي نيذلا

 ميا كالسر لف *اضيا ةيشربالا عج

 قو.مدقأا او ماق يت ع١ ةضيماا نا ةئرطا

 ناكس نال مهنهوش حالصال تناك

 الو ةءارزلل ضارا مْ م سلا

 ىلع نوطعي و نوذخ اي رحب مهبلاج
 ةموكملا ىلا ماو 'ومفر دقو ءكطاش

 عد هت رقف ىلغ عزوي يذلا لالا نال
 ناك مب مز بسح .بسرادمو مثافشتسم

 السا اوبلاطف ةرادا هورس اين تدع
 ةيرك رملا ةموكملا تنذاف لالا اذه

 يف رظدال ةطلتنم ةئيه لل لكشت هاب

 تنراللاو ٠ الا سيل ةروك ذملا رومالا

 لع تاج ىنأا ةثرهلا اهيا نيدي رن

 ىلا ةضوناا جات يبست نا مههس
 دوف* ثيحو رهنلا نم ةئاتمأا كن

 د ويلا تاع ا تححو دادأنلا ةراد

 نيلعل الا أ هزوع دنع ريقفلا دنت يتلا

 تاقدصلا سرت تناك لسرلا مازاذنمفا
 ماشرو' ىف نيذلا نيسيدقلا ءارقذ ىلا

 : ١١.عا ) لسرلا لاعا با:.و طتف

 لوسرلاسلوب لئاسرو ( 17:6 عه

 /# - ١ : ١هور)

 ةنودكم لها لعل 1 كالذ دوشأ

 قولسري اون نيذلا ةيظالغو ةيئاخاو

 ,لهرلا مانا يف ماشروا ىلا ناس>الا

 درإو يتاا دالملا 0 2 6

 ا

 3 ةيصاقلا ل فا رظا م 7

 .كدالب لادحر ةلاح

 هكون باسإ أي روش هر 7 ضم

 الاوءأ ىوسا نأ تدرأ ع نييسدقلا

 ؟* كئارقف ىلا يرخا

 نم لثكا كلمم نييس لهاا لثم ْفأ

 هراح ءاؤ با رغلا 0 ةراد ىمتسا

 هكلوام ذخاو

 لاحرب اودضت“ا نييسدقلا نا

 لا
 ضو مم عه يف 3 ةررقاسب 1

 ند ةعومجلا مك انغلاو لاومالا ير هل

 رم كل نم : ىلا

 - د وج وييس معا و وسل . هل ا داوساب 0 ل وس ب
 و وتل يي هع

 نيذالةرعا ى يلالإ
 سدقلا ىف تاولصأاو ةيعدالا نودي

 دنع ىنذف ع يلع ل نالا يللا

 يا نورس ذقالا كح يي رارعضاإلا

 ةيمادلا معدتفا حر> ند هيون اع

  ددع تاصوا لا_- ةبا ىلا يراظناو

 ىلاو مرعم لوا يف ءارقفلا نم ريك
 تامفاع كرمت مدع نو دو نالا

 نا أ:!ه> ىزلا نا هللا ع ,

 وه نالا هانشك ام رطس و ماقلا ن ذخأ

 فالاءري لك يرجت ىتلا ةرثوأا دهاشملا

 مأتيالاو ءارققلا_بسلطيف ريدلا باب ماما

 رد ذي مل يذلا ناكسالا راجالمارالاو

 ا نال نييسدقلا تايكشنت يف

 ريدلا سعاقتب ملو ذهعلا ةيدق ناكسالا

 انمهفاكو ٠ اهنعلا ومالا | مفد يف اًفلطم

 هأاضعإ شغب ةءااطم كلذ بيس نأ

 ءارتف ىكسا اراجا ةطلتغلا ةئيحلا

 ةذلأ مثدالب

 ددم يف ةميطا هذه تناك اذاف

 2 سب ويفلاديمت ناردقت مل يشي

 ابو نقع هللاو ةفيظولا هذه هع ىفتل ا

 ىلا وبل رشع ةسفلا لدن اطل لسريف

 مايلااذم فايغا انتم وضع لك اكوا
 0 سدقلا ءارثغب كتفت اهاذكف

 كري رطرلا ةاعيغ اوبلاطي نتا شرس دقلا

 ينادلاو يءءاقلا إد دق ةئءلا هذه نال

 ةلاطم يف عوجرا ايلا ليس الو اجردقم

 فاقوالا ىم

 معلق مجسأل نانذا هل ن :اهنوؤشد و

 ,هروه يذلا كلو راعب ءااةلعغ

 لدعلا قاشمل كرش

 نم فارغلت سما روظ ىلبق درو
 يف ا:هوكح ىلا ةديدجلا مدخلا ةدالغأ

 ةؤعملا بحاص عاج راب را يعقل

 يه يتلا هئةيظو ىلا كب لالح دم

 ملت مويلا حابصو يمومثلا يدملا ةينواعم
 همنبلف هجخيظ دمأ“ زملتسيم ادغو رمالا

 قيفوتلا هل بااداو كإذب

 ثيما ةزرلا بحاص اب أضيا اتفلب و

 نع عج ريم ةذائملا ةطسوبلا ريدم كب

 الهاف هتفيظو ما مأمم مالثسا ىلا بب رق

 مزعلاو طاشنلا لهأب



 ةالعا
 ىنأأ نيمرتملا يلاهالا ىلا نلعا

 تافثثا و مولعملا ينكس لم تريغ دف

 ىموم تب برق لي لطا دواد ثيب ىلا

 - جراخت راربملا ةلم“ يف لقع كإ

 توف دودك للا دوماعلا
 ةيدلبلا ىشتسم

 هللا ماز
ٍِ 

 حوتفم باتكلا 0

 تيهذف دالمملا دبع ةص نق تما

 ٍلاقدصا دحا دنع مايا ةثالل ءاضقأ

 مولا يفو ٠ سفنلل ايورت هللا مار يف

 ةرازغب راطمالا تاطه يلوصوأ ينانأا

 ينو تبببأ نم جور لا يلو رذعأ ىتح

 ثااثلا مويلا

 ةيوس انيهذف ءاذهأا لونك ةدايلا

 نم انيزق الو هحرحلا ىلا قوسأأ نم

 ءأهدحو ءانا دحاأ يناعد.

 كاجو انذار قانونا محام فياقس

 يندهاشم يدا ثشهدف رّدقن ال

 نروةاعت دالزالاو هاهنلاو لاخرلا

 انح ةروك ا فرظ ىلع مفاولا رادجلا
 ةمقِما١ كلت نع اورعأ رافلا لئاضمس

 يواونأ راد نيب ةلصافلا ةفيذلا

 لع رذعتي ثيدح ةروك ذملا هروك احلا

 دوخو لولو اهزايتحا ناسنأ يا

 هاذذاا ترا يعم ةوعدلا بحاص

 نم يلنايشي و قرغلا نم يءفنب تزفو

 ريمك و طوقسأا نم و خاسوالا

 رطخلا يحاص عار ااو :ىاظع ىدحا

 لهجا يفال حاصاي ينرذعا يل لاق

 نم انورمو ا عحرق ىبارظلا ذه هلال
 يف جيفاوأسو ييهربأ راد ةراح قب رط
 دقو ٠ كال :» هتدهاش اع يرخا ةرم

 اذاةعّثبلا كلن يلآها نع قيفو تلا

 ةيقك مهنا باجافموسرلا قومذدي اوناك
 سيئر نا الا ميلع ١ قوفدي يلاهالا

 نرء دحا الو انه نم رعال ةيدبلا

 ىف ةيدالا ىلا ركش :ذزلا اهني
 لوي لكلاو قيرطلا هذه ةلاح

 « ىئمار اب تامالم »

 ةيدلبأأ سوار نم حل نالاو

 كالت ىلا اورظني نا ماركلا اهئاضعاو

 اهروصمف لاسوالا نم اهمف اهو قي رطلا

 ظ ىلا نيبهاذلا ورشا لع اوةفشإو

 ءاةتسال تاهازلا ءاسنلاو ةسنكلا

 ىلا نيهاذلا را ةصأا دالوالاو ءاملا

 كلن يف مثدح١ طق فا نم سرادملا

 نوحي نا لدا و ٠ ةفيفلا ةروك احلا

 ةيغاص انذا انمالكل

 انتلاسر يف انرك ذ - : ةظحالم

 فرصم متاف يدش ليلخ نا ةقباسلا

 هلا اةٌمَع نالاو قي رطلا ىلع تيب نم

 يولملا هت نمدحاو نيفرصم تف ل

 ىننوم هلباقي : يلغسأا ةثيب نم رخالاو

 ةبتع تحن فرصم متافلا ةيسابانلا

 ١ وبمج) مجعربأ وعدملاو هي كابش

 راذقالا فذ#' فراصئا هذهو كالذك

 قي رطلا ىلع "اشو اي خاسوالاو

 ليس رباع ظ ةيمورعلا

 ةنوعد

 سشدقلا قوقح ةكح نم

 بوقعل , ىديع روصح بيع

 مخ د يملاعأ نم هدالم ىسي#

 قوةحلا 1ك ىلا عمق ل“ لوهلا

 55 ف مقاولا ءاثالثلا موي سدقلا يف

 ١ 2 ىأأ هلو نم يمورلا يلا || نوناك

 ف ة_ كاميرا رابنلا عرم ةعبارلا ةءاسأا

 لل. هد سإ رح حنمهيلع ةردصأا ىوءذألا

 وا تاذلاب مل تبب ياها نم يدجلا
 الاو دنس ةله قدصم هنع ليكوب

 نوئاف١ لوصا بجو ةكملا يقف
 نعد باط يس صوصخلا

 + ة يس لوألا نونا ١" 0 م

 ةوعاألا هذه يدس(سدقلا )

 ريل «ل_ءرشعو دحاو هل يعدملا ف

 بدومب هيلع يعدملا ص ةيزيلكتا

 يف هياء عدملا طخي ةاضم ةلايبك
 : رغ زو:ت5 يفةخرؤم اب وك وغايتنأه

 .داهشل رهشا ةدف يضأ 150 1/ ةئش

 وبأي 44 سار -و ل .اح

 ةيقرشلا سئانكلا
 ناطسلف 2

 لضافلا بيدالا ةرضح ائذَحتا

 3 ل

 عولولا ييمدقلا وصنولاد يدنفا سنوفلا .
 نم نيئزجي ةيقرشلا ةيغراتلا ثحامملاب

 سئانمكلا فصو يف لوالا هتافلوم
 يف يناثااو ةذيطسافلا تارايزلاو
 بناجالا تازارثماوةيئيتاللاتالاسرلا

 * سدا ا“

 قلع ا لق فلولا

 شك ةرامسبو تاما ةييدلا تاللاسرأا

 لهن ل5

 فاول - حوضوأاو ةلوهساا ق باغ

 ةيءارفالاب ةدية.تاللاسر :دع روك ذملا

 نامالا )و ( نياهساف يف ة.هور )١م
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 هل اسمو وصول د و رو (ةسدؤقلا

 ند فلاوملا اذهو ( ةسدقألا يضا راب

 فدي ام يف عقي ةيفيراتلا ب 3 7

 نهصت وراك مع هو ةص اما ن

 تافالئخالاو ةيفئاطلا مئاقولا و

 ٠ رم هيحاضص هذ م دقو ةيدوقلا

 ّْ هلعجامخيراتلا ؤئاةحو راي>الا ف فئارط

 ةيفيراتلا تاغلاولا نم ريثكلا لما زاثم

 هاناع ا1 فاؤلا ةرض» ىلع ىنثنف

 ثحنو ٠ ليلا بائىكلا اذه 1 و يف

 وهو هتمأااطم لع »ة راثاا قاشعو ءارقلا

 هنمثو سدقلاب هفلّوه يرم لاطإ

 تاكنرف ةسؤ+

 ةلوسرلا ةءاربلا ةوح رت ىلع انرّدع دقو

 ناوح يف رءانلا شوب اناا نع ةروكملا
 ينلاو نيسقطلا يف سدنالا ناب رقلا ةلوان»

 ةلاسر حورا ةرباغم هايشا نشمي اهب حعسفي
 ايةقورعملا رثع كلاثلا نوال ايايلا

 611106111111 0101111 ه5 1

 ةسايس ىلع نيفقاولا_5 نييقرشلا صوصخم
 ةيدآلا ةدئافلانوكردي يل رغلاش ورباكالا
 ةينالا تالاسرلا هذه اهم جشنكسل يتلا

 هتافلؤم دحا يف وصنولاد سنوفلا اجاوخاف
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 دارا نق ددصلا اذهب بتك جمربؤرسو#
 فلولا نءهيلطياف هيلع عالطالا

 قيكنرف هن

 ا

 نونعملا

 رورممأا راد ةدنك وأ

 راروسأا عراش ٠ ماش

 اةينطاوم تارضحاذ هاورامما دجاتر رش

 اذه يف ةرماعملا ةضورلا اوراز نيذلا لضافالا

 ةدكوللا هذه نع ماشلا ىلا اوعحروءانثالا

 ةناظن تاليتوالا ريكا ياضت اهنانةريهشلا

 ةيهافرلاو ةعاراا بابنءا نع الضنو ًاناقناو

 ةنيداأنم ةطقن مهايق ةسقاو اهنا اهيذ ةرفوتم

 تاعمتجاو تاندتملا نم ةبرقو 2 ذأ

 يعشاوماعطو ةذقت» ةديدج ايشايرف . ةيموما
 ارظنو |ًدج نسخ يعبطلا اهتقوم لامجو غئاس
 نهب ةديحولا تراضاهياع مومتلا لابفا ةيم*يلا

 لابجالا هجوب تشهد ثاليتوا

 نم اذل اوناكو ةهمها مفدي انورزا

 نيح اهينطاوم نء يمدقم لكعحصننا

 2 لزأا اذه ربغ دعقيالنا ماثلاهترايز
 جالا هيبحام فاطل نم ىريوهرشي

 م 0 شيواح يدنا يلو يدننا

 ينو يضو» ىو در) يف هسفنن تبسي نا هدي

 و نسحأ

 ركنا نيكرتشلل
 ىتلا ةمدخلا نا جت اريضح لع قيال

 ىلا جاتمت ائاو اوقع متل ال اهب موقت
 ينانيك راش» نم وجرن اذإو ٠ تاردلملا
 دالبلاو يريمأا راطقناو ةينامعلا دالبلا

 هلاركشالا ةدّشب انوفاوب نا ةيكريمالا

 رخأتا الو ٠ نينونمما ن٠ مل ر يهتف
 نأ ركشلا ءادسا نع هنيع تفولايف

 هب

 ا نإ رويغلا نيدءاسملا

 يق

 واورلا نب ةافنلا ةلجص

 رمذفت ين ةد.يحولا ةينرعلا ةلجخا يف

 ةاقئ سم ةياور اهدادعا نم دذم ل ٍِق

 سس م اهاوسإ ام ةفالد ال اعسفت

 دادعاللا

 لك عابي يتلا ةدردولا ةلولا ينو

 طن ؟ نيكياتع ام ددع

 مما راتهأ ولا ةديدحولا ةلدلا فو

 يف ةوهس ىلع عضاوملا قداو ثحايملا

 اطدمش مرضاوملا رارتخايف ةقدو ريبعتلا

 مكب
 |عباتكب دهع دق نانع الضف كلذ

 ليلجلا نفلا اذه باتك رهشا ىلا

 عوبسأ َك يف ناترم ردصت و

 ماد لك يف ددع ةئام اه دادعا عومجو

 ةعكم كيسا ةلّمإسم ةياور ةثام يا

 هراغص

 تاكنرف ةر ع وهف اهكارتشا ةق اما ١
 يف ترف ١5 و ةينائملا تايالولا يف

 تورو ين اهجحاص مم ةربا لاو جراخلا

 يوولغأ هيع نسينا

 اهئاثح بيهح صورج ةعبطم

 7 ل م 0 0



1 
 ص

 2 سها هدا تناك 8

 ياسا و اطنسضلو

 ىلا يشألا مف
 : ةينائعلا دالمجمو سدقلا ءار يف ا

 فصار نايديمب ترالأر

 ةيدحالا دالملاو عملا رطقلا 0

 اكن رثع ةيغ
 م ج ! اس حج ححسو

 «6 ةيضوصملا ىلئاسرلار ثانالمالا
 ١ 96: دب رجلا ةرادا مم اهيلع قفتي#

 تاس عدلا

 كب نيدلازيخرهاط
 ديدحلا سدقلا فرم

 ا ل ره نيد الاروظ لبق
 اةاي ايم ىلا ةي ويدحلا ةرخابلا تلصو

 نيدلا ريخ رهاظ ةفوطملا .يداص لق

 دق ناكو ديدجلا انئاوا فرصغم كب

 نيس ةزملا ايحاص هلابقثسال هذ

 ةراشبو انةيدلب سيئر يدنفا مثاه

 ةي.ئحالا رومالا ريدم بيب> يدنفا

 ْ دحالا موي ذنم

 نينذ الا مويا فرم هته 1 ماقا

 بكراثالناارهظدعب واهيذ ثاب وافاي يف

 ىلا لصو دقو سدقلا ١دصاق راطقلا
 هرخا هيومن و راثلا تاذ ءاسع ةطحلا
 رومالا ريدمو انتيذلب سنئرو كب دم

 ىنيسألا كب ديعس ةداعسو ةيبنخالا

 يلعلا يدنفا هللا ضيف ةزمما بحاصو
 رتب ةطغم يف هاليقتما ناذللا

 سدقلا ةطغم يف هلقتسا دقو:

 مقوملا نا دناموق اشثاب ديجلا دبع ةداعس
 قلوت ةداعسر
 ةلدضفو في رشلا عرشلا سبأ ةليضفو

 ينظوم نم ددعو ةيضدقلا رايذلا يقف

 ةهحارتو ةريدالا دوفوو ءابحولاو ةم وكحلا

 ةيركسملا ىقرمتوملا تناكو لصانملا

 : ةدردت 4١ ثادناموأ كلب

 هل

 بتارؤنملا اهريشمو هني رطا زايجنأ يعتاب

 ناذالا فش

 يلاهالا نه جرخ يذلا ريكا موا

 ه«ةفوظع لا.ةتمال

 لزنب ةصتخلا ةب رمل يف سلج مث
 لزنلا ىلا ه3 تراف صئر» تاجاولا
 مني ثيح للا باب لد روك ذملا

 3 ودب دحلا أئْو ل دلمأف

 لاحر نو ةتفوطع نا انلع دقو

 اشأب نبدلاريخ لجن وهو ماظعلا انتلود

 أه يف ملفعا 1 ناك يزلا يسأوثلا

 ةيرحسملا فن ظولايف جردت دقو يضم

 راض 39 زدلي رصصق يف هاول ريم! راصو

 يف وهو رادلع ةدي رج 1 روح دو قو

 عرس وه رم ند نيسللاو ةنماخلا

  ةيوسرفلاو ةيرعلاو ةيكرذلا تاغالا فافلا

 رشن ذنم سدقلل فرصتم شداس وهو

 هعفر دوا مالك لب ةلك انو ٠روئسدلا
 :يق يام هنم "يزن ماسلا هماقمصىل

 ةفواعملا يحاسب

 اني أرؤ الا ىلا روئسدلا رشن ذنم
 باف“ 3 و انثاوال نيف ارم ةيمح

 كب يعدو كب مركا لع ةفوطماا"

 يدوم | ريخاو كب تدوحو كب يزعو

 امو 1251سادقلا ىف ءاقا يذلا كلب

 ةويثن رث لو ( ١ ك ” ىلا زوة ه نه )

 ظ دال أ تدك نإفرمك هما ءايإ ' وه يس ن 7

 عود اونا ءالذه ا ةلمع أ ٠ يلاهالاو

 نع لو# ىا ردقن الو نيمبملا لاجرلا

 وللا
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 اظَد - س00

 8236218 مردظلا
 : بني ش

 2 هك. كتاهةاه كلا 6

 حسب هوو بتسؤسوح نت
 تاع# ا ل 3 9 3
 0 ما ل

 1عوسأو هه ع ل15 1 ل

 ةيفرصتملاهتخيظول الها نكي ملهنامثدحا

 مجم و و مقيم ةادوتسا ىلا ١ راظأ

 اوناك ا مهنا الا تاغللا يف مهننتو

 مهف نم اونكمي مل دالبلا ةغا نولي

 تاكو يلاهالا ماع هةصرعإ أم 4

 ف ريصتملا صغ# نإ 8 1 ؤحاح مالا

 ثاذذلو مثاو كش ثرأ هنود.صقي نيذاو

 ىلا يه كا او 2و فى ردعإ نو

 ةنائسالا ىلا جشتلا

 راظنا تفلت يذلا رخالا 'يثلاو
 راظنا ملم / ءاوأ نا وه ةيلا جشفوطع

 نع ليلقب سوا ددع اهراز دقو ديحولا ٠

 مهمارعأو مهكولمءانباو وتاكل مو مهك وم

 ةريداو ةينبا اهيف اوديشو مهئاظعو

 0 نم نبك دمع امنكسو سرادمو

 كلذا ايف مهثكوش تيوقو موههانجا
 بارت ىلع ةزئاح انتي دم وكت قاب

 مضاوعلا ريك ١تاماظن ئاضإ ماظنو مان

 < أهنمو امةموكح 7 2 أهبال
 بناجالا

 امءاود هيلآ ت تاصو أمو اند رادقم 1

 ىرصضملا ندع / نم

 هانلق ام ىلا ؟*ءافلس هيثثا دقو

 انتاههو ند ريك ددق ممم اورك اذئو

 ةلملق اهمال هامل

 بيسلو فصلا هاي ف ب ١ 25 دنع

 ياح بدحأو اوررف

 ةءاضا بودوو ماةسالاو ضارمالا

 يف رعسأاو ةيئاب رهكلا راونالاب ةدإبلا

 ا نري 22 /ققاولا ٠ او 1 ةنرب - يفادلا نوناك "١و 8 يف الغ نسدقلا و
 تهيصحودمم تصمم

 ا

 ةلصمو##  ى 418 7 مهوت

 اق 12818871014 ه 1701
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 تافاسأا بي زقثا تاليبسأ داسيا

 ةيباجيالا مئاوملا ىلا كالذب اورر> دقو

 ضع؛نا مه سأ نالا ىلاو ةناث.ءالا يف

 سا“ نم ثارحا دق تارسأملا كلت

 لصاحلا ٠ ةرادصاا تاكو ىتح رخا ىلا

 ثأي مل نيفرصتما كلوا يعس لك نا
 فورس اما لمالا "للم اناو ٠ أتأ ةدئافب

 نم رثكاو هانرك ذام لك لع لظح
 يف نالا ةيروس ١ داللا نال ؟«عاسب

 نوكي نا و>رن ةيحالصا ةديدج ةكرح
 بءصب كإلذأهورفوالا بيطتلا| ملم ان

 نال ًاصوصخو ةرجبثأا كح ص

 انددم ةلاقم يف انيهما ام ةعبشم اثدالب

 نا هللا لأن ٠ ةيحاتتفالا قباسلا
 ءابعاب اوموقتل ب وقيو يقفويو جظنحي

 حالض الا نم انئراولهبلطي امو ؟كتةيظو

 0 ير

 مصل تافقرافم

 ند يف

 ترا ؟“ يف ماهقأ تلاف

 قط ندا يف ميلا ت تاكاذم

 قم تاغ بم 17 يلاءلا باب || ذخأب 1 ناو

 لودلا طسوت لب#ي ال رئاز+او هئردا
 ثودح نكميدجلا:ج يف مفادملا قالطا ناو

 ( يمضاملا ىلب# ثيسلا ) ثبسأا موي

 داق نا١ ك ”غ يف 0

 أَو جصلا تارك اذ مود 105



 مت كلانا عب نييب موس 0 00

 7 امم 315 1 رع 7 هيل يله بالا

 ةملقو ايسا رئازد ملسأ مدغ يف ىتاا

 بركلا ةرشامل دعتسم وهو ةثردا

 ؟ + يف تةيقح ئامحرت تلاق ع

 باوج قوغلبيم اتيصخرم نا ١ ك
 يل 1

 ةيلاوز ةمبارلا ةءاسأا مويلا دةعنيس يذلا

 ةديدج ةروصراغايلا وص>رم ذجملا ذاو

 منصلا تارك اذم مطقناس لعل

 ةيقرباا راوخالا اتءاج مث

 خا لوقن ١ ك نم نذالثلا مويلا ىلا

 ناو هةقوتم لازتال حاصلا تاضواغم
 ةرازو يف ةلا اومعحا دق ءارفسلا

 و مهتسا> تمادو ندنايف ةيجراخلا

 لفادملا يف دادزي قافلا قاو ٠ نيتعاسلا

 فقوموايك رترادصال ةيسايسلاةيبروالا

 لودلاةلظ تعا دقويديدّتلاا نا مور

 اومدقو اي راغايل هن ردامما ست بوجو ىلع

 ةنامالا يف مهئارقس دي نع ةركذم

 كاذب

 ةيقرشلا ةنللا سار

 ىنءاهب ل فم نم ىبتتف ةيقرشلا ١ 4 1 ةنس

 حالف وريخ ةنس هل نوكت نا اندالب يلاها

 ديد طال از رند

 سرا ءأ_سم راطق ّط لص و

 و'ارواوا ليلجلا بالا ةريضح يضأملا

 وياك ش عارفا ءابالا ضوئر ا"رتاكرك

 يرود> ينال ويعاوأ بالا ةرضح

 هئافالا ةيردنكسالا ىلا ريبكلا ةفرلا

 يتلا ةيصوصخلا ةءرخلا يف هلبقت-ا دقو

 ددع سدقلا ةاه يف هلابقتسال تنصن

 ةداعسو نامل اح سمسأ رفا خام ,رلأ نم

 رودالا نادم بس م يدنفا ةراسإ

 مظاعا ضعبو لدانةلا ةمجارتو ةبنحالا
 ا

 ريبك عججو نيبناحورلاو ةريدالا لاجر
 رمميمو لاذ رضع لك و لات هللا و ص نه

 م يدنفا يركش ينال

 فندلا ىدنفايركش ثاانلا رسيموقلاو

 هثاقاللا نيفقاو سم ا ب ضعبو

 لقينا يذلاراطقاا مامادحأ و فصيف

 هراسإ ىلع سملجو ةبرعلا بكد م
 دددؤاكو ةينحالا رومالا ريذم ةداعس

 ةب رملا فلخو ماما ريشي ةلايخللا نم
 لوالا صان: ةيهئاسي عيمجا ٌمدقتت

 لهيلخاا باب ىلا اولصوفاىلا ةري دالاو
 تابرملا نم هعم نمو لزن كانهو

 نيبناكسسنرفلا ءاب الار د بأي ىلا اوشمو

 اري ةمالعب أئيزم قاك يذا! ربكلا

 ةنهكلا نم مج هلبقذساف ةريبشلا أطناس

 ىلا اودمصو”ةيعترلا ةيسنّكلا ةسبلالاب
 ركشلاو ينبدلا لافتحالا دعب و ةكلا

 ل ناك ًاقئاش ًاباطخ لورا لجو زع هل
 ريضح دقو نيعماسلا دنع مقو ىسوأ

 ورك ويسوملا ةداعس لافتحالا اذه

 ةميملا أسارف»ةلود لاراج لصنق
 ىالم ةسيئكلا تناكو هتيشا>و
 تاذيملتلاوذئمالتااو تاململاو نيملمملاب

 ةفرغ ىلا اوجرخ ةالصلا *اهتنأ دمإو
 روك ذملاإ سيئرلا ةمنهت دعبو لابقتسالا

 ملا ضف
 4 ١ رمتلا نيم روك ذملا سيئرلا ملبب

 سدا يف هاك ىضم ام يف ناكو ص

 يوذ نءو مال_.ءالا ءالعأا نم وهو

 لاغشالا يف رادتقالا

 كاس 57 هتريه "الهاف
 داليا عفن وهد'ارقيف و21 لفت | ىملاعت

 مولعلل ا دنس ةفظحيو ةفدالا هيعأسم

 فراعلاو

 راذهعاو ركش ةلك

 نه ءايدالاو هالضفلا ركشا ينا
 ظو'أ امااذذاب ١ ىلم لن - ءاوألا اذه لها

 ع هاذا يا ينناو ٠ يديد لداما|

 ٠ ةبيطلا مهقارعاو ةلفافلا مهقالخا

 ا مح :ك دلو

 يلاؤشا ة رد اذه ير 1 ناو 0

 سانلا نم قبلا يوذ يواءد ةرثك لب
 ناو ينورذعي فا ممم وحرأف دنع

 لضفلا ملو ةيفاك ةئزج ةاكلا هذه اور
 لالح دمع

 م ٍِق ي.دودعلا يعدم

 سشدقلا ةيادب

 لباقا 58 دو
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 يرسل د
 ينالالا نيطسلم كنب ةرادا نم نالعا

 سدقلا يف

 ةجرادلا تاداشالا ىلا ارلغأ

 دقيلا الا نيطسلف كنب ىنأب ةدلبلا يف

 ندوريك تاكا يماخلا اسم باج

 لراك وا ةفرايمعلل أبفلمو يىراشملا

 كل نكت اهبلحل ةظساو

 اةاواهل لصاالتاعاشالا هذه لك ناب
 بان ةريخالا ريشا ةتسلا لالخ ىف

 تايديملاو كالاشلاو يراشعلا :

 الو انئال ما الو اناسحلال اقاطم انش

 اهباجل ةطساو نكن مو يرخا كونبل
 لعيأ نالعالا اذه رشنب انرداب كلذلو

 تاعارشالا كالتا ةصإلل نا ميلا

 يلامالا قيطساف كنب

 رووحتا دب

 كيلاتلا بيسب 2 جايه

 عوبمسالا ىف سدقلا ىلا ت ,

 يا ) كيلاثملا نم ةرفاو 9 يضم

 عبر يواست ىلا ةبئاثملا دوقنلا مع

 ( يراشعلاب ةفورعملا غاصصلا شرغلا

 ةقرايصلا,تةقوتف ةنردحلاو ةيدقلا

 نال ةوادعملا اتععب ابضبق نع كونبلاو
 شورغ ١٠١ ؟يواسأ يتااذي واسارفلا اريألا

 اشرغ ١١8 ىلا تلصو سدقلا لم

 ١ ىلإ ىتح 82و ىلا مت

 نوفلعلا عيب للوبو تيئاوملا تقاغاف شرف
 توقال ةيرورض'!ءايشالا تي قبو زيخلاو
 ناءارةفلاو تالئاماا ضعب ترطضأو

 ينغمملا ةوجخلا مديد لكأ فودب ةليل مانت

 هراه لم اذخ ا نيزابخلا دحافاك اني

 باب جراذ خ ةيهلاتايهار ريد ىلا ازبخ

 اوذخاو ءارقفلا ضعب هبلع ميه ليلخلا
 ترج دقو راذغا ىلع لمحلازبلا ميج

 تبسأااو ةمّمجأ موي يف تارهاذشم ةدس

 ةفواعع ىلا يلاهالا نم ودع بهذ دقو

 عاجراب رعأي قا هيلا اوبلطو فرصنملا
 رماي فاو ةيلصالا هن" ىلا كياتملا

 ل لاقو اريخ مدهوف تيناوملا سال

 اوعدف مان“ يبليس راهنلا تاذ يف هلا

 ءاقملاب هثفوطملا

 اهولدشسا 6 تاكلالاب ءارقخلل زيها

 منك تاك < فد يسال

 ةلصالا اعمق هند تاريلللا

 نمددع مه ىذألا تيسلا مويو
 ناديا تونا ىلع ءارقنلا يلاهالا

 .يف مقالا نيزابطلا فيلكتشا ليمابو
 |سق اوبهنوفولع في وبس ىلعا يف فقول
 . اريك

 تقرفت جايملا دايدزا نم افوخو

 ع

 اهدنع دوجوأا زبخأا,ن

 ةزبدلال>اددو:لاو ركاسملا تايرود

 نهالا طءضغأ ارحراخو

 هرامملا ةفرغو ةيدإ+ | ةرئاد ثررف دقو

 تك ه ) يضاما تبسأا موي
 نثالعا ةزوص هذهو كلاتأا لوادت

 : روك ذأ دارقلا

 :ةرئاذ نع ىطعملا رارقلا لف ةانب ف
 لوادتلا ومدي ةراغلا ةفرغو 'ةيدالا

 ىدحا كياتم لك تاسع كلادااب

 أضوع رديبلا جرا» فصنو ة راب رْسَع

 يديلا ينعي فصأو راب رشع يتذثا نع

 ىتبأ تاكوكسملا يتابو كيلاتم نيناعي

 كلذ غيليت را.م دقو قياسلا املاح ىلع
 نمرذ+طلف هكونبلاو رئاودلاو راخقلا

 « ةفلازلا

 كو كارم هلام كرت
 نآك اه ىلا نواعم« دنع اهعقو نك
 عيبلاو لاعالا ةكرح يف رمش ال1 نم امل
 ةثالث نا لوقنف تففوت دف يتلا هارشلاو

 قا مئابلا نأ يتح تةلغا فزاخملا عاب أ

 4 عداز الو راهسالا فعاضم بلطي

 ندع ناك لاعلا ب>اص ي راغلاو

 اهم عفد ف هدَيَع ةيراع اهن مناك مثارلا

 نار ككل تاع لوعبل نوم ايلاداوا
 يذلا ا:ديرح ددعل قرو عايتبا اندرا

 اندجوف ةمجا موي ددصإ نأ ببي نأك
 مبط أئةقواو ةّقلغم قرولا ةعاب تيناوح

 مولا اذه ىلا دذعأا

 ذخالاو ءارشلاو ميبلا ةلاح نا مث

 رما نا من اذ طبار ال تراص ءاطملاو

 كيلاتماو يلاهالا هب لمعي ةموكملا

 رامسالا نكلو فصأو ةراب رشع ىدحاب

 انعيدلب ساد نال زيهأا الا تءفقترا اك

 تاريلب كءاات!لادبأب ني زا. لفكت

 ساجل .ءازثلاو ركشلا بجوب رما وهو

 رماب اوه ئيذلا ما ركلا هلا>رو ةيدلإلا

 ءازجلا روخ هللا متازج ريقفلا



 هد يروم 0

 د

 ادع سدقلا '

 2 م يا 2 2 ري همس تبوس تس جبعا

 بسم جراد , الا وبف كييلاثالاما

 مءاشني لكلاف نطارلا يف نكلو رهاظلا
 هيلا قباهأاك سردي ّىا نك *لو ٠ هذ

 ين امعلا كيلا ةموكملا تربجا ىتم
 هوريتغي قا كوذبلا ةيقبو ىحرلا ةراداو

 الاثار دا احا 4م
 ةئام لك ىف نب رشع لوبق بوجوب

 نال رظنهيف زما ورفكلاثاا نم رشرغ

 اش .رغنواة ناس الاد ناردقي ناأ نم

 ةميافان داب يف ةيضفلا ةلمعلاو ةيضف ةلمع

 نأ لبق اهنم ريبك ددع مج دقو | دج
 ةلواق تايدردلا ٠ كيااتنا رمأ عاشب

 فصأ ةميْب وه اماولقا عابرالاو

 ةيضفلا دوةنلا نهنيشرغو شرغو شرغ
 اا يق مع أ دودو هاو ةاصالا 8

 أهم شرع

 انتيدأر هتئلعا ام كلذ نم برغالاو

 م ةلاما ةرااشأ رءاوأ ص ١ داتكسا

 كسمأأو ةدخدحالا ةمضقلا دامعلا ل وادت

 : نالعالا كألذ ةروص

 ةرسأدملا مل نم يطمعا هلا نعل »د

 ف ها يجب ع لع
 كيم رم يفاث نوناك 3١ ف ةدروم َررت دم

 تاكوكسااب لوادتاا عويم ةالجلا ةيلاملا

 هماسقإو كنرفلاب يا ةيجحالا ةيضقلا

 ملعقلاو تاكنرف ةسفخأ يذ لاي رلاو

 يلاهالامومع له بة ينجالا ىلا

 تاكوكسملاب لوادتلا نع اوعئتع قا

 دق نوكي فلاغ# نرد لكو ةروك ملا

 رذحلاف ةنوناقْلا ةازاوحأل هسفن ضرعا

 ىضنا هول عهرمالا نوكيلو ةفااخملا نم
 « ةيغكلا نالعا

 ١٠؟2 ةء. يناثاا نوناك ىف

 ددم ِق رشتتسو * انرومأ هللا نصا

 كرلاتلل أم مدأق

 ٠ راشتلا خيرات 1

 ةاضمالا بحاصل

 فورعملا 4ب محا ىذلا نك نا 5

 ينم عاض دق م 0 12 عيج دنع

 ١و 1١ ةءس قرشلا يناثا نوناك ه يف

 كالذب ت.ءدتسا دقو مايا ةهيرأ لقيا

 كلذإت م تد ةمداأ ةرءرادم ىلا
 زا
0 

 د ل سس سس م و يا لا يي و يس سول يي سس سس سس وس ب يأ #٠ ا ير رم م سب رع ل1 يي يي
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 _ «سدقلا 4

 00 هذ>و نع وجرأ
 ال دبملا ةثيدح هب ةروبم ةقرو لك نا
 أب موفأ الو اه ريتعا

 اجا سي رج يدنط-5

 طخ حالصا

 انددعيف نيناللا ةفئاط موا يناثرك 3

 ةنسأا يف نيدمتمما ددع نا قباسلا

 ٠١١5 _'راكا(515١؟) ةيضأملا

 طف ٠

 تابفو

 ١ك« ٠ يف مقاولا دعسالا لي لفك

 رودب سا.ءلا سيرج ىلاعت هتمحر ىلا :أذ

 ىفانق 5 نوارالا مورلا ةلم ها لوا

 ىلا ه5. نم هن امح لق دقو سدقلا

 ةيلو لع ثت.ءح َْقأ 0 لافتحاب 5 ةربقملا

 زايعما يس حاص هنباو نوينطولا ةنهكلا
 الاب ةمالك الكم ' ةديرجلا هذه

 ولو يف نم ١ نم ةايحلاو ةمايقلا وه انا »
 دمعنو( 6 10 وب ) 4 [ميسف تام

 مدع نع ةيبائكلا ئيها ريلاب يقا نا

 وغ أملا نم ايش م 5 يحب سما و

 ا وضزلاو ةمحرلا باطب ه وف 5 و دخلا

 ظ ناولضأاوةي ؤعتلاهدالواو ه:-وزاو ديةغلل

 ةلاتةلاملاسانح ائطاوم نأ انذلب دقو

 يذلا يلبشلا لاعا نيم بيلبق قاس يف
 ةيكربيءالاد البلا ىلا ةيناثلاةرلأ بهذ

 ىلا لقن مث هلجر وعض
 هبايش ريم تفسك كائهو ىف حم

 هيلع انو هت رغ دالب' يف تامو

 راطقأا هب رثع

 هتوخاو هتدفاو ةي نزعت هناش نع هللا ىلوت
 هتان سف هئك.نا وذ رسأ دأ رفا م و

 : يف زان> 4 رابعا مداقلا دوال راهن 1

 نوروص ةيلع

 هعمر ىلا لقتا ىضاملا ةمجلا را
 هاهجودحاغياصلا لياخ نيمايش ىلاعت
 ف ةيحارد يلم رب رع ِق مو لا هله

 تك رح هبل و سدقأا قف يفاملالا ىنشتسملا

 ةباع لصو لفاح متأ» تيسلا موي هل
 ىشمو مو رلا ريد ىنشتسم 2 ف

 موقلا ةيلع نم ريت ددع هتزانج يف

 نمو ةعساو هجحر هللا همر يلاهالاو
 هئايسناو هب واقاو كاحتاو هييوح و ز ىلع

 قاوم ساو ريصلاب

 ا
 مد

 دق

 ظ

 ا

 ظ
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 ةيدلنلا

 لضافالا انينطاوم دحا انيلا لسرا
 تايدلبال يلاتاا ماظالاب سيراب ليزت

 هذهاتت دي رح يف هرمثان فا انيلا باطو
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 5 ا نعل احزومما اتايدلب «امضعا هب

 : هتروص هذهو اهتفيظو

 ةيمرمثلا [هفياظو

 ةيمومعلا ةيدليلا فياظونا ( 48 )

 مدمج ىلع ها::ءالاو ل ةرظانما يف

 قراعاا عيسوأ ىلع تااشنالاو ةينبالا

 هغصرالاو ةينقالا ةيوستو اههيظنتو

 نوكت نا طرششب ة.يصوصخلاو ةيمورعلا

 ميو هب ةقلمتاا لما نع ابقي راسم

 نا طرشإ م وسدأأ هح و هايملا تادلعم

 بش# هي راج ةيفقولا !مالمادم قد

 دارا ةي ريمالا ة.نبالا مدهو اهءاظن

 ّصوصخلاابءاظنلاقفوابهيمرتوااه أنا

 ةذكأعلا تازاقمازو كالمالا ّ راداو

 ةردصأايواءدلاب ةمفارملاو ةيدإبلا ةرئادال

 لعيوامدلا ةماقاو ةيدلبلا ةرئادلا ىلع

 ةدلبلا نيبرتو ةيدلبلا قوقحي مزاي نم
 أمام مظننو اهري وتو اهفيظنتو

 نك امالاو تاحاسلا لم ةظفاملاو

 دوت ولقنلا تالا ليس و ةيمومعأأ

 ةفيردت ميظنتو ةارشلاو ملا نك اما

 لاو>ا ةلفحالمو تاب رهو رود>الا
 ة.ىومعلا توربلا لع ةراظنااو تابرعلا

 تانا_1لاو مسارألاو تاد:كوالاك

 ةبخ انيلا كئالف ةقارمو يرابقلاو

 .نازوالا ,صخشو

 ءانتغالاو نارفالا ريبطتو سبداقلاو

 برششااو لكاللا تاهيبملا قوكت قاب

 داسف لك نم- ةهياس اهداومو ةفيظأ

 م و جفال

 00 ج١ ءا شالا راوسال ة ةعب رقأ مضصوو

 ةناؤاس لم نييعتو سائلا تاجا ند

 تالملا يف تاناذغدا ةأشناو ضوصخ

 هابرغال تايفشةمو ىوأمو ةيمومعلا

 لجال مئانص بتاكمو هلع يذ لكلو
 مأتي الاو س را و نارمعلا دالوالا ةيرت

 نيحاتملاوءارقنلا ةاوادمو نيدطقنملاو

 لءألا ىلع نيردتقم ريغلا ةلايعواناجب

 نيرومأم نامعلز أ هَ الا لك أسو كرادتو

 ب
 م م موسكو جيسي جب درع رس

 ور يي و يبس لا يبس يوي مم سس َّ

 لدشلا لع ار تقم نآك نم ليغشتو اه
 زير و لوستاا رعتمو نيلوستلا ن

 لويصد امو هأب رغا رخام ىف مول نفك و

 ةيمومعلام“ارملا يفوسادالاب ةلف* تاك رح

 فا:مالازو.اةظدالموراكتحالا عندو

 اهفرمصو ةيدملبلا تا دراولا عيمج هافيتساو

 يفاوا لاهتسا

 معاطملا قف هضم ريغ وأ ةؤحو

 محد ةمفان | رولا 2

 ةرذقلا هايم ءارجا عنمو تاد:3 والاو

 2 ةهخر نرد ةينقا 3 عنمو تأق راع ا ىلع

 نوكتوا اهتاذر ة رغم ءايشأ عضو عندو

 تاوراعأ | يفذ راملاوةءادا ق«ةرمضلل امس

 نع اهرمع لقي يتلا لوبعلا ميذ عندو

 لبق اهعيب و رويط | ديد عنمو نيرهش
 ' طانشدس اهيوا بأ ىء ردع سماخلا

 ةةلطماهك رت وا تاناورلاضاكرا عندو

 معو دا ل>اد ةقزالاو عراوشلا ف

 جورج ىلوهحت وا تاناو_يكلا برص
 رث؟ |لغبلا ليغ مدعوابنمطقسملا وا

 ةقانيتد راخلاو ةقا ني معو ٌةيام نم

 أهيلع باف اا ويشدل لاي» بص معو

 منهو يلا سغلاو نيغابصلا نيك اكد ماما

 نكاسأا نيب باهتلالا لقي ام لك
 يف ارهاظ لاستغالا عنمو توببلاو

 نمو نّكسلا تالم رواجلا رهنلاو رخلا

 يف دحا مضي نا ُمرورمض دنع اهقياظو

 يلمعتال غنا ءانبلا تامعم ايش قي رطلا
 راك أ قب 1 ع 0 كالزإ

 وا اهفل دحأ جع

 عض ربة را داي هامه رح وا 5

 طوعسأأ نو ةوأملا ٌةياَقو ةييشد- زحاودع

 كالز دنع ذايدنف ليآلا 2 يب ناو

 ىلاَقب رطلا ةلاد كيءهلا ناب هم التو 0

 ”الاح هلمع نم غارفلا دع اباصا

 يئاذقلا اهصاصتخا

 نا ةيدارلا رئاودلا ةيحالص نم
 ءازإلا نوناق يف ةنرعلا 'ةازاملاب حت

 لع و رس نا ذل ىلع يل ودايطا

 ةيدللا رومالاب ةقلمتملا حئابقلا باكترا

 هىاستريصي يدنا هانا مف د ىلع ردع

 ةداملا يضخ ه:ا أوم لحال ةطراضلل
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 7 د تروس -- و سومو ح

 الص ىف 0000

 منو ةيدلبال نيد هيلع نك نم

 اميفظوم ن ... فاك ناف 4ئد ةيدأت ن

 قود:ص ]ع تالاودلا باوصا نب

 لصا نم هيلع ىذلا ن ,دلا رص 0

 ةمذ هل املصا نم وا ةتلاود وأ هشاوم

 ناك ناو ىرخاقبرط مم يقو د:صأ| لع

 ةلا> يف وسل نم

 ىرتا كالماوا ناك اكد هت هلو

 لقينا هئماهرح اع نذ صخر. الف

 وا امو دارا اذا كالذك و ايلا ةكتاوح

 ةمزالا اة مادم اها روأ راصإ الأ مضعب 00

 :١ لم وغسأ مام يطعي يذلا راحو معلا لع

 ليصفلا رذمت اذاو ةيولظملا ةمالاةنم

 عالذ ىلا لسرب اضيا طئاسإلا هذبب

 يدلبلا ساما ن

 فراغب ه:هبولاعملا نءدلا مهدي مل ناف

 موا راطخالا اذه خي راث نم مايا ةناع د

 ٠ راطخا ةقرو ثويدملا

 رهش ةدع هعفد لع أريتعم اليغك مدعي

 1 ةطبضم مدقت ةيدللا ذئ:.ك دحاو

 كالذ فيقوت ريصيارجدوءو ةموكملا ىلا

 ةعذلا هم لمس نا يلا وبدلا

 ةبولطملا

 تافيظنتلاو ثاري ونتلا ى#ج اهتابيبنت ةفلاخم

 تاظنمتلاو

 تا ب يقل ةفلاغ تكترا ند

 قح ةيدلبلا ةرئادلا فرظ نم ةرداصلا

 وهام تالغفمتلاو تاغياغنتلاو ثاري وكلا

 :قارموهمنم به ةيمومعلا| فئاطظولدئاع

 ىلا يدوب“ عبرز» يدا ءازج هورغتو
 يدر عاب رآ ةس

 ةب راذلا ءايثالا حي اهتابيبنت ةفلاح

 لايهم 0 ردح تناك ند

 رخالتنقو نم اوكلو اوروطب ىلو رانلا
 هانجلا نومرغي ممتالعم دقاومو نحاذم

 عأب راةدخ ىلا يديم معبد ن# يدقناا

 ةيرانأا موال نوقلطي نويذلاو يدي“

 اهنمررضا عوقو ىشني يتاا نك أمالا يف

 مايا هلال ىلا موإ نم سلا نوبقاعي

 ىلاعاب را ةسقح نم يدقنأا ءازجلابو
 نوةلطي نئذلاو يديم عابرا ةرشغ

 ابنم هونملا نك امالا لثم يف ساوقلا

 موي نم سيخاب ضورقاعي ةرورمض ريغل

 نم يدقنلا هارب نودرفي و رهش ىلا

 تاريا ثالث يلا ةربأ

 ةروك تملا لاوكلا

1 
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 هرعت لإ قنح |[ بل فلا

 ةلمعلا لوادت قي و نودهلاو ناويكاو

 ةفرمعلا تالدلا باكا

 نم رئاسو ثانالاو تادنكوالاك

 :لييق اوللمها اذا هاب رغال لزاتم تورداوإ

 صوص ١ ركؤدلا ق يف مدنع ن ,ذْلا ءامسا

 شور زوم ّ هيدقت يف أوناوت وا

 اهتيضت ريو تاناورلا نوةلطي نءذلاو

 نوةلطرا سادات اهم:جمو قاوسالا يف

 ةراضأاتاناورلا واا,سبا ده ند نيلادلا

 ةلودلا تاك وك سم ضق كوب اي نيذلاو

 ءازبإلا نومرغي ءالؤه لأ ةنيعملا اهناكاب
 ىلا يديجم عابرا ةغس نه يدقنا

 يد يجم عاب رأ ةرشع
 راعسالا ى#ي

 ء ةدايؤب هايشأ قوعيس ني ؛ذْلا
 ْن

 نمي زإبلا فرظ نيام لأ دودهلا| هره

 ىلا ةرشع نم فومرغل تناك عو يا

 قودبعو يدشن ءاوج كاذب ردع ةدخ
 هذه ثناك ناو مايا ةثالث يلا موي نم

 يةحورشملا ةروصلا لم ةعابملا ءايشالا

 زيلا# ةيرورضلا سائلا تادجاح نم

 ةثالث نم نوسب# نطملاو مملاو معلاو

 رشع ةس#-قم نوءرغيو عوبسأ ىلا مايا

 كالشبلا) ايدقن ءازح اكاشب ني رشعىلا

 ة..# يأ يديجم عبد نع ةرابع
 ( شورغ

 نالعا

 يفنأ نام رثعلا ىلاهالا ىلا نآلعا

 تاقتئاو مولعلا نكس لم تريغ دق

 ةليلطا دواد ثيب ىلا

 - جرا را رمل ذل ف لقع كلا

 يثوف ع دوماعلا

 بلا رخام عع

 ةقرشلا سئانكلا
 نياعسأف 2

 لضافلا بيدالا ةرضح انغمتا
 عولولا يسدقلا وصولا د يد:فا سنوقأا

 نه نيئزجي ةيفرشلا ةيذيراتلا ثحاجملاب
 سنانمكلا فصو يف لوالا هتانل وم
 ىف يناثلاو ةدظشافا تارا لاو
 ١ بناجالا تازايثاو ةيفيتاللا تالاضرلا

 ىدوه ببدإ اج

 016 ركل لبا دو
 3 ةراذديو باوأب ةشدملا تالائمزلاب

 4 ْقأ مهن

 فاّولاو ٠ حوضولاو ةلووسأا يف ةياغ

 ةيسارفالا ةد.ة:«تاللاسر ةدد رود ذملا

 ناملالا )و ( نيلءسلف يف ةيسور )نم

 نكامالا ىف ثا#يا)و ( قرشلا يف

 لاقل رهو رن 1 ل
 نم فلؤلا اذهو ( ةسدقنا يفارالا

 ١ك سفنا

 نمضتي و رك مجم :معص ةئاؤاث نع
 تافالنخالاو ةيغئاطلا مئاقولا و مثا

 .:ىع ةيحاص هيف معج دقو ةيموقلا

 هلهحام را الا ٍقئاقحو رارخالا فئارط

 ة.ةراتلا تافل وما نم ريثمكلا لعا زاتم

 فني أم يف مقر ةيفيرأتا

 هاناع ا فا ولا 8 8 رصد لع ىذا

 ثنو ٠ للملا باتكلا اذه مضو يف
 وشو هتعلاطه لو مي رات ؟| ءارقلا

 هئمثو سدقلا» هفلّوم رم بلطي

 ءلاع

 قاشعو

 تاكل رذ هم

 ةذوسرلا ةءاربلا ةهح رت ىلع انركع دقو

 ىتلاو نيسقطلا يف سدقالا ناب رقلا ةلوان»
 ةلاسر حورا ةرباذم ءايشا نضعب اهب جسفي
 07 مسي ةقورعملا وسع كلاثلا نوال اب املا

 0 ل ا

 - ةسايس ىلع نيفئاولا_: ئييقرشلا صوصخم
 ةيبدالا ةدئافلانوكردي يل رثلاشورياكالا
 ةينالا تالاسرلا هذه اهنو جشنتست يففلا

 هتافلايم دحا يف وصتولاد ىسنونلا احاول اف

 0007“ 011101 نإ 2 لورربورمم  نونعم ا

 دارا نث ددصلا اذهب بك 1
 ففأ وا نا هيل طماف هلع عالطالا

 اكن رك همك ْ

 يي

 وورسلا راد ةليواول

 رادؤؤسلا عراش ٠ ماش

 (:ينظاوم ثارضحا هاورامتا دجانر رش
 اذه يف ةربطحلاةظورلا اوراز نيذلا لضافالا

 ةددكوللا هذه نع ماشلا ىلا اوعحروءانثالا
 ةناظن تاليتوالا ريكا فاضت اهنافةريهثلا

 ةيهافرلاو ةحارلا بابسأ نع الضفو اناقناو
 ةنيدملا نم ةطقن ممايف ةمقأو اهنا هيف ةرفوتم

 تاعمتتلاو تايدتنملا نم ةيرقو ةروكذلا
 يعشا ماعطو ةنقتم ةديدج شايف ٠ ةيب ىمعلا
 ارظنو | ىلازتس كودي يعبطلا ابعقوم لابجو غئاس

 نب ةديحولا تراض ابناو مومعلا للابقا همه ىلا

 لاجالا هجوب قشمد تاليتوا
 1 جد 9 -

 انل اوئاكو ةهقلا مفدب نورا

 شيح اذينطاوم نم يمدقم لك صنف

 كره لزالااذهريغ دقي النا ماشلا هترايز
 دهحا جاحلا هيعاص فطل نم ىريوهرشإ

 ان و شيهاج يذنفا ىل ولع يدكنا

 فو يضو ىنسودرف ف هيسفل بسك نا هلءحم

 ما ركلا نيكرتشلا

 يتلا ةمدخلا نا كت ارمض> ىلع فنيل

 ىلا جاتمت افاو ا وفع متل ال اهب موقت
 يفانيك راشم نم وجرت اذلو ٠ تايدلملا
 دالبلاو يرمدملا رطقلاو ةينائملا دالبلا
 كارثشالا ةيش انوفاوي نا ةيكريمالا

 0 لو 5 نيون ند مر يصتق

 نأ ركشا هادسأ نع هئيع تقول يف

 نم

 .نيرويغلا نيدعاسما

 يييتب

 . ةهئاورلا سئافنلا ةلجم
 رشت ىتأا ةديحولا ةيبرعلا ةلجتا يبث

 ةلقنسم ةياور اهدادوا نع دله لق ٍِق

 5 م أهاوسإ اه ةقالم ذي أمهسقت

 دادواللا .

 لك عاب يلا ةدي.د-ولا لولا يو

 1 طقف نيكو ممم دلو

 مما راوولا رئا ةديدولا ةلجلا ضو

 5 الوهم ىلع عض

 اطدوش ميضاوألا ا هقدو رييعتلا

 ميجا هب

 |عباثكب دهم دق نا نع الضف كلذ

 ليلجلا نذلا اذه باتك رهشا ىلا

 اولا قداو ثنحامملا

 عوبسا كك 3 نان رم ردصت قو

 ماع سد ف هدع نام اه وادم عومج و

 ةثكم كيسا قسم ةياور ةنأم يا

 ةرافغص

 تاكرف ةرشع وهف اهكارتشا ةيق اما ١
 يف اتت رذ ١٠١ و ةينائعلا تايالولا يف

 توره يف اهحاص عم ة ربا جراخلا

 قير رلعأ يع سنا
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 ظ ةينجالا دالبلاو يرسل طفلا يف
 )2 كير رثع ةيمخ

 86 ةيضوصخلا لئا رلا_ ثانالمالا لف
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 - اتسم تاقالقل كلمت
 + ١ اه لوا مهد ١١ قفاوملا ١5 5 3 4 دلل طاش 8١و © ىف أت ادلع ان

 1-1-2 7>”<”<”ست 7277 وكسب ييممسسصمدمجإ كما مال ع

 لعا ال ينا .فرشلاب يل مسفا ايفا اضتقمأ اباوح ريشلا ني ورت يف فرصي ةريمعلا نم ناسنالا مفر

 ٠ :دئافالب رمهتلا اذه نود اذا ّْ : وه نءالدب و7 و ةمن عملا تال' الا عايت ا ماعلا ملسْلا رعد نيأ

 انمس هلم وأ مهب لوا ناك نكساو | لوقا -ةهرت اباك ةلاسملا قا يبأر

 كا «هعوللا يتأا ةركفلاو رصقلا

 علا حورممأاو سرادملا هب دشن لا ظ ّْ .
 ةرذأأ هذ, ىف ضدعلا ملاماا مها

 ِ يذم: د_ح مصر بوحو ىلع يلاحلا

 اذاو بورا عمو «..حا لص ناسنالا

 ضرعت يرخاو ةلود ناب فالخ مقو

 نم فلاوم يكحت سلبا اههتل أسم
 لودلا ميج نم ثبيصوصخ نيب ودنم
 ةمكام ياهلا ةئيدم اونيعو ةندقلا

 يملسأا رغّوملا اذهل ازكر» ادنالوه

 ماعلا

 ةءاجحأ كيم ظلام هوس هنأ اا

 اينابايلا ةيسورلا برحلا ترج لوالا

 تال اطابدئسايف قفنب يناسنالا عوناا
 ءاشحالا كالهال ةمتام د اومو ةحراج

 ظ ؟ ناسأالا عوأ مون نيف لأ

 ؟ ماعلا لسا وأ رئاوم يا

 ةينابايلا ة.سورلا برحلا نيب

 عرإت ةيلا_طبالا ةياثملا برحلاو

 نييالع ةدعب ريبشلا يرثملا يجنب راك

 املا يف ملل رصق انبا تالايرلا نم
 رعألا اذه قوكي نا بمص هلا لاقو

 نسال نط يضطر مؤلسل ير
 دقو * يملشلا رمتولا تاملجلا رض "ا يا ا

 اق ٠ هانا ةيابن تبرقو هثانب رشوب

 ىلع افازج مهاردلا قافنا نم ةدافالا

 رمشبلا لا ثغا نيح ف رصقأا اذه يرمععلا ندمتلاو يندالا لاوكلا ةدرد

 اضعي اهضعب يف امدقث ةيشاملا روصعلا قوفي يذلا

 هارغاا متاسأا ةدي رح نع لقنن فالخ ىلو اذا الا ٠ مئانصلاو فراعملا

 لكو ةديرج ىلا تدرو ةبوحا لودلا هللا ثاصو ام نال كلذ

 هتحرط لاس ىلع ةييلربلا ركيجنا لع د تالامكأا نم ديب روالا

 ةدكلا ريهاشم درع قيرف ص ير يتلا ةيلاخلا هينرهلا ةعبأتم م غنم

 يسورلا يممايسلا بتاثعلا لاو ريبشلايدنالوملا روصملا باحاو

 : فوكيلم : كالفزب يردنا

 ارود بساع رصقلا اذه ها | لاوس ىلع ب جا قنا يل اودعما

 نا دقتعا يناف ٠ ملاءلا ةسارس يف امبم | ٠ هنع ىتمدخ يف نالغلا دحا هلاق او

 برح رخا نوكتس ةناَعلِلا برها | ةاهتنالا هتوانب براق الك هنا دكاتم ينا

 ابروايف | رثكا برحلا راجفنا رظخ ريصي

 نيبسالا نييسورلاءارزولادح ١ لاقو - :يواسفأا يك لارنجلا لاقو

 : فزاي ريت نرف لشاب | رصقلا اذه. ينب يتلا ةركفلا نا

 رشثتتو ىوفت ملسلاب ةزاركلا قونمي ىلوالا الا ابمبني ال الحال

 هلا (يلم يئس لوصا هل راض دقو ظ نيتك ةشيعلا نيناوق رييغت ناكماب

 مالكاا فيلعأ نم رككا وا

 .تروذ ومفاتكوا قورابلا لاقو

 : يواسفلا سامأ دس

 ينا.سومويلا نع اهرب دادزيهعابتا ددع ١
 ”كءاملا ملل در فو سشوفنأا اهيف عابت يت ماا ة لاخلا ةيناقلبلا

 يلزحلا يلابيالا يتاكلا لاقو
 ظ : ىتسلوفأة:سوف

 أ ملسلا رصق اذال وين لاس

 نولطخشب سانلا ناك اذا ٠ أذا اولعاف
 ةراجحلا عدنلف افاد برألا روداب

 ملسااب قطنت

 : !ديموميليف يفاللملا يفامصلا لاقو

 ىىَل ىند رصقلا اذه نا يل ررظإ

 يف جتفتو ملسلا مايا يف هباوبا فت
 نولمفي نوينامورلا ناك 5 برحلا مايا

 ٠ سوناي لكيه قف

 ىلا ال وصولا ةيعدملا اب روا يف ة ةصيحر

 يسال هدب برش دق راعلا نا

 قرث اهو ٠ ملسلاب ةقلعتلا انداما لك

 ادبيل يحتنت [ب رح أ مضاحلا |: ::9شو يف

 نويلوبا“ قامز نم نكي لو ٠ اهريغب

 ةيبروأ برص ثودح ناكماب رطخ

 امابلا 0 1 ةماو 'ء

 انام ويف لاؤسلا اما - نيضابسلاو ٠ نالا ايف ةي رشرلا مياذملا

 1-0 2 لدا رسمق ياهلا ٍِق ىف

 داي (زح هلا تسبل يب رصقلا اذه نياف اعتب نم م ةناسنالا

 ةيقيقحلا ةايإاب ةقالع هل سيل : امضغب «ىراتاا اهيا كيلاو ؟ ماعلا ملسلا رقؤم نما * اهوارتصن

 :رواب شو.اوي يواسؤلا يناوصلا لافقو يد الرطلا بطلا ذاتسالا باحدا عوقلا دواسأا وه يزلا ىللاملا

 مف



 ْ هر
 ليءاك ىيحلللا بتاكلا لاقو

 ْغ : هينوييأ
 را ا رانا ع مكبيجا اذا

 نا ملعن اناكو ٠٠٠ ةيساف ةقيقحلا

 ىلع يش بوعشلا رئامغو ةساسلا
 ةيعائجالا دامها يف ضي يفرط

 رياهاشم ند 0 وريثك باحا دقو

 تناكو ءالوه اذع نيت وروالا

 صراوقو هزلاب ىال» مهيو+ا
 داةنثالاو مالكلا

 ءارغلا يداثنا ةديرح ىف تآرف

 : يتاي ١ ثاوندلا اذه تحت

 ىلع كانه ةيركسعلا قاؤرا دبعتمو ماشلاب
 طوعرف ديلا دبغ دبع موحرألا ههأ دالوا لام ظ

 هن هيا ةربل فالا ةعضت هنم لانف

 : نقاسلا كيلاو 0 السو

 اغا دوم 0 تت ىلا 00 ةايخا
 ةيواسنرف ةرإإ ئتس+> : 5 ةنايستءو واللا ةنالث

 نأ او هتأفو كلعث راغصلا هودالوا ىلا ام

 مع ىلا روك ذملا يدنفا ديحلا دبع قوت

 لام ال نا الئاق مهيلا لاملا جلس دالوالا

 مهتدلاوو دال ءالا ىلع ركناو هخأ ينم هذنع

 هيا ا ا

 ىلا دارك الا دحا ةايلطا ديق ف هدلاو ناك

 ىلاثعب و اه“ مانغالا ىضعب ءارشل مورضرأ

 ةظساوب ةريل يفلاب سدقلا نم يدركلا كلذ
 يي دركلاهكللذهعرتشا ناالو ٠ يناثعلا كادبلا
 ؟ةداه . نت“ ناو 0 ىلا 3 ءاجو غلا

 ماشلا ىلا ماتغالاب يثاب أب نأ يوركلا اذه

 اغا دومج ع داع - نالوجلا يف اهعضيل
 مه ًاففتم مانغالا هذه ىلع راغاف وعرف

 هذطب يفوتني مضوو اعيباباك الع يلانيدركلا
 م ةراجن 5 ناك موحرملا نا من

 هراذقم 9 هل لاء س سس 1 انا 1 هيض

 ةراختلا ,ذهج مهمعموحرملا دالوا بلاط نا الو
 اهيا كل مسفا يلاو ٠ اًناتب مهيلع اهركنا

 نمت أي ناك موحرملا نا ىلع زيزعلا يراقلا
 عا ةاري ان نانا اغا دوم هيخا بناج
 هاذ هيخأ نم

 دقو ينداذأا قف هت أرق ام اذه

 51 ص ةثداحلا ةمثت بتاكلا دعو

 دقو الا دادع الا ق اهقح امفوي

 ظ ع .
 دالوالا ع نا ىلع كاد دعإ 0

 11 5752 - مسدمسفلت

 فق ا ريخا د ىد 4 !ا.دالوا

 لمع ع لفاذ طا امو ىلاعاو ملاغشا

 < ع ١ ٠ _'ررااظلا

 سدقلا يف قوقألا ةيادب ةكح نم ىطعم

 هرشن ررقملا "١ ةنس زوق ١١ يف ةيلعلا

 فقدعوب دالوا أنحو دم ةماقأ لحم ةيلوبجل

 سايلأنب ثاملس ا دحو ققدتااب

 ند ليكوااو هسفن نع لمصالا هرم

 نالا بك اسأا مت د ند مه زيا ةحا

 ةلاصالاب يعدي كيكملا نوي ءروط يف

 مدااوو وه هنأ هتاارووهتلاكو بس و

 روك دما مهربا ةيخاو سايلأ يتوتملا

 مه يات ثالث رورأ ةكرش اودّؤع

 يفوت

 ةةطنملا يف ا:.ؤيف منا كرابم هدالواو

 " ورموأ ىساغ ثريمال عراشب 7

 ىكرخ 2 يملا أيامو

 دكت ميقلا انوحو اكرامأ ف يتباه

 هي روه#ج نم

 ج ب لحم يف يتياه سنرب ونروب
 مليم مه 00 ءاكرشو سانالال

 ةكرشلا لاهمأو !كلرذ فلأ نء رشع

 ملظنأ يذلا كمصلاب تنيدت طورش ىلد

 نه ةوروك ذل عن *دلاةيان 9 مهبل

 ةتس ضئاوفلاو مة ةررقملا يارملا عم

 م ص ةكرشلا اسفلا خيران نم ةكاماب

 نيعوقرملا ري را دحأب كب ديعتلا راص

 عيمج علب دفو
 رح هال هن 8

 بجوب نءرو) ذلأ ةمدن بجوتمو

 مه بول طعم و اه

 ضئافو لاممار نم ةربتمم قاروا

 دوك ذلاأ هجولا ىلع جيارمو في راصمو
 ١51١ ةنس يلرغ زو: ٠ ممرات ىت>

 ةتسو ةيافاعو فلا نيثالثو ةعشت غلبم

 لتس نيرشعو ةسفحو اكنرف ناعستو

 بلطي هروك ذا غلابملاءاقيتءا لجالف

 مركسلا ىل“ ين طاست الا زح أد ”أعاا

 م تد 9-5 ازا يف هش هع ِش مقاولا

 ةلامعراز اقرشو قا رظ ب رْغ ةدودا

 بوعي ةدارو ةلبقو جارمأا وبا سي رج
 فاقح سي رج ضرا هماقو هلليمح وبا

 3 # سدققل دقلا#ل
 هسيحيداسسستع 00 يلا 5

1 
 ل ول رقوتملا مسالديقما دودق1لا مولع عملا

 تد قرش ذاولأ نوت ل م 5

 هاك ذل هيض اريعو اور اكذللا

 تو يف ةءقاوأا رارإاب نيروك ذملا

 اذ 1 ليكرا ىرط اب رع دولا

 صقرم ليل> انح ةثرو ضرا اةرشو

 لع دقلا نوب رح سلر» راد 0

 افرخ نيزوك : 0 ادعوأ امءمو كرام
0 
 مو امرحو لاومالاهذه بارو مدن

 ةركاذلابو مقر لاصنالا نه

 كيلا زربأ روك ذملا يعدةسملانأ دعو

 اةيدصت تداكم هع مم هذ ارشلا داس

 زج ا لئاوغ نعم ةلافك ددسو هارعدل

 _ رع 00١ ةدالا اقيفوتو اقف ورق

 رجلا ءاقلا ةيقوقملا تاكامملا لوصا

 ة-اوقنم ريغلا لاومالا ىلع يطارتحالا

 اذه نع ةروص 2 1 ةروك ذملا

 ءاكرثااووباطأا رومام نم لكل رارقلا

 كلذ ءارحا ريصإ ا ّط ن؛روك ذم

 لوصالا يمدب> تاالواثاأ زر“ ف -

 مب ل ةئس زوق 15 ىف

 سيئر  كاضعا' وضع مزالم

 ففصأ , قومأ ايرخز جرح

 ناتيت وعد

 سدقلا قوقح ةكم نم

 انحوأيتم تاجاوخلا روش بتي

 مثيب يلاها نها مالط ف سوي دالوأ

 قوة ةكم* ىلا اهتماقا لمع لورجملا

 ناثالا ربظ دعب سدقلا

 ربطات بثت 159 ةئدم يمورلا ترأم

 احاوذا نم اهيلع ةماقمللا يوعدلا يف

 + تيب ىلاها نيم هرم سايلا نياواس

 ىليكوب وا تاذلاب رضحي اماف هليكوو
 يي الاو دنسب هيلع قدصم اهنع

 نوناةلا ,لوصا بجوم ةروكذملا ةقكحملا

 عدلا .بلط .يسح ضوصخلا

 ١١ ؟م ةئيس؟ك ١ ف

 فص

 2 ثتانازغ 0

 بلاك نا دراوا فارخللا برش
 10 ُُى 2 يملا هاا ةيلخادلا ةراظن

 "9م ةنس يناثلا

 ةروص يلالأ هدولا ُّ ل

 2 ع يف مقارلا

 ظ

[ 

 تح رصعسا عيقو وج :- جا توم 3
 22 م لا

 4 يفخر ولا ب ردا تاعبؤولا رونار

 مم ةنس يناثلا قوناك

 خيرات ِق مفادملاب د رام بت 0

 تايراطب نيبهنر دايفيفاثلا نوناك 8

 هد يصيو قاح داشاط تاي راطب و ودعلا

 زكاذملا مو ْق يمومعلا هدمأأ ىرجحا

 ةقرشأا ةبالا ىلهةدب دش راومو موك“

 انك نع تاظفاحو تاعاس ع را رعد

 تلا ٠ ةنلاقملا لماكب اههقاوم ىلع

 تاعقرفم هنرذا لع ودعلا تاراط
 ل هلأ ا هثداذحم ةرودغإ )ا تاياءوب ١

 لا وسقا تثتددقت : ردثأت أهنم لصق

 ةجلاط شيف نغالا اندحانح نم تأ فشل !!

 القاد لامش نم ٌةيقرشأ تاءعفترملا يد

 9 1 : 2 ملا قرش نئاحأا

 نيدلا نايا راغلبلا ن ءريمالا ةدافا

 1 ودعلا نا ةرحخلا تاعقترا ُْق

 تاو ىلعتسم يف تامءاكسالا .ءارحأب

 ةر>وم * يلروش يل نيدو>وم مئاتشرف

 طخيف نكالا أ:حاند نع هدمأأ شت

 - ْ ١ ا
 ةعقوم لدعم م ٠ ىروخسسو يو ضاق

 ريالوب ةبج يف ركذلا, ةريدج

 ةرادأ خود دراولا ف ارغلت 1 هع ركل

 «5 ىف خرؤوملا ةناددألا 1 ةملأأ ةيعّجلا

 ؟؟ م8 ةنس ىتاثلا قوناك

 طامذ 1 ين 6رعشسل انا ديع دقو

 ةيئادغاا داوما نيمأت لجال
 مقوم يف مرتحلا ١ كتم ىلا ةضقلا

 همرواق نءاياده اضرا مه بجي برحلا

 لغربو ._'روديزو سادو قو>وصو

 راسو ةودكسلاو هنوركمو سدع.>و

 نوكن نا ىلع ةناعالا هوب ةلاختو نبتو
 هلو ركملاو بدعبلاو لغرإلا فانما

 سشايكا نوض ةعوم وم قردكدكلاو

 زو نوكي ناو ين؛َّنري.الا ماخلا نم
 2 0 انتل هلق 5

 لاجراب ا رق راك الأا سما قوش

 نيب روم املا نه ذهحأوت يفأا تاالوصوأا

 باي را ىلسف يمومعلا زك رملا ىلا نيروك ذملا

 ةريغلا لذب ةينخا

 باح ند دراولا فارغلغلا بسب ركث

 "؟/ةنسطابذ ؟ يف عراوملا في ورلا ةيشتفم

 فراغب "05 ةذمم تاادأوت دارفا ممجو



 ب مدس »دي ا تس ورمل 1 ص ب يما في سيجما < ع رع وج و وي و رح د اتت ا و “21 ناس ماواوولاتةين 11 سنس ا نتي ل حل جب 7-77 ن1 تب لارج دلتا ”7- 3 17 يمل ست تن تب حصص كو
 3 ص مْ لل 6 2ر2 ا را م م ا

 ينأا رئافدلا نيرات نما ا رامثعا مايا رع

 دا رفا ءاممأب 5 ركشملا ةيح ند ىلعمأ

 ةوعدأا اويل نيذلاو ةرركاذلا ٌةحَسأا

 قوكيأو ةب رحزلا لماما مي ير

 ةيفيكلا نالعا ىضتقا امولعم

 مركلا يبنلا داوم
 تففيرشأ| مرا يف لفث>١ سما هادم

 رعت راونالا تناكو يومنلا داوملا دعب

 ةئيزااو اهنيب قفخت مالعالاو راصبالا
 ارق ءاذملا ةالص دعبو اها لد

 لماك ديس ةليشفلاو لضفلا يحاص

 دلو_لا ةيسدقأا رايدلا يتم يدنفا

 راص مث ةفرشملا هللا ةريح يف في زشلا

 ةداملاك قاطلساا انالوم ةلالخل ءاعدلا

 ءارقرابلا اذه نع ةليازا عاحأأو
 ى فارم عيشلاةل ضفلا بحاص اضيا
 ةضور ةسردم ةذءالن مم اصلا

 ذيءالتلا«الوه نمةيناث الث مث فراعملا

 اريخاو ةيسام زاعشاو بطخ> ضعب

 نراطالا ةلالج اعدو هدحا ىربلا

 أظ الص دعو ةماللو

 يف داوأا ةءارق هيلا راثملا ىتفملا ةليضف
 داتعأاك ءامالا دعبو ىممثمالا ممهأجلا

 مج ضفو روومجلل تايولملا تمدق

 مويلا اذه يف تيناولا تقلغا دقو

 هللا هداعا. ديعسلا ديلا اذهل ماركا
 ءانطاو زعلاب نيلسملا انناوخا لع

 داوأ 2 ولا را

 ديدجلا فرصتلا

 يقرب اذ ىشاملا امب رالا راهن درو
 سدقلا ةيفرضتم ةلاكوىلا ةلاتسالا نو
 فرصتم كب دحام ةفوطع نومهذر

 نم ال دب سدّةلإ ف صلو امام انساما

 يذلا كلب نيدلا ريخ رهاظ ةفوطع

 ديدجلا فرمهنملا امأ ٠ رفاشو قعتسا

 رشأ ذنم شدقلل فرستم عباس وهف

 روثسزأا

 يونسأا للعلا ىيدلا لافثحالا

 سك ذونرالا موزلا ةسردم ىف

 . سونايماذ كريرطبلا ةظبغ سأر

 يغاملا اعب رالا موب لافتء الا اذ_ه

 في رشأأ سادقأا ةمدخ ءاهشنا دعبو

 لكدعص سويرعد سيدقلا ةسينك يف

 التف ىربكلا سوردلا ةعاق ىلا رضح نم
 تي رد:عثرالا ةمالملا لضافلا بالا

 ر سبك اكي رتاخرا سوب وكاي
 مظع ايف رهظا ةغبلب ةباطخ ةسردلا

 .ريسدقلا ةسينكلا يملعم ةفالع

 سوير وغيرغو ريبكلا .سويليساب
 نيدلا )يهذلا م ندوب و سوغولوأذأا

 ةيسك ذوثرالا ةسردكلا عراك ذت لكت

 نييدلاو ةغسافلاو للاب (راهنلا تاذ يف
 ةينانويلاب تا_ااكم ترج مث مباضفو

 ةذمالت نم ةيزركنالاو :ةيب رعلاو

 ةداعلا يس>-هاءدلا ماتا ينو ةسردملا

 راذا ١5 يف افيح ىلا لص.«

 ةرايزال يناكريما متاس ١-٠ يبرغلا
 أيريطو ةرمدانلا ىلا نوبهذي ٠٠١ مهن

 ةيقءااو توريب وكعب و ماشلاو زهسو

 لزألا يف نواحيو سدقتأ ىلا سار قوت ا
 لزنو ديدجلا بابلا ماما يواسنرفلا
 ةيشاملامامايوأسرفلا كينيمو دا>اوخلا

 أهيف نوبه ذم مايا ه انو نومس#يو

 نوثيزلا لي>و طول ةريحبو

 مايا ينظولا ةرعهح هب رم ام ىفا

 3 كب لالح دق هدأ بحاص

 راهظا نم (يهوي هاوللا يمومع يعدم

 ملء ىلع رآث نم ربشا وه هيلأ ضرعت يتلا

 نو:ثي يواعدلا باوصا ميج ىنأ اعو

 ريحا لأ نورك دب الو هر لع
 بجاولا نم را كالذل ركشلاو حدملاو

 ىلا اريشم ءالوه ىلا يتوص مضا نا

 مالعاب هقاعتو لاضغملا اذه قالخا مك
 ةديرج ثايفص لو فاصنالاو ملا

 ركشلاو ءاننالةي ولا ارشانو هذه سدقلا
 هلاغما نمرث ؟او ناهس هظظةح هضم ّط

 حموظ فسوي

 - ةديدجلا رادلاو ينامالا تساق اجاوخلاو

 2 ندرالا رهو اجيراوب م تود ةرايز

 يواعدلا ميج يف لطابلا قاهزاو قملا

 هما سسجح سل لح لسللسس ميه 2

 يواعدلا باعصال ويصل

 يلا 7 ند اسوي روظب ف ىلا ارظأ

 يدنفا سبسأرف راهشأا ماجا ه رمح

 يواءدالا باعكصا قوتح تايثا ىف انميلا

 طاشنو ىوقثو داهتحاو د> لكي ةلداعلا

 دم اودععل نا ماركلا يطا هحصأا

 ريغكلا ددعلأا معه كهشأ ينال هع هللا

 معي هنا هنع ةامابملا هب طانا يذلا
 مصاولا يقل

 هاو 95 ٠ ةلداعلا نا اولا لع انكم

 و هلأ ءالاو قدصلاب ,٠ كامشا

 لخاد يواهذلا باحا روبي ثحا

 تاماولا يف هودصقي نا ءاوللا س جراخو

 .«دادعتسا نم اود م6 1 نع

 اهتركذ يتأأ تافصلا ميج هثاماغمو

 يورك ذو 0 رم هل ارو ظ

 نييك 1 ١ تدق ينال 1

 ' نم * م

 دقو هان

 قالطا دي عذوج نيسح نآك اب

 ليا ءاشعلا ةالصب قذايملا ةرلاغأا مقدملا

 ةدودشأاوسأب رلاتنءازا فير ثلا دو 1

 مقدما بنان يذلا يشألا ثي بلا

 مفدملا ةدوفل البام وكي نا هترظضاو

 هبحو راثلا تباضاق هةالطا نيح

 ىضق ءابطالا فشك دسو هردصو

 كلذكو ٠ تاماد سمح دعب هين

 فورعملا هليمز ماهبا رانا تذخا

 ىلع لص مولا وبظ لبقو يرينمامزلاب
 ةعر بارثلا يروو روك دلا نيس

١ 
 هي وذو هلهأ ىزعو هللإ

 مل تدي يف ةقرسو راحت عطق

 نع ةقباس دادعا يف القات را

 الاء تبو مح تيل يف راسالا ماعق

 ىلا فيضن نالاو ئبناجلا يف انددنو

 | عورسالايف ثءطق دقؤا هانرك ذأ ىلل

 ١ حلاصم 1 يتلا تاعورزملا اليا رضاملا

 "ل ط ف ةزادنملا يف مقاولا نوب زح

 ىلعافلا روظي لو زهاب

 نوي ز ةرمم 36 تءعطقكاذكو
 ٠ مل تيب يف نوهاش هللا! دع ضرا يف
 يف نزاخلا دعا لو صودمالا تاغمنو
 "اوقرسسو مك تيب يف تازئرحلا ةراح

1 
. 

 م

 م سب ا اا 01 3
 2 يا تفصل 222 مم 0106010 ا عسسل

 ند هيه 25 ةئم

 ناالا ىلإ املا ربظي

 1 فكل 1

 اكرم ايي 0 يزود و ا ةلاسر

 5 ىضاملا عوجسالا يف أدت ءاج
 كريما يف نيرئطولا را,_هلا دحا ن
 دالوا "تاؤرصت ةيف.ك اهنأك ايف 7

 انه ءىزتجن نونو رامقلا مم هللا ماز

 : لوقف ايف ءاح اه ضع

 نو:سأأ يف نيرحاهملا ددع راك

 نو 0 ريمالا داللا ىلا ةريخالا

 دع مثارذلا ند هعم حا الرد 0

 الف تاريا ء وا الا قي رظنأ ةرد

 لوانتي ثيح يناوملا دحا ىلا لص

 هتطساوب يدلا ريكا ثروداسبلا هيف
 !يليترع لكم داليا كلت ىلا لقتنإ

 ال لوب رغأ وأ يلوبا وا يونج و

 كك لكن راسعماا هلوانت

 ةلاهنوؤش رانا ر أوما 0 7

 اهءارو ف ةكالا ءأرو نب ماع راق

١ 

 مث هعم ةيفايلا اردلا راسعسلا ؤابيو

 كريما يف بي رق وا خا هل ناك هلأسإ

 لسري كلانه لها هل نا د ا او

 باطب ريرا#و تافارغلت

 نكي و نيدلا | رفص هناب احتم ” مارد
 ايف مهنا

 اهو 1 مانملا ةرجا يف متو. 0

 فعلا ملي ال وهو كلذ ة_ا

 0 ىلا لوصولا ديدولا همشو

 نم .كلذ هتك اهم دوصقملا

 لصو ىتم هنا نظن هنال في راصلا

 مماردلا نماسايكا اص يضارالا كلت

 نم هفلتساام دريو هلها ىلا اهلسري

 لاومالا باهصأ |

 ىدحايف أنو نر عم نوكي يزلا اما

 يناوملا دحا يلا ىل.هي ال انه تاك أ

 ةرارح رثا اق دحو اذاف هانمع صخ#ت

 ىنقلو باهذلا نع نع غنم (أموخرد )

 تفتلي الو باذعلانم يساقي امم توملا |

 نوعمتملا ةكرشأا كلن ءالكو دحا هيلا

 لصيس اتطساوب فا البقوظ يتلا هيف

 يضراعم الو عزانم نود اكريما ىلا '



 دالوا ىلا ريرافلاو تافارذلتلا لسريق

 ال 1 راك انا بنيت نم سويأو نطو

 لعلام نا مزكمبف ةدورشم مل تال

 دءا هيلع قفش اداو هنطو ىلا هعردر

 فوخهيلا نفسا انام هل لسراو راجتلا
 اذهو رحاتلا ىلا رضع أءبح توع نأ

 ةم.أب مئاضن هياعيو ةلكاو مانع نامي

 را لفالا ٍُّط هريأ © ا

 ىلا قي رطلا ةرخا عا لاك اعوردسا

 لغتشإهنطو دالوا دنعفاي رالا ذحا

 هالذ ؟ ذب دوء.ال رول ؟دلا رع -.اهلاف

 نيريثكلا غم ىرح ام ريخلاب ,جاتلا

 شون نا كلذ نم برغالاو

 راهتلا رم مئاضبلا حاب ني رحاها

 نولوٌءِف هلها ىلا اهتع لري و أعيد و

 مجان اسئالف نا هللا ءاش اد هنطع يف
 تاروألا عم اعل زد را ةزيدوة هب 5 9و

 يق" راسا ىلإ هرما مل الف هلها ىلا

 هعم ةلماعملا ع : مئاضبلا ىلع هقنما

 هروغ مد فورعملا ىلع ىلا دومت الو

 ىلا نيردامملا دحا ا راو

 دالبأا كلذ

 نا كاره راجتلا مسمن يف نيك اا

 ام“ نع اوعنثك ال

 م هلا الا

 داأوا 1 فورد

 مس“ اول ١ د

 مثدحا هم بعالأ ادا ىدح ةييفلاب 00

 ماما ىوغ د هيلع ما ما : :ظو ىلا مجدو

 لالا ريم يروق انه ةيلمملا ةدوكجلا
 1 ضخ َّ كلاذ قرد 5

 دال أ راسا لماثر 0

 هذه سدقأا 5 هذ ردح ند 0

 م64 1 2 0 َّط

 اوةفوشي مل نم ءأب رقأ ضغب نا مع

 ءاح ر راصتاا لدا ىلا نول هرب كلازه

 سيعتلا قلأ 3 م امجرأ كم هنا كيمن و

 هتودتحري ةءاع هف سهل م م ه:ظوىلا

 فوموعي ال طولا ىلا لصي نأ كمت وذملا

 دنع ةأم ودع ىف ممر راحت أها ومهتادبمتب

 نأ ةاح الو راحتلا نه مهقدص نم

 يدأنت

 نه ثورغسي رادعتلا ضعب ناو

 ىلع طولا ىلا لاضع صر» م "1

 هدالا يلا لصو ىه هنأب ١ مذ هدم

 ترو 6م هلا جك ةوقهأ ممل لس

 هب دعت م يأ يذلا ضعباا مهأر ار 3

 ا فا كلذ نم ىنالاو

 1 اهعيبيل مهب رخاتلا ن م لواتد ض0

 ٠ ت3 نع

 نم افوخ اريم لحر. رخالا ضعبلاو مم الا تملا

 نأ هرما مقري ذ رجاتلا هي يردي نا

 هذه ل> الف ٠ نوح

 نع راجتلا تفئوت ةنيشلا تالماعملا

 ' اعنا ةرواجا ىرقلا

 5 نا رحاهملا ةدقاع»

 كلن ىلا رفسأا يغري نم يلهف
 نم فاك ممم ىلع كددمحل وأ تاهجلا

 نم 4 سولو أعوج توب الثن لاملا

 عناصملاىدحا يف لغتشا ذا الاهمسري
 «امما رجاتلا كاذانا مذ دقو

 هوأ ألة دعأ أم مكاوقو ميئارواف نيويدلا

 كرا مويلعف كامو اه ددورحو# كو

 مهثاروا نودخح أي 9 ميلع 5 !اوددشست

 عكا : نامل اللاو 4 وأ انه ائم اما
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 قف كلذ ءارع نم هوك رتشلا رغب

 ةلاعمأا ءاةصأا يءاص ميمرأا ردصا

 ًاناجم عزوت « حالصالا » مسمأب ةلمم

 رمالا رودص نيل نورتفملا ُض

 جارفألاب
 م لوالا ددعلا

 ةيهيرانااو ةيعائحالا تالاقملا نم

 أءاصو دقو : هرب ردعأا نع

 واوع هأ َ كح وف جلا ن

 .ء,»ز دراأ 5 ءييراولا ذل م 4 .,دالاو

 ة .؛دقال وحرئو ةديددلا ةهعصرلاب

 لحأمأا ب رشلاب و دصأا

 فد رقلا :ردقا

 ةدينملا ةءارقلا يف

 سعارلا همس يذلا باتكلا وه

0 

 نياك -منرفلا ةدرهم يف ةيب رعلا ةغللا
 ءاملا ريهاشم لاثما نع ٠ ةيسدقلا

 ةدافا كلذو هاكذلاو لضفلا ةعاو

 داتسا يللا يديك رقلا فأي

 : ةذلإ ةمدخحو ٌةءءطولا سرادملا اع

 هت ريغو هنمه عماو“ ركشنف ةيإرعلا

 نالعأ
 سدقلا يف ءارجالا ةرئاد نم

 ةديازمع دب يوانرف اريل
 نوتي را للاب روظلاةعطق فصن

 دحم ةدودحلا ناولس يوغارا ن

 ندحو قب راعو نيدلا جالص

 لوا نب رشآ ُُق قب رطو نيس

 6”٠« ورمون | 464 ةئس

 ةعطق يف 56 هع ند م هصح 10

 يضأ را نم نبت ناعإ هنسلف ربد

 نيرهك دمو قب رط :دو دمنا ناوقد

 يف هدايز نيسحو دوم دمخشو
 ٠:35" ورعوتن 50 ةنس لوائب رشن

4: 

 ١ *« سده 9 سدا #

 آ

 . رهظلا ف صن ىنلمااداؤأأب م راق

 ش قءرشعو ةمب را لماك نم صم ةناكو

 اهدودح نييمملاهنسأا ريد ةعطقيف ةددح

 نبرب ىدو» كالعا يب هذلخا اهوعقرعو
 يفاولس . .ةيرق يلاها ند لوغلا ميهربأ

 هأةيتساوةيئوناقلا ةرومصلاب ابعثب لدال

 ماس نب سردان ىلا هتهذب تباثلا ىيدلا

 بحوو سدقلاب جقلا رجأتلا راصأ

 سدقااب ةرادتلا ةاكيف م رداصم لما

 سطدغا ة 2 داعب

 ريالا . سغارأا 6 ااخا ررشلو

 هتدطا حم ا َض ةرردلا تاللدبلاب

 اريل ١ عودا تح ند ةغاالا ماليعأ

 اهويلع هداد َرارقْلا بمحو يواسارف .

 نه لك نا لع ةياماا ةسانرلا لبق ند
 ةئاملاب هئم مهلا [

 ىلوف أموي نيثالثو دحاو رورأ ةسفع
 لالدلاو ءارحالا ٌةرْثا د ةع>ارمزؤبغارلا

 سدقأ

 54 ةدس لروانا ” يف

 ال8180 81028501 /
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 اناا نيب دئاسأأ داقتوالا ناك

 تافاشت كالا ىلا الا ةطامم

 كود لوري لها بالا ةفاليسلا نأ ىم

 اذأ تهيكم ضرما اذه فا لع ثلو ةثبدحلا

 رهاظلا مو لصافملاو ةئاكخلا باهتلاو ةنم زأا ةقزلا دنع جتنيف ةتلاعم لمها

 ملا هذه لصت دلو منمال ثدجملا رمالا لجرلا دنع نيئيصخلا بئاهثلاو معا
 نمو ةيحارج ةيلم ىلا اهئجات ةرطخ ةلاح يف مب هنف ةاراا ضيبم و يقوي يا
 يفو جاوزلا فدصق تارهاظ ثاينذ ىلا نابشلا نم ضرملا اذه ىلا دا نزحنا

 يذلا نيجاوزا ند نيا لمحت ًاضارما الا خدم ف ةداعسلا لاما نهداول
 ةتلافو تفل عرب وواسلالا للا قدباف مهتاجْو اوسضف موهقنا ةجاعم اولمعا
 025711101: 4701:83611] (قرسردنا لررثرا) ءاود نا يداقتعا ينو
 مايا ةينام يف نمزملاو ةماس ” * يف ثيدحلا قالبسلا ليزي جالع مظعا وهو

 نويذالاو شيشحنا
 قورفالاو شينشحلا هيظاعت قأسنالا لف ةيوضلاو؛4يندالا رارضالا دش نص

 رسع كلا ذ قا وأو ةءاسلا تاردنملا هذه ةمواقم يل ةموكحلا لعفت انهحو

 س لابفالا لاز ام اذا يبصعلا عومبلا يوقت اهنا ٠ البلا ىضمب ئل ايلم
 يلح ةاود ىلع انفو دقو قيريفكلا ترضا يتلا ةييسلا حتائنلا نع اهرا ريك

 فمضلا منمو ةشهدم ةمرسإ ىوآلا ددجج و ةعودملا كلن يوقي مطعلا ذيدل

 ةمطق ٠ اوحجإإ لف اهودهتي ىلا قوريدكلا لواخ دقو ةيدنملا هنالوكشلا وهو
 ٠ ةجاحلا ءاضتل ينكت هنالوكشلا هذه نم. دحاو

 مدقن نجلو ٠ افايو شدقلا تااددص لك يف قادجوب قاجالماا فاذهو

 مرسي ام اوربف نيديفملا نيجالمأأ نيذه هب رتب |ر:ريصل مرتحلا رووخأجا ىلا

 كراع اقرما مركي ناثجمالا دنعو ٠

 ماركلا قيكرتشال

 يتلا ة مدخلا نا تار يلو ىننال
 يلا جات افاو اوفع تلال أهب موقت

 يفانيك رشم ليد وح رب اذإو : 7 هاما

 دالبلاو يرصملا رطقلاو ةيناثملا دالبلا
 .كلاراشالا ةيقب انوفاوي ناةيكربمالا

 رخ 3 7:١ نثؤنملا نم مل ريصق
 نا ركشلا ءادسا نه هنيع تقؤلايف
 نم انل اوناكو ةهيلا- مفدب انورزا

 ني رويفلا ئيدهاسملا

 هز هح

 ةيئاوولا سئئافنلا ةلمج

 رشفن يفأا ةديحولا ةيبرملا ةلبا يف
 ةلقئسم ةياور اهدادعا نم ددع لك يف

 مشب عم اهاوسإ اهل ةفالع ال اهب

 نادمالا

 ا تت سس

 ' لك عاي يثا ةديحولا ةلجنا فو

 دعقذ ؟ نيكبتم اند ددع

 ملا راو يبا ةديحولا ةلجأا يو

 يف ةلوهم ىلع مضاوملا فداو ثحابملا

 دوش ميضاوملا رابتخا يف ةفدو ريبعتلا

 ميكا هاذ
 !هباعكب دهع دق نانع الضف كلذ

 ىللجلا نفلا اذه باتكك رهشا ىلا

 خوبسا ل يه كاترم ردع يد

 اه د يف هدع ةثأم اهوادما عومجو

 ابتكم كيسا قاسم ةياور ةثام يا

 ةريفص

 قم اكنرف ردع وهف اهكاركشا ةيق اما

 يف كنرف ٠١ و ةينائملا تايالولا يف

 ةمورو يف اهبحاص مم
 يروا ديع ىسبنا

 ةرباغاو جراخلا

 ايلابح بييح يجوج ةعيطم



 3 ] 30 0 ةحداملا ه8 مم ددملا

 ا 05 بيش انوي اي خا راي يح
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 87 - 11:800111 01135 كلاررشو يف 95

 مرت 0م 1251 : ةيلاؤملا دالبل» ىمسا هيا 2

 © هو ووو هل. تاوؤرؤ كامدععن# بفضو نايد# ترالأي م

 سيل نس جس :ةيبجالاا دالللاو يرصفن رسقا 4

 18011 17 كنون رشعةلخ
 ةسوفم 2 ى هلك وصمم ل ا 1 ل دعبل ٠ كلام تصمم

 1232 1ةهاله 12195 قه قلو 1 0 ] 17 5 : ١ لئاسرلاو تادامالا د
 ةددأ اخقزامذعمو ذ ةططدادنأ َ سلو يرام ار مس أم بداح 77 ١ تدب رجلا ةرادا مس اهيلح نجوإ)

 3 4 7 علم
 8 18 81:عءاتوه لات ةظةهنردهل

 هجم انهت ر_ [تلولر رص عي

 5 فض ل ؟١ قفاملا 51 هللا هَ اهو ف 1م سدقا 3 7

 ملالدلالك 71

 ةراذكن ىلا ةعوف 750 سابا هةطنصم 20 1 هدام لاعأ وأ تاواووح نم فاسعتا لل لو ا م لآ ىلات هللا ميكو ةروك هما ثلانلا يي ' ١ ل ُ

 : هاوالا اذه روك
 #3 سدقلا ف

 ب
 دلع عوجسالا اذه نم نينثالا راهن

 2 تم يلوالا ة:-لح + موممتلا سلعلا

 ا:”اول فرسهتم كب ا ةفرطع ةساثر

 ةيركك ا اولان يذلا سلما اذه ءاضعأأ ها

 مواسا هفبف هاوألا هامعا يف ثاوصالا

 سدنقلا ءاول وك رء يف هتاساج

 هل آ-لج لوا دقع لوالا ساهلاف

 لوالا نيرشأ ١ ١ يف مقاول سيمخلا موب
 تحن ٠ما١٠53 )ةيلام 185 5ةنزس

 يجز“ سدذأا فرصقت٠ ةفوطع ةساثر

 رضع ىلا ف الا ة.ادساا راشتسم كلب

 ضع ءاهنال صخ 1 55000

 ةمهملا لئاشألا

 4 ةساح لرا دتح يناثلا ساجلاو

 يناذلا ب هل " هيف ملاولا سوقا موب
 تمق(ءماؤلا )ةيأأد 3710 ةزس

 7 سالفلا قع

 كب بغار ٠ ينب-هلا كب ديءم
 يلع يدنلا فسري دم ٠ يبشاشنلا
 اي رخز يدافا يحرج

 : افاي نع

 ين هنفا هللاد و :راطر.ا يدنفا رمع

 نيصفلا كك ىقفوت 1 يراصلا

 فرصصتم كلب تدو» ةفوطع ةسائر : لولا نع
 مدي | نيءا١ فيرشلا يدنفاف راع ميلا

 + ىدنملا

 : هزغ نع
 لضافالا هئاضوأو رم سايل

 : نومااحلا

 ةيروعسلا ةموكملا ا ىف ال
 صاامم باقلا ثدوح دف ةناهملا
 ف أش ةضوافأل » ةس لك يف ةيموع
 باس هاكناو ةيمومهلا ةعفاذلا رومالا

 دبع يف دا كل, فراء هلا

 .و-,سإ يدنلا ىلولخ ٠ اوشلا يدهلا

 يزرت يدنلا حرف
 ثالث ني.هآ (ءاجلا هذه يفررق' داو

 فراملا وش يف راظنلا ىلوالا قرذ

 ةئلاعلاو ةمفانلافو رش يف راغنل ةيناالاو
 تععف كال الو ةءارإلا هوو ين راخذلل
 ؟ال؟ ىلا سلما اذه ءامضعا

 ترواوشلا ىدحاب لهتشي مسا لك

 لاوما قيدانص ءاشناو تاللصاوملا
 ةرادقلاو ةءازسلا بارا ة.ةركو ةءارزلا
 قحر ةيمرتعسا فراملا رشتو ةعارؤلاو
 هاضئفالا ىل#م ىلا تابكشتاا كاصيا

 م 551

 ليس

 ا يموم“لا ساما دةعيلا ةقلاشلا ةرلا هذه
 و

 أ

 :لاومالا عب لوت نمو ئناوةلاو تاءاظنلل ْ

 م « كالز ريغ وأ اهههج وا ةب ريمالا

 روئسدلا كاذب حرسدب
 قاذلا قاقباسأا قارموملا احلا

 اما“ يق:1-يناعتاسلجا دمع

 ررمالا يل اذ. ا,:ةما دق قيتولالا

 لوالا ساجلا لهس دقو اعانرك ذ يتلا

 ترن طبا_ض» ثي:كو ثارارف
 ارارف ١؟ ره اهن١ هذه انثدب رح

 ةيرءااو 1. رتلا نيتغالاب ةظ.ضمر

 ممصالخ هذه

 ] يغار) بةكم ءاذأاباظ يف رارق ١

 هذ تناك ينل ةروا فلالا|ما هوتماو

 ىلا ةءارإلا ىلااب نم اوهص ثلرحا

 يتأا ةناعالا ةيقب م لالا قودنص

 مسأ فرصو مجتأا راب ناب ره اهتمدق

 دجحوب هاو ٠١- ريفا ثاءاشنال اهم

 ةىدتم فرايصلا هحا . ةريا ىلا

 روك ملا بمت.كلا ءاشنال

 ىلا ثاهملر: اا ءارجا يف رارق "؟

 ل تب ا مم ةقيللا تاراضقلا
 ثار, وننلاو تاذرظن:اا موسر 'اهيتسال

 ةرآاد ىلا درك يتلا موسرلا نع يف ينا
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 ةراظلا ىلإ ةهرفرم ةاحر ةظدشما "؟
 ثاورقم ذيفنتب هذال 4.اجلا ةيلخادلا

 نبفل خلا و ةي ديلا

 ىدادعالا داك ليو للخلاف زاعملا

 ميلمتلا ين ديدقو ىلا عكف ىلإ

 هارب قالت موسوأو ةم.سلا ىلا

 ؛.ادمأل ةراظن يلا ةءوفرم 2 5

 م 6+ :دأملا ليدعت ايف باط راجل

 ةدوضوملا يلو ايلا هازملا قونأق ند

 عون يأ م اف لع ني رسال ةيقاعل

 نيناسبلاو 0

 سهلا و رااسإلا نييوكقب معازابصو

 ١6 رثك الأ ىلع وب ١

 ةراهتلا ةرااغأ ىلا ةهوقرم ةأدرط»

 انايانم هاشنا موزاب يالا ةمفانلاو

0 

 فراعلا ةراظن ىلا 3 ءةطرضع

 يه ففءأو هرواملا يك ناطب ةلياجلا

 طح انثاوا 7 طل 01 شورغل

 شرادم أنا يف فرصتل فراعل
 ةدوحولا سرادملا حالصاو ةديدج

 هال ٠ ةديدجلا لودالا ىلعاهفرتو
 جمرأك ١ فرصل مل (تركملا

 مليا اذه رش

 ةراوستلا ةراطغا يللا ةعوفر. ةطرضم

 وءايف ديذح رار ةذاوماب ةلولجلاا ةمقانلا

 تااك ياا 1هاثا يمخارالا زارفأو ميز,

 - َتاعهزانأاو رارضالل اد

 اراعشاي رار 5
 موزأب 1 0 ةعئادلاو ةرادتلا

 ةرآظل فرم



١ 
 تار يف ىتاا ةليف ضيء.سأا ضارقا

  1طدعأاو مظعلا ق.ضأا باسإ ع..سلا

 راظمالا4ا11 ةيااوتم نين م م راد يذلا

 ٠ ةءارزلا ةراظأ ىلا هاحر ذظطرضم

 غلبم نييمشب ةليلجلا شارح الاو ف داعملاو
 تالؤكلا لبيس يف فرعي بسانم

 يف ةراكب رايشالا ىمردي يبل هيدقنلا

 «اوألا فارظا

 ةءادملا ةراظن ىلاةءوفرءاظ.ضم 1١

 ىف نيتكم* ليكشأ ياطإ ةليلجلا

 ةيقورقا ىواهدلا ةرتوزف ىسدقالو افاي

 ةيرالاو

 ةراقلا ةراظن ىلا ةءرفرم ةظ.ضدم ١

 لدن سوم ا ةاءادساا ةعفادلاو

 ميسا ركن هان ف يعارز

 1 ١ ريدم 3 4 هدقإم 15 5 ١؟

 ةرااد 2 ا 15 ةيمومحلا مو.سرلا

 قزق“ م دوتو ناب 2 همر اح تاءوسر

 م اه دا

 قيد ديت هرم أ لع ١ رمهتقا أم اذه

 تاماقملا ىلا ةغوفر | طئاض اأو تارا رقلأ

 ايلا لارعا نم ةيباونالا
 فرصتم كلب يمزع ةذوطع هضاار يكذلا
 ذياقو سدا

 ايفا 1 ىعاولا لاعا ن م مشن لو

 ا ا لسن بل ل طباضأا نال 0 صومتلا

 0 لب 6 رعأاو م!تع را الر رسما

 يف ةك رتلا ةغالاب ةدح لع تعغبطو

 ةفوطع قاكو ة.نحالا مباطأا ىدعءا

 ق.سالا سدقلا فريصتم كب تدوح

 ةيهج رامذلا ىلا كوأوإ اهرشنب امهم
 لاسراو سدقلا ءاوا يف رمحالا لالحلا

 تلاك ةناتسالا ةءوكحو تاناعالا

 اب اهءاتهال_انع لغاش يف
 ة.درادلاو ةءا>ادلا ىراوطأااو
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 نوو_طلأ

 0 هةبساملاب ررثثو 1-2 رش

 ثلا يف دات ء>اللا نا ا.اح رولغإ

 7 لصح دقهارحلاو قرتلا بارا

 كالالو لص مل لمعلاو ذيفنتلا رما

 نودب لاعالاو باءتالا كالن تشب

 قرو ىلع ربو يأ باميا

 اهاذشنال ذكتةورذملا ضعب مركملاو

 يناوك ار>ئاو ةيلخادلا اهنواؤش ريبدت يف

 تءارتسا دقق نالااماة,جراخلا بورملا

 يبومملا لوالا س

 ره يح سي سس سس يب يب 222252 1 يرحم

 7س سب و يي يي يا ا يري ما

 2 شدذلا

 اهتواخاد حالصا تررقو بورا نه
 كيلا ةبجتم ءاوألا يلاها راظنا نا

 فوسس اهرافكت املكو يموملا سلا اهيا

 ٠ مماسم اهلك ٠ راصإل اهلك ٠ هررثا
 . كاباو ميسم قاثاباك ١ لام ١. بلك
 كايف م ملا أضرا ثنا ىفةخ

 ردو ةرخاتو 1 هلاح ملف ثنا

 فنخ ٠ هييكنم ىلع يتلا لامحالا لفل

 هل كلذ . ههرا : شع لح نم

 تءابدق رضارالا باوصا ن١ هنا

 اهتذا تاك اهنا تار ان ايغارا رثكا

 لا نع الدب اهرح اثر انت بنسو
 ' قركت

 يف هنال هده ءارلا خرصي كيلاف
 ةدبدش ةمزا

 يلامثهها اهدا ةيخسلاةموكحلا ازوه

 يلاها روعأب مايهالا ىلع كيدغد رو

 فرملو مهنا اونا لك لها تناو كلئاول
 لاما قش ٠ مهيفرت ىلا ةيدؤلا قرطلا

 تف دق قركتف كيف ةمالاو ةموكحلا
 ةمرك لاو هنا_هبس هللا و كنابحاوب

 ىلا ركذلاو باوغلا لانتو ينءشلاو

 سم ال يذلا
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 شامماوتياز رتروفكنارف ةدي رج ثور

 هك اوخااوراهز الا ايت اتالذ ديرج يم سبل

 ا
 ا

 ١

 همس يسس د ا ا ا ا لا رت ل ل: ا ا يوسوس وبسبب بأ نت يبس يس يس ير يبي با

 ْفأو ةاءج هلام لك دم كر ا -

 ه 2 6 1 :
 كفو لوقرلاو ريفا اي دج يد مين

 موكا رفا ةوزوظرومنا نريناا الاوع ور حشا

 لك اللاب زماظعا|

 ف يوري و ردأاب هي راد داء اودهو

 مهسوما فا« رآرهما » يعدل ةرريم ةدي رج
 - ها م .

 م0 اهم راشم دحأ و4

 6 سدا ف

 ثان يف م رج مظعا وهو اهررت“
 روث طلاة دو رجلاب ةياثع ا: ؛شلو يحاونلا

 هئارال ةقباطملا اعالاقف هرورسم مظع و

 ارامل رع الل ل يحال
 هذه لع ا دقو معألا نء ارفاو

 ىلا امتواهضاو اثرذا ثواودع :دبرملا

 أهاّتدا اهوررس٠ دّقع الو باءدتحالا
 ءارقلا عادو ةرابع يف ةضوافللاةرء رخال

 :هاروو وم! و.سوملا مودق م داخلا ناعا

 ب اكلا متالع ارو لحد الف تالوكاملا

 حا! يع لاش ءعرلا يف ةرهاظ

 الا جراف رءالا ةءياح ىلع هوةقواف

 ىلفسا يف مقدر ليواقلا رقد هيج قم

 يا الثا ىاملا نم ريك مابي هنم ةقرر

 ةئازال"ةدبادتلظأا هدرا هذها لك“

 اذكهو بجتحم قا يغيني ال ةيسايساا

 ٠ هدب رحلا ىلاةايحلا مر ركلا اذه داعا

 8 تورك ىلا شا ماد هلا م عام

 عماهوب رشيو ( مج ) ارب هب اوعاهبب

 ّط اهادها يا موعلا

 اندئارج راش نمربإك الا هدعأا اما

 دم الو ينامعلا باعتا نوردقي الف

 0 محن ال اندالب يف ةسر» ةدي رح

 باوصا 0 دقو كاراشالا باط

 ط نعءأبأت لا يفان د ارح

 مفدل امس ةيبدالا بلاسالاب اون ايو

 ايل تا ا قرباطب ال < 'اراشالا

 ليالام تادعاسمالو ةلوقبالو اراهزا

 فيوا ملا نءهنر د.ك رابع كار اش الا لأدب

 هفالل_حو

 هورخا ةي نيذلا كلوا قيد ن# نواف

 فوك ت'ادداسألاب امو 44 و مثار

 ! ةيارمملا دئارجأا قرا نم

 تاوكف

 ملا ثعلب جوزي 0 بأ

 فيركسلب فوج راسملا قا ىلقتا

 تاك اراشالا ب

 : قرولا قو نيررهلا ةرجاو ةيهباقلا '

 ماا ةركب الفا له

 م ١اهرمو كوئازإا ةسنالا مخ ماو الا

 كتوشمأ ٠ اهالكو ناركأالا لد ه 45:

 عا رعلأأ با فاز قا لة 2 و

 ل. الا ةئفن معا ١ هلأ صور هلأ ن

 بأاعي ند را لع نيود هتباداف

 « فافإلا ةةذن مفدي نأ تح أموراع

 ( تداولا )

 نيينيصلا رظن يف: رمل

 نو.:.ىأاىا حاملا تاذطئقم خد

 تارويغ هاسناا راش ءاةهست قاهر قمع

 اداف ةما ةباش يشد يفرك اوما او

 را ءا فذ الث ئاو اورق رد تراص تخاف

 عافالا مس ناو اهبابأ خه ١ رأا لام

 5 ا ىلا لكلا | مغ دج ال

 قايحصاا 5 لم 1 راا حالص فاو

 عاهجالا تاقاع“ هن 0 دق اهئاو

 نا يندنب الو ةارما لان ال اهنكلو

 سأانال ٠ ةموكحلاىلاهعا ننام رش ىطاعتت

 بهاذم قوقشمي اه يف

 ةيديص ةوأغ

 مثلا يف ءاضو اياب هررتبصلا سبل
 دنع جاوزلا ةروشو جارفالا ين ةاهوسو

 رك صخ نم قاهست تانسملا رئاوعلا

 اهاورم صعدت تاوامب ا هالأ د

 ا ذو ف تناك لاو

 ءاالا )

 وا ةا4م+

 نالعا

 يناقالطا رالدلا

( 

 ' ( يلاثملا

 ركاه نم

 ةفرفأا مم ةرب#ملا ضرالا ةعطق هل

 قيرطلا ىلد ةمفاولا ايف يكرلا “اللا ربو

 يغاران همت دإ ىلا ةلدوألا ةيهومتلا

 لوسأب قباينوهلا ىلا: د'ادلا ةللاملا ةيرآ

 ةديارلا اهعضوم راصدق يفامأا هروداؤلا

 ىلاهنم بلطي امءافيتسا لجال ةيئاعلا

 رانموخ

 | بجو دومع سروج تنب ايئرام ةرحلا
 .تغلبراه دب ظوففملا ريكا هولا دمس

 يوأ رفارإل فورمشعو نو :؟ام ما بم أ يتحرف

 رارغلا اوما ترسو ميدحالاا أهملاظ ةديمب

 نم ارايثعا ًاموب يشم ةسحخ ةدم هداد
 ةيهر هل د را ةدس ىلاآذ مَ رثل "25د

 ينؤىلا رتفالا ةعحارم ةيلع مضاأب

 ةروك دملا ةدملا ننتح في زشلا سدفقلاب

 ةئاملاب ةسح نم لكامل
 |1735 ةنس 2 نوناك 4 ف

 كك <

 ةيفارغونا نيس باملا

 شب دودج ئبجوا اجاولا مدقي
 ةيفارفوت امي با_مأا ليا لك ءاسد

 ةيافل كمضم اهرثكا ةعولتم ةكظهدم

 فناشسب يف مقاولا ديدجلا كم يل

 سوس

 يبت رظانملا كإن دهاكب م لك و

 ١ ١ دج براي ضرمت

 ماركلا يقيكراشلا

 يتلا ةمدقلا ا كت ارهضح ىلع قنذال

 يللا جانت أءاو أ ومع متن ال اب موقت

 ,يفانيك رقشم نم وجرت اذقو ٠ تاي داملا

 دالبلاو يرصملا رطقناو ةيناعلا البلا
 هلاراشالا ةعقب انوفاويأ ىلا ةيكريمالا
 رخ أك الو وانا و: : هلا ب ٠ مري هدف

 ىل رك كل ءادءا يد هنيع تاولايف

 نم اكل اوناكو ةهلا مفدب انورزا
 للي روفلا ني دعادملا

 ل 3>

 ةهئاورلا ىئافنلا ةلجم

 رف يقلا ةديحولا ةيبرعلا بلا يه
 ام ةياور اهدادصا نم هده لك يف

 ةيفب مم اهاوب اهل ةقالع ال اهسفنب

 * دادصالا

 لك ماه يكا :ديسولا لبا ينو
 طنا ؟ نيكيلتء امم هدم

 مبا راووق يذلا هد حولا ماا يعو

 يف هرب ىلع ع ما قداو ثحايملا

 ديش ميضاوملا رابتخا يف ةلدو ريبهتلا

 , عيبا هي أل

 م عياتكي دهمدق نا نع الضف كا ذ
 لل جا ذلا اذه باتك رهشلا ىلا

 موبسأ لك يف قيترم ردص] يهو
 مام .لك يف هذع ةلأم اه داطعا مور

 ايثكم هيا قفاسم ةياور ةثام يا

 ةربغص

 لع اكفارف رع ريف اهكارتشا ةهأ اما
 يل كرف ١" و ةيلاثملا تايالرلا يف

 كيور يف اهبحاص عم
 يروظأ هيع سببا

 ةرباخاو جراخلا

 اهلابج بيبح يجوج عظم
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 ةيسايس ةصالخ للا ىلع قادت الا مي ءاقعو 35 رادآلا ةااتمالا ىلا ةب ركعلا ةيئاملالا ةعبلا
 باس الف اينو رك لك اش 0

 ة.بايلا انتيدلا يل بارطضا لك

 ةيظعاا ةيبروالا كلاما فوغ سبسو

 نهر غز نونيإ يود ف الخ عولو قرع
 داق ةياعكل : 0 ىلا
 ة.هاد ريكا كرامس ا ىتد نهند

 نب:سأانم تارشع ىلبف ل رن
 يفاةلباا يف ةرارش ته اذأ : هاهم ام

 مهنا لوف ايكو «كليورؤا لك قرح

 لالا انئلود لع“ بعص ئه دب
 هكا نمثرغ اذاوةياو دكا لكاشملا

 9 ىلا تفرصناو فاذت ام نم 1

 ام تداعتسساو !مططخ ميوقلو اهنوؤش
 مايالا تاث داح هايا اهتءاس

 أهرما ىهتنا دف هن ودنا لئاسلا

 ةريدكا لودلا تطاتداو ة:سأا هذه يف

 ةذاقلإلا ةريفضاا كودلا نكرتل ردالا

 كاراشا قود ةيئادعلا لايعالاب موقت

 نهادحا يدم لف

 اذه داء هثب مر.الا نا ىرن اكل

 ٠ دعب ضي مل لكاشملا نمو ١دملا

 بعاصأا كلت فا 5 رال ا::موكح هال

 ىلمالا ةفراب اذ تعا اهرغا تا دا

 حالد الا ارجال ةبهالا ذخأت تنفناو
 ىلا رت مذا رواف

 فاقايلا ييرح دعب انتلود فال كاذ

 : اشءاهاد ف

 قبلاو# امدقعو ةنردأ اعاد راعأو

 وَ الياف تدك اعادعا 2 حاصلا ]

 بارا ذخالا ىلع ةرناا تدقعو ا ماركع

 يه ةيناث هاكحلم ال تادحا حالصالا

 ] 'ء 1.:هرالا داليا تاداللصا

 0 ' يلاهأا بابثا لَ او

 وشاف لاسرا تاموكملا ىلا

 0 باوجلا ةقاكم ب

 حالصالا قود لو# ا..:ود ذا ربظو

 تغمبو ىلوالا ةيقارم تح كلي ملاذا

 يق قافلالا اي روا مهاوع يلإ اهدوفوب

 بانا لع تحرفا انو ٠ ناشلا اذه

 كلذ اهاع ىنا ةبقاراا ةلاسم يلاعلا

 ماعلا شغل نكيل تاموكملا تااقف

 هلامغاقويفاري نووي روا هوثواعمو امو

 ةيفاراا نال كالذ انةموكح ضر, ىلذ

 امداود نأ القلسا سقت ةيين>الا

 ةهراولا ةيقرإلا «انالا َتْر ذ داو

 راشاإسمو

 سرر فواا ساس وبسوملا نأ نإلرب ند

 م:نا نيلرب يف لاك 4 ةيسورلا ةرازوأا

 حالصالا ءارحا بوجوب املالا ةهوكحلا

 ٠ كاز ىلم هنقئاوف لودلا ةبقارم تحت
 هلا :دراولا رابخالا نم اضيا دافتسإو
 ٠ كلذ ىلم اتقفتا دق اسنرفو اهلا
 ةرازرفا ص.5ذ يارغ راودا رمسأأ ضفرو

 رب ىلا قيشنالا ىلاسرا ةززياكتالا
 لص اهرب انتلود تءاط اك يلوضانالا

 مدل م ف ا.هوز : الام

 لاشرا مئاغثإ ا رءالا ىقلدح م

 سردناسيد هايل كلارا ةسار تعم

 لرالا قليغا ادئاف نوكيس يآ

 يناهعلا

 مقاطأاا 111 كلب ذب هادا رص دقو 7

 كلب شيا هلا عم تال ادم نا ئيلرب يف
 يلا دعب يهتم

 ةسك رقبا موسرلا ةدايزو راكتحالا
 سه ذا دقو 1 ىدملا ةروصق كللو د

 1 ىلا م ين ةحعهالا نم

 ةااملالا هدم لاسرأ ىنع ماكتت ام

 ملدا يا لاقو ةناتسالا ىلا دي ركسملا

 ةئمتلا هذه زكرم راهنخا هلا نيكيلا لع

 3اس رد

 ثم طاسإ ىلع حراطي نيل ةئاثسالا ريغ
 14 َّ م 8 ة ايسالا قا ىف 0(

 ٠ اهريغ راتغت الو

 نا نكلو والا قاف ادئاف يناملالا
 قاف سدر تاصاصتخا نم 4 نكي

 أه دوو 5 يفهن ال 1 5-5 هذهو

 سكب الا يت اي ال اهيف ررغلا ىلخادتا

 ةبولطاا اديتنأا

 ا ريثك (ءالك انمي“ دق : اضيا لاقو

 ءارجا صالخا لكي هول نحنو ابثيمرا
 موأيال 1 أ 0 ايف تاحالصالا

 م نأ هلا ثاحاليصالاا هك.

 1 ىف يم لقا يفا قوم سم

 ىلبا *ةأ قو معو

 رومالا يف © روالا نيصاصتخالا

 اتاطم لبيقنال ا::كلوان:ءدخ ينكوربص)

 نو. ا ان روأ أل لسرت قا

 اوقلخب نأ قوءيطتس و ماما شهلا

 ا اا

 يانا نعمب لمي ىا لق الاثنا

 ىف دقو ةياثلا ايودٌم ةراثع ايئيمرا

 كام ٠ طف هاسنن نأ سرد جيراننا انءلع

 اقانالع نيس يف يتءغر راد#٠ شوفرعت

 ايسور اصوصخو ىظعلا لودلا لك ممم

 لالخ تدهتءاو ٠١ ةديدولا اناراج

 ودا مم يل اذ دادس ةريخالا ريشالا

 . نانقا أ

 ةيناعملا قا / هلأ قس 2 سراح يد

 يف سورلا ضرآعب ال نا د١٠ -:3 - رول
 امئيمرا 7 تادالل ماولا د 2

 كيد ء.أل قوريدملا قوكي نأ هب أ نا اي

 رخأو وكلا ائ:مرشساو ناد هةر

 اهمو ا ةمردتحلا ظننا انواسأ ْة

 ادم (ةلط. ل.ةنال اذناف رمالا يف نكي

 يلا ٠٠١ اندالبل ةدينحا ةيفارع مغلق

 ف ر ؛انعاتلاب يمسإ دحام وعم نا ملعا

 كةروددع مانع و ةفلتخم طتض

 5 رظلا 3 ذهفايا ءان اهم خبار با رص ل ١

 ماتن ىلا اهنكلو ملأتع ةزاثملاف وحن
 ادم ا ينا لوا موحش اهدرحو

 اطر نيس ينام دكلملا ف يربك ةيلام
 أسارف أايطواو مالا اذه ن* ميم مز
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 ٍءش رابخا

 ماسوي نأ.طاسلا ةلالج مهلا

 ملح اشاب ديعس سربلا ىلع زايتمالا

 هيلع مثاوهديو ءاياءدإقو مظغالار دصلا

 تاءلص:ةتالثاد: ,.كح ثا عا

 ةدداولا انوولا ىلات عش يتلا دالبلا يف
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 نبب ودنا لع بائألا تيه -
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 هلا روق
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 مطقتا ةيدقلا ةريغصأا دوقناا عج ف واق
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 لمأمتلل
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 ةثم18 رورع هيف هانه [سهلأ روطاربما
 كاملا ةكبي را ىلا هئاقلرا لع

 ةباع ناطاسلا ةلالح يدها <
 ياح يلاو ىلا ةمصر» تا راكم
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 قانا نكاس صيق ولع ةيادعلا

 ا قي ةزاثملا ا كن لوس م

 ميا ااا مءاج 2 ةمضوعم ىلا

 هنر دأ ف

 ويمد ة.:سأأ ةدارالا تردص <<

 ةئجل يف وضع يناغالا لاسافروتك دلا

 ىلا جالص الأ

 رااوخلاب تاباصالا ددع دب ر# 0-0

 8 موق 0 3 1 0 0 ةداثعالا يف

 ىدءات ؟ ذدقو -ريبادتلا نم 5

 7 تمقو دق فا ةفارغاتلا تاك رمذلا

 يبرغ ١ ك ١١ خي رأت نم ةيضاملا
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 ىللبدلا بتاكل كب تعاط لاف <
 َ ركسملا ةينااالا ةقعبلا قا فارغا

 وا زوفنأأ نو يش | نوح نأ نوال

 ةءركا لع ةطلسلا
 - .يئاكم لدرادك

 ةفلاق هتدي رح ىلا انارقلن :ناقابلأ ىف.
 ناثابلا تاءوكح نيب برحلا ددو# ىفا

 عواولا بي رق هناو هن» صانمال ققع“

 يرافللا" سحرسكالا حري <

 أ دءاصف الا نم يقيسو ايئاه ةناتسالا

 ايقوص يف

 طا_ب.غلا ميرصتب رءالا ردص <

 اوغ د نيدقلاو شاملا ]ع ئيلامملا هايطالاو
 ةيلاقاياا برا ثايا ىف ةمدخلا ىلا

 لولا نا كيداللس راوخا نم <
 هاغا| يلا قاثويلا بلط ىلع تقداص دق

 يدوصخلا سس

 ةىصنلا نذملا ىف ةءاودلا تازا.تءالا

 دنع كالؤو ةنائودأا دالتبلا ىلا اة دح

 اهنيب تدفملا ىتلا را ةدهع نالعا

 ةلودلا نويبو

 هرزدعم
 فن

 ىاع رمغلا ددع داليلا دبع

 ملتي ىلا نيئاللا 7 5 0 00

 6هو و دال. ا للعب ل ةعد الأ ةءاقال

 ةلود ىلارذ> لصق وراك و.بوملا ةدامدم

 50 هلل .بأ ٠١ اع

 + وك و ولا هحيمعلو ةءيقلا اًدئلرف

 ىل. حار يدنفا او يلاثااريأ ثاوقاا

 ةلارأإ ١ وئاللتوةا لوالا قاجرتلا

 كرب رطبا ءطرهاىرح دقو اهيا موا

 اهيايشاحو 0 ارذخلا لصتقلا ةداهسأو

 لافتا م

 سشمااوهدز ةداعأا برس ديمأا ةالص

 سدلا يلا

 ىلع ادي لاق حالا فا قرع دقو

 5 3 1 فق 1 لاقت يأ

 كو نيداك__تيقرفلا ءابالا ريد 2

 ب2 اللاةك

 نمرالاو هن راوأاو كلرأوت 5ك مو لا ستان

 : ٌ اح
 راح # وير 5 وبراقملا 4 تايد

 ةداملا بس»: كلوااكلا

 0 م.ءأا رم لفتحا كلذكو
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 لاما ىلا بف'اوطاا
 لاقالاو ةعحأاب للا اذه

 سك انكلا را 13 8 ١

 ١ دق هللا داعا

 كل 0 1 | )
 موظ | 5 ساد

 :ماسقا 4 0 م 1

 ةءادزلا قو وش يف مشقو ةءفانلا نو ومش يف مسقو ءاوألا فراعم لو شيف راظدي مسق

 يعاد م5 لك تاوذ ءامسارا دامو
 ف ام 0ك قادر ما والا. ل

 . م ماهم ١ 3 ىلع
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 300 ُ ش يهيس>ا كثب أ + |[ 4 8 : ! : ٍى ١ ءام 1

 أ فاره)

 فراغ لما ٠

 وهن وس يدا لولخ

 ترا 222222222702 م

 قت سس سس يسبب "حس

 يق سل ل ببي ل يس ل يس ييسسل سس سس سس ل _- اانا جس اح يمل للا: ا:

 سووا وس ا يس تس سس سوو ع هه جوت

 : ةمفانلل

 كب ق.فوت : يب.اشدأا كب يغار

 نما : قيزر: يدنا مر 2 نيضفأا

 ردك ىدنؤا

 ةعارزال

 هللادبع ءاوشلا يدننفا ديس جملا
 ٠ راطملا ىذا رم ٠ قيفذ يدنفأ

 ايرخز يدنفا يجرح

 كر م كمل ديعم يعلو

 ظ قيلوتو يب .ثاشالا كب. سغارو اناث

 ١ 08 رع ند 5 نيصفغاأ ىدنفا

 ةيمومعكلا تاساجلا ضوكت نا ررق) دقو

 عامجاو فينذاو دار تح لك 5

 عم ةيفابلا مايالا يف ةروك ذلا نامل

 وسلا
 ثلا ىر> ىضاملا تيسأا راهنو

 00 ادع يتاا ةلطبضألا يف
 ةمفاتلاو :راقأا ةراأشأ ىلا لوالا صولا

 زارفا بلظ يف ةيلام 1١507 ةئد

 تناك ىتا ةعءاشملا يفارالا ميسقلو

 هريككلا تاعزانملاو رارضالل بس

 قباسأا اند دع ع ىو» والا ةومصلا امجار )

 الو ءاسدو 3 ناطو :( 1؟ وردوا

 ١؟ه-٠ ىلو.ة أضيا ررقث دق قا انغأب
 ةيصوصخلا ءاولا ةينازيه يف اشرغ

 ةلالث ةدم ةيعكرلا ةديرخلا فيراصأ

 متاوذلا من انأق ريشا

 ىلجلا هيننب قحلا له انئديزط نا

 عن 1786 ديد ' ةغرست ىلا نمو#“

 رمالا اذه ةلمجو ءاوللا ةيئازيه ىتأاع ىلو

 رنا اهنال ”ةينارمتلا اهتارارت لوا نع

 : يف أيام ىاعت ناب رك ه7 كا ذإو هيلا ارارطشا

 ىلا ةجاح يف ىسيأ انهار نا ٠ الوا

 هرث تناك يتلا رءاوالا نال,ةيمصرلا ةديرجلا
 انك اهرشن دارملا ةيفرهتأا ىلا
 ضيوع ثوداتثدب رج ف اهرشنفأوب باكت
 طقورثناتيلا ديعايمضر ارما ىعارأ و يلاد

/| 

 تاراوقلاو

 ةلاوم ماد تناك اتتدي رح نا ٠ يلا
 ةدع ءاوالاو ةلملاو:ةلودلا تهدخ دقو ةموكملل
 لك ريش ل#' اهترادا تناكو تاودس عب را

 اناجم هاوالا اص ىلا لوي ام
 ف في . ا

 5 اهله فئاوح ةيناث تناك نيلوالا اهينس

 علب للا تعاشم ىنفا هد رع تو ةيكرت

 ٠ ٌةراغص فور4# تلاك ةك رألا ةغللا, ٠ ةلاخا

 در: ملو راذقملا اذهب كت مل ابني راهم نكل

 عبي ناكو رهشلا ف اشرغ فالا ةثالث نع

 نيسمخو نينئامو فلا عودا لك يف اهن*
 لوةصاا كسلا يقرولا نم ؟5 ٠ ام اودع

 6155 نوكتمس اهنيزاهف مالا اها ١ ديجلا



 فصن م5 ال . رهشاا يف شسرغلا يثاثو اشرغ

 ةدمال ةهددل رخآ سلا 30 يتلا داوملا

 لاومالا له نا لوع لئاف أ 0 اعبار

 نا كالذ لع ثا م تاك اراغالا قم رفوتمس

 ةدودحوملا ةدبدكلا 4 كم هزالال غن ٠ ند ءاوللا

 ان ولع يف ىع كارلا نم انيلط دِفو نالا

 اومحرا نلف «لاقثالاو لاحالا فيم قباسلا
 هلا كمحري يلاهالا

 انتاظح المو اذهانت ود نأ هن نت ا

 نأ ىزن'اننكل 0 ذخ ازال عر هه

 منال كاذب رمالا 0 وأ هين انتاوحاو ند

 طقفهاوللا ةمدخ ةديحولا مهتباغ نا 7

 اةةاظحدأام 0 ناد هش وتل [يهطق .ال )رم

 ثوكي نا يفاوصلا تابجاو نم نال هذه

 هئاوللو هتمالو هتلودل اصلق“

 ةيدلبلا نمل

 فروع, سرا دةم يدلل! رس املا يف 0

 لوصالا ي م>راتازلا موبخت نيدلااناذ

 مدع باق'ال هز 13 ند 5 يبا

 هاضعا فذ باذقلآل ا صاوشا

 اذه نم ارت دقو سرا جيف اع ةيدلبلا

 ىلع يدنفا فسوي دمحم عامتجالا

 يدل سيئر لبيكو

 رع ريماوم اوسشحأ ةلواذملا دعب و

 ايف تاوذلا هايما اوعضوو باذقلالا

 راسأوم وس مهلباُقي مثددع بسدح

 ,يدسأا ”ىدتباو ءاضوب ةيقيلاو نومها

 قيفدلاو

 هاحمأ ةمت :الا تا اودألا نع أ

 ىوسن | راسا قتلا دعبو

 مىركدنلا| ىلا دع

 يدوادلا : عابر

 يلءلا كر

 52 ىلءعمت

 يدلاما كر

 نهرا ايليا

 ناز ربلا فم سول

 كالي ز ثوراه

 هللا اًؤع سن رح

 مود ,

 ةداهس يضاملا دحالا ءاسم لصو

 دوب ءاساا راطق لع سدقلا يف ةىفكلا
 سأ وأب ف روع ع رأ ةدد 8 تأ ىلا

 ظ ىلا لع هل 2 أ لو سنن كورت

 ادعو يناثلا رياشن وكلا 4 وك وءموملا

 ددعو لوالا ن :١ امحرذلا لودحار يد 1

 ئييواسار هلانأب .هرأا وةريد هلأ *| سور نو

 قوص لل .> لع يبا ةيراكالا تب 1

 نإ راك رب راعإ ةط.غ ه 1 رعز ساح مم

 ٠ يزخ» ىلا مهنا ع تامرا ىلا

 اداملا وتالصنق ريلشن رك

 هرم >> يض ضاملا عو.سالا يب مدق

 ةلودوتالعنق رياشتوك ابورك 1 دل

 الذب سدا يف ديدبلا ةهعلا انامل

 قباشلا ريلشنوكلا .ترع# اهاوخلا نم

 اناهجرت نوح ةءاحس الا 1 هد 9 يذلا

 وحرنو كل ذإ اههمن مف اذالا ةراغسل (ناث

 : قيفوتلا اذ

 يف لدبوي

 ١. لوا ربظ دسب ةنلاثلا ةءاساا
 نارطملا مودرمأ ةمرد ْق ىل هدا

 ريهشلا زاتسالاو لضافلا ةريضح ل. ودا
 دس ؟ 5 رورع يكا يضقلأ سل ١ راسألا

 ٠ ةروك ذا ةمردأا ةرادا ملتسا ذنم

 سلا ةرقح لافتحالا اذه سار دقر

 ةراوا 5580 سكي اس ؤكمملا لضأ أ

 نيلسرملا م 6 _ مد ةفرددملا

 أنوال 1 ]ا

 0 هك تمدقتو

 نمددع هرمه>و ٠

 أيوا و ءأيوأ

 ةكرالاو ةبرغلا تاغالا, ةسدقملا

 ءامد:!اةذءالتلا ضعب نم ب زياكنالاو

 هدب ىلع نالا قودحرخما نيذلاو

 ذيمالا حال نع ماكتو هلو ةح ماقمم

 :ذمالعاا ركشو دالباا م4 يف ةسردملا

 لاغشالا

 رمح يَ مم ا 0 ةي رو تأأ

 2ك ةيده 1 أءهدق 01 لا

 ىلاه:>ظلا صا نفاخ ةءاىأأ دثعو

 ىل- يشن الا ميكو مج فرععناو

 ةوصأا اه باطأو هش-وز ءسرأ ١ ركسملا

 رهرلادبا ءاقيلا _ ردلا 5لا وعلا رمعلا و

 ةيلدعلا ةتك

 اندنع ةيلدعلا كام ةبتك بلا
 انذريضتم ةفوطع نع ىضاملا دحالا راهن

 ةميرالا نع مهنا أعم فرعا ا

 قوءهراهت سيال مال م

 لالا هذه اه مرسلا دوأب اوءودِي فا

 ملاغشا م اوبدسؤا فورطضي ثالذلو

 ىتلا ةريغالا ربشا

 م سدقلا د

 - م رك جر*. مهب قفري) !ذاميقز اط
 مم -ظ :ذا هتفوطع نا انغاب دقو

 ءاززا طايضااو دولا ىا مهباحاو

 همس راذؤد مذ م ريغو راغامأا هب راع#

 اوريصت ملاذ" مهتاشاءءاول وأنتي ل رهشا

 مث ٠ ةلودلا ىلع رهشأ ةعبرا ةدع متنا

 مث اوفقوتو كالذب ةيادعلا ةراظن رباخ

 رهالا يف ل دقو مُهاةشا ةسرا# نع

 لءالا ىلع انلو *اهحولاو نايعالا ضع

 فاعمب نأ اة م 37 واطع ةءابش ُْق ْ

 ةيدكلا ءالؤه ىلع

 ناثويلا لصق

 ير لق ناك يللا قانولا لرتع
 يسر أمل با رو رز ر.يويعم ادع ةرازحالا

 ه2 .ظو

 ةي دلع نعط

 اح مم ضوع ع سدا هلا رحاشأ

 يراصناا عر يف لاا ب. نبا

 هروظ ْ ةي دع يناثلا لؤالا باردو

 رسيهوقلأ يدنفا لمفاد لاح رداوف

 ىلا رك روم اه صعب و يفاذثلا

 تاعنك روك دلا اورضعاو ةعقاولا لو

 طيخ يبطلا م ةكلا ىرجا نا دعب و

 لأ بع هنأب ًاظروبار ىطعاو 20

 باطلا ةنياعملا يرجت مث مايا ةسم ىضق
 ارظخ حرلا قاك ىف كاف ذا فرعيف

 ساونا 0 راد تءفد دقو اي ما

 ٠ ميرجلا 3 مثرد دودو ءدماروتنكدلا

2 !ِ 
 ةهردح ١

 يرأاو دارغلا ىلا نك را دتف ينك

 رشا * لدف 7 ا ناب ه.ل6 راه

 هءاتها ةعرمدا ؟ذلا يدتفا ظفاح

 كانك َر وجاك دلا 5 ردحأ هدقذو رءالاب

 سداوبلا ةرااد

 قارا ةئداح

 عوبسالا اذه نم نيثالا ربظ دس

 ةواللخلا خطي ىل.,ءارسسالا قدسافاك اند
 5 مقاولا يف :هرالا لاترو ت ونا يف

 ةل الا يف يذلا زاب اذار نولع ةقبوس

 نرد امسقو هتسيأا قردحو 0 ذل

 بو رواهما ضمب كرا داي 1 وأو هيدج

 بدجبللا مهام ,ءالا توااكلا ثالد

 يتلا هايشال مب ثخالا مهلك ىق.ة-ال

 ىلا قدم" نلخد دقو تراالا ف

 جامل ىزياكت الا ىشتسملا

 . راذنالا قب رغ

 ل.ئافر ناك اب رضاملا دحالا موي

 ةرذقلا داملا ةانف يف ىلغتشي ىلمكارسمالا

 ىرخا هاي اذاو دوماملا نإ جراخ

 هنرهعو :اغ هاذ ىرخلا يبد هلا *أح

 تأءو ىاةح>اف

 طلغ حالصا

 ةيرودلا,نا قباسلا ددعلا يف انركد

 مثدا عمك راعتب رادؤدلا قدح

 مك دامت يذلا مثدا نا باوصااو افو

 وه لب افو ىبا

 كالدلو ٠ تقوملا فاجاس جاحلا نبا. مثدا

 طظاغا|نءرظنأا اوضغي فاافو لا و>رث

 نبع“ ااناطعا يذلا قال ىر> يذلا

 . انا كيرلو ها رك دامك ذب اضن طاغ

 للى وفمأأو ٠١ ىفيو# )فاك تي

 , ١ ماركلا مش نم 1

 كل رادزدلا قواوسما

 يئباه يف نوي روسلا

 ناب عمرا تاللا نعد للا 23203

 ع تس درط اكروما ٍٍش يتباه ةموكح

 2 كءوامو ةهءاللتأأو قران روسأأ

 مياه 3و مهنزاخ د“ يف | عئاضبلاو مهاردللا

 ا 0 مهتالئاع ىلا
 رخاوبا يف الا> مثولسرا شيروم أللاو

 ةخفأا [سارف ةلود ىلاردخلا اغالو :

 يتياه ةمركح ىلا تنلعاو رمالاب تلتها

 تن هو مرا انو تلو مهعأ امكيو رم نع

 ! لا يح ينرغأ طاش عقلا ل م رشامأأ و 1

 روك ذملا خيراتلا لبن يلف م الا

 هقاروأو هآوعد دهاو طا م12 نا

 يحاونأا تال 7 اساوف وتدأ توف ىلا

 مياوخح صياخت أهريغ وا

 ىلء 4 آ..خمأا اسأرف ةلرد ركشتف

 نييثامملا كلغاوا ف

 يلا أساالا يع داخلا اذا در ةرف لع يلو

 هازجلا ريخ هللا مازاج ةيناثعلا يبحلاو

 قوش َّط مث أمأو
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 ةفدو تاعا رتخا

 تاعءردملا رءذت ةعشا

 يلا اذه يف تاءارتخالا منا ند

 ىلا ةي زراكنالا دئارمجلا ضعب هثرك ذاع

 1 2 ١
 ميو قوت س.ع يعدي ام ريمأ الحر
 كروي وهنا ةعباتلا يدا: ككس يلاها نم

 هارت هلا ئنمأل ناك ال اعامغ عراخا

 ةسرحةد> راب ةيا رمدب عامشلا اذه ناو

 زرط يم اهناواو ايلد يف اذا ثرناك

 هنم لايماةدم دعب لع وأو توئدي رد

 لح يئاوه داطنم يات قاردتي و

 رو فئاذق

 بيلا عاعشلا اذهداوت يتاكد الا نا

 تابالولا ةموكح ةضبق يف نالا يف
 امعراغع ماق دقو ناذءالا نهرو ةدقأا

 1هو» للا ىلا ايدل 3 اهئافمأب ةرم

 نيم رادقم فسنف ازايتما اهب ذخأو

 دعب ىلع اعوضرم ناك ثرح تءانردلا

 زدش ريتش هلا عا لاق را 1

 رعشي ىف فرد ابامحن نا لحجر يا

 ميم مراخبا حرمد دكو ريك هادم

 يف هنأ ارث " قالا نحمي مل هناب

 لح يذلا حاحتلا كلو ةيبرجلا طهطانملا

 ءويذتلا نم هك عءيرخالا تانادتمالا يف

 6 داطلا رددت اهعقا ناد 7

 ةءرادلا رمدت

 هر را الاس
 ثروتمم ةيروعلا ةإ الا هذه لا يب رملا

 اذ بورحلا تاودا يف اي رهوج ابالقا

 لكب اعدمأسكو عيطتسا ةجاوملا ةوقلا

 يف أذ ضرعي مثل لك فت ىلا لويد

 تالآلا تاياكتسا رءدت وا عفاف لد
 ذحاو موإ ف ة..ام الا

 يتلا ةروظنم ريغاا ةءشالا ةطساوبو

 ةجراب ةرابهذت ةلالا ىللت نع ثعبق
 أبسفل يف لحم ام راجقناب ةقرفتم اياظش

 ةردغةثلا هاولا قم
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