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 هنال نّوني ملو ٠٠٠١ هعفر ةمالعو ةيعبتلاب عوفرم كوخا ىلع
 نونلاو فلالا ةدايزو ةيلخلاب فرصلا نم عم

 وب لوعفم اًبوُثو. ٠٠ لعافو لعف تسبل 0 ةبج ابو 2
 ٠ ٠ ةيعبتلاب بوصنم ابو ىلع نيب فطع ةبجو ٠٠٠ بوصنم
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 لن ىلع فول رو: فلطع فرح أو. .٠ دب لو
 ير

 ركبب و ٠0٠١ لعافو لعف تررم 0 دلاغ ال ركيب تررم #

 ُّط ان وطعم اكو 7 فليع ا يا

0 

 .. لعاف ديزو٠٠ ٠ ٍضام ف ما م دعقو ديز ماق

 ريك# ةياعافو٠ ماق ىلع فولععم وهو ٠ ٠ ضا. لعف دعقو

 وه هريدقت ازاوح رثثسم ش

 يف جنفلا ىلع ينبم لصفنم ريم َوَه *( دوعبف بهذي وه #
 .٠ دّرجتلاِب عوفرم عراضم لعف بهذي و٠ ادتبم عفر لحم

 يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو 11 نات ريك ”هلعافو

 لعف دوعيو . فطع فرح ءافلاو ٠ ادتبملا ربخ عفر لحم

 ريمض'ولعافو ٠٠٠ ةيعبتلاب عوفرم بهذي ىلع فوطعم عراضم
 بهذي ةلمج ىلع ةفوطعم عفر لحم يف ةلمجلاو ٠٠ .رتتسم

000 

 ء اج لعافوخاو ٠٠ ضام لعف اج 4( ناينغ كوخا اج +

 ٠ ةسمخلا ءامسالا نم :هنال واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم

 ابيب فقطع ناثعو ٠١ ٠ لصتم ريض فاكلاو فانضم وهو
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 ٠..لعاف دي زو . ٠١ ضام لعف ماق 0 ماق ا
 معفر ةمالعو ةيعبتلاب عوفرم دن ز قُم لك لدب وخاو

 ريض قاكلاو ف اضموخاو : ةسمدخلا ءاممالا نم هنال واولا
 ٠٠ لصتم

 0 لعافو لعف تعب ه4( ابفصن 5 *
 ٠ ةيعبتلاب بوضنم رادلا نم ضعب لدب فدنو ٠٠

 رج لحم يف جتفلا ىلع ينبم لصتم ريع“ ا
 ثننأتلا ةمالع يقل دلل تك

 1 لوعفمو لعف ينبح 2 هثي دح 8 ينبجم ا 3#

 ٠٠ ةيعبتلاب عوفرم ديز نملامشا لدب ثيدحو ٠٠٠ لعاق

 ٠.٠ لصتم ريض ءاحلاو فاضموهو

 ...لعاف ديزو٠٠ ٠ ضام لعف < هاج. ا( وزو ك1

 عوفرم دياز ىلع فوطعم وثمعو .فطع فرح واولاو
 ٠٠٠ ةيعشلاب

 (كفنو .٠ ةاضافوبلا نما ليف فار( للا ملم لأ
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 ةيعبتلاب بوصنم اًدي زل ديكوت ”نيع هتيعو ٠.00 وب
 رم ول يا د نيكو 1 بما ةيالعن
 لعافنالجرلاو٠ ٠ «ضام لءف ماق د( اهالكن الجرلا ماق
 م هد فلالا معفر ةمالعو ةياعافلاب عوفرم ماق

 هعفر 0 ةيعبتلاب .عوفرم نرالجرلل دك
 © 'ءاملاو..قاضم. الكو .نينملاب ١ دم نال فلإلا

 ُ ٠ هيلا فاضم رج لحم يف "يضلا ىلع ينبم لصتم
 ىنثملا ةمالع فلالاو

 نيت ًرملاب و٠ ٠ ٠لعافو لعف "ترم  امبيتلكنيترملاب تررم *#

 ورح نين ارملاو رب قاعتمرج فرح ا رورجو ا

 نيتارلل. ديكوت يتلكو٠ ىنثم هنال غايلا هرج ةمالعو ءابلاب
 نا قانا ق جولَم ةيزال "ايلا مرج ةمالعو ةيعبتلاب رورج

 ل ا كلا عر وبا لاكي ريكا ذام فاشل
 ىنثملا ةمالع فلالاو ميملاو ٠عيلا فاضم

 . .. لعاف شيملاو ٠ . . ضام لعف راس 6 هلك شيجلا راسل

 تأ

 1 عوفرم شي دكت لكو

 نيم نيك

 لومفم موقلاو + فو لعفتيقلا 6 ”عجا "مولا تي
 ةمالعو ةيعبتلاب بوصنم موقلل ديكوت عمجاو. ٠٠ هب



 ف

 . ٠ عوفرم ادتبمناسل ”ةناسلو ٠ ٠٠ عوفرم اج لعاف لجرو

 ع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم“ ءاملاو فاضم وهو
 ةلمجللاو ١ . ٠ عوفرم ادتبملا ربخ ”ةيصفو: هيلا قاضم رح
 لجر تعن خفر لحم يق زبطلاو أدعرلا "نم

 ٍلجرب و٠ ٠ ٠ لعافو لعف تررع # < العلا نم ٍلجرب تررغ ©

 راجلا اذهو٠ ٠٠ رورجو راج ء العلا نمو٠٠ ٠ رورو راج

 لجر تعن رح لحم يف رورجماو

 ٠ . لعاف ديزو ٠0 ضام لمفكاج 6( ديز
 ٠ هعفر ةمالعو ةيعبتلاب عوفرم لوالل كو ينانل

 ا ماضل
 ٠ عوفرم لوالا اج لعاف دي زو ٠لوالل

 را يرايزك باوج فرح معن 6 معن معن +
 لعاف ريمالاو٠٠ ٠ ضام لمف ءآج 6 ةسفن ديمالا ءآج

 د والدور نس هجفتو . .' عوفرم اج

 ينبم لصتم ريع ٠ ”الإو فاضم سفنو. . . هعفر ةمالعو

 ويلا قاتم رحل كلا
 لوعفم ادي زو ٠٠ ٠لعافو لعف تيار ا( هتيع اَديز تيآَر #



 ا

 .٠ .”هلعافو دّرجتلا ىلع عفرلاو طرشلا باوج هنا ىلع
 لمف تبلطو ٠:٠ طرش فرح "نإ ا*و© تدجو ثتبلط نا *

 لعف ؟هنال مزج لح يف وهو. ٠١ ضام لعف بلط لعافو
 دجو قعافو. لعفب تدجيوو . ٠ لضعم ريض «آدلاو طرشلا

 .طرشلا باوج هنال مزج 6 يف وهو ٠٠١ ضام لعف
 ٠ - لصتم ريمض «انلاو

 عسب ) ١ هن ندعم

 « 7٠ ةيفص » عباوتلا دهاوش

 ٌلجرلاو . .٠ ٍضام لمف هاج د( ةءركلا "لجرلا ءاج ل
 ةمالعو ةندالل عوفرم لجرلا تعن ”يركحلاو ٠ +٠ لعاف

 كا هدف

 ا و ل في وورق عاملا و
 ةيعبتلاب بوصنم لجرلا تعن مك ..- هب لوعفم
 .. هبصن ةمالعو

 ٍلجرلاب و . . ٠ لعافو لعف ثررم 4 لجرلاب تورم *
 ةمالعو ةيعبتلاب رورجم لجرلا تعن ميركلاو٠٠ . وو رجتو واج
0 

 ٠١ هب لوعفمو لعف ينء اج وي ميصف ؛هناسل لجز ينء اج



 و

 ٠٠.٠ ”لعافو هو ٠ الب موزجي عراضم

 لجمنو٠ نيلعف مزجي طرش فرح نإ 4 مدنت لحعت نا #
 منتو . ٠٠ 'هلعافو ٠١ ٠ طرشلا لعف ؛هنال موزجم عراضم لغف
 ا ال

 .. . ملعاف بئانو ٠ : طرشلا باوج”هنال موزجم لوهجحلل عراضم

 ءاهلاو تسامح قلعتم رح فرح ىلع رورجو اج هيلعو

 ىلعب رح لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريم
 بلطتو٠ نيلعف مزحجي طرش فرحنإ * تدجو بلطت نا#

 © ...ةهلغأفول-.. . طرتشلا لطف ةهنال_ موو :خوالشم : لف

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف دجو لعافو لعف تدجوو
 باوج هنال مزج لحم يف وهو كرحنملا عفرلا ريم! هلاصتال
 لعاف عفر لحم يف جتفلا ىلع ينبم لصتم ريم# .ءاقلاو . طرا

 لعافو لعف تبلطو٠ ٠١ طرش فرح "نإ 6 دج تبلط نا

 . طرشلا لعف ةهنال مزج لحم يفوهو. .. ٍضام ”لعف بلط
 مزجلا هيف زوجي عراضم لعف دجتو ..١لصتم ريم ءآتلاو .



 2ع

 ل ء ازحو باوج فرح نْذِإ « َكنركأ اناذّدإ»

 ىلع ينبم لصفنم ريمض ان آو ٠ لعفلا نيبو اهنيب لصفلا ال
 م١٠٠٠ كمركاو ٠ ادتبم. عفر لحم يف ©"0جتفلا

 كيبل

 « 1١< يقص رد مزاوجلا دهاوش

 عراضم لمف ا مزاج اييق فرح ل «ديز منيل *

 منقي لغاف ديزو :ورخآ 006 ومزح ةمالعو ب مزج
 1 ٠ عوفرم

 رماو ٠٠٠ لعافو لعف ”تفطق 4( ضني انو رملا تفطق اع
 يفن فرح ا 000 ٠ بوصنم هب لوعفم

 رتتسم ةهلعافو ٠٠١ الإ موزجم عراضم لعف جضنياو؛ مزاج

 يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ٠ وه *ريدقن ازاوج يف
 رمثلا نم لاخلا ىلع بصن لحم

 لعفبطتو ٠ عراضملا مزاوج نم سمالامال مالل اذ( كسفن بطتل 6

 . ٠٠ عوفرم بطت لءاف سفن كسفنو ٠ ٠٠ماللاب موزجم عراضم
 لح يف متفلا ىلع ”ينبم لصتم ريمض فاكلاو فاضم سفنو
 هيلا دفاشم دب

 لسن عزجتو» عواشملاعقاوج نمثل نفرح .ال :٠ عوضا )ع
 فقولا يف الا ظفلت الو بتكت طخلا يف ةدئاز انا نم ةينابلا فلالا )١(
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 وكلم يطا فو ءابلا دقي ةزهفقم ناي نوجا عراشم لمف

 نحن ؛ءريدقت ابوجو هبف ٠ ٠ ىلع ينبم لصتم ريم فاكلاو

  2وهب لوعفم بصن لح يف ٠ اهدعب لعفلاو ةرمشلا نأو

 ريدقتلاو هلبق امملَو أمر دصم ىلع فوطعم ردصملب وأت ْق

 ايم كل لاوسفا كلعم" ع :

 ٠ ٠يما لعف رز هب لوعفمو لعف يفرز د كم ركأونزز»

 ا ريمض ءآيلاو ٠ ةياقولل نونلاو
 كم 3 فطع فرحواولاو ٠ هب لوعفم بصن لح يف

 ةرعشم نأب بوصنم عراضم لعف مركأ ودب بلوعفمو لمف
 جتفلا ىلع ينبم لصتم ريم فاكلاو ٠٠١ ”لعافو واولا دعب
 يف اهدعب لعفلاو ريل حو يقل دخلا ل يف
 نكتل ريدقتلاو قباسلا لعفلا نم ديصتم ردصم ليوأت
 كلا: يم ةفركاو يل لطم كرار

 فرحاللا ن نم دبكوت فرح نإ ف « كمكأ ندإ ينإ»
 ريم ءايلاو ٠ ربخلا عفريو مس الا بصني لاعفالاب ةببشملا

 ْنَّدِإو نإ مسا بصت يا ىلع م كك
 ::.ةردم ناغنءارعال ال لع ال كاودفاللا فرح

 دثرجتل اب عوفرم عراضم لعف مركا هب لوعفمو لعف كمركاو
 للا ١... لصتم ريض فاكلاو هه كعافو



 ريدقنلاو رورجم ردصم لب واتيف اهدعب لعفلاو ةرمشملا ناو

 ياا نارا

 ىتحو ٠٠٠ لعافو لعف يسرا جم ينس لا ىح تنلوح #

 0 سردب قاطع موللا قب رح فرح
 ٠ ”هلعافو ىتح دعب ةرعشم نأب بوصنم عراضم

 0 مرور رفيف ارا يف اهدعب لعفلاو ةرمخملا

 يف دافتسال تسرد

 لع قلل نيا" لاق تعا *« بوني وا الا برضإ “
 نيبو ةكبا نيم اسأا ءاينلاال انفو كرمت ون 5و نوكسلا

 5 ا ل كوسم كيلا ٠ هلعافو لآ مال

 ةرمشم نب بوضنم مرام لعن: هيوني وج كاطع افرع
 ناو٠ وه ”ءريدقن ًزاوج ريف رتتسم ريمض ”هلءافو وأ دعب
 ردصم ىلع فوطعم ردصم لي وات يف اهدعب لعفلاو 0

 لاا عمم كرز نكيلونوملاو قباسلا لعفلا نم لوم

 ”هنم هيون وأ

 تاوخا نم دماج لمف ل ىلا دي كايا تلاع
 يبملمتم ريم“ ”انلاو٠ ٠ ربما بصنيو مسالا عفري ناكييت
 ٠٠٠ بوصنم سل ربخأاعو»٠ زينل معا عفر لحم يف جنن ا ىلع

 لسن هب لوعفمو لعف كلأسنو ٠ ةيبيس ءاقلا كا ًاسنفو



 ناب

 قلعتم رح فرح ماللا رورجتو راج كلو ٠ ف مال دعب
 رغب لحج. يف تقلا لع ينم لصتم ريض فاكلاو د رتخي
 يف ةرهاظ يصد و رفغي لعاف ةلالخلا مساق 0

 رع رح ليزا يف اهدعب لعفلاو د يضلا نأو . ور

 كل هنلا نارفقل ريدقلاو يك مال
 ناك كو: يفن فرح أم يك كدبعب 0 كال

 ربخلا :سصنيو مسالا عفري ةصقانلا لاعفالا نم ٍضام لعف

 ءاتلاو . كرحتلا فرلا ريع هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم وهو
 َردغألو: ٠ ناك مسا عفر لحم يف م ضلا ىلع ين لصبم ريم

 رغم نبا بوصنم عراضم لعف ردغاو دججلا مال ماللا

 ةرمضملا نو .انا ”هريدقت ابوجو هيف رتتسم'هلءافو ماللا دعب
 راجلا اذهو. ماللاب رورجم ردضم ليوات يف اهدعب لعفلاو

 نورجمو راج كك دبعب وا :ناك, ريخبصنا لج افا رور

 ةمالعو ماللاب رورجم دهعو . ردغاب قلعتم رح فرح ءابلا

 يف متفلا ىلع نبم لصقم ريمض فاكلاو فاضم وهو ٠٠0 رح
 هيلا فاضم ل

 نوكسلا ىلع ينبم ىمأ لعف سردأ د( ظفح يسرد »
 1 سرداب قلعت ماللا عم رح فرح ىو :.

 ٠ .”يلعافو يك دعب ةرعغم ناب بوصنم عراضم لغف ظفحتو
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 اطر زد عراضم 97 بهذأو 0 ٠

 بوصنم ردصم اليبو انف اهدعب لعفلاو 1

 يناهنلا ديواني دلو دب ا ومتح هنا ل 00

 عراضملا بصاون نم يفن فرح نل 6 ليخبلا دوجي نل +
 ٠.٠ هصن ةمالعو 0 بوصنم عراضم لعف دوجيو

 يمر ١ ةوامإو ىلع عوفرال وو عاف لاو
 011 باجمد ايبا ند ديك كم ركاذنذإ»

 عراضم لعف مركح ١ هب لوعفمو لف ٠ عراضملا
 ريمض فاكلاو.٠ .”لعافو ٠٠٠ رمبصن ةمالعو نذاب بوصنم

 وب لوعف» بصن لح يف جتنلا ىلع ينبه لصتم
 نيركسلا ىلع * ينبم سعأ لعف قرد « ريض و نيد

 فرح ماللا ىكو٠ ثنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم اهلءافو

 عراضملا بصاون نم يردصم فرح يو٠ ٠ سرداب قلعتم رج
 ”هلعافو٠٠ ٠ هبصن ةمالعو ىب بركنم غباسلك لفن و

 اف اهدا اااسقاو ئوتخ فا هريدقت ًابوجو رديف رتتسم

 كلفحل ليد ديديشلاو هدالاب رورجم ردصم ليوأت

 هاَافو نوكسلا ىلع ”ينب رما لعف ب « هللا كا رتل بنا(
 فرح يبثو يك مال م اللاو ٠ تنا ”ريدقل اب وحو هيف رثثسم

 "ةرهشم نأب بوضنم عراضم لعف رفْغيَو ٠ بتب قلعتم رح
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 ةيلعلاب فرصن» ريغ 'مسأ ان منال ةردكلا نع ةباين ةحتفلا

 نونلاو فلالا ةدايزو

 هوه

 « هو جئفص ” عراشملا بضإوت دعاوما

 عراضم لمف 'موقي و٠٠ عوفرم أدمبم ديز 6 موقي ليز +
 ةعح هعفر ةمالعو مزاوجلاو بصاونلا نع مدر عوفرم
 وه *ريدقل !زاوج هيف رتتسم ”هلعافو ٠ ورخ يف ةرهاظ

 ”ديز ربخ لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو
 لعف َنيبهذتو ٠ ماهفتسا فرح لح # دنه اي نيبهذت له

 بصاوتلا نع مدرج عوفرم عراضم لعف بهذت لعافو
 ةئسمبلا . لاضالا: نم طدنال ,نودلا هسقر :ةمالعو نايل
 قبه لصنم ريغ ؛ةايلاو . ايلا . ةيسايل طرا ردكو
 ءادن فرحايو .بحذت لعاف عفر لحب يف نوكسلا ىلع
 ينبه ىدانم لو .ففوذحلا ءادبلا للف عال ل لع

 ءادنلا لعفب بصنلا هلحمو ةفرعم رقم ”هنال "ضلا ىلع

 فوذحلا .

 مدل عرفرم عراضم 0 <« تنألأ قشير انا

 رتتسم ”هلعافو ٠٠٠ هعفر ةمالعو مزاوجلاو بصاوتلا نع
 006 نم يردصم فرح 07 ءانا ”ريدقنت ايوجو هيف



 لي

 ” د! ةرهاظ ا ةمالعو نمي رورجت تبلاو

 ٠٠٠١ رورج راج رادلا ىلاو

 لعفب قلعتم لا فورح نم 1 فرحواولا .« مللاو *
 ةمالعو واولاب رورجي ةلالجلا مس ٠ فوذحلا 8

 ...ورح

 01 91 فورح نم مسق فرح ءآبلا هي هللاب #

 ا ب ليسن لاف يباح  ةييع زر امالن ناجل
 فلالا هعفر ةمالعو ةيلعافلاب عوفرم < اج لعاف امالغو
 يرن كفاشم اها عوم هناينجات 7 كرفذحو شم هنإل
 *ءيالا د هيلا 510

 مسا ءالوأو ٠ ٠ هيدنت فرح اه 0 دلبلا ونمؤم ءالّؤه 4

 ودمؤمو. ٠ ادنيم عفر لح ةيس رسكلا ىلع ينبم ةراششا

 ركذم عمج هنال واولا ٍهعفر ةمالعو ةيريخلاب عوفر» ربخ

 نقادغم دن ا وا ةفاضالل هنون تفذدحو لاس

 ويلا

 بجي و٠ خ١٠ لعافو لعف تررم د( ناعن قات رر
 رورجم ْكلبَجَو رع قلعتم رج فرح ءابلا رورجيو راج
 ةفاضالل ثهنون.تف ذحو ىنثم ”هنال 2 ايلا هّرج ةمالعو ءابلاب

 وّرح ةمالعو رورجم هيلا فاضم ناعنؤو فاضم بجو



١ / 

 نيعب راو . . . لعافو لعف تضبق . ا امهرد نيعب را تضبق #

 0 هدا - ءابلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ٠بوصنم نيعب رال زيي اههرذو. ماسلا ركذملا

 نر ل ع دنع 0
 اهروبظ“ نم عنم لادلا ىلع ةردقم ةحتف ةبصن ةمالعو

 ينس ءالاو امم ادنغو  ةيجاتلل ةكرحب للا لاغتشا

 . ويلا فاضم رح لحم كيس نوكسلا ىلع ينب» لصتم

 لاقشمو . لاقتم نع مدقم ربخ عفر ل يف فرذلا اذهو

 ةمالعو ةيظفللا لماوعلا نع دّرجتلاب 0 رخوم ادتبم'
 ٠ بوصنم لاقثمل زييت ًابهذو. ١. هعفر

 نيعاصو٠ - .لعافو لعف تيرتشا هارت 0 تي رئشا»
 . ىنفم''هنال. ءابلا ١ يضن. ةمالغو بوضتم هي 'لوعقما
 ٠ .نيعاصل زييمت ارقو

 0 ٠ ضام 00 ب الفن يو نال
 ٠بوصنم بيطلا ةبسنل زييق 20

 « هرب ةهفص » تاضوفخملا دهاوش

 ل ٠ لعافو لمف تجر. ' «راذلا ىلا تنبلا نم 50

 جرخب قلعتم تح فرح نم رورو راج تببلا نمو .
3 
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 اطل طلا لاو أ لماقلاو ا المفلل حرم ةلتللاو ا ند

 مونتانا
 ريمالاو ٠٠٠ ضام فق“ اع 0 0

 ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرط نيب و٠

 رورج ويلا فقاضم لاجرو فاضم وهو .٠. . ةبصن

 زيكا لع ينبم لصتم ريمض الا ففايفع اوتو

 بصن لم يف فرظلا اذهو . ميلا فاضم رح لحم يف "٠

 ريمالا نم لاح

 اًديزو . ٠ - لغافو لعف تبحص د4( ءتألع ىلع اًديز تبحص »+
 رور# تآلعو > فرح لعو ٠٠ ا برصعا اهب" لوعفم

 ينبم لصتم ريع“ كالا ياكل وهز, . . مرج ةمالعو ىلعب

 رورجلاو راو . هيلا فاضم رح لحم فيس رثكلا ىلع
 ديز نم لاح بصن لحم يف

 اج هب لوعفمو لعف ينءاج اًرئاز ماع لجر ينءاجإ#
 ينبم لصتم ريمض ءآيلاو. ةياقولل نونلاو . - ١ ٍضام لعف
 'لجزو٠ ءاج عب لوعفم بصن لح ِي ننيوكتحا
 عوفرم 1 ع "لطول دعب 1 ا _لعاف

 بوصنم لجر نم لاح اًرئازو.. . هعفر ةمالعو ةيعبتلاب
 . هبصن ةمالعو ةيلاخلا ىلع



 ا ءز

 كرازو ٠ ماهفتسا فرح له ه(ديز اشاح دحا كراز لهإ#
 ريت ىلع ينبم 3 0 راز٠ همن لوقو ل

 ا لمف 0 ١ تاز لماف --- هب لوعفم

 4 . . ء انثتسالا لاعفا

 .لا. ٠٠ماهغتسا فرح له ه«(ريز اشاح دحا كراز له»

 ٠ ءاشاحب رورجم دب زو ٠ ءانثتسالا ىنعمب رح فرح اشاحو

 اخر هب لوا ٠ ضام ”لعف <اج 6 اًيكار دب 4 #

 ةيلاخلا ىلع بيوع .هيز. نرمي لاح كا

 ٠ هبصن ةمالعو

 ٠ . ضام لعف راز لعافو لعف ترز يا يلا ثزز»

 0 ...وب 00 , الوعفم ”يملاو.ملا
 : .ةيلاطل لع ضونصبم يل

 لعاف موقلاو. . 0 لف <آج *( نوتسي ؛وقلا < اج

 عوفرم عراضم لعف ىعسي لعافو لعف نوعسي و. . . اج
 ةسمنلا .لاغفالا ثم .ثهنال نونلا هعنرا ةهاللعو داب

 ءواولا نيبو ثسب نيكاسلا_ءاغتلال ثا

 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم واولاو



 .. رورجم هيلا فاضم

 ٠ ٠ «ضام لعف ماقو» 00 ردي ز ُيغ الحا ماق ام »+

 يس ا ل لول 4 دربغو٠٠ ٠ مأق لعاف م

 ٠.٠ هيلا فاضم ديزو فاضم وهو١٠٠ هعفر ةمالعو
 "و يقاس أم ( ردي ز َريغ دحا ماقام +

 وهو ٠٠١ هبصن ةمالعو ءانثتسالا ىلع بوضنم ىنثتسم
 ٠ هيلا فاضم دي زو فاضم

 لعاف موتلاو: ا 11 0 0

 انيك ءانشتسالا لاعفا نم دماج ا الخو٠.٠

 ٠.. هبصن ةمالعو هب بوصنم الخل وهب 0

 اخو ا... ضام "لف مق 6 رديز الخ ولا ماقال
 ةمالعو الخي رورجم ديزو ٠ ءاننتسالا ا

 هدر

 لعف خئيو ماج فا: ديفرح «اةيزامعاما غي
 01 2 يك همزج ةمالعو /: موزج عراضم

 لاعفا نف دماج لعف ادعو ٠٠0٠١ وهب عوفر مي لان ٍ

 3 ءانثتسالا

 فرح ادعو .لن١٠٠ يفن فرح ل *«ريز ادع ادحا متي مل »+

 ١٠٠ادعب رورجم دي زو٠ءانثتسالا ىنعمب رح



 ١؟

 نم لدب دي زو. اننئسا ةادا ًالاو٠ ٠ .ماق لءاف دحأو
  هعؤرا ةمالعو علا ف بت ”يون

 يو 01 ةادا ًالإو ٠ اف. لاو

 0 ٠ ةبصن ةمالعو تانعتماإلا لع بوصنم

 .٠ لا ٠0٠ ماهفتسا فرح له 0 لها

 ءا 7 فرح له هي ( اذه آل حا ماق لهآ

 ١ ٠ ىننكسم اقيدو

 ترم" «يابنتيبلا فرح لد 5 ولها وهال 7 تررم له #

 01 ةقنو -ج ةمالعو م را ا

 رش كد ةعرب دحا نم ندب ردي زو ٠ انثتسا ةادا

 9 ورح ةمالعو

 هاون هب ور بفرح له * اًديز آلا ردحاب ترم له#

 ٠ ءانثتسالا لع يارا رد

 عقاو اال :[ننتسسالا ىلع بوصنم ىنثكسم ريغو» ٠٠ مأق

 ديزو فاضمريغو ٠٠٠ هبصن. ةمالعو بجوم مالك دعب



 لحت

 رادلا"يفو ٠٠٠ لعافو 'لمف ثتسلج -  رادلا ىف تسلج»

 رورجم رادلاو سلجب قلعتم رح فرح يف رورجو راج

 ا
 ندم : 0 ه1

 قب رطلا فو ٠٠٠ لعافو لعف .ترس * قي رطلا يف ترس #

 ٠ ٠رورجو ا

 تسسسشو 00 سشسسل

 برض» وب لوعفمو لعافو لعف ”'هتبرض 6#( ًابيدات هتبرض )“
 .٠ رسل 5 سس يرث

 ريح املاو ٠ ٠. لصتم ريع< غاتلاو ٠٠ ودام لعف

 000 بصن لحم كيس ملا ىلع ”ينبم لضتم
 ٠ ةبصن ةمالعو برصب بودخم هالجال لوعفم [ياولتو

 هس 0 هس

 ليتلاو. ةيعلل واولاو ٠١ ٠ لعافو لعف ترس 6 ”لينلاو ترس
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 ٠ ةبصن ةمالعو راس بوصتم ةعم لوعفم

 لعاف موقلاو'* ٠ ضام لعف م « اًديزآلا مموقلا ماق

 قست اههارو ٠ ءانفتما ةادا الإ ٠٠ ةهب عوفر اق

 بجوم مالك دعب ”عقاو هنال ءانتتسالا لع 'بوضتم

 ٠ هبصن ةمالعو
 ٠..ضام لعف ماقو٠ يفن فرحام د( ديزألا دحا ماقام“
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 رج لح يف . نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض .ءآيلاو
 ديل ةفانم

 ىلع ينبه كسدانم 1و ووال ا فرح اي يو ديز ايا*

 ءاادنلا ْلَعْفب !بصن. لحم يف وهو 3 ةهفرعم 55 منال مفلا

 يع

 ىلع ”ينبم ىدانم ”لجرو ٠.0 ءادن فرحاي * لجراي
 لعفب بضن لحم فيس وهو ةدوصقم ةركن :هنال ةمفلا
 فوذحلا ءادنلا

 يع نالجرو ٠٠١ ءادن 500 *«نالجَر اي

 ٠ بضن 11 يف وهو ةدوصقم رك دل فلآلا ىلع

 ىنم هنال فلالا ىلع ينبو

 اين سد فرح اي 6 نونمؤم اي
 ٠ بصن لحم يف وهو ةدوصقم ك4 هندل, ضار و

 ماس ٍركَّذم عم مح ةنال واولا ىلع ينو

 نامز فرظ امويو ٠٠١ لعافو لعف تدجح +.( مويا كنف ]ل
 ٠٠٠١ هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم

 ناكم فرظ اليمو٠٠٠لعافو لعف ترس د( اليم ثرس ا“
 : . :ةيفوطلا ولع ديوس
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 قلطم لوعفم اًفوقوو ٠٠١ لعافو لعف ثق ه4 اًفوقو ثت»#
 ٠٠٠١ مأقب بوصنم ّيونعم

 ام

 لوعفم اًديزو ٠٠0 لعافو لعف ثبرض 4( اًديز تبرض »
 ٠٠٠ برصب بوصنم فب

 ٠ هلعف .:رع دب ضّوعم 20 « هللا دبعاي *

 ارا 'ففوذيحلا 1دنلا ةزعفب "اقفل تنوعت" ىداعما لنعف

 هيلا فاضم ةلالجلا مساو ٠.٠١ هبصن ةمالعو فاضم
 ٠.٠ رورجي

 بوصنم ىدانم اعلاطو٠٠٠ء ادن فرخ اي د البج اعلاط ايل
 ةلارا غال فايغااث لم هلال قو ذحلا 2 ادنلا "لمني لنيل

 ٠٠.اعلاطب بوصنم ب لوعفم البجو ٠٠٠ هبصت
 ىدانم الجرو ٠٠ ادن فرح اي:  يدبي ذْخ الجر اي #

 ةمالعو ةدوصقم ريغ ةركحن اهنال ٠٠. القفل بوصنم

 ةلغاناوا رع[ .قيكلما ملغ ناهسرخاا ملقا لخيو #1 ٠ ةيصن

 ٠ ةيلعافلا ىلع عفرلا هلحم قمنا يقف ًابوجو ميف رئتسم

 ديو ذخي قلعتم ّرح فرح ءآبلا رورجبو راج يديبو
 10[ لق ام لع ةردتم ةرسكاو ع ةمالغو ءابلابا هلل

 فاضم دي و ٠ ةيسانملا ةكرحي لحلا لاغتشا اهروهظ نم عنم
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 لخم .يف رورجملو ٌرالاو ٠٠١ فب رورجم رادلاو رح فرح
 عوفرم رخوم ادتبم لجرو ٠. لجر نع مدقم,نيخ عفر

 ةدئاز سنجت ةيفان الو .فطع بيع يا ٠ درجتلاب
 . ةيعبتلاب عوفرم لجر ىلع فوطعم ةارماو ١مل لمع ال

 « هم نوفص » اماوخاو نِظ دهاوش

 نضام لعف نظ: لعافو لمف ثننظ 4( اًقيدص اًديز ثندظ ال
 ءاتلاو ٠ كرحتملا عفرلا ريم هلاصتال ال نوكسلا ىلع ينم

 ٠ نط عاف عفر لح يف مهلا: ايلع ”ينبم لصتم ريم
 لوعنم اقيدصو ٠.٠١0 بوصنم نظل لوا لوعفم اديزو
50 

 اًرمعو د. لعافوب نسف .ثدحو» دي الشاف ازا 0
 .. ناث لوعفم الضافو ٠.١ دجول لوا لوعفم
 0 0 .لعافو لس: سس كارل ا

 ٠٠. ناث لوعفم ايركو ٠٠١0 بس 8

 « ىو نوقص رر ءاسالا تابوصنم دهاوش

 قلطم لوعفم امايقو ٠٠٠١ لعافو لدف 6 يأ امابق تا

 مأقب بونصيم ٠ ٠
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 هاهي بصن لح يف وهو ينثم هنال ءآيلا ىلع ”ينبم

 3 ماللاب رورج ردي زو رح فرح ماللا رورو راجإدي زلو

 ال ربخ عفر لح د رورجنلاو اجلا

 بولت اللا ميشو سنجلل ةبفان ال رضا لع ميشال +
 ربخ رضاحو ٠ ٠ .رورجت هيلا فاضم لعو ٠ فاضم نال اظفل

 8م
 ال مسا ًابلاطو ٠ سنجل ةيفان ال 0 ادع بلاط ال +

 مب بلوعفم العو٠ فاضملاب هبشم هنال الفل 00

 ٠٠ ٠ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ دنعو ٠١ ٠ بوصنم
 ا كا يولع ووم ويرد لحل
 هنال عفر, لحم يف فرظلا اذهو٠ هيلا فاضم هنال رح

 ال ربخ
 امل لمع ال سنجل ةيفان ال « ورع الو ٌرضاح ديز ال ل

 ٠٠١ درتلاب عوفرم ادفدلم 0001 ا اهعسا تال

 فرح واولاو ٠٠٠ ةيربخلا ىلع عوفرم ديز ربخ روعي

 0 انتي دل ةدئاز سنجت ةفان الو. فطع

 ٠ هعفر ةمالعو ةعبتلاب عوفرم ديز ىلع فوطعم

 امل: لمع.إل نينجا ةيفان ال  ةأرما الو لجر رادلا ينال ل

 يف رورجمو راج رادلا يثو ءاهمسا كتريبو اهنيب لصفلل



 عرش ربخ بصن لحم يف

 « ه1 ةحنص » ىبنجلل ةيفانلا الو اهماوخاو ْنِإ دهاوش

 ةيبشملا فرحالا نر هديكوت فرح ْنِإ ا( اق اًديزّْنِإ *
 نإ 00 امك 0 فري و مس الأ ىضني لانا

 ٠٠أهب عوفرم يي ”مئاقو ٠ ١٠اهب ٌبوصنم
 ٠ + كرف 1 فرح لعل و( ىداق َرئاسملا لعل 0

 لاعفالاب ةيبشملا ٠ ٠ ءاهعما رفاسملاو ٠ ٠ .اهربخ مداقو ٠

 د هبا ”لوغفمو ”لعف ينغلب 4 اديز نأ ينغلب )؛

 ءايلاو ٠ ةياقولل نونلاو .ةرهاظ ةحتف ىلع ينبم ضام لعف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 هي فرحالا نم يردصم هترح 28 غلب لوعفم

 نأ . .٠٠ اهربخبةمداقو-...٠ اههسان ادي زو.+ ٠ ٠ لاعقالاب
 غلب لعاف دنا: ىلع عوفرم ردصم ليوأت فيس اهربخو

 رديز مودق ينغلب ريدقتلاو

 0 مما لجرو ٠ سنجل ةيفان ال * داق لجرال »#

 ا 'مداقو . أبب بصن لحم يف حفلا ىلع

 ال مسا نيمالغو . سنجل ةيفان ال « ديزل نينالغالا#
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 عفري ةصقانلا لاعفالا نم سما لعف 5 ا اروبص نك #
 مساو ورخأ نوكس ىلع ينبم وهو ربخلا بصنيو 6

 مفرلا ل ع ”ريدقن ًابوجو رديف رئتسم ريت

 ١ دب بوصنم نكر بخ اروبصو . هب
 7 مزجي يحن فرح ال هي ادهتجي حربت ال *

 ةمالعو الب موزجم وهو ٠٠٠ناك تاوخا نم عراضم لعف
 ًابوجو زهيف رتتسم ريت حرس مساو ٠ ورخا نوكس ملت

5 3 5 
 ٠ هب بوصنمهربخ ادهتجيو ٠ هب عفرلا هلحم تنا هريدقن

 ةيراقملا لاعفا نم ٍضام ”لعف داك * قرني ديز داك

 .ورخأ مش ىلع ينبم وهو ربما بصنيو مسالا عز

 يف ةرفالخ ةمصض عفر ةمالعو اهب عوفرم اا

 عفر ةمالعو دْرتلاب عوفرم عراضم لعف قرغيو: ورخآ
 يدق [زاوح لق قيلت هافؤ» مرخأ يف ةرهاظ ةيض

 362 نر لع يف قرني هلجوا ا هلحم وه

 داك تاوخا نم ضام لعف عرش 6( ملكتي بيطحلا عرش
 ا ا ا

 عوفرم عراضم مكشيول 1: ؟؛عرخ مشا ياللا
 ملكتي ةلجو ٠٠ [زاوجتأ ديفا وكسم ا ا



 ت

 « ه . ةهفص » امهتاوخاو داكو ناك دهاوش

 ةصقانلا لاعفالا نم _ضام لعف ناك ه4 اًماق دي ز ناك »+
 اني ٠ةرهاظ ةحضش ىلع ينبم ربخلا بصنيو مسالا عفري

 3 مرغلا ىف ةزهال ةف هعفر ةمالعو اهب عوفرم ناك مس |

 ةرهاظ ةحتف ةبصن ةمالعو اهب :بوضنم ناك ربخ .اًماقو

 ورخ أ يف
 تاوخا :ىرم .ضام لعف .راص 6( (ملاع”لهاجلا راض »

 اهربخ اًملاعو ٠ ١٠اهب عوفرع راص مسا لهاجلاو٠ ٠ «ناك

 ٠١ اهب بوصنم
 رضام كلف َلازو. يفت فرح ام 4 اًرفاسم ورع لاؤام )ل

 ارفاسمو ٠٠٠ لاز مسا وارمعو ٠٠0 نراك تاوخا نم ظ
 ٠٠ ءاهربخ

 تاوخا نرم دماج لعف سبل * اًرضاح ْيّشلا سيل »
 ٠ ءاهربخ اًرضاحو .٠ . ٠ابعسا ريشلاو .. .ناك

 لف ا هيكل. ليلقث فرح دق «
 7 لمصقيو مسالا عفري ةصقانلا لاعفالا نس عراضم

 ا يف ةرهاظ ةض هعفر ةمالعو دفجلاب عونرع اول

 بوصنم اهربخ اًنسحبو ٠٠ اهب عوفرم نوكي مس | ديزو



 ظ ديز ريخ عفر ل

 ٍضام سف برضو ٠ ٠٠ ادتبم ديز « ةوخا برص ديز ل

 لعاف بئان وخا *ءوخاو ٠ةرهاظ رتحتن ىلع ّينبم لوهيجل
 ءامسالا ٠ نم هنال واولا هعفر ةمالعو هلعفب عوفرم برض

 .« متل رعت 210 وهو٠ ةسمخلا

 4 لح يف لمافلا بانو لمثا كرم هوخا برص
 ديز ربخ

 رناث ادتبم وبا هوباو ٠٠١ ادتبم ديز د( مئاق ”ءوبا دي ز +

 ربخ مئاقو٠ ٠٠0 لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو ٠٠٠ عوفرم
 ”مئاق ؛ءوبا ةلمحو. . . هعفر ةمالعو ةيربخلا ىلع عرفرم هوبا
 لوالا ادتبملا ربخ.. عفر لحم يف .هربخو اذدتبملا نم

 توعنم ناكم فرط دعوي . هي كدنع ديز *#

 فاكلاو ناي وهو ٠٠٠ هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع

 ميلا فاضم رح لح يف متفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 كي.زب ربخ_ عفر لحب يب فرظلا اذهو

 . رورجو ٌناج رادلا قو ٠٠٠ادتبم د ا رادلا يفديز »*

 راجلاو. . در ةمالعو يفب رورجي رادلاو رج فرح 2

 ديز ربخ عفر لحم يف رورجلاو



 و

 ةمالعو 001 بوصنم دهب لوعفم ني 3

 ىنثم هنال ءايلا مبصن

 « 65 ةحتح » ربخلاو ادتملا دهاوش

 هيغل درعا وع أب عوفرم ًادتيمدديو «( اق ديز *

 عوفرم 200 ا ا يف ةرهاظ ةم هعفر ةمالعو

 نرخ يف ةرهاظ ةمس هعفر ةمالعو ةيربخلا ىلع

 يفورعبو٠ ٠ .درتلاب عوفرم ادعبم ما قدس يفورعب يمال

 لا لجأ قلعتم : 5322 فرح ءابلا .٠ ٠ رورو 9

 ”ةقدصو ٠ ورخ يف ةرهاظ د هرح ةمالعو ءاآبلاب رورجم
 ,.ةيرربخا لع قرع مالا

 1 ةءزامثأ مسا اذو ٠ هيبدت فرح اه د( ديز اذه »+

 ا هربخ ديزو ٠ ادتبم 2 لحم يف نوكسلا
 00 ع ادتبم دير. 4( ؟ووبا 7 ديز#

 ماك عاف وبا كيوباو .٠ درعا هفيلسل ةزعاظ رتل لا
 ا ءامسالا نم ”هنال واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم

 لحم يف قلاب لح بم صمم يمشي ءاقاو احا ١
 يف لعافلاو لعفلا نم وبا ماق ةلمجو ٠ هيلا ٌففاضم رج
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 ٠ثين انلا ةمالع آتلاو .٠٠١ ضام لف ماق د(*آسنلا تماق»
 ش ٠٠ عوفرع لعاف ةاسنلاو

 « 6م ةحتص » لعافلا بئان دهاوش

 ىلع ٌفبم لوؤجحلل .ضام ”لعف برص : «وثرمع برص »#
 ةمالعو هلعفب عوفرم َبِرض لعاف بئان ورمجو . ةرهاظ ةحنش
 يارا ف همك ةمح هعفر

 رتتف ىلع بم لوهجيلل رضام ”لعف <ىلت «(ةفيحصلا تلت
 يال افلا ةويوصل اود كني انل ا ةمالع ٠ اسلاو ها
 ظ :دلمنب ,عوفرم]

 ناهردلاو ٠ ٠ .لوهجملا نشا لف ٌدخأ « دلا دِخ 0(

 فلالا عفر ةمالعو واعفب عوفرم رخا لماغ دبا
 نعل

 لعاف دي زو ٠٠0 ٍضام .لعف برض رمد رع
 ةمالعو برضب بوصنم وب لوعفم ارمعو ٠0١ برض
 وورخأ ف ةرهاظ ةئتف هبصن

 ةكردقن مت ىلع ينبه ضام ”لعف الت. د( ةفيحصلا دلاخ الت +

 ٠ .الت لعاف دلاخو ءرّذعتلا اهروبظ نم عنم فلالا ىلع

 ٠٠التب بوصنم هب لوعفم ةفيحصلاو



 وحلا دهاوش بارعا
 تهمهمههل

 « ؛1 ةئىقحك » 0 دهاوش

 1 ةرهاظ محتف ىلع يبم ٍضام 3 ّماق *ي ديز ماق

 رخل 1: يف ةرهاظ ةهضأ قفز ةينالعإ ب عوفرم ”ماق لعاف

 ظ نوكسلا ىلع ينبم ضام ٠ لعف ماقلعافو لعف *« تمث *
 ىلع ينبم لصتم ريم ف ءاتلاو . كرجتملا عفرلا ريما هلاصتال

 مآق 0 عفر لحم يف نفل

 درجت اب عوفرم عراضم لعف موقي ٠لعافو لعف 6 نوموقي #
 ضو ةسمخلا لاعفالا ىرم نال نونلا هعفر ةمالعو

 نوكسلا ىلع قار ل هل, ريم ئاولاو :راؤلا"ةسانمل اة

 موقي .لعاف ضر الكل
 00 2 ىلع ينبم ٍضام ”ةيف ماق «ةمحاف تماق +

 العو هلعفب فرم لعاف : طا تلم ةمالع < اتلاو

 ريغ 'مسأ هنال نوت ىف 5 2 ةرهاظ ةيص دهعفر

 ء اعلاب ثينأتلاو ةيلعلاب بفرد

 ماق لعاف نالجرلاو ٠ ٠ ء.ضام ”لمف ماق ( نالجّرلا ًماق

 شف هنال فلالا هعفر ةمالعو هب عوفرم
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 ملط هبارعا يف اهلبق ام عبتت مياوتلا هذه

0 

 ين يئانبلا جالا هللا دبع نب ضيصان نب ميهرباريقفلا لاق
 حورشلا نم ةريسيلا ةذبنلا هذه هب تم دخ ام تلعج

 لوصالا نم نالعلا ناذه هءاع ىوطنا | ةصالخك. دئاوفلاو
 مرقممللا ةمحر فّصملا مالك, ي الكت جنم دقو .دعاوقلاو
 نسحبو . ماالاو كيسبلا ةلوهس نم ةتتعظتسا ام ةياغ
 ةرابع اناكىتح .مانتلالاو ماحتلالاب اهنيب نذوت يتلا ةغاصلا
 ربدتن نم دنع أهناعا تامثو .عامسالا ىلع انازوا تح هداف

 . عاتبإلا ةعص ىلع اهنم عقأ ل ناو ةعانصلا ةقد نم اييفام |[
 . رك ذت نا دارا نا ةركحذتو ءرصّش نا ةرصت تناكف

 ةةلوبقم اباعجيو ٠ مااطملا اهب مهني نا ىلاعتهدوج نم لومأملاو
 . اًرهاظو اًطابو ١ ارخاوالوا دما هلو .مماسلاو ئراقلا دنع

 ىهتنا , لكولا معنو انسحوهو

 1 - ج00 هوس
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 ديز نيع وه لوالا لاثملا يف خالا ناف. ُهْدح دي يبحعأ
 ثااثلا يف ثيدمخلاو رادلا نم زج وه يناثلا يف فصنلاو

 وه كلذ لكيف لدبلاو . هنع ةجرالا دىز تاقلعتم نموه

 تمقو اما الكم اهفصن رادلا تعب انلوق نال ةبسنلاب دوصقملا

 تعب كاوق ةّوف يف وهف طّقف رادلا فصن لع هيف عيبلا ةبسأ

 قس فطع ام وهو طع * هءلع سقو رادلا فصن

 3 فاو واولا يمو ةفطاملا فوركا دحا ةطساوب نوكيو

 ءامسالا نيد عقب وهو نكد لبد الو 1 0 ىتحو

 3: داا>الركحب : تررمو اًرثثوا امن لَقووريعو ديز ءاج
 بهذي وهو دعقو دي وح لاضالا نيد ياسا

 "نوط نايب فطع وا * قبام 0 ملهو ذوعيف
 ناع ءارخا ايس ةرمم 0

 0 ا اصيصخت وا

 مكادماج نوكي ناصح و داماظلا٠ ءايسالا نيدالا م عب

 3 امم اهريغو ريكتتلا»و فيرعتلا يف هلقامل اًمفاوم تدار

 كو ىرتام ةسمخ تاب رعملا عباوق ةلمجم ٠ . تغئلااذ6 ق
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 تمنلاو ٠ تيأر م ممركنلاالا هب تعب ٍلئاحو ءالعلا نف

 ريكتتلاو فيرعتلاو تارعالا ع نم هماكحا عيمج يف هلبق ام عبتي

 دكون وا **ثيألاو ريكذتلاو عملاو ةيثلاو دارفإلاو

 راركتب نوكو يب ادا امِإ وهو ٠ هلبق اا ريرقَت ىذب ام وهو

 دز < اج وحن فورملاو لامفالاو ' ءاعسالا نيب يرجو ظفنل

 نركيو يونعم اماو٠ تلذرمتو مك معنو ديذ“ اج اجد

 للعالا يرجيال وهو ممجَأو لكو اتأكو الكف نيعلاو سفنلاب

 ىلا دكت ناّضتت انلكو الك نا ريغ. ءاعالا فراعم

 :آب وحن ٠ ىتتلاك ارجو اًبصن ءالابو اًمفر فلألاب نابّرعتف
 مالح نواعلالا ماقو هع اديز 6 8 يمال

 هما هلك ش يلا راسو امييتلكن ين ارم ترو

 ةبسالا د أم وهو لد وا * كلذ ىلع سو مدجأ

 لدي هللاقيو لوألا نيع نوكي نا امإ وهو. هعوبتم نود

 هضم اكزج نيكي وا . كوخا دي ماق وحن لك نمر لك
 وأ .اهتص رادلا تعب وحن لكن م ضعب لدب هل لاقيو

 لاهتشا لّدبهِل لاقيو هب قّلعتبام ةنع اًجراخ نوكي
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00 
 لاعفالاو ءامسالا تابرعم نال رم ام لكح

 ل هيي لم ءاع ريثأت نعاًمشان هبارعا نوكب نادب ال

 وخ يف اك اذقأ | و بارعال ا كلذ هش

 0 ٠ موعب دبر يفو نأ موق يف لم اعلا نافديز موقد نأ

 د يتلا امهيلكيف ماعلا ناف عومي ديز وحن ف عون

 تان رع نم برص دقو ٠ ٠ تفرع مكةّظفنلا لماو لا نع

 نا ريغ نم هل ةّيمبلا لبس ىلع هلبق ام بارعا هيلع يرجي
 دملامإ وعود . عباتلا هل لاقي كلذلو رخآ ”اماعدلا هلل

 ا هلا ءاج وحن هعوبتم يف ىنعم ىلع لد اموهو

 كلا عفر ميركل لالا توعد ميركا لجل ثيأدد
 0 ثااثلا يف هضةذو ىناثلا يف همصنو لوالا يف

 ءامسالا نيالا يرجيال تعنلاو ٠ . ةثالثلا عضاو ما يف ديز

 ةلج عقي دقو ٠ تيأر < اقتشم نوكي نا ةمكحو ةرهاظلا

 .لجرب تدر. وحن ةلج هيشوا صف هناسل ّلجر يف* 2
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 يمنلاالو ىمالا مالو ةيفانل و وهو اًدحاو الأعف مزين

 0 تا نطتلو صنت "لو َرمَتلا تاطقو ديز معي وحن

 5 يضللا ىلا عراضملا نامز نالت لو .[ نا ريغ 2ث

 0 0 دمتي

 ا 0 6 نع ناو تكا
 1 1 وبلا لوألا ىو . قاوبلا فا. ماهو

 الفرخ : بابلا اذه يف عقاولا عراضللا نا ملعاو  اباوج يفاثلاو

 00 عمي دقو ٠ لايقتسالل صلختب از اناوجوا ناك

 ان“ نإ رأت لاقتنالا ىلانيشنف اضاع ا

 0 تباط ناو ٠ حت تلطةنات 0

 عراضملا اماو٠ كدرفاك حلالا لحلا يف موزع نوك
 بجو لوالا لا كلا يف اك اطرش ناكن افدعم عمي يذلا

 مفرل او ملا هيف زاج يناثلا يف 5 أوج خاف تا
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 وحن دحجا مال دعبو ٠ مال ىعضأو .ر 2 نأل ياللا كا

 ماللاب ةنرتقم نكت أك 0 كادهب ردعأل «رثك |

 تح تسر دوحن تح دعبو ٠ ٠ع . يس امك طن ا

 وا ّصللا ا ل دال ىنمم يتلاوأ دعبو ٠ ديفتسا

 واولاو آل دمبو ٠ بوب نا ىلاوا بوت نإ يا . بوت

 كلأسنف اًناع تسل وحن باطلاو ا يفننلا باوج يف نيتمقاولا

 لمحبال ام اهنمو * كلذ ىلع سقو كّمركحأو يندر وحنو

 ردض ىف نوكت نا نَذإ طرشف هد." 5 نة وهد طرا

 مكلسنلا نيبو ب لصفْيال ناوي م يذلا فرحا
 كلي 4 / ْنَذِإ ىفا |وحن باول ردص يف نكت م ناف- تيأ

 ل كلك كح نا ْنَذِإ وحن لعفلا نيبو اهنيب لضصفوا
 57-5 ئطر *ءو . درتلا اهدعب لعفلا عفتراو بصتلا

 ادم كرد رع نافزنتملا لاَ : تأ 1 0
 ثرلعا# اهدعب َةرِصَم نأ بصنلا

: 000 
 اما وهن هم: امامأو هفاكحاو عراضملا بصن امَت فرع دق



 نا

 ءالؤهو ٍديز امالغ ينءآج وحن اَمّلطُم لماوعلا ىَّضْمُم لع

 ركسذ ام ىلع ىقو َناهن بت درو دلل ونمْؤم
 لصف

 عراضاا بارعا يف

 نا يتب و اماكحاو ءاسالا تايرعم ىلع مالككا ائيفوتسا دق

 وهو عراضملا مفي 5 لو هماكحاو لعفلا بارعا ركذن

 اع لفل ماع ا تلع ؟لمفلا نم برعم
 نوكي ٍذاةيحو دنهأي نيهذت لهو موقي ديز وحن ه م1

 لخد اذا ميم وا بّصِو . تلع ايف ادتبلاك درجت اعوفرم

 بصاون امل لاقيو يكد ذو نأو نأ وهو هبضنر |م هيلع
 كَمكأ نذل ابا ديف َبَهْذَأ نأ ديرأو ل عراضلا

 همزجي اموأ٠ امم يكس رداو كروزا نا ديرا لاق نمل اأو نء

 بصاونلا نم نا ملعاو ل ءاش نا هنايب كيلع دريس ام

 فّدحت دق نأ نايعءنلو نارها لسي م ةروكذلل

 "المر  ىنعب ىتلا ماللا دعب كلذو َة ٌةريعم لمعتف



 ه2
 تأر مك اًدَرفُمالا عقيالو

 لصف
 تاضوفنلا يف

 نم يعمو هيلع ضمنا فورح دحا لوخدب مسالا ضَقْي
 فورحو ٠ ماللاو فاكلاو ءاملاو ترو فو 15 نعو إو

 ىلا ٍتيبلا نم تجرخ وحن ٠ ءانلاو ءايلاو واولا يو سلا
 مسا ةفاضرإب وا ٠ .قبام يفار 5 ملهو هللاوللاو اذكورادلا

 . رج فرح ىنممريدقتىعيفاثلا ضيف هلق كدي رخآ

 مالغلا يا ٍديز مالغ وحن ماللا ىنعم ريدم ع امإ نوكت يو
 هلا فاضملا ناك اذا نم ىنعم ريدقت ىلعوا ءديزا يذلا

 ىللعوا .يمهذ نم متاج يا بهذ متا> وحن فاضلل انج

 وهو . فاضلل اًمرظ هيلا فاضملا ناك اذا يف ىنعم ردت

 كيبل يفِينلا ةالصلا يا رصعلا ةالصو حن نامز فرظ ما

 يف يتلا قراوطلا يا ةيدابلا قراوط ون ناكم فرظوا

 ّنآَو لاهلم لكدتال نا فاشلا 1 هم سقو ةيدابلا

 راج مهو ةينثتاا نون نمو تر منيل
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 ا ل | كحو ٠ ةترز نيح
 ٠ نوعسإ موا :٠ ءاج وحن ةلمج لاما ممن هت دقو ءتنأر اك فرع

 راطلاو هل اجر نيب ريمالا وحن فرالاوهوؤلج هبشوا

 ءادتمملا ربخ 3 م ىلع هبال ىلع اديز تر وحن رورجناو

 اعل جر ينج وحن تدافا اذا ةركتلا نعلالا تأت دقاذكو
 زياموهو زيبتلا نماثلاو * كانه تفرعام لع اًرئاذ

 قط ارسفم نورك لوالاو .ةمجلاةبيسفلا وا ةبلا
 تضيق وحن اًدودعمامِإ نوكف رداتلاتاون 0
 وأ ًاهذ لافقتم :يددع وحن اثوزوموآ ٠ ًاههرد نيعيرا

 مهردلا نم الك ن اف ارق نيتاص تيرتشاون اليكم
 نم هيفام لازاو هلبق يذلا رادقملا رّسف دق راو ىهذلاو

 ةلمجملا ةبسنال اًرسفم نوكي يناثلاو * هسنج نادي ماهجالا
 طَقق ٌديز ناط انلوق ناف ٠ اسفن دبز باطوحت اهتهج نيبعتب |“

 سفن انلق الف ددز نم ةصوصخم ًةهج لواقت ال ةلاجإ"ةبسن

 اهلا يقاب نع رظنلا فرصب هسفن ةهج نم اهنوكن يع
 انا نوك ناين و . هيف ةبسنلا هذه لمتحت يتلا



 ظ

 ٌديزاّلِإ حا ماقام لوقت ٠ هبصن زاجو اهلبق ام بارعا
 لا جيصللا اديذالإو هلبق لعافلا نم ل هنا ىلع مفرلا

 لهو اًديزالإو ٌديزالإ | دحا ماق له كل اذكو .ءانتسالا

 انناو دب كلذ 0 سقو أديز الإو ٍديز الإ أ تروم

 ىاتسما ضفخ يووم ينختسا نافالإ ريغ ىلا

 عقاولا مهنالا << ىوسو ريغ ىلع ىرجو [قلطم ةفاذمالاب
 0 مدس دا 00 الأ دعب

 ** ىو. يف كلذ ىلع س ةوءاهيصنو ريغ فرب د ٍديزر يغو ِلئز ريغ

 ىلع تن 500 بصن زاجاشاحوا ادعوا الخب دتماناو

 9 105 1 زاحو ةسضامال اعفا كال هذهردقت

 دحا معي و ٍديز الخو اًديز الخ موقلا ماق لوقف افا

 ٍديز اشاحو اًديز اشاح دحا كَراز لهو ٍديز ادعو اًديز ادع
 عياسلاو * قباسلا مالكلا ناك اهنيك اًقلطم راو صصناا

 عوقو نيح د لاحلا

 انكار انلوق ناف ء ارماع ىلحا تيرزو كار ديز ءاج وحن لمفلا
 يملا ةئيه نيب دق ارم 2



 يف ترسو رادلا يف تسلج لايف ينير اهوحنو قيرطلاو |
 عوقول هلع ناكام وهو هاجال لوعفملا عبابلا» .* قيرطلا
 0 و. بدأتلا لجال ياذا هتبرض وحن لعفلا

 ٠ تيأراكىنعملا نود لعافلاو نامّزلا يف هلماعل اًكراشم اًردصم
 .لعاق نم دحاو نامث يف نارداص بدأتلاو ترش ١

 ملا يف اكرتشا ناف ..ىمملا يف كلارتشا امهننس د
 * تلع ام لع اًماطم الو عفم ناك اب رض هتبرض وحن اًبعرا
 اروكذم هتيحاصع لغفلا مو اموهو هعم لوعفملا داش

 دورا حرب يا لينلاو ترسوحت ةيحاصملا واو دعب ظ

 جرخأ ام وهو تئتسملا سداسلاو »+ ةمعلا واو ىسأ

 ىوسو ريغؤال إيثن“ ءاستسالا ت تاودأ ىَدحإب إبق ام كح نم

 ىتتسملا وهاروجو هنم صني يذلاو ءاشاحو ادعو الخو
 يننلا قايس يف مقاو ريغ يا | مجوم اهلبق مالكلا ن :اكاذاالا

 نم جرخأ دق ادي نآف .اًديزالإ مولا ماق ون ماهفتسالا وا

 محو هلق د مالكلا موقلا هيف لخد يذلا هيلا

 ىلعالا دعب ام ؛ ءارجا جرت بجوُم ريغ مالكلأ ن ناك ناف ٠رت
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 1 ٠ يلطف هل لابو لاشملا يف اىولمف ظل نم نوكي نا أمإردصملا

 ل ١ ةافوفو تفوح لفل ريغ نم هانعم ل اعال اد نو وأ

 * يونعملا هل لاقيو هظفا نم سيل هنكلو مايَقلا ىنعم ىلع
 ] تبرض وحن لعافلا لمف هيلع عقو ام وهو هب لوعفلا يناثلاو

 ع هناف هللا دمع اب ون ىدانلا هب لوعفملا لصتيو ءاًديز

 وهو ءادنلا فرح هنم ضوعو لعفلا فذَحتهللا دبع يدانأ

 ١" دل ناطق فلح ئذلاو , لاننا تاركا

 مالا بانل اطان وم قاتضلاب هشنلاو ٠ تيأر "فاضل
 ! ىدب دحالبراب ىلا لومكح ةدوضعلاربغلا ةركشلاو

 ةركحللاو دب فراعملا نم درا وهو كلذ ىوس امو

 هب مهرب ام لعهظفل يبو الع صني ءادنلا ةدوصعملا

 نالوأرو .٠ ىضلاب نيم لابد ديذاي لاَقيف تارعالا لاح

 كاثلاو * كلذ ىلع سقو٠ .ًاذاولا نوفر شلل ىلآلا

 ناكم وا نامز فرظ نم لعفلا هيف عفو أموهو هش لوعفملا

 ناكملا م دا: قالك شن هنازيغم التم ثرسو امي تقم

 رادلاكاسم ن اكنافء تأرايف لملاك امهم قوكل لآ هنم



 * كلذ ىلع سقو ابرك اركب تبسحو اضاف اربع

 تر امكح هجوا ةثالث ىلع لاجالاب نوكي خاونلا لمعف

 وه اما هريغو بابلا اذه يف ركحذ ام لك يف لصالاو
 نإ اناوقو امئاق ديز ناكانلوق نال نيعوفرم ريخساو أدتبملا
 ادتبلا كح ىلع امهيف عفرلاب مما دي اًميج امهلصا مئاق ادي
 انلوق اذ و. اهكحري > ريغ جحمانلا امهيلع لخد الث ريلاو

 كلذ ىلع سقو قيدص ديز هيف لصالا اًميدص اديز تننظ
 قاوبلا

 لصق
 الا تايرش ف

 ناكربخ وهو عحاونلا ثحب يف كبر ءام اج الا تابوصنم نم

 ىلع رمألاو ادعم هلصا امم امهريغوأب مجاوخاو نإ مم ءاو |متاوخاو

 < ا [ةلاوعو ءارتس امتلك ام اهنمو ٠ تلعام
 تق و لعافلا هلَعَك ام سفن وهو قآطما لومنلا هدأ

 انلوق يف ملكت نم مقو ام سفن وه اماق انلوق ناف ٠ امأنت
 أذهو ٠ تنأر كلصالا يف اًردصم الا نوكيال كلذلو تف



 ةفاضالا نم اًدّرجع ناكنا هنا ريغ ٠ ابي ةلصتم 0 رك اهعبا

 لاحد صح أم لع هظفل ينبد رك ف ب

 . الان ديزل نيَمالغ الو . ماب مداق َلجرال 3
 اهيبش وارضاح ملع عش ال وحن اًواضم ناكن او ٠ هيلع

 .انعان طال لن مات ن مةيشدب لصتا اموهو فاشل

 اا م وا ةفرعم اهعنا ناكناف ا اظفا 00

 تاج كيد ا لاش اهرارك فيز ذمشحو اهامع لطب ع

 ني ضوملا يف مفرلاب ةأرءاالو ٌلجر رادلا يفالو وٌرمعالو
 امنع ٌلصفتم ىناثلا ينو ةفرعم لوالا يف اهعسا نال اًمممج

 كلذ ىلع 0 ىرتاك

 عفا
 داكو ناكوهو ربخلا بصنوأدتبلا فرم حب اونلا نم تفرع دق

 5 سكع ىلع ريخلا عفريو أدتبملا بصني اهو ٠ امهتاوخاو
 أامهمصش امام + قبو ٠ ٠ سجل ةفانلا الو اهتاوخاو لك وهو

 لاخو ىأرو دوو مَع نل وهو هل نالوعفم مهنا ىلعاعيمج

 يطور اًميدص اًديز تننظ ل انمف ٠ نهانعم يف امو سسَحو



 حربت الو اًرويص نو اًنسح ديز نوكي دق وحن اًضيا اهل لع
 لاما للعلا يف ناكب قحيو متل سفو 5

 قلعو قطو ا ثنآو عرشو ىسعو َكّوُأو داك اهريش

 هذه ريخ نا ريغ ٠ ةبَراَمملا لاعفا اهيلع قآطيو 0

 أعم | ريم ىلا اَدَتسُم امراضم الفال نوكحيال لامفالا

 قرش ديز داكومن فصتلا لحم يف رشا لج نر ١

 كلذ ىلع سّفو ماك تبيطخلا عرشو

 ًّس :
 أم ىلع ربألا بصنيو ادتبملا مفري ام حساونلا نم كب رم دق

 مهما هنأ ىلع ًادتبلا بصنيف كلذ سكع لمعي ام اهنمو ٠ تلع

 : 5 أكو نو نإوهو اًضيا هل ربخ هنا لع ربحا عفريو هل
| 

 لوقت . لاعفالاب ةهبشلا فرشالا امل لاقيو لمكو تنلو
 ْ أ ناريغ .امهيب ,ام ىقوتمداق رفاسملا لملو اق دي نإ

 ممل لادحو لماع اهيلع طاستي نا دب 8 ::فىلا ةحوتمملا

 # دير مودق ينغلب يا مداق اديز نأ ينغاب وحن ردصع اهربخ

 نوكحي نا اهطرشو سنهلل ةيفانلا ال لمعلا يف نب قحنبو



© » 

 مئاق هوباو يناثلا يف هوا برضو لوالا يف هوبا ماقوهو

 فرالا وهو ةلمطلا هنااا ةكو ادن نع ريخ كاثلا يف

 نم لك . دادلا يف دي زكدورجلا راجل . كد 3 7

 ةنشو ةلمللا نا الا, ٠ دبز نع نيل رادلا ينو كدنع اناوق

 لغه مقرب ةناف دما فالخجب ل حلا يف نيتتوفرم نانكي لما
 تنك

 اة
 نع نادرجم امإاهو !.ماكحاو ريكساو ادعبملاةمَّح تفرع دق

 1 مك اءمج نيعوفرم نانوكيامهيلع لخدي . يلغعأ لع هاع

 [ايككرتت اناا مساونلا دحأ ناوين مود . مفان م اعلان

 بص هل ما هلا ىلع ًادتملا مث أم اينم نال . وسلا

 لظو ى مصاو هقول راصو ا ريخ هنا لع ريا

 ماد امو ّىَبق امو كفنا امو َح رت هو لاز امو تابو ىسمأو

 راضو امياَق ديز ناكل وقت ٠ ةصقانلا لاعفالا ال لاّميو َسْحاو

 ملهو ارضاح علا سيلو اًرفاسم ورع لاز امو [ًداع لهاإا
 0 هاا قالا دج شاف صام كح اذكو ءارج



 ب

 ثيأتلا ةمالع قالو ةثلا"لميلا دانتيساو يفر ني
 رك ذتف ٠ لعافلا ثحب يف ركحذ امم كلذ ريغ ىلا هلعفب

 عف ١
 هيلا ادنسُم عقو م ا لكوهوأدتبما ءاعمالا تاعوفرع نمو
 دبا ىلا ديس موهو لاو. نسا اءويلع طأستي لو

 هنال .ادتإالاب عوفر أنه يزف“ . اق ديز وحن هندئاف اممم

 هنال ديز نع ةيربطلاب م ١ عوفرم مناقو يغفل لماع هيلع طّلستي

 ناف ديز ماق كلوق فالخب ٠ ىرت اكىنعلا يف يلا دنسأ دق
 يلغفالا لماعلل الومعم م مقو دق هنال ادتيمال لعاف انه ادي
 ةقرعم نوكم نا اذتمل 0 عوفر وهف م اق كلوقوهو

 ادبي دقو تيأد اك ةرخؤم ةرك 5: نوكي نارا دة

 اذا ةف ردا ريو ٌةقَدَص فورم رماوحن تداا اذا ة كان

 مقي دقو ءديز اذهوحن لطاخلا نيعالدعا اجا نك

 . وبا ماق ذي ومش لعافو لعف نم بكرت ام يمثو ةلمج يخل

 ربخوإ ادنتيم ن ايلعزوا ؛ وخلا فرع ديروكتفللا لعف نموا

 قلع 0 0 تيم ةلثمالا هذه يفي رف ٠ متاق هوبا ديز ون
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 ةمالع هلعف قحلتاَنَن وم لعافلا ناكاذاو ٠ ينبم ةنالزح ا يف

 ىتب , اعومجم وا شم ناكل ذل ةمطاف تماق وحن ثيألا

 تاتو نالجَرل اق لايف دَرْلا عم ناكحا5 دعم لمفلا
 كلذ ىلع سقو ٠ ةأرملا تماقو لجرلا ماق لاقي ام ءاسنلا

 رف

 هلا دك لع نم دبا لسا نا ىتم ايف كب "مد
 اًروكذم رمل كي طي اب هب موقي ىتحديز ماتك
 نال نك دناكم هب لومسملا 5 ذب العمال و هع ناك اذا اك
 ىلا لعا- هلا لعف لوجتب ل لدحو ٠ هماكحا عج يف لعافلا

 0 ذحأف هيلا 0 وه هنأ نوكيو 1 رية

 ناهردلا ذخأو ةفيعصلا تيتو هرم ترضون هريغو مفر

 د6 وهاك روصلا هذه فهلا دس كلذهشا امو

 كااغلا يف ناهردلاو ىئاثلا يف ةؤىصلاو لوالال انعلاوق

 اًرمع ديز َبِرَّص الثم لصالا نال هب لوعفملا ىنعم يفوهامنا
 7 مذيل 6. نيمهردلا ركب َدَحَأو ةفصحصلانل اخ التو

 (يذينس يتلا ماك>الا هملع ترجو نا هب لوعفملا ا



 00 ذت موا 00 تناحح ١ مفرلا لاح

 ع 5 ظ

 5 000 0 ّآ

 9 0 ْ مدا
 ا

 نسخلا تاع : موزع 00 5
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 نم الح ل 00 00 7 : ١ 000 يضم
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 م بل عفري رهاظلا ار 2 7 0 92 لعاف َن 9 ف



2 
 و

 1 نوكب بارعالا نا انئاسا دق
 ىناث |او ٠ اهيف مقي يتلا عضاوملا ز تر لل م كلل ادق

 ملينا 0 ج يف ءاّضرا مضاوم ةئيزا فوك
 الا ل ا01ا ضو صحو نونمُؤلا كداب
 كاوخاو كوبا يه وةسمخلا ءاعسالا فو ٠ نيئموملا تدرعو

 . كوبا :ايك ايا واولاب قرت اهنف لام وذو كوفو كومحو
 .كيأب تدرك“ ا ضو .كإأ تأ كف نألب بس

 كان ترزو دوف ضف الو كوخا ماق كلذ ىلع سقو

 فيألا عيب ةئأق ىننلا 2 0 ملهم ؛ لام يذن تررمو

 الا تاكل الاب طقم ٍبّصنيو ٠ نالجتلا 13

 ةعوفرملا رامشلاب لصتملا عراضلا يفو ٠ ِنكبْلاب تدر
 هناف .ةبطاخلا ا واوو ملا فلأ يههو ةروكذملا
 رئامذلا هذه ن .لك دعب ةمقاولا نونلا تابثإب عقرب

 ٠ نيبرضتو نوبرضتو نورضيو نادرضتو ناره 5

 ملاذكهو اوموقت ناوا رص ب للك اهنذحيؤتا تعدو



 ِف ىتنلاف ٠ تقلا ٠ تررو ىّتملا ترو نقلا ءاس كاوا

 ىلع ةضنا دقت نكلو ةدحاو ٍةدوص ىلع ةئالثلا عضاوملا
 تاكرلسا ياو ء ثاثلا ىلع ةرسككلا و يات ع ةضفاو لولا

 تأرو ٌلجلا اج كنوق يف الثم لجترلا رخآ ىلع رهظت يلا
 نو كسلا وغفل انت اذكو ٠ .لجرلاب تدرمو لجل

 ىلعو ٠ بَهذأ يف ةرها الفلا ةمتلا لوالا لعدد ضخ

 نا امو ٠ هلع سقو تبهذأ نأ يف ةرهاظلا ةحتملا ىناعلا

 مرتو وءديوحخ يف كاذو ةحنملا نهلطتو طقف وتلا اهتمرّدَعَت
 ةريكلاو ةمضااردقت نا امإ و لامضالا سة واواو ه1 7

 1 2 ١ امث يناقلاوحن يف كلذو ايا ةنلا روان الا

 ناكساب وعدي ئضاقلا لوقتف ٠ ءاعسالا نم اهليق ام --

 امهنم لك ىلع ةمعتتلا ريدقت عم يناثلا يف واولاو لوالا يف املا

 . اييلع ةرسكلا ريدقت عم نا ناكللب ضاق ١

 لع ر هظي جتك نال أبنم 72 ينياقلا َوعْذَأ نل لوقتو
 ركذ ام لعسقو ٠ . تعامل ءاملاو واولا



 ةعرا يف نوك تاكرألاب بارغالا يا لوالاو ٠ نونلاو

 ريسكحتلا عمجو ٠ ميه رباو لي مسالا يف عضاوم

 عراضملاو. تان ا 7 نيب 0

 فريج دينا فاك رركذلا ةزرابلا عفرلا رئاعذ ن نم درج

 ٠ كلذ وحنو موقت ٠ املا ديز < ا ةعصلاب كلذ

 ماسلا تنّولا مجالا موقا ن نورا تضف

 ضخيو . تانمؤلا تأ كفا نع

 ال مالا تانسؤملا لع ْتمَلسو ٍديز تدركه ركاب مل الا

 ميهراب تدرك ةرببكلا نع باب 00 | ضف فرص

 لدا عوام نرلع اكركلا هيدب ال :قرضتنال اه لل

 فرح فذحب مرهف ملا لتعملا الا ْبَهْذَأ ماك ن وكسلاب

 يف كب رم ام ىلع مرب ملو ضرب لو عدي ملك رخا نم لعل
 ىلع ةرهاظ نوكت دق ةروكذملا تاكرللا نا ريغ» مالا ءأن

 ىرتساك منام اهروهظ نم ,عنيدقو.تيأد كبّرملا رخآ

 يف كلذو اني اما يمهو ٠ ةينلا يف َةردتم نوكتف

 الاصا ةكرللا ليما تيآلا ول بلا ركل امم قارن



 :ىلطك هاا اميوم وا ٠ ٠ مهراك ايما وا ٠ كلبك جزع
 ةيدولا نيب ك يشقارتم تارا ةمطافو

 عبجلا اأو * اهدحو ةيلعلاب صتخت رخآلا ثالغلاو ةيماعلاو

 دجا سك لإ اعف نزو ىلع 00 اذا فرصلا نم عنتهف
 نعمة نيم ندا نيذمل لا و و . ئاصك ل يلاعف وا

 داو ناك املععمإاو در 0 عتتو يب عومجلا

 .قالطالا ىلع ةدودمتو وا ةروصقم فلالا ثنا اذا كلذ ريغ
0-0 

 0 ءارمحو ع مأسو ىضرمو ىركس وكل ل |
 را م 0 * ىرجلا اذه ىرج امو ءامَْيو
 10 ام .يربو وزْغِك "لتعم وا برضك
 0 اهب صنم . وا تيأر اكتمل ةزرابلا مفرلا راض
 هلا ملأ نا 9 كلذ نم لكلو ٠ . (هوحنو نوزغتو

8 
 ثابّرعملا ماكحا يف

 رسكلاو جتفلاو مضلاب نوكيو تاكحرألاب امإ بارعإلا
 لاو فلألاو واولاب نوكيو فؤرألاب امإو .نوكسلاو



 كرب

 ملل“ 7

 قالا لع برت

 عرف
 ءعراضلا لعفلاو نكمل الا وه اكلإز هيدي ملا نانو ةدق
 0 عيا فيكم دا لجو رن امإ مسالا لوقنو

 وا ثَمْول تاو 0 نينموك ماس ام عومجملاو
 مجلاو د دردلاو : ءاسالا تيرصت قا ا 6 لانك ريك

 عيمج !ءهيلع ترجاذا كلذو ناف رضع اما ناكل 6

 0 تيأدو ديذ هاك نيونتلا عم بارعالا تاكرح
 امهياع يرجي ال ناك اذا كلذو فرصلا ن .م ناعتتمو اه دلز

 رصحخ) فرصلا نم عتتملاو + جيس منيو ركل

 0ك ناكيفا ايف كلذو ٠ هاف لول كاك أم قد

 نزو ىلع امهناف يخاف - تاكل نزو لعاذداو أمهنم

 "اكو ناك ن اتدئاز ثونو فلا ورخلا يف ناكوأ ٠ م
 اا ةاعاونرمك ةلبمالا ةتتسم نمالوذمم تاكد
 يناثلاو رماغ ظنا نعل ودعم لوال ا ناذ « داحأ موقلا اج
 بيك راك ملل ناكوازيين اذحاو ادساو نك لوذعم



 صفي وهو مزجوا ٠ 00 ميدالاب صتخي وهو
 لاعفالا يف ضفخخلا قات الف ٠ ِبَمْذَأ 06 لعفلا

 وا املطم ءامسالا يف مزإلا الو

 ا مفرلا نيب اهرخاوا لقت عراضملا لعفلاو نكمتل

 |مهاوسامو ٠ بئكرتلا نم امهعقوم بسحب ؟ تيأر اماهريغو

 نجل ءانلاو ١ كاح لك لع هظمن ريتال ميم
 وا لماع يذل اًنوكس وا ةكرح ةملكلار :1مدزاوهو بارما

 لع يرجي وهو ٠ ن وكل كر و حسو مض هعاوناو ؛ةلالتعا

 :كاذريغو تاراشالاو تالوصوماورئايضلاك 00
 فرألا اماو٠ تفرع ا« سمألاو ينضماملا لعفلا نم لواتتيو
 20 "دق بّرعلا نا ملعاو *لاجإلاب ينبمهلكف
 ةيزابرحت ف ىتدانلا مدالاك اضراع 15 مهو اوملا ضعب يف

 يف عراضلا لعفلا انعاش ٠ ماعتس اكيشلا ىلع ٠ ينيم هناف

 0 لاا نوكسلا لع يبم هناف نيهذي 0

 كاذ نا ريغ  فيرصتلا ثحب يف تفرع ام ىلع عيت | مفرلا

 اهريغ يف هنكو تأر مةصوصخم رّوص يف نوكيامناهيف
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 ٠ تراز يف رثتسملا ريضلا وه ىفاثلا يفو ُهّيحا كلوق نم ءاحلا
 001 كد اموغلا ف يملا امآو * كلذ ىلع ىشو

 سلا فيرعتل تي أما يمهو . هني رعت ةدافال تاركتلا

 سرملا وبه هعال ة ار يمصع داما نك كلذو

 لبإلاو ليلا سنج ريعبلاو سرَملاب دارملا ناف ريعبلا نمريخ
 وا١ ةيسنجلا امل لاقي ٍذئذيحو ٠ امهنيعب ريعبو َسَرْكال
 يذلا اب, وحسم نيع دارملا ناك اذا كلذو دهعلا في رعتل

 سرفلا يا سرَملا تعب مثآسَرَق تيرتشا وحن لبق نم دهع
 عاواا نم يسد . ةبدهعلا امل لاقي ذنحو .ررحذلا

 مالكلا قأسسو ةفرعم ىلا فاضملاو ءادنلا دوصعملا فراعملا

 هللا ءاش نا اميملع

 0 ل
 ءائبلاو بارعالا ماكحا يف

 لماوعلا فالتخال ملكا رخاوا لاوحا رييغت ارعإلا |(

 نيب ناكحرتشي اهو بصنوا مفر امِإ وهو ٠ اهيلع ةلخادلا

 ضمخوا ءاًديز َكوِرُصأ ناو موقي ديز وحن لاعفالاوءامسالا
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 ديشرلاكص ىلا ةعفر كلذ عم دافاام وهو ”ِبَنَكامِإ
 امي وف ةقانلا فثأو اك همة ةلؤدلا تو

 »+ ورع مأكم أ وأ نسا نكن أر! يتعو ةنك

 د 0 برقلا ىلا هبراشإ نإ | اوم وهف ةراشثالا مساامأو

 الأ اهيمملسو+ ناتو ناذ اهاننلو .يذ و ءاذ كذملا

 ة]اذ در وهوةطسوتاا ىلايداشن ثاواءا وا
 يلا لاول َلئلوأ ممجللو . َكزانو َكنزاذ ىو . كيتو

 نونلا ديدشتب َكئاتو َكناذ ىتدللو .َكلتو كلذ درفلل وهو
 هلكب ب رقللام ىلع هيبتلا اه لخدتو .كالوأ ممجللو ءامبيف
 درغم لع لخدتو .ءالؤهو ناناهو ناذهو يذهو اذه ىلوتن
 رهف لوضولا هاو م كتاهو د اذه لوقت طف طسوتلا
 نيا ا.ه.مإو . ناتلاو نادل اهّشلو ٠ يتلو يذلا درفل
 ينختسيال ك٠ عيبلل لأو ّيأو امو نم لمعتستو قاوللاو

 يذلا كب "ل ىلا دوعب اري دوغ

 نذه يف ةلصلاف.. كلذ وحنو كتراز ىلا تما 1
 للكل والا ىفدئالاو لوصوملا دس ةقاولا ليل بنل ١



 مم

 ام ةنمو . لاعفالا في رصت يف كب رم ام وهو عفرلاب صتخي
 ىمو يفرا ارك ملكتملا ٠١ 0 راو صنلا نيب كرتشي

 : و ةثتلا تامالعب نيتفلم اغلا ءاهو لع ازا فاكو

 مرا 5-5 كرا كمان كاز كلر انك منأتلاو ريكذتلا ىف

 افراز هراز اذكهو ء كتم امم كنم مكم اكتم َكنمو

 .نونم هينماهتم مهنم د امرتف هنو م اهران معنا

 نيملكتلل ان وهو 0 د ةثد ام ةنمو
 ضخ اققنم لصفتلا و: 3+ انو انرازو كلب رعام يقام
 فطاذعألو 0 نامه يم مهامه َوْه نانالوهو ضيا معلا

 ةةموهبنحن نأ ملكتلاو ٠ 1 ام تنأ مااا

 وم د رسكب انإ وهو بصنلاب صتخي ام

 1 هريغو دا رفإلا يف امهريغو بط 0

 .نهأنإ امها اها | مهانإاهأنإ ذانإ ةبلاف لوقت اكن
 10 5 نك 1 | ارح لإ 0 فو

 وهف ملا اأو ««ارورج لصعتلا عتنالو ءاَنانِإ يانإ ماكتلا
 8+ ص

 ءهّللا دبعو دي رك افلطم هاهم نيسعتل - اموهو 3 أم



 خي

 امك ”ريطموا ها ما سنالاو . ده تيأر ايف ماهفتملال اكىنسم
 ٠ دب زك ةلعب ىف ع لام يعمر فرعا هاظلاو . تلع

 لج سنج يف عناش قسم لع لد ىهو ورحت وأ

 امإ ! رمضملاو 2# هنيع نود لاس نم دنا صتش] ١

 لعفلاو ا 00 انك هلمأس لضِيم

 يف رم 0 .ا وا موقك عراضم وا ماقك ضام اَمِإ
 م مدل صن امإ فرو * ناتكحلا لئاوا
 0 صت# وا ٠ ةّنبلا لعفلا ىلع لخدتال اهناف ضل

 ارتشم وا .ةتبلا منالا ىلع لخدتال اهناف مزجلا 500
 لهون لئملا لع لخدت ابن ماهنتتسالا فورت ا

 | نايب ديزع ٍتأسو ٠ تاق ديز لهوحن مدالا ىلعوذيز ّماق
 هلك كلذل

 2 ظ
 ةراشإلا مساو ملعلاو ريمذلا يمهو ةعبس ءاعمالا نم إلا

 فاضملاو ءادنلاب دوصقملاو لأ ممل لوصوملا مدال

 اهم تلعام لعهتم لصّتملاف ريعتلا ام نر



 م

 وغلا با
 لصف

 ةملكلا ماسقا يف

 عرف

 ميلكا ىلع يرجي وهف ةعوضومو 590 50 تفرع دق

 ماكحار ل يتبف ٠ تاع ام لاعفالاو ءايسالا .٠ ا

 د ا للا هذه بكر

 لعف وا مسا امإ ةدلكلاو ءوهلا ملعب هن ري اذهو بكرت

 ا” قمم ىلع لد اموهو فرحوا [فهفيرعت اذكو

 ماهفتسالا ىنعم ىلع 0 ماق لهانلوق نم لهك
 ةدئاف دافا نا ةملكلا نم بكرت امو٠اهدعب ىتلا ةلمجلا يف

 11 كسايم قربا وهو مالك 2 ليك ةمأت

 نيب ةيدانسالا ةسنلا رابتعا نم هببكرت يف دب الو ٠ ملعلا

 ايوا اوك نع نع كلذل وهف هلازجا

 وكر يفتر لعد ءأادمز انك لمفو م

 1171 قاقب قوي اأو هلا اديس الو اَدسن مقيال هنال
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 ايار

 اهريغ يف + كح ىلع كريو ؛ ءاملا ةدابز دعب هيناث عنو هلوا

 و ىو ركذ كت يف لاف“ .لامججإلا

 كلذ لك ىلع سقو ٠ نايكأو كاع 0 ريس

 عرف
 مى 4 هفيراصت نم ىقيث ةماكحاو مال ا ريغصت تفر ءدقأ

 ةددشم غ ا ةداز نوف هنن 7 ١ لوقف اماكحاو ةسنلا

 يا يبا لهل دنا يولع ىلع ةلالدلل هز | يف
 يروجلا درولاو . برعلا ن 0 ةلبقيثو ميلا
 ءالا هذه 3 ”سرافب ةندم يثور وج ىلا بوسنلا يا

 وانو تدئالا كاهنم ندمت تيأر 6مل الاد لصتت نا

 ءايلطم الا ليقام 1 ملال مجالا
 تاعبا لاو نيمياتلاو نيّمَلعلاو ةكم ىلا ةبسنلا يف لاَ
 0 ل[ اركم مدلل نايا ينادي اَعو ص

 مصاوعلا ىلا ةبسنلا يف 1 قيف هدم ىلع ةيسنلا يرجتو
 كاذ ىلع سقو ٠ يمصاع

 - سس يجب ورووسس سسمس



 4 سو ٍةريغصتو ٠ ٠ قياسلا عا ف هتملثشب

 | نسا اان 1 دم

 للا ليقام تفو لوا اعف هيث دعب ةنكاس أ, ةدايز

 رمل ايا لا نطص ةاوسالطم

 لاا فم ىلعو ا« يفالثلا يف لبحر ريغصت ل انك ليف لاثم
 يف مهرد ريغصت مييددكم ايلا دعب نيعلاراركت ليس

 1 لادم داب ةدايزب ليَمف لاثم ىلعوا ياررلا

 يذلا يسال يف حاتقمو روغصع ريغصت جرد 20

 5 وبا دنع ام هكا هرخاآ لبق
 ليمتعفو لميس نم ةيناثلا نّيغلا وهو نريخالا نيلاغمل

 ضال دارا نأ ةروك ذملا نيعلا دعب مقو نا ٍذئابحو

 ثمحب يف تلعام ىلع ةرسكلا دعب امهعوقول تأر امكح
 ةروكذملا نيعلا دعب نك« ملام |هفد رطمرسكلا اذهو لالالا

 . ةارعبك «المق فلأو ٠ ايفومفو حو ياك فايل

 "وا: نارنكح العوا ناؤك ةفم نالها ١
 مه ىلع هيف رَصتقُي كلذ نم اكن اذ ٠ باهصأك اًممج لامفأ



 تانللك توم وا ل 6 نيل نلف

 2 ك0 0 506 درفملا ءانب ةمالسا الاس ىب
 اذهو٠ ماسلا تفداك هد ايا ريضتب هعنج -ٍ

 لاجر يف اكدر لا ىلع يفرح ةدازب 0 | نوكب ريشلا

 عج لسر يف 1ك هنم يفرح 3 وا. فلالا ةداز لي
 ريت دق نيل املا ن 1 لا ناف .واولا فذحب لوُسَ

 ناكامب لكشي الرييغتلا اذه نا قا ؟<ىزتاك هوا
 ١ د تاع وعر تابلادم كل ل اهي ملال د

 ةمجراخ ةمالع امنال ت «رلع|م ه ىلع ثنأتلا * 5 فذحب را

 ٠ امهلكاش امو ٍداوجو لاجر وحن فالخب ةملكلا ؛ آب سمتال

 لّمَأَف

 ف
 مسالاو لعفلا فيرس يف 46

 برصيد ارك تع نمد قاقتشاب لعفلا ف

 نم قتشم صمالاو يندلا نم قتشم عراضملا ناف برضو

 ميال فرصو رمل و تلك لع عن عراضملا آ



 ناك ةاوس كلذ لكي 2 نية مالحة اب

 ىلع لدام وهو در 7 ٠ ام انتوموا اركَذم ًاقتشم وا ادماع

 ىلع ٌلدام وهو ىنثموا نذل دي كب رم طف دحاو

 قوف اف ثالث ىلع لد ام وهو عومجت وا . نآجرك نيا

 فلا هرذلا ولنا لع هيف دي ز ام وهف ىتشملا ام "لا

 نوو * موا ؛ نكاحرلا 1 مفرلا ةلاح يف كلذو نونو

 لا يف مسام لع لاو بصنلا يثلاح يف كلذو

 ٍنيلجرلا تيأركح امهيف نونلا رسكو *[ نال

 را او ماس اما وهف عومجم ا نع /”* نيجرلاب تدرمو

 0 نوكيامهالكو ٠ ثوم وا رد نوكينا انما

 "فاد د نا رغ نكد ردللا رخآ قحلت ةيجراخ ةمالع

 عفرلا ةلاح يف كلذو نونلاو واولاامإ كذا يف يوب
 علا يتلاح يف كلذو نونلاو لا مي و. نوملسلا : 1
 ثوم 2 نو تررمو َنيملسللا ت مح راو

 يوم نم درفملا ات. لل كعب اًمآطم ءانلاو فيلا ١

 نم ٠دنهو ةملسم عمج يف تادنهو تاما دمكح



 ا

 7 وا ٠ حدك لَمِْم نذو ىلع ىف لآل
 عملا يف يف نيملا و م | رسكب ٠ دمنا 3

 قدمت الثا مالا قب 3

3 
 افلا ادمان او اك عاواو مالا اق تفرع دق

 ,ةبراضلاوةأرلاك نو مامِإو بداضلاو لجرلاك يدم
 لاقيو هسنج نم 1 هناذاب نوكي نام وقل كنؤوملاو 3

 ال ناوا ٠ لجرلا اهتازاب ناف اثم راك ششساشا
 يزاجع ثنوم 0 لاّقيو هسنج نس نوكحي

 ضأ ام يزاجملاو يقينا يا اهالكر ٠ و

 ةمالعلا هذهو + ثينأتلا ىلعةلادلا ةءالما | هن ف تروا أموهو

 موا“ ةلئمألا يف ثأر م هرخآ ف ةعقاولا ءالا امإ يه.

 . ىتلتك ةزمه اهدمب سيل يا ةروصتم (مإ يعد ٠ فاألا ئ

 يونعم امو .ءايكة دئاز "ةزمه اهدعب يتلا يموت دودمموا
 ظفالا يف اهدوجو مدعل ثدنأتلا .ةمالع هيف ترده ام وهو

 كيف نافرادو دنهكك لذو كل نود مااا ددقبالو ْ



 ىلع ينالثلا ريغ نمو ٠ تيأر «لعاف نزو ىلع يثالثلا نم
 0 ةموعسم ايم ةعراضمل ٍفرح لادباب هعراضم ةغيص

 تي نمو أم مركب نم لاف نم

 لوعفملا مسا امو 75. كلذ ىلع قو رقّتتسم رفتتسي نمو

 اي نمؤ* تأر 5 اوعمم نرو ىلع ب ىالثلا نم ف

 أضرأ ةموعصم [يم ةعراضملا فرح لادبا, لوهجلا عراضلا

 ناكل امم ا ملهو رّفتسمو جدع 1

 3 'تيأد 0 نرو لع ىلالثلا نم ناشف نامل أو

 املطم « امييف نيعلا رم 17 لانملا نسكن ذانيحو ٠ ميلا
 8-5 نيعلا 3" الا نم ناك ناو ءرسملاو دعولاك

 هنع تناكناف كادرمغ ناك ناوب ى رْْلاَو 2010

 ايف فصأاو سلع اكامهيف ترك عيا 2 ةروسكم
 بهذأاكاملطم عتفت ةموهعم وا ًةحوتفم تناكناو ٠ تأر

 ام ىلع سقو اممت#ب لئقَيو نيملا عقب بهذي نم لسمو

 يلا ما سلع نارتو العا نوع ماما تع
 ملل الأف. "كلذ اونو ركعانلاو ممتجعا دفرستملاك اكلاعم
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 ب

 زومهملاو نيعلا زومهملا فيرصت اماو . هيلع سقو ٠ ندب انَديِإ

 امهيف لالعا ال ذا ملاسلاكي رجيش ماللا

 لصف

 مسالا ماكحا يف

 نا انيلع و قبو هفيرصتو لعفلا م ا ىلع مالكلا انيفوتس

 لدام مالا: ٠ لوقنف هفي رصتو مسال ا 7

 دماج اما |وهو» هاا دايو رت ريغ هلي

 قتشموا ىرتس اكل مفلا ظف نم ٍذوخأم ريغ ناك اموهو

 وا رمح يعابر وا لج, يثالث اَمإ دماإلاو . هفالخب وهو |
 لوم وهو لعاف مم | ام نتشلاو + لجترسك يما

 وهو لوعقم مس اوا "يروم هنهفز أم ىلع هتغصب

 398 وأ» بورضك لمتلا هيلع قيال 00

 فانيلا عقد تو لعل ام وهو رامز مناوا

 لد اموهورتلا مساوا ٠ فصلا تقو يا داصلا رسكو ملا .

 ىف لعافلا مسا مآ "هلم انفؤكهت دعاس لعفلا مقو ام ىلع
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 يف ”ةحوتفم ىلؤالاو ةنكاس امهنم ةيناثلا مسجلا يف نيتزمهب
 + ىرت كك اعلا يف ةروسكم ىفاثلا يف "ةموعم لوالا
 0 لع اماناو ةفيكرلا باق ينعا ناهجولا اهيفزوجيو

 قست ل ام مومو نيْوؤ اهل ة زحل ريغ قبس عم تنكس اذا
 دعب قا باقل نا كلذ لثم يف زوجي. ىلا ةزموب هش

 ةركلا دس ؛ ءالو . ساو ديننا ديب املأ .. ترأر م ةعضلا

 اذاو ' ة«زمهلاب رثيو سأزو موي لاقيف اهتلثا ذوجيو ا
 دوك 4 أمو جاو الالعا لعب الف ةكرحتم ةديعلا

 ا ومد
 امملق زوجيو تر م اهتايثا زوجي ء ىجمو ءوضوك ءاعسالا

 لاَعِف ايف هلق ام مهدي قئتيحو ايلا دعب ةاوواولا دعب اواو
 فيرصت يف لوقت ركحذ ام تفرع اذاف * يجو وضو

 يول تن . نأ او تن اون أ انذَأ ذأ افلا زومهمل
 ناد ند .اَنذَأ تن . نعيد انو 6-3 ذأ

 0 وأ :ذَأنأ ناتذأت ند . ندب ن مدن ند
-1 5 

 ىفذيإ اونَّذيِإ امَذنإ نذيإو 8 00 نداء ند ناَنَدَأك



 "ماب

 دة د -ّأ 200 نما جا

 0 وْ وزع ٠ نورت ناز نيت نوزع 50

 صقانلا فيرصت ٍفو * ورع أ اوزغأ يزغأ ورع او

 0 امُتمر تمر .نيمر امر تمر اومر امر ىر يءانلا
 0 مخه ُّط دو" ضر 7 6 َس اساس لو كل 6 -_-

 نومرلي ناي 1-2 و ٠ انمر ثتسصر ٠ نايمر أمتسمر ا

 ناّيرت نيمرت نر ' نايمرت يي 0 «نيمر نامت ين

 امزإ يزإ اومْزِإ امدإ مزإو .٠ يرن يم رام

 كلذ لك ىلع سقو * َنيِمدإ
 ف

 رثآلاو هللا فرحا اههدحا 8 روم لالعإلل نا مك مق

 قبلي امكهّلعلا فرحا لالعا ىلع مالكلا انيفوتسا دقو ةزمملا

 .طقف بلقلا لالعالا نماهيف عم ةةزىلا اما ةلاسرلا د

 نوكب دق ةنكاسا او# 00 ةنكاس نوكت نإ امإ يمحو

 ىرخا ةزره ابتعمسو تتكساذا امف كلذو ًاجاو امفالعا

 ٠ ةزمهلا كلت ةكرح سشاجي ار م[ ب4#بي ذّتِغ ةكرخ

 نيوأك ةموعتلا دعب اواو ناك ةحوتفلا دعبل ب 6
 نانستإو ُنمْؤَأَو نمَأأ نملصا ٠ نامإك ةروسكلا نسب كو
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 هو عدس 00 ا ب مو ل ل تلال 2

 مترسي 0 ترسب نرسم ترسب نر ادرس ارك
 د82 ل ا 2 ول ك7

 نارمسب رسدو هان رالي رشا ٠ ناسا اك برشا

 2 07 وود هو ة دو ومده وه 2 واود و و5-6 6-5 م
 نو رست .نأ رست رست ٠ نر نسا لإ درت يقتل نو يعي

 تو 2.1 ل

 ارسوارسواو دنت سلا: © بريس كارا نرسل

 هر 2
: 2 . 7 24 

 فوجالا فيرصت فو * نرسوأ ارسوأ يرسوأ اورسوأ

 مف انف تف ن كاكا تاتا امال َلاَك يواولا
 ل موو 2

 نولوعي نالوعي 3 انف لق. نك : 0
 1 وأ 7 ٍء 0 0
 ٍِ داس رنا ربت لوا امد ن 2 0

 كديضهنلا هوز 2 ا

 نعي * 00 52 ا

 م 1 ََس 0 سو - 50 ت96

 0 انو ءانعي تعب نقي امنعي تعب متعب اع تعب
 يرحم اذيإ ىلع

 7 72 م ا ا 2 ََّ 2 ١

 نيعس نوعيات باعس لل + عسا َْن عملل د نوعسي

 د 2 ِ ًِ ّ

 ”نهياعب يجيب اوعي عيب عبو 10 ' عيبأ ٠ نعيت ناعيا

 2 م د ”يرافا ضاثا فرص كيلا

 ن1 ه- هس س95 مه 7 وردا 7 5 نة 2-0

 وزغن ٠ نوزغ نارتو د نوزمم ناوزس ورشا انو



 ار

 رايسلا نم جم ريع“ ليكسلا اذاد في نس ا

 ظ واف مَن : ” مانك عراضلا يف نيملا موعصم ناك ناذ ةزرابلا

 ا مضب نمقو تمَق لاف هذه ةلاخلاو يضاملا يف

 اب نم لاف قالطالا ىلع تريك كلذك ن رك د مل ناو

 ا لوالا نال ع تمحو ل َفاخو

 , ساق ٠ كلذ ىلع سقو ايعوتلل ناثلاو عراضملا يف

 ذتحو ءانلطم همال فَدحت ةبطاخلا وا ةعامإلا راو
 و ىنخيو ىرك ةحوتفم هنيع تناكن ا

 اجا وأ وك نيمو اوم

 لامف.اًنلطم ءالا عم تريكو ولولا عم تعنت يريك
 يع ه- خور 5-9

 دس 8

 هلك كلذ تفرع اذاف * نيمرتو نومريو نيزْغَتو نوي

 تدعو اودَعو ادعو دعو يواولا لا كلا فيرصت يف لوقت
 سم هرم 0 23 0 رع ل نإ يس نس ا لسل لس  سس دس

 ا دعو تدعو م رأيت دعو تنص هما

 5 ا سرس
 . ندين اتت ودينا دعيو ان دف تل

 22 سو 6

 دعو ٠ دعن 0000 ندعت ” نادعت يدع نودعت ' نادعت لعن
 0 ه- د

 رمسل يي يالا لاثلا فيرصتيفو * َندِع ادع يدع اودع ادع



 اراك

 نورك لتلعب هليق ام نوكس عم هكرحت ددع كلذو كرها
 ميرو موك هلبق يذلا نكاسلا ىلا يا هيلا ةكرللا لوقنم
 ف الا سكو لوال ا يف واولا مضي عيني موقي امهاصا ناف

 تف. بروين ىلع امهليق أم ني كد
 تنكس ٍذئاحو اها ةنكأ ا! فاقلا ىلا ل مالا يف واولا ةرض
 بلا ىلا يناثلا يف آلا ةزيك 5 .موعب تراصف واولا
 ةرانو» 0 ترانيم ا ناليحو اهلق ةنكاسلا
 اًدغو عاو ماقك هلبقام عوم هكر دنعكلذو هللقب

 أحوتتفم ء ءاملاو واولا متن !يروو ورَعو يبو موق نهلصا ىترو
 يف لالعالا نارك ام لمحت دق ام“ عسا يف امهإ,ق ام
 باقلاو كلما يهو قرم ةيثالث ىلع نوكي هلملا ننحا
 يف نيكمتلاو نكحاسلا يف عت ذب فذملا داو .نيكنلاو

 لاثما عراضم نا ملعاو 00 بفاقلاو كرمت

 لل نزلت نيلسلا روسكم ناكر اذ مولعملا درجلان 0
 عراضملا ىلع يريد ٠ . نادعوتو ٠ دعوي أءهلصا نادعتو دعك

 . رج لهو يِعو دع لايف تلعاك نم ٌقتشم 2 هنا مالا



 ل

 نوكي نا واخي الف ةلعلا فرحا لالعا َمأ . ٠ ىجيتسو ةزممل
 00 ناف .اكرهتم وا اتكاس فروطا

 رح دعب 0 دنعكلذُو نكاسلا علا فرح فذجب

 7 ناف ٠ .عبو فخو معك اضي ؛ هدعب أم نوكس عم“ هسناجت

 نم فلالاو لوالا نم واول ولا تقذحت ميبو فاش 2

 ةدحاو لك ني نيب نينكاسلا ءامتلال ثلاثلا نم ءاملاو يناثلا
 ددع كلذورا هلع فرح هماقب ةراتو٠ ىرت 2 امو اينم

 كدب قطنلا رسعتب امم ةسفاجي ال ام هلق ام كرحت مم نوكس
 يي للا دو كلا نازيك ؟ا لف ةرسك دعب اذأو ناك اذا |

 كذو اواو بلهتف عض دعب اب ناك اذا وا . واول لبق ةزوبكم

 دّذعت موا 2 ءاملا ليق ةموهضم ميج رسم هلع ا 0

 عيكمال ةئاف قر لك شالا عض دعب اً ن ناك اذا كدب قطنلا

 .دهاش وهج دهوك ة ملا دعب اواو ليف اب ظففلا نكاح

 000 ,لكلصا ناف .لاقثم مج ىلقاثكةرسكلا دعب#يو
 : ىناثلا يف ةروسكملا فاقلاو لوالا يف ةموعتملا نيشلا 5

 نيكح دب ًةرات نوكي هلالعإف اكرحتم َةّلعلا فرح ناك اذا

  6ظ ١

 2 2 و



 ١' 2-لا

 ب 5
 " 9 ررويص

 اك نول تددموغ ةزراتلا مفرلا رامض نم ا

 للاخ 1 نوكس نم كانه دب ال هنال ابوجبو ىناثلا ن كك

 + داالاو ءاعدالا ناس كلذ زيغ يف ةنوكس ناكناوو تلغاك

 يو ىرتاك كنلا رصف ةذلك الو دم أون يف ؟كلذو

 2211 الا ىلا هتكرح لقن دعب يناثلا يف لوالا مدي نا
 طاّمسإ دعب دم لاو ماغذالا كح ىلع يناثلا كرحي ذة يحو
 5 رصت يف لوقت كلذ لعو . + دمت الو. هلقان هرم هر 5

 تا ل ٠ 00 0 ا او د 5 3 تعادلا

 م نو ا ل ه7 هد 2 م

 ل تا د10 تلم 11 دام تودي 07 5
 0 ل ل

 نيد  نوديِنادَع ق٠ نددع نادع دع نودع تالا دعو
 هو سو 0 م

 يذم اودمادم( م م ل ل ل ؟ نادم

0-0 

2 

 روح و دمأ فيرصت كلذ لع سقو # 0

00 

 نيب رض لمف لالعإلا( اأو ةعقاومو ماغدالا ماكحا تلعذق'
 لالعا آلا ْنآلا انمالكه فو ةّلعلا فرحا لالعا امهدحا



 "'0؟

 يف فرح لاخدإ وهف ماغدإلا ملأ ..لاتشالا
 ىتح ارج ملهو مجلاو ميملاو لادلاو لادلاكهسنج نم رح

 ظ 00 نيالا نوكيال كلذلو دحاو ظن ل نوكي

 ءاروتمف نكس نمالا نافر 5 لانه نورك ل0
 دب امل ا يناثلا يف لوالا ماغدا نكمي ىتح

 ناك اذا كلذو اسَأر هتكرح طاقسإب اّمِإ امهنم لوالا نكس

 ىلع نيَّتحوتم نيل ادب َدَدَم هلصا ناذ دك ضيا اكرمتم هلبق ام
 اهانمتدا مث تنكسف ىلوالا لادلا ةكرح انحرطف هَّلَعَق نزو

 '* | انضوعو طخ نيلادلا ىدحا انفذح ذو ةناثلا لادلا يف
 لوالا ةكرح لقنب امإو . ىرت ام ةقابلا لادلا ديدشتب اهنع
 هلصا ناف ديك اكان هك أم ناك اذا كلذو هلق ام ىلا

 لادلا ةكرح انلمنف .لعفب نزو لغ نيتهوعضم نيلادب ددسن

 لادلا يف اهانمتدا مث تنكسف اهلبق ةنكاسلا ميلا ىلا لوالا

 ناك نأ كلذ ا 5 جرخ ! نا 4 1 سو ةيناثلا

 بجو مالا مح فالخ ىلع انكاس يناثلاو اكرحتم لوالا
 537 ف يناثلا كفيلا لصتا اذا امف كلذو ها كفلا



١00 

 ا

 في رصت يف لوقتو ماكل يفرض ْترصو . باطخلا
 اي 58 5-0

 ا ٍبِرْط' نوب رص  تارعي رم عراضلا

 ناي رص نوب رضت ' نابرص برضو ٠ ةبيغلا يف َنيِرْضي
2 60-6 5 / 0 06 0 0 

 | يف برضن برضو« باطآلا يف نيرمضت نانرضت
5 : 2 © 0 4 22 

 يب ضإ اوب رض ابرضإ بررضإ مالا فيرصت يف لوقتو
 رقفتسإ و َلَتاَقَو جرح ف رصت اذكو ٠ نيرضإ ابر ضإ

 كلذ وحنو

 لالعإلاو ماغدإلا يف

 3 ٠

 ش
 ماسااريغو ٠ لاس ريغو اس ه:5 لاعفالا ناتلع دق |

 مالكلا رم دف ملاسلا مف ٠ لتعمو زومبمو فَحاضُم ىلا مسقن
 ا نا لع ملكان قبد 4 قات امو هفيرصت ىلع

 ًرطي نا ريغ اهفيرصت يف ملاسلا ىلع يرجت يع مر خأل
 زومهملاو لتعملا ىلع لالعإلاو ةرات فعاضملا ىلع ماغدإلا

 الّصفم كلذ ىرتس اماملاوحا ضعب يف ملاسلا فلاختف ىَرخأ
 123117113717710 5771” 1 ا 17 1 1 77 سال ا



1 
 دارفإلا يف مومَأ ومن يفاك اًنَْومو اًكذم اعومججو ىتثمو

 اهلكةاثمال ا هذه يف تتسم ريعضلاف . ممجلاو ةينثتلا يف موُنو

 يعو موتبو َماَق يف ّوُه ةبيغلأ لعف يف يا لوالا يف ْهرِدَقَ
 يف َتنا ىاطنلا لعف يف يا ىناثلا يفو ٠ مومو تماق يف

 نْختو موقا يف انا ملكتلا لعف يف يا كلانلا يفو - مهو موقت
 ةناث ريمضتلا ايفرتتسي يتلا عضاوما ةلمجش» موقن يف

 ُْ 3 ظ 7
 ةروصريختف لعفلاب لصتت ةزرابلا مفرلا رئامض نا انفاسا دق

 را قال نافريبشتا اذه ةنك 1 اهلا 1

 ةروكذملا ةزرابلا رئامضلا نم اتي اًهرح ريعصلا» لصتملا لعفللا
 .كلذ وحنو نير يو تب رك هعم هرخأ ن .<س الاثم ءاتلاك

 الفول ما ا

 00 نارْضَك فلأْلا لق ا

 فررصت يف لوقت هلك كلذ َتلعاذاف :: ا

 .ةبيغلايف نر صارم تب ص اوبر برص برص ين
 م 2 ا 2.62 هم اضل نام ا رما

 يف نب رت يفرج عرض متي رض امتبرض تب رضو



 م١

 0 .روكذلا متو ةانومو اك دم كل انفك اللا

 أيل أمو ريعضلا يه ةئمألا هذه يف اهدحو ءاتلاف . ثانإلل

 .وكلا عج يف اهدحو ميلاو . ىتشملا يف فاألاو ميلاوهو

 ا نع ف ثانإلا عمت 2 ةحوتفملا ةدّدشملا نونلاو

 در 2 ةموضم اا تا م لع ةلالرإل اهدع

 يا هانثمانو .تنقك اًننْومو ارك ذم مآكتل تايذلإتملا
 هذهؤ ٠ ؛ايدنمك افيخأت - امن ومو 7 هعمجو ماكتملا ىنثل

 عفرلا رياض ةلمجش ٠ تيأر اك هدحو يضاى لاب لصتت رئاهذلا

 راك روم ةرشغ ىدحا ةزرابلا

 نوكي ام اهنمو و نيكيأم ةعفرلا زاشلا نم د مفتد

 لف عربملا ام اهمزرابلا لع مالككا رم دقو ار !ارتسم

 ةيئاغلاو بئاغلا ريع وهف تلع اكلعفلا مم هظفأ رهظال يذلا

 دنهو ع وفدو ماقد دير رو يف اكعرا 0 يضاملا يي ىف ند رمل

 يكيمالاو عراضلا يفد هما بطاخملا ريع . موقتو تماق
 5 رفم عراضملا يف مربنأب ملكت ايتو ١ مدد موقت وحن يف



 رتتسملا ريضلاو رهاظلا فالخب . ىرتسام هظفل هعم ريغتف

 هظفل نم اًندشريغب ال لالالا

 اتماقو د اماتك ىدلا فلأ وهف رامضلا نسر

 يف اعلا تين كنلألا وه نيلاثلا يف ريهضلاو , ل
 ا را روكا ةعامج واوو ٠ لعافلا ثينأت ىلع ةلالدلل اتماق |

 مالكلا يف مكث انإلا ةعامج نونو ٠ كاع نع مالكلا يف

 ٠ تر م ةدييغلا ىضاب لصتت زامضلا هذهو ٠ ءاسنلا نع

 ناموقتو ناموقي وحن طم الاو ناطألاو ةيسغلا عراضمبو

 نا وموارد اسهبلطخ يف ناموقنو نينثالا ةسغ يف

 رودكأزلاةسغ يف نوموقنو نودوقيو ٠ كلذك اهرما يف

 ٠ثانإلا ةبيغ يف ندعي 5 م اوما ٠ مهباطخو

 يف ةّطماخلا الو * نهرا يف َنقو ٠ َنهباطخ يف تو
 ةحوتنم ءآيلاو ل( يبوقو َنيموقتك طف صال او عراضملا

 . أراب تهل اعلا ةزوسكمو .ليثراب تشك لاا
 هعمجو بطاخلا ىَتم عجلاو ةيثنلا تاماللب قلم ةموهنتمو



 ا .٠ يمؤ ه كلذ لع ىو نإ د « م5

 برضي ْنَم م لاّمف اًملطم ةعراضملا فرح مف هر هرخآ الهام

 . هلع سقوُرَتسي رتب نمو مري 21 نمو برْطي
 مالا اماو تيآد اك عراضملاو يضملا الا لوهبعا ا

 نيام نيك ذل

 ناو ٍدعتم وه ام هنمو مزال وه |« هنم لعفلا نا كلب رم دق)

 ناك عون يأ نم هلو ؟ الوجع نوكيو امولعم نوكي يدعتل

 تبئانوا عاف بلا هعوقو بسن يا دن نيس _ ممسا نم هل دب ال

 9, حرم يا رهان امإ وغ ماليا ذهو « تلت م لعاف

 كعك رهاظلا ن رع هب ينكم يا رمشم امو .دي مانك

 لاقيو لاثملا يف تناك هب اقوطنم:نوكينإ امإ وهرمضملاو

 طفلي هيف قطني م هناف مق هوم يف كمي قوطنم ريغ وا ران هل

 ع لعفلا ظفل ذل :ارع روا# لاةيو ريعصلا

 ذرابلا ريمضلاب لتي هنا ريغ هانعم هب مويف لعفلا هيلا دنس



 (مِإ لعمل لوقن كلذ تفرع اذأق ء اكعم دز ا 3
 | 'هناف روكذملا لاثملا يف ماقك لعافلاب قت <16 وهو مزال

 ٠ ىنعملا ماهتل لعفلا هب ىنتكا هدعب 0 ديز 0

 لوعفملا فاطي امئاو هلعاذ ىذب ىفتكي ال اموهو ٍدعَتم امإو
 ديذ َبّرَّص تلق اذا ةنف َتَرّصك ل عافلا ءافيتسا دعب هي

 ١ غدير ترص لوقت ىتح اضقان عال نكذ عم ىنلا !

 قمم لمقا نوكيا يحو .ىنما متيفدب لومفلا كذب الم

 عقو يذلا يناثلاو لعافلا وهو هنم مقو يذلا أ,هدحا نيا

 فَدحي دق لعافلا نا ريغهتأراك ف لرسلا
 (ملعافلا نع اذان لعفلا عم نوكيف كب لوعفملا قبو اًنامحا

 وخلا باب يف ملعتس ٠ هنال يّدعتملا لعفلا الا كل ذكن وكمألو

 تاع امكهب لوعفم هل نوكب يذلاوه ٠ مولعم اما كلذل وهف

 وأو ليثتلا يف كب رم ريل مولعم هلعاف ناك ىتم كلذو
 ا لوس بننأو فذحخ يا هلعاف لهج ىتم كلذو ل

 | نم غاصي لومجما لعفلا نا ملعاو »* وربع برضك ةنع
 إلا ا ٠ ترانا د © يضاملا نم ىّببي وهو |
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 ةعوطتم ةزمهلاب هنم مالا ًادبتقلطن إو مَوكاك ةدْئاز ا

 ترش 1 لوقف كلعأ# هريغ ف" ةلوصوم يعاررل ا يف

 قا!( نلطنت نمو مم مر نمو د ٠ ناك ناو
 هلوا 00 فرح فال الا 0 أم ريغ

 را نيم رع نوكس كلذ دعب ٠» نم لوقف

  ] 0 6مدقت مدت نمو لَ ليات نمو

 نيعلا موعضملا يف مضت ةروكذلا لا ةزمهو . ارج ملهو

 و ا يعاررلا ين تمن و لاو رع ىنالثلا نم

  310ملعِإ وحن نيعلا حوتفللا يئالثلا نم اهريغ يف ر ٠ وا
 قطن | طين وحن اهروسكملا ٠ يسادسلاو

 لاجإلاب نيف ةزمهلار كب كلذ لع سقوف ورفَْتسِإ حن

 اعلا عم لعفلا في رصت ف

 عرش
 ب ع - د س ك0

 لدي هناف الثم ماتك هلعفي لعاف نم لمف لك دب ال
 دحا هلعف دق مايَقلا اذه نوكي نا دب ال نكلو مايقلا ىنعم لع

 مدسصمم



 ظ

 ةزمه مل وا يف ناكنا ُهنم كلذ ىوسامو ء جرْحَدَتو مدمني

 0 نم لوقت اقلطم موخا لبق ام رسكتو اهفذحت ةدئاز

 ىلع سقو قاطني َقَآَطنِإ نمو مِرْكي 5 ملأ نمو جرت
 رم بج نوكي نا تلع دف عاضلا رخآ ماو ٠ كلذ

 همضام ناك 3 تهتم ةعراشلا فرحو ٠ بارعالا

 ايلا مضب ءركيو جرح دكا عابر هنم عراضملا مص يذلا

 مو نم ةزمحلا تفز ماو جرد اءمنم يضملا نال امهف
 يضاملا نك 0 لا فرع ال ا

 عراضم يف ءابلا مب برص لوقت قالطالا ىلع عاب

 عراضم يف رهتَتسِيو قطن كلذكو ٠ ىالث هنال ترص

 سو ٠ يسادس يناثلاو يسامخ لوالا نال رم دَّقلطنِإ

 ركذ ام ىلع

3 : 
 . هنان ةيفكحو مالا ةغص ىلع ملكت, نا انيلع لإ دقأ

 فرح هلوا نم فذحت ناب عراضملا نم غاصي و ا

 اةوينم وا بّرشك الث هسضام ناكن الا رك. ةعرل |١
0 

0 

/ 
/ ٠ 
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 تيأر كيهابرلا يفاّلا دازتال مطقلا ةز و ٠ اعيمج نيعضوملا

 نم اهاوسامو . مَ اك ُلّيَْأ هيضام نافٌليمُأ اناوق نم
 لاجالاب. لصو هز يف ةدئازلا ةزمهلا

0 
 غاصبف عراضمل ام 1 أما حلاو يضم ة ةغمص تا دق ٠

 لا لا هذه دعا يالا لوا يف دازي ناب يضاملا نم
 ٠ ْبِرْضَن وحن نونلاو  ٌبِرْصَأ وحن ةزمهلا يمحو .ةعيرالا

 فراألا هتف“ فرضت و ءان داو ء بِرْصي وحن ءالاو

 اعرادقم يضاملا ريصي اهب نال ةعاضلا فرحا ىم ةمبرالا

 لا لد كطالب اذا ىعو هكا فر كابعرا

 أ يفامل طباض الف هني اماو ٠ تمأر م هؤاَف نكسن يثالثلا
 ةحوتفم َةرات نوكتف ٠ يضاملا يف امل طباضال هلا ام عراضلا

 مك ةروسكم ةراتو رصنب يفك ةموعم ةراثو مع ياك
 ناك ناف يثالثلا قوفوه ام ىلع تلخد اذاو . ٍبرضُي يف
 الا هبف سيلف سَرخَدَتوَم مدت يف اك ةدئاز 20 هلوا يف

 لوقتف يضاملا ة ةئيه رييغت ريغ نم ةعراضملا فرح ةدارز
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 كلا 5

 ملي عرقا ل١ جمالا لم دلل نيتي ينال
 ىف ةدئازلا ةزمهلاف هفورح قاب اناذال ٠ تفرع © اًفلطم ف

 هر ام الدلا ةزمه ىهو يسادسلاو يساؤلا :
 ومنو رشق رقثتسإ و قآطمتإ يفك قاللقإلا ةزوبلاف

 ىف امككح ةسوتفم هزات نوكت درجملا ٠ ىئالثلا نيعو ٠ كلذ

 مِلَع يف اك ةروسكم5 ةراتو مو يف م ةموظم ةرابو ترض

 كرحت ام لكف ركحذام ىوسامو ٠ ٠ طباض تحت عقتالف

 ملهو م مدمن عح 5 موك امَلطُم ةقفلا ةنكرش ةنم

 نم مريغو يضاملا لوا يف ةدئازلا ة ةزمحلا نا ملعاو ا

 . مل اق ةزمه امو لصو ةرره م نوكت لامفالا فيراصت
 رس ءادتبا يف ظفل تبنت يتلا يمه لصولا ةزمهو

 لجر اب سلجإ لوقت ٠ سلجإ وحن يف ةزمهلاكح هئانثأ يف
 سلجأ لينا أ لوقتو : ءادتبا تمقو امنال ارم ظفاتف

 تا .مالكا ءانأ يف تعقو اهنال ظفللا نم اهطّمستف

 ليقأ ون ين مكح# *ادتبا تمقو امئيح تبت يتلا ب معقل

 يف اهب ظملتف نقأ لحد ا و مالكلا ءانثا يف وا لجو ظ
0# 



 وهو ضام ام اديزعوا اًدرع عابر وا اثالث ناك نوال

 اي هك لاخلا نام لبق نامز يف هانعم عوقو لع لدام

 أم وا لالا نامز يف هانعم عوقو ىلع لد اموهو عزاضم وا

 ءالثم اًدغوا نآلا برضي لاي نا ومصي ةناف ب ِرْضك هدعب

 * ْبِرضِإكل عفلا لعفي نا كريغ نم هب بلطت اموهورعا ذا ظ

 جرحدو دَمو برَشكاهقطم رنا حث ىلع عوضوم « يضمأملاو

 الأ هرخا ناكح اذا هنا ريغ . تمأر ام كلذ ريغو َقلَطَنِإ و

 ليقتال فلالا نال كاره َةرّدَمم ةىقفلا نوكت ىترو اعدك
 هرخا ناكح نا .هرخا نوكس ىلع عوضوم رمال ا 5 ةكرملا
 ناك نا دكا قاع لععو ٠ . هلاعم يف تأر م يي افرح

 عدا بيف لاف يمر نم ء[لاو نمدَأ نم ىاولاكس

 هرخا ٍباتف عراضلا امو الا فذجم مزإو واولا فذحب

 ا للام بال لع اهنيفم نكت رار
 هللا ءاش نا وحنلا باب يف م تس (كةيبارعإلا

 | ءارما وا اًعراضم وا اًضام امإ نوكحي لعفلا نا تلعدق
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 م ةدايزلا نع لاخ يارب ا أمإإ هفءاضمو ,يمابلا ملاس يا

 ل10 ملون هيف دازُب نا اما ديزلاو :ذيزتوا رم

 ّحَرحَدتكم لوا يف ءاتلا ةدابز لمعت لاثم وهو دحاو لاثم
 لاْسفِإ لاثم امهدحا نيلاثم ىلع يقأيف ن انزال

 من رحاك نونلاو ةزمهلا ةدايز , ٠ ةدايز لطفإ لاثم يىناثلاو

  0ةداي زا ةلمأ َرمَسَقإكةيناثل ماللا دب 7-5 ما ف

 ةزمهلا نا ملعاو اه تأر مك طف ”ةثالث يعاررلا يف

 ا لمفا|هبدميال قطو موون يف تاو

 فالزياةج راح ”ةدايز ي مه اعاو ةلصالا هفورح نم مضيق

 لعفلا ءاف اهنال 07 ءايناف الثم َدَحَأ يف ةرسما ٠ اذكهو

 َلَتاَةوحن الو هيف نيلادلا دوجو مانام مَدقوحن دمي ال

 فلالاو مّدق يف ىَرخّألا لادلا نال فلألا دوجو عم النعم
 وه امنا هلك كلذ يف ربتعملاو ةدايزلا لبق نم |اهاتلكل تاق يف

 للاخ دئاوزلا نع ةدربع لعفلا لوصا

 ميلا عرف
 كا قطف أمو لعفلا ماسقا ىلع مالكلا انفوتسا دق
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 ادي زدت لان ثثلاو ٠ ممبحِك الاوز 204

 ةدابزب لغات لاغم عبارلاو . مدهكم نيعلا ديدشت

 ةزلا ةدانزب لمفإ 0 سماخاو ٠ دعاك فلألاو

 ىلع ب يتأبف ثالث هيف دازي ناوا  َرمخإكماللا ديدشت مم هلوا
 ءاعلاو نيسلاو ةزمملا ةدابزب َلَمْفَتَسِإ لاثم اهدحا نيلاثم
 واولاو ةزمهلا ةدازب لكوا لاثم يناثلاو . رفغسإكم

 ةرشع يئالثلا يفةدايزلا ةلثمأف ٠ َبَدو دحاكنينعلا ىدحإو
 قفوتلا هللاو ظفحاف ىرتاك

 ف
 ىلا مسقنب ةلصالا هفورح بسحب لعفلا نان كن دق

 نإ وليت يعانرل اما م يقالشلا محرم - دقو َيعابرو الث
 هنم لوالا فرملا 7 ا .جرحدك | ماس

 ىَعأو ٠ .لراَرك عل سنج نم يفاثلاو كلاثلا سنج نم

 لع يرجي هنا ريغ ىالثلا فرحا ىبت 6 يارا ف

 يناثلا الا هنم لوالا فرع لاقي . هال راكب َلكَق نو

 امهالكو . ىَرلا ماللا عبرللو ىلوالا ماللا تلاثنلو نيملا

0 
 ءاعلا

 يف ة



 لابو امم نيملاو ماللا لتعموا* انلاو ماللا لتعم نوكيف اهرب
 فنا وهف فوك ماللا عم ءاقلا ع كح ناف ٠ فيفللا هل

 نورتملا فيقللا وهف ىوأكماللا عمنيملا تلتعادا «قفرؤل

 انا ١
 نم هلكحو ..اهعاوناو يثالثلا لعفلا ماسقا تفرع دق |

 نم 0 ةاصالا فورخلا هف نكشف اما / ناك عوت

 الا هف نكي ملاذا كلذو درج هل لابو اهيلع ةدارز ريغ

 نوكيا وا . ةقباسلا ةلثمالا يف تيأد طق يفرحل هلال |!

 ديم م هل لاو لوصا ريغ نم رثكا وا فرح هيلع ديز دق

 5 ةثالث ىلع قأف "نيا فرح هف دازب نأ امإ | ديزلاو ظ

 يناثلاو . مَ اكح ِهاَوأ يف ةزمه ةدارز َلَمْفَأ لاثم اهدحأ

 نيلادلا ىدحا هيف َديِز دق هناف مَدّمكن يعلا ددشم لعق لاثم

 تقبس دقو ماعتس منيفرح ةلزنعوه ددشملا فرطا نال

 . لامك ف لالا ةدادزب َلَعاَف لاثم ثلاثلاو ٠ كلذ ىلا ةراشالا
 َلَسعِإ لاثم اهدحا ةلثما ةسمخ ىلع قف نافرح هيف دازئن اذا

 ةدايزب لعتفإ لاثم يناثلاو . قطن إكح نونلاو ةزمهلا ةدابز
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 م

 رف
 + لتعمو ع ص ىلا متي اعلا ن 0

 نت|نافرح هيف دجو ام وهو عالم ام( حت الوقنو
 دس ناك ام وهو روم ذأ دك تلعام « ىلع دحاو نيلع

 ا نرش ل (مِإ ذوممملاو «"ةزيه هلوصا
 . لأمك يناثلا فرألا يا ينل قوز ماا ناك دسم
 9 فرط ركوألار ”ارثك كلاثلا فرط يا ماللأ زوم
 : 1 اتاقزل سان لوا يعتاتا نال 5 لسماع

 "6 ب اللا |فرطلا يع نينلا نال عع اعلا فرط
 َلَمَك نم ثلاثلا فراسا يمه ماللا نال امال ثلاثلا يمس
 .هلباقي يذلا فرألا م ءاب لعفلا فرحا نم يفرح لك

 وهو ا نسمات سلال تعا ل امك ظمنأ نم
 4 لاكوّرسو دل اا هلملا فرحا نما يفرح هواك ىذللا

 عابو ماقكولع فرح هنبع يذل اوهو نيعلا لتعم واء ل اغملا

 اروع هبال يذلاوهو ماللا لتعم وا ٠ نوعا هل لاقتو

 همال عم لتي دقو ”صقانلا هل لاقيو فرو اعدك ِةّلع

 هس



 ام يضااو ٠ « ماعتسام ىلإ اع لاّشتسالا وا لاإا نام رقم
 . ينالث هل لاّمو تبر م فرحا ةثالث نم اكرم نوكينا
 يي 8و يعارأر هل لامو جحدك فرحا ةعبدا نمامإو

 وهو ماس ما'نالثلاو . لوصالا ىو هب هنف ةلصالا فورا

 نافرع نوك ناهو فعضتلا نم ةزوئ ذا هلو

 دم هلصا ناف دم يف نيلادلاكدحاو سنج نم هلوصا نم
 ندا .اهرضو لأ و ذعأ قع مهلا نموو فرعتساك
 ىلا . َدَعَو يف اكءالاو فلالاوواولا يو ةلعلا فورح
 يف ةزمهلاو لوالا يف فيعضتلا دوجول الاس كلذ نم *يش
 ا ؛يش هيف نكيمل ناف ء ثلاثلا يف ةأعلا فرحو يناثلا
 ضع 1 ةلوضا واختنال نأ انفو ٠ ماسلا وهف َبرَسك
 ل | مشيوهت .ماس ريغأل لاقيو ةروكذملا ءاضالا

 دوجو زاوج عم طمف أعلا فورح ند .هلوضاولل لا ما هنال
 ةيش هيف نوكت و٠ سه لاقيو هيف ف.عضتلا وا زم ملا

 ماسقا أمهنم لكد ٠ لتعم هل لاقيو ةلبلا نطل ىف
 ل
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 فرملا ا
 لصف

 لعفلا ميسقت ف

 ريل 9

 رف
 ايراد عسل فالحل اما ءأنب ريتبتت تف لا

 لجرلا رييغتو ْبرْطِإ ى او ْبِرْطَي ىلا برص رييغتك
 ةثلث ةملكل او  هفرعتس امم كلذ ربغو ليجد ىلاو لاجر ىلا

 م ير فرمقلاو# فرألاو لعفلاو مسالا يشو عاونا

 وح للا لولا نولك ا مال لم لعفلاو منالا ىلع

 . ةدحاو نيالا ترق همانسالو تلال ١

 ءاساللا وهو فرألا هبشد أم لاعفالاو ءاربسالا نم ناريغ

 الف مع تراللك ةدماطلا لا صعفالاو اذهو تاك ةّنبلا

 أم لما ار كلذ تفرع اذاف ٠ ابضيا كفارطاك كف دس

 يمهو ةئالثلا ةنمزالا دحا, نرتقم هسفن يف ىنعم لع لد
 رص ا ىنعم ىلع لدي هناف ترّضكل يقتسملاو لاذاو ىنامل

 رولا لأ ىثملا ىلع لدي هناف تيرضكو ىضالاعطا ١ ارانم



 تاديهتلا نم موز رطافلل نعام هيلع تّعف .ةباعش |
 . هلامجإ دوقعل ةللحلا تاليصفتلاو ٠ هلاكشإ لحب ةلفاكلا

 لايم ب رقت ” يف تلذب لبس 8 لع اهت متءعضو دقو

 : ةيلسو ىدس اهالي ادا ىتح نآلاب حرشلا اًجزام .ةممهلا |

 لوصا نم اهتقرعم نم دال ءايشاب اهنم عضاوم يف تعسواو |
 ا ا ا يفاجم تاو ن١

 ىلا راضصتللا يزحت .قاديج كد ملا مف .نالا |
 ام ىف ارصتقم ءريسل دمأ ع نعابنم بلاطات 0

 ريغ ٠ دعاوُملا لوصا نم نام ا ةرامع 6 ىعايف تبا

 ٠ دصافملا نم هعضو يف امل ةاعارم هيلع ليوطت ديم ا

 اذه ةلجب قاحللا هل رسيتي ىتح ئدتبلا لعةفاسل 1

 :راونالا ةمطاس لضفلا اسس يف هلم ماطتو ءدامشلا
 1 فم تلا رهوإلا علاطمل ٠ دعسلا علاطم |, تعم كلذلو ظ

 رتسيو ٠ اهراثع ليقي نادقتلا لها نم اييلع فقي نم
 قيزرطلا اوس ىلا. قفوتلا هللابو لوقف ءاهراوش و

 مع سوميهسلل

. 1 
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 ما

 ميما لملا هللا مب ٠79
 | «نيبرلا هانا ىلع مالسلاو ةالصلاو  نيماملا ب هلل دمحلا
 000 دارت هذه عل ايأع ٠ نيينطلان « رهاطلا هلالواو
 .! درفلا رهوجلاب فورعملا نآلا اهب تمدخ ٠ .ةفو تاعاضاو

 ١ | ضافاو . هناوضر هللا هدمغت يجنابلا فنصان ىلإ موحرأل

 اوقابيف عج ةفطل اذ ذ اوهو . هلارفغو هفطا فاح هيلع

 أ |م يف درع .راصتخالا ديدش ,بولسأ ىلعوحنلاو فرصلا
 ظ .راهلظتسالاو ظفمل اآبست امييلا راشملا نيلعل لوصا نيك
 : 0( 0 ةياورلا هنم لاطلا نكغ اذا ىتح

 011 نالا هل نبت . لغمتللا دريولو هظوفحم يف امهدعاوق

 ظ) ا نم ااتلوطلا يناصللا نم كلف قوق

 ( ةلوهس عم ناكل نا ريغ ٠ ةلصفل ماكحالا نم هيلا ريشي ام
 "نم للا هر فتصملا ضف ا ىناعملا ضماغ د راهظتسا

 | ةطولاتي ل نم ضع قاد إبلا يفطر



 راكم |

2 
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 لاا خرا فيصان ميَسلا نبا ميهربا
. 4 

 1 ا
03 0032 

 م لهدم

 ةيناث ةعبط

 نييعوسيلا نيلسرملا ةعبط» يف توربب يف
 ١مل+١4 ةنس

 كا : 1 8
 اا ثو د4 ةيال 1 فراعم لا هب. ودع

32 
 ا

 لص

 : م
 وح رح جر
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