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اكعائصتاعر رت داتوان
شارع غسان  -صندوق البريد 5١ -

الحاتئف ١١0؟١

قا

الصا تللأعهكوسويدروا لهؤس لورل لناغأه'لصنابت)ار "
أدلاشانترايت لعليوالشاكلرلمئصارطسؤالاخلابئ'

:أناوالم .روالميئوماالرلبج ميحد الوص
ْ اليا عليه صلىة اس اكاكالعلىصلا:ينا عردهأ

أدبووعددلعامؤاصاا)م ق,ارعر ومالا» ق الطلام سعد

ْ دعل|ل واحبا+و دربا وأصحابالريى رمأ رسا

أئنافيرى/مفؤرسىد وياد ههذان الع الفقيوالى

ناي الاالمسنماداالمعولعبدالرعنامولاب اهلاخوا ث
هذابدن الشههيدسعدبنعد بن|ميرذاناؤ|طٍاندم

1
|2

تالعليماي اهلرموالراهونامااملوثة:روا

ذخام امولعلي د رابأ فضانذا عرفانكالصناء”
3فم رأجنغسان البلاغ”والبراى”وؤد|شيرألإاءسل

هجوورعااعذناعفقهالا راءعوممهولوقبيرمبالط بن
و يورمبالطهموهوؤا  .وكينلاذان )5كلساذ
تزحراثة سرإلىزمانستسمب الىفضاء عه الكرفف

مرارس” العلايلناب ومارسةك دراشإ ر
دقابالعضلة 3

ولاسلرقاباممشولات حقناهرنامرار|ذع اارك| ٠
ال
وور ا
للىل
طضم
رنص لبيلاسا منورسةواشتنال *
دو/لضنمترلمررطجا ب[اعّاد كوالعريران
بدهبلي عرطو بررلعهبالاحظطرعو|دتئ|للهبرعرضة
لح

ولايمعا احد|زهزهمربلهاب"موا السووالاعنا

02

 7م

:

' 2
 1أنه رعان نفوورووهكاءا 
-

7

0

اسلو ليق لاود فراسابزوا يو مباستهايت
التواعد الذيرة الملئة بلاولومل
اعز
لبوممالا
وتوار
اينب.
لعديهاللازمة لون لديم.لتقي علوجا6م

النفرق خط ريلوحخزيرهلحناكىسمكلرا لواحف

مسن صسعةلايجاذ فاعر” المناظرين وى لم رمامث علاطردالاطياً”
أاقالورث
ا ال
هته
رنين وؤكلناالصدوينفادتل بارعا

رءصابو

لاجسترغبا ره االلمىرجوم جرم الشوى ممروعنا عرم/لإعلى

ا
|ملاذحيوزهعوهوامنوكت وسرموم ماكبزجان ف لماه

| الملاموالغويرالتهامه اعقالقاضالبيضاوى سيره اغام ى
حياتر يرسامم ا
نلمواهالنموا وفصادناليها ديا ديام

واحنمطالطيفا امِمًا حيث نواتحري سكا لطاهه وو

قعارشررراحولحناضلا نحاسويراهلنصيرةوسو 0
ظ كن باعدهعر الشردي)إذلي١اذا نتالمجوا كك الزفا ظد
افتضى|نالكرامقليخالإعارود هن ىمرم السثردينلاى|
عم

وضع
در
اارى
|الاض

وعليرالباركهيمرك!ينعن

لغبواشتلاي ا
الحجوام الك'اا'لجب ؤداراسلط» العلره

لشطلطينةانحيولبي لاسا اال
دمزحلوزرخمنن| ركو
الامطاسوي رارطباض ةاعيبهمايه يتا

 ١ ٠ابهضونمدبيا افاقتارعرلانريتضلا1مولااًقناريمرخو ” 7
اراد ؤعارفلهرطن دانر نعيم|ةيلبلخئتنلاو و ككرلرفاىلعو :

متاللكواروقدةانالبال:فضلاعن ئكاب نكنم
الم القاليةثبرلالوصولالىدادالسلط الدكورهبا ركاب

الاعاتحص عنكت الوم فمطاها مرةبوراحرى تورث. 

طرائ

قف العوناي
رةلإيبراثءةىيبمدوعوااخزت ذلى
ابيا حرراعن كرءالى المناءمنالناننا)

وعجرت ماك كابالعرايةقسكلسائ/إعيا ذضاك

عه 1كالكناب لطر الوراه ؤارس|إلىيلامننان: 
سرامالنوذهني انكنابينالإبذزعر لاسا الؤعنلك
عن |صادك مراننى:عرهوكرةسل و رفوعيلهوجلاحرام

ئ' الام وصوجررىلص اسن"الاقلامللى
عع اغعزطة
و
جهماله وشماريره! ا زيار شا

بوط  1ض

وذم
لحن الولطاابينصاللنطاافملطاذه فاانلوعصرربا

النفوقوالامكتّائه نوما زل لاوزط:بالهاد:على

لباقي,الاتلاعليعااإطلائحو ومنامنباجلي! هومن

رب النوشيقإو صلناليه«لامقاري ةعيرسايئة الطلب
نسه
ازيا
رنه
طعا
اهود
سن نز:بيت
حعا
ئل
مهز|
دما

مرحهو لا بيت

/.

اتعر|.
 ٠وماكتافتزنوئواجعقدوماكت احه بز س
فارع عت هرهلمق المأكوره وجوبا باع عرثوأيد

با[لستور هوام الاوراق وخلالا سورع دجمأ

كتوعا هوام رابتو)كارن وامرعت الىكيارووه
102

الزو

دلرضكنناا .
اه اى
فمكصرئر
يوررعا
سهال
يسؤد
لب نن
ايرو
بال
ا
ه
ان
ا
م
ن
م
د
ا
س
ا
و
ح
ل
ا
ر
ب
|
ب
و
ك
و
ور ندراكببه عل
التهشيددالعوا حاوياعلئلانج|لاؤمنلنؤتؤو|انراسرك

الترات المتقلنةبرثماإهام ودهءالاوقاموالناشة

عزمطالناكلاموراد اورام اعمان ذا دكرقالالمص

دكاهدمرالملإسسانّاذانلجاجو/ه
و
ا
ذ
ا
و
د
ا
ر
م
ل
ا
ب
ح
ا
ص
ة
م
د
ا
ر
ا
ن
ر
م
ا
ل
ا
م انلسّاد)ككلارينواد'! ك ارر لذالمر

سود اللوالريون ام ساابرالم] و4المولدئ جم اسدعلرمم
ييابدكرناسساءالدهفعالىلقيديرلالاستاءوجزرالانناه

من العبادلفقيرالاواه الاشوولاهالبارعاسواء يهولب

هذاادان شرع فص كلاغالنوهمسشعينابعنابالكأللاه

ولهالعتمنامسئرى»اويوزلساردكونىنباأقامة
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النغي:علعالووائوذالخ حالاوص لها رمقلانذايؤرد 

اواقع
)ىفكأواولد
|ث
وادنلايزاكيبهن
عاخنفو وإيلزم م ش
عنكا|نكالفرا/عا نيكونالمعينفرحالاوهواكيزواس

ر
جامو
اعم
حركهاليدوحواجسل ,امهنا قالالع

نىاصئمن
تمواا
لاعع
بنا ركليلرزووالمرفت أي|ووز

| تكون غابلوفو اولسوالعط قترينه الخيرول ومئ
دلهاك
امو
نل:
وعك|رعسلاخ
تل لوف مخ لوأمولا

يجاعملوكصام البهادامول الاولىكانت الريهالبقلقوله.

دالشرلادواس وسّاوعا دنلهه ر
ابكازعاهعابنا

رور مع وانكا نا نناءوااباءا «نازلراص
جعن
احلالا
او

أ
راعد
وراط
ااد
هال
لفو
يموامنع
وادج
اخب
لالر
نيااوديا
 ٠لشم ن مزاهب أقول وللناسرذ| المطئعا صرعادق قال 0
.

ألموال اول اىالزوّوادأ علالروهوض .مون ألعالات
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الزطزعنكه سرداف لمكن|مجاامع
يزبلاناق

الاماء
لمعزر
وسو
صطضبارو ب فلابخلزامسنة فو لاد
قل[ مقابلا"لنقوامولغهراالهوابنظلان هداالغ

اللفاش
لاماانهالمقوذان مادمزره ا
كسؤااءس؛ لحَفِميِةى

ل
تماامممز
ايلنغيلديايجاسةماازالع :لفلعكل
اعلب الرى وكرنامورتلكو زا نكوناراد .
وشبا
فلناان

٠

ولوبأانلحلابناء ننهأهاهو[منهلاجز شوابلمدى لانه

اذاعس/إنا مسرامافا لم وعوجدعلالاف أيدولارسن
أن يقاليوملذافالالحمونلهاااصيه نوا نبرناكلا
و[عطنْعط فوا,وهرجو الساضدنحي لمننا[]لموى

دو ذاو اقولواواني لاسهتشيرىفلاسورىنوأأجيب

سرمكما ,
ا
هةل تا
ىثوأ
دناعولاش
وفبد
عاهول
وهوا

فالاقنضادعل الاردعة الوصووالالصاا ذامكثونا

شقطهقاالل وماالتطيدعلالملزقالمراةدقوزروالتتدسئل -
دثوأهلالرؤخيرةذازالهوف لك طهارد:حولوطيورة .
لتاالم وها الش
وكرقط
به ا
طوريّ
وول
ربيه نمطافول:

دشطوريز [نلوواحلدالمماطءلو ك
|جرعلعب!زاسهاي
لعزم|صمراسةلسوراجراو أوكانالمككوطواردلوجباول

فانفتلاحملعجنل سما لشن طهارفىالاصازاوجب

عسا أجيب بأكنلام يمأ|ذ |وحردوماالامحوررعليم

إلا الاحزلبنر لفيهرت
نم لاسرالترالبا باصانالس

مرتجسهباصباترااماذءلابدمنعساودولمامزلبريظاص

الروان :ائغاهو سر دو لنظهو فواءائاهوراجالت

ظاهر]لرواي”فلعزيرةفولراجوالىإببادمولوع :الوالاسم
أن د يل ينوهدو نلطادامول لوممعزالمان سورالعلب
انامقكوكالاذ لاعيككالور ة جسامزوج طاعرادزوت

انوالالاككارجامولفكونالعوةطهارة اديور فولة -
أضان” الىلفارفصي :سكالع عنامنتاض”طاع| اقول
لابدمنيانناوالفارقوبينصررالط رونكاءالكيةبالط

تهناذش الوقان(إحمرنا[آلم والبنامن س(لجارفكون '

بمنزلكادلقالعصام الرنككلعاباىء كاب الاضحيزمن
لمولودبيانلاعلودالوحت م/م لاضاعالاصائليحي
لونزاالزبعللاشاةتهالولرقتعهزهالروا:أن بوت
السنلالمنوارمنالرمك :نبواالمماولا يكىغ سورماويان نفليل
الشكغ سور ارط الادلك حرص وأراحدلاذهوم د وري

حرمودين لوراد بابحالفرسول راضيتئ|راحنّ| وى

فحن فوأءفئار|لبىصرادهعلىوساعثر:طبيهوم طبود

"المذ ناجوعيرها |ولاىعيرالسوريفالآمذشأئبه
لم المطائامولهز|عرزا يوسن ادالنشافىلبارعلتناؤي

الكنابامن قالالمصفلنالياةامندولردعافولأنى

لنا ةلام والحريتٌاهولدعا ابابا زمثال
س

الم ومنمتجرالماءاهو المىد| برهاأوجران عرناحؤيق” لا

عدمالوزرةعاالاستوالكساتلنولهولوكانجدامادادقال
اودو له
ىبا
بإخرتطا
لولخعا|د +:اماملا حننا نعأول
أو

أوخار 4المنصو ب الرمول ممنضولافيوولدالالملاهمالرضجى

متفؤمنانهناابروجابواجا الحانقلافاناال ذيد

ا وكزاضار4:ررك قاا سوم ينا
جنده
برو وك
جابع
تارالمااواككؤؤاب]لناوشارة الىناهذ التتيراليل

ينه الرنإدةقناعتلانالتزطفوِ[اىالتؤصيوّاحثرالصارة

المودىالمحف وهاؤ الوقنقالالمولائالعزرسن زنادهالريك
نلوطر زباودةك انلمامولفانالنشرإعزضنالما[اذالات

مالس

تلالبنهفسرقال المواعي نشافحوازفلاتولِفلاارة إلى وهمق0
:سكنأحرقالايسكلاءلفاابروزبووالاملامذالالمناذالق ب"

ون اهلطمادةنوألى حكنو دللايفوانالوكيبا
ذومخزلامسعل كدراارول دكتفولون
ووست لتكوذة
كرالقررةع اللصميدلانالوبرالسنديزاب إلىف لوجوزه |دول

اذام يننالوالصميرالهراعيزهكرحو زاستهالعيرا جز

بالرأىاليم هووولب.عزسئ الياى قال اوجواطوينا

جاهمخصرص”أفولوع و |ردة علالصاوةذالمصواللاام

رب يبر وناهو نتناناوس املصلوةصررعو والرركزار

ولخاصاانوالاكانمنمم|اصلاينا؛علرعرمو" لنيةٌدنه
لولمزه لطياارةلطلاص'ولالطاهراهالالخاصل:فوله

واجبببن الطوارةأبلايبصاح المتصق ف[هوك[رار
ذكاذلاكبلنزاوالبقاو سو اولاليهمنوعبوالالزامأنكورى.
الردةمطللتمنولومالرشّات اول الروادني
نورحين

كا نذاضياباار3توع وأسطءد بدارم موامكي"يا

نولباوعرسليانبنشيباكبااتوة املاكابساز5

.

0 0رفو

ولءاذالوؤباقانان يتا الىموجود ]2وتان ظ

مانساذفاو[ز الها سارل
لوا ل
ااراه
علاراو الؤ

تيك اندجوزان بص بع(البإمرءولوأ نكا الثاءذلا 1

عاد:ليثلا تاق اكولالاشنائنظرككره اناغ وو( وعد

امعادةاهلالاولىانيا ولاجداءحسَرَة وي ولكاماماهو
معدنللاعادةلتمزعالمنيميل اماجم|هوا ضير

إدعزهالكن:هلدام جلوضهالماءةرجلء|صلا|ذلاووت
انالنيانوهرالصورة لابقال ا
فلوزرعا المساؤصيرنا البي

نسلالرجزلابكونمعرالماوص فيْوعبوهبوبرخللناشول

هزالاجدى ذان الطلى بهن عل كونمورنالماوصئ ديه
سنس أو وص عيره عل ؤأداطل وجرالا أنوص جونوعل

ظ تلانحوزسميهو صلادب لك الطبالمأيزعامالموصزالاناه
واولا انالاشجاؤاددلان!المادبالوح دوو الوركانوزه ظ

اذ امول ان الإداور حتفااةنيار

سايلاْعرينامصرروحرن لاد أصاد وو ل دا يدا

ا الجهايلانمي ترمبن سوإساابقااولاقات
مبارلاودجو دااتوللواجىرا النمثروط ن|تناوه جوأم
لمن لواح اولكاةلاكلاانلعررصسفط!و

رزمالو
الوحوب ذابنماعل باب المعلايئةاوغ
زاه ج
كان مترعا اقول اىفرككياللكريرهذلا لمكن م ر

لذ عنوعوضاهلو فلولا
 لبيك عاجوا 0لى
نوهوروىرجوعياله| ل
و هرالسنبرجو واكم

مالا امو[الظاما ن بدالاحدا زاعن لطناب5ا لالم

اذا

اذا لسرماغاطبارةكاملةلايفين|شاطامالوفناللبوءااول
قا اينالرماملباعيرالفط لانجينلهب[الئرورى ابيزرهيورا

اللفظهن الموبلفضدباذداة هادكرهالمموعلمزا يون

لجادواج و رمثلاير ر م:وجب للوضوكوالنؤريرجا بزبالن:
نوكاحرداموجبالوهنوعلطوارة كاملن|ذ |لسرم ااحريث

والمرورذموضهلهالاى كلحرركاينا اوح ها ثاعاطهارة
كامزة|نزىتيكودنكلامالفرورى نعوددووفكلهمالوروك

' اع نوزيف باينال لروامل(عوراسيرع ا
كاهمله"|مينعلىأن ل بالبسعز |البوب وهولابسوويى

ف اقلايانثة إدفانعدمحا زاشوصلناطافيأيعرمدوله ولا
ناغ فلل نتفاءامب والسرأو طحن ب ولو ملهلان

لحزقاذأان مزراثلاثأنهأصارهمنهعلالعسعروول

يكت ف إووجلان الحرثالاصزفام أوجسعن] اعضاركه

اناكب وديمانتاو[ إزى جلكلرصان
جابلالرهاجل ذكرنينه إبكفلوملوموقلانا مراارب
مون
لممو
مصالن
اؤفلا
رينا»
والى
يل|لشوي
اتف
يرنوأه
رواب

صموان|نلاننز» حضنزااثلا نهايامام[رذباحخرص

السادزوالظاهر| نالرادموإوعلكرمكيمامهمبوماوليلة
والمساؤثلامة أيا ومليالهاموولدوارلازعزرا ننهدليل

ايم

00

الصورة الاوكفلابلاق[والفهعيد النزهان(| +لظ أنه

دلبلالشاثنولمبمرهااحرة او[وم مولوالطاهرة

أذاحاضت ف سقطتعزا اهلو الى الشاغنام

ظ

دا لاوز اذاانا نينل يانشنانا فوصن الكينيناودر
را
ان»
باا نوه نئ
رىل
سىالواان الشماا
نزو
ثان وي

ااض ولهنفواإنيع(ليه.
خدال
منراسبابابلطسيعن

الصلوةوالسامدم شيع|لاسودغبرطبعلهزه الاسيالبيت

كبعنامل لا انلسكوتعموطهاحاحالىاليرانيانف لدواب

كى وهونوله جيبباذميابتخصص الشبىالكوه( لرعلى
مناكعراء وفولوغيطبالوينالممل:هواوماماعط مو[عيره لون

بمقطممحزاالافنه|ووللظاما ذال انبه عزول"انتال ظ

العا ذمان .
زها»
مجامانلاف
دةيم
وليْ
جغال
ونلاا
لبادع
ذل
عادهامنغرة الاغشال ١وأن[ ْكحةاوعودالاغشالم
ذا لكذومطرابرججابلل نانطا»واس | ١ :الوا"

نوفامانس :اكز
ثولىنامععظربإلامكان لااناكيلزوف

سابهاد|موْلّماكاي ارسباباللهباو(لر|مؤنعويظومقاً

فبلامزوارلهات] |نصلوة عربناماوبإعام |نرى|وليه

 91نظ ف اذ نقح دويق
فح كوب" فاعبابالمنب:البهاكاف|ليئلمصلوةللازوع
بعدسور قالآلَصَلان اللاممتمادلاوفن افولسو ل

المفوانانضا لوقك صلوةويسدكنمزهرناولاترخموزاه

ظاملا
اوقلتمرد
لنلا
فلنوومَهوا
أنام
الولن
اوران

َال هواىوهز|الممز فناء(فولهومادوياهعرلاعمل'
اقولملابكوزانيكونمناضاة”الصفةال اىلموضوف ىكل

صلوةموت م حصولالصورةفولولوابان ذهاإلرد

مس|ق
ععوز
ناعل
اتور
مرص
/و[جاحز
الاق
دا” ا
الو
عقير 
أ

ماوكرء ميلاه ف هله باملنظخزوكا!بجرو]وك

امارفكو كت نووت احزاوتياوذاحصاو.
ارك وق الاحرىعماهومهم وك نبول 1
فو[رواحجب,اذلظ [كمبارّىاأوطلان التمبالبير'
يرصاوة ليلنزاة إبومساعن|لصلوةعليهالاقوضو'امورو

ثماسنبطبلاعنحزو 4.الوقو لما
وذكل
ووح
رالل
حات
وازان مارناجديبصوا ذاانبلعلولصو' بحو"لاولطصاواث

كروك لوقتدز ن عنذلالاملا سمان بالنسة الها

و نواللم سنانو لوضول؛صلواةحزىبرهذطكللاائ

الصلوةفناومومرمبايومتهيان الومنوتكان بطالراار

البق 1هاهلل بااحزو.ةعلرهادرالشرط|.ارلادعا|لبيوشم

كت فولييناموعنهاحالانأهولنبإ عر لخاراق ووه والصيم
بنزهبأن سيامذنككىهئ روه والرص للبسنكرت فول

فىدوجلأمهرول.قاي4لامطاوق لوناابلننفتبيالزو».اجامكل
هه موام!(دا ١ه فول( ظيراتقالات

لادانلاكونلاف د اىلبفاجىتكنالاداءدهول|لولم

دول|لاظيرانيها لبتكنسنالادأءمفاجيادحو|الوذ وام
م
ع
اي 07

فاننتفؤعبارة إلىفواهمخزوى اهزوك ان شو[ اشام
ولاحزؤخ كلامال
عم|
لذوه
روبت
انه
لالط
وهار
دةنت
كد الادامكداحم لاجياطلككيىوانا كس ت
ارم

نعدموحوب لاد دكداحلالوفوالمادمنالكمنل داأء

هوالوررةعا المؤارم انلننهلامم! ب/لإكاءو دلايماول

ل اضا ممصيالغا م هو بنمريدباعاخلهافواجيب

إن فكالدوأاهفنضاء١ه امول ونامراماتضاعة لابق
ال
0
فلخلالتولباندرس واروحاضاز ن |لساترال 2العطلأ"
 2امملولقاأللمصبوط هرادولوعكيكبراحو نأ 1.ل
لي

ناملاقااللمم جزملمرها|قووحلره لكادوا

انلاىماعهللمككومنزجاعوياالوازملط االياةراارلبسسةرالحولونو

السبمساعنتمرعرهناالافموارفلاون الصمارة
فتلي:جان|لارطو اككنب فى ذكلقو[وؤيكةلا

ترى |انلم بواحارلرمط والمؤرهوامثاليا فيرخلاؤالشاتى

/قراهم واد املااتضلائ إواثاشه فواباجييبان

الابتعرناظيةلا انلمرناموا تسيرهاا51د[]كر
انلتوازالصوعلمامروم بونزولود حرسمو [بطا
 5ول ريمالطال ثو
عر
لض امولفذحتواروهزالا حك|لاسهالعىولد لاس
اول نالمطهذالمقامقآاللمولغارضض الضين|وو[ووجرب

استتزهوابينالبول وحريالمرنيينوق ندقرمافول قالف

التمانةاغاحزلاىفولومننابانز فولنغوكوكون الشاغ

اوعمورلادصاحج انهاب راعلاين:واضا معساالوىربسي

كالايجننوهوائاحض)وضالاولبفا«وسنوانكناصل

بادنن|منلالاانم هنابوكطجد| دواه[
اوالا
لنزى
ت لشكايه

أ وكولم باوكالكينن [رعلجومالعلامواهوانكادالناغ

1

مينثاهويل نبتالكبالنهارطزعط صامهرو[لاناو الكلام
كانمبتاعيى!ني لعنوماكولل عرزه ىغلي اد[ومسادوا
انلام حك لامنيمأل [مولنارادعلالحمملولالناحرئلا

سلوكوأاراداكمرلكبالرأىدلوتشبد»اذلاينءالتعاري

الظادرىفنّاماكا ب الصلوةو وأفا.عببغورم وس
هو لاابردامّولهزاللس(تولالءالع لولعطنعاشوناهلىى

والصاوة لوسجيإعطن المرعلامراباب الوادتفوله
ادلوق الغيراذ|طلاهلجرلاغاهلاىاول وق صاوةيي

دفول |هذؤم ا|هذاطماليرلاناةاسه|سسالاخذافاه كسيب
لوجب وسط ا دلاء عو ولا[مرضلفٍاحيّارالبيروكب:

له جردخلوادنهقيالافسارالث|رج نطواهدناه ارمزقيار
| 3ات علل اهاهوباإغإوانهناطلاقالعامعا لاص وم
كلاد قاتشا يحجوزواليواراز
الاوفات الى نطلهالشئرميهافناملمولوصارال مثا شرأكء

أ انا وصارظ اللتحمرةذلالوقسوجا الثرقبهورنر[

وناملعوانهوض بانفواماينهريالوقتنيمنا ن/كون .
ال
الولاولخروةروخكلاانلظاعاولوراء بجان يي

الاو لوبت |لتفصيز الطلائولهواجب ا لوأورمد

ك ناالصادق هماداخم"أجلوالاخيرانلقالالنه(د زعلان

الهايداحلهفاىلممىذلالصواغاالغالطر فولانرالف
متناوفااهلمستعابرحيره فواهر سواعرالزوال دول شام

يورانساعةالزوالايتفالزوالفغ| عاحذف المضائ.

أكنبوظ[ساعةالروال نوأوقالاكرجى وهزهاعي الروأه-

الموموافقررالظاص احا رامولالمواففةكتنادوناويل

احزألوفن اركجمؤعنره حروي4الظبرافولهفوكث كاهو

ثول|لزى|م صق"يقواهاحزئرجا ذحيثاربدمالاحزمأ بوب

مزرودليءفاضا الماحزالوقتبان واضاذ"الوقالى عير

هامجاذايضافنا[فوابليدلداوونمبامدخطوطواحروقت

لمخرمج ليب لشفامولفدلالسّعام واكرنام(|ذلابلزم

ان ترخل! لاهامبحنتيا كنالوافيه جزامرابحينزيب

شو ولمامبعهن ان عر ان و ورذامط

|ليوم|لشاغ|ماهللغإيرادول |لوفالماكودغ لزاب

تولهوهومااذ صارظاكزتوصذلويدث ولعامادظل
م أاذ |صارا]1ن دذالهلخرعا لاه ولهقال؛لطي
قدمثلاث كعاتاقولبمؤفالي مكانرمكضوان فوله
وم رواه مزاما مر"جبري( عل للدم اه لو |لوأنوكن
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لا تدعواقامالماواظرالحرنب موعاستوراككون لطي

تترنابش جمااهلال اخزرادالمرودواع ذلصوموإ
و

وك ذالورووااحاديثموضوىؤ الغ(والتوسوة

عا لعثيداا مرووافلا ذحري التوسعد رواهالثقات قيقد
الهتاايزيهاذا لداننوعايوعولرمرادنال.ؤلانالفراق

خيرحب التوسومزطرق قالالصواللارةم إخناءافول0]/ة .
ذكاكللرواضزذان امسونموازرادعلماف مقامه صل
وسنكان برضاقالالمو هزهالمي السب اهولاسب

ح ظوب القضاوهوتيانبهلاسباوجو نولكوالامود//انف5طار7

١٠

المثوله ولاجمّمان افومانتوطكرت فليحزثولمكدرفنامل وهنا
الحوابقا اللصهويمتبربال الفاغاه الايناماملأكلاسن

لهامزوامض |نتروالاخوارجامالىلاعزيرال||لنزاءفل وماأوأد

لاوصوبعلىصلالانرىاهام نمؤنالولرلاجعلٍ الدريوا

عليك|حدمالوجموغلاجلدمازنكناامناهنالوبقو لم

يجبعلمالهولبتضاعن|قلبعؤانالفرةلك ولتنضاعئ كن
ماتعلالصوم|قوليدلومصادرةذ ناجوارهد طول لالحاق

بالوكاطق نازخلروالىفأروالمسو ! 1ام'ا!ليوالواة.
ع هزالتبرلبيرينضناولانالابالكريح
انر
لقيل
جوناس
تلاأعيراغام للمستوفلالامناولهي الكرى"ن|النزاءفش

ابكنالفانعاحالءات كيفيق ايزاذعلااحالم وهو الول

لينبطيفوداتناوادهرالامنسسيرقال لملنانطل إحيد”اسرااض

اقولثانفولعابدطيفونحوع لاميداذلجابلفبريطالين

 ٠والسامرقالالصواذاوىا سام هارا اىطعيورصاندرلل

تولوهاكانفروضاداو دواو عنرناكادببناام !فلي حك

هودن سمنااهمسنالصطلامنأل تلؤوغفالبدنليللا

فثولهداجببانالممل»الأولىوعجورمصان واولانالب أوكان
كاوهالصومفسوالادولاانلسبأوكاكاروهالصوم سوال
أفو لانلسبلابيقرمع السب وإهوالجىناارىل بسعزوحونة

الزوثسيدنمعرضمومكااءمومللاعماظاروازيجيعلامار

االحداكبابسالناذلناسهلت'اليلايووجصووبمكيارذونالولز بلغلض فملتّامو/
ول الصفلاصاو/نانامل

 ٠للايجابولا سكابكاصروبمبذاابكومبر تلوقفؤكلمالل

اممالايختوا,ولخاصلان الوعوب١|لمث لينمدم١هاهويخال

اهما هزمناز ا وجباسقطل والأشا ورا
هوامروى اهأؤْثسلوجرال|شارةَل داولوداراكانمنجما

ان فولل عاستو لاقزمزعرهز|الناو !الى ومنصوطيرناي
للصوماولقالغالجاءوان اصوعنناروالصومم لؤى"(الزل ١

كفل لنراذعلوعناىوسفاضا تلزمهلاننوع

7

الصوم2نك ئلجناينهبالنطروللما|نظاهنوادعل اكصاوة
والسلاءلاصامألامم الصياممن|لبن كودصاباده
0
طيا
اصةسمؤتشيز
معإشا
راناو اكل
دطرثو
ويةفا
الن
الهاتك رطجاد ابندبالعالاكزرمظاهؤواه

عليالصلوةوالسلام انثوماكلاي انرّىث 4وصف

عاظاهرارودتهزددا لفق مئمسيلة اكرات وهرالميّلة

يوأءلانالاستهاك للفاوخ اناهانلوخالئاقول

كانال كتوينانفللالىخطاءايزا

انياونمرادمكااطاع[مزصم ةللانهزااوت

وفيت

ا

لا

لطر فو/لىغالغيرط دوارواجالىالوقت قالالمصكالضل ١

متهرااومخطيااول تان الخصططلناوعيزهوحوابدظف إروسم

دلالعللزومالقَضاوعدمالاجاول وكنف لالمصملانلطناء” َ

تاصرةٌلوزنبوحودهفناء! ذانلهبابعدانلوالالنؤحوجناية
الافطادوالزىانهاممهوجناي” وكانبتك سبعلوو

الفتلاللضلامللننايايكٌاويوكلهمالممنياعا

التوال

ولواذ| نتعزوراش وحبث وول موقروا والاه 2

كنماتيتمًاالنهارتكاليراولبلازول بالك

لقنا

داولا وول شاطبشازاىثباادفا وهالبييئلليزول وحم

البئينوى ولعيو يقياامسيلا وولالباءمهايرشاماللبل

اللسبببةنواوءالئصولتسدوكزاجام|فورمسلقالكئؤابت _
لشسنعابن|لعزكنيادهالعلومكلت الحابوازلتالونبادخا

نقطراحضوا |لمضردعكوه والإصمانذ)كهذ لاطجام”فوالجيببأنه
 2عليكصاوةوالسلم اح وهوصان اهالواللقاياوجاب فاطراجاملتواد

حجاريوعضو ستوايئبجارووعن برسهارابيذاانداحرسول
انهصومدعلكلدهوجرمصا نؤجرالكضمرن|روايحتلصأب
 .وثايدابنعباس ومورووحر ب اشكانيمرك نحاجمناذاغابتااش
الحدإعام| رواءا نسكاولوزيذا عار مزلا

وتام|اتقصياءممابنوراء:فاحهثول:وأن.لئ لحرباىثواءواعمد"
دول العنيرفةولرواعيرهراج الملارثقولدءمؤراممنالىفواراى

نطرةفن رظفوي أكزارةانتقالشيةواحواب هزمنارف
اسطردفوله وان عرقثاوءلسئارعرفثأوبلرحبالكوادة لانتفاء

اشرق فضاذناوجبرعلنضنوولالوعن بورجهوباراهأل لنوتي

عنبرحاباممان لديا وزقولموترناكا»!ا اهولوزنوصاصم
الروكدومناهاابام)كزوب وعاللا يهشتضبهلمينهاول

موصضوعلقدالالمفاض ايامكوش ب ويهال|تولهرهالمباعارو

ملاعالج[اهلهقالاأمول ياصرعرككي] للرزىبس لرز'رامولمزم
عا زوعككيفلكومركيلزنو لانماسرف كوناصاوة
حال فولكمااهماولقا اللعلامًانالجامهذابغرنلوخطم

بع لدسجيرةلاتجبقضاوهاولجموابمطلئةالمواب | ونال

بابالاعتقاى فوماجببب زاوعلالصاوةوكسلامل بميكوعلندر

لاش

فورفال يقن ارده11
اع اناانف كن ذا نوكيا

.:

لازم

الافارل
اتاال ابر تقلعالوازكيكوناماد ا

أعانكدساسازنمي داجعزاو باذ ال

1

ألزويكيلوعةوزلالدلايزسلاكا وكانا

يالو الاحام |كر 0

تامقوالا
ملزسوغوشوفلزها
وادرولةاوالالصاران

4

ظ

72

لتياجلاتومزاكوفوزمااوئيوًانرلقنةواكمينحفوالمتكنمزحزاالعومناا!لم"

لهزا انهاهللم الي 1

لمساحانجام لوج
وزانيا ب اعنابان:منامامهعطأنماوان

محرأ أوول راانلشيهان مدركه ذا لماوعلا

عبالليصوم|ا|5رطدلتكشيارزلنكنوارنقدعازرع اوودكوهلوهازكوام دذطهض إْ

0

أكونجلاع هنر[الموررولوولان ا -

معو بالصوم]و ونا ذ
رسا

العولو

و

ار

ات

 +اذ

ابيجاذا ف يدزارعبراشرا
0

ةلودك

لسىكازيادة

 #داز بادة ذنألوفو عر امرنكام يوهذلو|نكون
الاق فوأوباله باالزارمي:رواب ا

إ

ا

٠
البعيرقالامملانلنفؤيحق عض للراةا لسالراةمنلاو تار ا

 1اارننمولخن بمبولوران هلكانمرم ارقوالهزىاعماتصل

ما لوجوبام ج
أما نزط/اداوجب كدر الرزال ٠ق

تلام >

ارام ل؛نافولدعلكصلو وة كلالماحنامرااةلإوممبار الام
اسناء يعد.حرا عمالجزن ذا بكرم

|نمعلحوازه سدبالرل! -فولفنععندفههاقالسرزاهافلوكيفاز

اعلانستعانءى السذأهوالززووججماق رنعدنلتاملذالائص ولنا

انحولزهلانظيرغحؤالفرابتا لقهزاالرليلائ يصراذااناوص

علالرلنوعاروموزمهازوا:الللللاؤساؤسانا بنلتاّ|ب|راتارئاققصاصولاماوماواثبفاثوولمسشىر]عوين
اول امكا"ول زبارلاطء(حرفولاتنصريجادز :تابه اول
طا لهيارباطلاوئالزوعنمجاوزة اميونلعيأحراممعي جرلعصد

يجاوزة ارانودصردضرب[كيملافمو ورلانوجوب|لاحراءاك .

ظ وا ورمادواهأقولوح هوموفارلاشاضوالاحراممنايناتافض

اقول بينئانلتحوذالتقرممدهل ناكوكفمارك فليناال

واناعلباب|لاحراملولومهون!انا ستناينولهالل
|ين
عوىر
ووار
رولل
لميئن
وشوضقط
افضلإيّ[ضح ب(هوان

الصادراليوجيجؤفعلهالووع,امو|فواللاخيرانلالتجمحدف
لهالالوولوروا سجرؤضاياكنلى طريتحزنينةلا

الرزايروفوعض:مناطاط اكلمفرعراوحم رحزؤهار
ستوأكانالرد|بانشيالككراركفلتعالفىارجالبركنيجما

لأ
يلكنربر.وب(نطوابين
ى ارمخكررناوكلانبنؤبر
خابط
كي

أوجوب أطزئؤ هزاوامال اهضاشرالىا لؤاع اوالمنموزنًا|الءل”

|ااعلنفىومكروا مكريصواسسعمما
اللا ليانالنو»اإحوننززو

كلماشر الاتقوذفزسغااول يه

الستماذوا كوالرادماؤحيزه ورد نهررهالمانكر

أكااقولل امستقامتينلنيةسنلاكراىالوا ذال

جما ادكنوعو لجبراىكلإميلبروالهة أ بق

1

 ٠اللىتاملقووا امراوهالقليزاملكونحازاوالوزاحا
وعدمالاستقلالبانلصفاح أحناجةالملاو نو/ر)/لقليل .

بلواالمدمهساةزاولال! مرا هر لامؤاذزبتوعيرفهلناماقولءول
أدص البيةىال تبي أنالدجكنوو|للتلرمطظك

عرب ئطابتكيفكونالككرةصفلو" وولمموارنالكتلبية

2
.-يس

9 539

أحاب'لرعوةجلي(يكللل امدوالمايجبا بعود نهعالوىالمواب

 ٠أنال د احابةارعوةابهالىالصادرةعا لسان باعل صاوات

لجيلفنا قالصاوالف"صفةالاولى! لاىمسفائيوالها
ذااناعلبماركالىالمهاذال المصواسياس اوعربيمٌانواللتابين

0

تاقكونوالالكرنسولصارةقالالمصوالنزقبي وهبينالصاوةيل اصلها
ى كماذكلاغكإواحدفان مالايكًا 4.لالؤزعير
الليبالعريمقالاممذالشووًامامامل تف,انون لمر

يبونالشوقعءفسوكهلوعلوم//و(ل!انناالنملهنلاطسيبيمب,/حركءول|فتيا
ذالمعؤانيونمصداكالدحولف أو
اقولفنقالتمابهول المصتعتسيرعرالعيز بان[بنور 2ك"

تولراللون جامثلناانإمجادىلناؤذاضورس نذالنورد  .

فاىل|نترقاوبكن ذا اهذالمتمرلوماثراحيته فليتاد!

تو باعابالامحضولاتولدرحدفارطاناسنزايدااحااوا

كنك فرع لولحو عانلازعاماحتئوكت البلضتال -
الصرواسنل !.زاستطامولقاالب لهام0
ظ

داككيرواليح تلودجؤيشهارالضهي يرا رو

3

#هزالتقي(ايكون ارصوت وهرسقن الجووعا جعي شر

رنافعبا موا كانبعتلبديسيجمه دقالاعباروح"

قال رات رسول| يدصوا عبلي ,وس| دمادم فنهل رواهانن الررم

لاالولل ن بيرلعدم
نناكااكق
عانم ارلري
والككوريا ذ!كردو

الروانمالنمثاهيرونة[اج دعزامحان كاتزعزالزيا ضارانزي
وخر نفولكك:رماروأ بلرالعاعره اكيزوأ وأغاعمباعتّادكرارال

اوالولاطاواوجعلالاتانروااجيلنراواقت

مع زاو لاد التاطاهنافودفو ماروااشارةالمنولو*ق

وأ

-

ال فيح هواخمهن لاعلامارواه !فولنكت أهاولافلان
إقالالمممماروككسّابابا بردهنالدولوامثاابّافلاندلا

الاتعالاشرودلالفرسئعالوجوب ف البركاناي
ا لاولاىن برع لاناحزاوالؤيرة فنا(دو ذمايواب عذأاععامرت”

اقوليحتفلماعانرهزالكام لنعيطاناقلقا اللمرفةك
وليعهرسجه ً نا رو الإناحو ىفوادعزاببان الادلوناين

أواوقغولاي هانلساو.جنبوليا نالاواوج عؤانالؤجباك

عرؤاث مرهصالفرعؤاوما :و|سرعؤجا ذلناولتااقبرالوم
شك تزىفارضماذكره"كنياكز لرينجزا ذيورفهقوااواخالر

دفقبلوعليفولفولعلمنفاقيفوليافولرحؤج بهناعواماو"
ولرقالمع ازلشارحينركأ انقولالقاباهواا ناختالالخم
فلان!لمشووميهليامناسك1ه فولثلولبركرهوفواوي

الناسوالونوؤ قا المصمببوجالاىلوقنفبقفبرباداو

غابال ورج عرطلى”|بنعدرادهبن رذينأنرسولام صلموعليء !

وساوالافضلالايإمنوعمرذو فاولومابجوبوهافض[منسين

ادج رينسساوؤي براصما)ملامامووزاروؤمناسن ١

الؤدىوهلاذ اوافئلومعرفلومجويرادواها لوقف
لاجو

١

ا

ترحا'أناسذههاللىفزطر”اهلالموقئ8نوملجو"بؤيووس
املاو ٠

وم ممههبومالعو وماس اعلنارىفوأرذالمتوالشامين ١

٠

هزأعرك ءاول القاباهواانئاخفومالام والصويبارينا ١
ااقولالل
عرمموجمالوبجاتلوصوعحرلهماذكر ,الشاركوه .
د
او اش اراد وم

ل
خاق
صلاوا
غن ف
مرعي
ول ت
وفرم
اراف
يكادل ناعدزأعجارابفلملزمااضلبنناراتفعوزاووارالينؤكارادنعفردكنتنافؤكل ارال
روحم]كامزراعاة متا

ش

7

.
للتتيعالاجوادكونجزعاوزاروكم اشتدوالىازؤليل 

اقولولو ذلامنافاةلاسبهزلالم|ذمفادمعدمراع ظ

أ اقولوا انتقواذافاتامشوبضغنيتوروتصييل
كاملابلكلفولرشط لتمسبوأو وولمنموبلواضواو|ذه
طاجلومارزقالاصرانواة ونزطالج'لسبوقجواازلصاوتذحانرلت
لشبلاه سا ذلايلزم|نيهدمالزوالنوليرارفاياف
دو /لإتجائالاسراع وكزال/إنضاء دو ولفوالهمابينال
لفكولابنيعوأهاقولفبحةبإهواشارة المفولككوزمسقاالف

.

كااذذاعدلو»لوففوودالإمامكانسللاءوامافوالنابدعوايفان
لةلادلويةالونو مب الاعاموولرلىاماروى| بعل
الم
والسلهتاللاسامالقىووقاللهرسول ص سعد
مان
٠

الصلوة

العلوةاعامل!ول نول,الصلوة اهام مطول!لهام نولنموقونت

الصلوةاة حوللبالزممزحزانقكون0ك الوقوفنه//زى المفوله

سحنانيوم موروفرلذنلوعظوذربالعمفتال /دهماودالصاوةالصو

املمئانناءإراعلان فلالصلوةاماممفولحبانواهولفوبيت
ثتهالابجولؤيرهفضاانعلالصلوةواكلام أ مويلا
صلوةعن

ال

رشفإعل' أصاوةو لسلاملومأكرراع'أ لصاوة ضام
عددؤلا شه

وا نح لانظرةسبأقوللير طيرهراجالحاطمغفولداواصكاذ
بهتوورلكانمالملولايرداونيوئالامكانثابمامجلا

الطرتولو لقييزيابتماري جبربال وهيرهم انلاحاداهاول
بلالنت[مواتنمايلعوعن سول اسوصلابمع لكا[ سظم

لذ ضدلروكاكش موزوهالومكزو»نلبلوزقانانلبرعئصل!صو|لنزابلام
قو املمعلومف دنف|وعلءالصاوةوالسلا

يمتها نجناولاب عل فيكونوق الممروده قاوماالضلاادكل
فولوغسعزالشونافلاا اقلبمؤغايزاليانول اماالنفك .
فلاذو لأة اقولشكث وولانهاهورن ابحوناالونراول
منقوبالركنازاك لااقزارةلان قا لمعلويام اقول

ل برعدلرمساتبجىفنك[عوبغالباب وف علكمارةوالسام
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7

#عبرمو طتأارن مولس الرفسالاماماولعلواجيااخ ١
عدالفروبواءاقلسن"الرنولانوحومثابتبعادولوسالامام ١

معالوبعطجااسلننولم[ ان لووكالؤينالست ١
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والاحلها”|نرَىولقاب حطاذاواجبماهملطناةعفن ١
,ع

الاحراماماق غبوواانواماءاحيرالززر روحماإتجب بهألم 1
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عنادمالمنابمعل لااحرامنامز لفوانضع بانوانابنولانق

اأهتأزصهورة إوجوبب ساقبأكناراصلاأل لاف كبااراد
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كوزانكبونالعومسراء به وحوبالكزارة لويطالزس ولطائالوابد
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 ٠المبتلرىلاابصركاارناشلصيوركبيرة والالموللمزاعرراق

حبييز واى لوسف| نلقوم الصيدث لمحنا| لرىكساهلي ساملبور

كالبو لتوباحوليا نواهولاعكنالعليزو
بالبيسلهعافولياناو[اللضم شام العيودلاننالرائلة .
با لتمبصاونوارة ومونلولهدماأ مءلصورة وسكا
الثليات 0اقولالمثلانهناالموجودان لثما ا

النئيسة دماج لاينا.و وصنالتىمال ان عنزامرزادق 
الصذات المسنوي!3لارالتولام شاتا فولك بايغ الامو
شولم احاذعينمربالدراجراءاهااولا
هلمامنرى للزقامدر

الصورىوالنيوىذليالزمكواملشيرواللبه لمشينةواطيذااله
وب دينمو لاحزىاهاقنلاباد لتعا اياجلابغا بالتامم

علبناملموابثا اكدمااعينعاترفم عنانذنهل[زافل

كلرامعاعتورزدا|عزه أرمادرلايحازأبيرينا يجباصن الناو شال
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غ :ذانحزااممايئراو|حنوالولاطءااكو لذعانعا
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ع انلسوالوالاولىانلعالهأ قالمعرياحالمؤررةاصا رك

 ٠هديا بواسظ:النزام واعطانبولاعدهفولدلايالتبيرافل

نانفا لد كط الا دلا ابيالدطكيئامالفانار |

فاللتعدرامللرلاالةل|يةتلعملو| لمرودزسيئ العتوت
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ذلالاعرحىزسيتنملاجاء المكيولبايدا دكره بدون 0

اال مفكقلتامشاداللظولهوانادج الا شومامذكوله 0
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مه والبى؛لحرتلفظا(|سستتاحى ب درعلنفاملافوك -
كانلوجلابقوعلالجنوكالاخ وا(ولا نيالاكلريب 7

بعدتكلبالوزورع سب[ لوطئ التشيوى نؤجا منلصم 0
كون امادم انلعكالممورالذيبنانانلليوين الصيود "١

تلاحاجةالىستشابم إنلان'فلنامكالألصوالرادبالواب '
االدلىيقكلاصلمعيارقوالوللممطتنفا دمنالتتسولانة
ددى| بودأو دعنلكررمعل 'لماوةو هالمعايفي
ل والووربوالفويسق وألعل المقورو كرا:واس

لواكت

وبرى|لمربولاهنلذلامزلالؤاي امامرودقتاوعاما '

ككرهانلووسث وووالوعز قتاعالزإب/ات وهوالف '
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ع لينريه لتم ولهوف تكوادالااملىقولهوكابسانتفى
غ كنكر|هثو ذللابكونكرار حاضاغ|فو النذكر:انعزالاب
توسرقليين ونضت ودرهيونداول انوا لفواسقالمثولهتدك
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نوهعلدل
سنوسيّاحالمزرعن دكنفود

وألاهنرا الجنايصيردف|فلوالجنا,ه لسىإنن مناليه
ادف اران اهافولوب هرالعبزيرمأعنارميوم الصفبل

سابرالمفاصيقا اللمعومالعبوالبربو)لبسامنلجنالمستئيات
اقوليمئاساحما ني لك ا
:لنثئان واءااولناءينيماليل
الذىذكرنهقولهل مااه شاد(ولو ان يشتتيانتنالوحرةاول

لو ازذا لمعمتعلةالببوتينهاماذانت لككعاليو مردسنها

لي ينفلق تمولروالسيه ىكذ ا لبعرهعناذلاكون٠معاننوك
ابامؤها اولوهزابالرعللايضيالس! يصافولهوقالزوجب

اعلن]ظاقاوعلرماقال زيرك نظامرالروان'موعامارلف؟
وكاالبامسلياومارعيلضمذانمهاعايبا>بانعلكالاعلازال
والاسد والضولا||دكامنم| زد دعلويجرااولشاارةاإول

جلم فنلمل[لانحادب|وفنامطولهويظارلاهنعرراد

عارلّخطابالشعوقول ولوابأذعدمدلإانالقصععافى
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لااماوقناوك
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دأمكلام عبب(رعانئاىبوكلزا"الرو ابتاكايلمالصموزاؤد

شومرادابيبذلاكى ومينووأوالموابأن لاسترلالاناهلسار

م لكينيرلب انمولشاؤاربالرىةلدووالذايكيراول

واذاكانالثاةاذككانالمع|ازاحراخن0لعمالناستلاالم

وه وحودلذن م انلشارلاجبلراحفا | أولمخصوتوبفواء
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|نلا اغرها|داكان دذكارلميجمالهاملاا شرهلالراك .

لكا اننا وذيه المومكرمعلنا وحرالت دك 7
1

00

|

 8لحمو

ل

بؤاذاهق

5

ا

ش

للعيره اوسا لمعه باونل اولس بل
اذسن عا إلين
ااعمنركابك روا

عن ألفىوعلجدئ|لم|هول|ذ لارىةالاهوال ميدمون الى

حققوموئالاصولد هاجب بانوجويلطزاؤابرضليس

نا اهاول وض الالحال|:لبي ا كماعي انذ لبريحل
للزمح وكيم وما لز ذ بع اللحرمقفاولاللرمعصللماكصلوة

-
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اولصادكي انظام)فيدرهز امدقفد وفولرهااصطاد» '
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دبا لاحلواكك اللايرضعتكواحوايبزالرناى”وايواث

ابافتصزةبانالحرمانقالام لمنول يحرم عل اىلايد|انال

يكوورابيالاق وججوركمنألا دل مهنذانلمر

كوامايدنلاخلابشتوئفلنلمافجانسلل أفكنوحدل.ولااكعبفنركلاحزبايوملفانممنلاناإبنذ

الاسلماك باكيكناب دمعتيواح]كماوراوي|نتن
مروسكاحضليئيعينئ ذا ستمت
جم ه
بري
ر
وئذ ناومع
ف ولاج[)علينأنازضيبعنلوادلفنض" دكانعلءاسكما
الاذالقيرفو علوىاحلكماوراو ماسووالمرماث
انانالمدكوراتكسباوانحرماتبالرضاكوا بيانلمراوةخنهاخالا
الىثولدماسببابحرمرينىقووليانأدولزازلبيرحرامكايرل

عليرنظملزانلااسبيحرمدولوموايناول وز لني
كلماس ايلترعيةابولتحتذ نااطلاىلنتعللانر»مطلينا

سلفورباتد حورماةلاتث بمالهىقاالملا الى

وكيااراباوموولقلالل بناولموحتالاا
بووطتيا

يماوللعاباينالزيواالاجدداوا راكاجربلان

:الجلالتاؤنوينجو ز
اا ه
لماممياج
شوزؤىل |اسمعيم

ظ ساتا
1ل نرتزور ل تحولادب سانال
ادران الاق الوا

لوارصئاللهاصملالبلواساتنماااطرااعب ديلا اولمنول المىاكنرالا

ّادالبنوو دلتجودان يونألماركه

نشافولاطباربوطيرجساحى فولمشقتحليلة لابنمنالرضاءداعلة

حتنولوعكالصاوة والسلامجرمم انلرضل»مايجرمع انللنبأوولت
ما نامديكانين بورلابزادبمعاالكنبعلمافرفالاصول

ذادكدامار رواالجموزحامكزمذبلنااحاصج:لاكماحتزاز.

عنالمننويالموابقالالمصوملايكالببينوطيا|دو ملتهاونوطي المؤرم

ري اموكورقاللكفاتنزوءوىاحضنا:م لدفوروطيهاس الكماي

قدا ْجيوان الظاكاداج عل الاابلموطوةعافىبسب

عن لاسبا يبلك4اختهليلبالزملل بهجرىاذليتام(ذا

ع بنابهواطيداذحكيانلاعمتويو|فلمم انب الامقؤرام
ا ذاكلكممزاعبليكنية
اكلانمول
اويا نج ,كناملب»

نولم مرجاموارمأوطباحمَبدَة ولي دولوبالف لام

برحلدكالوطاول يكتف راكانبضو|نصحكرما لوه
علن ,فعيبب|لكا +يزبسبمنالاسباكيل زم ينال

ابيا كرما

اا

ميق

َهاقعاوحما أو[ ذ نا لوي ما دكرع
حالسرجم
مشتف
|اس
أمحجبالسبراعلبلاذاانا لبووكرللرامشستفيالّباعلولما
فصل صرررألشب قالالمصولاجم بينالمراةدعنهاوحا١

وكارماحئرهاافلوعايردل !0كوخالبلو"ليا”

خلاومالالحريثف هالاستلزمنؤلف)المر:اعاعيقهاارعالها
نما لقالوارصع لعوانا!"ين ه71بهار والاضت
علهدون| وا لداعا »ليام مماعا قال

الاصللوةسوام عذاثلرم[ :الاموشلحورمه لع)لا لامع

عا لرةيعوالقبفيكارنارارنلزبعكرضلاذ اله
ظ

78

و

الابنانيزكارلبالنال ذللابجرىبدذكولوومعزاطاق,
قو سمليناحجؤازاإصطاا أن|دوليميح”ذاناليرادالتاغبلراد
العا لوردليث سا دخخصعوفوللكييارلزامر
اليادو[ئلابلزم>ال[مشركان المحلوم)ل/نينافواارداأنين

 7وجب حرم المصاحر 1.امولكانالاضب لوركمعإسايل

نهولعلابواهكونك نأف الاحتاوهلرتوربرهالوارجمئ
هوبمابوالاسوراءبطرحرامأدولالتياللزام وهنالتيل

حرمالساقنابأ
اردوى لىلوالضاهسترحريةاصر كط
لعلزامحاز

ا هنااولعوا
ببذركيباليا نيناوتحيرة:
قالألمولناان الوطسيوبلل
ابادسيةط :الولأدولوح فار

كا بناوكانأو هر السوالكااعقبهزان الى

و يكثوامبعدم دالرندول[ بجدالولوهزااولىقانانالط

ذاادللمصععدولعلوووةممنوعاولبامامل فاولطف حرمالزوو|لحر

فولوفانشلكسمل لرواىافواذكر

اكغللااذؤلاطنلاادنالورهجادىاللوورلاو ج كإلاايحقنؤعبا رنهشورئؤار
ن افلفيادرسقلابجوتلتهزاأونة مك
قأللصولايتزدمالولىاص ولاالمراتجير
لها ا
مهلق
رالو
الرمحا لنامضا روج نبااءلرجعلامرابةلحزضالصونى
4
دي ل
)باص
إلخالا و"والاد سانا رعالثوامونعزالن؟ .
والاستزفاد يست
ذهولساداث للصيدبلستن ناوارا لام ,

تمر نكونزوج لهاوسيدهلتناالبابيئ|يوري»نفول

 ٠ومفروهلدشبايك|نم تصياماجلومسنلاسوتراو|بولالال را
و اللاابلاوىوالثايةقسورة السامواءوب

ابول

هده الواتوماييرووا دتوؤلعاي]ربازر مؤلطال,
س
حبياثبرا لما
قع اث
امياه

7

لخدناماي والاول|ن يمولفلوجنماا)لعامة واسيره

اعلبرحهعلزكالانسلمؤلومك'مالمال وبدروامنافاةذلينامل
ذانقلتاتامرةانماعنهزافلناباخنا لمانتأنه
لامكان بركدكيالصرسيرلا انلعيدمو رمملهاللرف

فلايكن|ديكوتفادهافلينامذإ وعلزصضبارنمهئحيبولفنين:

كفووملااءناك”حم” كادي كوخااح عكااءمنلم
ولوابانالانالام تكمناهمناه لكك فااهرك
مناتهبضوطالها|نكن شيامزعررهاحصيلاهواالتلنههأ

كره هولزهنسملامنافهو منسهينثناوسعاولايندت

مشيلا لباوساصهالوعار|انداكليسضرافاد تقز:ماليل

انالريوَايرمكح اميذاوالدمبعتاالبوعااصل

احرمثوليزبجومالاردالمدوالقصاصوالردالسيهل
قالالناو/لآ لنطياةوالارحملدهبدل نقايااجبواروفاءرا

 .اللابيكؤامولتلارهاووارناها فارافولرقالاو مد
دسورةال رلثولهفانملانايسالعنتفاءيئ| م

فولعبراتاوقهامافصل موطووهنادعدتقدبره لم

ماذكر وهذ كر باصنامارقالالمحومصجوززد الكنابيائث

ض اهو اىتزوجها اوالرأوتزوحبا منننس قا اص لفوام

م
لقا
اايرة
لرةالم
نف دا يمنات الايءاول هرهالاي سو

لولالىولتاتككو المشكااث الاب"اقول هزهالاينا سورة .
لبن لكراب!نذاللثمزالحزءالاثور قالاس هالموفات .
61

|لبود

17

الولدوعزءنرن اددهالاي فولهدهالاب ؤسورة انونوّإروائءك

اهلكنابالملوللموابافلرواحاسماةلكنانياناد"الزة
شوخنتواغءالىواحصا منلين ولوكرارن ضك ى؟
وسورة د تيدممت
وهالفيطويااب أن
اهناليعطنالشركن1هاف اوغا يصا
زدالقى|اتعا
لباالحا
ية .
 ٠الأدونلفكوااسلمتةهااللرطئطلالمنادة انىومندلالتهاعل كادمم
ىاناننه اسان !)بمولوزم دأون ذكرلنليأ
وقولنغاللىتركيزلريقالوا|ناددهنلاث“انح وهاماليل
اعردلعلايمرانوتفزيراليهايةاولكمرحبث العاثير

لعفأنمسلاسكادعقاوف ويلملتلوحدهو وال

لويودمنراداةلشارب,
دطاذلوامملمععليرميوهلدهاهنداعهلياإرلفنذ ٠ أرق
انبلقو/إكناب عا
بى

كبيكا فن اهزاكابفولرفانةلنانولنابلناضاذا
أنا ي نلح رسف قلنذالوىاحصانم انلمومنانبذ

إعزولوالجناتم انلزي!نوي كراببإفداندلتالك2
لولهباساجلالوفوالذانزملتزلةالوطنفمك نو |ثرهفي
اشاد لاؤطلانلمؤدق اووقلتمارواهالقىا ودجوذاء نول

ع ان القياىعيو جموالديانالصي مع انلانوكا والمزود

لأاوحرتانموظقيااعللانسقساومغمهارولالهندرىوعاره[اينهن دشواولوس

سحوالوط لانمال ملظ

انحرسم شرالوطابيط كل بالضنوالوطانّىولا ملزمان
بانولا بهالتالاهحرمتنو رمن مضاكوهوناو
”جرم أوافلاعءزنا لالمولوزاحمططوالطرهماشامنه

الاوللبد
سحرلاانذلعكلؤي
تومره اولى نظا
الابلصولوولناالرئ|ثزاااةقوللومزكونب الحرسميت
فولروعزال املمقوذلاناغريب وول حكفوالأانلشين

كون الرقمتصف دا ليلوااحراءللظاعرفظاركامالمخلادط ١
زوهمانا فتكانالممامااقولفزنهلمكنلصاحبالى ظ

1/

|نكو زاللكاملاإهافرائ لوحودحدهوهوصيرورةالمراذ"
متصلةلشو لسالوارمنها اه [سق لتاهلغفو لاهاداق

واالنماوسزعخلبا ب|5اه لاوس ئلتظعلا كاب دوه
الوحوب/لانسيجزببانكا اهللمكالتافررمينمشنافلشوارم0 /
عرياد ألوإعلىج ف

جوب/لإسستير|وجوب!ض
و

ب

اقول نوهنالف:ماسقانذاحيثاجأباعنا ىيوسف لى

مسيكاةنكالملهام نمالرزناوكجوزانيالألمدإاحتزامهلصاحب
امارلان سفيتزملقلوحوباه لمعك لماخثولفم

واجيببازهبمارض الاحى|لاثول وكوزانجاباضاباناقد

عاذا
ماجو
لناع
تق
ل

معاردبلرعطذكفو[الموصاليه

ماركناقل م قصلنالشيب يتلاعا!فولفالا

الباسبيبة ذانالاران الاجاءلكونناخأوانبوزضرة -
اى بسبب العب[إجماواى لاعرئاجباعم عللاتوعلبدلبلالش 5

او للصاحبةأى لاتإجاعمعل لهعلمهالشيز| جنبوىز
انيرييئوت لشنشودالعلىم لوهذانه ا[نهارجواقد

كانعباوغنانافلزفانماعننتلالنؤذل

ئاعباس كنانفكن:مرادمصان العوامأجمواعط نقإهولابم

والان
كاهنهاعالبإفبالإوالي
لتاأمزو
اني
ويخ
كر

ر

ا

ححنزااكال»ااقوولالل ليينوالءاوحرباالأكن! وارجلاذ

اولاوللاياكراوالتتئعل |وى التترعاول وجوذان يهالسام
الحرمانمالاملورثالمواههوالمدملدتقده ذالالمو عفدفار
البالفةبرضاها|ملاىعقاال الع رضاهانالالم دانميمد

برااداوهدصاءة
تدان
الاسي
يمبهإد دن
لولو
عىان
رهااو
علي

 ٠تاستولك وهوصرد ودبمااذ|ادن لهااولا اختاده رانولقال

بون شرجابحارىونمشباناذن الوللايم(لىنوبعنه

ذ مازاةلتاوبعنفذكرلانلدله والوادنلهاة|لماهلسراصارت 6

 ٠كاذ نلهاءالبيدصذفنامو يعم|نوولاعل ده زوايلام
4وزعطادهالبعلهفصع »نكاما ذولنودبجارنكسم
ناذالا ع

تامزالا ااا انزوأل

بانمندليهاوالادنا ذنم ولاعيرهانوكالل
شراسل

1

الولدولاولامولاس قحا لاحر ولاوبل"ابوا! ثم
سائذ[ااولنعص|اوات د صولهاشرلافضد
لعهزاهز الياب

مني|ملمنياوعدم رهاصلافر لتاه لفالىالرجالتوأمونعلى .

النساونقر محراليالطل/للإبولى دروك بزعاجتحري لئاتزو/.

0

الراودلا لا بواجا ربقاطسنا دعل

و وين

بنعتداه اقتوالاعذلت| دفنىامل فوازهازاا
ل وعحا بر
الاوجيةاللامكناملولكايوعيان ب لياودو نالولى
رواقا ر اامراحزفارالاويدس ا يوستبين ْ
كاحللا لطثااغدإ
فولطانت”ناادا_ دكتذانزاراداتنا
لمطابةةعانزبرالصفلاضي ريانارادها |نناماءاماوصده

0
الأول

العازفؤيرم] ف روامواج منهرز «هزوانفاعرفتؤبالمج

«اهلهاه| فوالستحيرانلامين نهنازهؤاهليهاجراليل

مول/جملاالشاركاهللاهنوواكدراعاذلةاهلايلدعلوان57

عدالعاباكلراومعوتجورعكزينارات وبيانمل /
وذرظنامعورلقاللنلراوقاي'ذلايرمعل وها نتجيونان ١
لاتجنوزوامجع اللروابينظاعراوعي ظاعهاذلابوز) ؤد/واولا ٠
وان شوب
ال والتبجبر مولا ىن

الواجوالتن

لأظاصا لروايذلولبتعلوتدحوني مكاكرزاو)ف"لاوللوا,وق

'

اذ وردهاا_.الخااترزالامتال اغيم

اذأكانلخطاب فلالقنوعن للالياوهوس( ب[ل طاب للازوة.
كبنابيعلثرطبلاحزا والتذصي(المتتنهاكلم
يشر لاما
خرألدب انلرازىفولواتاسومال |هذا المنوعفددهل

1

اللأيزقامدتاهمتروعةعاماتنفصإهفالاهلواسد]|ر|مواداهرايم

اون لات

اراداذاكنامموويرسعانليسكزمعرلطعنانالروعنره "0
ودهيددان اراعدغرقكلذلايزرهولاجزناو

 ٠اونابلارشديالالبالضزااماقاونلواحراهزي ١ 1/2

الاسترلالينلادلعلهطوب لصمعدم الانشقادبساززئفوأ ٠
ذأنول تقاللاج علرئيواض بى|شرب اذلاىذم|شق
اسرينبالمروى وتزوزجرناشرامنالكدو مهللمروفوعب -
اناجمفواوو ان تسكن زواجرينلمارصيافولذانادهتقال ١

اضائ! للكا
االلرائمضاذط”االعهطه والترال
شىولم

ولاراعايشوعلك افلا لاز علاىالرنالبزكاذوكا
مستيوام النقفالردعل|ليمسس هناكزانوكرقمالزمى
أبوقًا

اةنلاصاح /إهكارالزمرببول|ذانروجت المرابةويراذا

وعهاوذدول| سحينوويادف” و زثرا سرى فو0ل920برعدم
اهولد لع,صمذو وهنثوللوانالسكاوغناحجم|رضابالرلابضي.
الوارعننيبسكا كمهمولمواحناراو جنايعيرهلاوإلظبران

عولدحناي”اومدقول ون ذ /لأمكونكالاابنطو"ادو واذ اليمكن

فهوناهلاحي بثو :عدمزوم وقنامالسكوىمزامرأوولولإدا

اسكونصاررطالبقولطيهوالمظاعر|نلاهرقبينذل الشليليئ

لاغالعبارةالانزىالمنواما مسوض|تدخ ذلناهادولفر

اللاماضنينوشاتبؤامونرالةبااولولارةلوالشعتلعارااندالاشكميعارجاولاانملكولام

الفامشقاق الكررن!شتا كاماعنالاحزذزربرفوأرمشنوين
البوأاهروعل|اشتمقااذراكورياننامنحريئعايش+
 ٠املارعوثكرةذالسطختينادهوفواذا دعاسملام
انالمركونالعلالصلوهوالسلامسكويّارطاهافوام لاىهرا

عرسمهوتعلياللايؤلمقا فول لاخكودار
نوععليه|عكنون  <0مال"افولايجوعل حرف

 ٠الاصولية| ذاخالئ|لرلال:لعبارةذالتزمللعيارةكباينلسو
ابيعة
ألهلا انلمضورعليهاحنيا ريوننوكماولك مركرملط

وأولاه لأ|ماسلمائتظرعانردالإعلان الات عليهاللرهزا

المفراروا ذانتحبا نكنر سكوضًا:ها الصورس اننا

ابوللوئ2صورة اثامرلخروصورة صرورلرعاده فولجيب

ستول كانسنافيا نا.لوللمربتري

المصطيابالجبئ لطروالصلوةمعننأالثيادوعلا

لؤمتو/ساة

:أحاطمعلالشاهر| ولاوالاو| يجاب تمكون الكو

زرماعله

امذلامايناال:هشااورقو)للداقهلمعززاقااماوطلاانبوبلةقاللامام
ليااءملالصوميرلمائيوانال
3ولل ١
اهلانولمماص:وف ثوىوللهرذاواجزوو.بهاااللايويبااسلمصرراةادلاه|واولعموما رابلا ١
>

لدركرهااولفور

مان لاتاوزدىالابر سا1

ْ

لعغبيهويللزولالل عفدلكرفواللطاعرلدودها وباط

بعزلطلا السّاىناو لانمكيبن اناييا
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ناويللزاب|نزووفالقاموسارمااسكرينعسبالمبأو
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هناوأ وناماعاثولاف  4أذ[نمصار

2ب خا رالهب تواوهودلب[قواهالماحرتول وه نؤربرهأعول
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كالإياولاصامائكرهوالاولىانيقالار دابالرش:دم ,اليد
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مألمالافها!وولداغابلاللايدهلووبن[وحزافولاالزاب
ولهفادهذاا|سترىعررا فلحرفىلزن ١اىأل دزتامانا ن
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ان العيراجالمير لامرة مداوعلسان العلامقا الم
 ٠داذامها تا ال" المراها ااهورزّليقاللووا للهاية
ئتمة -
اكاء
اا
مذ
املدا
ممنياالاىلمبسوط |ن |ل خاثلان به
لدضا العرة لايؤى لامكا تزوراكلام '
والاسلام بو
امم

ظ لمكالمداشةارة ال كولملا اذان د

امول بلزمماختارهالشاروا نكونالمشر»خن السإنود
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فالنياء”دش2اكتزوعيرعانولدناهامالسار اقإهومناوده
بودمطيندهونوا[.اثاتالرصذالالصولنااهأ دولانس التان .

حسيَة وعكا|نثارةالموىا بعنذياسدعلاركالمسنام دندوارسبع
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اقوليكرادلناكزوة|لمودمرْحيالتهو ولع اللول انينانأ

١
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هزا نكررسنصاحانزيابةبلذايدةل ناخدمالعصليعارواه ظ
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نان لجربروهالودىسو وااسنحإعليدابناويلاىا
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الولضبولانرهاجالالىقزيرذالالملانساعاثالواولعلا

ليلت توحيرأجلنلوأكلاجنواوعوارنيماول 4:

ا

ااال جزموفة منص وال امولاىفض عالرلوكاككاة

حيجيلصاهلصوابهذا مكلافالاخيّاداطولبرةكهم»واملاثاره

لماملثوامولطوبابعن الثاني"اموليحت اذم ذكره رالانوهد

الكتلليساوامكاحلس| اللكوا لحفذناوللتعايثهرط امه
عاجنرنارسولهالولمح لاتنبيرءع اللصاةواللاملين ٠
الببرالرى نرلعلدعوص |نبو بسرابلعاياذنااحتارت شما

طسلقارلبرلكانسولاذلجفعليابنس
لمالوفاحؤكصية

النتلكلاميت نادةكلهسهل بكالمضامنمالم لمادعرن/اضاءأوك
لوءا
ذنها
لانوفوعالطلائبلفظ١لخنرادقال|لصوه
المض
وهو
و؟

'

لطلاقبز)لففوميع|مارتالاستقبال|نئل نلبؤد(قل.

مناه تاانذ البمره[سا كيني لاوعرواهط الاولىان يئال '
نجرث وعران وصفدالاستسّال فوطعل ماذهرا للمعزماوكماه١ ,
 42هنولم بدأرسول موصاس عليوس مايش الممحرلطر ا

الولشك لفرمردجه دكاننفللامشولداحر تمعز اللفليل
المعمزماوثه 2للرييليراللىمالعلدمقالالمواللانصحبرظ”
1

و

حفيقة لالاثول|رالدحمتيئحبوضهالعارلقطارىع لمانالوا

قأسةالفاعل وامتتوفلائجالن ماالهونونس اهماشراتبير'
لالروالاستتبال ذانذلاحبالونب.الاصلكالالىلاانبريككان:

غحال:فياه اول فانمَلوهذ زماد/ايودا ي ؤدكلة

الثهادةواواثرداة مرادابلمال ذلايك"ايكونحكار:عرحا |

تأيرثانالمزاد:يرونخمواطا :ثل تللناهوكا رع ذخوانيل

نولفالاالد/لعه|لاعتادلونوذ/ىالعولوا كاراموجودا
بجددااريلد/قا|لنالوإعوزيعاوااعر م وجرهينالتلنظينض
ابدلوجازمفإحازصيزحورععضريحالاعج ماقكرةاناقل

لحريابايهااننا رهاميرقاواجىثولوملموهطلا

الحثولهلانعرومنعرا؟اقولالاولىان اهرما لنئاووار 1

مضارء:لحا:ا:لىوامسكرهفاصمبلر|مرل ن'ت مكاحل لأا

جواب يراليل مطلاكشمنىرادالذااننهلقالالمسكوك
هز اهلصيع”|ه انثرةا اله |الترمةالفبال فوج التاىازهذا
تجردوعراهناهلسدذيراصلحب|لزائهحاصله|ن م كاركله_عل

السند لاحتنان سيره كنلببياذ حصي|السذرطل بوعلامنا(
ثولمدافلؤحتلتق والجاذلي وسظيف"اذى فلحاونعدمله

الولفبك”فانا واج العوبينشاك الصبيف*ولاعل
زى|د
عوكدحمنأياهلل"يسئدعلويفتقلهالكو حقن”وبحا نار

 .ثوقالاماوكالوسالول وعاكانزىانفولاحزهزاتمل

|داعيراى بخص فلنامذاالابوافةالك .
العا الترتجبف ول

ناولا يدفم كاكرغمووزا جلوباعنان حنيى”'ذالالمواللرملد "
ازتيب نولاسّارةالاموابعنمولبما ذالألصولانالاحتبارة

لتاكير فولفرملفلاراترحدوخاهلليكطررااحودفة بن
العااقولكينيكنوغلطامنللحتوفرعالرماعال ولواب ان

0-0-6
5

مرادعماوثاهبويتزشيزليامالصووومبوكرعلريوداواعل

تلصااهراب ليدموكط القذبرةالساء(اول سئفنشاط
|مهاوممؤاهروموعدمت اكلزويوالرجو> وعفوذلل)
كر نشيو

خاذترت بنطشلية:ؤجواب
نثلَاثوااما
لدم ادسوَىبا ارل

الادريلايرعلرماكه ل تصوْلي(/ا|١نت|مقالاحرى ه رريركاو
اممؤوبلسرى ووثملاطلادفرثهفول مركتقاذهادا
لايشاه |ذعالزا"لضاىف لغربموث ا المراةنطايىقوثما

اختزتنعنى جواب| ديرولايكولازدر»لبهبكماللفطباون
مغ يوااوسنمفامك لبواو زيزل هذاذ | يوناشما
 ٠بأوهنااانضابلفظإحييراواوقالك فولطواب |مرىيبرل

و

لقفلتاساوو لااناخنيارجلرحوبااللاعومالبادكواعلكالخ
وكانامتاوييئ الفوةوااضمن هل هاناديمو نر/اانواء

كيلونادوىنولاىباخي راه واحرةبدلمابسرههرلناليم
واملاانعا»دلبان ريهالحزون | 8فول هك وا[اصوب

 ٠انلقالة!مكيلامرهامواءوالااءاغاهوذ جردالطلاؤلاق ظ

البارئخلدىد ماعندصر الطلائأهوليدثا[بركالمانالالم |
من أنالوالهبهبااب ناخيًاره ناشريابثوث أختصاصباجيان' ظ

,قال الاسلاملامرمعامتناولماه اقول مزالم

1

ابليعنلامين المنثر|مينوك|هذ الإخلط والمواب|ن مراذهلعا

معام يتناولكرجهوامتنالوعيسسي|البرلوأرادةالإمثيا.

كاسنن ولالهلقاإلمىرلوميل ددنهواسط:اللا وناللام/إستعا

وام دمنورأصيراألمحضلص |لطلاكمعادفاوملمناءلرلراة
نثردالاس]لبداهاثولها لابلعليهلادلوهان ٠:داذا

أختارتروص االالمتلانماعن ترقبرإىنه ١م

الولقالانالمامصقوب واكامابايقربراى هسم -

إونواله سبرذو قم ذ اهلكر نر اننكماوزام١
نقوتىاللىاجنوقل].وحولايمرنلمنس|نروىذ 9:
ذهذا بتسعها »!نل بمؤحارعراوالجمرعل الىوول
د ينماتنائ|ثولوأالمسقانكى |نوولالمرأهاخيرتمندشاه

#جواب المتويتجص حصودجوابلقول| 4وحصيكوزر

ماارفانلرىبها|لزورمهوهزاليؤلذاكان نويع

تمنلافماوللاعمواكئلنوممااكلراممبتاعنراعطالحللىؤدبالهزويئعلى|
ر ادرلاهو وى اوابأصل

الاختباروأ وهرالانمصاعربليركانا رد ثطلكوناسة
طالىأثول|لاعموب|نينول|نطلييك اواخنزتنشك واه

طمالذدكلرشولالشار| ذاقاكتؤابلوابارونطلا
نفسى|ننطلى)| ن يكونمرادهالارداه المرات النهطيكل
لبونا بلشالتخرا!لطلائدولامعلمهما ل بدئالي

ش
"3.تت

والتغليق نولإفرناشصا دععواط اورممأبلعلو معي
اانعولممزتبارالوباالللعمللهاااذرط مجلاذيجوزانينابويزاا
كزاواماعلف
صلالمنيةدور

يلاك

ك ننع الشزينمليهتا انلاج ميلقا

تاعاشالا نماككامومالموكرهماءتزاذالم

ا

وايضا طبورج ككرهز:اليبل:واملنمؤرهزاالنص ذلليّاملموام

كانلاساعهلة!ااهفلوسن ديورمام نيا ”وها

علاكاء ادو

لاد

فولفكت ماروالاظ|لعلايبراهئهاموصلبهاكوراةاما

دمايفوشلىا ن يقطتطلرقةرجيلى.
لارجالى
عموبركووزر

ناالراوصتلادولن!بل/وج اولا نظامعبارة بسونادك

فل قرعارةبلغافورد هذاركامطابق:ريانلنقويؤولواب ٠
قول|ذإيان|كموط'لطلائد لاابا"مانلذاظترئنوجريرل

لطابهواجلوابابن|لطلائ|ذاطقلأيكوجرجيياثواموأك]د

يامعورال لماودليترتبعليها|سكا

كةونتك
الاادكثيابن
رلوا
ىجهإثلاىولهاامو
غايرفلولرا

نالمهاورماول

املاامولذانالظاعر]ن |لشان”ثابنوةلوزالاحوزيب اسم

رار ول ع ولساعن ريل بك ون

الاقرارةال دشبماتديعلتفشرفانائكنونتلافولرؤف

ككرماكانعييما|ولكينككونمي واالازادطاللفق
زلوازمرومنوحدفهأ امجببب مااعرالنوكيا وافلم ان

لاض

الاولناءاالغليق خلازالاو رو 075-5

أ |هوولمن(بنيبحو ده وهلجلدم /لان|ن تقل امملمر
١
0
انلتارعرادهالابر|هانويلامأاصطارعليرامكليوذاللمم

اكبت
لضلا
فوعاب
ناللز
لثافو
اثلا
ليها
اناا
ماع

البق

.

ال

كان ادها كان و1

كلشايسااكمهامنإليااسلدتاغكالاعانلطلاقموكورصرحاكلهمامرأةفلن
الايعدباشهلموا!مأهولكرودروا |

 0علالسبلانوجبازيلونالطلاقمستردافكلامماوا بنلنوامبدا

يرواومأولرهمنالتترجلز امن بلعوارسيتاذاانتالمراة
كجلاممباسجلم/ور,لاسفاطلرطثلوائوولروسنالناذالول عاو لجان
لمجلا الارادةفاشاغاالوتعبادعن

الطباقولان لاذكانلارادةمجمئلاطابلزمانلسارم

الوهو دحطلرناكعأومرالدهنمَّالقَاتَالطلبالدى
هومراول(/در
طلنبظيقوا رلادةطل"وبقوبدرمادروقر كونمرلاولو

الاوامرطلاتكويناامافموارتهالىن قالاللكل زاعررذ٠ 2
لبتالمطاحقةبيمنهناو رانداف اطلالمثير:ؤحايه|اذ

ابت وج دوالطلائوالارادهوجباحيث[يندعالعوولذا
ال  «٠مي مسي و
دشيفر”فنا|9أناختلىابانناتباينةفولوحوابا كز

بأعاللواصلطااناناموبلحن ولإدن دوزمرامناال

تولهلومغطاب علبها اللسوتمأالكحلنصزهاهزعكانكادودنوم متنوعااليد
اومئنعذامل

زعبرمضاونقالتىه اسملا لداعل بإبايان ؤالطلائ

فيواهلملاطفلراةقبنعببايرنةاتجلبنيسزاسلاطجلاوةصريا انل وذلنالنقويات
ردولعمبارةعن عليمامردرل|:

اولالبقمهليلهبذورماليلا بعرلابمرنمهلحون

انحمسواحرممعمأحرلسه <| 9د)| عنانحوالمهؤنارت

انثالغلاستماذاوليلسذواولل الالماقلواستلوطا
وا عللهصوا مللاطن | اقولجاعلما

ادققال|  51ولشاومزاناوح ماككرهالمفص سرصىلواب

عزخيز
ظ عل ف ايلئررة يضااذلاءذلنبا املماقالاغلنيام وادم
ك لاس
تشنادفإ اكوا ومنينموالالملاماول

ملنهثباكأزنلاركاابشوخافللزاهاورطذاكنملماز ومشيةادم

ا زنامزلا نككونللدم ماعل

أذ لعلواتصفات ا دونوالىا ماهومزم ذرما| التاوم

واماوهزاكاقوالى الراىى يجينالوطذاالل١م زاعل
ا انلاصلاول أ الامبيسبالىالنعلينبالمدين”!بطال وهوثول
ف

دوحأنيه”ومحروعيرائ لوسئملاحظ"| اصيضةو|2لاحطالمع
ول |نرىد ملمنك
وذا
سناب
ئأن استرلم مر
ضاع
ه

ذككراأجلتعزطةبشاعبوالراانووولرتكونمتنابيؤعافلاو

انكوانساارة بالوىلأى لوسف وولمالن|| سنلنل|ك
للساهحاوعيه| امولولبابعد|:.لوال
الكظاهررااناتمرل|ادبوكار |نلكاستننامماكنم وزوكرالمذ ساإلا
انهوادءرل د لياهكورالو
داس اع
لبابطل
اي| رميضنولموتملي لوجزااول لعل
رادلب

واضفنطلية|.وثلهااوما سب300فل لاانن ياد.

برصاها ل ت

رد أن اقوليماناذ طلوتفمائلاماذاجاب اأزى.

لوط زر
ذنفول خدلبى3/6فزمنالرضافليناما ء الزئولبى)7
| رد تسترالضرياءصصل|ا ص 42لذبا"خاالو

رلتضاويلنالنعارغةنجرامبه ووملوداودلامم|يونركحاالعثنوزا.رى|االوقا)مإيث

ح منالوجوهذلهامكد:

توما يلهسبطوردت
اال المصولن|ان زوجي سب ريا

أثوالئ سبلتحواجا لوالاظاهرهمصادرة ذالمند

0تس
وحل>ج
ب

علهور اي له|هاراع الطلائالمؤرومف انلسياقولط
راجلاعهثرالى ل ب(طالمرداا«الطلائّنحا زاعاسبل( راع
وامامالا رئج ماهاقولهرا وجاع منالالواذجعزان

بكونالطلافومرزموعً) |بضادوارفبعااحةفالؤاما بالتب
| 5وولاشحنيربادعاتربانعبككون الممؤفكمط||ازوصية
ابومع ةان نوز ننريهاو ذراعيزئ»نشد الصا

جيهواوهحدمنجوذان بدالالعن
حتياثلأ ن ل ك ا4للكورقا

عانربوالنفيطللاررةبورصوسساىالزوجيةفتاهالة

وا لزهونطلان|لارثوولكاننواد
لروحيز بولزم
اتس
ل

لمأو لعيراجاولمصارةالاظقوولاهناراجالكل/لة ٠

تول(//جرر زم اول وهووجوب الكزارةعلواه اع باب

1يه
الرحمرول ,ولوابط الاىخزدواروللخامسة | اهلوم

أللولانيعرالنام
مكلامالم]مشط المرحوا:ثولاملطاعلام ا

ابي او ولا

ا

ري

ودواعيمأفول علي ماؤعزا|لتبرهول فالسدلزي ليلا

ظ

7

السانتوان”فولظاههاستننا.مم اننككاالثالةم لنوَانوليك

كر كن| تبرهعاهزةالورالرجدا:ستدام:اللكلمأ

هوا نلانعا يه يلاعنولفملاحجتاامبرفالطلاىاقولال

هرانك وكلمزبالا ناظهلريهنتتاين|ذأً) تتعرديه طبرنواءل

ا المدةءم |الوولهوناقضا|لمرةعلككلهلهوالمولااءذل ظ

لهزال
خجات
لاولىادفره وو للزوال|مولسئالككاعفلمد

اه وولسناعع لنتكلالناغع ننوانقارصن الإبغثوام

 2تعاس وزوجراوها سببأا اهفولرسنت اسحزو الموصول
تأزالم
ظ

ارالكداذاقالالزد.هدراجوم/جرال تخسةلهدزافضت عرق

األلرصهرعررافجنيف” ادو قااللزيلوابنالوامسورنااه

هن بالاحاء عل|زعدقاكانمنقطيحالاحباروا! ذممك

نا لوحو كنعرزعافنلامحل المراةوحواب|.نالراداززا
وف لاكاالو )مزعدمتحنالرحوونظيرذ/ز/ؤامزارءتؤاجم|
ول والاحباد ليفتعوسبو الحؤبرو(//ثالبرعنهوالورولبرسبدم

االمنعقود فى"ووذ انلالفواهاانتضتعرق وياوباحصل

الانقضا او
بيا
اسئ
لالم
منرعن
يمن
رصية فووللطموان |نع

[ الفرور

ىانأهل جرحتذنااوصماقكرهليستيمقولؤاللد

الاسمولا
ج لهالير 5حا ألاحًاطذان|نضطاءالرحمى|:

لندع|ضدعاننولعارةتدجإلووبالذىزمورلا لمتزوي فلنامزة[االجمنزلا
ا نياع تبرلضاناىعنزل”],مان
قالامملانزمضهاختلافااولاىوضعسار الشطان

حصاامجسيايرهوالى النوزالانوانارجالىممتوالماتاق له

ع هنالتىيبزا معضنائبزللؤجاثمما د ون لعملواوعنسا
ادونالمضووان ارج الاىلولار
تلا م
نغرو
از ذأ

امشرهوالتكفل ومالمرمايلرولالة ول الرلالناذا
ن“كلونالا بماضصاللعصروم|| نككوننوواوماكزيك دإ

اعليفصييمكاخلوجاتولدلاسين فوللايك لتررحاوم

اب|ملطلققالالكتوومحل|ولوكيز

البرااراجهلىالطلق,لئاولبالطلائفولااجلابمبمجلودووما,
اذالإشتسا ه ! 5أفولهرابينمندنالنهلصذمث
وال
للب
ونل
نيالحضرمزالطلائلاجماءذااللاطملمواراكواثنلو”ا اؤلل

نماذا لاو يالطلزئ بالطلواتكلاالموالزوج لطناول .

حم لاطلاويالزو4,دون اللك».لبعنعوكاوجويرجلاليتول ظ

ليامذاا!ل وكهوانكي|ر|معل الوط|هاولثالالووط

كراإععابوفنغرفا لكر الوب اذالراةبزوابرالعتى
امشورهدون نط لاسرالمنهاوككزا ناجوز نتهاليها

2

ارلان
زيت
جلمت
دعلا
ابز
ماافر
جوهز
بايئض
فابل
از

أحرعا |#نحلاصئهِاّمْه" الوطروحا دلوورعاميعلي والثاة
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لاوك
وولك
قو وجبنناولاليرتجميهادولنمؤعاسب! ل|ب

فاغساو|وجوهكوايريمولهداغاخص|بو رجمهالهأثولفالاهام

السفناءو سمهاماكواغاحص] وحفة جرانهلاانسميّعرم

بلطانعطالسارئاغتازع مص لانهلقول لعدمووم
وجوا

دلسلاداق|ل
لشورذيقظنظهاجنب|انلوضطاهعير هذسلاتي :غا

بوعرحموب لضانا تووعندى| عا ذكرهالفناغ| شب باه

ماككرهالشارةنماللناغ مناءطانت ف[ ذهاذال3ك ببيانوسو

الانايز انااه ول ودشذ نا الطاملائ ذل فا,وطرواف

طجاعرفاد) ذم وطرف
لاوسلثموترضجم
تاوانعههبورلو
ا كحليفة رع اس نضاب و عوزةوله لانالا ذا املنعفضد اوقب

لبوأنك
ايب
لشرودوقرنهزم|قولفب بالثباادلةعزلنات إاوج

مرحيأغاخنوفرظيرتفالزسرة:ع بوجضومرمطبراةبأوولئر

عرةظبرهزه |احص" |ن لضو م ترطلظيورالسوم” لاحوًا) رد
الافرادوالاقراراه بالنقرادالاد فنامه[برضلفىاكا

لا دنون |نض ناكق راالمصاغاجمطتجروالعزورةوحود

المبادسلوللايولان التلمهؤحفوقاه نوكلونا انط سميه
وى نؤير| وهوظامرقنااموداالاولاكنشوتح اننملوال

عناكون ءلمحتوى لبدوالسروق ووز لويدشاعران على

1الزياق
لجلالمرقةواه ودا بركرالسرءلايتلهالسارقص »

بهاعاكردهن

فلتاغلقاالل بمرلبام الرجىتعدزياراول

بأون نحو والصرةالمرونولوزاوى شاصرانعل كل 2

لقتو امب وايمنظولسرقا قلهاليرقص الزيلقنامل 0
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الىألمصبلريلص لرجىبعرلادرارافم ماذكره هنانح
اللشا رحاس
وفوَع
وودصْ
ا لحر
نرارث
روارلاو
برب ب
الرج
ً2ا ب لم ور دكينالينوباعلم بايزمعنارصم
بااهك
أفوصعا ل
د

اعمالاضلة 2
الرعم وكمريفالامموهاه فلفا اللانئاذ ى
اار 
|ول
بدمرم
ولما
رطزءا
للاب
وادلب
ذدطو
كتام
ذودير
الأ

الوالاغ الماالناول ذحةواحؤيم المي برنواشع ٠
اثولاىيرونالخصومّزالتطركاثالالمح ستطعص إلإاباعبلا '
أه فولسارييمااذا اذخ دعهببيثالالدون التمهوحجوبأم
لجعاذلابهًا|ذادعهقاللمواذائطالسار والوئقاءززهك

2

اهل لواطئعن و برءئكانانلة لاصاحب البراي وهالولام”
الكداوبا)السادق المثروقمنساناومك1منيوجمنالوحوه
نيمافلصا جا ن يأحره لامعبىوماكلرجو دهنانبره
ذانكا قا

عا|لس دان بالئىالرىدفملانالرجوبولجيبلضااناعل

2

السارن ييماسروقٌلادبرجعلبز اشرق لالش الى

لا عرفالاسستغرااه اقولصقوج ارلرئىقال المصلل

اسم

لبطرسفوطناء حيالاسستهالكاولواتخبيريا ن لحريواللقلير

الاولايقبينالماهالاستمال واروحب انلاب

ععرالا
زستم
لو
الكل
زليص ا
كلغاان,ا
سيفواكافقا
توأرلان لحانالوا باانس ولبونوامالىداعرواعليه
بتاعااعتركسكيولومنالكارصئ مننالاوّلارادالاتناغ
]5لير
-

'

لان

اوياب
افللوا
اقعالسزرق”
وأنداعل بجابعجرددالظسار

ول ارد ه اولكاىمراف الداريكتوراطوبا الرئصودل

هزالزرادابعر الئطم ول وحزهزاذهب م افرولاد
نازع فالاك وؤلهبا زمه واصصم إن لاعنالنقصانكيلا
يحي | لد م لضانثوأهليماان هزهلصو"سرلالميزحكاواعا..

امول آماسرحكذلانيرلاابللرماضامماالر:يات وان"

مجانالدب ال ال فحازمرلوأنافصيطاحم وخذهزالوب
و اكإنوزلوصف|عرفقطل باردولايطقالالز و شر

أعلوسرق لبافصواعرفوطلارعلٍرده ولاماد وهركاد

انحطواكك دلفظالمعراوان سرنويانطمص امرلوم

وخذمز البوب ولابعماخالصيعنالنلمولفظ سر
النؤْبفيله يرهوفرصة لاتب |مردليوعلا لاقبان
بع ماالت اوره |نرووا حبري نشب راة الىلس

ع ملانقلف | و,هولاترلعل|شيب اولب(صيةالمتدزيج
|التزرمعلاماعرففصاحثاطالةر اغابسع <امامول

المجدً]اةانولكتداراع بابقط|لطلئقاالهمى
ذل
عانن
عننا
طابزانت
لحوا
اوشاعاا
نلاو
ول9كا نم

لفداالما دوا براعلالتوززمعالاحوال [الع|ديرلان لاحوصبة

المركورة 3لا الكري|رهنو لااحوال[نجن|اردهث لادنشام
الاهزيمعارادلالجنايىااه والالموستونح َ,اول
وم ثثاوىفاخان بم ساون قصاصابعرماملاابقمع

انحلانزوالامعوالرانوةذاشا اوواحذوالمالفالامام بلطيار
فوليمنإعنا زنياه لمكاره|فن|ان الر|داللزوو اعلإعوال

3

نا ليقول سماتإعناروسمااولقه١

كث ذانالمادمثلماقالاليروروفيل واءالطيالسنائؤواص ١

لامينممأوتوجّبالملاجاحا المرادظاعائمركاواحرصع

الارعشاوملجو لا
بظاه
لماطنرهواوان

ان

كان ناولاه هللن|اْنارالاولوغتهلكانالوجالئاة 7
داخلااهفانالراطلوح ل
|قرىالاولمنوط ذانتتروااوجه ١

الثاغان الوبكونءردالمالواذاره الالخلاخصوم ولا
نطكاذكردجل |ن فومباعل.ت)فيل( مراملووامحم ارا

ولااسجتاازملناوولالانلاذومزااكلاامبكيدا شار
وامواعوصعط بانوص ب مان | 5ادل الممومزصواال" -
دداالتاذ ذو واجببإنناي ازلميا1:ةاول لفرعوانهك ١
لانقاذ قالالمصمولاه 4و زطجهاده اماف لوال -

داحرافلاغيا ةنولموعناى اوسن وإ لوباشالممله |مول

اطلىالمللبرلعانالوامرادامل البالنونفإرووج
ار
تمم
ؤ انح
ارم
حأرااىذى
لرجراق ذالالممفمارة 
القافلةكرراواحرة فل |لاولكبت واحدلانفريكونؤالرار.

الواحرةمامكا سواه اعاكا ب السيرةوارو
ذ
يرياذ ب
ىهلما ردبو ١وع مرلوضىوانذاالهو ١

لإي
نتاذى
ا شللام
ساور
رها لراشانمعاحرةوهوالصلوة '

وتغعيلوكسالاصولغبابالفرم إالإ|نلارو د مواءل؟ -

ب السإئاهاذلب برادع اجنىبنزوائلايرادان لقال

فيان وج السرمأنباللالنطرود امنب الملء:

 6قو ذلبارادخ اجسنىناذلا ترادانبدالبكمبيان
0

اولجتشردى |نيال للاحنرو د مواسإن مهألمينهماعراعير

نال موليهاد زعاالكنابة|هلاى اجام كويامرمديق
غاانكودعا للنفلبإكاة بالقاالسىوعلاكمواهراً] اى

هداي اليك زانكون الصاخمكا طهوامالىوا المالع
اانسيكةونااللغ
ااومعررراواساهراكزالة
لوز
لوج
حم

عناللامصربميزاممالناعزائعل اكازلثهيلونامادم رالوضي
وعااانلارروطلديطراوقال
عاالذبارا
رطع
لإتزبنومر
وال
|اوحنيق”رح دد اهلجيهدا واجبعاالاين[ | الى]يغسو بن

وكلجهداحركينا الىواخنوزعبادة الشاياعن ذم نال

بطر بمادواجبعاالإيئفذااجالمقبرميويض ودفرعزاالقال
|صوا واجبوالترى بنزىاظاحرنظ.ا|لى|لاكامحانالصارة
ل

المنذورةلاؤدىلعرصلوةالعمرولفت ليوابتبولرعميابمونال

الجمادج اللتتيرظى وس الهو جؤعيؤوم :م الفزاةسعوعم
امىتطوع ق لااس لعالى|لزئ زو الطوعينيئ المومئ ارا2

النظوينوالزان وزامعحاركغوان ثلابلزقركهنارو””

 ٠النفيرممزعيهاوضعبرتتهباككرابوا مزقالالنمالالوا
امكجركرحكثؤج |روون نمواهزابرل|ن عراه صاحب
و

 ٠المالجمادزتعا أكلذابزتهىوالبزضكالزقمجلاىحرهدان
فينم إنيكزينقابلوحوهاواسكبابهمناحاناوسن

 ٠عبرم حثقا اللحنىة لحراليهاددرامحلونضة مو
ضًا رليوادو”
إانا
لاز
/هاو
با ب
حضازه
اأوي
صحره
لفجا
سك

:احرص سيتذيضم”باككنبا وا منواجاء اننا

كذ رمكرلط للوينع والاذال: 2ا لرران:وا نمالامة

عبلذي
رضةل
رجا
اددلفالا
كنضا
ز حاراو
باحر
واذا
انا
لن” 

 ٠دالاعلهض زعااككن:او سال اكؤاهال مياذناالسثبه

تالمضع ؤالولا نةالفو وجاعنأ:ىوشارلمبؤرق -

امعبرواجب وه]:اروك ابنعروسيئا عطاوا دارا نالور ْ

واجبتلااماغلناه واجباوقا لواواءهالىكتعع لتناليرب "١

كاذفلمكتعم اد احطاحرى الثو| ن وإجي!وض انزوفان
تلوااعز ان شرا لاماعلناه واجاذلناف ابراغاانلها

ي 0

أوحزلعاواظررالنوليئ مممواعهوالدولبالوجربومتناوكدان
عدرعدطاوعر بندينارسان سرادمالبزيهض”/عازكزييهام
فااللتواادههلوووااوردنوالمكب علج السنالليربكاء د

تاكن يجو احذضاحدي ام توانيكحو الوصوإ لماه .

لهروعالأهول اللتصاح النهاي'لاعنالخووهبوويتنع
لوا
قوااءلمدهاهالىاقولاى الحوالرئ ول بالشروالا
عناعمزاوقالامم[هالضيذ وملنىهل اكقتلوالنوكئاو
نجل معامتوفالبمنوهوكيزج يهباشهة||ص دلليل ٠

الفرضيئوأا ئلنانرحعومن البععئاذ ترحنىمهنلوداَلوالم

ثوااضلحاميروالشاوالاغ دالتهدوحفوي التركن اننا -

0

كاصرهب ف لاصولذلانلذقطي:الستوااءمعو

لبوؤذا

لس |وطريان وهابالانلانزرحتالس|منولي كد

10

عنلسريلاجوزارككوناللاء للممدوام ودون كلدي ا
اعد
ككروا واوتمعفالنىلولة سيلالزينوتم قامعان
هال لجنانكبون|لصمخرطاء سك|لللالذابلهاباتنخصى ٠

اوم

العلولمايزكونالعامليافلباقومكرماحواظوةلون

الشائزااكاحيئ قالوهدويمفلوفلاالصوقوارعلالملووؤاد
نافذام هاوالرضينبنالاككاءتالكالندررد

ا كنافذوال

لاماح” ليب الانالد لاعامركاالىام ب اععن ولاس .
والاب

ومؤولدعل الصلو وةا لره .ليوادما زيط|لاعرنحنينا نى
اايضالاحوأواخراذاتايباككنابوالاعا» نرالرضم وحبنا

كزتقالة عم9.الرراء ونالاليواض ا يطةقالعل|لصلوه
والسلاماميادماضمنميادو لىلوماليمارتحم"نانإعصام
نامقالرجالوارادعاوما واجبا ىذا 1ه(1لاجوزان
|تمرضادص اب
ون امترعينامونالاب الهادمعل
اخ

ف الوهالسامذلبيالاسترلالذلنالزعا ت2ن

كاوتمةانهاهجمللخلكرامقيلتقااللملاجمفايلمينه
ماتلنيرهاوض لئيرهاوككضناب” |ذاعم
ول نهرو لاديق

انصو دبلامعنوانراناذللكيلانتنقض |لرليلبلناؤيرالعام فاه
ال

مؤكوض لذيرهمه|نهؤعين لورمحصول|لنشودالا بقيامالكل
حكصا اذامالكل
اذل
بشعال2ىلاؤاهوهزالانلمضيدلعز
لاما قالالمصكصاوة لهناذةورد لص اول نارم لشسرما

ببىلم]حمنب لرعل|دزأبدونلبتوالس!عب باحمم| لورق

يريماوهوفضاحالللميوتلجىكزاكرهالفاامايمتارم

كاراكم قصارلاخ الناسرسيدالالنواجبعل [14ام لاش

نمم ن|اوابج عاعيماها لارصكادحق سرطعاأه(ليرد
ل|و

بقياماهالروماعلناندتبسامي!لزعن الحولدساليئ وازوا.
اايح
ج
سد

ال فاتلو|لوقيلوكيم انكواديلرعلان الوجوبط امإكافظر ١
د
يلون اكوارعزاماساجطاط الفارجون
اقاد
رالاال

يم اورعوجيه|لناىل ناالوجوبعللريب انمن

ة

عا لديبهولكو نيهاذاعافزبزالولأبمناعامايئ لامك
تالالمولان:استفالاكلاة اهل فانصللامرلابلعل

فلايلاموك نطؤعي |ندجعبلاكلةد فحنباز| قط .

مادلةلهداولل|وااف العردرةقلناسباله رار 1
حراعليناوهومورددر د الوجوبئزهز ارامففبتد -
اعلبفوهنوانلرعااوتر!يشلااعالراذهبا نهمكز
٠

يا

لموافوكان اليدعنولكتاب جماداعو جر
ره
اسو
شنلا
لكا
امزل
وقال
ن
علنولروهو دلبقلطى|ب5ا ت
لفسملائنازيي|جمواعلا تلحضومجص الرىوالسنا

بوتا"
١
ا

ىم لاسيت
رياساواحأى عمللحافظالثرالمم ربداجوزا نا

كوفبالنس"لل الناعلقطمياوبالب:ا اللنمو نيالم دضام
تمصي ذال ل
لاوت
|ذبالنركاللكلام :رو
بود ف
عانال

زم|ركو درضأيلدحاحرهول اجال باكورّعررهو ذ|لاييؤّل ٠
 6امموبللاملومم ونؤاعو [صولإن العاماذا دطلللصو ١

سوأكا ن ذاعل|و متهولالاز|2:أرلياامش جل):العام نن

و

انوت نطوافزاتيْتم الطر ف ذانوكين عواغزر ١
حا دعوى الفط"ابلخواحر اول نتم الواح الزطية
عازع هده ذكتالاصوزواهلالزيئ
انعصرفوة

اج
لبر
وببا.اح
ساأوااحر
باف(و الل
عجبوبصاحب الرنان'
لوو

ألا اولفرحثذاننأصحابناؤذالانعزوب وصم
١

0

:

:

لم"

وال
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ال ام واجببو عضصة بف الميطوالزخيرةموليكنالال

لوليكو اهلرلالج االوْضِءوول المص|رادب ؤضاباضًا لايرلعر

اؤياملضيمنسياق هرب منالرلايلالاحزفانملله .

دعلوس مبعو لبان الاكحامقلناذلكأضاابرلعط نفين
مواذا نكون للزرباداوجب انمز تاهىلوازانيكوا .
الفرضيط
مضا لاجاروعن|لغبٍخ ارادسزولي|لمامالض السمرة ٠
ب ليلحركل ما ناسلدق أنلفول رض سدادم,زهعوطاس
علوس ماضىذبامننمئ|لماراذ|نوا لنفاذمنبي انلاحكام

يارّبام ينفاد مكل الىفاضاتتعلىبمعى
درى
لال
اوص
هواول
يرل
ااب
عالي
اطين
ول ل|ف
بناايللاي
واءف
بنا و
الامرا ولكوكر

ل ذانناااسب الى الشتىيفرعطالفذ .
افل
لقماه
عاذ

كافالساقرو الساركألا الذايتوالزانقا اللمص/رانيكون

التؤرعاما /قولاى لزه.هادارب ىت لدومذالامرواك مر
فير[ ذاحزجواولهوادضافهااشذرواوثقا لااولهزهالايه
لموت
سورةالويف إ لنان|لوصدادعليروس]كانكزه

كا طنط للديتم
كترمزاهل كراجاول فلحثوذا

خواها مناكادثزراضا تجاهرو كي ليواسوا؛ لسن لذبن

حرجوافان فضالاغالاج مهاولطوات |-الفوعوا و
ا

ننام(قاللمممؤررض أفولاشاريع الاضشعال الرالتعلالما

الامالغ لض وهومالا سقطبن( لعنثولمولانالمعلى
قاللااسوى القاعرون ل احزالاناولهزهلان سورةالدا

د نكت ذانعزامؤعاانكونولشلكناسنوىالاي متاحره,

فحت الخزوعنفلنمفالىن|فروة[/ينذناالتئرملايخصمامنا

3
1ل

>
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احصصنامركوعكىالنقيمالزياىف لاالصاسترئ سوانبى
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بنااجيها |نالرنريننابابوانزووفهماعالررابوم الزبراق:
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لبو تةرتيهاةالفو|ةوىبالعلوفناملد| دروالتوبىوانياض

ولاهةوالكنا د داوملهلاليالاصاعة  6اول
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ويعقلا اول
!نكو نماامنالتضىنشملاعنهاموولأحهرياناهدر
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وه ماهولحتقالوكزالات رحبارالروءوولوكوثراان 0 ١

مودال دامامااللرف ل مضابال نىته:اولدكث ول لاوز ١

انعرفغ راعامالدالسّئلاجشطص الل ول ليلهالصلوة '
والسلامتاخز (/سلقاوراع مالكجؤجال:البتاوعن الشيؤاول

بليعالهلبقاناظالىم الإسكل ذاهعرالس ناظالم ياو
اءورراما نو زماهويه بؤوج د ونوج أوعوولا/ةاا ١
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تخاصاوهوا لزيكراهاملليجععلىعمال تومن اش
لفولهنوكاا احلصمعوكرظ اراودمذحو بنياعئبّاوداالمي

كإستحى بإىل ناررب لس منهنت ف الغارهص السللان

الي الىهواءذاره|لم|اتشتواعاعورداحراهابولتماعدا,

| يرون التتوضلتعنترأسالمالضايوابجالممقبهولد

ثوله دا كان رد بااوّلسحاذاعلاشتراطالمافرئرياة 
الل نوم يكرالضورة ١هذااملوالصوب ببأانلدالك .

صورسةتكرةاللسطاب سواولالاسخنها3ك مي ظ
اول اىلوحدٌان هاوأ لشاذان| لاورامعا |لمزرالثزام

ش]بط ام تايط لمقنداوبضباصت الاومس وايسن

الاج[ م زنايط |لموربم[ندجا دالتثراسك نواه
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|وا [هالويلوهعناكزىالاول بالل
أنحرعع|كس

النثاتذذلاا! ليطافتاء!وولبتكمل احدمماللبارافول |
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 ٠اولفولمم الشيدانبيلواك كاواحديئيّقلاامبره
وسدطزيارقمالبارمااحئرنرمنلافانماكءا[نمجامنلاالنةصالباةئماشزياكالبمرذولا
ص6ه
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اامشباررال هوا كوربمالاعدرهاموحوافلمدع انلشاغأنه
ا و أه|الصانفلها ذكرنامولكرهبىداسطروهوفارلاة

 ١يتلام بره ادقولءاختادجزمشاين»دول ب(ظاعر

 ٠الرواباعن اعنتال(انلامناذاةسزواخاما اونظ (اذاعر
الجاهادل لاسكا زمالهذالظراماعلادراللذي
قاذ لاتجرى نادو ممتيراجا بعاول تيزراالمال
 ٠واسستتتسا لوصفوحرمجو زأحيداالدويفوبلريرابنط شل

التصابرضوانامعميرعأجمعبىفه سوايم|لاستابسحت اول

ظ
ااصةالكلاسالذرفرا اسلتصييةالسادة-مئاروب /إعناء

وااللمزىواداهتبحخلقاللا نئاخشرالش لاانلشان تمن
يرينفولالشار» وو ملنوول|ل ناثاىوادداعل
كابسرف وامدرلالتالطاذا! :اول وجوزانون رك
التقلمرّل|لتااؤحاءزوجا بينو لتولمملوجربامول

جوذ أنيكونالناجيعاناواالمحى:بالحقاقف أف,عرسولاده

صلاسعاء وس بر|بعيندرا ١اول ولوس فوزاككا حال

فلاعوه دلوي زان يقال:1ابول ذبلعلنوااسترالالة

الحدبٌامروكوولردالغنبالحتية:لاكون| أل لدانبالاطلة

ليان كودمصور|اصورد وؤري"ال دهلزمصطاديرعلكا

انناغ رعارلبقوريم ببعا»,نواقولمدرطذ 4ف
١

١

عرضاعد ا اولوتىهزالحربُ كاب الفصبايضاةو أ

لاتنعاواذه وكولودعباجعاروا هنمرامزولمهولوول |

عررضى|سدعذيولبمناع|اصزالمال اول معولالبوإعور عه .

بتاعا اصالمالناصقرلبفعديا ب الاكولمءهذاالزقم |
س
جه"

اول الظهاا ن الاشارةالىأوطتوأمونالانالذباعمناً
عبوسزموراة اوّلناملم لموعنالثاذ الومتاسأهاقل
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هذبارجوالىتفبياللواس اعل,الموا كا ب الصنىول |

دشلتيزم مايدلعلتاحمرعن اسلاول الرى مهوبا
نبلب
ب البوءا لايخكنذى سمه ابضاءنوام '
الثاديرعنضًا
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تاياننذاير|ةصلذالاكونمثروعا|وواللأظبران بولفلا
مرت
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|سه واسن يوه
وَل لسوءالفاسوة واه ولقثترا

د باصل0

باينا ١

بالتامز|لصادق وولذ شروطعاالاعاء النقابضجلالائر '

لوا
نديواان لكورنومملحنابتااجب! دل
ل لاطائلافوك .
عنلثالثاذالم!دعروط الصودجيث كو مإضاد! صلا .
ذتذالاماجنيفاخ |سزطووفه|لننابضنزول ال اهرقامل

افماكخلتيتائلا فقالرماولح بانلازلورءبا |
دطدة |
ةنلوج
راكا
دو
تحم م
خ الل
حر)و
انءس
منالسأللرب

رااحملنومليّاوهمإنصعوبو|االصاابتقاق (١

والاظيرا نكونعطذاعا تلهحَمِِنَاللاواتكب المؤفراه )١

عَفل
ذلانم
زما |للنؤزيدبلرمزب العزرب بالمصئة ل ةباداول '
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 ٠لياقتوذاذايهمطروبعصوةشيةملادبهنعوّ)كاا
ارا لوكولقغناجععد |ملتحي 15أولداذبيهبرل
لفتلدمسمهالسبكحضيولهلهمونوجالمابمعرنالمرأحمة

لوماسيقفبا ابلربامنالنقميرامتملىبلئلانالواقهبيننا

وبينالشافعةعرمشراطالتَصضيطالاموالالرروثنراجىول,

لاوجبب,نعدملجوانز لعزمب شيةابولإىبرون السّى

أرنهولبرابيرامولاومناهعبن ناميؤعاماسلنوبباالرنا.

 ٠والتعبيئ امعو لابتكل ابتوكاد فكيثانيرامالت

شمبلماشوحلاوا مصيعذانقن لابوتن الميز|ذ مضه

تدم جوادبيهبلافيعزجامزصزه نبيفإنام(فوايرجم

اقولل بمطلالصرفدول بلبيج هوامم لاابرا|نح
دون كان ثوأمجخلائمنيولأن لوبط التو وان
رطالتبق  |.يكت وحواء طاعرثوم ومااجببانمرط

لوازادولم 1وما اجبب مبتراوحثره ب ورا<سوملوولم

ضوما
لبر
هكس
ننت
ارا
لهطدوواازاه اولوالزله

تادجوازان بشو |لمتعضالياتنالعيروامالوال[1
من ايجابأثماتاليدعلما اللؤيرصهلانوولمزيؤىناي

لابدنه ذ 0قولوكاراجهإلاىن الاؤك
لاد ذاستوا

 ٠االلثكالوغ|هاولافمصاضلالمح سرأذايتدولدواو|سجزاوابتلورم
توامستي|ىكورمكفهاوو بتعااىالّاجيل
 ٠رحاس الىادوألذ لقيواجببالنبيةفولءاذالرباحراء
أثولينالشبيةقالالموتككنانصواللز.بابالعينمسسه

ابقاولماعمزتورة بدتررابولزو زةفل ياسسبركوزمبيها .

مم|اذاجءل مغقابل*النؤبكا لاخوو ويرةمما سووبية "2
الدرامالغالي|هالشوعديهاماضلا حيثشط العتوةايهلىن |
نوأ|ذأكانت دبامولدا بلهاميهنوواذاعذا لشاوك 7

له مركذفأناذالم وزناصلانالرزركىم 
وانا
ازنح
الو

باجوذكاص2ب الثارهوغوه :سكل ليث ولللفلاو '

لنتهلولكوازعمق"الوزننلناطةحابمول وانةالعنكن "

الست لوفولناارجه اول م جذقول والرابإعافك ٠

الوثوءاهاتولابطاق المزو دولم ذاكرنا|باقفياعره ١
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المقايم! 5ول ذلغ انثالتعوظاما ذلسرصا 2
امل فلينام قلبواطءفللوانّطكً| المشداة |وولتحث '

اتن موك نات ل لوملؤمادوصر |
الن |هالفوىذليرادأنول الهيمابل:الله بالنه ووعلوير 

جَمَىَاليلالتقرمةاة اولدحكنولدهوعااانا ”

ا مزلأناعبتوما|ضيغالالعقرولإقنام انانساق '

فذلا '
حمؤ
القا
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لض ا
واو
ؤاعر
اوان
سادن
دمق
وج جم( ل|كلئا:نولويشوطمع انلاحزاحمازاعنالرياى -

وذ ا أجل اشارسؤلر3ق الاىلرباولمإن اطلئلمر ١

ون ب لالمدناوهوالعثرة ديباتى ١
كذا
ئادا
طلن
ااو
١ه

١

ذهبالشيرىمقارناللمزرفان|
: 00
هناذابروألنعواصلاعلدسليربايراثول الاولىانلهول ١
مادصل برعل اهاةهاذالنلففرظيث ألرلاعاوجوب ١
قرالموضيئفا

راوالم١ئ
للي بياهلاهيبالنض'وعطعط ما و

هذالا! يكون منتيرلنقلبالميزنولكانما تزيروصوا
أوةالاضافةالىليدتنقاولنقاصةادلفاناحا:بالناه

.لابلااهضراهلاصوةرة:ذاعإ]ل|نىغالدين لباعينالدين

ولمذااذ|نضادو|ن لادينلنباطؤ|لمزركائج كناب لوكاله
اولي
نقلبكيادند|الاطلاؤسوافلياما قااللصعامانيه

 .فالالاتقاخاشارةاقول مكؤدي ليواذاووذ وولالوب

|تبرلعا قاض داموف د لالو! 5أهل |لاطلاقٌودرلاالفصيل

ظ موضمكناالبكؤاصي”|لاسترلالفياوهنقوىهذالواجنول

 ٠اىوجالاتك ووموعزاشوللا ن الاسهلكانا عَمَنَعزر
 ٠عدم مْوَي اليهانهغأوولوج الاشارة لاخاوعنخفا

دالاا2اىا
ناسهيلهكا]-الاموب منالفضة
|مولباناككاد
والصيزفول متهمعاول راب ل بر ن

وجبالفادككيئبسي  30عاف لوفانامد(يلولنول

الأمقنريناوليا اصلمفلقفوناءتكز اول ولابدمالتال

#الفزقبين ل|مصريروا فاهالرطحيثينمالس:اليمز
الاولذو ن!لثاؤمه |نكلدها موحود الوصول؛ العاملاغ

 ٠كالامملاتاعارة أل الظاص|.ن ساللاناستعارة قوملان

ىا ستفزاطامثلى|ول دالالومعترك|رجاب|لعيرلللاستواض
ق لتميا ب الرباوالى|سشفزامزالذاوك
س عل
مإعارة
مطلنا ذا

وأو إعاردك |نأعاريةفض اوّلقور اعارة مذ ابأ ضمح

هزااا لعارح ثولورميحباستتاض الام اولوعرى

|نماككره المعقيانلكا لاولتمّريره لان|لاستعاط أعارة

لايكنتفيمالبااكوعينكزاعارةكاز موجرهارداليق

منفاكلم جرمذالديالصعرىاعنداعن

واماماذر»الارةذلياح مامد سوارياطذالم ٠

ال

دقولندرحمرادسه نظر|مولقالاكاك وغ بوصالسبضل7 |/

انين |نوالظاعر|ركو نفباناتلبوّطنلاني إلى١
بل -
وؤمزدو
ببا لمست
نولاكحنيفةرحراهقول ,وحوضر
لشملوامنتوص بالمسشتريقفسنوفتكودانيهالالوادصوطف 1

عانجاازلقاردد هرانلاات بقماحبيكانفيمنلالواملتق١

اثولبنصفدرج فاوسكولممولفل وصد”نض درم|وبرل
لوم أولوّراطفلوساولوكلموعونصت السدوءول وأذازاد
اععهبنرا ولنصعيا
ءلن
اقولذظامااروايعدولركالوا

دن مانأتمراقولازساقارةقو لان استيزامازلياون 2
والاو ع رىأرجاءالعبيرال الاستوادمطلن ذ االعارهعل 7
ملاسروبتسايواابلىا سإتصعاضاالترلوةىفكولاان ١

ع ران مط وولفوالعارةيس باتوانفصزهنالاحنف الوا

وا وم مرجباستواض اذ(  6اقولوعزرى اعاك الم
للقرايوسهمليإرنعواعارة لامكوالنشناك ١
قباسالشكلالاوات
جكيركهار دالمينمينفمنا
ورة
معا
ااع كا
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كداكلانم بعرهيعزالمر الضرركعدادأيدىبنصث ١1
هذا(لنعررا بعئبصوزاد نام لنيزتكربولفظا عؤئال ٠

لصولوالاعطناضندركقلوىنو الران الواجوز ١
لوص لدرجوالنصصق” المضب|نزتوىجوزعارواب ولق ١
1ا1ب10
لإرأنون صن النعيفوللرعطللواواد اوك
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لوالقااللامامالجنى ومسوطغ بانالقاطزة اكزالامركا ب

كفل الولكقتاض الىلتاضغ كاب الكذال فس (2بايا
افكتايرا كولبامرواهلبوضزل بمراعنزلتمالوهاراكدبطير

أمرهوهذ الاتوتكعدعالبؤوافرهيكزعلا نخامائ6:

لانالتزمباشباره منإلاذأكنا فسبئيرامره|ع وى
 ٠عاعدمواذالكفالةاثزلب ا انلبناعادكيمسذ نا لطصيدنه

التباموعلالكيزالكلربالماليل(مرك مارانناقوركز|ذاعءاةاول
نض تعطنتاملقزااكصلادلابمبرمواعن لبدن امولاعلا

تي ولاعرافلابرهالنقعرةعيوارعلىتنكإلىلسفاللفان
شطالكؤال شاع اككمول بفمون بعينهلزمراحضا ره ذاطالبة

9ن لوقتاوللاجلوكاة|لذنيالوج يواغ

ذتئجوزان بكون

هنبابالتان> قوكءوقالبمملابلتنتانولاكفلاولوعل

 ٠القضاهاليومعهلناولنعاضالموعومان اولي كذدلان

الظاعكوزية كاناككينرج) الاستصوانذلانوارض نولمورنظر
لاذلابلزمم اننتذاالبئي؟| اول وتزاماخ|نالعيرطول يه

لاى
وصاص
نظرراجه المىا داركناكلرثغهاية يولموزةالف
ال

هناعبدولمرطرؤعلواررطفحقالوزنفا اللصولناب"

اليمويك النزناةاول هلقلنزدبالارطصجيقالالله

اذاقالا ذكلتفلاناسلان| نضرؤهر اهلذررلاماكدطاهب
علان ضرق هامون ل اهز انكل راواه روك
هلذكار موفونان(صاحب الف هطوالانتاذوفال وشعولنا
#رفمنظرا |لمكلائ سابرلصوولائهالالررىب لانشيهاس .ن

أو[ نامزءوز القلزكيطيئت الملزقولاولتقالاكفلالافا.
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الدىاولالاظررلا الثوت ول ,اكالرراوللا ك! 56وائنا١

ان أوكانوطهللينىللاستذافكاة اكأننابكز املكو |

لميروما لصرهكز ورذجو فالوصاياوعيرهبان /إعياك
موصولاماثل صلذلاحاج لهذك درر معر لوايهشوالرع|.

اللمامناللؤظاليامالردخذاواعراض”الكاملبةكبولادراول نكو -

انأدردهز :المي ه هنوزكلام,اول الزانزعوا اكوار١

نا 12امل انثحيرانةلابرلعاوت ١
انرداهاءاشاصانلالكزاد»بالنسى وهولمنبيان دمن .
الظاهلنأل[داكنام بناالنششيها بزةللزابوازطنالممزرق

عنال الكزال» زاك والامرعين قالامكدركتورجب ,
ماولجعبفرعل هياا|وللقاانلاذ العرةعلراجراللزه'
دما داج الىالكؤال:والرضنن|نموالظاعر| ضرغلالمئد -
نعزيرعم| لككنلوا لرهنبالحر4,دامدبل/1ل مج لمعمف

والشلمقسواىبلنصولوالائئاذ دوّلمارونالزافم ٍ

للاهلطب|وولناسل وولولماصذم ادولفح وولوقل .
ذنكارلاملويىاه ادولبيش وبدفهسؤلنانياساناطقال لرةا,
وم فطمويئه داكرناءادل اى وي انلاصلالرى دكن .

ندلاصبع|ووالكتملنائطممفلالمضراكولاجوعلقبقهال لصو
ردالترط| ل ولااهملكذالالضاحاءادكره

لجتماجبل ااومالراعدلوركوا|لواحاملمين كنا -

ااكلاقنللذقاتعلالاجنمايزوعلنالاطدببي:الاسقزام قالاكم.
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 ٠الناجلا زااى باجتارف ناملتجالةالكدولءاملكااذ|
وهدأ
عدول
وعكى
للإو
اكيي
هلتوهفال
|ق
زاناثو
ونعحصته
لاع
لولالاشارة الكوناكذالة سعاها لطالىفاتوا لمانالكنال
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نالاسراح كالنبلبولك أن ذ محم لولالا

لحري حيرض ذل الريّوك الاسلام ودسود
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ودبللاا| زدشيماداس اين
اسا
وهرا نومعبارنةل|ا
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هذتالكحادقالخع م ذزل النأحلارلكنكاا باعنلوص
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الياضنارعشنتثوضتىللالوللاعذلؤار!ن لاحولاعا
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دواي احزىول هذانوعمنالرنادة النضلر”قينحذياالنز أ

قوللاان الصذازسلدماوصوالنه ي املتفريهجاالوبت وناتر

اعون لادكن النقف]وللان الرجىؤعيرهانالبوق
انوى
بطفسواا
كلهتولورلا انجعلعوصضلهاولسطوع

قالالمصكبرل الصلو لكلدولقالةالعازعئدم المردائافن

سدممعنالاستؤاطوولكمك شفط فىالوللوقسوط فن
اعون وللاناهلبيتئنان ضرالوا مزحبةه ١76 1

ا اولعاتهزالبويناه الو|بعوطاعزهن وومنلاجمل

أفولنكتنول ومألواجب ان الرجو>  اه هلوكزقا جه

العرضبلاعرضوحوابمبانالمرادأن الباق هاليو المادلان" |/

عبرم ول رافنناءمطواامبمؤ| نمونعوضاا :اولؤكح
ثااحندا اوهمينلابشن وجاأيعالاحط” الاحرو وثومك -
نك مقروة عل!لثار4هكاولناا الباق نملانونت

عطاغمز لانارا ا

اذعظراه واركلعلنفو ايابحا اولي تاملان ١

الرجوملبسمنكاروامرادفئاجاب ماهوحم,قلوكوينانوس
ل م دفحكيامالمبيض|ليهالنعندولسفوضعثل.ج:النائل |"

ولكدزوا الوزؤفشرهفلاهجوزعن شا ماحز كين:بق

ص"

نا

عل عزنابلا|ظام ثريووومنظنؤرمغبورة أولبعانحلا

الشانغمضناكينبشىلكاالملزرمعاما بحيبودول وامخلص ,

علدعلاختلان الحاء:ان بتاول اوالبابيىباهراو بلغا
أدعا|صحاناالاعماعاجواذالرجوءمنالام وللادينببتخلافا

 ٠الؤياسأوولفج لاننقاضتكاهابنتبالفوعططلانالقيارهوا
.قالىةالابلوه|بالمدضطاواغخاض|ا و دهرخطا اه أثولقال

هولان اناىوهذاخطاعظم لناالومجعدوزن الريىنسكونالحأ

| وشلرخط لامحالا مىاوول والعزر | .نالد للزاوصهة

أولرفاذا زد لابدمنالنصل١ه اهل ظاهرء|ن وامفلمرين

| الفصلاه ف لظاص نول فلابرمن المصراهثفريه

عؤاوه.

حبصوإلعل|فوصيامهوماسياكزول)العال! لثلاءثملموللواب
ل

يه

داأل أحبابالهىو وق قرمملمبدنف لضاديةوادها
 ٠نصبومن وهبجادهنولنمالاولماضنذمنلجنوماكلا
اذل الول كلمن النايالالمرادماخدربانماعط
|لبيومول وهزا يبان جضه اصلذا|لمؤراه افوالنسّل

|لظاهلنا لاشارةالمغرمالمطلانباللنروط الفاسرةثلن١

فبلزاملصاديةووليكونفو دلارى كزصاولفوهلنحو

ون لكو رانلان يرجه وولونحذ والظام الووواسمعل

نسلء الصدقن لفانحصو[الثوابفألواحرةفضامؤالمأ8

تاتتصولكا ن بكو الرااد |ن لقلحصولالنواب اغاجرةالاغة.
يبيو يقال وقرحصامو نمل لحصولنييا لان ادهناك
اين المبعادوابم|ركاب الاجذات لولومترمالاولوعلى
الثانلاانلاعان|  0لورمأبينامؤرمع االوضودو شارك
الهاملناحاره تحرى المورد نا لسحيثل ياك ]ؤطفيه العو او
حبثلزم عدون المفولدماث افراد اول الظاض|نيقالت
دا الوك ول لوبمرد عل
ما
ئا
هلاعبان|وو |لى النافالك
بست

عنالاعال قال لم الاحارةعذرعلىالمنانهعو ول واووال 1

المداسم اوكوه كا ا
نوىلمناورلكا فان بىتي وان

هوساتباد:امذلهنموم صربا لذ لانفتردنالكنان
متا 001/10
نمااذكر الزبلىمول اماه

نال

بإمواباحه |/

0

ودرا بيعثدبلفظالاباحةشد برئ امول دتيداناهبقا

كاله|البعضفضيالتىي السريللاحارة ألاسدةعامن

قدان |برادلعزنالعى”لبصواس لملازاسوبالؤط|لئاسد

وبالشوء الاصلوفلاحاج الالنعتءقال المضلان الاحانة

اوللو بي اهلمنالهامولمث اماولائلام لاعنبرص ميزه

لهذ لاتعلبلحئ بجا ن بال ول ب نفل قالشاردهبع
اعرواماناتافل :غنالكا ككاالشتكامزيوروداي
لالماجادة واملاناللموىهوالترى اواوّلكد ذه

الى أولىبالتترمقالالموالقباس بإىحوازهاول 0 0
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الغيرلراجالاىلاجارةباعتّبدااشاعؤدقا لص ووزشرت يزيا
لالتانذكبإعتاد
ثوالهودراج
الى
الاثازوعواهوالاد
الف
وها

وتامءق ستاععداحسحدودث اناه اول
لقال الم ض
لاندان يتاماءهذالمثامفانالانمةاد هوارساط الول ملاب
ظ فاذ|حصل|لارساطباذاعمالر|رقام المنفئ :حم الاننًا د

.فاىسئالاننياد ساعشاعبعدذقىذاللضوماجانا نون

لنان
 .مناذلبهج ذااه اول قالاط الو
إاصصؤما
معااذ ال

يدن مناغالبباعاتبصلو[نكون اجرةفىلاحارات وهالا

| يلاراون قناةالياعات لاصرواحر:الفاجاراتلل! ن

الننمةناها وا نكون اعة |١|اختلئ لطنوولا صاطنا

اب
اكا,لوان
|ننالىلوهعزهيا ره مازحعبا رة المصولم

نال فرط الرعاجء اله( الاولين الاجاراون
ولا
مث

اكلااعترةعروضااويانا شْؤط جم شاط الوق .
| قزنكلاذ)كانت لاحرة عناذاع ١هبلاارهد أنكاس لاما

“حلبوادنالاابجووذئاليااا(ذصباناعيياامنرنفوبالياب

لإبهبمىنطاح| م تنتربوالشار) ول ومكنان بأبعدبادا
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ل دساس |ال .أابذا
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 .الراداذلاص العقادف الزمكالاجد

الاجريق سوىول وجب اذزداه وولاىانراد الذالةقال

الصاحرة لااحليفبنونّسراه أتوّلكال*.الوا ولا
الاجرةبلامئراتك لهاأنتنالصررالتبوت رج نانالت -
ةذاامالهووااجدة عمئادلاواندص
 ٠اذلائايلاحلارحرة
جانب
رنأجاد
ملثاغم
اسلنازداد |نى وؤ |لفصلا

ان بجل|نالاحرةلكاكلنفس|لعؤدولاح ايقاوةالإبعد

اسيااالنفمن|:ذالميشرطاتا الاجر سواطانت الاجرزعا

اود اهز|تكركرلياسوكا ذباكلغررؤىاولاجازك

أن الاجرةاذاكاتعبنالتاكلهشرلمر واوكات ديزاتككة
ضرا عفدتكون م ارر:الدينالموجحزرعاممالمشالاغاا نالعير |

مأذكرةلجامهوذ كن با العرىوجضمذالوامادكنالاجارات ١
والوخلداوذكرف لطاموالترى قواهوحرلاارنزذىاذتت

فااذلسمتلزملاوجوب ف لكان اعماملالهان |
عرادهالعمو زوج لوحود ل |غلتكيكبدون وجوب لوالله

لفلش|عتينااحرة بلازط التجب[ذ شااداجمّالسَلمولاعككا ا
لايق واملببويه| ذشاي فو ولالشنيووءللام لعدمدلالة

اللعرعل اصلا|مولانن ارادانلهايلرعليهبفلل و
بفيدوأن|رادان لهايلدعليهبعرتنسلواننيتوراجمكتٍ |

ع اللبيانحضوصا اللهونروح ول و تلم واكك

كا
نلها
صولم
وسلٍ
رفاة العهلوجرالكل ووب و له
وقال|لثائقيىشالعؤدلالمكن| اطلان قرااول

كان نول|ركاب الحاذم موطبواحراهومنارككاددو أ

مواطجويحص|انادح[لطنلانانضاف نا المروابشفمرامو11
عن|لمألى|لئلائةوبشلى لعي المسساجرة ال الستاحوج
بلي الاجرةالإجرعيرالشافىخليناماوغنرهالطراوى
للسوى اعلاالناحرةلكااذنتفى لز و بوالوالزمتق
ايهانط فا|لتاجسااوالظ كانت موحاء اومكدوان
تطينها ا اكانن ملوان اطلندكراتان اضا
يا

 ٠ومكلميماالكرىبننرل|مؤوراسح|يستيفاوهااذاسلالين
 .الىالمسالا ااغوض :موأوط بي |سّط الجاع رطان
كالئننزثىوالموجوادلمشتخ وا نفا المابوام ذلاصناانتذا

الو صتيقةماعلهذ ل واذادأةلكوزنوازمالوجوداءاول

.األونجاورادة وام اوعد عمد خاولبدانايددهوؤالنواز,
دهاونحك
واما فولفا تنملا للبدالوجشار
االطز.

فضوحلت وكبماجال وفضتهاالمساواهوظان يلؤجرار
قوت اككذلاليدالاحولهون المساواةنمهطليسناالتي
لبها وكن ذللاجيدفنامولكمزحب المعاوط :ورا
 ١التوو لاانلمؤرسباء بهد قااصاج ليراولان
لاالياعراماالابالويول ذاذاصناللمستاجرفقد عرص شروو(1

الاباك ميقتأ مشنعانروسباح دولالردالوه|

| اعنقعدرك ع بالندريفا
ذلعن
امت
ن|فا
/قوض
/وح
ا-
فل المولكاأصوأرحزللمرة)1/ان رادابلولمولنؤكدم
الرددوه فظوالا ئفادوحنهأف| /ناراهلإشاد وح
| ذابلسمرعتمقد فح لكيباعاءايئن
فاوا
لن رأ
بادغيوهن
علانالواسبقفالافرارئ ان ادابرافئازاربمااالك

 ٠فلوينام
بل د
جوماا لباو[اوجوده برا سب الكالا راع

ظ اعلنلضما 2صنبلعرجرهفولوءالنانهلبت كل بولو هزامالايرل
ي ول | 1لبز|ردةكق داك دار مسما:بعبرعيما ىكذ

لماه دكوةلكاب|نيز وهكسِ اْلاساملبتىسيوهاان

وضجراابل ببرحنهاإل كى *:وانلاوز نيجولب( تنيره

نت اللحاره لوا وراكقلساتلاجرا ل ع للراك

م |واعلئاواعزهزه الروأةو نالمنو دعليدق الرى>02

العرى|ن وزكتوين المصازالباب ان الميعرةالزءداصلا

انهكر لراشلجلال:د لب[علأنالمنفم:للكوند وانةاالدي .

تكل|هلزئوةاهولاستلزم المنتمفزالزمرانالف قا اللامام
اذلزابللىاوساتاّحجاادالديئلا ن المقدلنِمو وعوّاللفعة
فلهراملفيّديتاغدمتهفلاح برهاايضاوعتراشفادا لمطدد

نيماوى زمانحرو ثاب(ضيوعمسوض فلاكوند ابدين
اصلاا ناسغ عيرماككربوأمذذااضْضْمتاحوباجارة ل |

ما ستاعرةلينهعنأستيفادأ منشمةفالمرة3اللن|لرك ته
ي املعترااول لملالاصوب ان يال»مان أطي الهالعئد ظ

تنا ذ!!ستاجرد بغ عردهرا دعاانيهركيعاف ندرادضلها
نشرداوا سكيادسم الاجرة خلاذما|ذ| سليماةغير

بنرداالزىهو[ |لمؤدوةالميطالبوهاذبوط التكزمن

الاستفاءة امد اك ور دعليها|لمؤد2أمكارك|ارى| صف

ال |لمتدخانهالمرهلايجبالاجرعق |ن مناستاجرداز وما ١

لاجلالوبكبيس المستاجرةمنزلىولبوكاحقمعزاليومفأن
اسنتاجرهاللوكوفؤ اللمصصعل|لاجراء؟:عنالاستبفاة للك

االزلىماضتيدضوالاينه!ستاجرها الكجوخارهالملامان

علوملأكجب|لاجرذاجسواغ الملعدم:25منأسسّعأ ناته
مان ارىاضينال|لممّدفاداذهبباارابالىةلأنحان
فايلومول يكبب الاجرليكم انلاستيفاءخالمحانالرى

اضف ال|لموّرةالرة واذاد'ه الما ن خاره المعرلبد

مر ل موبالارتوم بربلعجبالاجرالانولهول يسنوفا
وده١ 
:
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و
جب |لاجرأثولواذا|سؤةاها وجببالطرنيالاولىدو '

' تصالاجنرد بةل :هرا لوموذ هبليهابعد

هاليوماول وفيهجث ذ ناالظامطاليساكلام| ن

 ٠ ٠دإفياعقبيوةرولبسهلرياهداباملدىماعهاليومذرهبامهي١اد ذول/كناستاجر

كون:ضفها الموجوواصكياالمستاجر

بوااخسودكياسهدلادهاهباوءلعفيرضادا ارقهوكان المدّد
 ٠ع دللا الله لبص الىاكوزءاللاحجبرايضا هل امعننادأ
ما
لالتر فولببىدلالءالالوالرؤاوك

دلا
لهلالد دلالةلمر ول دبل|ن الكراهوالفسمالك ظ

| عنالناشلفاضترعدذكرذتا
ومعرّدا
شاعلره
راانو
حلث

أن صورة لصب مركورة2كلمامصفلموانلمل لستتيم,

 ١اللامشسيعركىامدعنواللمينرا أموولالدماذو اث ذاناذ سوسلى.بعكيم
م سلىم تسلف أوعل بفىه.

 ٠اللهاسلاهساماسئمبلبابحا رالشطفوز اليومث
لشار)لم|ومووالمكم هاكركينو هوخالن لاسلى

 ١نشسحؤ أولهزاالبابنالعاناغفالببخكارلاحب
 ١قلي يمنلاحرةكااليهذابنيوزهوجون تلم 3
عالترلحمولشجنبسلجراة اليبماو منالو مطتا'ل
"اوملولعاكرزك/لان لايتممنالياطشنااولماألا

 ٠٠لمكالنانرئيخوانطالمشرعطٍالصورةلئس إصاحب |لزببرللراما
نوبثواومحو أيفاوّل بسئف الام لماان
امال1كراى لقتإل|ىنلابنشرهلويرصا تررم اول
وأا شيناحزكزساعدمتصرب[متهزر دومذانالماح

تر تع نوناق
سس
تراس انامواهقااللهؤاذعزا الولووكنهلاه أوّلم 
درواي وهالفنيهانا8نيماذكرهالمايضاحبث تالوعاهرا

الخباطذا ستاحرهخطومنلنتصافاءاخاطعطلين '

اجرلانهذ عرلابنسميهداذ)يمد الله ظ
الاجرلا إصاعريصلا
رنلهو! نلررقووآوى اؤذ امنا .
ككونأذاعننالصححص مواوم”نإمبكث©لدولبي .
ك[حزع زا"ن بؤعاحرةذاحرةعلوم أه ابولووجه
الزوْعاهزايئ ذلكوييزما|ذاخاط ةغوباتلساجر

ان ذ احناطةببتهنسضررالتلم| ذافرةمزع[ذل المعو

نستوجب |لاحركلاؤما اذ اغاماءغوهد فييكت نان !١

اسلتعباابجراب لتراخللتالبياروحوا ب ظاعرفاءوضل
ضاذاء2
شال كلمل لاستوجب  :والالم ومراستاحر

لزاه غبينهفؤهوامندفوبورع ول2مسرط| سرع .

وكام السجلاح كناجزل ضدماغ منعهلوما

باجرسعاومخيزوْمسر فلهالاجرثامادان تزطشلان -
بفرغذإوعنلاجركسابماعزونكازو بجت

سادلينإممئالاجرش ولاضمازعلتا سرئدة نوأ1

ابه لناه اجيرشو ذلالجنماهولمييرهرل “اق
م  7الم 0وتاملاا ؤ
مخبص
كوزا ننهولالمرادمملنم شابنرط ماأذ
املثولكاضذثاما مخبزا لمآلاحزنولماحرا

ان لاجبوالك كلاعنالاجرحئبفرةمزع اول
ظ

كمال

ا
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بععل
لتل
اكعصراحاحرة واروماحمجرنمعصن
لاى

لهلنامأجيراشرا |مل |ذأاستاجرحطازابومالغي'

لب
هيهذاهأحيروحر لسوحب |لاجرد م |لد وه ظ

بتوتفعا الغرا؛م انلعرمالالمفاناحزح حزق

 ٠بوعيفماوناألاجرائولفالروابةفاراحرقبورم احي .م
لغالهجارد نلإاولاعرمنهاوذالصرر ل بسواةعراذلاعراد

 ٠تبلا لاخراويمرا لاح
لرا.صووً
ااح الاراءةوا لئرر

 ٠فبركثأم أاولائلانه خالقلمازسرد الصاةاوئزاًا

الاحزاجعاصاحئذال4غاي:البيانأعاقرنعرملعازا:.
ل صاوحررةّ|ايٌ بعدالاحر من
ا|اسحتورل
تاد|
رذق|,
 .قلالاش
لراماشاد
ن ولاحانا جيماواهانا انل
 ٠يمخااتللفلفلهقاعرةالمقريمةالاىذكرعامن الاجيرلمث لم..
ذ |م لمن ىركل مو قالالمص|لابرىأنبنشةبه ان
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قالمعالاسلاممعلاملصوومانسرلوب ساد نراهى

اشلمصلوايمومّلء ومكارا منالالساكل|لليرواضه
افلوكاحبادالاحادواساعل بابصر الاجارة ولولاناو .

 ٠ال دمصلاورامات,ن:عةوالاحرة الاوكبويوالواد صرطورة
ظ المقدلانميقليامون ول وَلب زايدلاطاباص بإمازان

النسةلييتبماوك”للو|رثب لامروهوظاض ولدإدزيادمن

الناحخ وبجوزانبالالام منماق ”| بالمملوكروتوله
 ٠الحاوكزددوارلا نفلصوعا|لتووالتؤزبروالوزلواالمدر

بلماننضبوالضمالمخاياالمستاحربالعوليامالمؤرم

 ١سووبيت”.املسوتييل|وااذلزعباؤلازمبلراموؤادرعث؛اادللماسلامررادم |نلماوزفنا

ج هزوانالا معتل

| عنزلة الاعبانحؤيجوز| رلعملميها اقولشرا در رو:أؤامه

لرا|رمقابيها مثلثاواموتهمام
رة انولمانناف

|لاإالممادتيجومنااباتحممتلك|الباقجئيياهسلكوامزجرا ب المئلعا
ح

|دعااجيهاد مزلورم و دعوى|لشوامم
غبوصسط” قالالمصومناستاجردابرلبسادرعليياالأول

عل بماروامجمارلا اىوظبرينىم انلسفوىاه لعل

 ١مسالستورهتومتيكو|لعامل|حرهبالحفوعوخلا

فول قا صددالدسي
ااغلسم
وا افلجوراءخلاعاس »,

الرجرهوف نظلان مهه النقزوالطاي ولائؤعيل |زول

لذي و نوهعزهزاواوواحرهابولالولم انلنان 4
فول فرح فانتييئاحرهاانولىالوبلاسبلازمونركة

الضل وإنولىإمرادهكونذممنتناولافها فولاعيارةصامحة
فولرواجب بانلذ :لخاد اثولبمؤلاارم ننالعزواسه .
اعلركنا ب امات ذالالرمبركة شربالمزها.الكتابه
مليوْعنَئٌ

صذهضمت معاوضّ مه ولفظب أاسلاىلانيوث

[المهالدي وزاولعو عبدلعيفال لهواه ولهد دلد

 ٠ةبععزثروماوّلمؤعاء البياننولموماد ره
الشهررالياعيبلاوا افلعبادةالانقاغولوزاذكر
للامد فك اما وكا ب |لولاعقركا عاق

لا انككناءتمالمماالعتودالونعا ولالولاكلمنأحك ما الدنق.
اما|نز وي يوزاظبوكشرن لثان) متأسة حارام

وتسرهماللايرضاهصاحب ,ذ ذاذكراانولمبينااب: :اله
لالسانناسيأنحابللدناق فوأولاكبكنسابتمكزك ان
|راداهالمت بلاعوض !

1

ولاغنرلماح" ألالمناست كيه

اجزناووم|ناعباراذالعوضةمزرواملمنؤخوملي
|بيضاوكيف والدتئعامالب با منبوا+وول لانشمالزات؟
لاباحة الاملاشروط أل فر|موه الغطلا اعبار

متنا نولشاجراءع داذاةلماده ارو

لانامادباطنادكورعلهذاالبعصي| ل ياتاسايأوول
فركةفانعلعن|لت بررلا بلزمالها التزطاوحزجطالاباحة

ظ

اا
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5

ان مأا ذا مجلش خمبركون وك الكرابةمنرويالامباحايا

 ٠لايققولموحذد|.تزعبانالتوليك اوول:نام(ولوولنا

 ٠لأانععواج العوىبتمزخيوشرك» (دولفالمراخللبزالية
ن لمبسوطنجدارواسناوكاحاص الاختلان,

بنناوبينه داجمانافسيلراىككرا بت موزرذلاوصارع طبعرة
اللباردلقمح”رمعزرالا داوكان قهالوجستحرابليرق

الخال وحريّاادصّتعررالا ادد وكانلمعلهزلحانلمتوعرد

دك عنادعالثاتعاش اطيلم17

اللحرية |مولاععيمادكره منالضلانتسراكنادة
 ٠بالصلوجعبدركا ترعارالىقورو لبوابان دلال-الابعل

ك ضلياجدااولالاشبلبانكلمركانبوللادلال؛فى

الابعلدك ولهوفوامطاشوموري" 1اول م نامافان

اأولقروينج:موابلعمعبلوصا

واوللكاصداولر

؟ الذى بويذالالشهاجا رزةاحم الركنمين[رويلحث

 ٠جا لظاصانبال فهابلدجلووطتويان م ياؤيرهذ دارة
الكناب:بلفضزراامولنا رظلتؤامقلهودئكاللعرهاه اوللانم

سهلللتيسيرذكك:المالأثولبهيئفالمالالواجبواسشار
بقوله دك ال لىبنسمواولو لني لد منصواصواكك.,

ادام دالتيى ف لويدوال بنيزناملولاجيسبات

مااللي"اقلضنناينلابث” ول يحت وم
ماااسعش
للقبجسعز الا ولاخعهيناا الواعو

الموا لأيناهللهابيج زوان يهالال اضناشننحين

اج ده ماكي”افرط قبسرجاليالالخ وجوبالارل .

ابد

1

ولزومالعقلدكي لبلدامكالفهواوميندمكك المساواقيا .

1

إعنادالشاوىاولفانماذا دى اماتبوصاولبدلي] الولى
ولا جصزعاب ثهىاكماب نيبالشاوىثلنا لحملا«تاكد

دصت
ل

لمكيولوزالابسق | مدلكنوكاسو ب بااكزار ةلاه |
اوشط
واذاوط المولىكاتنتلزهالعوولو لاصاحب الشي|
دطيهاءالعقىلايعالمزانزو عابالبانغاوابل!بطاعوز _
بات |ننزم[همايخل تقراجمواسماعلمصءآلكرابهالؤامرة '

ظ وامواما|ذأحانبرلاعرالحزكط|ذ!ادأو ونظرهماسعروا

عنأنلىوسئنمااذ]كامرهعلعينبعلدونره جود دواية |

عنإحاذذ)رصاب امالاوليجزغيرا عز ارلاجازه'جبشام

عيدزوعمرساكتلتميا لكامارد انلسري

هوغاب:الببان قالعابحوك برلانعبنهاادنيوا| ىد
ا فرسشداى يةعونالحزارول وجلراجا | ووسنءاى .

زّلجية |
|يولدعتلأو
رالس
روغا
صلباق
االللمو
ذمنق
بال

هزهاميلميئراةل ناهللماميا:ورواطنزروسناعااات

الود كرادالواسرةاذ|كايمزحنسراسيردانكا”نافصخن

براةعلروطالميّلفامبسوطهاأذ]كاب

عارلدسبولرئاعكلا|نيذرمابرذااككنابقاسة هبعلوائكااتنا ظ
| ثم:عرالالنلتتوصوا وكاتزابر؟برعل |نىرلا و2
ماككره من|زلا ناد اعمال البثررواعنازلن ماءرما
لمورا”قوموهزااى دص بو أل بالوجعالتول لاي عليك
راوا لظاعر
بهز
ادم
نولبماارلضتصان لابل
انقولملا ام

 ٠اذانشارةالستيون ول وملاببمرعنالمسموبرادعك وفوليت
'
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| هزعابلقلتطريهع فلو|ذءالعبدرع ١هقوأ,لايج مك1ف مهاا

بدلأه اتولفدقلال:عاعرمرطالولىبافصان المسنعلولاه

ذلابرضبالنفصان|نادادسامسيرك ليككنجامرعادحاموا اراد

عنالقمةأوالاق نسلولادلالةعلغ ولملانيمرم!(حزاا ,ولاه
انل برضلهاينهامولىملكا ديرب آناأرضابالمن ,الوسر

ورضابالزدادة سواكان] النى”اوز المسياذ وىموجب كناد
' ارلضناسبدةالؤيادة اىبه واجمرهاوحوالعوالذاسدعثهالك

ع يفوت دراكسن مرب وولو
اجيالمذريواوان

"دل تكزءول بككاه اولالشارهتعرفنهكلامالمعواخابه
.ينأ فتواحزكلام|.وله والظام| كلمالمصحرعاعوم ,وواوىبأ

ين"

بالجوازعارهواور:لحسوناره ب
|ورااهو
فولجها زا زهرلطاز

نئعلانا لمؤ لديعقدمووؤناواء.اسكت تفصمرالمت
الغيرعن روابليواز وه رووابلمنللضيهعزهبركرها ووم

ظ وددى لمعن ان > اندكوزسيّ|ذأمكاراهاولاككال دار
فلانشم امو]لبرضاالصدكاحيالكنانةللهادزة افولا الن
 3ظاه|لفزمزعرم الكلتنماطد ضمنهول|ذاكانالمتريحة|الس

 ٠اقحوتلرازاعن النك4وامليسرطافلوا ن ذل وموطاص

الرواةاول فلايناسب نحنفوإرعض انممجنيفةوَ ولأئالس. .
أعبارقيوع لراتضلربرلاتاحش الباولهأللوصع |رالر

كناب ا أذكان|لعيرهوبالمينهز االرلدلثان في:المين

منولةجما(تاحشةو ورسيئ اوللض فواموان لاطانا '

ذسلايكا لويدأول الزى بنطالإو الممرى نوناجسنسااناك

وإروة شدلتمكزهاوال ابلاظطرراانبديوولالنررك

الاوكان سلماذلكانالولىذالازممهاوروا اح املتلم'

1 10
ظ
ااكيزاتدحلو اائغذلاككنا “عاعينط برافها" '
ررودعزر
تج

كالالمواودااهاعتو:اهلقا اللانتاذاىلواذععين ارق ١
ّن:وداءتعصمفاكان ١
والا
لحرع
قسلا
ل|ذا
بصاانم
١

كللات
يكل
يونة
فتصك
مدع سا
تانو
لصؤء
اامال
مزهل
#ن

شه الستناىنما(واماعلبابماوذ نحات ان يوارنول !

نذحاا ذاترطبتؤعاالعنالصيهاوولهرا|اوج ذنزامرهلضيا

ن د”الؤاسرةعاهرالبابعلشعوعلذلاب يل" ١
نديكبا
تق

ارا فتروا ترقت هز اهلكلاة كابامات اول |
اتلروذهلدا .
اخْوعق اناغ ككرهاانط دوهاعا
افالترورىهناقولمولاهخابط |هولول ولاميقابلعسل
نانشاءطكلجروحرءالبروالنوس لازويو مطلكلارة

ينامزف نامرادهماتناب هلواضماتا نهرلط تومه |

بيضاكاسعبوداسط فل ممرنحببثالعاوط ولحي الماك |

مشيركمبهموبين|ألا4فلكون وجسمم المماوض :كنا بالسه 1
اكام |نأوناوجا لحو الممملوئعلبوالويلر |عق
دنو

وعرمصطم] يلهب لدأقل بجئبوكربرنلولومأكيالمياالج

ملالاداوولداحواللبأ سز عهذلا[لدا||يطنافال ألم

ومؤل|ن أككناسةجاف|لصر/كناقاولوالقنالئاذ لوال "27

الولداعتاف اوذالغجاتالممتوكانأولارتووالاعرئسيلقال

|ل ذاعترإتلق ذحوعناانط (وولتااللاتماذدلتابلان

ول|ذلانلثنهمبالووالزيشؤ|ن تف آكدابةانااذادطل
ي
0
03

0١
'
2

ابالنزطالفاسدقصل عوركنابتعلءانهن الوصمنالبساشت
انزىولاوسيكان جوددانهللماحبمرمزفجاابنها

نزجاب لولممعوض لازككفدء بثالرالغصلبلعقراواليد

تراجمهقالامصدو ذانباذث اموللاناككرةلواول نامل

مانتيمهنالرليأعدمجوأن تروكالات نضمهاولاكوانولا

لأعكنف إمركلاذالاعنادّعاهال فذا لهامكامولالاعتائ مصررن

الميالمسمولاى محص[ ادءلطال|لمتؤعا الملاحبث يك1عبرء
 ٠هلمانمتامكمثاحصن الئارةأتولألاولمان بعالمنالاكساب
بلدفوامهازليارةح مقيللموانالاكا داع اقارةكا
اوجد
لا
شل
لام
افاقط
لمرمطروعي اماس ثولم االممالا و نل

اذل بيغمسدمعازلنزطول كرغبملسروهاول جؤعاهالسار

اروفمافال فاندلاككللطاوطالاتفادموعتككن العلا

 .الانقاطل نمشعرة لاستلالعانرك ذل لطلائ أكرج وعيره
مرا لصويلفقأللىيثوعنسر الاوكلام
اس
لنإعن
مرن

خوماابضا بصاموا-
رلج)اعكامارثناق
راحعماد
ةسبص
 ٠الا

اكدويكقكردذهناالمفاملقولدجوذلهاكات عبادللةملى
قل لماتوالصوابحوزد نزو الامهاذالعلوم ف واموشل

ْ اسهالالا اول الياسنك ارانلااهالت

الاسرحي النعليةفلملم ةنلهمكلام ذانوباالا دنوكونكلا
 ١منامزطرف]كسول لانالاجارةممواضتمالجالخااالو
ول لايدلعاامسالرى|دعاهقواءود نغارلان المردا بالتياس

| دقو موادهوالفياسلتر وول ليونس عينيخاراد أنه
[ بكونبينعندينحقبق”فلولاجروانأرادا لاجر لان

ياومتبساعليدجا ذافضنا 5ظاهرولكبلولج لو لال

غاولاَوللدورناولثااةنكا برذ وولفوحةفالالى

ذقى
اون
ةمد
راكا
اعبرب
جلمال
االبا
لدل اهلم
امسا
ولا

مبادلءالمابلالمالول ترحثفاطالىلمذاكرهالثارعوت ١

وج هناسبةكنابتلإجارةفلنا|قل ولمرالىولايف ١

الذيلمن الاكسا داه الأ ن اراد ترذ/الامفلاكك 

اندعنالاكسابوا نارادطلقاذلبرعاحرانس الاكشاب ١
واسهاعل قصلوأذ |اشر الاب ذواوءالمواودمؤزمأول أى

الولودناكناد”ادفإنفناجدر بمبورحالحيان اروتلجؤعال _

حياةالابوو يعخوم الاب انل بىبورعنول ولازعده ١
ولاد
أاىقرا
ححؤه
لبالا
:سب
راهمللا
عان
وباال ىلداب

|

ومقلانعكها يابلوجمزالوجو| مل اىب لانذا|والحب”
اوالاجارةو ووولج منفلييصولهاهاورأ,ولاولهوالوجلان
فايرة لاضلصوالكب أولف تامل|ذكوزانيقالذاددثأنا

جتوبّسنؤراساكس املابنليلةملوألكبمثلاقاللى
دهز لبى:مناهإلوىلحنب ادلف(وعطتؤريرانك التي

عن رجالا ذلثولواراحابلبرؤموللرلا١اكاكمزمارئيق

وو اذاطااي موزماءلمرفافير منهذا|اوجذلا 12لور

الومغرهورمزالاقيلا والارنلاالفكلناالو
مل(ؤالوار

ننهالامالروهاطري” امولفيرونالاورحرائرزوي

تين بلاكود د و ص و صورنرنامك رو'للهر ولدوهوفر:لاجنى
نزم الاب امن نو لرهبرضا مولاهث لمرنٌالامواراولو.

حرلا دارواراوملىكزاْحام الصواين ولانؤزدهزه نضا
ظ

ع

1

ع اانحلي:اهامصّرةبثاننالمانهفإهتربرهاككاد أوجدكاللثرأ
اقولفرحث الاانيالالمراداوجبتص "ال واس اعلفصل

 ٠واذ ادلرت نابرفولمسواصرقداذالاأوكبتلانلولأفول

تقعلليللتواءاوكزي وولضلنابالشيهين اولنشرامائووالمنق

 ٠الواحرل يائيتموفاكاناسنفاينينمول|ن ارادالواحرهالحمنفير
 ٠لكينوا لمشيباككرابنس لرالاكنا دبخلأانم|ولعهبويم

.لواروانادادالتوي ثلاتنافواولاوردعلتنمتنالا
ا

ظ عاعلولواحرخر امال |لعفونالاس لمالاكسدب

فا3.
لواه
دالر
ةرت
صخ م
رانفا
للقصالال
لد و
ااولا
 ٠دال
|ن يمول|انطرها وبأشاحما| لوهوحفي للرء:وفرعصللا
|بطااحواليولاناكرعصا لماِللوتوكامناته

 ٠وا تع فلمونالوىب(ءموا):بننكعوناكس

نإمتابلاودلناء وار
كتتتكبلم
انواغ
بلااب
اله
لللا
 ٠لو

لهالاول دا|اضانظلاذلهاحاج الذىكرالاولادبا لتعليل
الى ذكردل نااكاب اواعيرت مضوح” الابالقليلى

ظ حو|لاولادونلهابانيلاا حمدلدامالولرعم الام

لالنءانمابحهال"|أولا ده |نوكل م ورانتجن ياربس
ابالحو لفيرفاشأعتقت وع مابدومككهاعبنودن

بوتمالالونرئثولهكرفيصوربطلا وعر الم

لو
إحالءواحرةمأنزاع
|خبربين ولاصيئ فو العم د
١

ظ الشعيةك ل5مانظايرقواك دالثاذ| ن بط(بالهامب ماناه

اقل مث ذانالياناس ردلابطزولطئ |نطلات

نا ذلحصول|لعللووهوالسعسل|حرف السيوةايفاعا

عااهلاوثراهره ولووكانا لناظلرلذهافؤدونالاول '

صن الاول وفيهاناسرفالثاغابااككناهموطلاشها ١
ذكاذاتطام فيروجوابم ن|ْحنوّبأكا ن دأموميّالوأرحؤيقة |
كنحملتاكنا.برهممنيباطلةبالبايئان؛ظرالهببس
الابشاوالاطالغ زمائواحرحق تنافيفان٠او
(انوالفلول:
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وة والسلمحلاللاناي نامويدمأووعزابى
نكولمماعل

وبر]قولالسوبدوانوعمليهيراب كينبندلكلاان ١
ذالذى ومناهدفرصمل فلفلالالوقال المولاباى ١
لهاووالرض |ناواقا اللملامةالزلىالريىتسدنا ١
ايلع

نميالناسوهوخرطبرجا المنقأوذاليدلجاهة

لدثاهلمرةعنضرمل العم هومزيغنة

وذكرفحرود[

ل|اوطوالخلوىامسنفاه ١
انان وزيداءزفص و

والاذلمعازهةاساءنظهالمولر| انولالأول نيوك ١

لملانعلااايلجااجنية ليرقالألمصمفاذاخائالنؤيرةنظ ١
ولاللترقيلمبل ناناهرب اغادزلكعرت المزعررحخفق  |

الثزيرة وأنليانمرجذل عبرلركغزدعمالإفرضها وثثان .
جماوضذتملي لب اجلتنوربذالامكوالصفيرةاذاعانت .
ا تشترىبب|مها انولوحاصاهان طيهاشطواذالموانا .

مكتق:نانبوناحر 11
بونبينب منامومنينؤرواب ويرفواب ي

ظ

ا

2

:

'

كام مولناانحرعا|ذذكاطلامتكالتر الهوسوانيس
الاب|اهاعك عملاذلجياءشودالىالىل شائيهامناحرلطيابي

 ٠وهوحراوخلائها اذاكاناجرواصتيا لانوبودىالىالاشيها

 ٠م انحرلخمابنئ لا انلإبركالا سرى| عن لصوئولا نرىالصو

اغان شهلمدمالعلكزاة رملزاعم عاالقظاهلغاككناب

 #وج الوزمزائكومنضا ب لم مننالاصل ا( الم وعاما|انفر

را باو لهلاامذراحداذالاشتباوا
ندةضاذا
النئا
لغملا
قااله نع |للاماضررميهاوفسرةل اوأهدّلبخضرواه هالعأ

ظرثدولهمزاهوالشمالثاذولبلالثاكوامنعط لشافاول

القالوضاج النهابةوَ المكارى| لضو الماولعكىهرالقع .
الاولقو(/لاانلفرض|نهبمنظروولمقدض ذتىتواموهزاالقندم

الثآلثأوّلبلاراب ولّملاءلظاونجناينه ١١و(هدكث ب
ظ اظاامنناوللامنا الدولمامطان زه اولاع

:الث الك اعشابلينوككدرباص ل(طلمزولابةزى الناعلى
سبللاسترامقااللمض كا ب دم نالاول اطلاقاسك

تلدعالتسيدوّلداىلطلعوا|يل ضواه)يبروا الظرود

.مهن الاطلكء وم للتنماوعلرايئاول يلام ليلبهين مرالث

 ٠ول وللسن دعرهاان ادل عطئعإسميد :مالسميدولفلو

دخلواة مارافواملامكيرٌ ابياإنلزهالنفارضانولشدحكث
ن
يايد
بين ال
وإلوط
 ١كبنو وض مأدكرهءالتماركسابونفلوذ ل

ول//بملنون|لايةنال لوابباذسنلوا وبادراعسط
نص"م|لاستبرام وعيرهفو لانلهحنزادعنوطميّدواليه
قل نانقتان الاحنزنحنالوطالمطلنض|سئذلموص ذو

الل

طرق الارللالاةسوارة تاديفناعنلالتسزوعن السبوعل 1

لهذأعونبالوعىذناملموولوط مىزرر|ى ميرزماناذال.
الموالاصلفنولمع 'لتصاوةوالسلمفسباياوطاسس)]9/ا بيطا

ظ

حلببلاللهمأوحذنزاائما فنامللاليوىللانالروا,ا4لذبااول ورالجملرهّلاساالرحدوااهنلاولؤالارز٠1
5

جهحالونظير|لفراياولعشياأكرافويسار)اللعساىابر لدو ١

تولرعوم وجودأأكاللمطلنأولثادطءمرحورا ال ؤاؤاة ١
لزىالواردعلابلا وج وجوالانيهاذانها ليثنظاهرة)لاد
لقالو وجر1ن الز لىناكيادلوجودالمعاوم ابن ثولم4

أكونل لالوحوب اولاى وجوب الانزياوول لارعؤوت د

دوردالتوىعولت!لبي ذانالظاهرانأمكنغ صورةلبو اوم
ولكالو وأ نام تسترى صيا "لانم سا| لسب ولاحاظ ١

اواستيرالتكل 4للطند الارثو الومقاطذا المكم
وحزن
زان
ره ل
الاس
واىا
ادأهل|هل
اولا
|
دد ل
وبو
كوان
وه

الجارموأن وأن اس كالألمكلانالعادةلحضمّة اراد:الل

ووللزدك سنادم لنليريقااللمدوههوالئكنمنالوعلى
وَ لهل دهواككنالشرعقااللموساد رلكرعلاولجنا
وعرماكاغهرهالمي ولواءاه ادلمدوارحلالخالاءاول
ولعلا نعلليلنوامواعاتبهووواءفأ لكاره علالولر

لوتلادحزهاع( :ثولو ابطؤلهاولمذانميمازاواهاول
ذكث ف دأاعبرصكه المزا.جمسااضالغمنوطودواي ولفل

|لوظلبااهل ن لنكنمنيردرهواألزتاكيئنت
الناواك ن

أهوامرادص انلتكرنهولككر'لشي قولموالوكوغ يراضا

ظ

ا

٠

قل لادثاحيروعنتاولابالولا 3فو|لشارةالوا لالالسب

 ٠احراثاككدااقلفانم المشوكش]فساسايكبالتوعافاهر
 ٠نالااسبمجوددهقنالمطليَعر الالماهذامرادسعاث

لالج ننفيينلازمفزرانسرطلفيوافنا"موادوؤابيع

 ٠نابيسا|شارة الوىلروالرعيذا ه اقولباشارةالفىولهولاحوالويا
تغراككعااعندادظبوزلطال(بوداعرلةؤذان زى والزق ٠

بن لجستولمازولاحاجةوا اهنارةىماكركلايخ

تراهفكوزان يهلاوصررلنصل بالاسسبرااه نولاكنهاؤمساءل
واي

ونالاكد ليان

00نُ

اواحداكطعليجبةاد هها لال لو
زر

 ٠فنصورومالظام واسلاوما واي
ظ

قصاغ| ليه وَإرنانْمَاووَاه #لانعيالمرللانلزم دأيد
ا

ذإالمي

لشلق بولفةالايرك مهولاواناذا دغرنقةد نواه
 ١برعاالحملمعمالنتئاول رام كرارددغللامصمن|مكانميل
| خمودمنوتواعاحصولككر لاراىلاببؤوزق بسهادبين الرماث

| فنأخبرلافاسؤيلاجنابابولراعكهم ماروجوابرانخبر

اياحتصبالاواهراكىكلاذ
وماايهلذالر
 ١اللفاسأوان

| مازنييحث يشرط الخرىفنمالثوإراجي ادم فواراد

 ٠الولنْك تالالمتواوكاناا سماعمااوول فوليعبرا

خبركان واتايدهصالل"ولازلىمماغ أناءولو ا

 ٠الا اقتععاالنذامنلاصدالزك باجارم

والناقلوابالقرة

|  .واساعامساء(مضغرفة قالاحصوالماانفرلاممعن اناه

اقوله اذلابجزيالميلمطراهقالأل دصالابيةمولعل ضور "

اسييلراوأخستهللااووله|وعالونمومنانولين وعلى " ١
اهل لااسلاممستماينداجنالزوكوة لانظيؤوإعواول ١
د أذتل/لعدن لوقالباماهلان |بالوسضقالغ روابةلآباى ظ

الببالتتطر/كزاءالطارحن باجاانويرروةص "
م

فوا لالمولاكورالتؤط انواحره اول 1

دكالحمباباللمّط|نهزه!لزواع الاصمو قال)م 1لان
بدانعوتواة |واحلاصرةذارظاهرا غنممزاراالروابنان ١
وهم معيولظالكلناناللىفظالخلود
أمامروم عزوق

(+حواذاجارتوعلمااذا نقتت|لطرورةبرداوفكت ١
ان
مواتلي
شكا ووعرجوا
وزعاع
زاعا|ذ
و0
يخة ١
انرىدكال|لعلام.ضاقوقولمردايفواواجارة الصذار ١
أساهريللضارحق يكنو مرجننرها لبارمهالصذاداتإووثد |

مرانهززكوزكاب الملتوطوادو لوط علرىوااءلروك

كاراول كادلااتتط ةل اوحناراريااد_الشين |

ان لابب ام سئس امموهضط|وطوالنظرواكوانه

بحو(لطتنهللموزال|لذاحتؤعامادوعن الىروسنانهأمالاً |
المضرذانهيدلعل|ن اتادكل روا وكوزانبالالراه .
ووىال
االززا
نلافض
ووين:
كردالش
وراد ج
هنا
اعم ل لور

وااللضموا نمالايذ
0

ا

00

رو لئفهل [هاحراإمودالركورةو

اقول هزائشيرالعناللعوىوالالممودينالعادئفأ

١
ْ

5

أدمحواب

أووّلا!نيونمششؤناايعاد و بكرا زئد»

باللنقدممفلاخليهالصاووالسلامعادى|لارزبة وروا
م لودمىكيمرواه سضويصدورزنر |نوضيه]زا فس

وذكادهننفاعؤظامرو لاظفاهرراانده لموزلاا ن موت
مسوراامعادانتساب الك وارؤراركمعدأوعزالزم
 .ااقوللإزىب مجالليعحيثراراىدزكورههالا هاهمن
قواهض بالفولهنذااأعوداهواؤب وى قلوهاماعا وله

ااتحليعيرزاؤناول مكلعلبلاقلكملانيكوناذناكزلاما
ظ كافململ اركذ نمال المقوارسزمزاول

يكذبهاذ لوحودل اليلانظ ماعمزاكز لون
الحيافانلابلزامنكونبلفظلعي2ل ليواسعن سرام

[ مكروما |هّ ولاستحتيريان امامسحلخلالولثلاث

سين

الطربقدجوااننوتاليلبارحريثمبالاجا»

وإواخارالما ذكرءكنا+الطازة أو اقؤ بانامار

بحزوب الوض وف ردع العلا املكاكاحيثقالفىشمثوأء

|الرومجاب :تعنيرصنكإحجاب لانلبزبيان
 ٠وفقدابيلناج نت

 ٠الاراعانرتنام(قال|كمو لاقاةلاحرعبزرماحط اول. 

| وغاتلبان مياحسن ؤهزاالمقام تراجتالالمملان

الانتواءبامالورمكنبرونالحرعم!ول لاا بحنس رمار
افىنناالطين والتىوسط ؤاريندايطالنااؤئاهاول/

نلوا
ليمماراءلااشار
سنو
باتع
دةمرلنطانذالوصاإنت

هولاسو ضورة رانلايرادحرمم انماريق السوالادبم

عط ونال
وراه
نول(
د"ددتهوواامووعواما ذكره ن

3

الشئوالثى وسطرثواهبشياللطىلان|ه!وللاججوغل ماَِ
الاشارةم اننناوة6إننعلالمردامالساواصورة بانلاي1
لحرنىمنالارضزلاالاسنواغ لارطبزرهلوه اولموعوديولمعلى
مابؤكرةاول دكتب اللوعودفزاء|ناهنهبالإرضقالالمبص أ
دكرة|لاختلاقاهاول دكت ذا نشاركون ماذكرهرنلما
(كلراىنزار ١١
ورمب[لاببعدأننري |لمكن وادماعل دصا ا

كاللهو اذاكان تناولجزاهاول اىماد اكواردطال :
ا

سمالاستكرام ولهلايكونعا اننا
برادام
سنل | القن 0

لو ل
دح
كلس لىلوسه ثم | مرولا كنس لااطلذم2وضه مبرعا.
لاتق

إبىله|ن يوس اككوهكنلان |نعاذكره |ازيعأوجة

داك قالالحمح لاعن اذا سقمننب غيرهاوللكر
امم1نابالي اولفاسومنبوم هرالكزايأنالتربتجوز

بيع زد ائىروا وهواخنا رماب انوخطض الماء |

دهنالايعن الاتل وارخطفاع علمادكر وكاب |
ارب انرود( تواجحقلباعناذ |اسؤهنشب عيرهبنائئى |

لعا
لال
|
اشرب اثلامالل وسق)لارم مننرب غيرةلابتلرمة
ذراجوشر لكرعلداكنالتعنا 0
لازوع جواجلاذه ي
عارواب الاصلوا خارخنالأسلوه انيعن|وك صاب

اكنال

0

ظ

ككدابزغافولوع ملزالامنقاض'ف |صل لاأسننااغيملبزعلالروانايا

فاندنهإعنراطصاب الصّل الوأنشوعاجوازي النرببكم
سْرّى ها التزب اق[فلىلحوزواببعه وصوءة نو صاصم

مربونا سكا ناعلجا الا وادرواعل الصورصاب

ادلشكرريةافنيااشرية بعرالشبلازماستياعرؤاه اول

المرقالانظاطاوهوالثبر مصرربربوالمرقالمزوىلعااءلاق

است بان
ناه
دذاو
كلدهزم|كم مناها بالوااسط”|وبروي
حردنهاان |وّ اللعوبرهاش رابهواهدينإلاىلمفوالممابالالى

تيالحل الامالا مماحيّنا ا6لام الساددُ الى
 ٠اللذمفيز

ظ اسنوإوفازنهلائراتأبنللبد طروتسنا

هتاعام” لالوهرهالاية
يحز
دثهاادلواكنتا
وشرحاةواالس
|

وأعزهاقا اللممع باد هذاب مادنمانحكهااول

ظ اى سابنك أنواعها ولمزد 0معبداًلوزراعنودةكدان لصيضم :انه

|الحسؤاناغوهالا ههبياناككام|ل اوجباكافاليهأولآ
الكذاب| اهاندالنقضج عن|ال لنينوجم أن
|لكللواموعلخيرام هنن!او/صلفإغالوالفصر ةكين

اةلاصاولوحصاوصابلاتاوملتء الثاة قااللم وى هن
ار
ماالصب [وولذلكيرارا راجلمازاباد لان

ذ بروكرص بق الناموس أوّلهنالعلليشيريوولاد

+لئإفنزرهؤاابذااتشلترزدمبرهوجر |رهابزطسه
 ٠يو
ظ وت |[اختلوزالورللشبفإتتي نيلالوالفيك

و وادىة رضاتالاشتلدئ براثالتيمجتونلإرمهفطي:

اوللاي لاضبطيحرمغيرل ليابرىانع لايزود:

سكل دلا توجعلي |لالزاموهزاماارماذالحرمنمطين'يحرظ ٠

بخلحيئنمحش منذاصل لايست بقطعن:فلوه با لعليياظئ "١

و اوامشالول داغعامق الوعراتخرواه الث |

فأم4لابرط ام
روااع

ما

ع

الزمة فولارة وال دلن
إانهمثااهءط |

تولدوائا عجراغيرهاه أولوق ان نم زعا ار1
المولحريكالاولطسن فركب منوين ون ده 0

كابعزهبااجب به للربك 0

[1

اول جنت الاسماذا شت واد الاالى الام لان |
لم هللاشام ارج ا

0

ألقدم أناأذلكماراد الاجالترىوكينلاوج الصادمةوان

كاناللموىييه |لاستازام اا ستلزا توناتوك رع
عزامكونقرتالزنالمخرا لس أأصادسكزا لم

عرد|(محنيهماولوالالمطلق بعر ل ادر زو
الزبدهامراداسوعنوعراز كار اين

تونق دابلهقالمحوالثالث|ناعيهاحرام غنومواول بالسكر
١و(فةرين لمكرالدسكرفالدعيالنهرالاللعرفل 1
قر و دفن

عاذ

ااغا
0ة

الاواراقل وش حريثأ نالحرم ذر|هقال|

بدن ليهااول:"1عارلاجلمان كنا العانيث

اماف البقالالحومالتيل الاحكاملا لاساواذان

انان

دكي

ذملاناي اه

نزي"

لاني الحرمض فولكيكنكوداجخسسةوكملاعناننالمسيناطلا
لاانعمزرايونممصواوطوهاقولضددثهارومونياكس

ول لالنوكامعوبالقالايضا فولونكت ذانالسربلابا١ث

غيوماسبرماممكيفبكنوالامماتهولءايناوله هاضرغ

بالرط أواول واتهجاتكررد لفلالاثئاذودهنشاران
السكروهوالاه أوّلالمنزبالسكرش نخينعصرالرط اذ|سد

ظ وف الطل:السكريشي المينالهان ى توعامنمالوصولفدبوان
ظ لادبهوالئ|نباولسمعنلرط بدباعناتالالموكوزيما

دلقلياها|هوّاللرادباوازمايرسعللانالطلوبة

 ٠لامابابل لمرقاللمموماشررث ارلالءقطي أل يرن

ان حرمنيلبتالشيونزقالالمصعيرنعزرفكس قبنهالمايا

اوّللباليش نص المثلب لبرحواالي ل نأسؤلالييويحوذ

 7أكراض .ذلواوجبنامنانجاىعاموراباسان ههمكرزه تمق

]نال

ظ وسهيزللارالماجوزدعه ذى أواده المتاكهعانلعمدة .

ملام كا نامس منوعع انلعرئ :رامفلاكود

| ماموراباعطاامْلحئلواعطير.دعنالبسمرةاعلاكارذوها بك

فحث!!ا ناديلج جمئيشوول ان اللموععنالنمرة
| #للراممان لاجودكنامرادبالموازةنولومكوزييعها أول

مباأل رم مينزتيبالات المطلوبك ؛لبهاككروهف[ليا
العوماكوك ا أقآلقليليؤاءواوردرواية لهامالصمير ,
وهلبن
زمنذ
ياى و
سزان
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تبلكير|يوذ الردا[ اول لامكانبومرزدطوالثاض ١

لا لننترالوجبال دفعيرهفلمباانلقوداولقوبلاعبارما نول

الألكانمراده!نحثرلاذالتم انلافوال/لذامجحب ١

كثرهفياهفا بصردانك |ذاكادادجومقابل القتزيبا '
وللنلبينرهو موجودو وك فااناللمروادجبودالتر ولا "١
بل أعتناد(وجوبفالنؤدكاالمالاعزفتزيرج اعلانير ١

علراجاولمعاةال.دو ن ناايشبرعاتالللددانمبولك ٠
دجا اوأولقال الكزاب” د 1سوا[اسلامبول" ظ

ولبركوذاءليكن :شدونابكاماجسامذ|امااداكاىى
نوا بأنهاب لامضاص فوس تردّعاالناثازماه لان 2

ذ[و زالفرولعزالال 2
وجوب الوروانكاهوالفاضاص
لذاقكااط '
اكا ا
بعنرلضا لق تالعاعاةطحيدب فنا|لنيشاع
١
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سشلاكان الطوم بره|لعرولبعينرضنالماطهتراىاهو ميب

 ٠التصاصمامبجرناجوه ك 2اتكانحناجا المرول الىالال .

برضا الات ملراعداطقمن(اولعضاصلانوجوم الل انعم

 ١لايلاننتاباديرلبّادوجةر|ذ|ادى ب ل كنادمنفوت

 الىواطراداذأكادغ بدلاؤايبمالي:حيّ الىمزهناعلىماسبقثول وملابوْع |نكزطن نولمد و نالعضاص و الهلإناء

.قالبضالنشارحئ هراالموضمك(منمين|لالما4لابلاسينذا,
النضاى ذالنأنيمفنهوق بهنفلايك الا/كا استيفاه

ابضالان يكالم هوالرىسمي المالاماو علىقراييي

النمهاكلدكرهالاق ذلسكوّاحئالزورهوالروج”ورصر/
كر فكت ناد فحتلا مناذكرهيااذافظ الام

دكلامبوعئ|لنذارجننما|ذاقئ|انىالااموهوالاب
كب فإرلانسرعللتشئاولهناهلي لدواءولاسومانكل
عنملاه هل ذماماانيكون فهم|لاباملاع واالولاو

الصغيرقالالحلبونهسبلا يتحزى وهوالمرابرالهكيئ
بو ناسيم |لقرأ:وهوبيت للزو +والرزوح وولواعلام'

بانلوكانزته اوولولوبتل وأحركلام لواجببانلل
ادليلة
|غلايانرا
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ببيس
افوا
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سنلا
وور ا
- ٠الاظبوانيقاللكانلطنواحراسيط حوّالامأ واحد
وران سبو:ورم/
وكانذابنا مسنواجمطائ وج وماها

النوتوالسسببيهة ل نه ستوط المضاصفومو إيسطنفاح

وزىصا
محقمبتج
مءاج
 ٠االوغلابيينتؤداه اول مكونوول
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باذ لمكنالسابلقرابكالايخقالامموضدخلائ درول ١ |
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وخلةائا
ودضسبةازلمثا
ضيقو
ا
وف
اقلالم ٠
يل و
دد ن
يم

لاع مزياناد القنزبا
م سكاالموالا!:هأ لفون ب د

صس

بالسوط ركوطب ودن امولااتكا|ذ | ووصوانا وجا ١

انااللعنيعاسيرياللاةف"االنثناتلالموط طلقا ٠

نأيا الملصممقولرعلكصارةوالسلدمموعرئعرذناو وول ا

لبالا فعذلبردانمزعرها |ن لاودلاباسين قال للصس ١
ول قعل كصوةوالململ[ أنسياه ادل فلاؤه ابت ١

وامنثاواحدكرمسد لبعلمطلونام و(ولكناتدل

 ٠الشاض باطربٌ واسزلامابالحمول أيلوتجونام إسترال ١
لوص ب|لريّواما| لتصاميالتزروئل علامومووض ١

وى مملافة ألابلاسيطولابلرمهماكوه ممزوكابالل '
وجو الشاض لاسرلالبامممليضاف لنوز

مكحت

لقم مقصٌلامكلواحد لحربغعاملالاحزاروف

رك

لاني ذا(للصمومنلقصكلتاول قااللعاسمت ١
القامان |نسوكمهابين الثب وينالتطرهلوو

بات

يعلولضفوة
عنا
ءقص:
امالم
ولا
رجأو
ا|لو
منا
وعزه
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ون
سن هق
رصابدا
لوك و
لول و
ةهاومتا
لأوا

مرجقاده فقتس طلاكن قناز

غذنفروممرفوء مه احزالنروفؤاوووراديت شقّمالسند
 5/0انيهارواتمداكثارة ول وارراان
مايلدكودزااهزغةحبرة َالالوملصاطظعل اوّلقال '
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١

الماك دعزااز وسلرستازج امالماناويا ظ

|
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إنضات فواذلاهلع ولاس اعفلصلوطئتيربواللها
فصلةاه انولومنقن[لمشورعليوجب الصا ازيلينها

لحل الصاوةوالسلدم
ظ ادعاهموسرالسيفعل اليه قالألصلعو

 ٠من بطري هلللريٌيدلع اباحرقتل ,دوى وجوهدكاه
الماعدكانوااهاندإ ونممئالوجوب دف |لطر اهول

وج ب د فهل|عزرتامضوامفزرقالالمومنبرهطل

سلاحااكولدفلاحل وذ الصررادوس لماح

الصويرفان نبرعليتراقتلب!.نووم شرملحاس لصملقاى
خنارنرسجللاحاعا رج( ا؛لمملبلااونفاراوبيالحم

فته لمرورعلعدالانقللد افلترعئنفسهودف الثر

مباعاوواجبوشبأرنعلٍعصاء ال بغارافنقااهلمنبوقم
بالخيعداقم((انناد رعلدت الشرعناضم بدونالفسل ,

ظ األنوص تليثغايللمعيا لنومةاكبجلالضمدؤا لولنها"

لابلث خلاالمذارة وكوغ لاملالاذلابحنالموث

 .و ركانلاب اواجعظا|اعدلينثزناو” كسلهموعدا

املكمزررلفعتليعرااه اول الا مقطعلد

عنتولمعرا اوتقةلنواءوغندا ناملاععليكالخموأ
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ا اه |صلهناحلامعاهرا|اندربركلام
يسإنأككره
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ظ الاىم انشاموالافردجالتمغ ألكاروهامكره

كامرثال لصمواءالاب النقاصوجوهامبسيروعودني

الشرول وض الزواجبكا فيب ان برادبالميممابع

الوجبتال|لمفض لدي اتوللان|بزالاصصا ردم
المأدالتضاص دون الغانكالغط|ن كلما الصوةو

لاشاسزم ال
اددراتمده ١ذاسرهرا 505

داس اعماكلامصباصة)| دون النشيوماهوعلزلا "

تواباهالمعاامدةال مترلها 0الشاص 3الإنسو
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قالامميعواهال ولخرو شواوةة لضم
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تزالابانه .
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اولان  ١العزيرظوارأئاموعدا

٠خطاعايدالىها فنادون ل|نشومنلطنايم سعدلا ,
و
يف ذولايخالالذااغلاول|ذليرلاوضو»|اموضوونكد

١ا فلانوطلزاوولشهمناها وحرفمادو د النشر لطا
مطلئا ذل نخالز:حاوكثيال اولىين وعدهجرباانلل
ذاهماهكا|ذأ

ف نوعوصور| لنقدلاكن 0

 ٠تاب برصافياواوان1اعلعضامحعاحطا

سبقعدوط| لنصاى لاد 5ألمصولافصام بن
وول
اق

االدوندفس أداول تالصاص الكزاية
الجلوامراة
فانانوا ذالهالوئبالووئالاذنلازن مطلت١
صنالا :ف صلم
خيذل
اب  5-5ربك
زوض
ن[م
٠ا تلناو

والمسناس وال |لوأماذاحعمديجوزخصع الباق

هود كت
ااصقساء:ددناد ج
 :يهو

حروجم| منهنا 0
ىدم انه كونان خذت0
ارادمعا

ا

ا

>

ففل!:ذ تعبدلفوم اغناذاختعوااح يول |ا
وليف لالموةالسلالامازكالاك
نأنهزالاكق
وكُن نهل لاك ذ

0

0
الات ازاز أن در ا

ار
ذادكان النفصاو ثابناادا
والبدعاطرفلوعن الثفاىلتقاكله

وكأان لشاوىغ الاصلثاناوا لتواون بإعبّارا عاض

كأن التتصاصمطروعا ننهاسدتانامزبلناوتيدو عكر ()
اذا رئب صاج لي |نرّىوكلنم ,وكلوم ينأك |لرين

كلكلام بورفناملياعل|نغ الفاظالكنايةبوخنا -

ماج إلىالسيانشسعولمواه باعيرارالاصز ىا القنوقولمله

وشر النقصاننعئكالاعوالالردى:اذا نولنجشناى  . ١ظ
المسأواة والؤررعومعاوم”وقولوارا د انلشاوكية الاضل
أبناى بادا مرعارعز|وكالتكوال ول والثال .
إبىم ول اىاسرين التفاوتالالميولليهيلزم|د).

كوت .ذال أمولبمئلنيطل|للهلماللؤازطهيبرالادة

ذ ب لهذ دج غنود ةق لضا ظن
أوولعا نر بصنا التاطه بأ  2ص وامادودرضائل

حابلرلا مكلاجيرنانيناالجيديةمقابل ا+لروىئهام لاذه
احذالارسن هل هنهوظاهر لورايودكرالطاوعر

عزعلىا لرإزى الكبجرا وال لابكيرذان المصام داورو

االلشمسيسعوارواة (الحلولابب
وظ|االصو
كرم

ديةوداة كناسشرءالكلودرالزهالزق -
ال
ليدصأكبب
و ره النزؤسماءف لبدوولبيهر

2العوطواعتبوء النتج:ذ|لراساذا سنناوعبت رزس

لممورواسنورااسنامذب انلتجرعنار

كاتكزلا نمابلةمونالى لطلان
االه
وس

:

2

لغ 0

 ٠لابينري ادلطيسبنام انلن|:لياسوعت و خلاوقط. 
العضوئانا كينضهلاتلن كسمتم لاعتل ىفل
كنالعضاى وجودامساواة ذمنكاء جا نروقال الملان

 ١الث مرجيككونهامت فمّطووللعولاكوهامفوننه
 ٠الننيّا ليوهواتفويت المنقىكافقطالبدفتاسثارةإلى

الزقيخه|نتامولزسماعلفص واذ|أصطلرالقاء دوا

قامرادبلبعض|مولنوت ىا لفضاىدولوأ نالسساي
 ٠بالوتلااهاوّلهنا وج الشاغوماذره الصفالتصاى
ولمههمابرونولموالمؤيوم
وج احزذكرنك كب ا

ب منذعممر| و ول باللصيهم مزه اننانهسوق

المتماىوالريةث/كمدااهدجومزهناب ص كؤكسي نواه

_لدقووالادنالوراكدخلاف |:دولالولىفونععصته

كننوا(نلفولاالاموعرم|لنوربٌ والنوري شنالتي

اثمووول/ةه ل
عيامركاللهمور
تساوض
|في
عفاليانقل
وى ماه ولقواروباج الىالود|ثةوعيرتداج
المماغهاه| يبفاالمصملان لهابيجزى امولضرحت

لانفضمعدمالقّركان سقط 2حو العاؤكالبونلرجات

سوفي|تواطوجهذقلكابادين ,لانيقالا ١

لحيواحداأورثسغوط وحوًالبعيئسشهيزالسفوطدى

الباوئ لثونء منوج دون دج نامل وعلنلوجيه

لدمالمصبلكفولركاان الموخجلةالىنلتسنهاأ اول
نوشحوا سبلوارواذا تالو ولعزهاول

فانقيارمسرل اهوامكتعي |لنضاىوالقتىقلن|

فللنا منقابلل بابتفضافوشاملاسادع اللاحادثاسل
فوا لتلو رعروعالىادحيثلاجوزا ن»ونلطرالي .
شين |لاعناف”الىذفهماسقفي هاوح العضاى ١

قالالمصولانالفلبطرركالفالبغال ادقالالصلؤرو "

للمرحرةللسذهاذ لاقم(بطرق التفاليي اهالمرجرة ٠

الفلالورهوالتضاى فول كونمستراذال

انول

ذلهبرنواعا الفزاس المشتخى لورم أال ولهووالازنئال:

-

لانالعفوات لاشثثالاعثزه» الاقسة نولهواوكاه -
دوالمسا وأه وول3

روه الوالك.كفمواد

افولدكوذا نسّاللماضيض|زمافلطروه الكلواحد -

كملبكا ن المقنولكام اتذاصمتوردة ولعاوزالنن
دأظرما ذكرهالشارم |لايرى الىنؤامولنا !نك داص -

اه
ارطحؤكز
فنانولصت ال لم قال الم ولام وح
رو

اقلوله
ااولوج
انفص
كروازع
للو
اجيخن ولاه

١
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ونان
الشبية و اكزن لمرولطط|ق لاالتوهول[/مأددابيا .

اه اقولهوراجه الف سبي وله|ولفضره المفوللوااول .

فوللأتوصره مولوزعفىنارهولظنل الجونولموأناظ

الاىلف والتصرخ قوارشالىلطنللاخوو واواولضيره -

لفاقواللاوردى ااعحلفلصلامننقاعلقيولوه |نمكاروهاحرسيا
م انلمشلاى وللان

اول

نيحث كنحواب ظ هارانالمرادبالهوالصمال راق
اطمد

وهوالقائزهناناد ينومب القدلثولموصذااوموحبا فول

كلاذكلانءف ناموبالقعالوادل ولالقا(الورلاتيل
التصاص سوظط الائةذ لدي ومزاعن ادجم كال

فانثا اءلامامثال|قطودط افنلوهامولقالانكل رساسئ
 .مافالفىالمئن ان هزاهوص الاماءاجتمادو حل فل ان

ببعفمابنهخيرامعلانزىوارحر ىحلالاحهادأل
الملصواول ستو
اينلالا
ةماع
كالا
رلائ
 ٠بضركاالمش
امذاأكانكلوعاخطا مولفان3لو جات
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أول مارض اذاتل واحرحراء”خراحيث ناواحرو 5
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|نرىو شرهكلم كود||اوج أولىلصرورالمعلين ص النا-

ااصبايوئر لكامالصهيرمالالنش|واليثمأذالى -
كراب اذكب فيهد بم وأحرةيناذاسادولم يق راذا

ماذاابها رسا نكب ارىالب ده وحماخرل)سراما
ود يّواحرة بألنتّل|نرىقالالمصوتاصنالفم”اإه !يول

 ٠اعصفةمنوعةذلابردشىنود وهوالرمٍ |ول الاظرانوك

 ٠النشناصكول/لداركاناووهب مشياهسإصاذ اول وهيه
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اأهللالنا
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لمم نواهبعراسطريكون مزان وزجاعا| لنضانى :الطرف

 6سهرا

نعامافلصولفدوازلاكستاوطنذتليهذابالداااودللىفساؤنللمهامابانرلاملقةط(عقبرادبا[اللرمةكم...
سقط نضاص الطرؤٍوبرلايضوهوالار نان الشل ماي "١
جزاءالقتللاالمعلهفوجبفصاص الشسنول إدزاهوالوج ر '
لوجميكلاملحموب ببرفه|لشكولوالاوهام فهز|لقاوام ا

والعضاص سقطعردن١ا |فولبلالسوهنباوثالوم ١

اهنا

عبتبين|نلانطولالقاطككوزائلولاب برار

لعدموحوب الاصلقناملفوامعننواول الظاصأنبنك .
عن تمرتوأطوازانكون ض |لادرم|دول مخالنلما ١

تالاتونوإ وننصيرانارقوح وجيت|لا دن رع براهاا
الجمالةلانهمرسقطلذأنوعالىنارهموذ وح العم
اوسنو اربقاتاماولذااللف ايفان
 03الصور ولائفةلماص"لان اريمموجاثومير
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النعامتعرؤوايغ الموابعإجااه ول وذللبرك التاط .
عنلغانأل هذا|ذامان جوعم ق
ابللاوامانان -
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اهي
للققان
ايصطنه ذا ينبراعر' لعزا يورأإركند
حانليدة خلأناهولواهبب
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ملعطران
لقا .
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غنوهله لااستينباحقهقبلمهستندانولبمريدباهلفعلهأقول

 ٠الضان مقرر داحال القطم اعلانطيرم لاج المنواوصللم

بثو |ومرترامسلب المطاول مسرىاالىلى نولدعالعم

 "١والقاطضان امولمولضانناعللشإرلاج معنالالت

 ٠عا لماي( بعلالابولاجانتمازعاالقاطمابضاول لات

لفتد ذا يقطبهأكاندولكر التباذنالاكىللونار

ملسهدونناالاجذنرفوولاوكلنامسسيو علطن
الامطالقف
انفمتكاكركوب دود الاهلكى داس اعلبإب اياده ى

القتإًاالمتلرماغالملاي”ان القصامطر فىالوراشكاالا .
الوصلفونيرهرااجالمصررالشهيد ل أمن انامب رصكنا
لنلفصورلرمهو روثاعدكالرئ سواهليزاعونالراة ضيب
لتماص وألراةلالنياسنح الزوهل[بطواوراتهة

ذالدئلاشادا لشك |زامزاولات  7لمكن نسي ونه

 1اعل|بدالنا|ليثلبننقبهم ضفطةدنياوب واوشتلوأبسهابماد

سنقؤان
يت ا
اابو
ربي
هانيك
إإلذك
ع5ن|
وبنة
لمل

كلم المنحيئ|ن المضاص سح لونطربيرلطللاة د :ون

المورنائات سفرضضاالحتالزكاتادالايخئوةس 1الامام
ظ الرنائ ولانجحنيفة ان النشاميشه نوتبترلاامع لين

.شنو

ن بالتصاصد ون المتذانهلالتتوص دون دلابنند

مدوصايأه من هزا|اوجن بانتصالهامزحعماعن الواب ى

 1والتشضاصلباثنتم اهلنثنه:و لالز اطظاوالرين[ابزها[واليت

ينهم تيتب عيننق(إلى|لوراح وكزافوانتك النضاصمالا
كوأنصحاااليولأتوهمن|دتوزووهيونفلدشاصطان

7

الاهام|باثارةيعنلور اذ اكاحاف اعتارهومغايةالبيان -

ول
ااف
ل)ص|او حوالمتتوج وح الورة'اس اب'وص  4ا
لااعزءلنيودرلكتاودعناحزالوةانار

لانالمت|ين|ه ب ومئحبث اد بدالالضرحق ميثولوالوانقئب
ملاابنممدلودوزدوصاياهأإحلزىهادكره ذلاالإمامالى .

ف ومنتسلمظومانؤرحمانالوليس لطنااعاانالتصاىبنك -
للورثم|بنراكادرلبلسمابسأكاد إمبرهماذ  6فولبعلسن
ها نك اولبجئليسلماعك ان +وللازا اهوذلا

تعلي|لتواىواسلاع سك و لتولركا|نلمسوورادل اهلمنير ظ

للنذاتهبين|علبي قولموهرالا عوضننس قالادم لان

السفسبلس ووللهئالبلالمَاوض”وَلولابتضورالنهام:
: 00

أرما القائللاجنتاااللحفمالكانن .جؤهراكودقزبررق .ا

 5نكنهماان المرودعلونوعزالسووممناه|ذككزمهلم2

2
0م
م
2

عل|يضاوهزا!ص انرىوج الاصر وسار اليلمعانلذي .
الاوفامعطنعافواف بأناصرا اننالاهومناثا وهالفائل

ع االمذركفهيوالدًا(.فالعيرهاعون دم وايضابقان
0

تولدكز|هذاأولالمهناماغ نمعالسفولوماوولون| لسن
لوأردعاصاحبالعراب:أهأهل ككنبردعا الممأنهاذاكان

اجلوباحبابتلوائءة|لذم)أككاورع»لرايللبوحوازطرعلالماراوز دكون |
زعنلمنلامأبولدغواحنملا ٍ

لابعامرخلائا أوافوقن
راءجلوام ان المعومد اولببوعينا.

اداول

13

ْ

 ٠حاحدياٌقودلويجووباللنكقكصاوناالعمابدالمنودرالاعشاضوادلزوئلولضي
ى فوغن ومكنان نيرها الى :رجد

أحزنانيهالنلمب|كربالعغولانرفزوخوب انارو ير

 ١ "١نيتولجاسهان التمنردبال اله الام سو

تخل
اصهي
ىونااك
اكزيع
صن|لذ
لط ال
ارىل
وادعز
يةفوت
عهاد

.٠باب وانتهفباياعدرااديإمرادهمنالمتوالدرلايرنه الحزورواسا

رحا الفتلقالالكوفالالاشعل اولقاك
ظ ألكفاهيلكىوبونهقلراركزايالثلائةلان|لتلنحصر؛ +رلاعمة
لوجرحدارترممانوكالو|برهيمد

اأجصراجن|ألروبععولكمأاوااعناوحفدووك]لوباراهعزطءوانان لم
ِيوئالماككالودالمؤصوببصيماريام

اشلفااصشاعهانناولكضلااكؤنمااذاكذراهواه صرر/إسلام أثثىوش

ارش لورار1 2زعرم”795

| اانالصغالنبااعبرادائنرا دقاطلكلملمن لاباتار
ادمبرنا|نىفالالمص ل هابر ن ارده اسقط لفؤاة

اولقالزثواغهنالابجلاوعررهنمؤعنالزانالردة
ؤطاد للزامكن داره
لماطبالت
رمويمكش
ابغكو
ا

فا اذ||ريليعلرطرهشلامون لاض الرهوكوزان كوت '
المزادتالباراالعمولكي |لاول سببالمذاهثوا,وحزه دول

ظ لأطرن 1ه|وللاعنللراجةالىاحر|.ادلامعنخلامزهنا
عاظافةينورايو منقينامالصريةا

 ٠مادليزاف 4مؤيارحئوجازنهلرطرقابملون ا

1
7

كخفىكولامى المقاسبوهوالرىادفول فغقالالوكلا .

١

عليف ولعحميعاولقاالماىز مم2:الرراية ىلثول

االبنناشوقاالضوو |مريبعل المريرواطزق اذ اصام!

الرم يوراسلاهرما|إرنلانالاعسادجال الاصابءاداارى
سببهوأل صامبجنابوألاعجبادطالللنبازعلاوحوببرلانى ١

حجو
جبلح
ا

ناوهلنروابئورماسنلانم وعقلئنادامنوجباللؤان

لرامنو
|عير تومو ن|اىصابأسموصمابحورها ونأا
لداملي
عز م|
اؤهز
اعتوواحالء ا وريا
ايّلة
حلةوك
ما

2

سبع ون| مكل راماالمابفولان فسبيلةرسيا
نارترا ناماللاريااود يعصنرمايرلبعاؤاندلوراقال

يعينملارنزادعبربدالارااماجم عرافناه الب '

وابوحنف" لقولمارارنزادايصرموبا لانعرره بموعزر

المرئدالردة[استطل|لنوم تكيثبميرمبوباعن العزان
لاغ قاطنانوالئؤنات واحوف المهناكلا العلام .
امحاىانفولالهنعنوحالة|لرىينتواعن <لىنوعبنور؟ .

ولا يفيه ضاعارهوق الريكبهولصادنارلزراد

مبرباعنالترادنلوليكنامدقت الرعوضيهالميضمنولم ١

صارميرر /ذانلاا نكمي |السببوادهف ده وادشاعل
كاب الررات قالالزلكارهاس يالالروعودرل

انف هومصرر ريالودى الذائ(| لدنولاذ اعطدم .

اينللمرهوولوازوك .
رلرميش
اذللمامصابلا
لباع

اننال الرنعالمال|اواجببالحناباذ شراوط زوللا .
ان الريءاحرىموجىالجناي”أهوْلذانثلاذاكاتالرية .

ظ

ظ

ظ

احرف )ا

احد نىوجههينفا تنوكو لجان ببستتو( ل
كا باعاحرة قناع/لان نظ لمجو صاحيها

وكثرت |لاختلاذات نهاد فزاعو ن مركا ب للنا<

ا

كنابلدبت واكام اجنات ينهمازالمضاع وك ذالم
ود يدعنداجحنفة ١ملقالاكاكالامصادعا ول الدجضنة

الف عامرواب الكتمناباسبط أن لوسمواؤوالوامة

الرواناتان وكنيدلهاواواواحينسع ونير دلباياواه

4ال3ى5قواهانباعيا اهل نؤداناولكرالغلظقوملانه

باكالتغليظاقو دل ليلابضالمفرارالنثابتباللشىبالقياى
تلمولجبعلماذكرناهامولالاولىانيل شارةالمثول
بنسمودوالى لمعيلفالالانازاوليدةعا الشاضيول

بنمسمود فضارسول ابنصلاردعل وس فركحثدولو/

حتافوا تسا امولوالالزيلىو أذاخامار واهالشاق
زا
عا ونس وماروا
وهعا
اوزرس
متء ا
لسوب
ها|ب
لحلاوج و وا اللرطىكان الررامعلعددرسولدمصلا

لدةوواوأحادملهائدازذفوزنستة
عرليعمشإر

والثالث ون :انق فوموز نعشرة !وخر مدوات
أعثرةدنايروهوزرالديادد فاو زنسم اىالمرةصم
وبزنغددابز
ثورروزةنم
عرد
وةةا دلناي
|وس
وز

تالامدروؤالامنهادمنلبررّماينابزة اولوولماناشرة

حيرسيدائحزه ؤ|ومعصايبًابهرةوكزاف|لواتريثاةوعايًا

حلةوإ اغأابرض اذاه انولللعكلماذالقاطزلاج

يااجلان
زجير
اةئعلرااقبولا
لنائاللئله
ملنغقيا

عولهما

٠

مزعيرها د إراحروايراه أوط[يرزمرا ج نااحرها فوأ« -

الفلولواهوموالصواب اقولسثولالقولمولو ممصا ]كيلم .
عمزعادل |ول ونهوياه( رس!دأكان مصاءهاالبويأ

امندرعانمانا نولمولوكانث سنحرسول|ددصلاددعلوس

و

ل خأالنوه| |ول الموثوقؤ ْلهداكامرفيعاعاعريرا
اذلا يدح[الراىصفوص همرماهم |لرىلاجاةعدل

عافداوليمكنز مذاا زر فاليباالأب مولومالنورودين
الديةفقنزالمومندولفمأنالداايعاالمرددجوزانون
لحريمثبنلالر|دقومهوالشراوك أوولولايشض بالرأة

لبوا ءللايثواه اعلمفص[فياادولنتشرثال الم.وقى

النشرالديهل اىكبالريمسباتلوكهذازالمسببهنولم

كا|ذافطهالوولروالسن السودا اعولمنمإيعلنيها

ومابدد! أو واه لديوالسرنالتلء اواككروولواسذلن

تنا

بعبئس
الب
عقرالات فول ائغل ألعللانعملننسه لو

سهسماا|ءكزوا<دمزها ١هأهولالاوط|سناطلنظسكاقوم

كانم وحائ لطاجبين مل 9ن شولولطاب منفمة
الوم

ان دعنالويون يذاكلراحماىسكنكلدهمقعاول/ل .
برىانمذااما لبهانشلاء اقولولهان نولايا ااه

 6ليدلشلهلانالبيفهاببستكامادللادرى انالإشانحمل .
اعممنل باعريزحالهوااماعرمنريئحالهذل|جالصيهأً
واذ المكل!لزي هالالاريئيزوجب اككوى :ثذوالذم|اضرىا

جملا رتاهنضاو لخؤوطانايهاحببيفويوله
0

عل

 ٠اعلىبالصواب فصلغ لش .دتل ووج )ان وواليد

 ١أل يان لطرسابطلوعل لطاعالمتهارؤواموودفى

 ١الثلثالاول د ثولمالزىبيهوبين|لوط|وولصنبهمراج

 ٠لا
ولد
هغو
واوو
اوجلدم
بان
اططبا
هروو
ةلعاما

م ذاكرهالمت وغبردعالَوْنْتَصللإراوّلوااو لاماان لض

 ٠عاالاظباداول!ى امادلكإرةالرقيق:قالالىوعنغرانه

أوولوعلماذكرهعيرقالنيالحزةاللوعنمزكورهاااننع
الباض | دكرهامااملزيلقوعيرهم انلشراال لمعم 2
ولاذائأاورة لكفليها اول دليعزعرمجوارالعنوان تعتدرم
االرلاىيا
غىئ
زاضكذ
يداي
_عزانلاستوإهااوتلالي
العامة كشنيرن كشتسابرلابنروادراعافصل صاب.

 ٠الايدلقايل ارلمضصوضغااصالبريءاول ولاضلوغلاق

وامواجبببانازلاهاليرحزالا دأ داوّلووحوب لمكومه

نذلعِلذه لانذبااعيّار لانؤىقلقم وى بالشين اللاحنبم

وفولكرج لاعكنناعّاده عبرالراسوالوجملالانيقال

لمم مااللفافؤكب دي كامل»أقل ال اماكوب قال

والؤرىنهوملهربٌقلناحصومن لسانالاحرسانقدم ألا
|  .بف عومحريتا لويئوالركرفولماومئحيث ان الوزليبىفى
موضهيسراالأمهاقولثوالالولعماكوكوف ناط|ذ لوعن
اهلالسنقالو|نللعنزالثلىو ممقالياالرامالي
تكن لاوانييَالعزحيثبطلون ضنفىّجيهالاعضاا فال
لممفشركلهم برجنأكرهلماطباي المنروه وولونمتؤمشايكنا
قالوالااشبا اول سئلبعزامنا فاو ا|لاستناوحو( اا

عو الهاانابنلاياقانورعلصدلوةدلوي ظ
٠

لخراحا كلهانامحولا ول اعلمان ؤسن الصىيناقحو

تالانفادم سن ل|بالة<لا اى لوستوامص( عابالبيادا

ملاينوْعليك انعاذكرهالثار لايارعلنقالاعاءء سوالال

بتكنقالالمهواناخئلناغ ذتىجمدال ذالمول لضاف -

اهاولهزالايد لعكونالعونلضارج اذأكانالسفوطسل

السوالاختلاو مرهاوي ذل باليئةاوباككولوولردوت ٠

ا جالانريظن|.ولوا وكاسمابركذالاعركالسلسدولم
مخالنلمذاكرهتم
اصا
لله
عا.م+
ضنانل
وجال
اناب
لزى

بتصدبانقوقااللموصا لخريعلاجرةالطب |ول وعليده '
ا عن لا ود بتكعل الاولعللثاةلاطادهدون وولودرشتيم

اش
بامه
رزهام
ريل"
عاو
ال او
جيلطصل
اومز
تفتواه

٠

كانحلفرعلٍم انلضابط:لعللك:ذكزهليانحلازالثاق "
أفولدج ب شلرئسنينلبإمنهافول ضاالمذبمارعوفىج[ من

احليوثصول :الملايأل وو رلاوماللو ذائرءقال
ال لهنولمعلكصلوةوالسلوحللشمالمواذ|لطر انول

الكذايءولاعبراق طاولا اعتاذاولامادونةارالوو

دق"
'-

ولاسدااى لاففإعائل" الاضان م جاوعاعبر فادو نالشن

لانالاطائغ البسك امكل لاهوالوالءاتا :لافئل 
كناباتالموالميتحإعبراسا ناحطاذالعا الفاتلةلاها

بلرلعل|دبموددحلاا يسككملل الامواله قداانالمرأدان

العداذ

ذالمولهوالرىبلمراردأوالفرادوزعائلة '
اجئجناب'

المولىكزا الاوضيانناوم دوغقالاقالمووسادلوهاريرعزا
الخ

 ٠المزيقلدعنعد ذا زقٌ بس عقكوعدلتعن|نزىكتوحواب

عاالنفصلواد علىفص|ل لحني قومعزةالملاحبارككالورك
واابو ليخب أوولوالويره الامزالفارهء فولوقيللانعرة

 :ال اولاهقواولل الاغلزكتجب:الادىالذويبسرعاالري:

لانملايجابالفرةلود فملدج تال المصدي فاى
نصفعش ديالرج[ | لركروال تافش بنرق براغ جيى

 3اك لايحوب جوامزر شر ك
عن الولودةارقا

 ٠هراوجب جين لكرةعنديناوهللإجراءوحوالعزةوص

اغالانس الن الغزةمقررةبدي الامبلنوي"فنس لمي اذلو

كانحيايراص عنرديناداكاداداراوعنويدنا كان فى

قلذاجته لابجبيكاللسببة ندل كمادودر

عن ديم لومزوصور صنثى:الورديلضف عرفقأنكان
ااط ياجا اود ا ميزه ورك
هوجيقينا قومفا انلخلاهراجس لخلهاان ووللود
مورلليياةءميقن منذَبي[||جمروالغامضه ووب اران

بادالاعدادطةالعلقةوكذاير الإعراهؤمصة

نكرو هرادنأضانالقذلوالوصبعاارم كدربغالعريد

عر مالاعلخلا السّاسول فوالل لاوماب

افولكابواء الجال اذااعتقواعا|ن لاقلالمنقالوا|عنيّة
سارب وهومن سيب الما |وأجري لسرب |لراب؛اهالوأقوم

دهزأ داعا انول زفزرهو وملا مكحانهل اىاوجد

النا
سلث ي
ضللا
ا ْاولل ودؤاحلغيرة نولوج اماس امول
اعوج الثابلتتبيااى ول مْليْه احؤازاعنجنى الام

لولم لاد|2نياكاهرازعذنناماكب فرليومق راما
وميزثوا»|ذاكات نوماي”اذاكاتمؤررة بعاشعا فول]|ىذا

فتلتالهحوماي:أفوللفاوتلبلة حوماب :ينان ايكون

عمونلاها من الفرورضًا (ق٠وم مكوتفاربالبللاوةىمايه

اقولالمضائمؤ راىبو ادلبلوةئاولع م بلوةأجبةلين
العخبوبايمنلامورامورالظاعر”اذ !يكنماللنموالىموع
الفرورن حاجالىلتر ثول ومكاى :الاصلاذاكاد اقول
تولواذبسكنو الزالبللهوالضن|تمووهزاا لسقلي(اوكب

ضا جني |ل مارّعاالمائلة اذ |بلئن ندب الجانافلىن 2

مذاكرنماؤملوحط” لد نيعا لالهحيثقا دلوه اول |
لناثةدا و
ذااوف
جوزانكون هلالض ارقا هدلووارع

وض|اولاى
طي
وسنزا ندقلك! |لاوولععاسبنا

عودمزحنانلطبافوافالاطرلهارىامنالاضاولااسيل
اقولببئابؤدىدي من بصمولاسم جول يارفهصو عزخل

متشلرهكي لفيا هأقول
الؤلادة واماوفشنرعو جآن
بِوْغاب |ليان واحابؤ الكزاءبانه للاداكنضك

النشرموحلن لسن دلاآولى|ريونانلمضشرموحلدجواد

صورثر| ن رتكرعون اها قلفرانالاوفتلناذ| شولك

قالالمصفلو الغرانبال |نولون لتيبالون ب
التانانانيبسئ|نج يجوااالنافكازبةثث باط
عاضلائ الساسثانرحيا د

اننالا يله

م كنرة |لاحنلاتهنا دوه هكنافل| ن نول فاط

ضوبكررن د[لنليينا ءاهز
امغللكسا نين غرة عامفل

-

«ايكانلقعبالمباسرةبإحايوالالمرادض قن(طنيعلحزنلز
لعتزائا يبنرحسف'الى المبابئرةوول واجب ,ان المزة

ذككراناا دفول ولنابا|ن ينولوهوفواعا حصلرةوكدملين

الوه

غرةذلاحاجت الىلالحاىقاللمموغ جين |لاماذأكانذكرا

تين دولذالاناكاىا اا حاملامنزوجهما

لر ف
منعو
نلاةسنإوط ن لان
رالي
لا
داوأ
رقاو
غلاه
وكون
ا
 1نولاهااونر المؤورص المرةذكراكان اوانقيأتولىوقال

اص وم لطننينامحلوللطر أنولىلعرم ل|احبت
مّيا 4.إ
قلىهذ
يا

قومواذا لنأكوفحياذلدكب اواقوذلا نألرفسيم(

اده مدانلبكئوحياوض الب يونالب مانا
ادثال الم ,
محرو اطياة ديكون بمفرحلروثنهارامضل
دلاهرا لورهيزيسنالعلتة داارمفكا[ننسنافادوك
بالصنعةالا|ن برادلين لنامكا وادواعل باب

ماحرذ الزن |لطرنينولللرنضزا» ولبت
لرم
ول
بجان شومرنارةكونلخر وناذةالتفالنريالاول
دون الثاذثمبيان/إاح:وهوظا فل ؤاناذأوسمه
: ٠الانتقاوسعه احراث|ياهال المواذ اشعزالطررتيثنا
اولالرمشنهوالرؤعنال زاعرى وعنالقاضالصردالمرعوى
العاووعوضن |لر]زاغ|لوبدهالتاموس|ارو كوهدل

وهوعلىوجوهالقوا,عنالعل|قزلايؤالفرقماييئعا كرفي

اكاب وهزاالمنقولف نا ماف اككذاب ا>ءالمباشرةولموزاٍ
اككفارةفلافرقبينعاالعموعرم ناميا مروحوب ٠

9 ٠الضان شالنراءولايعورالمباشرةبورتيكوىبالتسبلانالفول .

8

0

مع لجنالق ماائرةطلوزجار لاهبجحئنالناري -

ايافا اللممحقوجبتعليم الكزارة|ولفال|يلوخلا
ما تيزم م انلسايلمن ارام لجنا والميزاباد الكريناى
الطريؤثقن[| ساناسموطحيث كديراككنارهولاكرم)ل!ارلثه

١

وتصشنباهبا ثرةا وفنام#ا(لنزقبينهزهاللهوما دوتو
دتالوبللورمملواكز االيالوعة| ول دهنالوزااعالتامقالرم
فانافرهااسلطا ن بذىواجانره |/وإقعورلوصناسلطاناكراء

وفتاوجلب!رككالبطنالتضيرى اذ |ذنول ياصادون منوظ .

اذلاافنات و م تنؤييمنولافحنفة فول |ىمنتززملب
د(قوار
قالالمدوالابوونا ذماتجوعافك:ل أل ما

ا

غبرطاح |لروا دعنالىوسندرو اماؤخا عرالروافلا
الغائذال,العلام الانتاذ نثلاعنالاميجاخ ذالاوإعناديم
وعرد رثول دعا رلاتاملارض الامرا«أموللاشاهاد

مر داان ليعأنمرهحسّةلاننف الااكلمامروب ولاضرا لورم !

4

المرورفول لانحرالاموحمرّق وأناراد صما ا

انراي اول :
دلاشرك لاق ول قرامك

ارك مشيّلالدلالهم لوابلجاماهلماح وولوهوبالنسبم
ا الرهؤأسدأوولوكا نشو[اراد ضفط ضط انان عئ .
انهزا اللذمايم لوجم كلاوه ضتطعاا شان هطكرارة -

ّتشاممل|عفهقيطىرهأوس| فالموادبالره
رلنبظيئ
ااشرلوبطي انل
 ١مطلقااللبامركاذالاخصوص]ل نرىالىدليلوواماي عرد

ااصسفتاوطعلي _
شيشممث(لزرهول بابعدعوت الاضاد مث[ دل
ول سدح[فوالشار و لعاممنظرا|لمطوؤاه عاهزاامل .

قالالصوقالالانعوعيما اضْلفالامك وهااذن الاءام|والعثر

اوغدهأدسزهوابمقالالثاضؤوج مالكوقالهلوا)الشاين!

اضْدوابطوام ذاهزةالميا:غ وج ماك وعلءالد ىكزاذكرةاضر

ارونو ودعا|ذن الاماماهتزحكلهم قراسكا عاذزالفيوها

اقولفوارلكان عافزالؤيرها ل باطابوَاشرودفانالمفود ماحز

لاخلاو نضاعتوروالمصذالاولى الشمعاألمبكوادياواءفال

لمكف ويالموبنوجيهاخلائ1هأوولن اظنحر عطوأحرد فيه

|نلعييوونمن'مزلعبذاميا |نار
فصيلفاناكلراوبح ا

_الصلوةلباغواغلالثلاوغعذلاكوت ا ارختصاص بلحبرلفراالفا

 ٠وه ربوالفقولحرستو وكلفق|بوحويزركفالفوامضنعمت|باكر

ينول لدحرلاة الثراناوسمتكعنانذالا اهو ذكردةالك

اناذافْفدفِِظرتُ| واقامفلورايلصلوةاومفيم مااضنعنرهوثالا

شكاراه
للإعك
اوةاو
ةالصل
انظل
رةلن
وعاد
وورال
اانف
ؤينو
لاب

اوالتزرس|وللوكر ختلنامتاحزون يزعانولمال سعزمبينوال
ام وكالرازىو قابلعرملايعينوال ذصعبدادامرا كذاف,
اليهان:وغيرهوبهلمنماكلهمتريغالنثارهحيثبين|نالإغئلا

,بينالرازىوالموحاذفا|ذ فدالعبادةداذ |قه لدتيرعافالافتك
لزال
ضمِه
وبماه
|وم
لنا ن
كات
رحسه
ووصا
لفة
اا ص
ان

الايهلالمروزياالومف نا المسدز لاطي الحلوس اوالعل

للهلاسري[ان نالللاكنزس)الملقا المحارم ان ام ريالويوللانم
اه|فزللاوما اخصيةالمدئىلطان بلحسابرامباحاث مذ(
الارومرونالاميطدلهغروبالالناباحت ل راى ابول فاه
لواحاو ذرتاس!نيامنااجا بن|ي ا0نلافزهقرنا وبين

انلمأا لياحتالميبن اطلسلدهةواماكرغ كنابزو .
عالةكك

ون مز
طروة الصلوةفلاييا إلاىلترفلانالعر 0

لانالمناطلي عرطلوا/باحب[//باحالمؤيرةالمعالهبماذكو '
أنو لانامسرموضهاتيردول هذ دالي(لعوالبرك
ق
ولهذداليإترىدولوءماعرنالثاءأه ت لوهذادليل

ادعبدكذ 4ق8المصالاظيراو بيتاللانلتدمالول يريت

امانظالجى|و وولفانفجئئا رالياؤرادلومرعاالتؤقى

لانعدم انهفلنالمرادوهونظري منوج وم فوراان ظ

اعتقطديماكمتيبباكهافذوكلروهاهلويهىؤكانامعى انصلاعوضبه بعزبدي |
مه[ك وااحدأووولَلوليم
ان ضبلوىذل/)1لإحراو جم العاورمولفحدمواد
اب جن باو|لسريمول كرحناي|لرري:واجناب عليهاه وا

ذ ماالترزامواةكرة هذاالياحاب اسانوازليجب التان_
ععائلة قلنالماودعسيجادوفعايانم ادرثكوااراءة
#أضاذ”لكنايةالهوالزمالغانع عرهال ناتا,ة)لا/إضاف-
كا الجفاو العائلةفولوفييوزاه أوؤلواواكانت1طق
اك
ذسلئ
|وو
ار وا
وقزي
قاصا
ؤجيم
.ا١
اهاق
لولؤهذرااريك

ا

.

ذالبولهووكاذامنت|نغولاهاول يفاونع عا
مأأ|ذأزانكاضالراكب#الطربيماذكرهالمصرغمربالقدزوا واه -

اهيفولفواهيك هأوولو فلوايضاولابيدجم"
تجكنلاحزازعن إنم انلمنمهنرق ومديانح دوحوأ ا
نع الشانفالرالوبالوّأعدهاسانيول ومم ذف ذا ش

وه
1

 ١اهنسم وول نا|نذاكاسبدالداب:مضاذ لاىراكيهاكون الى

بر|ابطرق 1
ضاؤااولاول وهلو|ابهالوعوإىمجذاكورهباموا
مض

 ٠المفاوضة قاللممول لعزان عار لادكزد اه |ثولفاللارك
ا لانرى| زاذكرواناسل |ن الراكباذ||اانا تسر امود

ظ لابو وط اثناناكهدالعزا حلمذ شاتكاءلعنوالناسي ظ

.سايق والامرراكنفي بنهذااءم|ستونانواطوابان السباه

 ٠لازنموالمباشاذلكانالمسببلانعلبانشد الاثلدوط فى
ولالقافاناهلايع لسوى الالقاوامااذ أكانالسب
لحزم ا

بعلبشا داه فيشركانوعزاضءفان السوق شنوان إيكن

ا الاب"دالبلازالحفرذا سرجدلنبلالادعنالالثا

:ذمالتلفبماذاضبيفاواك سيل السنينة|ذكلواحد
.هزه لايبدانفراد»وفراضىزج[ فون انر وق فررضب
أكفان :هليلوج ب الضان عليمابنواهذكرحرةالاصراه

|لراكباذا اماحركب اراد ناوطات |شاناكا و الفاحعلج|
وعل|ذالل نا الناحتوساب ووالاحز,الب نورىماذ كراد
الرالىوالساق زعزا نوطتالرياتءو؟كان ولا كه ارا

واالنىتجبربا نهار لزلوذ اعرمضوا بمعزل عن
ه |ن|لتقير امنل يااجواباعراذكرة الاصهوكيؤ و1

0

ل وهكيفلاواللزام مروجوب الضاروعاالسارك د ور عرم| و

فىزامنمشزمعب هلملمعار محودتالمصطرماع غالء لاسن

حاوصلىمانابالوك_ لاد
خبصاقبااكرلاوالئولالعال
الاصطراء الماشينليسموهزالبابلعزمَبلركبيأه

تااللمترارضت رواتا ذنه اماك لولبدحةمن

مين احرى ان انعميضنزجابجاقكرهموانلمذنعااضت -
جمننا|ليريموالشاخازا دكريمويا هرج"
د(ي
رمل
ا

٠

واوا بع|لاولانماذكرهشقوطبالوافه 2البوعش :يكوه "
نأساوعن|لثاء أن الصياسةمزايلةالعولاها

زافق"

رع أ الرينون موائنّالصاص كنار ناويا -

الشياىلابصيزمرج لازعلةنت لكلوالتؤجيه ازاكونيأ ا

ليسي ل تلن معناهفتمارضت رواياه فسافطتنرجزاولنا /

عم داكرنامنالرليلاوغولالزياساغأيكوتعلتعرمالغرذاما -

ردوجودالنخولايعلةوهر النخوموجو دأفأنلاج ١

اذعأةلكيانصاوعبااملترجيهاونفلوعا ودك ازاوجب امول ينا 0

ربئحيثوريضف دي كافاحدهزواة الورعاعاتك7 :
كلماحدمتواعز نااا تقول بامكان يلاد ماه "

أاقبولافلحجلثقاادالسلماحلللامطيا دكاداولنه/ل ١

ان لأيكوىمقيربابشرملاوم فو ولاحو خابوب(املد اول"
الظبسايلالضملة|ذليسالم واإلا/ل!رسالواحو لالظ "7
الحابهافواوالرلوب وول البقعاخلك لركوى
ويا"

ظ

ااال اتائزس
اوك دالبزالالا ْ
موجو2ه |قوليرحتقوم
ك سبا||قولممب(

0

دحوذا نبال شاراهناالثارهنواهان ورمساناقال/ ,

لصوأطييفمهل|لرباتكامضلهبيرأوّلدالن لااسلن -
هاذلانلبااضبمجوببااعننشنَال اللفيف|لتق -
الك وعزوي بنالعزبنامولل عناتلين ا
.
طاه ادولا ترطسسيةصفل
|راكللتزانوهوالتورء

راجو

غير

ظ

الاج مضلارايوالثرلطنيوئرطالفنهب للاعتبارهفالول
لم انلوماكرناول لبصاسارضااقوالىلايصإضل الراكعاضا
لعل|لتاضىقومولى]ممناءاهاقولفويلكبتوفيوشلوفتا»ل

اول قالهزى بولعنالطابلضائاليوهتذكيراس الموصولبوم
تاونلو|صف” لمعامزع ألكساىفولب بوءذ|ن الراكادأول

يكذف ااذامانت
ل
ن
ب
ا
ل
و
ط
ر
ة
ق
ر
ا
م
ع
ت
ل
ل
آ
ب
ضفالرنةولعتقالورنض|لد يرفهوهأويود+عاعايوا
مواذ امادالققنس باذىارابتالالطا نالول بىرجوعا

الامريلاتامنقيالعبدونضينالدبلا صنارغاصا للويدباسا

انضاذو ارابوا الحزيطاه بذكالسكا للولىانرج عل

لمنلاءن!وو امماعلب باحنايةالحلول ولطنادةعل تيلقال

ذاجا هقالالموالموم
اال
سمئ
ب|رواؤلي
علعر
نجا
فبأذا
عاتلةلناالمردستنصب فول |ليوكيالنماقلنالحرب لامل
الموامزعررا ولاهول وامااصلناالى لملباعنلابطاله اول
بلاانتىبرلعاخلاة وهوحري |تعملالععروادوإلاعدا
لحرثوولوالقئعاوج لانوشل[:جاناهول الظاعانيئاللا
يورث/إجاذ قزمدالراهن بيكنفىفطاالمب انه ولتلود

امؤع نميانلمرسابذاعطشاوالرامنيوحيص فخالرصن
صلرعينعولا فبلم وأذا قلاناتلكناردملوجابضا
اقضا
ومانت

لوكانت |واولا بلزم مأذكرهوجوب| اشلموكنات وجب الرله

 :بلاذأكانمثلل[ان يوّال|نقنكبِلانْيِيره وجرمدما وب

الربكالفن(اوالقت إضطاكون لواب كز فوموالرىود
منالقن[لميكنوفت اءاول الظاهلاحينوللينهالصارعنه

سينا لهراحيعنبرااهذل ع اطلناافلو ولاذلااعنازت

«بناد قوالظاهران بكؤ ن| يبو ولاغالايضن

الزنالربولاة |

لمنطونة|وولذ ناقلت|ذ كا ص العاثولمكيفبكواتت 7

تخصص لوعلالو نهنا لمرهوالدين ا
باللزميوناتلن قال -

اقموكز|ارما انضزيالاابلحوالفاة نضا نةاز_ "١
سبدفكناب الماذونان اليولىانباذغاة مثلءبودألرن "
تالالهدحبأنيرج بورالمنوأوّلوالصدرالمناترة '
الوقانةوام قال وكب!ن يرجا اذ [انعطعتالماموركذل

املاذم|أحكاامنورصينا| نرقجبببان امه

اسكدرامكزاهزا 

ليناد[مو تح كر اوحدمهاءاوجراكهال١ لان ظ

لا|سل بابم ياديالرجلانتراجمواما| ذارجب

تخ

الميناهافولوليكنتهلئوبألوينعلوج اللنبوكموااحد -

العترولا بدمزمرا لمداعصارحوانا :اذ لكابنثوث

لمقفالمينع االوجمتكون القسى:عوأويحعرزررهعه) اد .

0-

منالتقبيدبانلاكوننقائٌلكئيوعا وج|.ليو ووقتواط -

ولاكون القي:عولي”لم واتالسى :را اول .

حول ولاق2الفىولوالضارة السو منالملوية '
أول |لباب|نالواجبلاص دعوالرضمةالك وا
وا
للواوحق |انلالن|.وماذكره|لثارديكجاللذاو زول ١ |

ألمهنالانللئنهلبالرسّ:يخالئء ذاكرهالثارهايضا -

ان نادبارس الزمتيج ذاا الا لملماكينالولاههم -

استحتاف القصاصإه|ولفالالمله.الناؤاذفاذاعؤادها '
انقبهيب|لاحزوهوالصف١الاعيراد شايوف المامون ٠
صف

شطؤضبهو |لضتؤبضبصاح ذأيكونذلغبهسؤطاطرولا
|ناموكلياسوج عاعيرهمالاوعلين ليب صا دقواصف

 ٠النمقصوالريهفلوز يازال|دفهنضفنصك) أواذرهبريهالرح
اعاص سسامالكبكو حوالمشوللانبولدمهولد
وابوا ن

قوم دنونء و ليود وصاياهغ للورثة جلتىم فوعرد
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نولموعن ألذا2بأنالرحجوءولج داه اوتلسبؤءزابينا

بياالخباملوكمزلوالتزوامداعل بابالوميلت
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