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بكونعليلم اعفة"لصادى|ومط/اجبةمعنرتساكرولامهارجال وترىة الكا ولؤزوى

"!رالفبومل ,دعيروس كانبعك(دناس#صفىرجلهنجاب انمجد قف ال)النبئمامز

املم3لسوعلي| بسناوكا م! دفاعفدشْهرخهس وىكاركذبيأعضدربحر لسار

الغبامجمرة'المسناج وامهارااهال ححجكي ارشاتاعان بصب انيل وكلم|سمع دشازعى

ن
بولا
تماذ|
وتشترقفحا للرا هرسكسْ  ,بعده

وكانؤرجح د الفضبطنمسوَرِسَما

يفبام والخزك اعلاو١كن لِسَاخ بكرهوى خضرردعلى المياع
 9رخص لاحداث ال

فاح !كانالوفت ضَفامللاغوكزلف [فحاخلدواشزاجرعلردق( موفافمابفا

طنحادحاةكناهنجواتلشداولافهولازح»دحال اردوادن ععدنل ,جياقإكمذلمدقاعباعورحفتؤتاطسااءنو /,رف
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فعيك  /عَوَوْدعاءَمُشترقاءأماتكركلأمقشتلاذوايتتاء .٠.٠س2
هنتت
وآ
ه
ج على
كلامفليمويامونواجهوسغط

والده برص جبيسدءولايفععلاناريذكاموإحلاصضحهلز ١ |

هاتكحوبم فلس)المجلفالسشون معحطورإلفلب؟ وجمعاله ومالوذوك
ذلوباهلنوى فال لخبر
ياى ولهط وولانظناص]د ؟العدة
مق]كمو
تسنت
لع وملاسحوسالنماظتسى اوتأوص|للادخلةلانمتلمللا

خبرشتسال دنوالىهلمحاضريافإلوا انصوا وَفْحال تعالووخشعت لاصات للرحاوها

شيّامط
محك
مفط
تسمع الاهيس] وَإذا انقى علس سماعبحابالقرانوبنةى ,ح

الاجيورى انم ارسول(ه ملرلهعليموي المناعيسالمع اوجتماع| ووسشماع ففجؤنا

بأضرهابدؤوأباوفزارخاقهوأبم وَمْسنْصر4للمريط زسلمخائع(ومآوماى هانمابعيدة القور

حسكئعى بعض [المشأج إن فالالعماع شهرةبهخعرشب 0يسى تن والها [لالعارف ذ

برلومطنةيتلملنشهوةولابدر[لشمع طسق جنيكزمريطراطميلإل فاعاع .

أرنةه البطالم ضوط) السماعمرا مم و يقمدة ماحب بشرواوجو<:وططحب

ل
شك وجود :اما ربرفع سالكرال اعاعببين اريشميا
ادلين
وسيلببإ

بع برايابى)

لبعضوالمناج السركسعارمي نلاولجاعففحن عملمازنف

وسام بزول :وهمساعخفول فلالض لس لماع ص
ابماوفيسل )السماع سرر
ببنهم|ونبلهىحسَحٌْ ع ب عبطادس خيبدان فاحضركمعدش امدبضى راجا
د+عو بشثيرازوارمرهافنيهقاىسماع جطابوفت السشجخ وفامونواجط وباوزوكان ؟إعقة
ةلكشخبيرة "كانتهناف فرماةبها
]هبذدا فومص إاء لديانهم واحطممنهنروااخرةا

|حوجضع.
كامات الجدارها نغرس رحلهاالثلاثي ايك كان ذنملئلنائِىسه" مئال"بل
ودري
العدنا.مسسبيل) بع المنشؤس شرباللو(لمدرماع و+شاربرراح عنموادس

رراكرئماى طبعما
بهود
ومحال اسلنغلوب انث ونب الارواح العم وشرب الن
للفس:مفىاع كفحال هوعارمرس نكلف ومالسيع
اتك
مى(غطووق وشحصيل عنال

ب المشفةكماطلومجه
تلفلمد
لطلب اجام /ومنبعة دنيوي"ووذ! لكاتليمسى وخيانة وتك
مبخاء فحؤ لعليالسلام6ذارا افززيك :وابكوا فانم
بالتوا بوهومنزلة شاكع (ن
دم
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اعوالهمومفامانوتإموفاتتم شحمرتبمونبلاعومطالبوىبالتّدىهيمايروي[برم

ذلف وض هنمالعذ][ .تعردون إنذ به فظهوخ]هالايق وترلوت فلويمعبدإيدها
1

نوه

م
5#

«

لعس دكيو ١ '
لهواامز

شنو كلٍفلبملوثب فن
(هسنمااعم سماعطوبتعله وقيج
مناج
لكل ب
ا(
ع مركاغيم

ه
#7دأنانللعج(لنىرنهوىناتاجلوخالكقحسل الفضري م اد و حا|ضعبشاالرم
وزجملبزع
تك
لي الاجم فيسل

الماع لكومكالعذا.ولقووكا لدواءولقومكاب[هولضوع

مروحزوبأل لشي (موعبللوجاىالسل م

الود ف بدضرن زيادلفوونفمانبماذ ين

وهوكالسلامباعلابسهادف سبل اليوملقيل اول:له وسكذا
ملىا
سلده
امرويجتوسح

نشداداح وفجحل المماع مرحت المستمع ققح سمع رضم طو
باونأم
سيمي

ب د جمرعلهمسيل عنذلك بفال سمعم بهولامع نزى بك واسمح مبنن
لئدا

ل أساب ل نعل مدتير .,بول علا أبن تبرق جزعوىفال

سلو[لممماعالداريه عنممخبروفحنال الصجعىنيب )ربكو الواججاذ كانوحدهبحجامجهوثرا

بحا و
|جد 6لاجرعليلسانالذموماشنتبكل اسلروعجدفاة"البامركال اىلطاضزىفجان

الطماهن وصداتالشناحياتوكةو لسكونوعباتالبطأ ونلحواىولخالىاوما حللخ
'لتؤنفعء السماعقماكامننهاعلوسيل الساعة فحىنواعم وماكانمنهابقولكؤْال
اماتطناء

متسل مالم رصناكماع مانمالدفؤالخدام وإىكانهناكجاعموفطاخلقت

“ا فاويقالسنا لخويمجذه ببعطكر انلهىالتفواق لانمن واح إلهبيفطأ سر منجتعترخلع
غيمبولاعه ا مهبم وذهببعضمرادانهااجماعنكاكم والغوًال بيهاكاحدم لانرك

حطور/ماغة لابفصرعن فوولا
اللع وى إن النبي شهعلبم وجفبالربمعواتي

فق
واكذ(
صهلمه
سذا
ئ

قتلفتملزو كدذاوص َم اسرأعدمكذافنستارعالشكارو ١
ك0

ناهرلقفسحاشقسوح كناطهرالكرورد:ا جلانجكيولالقمادمدوت] ا
تنحزلاإنئق
شهلونعن [لاتعال فزالانعال لسو( سول لان وفسمها نوعب إلطافو [لسداميحم

بايا تلم

دور صا تجيركا احدلهازولشيميلعنيذ اج

يسنم واركاناجسب) كما كانلهابهميونردهاوماكانمنج ب ف لليفراء مهامولى

ظ عي
كنس اطرا 6440منيارمناما مدلنراكب
زقعمامداع
لرمتهاوان فلكازنه|ل جلحامبه]شتإغىلونهاماد! مؤي رنشماع فحاز نهروفن

حَكَوهَاء الوسف ٌِ ( كان هناك .خب لم_رحكمم أن يقد نههايما يبوجم وفمم منعمرمتارفر

بهالخدا اندهاماكوالك أستكواى خخطوحقمم اكا.ن هناك شجعنعحهاقم
ل
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تا ش
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بيده

ا ملنيع بحل كوةرعابم
|نهاعلررسبايميالناشمعاسلاععفيفرزولوجوفنا
د" اومدوج بالنضلدوالرة1
وفعم

وب الىنعععا .. -

7

دالف ومنت

بح

5

به

ل

رتسفانماكان

الخيكرهونكردالفقعلوسبل المسات " مهبر التكلفالسسأمنالرذةهر
لاكثرالمش
وبذدشارلهون النرينعات !/
هناك
شاوخلمامحكاركميننمهضامووذهزحىمض]االنووذف,تهامياكواخن بلومنه اللفاعاتيفإرلرلهةيعيالفل
أى نكوينبرك

نامضرمحم و والدويىمميكمونم ارقود يفلدالكالقت المناقب
كجد
جو
و جاط الر1خ ااضمبرينمرماوسو وهالزط1هائرت

ادشبشمن

نيااشاربهالهستعى م (لفذرا»اول وماكارس نيت العدييقولايعاولوىثاناردهاللفؤال

نقبي الهراكالاجنا
ذىى تربع 7سسسسطلب فاركا دابهكاشزري اولا ر

لادعليه وسارتن ابرلثلاث لدسسها ومالهاومالها تعيفيذت
الحا افنتةححال)الن

الدب ل تايزيدكاف ومسال طرادعلبروم النساءواببرسكاةرفهلسنمعمدرؤأرنتوشال
عمربه خياب رنإن عدملخلنقسأءس مهدوعورةهد ووواعلعوهرهنإنب لتاسعكورتوابيوك

وو«اب امذالاكمناتزوجلديوايالذلباوب ل

 0مأ(بدصالماهسم

الطاعم فسأنعبزوطلتكوى القافمخترداب الوداى)علىالمسه” وطلاى الفركة |افنسدرد

شهيف1زواجكاركنسترداموةلحلروقت

درطراعددموامحيفادالو
هل ويضثرويط]هاسنن رمومعناوفححاق) احرف
بادوكلانسجة بره ردسولاثدمعلاولع

عدوت عاستشرءهمابويي ]اهاب فالنويك|متشوابوتىفاضنارتالوهرصودوالدار
لاةوفا

لناثالفمرنماةفى حانا قفحان وإنب أبسئلععنوالكامأاخبرنحسدلم|[ضرص

ا

تزقشموردسولامخرص إشدتع ارعلرةالف6700وا
اخ

دوولل زماناضة التزريع وذمعتعسبالبماخ الجوع والشتروالسقر وى ابو
رنبررضهرله ا علليكربالنكاع جسولءيستطعبعلباج
يع ان
رايردةسودعرلعن
اءيىالاننرزكفتال ل ندمونكت نطليغمالطاقها
دادوجا )بعل الص
البه اقؤى و قحال بشرلودمعت الوالا هتما بمؤونز خاجمماامندنعشلدييع
نشد/ضم

عمشرطياوقنسال مكابدةالعفانسرمى فده:لالعيال وَفْصال) راالصخض

أاسداهل مانص(رعليهس وف3حان بعضممفاسات الشمآل عقومنميا اشير إغلال
7

م

سلاكلن فازلاها
ساها
فارض
وحسكم ارلاخلبارسوه ب مهن ابنتم#فساق) دا

|شااكواراط بعضم نطليوزوم
ولإباسعرئحال وعنىماهىتزيطقحال /ذآم|لر
ا ٠ ت

كفل ممابسو .د هنمافال العافلنابهنك سترّزوحم قحلم طلفها فإيطللشها

مومات اجنيبةمنهوزوى)أن الشي طلل”..علريو لممأحصبز وجباطعة
ظ  ,تتالماكوالخلاعفن

اال
حثائع
فجو ون
إمسا
رمجال
قلسد عطبب]وفك اجت
مله ماد عشم فصقللنمنك
محمدلمرجدا ملمويرنضيم و |على ممحطلانزلكموتقضيموزالنطاح همأامرامبه
ورضبو اجنماعنا مماأذن |شمشموقدرك اذ

علراش عليموم زوحت دنم مأطمم

علعدامبنفمحْسْمايزد ره وقدضيثِ فاسلوة وانتهدوأوقصال عالهوردضهنم ماكازلينا

ظفاال
سلسنوال
ارعا
)هاب كشبنكعلياليولزوزفمرانهار سم ف ذ كراداب
وناَمرمضاوحاان نعادى وامكالسأيل لانم و متسحاق التبرملوامء
لاءو [د
نعقز
الاحل
م

عليروس رعطوالسايلولوداء علرهريسوقتتحاق عليالسلالوصدى لسايمبسوواماح

رك#وفحال عإلنيصملا ةوالسناءماماح الصدقزراعكم!ج]مىياقلبله| إذاكانمحناجا
اهنام
شا يستكثرم الأ رو سال عليه
وؤفن
وقتححال عليمالسلل مىسال مسل وه
حف لشي والى مرو سوى 8مس عرب الطابرضن |لهمعم
الملاوالسلا للال
أمنمكقاسلبهم بعضإلىحيرم مُسئلةالثافس5تحال الشط ك(صورقق عو نقسم

اخة الاشباب عند وفوع لسْدايح فانابوك عنرقنكسمولاحظم (لصبروف]نوخي
هنتقد اشوان م/تلىبالمُمعوالنيان :وإلكةبووادبهمب ة الك ان لاسشلوى لإعنطالصو
وانغاجم ويدياحةوى الافداهبابدح آلبعضمم' مهطررذا|ل|,السؤال) فكهارمدم

وفلءايدوزود طالباتطاكرمجتصوندوامالببي,تعوىبفسك وعندفون وجهث رعة 4وا
نكرهوى (لسوااع نهسه 

وبسقضون لاعاب خحتكئ |ممشاح الدينورى كااذورد

دكا شى سلك] وجل البيهمومأبعدوىئ :الذسوللائان”
علي املفزبأ.اخلالسوى رجمع مست

من (شغأو إنبهرلوالنقوى وكحان الج ملادلهيميربسسل ذاغاب ولوؤانسوداءاحرز

ينسوضحثبذل!  44للاخوانقوحال بعضم نابمالدكرالإشرحنئجابيهذلم كما
ندل مانؤوادب اناي العسؤال ان تابرىنوسمب لاحنوى (لذط وبكوىمعوامأعلهه

اسزباتوا
ؤلنا
الففراءٍويكون االولشيعىرعنيفيى وفسسال السطبلس!ذ الزجشاولإ
ولائشوشفستكحان الشجخ ابو العباس إسسهاوئه,إذاوف< عدمالقزيأ :دخ لالسوو ويح

1

ٌ

وإجطرعلى كز
]رايم البؤعالشيم؛»

مابتهىم (ن|ُعمة وبجملهاع ر
ليدماهمواكاريذولمنطا عشرين ستزم) اخةتمنامتكاوكان
ابلكسرؤازوهكرهدامددوفتحال) البنبية عات الوا عماجيالآلصكاى نغيلا.انب ليمي

لراد
ي اسوتماشدر|
ضي داناماب مبارتلهفمةهعومروف وبنيقعليهمبويك
ما

دبتمكانذال
وكاقر
وبالوا
فلسلام
ح:ط

رخص بعضمر +.ا نلشو
خاالتميوهفلبينل :اوقحل

اربنم بناها هعامهانةال وكاريعض المشاخلاب
راكزا
ملام
حواسش
شؤا
يل ع الىمفازاخترنم

لكراهةنكسد وفيستلغ هخ (لهشنراىنايسْتل الاوفتالكاخةمىبرعمتفحمواعفدناة لدان

سلير
لخل وغلبشبرالىاغىرتسل شتبوااجاماخوانه ا أأندسم وفنستل لاعزبالسوال

الحلعانخا لنقوىولأبحلموكسالزوالم م
لأبكغنفيمخ
ربلهعبلهوا نىوام
اسلقيامة وبؤولى
اخةت مَأجهلننأولمنكوانتمنسحل بدذكرادأبهمح أا برضروتعلى ١

كفلم وماترفال حمويوم كدارة سنة”وفححال للانصارلما وا استر دوأنهأاخبارة” مير

اقحال بانعحنكما .لأىبلناكلمساً لانيف لعافن ا بحزفحرداداننه للةب عرضلنواب

الص
(روا
قم
ليؤا
جمسلة واددكناهم يجا( ن!عمود ب لطلنوانةوحثحعل
حهد
تذ:كّ

عأ الللرنوىمحهرليض بعود» كشاتاننحنسااى) ذإلنولىيسيجادىابك حبوس ضلرعلف
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واخبارع قدرةإنفادروؤفطال ١

خا كل إلسججارى ونحسا لوادج بوسأهل تريعلرامرحس ىم]وخغاليا ال
مجودعير

اللسأى عفن ناقحال كذالك لبسب ادخلجسك موفعا لوفىالدو<قيرفب اميل
ممشاح الحنورىففيلم كيدبدالعدذ قحال سلوالعلة حبذفجنوفيل لركيه نهد.

الفا قفحال جقدت كلكمننةاس سندووتحسال معض (لم ساحلبناعابى باكر
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وسزتطهبعزتساكنن١جباة ا وتهرانتفازرمسرزاهملادعلديوليهاليكرل---
زموركدل
خرة
ذهوكو(جراعاسءهل غليك جواضب عديرق إنفمإد
نكرا
وابنا
اارلب
وبم
لةت شل
عدج
تجنم
ل وإ
كسك دكرت |لاببرةوم ااعرفت عد إنباسطوت وفحره فاعم

الغجلة عننررحالف هاال هزط ابلن.ففضل لاتطالبلابنفطعع ابو ؟ بيجهولفها
خرر

عالو"منتاي,
لر و
مَناَفكالتكلىاماتوددهاتزهغضراناادررا ش
علياس

بجفدولدههاو برسزلك ورادضنابعورك عبدشرولفالف كالطجو [لمه” 1

حرث نامآسور|رسزلة المي خلعة |) :دحت الاعلريابه واغة اوفاثالطاعات وامطب ر-
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رافوء
طأو
لبهاإن لبتإنتعصيم هاطلبامكانالابراك جم 7طلب
سرةتق
تم مون
تصيب

سنكامرةالكليكارزمارنهمء | ناخدنيتموتعصيمبجببإندجنت.كمالهذالهاتمر»نبب

ومرة”ىالفهة ومرة بالعظكرمأنيهم نسقي سنة:نسامم ق نقّسواحطاتاد

| لطاعاف مسلط (د عليك لياف الالشريع حالكك اليم ولنتععليم كام :نعرض
نمسك يالهوات والمعاى تبتك اعشتهاى السباحات وَصسَر عاملنة بالخزإراوعاملف

يطينصبعطفف
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بالمتركيد الخب مس عاملض بالكرموبعاامللمووعيد لاخيمم

كم تعبتانمايصميعلنجسموإنسما بكال وج اققئنهمنك:مهايبالهيشلوافلابس

1
0

:

دم

ا

:

ا

 :وك الىالولحيفولامنببكنهرإذ |شراولمضنى فويهك"ولابشي :رأوضقوكي2لهعن
عو غذلىلمتلكبابالاشىلانأوليأعاندفمهوواانهم دلوف و لعزل :سمتتوامراسم

وانأسنوسابجرإولنكالراتدوارإتشتىسلتقولجامنرولواانتقفعلعلبرماربلولاابخهااخرؤااررامتخسأرقضوةوووهالنسررا!ئلو:4

كحصن إ تعد اسم اذا ظ

هباكد تعداذ كتهلكبابالاسقّحا< مراحسرفرعاثبابهتلمقسرت ماكاستفرع |
نامكفدهلسوء[طبم  7بدثعلهكأسمااو لعباطمىفل:الصتفَحانثرت لوهملسمعنعا0
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خاالدوامووفك وىسك ولاك مى| سننيفك شحمح ومونأولمتسمع الانافلموامسمط
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يستهنوعأبرلسن رما علوم تهتفلبكوار(ينتوهوار/نوكواشنؤكناوا اط

[الهاميةنامتراهمعهى مو(هف:ورد اخطاهدقعوالذباناوحذ موصب لافلوب [

الفاهزةواضمايستجترعالم ا لصغدزعايلعحصانورأضراهمعنهمندبطخلون.ىب  ,كحم ١

ولاش مرا ودأهموأالمساعةبعزم يبالاودي .ا وإلعات فبعلك العرامات جرالم|واذ ضى

افلرمبناهع الننامم:تحن ملىئاس مرنياظوللاإو؟ .لهم(لوكرا
امالت
صاب زيورت

ذ ال بإعانةله املكراماتالصلي بهبشه د طلوادعليموسلوازكرام لحراغامزدهي

وأعستم ا كملا 4انتهرعن البضرشاء وآلمنكرلانسمر طاا لول نعالىارإنطاةننس

عنالهش والمنطرانك نرجمرالصلوات و مناجان اخى سججانونحالىمنوداياك

لابهواباكذستعس ومداجات الرسوزعلراه عليرو  +فولك السلاع عليعااناهلين » ورة:
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١ل وبرشانةوها ذا ضلصدة لستميج ا إللنايوببعدصة |اليكمإلننانعزدريهاعليك
خب اسيم !سه |لعرىالشاذلى رضوادانعالبعدانان «#طرعند م وذههاء[لاسكدر
وا«شاقتعاءو)ممتثندرسن لدشجونوريزقيهر وكساق باعذهاءمزملئدرتفكقالو

و]!/:مسم
تاشخ وهريترك احدنظالعلاة" تال لهرفااستعالو رالانسضرلخولع

السرجزوعاوا ذ | مس المشرمنوعاالا المطيروحمل ننمكذالكاذ مسح الشرلاجكونا

واذ! مس ليرتشعوردحال مسكنو) جه تال لهالشج مأطيملوه الصا

فل براتمطعدي بالنوب :با الي مروخله سجحانانكنذاب سروسمر سومإشبرثنكس

واحدمتحمواماعملتم قانلثالمدة]لنّس]يبص انخاسكمولاذب لمقساموعن كلمأاشر

حب حزنيحلاحراع جترعدنسلفمالالهوم فرلبارهجدوباحدماواد برو
لوا
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فبولعملموقا ان يفيل منملحن وزر)حوى المومن ورجازه اعت لامّسى!إ<انمح

علاهممك قبااوامرالمتقال |د ١ ملعتعلىروجنك بانبانكتقضعله
ذكاخائئك عممرف و اجمع [عفلاء عاارال وحم |ذاخاتنامويه زج
فكذالك !كس

ابدن
اومااشذار
رعاي
انذهتسوغكل .نوشتتموولزضع درلم

ال نوس [لمموحسرالغلواً ومْسسما) كثرماخبلادلناسابنا ركفتال الاجوفان

العوالجرج قاغسل فلبةبالند علىماقانك م !س همعنوجلخسو وادف انول

و النويجعلىقفدانثهفرور(ه مرئلوهم
هاء
بحشم
عدزوجخ| وزوجاوولطركانَ من

لك كانك بحآاوزلتغراف وعثرات السرارإنررك ببنك وس سورع جز
نخا ف
س
عومتاى انماثاخلوت والاففع النرأب علىراسك لتسو ل النسيرجل ههعليو7صرحلع
وزع هزه عنمقاص زه !]نهل يقبل[[ه ,يش؛ مزعلهم كسس

ع ملك بومالفسامم

ملد ره انْفِهتمنكحراملمستدى الشار) فيهيريىبك اذا وإوشنمبإافيناته
ل
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حنكمن
ماوبمك
يك #أخالجت .وَمِست] يعفلايف موالاه:الذذوب لبط رج هبه
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عنائةلمبعك |لكثيرحو كسئو لك لهذألرابب ك(ضهءناطفا مسا اسنداوة_

للاشتف وميفوايجابمنك دعم اكثرإحنراسك علربطك ورما|رخضه بىعرف
تنو شيللكهد|العا معموم ل ماتلهتمنمكحم نوحلدلكبالطئاىان ليرهدمر

لوفقث عتربوأعلسلت [لوعا .الىبيهفر لندرظندسك مقنمحم لانش ذوالكف ند
كمع حقو عليكمنإبأذاكثرسامك انهااذ|اخذانك وانتعشبريسك احس

[مناس تحلى وسضتها دععليكثيابااخر!الوفكوان انال لمملكممزننة لسرشبها

هجاود عتليكمسف ييابك و توس بالمقحبة قبلعليك(امعام |.
جلاوب
سو ا
لر
لوفع
من

وتبعرجبهاما يكحرا ص |لمعصيع لكيس كزمر |اكار) هد عينم وررغوع بز
المشالح علةى اميك قحي [هشرراسبفدعماه نك  .امنت عوونكدحم يفول

يكان
ا جاهل بتسبعرشلارورابيدسبممرهدان)ببطعو دعاوء كاذب بانطلدربر

لعبؤةخلموشفا ووجلاوعنا تسّأكارالغناء اجعاوالإار
لرهتمز|يط هر

بسرص هنابفيلوك
' رجهإدلنعااقر  خوجت ارناطرع وايعاف جمعف عخار

عدم تتاام ارزنجريزعالتحنية  مترعتر حرم عصرامد وناعوألدى الخبز
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وزع الحبب

الرداها الروولائية

ك/س  9ماعسم) ,يفك صومث وعلائك وان تفعباعطخي
كمعلر
لليو
والناس ا
المسم تحتال) على(ههعلبو7جدوآو ابمانكربهو)الم الااهرول ذ الكعلانم
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جال مدخا وفنشرعكاللهاببعرعمدييجننطلددومهداودو<رفوعهقلسمهنالتدترت عل١ا|ط
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,ئفض علبكبالذب لمجمنذالشر
الغوزالغابنة علولشابالوفيةاقهانكو,ه

وانقيب تقس رو سر ذه <١خزما حمامجن ربلصإعلىنجيلرويعمح عليدهاوبرش
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بكجهلانرف الرمضراساء هعيرك و تعاميك عنطبراحس] ىآ نتسؤذع لاناس ظ

كاهالشروولكرعليهفلو خومبالنامراليومب كمانعليرلهابوالسلدالصاح
بيهو إلاأن اولايك © ادمراخلا متنسال إنذب عندريابالبطايركيا :ا<خلث
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|لاب خراهها ويهاأراتاذ| عمسرجلقَمَةىجهم اهمانحنفعليمإن |كا انلرنجهاذ
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فمديجزهنا لوبابيلعشُرار اهما حمرمانا تعفارى[(حتمناكس القدمننادجنهادة
صرهم مح خا هان في البعذسيان ديناركاذأخانتفطليعن؛ ردبعار
كيد س

لتنافسنطنق بيماإافاذلت نزور
مسرا علمرعبرةوشعكبيرة]عأحدوقكَموَاي
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[سله عاندرو جلودريشمونمونركو]مل 4ا
رم م
شكبم
ح(هر
ينقص
تسا الاو
الجسعاى قدإءًا ماسك النجسباغروج واهلهابالفعوحت الد]رلدت»مسا

دائيز
واب رع
نلازمل
واك «لك
لكام ل
سيةل
الطاعات يعن الغسة امم ماوثللشارْن

هحريذبخرلا الفلوم؟ جلبنطللباريجخارة دما
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حننىركنبك سق وبوآىإلتا ليس 9م رالمك ولوالحرس حنن رتب [د معإنفامس و '

إياىتقلطوغولصنعند 4فوتبومكيدبنصدى اتهستاع|الرفلينقى ممااناة د

قت المسك ذ! نفدفك هليهك لامكي قبلزادطالالاؤةمح اارلانحهابان
ايات محى صدى مع إم كها اس مؤرنالطاعوى وعم مؤو”
وادللبمببدهي
الاوط /لافدهاوكل|نشوا محى احتأعالال آسَطن الداوا.حلوا |رإنتمٍ3 ,

علي مال مللك ناشها ,كأ عشلر/نوبة ولا نهلك(لعصيةوإ |ربد ن#سكفطلد” ١ ”

ارلاشرهوة واهري الرإشرو|سشتعثب وانبيحمكملهانحطلماثفول ابن[يابالخطرء
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لاؤلي
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تتهبيك من 3الف فدنو واد اطاب ضماحق ع |روف غلب

وزه علربورالنفس هِسايث عليم فركالسلام مفلل مرايقحال) طيك لصم

حلد طباضل خوط 6
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ىاقفع]]اسيبلألرةالكومقاحن وانترف محئق
بامحايبةقال لهنون ضيهم8
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أوزيوعم شيجادرحطر2مجلسنان /نمااحيهن رنانكرار لفوم!فلرف حنيكرى

ملرفازلجئلصة عفلدعلي باحوالةعلومولاف وانزكم لناينستطيع |رشيحعئرك|فطعاباك
لىووجمرجاءط ا رالملىالحىانظ مأذمزمكك موود بسنانك مإمزعمقف
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بزعا السب

.:في ونطاف(موالاتك نمجسو|رحك غنمث وفلبك هوالراعى وإهرعوالمالف ه راعبتها

المرعمرإلوضم ح ]تيمدت|كثرها سم جااذءب كاخنه بعضما استوجيت عقون قراله|لظ
نعد
ف
عشاء
كااننتشقاءمرمنف وار

امأوابا خبنوةام عاباانراقازمريتته] مارم

كت ساعباي طريى الجل:والاكت ساعباك طريق المارقستمة؛ موازبى اكيم جنيبحا
عقلك كمانزن بهاالاساء السوسات فإ ردت كيدتمرّعل الصرط باشرحالك كه

ابنهرععراط كار التالد
سنجح شلال داان از
لالموبا
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بعار
اامع
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 35بأنفك اول الوفتبجزعلير كا
وب ككال إنمتكالىوإ هاذ رام مستعقهاو تابعوة 9غبشرالاالى
زّيفشفلدد
[اك
ول

موجود تحص اضاءتلم[لطيبننتبعها وم كرانتطريعمَظُلِسَم شهدهاييفمخيرا

قسن كنفداملفت سمعك و بعترثولسانكبرههمرف وفيم الأزمااطلفم فحدال

رسوزاه علاه عليومبيطخ كلثثراءاللموتبراضن فبزائيطنها .همات عل وذالذلانتم ١

سينو  +الانهابناعباد"4وانتشركالجماعة وننطع وحاك و اذ|ططلبينها نفرتهاذفرال< ١

#هزيهدى اسلوكاناماحشرولتخب قاحلتءع|سفبرىاءالرا لجناللإندرسيبغوًالى
خلدمةالمولري (ددنياو[تُسمرَاخ بالاقلهارابءارلصعريبروعلرم إ
منماف حتى
لحد لبعرمبنإشد"4كماتكرح(ت باليخا؛ كحثى بكجهن ارنترد< الي
الطلوى وبثت[ربكااناكلخالى ( 592رتكك المكاى مركزجات فلرتغون محوونا

يب معنعلبردينفلهسم ولمداني نس رالامنها ورك طب
ولققب
اكن
زفس
كىن
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احمووه يلير معزلاعنلاق لاكدخ

يسيم 9جدييا دهتعدالياتا|اوامرةواجتناب دواهيم8تحب |
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الست ارتلبها وعسك إلسما,النفك بربها وبتك اللارغضتار-
عب الكتاب
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لمابيها ليس ا( لعن ورجودلبد الى ق عبن (ضرابأديمونتهمشقن

رراركرهعبانبليااب لصوعبالواارمبإلانذاز لونواهوءاانزار
حبابيعر
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سمعتألثور,يقول ع ربام باجممعاد حهالم يحممىتهالكلالشْكىيا! نفرشن
تولك | سنج اباعيدالوهاى|لسلصريؤول سمعتباالعياس افداه,نينول

بعت الفرغائبول سمهت الجنيطبعولمنهما اشنورىم رعسعشفةالعدى
مجغ<ا زلمراراب اعبدم التورىفيلولاهزيط قال,االمبيد
ابوا
احدقفسال |

قحال النوررجانةالمرائع غه١ال.إلدرمارذمرابزع بجبه5في كا يدرج
0

رة وحملالبرمهم مبصت ويه ث الطردي ود خلمسسجيد)بصل|(ويب

م الطهرمبكم باد حائوكم ودصو
ني

طرفو طمتوناكإر/خلع جالستوي راهال

كعل ل مرض ا
اب
ةد ابابافشيسداداه

أبوعبداه امد العمالخلابقداحمالاعلافا بأثوطةود مسْىمواكايرما يخ

الشام وعباباترابوذاالثوى وابأعببدالسرى واباه ايلهيلا دب
)نس
مو9
دن

اغسبينبإذولسمعتاجدبهعبحالعم الطبرىبؤولسمعتاباعديرالامش يفول

دمع أس!ليل(يفول قَلْ  0واه اه ابرتحبانوك عنوجل كفلاف و
دحرراكهيرقت
عدبي/مدة' فلمارحهت كان لبلم مضرد"مذ فك البا
ب فهك ئيسذا فشك ولدك)جدم
كفآل كل لناولكفوضين| 4شم00

تسترجع مأوضيئاة ول بد الباب

-

و مساق ابنالامسوووان

0

لسرا عاج عللوهرايقب

اول موافيتها قحم عابم9منراالامعال كلهامرابتعاريعوموحد ولمامأئأنابلا

نطوام وهوبفك فشان المبببام حس نط لمتشموفاااتممث مُكف ع ونهجهم

ِقتَانناادنهومت]رحس كاى +داخل حَلِد4ع ى علمسكل اندموفسال ابوافا

كنامس معأسناى قراب حدث ميووفلتبااسناىنز بهنب ساعد تفال '
هبعسشريهسم ومواه يه ابوضدرؤم
أونفر 3ستريعبتتاكمنسيك الفأي بعد

-

ابه هد/لبقد)دى ماحد الشاؤمات سح ناد وتلايابم وكأنمؤنافقيها
إخوا +الاحشاعوبطيو
عل
ع
با وود لأسا[ رع ص حمالغكيمأءيوم
عإمةه د

عوبس بماقإق النوؤسهة عليح انناعالعموالنضبع علنعسق وح خ"ود

لتنعتيواقن السشّيخابأعبدالرهلىالسلمي بفوىسكن عبدارسبكربقول سمعك

ول سأك روزيم) فكلد أوصنهموايمادل هذ لاامربرارالالوح
قيد
يأعيد المببنخق
هذاوالا تدنشنفن تهاتالصوفيةتكسا 5
مع
بأ انشنكالخولهم

ك النل فعدوا
علهوويغ(كح]بل)
فعو 5دمعكلطفم ا
ل هو ذدم ا
صناساس م

عمإلسوموتههداكلهطذاييٌ مل /خفايى حواب الىكلجرافسهريلوه لتر
ه4امؤالبا  قتدفسمءمالو ع ومدأوومة المدى تحورن قح معدموغالجدرات:
ممانيفق وننمع اسئورالاياء م فهلب وفسا[)رويم احنز برغ اد وق الصابرة

"0

واستسفت مندا رديت صم نباهاومعهاكوز لهمارالل

فالناموفى يتردب طاتمارهم)  ولمردبعظدلدفْطٌ وَحال روث اذارزفه

انساثفالوالكفال هأن اخد مناللقال وانفعليك اللقعال دائمانر وواماخث
فصرمصب:وأ |حْذ مذ شلببقطوبظم[ 4 5570 :دوعمدالهم
ال
منكالهو

]اعلإرج منحهاكدخل شهوفنه ومادهما
كوس الفغل البغئى ساأض سمرقنط غم ل
وكنااتوعمان | غبري
اهدبحط وب وعزره
عب
مسسللئع نمعرةولناهاي:

نبلادر عدا ستحميعت |اذخ إباعيدامرهان| سلمىبول سمعتيردبهدلبر
يول س عمت ابايكربههمانبكوك كَنَّإبوعمان الرتممد بن الفطل بسكم مإعلامم
السلفاوة' قحال نام اسسبا ٠ء ررق

 0و برزى الهل وذوالاخلام له

كم

سا
و
تهبنمم
م
عدج
هعي
جلم>+

يلاب
ضا ع
لسعم موس
ف/مدابايس للا

اكلبصاغس ولا لبشرولهمق كانادوعقاى اغيييفول زس الفذل سمسارالجال ".ماه
يدن )عسيس يكول دمع يعمد همال ارس نشول سمع ممدبنالوفلبقولالى)حب الفس
ثك
هقول
مى ت
سلراز
مثرا
لاسا انقوس لهك وه بن |غسيس بقول سيهك با

عونينواى  #يهملوىنملا بعلمو
بثهل
ردس القضليفول  5شادالاسللمن /ربع"لاي
للزلاةيعاسيةويشعودا لاني التقومتفف )السبلافاز 8
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همىبقطع امها توزئيصل الوجيثمكبرى اثارابوه "0كيهلابفجعنجسموهواءلبصلاكلم

شيرى ,أرثرام و تحال اذارايا مرياستنزيطمى لااولكه عىلاماك:اذباة 3ق

بتسسرل عنالزهطوكلاادنطزالالطشابعيهالنقصواللعراطعنحمانعئرإوششرها
دب نصرالزفاىالقيبركاءى انزا»ا ني ماهكابرمصر 0
ْسسكيه اب_وشراه

و مب
2-7

وسه كك دبه ا سيببولسمعة الغسيىس اجدبقول صمعثالكلانربؤولما

مات اننفلى اتقطع جه الففرا4.دخوهممصوفنسسال الزفاى لهب القى
ان م لو ا
 +بره اكلأفراعالمعض مسوم
ابى عبدألمبن كبدالع بكولميفب! لُقأى يقوى 'هدع نِمسماسرأءيلهكهار

00
+

رقن لانمواقسساه.أعنعل طربى اسنفيكا!تسان جندى فسفان شري .
وشان
ممروبع
م ,يهاد ت فسونهاع] فلي /ملايس س :د وَمنْسستحم ابوعبدالع

 /نمكى شراباعبداه اتباجع وب اباسهبط ازاز وعيرتكبيخالفوعوامااعلظايدم ب
الاصول والطردف ماذ ببعداد مسنطلت :احدىوتسكسس وماس تون

؟رطس|معدفول
ين سصفت مدن عبداشرينساو اننشول سمبكتٌ ياي مو
لعهسنب١

سعد عرب عا ]بكبول توحهمم قليك اوسخ ب همانوكرك| وخحطر معارفائ

اسء| اوائس! وطياء /وججال|وج أونوروقص اوخيالفيألينقالى
هنحد
وبكم
ذل

بقب
ذحلمى
ك الانشيع الوئود تقادلدي صللسد ٠ وقاكمبلاومبولجرزنأ كفوالحد
وتوا |)لاسناد كانالهلفابحوالغوى سابىوالؤمرم وى بولك صو

حداعم رواعم فاحةروضاورعوابسيياسةالهورسفوصابتهديهمك يع
لكميانزيجو وفسحاللابقعكلمالوجط عام انهسرلهمعنهالموميين ونه
مون بن24وكبيكم انو اسن وبذالانوالقامر هب السرى واب ادالُلائصي”

وتمبهعراللفعا؟وغبررفي الن نشدويس فيديتواكيك ه ٠

ماقيننك ناخب «ماخذةالاسرصن ساع بكوارنع لفقا
وبقون لنصيان/دعوالهظركذ اب فس بلنسّدمعذه الابرات يكال بع .
ابم لبعى سمعذ [ ررحم وكن دالرسنتأى موت اسناد نإهمنون بدعواالهم

س انلهدمواسثءلوقفال الاو طوظ(انشاكنن سبعدهد! [ثيارحم وكلت
واشدنرع

امو ضعالجلاى يفل ثللذور بعمثلحهة|ف) خردمنون؟كا]فمداضن

بعلة الاسرةكارنوبنصا فزعكلمأستمعهربفولو هذ اول يشرهرقادعا
بطاوباددة وسئر]
ارالخزهعتا
ولانظىبين ,م رلك عل إانلمقصود منراؤدها

غالء مانوبلرى اعللمكا ب ودتولادعرا رلاهلككذاب متسماف وس
الفسس يفول سمعينا ]دالصاس ودبرالسسالبق !الىيمول سم جعبرز
المذلدىيفولذال !دوهطالمخازاركانمقط<١ رولتق عل لدفراءاررمزلف

أريهموال سمنوناايالصدامائزيمأفذزنهىهة |ومافدعيلم وشمالجدسيعا

جامنااموضعنصلقييركلارطر/نقةزلةّكمضنناالاملمذاسقولباريعينإل
الىا
لافه
كيد
لنو ر
مكم
سقمكا
دا

|مو كانكسرلانحاتلبلبجنا
ع

فيل مكح ادوعسطالبسرىص فندماءشالمبابئزابانغسبى يندا
عقول
يلفد
سعدأ
ردس | ميسيادول سيعت عبدالدرس علىدئولسم
ت

به اغلا,ظول

لعي سئئابخ سذج مأرببمثل|ررهم” ذ ادئوى الفصرى و باانزابالمْنسّبىوا به

عيسطالبسرى وابىتدستهاقت السشيع|رإعسهالمرجانانسلمىبولسيعتاف
اب هردالبغوى نؤولسيد تيدبهكهرثول سمعت ابأزرعة التحصريقول كاراهم
دهيه بأ/ذاتاركحطان الا
امو
عبط البسررى دومال ح ربجع رقدبساد وي
فنلشم فقحال لامالنفكالؤؤفال شهذ علرهذ|افدرمنهم|بتك ٠
بااباعيط ت
4بنسشزاعمان كانس! ولاهاثلوف
تكسم #منشحو أدو/لهوأرهسحدماإ

احبأبنزاب المنسى واباعيب«البتسرى واوليش الشيقة كاانحد لعجأ
ركاسلشان مان شل انثل ماب و ف:تدانلا  4علام:اشفومالوعرو علاهم
الورعالرئوىممهالدطلهانأ كالبولنامحابم|حشواالكذب و الشسأئهوالشيبة ثم

امعو

المضرول وسارعاخب

جز ,لرداباالووم(به

ظ

أضعواماب+الكممتمفت الشئاباعبدلجان السام يقول سمعك جد |بأعيجبيفول
ل ب وذااولمراشر
اا
م

١

)م
ااص
نعس ش
اثاعه وعد تقسماكلالالمألالموراسهومس جدردوعدرو
سي
ْ

اا
وكاء :يقب انون
شخ ليت وانبالياوفتم كال نسي وحد» واسة
لشضنع
امصرسى وابانزاي ورافى »أسعيط رازم د سَتتتكتهم اربعوندانابقتا بوسى

آبن! غسس لاق|لكماف تعاليضبيع نماك!حبلزرهالةا1بارة'مس(لتضعة سالبوسد
اس لدسبيى 1ذ)اب افريطبيشتفل بالخىوالمان للاك:.مرئقة,وك ابه
لااذ|فك امع سف بإنذان ؛قنهالانك وىبعدهاهيراا بد وهس!],:وسى
الالشقوزلة أعات الصوىبة ب عبةٌالاحدانومعاسرل الاطد اد ورفي النسوات

 2حسح| :بوعبطالسجح مث الترمظاى مسكبا

م

اللورعبابناأثزابالمخس_سىوامدس خض ويم وابه البلواغيرعهمسجني عيد
ب رع معادلثليىهالمع ش
داهودعررعبجوفسالجد علاطي
وماس تذسر و اللسب (لوبكه,لم ولثى كأاذ استلط علروقي ا سارب وو
2نكحس
نم
يه1

|بوركر#كا شرب ارلى
وأإهنترمتلى

الأبوالخويفادس حطروبمفافع ١

ىناغا تمتحتوتقسٌ مدبا حسبسبهولدمعتقربنح هياحلم يول سمطة
ابابكرالورأى دفول هن |رم احوآرمبالسُهوادع س ب ؤللمسج الند/ماك محووث

ال باعاوهسالسلمىديوملمعتابشاواللبق يهولمعتاباكراوراىيفول
لوثيللمع ابوك فألالسك المقدوروإلفويل مامبك ؤالإشتساب!نة نولو
نيلمأقايئكفاا[لريانجهانأ بو بك ارلوراق يصنع!عابمم الاسهارو العب)حاك
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 80الاجكنز الصروسوهع ا
ادنث!الماننه لف ا|لارادة ماذاعت رأون رأدك

وؤهطمللك اوايلاعر,ومنحتحشع

ابوسهبد اموسعيسوفارص 0

ب | 3النوى(للصرى واليأجىواباعبد البس برى والنسرى ونث رأوبرفرم ناام لت

سوبع
مواسئئين قا ) أبوسعيط ازازئل باط بنالدممادموم بوامل

تتسستهاات في بهن ١ عسي يفومليقتاباعبهاهمادزيى ول سيف ا العبامس
المبأءبول فَبحتٌ اباسفيه | 11زبئس7:

الوم ودهويمعننابم فلن

عه

ابس تل بكرابرهمع نسووسكممااخداعب الناسفورفال

احدل)
فالا
َل ة
ب
ورفا
داه
الم
9لا ولمعثالنفتالؤوفالطبرلااطكشيكدة س

ابوسعيد ا رراهبت المويبزما نهبثيموأفع ينوهنبئهمخلاففالوالمقاالل قتسه مم

مإزعتوَمتكهم أروعبد ادصهمدس اسماصلابسامنناذابوهلمس يسا ى
بريهومن مس نموعنسعبواي ْ
ماو
انيعذلب رزمال
كست) عيببالشان وياكلسماوملكالبه يذيث«.اى سنيىك كان اواع مل 0
و
الس اسسس) .نكوك كلهو سس ال) بوعبهاماانوس ايض الاعاريا ركالاوفات

س.ا..ماناس ذلوطيرداهدغاتونانة«واعلرلطلو عر

لوفاي س
د كلللمهق]ء وجدطهرتم مطحم بوالقاسأصدبهمدب ,و _.
ع
جور الدفىطتوميوهداءكي
أهلموس ستويفدادوب ا هراذلماس

ا | بنمسرووى من,اقب/لمع خطراذفل عع بموكاتحوان
سمع ومسكسب ومانبى سس

سال نكطام دا الموميسمننقطمرصةالدهوءبدمملالعبدالعلحفكةالنقوى8ق

لشول ُو نسثى
فسالم ايعو تسدويا.الك "وَسِْة الشولةتس باا.لجمو
بما الاجان واموادكة وفس| مبولمع الول
م) .الندا مموسكي امعمة' تسكه

ونش بلهامدارج الارااددمدر مم مأظْلِيتالازادة”0

) طلم ممن شب يه |دوا مسس علس صهل الاصهانومرثعري
دم
قننت
فأ

نوسوللاتون الىدرهملقراباثرابالتنى

دك مربدعيا الكى!دب كس فففاهع
تص

ركومس عبد(هم3
ن ابأب

وندك الطرد وسجتو دس سس به
سومللعاطا معان الي و
سح بلفزك الس ة
سيبوسمعمةلؤي
1

ى «صتاعانيع ا نالب دعام

اف البشريةومن ثم مبأد |١ ل|ونم بابسل؛ مننهعوائيم
ا مهماالذعاوءس رعون

د هت سا عسس! كير
مس

ظ

ا

ا

ا

رائها ب ينيكب سحل ا
مركا

ابوقدا
استت ْ
ج مج ذبعذابيك وخا وكاالابعل دمه الطايعكبر ف ع
اب عبدادم | ه

سحت ابعباده اطبا يومف درك
ناي .-
اددوعسكو

اب يعحسنةوأذااهومستنهجالدروية”

الوذ

ةلهبرجزل
دأاةلاير سئ ا
ناري مهزى

الى

أحيب

وومدشيرا لماردارصهم سح
الرصدره تف

00
و

بائردى فسن بهل سبعنابحسي

لك
وولص
اس تق
الهأرهمداوورل سأمهحتهد الجبرر

علبمالهس مالاسرا حكالشعواه

تخصوراء معنالهوىجعاندرعلفلياملقوأية فل بسنلةبكللاغىولايسغليم وا كثر .
تإداده عللسائملثولمنقادرسام دعن !دان الك بي بتكبرونب الدرض بش( عق؟4وتان

الى روب الاهولى) سسنعال الإروعودتهيع اتروعببعارفةالاعولاوسيل لرمفلع
منشاهد ] 4نامول /لادا يمماعط دممىالوسنابيك والشروع وس
أجذس جد سسهل س

الشبأس

للنرؤزيهام
.ا
رمن 9رعذ انلايع وكا

شأ وهوماقران الجنيحكبابرهمادارصنتائيا

ل

تَسعونلائان

ديحت مدب العسبن يفولممعن! .سأعيط|لفرسى سمتب عطا«يءقول من
الم داب )لسلممورامقلبهبنوراياعمريقةاوواشثره مرمقام ناب ابيببه
اوأمرة واإعالءواخددقم©فالاس عطأءعطالفدلم حول القبطعن رممع وج لوقيل
عداواهر وعم

.ادام مقاملنم (وسمعت انعأبطاهمالشرازىرقول سمف عبد

ازهارس!قطالموكريقول ممعت عدب علابول كلمأسيل عنموامطلفبمافزة
القل فانمفى ن في لا معرفك ابرع وجا »هذ ل امواقع
اثلاث" فأضديموجم الشطان وىسد سحت لط رادا

اقداغرام .

ا إلن اليفكدوالنورى هلمفاموكل والتاضات حككبيرمهاث يوتحم
احطوونسهب وماشركا د مبطوناوكا].كلماقلنوا وعااوم سميجومالشيس
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بكرخد رن باد سرسأبورمسخشمونخ اهنذطفايهة ودملوجدة /اللسأنننعنايكسسالء

وهت انهاندجم قفاممسشلعالرضلاهعما .سموإلاريىاوضع الماوبق
ائاس
بعص ال

وقاللفمعثإلنذشفنيدلهفوعاود
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كوش ف وعدوتصن باتفهل وابإناغيم هت حمدس عبطالسميوازىبقل
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[لكتانى نول عبن ردكوكاوع/فليتفلرجوصتبسنالبرزدوم'اكفلبمبن قطملةالى

ا برعرجلمص خح حلبمرع
لف
إتقد
ببتوهؤلك لمع رعطافرخص *وواذبلت ن بااتفهل بأع
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عبط االلوصسلمى يول لكوت اعردبر/هيدضع زط بسولوقت الشلويقو لين

والدحعوىولاغايقدزارلالإأخدالرعرارءشهشع
تعارفعلافةولاب شكوىل

بول ضهعتتعمدنىاهدبرعبطالوهابتقول تههي الدسلريقو ل وف<ميلعنالمعمملااولها

اا
لحنياب
اولتي
(وهادلواوالؤهاهايلا نهابدة وشحمكميعونممعت +به

الحوى وول#أسسال ابوحمكى منذى فتادمهادخللبنحيولاباظلونإ الاسحاة

ىمكسال واو مامتمل كنا
لباقم عه اندج ا اطلهز ابوحاهلهابمنمش
يئ .اذللخي عليم قلباسح<طبرادهولا برعلا
لباطعسىننسم
انلوظوْم[حلِمتْهبذبة  ل

عر فيااانلعافيرجعالفليومتشطرهوندْخرة قبمايسخ د صم امروسدم م حازئإكار”-
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شميٌُوالر و انارو انا
بمكنعل الفذرءجهتئكبهاندادأَخْدْنُسليناك عفرك تا موبعباه الصوفالكامح
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بشيرازشول بسرت الحفريؤونشت أمدينمتموردقول بع ث [بأبهفوب السوسى
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ااولفعمصحد
دتراولباء  4واجىم
هىد لهت م حشوعى ب عاقا المغربى راصم د اب! عم احرجانقال اردن معت
كرب م

ر|كب وح

اود ين زرف مداك مدعنا وفاطت اظ

زهذلاعا دة" أوعبرنافح تعرق|الول سور
نزاراححجقاى
دامركب خولدنالسهينة والتاسرشيض ون وفبفش
وإدكا رمسشهور! 3مماسشاهدنامىاحواللاسنتاة ا علرالدفأ رىض اعنممعايتةانكمأ بن علةوفنا ١

وىر؟ |
فاالبترعزي
البول وشا,بقوموساعةعرق حتوكانباد الوطو ,غيرهر درئضنوكرضوك
|

لوبي علسو رهماكاك تاج (لبهاءالطررى مرا داهب و .ايببالط

ولوامتديم المعاس رمه موبل الوشنانهاين :لذمنسميبوموفلعنابحيانر|عبد ؤ
الجتاجالرالطيها

شم ,نافضللعادة 8أنماوقعك هذاوفتجعلعاربهدذووائد رجرام ©شيعفوببمىدعو(م تأبكوعرصعل
الوداد انركانف ادصنه زمائةبة!:عدروكاننائزدعليالقوةنواوفان ليوج فبحك فانا ومست

١

السُْهورئعبداداونادكا معفد' وكاددىاسماعاذا نهبوحبدبجومو تيسفت مدعطه |
العوي.فول ]|امراهوس ممحاذلاشفال"شا يوسدبن ضحلبطاند ى نكالتتا( جدياالخوارى

0

فايت انأوابوسلهان (بينماش نىسيراذسفطتالسطعيزى وفك لل سئيانعفدت (لسطعيم ١ 3
شنال ما وءعاءمرمهتطبدقت[ ل |بوسليانيرا ادلفالوةناها مىراظات :رودعلينالفالكال ١
ان

2
وأخطيناوصذهبلر طسمة فاولفلكانوااخةتماهينمعاشنسيروقد نطتاراشا

أمذاائشنسان علي مرإووهوتتش مها قفس ا بوسامان تتارنعبعاليدسنا مماملام
لناب وفالبابأسلهاى ات شرل ادرهط ونط البرد|نالسج ق هذه (لبردةمنل رساجيركفت

ارهد نوادإعسسم ف لبطلعا ضبئ وهبلبسف ىالصيدمذاودردتبنموم نتوج يفول

ترك ابابكرضفه نعلوإلنكريت نول تسمه مدب علالتا نمكبول نجيف

و ميكول كلذكانباديةمرةهسرتبعوسمظالنهارووملنالشمخر وةبألقؤبمنهاماءفزلت
وإذااناسبععشم[قبلوا سامت إلدانؤن اذ سونو تتخرخونزكبس بلىواوقطلت

جرىمرتماذا1ب و بايا رف الا ا

وي

ني ست
ود ووه برص
نا )جد ل اخوارىفال(شتكر مهمطبإنسراك ه خاذ نمااط4.ظفلإفت] ربيب نهلا
ل نبي [نر والدوهد :استتفملنا ردلحدس الوجرطِيب اواعدنق رينوب وفاالماامرابنمرورط

ْ

مرلياطناالطيب نري ماء ابن (نسراى قت ى سصان(ه مستشينوى علرورلاودامبشهدواما 9ه

ٍْ

بالارضوأرحهوا(لابمنالسياشوقولوالوضعبد دع مومعالويعيانهارد رنافىنر
اسالماكواخرناءبذلكقو مع ب١ا؛علرموضع [لوجع وفا زمافال! وجل
عنا جلمئكدرجها ال

وعوفروالوونوقت] ل ذل اكلتطرنلالسلاتيقوت عمدبهالحدسيهؤزنيه:عبطا

اران به عنمالصوج يوؤولتاملدنبسعظمامى بؤولعنانعود تافىسوح ا يزيج فال
فوموانستنفكوو | اصوبأء اهرنعامفحن)معولبدلعمل ربح؟ هاف [اهبر منينتم
مته
لحروىق قحال ليمزايط وفع خاط ورإاستتقبلك واشبعلذالورت!فصالابراعم دني
ولوسْفدك جع | غنلىإبكهكرا تحرامفلج مسنكضبرابو نيطمنحوابوكرامز(براى
س :ومذى لمن لاله 2
امى
رول
قبمأح
ليلق
افسنصفارد لكالمنكرأمئزا يز
(لشقاعم بيك لشي اباعبلاجان السامنول شيف بكرارازبوو مقت
بوسوين الخسيس يفول سَمتُعتاداالنوى إفصرى.يدول رقدساد سالالمعدوعبامنوش يهال

مذمهعرالرنشضالؤى ونمندى انلرىذ ناتبمتودغت عتوا ة!انابفديراسعومطن م
شتووعلإلارضمنأشل انار فرج منها سكرجتان احدبرام ة هب وأثازى مرحضم» احدا/يا

سمسوو الاوريا,ورج جالءمنتهذهورين مسهذهفاقلن'حيسموتيكوثرطئدا اكلرأبا .

مصاهنا |
فك وفلٍ(مابع الواحطبهزيحواجهخدلوف حكلاةًوناج( الوضو انستا ر

ولنيباحطوخادهوت(لوقكوهاليأرباحللنمموا حنوافض فومطهارك اندوأمرك
فال 0حنزفهارت معا ادلرهرام وعاركماهاك قفنسال ابوللهالكان|نوهيخ '

|ث |مالطيلمى !ذا نزلمدرئاي؛سيعدالرهارهوفالع ذن كنت ررحأرإشاف وار اشدى "١
و رسككى هذ إلعر| لتاكللكلاء واذ!اردنالدهز قتهالودااكاري وف لجلناضيم

دارقيك زوجابوعبطاداملدبلمو|نمواختاجالرمالجحرعاوكلارنوبليوجٍكزوفت

ليزي بؤبنارزج لرنؤبمقالالبياعان ميساو اكترص«دن|روممز يلزدطو رركنشم
بحلؤتمابة دبن]رشهزها ودس] ل)النطزب سثيل ابئعتازار|فوديؤنفصرسالك
ريه أيءفطك بم راعمجعلتحال نالك يعفلان ومطمنمغللوك وهو

مده نال النطولواسندت زوادت وقبلكارعامرس فسوسال ابرهوعليم ظ
هوي ا سنأ كانب نعزبومد عا روساويهبنزعمذهوةالنساءمنفلبفشالابالى
بهو 3نكالمان دضعالششطان منقل وهوي طلانهكللمع(بليموكت)ا لس)ترس اخرين
دخله لل اروأة!برحل فلكموانك<خلت دار بشراذن كفالأخوك !عمردفك ادع

١

1

اسه]يم
روق
بيط
ااعل
درك مفالهو (دعملطلماعتففلتردت فقالوب)سره
نو أىوؤذلن'ون  +نعضالاسذارعمربي مكةبإليلوأذالباسيع عللملدوب ١ '
فهندء هائف انبْتَوأحولف سبعون الهملك #فيمونفأن دس (غعيسفاران |

ابوالوج إلزونازفال شَيغتٌ ارعس علبرشهطالمووريثول نسمكث عقيالاملى

دق لو اخللنورس !فا قاءقصواحَدٌتنابم ن جراعومعمانناب وقدجهبل »ا هذاا(لنورى .
ركعليدالبابهردعيريذهمحوجىوففسداال|شربناساقءدت(عزالامى | 2
اخلازوتت ادورط اموادرفرس سعرهنسَىجمدد ث بك (مها«لإكلفبادنت الجر احميك

|

عليكعقدى اتاكزوان ليهودى وفك ]ل (بوعبد امس خقف وخلنف ادفاطط تم 0

و راتغنوهالصووية وم! كلانزربكينيواوما< شللاشح ووحتولامثره ! رلبالم:

وكنتاعإ هارتكراتصنيالعبرلبارداوصودشرب وكتتعلشتاناولمادنوت مراشيبرو ذه

(لضم واذاالا؛؟ سيل فمشيت وفلئباسك دل خرهذ ه  ١احبي:فسبعن من خلهع

بنماد هوا نضررجع وَحَحٌأ كردونجاذ|اليقرد هلجملات ركوث وكنداشربمنم
واه
واتأهرالرمطةزومنجهولماستهبك سمهتها نأفشؤاالرضرحاء لاركوقاول
لت

ا

5
فوصرة بعال
لوف جرفت طر ل
اعلا ربعت ص الدغلمااع

6-2
مش رحلكاوصرك صرساع(لوصر  5ددسركوم رونو سه

تتوتدك أب هدس عدراءامل بهول فتت اهدحبن مزؤيص يموت عب اهلوهاتوكآن

تعاضال فا يدبنيد ار دا نامثوبع م الجر|ذرايب ااسابسوىا

وقنب بمددنكمانث هاذ/الام ايمولبامسب
من كاتئفث ناذاائهلوئعمنناو وفع البِجّل!ل
ا| عملا والرحزوالفب هوكم
كسب وامامول مرطلب ردعل'ماذهب جل الرحزوايكنف ه ذ

ارشالمروزىاشتهرجا داخذهعددره واستلنومن يناإهُفخ البشلمسجدا بعك
ب ثيل
لدع لترقدملةد ارت قزمبهاو لن نإازعحداميد

+

ا
قال سيلالوهالخ لبنممرضثلا وادكاءشييلنا أثأميدبتيه اداههلعويوف
رو
عبدإلوااعد نالو
اورت عبارو د يبن تينقت اببخرءمع
يع اشلممعارارخ كا لرمكم
ليرسئئرجا
االس
| أباعببتالبسرى بحدثْ عنادمالم ]| سكم م

رعاي بفهرنْسم اذ الرهكامهلماوريالى
سترج
لنالرحت
وهوالسريذمالدارب اعر

سرَف يتمع الشرغع افعرفؤلةاندعغانفاىاخذن السرح داخلرام غقمفأ لممنواناي

كله لخت|السرجونع انحوميناويلعايءعضنباءناممتامرفاكعالنادرعليهاوطرهذا
الباضليدنش رفلماجعلالبل سل شرهافقادتسل إد,رحلمكث روداخنةكدركويكلار»

يكلنته إن مكرلك هانامهورتقالان العمنهرعوجميع مصملعلوابنعتس ريه
ورددت الثراب علبيهاكاب الرجلوجستت توه نيهت رؤب ووسىيهول سركأنالغسس
صول شيكوتانادنهارس موسرلفغر,ىاهيزعزن انيت
اسماعيلب عرركاه ف ر
ذ |اثنورمصرى و م تدفالاثتلىاحرهاس أولبا.السلطانوالاوصص| كيزنع |الح معنم|ة(علم

دهاممعدأ
ربشاى إالنلوىمنفاال
,ىما لرجلوفامتعويطالامبرييازا
ندمدعل
جدني
اسر
ك
لسخ فمهذ [(ديم فعرفوه ماوى فاخة السس,تلهبريه وعن الرجزءبومادنب

لش منهلفباةرمءونال يتش روهجلبرد لاسانالاصر.اانض اباولحسبينددرايس
وشرك
القطار قداه نكاابوعلم(سماعيل ب ردب اسماصل لصا رتّت] |دس بسع تنزبىزي فطا نك
نوادبرلدهيال ردرع ا مسليبن لإا عا سبقرفللشل رحزمرائمس فلمأكا7

بلى إفالالممناحلت#جاهد|؛سبك١ينفام؛رفانك
املونطشرني نثى ج.ار»رعاشموتو
عغاقم

وأذاشهاندهعالموثروي مراهلعنولهلاحعملإمةاليومطبصن(ىرنعذمارفااوهار

نع | ذن صتيكك جرقبهيوسديفولسيست أبابكرانبال يسفووتا[بوجرانسوانى ظ

بولمفين ى بريةٍيمازامام»اكدلشكاهأسحي رأفلادراو|قنر|صنب الطأىوافللبتارنيكة
ودين وسن|لعراى مساومكلانمخاطمأذ تاداعابى ص سعدبباى بايافأادا روخيزفنفامت هم وق عنوف
بإفلا حراقل! نهموبيسكميزاراكا.عديورأ عر[وافلأوفالك كزواككتفالكزعكلتكلعافت
نماره سيعت النع
كلماكأنفى الاىنعدفلت نبىالخنطلي الأفائئكم انأش اشحروغع ع

أيأعبطالرصانالسلمى يفولسبك ارازنه!نك لقي بؤولصَرِكتتمد به عبط( الفرقائى
؟ج سيعةابألمو.أكز ف خا لك [لفْسْم
احادبونميك علبي وصرق]» و
بفول مث ابجأعهر ع

وجاءفومخرساني !ىدابع جمودلرحواليسعنك لفان ا بوعل]حلتروص ثمرأ
بايمر شجتغالوابالاكل ولنمشولواك سكا اوثيزراثعع اوبلمأ كبامنط ساعة اابإدلدواى
اب
لاخر| لشزكان يد خزالاعاس وذالك ابش إن 2
جد
ءوزجم معصربركفخالوانعمصذاالم

دقة انس أن روي بخن '» ام وملولعا ب ان رجن مي
نهلميتجمراضنى ف خل
عنهواطلواوائلتلتكت رؤب يوك بتكت
أمنألوصين راشي ؤمهد و

ابأطاهر!لفوبهلت يت اجدى عطلوبهول كلمنجل ب هن مكمرتتامالواتامإعليها وشد
مدتاعنافهاي اليلمضل سعاءم يملعنهاماهره ماسيت زوفل بدن بعرببنجلارات
نكت عمدبه عبااد الصوجرتفؤل تمكو ابأدكربمججريول تميدث ابرارعتازلجبنريفول

ا اخلارالك|رويفوومرظا مدخلت مافلقت البابول(رإحط |فعيث مأجولة ففلث
مشرب امراك"وفتالت

اسدطر ةا أي دهت تعبرت وكاتالمأ يجت وفلت الدحررذعالرطزنسامر ان ماكانت
سيعت عر ديوسهبعد عت ابأعسدالفطرجريفوننبت سرججزد موت
نبت عردجوحيهناعليرومد|شويذ|جا
اباسئبان|الوه بوه شهحت خليلالصادبقولغاب ع ا
عهماير 6
اد ا
ناب'بنهعومدوامهواجدعليم امإ نا هطلنة
معروى الخرضىتك ب||هدأ غ

شنا ل) الحرارالسدماوسماؤك والورض رض وماينصماش ابتاميدفيال خدرواتةباب
لش واذاص رافك وقيعمدوكاهبكي اشاعتيااار:واعححصل إرإعها)نتفهذ|
الامتربورعلالجعروإادزيادةعإاذئها جن ماوالقصفورغاليةنواه وسار
:
دزو لقوسال ثيهعزوجل لحرالبسري

ولا ةفيل هرلاوعبسلانع نولهزاهانرود فاابوانعسىالاموازي] ا [جدبرمينا
المصرى فاك سا امعاى ب !هسرهم(لمغزىفال كنامض وتانمتاعن يتاابوكربرعاعى

9

السعرما
عاصعن)ب مأعبعىابا اللر<اع رضٍإلدعرنمف|(سالترسوا/هرط |

ا

لم

0

اأكعنه]احذفيلكهرالرؤيل!للسمربرهال اهوثرود تتا
#المبوة الذنيأوء الاق كالم س

زا كاسن
السيلةوفو عضباليلعلروح وهارسبدبغسدب
فال تعبط ادربىالولبطعىسؤب ع جرس مطبطاعن |باسلمم ع ابفتاد#فا (قحال رسو

ىشرواحلمنليطن فِأذ]ر ا)حدكمالمؤببكرهما جلبتهلعوس)ره
المص إشمعلير ثم[لمؤيأما

وليلقن جناهاكتضرةأ نس إبودكرهرى ب !ج بله عبدوس المزكوفال أنأ ا وداحهرةبى
دس,حاقتخساعييهادربموسآض ا سربإعى!؛الى
العامرازازفال نشاعبامرع قدب

ع لنه لاحىو واب بي فدنع عباددفمال#حسأل رصواهرملاهعليروزههر:اأنتك المنأمبف
ون حفافأن الشْما لاملب حورت4سنن إلنرلنةتلك ال وبأرو بأمذىواات

وك الوىينوعاهلاىكنوراامات  7يق اولم]ىخواطرتزدعإنفكواحوا(تصوريوالوهر اذا
ونماكان
مبيستفرهالنوعبعالاستسشها هيوه الانسارعند ابيقضةانمكادروي الحشبقم ا

لذتضورا واوهاما تقررتب* فلويمم وحينازعنحمالاحسأمربذامرةبود نلكالاوسايعن المت
بانس والفرورء فهُوب تدكامزال عنددأ حيهاد!سنيف مقفتل ادلماهجوالانتحوما
بالااىملوحا(أجساسمب مشا ههات وخضو(الجلو الوحربة حالم كالخبورع
صنو السراجعنامنداد لمنواذالقتالهسعليغلبتمنوال.سراج فربئاقاملومدوراج
جالاما مهاسيو منازد؛انبدورمهو ضو ا.لسراج  5هنا(المشفيككمىتعالعلي
(تنهاروا الفط بكر ماكا منتصورالم +حاد صر نلف(لاخدايك والخواطر لكات
نزاعإفلبم حالوهممرتكوىم شل التتبطان مر منهواجسإلنهسوهرمغواطر

فلك مر نطو يه صا [لدرخلىنلك لحوألب فلبلننداءقي الفسيرامذفمروما

فس نومعهلمٌوعاد“ولك تبرخوطوإهرمعلولا
اصدفكرحد بداواغتححل أكوى علر
لايماحالموت وق نإقضالاضارامروية [لموواحوالموث ون))ل (شرئ وجلوهو

ومك نايلمال تعل اقلنديتوبرلناضح موتتهاوالنةإ ل امهنول لو
انلى
اج مندحواوكزدلات
كادب؟اوم شرلكاى +اح و تفيللماوعل اداعلنورالبئة

1
أ أحمزحبحمكحوا.تميتتعث الامشاة ابأع!!لفانرضولكتقول لماقااد
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وورو يروش عندرادسيب اترفالكددصر

تاباك امل فكاابءلايهو ىك (ي الفراكواغتمسهيواه عبطفالودعل:واسعرث

وفجل ر ىو شراغابب !كنمامففيلل ممامعلاهمبطمفاللمارايبرانو جز لمجا

باسترلقد نوبدك بوع تبيوئك و ماعاطلارضاح املنك سان الوصهلماش

لمتتسااتنتشاطرداص سبرالقوروعممناالزةل |كبواباب المقامات |رضح ا نوهد4
لإا بوص مريطي ننرمواعرادء ح ت
روشيفحرادشتعمالاوى ديريالفيابهاةاجهلمأ

هاألينشنبوخسفسالأوولانمشاومىوس((رلودعوبيل هذ اهطفى يكوىعل لوصدىديدعرردنعالعااطم
لنظبيعس لمامول  +ككسمعت الاسنناةابعلالدقاى

ركه امابلهوملل
دفلتية بشصيماعتشادببدمولام نعادهاد منالطنونوالدششيمخاإموالظال

واالبذبعرصا<صرعسسواجير ونجللمربح|ءببتسبالمهبسمهاع صب ليسمرهذةلأ

ليس(فنفسابانعوورارمخهبمنمذاصبا خنتلثينصوىكردالحوصي ل نصغمصاعيواهب
ى
وسه
ثمة ا
ااعد
محسصابل مص كجزرلجد وثو
اهزهذهالطريئة ]© هؤلاء و
فموراعد كزبذهب(|9منادس اماالابالنفزوثرةاماريأالعفلوالفشرقسشبوخه دذ
الطايقة |ورافعى مخك الجملةوال ساس عب كلحمهور 9الخلنذلىم المعاث مفصود لحم

ساغوسجانمموجود وحامه لمازولامإهازندلا وض عمافزل)لقسصسح ا
ليلبحس ديرقموطلاف شاي تباب,قالثاني اسلطهلموقروضع,التصار
5

-

سه "

ٍ-

و ب عصرمن الاعص|رعمدقالاسلاءإلوايمسجمنوخ ه فذا لأا مركتلوعانحط وإمامم
6ولمِاريِمٌوخموقيم
القوم الأوابمم ذلك الوفكم انلهلم|هاسنتسلموألهلاكلسخ ونوفعو[لم وتبرؤوابم ل
'هروالانكان)نمارب(سكس 5ح ]امدس دبل رمراه كاركد |اشابعورهو شعني ثماءشيبان
الراعوففاً! جداريؤااباعبط(رهإمبالم هذاع نكماعلمم لبشغ ريه لعل وف]! الشبابعى

لية ولاير"
ل وبالي
اوأت
رصماددلملاتقعلجمبقعمهالسيان مائفودهمن نسوعلاةمنجوردهل

ادملاةٌنسيهام!الوا عليرش بإ | لبايا اجصذاقبقيسزمورالواي|ربومب

بهد ه فحالففسوعل هديلماائاى كانمالشابسىز,ر ارام اقل
فكل
لاابف
وسح
مقم
رفلل
باععاه
لكنالك هد|وسيب[ لل ع كراناميانرباذاكان الاممنهمكاذهبلااومبابنموفظحسسيكى

شحلبقةلى بحامعمسمورزك رارفاالخلذالكذيم
كأشهامى ااكالىكها كان حالفلرتيسينب

ابوكران وحكالبتعاط|عتلبهيم بكلام [ لمعسساتابهرانالشبلوجنفسئلة:؟وخفبعدة

اغامم فدُكرمفالاتالئاس تلد ]مسئلة والثلاكوبها فكا اوبوعراءوقلرا املسشيلىوهزابالاشر

|ستهوتٌ ب ه»ذاهلمسئلعشروفانات (إممعها وكارجعنلد,:صمافلن كاتافاويزوول

علفقيدرصرالههيولس [لبط رمقعنم بسمعكنامم بر ماتفولهذا
زو لهباسس دشريا
أجتا اي
) لعبط|لبربرسهبابرك؟
لو
سيطل
#ل:ع
فقال ل ن|مدا يفول ولاكىري نصذ]الغلامودلبست بصو

انتنتخزع كللكزاحطوهاهنارجليغاللمابجميطادارمل نعتردزعك املاخحلشم سال

ميدع الفوحيط فاجابهدخبرعسواس وفال/عدعلتمافلت وإعاىولاض انل العبارةهفااعيك

افرع .اوم احميكنفيدعلامنٌاز ماعادهبارة رزى هنال )عيطالىلبدسشنت
ب )إن كنت ارب واناامليء دل عبطادوال قصلمواعترى كلوشائم
سينا
قوىوم علل
حمل ماتق
] 5ةّ)كارامواهذه الطاةع اموولمشابئهماشارنئشا ويعلداؤعراعرامادجالمر
ال ثررايناهم إن كانمراهر لوكوالتار الرمقامدحورجوس.اهسمويمئعوامبريخاشها:
القن

وسؤعل اعبسب
ا
تخصط و إدرداياايوم الاي

لغبجلاميتاجالوالتطجلعلرقهوخارج ع هىذه(نطايئةوأنكا مربجمبقلاع ولبمشفا

الم برط انيعرج +أوطاالنقليطالواببهلانلرتقفيى فليفلك سلفموليعرمل طريفةعذ 4
َ

:
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1

و

كيد

أببأدأكرر
فر]وزي ز
لبقول تستمتوتكمت ال اتسشسبلبلريبهلوة مأطنهنكٍ بع
0رعلالكلم اقميمعنه
ياكلرر|ال
وم ج لع 9دب

لقول دمعتتيطبه علىس متا عزوم رهول “#كاكت وحبسعبدالهاملفرغان بهولنسي م

|يسك يهول لوعلمك !لدمعلم|نمثادم السمأ.اشروم هذالعأدك يِليرمعاغابناواخواتا
لسع امولقمدثم |51احك المردطبينموبينالىعفدم فجب أن غبصل صمل

بوالأتمقفانىبالسوا(عى الايةمأدؤض

الشريهةام]

لاءاراحخةوطف
أدته
برفرهر 8ى اختلف عليفن واءبالي

وبقص بد !امو ع مسالاك أن الرخصب النشرجة للمستضعقين وتاب اولام والاسفاوضولا.
الطايدةلبسنحسْفْلسوىالقياو فمسجاتم لهذا فيلاذا اغطالعنرس د رح الحفيف:لدعم

ج
الششريهة هقدسخعفدتمع(ممتفجعهد»فيماسيمويباه جب
وعلإمري
نطادبي

إن لركنلمس
اتاك ول بدقاعابئ| 8ست /ابوبرردطتقولمن رشنلماناق فأصامر ابيط ان

هس
يسكت الاسناذ بعل ل(د فاىبهو
هل|لس
نر ا اذ
رفسها
انهمن

هانماروروهلآى

تمركلذلراكلم
اربسج ا
ممس
تلنلاذ بأخة ممبطعمت ,ندؤسياون
واعا بكهواةمارمتدجاذا

حي اذازااهلسلوك .فيعده 4ذ جم"يبدنوبالرالصر كلزلةلمباعتمياعلولاق.

شلباهرفاءنوعاول و صيوثدرولخصوممايشملرسهذ/
سرهم وا جهردهامهيرهاوشيبرهاوبي

لذادبى والسّواعل فأنناهد|
ع+ح
لعل
اًاب
اطرةبد .ت #علرهة ١الموحرواتسمبهدهد
اابئ
اطربى عورا القلبوكانالشلىشؤل لشصرىبه
ملعج
مطر|١ه خأطنريبا لكم الاحمخرا

[لساسه'العتل عنراهمشعرلابك تاخنطرك  9131ردااع واجلحقنابى ف والهاالزوج عرائيال
ريلكالى نميلبرهنالحىوميبوجمعخربلطبب؛ذهذ |الام ورمهر علاف:م [للائياإلوازترتقه

 ١لقلابىع تورساوهامن دمرج ذ ذاامج م المالالواح عل الحووج اعلنما فقارطاحفر!لياه5

ملعمعاقيإوعأيسنوعنمربيلنغولى ور
,هديرل
راجع
اع
+نم
احلان لرلاحلنر

الثأرانإةبعينالانثاتوالسئر م لإفلامرأشاهعنهذ|الندبنوهونهدمنعوالارأج 3فشك ير
|رنشرديم تخويحضرمى اباف واجبعليعلا ذلذسمفاتزج فحز ذ موعن دارو حاصغ ثيب

أه تيععف0د بينم وين (ه نغانياول يالسيم ب غازملايم إنل!كلاواردد بي«انتهاام

ععالررلتإ اننه سحا رطليعللىبعكدرأة ص رابكون برفاشف هذ

شطرييةاه بك إن لمجاكاؤن“والانيا فدرا ويم اوعلبسيف الارضلاحداد ونملبعلي
وره
و
سعات
الاراه "عدمكاميج إبن هط (ى يعرفريهلهاماليهس فدراوكريتبنمن يربك(هت

ريطجانهجسامأىعاج وق .احنس عليحِطسرخنزعبزيه لاعشيل.جمركتمها
يسهعن
م
اكا
نن
م

وقدكامع حىهبنمو لووئعلم ثذالي إبماسن رعليرجهب| بردي بايث الوقت

بستسا ساك بعليسم عفوبةل عمارخيانتوغنالهن امأبسجريشلف اوامرقايرا»ولديع

عسو التتاوزا,علوزملرايط بنلادؤلك تفبيععقوى| ومألدع امريط عنكإعطافه ايوز

انيعامديلقت شينارمالذخااريلب ابويفد,التؤب:دم اذا شهدف لمريطهخالع.مجمنسزط

علي اهن برصدم)تقب > هذهالليبممنقننوصا ررقالشضاء هبخعلي' لههد دبأعلراو عهذ5

صلحازرولانذالسفام و|لالم وإإن'ااجلخعس لهيوملةز واانشرص
روا
اولل(يقاممشاتفلم
اهومقدرش رمبرا
عنه اجلودجافات وحعولانغروراتولابيؤثرالد ع وزلايسمش الكسل؛جا

ل|سر توه)بنزنة|والوفم [و العنزةرجوععن الرااةدوج وج منهاوالوقف:سكورفحا
8

المبيرباسيّلاءحلاتالكسلوكلهريطودف +ابن|ذ| رأدندلالي .هنرسنب(]ق] جبرٍشككم

ديب /بابلفنمذكر! مرائاةكارلعرمابر|هننهوبأمرونإفكرة دكالاسمبلسأئم ثي'دأمرة |ريسودقابه

معلسأن ودهؤاع |معلا سندامةهذ |الؤشركانى اذا بقلبكمعاهوملاهرزم! لسأنذعيرهدا

الاسوم|/مضف 1بأمر ار بكوىابط/بالماجلرطعهازة وأدلايقرن نو املاغلبةوانشام ذاه

باتريشيبعدشيعسيوى علورلطولماواءب عالادتيرها طبرا لمنتار افطع
ون فنعانفبباهبوإنناالو وانولة وتيصلاجنهداك هذ اهلخالازي فعواغواضر
>ارعلوتم
والهواجس الشاغلة:اعلوب ]بست ]١ ب هذوالحادد”فلم لاثلوالمرري |و
الك
سهمانو سسالاغتفاذلاسيااذإكانب قربطكياسةفلبيفلمريخ. 2
وادن
ل اور
تاند
ادت وهذفم الامتخازات ال تسنيل المريبنك]لواف
رنح
ل تستهنلرهة  4حالةق.يان

علاصئة النهجفايطنزيءمس
لبنجعيافمعلااييي؛ وا وباالعقز ت
نجهم ا ويرطاسانا

وا سندملظ كرئ سطع
رمر
4لصطنا
انل
بكبا
و وال
لهمهفم
اشت
الوساوصهىوأنكرس

قشلانبواول ولعيوسرسوس الوعولعيفوببشوذلثولشلايقورهغ||[ <
ىاكل
المريجسنسنا|الغالابن يعو منعالجنهربانمأ انطونا املابااكملشارععوللهعاى

لمريجسان شو لمريوينمالتصرصتلامكرهاةبادر.
فدرإجاح الذاعي:
انماذاخلوا؛مواطعكم وكانوا؟ فالسسماع!بوط سس
4

كرف بتعفهون رار لالمعن لكلقيس ريج

بهذن باموللايدذلكاسم,برديط ااي !

ناذبيم يمحثبلعذلكححابغوى/ععبشتوإفجلولواشعحارشينباوللمربطأجراءذلك
علللسسأىوإبطاؤ لاحطوه |ذ| ستبكويفلعهكمحالواي عندهذانزمبألاتهرنلك
النو] طْرواستدامم [لاكروا لاشهال ]ل!شعنوجلواسنند باعذلكوثلكاغوامرليسدى
وسأوفإلسْيمانوائما هرمنهو أجس النئفيس وأذافايلم)! لهبط سرك المباثات دمابنقطعذلك

عنس وجيححتى) :داب الرمرحب مل ورايضحاد اهدببوزم مومعارادث 3موألىاساف فيالل رقياللطيع
وقبلالوموىبالقبلالج فأنالسعلزلديطباعيروفته سيفثالولادهل احطمندمالوماكا برجو

مراد
بودا
اذاسامرق ضروضم اذ اراد!لدمبمررح راننتهوا
رثر5١1
د71يرإ
ادسوا ردكالى

ماج عشمنحرم اوحالت 3اذاارد|المريطيجنمسرد 4ك مشارع ع سمهدخ |إذاكان

|مربدمعللومولقت]ونأا أذكانشابميقم انمع ادطناد بالنجسللقفرا؛ وصوادو
سبفكطهاوىرو
هد ة انطبكم"ورتب هروامناميكتتقون بأالنلزساروب
يغانة تصببجومهد
جلى
(ل
جيف
اقف خدلونها وزبار» مواطع برغزانيها ولف سمباولكسالل منشاهدود

الطواه وبشفو ىدهامهد|البابص الس ركهدو فاء الواحبعلي دواع(لديقخلانويع
الاعة الوارتكابتحطوررهالدثماب] ذاوجوهاالى
رسطب
لاكحعم قادبعرضالهنزةة اذ
اانو

واس
املععقراء والامابى رح
مو
ضهم جد|دأن!مقن و اح بالك فلي سببلم احتزام|لشيوخ

واد مرسن ابو ترك١عنعللايه والفيأصوماويمراحةفعثروا مهلاق ال لاسنوحزنملم

ذسلج  9ب ماونن ىتبثمم اعلدفراءابل| خصممم علنسمولابكون خص لسر عار
9برى لكزواحطعليحف وااجب]بل بارىولنه
اسمححبفاا عإاحدوجباونناخالد(امربطاحذأ

وارعاه!راغيمهمبسك ودؤهرالوداونكاج فكريط بهونوييمجاجوحعمداراتفان
نا
يع»هنممش  3ذ|شان!لمردظى جعمسالإقواء|ما؟سور وحضفِسَمق (دلائنالشت الطنا
 [4كزولالعمومولاسكون ولاوكمٌبليلقي دسرءوقليمولبروؤن ذليممهاهمقس]ذ) امناروا

عليبهألاكلملابال[ايأدولمنئراول عطالنوس سسّهوتهاقلبمسص !دأب المرياكز ف الاورا:

ل

إحلاقم ونش نشفل:عن خلوبعلبوتكننرايما ل

"شرقالك يرم اقامةالعرابض وال س ال/ىنيم سامأللنيدإك م الطلوات الناملزىا

ستتدهةالاغبالشلالهمقروادرهابربالاحتمالع كمزإحدبطيبةللجوماليكتقلم

للصسرعا
لوا وا
زفرو
ؤالضاروان
وانهلاذ:ب وعنزى
ارضة »الفليل والكشثردبعاهوحطال وها
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وهم بصرعارذلك كليذ تىالسوى كان مناستهرما نهم الناس فالواي ان يعمل د

تهون مرحتببطلمالنأسموداليمين اوعنوسيى) 1ت |أالنسنالتمرديجامة الناكر
لمانمأوكم وامإىالبقضة ) ودينالبقطموالنو
وائلالخلوةكأ وجديعخلوترماملب فدتاشلي
مدخرلاب سمع) ومعثر ناهد ممأ بكون نفماللهادة" قنيف |ن

رباك الس ولاس اليك

ولا بيتلتفطارنحمول /م انرلخك كانذلفكلهاملوائلع ان عومهنمونابجع هذىالاعوال ١

مهوموةلذاسيمبعيرفألبررضاعى ذ لدوٍكيسب) عشم اى ججمكعلدسر وهبشخزعمطيرك ١|

وبوغيدلكيقعبرها ذلكل,اخبارسكواالعمن اليهامكركلعن (هربجعنولفو لوم

امس“ أراجرالامئياء!لمررج استيداسو يمابلئى
مناحخانها ونجعصمتوووذلفبو

الف
كعن
حداصنّد بهخ)واار
خيم
ان
شنئ
هبوس مو
لئرفيسيفهاغيىانم ومشلغعل
 :بمأيبدوالم مومك|شهاتالحشقمونشروهد»
أن لوفالبنىهذاقهنقربسيئن:مقعلنك

انملؤي ثباتهياولكتمنهطرق محس) إحطاءالموبط|ذالمنيدم بنادب بكموغ |را
لثوموفك إلادذن
داينم هواومهمننصوماي ورقمسشلاه ا مريويهمنعكلميم ولاسرع باسح

وا مست ىتفممعجنزرهاليواب علرزيلويف واولماعهز رم الي هكزار اليك
نمننا رة
فلولامومجرب ماألوتحيت زدارة(لبيث#الشبان الغاب بريجون ضسهؤبلارءالاهوم

|لسشبوغجهبولالاتشاطاليسجصمنوسموردجهذهالطيهم ولبسسهرهعلرامزالخ

م 2
سند
دامر ع
دم ولوأ ا رخلو
بكح
ونث
لد ا
فوار
بدلعللذالبثازندمداد هيومال
ل فقهسادمة
خان
دم]
بإدض
يخطو لكان/خض ه مرى الوسوعٌ ومحسى شر الررراذا إر
وططراهم) سف أن !ققدمالشخ لس .منادمع عادلكض وءززبنه:

حمل

ولابشف ليريؤاىيتقحامناالهعمزباوجبعلي(ر ريم وإلهوطاحرفيبهجرريغاعى

امهىم حدل4قم ي(بلوجاممعلريوممانلشلوكا بم التقرقه بينماهو جودوماش,معلول
قحسسصل وكلمريدهز فليملسن:منع ورض الذذامفداورهطركاهمإلارزدةممجازواذ فى
فوهصو
كبماختيا ريمالزجعرس معلومم فبرد طأن ع بهناوعناوصاع زمر واشنغما د

منكلد حابدم بطرتهودسريعانالاوقمدافرحذ اهلعلايىوافروج منمالى
يمرا شببالمريطافىزعم منهلوجف ممراالدم نمبو ناركن
الاسعر
دء ا

ونيف أن بسننو :علد  6وحودةلك وغدمم حد دابا ولاحلم سر ونارطابى با حداولوظزم
سول

وف زقلوب[المشتالجلمريط مدو ناهد لسكادنموموردة فلبضعمرليق

0

 1ابس

نغالرك جح انوعوف رفوه
جلاقسالة'ير عيبلو لود حبقص خ

كط 5

"

ب

لوص اصعب الاما ثيوهذ  4الطريم تمبع|لاحد!ين من|ننلا6هم

بشم.صس هلك تبأجاعالسُْمومُةلكعبد فثما [ملم حدم رإعي قحس سفلم ولوبألف

الذكر)ممهلم هسبانبهلغرفم"لستعداء كماي اهلغنرنلوج يشل البسفوشفزو ل
القلب«ضضلوىوام منذلكنهوبنذلشعلر|لفكحىبهدذلهبسر فسا( اهرفالى

ومسونم هياوهوعنه[هرعيمقاللحوتاس)طورعم (هريقؤلاغ|| راداسيهوا ن
عبط ارلذعاو
للا الاننادواحبشدسينتتناماعبهإن العوو
مرول (دينينع
ددإ

الغاريفول سوقت اباعبهلهم العصرىيهولديعت فقاموطرؤو
ولعند
مشرف
ع

اكلوانبقدد(وكنلمّىم

اومونعو زاق(باهروفالو) ماعنامسترة إلحاد(ثوها

ريع هذ الباحباىنلدٌ[لسق واسنالوأ 3لكص ببئاإءلراواع1

مىوساوسإلها بليننالنشاهطوابرادحقاباتعر
الشوح ساعاءالولربه١ ( .السر

ع انتم وادانخموذلكطبرادشرت وقرببالطهردلجهمرإمريامرهبالستإلاحداث
وخاطب. :و

وثذلاطنهمماانلبسيرمثموتبادالنذنانونجوحازالهرانونكت

بإهمم فذاالسو 9

سول ومن.وانالمربك|دخأَنردإليقس م خقِى

! لدسكللاخوان وتاي قمأبكدراه ب كانهمرصو 4اسلييزوى مانإرا3هنطم لعل(ى

0

جد

يجيي با.إرجود اطعوفدمرع مفتضرثود 4

رانابجها المربك قد ارلنحيىسم جاجازل
من وا انلطردأءمالفقدين

وهر
عإذلذ [سهرك ستمقوطل واعماى موحى امريد اذااتهى وفومم جع اننا1

الكلهالخل مبفتعالجايعادعام عنقسمقبتلمذلكزص اممعم النشبيعواركان

عهلوراهلم و بعلالرذلفالاإشررم عنحول وهونم ونوطم لخ ل بططولالحىإلبىومنئم
قححصل وامأ؛ داب المررطف السماعهالمريللاتسزلم! ركز#السماع بالاقبار

|لبهكستإنوردعليموإر<حر ول بكهقي مضلفولفليمهفدل|رياز هدروأذات

الشليع ايلبعفلليرهو د واسكون مان الأشنحأ أركم مسنتل ل
|لوجلم رليم

رفو لوبمانهوددركبيعيجضلها براضالشقوباسبميى ففان:احوللم

ايوليايالاافريلكووببافسعلاةروامااقركلةو تقاتاخوعخلعبسكتخل موفوننغصمحالمرياكان
اخةعى جيراوكماربأ عاب

وساعلى

دالا

إلايت

1

قاارلايد
لذافشن
سما فركم درك علىامشارتمولاباس ا كا انلنشخمعمرائرمحاهممثادت ااماا

عنزفلويعم
الساعد تعر لزئبعليساعداهلفرياع 5ادنرهلاغد بداممممابراع يعالاست ا

ادصدقميحوانهيمنفعلوبقرا ؛ امسرلؤالمهسعاندعدة معحريامس اطرلعيه الويك
اديوه نملج«عم البل|تستطللاراديشعليشي بخالوجوعويومياخةعلرئةالدارةبكب
كساسب ذاللكسام  2أوقعببسفومعادنمطرحالزفيوعم
2فرج عيرنهد 4صنعبرإنبسوح

انهمبرجكون باوان/ت.زفيحسخ يب حشمتم وحرمتم وكارمردق [هاذلمررط ارلابعودف
0
أمازيلراحمس إن دسأعددرء الطرح ميؤترب الفوًاراذرامعوادفيهاولور طرعجادبيو
و

اذاع معادد" الفوماتمحه دوو بفيماطرحواأن الفشبيعاتماهوسستهم نعودلماءفماتانلمي

لاهلراعوالاواتطرمعافواففة تيغفركالمجوع كيرلا©بسل للفري] لينم النفاى على

الفإل اوعدوحادميمل القوالع ا[لتكراروملقيزهإللافتقا.وصنبرذبمربطفح

فبونء قحالو ام  1لمردطدرتردفيم لامعندمنفال ركم
:غر
فلالئري
ايم
جارعل

واناه قسسمل وان ببلومرط ه 4اومكلو لوعي حدثأوصلال امرا3أواشنام/

الممعلومو نسهناك ييخبطلم علحبلخلسه ذىلكاحلزسديو(انمورعبذلظ الو

ليسُْوسْل مإنهسمنلفالحادةواسُنْمءاملرقلوبالمررطين مرحعول( ها4مفبل ود 3

سرريجع ومسق .داب المربكإن لابسبعلمرق هذ الطريهممنطزنمانهاةأبعم

سبرهةع الظاري :وتكاد[لوكوىعلمعردز مسايلهم وفلحفوايلمقبملدحهة  6اننازيد 3

والمعامل :عد ومولم/لرهذ ف امعان ولهذلفالوا امساح اذاحدث العاروعى /بعارف

#هلود جا لاخمارعى المنازل دون المعارف 9م علبعلمرمنأ رش قهوما ب عللاماحسارك

سكم ومى٠.د اب المردطب إنن لابحظوالشصدر وان لابكوى ألوئلمابمرطا

ننئاعكشفخم.2
لوإتع
كأدامرج! عارشراداقبلم دوسَتْرِم وسكوف .اقات تهوو

(حئح | شْمْرم ولقلههم و دحج امريطانهاءوافراليةاهرسلاليفمارنيقان الف

انرانط
اوسع
امريطماحكمرطاثعرلي الت
فة ح#س9عصل) و
ملوى وعفادملوطبات

 ١طارغياشِتم (خلدميؤم|» انلصارلعلرجها العووم محمأ9ه يقد (نبيةل ؛وحرإخدم

عمد ءوانثر ويعنذ رهالتيهفصو ويقزدالجذا:عإذهسم تطييبالفلودج وارعمادير

الساحزسكي لاملباكرهرركرهراديفولو امفلاذ تعرلاير, 2

لك الفطلبهمالنومكيلعن
هخْب
سك اناقمناةاسنوا'ْ
همذ
جل

3-4

ياد

ْ

عودنة اسه

وقامم) )وأءهذ|الامروملاكم علرهم ٠ك.داما؟لشريعةوصوراليخع انلمالأخراء

والسشهة:وحجط اغواسعن ا

5

ضوروعد الان
اثاد
لدم ا
فعلمت
ععار
لع
اى  8ا لايستقلمثنا

سمسي :فرهاسه
د ى اوان ال ورا وكيى عنداللخكأرووفك إلىاحاث 8مس طشانامرج

 -دما ناهدقاتنزقالستهوان اتوص وافىشهوتعد م عهوث ق]فجاعطايالمرب

حم

الإسهوء نوها  5سمل ومرسان المرط حفد هودف معإدركأنم| شمركه
طربيالارادة'كال« تعنالديناهلالام لشف للمريطان يواه اهمعارنت باخشياره

ام
مشتهجابلوازاملترعمنافسو دمنمكلوسع فسأ ى إ)ه تهالرمعق :و /بندشوها

مكاسسناهابطعنانفارضواناديررقوهاحىرعداتماسس عل وموشانالمردطلاود

قصرالمللىالفقبرابووفنم اذ شا لنرتدطيرقلممشهبلون
لش ب
وردا
قوصوي
يرف

واملهبهبسنانىالى,منرب ,ن قسسسصل وم شالافرد لابشونم مععلوومارقل
تاسبها (ى كانسنالفا ى نإ مز المشلومنطق نورالقلبفعسمل ومرشا نا مرا داص

لبف سالكهة!مذ هبرعص لو رهىالنسوأن فيه التوضلاسجلا ب ذلكعإهذا
ذرج شيوحهم
ييه

ماقتج بم ع
امرط داعس اباء(لانا وانعبن عفائلجرباننعيعو 6

بموهوبنقصيدقححال |
 3زعالس

ب

ب|بكك|مه»در
حه

درنادادملانظعمناعقلن)فلبرمندكرناوإى'لزها دؤئيون 1/2 1-
 2ب2ب
0
7
نفبالثامم©اهز لحهاءيجو انثلىوامعار
ث4

د من لفك غففاراهم

نعان سال لانانازاضاةن اونقاممعندتور ن هروارجهلا
رسر
امش" امي .ه
جمبم
وتالحاعصلينداج قهوحيابسسأاداملرهايمندا.حنلزاب (لكرملنأولمالى وارايولهام +
اسن

وم
ملحب م

ا"

رسادب اوايلتمتخكتكر زإىولاش

وارنمةب؛ ذسئلاه الكرم

* )5 5

ان اهلها عليناج :ووبالالانالاخزمنألوف وهونالفقو
ع« 5 6
موصوىو( شيلترحد ول
ماومعلىسبنناحمو.ادوركيموحسس|(دو,ن اعلوثيل عي ما
و

ف
نثىاموثرونيهم لنصبرولاحوولاووءالابلهلهلالحؤلعاستههرل العملذ لاررزا 3
«
(١
ادلسوحامادنعموبنعهاحذتدبحقااوصفراايلعهارواجعيمعدلقسلاملس يايبالدداءنساسس]زلى) © © معاكدم6يد
ن
-

مي6ن|)مهسمج

-

0-7

5-3

>
( يب مبسم
20

-

مشه
يا
دلطير
خس
نى,إن
7

41

سه لل سر(

7ان الشريهة:وو الم:زيسالثاونال ٍعى) م 2

تان
موبمابني
ا
انولد
نمره

ور أشكنوااحنامفقبوبلس الليماوثنشللرقهماياوململمكفار2م:صنلأل لولهلاييزالجم ودرملاوحاسهاثلرهنا؟ ز0عر1نو7.ل0لفوأ

او(حزامنزبراي ودجوارةوامللناولوالديي|راشاخ واانههنيباتع
أض,أمقى) ري

ات ه©©م

م

١

||

1

سريتالرهمن [للحيع إست0س1داعا ا]
ر جد
مه

معلاو نه

سمييم |برهم [لش ذى رهم [لمم|.هين |.مسب
| 0

ا
د

والعشوعرسو .اعمال>

ليت »با توه ذر لان 1 /
ليه انس

00

واسفاطنط بير وهو وقوً >
و#خبم وحب صفو[لرمي»

مليكةوا اع وارس

٠

تن“

وي الي لتاشم منصط وليبهر لقناالافاظوالاا ل *

١

عراشل
جا قال مشاه  4رخا مق راحلا
رجالكراءا ؛#عالنقيسينا قسر]»سرواخرص اللذاكّبالشايرزشاك ْ
ولدسسا ل شرح الحفضفة  » غيام ولا؛ كسب جا  4ولامال »
يام فكو< > الدطوط واشا

0
رد

-

>

ع /سويعلبمم ص قصل 4

وحامل'اتفسل”:
ده
عو تف
ل »
اا
0 1
؛ نب بسو لاطلمهرائا بلء
1
0
سشل ,
هبحم فل اننكر 4مذ فلزمرتئيي

,اجات فلي سنا وماعخلواءهو زه مثلبطبا ل
ا

و و

هابعسؤة اربانم 1

4

واغال»

لنبثررل كاسبيرواليالابن»|عاد عاسب

الو 2
نطعف الناس
وق

ونا لبج نع

لووح
هون ماع

با هال

للمغلم ال الرضومال اتارنعخلومعلس ب نومايالفود
يل
هب |ااولباءولابة/ول الالالشاد اس بطل/سل
ايواهروا الى وصط 6
0

ادياكلدك
 0وقد عرسموفات و هولمعليةطل ا
0

1

عام

| اشير

| فليمله

0

ار 7

لشمادلحمللجع

27173

ا يروعدم

فاق الج|وارلا للق هاون شعاليطتوراعفد

ظ سناو سلسنا الوربنادسحيع «طالمك ولت ازواه تقدة [ ّمه
رصم واعباض علدامنمعاد فرك |لبوق“ا"لم مهارن !لعاامسن
أكمال علرماانعاء ىفاعتراطبا معازا :ءمم سلا4,لم :35ع الشرو اريم

:وبعاهاد ر خزالتى /بمبكونسألخاوججشد» مم مكبا دم |مزالسشربهم كذالفشكم,
الربطإلجاتهاذ+:حملفلبراخمرالجتحساد”
هحذأوان جوأاهمب الدددانمم تيمب الاسد و [ليجأن كوابع ا

كالكروالردا»والممم  :و:
لبية
ااهت
ع االفمبحعم0 .
والمكروالوسوامروار ا ..م:ممدله نطول السرايك
كزمن الانواع فا خينباذى -
باه
نأركها نناخلهالامواج /انفسطة وبهشرانا واج لخم
وبعلْومالط رومالفسش ,الانزىانلبس حرا فخ ) 1كولم اتأوفلا تنكبي!»

نكت اوطامالقبيسمم زهلذ نشرهاامد  4كالكاد بالف كذ الياقمر
انترك تغذلفها الامانه» ولاتفؤان!معدم على » غس وةَامَوَحٌوامتنيكاء

الموهنو معو رللرني» او

 0كزنضرعف بالامصازء

وناج ربكبالامظر ارزربأكل وخزن والانشا ,احزه!اكنسببت مراوزاجء
واملابتكرلاهرواانين لمابرر ر”وه [لعبادة حضو[ شولن /

زلف نال
لو » أوخمارتالبيظاموواالطمرنرارالطتهر ريفطعلللهورأ». .
ا
|الى لعل كلامزاف 6-5

مسراوشرا ها ابلنهعازام

 ٠وشتزكافاطراطسوب در هنم
مامد كنام سرام 6

جر بابزمارفده

0

عسي

بت مرائة
نربالفيقم,

دارج اكامنا بهبم » بأخدعصدةولامتركمء ا

0

بنهافعن لاب ولبطياء بأمرا يكلم وستصره واخوع والممك كةانأبدكر»

ولسايفل :الوانعسل »اجا
سشعانها
ر ولجا
لهممردلونطا
لءص
ونبلا ملستريع

كترييف ن
يصرر
ابن'4
ملان ماج عزنا سطوة /نريط از,شرقرطد99تان )

مركن لاسلخل ممرستاوم شير اليبااحديه ذ]وجدت كاملائةاسلف] 3
الوا تو ذا ارنشركم /لنزيف المداررالم نهم
واجعل ام ررك جبعاعندم» كالمي يريطلسر عاج لسع
م انشيح القنب» ملا بدارن المررطشعنم)

ما

ع 1

الغوىة زنيجذ] » الاس! رطضاربباكانرخذلء والستعارا
0
بعزاعخلابى مذ (ذرايب»ولم)اريعبقملصاع 2:مخرو|م الم
فز ماه نهمفيا يفوكزع الهناالوهول»:ومانرىه مر[لوب ورماختلل”

ل» وار راننه اع لنا/عانت ذاك (مزء جاعزدالفام »
طنم
ماللشجكجاحعما
ك
 1ام

نطلب0-5

ا ماي ريسا بس المننطواين /

جا

اسرا رك انو

معيماة الناغل» وإلسبي بامرو 'د ااال

0

يدا
دن 4

يعمالعامبن » لمبرسى]لقوه تتسعباقطير 4وكزمابفودم الشج إعنعل»
1

واخمعوامتطلونانط والشبرعدفالاطتفاده والشركك ع الانتفاح»
انترىالشْخمربج|ستل » بالسترعوا لفقلوا يسل»واعللطهنارجرمتهاء

كد ةمد من فلم بلالم»ا

ا

ع لدت »

فافبل] | منعك الشخ لما خسرونانفل(ة لماهواءراي(روا مضق ,
ممهلا تعد زوفزة[ ١و لك وانرانادو
0
علكا حدث من الامو رباشيا غاله بوالنوركونب منالذنوب واظلب|(طي ,

عر بؤعرالخ سلصىء و ربناططوهبالخير|)وانياالمشطاى <س المرا,
امرك رفت لض مغالزبارا7
لاحلاب رفك امراب خم

تزنإولفلو؟ والبصير» اذاللريدعكرتعبن للسنيعجاعواننميوق /
ا

0

زدبرظيهم لمفطومزكن» برجعلدمئح وباتاسك يفل مندباف الطعما. /
هزنه سناع البرولاة
لات دهللدمم ((١يعل» ومراتروفعقل ل

ااجدنعط /ب الذكربالادوباثبرشسوط )
اعبلوهراد »|.هقحالشذيعه و
رمو
نْمقسْ

2

سوسا

ظ

وريطف الشرنوويوهاهلاهمطزاه«#ال.”:

وخا مم الاخواناتفصن /شبهاوان ترشت

خدمال وماستص إددئجندوهريغعلبثالغازة ب٠البغى ومئزالإ سنتتم»

نكل

راذع لمنكدعواتدرا(ى»وملك لطيقول مثلم ولازم القيامبالامع] ره

/ونلاوةالاذ كارومؤطرفط ع (عرء» ناشره كستارب يسشيم,

وانئلننعاساشورالمنان» كلدهها ب خحواالفملبرب» هونرفوفاالمااطميَ مو

وفميحوبماواملص»اننع(رخروافعزنايننى» شك نريونسهلاطيق”
زخعيراخهم ع لابتد #خوهامس (ردا»كاشاعلهدرحتن رصيسنولابءق
فطها
تغ)» عليم معاعىم نا
طحك١
رلتمسا
ماخودعناوج علطم وك

كذ)ترك الكلابى بم» وحم عرطرجى يفم كذاف ار جرورة عمرهء

اوقلاسكا اخوانمغرةءنكثرةالكلوملانن]  42لبسساففلك عئط [لمع,

ب

ال

١ :ر4 وام ومَلهَمَمْ ء كذاد مم

د

وم

0

ميت

حاسم » راصم رعرروجبعا

يسم

2

بلطانية»
بى ا

لف ؟ ,هذى علانيم» هووحوق دتماشومما#كجها رهاعل الوك عنوهعا 1
وكلبوع:نيكراهما راحداءنط 1رالقصرالمعمرعد| ودع عارالذكالرعصرا مب س»

معط السوباهد|() نس> وشلمس لعصريوم| نت»مفارجعالةوكركنلكامنزرم”

و كنزة:إلذكرتزيالامار»  +الغلبمبمانلتاكنوارء وذح كرعلقم ابلعطلذيدرء
اتللهذصبلكوة» :
ووكدمث مها للقصرء ولازو السييط #الاوفات ء واخة رغ

و ع اللطاعمه وااهنئلانرضح ولداذ ركاشقل وارائاك احطسالب ف”

فافبل ونائزده واننيو,ارعاءفيكراد ].و 0هزه ه وانفبأَْهه
زط
ب((ردللح
خ ررداة لوهبعطبد م4وضكلا م ولابطون

»

وواف
اامرعزط»صدواحةرالبليم»اى مالكالنجسا المخالدادءلقنت الراحتواح السيلاد4
امه

كرد شاعماباسواطالهذاب“بالجوعوالخ كرتهوزيالنواب » كا لوعط بارا والاعهتع»
حط باعلالقف

مو ليناد اظعم»والق وا(بم [الشرف  .والفجزوان
برجما

مم (اسنعئدم الاخبارءوجالضالادفومرالا مرارءإمملمطعامعم عاق نزبخ'
|ذ /وق فانكإلى تبر» تحنل:منمطلبدين|راضا#فبها مكمرسما» ملعربا /

وكلما ساربلزهداه
ا ونقدة لسرب حفاهاب 1ص!١ ر(ل رشستتععاباليجع

رإعبها كالكدل ماالملانزفيةاالعازوشرجلا مواطليعوبرفزفلكيلاك

٠

لاياسىبلالب للرزيلال ممع (لفياءخشوى اغ
نلال» قرالرزى منص جبلِينسّحم | |
ليلم فىفس ديدحم»واحنارمن العذلوارالضطان» عدو|,د ,وباي 1لانصما ل

ا

كانبشقى نيعمو ل)» لانفسحالمازكغمرذيطول اذانفصت مالك إلى (اني١ /'

مصبر|عهرالود حسرتو) اكى وذامفرج بص |السروركونابان باليمليور

بقلوسلساراللهزة)اشير»| بذسهغاهنرزاهلة نوس؟»از زاندعبيد١لضعيدبااعزر»

بوزدميمتغاتلرعوميضلرددنذااكجبر)ه بمزاتعدؤورهرنلبتاومغدرت ءو لتاب و ل يُمربعده»

عرح
ذب» لا شرظالثوران و[حولزدى /

ورد! تند لاقسسوء لوفرث»نالرتر نبلا وسلء لثبماخق واخت الوفرعهلازال
واسخصرالدلب لوثامعا زروا رشراف فد ليمارا ر»وكنك موصودا بداكاشدرت”
معليكما واعمزدهاودارارات مان (لمعشنى» فكى لغوهخدماملراقير »

واستخ منرايذرتقصي »,واتممزجمابرط اتدل[ > باحووادلطمة تاعواريف»

معلباكا جبع مفهعظ» اناس ا
ولمذر
نو له
س

م رو ورد وعالموراغسك

وش لبمرلحت وااا نم قحال (لنمعلدمقعالم لا
تدص ولوزةبلغلاٍ»
يعدالولرباغصان» انوجد إاعنلدصعىسوال» الإشد! بشئ :وبالكساى»

صجاو
ينت
حب
عو
لا

ول
يجلام
رمن » والحبج اده لسببنئسع > والشغض با(ه لعرييلام »

اتطابيناعمبداراد انا هزوضِيع العباح» بالقليوى روموادليا ,
و[شنفلوا +طاءةمراص» هحداطمى(لىهانبرماءرا
حبثلمنم (اوسم
الموسنو,لخو هماطعوأءبحروباثنناده ناصر] »]:ديرا هي اام,

ولادر سور ممصم /أبذمناشين ذابايا والنشدرع!لخحدزيع ل
لإما1ز

حوتهونزصي(ننخكدسهمخرزفل[اسغاائبأأ»حبن ١سهياطارشيردلماشغحلولختاب  »/شودانصرسبة] معتاضي,/

بتعط/ونوروالبزول» ظ

داروالكلالن ف ب وعل*بمرهةاا رسفيجف,ل.يقمدرعااععلمادلذمكرامعر»,
حرج مرلناومانف ؛ع ابخلاعلسراى اها رءت

١ 3م

محمر
ال
اه لزانبياد
جاههل ولبسعائاكلاثربك انحطم لماهمنحشس (لفعلثاحزلناب 1 010 7
كذاى
/بعدباخمرالاد ن سأن لابستحو ارة اله[ اه اوفع ى الزلل /
ب

ووه4

رم ل" د الخير رو
عيش
بكاز
م
اتيا تحورإفلعاد
1ة
نمعلتق يكلببجا( ري كذ
س!انظ
 .اذوا]ااحاججنماانخاطركل/و و

>

تيس ريطم

مل

وماكيياضعاظهيياممتن(لكرامم وب الحشلةاهائز نمه لوبعالرةااا 3

إخسارةتغبا /6ذ]إنبعض]لكراماك عليظ »
بها تيد؛ ولاقدش ساهنالكف » .
حا »
بتع* »

رمع رنية رادها بع [للمورهطي نيه /
نكسراكو (لامراهمنكال وجذة /

و لبس الهأدة سنريكم

َبارلعولوالنا»
والسأ

7

:

0

يولم مرعكلم م

سحهر
2”:

وه

4
30

ه

ب اهلذيرو الدمار الوم .اران انفلس
واعامعلينا هربركان وعلوهم ونيفنا بم

اسطىإلبه ١ :
سيطن ج
ظ وملراشملر

ظ لسع ألمالرحفقل حجنق

سارس منجاللنوويسن عياءا
هذه تنيعالسالكن  واذنلال

إمأرالسالخبو 9لفن
الحأ عط عرة ووحبط:ذهرة
لقي وخافم اسسفضى العاروبريم:العاجل لحامزلها( | 1

العام ابجامع ١لموينةوالمتريع منجمدايناسن :: ..
تمحبىعبطاك ى ل
ااردهرىانوا ورافليا ل
اشمغطوارامليلى هه

نسمالخ لونمبننقد 0اللهعرض وامد,دنايدل .ا مسريامب ي4ى
شط لنمالك اراازلراه.عن فلوب تارهس وايرزمنمأو|لذ|ذبنورفيش

اداللباسعدمان.ايلةوصوزسامنسوارايلرانناوءناغجمموجحؤثاىاد]لتاجابلابمرتئنىالاحاخابالرنوزة البس رو زم

واحعفور[ كسيرين الك احراموان
المذا مات بوارزفيك الذاكارلا ات (لعلور افيه كؤاة الوأصطس! نط2

مرديقاةاه من زرعجنتمشرا البقسعو!فشط |روإالملالهوحدالاطريكم

لاهشفها
ردق
بسها بالالصودبة كارضٍاموس وام هط رسكت

عبحة ررسؤلم موغطريالمغريينالسخلانلزعليموإلذسحافعدواهينالمنب.

وسعقبقلوناوابربافحا,ملىسم دعيننسومفص]اأوفيؤعهاسلايلموبهعالومعتلمارلظمعظيواقع

ز مز قن 52

و الومرزاعقاقش اداع شنام يمناجاراب»لوكالطريقوفنا

اهل

الغقبى قرعت عبطذلظباب الاستخارة“درط الرقتذا وإسبلدالاموع5
مفلنابذزوالانكسأروعلمت إنلستمسخرهة|ايداندمن و لؤيمحو (الثر

تسمه ]معنيفخمنوف
رحونهبعالوفس لوندنظرّةكمرة وعبات
اسيمع
ابض
نا
تمد!
ث4ي 0سااحلبركقلف طالبامرامالعرروالإخلاىو اوى

ايكون ساامان بو املقصاى و
سب مس كلم السالض .و :لالمالسام لين
العم ر
ننتع عشةايواب وخافم

ا

مر

لبا
ب نارز:ققية العهدوال :

1

1

سال

لباب [لثالكومارانبقالموطا انهرتعائرو ركانهاحسبمافالوكعلرالوجرالق ٠
ذامه
باد ارابعيمتاعلقبالنم وشروط واداب [لبيابالخامرء سان
“داس

2
د

مس
الددر مو عا|

تخمةول ونياالرومالاب

با السادديابباواذا مرب امخعوان الباب السابع
لسخ
زيط مع

ؤب رادبالفرنطم ندسليب الناضبابياالناسناب إ بلساتعىبسماالربد العملم
حوسجا
علنب
نرءا
فالسعاط
/التبناتلتنامع» النفابو:النفباءومادتعلى بدلوكبتاب

“ -واوفاهاف الما ال ينسنعلهاالسألك ب فإنهساناسمخبدي ,مماعطامالغوم

لشويلساب ]اول عام العهدوالنلشرووص الدشجخلمري»
فافول سمه مراال
هتفاهون دوا
+ستفبلحها كوانرااهلاوإم
بقذالفهداه رالعمدل افلنز/هللبودريال

افلانارهةةامازل فرية:كار لانرمانهتضوزانهلالعلريمشلايمورعة
هيم تقعوابلوا زتره اراي برد
.نأ وموأوقأهولزادض

ا

انز والفت مزجعلهمادعليسيم ود نس روطعهمزال واذفيا:الويط وقبوه الم
إلا افللهزما زوكالطمرانزوالسزرزتره رانسرولالسمعليريملفراعمابمكلمبالء/ا ردجاع
وكزا دي بعط!,سسى ثكوارعاملمهنذسلما(لرذلظ ا(للوفلكننا] تلضنمتلانمكلليو

جاعم فخ قا رشداد,راو1د07

هه السرومالراهمعليمو وهتاكرشول

ي
س بال
لا لو تيعؤ بنماخ

الاناريموفجاكوا ١وبهدوليواناالهالا اهم فريعناابياوفلنالاالرإلااض( فلريسولل”

لتليفييتوطلاهنزا هفاشومنراطدافال
مأال عمليرجماببسوأ انفاطلغبموكم و اعمن

لين ان طالبتزمسااللنهرمننولاه والإنعليركمدرقسلاونلاله دلنعلارفيالى لإلسم

عزوجن واشهلهاعلعياد 0وابفلها عئ زطد نكتعشانس[ك رسوراهوملاهعلبيرمباعلياطيف

بدؤم ذكوافوغجرزير[ وجهرفقس لحلررامدي علانائفالرله:اروك وافازة
أنه سلنعم ونكنياإعلوادعليبوه بماعلاجفل مأ فل نأالويكوزهرفييم| لالمولوان

الميوثالسبئعو(ل يزلضعط؛هة وآا:3/اال بوقدةةيجتلاد الهملهذ ه رلمولادقلا”
اع وغلوجالارهمريقولإم إل الىنهمف عال زوناهنئي(ذكربإرصول
علبولنراهالللاتمقو
ناأللم ثلاث مرافالغ مرافك
المللشب )رصوزفطمادعلييئممعجطجبنيةوأضيعص ل

كرع رضولادةراديروم رأهمو مطاهولم وهو عم ع موفازلا!م]
الم ال والاسيعهن

اللاي مرا عاكبسيع| :.رعليارمغرإسمّو محافوثه صوو معجبمنم وفاازلنااالاعناف

مراك والشراظنعهلديل معست)أمؤميدطلقب الملجنرو) نسمافاررط دعلوم
باغنلذىارلةاب"الوارط ب (يلهومسي علولسنوعهاا.لو وأندلابنيق|ربخ فركلامجع

مواق

مليهنهمولارعتقط ببحمو|عب ارعوايداللؤرارا الذلوجيعضابمابررسرزادداليم

لاد م وزجلفعابحل اذ اخلسلسله لفواليلريونذادو حفلفة أنهياوسبا راج

أضحوملوبمايذاخيامالررسوزادطران عليرومالرحعضرةإد ع وجزيه)بحخوطيفحصلذروفريعي
يكبيم]حط ومروادهاب|فيىستسس ماريامرالتطجاثرب:ه ذلكاربكنلا

لباىع ظ
هارة”وبطم كليلستركهات رلعنارينراءأولاهاالهاف مرة'وأناانزا باوبالثانت

الها وا
لناابرولم مرثروبهسلوبهىثوابذلذ الرلاشياءوالمرسطرر ]والياودسرحمندهةلذ

اللقبوعلوراى ال
,دج عسمم,بحلركعبئرير اللوترالهان وهالكشرونونادشانن
مالها
ول » وب منط 30
وال ثلا ون ناب نل الر شأ والمر
كفرو

ث ه

ك لم

سليروالا ي سقد

رة

ك

بفرلالأولالهالزوالاخلادولرميرعات.ى ع اناس"الهاله والاخلاممرش ودحدض ثواب ذ لف

رده ومدشا ينبودستئطمنهماجعي الفثوكواليجوربصدع لسرم ع
دليسلمعش
و 2لجالا منه وا علوصيعالابيباةوالرسلين و !.كلتبهمتمعنعن<اخلىردمبطوملك

اه كسان كالجسىمانطمهَل ولاؤا؟الجميجبسو ارلةاجلا وإل
مابالدا ننه ذ

خلس ترجا و للشري؟ فولرام عدأسبجنا د فأراهعليرولم سأواهل لدمركليم

عولرنطيومكمون ال| /قلم #جرامظم حاركونمستهخر)لعنببملز
سدل كانيرناد
ب بعرمبنل لظ
بداعجورالاشالرتايخشا رعمذو وااطع جنبه علرهراث ج رهونيارليخاخدةال على
ذلك إكاساذرا ق
حح
طن مرذلك وفابعوامحصذنائات قبل

بأولام نيه حواالشمتعط اده فبىتلفيتم كر
دل
هالل وإذا|راا ادللسّعجمؤجرة
يكار!
أمونافل حازء حسبنطز 4؟المربيط أوبفبرةلك كو «رالعديارباحروقيد |مرشهداعت

مأعواهلالهاأوكدابريابزب اواذربعن ادهجيهسجارجه[ م استغبرام قال
باولدهيللمعبوب مضلالكذروللريجطنوتمبلغي هر ن لعوعانبرل و"أدالتمخماهعلى
الشوصط لدعملييملابمحليصؤيهف :مأن :المهر" وهرلدمماعلسمبدذأمطالجببوا للم
مو شْذ ننهنشمذكرلاموال بعضممرمس كسان |ربمسغبوام تعالو«
هس

الدمرة بسع مانالدامشطع
رما ادعهلدريلم ماب:الدسمكةله مفاتجعجزرادم

انعالرع فلوبعبأد !للسترسئطيري,عاليهورج ذاللكخيلاشكر» ججىاننلاجارك مهما

وليكاركارمساوا واهقاىوفنه مركبالومو ,وصذاه'رككسرزلب ونهى واب ذلكلااصل

السلسلظبعا وببتقمنالعر ونالاخ والبولسرادع وج وبوصميعأيليىب كسان

ظ

ظ

خاو مش يا

شْ

:

لاهلل,ح,إملزمعدااهالرماوملنطدييتب

مكوركنابراغلمهاه كا منسماهرا جعزممن ذكرالع ومرتدمانا د

يواةلانريبيودليلمومصبااح بمهلبميثماونبتبسعابم اليم> الطريي واهلهاويكرروارثا
مأ
7

طالتلض انط رالاخنصاح و ف<ور< مرب عل شرعبم نسبيكته
لمقيموحماةنسم بع

لمزم يعدننكالامالإزرهدرالاتعدا وأ

اللرللخشرنالكالبدرةمنترس

دنسم
كذ خرفيمتتطبوره منهابغارهم و[ل
لتتيك فزوعدما بكثيواتملصاةف ا

اح

م

يد

ا

د

بلرب باذ كارمريطايعردسنط|لطمب بى سلس النوع|وكرأصناكمس
اه
بي
سموحهولطبالطريوبوردمانننسبالرعئرمه فيخدلعئه

ها برف ذل لكازعرنيرقت

فول

نفادمرتانسبلوعريايوماكس] لننعانى!عرضلزبيهعوافمطعنل

مدراليكن
وام 5يعرف إللايا:أال فطاع بطر +الاخلاى المترعيم 9قال سبعبرالار ر

دإصى نسب من اجوى وذالرهاليج
يه زع الهوى يبنأ

ف
اتب
نس
بكوابوًالجسمبعد فكاربةلكاحىب راننسب اليبمغله دورك
العئنك وابوالوج بل

لجتدئو نح رحالضل!لعاغز كلمعلرتعماللربيانب ! داب »اباب وفييينإنسادجم
ا

ومم ب الفورزمزةعبذزالذعروالفين إى ف كرست النأيزرمك عليمبخلادسنطلياس
متروفاق الشوادرع مذارجالسالش بعس ذلث و سخ كلرساللسطو
اغ

هؤنلاينتفردا'عليما زيط ال إىيرهانشول لفريالعط'جرع للسلومعولترلع

علو بي وهولكلعلبرطالبكرمروجهموو لحارلخسروالعسر أوخصرلزه
وكفيل ابسزاح

ددش |لم ى لجسب ليمى وصولفردروه ب 'ت  :الشامىو هوش

ومدمس زازلرشرضى لوكزوالسرى  المخلس السفطى وهولارامسبتو"
يروى وهولئعرالديورىوصولفركه

سيمالطارى:البغدادى و صولشممنذاهالدي
ج ح برالفائ وصولشعرالبعرىوصولف إباإلينبالسهرور” وه م
اللبكذرنىفلوب(خلودلبفرزالوا رىل و صولهزرةالغتسدالاين وضولفهابالدريج احلشسراز»

و هولئرسيد» جازالبةرالبنريزيوهلرفرسيعرا اعلراهدالشيلاني وم ولعزبيافداللو
وهرلفرسهيكواالور طوولفرنسيقو ادمبرامالكلوتىوصولقاماجع إلدببو يهو لرشارعلةدين
سدبط بههااءلدي انلسنتروانىوبال
اعمليبه
رلر
لبان وهولاد:لمبيمكجوسىبى .وبهو

لامانيووهولفجليسلطالامنحلشيرين[الخلونرووهولضى جاراللدميؤبهة ووو

لش لشي سشعبا انلفسطيون كوهولشدبعيرمضادهي انلفسطمود ,وتتولفن م عبرالقوَادى
م هرلش وارشد السشي| سساعيكبردمسالمهون لبوأب منمرطدبيب (االجدسثيدياال
رسام
وهو لكزوارشد المع عل اهدر فارياسم ولد عنولده الدذخ بمطبوا برا هو
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الدب ء امنو ناوبواالر(هرنوب نعوحا الابوك !ة| إلخب يسياهونط انماببارعو ل اءلان9
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وابهلمبابكزخركمافكم علورااباو بلكباك وبفوراليي! فزالنواوتافبنزيودعا

ا
لماو
شْ
ذأعادفة زر ,لو:ن
 5 323كذاوا
سنوت » لعلصي لديوداعوالم فخولام اعدوامعطمون زشعينه
43 3
حي

(3

وأنقعبنوااهدناواهد مدوارسئهناوانطبنااهناواصعذ االمحمريزالعوحينا
وارزقنا شاعم راطلاو رزا خاب لمحمافط س
عناكزقمعبفطهنا

عندون :تشبلهناعلط ولتاشفلدابرد شه بقولادعهلرمانظلووقيلودهللواحن

وولوسناقضاينقالطبلفيى  رعلسدرجابعلرعسمممنتغهلالفيلة بعدودافشعني

ناتملميذلمش.ىاج راسويطعو[نسراالفا وهوواوعل عور
ا,قندازىلدوسال!رهلدف١ودورقجليرقىرا “سه ووادلنزيخ وكزمنص اغاضبجرة ودقورئماسعصنالخخرقىمزاتوولرنت
ويم نلا ران وانماقمشيطواذااسيع منكمحم يمناد للشايعوطب لاط

مراهل سلودهو دن ستنوريراصررؤم د ستنوريااهزسةاسان د سننوريعامالم

يوببمنلا)4حيلناهامدفدزررهأما.نه]
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عنلوولعلدوريجبيع
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لضنرملوا
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«شسمترراظ
لب بموعيامنل ودلامه اعبذععدةاجدلوكوفعربنفلل|ومفقمرطلسدرحيدكبوبوط[حعمولوانعنججريي بططودوذريفقنوما
وااسع

وم
ين البدو بها كما!زم نفسك مهذام  ,شرافم| تيف تعالب؟ سايرخاوالفو

ف

ا
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0
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ظ

ا
تمدو لم دايا ا

:
[عارعحطرةففسف ١-00
نعة والشتع فاه االنىانرلص إرلادتاعالىوادهام
ل باكنبا
وعاليك

قأبفد راد علك
لثو
إعا
 4الدضياوالاز :ولتعرملاحف'الامم ولاخوقامرعذاباش .ولابهم
(لبكوالشمام ذهى الشودن و لوابدغاصسكبحازمراوجاماعث وعلبكا حسا ركالع
تحنم

.نوج ضيروارهشع روعلبكبالهه الذن /اأماسترالتورة اورارواليث :وسطاخبوفال
بكه روفوليه
زوملفرل فكايائالعنررووعليدبعالزوكرعلمأليم شبه ومعلمةالادروا,
داد"
إاصرؤائمان

وليكبارمعرشي كزين وزةعلبة من و علية:جالس مربدلف الهم

بوودكهلم وءنك بكهايذهكاءقالاظ وعلبةبلثذةباهمع ثلزحار را كإحالو(لموثاعليم

والشتكزل وعليكبظ كمون هان!ساسالزهطوارىواولهاذ)لمصلطما دلوا لمماراتوارككمها

والبشروه السشهرة با ورالمبزالاناموالنزعالادبكميعخلوى وانسمهررقادومداه

وأرقاف إلامورهازاءنعالٍبشوزفارمعالقسريسراريع/لزيد روهعسررسزررولاوا

إلا خمرطخلفمواانلعاوالمبئلوالغاخروالباسط والضروالناع ونقورئإلهسا كانوهبأو

عادر سيلوتنقماقبطيفرمكاسب!حرام وإنحدحبمقاسهاعلاونيزببططدكرحاس

عيا دق .عرفل وانلزءفليالنعشرونعوة عوبنيكعلزسارلذكرا سك والهزرطيسوار
هد شقاك والرع وثارى والعتويكواقطعنهاركباحوع وإزكنماولبلذبالسهروالبكا والمدشر
د والمزان سيطيذرالو
داطصفك
فالعر
الد و هناجل حريمسيفوالنارعريسارف و
دنوسركد
ال

ملععليابتاب بكندهسة (لبعولبحكسيياوامشحاءاهونامعل وذسلبطاءنو”م
هر ملك وهوانحصي :وس

اراسدهانوتعايلنزوهبهذاردذجاربومرطقا

فاكورة ماينواالععينرل مكرلنوندمولن فهسا ي(كفحم كلرطاعله .

بنوموا تاركالأنوبارج والدوتوهم ججب:وغعلةالنادرعنرتب والصروؤانبان
فكب الاكرهوي لواب مهب كولمارك كريب والونامرة!

شواتعثعاد
مذفلرااداب
ال

زب لباب انان

ع رالفكقرفوانرهد اس ل كذوبالذبواللسأن ولاشا

إن لول (الدبوجلعنفوع عروجوواهب :الشط(لذنغزيجمروفىللذإعطم

(عد والذااعفبإابندكلخلمللرهاجف(
الإلايةومرسلدعمالذلرهفدعروعاف ب
سرج
م سال لساماللأشري رمنرادالساخهرعنوا رإلولات وملثبارالؤعلة وملاملخن
ان
انا م
[لبذال:وه لرفينا(معابهولبنوراالذكرنش ) وبع اغماز! جدودةراج الوالامور
وَمسنّاغامرلااكيسنايعضتاذاه اهنرابوالرشامشمعلدنابدكه هارااداه تخد

بابلوي رهج (لرجبال]ل نسمرلبن ج
!ل اعلكنروسحيح ورمععبلحبو داخل

4رالقؤب وكشدد انبلان والعطمم هاذا وفع يمرم علاينانوالعطم زمجرحسم ودعائ نكسم

ظ ق
:دورنا ععشلملراهزمةالدرعفتالنعادلةريتاذموأذكرزاذطراضلثراها ذكورت
 0 .ولخخرام]ضروةخزمارالجمروتدهع العؤمنيرالد بابك رون زمهرالمعأود! وعلحونم

اذك مد| ليتونانهرادعلريرمار تاعالرانعنطردعيهيزبوأنامعيندكبرقذاكث

|

"1

"5

1

5
ولدل

0

ودربواعافعفالالي! رسوالف قالاة طراهر وكسى جعالبربخنارسوزاهماده
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ومجزبامانارتبيفجهليضيزذراد لعانىوفحالمزارعليرومالااخرتخمبعما ولاركاها عند
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نس ذ كرتم ىاق وارذريتكماد كرت :خامهرلاصرمثاب وانثاو؟ليزنت هنم دارا
عارننلهرهساااررانذعدااكاؤايل منرناعاو لليهذلاحبرنودة هت عبطالرد,سدعو خراصرطلهرذ
عطرادعلشومفرعزمتعى (لبلاريقابط  0وزعالعدواويفاذل تس

أ

علوموفبم4سجم ددنكاذنهرلمسربم|راضرلشح" وموذزفس عاجلاالسكرعدا

راان

جراعواثالور)ماريمزالجنبوره فالمحالمانلذنوا وروخوا؟ ذاهتعالى وومرعاليبال

بعلمزل ملح
اهمفلنطركيد منرل(:لمعل< ه ذأنالهمينزل[لعبط جاببدزم مرنقدسم قصالعبد

1

ا5ملهو0ن6لبفلصليزاوقضوارجرازمرللجرلاندعكرلشوالمافذسكاهلتعابلحرا2وزاربهررعريسعلاسلكجناع

ولا مامرادعطوم

نباك ونهفولعبىاذبكاعبلاخدوساعبةانيشاكدماسعراوفتاقمولام
علروش ولالتحابةٌنرارهبايانإاساعةمركبحوؤبر لايدبدعاتنحارلميلم متا
هئمي وتال فس[ل رسعوااهعادعطايماردو جلسرلاديا
رفوا هل ومبدكورالديناملاعابانوفرواعرجب

'جاروقالمحب رذدامءبو املقامة تاق

ماده عليولماشرةرعاد لجالاحاه نعالف
وسالغليم إنطاالفسلام عراش ؤب نعرالمرن

لوقتال ملرالمعلريلكرهاددبندال" اللعسحبيومورىحمباسلاد فتعلي
شملبعزريع ,مذراكلراهالهززعيالسض وةغجهمالليشة وهغراض وبذمدعل وقال
حرتيواننابهوى راودب انآحلواد.علب لاد ونلطخوو

مركيارنوجمفتيراتقعذاووغسالرضتياعراوعياعرعقي ان
الأس
با الأول
ر
عواردع

لر
»

6 3م

اللهمايا عا ابي

هم ادالمد الويعاعنديع
وراعوايرالليلانرفدوئه :بأدسأننشتياليفيىمع(لصارنهذ
الفجوء
حبييح:وما
|ركدفأنها»:وتعفل مرمولاك اد باديرههكماعرّصو |الانشرّب
و/مرهضزبوس ولافير ديزت كوتليتظما رخ فاغنواى الانياكاغنا 2
فض

تومخر

هافكانعلا”وإقدزر)هعزاونةابع7زهر :جالانعيطاةرلفاملعوحم”

جارتوتزنام؟الاخزةوف يهجمالأخزضيد ؤب بداتلوهعدا جمورا
أرتنفو

م كررراح
والائسكيم نإتلمدععمنامن النتطرنص وفتحال عدو م
طجطلةياتد؟

,ومسخْمانالذكران برموقةيموفرنوهفمتاا ملاطو مبنالذو]هوريادوجوبا واماندبا
للمم”
لم يبسركروَفْكٍشط حاجموارجع
ريلوذ
كالولااغمبراةتعنان وافدمبكعحح

نف
ارن
لريث
ابطا
حلدع
كنسف
يمننج انخايبرخيرتمعانادارمبنطرعءلى :.فب
ظم

ويع اوفاتولبمسلمانشرلكومجود غدلفيوا تنرك لامشاص غجلتمفبم؛
ووينبستوهضر

فبعلذئكاونوا اغابااشلهلذكرهمعوجودلفقم بريهالرالذشرع وجود البقضوهد انك

دخضو ارلمنعتخز روهذفمام
«اقؤلا :ولهل3/4مجرعد اليفضة يرجه[اللهذرمعوج اول

الع لعةزرمع جودعضرريروجاملاذلكرئعوجو الغعرضهؤواق روقوهة4هري«
ا اسيكاءنسنعر واسئحاربفقم

عرفب امتؤفئ 'من(لاولباء وحصال تعارقوأذكنرْك

“كسمش سَتإهلذااتعلببوب»فثرك ذكرالشرصوادادركلخره" ''
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كارنست فاسوالكن اكالمحفاق!.هذ|:القامبتغطعذ كرالسان ويشورلشج وا عؤيو<

المامحوارنعمتةسبنع |داباعلاوءلسنقاسا:ل:بووهوزالدباسنىمعبارناءاماذر|ففامجك انحاممناك

وظيهه العتلونضيويانخاوى
واوفال جنايمزتة]«جالبفا يدن الزذاثدالقناواخيعاننعلكجنل ذليذ
اشلارتهوى
لوكي فناسنأرومس!لثودينكىمنقله):از(ريسن مرنيننا.هاه

وفكاناومأهوروعراهو انلأنجساقالواصط سيرانع ادثلقااملذاقرةةكواسةه
4هذامزناب حسات لابوصايثانانزيين كفت توعماعرفلب
عالنمارمس لخ و
هوسليقنةلذ فولوهليعجؤودالموسبارع ابا رغامكرلض لامر هوسروفاادن
أ

بربلعازيرشخهالسفرخذكزه صرابمارفظالهم 0دار5
تبطيممر وصامنهالذ راد

مللزروعويدفنسلناتحطوارةكالسان ول تحرالطبليولا ناه

أخطوررؤاليذ كورةع ارلسركولاينمالذ كردلالسانمبسنوعلالذلبمسوسنعردالخوع مواننجشل

بسبطدعوبمهاوهلرماط روعنلالشوبلس»رفت لنامع
ااملاءلغيوباسا ورطافةعلينامرصباى أمةد,
هرازولا مرراي
ساباسلعف
هو

نب الوناعدط السإتسرار ولا
ثريناها بإهو4ا مكنشطنافوال
.مدراواضنا ر رموعناجلمباع
م<با لوم عنوكز جاه :

الباباليينابراخباووعبئابهاعنا وناانهرادنلو(بىمنابصدةلذاثار وخاطاويكنا

عنتونكدمطومب
جهشخمهااوسنلااللهوتوراغ»لجواالنذلربدجعاوهاد برقادادزاردمقارء
فا ل العزالرإلذكرحض
اجر اكرللتون لكان قنور

بمعذ
رهاايقرعبض] لالبو لبور الفدتورإلطا وانهافلالس لالنومياليمااللافعلافل

لسن وف بلايزالالاكريوائالخ كرلسانونتكلد احهاارلدبمعمحب
كلرب
نضزلو
اونر سل

أودية[ل ابعاروسك القلابللسانعند ة ل قله لغراوالجوارح لترمرورتدتنطمهالاخيار

بافلساروعلربورسزردلاساتهغورسكةي”فدكاجولسممورركازاولىبأاوسلااوليخباورلرزفببىااالانليسسر الوم عتم

ئوى ورزيالول

اذى امشو حنزيقورإنجيطساضنادءمعا بهوالابعطاب فنالاوواوجاتنهرفا:لع

ووغزاارواج ولغلوب ةزعلالهوب فسالتعلو بك لرسرنميىالهلوفمَنسإِءْ|ريلدم
بلسانك ذكر
ذمعل
كسان
رلكاد
نان
مكله
كاولدبك ذاكلزنخعفزلركوما ي ممزعرال ادنعان

9أذاذ كرئهبروحط ذثرموو مادلعرسشومرشادبماللبعةالحروبي وإرواعالؤنروإ اذ

سرك ذكرمعك مهاوف مرالعوام الرازيضل إلذننالذانا(لطية لزه لتبيحسم اذا ور إل

بلسنانمويطزيدكلب[لرل ود علط [الوج يح تواعطان ومفافل نوعوجع ونأخخ فلب ؟الوجومع

لوذا رل
شيتطضالوامتزا ل تكرعنه لبوهاغضايه حوارم ابأالشبلفةيثونهذمادادنيو

الخ فليواة زاتموا طنتمعراالطخريلاننلكاراللووحفيردارع,بلسعلسرويرالقلب
أغتلابةرليعملارراللطاحرةواليأطأنه.وناليسمنركدمواب
ناالروم كميزان2
الرال
مع مسج خوءالذظراذادأى عليمالد اكردجلانزك الوضيع الامفاء ترينبا اوأر

ف
اذا,ملالئطواداثص ؤبارمزمرناه الور و البابعموتكترالايختلاجان بحبنشلرامنم جز مرق

و مرع فمردنالا فيحهيرمك لوأختلاجا و(رذلفومىلماعزهة علر!ل شذرحتنحيئرامولنكددا

خوبدمع [لهبط مرضيعجوارت راجنان !راثا (سيعمرفلبءل ادلههزناوأذدارا عاك ولا .
اق

ظ|دم قط واراهاباك ظتاب بعباراتمضل والسرمتتا ب

ا!برب
ييعضافلوكلاادم:منؤولكح<:رالطو عإي

لفكوالاسقهازبردعلزالهكارائدازيئومان نوبواوبفطححتزكان|شرمردع"

مايعلىخود فبرجع ترلنبهاوسزىا هااك عب ددس
شا يفزهعولهيرزز
نسدادكما

عاش يانيبغصرعالخ كزاءلثرحبفبرجعذخيذر واثنالخحة بؤوزن“قلبر #الا

ا م بالنارع حر سعط الكليمنكو فتفسؤوض هدعبذلزترم
!خذاته نكاثنا

تيل ضنكا وفعئرءيولامعلمروموعذخيذافهرمعنماغةبندتشاعد3
تيهنا ك |همرزلعابينواه اذبعمرطعندمرالتزوجالأمسليه شجعذاركء -مرجب

عإانطا]زركؤ»  9امناعضي ونياعردنعسع ندميلعويستعراججياعوفانالل

وائانياس مزايقان مسزلإ اهنعالرلبقيالرإنسيابنلكهالو جاطلسماعندهم
لنظو
ونت

ر
وولغ
يزعنتلدسوع
ول تق ةزه تعارحيطهيحدرفيريحلامياةحت
«وتطلرةضحة ااروره مد ترز اهنط وبولافدجورن ام
ىلاحذيساطاب الهرولخجهونولااختلاكلا؟خلوةضر وعابتئفالإلناص
خصلورواانلطوس:وزدافاللببثومعالء ولاشنهواكواغطلوا/لجنوولونشهاعدرامقن,
جالةمذ نيجلكجي انلهلمباداالخاوىمخلقت عاذرو هواذ وعزرخ

عذ!ز الغو م»فوى مرش اناب الإفادتهتفا طن وطانةيا ميف |لبلوئ

ولنطزانونقووي9به.ش::وتامالزء[طالفعشناى::ارويطخمروااعهواج اقب
بلاابطر و
ادلشقرونى.أو شط

ا سابالهوركلها١ د زئْ خمد /مسرةارع حنسوةده انيس

ولإنيى ونمرهمطارالظنف الىوجوج إلارزيمتتروصدولربيف لعاميزلمان
إيدختىئم وج لئغنطولجنسراحبلاكلنبنعبماوإدانإل تمعنافد[سوالا شور
لهلنوادعازلاعلااعرمإضولوممحريظا دهرطايم وعلالموا مالتيلاليا

 ١كبندمدرشاض,ات»يلة لكوح ل كذمررتكلك وضع تلر,االقاعان له  #ونشاطاوا ناشد

بعضن اللعرعدا(لهتاعاقناالسرم مهناومرذضو +كين ز|جيا:لاز ازمنحتزار

ازرمةحناكتركناعح:اذارأ »را شنطجلايزللماعن أى

لشلنكممشاءورامركببأمي :أضنلغدلهككزمفاهج+جاناالخهاه رووسراهريززاتماشا.

با عادخومهلتقيكتسلازمالساضحرلدركيح لظلم انلسبااسلاررثى

مفنيدرتالرهفا١ه)ل هي ازدطاسب عطس ولدلإبعلراهؤةكمونفافواملاشم

العستمتى :بزيائها!خلمارام.م انعجاعم متكوابالزرعرأعنها
هنريملعبييم»ويزدادي لو انسشنيأفالراللؤمب»ولال[قم)بروبرولاالق> بستئكم :ب

الاب بليزهادكرماعل كزم؟:ولبسمنها.الذل/اوناؤة::بأحبا ب وأسلدي ,مسل دب

عقلحبعلوحل يااالزنحووععتلربهفعملتلع وايرل/واراودفاأننااخمطازترعإل سهان ترد
لمهرالهلومجهوسندب

مومعوسدرؤقاعلرللفعمرعفجح العليووندهعارنطل رالارظرة (لعز وأيداطزوالرئاريهرمذدداساا.اقدبعوعرهوايتملا

ريركالرحاراتخفلم حم لعانرنا ذهماللبكااللنكغمتتلى اداج الذرارجرعما دل حلعلاب

جهليلالبوحى ومع الانشاج رايعبديجلبعبأدتالوحصول واب و هوات وهلابوطالتغرة

ريم|لاذلابربألادببانلشالصعاده'وعر انعم أرمقصوءاللوم الاب مر
لححنرةاامدةا|

عليهاعندم اولست ويجامريراه وأمسا وان أمرعندم حضعل إدليصامفالتقال

اتأحليس م ذكنبحندك علج ادب واموروالمرادياأجاللب:انحشاو! عيلدوبدان بسن
بكوك عزرجل وهريراة و مطلععلي يردم الهط علرضةالشسُصود شجغجاوببتنإدهار واذا

غاابعلىةشهلكوداح ج مرجذزةاهاتعازواأبلحملب
رفاد محرتنعالمكارتخصرحايءلزن

و ارهمدابنؤهم عأ البجهوب نعماكالرادعى ذلةعلوعبرلا
ونيح بعصدوإفعيق

ولمأتملومو] جا لراهر»واستهدن ا
ذالاكعرايلعاء مرعهمحبريفت [فعءارالبصت

اجحنرشةط.للاونهاو كلجاراخليموٍيلطزلرءرؤل حتكندمكلماء وهورودق.
ول بنقص يكنوحاشاةمن ومافء رعشللريط شل وابرلموروف.

البدرلناءاش ادهبمصعاوبرررعتاعخالزعرة ربرفشباءدضراالة ستل

وجضا بفؤبعزبزوه ويافىل!سرم وتستء معجحر لبهلإلكذي 1كنالوتمعهود

لادابكلهالركموسادبا بسجيتكلىتج ساعة علاددم من7هتاسنابف علد

شورعن حاازلاروئلاتبهلإوا) لكاهسامالم المعرناابجميزاهلةنا

التووحليفنحا!جرعبازئاباذارجعوسرطاالرجوعدر
هاهترعرعممان ا+نمزع
السرحاتهوم
روودسم
طوها لتحمعلرمايمزنعلد رالافابع جينوالونعللرازوط

اللرإبهتاوبةهفصوحاشورسال نلعاملوورتلوياوامراايلهرجلنيعموارانمعيرنراهجوىملله قهياسالقتوابدنواب
 22نوى

,لحروزوغالبب

ظ ا [لودنفخو/بال١عبوهوتوف ماظءلهاانشدعاللياعزابوهامؤج جلاملهاداولييطداد "71 +
منابهنلذبحلا”٠
رهروارحهاو فسان ططرادعليمو ل
سناكوكان دط

سكاتقح

وتاردؤيطخحاواسرشرالىبسوء وه الذيانبوعمودىه ن فعبلاهشم اذعلي
اجكطاجالدظ

# ٠بدشرامر علخددلسيلم فابنقاحديمرهائرو حال مرا علبييل اليس !ح

م تصبثفثراعانط مررييم3ابميس السو كط حبلر دليصبكمرسواده اعابذمرخان

فسان بعخترهرلوابمنعةبرلارغنهترقيسك ابنا اتاجبولةبهوامرئهباا

ادبشر
عادم
رع
متوف
وناس
دأسرا
لمرع
فال
ةن بو لرهموأالخدانطر دح فف

)تش مرو هانطللدانضشطبلا لاوةانامازوأ لسعدوفال
حنررمجلس معثماديةدام ثرإنةكج جلسم!عاخأ زادكالمعب
أنو لبيك[لسىفل

لتنا وازعت بهاو بحلمل مع البؤام زاهال6اشاهرموللؤضر بهراافإسممرقلس مع
ةلنسأ.زاء ههاحجبتاملشحوة ومرجليسة]
الصبنانزاهلانساغصن اليزاح ج :جلسه ا

ها :إ ]ناه اليوفسوةالب3مزجلسم لعلفسأىزإدة نويد(لمؤبةوال على

ال

المم
ها,ردهزس إلعلوالجلهاوسنتن,جلس معالعالحبنزده

“فد متتل بحلمسو الع

عبتي اطاحمملذيالضالميلتفلكتتشم الولاصرائط (الحدششغم!وفليلنب اليجوعمرفافوال

رو باع
ييت
/أجاروا ح رانسزتزاأسعااجازمراحوا افرج ر

واحولنتمذاافاوحجان زاجعا تعابتبانيالعابزاحرائتم3ها نبورق لفت ؤال إةرالهةب
مرائلكالطاب 522١ حك [لنؤب”اولغكللوتوفلم :المارلقطعام لوبارقالقلبعلانم

لوأمحاعلاههالنويةهماقاعنوديالقديكٍاكعشطاهاوخر
وانعل سرهمخيزاا

كانشحكدعاب واتيبنرقرمعنكدحامال الفلبدالج رض النقرعلذهوجاراي..
مر
اهزائدسأرغضزاهزاموت ودبربكليووليلاوتختددباظله اكدمسدارارك|خطدر

ست نهبعلرجهويصدبىنزهوارولن الجبرولحشاوه

يرمع مجنإلحلاعبوة[ جناي مرالشروطالطعارةللقاط,كلمارهالامش [لريدا

]إل لسر والسكرى لعزم اعدى؟ الذكريا زيشخ رقبباكالمابا لدووى

الدع ح فو خد لعزبعراه ربن [عللدهاالك [لسترر اعربسفدضطشروهزد
زى(سؤهاذاهعدو
لجنمبريانتهحرببرعسبلبقوزريينفالمر[نتتامش اري

حفيقمررمر زانوادعكرانلوااهل بيوهمتولك]اماسعرزارادوأولها
67

7

م د ب كحنما

هيا

“تر

ديه

ا:لجرلوادرهعلنرمكان طاحرتملدي لصون نا ذاليضعرواحاةءسر|كفنيمرا

لروحده وار
ثانوا جاعة نلف اى]لسكسارلوت:كنةطبابماجللثسياجبالر واي

اولاطنببي[للجزت١نرامييعااركيكلاونىعمللاكبسلماهحللاولونرشامبيلالكنانكماذازالسيط [لباريبالرصع
ذعروارعاءنارلير (ولاجزاءالناشكزمترراوبمإكلهاالاان
اذاكاراليا من خاليامانهاومالنشجمة لنكهواب< ”
فجب لمنوبروابلغالفاءامورلالنور

الذلوب وبرالسال جكهاارعلعالقبو؟ووعيها

م
١فدجعطوريعفةوهامايمعللدامنروجافدواابلوالنتذااوحم يديب
بنم

أ ' 5 37 . 3
رانإاريد81
و
 ١أله هعفرركلاسلا ولسمو دص

ساد ستجه رامعوالكريلعاخن

ار ريزوتامث ييوفا مبنسيةومجتئزصقوددا ب(يع وقدههرهحالة بنطلزوعياعم

ماحبنز مرجرلةل عدوباراضتنا ججحامرباجلجحراهرلاالكسلرارالهوجنا
 0دور ١

ن

صرق  |5:بيب

ا)
ْ
كيح ول دايانيإولدبن
ابقدان رشيفالوااف هليم|روطتل الإلما اويالفكال لضانبسعام/لدرول/ع<ةوديل

راسلناانللريماةهحطررالقك العى وارعضرمعزالةحركزمرةبطليرهالذقااب عملأيحهعرر

اهلاوك شم مس
|السنشريةوالوسواس قيفزويلسأتلاالءإلاان.ويفلك,ئامظبوه لاا ل

لفهو
وق وال ويوكز يسانناه لالمربشلبلامطلربالاموالغنرموالمركلها بفول
 |.لانعو
دشان لااللاإلىونقليممكبوة ||الم لمشا انوكم ولعحرهر لينرقلالمالال!م اهلامالف:ا

مدعلاللبدرزناجوبلقالدقرةالمكسوي بعدهارنبجطعلويساااطروباهت
لم فح

لتقم ولايقصريه الصاوبين/لاسزؤاباذارنتحماورشزق إل هأنكانماذه فليباوكذا

رك لموتاشيطين؟! ولقط الله مساك مزبط فقو الدج لصألسمدوسد التجعردما

" 3روكحرجا 9أبلدذعرمحلء ب ال //ل)صاحاليخنازاماالمسلو»الاخنيارقهومعبأبرذ
كتلابلاسر زؤقةلحنح للسان أ اه اوسوض واولالا اؤواة وا |وعاعااوضوب برك أو
اختناطاواتمراع:اويااوغرةلدف دااب لذ لفالتسلمللوارة سُصرد فيتكيدباعهاذا.:

دعو رسينأطاع متلقللوافردذ”توبهوهذه
الفطرالوارد 'ابالددابلكوت مراجيرلفحسل م

الافواعلنفادوابتجامسواحطووه ةذلاداب"نلزم الخكرمناهما لذ يفلوبلاسلزهيذلكهن
ففل مزالدكمهمرا انفع اوضاعةكس لاْنوَ©؟1م منهود(انوعلالحاتالثلوة"وماع اندع

عخرأالقنوانلاااللبدإقيس5نلوسيرلاهرالةرجع| انيعولطفتسالني>الجحارنيلعمرغلبعاهلار

ع اسغلد كليم بصخ مرا السلوففبسحؤى فيلافرادلانالا
امد
ل
ان
رك|ب
ر'6ع
سلاءن
وزي:
هم لَحَاْجْنوَاف هراللامال انماهفضلللا لشتحر ص ١

الفعنم معا بهفلريماذاحفاكقذكريي<ربسذرزنلي”متوهوا|يما رذلظارجحلرسوركاقرار
انلشهز+مرة واحدهوالغمود كررأانوحيطكر ابلاللطبو)مّس!! لذللوق"اداه

لكعلابذلرقتسمولضماارسكت اذ! ستويؤدتيعرغيطرمعذل رفيلاورالاكر
اللقلمبرهغللعوارهفباهررجوه 6ب ده اكثرمانهزةالحداعدة والرراضعاكرمثلالسرم
ولك إن اذ ائانالؤارذوارد زه
اطل
لعبعلهىل حيتنرينك فلماص جكالصرزشفص

#خنضوبغط وبعبراذافاغلمللوجودكل باولارع منغمشو"6كماترق ا لجبفلرلطفم ,.
اأمونسةوعلفة| جلدمالالترئبحمر «رمعزذلى ماانا هملد قفقباذللقظال انق ٠
الوارد سحالعنهانمالملدفساعطلراء والمساضن بدأذالتعادهحروارشايشاتفار
ل

وهللليثعارعفاة طيلق الغالرولهدهالسكة ثلاث" دام ريمباغضر لهبدارإهمطلع

هليموهوسيديهواندمعحوامميديدترك مددشعرةراهدةبهاالح منداشيادالوارة
يدالوا ممركيهاونيرمعنرللماد عملإقليق.ه14الأد!مالمارماف ل (كرالابهافاميستيأ

 .اابجم تقض مارم لاع"اتلعارمسنيعع إلكرثيدبفرةنيزم3هية|كالجمععلررنجودنى
_باورالواردايععرابونترويصيرة وتنطع عن يفواطرالندبب والدنيطان وتكشددا يجب
تحالتها ماعلشاانخاءعردبفا الخربورتحرفءو :بالاالولابعخوعلوضالطلوب
العممرالةوزاناءيكنلظ افوارك"'ا فكلرجوءملدرهذه الثلا:اداب عتنجم الدغر

انها تلاعربها كنْيستكذاكا ري كرمعالجماعة وإرادريكخرسبلس الك نيغعم|ربش
ممالمالاغلة لزمن(لتضورعالشاكرولبليس [جسرئئاب والايض'فبل ويإخذ الس وإلمواط

قبلحموره ودكوى علماركامل:وبعبسسئيدالمعرطرنت +تنمراموداللياقاذادخلعل

الذحروعاء مدصبد!رطكثعرتيلقبية وأولٍبشالاكقاباهب بكذىالشهم وسلمواد
ورر
سزناس
جلس,فندابماماثمفئا:ا اوسشغونا بالخجارسرراكوهاوارلإولذ] ذالهفاا

رعا لذ كر!5ذ!ارادوأ اوتامالذكراسننا نوباطلويم|تعب الربى والقهبطر
ودخ
مل م

ناخد وأ الكوبسظنزوو فاوخرنشئوعوبمونمنسويك علالوهبنامرقطي وعليطمعان

الومان بالموثعلراحيطاو سينهرا"4الورك رشارليواقف والمع]نلارع ةلطينها
للرقس ولذة لمررحوراحة لنسنان ونايكثراهه هرانانوات ولابهبت باخينم ولاسطة ولاب

كصياب لا متجالمهلبزوجلوفاينهميعض بعدانانم,مرانلعخطورولمط عينيه اباس .٠

بالعزامينلوشيالها كانالذكربال اسلواا رخارب جلابرايمعيية إلبرعووىهودربرك

كهمو١س معرؤف لبهم شهاءابوزد ضريجاموبنو ولدالخزم مرالد77:
رنجي
ابا وجَ

ارالجحمودلوغاب اكوري وا!ذ|رادنفدمعليهريهلحلرك وامنسششعع اوبريعال لاو
توح لداتاج «سسنوريادميفلودرزعستعطيظالذخوراعيلةاليدر 4طلانحافيحالأثر
عدج يَالْمَسسوْان ]ءازجو اعليحشدر»عىقالاشنعارط!! جليي!١ولرمرانويل

اذمجلساالرما لنلفتبطارينخعيمناطتمبوصع رلذ"ةم يلذمعطبعفاذاملجيور,
لااكيلرجبب< ؛ بدلا,املنطمعيد وناغا

لدهرا ذكرىل
اسيناه ربقب ةيم تكسوال

|رثالالبومامركراسه كزهنم وسكراعول  4ول كلبئم
اذا قرا الفانازواقلاحاى سبك م

كل
اافملاليجد
اكلى ب واذان! ذلك موا و
لسيأغذلك.واء جام ممألبسيع مناون ذل
والا

| شحرطم عا امسمب

د و,الم واب إديوولدب
,
سووذل.ك|دب
وولو
نلف
واعابط ا
واار وطل النزيةبلاقلبولابكول شم,لمول
نخةغال
وإسلاا

دفرطبض" الي واذافاراشعمنيهاجل مأنلمعلإردهبالابفندوبباذ١
ولابفواسئولم ولابيى للشب |رويراحداعثالمراخبربزجرمرعن ذل اكلا رتعوان5

غلم فوب وحا(صادفة'و يرهوى|يكوهادذنكيعرلةر'واحد طروني:مسنائهد لبوداحدم
ك
ورتم[
 7يغبراللرذم مريهة !لمن

محشللاو ,برسملديمأوالمذط طبحموك لذم[لابنداء

تناابق بيانالطربىالوعزائراتعالرواركانهاومناقعلوبهل
لستحس
اشعال
را

كيف [لضلوى الإمالك !.هليشحسب عافالوه علرالوجمالو ذكرو» حتلم

بوإأقخثن

انلها لوزبناعكوالاش قللرعون:نهاوضاادهرالضذيمنطع وتأخلرباءلاونطربماطهرابالدي4ر[و"شلولاحذناوأميهرهاطومزفلكواجارمالد
ولغض والح والخسطوالضل وانتاهبروالنصزوالبوالخوروادريا :خبادرياسة رجاه
 ٠واكنلركل وا ١مزاماوووالبسٍ ايؤلى والنقام وزلقث والنقاطع وادها وىنتتيع العوراقله
ر

اا كن د

/

7

والامزوالعرض وسورةقللأىوتْوصَسَاكٌ الجبيغد خا6نع"ل وام ومجاءالبامن والكوموامخلل
واارلكصىويازلنوؤا|طلعوستكروالزهد والمؤكل والصبةوالشوىوالذ وى:و!غما؛ وا(طر! غاص

ااصدوروالرا يووااللهابكسردوالسهفم والر :لفتلى وانحبء الوساننا اموزواليكا.

وأخزى وهبالول والتعزل:وسلام :لمحروالنم وذلالكلاموا نوع والاطوعوانكسارالفلب

جسى/الثلق ق ذاا /نمو| ساغاض اوماد الكال«وخلصطوؤبجرالجعال وفمداد نلكاسقال

عأرض نحابالاخواك لد فطعو)ادازوالاخوالوترقوامفاداك(لرجان دنه الطادة
اغابالاكتتعد١ن الكامل:والباعاللي الذد رطبلح؟رلذت دزيولينهعيلازفلريم
منوجغةنرطليلتهلاينلشنون/الكهرى ونا وو نابلا وك" اسم حول ملمبلمريط

ل[دي معياع وجلبابنعرذان بباحىمولاناعزونجلومجابوزو مابنقيلالكيتليم

سفل"!ا مزتتدلفمرران ءال بامنموناعنا؛عكك
*!ريهمكلاةلذبةخىالب زعليماللعنا

ازع مقتضراعإالفةر شارقجفةمب نوببحثروطلهالمعنيرةبلجفليممسالوامب
والغضط وعضتوءصافلقادم امك مرماوريجوتحوةلكاسفاطاندزوضاالننسلهوالمضى

عنّهاملهمأفرد علمقثرون وزبقطع الهالأئةتوننخابنهسلال وااللحعوزجابى
الساغلوعن (ننوالضهىبالسب هوناولتاقمذ لكاثلازمزعلرطاة الطيخ ووطلا
اةشإلرااس

اتعربوالعناء ايل والوترؤالقتتر ائرانر وماد باحاوبد نتاقفطربوءار اح الامزونةو”ا

يأكلايخ والبلةانرصمرواي ساعةاايلسونهنارعرئلحداةاللااي

ناهدوبصرهمعفزدميوريزيمأ لبي اخلىاي وببادبالسلام ونونربتنو وبعدرة]انحاجان
ولابدخل انهلاا|لصرورة'لازهة ولااذلمعلرض الاضاعة | و الوقو[ثالبناانمافنردمراليلو؟
ولاءليلانيعمم لطغابلبجسهابشراء"4الدهد وانطالعلالنملاهعلرولونجملاالاذل,بنراس

رنوىحهد واب عواع|احط ارطعتدعتام نت راصمولابشرن مانوفعااإظيدحمئوملادمولباعبر
ولا
يهعن
جلايز
سادو
مر ع
اكتزالفمضهادء الحاج:حبث و جط مرفومايهطللشدأذة 'ينزطظ ]وا

درازليال بعلشحهاعنأوعولن وطارئللعكسبحللزاى ولادول هو كىوان ولايقعدالنمخويه.
بزإنابلاه :ل يده .هفجطإمذنلظ وجنورعع كنزمقمهمواالهلدشتباالرعلاعمولميبا نار
والترك بم قبلكمالم رم العرراونلعاللذولوتبراد ابعرحا ودثارلجيسادعوة جد لاد
وانلايرلابالمجيراعيادة
تونواجيوةناناكؤص ول طلقاواذ!اكمافيم تبهاستفاءهوبلز

مزلةي"اوونماأكان قينمهعليسلمن فذممعإممالنهم المندوب رتيعراممال بمينكل د وام

المشهودونوحيهالاجعالواولتمافولناتلاجليز رالناكسراوملزام انوعوالتضوعوالدموع

فولوع بسئد :الطب واينا,اهاهدة'ولادزازكدلف والسريؤيط و4نظط نمونوكى الماوظيم
ومد (ل

اتاز الاثراىوالاطلاعع حلفة بعسوالنلسرمروايل
هنااثم
جطاب
دهاال
نسماع إإاي
ربدرنها
زل
علاريهأرشاراانوعوالسروال والعريم“بلاومو
لدي
مدذويففظاسمأ لشونوا

وان ذفضت ذلد فوك |الطبيلهاركانوحن وارمولبضرالرث للرجل مصائوما ربعا
ملودواع
افالكمنشائا جوع وسهررتك عله ول ور د بك عإذلةاريعايفارداا

القأزودرل الطهروظ ريطذك ازرر!بألامنناذ رهذا مرركد[(سوطعطط اولنفشها شيا
اسح هميري ونال ترط لطادلنزاضعدت .ماس بلانمزتواهاولازمورا

والسئيهزو لنرذهراو معناها .وتميعراحط! +النامرفرد! ليلا بمراسهيراسناصا

باللمتنا وجوع صخلبلبل اجلونملاخجنهرا .دواءمهارف"ودواءذل يراط ادف

راهها وريط مريط ى فلبوجط:يلب (الشيعوأحرزرهإها جاول الاركاالذمكرراجو
وهر ادلمهانرارمبدهناعنعلحدفونمواارل عمطيريماج بائاسعظف والبوعإسادريل

خبرفال مزامعلومأن لمان يو«مواى١ن كال ضفوايها رببناجوعوالعطيزهان

واق مراد علينيل!باذللعيرطكدرمجلها»
اابر؟ة ل عكابوامجاهد؛ سبيل (همف

قعول ونووم ومشروب؟ وفنا عملايهيطر سبيه الامالجها
ارت
كفمازلراه
بكرا واب
وذل

,

ْ

أنه مزع0عاا سه
وال وامط انوموع زر به

وسه وفلرااك عليروملاينوالغلوببشنزةللعرالزاءماإلقي .
علبا
لنفس
و(و/ل
ىالزرعوى (ة اكتزعك ها وعسى نف اد رمشكرباف رجت رسوزاهعولدعلول

يذول مأسلاابن -ات» وخاء سرام عل مسباس ء ألقييلات بف صبجانكاء و بعك

لكون جوعوانعواوفا[الشتمه
ملف للدلحل وثلثللمشرابوثللنهسم وف ال)ععلل
ساضت» امرمإل زافرالاكلو نااايعلصماعراجبوعوناسلء [مخزمرثخاكم[لحعوىء؟نر اكلخلزوأدا

ئلس |لوطلاالىدنبع وعى يمعرضجاعت نكس|نقطع عنالوسواروعق
(دمبتيمبراح
ال
بشت عارالحوجو بعطئيقبورماع!» القابوبمنداالجموىوسفراالعالدفىوقال [بوسليان

"ذا ومرهانتاحاالدميااشيلعازة لحو مورا بععجاععءناورؤغرلتاهةناعت ج|اليها
ناالمثفكرة وسلسا الدشم ومعدت (ناعضاهعالنعنهادة"وفازابراحمهبرادهمخدك ثلايان:ولى

مس
اخدف"
هعادل
]ع, :
وكزقاخبومين بارياهةرا [د_د هأمر كاشرهر ناكرجلطاع
كتهراسوممجا كرويرننا لتقامرامم ص.رعنالطعالناس1نالمعد زذه غنرأبههاغراز

مرللوهوج اعرادزسالفرجمرالح اشلانؤعحينط فا( ي)ردعخاذ نيمس ؛أى,الدعمصرثر
كالاضشبْيطيطان داجوعبطموانخذحخرة ويريهجم ببس ك(حعصترتولرى بكارجوعوجرالشطان
نه علخاشع
ادا
كلكي
من وفسال رجلابن برعل الجادة'كفالمتباكرفاك نمقا
فلهاذا اكزاجعهارم اذهبنعلاناه نعلالصاد وللسنجا ربعاهزالكامك معاملالسالشس

اع وال يكنبواحزوفبيونرنم أسرإعلي امالسالكونومرعليمكدامولوؤيفال
بتع لووجعاربعاجو دعالسوى لوجعليمانادشل يركسبل بكضخطمخطالطسباكناب؟

انعا رهازتعيضزمكرللطبمي “ا كاروأاطريوا ولاتسرهوا.بعنارهالاجمراكرق ال كيبلدناا

وبجسال)كير (لاكلستخها[لماولربةهبحوف ره مرالذب والئان :نوه ري اتليس

ململ[ ل بتغلالطاماعلايه رلوس(را به اذ سبع كلامالحقمة ديرن إلقك ولابؤثر

يخود اه | ]|مس] اذا تخريالوط ابقعع فلوبالنامن[السسا دمت ددشيلأبراض
لذعاذا ة ووانفضار
اسل
دق بقح جراجط!جوعثلائةنمث رجيابدة” صهاءالب ورف وا ا
الشهرة"وذكرجوع جهن ونيسبرا لراطيةعلرالعباد لو ادلمنعوم والفرء مرعجا)الخ رشاب

ودبع لمرازالللأطغلاسايعرم وخبة الكرنزوالاقننهاءبالنشل
وراهذ راايثارإلهافزوابناع
سي معسنواراابدقضع اومسرهايدة و يلل ب مر لهك
لباالخلاولسدؤهبى

الاهراطواللقويطلذولكفالو) نيلالعارمبفولوازى لطعيبكوىن رحئلذلبطماف اى
الهعليلك للطعا ي زسدبأانكك مرجستنائر ب لنأفيع.ال به لاباكاريطخريدم
وأذ/اكل يعو ذاكاى وق انهداء شبعاناعلداكسثرواذاتيشمنيس وقطر»ا النبوعااب

##عايشه وراعدنحاناكزمزتهب عىفمان تشحاغلناانديطهرطنك إلعزمرق!البح
اهلانضرله وال لاليابلنسرؤينو( لمم لوم)عنط(لشيتراكلواليساهلزلجمعبردمرققط

تعسرحادج الوسطرعللبت فلاتمارى .نسيريلماذظناةبجف عبليطمالمهاوالتعلعلبع|ا

اجكفهاحنترطادقذَكرناهوذلكبرايقللماعلبلاكلمولهامإانلأاطعلمقةا(سالشافة:وا عله
هذاخارخاع (نلائصاى إثااثبففل3لذلاج[!قلاخهاورجوعهالفىولنكا(الشرع كال سمكرس
البارئمد الهن|المكا ,متكسركان فولواممت أمعها عطاواعى كات مطيجك

ان انها
خما
مادلث م
بارتحاماافوت ابسريوط واتنعتها كبانخوى ريك جع
من وواوفك عنهاتاذ ومطط حقىطوط ابرعبيرص الدنبه الوبركان

ادوع جررعاونجهواعوخنجياوح السالضه واجطوطراروضوهرالبعفؤرةا فىناليو
دسمب بلفت1لكلرارعارعم افلانوسارعارعمفالهبيشعاراكلم ورك عامدذايئن دلبل
علريمةسهواتانرأ فيفعم فللورجره زااشلعهشميوهدردم وذل اةلاخزدلليواشانحادتة:هال

النوانسةهنشهومموضرة (اخلالش ذلداغلر بشدهمنعرالكروطردمعربام واسشيناءالذيس

امهون ايلبحدمي:مداخش عهليهو فل!ما عللهمدليل علرالنقيات اللاهب:والبوع بطلجالووجم

وسيب داعللسالى والتعىلمشلعط الاحوالمسالسالض والسلرئس ماربيرطجا

اايدلارهالرس وذصاب(نففلوؤسامزاجبلسايللسأاللشلمبطرلرب لئيل إلاحوال

الااعمنرش واموهدهجلسايلدشمفالوايو+خازوميار ثجاادلشوعوالنفوعوالمسكرللذل
والانكسارومحعالفضول وسكوراجبوارح وعطهانوا الدب وها حازجوع السالثين واماحااجو؟

اقفن جالو|هالمموا والموائسة والنئزهاعونداو (لبشري” بالعزةإل لديففاهذيادة جا
الهمازلاجوع العاهة:قاى جوع (لعامم لاصلابحبزاج ونلعالبوبالععلاطبرقندبرللالاستاذبدهدا

قلغ الرلميونيك ارميثدرعانولرجوععومابالوجم افولا العطبرلأو!نب

ؤطتيحارم لوعو ريغا
يعل
وؤباك فا له ناسلا ,دان الهدابةلارشيف
ومفناجنطاعان ال

 +رتكزد.اتط واد لي زد ابوط البق
فننرقالفذارةبالنرأهل مرمالدرجات عله لودوس بي سعر/ذانرطنمزعفاكلاصبالببقنواتب
وو

[شص مع ممااحييب
مح و'الرذ! براليوم (ددبن

تعد /االععبانل رأنااوى بهوف ال|امبجوزيفب رووعاقشوتارولحإنس ب عهرعرطكدروب

العاض تراهعنجهاغ البوملالدعليروم الصبأموالقاى يبعا لدبو اشام به[المي
“ا وكمنعتالطعاءوالستهرة مشبعن ف وبهول الثراضعتالتواليلمشعص م مشبحاى
“روا ال
فطبرانق و فشالءعلم الطاوءالسلل الصباء ج
ولحض خصين فى النأ روعن! هري فاه

ل(ايملررهيم لكلسُ] زكالواكلابى! لعوموالصار ههالمنرزواىابتةجاجدةن هنالماد
غتم ذ

فل وموماوقافنرزااوناجوا سفوا را طبنوى امامهلفو

“اوؤاج مزمنقملفالعليثبلاهوةداذناعدإنرهواالنسئموجا روابالنساءى فا(فليارسول
دلوخعلزب
دل عح
اده مبرنتبحهلهن الدب سالعليك بالصبا جا دنامئللم وياروابة ا
لسن علارقكنااصام ثوامأنللم تيكان ابواماه:لثاري بينمد!خان ذه ](لاأزنربرضف

وأفسنالططراهةعلطم اسمبابيخازمبا (ترباىر خطزعيمالحياضوميواملعامةلايخطل

محدزم ولفلصلرعالولا لسابعندمز لدعوة مانزد وعوايقهمرفلا

عنقي انروزابطر ه عمليرومميماباموضرعلسوية؟الجيفبسسماهركذلذوف رمعواالشراعاذ
و
يمس
دانمو
لقس
طاو باشل [لسقبن :هوا حيارك بفضاءالنىعااذض,راد ,مي
مابفسذاةشريو
العطسنالاضزو روائة موطف يقسيلحدبارربا رجفاعلراد.عز وجلادروبم

ابلهشمبعلفقان اتؤهوسرشوخالوملدي ١فالخ يكداننسعمرافبعوم وعسيخبورمزامم
عنماسندت ال لراشعلييلاموعدرا بكعرطفقا ل مزشاقلااللماىل ختولربهاحخرام

و زوايةباخمطبوخجخٍلدبحيا بويرعرا بد وج اندعزوجاخلاد ابنوفتالاموي
ي
هعى
بجعو
لع تر
لان موعلا ادمايره دعوت لمر حنبإطروافطتلوم حنوبعزوالسا بر
رضراضعنمغىالتبرمااشملولمرمابوها سبلالمحزواثثوجهم عرالنارسع بي

واماطا

افاد
بص د بلغاوج امه وأقيايللجع
مدو
ادم
ميطفراوع وما سبل اه باخ
ابرش
لانب
مانخامدر البود لق رثنروالاابويعلىنوصسوعالحضردسئة"لمدنطيفمول بنركبسببمحفاغكب
و ذا هامواقطرئنا رزر ع
(نع
سبدبب تررم دعبي فاؤشلن االصتتزراؤ! إانلكعللملم'وا رسلالى

البرصطراف علييلواكس|ىنااضرانك نضوع ال دهر تقر زازع]لع وفلاءلونامهيوم
أرطابياطللحقنيزيها (اناحفسيفاننصوم س ك سرشدوثل "انافمفلنئىازراسهو.ا نامينى ١ماص
 .دقف أل لروجدعلط حفاأود علكحفأ نسدد علرظ حفا(فالنض مي داروى

لدبا كل أعباةلهافألت ةداز يارنامدفاكاروبوهارعيطما واالواراك

سهرف كارصول إشراث اطيى[ففل منذلىفالعاذكل عدشثربيريوم]ف شالب إانمب ايل

مد لكفاتافزاك +كلعشرفلنيابراهات اطياجضلمىذ لكفازهاو 4باعزسيع ولانردعلى

م
سل
جباد
نوىع
وصمن
ذلكجا,لزوجاكعليشحفاولريكعليظحذ وامدسيدك عليظحفاوتبي ال

تسبي ودعاؤه مساب ويملممضاعه ى إلى بعص السلو الصفتوضلم حابهاالإرفهالمبى
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اتنشكترار افزوقيل اتناعض رعو لق مرو شئنالش مصطب لير ا دلوك

متنهال العؤيا عادركان ستععدثركعرك
(عنلانو سضدع
وء يقابض روطالهام

ّْ بالكثرودرالاخامرركضناءيفراالاولريعطالعامة رلرانمان ليوااشح ادورحما

وب لئاو مربهل سمو ريطنميسمربسنعنوال املحودماينفعاهه
د ارت

اي

كريربانلوه
طاجلقةعسنرمزانالمم ركدارملناسفل م
اع ل
تبون ونوب

تعانروءا| ويهمرلعلإلفالتلوايعسدالعسث ررك لازي هداا قدرلعذلد داوؤبثة
اوملع ملياناا وذ اماعركطع بسر ليجدلا

(إخلام!نعرس أواقن وز ف شمن انعد« و!حد!/جوم

بمن عللذ عم ررلعموا هرع خلا كنإزررلىكري فال بعص لعا

رصرهرؤابس

ااذوكمدويلرقاب فق جمعدمرلا فلوبفلب للناى وفب'تيزوفليم بابذاعدمدزؤدلم

سبالم و سراحموفطزع جرطمعب فبم ارجةلطاعائهعممعلالخبرجه فا(مردعيرم

رماترجلاق ص للهعل وىابفق لخرانة بعل ونانابن تغعا ورخصهاااه ورج المرااءل"
قامامض رلجلمظت انض زوجهامعلوواراسدىيتلن وحدعم نماكضعروانمردتورشت مط د

ودقون وزوانامرجل | سنتيطمز الل قب

فطامرانه جار
أغلبهازدت تعوجغهها!ماء ثرفيا.

 2انمتاونج وارلاعزرجلسناعةمراليل!لاغهراهم لطماودنيستهم !ردنوءالامعفد[ومدفم.

از لجنو تيس رفزمإليذرحدل ادهوعو
اين١ري
لن
نزخل
او

ادناالاوكمأنهيانرق:ليوللحابم
القت و ر

مواءالفبلولةعلرفياع اليلولعامالدعورعلرهيا النها رعوارالجسيتيفن
مسال ططراداعسلترتصيد

عنريعجهم يرنااك دارلنرساهر .وارذراارئخلى انوتواملاررضناجلؤادلسرزراةوهراليجاتوصي

حتوعة وهلبناونصمقتاد رسا يحئقودوكرةتردياماليلمعنناد بلىا عثرورفة :لعونمهلاهليريمليعبذال
اب عهوباعيجالددلان كلاه كرايففعالبتركوجنيت فلعللمريخاءبأنخطبعالتهقهرلفى بوالزيرولا
هيارشم
جملحهاقوى مُأفتحهاولياهتناعنرمايجنا يقردعلر]داصتةلقودمملاهعملدروم|رذ[للدينب
برهىولاتتغضدرنهسيعباةددم ولشسولعماادليبانكابدواهذالدبان اتمييونهوانعاهض

قلبنزء حراش ماناس رواةاليحلفولفتسولم هاهرعليرمخدراص

نعبادة'يفدرمانيلبهؤلواباح

اعوط احدكرعبا +3يرعجلعضا فاث ل|بمسدتشدعا اهممن' نهو د [لرطكالهبادم /ي:نها

وعسثمماه عليميّ]انذأرا ريسك علي حفارلاهلكعليكحفاولربى علبدحفا هاعط كر هيم
لادعمليرمعلايه[لانأمرزص الههلماتهون هأنادرلايؤجنق
مجطروؤ وم وايت اهلف ويعدم ر
زا
وا و ادهل و كر تخصمكيلالجمعزيالذ ل مريارلبمالغلاحبابها
نخلو واأراحبالاعمازال ادماهدن
4قهف والصلافأع لالسنرهرلادمعلرييلروودهكنام | راص لذألش يرمعرااالطر رعلومثطح
قرام ال

ذلتهارى رضراهمعتمانفاقال رعضولاد.وادعكري ال أعلمكعيلاخقيها
الخلل ماكبحنرووبعس اب را

نعابلبلذا مين رقل مملرايااع رخالاعدت وحسراغئلئ وتزوالايعنبك, :إورلطواكاداليه

والهيت مضلو(لصىجلمانباروانصع اجضلواجعاد طحالديفرادتافظلون عب ليم
السلا العاد شرق ازا  .تسع هاا عدم وجزه الفرارمن الناس وهنا بعفممصرز

كذبى كحرَْصِنفطرمْوصمنْفطم هو الناروا اللسبد [للبءالوصيةالجليل سالط تريى

واخعللونوهالمبنص ريص رلشانع كعوعدنودفلبهعسجزيعالخوشرعسنهءم لنامئياءوارص
ملتضام رفكي!نكشهك دنا سرروخلك علممعارى الامكار اوذ |مماالرمبطبؤلبولسانواتقل
[لرإحادث” [السنزي؛لكت الازىن] ؤنفيسمليش اماوهة)الصمك بو معرهر (درسهانتعارو

انطررااخ اجالصثمرحكىوناشعماز(يفمرعطواحسانا امطدبظساللرجز

 4وقثناسرصرواأعناز( فوذااىنلورذتهلدوب [لواحلضقادررفيكبفاوايقاة
فرص

(١بعمركا نرطربىالعرد:رهرا ننهرادوالانقطاع حىاخلى[ انض اللولسهان

ولتوهواضرعهة اهزلعهةوارداتالوملةوزابطللفريطمتها ائداهامرءع انبنامجلس رالوالابشاع

كر] صورؤدهةياى ومفنفيال :ف,إهزامرلفاء الئاس
طلبلسيع
اناس
نالبعلملقطاءال
لاخخلهل رإعلاححاروعسو ات امامةاللهؤظد:درسماد ماالعيوة”'وا( حيطاعليه
اسان

صزع سس .
لد و
أسائك (الدنهكانكل عاخلياتتوفالغيالتوى الصررعينيأبعتح[ااخاوص لم دايا [لسق انهيها

ونةهو" جالباطن عزل'الابمعانحىهضور معوعدهلا
ابام
العزل” والعزل" توهعان

خض الثلىبالكل كماإشارال ذلكانوبزيك هانلذالنلا بوناسبلعانخاامبد(ميحىطتون
رتك هنهممابوذب تابون
ابطي
ترايص
ذاخاطبمم و لاخرةلل بماخلوةعن| نلى مش

مفأفبكوةبجرمع الوتشإرعلالدرشادلاع هال عابشوروا عدنصااوزمأبحا مإامعلتور
لا كانناي
مادلوخم ازويلالعالحةالمادئ :فكارنابرىروي اطلأجاعد كجلوااصمباحيلبأخلم

أ بتتضنعكباط هم الليالىذالوعاحددد ونيزودلذلكنمرجع لرخطيمكسزرهلمثلهاحتجا

صمنه والسهووطيجوع و
اغووضويشازحرة دشماعاليهالطابسلوئطرمىالابذإلرإانلص
مأحمززاليخا عدازبابالقضالانعازمع اللخجدولد.حول سسرائيطال مؤاراةالعرلنالخلوةتال
مؤتفومادأعذعنالنانقبلدخولها تالفالنق الوحدةو [لامؤرأه ونسئعدنتقوبها9

رلل؛!ت عنالخلوطك القزبمراجنت ولي البو ولانان:
ععنر
ول[بقللللعمناً .ولوأملناسموا ه

تدرميتضثرعوم وبهرئبأطنمنالفشلوالخشتطوالمكروا ديع وار|.بوبرنيد
لعن
اولواا ت
 ٠معبن] سننالاىرتيحطكام|] محبنالصرؤي,سكا لبرة مراؤلى ولوشأسرمتح لببلاعمرمها
شمبمعا مربك كااذلاعرميطان قداستعر دلو
العواتا وهذ|الاعتكاداوزككم ب[ل
ولبدخنها ومتروج ونال تعلفاءااباوالتواناللاثاركلجؤجمراناولةيعزلة و نأيتوقد
< ٠ا
تخله
كا ش
ملتل مرول العزدةوأنم بم المربط العزلة ل ب خوز/غلو وهر(طخالغو

ا5لياشل أججللووة :اترعىالذلوةالوخلوة ادلعحنرلةوالهر ل امنزعنالصيزالهمارهن

[وشى الى هوخلى فحرةالطاعة.ى لصح دشمبدخزاخلو ةنا نوكيى يعدائضيها بالدئس

واالقسزوتطهراباتورك جااردوالهنيرانابالدنزوطالمعتترعنداهنومعتلرططوا

لهااريفوعطزيبنشرطااكرانلتعكبى ألبجذاب</افو"ل راعرود نه
لسم
سع و(لذ,وخهم
كزوال
الاك
فقوك حئئونئمر علرةلط النشان |ريسناافلىسْجب دخووله) رنابؤئاها
لازا البنةماوفى جزالقيمالترضية[لتثف#لنار ي خطلص|علرض:ت
محقبدسمع امن إابريجم

' عرثثرةوقزوةبزفاجفومرترحوطرهرولسط اخدأبعو جدداازرخاحونغ خىاو

' ولا لمنريطنكماعاشنفوه ع
أنمنفطواالفهدوخاو!نغ م اعتزاننهمعلل
انلوبلدنازاح عرليعالرابعاريدخلها مادخرا(اننسميح ضعوةمبسم لاكلملابرتعائق

لرسأدهدخرالا ليخذبلوءبركعه راكعز عن عنجاءةلديفز؟الإغلالريطالسادس

رج
أننفارادليسكمثلمث» وهوالسميعارلكمضنت طراكبعمارواناامريالهش ولإبترفالاكارالعاتزع

جأمفأوهعترثبها جارناجل سفوتخلوت وفازاناادء و
واؤردكوجايبجنك خض انركجسك مالهنا
والمشّفْ قلستاعْض عليث بعحهذاابيعببيعرارهذاايخطات امخلواماأربقومنرحطن امروعيرحص فزئك

اعقط
وعا
هنا لم واخص بألذعرو لاخلا وفزاءمايؤنادانخافارياوارظان
مجنه فهو مفرللطت

ممعريحجه حةضوم انحسضنانؤتعلابرش لالوما ريكهبا ابلمكراومري االزضرالدزمكمأونعالدزبدر
1

وعلام :الثانيأله الوط وأأول لهمانبلالرالراحات والشهو أن فب عبطباهمى/لدمكه !لدوينك

0

اعوذ بك هنكنوخد م إىلاولبطليلالاعنفادالجلمرالاإمانزباراملبسكمشطسم ولاكركاعلايضاروغولذ

0

دانبنعروعن ,خ باأونضبوامناعؤابم وافلائم واص تلبسبعزكولياكا اوبعليا شْغْلب بمكسل
وذاقل

ا١

1"29

ارالنهشئدايع الا نت
تتيشغاعلالنهمالجى غلك امل الست سايدع|رلإبعلىتقسن أآمةولوعرض

كماس الامرليإا ولبفلزرو» تزاعدحلما لليالاتيمسار)تعرنسلههبب وهارناودرجمحةوارامءنصنشارنجوعفلدنمدشثربعكوروطرنفااب
للأيم,حلوذاطرة بالنزعزفليم مرافبازد مسخؤاجلوم
راسة مكفاعين النناسمعر|رايشعغسف

لشرا ركور خالوةملم نابخكلهاشعاع الرونع
بعائر!ئأجليس م دهكا|ش
لسغوندبمطن
اريقوهارتماعها فدرقاميك وطولهافد رجعزدك وعرذها ذدرحلسستك وتابؤوه مبهاتدوائرة

ونااجلطفهيهل ةبمعريادمرات النلى ودابهارعا رعصرونيق يكلفهو ليشبهدارمقوةة فبهاناس

ااح اكريسذْرطا»اانكثرضىالرك”لقن
“وانامشوان سيدعينطكاخدهين بكورفزسأ باب الذلوةك ر

1

ا

ثهمتخغلبهودا تكثرإو:انا بغاوبهاسان عثرالصىم تعفللاكاعندالعلوعد

0

لتنا عسزراالوضوءمان روفادريع استدامة (مننها(الفنههاانشا لعشاشغوللاعن

|

1

ةلك
تفليلاناءحسب لبعد والطاف جامذلكممابويتليل ل جإزاءالهوابيم واللنارفيع:لشصبمويال

ا
1

فلا افومادهعتهورف شرعي وةناغداذل هشميتده مله ه لبنورلإق[بلسرايععنثراذاص
خلوم” لوطو رممطفاراهم ري لارالرسيقانانخاختموانطم بكردهوىحول لثما نهووزاظفل

ظ

يلعارنو راذاعطسلشلوكبعالعسابعانلود ليريامنل اخلط التاق

ن الذ/نيامدعي الععاوبلملى
لفاؤ
:ةملذ
مقطا راضمبدي  ,مسلط برام الهرئ للابهيب واع

حبككارعلمعالخقلفبورقندبشي وهوولخراغلوةوضو درهاوايجابابلدمزلايقدءليفال

ودسسولرفاءامننوالزلههااخكدم وهوعدرونامروفال اسه ورد اس سنويعفلمخلومول

1
ا

,

هلامك الماع ولافلي معلناببعلالطاة'ويط اسه و الخلوة”وليامرل الرعبجوالزوالب
«'ركوريى

ٍْ

ملعا ال

وياباروادالطدفجبه)|ل سادمعش لعافممط رنمامامدي(ياااليوعواللددين
والركقننى عنذكل/هارةتمنالغدث
على

زاإملاوسط بس الوجارلعشبجويما نيك 0اذاعانوفتالعطروم ف نحدسوسابفم داهزادرب
أورعاةملاءعوللويكةا'لكأفا) تمهاباداجها
أن بقطرءلزيم|ولوزف:ارتعييقالفلمرسنه وج
فاسمزيعه ذلكه ااستعده لفذابم فناواذاكاىعند موينحممولرعل ذلكسر ارزوالفعل

هاملفالزيكونبيك( دولوحكم لداذبىالى باكدم ,التشعراوصالبرص شرم قا اها
أنكملتنلهذق" بأ خا لعشباو,الائاهم و سر بعصالسو ان بك هو طهاء! مدوسنلمام
عبيل
وحيطام إن نوم علدإلة وكلابنأم
بخصلص حبوان سا يععشران ابيا اعلامنمغل

زاالحبضى بلارفه(لايقعجبعللازموديامج لاسافقق.مانالنىب(نطعو|ب :وبنموا(ف”
تام
تاشلغزنالواعي)منه فبتحد وراملدذكب وتنسفطل ومع (لترقنيي؟ املعو مللخد
الخلوه”الف]مكنلعدهثرفاجزذ]خيوارط|  وسثراناالىوا رتِرىااللفلمبسىاالممجملعينةنا لك
|رلببنلغصريجزها .عند ذ لكنظاماي نقبه وسيقهزمهلأياكؤفو) شما المرنيل؟البااش
ا

اغنوا رطكلهالات اج الطردي لانتصمزلمبينالموامرو الوا هرمانزح عللراطابرالفوارد هلم؛البيع
والنيلةانث واسبعوه الدخاظروهرغم 5بمس"خرامر/مصات انهاتارة بالفاءالح وىنارةنالفا.
الل ونارةنا لقاءلعل و«اامرلياسلفنيطاه ويكوى بالفا «الندس فا كارم فري اله يسع

خاباوالكانمنقبلنمل بكسنعررالهام واإ كا.ه فني اللفلببسمنيهادأوارك مرقيلالشطان
ببسم وسواس] وانكانص قبلالنهسببسصسرجهاجس) مفاخقليم وزيم بتوم لنلاوازوايشا
وعكالسم همذلاعيملوفوواولقم :فيهوعى انالك ,انربعو لكلواخط م يارب عام عبن

بهاع اله ز كسبتباتع|ذا خطلر الذاطراءبزعابحمهأانعفدب ورلغ" ولجل لنأ يرنوى
طوس (لملكروميزغلمو رااعش تهرديسب الاعناءواالنشكياطارر و نز بيطاوا اذ |اعفيم
و
هكا
مك نش
لفقا(و اكلعردضبىوم الصبتكراركا رالندسيناالنكس!! امل

العالحتطلم

بدشهرهالطلالطيراذاخ ن م منلكاواننا زيفحننز اند مدايرلادالي

ان مقصوذ 4الاعو!لنابوججر كانو أم! اذاقالمعللشكصودوريس لدنهس وبالننشطاوككال

والفلثعلمانرام ونناردبماروثانضىولبيدمعبلاطايعهوالاوكبجاءلمع اللفلحدشماكالسعالفار

اعلإلريسفة المعيهم لاكؤهذ|الووتاج الرعقاءوكوس يرمو«فناى بعطحراناكالخاطم اه

نقراكانينهالاهيطو(يؤاذادوارئ عارفيا|ياكنغوىؤرمةعالرالعبادة"وراعانقلالفلبرابع
ألملك واك راعشيل الشطاءنك زرنزييداللمحصيم'و رايطعوالمشيطىالرعبداق وريزعليط ارمإؤلى
2

1

زاوم شعرة”فبشتبدبانهسوالملكىواشم يقرىنم باازالجازائلخ بنولطهم السكوكوالستبلايى
بكنياملوحسنتموانفالةو اانعلزمي
طالعب بالغ و بيط لهمتق موتعلرجدذ|الناطرال نارهط

ليغ واجع الاسشاما] رالنهس اتعدى وارالالب ايكذب تيسمهرقم كهممع ادرائحفيق
امواطرولنئس عليمالامرىكيزنالقاطروصيزاء انوعوأوكاعرفاونعلاجيمواىكان رم أاومكرهوبشب د
أن ستوىالذامراىبتطزالعميبايؤيجهاالرعناليةهوى النهدىجا |نجسبكورنهاصوركامر جاديصها

والشالبب ش ناها الاعر جاجوالركوياثوالدو نو فلنطياتبرونالجوالمريالوارد ولاه معناحطوفيل
بقزى بسهما /بلاواره كاشرى بلرعنوم واغالمرمقث| صُرْضنالورأط لل معاولوسارادعشرخو|ارزاد
مك وو مان قانزادملذلكذهوخاطرومى علماأنالخاطراءيمشثلاثايامو م عرلاماتالوارظ

ملهانضذ,رام
إللااقاوانخاخ رالمااول!(.لجبطمادمسع فامعاه خاسابم عن مرسسواة جاوقكالك
وذعهامنا  +قسركا 5مرالياىا والشاهيادماعارالجب)ومرعام السجادة”اوصادراها ن لشفلاومر)

موعلا مائازرا اذراجعع انفعاكل فاصز ا مايلمنعلأمنكلوتسشرع)واربلكعفا|ل

فكال ذلك١لوفت عا زيااههان لمسّمرمخلى واسنسارماخ ابلانسنانإلامشرليغكلرويون

و«جللجؤاابنهمااكرتلون رد بسثريوىوهرعنه ابلالون مادفى فتمدبى ال تىعاارلعوذلذعلى
|والهليستعادر_ -وانماه كلهام< ةوعءناملامها(اجيدةالسنيه|رتشورالنتإهر زيول
إج

*مرانابعالاوخ زاهراخوازوابعاليس مسطفزبالااثوان بإطامرةعوالاكرايالبعاجالاكوان و[وارط اللك

برد عسام الملقوت ا
ئتن:
اشْر
والب
هطصو
وطلام اللسادات(لصوهيعرمراهمعنحمعاار الا
زيةووها
الكو
علي

ادمنتد شم( دمتمعنظ
ربوامما
شقول
بس ل
اراليحان متعلفبيلكوالبسريةمنعلف:نالند
بدا رالنشد :اللشائرية العمربوايع عافدمعالكو مكليلتها
ليواي هالت|بعالعالذنيةؤلفواانخ
لالا
خمول
ابى
انعناانامشرفمكم ماروم

سوعافتعس الحبوابي رمرابعالها
؛معا اءلروحاشش|:لتخا ر

اردنت هرايفوع منو(بف:وتكنبعالمكلهاظْبِمسني ا نجهاصاهرحس النقمالمرطيعومعز هاة
اللاولرممراهرالامورمل! مرياءالخلزة يقس بدلفعالعلدنوكبس .لشفا مابهواالجاالقرلئ

ينه الافدلالامرعصراوفللياجرتانتتيخنااليآببهأدي الاحباب ومما بيع +طر اهلمواطرءلد
اذامتعلياتفللطتعهنرايرة رلايبجاجدنالوضوء لعاذوب ولمرفعاليو بيالتكرالرتفناعود
ارحب عدذلكدتارخب بريع الموتفلسوجلهمينايبودههها واذاذ هردؤعادثفليفعبه على

قلبومليلفساءالملاطدوس الخلاىيبعمرايفوليشماب حيويأتبعلاجربعريزومله

رديعوارفارت
منعهقز
للبو
تنمع؟ زول الوسوست ام رلممعليههلدالصلواي سبعاارنود كارا

لخصيس.
لمعملم ال

باقع اتسنيد.وارهالغلباامنيوضا وناكرياليرفانهاذطهبعننشمفالنواذاوج

داياالوم إندبها

|سترخا»ا الئلبابددواسشاثعاضعد4ليفتسل وليةكزياهواىلرانبنفطعندسسبع
نه|منكا انه تالزعدثهمعوةناطنن"اوهاهر“ فالوم دركجوعاوفلىوسوذخام

من!ختلده الموش راولسنوضا وم كرباميهباهان سبعاشاس كامل:ضانقدم فاوزمنعا يجيف

جوع كنموبنسث خاطرهوبطهووقداه وذكبعيره |رعماشفعللهوعاه نعالالهد ماتراذاذكرة
لماعنهارثر؛هالماكودممنها لوا لش يل نثلوه لضمطاء مسكتمؤةوفيل| سورةساركالملذاذ|
“نلاها تاسلنان ودح ف علولبساعطم ات اسع عشردوامريففلبميا سم وإمتماام

عمالوفابعمنعوج الننسلمهأالاسنالبا ابلمزيطالم خضمعلررسول د وارامهليرمولقلق
صساس العدنثرو إن لايكحباب اخلوة'لطارى بطر عم [لاشجه ونزد
رمماتنتدبالنا وا

لاوألبكفازبشءوان !رام والابللكلمواحدةلإيزيط لعيهوابؤعبدالكلمةالاونبان مطع تبر

اريلجكل ع االكاجم
شهدم مت ا خلزة'بأذلكمما يمسدعلم خلون أذ/لق لشي رعتلهيادما م!ليا

مهرابوك الؤثلائه :وه لثاةلراالنينانروحد 6فاارلكثلهمقسطوكهريىللهمصم ادس
اولعنرثتت ذارا الوأ فقملاستسم ,لابطلبمنالشّخنا وبلمورهالائرم,لشم

معايم ابلناويلوايشمنالستخوافعةلذجصاوالحسنضا وأنيكونخاباوام نايالنابن

وأه فارندةعكناكسمارسليطان|وعيرةلك وج عليهاعتادةماعبه اللرالذوىاهاه وعزرةلىالا

وى وهيزةعنعبرمحدس الثرىبي انل شد والتنضلبلايأسباعنماد س ولمعودنمومامتوقم
ضصةخ! الامرالمنسطاف فأنمبو| 4مرمزمله أة يز
نار "يمه نوعمهوت وله سايم
ذالك

أن الفلنتذوأسرأمب الناد | 3واذا دأواا4لشح! خاذىي ومصارسلم] :هامم املشلبوسزةوف ليت
الاقلمكلهالماشائى والعشرون دوا الذكروهونا !١ مركناختارةالجنبطرصاعهوالعا

واس !و(ه(ننتي :دمرهاسان الشكن اإثلوة'ركوجمباعطيماشح لإبوحسب
تارةانعيز
اخت

مأبر9ساق بعضهم المبتح.بذكلاادرالإرسوالمشهم بذواهموقت]]) يعم الكثيى|رذلط

اجلزعالةاحرهأن ود انشانثزوفلالل/زمرائم عدموانو جط الننايوفلبالدزيداكث
منز و(اتلسفعشمام المرسون اامريد ريسل طردهااؤربولا ومن |نكرولاسسع ساواد

ماالعشدانزوا لوإن كوب" لب هدي الاحابااذ تتفل بمصيعاورادالطبى وليافيلاردمباربايا
كاقل وسفعانننهالذاكالميى لءدالة]واد ي رحل رناقدرة د ينععوانارخيهة ا

[طلولاانحقفماكو|لستسالءثرا تعضخز بوطاخلام رحسمن دا ابا رالدى مدناةلذوبلهل

فسا ) هالىومىكاريرجوالفا ري فملمبعين:عيلا طلدوالاببشرك بعبا<ةريماحد| الرايع والهزو

ارلابقسمدةا خلوة”جلادن تسم ب فإزوحمنهأابلعاطريهين فحأدنم نبساملك هفووب

اليو الاوكوب اقيدتهارانها در اولريوعاليموحيب |دكيىابثبد ]ل البالعزونابأنسلاقلا
حنزبيابكزمريجاشْر وبعاحبم بستوحملم مهها سنها نردهد كعرراشبرجل نزلممننانسا

بانغلوة:والذ كيجتفلععنملاد شمربأخنماوغبا وبدب:خلوه:المعنوينفيظوىدصوزبنسع
0
فلوة انوكم
نايا رومعنا هداننعاعمائل ويؤجط لذك فول خط لمزيدهاذإكاإنس اد (ذ

اكداره والغلراتوه كاهنيرإلخلوةةذ هب انسلاذاؤجقمنها هذف الشروطمعام
ح رمثمإملاكصذاكك اله::والنوجبى وامنااهوالظي
لما
امنو
تايطل
هوىن
حوهتدا ومعوتها لبع

#فطهدهاعاب القوازقبت+املذظعررالشلقبن عشرة :ا
ووصلدمابعضعلزلاعشرالواهتوم

بالمعنرائتفى السنان العاهلدشفي وصراتعابالنهسء الامرالجاينوفنالبعضدوترق /هالوبان
والكادات وققالمشاى +الامرراي وإعننا!يهاالمابررقي السحيج ارزلفوم إجعواع! اجاعدة

اتلعاابئرفقوو|للةس

جاددهوافيدللدنع ساناومىجاههذاث مايهدلنقسم

وحاهدوءاام دى

جه ة ووضلاإللجدهد يع العفعديب /نراحطلي و/ممالسنةفواملاهلوا,الساغيلويئل

مبسرلعا خلىدم وشوىم عل ايلعلوةرالدسلام رهعنماراشهادا'بارا درن

+مرانجا من دا(لسلر
صددو4ل النكت والمتشم الا
ح'اعنا
وماجهاهطرق )ل الجها د الشقسن في

ل
امطابة'
ههادهدة
كسمنوجدمشلفة وئصبوايلا اهدو مرمخطدملقنقاياقاكبهط علادىه

ناعدالل ان تررس اارلهيجهسم ورإملولجسعرباالجنة لناز مرهب ماهادوكاجهادمر!الوم

عارنعند من لهيب هاذ !معني بيمهشفةللجاهدة فىحثاموسرأمووالاممييكعب,راذهدموةحمو
الوه|بالسوانرواجعوااره
مشر ص العأوالنعبوقلإل سريعب!

بفةراجحا وكنساق بعا طبارعكليزبعراام بدانة حرفم لبسدنهانمتشرقرلهبداا#انطالب

ىالعبااروالرقوف
هام ب بالتضي وا تكلبلص رياليه قالمكم بأءده سريرنرملرتقلب
مع ال ول والوكأارولل افلس السوىرترتكسلماالك م صوىموتلباحرالغراليثر

لسرن اننراونظرى الاعداروبالففربراعلرهر< ناماسب وامهيلو ال امالومالابيده ترم

ط
طبتس
شر كانا
ااذه
+لقكروالغلب وال وموالنسرراخوام] للمادرة
ووظقم والميز الليايلنعافنزوا

والمقابيى وطضارة! قزلعئ و,فويه عنهكوهمراكرا ونطيهارةارارلابسرفيهمبشغلةع إناركاى
وذ

وذ اكننة.فالوقنبعالمامورمفههرر] أغطينبجأشدتذكم(االاجوروطووا الذككراغمع حلول :الوربا وولبه

بشع ويماهوذبيك اليجبعليذنافنرن وتصييموطهارةالوحال
عوقوى مع ولادلجشوم وو
لتقم بجفادى القمو دس وايوج ع الوجود,الكليم وشصارة السرعح شصردهشرن والقنية دم

كلزيمعايلر|ة طه
وارة الموادرالطتامرة نمي#أالفبوغات الساهرةنوطصارةالمبععح الديع
لاهنوشُهارة[التعىم شهردط ربالوس كلابويسوح ودثنسو هاارةا
سلي
ارن

لسعالحموفنال غليمالعلةاوالنبللمرهرونيسبنطعردريمومربى معدن[لئسعلمى

قيرانوأ نايكونابامناياسدةو(سشعش :وااكلنم وصوامرإنواع) جبادد فةميرناههالهلداةمشاهدة
.مهنس  1ا)بوغلوالدفاو عرزي ادر|لجاهدمز (درياطلمب يأسناهدةو من(نر
يأط
سطرك

بابي ب
ليطثمبا جيم ول اذعهضعبيت الع
»بموسر
بلا
رها نذ انوي

ظ

ظ

الفحالبرانلاع المرورةواس ١0 رهوجشع |بفدرإلشدتكشب العاار,ومرطلب

الفيدشحليباتزواعلوملةملليليافو مازلالجمرعزلنمالالتابان:فوصييدرلئد افأ

النجرعدطابل واعط ىمجاهوة النبسوعلاجهااسسّْطوأمهبمريجاهدة الاقيطار/النبس
عشت القةعنهالحال وهرمصيدة لطن وهال وموعجوار وهرعطوحاضمقط دالخرجويك

وزالبصاةاقانمازهازديتفاعنوهامسلوكرمهلاملغرركلافمااذشااثنمراجافنكن ر
دليموثنعمو

األبيه همنغطوم والنفسمعدو بوماونب تقشخرب عويبوبمها[ :استسانسسان
ن
ميس قنبجع)ابطلععليم رلاينطرا ليمشرئعءادهلا واثبلا ياوهرنابسو ف !إن بكة

مدلمهدبكست لمعامحااتوللنلالدمتي
9ع السننج ن| را لزيالملحبأررع|وطان دهم

 ٠معرور.عسابى(لاوفانوال على!لهالوالسلاءانادالإعلرعاب اراذة/حعقوهوانمو

ال ورا ترعقوهاهضرمالرسرفابة ا لواباسوا وادر ةطالشرواى ضاق

بسي
والق رشحبد 4انهانهوسمالندبنجوركسيب |وحراشنهالولربع اننابلعون
االلعطنمةاورنإدبفاردلوهافااق
ودرنعداوضوالشرياء ل
ل هناعب ايملتجبرها انهانطلبمادفين

عذج سندننسط بأمحلمممناوده راحةلابوان وزعنياحالهارفعتبتعبالا
وبا شل امالس وعادددنهصا وعلاجدماعرلا ريركوأحد لأنالنكرأرمرة بعح

الفزيوقله سنبععها بعفم,لدان!ثرونملاشنا١لابالفنا,وانماننق دارتدزثلاكانيا؛
ألال سعدهاص شهولتها ما/ءلدأنةالبورلإينمرااة) فإطجم)انمتاد جرذف رزرطاعاتهازلااب

أن ن (ذ افزعليهجوزيجب ملهاهل رنفعيترصفرتوانغادتواهاعدانا .ستعيرطيهانالم

ألانزىإ[لرلفو[االه
هدرحاي النهس لاما رةمالسوءاللدارج ربوىلابطالموبط|ريقلىنمسم[لاعمازالشافم إلع

بعسرعليها |زكابهاس صووطاقوعجاني عالوىنسمبنفله|لامرأسنىهرلثحتريصرلاننيرمرطا ع ول

تسستنفلهاوننالهماباذربتعمللطاعاتجمساعونتها تقودترامسعتحاصين واسيدوارنشها

شبهوهاتماغوى وهلكت فويماجضع وتالابلعطسعزاء نحلشبعلىحب الرفاعوادتقلموبنجطم
واشسئه يوضع اصرك [
ركعنهاسها ستزن ,وكا نامد
عالهدانجنول وايلزم

(الإرأونس يز

جلماتعزكطولذةل .اولمناعس انلااججقعلكهاولاجنلاإناطسعسلن.وسنان

الكالعلرارمباحاومييهلىبها»الناب(لفاميووعيو/زنشاءام |الشالثالى ل وبهومّضالفلبعلبف

أودي الفثلم:وعاجرفطجبةطريىإدمن اهلملأايقلكم م تيهونم #سبيرويع زا رهبن كفك ندا
رابع اندهاعفار
لميرلارضيم الذعاد (علساد وإلدعامعكنام |عاجوفال ماراهعلرزمانا

لشبطلبطعر الموهوعكمعصان عروعنم زجاع هبعزؤخم بؤعرمفبدورام لاكارعبيل|بلعم

اصت
طلبوة ا
بره سهد ان ف<إسكت لهالا مس ال
نالش
صوروهو
ل ولدمو
مهزع
برواطن

لفاتاعالويخاهرى! رتم موميينوقنال ب|وسلهاءالدارانوما وارى/لفكب خوم!|لاوْب وهزئلان
الأوارخودالريطونهدبط نعذ|موسكرةالأفشّدأروصلفبوز!لهلفلارلمنلرهعلطبييون ااهل
كع فليلواليكنمكنذر[ر ملم بالننسلءاعلرعرش فهافي! اكنزبذزفو يم لدع هسم ولالماإبدزكبرشي

وى الىروا لهافئر
هلباهيرخف)
ب]ب
مرلاهميلبعطحمالاإنابهيه,يفلالوقتخا
بيها

وللتن!أح
أةحارى اللسبذمرحنن ونم«إبيعه (بعلمناىطراد ليريمارأجكدليوبهل
هؤال

اهراجحنمزاكرونينوها عالفيذسسبوعلبم|اكباب جبهلدهازهازنارويدخلهايدث وا(يعنم«شعرا

ارم الغومعاحلزنسقو تريخ واالندزشىاميها .إءخود افدارجر واضهد لالبلإذا

مجاايكع واوزعالباببذل(.مملرعليوتع [:لسشسادش رجاءوهاونبوعوب علساناب
وظوئلان مرانت ا/أوني راحلاشعاعة ماعلحااسراه وفل اسلهرلجوا خودي هام لشمعي مررنسؤاشرو

مزعب[ عالرجرغب(خودبجان وتهانقرااللدنبعريلطيررم بلسويعطيةروصيكراردضروزطراد يبرو

يكمرخذفهكب ايلنارفهاك لاماعبرللجالب لد روهمرص6اناي:رجيانبدالقاءن جهاعةلمهي
حودابد'نهعادارهاهنةتليخخفاى 0
بارلجشونداعة اكعهوذأرتنبماهوملم والباجما وامفاومحد

ع حسرق ياربيكبل فدكهانراءننها ةي أونايرمسؤل حب وذويةوالمرا مق '
نا سارجاءدي [وإبائنلوهوججتهد؛ لصمم السو ههركارب»اواليسيهم وز
ودهإب ولطادتالي
رُوا
حبات

لخوةل لقيشرااقو تقالهنق يلرجوانفرملدع علاها شرفبجنادةوراجايشب |
لساري

الم

روملاشيييب

ملويوم:يب
تخدر .در ن [

يافالاغرافحيستط .يأروامونيه:وكاأشعدنعدم العدومنك إلىوالذاقحجاء من

+الفنا رجااءنر وينذ ذل مرسعالرمة والن:لؤلنعا لى
وروي جيلح:فدىده شك ت
ورضنونس كلدية»سنال مرأاهعمطرييممأكنأ؛ارالخلىبونمعلاىلعيوتوالاردزعاية :زتها
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ا ال”شيحلابمرمربالادم)امراةدوسخاله,وقخدالادلشارعمزالعلررلوقع عفاد

كامتضهم|صعبمضوالدامجعومب نه|لرحفمفح علرحىوالدالجعمولددءرالقازتع

اشذاىفيكلوخى والث وادناك م وسالقالقزوال جا
ودم
ارث
لا
فلبفحوصر
وضذاهرث الجسموأمفرسدد ف١وب عل]ريطذ)1د مرينأهدب م لادةوبعطمب عينمان

بيسرارمرصرمنصوب تدارادلارفايلبالجها.مبرقرجا يهلذملعف ليريمغف"!الطريعإيدفل
اليهاباتفطنا انلستجفديمض الب اوفعلسيع |,السع در الجارحرم الشع الهراللفاني

لأجاء » يطلب فلالدىوشال لصي ثرالنادروججنياوشارانلناس ان متفعنبن

النأسواطميفاساكناوفالهذناابعردالباعملرالمبعودمرهرةب]نا علومفام لشميي
مهاعليمكلما!4الستيخفانالصوامرمعالئاسوحقض الشروشال الششصعبالدرائامم

شقان لملسع كزيخالدشبتطبلل بىونجرهتصنوناتدروهمفناواشغووفال
القسنرييجبعرزل :نكمااريجخزعلمباعش والوموفلاعسش اعلانساىم |]هلذلدالخ
لمعه الخد
منع ذدلقم جىزباللنعوياججةرص|ررقيمذعفلهالهاعجلوصباخاعلبمركاشام

كريمامش ولكلشمعلايقخابح بعدذلقبزبعضم_تتصروما ةع ديو النعراض وقط حسفي

عانلحسشمتّمددأوى | فالصدام ايربمعلءا عادخلتمشج الاوميزا متسر رارونهده
فتنعالمو اؤْمجرعنة» اللمددواهبه" ورمسى| د اب( لجبمرجم جواب
ا روراع
أوحادث:حداشلومريظ
باخج
ساج
كزن وان!حابهم كحاينرم والاشيل بط ف وانصو قي
يكلبرعسلواب لبلباصبردشهم توماعليمبارام اءنجواءلم هذىكربىثنالىمن القفها
ارطري العذراءمواجبطبهدونها ا ذ فيل مرط انامافهمئ هاذلاكل بهولوىلراحإسسات

ذليعتبحقعلعلمكالجلاءتاعنروطريىالجهاء)فو يرنفلونهايفكوهرقارسالمريد يس

لشم معلرطربى الاسنتجصل  يكلمدلبمروقمومنقارسالبشماءلسعمبرك راالإمر

وكلاذباعد[/ول وعلكلطريىما بنأسبهاودازىمالعثزكاليهمشيضمورهمحا عيرهامالكب
عبها ١لالمزو كطلب مأهو|بس مها ! وخناب!حا رهوعلير ند لركمواكلابدمى
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اسنشةالوهالوفوىعنطامزمولايطبعلماءلواحد وشم ب دع ذلك١لعلوانلبوهماوثان
سعد رللكلم شاور علسبشراعكفاراشأرعليمبأحطلزهمعلرارحا”كاش وارفاللم

أ عارصديت جهن)رلنعس العااللعامزاليثوا ض اهلعنفطعطربيالقومروساا [شكمى ملم

دميرهعلِيجموابادلايشبطعليمالسؤال؟ ذاللكوق بزيفالكالروفتوبارعطبباالاجئناع عليويؤله

الغلوب اليمونالاموالشني|ميناشاحداص امد فاب يروج اجننابهولياشرّصربامفار
هس
وام
لكال
سم بذ لذالصديىلرامهشانالسشوخالهاا (علركلللناسخ ونبلصايرد عطوفي
لسعمأهوعلم م انل لان]ثعيهبم؛وا إذافامالشجح ك خ<مماسلهففرراهاوحؤادو رافبلس
قبالمرانذكرنانهدرقناانشيجانمياستعيل فبعايراة جيرالهاملسسوابجوه و صونهراوراارج

يم
له”يمررا
اشغاد بضرؤلظ  وغلقدنفضعههسشيخرها الستيخامب مىجصرسعواا

قنامتيوأيههلبحممأبرى هرانبذمح وم بنهام ع مايرم هربالمذامأت يفطيكوىمابطلمإندوه

|شم امهيندم
طدح ,
عع
بروى
أرس وو
وحرة”ومذحا بيه الئاس يقسرمعس
دتوعربا وريم ست

دين ووافا
خامط
الابغللةاع+طبل ولاميضرياجلسلعلوال ك ارمن ومعثسيبىوه ومللاز امل
الشخ متطاولاكابعابثاللدذتلجلرايد بعجفقال الشخ اسهريطلابابؤهب مرالاصطبل

فشرشعادل" وتفكايزععل,احواذك ا+لطربى أب المالشهابوالع!يبنضاوشا يها
حتم! باوتل ععقوالم ب كرجعالةب كانوأيطاولونلدو نتهيبوى منةل يذكاءهواكليهم
اورا لنغيفعبهاالبيع راحم (للش لاالرامربيه ومس ادابأن
بع<الشخ ,فتاكلمام

بكونقطنامار|هرهد دهماويهاهعنمولاجوجمالتصرحنامو(ونه اسهبعغرة:مرليس مرالتوو
حا
نموبثو
فردا د اوبلتسساهل ثماباإمونبنها اع
نعلي
عاقي
اأنلر
باإلياج.جمنارة“وا رهزوو

مبسكجفينم قاءذلةحصلبا لأردى وفط قالبعط العابعرسول(هم ماهمليراسلف
دلم .
سكوزلامتب عراشعليريلاعتعإنهسث كه الدجوده جليمطاهع
دملفتجظئبة رفا
ا

ايرتكار
[جئاهس
َمالالبهلابانناك (اعليبهون وكأن سيا وو بلهوالطب مت
واتكإنطمم /عمازادههاراك ذا وضعث |لعسلءفشر منهلمرضرارتموالبيسعلإلجاهراي
(تعسزض إعل مرو مسرا ات إى بايتساهل د شْجخيلمنهذالاهلالمببىكزمريط جره

اسننا  6م بلاغمرةلكولسنىعلي ورم يبارهتيب خاطرهمال(د رعكرموقلييا 0بعطحكل

مريؤخاد اادلداخمنلى موعجو دن|اذه وهوكاذي؟(سنداذ  (4فأنالمررمدهشئى خرلط

شملاطا
ع
رفبعذ
االفكنجررهااها ثاركة ولاها اميمرينطيا لاواس وكن!
م وايوىخاطم»مه ليالببسم باينشوىالسئيخباخام هعلومدارمأيقو,عندتحوندا

علنطدت معرووة الح غود وامريهوالبقنعلىيخ لماارشعنعلو ونانا
لمج
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[الدحممزو عااسيب
ولدييسن
مرو الموهاإثنو إ

:

تعشماذا بحنسبئكمىسك كاءتبرهبألامد|دفيقاعطرم ناتئرإذهارك ريعاعالطر'ا
لىب
جتزص
بنيكلارنشارهقنك ولاخمنحمتعابالطرمي  وه لااعلماوتك
ذرام
ه سك
عال

كألنمريط مناده ريحرليايم ملترجم الدنيالاوه صوّلوتبالذئوب ولوعبطعبا دة التتفليرنابٌ
الششيعخيرجم )سلضع الرالسع واملنطنلاث الوالثوروس انخزطا انلعومىابو<ا١ربس,ذلشر

و
ااتز
عانمم اند بيركشيخمعامفور[خمريطموثرواجسناذى م
لاةمابرها فيكمنالحالجهوص

سجي
هد
شااذ ك ويه منأزاةهنالنقص فهومىمدانك فاذ)راب شك زديفايا ند

زنذينواهر بأئغصدبهاعانفمد بى»عل اسهو |مأحدم"الشخ عيربودما الام اسد

بعاعواممتلفلاأاهىاحرخ واالودلامفياوهأدجاذكاساءْلىلجبعخميررناعهنك
ف
د
و
ن
ا
ي
ع
ز
و
ا
م
ط
ي
ر
م
ا
ر
ه
ا
ف
ي
ل
ج
ل
ج
ن
ساذة روعاورطةاح وولاننة مهاتموات
عورةاستاذ4بط ر١امستأ 54هوالعا|نولهيسيد هسرركاب م(احطات |لثمالن:يتم
[للعاالييةزا
مايطك منامنتأة 6اللدعموانثياقة وائموااللسمررقة وديو<ندو(لدمد 2
الننأنمرحتوبي ا
خسرافيل (لعنابة4كمورصورة”فك رو ا
ملننصبصالادممهناك
بشم

اسناذه دهو.اى /دْأر م
والكالارمنة|دان فك الارثلصاح هذ||لمؤاءويعطفرنعم

م
:برفن
الشابلاييم اباب ومو أدأبءا بىص
ت مدا
ضؤش

ل
واطموا
وناليم ندوز
لرةيلى

عإ|الع سممنربانجالددى ولولان دمن ذلك مانق وكانعاملمشاطة[لاحابمرانلاط.

والسرحبب والثالبهولينت:هذالوبطعلرمدا ستنشمف(وطربىاهناكو نابل ارموت
امريدكةاضة)الموهن ج ف
ناراحل لوعاهولىماوهنواء نلاتعروهمس :أب | يتان
ش|ع
الاحث
بالسوال عننسم مطلفا الااضروره اق بسكلم عن أن نت ؛ منا

اورباوضان

ذلكانأمذايط[ شيطباالسؤال كفتاحوجمالرامجواب فورامربطزعمواماعلالاخوانوكباغت

بجلاوك كلاو!سنن ١ا 4ونو إنن عرأعن هدب |علمقاقأنمنسياس ا
رلدا ل ان |سريؤله!لمكم

بالكلانحلووالاحسان وُتشيى الاوامرفاذأرسعخوأب المردىجلالح ضحمص بش فيز ع هر

الكلام م

عل الطها ,والمدام ومرك ل
استوعلالدول «اذاساداصراةفعا .من

أحوالالباطن:إحابع لقررسبرذتكررفاءاشع افابربجا.بحزءفامظ وصع] .

وإبقعللررطاشنم مننسو إلاوبع حطو ريجلس الذؤالق رثبمصا حأومسا .لمريان أن
مادمضع ,بشوب وارد 4وهرنزكورد سذْجخمم و هد  6ونااذكانالررزعدوملعم

ب
عنمجلس إلذى3لمةك ةرلدشج فإمهل مد فمعذرةزواائلسنه وينلدعص
ن ود
وفز

'
لامأ
92مى علامٌ مذثمالئىعلفوا ذلكجلي حِْْضى عليهالامرأرحبوتتئركعشذاوةوقدابه

مدىه |لاسه كالفء مأنلودمدعزيولايزا ع نطوبهحنؤيروزعله شموادتايقورسالناس

قبع
ببإسن ار
باولنهسيعوى مجلسالذكر بوهمولا لأببخلرواثشروى اد ؟سوتهمو ل
سم
مار
1ذلن
معلرة"الخوان وويفوزياو زظ حطر تبلس[لذك وركجدالسربكومبأشغاوك حي رمد

ويالستتنابولهاش ,ومن اذابمرتكدبالكلبزالرخطدم يخمذاساوهى رلابها مررفوكا

عبن اولراةل”ودتعهف عن|طعهزالنام ]لهبنبعمونعلالدج ولإنائ4إلسوالاسط [زمولارذلذ

نوابجعلومدمكوثيرة' مهما فلمح نان لمدبرلوالغايلولازناسيا ال؛وئب رالطربوالفلبلةالا
اذاإنلاعلؤ! ,فليك قسج سحراناناموان ثنواب و(/لنوعبالنوبةلوا|ناذه[تاراد الاش بهن

المربطب ومندد من|لسبؤمكم أو عنالذطابلبيكم عنِرْمعليمنانكد ريليهرملق روالجنتياعلننى

دلغلا رالسيججبرةبزعانرببتموكذل[و مش
ااهلطوولبق
به دون اخوآئموميرهعنحزلانولطلي
وركب عزر ناتكدردلبعرم وندث بركابء ويهو زلاطمنمهوكده الاموراذأهرمبارع انرا
الكمال وهادبعينه موسن ١ت |بمان ل باشم سرستجدم ولونشثررالمنا شيرولانيوايربطأد
نمسم علرمفد! رنوم شم |واخلرأوننغواب انبى والبئل :مراتاوهلباتارلناسوا.فكلبيشليا
لدعراى بابروعلم !لرالسيا ,م ل ريما
أات
ووء
ىدس وكسْنْف لس
فكل ةلكمعدرادم
لنوعقاول

كارملااعذللمركبجعلرنلك الاحوا رنتقممام شمن فلبيم لبهاباحوار لزحملشهلككعأمر

و نمام ملعارمكاى يضمالفكاه ولسثبكلمامرعليم قاس حاقرمنس وليناراء مس

اسقان ادبعريجل
رخ
شيخ باطييت مل مأربإبيحابا حوره قوناقص الهبيمة عاد مراف ل

وباو ينعفدعيرشغم)ذ اغاببالاحساى اليهودالندمنوزجنرهي/جأىةلطهبمهاطد فلب

شم على].ذ|رجع ومى ١داب ارلايذالثممالورجششيكمون يضمفيلبرهبابعرهجأداسم

ام المرط(لاءنلالجةاابزيي ما بستتشيعادها
سكم
نتر
افج
انيلنإسنقط دطيه

ل لطر ونئبيك ا لابساوواثاباذم مسطلفاولوليمباكرلا هواىسار ظ
بتع مىمطو

هوا ةنادللادن النكس أ ومى !5ب ونانسروجامراة ملذس شيئم اومان عنها
|

واذ!خصمزههبوةبحطرةشْضمرجعرنابولوتهاوزعنهاانشيجخصوعاواداب الشايع'إلاغظا

عهربفوطرت ل١ىبدن سوأذ اكارفسعصدباج) ععلري ,يردط بذوناكاذلباقاممره لإقاقراح

واذاهنعشط سواص (مبام(طنثلنا ليع
خدممو لشط ولهوكهان ١تكدرفاراعث هابر ر

اشافصد» مرح الترقرافباماتزهوهيمرلثااب وناعفاتوامباحات لبذبها سللليريووكل.
و خون”

واحدة'نثلاد!لاسنماج لاندم#عرةوراثالشارم وهح كان

طلرالملمن1

التمبوامسحال املروكذ|اشإؤنائون ذلط توسعاعل مربانهرل وعراس وذلع

ا ربكلالمنام ثيس للنفوس منمشْكم التكاليد وامربلالعادى لابمزس الشرادات
الاثادرا مكل سدم مرناجخداى12نطالكاذب اغالب وفائة افباحات واعم أن

“بع مث حيعلرشجممأفاوبلهلما|واعتزعليم باهر لشناب|والسسترعحوازيهل
نها ا عرزلك
ثدم
اان
لاك
مياب
نيامأكشرة/بداابذ|كماذا ره نشفم مع الدرادرلن

اكق وننلدشىتهم  +ردقوا انبلاشيإخمارعيج كمانبفثسار
ذزةل
كنال السارع فجو

افو زالوهاب فاناعمرافها م ارغابهاونؤس ارد الفعيهامي الالدرخص قشفرعرو4هم

ط|ب منسّججملبلاعلذوهاعل
نمررط
يغلال
بإمرها ماس غليهاوصى الدسابدن التئئهخل

وفددنفمزعهد» الخ باهمعليهمواالعفزناكلل اي داراذالبءيانلدليل والمريدانعاكل
اكلرض سبلتوم كلدبعرميمماليشقهمردع
'تل
وملسنغه اذ
م ا
شقول
تيل ا
بالدل

افا أشضامبطقويليرب الاسنئدثال وانصدادلمع إن بطرةةلالريس عبار"كاديفوزنات

واضن! دايم|.ارماخضوره مع الانشليحفأربىلنسسا حبنضارهة [لدنجم ماومغركاحا
إمنسكم قلاجبرعند +رابوب عىشلذ نجنبام فدما لوحدنالبه خإحخر دهم على
طهارةكامل :ةواعاان مل بصداعن الشج باالدامبعثميةلالزبارة'دوى عبرها وباللم
|بيدرىب مملوعذالدا
افاي ازربجإملاسدب مشعم مطرمهاملزوم معلوئ/نياقلمنا

إبنواب لمنعاشلشايؤخمفاناعما» والاهوا هابالودجالرحضرة اولضع حو اريخ
اؤاخالاهلريط »وجراهابرهوا لصارمو راكذبزاو إحدامىلايي)شويجاليالحاياسءواذ باذ
شم ونوشاذلك بلفشايلمسدّيتم وك اذلابزوراحح انضجاع طبرينينوملايزيهه ااام
[ ٠افسللمبدكموةل اش اتريدفقيدبابسع.ردأزفرب شعنمو مسشالك(خعيم المربسدا ليدم

 ٠فبشطايدملوونم شببفنجع مطدطموإليغغكاعنرةيوطإمهيعمترمض)مرف,لبعسحكمانلمعإنناهراوةررياامبلشتكشملليموغىممادعراممبوخلبافعوادادررج
اجاؤزعاف مص البرياجنيلعالضايابالى وادشرهعلالابعاتلترع غنحالطر ور اللمرىفلعها

نه ور نمهب فرواحح إخنات يبامادليا زهللشاسسفسأ سبيرئك الابوس الوبرَا قدت
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الزيارةإنا] وذلذ ناكالخ انمابانمريحلدبهاب الى جخالددمورنجمت جوهماز|رماهزيد ضير

شجهم جود فذامزنلميةه بمانماة عندملهوفنمي[نجسإلرةلكالشفويسفك سنيجلاورخ)هو

نم فملىبم وواذاسفط مسكلموويدلمبوعنطلفقساواح| وفدناهى ونكمعصدة(ممعغزوجزصات

ايملحدغيردشخوايلك ابااكمانطن (نشينيةتمليهاه عدسارزيداارسحبزاواغسطد واد

بكزة الربدوس كماركذلك معدا الرردبنوصنا عانمبالطؤيى فإنلف مسصمو:المزيوهونفة للقهح

الخ شكوبثولاخحالشعلرجاد بفافلخسازات يك انودفياوانلفطبعة ولوانب شامهه

مثل حانكمأكان شينفماهموم(هما تيك وجدهوعلوجاعته وارطردوى ولازوالرباط» ف
رادض

وبإعدمنبسبير|ولانهاارفنعافنكلم اريطجذدغي
اراهبلدم
راج
دوفا .وار ا
دل
اريهكخمف
عمليب شك ليم لشوبيثوفد اب وبفىعزمكعل (جوؤالبو(نب لتمللمربداذأسقط

رم اسناة 4م فبلذبلركك ليداوبعماهة! عرضنعطيامأطرد»مه مي وتاماايان
دازيوخ تخبالنةهراكعلبواسلة وفوعبيمعص و|يذوهاوبإذاهرده فليشذل بالقبدوى
البعيئ الاإسبنا سس نأملزجان الميكعلاولمشيخمس[قيرلع داء ولبسدشي رنتهلمخووامامسا

ابلشقمفراء واكثرمايفعهذامرضيفلليميشرو مو لعسيرالشخ فواللخلوذالاي ليغ سى
نلا“ عخاليسنمجلسننهاةو ملس لغناعة وبلسيبع ناتجيمقز مريطعلوالهر[د» للمماراكزضع الا

 :نبابومابوحهين |وبعدايام هليحللمريط لتاكبراوياهاملدرااعلوطييعى ووسرل +العامةلا
|نزق
[حدا امشنرءوس يبظرمتدمهبمموتوسا مهجمبا؛خمووعد عششص وبخوى مجلس العامئباو]نزيبحع

+الخلاةو[اصوم والعافة وبناركرةذلك وللجنرعبحلالودرشع,خرالاخوازو أن وماكارعليم
وتوبو
ي-عم
يايل

إلاكابرلاضعديفدز )وعرا
سفش
تعل
ربط
ومك مجلس !هناعمانناهمع ننابالاذك راوالمتلواتولرنافان

وسانالمي امو طم إولرمةلثكرظم؟ فطلس  1لاتعرادهع الواحاس اغان:زجرة ؤنفريصونودم
هجوعبرددحا لديولح تأقصعي ماقللماد فسن ودبها ةعن دنازة'طم
وصابحات
وتمضراعماد ال

رهسي د |ي إمن بخرصن شيل :ولايبا:رلهعلهأسؤريمحتيكيوبنعيلرول مم ذنكالامرمماإنلابيفل
العلاة" الابفح معوفع دشر طهاوز
امعبف:عكايه
لها ملاتض اماد زدالبمهعدردم اركزن ا3للامر
*وشلروطم هالوا وأذ|ارسل شعم ع خاحمء وكان مانأ بعيذ| مهن دب إنلابطك سكأيركب
اج'اع المشىعادة وكذلك ا طب دعاجئ' عمل الم ذ) تمزعب اها ماولة 0أ لياوش
(لاأرطان يس

وافيه فإن
م اعلشيخ|ريشو!غممعربائلك 1لاجركاحتهسمبوزووحيلاوااد ذ4اابهوا علوطلبه
مراعا ها مرشهم مقدمغلمعرعاف روحم وأولاده وضان نسم وذ الدشساو وبرسبلم بِثيهم|ل

0

ند نالاحم مركاسكورهاسيفيد هب وبائلممشايضم مرسليفيضالهراع رلاش(مإعصراعد

مأنشاهرزاعلالاب رواك فافامنى خطمغشم ساعماففزهرسبسن جح .اللفاهلادا

الىوشرايطه ومسى ادابم! رلانشلف ضذيءفطالمشليسلعلاذاف مرسهراوبعودهاذ|
مر |وليقزنم ا موث احطبربة هبصلويم فيسعلي ومبهزنه وعن ضرفب مىسشفإذ لبان
شفط اسأر إلاد ممهم تب عليمغدبط إنعهدو ونإ ربشنامعزلادببأهلداكمناص مجم

نباشهكولنهت حشىي كلف:منورابيسنض ٠ع»زيوفدهاىوحصفارخلكاكيرشيناة

 ٠امثبرذكا بفوره كا ,شئىبقعدابعاى شاعحنوتة!لطتؤف وكابجامعزوجنه! كزلملةِذا7

]دسزنةاهسو
 +فول الكلالويبلعزىتافىها رلور مى اشعموازكبمفضل مرعمادناهن

عابلدعثراارزيقابن جنقزساخلام(لمريدبن اوسذاأجأوبلس معشين |رياطركعز

هك تمرك الااذ وحداماةرعلراذ انشيج دربالكل وادات الخربط'حمرعقالنشرخ ونإهذا
لنا
-ؤ

القد رك,قاباةنوضقعليل جرةاذلوكالعل بللقببراس]ف لس دضريذادابالبجمع

أحوائ |كسب إن لمجابيعبليالىبيعاناب معاخوام لائهمسغول لدلندعنوحفلواذبمقدر
ع|لجميعبشخو زف نعالنوح ىعاد "وشا"بومرسعض اتخلاوبح مانهلاخبالططرةدى'والجاورة

نجاع بيطهاياعلىباخلاىانلها
قلمغقبلغ
ممهتوفى الهسترة” 42اتتحرسيرة وب
ه!ز

ة'
رارة
زععل
خاأل
هاحضطالا
وابضاج ذلك أن/لاخلى المحمديل ل

اه نعام اناعمال خبلذها

التتمالكة عنكمالسلوم جالعادك وونلكحخرة عرمر حخولهاعلس يقيفمبوشينمانك

(النكسوبرطنيلعق ا الوطوءللنعنزل مس اغنا«الوضوءمبصمهاماشمأ اذمسنوزؤثلةالخضرة”
حخللفارهطاهلع :حل بيذ ولإطمراريعظ
لععليهض اضلأخلاىالبرديم فضرلملبرجع مت

جلذة وولد وجا ر ر عاب,وخلووتزامررا بدذالك لفعدار
ولضم
و ونا
زالع
كرفخىحتعا
ومحق الهراداةاعليد ذلف فيمواوابت
علاشير الطربيىلمقثع ||تمعبحسى إد

امنامعاحةانهيكروئجبالحمجربعاجره ومره ويثولةلذلمتهالوىا لابطبتزعاى
عورةالالون “رطالارإردةهوسفلتاايذا من الوهوع٠مثلها ماذ]وقعع منلهاله علراخواتاريرضو»

وبضْلروا عنودقولؤابا :ابلمسرهو اانقوه رأرادةاهعاق وا امفرعطوا امن ولذلف
شيفل ازيعاملجنمقح الاز رداوءافامد لهذرو كمنط هوا|رذزوراملعع سلمركيواناس

والولسكددقئق وطرناحزة الشيطان اباحطزة ان أوحاضرة طليكم و كرشسهالملهماشم

ا#إيشية.ضرعبو العلديتهوكشلفبانسطادهبعملىؤي صجدموميالي ا نهديالنطر]الى
ساقي

عأومرنأهعسملوبيرستةرصغاسوروهاء در سلنترصاستتروماوالاغمهممالايطلعلر
اعلروامتستلمب الاالدشياطس كسمى"حر ثلوفوحب ذ؛لذبئهخرنللوفوعب!حيدجم
دانتشم ربعأكلدمعبت"قثلدخولم| بوماهرا لغالبعن|كابراهز|! بو كفم

ف
رتنع
وب مثرن
عنهد
ادلعلضين مراجابرقطاعالطربىكوسان السلبلىولبدالبعبويا
اشيمتشع[ه مورت ومرشتئع ادمعورةنالحفقس

وان يع
ولوجاجوف رحلم همس( خسس

دابر| 4عورا حموفةد مندسهيياب كسدعورأ بإقسمردهرماهمناعمرعرراتم جاذابل

ناشولعننحمكادفبل وانابىعم المشفولعي فنفامتعلبح وطد درثلمزيحوههىبسانلعل»
ينبايعلعبروذئكاولوا جبغلميكعكرص مراطن انر قم سملذسل؛ذال

ااب
بل
للوامننقسم صناسأ  4لل بمفجبعلما يهرمن لود والنساعماامطروبل.

أل بهودتسن|لقنصص بدأتعد برعليمزمواللواكا ننثجلأةوخارة” همن!نأتقيهم

عبى لامر وانثارموسلل
بسْصرت1بقالبا فرراعلأنامى وساب ال
بعتعاخوانال
لن
قد رهمه اسلماداولجسد:والطغايروا المريطمتى(ها نجمداواحاط]
لعل
سرس
ذلى
سحوا
مهعاج (/ححطموسانْ البمجع ويف الدؤاع والخلاءب الحلال.واماما م سم ولريسكم

ال ومسرتترخصبا انادخاترون  4الحرمروالبذل فجزباجبحةل اةلوعلنشديط وس

زنوف عنصا |رركو عن هف علرين!حواشم
نه م
جاذا
رم وما
لولعر
شق
م* عولهراهيه
اوقت
طحخر
دلب
لوفت
ا/لل
ويد لدممسا غ رمأبلمقسم يمجع لرالوعوء قب
بانفوتهم تكيبرة"الامامامنعامأ اووفت الست الراضةقبلالفريضخكراعنليسنالوينسون

واؤلوى الوقنمنسع وكرام يهوتاسحردلا ف!لجل:كلهاو كاالسلو/ذاوامطلاة”

الأ فيلدسبعاشريمرفب"اهدلهس ومارعا ه روالماعنعمولوا

السلداليم المزنرعاى الشاجعكانسدمدأسارعنزيبمراذهتنمالجساعةوارزيم

أاخولاانسارويث رلكبرهووبراىونموحمرس عادلييخذزجالد قميمرنتيس
ونساويامإ فيمدد  4و أرؤىلافراليم |واعلاص جِليسيميلمبعقحالم ذرةمرمد ده فلايشر

يجارلايللكاسم جيفنصا يمأالرورالءازيج[ليسنرانس حامرهابوهب
ااملرمقىوم ولصاكما'بلييسمرجهيب مونانجايرمم,وف ال بنكاؤعبعصرالدشرفشرا
حو يضر تهس دون كجلبسمن(/يببلمين 9أ|:ماركذلككان|ل جوودكلم بد 'ا كص |ارالذ.يرى

|د بلعن مسورومية مبع)هداجاعرا بور
كسم جنرا من :جليسم(فسلميعليروةجو
محتعثر

وجلشرة
الوار
»افكب
الوه
ودهلش
ندكي
وا:م
كات ع
رلمذو
عدار مست

سيج
ماصر
عن

'

لقب ولاذك ثرراوصاصا انول قز نفعبالىامنوكسناى ل يمعغوبانادرامعارصن
ك
سنز
احذر
لكوا
يطذل
إةرخخاهوسااذك مؤمّالهرعلندسكمره اذاه نع
وذلازن
ظ

0

نهر /حط  -5قالب باتئوب انناز!القللافامد

بصدرد عالتع جليرانهاجهل(مضلها بو رىاسَهاروجل )جلكمبساعدهااحدواط

الشهرة البفلس نارفعت حدمما ادنا-بوتوافعت بعزاهم لهاعلعلرها,اوقلت
"مطرجلت |١قسرعإْلهلم كاهاهعلريوم توأضعتدررمعم اهم نومرنرفع ااهه
نأملناالمواعبر[رباذلثلعبرةلاوك الاليبو مشختها أنايزا عرامائ لم؟ لقص

ندس يدن عن
هعوجل
سانيخقدر
فهواناموميين معطعف خا بزشيهاث
سن

زب وابعافرياجز د نكالرحب ريام وإ نايكهراذاعزلمنهاوعلامْ اخلاهم|رنيم)

ولاتكةذرمدهاومى اط اب إمن نامكومئطمالاحوان علضْلو إءد ب م اعلسليع
نيلك التزيابلاؤايدوالرىاوستزوج يغبراةن |مورصيريوع م نهمربفلاالتيعوان
!نومانهكاواحذ لعانقض لاه إلسها'.
ذملك حتولوفال لمناشم انهىعل خ
روا
س!ش
قنع
وم

ع(نشتيخ وماعخوائع لارجيعلليؤاءنصِرفْيْمبععلورعنيهكاو|ن رابسملتم
أخ'واتش #مكلع اذوه ب مجحل وقول ؤاسرءش وباعننط للإخوالل اذايذسمضام

وجدهاجانجلاق ومالانارهفوايود
اب بواجنحقهو ديرخهمني البنوف ب

لكأت الرالهداولا ومطائي:نامزولاجاتيعلو::وطنية الاارها رمضط!ومنيج اهلابمدى
+اتكوان ناماواىنفاكي| روات بطرهون ويكوطوى بيك اكة)وويقأوزمنازجلتامحانم
أخوانعلتقسوكفامةهذاظىوااانركاليس بالطنرحعيص!أنل باك وثطد<مألاذلشم

لكك سلع منخط روجالسأوا اللخذطكنوبراليكالوك!:

خلس أنهينمضوزاعلاةالجاع

دءب مفض ووخاريد
لد[اسا
أوشبلمن لعلاوإلادبفمكانمقدماألرخواج ذلك عن

كزمنجصتنلغح' حوضيك دأذ! لد (عتنجلس بع رروحابهاثنا يمولو الجعاربمفر

ه اعااووب رب يسح ابلكاحصردسانرالجمانب ننه ١ اذكبيم ادلجا

بوااتردجرنة.
اوعلارخ
|#ج
لمه تايف
لحرا
االزم
ابوللذجمنمذكالواحوأذو

:جز امندم كنخرا وهذ ادثيلع نلتند نا حك وعمس اانلراشرفم

الزالاستخهاروفود

الأخوا نيوالزووه فلسالاقشلالوااممم اسع اذ |أحنيثاجارج ض سثدالغكرجان
٠

0

ةا”
اجارلدي
هتنا
ذ لك يفعهغلوبالاذكب ولبسشتعد للهجلس يكم"لأكلوالسشرب خلطوئا
/
-

1

فىاد د منحينبجلسن(لركسبشرع لاسبي)ملسا لذ بجملاملجيهل(لعصرفقط ورط

عرطبجعوجلسيخاكراهمتعااللولاعمركانكتابابعلبين وكوراطايلفايللدومزان

المرموى شدبهذمبعدابالكافلمرنتسهلنهسهواتهاعلإعنيارحفانسزولقارام

نأدرا ونيا كدان ل بانصره منتبلس الذكرالشفيهالس ولواح

ضور الايقط[سبيذام

دجامدارفصعلت رذبتممنالج وانينجيالمشاورة حزمالبفلدارم عير نفك
حل
(ف"ا
فلك
اللجاما
علسلت ليهوريعض الناسنهخافاذاكسزو! حدوقناءهيازلها

تب(عمابلسل لذلا م!ذماعيطرلس جااءلتولزما» وحبواحطورك واعتنواد.ث استااذذنرا

الشعوة هبو) للضزررة' شبكاابيءزموا دمعةواحدةفيضفعدذلإلباهيور بزيوصو|
مراسلينواحد!يعدواحطمأذ فرعاهز بلسمنالةثرر! دوا لوس ولريجهولالى
اماضص لتوك ناواشبهاووبنسنتك |نوزاخوانمهربيالوصولالرمراناةلعمالوذلف
الاشتغال بلخااكريعل ل ودامفل١نه تعارئندهعللكزمرنح مناهل وهعفباننانمالرمقناماك
ابلكفمالعفه) كدهاومنت ااء براشموام عل اخوانعنالكهرليةكراش وليل

غعلتملسرالرصعل اخوائلجسو ايحمبدلكوتنهال ابواعطه) و ربهكاازذشر

لواحطبوفنمجل امخوانهالاج ورالئق| هططهرعقلتنج واديسمعبأد6مربذكؤواد

رئب أخوادز ةكد معهقز عباتارمساءولببشيخ.ببلسونلدنوومالشهل" نشوريسم

ويلعحمكنخزهو"ارلثاحاررئاب
“لإخوان وجب كنرة"الخاوارباذلذرشيحم:عاد ع وجلا

اندنرى نسم
رم
لوروياومنصلا يرسه ١اخوام وبعزمر|! ادلإسبترعيع :و لعتومصم

عبلبذدملك «جفديغوه.احدهراضاخلادانه كدروحمسمهأدل"نابلبزممركواعمالب
|كوىمكدمالإجوان
[١ريمثضونلعيط ادر موندهمذا! مريقباعم كبْتْرص الثامىوهشسها رر

كليم ىسن اواادناديؤبةا:كسثيل عطبوكسهرالانلمأملكامل ودكعزرانه

سدتخ مهواحوبة لونم اماد اروب الحدده ونيو سود اصومواط المحم ظ
فى ي(رلعن

ابام راخوات بق,ياهءانوبلنا ونايزه م ب؛ الدأوهلرجمعصاولابمار بهإلمباعوهوطفر

وفوذ لكومطلهسهمر]يارعبتداوه'من عا«ااخوائ تفبرحيوب ماايواجب حقوكرو

توزام مداوتمبلاطن (لاإاهركازرإصنقشد ركسثم منشتا ونربادروةوايعياذباليه
وفنسهاا ريارخشوان الريزعالبغسرارميرامعردابمرهفطيهايله :الباخيابشى
و

لااا
كلا

٠

/
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١

إل إثروا

/

إلةبه

وأ ننس | الاماثةلومم امنامدك ونانص خانتردزبنيورووه يطاوولانغارهرظليك 000
0

له

ل

'

اىرباقولع خطمن
اللاارتدعرك هلملبوغرص برضل قلي سن نصرةل وزمشنه إ
منمر من|خوان لأسا ب اللجنبداوا«لغاس وروم ولبهت لم ).مفزولااول وا“ولا قات جهانم

خسد عملتدم 99و رذ | شنط:يشل ير الفيلاواعضنجحديوع اثقوان والحابران
تع

اكلافشز ريضلببىمعملهمبنهلةعلمرضيسميقهلاخرادم|رسفوإعلي,صومشالزجقر

بندطماخأللىاا علمراانرئمااة|ارسام ليع
لم واسباعونالفطمأدااءلعيظب غاوىاخيرو مش

 3داح |لشتفم س الهكاموعلبيردممصابكلفابا الدنيمهآنسب النشج ام فض ذا جنم ثمن

ادبا يف ذكل الك بلاه سياس وه مخجلخايخوااخوان بنككلالجا بل
بكوم حشأليهيكوناببلغالخال خبروارشا عه التق لش يشيعإلبة !لدعلانسهى
شفاع لف ذشة وربعسن حنؤسنو العفوخ م|دذانلقيالق سبالدع ثببلهم

ج ولىولكامها يؤلد
دحو
لفب)
ااوقع
! +نسلل من لشي وبهذا لطموكذاانم غلنرنقه»مغاك
 ٠الفلزب اعلاسجم وبفلزاعة 104والغزاء ومنث تاالا بنسر/خوانمس الاعأوبالغوه2١

والرصتراتعف كلمارحدالوفتصاقبامعرب عزوجلسرا كانكلف ليلونهارو أو
ةفه.
عذل
برك ومزقوايط اذللوكقا :يذ فوهمواللفمولركازببهالهماء وولكزمق

' ١بلك 0ترد قفال سي علالحتؤاص اذأوجداحد لوو رابفااس الكدوراكولممنااهم

لقوة#مضع النسلين زمغناههر» وهداماعط حفناالسامييت امد لابو

مل حنوِب لاحم وأب لوس وبال لعالىربنااغولنارلإخوانا
امس
كانا
بفع
ادت
' أح
 +الأب سيفونانالامان ونقيامن عليفنا جعنانالايهان| وهاواناثم]رم الغوةلخد

علرنوعين]قااره بول نحومض

الوموعفبداسلفا وااههااواخذ هراعمووود

(امسغفارحدراةباععاج يقس الاننو#دوفوى ء املدنعال ر؛اماقاليملنئق

لعا
فيق
يرة ب
للتغها
:وأةنس
لز دناعموطعم بناطهاالويظمرو جا (ييلاخ

وهم
تعل
الريوم لاحي ابرجنعب لاعدإوئمبسم > وبهولاه!انطا إعلراخ حلريد]
3تءده |كرأعزرراطعليمص اخوانةولاناكنئيا
مله باذفعئل3لطمهن"القلوممش

خ برضي مدا يمهيارة كهمقةللاوسمل»
اتطاج
:خا بن مان

اقفيجفر ب العود/سا) !انز ن رهكانو [خدوكزميفت نف اعلولجريهالوَجووضسعا

زيقوهوابج اخوانالعزوزية :علرعادتهاصلسماؤياهق لان ثرانه نبفمم|القا

هعأعملم ويةوذساخاز لستؤحيقوبؤصنةلة كا رتنبااومتدارفظ نهوامو افع

أغوائه رافشواناىا والصطرزوعطوالدط وايخلالق والسواى والسضادة مزقرطة ١١/
أوول عبدرلاجللصطاء' علبها حيف! ردريكماوبهون عليفسيص واحطوالاردز سيط

ولبفمدبخ لشنيعاخواث وومشها البادرة' لنتطيد م
اسد ,احالف روليقٌ ذكلوف " ٠

لبر وكيمأحدمندمكالإسعاروما) وفاثالغيئان 3لاد ب نماقرى عنإلهة رأااقارم

ووذ
لش اعانةلإغواتوإذ/ن|الطحرة"ن داصحكملجاهبتزه ا!نءللشبطاوبيولى

عأءاطهارة ي س
لراواونيها اصوض اهلخيم وأج4عزاه ,اناي إلضا بعع(داب
امريد تهسر مملنلةالونجويدويعاع إل والش
:هات
وي
ماكسي ومليسم ه

ومنظد وسيعر ونجرة وبدة ررخلم فلب ويريهم يبد ذلك اكلورع ب؟!لسنرإالاتمال
نيشام حوازح الكبيخ عإصوزك الدوينةذاعل.ىم كرس لؤارادض با
كل١خلالإن بعص نيس ر_

ولاعليض نعطت لك ا ناتصور ء ادهبارز للقيتايل يهن نولا.وامدراامرك م ا
هلورعزيا»

وسعززمان يبوذد!يدك مفناوبعد |وصنيها اي«فسزرزرن وؤسعل فلوىالعبا ١ه

يالشوشرمععقهيدا»ءاتبقيلواهلللدبمثعذبزاةعاللركياذجعانوطدنحنعومياليمب ,ىعراسذاودابنابنادجلاطجرديه .

امس ريدبليعل راديرودل ومايلبوام
عبدمبعيرقم .ولافطععن ادمعمب اةلح نياببزيخصان بردمهاررإ)ولجنطدزيىييااذا
االخطرموا وتموا عمزبل
تابزترو
يعووج ربايالطالرإذه شيك:ونلدبامنييفوم

نبياسنتقيبلاورعاح نينوشحاشراعيرو | اشلنموربي لى يديكالمرر وت لمضوام الله
امنرس اتعباداتومشها اريك نا هينانه خ مها و بعل !لهارةا
فيرظ عل دفبسلاخلثلانوا ابروعدنرعنطب ل بوعلويمايم بادانه غوف مادم

اعلافشتىررع” امعط؛ كانالسشررية عراعيهالفاوماعلسههللامولهمشحس] .

وها |ريفللشرا مكترلابييا وقد الاسصارماتوقنالاجابد"والعطل رليات لزه

لبيةدمجينيطجياووعية اخ
وروي وإلاحوختسران انعازفوالهرثهلالمالخغر

وتساق سبيررااجوالدضوف ويه نمهدري الضد و البللطررقدرجوتي:
أوقدالطنا
رضم لدسوق قو اربج المادف جإسطاي الجوع ره له موع خا
ونتووعبيصرعها
 ,بلس

|

ب
هللر
ذوايا
ا .د
كجو

ولتساخل (لرفةفلبءوأمأمر شيعون ولغئهالكللوترخص وفالمافازعل|عذ لش
عسهيوبلام ولابشىولا
ل»ا) ومشصا لايثوى عندة ح
اردليسسه
+لط
و
مكل ولايجه»ممم ا

هعنلاودلا مكابره"” ول مماراث ولاممالف؛ 'ونامكا ذ ب" لامعافلم'ونا شرولاعب ولاافتقارولا

حضو نفسولاتصدارطثجالس ولارعؤبذتركااسحط هنلمسلمميس ولاجد!زولاقداولاشاي
محراب مراعاتالذلى وتايلفك  *
إهفباسبس
عشد
لاحامراقل اطربى وتفش عطذلق وم

بلحطم لعلوفينأقبلعذب,اوادبرعمنارشبرط ريط الصادىايبالعدنغ |دناورلامطل
ل وسفللةا مإمرهة م
اعنو
لسس النهبي اهلد
لرمكاماعن< احطمنحمومادولحموليانيف ” حثطجوارل

لإسورع لبالعلالرابط بكهالليموحدم"ا| حطوإجماعات و #جالسانحلرسال عدذأكرومشما

ابى عإئيهل
ربخ نسم وييشهاء اسيرع الطربيكولمفك حمطعوضها داقلامعحخلدى

وانهرفانو) منازب مه عند 6د رهمامث زام رتطقسم علبغ(سيل ومثال منفى دبنافطل

اهسد
يبدر
مماه
بغ لمكل
نال
مىريطتله ملابيربومنزاهب الديازه +ب
نكولنقسمامبره راالراحة امام وانمااريط ننصك راحنك ب الاؤةو ممم |ريفزيصرعر
المورائس تسل مامشقن النششرانيهاك لاسمالقائل وكالسه |لطبب +كليمفبفنللاسييااذا
نفو  "4نال سبدالطايهةابو لفامملجيههراشربالفواطعع اللمريطماحزالحاداث

واللتسوان والمهاسثرة له نورثهيلالفلبانهموففأل الواسطيلة !ارااده هواغيم الفافالى

(اللوفطخلى
هولاءال ثئاىوا جبيريطالسثبارامرهل :ذفيل اللو مالعوب زهدم و
ا(رللاس
اةث فبسمض لبررط
دشثر
حعنسا
أنقم
لما ان
نتنلا نشيطاوكلهم وصوثعندهرفاوله
لامردالجميلقطولابيسص وار4اب خلوة"واحدة| امكى وقْطمندسيرج,ف<[لعنرشنابامهاه
الشنوان ف+م معاسثرة الثبان والنسواى وحك ويمعفرلكالوعناش الحضوخذ|اليفراء
هرى ونفوزاحد بيمك
جأ
وساعب
ألذب بأخةورالهحهطعلاللسوان ونير!دده لتكبع
اه ودوالهابنع هذاخارج عنقواعط الدنشررعم الهم ب ورص مج عنالشريعز ذوهلف

وفنا ذلتاقسالاىولاتمرس طسنتاعلجاوص س وهرإتءجاب لكفر( طدرللفويرمفلوجسوثنط

اجأز هاإطريقد|تلؤسهن واخدالعهرعلييضنلا مععطالنس وعدم الغلوةبهنومثهأ

اهس ولإيزاحالرجازع الجلوس الرابءلقم وفال بعضملابنبقع
لسنخل
ابل
ماقاأمرد!

لشان
اسورد اذا
وجي
جلم لالينة لم رف
ايلس قانلمرعجاى حالفءةالنشخ رلابكرمياتقل
الاسودولابيظين تولنإبهليسالنبامإلهاطوإذالادب3اربلمس اللابس!لتسئينة وتمهنا |3ر9ك4ابدماله

وبجهاخلاف وبي العشل يفلم سدا موم كتهالذكاولذروامكثرةالذء!ارلمولاة" ولابابرط

الصادى ع ذلكلااثق ان انماهووردالكملواما اللربطوانبلادام ب طصضيدذامووةناأنعم

دقبؤس
زوعل
اكال
الصفات الت نعممس حولحض
ع عمز
ورة س

والع والعسط والشروعودلف

كتأتاذه
اداك
ارائر رممنهذ 4الصهات فه
هلاو
لبؤعلذ
أن وعبالدن :الخىجزوعلاوالوهؤى موبطيم
4العلاك هذ امادراجلعمثملوالماج وفنا اثرمث معزااسياخ بليد واللهريطأسرع4.

جاللاذءلب مصداو ه:الذأهامرومهاا 'استعطع الكتعليميع (د لوجههإلرسوا.

صطو ديةوفنا( سبي ى الإيت
عتلخممعين فلم ورفععلم أ جيبإلااعللها داثملرتر

الع اماكا نشرخا دادهد"6أن تراماراف الشخبصلمىعالهه نطاهلاقتم بعدهاايازملادؤمم
ل
الما
علاننتسمدولاللدتوف لكاينعد |بالنادهنجارريبشطثاعمالك مالئرٌة ار
وظنه
أحد رإبهاالريط! يذرفعدكهودرك وعباتط الاصوالمواب مان؛لحكامزل ناععال :توااشفق

ن|ص رن الئلةد بناجات نرهألروالقو ززمسالسم هجابمارعلزهسعالسلطا ,شف ارلا

يه يأبإكلولاي)سرب أل جخدمترومنطا | انطبالط الاعنط الغيرورة ولوقان

بيهباب عل كامناايلوأذ!!كزناباكلإب)عدرسدارمىفذاق بهذم فيزالمبيابعد

اتجاهد "منجساهالابتدا؛وكيرد مادىنابجرركال يطبارمن الاولرشوذطاعهارتهها

وتضيعستهرانها الشان :ر|نئرك جاههاوتجب[انال ناجزتركهالانامذا عر بدائرهه؛ الدشا

عطعمالذاسحترلالوك عزورة'إييظوى نركملذل اذعطنرانرق الاو / 01اخذالنحأبعهرمبا
ش

/

١

0

لعالننسترلايكوء الامدوا نباولاممعأرداننأكرماشعركفبعاشن ومشددااريا خط
باألاحركب د؟ يلموتزجمنخلادالعذاءالروام مامشطالباءفوععبادتمحمنمتيعاللاههباو

اللما
شلعف مرابس
شزعابا» رخمالسشريعة :اذاجهلثللشعبها»وأهاب العزورااتلامتغان و ماا
موا خدّةبفوسحرلاعائلوىلذلثةالوا| ذااغطالالشليرحعىعدلريحنة' الررخ
ديالسزر
يف
فهم و

انيق اعالمراحوالمالنعتكوريثموبينامااملشوبع
ذصر
مه
ردئمعا
ع و هن هد أ
+مكاأم راعات(لنم وحد2 4و مره منخلىإدءولاكاهاحدبذ م اهلهفيرلعادى ماماونايعرىلمحالا

شمداكيان وفطط جع اهزادط دىعلراناى ريالمربعبرملادنللذلى !هام لاك عنمت '

عطللعالضدااسنا ن يهموقطوعبرلاسييااةاطار
الطرمي و|اهو ايهاأركلمرياحلاطجنهر رمارب

الناسشرئوهب وماينمابكالكلابا (لثامرية الاسبابان مستفىمجاللرديامام

دنسها |ذاشتكر لابل|»منسبوخله ومالمنضرعليدم ونهاءشيطمعس لكملش |موامرهيبلماروضع
لام عيمإ رسايمراو
ونظررةلأهنءمرارأارهامميراجعالخ الامورالئبةفعله!مزلهعبذ
فلشه

يعتزكجلسنذ اللنذهة للدرعيط لعبنرضطريررل"ا ييغشتبغلريمملاسمويم ارمميطرعلا6
رااع

:

١

المح رزيل فااعب
0

ليمأ ع لشرعة[ هاونبالملهارة"أو لفعشم المسايل|لعلمنعلىإلعلومدّيئالنيس

اوكلانعوؤفة
وبءعا
هازردرا
لطربمىال
ثرارلوفاوعا
شانم
الفوضبلعل مثلةلثمكاعخو

ىى برائم بمطووار »بيك ومباذرع
ييل
لمععل
اسد
اغلبسراوتكاهىنز ,له|

أونتكا سيا لهباده” اللارمم كأذاالفراج/ومدع احطامن مشا العمرعنط نشيمر

نمتأجول ورهاعيرهااعطافل الدع بعدان
يطرسي ن
|ئعسن طريقا ب
بواببيس

دهف|وبشئالجلوس سواط الس /وديسع مايهطبلكدانأودسم خ نيكم وتظو

بير4مبنعة
غزع
لسوا
 +خلوت اوهوعن< عبانم|و دستكسد ع)حكيفةحالمبالععثوال

ممبانلعزهلهما
االاوخرتا|عكتلعشرإوالشخ يرب جاوعأوكلكشر خاالطمواألشوخبو
ماجلعدنا لقبرحاج:

حط
ردافا
وعوذلف وتنم هذااطامبأىالعذاءاالبلعن

قديهسد ائاية لباب التأسع ا>لتفابه والنشاء وماسعلىبدلكالامزكهاالشام

بالف والادامة ومنالمعلو |رلكلشرناعاروالكلبجاعة :أعاناولكزيبب رسا ولئزيكب
هزاخم رصي
الشلاءاامعرهلاماسى
ادلاءولماكات الاولباءعلا لشع واغذلاف'عزيزة وا
اخناجالامزالرإفامة افالصنعاطخ<طم اشر ندنلشيلممعاون للج وهرالنقبا»

وبظيعمنحهاريجانهراودنبالطل فاهنأمنزلةنفبالنعالوهواعامنع معوعاؤيم

فتهاونسلوكا |ذ افابأدابنهاووب رشفوثها وادابهافيساق الأ بحنقطرة|مج قيب

اماك زللاقينك:ناكلها اخوائ ).ى ناسلمعنعظبزة' وحهوذفيب النقياء وعبس الجماعاوام

ارنونكاول وض وترسرناشيوبابولوهطْيش”الاعاوفطيارح دعص والاستيغ اول

صهةي|اً
احذه
التجلسواهنتمح امذا غابالنشي والوفوى عرامإلبذراءولذدزرا
؟ االارب

واب نفب الذهال يكبرك“مشها وهواحثذهااخالام؟ ذلظأوجمإلدهاروايلسرماخطوع

بدا كزرتنتم وبنوء بسخه المذمم الوفابةمهالمكروهان واذ|فحعل قريلياوجهم
نبلالفب6متزى والىحبوالديجم' كبقوادمريحبناا ولباإ!سيى ولبانلاوالرششكر

الهمكيح وتفبزعتو اعلضع اللفأوبوا جوبنحفاصخد نعل وديهظ ولوب ومعرية

وليام!علقيولوافلصاونية للنعسان ووا!ذرأدحاجة
ارلفبظرا» نإبعضاعزعواجد رمننعيئم وع

املفعلم دعاكبالفبوزوسالم
حيهد ملنه
خلف منيريسواذ!|رإدواالانصراد وواقب
العل

الاعاة يونيك |ريشن حاذفاإطنالبميزس النعازوبقرد عاب كزبعزوا ذا رادالغال

ااباوي كزيراه"واجتاع عناحداعميانعالحموعليمجدعرؤضتأو
زخاابؤ
نواذ
ار

ْ

ألدابه أركا اوفك مسنى ورفعم بس بطبمحعا١ل١وس ورذبتهخلدالثو |مذامسئوأوفلفٍ

ب وشوك وىادابراريائمضل انوواعم!إدامداه
ودع
ايفعم
صساءن
عط مأع

عأطنوأ»فيرةمسنهاخنضهالشزلونطيسهاالواحالرشيعوتنطند بوديياب ولايخل
رم ولابيصىولاتفطر
ىؤابهمولابمنع الماءمراحذ جليل!وحش رولوهرع ردالةيله

وأول سروهباناءابتداءممعلنمس الدشييويخمنعو
رساف ونيف ريخ,وتالا

السشرب لبرسهالشارب ومى ادابالشرب ارباخة الكوزممبم واريسي فاع | اول

المأويئلات رمات نجس عفنف جرعةخارحالاناءوسدا وءزاجرعة بالننسمن ومبشاها

سوسوكيعم مجزعجدا ليفواضرابعط
نطع
رفا
بألمد و(دملسدبثهبا ود دهال
الشراهنك الكبااخىحعلم(دم لكبرحعةاوبع وخوةلذ مم
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دلو رتب كا رنهكا هيوم وعرة تامنزاامهينس وبارواية اؤرانفلت باج اازرلحريمزرولا»ل
!ا4ل'هحثرتطاع النفس

هل ل|سرقليمو لن) مهدمعبفنوامكرون تاعداملرس طاة'
م|عرنوىالرةبجاههاشيل ولاك'فعدمعلومبنخاروى[ندرئهالص مااللعمرحانلودس
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دلعها
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الاكللذالبعمررتاىئ :وأخلعالهاروللاْسرشموزتعراماننب؛ه اذالفامايعسرليكخلعالهار

سهالفاعائثاهذانفاممفالفسثىوالعاسثىلابعسرعليم خلاعلدذاركاذا
كمابكسر؟ عير
تممكخلعالعذ|رعأنثناولسشكْطانة العلامعلق ع مرادى وئ[بصا(لىوخط
حابايس

بأمراوذهى|وطترؤلك ج(لدداليرهنصث) مىلفوقلع لهذاربارتسلهل[مورا سفومنذ

يسم ١رغوامهد الاسها ولالحراامكةة إلاعربلإلغؤى «أمداومزمع! 2؟وهوابشو

ممشف إ|دفيئ :١!ممجالساعلركنم(وفابماغمشاعسيم واريشورخالياللبازواهبلئوههمللى

تلنماعيالمابهلمةنضا لكاموالبامنان كنيع هذهاناداممئمسكابالريع مدازب

انكو لدع

بم

م

لذ عليكبلاقلولانتر]ذ تقووعيذ(لشخفانلمايملكممهاكنر الاستقامي وادنيسهك

١
ا

بالستريعة وا شف و! حهزكركبهذ لاسربعئ/اوفان لاحهو[لاصوريد تارسح
وارعوات ذكرعطئمالان وكرجالة'الذعرعا نكقا اعضاءىبانلبسب الوجردلا

20 7401

هتوبعا ل
احى
لس واركإما صورد بهوديات إهموبعال ةا السلهدمتتهدالغاطين

ا وولتدهملرهاااألعلسنرايءتحسرااوليهلاعاطلسهنانةشجم(اسمايدنرههو وااررمدهاوابالعمهشمسرروبعاعلهةاعاومم!عنايئلهةالاغلهجدويدا
والنزكزرانحولاالهاشهك6ر”ووالر ضر إلالقصغابءرعولرالبلاع وعلاوتع دولك هة ليغ

0

0

ظ
ْ ا١

0

ابكا بلااعث!افورايللماانمرتاهذياكلمشقبمرقلاللشاضغنلوالاعخلبىأخلاىانطمكيرمالطمرعليرووملاتاميس
وهة |المفاميلتبالسالك اعبس

النالهررانيا

السا محقنبوىان نونكملزاولدهربابزغلاموذلذل لامانيتريماالفاة!سنعالىفلبم
منحفابهالاسيا»واسر الشريعة بلاسنطم كلمحاناوه مطادفةلمأفان إلهموروم مرئيبر

ْ

موشالعا
ا كبنا
يباع من1ط لانوديسيعيطبرحام :مالمفاا!9هم؛ سر وعخللمعالإار
واللأول فب علالسالظ ع هة!نفعالاحتناع مع(لالىب؛بع الاوفات لبخعلب
ممان اعهديمعليو برح عاءفلبرمس! ولمرمعزمموفثنان هذا الفارب'ادثره رجات

ظ

اواللاسجأفادلعاسورااييع كمئور (الهابط0ب لوولة اعتزل أوم!الاجماع جع وعلاع :وابدةا
ط اخامورعيهمماأوشيمإم من! اعنيعمالمدورلع ارلسطورواشفل

0

وان

الق
تمالن بالاس نالفالى ء جبيعالواهفا لئلافومارط اللايفامات[لبأهي”ع انلخائس
تب؟ ةل
ثام باناس'(إبعوهو.حتسسو) يركالندا+اودطوتها وأكتترممم المي بلي

لكرامك م ري اننابطخرظدارماب رسمساا يفذاعك عن <ه منم ولذلك ربعم مبوطترص

اخلضخل!ر|ا|هم عرايديم كامس الخرامائلابلسفتوى اهموابعيو هاما ندرم

اولأنلاومة:و! رانكلشببنجسديياكنااتها! لمم زنه لهبداه ونا لبها(مزاجها يم

اعة لفنهل ارادايعاو الامنةوب احعزةيووا

باامذل ولاطيراناإلهدوالاقهعرسعست طتبفه «يم,
الشبن إولنكاائةبذزاهةمدغرللئهس هة
لعدارة" بكم اربامرطكرع واردارمديل وألان!لانسان ملح لمعنو و (لبلاواو واعرزلمهب

خشويران روباإشةل
ينضاره يسترط)ركونفصهمادلساعائح علرذ,اعززهوعال!ي
اكه
لنا
(ل

١

ذل

ظ

ليها غيب

انيبق انلعاماوجهبعارلهفوفديعرطهليه ب هذ انناءب« دابااريالاسن
فلببقع لي وا حمزمطناهنل ي

لسق والارساوادجخناع الدادرعليه لماعلبم/اطلدى
اريم
لياه ونهخهليهنسمنانتع
لبسنمكمنساى واس أن اهام اه والح وااليلسمشؤقبة.
يلايلقت"الرولك لأنهادس

ترسف ممم وناجط ولاتطك ملاباسمانجنك مىالاخنزال وكسةامم افامة:الساماريشه

تحبالاخوائم وه مطيعودك ولاررىنكسمعلبطمشنإوائحمجبرهها ل بعروىافيس احفر
قلم
ومأنذا وص(إنسالط الرا(إبعرماتالنشدسنمطمبنةلاه اتحل راتئارطلاينقد

مها كينتيف الوباستهيل العف حبث أن هداعمرهواهذزعنهويكمل سلوكباسرثى
الرالمفاوالخامسن هالنياد مرقلستابعواذاعقثالهراىلبنشسومرعرفك إن لاخلاو الاق

مرلزهاناة”
داسلفاجنا ما (تالتسمعة : لانبةلشرسؤيفايهلك ارلمتلموفئة وس فا
لوثاالن وا(بعولياعواود
جهدون دقامالاوّلمذامتبعداولءشكن
التبلوي
عوبهرملا علب ار

شتذروالال
الامش اولهم دنسوالسا بع لياعئتصسمري) الاالنكوس الزكيةباعنبال

لهنةف6وس!ذ) وملنلنمفا ,الندتكو رليادلنهسسمشمبل كحملنوعطيدلرلتاه وام
فعاما د سبكم وع<ما |ولسامفااملس
النا
فلوئ
للرم
علذي
مةهي
واالك
لنهن
الذ
ابع
بيها

انازةئوامها(ننقس الكامل :عابرباطللفونيتهو راإلساالشكلائ :اما هلذثوموحهو

انين اندوامةابلااانشد واوا بلالبلهين:زه و !مهاده وربضتنالاسمديخدلعلو

ن مسرجم :اسماء دسىيع نكومريكةاراى
واذه
لونز
انمد ونا بلقننوبطيه نلا ى! لتل

بلقوت لهان لازمفياننرتالعلاماث واسح النفلتلنوه[لسمال !ي ؤالسهم وصذة|
اش
وقس!إ
وامس
ك١لم/اطعكلرةامم لقنواباهلاما بجتهرياؤايفامات الم
صو ت

سركي النسبامرطية سسرداكادموعالمها الثادهوفوتلصا سرالسروحالها
انا يمال امي والقرى بينهما!رولكهازالمتوسط  +المي وفطوفنا
سنوساد هذاحاانسرفدين انما الهبد وهاوا ؤاسلوف 
مسرع
فاوا
لوز
اام ط

ندلاذدع عسى
االكر
و[فرادبة غوالخمااتلبنشردة والشهرلديفاء طبراجلدشاءج ام
[نقينوهونهدصة!الجناوهة  6النيس اغتامأ ضيهلبيسلحماو|رح ن رالوارجإنالباوممع

ثقاءاناوطافتوفد زإلككهللدماقاء حنىلانيشر :هاللوذلة ذ (االسالف ب هذ|اليقاوواه

ناتف سكياكازبلهةالفاورناباضًابامكرايشوبب االذلاسءأبع وهذه لان نرف

لاخلا وافور وعالنسنان واهنىكلماب بعالوجوءومطبلراخاتافجوفضله

ملكدبرعو» ولااعتراطاطلاوةلك لانممسنتفرى متلهوو! يهال[لنملق ولاجب هذ
أمالةعنالارشاد و(لجع للذلىوامرص نيح ولاسمع احدكلاممالاويلقعبكلةلك .

هلمون وسرالسروواحب ههالمقلعمبو +لألواي مع إبلعدمذى
ابعا
لول
لشه
الهم
وث

نيفسك نزك بعروهاعا نكلسثمناعام ص انفاءلارماحبم اسثرىعلوسلطم
ر
البالمهإلنغميعاللواحرفت فجريعاوا شتعزىاندىهذ!اذامباناهم! نامس وشوكي

لبفا» بىأيدند خلعاهفلالضادس ونترؤرمإلوهوى
ربعيمدتليازروف ونبمل ال

اباباراز اهباكبلموا ١شل وعافرفمرهةالاسزمزرهنواف وبقئدباح .

وباانعللعهات الكاملهوكهووملعم عن
ستميمماعلقب ودعره دق بايلعمبعبر

علننمبعوزباهل واع(زارمرالإساء! دما,يفازلهافروع وصرالوهاب القناح الاح
م حط !لصح هاشتفزوانتب هواالفامناسالكناح! وبأسم!لوهابمعأنخامدروصوللى

بسهل علبك؛ل نشنال! لامفامالسادم]لقانت (ليمكابا احنياج واه !مرو ١
العفام [الساأدمن الث نسيمقي املنوسبلأمرطيةبسيرعاع ام و عالهابام

السثها د  *6وعلهااغجى و ماده ١ا بيرة'ووارد مهاالسشررية و ععانها حسرال وثرف

ماسوكواندلمىبالذلىوجلمعش لطاحوانلصيوعبعىجذم وحبطموالم[ليتع"تاجم

م لمات طناجعرابسعروا رزنرايسلظا ال +ى انسار
ومرمعائ هدة 4النقس !لجمع مى !١ لذلى

كسد

وا 2لىوهوتبب لأمالالا عابهذ!!يكلم

و تذلك احم !اسَصرص الهواء بسب اهرة واما سب بامتمبهومهدرلااسرام
نام
و ميت ١صة ؛ [لنقعوبا مرضي ا رالهمنىالرئد رمرعنها وصكيؤكو سرهاع
انهااحَدْكملاماج منالعلوعمىحض"ا م اولبووو رهععن م ع لغببالرعااتيب
[المذهاد»" ليقب:للقمما!نعاشرعليهاو ح.الها ١غبيرك"|لمشنولة'وهرمشارإلمهابظودم

رك زدتلع اغير” لذمومن|لنزقاولس لوكورص شانعاعبهة!انق الويا؛
بهاومدادم وهولا كلد وعد املا وومع كرس ب هلمقبنفى الكسراذ اداوو ملحنثى

!باكمول انهاسرف و بولئبلاقليل51لبمادى محلمحتبكراجهولن! انزعتجف
ولابتالموماجولاقل اناعطا +و امنعومن 'رمايم|رضيع لومب !انزالوسطى

وضرنينال فر والتريط وههةاغالابؤرهعليه الاحركاارنعهفذا(م ولع[!نقياأول
ع

1مجوار عاد

اهلمذفا,تلوم لك بشابرإغئلاجد" الضري وك 6زه غخاللععلتيكهارمنعكل

نم و/ه! ليع الها

م
مقبع
حنل بحا
مال
ةحله
صلرب ودد  4سللطهشليه! رر
سرهأ
شب ا لش سبعب و بص

موصخروب بيط وك مثو هذتهمع شرف (لنوايل ودهوا ربكوانابنلالطشبها.

الى عأجهرلنكىهذاللبغاواى السألذا ذا (ولمرمفا و لاناوهوانغاوالخكوركبل

تعمرهمان الذ ميمهالبشري'المعهمزالا نجعان والشفاو»'وغوذلى وسياناريبم

فاهم
دالتواول التههراياغاثوانعا هلدلاذنافس وقدمك ماه اليرهتالرانبصم م

مذدمانا فط لالك /لددات مؤش "ياذى واهبها وهة[حى(ثرفنى إءلظنزتالاقو
ا(للزذفدنفاناليس
اتروتهذ > الاموراتتركهم)|لعقولمنترجاوراردأكدهالهفلورفع

ارنااكر 4اصة(لاللفهرلسبحأالايدرهسرمثذوتهذأاقصومرمواتحثاسمشناننلواابتونفو االلابرري/رزصمكتاذفل
لكا راز زصؤدياماداب الشريهموالطبذة الرارننتكزاللفغ السايع الياالذيى

 ٠بالصورةالادسهالعكانفبللااملبك"ال حعلائتها خضللخيدبع لمق السايع
الغ نضمرجالنهدينالكمل ك:سبرعابادمهوالمحماضزلاوحدةتووحد ىكفنزاولا
لأحننها.الىتخلملذي]كنس اليوحالرأخسط وج(اللهماقاع ووأردهاجيع ماذكمى

ساذ هخو مفتاحها الامالسابعوهوالفهاروصراعلزة
]واف !سن اانيلمومن
المفاعاك لانكد كملنى ,سللن[ :لبائئى وتمتهم المكارخ [ "4ولعتاهد ل”لصساحب

هذ لذأ ميلكسورروا راتوكات حسنانواتداسفدرف'وحطم وعبادة'وأ أن

اسمانعلوايت الذهارص ادمااءلقطلبف إلالاجوممنطالغطبالمريؤبرؤلط لين
جهمسلى ذاللمربيوراملشسررحوره
بالاتواروالههادات والسثا رات وذالو! م
مربيراب
واجذبات الذاسة رسب جومره دط إلقطبعوفاعى ذخاردمونوحماْ أ

ه |ذالهفلايششزسالباهان وةلشاماجميعلبطراودالساراونالذك وباوجرو عوظئر

ته رشبراديوافع سرور)ررغاكيهنوجمالالاىلرالحىاوحن وططيم ادبارطرنعمنىا)

حب شالبالحىاشتزمعن ل هد لقه عللبوم هوكيثلرما جاعو قلي لشؤى فل[ فرك ليس
لكفليكرادهمنذلوى مع١نيبإمرباللعرودو ببطوعن [لذكر«ويملاس نس[ !هم

ا 4ذل لوم لامدر عبرلذجبربفضيوعيس
خرة
ونطقز اشنالمرهولانهللاالصم

ضن يضمكته ملم مزنرررجم طصن لوكو رعرالاثوان اوجدهالرتواعلوفومر |0
[لرس

ومد بطييمتنهعاع إلانسأىمننزو يدانا
ومةرلاكنادر /م(رهاددىاذا )راوشياك
وجمععامصب والشعاد »ون يغلىالدازعال متكا اددنهاولا الازة")ا وخلىفهامن تتاب

ذ لكالنشءتبميعرواتالعامموطحة قبوئهاميبرائحاجالامغره لالظ |رالعياراذا عبر

حعالممهواناانح مامه شرعلياص البهمةترحبوان'تلظالعه:غالبأوبرىاغرمرك
فراكيانحلرصا ارلهثمل اهلاعءرارءوالمتل
رمة"والذاروالفؤهاركاء حرصكثثر راهانهارو

اقرنزماربومارطغضزاولهثاوبء د إعلزنلدتفواةبسيد'هرمواذا كلمع اضعبه دا على
طعف العرصات ووأنروامهامانا اولفطها دزعطموت تاللكضدعنة ويرىعم الشرهملاعإصورة

لذ ب وبالعلدزيرلا ركلامنهاسبالنئرنا[إ
لذماشرامزراع لامازاشاح'والتا نإاشدوؤغلى

فكة كيهوا)نددصلا هيهدعلعفد
لوةعذل
الرف
لاعمال لبامنة:أن راطا فوس دإع

تنالركاةل'موعجفوتهااوزى وان قاهشببيرع]علرذكثها يجانردابيمنندىمتفعيس
دإعلووتها وانقمادهاعنه وى رأمماذياوضراةد زعطررعدنت وبرىملالخزعلعفر

الكب والوء الاوز|سدطررا؟ ناسورماعنوية'ووالذاخ  الامورالحسيحقثاركبرهايزاامالذ
كرس |وفسيهس! واحدمي ثوىرا اؤفعيد عوزا دوفىقهالملوالدارواه ام فوسل

بكترصاهولااحدمب د إعرلليكنلكالعدلاخمربؤرهذ ل لذبإذرهونقَبْره وايلرخبر

اند موعملرصيةالفرلامرقام دلكهاءرء]ة غيدا زدوعازرطععدهلار|ففووطتها جاه
لوترلمزدوج منحها
علبم
ورا 4فاتلمهإعلرمنارهذ“ثلك العيالزيشةلصمالنواضع و(إ غ

اهاهدلاركراالذاقهائإنسيه فه بوالوكيوانر 0مانامينسافلكالمدجببةعنوزرى
| نمذط!مذمومعلعورةاحليخ.وصوطد ايساحمووبرىالغطب الذموشرعاعاعورة البح

ةر ايملشتوهرن الماراةارجدهكوها
اناحط تصوب و؟ ذلذافعيلانفشوب

ياة ررغملهثلصا تيارة 01ضنى
(رىكبم
رطنو
ويمم
ثم االذراكب عل
وملك
هنر
شمةا
هذاك علا

3ع3للركان حلشنسم بان راراحدامرة لمات لخدمو زعلون نلكالعين'عمواذارا

سا هذلك علامةسرغبإلفاب!وجللهذلظعلام ان سيريالدشوى واذاراان بطبر
إفنرراف

كانذلكعلامةع !للضي وذ لكمفخرعلوهع اولارطواذ رانم؛ سعيتمع لبكلذاميم
و لعانطديوفدرنسبرهاعل فد سيرم والهيذ كسب خلاز اوماوزوالدجاج والهاموشال

حرعمعارغلارومسز لاغلاجلاى جب فد وإاذرانساءد إعلرنفعاانعفلورودالفؤعليإعلى

ارتكابالوهوإذاارناسا نامظصوورالن اإ+لعسلفشمررعة مدور مدثلهنعلو الغعيةومرع)
امج

|

ش

:

<8

شوو ام و الالو( (ندس

أعري د زعلا |دعواغىومهصنعلىورؤدةلمكم ععباامراد,ورؤدة الاعمرلباعلى
يا الشهاده"وروب لامر دليلعع اسلماشعزبعةوالوعط وروي الاؤمردليل

علادتانكبلاعىون الور بزعلرزركالعبأة ندوراوزو لدمالةدبعللخب
رو الذعاب :لزعلفشاوةإلبووو المتعفوالو]؛ل'دلياعلوعفاءو لرذبوم

نراله لتقيسو رؤباللذينة المنورة' والخصخ الااس دلبزعلتمهارة
سلعا
مساج ردلب

علبدابعوإلنطافة الطوبلعاننافلى
فإللبدمنس وروي السيف والسمموالموسر ا
ديملعا لعفلوالوبالراهموروية
الوسسا وس الشطائية ورؤية!نمورواملابكمواجنعلل

السئسروال حصوزبعارداسع وجطني مذ |اكذالسا لدم (لذمٌتلملمعارف
وعلاماث وبكذك لطمعبنابج الاريج"الداء والذرهو الهووولب رارعهايهاركدنسب

ط!نيأم سود
مهوخى وتتير
لناوسلنلهد اد وعزمم قميدراه طننرة”'واثلا لا و طبو!نايال
اذكربرى سروجا مهأبيع
 7رزفارهدرارسضاباذاصعاذلد القنصربافه ارمةعلر ل

وتنفوعا وفنادبلثيرث|أءاومعرقاب حل الدارو بمثعليهاس عبرانلهقممضرة:بلئء

برؤية هذا4لاسثياغ ) 9دارا هده العنامرعكد ره" زعتشيرإلبامش واللفص م

ارز اند
مامفمع
سفوتةكم
نهرنواطمشبن للأدكبراانبدى ربالنلد4او"ال
للانو!ركركانوار غ|خنلق:كمايكو <لرصورة ابروىواللوأمع
للستي مبنشفىالرعا ا

وهلاة”ومأبقر» خ|صورة" السروج والدئيعواشا
دأكيزمنسؤةالذهروالوضو.ال
اعللوعااليؤءمااب
إنؤوارات
رمرا
داضزهيونصنرلانةالسيجأوص ا اضر"الُوية )و

وركذالشلعوالسراج نو لبهو رصةالمششا هودالعقنايدزصوومارسمن"االكوأئب
بكو منالاخلاى|بهد"وا !| رايطامات الةنزاها المانحوناسرارروايرهااعى
رمحسك و ربصرحؤزامى
هلصال
ج!مئر.ب ا
سيا وتعالر؟مرأث الذلوب العام و

النتووة” وف! إطرامعلبروجلمبوه ابو املسارا فرومامرياسرادمشال

لذنالصاغةبراصضااطوهردايزيوكنسال طراهرملدروممريوصيىأو العأ

مبودبالواليومالايوئسا 3ملرالمعليوماعد حدبناامدفحرؤباواذ الانزب

ر.امنك رؤلبإخيرثبهااعبرهادلثكنرهأالنوزحرالالاع بهامنمكه إمناماف
نض عساحوا(لا لقس اذ جيععابرا !4موس ب منأهمع ألختلاى< رجاتالسابرركطها

عراحرائم/لاهرة والبأطنه:كلتالعامريخلييزليط يبحداعلرمارصخري بفعاولم

وملك  4مرالشراوه_.كذ بف عنامم السالشرحإعلى
عليمثمركذبب؛حلمممهد)فيب |

خيافم وعح عدفمعاه ومكاكعفاب وهعخناممتمراحعةابمجا ك بذ واخهرجتنداعرالشنع وفاة ظ

بذلكمضاماتوأسما .البسرط فخوأذلكن خادوظلرادوناعلاهطرفي وادماهب النابنيى اذا

نبتهدبه ولميتبك أرنيودم و مركليحار نقسمدالرجوح والاشغجار
ليديكذ
كاب
عج
وأضب رالطع بم لصيدرتمنوجم الدج إلر|شرنعلو شولم لابنكيذه سر
صادواولبى

زخهد |
وأب
أ<و
دزو
حفصن
كيوا
لدبو
استمعانىلع دا  4علولامث الالهلببدشرم اه

فأ عط|لهففبىاعلراجراع ال ؤد إاربعة(حد ه الودخاهراوداطنا كيارلوغات 
بكلاد مزجل |راعدا شك أوان بأ علسماللا3والسلالب مف حسلع|وكثلطبيكأوائم

بممع جوا هر وااكزطبيااوبرىئان مكارمناماض لعأد ولفوةلك الحلا هموداما

المذموع بكايسناماع ٠مهواونث زهراوراؤلةضوعواهكأرئصيرىباينبولعنعبا

ابلبوب الننالكامدمومباهراوداناكمبرىجخكته اوتارا)رفنهاودسلااؤقه

أوانحدددّ دارهأوانكسرق انهارة فذلك رد ولدثالنعلالغوالنك< ألرايع ا مذمرم

هذا هرامودناطهأكصيرىانربت امواودةبولعده قأمبدزلعولدر|اءب لنةروالجالراضر
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وروي
مئكااما
اابسا
وحواز
رأ
|ضالاعيلن ظ
نسمى ة لذبعالالمنال وبعالزملكوت والدخو 0يوعامالم
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مةووم ب
لدفظ
الس لك الا إحاد :بإوهال

مأحبهدهالواففح :مشخ العبنروراكلابمىذهو يعس الراءى وههذ|انك

نونالقهوا :وهو خراي |غىملمدىلكاج باوعانانارع شرل منهووعاالال
ويكانم النووعاليقطةمنيرحت رصم حان النفف:
أريه انلكاان ضوموالوفت

ابام ]لقلب)فرودض؛مرمعطع | ومممأينفالوفوى عليه| بيانا

تفسبيرالها د ذكدو رس هذ الطاييةوبريعأبتتخلمنماءاعتيرم||].ركلا من
رحوتاففو |عليهالبو
العلماءلكالاكبسننئئونماقبعابينمانؤ:رأبهاعنم سواه ن
العمعلالعذاميرردهاول سهبلعلولوفوىعلومذامط
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وهمب
ومىد
هقان اوعدحداادربافلودهمولنشترح نومارعض]مطلاحاتتم .

لبيسهلفحم بسويجالوذوىعلرمعانيص مرسالك هم فس ذ نذفولهرالنغود هر

تكريطالفكلدواحتفاركإماس و 4لسرلقب حراسننهاممّعلالعباراطلاع (قب)عل 2
المدلف)هد '4هى ؤب الغى +كرؤرة'منذ لذواجود معالتتزيم عملايلبىبم
ألاتصال غاىالور رضاههمعن هادصاى الاسهد |نعط جرخا لئر1

او]للسذرلهمكول وؤنال بعزضهمر/شلانامشاشهة القلوبوما هدة :الانوارواارار
وض

|السشتهود روماعوبالعى لجل جومابنكشلد لفالسالعمرأنوارإلعنب ارثاميكل

لطروونن! شر
ؤلدا»
بثاو
و من
ونزا
الذاف مدعبراعيبا عج:مى (امدان سى ند الذاث واك
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دنؤى مهلامى(بعالمتوالسمنيك[لابعالكقيلالإدرا.هومارشنئهلفليم
مابكا
و
مراهها تتعالوعله إلسالكوذلكبعدجناءعجاتالسالط قاد ]غعل لالدبعئمى
ذلرعلم الغى نقاتربوم السيعوأ شيع
موائه تهالينث انز تاللكمع بعِ:متْلعاالنىيا اح

علىاد داات وبيهارفس علرؤلف وبي إلامعانمابيكنئدلذبالسالفم,نت|بعحاائى

'3أن3عاوالىىالعىلوالسالك بفهلمنابعال نكسل للسالى جربأن د رةالتىعالى
سك الاشبباعفسرى ارإلند هالهوائمك وهوالمسض سهوداحا بلألباتريالاهلوهذاالعهل

مزئةالاف ا فجننلاع السالك مننانمبنيالععلالثابكوأ ارك الامو(سإدوك

تالكصهات والاطنا :واذانابلتسالك وافا حطؤادالنتررق علنسممعدشههروا رالعروشف

وا مضشره |ههثروعرهذااللالريكألاهما,والعهانواد |بتنزئاىوطردمرالطزتيى

الطّْوى اختباج اللوب الولف امبو[ حت مموميل الطبعالالبشمعلفوزلاينا
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يورك ثبع و|ديأمعوهانام بزهدبالطنيأودد رعرلالام نهوالسط فرميعن الفلانوي

االلمحفسة وإلائس حانشأنهوف |لفحوالبسف خا رالشطوالبسم جوىالنودوارجاء

والصي مقتخاها العتبخوللا فشتضاهاله والاوائةالدسثره وللىعبارة مماروث

وتران (لنخكونشايعالخسئوهات وموارةالواردات اول ذلشالذوىفلشم الم جمدل
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هواريهيمالوببف سال تعالى|بسع ستهود! اسلياوبادم واشرء عنواحاوللعوة ع

وامزني :لاجرب النتقدمة و(بلقهاافنل
امعان ستهلاء بالكطب والشوعاسوراك هر

هلخولىدعاانخزىعرل السالكين
انس ويفاء)كانسش(ري جذجالُهخواْب (لسا لوكبا

رىالمثان هوشهوه فأ املقبالحىرون الواحلطكلثاروة'والكثرة» الوحدل مزتمم
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|عثياارلعغلب والسراللبريااك
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انلاب الإناهالوراطعلالكلبباضهلمفوح ]اليقث صوالهلعاإممارللجيللمشعيبت
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البقنى دمويرهل اغادطبالمشاهه ثلتفشرحي [ليكنىضو
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خبغدضاعرهاجناماملحنجانلاميمخ اليدواهنعالرهوالفادرعلكب اذهبا
ماقي املنرباياكمد بأيتزجعنه ز سمورلا.نهرابلامانلعالعطزو ملعشيمنانارعلمارتادووا

ح مثلاوللجيهالاوهوراالفطهةمرلليواوفععلبهاطد.تنادلابسيبالقابلغيل

مبدروراؤوحوصهواءلحاطمدلاماتعشسالموعمه!ابلعلوقطعةالحومافاوتوهذامنازعل يقورلذائانت
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ذطى.
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قمع القن التار' أعفالجيم عار را زانطيائينةرغث تَسْعَرِص مارنهاو

نشنين|وعابهابةارماوالنارخب نب ردظنلمتهابانطراو|ا!لثأروسروهنم بارارةال"ناروا نمعالهابجعرائناعذ|
وعلبقضطيو١ءإلنا رعليها ابلسمبفارل بأ(ب يانلهتااورضسباب فعومنا(لعاليس
مذا/لونفنا

هدة )١لقف مأخوةمسكلالمسذيخ ف الدب بلالعوي واشدفال رانك | رذاذالعبح

تعس اذاف فىجلاش رلالخىقفاءلذلاكق وجهللامر المعفكووا وتوامها اشرما
بسْوؤلذ دا سطعمر وددعلواهلم وهوعبارةعركزكلمح علبحماراًاممرعونموطعوىوصومن

السالشى و فسا ابه خخ ب س؟رحامك جأء فللمأحئيئةع اللبشتروهس اليفسوحو|لمذ

اللائدامبوجوةالث علالرس ورس ووى |نخلول بم عبينالبس 91علواحعانال
ذلك كعلمنابو جودمكةورطبنْنألهاوحلولنابها و]ن سيك ولك رود مصول|لسكرم لعامنترحارة

و
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رك ام مااحلرض هذا

لتقام اسلسكزفانءسكزالطوالع ولشوالعرارزمايدومن لات الاغهايبامانالف
مس الاذمدهانانهانثورناطنوتزيلالاعدارالتهرلطباعانشون +:لقب انانعخمرئمولك

تمكاحلقجمتؤكال ب ثلب السالكغبرزدم ف بوبعىأل الىوفه تمر انباليقو رابا
لما باوقد تكونهارانوراشاولذلفانقىامفحقونعثرترفالاسباب بألتلوة”با شطواقور
 +الكوبذ بهفليفنملهمعرل ا خواددو ألسطليلعلوارابهانعهالص رانك نزي العابذالى

!ليمش ٠عمماجمل للسالد
لنضسالكلطريى(معافئينبهد اهمسبعين,سنةبلميمل ف
ثلاعنابذ ال لبس نسالك فملمبلومن الاعثارولاتسهي ؟! 3بصداما حوقليرولابريئااراده

السالكو ن نيط ,مأومهه (ثمم تقال !ادلم وهولا جلف البعاد ومسي
"معطي (درعالدناالتعلماف ولم 4لاق اعلا! ثذامات امون المارت وضع انجودان
هرعنارةعل الذات اللن .فلاحفز ارط سه وسشرط ات ,وقف 01الفصيرى؛اسْرونايسم

ارارضاهسلاالرذاات الإلاهي اذا امبومىجيذ همهىلأذهااعمهى|رنكو رمو موببعكاما]
 ١اوشرمو موف رما ذهمدا :عيحلقمبالجعوي وحفيفةاحعابو اذااعترقجره عنالصعا

:انط علبوا وهرانس] '0بالاحدي وأنائيي ارغاو|ذ! اعسرت منظ” بجميع لمعا الكاجه

فهراسه زالؤحذ' شم وا الحم مدهل علرهاو ااصدات| ركان متعلفم',اللطد وار يهى

لافنا لصماتالهاجه و راكاف فنعلفةبالفج تسممييالهااتلبلالية ولركزمرنهاطهاال

)نلصا اال جلا(ولاعلالم جالواذااعبرك الهاطرامذلفم مسننملك  000زإلذات نسهلاو
عدا
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بن يهب عندماعن مقلموألرمة ملمزمعاز اوهوالامدخلللعفزشها ةالسكرأن

منالفرلاكن تنهمامص(لهرىمان ألهماو؛الارض وهة[السكتتجي ام وحدعنر :

لجاب ورنتعة التوثيىو الهنادروهمادخليكسب ذه وهةاحا( بيبطجا!عد
كأ !أجةبهاناهريهد السلوك وانجاهدك"” الها را“حفط إى الى !نخالز
 /صرلطاروصىحَيمُم [لمه عزوجزمن( لقاص  5ددرإلبأطن م حعِطم( م تمازمى

الوسوا سما دملسر لابةهل ىدتهالوطيتتعين |لوعيهواستدطاء

النهسالر!ميورتركلد ثباوه لاه الند!ب؟هو سانطعاء لوجلانقرهت
أختبارى ال وجودهوالبعدعى حدزة [نغىوإلؤك منحعزة[لذلىكع [لعوام

استشمداالبناعالاخررى أذ بالنلظالحنوارلهان كردبب)الواخلبيطفمكوللهونا

بافمة والنفلىالأوطاف
ماوط
باستيتا انكو كسم |لسها داهاللكذ ان

الحمبة  "6الساحثرعهو المكا شعزوإلمنا هداة وإنبعا يلخودضنا! مانقاسد”

ولمكا شد[ رس سمذاره'قهراعتهانعمارة"نكرجاو(ندناعا واامراب| للقاشير
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رناهان عيرمكتفرالرناءك
مى ان
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المشاهدة” جاسامة'حضورإلٍ بل

الدليلونطلب السببل ولامسخجب صنه عاوارببولا قوبعوتعت الطبفع<|. 2

سلكمارونملى الشاهدة
لمشاهد 'وس وجودونه ومو طريفاءنهق اما تشاهده م ا

عزرونلاسشباعياددة(لنؤحيط فهاحب انساة مربول براهيدموخؤوارعاداشم
وماح الكنشادر صشود بعواتم وماحبا نشاهد نلف مما#ذات لها تجاصو دهم

المحاضد وراننهافدى!حاط ل ادذ إل نابدغ مع وجو دساح (لغبر دواع
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دلوحملرورازنو لهساووبإليايبت |

ألنةورووىم بللولغاكرمؤايلل.اتها كالهدوادكوالضيوالتسلى والصعبموهماوالطوالع ١ " |
ضانلفماقرلبيىايظا د تعملبهم مُسروبري واالىكطاوءالع |جذنمل|نوامعو هردفةغاب
البداناةالماعدبوياسرفىبإلفلبإنكون الامشااءلنهتشهرلهم وللوااج لموامع تم

الع فالذو كاهروى مامسوتتنحتر واالسوامج طنيلوج ليرا

ننلكالسرعة:النهلباب قف تدنظلواللوامهفتوبروثلائة مثلا]المع الطالعقلعمف
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ونقالاقالمىمنزلليها إن دص !للرمطلويمالاقم فيصر تمكناثم[الدأهءيينة فى

الوبى فتعوطاع تبلوسلانيرن حاصزالوجال تسالوملامق اللمؤحيح كلبعلى
اسنهر لاي الرالميربنعوسم وانامقها
فلب حازابكىانصل.ودس فاالنشعرت

بنعونعفظودلوابأنسيرأى المتضبرينااصغاببمأيرهاعللعبط ياتومهرابحهدا
يلمتون مىعأحن يمطوى كاخداهراسعألقوثم
:جراعىلتفم
لفوةالوارردن|طيه عا

اوضع الواردعليه يان ك(اننوارد فوباوطاجرمقعيب)لليلبولايبالككرجلاشر

نهفنسونح (لقومنأكا رملوما م! وماكلقبطوم مومامن! كالهواخلاوكيراما

مافومز كفوكتعال!المقسكامارةرالسوء ولذلكعدانك
د!اْلعل
لعرممبد
اها
.كبرو ب
اعدا عمدوللنسانلمعوي:الخلامرسمثرهاالانزرنالائسان] ذا صاالاعداع1
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