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 يسم

 امام اننؤم ناك ام ناذ دوذلا ةظفل ىف لامهالانم ؟١ س ه4 صيف عق وام

 اا 2222 2 تت تت تتش 2-5-5-2 - بدر يسم هيو هيعتحم دم ك0

 | شماهلا نم رهظب ؟كيداكدب اهباوص ةسفص ١84 نم 5 س ىف كيكاكدي
 ٠ -سىفوهو عفرلا ىف ةارنسلا أ هَعل ىلعودز ةظفل نم واولا طوقس اهنمو

 مه مو هوس

 . اهنمو شماهلا ىف وهو ليبسلس ةظفل نم ىناثلا نيسلا طوقسنم ٠١ صيف
 اهنمو 6 ص شماه ىف يصحح انركذ دقو 58 ص ىف لابهلا ةظفل

 طسو ىف اهتتثنو ضعب نف اهضعب فورحلا ددبت نم ا/” ص ىف عقوام

 اهنمو ةموزلملا ف كلذ ىرجو ها فرح هنم فوذحلا هلوق نم ةفيعسلا

 دودلاال رشثعلا ىلا ثالثلا نيبام لبالانم وهو ةميملا لاذلا متفب دوذلاوه
 0١" |اكهوأ ئىمرف لع قيدنع لتاقاامأ صاشلالوقىف في رحصلا نم عق وام اهنم و
 راكتالا تيبلا عمو ؟5 س 4و ضىكلذو الجارىأ باحصأب آلا الجر

 ىدربراجلا هركذهئبحاصم لاح ىفالاز ونال ,عاشلا اذهةلئاقم نا ىرب نم ىلع

 ٠ ىف هانبتك اه لوعف» ةظفل ىف ماللا مدع اهنمو عوجلا ثحن ىف
 ريخأتلاو ميدقتلا نم ١5١ ص شماه ىف عق وام اهنمو ١178 ص شماه

 كلذو معانلا بالا اهنمو لهكعجب لوهك وهلوقىف ىدرب الا نعمانلقن اعف

 ةظفل اهنمو معانلابابشلا هلعلو شماهلاىف هتركذدقو 9١ س ١5١ ص ىف

 نشماهرخا وأ ىف كلذو طيلضلا ةظفل ىف ءايلاءدع اهنمو ةسفص ١ وس نمو

 هلوقدنع قولان ابىف نيبلانم همالع و فنصملا لوق طوقساهنم و ١98 ص

 طفل رينغت اهنمو ١ س 8 ص ىف كلذو غلا تكسلا ءاغ قابحلافو

 هيلاثأم وأأك باوص ريغوهو 787 ض نم ٠١ س ىف ىرتام ىلا سيواوط
 ىئطصا نيذلاهدابعىلع مالسلاو ىئكو هللدجلاو شماهلاىف

 نا ل يفسر <
 00 هع جاو

 يا ياش اخ و الا



 م موو غل ؤ

 .قاناو نيلاع مخ وا ولا ص قانلا نانم عراضملا بابىف م مك عراضملاب و َ

 راو ا باب اب لوا قرم كاوا نوكي و مرت ماهر

 ءايلا 5 ا اهتاماو فنصملا لاق تيان جاواو ماللا نناوكم نيم

 . هيلع مالكلا م دقو واو نع ةثلاث فلأ اهل لامتال ةرسكلا نال

 ىلاو هلوق + اهتلامال كلذو لب ريغ هلوق * ةلامألا باب ىف
 لمحملا ىتخامأو كيلعو كيلا مهلوقل ثلذو ىلعو

 عجرملا هيلاو باوصلاب معأ يلاعت هللاو ىلا ىلع

 ىمالا ىتنلا دم ىلع هللا لصو بآملاو

 اريثك اهلستإسو بايطتالا هلآو ىنرعلا

 هللا نوع باتكلا مت

 .باهولا كلملا

 ىئهذ دمت ىنغلا هب ر ىلا ريقفلا هس“ لوقي ظ

 نا ةيفاش ىلع ىدابآ ا نيدلا متل بقا باتكو حراش عرق اذه ١

 اد ىماو انه هعفت مب نأ ناحو معبط نعت هللا لوي متدق بعاملا 0

 تناك اذا مجلات ا ادن تريلا قىافاح#وم وةاسرصمو |(

 ابف طلغلا كل اهترابع ولا ةسقفص ” اهف قداصتال تي هطواوب

 حم و'ام# هتلباتم ىف ثديتجا وا نيلصأ اهنم تدقتناف ةطولغا اهنءاك] ٠

 هدياوف هن رتيام شماهلاىف تدروأو نيماال و ام*ريغىلا ةعجا ملا عم امكارابع

 هدها وش ضعب ريسفنو هدراوش طبض نم تالا م

 جاافخلا لاق اك ثدز دق اضيأو ليكشُتلاو هناَزوأ ماحياىلع ليوعتلا مان عم

 دحين و ةماهت دوهع ركذت ةيندأ فئاطل و درلاو دقنلا نم نر

 ةولاو طققم ىبس ام هناال ! ملغلا ليلق طبضلا نسج هناعس هللا دمحي ءاخ

 تْثءامانهه تركذ طالغأ ةدع مه تو دق دال فيك طقف ىنسحلا هلنذ

 ةزمهلاب اهباوص 125 نحل نص ىف ىهو ءاملاب قيدللا ةظفل اهنف الع اهنم

 "ىبثلا ةظفل لع بفيعضتلا نم 15 س ”١ صيف عقوام اهنمو مولعملا وهاك

 مقرا ابو امال أ ايضا دسار هس ا

 سل م م



 "4. 2 هاجم 141 هلا 10.2 اشم ا كفيت

1 5-1 5 
 ١ 0 9 5 0 ا 2 تدع دعس دمج وقم هيو موج يتمدد و سوم سو سسسو كلاب 7

 ( 0 1 .اندالك وتالك ثالث طاطا جازتما اه ,ح فاكلا نورك لصحي اة ةلضفنم

 اى ونعملا جا زتمالا ىلع اهسنت طاخاىف اوصقن ل وشناالا ١ طفللا:ىنال طحخلا ىف
 . | ةزكل كلذو نيثلثلاو ثلثلا نمو ك فلواو ثلذنم فلالا اوضقن هلوق * |
 م مضغ و نيواولاعاقجال دواد نموا اولا اتكلا نم ربك ضصقناو لا

 ١ ْ ْ قا رونمءامدس ةلاو لد ..واهماون اعلس و نامثع نم تلالا مهصعب صممت :واهتكي

 1| وحئاهلبقاع ةلصتمتناك اذا ةظسوّللا | فلالا دازطالا.ىلع نوُصَقُن ةفوكلا
 1 فلألكا ودت مهنا لديلاامأ أو) لاق * هو<ونطلس نورصنلا و ن ورفكلا
 21 نلخا ىفزو ىو حن ىالا ءاب اهلبق اهفالا ءان .لعفوأ مسف ادعاصف ةيعاكر

 لالا هل ابا تتكي نم رقم وتل الايفالا وعابو :رم تتتك ءاب نمتناكناذةثلاثلاامأ و

 ا نسابفو' تزملا سايق تا فريك مارا تل امان وتم نك ناف ءايلان هدك ىلعو ْ

 1 واولاف رعت : وءايلابءاوسامو ففلالاب بوصنملا هب وبيس سشايقو فلالاب ىنزاملا ْ
 3 0 0 ةزرملاو تاونقلاوتاشفلا 0 عجاب و ناوصعو نافوح ةشتلاب ءايلا نم

 3 ١ .توزغوت يم رو< كفن ىلا لعفلادرب وةوزغوةيمروخ عون :اانوةوزغوةسر ١

 0 0 :وىعو 5 5 دىرإ 5 0 ظ

 |مهل تحال نيج 1 77 هفضل زير اناا ىانلا ودتكاامنا رفاالا | ْ
 (باوصلاب زم ادللا و ىتح و ىلع وىلا ولا ريغ ءاملاب أ هن م تكيف تارا

 وابا القنا ىلع وةلامالا ىلع ةلالدءايةر وك ذملاةعبارلاتفلالاتدتك امنالوقأ *
 ءاباملبق ناكن او اهوحنو نايفط_عصم ونايلعغأو تف هزعاؤ نايضريو نب دن 4|

 ةهارك ايصساو امحأ وكاضيأ ووك دلل ةفصلا ىلع تناك ناناقلا تك

 000 ا 00066

 | 50 يبل 5 ةئلاثلا فلاألا ىأ ةشلاثلا امأو 0 * د
 اهريغ نع وأتناكءايلا نعاهقوفوأ ةهيار وأ تناكوشلا ةروصقملا تاب عيجمأ

 لم اكريشفتلا ىلع ةاالد. واولانةوك زلاوةولصلا تشك لق ولصالا ىلع فلالاب |

 ْ نونهوهوفلأ هرخآ ىف ىذلان الان ونماروصقماع“اىأ انؤنمناكن اذ هلوق *
 هناقالثلا ىف ركذامل واولا نم ءايلا فرعتو هلوقءاروصقماع# االا ن ا
 ىواولاىثالثلاه,ف رعبامرك ذ فلالابف الاو ءاب نعهفلأ تناك نا ءايب نتكما

 0 ا وا ل 00 نأ 3 ةدتلاب هلوق * ىتايلا نم

 506 عراضلابو , 0



 م موع ْ
 0007 2220:2222 2ة2<<بح>

 ١ نكيمل ناو نيتالاو نأتالا بتكو هيلع اعفر ناذللا لج-و ع ومجلاوىنئملانيب |
 ظ . مهلا هنم وأ ىثملاماللا .تابثا ناكوا دحا وى رحم ىنثملا بابلءارجا سل

 ١ هلوقءءانعملقث ىلعةلالد اظفل عجللا ففضق .عجلانم ىنعم فخأ ىملا نوكأ

 رع 0 ا اذكو

 | .امهنال سايقب سيل هلوق + الاب سبتلال دحاو مالب بتكول ىذلا ءاللا ىرحم ||

 ىلع ناكناو اذهو نيف رح بتكي نأ ددسشملا قح ناكو الثل اذكو ناتلك
 | ةدشنم لصولا ركذىف مدقتامادحا وافر خام#باتكدج وناالاس ايقلا ف الخ

 . نليسبلا ىف ناكأ جارسإ فلآ فذح ىأ هنرثكل هلوق « لامعتسالا ةرزكولاصنالا

 اذحح و لامعتسالاةريثكتسيلاهنافكءر ميسي وحن فال اهل اهعتشا :ززكل

 كاوا اقلطم نج-رلا وهللاهل وق«لوصأ هللا مساب وحن هلا مساب ىلع ترصققااذا .

 ءادتالا مالوأةراجماللا تناكاوسىأ ءادتاو ارج هلوق * الوأ ةلعسبلا ىفاناك

 وحنامأ و ىئنالالولجرلالب سبتلا لجرلال اذكهستك ولذاىئلابسيتليالثلهلوق* أ[
 بتكول ىنعيت امال ث الث ع اتجاة هاركهلوق + ”ىشب سبتلي الف لج رلاكولجرلاب |[

 ستليالثل تامالثالثب بتنكينأ هلثمىف طوحالا نالرظن لاقاعف و مالا ذكه
 ىلع ماهفتسالا 5 رمهتلخداذا نعي تانبلا قطص أ و راب نب أهل وقركتتملاب#فورعملا .

 نيفلأ عاتجاد ها ركاطخ لصولاةزمهنوفذح رهناذدم وعم وأةرودكم لصوت رم ظ

 ةهاركف ذا اهيفز وحج هلاف لجرلاوحن فالح اظفل امهفذح بوجوىلعةلالدو

 زارتحا فص عقو اذاهلوق«اظفلامنابثا ىلع ةلال تابئالاز وو اطخ امهعامتجا

 ناادبزىنءاجلثم نم زارت نيل ع نيب هلوقو ورعن اديز ون أدّدبملاربخ هنوك نم
 | ريثك نيفصوال عماملا نبالانا كلذ ولضافلانباملاعلا وديز نبالجرلا وانيخا

 تايىف انرك ذامىلعاظفل هفوص ومن. ون:تفذ> ع اطخ نافل ذؤ لامعتسالا

 نيوذتلا فالح مدق'ام ىلع اهدستسءل تدتك اءاف نيرا نونامأومزاللا |!

 اطخ تبثي الناو عناملامدعيهنوبثنذافرعيفديف عفامال برعم لكل مزالءهناف

 ىتاهواناهامأو هءءاهل اهنا ةث5كل ةراشالا مسا عمام فاأ اوصقنوةلوق#
 ةراشالا مسا لاممتسا ةلقادنمتفذح اوف اهفاأ تدرفاكلا تءاحنان ناليلقف

 ىنميفاكلا لاصتال هلو ٠ باطلا فرح عوسكملا همبنتلا فرح 00
 تاتا امفاهت 2 ثراصرأ اظفل ةملكلاب اهلاصتاس>و افرح اهنوكل فاكلانا

 فاالاذا اطخ لقاتتنمل ةملكلانال دعب لاقاعفو اهفلأ فذح تقفخف ةملكلا



 اهلكتاملكلاهذهال

 | قلا حسن شعب
 تافلالا ةفوذ

 - يل

 نؤاللا اذكو هيلع نيتللا لجو قرغلل نيمالب ةشتلاىف نيذللاوحن و لصفتتال
 ميحرلا نجح رلا هللا مسب نما وصقن و سايقب سيلالا واماو ممو معوحنوهتاوخأو

 نمحرلا وهلا مسا نم فلالا كلذكوه وحن وكب رمعساب ودللارمساب فالح هن ككل كفلالا

 سيتليالثل فلالاءادتا وا رجرادلل ورادللو لجرالولجرال و نما وصقن واقلطم

 نبللو 7 و مالدل وأىنامتماللا وفلالاعماوصقن وموحن ولجولاب فالح ىنلاب

 1 "| اواهسالاف 0 0 00 0 هما

 ميس ني شرب

2 

 + 0 جا را افق بويع ع+

 و 5
 ب ةيم

 01 عماهفلأا 0 0 فالح ورعزادز قرا ١ ورع نيد زاد لكم هفلأ

  تءاجنانهتلقلاتاهوناتاهفالخ ءالؤهو ناذهوهذهو اذهوحت ةراشالامسا

 كلذ نم فلالا اوصقنو فاكلا لاصتال كناذاهو كاذاه وح تدر فاكلا

 | دووادنمواولاريثكص قن و نكالونكل نم ونيثالثلا وثالثلا نمو /كئاواو
 86 واعم وناجاس ونامع نمفلالا ,هضعب وقاص“ وليعامسا ومعها رانمفلالاو

 لاثمدمو دش هلوف * كرر م ا ةلك نم ددشم لكملوة لوقأ“
 دلك ىفافرح ددغملا بنكاامتاو هلك ىفنيب راقتملالاثم رك دا هلوق + ةلكىف نيلثم
 نيتلك ىف اناكاذاامأ وافرح طم أ الم<ذ ددشتلاب فرحت ظفلإأ ىف امهلعج م وزال

 الصتما ريعض والعاذهن 5 اتلان وكل كلذوتتفىرجاو هلوق *اف رحاشكي ىتح |

 اناكناوامهنال ههيحاالو طم ا ىفامملثامتءدعو ماخدالاموزل مدعلاف رح ايتكي ف

 اهريغوأ يمللاك مال أهدعب ناك ءاوس أ اقلطم في رعتلا مال فالح و هلوق 4

 0 وم

 دشأ وهف تنق ءان لاصتا امأو ةلكىف هلوقن هنعززتحا دقو نيثلك هتلخدامو

 | تنف بتكي دق هلا عم نيهجولانم انرك ذامل ساب لصتم مسالك لاصتانم

 درلاب سبتلاللجراو جلا اذكه بتكول نعي سللا ةرثكل وهلوق «.تاآان ثلث

 | نيذلاو ىتلاو ىذلا امأو ءادنلا فرحوأ ماهفتسالا ةزمههيلع لخداذا ماللا نع

 | ةزمهلا هيلع لخادلادرلاب سيتليالفاهل ةمزال ماللاذا امف سبلال هناذ عملا ىف

  اقرفاضيا فيرعتلا ماللصالا ىف تناكناو مالب ةدثتلاىف نذلا بتكيامتاو |
1 

 6 نيب رف

 |7١ قبم ناث اًضيأو طملا ىف انرح اضيأ المي رف ظفللاف فرحك ايهلعج مزايالف
 0 .نايراقتمالو نالثم نذا قتليالف اذكناكاذاو ءادتالاو فقولا ىلع ةءاتكلا

 ١ تدعو قامأ وامملثام ببسي ماغدالا بوج ولافرح طلخا ىالعسف لمفلا ءزحت 00”

 لوعفم وه نا ةلضف هنوكل لعقلا نم ءزط اكن نيل هنكل لصتم يعض قاتلا ونيلتم |

 | فيرعتلا مالنوكل نيعضوملا ىف طمللا ىف صقتنتال اهناف لجرلاك هيف ىه مغد ام



 ظ ام عا 0

 فرظلا لاصتا ةهج نف.ىأ مث نف هلوق * بارعالا نم ثكأ هال ءائبلا ىلع. ||
 اهقح ناكف .لؤالا ىف ةزمهلاذالاو ممسف ايكءاي تبتكةظسوتم ةزمي 'نوكوذاب

 هبو.س ول يللا ب هذم ىأنيبهذملا ىلع هلوق «لبالو دأب ىف امافلأ ب 53 0

 لقتستال ىهف ةفرعملا ىه اهدحو ماللا نال رهاظف هيوبيس يشد امأ |[
 تنتاك اهطيراه و ليك اهفوك هاو ليلها بهذم ىلعامأو ةلصفنم بتكتىتح .

 تراصف جردلا ىف ف ذهن اهنبكل دنع لصولا نكمل ناو ة ةرمملا نالامضيأ دع
 ' لب وله فال اطخ ففضق لامعتسالا ةريثك“ ماللاو فلالا لان وأ مدعلاك ظ

 ايا ارم املأ لعفلاىف دف رطنملا عج اواو د دعب اوداز مهناذ ةدايزلاامأو) لاق * 1 ٠

 تك مث نمو وزغبو وعدي فالخ فاعلا واو نيبو ابهنين اقرف ا ْ
 0 اهمتكي نم مهم و فلأ رغب لوعفملاف و فلأب ديك اتلاف مهونرض ||

 هنمنيب و اهني اقرفافلأ ةئامىف اوذاز و عيجلا ف اهفذح نم مهنمو املا ونراش ||
 نفوق تكلا عم رعنبب وهيباقرفاواو ورع ا وداز و عملا فالخ هءىتتثلاا وقللأو |

 ءالواىرجا و كيلانيب و هنيباقرفاواو كثل وا ىف اوداز و بصنلا ىف هود هزي لمن

 لوفأ #* ( هيلعول وا ىرجاو ىلا نيبو هنبب ارف اواو ىلوا ىف اودازو هيلع

 لصالاو هوبرضو كوبريض و ,هونرض وحن نع زاريحا ةفرطتملا هلوق #
 سيتلي الة لصاملاذاا وربع واو ”موخحن ةلصفنملا مما واوىآلات لالا اكل |
 بتكهناك عجاف , 26 درط هكا ةلصفتمالا نيك هاذا فطءلاواو

 ضعبىف سلي .ناك امل اهوطعم نوكينأ نكمام هدعب تأي مل ناواوربعوحنفف.

 ماللاىهىتلاواولانالوزغي ووعدبف الخ هلوق *مهت رضا وربع ناوحن عضاوملا

 ةملكلا مامت نم ىهو فطعلاواوب سبتليال تح عجبا واوك ةملكلا نعلصفنلأل '

 واولان ال فلاب ديك أنلا ىف هلوق *وزغيك ةلاصفنم وا وعدك طمللا ىف تناك ةلصتم :

 نوتكيال نورك الاو ال وعفم مه ناكاذا م و فالح ةفرطتم نذا |

 لعفلا نم الامعتسا لقأ هنوكل ءاملا اوراس ود ' ئعسالا محلا واوىف فلالا

 كلالا فذحب نم مهنمو هتلقل عقو نا هيفسبللاب لاب ف عما واو هبلصتملا
 فلالا قاطعا ىف ةئام' ناّنام قطا امئاو امهيف سابتلالا رودنل مسالا و لمألا ف 1

 درفملا ظفل نال عومجاىفال و ىنثلا فال سبللالبصح ل ناو نيئثمو.تائم نود

 مهناف ضقتنلاامأ و. ) لاق * هيف طقس درفملا ءانذا عملا فالخ ىنثلاىف قاب

 تتفوحىرجاورك داو دمو ”دشوحن ادحا واف رحةلكنم ددشم لك اوشك
 رحللا وحن اقلطم في رعتلا مال فالخن و ههبجا و تدعو وحن فالح هارحم

 اهنوكت نرالاو لاو ىذا ند سللا ا امه وكل لحرلا
 مس ع



 ئ كل ْ

 00 امالو ةيطرشلانا ا تلعومن ةففشلا قالخمالا عم 0
 ]| ذئموب وحتاولصو ولاصتالا ديكأتل ا نونلاتفذح ونذاخئاماوهولعفت [ :

 : . نيبهذلا ىلع 00 ةرمهلا تيتك مث نف ءانبلا سهذمىف ذئنيحو | 17

 | اههبشوف ورحلا هلوق لوقأ « ( ةرككلل اراصتخاوأ مدعلاكةزمهلانال الصنم |
 0 ىغبط ناكو لك وائيحو اغا .اوحنماهفتسالا وأ طارشلا ىنعم اهيف ىتلا ءاهسالا أ ١

 | اذهرمو رك الاىلع ةقرح دن ردصلااب نال ةردطملا رق ةيفرحلا امي لوس 3 ا

 || ةيردصملا تيتك اماو بحي كعنص ىأب حي تعنصامنا وحن ةاصفنم بتكت |

 : 1 مساك اهدعبام 2 اهلوك ىلغ اهتتاضيأ ةلقتس ريغةيفرح اهنوك عم: ةلصفنم !

 ٍ ا يلا ناك نا ىأ نيهجولاىف هلوق * اهلبقامال اهدعبام مامت نم ىهن دحاو ١

 | لاصتا امو نافرح ةيناثلاو:ىلوالا نال تلصو مهنائيطخاممو ليلقامع وحن ْ

 1 وحن ةيساامتناكنا وةيناثلا لوأىف ىلوالا رخآ ماذدا بوجو ثيحنم رخآ |

 : "ديس ةوسالا لاصفنال تلصق تذخاامد , تالحأو تيأرامنع تدعي ْ

 اف رح ىلع اظفل ديف ةرل اينوكل ةلصتمتاضرأ دعمالا تتكيدقو اهلالقتسا |

 '' هلو نعموهو ماغدالاب ىظفالاهلاصتالو لامعتسالاةثكل وعم اهلاهتهباشملو |

 د | ىنعي ىتم هلوق + ةيفرح وأ تناك ةيعسا ىأ اقلطم هلوقو ماغدالا بوجول |

 3 ءايلاتبتك تلص وول يدا كلا شلع مزايا هلوق * تكرأ بكرت ىتم مهل وق ىف

 '001 3 نم مزاب داتفىأ ىردأالوماتحو مالاو مالعكام تم سسكقافلأ |
 أ قرط همس اهل ايعتسا ةلقل لصوتمل اهنارهاظلاو مالأو مالعفف تبتك اى افلأ
 ١ .ةلصنم ةيصانلا نال ةففحملا فالح الثلث لعفإل ةبصانلا هلوق * مالاو مالع ظ

 1 ةففخملاو ماخدالا ثيحنم اظفلو ةيردضم هك ُبيح نم ىنعم اهدعب ام ْ

 1 ردقم ناش ريعض ىلع اهلوخدب اريدقت ةلصفنم اهنا الا كيذك تناكناو ْ

 0 وحن ةءازلاو ةففحلا نوداموالن ةيطرمشا انااولصوو هلوق 7 ةبصانلا الح ا

 ١ اهرثاتو ةيظرعثلانا لامعتسا :رثكل نينحتلقامنإو نيبذاكلا نم كتظأالنا |
 | اعوان اذكه بتكي ملأ عبجبا ىف نونلا تفذح وهلوق + امهفالخي طرشلا ىف |

 | لاصتالاديك ًاتروكذملا لاصتالا عف مغدالب هرهاظ نوني امتاو الناو النثلو

 | انروصاى ماغدالا ريغ لاصتالاو لاصتالاالا لبق رك ذ.مل هنال اذه ركذامتاو

 ”ةدش ليلد ءا:بلا نالذاىلع مدقملا فرظلا ىنباذاىأ ءانبلا بهذمىف هلوق *
 الج اضيأ بانعالا بهذم ىلع نيلصتم اهتاتك 0 الا وذاب فرظلا لاصتا .

 ( ىلع )



 | ةموعضم ىأ اقلطم فلالا لوالا هلوق + هيل ةوكيذأ طلناقح ناكىذلا

 الا هتكرح فرحي بتكي هلوق * القال كلذو ةروسكم وأ ةحوتفموا تنك أ[

 هلوق + ان ركذاكف ذح هاف راموط نزو ىلع لاؤسك ماخدالاب هفيفحت : نوكينأ ْ

 0 ااا 355-7206

 دل

 طقف ةحوتفملا لقنلاب ففخضام ةلج نم فذ م ىأ ةحوتفملا فذح نم مهنمو

 فذح ىلع رثك الاو هلوق « مسيو مؤلي وحن فذحالو ةلئسمو لئسي وحن
 لءاسو< فلالا دعب طقف ةحوتفملا نوفذحن .نيزثك الأ نأ ىئأ ةحوتفملا ||

 مهنم وهلوق * نك اس دعبةحوتفلاريغنوفذحال و رخآآ ن كاس دعباهنوف ذحالو ||
 تففخ ءاوس اهلبقام نك اسلا ةطسوتملا ةزمهلا فذ ىأ عاف اهفذحتينم ْ

 الا هلوق انك اسوأ اكرههم ىأ ناك فيك هلوق + ماغدالابوأ فذاحاب وأ باقلاب |
 ركل ىأ هتزكل الئلملوق « انركذاك مامدألا انيقجد] ا وحنا

 ديلكك دئلثلا تراصفالب الصتم ناك نإ و زملا الضتم آلاإ مالراص ررامعتسا

 لكودهلوق « الالاذكه بنج ول ىأ هتروص ةهأ نك هلوق * هتفوخحم ةدحاو +

 ورح قرالاف وأ لااتسو منو فؤرك تناك طسولا ف دم فرح هدعب يا

 نيلثملا عاتجال سيتليمل اذا تفذح نيئزهتسمو نؤزهتسم و بضنلاىف أطخ '
 نيئزهتسمو منك ةلقتسم تسل اهتروص نال ف دخحتالءالا ىلع رك الإ وأ

 فالتخالنا ءايلا بتكيدقف فرطلاىف اماو ءايلا تكيدقو هلوق ىنعم اذهو .

 فلأب امتكول امهناو ناار وا ارق فالح هلوق * ىنادر وحناييي و 1

 ع 0 دئسملاب نأ اق كاد ريض 9 دنسملابا 4 نست“ 0

 !1 ادمناثلا كا ار اطخ نانا قذمحلا نا ١ ظ

 ةفلن انركذاكءايلا فذحالنأ لص الانا لاَقب نأ ميلا هجولالب كيرف وأ

 ني زهتسم لصأن عم نيفل الاو نيواولا فالخم انرك ذاك واولا ىلع اهنعك

 لصأامأو اهتوبثىف ةيلع عررفلا لم ةروص ةزمهلل هيفتدن نايزهتسموهو
 عرفلا لمه نب واولا عاتجالن ؤزهتسم 2 ود هيف زمهلل نكي ف عجللا فنيثزهتسم
 هيلعام انرك ذدقو ادم لصالا ىف ن 5مل ىنعي ىلصالا مهفللوأ هلوق * هيلع

 ىرقلا نم ىرققن إب نسما داك هلوق + ادم ع نكي ملىأ دب ديدشتلا هلوق اذكو

 1 مكيلاامئاوت ةيفرحلاام اههبشو فورحلا اولصو دقفلص ولاامأ و )لاق *

 ىنتدعامونأو نسح ىدنعامنا فالح كتم رك |ىساالو ل أنكت اهيأو | |

 ٠ اقلطم نيلصتمنابتكيدق ونيهجولا فامنموامن ءكلذكو نسح ىدنعانم نك

 رثك الاو هلوق هلوذ
 فالخ انبهو ملا

 ررلف مدلاىف ْ



 ا هس

 أ تلقلا ففخامم تناكاذإا اهتاتك 52 هلك [ اذه: هوما ةراوض ان نزع

 )0 اطلت ف فذ ابنا اريخأ 00 ندب كف تناكنان ءافداالب
 وهاك اطخ ئذالاب ”ةفلا لع حالا نال كلذ و فدو عباو "بخ و

 ” طسولا مكح ىف وأ مؤلي و مسيو لأسيك طسولاىف ناكناو اظفل فيفخحلا لحم

 | نقال 0 اال كيرتح و كور لاروع رت اهو ليس

 | اظفل تباث وهامل طملاىف كفذح نال كلذو اهفذحب فيفختلا ناكناو اطخ
 1 | اتباثطس ولاَقبف فيفضلا لحوه ىلا رخ“آلاىف تلذ رفتغا سايقلا فال
 َ ١ فرح ةروص تريعا تيفضلا ىلع اهتباتك نيتملو فذحرمل الف هلصأ ىلع.
 00 و لان تع اهيلا ءايشالا برقأ اهتكرحن ال اهتكرح

 (| عمبلقلاب ففخح تناكناو تازم#لا ةكرح ريبدت كتزجو كؤزجو كأزجو
 || طسولا ىقوأ 'ىنلاو ٌورقملاك فرطلاىف تن اك ءاوس طحلاىف تفذح ماندالأ |[

 || كنالكلذوةورقللاو : هي ريلاك طسولا مكحففوأ ءاكوربلا نزو ىلعو «اورقلاك
 أ فرك ماخحالاب را كلت عم اهلعحجتو اهلبق ىتلا فرحلاىلا اهبلقتت ظفللا ف

 َ و اضيأ طسولاىف ةباتكلا ىس مهضعب و اذه طملا ىف تلعج اذكف دجاو

 َ ١ و ماخدالا وأ فذحلاب اظفل هبف ففخام لكىف اطخ اهفذصف فيفضلا

 لوأف ةزمكلا بنكي اان وةلدم وح اهنحم ركل طقفدح ونفملا فذحت

 | ىنبم نال ملفا دقو .ضرالا فك فذحلاب ففخحتدق تناكناو فئالارالا ةملكلا

 | اهبأدتب ةزمهلا اهل وأىف ىتلا ةملكلا تناكاذاو ءادتالاو فقولاىلع طخلاا

 ظ اكتم تناكناو لص الاىف اهل تناكىتلا ةروصلاب بتكيفاهتزمه فذ ل ظ

 ْ | لاق "000 كر رهؤرج رع لتس ريغ ةيلكلا اب لصتااذآ لبق
 | اذا ةروصلا هذه اهقح ىج لا ةردضملا لعب الهف ةطسوتملاكف ذحلا اهقح

 00000 1 دول دحاالو دحأب و ضرالا وح لقتسم زغ ةهيلصتا
 ' رة ىذلاف دخلا نم هتددردقف ةزوصاذ فذحلا هقح ىذلا ةزمهلا تلعجاذا
 | هلصأنم بي رقوهامىلا اةروصلا هذهىلع هنوك ىنعأ هلصأن م ءايشالا دعبأ

 | هذههقحام تريغ اذاو ةيلص'الا هتروص نكيملناوام ةروصب هروصتوهو

 | ةىثلاتجرخأادققءانلاوواولا ةروص اهتراماب وأ ف ذملابةروصملاىأ ةروصلا
 ”ىحناك الثاىفالا ةطسوتملاك طمللا ىف ةرذصملا لعجي ملاذهلف هريغىلا هلصأ نع

 عضولا ل صأ ىف ةكّرشم !ةروصلاهذهنال كلذ لاقامناهصخت هإةروصالاف هلوق *

 ةياتكلا لصأ نعه.فلوخىأ فلوخاهف هلوق + ىضماك فلالاو ةزمكلا نيب.
 حسمسسمسل سس لا

 :(”ىذلا 0
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 | ْ تدك نادم مأسأ الا ةروصناثاذو راهو هريعةر 8 - ع

 ظ 2 نم فرح ل 0 ناوكينا تأ ا 3 يق 3 هرم فلا 5 أ

 ع مصح

 | جراعتسملا ةروصلا كلن ل واول روض ا هيلا
 | ةرمهلاةمالع نيعلاتلغجاماو ةزمتت اهنوك نيعتبل ءاذكهما بلا نيعلا ةروضب 3

 | اهنأبتبمناكاذا كلذو فيفضلا عضومىف ةزمهلا نكيملناف امهتجرتم براقتل ||
 | كلذكو دحأو دحأولب اوختا هذه ىنعأ ةكرشلا ديل اهتروصب تبتكنأ|
 ظ ةرمهلا تناكاذا لوقنمث سار وحن افلأ اهبلِج تففخاذا.ةروصلا هدهب تكي ا |

 ْ لطب نم ؤياو اهلبقام ةكرح ىضتقم تبتك اهلبقإم اكرم ةنكاس اطسو 3

 | وحن اههلبقام كرمتلا طسولا بتكب تففخاذاو اذكه تفحم اهنآل سيو |
 | سيو مول لأس وحن هتكرح فرح ةسجلاو ءايلاب َدّتْفَو واولاب 3 ا

 |١. هيوبيسيهذم ىلعف كن رقن و لئس وحن نايقابلا نانثالا امأو سور وُكُمرقمنمو .| 1
 ' ل كلذ لك هلبقام كر فرع شفخ ' الا بهذم ىلعو هتكرح فرح . 3

 ْ فلأ هلبق ىذلا طسولا بتكي اذكو ةزمهلا فيفُح بابىف مدقتاك نعل ّ

 | واولابل ةاسنلا وكقلالا لاا بتكيفاه رامتعاب هفيفحنال هتكرحراشعاب |[

 | نيفل اللالاقثتسا فلالاد عب ةحوتفملا# مهلا ةروصةلرت لعن وثكالاوءابل ,لئاس و 1

 . || ىتلاةزمهلا ةروصنوكرياذكو ”ىنلاوؤرقملااذكوةدحا وفل لاسوستل 1
 | اذكو سؤروحنو اولا ثاذالوت اواوبتكينأةزملاسناك انآ واوا 0!

 .[[186 نيثزهتس ونا اربوا ارقوح,سبللا ىلاىدأاذاالا نيثزهتيموةمأس 0
 ١ لفك اكرضم ناك ءاوسهلبقام ةكرح فرح هلبقام كرحتملا ريخثالابتكي و *ىح ||
 | فقولا ىلعطملاا بم وفقولاىف ظقستةكرحلانالكلذو”ئرش ملوؤدريملوأرش ||

 | 'لصتا اذاوهو طسولا :مكح ىفةريخأ الاتناكنا امأواهلبقامةكرحةزملا ربدتف |

 ْ رض نسا هتان وجار ودا امسودملا كح ىف ىهق لقتسم ريغاهب ظ
 صاعفقولاىف افلأ اهلثمىلقثك الانال فلالابهتزمه تتكينأ ءانبلا واما |"

 || كلوقىف بتكيمل اذل ورماك نيفلأ ةروص هركتسا هنكل ةزم افيفخضتبابىف || ٠
 ا 6



 ' ب سوؤرو «

 ا 1 0
 لج عه مس سوست ا تي جيب ع دحيم

 م 1

 ل
 | ٠ دفا لع الحب كيذك هتك لوقيوأ نوالاب بتكو ىنتللب ةسابتلا فاح
 ١ هلوق + هار نا ردعأ ىرخ دك هلوق ىنعم ادهو اهون نم هال نسلاو

 | ىنعع ردصم وهف هب :وتكملا تاملكلانم' نأ اهنهذ وصقملا ىأ اهدصق نيت

 ا هانعمب ردصملا نواف نونلا تدصق ىأ اهتدصق كنا نين ىعم وأ لوعفملا
 مييتم ين 1

 ارمهيف محصفالا ىلع ءايلاب ضاق باو ل رغب ضب تك نمو. ) لل ش

  كتموك بتكوهيلع فقودالهنال الصتم ديزكو ديزلز ديزبوحت بتكم نمو

 ماللاو ءايلا بتكيمل اما لوقأ *( هب أدتربال هنال الصتم ركبرضو مكنمو
 : ! اهيلع فقولا مدعل ناكولو فقودالو فرح ىلع اينوتلا ة[صتمريغ فاكلاو

 ' | ايلول ةروك ذملا تارعضلاب اتيرلامتاو الصتمديز ىلعو دز نموحن بكل
 امهف كلذدعب رظنلاو ) لاق + نارمالا هيف عقتجأ دقف كيو مكبوحنامأو ةلصتم

 ةزمهلا لوالاف لدي وأ صقنوأ ةدايزوأ لصون فاوخاهفو هصخت هلةروصال

 00 اا رلاولياوبحاودحاوح الظن فل لوالا رخو طسوولوأوهو
 بتكتف نكاسهلبقك رح اما و سنب ونه ؤد و لك أي لثم هلبقام ةكرح ف رح بتكيف

 لقنلاب اهفيفخحت ناكنا اهفذدح نم مو مسي ومُؤلي و لاس لئم دك رج فرح
 ةحوتفملا ؛ فقذح ىلع 2ك داو ظقف ةلارعلا فذحب نم مهنمو ماغ دالا وا

 هارجضم هلبقو ءارححماما و عبجلا ىف اهفذح نم مهنمو لءاسوحت فلالا دعب

 ءايلاب ةئف وحتو واولاب الجؤم وحن بتك كلذلف لهسيام وحن ىلع بكيف
 ءاجوهتكرح فرح ؟ فرو كءرقمنمو سئيو:مؤلو لأ وحن نشكو
 بخ و ”بخ وحن فذحانك اس هلبقامن اكن ا رخ ”آلاونالوقلا كنرَسبو لئسفف

 قدرو '”ىرشب وأ روح ناكفيكهلبقام ةكرح فرح بتك اكرم ناك ناو“ بخحو

 وحن طسولاكهريغلاصتاله يلع فقوبالىذلا ف رطلا وود 7 و ئرش وأرق لو

 الاكيرقبو هورس وخنو كندروكأدرو كؤدروحنو كيزجوكازجو كؤرج
 دحأ الودحأ اكو دحأب وحن هريغه. لصتملا لوالا فالحب هيرو :ءاورقموك لا

 اهدعب ةزمه لكوهترثكل نأل فالح و هتروص ةهاركلوا هترثكل الث فالح

 اتروتمو نؤزهتسمو بصنلافف ًالعخ وح فذحن اهتروصكدم فرح

 1 نثلاف نيئزهتسم وحن فالخو سمدلل نأ ارب واارف فالح ءاملاب تتكتدقو ْ

 ىلصالا محفل واةروصلاةرباغل دك لاى اوم :قادروع فالحو دملا ملعل

 ْ رة رادبا قر تن !فالض ودب دشنلاوةرياغمل زكالاف قانح وح تالخو

 ليصفتلا ف عرشمثفقولا وءادتاالا ىلع ةينبم اهنا وق وداس ا ةي اكن مدك لوقا
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 فقؤلا ىلع ةباتكلا ىنبمناةهجنم وىنعب لوقأ#(دنه تماقبابو تاما بابو |
 نالاضيأت ءارقلا تلت ىففلالاب بتكي هناذفلالاب أرقي ملاذا ىنعيانكل هنم وهلوق*
 اهيلع فشب مهضعبنا فقولا بابف م فقو نهفو هلوق « انأ ن كل هلصأ

 تنيوتخا 8 فقوبالو ىأ تخا فالح هلوق 0 تفسملا ريظكوحت ءاثلاب 1

 ثينأتلا نم دحتار اهيف لب ثينأتلا ءانب تسيل و ةملكلا مالنم لدءاهنال ءاهلاب ||
 ظ تاتا كبل ايف ارب را ورم الد اهنروك 5 ١

 ا لب هم ا 1 هولا ا بجو ءاهلاب ةانيلاو نوئبلا فيك لاقنمو ||

 5 ْ 6 ريش و)لاق«ثين نلاءاتهي لصنملا ىضاملا لعفلا تماق بابي وشن 0 ظ
 "1 ١ مسا ياست 00 0522-27 :

 صم || اذكوزك الا ىلع تلالانذاو فذحلاب ءريغوبفقلالاب بوضتملانوللا ١
0 

 ل 9

 ىرحيدق واهدصقنييتمدعل وأ هئيدئرسعل هظفل ىلع وبتكم هنكلن ونوءاينيرضت |

 رورجماوعوفزلااماوهونونلابوصنلا ريغىأءريغوهلوقلوفأ«(هارجمنب رضا |
 | ار ورحموأ ايوصنم وأن اك اموف ممنونملاريغوأ دي زب ترمب ودب ز ىف ء ءاجنانونملا

 لهفلالبنذاوهلوقهاينبموألجرلاب ترص ولج لاا ٠٠١
 رك اناك اذلف فلاي هيلع فقولانذا ىف ٌركالانا فقولاىف نييثامل كلذوُرك الا: 1

 مالك الفنيرضاامأو نونلاب هبتكيف نونلاب هيلع فق ىنزاملاو فلالاب بتكبام .
 ىأ هيوخا ىلع هلمحف هشكنم وفلالاب هنو.تكيثك الافلالاب هيلع فةولاناىف أ[

 مدقتال فلالاز واولاب نيرمضا سايق ناك امئاو *ىحي كنب ضاو نبريضا
 وهروسكملا وأ اهلبقامومضملا د ؤيفملاا نونلا ىلعتفق واذا كنا يفاكلاحرشيف |

 1| واؤلانموىرضاواونرضاوحن ىف ءايلاوواولا نمنونلا لجأ ال فذحام تددر

 :ٌبتكينأ قا ناكف نييرضتلهىف نونلاوءايلانمو نوررتضتلهىفنونلاو
 هنال ىأ هني عل نونلابالا نيل اا ىف بتنكي ملنكل فقول | ىلع ةباتكلا ءاش كذك

 نرضتلهو نيرضتل هو نبرضاونبرضانم هيلع فوقوملأنأ ةفرعم رسعي
 لعب قذاحالا كلذ فرعيال هاف ةفوذهلا فورحلا فقولاىف عجريىأ كيذك

 ةفرعماماو رهاظلا ىلع ه هو.تك باتكلا ىلع كلذ ةفرعم رسعت انف ننامالا

 ادب زك ظفللا ىف وهذا ة ةرسعتع تسلف فلالاب ءابلا محن نبرضا ىلع فقولانا

 نونلاو واولاو دال تبتك ول ىأ اهدصق نين مدعل وأ هلوق * الجرو

 كلذ هقملي ملام وأد يك أتلا نون هقحاموه له عم ىأ نيبتيمل نوناوءايلاو || .
 مهضعبو فاأ هقحيال رك ذملا درفملانال سبنلي ف ابرضاوحت رك ذملا درفلاامأو َ

0) 



 . (| لصأ لوقأ « ( تئشنا اهريغو ءابلا تددزو اهتبتك ءاهلا ىلا تدصقن اف نون ' 1 ريقي معو م بتكو تافلأب اهم تبتك مثنمو فرحا لاصتالا ةدشل مالعو ” 11-000 ع >> ثددس
 0 مرج الف اهدعبامو اهلبق اع ةاقتسم ةدرذم اهيلا رظني نأ ةناتكلا ىف دك لك
 | ءاهلاب اديز هقوادبز هر بتكو لصولا ةرمه نم دءالف اهب تأدنا ول كئال . , | لصولا ةرم# كنبانم بتكف اهيلع افوقومو اهب ًادتبم اهتروصب تتكي
 . تثج هم ئعو تنا هم لثمو هلوق ٠ ءاسهلانم دالف هر ىلع تفقو اذا كنالا
 1 اهللع قنا تحي مسالاب ةرورخ ”ساهطسالا نا فقولا بابو انيك ن6

 1 ْ لاصتالا ةديدشام نال تلاذ و هكرتو ءاهلا قالخا زوحي فرملاب ةرورلابو ءاهلاب
 أ ىا تبتك مث نمو هلوق * هب لصتام نود فرحا لالقتسا مدعل فرملاب
 . كيلع وحن ريعضلا عم ءايىلاو ىلع فلا بالقتال تناكاملا ءابيلاب اهتاتك نال 1 كاذوءابلاب بتككمو تافلأب ىو ىلاو ىح تبتك فرمابام لاصنا ةدشنم ,
 - نالخدتالف مالكو مالغ وحن انراص ءزملاك ىه ىتلا ةيماهفتسالا ام عمو هبلاو
 - ] نوكيال ةيماهقتسالاامعمو افرط ةعبار فل“ الا نوكيلامسا لامت ىتحنالو ريضلا
 | ءااهبالقناو اهلبق ةرسسكلا عم ارط اهفلأ نوكل تليما امسا ىلا اذكو افرط
 ةهحنم ىا نون ريغب معو مث بتكو هلوق * افرط نوكيالام 6 ريعضلا عم
 طخ ةغدملا نونلا تفذح.لب نونلاب همنمو همنع بتكيمل فرحلابام لاصتا
 أ تجب م تلق اذاكنا نمي ءاهلا ىلا تدصق ناف هلوق  ىتحنا هلصا ىحناو ' شره هلصاو شرّمه وحن ةدحاو ةلاكىف رخآآلا ف مثدم فرح لكف ذحباك
 ٠ بجو تيكسلا ءاه اههتقللا عو م ىلع تفقوول كنا تدصقو نولءاستب معو
 . ةيماهفتسالا امل اربعم اذا نوكت كال ةباتكتلا ف تكسلا ءاه قاملا كيلع
 نولءاستب همنعو تئج هم نم اذكه بتكيونعو نم نوئدزف اهسفنب ةلقتسم
 نونلا عي اهريغو هلوق + هم ىتحو هم ىلع ىف ىنمي ءايلا تددرو هلق *.
 | نال ءاهلا ةباتك ىلاال اهريغو ءايلا در ىلا عجرب تُئشنا هلوق * تئج د
 ' كرتو ءاتلاو نونا در نيب ءاهلا ةيتك عم ريخم تنا نكل ةبجاو نذا اهتباتك
 ] لالقتنسا ىلا ارظن تلضتا اما اهنال ءاسهلا ىلا ارظنف امين ددر نافذ امهدر
 همالع نوكيقام نود رجلا فورح لالقتسا مدعرلا ارظنف درتملناو اهسفشام
 دبا عاريغ ةكرحن ةكرحمةدحاو دلك رخآت قلح فرطلا ناك هنباو هفيك لثم
 ١ تبتك مثنمو هللاوه انكل هنمو فلالاب دب زانأ بتك مث نمو ) + اهب هيمو ظ

 ال ار ل ورا شا تالف
 2( بابو ) ظ
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 "كلذ ملا ريغ 1 وأ مس ءالاوه ظفللاب دارملان ا ىف ثحلاو ظافلالا هذه:

 . هتاحهف ورح اهفللا ريوصت 5 هلوش دارملاو ةناتكلا ف روض فيك اطفال

 هلوق * ى زهنلا فورخ ىا ىعببملا ه. دصق اذا هلوق * * لوالا نود ىئاثلا وه

 لماعلا عم ةبك تناك نأو ءانوسالا» 'هذه نم ايش برعنال اراف نيع مج

 هذهنم دحاو لك,تبتكّك نا نظي الثل اج ترصباو ءام تبتك تاوففأك | +.
 : بوق 02و لك فورا تكل قاوبلا نم | درا فرحالا 0

 ظفللاىف تلص ولدع راو ء ءافو نيعو مج تم بتك اومن فلمعلا واوب تتلو ءاعسالا

 هلك فورح اهنوكل ضعب اهضعب اهتارعسم لاضتا ىلع اهبلت ضعب :اييضففلا 1 ا
 كنال جج ةروصلا هذه الثم مخ يي رهاظ اطخ اهاممم هلوق « ةدحاو 0

 ترما اذا كنال اظفل هانم وه اذكو ج اذكه تبتك مج ةباتنكب ترما اذا
 مج ىمم#* رفعج نوكل ىا ليلخلا لاق كاذلو هلوق + هج ت تلق رمخي ظفلتتنا م

 هب نوقطلت فيك رفعج مج نع رمل اس ام هناصصا ىلع ليلخلا در اظفل اراف نيع.

 1 نك ثلذو مج وهو ظفالا اذه ىعسم نوظفلتت تنيك ىا

 5« مل اذا اماو ظفللا اذه ىعسم ىا اديز تبنرمض وحن هتدارا نكما اذا |

 0 دق رع احا ااا آي دارملاف ادزتيتكوا

 ١  2ىعسملا اذهل مسا لعفنزو ىلع وه يذلا ميج نال مسالاب تقطن اما هلوق# 0

 || نسيم الشم لادن ىمس ولاك ىلا ورح عاج ىمعس ىارخآ يعم اهب .ىمسناف

 لاد بتك ١ليق اذاف اهئاسه فورح اهطافلا تيك ىأ اهريغك تبتك هلوك *

 بتكيىا اسهلصا ىلع فدا ىفو هلو 5 ديز بنكي اك لاد اذكه بككيلا 4

 هلوق * اهئاجه فورحب ءامبالا كلت بتكإالو ئبمتلا فورح: ءامسا نيس ١05

 لاق [ك ىلا فور ءامسا متاوفلا هذه تناك ءاوبن ىا نيهجولا ىلع,
 تورط هذه نم .ت نك نه نآرقلا نا ىلع هسنتلا اهب دارملا نا ,ىرسشم' زلا

 نكتملوا مهلدحت نذا ىهف متردق نأ هوضراعف اهب نوظفلتت ىن لا ركلظافل اك ش

 نسينا لبق اك صاخخما ءاعسا وا مهضعب لاق كر وسلا ءامسا نو ال

 ريعو ةاوجالا مبا تو لبج مسا قو و هيلع ىل اعن'هللا ىلص ىنثلل نامسإ هطو

 ملا ىف لاق هنا هنع هللا ىطر ى سابع نبا ىلا بدنإك ماكلا ضاعلا نوكيا ا ْ

 كنك نا ذك 1 لصالاو ) لاق * اهيف ليق امن ل نأ

 اديز هاوار هيرك بتكمت ن ةاهيلع فةولاو اهب ءادتالا ردقت اهئْنل انلةروصب

 الا ءانح وم ر 5 0 ا اهل تلح و جيو تنا هم لثمو ءاهلاب

 7 م يللا -_



 ٍْ 4 مربالا قيس
 مداد يازراي جراوج اةدجت ع مسدس وجرح

 اهو ”ىنامر ىفاك لاثمالا | عامجا مدع واولا ريغب الف ى 5 نع توزع نم
 'ةمدقتما لودالا كناقتا دعب هلئامام اذه ىلع سيقت نأ تلو هدارا اندرأام
 7" دجلاو فيرصتلا هيدقن تك ماوصأا قفوملا هللاو هريغو لالعالا تابىف

 ىلإ اا الإ هامه فور ظفللا ريوصت طخلا ) لاق * َنيلاعلا بر
 ةفروصلا هذه كك كاف اراف نيع مح ع توق وح : ىعسملااهب دصقاذا

 : ميلا نوقطنت ل 0 3 0 0 رفعجج

 ش لظف جلا فو يماحو أ 0 00 ل

 هناَعه فورحن تتكينأ ظفل لكقح لوقأ#(ج- وسي وحن نيهجولا ىلع اهلصأ
 .دارملا ناكءاوس هنا فرخفالا وايك م ناكنا اهنم كإذ بكر قل اهنورحنىأ

 55 ميجا نانا فلأ وحن نسهتلا فو رح ءاعم "اك هتباتك محضالم ظفللاب ى -
 مويلاو برضلاولجرلا ودب را كللذ وحن ونآرقلاو معلا

 ع كلروسلا منا وفىف, ىجمتلا ءامسأ فورح قح ناكاذكو اهريغو
 ' كلذ لعلو وقل اونو بتمكيال ونآرقلا وقزقلا و ناذك بن :كتلب اهئاحه فورح
 :ىوراك ءادغالا نع ةرابع ءامسالا هذه نا فححاصملا 'ىلوالا ةرفسلا مهوتال
 : .ءامسأ نا كلذونب 2 لاحأو موق رامعأ نع تايانك ءامسالا هذهنأ مهضعل نع
 مهلوق ع ةباتكلا ف فيفضاا دصفق: اذا اهتايعم# روصت دق ىعملا فورح
 فرملا ج لعفلا ب مسالا ثالث تايلكلا م,هوتوحن مم ب ج 21

 دصق عمءاعسالا كلت نال راظن ىعذأ اهب دصق اذا ف ورملا ءاعسأالا هلوقىف اذه ىلعف
 7 اذكه ىبكت هلا ىرالاا خا اهئاصه فور بتكت ىعنم ا
 تبسناذاك نا لاما هيف هلت ىذلاور فع جبتكا اذكه ني و ءار ءاف
 ون نكمي لنافال وأ ءاعمم دباتكن كمي له رظن هناف يل وعفملا ةه+ ىلع اظفا ىلا ةباتكلا
 هاعسم بانك ع كمان وهناح#ف ؤرحي اظفلإ اذه تبجككنادا رملاةلجر وديزتبتك
 1 , زفظفللا ىعس يدار م1 نا رهاظلاف ءارو ءاف ونيعومجونآرقلاو رعشلا تيتكو
 ٌثيلا * لزنمو بيبح ىرك كرم تانايف « الم ثيرثك كلا تبتك كلودب
 نيملاعلا ب ردا م رلا نج- لا هللا مسب الثم تب: ككنا نارقلا تيتككالو:: و
دج ج تيتك كإوةب و ةروسلا

 رس ورشا ار هن 
 ا

 دع د , ىج#ا فو رح ةرود تبتك كنا نارقلاو تيبلا ورعشلا ثد“ هك كلوب 3و رئنا

 ( هذه )

 .نيع مج ب

 رو



 ديك م١ 1

 لصالاو نايحو نايشو نايق نيعلا رسكب نالعبف نزو ىل- ىبحو ىوُتو |
 ةثلثلا نم ةثلاثلا .ءايلا فذحو ديس لالعا العا نايويشو ناب ويق نياوالاىف

 نزو ىلع تيوا نم لوقنف نايشا.نايوشا ريغصت ىف لوقتو ةييعم ىف اكايسن
 ةويمرتلق تيمر نم ةلاعف تيشاذاو نايوا لصاللاو نايا نيعلا رمسكب نالعيف ظ

 .ىيحنمو ناؤمرا هنم نامحح“ا لثم و اهلبقام ماعذنالا وا و ةريخ الا ءايلا تبلق
 موزال هلثم ىف واولا لقثتسيالو ماغدالا لبق لالعالا نال مخدنالو ناويحا

 ىفلوقتو لالعالا بابف مكن والاو فلالاو ءانلاىا اهدعب ىتلا فرحا
 بالقتال وع لعفىفو ةونعا ةلعفأىفو ةوزوع تو نعنم ماللاةددشم ةلعوف

 هارت لب وعدم ىف بلقت مل اكءاب لعفو ةلعفا.ىف اهلبقام موعذلا ةددشملا واولا

 اماو ىزغوحن هانعب وه ىذلا لعفلا عبتي دق .لوعفملاسا نال ىلوا انهه بقلا
 ىف لوقتو ةيْنغا ةونغاىفإ ليق هب دتعا ناف.ردان ليلقف ةوعدا ْق ةيعداو َ

 ةلعوفىف لوقتو ىوضم لصالاو ىضم ىفاكمملارسكب ةيمرا تامر نم ةلعفا
 ىرلعفىف لوقو ةايمور ليقالاو ةالعوف لصالا ف تسلو ةيمور .ىمرلانم“

 لوقتو ةيبصلاو ىصلإة سهو ىهوحن كلاذكوايمر ليقالاو ىيمر هلصاسيلو ا

 هوييس دلع ىووق ةوقلانم ناتدءاز نيماللاىدحاو واولاو للأ وك نذو ىلع ا

 تبلقوووق لصالاو ابق ىوقنم لوثع نزو ىبحبو صاك شفخالادنعابوقو | ٠
 ناّزمم ىفاك ءاب ىلوالا واولاو اهلبقام حاتفناو ”اهكرحضأ افلا ةريخلالا واولا |

 تونغ نم ةيرفع لثم ثينباذاو ديسىف اك ءايلا اهبف مدا هاب ةيناثلا واولاو
 ةسحاىفاك ماغدالا زوحنالو ةنيمر ىمرلا نمو ةوونغ لصالاو ةيونغ تلق

 سيل ةبيحاو ةجربزب قمم وهو ةيرفعك ةيمر نال نيعضوملا ف ءاثلا موزلعم
 ىلع ابيه تعج ولو سماك قاملالل سيل ءانبلا اذه نا ىلوالا و ليق اذك احم
 زوجي و ؟ ىبامر تلق تيمر نم ليلاهف ىلع ثينيولو باودك ىايه تلق للاعف
 اذكو ءايلا فرطت مدعل زمهاب زوحنالو ىواعس ىفاك تآآيلا .عاتجال ى دام

 ه:وبيش لاق ىواحتو ىوايحو ىناجمو ىنايح وحن ىيحت نم ليعافم و ليلاعت |

 "فانا وع قف نأا انلا لقثتس ؛دق هنال دعم . مل اهعبج ىف تأ ايلا ىدحا تفذحولو

 تدان. ليعاشم ءان فدحو ثالثلاب كن ف قانا لاقيف اههارحا فذحب 2--

 لقا 00 فذحلا 1 تاب ثالث تعمتجا .ىتلا ةلثمالا هذهىف قدح 00

 مساس همم - دم

 | ناالا هوبيس لاق نمارجو زيم|رجو رقارقو ريقارق وحن نآ اب مقحم مل ناو
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 | فيك مهمالك ىفاهلثم قفتثا ولنا دارملا لب قاحلالاه هدا مسيل ة 1 0
 ءابلا دب دشش ببرضا ترضلا. برا وحن ىف قزاملالاق 0 نمو لعل تناك

 'ّ تاوارقاو اك ان ارعل عراضم ىف اذه ىلع ىلو الاف كلذ رحب ملاقمحم * ناكولو وىلوالا

 ائيشديلا حلاو كلاس دال ا نهي رشب وأ فارع

 ٠ اههباقإ 1 و ةثلاثلا ةياثلا وا ا لا اهيف ل و ءاب ىلوالا

  تلعف[كاهلبقامىلانيعلا ةكرح لقت ملو و زغم ف بلش ملاك درفملا ىفام#ن وكل نيئاب
 ءاوس نيعلالعت مل ةلعىفرح> ان اكاذا ماللا ونيعلانال عوسمو كووةمىفكلذ

 اذاولالعالا باب ف ئضمام ىلع ىوهىفاك لت موأىوثوىوقيفاك ماللاتلعا

 وويقو ىويح ل_صاللاو ايقوايحت لق ىوقوىوح نمفريص نزو ىلع تيل

 ىفاريسلا لاقهتلع وصل الأ مالا تبلق و ديس ىفاكءاياهبلق دعب وا ولا ىف ءايلا تمندا

 اعبجم ماللا ونيعلا نكسي نأنيلالعالا عاتجأ نمانعنم ىذلا نكلنالالعاانهه عّمجأ
 ىنيع لابام * هلوقك ردان فوج الاى نيعلا محب لعيفو لالعإلا ةهج نم

 قو ىج ريصيفرسسكلاب لعيف ىلع ىوق و ىوح نم نسب نأهج ولا * "نيغلا بيعشلاك

 متديالناووةىوقنمناوزن نزوىلعلوقتو ةيعمىفاكايسن ةثلاثلا ءايلافذحف
 افلأ نيواولارخآ بلس ملوناددروت ماغدا مدعنم ماغدالا بابىف انرك ذامل
 «| لان أى والاو هيوبي-لوق اذه لالعالا باب ىف انرك ذاكل عفلا ةنزاوم مدعل

 مضي نالعف نزوىلع لوقت و لالعالا باب رخآىفانر 5 داك ءاب ةيناثلا ب تلقت ناب وق

 ةرسسك اهلبق ةعدلاو ءاب ةيناثلاواولا بلش نايحو نانوق ىحو ىوقن نيعلا

 نإ 9[ ةون فو ةوصنع ءاتك نيتم زالاتناكن ا ةنملاو كتلااونا دوت ليصالاو

 ةونرق نزوىلع ةيوزغلوقت اكبلقلا بجوأ ىذلاوه واولا ىلع ةعذلان وك
 نزوىلع ةيونغلوقت هنا ىلع هتقفاولهيف طلغدقو ناووقلوقت هبوبيسلاقو
 بجاو اناددرنالماغدالاب نايحىيح نم نيءلارسكب نالعفىف لوقتو ةونرق

 وحن هكفزوح هلم ىف لعفلا نعأ ماغدالا بابىف لصالانالاضي أن ايبحو ماغدالا

 صاك ماغدالا ىلع لالعالا مدقتل ءاي ةيناثلا بلقب نايوقىوق نم لوقو جو ىبح

 لاقنيعلاناكسابدبك وحن تنفخ نمو ماغذالاب اهنم فخ أ لالعالاب ةماكل ان وكل

 واولا نوكس ضورعل ةيلوىط.لالعا هلءنالواولا :نوكسي :نابوق نابوقىف

 ىوف نم لوقتو نايف نيف سدا دئعاف ابر ةففخلا ابؤرىف لو نمو

 تالا تيوس دا ا ا

 0 ا



 اكثاواولا عافج ال هاب دنا علقو ةثلاثلا فةيئاثلا ثمنداوؤوّدْع ىوغ 0

 هةجول هجن كاعد دب ل 2

 001 ذل ]1 1[ 020 0 ز لا ةيللقسم هيف
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 هيما »ل

 وهور وفصعن زوىلعو ووفىف اذكو وق دقنز و لع ىوقنملوقنكنا انركذ

 ردصم مارت لالعا لعاىضَقضقلص أ واهمكح سمذقو تاؤاوعبرأ اقجالىلوأ, 0
 ىلع ئبملا فىلو الانا لبقانرك ذدقو ةييضت اهلصأ ةيعك ةيضق هلوق + انيمازت |

 نزوىلعىئبملا ىف ةيوضقهلوق * نيتددشءنيث إب ةييضقىضقنم ةليعذقتزو
 تابىقانرك ددقوتوويضت توكلم لثم و:هلوق * كانه هانرك ذ دق ةصيصج-'

 تونغ مت وربك تويض زوت ويمر وتو نغلاش نأ لص الا نالالعالا ||
 افلأ ءايلاو واولاب اش الف لعفلا هن زاوم نع ةدايزلا هداهم مسإلاجورلنتيمرو ا

 نينك اسنل اهنذح ونيناأ ايهبلقإ مهطفل ناو ىديللاو ئروصلايف ب بلشالاك 3

 ضاق لالعا هلع ىعل ىف ش رمج لثموهلوق 0 ءابلاو واولاب دادتعالا مدعل

 افلأ ةيئاثلا بلق مث ايسن ةئلاثلا فذح لالعالاباب رخآىف انرك ذاكىلوثالاو

 7 ا وحب هنأ كانها رك ددق ويح هلوق #3 قالا اواو ةياثناساقوأ

 أ رقرطبس لثمو تن 0 أرق نم تجرح دلثمَو ءاض. دخو تاليلخْلدمو) ل 4 9

 ماللاو نيعلالوقأ * ( عيعرقيك ب رقب هعراضمو ثنا را تدب اها لثمو

 ءاضيضقىف هلثمام#رركف مم هحص ىفان رك ناك م يع الم ناترركظ بال

 ءادرىفاك زيه م * افا نيف رطتملا ءايلاو واولا بل ًءازن نغوزغلا نم لوقت اذكو

 تا رقتيأرقلصأو ىو غو ىضيضق ميس نزول وشل أ ءانكاو

 هنونوب رعضلا ءانالق كلألا نركللو نم ءأىف اك افلأ ةينإثلا تبلق نيتزم#

 زوحجبالوتيزغاو تيمروتوعدوحن ءايوأ واواماامىلب #نوكي لب م

 تبلقفت با عا قاك ءاث اهبلق ب ىف ةحئاهلبقو ةنك اس ةعبارابنوكل كانهو اولا

 اذانيتزممبا نادل فنخق 520 ةداوق « ءان رج الايلوأ نسا ١

 ىنزاملابهذم ىلع اذهتايأرا هلوق *ءاب تبلق فرط ايئاثثاو امهال وا نكسوايقتلا

 ةاحقلا ٌدنعو نيتزمهنمثك أ عاقجاركذ دنع ةزمها فيفخت بايىف انركذاكا|

 ةزمم أ ةكرح بلش اهب نلعب اقوم ةر ىثر هن هع راضملاىفلاق اهناوتأوأرقا

 نم هيفام هانللعأول ل را ربيكلالا ةيناثلا تبلقمت لصالا ىناك ىلو الا ىلإ ةياثللا

 واولا وأ ءايلا ةكرج لقنن ملو هريغ دنع ؛ئوأر شو ىنزاملادنع أر شانلقل ةلعلا |

 | يااا .لالعالا ىف ىّضاملا ىف هعابتال كلذ ن الن يسن و عيل ورش ىانلق اك اهليقامىلا
 ةيئبالا لاثمأ اله مه ءانب ناف لا و ىضاملا ف ءاينا انهه ن ةملو هيا ع كا 3



 ٠ اهفذحواهلبفامىلا اهتكرخ لقش هتزمه تقف اذاةئاو وثلقف جئافاكابلاثلعا |١ '
 واولا فنصملالأق ىوأراص ل صا وأ اك ة زمه ىلؤوالا واولا كر |] '
 اييتياقلاواولا ناكول تلق ءاج بلق ريغ نم ىو تلقولف نوكتلا دهن ف ذيناتلا 11 1
 قفكوه وىوأ مج اذان لالعالا باف هقيقحت ماكل العالا بجو ىأ وووحتاضيأ ||

 قب ونونلا تطقس رلكتلا ءايىلا هتفض أ ذاف نو وأراص نونلا و وا ولابةم السلا عجب |

 ا ا تعب نم توبكنع لثمو)لاق + ىلسم ىفك غدت و واولا بلقت ىووأ
  1 3ا رركم توبكنعلا فاككة ماكلا مالوهو نيعلا تلعج كنال هيف لاكشاال

 [هلثم نيتديازلا ءاتلاوواولا ناكم ت ١ ا ا لوأىف سماك عرفلاىف

 0 تتأمل ليل !دينتامان امارس قرار ( نعم معببا نأمطا لثمو 0 1
 9 ابا ضيبأو. دوسأ وحن نال رظن هيف احتك“ هلوق «سمالاىف نن أمل

 1 3 وأماق ىلع ماقأ لج مديلع لمحت ىتحالعم سيل هيثالث نال لالعالا نم عنتما

 ' || نيلصاح ناهجولا سيلو لعاش ايبتلاف ضاب و داس راصلامهانللعاول اولاق

 || عناع يلف ءايلا دعبام نوكسامأو عاب ليقول سبتليالو لعم هيثالثذا .ععباىف

 2| هلثمىف لوش شفخالاو نيلاضلا وحن اههعاتجا را نينكاانبلا نيذهلثمذا

 ٠ ندودغالثمو)لاق *ن ملأ لئيم لوأق انرك ذاك ةيناثلا نيعلا ديدشتب معبا

 تلق نم ندودغا لثهو تاواولل ليوقا نسملاونأ لاقو لووقا تلقنم

 لووقا وحنىف فالملا انركذ دق لوقأ *(ازهظ» عيوباو لوووقا تعبو.
0 

 ٠ || فلاالا كح ىفواولانآلعي وباولوووقاوحت مغدب مل امئاو لالعالا باب رخآىف
 "|| للعاءانللءولو عيونو لووقىف ليلخا لوقنمان ركذ [كلعافلل ىئبملا ىفاهلص أى هبا

 ش | عيوداولوووقا ماغدا زا لالعالا بابف صاكسابتتالا فوخ وه كانه فنصملا

 نزال تبهذم ا نزوى ع تبرضا ره قيم نأ الا ىتنناستلب لدا

 بورتض ملثم و) لاق+ هنم لو عفملل نبملا 0 والا ءابلا دب دشن نم

 1 ديدن دضع لثموىوزغو زغلانمو"ى وق روفصعلثمو”ىوقمةوقلا نم
 0 . ةصيصخل لك و ةياوضق ةليبعذقلثم و ريغصتلا ىف ةيعكديضق ةلعذق لثمو ضق

 1 نمو ىف شروح لثمو تووضف توكلم لثفوةب 9 5بلس ةب د وضق

 . تاواولاوةعمتجلا تآايلا ماكح أن م لالعالا بابىفانركذدق لوقأ *(وِ> تنبح

 لصأ اذكو وووةم" ىوقم لصأ دوقعلا هذه لثم 0 لحضبام ةعمتجا

 ©« ىوزغ )
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 لاق * هللاف تناك اك افاأ نيعلا ىلق.ةلع قلالاف سيل دع قلالاف العف
 ش هل لبق لعوفاقلوأن ا ىلعىا لوقأ :(كلذ ىلع 3 أ قلاب اب مسايف باجأو)

 ْ تفذحو عت وأو مس السا نالوا وأ ولا كفا 1 فيك 0

 العم ا م + واحنا عدا ا لآسو ]لق ه ساق

 لعافلا 0 رضسلا لثم ردصم هن اكفان ىع ع ناكاذاو ترس رجلا 0
 +اراطتسن و كيثيلافداور#«فجرتئدرف : ان * لاقدر يطىأ مراطتسا رف 5

 راطتسم هلصأو اهنايلغو اهرب دهل كلذ ليق لوعفم ميسا نوكينأ زوحن و: ظ

 بيطسيباطساوليطسي لاطسا لاق الف درطم سيادلثمىف فذملانا قللاو |
 نيعلاعض ومىف فلالا كيلع لكشأ اذا لاق هب وبدس نال ةأوا لصالا ىف ةءآ و
 هلوقف ةأي وأ اهريغصتت ركحأ ىواولا فوج“ الا نال واولا ىلع هلجاف

 فذحام عرفلاىف هفذح ىنمب هلصأ ىلع هلوق + ووأتسم لص الا ىف ءائتسم |
 فذخحاكءائسم قءاتلا فذ فذملا ةلع عرفلا ىف تشب مناو اسايق لصالا ىف

 سيل عاطسمىف ءانئا فذحنا انلقاكىلوالاو ءاطلاو ءاثلا عاقجال راطسمىف | .

 داع نزو ىلع ته ةءاوامه وأو ليطتسم الو تاس فدح الف سايش . 0

 فرخ لاول وألا ناكاذ ادهصضاخو ليلق باب وهو قلو نكس نمهوهو

 م كالذ ىلع هلجو 4 ويمدبف ةءاشأو ةءالأو ءاجأ اهل وايام

 اهلص أن اذه الائهوةءاباىفاولاةوةواقشوةيابعكةواشاوةوالااللقوتياشأوتيالأ |

 هريغو بصقلان م اهبف تتنام اهعانتمال ءابالا ىنعم اهيف نال عملنا و ةيابأ . 1

 أرك الا ىلعو هلوق *قاقتشالا اذه لثم ةءالأو ةءاماف سلو كولسلا ل

 ناكولو هتلع تيئاذاالاعرفلا ىف دازبالوفذحال هنا وهو رثكالا لوقلا ىلع

 نا ىنج نبا لآسو ) لاق *ءاوؤم ةءانم تلقل رطسلا نم الاعقم راطسم

 ماكتملاءايىلاافامضم ةمالسلا مج اعومجي ان تيأو نم بكوك لثمنع هب ولاخ |
 'ىأوو تلق بكوكل ثم ثيأونمتيْن اذا لوقأ#( ىوأىن>نءالاقفاضيأ ريف

2 0 

 . هيللا هللا لصأ ن اوهو ه.وبيس ىهذم دحأ هءئعب هجوىلع قلالاو هلوق * ||
 عج فداورلا هنزو نوكيف راصبالا نع. هتاذو رئاصبلا نغ هتيهام رسنل رست ىأءالزم || ٠

 لفساىهو ةفدار

 ىذلااهنرطوةيلالا

 نم ضرالا ىلي
 امتاقناكاذاناسنالا
 هلأ. اراطكتو

 تبلقف نراطتست

 فقولل افلأ نونلا

 نالاح نيدرفو'

 ىقلتىف لعافلا

 نونلانم رخ الاو

 حرش اذكءايلاو .
 فاثكلا دهاوش

 تيبلاونءدلا بخت

 وسقف فاشتلا

 . هلوقدنع نارعلآ
 ثيحا نمالا رىلاغت

 مهب نيتصمب ”ىرو

 مديح ومداخك نمار
 نموهنملاحوهو

 هلوقك ةءفدسانلا

 ندرف ىةلتام يم

 كيلعبهذ.الوزلا

 ها كيتيلاهلوقىفام
 مجم

4> 



 4 مر هيج ظ
 || ءايواولا تيلفذيأوا ةايا لصأف اهانعم اضيأ زو مهلوثل فيعضتلا نردد
 || ١ تيلقؤان رك ذك افلأ ءايلات بلقب وناةايالصأو ةام ص يىفاكافلأ ءايلاونازيمىفاك

 . || زلط لثمو) لاق« ةايا راصد يسلالعا لعا ةا وناراص تيا ىفاكاب وجو ءايةزمملا
 ظ ليلدي رخلطا ءاصأربكت ىأ خسرطاو محط لوقأ +( ايوناتي وأن موايأيا تيأو نم
 ءابلا تمتدا ىباواابًأنا لص اف نيعض وملا ىفءاملا ن وكسب ريزلطا مالا ول
 .راص نازيم فاكءاي واولا تبلق وافلأ ةريخ الا ءايلا تبلقو ةكرحملا ف ةنك اسلا
 : 1 لصاو نينثا نم نوعنم ,هو ىرتاك تالالغا ثرلث زيلكلا ىف مهجا دقف ايأيا

 تباىفاكءاب ةزمكا تبلقو ءايلاىف ءايلا تمعدا و افلأ ءايلا تبلق ىب وا ايوا
 ' هنكل ىلوالا ةزمملا عم ابجاو ناكناو ءابةزمكأ بلق نال ديس لالعا لعب ملو
 || ءايلاركخل ايوثا لاقوحن جردلاىف طقست لصو ةزمه اهنوكل ةملكلل ةمزالريغ
 قلأام لاقف قلوأ نم هللا ءاشام لثم نع ىلع ونأ لئسو) لاق * ةزم# ١ ركح نذا
 لوقأ«(لعوف هنا لع ب هجو ىلعق ل“ الأو ظفللا ىلع قاللاو لصالا ىلع قالالأ
 نزوىع هنلءجاذاف ةيلصأ ةزمهملاو :كازقلوأ نم واولا لعج ىلعابأ نا عا
 قالالا هنم لوقتف هن وبيس دنع هالالا هللا لصأو قلأ تلق لعف وهو ءاش
 هالالا فاك فذحلاةبلغ نكل ءاعسالاو ضرالا فاكس ايقءالالا نم ة رمهلا فذحو
 ةصاخو ةماكلا لوأىف ناكرحم امهنال ماللاىف ماللا ماغدا اذححو ةذاش
 اهنوكو هتلخدام ءزع ماللا نوك كلذ ىلع رهأرج نكلامهئاقتلا ضو ىععم
 ةاغغالا هذه لايعتساة زك اضيأو ةزم#ل اهيلع ىتلا ةكرملاذا نوكسلا ركحىف
 ىلع ىبأ دنع زوحب و اهريغىف نكي ملام ثلغ الا ف فيفضلا نم اهيف تزوج
  كلذو اهفذحو اهتكرح لقن. ةزمهلا فيفخت ريغ نم قالالا قلأام لاشنأ

 نوكسو ةزمه الر عرفلاو لص“ الاىف اسايق ناكناو فذحلا اذهلثم نال :
 لقأ ملف أ دقوحن نيلكلا لوأىف ةزمملا تناكاذا فذحلا اذه لثمزاالا اهلبقأم
 ناكاك ةرمهلا ةلكء زج سيلذا مزال ريغ نذا نكاساا نال لوالا ريغىف هنم
 فيفذقاعيفىه ةلخادلا ءزكك تناكناو لاح لك ىلع داك ماللاولوالا ريغيف
 اضيأ هدنعزوحجي و *بخو ةلئسم وحن فيفخت نم لقأ ءامسالاو ضرالا
 ماللا نوك عم لق ناو عرفلاىف سايق كلذ آل اهلا ىلإ اهتك رب لقت نأ

 افخم نوكينأ زوجي قالالا قلأام هلوقف لص الا ىف بلاغ درطم وهو ءزطاك |
 ماللا ماغدأب ىأ ظفللا ىلع قاللاو هلوق * ءاوس امهتاتك نال ففخم ريغو'
 قالالا ف الخ هلامعتسا : زيك هللا ةظفل ىف ماغدالا ىعأ لهس نل هللا ةظفل ىفاك ماللا ىف

 1ملا 0
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 هلا نظإ 7 لاما اللعن رهو ؤ لعش سيئا اداب لوقو 8 ا

 لقث نم مزايال هلوق + ظيلغلا دكلعلاو نب ونتلاو رسسكلا ذلخدب اذلف ركتم

 وانولااماو نيجرخحلا براقتل بجاو ماللاو ءارلاىف ةنكااسلا نونا مانا نال |[

 ءاجاذلف اهنم ماللاو ءارلا برقك ةنكاسلا نونلا نم (هنرق نلف ملاوءايلاو | 1

 ىنعي سلوا هلوق « مدقت [كلئقو رق وحن ' ئحن لو ءامزو ناين و ناونص | 5

 . هيفدربمللف مكن رخا لدم رتسك نم تيفب اذاوريكلارث وهو ملفش وصغب سبئلي 57

 هب ىذلا 1 ظفل لطيف ماغدالا نم”دال هلال زوحبال هنا امهدحلا نالوق

 :للفأ هنا ٍرعيف للعفا ءالكلا ىف سيلذا زاوملا رخآلاو اهريغب ةئاكلا ىلا |

 لطببالثل نونلا نم لدب ىهىتلا ءارلا ىلا ىلوالا ءارلا ةكرخ قلينا زوحنالو ||

 هلا ورعشقا لثم برض نم تيب اذاو رعشفا تام نست العلو قاطالا 0
 ةنكجانلا ىلوالا ءايلا ماغدا ني وحلا نع ءانتنو والا در رعشقا

 ببرضا شفخالا دنعو ةفقتع ءاب اهدعب ةددشم ءاب بب ضا وحن ةئآلا ف
 اذه ىلع را رعشفا ىنعأ هب قالا ن وكمل ةدذدشم ءاب اهدعب ني ءاسا

 مالكلا ىف سيلذا درا لوق نذا محدالف ىنزاملا لوق لع يسرا ًْ 1
 نم ب !لثم )لاق * ئحباك قاملالا ءانبلا اذه لثمم دارملا سيل هنا قلحاو للعفا |
 - تيأونمدرجالثم وىوؤتفالخواولا بوجولاغدم اتي زأدعدجراتر 0

 ْ هاضأ ءوأهلوقلوقأ«( ئالاق حا لاقنمو 21 لاق نعش ئا ثيؤأ نيو نك

 .ةرسك ءاِنلا لبقام دعص تبلق ىا انب راح ردصم راجت لالعا لعاف ئؤوا

 ايخرأ واوةيناثلا ةرمهلا تببلق را هاضأ. واوا ل لالعا عا مث
 نيتبلقنملاءايلاوواولان ا :باتكلال وأن مدقت اكو إولا مانا تح فك ع

 اهمكحل اًرراج بالقنالا ناكناواهنع نيتبلقنمريغ امن اك ايوجو 'ةزمهما نع | ٠

 هلوق « راحت لالعا لعاف ىوا راضف ىوؤتو ابرك ةزهكلا ركح رهظالاف |.
 ا ءىأ موف اع اج تا كلا دنع جرب تيوه رجا

 هدا فذح ةبغم لالعا لعأ ىونا راصف تياىاك ابوجو ءاب ةزمهلا

 ىلا ىملدنالا بسنام ىو ةددشملا ءابلا ىلع بانعالا تاكرح روديف اشن |
 نسا لاوقت نطاق كالا: دام .مهلالعإ وهو ريغصتلا بابىف انركذاكييفوكلا |

 ةانأ تب وأن م وةابا تيأونم ةزوأ لثمو ) *ابا تب رو ”ىاب ترْزغو ىا

 ةزمكاو ةدوجو< 0-1 ةلفا 0 عبصاك ةز وأ ةزوا لصا لوقا+ ( اندم

 ةزوا لضا هلوقإ

 لمح اذه خلا

 نم هانلكشتساام

 ردع جيانتلا
 شماه ىف هانيتكام

 لمأتف 788 ض



 هي( "الإ الاد
 . مسانم ماللا فذ ىبايق ريغؤا ”ىوحم ىف داب قد اسايق اهيف فذملا
 . مشا نزو ىلع اعد نم وعدو ىو## نزو ىلع برص نم ىبرضم لوقتف
 .اذهو فذملا ةلع نيتننبملا . نيتغيصلا نيد نشيل ذا عداو ىرضم 00

 .ريغلا كلذ ناكاذاالا اهريغىف ةتاث ةلعب ةماكلا لمإ الذا قا وه اولاق ىذلا
 ' فذح وأ ديزام ةينبملا ةغيصلا ىف + و فذحن ىلعوبا ؛ لاقو مايقو ماقا فاك اهلصا

 ىو ىف نيئأيلا فذح نال ىرضم ىبرضم ىف لوقتق اسايق اهبلثمملا ةغيضلا ىف
 فحمل سايق ريغ اهب لثملا ىف ىذحلا ناك ااماو بسذلا بابىف 6 لاق
 ماللا فذح نال مسا نزو ىلع اعد نم ىبملا ف وعذ لابةيف ةينبمملاف دزيملو
 دازو لصالا ف فذحام عرفلا ىف فذ هلا نوقابلا لاق و سايق ربغ م*أنب
 مساك عدو عداو ىرمضم نولوقيف سايق ريغوا اسايق لصالا وف ديزام هيف

 د ايزلا اماو فذحملا ىف هلكف الحلا اذه لصالاب عرفلا لش درصقلا نآل مس و

 اضوع دزملا ناكاذاالا لص“االا ىف ديز أك عرفلا ىف دازي هناف فالخ الف
 هلاىف فالجال اذكو مناف لصولا هد ىلا دو نركف فودحارم
 تضر برضلانم سبأ ٌنزو ىلع لاقيف لصالا ف باشاك عرفلا ىف باقي
 فئاعض ىف نكي مل ا واعد هلصاو اياءعد فئاخص نزو ىلع ماعد ىف لوقتو
 بلق ىهو وه.اهاضتقا ةلع قطا لب اناعدىف فاتح مل فذح لصالا وه ىذلا
 ىا فذحتو ديزتنا هلوق * هايف نم (كابفلا اهدعب ءايلاو ةحوتفم ءايد ةزمهلا
 ريغواهلوق * اهب لثمملا ةيلكلا ف ىا لصالا ىف هلوق * ةينبملاةغيصلا وهوع رفلاف
 1 ريغواناكاهايق لصالا ىف تدزو تفذحام عرفلا ف 3 دب زنا ىا ساق

 دو مل هلوق * اسايق ”ىث هنم فوذحلا لص' الل لاثم ىوحم هلوق « س
 اضوع لصولا ةزمه ديزو ماللا فذح مسا ىف شايف ريغ 0

 نوكسب ودغدغ لصاو سايق ريغ ماللا فذح دغ ىفو سائق ريغ افذح هنم
 لصالاىفت ناكنااماو+اودغهاخامويلا عمنا ولداها ولدا واها ولقتال * لاقنيعلا

 ىلع لاقيف عرفلا ىف بلال هنا ىف فالخ الف عرفلا ف قفل قرح باق ةلع

 نفع لعدم لنعإ لثمو ) لاق * ماغدالا اذكو لتاقا لتقلا نم .لئاوا نّزو

 لعنم 2 لثم ولعل نسا ابلالل نوف نونلا راهظاب لونقو عيل لاقو 3

 لثم ىدالونهيف ركلعب سابلالل راهظالاب. لوفو عيف لاق و عابزم و لمع 3
 لوقا * (سبلوا قُم مزليءامل هلدم ٠ مهضفرل ت تلج وأ ثربك نرمي لفن
 لبيع ولف للا ىلا ىدا اذا ةلك ىف رخآ"الا ىف نييراقتملا دحا مغذنال هنا انرك ذدق
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 زوجي ولاق ىناثلانم رئر 5 نال كذو ذالبلا قدعادلا م لع يتياثلا :

 ميطلا هلثمو نيتسومم امهن وكل ىلوالا ذختا ءاننماالد نيش ول
 قابطا قردع اوه رك مهن نال  فارحالا "اهل اهتهناشمل داضلا 5 ماللا لادباب :

 رارفلا ةداعلا نال 0 .هجؤلا اذه ناكامتاو فيعضتلا لوالاىف اوقر 11

 ىورشتت .هلوق * هلريظنالو سكعلاب انهق لضالاو مادا نفق

 هذهو ) لاق * ةياقولا نون ريعضلا ا ةيفاكلا ىف ىا مدقت دق 3

 تلعو ايت زاهن قير اذ ىلا اذنك دنا فيك مهلوق ىنعم ( نيرقلا لئانم

 تفذحامف ذحن ود. زتنا لفرد كرف سايقو هب قطنت فيكف سايقلا هيضتشام ْ

 لاقوىسضمبرتضنم ىو لثث سايقرغوانيرخآ ساند 00 |
 نرخ الل افالخ عدالو عدا الوعد و وعداعدنم دغو مسا لثمو ىرضم ىلعوبا

 هدهنا ءا لوقا * ( لصالا ىف فذح الذا قافتاب اياعد اعد نم. فئادص لثمو

 عجارريمذل اهم هلوق + وحتلا باويئالرابخالا بابك ف يرصتلا تاون ال لئاسلا
 اذكىلا عجار اهتنز هلوقىفو ةظفللاو دملكلا 3 هنال اذك نم هلوقىف اذك ىلا

 ئببملا 0 فيكى لثم ىلا ه. قطنت هلوفىفو ةيئبلا وا ةيسصلا سا ١
 هذهىف تلعىا سايقلا هيضتشام تلمعو هلوق * هش روكا ذل لمعلا دعب ّْ

 ماغدالاوا فذحلاوا بلقلانم ب اصلا ناقل هيضتقام ةبكرملا هن 1

 هلدن ملام ءان زوجبال ىبرحلا .دنعو ماكحالا هذه بما ةنزلا هذه ىف ناك نأ ْ

 الكلا ىف لمعتسيل سيل هلثم ءانننال ةجوب سيلو هوحنو بريضك ىتعمل برعلا .
 هءوبيس لاقو بيردتلاو ناحمالل وهلب تباثريغ عضول انابثا نوكيىتح ىئعل
 نز و ىلع بدن ضو ببرض لوقتف هلثم برعلا مالك ىف تبث نزو غود زوخت
 لثم هريغو ترض نم ىنسالف رهءالكىف هلثمتب ملامفالخ ثدنرشو رفعج

 غوص شفخالا زاجاو مهمالكىف تبث الونيعافو الوليعاف نال سونيلاج,
 اذه لثم تيثول لاب نأب بيردتلاو ناحمسالل اضيا مهمالك ىف تش مل نزو

 ةداف غوصلا اذه لثمىف نوكينا نكت هب قطن ناك فيك مهمالك ىف نزولا

 اهنم فذح ةلك نزاواام هلك نم تيثب اذا ل بيرجملاو بيردتلا ىهو

 ةينبملا ةغيصلا ف فذحنال كنا د بهذم بهاذم ةثلث ءانبلا دعب هيفف 7

 ناكءاوس اهب لثملا ةغيضلاىف تباثلا فذملا ىلا رظنءالو اهسايق هيضتشام الا

 هذه نا ا هلوق
 6 جلا لكئاسملا
 ىدرب راحلا حراشلا

 رصنلا عضو امنا
 بابلا اذه نويفن

 فيرعتلا لعتماون 7

 هودوعيل ىا هلع ايف

 ىلع نرم مهلوقنم
 انورم نرمي ”ىشلا

 هد وعل ةنامهو

 ها هيلع رمساو

 فذحي
 بنلطم



 00 0 1 2 لا نمو اسم

 ا .هلوق * مدقت اك ةعراضملا ءات عم لعافتو لعفت عراضم ىف ىنعي لعافتو لغش
 دل هلوق * ماغدالا باب لوا ىف همكح مدت تلظو تسحأو تسم وحن ىفو

 . عاطتسا هلصاو ةعراضملا فرح حتثو ىضاملا ىف ةزمكلا سيكي عيطسإ عاطساو
 أ اهدعبو ماغدالا كرتو هنم "ىن فذح لي ىنعإ تاغلا رهثا هو عطتسي
 | ءات فذحو ةعراضملا فرح مجفو ىضايلا ىف ةزمهلا ريسكي عيطسي عاطسا
 ١ لقنول هلال ماغدالا رذعت امناو نيب راقتملا عاتجا عم ماغدالا رذعت نيح لعفتسا
 - قنلال لق مولو ةكرملاىف اهل ظحال ىتلا نيسلا 0 اهلبقامىلا ءاتلا ةكرح
 2 دصقو نادتسا فالح ةظفلإاهذه لايعتسا ئك الف ةزج- ةءارقىف ا نانك املا

 ااا وذلاو تسحاو تلظىاك لوألا قدح ماغدالا رذعتو فيقتل
 . عيطسي لاق نماماو هورهظي نا اوعاطشا اف ىلاعت لاق: دز ءالاوهؤب قوالان ال
 مراعي لاهقالا باب نم وهو عطقلا:ةزمش 2 عاطسا هيضاف ةعراضملا فرح
 فزح مهن عيتسي لصولا ريا سيلا عسا ممقكف ءاحو ةدايزلا باب ىف

  مغدلا فرحا ماقمىف هلال ءانلا تف دح ,تلق, تيس نا هب وبيس لاق ةعراضملا

 نوكيل نادز اولاقاكاهلثم اسوم نيسلا دعبام نوكيل ءان ءاطلا ناكم لعج مث
 ًايئذ اهنم ريركتلا نال ءاطلا تفذح تلق تش ناو هلم اروهحب ىازلا دعبام
 . رينعلب اولاقو هلوق * ىتأي كت يفتا م د كلرتو

 نياق قدها اذه لثم لاق هءوبيس ناو مافدالا باب لوأ ىف همكح انركذ دف

 . وخناماو هلوق * راجل ىب فالخ ظفللا ىف ةفرعملا مال اهيف رهظي ةلسق لك ىف
 * لدقف ذخيو قثو مهما تالك ثالث نم ىلوالا ءاس 7 تفلح دف قبو عض

 ٍ مسا ىف لوّسو ذاش اذه عم وهو لامه الا : ةركل كلذو ذو قو عسنب

 . ىضاوم ىف فذللا ئحن لو عسنمو ذخم سابق اذكو اعامس قتم لعافلا
 .,نكاسلا فذح بدسب ة رمهلا تفذغ قنا هلصاوقت لاقنو قت ىذامىفالا ةثلثلا

 ءاتلا نوكسب ىمريك قب عراضملا ف تلق رك لعق قت ناكولو اهدعب ىذلا

 قت ىف اك هنن ءاتلا تفذح ذا ذم لصا جاحزلا لاقو مراكق ثا سمالا ىفو

 0 دقي دق لع ءافلا محفب دخت ليق امل لاق اكناكولو
 / فوذحم هوئاف دربلالاق فالخ قتىفوهبيكرت نمسيلو اذخا ذخأي ذخا ىنعم
 وهو ثارتو ءاكت فاك واولانم كد ءاتلا جاجزلا لاقو لغتهنزوف ةدئاز ءانلاو

 | 0 اجرا نال دعس رمان 111 كر د ساشسا اانا



 8 مابا و 50

 ٍْ عمت الثل نورك دوحه راقوا ”ارابتوحن اهلتامناو اهدعباهق ةيقابلا ءاثل 2 1
 تغدا اذافرخ آلا ىف انوكي نأ اههسانق نا عم ماغداو فذح نيب ةيلكاا لواىف ا

 هرخآوا اوزانن"لاقولزنت لاقوحن ءارصم هرخآ ام دلك اهلبقناكاذا الا غدتالكناذ |

 مل ناف دملا فرح نيكمت ىف دازو عبانت ىإؤقو اوزيانت الاقو لزنت اولاق وحن دم |
 عراضملا فور ولصولاةزمه اهل بلثجال منداولذا اوغغد. مل “ىبم اهلبق اهلبق نكي |

 كناذ ىداملا فالح ةماكلا لقاثتت ا_ضياو اهتلالد ةوقل ردصتلا نم اهلدال 00

 ناكاذأ مغدال اذكو نورا لزتا لاقثتسا لقثتسي مل عبناو عبانا تلق اذا 3

 جاتصذا نوزبانتي لوحته ريغوان وزب انتي ولوحن ياناكجاوس ”دمريغ نكاس هلبق ْ

 لصاملا لقثلاب ماخدالا نم ةلصاملا ةفملا .ىفن و نكاساا لذ كير ىلا نذا |
 سيلو فنصللا لوشن نا نإ والان ا انحرسش ام رهظو نك اسلا كلذ كبرت نم 1

 هلا لزنت رهش فلاو نؤنمت متلك .ىزبا ةءارقو ةدم ريغ نك اس اهلبق ْ
 لوعفلل اينيم' عراضملا لغفلا ناكاذاو ةوقلاكالت تسيل ننقل نيب عما قا

 ' نالقثتهنالفنيتك رحلا فالتخال ماخدالاالو ف ذا زجي مل لحتو ءارادك دع ش

 لبعفتلا نم لعفتو لعفتت نيب. سيل عقب اضيا و ناتقفتملا ناتكرللا لقثتست اك !

 لعفت ءاثو هلوق * لوألا ف دعبول لعفتو لعفتت نيبو يناثلا ءانلا تفذحول

 : ىدحا تناكاذا ءافلا ىف مغدب نيبابلا نم ئيضاملا ءان ىا هيف مندي اهف لعافتو ||

 نسرئا وحن ءاتلا ىهو انهف مئدب ءاتلا نا انركذ ىتلا سمع ىنثالا فورطأ | '

 اوركاذاوحن لاذلاو اوملاظاوحن ءاظلاو متأرادا وكن لادلاو ريطا وحن هاتلاو | .
 عمسا ومن نيسلاو نيزا وحن ىازلاو مترباصا وحن ءاصلاو ملقا وخن ءاثلاو َ
 اور ءابئاون ماو اورجاناوحننيتلاوعزضاو اونراشا سل 1:

 لعافلا ىمساو ردصملاو صالاو عراضملاو ىضاملا ىف درطم' ماغدالا اذهو

 اصلا :ةأطخلو هو رهظن نا |وعاطسا اف ةرهح ةءارقا عاطسا هلوق * لوعفملاو

 نيب عج ادبا كرحصنال ىتلا نيسلا ىلع ءاتلا ةكرح ءاقلا نكي ملا ىلعوبا لاق '
 لعفتت ىف هريغ ءاحو' مدقت دق, ىعح زل لاو ىلالعالا فذملا ) * .لاقنياكاسلا

 عينسإ ا ا عاطساو تلظو ا تسمو لعاقو ْ

 قتو مسن وحناما و ءاملانم و ءاملاىلعو ربنعلا نب ىف ءالمو ءالغو ربنغلب اولاقو |
 ليما هناف ندي ذيع فالحب ولت ىذلا تاثكلاو هللا قت ءاج هيلعو ذاشف ١

 اوس وو هلق هاو دنا نم لذبا ليقو زضتسا نم ذخضساو |

 ادرطم فّدحام رز تثني لوقا ”معل ا

 قورشت هوحنو

 قاو ين و رمشدو
 را مدعت قاو



 مسن هلوق
 نر طييساول

 ظ 0 م

 هدقيف مادا

 2 اوزيطا "1

|" 
 -. هه

 | 1 الس اوزاتتو لروح ءان مغدت دقو )' لاق « مدقت اكءاتلا ىف

0 

 م مل يس
 ْ 1 نيب راقنملا ىفاث ب باكوذاشرافصلاِف ورح رغق نيسلا ماغدانا ىأ ذاشلا ىلذ اذاش

 ا ريفصلا االضفنا ذاب هذ هلاف عمنا عانتمالىناثلا بلق بكت راامأ وذاش لوالاىلا
 :  ملانيسىناثلاتبلق اذا كنالو اثلا ذودكلاس سل لوالا ذ ذ وذشلا ةهارك لازدقو

 أ - ناثددشملا ءاظلاو ءاطلاىأث الثلا تءاح وهلوق 5 ريفِصلا ف ورح ىفالانيسلا مد

 |  هلوق» اوفعدلنانكيطميىذلاداوجاوهتيبلا لوأو ةلملا ءاطلا لبقذبعملا ءاظلاو
 [| لاس ىنميبلطاىف ابوجو هلوقىلعفطع برطضاو ريطصاىذاشلا ىلعاذاو
 1 ' فرح وهىذلا داصلا مادا لوالاذؤذ لا ونيتددشم داض وداصب نبرتضا وريضا

 .ىناثلابلق قاثلاذوذشلاو. ةمملاداضلا ماغدا اذكو ءاطلا ىأر يفصلا ريغ ىفزريفصلا

 | ءات نالوش نأ ىلوءالاولوالا ةرضم عفدب ىف انلاذوذشلا نا نمدقو ىلوالا ىلا
 ]| رك ذاك اهيف داضلاو داصلا تغداو مالا لوأنم اداضوأ اداصتبلق لاعتفالا

 أ[ ربط عانتمال هلوق « اداض وأ اداص ءاطلا بلق مئالوأ ءاطهبلق ىلع ليلدالذا لبق
 ٌْ - ريفصلا بهذ الثل ىانلا ىلا لوإلا بلق عانتم ال لوالا ىلا ىناثلا بلقامنا تعب رطاو

 نأ 0 ءاجوهلوقةلمملا ةددشملا لادلاب ىأرك داىف ايوقوهلوق ةلاطتسالاو

 - سايقلا فالخ ىلع لوالا ىلا ىناثلا بله ماغدالا ناكل هنا ىلعة معلا ةددشملا لاذلاب
 نال ماغداالب ءاط لاعتفالا ءات بلق ةبعملا ءاظلاو داضلا وداصلا عمبلغالا ناك
 . اذكواهريغنم ىوأربطصا وب رطضاو رططاو عنت# اهيقيناثلا ىلا لوالا بق
 :لاذلاب رك ذانهىلوأ ةلم ا لادلاب رك داوئازلاب نازا 2 وأ لادلاب نادزا

 ىف وأ | متساىف اهلاح ءانلا ءاقباو ةئلثما'ءاثلاب رغثا نم ىلوأ ءانلاب رغثا اذكو ةهعمملا

 0 ماللانال عقلا عئاوخن مع .ملناو ءاتلاىفماللا ماغدا نم عئمال وعم سس

 وحن ءادتالصولا ةنمهد صف ءاتلا هيف مغ ايف لعافت و لعفت ءانو مع نكاس

 نيبلا توض ءاّقب عمامندم عاطساومنو اوأراذاو اولقاثاو اونبزاو ؟ اوزيل

 ظ .كلزاح 31 1 عمتج# ءان لعافت و لعفت عراضملوأف ناكاذالوقأ د ) ردان

 أ فذحلاو ماغدالاوامهدحأ فذح نيئشب قدا » امهفقحالنأ رانيا نأ

 086 اهنم لةثنا نإل ةيناثلا ىه ةفوذحملا نا هيوبيس بهذف تفدح اذاؤزكا

 َ ليزي ىراطلاو ةمالع نوكيللعفت ءات ىلع تديز ةعراضملا فورح نال

 أ ريطتو سرت ىف محدن ىلا ىه اهنال هب ويس لاقو امهعاقجأ ءرك اذا:ثباثلا
 اح اذاو نيرمالا ماعتدملا زوحو لوالا ىه ةفوذحلا نويفوكلا 3



 : د هه و

 قابط الاب ءاثلاوه ءاطلا 9 30 ريصتف اقابطا ءاتناى لمحت نأ ةمعلا ءاقلاو 1

 ةديدُش .ةروهجلاد]|نال الاد ءاتلا لمحت نأب ةهعملا لاذلاو ىازلا لآ ارَشو َِ ١

 لوقت ءانلاىلاناسللا فرطفورح برقأ لادلاو ةسومم“* ءاتلاولاذلاوىازلاك |
 لاقوماغدالا بج وأو رك دذاهب ويس عنموورعونأ ىورامىلءرك ةذاونادزا . 1

 مديدقلاذلا ولادلا نمدحاو لك نانادئم اولاقئكرك دذم اولوش نأ ًارهمامانا 3

 نيسلا عمزوحيو ماغدالا الا ةدحاولا ةيلكلا فري يفلاصضفنالا ف هبحاصوف |
 راتالوقنف ءاتلاكناتسوم#* ءاثلا ونيسنسلا نالاهلاح لاعتفالا ءان قبب نأ ءاثلاو

 فيفخن بجو امناورخل آلا نم امهدحأ برب ىتح نيدعاشم انيبلط ول 0

 لعتفا لايعتسا ةززكل ىضماكريغب وأ ماغدالاب امانيسلاو ءاثلاريغ عم تاملكلا |

 ىتلاٍبلقو ءاط ةمعلا ءاظلا دعب ىتلا ءاتلا.بلقدعب زوج ولقث ىندأهيف لقثتسيف ||

 , لادلا ىف لاذلاو ءاطلا ىف ءاظلا مغدت ناركدذاو رطل وحن الاد ةهعملا لاذلادعب

 رك داوؤطا لوقتقنيب راقتما ماغدا قحوهاكنيعضوملا ىفىناثلا ىلا لوالابلقب | ٠
 داضلا معدل ميلطضم ىف عجم رهضعب لاقدقوهبوبيس لاقنيتلمهملا لادلاو ءاطلاب

 'ىط رت نمث بما هبشدق لاقورفشم ىوضف ورح نماهنا عم ءاظلا ىف
 ءان لاصنا ةدشل لعتفا ىف نبع ريهضلا ءان عم ءاظلاو ءاطلاو داصلا وداصلا هتإب ىع

 هنع طصخل ولج رب طبصف لوقتف اهلبق ام لاعتفالا ءان لاصتاكل عفلاب ريعشلا | ٠
 مهضعب لوس اذكو لاق ةلمج ءاطريعضلا ءان اهعيج-ىف بلقتف هطفحوهطبخو ||

 ريمضلاءا بلقت نأ ةغللا هذه سايقوىف اريسلا لاق نادا ىفاكالاد ءاتلا بان هدع
 "الا نع هكح مل هيوبيسنكل لعتفاىفاكىازوأ لاذوأ لاداهلبق ناكاذا الاد | ٠

 تثعبو تذخأ وحن ىفماهدالا ناكهلبقام ريعضلا ءات لاصنا ةدشلو ةلم#ملالادلا ىف .

 بلقو كلت ثعباو كلت دْخو كلت ظفحلا وحن ىف هنم زك او لوأ تظفح و
 :طقحو طصخ وح الادوأ ءاطريمضلا ءاثلقام بلف نمتك [ لاعفألا 00

 ا ءانتلا مدني م هنأ 2 ءزطاك تناك ناو هلك لاح لك لع اهن ال دعو دزفو

 اهظح الو: كلر حبال ىتلا نيسلا كنرحت ىذتش ماغدالا نال نادتساو عاطتساىف

 هنلا ةلوقنم ةضراع هتكرح نالنوكسلا رح ىف ىلا نافاضإأو 2 رحاى

 هيف ابوجواهيف ءاتلا متدنو هلوق * ذاش ماغدالاب عاطتسا ةزجح ةءارقو هدعبا |

 ىأ نيهجولا ىلع هلوق + هوحنو دزتمو ّرثم لاقي هنارك ذ هيوبيس نالرظن

 نيسلا هيف مدن هلوق * لوالا 0 الإ بايو ىناثلا قا لولا بلع لا
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 ]| ميلا سسك زوحيالو اهقو فاقلار سكب لتقم لعافلا مساىف لوقتو ءاهلاو ظ
 0 منال رغل روكا دوعتم عراضلا فرحن الع راضملاف رح رسك زاجاو اءابنا |

 وحنامأ و لت ولحب ىفاكرخ عادلالا ءايلا سا نكن عنو عا وحن اًضأ

 ءرق 3 والل قالا عاباب نيف د كم لهأ ارق رقدقو ذاشف تنمى ننم

 عابتالا ةكرح هليقام كبرت و نيب راقتملا لا درع فدح كلالذو دريملو

 || اليلقالا هيف ءاتلا مغدتمل ءاتلل ابراقم لعتفا نيع ناكاذاو نينك اسلا ةلازال

 ' كيري ىلا ىدا اذا اسال وان رك ذائلصالا قالخ رخ آلا ريغىف مافدالا ا

 ريغىف نأ ناو هناذ ركدا وحن مادالا امأو كرصملا نيكست ضعب نكاسلا

 || طقف نيكست ىلا ىدأ لمزا وح ىفو نيكسنالو كبرحت ىلا دؤيمل هنكل رخآلا

 ' امناو نيب راقثملاب فيكف زك الاوه ناكو لتنقا لث٠ىف نيلثملا راهظا زاحاذاو

 عنمالو نومصخضك اداصوأ نيفدرمو ىدهيك الاد نيعلاناكاذا ماغدالازاج
 ةروك ذملا فرح الا ةعشانم ءاتلا هيف غدت اهث لعتفا ءانث مافدأنم سايقلا

 ءاظلاو ,طتراىف ءاطلاو ثتعاىف ءانلاو رسنقا ىف نيسلاو قزتراىف ىزلاك

  داضلاو ىدتهاو مصتحاىف لادلاو داصلاو رذتعاىف لاذلا و لظتعا ىف

 دحأءافلا تناك اذا كلذو اتل ج را ىفاب راققم لعتفا ءاف ناكاذا و رضنخاوف

 ناسللا فرطنم اهنوكل اهيف غدت ءاتلانال انرك ذ ىتلا فرح الا ةيئاقلا

 ىازلاو نيسلاو داصلاو ءاثلاو ءاظلاو ءاطلاو لاذلاو لادلا ىهو ءاتلاك

 فرط فورح نم تبزق اهتلاطتساب اهنانم ان رك ذامل داضلا هيئامثلاىلا متو

 لعتف اءاق مافدا كازاح اذك ناك اذاف ان رك ذاك اهنم ديعبف نيشلا امأو 5

 ركذالاذلاىف و نادا لادلا ىف لوقت هنيعىف هات ماغدا زاوج نم ركأ هلاتىف |

 .[| عمسانيسلا ىف وربصا داصلا فو ؟ رثدا ءاثلا فو رظا ءاظلا فو بلطا ءانلاىفو ١

 | انالخعءافلاىلا ةلثمالاهذهىف ءاتلا تبلق اماو عحمضا داضلا ىف ونازا ىازلاىفو

 ريخ أت درثا هلعل ؟
 ظ ىيعت* ها لادلا

 ١ نبي راقتلا نوكل
 لب رح لا ريغ

 امئاو هفذح اهففح

 0 اهففُح

 مل  اهلابعتسا

 ١ كاز ىاثلانال ىناثلاىلا لوالا بلقنم نيبر اهقتملادحأ ماندا قَح وهام

 ١١ بلق زوحيال ىازلاو نيسلاو داضلاو داصلاو ءاظلاو ءاطلاىفو لوالا نود
 | ةثلثملا ءاثلاعم زوجيو ريفصلاو قابطالا ةليضف بهذ.الثل ىناثلاىلا لوالا

 ١ فورحلا عمو درتاو رآنا لوقت ماغدالا قح وهاك ىناثلا ىلا لوالا بلق

 |١ ةماكلا طسويف نيب راقتملا نوكل ماغدالاب 00 نآزوح ةروك ذا
 | برفأن وك فرح ىلاىناثلا بلتب اهففضق صاج ةماكلا رخاماغدالا ىف تلاغلاو
 || داضلاو رداصلا ىأ ةثلثلا قابطالا فورح ىلا اهم رقتف ءاتلا نم ةملكلا ءاف ىلا

 متت ستتم ت02 نجت صمت سصتسص حصص حصص



 دل ”برطاو يبا ماتمالترصتاوربصا قماشلا ىلع ادظبف

 2 دايفاوولا داف 0 2000 لادلاعم

 لوقنف 0 ع رح 0-0 ني م 5 و
 مزلتال ةيناثلا ءاتلان ال لتتقا وحك ىف ماندالا مزلي ملامنا هنوبيس لآ لتقو لقا |

 ثيضع نم نيتلك ىف مهن "اك هيف نالثملاف عمراو عمجأ 0 ىلا ىرتالا ىلوالا |

 مسرلا وهاك ةملكلا ءافىلا امل وأ ةكرح لقي نأاماذ تغغدا اذاف مزالتلا مدع | ٠

 ةزمهلا فذح بجو امتاو لصولا ةزم*نع يمس را ضعبو دعو |

 دمحلا ,و لصأو نوكنادهس ملا 1 ل 1 باب بحيملو انهه |
 لعفلا ءاف نانك اس قئليف امهل وأ ةكرح فذحنأ اما لس انلق اك ةكرحلا .

 ةزمه طقسبف ىلوأ سمكلاف كرحاذا نك [سلا نال ءاقلا ق0 000
 ضعيو دريوحن ىفنيلثملا] وأةكرح فذح رحب ملامتاو اهدعبام 2 لص 0

 لءفلا ىفنيعلا ةكرح ىلع ةظفاحملا بحي هنانم لالعالا بابىف انرك ذا ٠ رعيو |

 ائهه ةكرللا فذح زاحاما هريس لاكو سس 2 هباوبأ عب يت اهبذا
 ىأ ماغدالاو ءافخالاو راهظالا هو ىف زوحب هلال ضعبو دريوحن نود

 درىف اذكو ماغدالا هيف بخ هناف زعبو ضعبو دريوحن فالح لتقاوحنىف

 فرصنل ااوزاحأةثلثلا هحو الالوألاىفا وفرضت انف يمت ىب دنع نوف تل ١

 امه وأ ةكرح لقننم ديال لب ءارفلأ لاق اضيأ نيلثملا لوأ ةكرح فذح هيف

 ةرودكملا لضولا ةريه زغ التاو نوكلا دوهقلا ىهفلتقت رسكام اف ءافلاىلا

 صضعبو درب بايىف ةكرألا فذح عانشما ىأر هن كلذ لاق اماو ةفوذحت

 ىلا ةحهقلا لقب لتس ,غردملا لثتقا عراضم ىف لوو ىضمامهنع با وطاو#

 مهضعب زاحآو لوس ىحالا ىفاك فاقلا رسكب لتس و ىضاملا ىفاكفاقلا | 5
 وهو نمت اض نيب عمجت ةكرح فاقلا ءارح نأ ريغ نم امهل وأ 2 فذح |

 سالتخا ب رعلا نع هلثم نمىورامناىلوالا و سانلا رثك أءركش فيعض هجو
 امايثا ءايلا سكي نأ فاقلا رسكب لتقب وحك ىف زوحيو مان ناكسداال ةكرتل

 ءايلارسكي ىدهبالنم مأ ةءارقلا هنمو تنمو رخخم ىفاك لت ٠ لوقتف فاقلل
 اسمح و ممل سنس اع ةستك د عصمت



 ا 0 للمعاا ءال 3 ولا برشت نابكلخ و“: هلع 1

 قابطالا فرح عمالا نوكيال قابطالاذا اقابطإ ةفعضملا ءاتلا بارعشا ىلع
 . ماغدالاب ىعس ءافخا وه لب حيرص مادا قابطالا مه سيل هلا قملاو لاق
 : ناك اذا هنا طعاو امافدارمأو وفع !ا وهن 1 ضعبل ىف ءافخالا ىع“لاك هنههبشل

 . ةدحاولاةملكلا فام“ اكف لصتم ع وفم ريض ىناثلا وانك اس نييراقتملال وأ

 را دتشانا مثريضلا لاصتا ةدثل كاذو اهيف ماخدالا سيليال ىتلا
 دعأ وحن نيتلقتسملا نيزملكلا فالخحي تدزو تدعىف اك مائدالا مزل نيف رلحا

 1| . براقتلادف دتدي ملام فالح و نسحأماؤدالاو نذا ماندالا كرثز وحب هنافك رم

 . لاذلاو لادلا و ءاظلا و ءاطلا ىن نعأ ةروك ذملا ةتسلافرحالانا ٍدعاو تدعوحت
  لقأ امه«يف اهماغدا نكل اضيأ نيتمعلا نيشلاو داضلا ىف مغد. ءاثلاو ءاتلاو
 أ داضلانال نيسلا وىازلاو داضلا ىف اهمافدانهو ضعب ىف اهضعب ماغدا نم
 كلذ زاج امناو ةروكذملا فرح الا ةعستلاك ناسللا فرطنم اتيسل نيشلاو
 | ءائداو ناسللا ف رطف ورح نم ارق ىتح اتلاطتسا انرك ذاك نيشلاوداضلانال
 ةينثلانم بي رق داضلانال نيثلا ىف اهماغدانم ىوقأ داضلاىف فور اهذه
 | ةقبطم داضلا اضيأو نيشلا فالخم ايانثلا نم فورملا هذهو اهتلاطتساب
 داضلا فاحتتمل اضيأو ىشفتلا ىلا دصقا# ك1 دصقب ةليضف قابطالاو
 | عضوملا كلذ تءزل لب نيشلاىف م ءاظلا نم هيفتد رق ىذلا عض وملا نع

 داصلاو هلوق + امونج هع وو ميجا ف ءاتلا ماخدا ةءارقلاىف ءاحدقو

 01 مال اهتخاىف داصلا تغداناذ ضعبىف اهضعب معدي نيسلاو ىازلاو

 - رك أ ضعبىف اهضعب ريفصلا فورح مادا هيوبيس لاق ىماكقابطالا ءاشا
 - تفقواذا ةريخ“ الا ةثلثلانال ضعبىف اهنضعب لاذلا و ءاثلا و ءاظلا ماغدا نم
 فصلا فورح فالح ابانثلا فارطأن غ ارا ناسللافرط تيأر اهيلع
 ”وخرلا فرملا ىلع هنم ليتم أناسآلاب رم محملا قرملاىلع لاغدالاب داقعالاو

 أ رجافوأ كلامي رضا وح وه ءافلا رمل قالا وهلوق*نانسالا سو رنعج راخلاا
 رم هير اس

 1و وددرب تاور دامت

 3 |١ نيفدمءاجدق ونولتقم ون ولتقماههلع ولتق و لتكلاقيف لعتفاءان مغدتدق و) لاق*

 ٍ 1  ىلعاذاشنيسلااهيف مغدتورأتا ورا اوحننيهح ولا ىلعاب وج واهيفءاثلا غدت اءابنا

 1 .ايوجوواهيف مغدتفءاط قابطالا فورحدعببلقتو عمتاعانتمال عمس ماوحذاشلا |[

 1 .انايحأ ا ثالثلا او مطظا ىف نييحولا لع ازاوجو بلطا ىف
 يمل يل ل يل يبس



 25111111 ا ا
 5 حو 2 00 بع ب ها 0 عا

 0 0100 955657 ا

 تونا دي د يابا نيو 500

 ِخ

 - ا 000010 1
 حي

 نولمرب فورح قف انوحو غد ل نرتلاو 0 لاق * *« اضيأ اهفا مدللا .

 ليقايم بلقتو ءانرلاو ماللا ىف اماهذاو ءالاو واولاىاهتنغ ءاَشا انبا حصقالاو

 غد رس لاوحأ سو انيل 0-22 جالا فورح ريغ ىو ءايلا
 هيو كر 3

 ىنعي ازاوج مغدت ةكرحملاو هلوق * اهلك هذه نايب صدق لوقأ * ( ازاوج .

 نونلا ١ ت2 مهمل ه.وبيسلاقاهناكسا دعب نولم رب ف ورخ ىف ازاوج مند 0

 فاكلاو فاقلاو نيسلاك ًاهلبق ةنكاسلا نونلا نحت ىتلا فورا عم ةكرحللا
 ةرواجينا ٍلعاوركتتسيمل كلذ ليقناو لاقن الس نيخ وحن لا فو

 ىهو كرلادعب ةكردلانال كرما ةر واح ن نم دشأ هدعب فرعلل نكابسلا

 ءانلاو ) لاق + هيليام نيبو كرحلاني ةإ_صاو ىهف نبللا فورح.نم قزج

 ىازؤلاو داصلاو ضعب ىف اهضعب محد ءاثلا و ءاطلاو ءاظلاو .لاذلاو لادلاو |!

 3 ىرخاء ءاطب نايس ماخدا عم نك نأ نطل رفىف قايطالاو نيسلاو

 ةتسلانمدحاو لكنا عالوفأ ١ ) ؛لوّش نم ف نونلاةنغ فالحتبتك اس 0

 ءاطلا ماذداف اريخأ ةروك ذملا ةثلثلاىف و ةيقابلا ةسخلا ىف ,متديالوأ ةروكذملا 1

 ماؤداوماسوأ رجاز وا رباصوأ ماثوأ رجاتوأ ملظوأ لباذوأ مراد طرف

 ماسوأر جاز وأ رباصوأ صاثوأرجاتوأ ملظوأ لباذوأ دراط درج لاذلا | '
 رجازوأ رباص وأ صماثوأ رجانوأ لبأذوأ مرادوأ دراط ذبن لاذلا ماغداو || ٠
 رباص وأ صان وأ ملاظوألباذوأ مرادوأ دراط تكيس هللا ماغداو ساس وأ 0-7

 او ملاظ وأ لاذ وأ مرادوأ دراط تثيع ءاثلا ماغداو اسوأ رجاز وأ

 هيف قابطاال اهف قابطالا فورح تهئدا اذاف صاسوأ رجاز وأ رباصوأ || 4
 بهذي برعلا ضعب و فرحلا ةليضف بهذي الثل قابطالا ءاقبا حدفالاو

 رهتح برعلا نم اءاعس ءام ءاطلا هيف تصلخلاممو هيوبيس لاق ةيلكلاب قابطالا || '
 اهقابطا باهذنم اليلق لثمأ لادلا عم ءاتلا قابطا باهذ لاقو مهطح ىأ ٠

 ددرت قابطالا ءاقب عمو ةسوممم ءاطلاو رهجاىف ءاظلاكلادلا نال ءاتتلاعم
 ماغدالاب ى ع تاطالا فر ا حسد ماهدادل !انه له هنا فنصلا

 نأبالا نوكيال كلذف يرصلا ماغدالا عم قابطالا ناكنا لاقف امر اقتل

 احرص اماغدا ءاتلاىف اهغدنو ءان  تطرفىف الثم ءاطلاك قابطالا فرخ بلش

 نود نم قابطالان الكلذو مغدملا ركنا لف دتك ان ىرخا ءاطب ىل تم

 ءاقأ تدك سيل و لاق نينكاس نيد . عمجأ من رايق رذعتم م .قابطالا فرح

 مدنا نأ قش نك ن ونلاف فورا اهذه مثدتال انك ءاللا ىف ,مغدتاك مبلاو 7

 سم تيه ههسج عن دع حس هجم م6



 مافدا زاوج هجوو
 2 ها اهيف ماللا

3 
 اي يي يبا

 وأ سدو قو

 ار دةوانك داهسراطام ىشوف معدل نيشلاوردانوهو حجرعت 5

 غد اذكو اليبس.شرعلا ىذ ىلاعت هلوقىف نيسلاق اهمافذا ورع نأ

 ارفضلا كفل جم اعنآ عماببش سأرلا لافت هلوقق اهيف نيسلا 17

 . دعا ناو دحاو جري نم امه اكف توصلاو ىثفتلا فورحنم اهنوكل

 ]| نوعنع ةرصبلاةاحن ورخت الاىامهدحأ ءايلا و وأ ولا ماغدا ىف ان رك ذاك امها ردع
 اال قار وحو مدن ةفرعملا ماللاو ) لاق + سكعلاو نيشلا ىف نيشلا ماغدا

 .ديربلوقأ*(قاوبلا فراج ونار لب وحن ف مزال ةفرعلاريغو افرحرمشع ةئلثو
 دالطلا و ءاطلا ونيسلا وى ءازلا وداصلاو ءانلاو لادلاو ءارلاو نونلارمشع لئلا

 | :زكلا ا نر رطاودغ قرتغدا اعاو ئكلاو داضلاو لاذلاو ءابلاو
 / فورلا هذه عيج نال فورألا هذهل اهتقفاوم طرفو مالكلا ىف ةفرعملامال

  ناسللا فرط ف ورح ناطل اح امهو نيشلاو داضلا الأ ماللاكن اسللا فرط نم

 ]| اذكو ماك ماللا جرب تلصتا ىتحاهثواحرل تلاطتسااهن الف داضلاامأاضتتأ
 .لهمال وحن ف رعملاريغ ةنك اسلاماللا تناك اذا و ءاطلا جب ردم تلصتا ىتح نيشلا

 نوكي نأ اهدحأ ماسقأ ىلع ةروك ذا فورملا ىف اهتافدا قف ىهف لقو لبو

 وح مغ غدتال نكل و اههبج رع برقل .ءارلاعم ثلذو راهظالا نم ندبحأ ماغدالا

 11 ةيريهوزاحلا لهأ ةغلوه ماغدالا كرت هيوبيس لاق تيكر له وحن

 7 || لقولبو له مالف تنذ مزلولا رظن نار لب وحن ىف مزال فنصملا لوقف
 ا كالا ماللا ماخدا نسحلا ىف هيلو عبي م رقلاو نارقلا ىف ءارلا عم ةصاخ

 .ماللا نع نيخرت نهنال كلذو نيسلاوىاؤلاو داصلاو ءاتلاو لادلاو ءاطلاىف

 .ماقدالا زاوج هجوو ءارلاف ناك ماللاوحن فارحنا نهيف سيل و ايانثلا ىلا

 ظ 02 فورج نم اهعما ماللاو امجر نم بيرق ماللا جرتم رخآآ نا اهف
 انثلا فارطأ نم نهنال لادلاو ءانلاو ءاطلا ىف اههافدا نسما ىف هيلي و ناسللا

 نيسلاو ىازلاو ءاتلاو لادلاو : ءاطلا عم ماغدالا ناكامماو ءافلا جر نرراقو

 | ءاطلا لزنتمل امايانثلا فارطأىلا لزنت مل ماللا نال ةثالثلا هذه عم هلم ىوقأ
 0 7 رخلاو و داضلا ْق ينقل هيليو ةثلتلا فالح اهلا اهنا ارض

2 
 1 راو داوواراف تا نون 11 نال 0 ل عيجح نم 0 نونلافف



 501 سا

 | نيعلا امأو ةوخار لاو ةدقلا نيب ةروهج نيفلاو هانا و2 ةسوم# ءاهلا ا

 ْ 0 ه.وبيس لاق امتاح عفر اوحن جرخل اب رقل كلالذو ءاملا ىف منديف ١

 امهتلف دعب نكلو اضيأ ءاهلاىف نيعلا مندتو دحاو جرم نم امهنآل نايا

 ىلا والا بلق لبقان رك ذاك ان :ههزوال وزثك أناببلاو ءالؤاحمو وحن نيءاح |[

 مدقت اذا تلك لمع اولعفب مو م الءاحايلقفل والا ىلا ىاثلا باقالو ىفاثا |[

 لزنالا ماخداسايقنال ايله هبجا اولوشب إف ايلع دبجا وهن نيعلا ىلع ءاهلا

 مهيلع رذعت دقو سكتم رع درطم عاف قاثلا ىلا لوالا بلقب 207

 اهقوذ اهف مدي الف ءاملا امام انني ماندالا اوكرتف نيعلا فيعضت ل

 ءاخلاو ةسوم ءاطاو ةرووجم ءالئا نم اهلا سلا نيغلا 0 ا
 ةلممملا ءايلاف ءاللا برم نم ديعب اهجرذم نكل ةسود# اهلثم ا 0 -- ا

 ادوتصذاك نيئاس القت نأب نيعلاو اهلا نائيشب وه و اس 00 م
 بلش . مازال رعوأ أ نق نابل نع عرج ن ف ءاحو هلوق * سماك هذاحيذاو . ظ

 لاق افلخ غمدا وح هنم ىلعأ ءامللانال ءالاىف مغدب هناف نيغلاامأو اًنيع' ءاملا ٠ ظ

 000 نيغلاىف ,غديف ءامللاامأو نسح ماغدالار 3 نسحأ نايبلا 4 وييس 1

 نيتهعم ءامللاىف نيغلا ماندا نعال نكل و نسح ماغدالاو نسحأ ناببلاو دا

 تايرلق ,غلا فرعضت و ريثك ء اهلا فيعضت نالو نيغلا نم ىلعأ ءاحلا نال كلذو

 ىلال والا بلي نيتوعم نيغلا ىف ءاملا ماغدا زاجامتاو انركذ يكلصفلا جلا

 ناسللا ىلا قلخلا ج دان نر اخ ره نال ىناثلان مىلعأ لوالاوأ عم ىناثلا

 لبق قحاك نيفلق نيا مشا لحف و لدعم برعلا ضع لو وق ىلا ى ةرتالأ | ٠

 ادوتعبذا اولوشب إف نيعلاو ءالاىف ماغدالا كلذ لثم زحي 0 و مفلافو 1

 ( نيشلاىف ميلحاو فاقلاف فاكلاو فاكلا ىف فاقلاو) لاق: « مفلانع اههدعبل |

 ةدلك قا وحن ىناثلا ىلا لوالا بلقب فاكلا ىف مثديف فاقلا امأ لوقأ *
 ام«! راقث و نيحر ىلا بر#ل نسسح - مالا نسحأ ناببلا هب وييس لاق ا

 ىلا لوالا بلس انطق كيلا وف فاقلا ىف معدل امتاو فاكلاامأو ةدشلاق ا

 ناك امنا هيوبيس لاق لخدأ فاقلا نال نسحب ناسلا و نحب مافدالا, 7 ناك

 عم اان تيم قلما ىلا ناسالا جراخم بر 1 م 0 نجا نايبلا

 ١ انرك ذ اف ناسللا ا ناسنلا ىلا قالا جراخم 30 هلام ---

 ناببلا و ماغدالاةائيش 2 0 نيثلاىف مشاماف ميجاامأو ماغدالاو نايبلانم . َ

 ميس ع ميا ع 1 0
 قا ةي اتم نكح

 نامت هلوق ى ءانل اف ورعوبأ اهغدأ دقو دحاو جرت نم اهنا ن نانسح |



 2 ىأ خزو هلوق
 ةأرلل ةخزملادنم و

 هلتناكناىف وطلاق

 ريحا 4 نْيِفلا

 ا و ج1

 هيأ مدا ع

 مالا ءارلا ماغدا ءارقلاو ا لا دلعأ و منأت ضعبل وح ىف هدح ىلعال
 | ديف اهلبقام كرما كرما ميلاب قايورغ وأو م ريركيل ةهارك اسايق
 0 وه وأ زاجم امافدا كلذ نوعا ! هيامصأ 2 اشلاب رعب و ءان اهدعب ناكاذا
 متدياماو ريفصلا ةليضف تهذالثا اهريغىفريفصلا فورحالو هلوق * ءافخا
 عا 1 اهريغ ىف نوط هلوق + ”ىحب [ ضعب ىف اهضعب
 ْ معا ءُواَساو هكرتو قابطالا عم ماف دالاب امان ظفحا و
 و رول فورحىف ماغدالا نا لغا هن لخدأىف قلح فييقر
 ءىجي إف ةزمك اوفلالاامأو هفلجرو 1 رلا "كوت ليلق ءاهلا نم فءاضملا
 ءاحلا .قح ناكو عكو عدو ليلق نيعلا نم فعاضملا اذكو فعءاضم يهم

 3 لا ىفامهتم لزتأ هلال ءامللا و نيغلا نم فيعضتلا تاىف لذأ نوكل نأ
 0 : اوراس وم هلوكل كاذ ل 2 و 002 مر 5

 َ الو اني 00 عا ني زو ريثحاو ةدئلا رع ىطانلا لغ لوما ىاهرلاو
 هنمزك أ ب 5 دل تح نوقخ أ نيالا ىهو ةغيفضلاك ام ز>اح عمالا

 ىأ خزو منا و 2 0 ءاطلاك ةوخر هس اوه“ ى م اضيأو م ملأ أ تيل 5

 1 ارخا فاكتواهت وعل اهفيفضت 05 اماو نع 000 ينلاو مكن

 : ورح نم نيب راقتملا واو دا له ىف دف هؤعصم ان فيكف ةففحم

 ” اج ماع هبحأ وحن ىلع 1 ليلا مندا قع ا ىح و ىقلحلا

 ذا متلو بير رق برق امه: نوكي نآللا مغدن مل ني ىناثلا نوكقشلا ناف

 : كدو لوالا ىلا ىناثلا كس نأ كالذو ند : راقتملا مافدا 12 ةفااعع

 ثلا ىلإ لوألا نلف 2: | هذاحبذاو ادوتحذا وحن ءاهلا وأ نيعلا اهدعب ىتلا
 أ رو نأ دوك دأا ولاق مث .نمو هلوق * ماغدالا لبق هم ل 0

 يناثلا اوبلق. لقنلا لج الزوال هنم لخدأىف قلطلا فرح مافدا نا
 , نيلاو ءاللاىق ءاهلاف ( لآ < 0 نول ل .لوالايىلا كاد لدم

 د اف نيغلا و رانلا نع عزحز نف ءاجو نبءاح ايهباقب نيعلا لا طلو ءاطاو
 راهغدبالفلالا وق ةرمهلاةلججأ ا مدعب لصفتلا ىف ذخبأ لوقأ * ا ا
 : 0 نايب ا ا 0 طقف 00 0 ءاهلاأم و 0 7

 ىف ءاهلا 0



ْ ْ1 

 مه "0 1#

 )د ىف نمسانلا نمو دحا و قسن ىلع داقعالا ىردل داقتعالا لضفنم اهلصأرب
 نونلا كلذكو مفلا فرحنم نيترق امهنوكل نيتهعملا ءاملاو نيغلالبق نونلا |[

 ىلا جات هيلع فوقوملا فراانالنيج رذلانماهج رح اهيلع فوقوملا ةكاسلا

 لبقةكرحتلان وتلا كاذكو وعفأ و يعفأ كاف ' مث نم وفقولا بابن ىف ماك ناي كل

 نونلا تئعدااَذاَه داقتعالضف ىلا اهجادتحال نيج رملا نم“ رك تنافر

 نال هنغلا كرتىلو الاف ءارلاو ماللا هيف مغدملا ناك ن اف ترظن نولمرب فرح ىف ؛

 ةدشلا نيب و ةروهحم ةثاثلا نال اضيأ ةفصلاىف و جرا ىف ام« راثت نونلا
 ةفصلا و جرحا ىف برقلإ نونلل ةليضف اهنوك عم هنغلا باهذرفتءاف ةوخرلاو

 نونلا هب راقمنأ| مه رخأ نيهجو) ةنغلاىلو الا ءأن , وأ اواو هيف مغدملا .ناكناو ك

 ا ةنغلاىأ نوتل | ةليضف باهذ رفتغيال 3 لوالاو 4 هلاءال ةؤصلاب امثايا ٠

 ءافخالا نيب ةلاح امهعم نونا نوكي نأ يغلي لب لماكلا ريغ برقلااذه لك

 ةنفلا نم ”ئشقبف ماتلا مادالان ودو ءافخالا قوف ىتلا ةلادلاىهو ماغدالاو

 هيف غدملا ىف ةاصاح دنغلا ةليضف نالامان اماخدا مغدا امم هيف غدملا ناكناو
 ماللا ىف اهغدب برعلا ضعب و نونلا ةنغنم لقأ تناكناو ةنغمبلا ىفذا
 امان اماخدا نذا ماغدالا نوكي الف نونلا ةليضفب ائض اًضْيَأ ةنغلا عم ءا رلاو

 تراقثلا 4 ماتلا مان دالا اف اراصتقا ء ايلاو واولا م ٠ ةنعلا كرت مهضعب و 7

 ءاللا ف نونلا ماغدا نا ةاحتلارئاسو ه.وبيس بهذم و 7 ةفصلا وأ جرخملا يف
 نونلا نال نوتلا نمت سيل هنغلا و مايماعدا اضيأ ةذغلا عم ءايلاو اولا و ءارلا 7 00

 هنال هءوبيس لاق ةنغ مفلا توص ترضاافال اهدعب ىلا فرحا ىلا ةيولقم [!

 تهغئدااذاف فرحا 0 سنج ىلا لوح ىت> قورخلانم“ ىثىف نونلا مثالا 5

 ىتح فورا هذهىف اهءاندا ن 5 الف فرحا كلذ حرم هج رز هفقرحىف 0

 2 000 اهل ظحال فرحا هذهو ”ىشلكف ءاوسنولثم نو 00

 0 ضاّرررعاب سل ايراقت مل ناو مملاىفو هلق + مز0 11 ا

 م ناكم ل ان لاوواولاىف و هلوق ٠ ضارعالا اذه ءانث ف ص رع

 امأوةغدلاكىهىتلان ونللة غلاة هان رخام ىلعامأ ةنغلا ءاَقن ناكمال أ باوج /

 ضعبل ءاحدقو هلوق 4# :عنؤءضملا ءانلاو واولاب ارب الف ة ةاحهلا لاهاي يلع

 قاذحو هلثهىف ماخدالاءارقلا ضءعب نع لفن م فيو لرتعار مهنأش

 ماغدالا ظفلي هع عر ا 1 هل*هق ماغدالاب دارملا نا 0 0 لق

 نم 5 ىقنل ١ال 0 ثكثالذ ناكولو ماغدالا ن ف تيد رق ءافخالا ند 0 ا



 ا
 ا 17 ىهذت الف نيللا ةلضفامأو ماغداللدض رع كاذ.هنوكو لوالا نوكس |
 ]| ماللاىف نونلا تمن داو هلوق * ةفصلا كلم ديت اههنم ةدحاو لكنال ٠ْ

 باحأ وماغدالاب بهذت ةنغلا ةليضف نا كلذو هسفن ىلع رخآ ضارتعا
 ةرن نونلل نال كلذ ا ورفتغا مهنكل ماغدالاب تهذتناكن آو اهنأب فصملا

 ةرينلا ماغالل بجوملا ناك نا هنال اضأ رظذ هيف بوج اذهو توص مفرىأ

 | *ىح ايا مهريغوءاتلا ولادلاو فاكلا وفاقلا عم 0 اي ماغدا الي نلف
 || دالذا موشيخللا ىفرخآلاو مفلا ف امهدحأ نيجر*نوثللنا لاق نأق لعاو
 "|| اهفديالف نيجر#لانم ةدحاوةلاحىف اهجا رخا تدرأاذاو ةنغلا نماهيف
 '”ىوقأ ةدخاو ةلاحىفنيجرْلا ىلعداتعالا ذا دندش جالع و ىوق داقعا نم
 01 11 نيرض لع نونلاريغ ىه ىلا ورااودحا وج رم ىلع داقعالا نم
 ىه و كاذىلا جات الرخ آلا وق لخلاف ورح ىهو ىوق داقعا ىلا جاتحت
 لضف ىلا جامتحالاىف نايواستم قالا ف ورحونونلان ةف.شلاو لاف ورح
 "000 | 1 ان نوكت نأ انآ نونلاىأ ىغو توصلا دال لامعاودامتعا
 اهه دحأاهث افخا ىلا نايعادكانهف قالا فرحريغ اهدعب و ةنك استناكاذاف
 ها رصتملا فركلا ىلع داقعالا نم لقأنك اسلا ف رلا ىلع داقعالا نال اهن وكس
 نونلا بيقع داتعا لضفىلا هجارخاىفجباتحال ىذلا فران وك رخآلاف
 ريغ لبقةنك اسلانونلاتيفخافدحا و ىقاسن ىلع نا داقعالا ىرحل لصف الب

 فورح ريغ نماهدعب ىلا ف ورخلا عمة نك اسلا نونلل لصح نافقلخلا فورح
 واولاكو ةنغاضيأ هيفنال ميملاك فص برق وأ ءارلاو ماللاكجج رحاب رقق للا
 1| نونلا ماغدا بج وةوخرلاو ةدشلانييامموةر وهلا نمامه#«منونلانال ءايلاو
 ع  ىهىتلا ءافخالا ةياغىلا عاذ براقتلاو ءافخالادصقلا نال فرحا كلتىف

 01 ةلقيزوتلاؤخا ةفصلا ىفالو جرت اىفال برةكانهنكي مل ناو ماغدالا
 موشرحلا الا كلذن وكينأ نكم ال و هيج رك دحأ ىلعرصتقب نأب كلذ ودامتعالا
 0 موشيملا ىلع داقعالا مزة سإ مفلا نماهج رحم ىلع اهيف داقعالان ال كللذو

 | كلذدعبمت ةيفللا نونلا لصحف موشيملاا جرم ىلع رصتقيف سكعلا فالخم .
 4 تبلقربعيف ىج اك طقفءابلا “ ىهو اهدعب ىحن ىتلا فورحطلاو ىه ترف اننا

 0 انرك ذاكمملا ى هو فراطا كالتو نونلان 3 مفر> ىلاةيفحلا نونلا كلت

 قلاا فو رح ىوسنمءابلا ريغىفاك ةيفخ تيقبارف انتيمل ناولادبالا باب ىف
 9 نونلاد رق داقعا لضف ىلا جاتحي قلملا فرملانال ىف والف ةيقلحلا ايا عمامأ ظ

 00 رم



 م هوب 1-7

 نلعتف ونعاش و لمفو لدتا لما وحن ةريسيبا ونأ ىفالا 02 لاذ 0

 ةدش عمالاز وجال سيلف كلذ ريغامأو ش رمهوداراداولمزاومعساوىحباوحت | ١
 مائداىفبلاغلاو ليلق وهف كلذ عمو نادعو د و لوالا نود واقل 3

 لعتفا ولعافتو لعتفاو لعفناىفو نيتلك ىف نوكيامارخ الا ىف نييراقتلادحأ 3

 لوالا فاصتا امه دحأأ ناميش رخ آلا ىف نيب راقتملا دحأ ماخدا نم عناملا لوقش |
 3 نف هفصلا كلت ىلع ءاقبا قاثلا ىف لوالا | غد الف ىناثلا ىف تسيل : هقفصت 3

 واولا مافدا زاج و غدملا فل ص هيف سيل اهث رفشم ىوض فورح معدي 1 1
 امهدحأ ىف ىلا نيالا ةليضف نالرخ الا قامهرحأ فورملاهذهنمءايلاو |

 فورح مغدب ملو نيللاب ترجم اضيأ هيف مغ دملاذا رخالا ىف هماغ داب به ذن ا

 اهريغققابطالاف ور>ال ونازاو ععساكلعتفا باب ىفالا ريفص هيف سيل اف ريفصل 3 3

 ىناثلاب له هيف عناملا لاوزل كلذ و برطا وحن لاعتف الا باب ىفالا قاطا ال 35
 تس دف اكازقاتل1نوكل كلذ و قابطالا ف ورح ىلا وريفصلا ف فورح ىلا ََ

 ةنغلا يملا ةليضف ونيللا ءايلا وواولا ةليضف و ةلاطتسالا داضلا ةليضف وهريغت |
 جر لا ىفام#ب راقت ع ممبللا ىف مدتالف ةواحرلاو ىشفتلا نيشثلا ةليضفو | '
 ءارلا ةليضف و ءافلاب قطنلا عم فلان م جرخب توصوه وفيتأتلاءافلا ةليضفو | |

 يه دحأ مغديالااب ءايلاو واولانا ررقهناكلذوهسفنىلع ضارعا ةيلو ديس وتو |
 ناب ناحأ م نك وينو رع الاف دحا غدا فيك لاق هن كف 3 :راقم ّق

 لاقثتس ال ءاثتبلق امنا هنكل كاللذ درول ماغد دلل ناكول ءانيلا نا راو

 نول ودنا وآل را / ولا بلقتاذهل وماغداللال امهعاتخا ||
 سايقلا وه اكطقف يناثلا ىلوالا بلقل رخ “آلا ىف نيب راقثملا دحأ ماقدالبلقلا

 مافدا باب نم اذهف --- 3 اسام*ال وا نأ مقتحت بلقلا دعب مت

 در4 ناكول بلقلا نالرظن باومجلا اذه ىفو نيراقلا ماغدا نمل نيل تلا | 8
 اتقرعف تّيوطو ليوطك د كرم نهال وأو ءانواولا ىلقل اهيل 101

 ةفصلاىف انراقت ءالاو واولانأل تلذ وماندالا لج *الرألا ١ راسنا 1
 جر !ىفابراقت ملزاو ةوخرلاو ةديدشلانيبوزيتروهحمو نيتثيل امن وكىهو 1

 دصقلانال ةيناث تناكنا و واولا تبلق و ىرخالا ىف امها دحا تمنداف ١
 ادوتحذاىفانلقاكءايلاو واولا نمفخأب تسباةددثلاواولاو ماغدالابفي ملا | -
 فاض ال كف كين هنا و 9 اا د 5

 ا 0
 و كل ا ا ل يلا 106 1 ل ا

1 

 ظ

 : هل وق * زوحبالو 3 هريغقىف ضيدان ناكل اضيأ أو ريركتلا 1 2

 ١ اضرأ ماذدالا ىلع م ذأ 2 جاف براق هلع ىف لعحت 23 ذآو



 براقتلاةدش ىلا ارظن ماغدالا زاج و ماغدالاب س اشلالا ىلارظن راهظالا زاحالماك
 ل سودوت عبق نادتع وادط ودطيدط و وأ ادت وددت و وحن دن ووخت كلدو
 ةنادغرك ذاو * لطخلاةنادعوادوتعوادودت.دولوقيفلا دلاىف ءاثلا غدي
 مين وني هففخدت وىفد و مهل وقدنم و« يصلااهل وح ىبب قلبا نم * هع مانا دع
 ناكسالا دعب اولاقف باتكلا لوأىف مائذخف ودبكو حن ءانلا ةرسسك ف ذب
 هزذهلامعتسا : كل نادتع ليقاكةرهظع ءاتلا نوكسبدتو مهتغل ىف زج ملودو
 الئادطو وحن ىف ماندالاز جي ملوسبالا لي زيدان وأ ىلع اهعججب و لقثت بيف ةغللا
 ليقول لاقثتسالا نمافوخةدطو ةدئمزتلينم برعلا نمو قابطالاةليضف لوزي
 خال اهتوىفمرلياذكو ادوليق ول ساستلالا نمو نيتمغ دم ريغادط ووا دنو
 لبقةنك سنونلااهيف عقب ةغيصاونبب ملامتاو انركذ املءاتلا سسك ىن ءأ ةيزاخلا
 ءانلا نال نادتعىف زاحاكديفز ا ماغدالا نال لتعوزةوحن ماللاو ءارلا
 لادلا ند دحا و لك مافدا ليلدي ءارلاو ماللاو نونلا نمايراقندشألادلاو
 نواعم ينونلاف نادال امهافماللاو ءارلا فالخرخ آلا ىف ءانلاو
 اذه ىلعف مزال ريغ سرا ندا ءاعددلا نال كلزمو كير نمو نيتلك ىف امش

 "|| لقتتسم وهو راهظالا الا قبب مئانركذامل مافدالاز جي مللثعو زق وح لقول
  كفبادت ودن هوونادتعو نالثمام اكف ءاولاو ماللا نم جرخلا# 35 رقنونلان آل
 امتاف راهظالاب امهو و ناونص و ءامتزامأو هيلع ساقنال ل لق فيعض مافدالا
 رخل نيراقنلا دحأ 00 سبلب ل نا ونيف رلانيب براقتلا لاك مدعل زاج
 هيق ان دمالا ءاقلا 3 52 مهتيللأ نم م سيب لعفا نال ى < ا وحن , غدا ةلك ىف
 3 لش نم و ”ىحام ىلع ر دج د داع زد( ا: قا ذم وأ ىحماك لعفنا نون
 - | سبا سيلا نمو لجوا تلجون ءلعفناىف لوقتولولخلال | عطقا رص
 نام ن 0 و معن ةغلق ىأ مقفو هلوق + ,غ داول ىأ سبل وأ هلوق *

2 
 اهفرفثهىوضف ورح مدي ملو ) لاق « دبكىف دبك وحن لف نيع ةرسسكا

 نيِلِثِم اههريص 500 اهغدا امنا اتيلو ديسوحت واهتفص ةدايزلاهب راهب
 اهتنغلاب راقت منا ومملا ىف وايت ردها ركل ءاولا وماللا ىف نونلاتمنداف

 مهب فاست ولرفغاو مهنأش ضعبل ء ءاحدق و اهنا ناكم 1 ءايلاو واولاىقو | ها اهنم تاوفلهلو5
 لوقلا اذه دج وب ىلل

 نتملا محن ركأ ىف

 سلع نزوقلبخا

 هلاق ريكيال راغص رثغ
 ريصلا و حاحتلا ىف
 ريسلا لثم ةريصلا عجج

 ةريظح ىهوةريسلاو

 سك لل دع وممغلا

 لادلا دبدشت عم نيعلا

 روبصك دوتع نر
 وهو نادتع هزصأأ

 داهتدم ل١ معصوم

 رويت هاتدبلا نم

 لا ولا يورضشفلا
 مها م ولعم رفشملاو

 ىلع قابط ا ريغن ماهريغىف ةقرطللا ال وامنهتاوفلاه ريغ ىف ريفصلا قورحالو
 هيد *اولاقم نم وعابلاو نيعلا ىف ةءاطلاالا هنم لختكأق قلح ير ا 0

 هلك قرخ هلا ىف نيب راقتملادحأ ماغدا نا عا لوقأ 0 ) ةداع .<ذاواد وتحذا

 © سليملاذا 03 1



 1 نس 1 0

 ا وامه الكل قثتساف ممم لاقيف لوالا ىلاىناثلا بل نأ ل قثأ و

 ءارتاضيأ لقثتساو ادح اليلق 200 نيعلا و ناركسلا هكو هفوحنءاهلا

 منيع اك فيكف ىقاطاى اهل وزنل ةاقثتد لم | ىهنم ةدحاو لكنالماغدالا " ع

 ا امهل ا سانماف رحاو .ططف هس وي ءاهلاو روت نع ماذا نيك قانا ' : :

 خوحن رك كلذلو قلحلا ىايهنم ىلعأ هن 1 فخا هلو انا وهوامتم 0

 طسو نم.ام# الف نيعل هتبسانم امأو هللو ركو مكاو عدم ْ

 نيئاحءاهلا ونيعلا سمتىنب ضعي بلقاذلفةو انولاو و سم4 ايف ءاهلا :امأو قلخلا |

 كلر 0 0 0 ١ ني 0 0

 الادزرلا تلفاز ا روجيال و تان ا سابقلا رمال 0 3

 رفانتامهتيبج رمل ىف نيسلاو لادلا براقت عهوريفصلا ةليضف لاوزنمافوخ 5

 عادام# راقتف ةوخر ةسومحه نيسلاو ةديدش ةروهحم ّلآدلا نال ةفصلاىف . 11

 علت رخ "آلا ىلا امه دحأ بلقو امهرف ان اذكو نب رهظم اههعاتجاءلرتىلا : 1

 لثم ولادلاج رحم نم اهنال ءانلا وهو اه«: فرح ىلا امهبلقالا بيف ماك 3

 رخآ بيكزتب سبل ىلا ىدؤيام ةلكىفاهنم مغدبالو )لاق * سمها ف نيسسلا |
 هدو ور وأ ولاا 1 والوادطو اواوش : لمت نمو ءامنزتاشودتوو دطووحت : 0 1

 م 7 0 دو و 4 ىتنا 2 فالح س 0 لقت نم 0 00

 اهف فيرعتلامالكو نولمرب فورحىف نونلاكب حيدقف لوالا نكس ناو 0 0 دكت مو ماغدالا بج لاكصرعت نا ثامهمدساو لحرس فريك | اذاندلاكفنالا ض رعم ف :امهنال ل ا رسال رخ هيا يلا 0

 ةلكىف اناكن او براقتلا دتشا اذا اهسال ودك أت لبامه ريغ بحال د 00 0
 توطولسوو اا دطوق اك مهغدب مللاثع الاثم ماغدالا س لاو اك 0 :ناف 1 ٠

 ناللم زرت لم زاؤح ماندالا راح سبلي مل ناودتو م م..الا فاذكو ود ولا 0 : ٠
 هناؤ قى مغ دادق والا * يع لد مهتيأبأ نم 0 نيعلاو ءافلأ فيعضتب لعفا ٠

 انك اس امل وأن اكن او برضاو عطقا لوقتال 3 نمو .لمزاو 2 1 0

 ناو ملص و ناو و ,غدم ريغ لوالا 9 الماك انيمي راغت نكيملو نسال ناق 1 0 :

 اي راجل ناو روقو# ءامع زةاسو ءاوذق 9 وةنموةنكوةين 3 _ ةاينقو نايبو.

 ديسسعهعسم ل لا لا
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 ]| ونهم ءانلاى ساما وا رك ذاع ءاوهلاوذ ىواهلا عم و ةلامالا بابف نا
 ةعرس ىلع هب راكتملا بعصيال فيفخ فرح وهفدع رس ىلع مالكلا درس ”تهلا
 يال سهابقاو ىبلقلا نم ديالف نيب راقتملادحأ ماندا دصق ىتمو ) لاق *

 ةزكلوءوح لاعفالا ءان نم ةلج فو هذاحذاو ادوتحذاوحن ىف ضراعلالا
 عرش لوقأ * ارا دان مد هلصأ تسو فيعض مهعمف مح و اهي

 اهمافدا ةيفيك اهب فرعي ةمدقم مدقو ضعبىف اهضعب ةيراقتملا ماغدا ناببىف
 || هلوق ىهو هيراقمف اهنم همافدا رحبملام اهب فرعي ىرخا ةمدقم ركذ مث | ادوتحذاوحنىفهلوق
 "1 ىلا لوالا بلق ساقلا ناك امنا ءاملا ىف ءاهلاف هلوقولا ةلكىف اهنم مثديالو | مادوتع جيذا ىأ
 7| هلعجو قاثلاىلا هلاصتاب لوالا فرملا ريبغت مافدالانال سكعلانود ىناثلا | دلو دوتعلاو رهظيس
 || نيلثم نييراقتملا ةروريصدعب ريبغتلانم ل واللدبال ناكالق دحاو فرك هعم رست“ دولا

 7 - سايبقلا نم عنمام ض رعي دق هلأ معا ضراعلالا هلوق + بلقلاب هريبغش تادا

 71١ نيفرح قاماوهو ىناثلانم فخأ لوالا نوكامهدحأ نايش وهوا روك الا
 ١ نعلا ىفاما ءاللا ماغدا دصقاذا كلذو ىناثلا نم ىلعأ امل وأ نييقلخ
 017 ءالاتغدااما و ىجاكدنم لخدا رخآ قلحىف قلح مغد.الو طقف ءاهلا ىف وأ
 5 لق اذهلفاهلقتل 1 ىحنائماغدالا اهيف لعب قلحا فورح نا عم نبف را دحأىف

 ” 1 -بلغ الاف اضبأ نيتلكىف ضعبىف اهضعب مغدن ف ”ىحب امكاهنم فءاضملا
 ١ ةدشل امهدحأ ىف ءالا تهندا امناو اهنم غوصم فعاضم هبشان وكم اع
 ' || هذه حذاو ادوتع حيذا وحنىف لوالا ىلا ىناثلا تبلقامتاو امهل ءالا ةبراقم

 "|| نيعلا متءاهلامت ة رمهلا اهلقثًافاهلقثأ قاملاىف اهل زنأن ال. سكعلا سايقلانا عم 0
 "7 |١ ماخدالانم دوصقملاو ءاخللاو نيغلا نم فخأ ءاماف ءاخلاا مث ءاذلا مث نيغلا مث: 4و قد

 ا 5 5 | هرسف ىلا هول
 000 الل تقل لقثأ ىه ىلا ةنئاثلا ىلا فخأىه ىلا" ىلوالا تلقولف فيفضل
 1 واولاىاماو * 0 ىل ن غد مدت كفاه لاب وأقملا فرحا ل قث مافدالا

 0 وك اميتناث ولالعالا بابف ماكو اولا لقثلكلذو دويس هلصأو دسن او ىف

 5 حف و ىناثلا ىلا هبلق كرت اهيلع بيف ىناثلا ف تسيل ةليضفاذل راافرطلا
 07  فالخ ىلع هرييغتوهبلش ىلاسالف ادناز ىتاثلا نوكينأالا 'ىحناك اذه لثم ىف

 1 .لوالا نوكل ىأ اهريغت ةزثكلو هول هلوقىنعمو نا ”زاوعمس اوحن سايقلا ظ

 7[ هلوق+ ريطصاو برطضاىفاك ماندالا ريغل ءاتلا ريغت ةزكل و ىناثلانم فخا ا
 1 ْ 1 0 ل 0 3 لوالا 0 مهعمف منو
 ا

 حكم دمع ”ةصحتسم هس اد ع تسخن فقل

 هلوقب ِهيلادبعديسلا

 صخاحراشلا

 ريع ا ع6



 كك < ؟ةنكانلل شا ا
 ١ فرج نم ىساجحالو ىجابركفنبالو فورحلا تحافورلا ,مدكلاف ْ

 ظ ىعابرلا نال كلذو ملا و ةقزهؤلاو ةقدهدلا و رهشعلا< اذاشألا اهنم |

 | دض ةنمصلاو فيفخ ناسالا ىلع لهس فرجنم ايلحإف ناليفثا ب ىماجلاو 0 ّ
 كللذدب تبع“ اليقت ةث نوكيفد|ف وحال ىذلاوه نععملا 'ىثلاو ةقالذلا فور>ح

 تتعصا اهنال كاذب تيعسامتا لشو ةقالذلا فورح فالح ناسللا ىلع اهلقثل

 / فورح دض اهنال ىلوأ لوالاو ىساجت وأ عابر اهدحو اهنه دب نأ نع
 35 ةلقلقلا فورحو هلوق * بسنأ مسالا ىف اهل اهتداضف ىنعملا ىف ةقالذلا

 ةدشعم فقولاىف اهجرخمىف ناسللا طغض اهبعناهنال ةلقلقلا فورح تيع#

 ١ توصلا كلذ جورخ عنمم ماتلا طغضلا اذهو ردصلا نم دعصتملا توصلا |
 أ هعضوم نع هكيرحتو نانسللا ةلقلقىلا تحتحا بطاشخلل اهلا ن0 ١

 | نوءرب نيذلا مهن اكاتوص دشأ برعلا ضعبو معسيف اهتوص جرخت ىتح
 | ةضقنلالثم اهعم ميرخ اهيلع.تفقو اذا فونرطلا ضعبو فقولاق 5 1
 دجن داضلا ناف ىازلاو داضلاو لاذلاو ءاظلا ىهو لوالا طغض طغضنتملو .

 امأو ابانثلا نيب نم اذفنم دحت ىازلاو لاذلاو ءاطلاو سارضالا نيبذفنملا .

 ضعب وسفنلاعم نيرحب نهنال زثن عم اهلع فقت اهاكف ةسويملا فورملا
 فورا ضعبو فقولاىف ةكرللا نومري نيذلا مهن اكان دسأ ترعلا
 رن هبشالو ةس ومهما ىفاك نال و ةلقلقلا فك توصال فقولاىف اهبدنإال

 مدعامأ ةزمكلاونيغلا ونيعلاو ميملاو نونلاو ماللاوهو ةعبرالا فو را فاك

 لص ملاضيأ وهجارخاىلا جاتحن توص ردصلا نم دعصت لهن الف توصلا

 فورمات دج واماذفنمنادحجال نونلاو ماللانأ الف مفتت مدعامأ و مات طغض .

 : مضت كنال م م١ كيذكو ايانثلا نع اتعفترا امهنال كلذو نانسالا نيب ةعيرالا ||

 وس و رنلا تور ول كناف ةرمهلاو نيغلاو نيعلاامأ و. اهبنيتفشلا
 اههسرحا 6 زاديزبهذاو< لصولا ف وصلا وزفنلا نم * شنو

 جيرطلا عط دق هلوق * مقنالو توصال قب الف ه.ىناثلا فرحلا لاصتالكلذو |

 هءقطنلادنع فرح: ناسألا نال اة رحم ماللا ىعمامتاو فوح ىلع ديلا برض

 توصلاج رحب سيل وكن 1٠ نم هعض وم نع ىفاحصتن ال هف رط نعأ ناسللا نم هجرت و

 نايلخحت لب توصلاناض زيعتال وناسالا قدتسم اهتيحان ىف احب لب ج رح اكللذ نم
 اذاناسللا فرطنالا رركمءارلا ىعسامنا ونيتيحانلا كندت نمت وصلا ج رخن ودفن رط 0

 نيتكر ع هتكر حتناكك الذل وهيفىذلا ريركتلل ٌرعيف مودي ىأ رعت هنأ اكهب ماكت

 مثول 5 4 8 1 ل 1 2 1

 >2 1 ميرة لا نحو نو ا ا او اس عملا وجا



 ا ل 4 1 3

 اهل ضرعت نكل فقولا دنع اهعضاوم ىف توصلا رصحت ةيناقلا فرحلالا
 ١١ تفق وكن اكفاليلقاثيشهتوص ”لسني ةسومح# ىهىتلا اهلا نمهبرقل نكل دجرخم ١١ دنعتوصلا رصحتبف نيعلاامأاهعضا وم ريغ نم توصلا جج ورخ بجوت ضارعأ
 ّ ا دنع كنا نم هعض وم نعىف احتيال ناسللا ف رط ىنعأ اهج رخمف ماللاامأ و ءاخا ىلع

 ١ لبءاتلا ولا دلاكةيلكلاب توصلا قيرط دسي لال هنكل ت وص هنم ىرحجي الف هب قطنلا
 ١ ناسللا ”قدتسم نم ه.قطنلا دنع توصلا جرخ هبطنلا دنع ناسللا فرط فرحنا
 | نكل مفلا نمامهيعض وم نم جرخ ال توصلاناف نونلاو ميللاامأو هجرتم قيوف
 | مفلا نود فن الا نم توصلا هبىرج موشيملاا ىف و مفلا ىف ناجرخم امل ناكأل
 | ءاشاىف توصلا رحيإف ءا ولاامأو ام توصلا رحيمل كفنأ تكسماول كن ال
 . ىلاةلاملا نيعلا ىف انلقاك ءاللا ىلا هليسمو هفارحتال ا ىرط ةنكل هقطناا
 ”كلذكو رركذلا ءانثاىفدعم توصلا ىرج رركت اذاذ رركم ءارلا اضيأو ءاذلا
 عشت اهجراخم ناكامل نكلاريثك اهعم وصلا ىرحتال فئالاو ءايلاو واولا
 ]| كي اهعم توصلاناك ةر وهحملا نم اهريغ عاسنانم دشأ توصلا ءاوهل
 || ىرخم عاستانم زكأأ هتوص ءاوهل فلالا جر عاسناو ”ىث هنم ىرحجيت
 7| تشانلاكءاوهلا تاذ ىأ ىواهلا ىعم ثلذلف امهوص ءاوهل ءايلاو واولا
 ١ قيضتيف واوا كمتفش مضت كن ال زكأ فلالل عاسنالا ناكامتاو لبانلاو
 2 ج رفت لب اذه نم أيش هل لمعتالف فلالاامأ و ءايلا كنملالِبق كناسل عفرتوجرخملا
 | فورملا ىئخأ فورملا هذهو واولامث ءايلامث فلالا اجرخم نهعسو اف جرحلا

 |١ ةقبطملا ةقطلاهلوق « ٌثك ًااهجرخم ةعسنالفلالا نهافخأو اهجراخم غاسنال |
 71| قبطلاكك نما ريضيف هيلا ناسللا عفرت كنال ناسللا ىلع كنملا هعم قبطنام
 || هج رم ىلع هلوت + اهيلع اقبطم امهنبب جرخم ىتلا فورملا نوكيف ناسللا ىلع
 70] سارمضالا ىلع قبطن ناسللا ةفاحو ناسللا ةفاحداضلا جرت نال درطم سيلا
 |١ ناكلداصلا ف قابطالاالول هنوبيسلاق كنحلا هيلع قبطن.ناسللا ىقاب وان رك ذاك
 هنال مالكلا نم داضلا تجرخلتو الاد ناكءاطلا فو الاذ ناكءاظلا ىفو انيس
 مما 0 زمفتملاو هلوق + اهريغ اهعضوم نم فورحلانم ”ىش سيل
 ناسللا اهلل عفن ريام ةيلعتسملاو اهب قطنلا دنع كنهحلاو ناسلاا نيبأم
 ةثلثلا هذهب ناسللا عفترب هنال فاقلاو ناتمعملا نيغلاو ءاحلا و ةعبطملاىهو
 ”ناسللا هعم ضفخنام ةضفخنملاو اهيلع كنملا قابطنادح ىلاال نكل اضيأ
 هللا ودحاصفلاةقالذلا ةقالذلا ف ورح هلوق*ةيلعتسملا|ادعام لكى هو عفتربالو

 عقر



 سنا را وه فورطلاب قطنلان| تفرغارش ءرركملا يد وخل ثاتعم

 تاكرلا عابشا زاحامتا ولاحم ةكرطلان ود نمريركتلا نال ف و را تكرحامباو

 عم ءامأ و ريقنلا اهتوض عم ىرجب الف ةزوهحم اضيأءالاو فلالاو وار |

 فعضل اهرهوج ناف اهنودي وأ ةكرملا عابشا عم اهتررك اذا كناف ةسومملا ||

 وحناهبت وصلا ىرحج اكىرجب و سفنلا ج ركف سفنلا سيح الاهج رام ىلع داقعالا
 رخ الا وا روهجم امهدحأ ناك ف يكت يأ ر وجب رخلا ارق فاكلا و فاقلاف كلكك

 عيج لوقنف ةسوم#لاو ةروهجلا رئاس فاكلاو فاقلا ىلع سقو اسوم“

 ءاهلاب هفصخ كئرمشلس فورح ىهو ةسوم* نيب رض ىلع ءاسملا فورح

 ثاحمشلا وزاهشلاو ىدكشتىأ كيلع زهشتس مالكلا ىئنعمو فةوال ةفصخىف

 لظ فوق نهو ةروهخ قوركلأا نم قبامو ةأرها مسا دفصخو قتلا ١
 ةثلث ةفئأتسم ةعسق ىسهتلا فورخ عيجج مسقن 23 عيطم دنجانغذا ضب روق

 ىنعنؤ تبطق ءادحأ ةديدشلا فورخاو ام«للامو ةوخرو ةديدش ماسقأ ٠

 توضلا ىرام ةوخرلاو توصلا ري لل همت قطن و هتنكسأ اذاام ةديدشلاب
 توضلا ىرال ةديدشلازا ةروهجلاو ةديدشلا نيب قرفلاو اهب قطنلادنع

 مدعب اهيف راتعاال ةروهجلاو عطقن مث نآ ىف هءععسن كنا لب اهب قطتلادنع '

 مهضعب و اهبتيوصتلادنع سفنلا ىرج مدعب اهيف رابتعالالب توصلا ىرج'
 ةوخرلا نم ىتلا فرحالا ةعبسلاو5 لظ فورح نم ىأ ةروه4انم جرخأ

 فورملا اهنم قيبف ءايلاو نيغلاو نيعلاو ىازلاو لاذلاو ءاظلاو داضلا ىأ

 ىأ ةوحرلاو ةديدلا نيبامم قرخأ ةفزأو تيطق ادا ىأ ةددشلا

 ةروهجلاعومجت نوكيف نونلاوواولاو مملاو ماللاىهو انعوريمل فورحنم
 ' ةواخرلانا نظ لئاقلااذهو تبطق كدجا نمو ف ورح ىهو رسشع ىزثا هدنع

 : هناكسا دتحل فرطلاب توضلا ىرحن نأ ةواخرلا نآل ىتب شيلو 00١

 هتمالعو ر<ملوأ توصلا ىرج ءاوس فرحلاب توصلا عفر رهجاو ربنلاك
 فورحلا ناكسا ةوخرلاو ةديدشلا ناح#ا ىف ربتعا امئاو سفنلا:ىرج مدع

 ترجلامةواضراهيفو ءايلاو فلالاوواولا ضاعب أ تاكرلحاو اهتكرحول كال
 اهتدش نيبتيإف ةواخرلانم “ىثىلا ةديدشلا فورحلاب اهلاصتا ةدشل تاكرحلا
 رصح# قالعتم هجر ىف هناكسا دنع هتوصىرج رصحتنام ةديدشلاىف هلوقو

 ١ ةديدشلا نيب انعوربمل فورح لعج امئاو هناكسادنع هجرت ىف صخب ىأ

 هذهو فقولادنعاهكضاوم ىف توصلارص#:ىتلاىه ةديدشلانال ةوخرلاو |[
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 هي 0 1- 0
 حا 27 ور مل اهعمبو ىرجلا الو راصختالا هل متيالام |همسامو

 داضلاو داصلا ىهو كنملا هرم ىلع قبطنام ةقطملاو :”للناو -نشطلا و را أ ىلإ

 . || كنملا ىلا اهب ناسالا عفتربام ةيلعتسملاو اهنالخ نفنملاو ءاظلاو ءاطلاو : ىللعالا كتبا دار

 1| ةقالذلا فورحو اهتالحب ةضفخلاو فاقلاو نيغلاو ءاملناو ةقيطملا ىهو ناسللاو

 || انهفالخ ةنمدلاو لفن رم اهعمجيو اهنم ”ىث نع ىساجو ىعابر كقنيالام
 7 |0005 ةناإلا فورحو اهم ساجوا ىعابر ءان ىف اهنع تمص هنال |

 .[ ىهو اهب رفصبام ريغصلا فورحو ميط دق اهميلو فقولا ىف طغذ اهف
 فرحت ناسللان ال ماللا فرتملاو نيالا فورح ةليللاو نيسلاو ىازلاو داصلا

 هب توصلا ءاوه عابنال فل“ الا ىواهااو هب ناسالا ٌرثعتل ءارلا رركملاو هن

 ديال هنال ةروو روك دما فورا تيعسامنا لوقا *« ( اهئافيلم ءاتلا تاوتبلاو

 ظ يملاو فاقلاك كل ذك الا اهب قطنلا ٌويهَت الوام رهج نم اهجارخاو اهناس ىف

 | كنكماك ايفخ كنم مسيو هب قطنت نا كل ؤيهت هناف سومملا فالح

 (/ كنال اروهجم نوكيامتاو هؤافخا سيكأو توصلا عفر رهملاو هب رهحت نا
 | فعض نمو توصلا عافترا لصيحب داقعالا عابشا نف هعض وم ىف داقعالا عبشل

 [كتوصلا ىرج ناف داقعالا تعبشا اذاف ءافخالاو سما لصح دامتعالا

 هتعبشا ناو ةوخر ةروهجم ىهف ءايلاو نيغلاو نيعلاو ىازلاو ءاظلاو داضلاىف

 ةروه4او لبق ةديدش ةروهج لادلاو ءاطلاو رتلعاو تامل ترضلا 75 لو

 | كلذو مفلاىف اهج راع نم اهتاوصا جرم ؛ ةسومهلاو ردصلا نم اهتاوصا جم 5

 . اهعامسا و اهب رهملا تدرا نا مث افيعض مفلا نم توصلا جرخف توصلا كرام: 1
 حا وتفم اه كن ناب ةروهجلا نحمي و مهفيل ردصلا نم توبصب اهتوص تعبنا

 تاكرملا تعبشا ءاوس هتيفخاوا اهب كتوص تقارن روم وأ دم ووو!

 كناف ىف وحن اهعبشت لوا قى ىو وقوقوقو اقاقاق وحن فورملا دوت ىتخ
 نوكسو داقعا ءاضقلا دعبالا سفنلاىرحيالو عطقنالو ىرج توّضلِإ رن ِ

 وهو ردصلا نم جراخلاا سئفنلان أل كلذ ىرحجبإلف توصلا عم اماو توا 59

 داقعالاذا فراج رم ىلع قطانلا داقعا دئشا اذا سبتحب توصلا بكرا
 ا ىرجاعاو توص كانه نكيمل ناو سفنلا سبح ىفلاو قالا نم عضوم ىلع 9

 2| ثتفطنول كئال ناحمالا ىف فرحا تررك اماو داقعالا فعض اذا سفنلا |

 || نظيف لصفالب سفنلا ىرحي هنم كغارف بيقعف رركمريغ ةروهحلا نم دحاوب ظ
 | عيطترلو فرحا نامز لاطو رركت اذان دعبال ةروهجلا عم جرخامتا سفللانا ١

22 

 ا



 يلذيف نالوخ ا انك رفاعي راو رجا فاكلاو ا 0
 ناالا'دحاو '“ىنث اعيجم امشو نيرخلا لهاىف ةيشاف ىهو لكر لج رففو 3 0
 .نيشلاو نيّشلاك ميا ىف انركذ اك فاكلا خلا لصاو محلا اههردا لصا 2

 هنكعو ماك ف اكلاو نسم هلصأو ننعم ,ميلعاك نيا: نأ الإ ماك 0

 4 نانا ع 1

 نم هيلع بلغا ءابلا ظفل اههدحا نيب ص ىلع ىهو ميلا ةفل ىف ةريثك ئه |
 م نيفرح العج دقو ءابلا نم هيلع بلغا ءافلا ظفل رخآآلاو أفلا َ
 مي نم كلذ اوذخا اما: برعلا نا نظاو لاق نيضلخلا ءافلاو ءابلا ىوس | '

 :سيل موق ةغل اهنا ىف اريسنلا لاق ةفيعضلا داضلا هلوق * رهايا مهتفلال 1 ٠

 امرف مهيلع تلضنعا 5 رعلا ْف اهب“ ملكش |١ ىلا اوحانتحا اذاف داض مهتغل ىف َ

 اوقلكت امرو اانا فارطاو نامنلا فرط نم اها مهجارخالا ءاظ اهوجرخا 0
 :ةنانفو ءاظلاو داضلا نيد تجار مهل تأتب زف داضلا حي رم نم اهجارخا ٠

 ءاتلا نون رقن هلد رضا .هلد ْرثا ىف لاشي أك ةفيعضلا داضلا ناي ريم نبا باثك 8
 لاق ا سيلا ' الا تناذلا نم ةفيعضلا دانضاا تاكت هن ؤيلس لاقو دا ضلا نم 8

 ةفيعضلا جارخاو م اضلا داشتعا دق 7 *دلإ بناجلا نال فا ا أ 1
 رمعتلا رع

 نيشللاك ميلا م هادا م نا. ْنَ هز كو رظن هبنق قبال هلوقف نانسيمتسم

 م فاك 0 0 نأ م كا رخآ فرع 1

 (ُ ىازلاك ى علا محلا اضيا اين 0 لا م ٠١ قات لبوه َ

 واولاك ءابلا انها اهنمو دشاو زدجا ىف انركذام ىلع ىازلاكىلا نيشلاو

 ةلامالا بارىف انزك ذ ك د ثاو روعذمىف ءايلاكو اولاو ماعثالاب عمو ليقف ْ

 .اهنمو امه امو ةوخرلاو ةديدشل ٠١! امو ةسودهلاو ةروهجلا اهنمو ) لاق +

 نوئدملااو ةقالذلا تاور 0 اهنم و, .ةضندلاو ةيلعتسملا اهتم صقل ةقبطملا

 توذهلاو ىواهلاو :ركملاو فرجلاو ةنيللاو فصلا ةلقلقلا فو ١

 . قفا متم فور 3 ادعانم ىو هكرخ 2 نا قر رضخت ام رويال

 عمر

 نيش مييهبطعل فئاخو كككو قعب الثمو اهنالحب ةسوا هفصخح

 ءاتلاو فاكلاو ةسوء#لانم ءايلاو نيغلاو نيعلاو ىنازلاو لاذناو ءاطلاو داضلا |

 دنع هلوظ ىرح معا ةديدشناو رهملا كوت ةدشاناىاروةروهذ

 اهفالخ ةوخرلاو تنظف كدنخا ايو 0 الف هيج ار َْق هبال 1
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 ءارهأ سنا هلق
 ف حاملالاث حلاو .

 ىرسشخم زلا لاق ةلسملا

 داي ىئاوححا ىف

 وهوا ءاملاب تالا

 زاج ها سوبعلا
 مأ ىدر



 مدنلا ضعب ىف
 مأ هذه رج مل

 ٠ | طقف موشيللا نم اهجر ةرقاظ زيغ دّنكاس نون ىهذا هيلع لدب ريسفتلا نال ||

 ىباوكلا مخ ردلوف

 دهشتسا هءو اهيل ىأ
 روي

 ٠ نكيلال ردع ةسجلا هذه عم رهقلانم اهجارخا فلكتم فلكت ولو اريسلا: '

 ةبرمثملا نيشلا نكتسا امئا هنكل دحاو ”ىش امه انلكو ةنجهتسملا ىف نيشلاك

 ١ ىفا ريسلالاق ءايلاك ءافلا و هلوق * . ءايلاو ءاطلا ن نيب ىش اوقطنف ا سيلام ْ
 ذي و د

 ! ةالث نيب نيب ةزم اهريغ نم ارض اهبارسثاب لبق ةزوك ذملا ورك هذه ن

 | ءايلا نينو اهبامو واولان يبو اهن انامو فلالاو ةزيهل انييام نما
 ةيفللا لام نأ اريسلالاق ةقيفللا هب ويسنع ةياؤرلانا ليق:ةيفلخا نونلاهلوق

 1١ لاق نوللا لاوخحا ركذدنغرك ذب ىلا مشع ةسجلا فورخلا لبق حب امناو

 || مخرلا نال مخرلا فلا هيو اهيم- ةلامالا فلاو هلوق + سمعو حالعب
 ؟ررتالوءارهألىنثا ولا ميخرا * قطنمو رب رملا لثم سثباهأ * لاق توصلانييلت

 (| ثناكاذا ءاطلاوأ داضلاوأ داصلا ىلت ىتلا ماللا اهب ىئعي ميضفنلا مالو هلوق»*
 ظ اهرب مهصع ناف نولضإو ةولضلا' ةنكابسوا هحوتفم فورملا هذه

 ١ . يزقتلا فلا فنضملا ركحذ, ملو ةحقوا ةمض اهلبق ناكاذا هللا مال اذكو

  واولاوحن اب ىحن ىتلافلالا ىهو ةنبجسلا قورملا ىف هيوبيس اهركذو

 نامكلا هذه مهتكنا اوعزو زاخم الها ةغلئهو ةويملاوةوكزلاو ةولصلاك
 | قدصو قدصي وحن ىف كلذ انركذدق ىازلاكداصلا هلوق * ةغللا هذه ىلع و اولاب
 ىتلا مج اركذو ةنسصتسملا فوزملا ىف هنوبيس اهركذ ملاك نيشلاو هلوق *

 لاذلا و لادلا لبق ةنك اس نيشلا تناك اذااهب كلذ لعشام'ا هنال ميجا تود

 تناكاذا اهسالو لادلا رهوج ىفانت ةوخر ةسود# نيُدلاو ةديدش ةروهجب

 1 قلامحلا توص نيثلا برشتف هرهوج نع فراج رن ةكرللا نالدتكاس

 ْ نيا امئاو نحس مرج الو توصلا نسانتل لادلاك ةديدش ةروهحم ىه

 || ؤحت ءاتؤا لاد أاهدعب و تنكس اذا اهب كلذ لعفب امها اهنال نيثلاك ىتلا ملا

 || امهلب نيا ءانلا نيو امه .لو لادلا مهلا نيد سيلو ردك اا

 || برلثيف نيللاو ةسالسلا ىلا نديدشلا عاقجال ليمب امر عبطلا ن .ل ناثدب دس

 || رارفلاو ندحتشم نييفانتملا نم رارفلاف نيشلا وهو جرتملا ىف هيراقنام ملا

 || انيمهتسمومضوم ىف انسحتسم دحإولا فرملا زاصف نجهتسم نيلثلا نم
 || مهضعب اهبرق نيسسلاك داصلا اماو هلوق *+ :هعقو» بدت را عضوم ىف

 ١ مع مالك ىف وكي ءابلاكىتلا ءاطلاو دحاو جرم نم امهنوكل نيدلا نم
 !| اوفلكت اهم وقظن اذاف مودعم ىبتغل لصا ىف ءاطلا نال اريثك قرششلا لها
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 000 لاقام ىلع ءادنا ءاللاو كحب انثلا ىلا: قطو كا ةيثثلاو |
 ناسللا ةفاحو سارممالا نيب نم جرح داضلا نال ةينثلا ىلا كحاضلا نم

 نانسالا سفن نم ال ةينثلاو ةيعابرلاو تانلاو كحاضلا قيوفنم جرح ماللاو . ظ

 مهفلاخ فئنصملاو هتوبيس رك ذام ىلع نفلا اذه ءالع عيجو ناسللا ةقاحو . ||

 هاهتنم ىلا ناسللا فرط نودامىا امينم ءارللو هلوق + باوصن نسلو ىرئاك |!

 ا .د.دبح أ 0 ذي

 م وس 0: سيو يشيل يي ل تالا م ل ا ل اع ا م ع شل و ل ا ا ا ا ا ا 90

 ا سلا ىف انس

 نونلاف ناسللا رهظبناجىلا نيعضوملا برظبامىا امهيلئام هلوق +كلذقوفامو ||
 ناسالا فرط نيب نونلا برم هنوبيس لاقو ءارلانم ناسللا سأر ىلا برقا

 ناسنلا رهظىف لخدا هناريغنونلاج رخو ه ءارلا جرم وايانثلا قيوفنييهسأر ىلا |

 فرطنيسلاوىازلاوداضلل وهلوق + ماللا ىلا لك امرنا ماللا ىلا هفارحتال اليلق

 سر نين نم حجر اهنا نونعي ية زلاو نجل نبا لاق اذكايانثلاو ناسللا . :

 جارخال اهلوصاب لصتاكاياثثلاب ناسللا فرط لصت.نا ريغنم ايانثلاو ناسللا |

 فرطو ناّسللا فرط نييام هيوبيس ةرابعو اهتماسو اهيذاحت لب لادلاو ءاطلا | ٠
 جرم وه فورا هذه جرم لاقام ىلعف داصلاو نيسلاو ىازلا جرم اياثثلا [| .

 ليلخنا لاقو ايلعلا ابانثلا سور ىلابانثلا "فرطو ناشللا قرط كرا 0 0
 فاقلاو قاملانم اهأدتبم نال ةيقلح ءاخللاو نيغلاو ءاهلاو ءانحاو نيعلا || .

 اهأدبم نال ةيرح داضلاو نيشلاو مهلا ءاهللا نم امهذا ناتوهل فاكلاو

 قدتسم ناسللا 5 00 5-5 1 هح رفم ىأ مهلا رج نم

 1 ددع 00 او ماللاو ءارلاو ةيوثل ءاثاو لاذلاو 1

 ١ ْ افرح رخل ىنعل لوقا + ( قفحجت الف نيشلاك ميجاو فا 00

 ةئاوه رضا الا الا ميملاو .ءابلا و ءافلاو

 امهدحا نيعضومىف ه.وبيس ءارفلا فلاخو ”ىد اهب قلعت.ال ءاوهلا نم ىهذا

 - نيتفشلا نبي مهملاو ءافلا لعج هنا رخآلاو ادحا و واولاو ءايلا جرم لعجهلا
 عرفتملا جرو ) لاق * هدعب ٠ العلا هيلعو ةنوبيس ءرك نام كاوقالا نحاول

 فلو: كانع وح تقلع .نونلاو ةثلثا نب قي هون ا مضاو ا
 نيسلاك داصلا اماو ملاك ن يشلاو ىازلكداصلاو مضفتلا مالو ةلامالا |

 اماو ةنمهتسف ملاك فاكلاو ةفيعضلا داضلاو ءابلاكءافلاو ءاتلاكءاتناو



 هيي م6: يح
 1 نا 7 ايفاشالو و انهما دف ءاهلا عم فلالا نا رفنخالا بهزدو 0 له
 / علم 31 علامدو اهتككرح اذا ةرمشال ءاه فلالا بلقن . ناكل ج رم نمان اكول نتج

 4 ءاذحاو نيعلا نم مفرأ لا طيبوق ءالتاو كيرخلاب ةرمه فلالا بالقنا م ْ
 | ءابلاو واولاو هئبللا فلالا لوقت ليلخلا 7 ءاحللا نم ىلعأ قلخيا قداف

 || الوقلحلا حرادم نم ةجردم ىلع عقبال فلا ءاوهنم اهنا ىأ ةئاوه ةزم#او
 1 نيعلا قاما ىف انغقورطلا فنار 1 ناسللا جرابمالو ل

 "| ءاذتاو ءامناونيفلا مفلا ىلاامهدعب مث مث ءاه اهدعبو ءاخنااهنم مفرأو ءانااهنم عفرأ و
 : | ىأا اههيليام قرر ناسالا ىصقأ ف ىأ امه«فاكلا وهلوق + نيغلا نم عفرأ

 || نم هقوفاموناسللا طسو ءايلاونيشلاو ميحلاو وهلوق * مفلا جراخ ىلا امم ب رقبام'

 || هجراخىلا هدعبونيشلا مفلاج راخىلا هدعب وناسالا لصأ ىلا ب رقأ ميل | كانملا
 || ءايلاونيثلا وويلحاج رم ىلعالاكذللا طسوننب وناسللا طسونيب هبوبيسلاق ءايلا

 0 هسأر ىلا هلص أ نم ناتفاح ناسلا وشنن اخلا ةفاخلا هتقاح ىدح ا لوأ داضال وهل وق *

 || ليام ةفاحلا رخ ابو ناسللا لصأ نيام ةفاخلا لوأب دب ربو ىداولا تفاك

 || ةريثع تسانسنوثالثو نآتنثا نانسالان ا معان سارضالانماهلي اموهلوق + هسأر

 | قف ةوف نم ناتنث مادق نم عبرأىهو ايانثلااهنف لفس“ الا كفلا ىف اهلثم وىلعالا كفلا ىف

 || ةرسيو ةنم قوفنم ناتيعابر اضيا عبرأى هو تايعابرلا مث لفسأنم امهلثمو
 نمامهلثمو ةرسيو ةنع قوفنمنانان ع زالا باين“ الاامههفاخ و لفسأ نمامهلثم و

 || ةسسيو ةنم قوفنم ناكحاج عبرأىهو كحاوضلا بانالا فلخو ل
 ] قوق نوناك ةرششع تس ىهوساربصالا كحاوضلا فاخو لفسأن م امولثمو

 «فلخ هل تبث نم سانلا نمو لفسأ نم اهلثمو ةرسإ عبرأو : ةنع عبرأ
 || لفتسأ ناتنثا قووف ناتنثا بناج لكنم عبرأ ىهو ذجاونلا ا
 ]| ناسللا فاح ىدحا ىصقأ ن ا لا 0 5000 نيثالثو اثس ريصيف

 || هانركذ ىذلا اذه ماللا جرم لوأ هاهتنمو ناديا سار نم سرك لإ

 || نانمالانم اهعضومو ناسا سأر نم بي رق ىلا ناسللا نم داضلا 2
 ١ ىدحا دلل ني لسا رمالا ناي اهيهارخ  نوكيف الغلا نأ معلا ب

 | مالك هب نذؤي ام ىلع نم الا بن املا نم 0
 | قدأ لأ ةفاذلا ىصقأ نم هناللي وط داضلا لاهو ىقريسلا هب ١ حرضو هنوبيس

 1 .ناسللا ف رطنودامماللوهلوق * ةفامحا ثكأ ق ةرغتساف مالا جرخم لوأ ىأ ةفاملا
 5 | سأرولا ٠ هاهتنم ىلا هرهظبن اج نم ناسللا سأر برّشام هفرط نود ام ديرب

 د رك ةيارملا نادلا فرط نوذدان قوفام ىأ تللذ قوفامو هلوق + ناسا



 نسي يع حا يي

 6 4 عت

 يو حس تا سسييل ا  و بلا# ا همم

 .١ ا" هه كامات

 رو مخلل ىف أدر هر درو معد : لوف « وأ ار او ن 0

 قاحلالادنعو.هلوق + نوكسلا ىلع ةينم ةملكلا نوكلوا مر انكاس ىناثلا

 هلك ىف علت ال كلذ نالنيتلك ىفهلوق * قاملالا دنع متع ىازملا ىف هلوق لع فظع

 كلذو عنتملاو بجاولاىوسىا تالذىوساهف ٌرراجوهلوق * قيدمومصاوحن ْ

 هيف كلزوحي ىلءعبطوحن مي نكاس ىلوالا لبق سيل ونيتلكىف اتكرحت اذا
 مر مق دف راع رخلا ىف ايزاقت ام امي ىنعنوناب راقثملا ) لاق * هكرت وماغدالا
 : فل الاو ءاهلا و زمهللف ردم لكلفالاو ابنرقت ريثع ةتسفورحلا جراتيؤهماقم ا

 6 وناسللا ىصقأ فاقللو هاندا ءامللا ونيغللو هطسو ءايلازنيعلاو قلحا ىصقأ

 نم هقوفامو ناسسالا طسو ءايلاو نيشلاو يحلل و امهتلي امامهنم فاكرإوكنملانم |

 فر هيل اموهشاخ ىدحا لوأداضلاو كنملا

 ٠ | لادلاؤ ءاطلل وام«لئام امهنم نونلإ وامهيلد امامهن# ءارالو كالذ قوفاسو هاهتنملىلا "

 ايانثلاو ناسللا ف رط نيسلا و ىازلاو داصتلوايانثلا لوصاونانسللا فرط ءانلاو
 1 0 هل نطاب 1 را 7 ناد _ ءاثلا 9 3 ابل و

 ع كلذربغو ء ءالعتسالاو قايطالاو سم ا جوا رلاو ةدشلاوتنأ 5

 ٠ |١ فورا ل وه ىذلاججذاسلا توصلانال جرم لكلفالاوهلوق + دعب هرك ذي ١

 فلتخت امنا لب ةقيقللاىف اضعب هضعب فلام سغ هل ا ةسه قورملاو

 ردنا نأل قررا ىالخا ل اهلثمل رث أ الو ةقرلاو ظلغلاو نيللاو ةراهجلاب

 ةدام وه ىئذلا توصلا 00 ناك اذاف امفخو .اروهت وكلا دق دحاولا

 أ اهل ايعأال فورملا ةلآ عاضوأ فالتخا الولف ةفلتخم عاونأب سيل قرد

 جراخلاب ةاعسملاى هو ةفشلاو عطنلاو نسلا و قاملاو ناسالا ف اهنوكت عضاوم

 ايتداح الإ كينسل ف نرط قداتشإ نكم كانه ”يثال ذا فورملا فلن م

 فالتخإ ببسب جر اداحنا عم لصح دقامفالتخا نالاَع نأ نكمو اهتلآو

 فرح لكل ن وكي نأ مزاي الف كلذريغوهتلوهسوداقعالا ةدشنم هل الاعضو

 هطسو ءاملاو نيعلاو قالا ىصقأ فلالاو ءاهلاو زمهللف هلوق * حرخم
 ءادتا هوبيس بيترت اذهقلللا سأروهو مفلا ىلا هاندأىأ هاندأ ءاملاونيغلو

 يي 21 دن اع . مخ ناولا جرد قالا ىصقأنم نوكي ام مممذأف ورح نم

 عفرأ قلب ةزمملا نم ل قلل يتناول ءاهلا نا هبينرت نم ا 00



 ىووتىف هلوق « ةزملا فيفخحت فايف هحرشش ىضمدق لاائسلا وحن ىف هلوق*:|

 يك نيلثم لكف كف لاحم مشد فرحا كب رحتو ةك رمحا عب ب نانالا
 ايف ماغدالا نوكيام:نسحا نا لعاو .امهنم .ل وألا راغحلا مي قرح امهلبق

 بيجو رك بوث وحندع اتيسدل نيتللا ءابلاوواولا ىف راهظالاو كرم قرح هيف

 ئ اا ل هدو 3

 دملا دوجولو |مهسذج هم البام ةكرح ناكاذا امهدم نم لقا امهدم 7 ا

 اناكاذا مزالنيلثملا عاتجا را لم و ىوأو دعتسمو قيموحن ةدحاو نيك

 داتا ايف ئا دعانتو 55 هلو 4 طسولا ىف هيف 0 اهف ىا لتقاوحخف ا

 3 دم ريغ .لوقبنابجاولا لب قالطالا اذه ل سلو مصار دومتو م
 1 نيل فرخ هنا عم نك ايسلاىلا ةكرالا هيف لقن ليأو د وحن نال ريغصت ءايال و 1

 عم ةكرجمم ادعانصف فرحا ةسج ىلاوت نا نيتلكن م ماغدإلا هبف كلزاج

 | طبلع عزلو. قرع عزت وحنو كلام بهذو كل لعج و نيكرحملا نيلثملا
 نااثملا لبق امهث راهظالا نمنسحأ دم فرح هبؤ نياثملا لوا لبق اهن راهظالاو

 زاحامتاو ةكرملا ماقم موقيدملا نآل نيتدملا ءابلا و:ىت)الا ف هت نجا ركب

 ]| الآ اههسنج نم امهلبثام ةكرح نكي ملناو ةلخلا ىلعدم امه«بف نينكابنلا ءايلا

 لعن زب مكاو ءوسلاو 'ىبشوحن دم ("ك ىسو ةءوسود شرودمم اقلطم امه
 1 كلذزاحو صأ و وفعلا وحن ىف ماغدالل هلبق نك دنلا ىلا نيتك ىفنيلثملا لوا 2ك 7-7

 - هلاذ نيتلكىاناك اذا اماؤ ةملكلا ديني ريبغُت ليقثلا مزاللا كلذل زاخل ةلكىف

 كك تاو ىننكمي و ىناكمهلوق 3 ل وام ءىشلةماكلا ديني ريبغت نو

 زيكا ءزكك ىناثنا ناك ناو نياك نم هنال هكرتو ةيلكلا غدا ديف زوجي ىنعي
 نيت زم ا قةحننمدنع بجاو امهف ماغدالا نا انركْذ دق نيت ره !ىفالا هلوق *

 هلوق#«بوجولاال نا ركل انني لع مهلا نم ةيلقنم ٠ لوألا تناكاذا ىتعي ام رو

 .زاّروحا قاحلاالو + نيتكىف. امهؤادم لوالا ناكاذا ع انو اولا رض
 اوحن هلوق «ررسو للطوحن نع لسا يلاو لون باجر و رعد ع

 : هلوق * ةمزال هتكرحو افلا اميناث بلقل ةلعالو ناب هيف نداتملا اهفقا ى

 وأ ها نيلْربغ هلو * ةاكىف اناكاذا ىا هتكرح لقنتف هلوذ * لوالاىف هيف

 ١" 2 قفققولالبارمأ دروح ىف قابلا فقولاب دب ريال فقولا نوكسو هلوق*

 1  انرك ذدق ثك الا ىلع ّرمهلاىف هلوق * ماعمالا و ءورلان ود ناكسالاب دب زا ىنئاج
 1 دنع ئاجو لوالانوكسدنع بجاو ماغذالا 1 قيقعلا لهأ دنع عننا هنأ



٠ 

 ادي ز در ملوأ ادب ز ةدروكاضأ كرا ثالث ه هش ضرب مل اهف مامدالا روك ْ

 لي زئتلاىف ءاح دقو نينكاسلا ءاقثلا بابىف هانركذ اع ىناثلا كرح مثدا اذاف |!

 ءاقبف .فقولإ هيف مغدملا فرملا نكسناو ةدلاو راضتال ىلاعت لاق كلذ اضيا

 كلت تنثدِق ذا هموزل مدعو نوكسلا ضورعل رهشاو رثكا هيف ماغدالا |[

 وه ونينكاسلا نيب اعج- نوكيف لصولا ىف كلذو اهنيعب هيف ةفوذحلا ةكرملا |[
 د.دشتلاب افق ورش وهوحن اضيا نيلثلا دحا فذح زوحب دقو فقولاىف رفتغم |

 لوا لبقام ناكن اذ ةدحاو ةلكىف نيلثملا عامتجا ماكحا هذهف فيفختلاو

 امهينات نكسوا ددربك نالثلا ك0 هبف ماغدالا دلدصق ايف نيلثملا

 نذللا نينكاسلا ءايلاوواولا وفاالا أدم ىرخ نككاسلا ناك نآف ذر 07

 بوثلا دومتو داموحن ةكرملا فذخ بجو امههسنج نم ةكرطلا نم |مهلبقام 0

 زاجو قيدمو يصاوحن ةكرمحلا لقح الفن وكسلا مزال وهذا ريغصتلا ءاي اذك و. |

 كلذ ريغ نك سلا ناكنا و هاب ىف سماك مدح ىلع هنال هلكت ذ عيجج ىفنينك سلا ءاقتلا َ ١

 || ا لياو واو ةزواكن بل فرح ناك ءاوس هيلا نيلثمللا لوا ةكرح لقن 0

 ايدك 5 كل امها ول ناك ن اق نيتلك ىف نالثملا نك اذه دعتسسمو 3 2

 ريغواففخت 1 اذا َديآ ًارقاوحت ارمهناكماوسانرك ناكماغدالا بودل ىلإ ١
 ناكاذا اهفالا امهتايثا بجو طقف انك اس نيلثملاىناث ناكناو د. زل لق وحن زمش |

 وخم ضاحاضرا املوإ فذَح دوذشلاف ءاحذت كلان طنط ب 00 3 1
 رذعت ال فذحلاب فيفضلا بلطف مهمالكف فيرعتلا مال ةزكل'كلذو ءالع 0
 هءوبيسلاةوربنعلب وثراحي وحن نيب راقتلا ضعبىف فذملا ءاح اذكو ماغدالا 0
 ماغدال راجيلا ىنب ىف نوفذحالف في رعتلا مال اهيفرهظي ةلسبق لكي نولعش اذكو || ,

 وحن اكرم نيلثملا لوا ليقام ناكن اف نيتكرخم اننا ناو راخقلا نونفف ماللا |

 دوو مهل لاقوحتدم فرح و هانك اس ناكوا مهب ولق ىلع عبطو ىننكميو ىننكم 1

 مافدالازاج ركب بيجوركب بوث وحن دم ريغ نيلوا ىننيللظنو ىننولظنو دواد || ٠
 نينزمملا ققحن نيف كونأ أرقو كنا ءادر وحن اضيا زمحلاىف كلذ ناكناو ||

 وربع ىنأ ىلا بنام اما و مافدالا رحب ل اضحص نر نكحاتلا ناك نآو |
 ٠ ءافخاوهلب قيقح ماغداب سيلفناضمر رهشو ماو وفعلا ذخوحت ماخدالا نم |]

 ءافخالا ىلع ماغدالا مسا قالطاب زوحمف ماغدالا هبشي ءافخا نيلثمللا لوا ظ

 ماعشالا هنع ىوردنا ماغداال ءافخا هنا ىلع ليلدلاو هنماب رق ءافخالا ناكامل ||

 وهمورلا و فقولاىرجم لص و ا/ءارجا ءازج دلخلاوناضمررهشوحن ىف مورلاو ||

 تا يل را اي ا تل يل ا ف ل لي لا ب ا ل جن يي[ نسا كو ل ىو ١ ١ . 2و د 10 5 :



 . ]| ذاشملاطانللطا نم سولارك ١ كلوقو لالعالا هارثلقثنم رك |فيعضتلا
 . || ىناثلاوه نكاسلا ناكناو هنكخ مدقعل والا وه نكاسلا ناكناو ةرورض
 . ]| ةكرحي كرح نا زوجبالو بجومل ةكرالا فذخي نا امهدحا نيب رض ىلع وهف

 || هلونوا ريمضلا ءاتدب لصتااذا لعفلاوه كلذو ايقاب بجوملا كلذ. مادام ىرخا
 ]| ةكحرملا فذحح ناىناثلا وزددراو نددري و نددرو انددرو تددروح
 2 عمدف وذحلا ةكراحا ريغب اهلج ال فرللا كرحت ةرورض ضرع دق مث بجومل
 ]| هنافددراو ددرب ملوحت فوقوملاو موزجلا لعفلا كلذو بجوملا كلذ دوجو

 - ]| نينكاسلا ءاقتلال امهيفنيلثملا ىناث كرحتدق هنا مث ةباعالا ةكرللا هئم فذح
 نددراو انددرو تددر ىنعا لوالا مسقلاف موقلا ددريملو موقلا ددراوحي

 . ماغدالا هريغولت او نب ركن دعلق ءاحو ماغدا الب نيفركلا تايثا هيف روهثملا

 |(  دعباقلا ديزي مهضعب و ليلق ذاش وهو ىناثلا مب ندري و ندروحت اضيا
 | تبرضوخت مغدملا ريغىفاكانكاس رئامضل هذه لبقام قيس ن ادروتادر وح ماغدالا

 اضيا نيعلا فذح ,هريغ هلمعتسا ام رو اليلق :ملس ةغلىف ءاجونبس ضو

  نئيلثمال وا ىنعا ماغدالا هقحام اوف ذخ نيلثملا عاّتجا مهتهار 5 ةذو هلثمف

 هيلا لوالا ع لشن 0 1 ا لوالا ليقام ناك ناف ماهدالا ردعتال 0 : ءاللع ءاملاع "

  هوجولا دحا ىلع نكتويىف نرقو ىلاعت هلوق هنمو نسحن و ندحا وحن
 1ْ هلبقامىلا اهلّمنو لوالا ةكحرح> فذح زاجاكرحم لوالا لبقام ناكناو

 كل يلا سع]ق اذك و: اه ربك ءافلا محن! تلظ اولاق ةعضوا ةرسكت ناكنا
 تعب ةريبكو تلق ةعضيف انبي كل عفلا نزو نابل كلذو اهعضو ءافلا مفي

 فذحلا ءاج دقو من الاو عراضملا ىف م ىضاملا ىف مهدنع فذحلا اذهو

 ءاملاىلع ىا مل ءالغ وحن في رعتلا مال ىتاثلا ناك اذا نيتْنك ىف نافرملاو هلثم ىف
 || دعا مث فيرعتلا مالىلا ةزمهلا ةكرح لقن هنال سايقف ضراع مهلوقاماو نم ىا نحلم هلثمو
 || ةماقالا لسور الا الجىف اولاق اذكو اهبف ىلع مال مغداف ةلوقنملا ةكرملاب || ثلذ عقو نملا
 ' | اهب دادتعالا كرتو: ماخدألا ثيحبنم ماللا ةكرحت دادتغا هيفو ةماقلسو رلج || ءريغوىنتملا رعشف

 ناكاذا ' نيتلكىف نب راقتلاف فذحلا ءاحو الجو ىلع. فلا فذح ريغ نم ادد

 ]| ىنعا ىناثلا سايق سيلو بعلب و ثراحتب يمل وح فن شنلا مال قانفلا

 1 اضيا ماغدالا مهريغ زاجأو ماغدالا كرت هيف زاحلا لها ةغل دري لو دروحت
 "|| فقولاو مزطا ىنعا ضراعلاب تفتلا ناو ىهو ةكرللا ىناثلا فركلا لصا نال
 1 1 نينكاسلا ءاقتلال ةكرللا ىنعا هيلع ىرخالا ةكرملا لوخد عننمال ل

 , تسع يدج ردع دا ونجوم
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 اهباش اذاآلا نيعسقلا 4 غدبالو هيف دن نع ىنالث قىوا ةدايزلا نم درحي ىثالث .

 ٍدرلا ىئثالثلاف قيلا ه, فيفضلاذ لعفلا لقث نم لالغالا بابىف ان رك دام لعفلا

 نال نيعلا اك ليلخحلاا لاق ص لدر 6 ىلعفلا نزاو اذا مغدب امنا
 ' لخار كو سل بط اذكو عنق انأف ةعانق تعنقك بص انأف ةبابص تيبص

 سايقلان اكو ماغدالاب در.تلق ددرنم «سدن ل ثم تينبولو ' فض هجولاو ففض

 . ماغدالا ناكامل هل هت زاومل ددعو صصقو زر لوف لع وهام مد نأ 0

 ٠ ءافلا حوتفم يوكن ةفحلا ةياغق مسالا اذه لثم ناكو ليقثلا :لعفلا ةياشملا 3 ظ

 اضياو هيف ماغدالا اوكرت لج نود دضعو دبكوحت رهفيفختى لا ىرتالانيعلاو | ٠
 .لمف قالخي ساتلالا يكف نيغلا نكاس لعفب ٠ نسنلال هتف عم لف مداول | ١
 امئاو. سشاتلالاب ثركي ف فءاضملا ىف ناليلق اه#اذ اهعضو نيعلا يكب لعفو |

 نا عم ماغدالا هيف زحنملو بانو راثو بابو رادو“ لءفى نيعلا بلق درطا:
 ' تجوال. بلقلا نال ماغدالا لبق ةلصاحن ىهإك بلقلا لبق ةلصاح فلا
 فالح اهنكانال نيعلا ا ناك هنا فرعي فلالاب ذا لعش لد ناش

 ليمو دوق'وحن لعمر غ لعف ىلع لئعملا نم ءردك ةقلا ءاج دقو ماغدالا

 ' ىلع ددراذكو ددقو ررشو رس وحن مغدب لو ةكوخو ةنوخو ديصو بيغغو

 ففذح اك ففنم معو ةميع مهلوقاماو لعفلا ةنزاوم مدعل در نم :لبا نزو

 ىا اؤئضنا' وداوا

 ريك“ ها اولحب 0 :

 . نيعو نا 0 نوب نيابثلاو ناون عجبىف نونو لسرو قنعوخن فعاضما ريغ
 كالانلا تفل اك مزال فرح لعغغفلا نزاولا قاتلا 2 رخآب لصتا اذف |[

 نارطلا و ق لا غنم [ك ماغدالا نم كلذ نم ملنونلاو فل“ الاؤا
 راصقا افلا ءايلا و" واولا ل نمرك [:كلثلا ل ْ

 را درا نلف لع دز نما لوقف مدعلاك هم وزل عم مزاللا فرحلا |[

 نيعضب نالعف ىلعو ماغدالاب نا در اهمضو نيعلا رسكي نالعفو نالعف ىلعو |! 1١

 ناقد نيعلا عفو ءافلا مضب نالعف ىلعو نا ددرو نا ددر نيترسكي العفو 1

 لعفلا نزاواذا اضيا مد. هيف ديزملا ىنالثلا ميل اذكو راسهظالاب: هاك

 رطل نو ىلعوهو قدمو ىلع نزو ىلعوهو درمو دغتسمو دعتسم وحن

 فرحوا ةكرحت ةفلاخملا ةنراوملا عم ماغدالا ف طزيشبالو برضيك و هو "دارو ١

 ناو.دشاو ىقداوحن غديف 0 كالذ طزرشا كلعفلا ىف سيل لوالاىف |

 راهظا لقث نا نم انركذ امل كلذو لوطاو لوفاوحن لعيالو لعفلا فلاحي ]| '



 0 ا ا مالا قس 5
 : 5 «نانل قالثلا ةدابز نأ ىعابزلا ةدايز ىذ نموأ ىف الثلا ةدايز ىذ :نم

 ١ 1 لتقاوحن هطسويىف قف, بابو كزاتاو سزت وخ ناكرحح# نالثم امن وأىف
 || 'ىارلا ةدايزوذإ .امأف جرح دت وحن كلذهلوأف قفت باب ىابرلا ةدابزىذنمو |

 0 : لقثلا ىلا ىد ْوَف لم ولا ةزمه ىلا تمهحال ثغحأ ولذا ماغدالا: فذخحن الف

 ١ اماو ب اك اههدجأ فذح زوجي وامه واَسا ىلو الا لب نرعلا لا اندقلا 0

 | كراتو راك اضام' نوكي نأ اماف .هلوأىف نالثملا ناك ن اف قالثلا ةدابزوذ
 عم مافدالا زوحو راهظالا :ئضاملاف ىلو الاف لقاثتتو لزتتتك امراضموأ ْ

 0 ءاتلل انراقم لعافتؤ لعفت دا ناك اذا [دك ا ءادح لاى لصولا ةزم مرالتحا

 "1 عراضلاف تغدأ ىنضالاف تمندأ اذاف ئجيامىلع لقاثاوريطاوحن جرخلا ىف
 || هتافرضتم نموه لعفوأ مسا لكو لوعفملاو لعافلا مساو ردصللاورمالاو

 أ ناكناو لقاثمو ريطمو لقاثو ريطيو كراتمو' 00 نسرتمو سراب وح
 .هلتلثحي مل مغدا اذاولزاتو لوح وح ماغذالاو قدللا وراهظالا زاحاعراضم
 الا متدنال لب ىلا فالغ ' عراضضملا لقثل ىضاملا.ف مثاليمؤلا ةنعع
 ىذ طسووف نالثلا ناك نأو لزنت لاق وحن هليقام ةكرح قتككل جردلا ىف:

 زاح اماو اذه يح مك لتقو لتققاوحن ءاغدألا و راهطالا كلف قالثلا ةدايزلا .
 2 اهتهباشم ةدشل لغفلا ل ون مل ناو ةر و؟" ملا تا ونالا رداضمىف ماغدالا
 | نيلثلا عامجا كح اذه ةماقتساو ةماقاو بلق' ليلعتىف انرك ذاك اهلأعف ال
 1 عئانثلا ريثكلاوهو زيلكلا رخآىف نالثملا ناك ن اامأو اهطسوىفو ةماكلا لوأف
 ىلع وهف لاعفالاىفو ءامسالا ىف هيف دزملاىفو ىتالثلاف يحب امو زهمالك ىف

 انعدم امهوأ ناك ناف اكرحض ناف امهيناث نكسيوأ اكرحضن نأ اما ءاسفأ ةقالت
 1 هرم كب الف ثتلاسلا ىف ناثأ“ اودأول مهنالو دوو ماغدالا عنتما هيفا

 فخ لاخ ىلا هج رخال نذإا رييغتلاذا زوج الو ددار قش لوالا نلا هلك رخ

 ا ناك مسالا ىف ماغدالا عنتما قامحالل فيعضتلا ناك.ن ا اذكو ىل والا نم
 ماغدالا, نز ب كالذرسكي الف نزولا قاما, ٍضرغلا نال بيلك لغفلا ف وأ
 ىذلا ني داغللا نونتالوه لب 0 لأن ل رارخ 3 ل الا وة شامأو

 لوالا ناكن اف نروك ذملادجأ فعضتلا نكي ملناو ةقاضألا ذأ ماللاب لوز

 لعفلا ىف نركب نأ | اماف٠ نكي ملناو هم ىضمدةفىوفو ىحوحت ةلع فرح

 ريخ' الاى وٍليقثلا لعفلا ىف هنوكل ماغدالا بجو لعفلا ف ناك ن اذ مسالا ىف وأ
 #4 ىقاخن 1 0 دق لذاعأ الهم * هلوقوح ذُس دقو ردغتلا لعوه ىذلا

 6 ك0



 نو هع

 لعافل هلعافمسي ملامل ف هناف ٍلووقوج يغلي ل ىمايقرخان زو ماغدالا ببسب ظ 00

 0 مم 18

0 
 سيلنزولان الدب ىلا الروصلا ضعبىفعقوناوهلئمىف سادتالاونيتيلص الك ] ٠
 راهطالا لص الفىووتو ايروحت امزالبلقلا نكي ملناو سبقاوقسف ىسايتب | ٠

 نين رمل اكامش توسوربب ىف كنيمزال ريغ ناضراع ءابلاو واولآ نال |

 اسايق هلغافمسي ملاملءفوه ىذلا عفش سبتلالواولا ىف هيفواولا مداولو اسايق

 ءايلاو واولا راصام زالناك البلقلانالكلذول والا نم ابا 0 ىلعلاوا 7 هل

 رهاظ ىلا ارظن ماغدالا مهضعب زاجأو ازمه مادام ءايلاو واولا ىف مغدءالزمهلاو

 روسناللحلاو هبوبيسدنعو ةيؤروايؤرىف ةيروابر ههلوق هيلعونيلثملا عاقجا

 فوملاغدملاهناوهوىوأ فنصلا لوقونيضراعنيواولانوكلامغدب مللووقو || ' ٠

 ىألوالانوكسدنع هلوق ىلع ف طع امهك رحت دنعو :هلوق * ءايلاو واولا ضو رع ||
 لاقثتسالا ةياغفيعضتلا نولقثتسي هنا لعا ةلكىفنالثملا كرحت اذا ماغدالاب حن | ٠
 مل لقثلا اذهلودهنع هلاقتنا دعب جرخملا ىلا ع وجرلاىف ةديدش ةفلكناسللاىلعذا || .

 نالث اتم نايلصأ نافرح هيف ايساجتوأ ايعابر لامفالاالو ءاعسالا نم اوغوصي || ٠
 ايعابر ىرت الفاممتاصأ عم اسال ونيلثملا .ءاقتلالقثو نب ءانبلا لقثل  نالصتم 1

 داز اههدجأو الا كاذك نافرحهيفو ءاعمالانم ايساجنالو لاعفالاو ءاعسالا نم |

 نالئاقم هنيعو هؤاف ايث الث اوني مو ةدايزلا ىذىفم |كمهريغلوأ قاطاللاما | ٠
 نكاسلاب أدسالو هناكسا بجو نيعلاىف متداول ءافلاذا ماللاو نيعلا لئات || كلذو ماغدالا مهنكع ثيح اوفعض امئا لب ه ريو نددوحت اردان الا ||

 نالثم هطسووأ هلوأىف ةدايز وذ لامفالا نزاوتال ىتلا ءامسالاف سيلو |

 ءارحن عمرسالا ىف نوكي اما ماغدالا نال ماغدالل هلثمىف بجومالذا ناكرحتم |

 ريصيف ماغداالب نالئاقملا قبالاو ئحي اك انزو ليقثلا لّعفلا هباش اذا نيفرملا |
 اهبف ديزملا ءامسأ نم نعي لف اهبف اديزم هنوكبو نيلثمل ماغدا كرب ةليقث ةملكلا |

 لاعفالا نم هيف ديز اهف حب لب لقثلا اذهلثم ىلا ىدؤيام لعفلا ةنزاوللاريغ ||
 فرصتلا ةرثكل كلذو نانّرقمنالثم هطسووأ هلوأىاماهل َةنزاوملا ءامسالاو ||

 | نوكب نأنم هلئمولختاللوقنف كلذ لثم هبيسب هيف قفتا امرف اسايق لعفلا ف ||

 2# نائرريقم

 2 نيو |



 ]| فيفخحت بحي ليلخلاو سنوب هيلا بهذام ىلع برعلا رثكا دنعف كوبا أرقيلو
 - [| هعم ساو نيتزمهلا فخم ناكق حسا ىلا نانا اومغزو نانزمه قتليالف ةرمهلا
 - || لوالا نوكس عم ءالؤه لوق ىف ماغدالا بف لاق ةيدر ىهو هيوبيس لاق
 ' || نا ءارقلا ضعب مهوت ىناريسلا لاق كوبا أرق وحن اتكرحن اذا كلذ زوحيو
 بهذم ىلع هركنا اما لب اومهوتامىلع مالا سيلو زمهلا ماغدا ركنا هنوبيس
 ماغدالا او هلوقب كلذ هيوبيس نيد.دقو هدنع راتخلا وهاك ةزمهلا ففك نم

 ىتاغصلاهدرواذا ومساثأ أدلاهلوق 96 ةيدرلاة غلا كلت ىلع نعي ءالؤه لوقىف

 دنع بجاو لاقامل فلالا ىف الاو هلوق ## مالسو مالك نزو ىلغ زمهلا ففخي
 | هنال هلثمىف مغدي فل“ الا نا مهوا ىناثلا هارحت مم لقب ملو لوالا نوكس

 فيفخحت ىف ماك ناكسالاب ءانبلاو ءامسلا وحن ىلع تفقو اذا كلذو نافلا قتليدق
 فرالا لاصتا ماغدالا نال ماغدالا زوحالو نيفلا نيب هيف عمجمت كناف.زمحا
  .ءانثتسالااذهىلا مجملها قماواكرحم نوكيال فلالاو سماك دل رحيملاب نك انسلا
 نوكيال فلالاو كرف نكاس نيفرح نايتالا هنا ماغدالا دحىف رك ذ هلال

 اههلثماممبل واذا نينك اسلا ءايلاو واولانا لعالووق وحنىفالاو هلوق 6 اكرحبم

 | بجو نيتدم انوكيملناف الوا نيتدم ءايلاو واولا نوكينانم ولخنالف اكرم
 هللائغتساو.اولوتوحن نيتلكىفواريسو ل وقبك اناك هاك ىف ىناثلا ىف.امه وا ماغدا
 || اههبلا بلق رخآ اذرح اههلصا نوكي نا اماف نيتدم اناكن او ارساي ىثخاو
 رخآافرج ىناثلا لصا ناكءاوسلاغدالا بجو ةلكىف اناكناف نكيملناف الوا

 ىنعالوآلا ىفماغ دالابجو امئاو ”ىبرمو ”وزغك الوا ىلعو ىربو ورقك

 ىناثلابلق نم ضرغلا نال ابجاوىناثلاىف باقلا نكي ناو ىلعو.ىربو ورقم .
 ' ضرغلا اضقن ناكل اوغدبمل ولف ماغدالا, فيلا بلط هلثم ىف لوالا ىلا

 تبي /نيلوالاءابلاوواولا ةدمزال ىتممووزغم ىنعا ىناثلاىفماغدالا بجوو
 ناتماكلا عقيم لب ام بجو يش امهنع ليزي امهاغدا نكي لف طق ظفللا ىف
 7 || اولاق وحن نيتاكىف اناكن او امهلثمىف ءايلاو واولا ماغدا عمالا عضولالواىف

 7 || ءايلاو واولل تبثي هنال ماغدالا رجيم ءاتساي ىلظاو ادقاو اولظو موبىفو امو
 ]| لواىفءايلاو واولا نم امهبلا همامكضنا ضع امف ام«ءاغداودم نيتماكلا ىف نذا

 أ لوالا ىلا ةيناثلا ةماكلاماهذنا لبق امهل تتر ىتلا دملا ةليضفل ليم نيتملكلا



 حو كلام 0 1 نيك ىف نيك ىف امهلبق 2 َ 57 دنعو ر ررسو ددرق 3 ا ١
 نيف رح ىف 0 + ( كلذىوسام# قاع كانا ىلغءارقلا ل لوق : ظ 3 ا

 لفلان مادي سيلف الاو نك اسلا دعب: نوكي :كرختملا نا ىندإ كرت نكاس |

 .ريغنم هلوق * فرحا ديض ل عا زل رخآلا نم نيف رلحا دحا كف ئا ا ْ

 اهفو دكر تم ءابق دلك ءا 3 كناف امر وحن نع زاّرحا كف .ىأ لصف 00

 ماغذالااهاؤىرخالا نع امهادحا تككف كن“ال ماغذاب سيلو دحاو جرخن نه | ٠
 امه روتعل ثيح .لوالا ىلع ةةيا 4 رد“ هلثم فر نك اس فرح لضسَو

 ةكرملا وا :لصافلا فرط نع هب ززنضالو ةيوق ةدحأو ةداثعا يرق 00
 لاخدا. ةغللاىف ماغدالاو كرف نك انش هلوش هجوركخ نيلثلا ني ةلصافلا |

 مادا سيلو هيفىف هتلخذاى ا ةبادلا مف مالا تهئدأ لاش * بدلا ءىنلا 0

 ٠ | امهنبب كفينا ريغنم هءهلاصتا وه لب ةقيقلاىلع هيف هلاخدا فرطاو فرطا ||
 ٠ | نيلئاقم اههلعج دعبالا نيبراقتملا ماغدا نكميال نيبراقتملاو نيلئاقملاىف هلوق* ١

 نكمالو مان داقعاب ةدحاو ةعفد دحاو جري نم فرالا جارخا ماغدالا نال | ٠
 | ئرائذلا ودع لف احاع قرح ليل نالدخلاو عر نم نييراقنملا جارتشا . 0

 ىلع داقعا عم دحاو فرحت نايالا وهلب نيفرح نابتالا 0 سلك

5 
مف اديزدمم 0 اكرم فقرالا كلذ ناكء اوس ىوف هج رم

 و اك اني
1 ١ 

  00نيكنست زوحجب هنال هجوب اضيا ءارف نك اس هلوق سيل اذه ىلعف افقو

 | اه لاق نم دنع نينك اسسلا نيب عما فقولا ىف زو هلال اما اقافتا هيف مغدملا 00
 قنك اسبلا نيقركلاك ناك ناو انرتخاام ىلع دحاو فرخ + ردك اماؤ نانرخ 0

 !, اههنيي كفلا عمالا رخآلا بيقع امهدحا نيفرح دمي نكمال هنال نيضقانتلاك 0
 ١ دنع مجاو نالثما دلت ع رعسالا تشم ايها كلان كفن ملل ناو ْ ١

 || هبجاولارك ذف ازئاجؤ اعنتممو ابجاو ماسقا ةثلث ماقدالا لعج:لوالا نوكس || ١

 الاهل وق *# الع غعسا وح نيتلصتم نيت5ىفوا دملاو دشلا< ه5 ىف اناك نيلثملا لوا ش

 ] لصف راغنف هلوقو ءارصق كاس هلوقو مانلا داقعالا ثيَحِب نم 57

| 

 عنتملاو نينلك بابنم هلؤقىلا نجاو هلوقنم بج اولاف لئاخل قيامو عنتملاو

 نكساذا ماغدالاب < لوالان وكس دنع هلو ق#ءافخالا ىلع هلوةىلع عنتموهلوق

 . ىذلا نكانسلا زمملا لاش. نا هجولا لب ةجوب قالطالا سيل نيتزمملا ىف
 اناك اذا لوألا , :عاذأ ةلكىف اناكناف نيتك ىف ا ةاكىف انو بينا اما ءارصم زم هدعل

 : تانغ فو زملا فيت اركذ كفيعضنا ىلع ةعوضو, ةغيد ف | 6



 : أ 0
 1 0 دنع قفاه أ اهيف .ماعثالاو ةرواسملا ةعزاضملاالا قس 0 نلف 1

 لصف نأذ نوكتسلاب اهفعضل تويغ امئا ىتلا :ةنك اسلا ىلع هيف ةلو# ىهذا .
 ىلع سصتش لي ةعراضملا روس مل نيفرللاو فرطاك ةكرح نم رك اب
 هلوق * لادلاك ءاطلا نال طارصصلاو رداصملاو داصلا ظفاكت رعلا نف ععسام
 ةعقاولا داصلاو لاذلا لبق ةعقاولا ةنكاسلا نيسلا ىف ىا امهف. يك أ ناسبلاو
 بلقلا وذعراضملانم ىئعملا ناكل امهم ىورولو تكرحن وا لادلا تنكساهلبق
 ل ىف توص بارمشاالو بلقالب نيحرص نيسلاوو داصلاب نايثالا نانبلاب ىنغنو
 33 سمو هلوق » اياز اهبلق مث ةعراضملا مترك أناببلا لادلا لبق ةنكاسلا داصلا
 ٠ مهريغ اهبلهاك اياز ف اقلا لبق ةعقاولا نيسلا بلقت باك ةلسق ئأ ةيباك ركز

 . ةروهحم فاقلاو ةسوم* نيسلان وكل فاقلاو نيسلا نايت دلال كذا اذا
 :ةلوق + رهللا ىف فاقللو ريفصلاو جرا ىف نيسلا و ىاذلا ةبسانمل اياز اهولدأ
 .لادلا لبق نيتعقاولا:نيتيمملا نيشلاو ميلا بارسشا ىنعب قداشأو ردخاو
 اذه ىلثم بازسشاىف لاق هناف هبوب هلاقام فالخاذهو ليلق ىازلا توص
 0 عراضب امناو ا اذهو فرعاو رك أناسلانا ىازلا توضأ نيشلا

 ' || :نيذالا نيسلاو داصلا هباشت اهنال لادلا لبق ديك انس تناك اذا ئئازلا نيشبلا
 ]| نلا ىف تيرجأ اذاو اههلثم ةوخر ةسومم اب# و ب كلذو ىازلاىلإ نابل
 .: ]| نيسلاو داصلا عض وم نيتيثثلا ىلعأو كنان فرط نيب كلذ. ثيأر توصلا
 ' || لثم نيسلاو داصلا ةهباشم نم ميجا ىف نك و نيشلا ىلع.تلجن ريما نامث

 ظ نيثلاب لعام اهم لدتف نيشلا جب رم نم معلسا نال كلذو نيشلا نيب و.امهنبام

 نماثسيل امهنال نيثلاو داصلاك ةصلاخ اياز مخلاو نيثلا لعجن نا زوجنالو

 ريغ نم دحا و جرم نم  هلر حت نك اس نيف رح ىتأتنأ ( ماغدالا ) لاق + امج رم

 الا لوالا نوكلس دنع لجباو نالثلاف نيزاقتملاو نيلثملا .ىف نوكي وب لصف
 | لووت وحنف الاو هرذعتلنيفلالا ىفالاوث أ أدلا ولآ ًاسلا و ىفالا نينز رمهلا ىف
 | دنعومو ىوامو اولقوحن ىف وتففخاذا . راثخملا ىلعابي رو ىووتىفو سابلالل
 | || لتقاوحىفالاو راح ةناقىج ىفالا در درو <سبلالو قاما الوةلك ىف امه رحت
 ظ خه وكسو و درب وحن نيل ريغ 1 اسةلبقناكنا هتكرح لقنت ورق أيس ودعابل نو
 1! ّ نيتك باب نم مككلسامو م هو لو نم م ا
 00 ريغل ىتاثلا 0 دنع ا ةرمجلا ىفنعننتو

 2 00 اذا ْ

 9 3 ىرخاةنز سسللاو قالا دنغو دروملو روق مد مش و نمل لوسرو

 تسي تع ك0 م بوو مب سمس جبع وع رجس و -



 ةافضنءوازفصكت ناكئيسلاب ةلضتمسلقلازو<فورااءذهو تصص سس ٌْ
 باقلا اذهو قيلاصمو طارصو قلمصو أ مئالثوأ يفر وا لص و فرحي |
 اهف الا ةضلاخ اياز اهلثم ىف نيسلا بلق زوالو بجاو ريغ هنكل سايق 1

 داصلاو نيسلا "نم ىازلاو هلوق * لادلا هءاثن ءاطلان ال كلذو طاززلا و

 سوم« فرحنيسلا هنأ ىدزف اذكهو لدزب وحن نيتنكاسلادلا لبق نيتمقاولا |
 تناكاذا اهسالو هيفاني فرح ىلا فرح نم جورخللا اوهركفروهحم لادلاو |

 نيفرللا نينلئاح نيل فرح ءزج ىهو فرحا دعب ةكرملا نال ةنكاس ىلوالا || ٠
 اهلثمو نيسلا جرخم نم ىازلا نال اياز اهوبلق نب لادلا نم نيسلا اونرقف

 اننهه زوحيالو ناتوصلا سناحصتف رهملا ىف لادلا قفاونو ريفصلا ىف |
 داصلا فنال ردصبوحن داصلاىف كلذ لعفاكىازلا توض نيسلا برش نأ | .

 زوحجيو كيذك نيسلا تسيلو بلقلاب قابطالا بهذ. الثل اوعراضف اقابطا |!
 توص اهبارشاو ةحرص اياز اهبلق لادلا لبق ةعقاولا ةنكاسلا داصلا ىف |[!

 لادلا تزواج دقو ةوخر ةسوم« ةقبطم داصلا الف لادءالا امأ ىازلا

 لادلا اولدس ا لادلاو اهريغو ةكرح نم لئاحالب

 اوريغف ريبغتلاب ىلوا نوكيف ءاتلاكة دئازب تسيل اهنال ريطصا وحن لعتفا ءانىفاك |
 بسانف ةصلاخ اياز اهوبلق نأب لادلا نم اهويرق َّنآِب نوكسلاب اهنا ىو ١
 لادلا بسانت ىهو ريفصلاىف اهتخاو داضلا جرم نم ىازلا نال ثاوصألا |
 اهبلقي مو ىازلا وحن داصلاب ىحن ىأ عراض نمو قابطالا مدعو رهجلا ىف |
 متاحلوق هنأىدزفهلوق * انرك ذا قابطالا ةيضف ىلع ةظفاصمللف ةصلاخ ابان | ٠

 رحف دصفلاب هترمأف ة ةوسنلاعم قبو مهلاجر لزعف موقرسسا ىف عقوال ىناطلا |
 ىازلا داصلاب عروض ' دقو ) لاق « ءايلل ديك أت هنأو هنا ىدزف اذكه لاقو

 امكيف زكأ نامبلاو قدصو ردص وحن اضيأ ةكرح“ اهب عروذو اسهنود
 عروض هلوق لوقأ *( ليلق ةعراضملا قدشاو ردجاو ةبباكر قز سصوحنو

 عراض كالوقفىازلا وحن داصلاب ىحنن أب ىا زالاءراضمداصلا لعج ىأ نزلا داصلاب |

 * رجا ف رح ءابلا رسسكب هن اشملا ىلا ايدعتم لعل هسفن بلا متن هاشم ىلا ىدهت. ناك | َ

 انرك ذالةحبرصاياز تبلق لب ىازلا تو صنيسلا مشإ مىأنيسلان ودىأامودهلوق 0

 اهلق زوحيالوىازلا تود داصلامعثا لاد اهدعبو داصلا تكرحت اذا ىأاضإا |
 ةكرللاب ىوقن فرحا ناف اضيأو امهندب ةلصاف ةكرملا عوقول ةحرص اياز |[

 اذكه لاقو هلوق

 ىدصف ىأ هنأىدزف

 اله هلنلف امل هلاق

 ءاشدتا# ا دف

 ١و8 ص ىف كل

 عجراف شماهلا
 ةظفل نا هيو

 طلغ كانه طلغللا

 طيلخلا هباوص
 هلبقام هيلع لد

 ريهتم



 فقولاىف ءادلا ناسبل اضيأ كلذو ةددشملا نملقأ هنكل فقولاىف دففلا ىف ١

 امتاو ذاشةددشلا ف كلذ ناىلع ةلالدذشأ ةففخلا ءايلاىف هلوقفوئسماو |[

 تحجمأ وحن ىفناكامتاو انلقاك ةددشملاءايلاب بسنأ ميلا ناللةأ ةففخلاىفناك |
 هيلع فوق ومي سيل هلثم ىنءايلا و ءايلا نانيبب فق ولا ل دينا 'لصالانال |

 وختازا وج ءاطوأ ف اقوا ءاخوأ نيغ اهدعب ىتلا نيسلا نم داصلاو ) لاق * ا

 ةروهجم فو رما هذه نا ملعالوقأ + (طارص ورقص سمو علصو غيصأ |
 .هلقثل فورطا هذهىلا هنم جورحلا اوهركفلقتسم سوم« نيسلا وةيلعتسم

 <” سس

 ' || درف قذاشو هلوق« ماندالاب اب ىف ”*ىحاكرسكعلاب وأ ةيئاثلا ىلا ىل والاب لهب نأ

 0 0 لق وتدح ف دالج وح لادلادعب وهبلقذشاذكو انركذ دقو طص4 لات هلاخ ا

 .اهناالا ةسومهم ءاتلاوةر ويجب ا و ميجا نال 00 ءاتبلق |

 ساقدال وءدصش وا ول رك بحال ىحاصل تلقق«لاةلاذلا و 1 1 |

 . || جولولانم ساندكلا ودلاو جردجا و حا لاةءالف هنم 07 ١

 مود نمال امهعتسا زك أوتلا نال ثلذو الاد ءانلاتبلق مث ءاتواولا تبلق |
 ١ فالح قيوص فاك ت وصلا بسالتل عمدجاو رخدذاىفالاد ءاتلا تبلقو ١.

 3١ ريغنم وذاشوهو جميقف ون ىف فقولا ىف : ةددشملا ءالانم مبللاو هلوق + لود |

 «هلوقوحن ىفةحوتفملا ءايلا نم وذشأ مج تلق تنك نأ 000 ا

 || ةديدش ميلا نا:الا رهملاىف ناتخا ءايلاو مهلا ذسَأ * 06 أذا ىّتح |

 1 ميجلاو ناسللا طسو نمامهو اهنمبرقلا ةياغ ةم رقت راصءايلاتددش 1 ْ

 فوقوملا فرحا خي هدنعذا فقولاىف ناببلا بلطف ءايلانم فقولاىفنيبأ
 ” || فقوللال ةدد كانالا بلش دقو واولابوليح ءايلاب ىلبح فلاب اذهل وهيلع
 ءاجدق و * لجأ آلا نورف فيصلا سع نم * لوشلان هب انذاىف نءاك*لاقاعج

 تيسما ىا « ايسمأ اماذاىتح * لاق فقولا ريغىف ةففحلا ءايلا نم ءاحدقو

 تما[ لاا 1ك نيتك امإ طقس لوافلأ بلق مل اعج ءايلا تلدنا اف ىدمأو

 قفاوتو ريفصلاو نسعلاىف نيسلا قفاوتاهنال اداص نيسسلانم اولداف
 هيبث لمعلا اذهو بلقلادعب دوضلارم ذاق ءالعتسالا ف فورا هذه

 فورا اهذه نم نيبلا ترخ ا تناف ضعب ن مهضعل توصلا بي رقثاف ةلامالاب

 ا ددح نرخ أت اذاايثال ةمدقتم ىهو غاسام لاد.الا نم اهيف غسل

 لوقتالف ضف نمدعصتلا 1 كالذلقثال ولام نم توصلاب اردحمم راكتملا



 تيفح منع ياس ا” تدع ا ملال كعب

 ع را , ع بدنه هولا ىف انرك ذاك ءابلا نملدب هذه اهو قلق هن 1

 رقاد هلوق ا هذلا ىذلا ىف لاقالف ءابلكقاذهد' زطبالو هنفرعم ىف 1

 ليلق كلضإف ءانتار نوثلا نب ا ئ ْ

 ليصأ عجج ناكنا وهو ناليصا لاليصا لصأ لوقأ *.( ىدر عيطلا

 اللا لادا ايه ردأ نيهجو نم ذاش وهف رهاظلا وهو نافغرو 32 ٌ

 نام رك ادحا ونالصا ناك نا وهظفل ىلع ةريكلا عج ريغصت ىناثلاو نونلانم || .

 لاقامال 0 بلق ىهو 0 30 00 0 98 نابرقو

 ا نال قدك 0 هلتيعم اذا قارهادكو نارك 0

أ ىلا لام *عشالو ةعدالن أى أرامل هلوقنم عجل اهل وق« تايثلا مكحفف ١
 ةاطر

 (طضقق الشر رطماو مق ءاتلا نم ءاطلاو ) لاق + عطلا» فقح ا

 ةيلعتملا ةقبطلا ا ل ىنعي ربطصا ف 4 0 1

 ءاطلاوهو هانا برعم ايلعتسماف رحاوراتخاف ةقبطم ةروهمم نو

 قابطالاىف ءاظلا وداضلا و داصلا وجرتحلا ىف ءاننل ب سانم هنال ءاتلا ناكم هواعجل

 ريضلا لعح ىنعأ ةريثكلاب تييسياو يك ىد ةعل هذه طصعف ىفذشوهلوق *.

 طصخف و ءاطلاو ءاطلا دعب اذكو اداض وأ اداص لكلا مال ناكاذا ءاط ||

 اهيف قابطالا فرح رثؤتال نأ سايقلاناكفاهسأر داك وهاضيأ و :ريغتالفدمات

 لم وهف هلبقام نيكست ل يلد هليفام ءزطاك دحاو ف رح قع هنوكلف هنلقمو

 وخوف دايشو نكداو رجد دا وهف مزال ءانلانم لادلا او) لاق * لعتفاعات
 رد صصو 0: .

 ىأ ولا ف رخ أ دتلثدح أ لغتف ارث ن1 لوف *( حلودوزدجاواوعمدجاودزف

 نادا ع اهيف لاذلاو لادلا تجهندا والاد لاعتفالا ءان تبلق لاذلاو لادلاو

 ماندالل ىذلا بلقلاو ركدذاوحن لاذلا مغدءالزأ زوح<دقو “ىحاك ركداو ||
 ءاتلاو ةروهحم ةثلثلا فورهلاو بابلا اذه لوأىف انرك ذاك هيف نام سيل
 ءاتلو رهجلاف ىاؤلاو لاذلل ةبسسانم لادلا نالالاد ءاثلا تيلقف ةسوم“

 برقل ىاؤلان ود لادلافلاذلا تمئدااماوامهنل و ءانلانيب طسوتف جرحا ف
 الاد ءانلا بلق ركداو هلوق * اهنم قالا جرخدعب و لادلا حار نف أهحب ردع

 اماذ تمغدا نافذ هكرت نم ٌركأ ماخدالا .بلقلا دعب و مزال ةهتملا لاذلا دعب

 ا



 ىزرنوةاقتوىوقتوهمح ودمحتوراتولا نمروقيتو هلكت وءاحن هنم وه اكنا تح

 تخاومأوتو حلوناذكو ةلعفترودنل ةلعوذوهو ىرولانمةاروتوةرتاوملا نم

 00 زال 01١ 1 نال تبط هلو + ةئبلا نم اوتساو تنهو تو
 ىهو ماغدالا لجأ ال هيف لادبالان ال تسرهل وقعم كلذ لاقاما هدحو هلوق *

 * تانلارارنث دوعسم نب ربع + ةالعسلا نب هللا لتاقاي * لاق و سيدستلا بيكرتنم
 عيب * لوعستلامذىذةقفص*لاقتلاءذهلؤق * ردانوهو + تايك أال وءافعأ ريغ

 ديعي ريغ ولاق .نيتغلان وكتنأ ىقبش جن. الاق بلاءذ ىأ * ليقتسم سيل”ىرما

 همالك اذه فشلا ىف ءابلاة كب ةىهو ءابلا نم تلد. دقذا ءابلا نم ءاناندتنأ

 اهدحاو بيلاءذلا نعم ىهو الامعتسا زك [بلاءذلانال ءابلا اهلصأن ا ىلو الاو

 توصللا ىلع هوعج-و تصل صلف اولاقو قالخالا قرا عطقىهو بولعذ
 ءاطلا نم الد.ءاح ود رمل توصالاكةنانكى ب و*اه وان أ اليعا دهن نكرتف«لاقاضيأ
 ةزمهلانف ءاتلاوءايلاو فل الا و ةزمهلا نم ءاهلا و ) لاق + طاطسف ىفطاتسفاولاق
 ىذلا اذهو ء”ىطىف تلعف نهوكنهلو كايهو تحرهو تقرهىف ةعووم»

 ءايلأن م وىأر ىلع هانهايىف وامهفتسم همىفو هلهيحو هنأىف ذاش فلالا نمو
  تحرهوهترئاىأ بوثلا زهلاش لوقأ * ( افقو ةجربابىف ءاتلانمو هذهىف

 ءاهلا متفب هديرهأ هتدرأىأ * ىلا تدره ىنايحلا ىحو اهتحرأ ىأ ةبادلا

 كيلعتقاضهدراوم * تعسوتناىذلام الاو كايهف * لاقو هّقبرهأ هّنق رهك
 ةهبشملا ف و را ىف كنهل ىفمالكلا ىضمدق ورثك أكايانال لد. ءاهلاو * رداصملا || ذا يبا لتاقاب هلوق

 فاأىف قلطام ديزه برطق ىكحو ءاه هك ردلا و ةزمهب لش ىبطو لعفلاب عقاب حاملا يفو
 انريغ ةدوملاميت٠ « ىذلا اذهنلقف اهبجاوصتنأو * شفخالا دشنأ ماهفتسالا || ةالعسلا نب هل

 ليقهنأ هلوق + امهدلا وامأىفو ايهءادتلاىفيبايأ ىف لاقيزو ىذلا اذا ىأ * انافجو | را رش عونربنب و رمغ

 .ءاهلانا فقولاىف ركذدةوءاهلا نم الامعتسا ْثك أ فقولاىف فلالانم لد.ءاهلا || ءافعأ اوسبل تانلا

 اهئاه نوكح ل والاف هم. مهلوقامأو لهيحىف اذكو هرو هقىفاطت كسلا || دارألاق تايكأالو
 لاين أز وج و: هنهنم وانههنم+هنكمأنمتددرودق+هلوةىفاكف ل الانمالدب | سايكأو سانلا

 مية وحن ةرورجلاامنم فذح اك ةرور جيلا ريغ ةيماهفتسالامنم فلالا فذح || ىهو نيسلا بلقف
 ءاهلانا و فالحل ان رك ذدقهانهايىف هلوق* هقو هر ىف تكسلا ءاهم غدمثمالاو || ها برعلا ضعبل ةغل

 نييرصبلادنع واولانم لد و نييفوكلاو شفخالاو ديز ىبأ دنع تكسلا هيف روج
 | ادا ةلقل فيضوهو لصأ ءاهلا ليقو باونه مهلوقلو انه مهدنع هلصأو :

 لبلد 00



 ظ © ناش 3
 اهلا نونلا بلقب فرح دن تكلف نيدعاستملا س ةنلا جا نائيلاوت ١

 ىوفشوهو نوتلاك ةنفلا هيف نأ مملاىه تدج وف ءابلاو نونلانيب. ةظسوتم : 1

 رك [لب ةنفلاد رح نوللا تسل ءوتو كل الا تكرحتاذااما و ءابلاك

 ةكرحتملان وتلا نم اهلادبافعضو امهمبلقنا مرجالفاهكرحت ببسب مفلااهرقعم :
 هللا دماطلاقب و +مانبلابضخلا!كفك و +ماتقلا قطنملات اذ لاهاب * ةيؤرلاقاك | ٠

 * اه ٌوايحاهنم نبط سفن كلتالأ * لاق هليخ ع ةئيطلا نم ةهناط أ ريدا ىلع 2 ل

 ضيب فيصلالبق نيت أي بئاحح“ رم تانبو رح تانب فرصت ماطل عم لو 0

 ىنج نبا لاقو راخضلانم قتشموهو ىرسلانا لاقو ءاعسلاىف تابصتنم |
 رشا يد كالفلا ىرثو ىلاعت هلوق نم قدينا] عم رخام رخم .تانب ناليقول 3

 ميلاف اه ىأ ايتارو اذهىلع امتار تلزام لاقي ىنابيشلا ورعوبأ لاق دعسمل || ٠
 الصارملا نوكينأ لمتح ىنج نبا لاق بتر لثممتر لاقي هن“ ال ءابلا نم لدب |!

 ترض اضياوهو ةحاملا هىرك ذتسيل عبص الا ىلع دش طيخ ىهو ةمئرلا نم

 تالذاو# راادات و ىمو امةرثك * مهب ع 2نأم ويلا كعفني له و+لاق رجلا نم 01

 اههردحأ برش , نيتر © نم نينصغ ىلا دع ارفس دارأ اذا مهنم لجرلا ناكدنا ش

 امهل اح نيدوقعم نينّصغلائأرو دانا دهحاص ايضردبا ا "الا نم 10

 متكنم هانبأر لاقب بوقعي لاقو هتناخ اهنا لاقالاو هنت مل ه ًارمانا لق. 1

 لاق + برقىأ سمالا ب تنك أ لاك تنك فرضتو برق ى ىابسل لإ 0

 لوقأ ( نعل ىففيعضو ىنارهبو ىناعتصىفذاش ماللاو واولانم نونلاو ) ٠ ١
 لدب نونلا هب وبيس دنعف ءارهعو ءاعنص ىلا نايوستم ىتارهبو ىناهاص هلوق

 امهبفام نابراقتمامهو ىوارج- ءارج ىفلوقتاك ىواعنص سايقلانالواولانم
 لصألب دربملالاقو ناتروهحمامهو ةوخولا وةديدشلانيب امهاضبأ و َدنْعلا نم

 ىنارمو ىتاعتص ىف لصالا ىلا اهعوجرب هيلع لدتسساو نونلا ءالعف ةزمث ١
 نيب ةيسانمالذا هءوبيس بهذم ىلوالاو فرصنسالام بايىف انرك ذاك | ٠

 لعل ن3 لعل ن 2# ماللانم لدن نونلال يق نعلىف فرعض و هلوق + نونلاو ةزمهلا

 ءاتادو ا لاق * فرصتلال يلق فركلا نال نالصأ امه ليقو اهرصت زكأ

 سنتا ودعتاوحتنىف مزالءانلا و واولانف داصلا وءابلاو نيسلا وءايلاو وأ ولا

 تَْضلَو ثلاعذلا ف و ءدح و تدطوو دضتاوح قو دل ما ىلع

 صايل عتفا ءافوه ءابوأ وأو فا ردناو دعتاوخ هلوق لوقأ 0 ( فيعض !

 هب سض ويه رَقف هيفك« ملثم لعث نم مار بر ,لاق هحتأ هلوق * لالعالا تاىف ْ



 "< سس

 ا .عوأواوزع تنكءاوساراو فلألا بلغت كناف بسنلاءاي اهقحلاذا
 ا اواو هبلق هجولالعالا بابو بسنلاب ٍبابىف دقو اهدعب ةدشملا ءايلا |

 رطوبو ىبوط ونقوم هلوق * اهلبقام حاتفناو اهكرحتعمافلأ هبلق مدع هجوو |[
 ا ءأب لكنا هطياض

 موو ةغدم ريغ د
 3 : الإ هكر قهر + اهدس اهليثام

 «|وق سي وح نءزازتحا تك أوأن افرح انلوةو ىزيضو ىكيحو ناضي و ْ

 ١ اسابق ىوعو ىف واو ءايلا بلقب اذكو امسا ىلعفل مال ىه ءايلكدطباضىوشنو |
 ركنلانع وهن اذكو ىضمي ىضم نم هنال ىو ضم هلصأ هيلعوض معأ هلوق* ْ

 5 رومأوه نولوش 0 اواو ءايلا بلق هن *6ى وهن هلصأ

 راصفةعضلا ترك سايقلا ىلع هاب واولا اوبلقولو ركتلا لع وهن فورعلاب 1
 تبرشو ةيودنلا وةيوتفلا لص الاوةودنلا وةوتفلاولاةوروم أ قباطيإف يهت ئ

 ةوابجو ةيايجح ا رمللات يبا اولاق ونطبلاى را ١ ودلاوهوايشمواوشم |

 ١ نوجو ةنوجو<ىفازاوج و نم وأ وحن ىفابوجو ةزم« نم وهلوق «ذاش لكلاو |
 تاوارج-و فرعالا ىلع ناولرخ وع ق اضيأ بح و زمهلا فيفُح ىف ماك ٍ

 .واولانم مبلاو) لاق * فقولا باب ماك ىجفأىف وعفأ فعضو ىوارجحو |
 ىهو فيرعتلامال ف فيعضو ه» هدحومبىؤمزال واولانف ءابلاو نونلاو ماللاو
 طالع هللا دماط ومانبلا ىف فيعضو رالش وربع وضيق مزال نونا نمودناط ْ

 ىفالا واولا نم ريملا لدب ملوقأ» ( متك نم وامتارتلزام ورم تانبىف ءابلا نمو
 هاوفأ ليلدن هوف ةلضأ نأ ةفاضالا باب ىف انرك ذ دقو مزال لدن اذهو 4 ١

 طقس التل اع* واولا تلد مْ اهئافملل ءاهلا تفذح تهوفنو ةهبوفو ءوقأو ْ

 نا كلذو ءاهلا نم لدي هيف ملا شفخالا لاقو فرح ىلع ب رعملا قدي 0

 ىلع لدتساو اع« ءاهلا تلعجو واولا تفذح مث وهفراصف رلقمأ هوف ةاضأ |

 اهولداواهواذتال«هلوقكهدنع وهف*ام«وذ نم "ىف ىفاسفنام*+«رعاشلا ل وه كالذ ١

 ناتوفشواولاو ميلاو ةرورضلل فوذحلا درف+اودغءاأمويلا عمنا*اواد
 هلوق# ةوخرلاو ةديدشلانيب و نيتروهحم ام وكل نونلا وماللا بسانت ممملاو ْ

 هلوق«رفسماىف مايصماربمانمسيل مالسلا هيلع لاق فيرعتلا مال ف فيعضو
 عبس ون نيتلك وأ ر ينعكه لك ىف ءايلا لبق ةنك اسن ووك هطاض نات ادت |
 ةنكاسلان وتلا نال ءابلا لبق ةنك اسلان والاب رسصتلا سعت هنا ثالذ وريصاريصب |

 تسياةيفللا نونلاو ماندالاف ”ئىئحباو قلطللا فورحريغ عم اهؤافحأ بحي

 ناداقعا ردضيو ةفثلا اهرقعم ماو طقف فنالا اهرّوعم ىلا قل ةنغل هقول
 000101 ل ا مال مس سس ا ا م ب ب ب ب ب ب ب بم

  0_تح ١

 4 نايلاوتم )
 هد “ادخل للا وا اللا

 2 ف
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 نكمالف فانا ف مغدم اهل وأ للاثدأ ةثلث وأ تللمأ وحن نادل نوكييل ماندالا ظ

 مهل قيرطال ولاثمالا عاتجاه ركيف ىزابلا ىضقتو تيضقوحتن ثلاثلا ىف ماغدإلا

 ايثالث ناكناو لاقثتسالا ةدايزل ءاي ىناثلا بلق ىلا نوح سيف ماهدالاللا ١

 كيرىأ كييروالف مهلوق امأ تيدم تددم ىف لاب الف ىناثلا بلش 0 ادرحب

 اىسا ناكاذا لاعف نزو ىف .فيعضتلا قرح لوأ نم اًضيأ اول دبأو ذاشف

 سيمامد لاق نيف زاريشو طاريق و داندو جامد و سامي دون ءاب اردصتقال

 ريغ لاف *نحيالذا ساق لادآلا اذهو ترارشو طيرار 0
 لدبب الو ردصملانو مسالا نيب اقرف ءاي لدبم هفيعضت فرح لوأ والا ردصللا

 نمالللدب ملفماندلا و ةراتصلاكءاهلاب مسالا ناكناف اباذك بذكوحن ردصملا ف ٠

 لصالا ىلا امهدرب لن وكي نأز ويف جئابدو و سيمايد.لاقنمامأو ساستلالا نم

 نز وىلع اهداح نوكي نأ زو< و اهداحآ ىف .ايلآ مورا ةرسكلا تلاز نأو

 مهلوق امأو فيعضتلا فرح نمالد, نوكينأ ريغ نم لصالا ىف لاعيف

 ممالك يف لاعوف نكي مل أو ن1 11 هلصأ ناىلع ىنبف زار عجج ىف واولاب

 فلالاب ءايلل اهيبشت اواوءايلا تلدءازيرايش اهلصأ زيراوش نوكي: نأ زوحو

 جيابدو

 زيراوش

 : ردصمىف طاونرخاو زاويلجازاج وزاريش هلصأ نوكيف متاوخو مانو ف

 الدب ءايلان وكي الف ىسنا عجب نوكي نأزوحي ىمانأ هلوق طورخاو روع

 لمعتسي دق و نيسانأ لصالا و ناسنا عججن وكينأو درملا لاق اذه نول.
 هلوقكف ءقأو سلا الا ناب رظلا عجب ىف ىبارظلاكن وكيف اضيأأ

 ع م نمريراشأاهل*هلوق و* قئاعت هج ىدافضل و*قزاوح هل سيل لهنم و *

 سماخ كج ور * لاسف ةعيرأ دعاماذا * هلوقو * اهنارآومرخ و لاعثلا نم

 1 «لاقا مرتو و ىلاخو ىنأ عرداي كيدشب « هلوقو * ىداس 1
 رج ”ىق ةريبسَو ةريش لاش مكان 5 0 دقو * * :ىلاش نار#لاب تن

 براوض وحن ىف ف مزال اهيتخان ف ةزمهل أ نم واهمتخا : ا و

 فيعض ذاشو ىوقبورطوبو ىبوطو نقوم و ىوصعو ىوحرو بريوضو

 (نؤجوةنؤحو4# ىفزمهلا نمو واجر كتل نف وهلو هيلع ”وضعم سعأ اذهىف

 متاخو طئاسك لعاذ وأ ل عافل ىصقالا عجب اهطباض برب وض وب راوضهلوة لوقا *
 ريسكتلاو ريغصتلا نال لءبوف ىلع الج لءاوفىف اواو تبلقامتا و امثرغصم 3
 اواو ل بلع اذكو امهسابىف اح ءانساف بسانتام2#: ودحاو داو نم

 ةعبارلا وأةثلاثلافلالاهطباضىو>روىوضعدهلوق 7 بروضصتو بروضقف

 ا يس د

 هلسيل لهنم و هلوق لإ

| 

 لثمل وتلا[ قزاوج
 قزاوملاو عنصملا

 مج بن اوحلا
 ةقزاح و قزاح

 ىنعي سملا قزللاو

 عنمت بناوج 00

 هلوح طسبن نأ ءاملا

 ناديرب نأ زوحنو

 علمت ال هبناوج

 انو الب ةةدراولا

 و درب نأ ةلهس
 د ىدافضصل

 ّْ ريظعم عدافضل وىأ '

 ادا خا هريثك و

 نةريراشأاهلهلوقو
1 

 باقعل ر يعج ماج

 عراشلا هيس ىلا

 اهب هتل>ا ر

 لبق اعف ةعرسلا ىف

 مح تاعطق اهركو

 لو بلاعتثلا نم

 اهتطس و اهتففح

 0 ليلق ىشو

 لاسفلاوهاننارالا
 ميشللا وهو ىل#ف عجج

 7نإ

 يك
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 سميا 00. 1-
 تفلالا و) لاقءاله ضيضحتلا ىفالأ لص أنا ليق و تلعف لأ ت لعف لهىف ةدسبع وأ

 قاطو مو فرعض لجاي وحن و عاب ولاق وحن ىف مزال اهنتخا نف جرمهلاو اهن اهتخانم
 هلوق لوقأ (٠ ٠ ىأر ىلع لا ىف ءاهلا نمو انمو سأروحنف جريفلا نماوع 0
 ةروك ذملاطو سشلا ىلعامهلبقام - و اتكرحن ءايوواو لك هطباض غابو 1

 تاغالا ضعبىف ادرطمناكن او .ىأ فيعض لجايوحتن وهلوق * لالعالا بابىف
 اهلبقام حوتفملا ةنك اسلا واولا بلقل هفعض و لالعالا باب ىف انركذ اك

 0000 قلنا هنكلا رك نامل كلذ وذاَش قاطو هلوق * افلأ

 وحن ىف واهلبقامح وتفم ةنك اس ةزمه لكدطباض وزاخللا لهأدنعالا مزال ريغ هنمكل

 لاق * اعف ةلو اديز تيأر وحن افقو نيونتلاو نونلانم لدبو مزال مدآ

 ١ ءالاوزيعلاونودلاو فعاضملا فرحدح أ نم وةزبم نمو اهتخانم ءايلاو )

 ضايخو مايقو لدأو لزاغو تاقيموحن ىفمزال اهشخانف ءاثلاو نيسلاو

 نم نمولحيتو ةبص وريص و ىلبح و ىف ذاسل ةادشو دسو ذو عيايفم و مجاافمو
 ىسانأوحىفو تيصقوتيلمأ وك ىف ريثك ومس قاب !!نمو نكن ذو ةزمهلا

 وحن ىف هلوق لوقأ 0 ةفيعضف لاثلاو ىداسلاو ىلاعتلاو ئدافضلا امأو

 واولا فرطت:نأزانوحن طباضو ةرسك هلبقو واولا نكسينأ هطباض تاقيم
 طرشلاىلع اهلبقام موهضملا واولا فرطتنأ لدأو< طباضو ةرسك هلبقو
 لغاردصمقاهلبقام اروكم اواونيعلا نوكينأ مايقوحن طباضو روك ذملا
 هدرفم نبع نكسدق عجبىف اروكمنيعلا نوكينأضايحون طرا ادسخ
 اهلبق اهئيع واولا نوكي نأ ميدوخت طباضو فلأ هدعبو ةرسك واولا لبقو
 نكسيو ءايلاوواولا عمتجينأ ديسوحت طباض و هنيع تبلقدقام عجب ىف ةرسك
 احوتفم ةفرطتم ادعاصف ةعبار واولا عشب نأ تبرعا وح طباض و.امهالوا
 تانىقان رك ذدق ممصو ىلبح وحن ىف ذاش هلوق + روك ذملا طرسشلا ىلع اهلبقام

 ذانشال فيعض لوق.نأ ىلوالا ناكف ةرارقدنع درطي ءايلاب ىلبحنافقولا
 ىلعوبأ لاق لحيبوحن اذكو افيعض ناكناو درطم ميص وحن نا انركذ اذكو

 ةريثوةديبصو هذوذشب ىرشخمزلا مكحو افيعض ناكناو موق دنع سايقوه
 مزال ريغ درطم و تئاوح ىف بجاو وه ةزمل نمو هلوق * انركذاكذاش

 00000 السم رع ىف ننلالاو قاولا ناكم دابلا لدي و تئذوحتىف
 هلو * ريج وحن ريغصتلا ءاندعب ىلا فاالااذكو فلالا لب ةامرسكل نسطي رق

 | نكمالوزالث» هيف عمتي هيفا هفادرماب :الثهوح) ىنعي تيصق و ا ليلوع ق م
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 ء ةبلقنم ةازواو اهدعبتناكءاوسل والاف ىتلاو طسولا ىف وأت ناكلوألا ١ ظ

 لاملا ريثكىأ لم لجر ةرورضلاريغفف ءارفلا نئكحو ةرورضلإ ةزمم الف 1

 "1 ضل 1

 ىةمزالة عض ةموعصم واولك هطباضىرواو هوجاهلوق+ةزمهابمال وأ بلش || ش

 ةعضلا و بارءالاةمض نع زاررحا ةمزال ةعض انلوق هوجاك ال وأ ىرواك فرح ||
 وحن اًضرأ روسكملا ةردصتملا واولاىف درطم بلقلا ىنزالادنعو نشا 0

 لاح اذكو نينك اسبلا ءاقتلا بابىف كلاحانركذ دبأد وحتهلوق» حاشا 00 ١
 دعبفلالا ىاشلا كرحدقف * قأتثملا وش تهدقفاربض * هلوقىف قتثملا | ٠

 ثاذ سيلو متاخناو ملاعلا زم ناكدنا جاججلانعو ملاب لجرلاأَتل اولاقو 0
 * هلوقد_كثنأو ةرمملاو فلالا خرم: تراقتل كلو نيتكاشلا س10

 ملاءفاأنالكلذو زمهلاب«ملاعلا اذه هاه قوس نسا كل ل راداب ٠

 هل ملاعلا زمه ىلسأ لاق الفمزاللاو مجالا لثمالا اهعم زوحالسيسأت

 لصأ وزأب مهنع ىنايحللا ىكحو سيسأتلاءدعفف دجاو جاهنمىلع ةيفاقلا 3

 8 ف ٍِ

0 

 ىفىر

 1 * اه

] 

 ىحو لصأ ىلانولو ب مهناللوأ هلسائاكلا لاقو كر هلثم تنام

 هديىأ هندأ هللاعطق اولاق ايءايلا اهلصأ ةمّثشلا اولاقوزاوبأ ليلدبواو هفلأ | 1

 للأ هنانسأ ىف لاو ىجنالاق اذك ةزمه ىلوالاءايلااولدنأو ماللا اودرف ||
 ن.دقوملاواوزم#*ىمؤم ىلا نادقؤملابل + ىلعوبأدشنأدقؤمهلوق * للعىأ

 تزواجالل واولاناكللذهج وليق ازوم* قانعالاو قؤسلاب ئرقو ىسومو
 هلوق«روؤغو روؤذوحن زم ةموعضملاو واولا وذم وهكماهن اكتراص دعضلا [|

 اة فالح عضومىف ةزمه نيعلا بلق تبل ذاذشأ ناكامنا ذشأرح بابا '
 *قوزه كحاض رح بابا«ىعمصالا دشنأ ةزمهسلقت اهناذفلالاو ءايلاوواولا

 ناكو * لاق ًايهتاذا بأم بابا ئج نبا لاق كحضلا ىف قرغتسملا قوزهلا ١

 لديوه تلقناو لاق جوملل ؤهت رحلانالكلذ و«نابهذيل ”بأواحشك ىوط
 اهج رم برقلف هنم لدب هنا لاق نمو ىوق ريغ هنكل هج ووهف نيعلا نم

 هلوق * ثيبلا: ةلزنم ءاقرخ نم تعسرت نعأ هلوق وحن نيعلا هنم لدا اذلو .
 اهلبقام حاتفناو اهكرحتل افلأ واولا تبلق هوم هلصأ و مزال هنكل ذاشءامو
 ةازلا فلالادعباذرط ةعقاوءاب وأ واو اهن اكف اهئافملن نيللا ف رح ءاهلادبشمن

 ؤاومأة صلاةةدلب و:لاقاذهل ثلا وم ءاومأ فاضنأا ولاق وةزمهمئافلأتبلقف

 مث ةزمع ءاهلا بلش. لأأ مث لهأ هلصأ لآ لبق + اهؤايفأ ىصصلا أدرىف نسب
 1 71 لف دا !| بلق تءثرملهنال كلذو افلأ ةزميا بلش لا

 هلوأ ىلا اريص هلو

 كب داكدب ”ىم رادا

 ىف مدقن أك قرب

 نأ 31132 نف

 كب داكدلا ةظفل

 ةفر# كانه تعبط

 سه اهل | ند رهظناك

 دوق ككنأ و هل ف

 مدل ضءب ىف
 ها هلآ وة ديننا

 نادقْؤملا با هلوق
 ةدعجحو همامتو جلا

 : دوقولا امهءاضاذا

 دهاوشنم تيبلاو

 ةراود قا فانكلا

 كل وف ليع ةرعلا

 ثيح نونقوي ىلاعت

 ىريمغأأ ةيحوبا أرق

 وهو زمهلاب نونقؤ»

 ىس وم و ربرج
 ماللا ودانا ةدعجو

 ىنعي مسقلل بح ىف
 دف ايضلا ران ادقوا
 ( ع متو اح
 بخ هدافا دوقولا

 نييك“ ما ندلا



 ْ ظ هك 0

 ١ | انالرئاتمل « احوفنمابهل هنم نسفتي + لاق اذان ءادنا نم الدب رعشلا ىف ءاحلا
 || ءارلاءاجو* مسا ركب دلو لملبا د ارعغةب و رلاق وءاحودقم
 هيلع لثاولاق مهنالكلذو ةلثثو ةرنن ندلاف مهلوقك اذاش ماللا نم الدب

 0 ؟ءانتلا نمالد,ن وكي ءافلا ولصالا ىهف انرمصتمعأ م اللاذاهزن اولوشملو هعرد

 لدب ءافلاوفدج و ثدج اولاقو ورمع مف دب ز ماق بوقعي نع ىلعوبأ ىكح
 ) لاش فاقلا نع الد فاكلاءاحو فادجأ اولوشبملو ثاذحتأ موق لدي

 | نيايعلقماتلا الدب داع روما أ اولوب ا وءاسقأ علا فءاجو ”مثو 2و
 .نوكي نأزوجبو * 2 انفيسب نرضنل * اكبلااتينعاملاط و * مالكم لا
 را عربا نمل . ميت ىف نيعلا نوكيوعوفرملا ماقم بوصنملا ريضلا عضو
 كنف نم ةئايصلا ءان * ةلرنم ءافرحنم تعمرت نعا * لاق يمت ةنعنع ىهو
 ةدابزو هلوة* اذاوش اهنوكواهتلقل ءايشالا هذه ف نصملا دعيملاه او * موج“
 دودسمو دودشثم لجرو ةدثلاو ةدسلا ف نيشلانم لد.نيسلا اولاقنيسلا

 زذلا م ذختا هلصأنا زذكساىف اولاقو ارصت ٌركأ اهنوكل لصأ نيشلاو
 كسمت هلثمو هيف دجال نذاذ ذكسا اهلصأ اًضيأ ليقو ءاتلانم لدب ىهف
 ءاظلاو لاذلاو عهسأ وكن نيس دعت مل اناو فنصملا لاقأك معسابال ىرمشمزلا
 هتاذب ادوصقم سيل ءايشالا هذهىف لدبلانال لدبلا فورحف لظاو ركذاىف
 ماندالا دصقنو ح رخلا ىف ءاطلل دب رقم. ءاظلاو لاذلا و نيسلا ناك امل لب

 *ىحيساملءاظ والاذ و انيس ءانلا تبلق نيلئامت* امهلعجالا نييراقتملا ف نكيملو
 نم ةزمهلاف ) لاق * هءدتعي مل ماخدالا لج ال لدبلا ناكالف ماغدالا باب ىف
 ءادرو ءاسك وحن ىف مزال لالعا نيللانف ءاهلاو نيعلاو نيللا فورح

 ملأعلاو ةبآشو ةبأد وامأو ىرواو هوجافف رئاج ولصاؤأو عئابو لئاقو

 "00 ارح هاوةلوفأء(داخءاموذغ ارحب اباوذافدفوم وذقش ورأنو ْ
 كد والف الوأ ءادرو ءاسك اتناك نيتيلصأ نيف رطتم ءايوواو لك هطباض |! م ل ذاع

 فلالا بلقت مث نيفلأ نابلقتامهناف ةدئاز فلا دعبنيتعقاو ىوادر ممخرتىف ْ
 لعملا لعاذ نيع ىه ءابو واو لك هطباض عئابو لئاقو هلوق + مدقتاك ةزمم

 هلاف فيسي فاس نم لعافلا مساكن ركل فئاسكبسنل نئاكلا لعاف وأ هلعف
 لصاوأو هلوق + لبق نياك ةزمه فلالا بلس افلأ ءايلاو واولا بلت

 ١ رخآ فرح نع ةبلقنم ةداز امهناثتسيل ةنلكلا لوأىف نيواو لك هطباض

 | ةنافراموظنزو ىلع دامواو بروج نزو يلعدعونم دعواو لصاوأوحن |

 ( بلعب )



 ماها الأ وا اولا ا 4 وم ق لازو لجالاو ىذلا | لادبالا تخبل

 دعب ةلعلا فرع ا بلا ءاهلا 0 ىهو 0 ءاهلا بلق هلع اهليقام

 ةلع عراف ضرعناو لضصأ ع رفلا فرحنا تفرع ةسازلا لا فلالا

 براض فلأب لق ةلعبرب وض ءاف مضب' ض رعاك لصالا ىف نكيرلىنلا لادنالا

 رمل داو لكان نوك لام رفهنوكب وهلوق عرف عرفلافرحناتفرعآو او 1 ١

 ىأ لصأوهو هلوق# براضفلا اك كاز هنم لدبموه يذلا فرخلاىأ اساز

 انهه هظافلأ قالغناف كالو هئاهو هوم واوكلصأ هنم لدبملاف را |
 فرح نوكب هلك ىف مكحن ملول ناب لادبالا فرعي ىأل وهج ءانب موزابو هلوق + '
 اذكو لدن قاره ءاهناب مكن مول كنااك لوهجم ءانب مزل رخ"آلا نم الدب اف ١ ٠

 ىهو لعافاو لعطفاو لعفه ءانب مزل كرادانم ىلوالا لادلا و ريطضا ءاط

 :وهام لك نا كلو لعاواو لعطلا ف كلذ عنم نأ لئاقلو ةلوهجم دن

 لاد ىناثلا ءذو قابطا فرح لوالا ءاذو لعافتو لعتفا نيئائبلا نيذهنم

 ءاف لبقو انوحو ءاط لوالا ءاف دعل نأ هابى .”ىجاع كلذ ريغ وأ ءانوأ داو :

 نوكفرعي ىلب نالوهجمال نادرطم نآ انب امن ازاوج هيف امغدم افرح ىناثلا ١

 اهلبق ناكاذاالا لاعتفالا ءات ناكمىف ”ىبحيال ءاطلا ناب نيلدب نيئانبلا ىف نيف رطا

 0 لالا فرح دعب اهلاقثتسال ٠ ءاط ءاتلا لد لا لع بلش  قاطالا

 وحن ىف مغدملاف را ىف مالكلا اذكو ءانلاو قابطالا فرط ءاطلا هينا

 هروهتسأ مهضعب لوقو ”لزماط دجموي تصنأ هفورحو ) لاق * لقاثاوركدا أ

 اولونيسلاةداب:ةقف ورفز وطارصص ت وشل ىازلا وداصلا صقن ىف مهو لاط موب

 نوكيدق ىتلا لادالاف ورحب ىنعي لوقا ا ظاورك دا درو عمبسا دروا

 دنع *ئىجفاهنملد,فورملا هذه ىتلا فورالا امأف رخآ فورحنم لادألا ||
 دعيملو لصفملا بحاص لوق لاط موي هدتسا ياوقو هلوق * ليضفتلا ١ ظ

 اهعم دعو بابلارخآىف ىفاريسلا اههدع و ىاؤلا و داصلا لدبلابابىف هءوبيس |

 * شرحا ىنتأرذا نم ككضت *+لاق ثنؤملا فاك نمله ىه ىتلاةثكشكلا نيش

 نشكر .اوختن قل[ فاد داز كلاذماو ا ش رح نع فشل ارا

 ءاحواولاقهلدج والو ىسزلا اهدعاك نيسلا هب وييس دعب مل واذ ه نم تسلق

 عيرفتلان !انموهو اهعورف وولد عورتوكم ء ىلع ونأ كح ءافلا٠ نم الدب ءاتلا

 ءاجدتو" كام ىأ كيسا يبت ع ٠ ىلءونأ ىح مبملانم م 2 اذكو

 ةييبفع

 ىأ هفورحو هلوق
 لادالا فورح

 اهعمج مشع ةعبرأ

 مد تصنأ مهلوق
 هلوقو لز ءاطدج
 تاضنالا نمتصنأ

 دجو هفرظ موبو
 لإ انس
 لزو اعوهو هاط

 ريخوهو للزلانم
 فرطلاو املا
 ىأ ةلخ ىلا فاضم
 اذه تشل

 نم امو ىازلاو

 لادالا نوح

 الط
 طارسىف رفزو

 نيسلااودازورقسو
 فورح نم سلوهو



 لذب تآ هك ىف

 تبا

 <. فلل ها

 بعطرفنز وىلع 00 ةغدم َهيلاثلا تناك نأ ءان , ةعبارلا و ةيلاثلا

 0 قا هميم نأ 00 ووزخ بحت نم لدتا هوما

 اب وقا و لع ذقك ىوقو شرم ىب وقلوقتف ءاب ةثلاثلا بلقب شفخالاو
 اولا عن , الو 4 كيرالا نم هب .رقلا تاعي "0 لاقتسالن دودغاك

 ل مي يجمل ماا اديس سس ب سس لل

 110 0 50 يرحل |مرفهنوكب وو
 لادبالا لوقأ + ( كراداو ربطصا و قاره وحن لوهجم ءانب .موذلب وه هنوك |
 07030 فل الاو ءاناوواولا سلق نم و ةزمهلا تلقنم معأ مه-الطصا ىف ْ

 لالعالا ىف فلالاو ,ءايلا و واولا سلق رك ذ واح ورسشم ةزمهل|فيفخت ىفةزمهلابلق
 لادبااهيف رك ذبو المت اهنم دحاو لك ىلا بابلااذهىف ريشب وهف اطوسم

 ةملكلا هزم قتشا ام تقتشا ىتلا ةلثمالا هقاقتد | ةلئثخاب ىئمذو الصفم اهربغ

 ثوروم ثراو ثرب عروق هقاقتشا ةلثمأ ناف ثارتك لادنالا اهيف ىلا

 ةهجاومو ةحوت اذكو اهنم قئشم اثارت نأ ا” ةثارولا نم قتسم اهعيج و

 ' هقاقتشا ةلثمأعيج ىفناكاذافدنم قتشم هوجا ىذلا هجولانم ةقتشم هيجوو
 تبان وهام لدي هيفىذلا فرطانا تفرع رخآ فرح هئم.دحاو فرح ناكم

 لدبلا هيف ىذلا ظفللا لامعتسا ةلّشب و هلوق + هقاقتشا ةلثمأ ىف هناكم ىف
 نكمي اههدحأ ىف فرالااظفلامهننن قرفال و دحاو ىتعم ناظفل ناك اذا ىنعي
 "انه سا ناكس ار رخآلا ف ىذلا فراعا نم الدب نركب نأ
 لثم ىف ىذلا فرحا نم لد الامعتسا لق الا كلذىف فرحا كاذك رخ الام
 بلقلا ةفرعمىف بتاثكلا لوأىف ان رك داع الامعتسا رك الا نم عضوملا كلذ
 امرفهن وكب وهلوق«قاثلا نمالامعتسا لق ل والا و دحا و ىئنعم بلاعثلاو ىلاعثلاو
 فرح ناكمىفو ربكملا عرف رغصملانا اكظفلل امرف ظفل نوكبىأ از فرااو
 فلأ نم لدن , بريوض وا ونا !يدنم الدهب ن نو كي نأ نكي عرفلا ىف 0

 نالد ره وءام فلأن اا؟عرفلا فرح نمالدب 0 قرح نوكأ بر
 : ايه ردأ فرح ةفلام و ظفلإ ظفل ةيعرش تنأف هءومىق نذللا ءاهلاوواو ١ نم

 رخ آلا نملدب األ رخآ الا نم لدن امهدحأ ناالا فرعتال ريا

 هيفلاز ناف عرفلا ىف رظنب ناوهو رخآ "ى ه ىلع ةفوقوم كالذ دقرعت لإ

 ( بجوم )ب 1

 ّى يكول نزو لح 00 وق لعد نزو لم وهب 1 00

 ماا دك يشتم نع نيت ني يس اي يال ا
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 ١ انس طسولا اتناك ناف نيواولا ل وا تنكس نإو ةوقلا نم 00
 ' تناكناف فرطلا ىف تناكناو مدقتام ىلعل وقوحنىفالا لووقك َبلقلا'نم 0

 ّْ نزوىلع لوقتووقو وقوحن اهلبقامرسكتا اذا الا بلش ىل ةيثالث ةيلكلا ١

 | وزغوحت اهلبقام حوتفملا تحص ثلث نم 2ك ىلع ةملكلاتناكناو قربح |

 اهلبقام مومضملاو زاف نز و ىلع ىزفك ابوجوءاي اهلبقام روسكملا تبلَسناو |
 ”ىلدكمجلاىفابوجوو ”ىتعو وتعع ىزغو وزغ وحن درفملا رك ذملاف ازاوج 3

 دغذم والا نوكي نأ امانامإل ةرخ الا تناك ناف تارا ثالث مقجا نا و

 بلقث لوالا ف ء تى اغدهماهنم*يشسيلوأ ةثلأثلا ىف ديالا ١0

 'ىوقملاو وقتا رابكلا ناءان و ىوقملاو ىوقيك اهلبقام محفنا نا افلأ : دنلاقا 1

 مهفنا ةددشم ءاي ةددثملا بلقب ىناثلاىف و ةوقلا نم نثر بنز وىلع ”وةكرضنا

 مضناوأزاف نزو ىلع ىرفكنبكتأدأ رطق وأ فعهنز و ىلع ىوقكاهلبقام | ٠
 كلذو ىتعك اءابنا ءافلارسكز وحف مضلا كلذرسكب دقنزو ىلع ىوقك

 تناكاذااذكو فخأ ءايلا ناذ ىبيحو حن فالخم اهلبقام كرحتملا تاوا ولالقتتل .

 نكسنافكوكلح َنز وىلع ىوزغ وحناهلبقامدل رحت ودماكلا مثلا تاواولا لل وأ

 تعط رقزأ ست رقن و ولع ورق وخ عيا تاس ىلوالا تحمفت| ناف اهليقام .

 ىوزغ,و ىوقك فضلا ترسكو ءان ةددشملا تبلق ترسدكتنا وأ سعت! نإ و ٠

 افلأ ةريخالاتبلق ىرخالا ىف ةمندم امهادحا نكي مل ناو وزغلانم روفصعك ٠
 تلق تهندا نافررجحا نزو ىلع ىووقاوحنرسسكتا نا ءايو اهلبقام متفنا نأ 1

 لوقف لذا انههوهو نابوقسايق ىلع ءاب ةيناثلا تبلق معدي ملناو "مي وقا

 ةيئاثلا بلشب ووقوووق ةوقلانم لدنجو ديدهوحنىفلوقنو ىوش ”ىوقاأ

 ىلع ةظفاحم يناثلا ةكرح م وزل عم ةيناثلا ىف ىلوالا مغديالو اهلبقام ةرسكل ءاي
 ءامسالانم نسال نأ ىلوالا و اذه لعفلا ةهباشم مدعل اضيأو قاحلالا ءانب

 باب لوأ ىف ؛ئىحي اك لقثلا اذه لثمىلا ىدؤبام لءفلاب ةلضتملا ريغ اهيف دزلا | ٠
 لووق وح اهلاح ىلع تيقب طسولاىف تاواولا ثالثلا تعمتجاناو ماغدالا ”

 ءاب لووقاىف ةريخالا بلع شفخ الا وزد ودغاك ل "ووقاو حوبس نزو ىلع

 شفخالل ىتبنيو اهطسوتل كاني لاب مه. وبس و اًسيأءي 000
 |" شفخالا بلش مل اماو دملاواو ةفخح رذتعب نأالا ليوق لووقيىف لوقينأ

 ظ , لوأ بلقب هناىرتالأ هنم لدب اهنال فاالاك ىطسولا نوكل لووقا وكن ىف

 ظ / بلقبجاولاف تاواو عبرأ ,أ عقجااذاو كاذلثل ابوجو جزمه ىروو ىؤاو
 ا 0 جب جوج ص وجو بج حس باح عج حاج



 د

 1 تبلق مثىووشتلق روفصع نز و ىلع ىوشلثم تشاذاف ري تفذحاك
 الور[ ةددكملا ةض 0 ىش راصف نءءايلاىف امهتغداو نءاب نيواولا

 ىووط ىلع اسايق ىووش ه.وبيسلاقو ىعىاك اضيأ ءاقئازيبكا روع

 ىوطنم تيئباذا اذكو ىبط ليقاك ”ىثو ىطو ىلا بسنلا ىف ىويحو
 ةنكاسلاءايلا تمغداوءاب ىلوالا واولا تبلقمث ىووبطتلق روق نزوىلع
 | ةمومضملا ءايلا ترسك مث ةريخالا ىف اهتمغدأو ءاب ةيناثلا واولا تبلق مث اهيف
 عبر الا ىف هلك اذه ىبح ىلا توسنلا6 اضيأ ىويط ه.وبيس دنع و ىبيط لوقتف

 ىلعو نطو ىلا توسيثملاك اهل نات اكناذ ةيسنال نان يخل الآ نكيولاذا تان

 ءان] اصيأ ىضمدقو اهمكج بسنلا باب ىف ىضمدقق,ىحمو ةيحنو ىصقو
 ريغصتلا لخدناامأو ريغصتلا ىلع ةيسنلاتلخدنا ىوماىفإك فذح ريغصتلا

 امأَف تآايلا مكح هلكاذه نيتددشم نا ةيبرا وحن اهفذحتإف ةبسنلا ىلع
 كم لفرط تناك ناذ امهتيناث تكتسناف ناوا و عمتج انا لوقتف تاواولا م 2
 |0000 لوح ةاصفتمةئانلا والا ة موه ال و ةحودقم ىلو الا 00
 ١ فيفذتلا وه ىذلا ةملكلا رخآ ىف ماغدا الب نيواولا نولقثتسي مهنال دنز
 باقثتل ىل والا راسكتا نم هلك ىف اناكول ديالف تووقو تووق لثما 0
  لووق وحن امهعاقجازاح اطسو ةريخالا تناكناو تيوقوحت هاي ةيناثلا
 لصا وأ ىفاك ةزمىلوالا تبلق ةملكلا لوأ ىف كلذ ناكنذ انكح رحنناو
 نالعف ىلع ةوقلا نم تيشاذا كتءغداماغدالازاجناف طسولا فثاذناكناو
 *ىد أك ءاب ةيناثلابلقتلب مدتالنأ ىلوالاو دريملادنع ناوق تلق نيعلا مطب

 ءايديناثلاب لقتل ب نا ووقوحن ىف غدبال نأزاح ىيح ىف غد, ملنم وماغدالا باب ىف
 لوقاذه و ماغدالا لبةلالعالان الب ابلا اذه ىف ماك ة رسك اهلبقام ةجعص بلغتو

 ه.وبيسلاق ةوقلا نم  نيعل حف نالعف ىلع تيذبوهاكماغدالا زحجيملناو ىمزملا
 'نيواولا لاقثتسال نابوق لاَس نأىلوالاو نابيح ىنم لاقاك ناووق لوقن
 اواو ءايلا ْثبلق اذاو ءاباس هارد بلقب ففخ ماخدالاب فيفضلا زجيمل الف
 لقتأ واولانوكل ناووقىف هاي ةيئاثلا بلقف نيءايلا عاتجا ةهاركل ناويحىف
 لالعالان ال ةرشكلل ءايديئاثلا تبلقنا نيعلا دمك ندع لع تف ولو وأ
 تلق اموزل لوالا 8 !ناذ فرطلا ىف .كلذ ناكناؤ مدقناك ماغدالا لبق
 ىطيلاابوسنمىووط ىفامأو ىوقأو ىوشو ىوصلا و ىوقلا ىفايافلأةيئاثلا
 1 || ةكرح ضورعلف الع ىوقيلا ابوسنم ىووق ىف امأو ىلوالا ةحن ضورعلف '

 ا 7| لعىوقو ىوقك ءايدناثلاتبلقدموعضموأ أ ةروسكم ىلو الا تناكناو ةيناثلا
 ا
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 نين تي اا

 | فذح كالزاج لدنجو ديده لثم ىبحنم ىنباك قححس!للناو ناويحىف اك[
 افلأ ةثلاثلا بلقب ايحو ايح لوقنف ةيعمىفامن ربك أ لقثلا نوكل ايسن ةثلاثلا

 ' مف ناويحيف اواو ةيئاثلا بلق كلزاجو اهلبقم حاتفناو افرط اهكرحتلا
 لثم ىضقنمتينءاذااكو ايويحو ايويح ريصيف تآايلا عامتجا لا وزل ةثلاثلا

 اضيأو ىكوأ فيفختلاب ةملكلا رخآنال اواو ةيئاثلا بلش ملامتاو اواو ةثلاثلا ||

 ىبحأ وخن افلا اهتبلق رجا لثم ىو ىباذ 1 تيلق افلأ اهيلق قوس .

 ريغصتىف لوةتاك ف ذحال وتبلقالب اهلاح ىلع تاآيلا تيقبامال ةريخ الاءايلا

 لثم- تيك اذاو واوخأ اذهف ةضراع بديبنلا ءايذا ريلكلا 2 نيلو الانا ا

 وقو ةسعمىف ا” ةعبارلا تفذحو هئلاثلا ىف :هناثلا ثغدا بخ هرب لعد 7

 هيأ 00م غمس

 ةثلاثلا تناكصناذ ”ىشىف اندم امهنم *ىث نكيملناو ”ىوكتب تلق ىك نم

 ىوحأ وحن اواو ةيناثلا تيلق مدت لو ىبح تبلق لتتقاىف اكتمغدا نا مث

 ' بلقب ويضقو افلأ ةثلاثلا ٍبْلَق و انسن ةريخل الا فدك انت 0

 | لقثلان البلي لف ىلو الا امأو هلاحي نيلوالا نيدايلا عاقتجا قبل اهايا اهتبلقول
 / اهلثم بلقب ل اهنال لدنك ىبح ىف ىلو الا بلش, ملو ةثلاثلاو يناثلا نم لصحامنأ
 | نكيمل ناو لعفلا نزاوبنمل مساىف بلقب فيكف اك ىبحومن لعفلا ىف افلأ

 تلق شرمج نزوىلع ىبخ نم ىنباذا ا تاأن عبرأ عقتجأن و راسا -

 انلقاكاواو ةثلاثلا تلقو ةدحاو ءايك ناريصيف ةيناثلاىف ىلوالا تغدا ىب

 ةريخ الا فدح كلزوحنو وح و ةعبارلا ا لدنح 9

 حاتفناو اهكرحتل افلأ ةثلاثلابلقتف ةيعم وحن ىف اهنم لقثأ اهنوكل ايسن

 0 اذاوىويع تلقليبسلس يشك داو لبق ع ايو اهلي

 نيف رح قدح اهفذح نال ةنبعم ىف ؟ فذحيلو 0 لقتأ افرح لدتالف

 لوقىلع ىبماو ىيطوحن زاحاذاو امهاوق اههديدشتنال اههخاتجا لمتحاو

 فرحلاك ةيوق فيعضتلاب اهتروريصل اواو ةفعضملا بلش ملو ىلوأ انهه
 ىتزاملاو  ةييضق ىضق نم ةليعذق نزو ىلع لوقتو ىبح - قبض ما

 ةييضق ةيوضق عم زوج هريغو بسنلا ىف اك ةيوضقالا ىضقنم زوجي م

 نءاي ةيبضقالا زوجبال هناىرأ ىذلاو ىما زبوجن نم 1 نيدددشش

 ةبعم ق ةثلاثلا تندم فيعضتلاب اًنوف نان ريخ الاذا نيتددشم

 | نكجابلا امه وأ ىأ اههفعض ف ذح ىتحةملكلار خآ ىفاتسيل نايل وال و
 تحس



0 

 . ةيوالصالا وسي وأن مةز وان ز وىلع ةاباىفاك تبلقاةرطةريخ“ الاو ةحوتفم

 أ ةريخءالاطسوت نأ اههدحأن بم الوهو كلذ زم ناو ةايامئدب مدسا مث

 كل الاك عضوم لكف موزإلا ىلع عوضوم فرح *ىجم ةددشلاح اتفنا عم

 تشب اذا لوقت اماواو ةثلاثلا تبلق اذك ناكاذاف ىنثملا ريغل ىتلانونلاو

 اك ناسيح هءوبيسدنعو افق ناويح نم لقثأ هنال ناويح ىيح نمنالعبف

 | اهدعب هم وضملا لا انك ناك اذان سكي وأ ةددنملا مضي نأ امهيناث و

  اهنم ةددشملا راسكتاعم فرطلاىف تآايلا لاقثتتسال ايسن ةثلاثلا تفذح وأ

 ٍ لص الاو ىخ نم لبهتك ن زو ىلع ىنخ وحنوةبيعم لصالاو ةيعقوحت
 ١ لوقت[ مزال ف رح اهدعب ءاح ناو ايسن ةريخأ الا فذحن اذكو ىنخمىببنخ

 نايشا مث نابيشا مث نايويسشا ”ىنثلانم ناحنأن زو ىلع نايوشأ ريغصتىف

 || لاقفايسن ةثلاثلا فذح [فهتدايزك ةدايزهلوأو لعفلا نزاواهف ورعوبأ فلاخو

 | ناكناف ثلا كلا ىفةهغدم ةيئاثلا تناكن او ريغصتلا ف ماك ىوحأ ريغصتىف حا
 ىلع ىتروبسنلا ىف ىنارقو ىنيظو اهنم 'ئش ريغي مل انكاس ىلوالا لبقام

 ةيناثىل والا تناكن اق اكرح*ىلوالا لبقام ناكن او ىرلا نم ليطرب نزو
 ”ىح ونيعلا مضب ”ىببح لصالا و هك ىبحو فسكت "ىبح وحن ءايلاتلمذمنكلا
 ا 0 القاع نئداوساواو تلطجاهتتلا”تناك ناو ةملكلاة ف ءامل نم

 بلش لو. بسنلا ىف ةيوحرلثم ةيومر لوقت ةصيصج- لثم ىرلا نم تيشاذا
 هنزاوم مدعلف بسنلا ريغىف امأو ةكرللا ض ور علف بسنلا ىفامأ ال أ ىل والا ءابلا

 ىويمرلصالاو ىومرتلق ءاوكلح نزو ىلعىمرلانم تشاذااكو لعفلل

 كلا | متفتكناف ”ىوعوا رودكم اهلبقامزاكح وأ ئومر مث ىيمر#

 امباو تآ ايلا لاقثتسال ةلثمالا هذهىفتآ ايلاىدحاتبلق امئاو واولا ميسنل ْ

 ديدشتلاب اهتوقل ىلوأ ريخن الاب رييغتلا ناك ناو ناويح ىف اك ةريخالا بلقت مل“

 دعب تسنلاءابنفبلقلاو فذخلاو ةيبعم ف تفذح ام ةثلاثلا فذ مل اذهلو

 تفذج سنا ءاب لبقتناكن اذ ةملكلا ةعبارىلوالاتناكَناوةمالع اهن وكل

 000 نونو هملكلا لقاك عم ت ايلا عاتجال ىضاق ىفاكعحد : الا ىلع

 ءايلبق نكت ناو بسنلا فام ىوضاقزوحيو ةضرام بسنلا ءايذاةماكلا
 ةثلاثىهوتبلقامك اواو بلقتلب ةملكلا رخآت سيل اهنالفذ_< مل بسنلا

 ءأن 00 تبلقىويمر لصالاو ىوم :دىرلانمروعتبخنز و ىلع لوقتاماكلا
 قيففن> لثم تشاذااذكواواوءايلا تبلق ووصلات رسكمث ريخ "الا ىفاهتمندأ و

 اك



 تيبكةدرفماهمكح اههنم ةدحا ىف لك كفا حص رت وأ ةيناثلا تنكسناو |
 تناكناونايبت لق مايه لثم تيشبناو ناب تلق عاب لدم نيب نم تيليذا اك | 1

 ةريخ الاتنكسناو ىك.ةناثلاو تنغداامهالوا تنكس ناار الا

 امافزجب ملناو ةايحوحن تبلقافلأ ةيناثلا َتاقزاجناف اتكرحتناو تيب انس |
 ىلو الاف ةيناثلاف ىلوالا ماغدا رحب ملنافتمزل ناو الوأ ةيئاثلا ةكرح م زلينأ | 1
 فءاضملا نمنالعف نال ماغدالازحب ملامتاو ناويح فاك اواوديناثلابلق |!

 مدعلافلأ ةيئاثلا بلقزحي ملامتاو ماغدالابابىف ثىجناكمغدال ناددروحن |!
 نيتك رجلا نب ءايلاعاتجا لاقثتسال اواوتبلق امئاو م يلعفلا ةنزاوم |

 افلأ ىناثلا بلق وأ ماندالا نم فخ الا هجوّلاب لاقثتسالا كلذريبغت عانتماو ||
 زاحامناو لصحاهب عاج الا لاقثتسا نال ىلو الا نود ةباثلا تبلق امئاو 1 ِ

 فلالا موزلنال افيفحاف رخ نوكينأ ىغبش ةريخم الانا عماواو ماللابلق |

 سايقلا هبويس لاقورم اك ةوصنعو ناوفنعاولاق امةطسوتم اهلعجنوتلاو |
  ناووق ةوقلانم نالعفىفلاقاذكو ذاش هدنع ناويحو يناثلا بلقب إفناييح |
 نزوىلعلوقن اذكو ”ىبح هيوببس سايقو ىلقك ىويح لوقت اذكو *ىحناك |
 "ىحيامىلع نا درتلقف ناددرىف تمغدأ كغ دتملاهاو ناويح جنم ناعبسلا ََ

 هال مافدالاب نايح هيويس سايقو ماغدالا لبق لالعالا نال ماغدالا بابىف |
 سسكلاب نابحو جوى هكرتو مداغالاكلفماغدالازاج ناو هلثمىف بلشهال 1
 ىبحي نلوحن ىناثلا ةكرح مزات ملناو فخأو هذا ماك اماغدالا ونايحو |

 تآاي ثالث عقتجا نا ىلأ ىلوالا ةرسك ءافخاو نيرهظم امهحختت بجو |[

 ةمغدم ىلوالا نوكينأ امافامال تناكح نؤالوأامال ةريخأالا نوكينأ اماذ ||

 ىلوألا تناك نآف * ىثىناغدمامهنم ” ينوكي الوأدثلاتلا قاتلا و
 ناكن اف ال وأ هيلع ىراملا وأ لعفلا ىف كلذ ن وكي نأ اماق يناثلا ىف ةمغدم ||

 ىحلاو ئيحنو تيبحو ىبيحع وج ءاباهقبستملاهن اك ةيناثلا تيل ايف ا

 روسكلاةثل اثلا فذح مل امناوؤئيرعملاىرعملاىئرعي ىرع لم و ىلا
 ءاقبا ةيبعم ىف تفذح اك تالذلاقثت_ سا عم ىيح وحن ايسن لعفلاىف اهلبقام

 ب<لعفلانازواو لمفلا ناز وأ ف لتخ اهبذا لعفلا ىف نيعلا ةك رح ىلع

 ىلع ىراملا ىرجارمث ءاب وعدبو واو بلق عانتما ليلعت ىف ماكةتاءارم

 كلذ نكي ملناوايسن ةثلاثلاءايلافذحكدتىف لعفلاى رحم ىبحلاكلعفلا ||

 ةددشملا تناكاذا كلذوافلأ ةثل اثلا بلق زاحناف هيلغى راجلا ىفالو لعفلا ىف
 م 0

 سي ما نطل 01
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 1[ لوقكم مفرلااماذاش ءابلا فرجا و عفرلا ىف كيرحتلاوهلوق + ىررا هلصاو يراك

 ّ ا ل 6 ْ
 1| هلقثعم لعفلا رخآ ىف ءالقثلا عمي ذا ةيعلا زبر دم وههملا -واولا لاتمال

 | ةموعضملا ءايلا نكسي اذكو فرحا دعب ةكرطلان ال دعضلا وهو ريختالا ففضض |
 || ىروه وحن لءقلاو مسالاىف نوكيو لوالانم لقث لقا اذهو سبل دب
 "]) واولا ابهلضا ىتلا ءايلا نا نيبتيل ىتارلاو ىزاغلا ركذ اماو ىنارلا ءاجو
 "| واولاقاكلاثمالا عاقجال ةرسسكلا دعب ةروسكملا ءايلا نكست اذكو ةيلصالاك
 | لعفلا ىفو ىنارلابوحن مسالا ىف نوكي اذهو لقثا لوالاو ةهضلا روب ةم وهما

 ؟١/ ءابلاوواولا نورحب برعلا نم موقو + حاحتسوعلا شانك لاوم + اهلا
 | اذكو اعضرىمرب ءابو ارجو امفرىمارلا ءاين وكر حف راشخالا ىف ل رعي

 "1| اما بصنلا ىف نوكسلاكهلوق * ءاردكلاب نيعلي ىراوجج * لاق اعفر وزغيواو |
 || اماو*باالو ما وعسا ناهّللا ىنأ* ةثارو نع صاع ىنتدوساف * هل وقكفواولاىف
 م | هايل ىدتها توم ضح ىلع أب ىرادو * هرادةماجلاب شاوناولف * هلوقكفءايلا ىف

 ]| تايثالاو هلوق * قرولا نيطاعت راوج ىدبا + قرغلا عاقلاب نهبدناناك+ هلوقو
 || عدتاووج# ل نايز وجه نم ارذتعم تئج مثنايز توجشهأ وقكفواولاىفاماامهف
 ” || ردقيف « دايزىب نوبل تقالام * ىمت ءامنالاو كيتأيملا + هلوقكف ءايلاىف اماو
 ]| هلدبال مزاملا نآل مزاملا اهفذحمأ ءايلاو واولا ىف دئضلا ةرورضلا لجال
 . || هايلاىلع اهنم لقثا واولا ىلع ةعضلانال ىلواو رثكا ءايلا ىف اهريدقتو لمع نم
 1 .اهاضرتالو+ هلوفك مزللاىف ءايلاو واولا تايثاىا مزملا ىف فلالا ىفوهلوق *
 "1| ناقذحتو ) لاق ٠ ةكرملا لمنال اهنالدما فلالا ىف مضلا ريدسقتو * قلمالو
 7| وزغإ نوزغي لص الوقا+(نمراونمراون نغاو نرعاونومريو نوزغيو<ىف
 5: عملا وانو هقلل ىمرب نومرب لصاو نينك اسلإ ىلوالا وا ولا ف ذهل عا واو هقل

 . | نزغالصاو ريغتالةمات دك هذا: لالا سل يلا تعض مثنينك اس واولاف ذل .
 [| نمراو نمراونزغا اذكونينك اسلواولا تطقسف ددشملا نونلا هقلح وزغا
 | ىلع لعافلانال ىمراو اويمرا لص'الانا لوقئالوىراو اومرا لصالانال
 |! 'سل تخاو خاو نباو مساو مدودي وحن ) لاق + مدقتاك هلالعا دعب لعفلا

 | مرج لب ةيسابق ةلعل سيل ءامسالا هذهىفماللا فراح ىئعي ل وذأ :( سايب |
 1| ماللا ىودع؟ سيل ثخااماو قيام رخآآ ىلع بارعالا راد اذهلف فرقت |

 |١ لوقنت هب ىيليام هيلا فضنلو لالعالا بإب رخآ اذه همأل نم لدي ءاتلالب |
 نافامأل ةريخم الا نكت ل ناف نآاب عهجا اذا |



 0 -*< 2 دا
  ةضرام ىهاكمدنع ةضراع عيجلا ف ةزمهلانال اياوث تئشنم ةياش عجب ىف ||
 ءاوشةزمهوةزمه درفملا ف نكت مل اهنا عمباىف اهضورعب دارا هناانلقدرفملا ىف 1

 مزايوليوأتلا اذهب عما ىف ةضرام نكتإف ةزمهاضإا درفملا فتناكَت يشف ؟

 ىلع ة نمهلاذا هنوبيس طرش ىلع ءانب ءاطخ ةفطخ عج ىف لوشب نا ليلخلا 1

 لاقينا ىلو الانا رهظف دحأ هءلقيملو عجاف ةضرأع ريغ ليلخلا بهذم |
 لاألف هريغو ليلخلا بهذم ىلع درطيىّتح كلذك درفملا نوكيال نا طرنلا 3

 هلوق + كلذك تسيل اهداجآ نال بهاذملانم ءىت لع ءاوسشوءاس 0
 اماؤ دحاو *ىثلنالاثم امهو صقانلانم ةليمفةيكرو ةيطم عج اباكرو اياطم ||

 ةرمه فلالادعب ناكاباطمىفف ماللا زوم* نم ةليعف ةُيطخ عج وهف اياطخ
 ىلع اباطخ ىف اذكو ةزمه ىصقالا عجل ىف ريصي ةليعف ءاي نال ءاي اهدعب |
 'ز عمتج ةز ره علا ىف ةليعف ءاي بلقت كن الف هيوبيس بهذم ىلعاما نيبهذملا ||
 "هذ 0 ايوجو ءاب ةيناثلا بلقتف ةروسكم امهالوا ناتك رحم نان زم ا

 .هلوقفءايلا عض و٠ ىلا نات زم تبلق مث ةزمهاهدعب ءايب ءىاطخ هلصا نأ الف ليلخلا ٠

 :ةرمهلا نيبهذملا ىلع بلقيف هيوبيسو ليلملا ىلوق ىلع ىأ نيلوقلا ىلع اب اناطخ

 يحب هاي اهد ةونع دعب فلا هيف نكيمل ةيطخ يا هدحاو نال اهلا ءايلاوءاي ||

 عجب نال ةءالصو ةيالص ىا هريغو زومملا عجب ايالصوهلوف * عجاهيقباطب |
 ريغ دنع ةئيطخ عمك نيتزممب ةءالص عج ريصيف لئامك زمهلاب لئاعف ةلاعف ||
 امهيفهلوق * ءاباه دعب ةزم# ىنالد ديالص عج اهلثم ءايةيناثلا بلقتف ليلحلا ا

 تلج نيذياج عج ارج جفرا هئيشم تش نم هنابش عجج ءاوش عجب ىفىأ ٠

 اههيف هلوق ىلا 7 ماللا زوم#* نافوجأ اههذادحاو باب نم اههالكو اًسحم .

 .امئاهنال ليلخللادنع هيف بلق الذا توأش نم باش عجج ءاوشىف نالوفلا سلو ظ

 .ةدخاو ىف ناك ام لكى وادا ءاح دقوهلوق + نيتزمهلا عامجا نم افوخ بلقب

 عجب ىف بلش اكةزمه هفلا تبلق ىصقالا عجبا هتعجو واو اهدعب ةثالث فلا

 اولاقدقو درفملاب عمحلا اقسطت اواو ةزمما تباق مث ءاي واولا تبلقو اجو

 ناوارج- ىفاك .نيفلالا نيب اهعوتول اواو ةزمكلا اوبلق, ةيده عج ىف ىواده
 وزغملا تاق ' قاتكدبلو ) لات 4 دان هرغ دنعو سابق ناضل دنع وهو

 رجلاو عفر ,!ىفكيرحضناو ارورحمو اعوف مىتازلاو ىزاغلاو نيعوف م ىبراو
 لوقا +( مزللاىف نلالا ىفو امكن تاثالاو بصنلا ىف نوكسلاك ذاش ءايلاىف

 انك ذإك مسالا ىف نوكيال لعفلاب صتخم اذهو وزغي وحن ىف واولا نكسامنا

1 



 ل هم من

 7 د 0 ريف لق سلا ىرجم هب راح ءايلا «ادرأو 1 .لضفتلا لمفال

 0 ١ْ وحن الاول )الا لمعتسا امال اواو 50 .مضلاب ىلعف ىلءةفص رك ذ هبوبيس

 | ىمففنا دارأ امئاو لاق ءاعمالاك هن وبيس دنع 00 كلذ هزكااشو ايلعلا و ايندلا

 ممالك نم ظ ظفحال ناكناو اهاصا ىلع نوكنتدفص تناكاذا ىاولا اود
 جراخ هلا نيب ىتح ل ”ىشلا لج ساقلان ال ىلعف ىلع .كللذنم ”ئىذ

 صقانلا نم واراربك لف امأو عضوم مساى و رخو هلاب ن ء ذاش هلصانع

 |١ لقثىف تسل ةرسكلان ال ةفصوا امساناك ءاوس اواوهؤابالو ءابمواوبلَشالف
 || ءايلا عم لادتعا اهل لصحف اههألب طسوتت ىه لب ةحقلا ةفخ ىفالو نئذلا
 : | امئامضلاب ىلعف واوو مجشناب ىلعف ءاب بلق ىف لصالاو واولا عمو

 ىلعف ىف اه قرفلا مدعىلا ىرتالا مسالاو فصولا نيب قرملاال لادتعالا

 - الصاح ام«يف لادتعالا ناكامل هاف مومضملا ىنايلا ىلعف و هؤاف حوتفملا.ىواولا
 لاق + ةزيزعف كلذك ىنايلاو وص و اهسنا ءانلا رسمكي ىواولا ىلعف ةلثما اماو

 ' كلذك اهدرفم سلو دحاسم بابىففلادعب ةزمهدعب تعفو اذا ءاي ءلاملقو)

 هريغو زومهلا عجابالصو نيلوقلا ىلع اباطخو اباكرو اباطم ومن ءايةزم# اوافلا ْ
 ْ || ىبج ءاوجو ءاوشفالخ وت واش نمةّناش عج ءاوشف الخ ةيواش عججاباوشو
 ( درفللةاعارمىوارهو ىوالعو ىوادأ ءاحدقو امهيفنيلوقلا ىلع ةساح وة اش
 ظافلأ انهه حرسشنلق اذه عيجب حرش ة ةرمقلا "ترك تاب ىف ص دق لوقأ »
 نافرح هئنلادعب ىذلا ىصقالا مهب !تاب ىف ىا دجاسم باب ىف هلوق * فنصملا
 زاّرحا ءاب اهدعب ةزمه ةدرفم فلا دعب يدل ىا كلذك اهدر 2 سيلو هلوق *

 هنايو ءايعجباةزمه بلقىف طرشامتاو تْشوا تواشدم ءاوشو ةناشا و رع
 ا محلا قف كول كلذك ناكولذا كلذك درفمللا نوي نا اغلا

 ىوادا ةوادا عج ىو للابح . ىليح عمج ىف مهلوق. قا ىرتالا ءدرقم عجل

 7| روكذملا بلقلاف طّرْشِإال هوبيس ود رفملاب عمجل اقم اقيلطت داو هاش عجج ىفو

 ا ىلع ءانب لاقفاضراع عجل ىف ةرم#!نوكديف طزتشبلب تاذكدرفلا نوكيال نا

 5 عاوش ىفاك بابلا اذه قة ةزمهلا باق قف ليلحلاا ثبه ذم تبهذ نم نا اذه:

 نالديسك ”ىثو ”جرىعج ءاوشو رح ءاشو ءاج نه لعاعذث فل ودب نا- ىغبش
 1 نبعلا تلعجاماو ةدراع تسلو دحاولا ىف 0 ليلطلا امرت رم

 2١ بلئنم ليلدلا بهذم بهش ملنمو همالك اذه افرطءابلاو واولا اهلصا ىلا
 .لوش نأ هوس مزاب ليق ناف اياوشو ايابج لوقب ماللا عماوم ىلا ةرمهلا

 ( ىف )
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 0 ا اا و سمس مسمر وس سوو

 اهجرخام 0 لق 1 ةءابعو ةءالصو ةءاظع وخا هلوق * اهب دعتم 1

 اهيف ديزملا رداصل اريغ ن٠ اهلاح لثمىف ةثالثلا هذه ريغ قفتاولو ذوذشلا نع (|

 ظ تاقململا نم ءايرحو هايلع وحن ىف ةزمهلاو اسايق ناهجولا اس 00
 ا مهينأت ليلدب قاملالل ةدازلا ءايلا نع ةبلقنملا فلالا اهلصا ١

 ١ لاق » ةءابرح فالح ءايلا بلس مل اذلف ةيازخ ىفاك ةمزال ءاتلاو ةياكعدو ْ

 | ايروايدصوحن ةفصلا فالخت ىوشو ى وقتك امساىلعفىف اواوءايلا بلقتو 0

 ؛ ىوزحو ىوصقلا وحن ذشو ايلعلاو ايندلاك امسا ىلعف ىف واولا تلقتو ||

 ىوهشو ىوعد و واولا نم ىلعف ىف قرن ملو ىوزغلاك ةفصلا فالخت 1

 متفب ىلعف ىلع ناكنا صقانلا لوقأ +( ايصقناو امتفلاوحن ءايلانم لف ىنالو |
 ىوعدلاكرسالا ىفال ءاب هواو بلقتال ىواولاو ابابا ايوا ون وكينااماف ءافلا . |
 ٠ هيلكلا لوا لادتعال ناوهش ثنؤم ىوهش وحن دفصلا ىفالو ىوشلاو |

 ىايلا اماو نيفيفخ ةبلكلا اذرط راصل ءاب تبلقولف واولاو ةحضملا, اهرخآو |

 بلش ةفصلا نم قبسا وه ىذلا مسالا لدعفالوا ليدعتلا هبف دصقف هنم

 ىوقبلا هلوق.* قرفال بلق الب تيلخ ةفصلا ىلا لصو الف اواو هاي |[
 ءايدواوبلق نوكينا زاوملابر ىف لالدتساالو ةياعرلاوةج-رلاوهو ءاَسالا نم |

 ' ءافلا مضب ىلعف ىلع صقانلا ناكاذاو امهقبسا نوكسو ءايلاو واولا عامتجال |
 بلقتالىناثلاف ةفصوارسسااما امهي* دحاو لكو اًيايوأ اواو نوكيا اماولخالف 3

 : ةفخو اهلوا ىف ةمضلا لوي ةباكلاىف لادتعالا لوضلل ةفصوا ناك امساهمأل

 2 هيحسالا ىلض ىف | ىف لصفن ىواولااماو نيليقث ةملكلا انرطناكل اواو تلقا ا ٠١
 ْ فيفذلاعم هيقدصقف رخآلا برق واولاو ةبلكلا ل واىف ةمضلان وكب لقث عون
 مسالا وكل ةفصلا نود مسالا ىف ءاب واولا تبلقف ةفصلا و مسالا نيب ق ةرفلا

 قرفلا لج“ ال تيلخ ةفصلا ىلا لصوالف ءابدوا وبلب لدعف ةفصلا نم قبسأ "|

 ثينأت تناكن او ايصقلاو ايلعلاو ايندلا ةيمسالا ىلعف نم هيوبيس ركذو امحاب | '

 لعفالإ ثنؤم وه ىذلا ٌلعفلا ذا ليضفتلا لءفأ ىصقالاو ىلع الاو ىنالآلا

 ماللاو فلالا رينب افصو نوكيال اهن“ال ءاعسالا ركح هيوبيس دنع همت ١
 اذهكت ىلعف بالا اذه ىف مدقتإك افصو نوكيال ىلا ؛ا:الا ىرحم تيرجاف

 1 رظن هّهد ىصقالاو ىنغالا هدأت ىوزغلاو امها ىوصقلا فنصملا لعج ىف ٍْ

 اهواواو ودسإ# ىوصقلا اولا دقو هبوبدس لاق ضصقالا ثينأت ىئوصقلا 5 ١

 ثنّوم لكوىوزئاا هدي رل 0 للاب ةفص نركتل اي ال مالا ظ
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 <. ليال سا

 سستلي الثل ةدم هل وك عم لوالا فذح الف نانك اسلا عمت < من اهلبقام حاتفناو

 "الا بلق ىلا ليبسألو ةكرملاىف اهل ظحال ةدم لوالا ذا نييقلح امل 3
 .اببس اههلبقام حاتفناو ءايلاو واولا ءارحن نوكلو امهنم رفامتا هنال ءابوا اواو
 ريثأتلا نع هعنم فنا ةحكفلا نيو امهندي لصف اذا ايسالو افنا امبلف ىف افيعض
 امههف رطتل ن اكلم ةلعلا طخ ىذاخا امهبلق نال ءايلاو واولا دعب مزال قرح عوفو

 ةواقنلاك ةملكلا.تمزإ اذا ثننأتلا ءاث وحن فركلا كلذو رييغتلا لحم رخل اذا

 ىمرلاو وزغلانم نامالس نزو ىلع نايامرو ناوازغك ةستلا ريغل نونلاو
 تافضلاىف ثنؤملاو رك ذملا نيب ةقرافنا ءانتلا مر تناكناف
 ةءاقتسا وحن ةيسايقلا ةدحولا ءاثو ءازغو ءاقس مهاوقل ةءازغو ةءاقسك
 آ١ الق نا ادرو نإ انك وح 0 ريغلا ىنثلا فلاوا ةءافططاو

 .زمهلاب ةيالصصو ةءالصو ةيابعو ةءابعو ةياظعو ةءاظع زاج امناو نيتفرطتملاك
 ءا نوكل ةءافطصاو ةءاقتساىف مكةدحوال اضيا اهيف ءاتلا تناكناو ءايلاو
 نوكيامنافنيعلا مسا فالخ رهاظ اهضورعف ة ريثك ةيسايق ردصملا ىف ةدحولا
 ةرتك اهريغن هوا ناك تاق وللا نم ليلق ىعامم ءاتلاب هسنج و هدرفم نيب قرفلا
 لاَشذا ءاتلاموزل مده ىلا ارظن ةئثالثلا ءاعمالا ىفةز ,ملا زاخ ةنيلوةليفسو ةحافتو

 "اة تاذا ءاتلا مول لصالان ال ءايلا زاجو سنا ىف ءالص و ءاظعو ءابعو |
 ةمزاللاك نيعلا مساىف ةدحولا 3 "لو ةياهنلاو ةواقنلا ءاتك تراصف انلقاك

 ' ةواقش سلو ايقرعو ايسنلق امهم سذملا مسا ناكناو ةوقرعو ةوسلق ز 9
 سما امهم لكل نب ءاقشو داو ةواتش 00 ف
 تمزلا اذهلف ءاتلا تدءز مث ءاقش ةواقش لصا سيف ةوقشلا ةدحولا سايقو
 باب ىف بلقلا ن ا ولا

 نيعلا سكي ةلعف و نالعف دي نغو ناب نع بابىف عن ملو ةودحم بابو ةيازخ و ةواقش
 نيلوألا نود ريخالا ىف بلقلا ةلءةوقل اضيا نيمزال هيف ءاتلاو فلالا انلعجناو
 ايد وحن ىف اهنيبو ةرسكلا نيب 00 يفرح لصق يم ىارلا كلك كالو
 ناتك رحضملا ءايلاو واولا نوكيف مدعلاكن ذا نوكك اهنال ةداز فلا دعب هلوق *
 | لما فرح نء اهب القنال اال ىلثو ىازاماو دصق ده انفو امن 5

 (دتعم )

 ” 00 مك ضل ءالاو وأو ١ سلق ىف لبق انك ذ ام ةزهغ 0 نار وذل

 ْ ةزمهلا وهو فلالل بسانم ةكرحلا ل |ءاق فرخ ىلا ىناثلا بلعب لب ءانب ءانب

 | فلالاو دحاولل ءانث تأيمل اذا ناياتثناكامزال ناكاذا ةينثتلا فلاو ةياسونلاو
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 وفرت وبب ل وشامل لح و رسكش مضلاب ءالعف لصالا ىف ارش ل رفلا لآ
 امسارئ مل انال ديعس سيل هلاق ىذلا ىفاريسلا لاق ريغصتلاو عمج ا ىف نييعوتيسو |[

 ءالوللا نع لرطار ءاودل ||و بنعلا ىنعمم ءابنعلا الا ءافلا سكب ءالعف ىلع | ٠

 موعضملا ةفرطتملا واولانا رعا عاف ةاصافلا مدلل رئاالو هلوق * ءانامضب

 | بجبن اما مث ةوقلا ضعب تيوق ةددشم تناكنا نكمل مسالا ىف اهلبقام

 امهدحا نائيش اهبلق هيف بحياف ىلوا هكرت نوكيوا ىلوا نوكيوا كاذ عم بلقلا ||
 ورفلانم روفصعغ نزو لعىو د غلوةتاكاضناواولا لع د 00 اا
 هنمو ىصعو ىبِجو ثاك لوعف ىلع مج- ىناثلاو ةوقلا نم لوعفم ىوقمهنمو

 ' اذكو تاهجىاةريثك و ىفرظنيلهلا لابو حن موج رد -ةو بلقلا دعب ”ىسق |

 با عج ةوخاو ”وباوردصلاؤهو وهب عج ”وهبو باح اوهو وحين عج وجي
 وهف هكرت زوحيو ىلوا هيف بلقلا ناكامو ءارغلل افالخ هيلع ساّسالو خاو || ٠

 ىذض ص وحن رسكلابلعف بابنم هنكل واولا ىلع هيف ةمصلا سي لوعفم لك |

 ردصمل كلوا هيف نلقلا كرتناك اموئضاملا لعل اعاتا وس 0
 بلش ملواولا فرطت مل ناف لعفلا لالعالف باق نمو ونعو وت لوعذ ىلع

 ةوعدا ءاجدقو ةوزغاو وزغاكة لوعفاو لوعفاىف بلقلا ردن و ةوهالا و ةوخالاك |

 مقل ىنمم يل الا نوكين از وحي و ةلوعفلا ولوعفلا ىف اذكو جدالا هم وتيعدأو 1

 سيل لوغل مساىف اذكو هان: ةولالا مهلوقل ىواو وهو ةليعثو ةلوعن

 ةونسم ضرا لاعبو وزفك رسكلاب لعف بابنم وهالو واولا ىلع هيف ةمضلا
 ٠ همال ىذلا لالعالا اذه لعيدقو + ايداعو هيلع ًايدعمتدلاا انا * لاق ةينسمو

 عج ىف ءاجدقو ويم لص او 7 مهوقكةزمها فيفخح دعي كلذو ةزمه
 لوم ءافىف كال زوجي و ءايواولا بلق مدعل وحن ذشاك اذاشو تف اما هنوك عم ىتف

 "ىلدو ىءو< هعبتنال ناو نيعلا هعبتت نا ءاي اولا بلق دعب هريشوا نا 0 0
 مص و ءاياهبق لوقو يي ىواولا فوج الا نماعج لعفىف كلزوحجيو

 فرطلا ره. واولا برقلو اند :هيوكل كلذ اج الاد لآ ميدو لئقو

 واو تلق ذوذحإ ادهب لبق فيرقللا كش واد رع لي> لوحىف زوحالو

 * هلوق اماو اسايق هنوكي رعشي هودس مالكو بلقلا اذه ءاب موص وحنا

 افرط اتعقو اذا زمه نايلقتو ) لاق * فرطلا نم دعبلل ذاشف اهم السالا مامنلا ق رااف

 ١ وع اضاف ثدلاتل ءات دتعيو ىاثو ىاز فالح ءادرو ءاسك وحن ةلازر املا

 ١ ءايلاو واولا بلع اها لوقا«( ناث ةءايعو ةياطص ودا ا |



 ١ "ناو ىزاغتلا ىثم ىف نايزاغتلاك دشنت فلاوا ةيزاغنلاوحن ةمزال ريغ تننأت
 |١١ موعضللا واولانال ةرمسك اهلبق ةعضلاو ءاي واولا بلق بجو نكمت“مساىف ثالذ
 | ئطوم نذا هناف نكمملا مسالا ىف ةصاخو تفرطت اذا اهسالو ليقث اهلبقام
 ًادشالو ةريسك رار مث ءاب واولا بلقتف ةفاتملا تا ىعالا تاكرح .مادقا
 و تحفنا وا امال نكي مل اذاف ىلوا .رخألا فيفخت نال ةرسك ةمضلا بلقب
 زاح لوؤطا وحب اهدعب ام نكس ناف تعضلا اذا اذكو ءان بلش ملء ءاب ولا

 انوار عج ىف رونلاك اهناكسا بجو كرحت ناو ةزم# اهبلق زاجو اهؤاَما
 | لو "هلضا ليقاماو دولانم مركا نزوىلع جاو و اهلاحن تيب تردكلا

 ثني :انلا دانك عزا فرحاهدعب نكل اذ تناكاذا اذكو ةيفاكلا حرش ىف ع ف

 || ءايٍبلَش مناوخلاو ناوعفاكىنثملاريغل نونلاو فلالاو ةودحتو ةوصنع وحن ىف
 ناو لقثلا طرفل ءاي واولا بلد هناف اضيا واو ىلع واولا لبق ةعضلا نوكيناالا
 لالعالان ال,مغدءالو ناعبسو ةرعم نزو ىلع نابوةو ةيوقوحن مزال فرح ابلو
 ءاوذو كوبا و ةمزال ةمضلا نكي مل اذاءاب واولا بلقسال اذكو ماغدالا لبق:
 ءاثلاةعض نكل ةيزاغت ءاتك ةمزالريغ ءاتلاو فلالاناذ تاوطخ اذكو كوخاو

 ورسيو ورسكل عفلا ف تناكاذا بلال اذكواهناكسازوحيو عملا ف ةضراع
 قيلاو ىلوا هب فيفدلاف مسالا نم لقا ناكناو لعفلا نال كلذو وعدبو
 لما نآل دشن اك نزولابالا د خا نكلو هر دف ررتشاا

 لعفلا و ةداملاك ردصملاف ظقف ةينبلاب ةيلعفلا ىلا لقت وهو ررقت اك ردصملا
 ةينبا فالتخا و طقف ةينبلابث دحن ةيلعفلا تناكالث ةروصلا و ةداملانم بكرملاك
 ظفح ىف اوطاتحا طقف نبعلا ةكرحن ضعب نع اهضعب زبامتو ةيثالثلا لاعفألا

 تعبو تلق ىف اك ايليقام ىلا لقنلاب زيع م اذا قدح ال كذلو ا كالت

 كيذلو باتكلا لواىف نيبتام ىلع فاحنو لوَشو تلطاو تفخو تبه فالح

 وعد. وورس ةعضرسسك زوجي ال هناتدثف ىنازلاوحن فالح لجرلا اومراولاق

 وهوحن حفلا اهمزليو مساىف تناكاذا ءاب بلقتال اذكو ءانسس ءانن سبتلي الثل

 معفلا موزلو نيفرح ىلع هنوكب لقثلا ةلقل هيف اذرفتغا امئاو اذهالا تأيملو:
 واولا ىف همالكن ا عم ءابوقلا عم ءاليملاركذ امئاو تبلقولثنؤملاب هسامنلاو هواول

 واولا مكح ىف اهلبقام مومضملا ءايلانال اهلبقام موعضملاءايلا نوداهلبقام م ووخملا
 لبقامدعك بلق بحي ثيح ةرسك اهعم ةعضلابلق بوجوىف اهلبقام موعضملا

 )ا _راولاعم اللد الد يعابل برج ومدع و انمدقام ىلع ةيماررلاو تا زلاكواولا
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 اك واولا :نوكسل اما افلا اهبلق زوحال نا اههرمسأ نيطرستباءان ةفرطتملا اهلبقام || ٠

 ناوردمىف ءاجاك طسوتملا ركح ىف اهلعمم مزال فرح اهدعب ئحالنأ ام«ناثو ' ٠
 ةعبار اهنوكل ةفللا هن قيلي اعضوم اهعوقول ءاب ةروكذملا واولا تبلقامتاو [|

 | ميرو لوس نإ تسلا لك تاححلا سكعنا فيكف اظفل ىضاملا عرف . .

 نو له روم د ا اسال دراوم ىه يلا ءايلاتناكاذا 900

 حوتفملا ادعاصف ةعبارلا واولا بلقب ادعاصف ةعبار وأ هلوق + ىمرلا نم هق

 مل نايلعأو نايضربو نابزغيفف نازل وأ تب ةقتسأ و تيغا ق

 فخأ فلال اذا ءاي بلشب مل افلا اهبلق مهنكمي ماداف فيفضلا هدصقنا كلذو .

 فرح ىلا تبلقف انركذ اك افلا اهبلق ىنعأ فيفا ةياغ رزعتو ةفرطتمو ||

 ءاب اهبالقنال ءاب ةروكذملا واولا تبلق اما ليقو ءايلا وهو واولا نم فخأ
 ىزاغاو ىزغا امهعراضم ناف تيزاغو تيزغا وحن تافرصتلا ضعب ىف

 ىنعأ اصعراضم ىفءاي واولا بلس ل ناو هلا تيزاقتتو د

 امهواو بولقملا تنزاغو تي نا اعرف تيزاغنو تيزغت نكل ىزاغنأو
 واولا ىلق ناكولو نايلعأ وحن ىف درطتال ىرت اك ةفيعض ةلع هذهو ءاب

 ىذاملا سفن ىف ءاب اهبلق ناكل ءاي ىضاملا ىف اهبلق بجوب عراضملا ىف ءاي

 عراضملا اضياو ىزغع مهلوقل تي نع لاسع نا ىتيب لل ىلوا

 مضن. ملو هلوق اضيا سيلو ىزغا وكن 2 افلا اهبلق زحب ملو اهلبقام

 وعدبو وزخمد وحن لعفلا ىف اهلبقام مطب ال نأ طرسشلا لب قالطالا ىلع اهلبقام
 ظ ه.ىلو الاناكو ىزاغتلاو ىزاغلا و ولدلا عج ىلدالا وحن ءاب بلقيف مسالا ىفاماو

 ا وعدي وحن ركذ رخؤيناو اهلبقام محفناو اهلبقام مضنب ملو هلوق ناكم لونا ٠

 ذاش ايد ىعناو ةشو هلوقو ركذ مك ةمض دعب افرط واولا سلقتو هلوق ىلا

 ةرسسكلا نيبو اهنيب نك اسلا لصف عم ءاي ءالوه ىلا واولاث يلق كن ا

 ىواولا نمش و مدءلاكنكاسلانوكوامال واولان وك هذوذش عم كلذ هجوو

 ناسف هنمو نيهجو تاذ همالنال تينقنموه لاَشنا نو الاو توف تلرقل
 درطم مكحاذهو بابلا اذهىف هحرسش ىضمدقبلشب ”ىبطو هلوق + فاقلامضب

 بلو هلوق * قب وحنالواىعدو ىضريىف اكواولا ءايلا لضاناكءاوس ,هدنع

 ) ةعض دعب امال واولا تعقو اذا ءاليإناو ءابوقلاكهلوق ىلا ةمض دعب افرط واولا

 ' ءاتك مزالريغ فرجاهدعب ىتأي نب فرطلا ركحىفوا ولدالا ىف اك افرط ةيلصا



 لاق مداحلا قى ونقملا

 3 كا بالاك

 مت“ ها

 لس ")مح 020000

0 
 ناب :غوخن اهدعب ةملكلل مزال ف رحى طسولا ركح ىف تواص ءاوسو دك
 .مكرصتوأ ةوصنعىفاكءاتلا موزل عمدنم ةلعف ىلع ةيزغو وزغلا نم نالعف ىلع
 ىرحم هؤارجا هححتا هجوو ذاش ىوتقم عجب ىف ةوتاقم مهلوقو ةيزاغىف
 | ليلقلا ةولعف ستلي الئلواولاب ةودنح اولاقو ةمالسلا عج ىف انرك ذاك ن وتقم

 تلقى غو ىضر تففخ ولواهوحنو ةيربهو ةي رفنو هي رفعك ريثكلا ةيلعش
 : ْ واولانم ايلصالا ءايلادربالورصعو رسصع و ءىلوقت اك ىزعوىطر

 دتعاف اوننغو اويضر اولاقو اهلاوز ضورعل فيفخلا ىف ةرسكلا لاوزع»
 ءايلا ةعضتابثا ةهج نماهم اودتعي ملو ءاب واولا بلق ةهج نم ةردقملا ةرسسكلاب
 ةرسكلادعب ءابلا ةعضل الاقثتسا اوَغو اوضرليقل ةهج لكن ماهم اودتعاولو
 |ىفانيعن وكي نأ امه«يناثو نيففحلاىنغوىطرب اقحالواولا نوك نيش ف
 موعضملا ةكرمتملا ءايلاامأو ىضامىلع ضايرورايدو مايقىفاك هريغىلع لو#
 اواوبلقت ملنايع مج نيعو ةبعومايهىف مكرسسكت ملو امال عشب مل ّناذ اهلبقام
 . امالتعقونا واهيكح ىضمدقف عبب ىفاكت رسكنناواهطسوت عمةكرلاباب. وقتل
 ٠ موزاب وريبغتلا ل رخآلا نال اهلبقام ماعضنال اواو ءايلاتبلق محفل ااهمزلي اكن اف

 لعفلا فاما ثاذووهىفلقئتسي ملاك اهبقامموعضم وا وريخ الا ىفلقثتسيال عملا
 فيفضلا ضورءاواولار يفت ملنيعلا ةعض تففخ ناوىمرلانمديزلجرلا اومرك
 ءاج اذا هيف كلذ ن وكي امناورمسالا ف ل خو 1 1 لدن لا اوفر لوا
 لقئتسي إف نامحس أ ن زو ىلع ى رلا نمناوم راكه لبقام حفل بج وم مزال ازاهدعب
 ةومرك وامالت سبل اه“ اكواولان وكل ةودحت وناوحلاو ناوفنع ف لةثتسي ملاك
 مرو ةيمر تلق مزلي مل ناو ءاتلا مزل اذا تيمر نم ةلعف نزو ىلع
 تناك اذا اذكو ةقرطتملا مكح ىف امن وكل ةرسسك ةضلاو ءاب واولا بلش
 ناو ةرسمك دعضلا يلق بجو واو ىلع ةكحرعللا ءايلا لبقام ةمض

 مضب نالعف نزو ىلع واولا سكب نايوطوحت ءايلا ىلي ىتلا فرحلا تمز
 هواوبلقت انووق وحن نال هنم ةيرسم نزوىلع ةيوطمو ىوط نم نبعلا
 ممفلا اههمزلي مل ناو اواو نايوط ءاي بلقت فيكف يي اك ءاب ةريخالا

 لقثأ نوك لاقثتسال اواو ءايلاب لقب ملو ةرسك ةمضلاتباقىراتلا وىراحجلاك
 وم اماو بارعالل ادروم ةعضلاىأ تاكرملالقثأ اهلبقواولاىأ ةلعلا فرح
 أ ءاب تبلقاماف باتكلا ل وأ ىف انرك ذا ايه راص ىأىهبن ىب- ىنعم وهب لجرلا
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 اشخا 0001 ند "فتم نايشح ىف سبلإ ناك اك سيلبال انههماللا 00

 ١ فلاللهلثمىفنوتلا ةه اشملايشخا ىلع نيشخا لج- وسلب ل ناو هعرفلاإل يلع ا

 واولان الك لذو ىئدثخا ىشخ انانليصاو اويشحا اودحخا هع نا مع 9 عئامو ١

 قرفال ديزهرىف ديزق ملي مكلعفلا حلب لعاف اهنم دحاو لكءايلاو فلالاو

 ! دعب هقبلبا لب لعفلا لص ل عافلا قملب نأ م زاب الودشأ ريمضلا لاصتان الامه

 اهم ولطمابم قمح ملت اذىف اهم ولطم طعب لو ةملكلا لصأ مف هني لامهناللالعالا

 00 ثلق تيمروت و نغىفتامرو تانغلش ' مفليقنانىيرافلا 17
 را و ةدايزلاىذىفان 1 0 ةكرحلاريدقت |

 نا اسلإ ءايلا 0 ىرووشورلاولا 7 0 ظ

 ريعضلا ناك اذا واولاو ءاملا نايككاس قتليففذحم ةرسشكلا دب ءايلا ىلع نئدلا

 اضيا ع سولودرطملابجاولا فيفخلاب كنلئاف ليلقلا ردانلا فيفضلا دعب لعفلا قل |[
 اهلج“ ال بلقت الف ريعضلا لجأ ال ةضراع ةكرملانافىشخاو اويشخنالصالان ا |

 لصأو ءايلاو واولا هتقللشخا ىبشخاو اوشخا لص ألاّ نأ قكحا وافلأ ءايلا |
 ملونينك اسلل ءايلاو واولاتكر 3 نونلا هتقل ىشثخاو اودخانيشخاونوشخلا ||

 ىنعأ 16 3ك فىذج زوخن الو نميراو ن نعا فاك نيتدمي اسيل امه“ ال اذذحي ١

 لك نال نيشخا ون وشخا|ىفاغلأ ءايلاو واولا بلش , ملوام«لعليلدالب نب ريجضلا

 منكي ةنهرألا م0 ةيلكلابناريغي الفاهسأر ةلكامضمدحاو |
 ملو ادعاصفةعباروأ اهلبقام اروسكمتعقو اذاءاب واولا بلقتو ) لاق * انركذ

 نايزغيو تي زغتساوتي زغتو تي نغَأو :ىزاغلاوىضروىئدك اهلبقامصضن |
 ءايلا بلقت .'ئطوذاش ايندىمع نياوهو ةسقو وزغيووعدب فالح نايضربو

 بلقتش ءاب ع نكمفم لكىف ةعص دعب افرطواولا بلس وافلأ عدو قبو ىضربابىف ْ

 نسلق ولدا وم ضاق باب نم ريصيف ىراحيلا وىازلا فتبلقن | أكف سيك نمضلا !

 ةاضافلا رن الو ءاليخلاو ءابوقلاك نيعلا فالخيو ةودحلو ةوسنلق فالح أ

 لاقي انما ءانلاوتل دقود رفملا فالح ىبِجو ىعوحن با ىعالا ىنالا عجبا ىف

 لوقأ « (واولا سليل ايثك ىرضمو ىدسابدقؤالشوجوسا ْ

 نيطرشلابالا ةكرملاب اهم وقتل ءاب بلقت الاهلبقامروسكملا ةكرحتملاواولا نا

 ظ

 رصع ىفليقاكهلوق ظ

 ١7 صرنا رصع د

 د نضل اذا

00 2 

 ٠ || تناكءاوس هاي بلقت نذا ىهفريبغتلا لحمرخ آلا نال امالنوكي نأ امهدحأ 0



 : وحك د م لت سمع - . يكتم

 نونو تاولصو ناوصعوحنىف عجلاو ىلا كيلو انمرو اونغق ريهضلا

 نايشبح عرف ةوكل انلاقو هدر نيبتي ف هفذج ثنحلولا تاقولف كانه ١

 ب - 6 ل ب

 ىطاملا ف | همرو اواظوحت نعزاريحا 5 بح وما اهثدعب نكي مناهلوق 37

 ريهضلافلأ ناف مسالاىف نايحرو ناوصعو عراضلاىف ناورغتوناضرتو

 " || ةبلقنملا فلالاب اتقلاامتانايحر وناوصحيف ةسنثتلا فآأو نايضرءو اوزغىف

 0 1 ا مولذا ءايلاو واولان ءاهلصأ ىلامال ىهىتلافلالا تبدرف ةلاووا ولا ع

 7 | طوقسدنع درفملاب مسالاىثفو عراضملا ىنتثمودرفملاب ىذاملاىف ىلا سبتلال

 عوقولا ل صحا املا فلالادر دعب فئالا ىلا ءايلاو واولا تبلقولف نونلا

 ىلاىدؤملا نايشحم عرف هنوكل ايشثخاىفبلَس ملاعاو ساشلالا نعأ هنمرفاهف

 نونلا 0 3 ءانلا ةكرح ض ورعل نيشخا ىق بلش ملاماو 2 تبلقول سللا

 فلأ قالا لج“ ال ةكرحملا ةاعلاف ورحب اس ملا نأق حاف مدقت ام ىلع

 دلع توب

 00 ١

 اهناف قحاوللا هذه لجأ ال اهتاكرح ضورعل افلأ نيضرا وحن ىف دكأتلا

 نذا اهتكرخ ءرخ# ملقحاوللا هذهالول اهنا الا ةكرلسا اهلصأ تناك ناو
 ناوزغيونايض ربو ةضراع ةكرح اتكرحت اذاافلأ ءايلاوواولا باش الو ْض راع

 اهلوصاىلاتافلالا عوجرتبج وا هك حاولا ههنا رونا صحو

 ىلااءوج رن وكي الكلصالاىلا درلادعب افلأ ءايلاوواولا باقي ملوسبتلي الثل

 ريعك طسوت ريغ نم لعفلاب قدحاللا نونلا نا ىنعي كلذ ههشل * هنمرفام

 مالكلا اذه ىلعام انك دقو ايشحا لثم ندع كالوقف فلالا لكُم مين

 انرك داكدر لق ماللان ال نيشخاىفى لقلا مدعناىلو الاف ةيفاكلا حرش رخآآ ىف

 افاخىف نيعلا دري ملهلثمىف ةكرملاب دتعي مل ولذا ةكرللا ضورعب لوقن الو

 واولا كرحن امل ةلثماجر ,واصعوىحن و ىوقيوىمرو ازغك هلوق * نفاخو

 ١ هلوق * نيفلأ ابلقف ع بجوم امهدعب نكي ملو امهلبثام مفناو هيف ءايلاو

 لبقام محفل 0 ةلثما نيب ايو نيشحو انيمرو انوزغوتيمرو تو نع ف الخ

 هاو هواو كر اننالاثمىمروونغوهلوق +ابلَش يفانكسؤديف ءابلاو واولا

 مهفنا مل اعرف ةلعلا فرح حوتفم ىا موقاك نكي مواب قي م اههلبقام نكسو

 كلذ ههشل هلوق ىلا ايمرو اون فالحو هلوف * هيلع لمح ىت>اهابقام

 امياقبل بجوم امهدعب ناكو اههلبقام منهناو ء وا ويوواو كلر اك ةلكخأ

 اهلصا ناىنعي نيشخاو ىئثخاو نوشخاو اوثخا فالخت هلوق * بلقالب

0 
1 

3 

5 
١ 

 اا[ نال 0 تفوح و1 اناأ ءابلا تسبلقف ياو ىثخاو ةريلجاو اوشخا

 . مالا )



 7 الا

 تب ولا تلق ركل ريع رعاة لعذر : مات اذاو فذملا
 نيريخالا فب رصلا سسكلاو لوالا في رصلا مضلا 8 لوهابت فخ و دبعاي

 مضلاو لوالاىف مامثالاو سسكلا لالة مقت مناو ةنب رقلا ىلع ءان ظ
 لعفناو لعتفا باب ىنعي ديقناو ريتخا باب و هلوق * نب ريخالا ىف مامشالاوا

 مض نم ءاحامن ا ماعشالا ومضلانال ةثالثلاهجوالازاوج ىف لعف لثم فوجالا نم |

 لبقامسيلف موقتساو موقا اههلصأو مقتساو مقاىف اماو ءايلاو واولا لبقام . 0
 نيعلالالعا طرشو ) لاق + حي رصلا ريسكلا الا زوجي الف اموت“ ةلعلا فرح |١

 انوكسوةكرح لعفلا ةقفاوم رك ذب ملام لعفلا ىلع ىراجلاو ىثالثلا ريغ مسالا ىف 000

 برضم لثم عببلا نم تيفي ول كالذلف نيتصوصخم هيب وأ ةذاي زا يلا

 هلوق .لوقا + ( اسكت“ عدت تلق برضت لثمو العم عيدتو عسبم تلق ”لحتو ||
 هلوق«هتفلاتمةروكذملا لعفلا ةنزاوم عم هيف طزشيال ىثالثلا نال ىنالثلا ريغ |

 ةماقالا وحن ردصملا ىراملاب عنو ىراملا ريغو ىا لعفنا ىلع ىراجلاو
 امهيف لاه نا زوح و هريغو ىثالثلا نم لوعفملا و لءافلا ىمساو ةماقتسالاو

 لوصفماماو تانكسلاو تاكرملا راع: لعش نزو لعف لااا 00
 ان ركذام ىلع لعفيكل عفم هيف لصالاو لصالا فالخ لع هيفواولا ناف لوتقك

 رك ذامم ناكءا وسافلا هنيع بلقرمس ا لكل ديال هنال هيلا 31 3 ركذ ملام هلوق *

 ةروك ذملا ةفلاخلا عم هيف ا ىنالثلا ف ةروكذملا ةقفاوملانم رك ذي ملوا
 هلبق ىذلا نكحابسلا ىلا هبف دب زملا نيعلا ةكرح لقنىف اذكو هيف دب زلا ف

 ةقفاوملا مدع عم القنو ابلق هيف ناف ةماقتسالاو ةماقالا وحنىف الا ا
 هيفناف عئاون بابىفالا وهلعفل ةماثلا ةبسانملا نم لبق انركذ ال كلذو ةر وك كلا

 افلا :نابلقت ماللاو ) لاق * صا غلابلا لقثلا كالذو اضيا اهمدع عمابلق

 ىحنو ىوش وى نر وازغك مذا بج ومامهدعب نكي ملناامههلبقام حقنا واتكر حم اذا

 ىروو نغوني ايو نيشخم واتيمر وانو نغوتيمروتونغفال 2 جرواصعو |

 نلبابنمهنالهوحن ايشخاو سابلالل نايحرو ناوصعو ايمرو اوزغ فالخمو |
 لوقا* ( نيشخا و ىثخاو نوشخاو اوشخا ف الخ كاد. ههبشانيشخاو ايشخع

 ىفان وكي ملناو نيفلا اًميلَقنامالامه وامهلبق مهنا واتكرحئ اذا ءايلاوواولان ا زعا |

 هلةفلات الب لعفلا ن زا وناهفاناكوا اون رو ابركهلنزاوملاالو لعفلا ىلع ى راجلا مسالا ظ

 ماللان ود نيعلا ىف ةروكذملا ةوباشملا وا ناب رجا طرشااماوقشأ وىوحأ فاك ظ

 اهلبقام حاتفنا و اهكرحن ىا ةفيعضلا ةلعلا اهبلقىف رثؤيف ريبغتلا لم ماللا نال |



 شفخالا

 نالءابلا ا ١ ءروراب راسو ءرو رض راض وت ءانلا تاوذر ,داصملا ا

 م و
 لعيف رسال نم 3 ا اعئاسس لائعتسالا والو ناهتو نارا

 . لعيف ءان نم اضيا انجي ءارفلا لاقو*نيعلا بيعشلاكىنيع لابام * لاقنيعالا
 ءايلا و ءايلا عض وملاواولا تبلقف لي وطك دب وج ديج وحن لصا نيعلارسسكب
 3 اا د لإ رطل لاقو يطق اك تمغذاو ءاب واولا تبلق مث واولا عضوم ل

 | اهلعو لعفلاك اهنوكل ةهبشملا ةفصلا ىف اسايق لالعالا اذه -راص اماو لاق
 0 0 0 ف ل ليوم يح 0

 الج. ةنوانكىف ءابواولا اوبلقف ةناكاوب لع واولا تاوذ اولج 3 * ءايلإ بابلا

 ديدشتلا اولقثتساف ىزغك ىضفق هلصأ نا ةاضفىف لاقك اذكهو .ةروريص ىلع
 كلذ فه وبيس لوقو ءاتلا فوذحلا فرملا نم اوضوعو اوقفخض نيعلا ىلع
 روذحم الف ماكحالا ضعب صتخ دق باونالا ضعب ناوهو ىلو الا وه هاك

 اهب لعيف ءانب فوجالا ريغو نيعلا ركب لعيف ءانن فوجا صاصتخا نم
 دنعو نينا لع ءايلا مدقت فوحاالا لعيف صاصتخا :رثفخالا دنع زاحاذاو |
 ءانب هصاصتخا نم عن املا اف رسسكلاب لعيفىلا متفلاب لعبف لقنب الاكيد

 صقانلا عج و ةلولعيش فوجالا ردصم صاصتخا نم روذحمال اذكو لعيف
 سالءايلإ بابلا نال املا ىلع واولا اولج مهلا شفخالا لوقو ءاملا مضب ةلعش

 هس رقاهتمواولاتاوذف اهنم ءاحامو ةليلق نزولا اذه ىلع رداصملا نال ؛ىثب
 ٠ مزلاكاو ةاولمح لاحو ةدوديقو و اهلثم وا ءايلا تا وذ نم ددعلا ىف

 ىلع نوكينارعس الاّةءاهننال تيمو ديس نود ةروريسو ةنونيكوحن ىف فذملا
 3 0 ذأتلا ءاتاهمزل دقو هس ىلع هذهو ةداي زلاب فرحأ هعبس
 لقب وتوني وحن عا هفورحثك ايف فيفتلا مز ديس وحن اهنم لقا وه اهف
 لاق +حورلانمناخوب رهلصاو نا رهلصا ناحي راولاةنالعيف وحن وحن ىف فذحلا
 نكسبام ه,لصنا ناف واولاو : واولاو ماممالاو ءايلا /تاغل ث 0 3 ل اكد )
 ديقنا وريتخا باب ورضلاو ماعشالا ورسسكلاف ل وقأي تلقو دبعاب تعب وحن همال

 ةيفاكلا حرشىف اذه حرش ىضم دق لوقا * ( مقتساو مقا فالح افا بف هلثم ْ

 ْ .نيعلا تفذح كلذ هب لصتا اذاف هئونو ريهذلا ءاث ىا همال نكسرأم هلوق * ْ
 | زوحب وفذحلا لبقءاذك وهاكرهشالاوه رعاك ار ءافلا قو

 © فذحملا )

 لا نيب ا ويف عع رة

 ا لبقناكاكاحب سص هعضو قذملا لبق زاجاك مضلا نم * آم د مامن



 4 ا خس
 ملولبنو بيش ىلع تيئب اهل اك مولم ىف ميامو ىطعاىا لونب لاننم لونم 5 0

 طوبخم و عوببم وحن ركو هلوق بوه ىلع ىنب هل اك ةيهلا نم بوهم ذشأك
 هلوق+ةيع“ةغلىهو:بويعم ديسك نا كاخا و« اديس كلوبسح كموقناكدق*«لاق

 ىلعىتأينا هاكةيفزاجاو غووصم متاخ ىئاسكلا ىكحو تاواولا او:ا رهلعنال
 ىضم هريغىف مضي و هلوةىلا تعب و تلقىف نافذحي و هلوق + اسايق لصالا

 هنا عمماللا اورسسكي ملىا تسلف هولعفب ملو هلوة + باتكلا لواىف هحرش | ٠
 فيكف تفخنو تعبكس كلا كي ا/ امهدحاو نيعلا روسكملا لف با

 لبقام ىلا لقنب ملو ايسن ةرسكلا فذح فرصتت : ملال هلال كلذو اعيجام#

 نالافلا ءايلا. اوبلقب ل ىا ءايلا اونكس مث نمو هلوق + تياكس يل راصف ءايلا

 ريغ لعفلا ناكالف فرصت اهلبقام: ىلا ءابلا ةكرح لقننا كف رسصت كلذ

 ىلع ليلدلاو ايسذ ةكرملا تفذح"لب لقئالو بلش هاف ١٠0
 سس ©

 برض برطق لاش الف فذحتال نيعلا دف نأ ةزوسلاف ا 1

 وهو ؤرهالا ىنايلا قوحالا هيف مال مضلاب لعف بابو ع لع لاك

 لوقت نع هل هلوق + تعب و تلق وحن لع فان عيو ل00

 ةماقالا فوهلوق + عيد و لوةتنع ام وكل لقنلاب عب و.لق لعا امنا ىنعي عيدتو
 هطباضو .هلبقام ىلا هنيع ةكرح لقني ام ىناثلا عونلا وه اذه ةماقتسالاو .

 ردصملا تاداب ز توشىف هلعفل اب واسمايسابق اردصم هنوك نم لبق انرك ذام
 .فلالا فذح نم فنصملا هركذ ىذلاو لعفلا نم اهعضاوم لثمىف اهئسعب

 ليلخلادنعو شفخالا سهذم ةنابالاو ةماقالا وحن ىف ءابلاو واولا نع ةبلقنملا

 ىلوا شفخالا لوقو لوعفمواوىف الاقاكةءازلا ىه ةفوذهلا نا هن وبيسو

 تيموديسوحن ىف فذحلا زوج و هلوق + نانكاس هيف قتلا امم هريغىلع اسايق
 وحن فب جاو تيم وديسوحن ىف لاح فذملا نال كلذ ورظن هيف ةلولبقو ةنوئيكو
 عاين كيك لضولادوغو ىتح«ةئيفس انعم انا تيلاب*لاقرعشلاةرورضىفالاةنوايك

 ةنولتك هدنع ةلولبقو ةلونلاو نيعلا سكب لعيف ه ؛ وبيسدنعت بم وديس وحنا

 ةمزالءاتلاو ةنوئيكىف ةرركمماللاناالا روم وع نزو ىلع نبعلا 2 ةلوابقو

 ركح رداصملا ف ةلولعبفالو نيعلا سسكب لعبف ءان فوجالا ريغىف دجوب مالو
 ل فريصك نيعلا مشب لمت ثنو كمس ىلصا ناب رهضعل ٍْ

 . نيفلا 0 و ناكول 4 0 لاق لباقا نا ىل# مضلا ىرخفو ءافلا فلا رمسكب

 نم الا دحا ىاال

 تعب ىف [كءايلا نم
 تفخ ىفاكرسكلاو

 هااعتجا اذا فيكف
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 ةروك ذل لعفلا ةنزاوم نع اهجرخا ةملكلا ءرك هنوكو هموزال ثينأتلانفلا .

 نالوملاو ناريطلا ىف نونلاو فلالاو ىديملاو ىروصلاىف فلالا جارخاك

 لعفلا ةهباشملال ءانيبا لوقتف ءانببا ىف ءايلا ةرمسك لقنن نم برعلا نمو ان 1

 تفذح مكنالثم اههو ءابلا لع كلا ةهاركل لب.اضيا ءانوهاى لقن الاو

 ةصاخ ءانيباوحنىف لقنلاب لعاق واولا ىلع ةمعكلل الاقثتسا راون عج رون ىف نئضلا لا تفك الاب هلوت

 0 ءانبا وحن ىف لالعالا مدعو لاقثتسالا ةدشل ةروك ذملا ةنزاوملا مدع عم

 : واولا نوكل ثكا هيف ناكسالا ناف راون عجىف روت وحن فالح ذاش 0

 تاعماللا فك الاب + هلوقوجنىف اذاشدع ىتحةروسكملا ءايلانم لقا ةموعضملا

 ١414 ص ىف مدقت

 واولا تدب زلعف نزاويف العفمنوكينا لوعفم لصاو راوس عجب وهو * 0

 اماو لعيمل كلذ الولو نيعلا ناكساب لعا ةنزاوملا هلصا ناكالف هايف انركذ امل | لعشب نزاويف هلوق

 ةردصملا ميلاب ةنبابملا عم لوعفلل ةينبملا اهلاعفا نزاوبف نيلوعفملا ءامسا رئاس || محدنلا شعب ىف

 نانك اس عقجام اهلبقام ىلا نبعلا ةكرح لقنلووقم لوقم لصا نا لعاو لعفب نزاوم

 3 اذا ىلوالا فذح سايقلا ناك ناو ىلوالا نود ةيناثلا فذح ه , وبيسف

 انبث ىنايلا لوعفملا مسا ىف ءايلا ىأر هال كلذ ركخ امئاو ةدم ىوالاو ناك اد

 مكملا اذه درط مث هنع ةطقاسلا ىه واولا ا نمد عيب 0 ٍلالعالا دعب

 ىلاثلا فذحن انهف ينل ١١ ءاقتلا باب هدنع  فاوخاماو ىواولا فوحالايف

 نيب قرفلا لصحب اضياو لوالا فذحن اهنم فخا هءريصت ةيلكلا نال

 ترسسك ع ويبمواو فذحالف اسبتلال لوالا فذحولو ىنابلاو ىواولا نيلوعفملا

 شفخالا اماو عيبلانم عينت وحنىف هبوببس لوق سايق وه مكمايلا ستل ةمضلا

 نيك اسلا ءاقتلا سائق وهاك ى نابلاو ىواولاىف لوالا نك اسلا فذح هاف

 ىلا ةمضلا تلقن امل لاقف عيبمىف ءايلا هذهاف عوبم كدنع قب نا ىغبنيف هل ليقف

 نينك اسال ءايلا تفذح مث ءايلا فذح لبق ءايلا لج . ال َةيدلا ترك اهلبقام

 هيك اهلفأم دع باق قمعست امئا ءابلا نال رظن هيفو ةرسسكلل ءاب واولا تبلقم“

 الوا ءابلا تقذح هبهذم ىلع لانا لوالاف فذ امال قيام تناكاذا .

 هلوق * ئابلاو يواولا نيب قرفلل كلذو ءاب واولا د تلعن سك دقلا تقع

 لصاو هلصاو نيتك ايلا ىناث فذح هل الف هبوبيس ةقلاخم اما اههيلضا افلاخف

 هلك ايلا ءابيلانا هلضا.ن الف هلضإ شفخالا ةفلاخ اماو امك وا قدح هربغ

 ليقام مص انهه سك دقو قببامت ءايلا تناكناو اهلبقام مافخنال اواو بلُقت

 1 ريتا اك نم بوشم ىف بوثم ذشو هلوق « فحم ايلا نا عممابل |

 ( ىف ) 6



 7 سي »26 1#-
 تاكرحن فاتخت امنا لعفلا نازوا نال ةيئبلا ىلع اهبنت مدقتلا نكاسلا كلذ |

 صام ىلع لقثا هن وكل مس الان ودلءفلا ناكسالا اذهىف لصالاناكامناو نيعلا ||

 قىع هل هيلا ةكرملا ىذلا نكاسلا نوكي نآطرشبو نال لوا ىف

 لوقو عيابو لواقوحنىف لقن.مل اذلف لصالا كلذيف اكرحتم نوكي ىا كرحتلاىف |
 اذلف اضيا عرفلا ىف نكسي مل لصالا ىف نكشي ملناف ميقنو ماقاىف لقنو عبو
 ىلا تاكرملا تلفن اذاف روعتسيو روعتساو روعيو روعاو روعيىف نيعلاحد |
 نكما اذاهنالافلا ءايلاو واولا تبلقةحق ةكرللا تناكنافرظن ءايلاو واولالبقام ||

 نكمي مل ةعضوا ةرسك تناكناو ىلواوهف لصالا هب لعا امنيعب عرفلالالعا ||

 ةروسكم تناك ىتلا واولاالا املاح نايقيف حفلا الا ىلتال فلالا نال افلا اههبلق

 حوطي هلصاو ميطي وحن اهلبقام اروسكم ةنكاس اهتروريصل ءاب بلقت اهئاف
 *« ميشو جطيو عبو موقبو باهيو فاخي لوقن اذهىلعف موق هلصاو ميشو
 لصا ىضاملا نا عم امهيضام لالعاب العب مل هنا ىنعي فام باب هسبلا هلوق

 عقلا رندقت ىف امهلبثامو ناكرحضم ءايلاو واولا نا لاق نأ تلذد عراضملا ٠

 هن ال كلذو عاسو ماه لاقيف افلا نابلقيف ىضاملاوه ل لصالا ىلا رظنلاب

 _ ىف لعفلا ىلع لمحت ىذلا مسالا نا عا و فاخم باس اسيتلال كلذك العفول

 ةروك ذملا ةنزاوملا لءفلل نزاوملا هبف د ,زلا ىتالثلا اههدحا ناعون لقنلا انهى |

 لعفلا ىف دازبال باز فرح اما لعفلل هتنبابم عم افلا ءايلاو واولابلق ىف لبق

 لعفب نزو ىلع اهناف ميقمو ماق نم نهدم نزو ىلع موقمو ماقمو ماقم مبك
 داز.ال ةكرحن كرحصم لعفلاىف هلدم دازب فرحوا لعشبوا صالعفاو لعفتو ٠

 ىلعالا لعفلا لواىف نوكيال ةروسكملا ءاتلاناف عيدتو عابتوحت اهلثم لعفلا ىف

 نيتروك ذملا ةفلاخلاو ةنزاوملا عم طرشي درملادنعو:هيف هجولا انرك ذ دقو دع

 نيدمو ميم لعب مل اذلف د ةلصنملا ءامسالا نم نوكيناوهو رخآ طرق

 ربغو عببلاو لوقلا نم نايئبملا عيدناو لوقت هدنع لعيالف نذاشب هدنع اسلو :

 كنم لوطا وحن انركذ امم افلام نكي مل ناف لعفلا ىنعمام«ف سيل ذا كلذ

 نيعا اذكو لتقاو برضتو رصنت.نزو ىلع لوقاو لوقتو دوساو'
 .اماو لبق ماك هيما دنع لعملاب سلب الثل روكذملا لالغالا لعب مل روداو

 نال لوالا ف ميماك لمفلل ان انابم ءاثلا هريصناو ةئوصاو هتوخاوح ىف لقنبم

 ةدوسا.ىف اك انوه ىهن موزالا مدعىلع اهعضوف هال انهه ثناكن او ءاثلا |
 نال ءانبنأو ءانوها وحن ف لقني ملو مودعم ءاتلا ناكف هيلاف دوسا كيبل 0

 فرش
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 'ضعبو ةيورو ايورلوقت لباواو ةزها بلس ةيؤرو ايؤرو<يف تففخ اذا
 ىلع عيوبو رب وسومفملا كلذ ز وجال و ةبرواي رلوقيف ,غدبو باش برعلا

 ”ضعب هيلع سيدو ةيروايوو2فالخ لعف باد ساداالا لو صا لد
 زاحتمئدأو ىوقو ةيؤروك تففخ اذاو "قىوق فيفحتىف لوقتف ةاحتلا
 تيأونملعف لثم تيب اذا اذكوانزك ذاك ىولأ عج ىل ؤاك س.كلاومخلا
 .اماو "يو ىث تيوشنملعف اذكو ىوو ىوتلقبلقلا ةرمهلأ تففخو
 فالخ لا ريغنام | ريثك مالعالانال ةصاخ علا ىف اواو ةناثلا ءايلاتبلقف ةويح
 بهوك ىلصالا اهعذونع اهجورخ ىلع اهيبنت هيلع دراكلا نوكي نأب حام
 ]| انرك ذاك لصا ةويحواو ىنزاملادنعو كلكوحو ةفتو ةؤوكم وتل وعو
 ركذملا نع وهن الف لاب ىهلانملوعف هنالىوهن هلصأف وهئاماو ناويللا ىف
 اذاواولا قح نا ىنعي ذاشمقو مدودل وق + ىهنهسايقوهنع ىهنلا ىف غلابم ىا
 ةنك اسامهالواو ناواولا تعقجا انههو ءاياهبلق ةنك اسامهالواو ءايلا تعماج
 ىنض مول ولصفرك ذدعب هلثمذوذشرك ذب نأىلوالاوذش اذلفن ءاب اتبلقف
 ا م بلع هنكل مبا قرا نم برق ناو ةدودشملا واولا نأل كلذ
 ظ موقىفوهن فيفضلا لحم فرطلا نوكو عملا لقثل فرط عجلأىف عقو اذا

 دو ويس كيسا ب ةدو امتوزن نا ا ا نما

 نمه.رق كلذعم هيفبلقلا هجووذاشوهف ءايبلق كلذ عموافرط عقب مل مولو
 دعب أ هوكلذشأ مادلان اك امناوىسايقهلثمىف بلقلانادعب ئحب وعجاىفف رطلا
 لاق * « اهمالسالا مآسنلا قرأ اف + رذنم ةنبا ةيمالتق رطالأ + لاق.فرطلا نم
 لعفمو لغفمو فاخن باب سبلل عيب وموشبىف امك رحلقنتو نانكسنو )
 لوعفم واو هءوبيسدنعفوذحلاو كلذك عبو لوقموحن لوعفمو كلذك
 . افلا ةرسكحلال ءاب هدنع لوعفم واو تبلقناو نيعلا شفخالا دنعو

 . نوولتلالعاوزووصم وحن لقو عوسم وحن ركوبوه»و . يرو واهداضأ
 نيعلا تناك نالوالا سكيو نعبو نلقو تعبو تلقىف نافذحنو ليلق ساو
 مث نمو فركلا هبشل تساىف هولعشب ملو هريغفف مضبو ةروسكموا ءاب
 زوجو ةماقتسالاو ةماقالاىفوعيبتو لوقت نعهنال عبو لقىفو ءايلا 0

 ءايلآو واولا كرحت اذا لوقأ * ( ةلوليقو ةنوليكو تيموديسوحن ىف فذحلا
 ١ قفتا نانكل فيفخ كاذنالبلَش الولقنب العيال نأسايقلاف اههلبقام ركسو
 || نكس هيلعلو# مساىوأ نيعلا ناكساب هلصأ:لعا دق لعفىف كلذ نوكي نأ
 ١ ىلا ةكرملا لقنت ناكسالادعبو هلص ال اعاتا هيلع لومحملاو لعفلا كلذ نيد

 ( كذ)

 انندق نهض ىلا 7 سمعا
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 20 ا م ا كر 00 لا

 2 دش ان تاو جن

 ا ب هدم وود ويا يما

 ةكسرح سضاحتم لا واولا ىأ اهلقثأ بلقيف ةثالثلا هيتس

 ميدو ربتو اهون نيلوالا ىف اطرش نكي ملناو ط رمشلا اذهو ءايلا ى اهلبقام | 0
 عم ةريث زاج ولعم لعف ردصمناكن او الوح ميت "زوج اذهلفام#وش هنكل |[ ل

 بلقتو) لاق * عمجا 2 نشل هبل ناوضاو ٍناوخ محد و ناريث ىلع هلجخل ةروث 0

 رسكتو مثدتو قباسلا نكسو ءاي عم تعمتجا اذا امهريغوا امالوأ ابيع واولا | ٠

 ىبرعو ىطو ةيلدومويقو مايقو رايدو ماياو ديسك ةعض تناكنا اهلبقام || ' :

 ةويحو نويضوحن اماو مضلاو رسسكلاب ىولاعج ىف ىلءاجواعضر ىلبسمو || ٠
 لوقأ * (ذشأ + اهءالسالاماننلا قءرأ اف + هلوقو ذاش ميو ميصو ذاشف رخو. |

 ماويقو ماونأ اهلصأ ذا مويقو مايقو رايدو دبسو 0 ىف مك ائيع انبع هلوق ||
 امالهلوق + مووقو ماوق ليقل الوعفوالاعف اناكولو لوعيفو لاعيف ىلع مووقو |

 لوالاىف واول اذا ىلسمو ىف م ىف مك امهريغواهلوق * ةويلد هلصأو ةيلدفاك اا

 مغدي تح جرخملا ىف ابراقت ملناو ءايلاو واولانا عا عجاواو ىتاثلاو لوعفلل | ٠
 امهفيفختل ىئتكا امهعاتجا لقثتسا ال نكلدعتاو ركداىف اك رخآألا ىنامهدحأ | ٠
 ىلع ,هأرجو نيالاو دملا فورح نم اهمنوكىهو اميدب ةبسانم ىتدأب ماغدالاب |

 لوالا نوكس ماغدالا طرش ناف انكاس امها وأ نوك ام«ف ىماندالا فيفختلا | ٠

 مانداىف سايقلاناكناو ترخأتوا واولا تمدقت ءاوس ءايلاىلا واولا بلَقْف ||
 نال دوصقللا فيفذلا لصحأ كلذلءف امئاو ىناثلا ىلا ل والا بلق نيب راقثملا أ
 لاق عبوبتو ريوس ىف مدي ملامتاو ةفعضملا واولا نم لقثأب اسيل ءايلاو واولا [!

 نال اهنم لدب ىه ىتلا فلالا ركح ايركخ كي: ةمزالب تبل واول نا 13
 ٠.5 ىق بتال واولا هلم ل ىلا فلالات| امكف مياتو راس لضالا |

 اضااو لووقتو لورق غد مل كلذلو اهنم لدن ىه ىلا واول !كيذكف |

 كرتسيلو لعفتو لعش سبتلال لووقتو لووقو ريوستو ريوس وحن مغداول
 ىلاعتهلوةوح ةاكرخآ ىف ناكاذا ماغدالا نم عنمامت ؛ دملا ذا دملا درت هيف ماغدالا

 نال كلذوىبمو وزغم وحن الف ةدحاولا ةماك اى امأ مو.ىفو اولبقأو اولاق
 مغدتالو ماتلالاصتالا مدع دملالاوز فوخ عم عمتجاف لاوزلا ضرعب نيتبحلا

 كلذ لوزيو سايقلا ريغ ىلع ضراع تاقلانال ذاويلجاو ناوبد وك ىف اضيا َ

 ذولحا ذاويلحا ىف لوقتو نيووودو نيواود وحي هريغصتو ناودد عج ىف 0

 هنكل مايا ىف اك اهيف مايل مافداو ءاب واولا بلق بجول الاعيف ناوبد ناكولو || ٠
 ,غدتال اذكو طن رارق هعج-و طاريقىف بلقاكس ايقلا ريغ ىلع ءاي واولا تبلق لاعف |



 فول فوضلا

 نيب ىآءهلوف

 ديسسلا حرش ىتو
 ( نيمس هللا دبع
 1 ها رظناف لبالا نم

 7 لالعإلا دبش

 ءايلانا ائزاقلا ثيأر وحن ةماكلا را ىفالا ءاب بلقتال نا اهلبقام ةروسكملا |

 ند كلاذو ةدبعلاو مايهلاو ىئرلاك اواو باقثال اهلبقام موعضملا ةكردتملا ْ

 نيلالعالاةهارك ىوطو ىوه حجصاك ناير ىنعا نيعلا لعم هدسحاو نأ عم .

 دحاولاعج_ةماكلا نوكو رسدكلا دعب ةعقاواا واولادعب فلالا نوك وهورخآ .
 51 ندا طر ىلا مييبحا امئاو ضايرو بابثو ضاخ هلع ايو

 اهلعجي نوكسلا نال ةدكأس و ودل لالعالا 7 8 3 كي '

 8 ةدشلا ةفوضملا نال ذاش ةفوضم هلوق * هيف 1 اهفاك رخآلا نم هس مدلل

 || ىتأي وهو ضعب ىلا ضعب فايضناىلا اهعفدىف جاتحت اهنال فاضل فر
 3 امايقوحن ا الاى اهلفط نوسحلا واولا بلقتو ) لاق « ةفيض مهلوقل
 1 وال ردصم فالح دوقلاك داس الوح لاحو اهلاعفا لالعال اهفو اذابعو

 عجءاورمحصو لايط ذشو درفملا لالعال مدوربتوحابرو رابدودابجو<ىفو
 ١> دخاولا ىف اهنوكسل بامو ضايروحن ىفو وان مج مج ءاونو نيلالعا ةهارك نابر

 أ ةكرمتملاواوا || قحناكلوقا *( ذاشفةريثاماو ةدوعةز زوك فالك اهدعب فلالا عم

 || نايوقتءابلاو واولاو اهدعب واولل ةعضلا ءاضتقاك اهدعب ءابلل ةرسكلا ءاضنقا
 : .اههبلق ىلع رخآلا لبقام مضو اههدحا لبقام ةرسسك ردقب الف ةكرحلاب
 1 نا دس ناوددو ذاويلجاو عبو اذاولحا و ةوفدشا امن نيفعضماناك اذاو

 1 اهبلق ىضتشام انوا وللا ةفرظتملا ريغ ةكرحتلا واولل ضرع دق هنكل

 أ ةفرطنملا ريغةكرحتملا ءايلاف كلذ تبي موامايق ماق ىفاكهريغىلع للا وهو ءاب
 اتا ةقداتل ءاةروك ذملا واولات لق لوقنف لصالا لع تي اهلبقام موعضملا
 7” ]| ديرئالو ادانتتا داتقاو اذايعذاعوحنلعم لعفل اردصم : نيلكلا نوكينا اهدحا

 "|| ذايعىف واولانا اكامالالعا لعا لعفلان وكلب لالعالا اذهبالعم لعفلا نوك
 ١١" ذوذشك ذامالوح لاجى واولا جيدتتو افلا واولا بلس ذاع لالعال مدا
 1 بلع ملو 2 هلءف نال دوال رح ردضصم فالح 4 ىف واولا ميت

 00 اهنانو ردصم لصالا ىق اهق انمد ىلاعت هلوقو ردصع سل هنال ضوع 52

 7| ةعد ىفاكمايو اريتو ةرات ىفاكافلا اهبل لعا دحاول اعجب ةملكلا نوكي نا
 ١ || ءاورعدو هدحاو نيع لعوملاذا ليوط عج- لايط ذشو حابرو حيدو ميدو

 || زحل اضيا لعاولو هدحاو واو لعب مل هنال نيعم ىا وان مج ءاون حدو '
 7 || طرش ىلا جاتحا مث نمو اهفعضأ وهو اهثلاثو نيلالعا عاقجال عجبا لدلعا:-

 | بيس

0 
 دو هنن ندم بس عل محم يح هوب ورجح تورت تدمع و حل



 هه 1 1-0

 هل اهيبشت نالسم ىلع ليسم عجب كةليعشب ةبيضمل اهيبشت بئاصلا ىف هزمهلا
 بلقتو) لاق + ةذاش زملابشئاعم و رئانمو بئاصم ئنعا ىهوامهوتاوا ليعش ٠

 فلتخا و ضب باب كلذكو ىزيضةمسو ىكح ةيشم وحن ءايلا عستل اهلبقام
 ةشيعم وو هدنع ذاش ةفوضم وحف ىناثلا سائقلا هب وبيس لاقف كلذ ريغ ىف

 سايق ةفوضف لوالا سايقلا شفخالا لاقو ةلعفمو ةلءذم نوكينا زوجي

 ليقل ترث لثم عببلا نم . ى , ول امميلع و: هش وعم مزلالاو ةآءفم هدلعمو هدذع

 ىلاعت لاق ىعجر لاك اردصم نوكي نا اما ىبوط هلوق لوقا * ( عودو عيل ا

 هقفخ سيط الل اؤم نوكينا اماو مهل سعت ىلاعتهلوقك م 0 مهل ىبوط

 ءايلا هيف بلقتام باب اذه هب وبيس لاقاك ءاعسالا --- همك و ماللاب ىبوطلا

 ريغباقصو نوكتال اهنال لاق ىسوكلاو ىب وطلاكامسأ ناك اذا كلذ و اواو |
 ماللاو فلالا ريغب افصو نوكتال ىتلا ءامسالا ىرحم ىرجاف ماللاو فلالا
 نيب هيلا فاضملا ناف ةفاضالا عم اماو: مولعم وه نم عم لمعتستال اهنال

 ةي راج ىدنع ل وقت الفهيلا فاضيام ضعب ليضفتلا لعفا نال فوصوملا .
 ةفص مالر يغب ىلعف نكي مل الق فوصوملا ىلع لدن ىراوملان ال ىراوملا ئنيسح

 ةلقل و ءاعسالا يرحم ترج تافضلا ياس فردت ةيفصولاىف فرصت ملو

 ةلعلا دعب ركذ اذا نم نم هنم دريلافرصناليضفتلا لعفاىف فصولا ىئعم

 ناك اذا ىكح ةيشم لاق هاب صا اال هيف ناف رجا باب فالح اقافثا

 ىلعف نآل سسكلاب ىلعفال ممضلاب ىلعف وه هءوبيس لاق ركن ىا ن اكيح اهيف
 لك ًايىذلل ىصيك ل جر مهضعب تدنا دقو ءاتلاب وهف ةاهزعءاماو ةفصنوكتال

 ططوعودد وس فاك بدخجاقحلم نوكيف مضلاب لعف نوكينا زوج و هدو"

 نزولا ةماقتسا وهو قاملالانم دوصقملا نال قاملالا, ةمضلا ريبغت رضيالو

 امهتيباقرف ةفصلا نود مسالاىف تبلق امئاو هب توافتال كادر | عجسلاو

 ءالعف و لعفا عج ىنعي ضب باب كل ذك و هلوق + اهلقثل ءايلاب ىلواذفصلا ناكناو .

 ءايلا بلقتف اهلاح ةمضلا ضيا عج- ضب باىىف كزييدق وعلا لقثل كلذو

 عجل ىلعف ولعف ريغىفىا كلذ ريغىف فلتخاو هلوق نزولا ةفلن كلذواواو
 نزوريغىلعوا عمبأ|ن مدرب نزوىلع تش ادا اك لعف ىلع ناك ءاوس ةفصلاو

 لقالوالا نالاواو ءايلا بلقتالو ءابلا رسقل ةرسسك ةعضلا ِىلَس هب وبيسف لعق

 اواو ءافناكاذا ءايلابلق ىلع ىهقافتاب الدتبسم مالا سكي شفخالا و اريبغت



 نيعجلا عشالو

 م امي دحاو

 * هه. بيس نيو سصتس سيو ست مف ع مهنا سيس نة شستستسسم

 1 عبتتالو واش عجب فنيواونيب و ىاح عجب ىفءايو واو نيب عجبا فلا عوقوأ هيوبيس دنع
 | رفامىلاارارفناكفىوا وشت اة تعتاولذاةوادا عج ىفتاعفاك هدحا و واش عجم
 | اماوءايلابىاوح شفخالا بهذم ىلع لوقتو زمهلا فيفخت ىف ان رك ذام ىلع هنم
 اذاعي سيواوطوربواوع فالح هلوق 0 نيواولا عامجال هيف فالخ الف اباوش

 نافنتكملا ناك ءاوس افلأ القت ل فرطلا نع عجبا فلادعب ىتلاةلعلا ف رح تدعب
 7[ مياوومايقعجم وايقك نيفلتحم وا عاب عج عيباببك نيءايوا سيواوطك نيواو
 ا عوملا هذه ةروك دما ءاعسالا تءجتول عاب نم باروت نزو ىلع عاب عجج

 :ءافتكا ءايلا فذخل ريواوع هلصا نالف ىذقلا وهو راوع عج رواوع اماو

 وهذا لئابع هلصانال زمملاب لّمايعو * رواوعلاب نينبعلا لكو + لاق ةرسكلاب
 ا مو نونا لبايع ابهف * لاق ةرسكلا عبشاف ريقفلا وهو ديسك ليع عجب
 ناف عج اريغىف كالذ لثم عقو نا اماو عجا ىف هاكا ذهنيعمبا ىف لصالا نعور
 لعاوف نزو ىلع متاوقو رئاوع لوقيف ةزمه مث افلا اضيا ىناثلا بلَش هوبيس

 ىو ىبرو اطمنم ءاوشو ءابحو ءامرو ءاطم ىف لوب اذكو ماقو روعنم
 مضناالا عملا لقن تاق ناو هذ هرم عيما ىف نيفنتكملا نات ريصيف ىوشو
 لعفاك افلا اهدعب ءايلاو ةحوتفم ءاي انهه ةزمكلا بلال لاقام العث هقلحا هلوا

 ىرابحو ىعاكش ءانم سبتليالثل اباوشو ايايحو ابامرو اياطم لاقنالف عجاف
 فيفذل اًدياغ اهعم بلطي ف ةبعجلا لقثك سيل ةعضلا لقث نا لاب نا زوجحو
 . نيفنتكملا ىناث بلش كلذو هنم ”ىثىلع رصنقالب ىصقالا عمباعم تبلط اك
 تناك ةزمهلا نال اباطم الاطم تلق ءاطم تعج ناف هب وبيس لاق ةزمه مث افلا
 ةزمملا فيفختىف مدقت اك ياش عج ءاوش لثموهف عملا ف ضرعت لو درفملاف
 مواوقو رواوع نالوقيف عم ا ريغ ىف نيفنتكملا ىناثناريغيال جاحزلاو شفخالاو
 شياعم بابىف هولعش ملو هلوق * درفملا ةفلنواوشو ىايحوىامرو ىواطمو
 رقم ىفاك ةيلص|تناكءاوسةدئاز ةدم تسيلءاي وا وا و هيف عملا فلا دعب عق واعف ىا

 | انما اهلا ىلع قييف واثعو لوا دج ىف اك ةدازوا بيارمو ةبب و مواقمو
 قاحلالل اهنوكو ةكرللاب اهتوقلذ ةكرحملا ةئازل ااماو اهتلاص الف ةيلصالا
 ةرمه مث افلا تبلق درفملا ىف ةدئاز ةدم ءايلاو واولا تناكناو ىلصا فرح

 رمهلا كرت زثكالاو ةليعش ةشيعمل اهيبشت شياعم زم دقو رئابكو فئانت ىف اك
 مزتلاو روانملا عيصفلاو ةلعافب اهل اهيبشت ةرانم عج ىف رانملا رمي دق اذكو
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 لالعالا ف لعفلا ىلع لون لعافلا مسا نا ىنعي رواع وحن فالخ هلوق * افلا ا 5
 برعلا ضع نا ىنعي ذاش اشو داش وحن هلوق + اضيأوه هلق عضال مدقتاك

 لالعا هلءعيف فوج الا نم نيلعافلا ءاعمإ ضعب ىف مالللا عض وم ىلا نيعلاِبلَه

 كاش + كاذانأ ىتنا ىتوفرعتف * لاقو * ىريعأ أوءايشالا تال لا

 مسأ عيجج ىف ب 7-2 راىخ ليلللا غ ىذلاوهاذهو « زعم بزل طا ل

 ءالل يتلا نوبلتب اوناكاذا لاقف باقلا ماللاز ومملا فوجنالانم لعافلا . 5
 اولاق مهآراملا اذكهو رفأ نيتره عامتجاب مف ف فئالادعب ةدحاولا ةزمحانمافوخ | ٠

 ىلوا ءاوشو ءاوجو اباطمو اياطخ وحن ىف وهفلاق تلقلاب عار مال 8

 فلالادعي ةزمملا نم افوخ كاشو ثال ىف 5 نقلا ىلا اواجلا امنا رن اباوملاو

 نيعلا عض وم ىلا ماللا بلق ءاوس فلالادعب ةدحاو ةزرق راف ولا 9: 08

 اوبلق هن اكف نيعلا فذحب كاشو ثال نولوش برعااّركاو ه.وبيس لاق الوأ

 رهاظلاو ةزمي نم ارارف اهوكرح ملو نينكاسلل نيعلا اوفذح مث افلا نيعلا | ٠
 يدرس نوك نأ روحو ةيلغافلا ةمالع ىلوالا نال ةناثلاىه ةفوذحنا نا

 شيكك نانوكيف ثئالؤ ثبلو لماع لمتك تنال ةئلام كوشو ن1

 وحنىفو هلوق + باتكلا لوا ىف ءاح ىف ك ثححلا ىضم دقو حار مويو فاص |
 ترقلل اهلا ةيناثلا تبلق دجاسم بان فلأ ةلع افرح فئنتكا اذا نعي لئادأل

 اك ةزمه ةيناثلا بلقت مث فيعض :لصاف امن ةلع ىفرح عاتجاو فرطلانم | ٠
 اك ءان ا ىف اك اواو امهالك ناكءاوس مدقتامىلع عئابو لئاق ىف ||

 عببلا نم ةلعوف ةعيوب مج عئاوب ىف اكءاي ىناثلاو اواو لوالاوأ عيابو عب ىف ظ

 سايقناكو لوعي لاع نم هنال لوبع هلصاو ليغ عج لئاع سكعلابوأ

 ىرتالادرطمب كلذ ناو درفملا ىف ذشاك ع جلا ىف ذش ل َنْوابض

 عوعتملاو اغدم هيلا تان تلق تعج اذاف ماغدالا كفن هببلا تان لوقت كنا |
 ةيقابلا ةثلاثلا هبوبيس سايقو ناواو هيف عملا فلا فنتكا ام كلذ عيجب نم
 سايقلا شفخالا لاقو نءواولا لاقثتساك واولاو ءايلاو نيئايلا لاقثتسال هيلع

 نب واولا عامجاكس بيل امهعاتجا نال واولاو ءايلا ىفالو نيئايلا ىف زم#ال نأ

 يح نم لعافلا مسا تيب اذاف هنيعز مهام عجج هنوكل زمهامتاف ةعئاب عج عئاوب اماو

 لدب ةزمه ةخمش ىف
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 ف تحاورلا ف



 1 "ا رات اهقودج ا وبهئاوخ ماللنزاوم نال رذعلا 1 ا

 7 | نآانلو هلصاىرحن ىرجافلاعفم نم روصقم هنا رذعلاةلالعالا هجولا ناكف لوالا
 " || لالعالا كرتىفلاعفم لعل و# لعفمونالصأ امثلوةن لب هعرفهنا لوقنال
 ١ كاذريغب هلوق * هعرف هلا ىلع لد.ال هانعملهتقفاومذاىلوا اذهو هانعم ةلوكل

 ؟ || «هلاثرك ذرركت اكن زوو نزوسبتلي الئلاهلوصا ىف تبلقاكافلأ هنيع بلقب ملىا
 " | لاف سيتلال لئاق فاك لالعالا دعب يناثلا فلالا تكرحول ىالعافب سابلاللدلوق
 7( ءاقلاونيعلا حوتفلا لع سيتلالاهيلقدعب فلالا تفذحوو او لعاش ليعف و لوعفو
 7 | هلوق + لعت ىلامسالا ماسقأن م انرك ذامت سيل اهنال لعت ملاهنا لان نأق ماو

 هلارشالاب الا نعملا ةكرح بسانتال ظفللا ةكرح ناف بيحي اذه نالوطاوحنو

 فلالاو ءايلاو واولا نم ”ىثب فرحا دعب ئحن نأ ظفللا ةكرح ىنعمذا ىظفللا
 - | ىرخالا ىلعامهادحاب هبي فيكف اذهنم هرححا رف ىلع ىنعملا دك رك وروهتلا وهاك

 | || الو لدقلا هتيساتم نو انرك ذاك ةماقتسا و ةماقاكىا راجن سيلدنال وأهلوقهجولاف

 هلوق«لعفلابىاسابلاللهلوق * رادوبابومأ ةءاوجاةمد: زا وم هل ن زا وم ىاقفاؤم
 لعفلاب سبتليال تح هجوب هتفلاةروك ذملاةن زاوملاب نزاوملا طرشنال فلاخمالو

 ' || فرح ف دحالو اهلقنالو ةكرخ فذحن لعبال قملحلا ناف ىاملالا ةظفاحل هلوق *
 ١ لعب هنانرخ الا ىف لالغالا ناك اذاالا قانالا ض غل طتبف هنن قململا فلام الثل

 ]| نزولاب لخنال ىزعلاكرخآلا ةكرح طوقس نالوريبغتلا لحرخاو الانال
 ' || ىزعك طوقسالك نيونتلا لجأ ال رع الافرطا طوس وتاتكلا لوا قات رك ذ

 ند قولم شفخالا دنعوهو تيلع هلوق * ةماكلل ةمزالريغ نيونتلا نال

 7 * هدعل اك لاعف 0 ملناوددوسك اضياقاخلالل هب وبيسدنعو

 امهلبقام نك اسلاءابلاو واوا نال والا ال قا ارذعلا وه اذه ضحلا نوكسالوا

 0 ةركلا كرت تضاف اعوتنن :نكحاتلا كلذ :نوكل انلأ نابلقت
 _متاقوحنىف ة و ناسيك و لاق * لصالاىف ةكرح هيف نحت اهف تش

 نالوق ءاحوحنىفو ذاش كاشو كاشوحتو رواعوحن فالح هلعف لتعملا عئابو
 اتعقام عئاوو لئاوأو< ىفو سايقلا ىلعليقو ى اهلك بولقم ل الخلا لاق
 سيواوظو رواوع فالح ءايوا واو اهلبقو دجا_بنم باب لأ ريغ هف
 . ميشا لئاع وتفذخ روا وع لضالا نال لّيايعلعا ورواوع مصوذاشنوايضو

 فئاهصو ٌرامعو لئاس رباب نيب وهني قرفلل مواقم وش ياعم بابىف هولعشب لو
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 1 نسوا ند هس عت تاج دع

 هن 0 ىنانتام نات لكل ويلا رمل يضخلا

 لالعالا اذه لعبالنأ مس الأ 1 1 ورسا هاد وم هل 2 ص وال وامجبابىف
 ديزملا مسقلا ل رشو ماك ةروك ذا اق الا ءاعستالا ةلجنملسب دقوانرك د[

 اذهومدقت مك هجوب لعفللافلانوكي نأهنيعلالعااندصق اذالعفالْن زا وملاهيف .

 داوساوراوعا باي وهلوق * لعفلاب بلل وأهلوق كي ناكف *ىثب لعفلا فلاخال

 لصّوْلا ةرمش طقسي ناكل اهلبقامىلا اهتك رحب لقتوافلا واولا ب ١ ىاسبلل

 هنالسبلا هلوقل هج والو فءاضملا لعافن سبتلتف راعو داس قميفنيفلالا دعا

 نكس اهث لالعالا ةلغو لعب ملو هتلع كانه لصح اذا لالعالا مدعلر ذتعي امنا

 دوسوروعلعب ملوماقتساو ماقأىفاك هلالعاتدن امل اعرفهنوك هلايوأ هواولبقام

 لعب مل فيك لكسولىلب سكعلاب سه الا لباملع داوساوراوعا لمح ىتح
 ةلعلانا كلذواقرف امهننب ناباوملافمورقا لثم امهنا امهرهاظو داوساوراوعا أ[

 وحن لهي ملىا هرخآ نا فرضق امو هاوق « راوعا نود نإ 0 0

 المح ىتحالعم سيلامهلص أن ال موقأو موقتساكرهاظلا ىف اناكناوروعاوروعتسا .
 نال عئابو لئاقوحن لالعا لعب مل عيابمو لواقم ورواع كاذكو هيلعلالعالا ىف

 لاوقتوهلوق « ةلعمر غ ءاشالا ده لاسفل هاف لهل مشل لال د ل ١

 كءارجم رحب ملولعي مللعملعفل اردصم ناك ناو هوحن ناىنعي سبلارابشتو
 هلوق اذهلءش لالعالادءعبسبتلي الاماقتساو ماقأى رحم ةماقتساو ةماقاىرجا

 ادرطم اردصمنوكينأ الالالعالا اذههنيعلعبال ردصملانانم مدقتامدجولاو

 ةماقتساو ةماقاك ل مفلا م اهعضوملثمىف هضةدايرلا كو ط1
 مناو ءايواولا بلش ذايعو مايقوحت لالعا امأو اذك رابسنو لاوقتوحسيلو

 نما اهليقام ةرمكلا ءايواولا بلق ةلعنا نمان رك ذاك نيوجولا دحأب لعفلا وسن

 هنا نعي سبلل طايخمو لاوقمو هلوق + اهلبقال ةحشل افلأ واولا تلق ةلع نم

 سلا لعب مل هنكل لعفلا ليبس لالعالاىف هليبس ناكذ لعفلا ىلع ةيَزاح ةلآ

 لعب فيكف لعفلا ةنزاومىهو لالعالا ةلعهيف بشت للاب نأ قللاو لاعش

 اذه طيخمو لوقمو هلوق * لالعالا اذه لعب لعفلاب لصتم منا لكس يلو 1

 دعا مصالالعنيلفناكنا ود لوتأودل 2 0 5 1
 دنم نهأو هلو * ةفصلا لاو لضقتلا لع اك اراصف ءاعمالل فرصتتلا 1



 ”ىبحا هلءل

 باثكلا ةهىف

 هدأ "1 قطع

 مساىف لوقت وان رك ذاكروسىف د. ملكىيوبحاىف واولا را
 نمىلوارسكلا ءافخ ا ىلب ةكرحلا ضورعل ماندالا زوج الو ةببايحمو ةييحم لعافلا
 ماغدالاب ءاسحا ”ىايحا ردصم ىفوءايحا ”ىحاردصم ىفلوقت ”و انيب كر اهظالا
 انهه اضيا يال نا ىغبل فلالا نم الدب ءانلا ند ءاووحاىف مغدنمل نمو
 زاجوهلوق * ءايح ىح : ىحانههلاق الاتنقا لتي لآنقا ىف مغدان 000
 اورصسا ارسا ىبصساو اويحا ايحا ”جالاقمغدانم ىبحساو ىبحاىف ماغدالا
 0 ورا اهرا ىراوح اويحالخا ىبحالاق متد,ملنمو ةكرحلاموزال كلذو

 ىعس| فك ىلو الا ايلاف ذحاهتثلا و ماغدالا هت ان واهلص هذه تاغل ثالث حسا

 مدعل ماغدا ريغ نم قتلو 5 م ىركسا و ىبحا م اضمى لوقتو مي ىئبدنع
 ةها رك فلاب لعف واولا فءاضم نم ىاىوقباب ن«نييملمثنموهلوق*+ةكرلا موزل
 تاصاح هنم نب ولف مضلاب لعفاما و عوفرملا ريعضلا ىضاملابلصتا اذاني و اولا عامتجا
 بلقلا ةلع نكي ملا نيع ىهىتااواولا بلقت نكي مذا ريعضلا لاصنان ود نم ناواولا
 ىاكاهلبقامدعخأ ءايةيناثلا باقتنكيلوىوطو ىبح يفان رك ذاك ةلصاح ماللا ىف
 ش 00 لاووتلا رك ودا وقءورس وح ىرتالا ًاياكمسالا ىف اذن ال ىلوالا

 لاقفةوقلاىف كاداولت ا افنيواولاةفلا ىوق با, نماوُش , ملاذاف لقد الاؤس

 لالعالا ىلع امدقم ماغدالاناكولو هىملكلا تففخحت لصاح انهه ماغدالا نال
 ليقثوه ىذلا لعفلا ىف نيواولا لقتل مسالا ىف زاحاك لعفلا ىف كلذ رجب ملاضيا
 لعفلاب سلاوا ل لوح دنم نقاد هفرصت مدعأ هلعفاامساب 2 و )لاق *

 روءوسدلا داوساو راوعا بابو اولعافت ىنعم هلال اوروتحاو اوجودزاو
 لواقمو هتروعتساو هتروع اكاضيا 2 محام فرصنامو هانعم هنالدوسو

 سل رايست و لوقت مدور اموراعتسا وراعالاقراعلاقنمود وساورواعو عيابمو
 2000 ل ا ا

 نضال هنالوأ م خا نارا و اع 00 ل امرك

 وحن و فلاخم الو راج سيل هنالواشابلالل نيعاو روداوحنو قفاومال وراح
 تدق لوقا ٠ ( ضحأ نوكمللوا قال الا ةظفاحمبيلعو عورخو لودج
 طظافلا ضيقلو ةروك ذملا ءايشالا لالعا مهكر ةلع بابلا اذه لواىف مده ام

 هلقن نم انرك ذامل لعفلا لالعالا ف لصالانا ىعيهفرصت 0 هي * فنصملا
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 ينفي قدم

00 1 

 دا ا يا د عا ا

 كلا ١ ءامداو ف راعلا ف لالعا ءان دارا كاتيا ٍّضس . ليفي“ وف لع 9ك

 0 ءىدت.ا كلذلو سه ريغ انرك ذامل ىلوا لوالاو طسولا ىف لالعا ماللاىف |

 اضياوبتكلا لواىف انرك ذاكهلبقام حاتفنال افلا نكاسلا هتزمه بلق لبق دما |
 ةدايز ىلا ىدؤملا قيرطلاو واولاىف واولا ماغداب هنم فخا ءايواولا بلس ىوق |

 ىح اولوقب ملىا ىحي اولاقشالذلو هلوق * كلذك سيل ام كولسلاب ىلوا ةفخلا | ٠

 هه

 لالعالاب ةيلكلا اضياو ماغ دالا لبق لالعالا نال ىضاملا ىف اوعدا مهنا عم

 ماغدالا زوحبنال اضياو وول ىوَّس ليق كلذلو ماغدالاب اهنم فخا 0
 مدقت مم هلذثمو ماغدالا ارحم وهو ناثلا ةكرح موزل مدعل ىوَّشو 20 2 ١

 قبسللعا لب.غد.ملو وواوحا هلصاو ةوانم للاعفا وه ىواوحا هلوق *ء( 3
 ةكرملا وهعراضمىفىواوح اذكو فخا 0 ةمكلان وكلو ماغدالا ىلع لالعالا 1 ظ 1

 ررج-اكووعرا هلضاو رجناك لف[ نموه و ىوعراانك 00 ا 0

 لاق نم واذهالا هءوبيس رك 0 د ردصمهو |
 اهلصاو ةرسكلل ردصملاف اضراع ءايلا نوكلف ماداو بلق الب ءاوبوحا | ٠
 لووقو 2 واو دتعال اك اهي 0 ترام يوان ف 3

 لعفلإالصاردصملا نوك ىلا رظن هيوبيسو لواقورباسىف فلالانمالدياهنوكلا
 هلوق * ردصملا ىفءايلا نم لدب لعفلا ىف فلالا لب فلالا نم الدب ءايلا نوكيالف . 3

 عمتجفءاووحا ءاونوحا ىف كلذ ىلع لاقيف بابهشا و باببهشاو رارجا ورا ريج-ا لاقيت اماكلا ضعبىف لاليمف اروصقم لالعفا بابنا ىنعإ تاي 00
 باب ىف ىجس ولدنا بأي نم ءاووحانكيرل ناولاتتفاى 3 انلا ع ع 6 نا واولا ْ 2

 ءاوح انه اضيا لاقيف لاتف لاقق الاتنفا لدتقي لثنقا وحن 0 هنا ماغدالا |
 نالقثتتسي اكطسولاىف نالقثتسي ال ىرخالا ىف امهادحا مغدملا واولاو

 نيئاخلا سكي ىوحن ىوحوا امهيف ءاملا محب ىوحي ىوحا لاقيف فرطلاىف
 ”ىبحا تلق رجا نلتم نعرف ىف تيش اذاو الاتو لتقب لتق وحن ءاوح

 ىنامراو ىبايحا تلق امم راجا لثم تيناذاو ماغدالا لبقلالعالاو ”ىمراو

 ةريخالا ىف ةكرحلا ضورعلماغدالا زوجالو ايايحاو ايمراو ايبيحا ىئثملافو
 كلذو ةكرملا تمزل اذاف اويايحاو اوسحا عما ىف لوقتو ىنثملا لج ال لب

 ايويحاواويييحاو ايييحاوىفومراو ىنويحا وىيمراوىحا وحن هلعاف مسإ ملاهت
 ىلسم ىف مم وىضملاءايلا تركى يح اهلصاو ى حا لوقنفماغدالا زاحاوبب ويحاو

 ىنايحوىبيمربو ىيحن عراضلاىف اويويحاو ايويحاوىويحاو اويبحاواسحاو



 " || ىكلاقينازوحي ىفاريسلالاقو ءانبلاةفخ ءايلا لبق لعف مضل زوجا لاقيوا ةشب
 ' || ريفك ةغدملا ةنكاسلا ءايلا لعج ضيبا عجب ىف ضدبك ىولا عجج ىف ميكا

 ىاغو ةياغ ذشو ةاونو ةاودو ةايح مسالاىف اولاقو عبب وليقك جوةمغدملا 0
 : تيوطباب نال ىلوا لوالاو ةايغوا ةاوغ سايقلاو ةياثو ةيآو ىارو ةيارو
 | ىوهىفاك رخآلا لالعا ىلو الا نال كلذ ذوذشبانلقاماو ىبح بابنم زكا
 "| ةيألصالاو نيعلا نكاس هنا ةيآىف نيمدقتملانم ةعاججو ءارفلالاقو ىونو
 ' || وهوباغو لجايو قاط ىفاك اهلبقام محفل افلا ةنكاسلا نيعلا تبلق ىاو
 ' () عاقجا اوهركف ةلعات نزو ىلع يآ ىناسكلا لاقو نيئايلا عاقجال ىلوا انهه
 - || ذوذشنم ولختال هوجولا عي ىلعوللوالا تفذخلامهالوا راسكتا عم نيئايلا
 ١ نازعاو ةيارو ةباثو ةياغىف اضيا ناهجولا لاغنا نكم و بلقلاو فذحلا ف
 نزول عهنم ايصتسم ىصسسم نب ءاي ىصتسي ىصتسا زاخ | لها غل نيتغل ىبحتسا ىف
 | .ىدحا ق دذحو ءاحلا كبرحصب ىرعسل ىعشإ ممن ىنبةغلو ءاوس ىعري سي ىعّرسا

 ' ليق هلاكف عابو باه لالعا العم ىبح ىلع ىنبم هنا ليلخلا بهذف نيئايلا |
 - ضوفرملا ىاح ىلع ىنبامتاو تيحتسا ىاح ىف لوقت تعبتسا عابف لوقت امكف ىاح
 لصالا ىف اذه ىلع ىحيساف همال لالعا عدتما ام هنيع لالعا ى> قح 0

 ءاب ىضاملا مال مهمالك ىف دجوب مذا ءايلا ةكرح تفذح عابتساك ىاسا

 ةنكاسلا ءايلا تبلق مث امهالوا تفذخل نانكاس قتلاف اهلبقام انكاس ةكرحم
 || يحس! هقحنا عراضملاف لوقت اذكو ىناطو لجاي ىناك اهلبقام حاتفنالافلا
 || ىلوالا ءايلا تفذح مث لاعفالا ىف هلريظنالذا ءايلا ةكرح تفذح عيبتسيك
 لمعتسيال و ةعابتساكة ءاحتسا اذه ىلعد ردصم قح وحس هنم مالا و نك اها
 . ىحتسم لوعفملاو عزاضملا لالعالعاف ىبحتسم لصالاو مهسم لعافلا مساو
 ىاكساإ لالعا لعاو ىاحست ىفاك ءايلا تكرح تفزذح ىاعسم هلصاو هنم

 هريغلاقو ةهوركملا تاياكترالل نحال فعض ليلخلا هيلابهذ هوم دقو
 تسح ىفاك تفذح تافرصتلا هذه عيج-ىف ىلوالا ءايلا نا ىنزاملا هراتخاو
 هلا يوكل لوألا تفدخ عنتما الف ماغدالا نيلثلا قح نال تسمو تلظو ظ
 ابحتسإ وحن ىنثملا ىف فذح مل نيتكاسلل تفذح ول ىنزاملا لاقو ماغدالاب ”ىش |

 "|| واولا فعاضم نم ىوقنا ىنعي ىوقباب فالح هلوق * اعابتساك اياحسا اولاقلو
  ىوقفالخح ىح ماغدازاح امنا هنكل ءايلا فعاضم نم ىح نااك ةوقلا ليلدب ظ

 0 2222 ببتلل

 / 0 ع لش



 نسير تيحننع سا ند بف وا لا ا اس ا

 كلوقو ىتوملا ى نا ىلاعتهلوق ةببارعالا تاكرللا اذكو ةملكلا نامزليال

 فرح لج الواىبح فاك ضالاسفتىف ةمزالةكرطلاتناك ناو ا 000
 هلثمىف ءاتلاذا راهظالاو ماغدالا زاج ءايح عج ةبيحا وةسجن ىفاك مزال ضراع | :

 فلالا موزال ءايعاو ءابعا ىبععج- ىف زوحي اذكو ةفصلا ءات فالخ ةمزال |

 اذهى ماغدالل طرشا امئاو جاو جىفناكاك ىل وااضياعونلا اذهىفماغدالاو

 مزلي ميد ىف ةكرملا قلطم نالسعو دريبا,ف الخ ىتاثلاةكرحموزلبابلا |
 وحنلتعملاىفاماوزددربو ددرب لك هنوكسنجونام هلخدب ناالا ىتاثلا فرحلا |
 فرح ماعدا اوريإف ىعم وحن ”ىثلوخدالب ىناثلا نكسيف اسسغم تيارو ةيبعم |

 ةسحم ىفاك راهظالا ةبجاو تناك ءاوس ءايلا ترهظا ثيحونكاسلاك وهات ||

 نوكمل هراهظا نم نسَحا اهرسك :ءافخاف ترسكناو ىبخ ىف اك هتزئاجوا 0

 ناسحءايملا ةشاتىف لوقتاك ىلوالا تحتفناناو لقثتسم سسكلا ناف ماغدالاك | .
 مدعلماغدالا انهه زوجالو لاقثتسالا مدعلىلوا نييبتلاو نيببتلا و ءافخالا زاج |

 انكو + لاق اوشخك اففخم اويح عملا ف لاق ج ىف رهظانمو ةينثثلافلاموزل |
 رسكيدق وهلوق * ارمصعا رهدلا نماوتام امدعبا ويح * سمه" ساروف ,هانبسح |

 دروا امئاو لصفملا نم هلع طلغ هنا رهاظلاو لعاشلا ىبلآ س 3 0 |١
 ىل نورقىولأ نرق عجب ىف مسالا ىف مهلوقك جو ىبح لوعفلل ىنعملاف هنوبيس

 ىبعو ىلسم ومن لعف ريغىف مضلا سسك ب جو فيكليقناف رسكلاو مضلاب |
 العف نال ليق لعف ىف ناهجولا زاحو وزغانم روفصع لاثم لع ى وز عوىبحو |

 لاقوحن هلبقام ىلا ظ
 ىهي لاش نا بحي ناكف حوطي ليسو ميطب حاطو عيل عابو لوش |[ ْ

 ةددشم ءاب عراضملا لعفلا رخآ ىف ُئجب الو ىاه عراضم ن اددسس ا

 وح هتنلم راح كنف مسالا ىف اماو لعفلا لقث عم بارعالا دروم هلال || ؟

 لالعا عانتماب حو ىوط نيع مهلالعا كرت للعن نا انمدقكزوحنو ىح | '
 ركوهلوق + ةملكلا رخآآ هنوكل هلبقام مهفنا ول لالعالاب ىلواناكىذلااممال [!

 ناك امناو ,ةريثك هب نع ىرخالاو زكا ماغدالا ه.وبيسلاق ىبح باب ىف ماغدالا ٌ ْ؛ :

 هلثمىف ماغدالا زاوج ىف طررشيو لقئتسم نيكرحمملا نيلثملا عاتجا نالثكا |
 اًنيحت يح اويح ايح وحن ىناثلا ةكرح موزل هيف ةلعلا فرح كرح اهقىا |

 ةبحم ىفاكغد.مل مزال ريغ ضر اع فرح لجن ال ىناثلا ةكرحتناكناو * ةمامثنم ١
 ناضراع امهوىثملافل الو ةفصلاىف ىههىتلا ءاتلا لج ال ةكرحلا ناف ناسحيو |!

 ةغللا نا هانعم لعلو

 ماغدالا كف ىرخالا



 ْ ا 1 العا سانقلاو ذاش اضيا نارام وح رس دنعو و قوتلا# قولت

 ” || بابل ادرط لعم لعق هنم تأيمل ناو ةبسنلا ف لئاخو فلاس لعا [ك بابلل
 ىل وا اذهن دعاو دعنو دعت باب درط اذاو ةدحاو ةلع هلالعا ىف لغاف
 لوا هعرف هلال ىبحو ىوطبابو نيلالعالل ىوهو ىوق باب محدو) * لاق
 ةافلا رئيكو دقو نيلثلل 0 تابوق ماخدالا 000 ىاحنو ىاطيو ىاشنم مزلي

 ىواوحاو ىوشو ىبحاولاق كلذلو ماندالا لبق لالعالا نالىوق باب فالح

 بابهشالاقنمو ءايوحاوءاونوحا ءاجو اومندب لف ىوعرب ىوعراو ىواوحن
 ىحساو ىحاىف ماخدالا زاحو ءا وحلاق الاتنقا مغدانمو لتتفاك ءاو وحال اق

 هعص ضفرام مظنب الئلف 0 وىحنىف مهعانتمااماو ىبمساوئبحا فالح

 ةوقلاوحنو اقر تو تورل 2011 فرشأل عيرخ لم ىوق باب نماون مو
 رسيكلاب لعفىا ىوقبا.هلوق لوقا * ( ماغدالل لقحم وملاو وبلاو ةيصلاو
 . لكنا دعب ئحب مكاهلبقام راسكتال ءاب واولا بلقنم دءالوواو همالوهنبع ام
 لاقتتس دلل ءان تبلق ةنك اسوا ثناوتك مايل روكي ةياكلا خا قواو
 .بلقلاب اما طسولا لالعاب لاغتشالا نم قبسا فارطالا لالغاب لاغتشالاو
 نال العالا عقجال افلا ىلوالا تبلقول ءاب ةيئاثلابلق دعبف تف ىعال ماغدالابوا
 افلا اهبلَش اضيا ماللا تللعا دقف ئوه اماو مم مكزوحب الو ىنالث يلع
 فعاضملانم ىوقو نيلالعألا نم ارذح نيعلا لالعا ىلا ليبس كل نكي لف

 واو هئيعامت ىوهو ىنز ملا دنع الا ءايلاب فعاضملا نم ىبحو ةوقلا ليلدب واولاب
 ظ نال ىنزاملا دنع نيعلا بلش ىبحىف لعب ملو نايط ليلدب ىوطاذكو ءايهمالو
 العب مل ىنعي ىبحو ىوط بابو هلوق# يحب كىوطلثم هنالوا هدنع ويح هلصا
 رثك ا لاعفالا ىف نيعلا متفب لعفنال كاذو ىوه اعرف امنال نالالعا مزايمل ناو
 نالافرصصت رك ١ اًضنا وهو لعفلاىف ةبولطم ةفملاو فخا هنوكل هيوخا نم
 رهكتل ىرخا ةلع ركذ مث امهع راضم نود هجوا ةثلث ىلع ىنأي هعراضم

 كلذو نبعلا رسسكي لعف ىلع ام ىهو ةروك ذملا لاعفالا نم ةثلث نيع لالعا
 ظ عراضملا ىف هنيع بلقب افلا ىضاملاف هنيع تبلق لعف بابزم فوجا لكذا
 اولاقل ىاحو ىاطو ىاق ىضاملاىف اولاق ولف باهإ باهو فاح قا وح اضرا

 ضوف م ءان ناكاذا حراسلا مال منو ىاحو ىاطبو ىاق عراضملا ىف

 لعفلا لقثل كلذو ىأرو ىآو ىلظ وحن مسالا فالح اضيا هلبقام نوكس عم
 - نكسب لعف اعف بابنم ف ةوجالكنا وهو كامل وف قناطر زو وانرك ذاك
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 قع 241١ 4

 نزغاو نزغاىف ناك مامهلع ليلدالب فذ باقلاب اريغوااضياو ىرخا 25 ١

 نيضرتونيزغيو نوذرب وكدر ' ملسدالا ىلا نينك اسافلالافذحدؤبمللناو [ 1

 جرف لصالا ىفىا اتكرحنهلوق * تهروتنغواوهرو اونغو نوفطصملاو 1 ٠
 نيضراوناوصعوايمروا و زغوحت جرأة مزال 33 رديف يروا ل 1 ْ ٠

 تناكناودرلاو ىصعلا وحنىف ابلق ماو م ىئب دنع تاضدو تازوجو |
 ديالذامزال اهسنج نكل اضراع ناكناو اهعون نال ةذراع ةنارعألا ةكرطا |

 ىتا همكح ىفوأ هلوق +ارجو| اببضتوا اهضزام ةكرح نم تل طا 0
 لاطو لاقك ىنالث لعفف هلوق + عببمو موقمو عبباو لوقا وحنمتنلا ركحىف

 تانستاو ماقتساو ناباو ماق اك هيلع لوة#وا هلوق * باهو عابو فاخو

 لصالان ال باهبو لاَّسو فاكك ىثالثلا ىلع الو ىثالثلا لعفلا نوكيدقو .

 ةدابزب ىضاملا وه هنال كلذو هلالتعاب لتعيف هعرف عراضملاو ىضاملا .مالعالا ف .

 بابك ىتالثلا لعفلا ىلعىا اههيلع لو مساوا هلوق + هيلع ةعراشملا فرح

 فالح هلوق + ةماقتسالاو ماقك هيلع ىلومحلا لعفلا ىلعو فاص شيكورادو
 هلوق * امهلبقام احوتفم نينكاس هيف ءايلاو واولا ناكام فالخ ىا عبو لوق
 زنا ارك ذ اذك و تبيشلا نال ىقاط مكح انرك ذدق ذاش لجايو ىتاطو

 واولا بلش نييزاخلا ضعب نا انرك ذ اذكو افيغض ناكناو درطم لجاب

 واو نوبه يمت ىنب ضعبو رسشأو دعت وحن عراضم ىف ابسايق افلا ةنك الا ١ ١

 ءاملا ليهم نوفي *”ىطو دال لوقيف اسانق افلا واو هٌؤافام م يادال وأ و | 1

 افلا ءايلا بلقنيل اهلبقام رسكتاو افرط تناكو دبا عا ريغ ةحض تكرحت اذا |

 اهلبقام ىلا لقنتل ءايلا ةحف طرشو فيفختلاو ريغتلا لحم فرطلا نوكل كلذو ٍ 5
 اهلبقام راسكنا طرشو اهب دتعيف ةضراع نوكمالثل ةبلانعا رشا 7 0 ا 3

 تلقن كنا نوكتف نيتك ايلا ءاقتلا باب ننام لع نوكسلاو سا 0
 تةباسوفت:» داطصنو ضيضخلاب لسا دةوتبت «لاقموقا فاك نك املا ظ

 ظ
 ش

 يعاد مام نضع رلع نية عض عت يف

 صك آ1|ز| || 0 زذ 1 1 1 | 1 1 1 1 1214 2 2 1 1 1 1212101 ]| ]| ز 1 م -.-_

 1 772 لا يوكل هلا ندع مرا اودب 1 نار ن1 ا مو

 سارت ةنيةعء و بيس انشد

 بال 2 3

 ليلقف ةيصانىف ةاصان وحن ةمزاللا ءاتلا ببسب ءايلا تطسوتناو * مركلا ىلع

 واولا لبقامناكاذا هيفدزملاىناثلا فال ىاعياب ولواق فالي هلوق * درطمريغ ٠

 تليخا هلوق + ىتالثلا فاح وتفمناك اذ رح نك اسلا كلذ نكيملو انك اس ءالأو
 هلم و لبا ىلع تعض را ىا ةأرملا تليغاو رطملاب ةقيلخ 0 ىا ءاسنا

 لقول لا نكيلادا لمد ساق ع مستلإ نيا دعا 2

 واولا انههواحوتفم امه:5 فورح نم امهلبثام ناكاذا الا افلا نابلقتال ءابلاو 10

 محلا ضعي ىفدجو

 نوحي هلوق دعب

 لبق ناك كاسابق

 رظنا دقوتسن هلوق

 شماهلا ىف 47 ص



 "| ةلع نايلغلاو ناوزتلاو نارودلاو ناريطلا وحن لعب ملوافلا امه«لقو امهلبقام
 ا ا ناع مل و 9 تيل اهلقام حاتفناو هيف ةلعلا ف ءارح عم 3 1 د

 || امياوداحمو مئاوب بايام و ىصقالا - باينم ةعب رالا عاونالا نم تأ الإ ارم نالع

 || دصقو امهدحايف عجل فا“ ال لعفلا اهباشي مل ناو روك ذملالالعالا العا
 ءايلاوواولا كرحن ىنعاةلعلا هذه فعضاو امجح رش مدقتاك + الاف: قرفلا
 ءابلاو واولا نم اهلصا ىلا فلالا درب بلقلا باحياىف امهلبقام حاتفناو
 - ناكلعفلا ف سبللا ىلا درلا كرت ىدا اذا امهلبقام حاتفناو امك رحت لحم و
 ىلع هعم غل الا قياول اهدعب نك اس فرح فل الا قل اذا كيذورسالا ىفوا
 | ىبروازغب لصتاريعضلا فلاناف ايمرواو نع وحن لعفلاف سبتلاو تطقساهلاح
 ىلادنسملا سبتلاو نيك اسللا تطقسل اهاصا ىلا فلالا اودرب ملوأو نيلعم
 طقسي هلال نايضر اذكو رهاظلا ىلاوا درفملا.ريمط ىلا دنسملاب ىنثملاريمك
 1| تاشفلوتاولصلا وحن مسالا ونايضرب عرفت وكلف ايض راىفاماو امزح :نونلا
 نايحرلاو نائتفلا وحنو دحاولاب ملا سبتلال نينكاسا فلالا تفدحتول
 نيبحرلاو نيستفلا ون اماو ةفاضالا دنع درفملابىثملا سبتلال دري مولذا
 بسنلاءاب عمو ةيفاكلا حرش لواىف نين اكن ايحرلاو نايتفلا اعرذ امن وكلف
 || فلالاىا نينكاسلا لاوزانينوالا جرؤ ىصع وحن ىف ةفوذملا فلالا درب

  ىجرلاو ىصعلاىف اهنبلق كب سنلا ءاب لج" الاواو اهبلقت اهدردعب و نب وننلاو |! فذح ملاماو هلوق
 ءايلاوواولا نم اهلصا ىلا درت ةفوذحلا .فلالا نا لوقلالو امبلأ تبسنامل || هلوق ىلا فلالا
 دردعبو بسنلا باءىف انركذ امل اهبةقحااللا نك اسلا ءانلل فلالا فذحي مل امئاو هم ىف در دعبو
 || اهلبقام حاتفناو اهكرحت عمافلا اهبلقت مل اهكيرحتو ةروكذملا فورحلا عبج هوما مو

 ' ىلللا دعي سرتلتال ىدن فلالا نم رف امنا هنالو اهيلع ةكرللا ضورعل اهاددر ا مانقلام
 لصالا ونيض رون رت له وحن ىفاهلص | ىلا ف]/ الاد راما و هنم رفام ىلا داعي فيكف 5 3 ١
 درامتاونيمرثو نوزغت له ىلع سايقلا لب سادنلالا فول خس يلف ىطرثو ىرإ له يوسسلا
 نالنيمرتالو نوزغتالو نوزغا وحن ىف اذكو نيضرتالو نيضراؤحنىفماللا | قرا

 فقولاوامزكل ناكاما ماللا فذخو اموزحمالو افوقوم سيل نونلا عم لعفلا
 | لج الدضرأع اهتكرحن وكلدرلا دعبافلا نيضرتالو نيضراىف ءايلا بلقتمو || مسنلا ضعبىف >

 هنمرفامىلا ىدؤيففلالا فذح نم مزلي الثل اضءاو ةلقتسم5 ىهىتلانونلا ناريغبالف دجوب مل
 انركذامل ةكرذلا.ضرعل ابلقت مل ةأرمااب نيضراو نوضرا و< ىف اذكحو 4

 واولانالو>ناريغيالفنيلقتسمنيعسأ ءايلاوواولان وكل وزينك اسلا ءاقتلا باب ىف
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 ؟ىلع اهعضو ناكامل نكل لعفلا نزو نع ةملكلا تجرخا ناو ءاتلا ناف ةباغلاو | ٠
 ١ ناذاش ةنوخو هك وكول عر نكي مل كانه ةمزال تناكناو ضورعلا |

 نالعفلعي برعلا ضعبو فرطلا ىف تسيلواوا نا عم ءاتلاب دادتعالا هزجوو |[
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 نالادو مم ماه نهنام اهورودب رادنو ناراد هر ءاب واواو هايعىذ /

 سايق وه دربملا دنعو للق ذا ث وهو لو< لاحن. نالاحو لودي لادنم || ٠
 ج رخا ف يكل يق ناذ لعفلا نزو نءذملكلل ج رذم ريغ ءاتلاكنونلاو فلالا هلع ||

 لعاف ةراغوحن ىف هجرت ملو فرصنا ىتح دلعي ىف لعفلا نزونع مسالا ءاتلا . 0

 ةنزاولا نعجرألا ىلع ةنزاوملا رثارهظي ةلعي وكن ىف جرخملاب دتعي ملول هنالتلق

 نالوجوحن ولالعالارثا فالخي نب ونتلاو رجلا طوقسرثالا كلذو ءاتلا ىلعىا

 لبقو نايلغو ناوزت هيلع دروا ناف سايقلا نع جراخ ذاش دربملا دنعنا ديح و
 قبول لاعش نالعف سيتليف فذحلا مزا,بلفول هنا باحا وايل ذل ١
 لعج وناذاثث امها ىروصلاو ىديح راج. ىف شفخالا لاق اذكو نالغو ناز
 هبوبيس لوق ىلو الاولعفلا نزو نع ةماكلل ةجرذم ريغ ءاتلاكثينآتلا فلا

 ناريطلاوحن لعب ملوهلعفلالغاب ذايالاو ذايعلا وح لعا فيك ليق ناف انرك ذ ام

 ناكناذ امميلعف نزاوبال اههالكو اهلاعفا لالعاب رايسنلاو لاوقتلاو نارودلاو

 كلذك نكملف هلالعاىف ايفاك ذابع وحن ىف هلع هلعو لغفلا ىلع ردصملا ىرج

 بلطنم دشا ءاياهدعب ىتلا واولا بلقل رسكلا بلط تلق نابلغو ناريطف
 وحن ةلقو عبو لوقوحن ةثكىلاىرئالاافلا ١ اهدعب ىئلا ءايلاو وا ولابلقلدحتفلا | ٠

 تيشاذاو هيلا ىعادلا ةوقل اهلبقام راسكنال ءاب هواو بلغت ردصملا لعب هلعفو .

 ةدايزلاهذبمسالا جور ختويمروت وو نغسايقلاذتوربج لثمىمهرو انغنم

 مدعل كلذو نينك اسلإ اهمفذح و نيفلأ امهبلَش مهضعب و لعفلا ةنزاوم نع

 لووقلاورويغلاولي وطلاو لايسلاو لاونلاوح لع ملو ءايلاو واولاب دادتعالا
 سالالل ليقو لعفلا ةنزاوم مدعل ريساملاو ديعاوالو رابسسلا 00
 الصاح هبيس ناكنا لالعالا يغب ناكهنأب درو فذملا مزايذا لعاول

 ةروكذملا ةلثمالا فكة زمه هلعجو كب رحنا مث ءادرو ءاسكو عئاب و لئاقىفاك
 اردصم ناكاذاحوتفم ءايوا واو هيف ىذلا مسالا نب روكذملا نيعونلا ىناثو |
 لعفلا نم اهعذاوم لثمىف ردصا| تادا ز تو.”ىف هلعف طن ىلع اي راح اساف '

 ىلا امهتكرح لقي هلالعا ىلا هلعذ عم ةماتلا هتبس انلف ماوقتساو ماوقاك

2012 

 نينثللا ىلوالا

 بلقلق ماللاو



 ْ ه4 1 قع

 نيتديزمالا نان وكي ال لوصا ةثالثعم ءايلاو واولان ا نييتامل قاملالل هيف نوكيال
 نوكي نأ هيف طريشي هيف ديزاا ىثالثلا» قاملالا ءان ىلع ةظفا# نذا لعنالف
 ميك ل عفلا ىف دازبإل ىذلا كارلا ف راك كلذ و هجوب هلانبابم لعفلل هتثزاوم عم

 ىف دازيال ميلا نكل جرختسيو دمحن ودمصك لصالا ىفاهناف ماقتسم وماقم وماقم
 1101001000 ذأ 1 1 2020202 2ة2زة2ة0زة2ز2ز2ة2ة2ةزةزةزةزةزةي0 ا
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 ' || كرتال ةكرح ةكرحتم نوكي نكل لعفلا ىف دازب ىذلا ف رح اكوأ لعفلا لوأ

 || هنكل عا نزاويهناف نيعلا تف و ءانلا سكب لعفتنز و ىلع عابتوحن اهلثم لعفلا ىف
 ْ كلذعم و موق ةغلىهف عن وكتامأ ةروسكم لوالاىف ةديزم ءالعفلاىف سيل

 - || ريغتشاب لعيدقو مدقتاك ىضاملاىف نيعلارسك ىلع ةلالدلالب لصأب تسيلف
 - || ئازلا ناكمىف ئازلا سيل نكل لعفب نزاوبهناف عئابو مئقوحن نيتروك ذملا
 1 : لواحلاا نكل معا نزويامهذا طيحمو لوةموحن لعينأ سايقلاناكو هاياوهالو
 - || ناىلع ليلدلاو لعفا نزاوم ريغ وهو لاعفم ىروصقم امن وكل العيمل لاق
 ]| ذكدت وتاضمو تدمو طايخمو طيء وحن ريثكف اههكا شال ءفملصأالاعفم

 - || ىلاةدوق» ةهاكقلاهلوقو ميلا تشب ةديصملاو ةروثملا اسايق هلالعا بج وام
 م  قاحالل ءايلاذا د وذش الف اليعف امهتلعج نآف نددهو بم انآ 2 ىذالا

 || نزاوملاديف دزملادربملالاق ومالع الاىفذاشةزوكم وا ذاثف العفمامهتلعجناو

 | ماقملا اذكو هيف ماب عضوم هناف ماقملاكلعفلا نعم دافا اذا لعيامتا لعفل

 ١  نيذاشب اسيل نيدم و رم هيلا بهذام ىلعف ةءاقالا هيف لعفب عضو ميلا مضب
 - || ىغبلي ءاتلا سكب عيبلا نم لعفت اذكو لعفلا ىنعمنع ام«!رعل العفم اناكناو

 ةدايزلا ىذىف طزنشاو ىنالثلا ف نرابثلا طزتشبلاههاو عيرت لاقي لب لعبالنأ
 سبتلي ناكل لعاول هاف العم هءىعم ول لعفلاب هبتشيالثل هيف ديزااىف كالذنال

 هنيوننو هرسكف ىتالثلاامأو نيونتلاو رسسكلا طوةسببسب لعفلاب هب ةيعستلادعب

 وحن هجو لعفال اننابم ىمسالا ةدايزلا وذ نكيملناو لعفلا نع هلصشاالع ناكناو

 عيدتوجن و عيبلا نم عبصا نز وىلع عياوجتو عببأو 1-5 ا دوسأو ضي

 ]| لاعفالاو لاعفالا و ءاعمالانيب اقرفن وكيل اهنم ”ىث لعيالف هنم بترت نز وىلع

 هنوكلف هفرصي ملنم لوقىلعناباو<ك لالعاامأ و هيف اهتلاص ال ىلوأ لالعالاب

 ١ ناو هيف نام سيلو لاعق وهف هقفرسص نمو مسالا ىلا لعم لعف نع الوقنم

 اذه لعب مله وبيسدنعف لالعالا اذه لعيمل لعفلا هيف دب زا ىف الثلا مسالا نزاونمل

 ىروصلاو ىديح راج و نايلغلاو ناوزنلا ونادنلاو ناقوطلاو# لالعالا

 | ةراقلاو ةراغلا و2 فالح لمفلانز مسالا جور

 ( ةياغلاو ) ْ
 نة يللا نعسان تون تجر ا اس ا زول لا نتن نا وكون“ حارسا دش اا
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 يي داع

 لعفلا ةهباشم اما ىخذضتقألا ثالدو فرالاىفا 4 وك مدعلو نقلا نيب وءايلاو

 ةلعلاف رحفائتكااامأ وعئابو متاقىف كهل ع العو هانعم ود را 'ىجياكلعللا

 كلذ وعوأ+ا ىصقأ ملا نوكو ةلعلاىف رح لج ال لقثت سيف ىصتالا عبلبا فلأال
 ءايلاو واولا نوك امأو ليعو لوأو ةعئاب عمج ىف لئابعو لئاوأو عئاوفاك | ٠

 دصقل كلذ و رئابكو رئاحمك ناندن از ناند٠هدحا ويف امهىذلا ىصقالا عجبا ف 1

 ءاود ةكرح د حاولا ىف امنا ناكرتللا ءايلا و وا ولا نعب و نيتدا زلا نيت دملا نيب ق رفلا 0

 لصالاب نيتةرحم نيتازوأ ةشيعموةماق» عجف شياعمو ماقكنيتيلصأ اتناك 1
 ىوقأو دلحأ هيما هكرخ هلام ناذ لودجو ريد عجىف لوادحو رانك“

 ءىح افلا اقلب مل سيرو ىوط وهف فرطلانم ءابلا وواو "1 تدعباذاف بلقتتالخ |
 عئاونو 25 1 عئاب و لئاق و ءاسكو ءادز 2 ةرم# انا كلذكن يناذه ىلعف ا 8

 تفلالا كب رحت ىلا مهتح الف ءايلاو واولانءَدبلق افلالااهلصأ رابكو زئاحتو

 اهببسنأ نوكي فرح ىلا تبلق امينه رئاما هنالءايلا و واولاىلا اهبلق عنتءاو

 ىلوالا فلالا فذ مل امنا و َنِيِقلَخ امهنال ةزمهلا وهو ءايلاو واولا دعب ظ

 فاأو لعانلا ةمالع لئاق وح فلأ نوكل هلم ىف بجاولا وهاك نينك اسلا
 امأو روضقلا تسرلال ءارروقف ةفدس را عجلاةمالع راع ولك واوخ

 ةبلقملا فلالانمال دحاولا ىف ىلا فلالا ند لدبف لئاسر وك ىف ةزمملا ٠

 كالذوةملكلا رخ [ىفالو لعالا ىف ايلا وواولا نكي انا واذه ءايلا وواولا نع
 لالعالا اذه ءاعمالا نم لمذال لوقت انههف ف طلا ريغىف ءامسالا ىف اتناكاذا

 نأ نه امرك دا كلذ 0 اماو لعفال ناهباشم امله ناعوت عاونأ ةعبرأالا

 دحأ ىلوأ لعفلاب وهدي وع تيسبل ةلعلا هذه ناو لعفلا لالعالا ىف لصالا

 لاثولاملجر وبدنو بوب لدالاو بانو باب و<لعفلا نزاوام نيعونلا '
 بيغلاو حورلامهلوقو فقادص نسك ادكو كلارا لونو لوهلصالاو :

 *ىحت ملو فئاخ وأ عورةل ل اريثك ىأ لوح لج راذكو ذاش دوقلاو لوخلاو
 هلدتا واسم ايهلعفلاةنزاوغ درو ةعكلا لقثل مسالا ىف فوج انيعلامضب لف

 ا

 3 : ا :

 انهتنتكمأ و تادائزلا نيت ىف هان ناو ةنضملا تاكرطاو فر 1! د 00

 هتدايز ءلعف ]ني زاوهىلءافو هتدايز ريغ هتدايز تناكناو لعشن ز وىلع لعفف | ٠

 هيف اديزموأ ادرحم نوكينأ اما ىتالثلا مسالف اهناكءريغ اهناكمو هتدايزريغ |

 واولاو روه+ج و رفعج بابالا اهه*لعفلا نزاوال هنةىساخلاو ىعابرلااهأو ||

 ززاولاو هاه لصف تيسانذأ ةلعلا تدل كاذو 1 ضن بالقن آلل

0 



 مدا ماع ىقاذك

 هك ؟ 1٠ قي

 روعوحن لي ملاغاو بجا ونيباسإلا ىفزيعلا ماغدانال عباب ولواقو عباسو
 ان رك ذ يلاعفاو”لغفابا:ةرهاظلا بويعلاو ناولالاىف لصالا نال لوحو
 - ناكامل نكل ظفالاىفةدايزلاتاوذل الصأن اك ناوى الثلاف باتكلا ردصيف
 هذاب زلا ىذ ىرحىئالثلاى رجاف مالا سكع ىنسعملاىف نيلصأ ناب ابلا ناذه
 ديصاوروعاو دوساىف لعب ملوروك ذملا عملا يف هتلاصأ ىلع اهبنت مو
 ىثالثلا ىلع الج ناكامالصالا فالخ هنوكعم موقتساو م وئارح لالعانأل
 ىلع اهيبات ميحتتلا ىف رخآ اظفل ظفل عابنا ىف هلثم وانيب إي انههالعم ىنالثال ولعل
 [| اورواعتوا ور واحت ىعماونوتعاواوروتعاوا و روتجا مهل وةءانعمىفهلاعبات هنوك
 ا وناتخاوداتراوحن هتالعأ لعافت عم لعتفاىف دصّس ملناو اولواعتو

 بابل عيدقوروعتساوروعاوت اضرأ هامرف لعيملانرك ذا لوو روع لعمل
 راع اون اضيأ امرفلعيف * اراعتمل مأ هئيعتراعأ * هلوقوحن بويعلا نم لعف

  هؤايوهواو متفنالم بلقلا اذهىفىئالثلا ىضاملا ىلع لجامناو راعتساو |
 .لقنلا ىلع لماما نالميقب و عيب وم وقيك |رسكلا وأ هيفاعضناام هيلع لمح ملو
 لصالل عرفلا عابتا اروسكم وأامومكم وأ نيعااناكاحوتف» كلذعيج ىف
 بلش كاذ نكمال و باتكلا لوأ ىف اي ةينبلا ىلعةلالدلا عمنيعلا نيكستىف .

 'ةملكلارخآيف امهلبقامح وتفملاناتكرصملا ءايلاو واوا تناك اذاامأ وافلأ عيمجا
 اههناذابرواوب روحت هجوب لعفلا هباشيبال مساىف كلذ ناكناوافلأ نايلي ايه
 اههلاؤىربمو ىدركو برضكام#اذ اصعو ىتفك هنزاوناو لعفلا نانزاونال

 نوالاوفلالامورانايلغلاو ناوزئلاوحن لمي مل امماو بلقلا ىف مالك الف رعاك ٠
 ليقناذناريطلاو نالوا ىفاكءايلاوواولا تراصف فرطتلا ن«ماللا تج رخخاف

 فرطتلانم ماللال العا نمةاسقتو ةازؤوحت ىفاضيأ مزاللا ءاتلا عم اله
 موعضللا واولانال تاقءاب واولاس ات نة ودسلاو ةوصاعقف ةمز اللا ءاتل 00

 تن هنا افلأ ءايلاو واولا بلق فال ةفرطت»الا عضوه ىف ءايبلقت مل اهملقام |
 موزللا مدعاهلصأ ىتلا ءانلاب دتعي إف لاق. ولاقكا رئكحاضيأ:طسوتملاف
 دماكلا رخآى لقلا ةبساملو اذه موزالاىلءا#نذ نوالاو فلالا فالح 0

 فلالا نوك طرسشب فلأ امهلبق ناكن ا ولالعالا اذهاريخأ ءايلاو واولال عا
 ىاووارك الصأ تنكاذاامأ وءادر وءاسكو دن كالذ و مدعلا ركح ىف نذا اهنال ها

 نيم رق اضيأ ءايلا واولا باقدو ةلاصالاب ايوق لصافلا نوكلنالءئالف

 ' ديملللا هللا ىلا مط نأ طرشي افلأ ةدئاز فاأ امهابقو فرطلا نه.
 يم ج جير عدو هاهو هطلت "نم د
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 رخآىف نوكي وأ رثك أ ةفلحا ه.قيليف هلقث نم انرك ذامل لعفلا ف نوكينأ ةلعلا

 هلصأف رحريخالادعب نوكي نأب اذ وةازغك اريدقن وأ اونركاظفلاما ةملكلا |[

 ريخالا ىلا تقنثا اذا لقانتت ةملكلا نالالوأ ةمنكتلا تناكاهتا 01

 ىلع لالعالا اذهىف لعفلا لوقنف ةفيعض اهتلع تناكناو ةفلللا هب قيلتف

 امهلبقام حفني و هؤايوأ هواو كرحصنام لصالاو هيلع لو و لصأ نيبرعض

 فرحدعبهيف ءايلاوواولا محفنيام هيلعلومحلاو ىنروروعو عبو لوقوحت
 باهيوفاضك لعافالىئبملا عراضملاىفاما كلذ وىئالثلا ىضاملا ىف احوتفم ناك

 ةدايزلا ىذنم ىنبام ىضاملاوأ عاببو لاّميو باهبو فاضك لوعفمل ئببملاوأ |
 نم لوعفملل ىئنباموأ نابتساو ماقتسا وحن لعفتساو نابأو ماقأ وح لعفأ | '

 دوجأو ذوحتساو ةأرلا تيلغأو ٌلَوْهَأ دو نابتسيو ماقيوحن امهع راضع 0

 زوج ديزونأوتمهغأو ءامملا تليخأ و بيطأو حيرلا مش ىأ حورساولوطأو |
 لاق ىثالث لعف امهل نكيمل اذا اسايق اقلطم لاعفتسالاو لاعفالا باب ميت"

 حوزرساوذوحتاالا سايقلا ىلع اضيأةلعمةروك ذملاذاوثلا عيجج انعمس هيوبيس | ٠
 درطلاريثكلاوهلالعالان ال مم-:لناواهلالعانم عنمالو لاةتليغأو حيرولا

 لمحل وهلب لصأ ريع اهلثمىف لالعالانا ىلع ةلالد لاغفالا هذه لعتملاماو

 هعيبأامو هموقأام وحن ىثالثلا ىلع بههتلا لعفأ باب لمح ملامتاو لعام ىلع

 ىرحم هيرحن وأ دوسأو ضِيبأك ىعمالا لمفأب اقحال قرصتلا مدعي هنوكل

 عبابتو عبابو لواقنو لواقباب لمح ملامثاو ىنعم هلدتهب اشمل لضفتلا لعفأ
 نيباساو موقتساو نيبأو لوقأ لج-اكىثالثلا ىلع نينونيبوموقتو موقو

 ىطاملاىفاهفنم نيتك مم اءايلا و واولا لبقىذلا نك اسلانوكانطرسشان 'الديلع ||

 ءايلاو واولا بلش عئاب و لئاقىف لعافلا مساتللع أدق سيلأ تلق ناف ىداثإ

 فالخ ىلع هلالعا ىذلا مسالاىف هنا عموفلأ ءايلاو واولا لبقامنا عم افلأ 0

 لمعي و ىثالثلا ىنعمم اعئئاب و.الئاق ناالا كلذكوهتلق لغفلاف لوالاولصالا
 ريغرخآب ابنم موقتساو موقأف تلقناف عبابو لواق فالح هبابزموهو هلع
 ىلالثلا ىف احوتفم ناك ىذلاوه ةلعلا فرح لبقام ناآلا ىلب تلق ىتالثلا

 نوك ىلا لالعالا ىف جاتحي لصالا بابريغ نم ناكاذا عرفلانا دوصقملاف

 عرفلا ناكناو اهلبق لصالاىف حوتفملا فرحاوه ةلعلا فرح لبق نك اسلا
 نك املا نراك نأ رسشب حوتفلا كاذنك سلا نكيملناو لعا لصالا باب نم
 لواقت لالعانم دعبأف نيدو موقتونيبو موق لالعا امأو هتفخ طرفل الأ
 ماوس سس 0 ح م



 ةماقالا وحن و هلوق

 ضعب ىف ةماقتسالاو

 اذهعقو نما مدل

 هلوق مادق لوقلا
 وحن نود ماقتساو

 ريك#* وأ

 2 ررشتالف

 ناو

 لعفأىف لوقت كناىرتالأ هنمن ونحت الدبىف نيلالعالا نم فنصملا عنماملثمو

 - || هوركمي تلذ سيلف هللا ما ريثكهللا نم كلامعتسادعب لوقت مث ءافلا فذحي هللانم

 ١ || نالالعاامه و نيعلا مغدتو ءافلا بلقت نيبهذملاىلعمأوأ ”موأوه مالا نم كنم
 "|| هنالدحاو لالعاالام«بف سيلف هشو هقوحن امأو اومندأو اوبلق َدُمأىف اذكو

 واولان ال نعي لج- كلذلو هلوق + فقوال ماللا تفذخل ىشتوقت نم ذوخأم

 ةعقاولا ءايلا فالح ىأرسس و ءايلا فال هلوق* ةرسسكلاو ءايلا نيب فذحن
 نييءايلاف ذحن ىأس ث,ءاجدق وهل وق«ةحفلا وأةءلصالا ةرسكلا وةحوتفملاءايلا نيب
 دبكح ىف وأامهل:ةاماح وتفم اك رحت اذاافلأ نابلقتنيعلا)لاق#ةرسكلاو ةحوتفملاءايلا

 0 الو تايوح |يهيلع اد هيلع ا

 0 فال واق لج واو عيولوق الغرامات وةماقتسالاوةمةالاوحو |

 تال ودصل اودوفلاوخنو عيابناو ل واقناو عيدن و موقت و عب .وموقو يابو لوقا

 : 000 00 7 اناووارلا بلت ةلع نأ رعالوفأ + ( (ذاش تهغاو تلبغأو

 ىحي ام ىلع لاقثتسالل افلأ اتبلق امهنال ةناتملا ةيا ىف تسيل افلأ امهلبق ام

 | دمقفلا و نيتكرحماضيأ اتناك ناو اههلقث فخ امهلبقام مهفنااذا ءايلاو واولاو

 . ىلا ىرتالأ ءايلل ةرسسكلا وواولإ ةعضلا ءاضتقا اهدعب فلالا *ىحت ىضتقت ال

 اه سدكب عوب ولوقو ءافلا ضب عيد و ليقوحن مذعو عبو لوق هلوقوحن ةرسك
 ةصحتلا ىورملا رئاس نم فخأ انناكن او امهنال اذه عم افلأ ابق امهنكل
 1١ وانا اههلق تزوج انهلثلا اهغو ةلعلا فورخ ناروذ“ةثك نكل
 ببسوُديهَتو ةكرطلاب امههلقانت عم اهسالو فاالاىأ ةلعلا فورح نم امهنم
 فلالل ةبسانم ةحفلا نوكل امهلبقام حاتفناب كلذو افلأ امهبلقب امهفيفخت
 ىأ هنم نيببرق وأ نيمالىأ فرطلا ىف اناكاذاالااغلأ ابلقتمل ةلعلا هذه نهولو

 نال ضورعلادعب ةمزالةكرللا تناكراو ليأو دوأوحن نيئاف ابلقب ملو نينيع
 نوكي اكض راع ىندال ريثآتلا نع فقن اهنه ولوىلوأ رخآآلاب فيفختلا
 هلالعا طورسث ضعب لالتخال بلقب مل نكل باقلاب ىلوأوهرخآ فرح كانه

 بلقلاب هنم ىلوأ وهام باق مدعل هبلق ةلع تأ ىذلا فرحلا نذا باشسالف
 حتفناول بلقلاب ىلوأ ماللا ناكىبحو ىوط وحن كلذو هطرش لالتخاالول
 ”اضيأ افلأ نيعلا ب باقتإف لعتمل اهلبقام رس 1 الف ىونو ىورىف ام امهلبقام

 هذه رثات ىف لصالا انلق ةلعلا هذه فعض ررقت اذاذ اهبلق طئارث مها
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 نالإمعتو امن رسكلاكنف حلا ارا ابنع ول ا بالثلا

 ىلع لدن ىلع ىنأ وىفاريشلا مالك رهاظو لعب لوقتالف» ايلارسكيال كالذرسك نع

 افلأ واولا نوبلقب ىفاريسلا لاقلقنأو سايق ءاي وأ افلأ لجو وحن واو بلقنا

 امأ ىلعوبألاقو لجاي و لجاب نولوقيف كالذ هبشأامو لجوبو لجوب وحك ىف

 فالخاذهو تال عبرأ هيفف لحوب لحوو لبجوب لجووحن لعشب لعف
 ديف« هنا اذكو اذك لجو عراض٠ىف ذشو هلوق ,ذعأ فنصلالوق رهاظ

 عراضملا ىف ةعقاولاءايلا بلش م يضعبو ظفالا اذهب ةروك ذملاهوجولاهةيصوصخ

 تاج ام واولا ىلء ءايلل الج سءايو ساي وحن املأ ةكفلا و ٌدحوتفملا ءايلانيب

 وحن ناك نيعلا حوتفملاىفالا كلذ نوكيالو صامىلع رسيلانم رسسناىف

 انهه ءايلا سسكيالو درطم كلذ سياو هنوبيس لاق هيف ناك لجايو لجاي

 ءاب واولا بلق ةلع ضورع دصقل واولاىف ثكالذ نال ل<:ىف ترك اك

 نويفوكلالاق مقوي هلصأناذ عشب ودعي و لمس لصأ هريس و هلا

 مزاللاىف لوقت كنال كالذو مزاللاو ىدعتملانيب اق رف دعيىف واولا ف ذح امئا

 فذنح مل تالذك ناكولذا ”ىثب اولاقام سيلو فذحريغنم لحوبو لجو
 هلوق * فكيت يبا فكوو منيب ابذلا منوودحي نزح ىأدجووادح دحونم
 ءايلانيب ةعقاولا واولا فذح بوج و ةهجنهو ىنعي تددو لثم نيب ل منهو

 هؤاف لتعملا فعاضملا نمنيسعلامجأب لعف نيبمل ةيلصالا ةرسكلاو ةحوتفملا
 لوأىف انرك داك نيعلارودكم هعراضم نوكي.نأ نذا مزلب نت دا .ارآآ

 ا رمسكلاب لعشاب واو الاثم ناك اذا ني لا ح وتفم لعف ع راضم نانم باتكلا
 ١ ةدحاو هلكىف نالالعاعمت< ناكفماغدالاو واولا ف ذحذا بحي ناكف ريغال

 ف نوعمج مهنالرظن هيف ةدحاو ةلكىف نيلالعانيب عمجال مهلوقو

 تالالعاثالكتالذو عاد رجا لثم تب وأ نم مهل وق وحن كلذ ودلك ىف نيل العا نم

 ْ ةأيارهلوقىفو تيوأن م ةزوالثمهأي | مهلوتىف اذكو نيرقلا :لئاسم ىف نيَشاك
 ١ ريغو تبوح نم لعيف ىلع ايح مهل وةقاذك ونيل العانيب عمت يأون«ةزوألثم

 هتفملم هنال لعفلاو مسالا نم ىتالثلا ىفكلذا ولا مهلعل و هدادعت سدكيامم الذ

 ترطض اول يلق هنكل نبل العانءاش ا مهنا ىلع اريثك الالعا لقحنال

 ماللا و نيعلاىف هعمج نم انعنم لالعالا ىناريسلا لاقف ,هءالك ماقملا اذهىف

 هوركملا ىلعوأ لاقو لالعالا ةهجنم اعيج ماللاو نيعلا نكسي ناوه
 هللا أف لوقناك كالذكن ,كيرملاذاامأ ىلاوتلا ىلع نالالعالا نوكينأ ةط
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 فر عراضااىف نيعلا د تفاذاو ءافلا فذح دعب له ولا ةزمه باتحي مل
 و محفبال ن نأ اهضعبىفزاحو : ةعض عون اضيأ ردصملا ىف حف :نازاع قالا

 امهيع مكب لعش 0 ا ا ةلصلاىف مهاوق وةبه تهم

 َُوط ا عدو عدو و عسسإ ردنص» ىار < ا 0 مار ا

 لاثنل اليف ردع نوكت نأ هعراضه واو قح نا لعبت كلذ وةأط ودْبَط
 عاتي لف ىعمذا عملا ظفالاة ط7 ف ذحت ملاهنكل ودعض ودح وتفمءاينيب اهعوق و

 نوكل دج وتف«ن وكتنأ هع راضءنيعقح ناكاذكو .لاج ىلع ةرسملا ةمزاللا

 ا عاوةكدول ومالاعسأ لعج ردصملا هلصأ ةدل مملوقو ايقلح مالا

 دعولان م نيطّش لاشم ىلع ديعون وحى واولا فذح ل امتاو واولا نمل دب .

 بابىف لصالا هنوكل ناكامادعيو حن لعفلا ف اهفذحو فذملا ةلع فعضا
 هنكل عسب لدم عدو هانعمب هنوكل عد ىلعالج رديف فذح و ماكل العالا ظ

 اد او ا هئمواولا فذح وذاش صاع ى 0 مذلاب دحنو ةيضام تيما

 لعش لعفتابريغىف ةعضل أ ودح وتفملا ءايلازيب واول 1 لاقثت سال وأ سسكلاب دعت

 نبع مضي لعف لعفامأ امهيف نيعلا مب لعفشب ل |عق باب عيجنذا لصالا و نيعلا ْ

 اا تاتكلا لو قا 7 36 يع ميكب ل اعقب زهق وأ 2 اح ضملا

 رسسكلابلعشن ناك هنانييتف كانه ماك نيعلا ع < ىواولا لاثمانه
 محففاروسكمن كام“ ا واو ١١ فذ ان مآل نيس دقف ااه“ ىطوو مش عسوامأو

 ءاسقب ليادب لصأ لجوإ ون حف نيظذللا نيذهل ثلاثالو هاك قلطا فرح
 520 راى زعل وهحوتف» ءاب نمد عراضلا ىف ءايلا عاو اذا و واولا !ٍ

 ءايلافذح ه.وبيس ىكحول ءايلاوواول عاتجاكل قثلاف سيلنيئايلا عامجا |

 بلقت مهضنإو ناذاش انهو ل سني و رسيلا نه هرسس!ربعبلا رمسس نيظفليف ْ

 < سيل نكل القث هيف نال افلأ ةتملاو ةحوتفملا ءايلا نيب ةعقاولاواوأا

 واولا نم فخأ ءايلانال ءاياهلق مهضعإ ولجايلجويىف لوقت فهل واولا فذحي

 نوكيل عراضمللا ءايرسكيف ةرهاظ ةلعلال ءايوا ولا بلق عنثتسي مهضعبو |

 ( بالقنا )

 ١ اهو 0 نيرد_صع انس ا ناذاشف ةقرلو ةهلاامأو َك مى ْئ
 ا

 1 د وال نيعلا محب 0 0 نم تقدخ ع١ و |مهيف نيعلامضب |

 0 غابثا وهذا لصالا ىلعسيل هيف لالءالا نال تالذو ذم اقتساو ةدعىفاك ا

 ا 2 0١" كر اذازيكاسلا نال دعو لص أ وةدعىف نيعلا سسك امناو عرفا لضالا

 أ اذملفدا ر# وه ىرجاىذلا لعفلا ني هلا نوح ف اضأو علا لسا
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 دعت ومءاج هيلع ودعتاب ءاحاك ساءاحو ساعد ىب » سيب و رعد .و”ميظو ءايلا

 واولا ف ذحن و لحي ولجاي ولحج: لجو عراضم ىفذش وىماشلا ةغل قرمسنومو
 ظفللا ىف سسالا ىلع عرف لعفلا نا لعال وقأ:(ليلقةهجووحن ودقملاوةدعلا وحن نم

 ةداملاك ردصملاو ردصأا فورح تاكرح ريغ بملسل لص هنال ىنعملا ىاك

 عضوملاو لوعفملاو لعافلا مسا اذكو ةداملاو ةروصلانمبك رملاكلعفلاو

 رهظاك عورفلا فيفخم: ةيراجهتداءو ردصملا نم قتشم وهام عيجموةلآلاو ||
 اوففخف ىونعم لّقئاهيف لوصالاىلا اهج امتحالا هنال فرن الاهف كإ

 .اك وهو هند ناوهورخآهج ةنم لفن لعفلا ىو هيلع أهيل انظاتلا

 زيبقلا ولاملاو لوعفملا وةر ورمض لعافلاك الايعرجي هناو نيغلا نك اس '"ىحبال

 ىنعأةدحاولاةماكلاكهعملمفلان وكياما ريثكل عفلا رخ ا, صتاضي: ا وا ريثك | ٠

 هيلعذع راضملاف رح ةدايزب ىض املاعرف عراضملاو ةعوفرملاةلصتملا رئاعضلا |

 7 لا ا عراضملا عرفمالاو نيبنسإك لالعالا َْق ىضاملا عبس اذلف

 مثهل-قثل و امرفهنوكل لالعالا بابىف الصأ ل ءفلا راص اذه ىلعف مدقتام لع

 مايقلاو ةماقتسالاو ةماقالا وةدعلاك قاقتشالا ىف هلصأوه ىذلا ردصملا هع

 ىلع ماقم ورمق» ومئاقكعضوملا ولوعفملا ولعافلا مساكلعفلاب ةلصتملاءامسالا اخو

 ءايزيب هيفواولا عوقوك ثاذو هيف لقث ىندال عراضملا ففخ ودعي نيدتيسام
 واواولا فذ ءسإو عضإىف اكةردقم و ادم ةرهاظ رع ةحوتفم

 اهسالوىطىف نكمااكىرخالا ىفامهدحا ماغدا نكمي ملدج و ىلع ءايلل اهتعماج
 ريغ واول !لبقام ةكرحنوكعم وءايلا ضم ةسكلاوواولا دمعة رش وكع م

 ءايلا نود واولا تفذحامئاودع وأ ءعراضم دعوي ىف تقفاواك هل ةقفاوم

 واولانم لصح لقتثلاناو ةعراضملا ةمالع ءايلانا عم اههلقثأ اهنوكل
 ادرط دعن ودعأ ودعتنهةعراضملافورح رباس عم وأ ولاف دحيم ركل

 6 1 17 ١ ارامل

 7 ا ثنا نو اولا / 06 املا روس نا ولو
 ٠ هيلدا هيعمل 0001 0 0 ا

 هان ذخ اول وددت رع دا ولا ف وذحلا عراضملا نم وج اهلا بابال

 ناكالفردصملاامأ و هعرف هنوكلاضيأ اهانفذلل لصالا وه ىذلادعوتنماضيأ
 ىضتقم ءزج ناكاذاالا لعفلا لالعاب هلالعا بحي مل قاقتشالا ىف لعفلا لصأ

 ةردصملا ةدايزلاىف لعفال اهسانم ناكوأ مايق ىف ةرسكلاك تان هيف العالا

 ةدعوخت اهتاشاو دعي ردصم نم واولا فذح زاح اذهلف ةماقتساو ةماقاك

 هنع تفدحاذاو ةروك دلال ةيساخلا »و فقذحملاةلع نمىث هيف سال

 رح ”الاىف ٌثد :ايلاابع نم ص وعت لإ تايجر
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 ضراعي ملاذا ىلوأن زول ىلع ءاقبالا وريغت.ال فرحا لادباب ونزول ار يغت تريغاذا

 ىرخا ةلك نم ةنكاسلا ءايلا و ةلكنم اهلبق ىتلا ةعضلا تناكاذاو ضد فاك
  اهيبشت ءايلاب نايا ديزاي برعلا صعب لوقب هبوبيس لاق سأوا ديزاب وحن
 ةرسسك عم واولاب لجوا مالغاي لاب نأ مزلي لاقو هن ويبس هفعضتسا و أعشم ليقب

 فال اهلبقام ةرسسك عمةملكلا ل وأىف واولا لاقثتساباوةرش نأ مهل واهلبقام
 نأب فرطلا نم ةمرق تناكن او ليق وحن ريظن هل تدئاذا !هلبقام موعضملا ءايلا
 اماه اةريركةمصلاٍب لق بجو ضبك لعفأ عجب ناكن اذ فرح اهدعب نوكي
 لجو فيفحلا لحبوه ىذلا فرطلا نم واولا برق عم عملا مهل اقثتسال

 ءاب لعجو نامضي و ضدك رك أ نالعف نا عم هانعم هن وكل هيلع نالعف
 نبب قرفلا دصق عم فلالا فلل فرطلا نم ةبيرقلاكىزيضو ىليحةفص ىلعف
 مسالا ىف ىبوط ليقف ىل وأاهب فيفخلاو لقثأ ةفصلاو دفص اهني واعسأ ىلعف
 . ةريمكة هضلا تبلق مث هتريدك ت فذح عيب هلص اذ عيبامأ و ةفصلاىف ىزيضو
 نكيملناو هلوق ىلع الج ةكرطللا نود فرحا ريبغت عون لوقب مهضعب و
 *ىحي دقف هنم لعفبو عببلا نم لعفك ءايشالا هذهنم ايش فرطلانم ةبدرقلا
 ىئارلاو< مضلا سكي هنافامال اهلبقام م ومضللأ ءايلا تناكناو اف فالحلا
 افيفخ نوكي نأ ىغبن ةماكلارخآآ نالاواو بلسالو اضيأأ ةكرحم تناكناو
 ءايلاتناكنا وى وزاغتلاكةرسك ةعضلاو ءأن تيك ةعص اهلبق اواو ناكول ىّتح

 دحوتفم تناك ءاوس تلمس اتنعوأ ءاف تناكنافدكرح* ةفيفخاهلبقام موعضملا
 عج ىف ضب و نابع عججىف نيعو رسستو ةموعتم وأ ةديعو مايهو سيك
 رخئ الا نالان رك ذاك ةعضلا ترسدك امال تناك ناو عما بايىفان رك ذاك ضو
 ليو ل رح تل ةردشم اهلئقام مومضملا ءايلا تناكناو بيفضلا لع
 ريضلا ءاقبا زاج ىولأ عجب ىف ىلك لمف ىلع ةماكلا تناكن افا ريخ |[ تناك ن أو
 _ برق عم ةماكلا لقثل ةريبكة مضل بلق بجو كلذك نكي ناوةرسسك اهلعجو
 اهعوقول دلي و دعي نم واولا فذحتو ) لاق * ىلسوحن ىرخالانم ةعضلا

 تاكرملاذا ةمضلا ىلع ءاشااواو بلقب لب !هلاح اهتيقبتب فيفا بطيالف
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 ننس تن ص ب دف نياولسلاو

 هي ا د ع عد يي ا و يع

” 100“ 

 : لا ورستال وقت تم أ بلشت ملول فلاحلام و زل ىف انهه واولات كراش.

ولعافلاىفو رستوب هلعاف مس! ملاك ورستيب ع راضملا ف وست وال وعمل
 لوعءفلا 

 سلا ليقف ماندالاو بلقلا بوج ويف واؤولا ءايلا تعتاف ريستومو سستو»

 بجوناو 4 ان هوان بلقةثالف نعاو 0 ءافلا زومهلان هلم |||

 ايالقنا ةزمكل أ نع ةبلقتلا فرخ ركحو ءايةروسكملا لصولا ةزمه عم هن مكلفا

 دم .ناك امل كل ةعض رق 6 زمهلا ركحال 0 مكحابجاو

 نييبضأ لا ةروهلا عجز رزتيا لا م ف 0 0 قع

 ”ىرقورسنا و رزتا لاقف ءانائاببلق ا وز وج ةدداغبلا ضعب ؤةزمكل الص ا ىعور

 ءابلعفلا ةْشأ فلاح ىلا تفتليال زاخلالهأ ضءعبو هتامأ نْعا ىذلا اذاش

 دعتوب لوقتالو رسسناي ودعتاب عراضملاف لوقتو رسّساو دعتا لوقيف اواوو
 مساو سياب ءلجاي ىفاكةفلا و ةحوتفملاءايلا نييءايلا وواوال الاقتتسا ستبو

 بلقت و )لاق :درط»سايق ,هدنعاذهرسشبا ودعتبا مالا ورستوم ودعت وم لعافلا
 ظقوم وتاقيم ونازيهوحناهلبقاممضنا اذا | واوءايلا واهلبقامرسكنااذاءاي واولا

 ءايابسلق نمد. الفةرسسك اهلبق وةغدم ريغةنك امتناك اذاوا ولانالعا:( نسوا

 تكرح ناو ءاب بلقشامال تناك اذاامأو لفوحاتعوأ تايف 1
 بلقتمل اهلبقام اروسكم ةكرحم ءاذ تناكناو ريبغتلا لحم ماللا نال عادلا

 ردصم نيع نوكينأالا ض وع و نيعلا اذكو ةززوا هلصأو ةزوا وحن ءاب
 بلش ملامتاو دعب ”ىنياكمدك هدحا و لع عجب نيعوأ اهث ماقوك هلعف لعم
 اهليقامةكرحاب- ذحتالف ةكرحاباهتوقلا_سلبقام ةرسسكلءايامال ت د رحم ا

 اذا ولحا 2 ةغدم تناكاذااذكو لا ريغ ىف اهنوك# وذ عم اهتحان ىلإ

 داودحا وعتاب ةكدلا بلقتدقو ما فر اك ترادصف هيوق نذاايلا
 اذا اواو ءايلاو هلوق * راند وحن ءاب ةمئدملا ةكححلا ىفرحلا بلقتاكناودو

 فرطلان مة رقنوكتنااماولخالف ةطسوتم ةنك استناكن افءايلا لبقام ضنا
 اواوءالآ تبلق نئرخاهدعب نوكانايادتم ةدصو تناك 0 ا

 ليكلا نم ددوس نزو ىلع للوكى اك َدياصأوأ رطؤن ئاك ةدباز تناك ءاود

 انيعوأنقواو نق وكءاف ءايلاتناكءاوسو لليكي للوكو حن هزم للعشي للعفاذكو

 ناضيب وحن امج نالعفىفو ىزيضو ىصيك ومش و 52 للوك و
 رطل ند دلل ترابا نال كدوغحلا ايلا لج ال نوضلا بلقبال واهم يحك

 نكل ارك داك لك اذ اهلادباو ءاتلانم دعبأ ثناكناو ءايلاو اف ماغدالاب |
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 ىضك نالف لاش
 هدخ و لك ايناكاذا

 هدحو لزئنيو

 ىزيص رس و ها

 ليقو ةركاح روس

 هصقان
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 ' ناكنا واذه عاتجا الكعامجالا راص ةبسنلا باب فر رقتاك مدعلاك ضر اعىهو
 باقت م موقلااوشخاو< نيتكاسال وأ كولدهذهوحن بارعالل واولا ىلع مضلا
 ' ةزمهاضيأب لقت مل وقتلاكةددشم دم 2 واولا تناكن ا وّوعضلا ض ورعلةزمه
 نعي حاشا وك ىف وىنزاملالاةودل وقم ميتا !فرا اكاهتروريص ود. دشتلاباهتوقل
 ايعاعسهنوكىلو الا واضي ا اسايقةزمهةردصملاةروسكملا واولابلقىريىنزاملانا
 اضيأ ةروسكملاىفبلقلا ءاحامتاو ةدافووةدل ويف ةدافاو ةدلاو ءاءاوحاشاوحن
 اأن ل36 زعحلا لقوم لقأ ناكناواضيأل بقت اهف ةسكلانال
  .واولاامأو عنشأ لقثتسملاب ءادتالانال ليوعو ليوطون اهطسو نود ررلكلا
 ذا فرح أ ىف كلذ ءاجلب قافتالاب اسايق ةزمهاهملق س دلفةردصملا دعوت فما

 دنع ةماسولا نم ءالعف ةأممارمساىف ءامعأو دحوىفدحأو وىف ولا وف

 ةاحملا ضعبلاقو عجب اب ةرعمشلا نم 0 ًاذفصلاب هيسللا نال عمجم س لو نيك الا

 ةروسكمءاباهل وأ لك ب رعلا مالكىفتأي لول صناكذ خا ةلالدب ذخو دخل ا اح
 ناظتي عجب ظاقب وىرسبلا ديلل راسيفف ةغلراسيالا ةموعتم واو هل وأام ءاحاك
 حوتوةاروتىفاكءانامهال وابلقب ةملكلا ل وأ ىف نيواولاعاتجا نم اورفامرو
 لاق+ىوقت وثارتومن ءان اهبل ةنيلكلا لوأىةدحاو واونم رشاكليلقوهو

 ةبيرق ءاتلانا معا ل وقأ * ( رزتيا فالح رسناو دعنا وحنىف ءان نابلقتو )

 امهعمجم و نيتفشلا نم واولاو ابانثلالوصانم ءاثلا نوكل جر اىفواولانم
 'ىحي امل لعتفا باىفالا درطهريغ 1 هنكلا ريثك اهنمالديءاتلا عقبف سمهلا

 ةاروتوتيق و نم ىوقت وةءاكتلا ولا وةرتاوملا نمى توج وتوهاحن وثارتوح
 اهه نييفوكلادنعو رون هللا ب اتكن اذ وةكدنزلائر ونم ةلعوفنييرصبلا دنع
 اهنم ءايلل ةبسانم لقأ ءاتلاو لعفت نم رك أ لعوف نوكل ىلو أل والا و لعفت و ةلعفت

 واولا نم ءاتلالادباو لوقىلع اتلكوناتنثاىف ثالذواهنم اهلادبالقكلذلف واوال
 لد ل ثينأتلا نعم نم ”ىئلاهؤادأ الولوتنإو تخاو# هريغىف هنمزثك أ
 دعت واوحن ىف هعم عتجاولوالاىف واولا نم ءاثل ا لادبارثك الث ريخالا فو واولا نم
 ىلا ىئادلا كلذو ادرطم .امزال ءان اهبلق راص اقلطم اهبلقىلا عاذ لصتواو
 لوفتتنكذاب اش لول ءايلاوواولابهش راصتىف فلاخل ال وصح بلقلا قلط»

 لصتوي لوعفملاو لعافلامساو عراضملافو لصتوا هلعاف مس, !اهفو لصتا
 اهبلق قلطم ىلا ىعادلا لصحالف لصتتا مالا فو لصتوم لصتوم

 اهب العنا ناك دق دهع ءان اهب القناب واوالو لاوحالاىف ريغتال دلح فرح ىف | :

 | فرفحلا نصمم اهيلا اهب القنابو لاعتفالا ءان اهدعب تسول و لَو نيه ءأن ١

 © مافدالا )
 وسم هع



 < ةففشلا سا 1
 وحن لق كلذلف ةملكلا لوأ ىف نيلثما عامجا اولقثتسا مهنا زعا لوقأ ا

 امهال واتبلق ةلعلا فورحلقثأ واولاو ردصلاىفاتعق واذاو اولاق نددوربب
 ىراوفىروووخن كاز ف رح نع ةبلقتمةدمةناثلا تناك اذا الا ايوح و ةزمه.

 ةدايزلا ةهجنم نيتهج نم ةيناثلا ضورعل ةزمه ىلوالا بلق بحال هناف

 نكيمل ناو لقثلا ضعبل افخم دملا نوكل و فلالا نع اهبالقنا ةهج نمو
 ةيلقتمريغوألصي واو لضاو كس از فرخ نع ةبلقتمتناكءاوس ةدم ةئاثلا | ٠

 تناكاذاذكوةزمه ىلوالابلق بجو داموا راموطنزو ىلعدعونم لوقناك ||

 ىوااففخم تباونم لعفىف ليلحلا لاقاك ىلصأ فرح نع ةبلقنم ةيئاثلا

 ىلوأم ىلوو مث ىلؤو مهدنع هلصأ ناذ ىلوا ىف ةيفوكلا بهذم كلذنمو |
 مال ىلا ىلوا ةزمه ةكرج لقن دنع ةزمهلاب ىلؤلا دام نولاق ةءارق هيلعو |

 فيفختذا ةمزالريغ ةضراع هلثمىف واولانابليلخالعىنزاملا رو فيرعتلا | |
 نيواولاعامتجالال واولاةمضاىوووموا زوجي لاققبجاوريغهلثمىفةزمملا |

 | بلق بجو'ىثنع ةبلقنم ريغ ةيلصأ ةيناثلا تناكناو هوجاو هوجويفاك ||

 ىلوو هلصأو ةيرضبلادنع نوالاقفاك ةدم هساتلا تناك ءا 0١

 هطزشي ل طرشاذهذي ال[ رعاخإ فئصملالوق و, هدنع ىلو الك ة دم ريغوأ

 اضيأ ىسرافلا لاقو ىووىفىوا ليلخلا لوقنم با املا نم لوعفلا
 مهلوق اذهنمو لاق مث لصيواك ةزمه امهنم ىلوالا تلدباناوا ولا عقجااذا

 ىلوالا لادبا مزلي لة مزال ريغةيناثلا تناكناولاق مث لوالا ثينأتىف ىلوالا

 دقفدع وأ تلق ركو كل ثمدع ونم تشاذا هءوبيسلاق وىرو وىف اك ةزمهامهنم

 ىلوالا بلق نا هيهذم ىلع فنصملا نبو فنصملا لوق اوفلاخ فيكت يأر

 ابوجو ةرمه تبلق ىلوأواوناوبحاو ريغ نيرقلا لئاسقف "ىجاكىوأف
 براقتلا طرفل ءايالةزمه ةلقثتسملاواولاتبلق امناو اذه عملا ىلع دحاونإ الج

 نواولا عامتجا نط ناكل هان تيلق ولف ايش دفنا : ا ءانثاو داو
 انرك ذام ريغ ةففخحم واو لك ىرواو هوجاوحن ىفازاوج وهلوق * قاب لقثتسملا

 ىفوأ ئروو ودع ووءوح رول مساكل ان وز ف نو ل ري ةموعكم

 كلذ ورسكت.ال ادرطمازاوج رتاج ةزمه اهبلقفروؤنلاو رؤناو رود
 ريغ نيعمتحلا نيواولا س ا ناواو عمتجأ هن ”اكف واولا ضعب ةعضلانال

 ةبسنلا ءايل عاقجالا كلذ ناكل نكل ةزمهىلوالابلقزاح و ىووط وحلو
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 فرحا ىف كلذ ئحب لو تاواولانع ةملكلا ءانب ةهاركلويو واو كصلقا

 "و هلصأ نال شفخالا بهذو اتوص اهنوكل تاذو مي ةطفلالا عك
 تبلقواو تدب و ىلع نأ بهذم ىلع لوقتف امال واولا ىلعانيع ءايلا مدقت مدعل

 بلعت لاقو تي ؤأ شفخالا بهذم ىف لوقتو تيلعأىف ايهاب ةريخ“ الا وآولا
 . هنم رك [ثيوو ىف لاقثتسالا نال كلذو قملا وهو ىنج نا هدرو تيوو

 ليلق ىثالثلا ف ماللاو ءافلا لثامتا ٍدعاو تاواو ثالث عاتجال لصاوو ىف

 امالوانيعو ءاف تعقو ءايلاناو هلوق + سلسو قلقك اضيأ نيصح# اناكناو
 تبتكىأ ةنسح ءاب تيوب لوقتف ىوب ءايل !لصالا ناىلع ىنأ بهذم تسىف
 ٠ ءاعمأ نم نيف رح ىلع وهأم عيجج ىف مهند فالدنااذكو ىب هلصأ هريغدنع و ءاب

 . اهرخآىلا تييثوتيدتو تيبب نولوشي مهف اراثاناب وحن فلأ هيناث معملا فورح

 1 هريغ دنع وءاوتاو ءاونأ اهعج- ىلع ىبأ دنعو اهرخآ 5 تيوب ىلع وأ لاقو

 ٠ || امئا هنال 'ىثب سيلو اهعبجبف ةلامالا دورول كلذب اومكح اماو ءاينأ و ءايبأ
 ةلوام فل الص تقولا كلذ اهتافلأف دِنِكُمم ريغ ىهو ءامتالا هذه لامث
 ]| تريصو ىرخا فلأ اهرخآ ىلع د.زاذا ةبلقنم اهنوكب اهتافلأ ىلع مكحامتاو

 اوقاف ةبرعم ةبكرم اهعوقو دنع كلذو ءاسكو ءادر وحن ىلع اسايق ةزمه

 هاك ندااهفلا لاماأل ىهو ةيلقنم اهنوكى تابرعملا راس تافل أب اهئافلأ نذا
 دب ايناتلا نوكجح لع تكولا لبق اهنلامآ ف نذا ةلالد:الف ةلامالا باب ىف

 باب ةرزكل ءاياهمال ناب واوا واهنوكب ىلعونأ ركح امئاو ءاب لصالاىف بيكرللا
 ىلع ءايهواوف ناويحاماو ثدبحو ةوق بابنم بلغأ هلوكو تيولو تيوط
 لاذو لادوحن يح ف رح هدعب و ءاعسالا هذه نم لاو يممدالا

 ريغ اهنوكل اهتافل“ال لصأال اهبكرت و اهءارعا لبقف مال فاك داض داص
 : اهلمج نم لو أ اواو لص الق اهلعفس اهبارعا دعبامأ و ماك لصالا ىف ةنكفم

 اناكت فوكو اداض تدوضلوقتف باغو تان باب ن 0 وراد باب نال ءاب

 ءاب اهتيعفنيعو نيشو مجامأو زاودأو فاوكأو دارضأ ملا والاد تلودو

 دنع زوو: وأ ولانع اهنوك ء ليلدالو ةدوحوم ءايلاذا كيدو تدب وحن

 شفخالل اذالخ اه رسسكب العفو ءافلا مضي العف ميج لصأ نوكي نأ هوبيس

 _ تكرحتاذالوالا ولصدواو ,لصا وأو حن ىفامو زلة هزم ”واولا تس طعن ءافلا) لاق #*

 . جاشاوحنف وىنزاملا لاقوىر واودوجاو<ىفازاوج و ىروو فالحب ديناثلا

 ( سايقئاريغا ىلعف 20 ةانأممأو لوالاىلعال الج 0 هود 0
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 كن دعت ا رس ودع وك نيئاف اتقفتادق ولاق ( 6 ةدايؤلا ىئذ تاب ىف نم اةلقتما
7 / 

 لكتمدقنو ةيحوةوفك امالو انيعو حددوا 00
 اني كن كم :واولان اف اتفلتخاو ل دا موك انيعو ءاذ ىرخالا ىلع ةدحاو

 اننع و ءافتعقو ءابلا نا رمال :رملدب ناو ناويح -واوو سكعلا فال امالءايلا ىلع
 0 يوحد

 ىلع واولاىف ل ححدالا ىلع ل لوأىالاواولا فالح تيديفامالو ءافو ؛ نيف

 (هج وىلعوا ولاىفالاوا ولا ف الخ تيدىفامال وائيعو ءاف تعقوءايلاناو هجو |

 سكعلا معساملو حوبو موييفالا عمسيمل اواو نيملاو ءايءافلا نوكنا لعا لوقأء| ٠

 وسو 00 اتقفتاو بيووسيوو يو ولي وون ىفالا 5

 ليمهاو و عبو اك نير تاب ماللا وزيعلان وك ةلةناليلقاههالكو, ىعو ىو
 انيع واولانوكو ىهجوىف هو هقوحن نيئاهامهنوك رو ا 00

 ىلعلجلاث ةوقكنءواو ماللاو نيعلا نوكنم تك أ تيوط وحن امال ءايلاو

 هلوق+ووذالىوذ هلصأ ةراشالا مساىفا ذنا لاقيف ىلوأ ل صالا ءافخدنع لوالا |

 فخأريخالا ف ران وكينأهجؤلان ال اواو ماللا وءاب نيعلا تأي ل ىأ سكفلا .
 تارعالا تقتعمريخالا فرط اواهفورخ تدادزا اك ةمكلا لفاثلا لق اذ |
 نيئايلا ىلا وئلاهنم تلدبا هاكصأو هيوبيسدنع ءابزملدب ناوبحواوو هلوق « |

 نيعلاتلدءاول اضيأ و. هلج الل صح اما قاثتلا هاركسسا نآل ةيلاثأ تذأو ١
 اذه : كل اهعضوم ىف لصأل هنا نظ و ريثكلا تيوط باب ىلع لل اواو

 ىلع كلذ هسئئيف اهعضوم ىف ة ةركتتسم تراص اواو ةيئاثلا تبلق ال بابلا |

 نوكىلع ليلد ثيبح ىف سيل و لصأ ناويدا زر توكل ا
 نكلاهانفامراسكتال ءا تلق تيطرو ترتثك ن وك نإ زارا 0 أ 3

 ءايلا ناو هلوق +الصأ اولا لعجوا هءالكىف هريظن مدعل كحامب ركح هيوبيس |
 حدالا ىلع لوأىفالا هلوق *اريظن هل لعأ الو داو وهنيبىفانيعو ءذ تعقو ْ
 ناتقفتم ءايلا و واولانا قاف سماك مح الا ىلع اضياناواو هئيعو هءافناىنعل |

 طقف ةدحاو ةلكىف اهم ّةدحاو لكانيعو ءافام“* ةدحاو لكن وك ىف انهه

 ريوحناضيأ ةلغلا ف ورح ريغ ىف ردان ليلق داو سلج نم نيملاو ءافلانوكو

 ؤ عوقوب أيش ةهاركلال قبو ىتاثلا ىف امل وأ مادا رذعت عم نيلثه ءاقتلال

 ] امالوءافو هلوق ٠ لوأى فاك ماخدالا بج و.ءلوصحن و بكو كح وحن لصف

 | فالح تيوغ و تدون و تي وط ريثكو ه امال ءايلا ىلع اًئيع تمدقت واولا

 لاىل ءوبأ بهذ هج و ىلع هوا هدمت هدب تيا تيدي:

 نا ركسلا هكلاش

 كف ةمنهكتتما اذا

 ها كهجو ىف

 ىلع سيلانهح رمثلا
 ىقحال م نئملا طب

 هع ا عم



 ظ

 ا

 يع و هيعمل وف 0 0 00 2-لا هعارت الف :

 | ديالف نما ءاش نم وحن ةنكاس اهدحو ةيناثلا تناكاذا اذكو كلذ ربغو

 بلقلا هعمجم و هلوق + فيفذتلا ةذح اضيأ ناكنا ومدو دب مال فذحك |
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 فرح رييغت (لالعالا ) لاق + ريخالا مسقلا اذد نم ريصيف امهالوا كبر حن نم

 واولاو فلالا هفورحو ناكمالاو فذحملاو بلقلا هعمجو فيفخلا ةلعلا

 ْ لوقأ+ (ايوأوا و نع ن نكلو لمعفىفالو نكمللاىف الصأ فلالانوكيالو ءايلاو
  واولاو فلالاىأ ةلعلا فرخ ريبغت صتخم مهحالطص ا ىف لالعالا ظفل نا عا

 لالعاةةالثلادحأب ةزمهلا ريغتل لانالو ناكسالا وأ فذملاوأ باقلاب ءايلاو

 لادبال اضيأ لابشبالو ةزمما فيفخت هنا لاغلب ةارملاو ةلسمو سار رو

 قرد رح وح اهنذلالو ىلع وكاباىف ”لعو كايهوحتو ةزمي اوةلعلا ف رحريغ

 00 لل سلع بلفلا ظفل ولباىفلب | وح اهناكسالاالو

 لادبالا ظفل ةعبرالا ريغىف روه-كملا و ضعب ناك اين ةريهلاو ةلعلا
 ةلعلا فرح رييغتنع زارتحا فرزذال هلوق * انينضنأ را قى. ليعتسإ اذكو

 ناطسم ومن ركذملا ةءالسلا عج وىنتملاىف وكي أ وابا ودلوبأ وك ة تسلا ءاعسالا ىف
 مه>الطصا ىف رهتشادق وفيفذالال بارعالل كالذ ناف نيمو ن ولسمو عمم

 فذعك دارطالا ليبس ىلع ةبجوم ةلعل نوكي ىذلا فذعلل ىلالعالا فذملا

 رطملاريغ فذعلا ةلعلال فذملاو ىهخَرلا فذملاو ضاق ءابو اضع فلأ

 " هعمجن هلوقىف ةزمكلا فيقضىف انركضصتاك هريسفت ناكمالاو فذحلاو
 فورح ىأءايلاو واولاو فلالا هفورحو هلوق + نيبنيبو فذملاو لادءالا
 ليلعلاك لاح ىلع قينال و ريغتت اهنال ةلعلا فورح ةثالثلا ىعسمت لالغالا
 ةياغل سيل ةفحللا تلطا فورا هذه ريبغتو لاخي الاج ريغتملا جازلافرحتملا

 هنال مالكلاف اهتزكل اضيأو لقث ىندأ لقال ثيحي اهتفخ ةياغللب اهلقث
 ريثك لكو لاحم تاكرملا ىنعأ اهذاعبأ نم اهولخأ اهدحأنم ةلك تلخنا
 ن الف ىتالثلا ىف امأ نكملا ىف الصأ فلالا نوكيالو هلوق * فخ ناو لقثتسم
 ارحب ظدولاو ةيارعالا تاكح رخل ادروم رخآآلاو لاحم فلالاب ءادالا

 صامل عبارلا و ىناثلاو ل والاف جاب رلا ىف اي : افلا ايعنجو نكميإف رفصتلاف

 مهام 0 لوالاذ ىساخلاىف امأو ريغصتلا ىف هكرحتل ثلاثلاو ىثالثلا ىف

 باعالابقتءمهنوكل عبارلاو بارعالادر وم هنال سماملا وىعابرلا وىئالثلا ىف

 ىابرلا ىفامأ وىضاملا ىف اهتثالثكل رصلف ىنالثلا لهفلا ىفامأ وريسكتلا و ريغصتلا ىف

 )حربغ )
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 قيقحن زاحلا لهأ لقتتسياك امه«بف قيقحتلا نولقتتسي و امثادحا نوففخم

 اتاكناذ ناققحف ناتزمهلا قتلت نأ برعلا مالكح نم سيل لاق ةدحاولا
 رخاوالاو ةملكلارخآ اهنوكل ةيناثلا نود ىلوالا ففخ نم مهنف نيتكرحم

 .لاقثتسالان ال ىلو الا نود ةيئاثلا ففخت نم مهنمو ور عىبأ لوقوهو ريبغنلا لحن

 مهو ةعاج- راتخادقو ليلخلا لوقوهو ةلكىف نيتزملا ىف اولعف اكءاج اهنم
 ةلك ىف نيتزمهلاب كلذ اولعف ماعم امش قيقحملا ماءناو ةفوكلا ءارق

 كيفحلا نولمعتسيف احلا لهأامأو اريدقت نيترملا قارتفال. لوأ انههوهو [أ ظ

 هيفكف اهدحو ىلوالا ففخ نف ةدحاولا ةزمهلا ىف كلذ اولعفاك اعم امه | ٠
 هيلا عجريلف ةدرفملا ةزمكلا ىف هاك ليهستلا وأ بلقلا وأ فذهلا نم سام

 هجوالا ”ىصف كرم دعب ةكرصملا ةرمكلاك تناك اهدحو ةيئاثلا ففخنمو
 ىلا ءاشي ىف ىف اهنيعب ىه ىهف اههاكحأ ىلا عجريلف ةروكذملا ةعسنلا |

 اذه وحىواواو اهبلقو ديعبلاو روهثلانيبنيةناثلا ىفةثالثلا فهاذلا | ٠

 هن ىلا ءامسانمو || ىلوا فذح ورع ىنأنع لقنو.ءاب اهلبق و ديعبلا و روهشملا ليهستلا كما || ٠

 شرونع لقن ونا ءالانم و اهطارمشأ ءاحو كئلوا ءابلوأ وحن نينقفتلا ||
 يلوالا تحضفنا نا افلأ ىأ 8 فرح اهلف ناكقفتلا ١ ف لو [|

 فذح نيتقفتملاىف ءاجو هلوق ىنعم اذهو ترسكتا نا ءايو تمضنانا اواوو |

 نيب عجب زاحالهأ رهو اعم اههففخنمو ةنكاسلاك ةيئاثلا بلقو اههادحا
 ةبآ أرقا وحن ةنكاس ىلوالا تناكناامأو نآآلا نيروكذملا يفضل ىهجو

 لهأ بهذم بهاذم ةعبرأ اضيأ هيفف ءارراقدرلو مالسلا كابأ ءىرئاو
 اهدحو ةيئاثلا وأ اهدحو ىلوالا اما نوةقحي مهريغ و اعم امن وففخي زاحلا

 ديزوبأ ىكحو نويفوكلا مهو نيتكر مما ىف ان ركذاكاعم امن وققح ةعاججو
 فخ نقف ورحلا اسف شياتلا ف ل رالا دارو اسماخ ايهذم ب رعلا نع |

 ركنا نإ هنو مضنا نا اواو اهلبقام محفنا نا املأ اهلق اهدحو ىوآلا

 لهأو اهفذحو ةنكاسلا ىلوالا ىلا اهتكرح لقن طقف ةيناثلا ففخ نمو

 نيب نيب يناثلا !ولهسو اواووأ ءايوأ افلأ ىلوالا اوبلق اعم امكن وففخ ازاخلا
 ىلا ةكرملا لقندعب ا.هوفذذحو فلالا ىلا لقنلا عانتءال فلالا تيلواذا

 ١ ىلو الا ىف فلالاب ةيآأرقا نولوقيفكلذ ناكمال ءايلاو واولا تيل واذا اهلبقام

 , ةفوذحلا ةزمهلا صب :ةحوتفملا ءايلاب كابأ ىرقأو ةيناثلا ف ليهستلاو

 ' كلباُو درتمو كماؤدرتمل وكلا سف هيلعو ةحوتفملا واولاب كوباو دريلوا

 لد اتققحت هضم ىف

 ناققحت

 مدع عمت 2



 2# ةدرفملا ةزمهلا

 مولعم ق زا ىنعم

 ١ ضخ ( ”

 ىلع ةح وتفم ءاي ةحوتفملا ةزمهلا بلق باب نم ىا نيلوقلا ىلع اباطخهنمو

 فيفحأ | ىف ذخأ نيتزمهنم رثك ا ةلكىفىلاوتاذا هنا ٍوعاو مد ليلخلا لوق
 ' تلعف مرخآلا نم فيفضتلا ىف ىددت ملو ةيناثلا ةزمالا ففخ 25 لوالا نم

 ٍ ةزمه رار 5ك ممل اقثتسا طر رفل كلذوىونوىوطو< ىف ةلعلا فورح ىف تا

 تيذي نان دباكلا رخآآ ىلا اولصب نا ىلآ لقثلا اهنم ًاشنذا ةيلاث لك نوففضف
 اكنايتمملا ةياثلا تيلقو ىلوالا تففخ الأ تلق ليغ دم 1 ًارقنم

 .تحصوواولا نم زم#!ىلااحرخم برقا اهنوكل اواوال ءاب اهتبلق امئاو لقثلا

 تلق تارزم#لانم لج رفس لثم كشنأو ةزممل نذا اهتعماجم مدعل ةريخالا

 كنم يتأوه كل وقىف انرك ذاك زاملالوةىلع ًايأيأو ةاحضلأ لوق ىلع ًابأوا

2 

 " ةثلاثلا ففخت اماو ماك فنخنال ىلوالا ةزمياذا سايقلاوه ىلوالا فيفخف

 ةناثلاكةعبارلا تراص مث تارمما ىلو اةثلانلا 0 ةيناثلا تبلق امل كن الف
 ةسماخلا تراص مث يأ رقىف ان رك ذاك ءاب َ اهبل تففخ * انطق“ ى «لا ةزمهلل ةعماج

 لئماهزمتيذب ولوءاشو ءارىفاك الاخ ةسماخلا قبب و نمآىفاكافلا ةعبارلاو

 اهلاح ةسماخلا قب ودمتاىفاك ةعبارلا و نمآىفاك ةيناثلا تبلق *ىءاءتلق شرمعج

 . مديواىفاكة يناثلا تبلق ”ىأو| تلقلبعدق لثم تيب واو ةزمهل اهتعماجم مدعل
 ةيلاثلاو نيتك ىف ناتزمملا تعتجاناف اهلاحب ةسماخلا قس و ىارقىاكةعبارلاو

 ماهفتسالاةرمهك اهب أدتبم ىلوالا تناك ناذ ةبلكلا لوا ىهذا ةكرحتم ةلاخمال
 ففختالف نما دمت اكاهب أدثبم ىلوالا تناكاذا ةلكىف نيتزمملا ركح اهنكحل
 ةياثلا فين ناالا ءاوسدك ىف اهلاح نمان رك ذ اك ةئاثلا فم واعاج-ا ىلوالا

 ثيح نم تناكناو 0 :ز هنالك ىف انناك اذا هنم كا انهه
 7 نيتكرحملا نيتزممتلا نيد فلالا, كانه لصف نف اهدعب م 30 فرح ىلع 50

 0 ١ 07 00 . فرم أوحن 1 هل ا 0 مالسلا هيلع هلوق نم

 1 0 وعاد ها وفقر كَ 5 ةهاكفا ودل ناموا ىف «لاقو

 قطصاوحن تفذحة م وعضم واقر ودكم جا ناو لص وو ةيناثلاو ماهفتسا ة زم

 كلذو ءادتا ىلوالا نكي ملناو مدقثاك تاهسوا افلا ةيناثلا تبلقالاو فاصاو .

 هك امنوكت ناعما را 2"الادزاثلانوكيالو ماهفتسالا ةزههريذىف .

 ع 0 ريغ عل قيقحا 06 هن وييس 0 5 2

 قرت ةقزح ةقزح

 دب وهو ةهنيع

 دشوىازلاو ةلوجملا

 | ني أ فاقلا

 - ]| تياقاكماي ةيئاثلا تبلق ءاّئيا تلق تعطرق لثم ايهنم تيلي ولو ىلوالاك
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 نيعضو«ىف روك ذملا لصالا فلوحو ناو ارج ىاكاساف كرا

 .تئشش نموا تواشمز ةناوق 0 6 هدعل تفل هدرفمىف ناكاذا امهدحا ١

 درفما عجلاىف ةاءارم ىتاوشلا ءالؤه ليقف املاح ءابلاو ةرملا تكتف

 هدرفم ىفناك اذاامهبنانو م بابف ماك ىنانخو ىلابح وحن ىف ىوراك
 واولا ىلا نكل ةزمهلا تبلقف ىوالعو ىواد أوحنواو اهدءب ةثلاثفلا

 اهدعبة ات فلا هدرفمىفام ق> اذه ىلع ناكو اضيا درفملا ةاعارمل ءايلا ىلا ال

 هلصا ناكامنكلىواوش لاقيف هدرفم ىعارب نا ةيواش عج اياوشكواو |[
 ةلءكىفرح فانتك ال لواواىفإك ةزمهفلالا داعب ىننا واّولا تبلقف ىواوش [|
 هيفعجرف هئمرفام ىلا ادوع نوكيالئلاواو هدعب ةزمملا بلش مل عملا فلال 8

 عجبفف اياوشليقف ءايةزمهلا بلقنم لصالا ىلع ىرملا ىلا درفملا ةاعارمنم
 اتعج ولةياقسلاو ةياودلاكءايلا هدعب فلا ةذرفم ىفىذلا عجبا ىف اذكو ةيواش

 ىرهلل و درفملا ةاعارمل نيهجول ىلوا اذهىف ءايلاو اياقسو اياودليق عجلا اذه
 واووا ءأن واةرمه هلال لأ هدرفم نسل دلا عجلاىف لوقت اذك و لصالا ىلع ا :

 ءاحدقوةيربوةيلب وةيطخ مه ىفايارب وايالب واط اهثلا ءابلا وءاب ةزمهلا تيلقف

 اهكعو+لا هذهىف فلالانا عاف اذه ررقت اذاف انرك ذكى واده وديده هيف

 نم ةّياش عج ءاوثىف فلالا دعب ةزمماو دزفملاف نكي ملو عمجمل ةبلتحم
 اهضو عع ىف ةضراع تش نمءاوش ىف درفملا ىف تناكىلاةيلصالا ىهتوأش
 تبلقي وام فلا اذكوواو عجاف تبلق امنإ درفم تناكى لا فلالاو درفملا ىف

 لئاواىف اي ةرمهفلالا دعب تئاكىلا درفلاواوثبلقوايا وش ىنعأ اواو عجبا ىف
 عجلاىف تبلق ةواداىف تناك فلالاو انركذ امك ةحوتفم ءاب ةزمهلاتبلق مث
 ءاب ةرمكلا . تيبلق مث املبقام ر اسكنال ءايهواو تبلقو لئاسروف اك ةزمه

 ةحوتفم ءاي ىلوالا بلقتو ءاي ةداثلا بلقتف ناتزمه عمتصف فئاعصىف اك

 نلا ءالا بلشت وءاهو حت ما
 ةبجاو انهه ةيئانلا ةزمءاو ةيلصالا ءايلاركح اهيكح توجولا هجوىلع
 ايادهك اياطخش بالا اذهىف هقيقحت قبساإك ةفرطتم .اهنوكل ءايلا ىلا لقلا

 دعب ةزمهلاب ىباطخ هلصا ليلخلا لاقو افلا ريخأ الا فرحا ىا اعوان تبلق

 ءايلاعض وم ىفةزمهلا وةزمه:اعض ومىف ءايلاتلع+ دحاولا ىف تناك ىتلا ءايلا

 فنصملا لوقف علاوف هنزوف ةحوتفم ءايدملكلا مالتناكىلا ةزمهلا تبلقمت

 ه.وييس دنع ةزمه لقت ةكطخ ىف ءايلا واباقسليق ولة ياقس ف اكافلاءايلاو ةحوتفم

 | ةرمذ نع ةبلقملا ءايلا نالانلا اهدعب

| 



 -- نفضل ئ
 لصالاردقتلا ف | اباطخ هنم و هلوق * ةحرص ءاب ةيئاثلا بلق ةاحصنأدنع رهشالا

 . عجاف تلقت ةليعف ءابو ةّئطخ عجب هلا كلذو ةآكىف نيتزمها عامجا نما

 دنع ىناطتخخ راصف رئابكو ةزيبك وحن لالعالا :باب ىف ْئحي اك ةزمه ىصقالا

 اذا ءاي ةيناثلا بلق دل ىف نيتزمه سايق نا ان ركذامل ءاب ةيناثلا تبلقف هءوبيس
 ىف اياطخ ىف نيتزمه عاقجا الا انهه هضىغ سيلو ىلاطخ راصف تفرطت

 ّض وس ةحوتفم ءاب نوفا باقاماو ءارامهتلي |( تبلقف هبوبيس دنع لصالا

 بلش هول زيكا هدعب ءايب ”ىاطخ هلصا تا هناف ليلحلاا امآاو بيرق

 ١ ىف باتكلا كلوا ىف ا ايلا عضوم ةزم#او ةزمما عضوم ءايلا لعجف
 ةناثلا 0 الا ةياثلا فذح مرك | باب ىف مزتلاو هلوق * ءاح وحن

 تففخمك لارعتسالا ةزيكل ةناثلا فذح ةملكلا تففخ هنكل مدنوأىف اك اواو

 مركؤيو مركؤت نم هتاوخا لج مئ اواو اهبلق سايقلاو فذحلاب لكو ذخ ىف
 ىف ةحوتفم ءاب ةدرفم اهلق اومزتلا دقو هلوق * نائزمهلا عمي مل ناو هيلع

 ولختال ةزمه اهلبقام ءاب هرخآ ناكاذا ىصقالا علا نا عا اياطم باب

 || ةبلقنموا تؤاشنم ةياثك ةيلصاةزمه اهدعب ةيئاث فلا هدرفمىف نوكينانم

 | ةواداك واو اهدعب ةثلاث فلاوا ةيوش نم ةيواشك واو وا تش نم ةساشك

 ناكءاوس هجواد ذهنه ”ىشىلع هدرفم نكي لواةياقسو ةياودك ءايوا ةاوارهو || ةياورك هن ىف

 فيفخت تادرفملاهذه عوج عيج- ىف لصالاةةيلبك نكي لوا ةئيطخت ةزمه همال
 نزو نزولا نوكل كلذو ةزم#او اهلبقام روسكملا ءايلا عا ابوجو نيليقثلا

 7 م 5 لي ل يا انا ا ولاا تع را نحال لال اه حا اا , 1

 . 7 نس 00 7 0010100 0

 0 2 دو , 2102 ١ : 7 ١
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 ل نه
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 ا ع وراس ياو ع سن كوز
 و

 | اههفيفو فيفضلا عض وموه ىذلا هرخآىف نيلقثلا ن ذه نوكو عوأا ىصقا

 ” 1| ءايلا تبلق اذاو ءاب ةزمهلا بلقتو حق اهلبق ةرسسكلاو افلا ءايلا بلش نب

 ' || بلقلا بوجو هجولاف ةزمه سيل ءايلا لبقام ناعم ىرادموحن ىف ازاوجافلا | ىراذم هش ىف
 ' ١ ارم ب رفاوارنم فخا انوكل واولان ود ءاي ةزمكلاتبلق امناو َةزممل لقتل انهه

 '00 11 هلال بلغالا ف اواو ناوارج ىف تلق امناو'ابنم ةرمهلا جرم ىلا
 | || ثالث نيب عج نيفلالا نيب ءايلا عاشباناكف فلالا نم ةبرق ءايلا نال لادتعالل
 موزل هدعل وا ءانبلا ةفلخ اهلقث عم واولا ىلا لاثمالا ىلاوت نم م ريساف تافلا

 . واولا مزلي الف ةمزال ريغ هدثتلا فلا اذا ىنثملا ىف واوا نيفلالا فانتكا

 عما ىف اماو اهللاحن ءابلا تيقن نايانثىف ةشثتلا فلا تمزل املو اهبسب ةضراعلا
 ١ تلقول واولا مزمل ف نيفلالا فانتكا موزلو ءانبلال قالا اواو باقئالف ىصقالا

 ١ شفحالا ريع 31 ذاك 0 نأو ارج 0 ةيده 7 ف دقو 0
 1 هات 2 5

 ( هلا )



 ابوجو ءايوا اواو ةبولقملا ةزميباو طئاحو متاخو ملا فل اكراصف مدآ وهو |
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 ةعاريغصتىف ىنزاملا لوقو باتككلا لواىفانرك ذإكءايلاو واولا ركح اهيعح ١)
 هدنع ليضفتلا لعفا- ما ريغصت ىف ود لوش اذكو امهيذ ءاملاب مايا هعج ىفو دعا 1 : : ْ
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 ريغصتىف مهقفاوبو ماياىف درفملاو امهيف ربكلل ةأحا ع كلذ لكو ءابلاب ميا ما نم
 لوقت عرفلا ىفبلقلا ةلع لاز اذا لصالا لاح ىعاربال هريغو مد.واىلغ مآ |

 ءابتبلق ةرسك دعب ةحوتفملا تناكناو هريسكتو ميا ريغصتىف ماواو ةمب وا

 نيتكرحمملا نيتزمهلا ىف ءاجو نينالا نم عبصا لاثم ىلع نبا لوقتف ةئامىف اك |
 نوففخحي مولا برعلا ضعبنع ديزونا هرك ذام امهدحا نا رخآ ناهج و هك

 ةئيرداذك و نعم ىاباطخت تاطخ ىلرفغا مهللا لوقي نم تعجم لاق اعم نيتزمملا .

 نيتزم# دما سماع نباو .ةفوكلا لها رهو ءارقلا نم ةعاجج أرقو قئارذو
 نكي مل اذا اهلبقام ءكرحتملا ةكرصملا ةزمهلا فيفضتك ةيئاثلا فيفحت امهتناثو
 وك فال مسىف مك ءايلاو ةزم# نيب اهلعجب معا ةمثا ىف لوقتف ءاوس ةزمه

 داز ةناثلا ليهستتو امهفيفن و نيهجولا نذه ىفو كاذ ريغو كموا

 عامتجا ةهاركل اهب ادتبم ىلوالا تناك اذا ةيناثلاو ىلوالا نييافلا مهضعب

 هوركم ةماكلا لواىف نيلثملاعاتجاو ةماكلا لواىف نيتزمهلا هبشوا نيتزمهلا
 فلاامهنبب و .نانزمم ةاكىف محا اذاو لصيواو لسصاو ا مهلوق ىلا ىرتالا

 امهندب عملا دارانم. بهذم ىلا ىرتالا للصافلاب ادادتعا امهنم ةدحاو بلقتال |

 عاما نوكيال ىتح ةمااء لوقتف لصفلا فلا مهضعب ديزي فيك فيفخت الب
 ىلعاواو بئاؤذ ةرمه بلقاماو الصاف دوحوملا فلالاب دتعبال فيكف نيتزمه

 هتزمه ابولقم ةبؤذىا هدحاو نوكلو عوجلا ىصقا هنوكلذ بوجولا ليبس
 اذهىفبلقلا مارتلا هاكاذهعمو هلثىف فيفا سايق وه اكاواو بلغالا ىف

 هلثمىف هدنع لوالا زمأ بلقب اسايق شفخالا هآرو سابق ريغ ىلع عبجلا
 عم سايقلا ند هحوب سلو فيعذ ىلءافلاو نيتزمفلا عاقجال ااوجواواو

 اهحرش ىضمدق ةمئاو ءاج هلوق * ىلوالا ال ةيناثلا فين نيتزمها عاقتجا

 هب تيمس اذا هعجو مدآ ريغضتىف ىا مداواو مدي وا هلو + باتكلا لوأىف

 ىلا دعا قيفحلاو ليهستلا محد دقو هلوق 1 مدآ هعمجل هب مسإ مل ناف

 رهشالا وه مكة حرص ءاب دم اى ةيناثلا ةزمهأأ بلق ةءارقلاىف ئحملو ةءارقلاف

 نا:انرك ذدقو ةئاثلا ليهستوا قيقحتاالا اهيف تي مل لب ةاحلا سهذم نم

 نكل نيتكرحم* لكىف ناير<# لب هاب مهضعب دنع ناصتخمال نيمكم| نيذه
 تم

1 
١ 
 ا

1 
 أ

| 
1 

 ايناردو هلءل



 تففخ ةهحعدلل ىف

 منا ضع َْق

5 

 هيأ م1 وع
 ' لع ةظفاحم ماغدالا بجو لؤسو لاك فيعضتلا ىلع ةعوضوم ةغيصيف

 أ ةليقث ةزمم ا نا كلذو ءاملاب ىلوالا لصتا اذا الا كلذ نوكيالو ةغيصلا عضو ظ
 ”ثللذ رغؤ اماو تف .ةباجلا لوا: ىلوالا ت لاو اذاق اهنم تءضام ايعسالو
 1 ءارحت و ىلو الان وكس عما هعاقتجا زوي و زلفالو دقوحت أرقنم م نسالفزوجالف

 ! مغدنالو ع ءاب ةيناثلا بلش كلذدنعو ف ملا لع هعوضوم ريغ ةغيص ىف ةياثلا

 + :لوالا ىلا ةناثلا ةكرح لقت فف<الو ار 0 نم لطيخت قرروا له ارق وح
 ا 3 ابوجو ةناثلا تدلك ا 2 نام هناا حف كلج نذل ةلسمىفاك اهفذحو

 ا رىندلا لع ا 0 6 ةكرح ىأن اًقلطم ةلطمءاب تكا ةياثلا تنك

 واولا جج رحم نم مك أ جرم ىلا برقا ءايلا جرشمت اضياو واولا نم فخنا ءايلاو

 ! نكيملنا و تايا ون ارق ءارقو نأ رق نايأرق ىأرق أرق رق نم رعد لثمىفلوقتف

 ةفلا,ىلوالا 0 20 ىاب اضيا ءان تناك 2م تتناكناذ امال ةيناثلا

 أ تيفيول اذكو نبا تلق درجا لدم نيذالا نم تينباذا[كرسسكلاب وا نبا ةعا وحن |
 لس قولا و: ةرمهلا نيب اهلعح كنا ىرتالااهتكرط ةأعا سه نبا تلق هنم مركا لثم
 نيئزهتسمو لّدسو مساك ةزمه اهلبق سيلو اهفيفخت تدصق اذا عضاوملا هذه

 انا ل وح نلف فالكل نم اا دال دا نياف ا

 3 ما نم 1 د ا 3 موأ مول ن موو "توا بّوا نم ولا

 مضوةزما 0 امها ءاحولو مهمالك ىف اهلبقام 000 ةموعدكم دجوالو

 ١ انرك داك سوح 2 ءاملاب ماو واولاب هنو بلا ليص 0 مأ نم تلح نيعلا

 0 م مكان اهتاعح ةرمملا لع تناكناذ هح وتفم كن لاف نو زهتبس ف

 لوقف نوح ىاك اواواهتلعج نص 0 ل معا مانم عيءاوجنىف لوقت

 لوقتف ىنزاللا ريغ دنعاضنا اواو اهتبلق ةحف دعب تناكناو مد.وا مدآ ريغصت ىف
 .رظن هلعلو راو ما ىتزاملا دنعورالا نم روا اذكو موا مالا نمكنم لعفاىف

 ' :رملأ نب لهي هلك ىف زم اذا انهع لا اهايؤت ىلع سآبقلا نأ ىلا
 , ايلا ىلااما نيتز مه عامتجالاهبلق بجوف لاحم ةكرحم افلا ةكرحملاللقو فاالاو

 0 اهلا لاح ىلا ر ظن هريغوهيلاثيلقف فا ءايلاو واولا ىلاوا

 قاكاواو تبلق ءادرولئاقىف تلعجاك 5 زم لعجن لو اكبر بحواذا فلالا

 عج ىف مداواوح اماوموالاقفاواو ةرممان 2 ةنلقتملا بالا تب فيدو روحا

 ؤ املا درفملا ىف اهبلإق بجو ةيناثلا ةرذهلا نال ىتزاملا هيف رينا الف مدآ
 ل6157 م ب وسسسبجوجب

 رمد

 يل يل تاعي دايس ل ا
1 



 6 منباب ابيع

 ا رجوبال رجاوت عام نس كلذ ىلع لديساو لعفاال لعاو بأي نم

 لمعتساال رج وهنا ىنعاهاعدم ىلع ليلد هيف سيل هظفل ةك اكر عم هلبق نمهدقنا

 لعاف ردصم ةلاعذو ةلاءذرجآ ردصم نا ىنعي ءاح ةلاعف لاق رج عراضمىف

 ١ امهدحانيهج ول - سلو ةد>ولل ةراحاىف ءاتلاو الاتق لتاقو اباتك بتاكك ٠ ظ

 روهثملا ردصملا ىلع ةدايزلا تاوذىف دن امنا ةرملا نا رداصملا باب ىف انهانا

 درطم سبل الاعف نال ةلابق تلباق لاّشالو ةدحاو ةلءاقم تلباق:لاقيف درطأا

 ةرملا ريغل اراحا رجآ زال ةرلل لعاف ردصم ناكول ةراجانا ام«ناثو لعافىف
 1 وحي لوعتسيالاك ةرللالا ةزاحا لامعتسا نكيرل اضياو الصا اراجا لمعتسال و 0

 زي ل | عونمم كلذو اراحيا لمعتسالال نعي نع لاعفالاو هلوق + اهلالا ةسيدقت و ةمعيسل

 | ةغللا ساساىفو رجوم وهف اراجنا هرج وا ىكولمت ترجا نيعلا باتكىف نآل

 رجآ سيلو لاق - ًأطخ هلاف رجاوم لقتالو رجوم وهف اراجيا هراد ىنرجآ
  هرهاش كلوقك ةرجاومريح الا رخآ لعاف وه ىذلاااو لنا 00 ١

 اروصقمه رحاىف ةغل لاغت هليا 2 ىروغلا عماج نم لعفا بابو ةمواعو 1

 لعاف نمرادلاهرج اف تلق بدالاناوبدىفاذكهو رادلا درج وا هنم لءافبانىفو '

 نال غلا ساساىفام قلاو ىرغلا دنع تاج ساسالا بحاص دنع عونمم

 0 لوعفم ىلا ىتالثلاف ىدعي ناك ىذلاالا نيلوعفم ىلا ىدعبال لعاف

 00 "8 لامؤالا باب : نمندا نياوعفم ىلا ىدعتملا رح ل داو 3 1

 دوعهعم تدّقع ىا ةرحاوم رجالا رخو رادلا كترك ل ادم اراجبا رادلا

 ظ وحنةراجا د جأيرجا ردصم ةراجالا ناكو دحاو.لوعفم. ىلا ىدعت :راجالا
 ةراحالاف 6 0 را ىلع ىل اعث لاق اريجا ناكىا دياتك تك نق

 . لعفارجاردصم ىف دو . لعفارحاردصم ىف املغالا ف لدم اهنا الإ ةعس هناك لاك
 د رخاآقو  ريجالاو الشن هبلا لتننا وحن ضعب ماقم ز زداصملا ضعب ماع [ك

ا رجآ عنمب 0 ةعصو هلوق *
ا رجآ عنمت لعاف ر >1 ةكض ى

 1 حرشلا ف لاق لعف

 أ رجا نم أنملم ناو نا ديال ةدايزل اوذ لعافو قافتالاب تنال لعاف رخآ كَ 0

 همالك اذه لءفارجا تبشالو ىثالثلا رجا تبنيف لءفاوه ىذلا رجا ال ىثالثلا
 زوجي لهواتاث لعفان وكي النا لعفا نم لعاف ءانب مدع نم مزلي فيك هللا ناحساي

 هنم ىنب» ريغ م راكن ال تباث ريغ مرك !لاقينا
 ١ ناتدئانرك ذامر رقت اذاومركنملب

 ىرك يع لعف افرخآ ىعم امه“* دجاو لكو ناتاثرجا بيكر تنم لعافولعفا

 | كلذ ناك ن اف ةيئاثلا تكرخ و ىلوالا تنكس ناو اذه ةراحالا دقعنعمب لعافو

 رظناف

 رو



 داكتغالا مدعب

 ىعير نم ليقرثك الا ىلعو هلوق * اهضورعل قبثو هادك اند ةحلخو ْ
 ءابؤذحو نينكااسلا .ءاقتلال نونلا اوك رح نك اسلا مخ مرللا لح لع
 - قاكءايفذحتملو ديزنمىفاكنونلا ن .كسماللا ةكرح دتعاولو اضيادهلحت الف
 لوقتفاذهلثم ىفامال ةز را ارفلاو ىلاسكلا ىكتحو كراد
 ماللا نوكس ىلع ةظفاحم ةكرللا لقنبالو ضرااو رمخلا نذرألاو رجدلو
 اداعزي ونت اوغدأمزاللاك ماللا ةكرح لعج ىلعىأ لةالاىلعو هلوق * ةفرعملا
 21 1 نوكملا ردخف ماللاتلعجولو كلنم لوةناك ىلوآلا الف هتك بلا
 ةكرح دتعا انا ونك اسلاىف 2-5 اسلا غدا .الذا ماغدالا زج ملوىل !وانداعتلةفن وللا
 امتريس هلوق فالخت ماخدالاب 0 ضرغل“ لالا هجولا ىلع ناكناو ماللا . ظ
 فلافذح وهو ماللا 0 3 7-0 0 انه» لصح ىذا ناف ىلو آلا ظ

 لاق * قالا هحولاو ا ةياكلا داحنال هلوذ * نيم ادا امريس | ]

 سيلو نمتواو تباو مداك اهلبق بجو ةيئاثلا تنكسنا هلك ىف نا انزمثاو)
 رجونا ىلع اثلث تللدهيف هتلقامو رجاو توشأ لعفاال لعاف هنال هنم رح[

 تكرع رحت نا ورجآ عمي رح د محب . لاعفالا و ءاح ةلاعن رجا عراضميقتسال
 - ةيناثلابلق ةفبجو اولاق لاق املبقام ا رحت وتكر حن ناو 3 20 انك اهلفام زك سو
 | مدواو مدي واو ةمما اوءاحوحت هريغف اواوو ترسكتاوا اهلبقام رس كلا ناد

 نجد رقما !ةاوم زئادق وهتاوخا هيلع لج وذيناثلا فذح مرك ا باب ىف مزتنا و“ 4

 اهفيفح رارهقيقحح ز وص نيتك ىو نيل اوقنا لع اءاطخ هنمو ااه ترق م

 تار 11 قاصإ راولالا |١ ا رح ىف ءاح ءايناق لع امهادحا ف 0
 اذا نيترم# ان ل دو + هك يلع ةناذلا بلو و اههارخإ قدح ذح نيتقفتملا

 ىلو الا ل رحب نا اماف داكىف ناك ناف نم: 5 ىقوا ةلك ىف امميءاعجا نوكينااماف اةءعحجا

 ! ىلوالات 0 ناف زو< ال اعم امهنو < فاعم اكرحت وأ طقذةماشا ءارحضي وا طَقق

 قا ءابوو نك ”راكل والا تعضنانا اواو تبلقىا ىلوالا ةكرحي ةيناثلا تربدطقف

 لصحابنم لقا نال ةناثنا تبلقاقتاو نم اك تحفنا نا افلاو نع
 ةملكلا نذق اهدعب ىتلا فرحا ةكرللا بسانتل اهلبقام ةكرحب ترد امناو
 هنوكعموهفتؤسو ُربو سار قات ا كواهلبةامةكر حتربد اذاو
 هنال لاقدنك اس م نانزمت هف عا اي همنا را هد لوا زم

 |0006 ل 11 روغلا ودكم دوام لقزأ انلقنا امأت فاقالا

 ا ل ا امو ديو 300

 21111111 ز 1 ز] ] ؤ] ]ز]ز]ز] ] ز] 0 00000 0 ز ز ز ز ]زةز ]| | ز ز ز ز ز] 7 زة 001

 0 يي ل

 ا وحن ىف قيقحلاو ب محب دقو ليل انالخ ىلصالا ريدقتلا ىف اي الو هام

 ا ا ولا نس

 ا ننال



 لفالل لذي لاف ذحر محف ونونلا محب رج نم  ليقزك الاعور ور جا لاقيف . -

 7 لا ونوكسل 5 ايهبلا بوأقملا ءايلاو واولا شيمن ا دين لوا واوتاقتاهلبتام ا

 ىالا اهلا مسو مؤ 0 باشال اذهىلءف انمدقتاك ةنك اسواوو 2 ءايلاعب نأ

 لتس و و هك !تءاضتامو نو دهتنس وع باشال اذكو اهريغالو ةرو هرضلا

 ةثكلا سايق ريغىلع لكو ذخ اومزتاو ) لاق + ةنكحاس اواو لجؤمو ٍ

 هقحناك اذهل وقأ +( مونم ممحدف آو أ وامأو سعوا نم محدف اوهورماول !اقو

 دح لصا 31 اهبلق بجو ةيناثلا تع نادك قنات زمملاو هاوقدعت 5 كن ْ :

 اهلبقام ماهضنال اواو ةيئاثلا سلق سايهقتا ناكومعؤاو لك اوذخ واهو لكو
 لاح لك ىلعو اهلامعتسا ةزكل ةيناثلا تفذح نب, كلذو ساقلا ريغب نفخ
 نؤودلكو دخىف فذملا اذهاومزتلاوا واو اهلبق نم فنصلا ف لغو نادل

 كلذو هنأدتبم ناكاذا اذه مزالب سيلو تلقلا نم مصفا هيف دلل نك ١
 كلت لقوم افومأو وحن ج رجلا مقوادااما وليت نسا لئاهنوكل |

 ْ نيدزمهلا عامجا دكا ةلع كد 0 0 رك هدف هز هز م ١ ءاقنا ناف م وا 7

 ناوكينإ ةيلكلا ل صان ال ةلق ىلع اضإارفو مو وحن راح وج ردلا ق ناعتالو

 ظ ةزمهلا ةفوذ_هلا زماكلا كلت تعقو مثالوا ةزميأ تفاح هلأاكف اهب ادّتبم

 زك اماللا ةزمه ءاقبقرج-الا باب ففخاذاو ) لاق ءاهل- ىلع تيقف جردلا ف
 ها ل م جاو

 ةرمه ادكرح لفن اذا تعي ل وقاء(ةيلكلا داحتال لقاالو هلا اولوش لول ! داس ْ

 اهدحتو وحول نوكلا ريدقتىف ماللا كلتفاهلبق في لا مال ىلاملكلا لوا تلا

 ىلاريغ ىرخا ةلكماللا نوك ىناثلاو لقفاقوحن فالح نوكسلا ماللا لصانا .

 تلقنلاةرمك اًدك رح لقتاو تلاز ان اكفلاوزلا سم لع سا
 واولا ةلك نم اهناف لق فاق فالخم ةنكاس ماللا تيّشو ةزماىلا اهلا

 لعن فالح لقنتمل اماكف مزالريغ اهلقام لإ ل لقننا ثلاثلاو

 . فاتك ح موزا ةمزالب تسيلدف نينلاتك رك لساما واهل فال ٠
 لقننافثلاثلاالاهوج ولا عيجب ىف لةل ثم هنالرج-الا مال ةكرح لاوزةئازبالولف

 لدن نمزثكاهموزلمزاي 1ناوهنكل لوقاواوةكرح لفن موزلام زال سيل هيف ةكرحلا
 لسىفو بجا وةزم# !فذح لقىف و ثك اةزم# اءاقب رجالا قف رجالا ةزمهذكرح

 مده "لسا ش فخالا زاحاو هب وبيس به ذم وهو ىرت[كفن صملاهبج وا الخلا عقو

 واولاة؟رح له لبق لوفتنم ذوخ امال وقاهلصانا ىلءىبم لقى هلك اذهو



 سمس ل مسسساستاششاا
 | اهرحم لول مل ةحوتفملا ةابسملا لود وقرشنا ه ا ل ط .رقاك نأ 1

 مع

 : ٍ هبش ئحي عنمامهدعب حيرصلا في الا دع لاصتسا ال دكرتلاو مضلا دعب
 | لقتتس لب ةرسكلا دعب اهحم ليس الفدنك اسلاواولااماوامهدعب اضيافلالا
 ا ةرسكلادعب ةنك اسلا واولاهبش م عنمب راد هنك اسلاءانلا !ذك و
 ظ نب ىلا ل سون و زهتسم وحن ىف مهضعب بهذو ةمضادعي ةنك اسلا ءايلا هبشو

 ظ هجولا اذهبكترا امئاوشفخالاىلا اضيالوقلا اذه رهضعب بسن وديعبلا نيب
 | نيب نيب ىف ه.وبيس مزلامت ارارف اردان اديعب ناك ناوهبكترا نم انهه ليهستلا نم

 أ مضل لاس دنكلاسلا ءابلاديشورسيكلا دعب ةنك الا زاولادبش مم نمروهشما |
 1 5 دعب رسيكلاب ةكرحم ةحرصلا واولا ىث نب خللا م و ما

 كاذون ؤزهتسم ف كلادعب مضلاب كر ةحيرشلا ءا ملا ع 2 نمولوسفف
 1 ىف روذحم ان رك ذام ىلع هي وبيس مزليالهنال رتب يلو رممالكف ضروف مم

 مزايال اذكو مضلادعب زنك ايلا ءالا هبسورسكلا دعب .ةنك انلا واولا -_-_
 لثموهف مزالريغ ضراع ةرملا يفت 2 عيذش ىعأ هيلا بهذ اعف شفخالا

 لدب, دقوروهثملا نيب نب اهيف نا ةيقابلا ةسخلاىف فالخالو ماغداالب ابعر
 ا رطل دل نكس اواو وكاس لثم اهلقأت مهلا اذا افلأ ةحوتفملا ةزم#ما
 ' ايلقامر كنا لا اذ[ وتك انسب عابو سكرت -اننهلفام مذناو |

 7 :أ اولاقك ىعامسوه لب بثلتم سايب اذسيلو هءوبيس لاق نيئزهتسملا | رزذلا لالا
 اسايقن اك رعشلا ةرورضىف ناك اذاولاق مل 1 ف تعا لوقت الفت وأى دل د

 قالطلا ىناتلاس# لاقو* عترملاكانهالةرا زف ىعراف * يشع لاغبلا ةلسمب تحار#لاق 1
 تلض+ةشحاف هللا ل وسر ليذهتلاس# لاقو * ر كت. ىناكتج دقىل !ام لق# ىتاتارذا
 * ىعاشلا لوقاءاعس الا رعشل اريغفزوحالاهشهءوب مو اول و تدعا# ل ليذه

 ”ارهنا قل وهو فنصل!ناقك جاو روفل ابهسأر عج“ : عاش دتو نم لذأت تنكاو
 جة يه زماكلا رخآناكف هيلع فوةوموهوثدبلا رخآ جا و سدلس ايقلا
 هريغىفو رعشلا ىف ءاب اهلعح فيفضلا هسايقوىرش مىفاك ةرسك اهلبق ةنك اس
 ءاب ةزمهلا لعجن ىفايجاولابترملوقت مك لصولا فا ولا وع ناك ذل لب
 لعجت ىتلا ةزمهلا بلس لاقو هيوبيس قلطأدقو بابلا اذهنموهف 0

 اذان واو واط نامرسكلا اذا ءا دو اهلبقام مهنا اذان نب نيب فيفضلا لهاذتع ظ
 حوتفملا ةحوتفملا ةزمهلا لاقيف شدعل نءالاق م ديش نأ قىاو اهلبقام م طنا

 موعضلا ةموعضألاو ءاببلقت اهلبقامر ريسكلا# 3 رق و اناأ بلقت 0

 (اهلبقام )



 ها ا يو نيو ا ويد نا را

 1 تن ا يلا وول حين يي او
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 هك وما تا ا رك دس

 0 .وثفم عسنت درر ناكاذاو ) لاق «اءاشعو اءامد وحن الا ْن والا 1
 ٌْسولجؤمو ناموا رك كلذك ةموعضم و كلذك :روسكمو ثالثلااهلشو

 ءاب ةئام وحنو واو لجؤم وصف سؤرو نؤزبتسموفؤؤرولئس وني يود 1

 روثملا نيينيب قابلاو ديعبلا ليقو روهثملا نيب. نيب .لئسو نؤزيتسم وحنو | '

 سايقلا ىلعف *ىجبا ور مقلاب هسأر مست * اماوالصوجاولاوحنولاسوةاسنمءاجو ا
 هتلثماوءاوس ل صفنما ىف راحل صتالاىفروكذملا رمكملانا معاذ وقا*(هيوييسلاةالخ |

 لاماذهو مهاربامالغب ومهاربا لاقو كيبا مالغناوكيبامالغب و دجا اذهلاق
 ةلضتمابف ف ةدصتا 1ك خا لاسم وشاح ماله وكيخا مالغناورمهاربا |

 اهفذح رذعتل ةضحم ءاي ةئاكاهلبقام روسكملا ةحوتفملا تبلق ةلصفنموا تناك |

 اضياليهستا رذعت ورحم ىلا ةكرملا لقنتالو ةكرملا لقتدعبالا فذحالذا ||
 هبشئجم اوزوحي ملةرسكلادعب فلالا ئيلاحتسا الف فلالاو ةزمآلا نيب ريصتذا 5

 لثل لج“ وكدض# اواو اهلبقامم وعضللا دع وفل بلكت اذكر اذ اضيافلالا [|
 ه.وبيس دنع ر وهما نيب نيباملكل هستو ةلثما ةعبس نيلاثملا دعب قبف ةثاماقان 5 دام 3

 دصقلان ال نيلاثملا فاك بلقلاب ففخت ملو اهلبقام كحل فذملابففخت للاتاو ||
 هره وحج نع فرحا جر خا مدع لصالاو نيب نيد اهليهش لصح دقو فيفا

 نيباهب ىتأت نا ليهستلا ىعمو انرك ذاكملا رطضاك بلقلظ نانا 7

 ثيح ةلهس:ةسلتخم اهيلع ىتلا ةكرتلا لمحو اهتكرسض فر نو 0
 50 اليل اهلبقام نك اسلا لهسإ مل اذبلف اهنكست مل ناو ةنكاسلاكن وكت: 2

 فلا .ابمابق ناكاذا كلذو هيلارطضا اذا تلذ زوج ىلب نينكااسلا نيب علا |
 راسو همك ١ :فلإلا و دما نوكلو انرك داك م دحأا عاونا باس ردعلا ٠

 بهذونينك اسلا ءاقتلا باب ف سك كل رحمملاكهيلع داقعالا مصيف نيالا فورح |
 اهلمفدمالدج هن وبيس ابكي رك ىلع ميتحاو ةنكاس ةلهمملا نا ىلا ةيفوكلا

 ناننك اسهيف عمجاول ىذلا عضوملا فنك اس اهدعب و رعشلا ف لبست اهلأىهو | 1
 رهدونونملا بير + هه مذ أ ىث هءاالخرتارناةىتعالالوقكتيلار 00 |

 ةموعدملا اهتمنيكزتلالا روهشملا نينو ةعبسلا لرسم شلح «لبخ ل بتم

 بلقت لاق . لئسك اهلبقام موعذملا ةرودكملاو نؤزوتسملاك اهلبقام روسكملا

 ةنك اسلاواولاكىلو الا تناكل انلهسواذا ةض< اواو ةيناثلاو ةضخم ءاب ىلوالا

 ئحج الك عدلا دعب دعب ئجالو دنك انلا ءاملط ةيانلا ني 55 ٌىجبالو

 ةثامو لجؤم ىلع اسايق هيلا بهذ ىذلا اذهو ةرسكلاو ةعضلا دعب فلالا

َ 
 رق ناك نأف

 عدنا سس

 كيخأ لدن كتخا



 د نيج وي
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 ظ 00# 06١9 راد
 || هبثشي فيرعتلامال ةرمه نا مهدئ قرفلا هءوبيس لاقو نوكسلا اهلصا فيرعتلا

 3| اضيأهشأب ف وهلا | وحن ماهفتسالاىف اهتابأبو ةادتبماهحاتفناب رجا ىف عطقلا ةزمه
 فقوبنااماف ةفرطنملا ةك رحملا ىلع فةو اذا هلا رعاقف رطنملا ىلع فتواذاوهلوق *
 ىوتسم همك ىضم لوألاف فيفضل الها بهذم ىلعوا قيقحتن الها بهذم ىلع
 لصولا ةلاحنالال وا ةزمملا ففخ هناذ فيفضل لها بهذم ىلعاما وفول بابىف
 قحوهام ىلع فندق لصولا ةلاحةلصاح ةزم# !لقنو فقولا ةلاح ىلعةمدقتم
 ءورقمو ”ىربوحن ىفماغدالاو بلقلاو ؛بحلا وحن ىف فذحلا ول قنلا نم فيفا
 ماعثالاوا مورلاوا ضحلا نوكسلاب هيلع فقوت متم دعلاكءابلا كبر حبب بحل يف
 :أ مورلاو ناكسالاب اهيلع فقويف نيتددشم ورقمو ىرب قبو فيعضتلاوا
 لصالا وهو فذحلاو لقنلالصولا لاجىف ءوسو *ىشوح ففخو ماعثالاو
 ماعثالاو مورلاو نوكسلا زوحيو انرك ذاكرهضعب لوق ىلع ماغدالاو بلقلاو
 ىفيعضتلازوح الو ماعثالا ومورلا ونوكسلا زوجي ىناثلا ولوالا ف فيعضتلاو
 فاا دف رطتملاة زم لبق ناكن اف فل الا ريغ هيف ةزمهلا ليقامنكيمل اذا اذه ىناثلا
 كذلك ! ب لنخ اذاه روهشلا ني نيب .اهلعح اهلثم فيفخحت ناءانركذ دقو
 هتيشباو لصولا ىف ناكىذلا فيفضلا قولا ىف تيعارناف ااعفقةولاتدرامأ

 ناكسالا عموزوحيال ةرمها فيعضتنال مورلاب فقولاالا كلز< مل نيبنيبوهو
 اى و نيبنيبنال نيبنيب زوحنال اضيا ناكس الا وهو ماعمالا وضحا

 روهثملا هجولا تدرأو لصولا فيفخحت فقولا ىف عارت مل ناو ةكرللا نم
 ءاقتلازاجو نيبنيب ةلوعجلا ةزمهلا ّتنكسا ناكسالا وهو فقولا هوجو نم
 افيفح تدصقف اهناكساب نيب نيب فيف# لطبففقولا ىف هنال نياك اسلا
 لقتال و وهلال قام ىلا دك رطا لش نوكيا |كلذ دا فذحلا تأت ملوزخآ
 ةلراع اهلبق نلالا نوكلاقلا ةنك املا ةرمهلا بلقالا قب رفنلالا ةكرملا
 ىلعتن اكةكرحلانال ماعم ال ومور ناكسالا عم ن وكيالو أرغب وحيراصخدحفلا
 فتولا ىف انلقك مذ و مارت ىتح فلالا ىلعال هنم لد, فلالا هذه ىذبا فرحا
 ليال ةحرصلافلالاو ةكراا ضعب ءاهأب مورلاف اضياو ثدن ألا ءاه ىلع

 بابلا اذهىف ٌدك ا افلا ةزمهلا بلقوناكسالاب فتولا ئنعا هجولا اذهو كالذ
 ءاقنا كلزاج فلا اهلبقو اغلا اهتبلق اذاف نيب نيب ةزمهلاو مورلاب فتولا نم
  زوحيو نيفلا ردت ىف ةيوط ةدمدهف نانكاسلاهيف لمح فقولان النيفلالا
 تناك ناو ةدحاو فلاريدقت ةريصق ةدمدهف نيلثملا عاتجال اههدحا ف ذح

 0 را و 1 || بلش لب عورفلا هذه اهبف ئحي
 آلف ةفرطتم تسلف ةنونم ةبوصنم ةزمهلا ٌْ
 امس بس تح يس سس سس سم سس تملا سل



 مسالفلالا نال ءائدالاو نيتك اس ديك 1 وأ واو اهلك زوحنأل اذكو | :

 ند اننا دف أس رق ناك ناو 5 روهشملا نيب نيب هلءوحالا قبن لف هبابو قحاو /

 | دادسنال فيفحلا دصق دنع هيلا رطضم سا اذهو كرحم لاح لكىلع هناالا ؟
 هلوق * اهلبقام ةكرحالذا ديعبلا نيبنيب نكي ملو فيفا هوجو رئاس باوا |

 لحن ال اهنا مدعت ىتلا ةلعلا فور> ريغ ىا كلذريغ التعموا اح<“ ناكناو . 3

 مزلي المل نيبنيب لعح مل اتاوتفذح واهلبقامولا ةزمملا ةكرح تلقت ةكرطلا
 نا اهناكم ناك و لعض وم ىفالا ينيب ةزمملا > لعمت الف نيتكاسلا هبش ٠
 فرحاهولدب ملوةرورضللان رك ذاك« ءانسك ولئاق 8 اهدحوفلالا مالا أَ

 تاننىف اهولخ دنا اوهرك من :اله. وبيس لاق اهلقن دعبالو 2ك رج لقنالب ةلع ١

 فرت !'بلقد زى اك نين 0 و نويفوكلازوجو ءايلاوواولا 0
 ءافرىف اولاقف طبصو سابك رغم ةفلتحت يروج ولعت طاش 0 ع

 هلبقاملرحتملا نك اسسلا زمنا ىف اولاقاك اذهووبخ ”بخ ىفووفر تأفر ردصم 1
 دنعاذهوثي رفوتيح تارقوسابخفوتوشنو توفر تاحنو ءانرر

 لقندعب افلاةصاخةحوتفملا ةزمهلابلق سايق نويفوكلازاجاوهاكىدرةب وببس ||
 وه ناتو كلذ ه. وبس ىحنوءامكلاو ةارملا وحن ايلي نك الا ىلا 3

 هاف هنن وكيلا لدتا نأ مهمازلال رطانا باءىف ةكرللا لق زوجيالوللق

 ناك ءاوس ىأر بيكرت نم ناكام لك ىر. ىرأو ىرب باب كلذ متلو
 نكسو ةغيص ءانباىرخاافرحةيلع تدزاذا ايٌؤرلاوا ىأرلا نموا ةيؤرلانم

 لامتسالا: :كل كلذ وةاروىأ م الااهتك رح لفندعتةترمت فنجد 0

 رثكي و؟تاهزلاب , أعان الك# هايأرثملام نيعىرأ* هلوقوكح رعشلا قاهتانا ءاحدقو ' :

 هل وق * ان رو تأ ارك ماهفتسالا ة 0 اهليقام را فقذح

 هفيف# راصقم وحن ورأجا لامعتسا نم ريك ١ لآ لامعتسا نيتزملل نسف رنكو |

 ةزك ناكولو رأجاوحن فالح اريثك اهفذحو اهلبقامىلا هتزمه ةكرح لقنب |
 نيسلا ىلا ةزمهلا ةكرح لقن دعب و هلثم رأجا ناكل طقف نيزمهل فيفذتلا ||

 ةضراعنينلا ةكرح ناك ناو ليصولاة رمح فخ ملي فا 0 00 3١
 ترقب امل ةيقاب ةزمهلا ناكولو نيةزمعلا عامتجا هففيفذلاة رك ىضتقمنال 0

 ضعءب ىكتح ىفارسلا لاقو اب وجو لصولا ةزمه تفذخل نيسلاىلع اهتكرح
 م هه م رع

 لو دحا سيل هنا هاكحام دسفي و لاق رجا وحن لسا شفخالا نعي ةاحصلا

 ملول اسفاب ةكرملا نيسبلا لصأ نابل دامب نيد قرفو م اولتقا

 حس سم يو جي كا

 جرس

2 



 ةيلعلا عجب بالعلا
 حاصو بلحلا وهو

 0 ىعامادم
 ءاسملا عجج ى رقلاو

 لوشن ضوحلا ىف

 تيأرله ىبحاصاي
 ىلادرعارب ندع وأ

 سسيبلخام عّرضلا
 نلعلا ىف عج ونعللا

 دها وش نم تيبلا نامت
 زروص قى فامكلا

 حرش ىفو نوعاملا
 ندلا بن هدهاوش

 | عج ا ريلف قيقحن دب نم
 ادع

| 

 | لا لاخم هافانا ةكرملا لولد اهننال ل 1 لقت دعب نوكي نأ. ا

 ظ "0 طل
 ا تي ملوتكرارا وابا لعفركلاوتعضلا لاقتسال هلا تقزح تر وينكم وا

 تناكاذاو كوسب نلو كيحن ناوحن اضيا ةحوتفملا ةزه أ فذح دقو كوسإو
 ْ فذحاذكو لاق ةريشلا و ئضلا 5 ةزمهلا فقذح رووا ةةوعكم

 1 اهلا ةكرملا نقل عانتمالا فلأ اهلبق تناكاذا تناك ةكرح ىاب اقلطم: ةزملا
 هسو هج وشب ملوسإ موجي مفقولاو مزلحا ىف لوقت اذه ىلعف اشي وهلوقتف

 فذحي هلاوخاىمرب ةلصفنملا ف لوقت اذهىلع ون نيعلا ىلع فةولا وم زا عقيف هشو

 ءاب فذحن مث اهلبق ءايلا ىلع ا د ب اوك ع ركل ةرمهلا

 هن 4 مهتضعب لقن داثلا ن :م ءاح اممو ىفاريسلا لاق نياك اسلل ترب

 ناو ةماسالاةو قكما لاقوحن ديان ةكرحب ةكرحمملا ةماكلا رخأأ ىلا ةلصفنملا
 امازحا ةماسا لوقت نلو قكمأ لوب لوقت الف لقنت مل هبا عا ةكرملا تناك
 نيلكلا رخآ ىلا هك راال فن ريغنم ة ةزمم افذح مهضعبو لاقت اىعالا 2

 ةرمما فذحت مهضعب لاقو دوجأ لوالاو ةماسإ لاقو قحينأ لاق لوقتف
 ناك ناذ ةملكلا رخآ ىف فلالا دعب تعقو اذا ةماكلا لواىفىتلاىا ةلصفنملا
 كرمعأ امو ادبز نيمحا اموحن نينك اسلإ فلالا تطقس نك اس ةزمهملا دعب
 مهسفنأ قا لاق دحام 1 0 فلالا قب ءا رم اهدعب ناك ناو
 رو ةلعالب فذح ا + اع . ماو

 0 نونلاو ءانلا هَ :لضللا 1 رم ماهتمالا ةزمهدل واام عيجب قفاسكلا
 لردك اناو ءاللخ قدح لاقفىناثأ * هلا مل تنك أنها ترآ ءدوسالا

 يرراوو ريوق ةوجو ىلإ ى ريالا لاهعتسالا ركل هكارخأو طارق
 #0 ةزمه تيأر لع تلخد اذاف ىأنبو لأسي نم هتاوخأىف هوجو مدعو ُى 0

 ْ تيازع ج فذح مرو ازاوج زم رم مما

 ْ فذطاراهفيفخ ناكلاهلاح تيقيولولا ةزمملا تم دق و اا
 فذطاباللقلاب نذا اهفيفخت نالنولسأب ن ولأ سىفلاقيف فذهلل اهاركتسا
 ساس هلثمو * هلباسات أ ىذلا ءامهدف 00 نولسأي موقماق اذا * لاق
 1 ىو اكيدصت و فلالادعي ةزمي ناك ناولوقنف انلصأامىلا انعجرسءاب |
 هت ىذا ند ءامنال اكن ص انرك ذىتلا ةليلقلا ةغللا ىلعالا قذحلازحي |



 4 هذ يح

 لاق ةيرإو :ىفهلوق * هنم اورفامرثك !ىف اوعقو ةيناثلاىلاىلوالا اوبلقولفاهنم |
 نولوَد قيقحتلأ لها نم اموقنا انغلب دقولاةلدبلا قيقحلا لها ام« زلاهب وبيس 1
 ءيدردناالهف 0063 برعلامالك ىف ليلق ئغإ ئدر ليلق كلذو ة ةئيرو ”ىن 3

 وهوماللازوم#* 'ىنلاناهبوبيسبهذمو عبسلا تآ ارقلا ىف ةتاث ىهوسايقلاىف | '

 يضع 05 هعج-نال كلذو ةعفرلاىا ةواشلا نم هنا "لاقدر افالخ قملا 1

 7-00 عج ءالعفو ءايفصأ أوصك ماللالتعملا ليعف عج ءالعفاناكن او ءايدنا . 1

 ١ وحن ماللا لتعلاكراص فيفخضتلا هدحاو اومزلا امل منال ءالرطو هن ركك مالا: 7
 أ ىأر اموزمهلاب ة ةوبنلا عبسلا ىف ءا هاو: هدد اذكوىخس | ٠

 أ مزالب سيل اههفيفخحت ناب مكح عبسلا ىف نيزوم# ةئيربلاو *ىنلا ثويث فنصملا | ٠

 عم ”ىدرلذناب ءانرك ذاك هحوببس بهذهورمملا مولا سلال هدو ١ ٠١
 ةءادرب مك ملالاو ةارتوتم تسيل هدنع عبسلا تآارقلا لعلو هن ”ئرق هلا | ٠

 ناتلباقلا ءايلاو واولا ىاىن اثلاممسقلااماو اهنعىلاعت م ركلا نآرقلا نم هنا تدن ام 0

 ةمضلا لقثتسي مل امئاو اهفذحو امهبلا ةزمهلا ةكرح لقن هف سال هارد 0
 ىيبلحا وكماول اًهوكلبا اورزاجوكما اولت اقىف ءايلاو واولا ىلع ةركلا يا

 نافىنضاقو ىضاقوحن فالح ةلعلا ف رح لصالاىف اتسيل نيتكرللا نال كلبا | ٠
 5 2 تسيلوابت ؟رحاهتكل فرطالع ةضراغشنك ناوسا_ سا ١

 كلارخآ مغدب برعلا ضعب هنوبيس لاق ةلوقنلا تاكراانم مزلا ىهف اهبلا |
 9 اهدعب دلك ردصف دن اكلا ةحوتفملا ةزمملا نع ئيتلدبملا ءايلاو واولاىف
 عبجج اذكو كابأ ىرأو بوب أونأو تنأوأىف كاب ىرأو بوب ونأو تن وأ

 ةوسوحم اوْفذح ةدحاو دلك قثن6 ناولاق ةحوتفم اينوك طرا ل

 ةوسمو ليجو و ضوةوس اضيا ةلصتللاىف ءالؤه ضعب لاقدقو لاق بوحو
 ماغدالا مزلاهتاوىن و ورقمىف ةدئازلادملا فورك تآايلا وت اواولا اولعج ىسمو
 نيتمزال ةرسكو ةعض ةموعضملاو ةروسكملا ةزمها اماواهلامعتسا ةريكل ةيشمىف

 كمت و.اكماىبأ وكماو:أ ىف لاش الف هلةثلبابلا اذهىف اهف_غد الف نيتمزالكوا

 ىساو أووسس اوأوءوسىفالولب ىذولب وذلباىذولب اوذىفالوكم ىلاو
 ةرسكلاو ةمضلا نافذ. “ىو ءوسم اماو نيتمزاللاكةرمسكلا و ةعضلا نال

 واولا ىلع اريخا ةزمهلا ةصق لقنن برعلا ضعب و لاق تباث ريغوهو باىعالل.

 ةموعم هش وا اح ا ني ا 0

 را فلا هه رسل ةزمه |فيفخت دصقنيج رم ا دعاس ع ماغدالا ىلع 0 ا !

 يل 222ئتمكتتلا
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 مدنا ضعب ىفو
 دعب نوكي دجوب مل
 ريسفتلا هلك

| 

 5 هه ؟هر اقطع
 ىضماكز وحنا كلذو نك اساهلبقو فقولل تنكس ناىلب نانكاس قتليالهنال
 نال كلذو نيعمق لف ةكرختلا اماو اهيكح ئحب دقف نينك اسلا ءاقتلا باب ىف
 نوكي نأ نم نكاسلا تاذولخالف اهلبقام نكسناف كرم وا نك اساما اهلبقام
 . || نيلكلاة يك ىف ناتاكازلا ءايلاو فلالا هكير حز وج الا زوجالوا هكي رحن زوجيام
 أ لئاسوحن ريغصتلا ءاي اذكو امهفج نم ةكرلا نم امهلبقام نوكي ىانيتدماتناك اذا
 نيتيلصا اتناكنا امهنالة لكلا ديني ىف نائما لا انلق امناو سّئيفاو ةّيطخو ءورقمو
  لوبق نم عنتمال امن اهمالو اهليعو رماكلا ءاذنال ةكرللا اتلبق ”ىبسلاو ءوسلاك

 ميه سعأ اوعبنا وحن ةماكلا ةينب نم انوكي مل اذا ةكرملا نالبشال !ذكو ةكرللا
 نيثخاونوشخاوحن ةكرملانالقح نالقتسم نات" ءايلاوواول اذا مه سا ىعباو
 نيت زاتسيلة قيقلا ىفاههن الك با ىملسم ءايو ك.ءاولسم وحن واوامها رجم ىرجاو
 موقلا اوفطصم وحن ةكرللا نالمتحف نيونتلاك ىنءل امن وكل ةيلكلا دش ىف
 لأيجو ةبءوح ون ةدلكلا ديني ىفام# وك عم نيتدمان وكيملاذا اذكو موقلا قطصمو
  اهنكل ةدم نكت ملناو اهناف ريغصتلا ءاياماو ىلصاف رح ةلباقمىف قاححالل امهتاف
 نينك اسلا ءاقتلا باب ىف ىضم اك ميصاوحت زاح اذهلو نوكسلا ىلع ةعوضوم
 واولاك ةلع فرحوا ةلئسك ناك احح هان رك ذام ادعام هكيرحن زو< ىذلاو

 .ىعبتاو هما اوعبتاوحنريعضلا ءايلاو واولاوالأيجو ةبءوح ون قاملالل ءايلاو
 : اتناكوا كيباىلتاقكو كيا اولتاقك عومجلاو ىثملا تمالع 006 اذكو ه مهأ

 لباوذو 'ىسملاو ءوسلاك ارهسشج نم اههلبقام ةكرح ناك ءاوس نراكلا لصا نم

 ةءوسك نكي ملوا هماىفو هبا ىفو هاباىه برضبو هماوه برض لبا ىذبو
 فيفخلا دصقو ةرمهلا اههيلوا ذا ةكرخلا ناليةتال ناتللا ءابلاو واولاف ةئيحو

 وهو سيفاو ىنو ورقم وحن ابف منداو اهلبق ىذلا فرحلا ىلا ةزم# أ تبلق
 ىف نيتدئاز- نعي قاما ريغل ناتّماز فاصملا لوقو سأف عج- سؤفا ريغصت
 البق ناكاذا فذحت ملامئاو هما اوعبتاو كببا وضاق جري ىتح ةماكلا ديب
 ىلا اهتكرح الوا لقنت نأ مم اك اهفذح سابق نال ةكرللا لبقتال ةلع فرح
 دصق اعنتما الف نينك اس هبش مزلي الئلزيب نيب لعجب مل اذكو اهلع لدتل اهلبقام
 مهنكل ءابلاو واولا جب رم نم ةزمهلا جرح برش مل نآو ماغدالاب فيفا

 مههاركتسال رولا ةفصيىف عيملا كازشاوهو ةيسانم ىتدأب ماغدالا ىف اوعنتقا
 ىلا ماخدالل ةيناثلا اوبلق اذهلو ص اك ف يفخلا رئاس باوبا دادسناو ةرمكا
 نال ةيناثلاىلا ىلوالابلق هءاب ىف ئحب مك نيلثاقملا ماغدا ىف سايقلانا عم ىلوالا

 اح ) 0
 اي سس روس يس اا



 ذه اس نل تددق#

 دولا كيسي دلل

 ه4 ه0 قمح

 ئحجباك ن ؟ اببلا نم ءاهي رض روهشملا نو كه ماو * ين اهلبق نكي ل مالكلا

 فيفخملا نم رخآآ امون ءادتالا ف فق ملو هنمامردالو "كاس نوكيال هنأدتبااو
 ىلع رخاوالا ف نوكي لقثل اذا فيفخ "هب ادتبلا نال ةروكذملا عاونالا ةثلئلاريغ .
 كايهو تقرهبو تح رهك هاف ةلدجالا ىف عذاولإ ضع فد ةريهلا ت تبلق دق هلا |

 ةربناهلو قلما ىف فورملا لخدا تناكامل ةزمهي انا لعام ذاش ب باق كالذنكلو

 مهو موق اهففضت اهب ظفلتملا ناسل ىلع كلذ, تاقث عوهتلا ىرحم ىرح ةهرك ٠
 هنعىلاعت هللا ىضر ىلع نينمؤملاريما نع ىور . شيرق اهسالو اجلا لها رثكأ |

 لزت مالسلا هيلع لّماربج نا الولوربن باعصأب اوسيلو شيرق ناسلب نآرقلال زن |
 نينعلاو مهريغ اهققحو انزمهام لقو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع ةزم#اب !

 نوكت نا اماف تففخ اذالوقنف ناسسا فيفحلاو فورا رئاسك لصالاوه .

 اهلبقام ةكرح فرح لدبت ةنكاماف ةرضاح عش هذهو ةكرحموا ةنكاس
 هسلح نم ة د لقا هلع قرح اهنم ةصاخو اهنم فخا ةلعلا فرح ذا

 ةرمهلا نوكت نا اما لوالاىفو الوا ةزمهلا دلك ىف نوكتنا اما اهليئام دك عر ْ

 ىناثلاىفو ”ىرش لوؤدرب لو أرب كر يخالا ىفوا نم وم ورثد و سأ رك طسولا ىف

 ةكرح الذا نيب نيب لعج ملامئاو نذدنا لوو نمتٌوا ىذلاو اننا ىدهلا وحن ىف ا

 اهتكرح ءاقلادعب فذحت امنا اهلال فذح ملو اهتكرح نيبو اهنا لع ىتحاهل 1 ٠

 ءارتلا ىلعال نكاسسلا ىلع قيلت امنا ةكرحلاو اهيلع اليلد نوكتل اهلبقام ىلع .
 قامحالا ريفل نامداز ءايوا واو وهو نك اس اهلبق نك نا ةكرشلا 3٠٠١

 ريغ ةيريو ىنىف مزتلا مهلوقوسيقاو او ةورقموةيطغك اهيف تغداو اهلا تبلق |
 العموا اضنع# ان ردن ناك نأ 1 وهشملانيب نيبف افلأ نك نإورتك هلل 7 2

 ليجو وسو ىشودنخو .ةليسم وحن تفذحو هيلا اهنك رح تلقن كلذ ريغ
2-0-8-0 

 ٠ ] ىف ىأناو ىأنب فالح ةركللىر.ىراو ىريبابفؤكلذمزتلاو اضيا 1
 : فيفا دعي فقولا ىضتق. فقو ةفرطتملا ىل> فقو اذاو نيتزميا لس ىف

 | وسو ىث مث كلذك وماعثالاو | مورلاو نوكسلاورقمو ىريو بىلتا اذهىف حيف
 لقتالذا ان انلا 0 ون ا فق 0 اغنلا ا 3 مايا تغدا هادا

 كرمال لام ديك اوسخ ةنكاسلاة زم أ 2 ىضم دقلوقا *
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 ءادتا ىفتناكاذاواهلبقام 5 رد رب دن دعببلا نيد نيب ةلوعجلا نك اهلبقام ل

 ْ ادم ءوسو "ىثباباجدقوكيوضاقو ءمىجبتاو مهم وذوبويوبأوةبوحو
 2 1 هنكلو

 ضاق عجب وذاق

 نوضاق لصالاو

 نوتلا تفدح

 راخلا هلاق ةفاضالاب

 2 د



 سا ته“ 1

 000 رق طبخ وجو ءازلا ةرسسكو ءاطلا ةصف نتينك اس نوكل دعبا حبيرلا طيخ

 || لبقامةلاماعنم ةروسكملا ءارلا دعب ىلعتسملانا رعاو اهني هكر ممم فرح نكلدويا

 اماو مدقتام ىلع طرافو ضراف و< ىف عنمامل فاقلل قرسسلا نيس لامبالفءأرلا
 "|| رركتالكلذو رقنملا نمو رطملاب ةلاماىلا ىرتالا عنمالف ونكمل ءارلا لبق

 | فلالا لبق ىلعتسملا ةبلغاماو سكعلا نم لهسا داعصالادعب لافتسالا نوكنم

 ليمتاملا ةلامالا بابسا نالف براغو براقو دراطوحناهدعب ةروسكملا ءارلا

 ىفف ةلامالا ىف اهعبتب رون نمو ملاع ىفاكواووافلا اهدعب ناك نامثال وا ةكرمحا

 || ىلو:ما مرجالف ةروسكملا ءارلاىلا اهنم برقا ىلعتسملا ىلا ةحتفلا دراطوحن
 ءارلاف رقنإ| نمو برطو رطملاب وحن اماو ءارلااهيف رثؤت اهلخملو ىلعتسملا اهيلع

 تلوتساف انهتيب ةلصافب تسيل فلالا نال اهتلاما دارملا ةكرللا نم ةسرق |

  نودنم ةحفلانا رعاف نيئرمتكك اهترسك نال اهتوقل لعتسملا تبلغو هيلع
 ةلامإلا بابسا نيب نم ةروسكملا ءارالوا سماك ثدنأتلا ءاهلالا لامال فلالا

 لادالا دعب ( ةزيهلا فيفخت ) لاق + ةلم ريغ سماك اهر ركس اهنبب نم اهتوقل
 اهلبقام ةكرح فرخ وا ليقو اهتكرح فرح نيبو اهنيبىا نيينيبو فذهاو

 فرح لدبت ةنكابلاف ةكرحمو ةنك اسىهو اهب ادئبم نوكيال نا هطرشو

 ( ىنذ ولوقبو نغذلاو انتادهلاىلاو توسو ريبو سارك اهلبقام ةكرح
 عومجلا نالةئالثلاءذه نم جرخ ال ىانيينيب وفذخلا و لادمالا هعمجي هلوة لوقا

 هلأ هن مهفن مل نيب نيبو فذملاو لادنالا عم لاقولو هعماح' نع جرم ال

 . مسالا ناكهريغ عمجو ”ىثلا عمك امر “ىلا نال ةثالثلا هذهريغىلا مسقنال

 اهتكرح فرح ني واهنوبهلوق * ىنبملاضزا عمو فرصنللا ريغو فرصنملا عمج
 ةحوتفم ثناكنا فلالا نيبو اهندو ةموعتم تناكنا واولاو ةزمهيأ نيبىا

 لاقىنعي اهلبقام ةكرح فرحوا هلوق * ةروسكم تناكنا ءايلا نيبو اهببو

 || فرح نيبو اهنيب نوكينا ىناثلاو ركذام امهدحا نيبرمض ىلعنيبنيب رهضعب
 عض وملك ىف نوكيال اضنا لئاقلا اذه لوق ىلع ىناثلا اذهو اهلبقامةكرح

 هطرشو هلوق + ئام ىلع نؤزهتسمو لكس ىفإك هئيعملا عضاوملا ىف لب

 نوكتنا اهمادتبماهنوكيديربالو ةرزمهلا فيفت طرش ىا اهبادتبم نوكيالنا
 ملفا دق وحن ىف فذحلاب هبكلا ءادتا ىفاضإا فذخت اهئال نماكلا ءادشا ىف
 فئقخن ملاعاو مالكلاءادنا ىف نوكتنا دارملالب هوحنوانثلا ىدهلا ف بلقلاو

 ١ هتك لقا د هلهنإ ب اهثدخ اذكو ئمياكاهلبقام هكر ريب دثب اهلا دبا نال ذأ 0



 - اللا ل
 طرسشلا اتناكاذاام فالح هيفامهدعب لعفلا فذحامتا هنال ماهفتسالا ىفالا |

 هفرصت مدغنا هءنظي الثل العف ناكناو كلذركذامتا ىسع ليماو هلوق + || '
 ريغ ناكناو لعفلا لاقف ةلامالا زاوج مدع ىف دنكمتملا ريذ ءاعسالاب هقملا | ٠

 ' بلقُش هلال فرحلاو نكمل ريغ مسالا فرصتن م ىوفا فرضت ف ظ

 ءاعت| ليما آمئاو اهب رئاضلا قومل دنع ايواووا اًناب ناكاذا اواووا ءايدقلا |

 ب نكلامو اذاك ةينبم ءامسا تناك ناو اهنال اثاتا, وحن ىحمتلا فورح

 تبلقام اهتافلا نامبل تليماف امو اذا فالخ اهيلع اذوقوم نوكينا يلع ظ

 0 اذالامتال اهنا هيلع لل دلاو قولا ماك ىفاوحت |

 اهتلاما ىلا ىعادلا ةوقلو اهيلع افوقوم نذا نوكتال اهنال ثلذو ءاثو ايوحن
 ةحهفل ا لامتدقو ) لاق * ملاظو بلاط الخ ءاظءاطوحن ءالعتسالا فرح عم تليما

 اهلامتدقةروسكملا ءارلا لوقا *( رذاحلا نم وربكلا نمو رورضلا نم وحن ةدرفنم |
 رطملاكءالعتسالا ف رح ىلعوا ررضلاكءارلا ىلء تن اكءاوس لصفالب اهلبق نئلا حفلا
 رقما نم ورعسلا نم وحن اهلبقىتلاة مضل اضيا لام ورذاحلاو ريكلاك امهر يغىلعوا ١
 ىلا فلالا لمت مر ذاحما ىفلاذلا حق تاما اذا وررسسلا نموءاملاةريثكلا ةيكر لاوهو |

 لي ةصفلا كلت لبق ىتلا فلالا ةلامإ عماهلبقام ةحق ةلاما ىلعاهلةوقال ءارلا نالاهلبف
 نك اسف رح اهنع ةلصفنم واان رك ذاك امةلصتم اهابقةك رح ةلاما ىلعالا ىوقال |

 روعذم مانبا وحاواونك اسلا ناك اذا اذك وربع نم ةعطو ورمعنم ةمضف ليماك

 ءايلا نم ايش ةمثم واولإ ريصتفرسكلا نم يش امثن و دعضلا ليمتد وبيسلاةروننياو
 ماعثالا اذهناقةلامالا ف اهلبقامفلالا تعبتاكماعننالا ىف اهلبقامةكرحو اولا عبتتو | ٠
 واولا سيلو اهلبقامل ةعبات اهنوك نم اهلدبال فلالا شفخالا لاقو ةلامالا وه ا ٍ
 ريغ ةحبرص واولاب ئحن هلوق ىلعف امومكم اهلبقام نوكيال دق اهنف اذك | '

 ظ هب ظفللا رذعت شفخالا هبكتراامو ةريسك ةماملا َةهضلا دعب .ءايلا نم ايش ةعم 2 ٠

 ئحي هنا اسف متفلاما لوقنف امومضم اهلبقام نوكيال دق هلوق اماو ققحتنالو | ٠
 واولاامهدعب ئييالف ارمسك مثملامضلاو رسكلااماوهلوقك هدعبحررصلا واولا |

 اهليقؤتك اسءانةروسكملا ءارلالبقناكناو راشخالاب كيلعوءايدمجتثمالاةنكاسلا | ٠

 ريبكلا متنا ماعشا نالرسكلا نم ايش متنفلا ماعشازوجالف ريختوريغب وحتدصق | ٠
 لام دقو رون نم وحن واو هده ناك اذا رسسكلا مضلا ماشا نييباكءايمدعب ناك اذا نيسسال | ٠

 طيخناوحجنىرخاة أك ىف نيتاصفنماتاكناوهتعضواملبقامدحض ءارلا رسسكلاضبا | ٠

 وحن ومار ةممقلاو فلالا ةلاماكو هت رقنلاو رايك نم طيخاتهو حاير || ٠
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 ا لا ا ظ
 ١ ةفاذسلاك فلا اهلبق ءأح نا اذكو لمت ل ةرسبلاو ةكلهتلاكةحتوا ةعد روك 117 ١
 ءامللا و نيغلل ءاهلاو ةزمي اةءاشمل ءالعتسالا فورحن رهكفورح اوقملا امئاو
 لءتسم وه ىذلا فاقلاج رم نم ةمرق فاكلانوكو ةيقلحا موك ىف نيبلعتسملا

 .اهلبةنكيمل اذا ةيلعتسملاب اهوقلحا امناو انركذإكنيتكثك اهكفنال ءارلا اذكو
 اما رهك البق فلالااماو ةيلعتسلا اهتماش» نم صقنب كلذ نال ةرسكألو ءاي

 ليماو ءاعم الاكف اهب ىمسناف لامتل ف ورملاو) لاق * ةلامالادض اهنوكل تعنم
 || ىلبكىتمو ىناوالاواذو فرمان كملاريغو ةل+ااهنعضنللال آما ىفالو ابو ىلإ
 ساو اهلست ملل قورقلا لاغال عي لوقا + (ثيع 2 ىدع ليماو
 ناف لالهوالاو ىتح لام الك لامبال ةرسك هيف ناكن او الاواماوحت فرصت'

 هنا ١ قبلنا ةلمالا باه ناك نا ءافسالا تناك ف ور اءذه لثع تمس
 نايلهو نايلأو ناتح ىلع اهتينثتف ىلبح فد اك ةعبار فرطاهنال الهوالاو ىتجن
 | واولاب نيو فرطفلالانا عم ةلامالا بيس ةرمدكلانال ىلاب تيعسنا اذكو
 ريثأتال ةرسكلاناوهو فنصملاةرك ذامىلعو ىنثملا باب ىف انرك ذاك ناولاوحن

 نيتيفر الخ وادعو لعب تيمسول و لامتالثأ ىغبني واولا نع ىتلا فلالا عماهل
 اهنهذنو اهبلع توكسلا زاولل ىلب ليما اماو ةلامالل بسال لم ملالاوامابو
 لغن)اكراصف ماق لب ىا ىلب ديز ماثاما لاق نم باوجىف لوشنذا ةلئاىعم
 اهنهضنتاب ليما اذكو لعفلا هتهباشل ليماف ءالعتسالا ف ىمروازغوحن هلءاقرهضملا
 ردو ىداثملافذحن هناعم لعفلاك تراصف تيدانو توعدوهو لعفلا ىنعم

 فذحذاالاماىف ىاالاذكو :هلعاذ رمضملا لفل اكريصيفاو دحساايالاو تيلايوحن ىف

 اما ىاالاما اذه لعفا هلل وقف ىأيف اذك لعفا صخمشل لوقت اهدعب طرشلا
 ةإوللا نع ءاتغالا ف لبك تناك ناو لمت لاما نعال .تدرغنا اذاو كاذ لمفتال

 ترطق ىتحو ةلامالا تبسوهو ءايلا اهعم نالفاي اماو نيفرخ ىلع اهنوكل |
 لبك لاوخالا.ضعب ىف ةلللا ىنعم اهتدافال لمنال وحناما-نود نمال ةلإينا
 فراك نوكت اهفرصت مدعل ةنكشلا ريغ نال فراك نكمملاريغو هلوق 3

 ديقدجو مل هس ىف
 لعب ء 2 قف

 ىبرو |نغوح هلوت
 هأ

 اودح“ااءالاو هلوق

 ةءان لع ادع
 رسب هلاك قايكلا

 ظ

 ظ
 ٠ْ

 : || ىناك اودحسا
 تليما ةلامالا ببس ائيف ناك نا اهب ىعملا فورااك تناك اهب تيمس.ناف” |[ ماثه ناال ذوذشلا
 فصوبو رغصتو فصوت ذا اهفرصنل ةراشالا ىف اذ ليما امئاو ءريشلا 5 1 نأل هاروت ها

 ! ا ناو نالاسم اماف هو ىلا اما اورهصتال اهناؤ ةيماهفتسالاام فرع أبي داش لعل ”؛يكولا

 ١ لوقت اكل مفلا امهم فذحت كئال كلذو ةلاعا نع امهئانغال اضيا اهل مسإ 0 ءامسالا ال
 ١ ندا نالامت الق براعلا كنآ نأ نمو ىئا هلو اذكو موقلا راس لاق نع ىف || ” سم سيما



 ناكءاوس اقلطم ثيدنأتلا:ءاه لبقام ةلاما فاسكلا نع ىورملاو هتجرد غلبت |

 لبقام لام كثينأتلا ءاه لبقام ليما ثذنأتلل اريثك اًضِنا فلالا هنوكل ىنعملا | :

 ةفوكلا و ةزصبلاب ةيشاف دغل ثدنأتلا ءاه لبقام ةلاما هوبيس لاق ثينأتلا ءاه || ٠

 لماذ. ءارلا رركتل ينحف ةلاماك هتف ةلامانال ءارلا ىف مجقتوو ءالعتسا فرحالو ١

 1أ1010101107 5 519 . 7 ١ 1 1 9 . دال لك : 4 انيك نوح هنية بلي 4 2 د . د

 .ةيرفافت توين نعش

 1 تيس نه يي جا ني يع يات اس يمحو

 04 للري

 ىواارنشع و ارقع وحن ةلاماف هنم دعبا ىه - غلا ةروسكملا,»ف يكف نسي وحن :

 ثدأتلا ءاه ليقام لامع دقو ) لاق* رييغتلا لحم رخ لقال نارع و ةلاما نم .

 ءالعتسالا ىف طسونتو 1 وخت ءارلا ىف حبات و دج وحن ىف نسحنو فقولاىف ٠
 ٌثيح نم وءافحلا وب را ىف فلالا هءاشب ثينأتلا ءاهناكامل لوقا * ( ةقح وحن

 لعتسملا ال < لش هعنم ال هتلاما زاوج درطم ثدنأتلا فلا لبقام نال فلالا

 دصقلةلامالل لبقا فقولا ىف فلالا و ىرك ذلاكدحوتفملا ءازلا الو ىطسولا فاك |
 نوكي الذا ثننأتلا ءاه لبقام ليماق ىعفا وحن ىلع فقؤلا بايىف انلق مك ناسبلا |[

 نااكف ةيفخ ءاهلا اضياو ابلع فوقوملا فلالاب ءاها اهبيشت فتولا ىفآلا
 لبقامةلاما نسح ءايشالا هذه عاقجابف ريبغتلا لحم رخآلاو رختالا ىف ةحفلا

 ءارال ءاهلا لبقام نكي ملاذا ىا ةج-ر وحن ىف نحن و هلوق * امنم برقامو

 نكي ملفلالا ىرحم ءاهلا ىرجاامل هنالءالعتسالا ىف طسونت و هلئوق *. رثك | اهتلاماىف .

 ةلامالا طسوت لب كانه اهعنم[ك ةيلكلاب انهه ةلامالا ىلعتسملا منع اقلط + هب هبشملاك

 ةلامان وك انلقكاهحق بيس زالءا لاو ةلاما عبق مقيم ومجقلاو نسلعا ىف :هعم

 ةلاما حابقتسا سيلو كلذك ىلعتسملا ةحف ةلاما تسنلو نيتضف ةلاماكاهتق

 ىلعتسملا نم ءالعتسالا ىف ىوقا ءارلان وكل ىلعتسملا ةحق ةلاما طسوتو ءارلا ةحش

 الف هب ةهبشمو ىلعتسملاب ةقحلم ىهو اهنم ىوقا  ىلعتسملا نا انركذ دق انال |

  اًيرط ءادالا لها هلراتخا و ةالصلاكافلا ناكاذا الا الوا ءالغتسالا فورح نم

 [قح كلوق ىهو فورخلا ةرسثعلا دحا ناكاذا الا ءاهلا لبقام ةلاما وهو 7

 ةعراقلاو ةطسبو ةالصلاو ةغلابو ةضبقو ةقاحلا و ةصطتل ا اظخ صع طاغض |
 ةرسشعلا هذهنم طغض صخ ظق نال كلذو ةظعوللاو ةخاصلاو ةصاصخو |
 .امهلثم نيبقلح امهن وكل نيغلاو ءاخلااب اتش نيعلاو ءاملاو ءالعتسالا فورح |

 || ءاهلال فئالل ةلامالا نا نظي ناكف اهابقام ليمال تليماولف فلالا اماو
 ةنك اس ءاباما اهلبقو ءاهلا لبق تا اذا هلاف رهكا فورح دحا ناكوا [

 نيب ناكن ا اذكو اهتحت تايما ةرفاحلاو ةهآآلاو طاطا دكالة كرا 1
 فورح لبق ناكاذاما ةهج وو ةرب 5 نك اس فرح ريكا فورحو ةرمسكلا . ّ

 ذك بس ينس ف تت سععسب 0

 من ةلامالا عنم ىا



 نتملا فك مراغ هلعل

> 
 ا” ل 0+ قوس

 000 نوكيا .ةلامأ عهطعإ زاحأ# نمواقلع 1 اهدشل

 || مساق مراخ ةلامانمىلوأ مراخ ةلاماو ساق راد ةلاما نم ىوقأرادلا ىف ةلامانا

 ةلامانهىوقأ مساقرادىف ةلاماوالصفنم ناك نا ونيعضوملا ف ىلعتلادوجول

 00 ”اواعرع ا ءا 3 0 "ل

 تك لع ةلاما نم ىلعتسملا دعب و ورب لوا 2 ةلاما

 لوزت امال ةبان ىلوالا تناكناو رادلاىفوحت ءار د هاد

 "يلا ندا لق راذلا قوص ءارةسكك راععوك ءار ةرسكو رك ذملاطع هلءجب

 مل ةردقملا لادلا سكي اراتغاداوج وداج وحن لامأ نمو دحاو فرك ددشملا

 'ةرسكلا ناعنقف اهنصقو ءارلا ةهض وقم انركذ الراو راح اذهوحن لع
 00 ل رتلعالا نوكف لو قاؤو دارك اهليقوأ هلوق + اهنعصل ةردقملا
 [داقهل وف ١ اراه تبارونراجح اذه وح دم ويضم و دج وتنم نوكت دقاهدمب وأ

 ءارلا مكخ اذهو اهدعب وأ اهلبق فلالا ىلت ىتلا ءارلا ركح ىضمدق تدعابت

 (| قرح فلالا نيبو اهنييوفلالادعب ءارلاتناكن الوقنف فلالا نع ةدعاسلا
 , عنع ال ىأ 1| روف ادهم د روسكم ريغ تناك نا عنلا ف مدءلاك تناك

 ةوقاهل نوكي الف انرك ذاك لعتسملاب 00 اهنال قفادو قفانوح ىف ىلع تما عنم

 مساق اهبرضي نل ةنامانم ىوقأ دشاراهب رضي نل ةلاما ناكمث نموىلعتسملا
 ا :ماكرفاك اذه و ىف ةلام الا نماهذعي عم ةعئاماهلعجو سكع مهضعلإ و

 دلال لولا اهدي 2 وكلا 0 اذا اذكو قفان 3 ديعبلا

 فاقلالب ردا ىف فاقلا ةروسككملا ءارلا بلغي الف ىلءتسسملا ىلع ةبلغلا ف
 ءارلا نال كاذو ةلامألا ء ايضا نم لادلا ةري.مكح عنم ىف اهلع لمعت

 اهبرقل ل ءتسملا تبلغ ءارلاناف براغلاوح فالح فلالا نعتدعإ ةر ا

 ةلامالل رووا ىلعتسلل ةبلاغ اهلعجحو اضاأ ا مهضعل وأ فلالا نم

 لبق ءارلاتناكن اودحا ولءتسم اهلبقوت سبك ثلث كلالادوب نا ع

 الف لمتسل كلمن نأز وجيف باتريودقاو روحة م وعم وأةح وتفم ةدعاشم فلالا

 تناك ناامأ و دقاو روح لاهفهنم معضأهن وكلهلثم لعحي نأزوح ولفاوقاكلاع

 "تار اهنرأ تاق لجل ناك فلالال بخ لمتسملا بلغتال'اهنافب ةزوسكم
 دعب ىلعتسملا نا نمان رك ذالف ىن اثلا ىفامأ و فلالا ىلا ب رقأ ىلءتسملا نالف لوالا ىفامأ

 هنم فلالا ىلاب رقأ ىهىتلا ةر وكلا ءارلا ىلع ساغىتحةوقلا ةياغىففاالا

9755) 



 د معانى ايي اهلي رول رت ١» ليس داع مالا لانس امفمدهلا را
 نولعجال مهضعبف مساق لاع ,وممماق داع وحن ىرخا دعب ةلك ىفلعتسملا ناك ْ

 0 مساق اهيرمضي ناوحت ليم الف اريث أت هل لعجي مهضعبو ارثأ لصفنلا ىلعتسلل
 < مانا زبضتل | نير ا مساق لا وحن ليمنال اذكو دقاف لدم هلع

 اولعجامتاو قلم لام وع لا اذهنمدعبأو طيشانم لثم هيركل ل ام سضإإ ظ 0

 لافتسالا دعب داعصالانانمان رك ذ اه لصفنملا مدقتملان ود ارتأرخأتملا لصفنلل | ١
 مل ةمزال ةرسكلان وكل كلذوايوق ةلامالا بيس ناكاذا وسكعلا نم بعصأ ١

 ىلع فلزغيف ةضراعلا :رمدكلا عا توخلا برنت نعل صفنملا ىلعتسملا هلزعإ
 ةفيعض بسلا ىهو لام ىلعمال ةرسك نالرسساق دامعىف هلنعنمرثكأ مساقلام |
 داعوحن ىفامأو اهفعضلاملع ىلوتسإ لصفنلا لمتسلا ىأفيعضلا هئالفايض درعلا|

 الفهم وزللىوقىناثلا ىفماللا ول والا فنيءلا ةرسسك وه وبدسلاف مساق ملاع ورع :ويَساه | 3

 اهنشن فاقنا غم ليهثاق عتب ارلوش مهطغإو اذه ف يعضلا عناملا تضل ا 7 3

 كلذوثسن أتلا فلاب اهيبشت ادبع واضع وحن ليماإكا ذهو ىلعس ولاك و هذ ىلعفن ١

 5 "لاق + . اق عىف ىلع ةسملا عم فيكُف ةليلق اهتلاما نيونتلا فلأ نال ذوذشلازحىف 1
 ةلمبلا لا عنمتعنم اهدعإ وأ اهلبق فلا تلواذأ ثر ل دع ءارلإو )“ 2

 كرارقنم ومراغو درال ودراطلا## ةرودكلا غو ةيلعتسملااهدعإ 42و وسكملا بالغت ها[ 0

 تررع متفإو ' ورفاك اذه لاهف رك الادنع ناغلاو عتلا ف مدملاكف تد تدعايب اذا. 000

 2-5 فرحت ءارلا نا زغا لوقأ 2 2 رع لك وه لقو 5 مهضعإو رداش 1 :

 ةروسكملارغ كراضف نو كك ا نيرصفك اهتصقونيتعضكا |يتيضف |

 اذهو دشار اذه لوقتف ةلامالا ف الخ مف اومضلارركت ْن ءالعتسالا فرك 1 ٠

 ةرسكلاىأ ةلامالا ببس ةروسكملاريغ ٍبِلْغم اراجتيأروراج- اذهوشارف |

 منال اهريغ ةك نم ىوقأةامآلا ءاضتقا ىف ءارلا سيك و رجس اتلاو ةمدقتلا 003
 بلاطو ةرسك هعنمالو مراغو دراطوحن يف مدقتملا ىلعتسملا عنف نينركك |

 ىلعتسملا نمفعض أ ا/منوكل كرارقنمىفاكاضيأ ةروسكملا ريغ ءارلاعنمتوبلاغو ]3

 ١ ةيوعص نما ركذال قراف ون ىفابعرخأتملا ىلعتسملاةروسكتلاءارلا عنمتال ءئحاكأ 7
 | ةيلعتسملا اهدعب ةر ,ودكملاسلغيونذا ف:صملالوقف رهاظلا لافتسالا دعب داعصالا ١ ا

 ١ ةاالا ناك'اذهلف ةيلفتنلا نمايس ع ءر و ارش را وهقالطا ىلع سيل ظ

 ظ ارقع ةلاما ناكو مساق اهبرضن نلىف ةلامالا نم ىوقأ ليشصار اهبرضن نلىف



 < ةةاشنلا ست
 3 :ويبس رك ذب لو فرما دعبةكرملا ن وكن م قبسام ىلع ءالعتسالا فرح رئاالف
 : ال ةلامالا عانتما ّ مهضعب بهذ هلا هريغ رك ذو ةلامالا كرت هلثمف

 ةلامالا|اذكو زك اةلامالا وليل وهواولاق ة ةروسكك تناكنأف ءالهتسالا ف اخ

 بلا و فكة رسيكلا ريغب ةكر حت ءالعتسالا ف ورح تن اكن ااماوةريثك احزق وحن ىف

 تو دعب فلالاو ةحفلاب ظفلتت امها كنال ةلامالا | عمت اهناغ فافخو تاعصو

 كلت فو فافق ىف ناكاكجعنن اني واهنيب رسسك الب حف هل بلاطلا ءالعتسالا فرخ
 توصلت وصلا ةيسانئمو عقوتم 27 هيكل ىنعا ةلامالا 5 ب

 ءالعتسالا ف رختناكن ا اماوهدوج وقوم ا هتيسانم ن:ىلوادوجولا ىف لخاد
 . ناعطمو مادو عالقمو حابصم وحن جكلا دعب فلالا فرح لبق ةتكاس
 ليهف مودقلا تملك نوكسلاب هنوكل ءالعتسالا فرحت دتعيال برعلا ضعبف
 هب وبيسلاةةلامالل ةبلاطلاةرمسكلا نم فثالا ىلا برقا هنوكل هبدتعي مرهضعب و
 لعج ىأرىلع نيفرحن و فنصملا لوق ىنعم اذهو بهذم هلىب ىع امالك

 8 5 ءالعتسالا فرح اههردحا نيفرحب فلالا لبق 2 فرح حابصم 2م

 7 ”ناكاذا الا نيف رح فرللا كلتلبةفورما هذهلاةنالنأ رهظالا ةدللا حالو

 دعبءالعتسالا فرحنا قيلاغمو طيشانم وحنىف هب ويس لاقكن افرح اسمهنإب
 غبات 6 فرحامهنيب و فلالا دعب ءالع:نالا قرح ناكناو نيفرحب فلالا
 فرحا نآل ةرسكلارثؤ:مو ةلامالانم تعنم ظئاغو ضهانو طحاشو قفانو
 تلم ول فلالا نه ريكا ترق مأقم 2 هياوك ريصتق ةكراطانم ىوقا

 ةحن رصلا ة ةرسكلا و فلالاو دمغقْلا ةلاماب رهاظ لافتسا كانه ناكل فلالا
 دعإ 2 داسعصا هيفف بلاطو بلاغ وحناماو بعص كلذو داعصا هدعب
 نيسلا بلش قي وصو تقصو تقبضاولا# مهناىرتالا لوما انهو لاغسا
 ٍ تيقرتوقيف تصقو توصقاولوش ملولافتسا دعب اودعصد المل اداص

 ]| طيشاتكن افرح اهني و فلالا نع رخآتملا ءالتسالا فرج نيبام ناكناو
 هن وبيسلاقو ةلامالا نع اضياتعنم غيلابمو مجفانم و قيلاغمو ضي راعمو
 نيفرحن و هلوق * ةليلق ىهو تخارت نيح ةلامالا» طيش انملا مهضعب لاق دق.
 وحن ىفىأرىلعنيفرحن و ةلوفل فلاخو هن 1 مابشم وح دارا نأ رك لا ىلع

 || فالخالهنال طالغف ح رسشلا ىف هب , حرصك قسافو زان وحن نارا نانو حابصم

 - || ىلعتسملا نال اهتلكىف لاق امنا اهتلك ىف اهيلي اهلبق هلوق * ةلامالل نذا هعنمىف
 | لصفتا ال ىلعتسلانال ليقف ماع اع طبض وحن رثؤب وب مل لبق ىرخا ةلكىف ناكذا



0 0 ” 
 هل وبيس لاقلوفأ*( ادن زثيأروح فن وذ تالا ل ىف اوصف 1 :

 فعضأ ادن ز تيأروخت ىف ةامالا نكل نانيش تيأز لامفكاش ذ تاو ٠
 نقوم فلالا نوك كلذ لهشو نابيش تنلأ موز ةمزالب تسيل ل١ ١١

 ادبعتيأر لاشالو ىلبح ىفاكءايلا بناجىلا لام نآب اهناب دصقيف اهيلع |
 لاق * ةرسدك الو فنلالا لبق ءايالذا ىلبح وححب اهيبشت سماك مهضعب دنعالا 0
 فرو اهتلك ىفاهيلي اهلبق مذام اغصو باغو فاخ باب ريغىف ءالعتسالاو |

 لوقأ * ( رك الاىلع نيذ رحب روفر واهتلكىف اهنلي اهدعي و ىأر ىلع نيفرحن و |[
 طغض صخ ظقاهعمج و نادللا اهب عفت ربام ىهو ءالعتسالا فورحنا ىنعيا 1 1

 ناسالا نال ةلامالل اهتضق انل ثالذو 58

 ةروك ذملاةلامالا بابسأ رئؤذالمرجالف ف ورملاءذهن عفترم و ةلامالاب ضف )0
 ءالغتسالاف ورحواهلاح نع ةصفلا جورخ ىضتقن ةلامالا بابسأ نال اهعم ||

 بابَسأ ءالعتسالافورخ باغتال و لضالا

 ضعبىف اهلبئام دكت ىتلا تافلالاىف ىنعناغص و باغو فاخ بابىف ةلامالا |
 قضاملا ىف انيغ تناك اذا لمقنا تافلآ ىهو تورد |

 ناك الواب ابك عرودكم لصالا ف تناك كوس دار وا فاشل 11
 ىغبك ءايول افك اواو تناك ءاوس النا ندقلا نان فامأل 2101
 ءالعتسالا فو ورح عم ةلامالا ت زمجاف ىغب وىزغو تبغ و تفخ ل وقتك نال كلذو

 لعفلا ىف كالذن وك عم تافمصنلا ضب ىف فنالا لبقام راسكتاىا تديملا وقل | ْ

 ىتنا .تافثالا اذكو هبوخا نم ةراغرصتلا لجا وه ىذلا 0

 ٠ ١١ ستاك قنا ف اهتوفاف ةمرارلا ةريخألا تافلالا نهود[ تاؤربصتلا 0
 نايطءلاو نايطعي و ايطعا كالوقل ىطسولاو ىطمااك مسالا ف وا ىلعي |[
 باقلتف نايطسولاو ||

 ءاودضلا زي نانا |

 < ىتلا طئارمشلا ىلع ةلامالا منمت

 42 0 اهلفأ ىلع اه ءاقن ىضتقت 3

 ةباقنم ىهو ىثالثاا داني هل نيني و وع تت نا ا طع نيت نين تن دا يعن

 يطحن سل جنو

 ضعى ت 1

 اماوةينبلا كالت رييمغتريغ نم فنالا اهيف ىتلا ةنبلا ىف تالا

 تافثالا عيمخ رخآآ ءانبىف تضع اهنال ربثعي الف ىصخ 2
 | ةنامالا ريغل ءابفلالا تالقنانال ءالعتسالا فورح ىلا 207 لامت ةروك ذملا 0

 اضراءالعتسالا فو رح عماهيلع ىرختف ةامآلل ىف بربس ةيقاب ةينبلاو ادرطم ٍ
 صاضو فئاطو بثئاغو دعاصو دهاخو دعاقك اهتلكىف' اهيلي اهلبق هلوق* 1 : ٠

 -دطصاهو مصاعو ساطاعو دق انك اهتلك ىف اهيلو اهدعإ ناك اذا اذكو ملاظو 00

 تناكاف فاالاف رحلبق ءالعتسالا فورحتناكاذاودعاوو لاب و لطاعو |

 ءاثلاو عادمخلاو باعجلاو بابضلاو بابطلاو بالفلا قاويئانقلال هر وس 00

 ءاتلالا كاد

 ل ىااهش هلو
 نأب اهلي فلالا

 امهن» نوكيال

 ىا اهت5 ىف لصاف

 ما فلالا هكىف

 ملادبف ديما



 ريم رك

 _ 4 ا هع
 ”لائادعضوىلا 9 بولطلا ا نا تءئم ولذا هلا ةلامازاح ءاقلا 2 0

 " حير صاهتلاما كرو ةلامريغ افلا هرخآو دعم هلوا نوكيذا نيليقث هرخاو هلوا |

 نويفوكلابتكي اذهلو واو هرخآو ةعضدلواىف ناك ن وكيفواو نع اهناىف
 بابىف ماك ءايلاببرعلا ضعب هش و ءايلاب لوالا موعمكم روصقم ىتالثلك

 ىلا سؤر ملكلا هذه لثم ةلاما صتخال اذه ىلعف نايلعلا لوقتف ىنثملا
 ىلعلاةلاما زوجي .لب انيلعلا هدحا ون وكب للعإ نا ىلا ىلعلا ةناماىف جاتحالو

 بج وحن ناب اهنل ال اهيغتديز ايطو الط مهضعب لاق واضإا ردصموهىذلا

 ةرءاصلاو هلوق * امنع تلكاوادبع تي راذهىلع اوزوجو اريخنا تناك ث يح

 | ةنك اس ءاي راص اذه نال فئنصملا لاق لبحو ليقوحن نع ازارتحا ةحوتفم ءاب

 لجأ ال اهنعض ناكول لوش نا لئاقلو مودعملاك ىهف ةفيغض ةنكاسلاو
 سيبةي وق ةكرح“ ءايتاقتتاهئالاصعلا وحن .ةلاما بجول ةنك اس ءاب اهبالقنا

 اهلبقةلامالاو ىككلا ووحن لصاوفلاو ) لاق * نايلعاا و نايلبحو ىعد كلوقل

 . ةلامالل ةلاماةيقلا ىف ىه لصاوفلا ىف ةلامالا نا لعا لوقا + ( ادام 0
 ةلامالل ةلامالافىآلا سور .بسانتل ىلذ ةلامال كلا لام هنال كلذو اضيا

 اهفوا ةيلكلا كلتىف دق ةلامال ةلكىف ةحق لامب نا امهدحا نيب ريض ىلع

 لوالا ةلامالىناثلا لامن نا اما نيب ريض ىلع لوالاف ةماكلا كلتل ءزملاكو ه |
 .ناكناو كلذ زاجو ىمملا ةحق ةلامال افقو لادلا ف تليما اداع وحن
 ىعفاىفاك افقو فلالا ناببلو رييغتلا ل# رخا والا نال نونت فلا فلالا

 لعدد ىناثلا ناكاذا كلذو ىتاثلا ةلامال لوالا لاع وا هناب ىف سام ىلع

 كلذو ةزمملا حف ةلامال نونلاو ءارلا ىف مهضعب لاما ىأر وح ةرمهلا

 عودت فت وصلا ل يدعت رك | اهعمفيفخلا بلط ولقثتسم فرح ة ةزمحما نال

 ةحش دلاما ىا ىتاثلاوةلاللأل ءاهيلا ءافخ لجن ال ميملا ةلاماف ىراهماماو جراكلا
 نوندحف تاما.انازغم كلوقوحن ةيلكلا كت ءرك وه ايف دق ةلامالتلكى

 الضتما ريض اهنوكل اهسأر ةلك ان تناكناو كلذ زاجو ىازلا ةحق ةلامالا

 اطسوهنوكل لاماذىف لام فلا ل لورييغتلا ل *وهورخآآلا ف فلالانوكلو

 . || دق لا ناامهياثو انازغمىفان فالخلوالا ءزككال ةلصفنم ةلك لام نوكلو
 كحك و ىلاءعتهإوةكلصاوفغلا ىفذملكلا كالت ريظن ىفة فلا نا[ :لذم ةلامال ةأكىف

 انرك ذ ظ كنقولا عضاو ومو ملكا نخاف هولا كلذلهسو لق جوازا بما ْ ١



 1 ا
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 ه1 "14 اح ظ
 لامال اذه عمو فوصو لونو لوم اهلصا فاص شبكو لاثو لام لجر'
 الصا دوعتال ثيح تلاز دق كلذو ةظوفحم تليمآول اهضعب ةلامآ لب انك

 لبقامىلا لقنت عضاوملا ضعب ىف تناك امل ةرسسكلا ناف فاخ وحن لعفلاىفاما | '
 ةروسكمواو نع ةبلقنمللاف] الاو فلالا لبقامةلاما زيجا انفخو تفخوحن فلالا

 ةحوتفم ءايلا تناكءاوس لايف ءايلانع ةبلقنملاما انيعالا عقدال لعفلاو مسالا ف ْ ا
 ىآجرو باهو عابو باطو باغو تانكامالوا انيعلعفلا ىف وأ مسالا ق اهريغوا 7

 ءاعمالا ىف لعف نيع اهم ةلامالاب ىلو ا لاعفالا ف لعف نيع تناك اذاى هو ىرو

 تعبو تبهك فيراصتلا ضءب ىف اهلبقامراسكتا ءايلانع ايالقنا ىلا مضني هنال 0
 لاق ىلوا رخاوالاىف ريبغتلا نال انيع اهنم ةلامالاب ىلوأ تناكامال تناكاذاو | ٠

 هنم اورفام ىلا اوريصي نا ةهاركل ىمر وحن ةلاما برعلا ضعب هركو هوس 1
 ىلع ىغبنيو ثلق ءاي كلذ دعب فلالا اوبل 7 الوا افلا ءايلا اوبلق نا ىنعي || 1
 لاق * ةروكذملا ةلعلا ل وصلح باهو عابو باغو بابوحت ةلاما اوهر كينأاذه | ٠

 لوقا *( لاحو لاج فال ىلعلاو ىلبحو اعد وحن ةحوتفم ءاب ةرئاصلاو) 0

 مسالا رخآوا لعفلا رخآ ىف نوكي نا اماذ ريخالا ىف تناكاذا فلالا نأ عا

 ٠ ءاي ريصتو ءايلا ف لصا اهلف ءاي نع تناكنا اهمال اقلطم اهتلاما زاج ىلوالف || '
 قلل نافواو نع تناك نأو نايمربو تيمروحن : ا رئاضلا لاضتا دنع :

 رف ايو قير هلعاف مسي مل اهف ثلذو اسايق اهلبقام اروسكم هاي ريصت

 لاقىفلم ملكلذلوريرغتلا ل رخآلاو رخآلا ىف فال الان وك عم ةلاملا فل الكا

 وحن ءاي نع تناكنا مسالا رخآآىف ىتلاىا ةيناثلاو ليحو لبق مهلوقعم لاحو | ٠
 واونعتناكن او ةينثثلا ىف ءاي امتروريص و ءاي نعاهنوكلاهتئامازاج جرلاو ىتفلا

 اههتيمس ول كنالىراحصو ىلابح و ىراكس فلا |ذكو ىنثملا باب ىف ىضم ام ىلع ىتثملا ىف
 اهنال اثعلاو اكملاكاذاش لب اسايق لمت مل ةثالث تناكن او ءاي اهتافلاتبلق اهتياثو | ٠

 اهلبقام نوكس نكل ةيصعك اسايق ءايريغصتلا ىف ريصت لب لعفلا ىفاكءاي ريصتال |

 ىوقلا م اماو نايلعاو ىعد 0 فالح ةلاملا فلالا 0 نع اهدعبب ٍْ 1

 رباس بسانتف ىآلا سؤراهز وكل اهتناما زاجامتاف نآرقلا ف ىحذلاو ىلءلاو |!

 لع ثا لا ال لاقو ةلمالا ببن اهفو ىلا سئ رفا م كا

اكءاب 6 امتروريصل اهتئامازاج اهتوف اف ةعبار تناكن اذ 0
  نايفطصملاو نايلع ال

 ءابباقنتامالىزعبقلاوىزمكلاو ىطرالا وىرفذلا و ىلب اك ازلا فلالا انكو ا[ .

 ىا لام لجر لاقي

 لانلجرولاملاريثك

 لاوتلا يا ىا

 فاص شبك لاو

 فوبضلا رثك ناكاذا



 يااا دي تع
 ا ال لاير طف امكلاما ذكياماف لامو بابامأو وكلا ةانعم و بضلا :

 ىاريسلا لاق كلذ دربمللا درولام اذهو باباذه مهتدي رعب قو سان لاق هب وبيس

 تناكنا اماو ذوذشلا ىلع ادع جاخلأ لامبو دربال برعلا نع هنوبيس ةياكح
 لامو باب اذه وحن ةلاما نم ٌر؛دكحا سانلاو الع جاخل !ةلاماو الف ةفص

 رثؤت امنا ءايلاو ) لاق * ةرسسكلا لجمال ةذاشب تسيلف سانلاب وحن ةلامااماو .

 اهدعب وا فنالا لبق نوكي نا اما ءايلا لوقا *( نابيشو لايس و ىف اهلبق
 ةكرللا نال كلوشوذ رح وهو لاشك فالاب تاصتا اذارثؤتامنا اهلبقىتلاف
 وحن ىف ةحتفلا لبق ةرسسكلاك ةحوتفملا ءايلا تراصف ءايلادعب ةححفلاذ فرلا دعب
 ناويلاك ةكرحم« وا ةنك اساما فلالا فرحب تاصتا اذا اضيا رثؤدو دامم ظ

 لايكلاك اهيف امغدم فلالا فرح لبق ىه ىتلا ءايلا تناكاذاو ناديملاو
 اهنودو ىوقا ةلامالا تناك ن ايعلاك ةرمسكف لا ف رح ىهىتنا ءايلا لبق تناكوا

 مايهلاك ةعضدعب وا لايسلا ل وشك حق دعب دم اكلا فلالا ف رح ىهىتلا ةففخلأءايلا
 اهبةلصتملا اهنودو نادبيشك فلالا فر< ةلصالا ةنكحاسلا ءايلا اهنودو

 درا ناو ناسك نود ةلامألا ىف ناديا وج .ناك ام1و نادنلاك ةكرصملا
 . (| ةلصافناديح ءايدحتمف ءركذ رركتاكف رملادعب ةكرللانال ءايلإ ةبقعتمدفلا |

 || لوالا ىف ةلصاف ةكرحال هناف نابيش فالح اهتئاما دارملا لادلا ةحفو ءايلانيي
 فرح نيبو اهنيب نا عم لالعثت وحن ىف ةرسكلا ترئااماو ءايلاذحفو ءايلانيب ٠

 فرألا كلذ نال نابديكو نابدند وع ىف كلذك ءابلا راؤب مل وافرح فئلالا

 . رسلان لدا لصف ل طزشبفلالاف رحو ةرسكلا نيب لصافلا أ

 | نقلة نابديكو نايديدوحن ىفاماو ةعضلاو دحقلا نم ءايلاداضيام لام ا ةحشنأو ٠
 || ءايلا ةكرح تانود اذاو اهتلاما دارملاةحفلاو ءابلانيب ناتلصاف نئذلاو

 فرح ىلع تناك اذا فيكف ءايلا سفن ىلع اهنا عم ءايلا ريث ا نادطاوخق ش
 ءابلا ترخأت ناو ناههرد ىف انرك ذاك ءاهلا ءافلل 0 مهضعب لاماو لصاف | 1 هل
 |[  ىضنتملا نم ىوقا هلثمىف ةلامالل ىضتقملا عيابكةروسكم تناكناف فاالانع | الإو 0 0
 || ةكرطانال رثؤتالف عباشتاو عيابملاك ةموعضم وا ةحوتفمتناكناودءاعوحنىف . رغال ل عئابلا

 ايش ابرشتو اهدضع ىف تفتاهل ةرقعتم تدك نأو ف رم اهم و 1 ةدنكل ٍ ١

 ارو رول ع ةيلقنملاو ) لاق * ًايشاهجرْم ىلا اهليمتو اهسفن رهوج نم
 واونعىاروسكمنع هلوق لوقا *( ىبرولاسوججرلاو بانو ءايزعوفاخ |
 1 وحننال ل لعفلا ىف ة روكمزع لاشين ىغبش لب قالط الا ىلع كالذ سبل زوسكفا ا

 بلعتلا رحبج لب
 هود بنرالاو



 ىهفءارلا ىلع دبا رعالا :ةرمسكلا تناكنااماو امهيتلكل وا ةرخسأتللوا ةمدقتلا ||
 ضورعلاب تفعض ناو اهنال كلذو ملاء وحنفلالا ةاكىف ةمزاللا ةريمكلاك

 رادلا نم وحن كلذو ناترسسك اهيلع ةرسكلان اكف انههوربج ءارلارركتنكل || "

 رخآ ىلع وحن فرخ اهنع ةرخأتملا ةرسكلاو فلالا نيب ناك نا و رادلافو | ٠

 رثؤي ملو لبق فلالا نع ةلصفنلاتبرئانامتاو رثؤتال ةرسسكلا نق لت لع |
 فل الادعي لا ةرسيكلا تلازناف سكملا نه. قشا ىوهلا دهب ويصل 1 1

 اهنال فلالا ليمتالف اهبدتعيال نا مدقالاو داوجو داكن وربع ماغدالا لجال |[ 1

 فاخ وحن ليماك لصالا ىلا ارظن موق اهريتعا دقو اموزل ظفللا ىف ةطقاس |[
 ارجو ابصنو اعفر داوجو داجوحن اولامأف ئحجياك ةيلصالا اهترسسكىلا ارظن |

 ماغدالاب نيفرللا ةروريصل طقف ةروسكم ابف مغدملا تناكاذااهلاما مهضعب وأ

 فقولا لحنا ةركلاتهذناو لامنم لثف داح نم نوكيف دحاو: فرع 0-0

 قرفلاو هنولي« رثك الاو اهكرثو ةلامالا ىف اضيا فلتخا شامو عار وحن

 نوكس فالخت لصولا ىف لوز ضراع فقولا نوكس نا لوالا نيبو هب :

 رادنمو رانلا نموه ءارلا يف فقولا ىف ةردقملا ةربسكلا تناكتاو مدا فرحلا | ٠
 ةوقلا طرفل تراصف انرك ذاك ءارلاىلعةرسنكلا ةوقلىوقا هيف ةلامالا زاوخل

 واو نع ةيلقنملا ىف ةرسكلا رثؤتالو ) لاق * ةرهاظ اهريثأت ةردقم رثؤت |

 جاخلاو لامو بايواكملاو اشعلا ذش اك ذا ابكلاو هلامو هباب نم وو |[
 رؤ:الوهلوق لوقا *(نظاءارلا لح الفرادنمو اوبرلا ةلاماامآو بيسريغل نسال 2

 ايكلا ةلامانا لصفملا بحاص لوقنم ًاشذنامهو واو نع ةبلقنملا ىف ةرسكلا || .
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 دي ب نحمل دير

 0 ول . + 2 1 ا 0

 5 5 انا نيا : 1

 30 0 , ا طب
 ا لاح دل كناية سا 1 ا ا ا ا ا ا نف

 هوهبش رللا عضومىف هلام نم تذخاو هلاب تررم مهلوق هفلا نويمامو ||
 اهفعضف مزليال ةرسكلا نال فعضا اذه ىف ةلامالاو لاق دجاسو بتاكإ

 ةرسسكلا رثؤتملو واونع فل“الانا لجلال ةريدكلا فعض لجتال هوبيس |
 لاقلب ةرسكلا فعضل ةفيعض فل الا لّسمل واو نع ةيلقنم فلالا ةلاماف ||

 ماللا ثربسك اذا لاع امنا هيويس ىنعا لات واو نع فلالا نركا 200
 ئيبو واو نع ةبلقتلا فلالا نيب ةريمكلا ريثأت ىف قزشمل لانا ا ١
 ىثعالا ردصم اشعلاو ف:صملاوىرسشةزلاالا ام قرف ادحارا ملو اهريغ | '

 + نء ديسكو كف كهدف دع و رجاصعلا نزوباكلاو ناورك ىلع نيل ىداووهد دكا ةتاردرلا 1

 : 0 55 38 ومحم ىف روحو ىلاعو دامو ةلامأ زارع ا 7

 هيوبيس لاقو هلوق اذه ءارلا لج الف اوبرلاةلامااما ىرسش#زلا ىا لاقذاش ||

 ل اونرلااماو
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 . فلالا لبقاما ىهو ةرسسكلا بابسالادحأف كفل كلزاج ةلامالا ببس هيفل صح |
 - فلالا هيلي ئذلا قرطاوهنوكي نازوجيال ةرسسكلاب كرحملا ف رححاواهدعبوا
 فلالا نيبو اهنين نوكي نا اما ةرمسكلاب ءارصملا فرملاو ةحقلاالا ىلتال اهنال
 ناترسسك ع بانت اذاو اهبرقل ةلامالا ءاضنقا ىف ىوقا لوالاو نافرح وأ فرخ
 نافرحفلالان يب واهنبب تلا وىوقا ىضتقملا ناكنازيكوحي ءايوةرسسكو ا بالبلع
 وحن انكاس فلالا فرح نيبواهني ىذلا فرحا ناكاذا الا ةلامالا ىضتقتال
 رج مل ف رحأ ةثالث فلالاو ةرسسكلانيب ناكوا امنع وحن اكرم ناك نافل المت
 | ناكنا ىلب انيق تلتقو ديز اتنبا وخن انك اس فرحالا دحا ناكناو ةلامالا

 آسان نافاهعزنيوانهفسي نادب رب وحن ءاهلوالا ف فلالا فرحوا ءارحملا فرملا
 ناكاذاواعزنيوانفس هن“ اكف ةمودعماهن“ اكف ءاهلا ءافخلاهليع اريثك برعلا نم
 وحن دحا ةلامالا هيفرحي مل امومه هلثمىف فلالا فرح ىه ىتلا ءاهلا لبقام
 نوكيال فلالا لبقام ذا مدعلاكن وكي نازوحيال ةعضلا عم ءاهلا نال اهبرمضإ
 كن'ال مملاو ءاهلا ةلاماب ىراهم ىراهم وحن ىف اوزاحا ءاهلا ةفحللو اموعكم
 نبب ىتلا فرحالا ةثالثلا دحا ىناثلاف ناك نا كلذكو ىرام تلق كن“ اك
 ديزاتمهردو< ذوذشو فعض ىلع نكل ةلامالا تزاج ءاه فلالاو ةرنسكلا
 تناك نافرظن ىرخا ةلكنم ةمدقتملا ةرسكلا تناك ناف اهريحو نامشردو
 اتاك اذا اهنم نسا ةلامالا تناك امهاتاكوا ةلقتسمم ريغ نيثياكلا ىدحا

 اذاو مهمالك ىلا ظفل ةرثكل لامد, زاوحن ةلاما نم رثك ١ هللادبع نمىف ةلامالا

 ىرخا ةلكىوااهعزني ناوحت ىفاكةديعب ةرسسكلا نوكلافيعض ةلامالا ببسناك
 تناك اذا اهنم نسحا اهتلاما ناكاهيلع افوقومفلالا تناكو اهنموانا وانموحت
 نود ءايفقولاىف ىقفافلا مهبلقىف فتولا بابىفان رك ذامل اهدعب ام ةلوصوم

 ىكابلقتف فقولا فالح اهرهوجرهظي لضولا ىف فلالا نوك وهولصولا
 اذا اهنمو انو انمو اهب رضنإ نا وحن لبيع نميسان ناكاذلف اهتم رهظاف رح |

 فلالادعب ىتلا ةرمدكلا اماو تلذانم وديز اهبرضيإ ناوحن اولي« ملاهولصو
 مجتافم وملاعو دياعوحت ةمزال تناكوا فلالا تيلو اذا ةلاماللاببسن وكي امئاف

 رهاظلا ورسشب امالغو مهرد الث وحن لصتملك اذه لصفنملاو ليق لياهو |
 . بارعالل ةضراعلا ةيسكحلاك ىهف فلالل اهموزل مدعل فعضا اهنا |

 . فعضا هنكلاهلج ال ةلامالاز وحي هئاق هلام نمو هباب العوحن فلالا دلك ىف |



 كه قش دك 0
 ةلامالوالصاوفاوةخوتقمءاةرئاصوا ءايواروسكم نع ةيلقنملل ١

 ناههرد وحنَو لالعثو دانع وحن ىف فلالا لبق ةريكلا هجو لعاهلبق |.

 اهض ورعل ليلق مالكلا نموحنو ملا وحنىف اهدعب و هذوذش عدا ءاهلءافخ هغوس || '
 داوجو داك محصفالا ىلءاهطوفلك ىلصالا اهردقمسيلو ءاآرال رادنم فالح || '
 ىا ةرسكلا وحن ةحتفلا لام ىا ةحتفلاب ىحصي لوقا +(فقولانوكس فالح || '
 اودصقب هانعمووحن ىلا دنسم ىحمنو هتهج و هتيحان * ىتلاوحخو ةكلال 1

 ملامتاوانهه لوالا ىلع مدقملا وهو نيلوعفملا ىناثىلا ىصن ةيدعتل ةحتفلابىف ءابلاو | ٠
 ةلاما عاونا ةثالثىلعةلامالا نأ ال ءايلا وحن فل“ الابو ةرسكلا وحن ةحتفلاب ىحيلن |
 ةرسكلا ىلا ءاهلا لبقةنف ةلاماو ءايلاوحن فلالا ليعفةرسسكلا ىلا فلالا لبق ةحض | ٠

 ةلماش ةرسكلاوحن ةحفلا ةلاماذ ريكلاوحت اهيلاءارلال بق ةحقةلاماو ةجرىفاك || ٠
 ءايلاوحت فلالا ةلاما ةرسكلاو حن فل الا ةحق ةلامانم مزلي و ةئالثلا عاونالل || 1
 ةلاما ردقب ءايلا بناجىلا ليعو ضحلا محنفلا دعبالا نوكيال ضخ ا فلالانال | ٠

 ةلامالا تسيلواهركذ ىلا ميت ملاهتم زلال ةرورضةرسسكلا بناج ىلا ةحتلا َ أ

 ىمسلاماو ممتونب اهيلع اصرح رهدشاو نودع زاخم !لهاو بزمل عج هللأ
 نيظفللا نيب ىمسي هيف غلاب ملامو ةرسكلا وحن حفلا ةلاماىف تغلاب اذا 1 0

 دصقاما ةلامالاببسو طقف فلالا لبق ىلا ةحفلا ىف نوكياما قيقزتلاو اقيقرتو ظ

 اهدعبوا دامعك اهلبقىتلا ةرسكلاب كقطن توصل ةحصفلاب كقطن توص ةبسانم |

 ةلصافل ةلصاف ةبسانم دصقوا نابيشو لايسك اهلبق ءاب كقطن توصلوا ملاعك |
 كقطن توص ةيسانم دصقوا:ةحفلا لبق ةلامال ةلامأ ةبسانم لضقرا اع |
 واووا ءاب نع ةبلقنم تناكاذا كلذو فلالا كالت لصأب كقطن توصب ناالاب |

 ىقاكعضاوملا ضعب ىف فلالا هيلا ريصيام توصلوا فاخو عابك ةروكم |
 فاخ وحن ةلاما ىف لوشن نا ىلوالاو نايزعم و نايلبح كلوقل ىزعمو ىلبح |

 ىزعمو ىلبح وحن ىفو لبق هيلع ناكامو فلالا لصا ىلع هيبنتلل اهنا عابو |
 هلوق + لاوحالا ضعب ىف دعب فلالا اهيلا ريصت ىتلا ةلاخلا ىلع هسبنتتا اهنا |
 ةبسانملادصق مالكلاريدقت نال ةكبكر ةرابعروسكم نع ةيلقنم فلالا توكلوا .

 علان وكيف ةرسكتا هلوق لع فلطع وهذا روسكم نع ةبلقنم فلذا
 نوكلوا ءاب نع فلالان وكل نيتلاملا فلالاو ةصهففلاب كثوص ةرسانم دصقت كلا |
 نإ 2 هعض وم_ىف ”ىك * هجو ىلع اهلبق ةلامالوا هلق * ءاب ةرءاش فلالإ ١
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 مسي مسن

 .عضوم لكو هتقلف ىهنم دنع اهلة زول ىه ىهلب اهلبجو:تيل ةلامالابابسا

 2 محد الا ىلع

 ىا اهلوق ءابب هلوق
 اذكو فلالا لبق

 اهف نما ىف مالكلا

 ىناي



 سوماقلا فر وكذملا
 ىلفج“ اك ىتتوالا

 رملا نم عون وهو

 ” 1 تامر زعلاب دارا
 4 كعأو هلو

 عبط تدب نا هلوق

 ىلع تدل نا نملاىف

 هبنايلف مدقتام سكع

 لاق مجنلا نم هلوق
 ناحينأ ىف ىرهوملا

 ىف فرحلا اذهو

 ءاحللاب نيمكلا ضعب

 مهاب ىعامسو هجم

 ها'امهريغو ثوغلا
 طاغ ىسراف هلوقو

 ”رهاظلا قاقتشالا هيفف لعفأ هنلعج اذا ىعفا ةزمهو هلوق + قاقتشالا دبش
 رسل اهف هدروا فيكف ةاعفم ضراو مساا ةوعف مهاوقل هتهمش ن ء دل

 اههتدايز ىف مالك ال نونلاو فل“ الا ناكتوأو هلوق + قاقتشالا ةهش هيازوف

 ناكناو تبان نالعفاو نالم# كتأو كتوو ةزمه او واولا نيب ضراعتلا قب

 نيعت اهف لاثملا اذه دروبنا بحي ناكف دوجوم ريغ نالعوفو ناحن“اكاليلق
 ةيندك ثكا ةلعف نكل نالم#* عمبو عما نال ةعما ميمو هلوق + امهدحا هيف

 نيتأك ف ورح نمةبكس م هلك هن اكو ليلف ةزواكةلعفاو ةرمالاوةءدقلاو ريصقلل
 امهلّتحا اردنناف هلوق * كرومأم انا نم ةبك م ةمالا نا [[كعم انا امهو
 تن نا هلوق + رذعلاكر ذعلاو اردنناف لبق هلوق ىف مالكلاك هيف مالكلا

 امهو ةناولعفو ةلاوعفا نينزولا ةناوطسا لمتحا كلذ تدننا ىنعي ةلاوعفا
 نيذه نا انلق امئاو امهراتعاب ةماكلا ىف قاقتسما ةهبشال ناذللا نانزولا
 3 روك ف ةاقتشالا ةهبش هيف نا عم نام“ اك ةنالعفاال نإلمتحا امه نينزولا

 نيلكلا . نيع ءاطلاف ةنالعفا ناكواذا هعنع نيطاسا ىلع هعج- نال وطسسلا

 فذح لاش. نا نذا زوجي الف ىناثلا ءال فذحال عمجا ىفو اهمال واولاو

 لاب نا زوجالو نيعافا نيطاسا نزو نوكي ىتح ءاب فلالا بلقو واولا
 دولاب ١ رظذا ناجانل زو ءاب مال ئه ىلا واولا تلقو فلالا قذح
 لمهلا طسأ بيكرتنم نيلاعف وه لاب نا الا قب رف دا رفالاو عوجلا ف
 ليعافأ وهوا هتفن أتسا ىا *ءىثلا تفلتعا نم ناوفنعك ةناولعف ةناوطساف
 نوكي نا الا قب رف تبث 1 م اضنا لبا كطيس بكرت نم
 ىطوطقلا زمالو زم نطبلا ميظعلا ىطْبللا نيلاعف نيطاساو ةناواعف

 ىتريهبلاو ريهيلا لجر مسا ايالوح 5 قلطنا ىلواذا زضتملا ناوطقلاو

 ناجينا نيمي ةنانورا ةليل لابو ديدشوىا نانورأ مون لطابلاو بارسسلا
 نيكو يتلا هو زجل نم ن3 الجو يو دع مكحاو ا ريثكءام قس ىا

 ريصقلا للأ وكلا هلوا ىا هتفيتو هتفثتو كلذ ناغبت ل لاَش ءام“ىل:« و طفنتام

 ثيدحلا باعكاو ناع ذود جأمو مج ّظ نطبلا م ذعلا 3 ريصقلا وأطنملا

 ةأما مسا ددهم لجر مسا بحي تالذ مدقت ددو بلا 0 18 أ نوور

 اذكو لجو مسا ىلعم 00 ةيلعاا ىرصصنم ريغوهو را مهما بظوم

 لاق * لحس لك عم نواب <, ىذلا ةعمالا ةدائيلغلا صضرالا نام وأحا قرود

 يل اكل سال همن اهي ةرمسكلا 7 : رهألا ىقتذا ( هلم 4 ا

 5 نوكلوأ ,



 ْ 1 يدا

 ريك يا كهف ذاش راهظا هتدايزب تبث ملام ةدايزب ركحو هتدايزب ذاشلا راهظالا |
 هتلعج ولو اذاش راهظالا نوكيالف رفعحب اقمحلم نوكيف لادلا ةدابزب ددهم ىف

 هلوق * انرك ذ ماقام نوكيال العفم نال اذاش راهطظالا ناكل دده نم العقم ْ

 ظ نينزولا نيذهىف نال لعفمو لعفب مجأم و مجأي لبقف قاقتشالا ةهبشل ليقو |
 ىفوملصا مر ىنعم || ىوردقو ذاش راهظا مزلي الثل لاعف امه ليقو لمعتسم| جا نال قاقتشالا ةهبش |
 ريغ نمز لزق للضفذا رخأآلا نود امهدجأب جرختامم هناف تصصناف ميلا رسب يت أي ةاورلا ْ

 رك دا د ليجتس# 9 نيفرصنم ريغ مجأيو يجأمو ريجايىب متل رويت تشل ْ
 باب ىف فنصلا وحن وهلوق* ضراممسا ىهو ثدنأتلاو ةيلعللاماو ثينأتلا و ةيلعلاو نزولل اما |
 نم يقسم ذاش راهظا هيف نأ عم بيلعأ نم انج نأ شي تعيس عشا

 هنا لصفملا حرش || منداو اضيا مجأي لوشنا اضيا مصخلو هقاقتشا حوضوب بيجاو هلوق * |
 نارك نا - لمخح باغا ميج رثىا اههبلغإ مدقتىفو هلوق * بح نم ببحم لثمجانم قاقتشالا

 رج ها م قم | ذولا باو اطال ةيس اهي نكت مومن نمروا مرنم نامر || ةهبش امهبنف العفم اههتلعج نا ىلعمو ابظومناف قاقتشالا ةهبشىلع نينزولا
 هتلعج نافنامر م ميلاةدايز 00-5

 83 9 : بلغا سيل نكل قاقتشالا ةهبش هيففاث الغف

 0 0 هاون م مرو ل متسمر يغ نمر ذا قاقتطالا يش هيف يظالا فنا نينزولا |[

 عبط اهف نا ظفأ وهو نامر عمو ىف لق تنشب اء وع قالا هلوق +نينزوا 0 ا
 ريك ذنلاب تدل ناف ليلق نالعفو صارقلاو ءالساو تاركلاو راجلاو م ”الفلاك ضرالا نم تبكام

 هبشيلف نينزولا ىف قاقتشالا ةهبش تدن ىا امهبف تن ناف هلوق * ىعملا اذه لثم ىف
 ةفلاخم مزاتسيال هنكل نينزولا بلغأب سيلف العوف هتلعج نا قروم هلوق *

 ىواولا لاثملا نال سابقلا ةفلاخم هيف نكل بلغا وهئالعفم هتلعج ناو سايقلا
 . || ةسيقالا فالخ هيف سيلف ناموحاما دعوملاكنيعلا سكب العفم الا حال |

 لسبج 8-2 7 نانزولا ىا اردن ناف هلوق * ىلوا موح نم هلك لاعوف نم هكا نوةفوا

 نم مك لا ماسبقا ىف هل الف الوااما رظناردن هلوقىفو نينزولا كنبذ ظفللا لقحا ىا امهلمتحإ
 ىف عأ نفاق وال 2 0 .

 4 6 ١ 4 ن الف ايناثاماو نا ردن, فيكف ةروهثملا نازو الانع هيف نانزولا جرخمالام
 لاح 20 تك ] ليلد ناوسثا اذكو باعللا ىف نابعلاو لبج وهو نامحسا هيف ءاحدق انالعفا

 ا ناوفنغ هيف ءاح ناولعفو مسلا ةوعفو ةاعفم مهلوقل ناوعفاو وتم ءاود ثالوق

 رم ل نام أ بلاغ ةثلثناوجنرا فو ةردنلادح ىفاممتلقل نينزولا نك دارا هلعلو نا وانو
 4ع نا رعف 3 :

 نامحتاك نالعفا اما وهف اسهنم نينثا ةدايزب رككت واولاو ةزمهحاو نوتلا |[

 اضيبا اهوا تحاو:نال الا قف ثيأ و لاومثاوا نوفل نات !َ



 م
 لعيف و *نيعلا بيعشل اك ىف ع لابام 3 اع لام لاوعألا ”ىد م نيعلا لتعملا ىف حجراخ

 ناحصت ءاي و هل وق + نيعلا يح 1 ا ا ا ١
 نابيه و ناحتىف ءايلا سكزوجي شيعي نبا لاقو هيوبيسلاق ايءايلا حفب وه
 .اذهو ناحتااي ةدايزءانيكحاذلف نابهكدوجوم نالعفو دوجوم ريغ نالعفتف
 حابتو عب هانعم ىف لاقي ذا هب ةدايزلا تفرعو رهاظلا قاقتشالا هيف تبشامت

 نابسيس و نابقيقك انالعفال ان العف ناسهو ناهيو ناحت نوكي نأ زوجي و
 ْ نكي ف 15 عةيلاوقلا نم ترفع وح ىق ءانلا سل تيورعءاتو كلوت«
 ' || تيلعفتوشهواو نود تي وزعءاب ةدايز انف رعامتا نحف اهنم اهدع فنصلل

 وفو لثوثعكدوجوم العوعف نال ىطوطق ءاطو هلوق * ليوعفن ود تي رفعك

 ناوطقلا نعم هنال قاقتشالاب ىطوطق ءاط ةدايز انفرع دق نحو كيما

 لوعفاوىلوعفو بشوشع ال عومفا ىلولذا اذكو هيشمىف رضي ىذلا ىأ
 ايالعف والاءوفنا انركصذدق اهئاب نودايالوحواوو هلوق + ندوجوم ريغ
 ٠ ةدايزنم را امك ايلا وا ولان :.نوكللل واواولا ةدايز ب لا ناال اا مل

 'ىالعفامأ و فاالابالاءوف تش ملناو تباثبار وتكلاع فاس وةك لاذ |
 فيعضتلا بلاوغ ثلث ريهي ىف فيعضتلا و ريهإ لوأو هلوق * اتش 5

 اهف هلفنصملا دع ىفف رداون ةثلثلاو لعيش. وأ لعيفوأ لعشب اما وهف نآايلاو
 لآ 100 يوم هالي رظن رخل الا نود نازوالا نع امهدحأب جرش || لاس“ الاب_ىلولدا
 | مودعم ليعفو علثو عم ركدوجوم لعشب لاقو ماللا فة اكهلعجو ءارلاديدشتب م
 | ١1 ,!العف هانا وز| روك دلاةئلثلانازوالا نمل عش هلا لاقي نأ ىنداو || .فورذخلا عم بلا
 | لعيفيوأ ريهلا نم لعش اما وهف لمعتسم ريخ ريهب بيكرتذا قاقتشالا ةهبش || بلخخا قربلاعلتاو
 اًضيأو لوالاف ةكرشلا ءايلا نم ةدابز بلغأ ءاعمالا ف فيعضتلاو رهلانم- || ملت نم. عاخأ لاعب

 ناكناو تباثلعفش نافاضيأو علو عمرب وهو دوجوملا نزولا نم بيرق لعفب بارسلا قع قلطيو
 نكيملول و ءاجايالعفأن الن ان ورأ ةزمهو ملوق +لعيفب فالح رمصك لاعفالا ىف باذكلا لجرلاو

 اره انلمف فيعضتا اوواول ا نابلاغ هفلل أوك وهلوق* ا مل نالوعفو ناجيتأالا

 اهدع ىف ةبلاف ةزمكلا تسيل و لجرفسب قمم للعوف هنزرف نيشاز

 اتسيلف ةزمملاو نونلاامأوواولاوهو دحاو بلاغو أطنح ىف ورظن بلاوغلا نه
 ' لغسل وادنسوو اننك وجت لاثلا اذه لثمو ةرممل واسم نوتلا نا الا نيتبلاغب

 دحاو لك ةايز ريدقتىف ىأ نيريدقتلا ىف ةنزلا جرخ مل ناف هلوق * بلاغلاك

 لوصح انهرحأ ةلاصأ ميج 2 نوحي ىإ داسدلا ريا مج نيلاغلا م
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 مكاماح

 | ناف رظن ناش راهظا ةماكلاىف نكيذو تلا وخلا + دحاو لك ةدايز سس

 سوما دوج ولا ففالا ن ' لنافئتك اهب 2 هالو 5 1 هي اههدحأف 2

 ةاصلا ةفغتلا قفتانا اميفتبشن وأ للاوكىفاك امهنم ”ئىشىف تش ملناو فان نود لمعتسم

 ءاتلارسسك نافنلا وأ انجب مجد بلغأ نيتدانزلا ىدحا تناكناف الثم نيبسلا سكب ربل دا

 ْ ْ واولاةدايزناالا ةروهشملا نازوالانع ناجراخ ابالعفو الاعوف نافذ ابالوتع

 . نازوالا نع تجرخذناف امهلقحاالا و ةكرحملاءايلا ةدانزنم بلغأ ةنكاسلا

 رانهظا هيف نوكم 5 اضيأ نكميالو لا ضعبلان ود ضعب ةدايز ريدقت

 ضراعت ىتح ةروهثملا نازوالا نع هب ج رحال ىذلا نزولا رامتعاب داش
 نزولار اتعاب ناكلاذاش راهظالا هرايتعاب ناكولذانازوالانع َج وراناووه

 امهو ءافلا دددشن
 م ناوالا قع

 رلفكسلت رظنيف تبث ملام قي فيكو الث ببلتكق املالل وأ ساق اهنع هب ج رح ىذلا
 كالذو هتضراءنافال وأ تا ةهش نازوالا نع 1 ورا :تضرام له

 اهف نوكيالو قاقتشالا ةهبش نازوالا نع هب جرح ىذلانزولا ىف نوكي نأب .
 'ء بيكريلا نكلام ودعم نزولا ناكل اليعف هتلعج نا كناذكيسم ون اهنعهن جرم ال

 وه .مودعملا نزولا 1| ”ءإ ىرت نتكرت ىكلدوجوم نزواةالعفس هتلغج ناو ادوع 00
 لعءفم نازو ليعفلا
 كيبنملا دجوبملو

 قو نوولا اذه

 ريبزو ريماك وه

01 

 لاس نأ زو ورود اههتمدحاو لكم مزليذا نيهجولا لقحي انمسهف ليوم

 (ىسالو باجي نأ قدسي ةبلغلا ىعادذااللعف نوكيف امهدحأ ةدايزب مكمل

 قاقتشالا ةهبش ضراعي مناف اضيأل م بيكرئالوصا عيجلبا لعج نم مزلاذا
 نزولا ىف وأ ندم ىفائاعم امفقاقتشالا ةهبش نوكي نأب نازوالا نعج ورمل

 اهفةدايزلا هلوق * لعفم نزو ىلع اههلاقتفاقافتا جوركا جر ميرك تباثلا

 ئطننح فاك نييلاغلاى أ امهيفوأ هلوق * نايسس و نايقيق فاك تلاوغلا ف ىأ

 تطبح نم نال طل هنالاضيأ ق اقتشالاب هيف فلن وتاليا تفرعدقو

 ىأ اههرحأ نيعتناف هلوق + قرذلا لك أو اني ا 4 ماني نا وه و اطبح ةيشاملا

 فرح أ ةثلثنم لقأ ىلع ةماكلاءاقبلاعم امه«ثدايزب مكمل زب مل وةداب ,زالامه دح أن يعت

 ةلاصأ ميجرت نوكي ىأ رورجلا و راداىلا دنسم لعفلا اهج ورخم عجر هلوق +
 ةدايزب مع هتدانز ربدقت ةروهشملا نازوالانع ةنزلا جور انهدحا

 ثتميكحول كاف م ميكاهاز ردقاذا ةروهشملا نازوالا نع ةنزلا جرخم الام

 ادئاز ءايلا تردقولو نازوالانع ةجراخ تسيلو العفم ةنزلاقب اهتدابزب

 نال هجون سيل عد.أ ةزمهو هلوق * نازوالا نع ةجراخىهو اليعف ةنزلات يشب
 كلذ نيض واف ريصكن علا يح اىف ناز والا نع ءجراخ سيل نيعلا محم العبف



 نبع نوكحرالو

 نامحس اك صَل ىف

 وهوواولا لديمبملاب
 2 دعم و منكل أ

 مدقتاك مذعلاب

 موهفملا ةزواك هلوق

 زوالا نا اذه نم

 ءابلا محفل عبصو

 مي رصتلا عقو اك

 هيل لي هلم
 ةغللا بتكىف وهو

 ىازلا ددشش

 رويت فسيك

| 
ْ 

 دي عب 1ك

 ٠ غلا نوكيناب كذو قاف الاد بش هضراعت ناو ةوحوسو قروك
 نوكتالو امهتم ”ئىشىنوكتال وأ نالمعتسم |“دهو ادهمناددهكاعم انهتق
 ناريدقتلا ناذه قفتاؤل ذاشلا راهظالا هتدايزب مكحام نيع ةدايزب ةكاح
 ذاش راهظا ةملكلاىف نكيمل ناو اقافتا ذاشلا راهظالاب رح ,هءالكىف
 اعم امهيفوأ رخآآلا نود قاقتشالا ةبش نينزولا دحأ ىف تشب نأ اماف
 نزولا بلغأ اهدراميزأ اما امحدحأى تن نان امهنم ”ىتثىف تشالوأ
 قاقتمالا دهبشو اههدحأ ةدايزىضتتب اههبلغأنا تعمم اهضراع ناف الوأ
 لم ٍبيكرت تايثا باكترا نال ةهبشلاب كلا ىلوالاةرخآآلا ةدايز ىضتقي
 شفخالا لاق نامر ىفاككلذو نينزولا بلغأب مكتملا ىلوالا ليقو بعصأ
 هضراعيلناو نالعفنم ربك أ الاعفنال المح نمر بيكرت ناكناو لاعفوه
 ةهبشال ةدعاسم ةيبلغأ الا نوكي وأ كلذ قفتا نا نينزولا ىواست» كلذو

 امهلعحجب وىلعفو لعوفنم زك أ العفمناف ىلعم و بظوك فرح ةدايزب مركملا ف
 تتيثناناقافتا قاقتشالا ةهبشب مركح لم«* بيكرت تابثا مزلي ىلعفو العوف
 ايواست نافالوأ نينزولا بلغأ اههدحأ نوكينأاماف ام«يف قاقتشالا ةهبش

 نارا لع ناردلاو ناوصتا ةلقلا ف انالعفا نان ناوج راك انهلقحا
 نينزولا سيقأ هضراعي نأاماذ بلغأ امهدحأ ناكناو ناوظاع و ناوفنعك
 مالع الاف ةصاخوىل وأب لغالا عج رو قرومى اع فلتخا مس زاعناف الوأ

 ناموح ىفاك امهبلغأب مجر هضراعيملناو ريثك اهيف ةسيقالا فالخ نال
 ناك ناف اهكنف قاقتنالا دهب تدقف' نه تاروتك لاموفنم رك !.انالعف نآف
 ةلبقاوم يك أ ةنقو ةيندك ةلعفناف دعما مكه نيرؤلا تلغأ اههرحأ

 نازوالانء تجرخناو ةناؤطساك امهلقحا ةلقلا ىف ايواست ناو ةزواك
 دهأب راع رايظا دملكلا ىف نذا نوكيالو امهم دخا و لك ةدابز ردقت
 1 ايسايقامهدحأب اذاث ناك اذا بلغالا ف كلذن وكيامم اهنال ْن ريدقتلا

 ىلب ريدقت لكلع نازوالانع جراخ هلا انضرفو تباث نزوب اقم هنوكل
 ميلا رسسكي محأي ةاورلا ىور كلذ ضعبىف امهيلكىف اذاش راهظالا ان ءاجدق
 رفعج لثم ”ىجي لذا لعفف ذاشوهاكاضيأ اذاش للعف ىف راهظالا نوكيف
 | مهمال مفي للخ د وددعةوخن هوبيسلاق وهباقلم رجأي نوكي ىّتح ءافلا يك

 *ىجي الص الاكنونلا لعج هنالالعنف هدنع بدنج ناك ناو بدني قمم ىلو الا
 نازوالا نع ةملكلا تجرخ اذاف نيءلا و ءافلانبب هتدابز ةلقل فعاضملا ىف
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 سيكا نسب هوس
 : سس

 0 أبمج راتج رخناهناجنأالا تأي م ناواهوا ون ودنان ورام رمهودناثلا

 ءام«ث جرخي 1نافاهواوووأطنح نون ولاا وكف واولاو نافثتىق فيعضتلاك 00

 مجأمو يحأي ىقفلتخا مث منهو قافتْسالا همشب ليفو ىذاشلا رابط ل

 امهيفتنل ناف هقاقتشاح وضون بيجاو تييرضلا: ىوَش لع ف وحنو

 ميك قاقتشالا ةمشيف راهظا نكي مل ناف ددههلادكح ةافثا راهظ الاف

 اهتبلغل لاعفنامرليق كللذل و رظنا هيلع امهبلغأءدقتىفو ىلغمو بظوم
 فلتخامثنمو |مهبق آيلبقو نينزولا بلغ آب تج رام« تنئنافدوحن ىف

 اهمف نا : نافناوجراك امهلمتحا) ردتنافناموحن ودق روم ىف

 و ةناوطسأك امهلقخا 0 7 اوهنفأ ةزمهك بلغالابف

 بالغلا قفرملا نا ٍلعا لوقأ ( ( ةطاسأ ل ةنالعفأال ئاولعف لاو هلو ةلاوعفأ

 قب نإكلذ وعيججاةدايز 7 , مكمل نكي نأاماة قاقتشالا مدع عمد دعت اذا هتدايز |[

 اناكن ينثا عيجا ةدايزب مكح نكمأناف ن اك الوأ ادعاضف لوص؟ةكلث اهنود ٠

 ةماكلاءاقبل عيملا ةدايزب م كل |نكم لناو رحش وه ونابةيقك ركاوأ ىطنبك

 ربدقت ةروهشلانازوالا نع ملكلا نزو جرخ 7نآلما هلل نزل اا

 جرح 2 اهنمدحاو لك ةدايزريدقت . اهم جرح وأب لاوغلا كالت نم ”ىث ه ةدايز

 ديلا ىف نوك نأ امان ايف ةدايزريدقتب ج رخل ناف رخآآلا نود ضعنةدايزب

 ةههبشهض راعي 2 اماذ ناك ناف نرحل 1 اهضعب ةدايزر دقت تاكل راهظا

 ةدايز ىضتق. ذاشلا راهظالا نعبانتجالانا ةضراعملاب, عأوال وأ قاقتشالا

 بنحتلاناذ ججأم ويجأيىف اك رخآلا ةدايز.ىضتقت قاقتشالاةبشو امهدحأ '

 نوكيفقاملالل فيعضتلانوكيفاللعف نوكينأ ىضتقس ذاثلا راهظالانع
 نذهزال ماندالا بجو العفمو العش اناكولو ددرقىف ماسايق راهظالا

 وأى انهن دانذ درطف ءالاو يملا ان رك ذامل قاحلالل نانوكيال نينزولا
 ىضتقت قاقتشالا ةببشو قاملالل نكي ىنعمل هتدايز د رطاام ون ءل مالكلا
 برعلامالككحح بيك ارتفف نالمهم جم وجأي نال العفمو العشب انوكي نأ
 لاثملاىفاكقاقتشالا ةهبش ذا ثلا راهظالا تضراع نا لوقنف يجأ فالح
 نوكي ال يح للعف م أن ناب مك ذاكاراهظالل عجز لاناليق ر 0 د

 ىوقالا وهو لعش هاب ل قاقتشالا ةهشل جرا ليقو اذاشراهظالا

 راهظاتاس'ا را ءلا مالك ضوفرم بيكرثتايثا نال ىدنع

 ةزيزع ريغ اهيف سايقلا ةفلاخمناف مالع الا ىنايسال وريثك ذاشلاذا قي

 فيعضلاىوش هلوق
 فيعضلا لوقلا ىأ

 الا وهبشب ذخ ”الل
 ىلع مهقافتال قاقتث

 محب رولف لعفم هنا
 ليقلذاشلا راهظالاب

 ىدربراجللعف هنزو



 ا قلل سه
 ويرحم و صطتو ع ص مجسم -: 01 2 ميج هدا تتوصل هس سس

 ْ فالخالب ةلوعف وهذا ةمومالا ظفلف نوفا اذه لثم ىشثعالو رانوردق ىفاك

 ظ ةلعوعفذاةهمومالصالاو مالىهيىتلا ءاهلا فذح ةعوعف نوكينأ زوحجالو

 0 ظ برةأرخآ باوجزنالصأ امهوأهلوق ىلب مانريغهنم باوملااذهف دوجوم ريغ
 هيف عزانتملاوردانلا ذاشلانم ل ًالوؤاؤا ورثمدو ثمد نالهدعب عم لوالا نم

 ٌرمدلاوثمدلا وتاهمالارةهمالا ىفءاهلا ةدابزءلوقلا ىل وال "اذذاشلا ىلع لمحل

 ةيناثلا ءاثلانيمف وكلا دنع و ءاملاةريثكى أر اثرثو ةرثئنيغو لمرلا وذ نيالا ناكملا

 لص أ نم مهل وةىلع راثرثوةرثف مدمدورمصرص ولزازىفانلقاك ةدايز راثرثف أ

 وحن فصلا ومب ىتح رخآ“ىث انههسيل قارهاومت همزليو هلوق + دحاو
 لادباب قاره نايرخا ناتغل اهيفو قدرب فاد ةروهشملا غلا نا عا قارها ا

 0 ةرمكلاتفذح قيرأي لصالا نال ةحوتفم ءاهلا ءاّقباب قيرهي ةزمهلا
 اقف ناتزمهلا عمتي مل ءاه ةزمملا تلدبا الف سفنلا نع ةياكلا ىف نيتزمهلا

 كرم اهاكىف.ءاهلا قرهتال قرهأ ةقاره ردصملاو قارهم قيرهم قيرهي
 قيرهم ةقارها قيرهي اذكو ةنك اسلا ءاهلاب مث ةزمهكلاب قارها ءاحدقو

 ضوع ةنكاسلا ءاهلا هنوبيسلا اهلكف ءاهلان وكسب قرهتال قرهأ قارهم ٠ْ
 ءاهلا هذه لب لوقينأ دربمللو عاطسا ىف انلقاك اهتاذ ىذلا نيعلا كيرح نم“

 لعفأب اب نمدغللا و ةزمهلا ةروص ريغت املو ةزمهلانم الد, تناكىتلا ىهةنكاسلا
 الوهذ اهولخدأف ةزملانم هلوأولخ اوركتتسا ةرمهاهلوأءزل بابلا اذهو

 ع 1 لاعفالا 20 دعب امنا مهدنع ررهتامل مث ة ةزمهلا نمالدب ءاهلا نوك نع

 ةبيصم ىفاولاةاكةزيزع رق يرعلا تاييشوت وقارها زاصف ءاهلا ا ونكسأ رعغال

 وهوداقنملالهسلا ناكملا ءارلا محب عرجلا نالسم ليسمىفو ةزمهلاب بئاصم

 رهظأعلبلانملوك "الل علبهو ئخ قاقتشااذهنا كشالو لوطلا ىنعم بسانب

 كاروالاةمكلاةوكرهلاو ليوطلا ىنعم امه وبلسلا ىنعم بهلس | ذكو اقاقتشا

 فاكلا نوكسو ءازلا ديدشتو اهعضو ءاهلا رسسكب ةلكرهلا ةلوكرهلا فءاجو

 لكرتلب افيفخايشم ىثمنأ ردقسال اهتماكلاهنال لكرلا بسانب ةماخضلاو

 للعف علبهلاو عرج#!ناوهو ىنجنءا لاقامىلع سانلا زك أواهلجربضرالا
 ةدايزلاب م 2 وصاةثلث عم بلاغلاددعتناف) لاق“ ءاهلاةدايز ةلقل دل ولعفدل وك رهو

 لل دع مك امه رج جر اهدحأ نيعت ناف , ل

 اههفلأ نودىل ولذا مالو ىطر ىطوطق ءاطو تي وزع ءانو ناحت ءابو عدبأ ةزمهو

 نودفيعضتلاو رّيهب لوأو اهثاب نودايالوح واوو ىلوعفاو لولعف مدعل

 ( ةيناثلا )
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 عاطتسا نم ءاتلا تفذحاذا ةروهثملا ةغللا ودع راضملاف رح ميفب

 اوعاطسااف ىلاعتلاق تناك اك ةلوصوم ةروسكم ةزمهلا ءاّب ماغدالا رذعتل
 ةدايزلا ف ورح نم هدع هاف هللا راح ىلع در طلغ ةيكشلا نيسدعو هلوق *

 قافتالاب ايمو ةدانزلا ف فورح نم نيشلا نوك مزليف |ىهسب قرفالذا

 2 مهضعإ لاق ىّتح لدبعو لدي زك ةليلقف ماللا امأو ) لاق *

 ( نأ عم رفعج لح ”ىف و ريثكلل سبط عم لسيط ىف وقيه عم ملقيهىف وةشيف
 مال هيلع دربالو ةدايزلا فورح نم ماللان وك ركنأ ىرجلانا عا لوقأ !
 ةلثيفناىلا بهذف نيوئتلاك ىنعم فرح هنوكل كلانهو كلذ وحنىف دعبلا

 لقيهلاو قيهلاو مةيهلا هلثمو ماعنلا نم رك ذلا لقيهلا و لعيف السطو القيهو

 امهنأ ام نظي 0 ناظفل نوكيدق هنا لاق و ةلقه ىثنالاو ماعنلا نم ىتفلا
 ةرئقاج م بيكرتنم دحاو لكن وكيو ظفللا ىف براقتلل اقاقتشا نايقالتم-

 ىعم وهو رفعخ 5 للعفهنا لست ق لوشاذكو ”ئىجن ا رمدوثمدورانرتو

 سيطلا و لسيطلاو امهابقع دعا و هيمدق ردص ىنادتي ىذلاىأ مسالا

 نافكلذ عبججف ماللا ةدايز رهاظلاو هنم فلكت كلذ لكو“ىث لكنم ريثكلا .
 ثمدوحت اذك, سيل دضو ل يل كلدعو لدا يح ةمناث اهتدايز

 ناكف ءاهلا امأو / لاق 3 اهتلاصأب ملا تف . للا ةداير لاي

 همالو رطاءابو توتال حل فردي هخخاوخت دن اهدعبال دريملا
 مك « 7 نب

 بيجاوةمومالا ليلدب لعف ما و+ىبأس ايلا و ف دنخ ىتهماءوحن وتاهمادمزايامتاو ٍ

 .امهوأ ءاهلا مر ةهباك ةلعق ةه 2 نوكيا 8 ليلد.اهتلاصأ ناو

 !هدنع

 - اس اسس ةعسم سستم سس سس قصي ل

 ةقارها قارهأو من همزايو لآآلو ؤلؤلو راثر راثرثوةرثوثمدو , ثمدك نالصأ

 علبلا نم + قول علبهو لهسلا ناكلا عراجا نم ليوطلل عرجش نسملاونأو

 ( فاوخ واهيشم ىف لكرت اهنال ةلوعفه همك وكرهل|ليلخلالاقو فاوخو

 تلغالا اولاقةرورض ةعوطقللا ةزيلال صوف سالادءرىأ سالاو لوقأ ؟
 + لاق سكعلا ”ىجيدقو ناسنالا ىف تاهمالاو ماهبلاف تامالا لامعتسا
 5 هلاعف وف ورعملاوق:لاقو: اكن :امانم الظل ا تح رف+ هوجولان .ممفتاهمالاذا

 اهتذخاىأ 0 ا 1 نيملا باتك بحاص ىح 7 ىعابرلا تاهماىت رافع

 ناىلا اهتلاع أ زاوحجن بيجأ هلو فنصلا راش أ ميلا اهتعأت روهكلو الا

 ثينانلا ءاتردق ومال ىه ىتلا ءاسهلا فذحف ةهما نوكي نأ زوحب مالا.لصأ

 نيسلا نيتاه ثحح“

 ىف عوبطم نيثلاو
 ةيفاكلا حرش رخآ

 علاطيلف تكلا هاه 1

 نتملا مح ضعب ىف "

 طلغ وهو ةلقيهىفو

 ةلورهك ردصم هاذ
 ءامللا رسكب فدنخ

 سايلاةأرمالادلاو

 ليل اهعسأ ضمن

 نب ىصقل رعشلاو
 ىدلىناهلبق وبالك

 ببللا جر برمحلا

 ىلاء ةلوصلا مزتعم
 روعك ىةا بسلا

 سوماقلا نم مهفملا

 مهردك عرجملا نا

 علبهلاامأو رفعجك و
 مهل سب يه ردكف

 سلعو ساطرقكو

 رويختأ
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 اضيأو بلصلا ىأ درعلاو ددنرعل !ىنعمب هنأال ال قاقتشالاب هتدابز انفرع امنالب
 امأو درحلا ىعابرلا ةينيأيف ءانب ةدايز مزل ايلصأ دن عىف نونلا انلعجول اناب
 # وثرذ اذك و قاقتشالاب لب ةبلغلاب فرعي 0 نشسعرو لسنعىف نونلا ةدايز
 نيشلامضب ثيارشلا هلثمو نيلجرلا و نيفكلا ظيلغلا ثدنرسشلا حورذ.ىنعم ىف
 للعفتلاو لعافتلاو لعفتلاو لاعفنلا هوب ىنعي هوحنو ليعفتىف ءاتلاو هلوق *
 بلاوغلاةذهىدرواام اريثكفنصملانازعاونهعورف ةولاعقتسالاو لاعتشالاو
 قاقتشالاىأدةف ناذ لبق هلوق ىلع كلذ عيجج ىنب ناذقاقتشالاب هتدايز لعبام
 ةبلغلا درجت اهتدابز فرع ءاوس بلاوغلا نامبو كاذ كرت دصقن او طلغوهف
 توبغرو<ىفو هلوق * 1 ريظنلامدع و قاقتشالا نم رخبأ ىتبو اهبوأ
 لوصا ةثلث امهلبقو ةّازلا واولا دعب ةملكلا رخآآىف ءاتلا تناكاذا ىنعي
 لولعف توريسيىف لاق اذهلف بلاوغلا نم كلذ لغعحب مل هبوبيسو ارعاصف
 . تؤكلمو توربجىفاك قاقتشالاب فرعت امنا هلثمىف ةدايزلا لعج لب
 لعجي لاذكو توبهرلاو توجرلاو توبغرلا اذكو كلما ورملانم امهنال
 تن رفعك لوصا ةثلث اهليق ناكاذا ءايلا دعب رخ "الاف ءانلا هب وبيس
 نيعلار سكي رفغلا نم هقاقتشاب هان ةدايز فرع هدنع تي رفعف بلاوغلانم
 ت الح نم هقاقتشاب *رملاو ءاثلا ا ز تف عاووهو ىهادلا ثيبمللاوهو
 هلوة بم * ف رحال نعم فرط ثدنأتلا ءانابآ ورا زورا نمجو رخلاب لفتتلا فو
 عاطساىف تذشو هلوق* رجا و هركتساكلعفتسا بابىفىأ تدرطا نيسلاو

 ههجوتىف اوفلتخاو اهعطقو ةزمهلا فب عاطسأ م4 هالك ىف ءاحدق هلا معا عاطسا ىف تل
 كلقو راولا تلعأ ءوق "ع وطأ هلصأو لاعفالا باب نموه هيوبيس لاقق :

 ىذلا نيعلا كلرحن نم اضوع نيسلا لعج مث اهلبقام ىلا اهتكرح لقندعب افلأ
 كشالو ”ىجناك كلذ لثمنم اضوع ءاهلان وكسب قارهاىف ءاهلا لعجإي هتاف
 ني.سلاب ضد وعتلاناف هلك اذه عمو هتكر# ءافلا كر حبيب تاف نيعلا ل ر 2نا

 انظدرملا كلذ درو مكلاب عيطسإ هبوبيس دنع عاطسا عراضف ناذاش ءاهلاو

 * ثلا نم ض وعي فيكلاقفةكرطلا نع ضوع نيسسلا لوقب هبوريس نا هنم
 دنظامدب وبيس دارم سيلو ءافلاىلا ةلوقنملا ةحفلا ىنعي قابهنم ضوعملاو
 هل رحت سبسب تاذ :نيعلا“لرح نا كل_ثالو نيعلا كح نم ضوع هنا هدام لب
 ءانلا تفقده لفتتما تاو ءال 0 لصأ ءارفلا لاق و هتكرحي ءافلا
 ع راضملاف اذاش تمطقو تع هى +٠ ماظن بف ماغدالا تان ق < ال

 1 كاتم وود 2 دمتم ملص محبس تس م
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 ثلث اهعم ناكاذا ةئاْولا فلالادعب ارخآ ةزمهلا ةدايز بلغ قرزو ءايهضو '

 لاقول ومدقتاكف لالا اهلصأو ءارج-و ءايرحو ءادوسو ءابلعك ادعاصف لوصا

 نامزلاو عضولل لاقبالذا معأ ناكل لعفلاب لصتملا لعفلا ىلع ىراخلا عضوه ىف

 ريغ ل وص |ةثل# تيناذاىأ هلك عم تدي ءايلاو + هل وق لعفلا ىلعناب راحامم

 قيلف وريح رك طسولا ىف وأ يرضيو مليك لوالا ف تاكا وس ةدئ از ءايلاق ءايلا

 5 دوا دعب 9 ع ديلا 5 مالا تناكاذا اذكو ىلايلاكرغ رخ الاف وأ ظ

 لق ا فناذوار ف جرت دك الف ةملكلا تناك 00

 هلوق + زاحلاب دلب اضيأوهو روعتسلاىف بهذ لاش لطابلاوهو روعتسيك" |
 ف الا مسالان آل جارح ديك لعفلاىف الا هقحو مهو لعفلا ىلع ىرد اوفالا |

 نان وكيال ادعاصفلوصا ثلث عمفلالاو واولاو ءاي هلوأىف دج وبال لعفلا ىلع

 و أطنخو سوبطرقو روفصعو ضورءو دال لوالاريغف نرشازالا
 اهعوقون كمال فلالاةلوالاىفامأو ىٌرعبقو ىطرأ رأو حادرس ورامكفلالاو

 سانلا عقو لاقي لفنع لترو ناككلذلو اقلطم هيف دازتال واولاو هيف

 فلالادعب تركن ونلاو ) ل لاق * ةلفنخلا مظعلا لفنخاو ”سشىفىألتندوىف
 : و

 | ءاتلاوع واطاا وع راضملاف تيرطاو دنرعؤ ثدن رش وحن ةنك اس ةثلاثو ارخآ

 | عاطسافتذشو لعفتسا ف تدرطا نيسلا وت وبغر و<ىفو هوحن وليعفتلا ىف

 فذح وة ةرمملامقذاشلا ءارفلا لاق ورمضلاب عيطسي هءراضف عاطأ وهه.وبيسلاق

 ( :ة؟25كلا نيذ ةماجلتسال طلع هيكل نندتو ممفلاب هعراضف ءانلا
 لصح دق وةداز فلالا دعب ةريخأ تناك اذا اهتدايز ترك نورك لوقأ 0

 نانيفامأ نارفعزو نامدنو ناكحك 201 لوصأ فرحأ ةثلث اهنودنم

 ننفلانم وهذا لوصا :ةثلث اهن ود ةملكلاىف لص ىل هلا الع فاسش الاف

 1 هانيوتانإ انف رع فرصل ايف نيفرمضنتم نابق راج و ناسح مهلوق اذكو

 ىئعل عواطملا هلوق * لدم ىنعي عراضملا ىف تدرطاو هلوق * ا لوصالا

 فورحنا ىدنعو عراضملاو هالاو ردصملانماميع ورفو للنعفاو لعفنا
 مده مولع ولاد عملا وةينثتلا ون 5 بم ف ورحل عم فورح ةعراسلا

 ادق هيلا مضينأ ىئبش ناك ةنك اس ةثلاثو هلوق * ةيفاكلا حست لوأف

 رك أوأىظنيخاوةوتلفو ثننرشك نا رحنونلاد فن نوكي ولو 00
 بلاوغلانم هيف نونلا سلف دنرعنم ركح ذام امأو راظنم؟ نيف رح نم

 ل-_ترو ناك هلوق
 ةدايزب ىأ لف

 ةغطاو ها نونلا
 ةهفشلا ملا مدقت



 نارفع زلا عد الآ

 ا ماشلاب دلب عينم

 ىنتلا رعشى درو

 هاوث» مج *ليق لاق

 لأسيقفالا ىف هلئانو

 لاقو الأس هريغنمع
 ليلقلا اهبأالأ اضيأ
 هةيثو 8 مقملا

 نيك املا قوف
 عرس ىأ عمصوت

 نع م
 لدروع

 لهي 0+ ا

 . حاتفناو امهكر ل نيفلأ انبلقءايلا و واولاذا ةكرماريدقتىف اهنوكىلع ليلدافلأ
 ىلاَتي زغتساو تيزغأ هلأ ت درفاهن وكس م وزاي ىضاملا فرئاعضلا لبقام وامهلبقام
 ءىحاكاهلبقاماح وتفما دعاصف ةعباراهلاقثتسالءايواولا تبلقمتوا ولان عألصالا
 هتطعأ نعم ىف فلالاب هتاض أو هناطعأ وح تاغللا ضعبىفءاجدق ولالعالا بابىف
 ىأةاقوقكيدلا قوق نمتيقوةهلوق + هب ركتارداال و نسحلااةءارقدنم و هتيض أو

 وهفءانوغلاف ص نمو حايصلاو ةبلطاوهو ءاضوضلانم تيضوضو حاص
 ةدازةافيفلاىف فل الا وءاروعلا ىف كثين أتلل فل الاف دف رصد ملنم وماقمتلا لثم
 ردصمالالالعف مالكلا ىف 0 ءاصيصلاو ءازيزلا ثالذكو هانعم فيف مهلوقل

 لثوثعكس يلو ةهرهرب و مح“ ومن ةاحوجشلاو ةارورملا مهلوقو لازلزك
 فئاخلا و لمفأ لكفأف طققلوصا مل عمالوأ زمهلاكو ) لاق * زك الوالانال
 " لعفلا لع ىراجلا ىف ةدرطمو 1 كرك لا قص او: ليه
 0 ىرجباهفالا ىابرلا لوأىفالا ادعاصف لوصاهثلث عم تا تديز ءايلاو

 هثلث عم اندزواولاو فلالاوديلعف ة فحم و طوفرضعك روعتس ناكشكلذلو

 قاقتشالاب انل تيثامل لوقأ * ( لفنجمع لتتروناككلذل ول والا ىفالا ادعاصف
 لعأو ا ما رع لوصا ةثلثاهدعب ناكاذا 9 ةزمهلا ةدابز ةبلغ

 لولا ةبسالاليلق وهو عدبأ و بنر اك قاقتشالاب ١ كالذهنم لعذ ملام هيلاانددر

 ةردصملا هتزمه ةدايز قاقتشالاب معيملام اولاقو كلذ اوفلاخ نيمدقتملا ضعبو

 لكفأ ف صك رت بوجوب هبوبيسهيلعدرو رفعجك لكفأ اولاقفاهتلاصأب نيكح
 ةللعف لاعفت للعف تابىف 15 ردع ناك ول اضأ و فرصل اللعفناكولو 0 ول

 قاقتشالاب تبشر ملو لوصا يعْلرَأ هدعغبن أل للعف ليطصا هلوق * ةزم مه هل وأام

 ميلاو هلوق * هتاتشا لهجام هنبلع لمح ىح هلثمىف ةزمهلا ةدايز هبل

 ىضمدقف ىزعمودعم امأو

 ةعبرأ عم دازتالو اهدعب لوضصا ةثلث عم لوالا ىف اهتدابز بلغي ىأ كلذك

 مولعملا ىلع لوهجلا لج ترطمو لئقم وحن لع ةدايزلا ىف جنم ادعاصف |

 ىلع مدقت اذاذ لصالا اذهل اىهتفلازعو

 هلوأىف ىهامزناك اذاالا اهتلاصأب ركح شوحن ز م ىفاك ادعاضف لوس عير

 جرحدملاو جرحد نم لعاف مسا جرحدملاك لاممالاب ةلصتملا ءامسالا نم
 ةعبرأ اهدعب نوكي ةدازلا ةزمهلا اذكو ردصمو انامزو اناكدو لوعفم مسا
 منن رحاورإ رييتاوع لصو ةزمهىهو لمفلاب لصتلا مسالا ف لوصا
 صم الدو لأهثك رهاظ ليلدبالا:امهتدايزب مكحال نيلوالا ريغ مبملاو ةزمهلاو

 © ءايهعضو
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 ”ديضيسمو لزازفاعارركم نيملانكءاوس اهدجو هقلاسرلا 000
 ريركت دحأ زوجي ملو ىلصأ فرح نيلثملا نيب لصفاذا ليبسلسىفاك نكي ملوأ |
 ثلاثلا و ءاي ةملكلا ىناثناكناو اذه نيلثملانيب ىبصأ فرح لصف ريغنم ءافلا' |
 نوكتو ةبلاغلا نم نيئايلادحأنا لقنمل ةيصيصوحن ىناثلاو لوالاكعبارلاو |

 سيلذا ركحلاىلا ىدؤإ لوقلا اذهنال كلذو لوصا ةثلث اهعم نال ةداز

 ةملكلا ناكل ةدئاز ىلوالا نا انلقول اضيأو ىرخالا نم ىلوأ نيئايلا دحا
 نكمم الو ليلقامهالكو قلق باب نم تناكل ةيناثلاةدايزءانلقول ورب و نيبباننم

 7-5 وحى مكمنال اذكو نيف رح ىلع ةيلكلا ةيالث أعم امهتدايزب مكحلا 1

 نوألاو كرم قاذكحو مكعلا عفدل ةلملا ىف رحىدحا 2 ْ

 *ىحيامىلع تيزاغو تيزغأ ىف اكءاي تبلقاواو تناكاهناتيقوق ءايىف لاشنأ

 لاقو نيئاب ةيصيص ىفنااكناواو لصالا ف تيقوقىف نوكيف لالعالا بابىف
 وحنءايلاقب نأ عنمال و هانعب تهدهد مهل | |عنسال ته دهد تيدهد لصأ ليلخلا

 دنع وهف جاح يا وضانأو واولا نم لدب تسيل اهناو ةيلصأ تيقوق ١

 مهضعبلاق والا زلز وةلزا زك ءاصح وةاحاح هردصمنا ليلدن للعفي للعف هوبس [

 ةرملل ةلعفم وهلد هءوبيسلاقو ةاماعمو ةاحاحم مهلوق ليلدب لعاشب لعافوه

 دنع ىلوالا فلالا و الأ ءايلا تبلق ةيحاحم لصالا و ةازلزم لزلزب لزلزك

 اهلبقام حاتفن ال ةنكاس تناكناو ءافلأ تبلق ءاب ىتامو جاحىف نييرصبلا ||

 عمافل أى والا ءايلابلق درطاامتاو اولاق لجاب و سءاب لجوب و سأس ىف اولاقاك |

 تيعبع ليقول نيلثم دعب نيثان 80 ركتسا هنال ىبلاطو سءانف كلذ ذودش :

 بابىف ”ىجناكلعفلا نم فلخ أ وهو امساهن وكل كالذديف لّمحا ةيصيص ىفامأو |

 بلق بوجول تيضوض وتيقوققنيلثمادعب نييواولا ”ئىجمزاجامتاولالعالا |
 اهتواحرل ءاهللاهيبشت هتدهد رحلا تهدهدوف اولاقامناو تيزغأ ىف اكءايةيناثلا .

 عامقجال م هو تا ند تلد زاغ تلواز وتسلم ضان ءايلاب

 رسل ةيهحتلا ىو رللانم فخأ تناكناو هركأ ةلثاقملا ةلعلا فورح !

 نال ءاينعال و وا ونعال تبلقنماسيل و الصأ ىهاهو ىعامو جاف نافلالا |
 دعب ءاب ةيناثلا فلالا تبلق هتافل ال لصأ ال ىذلا توصلا اهعيج.ىف لصالا |

 تافلالا راس لع سايقاكلذو نايلبحىف تبلقاك كرحتملا لعافلا ريض لاصتا |
 زعم نآل تنقلسو حن قادلالا فلآ و تيزغتساو تنيعاوجمف ةعيارانلا ١

 اهءاق نال توعد وتيم روح ىف ىضاملاىففلالا لال ءانلاو ن رتاضالقال
 ك2 ِ ا جي

 لحام ديس مي سس سم



 د
 ٌاوز نعتب فلالاو ءايلاو واولا نالل والا لاقف اس وحن ىف كازلانع ليلخلا
 ءايلاوواولا عوقول بدخ وببلج وحن ىف لاقاذكو لعيف ولعافو ىكع وفك هينا
 و ردتك ةيركل رو دعوض يف اذكو لأعش وريثعو ل َوَدْح هيلا و فلالاو

 ةريخالا ىه ناوزلا لعج ليلمللا ريغ و روهنكك هنوكلددعفق اذكو لديعو
 م وم

 اددعفتو ةنفلخلا اري وىوتك هدهموخ وريثع ول ودجك الا لع فعضملاق

 ناكدقف لوالاامأ و رفعج مال ةلءاق»ىف لعج هلال ىناثلاوه ٌكازلانا ددرقوحنىف
 قاطاللو ركملا م كح تافعضملا رئاس م كح و اهل ةدايزلاىلا 6 ف نيعلا ةلباقم يف
 : ررخلا 3 راشبل 57 2 10 3 ظن هيفو اثا ورم 5 0

 لعال اههدحأ ةدان 0 - و قاملالل رركملاف ىناثلا دار مكملا ةلاولاو
 لاق *تيأر ملح لف هيض راعمو ليلحلا لالدتسا امأو هريغف نييعتلا

 ىعابر تيضوضو تيقوقو ةيصيصو لزلزو< و اهدحو ءافلا فعاضتال و)

 ركحلا عفدل ني فرح دحم ال ةدايز ىذءالو لصفلل نيعالو ءافلريركت نسلو

 رصرصو ”لزنم لؤاز نويفوكلا ل لاق ورك الا ىلع ىماج- ليبسلس كذكو
 اهدح و ءافلا فعاضيالو هلوق لوقأ د (ىنعملاقافتال م مدنم .مدمدو ”رمص نم

 ظ ءادتنالا عانتمال مغدبال هلا مهلعل كلذو برضض برضوف الثم لاّشال ىأ
 نددورب وحن نيلثم نيعلا و ءافلا لق اذهل و لقثتسملاب ءادتالا قببف كالا
 || امهنيي لصفوأ لوأىف اك مافدالا بجوم كانه لصحاذا 1 ةهاركلا لَو
 : نالصأ الب [كار هه نلثملا دحا نب دل نابقيقو بكوك وحن از فرحي
 *ىحي اك ىلصأ فرح لصفلا عم دحر ءافلا ر ركن مهضعب زاحأدقو

 نويفوكلا لاق وباتنكلا ل وا ىف ماكس يسم ىف ام اعم نيعلا وءافلا فعاضإ لب
 اهدحو ءافلا رركم هنا هئلاث طوقسب ىنعملا مهشبام سصصرصو لزلز وحق

 فنصملا لدتساو للصالا نم ٌبازلا هب فرعيام ىوقأوهو 0-3 ةداوعب
 ىلصأ فرح ملم ررذ اهف فقرمحلا نيد لضفأل هنان ءاقلا ريركت سل هناىلع ا

 مصلللا لوقىعمنال ةرداصم ن 0 مصخلاا هيف عزانبام نيعب 00 0

 دح ألقي ملَو لصأ فرح ش.ازلا ءرركم و فرحا ني لصف هلا لزنم لزلزنا ١

 لطب ليلدر 12 1 فعلا نكل ةيصيصو لزلزو#ىف ديزم رركم نيعلانا

 2 عبو ايهدحو نيعلا ريركت ف ةلعل امو اهدحو ءاقلا رركت نم ليقام

 ( احلا )



 ه4 05 1

 ُ لوصا قرح رضا دعب ناك اذاراح ربع مسا لدا اهتدابز دشنت ملا 8 :

 ٌْ اهتداب ز٠:ذشت ال نونلا ىأ اهنون نود هلوق * تداثف جرحدك ىراخلا و امأ 3

 ىهف ىساخلاقوف نوكيال مس الا نال نونلا ةدايز بجو ىملا ةلاصأ تيئالف

 ءالالعف دبا غاس غ ا هنزو ناىأ ءاسانرب نونو هلوق + لولتلعف |!

 دجوبام وهون و ءاسفنخ ىف ساكن يريدقتلاب هي هيف ديزملاف 2 مدع ذا ||
 ' حمانلا نم وأ بفنصملا نماما مهو هنأ نظلا ل.بع زخلثف ليانكامأو مدلاىف ا
 | مدقتاكقاملالل نوكيال ءدنع طسولاىف فلالاو ةزمهلابال فللالا ب انكنآأل |

 لوصا ةثلثعمنيعضوم وأ عضوم ىف فيعضتلاك ةبلغلابف جرخت مل ناف ) لاق + ||
 هلصأ شفحالا دنعو شرمهو بصيصعو سمر وددرقكهريغو قاملالل ||

 |ويكح مهنارعا لوقأ +( اورهظي مل كالذلو لاق للعف مدعل شرمسجلا شره 1

 ريثكة دايز قاقتشالاب لع هنالهقاقتشامولعملا ريغىف ةبلاغلا فورملا عيجج ةدايزب ([

 درفلا اقالا كلذ هيف مءام ىلع هقاقتشا لهجأم لمحل اهنم دحاو لك نم |[
 مدعي ةفرعملا فنصلاا ميدقت ىلع مالكلا رك ذدقو بلغالا الاب هلالوهجلا |!

 سيرمرملا ةيؤتسملا ضرالا ددرقلا هديعذ الف ةدايؤلا ةبلغب ةفرعملا ىلع ريظنلا

 ناكناو قاقتشالا ىنعم هيفف لاجرلا سرامت اهنال ةسراملانم وهو ةيهادلا |
 .- مص رص

 هنال رهاظ قاقتشا هيفو ديدشلا بصبصعلاو سلمالا اضيأ سيرممرملاو ايفخ |
 بلك نبوفاقلا قف قملم هب وييساو يللا دنع وهو ةنسسلا نوتتلا ضال ا

 ريثك ىأ شر وبخع | سيلو شرغه لصالاو ليلضوه لب شفخألا لاثو ملا يس
 ها شرملاا نيك فا اجا املا اهتاندابخ واما ا ونلا لاق فرخ

 م ا ”لفع تلق مما لبق نونلا 0 0

 لاق ممالكح ىف تش مل العف نال لعش سبتليال هنال شرغش ىف غدا

 أيش ةعبرالا تانب نم دحين ملانا قاملالل نيعلا فعضم سيل هنا ىلع ليلدلاو |

 هةركل نرش دا روت ج ,ه٠الكىف ءاحلب ىفاريسلا لاق شرم اتلم |

 ت رغص اذا لال ف مدعل عقم ال نيعلا فعضم هلا هيف فلتح ف : متضابلو ا

 شفخالا للعف مدعل هلوق *شريمث هءوبيس دنع و ريف تلق شفخالا دنع اش رم

 ءريغ ىلعال و للعف ىلعال ”*ىثش رمح ىعابرلا نم كن: ملل وق لب اللف صخم ال

 وحن ىفُكازلاو)لاق +ذجوب ملذاللعش هسانتلامدعل ىأ اورهظ!ملكاذل و هلوق *

 تلأسهءوييسلاةلوقأ«(نيرمالا هوببسز وج و لوالاليلخالاقو ىتاثلا مار |



 ئ ع ١ ع ْ
 دا يك نالم ميل ومحأ نال فيعضتلاو ةزمهلا ةدايزبالو فيعضتلاو ظ

 ةدايزي لج رفسب قمل" عنا أو ةحئتارلا مشن ىف لدن ”اك نم وهف نونلاو ةزمهلا

ْ 

 نونووأطنحو سجرت نونكاضيأ كازف اعم انجرخ ن)لاقءنونلاوةزمكلا ْ
 دزتإلدا اهنوثنودشوحتز م مك ةدايزلاذشت ناالا بدخج تش , ملاذا تدلك

 ميظعلا وأطنملال وقأ#(لسبءزخ لثف ليب انك امأو ءاسانرب نون وةسماخال وأ ميلا
 تدنملاو وه ءاسانريلا ىأ ىردأاملاقب ناسنالا ءاسن ربلا و ءاسان ربلا و نطبلا

 قاقتشاالاهف هداربال نكي إفر هاظ هقاقتشاو بدلا نموهو دارطلانم برض

 ةفرعم ضرأ ليب أذ كو نيلجرلا ليوطلا رضخالاد ارا ندخملاو هجو هيف

 ةلاصأريدقت اعم ناتئزلاتج رخىأ اعماتجر خ ناذ هلوق * فرصنم ريغوهو

 ةركنم انلقامل اضيأ ةدابزلاب انمكح لوصالا نازوالا نع هتدايزو فورحلا

 ءاعمالا ىف تأيمناو لعفن سجرتفف لوقنف اولا نع درجلا ةلقو اهيف ديزل ْ

 مك نأىلوالاىف اريسلا لاقف وأطنحامأو ماللا سكي للعف تأيرلاك لعفت

 1 رفلا لاق 00ر1 وانك هل ولج درك نوكف هفو رح غيم ةلاصأب

 ولعتف وهف واولا عم نونلااماو لعنف وهف اهدحو نونلااما ديازلا اهلثم ىف
 لاقو لاح لك ىلع ةدّئاز نونلا لعجو لأعنف وهف ةزم#لا عم نونلااماو
 نونلانم ةدحاو لكو اهتدايزب م كهف بلاوغلانم لوصاةثلثعم واولا هبوببَس
 واولا م زلاىف امهادحا مكحلعجفةر وك ذم اةلثمالا ىف اهتليسو ةزمهلاو

 نوكلةزم اةذايز ” مكملا نم ىل وأن ولا هذا هز مكمل وبلاوغلانمانوكي ل ناو

 ةلثمالاىف ةّازلاواولا مزلاهتاولاق ةرمهلا ةدايزنم وك [طسولاقنونلا ةكابز
 دنع هنزوف اهرهظت واولاو فةولادنع نحن ةزمهلا نال ةزمهل دعب ةروك ذملا
 نمىف اريسلا هيلا بهذام ىلإ بهذولذا ف:صملابهذ هيلاو ولعتف هيوبيس

 ريصيذا نونلا ةلاصأ ريدقت نزو ةدرحلا ةينن الا فديزينكيملو اولا ةالنمأ
 هنال نزولا اذه ىف مجرم ريظنلا مدع سيل هيلا بهذامىلعف لح درج اللعف

 ندد نو ةوف«ءامنعو جومبلأىف انلقكنيريدقتلاب كاوزلا تاوذنم
 نونلاةلاص أب بدنج جب رح الف ا ا ملاذا

 دارخلا نال قاقتشالل 59 تدع تدل لعنف ايدنجنا ىلوالاو لوصالا نع

 هلوق+تاننلا نم ضرالا هجو هدرملا دارج ىمس اذهلو بدجلا ببس نوكي
 ]| هتدايز .مج مندا زلاذوذش ىلا فرحا ةدابز مكمل ى ءدأول ىنعيةدايزلا ذشتنأالا

 شوج ز م ميم ةدابزب مكالذ اضيأ ضيأ نازوالان :عهتلاصأب ةمكلاتجرخولو

 نال ل



 ا دل 0-ب

 11 د ومي هنا افصل فيش ا يل لا ا ا يلا

 4 مال غب

 نالريظنلامدع و ةبلغلانيب جوجل ىف ضراعثالوجوجلأ ةزمهالا بلاوغلا نم
 هيف ديزملا ىف نزو ةدايز نيريدقتلا الكب مزلي ناك اذا حجر بال ريظنلا مدع

 فرملا ةدايزب تمكح هيف ديزملا ىف اضيأ ريظنلا مدعنم صالخلا نكمالذا
 ةلاصأ لصالا نوك ىلع ريظلا مدعب تاملكلا هذه ىف ميج لاف هتلاصايوأ
 دحأب لوصالا نع جرحامالا انه» فنصملا رع الأ ىغش ناكو فرحلا 1: ا
 نيريدقتلاب لوصالا نع جرام اذه دعب ركاذب هنال رخآآلا .نود نيريدقتلا |

 نيريدقتلا الكب لوصالا نع جر بترتولفتتو اعماتج رخ ناف هلوقوهو اعم

 العنفوال ”اللعت واللمف نالل تنك اذكو للسفو لعفت ةيعسالانازوألا ف ىلا
 ءالعتف و ءالعفنال ءاسفنخ اذكوناردان اللعتفو الدعفنال لبهنك اذكو رداون |
 روهنكح فالح هلوق + ناذاش الوعتأو الولعتفنالجوميلأ اذكو ناب غ ||

 انارومتكنون فالح ردان وهو اللف ناكل الصأ لأتنكن ون انلعجول ىعب |!
 انلعجاذلف اردانن وكي الفل جرفسب واول اةدايزب اقحنمال ولعف ناكالص أ ءانلعجاذا |
 ناتفلة لكى ناكاذاىأاهلىرخاةنزج ورخن وأ هلوق لأ تنكنون نودالصأ هنون 1

 كلن جرخيال نيتنزلا ىدحا ىف اهنومتلأس فورخ نمفرح ةلاصأ ربدقتو |[
 لوح لا نع جر ةنزلا ثلنل ىتلا ىرخالا ةنزلا ٍنكل لوصالانع ةنزلا

 ؛ الفت نافاعم نيتزلاف فرحلا كلذ ةدايزب نكح فرحلا كالت ةلاصأب

 ةلاصا ردقت لوصالا نع جرخت الف نثربكن وكب نأ زوجي ناكىلو الا ءانلا

 ةدايزب انمكح اهتلاص ار يدقت لوص الا نع ءاتلا مفي لق تجرخال نكل ءاتلا

 بترت ءان اذكو اهصتفب لفتت اهئدايزب مكسللاعتت اضيأ ءانلا مضب لفتت ءانلا َ

 ان يزخ درع اللعف نوكينأز وجي 38 ناو فاقلا سكب رطل نون انك

 ءابصفرقك نوكي 9 ىرخالا ةغللا الول تم ءاسفنخ نون

 روك ذملا فورملا ةدايزب انمكح اللنعف نوكينأ زاج ناو. ججنلأ ةزمه اذكو
 ل ءايقح نون ةلاسأب مكحلا قااو رخالا تاغللا ىف اهتدايز تاودثل

 تادايزلانم ةزملاوفلالاذا هيفدي .زملا ةينب أن م نب ءريدقتلا ىلع ةماكلان زو نال
 حب رك سيلاعم نيريدقتلاب هيف ديزملا ةشأ ىف ريظنلا مدع نا مدقت' دقو اقافنا

 واولاذاق افتالابهيفد, زم هنالريظنلامدعب جوملا ةزمهةدابز فرعيمل اذهلعف

 ةبلغلا و قاقتشالا ةهبشل ينل ةرمهو هتزمه ةدايزانف ع لبددرتريغ نمدازهيف

 قي الئلاعماهتدايزب كل از وجال و فيعضتلا ونونلاوةزمك بلا وغثالئام«فذا
 نونلا ةدايز مكمل زوحالو اهنم. نينثا ةدايزب انمكفل نيفرح ىلع ةملكلا

 ا م



 ىأءاسفنخ نون وهلوق

 لأتنكنون ىلع

 00 ا ل لبق نييناك ىسامحلا ين انمدرحملا ىلعدب ةداي زد زال
 ناك ناو ىس دن قوفتأيلدر 4امسالاذا ةدايزلا نمدرىلاب سينا

 جرم ءاقبل بجا وبلاغل اةدايزب مكنملاف ابن رغ ءانب امهنمدحا ودءزبالناهت حا
 : هتايزب مكللا نوداردانءانديزب نا ركلا ناك مران مايلض ةيلغلا

 صالاناكنا ودحا و *ىش ىلع نيدج ا قباطتلابضبأ ةدانزلا مكمل نيعن ْ
 ْ مكح هتلاصأب مكملا نود بيرغ ءانب ةدايزىلاىدويهتدايز مك | ىأس لاب
 ناك ن ا وهنا قلم هن وكل ةللعف هل اكمال فس ىفاث رك ذاق املالل بلاغلا ةدايزب
 .ىذفاردانانزو امه«تمدحاو لك ديزي هتدايزب كمل وبلاغلا ةلاصأب مكحلا
 ضراعمالب مجرملا تويئلاضيأ بلاغلا ةدايزب انمكح اهنعدر جيلا ىفال ةدايزلا
 هيف ديزي وأ هيف ديزملا ىف اسررغ ءان امهم ”ىشد.زبالن امكملا ناك نأ
 تار دقت اةاثمأ و ءاوس نال: ل زال ىلاعل |ةرايز انيك رع الان ورام دحأ
 مقر دبلغلا ض راعت اذا ا:رك ذامىلعف ررحتلا لاحفىنرضحت ملةروكذملا
 *ىمي كر يظنلا مدع فنصملا مدقت ىف ةيفحس ىف 'ىحياك ةبلغلا مج ريريظنلا
 سيل اهنوعلاس فورخ نم فقرمطا ناك ناو ام راطودلعلا ىلع هم الك نم

 قفالخ أل هتلاضأب مكملا نم ديالف ريظنلا مدعىلاهتلاصأ ىدؤيالوبلا وفلان

 . دديديو نيييعاع مي هو لح رفس مالورهردنم ميلاوع ءاهلاةلاصأب ثم حاج

 لاق + مصححخح ىحف د دعت نافذ بلاغلا 0 اذا هلكان ا ىدذلااذهو
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 تثىأببوتر تبترنم تباث بتار ئأ بترترعأ لاق بلعتلادلو لفتتلا
 زمهلاب لأة:كلاانلق ع رهاظ هق اقتشاذا هقاقتشا وتقل هوس نأ كراك امو

 قئافلا رضفنقلا ناهدلا نم «ميظعلا روم كلا ةيدابلاراخأ نو لم كلاريصقلا

 قمللاو رهاظلاقافتشالاىأدقف ناف هلوق * دوعلاجومتلالاو عسل الادعونىف

 ريدقت .ةيلكل ادن زج ورح فرحا ةدايز فر هىالوصالاو ,عاهجو رق هلوق *

 ْ اذهدنو رعلاةروهشلا ناز وألاىأ لوصالانع هتدايزريدقت ال فرحلا ةلابعأ

 هدع ليل دب كاوزلا نعةدرلاىسامحلا وىءابرلانازوأ لوصالاب هدام سيل و

 اهركذىتلا تامكلاءذهولوصالانازوالا ىف ءافلا تفي ءاسفنخ واج وهنأ

 اهنم ”ىشسنل ةروكذملا فورملانال ةبلغلاب اهيف ريظنلا م ضراعيمل

 ©« نم ا



 ' نونا مادا رهاظريغ عبجاوأ ار هاظ عيمبا نوكيذأمادحاولا قوف ّْ

 ْ ' زهاظلاريغدحاولاو نغلب ونشعر ىف مك كح ر هاظلا دحاولاذ رخ ل :

 / لهديففلتخا لوصالا نعةملكلا جورخوأةبلغلا نم رخآآ مج مدض راعنا ([| .

 ةلاصأ لصالان وكي 5 د لهفدضر اعبي ملناوجرملاب وأ هب معا

 ناكرا قا امهلّتحا ني رهاظ اناكنادحاولا قوفاموددرت هيف فورحلا :

 اناكناوةيرسو ةنومىفاكرهاظلا ميجرت ىلوالانرخ ”ًالانود ارهاظ امههدحأ |[

 ددولاهيفزخ لآ حج راب وأ اههدحأب رك لهفرخا مجم هيفو نييفخ |[

 هب مكح رهظأ اههدحأ ناكن انو امهلقحا ايوتسا ناذ ام مكح ناف روكذملا [|
 ناقش الامدقامتا ور وك ذملا هجولا ىلعام# م كح رخآ مج 5 نكي مثار 1

 قاقتشالابدارملانال فو را هلاضأ لضالا 3 5 وريظنلامدعوةبلغلا ىلع قحلا |
 امل اصتاوأ برضضلاب براضك ىرخالاب نيتملكلا ىدحا لاصتاان ركذاك

 ديحمال ققحم ىونعم أ لاصتالا اذهو برضلابب ورضم و ب راضكل ضأب
 رظنب 0 ةملكلا جرام رهناف نازوالا نع جورملا فالح دنع [|

 ضعب مهيلا لصي مل امير ذارمالا سفنىف جرخالو :نيئ رقتسملا نم ةعاج |

 ةذاشةملكلا نوكي نأزوح نازوالا عيجج نع جورخلا ريدقتو نازوالا [|
 اهرممأ ةيافلب ليصسمىلا ىدؤتال ةدايؤلا ةبلغ ةفلاخم اذكحو نزولا

 اندقف نا مث ةلاصالاف ورملا لصأن وك ةفلاتم اذكو زك الاةفلاخوذودشلا
 اهيوقلأس ف ورح نم وهىذلا ةملكل اف رح ناكنافان رظنايفخوأ ا رهاظ قاقتشالا

 ةينب أف ءان ديزن فرملاكلذةلاصأب مكملا ناكوأ '*ىحيس امةذاي ولا ىف بلا وغلا نم .
 ةدان , زءانيكح ناكني ممالا ى أ ازلانعةدرحلاىنعألوصالاىسامللا وأ ىابرلا |

 ناعنامني روكذملانيرمالا نالفرااةلاصأ لصالانالوقنالو فرخلا كلذ |
 ١ ةدايزب مكمل ناكولاك ةيلغلا انج رزيظالا مدعو ةلبغلا ض راعتول ولصالا ثالذ ن٠ 0

 "أ ةدايز 5 كاِذ ىلا ىدؤيال هتلاصأب م كىلاو لوهجم نزو ىلا دؤي بلاغلا |[

 كيذوبيرغ رض ةلعدتكةللض وسي غن ووهوتيلض يفلت قل 1
 بيرغريغوه ىذلا كلذ ةدايزلاهذهببسب قمل مبيرغلا اذه نذا لوقنانال
 ىمامحلاا وأ ىابرلاف بيرغنز وىلاىد ؤيبلاغلا ةلاصأب م ىلا ناكن الوقنف

 ظ لغتك هدانا ىدق خا رغدلا ىدؤي هتدايزب ركللاو ٌئازلانع نيدرجملا

 | ا تدنن خالتو الط ناف رد ف اذك وناردان العفت وماللا مكب اللعف ناف

 ىسامحلاا نم هيف ديزملا الا د رجلا نم ثكأ اهيفديزملا نازوالانال بلاغلاةدايز ا
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 ةلاصأب واعم ىلوالا نونلاو ميلا ةلاصأب تبكح اذا اهتداي زب كا نمديالهبف .
 ساك ةعب راوا هنود لودا ةثالث عم السصا نوكيال فيعضتلانال امهدحا

 ليلا هذ جن ولشفم ول.نلعف و ل دعتفةهبسلا هج والا نم طقس وباتكلا لوا ىف لد قبو ةخنف
 نجى ملو قينحيم ىف انركذإكليعفنم دع,تسإ و ليعفنم وليلعفمو ليلعنفو هأ ئحنو

 ليلعفمو دعبتسملا نزولا اذه بكتري ىتح قينحىف قنج ءاجإكن ينجم“ ىف ا
 ماللا رب ركت ديعق ربب قحلم ليللعف اما نين ديعقربك تباث ليالعف و بيغ
 للعتفاما ولي وطلا ليلطرعلا ولطرعلا وليلطرعك نوكيف ةيلصاىلوالا نونلا و
 نونحيم ىفهبوبيس رك ذدق وليلشنخك وهف ماللارب ركت ونونلاةداب زباضيا هب قملم
 نوكيفنونلا رب ركت طوف ريطعب ع عر لاقف نيهجولا نزذه لئماضاا

 ىلوالا نونلا ةداي زن طوف رضعب قمم هنا ةرم لاقو اجلا انباع ايعابر
 هيلع ركملا ىلونالاو ىمامح قمم ىنالث نذاوهف نب ريخالا نينونلا ىدحاو
 نو او لوإلا نونلا ةدابز ىلع ليلدلا مدعل ليالعفب نينحم ىلعو لوللعفش

 ةبلغلاذنب ريخالا نينوتلا ىدحااما و عنام هنم عنمب ملام فرملا ةلاصأب مكملا

 برعلاةماءامهعح# |ذك نيجانم ىلع نينجتم و نونحم عجبو اهتداب ز ىلع ةلاد
 اهنوكل نءريخالا نينونلا ىدحا فذح نال الولاعفوا الولعنف ناك ءاوس
 دبازلانارهاظلا و مهمل داعي ىلا نونلا فذخ نم ىلوا فرطلا نم هب رقوا افرط

 ضي وعتلاب نيجانم و نجانم زا لوالا ناكولذا ئحاكىناثلا وهرركملانم

 ناكلنينحيمالولوهلوق+جي رافسو جرافسىفاك ضي وعتلا كرتو فوذحلانم
 كلذلف ناز والا نم قرنمينم هلّتحاام ميج- لمتحف قينمك نيم ىنعي الوللدف
 اذهو مرو نو ناكل نينمتمالولو نيئحيم هلّتجاام نوح“ لق

 اليلعنفو 2 3 اليلاعفالا لمح ال انينحمنا انيبانا كلذو هيفام هيف هلوق

 لوللءفنونحيم اذكو هانفعذ دقو هل ١ ويس زاحاكىل والا نونلا ةدادز : 0

 قلم وه نب ردقتلا الك ىلعو و ا اام ىلع لولعنفو ميد" ألح

 واق روحو الوللءف ناكل نينحيم الولو هلو ىنعم اف طوف رضعب

 نب ريخالا نينونلا ىدخا ةداي زف كشال نينتمك سب ردنخ هلوقهاضبا
 مدعل ميدل ىلع لصا سب ردنخ نونو سب ردنخىف كللذ سيلو نينحيم 2
 لوشيبا عني مل سي دعك للعنف هنا نينصم ىف لاق نمو اهثداب زىلع لذ )دلا مايق

 هيمسقت و ىاسقنالا ركح نم بنيصملا هرك ذام ر خا اذه ابضإا سب ردنح يف ظ
 ىزلا 7 4 ارمادا ولا وال دم 2 ده زافتسا ما مسالا ن ناكنا لاقبنأ ْ



 ع 0م

 مدعبوا قاقتشالاب اما هيلا انررطضا اذا الا فرح ةدايزب ركحنالزا لصالاو |
 مكملا نم وبي غن ز و ف رح ةدايزب مكمل نم مزلا ذا ليقنافةدايزلا ةبلغب وا ريظنلا

 ةيشانمرثك ا ٌاوزلا تاوذ نال ىلوا هتدابزب مكطلاف بيرغ نزو هتلاصأب

 25 وجنىفءايلاو هيلع قفتم تاز ظفللا فنكيملنا كاذتلق لوصالا |

 قداحم تبشر مل ولف كياوزلا تاوذنم ناكر دقت ىا ىلع ءانبلا اذه لثف هتدايزب ْ

 ليلعنففالاوهلوق * جرافسكر يخالا فرحا فذح نجانم ىلع قنحي“ عج انكل
 ليلعنف قضيت ءارفلا لاق اك اليلفعف ناك لب ليالعف اليبسلس نا تبث مل نا ىنعي

 سيملع وديعقرب وحن: اليلاعف ليبسلسن وك تبث ملناو هنالرظن مدقتاك اذهىفو
 هضم ةلبقا ةيلقعلا هوجولا نال ليلعنفف هلوق * لاح لكى لع تباثنزو وهف 1

 كيذك اضيا نانونلا ناكناف ةيلصا تناكناف ةدازوا ةيلصاامأ مملانال كلذو 1

 نود الصا لوالا ناكناو ق نم لتتعتف وهف ناز اناكناو ليللعف وهف ||

 ممملا ناكناو قنجينم ليلعتف وهف سكعلا ناكناو قحيمنم ليشلعف وهف ىناثلا
 نود الضا لوالا ناكرإو قدح نم ليلعتم وهفنييلسا نان ونلا ناكناف اًهناَز

 ةدايز عمو قنجنم ليعفنم وهف سكعلا ناكناو قحننم لدشعفم وهف ىناثلا
 ميلا امهو نيلصا ىلع ةيلكلا ءاقبل نيّساز اضيا نانونلا نو زوال ملا

 هذهنف اهنود لوصا ةثلث راتعا كما ذا ريدقت .لك ىلع ةشازءايلاو فاقلاو | ٠

 ىعداام ىلع رك الا ىلع لييسلس تبش ملنا ليللعف تبثءال هجوالا حبلا

 ريغ مسالا لوا ىف نيتدايزلا عاتجال ديعب ليعفنمو هيلعام انركذ دقو فئصملا
 2-5 اكاه دعب لوصا ةعيرا عم لوالاىف ملا دازءالذا ليلعفم اذكو ىراحلا |[ ْ

 ةثلثلا دعب ىسف اليلعفمو اليعفنم ىنعا نينزولا هبا ع عم لعفلا ىلح ىراجلا ىفالا

 قيناحم وهل وق * سارينعك اليلعتفالار دان لكلاو ليلعتفو ل نعفمو ل بدلعفو لينعنف ظ
 ةيلصا تناكن او ريغال ليدافم وهف ةداز ملا ناك نا هنال ةئثاثلا لقح

 مهضعب هراتخا ام ىلع ليعافم اماوهف تبدي مل ىناثلاو ليئاعفوا ليلاعت اما وهذ

 اذهنا نظاو قدح“ ىف هو.دس راتخاام ىلع ليلاعفاما و قنج نم هنا قسما ىف

 ربتعي عملا نال هيف ةىام الذأ تلاد سدا مالا لح قيناحيو ىنغا ظفالا

 مكح هل نوكيالو اهتلصامدعو فوراعا ةلاصاىف هعبتبو هدحاو نزو» هلزو

 ةلوق + هحرمشلنتملا نم ناكولو ظفنلا اذهل حرسشلا ف فاصملا ضعت لوهسأرب |
 انينجم نوكل كلذو ةروك ذملا هجوالا لاقحا ىف ق.نجتم هلثم نونحي“و |

 نيءاللادحا نال قصت ه موكل روك ذملا هجوالا لمي ن ها وهو

 بحاص امو هلهأب
 ايذعم الا تاحاملا

 هأ



 ىربرحلا ىمس دقو
 ةعبياسلا هتماقم

 اهيف امل ةيديعق ربا
 ادع أ هلك نم

 ا يوسوس وو جس ووو

 هتافكي ماقو هتؤم لقحا اذا هنو هناموه لامس ةنؤمو ةلوق + امهةفاون تيرسنت
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 لقو ةريث هو تلاواولا تلق واوأاب ةنووم هلصاو رهاظ قاقتشا ادْهَو
 ةمرككدن وأم هلصاو ةيلصا هتزم# لقث ةنؤملا نال نيادعلا دحاوهو نوالا نم
 وه ءارفلا لاقو بلغالا ىف ةنؤملا مزال لقثلا نال لوالا قاقتشالا نم دعبا وهو
 ديلا تلقن ةئنام هلصاو ىناثلا قاقتشالانم دعباودو ءايعالا وهو نءالا نم

 نوقتحي تعا نأ هلوق * شفخ الا لصا وهام ىلع اواو ءايلا تبلقو اهابقام ىلا

 اوقتشا اذا مهو ةيمتا ىا ةدلوم قينجملا نا معزو مهانقنج ءارفلا ىح

 ىنارعالا لوقو انوقنج مهلوقف مهمالك نم سبل هنال هيف اوطلخ ىجالا نم

 ىنعمنم قشرب ىرخاو قنحجب ةرم نويعلا اهيف اقفت نوع بورح اننيب تناك
 بيكر تنم هن وكن م اونحي اماو راثرثو ةرثو رثمدو ثم دك هظفلنمال قدنحيم

 مهدنع ردانليلق قلطنك لءفلا ىلع راج ريغ مسالواىف نيفرح ةدايزنال قنج
 هلوق + نيمدقأملا بهذم انوقنج هبشل اليعفنم قدنحمم نوكو لعقناككلذو
 طوقس نآل ليلعتف وهف قيناحك دتعا ناف انرك ذ اك انوقنح دتعيمل ناو ىاالاو

 نيف رح ةدايز مزايالثل لصا ممملاف نونلا ةدايز تدث اذاف هتدايز ليلد عجبا ىف نونلا

 رظن هيف قيناج“ دتعيملناو ىا الاو هلوق * لعفلا ىلع راج ريغ مسا لوا ىف
 فذحال علا ىفو هب ددعيال فيكف برعلا ةماعدنع قنحيم عج هلال كلذو

 ليلد مما دعب نونلا مهفذخل اهنم سماخلا الا لوصالا هدرفم فورح نم
 د ا رز دراما ىح ةرشح قياحب سيو اهدا

 ركحح اماو هبوبيس بهذم اليلعتف هن وكو هيلع قفتم قيئاحمو باىعالا
 مكحملو انرك ذاكمملا ةلاصاو نونلا ةدايز قيناحم ىلع هعمجب هل تدن هنال كلذ

 ليلعتف فالحب لينعتف رودن امهدحا سهجول اضيا ةيئاثلا نوالا ةدايزب

 لصالا نا ىناثئاو ةددشلا ىهو ةسرتعلا نم ةديدشلا ةقانلا ىهو سيارياعك

 ليبسلب دتعا ناف هلوق * رهاق ليلد اهتدايز ىلع موب نا الا فورحلا ةلاصا

 31 نأ كلذو طقف طقف ءايلا ةدايزب ليللعف مههالك ىف تدننا ىن عا 5 _ ديعقربنمصوخمتلا

 ديع قرب تعش دقو

 مح مجل

 | سيد ردىفلاق اذكو ليلقمف وه لد ءارفلا لاقو ليللعف ليسلسنا ىلع احمل

 فنصملا لوقىف و ماك اههأد فرح طسوت عم ىلا فرحربركت هزيوأ كلذو

 وحب ثلذو ليلاعف الييسلسنا تبي ناو تباث البلاعف نال ثالذو رظل اضإا اذه
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 برم راف يركع نال كادوالرا ليش ديعثر ودتب ثثاو سالب 1
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 ليلق لعفو دبعب قاقتشا وهو هيلا هللا اهلعج ىتلا رومالل كلامهنال كلملا نم

 ىسوم ىهىتلا ىبسوم ىسوم هلوق + لأعت ىفنكق اقتشالا روهظل الا هلم بكتر ال

 نوم وهو رهاظ قاقتشا اذهو تقلح ىا تبسوانم نيب رصبلا دنع ديدخلا

 تنئتخااف * اهرظب قوفت رج ىسوملانكتناف * لاق رادلاورانلاو ردقلا امس

 فرصن. مث ب رقعك اهعم ف صنم ريغةيلعلا لبق ةفرصصنم ىهو+ دعاقناصموالا
 مجال ةديبع وبا لاق العفم هنوكل رك ذموه ىومالا ديعس وبا لاقو ريكتتلا دعب
 هةولصاىاح رجلا توسانم هقاقتشا ىفاريسلازوجو ىومالا نمالا هيف ريك ذتلا
 هنوكل لاح لك ىف فرصن الف ىلعف ىه ءارفلا لاقو ءافلا زم# ىسؤم هلصأف

 هدنع تبلق دعب قاقتشا وهو راظنال نزلا نآل نفل نم هذ وهو ىرضتتاا# ١

 بابىف يحب اكهلثم ىف شفخالا بهذم وهام ىلع اهلبقام مامضنال اواو ءايلا |

 ليلدب لعفم اضيا وه العلا نب ورمع لاقف لجر مسا ىسوم اماو لالغالا |
 نم رك | العفمنا اضيا لاقو لاح لكيلع فرصن.ال ىلعفو ريكتتلا دعب هفارصنا .

 لكل اثثؤم ئحب ىلعف نال عونم وهو ىلا رثك الا ىلع ىجتالا لم ىلعف
 دعب فرصنال هدنع وهف لعفب لعفا بابنم الا حيال لعفمو ليضفت لعفا
 بدمي قاملالل هفلا نوكينا ىغبنيف ىلعف وه ىئاسكلا لاقو ىسيعك ريكتنلا
 نايبسناو نالعف لاننا ىلوالا ناسنا هلوق + ريكذتلا دعب هفرص عنم بجوالاو

 فالخ سأي هلال سنالا نم قتشم وهف ريغصتلا ف صام ىلع نايثيشعك ناس
 *| را روطلا بناح نم سنآ :ىلاعتهلوقكراصب الا ىا سانء الا نموهليقو شحولا |[

 نايسنلا نم نايحصاك نايسنا ليقو.نللا فالح نتحالو رصبب ىا سنوب هلال
 هريغصت هيوشو امنع هادجن ملو ىسنف هيف ىلاعت لاق دقو مآ ناسنالا لصاذا
 ريغصتلا ذوذش باكتراو دعبلا ةياغىف نايسنلا نم قاقتشالا وا نايسننا ىلع
 اهنا رهاظلا ةيرسو هلوق * قاقتشالا كلذ لثم ءاعدا نم نوها ةيلسل ىف اك

 وهو ىلهسو ىره دك ةداجلا بسلا تاربيغت نم نيسلا مضوا رسلان م ةقتشم

 ىرسسلا نب ركب ىلا لوق اذهو ةرملا نم ىنخن دما اهنال ةيفحللا نعم سسلا نم اما

 تررست لاعب ىفاريسلا لوقاذهو ةمدخحللال كلذلاهنال عاجلا ىنعم رسسلانم اماو

 اهبرسي هلال رورسلا نم ىه شفخالا لاقو تينظتك تيرسنتو ةيراج
 ةارسسلا نم ليقو ىراوللا رئاس ىلع ةراتخم اهنالراتخلاىا ىرسلانف وهلفو

 قيرك ةليعف نيلوقلا نيذه ىلع ىهف اهتاربس بكرت اهنال ”*ىذلا ىلعا ىهو
 ناك ناو اهوعنم نيئار تو مهلوق اًضياو ردان نزو اذهو رقصعلا وهو

 نم االو هلوق
 راتتسالا نائتحالا

 ةددشلاءارلا محفب ىا

 طسقك
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 الو زيظنلا مدعلال
 طم توب را ةبغلإ

 ىلا تسلفهلوق

 قلقكلا ف وه

 لاق ىسناب تسلف

 هانعم ق ون دلا بحب

 ايه نأ انسب

 مهأ ميرك كلم الا

0 

 لعب راد هلوق

 حراشلا هب ىنا خلا
 تارمضملا بايىف

 ىهنم ءايلا ف ذح
 لصا ذأ أ رارطضا
 فرعبلف ىهذا هذا

 ريبمجم

 هي[ 70١
 22 يي

  قافتشا ةملكلاىف نكي لنا ىا الاو هلوث لوقا+ ( نينيمك سيردنخو

 اهبفوا توربسو تودرتو ةلاتىف اك حضاو ريغ قاقتشا اهيف لب حضأو
 الك ى نادك الافذي رتعو سوم وكلم فاك ر خلا نم محضوا امهدحا ناقاقتشا
 مجرب ضاو ريغدحاوقاقتشا هيف ىذلا ىا لوالا ىف ميجزلا نيعضوملا
 اههنمدحاو هضراعنا .قاقتشالا كلذ ىلع ريظنلا مدعوا ةدايزلا بلغ مهضعب

 هراششعاف اههد>اهضراسعي ملناو نب ىمالا زي وجت نه عنمالو سكعي مهضعب و
 ةل العذ وه هب ويس لاق ةلابنت ريظنلاةلقو ديعبلا قاقتشالا ضراعت لاثف ىلوا

 حج ر ورداضملا ىف انرك ذاكءاوهت وءاقلتكل يلق لاعفتوحاو ريثك الالعفناذ

 ريغص ريصقلا نال راغصلا وهو لبنلا نم ةلاعفتوه لاقف ديعبلا قاقتشالا مهضعب
 روفصعكل ولعف وهلاقذ قاقتشالا ىلع ريظنلا مدعه» وبيس جر توربسىف 0

 تاسست لا 2 مهضعب هيلا بهذا انهه ن1 و هن ردت تولعش سيلو

 للا ىلاتلا قامتكالا ةداهقب ردنناوروفصعب اقهمال انولعق هنوكت ركملاو
 ريغ حضاو قاقتشا اذهو اهربخو قرطلاربس ىذلا قذاملا ليلدلا تو يلا

 ةبلغو ديعبلا قاقتشالا ضراعت لثم ىنرضح ملو هريغ هيلععج رب ىتح ديعب
 هب وبيسف توب رثةبلغللال و ريظنلا مدعلال امهثم.*ىبثل ضراعتالام لاثم و 9 ةدايزلا

 بالا ولواذلا توب زلانالبازن:انموهلاتو ديعبلا قاقتشالا و ةبلغلا ربتءا
 لادلا نم لدب ءاتلا مهضعب لاق و + ةب زيماذ انيكسم وا * ىلاعت لاق ةلذلا ىنعم
 نكي ملاضيا قاتشألا راثعا كرتولوا لدالا تدثول بيرقوهوةبردلانم وهو
 اههدحاناق اقتشا هيف ىلا ا قاثلافو ىلاوغلا نمءاتلا نال سوب 0

 كلم وحن كلذونب . مالا مهضعب زوج وخد والا عبج رت كالا رخل الازم دوا
 «بوصرءاعتلا" وج نم لزنت«كا الملا دك ىسن الت سلف*هلوق ليلا المدلصاو

 هلاهعتسا ةزكل فيفخلا دحاولا اومزلا ةكئالم عملا ىف مهلوق ليلدب اضياو
 كالملاف ةلاسرلا ىهو ةكولالا نم لعفموه ىباسكلا لاقف ىراو ىر اومزلا اك
 نك ىا هيلا ع مهلوقىف لوشنا ىقبش اذكو دابعلا ىلا ىلاعت هلبق نم لوسر

 ةدسعو.الاقوام وزا ف ذملا ولقنلاب ففخ مث ىنكتلا ثىنكل ءا هلصاناهبلا ىلوسر

 لوعفملا ىنعم لعج ردصملا نعم لعفم هن اكف هلسراىا هك نم لقمه
 ىا»اكاوهن 2 رانع لاق لوعفملا نعي لام اريثك رداصلملانال

 ةهبشملا ةفصلا ىنعم ىناسكلا دنع كل المو يولع سله دنع ىنكلأو كب وهم

 لعفوه ناسيكنبا لاقو بلقلا باكترانم هتمالسلو ىلوا ةدسعىبا بهذمو

 نم )



 "ا

 انفرعلاضياانه قاقتشالا الواو زرب و رهظ ىا ىكص نم ةنايحضأ ةليلو هضم ظ
 نايبورلابفورعم كسلا نم عونلن اب راو لبمل نام “اكن العفا هناريظنلا مدعب

 وهو قفا نك نشا ٠0 هلوق + انبي مل الاعفأو نايل نآل
 ةلزازتمب رامضم اضيا ىهو اهيف عقو نملقلقو ابارطضا اهي نآل بارطس | |

 ةداب زلاىف ابلاغ هنوكل طقف كازلاوه فيعضتلا نوكينا زاجل قاقتشالا الولو |[

 ليبسلسب اقحلم قيقفنخن وكيف بلاوغلا نم تسيل اهنال ةيلصا نونلا نوكيو ||
 رفعلاو هتسي رفل رفعملا ىوقلا دسالا وه ىنرفع هلوق+ فيعضتلانونلا ةداي زب |

 بلاوغلانم تسيلنونلانال فلالاة داب زبالا مكحن ل قاقتشالا الولو بالا

 ىلا عجر ناف )لاق *ةانرفع ةقانلل لاقي و لجرفسب قمم وهو اهعضومىف |
 طورأم ميداو طارو طرا ريعب ليق ثيح قلواو ىطر اكن يكضوا نيقاقتشا |

 ١ فرص ثيح نابقراجو ناسك نا مالازاجقلوؤمو قولا ملجرو ىطمصو

 فلال'وهنمطورأمو طراق اقتشال لعف ىطزا نوكينا زوجي لوقا * ( عنمو |

 رحت نم ىطرالاو ىطرعو طار ليلدب لعفا نوكن نأ و ةالرأ مهلوقل قالمالل أ

 نوكيناوقولامليلدب العوفنوكينا زوجينونجلا قلوئالاو هقروب غيديربلا |
 ريخالا ةلاصاو نيف را لوا ةداب زىانا مالا زاح هلوقو قلوؤم ليلدب لعفا

 امهو سملا ىلا وا نسحلا ىلا عجرب لوالا ناف نابقراج-و ناسسمعو هلوق سكعلاو

 م لا ىلا فال دكرنس ضو |

 طوقا لامع و روع ات |

 ةددبع ونا ثالملا نمل ًاعفناسيكنءاذكو !الا نم لعفم ليقلا 2 كلا هك لاؤألا و)

 لسفو ا رسسو ريصقلا هنال راغضال لبنلا نم ليقو ةلالعف |

 ءارقلا لافو لق اهلل نوألا ليقو نو“ نام نم لق ودول دا ْ

 ١ ليلعتففقيلاحجب دتعانافالاو ليعفتق انوقنحت دتعا ناف قينحيساماو نيالانم ||
 ١ ةثلثلا لقحت قيناحمو لشعففالاو ليالعتف ركا لع ليسلسب دتعا ندا

 , طوفرضمكالوللءفناكل نيام الولو ليعفنمىفالا نينجتم عمل هلثم نونجمو

 ا
 ا

 ١
| 

 أ
 أ

 ىف مم نابق راج

 رظذاف *١8 ص

 كرام يل

 ُُء هفرصص مدعو ا

 ءافلا ىلع نيعلا |

 لامعتسالا ةْر و 0 ظ ْْن م ىلعف نويفركلا رقلع ل تيسوا ع نم لعفم ىمومولسرأى اذ ال نم لعفم
 معا كلم ليش ظ نم تولعف توب رثونايسينا ئجل ىسن نم ناعفا ليق و سنالا نم نالعف ناسناو سام ظ

 01014 ةابنتىف لاقوربسلا نم ليقو لولعف توربسفلاقو لولذلا نال وبيسدنعبارلا | ٠
 هلأ دبع كاسلا



 لاق هلق امد وك

 تلق -ىنصالا

 د را
 هنطي ىذلا لاق

 ها ضانملاك

 هلا ىدرب راج

 هدأ ا ع
 عوفدم وهو نيفلا نم نالعف وه ىرهولا لاقو ءايلا ةدايز قاقتشالاب
 ةزمه اةداب زب مكحن مل ريظنلا مقرا ةبلغلاب انلعول ضئارجو هلوق * هانركذ ام

 نكل طب العك دوجوم للامقو ةنيلا ةدانز نوكيالخ لوا ريغ ةرمهلا نال
 زمهضاورج ىف سيلو لبالا نم مميعلا ملتملا وهو ضئارج ىنعم اضاورج
 صغىأا هرب رك يف رت ام اداو ضئارخ زيع اضدا نوكتف
 لوصا ةثلث عم فلالا نال نابلاغ هف ىزرعم كلذكو هل ب اهنا يصعلا نإل

 نزوب هنوكل امهتمدحاو ةداي زب مكحن مل ريظنلا مدعب ان ولو كالذك مملاو

 نيحىهوةتبنس اذكو مملا نودفلالاة دايز تبثف هانعم زعمتدل 5 مهرد

 ةداب زب مكذللا نم عنمالو ةتباسو ةبنسو رهدلانم بنس ىضم لاقب رهدلا نم

 قاتالالا الول ةنهلب هلوق « رهدلانم نيلا وه اضبا تيسلا نال ةببلَس نونا
 نا نول عدا , مكن لقا اقتشالا الولو ءايلا ةداي زب مك مةدايزلا ةبلغو

 نع لفاغىادلبا شيع مهلوق نم قتشم هنكل طقف ءاملا ةداب 7 نيكل نثعبح |قرلم

 هشيع اوفصيف اهب ىلاسالو بئاصملا نع لفاغ هناف هلالا لح 1طن

 قضاررشا ف هيو حك رعلاو حرفا ةئض رعلا ل4 هب كمل ةنهلبو

 00 1107 011 ناتنالا الواو طاشتلا نم قي رطلا ضع لع ذخا ئا
 لعفاهنا ىلع ل يلد لواو ىلوا ىلع هغب رصن نال لعفا لواو هلوق * ةدايز ريغ

 لوو بيكرثنم لعفا هنا ميحصلاو نويفوكلا لاقك ل عوف سيلو ليضفتلا
 ةرمملا بلق مزاي الثل لاو نمالو لوا نمال ظفللا اذه ريغىف لمعتسا مل ناو
 سبابلا ىا لعقلا ميشا وه لعقنا هلو * ليضفتلا لعفاىف انرك ذاك اذاش

 بلاوغلا نم سيل هيف نونلا نال لحد رك ناكل قاقتشالا الولو لعفناوهو
 حل كاذامتا انالعفا ناوعفاو هلوق * لبطص اكل صا ىعابرلا لواىف ةزم#او
 ةثلثهيفن النا وفنعك اناولعف نوكأ زال كلذ الواو ةاعفم را مسا ةوعف

 ةثلث عمنونلا ربع لوصا ةثلثنكما ذا هتداب زىف مالك الهلا فلالاريغ نلاوغ

 ل عمةزمهل اداب زب تمكح نافةزم# اوواولا اذكو لوصا

 ناوخلاو ناقتساكن العفاوهف نونلا عم ةرهملا داير تنكح ناو ناروالاو
 و ل او ةدز. تمكح ناو ناوختماو
 0 و ةاعفملاو ةوعفلاةداهشل نالعفا هنايانمكحل ناولعفلاو نالعفالا

 رفعجي اقحلممنونملانوكينا زوجذالعفا هنا ىلع الوا هتقرص ءاوس

 0 موب لاعب : نايا هلوق * رظن هبف ىعفائجل هلوقف ىللس وحب نونملا

 ©( 'ىضم )
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 ناس ا تي اللا اي ف انا سل نا وح اج ب رانا م ا ملا اس 107 ىلع وسم

 -. ةةفلشلا ها
 - ع نصوم هوان مسرح سمح مصممو سك و دس ار تعم صحم

 ظ هلال" با ا ”ىبلاو عض وم مسا ف "ذب رعشلا<ةاقلا ديا ف“ لف 01 1

 عردمجو لدنمتو نكسسمت مهلوقل عونمش تب مل لعفمت هلوق اماو ريجلأ نم

 ليلهفل امهنا ليذنمو نيكتسم اومهوتامكف قالشال لمت سر
 اومموثكلذك اهلئاواىفرملا موزال لولعف هنا روفغمىفو ةللعف اهنا ةعردمىفو
 ج رخ د.ك لاعفتاهنا ىلع رفغكو عردنو نكسمبو لدنمت ليقف لعفدنا دعمىف

 نازي ىلع نيفق مج اك نالسع لك هوعمجل ليسم مم ةلاصا اومهوتاكاذهو
 لصف انلق لعفمم اهنا ىلع هتاوخاو عردمت اونب و كلذ اومثوتب مل مهنا سولو

 مزاياك بي رغلا نزولا باكترا مزلي العف دعم لعجت لعفمت ةبارع بي نع

 ىلو الف رخ الا ىلع امهدحا مج زي الف بي رغلا لعفمت باكترا العفم هلم

 لدنمم و نكسمتو عردمت نوكب العف هنوك مجرينا هب وبيسلو نب ىمالا زي ون
 رفغل ف لدنتو نكسلو عرد ميصغلا روهثملاو هئيدر لامعتسالا ةللق رفغمتو

 ىغبأت ناكللاعف لجا مودهلوق * ةئيدرب تسيلاهناف ىبهو هب رجودب مث فالح
 لوضاةثلث هدعب و لوالاىف هنوكل ممملاةداي زب مكح نا ةدايزلا ةبلغىلا ارظن

 باوثلا لج رم او+لجرمملا ةيشك ةيشب*جاحملالوقلاهتلاص أب مكح ب وبيس نكل
 لاق لاح رلاروصك هيف ىذلا ىا لجرلاك لجا را روص ىلع شون هيفىذلا

 ريغ وا ريملاموزل و لعفم لج رملان الاب نأ دعب الو لج سعط سه لايذا ان رثا ىلع *

 فوخ لجرم لاق امئا اضيا و نكسمم ليقاك ل جرم ليقف نيكسم ىفاكاهتلاصا
 اذه ابهض هلوق * لحرملا نم هقاةتشا فرعي مل لج م لاقولذا سبللا

 ما وم

 تهاض ىنعم تاهاض مهلوةنمءالعفالليعف وه جاجزلا لاو هب وبيس بهذم

 ديهض مهلوقو اذهالا ليعف مالكلا ىف ئحب مل لاق نوهاضإ و نوئهاضي ”ىرقو
 ةلمرلل لد كفو كفا ىهاضت اهنا نيا ىلا ءايهضلاو عواصم

 يشأ هودي ضني رب نكل ناردان اهلك لو اله: تكل ل

 ءابهض .ىعم ع انهض نأ ىناثلاو تاهاض نم روشأ ءاملاب تيهاضنإا امههدحا

 قولا اذك و ةفاز هم هزيم فرصنم ريغ هنوكل فالخ داب ءالعف وهو

 وهو هلب وط رعسشلا نسح ىا نائش لجر لاعب ناش هلوق * هانعمب ىذلا

 لوصا ةثلثناكما عم مالك ال هياكل الآ ريغ ةدايزلا ف نايلاف هيفو قرصنم

 فلالانوكلاماولوصا ةثلث عم فيعضتهنالاما نونلا امثدحا هتداي زف هريغ

 مكملابجا ولاولوصاةثلثعم ءايلاىناثلاو لوصا ةثلث عمرخ الاى نوكامأ

 تجر دف نصغلاك 0 و نصغلا نيل نال قاقتشالا ةداهشب ءايلا ةدايزب .



 ىعع ةشلا ةقارلا م رمال 07 ا َِن

 10 00 راهم دا: ع در لا تصلددقو

 0 0 ل
 هر ادعم

 تع سوقلا بواجي + لاةعازنلا دنع سوقلا مرت تاوعارلا مرهلا ريبكلارعشلا
 لا قالت دام لع بيرقلا رهاظلا ىا قةحلا قاقتشالابف رحالا ةدايزانف ,دقف
 ' اههنوكوا ىرخآلا نم ةذوخأم نيتمكلا ىدحا نوك قاقتشالاب ىنعنو دحاو
 تسل اهنال ةدابزلا ةبلغب اهتدابز فرغإ ملو دحاو لصا نم نيتذوخأم

 ةلاصا ربدقت نال ريظنلا مدعبال و ئجنام ىلع ةروك ذملا اهغضاوم ىف تلاوغلا نم
 ققحلا قاقتشالا تالف رداننزو باكترا بجوال ةروكحذملا قورحلا

 ددنلا ناكو ) لاق + قاقتشثالاب انمكحو ريظنلا مدعو ةدايزلا ةبلغ ىل رع
 :حوضول لداتأو عردمو نكس دتغي لو دانع ْئَحل العف دعمو العنفا ليج رم بوث حل

 نائيفوءايهض ئجل ”العف ايهضو لجرم بوث مهلوقل للاعف لجارمو هذوذش 0
 زعم مهلوقل ىف ىزعمو ضاورج ئمل الئامف ضْن رعو نا ف الاف

 6و - هدر

 1 ل ةدهلبو بتس ,مهلوقل ةتلعف ةتباسو
 رم

 ا لو ونمهنا ح بضل لوألاو ىلو الا يح لعفا ل واوضارتعالانمنال هل
 ج٠خ-.

 ان ةلعفا نا وعفا و سان ىا لق نم هنال العفنا لحنا و لوا الر لا

 ىرفعو قفخ نم اليلعتف ويلقو ىسقلا نم انالعفا نايحصاو ىهعفا ئجي
 اةهدضص

 دلالا | ىنعمم اددنلب و اددنلا نال العتفا ددنلا ناك اما لوقا * ) رفعلا نم ىئلعف

 "فرحا ةثالثةيقنا انلقل كلذالولو ةموصملاا ةدشوهو دللا نم تاقتشم نهو

 ةنكاسلا ةثلاثلانونلا ول وصا ةئالثعم لوالا ىف ةزمهلا اهعضاومىف اهتدايز ةبلاغ
 اماو ددل نم وهف نونلاو ةزمهلا اما اهنمنينثا ةدايزب مكحن نا انلف فيعضتلاو
 انكلدنل نم وهف نيلادلا ىدحاو ةزملا اماو دلا نم وهف نيلادلادحاو نونلا

 بهذم اذه العفدعم هلوق * محداولا قاقتشالا نم انرك دال ل والا هجولا انزيخا

 اوهبشتىا اوددعمتو اونشوشخا هنع ىلاعت هللا ىدرع لوش. لدتساو هبوبيس

 تيدح قف درواك معلا دو منتلا اوعدئىا برعلاوا نان دعزب دعم وهو دعم

 عمطيال ثيحب ركسفنا ىف اظالغ اونو ءانهت ليقو ديدعملا :ةسنللا ركيلع ل

 نأ ملا نكيمل ول هءوبيس لاق ظلغ ىا د دعمت اذاىتح هدر لاق ع

 ٠ رك ل لعفم دعم ليقف هن وبس م مهمالك يف ٌئكملو لعفم ددعف : ناحل
0 



 هلا ف ورح نمألا نركض 100 1 زعك هريغلو ببلجو | ٠
 فيعضتلاو قاملالا ريغا فنصملا لوقل هجوالف لسنعو ةرزو لود ءاسنت | '

 كي ناكو فورا هذه ريغ نم فيعضتلا ريغب قاملالا نوكي نا مهوب هناف 0
 ناكءاوسفيعضتلاب ةدايزلاامأف اهنمالا فيعضتلا ريغبةدايزلا نوكتال لوشبنا | ٠

 قاحلالا ىعمو رق نورك 0 -- ا قا فيعضتلا

 قاملالل ةدايز لمحل ىمل ةتداز درطاام نأ لاسانركذدُم 0 ريغ لتقم |

 ددهمو ددنلا 23 مد ملاك دش و معدي مل قاحلالل لتقموحن ناكولو ّْ 3

 | ريغل عضاوملا هذه لثمىف ميملاةدايز سايقنمىا هريغل اهسابقنم تدثامل هلوق * || ٠
 قاحلالا ريغ ىنعمل ةدايزلا نوكل قاحالل تسلىا كلذل كلذك هلوق + قاملالا |

 سيلف جارح دك لاعيفو لاعفو لاعفا نوك اما ةفلاخم اهرداصم حلو هلوق * |

 ةلالدلا ىف تكي تافرصنلا ضعب ىف ىنثلا“ىشثلا ةفلاخع نال قامالا ىلع ليلد. | ٠
 رداصملا باب ص اك درط# سل ىعابرلا ىف الالعف نالو هب هقالحا مدع ىلع

 عقبالو هلوق + داحو دغا وحن مدي مل جرحدب نيقحلم لعافو لعفا ناكولو
 هدنع هناف لعافتنع ازارتحا مسالاىف لاق امتا اودح مسالا ىف قاحلالل فلالا 1

 ىنعا ىنعم ىف ةدرطم ةدايزلا نوكل انركذاكعونم وهو ركذإكللعفتب قمم |
 قاقتشالابشازلافرعيو )لاق + تاككلا لوا هحرست ىضم اهكيرعت م منال 1 ١ هلوق * | دامو اراستوحنىف ماغدالا توشودحاو نم ٌركانيي لعفلا نوكل

 قّقحل ا قاقتشالاو ضراعتلا 2 مجزلاو هش ةدايزلا ةيلغو ريظنلا مدعو 7 ١

 نسرفو نشعرو لدثتو لأعثو لمأ-ُْو لسنع ةيثالث ركح كيذلف مدقم (| ٠
 ( توم رتوسان رفو ساعنقوةرزو سام رهوصراقوصهالدو طئاطحو نغلبو ظ 0

 مهضعب لاقو ةعرسلا وهو نالسعلا نم قتشم ةعيرسلاقانلا ليفتلا لوقا ]

 حييرلا تلمش لاب لاعألا ىنعم لأعثلاو لمتلا و لماثلاماللا ةدايز ةلقلوةبلصلا | 1

 عم امهحفب نال دننلاو زمملا نم لادلاو نونلا سكب لدثنلا الاعش تبه ىا |

 لدن هن اكس التخالا وهو لدنلا نم سوداكلا نيعلا مضب نالددنلاو ءايلا
 ءايلاونالدمنلا ىنعم هنوكلةدئاز لدن ىف ةزمهلاوةتغبهذخ ًايوهسلتخ ىاصخمتلا | 3

 مدقم ع نسرهلا شغلرلا ىدع رفءلع نشعرلا لوصا ةثزلث عم اهنوكل ةشازهبف | :

 ]آح يح هناك فصلا طال ةغالبلا نفلبلا قدي ىا سرفب هلال ريعلا فخ ظ



 ص 59 هاون رشا ا رالاو ءاقلتمالاو ءالخالاو ءاروشالاو هام 7 1
 . ىطلبحاكى  :ءفال ر ددصم لكو ءاقيققوقوحن ةلالعف ريغ ىلع للعفل ماللا لتعم ر دصم

 انرك ذدقو ىودلاوحن نع ازارحا ءافلا موعضم ماللا لتعمت وص لكاذكو

 ' اللا لثطم ةلمفلال هرفم لك اذكو ليعفوأ لافف لع تاوضالا نا رداصملاف

 ' روصقلاافقو ةيحرأو جرذشو ةيدنأ وىدن وحن نعازارتحانيعلا و ءافلا حوتفم
 ا! ىداج-نم ةليلو + لاق ةيدنأ وىدن اضيأ ذش و سايقف ةيفقأ ودملاب ءافقامأو ةيفقأو
 | رو 11 رغب تلوم لكاذكو ءاشللا (يتلظ نم بلكلار يصيب ال « ةيدنأ تاذ

 ا
ْ 
ْ 
 ؤ

 - هلسيل ص قان نمىأر يظن هلسيلاع هلوق + ءارج ورج“ اكىل اوناولالل ىذلا
 ىزيكلاو ىنرقلاوحن هيفلخديل طباض هلسيلاملاقن نأ تلا و عيجصتلا نم يظن
 اسش' مويلا اهفورحو ( ةدايزلاوذ ) لاق * اهوحنو ءاشملاو اريسلاو
 ' الا فيعضتلا وقال الاريفل ةدانزلا نوكيالّتلا ىأ تيوه ناعداوأ اهنوقل أسوأ

 لماعيل هنم ديزأ لاثم ىلع لاثم لعج ضرغلت دءز امنا اهنا قاملالا ىنعمو اهنم

| 

 لا 0م تسخاا قيل ريغ لتتم وو قلم ددرقوحنو هتلماعم
 0 00 0 رام 0 تاك لع لضو أ

 لا ده لق ب ياحأاس لع احلا دمي لها نطف هنو لا دال
 - كتبجأدقلاقف هاسنأ الهلا ولاقف هاسنن' مويلا مشل لاقف ةيونلا هذهالا كنلأسام

 - ىتبيشف ناغ-“ا|تيوه * ىتزاملا دشن ًافاهنع ىتزاملال ا سدريملانا لبق ونيت مق جلب

 ' تنأو ةدايزلا فورح نع كالأسأ انأ لاقف * انامسلا تيوه امدق تنك دقو *
 53 با

 نعت ا دازلا فورملا تلاع 9 هلوق ىعم واظفا انيحأو لاف رع رع راكع

 انبكرت نيس شع وافي ا عل ونيت هكتبح أ دقل اقف رعشلا تدشن

 . نوهب تلأسامو نولئاستب مه ليقو * ليهستو نامأ لت ملو تلاقف * اهمسا
 ىنعل 42 ةدايزلا نوك ا كاع هلوق * كلذريغوىاوه ملأسوىاوه انسملاو

 ' نوكي وفرح اهنمامذا ةدازالا نوكتال اهنا ةدابزلا فورح اهنوك ىنعم سيل
 نوكيال ةماكلا ىلع فرح ديز اذا هنا ىنعملا لب عضاوملا نم ريثك ىف الصأ
 نأ ءاوس افكت ىزللا نوكي نأ الا قفورطا ءذه نم الا دب ملا اذ

 "ف رطات اهنم انيبل ءابلا و لادلا ناف "رعو ددرفقك هرغلوأ قاطلالل فيعضتلا

 ] مج واع ةداؤلافورخ نم ءاج# !ف ورح عيج- نم ن وكي هتدايز عم دب فعضملا

 ١ ددرقك قاحلالل كازلا فيعضتلا كلذ نوكي دقو حرسو عطقك اهريغ نمو

 © ببلجو )



 روصقملا تايسايق نم هدعبرك ذب ام لك اذكو ماللا لتعملا نم ىنعي ردصملاو 1

 ندا لعفم در4# | ىتالثلا صقان نمردصملا مسا و ناكملاونامزلا دودهلاو أ

 ريغنم امأو ناكملاو نامزلا ءاعسأ ىف ماكل عشب وأ لعفنوأ لعفب نم ناكءاوس ]

 ناكءاوسروك ذملا بابلاف ىضم [ك هلوعفم نزو ىلع ةثالثلان.درحملا ىتالثلا أ
 هلوق + العفمالا فنصملارك ذب لوكلذ ريغوأ العفتسوأالعتفم وأ زلعشم لود ١
 ىذلا صقانلا لعف نمردصم لكس يلو ماللا لتعملا ردصملا ىأ لعف نمردصملاو /

 وهفايزخىزخت ىزخ مهلوقىلا ىرتالأ روصق: هجوالا ةثالثلادحأ ىلعدنعن ||
 ءافلاح وتفمناكاذا اروصقمنوكي نأبحي لب نايروهف ايدىرب ىورونايزخ ا
 ةروك ذملا نازو الا ىلع روصقملاردصملا نمتعنلا ن وكي نأ طرسش امتاونيعلاو ||

 ءاغىرغي ىرغ هنوبيس ىح ذاش ءارغلاوهلوق * ءانفىئشب ىفوحت نع ازررحا ||
 ىأ ةلعفو ةلعف عج هلوق * سايقلا ىلعى وه ىهعصالا لاقو ءام ىمب ىو |

 ووصتلا ول ولف ةلعف عج ولع ةلمف عج نا انرك ذاخ كلذوماللالسمناكاذا |[
 مج لكو ةفصلانالعفل ءاهرينب ثيؤملكوليضقتلا ل 0 ١0١ ١

 همال لتعملا ءالعفلرك ذم لكو ةفآلاو ”البلا قع نها اذال وعفم ىنعم ليعفل |[

 ىنملاعاونأن م فلالاب ثنؤم لكو ءاوحو ىوح“ اك قلخناوىللحاو ناولالانم 1

 روسكملا نم ردصملا ةغلابم ىلع لدءام لكو ىطرملاو ىعئبلاو زوما وىرقهقلاك ||
 بابىف ماك ىصيبصخلاا ىف دملاىفاسكلاىوروقييلحلاو ايم رلاك هنيعددشملا هؤاف |

 ادا و ىدنكا لاعفأ ىلع عم ماللا لتعم درفم لكر صقلا هيف بلاغلا اموردصملا |

 وحنو ) لاق * ءافقأ هعججنا عم دملاب ءافقىورو ءاثغأو ءاثعو ءاحو ءافقأو افقو 1
 بالطلاو مارك الااهرئاظن نالدودمم ءاطنبحالاو ءاّرشالاو ءاهرلاو ءاطعالا ||
 نال ءاثغلاو ءاوعلاك اهلوأ موهضملا تاوصالا ءامسأو ماجنرحالاو حاتفالاو |

 لاذقوراج-امهر ئاظنن ال ءابقو ءاسك وحن ةلعفأ درفموخارصلا وحادتلاامهرئاظن ١

 لمح ريظذهلسيل امن ءانالا و ءافحللا وجرلاو اصعلاوحن ىجامسلاو ذاش هنا
 لغافو لفالردضم لك ئمب ءامرلاو ءاطغالا وحن و هلوق لوذأ : ( 01 0

 ليسك و: ركل .ىليمملا ريت نه راتخا ةذلد ميم ردصم ريغ صقان

 ءاطعالاكدودمم وهف صقان لاعفاو لءفاو لعفتساو لعفناو لعتفالردصم

 ردتعلا مسار اوف
 نم شان مسالا ماجلا

 امأ ردصملا فطع

 ناكملاوأ نامزلا ىلع
 فطع هلا لاملاو

 نود فاضملا ىلع

 قىاك هيلا فاضملا

 هللادبع ديسلا حرش

 تع



 نم ردصملاو هلوف

 مح ضعب ىف لعف
 ردانضملاو ١ نمملا

 لشملاو هريدقتو

 رداصملا نم ماللا

 دارملا وهاك لعف نم

 لد. قرفلا ةحسن ىف

 مر

 هلبقام نوكينا هلوق

 نئملا ظفل نا برب

 نوكياملد,نوكينا
 كلذ عقو دقو
 ىف هش ضعب ىف
 ررحيلف نيعض وملا

 ا
 ا

 .هتسح ىأ هنرصق مهلوق نم تاكرطانم اعونم اسوبحم هنوكلا روصقم ىعم ظ ْ
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 | افلا هلبقام نوكيام دودهلا نمو دمعق ميت ف رع رك لق نوكيا
 ىزرتشمو ىطعك روصقم درحا قالثلا ريغ نم ليعافملا ءاعسأ نم ماللالتعملاف

 0 للم ةسايقاع ردضملاو ناكملاو نامزلا ءاقغاو كزنشمو مركم اههرئاظن نال

 لعفاوهف لعفنم ردصملاو جرخحمو لتقم اههرئاظت نال ىهلمو ىزغك لعفمو
 شطعلاو لوملا اهرءاظن نك ىدصلاو ىوطلاو ىتعلاك لعفوا نالعفوا : 9 0 1

 , وأ هه هع 7

 نال ىزجو ىرعك ةلعفو ةلعف عجو هرصش ىعمصالاو ذاشءارغلاو عزفلاو
 اهنال ةدودملا نع زارتحا ةدرفم فلا هلوق لوقا + ( برقو برق اههرئاظن
 ءارج-و ءاسككلوق رخآن افاذهىلا ةجاحالو ةزمه ةيناثلاتبلق نافلا لصالاىف
 اصعلاوىتفلا ون نكي ملصالاىلا رظنولو لصالا ىف ثلذ ناكدق لبافلا سيل
 . اعلا نع ةلصاا ولكف رخآلا ىف فلالا دعب ىا هيف اهدعب هلوق + اروصقم
 لوالاو ةّياحو ءاحوحب دللا دسفامل هيف ىف ريعتلانا انلقناو لودوملا ىلا
 ىعسسال ءاشو ءان وحن ةدئازلا فلالا دعب ةزمه ه رخآ ناكام دودملا لان نا
 ٠ الثملوقتاكىسايقنزو هلز وكي روصقم ىسايقلا روصقملاوا دودمت حالطصاللا ىف

 ىبايقلانا نعي دودملا نمو هلوق *افلا تبلقنا ءايلاو واولا ىنعا ةلع فرحماللا
 ىلوالاو افلا ميبحصتلا نم هريظن رخآآ لبقام ىا هلبقام نوكي نا دودملا نم
 روصقملا انفع اذاف ىمايق نزو هل نوكي دودمم ىسايقلا دودملا لاش نا
 روصقم امه لوشن نا نييسايقلا دودملاو روصقملا دح ىف ىفك لوا دودملاو

 وحن امهبف لخدبال فنصملا امهركذ ناذللا نا دملاو ىسايق نزو امه دودو
 تنؤفلك نال نايسايف املا ريم رجلا ع ءارج- ورك الا تع ىركلا

 لوئالاو دودم للا وناولالل ىذلا لعف الث نؤم لكو ر وضقم ليضفتلا لعف ال
 ةلاقم ىف هنال كلذو هرخآ ىف دمال هنوكل هلا اروصقم روصقملا ةمسن ىف
 مهضعب لاقو طقف فلالاب نايئالا ىا د ودملا رضق رعشلاف زوجلاقب دودملا

 ىمواذانا لاالف نكمل مسسالاالا حالطصالا ىف دودملاو روضقملاب نعسالو ظ
 قرفلل دصقو زوحيفا دودمتوا اروصقم الؤه مهلوق اماو ةروصقمالو امو |
 لّصف نمو ىطعم وحن لعفانف درلا ىنالثلا ريغ نمهلوق * ةظفللا هذهىتغل نيب ١
 . لحي وحن لعفنا نمو ىزشم وحن لعتفا نءو ى ا م و لعاف نمو ىمبسم وحن |
 وحن لعافت نمو هنع ىلستم و لعفت نءو .ىدتس» وحن لعقتسا ئنهو هلع |
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 ”تااشلا اذ.

 ثدن دقق ر خلا نوم نوتلاريغ بوضتملا ناكنااماو ماللاناكسا ب 0
 موتها ركلو نك اسلا دعب ةنك اسةزمها ءافخ نم لبق ان رك ذامل اقافتا هيف لقنلا ||

 ودرلا اذهوحن ضوفرملا نزولا ىلا ءادالاعم لقنلااهبف اوزوج ةزمملا ىف كلذ

 ناكنملب لفقنمالو لدعاذه اولودب !ذاهريغىف كلذ اوزوجملو ىطبلانمو
 بصنلاو مفرلا ىف ءافلا نيعلاعبتا لفقو لدعلثم هلقفتا اذا ركبوحن ىف لقش |

 لفقلاو لدعلاب تررمو لفقلاو لدعلا تيأرو لفقلاولدعلا اذهلوقيفرطلاو |
 اههعبتا ضوفرملا نزولا ىلا ىدؤي الثا ام« راو عفرلا ةيوست همزل امل هنال

 ىنعي عبتبف رفبنم مهنمو هلوق + ةيوانتم ثالثلا لاوحالا لعجو بوصنملا |[

 فنصملا هركذمل ناو زوم#ا ريغ اذكحو ثالثلا لاو>الا ىف زوم#لا ىف

 زوحث ضوفرملا نزولا ىلا ءادالا هيف رفتغي زوم#انا هريغو زوم#أانيب قرفلاو

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 فنصملا ركذيملو عابتالاالا هيف زوحيالف زومهلاريغاماو عابتالا زوجناك كلذ 7
 ريعضلا ءاه نا لبق انركحذ دقو اذه زاخلالها فقو اضيا لصفلا اذهىف 7

 كذا اهناببل تمض لقن زاج ميت وهو اهلبقام نكس اذاف ءافلنا ىف زمملاك |

 * هيرمضا| مل ىنبس ىزنعنم * هبحيريثكر هدلاو تبحي *« لاقهنعوهنمو< نكاسلا |

 اهغدم ناكاذا نيكاسلا ىلا ةكرالا لقنبالو ثك الاوه لوالاو هتلاقو هنريض |
 كلذ طزتشا امئاو ميت هلوق + دشلاو درلا و ماغدالا كاكفنا مزلي الث | .

 لغاو ضوحو ديزوحت كلذو هيلع اهلقثل هيلا ةكرملا لقال ةلعلا فرحذال |
 اهدعب ةزم# لصويف ةحراضملا فرك دحاو فرح ىلع فقوي نا زو هلا | ٠

 رمشلا ديراالو * افارمش ناو تاريخ ريما « لقفلالا ىلع رتصتشس دقو فلا |
 ديز هّناكا أتواأف ىوربو ءاشتنا الا سثلاديراالو سئفارسثنا ىا + اناالا | ٠

 ةزمه تبلقف نينكاسا ىلوالا تكرح مث ةحكفلا عابشاك رخآآ فلا فلالا ىلع
 ةورضلا رعشلا ىف هنم بلاغلا ف فقولا ىرحنلصولا ىرحيدقو ةبادفان كذاك | ٠
 اكرو * عجطلاف فقح ةاطرا ىلالام * عبشالو هددالنا ىأرال + لاقهيلاة عادلا 1 1

 انركذاكاديدعت ةدودعملا ءامسالا عيج- اذكو هعبرا هثلثو< رعشلا ريغ ىف ءاج | '

 سصهأع نبا ةءارق ىف ىبر هللاوه انكضحل ىلاعت هلوقو ماك اهف بجاو كلذو |

 ىلاعت هلوقو تآ ارقلا ضعب ىفاكالصو هياسسحو هياتك ىلاعت هلوقو |

 رو فما ف ىمءابماو ءادرلاو 2 رغد هدب ناكامدودملا و قع را 1 0 امك

 هءاتك ىف هوبيسلاق

 انالا نول وش مهنا

 هناو دارأ امئافاف ىلب
 لعفأف ىلب لعفتالا

 هت

 ىفإك ىنزاما هاور

 رمت جاعتلا | اصدار دركم فئاورختآ ام ( روصقلا) لق *الافاا تاثر ثبماو ىهحالا |
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 | «ابسبس ايدلاقيأ ام كرتت + ابهرومت حيرلا تبهو + ابد نوتملا قوف ابدلا نا *
 أ سيلو + ابهتلاف ءافللا ونبتلاو +ابصقلا قفاو قير وأ + ابحلسأ اذا ليسلا هن“ اك

 أ ةياغ هلثمثكي مل اما لب ةرورضوأ اذاش هلثمنوك ىلع دب ام هءوبيسمالك ىف
 [| ةلقفليقثتلاال فيفخلا هقح فقولا نا انرك ذا فقولا ىف مهفيعضت ةلقل ةزثكلا

 | فيعضتلا قلي الأب جا ولا ناكو عج و رفعج ىن ءاج ةلق لثم لع وابصقلا لثم
 | فرحك رحتي نأهقحال + ابسيسابدلا قِيأام كرتت * هلوقوحن فنونملابوصنملا

 ظ فقولا ىف بارعالا فرح كرحن عموريغالافلأ هنبونتب لبو فقولا ىف هبا عا
 | مف ةرلا لع صنلا لج-ىعاشلان كل فعضيال قالطالا فرح نايتالا لج الال

 | هلوقوحنىف عاثلا نا اولاق ةاحصلا نا لعاو ةعدر ةغلف [كام«لع هساقورملاو

 | فوقوملاوه قالطالا ف رحنانونعي فقولا ىرجم لصولا ىرجأابصقلاو لبيع
 | افوقومهلبقامنكي مل هيلع فوقوملاوهناكاذاف هيلع فقوللالا هب ىتؤيالذا هيلع

 هءوبيس لاقو اذه فقولاىرحم لصولا ءارجا اذهو مالكلاجردىف لب هيلع
 | تكسلل ءاهلاو ضي ادبرب هضيأنطعأ لو ايبا عا عمس هنا هب قثأنمىتثدح
 ارح اضياو نا ىعاريغ هتكرحامالا قحليال تكسلا ءاهنالذوذشلا مهفأ 5

 | نكاسهلبق اهف ةكرل النو ) لاق * انرك ذاك قالطالا ف رح لج الال فعضملا

 ركب تررم و ؤبخو رب اذه لثم ليلق اضيأوهو ةرمهل|ىفالا ةهفلاالا ميحص
 ْ ودرلا اذهلاقنو لفقنمالوربح اذهالوركبلاتيأ ًارلاشالوأبللاتيأرو “ ىحو

 | نمرخآهجو اذه ةكرحلالقنو هلوق لوقأ * ( عبتيف رش نم مهموىطبلا نمو
 أ مهل ضرغل كاذوان رك ذاك ةزمهل| ىفالا فيعضتلا ةلقك ليلقوهوفنقولا هوجو
 ١ كرحن رهاظلاىف ةماكلا ءانب ريغتيل اذه لق امئاو ةزما ةكرح لقنىف هانركذ

 ١ ةضراع تاكرملا تناكناورسسكلاب ةىمومحفلاب ةيمومضلاب ةىصنك اسلانيعلا

 (/ امئاو طسولا ىلاريخالا لعن وكي نأهقخىذلا باىعالا ل اقتنا ءاركتسالاضبأو
 ١ ىنعملا ىلع ةلادلا با ىعالا ةكرلاب نضلا نيتك اسلا نم رارفلا كلذ مهل لهس
 | اذهو طقف نينك اسلانم رارفلا لجسملاف تاينبملا نم ذنموحنىف كلذ تدثولو
 || تبث الفانونم مسالا ناك ناف بصنلا ىفامأو اةافتارجاو عفرلا ف تباث لقنلا
 | هيوبيس هعنم دقف انونم نكي مل ناو اضيأ ةحفلا مهفذلل ةعير ةغلفالا

 ١ فرءلاغنيوكتلا لصالاو ةضراع ماللا نأ ىلع ءانب ركبلا ثيأر لاقبال لاقو

 | ءاوسرورجلاو عوفرلا لثم وكل هزوج ديوس ردو نوال كح ف ماللاب



 نونا فج نددت مهنا ةعير .ةغل لالا فلأن ونتلا بلقالا هيف سيلف انونم ||
 نعع نولخ لات اود يم مل ناو فيعضتلا نم مهدنع نذا عنمالف

 ايصقلاو حنو هلوق * ربحا و عف رلا ىفاك هفيعضت زاوجىف مالك الفدجأ تيأرو

 روسكملاورورجياوموعضملاو عوف رملا قمح نادفيعضتلا سنا رك ةرورضذاش
 انلق هيف تكيف نوالابوصنملا اماوح وتفملاوانرك ذاك ن وذملا ريغ ب ويصلاو | |

 ناسلهفعضت اماكنال انك اسفعضلا ف راان وكي نأىغبنيو افلأنيونتلا بلش .
 ىهذا ةكرألا ىلع دا دلا نع نعت تنأف اكرم راص اذا لصولا 6 ْ

 نأنكاسلا فرللا فيعضت دعب ةصاخ ىفاوقلاف اوزوج مهلكل ةسوسحم
 ءانغلا ومتزتلا عضومرعشلانال قالطالا فرح نايتالا دصقل فعضملا اوكرحن

 ا قالطالافورحو تاينالارخاوأىف اهسالوت وصلا عبج رث و

 قمن نف اهل ةللاصلا عيجزلاو ديدرتلل فوراا نيب نم ةليعتما ىه هايلاو

 ىرك ذنمكبن افق * 200 رعشلا ريغ ىفاهقحتال تالك قالطالا دصقلر ثلا

 هلوقوحنو ةارسلا دزأ ةغل ىلءالا ىرمب# تررم لوقت الو + ىلزنهو بيبح
 لجرلاوولجر لا رعشلا ىف لوقتو ءاعسأ ىئتءاج لوقتالو *« ءامسأ انني انننذا || ٠

 ملنسمو * هلوق اذكو تاغللا نم ”*ىثىفرعشلا ريغىف كلذ زوحيالو الجرلاو |
 رهذلا ءاهدعي ةلصلاب ءاق * هلرم قسافس ىذ بس ضعب تقأ * هليذ حرلابتفشك 1

 رعشلا ىف مهلزاجالف همالغىن ءاحوحن رعشلار يغىف هيلعتفقو اذا كالذزوجالو

 ' |اوزوج نوكسلارعشلا ريغ ىف هقحام قالطالا فرح لا لجمال اوكرحب نأ
 ١ نوكسلا هقحنا عم * لهيعوأ ءانجولزاب « هلوقوحنىففعضملا ماللاكرحن |

 يصقلا ققاوقيرساوأ« هلوقيف فشلا ءالا الكا قالا : ١١

 هلوقىف نردنالانون قح نا اك قالطالا تفرغ لش ءارك نوكيملا هاصأ

 ' اهاكىفاوقلاو نيلسملا ترممكلوقىف كن وكسلا * انبردنالاروج قالو *
 رعشلاىف دحين الق اذهاو تايءالانم اهيليام نود مالكلا م تاواهيلع فوقوع ل

 © هاعاو هنك انا ءاهلابالا يحال لب ةلصلا اهدعبو ءاتلاب ترجح“ 'ااوحن مدقلا
 ةرورص داس ايصقلا هلوؤ س 0 ررقتلا اد ىف نيدلوملا رايخأو كلذ

 , اهريغو اهب حايرلابعل * * هلوتىف ءارلا كبر و انيردنالا نولا كبرت نسال 6

 ْ قحنا عم اقافتإ نداشإ قالطالا ف رحلح ال + رطقااورواا قاوسىدعب *

 ا رخو رئاذا# 9 درج ءلا ىلا 3 مان 2 7

 د و

 دزأ ةغلىلعالا هلوق
 ص يق مدقتاك ةارسدلا

 واولا نا الا “١7

 كانه طقسو ديز نم
 هدتيلف عبطلا فاوهس

 رويت



 »ل ١#
 ءارصلا ىف فيعضتلا و) لاق# في نْرمْلا لهأ ريغ فةووهذ لصفلا اذهىف 0 ذام ١

 ) رورضذاش ايصقلا وح و ليلق وهو رفعج وحن هلبقام 2 ردت ةزمهلا ريغ عيحصلا | ظ

 وهو دخاو 'ىث اهثلث فيعضتلاو ماعشالاو مورلاب دوصقملانأ لغا لوك *

 ةئان وأ ةبارعا ةكرح لصولا ىف اكرحم ناكه يلع فوقوملا فرملا نا نايب
 ىوقأ وهف فيعضت يوصي هيلع هينمارىذلا و ةكرملا يهب هيلع هبنرشأ ىذلاف
 كرمت انيسىوةأوهف فعض ىذلاو ماعثالا نم فرملا كرحن ىلع ةيتلاف
 انلقامتاو ةكرللا ضعبب كاذو فرملاب هيلع هبن هنالءار نم لصالاىف فرملا

 فععضملا فراحأ نال لصولاىف اكرم هنوك ىلع فرملا فيعضت. هين هلا
 ىرأ ىذلاو لقام اذه نينكاس نبي عمجالذا اكرصمالا ن وكيال لضولاىف

 ىلع مورلاب و ةكرملا قلطم ىلع هنلدتسي فيعضتلا نال انيبت دشأ أ مورلا نا
 0 ىلع كدا ةكرطا ضعب وه يذلاءورلا نفاضنأو اهصوصخو ةكرطا

 نود لصولا لاح ىأ لاح نود لاح ىف ةكرملا مزالي ىذلا فيعضتلا نم
 فرحلاب نايتا هنال ماعثالاو مورلا نم الامعتسا لقأ فيعضتلاو فقولا لاح.

 فيعضتلا ةمالع و فيفضلا عضومىف ليقثت وهف ةكرلا هيف فذحب عضومىف

 فراا نوكي نأ فيعضتلا طرش و ذيذُش لوأ وهو فرملا ىلع نيشلا
 اصخمع نوكب نأو كلذ نال مدقت اكفيعضتلا ناللضولا ىف اكرم فءضملا
 ١ ةلقثتسم اهدح و ىهذا ةرمح نوكنال نأو ةلعلا فرح فيعضت لقثتسي ذا

 . بابىف ”ىجياكل وأ ريغ تناكاذا ةدرفم اهفيفخت نوبجوب زاحلا لهأ نا ىتح

 3 رحت نا طّريشا امناو عوهتلاك اهب قطنلا راص اهتفعض اذاو ةزمهلا فيفخت
 لصولاىف اكرم ريخالا ف رملا نوك نابب فيعضتلابدوصقملانالرخ” الا لبقام

 نانك اس قلب الثل لصولا ىف اكرم الاوه نكي مل انكحاس هلبقام ناكاذاو

 اهرخآل بق ىتلا ةدودعملا ءامسالا سيلأ لنق ناف كلذ ىلع ه.بنتلا ىلا جاتح الف

 هر لش ولا ف نيكد لا ماعلا انه زو ناتثا دز ميه مالكتيل فرح
 سيل هناىلع فيعضتلاب نانثا قاتأو ديز ىن ءاج وك ىف هن الهف فقولا ىرخم
 تلقةيفرخاوالا ةكرحم ىه لب لصولاىف اهرخا وأ نكاسلا ءاعمالا ثالت نم

 عم بكرم ديز ىتءاج هلوقىف ديزو اهلماو عم ةيكرم نؤكتإل ءاعمالا كلت

 ديعسك ةدم هلبق ناكاذا فرحها فيعضت رهاقلا ديعزاحأو اهب سليالف هلماع

 عاملا هعقدي و هدعب نكاسلا فعضملا و نيالا نيب عما ناكما ىلا ارظن دومتو |

 ناكنافبوصنملاامأ واقلطمر ورجلاوعوفرملافنوكيفيضتلاوايقلاوسايقلاو '

 2 انونم )
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 ةكرحلل نيلقانلا نم هضورععم ضوفرملا نزولا نم ةزمحلا عم اوداقت نذلا 1
 وطبلاب ترمه و وطبلا اذهنولوقيف اًضيأ ةزملا ب باق عم 0 نم نودافتب 1

 لوالاىف واولااؤم زف ىدرلاتبأروىدرلابت رم وىدرلااذهووطلا 5

 ةكراانالماعشاالومورنوكي النيل فرح همالبولقملااذهىف و ىناثلا ىف ءايلاو

 لبقام ناكاذا هاكاذه ثينأتلا ءانىف ماك ن يللا فرح ىلعال ةزمجملا ىلع تناك

 فقن ام هيلع فقن كناذ ؛ىنهأو ؤك أو أشر لاوحاكر حض« ناكناذانك اس ةزمهلا ||

 ىرجيف اهنيدت اهلبقام ةكرحنال ةزمهلا بلقريغنم دبكلاو لجرلاو لما ىلع | ٠
 ضعب و اهلبقام كلرحل لقالاالاو ئحب أي فيعضتلاالا فقولا هوجو عيج هيف |[

 ىلع اصرح اهسفن ةكرحباهلبقام حوتفملا نوربدب قيقحتلا لهأ نم ىنعأ برعلا
 اذه نولوقيف مايقلا ق> ناببلاب موقت الف مدعلاكاهتفملن ةحفلا رهدعل ناسبلا

 افلأ ةحوتفملاواواو ؟ةموعضملانوبلقب ىلكلاب تررمو الكلا تيار ووكلا
 ١ موعضملا امأو ةنكاس ةلعلا فوزح اهدعب لقثتسال ةحفلانال ءاب ةروسكملاو

 امهسفنأ ةكرج امهر نكم الف *ئهأ و ؤك ا وح خر ال0 ا
 | مضلادعب ”ىخيال ةنكاسلا ءايلاو ةريكلاو ةمضلأ دهب ”ىحال فلثالا نال | ٠

 قح ناببلاب ناموقت ةرسسكلاو ةمضلاف اضيأو رسكلا دعب ةنكاسلا واولاالو

 اذه اهلبقام حوتفلا اوبلق مامهوبلش 0و امهلاح ىلع نيتزمهلا اوقبف مايقلا |

 مهناف فيفضل لهأ امأف ءدمولا قيقحتا ممهذم نيذلا بهذم ىلع هلك

 اهتكتص رح اولقن انكاس اهلبقام نكن اذ فيفخلا قح وه اك اهنوففُحت | ٠
 ٌئحفطبلاو درلاو باناوحن فقولا ةكرملا اوفذح مث اهوفذحو اهليقام ىلا ١ ظ

 نيونتلا بلس نونملا بوصنلاف و فيعضتلاو ماعشالاو موزلاو ناكسالا هيف

 طخ ان اهتكرحي تريداكر م اهلبقام ناكناوابخ وادر واطيب تيأروحنريعال افلأ

 نود ناكسالاالااهيف نوكيالف ءاب * ىهاوواوؤكأو كالثلا لا وسألا ق تل

 الا نوكيال هلال فيعضتلا اهيف نكم الو ثينأتلا ءاتىف انلق اك ماعشالاو مورلا

 فيفخت باب فيفضلا لهأ بهذم ىلع ثضخلا مأمت ىو ”ىحياك ميحتلا ىف
 هذهولكلا|ذهوخت اهتكرح نم افرح ةزمهلا لادبا فنصملال وق لوقنف ةزمهلا

 ودرلاو وطبلاو وبحلاا هلوق +الكلا تيأرو ىلكلاب ىف اذكواهلبقام حوتفلأىه

 ةكرح ةربدملا ةزمهلا ةلثمأ هذه ىدرلاو ىطبلاوىمللاو ادرلاواطبلاو ابخللاو

 وطبلانمو ىدرلااذه لوس نم مهنم و هلوق * هيلا ةزمهلانم ةلوقنملا اهلبقام

 | لكوطتف راو عفرلاىف ال انركخ ذ ام ثالثلا لاوحالا ىف عابتالا عبتيف |



 بيصي مصو ”ثولإ

 قأململا غلم الرحل
 ولد مظعلا ف عجول

 ها كفلاوه وأ رك

 سومأق

 0000 قلعارلا ٠ 111 اناقح طل قورطل ران نم اهلقام كبرت ىلا
 فرحا لبقام ىلأ ةدنفا اةزمهلا ريغ ىف اولقني ملو ةرسكوأ ةعضوأ تناكد حق

 اذهوحن ءافلا روسكملا ىئالثلا ف اهلبقامىلا ةزم# امض اوقلأ اضياو ”ىحي اك
 لقتنا ناو “ىطبلا نم وحن ءافلا موعضملا ىنالثلاىف اهلبقام ىلااهرسكو ءدرلا
 نزولا كلذ ضورعل كلذءاولاب ملو ضوفرم نزو ىلا لقنلا اذهب ناظفالأ

 ةزمهلا ريغ ىف كلذ اولعشب ملو ةماكلا هيلع عوضوم ريغ هنوكو فقولاىف
 امك اك ةنك اج هزمهلان وكرهت ركل كلذ لكرسسبلانمالو لدعاذهاولوشب لف

 ناسبل امهنال ماعشالاو مورلا اهلبقام ىلا اهبارعا لوقنملا ىف 'ىحب الو اهلبقام

 نص وفرملا نينزولانم ىدافت ميمت ىنب ضعب و لقتلاب كلذ لصح دقو ةكرملا
 ىتالثلاىأ املا ىدؤي اهف ةكرملا لقن كرتييف امهض ورع عم اضيأ ةزمحلا ىف
 اذهلوقيف ثالثلالاوح الا ىف ءافلاامه«ف نيعلا عبتب,لب اهموعضمو ءافلاروكملا

 كنأدف 'ئدرلاب تررمو “ئدرلا اذه وؤطبلاب تررعو ؤطبلا تيأروؤطبلا
 . لاح ىف ءدرلا ف ورا لاح ىف أطبلا ىف لقتل ىدؤي هناا وأر امل مهنا كلذو ”ىدرلا

 لاحىف و ءوطبلا ىف را لاح ىف ءافلا نيعلا اوعبنا نيضوفرملا نينزولاىلا عفرلا
 امهايا بصنلا ةفلاخم اوهركف ام«بف رللاو عفرلا ىواسنق ءدرلا ىف عفرلا
 امه ءاذ امهنيع عبتملا نيذهىف ىرحيف ثالثلا لاوحالاىف ءافلا نيعلا اوعبتاف
 اهنكل هلبقامىلا تلقنىهورخ آلا ةكرح نانبلامهنال ماعثالاو مورلا ناكسالا ىف

 ةزمهلا نان نم عنقبال ب رعلا ضعب واهنابب ىلا مهتحاف ءافلل نيعلا عابناب تليزا

 ةزمهلا ةكرح فذحي ١ مهضعإ نيب رمض ىلع م هو كلذ نم رك !بلطيلب هأن را

 وثولااذه لوقيف ةزمهلا ةكرح ننام ةلك فرح ىلا ةزمهلاب لقي 3 * اهلقنالو

 ةلاحفامأ و عبمباىفنيعلان وكسبىد رلاوىطبلا وقولابتر .موودرلاووطبلاو
 ان'ولا تير لوقيف دق دعب الا “حال فلالاذا فل الا لبق امنيكست هنكم الف بصنلا

 فلالا رهضعب نيبائافلأ اهلّقب ةزمهلانيبانههف باقلاو لقثلاب ادرلاو اطبلاو
 10 || ةزمهلا نم نيب اهلبقام حوتفملا فلالا نال ةزمث اهبلشن ىلبحو حن ىف
 مهضعب و كانه فلالا نم نيبا تناكاهلبقام ك رمملا ةزمهلا نا ماهبقام
 لوقيف اهلبقام ةكرحت بلقلاىف ةزمهلاريدي مث عيمجا ىف نيعلا ىلا تاكرحلا لق
 اثولاواطبلا تيار وىدرلاوىقولاوىطبلاب, ترممو ودرلاووثولاووطبلا اذه

 اوسيل مهنال نمومو سارو ريبف 9 د تلقلااذهس يلو ادرلاو

 نامث هيلع فوقوملا ف رها ناب ىلع صرعأل باقلا اذه لب فيفذضلا لها نم
 بيعمل سم ميس سس ا سل_ مننا

 ( نيذلا.)



 ا ل ا

 ماعمالا وءورلا نم عنم سانلا ضعب نا عا و4. دلو هنمىق انرك ذاك ةلصلا كرتو ا 3

 واو هلبق ناك اذا اذكو همالغب و هلعب وح رسك و أ مض هلبق ناكاذا ريضلا ءاهىف ؤ 5

 تراص ىتح ةفللا ةياغىف ةنكاسلا ءاهلا نال كلذو هيبأيو هولقعوحن ءايوأ ٌْ ظ
 ريخ 0 فرملا:نيمص كس اكفواولاو رئَضلا نوي فقولاىف تناك اذاف مدلك :

 الب اهسيقع تم رولف ءافخلامدعلاك ءاهل اذا واون رخ آلاف تئجوأ هيلع فوق ةوملا .

 بسحذا انيس مل نيتفشلا تمعض ىأ تمهشأوأ ةمحلا ضع تنتأ ىأ لصف | ٠

 مامن نم مات للبن ميو لوالامضلا مامننم ضعبلا ثاذنارظانلا وعمال 0

 ىف 0 00 بيقع دي 1 ىثفلاذا 3 0

 ىتلاع هلال ىلا جامل روك ذملا تا ريدقتلا 0 اهلا 0 .

 ةرودكمالان وكيالءاي وأ ةرسك اهابقىتلا وةموعضمالا نوكيال واو وأ ةعضاهلبق

 دعب وأ همالغ ناوحن صفا ريب ةموعضملا ءاسهلا"تناكاذا امأو بلغالا ف ظ

 اه زاسأ مهصعإ و فالخ لب ماعشالاو مورلاز وجي هناذ هنموحن مميعصلا نكاسلا ' 0

 ةكباوسو بوراباو قل ءأداودع ا 5 0

 0 كلا تيأرو و درلاوولعلاووبلاو ولك اذه 000 000 ا 'ٍ

 و مل ها ىف 3 اذهلوش نم مهنم وىدرلا وئطبلاو بلا و ىلكلاتو م وادررلا والا واما ْ

 3 لو هل امنالاهافخأ فيش ميلا ىه ةزمملانا عا لوقأ :( عبتيف وطبلا نمو ىدرلاو

 هيلع فوقوملا فرحلا ريصي فقولابوو اهيلع اوفُق و اذاذ قاملا ىصقا نم ١

 مولا دنع هلوق | ريس نيران ىلاةكرطاوأ تطل نال كلت ا قع ظ
 1 ةىدي داج | ىلا اوجاتجا اهنم ني امكن ال وأ راو فايا ١ مهضعب بلش كاذلَو
 ظ بهذم وهف ذملاوأ.بلقلاب اهففحننألما اهيلع فوقوملا ةزمكلا لوقنف اهئاب

 ىلا جاتحت ةققحلاو ,هريغ بهدم وه اماهققحن وأ ”ىحنام ىلع زاخلا لهأ
 نك اساهلبق نوكي نأنمواخال ةققحم اذ ةففخلا فالح ضف قت اهنال اهتشام
 رجلاو عفرلا ىف اهتكرح فذحب اهيلع تفقو اهلبقام نكس ناف كرحتم وأ

 فيعضتلاال ماعثالاو مورلا ناكسالا عم اهيف ىرحيف ركب وورعو< ىلع فقثاك

 نوقليام ثك أاهلبقىذلا نك اسلا ىلعاهتكرحنوقليبرعلا نم ريثكسانو”ىحاتا| ٠
 نك اسلا نالوخأ تناكنك اساادعب تناكاذااهنال كالذ و ةزم« اريغىف ةكرالا

 جوحأ تناكالف اهل نيبا ناك اهلبقام تكرحاذاف فاخ دمد فاخن نوكيف فاخ



 ريللااذهلوهللوش
 ىلع نسلالا ردق مل

 ىفديربلالا وهيقطنلا

 الوهلج ىلع قرطلا

 هاهتكتنأ مالقالا
 ريللاك لذ و ىركع

 تخاةلوخ ينوه

 ةلودلا فيس
 محم

 لدع

 "يلا ىدعو هلوق

 ءايلاو نامل حسنف
 واولا ىلع افطع

#0 
 '0| دضو انآ دم م ءارقلا ررهج هيلع و لصاح لكلا ىف نيتك انبلا

 نوهأانل امل وأ ناكاذا نينكاسلا ءاقتلانال بسنأ ناكل هنوبيس سكعؤلو
 ديالف همالغو هو كركم ءاهلا لبق ناكناو اصحمص امهل وأ نك اذأ هب

 * هن سيالتنا ليخلنانانشاو * هلوقك اهفذحف رعاش رطضي ناالا ةلصلا نم

 ىدربلا واهل أ هاوفالاف ه,ت عت« ىنتملا لاقو* رثآ هدعب لكلا ليسفل نكي

 لور« رق كلالا فدع هلكيو ةلضلا قذف «نتكلا ف :مالفالاو قرطلا
 لصأ نمت ديل ءاهلادعب ةلصااناىلا جاز لا بهذ و + لعملانبا طهر و موج مم

 سيل وف ةولاىف اهفذ< هيلع ججاحزلالدتساو هبوبيس ب هذم رهاظ و هوةماكلا
 امأو ىضاتلا فاك فذحدق نيللا فرح نم ةملكلا سفننم وهام نال ىوش
 طوقسلاىف ظح هلام هنوكلف ىضاقلا ءاب نودفقولا ىف ةلصلا فذح بوجو

 درفملا بئاغلا ريهضلا لاح هلك يرد ىتلااذع ةهودهنم وح لصولا لاحق

 ةشاث تناكاو ةلصلا كرت نه دءالف هيلع تفقو اذاذ لصولا ىف ركذملا

 هيلعو هنموحتنال وأ رهضءبدنع ىهيلعووهنمو اقافتاوهلو ىم وحن لصولاىف

 لصولافبهذ.الام فقولاىف ١ وفذ# نأ مهمالكن منال كلذو نيرثك الادنع

 لصولاىفهفذخ تنث ىذلا فرالا اذه فذخ اومزتلاف ىىالغو ىنبرضوحن
 هل وأ لكار لك فقولا ف ءاهلاناكنا نمدالو هنمو هيله وحن اريثك
 لصولا ىف ءايلاوأ عجل مي»ىف واولا قلحا نيف ىأق لأ نهف مهبرضو هلوق *

 نف لام ىمه«لعو كسفنأ ومكيلَع لوب مهضعب نا ن٠ تارمذملا ىف انيباك
 اهقلأ نم و ناكسالاب اهيلع فقولا ىف مالك الف الص وعملا م٠ىف ةلصلا قحيمل

 واولانةلضولاىف هفذح زكامنال اضيأ فقولاىف اههذح بجوأ الصو

 . هلى ءايلا فذحو ) لاق * هلعو هم 0 فقولاىف هفذح تححو ءايلاو

 ءايلا ومدقتاكىتو و ىذهىف ءايلانه لدب هنو هذهىف ءاهلانأ عا 3 وأ ؛(هذهو

 اهليقام روبكملا ركجلا ءاهب ءاهلا هن لج ال نلغالا ىف ءاهلا دعب

 زاخلا لهأ دنع لضوب دت ريضلاءاه ناالا لبق ينتاك ىهءالغو ىهب وحن

 ريعصلا ن وكل ثاذووهيلعو وهب وحن واولاب ءايوأ اروكم اهلبقام نوك عم

 ىهنو ىهذ ءاه ٍلضوال وباب ف ماك لصفنملا عوفرملاوه لصالاىف رورجما
 وهو ةلصلاب قأيالف عملا م .ك اهثوكس ىلع اهيقب برعلا ضعبو الصأ واوب

 ءايلا فذعن رهضعبو افقوو الصو هذهلوقت لايعتسالا ليلقهنكلو لصالا

 06 ناكسا ىف فالخالف اهلع تفقو اذاذ اهترسك قبو لصولا ىف اهنم

 2( كرتو)
 تيد سم عم
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 -. ةشفلا)

 ١ نإ كوخ ولاىف  اذكو دحاو طمن ىلع اهبرج بحي ىفا ارتاذالصالا (
 انهه تزوجامتاو* لصامو رعاممهأ ربص ىلع ةاينامث نينس ىلس نب تيك ,

  00لقتل ف قالظالل ئثانلا مالا واولاتفذج كنال الص أنا ناو .'
 «ولسإال داكدق وىل“نعبلقلااكص+هلوقىف دديقتلا تدصقامل تببلا اذه لبق

 واولاب هلاهيبشت ٌكازلا واولا اذه ذحامتاو « لقثلا وقيئاعتلا “نم رفقأو
 وحن ىفاوقلاف فذحتالف فلالا امأو وديز ىناحىف ةاسسلادزأ غلف كالا .

 تلالازأل 3 اضن تداو اضم تلطق ىضقت ” نويدلاو ىورأ تشاد“ :هلوق ١

 واولا ب رعلا روهج فذ اع ادءزوحنيىف رهسشالا ف تدع هيلع قوقوملا |

 ىعشءابفذح مهاعد هب وند دم لاق ةاوملاد ةغل ف فقولا ىفنيتث د الا ءايلاو

 ءايلاوواولا ا و سيق نمر يثكس ان فدح نأ ىلا ىفاوقلا ىف وعدي وم

 نانلك امهنال وعدن واووىبرب ءابوح فذحة زثك امهفذح كيم ونا ريض امه نيتنلا

 * عنصام نيبلا ةادغدعب ردامل+ ىهتكرت اناوخا هللادعسالدشنب و نيفرحاتسيل و

 أحابص ىمع و* ماكت ءاوذاب ةلبع راداب * اًضيأدثنا ونيعلا ناكساو واولا فذحي

 اريط ”ىلدخ:هلوق وحن ىف ريعضلا فلأ فذح الو ميملا ناكساب + مسا و ةليعراد

 واولا فذحىأ ليلق امهيف امن ذحو هلوق لبق انركذامل « افق وأ قرفتلاب |[
 نك ئش ف ريمضلا واو فقذد فرعأال 1 قاوقلاو لصاوفلا قءانلاو

 نودبعافى ًاباوحن لصاوفلاىف ريعضلا ءاب فذح وىفاوقلا ىف ناك اك لصاوفلا

 اندق لوقأ * ( ىحأ نوف مهب ضو هبرمض ىف واولا فذحو ) لاق *

 تناغم رصتخم دروع وادب ل لصتلا ريعضلا 2 تارعضلا باب

 فيفا اودصتامل مهنكل وه واو ةكحح رح فذحم لصفنلا عوفرملا

 وح نك اس ءاهلالبق ناكناف اورظن ةمدقثملا ةيلكلا 2 هنوكل لصتملاف |

 رثك الا ىلع نولوالف نينكاسلا ءايلاو واولاب لصولاىف وتآيمل هيلعو هنم

 قتلي هن اكف مدعلاك اهئافللم ءاهلا نوكل و ءايلاو واولا لقثل ىهيلعووهنم | ٠

 نك اس عاقج اك ناكناو اهنمو اهيلغع نم اوفدح ملو كلذ اولاقنا نانكاس 5

 رورجلاوعوفرملا ىف نوذتلابلق رك الاف مهكر ريظن اذهف فلآلا ةفل اضيأأ|

 تابثا هوبيس راتخادقو بوصتلاف افلأ ءاهلا مهباقو فق ةولاىف نياف رح

 وهتاصاو وهنم وحن اصحح اؤرح اهلبق ىذلا نك اسلا ناكاذا ءاهلادعب ةلصلا
 قرشملو هقو هيدلو ءاصع وهوف وذو“ ةلع فرح نك اسلا ناكاذا اهفدحو

 ءاقتلا هبشذا قملا وهو ءاهلا لبق نينكاسلا ةلعلا فرحو مبحتلا نيب دوبلا

 تلقلا الس

 2 حاوحت



 < شال كل
 ءايلا وواولا تايثاو)لاق* صاج دعب رةغل ىلعالا افلأ فقولل هن ونت ب لق بجاولاذ

 ىرمو وزعي مل وحن ىف امهيف امههفذحو مج ىفارتلا و لس اوفلا ف امهاذهو امهفذحو

 كرتهيف راتخامو مالكلا ىف فذح الام عيجج هبوبيسلاق لوقأ+( ليلقاوعنصو

 لصاوفلاب وهيففق ة,الاممالكلاب يعي ىفاوقلا ول صاوفلاىفهفذح ز وحب فذملا

 صقانلالعفلا فنينك اسلا ءايلاو واولانا ىنعي مالكلا عطاقمو ىآلا سؤر

 سيتيالث لصولاىف امهفذح تبشرمل هنال افقو نافذحال ريو وزغي وحن
 تأيموبو غبلانك امىلاعتهلوقو ردأال مهلوقكذاشلاكوأ ةرورضللالاءوزحماب
 اذاف نهب ىنعم همل اولوةنملو ديز كيملاولاةاكاذهو مرأال نولوشالو ماكل

 ةكرحءازتجالا وامهفذح زاجالصو لصاوفلا ف ناروكذملا ءايلاو واولا عقو

  جاودزالاو سناحلا ةاءارل كلذو رسياذا ليللاو ىلاعت هلوقك [يهلبقام

 "دا .لصاوفلا كلتىلع تفقو اذا امهفد- كلذ ىلع ءاش نذا نض

 فئوللال جا ودزالل كلذ لثم اريثك اهيف فذحي ىقاوقلا[ذكو لصولاىفتاماللا

 فدح الام هيف فذح هنا تبئف اضرأ ىفناوقلا ريغ ىف فقولل فذحالاو

 . دشنااذكه+رفشالم قل موقلا ضعب و تقلخام ىرفت تن الو+لاق امهريغىف

 صوقتملا مسالا ىنعي فذحلا كرثدهيف راتحامو هلوق ةيفاقلا ديسقتو ءارلا ناكساب

 . اليلق لصولاىف ىفاوقلاو لصاوفلا راع وأ فذحب دق هناف ىضاقلا او

 رودقوب اوم اكن افج وىلاعتهلوقو نيربدمنولوتموب دانتلا موب ىلاعت هلوقك
 ةمال قذك لصولاىف لصاوفلا ىفامأو موزجلابهساشلامدعل كلذو تايسار

 ريغف'لصولاىف فذخ ىنازلا وحن مالزال اهيف ىئرب ءايب فذح نم نسحأ
 فذحالو نوزراب مه«وب قالتلاءون ىلاعت هلوقك ذوذش ريغ نم لصاوفلا
 تناثلا صوقنلا مسالا ىلع فو اذاذ انرك ذاك اذاشالا هلثمىف ىدروخن ءايإ

 ل هءوييسلاق بجاوالزئاح دما قدك لصولاىف همال

 ىفناوقلاىفال و لصاوفلاىفال فذحالف فلالاامأو اذهنيمالكلا سيقأ هلثمىف
 لقئوفلالاةفمل كلذ و * ”لعملاننا طهرو موجرم طهر + لاقاك ةرورضللالا
 نيتيلصالا ءايلاو واولا ىفاوقلا ىف فذحت كنا هانعمام هبوبيسلاق ءايلاو واولا
 ءايلاوواولا نيتهباشملا ةرمسكلاو ةعضلل نيتعباتلا .نيتدازلا ءايلاو واولل اعبت
 تيبلاىف ءايلا فذ اعبت ىرش نم ءايلا فذح كناىعي ةارسسلاد 0

 زوجالف#» رعذلا فو عازنىلاتيعدذاةماسانم عجم أت ن الو وه وهلبةىذلا
 الس ف دمت ىرخل كرر وم ةارسلا دزأ فقو لثمهنال زعذلا ءاب فذح

 1. وا احتج سارح عال لاا

 6( ءابلا )



 هك 0.١ ظ

 تكلا ءاه قاحلا زوحت شاعر اذلثم فلأ هرخآ ءانبلاق قاع مساوأ فرح

 ”ىثبمدعب ظفلت ملاذا فاخوهذا فقولاىف فل الا نيبتيل كيذو بالو اقنر + |

 حرش رخآ ىف ماك ءاهلابفةولاىف اهتافلأ نييمال كناذ ىلبحو ىدوخحامأو 011

 تنكسوأ تكرح ىبالغو ىضاقلا وحن ىف ءايلا فذخو ) لاق # ةيفاكلا
 نا معا لوقأ #4 ( قافتا ىرم ايو ىف اهتايثاو ضاق سكع ركأ اهتابثاو |

 زوجنالهناىف مالك الىراوجو ىضاقلا تيأركن ونملاريغ بوصنملا ضوقللا
 | ءايلا جفن ىفا و ىنالغو ىامالغو ىالغىف اذكو هناكسا بحلب هلاب فذح |

 | فذحت مل امنا هيوبيس لاق ماك تكسلا ءاه اهقحلت وأ اهؤاب نكسناما لب امهبف
 أ اعفرماللاوذ صوقنملامأو ةكحتلا نورالاكتيوق تكرتاذا اهنال تآايلا || .

 | فقويلنكاسلافرحلا دوجو بولطملاذا فقولاىف ُكايءانن ٌثكالاف ارجو

 | ةحارتسا عضوم هلوكل فقولاىف ءايلا فذح برعلا عب ولصاح وهو اهبلع
 ا>ءاوسلاعتملا ريبكلاوح لصولاق ءايلافذح نموا وللا

 | تناكنافةنكااسلا ملكتللا ءايلاامأو اهلبقام ناكساب افقو اهفذح بجوأ مكم
 أ نمرك أى رلاعت هل اصر َرِعَشم داع نونااهلبتنال بخ اولا 0

 | فرملا ىلع ققولاو اهفذحز وجيل ةاحتلا ضعبف مساىفتناك ناو نئاهأ ىبر
 | هزاجأو سادشلالا ند ارذح صوقتلا ف زاجاك مالغوحت ناكسالاب اهلق ىلا |[
 | تكرح فنصملالوق اذهىإعف لصولا لاح ىلع سبللا ةلازاف اداتعا هيوبيس |
 | صناك ناكسالاب لب .فذحلاب اهيلع فقونمل تكرحت اذا اهنال مو تنكسوأ :

 | لياحلاا راتخاف ىضاقاب و ادرفهىدانم ص وقنملا ناكاذاو هريغو هنوبيس هلع اا

 | ىتخ اهيف نوذتا لخدمال هلال ءاوس ىضاقلا قداس فاك ءالأ تالا درلا
 | هوبيس ءاوقوسنو. راتخا وافق وضاق ىن ءاحىف فدذحايك هريدقتل ءايلا فذ ١

 ١ ءايلا مهبلقو ميخرتلا ىلا ىرتالا فيقضقلا عضوم ىدانلانال ايلا قدح ظ
 ْ ريغىف اهايا مهفذحن م * [ مالغاي وحن ىف ءابلا مهنذحو امالغابوح ىف افلأ |

 | ةزمملا اوفذح مهنال ىرم ايوحنىف اهفذح عانتما ىلع مهلك وعججأو ءادنتلا |

 | ناكاذا ودبجوم ةلعالب فذح دعب ؤذح ةيلكلاب اوفس الاضيأ ءايلااوفذح ولف
 ءام ا فذح زبك 0 2 عفرلاىت جااحىف ىنعأأ نيودثلل ءايلا فود صوقنملا

 ءانبلا دوعلا الثا ىلوأ انهه هريدقتو تبان هن 60 نك نأ نوذتلا قد

 قوثوملا نع سنوبو باطن اونأ ىكحو لقثلا رهاظ فةولا لاح نوكيف |

 ا. مؤحس حاسنج هيج وسام وجس وجوب وسي ب رجعو يسم < فحم يعمم سس عم مص بج م ١ ب حدر 0 عج ب يس . محيبس مو جيدي عجم

١ 



 - حو سم اضت

 .٠.٠ م 0

 || هكمالغوىنالغوح ىفءايلاو فاكلاعم مزاي مهنا رثال [تكسلا ءاهب نضاوعتلا

 . اهفافدماتخو همالاو يلغاتلو ”ىشاهنم ف ذح ملام فر> ىلع اهنا نإ

 لقتستالف فورحاهلبقام نال هم لثموح ىففاضملاب اهنم اهلبق امم الاصتا دشأ
 مالع نكل اضيا ميملا نوكسب و رك ذاك ءاملاب اهلع فقولا كل زوحف هجو

 ةرورحا ةيمماهفتسالا امزمالا فلالا فذح ال برعلا ضعي فقولا ىرخ

  لبافتوهمالع لوبالاذهف + دامرىف غ رمت يزننك» مثل تش ماقام ىلع « هلوقن
 الةرورلا ةيماهفتسالاام فلا فذح ىلوالاو لنصولاىف تناكىتلا فلاب فش

 اف وذحم ناك ناذزا و !ليدس ىلع تكسلاءاه هقملام لكوت ال وص وملا ىف انركذ
 هتقلحامب اهنم ىل وأ هبءاهلاف ماتحو مامالا وءالعو مربملو زغب راو رش مل وحن دن

 نافرح هنم فذحامب ىهو هناو هكت ريضو هيمالغوحن ”ىش هنم فذحملو

 راصام اماو هزغاو هشخاو فرح هنم فذحام اهنم ىلوأ هعا عئنا ون

 لصتا ام امان الانصت|هلبقام لصت لنا مزالهل ءاهلاذ دحاو فرح ىلا فذحلاب

 فذخحن لناو مامىلع هم ئحمموهملثدمو هقو هروح كاذومفو مالا ومالعىف
 هرخآ لبقام هنم ىلوأ دفبكو هتبلو هنود نكاس هرخآ لبقام هناف ”ىش هنم

 لوالا مسقلا ىف هقحضت لنا كنال هكترضضو هيمالغو هيهو هوه وحن كرحم

 كلذ ناك ناو ىللوأ امه اقتلا مدعو نانك اس قتليف ريخالا ءارحتملا تنكس.

 ىكحو ماللا فوذحلاةلثمأ هزغيملو همريملو هشخم مل هلوق «فقولاىف ارفتغم
 اونكس هن كت وزغو توعدنمهنغاو هعدا برعلا نم سان نع باطملااوبأ

 فقولل اًئيش اوفذحن مل مهنا نم امهوت فقوال ماللا فذحدعب ةكرحتملا نيعلا

 مزللاىف رخ آلالاقو اقيقد انل ريكا ىهلس تلاقلاق مزهلا ىف لبا ىف انلفاك

 تكسلا ءاهاوقملأ# *« داغو باتؤم هللاقزرو * هعم هللاناف هللا قت نمو +

 ان رك ذامىلع هقحوه اكنينكاسلا لوا اورمدك متةكر طل اريدقتىف نيعلان وكل

 . لاثمهيمالغهلوق * مرءللالرخآلا فوذحملل لاثمهمالاو هماتخانل وق*هلبا ىف

 امنا هنالديبارعالل ةاشم هتكرحامل لاثمىضاملاكهلوق + رخآآلا فوذهلارغل

 برضديز ىنعمذا برعملا ةماشا نوكسلا ءانبلاقح و ةكرللا ىلع ىتضاملا نب

 ديزاب بابوهلوق * برضا برضننا تبرض تبرضضنا ىتعمو براض دز

 ثودحنبارعالا ثود< هلاوز,لوزتوءادنلاف رح ثوودحن ثدى وعضلانال

 لكىعيهالؤهو هانمهوحن ىف و هلوق+ لجرالباباذكو هلا وزيهلا وز ولماعلا

 ( فرح )

1 
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 ا ٠ ١ ل 1 وري ات ع ري

 2 21 ١.4 2 ين اع

 تسلا نيتزملا ردع وا واجر 0 ىو 6 د ا فخ ع ل ا
 نف نس تنسسل هنن 2 ما ا ا ا ينل ا ١

 ه4 115

 لصولاىفاهب هنولصيال مهنارزكالاو ةعسسلا فاضيأ لص ولا ىففلالاب ان أل صي
 ًارقو * امانسلا تيرذدق اديج «ىوفرعافةرشملاف سا[ * لاق ةزو

 ةزمهلا ريغ نودو ةروسكم لان ود ةحوتفملاو ةموعضملا :رمهلا لبق اهتابثاب عفان
 مثنم و هلوق رك ذا كلذ صيصخت ىف هجولاف رعأالىلعونأ لاقو فورمانم |

 انا هنالفلالاب انكل ىلع فقو افقوان أ رخآ ىف فلالا ةدايز ةهجنم ىأ فقو

 دقوحت ىفكتفذحو نودلا ياا: أةزمهدكرح تلقن مث نكلدعب تءاحلصالا ىف
 الصو هللاوه اننكل ىف فلالا تبث صاع نباو نونلاىف نونلا تمغدا مث ملفا

 هلوق + انأن كل هلصأ لب ةددشملا نكل سيل هنأب سغالا لوازم نذويلاضيأ ||

 فالالا ناكم ءاقلاب اهيلع نوم ”ىبط ضعب نا صدقفاناامأ ليلق هناو هعم

 ارورحمناكاذااماو ليلق ار ورحم نكي ملاذا ءاهلاب اهيلع فقولانا ديريفهماماو

 ءاكبلاب عجاهلهالو ةنيدملا تمدق بي ٌؤذىبأ ثيدح ىفاكار ورحم نكيملناو هب هيلع فقولأوام فلأ فذح مهضعب زاجا هلا لوققديمب اهم "يه |
 لس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر كله ليقف هم تلق مارحخالاب | ولهأ طا عرمضك

 افةووأامزح هرخآ فوذحلا لعفلا تهءاش اهنمفلالا تفذحاذا كنال كلذو |
 فقو:ناىلوالاو فلالاف ذحدعب تكسلاءاهءاهب قف همريل و هزغاو هروحن
 بهذمو ةروزجملا ريغ ةيماهفتسالااه ىلع ىعأ اهل تناك ىإ] لالا ايش
 هم ”ىجي وهم لثم وحن ىف ةرورجلا ىلءاهاج-و فلالا نم لدب ءاهلاناىرشتزلا

 قاما و) لاق + هنم ضوعلاكف لالا ف ذحدعب اهب جبت كسلا ءاه هلعج ىنعأ ىلوأ

 موهزغياودشح م1لثمىف باج وهم لدم ودم 'ىحم وهق وءر وحن ىفمز الت كسلا ءاه ظ 27
 باب وىضاملاك اهب ةهبشم ال وٌدِسا رعاريغ هدكرحامتهمالا وهماتحو هيمالغوهمرب 0 ٠

 تكسلا ءاه ماكخأ انركذدقلوقأ + ( ءالؤهو هانههو<ىفو لجرالو دزاب | '

 ىأ هو هروحنوف هلوق +دطقل ه نحتامانههرك كلو ملاكا ح00 ١ ١
 انههالا ءاهلا مزليال هليقام ءزك نكيملو دحاو فرح ىلع فذحلاب تب اهف
 الا نوكيال ءادشالاو ههبش وأ نكاس ىلعالا نوكيال فقولانالهيف مزلامهاو
 توكسلا ةلوهسل ءاهلاب * ىف هيلع فقوب ءادتالا لعل فرح نم ديالف هارد

 ةلقتسمام لبق ىلا يل ند هج ونم هقودر دهم لثم كاوقق همو هيلع

 نال كلذو رخآ هجونم امهلثم سيلو ماتحىف رادلا فالح ءامسأ اهنوكلا
 همزلا ةرهاظ ةلعالب فلالا طوقس نكل فاضملا نم ءزطاك هيلا فاضملا

 مانيلا تن رودي

 ريع“ ها هتولع



 ىأ ىدزذف هلوق

 لاق ىدصف

 داص لكحاحكلا ىف

 املا ليف تعاو

 اهعثننأز ومي هناف
 اذا ىازلا ةحئار
 اهيلقت نأ و تك 2

 تنكساذا اضخاباز

 برعلاةداعنمناكو
 لبالا نودصفب

 ةدعلا .:نمزو

 نولعج و

 هنووشي مث ءاعم ىف
 فيضلا ماعطال

 ماحب 'جيدقو
 ناهنمبلط وىناطلا

 ىلع ةقان دصش

 اهرمف مهتداع

 اهتدصفال له هل ليقف

 ىدزف اذكه لاق

 لبقلا اذهنمو هنأ
 يتاح مهل اق لوق

 هل د ىلعف ىردأ

 ط لوما 210م

 طلخلاو هنأنم ىف

 داسفالا مالا

 دسفنالف طلتخاو

 رويعت* ه1 ةع

 ع ردح

 ا يلا ىلا اهن كرح لالواهت كرح عم تطقس ج ردلاىف تطقساذا
 ميحرلا مب م مف هلادجلا ميحرلانمحرلا هللا مسي ىف قايكلا ئوراو دودتلا
 سَ رمش هللاءال وملا ميم 2 اس اا ح عم لصولاةزم 0

 دعب ةرسيكلانم ارارفو ىلاعت هللا ميزت ىلع ءاشا تدفامنا و نينك اسال
 ةدودعم تاك ىلانال كلذ و بيع فنصملا ن دانه و هايف ارماع ةيسكللا 5
 ' ةدحاو لكى فقولا, كح ةيامر تنئدقو ا_م«لب قرفال هثلُث ناثثا دحاوك
 , كلذو نانثاف لص ولات زمه تابثا و ءاه اهئان بلق ليل ديددعلا ظافلأ تاك نم
 | اضياملا و ناك البف اظفل تلصتاناو تاملكلانبب ىونعملا لاصتالا مدعل
 ثدن اثلاتنآ ان ولئاوالا ف لصولا تازمهىجمتلافو رج ءاعمأ ىف ناكول واذكه
 تددعاذا كلذكوددعلا ظافلأى عابوجو هذهتبلقناو كلت تتيشلرخاوالاىف

 | لئالدنمامهو ءاهءاتلابلقتو لصولاةزمه تبثتكناف ةلغب ةقانةأ رمال جرو
 لقت عمل ولاةزمهفذح ومزالءاه ءاتلابلق نكل هيلع فوق وملاك ة لك لكن وك
 ءامسأ نم ةلك لكنا تيئالف نينك اسلا ءاقتلا ف ىعاكراتخ اهلبقام ىلا اهتكرح
 - وعزا كيا لس ولاه ره تبث انلق هيلع فوقوملا مكح ىف ءاسكلاف ورح
 . ةكرح لّقناك نك اسلاىلا هاهةكرحلقن مي« اظفل 0 واملمث هب هءأدتملا مكح ىف
 ءاهلا رح ملنم ىنعي كرح نوف ةفيرا 5 هلوق « ةعبرأ ةثلثَف علل ةزم

 هءلع ضاّرعاالف ةعبرأب لوص ومررع هذغ فوقوم ةثلثناف ةعبرأ ةثلثلاقو
 هللا لقت مل نم نال مهو اضيأوهو لصولاىف ءاه ءاتلاىلق فيكهناب

 ”ناكيا لكس بل ردا اك دعي را الب ءاهلا ىلع ت دالاس ءاهلا ىلا
 .افتاونكسملادع:ملالاوةفيفخ تناكول وناكسال ا دعب هن كس نم فق والد.ال هنالفقو

 اذه ىلعف نم نون كناكسا عمافقا وىمال رأي ىدلم وويجتان تلقاذاكنال

 | امهر يغوأىسمللافو رحءاعسأو وأددعلاءاعسا نمتناكءا وسةدو دعملاءاعسالا ىف بحي
 . [|ةدايز و)ناقءاهنم لك ع فقتال كنا ع.اهيلع فوقوملاءاعسالا ماكحا اهيف ىعا ريأ
 لوقأ * ( ليلقهلاو همو فلالاب هللاوه انكل ىلع فقو منمواناىف فاالا
 || طقن نيفرحىف ا_هونيب تكسلا ءاهب ءانبلا ةكرح نوئيدباك مهنأ هيوبيس لاق
 الدب هيف فلالا نوكينأ زوجف السهيحامأ تلق ًالهحو انا مهو فاآلاب

 نكيمناوةحف اهلبقةفرطتم ةدئاز ةنك اس نون لكن ال الهح ىف .نيونتلانم
 تارعضملا نايف انندَقو نرضاىاكافلا فةولاىف بلقتاهناف نكمت نيونت

 ءاهلاب هيلع فّشن ءىط ضعبو ةملكلا سفننم نييفوكلادنعان أى فلالانا
 ترعلا ضعب و 2 مداد 0 لاق ليلقوهو هنا لوقتف فلالا نا

 ( لص ) 0
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 ايقلاو ناذللا ىف تفذح اك نكمتم ريغ |! .

 فقويف امومج نوكينأو ءاهلاب هيلع فقويف ةيهره هلصأو ادرفم نوكي نأ [ ٠
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 د ا ل ا ل ل نا فا عل ا وت ع  1ل ل او ل 00 ا

 اظما ند

 1 1 رين وك

 يعتد نين ل نا يل ا ل ع ارب

 : . 1 اج كارل تيتتم نحن او
 0 3 فلل 52 ةيبامح؛ 7 را "07

 نات ف فس |[

 تن هاتان ام ل لا

 هك اطل لك

 زاح اهتحتف وأو ءان تمعك اذاو نايذللا س

 سس

 هقاحصلال ءاهلاب اذك اهيلع فقولا لقامتا هنكل اهروسكم وأ اهحوتفموأ ءاثلا
 00 انرك دوت دعق و تماق ءاتك هان ناكف لعف مس اهنا ناطسالا

 زيوحامأو تل تهيه نم هديك رتو يشار ا نوح نأ

 5 2 هلوق * ةادودو ةاقوق وحن :اظفل ههيشتلف اذه ىلع ءاه ا

 ىنعم ةديف٠ اهنوكل ءاه فقولا ىفاضيأ عما ان 56 + ممتن أ علا فيعض |!

 هانبلاو نونبلا فيك ب رطق ىح درفملا ءاتب هبشيف عملا نعم اهتدافاكث ين ضن[
 ءاهبلقت الف ةيع ملا ىنعم اهيف لب ثينأتلل ند ملاهنال ءاه بقتال نأ زك الاو | ٠

 اهيف ناكناو اهنال ءان اهيلع فقوت اهنا ف فالخ الف تخا وحن ءانامأو ||

 ١ ةفلاخم ظفالا ثيح نم اهناالا ثنؤملاب لدبلا اذه صاصتخال ثينأتلا ةحتار
 اهنمالدب اهنوك تين ةملكلا مالك اهتوكبوأ اهلبقام نوت تلا ءانل
 الد,تسبل و جركل“ تي 6 0 كل القطا - 1 0 ّ

 كادر نوكيمتال هاف بسلا ق تت نإ 1 01١
 ىلع لد صنلا ىف هوان ترين ناوى مه ردي قمم *«نوكيو ةيفاكلا حرش ىف

 وأ هيف ريسكتلا *ىحم عم ءاتلاو فلالاب ا ذملاعج- ثنؤيدقذا قرع جفا

 بايىفةيفاكلا حرش ىف مامىلع ناوبلا ىف نوبلاعمتاناوبلا ليقاك قورعلا |[

 ضاّرغا اذهذعز رادقتانأ وهل وق+تال م ىف اياتلاب هيلع فقولا ىلوالا جلا 1

 ءاه لدبت ءاتلا نا تلق كنا ىنعي ءاه ةيعمالا ثدنأتلا ءا' لادباو هلوق ىلع ٠

 سيل ةعبرهثلثت كلوقىف ةثلثو فقولاىف |!

 هناكلاذ و فقولاىرحيىرجا لصولا ناب باج أفءاهلا ىلاةزملاةكرحلقنيملالاو | ٠
 ةعيرأبالوصوم هنوكلهيلعافوةوم

 ةصقنوكينأ زوجي الف هللا ملاامأ ولاق ءاهه وان بلقثالذ عم وةعبرأب هثلث لصو

 فو رح ءاعسأ نعأتاملكلا.ذهنال ةعب رهثلث ىف كنأة زم نماهيلا ةلوقنم هيف ميما

 ةارحب ةاوصومةئاثنافةعبرهثلث ف الخ اهيلع انوق وم نيل فاصل ادنع ىلا
 الوصومال و هيلع اوقومملانكيرل اذافءاه ءانلا سلق ببسب اهبلعفوقوملا ىرحم ١

 ةزمهلا و جردلا ىق أفلا طوقس نم ديالق هللان ال وص وم ناكلب هارج قرف

ْ 

 تعمض اذاو هلوق

 ملا اهتضق وأ هءان

 حرش ىفهرك ذىذلا

 لاتحا نا ةيفاكلا

 اما عملاو دارفالا

 الا سيلف متقلا ىف
 فقولاو دا رفاآلا

 الا سيل ءاهلاب نذا

 نم 59 ص. رظنا
 متم ىناثلا ءدملا

 هوان تحضف نا هلوق

 ىح بصتلا ىف

 لص سان ويفوكلا

 محب مهلا رع هللأ

 يشأ ربكتلا ونا

 فوذمم ىف لاش اك

 مهتاغل تمعع ماللا

 ذاشلاىف ءاح ومحفلاب

 هااناثاو رفنا

 ةيفاكلا حرش نم

 رم” راشنإ



 رغلا دوجأ ىنربا
 حيربلا لتكىوربو

 ىديصلا و مغدادتولا

 هلوقزوقكيد هانرقلا
 هلدن ,هالى ورتب راب

37 

 ا
 الاهتوصىأ لغلا

 ردك الاوأ ضيسالأرق

 قانقلا تابثاو

 كرح ىنعم ىزئنيو

 ىأ جت رفو هلوقو

 رعشلا نم ىهوىترفو

 نينذالا ىلع لاسام

 دعإ نم ه] وو معتم

 تراصامدعب نم ىأام
 ديكوت كلذ نيبامو

 تم دعبو هلوقو
 نبا لاق تم لصأ

 فلالالدباذام ىنج
 ءاهعلا لدبا مث ءاه
 ءاهب اسهل اببشتاات
 فقوف ثحنأتلا

 هلوقو ءابتلاب الع

 فب نئدلغلا رو

 داصلاو معلا نيغلا

 ار ىأ ةلمهلا

 نابص هلأ موقلملا

 ىنعملا بسحب وهف

 ىلاعت هلوق لثم
 رويبحتم» "اب رلقلاتنلبو

 ةقح الاهنالةيعمالاةلاص الة يلعفلان و هدسليقلابةنعمالا

 فقولاىف ءايلا ناكمريللا مت ىنب نم سان لدبو للدكل ا و رالص و

 3 جرا ىفاهنم ميلا ترقو ف 00 7 ايلا ءامد ةفقخوأ ءايلا تناك ة دي دش

 * معونأو فيوعىلاخ * هلوقو مو 0 لوقيف ءايلا نم رهظأ هن وك عم

 تانؤزم * عيبا و دولاب علقن جير بلا قلفةادغلاب و «مجشلاب رح 0

 ءايلاىفدز وأ دشنأ ًاوهيلغ مالكلا' ىجن وةاحلا دنع ف قولا ىرحم ل صولا ءارجا

 عب تانهن رقأ»#جبكيت ب جحاش لازي الف + عج > تلبق تنك نابراب ةفيفملا

 ءانديبشت و رك الا ىلعةج-ر ا ةيعسالاثينأتلا ءاتلادباو) لاق *مترفو

 ءاهلابف بصنلاىفه وان تحف نا تافرعوفيعضتايراضلاىفو ليلق هب تاهيه

 لصوو امل عطقلا ةزمه ةكرح لقن هن الف كرح نوف ةعبرأ ةثالثامأو ءاتلابفالاو
 تنأتل اءاتىف ف الخال لوقأ * ) نايك انكم قتلا لص وامل هناذ هللا ملا فالحب

 : اهلصأ ىف فلتخاذةيمسالاامأ واضبأ ءان اهلصأ ناىف و ءا فقولا ىف اهناتلعنلا

 لعفلا ىف كلصالا ىف اهنا امتلاك أ وناسيك نءاو ءارفلاو هيوبيس بهذف

 ةمسالا نيب وأ ةيلعفلاو ةيعسالانيئاتلانيباقرفنوكل ءاه فقول ىفتلقت اهنكل

 ءاهلا فن الءاهتبلقاما وت وبكنع وي رفع ىف اك هريغل ىتلاو ةيرفعكث دن أتلإ ىتلا
 كاذل وىل وأةحارسالا عضوم وهىذلافقولالا< وهفءاتلا ىفام رك ًاانيلوامه

 ىفرضناماو ءالؤه وهنأ وحن تكسلاءاه ىنع أهيف سيل اهف فةولا ىف ءاهلا دات

 فال هشينأتةم الع ىهام دق

 هنكمتل ىلوألصالا وهام ريغتلا وهلعافثينأتىلعةلالد لعفلاتقلح اهنافةيلعفلا

 ليضولاق ءاتتبلف اغاو لضالاوه مسالا تنناتف ءاهلا نا تلم لاقاو

 فقوااىفب لقت نب ونثلا ناكونب وئتلاباه رجم تير لبقل ءاهاهلاح تيلخولذا

 ”ىالمن كالذل ءاتلصولا ىفتبلقفثنؤللاءاهب فقولا فس شايف اديز ىفاوافلأ

 ' افلأ هبوبيسدنع نيوثتلات له ملامماو ءاهلا وه واهلص أ ىلات عج رفق ولا ىلا

 برعلانماسان ناب اطملااوبأ مزوانلق اعاضيأس بلا نمافوخ ءاهءاتلابلقدعب

 *تمدعد وامدعي و أمدعب نم« تلسم ىنكب كاحي هللا +لاقاضي أ يعم الاىلع نوفش

 || ءالؤهنا رهاظلاو+تمأ ىعدتنأت رات داكو هت وصلغلا دن ءموقلا سوقن تراص

 ةرحلاتداكو هلوقىف كتم أت يأر لب فلاب اديزك اتمأت يأرسصنل ىف نول وبال

 ءان ةيحدلو هلوق#فقولا ىف لصالاوه هئاؤ اهلابدم ىلع هل كلذ وَتمأ اىعدتنأ

 كنالاقةاحصلا ضعب ناو لافالا ءامسأ ىف ههكحان ركذ دق ليلق هب تابه

 هنوكل اذاش ءايلا فذخ تايهيه هلصأ وةيهيه عجب ريدقتلاىف وهفءات ترسك اذا

 رح



 0 هك قطط سك »
 وحن ديك أَلا ريغض نيب و ,هوب رض وحن لوءفللا ريمضنيبا ولصفيل لبامه ريغلاق 7

 ىلبح فل ب لق كلذكو )لاق * ريعض كانه نكي ىل نا وعمجاىفا ودرط مث مها وبرض َ

 بلق لبق هلوق عم هيلا اجاتحم نكي مل ةرمه هلوق لوقأ ( ءايوااواووأ ةزم# 1

 نوبلقي سيق نماسانو ةرازف نا عا ءايوأ اواووأ هلوق + ةزمه فلأ لك. 2

 ةامفلا لاك ذك ننكال وأ لبع ثدنأتلل ناكءاونس ءايرخ آلا ىف فلآ 2
 فلالا نالءااهوبلفاماوهحوو سلو لبخ ىضيفلا كاد: فنصلا ل

 هاذخأ نال لصولا ةلاح ىف كلذ ورخآآ فرح اهدعب تئجاذا نيتامئاوتيفخ ||
 اهيلع تفقو اذا امأو ايفخ - ناك ناو لوأالا س رخع نييترخآ فرح سرجف 0

 تكلا ءاهل هانرانو ءالؤه لاش مث منمو ةمودعم ا ىح امنا ةياغ ىف ش ََ

 ءايلا ىه و اهنم رهظأ اهسنجنم ارح فقولاىف.نذا نول د اهدعب || ٠
 اهقحىتلا فقولاةلاحىف ففلالانم لْقثأىه ىتلا ايلا لفن ولتحا امناو |! 0510

 اهلبقام منق عمناببلا نم روكدذملا ضرغل لصولا ةلاحنم فخأ نوكينأ
 كنا تناك نا دا ةرح اهلفدم ردع اذهو اهلقث نم اًميش ففح ' هناف 5

 ءايلابفأ نولوقيف فقولاىف اهملاح ىلع لصولاىفاهن وعدي *ىبط و فلالا نم

 ناسبلا دصقلاو ءايلانم نيبأ واولانال اواواهنوبلش ”ىطضعب ونيلاخاىف
 طسونم هنوكل ءايلا هدعبو قلملانم هنوكل مفلاىف لخدأ فلازال كلذو [|

 هلثمىف *ىطةغلىفواولا نم ثكأ ءايلاو نيتفشلا نم .هنوكل واولاهدعب وناسللا
 اهنوبلقب نيذلاو ناببلا ةاءارم عم فقولاب ةقئاللا ةفمللا ىعارب نأ بش نال ||

 ىرحلصولاءارجال اذ لكو فةولا فابلاحلصولاىفواولانوعدناواو
 بيرقوجرلا ةعسودملا ىفةثالثلا هاشنل ءايوأ اواو تبلق امناو فقولا

 ءاسهلا ناو هذه نولوش ءاه فقولاق ىذهعءاي مع 18 لادبا كالذنم 0

 رهظأ اهدعب ءاهلاو فقولا ىف 00 دعب ءايلا ءافملن ءاه تلديأ ماو | '
 لصو اذافدملاىف ءايلا تخا ىهىتلا لالا نم ءابللاب رقل ءاه تلدنا امئا 0 0
 لمأو نفر ايبتم هابل دا ىذه اولاق م 5

 فقولا“ئىط تلعج امكن ءابلاب ءاونم لصولاوفةولانولعش زاسلا ١
 ا, لكصح قى درطال الام ءاهلا بلقنا الا ىفأ كا 00 :

 ىذه ءاي بلقدعب بلغالاو فقولاىف ؛ئطدنعفلأ لك نم ءايلا بلقدرطا اي '

 ءايبلصوتف ىهمالغو ىهبوحت اهلبقام روسكملا رك ذملا ءاهبءاهلل هيبشت ءاه ظ
 ءاهلا نوكسب هذه زوحبو دعب ىحب ا؟فقةولاىف ءايلا فذحن ولصولاىف

 1 ا د
 ردو

/ 2 1 3 

 نطو فو د 1 سر كرولا فنا“ هنيووتيلل نفل ل لا
 1 م ل يي ل د وعلا ا



 مهبوف ىرسم هلوق

 الل ريسلا نيبلا
 فذح ىلع مالكلاف
 نمز ىأ فاضم

 هن دارملا وأ. ئرمبلا

 ديرحجيلا ىلع ليللا
 داهثتسالالحماذهو

 نابصلاة شاحىفاذك

 رييخت# ىل وعسالا ىلع

 هلاق ىلعملا نا دارأ
 دازو ها ىنومثالا

 ةظفل تببلا ق وه

 لوالا ظه لا دعبن |

 ري اضبأ

 0 للا 7-1000 مولا ىلا كالت

 ا دل انلآ د 11 فق رو اقلأ ىرثقا تلتدتف صن ةلاسف امأ : ١ افلأ ماللا تبلقمث فقول افلأ نيونتلا تبلقدقف بصتلاةلاحىف امأو ١

 ايقتلا اذانينك املا قح وهاك نينك اسال ىلو الا فلالا تفذح مئاهلبقام حاتفناو

 ' لقرعن نو اهتلعأمت زياكلا لع تفقو كن ال طبخ هلكاذهو دم امه وأو

 1 افلأ 2 ةلعم 0 3 ةياكلاو لصولا ضراع فقولا نا

 ذا روصقلاىف قف نينك اسلإ اهفذحو

 كولا صرع هاد ”الدتقذح ىذلاماللاتددر نيوثتلا تفذحاذا

 نوكىلعىف اريملا لدتساو هن وبيس ركذاو ةحمملاو فلالا قافخسال كلذو

 | قرط فيض برو + لاق بصنلا ىف ايور اهئيحب لاوحالا ىف ةماكلاءال فلالا

 00010110 بئاخ تركنا: ىينقاات اك دع واذأز قداض + ىرس حلا
 لاحىف لامن اهناف اضيأو ىفاوقلا اعىف ا ادنز زوحبالو

 ةليلقن ونتلا فل ةلاماو * ىلصم مههارنا ماقم نم اوذحاو+ ىلاعتهلوقكسصنلا

 ' ىناثلا بهذللاو افلأ 0 ةلأو ءاب بتكت اضيأو اهبابىف ىحناك

 اهبلشب لب يفد تجوملا ن نيونتلا ف ذحتنال كنال ةؤوذهلا فلالا درتال كنا

 اديزىف افلأ اهتبلق اك دحتفلا دعب لاوحالاىف اهعوقول افلأ ثالثلا لاوحالا ف
 . انهلب بوصنلادءز نيونت عقوم لثم ثالثلا لاوحالا ف اهعقومنال بوصنملا

 .اذهو ةمزال روصقلاف جهفلاو ةيبارعا ةضراع اديز ةكقنال وأ باقلا

 لوالاو اضيأ ىلاسكلاو ءالعلازب ورعىبأىلا بستس و ناهريناال اعدل

 3 ةولاىفىذلا فلالاف نوننلا نم د رو روصقللاامأو ىفاريسلاهءلدتسا ال ىلوأ
 روصقملافلأف ذحدقو ىفلاو ىلع اك فالخالب لصولاىف هفناك ىذلاوه '

 لاق * لعملانبا طهرو موجرم ظهر * دهاشنيكلنم ليبقو + لاق ارارطضا
 اهريغبلق وروصقملا فل أب لق نعيلوقأ + (فيعض ةزمهفل أل كبلقواهبلقو )

 ارضي ض ايهريغل وأ يردك قاططلل وأ لب تننانلل تناك ءاوس تافلالا نم

 غلابلا دملا هفو عيستم ٠ فلالا جرم نال كلذو ةزمه اهبلش برعلا ضعي نآف

 0 وح !الوةفثب دعضت و هليبس تيلخ هيلع تفق واذاف

 كردعتو ييايضادا و جيلا عض وم ىف هرخآ عطقن ىتح اعيسم دج واذا توصلا

 فلالا دعب ذخأت كنال ةزمهلا جب رم ىلا فلالا دتمم ل اولص و اذاف ثكلذك كلذ

 لاق ةزمهلا جرخم ىلا هرخآآ ىهتن دم اضيأ ايلاو واولا فو رخآ ف رحيف
 فاالادم نم لقأ امهدم نكل واولادعب ةزم# او:رضوحن اوشككلذلو ليلخلا

 عما واواوتنطعلا وا وزب لصفللا و رفك و حكى اطخ فاالا |وذاز نْشفخ الا لاقو

 ©( لاقو )
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 لقثلا ىلا الذ ءاد ال افلأ ب ونصاملا نيون تبلقأك هاب رورحلا ىو 000 |

 فذح نوزيح و اقلطم ولدالال ثم ن وزيحال اوناكاذاو فافضتسالا عض وءىف 1

 فقولاىفنولعفيفيكفنالصأ ام«فءايلاو واولا و لصولاىف ىضاقلا لثمداي |
 ةرسكو عض امهلبق ءايو واو ثودح ىلا ىدؤيائيش فيفخعلا عضوم وه ىذلا

 أ

 لاقب اك ىديزب ترصمو ديز اذه نولوش سيلا دزأنأ باطما وبأ معزو

 بايىف فلالا ىلع فقودو ) لاق # بارعالا ناي ىلع اصرح اديزتيأر | ٠

 نيوئتلا فلأ بصنلا لاحىفو ةم لكلا مالرلاو عفرلا لاحف اهنا هيوبيسيلا |

 ثافلالا اما زو لاقتنال همالك نم امووفم هللا ىرعاج سلر مجدنا ىلع اسايق || .

 9 فلالاو نمفلا نال فقولا ىف فدعا اهئاف لصالا ىف تعدل لا . 6 :

 هيلا رشدق و فلالا ىلا اههلبقام ولا ءايلاو واولا نم نور مهناىرتالأ

 اذخف وادضع نوففخم مهنا اضيألاقو اضرواءد وحن اهلبقام روسكملا ءايلاىف . َ :
 قحلاوه ىفاريسلالاق لج نيع ةكرح نوفذحالو امهيليع زو .فدحي 0

 قلاى ِه د د || فلالانا هب ووبيس تسال لد ا اذه ا

 ]| نيتكاسلل لصالاف اهتفذح ىلا ءاملا فق 2 فد كلا 0 6 وا

 فدي مولذا هلاوز ض ورعل كلذو نواتلاوهو نييك ابننا دعأ لازناو 1

 ْ مهدنع لقسم هج وىلع فةولالاحىف ةمأكلات يقبل فقولاىف ةرسكلاو ءايلا 3

 نيوذتلا نم فخأ لاح لك ىلع ءايلا نال لصولا ىف تناكام فخأ اهنوكعم |

 اهدرت كناف نيك انملإ راع لاوحالا ىق روصملا قا ةفوذهلا فلالاامأو

 فلالانال 51 ونتاىارخألا نكي اسلا[ل اود ثالثلا لاو>الاىف فقولالاحىف

 هراشعان ال وم روصقملاو نبوذتلا لا وز ت ريتعاف فيفخ لكم تح :

 تمل ع تك تناربقو لقثتسم هح وىلع ففقولا لاح نوكىلا .ىدؤيناك

 ةفوذحم *إ رااو بصنلاو مفرلا تالاح ماللا ىهىتلا فلالادر ةلع

 احرصنال هيلا بسناام هيوبيس مالك ىطعيال و نينك اسال ثالثلا تالاملا ىف

 هتيشمتىف لاشام ىصقأو ةلمكلاىف ىلع وأ بهذم هيلابسلاهو احول
 . ناكىتف تيأرو ىتف تررهو ىتف ىنءاج فقولا ىفكلوق ىفىتف نا لاش نأ
 ميما ىف فذح اك رجلاو عفرلاىف نيونتلا فذح اينقو .ىتفوىتف لصا ىف
 اهلبقامح وتف 7 ةكرح# هاه ف نوكسلا ض ورءلافلأت بلقمت فقول تالا

) 017 

ْ 
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 بسذق اققولا ىف فلالا اذهىفةاحتلا تفلتخا لوقأ +( قافثتاب جرو اصع | 3
| 3 
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 ا
| 
 ا
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  ىلاءان :لا ىلع تناكامتاو ماممالاب وأ مورلاب اهيلع هبنيف اك ءانلأ لع ا

 ]| ءاه زوج لب + هلوقك بلقالب ءانلا ىلع فش ن 7 01 را منف اهم 0 5

 مهِلعو ركيلع وحن لصولاىف هناكا ىلع مث :كسالاو عما ةامأو + تفحلا رهظك

 ' اهلصوو لدولاىف اهكرح نم امأو نكاسلا ىف نانو َ مدا راو

 ىضاقلا ف رسكلاماراكءايلا وواولاف ذح دعباضا 0 1و مري ملامتاف ءاب وو

 م رشا لس را قيلكلا رقكف نركتذقةرسكلا كرت ن ال اكفدحدم

 ىفوذ< نيل رماه ريل ر صم اههتلص واذا مهيلاو ركيلع تأيملو عادلا عد :

 تايحلا مكيلع وحنامأو طق ارخآ ن نكيمل ةكرح مثتوأ م ارت فيكف ةلصلا '

 0 ناتفوذحملا ءابلاو واولا امهبف َديلكلا رخ[ناذ دكتالملا مهيلاو 3

 امهكلاصتا لبقاناك امهنأ انلق نا اذه تءاثلا مكح ىف وهف نينكاسلإ 5 و ءاهبزوج 00

 . كلذ لبق اناكامنا انلقناو ريثكا ةءا 0 ,هبلاو ويكيلع كاسلاب | © 1
 | نينك اسلا لج ال ناض رام نذامضلاو رسكلاف امهيف لا نوكيا مهيلاو مكيلع ئىش 0 زوجو

 * ”ىزهتسادقل و * هلاضإ هللا هءاشي نم#* للاعتهلوقىف كمثال وماربال ضراعلاو 2 ةطسو

 ةضراعلا ةكردلاو فقولا ىف ةردقملا ةكرحللا نان وكمامتا ماعشالاو مورلا نال

 لاق * اهيلع هب, فيكف فقولا ىف ردقتمل اذذلصولاىفالان وكتالنينكاسلا |

 هد فال نير ضاوحن ىفو نذاىفو نونملا بوصنللا ىف فلالالادباو )

 ناكاذا سرتلل لاعب

 هيف سيل دولج نم
 بقع 7 تاشح

 نيتهفب دق ردودفح

 اهلا وحلا نونا بوصتللوقأ * ( مدفالا ىلع ءايلاو واولا ىف رورو

 امهبلا نونلاتيلقول ءايلاو واولا ف الخ ةماكلاه, ف لي فللالا لقثتسيال هلال
 نوفذح ةعب رناانركذدقو مدقنا# قولا 200 ةفمللاو راو عفرلا ف

 عوفرملا ىلع نوفاك بوصنملا ىلع نوفقيف ةحشقلا عم بصنلا ىف نيوثتلا

 فذح ع. اهفذحنال كلذو + مصع ىجلكنم ذخاو * مهرعاشلاق رورجملاو ظ

 اهنون بلق رك الاف نذا امأو اهعمافلأ ةبولقم اهئاقن نم فخأ اهلبق ددفلا ْ

 لاقو كلذ ىنزاملا عنمو هبابىف انرك ذاك لصالاىف نيونتاهنال فقولاىف افلأ

 نيهجولا دربملازاجأو ةماكلا سفننمنأو ناكهنوكل نونلابالا هيلعفقواال
 ءادتالا ىلع طمللا ىنبم نال كلذو نونلابفالا و هب اهدكح افلأ اهبلق نف

 اهابقامح وتفملا فل اديك أتلا نون هىنعينض اوك ىفوهلوق *”ىجاكفقولاو

 ١ نيوثتلا ىف انلقام سسكتا وأ مضنا اذا اهفذحو اهلبقام مكفنا اذا اهل اهلبق ةلعو ظ

 ١ فالخلاةولوةكبكرةرابعءايلا وواولا ىف رورجلاوعوفرملاف الخ هلوق +ءاوس
 ْ _ عوفرملا نونن بلقبال ىنعي عض وأ ناكل رورجلاو عوفرلاف هابلاو 1



 ١ : هاو ا 257 :1

 نيدو هنن دندن ل اس نع كيويدومل و 71006 كتان

 د نس ايش تن مو ع ل كا ص دل 0اس ع ا طا لا ااا 18 نع دي ” اهنا مين ايزي راو كاف ين ل

 وحن هفذح دعب لصولاىف هتكرح ىلع هلبقام قسالناكناو ||

 هج 111١ خم

 اهطقست لنيحاهديزتو ةكرالا مورت كنالامور يئع و - ديز اذكه فرحا

 ايوص ةماكلارخآىفنال عمتسا اذا عمدلا ميلا ىعالا مورلا كردي وةيلكلاب
 ىلعهلبقام قم ولصولا ففذحدق انكاسافرح ةماكلا رخآآ ناكناو افيفخ

 ةكرللاك لت مور كلزاح هلثم ىلع تفقواذاذ ىضاقلاو رم هتكرح |

 ىمهيلعو ىيكيلع
 واو حوتفملاناكاذا ليلقح وتفلا ىف وهو هلوق #2 ”ىجامىلعمورلاز حمل

 فذح قع ةليلقلا ةعبرةغل ىلعالامورلا هيف زوجيالهنا ف الخ الفالجر واديز

 او نكي مل اذاو * مصع "خلو رم ذخآو * هلوق وحن نيونتلا

 مهفلا نال هنف مهفلا مور زو< ال هنا ةاحضتلا نم ءارفلا بهذفدجناو لجرلا

 مورلا هيف زوجتةاحلانم هريغو هيوبيسدنع و ه كح هؤزجو هتفلن هلءزجال
 ةكرطلا ف ذحدنعرفلا ريوصت ماعثالاماعمشالا وهل وق + رورجلأ و عوف رملا ىفاك

 ةيفخ الو ةرهاظ ةكرحالب ةكرللا كلل ظفلتلا دنع ضرعي ىتلا ةروصلاب

 0 هيف قطنالذا مورلا نه فعضأ هنالفرللا ىدب نيب ةطقن هتمالعو |

 وكلا ىلا مهضعبازعو طخلا نملقأ ةطقنلاو مورلا فال كر

 98 وجي ملرهو هنارهاظلاو اضاروك لاو ورحل فماعثالاز ,وجن

 ربوصت ماع الا“كدصق و دفشلا عضل اد[ نال موعضملاو عوفرماىف الا ةاحضلا نم

 كالت قطنلادنعاهل جرخلا كلذ روصت ىتلاةروصلاب رظانلل ةكر ل رع

 ناتفشلاو اهريغن ودةطقاسلا ىهةكرللا كلت نا ىلءكلذب لدتسيل ةك رذحا
 اهج رم ىتلا ءايلاءزج ىهف ةرسكلا امأو امهعض هرظن كرديف هنيعل نانزراب

 نيتفشلاب نابوححم امههو قلما اهجرذم ىتلا فلالا ءزج حلاو ناتللاطسو
 ىلعزثكالا و) لاق« نيتك را نيج رذملاة رهن كاردابطاخحملا نكم الفنسلاو

 ادحارأ م لوقأ»(ةضراعلا ةكرملاو عجبا يهوثيناتلاءاهىف ماها الومو 2
 ةروكذملاةثلثاادحأىفماعثالاو مورلا زوجي هناركذةاحهلانهالو ءارقلانمأل .

 مامالاو مورلاز وجي هنا فنصملا ره وأىذلاناىرأ واتلطهاهفامه وعنم مهلكلب

 *لق عما م هو 2 م * هلوقدعب ىلاعتهللاهج-ر ىطاشلا لوق اهيف

 *«الحم لاح لكىف ام ىرب مهضعب ورك ذملاءاهىف و+الخ دي ان وكي للك نص راع و
 ءاهو لكشلا نصر ايو هللا .وثينأتلا ءاهىف لاح لكف هلو دارأهنا نظف

 لاوحأن ملاح لكى ىطاش ف ىنعامتاو اًضرأ هم الكح اس عب ره و اك كذا

 2 1 لا ثينأتلا ءاه ىف زج ملاها لوقف “ىحاكط قف ركذم ا ءاه

 اهدررتو همن ىف

 رك ذملاءاهىفو هلوق

 ريضلا ءابللا هيدارأ

 ىلاهيفو هولقع ىفاك

 سل رولا
 ناف ىطاشلا ةرابع

 ءاملا فواذكه هظفل

 امهوبأ موق راعضالل
 قلوقلالوقمو لا

 ود حراشلا ةرابع

 لا مهضعب و هلوق
 ده ةلظقلا هس
 اشلا نم ع ارصم

 مظنلا ثيح نم ةيبط

 اهاك ةانث ا رراعضلا و

 الاوم ورلا ىلعة اع

 لكشلا ضراء و مام
 ةضاعلا ةكرملا هيدا أ

 نيذلا نكي مل ىف اك
 ريم



 نعلا نم جوأ أ

 6 دزا لاق

 لاو ناسع دزأو

 حاحص ةارسلا

 نأ كحطا هكلوق

 هلوق واهاعسم ةروص

 لوا فرح ىهو .

 هلعل فيفحلاا ظفل

 لاق فيفمللا ظفل نم
 رهاظلاو نابصلا

 ةلم«م ءاح-سأر اهنا

 حّرسا نم ةرصتخ
 ةحارتساف ةولاناا

 سأر ىه ليقو ها

 | مرجا نه سصت#
 رويت

 سي[ 11١ ع
 هاوشيدقو هبف تثرخ لحم اهنم هجو لكل ىأ لحلا ىف ةفلتخم هوجولا هذهف
 هلوق *لرحتملا ف مورلاو ناكسالا كاّرشاكدحاو ل<ىف رك اوأ ناهجولا

 ناكسالاو فيعضتال و ماعتاال و مورالب ضلا ناكسالا ىأ درجلاناكسالاف

 لكفزوجي ولقنلا وفيعضتلاو ماعثالا وءورلا نم مهمالكىف رثكأ فقولافف
 ةعيروافلا نيوئتلا بلقديف ةيشافلا ةغللا ناذ نونملا بوصنلاىفالا كرحم

 ناكناو+ مصع ج لكنم ذحاو:لاق رورجملاوعوفرملا ىرحم هءارجا نوزيحي
 هج ودعم نوكيالف نمو كو ناكسالا ةنؤم تيفكدقف انكاس ةياكلارخآ

 نوكسريغ فةولا نوكسنا ليقولو طقفنوكسلاب فقتلب فقولا هوجونم
 دتعيمل انبونت ةماكلارخآ ناك اذاو كلذ و ناجم ون ىف ليقاك دعب مل لصولا

 فرحا ريصي ىتح راو عفرلاف فذحبلب فقولاىف هبفتكيلو 00

 2 كنالرجاوعفرلاف نيونتلا فذحامتاو هتكرح فذحف ةملكلا زخآ هليقىذلا

 حامل م لص ولاق انتم فقولاىف ةملكلا نوك تدصق

 نيونتلاو اهرخآ ىلا تلصواذا لقاثتت ةملكلان ال رخاوالا فيفختلا لحمو

 ةملكلا ىف ىنعلل ديفءنك اس فرح ىلع اهنوكث يح نم ريخالا ةماكلا فرع

 وهاكبلقلاب ففُحنأامانءوئنلا ىأىهفاهسأر يتلكل صالا ف تناكناو ةولنملا

 وهو ءاي اهليثام روسكملاو اواو اهابقاممومضملا مهبلقودو ةارسلاد زادغل

 ءايلااذكو رخآآلاىف اهلبقام مومضملا اهسالو ةلاىلع ليقث واولانالهوركم

 رهوج ىلءةلضف نيونتلا نوك هلهسوبلقلا ىلع ف ذأ ريتخاف فذحن نأاماو
 فقواىضاقلاوحنىف اهلبقامروسكملا ءايلافذح ناكاذاو ةَقيقاا ىف ةماكلا
 اهئزكف رح فذح ةملكلا تففخالف نيونتلاب كنظاف ةيلكلا رهوج ندىهو

 . نيذللا سسكلاو مضلا ىنعأ هنم اهبالاصتا دشأ وهام فذح اهفيفخت ناك

 ةملكلا فيفضف نونلا بوضتلاامأو ىلوأ ءايلا وواولا ىنعأ نيفرطاازج امه

 فخأ فلالاذاافلأ اهلقب ثاذو نيوثتلا فذحن ودزم لصحم فيفا ةياغ

 / فذح امهيف فيفضل لصحي ركذملا ةمالس عدو ىنثلا فكاذكو فورا
 7 فوقوملا فرألا قوف ءامللا طلخا ناكسالا هم العنا ٍرعاو طقفنونلا ةكرح

 كرهملاوف مورلاوهلوت+فيفح ناكسالانال فيفملا ظفل لوا فرح ىهوديلع .
 ةماكلا رخآاب كرحت ىتلا ةكرطا نابب ىلع اصرح ةيفخ ةكرطاب نايثالا مورلا
 .١ ىلاسعملا ىلع ارئالدل ئعأ اهب أشير 1 تارعالا تاكرحاما تالذو لولا ف
 ١ | ىدب ئي اش مورا ةمالعو لبق سمأ 39 / اكءانبلا تاكرحامأ و لدألا 3

 6 فرحلا ) 0



 دينو امل ا توش اندوع
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 دهن يضعن نوسة وك ع ني وبا

 س4 184 180-

 ةرثكل كلذ و ابصتنم تاب هلوقوحن و وه لمي نأ فالخب ءامصفلا هلرعتسي ىأ
 رثكي ملناو فرح ىلع ةزمهملا نوكلوهأ هب هبشو هلوق * لوالاىف لامعتسالا
 فيفضلا ناكاذهلف امهعم ءافلاو واولا لامعتسا<ىه و وه عم اهلامعتسا

 ةفلتتم هوجو هيفو اهدعب انع ةماكلا مطق فقولا) لاق + لقأ ىهأ و وهأ ىف
 ىأن نأوهو كرا ىف مورلاو كرا ف درحلا ناكسالاف لاو نسما ىف

 نيتفشلا مضت نأوهو موعضملاىف ماعشالاو ليلق حوتفملاىف وهو ةيفخ ةلكرملاب
 اهرخآ ىلع ع نانا اهدعب اع نيلكلا عطق هلوق كوقأ 5 ( ناكسالا دعب

 رش تباوأ ده ايه دعت نك ءاوس مالكا" رخآ اها اراتخم كلذل ادصاق

 فقولا هوجو نم كلذريغو فيعضتلاو ماعثالاو مورلا هيف لخديف مالكلا
 ديزرخآ ىلع فقت اك اهزك ذن ىتلا فقولا ماكحأ عارت ملو اهللع تفقوولو

 سيل فقولاذ فقولا مكح كرت ىف ئطخم كنكل افقاو تننكل نيوذتلاب الثم

 فقولا نوكيا كارخوب اه اعولوخ« دز هارت

 اهلعلل اراشخا ةملكلا رخآ ىلع توكسلا لاقولو 'ىش اهدعبو الا هلك ىلع
 هوجو فقولا فىأن سما ىف ةفلتتم هوجو هيفو هلوق * معأ ناكل م الكلا رخآ 5

 فيعضتلاو ماعشالاو مورلاو ناكسالا ىه و فقولا ماكحأ عاونأ اهب ىنعب

 ءاه قاملاو ءاه ءانلا بلقو ةزمهوأ ءايوأ اواو وأ افلأ نيوثتلا بلقو

 ةكرملا لقنو اهتكرح فرح ةزمهلا لادبا و ءايلاو واولا فذحو ثكسلا

 مامتل اراتخم ةملكلا رخآىلع توكسلاىأ فقولا ماكحأ تاروك ذملا هذه ناف
 هذهدحأب جو.برعلاةغلىف فقولا ناف؛ىثلا هبجونام مكملاب ىنعنو مالكلا

 نسما ةتؤافتم هوجولا هذه ىأ نيا ىف ةفلتحم هوو كلوت « ا 11
 فيعض ةزمه وأ ءاب وأ اواو فلالا بلق نام يحاك ضعب نم نسحأ اهضعبف
 ناكسسالاك نسا ىف وك او ناهجو قلن دقو فيعضتلاو ةكرملا لقن اذكو
 ىهو ةروك ذملا هوجولا لاحماهب ىنعي لحلاو هلوق + ءاه ثدنأتلا ءا بلقو

 ءارجملا ىف درحلاناكسالا هلوقك ىلا ردصم هج و لكرك ذ دعب فنصملا هرك ذبام

 رحل |هلوقو فقولا ناهجو مورلاو در<لاناكسالا هلوقف كرحصملاف مورلاو.
 فلالا لادبا هلوق اذكو نك اسلا نود هيف نانوكي ذا نيهجولا نيذه لح

 بابلارخآىلا|رج رهوهلح نونا بوصتملاوهجوفلالا لاء انوثملابوصنملا ىف أ

 ميصف هلوق «ةدحاو ةلكىف هنوكل هلثم نم ىلوا + اسدركتاموو ابصتنم تابف* || ٠

 مدلقنا لاتابف هلوق
 ١8 ص ىف

00 



 عصفألا نيبهذم هلثمىف تب رعلل ْنأ نين انلا ءاقتلا بات ىف .مدق نيد نيبال
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 . ه0 ١11 قد

 * هيغتأان أىذلا ربمللا]* هلوقك نيبنيب اهلعج ىناثلاو الأ لصولا ةزمهلعح

 اوفذحبملو نيئيشلا دحأ اومزتلا نعي سبلاهلوق * ىنيغت وه ىذلا رشلامأ
 ةحوتفمنيعض و ملافلصولا ةزمهذا ريخلاب رابخسالا ستلا اوفذح ولذا سبا

 هعايشأنم بكرلاثدحتسإ«هلوقوتانبلا ئطصاوحن فالخن ماهفتسالا ةزمهك

 ادا يم وهذح دعب نبال مقار نازمكلا ىتكرح فالتخا ناف * اريخ

 كاذكو 0 نمراف ىهفو وهفو ىثوو وهو ءاه نوكس اماو ( لاق *

 ( ليلق ليلقوهلع نأوحنو اوضقيل مث مو ىهأووهأ هبهبشو اوفويل ووح م الامال

 ضعب ىلا اهضعب ةِشالا در لصف ىف لصفلا اذه عيجج انرك ذدق لوقأ *

 ْ ةزمه و ُهنافوفطعلا واوعييهووه لئاوأنا فئضصملا نعي باتكلا لوأقف
 بلتحنأ سايقلا ناكف نكست ءافوأ واو اهلبقىلا ممالاءال اذكو ماهفتسالا
 ىضمباوج اذه سيل ونوكملا ض ورمل بلتيمل ا« كل لصولا ةزمئاهل

 وهنووهو وكف طاساوالاب ماكلا ءديع لك وأ هيب ىلع ءام ناكسالا اذه نال

 اهونكيت مفاوفويلوىفلوقلااذكو تكن ةيكم ور وو لام

 لص وةزمه ةملكلا طسوك وهامل بلت# .فيكف ةملكلا طسوكاها مهاعملالا

 اًضيأ ضراعلا نوكسلا سلأو ا ل هنا بهو

 مس ءا لوقت كنا ىلا اهب ”ئدتا اذا لصولا ةزمه هلبلتح ةملكلا لوأق

 تلت امااهنال ةرمهلا تاثحي :1لوةينأهيلع ناكف تس وتسااذكو رس ءاج هنا عم

 نون اغا تلملكلا ءذه قف نوكيا اذهو انرك ذاك ةماكلا ئدتا اذا

 ا ةلاح“اواهلبفامل !القتساةدعطسولاباهلثا و ال مههيشتدج و وكاش ”ىشاههدقتاذا

 ىهفو ىهوو وهفو وهونم الابعتسا لقأ ىهأووهأ كلوقو هيلع فقولا
 فيفخ زوجي ىهفو وهف لثمىهلووهل كلوقو لقأ هيف فيفحلا ناك اذهلف

 زجيإف ىمالب لعفيل وحن امأو زيزعلا باتكلا ىف هن ءىئرقام ىلع هيف ءاهلا

 واولا دعبو ماللا دعب ىهو وه ءاه كب رحنو اهلابعتسا ةلقل فيفختلا هيف

 غلاب ديجوهو هنوبيس لاقلصالا وه امهدعب مالا مال كيرحت اذكو ءافلاو

 واولاب مث هيبثت ىلع مالاعال لاكساب مهثفت اوضقيلمث هريغو ىناسكلا أرقو

 ةلقتسم مث نال نويرصبلاك لذ مجقتساو امهلثم فطع فرح اهنوكل ءافلاو
 وهودضعك وهل لعجب ءاهلا ناكسابوه لمي نأ ذاوشلاب ”ئرقو اهيلع فقوب

 هلوقو مش هب هبش ا” فطعلا فرحت اههيبشت نكمالو ةلقتسم هلك لمنال بف

 ( تابف )



 م ركل ىلا نصت ةكرعلا هذان لا تمدقق هونت لضألا ف 2 1 0 ١
 هوصم اهبلجننأ ىلو الا ءارصم ىلا كجا.ئحال اهبلحن اما كنذ لوالا وهو

 نك اسلاب ءادتالاىلا لصوتلازا مدقتدةف اضيأو ةكرطلاىأ هيلا جاتح امي

 ىرغاوخن لخديل ةيلصا ٌدعض هلوق * سفنلا ةعيبطنم ةروسكم ةيفخ ةزميب |

 ةرسكلانم لاقتاالا ةيهاركل كلذ اومضامتاو منباو ؤرماو اومرا وينج رخو ||[

 اوه رك اذاف لمفهيف سبل اك هلث.مالكلا ىف سيلو نك اسف رحامهنيي وةعضلا ىلا 00
 مضلا ورسكلاب كنظاف كءوجأ كيجاىف اولاقاكبا اللة ضرامتمكضلاو هلثم | ٠

 | ىكحامىلع ردحتمو كءوبنا لبا نمردحم وهو كثنناىف اولاق اذكونيمزاللا

 نونرسكلاءابتا ةزمهلامضرسكب « لياهكمانيقاسلا ب ضأدقو « ناقليلانا || ٠
 رسكيا٠اىف ىلاعت هلوق هلثمو اءوب ف ىناثلا لوالا اوعيتااكنيق املا || .
 قدا هلصأ ماللا ريسكب ١ اهليو - وك ارقلا ضعب ىف ةرمهلا 3

 اهليو مه اوقامأو هلبقوا ماللا ةكرح اهتكرح عابتأ دعتاما ذاك ةرمهلا 5

 اهتيض قندعي :رملا تفدعسف ايفأل ىوهلصا نو 1 زوجف ماللا مب 0

 ةزميلاتفذحف اهءالي ولصالا نوكينازوج و ذاش ىلع ذاشوهورالامالىلع | ٠

 مسيل ضاملك ةيلصأ ةعض هتكاس دعب اهفالا هل وقفا لخديو اذاش. 00

 لصولاةزمه رسكتدقو ليق هب قلطناو هيلعردةقاوحن ةروكذملا لاعفالان» || '

 ةموعضم ةزمهتءاج اذاو روهثمبي سيلو هيلعردتتاو رصناوحت ةعشلال بق |
 مالعم تحف امناو ةرسكاضيا اهتعضتعثا ديقنا ريا ىفاكدمشم دمص لبق |
 ةيشانمل نم ىف تضف و ايف فيفخلا تى ملطف اهلاهعتساو ركل هم و فيرعتلا 0

 ةلج مكح ىف اهباوج عم ىهذا فيفا اه ساشا رومقلا ةلطانال ف ل 0

 4 نوتلاف ذجتو ايوجنو كرمصلو نأ ف ربللا سد 0 ١ ا 7
 الصو اهتئاماو 0 لاق 4 ماي هزم مه رك برعلا ضغإ نع سلو ىكحو 0

 و2 محفالا ىلع نيد نيب ال ال اهلعج اومزتلاو ةرورضلاىف د 1 1

 زواجاذا « هلوقك ةرورضلا ىف ذش هلوق لوقا * ( سبالهللا نما أو ندملاأ 0
 فقولا نسحالام اهلبق ناكااذاف * نيق ةاشولا ريثكتو دم « هنانرس نيلألا | ١

 ايعارم فقتملناو لوالا كمالك عطقتنا الا اهفذح ةعسلا ف بجو هيلع | 1
 اذ ءارعشلا لعف دقو ههبشو سفنلا عاطقنانم رذعل لب فقولا مكح

 هلوخب خ عطق دعي نودّس امتاو لصفلا عضاوم اهنال تاب الا فاصنافف

 الالف اوم رلانتو هلوق* نامج روعي اها زل ردقلانديلو ءاتشلا ف ردابالو 5
 ديلا

 هلعاذ

 ءامدلل هلصا هللو

 ليعسا 3 هيلع

 . . هلتاقلثم بحعتلا ىف
 سيلا 85352 هللا

 نك اهىضو ماللا

 هيفف ماللا ا

 نمو هجوأةثالث
 هيبفف مهلاب هاور

 ص عجار ناهجو

 ءاقي نمد 11

 و ةلك نام ليلغلا :

 در 0 بجيل عن نك

 ليوو ليزنملا ىف

 لوقت باذع هلك

 ليوو كادوودهليو
 ديزل الب وو ديزأ

 ءادسالا ىلع عفرلاو

 راش رد

 راتخىف لاق لغفلا

 اذا اذه حالا

 اذا اماف

 الإ سلف ع

 كنال

 هل نكيمل هتعفرول
 لوقف ها ريخ

 اذه ىلع حراشلا

 ماللا مض ةروصىف

 هفضن 1

 بصالا

 نوكي نا زوحن و
 اهنآ لع و حا

 - نمهيل ١ تير

 ىسقع يدل



 زازحا 5 ٍِىط الا هلمف كلا ردصم لكف 10 * ةيفاكلاح رشف هي هش

 هردصم وءارعأو هيضامىف ةزملاو ةثالث ىضاملا هلعف فل أدعي نا 86-5 وحن نم

 اوزوجل اهتافرصت ةوقنم انركذامل لاعف الا لئاوأ نيكسن زاحامتاو عطق ةزمه

 امب كلذ اوصخو لثاوالا نوكس ىنعأ اضيأ دعبتسملا هجولا ىلع ١ هش رصت

 فاو 1و لقتلاب ةقللازأل ىقاقلا نوددك او ةنيرأ لع هضام
 هناننيكستبجاولا عراضلانم اذوخأم هنوكلفج رخاوحن ىثالثلا نم مالا

 ماللاامأ و ناز والا ةفرعملابنال هنيع نكسيملامتا ودلك ىف تاكرحم عبرأمقجيالثل
 ةعراضملا فرحت ىضاملاىلع داز هنال ةعراضملا فرح نكسيملو بارعاللف

 فرح فذحالف لقثلا دادزيف لصولا ةزمه ىلا تحتحال هلوأ تنكسولف
 ميتحا بث اغلا معن م الامعتسا ثكأ هنوكل فيقختلل تطاخلا صأىف ةعراضملا

 اهرداصم لص وةزمهاهلئا واىف ىتلالاعفالاب وقللأ ول صولا ةزمهىلاءادش الا ىف

 فرصتلا ىف اهنال ع لع قافتشالاف لامفالا لوصا رداصملا ناك ناو
 اذاولذو الو اذايل ذالوح لالعالا بانى نيب اك لامفالا عورف لالتعالاو

 اناكناولصولاةزمه امهلئاوا نم تطقساماذ لوعفملاو لعافلا ءاعما اماو

 تطقساك نك ال اىلع ةمدقتملا يل لالعالا ىف لعفلل ةعباتلا ءاعمالا نم اضيا

 ضامنم رداصملاك ا لاعفاىفو هلوق * ةعراضملافرح مدقتل عراضملاف

 .ةروهشم رشع دحا لاعفالا هذهو انركذامل عراضملا ىف ن نكيمل امئاو ماو

 سشعقاو جرذسا وردتقاو ”راجاو رجا وقاطناكم يف ديزملاىئالثلا نم ةعست

 رعشكا ورحت رخحا وحن هيفدي زم |ىابرلانم نانئاوبسش ود عاوز ولجاو قنلساو

 هلوق* لقاثا و ريطا وحن ءافلاىف امهات غدا اذا لعافتو لعفتىف ”ىجدقو

 عبولةوح نع ازاريحاع راضملا ىف ءافلا كلرحتن ملاذا ىا ىتالثلا مما ةغيصىفو

 فيرعتلاءالىف وهلوق * دعتو فاح ودشتو عدتو لوقتنم دعودشو فخو

 اهي نال ةصاخ ءادشالا ىف هلوق* ةركتلاو ةفرعملابابىف كلذ م دق هعمو
 لب ةزمهلا ىلا ميت<ي مل هلبق ”ىش عوقول هبًادبت مل اذاف نك اسلاب ءادتبالا رذعتل

 ناكنا“ ىقلا كلذ وأ لجرلامالغك فرح نم ريك اناكنا + ماارخأ ناك نا

 هللالقوحن كرح انكاس ناكناو هنىتك ا هللاووحن اكرم دجاو فرح ىلع
 اهتدايزنالن وكسلاةزمهكلا لصاناىلع نويفوكلا ةروسكم هلوق *رافغتسالاو

 وهاك ربكلا تكرح 1 ةدايزلا ليلقتنم اهفامل لصالاىلا برقا ةنكاس
 هيوبيس مالك رهاظو هتكرح ىلا جاتحملا ادم. نكيمل اذا نينك الا لوا كح ١

 لل



 | اهنامال فدحدتو ةقلللا يقم نركح هال هذا نول
 سلو مدعلاك اي انس فوذحل نال. نهوىلعنهووه وفوذحلا تح فيو 1

 هو لا ' م -

 0-7 5 0 ديو دعىلا ىلا اهنم ةرمهلا لادا ماللا فوذحلا ىنالثلا عيجفف بحل
 0 ا لعفلاف ن وكي نا هوهج ىذلا لالعالاب ءائىمالا هذه تاكهنال لوقةئفرحو 0

 0 5 2 3 ةلالدب فوذحملانم اسضوغ لضؤولاة زم اهقاف لامفالا تيان | ٠
 ١ ل

 والا ةفوذسمع تسل نمي أفا مب اكلوقو ' ”ىونب و ىباوكنامهعاقتجا 1 1

 ارا ءارلاو نونلا تناكامل نكل واولاىأ ماللا نم لدب مبا ميمو أ

 مي« ناليق هنا ىلعبا رعالا فرع ان راصامه دعي تارعالا ةكرحامهتكرح ّ 0[
 فذعت تناك ل هتولزا تانمأسأ و ذف وذع مدللاو مهتجو قرزاك ةداز زمنبا 1

 نبالصأ ومودعملاكت باثلا نونلاراص فيفذتلا مص وم ممسقلا وهللاعأ وحنا ريثك أ ٠
 دا اك نيعلاح وتفم لعف سايق لاعف' الا وءان هع نال نبعلاو 5 ونا ١

 نوكينا زوحبالو تاسأو تاوث اك فوج أن اك اذا نيعلا ع نك اسلعف س 0

 ءاب مق ىلع نونب ةلالدل عذج عجب ىف عاذج اكالو لفق عجف 00 0 00
 ثنؤللاىف ههلوقل واونبا مالو نبا ثنؤم هنوكلةونب لصالا فةنباو هدو |!
 ةرتقل اأو هيلع لد.ةونبلا اضيأو ءايلانمهنم رك أ واولا نم ءاتلالادباو تند 0-5

 مهلوقليلدب لفق و ربصك و عس وأ "وعم لصالاىف ساو سايقلا ريغ ىلعف ىتفلاف | ٠
 ريغ ىورو*+ هعس ةروس لكىف ىذلامسب * لاق لصو ةزمهريغنم اضيأمس :

 قرزلازنم مثرز
 مظء نم مهاسو ا

 نهزملا ىف هلاقتسالا
 ظافلالا هذه لثاو

 صوصخم باب هيف
2 

 تدرودق همامتو
 ئ

 مزعل قل 0
 1 جاحملا نب و هلا الول وهز 4و 0 اس وعمل هنالاعم نم قتشم وهو لصولا ةزمه ضب مسا هن وبيس 0

 قا 0 :ليألاف ىوعسمل ىلع ةمالعلاكمسالا نوكل مسوهلصأ نويفوحْلا لاقوالماخ ناكل يس 2 3 .2 لك

 اولاقام ىلع هلريظنال و لصولا ةزم# * 8 نك ةي نيعلاوب و ءاقلا قذف

 لوقنم برقأ ناكناو اولاق ىذلاو لصولا ةزم#ب ىتؤبو ءافلا فذحالذا | '
 ريغصتلا نم هتافرصت نكل هبشأةءالعلاب مسالا نال ىتعملاثيحنم نييرصبلا | 1

 تيعست هلو قو و فيلما نز وىلع ىمتلاكتالذ ريغ وءامسأو كر يشتلاو | ١
5 0 

 مالا ءافلا لوحشلا مسالا ب يذق هنأ .اولوشنأالا ت كلذ عفدت ثيعثو

 ريك“ ناتققلا

 هتاقرصتى در وايسن فذح مث ماللا فدحلا عضومذا فذ هيفا ودصقال

 هاتسأ ليلدب لب هتس تسا لصأو ٌناكملا كلذىف فذحنذا ماللا عضومىف

 هيفو ”ىهتستساىلا بسنلاىف مهاوقا عاذجأو لافق كن وكينأ زوحجنالو

 0 0 نالوا الص وذب ذلا ىفانرت 5 ا وتس وتو تاغلثلث

 000000 ا



 لمورلانم كادكدلا

 ضرالاب هنمديتلا ام

 ميججلاو عفترب لَو
 كيداكدلاو كداكدلا

00 

 ىف .تيبلا ىف نا مث

 2 تركسلا 5

 هم 1114 قد

 ١ نينكاسلا نم رارقللسنل ةزمه ةبادوكىف فلالاسلقنالاغ نأ زوج ولاملا

 نكمي لدنك اسةزمهاهوبلق الف لادنالا باب ”ىحناكزأبلاوملأعلا فاك وه ل
 لضالاوه م نينكاسلا لؤأ كرف فلالادعب نكمأ ع اهدعب نكاسلا ”ىح

 ( امهنال فلالاو ةزمكلاىأ هنم لدبلاو لدبلا جرخمنم تق نال تق هناالا
 و 2 1 كلم :ة 0 تاع 4 000 !الل 00 يااا ْ

- 

 ةصيوخ ودب ودك هاي ا ار كال ام دك هيا

 كلذو انك انس لوالا ناكناف ن 1 ىلعالا فقول كر معلا اسال

 ناشاو نانتاو تساورساو 6 ةناو نا ىهو ةظوفح ءاوسأ ا

 ارماك هر طاملا هلعف كل لعل ر دصم لكؤفو هللانعأو اما وة ماو

 ةروس ملصو ة هز< هو صاخ ءادتالاف قل ادعمو فد هرعتلا مالو ىف ىثالثلا أ
 يسمي بخ يح يع ب

 كلذ 6 لاقو ردعتما يعم هلال ىجنبا بهذو رذعتم نك انساب

 ءارصتم ءادشنالا نم دالو ليكسمهنا رهاظلاو ماطسو رشوحن ةيسرافلاىف |
 ءىدتا هنا نظ انرك ذاك ءافحلا ةناغ ىف عاطسو رشف كرحملا كلذ ناكاملو

 زوسكم ةزمك نم بيرق فرح ىلع نك اسلا كلذ لبق دعم وهلب نك اسلاب
 فطللو ٌةيفخ ةرسسكب لوالا نكاسلا كير#: افقو ورع وح ىف سحاك

 .فقولاب ديربال و ليس ال لا كاددملا 3ك معالا

 ديرب لف دك رح مارب ام ههبشوأ نك اسلاىلعالا سيل هناف ىعانصلا فقولا

 ره ويلا فورح ل وأ نوكأ لضالا نأ رعاو ءاهتنالاو ؟نوكسلاهن
 رداصملانم اهبل ص:ام ولاعفالاىفالا سايقلا هج وىلع انك اساها وأ نوكيالو

 باقلانملالعالاىئفالصأ اهنوكولاعفالا فرصت ةركل كلذو ىتآيسامىلع

 تأيملو لوالافرللا نيكست اهيف زول ىتآيس أم ىلع ةكرطا لقنو فذحلاو
 را ةرشعلاى هو ةيسايقريغ ةدودعم ءاعمأى الاف رضلا مسالا ىف كاذ

 ضوء ةرشعلا ءام الاف ةزمكاوهعمو فيرعتلامالىفالا فرط !ىفالونملا ف

 0 نمرف بابلا اذه ىف 0 نا كالا نو 55 ل

 :١ ةغيص ىو 0 قف امر ف ىراصلا ث كلت ى لاعفأ ىو ع رذسالاو ر رادتقالا#

 0 اومرا فالح ير أ لثقا و معَ اهناذ ةلظأ نيك دنت اودع اهفالا

 ' ءاوعألا نأ لع 3 لوقأ + ( مفت اهناف نعأو في رغتلا مال لاو

 ْ : (ءادشالا) لاق * ءايلاو واولا نود تنل امك وأو تالدك نين 00 00 ل

3 

 عام )



 000 ا

 - هه 11" ايم
 ا د و ناو كا

 زوح ووك دما سا هلل اهنا ع محلا 5 ىخ نكس ءاب لوالا ل روكا سايقلل ا

 نكاس ”ىأعم هنون رسكيىأ لصالا ىلعنعو هلوق + اضبأ رسسكلاب ةفلاخلا
 ىه ولاقرع طلاب لجرولان ع شفخالا ىح و نم ىف اك ناس نكه عم مق الذأ ناك

 دي لو ةعضل مابا م ذلاب نونلا ل رحهناىنعياورظنال مهلوشب هبش ةثيبخ

 نك اسلا دعب ةعضلا ناعم كلا نافمذلازاوجمدء|فعضديفو ةمغدملا ءارلاب | ٠

 هيلع ساب النأ هجولاف ةياكملا هذه حدولف اذهب فيكف لصف الب قاقلا
 نيو عودت نك اسلا دعبامم هلثم ىفالا سايقلا زجيمل اضيأ سيقولو هريغ

 ركلا مو رقلا رفتغملاىف ءاحو ) لاق ءدضفلا لق وحن فرح امهنييوأ 00 3

 نب رفثغم نيمو ىف ءاحى قميلوقأ“ ) فورمأت فالح 0 اا

 قداس حلا فرح ريع انكار فقولل هيف ىناثلا 0 ا ا 7 ١

 ةكرطان "رمد نكي ملهنال كلذ وىناثلا ةكرحض لوألا ءارصق ومعنا ترمو ورع

 ةلاداهفذح دصقق ةنباث تناك كرحت هكيرصق بابلا اذه لوأىف انركذاكةيفلا | ٠
 وم 2 ذل ءاه ناثلا نك سلا نان ف ولا بابىف 'ىحياكلل وأنعم ىلع

 200 ىذلا 00 23 ءاهلا 0 زاج ترش 9 ا

 . 2 مس ص ص

 ةأرلا تبرض لوقت ا ا 0 3 ا 1 د
 / اغدم هيف ىناثلا نكاسلا نوكيام نيعونلا ىناثو فقولا بابىف ”يحجيام ىلع 3
 بو:أى أن ع ىحاكةحوتفم ةزمه فلالا بلقتف نيلاضلاوحن فلأ لوالاو || '

 دثنأو ةباشو ةبادهنع ىزونأ ىحو نيلاصلاالو ذاوشلا ف لا سى |
 « اهدنا اهمتأز اهمطاخ هابنرأ قوسي ناّبق راج“ ابحي تيأر دقل ابياي *

 نزوانه مقتسالذاةحوتفم ةزمه اهبلقفاهمتا ز ىأ+ابح مع لاق ىئنفدرا تلقف ْ 1
 سنأ هبنذ 3 هع نور ِ ديذوبأ ى ى ىف احلا - رجلا 00

 5 8 0 راوفاةحون هرقل ا فنصل لاو ا

 ا لقأهناالا ل ناكنا وهنا باوملاو ل ره ملف

 نيكر حم امهل لخادا ءايلاو واول ان ودةزم منفل ال[ .لفاعاو دباشوةبادوح نم

 اذه 0 نيفلأ اىهبلق مزلي هنالو لالعالا باب “ ىج اك اههلبقام احوتفم

 اذكه مهاوشب هلوق

 نا عم مدنا قف
 نا رقلا نم لوقملا

 ةموذ نابق راج

 نابقريع اهل لاَشو

 سوماقلا ف اكاضرأ

 نا ويلا ةايح ىو

 اهعنع اتينا

 ذهىلعوهفابهذتنأ

 دا ع نمل زعم

 ا



 نوفل الإ ايلك نوكيألو + هيف ةفيلالو فلالا ل 0 حم . ءاهلا نال كازو ٠ْ

 هدعتسا و هضعو 0 5 مهاكاوعك رك دما دحاولا ذم ووكم ء ءاهلاتناكاذاو

 اوضعو اودر تلق كنأاكف ءاهلا ءافملل هيف مغدملا تيلو اهن اك واولا نال
 هدعتساو هضعىف مضي ملالاو هلبقام عابتال هدرىف مضلا سيلو اودعتساو

 اضيأ ءاهلا سكنا رسك اذاهنال كلذو هيف :غدملا سمك تاغللا ضعبىف دروو

 . ْ)/ اهلصأ ىلع ءاهلا تلقنولف ءاب واولا بلةنيف همالغو هىف هتداءوهاكمل اعبت

 أأ زوجو ءاهلا ءافلن لصفالب ة 11 دك املا زاولا نال ةركتسال

 واول ىناقلا ءاغ *ىجن عم هيف مغدملا حف عامس ريغ نم ميصفلا ىف بلع

 دعب هتك سلا واولا  ىح نذل هعنم ال سايقلاو ةعاج- هظلغدقو هضغو هدر

 فعاضملاب ريهضلااءانث و لونلا لصتا اذادنا معاو لوطو لوقك ل يلق ريع فلا
 : كلف نييزاخا هيف اوقفاو مي؛ ”ذب نا اهريغو نددرو انددرو تددر وحن

 لئاو ني ركب ىنب نم اسانا نا هريغو ليلخلا عزو ىناثلا نوكس موزا ماغدالا
 تدر اذكو مالاو ىذاملاو عراضملايف نادريون دروحت نوغدب مهريغو

 ىفاريسلا لاق نينكاسلا محفلاب ىناثلا نوكرحف رباعضلا لاصتا ض ورع ىلا ارظن

 عمم نونىف محفلاو ) لاق * دادغب لهأ ماوعىف ةيشاف ةئيدر ةغل هذه

 لجرلا نع لصالا ىلع نع و كنب ,ن م س كم تففيعضر كلا و لجرلا نموحتماللا

 لصتا اذانم نوننادعانم نونىف محلا بج وكر وىأ لوقأ* ( فيعض ىضلاب |
 - لقثتساف نم دعب فيرعتلا مال *ىحم ةزكل كلذو هحف رهشالا) فيرعتلا مالدب

 را ارا رار: ةتاتكرش لفن كاذ سبلو هتزكم نير دكلا ىلاوت
 اذه وةك هيف تي ملوانم نم لص أ نال لجرلا نموحن ىف اوحئاعا وىناسكلا لاق
 روهشثملا» فيرعتلا مالريغ رخآآ نك اسم نم نون ىلو اذا امآو اك لص لاذع

 لاق لامعتسالا ةلقل نيترسسكلاب لاسملو كنبانم وت لصالا ىلع نونلا سسك |

 اضيأ رسكدقو نيترسكلا نم ارارذ ءاكصنلا نم ةعاج هكفدقو ه.وبيس
 لاب ملو لصالاىلع فيرعتلا مال عمنم نون روهشمي, سيلو برعلا ضعب
 ناكاذا ىناثلا نك اسلاىف عم اكمل اوم دلو دنانلا نط ورمل نتمحلا

 او رتتكو ةيسيكبلاو ءانلا نعأ نيلئاهملا عاتجأ نم ارارف فيكو نءاوحت ءاب لوالا

 وزوج مهنافث يح كلذ نم ذشدق واومض ولءايلا دعب ةعللالا أ كو لصالاىلع

 فءض ىلع هرسكو روكحذملا سايقلاىلع هحضفو رهشالا محدفالا ىف هيض

 افلام ناكنا و لصالا ىلعف سدكلاامأو مدقتدق مضل ادجوو ناليلق ناريخالاو

 ( ساقلا )



 الرا

 مغد,ناكنم ثكالاقفتا موقلا درتملو كنبا دروحت هدعبنك اسبفوقوملاوأ |[ 0
 برضاوحن نكاسلا اذه لثملبق انك اس نوكيامرئاسىلع أسابق سيكي ةلاىلع |

 رهن كداضلا متفب + ايالك ال و تغلب ابعك الف «ريمتن م كنا فرطلا ضف *نودشنب أ
 : ان

 7 04 1 : 1 و 5
 1 0 نا موك 8
 طي لووا ا ىيسوعو سر ل نكرر ]نيني 1 ند يالا ا هى هيب وس 7 3م 5 1 00 52505 0000 2 5 7 ١

 د ا لا و

 ل 07

 هلوق لوفأ + سكح'ةوقلا اوشخا وح ىف هراشخاو) لاق # ىلا
 نودحاوموقلااوشخاوحناهلبقامحوتفملا عما وا وفضلا رادتخاىأدرامتخاو

 ”نزغاو نبرضاوحن باوبالا عج ىفركذملا عجسىف نونلا لبقام تاكرح لثاقتل

 وحن هريغو عم اواو نيب قرفلا اودصق لاقنأ زوحيو ”نوشخاو نما ]
 ٠ ركذملا عجب ىف ديك ًانلانون لبقامل العجىلوأ مضلاب عجبا واو ناكو انعطتساول
 اوفطصم وحن مسالا ف عما واواذكو ان ركذاك باو.الا عيج ىفةدحا وةكرح ىلع

 ظ لصالا ىلع رسسكلا انعطتساول واوىف ريتخاو موقلا اووراضوحن سنان هللا
 | سيكيفانعطتساول و < واون عملا وا وهبشيدق و عملا واو ىف ناك اكيضل ا ىعادءافتنال ||

 | مضلا اوراتخاو ليلقامهالكحو مضيف عج اواوبول وحن واو هبشيدقاذكو

 روحت ىف متفلاومضلا زاوجت و ) لاق * هلابف ماك تايافلاك هنوكل ثيحيف
 مضلاو اه دروحن ىف فلاب وج وك و زكحالا ىلع موقلا درفالخح دريملو

 : ا

 عا لوقأ + ( مهفلازاوج ىفبلعث طلغ و ةيغل سدكلا و حدفالا ىلع ه دروحن ىف
 هيفاوبهذ انركذ اك موزحلاو فوقوملا اذهلثماومغدأ اذا مهعبتنم و مم بنا | ٠

 هبينحف العف هنوك ىلا ارظن هدلي ملو قلطنا وحنىف اك هحفننم ,هنم بهاذم |
 لوقتف اهرمأ لهس اهضورعف موقلا ددرا ىف امأو َك واضمزاللا ةرسكلا |
 سركلاب نعو مضلاب دملاقالا و عابتالل سيلهدنع ”ضع كف و نع وضعودم أ

 رسكلاو ضعو نعوذم لوقتف ذنمىف اك عابتالا ىلا رسسكلا نم رش نم مهنمو 2
 مهام و اضنأ فو "ضع نيك 31 وريكلاب ؛رح نك اسلانالهدنع سل ”عىف 0

 غو بعكرهو نينكاسلا ةلازاىف لصالاوهىذلا رسكلا ىلع عبجباقسنم |
 "ضو دمىف عبتا الا و عابتالل سيل هدنع نعىف سمكلاو نعو ضعودم لوقتف ||

 3 مجفلا عم مهى مائدالا ىلع مهريغو مهيزاج برعلا تعقتجادقو اًضيأ

 موزلا اذه لصتا ناو معفلا بوجوو ماندالا بوجوب هوففخت ءاه عم

 مهم هنا سنون ركذاضيأ نكاسلا اذهعم احوتفم هكرتنم برعلانمو موقلا |[

 / مضلا مهنم دحأنم عم! مو هوريغب مل ماللا ءاجانث ماللا لوخد لبق هوت رح
 ٍ مهاك برعلا تقفتاو مهو وهو حرشلاىف فنصملا هزاحأ دقو نك اساا لبق 5

 ْ اهدعتساو اهضعو اهدروخحن لأ هدفر ءاهه.تلصتا اذا معلا بوج وىلع ْ



 كيرحن ىف لصالاو
 ع رنيكلا نكاسلا

1 46 1٠١ 0- 

 عجبا يمىف يضلا بوجوك ضراعلف فلوخ ناف لصالا رسكلاو ) لاق *

 اذهىف الصأ رسكلا ناكمل انرك ذدقلوقأ * ( هللاملا ىف محفلا راتخاكو ذمو

 عيا م هنا كلذو مدا لع نسل مما ٠ىف مضلا بوج وكهلوق + تابلا

 ةلذلا مهيلع وربع أ ةءارقكرسيكلا ميلا ىف رهشالاف ةر ىدتي ءاهدع تناكاذا

 نينك اسبلل ار رادع رم مهلا ءارجاو ءاهلا عابنال كالذو تانيا الامهبو

 مع م١ مضب لاتقلا م هيلعو بابسالا مهب وحن روهثملا فالخ ىلع ءأرقلا قابو

 ظ يتلا اق يمضلاىأ اهبلا م ,تحا ا ةيلصالا اهتكرح اهل اكبرحت

 | نونمؤملا ,ه ىلاعت هلوقىف اع 0 تناكءاوس ةمضدعب ميلا تناكناو
 ظ تأيروموبلاك ال م انا اوعاهرخ لم وأما ميلة ترقق

 ا بجيالذم وداوق 0 ل لا 00

 0 مضلا اهاص أن الما. ربسكلا نم رك أنينك اسلإ اهعض لب فنصملا 0
 | سماك ت اباغلاكهن وكلاما ورمل لاذلا عابتالاما و ذنم لصالا ىف اهن وكنم ليقام ىلع

 || رايتخاكو هلوف + اوتو اوم*ىف ايةيعجا ىلع لديل نحن فضلا اومزتلاو هنابف
 | دنع نينكاسلل نيرضيلو نبرضا ون ىف متفلاو هيفام انرك ذ دق ىلا ىف مهفلا

 ظ دعب ناكاذا مضلازاو< و) لاق * ةيفاكلا حرش ىف ىم اي ىف اريسلاو جاجزلا

 | ورمانافالخ ىزغا تلاقو جرخاتلاقوودن هنلكىف ةيلصأ ةمضامهنم ىاثا

 ْ كالا نمىناثلا نك اسلادعب ناك اذا ىنعي لوقأ * ( ركلانا واقرا تلاقو

 | تقم ءايلاذا ةمضلاىازلا لصأن الىزنغا تلاقووحن لخديل ةيلصأ هلوق « ةعض

 ' تقل واولاذاستكلا ميلالصأ نالاومرا تلاقووحن جبرخلو ىازلا ءذب نغاب

 أ بارعالا ةئكل ةعبات را ةعك نال كله وما ناو جرخاو ا مران

 ٌْ ريض ىأ نضل نْؤص دعب ةفص هتلك ىف هلوق * ضراع ضراعلا عبات و ةضراعلا

 | ءاحللةمرال تناكراو ءاحلاةعض نال مكملا ناوحن ج رخل ىناثلا نك سلا ةلكىف ةشاث

 | سرفلا ناو مركملانا لوقتذا ىناثلا نك اسال ةمزال تسيل ةموعذملا ءاملا 1

 | ةكرح اهتكرح عبتت نأق كس ىتح هلاههوزل هتلكىف اهنوك نم بولطملاو
 | ةرسث دعب ناكاذا لوالا نك اسلا مض ندتسالال دربملا ناكو لوالانكاسلا

 ل مص امرو ضقرأ باذعودن ةئضلا ىلا ةرسكلانغ جورخلا لاقثتسال

 ظ لق وحن هلبقام ةعضل امانتا ةيلصأ دع امنهساثث دعب نكي 1 ناو نينك ايلا

 | عنصاون ةهمب قوبسملا مق هيلع ضعي ساق و ليلا قذاوشلا ىف ”ىرقو برضا
 0 م2ئ2ئ252525ئ25299ت>2١ 55 5522225 2 22222 2222-08

 ا(



 2 : 5 دب بوس
 حس

 ضن لوالا كير نم لصح اذا الا لوالا لرحةدملوالا نكيمل اذا قا
 قالطنالا نم ا جاطنا داضأو قلطنا 2 طقذ لعفلا اذه و ضرغلا

 لوالا كرح ولف ناك اعف قتلاف ماللا :ن كف مي هغل ْق فكي قلطا ع

 هدلي لىف مالكلااذكو ضرغلا اضمن ناكل 2008 ءاقثلا قح وهام لك
 :ىنا مهفريتخا و *ناونأ هدلي مل دلو ىذو * تأ هلرسلو دولولا تبع < لآ. 0

 هنعلعفلا ه.زنتل نينك اسلا ع لصالاوه ىذلا سمكلا ىلع نيكل 00

 الا هلقثل نينك اس لا عفدف هيلاواسب الف ملال نوني هنم قوت مثنمو |[ 34

 لبقامك رم امابتا فاما ليق ون وخلا ىفاك عما واو هنوكلوأ ذ ذنم ىف اي عابتالل 3

 ناريعا ميم ىف الا ٠ فخأ متألا نوك عم لوالا نكاسلا | ٠
 ملوددر او فقواوأ مزح هل همال نك اسلا فعاضملاق نوغدال ز زاخلا نلقأ 0 ظ

 اذهنأا وأَز ا مه ريغ نم ريثك و مب“ مي :ونو ىتاثلا كير ماغدالا طر 3 ددرب م 3

 ددرا 0 7 و كرحيدقو مرح وأ فقول ضرامناكسالا | ٠
 مغديل لوالا اونكسف كراك ىناثلا اولعجو ناكسالا اذهب اودتعب مل م وقلا 0
 ضرغال اضقن ناكل لوالا كرح ولف نانكاس قتلاف ماندالاب ةيلكلا ىف | 5

 ضعب نا تيئاذاو بتاكر اضيالو ىلاغت لاق اضيأ زيزعلا باتكلا هءاح دقو |
 نونلادوجو عم ىناثلا كيرحتناعم نددريوحت ىف ىتاثلاىف لوالا مدي برعلا | ٠

 نينكاسلل ىناثلا كير زاوجعم ددربملو ددراوحن ماغدازاوحجب كنظافن علمت |

 فرصنم ريغ هنوكل هب ببحأ وحن ارحم لعفأ ماخدا كرت قلع عيبا قفتاو 5

 نانكاسلاو لوالا كرح ولذا ةينبملا ةملكلا رخل ناكاذا اضيأ ىناثلا ك رحدقو |

 هبتشد ناكف ذنمو سمأف اكنزو» نزو سيتلال ريدقتلا اذه لع ناو 0 00

 هلثع ثيحو فيكو نبأ للعي نأ زوجي اهيكردكملاب نيعلا انكاسلالعفو لعف | ٠
 ريغ اظرصت ناكل ٍتبلق ولو بلقتمل نا ةلعلا فرح لع ةكرطلا لاء و

 تقلا قت هلصأ لاق هلاف ىرشحم زلا ىلع در خلا صفح ةءارقو هلوة نكفم | '

 ميم ةغل وه اي فاقلا ةكرح فذح 2-5 فدكك هقتراصف تكسلا ءاه هب

 ”ءارحول ضرغلا ضن مزلي الك تسلا ءاهىأ ىناثلا كرش .نانك اس 1
 | قحلا وهوفنصلالاق ود. .عيوهوت كسلا ءاه كبر 2 باكت را لاق اهفو لوالا. 8 :

 ١ ففعف فاككدقت ناكو هللا شو هلوثيف ىلاعت هبلا عجار ريم هيف ءاهلالب

 فد اهثأل ايلا ىأ ريهضلا ,ا ءاهدعب ىلا ةلصلا فذح مث فاقلا سدك فل

 2 رمضلا تف مع و هنعو هئم 0 نال دعب 0 ناكلذا

 مدقتىناثلا عارسصملا

 ١8 ص ىف
 كانهواورئغب هناالا

 مل نفصل كلتىفو

 ةحف اضيأ رهظإ
 ةظفل نم فاقلا

 هشيلف قاطنا

 اذك ابكرمملاب هلوق

 ىخيال و ممسنلا ىف
 ةضش ىفو هيف أم

 لعل و امهبف ءرصضملا
 نيكرحتماب نسحالا
 ها ابك رحم وأ ابف



 قطع 107١ 1
 9 ا سس سل سوس دسم

 وحن ىفلصولاةزمهتوبثو ءاهءانلا بلقو امه وحنو مكونم ىلع فقوب اك

 اماعسالاسايق للا لا فاضي سكلا شفخ الا زاحأو فقولا ليلد نانثا دحاو

 ماهتلا لع قيم ءرتك أىذلا مالك ىلع هتاسايقب درخلا ف هتداموه اي

 هلوق * ديبع نيورمأرق هبو لقنلل تسيل و نينكاسلا ةكرملا ناىلسع ءانب
 ىلا لصوت, نألصالانالءايلاو وا ولافذحي ملامتادّتلا ىثشخأو هللا اوشخاو

 عناملاوههنوكس نالهفذحتال لوالا نكاسلا كير ىناثلا نكاسلاب قطنلا

 ناك اذاهفذح ىلا لقتتي امئاوكيرحتاب كلذ و طقف عناملا ثالذ عفريفهب قطنلا نم

 |مهكي رحت لقتت بالف نيتدماتسيلامهلبقام مهنا اذا ءايلاو واولاو انرك ذاك ةدم

 نالليلدايهيلع نكي امهمأرب ناتلك امهو انهه ءايلاو واولا فذحول هنا عم

 ةرسكلاو واولالبقعضلان اذ شيم اىزغاو موقلا اوزغا فال ةككقامهلبق

 هنالنيشخاو نوثخاليقمث نمو هلوق * امهف ذحدعب امهيلع ناليلد ءايلالبق

 . كرح لوالانكاسلا نال الصأ انهه مالكلا اذهدارءال هجوال لصفنملاك

 اوشخاكالصفنم وأهلبا ملف ءاهلا لثمالصتمىناثلاناكن او ةدم نكي ملاذا

 لصفنملاكهنال هلوقلة لاذ ىافنيشخاو نوشخاكلصفنملاكوأ هللا ىثخاو هللا

 ريضلا عمامهريغىفامه وةيفاكلا رخآىفلاقاملثم اذه وكل ذك اضي ل صنملا مكح و

 نزغاىفائفذلا هلئمىفءايلاو واولا قحنا انهه مهوت هن اكلصفتملاكزرابلا أ[

 اهذحملاكاةذحن مل ةلصفنملا ةمكلطةمضلادعب ىتلا ةدكؤملا نونلا ناكامل نكل

 فيرعتلا مال كيرحن وكانههيلعمالكلاان رك ذدقوهللاىشخأ و هللاوشخا وحن ىف

 بابنم جارخمسالاو قالطنالا ومسالاونبالاوحن لصولا ةزمهىلع ةلخادلا

 لهو جرخسادق وح ىف ىناثلاب قطنلا نكمل رسمكلاب نينكاسنلا لوأ كيرحت
 مال نانك اس قاليفج ردلا ىف طقست اهتكح رح لصولا ةزهه نال رقتحا

 ضعب نع فاسكلاىور ول صولا ةزمهدعب ناكىذلا نكالاو فيرعتلا

 ىورفهلبقامىلا جردلا ىف هفذح تدرأ اذا ةزمكلا ةكرخ لقن زاوج برعلا

 اذكودجلال ٌوابهتلص واذا ميح رلام محفب هللدلا ميحرلا نجر لا هللا مسسب

 نءالاىفماللا ةرسك نوكينأز وج اذه ىلعفرماا حف: ليلا مث ذاوشلا ىف ئرق

 تلاقو ىزهتسادقوحنىف مضلا اذكو لدولا ةزي#نع ةلوقنم قالطنالاو

 نونلا فب نيذلا نعو ىذلا نكي مل زاجل اذه زاجولو روك رقو جرت

 هكبرحننمرفاسم يدري و دروحن فو دليم و قلطتا وك ىفالا ) لاق* ١

 لوكأ *( مصالا ىلع هنم تس هقَد و ىصصنحتءا رت و ىناسألا ل رك فيقُعتا

2007 



 ست 11/1 قي

 متفلاومضلا امأو بارعاب سيلفا ٍيعاسهءاقم تنال دجوب ل 0

 دج أك با رودعا : ىئاحوحن هداقم تاق ىثالو نبوش 2 انا رغا نانو 3 ده[ <

 هنأ رع ةكرطاب تيسدلال نيت .؟رطا ىدحاب كرح ولف برضي نلو برضو

 لابا ل لامعتسا ٌركفمزاجلا لوخدي ءايلا تطقس ىلابا هلصأ هلبا لو هلوق *
 فذحب ملام اهلاهيبشتىرخا ةرم مزاخلاب ةملكلا مزج زوخضف فيفحلا بلطف 0

 نينك ايسلإ فلالا طقسف ماللا ةكرح طقساةاهرخآ لرحل فاي و لوقبك ىشمنم | 1
 سايقلا فالخ ىلع تفذخامتاىهذا ةكرملا ريدقتىفماللانالتكسلاءاهقلحاف ٠
 | اضيأوسايقلا وهاكلوالا سسكفناتك اس قتلا» هشخ ملوهريملىف كةتاثاهئاكف

 ظ هللابأدت | وةيااهدع وملا ىلع فقون :ىهللا ملاهلوقامأوةيلصالاهتكر ركل نا

 | متقلب م٠ كل رحب هاف هللابملا لصونم امأوهيف مالك الف محفلاب هن نمل اكرح

 ال ىه مهضعب لاق ودعب رهثل ىف انلق اكرمم ىلا تلقن هللا ةزمش ةحمتاهناهتلا راج لاق اك 0

 تيكراذاءاحمكلاىف ورح ءامسأنامدقنامل رات اوهل والان اكامتا ؤنينك اسلاةلاز

 لاصتامدعلا اهيلع فوةوملا ةمأكلا ىرجماهنمدحا و لكى رج بار عالا بيكو ريغ
 0 ظفالاثيح نم تلصتا ناو ىنعملا ثيح نم ضعب امضعب

 ' نينالنانلرسرلا» ةزم *تشئاهرلع فوفولا ممشنالالا ءاهذعبرأ ةثلث ٍ

 ظ اهلبقام ىلا عطقلا زمه ةكرحتقنالف ميم ظفللا ىف ةلصتم تناكن اواهب أدتبملاك |
 | اهتكر حل قندعب لصولا ةزمهتفذ ح كاذكتفلأ امالهلوقىفو ةعبرهثلث ىف تف ذحو :

 | اهفذحناالال صولا عماهئاقب ثيحنم عطقلاة ةزمكك تراص اهنال اهلبقام ىلا

 اج ردلاو لم ولا هر قل وح ركاسهتابثان :ىل وأهلا لأ ىف ةكرط القنا 3

 | اهن وكل اهتابثا ىلع مج ريالا هفذح ناذفاأ أ مالو ةعبرهثلثىف ةزمىلا_فالخم

 تهدوس سك ميم ةكرح لعج فنصملا رائخاو عطق ة ريغ

 0 لصولاةزمهنذا طق.يفاهيلعفوةواا راكلارخاوءاكاهرخا وأت سيل ةدودعملا |
 ظ نالهنا وخ ءاكرمملا 05 فى والا ماللا وريم نانك اس قتايفجردلا ىف اهنوكل |

 ] ريزفتلا نوصح اوله انفاضأو لاككألا تااوذ ترسدكو لف# رس و

 ظ اذهىلع هلج-ىذلا ورسكلادعب ققرتو مضلا ومهفلا دعب رع هت ىهذادنلا مالىف

 | نكسيامت اهنال فقولل سيل ةدودعملا تاماكلا را وأ نوكسنا..ىلغ اك هوان
 أ الا ىلع فقوبدهلا هنع بهذو ِكياَشلحْلا هذهلالصأ ةكرحال ولرهأ أ 6

 ظ ياش و قولا تايخللاو ,لكرخأىرجت ”نوكسلا ىلعةينساهنا قطا واضيأا :

 اسس ف

 اذك ةعب رهثلتىفهلوق ظ برئالا وةحملاهذهىف فاتخاو مهمالكنم عومسملاو هوبيستهذموهوريغال

 ةثلثىفانه ع هنلاىف |

 مدقتا اةالخ عضاوم

 دعبةزمكلا تايثأ نم
 ليلا



 ننيهنال لصالاو
 ءالا ثوب ليد
 كاعل ىف دغل كلعو

 ري

 أ ١ ل

 0011 هنالاتمر وان طق تانك كنأو ترغو تمر لكم ةفوذحل اماللا

 نوكسلا ةقنعةيلعقلا ثينأتلا ءاتنكل ءزطاكىه ىتلا فلالالج ال تناكناو

 هثينأت ةمالعاهنال لعافلا دعب نوكينأ ءاتلاقح اضيأورم اك موق مال فالح
 نيشخاو نوشخا|ىفانلقاكماتلا لاصتالا نم فل الل ةعنام ىهف لعفل اثينا: ةم العال
 *اك اناظخ ناتنةماهل * هل وهب ادهثتسم هلثمقفلالادار اوزوج ,هضعبنا ىلع

 بهذا بهذا و كرحأ هدم نكي ناد ) لاق + رفلا هيدعاس ىلع تكأ

 هنال نيثخاو نودخاليق مثنمو هللاىثخاو هللا اوشخاو هللاملاو هلال

 ىدأاذاالا هكيرحب جو ةدمنكي ملنا نينك سلال وأنا ٍبعال وقأ *(لصفتملاك

 .لوالا كيرحن بج وامناو ئجاكقلطنا و هدلي ملىف اكضرغلا ضفن ىلا هكيرحت
 ىناثلا نكاسسلاب ظفلتلا نم عناملاوهان رك ذاك هنوكس نال عناملا اذه نودنم
 كي رحت هيلاىدأ اك لاقنتسا ىلا كيرلا ىدؤيال ذا هكيرحب عناملا كلذ لازيف

 هلوق وحن ىف ةفيفحلا ديك أتلا نون بابلااذهنم ىئثئسيو ان رك ذامىلع دملاف رح

 حرش فان رك ذاك ف ذح هاذ +هعف ردقرهدلا و اموب عكرتنا كلدعريقفلا نيبال +

  ههجوذاش هفذحو ندل نوناضيأ ىنثتسيو نيوذتلا نيب و اهنيب اقرف ةيفاكلا

 «وحن نينك اسلا ءاقثلا نود نم طوقسلا ضرعم ىف ناك هنا ذوذلا عم

 عقواذا هذذح ز وكف * هرب رجْنَم نيعوبلا تغوتس + ةروح* لا هطدلدب

 هيلع ساقنالو واوال هتبباشم لجال كلذو هيف دملا فرح فذح نيس اعقوم

 نالزينك اسلاريفل هفذح زاوج وواولا ةمءاشم نم انلقاعفهكراشناو 5-5 نوت
 يدع ع ةلعج ع ل ايس اسو ءايرك دامو داع نينك اسال ندل نون فذح

 اماو موس رد عل 4 اناضم ناب فوصوملا علا نيون اضيأ ىنئتسو

 هلوقنم ”ىرق اهف وىأملا باهت وىناطلا متاحو هلوقىف نينك اسال نيوذتلا فذح
 رسكلا لوالا نك اسلا كب رحن ىف لصالا وذاشف دعدلا هيأ دحأ هّنلاوه لق ىلاعت
 لسا 10و رشا هكر - ىلع هركتتست ملاذا س فنلا ةيحصم نم هناان رك ذامل
 سيكلال صولا ةرمهنموهيف نحن ىذلا اذه نم هكيرحت ىلا خا سرع

 جهيتحا الف رجلا ىأ مسالا ىف رسكلا ماقم بقا مزلا ىأ لعفلاف نوكسلان ال

 صاقتلا ليبس ىلع رم ميقا هل ةليزم نوكلا ماقم ةمئاق ةكرح ىلا
 رخآ ىفالا عقم هنال هك رحت ىلا جماخالا تقو نيك انلا ل واسف انا لكو
 ىلو أ سكلاناكف ةينارعالا ةكرللاب سيتليال ةكرح كرك نأ بحتسؤ ةيلكلا |

 اذاف ةفاضإو مالم اهماقم مر هدعل نيون - انا رعا نوكيال 4 2
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 ) *.فاخ وافاخ فال اهيدتعم ريغ 2 ا د فخو و هللا طا

 اًهض ع هللا فخوىف ماللا ةكرح وهللا اودخاق ولولا ةكرح نا ىنعي لوقا * 1|

 نركسح ال ةفوذحلا ف لالا عجري رفاهي دتعي ٍق هللا ىهو ةاصفنم ةلك لخأ 0

 يا ا و اع ع ام ماللاوواولا

 ةلضتلاك تسييأ امش ريشا سوت تيت قلاب نع ةلصفنملا ديلا

 يعش 0 اذكف فخ ىف ا ففلالا 0 نونلا ىأ هسا
 ماللا عجرب نأ ىغبش ناكف نيشخاو نوشخاى ءايلاو واولا ةكرح نو ل

 مالب نونلا لاصنا نيد انلق مهب نيلصتملا ءايلاو واولا نوكسل امجيف ةفوذحلا

 ريعضلاب اظفل تلصتا اذانونلا نال كلذ و قرف ريضلاب اهلاصتا نيبو ةملكلا 7
 مالناف اضياو ريضلا ذيك تل ال لمفلا ديكأتل اهنال. نعم هب ةلصتم ري ىهت |

 امهناذ هنايو ريضلاواو فالح ةضراعلا هتك رح دتعاف ةكرللاىف قير :ملكلا
 تفذح الهف ريككل أ دعي ناب سا وحن ىف نونلاس 1 تلقناف نوكسلا ىف ناش ع

 ١  00 0رجاماو مايدرقلا ىلا سانتلان 0 تلق لجَر 3

 نيف دي انلا نوت لاصتا سما يا عوفر 1
 ةروك ذملاتاملكلا ىفماللا تاكرحنا عم نفاخيلو اوفاخل وانا ىف اذكو لعفملا
 جورخ لج المادقالا ةتاثاه:كلنونلا ورراعضلا قاما بسبة ض رامتناكنا 1

 فقولا و مزاذا ليلا مشب ملو ليللا قىف ناك اكن وكسلاريدقتىف هنوكنع ماللا

 ىلع ةينبماهعماهتر وريصل ةياكلابالاز ةملكلا مالب ةلصتملا ديك أتلا نون عم

 وحن ىفةزرابلا رثامضلالاصتا عمو ةيفاكلا جرش ىف ف ماك محد الا ىلع رك لأ

 مزللا لقتني ديك أت نونالب كوقرملو لوقواواومواولوقوالوش مل والوق
 نوكسلاريدقتىفماللا قبب مل نيتلاحلا ىنفماللا دعب ىتلا نونلا ىلا ماللا نع ةولاو

 نوزغيل ون وزغاىفتاماللا تبت قولا وءزطا لا وزل و تانيعلا تعجر رجالا
 لاصتادنعازغو ىرف فلالا ئعأ نيننك ايبلا لوأ فذحمل امتاواذها وزغاو

ح ونالعاوامر واوزعل ىثملا فلأ
 هو راكءابو أآاوا وتبلقلينال

 درتملامتاو ورعىلبح ودنز ىلع أ واّرغ وى رىزعا درفملاب ىلا ثلا ن ا ١



 يال وسلا تل ولا ]
 نمىتالا نالعضاوملا عيج فوه كرحي ملو ىناثلا فذح ملو ءىحام ىلغ

 هيف لقثتسإ ىذلا و اهحتلوالا ناكاذا هب ظفلتلا عنتع ىذلا وه نينكاسلا

 لوا نوكسرم لان الار عانتمالا بيسو نيل فرح لوالا ناكاذا كلذ

 ادم ناك اذا كلذو ةكرلا هيلع لقثتسااذا لوالا فذحاما عناملا كلذ لازنف

 ىناثلا ئجم لبق هن“ىدتنت كناف نيذك اسلا لوأامأ و كلذك نكي ملاذا هكيرحتب وأ

 نال ءايلاوواولاوهىذلا دملا كي رحت لقثتسا امماو لةثتسيالو هنوكس عنتم الف

 هسنج نم هلبقام لعج و نيللا فرح نكس ناب كلذو فيفذتلا دملانم بولط ا

 كلذ هيف بحتالف فلالا اأو ضرغلا اذهل ضقن هكيرحتو هب قطنلا لهسيل

 ءايلاو نزغانم واولا فذح امئاو افلأ نذا قبال ذا لرسم كي رمت نال

 نيلاضلا لدم ىلخ ول نوكيف ىلو الا ةملكلا ءزسك ديك تلا نونناكياو ”نمرانم
 ههج نم ىطعتف ةمزالب تسيل و لاح لكىلع ىرخا ةلك اهنالبوثلا دومتو

 فذ إف هيعلاورت نارخاوخ ف دعإف ليق ناف ةملكلا ضعب مكح موزللا

 ةيفاكلا حرشىف ماك ىنثلاو دحاولا نيب قرفلا ضرغلا تلق فلالا

 ثيحنم و ةملكلا ءزج ركح هلنوكينأ نكمي لقثتسيال ثيح نم نونلا لوقف

 ضرغ مهل ناك ثيل اهزعك سيل ةملكلل مزالب سيل و نيفرح ىلع وه
 مهل نكي ملُثيحو ”نابرضا وحن ىف ىنعأ كلذ هوطعأ ءزملا مكح هناطعاىف

 ىمراو اوزغاب فنصملا لش ىفو نمراو نزغا ىف كلذ هوطعي مل ضرغ

 تفذح مث الاقثتسا ماللا تنكسف ىمرا و اووزغا امهلصأ نإ ىلإ ١ رظن

 . لالعألا دعب لعفلاب نالصت نالعاف ءايلاوواولا نال رظن نينكاسلا ءاقتلال

 لاقي نأ قحلاف تعب ةرسكو تلق ةعض ليلعت ىف باتكلا لوأ انرك نا

 اياثامهن أ ال ءاللا ىف وذحم مراو نخاب الصتا امنا ىنراو اوزغاىف ءايلاو واولا

 اوزغيرلواونغاوحت فوقوملاو موزجلاب ةلضتملا ةعوفرلارئاعضلان ارعا ماللا

 ىمراواومرتمواومراو ايمرتموايمراو ىزغتملو ىزغاواوزغت ملو اونغاو

 قمتم ىضريملو ىذراو اوضرتملواوضراو ايضرتملو ايضراو ىمراملو

 موابرسضيمواولوق واب رضا ىفتقملاكفقولاوأ مزحللءاللا فذح دعب لعفلا

 اهعم فقولاو مزملا نال اهقوقلل تاماللادوعث مث فقولاو مزملادعب اولوش

 فذحدعب نينكاسلا عامتجال ءايلا وواولا عم تاماللا طقست مث ماللا ىلع اسيل

 ايمرتمواوزعت ملو ايضراو ايمراو اونغاوحن فلئالا عم طقستالو اهتاكرح

 الج ايشخاو ايضرا ىفافلأ ماللا بلس ملو نيتكاسلا مدعل ايضرت لو

 ( يلع )



 ا 107

 ةرمهلا نيب ةيئاشاليهدت ىناثلاز اضح افلأ ديئاثلا لق اه كا 0
 جردلاىف اهعوقول فذملا وه ناك ةيناثلا ةزملا ق>نالىلوأ لوالاو فلآلاو

 فذملاك ةيلكلاب ةزمهال تاهذا هنال ليهستلا نم فذإلا ىلا برقأ تلقلاو ||
 ىلع الن انك اسقئتلاافلأ ةيئاثلا تبلقاذاف نيهجولاب زيزعلا باتكلا ىف ”ىرقو
 قوانط تاكهلع فرد نسملاوح ىف ,غدم سيل ىناثلا نال امثدح

 فذح ملامتاو هيف مغدملا ةلكنم سيل ,غدملا نا الا اغدم ناكناو هللا كاوق || .
 راب رابكسالا سانتلالا نم هنم اورفام مه زلي الكل ةزم#كا نم ةيلقنملا فلالا

 لاعب ناطبلا اتقلخو هلوق * هبوخأ نم دلاق نكمأ فلالا نوك كلذ نوهو

 دنعالا نايقتليال امهنال كلذو سثلا متافت اذا ناطبلا اتقلح تقنلا لثملا ىف

 ةدمامقاوأو تارغ ناكل لاف +« ناطلا ريق 11 رعبا لازه د ديا

0 
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 ىنختينمدأو نزغو ىمراو اوزغاو نيشْحنو عبو لقو فخ ومن تفذح
 اتقلحو 2 036 نا نيف م ىريو و شياو زغيو هول

 فرح ةدملاب ئعنوالو [ةدماملوأ وكي نأ ام[ نييرتض لع ك0

 نولم ىف مك رح ال دملازا ىناثلا كرح هيلاىدأ نافال وأ نسل ىلا ىدؤي ةدملا

 مل ناو رظنلا ءدب ىف ةفيفمللا نونلاب دكٌوااب لعفلا سبتلال تادملا تفذح ول

 لوالا هلك نم ىناثلا ئنكاسلا ناك ءاوس دملا فدح نيذألاب ىلا فدحلا دؤي

 الصتم اموفرم اريعض هنوكب كلذو اهنم ءزلجاك ناكوأ عبو لقو فخ ىف اك

 تلصتا الف مرتو وزغتو ىث اهلصأ ناكنيمرتو نورغن و نيش وحن
 قت لوأ هنوكياىأ نينك اسال تاماللا تطقس انهي هنك ايلا 021

 ناريكضلا امهيف طقس هئاف"نمراو ننغاو</ رخ آلا ىف امهدحأ غدملا ديك تلا

 ةلضفقنع هلك لوأ قاتلا كالا ناكوأ ابن دك اسلا نونا لاش

 ةدم ناكاذا لوالا فذحامت او ضرغلاىمريوش يملا وزعي و موقلاى هج ىف

 هدلي مىفاكعنام عم «الان رضا برضاوتاهريغنا اناره حو سا

 : ريغ نبأ 521 ناكىأ كلذرغ ناكناذ هلو ب 0 ا ا هاك

 ظ فذح نوحي ا ولح الف ناك ناذ هسلح نم هليقأم ةكرح انكاس نيل

  نيئكاسال واولاو فلالا تفذح ولف نكاس لصالاىف َنونلا نأ نال“#و

 ( نيلسا ونولحتو ناطق اًذكو نينونلا عوفرلاو بولا ١

 ناتقلللا ىأ امهنال

 ناطيلانادحصوت و

 ىذلا مازألا وه

 ناتقلح هيفو ريعبلا

 ىلعلد اتقتلا اذاذ !

 يع ”لازهلا ةبام



 عرش ردصق

 هنأ ىلع ةيفاكلا

 | ل لاقي نأ ىتبش
 فلأ مال لاقءالو
 هلوق امأو لاق مث
 قيرطلاىف نامتكتو

 هدوصق فلأ مال

 ةزملاو غالبلا
 هنآ ١ ةرودصال

 هرب كو ه-ظفلب

 لاقهن اك رجازلانا
 افلأو امال ناتكت

 ةناكح كلذ هدارمو

 ةران ىثمم راص هلا

 هالجار طش اعقتسم

 فلالاب اهنش اطخ
 أح وعم ىذمم ةراثو

 اطخ هالحر طف

 اذه ماللاب اهندش

 تنكك -قراناو

 نليفعلا -ةساقلا

 ركام
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 لصولا لاو مهم انافن] دعي أ هيلع نا دحاوو ءاهةثالثوةعير :|
 طقست

لص ولا ة 0 فذدح رك مل ةحوتف 242م لصو
 سا الكل 6 ردلاىف ثتعق َوْنأ و

 ا ب رعلا ون: مدح وم مما "ذا ناتقفتم نيتز مهلا ىتك رح نال ريخاب رابذسالا

 دهم سس مويس جم عج

 هت 107١
 000 10 ا ا ٍإ

 ا امه ريغ نم وأ ثالثنانثا دحا وكددعلاءامسأ نم وأ ءاع#ل اف ورح عازم تناك

 |. مكحل ذاينم داو لكرخ آن االا ظفللا ف ضع اهضعب لصتاناو ر كب ورع ديزكا

 هس 6 ةعوطقمابنم ةلك لك نال اف كالذ د ياو دلع فوقوملا

 ليلدلاوهةلصتم ظفللا ف كنك وعملا ا
 مكح ىفةدحا ولك نوكىلع

 ءان بلقو .ددعلا ظافاأ تددعاذأ نانثاىف لصولا لإ تابثا هيلع فوقؤملا

 نول!( لع هيلبم: 3 أ هذهف فقولاىفالا ءاه ءانلا بلقنالو ج ردلاىف

 ىلع ةيئبملا راكلا راس ونمو 4 فةوناك فولا كم اهلع تيرجا

 اب اهنم :ىت قلعت عدم فقولا رك ها ةركار تكف ىرصف نوككلا

 نم هدعب اع 3 ' محرلا نجر لا 0 لاعت هلوق 312 قلعت م امل هناك هدعب

 1 ا محرلا ىلع تفقو * دحأأهللاوهلق * * ىلاعتهلوقك ةروسلال وأ

 اه رخأوأ ىرجت ثيح نف ةلكقلكب ظفلتلاب انمه بعتالو ىعتلادعب ةحاتسالل

 :اهدعناع اهتلض و تح نمو ا ةعيراةثالثىف ءاثلا تيلق هيلع فوقوملا 33 #

 لق. اك هب وبيس ىكحام ىلع ءاهلا ىلا ةعيرأ ةزمه ةكرح تلقن اهلع فقالا

 م٠« ىلا فلأ ةزمهدكرح لقتب «فلا مالو رطلا ف ناشكت و+فاتخم ط ىالجر

 هنويس وءاهلاىلاّدعب رادثالثىف ةرهعلاةك رحلقن عنم ىنزاملانعدربملالقنو مال

 هءوييسقرفو سايقلا اهعنم مل اذااعسالو برعلا ٠ نعدت اور دز نأ نم قتوأ

 ضرغي كراس نيو ىكقللا فورد ءاع اكعضاولا رظن. هنوكسام نبب

 بارعالا لصأام لاقف ركب ورع ديز وةثالثنانثا دحا و وحن ديدعتلا دضقدع

 ا نود عفرلام ا عكار ناثثا دنا و لاقيف عفرلا هيفمثينأ زاح

 ىعأ اهنوكل ةكرح اهنم ”ىب ىث معثف مهم مال تاأاءأو هقبسأو بارعالا

 0 الازم شفخالا عنمو عضاولا رظناهلثم نوكسذا لوالا نم نوكسلا ىف

 عئرلا ماعثاب سأب الدب وبيسهلاةام ىلع وروك ذلانامصسالاهج وعيهم دج والو

 ك8 نسا وخد هرك < هلماع عم هب رت ملاذا ديزمالغ وك ىف فاضملاىف

 37 8' هل وأام ىلع مايفتمالا زق تلخداذا ىنعي سابثل ال كتم : هللانماو

 < عدو تح

 ©( ناقيرط )

 وه امنا كلذنال م مالكلا رخآىف فقولا قح وهاك ةدحاو لك ىلع

 طخض» فرخ اكدايز دنع نمتلبقأ * عاشلال وق هلثمو مفادقو ةلأسم وح ىف

0 
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 امهيئاث نوكسض نذا نوكيالو نيلاف ورخ ريغ نم نيتكاسلا ل وأنك نا

 امهنم لوالا كير نم ديالف عضاولا رظنال لامعتسالا لاحىف فقوالالا

 ري ورب ايلا ىناثلاب 0 .ركمي ىحان رك ذاك ةفيفخ ةسلتح ةرسكب

 ةحارتساسلطا فقولانا انلقامل نينك اسلاءاقتتلاب هيثلااذهزوج اناورشإ

 ناك ن اول والا كيرحت عمالا امهعاتجا لاصتسا املو لق ىندأهعم لمتحف |
 نك انلاىلا هيلع فوقوملاف را ةكرخ لقب رس ضفإ رات اذغ ال 0 ١
 نيتدئافل ان رك ذاك عبطلا اهاضتقا ىتلا ةفيفملاةرسكلاب كيرختلاىلع لوالا | ٠

 ليلدءاقبا ةيئاثلاو ةيبنجا ةكرح تالتجاريغنم ةرورضلا عفد اتشادحا | ٠
 ةياكلاطسو ىلع بارعالانارودةمج نمافعض هراتخا اهف نك/بارعالا | ٠
 امه وأن اكءاوسىأ اقلطم فقولاىف رفتغي هلوق * برعلا ثك أ هبنتجا كلذلف . ْ !

 ىناثلاناتفرعدق و ورعركب ونالوأ تانمؤللا ونينمؤملاو نونم ؤملاكتيل فرح ْ 7
 هلوق«عخت ف رحامهل وأ اهف لرسم وهذا ةقيقح نينكاسلا ءاقتلا هيف سيل || ٠
 هلوق*هللاافاخ و هللا ىفاخ و ان ريطا اولاق وح نم يا ةلكىف نيل هلبق مثدملافو 07

 بولا انددامتن م هلعاف مسإ ملام لعف بوثلادومت هلوق * ةصاخ ريغصت ةصي وخ ا 7
 نيكحاسءاقثلا هب ىتعي نيع فاق ميمون هلوق * ضعب نم انضعب هدم ىأ :

 ىجب« افورح أ 0 بامالس اممدناث 0 : 3

 4 نا 0# ريخالا هده نان د و 0 ال 0 كذاك 0

 ىرحم ةارح تاملكلانوكل اذهلثم ىف نك الاس زاجامتا و قيقحتلا ىف 01

 ىلعت مت واذا اك افقو هلوق * اهلع اذوقوم ل مناو ”ىحب :مكهيلع فوقوللا [| .
 0 ةحنافلا هذهق 30 نيع لصيأك الصو هلوق + صعبهمكىف ٍْ 7

 لب فقولا لج ال اهتكرح تعطق مث مث ةكرحمم تناكاهنال سيل اهرخاوأ ||

 . اهيرعل برعتمل اهنكل ةبرعم ىه هللاراج لاقو نوكسلا ىلع دين اهنوكل ||
 بارعالل ضتقمالب اب رعم مسالا نوكي فيكب يجع هنماذهو با الا بيسنع !

 ةكرللا ثبثن فيكو ةنارعااما ةكرللان ال ةكرح ةكرحم نكمل اهنا اتلقامتاو [| '

 ةياناماو لماعلاعم بيكرلاوه ىذلا بارعالا بدبس نودنم ةيبارعالا 1
 عئامدب يف ض عام ءانب نم ىوقأ بار ءالاسبس هيف تبل ملام ءانب نال زوحالو ا

 نوكسلاوه و ءانبلا لصأ ىلع ءانبلا نهج ىغبذيف بارعالا نم

 ءاوس تايلكلاهذهنا لوقنمث نوكسلا ءانبلالصأو ةكرطلابارعالا لصأنال |



 يشد

 دم دححاو

 اخ د اهلوأ ناانطا صاج ةفاطلا ركل مرج سل | ةدامساب ام
 رفذملا اويل تاك امك وأ ناكاذأو انرك داك ام قاك طئارشلا عبج لاك يللا كح

 ناثلان ودل والا فدحاعاو لوأ فدع ةملكلا تيفض ناك ةءاكلارخآوهو 15

 : هك ا | يشف حراشلا
 دملاف رح هلك نم هيف ,غدملانوك انطرشاو هفءرضل لما - فما

 ماغدالا ناكل هنم نكي ملولاذا

 ذهل ةيدتعيالف لاو لا ضرعع نيتك اسلا عامْجأ رافتغا طرشوه ىذلا 0
 0 ل نارإلا ضرع 2 000 0 0 يضل |قورحماصأ
 نام ونىف ناب يضانون ماغداب نامعنناب رضا ىثملافةففشملا نونلا ف لوقنال نر تع

 ةلكنم مغدملا نكي ناو نينك اسلا عامتجا هوجولا دحأىف هللااهىف زاحو انا را

 1 دحاو ريتغملا نيطرشلا نم نااثلا طرمشلا ةيفاكلا ح سن ىف 0 دملا فرح لكك ( انهلئا وأ

 فوقوملاىرجي ىرحموأن وكسلاب هيلعافوةوم نوكينا ىناثلا نكاسلا ىفامنم ١ : ورا كلت (ءاممالا

 كيلع نوهت ةحارلا ةهقراشمو ةحاّرسالا دصقل فقولا نال كلذو هيلع 1 ا يلا

 عضاولار ظن ىف نوكينأاما نيب رض ىلع .فقولاو هيف تنكىذلا لقثلا مم أ ل ملال

 اهعض و عضاولا ن الث ال ذكءاعمالا ذه تناكامنا و ءاجملا فو ةياسحا 0 يل فلالاب قطنلا

 ءاس#لا ف ورح تادرفم روص لاهللانم ,هارجم ىرج نموا نايبصلا ابناعتل ١ دللا اولضوت دنك

 فش.و الثم فلا ىبصلا لوشىتح فرحلاكالذ:هلوا مساب اهنم دحاو لك ىمسف ] وتاك ةكرحتملا ماللاب

 نينك اس ىرئالف رخ آلا ىلا اذكهواب لوشمم اهريغنع اهزيبام ردق ةهنه مالب قطتلا ىلا اولد

 تاوضالااذكو نون لادمجوم نيل ترحاب# واوإلا ءامجالا هذهقنييقتلم || ةنكاسلا فيرعتلا
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 ىضءاكبيكزلا دصقل عذوتمل اهنال ىعضو اهف فقولا رميط و سوقوحن | ةكرحلا فلالاب

 لامعتسالا لاح ىف كلذ أرظ: لب عضاولارظنب فقولا ن وكيالن!ىناثلا و اهماب ىف | ها ةزمهكلا ىنعأ
 ميج م

 توفلاو تانمؤملاو نونمؤملا وحن تاوصالاو ءا#لاف ورح ءاعسا ريغىف اطوحاو لع

 عضاولان!كلذو داعديعس دومث دب زوحةدودعملا ءامنالا اذكحو تنيلاو :

 اهيبكرت عماما لبا اهيلع فقيف بارعابيكرت ةبكمم اه قطنيل اهعضو || سوقو كحاضلا
 ىتلاءاه“الاو دب ز ودوم وحن هعماهنيكرت مالو نونمؤلا ضاحوخ اهلماععم لم 0 ءاعد

 مداولا اعاماب# د نيب رض ىلع ددلكلا فدك رم لمه: سيل عضاولا اهعضو 0-0 00

 ْ 7 / 1 ا قاثلاوىببلا ةهباشم ىنعأ بيكرلا ىف ءانبلابيسهمزلي هنا 8 3 0
 اثلاىف اذوامونم وحن ةثلثو ٠ لقا ىلع هضعب ءان ؛ عضو زوجلوالائفكلذ واوريعب هنأ هم

 امام لاق ها
 5 ءاعملاف ورح ءاعسأ اماو ب رعملا هيأ لقا هئلثثاذا كالاذ زو مل ع 5

 هةنوعد ىلا راجملا

 لقا ىلع اهضعب خبصو اضاا زوحاذبلف هيك امعوق واهعضو لا ايف هل تلقو ترشيإ

 آ هلمارعم هرظنق نوكيالف د هرظذ قف ايا دكاسو هص وأثاناب و ةثلثنم ويم ا

ل2222 حصل
 0 

 ©( اماو )
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 ا .

 هه دو »ع
 يي 3 9 ص

 نكم هتاؤلق رحامه#ل وأن اكاذاامأ ونيذلا نكي لوب رضا ب رضا وحن ىفنينكاسلا

 ىهفورحلاهذهنال ةلعااف ورح عم كلذ نكمأ امنا واملقن نكل عمامهؤاقتلا .

 ىنعأاهضاعبأ ذخأت كنا كلذو ضعب اهضعب ةملكلا فورخ نيب طياورلا '
 ىه اهضاسعبأ تناكاذاف قستن مل اه الولو فورحلانيب اهب ,ظنتف تاكرطلا |
 كتوصِتتكمو اهتددف رخآنك اس لبقةنك اس ىهو اهادحاتناكو طئاورلا |
 ىلا نك ابيبلاب اهظير. ىلا ريخالا اهئرح لصوتتف ءازجأ تاذريصت تح اهنم | ٠

 فورح ىفدملالقثو نينكاسلا نذهلثم لوأىفماتلا دملابج و كلذل واهدعب .

 ناكاذاام فال عب ولوقوح انج ريغنم اهلبقام ةكرخ تناك اذا نيللا

 لو وحن ىف نال كلذو عب و لوقوحن انج نم تاكحرملا اهلبقام
 لهعسف واولا ضعب نئيضلا نال كلذو واولل فاقلاب قطاع او هفاق. موعضملا ا

 [يدملا نم 2 عون نذا ابطلاخمل 31 وأولاب َرضلا روي * الل

 ىأ ىنلالا دمل فاقلادعب هيف تأيهت نذا كناف هفاق ح وتفملال وق وحن ىفاهطلاخ .
 قاثلادملاب لوالا دملانم أيس ماع ىواولا دلاىلا لاطاف تلقت د نقلا |

 عابشانم نك مل مرجالف رخآلا بئاةريغتناج لا يدلا نمد ولك ليهو | ٠
 ناكاذانينك اسلا نذه لثم لوأنا لعافاذه ر رقت اذان نكملا مامت ىوا ولادملا

 دام و<كناككلذلف ظقف دموهذا فلالا ف ىذلا دملاةْركل تح سمالاف املأ

 ائهلبقام ءاي 11و ايهل وأ ناك اذاكلذدعب مث بوثلا دوم ون نه كك دامو

 دج ردلاو ريسوحت مه« الكيف ءايلا ىف ثالَذ لثم تير و اههسنج .متاكر للا نم

 لثمىفىذلادملا ةلقل ةحق اهلبق ءابوأ اواونينك اسملا ل وأن وكينأ ة ريخالا

 لليلا نم مفالاىف لوقت القةصإوح وحن رغصل ا ىفالا تالذ لك 3 موثاذ

 : لوأ 9 رح ىلةنن لد ميدافاكىل وآلاماللا ةكح رح فذحن ”روأ ل :امولاو

 امه:فئذلادملا ةلقل ”ىوأو ”قلياوحانلاو زازلا ل |ماخدألا داصق دنع "ننك ايلا

 هدعلام الكر ج لقت نا وح مدمد ريغضتلاءا صخخل اهنا و رضأ و دش وكف تلمفاك | ٠
 ىذلادملاعم واذه نونه وزلو انك ان هلأ مهعضول ماغدالا دصقدتع هيلا

 نوكيا اههدحأ نط رشاادحأ قاثلا : ككحالاق .طدشب نيلا فورحىف 5

 هنا كلذو دملاف رح دلك نم اعم هيف هيف ميغدملاو مغدملا نوكي نأ طرشب اندم [|

 نانسالاناذ هبهتاصتلا ةدشل كلذ وك ردا مكح ىف وهف كرحمىف اغذم ناكاذا
 او ءارحم دجاو فرح امهن اكن اريصيف ةدحاو ةعافترا هبف مغدلاب عفترب ئ 1

 هللااوفاخ وهللاةاخ وحن نمازاررحا دملا فرح ةلكنم مغدملا نوكينأ انطّرشا

١ 

 صج ء عع محل --
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 هللا ىا محدف الا

 ن اال هللا بصنب

 هللاو ىا زدمالا

 فرح تفذح الف

 اهالفوصتناراا

 رلاالا زوحال هللا

 ض وع اه نال

 مسقلا فرح نع

 اذسلف قاب هل كف

 0 فحل

 56 رت

 ظ معسدق اا | اهطل اخت ل تائيع أب «لاق عجلا عمجف اش رطضبناالا عوعتلاب
 ةيقسالاو تطاوالاو .تطرالاو ىايالا وىد.الاك ا ريثك ةلعفأو لامفأ و لهفأى ٠

 ليواقالا ولاوقالااولاقو لمانالاو ةلمتاو لداجالا ولدجالاب > هبثمقاسالاو ْ

 ةايسأو تاطغأ ميد اىفا ولاقو ميعانالاوماعنالاو ةرواسالاوةروسالاو

 [| تابالكك هوسعصو لئاعش و لئاجج ولامجك لئاعف ىلعالاعفاضيأا وعجبو تالمئاك
 د رار رج رك ظفو تاتودوحن لوعفىفاولاةوتالاجوتالاجرو
 . فلالاب عملا عجمامتاو ناد عج تارودو تاذوعوحن لءفىفوتاقرطو

 دارج عجب نيشاشح ونءراصك نيلاعف نالعفىفاولاق وثن ؤمسدكملا ال ءانلا و

 || "ىث ىلع ساقبالو نيطالسو ناطلكوهف شح عجب ناشح عجب وريصم عج
 نيل هلبق غدملافو اقلطم تقولا ىف رفتغي نينكااسلا ءاقثلا ) لاق + كلذ نم
 .مدعل يتب ام نيع فاق ويم را ترث هوب ولاصلاو ةصروختو# دلك ىف
 وحن ىف وسابتلالل كليم هللا نمو د ةليع» نسلط او< ىف والصووافقو بيكزتلا

 ناكاذانينك سلا نبف رحانا عال وةأث(ذاثناطبلا اتقلح و زءاجهللاىاو هللااهال

 لوالا ىلع ةعيشم ريغةسلتح ةرسكب كنايتا عمالا امه ٌوأقتلا نكمال اصختامهل وأ

 .نطفتاذافاضيأ ماكنتملا ره ولااذهىفهكراشي وايقتلا نينكاسلا نا مقتسملا ب قا رهنم

 هنتر د مو رشب ب وح هفيفخ ة ربك مهن ل والا لع نا لعام لك

 ظ ٍ هنطفتت و كلذ, ساما ودنك اهلاءا رئاباهدعب ىتأتنالالحتساالا رافي 00

 2 . اهنم تدجو اهتبحب“و كسفن تيلخاذاو هب  ىلكش ام اعف كفناتو كّتش دعب

 ] ' قوالا كاع تلادمب هئحم ل رصسملا قاشلا نكاسلاب قطنلاىف ءىحضلنال اهنا

0 
 ١ نمفلاو رولا د وصقملااذه اهل لصح ناو ةرمكلا ىلاالا تاكرذلا نيب نم

 "ىحنالام مكتءانؤم اهبقطنلا درت ةلكل وأ تضرف اذا كلذكو اضيأ

 مهلو ةك ةيسرافلاف دجوبو لصولا ةزم م عمالا مالكلا ءادتا ىف ةيرعلا ىف

 نك اسلاك لذ, قطنلا ىلا لص وكنا كسفننم تدجو ماطسو باتشىف اطش

 اهكردبالف سفنلا ثيدح ةلج- نم اهن اك ىتح ءافحلا ةيان ىف ةروسكم ةزمب

 قطالا ةفاكةلازانا كل ةيفةملكلا لوأىف نك اسلا فرحلاب رهجت مثعماسلا

 | 11 ديلا لوا ى املا كلذ ناماوس ةسكلاب نك انسلا
 مهنا كارهظف اهنأشو اهتيلخ اذا اهتم و سفنلا ةعبطنم اهطسو ىفوأ .

 لوأ اورسدك ملو اهريغ نود اهوبلتجا لو لصولاةزمه اورسسكب بس 0 ْ

 ممل تآكل 3 ا ل 111 91777 يلع نا ونال هج ل7 017 1 8

 © نينك اسلا )



 45-1 د

 0 0 كليف نا ْق مطتفم ا 4 لاق 3 طا ليس اجا 5

 عجب ضصئار ا وثيدح عج ا لطاوب ايافلاو لطاب 2 ليطابأو و 0

 ةالهأ عجن وكينأ هسابفو لهأ ع لاعتف عبط 6 عيطاقأو ضورع 5

 ءاجدق وليقةيلسبل ريغصتلا ف ةلشم و عج ن وكب نأ لال أف اذك 7 7

 ٠ | نوكيزأ طار سايق ذك شوكو 5 لكوامموبلكف «رعشلاف (
 نسال نكل عوجلا غيص ن نم هنوبيس دنع وهف ريج امأو ةاضرأ م مه“ 3

 1 عوجلاة نبأ |نم هنا هن ويس ريغ لاق ونيُمْض و زيغم و بيلكك لعق , عج نوكينأ 7

 ظ انالخ عومجا يشأ ن نم لاعف اضيأ هبوبيسدمع و ةهرفو بكرك عجب مساوهف 1

 ٌْ لخرىفلاخ رك لعف وررظىف راؤظكل عف عجحن وكينأ هدنع هسايقنكلهريغل 31
 ع عجفنمزأ آو نكمأو عملا مسا وه هريغ دنعو ذاشا مأوتف ماؤتو لاق 0

 | عراك أ اذكودبشو نسح عجب هاشمو نساحم اذكو مدقتناذاش نامزو || .

 كرتسايقلا وقر وزومتاخو قئادف قيراوزووتتا وخوقيناوداذكر وعا 1 0
 | ءانلاوفلالاب عمجتامبابلا اذهنمبيرق 8و ديلا عابشا هذهىفذ وذثلاةءايلا : 0

 | تاماج وتالحروتالحس لامر يسكتلا عج عمجت مل ىتلاتاروكذلانم |
 أ ءاجدقوتاقلاوجالو تانسرفاولوةبمل قيلاوجو نسرفا ولاقامو تاقدارسو || |
 | ةميملادوعوهوناوبىف تاناوبوحن ريسكتلاعم ثلذ ةروكذملا ءاعسالا ضعبىف | ٠

 ظ مهرار طضال هسايق سيل هنا عم هلثمىف ءاتلاو فلالاب عما اونو» هل وتعم |
 بيرقو هطرسش مدعل نونلاو واولاب عمجلا عانتماو ريسكتلا' ”ىجيمدعل هيلا . 0

 | واولابةعومجملا تاثؤملا نمكلذوحن ونيبسلاونيزعلاونيضرالاوحن كلذنم || '
 | ديابعو ديدابعك ىسابق ريغال و ىمايقالالصأ هلدحاو العجب ”ىمصدةونونلاو 0
 عجريلف عملا باي ةيفاكلا هكا اطوسم كلذزكأ 1 0 لوقلا 0 7

 | تابالكوتالاجو لئاصجو ميعانأو بلاك أ وحتعجاعمجيدقو) لاق« هيلا |
 | درطم سايقب سيل عملا عججذا معا لوةأ ٠ ( تارزجو تارجو تانوبو | ]
 ١ ايف لاقن لب تاني و بلاك اكديسخت واد سب كج ءاوسهريغوهبوبيسلاق 8 0

 أ ءاعسأ كيذكوزجي مل لدأوسلفأىف تايلدأو تاسلفتلقولفز واحنالو اولاق 0
 سنج مسا اضيأ هنال ردصملا اذكو اسايق 0 رعبا 9 رقاب ساجألا 0

 ىلعش اذ تك عججىف رارالالاشال نك لوقا 0 :

  قطلغ كانهو نأ كن

 لتاقاامأرعاشلال وق



 دي ١>

 ؤ ىلع عم ل والا مسقلا نم ءانلا نم درج انا ىئعملا ثيح نم اهيل قرفلاو عجل

 هعض واما لب عضاولا رظنىف نيتلخاد ريغ هيف ةُركلاو ةلقلاف ةريثكوأ ةليلق | هم اس6 زو ظاحا : . . | لفحمةظاحانمهلوق اهتاصخشمتنا ءاآوس ةيهالل عوض وملص الا قهنال عومجلا و ىنثلاو دحاولا
 قرفال و طقف عملا ىنعلعوذو» درفمرمساف هنا عملا مسا فالح امه الاص ةدفو ةلسقوأ
 ظفل فال درف٠ اذهظفل نال كيذو ظفللا ثيح نمالا عمجا نيو هن | ىو كر فص
 +لفحجم ةظاحا نم بكر عبصلا عمبلاقريعض ريك ذئزا وج هدا رفا ىلع ليلدلا دم | أ ناييدهشتما
 شفخالا لاقو * ايداغ اليجر وأابكر ىتخأ 5 هلوةكدظفل ىلع هريغصناضيأو اون ره 0 وىقلا
 ير را لأ مسا هدحاوولعف نزو ىلع عمطلا ىنعم ديفام لك متم نع رسم

 رغص]لوقلا اذه ىلع فلعافلاكلذ هدحا وريسكت عجب وهف براشو بحاصىف

 رفس وبكر ريغصت فل وقتف ر ود ولاج رف ام ةمالسلا عج عمجن مدح اولا ظفل ||
 لوقورودولاحرريغصتىفتاريودو نوليجرلاَشب نورفشوس ونوبكي ور
 ا سيل لعافىف العفنا معا وهيلعدر « ايداغاليجر والك ر ىدعا + رغاثلا
 مسا ةأيكلانالاقام عنو ليلخلا لاقو بتاكو سلاجىف بتكو سلج لاقبالف
 ليلقلا ىلعةأكعقن الاذه ىلمف بك ارىلابكرك ءكىلاة بسناب وهف عمجلا
 . ىضتقم و بج وأبج و عقف وذعقف هلثم و علا ف لاجر لثموهلب رفكر يثكلاو
 ٌررظىف راؤظ و بحاص ىف ةبعص ل ثم نوكينأ هب حرصي ملنا و شفخالا بهذم
 مأوتىف ماؤنو زاغىف ىزغوهرافىف ةهرفو ىرسىفةارسولج+ ىف لماجو
 .ءارويعف وءاخويشمو ديعبف دعب و باهو بئاؤومداخ ىف بهأومدخ و بيغو
  دوعىفدعو عش ىف ذم باكو زعم ىف بيلك و زيعم وناتأوريغ ووش ىفءانوتأم و
 عّمباظفل هريكرتنم عيمجلا نالامه وح ورفس وك رلثم ىهذ ا ارتبكم اعج كلذ لك
 نوكيال ودخاولا ىلع هنمءاتلا وذ عشب النأب عوناا اذهفرعي امنا واذهد رفه ىلع
 تسيلاهنا ىلع هوبيس لدتساو عملا ىنعمالا ديالو ةروك ذملا عجبا ةيشبأن م
 امأواهظفل ىلع ريغصتلا ءىحع و عرسم بكر وحن بلغالا ىف اهريكذت عمجي
 طهرلاو رفنلاو ليخلا و لبالا و منغلاكدرفملا ىلع عقب ظفل ديب د ملام
 بكرلاك الا فل صالا ىف موقلا و عمجب تسي'و عج مسااهنا ف ف الخلف موقلاو
 هلتأي ملىذلاىأعونلا اذهك أو ءاسنلاىلعنوماوق لاجرلاذا بكارلا ىف
 نع راغأو ا لبط انأو طها راوخو )لاق * ثن ؤمدحا وهظفل نم

 ©( ىذلا )



 مت ١١6 1ع 0

 نعم ىفدر#ل ا نال اهنع درهحللالءاتلا ىذل بابل اذهعيج ف نييك 5

 ةأدحو ةينعك ةلعفاما ودمك و ةقينك ةلعف اماو عمجتالنأ ىلوالاةريثكلا عملا

 وه وةرعسل ودب دهكن يتعجب ةلعفاما وةمنع و ةمأك اب نم لقأوهو ةرعسكةلعف اماو

 ةقانلا مس رف لكفلاءام وه وةاهم صقانلاَن م َوةبطر وة رعتمك ةلعفاما و ليلقاضيأ 0
 ءانلاوفلالا نوكينأ د وأنك 36ناز ولا هذه عجب ةلقىف سايقلاو اهمو |

 ةلجرفسو لجرفسو ةماعذ وماعنو< ىثالثلا ريغ ىف وءاتلا فذ هنزكحوو
 عملا ىلع عشب ةدوذم وأ ةروصقم ترناث فلآ رخآ ىفدرفم مما نوكيدقو'
 ءافرطوخحت ةدحاولاب هتفصو ةدحولا تدصق اذافىم#و ءافرطو ءافلحو< |

 اتمالع عتجالذاةدحوال ءانلا قحط ملوةدحاوىم# و ةدحاو ءافلح وةدحاو

3 

 ا ١

 دي لل اة دلو نا عى مارش 6 شل يم دولا ل ا ا ا

 دنع ف لالاو ثدنأنلل هدنع هيففل الان الذاش هءوبكس دنع وهوةام ىح و

 دقو هدنعذاشب سيلةام# وفرصنمنونمهدنع ىم#بف عقربب قاسالل شفخالا ||
 ةفرطاولاقف ظفالااذهريغ ىلع ةدحا وءابصقلا وءالفم اوءانرطاةغلاالهأركذ || ٠

 لاق و نيعلارسسكي ةفلح ىعمصالا لاقف ءافلخلا ىفاوفلتخا و نيعلاكيرحن ةبصقو
 اولاقامتاو ىفالحو ىفالح ىلع ءاركك؟ ءافلح سيك دقوةف طكاهحشب ديزونأ | ٠
 برعلا نمو ثينأ تلال قاملالل امف لأن التاقلعو ةاطرأ قلعوىطرأف | '

 ىنعيةيحيسدتلا اهقلخضاما ريثكتاةولخل نال اولاق تاءونصملا نود تاقولخلا ىف
 ءاثلا هيف لخ دا د رفل ا زيي# ىلا جم انام مسآس نخل م عضويف حافتلا وملاك ةلج

 ىلعاهد رفمدقتاضيأ ظفالا ف اهعومجم ىلع مدقتا اهدرفف تاء و:صملا امو

 عمجللاءوضوم سيل ةروك ذملا ءاعمالا نم ءاتلانم درجلانالرظن هيفو اهعج |
 ةرركلاعموأ ةلقلا عمناكءاوس ةيهاملا درج وهلب مهليلعت يقتسي ىتحاومشوتاك |
 ةوسناق ونيل وهنلو نفس ودليفتسك تاو صضملا ف اهنم ريشا ى 7 ءاحدقو 0

 رداصملا ف ًالااسايقءاتلاباهدحا و 4 11 قياحالا ءاوسأ سيلومرب و وسنلق و

 اذنا ة أبجو ةعقق وةأكفروهشااو 0 صعاملسصد و هةرعص) وان ريط ودب مطرف

 لاق#» ةيفاكلا حرشفف ماج نلإ 3 2 ع ليقدق َودَر نال اهنعد رجلا و عمجلل ءاتلا

 لوقأ+( عّمحت سيل ماو وىزعو هه زفودارتسو لءاجو قالحو بك رونو )

 مسا لصفلا | ذه ىفد هركاذب ىذلا وسنملا سان اك مدقتملا 0 م 2

 ١ حارو تاحارو ةحارو تاماه ةماه فوج الاف لوقتو ردبو ةردبك |

 '.ةدحاونابصقك ةدحاو قلع لوقف تيناتلفلالا لعجتو ىلم ٠

 .نوكي نأ ءانلاب هيفدحاولا ىلع صيصنتلا نوكيىذلامسالا فبلغالاو

 2 دش د قد

 ا

 دجوب مل دخل ىف

 ىنعي ةيحح“ هلوق
 نسح الا وهو ها

 عيطقلا لم الا
 هتاعر عم لبالا نم

 رقابلا نااك هنابرأو
 عمرقبلا نم ةعاجب
 ريك اهتاعر



1 

2 1١1 

 0و اسوا كوةأكو سايقب سيل سنلقو نبلو نيفسوحن و عونصللا ٠

 درفملا ظفلب ريثكلا و ليلقلا ىلع عقب ىذلا مسالا نأ عا لوقأ* ( رمتو ةرمت

 انرك ذ دقو سنا ساب ىمعم#ت ءاثلاب هيف 0 درفملا ىلع .صيصنتلا دصق اذاف ٠

 مهلوقو ءاتلا وذ هدحا و سسكم عجب نيف وكلادنعوهو هلاح ةيفاكلا حرشف ١

 ناكولف هظفل ىلعمم ءالا اذه لثم ريغصتلف ظفللاامأ ىعملاو ظفللا ثيح نم دساف

 ةنلغل اضبأو هدحل[و للا هدر. تنين :اكل ةلقلا عج ةغيص ىلع سيلو اعج

 زو< الو رعقنم نحو نط طر وب اهيف ءاثلا نم درجلا ىلع ريكحذتلاا

 اضبأ ىثملاو دحاولا هم ءاتلا نم درا عوقواف ىعملاامأو لضاف لاحر

 ْ : : نع تلك أ لوقت
 000 او لاا اانا ادع تاك ! لوقو ا كازوكتا
 ثيح نمال لاييعسالا تح م . كلذو عملا ىلع الا قلطي الهنم ىب 11 ىيدف

 هتعجج هتلق عج ىلا تدصقاذا مسالا اذه لث هلو ةليلق وه وكالاو ماكلاكعضولا

 نيكل عملا ىنعم درلا ن وكيف ءاتلا نم هتدرجةرثكلا تدصقاذاو ءاتلاو فلالاب

 .مهب ولم و لخت وملط و رقك ل عفاما ىثالثلا ىف ءامسالا هذه مثتالمن ولم وةلمت وحن
 اهيبثت حالطو رملَط و ءاهبو ةم# وحن لاعف ىلع هنمءاتلاوذ رسكيدقو

 رودبوةردنون وٌو٠ هون أع اهي 0 هةركد د ا

 ءاعص و< صقانلا اذكو ضايرو ماضي لاعف ىلع عم دق هنم فوج : الآ اذكو

 سكي ةلعفاما و درطع بابلا اذه نءهريغ ىفالو هيفريسكتلا سيل وةوعص عجب ىف

 رسدكيدقو ةلقلا ءاناوتلالاو ذل درحلانآى اهب ةلعف ركح هيكح و ءاقلا
 نتفرج كآق لوفي وزمفكاو ةزسك اهم ل ءانلاوذ

 موثو رردكل مف هنانىذىف ”ئىئحدقو ةرب وةردوةنخدكةلعفاما و تانئنو ةنيتو
 ماكاك لاعفىلع هنم ءاتلاوذ رسكيدق و ةرحش و ةرقبك ةلءفاماو فرغب اهبثنت

 ماجا لابفا لو < 6 لمفأ لغو باحرلاو اهيقن ثادحو رامثو

 ءاضأ ةاضأىف ءاحدقو ءاذق و ةاصخ ردان ليلق هصقانىف ريسكشناو راحجتأو

 ةكلفوةقلح وحن اهكشبدرجلا و نيعلا نوكسب ةلعف ءاثلا وذ ءاجدق هنوبيس لاق

 د11 هدانا | ءرقللال نينا نكت دحاولا 1وففخلاة كفو قلح سنطلاو
 بسنلاب ابل وأ ىفان رك ذاكءايلابسانت ءاتلاذابسذلا ءايدقطح امل ىرمت وحنا وريغاك

 برعلانمو ذاشب نذا سيلف ن نيعلا محم ةقلح ءاتلا ىذىف ورع ىنأن ع ءىحو

 نوكيف ريسكت ردع ودرفاف ءاقلا سكب قاح ونيعلا نوكسب ةقلخ لوش. نم

 ردبك )ب



 ا
 يس وو

 ظ نوكل هيف تفذح امناو امزال ةذح مجباىف ةفوذحلا ةبسنلا ءا هسا

 ءىثشنماضوع ءاتلا تسيلف ىمحمالا عججامأ وضوعلا تريتخا اذلفةبسنلا باب | ٠

 ارعم هدجا و نوك لع للاواعف قه لب ندا عجب ىف تمزلاك مزايبل اذلف : ّْ
 حاج ىف ةسجاسج ومن ةبسنلا ءايريغ ءابزم عوجلبا ىصقأ ىفءاتلا لددقو | ٠

 لاقيذا ءايلانمالد,نوكينأ زوجية نزارفو ةقدانزف ءاتلاوعيجاسج لصالاو | 5
 ءاخلا 2-- هلأ ليلد نوع ل ةنزارفو ةقدانزو نيزارفو قيدانز :

 نوكيا هعاسفو ةلقايصو يي ةنعجلا دكأتل عوخلا ىدقأ ىف

 ىدحا نم شضوع ليق ةساناق ءاتلاو هموعو ةراعخوج عوخبانم هريغفف

 عجب هنا ىلع ةكئالم ىفايةيعجلاديكأ أن لق و*اريثك ”ىساناو*ىلاعتلاق ىسانا ىناب 3
 لبق ورفاءز نا رفعز فلاقباك عمجبا فنونلا وفلالا تفذفنابسناهلص أ وناسنا

 ءايلاودحاو ىفتسيلذا ءايلا نماضوع تسيل ءاتلا نا ةثعاشأ وحن ب وسنملا عج ىف

 هيلا بوسنملا ممايبوسنملانم دحاو لك ت يعم كناىلع لل محبا ءاتلالب ||
 نيسايلا ىف ليقاك بالا مساب ىللانم دحاو لك ةيع# ىلع ثعشأ عج وهف
 ةبوسنملا ةعاجبان ٠ دحاو لك ىلع قلطا هيلا بوسنملا مسالانا نورعشالاو

 دهام اوح ناكللاىلا توسنملاو تلد درطيال هنال فعض هجولا اذهىفو

 اضيأ 0 ةلقعم هيأ مناع ىف 6 يه ءدليوبلا ب نال صخشلا اذا ةدداغبلاو ل
 وسال سكملاو جرختسمو قلطنموحت هيف دي زملا ىتالثلا نم فذحتكنارعاو

 من رحمو جرح دموحن هيفديزلا ىابرلانموكلذ ريغو جارخساو ىطنبحو
 فذحتو ٌئاوزلا نم لضفلا ىلحت نأب ءاوس ريغصتلاف تفذجام ماحترحاو
 تنك ل ضفلااهأدحال نكيملنا وليعافم و لعافم ءانب هدوجو لخنامب اهريغ

 ءايلاةدايز فذملادعب كلو ءاوس ريغصتلا ىف تلعفاك ىطنبح و ىط رأىفاك ا ريخم
 هركتسم ىساجلاريسكتو ) لاق«ريغصتلاف ماك فوذحلا نم اضوع ةعبار
 كنال هريسكتو ىساخلا ريغصت هركتسا اا لوقا * (هسفات فادح ه0
 برعلا هرغصتالف هتهاركىف كشالف هنم لصأ فرح فذح.ىلا اههبف جاتحت

 هوك رغص ول مهمالك سايق فيك اولئساذا نكل مهمالك ةعس ىف هيكل ل

 رةوحن و ) لاق * ريغصالا فك ضوعلا ءاب ةدايز 3 0 هو

 ريغىف بلانوهو محدال ا ىلع عم سب ل ءاثلاب هدحا وزعام ملط !و لظاحو

| 
 دحام ىس عم لءج وبكراذا بكر بالف ىن ىعمو اظفل الية عو 95 ىصقأ
١ 

 ل وأى رعاك ةيسانم ايه هلي 0 ءايلأ ع نم فخأ ءاتلاو فيفخ وهام عمالا



 هلعل ريثعو هلو

 سيكي رابغلا ى

 ا

 ليعفاذكو عونصم
 | ريغ تأي مل مضلاب

 مسا بيلع ( أك داو

_- 2 

 هدنع ةضمل ىف 0

 5 ايه ثكسلا

 ليق كلل هانطيض

 هأ سه اهلا ق

 هل ١ قي

 ابرقاز وج زو نكل باتكلا ردصىف ماكاهتلاصأ و فورا ةدايز ةدايزلا

 لاقبال ورفعجةنز ىلع رثوكو ل ودج لاقتيف هب قلل ةنز ىلع هنا لاقيف قماملا ىف .
 2 . | دج وب ىل محفل اب

 ريغوأهلوق مامتنمةدم يغب هلوق*سعدم و بضنتو حن ىعب قلم ريغوأ هلوق + | 3” ليقلب ديهضلا الا
 اقم نوكيالىأ هعضومىف ماك قاحلالل نوكيال ا" , هدنع ةدملا نال قمم

 كلارا ب والان وتين طخ فو ا اسك ا
 الرلا يوانت هذه ناف ليعفو لومقو لاو لعاذ لثم نع ازازخا ظ :

 ا 0700107 اذه لمنع زرحااماوقاالل تسيل ودملا ةدايز ببييز |. ةغللا لهأ هنحرص

 طاطرقو حاورقو هلوق+ماك ةنيعم عوج اهللب ىجابرلاريدكتك نوكيالدق .
 ةدم هرخخآ لبق ىذلا ىعابرلا ريسكتك اهريسكت ةلثم الا هذه ىنعي حابصمو '

 هيفديزاا ىتالثلا نم فنصملاهرك ذامريغ اذكو ةيعابر نكت ناو ساطرقوحن |

 ربثعو ل ودجو رثوكو ىنعباقحلمس هلوقهباقححم نكي ملام رطف ةنز ىلعا راج-نا

 انشأ بكور بركوخ تناك هدم ةعبار نل فرح امهدحأ نقرح

 ريغصت ىف هنوبسةلاقام لعو :تيكسو روندك ةدمريغوأ دولماو ليفجاو

 زوهنك ىف اذكو لير ايبسم ىلع هدف ذأ 26 نأ ىعش ليريسم لوري

 حابصمو طاطرقو حاورق وحنو لاقولو ريهشك هريغصت ىف لاقباكريهاتك |

 ةعبار ةدمدا انرلا ةئز ىلع ناكامو دارأهنكل خذ وأ ناكل ساطرقك

 هلوقىلا بكوك وحن هلوقنم لثم مث هارحم ىرحن ساطرقك اهعموأ 3
 نزاوبام حابصم ىلا حاورق هلوةنمو ةعبار ةدم لد ىابرلان زاوبام س

 بوسنملاو ىمعالا ىف ةثعاشأو هن را ووو هو 37

 مهلاذ نيل نويستع وأ ا هدحاو ىصقأ 6 .لكنا ع

 ةجزاوموحنكلذو ايوجوفقناثلا امأو بلغ الاىلعف لو الاامأ ءاهلا هنوقمحلي

 اهبثت براوجو ملايكءاجدقو برعملاف ةبراوجو ةسلايطو ةللاوصو

 01[ دكا ند ةئايمو ةتعاشأ وكو دجاسملاكىبرعلا عملا

 عج ةرباربيف ةبدنلاو ةمحلا عتجا دقو ىدهش»و ىلهمو ىنءشأ اهدحاو

 نوفردبب دنهلا نم موق ,هو ىلثد نزوىلع ىحنس عج ةحايسو ىربرب

 بوسذملا عجب هءوبيس دنع ءاتلاو متاع فلأب جياس لاش دقو رح 'اىفبكارملا |

 ©( ضوع )

 00م ل 2ر22 222 22025 2222 تتبت4لالا2ا واسسسللابح7ا7؟  ح

 اذهو بضنتك الوأ رثوكو لدك تانكسلاو ةنيعملا تاكرمللاىف هلثم ءاوس

 آلف تاتا او 11 تاكا نر ولا ىف رشي هال روح دم لوقلا | قمم ءابلا ميدقت
 ىذىف ربتعياذك و ديعب زاحم ىلعالا تاك را قلطم ىلا ارظن رفعجةن ز ىلع بضنت . لا لاو 7



 ْ د 0 ع

 عمجالو ثنؤملاو ر ؟ ذملا ايكو ئونف رزين رف 0 انام لاق
 لوعف ولاعف ولاعفريسكتان رك ذدق و رعشلا ةرورضىقالا ةمالسلا عج-اهنم ”ى

 ريش 02 1 تسل اتكليع اهم ىلعف ليعفم ولامفم ريكا

 اننا 2*2 نو مهل وقامأ و سعد عجفف سعادك لعافم لعف“ عججو

 نومركمو نوب ورضم هلوق * ةريقفو ريقشب اهيبشت ةنيكسم و نيكسم ملوقلف

 هبابف يمهل وأو لوعفملا و لعافلا ىعما نم لعفلا ىلع ىرجام لك د

 مؤشم ونوعلم وحن ئالثلا نم لوعفملا مس! ىفءاج و نعم واظفل لعفلا ةرباثل حيححصتلا ١
 رومكمف اولاقاذكو لولو دورغمب ا نيمايم وجئاشم و, نيعالم نوميخو

 ليقع ف رطل ورسم وكركذ ملا لعفمفاضبأ اولا وعااسمةخولسم ىف و ريساك» ||

 م اهفعض م ءايلا اويجوأاماو ري انبووطاقبو رسايم ركتك

 دي ل اا 5 مالا :

 اذه ”ىجبن دقو تنؤل او رك ذملا باب ىف ةيفاكلا حرش ىف عامل ع طارملاو

 ةنرجو رح ةيلكو اهدلو اه ولت : ىتال ةيلتمو لتم ةقانوحت 0 بابلا

 ثينألازع فذحب فاعجالا فوخ صقانلا ىف ء ءاهلا اوتنثأ امتاوورج اهل ىللل

 نوكلاخمدأ ءايلا ةدادز تن ؤملا اذه عجب ىف اوزوَحو نونلايف ةياكلامالو 1

 هكرتز وج و نيداشمو ماا خو ليفاطم لوقنف ةردشلا“ ءاهلا نم ضوعلاك :

 لاق * لفاطتد وع نابلأ ىف للا ىنج+لاقو#* ع ضارملا هيلع انمرح و+ىلاعدلاق .

 سيطارق ىلع ساط رق دو اسايق ا

 دفاشأو ةئاواوح وتو حابصمو طاطر رقوحاورقوسعدمو 0-0 3

 نازوأن 4 ْنزولااذهريغىأهريغ ورفعج هلوةلوقأ* ) توينلا , سل

 للاعف ىلع هي نت ال ةربورطق ونثر 1م ممهردك عابزلا
 هبيسإ درب تح ”ىش ةيلصالا هف ورح نم فذحيالذا كلا وأ ةلفلل ناك ءاوس

 رسكام لع ةزكلا ىف سكي ليظ ىايرلا نم هاتلاونا ١) عج ىلا
 تامجحج و رجاج وحن ءاتلاو فئالابةمالسلا عج مسجةلقلاف ورك ناجل
 روك ذملا ريغ ىتالثلا ةدابيز ىذنم هفورح ددع لعوهام اذكو ةمح*ج ىف

 ساطرق وحنو هلوق+لمانأو تالمأو ةلمأو مراككو تامركمو ةلارككليق

 كنافليدنق و نباطركو روفصعكد مف رح هرخآ لبق ىعاب رلكىأ سيطارق ىلع
 ىنعأ ىعابرلا ةنزىأ هتز ىلع ناكامو هلوق*ليلاعف ىلع هعمجت

220 

 هف ورح ددع

 ىلا: ةسظلا يهو ُ لودج وبكو كر وحن ارم ىرجياهمم وأةدم ريب قدام ريغ وأاقحمهتنز ىلعناكامو

 ىلا ةأرملا تالقللا
 دلولا اهل شيعي ال

 طشتلا يسشبلاو

 ناويحو ناسنانم

 تاش دخلا ذوعلا
 ءابظلا نم عاتلا
 ليخلاو لب الاو
 لفطملا عجب لفاطلاو

 هب رق اهلفط اهعم
 اذكو جاتنلاب دهع

 نأ و هلوأو ةقاسنلا

 دبن ول كنم اثادح

 ىف م تيبلا هنيل
 رميخت* ماعلا



 2 ا

 )00 سبب تم و لاق وبدت بهذم + نيل بيعشلاك قيع لابام + لاق ادحاو | ا قيع لابام هلوق
 || ةاضقك صقانلا عمج هؤاف موهضملا ةلف صاصتخاكعاونالا ضعبب نازوالا | ** صان مد

 ميركك ليعف تيم نزونا ءارفلابهذمو ةرربو ةرفكك هريغف ءافلا متفيو | ١ هل“ رظناف
 تبلقمثرخاو مدقق عراضملاو ىضاملاف تلعااك هئيع تلعاتيوم لصالاو
 ىلع ايئبم سيلامامأو لاقذاش هدنع ليوطو لوالان وكس و امهعامتجالءايواؤلا

 هيف مالكلا ”ىحسو ليوحو ليوعو قيوسوحت بلقلاب لتعيالهناذ لعم لعف
 هلصأ و رفكو حن نيعلا فعضم لصالا ىف هنا ةاضق ىفءارفلا لاقاذكو لالع الا باب ىف

 ناوك لك ءارثلا لدتساو لبق ساي الا دنع ضوع وفيعضتلا فذخل ىَضق

  ءالعفأىف روهثملا نيبو نيهىف ءانبنأو ءانوهأ وحنب اليعف لصالا ىف تيم
 ددعىف ليعفلا لعيف ةبسانمل ءالعفأ ىلع اعججامتا هبوبيسلاق و ليعف عجب نوكينأ
 تاومأىفو ماصو ةررب وحن لعاف ىلع دايجو ةداسىف لج-اك فورملا

 اريثكدا ضاوحأو ضوحك لعف ىلع ليف فقخم لبق عج لاوقأو سايكأو
 .ثيموحن اذكو نوكسلا و ةكرملاىف لعفك ريصيف نيعلا فذحب لعيف ففخب

 ٌركأ لو الاو هظفل ىلع لج دقف لايقأ ليق عج+ىف لاقنمو نيهو نيلوديسو

 فلالا,ثنؤملاىفو نونلاو واولاب ركذملا ىف ةمالسلا عج عمج نأ ل عبفلصأو
 را ب تاعلاو نوتيلا وح نمل قدح ففخاذا اذكو ءانلاو

 "ىج عج ىف ءايحأ ليفاك هيمو تيم عجىف تاو اكلاعفأ ىلع هنم ثنؤمللاو

 .ةوضنووضن عمجىفءاضنأو ةضقنو ضقن عمجىف ضاقن ألاقي اياذهو ةيحو»
 ىنعمىف اهنال لوعفم ىنعم ليعفىلع الج ءاوس ثنؤملاو ركذلل ضير ءاجو

 ةغلابلل ةينيًأنوقّيسفو اهحقو ءافلامضب نوناسحو نوبارش هلوق + ةضورم نيسلامضب تيكسلا

 نونلاو واولاب ركذملا ةعتلاعمج عجبا عمجف ثنؤملاو ركذملا اهيف ىوتسيال || نإ كدقلو
 فنعضتلاب اظأل العفم اهتهب اثم ءاهلا اهتلخد امئاو ءاتااو فلالاب ثنؤملاو ردكلا معد ولا

 :نابجلا وهو را"وعف اولاقامتاورسكتال ةثالثلا نازوالاهذهف ةغلابماب ىنعمو || سرين ا

 نيملاو ةعاجتلانال ةراوع ةأرللنولو قبال رهنال ءاعسالا ىرحم هند ربواوع لكلا نزو

 ربواوعوراوعاوهبشف لاتقلافنور ضحي ىذلا لاجرلا+فصوبامت بلغالا ف | رار ليل

 ا الات يدكسو لمرات قيشو ًانعو لم كل مف اذكو بيلالكو تالكب . | .[ىهانمعو نابحلا

 .فلالابو نونلاو واونلاب ميحتلا غمجالا ناعمجلالو ثنؤلل ءانلا امهلخدت هاما
 ريضعمك ليعفم ىلعو راذهنمو ءادهك لاعف ىلع ىذلا ةغلابملا ءنبامأو ءاتلاو ظ

 | ىلعوأ ناصحو عانصك لاق لعوأ نعطمو سعرك لعفب ىعوأ ريطعمو 1

 ( لاف )



 س# 15و ل |'
 اثْؤم ”ىحب مل نيعلا نوكسب ءالعف نال ىلاعف ىلع *ىحن مل ناصجنسو نايرعك

 لاقو ثارغو نائرغب اهيبشت صاج ةناصجحو ناصف اولاقث هبهبشن تح
 هتؤمو هزك ذم ىوتسال ةلانلا ارظن تاناصخلاو نوناصتخب نا
 ةمالسلا عج عمجب آلف ىلعف نالعف امأو تاندنو نونامدت اولا اذكححو

 ةيفاكلا حرشف هلك اذه ىضمدقو ءالض لأى الفا صشلا ةرود

 دحاوىنعم ىراعلاو نايرعلان الرام عجج ةارعب ءافتك ا ءارعنابرعىف ىحجبملو |[
 ىذلا نالعف ضعب عجب ىف مضلاءاحو رخلا عجب نع اههدحأ عمج ىئتكاف

 عجج ىف مضامتاو حتفلا نم جرأ ىراكسو ىلاسكىفوهو ةصاخ ىلعف ىلع هثنؤم
 هنا كاذو كس الا فالخ عومأ ىصق ةأىلع هريسكت نوكل ةصاخ نالعف

 ىبايقلا ريغ عجبا ل وأريغف ثدنأتلا فلالديف نونلاو فلالاةهباشمل هيلع س يكمل

 عج عبتا و سايقلا فلام هنا ىلع ىعالال وأنم هينيلديلعنوكينأ ىنبتناكاع ||

 ىتادقىؤفمضلابجواو سايقللافلا نكي ملناو لوالامض ىف ركذملا عج شنؤملا | ٠
 ىلعةلالدامه«فمضلام ازلاو سا ةمداق عج ىراسأىفو هشيرمداوق ىأريطلا ْ

 لاقوانركذامريغىف مضلازوجنالو هيلع اريد نأ ىخبني ناكل امهتفل نع ةدش

 باب رك عجج مسا هنا لوالا مضب عوجا ىصقال هتفلاخم ىأرامل ةاحلا ضعب

 ىلعف عج سيل ىلاجع وحن نا نورخآ لاقو عمجبس يلو رفنو طهرو موقو
 صالقك لوالاذ هفورح ةيفوت ىلع هعجل مهفلاب ىلاجتو هفورح يفوت ىلع

 فلألعجو عمجل لسع بف : سعف ىازلافدخ ضئالقك قاثلاو ران

 ثينأتلا تسيلف مهنلاب ىلاسع فلأامأو ريخالا ف ثينأتلا فلأو طسولا ىف عما ئ
 مضلاب ىلامعىف فلالاف مدقثاو تنينأتلا فلأ نع ةبلقنم ىه ءاب نع ةبلقنم لب

 نيلوقلاىوقأ اذهىفاريسلا لاقنمز و نع عجب ىنمز و ىنمض ىف اك ث يذل هب ولحم

 موعضملا رصحادحأرأ 1 ةعب رأت مضدق وهلوق «ىدنعمجرألاوقالالوأ و لوفأ

 مضلابىرايشوىراكسولاسك ل وش برعلا ضمنا لسفاف
 افاعض ةيرذ ىلاعت هلوق ىف فاقليلا رك دقو سلا اضيأ هيف ميرصتالو

 تاوم أ ىلع تيموحتن لعيفو) لاق * ىراكسو ىراكسكىاعضو ىفاعض“ىرقدهلا
 نس نونورتصت و نوقيسفو نوناسج و ندا بل ءانيأو دايجو

 ظ : ىحال ا اسال 0 تي

 ٌْ انرحالا رديحو لقيصك ميتا ىف الا ”ىحيال اهعتفب وديك نيعلا لتعملا فال
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 رعشلاةرورضلالا هئيعمضبالو لعف هثؤمىفو ءالعف لعفأ ريسكتىف درطلاو |
 لاورجلأ دي هلوق * ناضمو نادوسك اريثك اضنأ نالف '”ىحنو ظ

 ظ حرش ىف مي أ عج نم هعانتما ةلع انركذدق ها ليضفتلا لعفأنع هزينل

 ْ ١ رازن ىب تان تدج واف#لاقرعُسلاةرورضل تاوالعف ونولعفأز وج وةيفاكلا

 ا ءاحو هلو * ارامتخا ناسيك نا كلذ زاجأو * انمرج-أو نيدوسأ لئالح#

 اهكف ةبطر لكؤتىلا تاناشلاىف تاوارضخللا بلغامسا هتبلغل ثاوارضملاا
 للقتةبلغلانال ةبلغلا عمزاج فص ولالا و زلةيلعلا عمداتلا رينا العف عج زوجي

 لثمهنال تالمراونولمرا ةلمراولمراوحقف زوجنو اًضيا ةيفصولا ىئعم

| 

 نيطايش ىلع ناحرسو ناطلسو ناطيشوحنو ) لاق * تابراضو نو:زاض

 ىراكسو باضغ ىلع نابيطش وح ةفصلا حارس ءاحو نيحارسو نيطالسو

 ىلع مسالك لوقأ +( ىرايغو ىلاجعو ىراكسو ىلاسك ةعبرأ تعضدقو
 00011 لامدكلاو ناكر زك « ص * وأ ناك نيملا نك اس ءاقلا كلثب نالض
 نادج-و نافعو ناثعو نائسك الح مانع نوكينأالا نيلاعف ىلع عمج

 دهعهلذا لوقنملاىف هفالخ برغتسم لجنرملاىف ريسكتلانال كلذو نافطغو

 نونلاو فلالا نم هيلع ظفاحناىل والاف لحن راا ىفناكاذا اهسالوريسكللاب

 باقلاب ءارعكص وح فلأىف فرصنت امئاو ريغصنلا ىف سماك ثينألا فلاب هبشل
 اودصقالهيلادئاملاةرورضلا نونلاو فلاللالصأ اهنوكع٠راخ اولاق نيح
 ريغصتلا ىف ليق هلا ىرتالا روك ذملا بارغتسالا نم 0 ىصقالا عملا ان

 اولاق اذهاف فلالا لبق ليعف ءانب ماهل ةرورضلا كلت لثم نكي ملام ءاريكص

 لجن رملاىف نونلاو فلالا ىلع ةظفاسمللو ءعجاف نيبارظو ريغصتلا ىف نامرظ

 عج اولاق مهنازعاو نيطيلسن اطلس ريغصتىفو نايلس ناس ريغصتيىف اولاق

 لذه ىلع رسكم مهمالك ىف تأيراو لعج عجب ىف ىلجح اضيأ ىبرظ نايرظ

 ناثرغب اهيبدت عابطو حارس ناعبضو ناحرس ىف ءاحامتاو امهريغ نزولا
 اوسءافلا محفب نالعف ىلع ناكاذا فصولانا العا ةفصلاهلوق * تارغو |

 هثثؤم عج و هعج زاجةنامدن ونامدنك نكي ملوا ىركسو نا ركسك ىلعف هلناك
 ”ىش سبلو فصولاو نيتدايزلاب ءالعفل نالعف ةهباشمل لاعف اذك و ىلاعف ىلع

 ةنالعف نالفىف عمجدقو ةنالعفنالعفىفالو ىلعف نالعف ىفال ادرطم نيعجلسا نم
 حاطب لبقف انرك ذ امامنا عمج ل ثدنأتلا فلأ عمو مادنو ىتادنك مهني

 مكلاب نالعف ىلع ةفص ناكاذاو رسمكلاب راعص نود ىراعحو ىجاطب نود
 لا بد سمسا سمس سس ع هددسس سجرج وج

 ثمر

 م نالسمف ىأ م

 رظنا تأيملو هلوق
 هاننتكاام "١١ ص

 رعت” شماهلا ىف
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 هل فقل

 ءاتك كاكفنالا رهاظ ل عوجبا ىصقأ ةيئيدعب ”ىح داك الغ قبل 4
 فذحلاو انالوح ىف ةسماملا قوف فاآلا تناكْناَو ةكنالم وف ثدي كا

 اقف عوجلا ىصق أ اعيحي ف لمفا ءالعف ولمفأ ىلعف امأو ىلاوح وحن ريغال

 ردا امهفيفحت بلط امه ريغ ن# كا رصصو ئناوتوو 00 :

 لعفلا ىلع يلعفلا فو خو ءارج-و رج-اوحن هركذمل امابتا لعف ىلع ءالعفف

 ىلعف ريغ لغفلا ف لمفلا وقف للا ف رت ريكلا ىف ريكلاف ءانلابهفل الاهيدشت

 نممكب ثان رىلع عمج نأ ىبرّوح ناكوءارفالاةالخ ايؤرلا ىف ىؤرلاك ذاشلعفأ

 ناىرأو ماؤتولاخ ركعج مسا وهلب عمج سيل و مضلاب باب رليق هنكل ءا رلا ا

 اذكو ىلاعف ىلع لب , لش لع عمج إف ةيعمالا تانىف لغوتف ءارج باب نم ءار ص

 اهيلع ةيعسالا تيلغف ملل, لوق ىلا :ىرتالأ ءارج- باب هلاضأ ءاسطبلا
 ىتحوفرصيلب ةرأودوسأىف "ريع < ميطأ ف ىصالا فص ولا ريهزال جس || ©

 اذكو حاطبلا ىلع ءاسطبلاو ممابالا ىلع معبالا عج لب مطبلا ىلع اعمجنمل

 تهتشأ|ذا ةئعنلا تم رح نم نالعف ىلعف نعأ يل لصالاق .ضرح

 3 صرخ و نافرح لوك تاكل هنم نالعف ئحم ىنعملا عنم ملولف عاضبلا

 نا ركسفةد ودملا تالا نوتلاو تلاللاهبدل 3 ناركيت نلف عج

 لاق«ىراحصو ءاردصلا ىراكسو 1
عبصاو لدجأوحن فرصت فرك, مسالا لعفأ و)

 

 ةيلصالا ةيسولا حل صوح موق ءسواسأ و عاصأ لجأ لع صوحأو

 ليضفتلا لمف نع هزمت نورج-ألاقالو رجسو نارج- ىلع رجأوحن ةفصلاو
 لضافالا ىلع لضفالاو حن وامساهتبلغل تاوارضحلا ءاجوهعرف هنال تاوارجالو

 هلوق * هليعو هتزمث ةكرح فرصتىأ فرصن فيكءلوت لوقأ«(نيلضفالاو
 لعف هعجبو ءارج رجأ ٍتابنم لصالاىف صوحأو صوحأ عج صواحأ
 هعج- زاح و ىمسالا لعف اك لعافأ ىلع هعج- زاج اعسا ءالعف لعفأ لعجامل نكل
 ناك اذاتءالعفا ىلع و لقاعلل انعناكاذا نولعفأىلعو لصالا ارظن لف ىلع

 نوكدنإامإ فصولارجو نارج لع رجا اوك ةفصلاوهلوق * ثنومل لع
 ا لعفلاب هربدقت رئصل فص ولا بانى رهظا لوالاو ىلعف ٍلمفأ وأ ءالعف لمفأ

 هأنعم , هنم لعف ليضفتل | لعق ال سلو رجا لجربىا رج أل جر ترص ود 0

 أ لأ هيفص و || نعم ملا طورشالار هاظلا عفر. الاذهلو هناي ماك

 ١ ةيلعلادعي 0 اذا رجأىف فاتخا ءةيعئفاسب ركن اذا هفرصص ىف فالخال | | 0

 نك 0 طا م ا ها م 06 سو ل ا ا ل نتج طم هر وحس هس صحح ماد عجم حسم جوع حسم هع حول تعا دع لعلم م 7

 ىظفللا فيفختلا راصف علا ىف ىونعملا لقتل نآرف. رو ءاسسفنخ زاحاك



 ْ 1 اذ "هب ْ 5 ؛ م

 اذهىلا لاقتنالا دعب ىلوالاو اهلاوحأ عيجسيف ءاوس راوي راعص نذا ىقببف
 1ك وقس واودك هتروريصل افلأ ءابلا تلقىهو ةثلاث ةخردىلا لاقتنالا لاطلا
 7 || اذه زوحبالو ىفالصو ىراذعو ىراكص لوقتف ثينأتلا فلأ لبق ىذلا دملا

 ”01] امنخبوأ اددكت نارح ةلثث ق بلي قارج ءابرح قلوقتالقاحلالا فلألف
 00| لرأ كياتلا ننلأو ناك افلا ءانلا يصل ناك اما افلأ ابهلمج نال كلَذَو
 ىباركك ىسنا عجب ىباناو قللالا فلأن مةمالع اهنوكل اهيلع ةظفاحلاب

 بام قل أ دقو نابرظ عج ىبارظك ءايهنونتبلق ناسنا عج وهليق و ىسركعجب
 زودف ىراهمو ىتاكامهو ناظفل ثينأتلا فلأ درفملاف نكي مل ناو ىراخت ||

 . ةيراموةيفثاىف لاشالف املع ساقءالو ىلوأ د. دشتلا وةثالثلادج والا امه«ف

 | وهو صوقنلا نم دحاو ظفل ىواتف وح قاطأو فلالاب ىراوعو ىفاثأ
  ةروصقملاتيشبااماو اياعمو ىاعم ق ونوأ لاجبو ةيبعم ٌةقانو ىجم لج مهلوق

 . ةيلينال افلأم ءاب ىصقالا مجلاف تبلقو ىليبح وحن اهلاح ريغصتلا ف ةعباولا

 ريغصتلا ىف ليق كلذل و ىصقالا عما هش فالخ فلالا لبق مت متت ريغصتلا

 ' || ليضوهو فلالا لبق متت ريغصتلا نبأ ضمينال ميعانأ ريسكتلا فو ماعينا

 "|| نكي رف ىصقالا مجحاءانب فالغ : عج اةمالعى هىتلا فاآلا ىلع ةظفاحمازاجف
  ىهامعجزو< ةدودملاةةسماخ ثدناتلا فل الاتناكنا و هيف فلالاٍب لق نمد

 عصاوقك عوج ىدقأ مسالا عمجو فذ نأ زوجي و ءاتلاو فلالاب هيف

 ءاثرقىف لئالجو كب ربو ثئا رث اذكحو ءاسفنخو انصاف سفانخو

 الاف هان مال هءوبيسلاقف ىرابست ةروصقملاامأو ءالولجو ءاكاربو

 سلال ىريبحو ”ريبح ريغصتلا ىف ليقاك ىرئابحو رئابحاولاقولذا ءاتلا وفلالاب
 ل ليلعتلا ىفو ءالعفو ىلعف عمج ئرابخلاو اهوحتو ةلاعف عم 20

 ةلعاف عمجي سبنلي عمبا ف عصاوقو "يجو سبتلي ريغصتلا ىف ارمجنالا
 ركذاكس ايقلا عنم ال نكل هبوبيس هيلا بهذإك عاملا ل وقنف نيعضوملا ف لاب و

 سايقلا عنمال اذكو ريغصتلا ىف كىرابحو واح رايجوك ق لاقينأ كلاما

 فذحءالولج وءاكاربوءاثرقوحن ىفزحيملاهاو نضا ع ىنض ع عيج ىف لاشي نأ
 اهنوكل ةماكلا, الاصتا دشأ ةروصقملا نآل ةروصقملا عم زاجاك ةطسونملا دملا

 لبق كلذلو هرم امهبناث نيفرح ىلع ةدودملاو دحاو فرح ىلع ةنكاس
 نوكل ءاسفننخو ماللاك اهنوكل فلالا فذح نضع ريغصتىف نضيع

 نارفاءزو ءاسفانخ زحي ملام او كبلعب وك ىف اي ةلصفنملا ةماكلاحح ناالا

2) 20000 



 ا#> ١45 41<
 راوج ريغصنىف لوفناك ةطسوتملا فلالا فذ ليبح لوقننأ انهه بحلب
 فال فلالا ىلاءايلا نم عوجلاهذهىفا ورفامتاو دسم و رب وج نيلعدجاسمو

 نيب اقرفءاوج و ىلابح ىنعأ نيعضوملا ف دحاولاب عمجلاة طن ةّياجىف ءاوجوحن
 ىطرأىفاك قاحلالا فلأو ىهلمىفاك ةبلقنملا فلالا نم هريغو ثدنأتلا فلأ

 ةواداو ءاوشو ةيئاشوحتن درفلاب عملا قيبطتنم لالعالا باب ىف *ىحياك اذهو
 عجبا ىفاك ةشياث ة وادأو ةّداشىف فلالا ناكامل اباربو ةيرب فال ىوادأو

 ثينأتلا فلأ ىف ءاجام ةبلقتم فلأ هرخآام ضعبىف ءاحدقو اذه ةيرب فالخم '
 كلذو فلالاب ىرادمو رادمو ىردموحن كلذو ه.هلاهيبشت افلأءايلا بلق نم

 قاحلالل وا ةبلقنم درفملا ىف فلالاناكءاوس درطم وهىف اريسلالاقو درطمي سيل

 ىطرأىف و ىهالمو هالم ىهلمىف اذهىلع لوقتف ءايلا ءابا لصالا ناكنا 4
 امأو عمسام ىلع فوقولا ىلوالاو لاكشا هيف عقبال هنا لآق وئطارأو طارأ ظ

 كلذو فلالاب ىلاعف هيف ثكالا نا عم هج وأةثالثديف ءاحهناف ةعبارلا ةدودملاوذ .

 اهلبقام ةرس.كحح لجمال ءاب ةزمهل ا لبقىتلا هفلأ ىصقالا عجبا ىف بلقتكنال

 فلأ لصالاىف اهنال كلذو فلالا نم اهلصأىلا 0 عجزف مجياصمىفاك ئ

 ةيلكلا مالك موزالاب تراصذا فلأ اهلبق تديز لبح ىفاك هنوبيسدنع قدا

 دلل اهنال ىلوالا نود ةيناثلا تكرحف نافلأ عجاف راج-و باتكىف تديزاك

 ةيناثلا بلقتملو ضرغلا ض فن نم افوخنينك اسال ىلوالا فذحملو راج ىفاك

 ىلا اهضعب ةلعلا فورح بالقناناعم ءايالو اواواهكيرحتىلا جايتحالادنع
 ءايلاو واولانال كلذ و جراخلا ىف اهنبابت عم فصولاب اهبسانت دك | نس

 فرح ءايلاو واولادعب قبإف ءادرو ءاسكى ا افل أن ابلقت عضوملا اذهلثمىف

 تعج ر ءاباهلبق فل الات يلقنا الف قل 1 نم اهنوكل ةزمىلانم فلالاىلا 0
 تبلقنامث فلالا نعأ ةزمهامالقنا بجوم لاوزلفلالا نم اهلصأىلا ةزمل

 لالعالا بابىف “ ىحناك ىلو أ صعب ىلا ايم ةلعلا فورح تالقنا نآل ا

 رقش أ ىلعو دغأدقل *لاقلصالا اذه لامعتسا ةلّق ىلع ز وف ءايلا ىف ءايلا تمندامن
 عملا رخآىف ةددشملاءايلالاقثتسال ىلو الاءايلاف ذح نأ ثك الا و* انت راعتل ا لاتغي

 ”ىسركىفاك ةقباطلل عجلاىف لق ىتح دحاولا ىف نكيملاذا اهسالو ىصقالا
 اوناكاذا و ناك ام افلأ ءايلا لعج ىلا بيست هلثمؤفذملا اضيأو ىساركو

 ه.كنظافرقارقلاو سباركلانولوقيف ريقارقلاو سيباركلا وحن نم دل نوفذح

 ىساركو ىراوعوىفاثأ ىف ساركو راوعو فاثأ مهلوقىلا ىرتالأ نيئايلاعم

 مدقتاودغادقل هلوق
 نكل 58 صيفاذه
 لاتغي ل د. لابه كانه

 ىعم ناذ طلغ وهو
 تساكلا لاا
 دايصلاو لاثحلا

 اج 2 3 هيننيل

 كوي يك
 وه باوصلا لعلو

 ريك اذه
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 ةردقموأ ةيراضك ةرهاظ ءاتفصولا لعافىف ناك اذاو ضاوم مايأو لزاون
 وحن ةعبار فلالابثن ملا ) لاق + ءاتلا فذحب لّعف ولعاوف هسايقف ضئاخا
 وحن و شاطع لع ىثطعوحن ةفصلاو ىراكص ىلع ءارصوحن و ثانا ىلع ىئنا

 لمفأىلعف وراشع ىلع ءارشعوحنو حاطب ىلع ءاسطب ون و ىبارح ىلع نرخ
 نارعالوقأ +(تايرابح ىلع ىرابحوحن ةسماخفلاالابو رطل لع تسلا
 ملاذاةعبا رهفل ا ففاهقوف ىآ ةسار وكتير أاما ةروضقلا وأ هد ودملاثينأتلافلأ
 اريدكم هعجااضيً زوجيو ءاتلاوفلالاب هعجدرطإ لعفأ ءالعفال و لعف أ ىلعف نكي
 دتعااذا ثلذ و ىصقالا عجبا عمجب نأ لوالا نييرمض ىلع هريسكت و درطم ريغ نكل
 وام دكممسالا ىف ى اعف ولاعف ةروصقملا ىف لايف موزالا ىلعاهعض ون وكل فلالاب
 ًةادبم ىلاهف ىف فلالاو ىئانخو ىلابحكريغال فلالاب ىلاعف ةفصلاىفو ىواعدو
 . راوجكلاهفو ةلدبملا فلالاب ىلاعف ةد ودمللاىفلاّشب و”ىحجيام ىلعةدودملا ءايلا نم
 عمج نأى ااثلاو هناي ”ىحياكلصالاوهواليلق ىلاعفزوحيو ثالثلا لاوحالا ىف
 ءارشعو ءاحطإو ىثطع و نايف راشعو حاطبو شاطعو ثاناكلاعف ىلع
 ىثان أولوقب ملثانا اولاق اف ىصقالا عجباديف ”ىحجال اهف عجبااذه ”ىح امناو
 ادادتعاىصقالا عجبا بابلا اذهىف لصألا ناكو ثانخاولوشب ملىئانخاولاق امو
 . ارظنف لاعف ىلع عجل! ىفاهفذحامأو رياكلا مالك لعف اهم وزال ثينأتلا فلاب

 ءانلاىف ايدطاقسا دعب ةملكلا عمجف ءاتلاكن وكيف ثينأتلل ةمالع فاالا ن وكول ْ
 ثاناوحاطب و شاطع نوكيف ةمربو ةعصق5ىثناو ءاحطبو ىنتطعوخن لعجبف فرعموه و مسنلا
 ىلاعش.هبشأ هنوكل ةلعف و ةلعف عوج رئاس نيب نماذهريتخا امئاو ماربو عاصقك || , ' 0 2 ٌء : امباو ةهادلا هانعم
 ٠ | ىتلالاعفل هتبسانم نم انلقامل لاعف ىلع نيعلا متقو ءافلامضب ةلعف سكي مل ناو وهوسوماقلاىف اك ]| لاعن لع اعمل ىثنا ىلع ءارششعو ءاسفنوحن لج وررقناك لصالاوه ىذلا 3 ىلع ىدارككلا
 "|| نكاسلا عج اكىصقالا عجل دل دبع لو[ دان هلل لصالا وهب || ناعضوم ىبعُس و
 "|| ىرابح وحن ف بسنلا فتق عاكنيعلا ةكرح ببسي ةسماملاكفاالا ن وكل نيعلا جاتيىفو اهل عبارالو
 المال عرادإا و نط 1 ندنالو شو نراك ل ف ممتع محامو ىرجو | * 2 سورعلا

 000 ا ل رار لاق لغد و مالا ةبيص مال ااه | ىف طلغ تاب
 ىذلا فصولا ىف بجو اماوءاتلاو فلالاب عيجبا عج ىلوالا نا عم ءاسفنوحن ىف (برا ) ىف عبطلا

 لقث أ فصولا نالانرك ذاك مسالا نود افلأ عجاف ءايلا بلق ةروصقم هفلأ ا
 ءايلا نم رثك أ اضيأمسالا ىف فلالاو بسنأ ه.فيفضلاف ىنعملا ثيح نم مسالا نم
 هي لعفت مل هانرغصو لابحانيمسو لانا ءاي لصالا ىف ىلاعف فلأ ناىلع ليلدلاو

 ريغصتلا بابىف نيباك ريح و ىريبخ كانه انزوج انا كلذ و ىرابحب انلعفام |

 لب

 1أ0أ1]1]1]1110|110 ]1 ] ]| | | | 005 0001“ ره 5-3

 نيصاوتت تعدووحج يسن ييرووتعسوعتا ين 2

 / 5 ين 21111001 “2011 1 111 ا

 000100 ا7 ذ ] 1 2ز[ 0 0 ز ز] 1



 3 ثينأتلا ذمالع اهنوكل هنانىرحم ثدناثلا فلأ رمارجال كا كلذو ا
 ةدلجلا ءايباسلاو عوبريلا رخنم ةرج ءامادلاو ءاعصاقلاو ءاقفانلا دعب حا
 ربانق ةربنقف اولاقاك سفانخ ٠ ءاسفنخيف اولاق ثاذىلعو دلولا عم جرختىتلا

 ىلعو ا اريثك ةقسفو ابلاذف لاهجو لهجج ىلع لها وحن ةفصلا هلإ ) لاق *

 نسزاوذاعأو و دوعق وراحتو نابحصو ءارعشو | لزب ىلعو ماللا لتعملاىف ةاضق
 رعالوفأ ء(ضيحو شضئاوس كاذكو ولو ماونىلع هما وحن ثنؤملاو ذاثف

 ميصلبقو موقو موصو لزنوبي و دهشكا لعق فصولا لعاف ىف بلاغلانا

 مضبلعفنع جراخم سيلو مبقو ميص ليقو لالعالا بابف“ىحباك قو
 1 زاغ صقانلا ىف لوقتو ع خ ويشك ءايلا لجأ ال اهرسكو ءافلا

 لعاف عجج ىف لصإ ايفو تايعو اور " لاعف لع اريثك انضنأ ضل

 نإ وال النكت اريححااضبأ ةلمزع ' ىو ًالاشو الف لا فصولا

 اضيأ ةعاب و ةكاح لاقبو ةكوحو ةنوخو ةررب و ةرفكو ةقسفو ةزعوحن
 رنا وب ٠ ءافلا مضي ماللا لتعملا ىف ةلعف ىلع رسك اذاو لالغالا ىف *ىحاك

 نيعلا ديدُشَتن لعف هلصأ ءارفلا لاقو ريخالا ىف بلقلاب ةفحلاو اهل وأ ىف لقثثلاب
 ةهرفك عج مسا هناىلا دربملا بهذو نيلثملا دحأ نم ء ءاهلا لدباف كلاذ لقثتساف

 اريثك عم و عونلا اذه ريغىف اعجب ةلعف مدعل كلذو عمج سلو ىزغو

 فورالا ددع ىف هل هتبسانل لوعفب اهيبشت فرش و لزيك نيتعكل لعف ىلع
 طئام عجب لوحو طوعوحن فوجالأ امأو نيعلا ناكساب ممتىئبدنع ففي مث
 نم هناذف طوع نعم طيع امأو لاقثتسالل هواو ناكسا 8 بيف لئاحو
 الهم ءالشرع تير أ عجب ضيب فاك ءايلا مست لك لا
 اذهىف نينكقمب اسيل ءالعف ولعفف ءامركو ميرك و حن ليعش 2 ء[رعظو

 هريغ وبابلا اذهىف ءالعف ؛ئجام زك أو ماكر خآ باس هيبشتلا امهلب بابلا |

 اريثكءالعفاضيأ *يحي و ءاعجش و ءانبجو ءالهجت مذ وأ حدم ةيحصم ىلع لداذا
 نايشك اننا نالجول لعاف ءاحو ءافلح و ءاسلج" لعافم عم ليعفل اعج
 ءامرو :ماينو عابجك لاعف ىلع ءاجو نارجتخت مسالا لعاش اهيبشت نايعرو

 ىلع هردصم ءاج اهث كلذو عوكر رو روضحو ا باعصو

 ناكاذاو هتبلغل كلذ نا انرك ذدق ذاثف سراوفامأو هلوق * اضيأ لوعف ىلع
 ءالقعلا ريغ مهقاملال اسايق لعاوف ىلع هعج+ زاج ءالقعلا ريغل افصو لعاف
 لامج لاقيف ثينأتلاو ريك ذتلا بابىف ةيفاكلا حرشىف سم اكعمباىف ثنؤلاب |

 ىهه ءاقفانلا هلوق

 ا

 وهو اهريغ رهظيو
 اذاف هققرب عضوم
 ءاعصاقلا لبق نمىتا
 هسأر ماقفانلا برض

 جارخ ىأ قفتاذ

 رع أن م ىف هكا
 مل و اقفانم رفكلا

 ظفللا اذه نكي

 نآرقلا لبق افورعم

 ىطويسلا هيلع صن
 ريم
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 ” هنلزنم هزاعاف اولزلدقو اوك ىلعدم اكو-2ثنؤملاونانج ونار جءاحو لهاوك

 اجريصو نيعلا محب لعاف سايق لوقأ( باوسو ماودو قفاونوعصاوف اولاقف
 قيناودو قيباوطكرسكلاعابشاب لعاوف 1 ورسكتسالاسايق لعاوف مسالا ىف

 مجتف لاو نيدلوملا مالك ىف 9 1 رفلا لاق سايق د متاونف *
 ءافلا موهضمىأ رك ألوالاو نانك نالعف و نارجك نالعف ءاحدفو لطاب

 لقتنا اذاو ءايلا يسنل ةرسك ةعضلا تبلق ل را ناطح نوك نا روحو
 0 ند 0 ا م11 0 ل

 000000 ل1 للا إطلع يراك تسيل وضع عدن ىد
 ىلع للاغلا اذه رسكيدقو حيرصلا مسالاىف نارج < نالعف ىلع فلاغلا ىف

 نالعف ىلع عجب نيح ليعف ةهينس العاذ نال كلذو بتاحعصو دارك ايضا لاعف

 اضيأ لعافىف كلذزيجاف لافاو ليف اكلاعف ىلع عم ليعفو نابرجو بير ٍٍ
 2 رصلا مسالا ف ناك ؟لعاوف تلاغلا فصولا اذهىف زوحنالو هنوبيس لاق |[

 ذشدقو لاق ثنؤملاعججو رك ذملا عجب نيارقرك لمار مخ اثنؤم هلنال
 ىاريسلالاق كلاوهلاىف كللاه نالف لامباضيأ كلاوه ءاح هريغ لاقوسراوف

 لعافىف لعاوف نا درملارك ذو * ليلق مكئاوغف ىلثم و * رع ءكثلاىف ءاحو

 عضخ»# مهتأردي زاوأر لاحرلاذاو * لاق نسمح غئاسرعشلا ىف هاو لص ب لاغلا

 ثلاوهلانوكينأزوجنذااورك دام عيججف دل دول تلق *ناقذالا سك اونباقرلا

 جراوخلا قرفلاىأ جب راوخلا مهلوقكه ريغ اذكو ةكلاف ةقاطىأةكلاه عج
 ,فصولا لعاب ىمساذاو ةكّنالملا فئاوطىأ +افص تافصلاو *ىلاعتهلوقك
 مسالا لعانرسسكدقو ا اقر مب وداخل لعاوف ساق براضك

 هوعج-ول ةملكلا لوأىف نيواولا اولقثتسا مهن 6 هيد وأو داوك ةلضأ لع
 ثنؤللاو هلوق * نالعفىلع عجول اهراسكتاو واولا ماعضنأ و لعاوف ىلع
 ثنؤملا عمجي ركاذملا عجب ساءتلا مسالا ىف اوفاخيمل بئاوك ىلع كوع
 ىلع اعم امثوعمج إف كاذ ةفصلاىف اوفاخاك لعاوذ ىلع |ههنم لك نوك عم

 امهتفذح اذاف ءانلاالا امهنبب قرذال ةفصلا ىف ثنؤملاو رك ذملا ظفل نال لعاوف
 ىرتال أهتم و هرك ذم قالت الف مسالا سانا امأو: سائشلالا لصح تعججو

 ءالعافاولزئدقوهلوق * بكااوكىفاسيتلي قىّتح هم اكثنؤمل و ئاك ل وقنالكنا

 «(هيلزنم )
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 | 0 ماقالو لومفم نمت 0 لع نمت . ليف لصالا ظ

 الي ايف اقرختمالبل اء را ومقلا 7 < ىذلا محي لضتنامركو نر ظ

 ليعف ىلع لج-لومفملا ىنعم اليعفنا امهذوذش عم كلذدجو ءارساو ءالتق ذش || |
 لا لضأ نا ٍلعا ىراسا ءاجو هلوق * ءامركو ميركو حن لعافلا ىنعم |

 نالعف عج وهىذلا ىلاعف ءاف مضيدفو ناآلعف م نوكي نارك داكرك ٌْ

 كلذو قيراسأ لأ هيلع لومحئانود لاشك و راسو "ىجبو هيضاخ لج ٌْ ١

 هَ ايما ةرارح نم ا ا 1 0 د نى هنال أ ١

 ودا ه.عرذتال ةعيرذلاو برش. ىأهب لسوحال ةليسولاكتا لا ىنعم ةليعفلا

 حابص ىلع زويبص رم 3 ثنؤملا 0 لاق + لت ىأ ديصلا هب ىرد ههش و ريعبلا

 لوقأ*( زئاعىلع زوعوحنوىلوأ فيلخ عجب هلعج و ءافلخ ءاجو ٌحئابصو
 لايف هقاطل لبق عج اك لاعف ىلع عم هنأف فصولايىف اليعف ءاتلا تقحل اذا

 ءاوس ءاتلا وذ صتخيو ةفيرظو فيرظو ةحبص و جبص عجب ىف فارظو حابص
 رئاظن ذشدقودرىلا رك ذملان ود لئاعف ةريبكلاك ال وأ حب ذلاكلوعفملا نعم ناك

 هدحاو نم ”ئىث فذح ريغنم عجوهو هوركم ىنعم هءرك ىف هناركو ريظنيف

 0 اولوشملو ةليمس وةريبكو ةريغص ىف نامسو رابكو راغصك '

 3 امئاو اولاق ءاهفسو ءارقف ةوسذ وح ' ءالعف ىلع طقف نافرح هيف ءاح ونئامس و

 ْ مرق درا ىنعم وهف ركذلل هناالاءاتلا ديف ناكناو هنال ةفيلخ عجب يف ءافلخ

 نوكي نا زوحيف اضيأ فيلخ ءاجدقو ءافلخ ىلع افيلخ ومص يت ام

 هتفيلخادوجوم موقلانم نا * لاق هدرفم نود عما رهشأ هناالا هعج ءافلخلا .

 عمك نوكينأةلاوط ة أم اكد لاعف عج سايقو *دوجومب ىسوم ىنأ فيلخامو

 أ ىذلاو م اءانلاهلخديال لوعف زوعوحنو هلوق *انرك ذاك رك ذمةاواسل ليعف
 | زوحيوحتن ةليعف ىلع الج لئاعف ىلع عمجب نزولا اذهنم ثنؤملا ىنعم وه |

 ا ةقورفك ةغلابلل ءاثلا هلخداذاو صئاختو ضروف وراععو ْ

 قا عجيف اج هك ليلق وهو لئاعف ءان ريغ نمثن ؤملالاعف ىف ءاحدق هناؤعاو
 نابح ار عملا ثنؤملا لاعف عجج تبش ملو ةلاعف ىلع الج نام

 ظ ىلع له وكت ىامألا لعافو )لاق * _* ءاوس عما ف هثئؤم و هرك ذم لب لئاعف ىلع
 أ

 ا



 ا يو اسمر زرادشت
 ميذيسام ةعطنلاو ةاركصحالاو ةحئذلاو لعفلا هيلع عقوام وه ةققلا
 ةبونقلا هلثمو دعب هبت مل ناو ىصضتلا لصيإم نيمضلا اذكو لكؤيسو
 تافضل ازيخ نم ةروك ذملاتاماكلا تجرخالف بلحلاو بنقل صال ةبولذلاو
 هعجب زاج ءاعسالا هذه نم هنم حرخملامو ىلعف ىلع عمجت مل ءاعسالا زيحرىلا
 ا انلق اذه ررقت اذاذ مذ اي" ىحذ مَ جذ ةاش هءوبيس ىحاك ىلعف ىلع

 || لج متتبيصم باصم ىنعم لوعفم ىنعمي ليعفل اعج نوكينأ ىلعف لصضأ
 وحن لعافلا ىنعمب ليعف هيلع لمحتام برقأف ىنعملا اذه ىف هقفاوام ةيلع |
 | قمزو نمركح لغفهيلع لمح و ىنعم و اظفل هلدتهباشا ىط مهو ضيم 1

 || لجرك نالعفو ىكلهك لعاذو ىبرجو قمح لعفأو ىتومو تيك ليعفو
 || دعسالوىيورموقو رفسلا هنأ ىذلاوهونابورلجروىركس موقو ناركس
 ثنؤؤم نال كلذ ونالعفل اثنؤمادرفم عضوملااذهلثمفىبدروى رك نري
 ثنؤملا عمجلل حصل ثن وملا درفملا ةفص و ىلعفدسايق لعشب لعف باب نم ةفصل | نالعف ْ
 قملا ىلع لومح# ىسيك مهل وقامأو *حونموقتبذك«ىلاعتهلوقكثنؤيموقلاو |

 اولج- اك هلوق * ىمتسالو ىلخحي لاقبالف ادرطم لجلا اذه سيلو ةيدضلاب
 نوكينأ ركذملاعجبىف ىلاعف لصأنا معا ىطابح و ىعاجو ىلع ىتاتوىئايأ |

 ةفصلا بابىف ماك ن العفو ىراكسو ناركس وحن ”ىجناك ىلعف نالعف عج
 بابلااذهنملغفو ءالتمالا و نطابلا ةرارح ىلع لدبامت لعفب لعف هباب ةهبشملا
 ىنعأامهانبهدحتا وامهانعم براقتالف ةنطابلا بويعلاو تاناجملا ىلع لدي اهف
 دص وناشطع و شطعوحن عضاوملانم ريثكحوفف اكراشن نالعفو لعف باب
 ليقف ىلاعف ىلع عمابا ف عضاوملا ضعب ىف لعف لج-مثن الج“ ولج ونايدصو

 ناثرغوىراكسو ناركسوحن ىلع الج ىطابحو ىعاجو طبحو عجو عجبىف || نآلعفب دارأ هلعلو
 اههيف ديالمتيلاو ةعالا نال ىنعملا ثيحنم لعفباب مبأيو منأ كراش مث ىنارغو || هرك ذمام ىلعف
 ىناتو ىباباىلع عمج ظفللا ثيج نم هنماضيا نابرقيو عجولاو نزلا نم ىلعف هثؤمو نالعف

 مئات ىاتوىايأ لص ف اشكلا ىف و نالعف ىلع لومحلا لعفىلعن الوم امههف
 ذاش ىعم عجباياعم وحن هلثمىفافلأ ءايلا لادبالانال هجوب سيلو بلقف مئايأو
 راظنك ذاش لئاعف ىلع دفص ركاذملا ليعف عجباضيأ و بابلا اذهىف *ىحجناك
 عم هيلع تلجحاذا ىأ لينق وحن ىلع ب رجأو تيموكلاهوحن لجااذاو هلوق *
 عم ض رم هيلع لمح ن الف ىنعملاف ةكراشملا درجت, هنزؤ فالخ اهنزونا
 ناعي لصالا ليعف نع زيقتل هلوق * ردجأ ىعملاو ظفللا ىف هلدتكحرراشم

 6( لصالا )



 . هلأ ١44 اليس

 ثنؤملاوركذملا هيفىوتسي ناكناو ة”ودعىف ءانلااولخدأام أو درفملا مسالا ف
 لانعت لاق :قددصو ودك عجبا ىف اولاقو ةقميدص ىلع هلالج ءانبلا اذه ىف |

 ىلع ودع عج و:اهقبدص نم ”ى وخلاف اهعد+اشلا لاقو * ىلودع مهناف*« ْ؛

 ىنعم ليعفو ) لاق* لبق ماك ءاعسالا لامعتسا هلابعتسال هاي نكي مل ناو ءادعأ ||

 عجب عمجالو ءارساو ءالتقذش و ىراسأ ءاجو ىلئقو جرجك ىلعفهباب لوعفم
 ىض مون و لصالا ليعف نع زيقيل تاحبرجالو نوحبررج لاقيالف ميححتلا
 ولجلاو# ردخأ اذهف ىرجو ىتومو ىعله هيلعا ولج اذاو جرج ىلع لوم

 ىنعمب ناكاذا اليعف نا عا لوقأ * ( ىطابحو ىعاجو ىلع ىاتوو ىبايأ
 حرش ىف ىضم أك اهبحاص ىلع ر<« ملاذا الا ثنؤملاو رك ذملادهف ىوتسي لوعفم |[

 كاذنم هيلع عمجي امنا لب ىلعف ىلع لوعفم ىنعم ليعف لك عمجي سلو ةيفاكلا |
 راص ىتح هريغ ولتقلاكىللا اهبباصي ىلا هراكملاو تاف آللا_زئضتم ناكام ||

 ىتأنافنيبتباى"ر وك ذملا ىئعملاف هكراش اذار وك ذملاليعفريغلاضيأىتأي عج ااذه
 لاقنم ةغلىف ديعسهنم ديج لجروختن عم | اذه عمج ل ىنعملااذه ريغب هنم ”ىش |[

 لاشال كإذكو ىدعسال و ىدج- لاش الف هلعاف مسيملام ءانب ىلع نيسلا مضب دعس.

 ةحيذلاكءاتلا هلخدام وهو بابلا اذه نم ةيعسالا ىلا لقتتاام عج ىف ىلعف

 تسيب ةحبذلان ال ةيعمالا ىلا تلقتنا انلقامناو ةوطنلاو ةرصضلاو ةليكالاو

 نم لكىلع عقبىذلا بورضملا حوبذم لكىلع عقب ىتح طقفحوبذملا ىنعمب
 اذكو منلا نم هلدعيو حبذا ملصلام صتخم ةحبذلا لب برمضلا هيلع عشا

 لك ااذاةليك ألقبلاوزيللا ىم«يناكل اذكناكولذال وك أملا نعم سيل ةليكالا | ٠

 ةاشلابةصطنلا وديصلابةيمرلا ومنلاب صتخم ةيصخل ا اذكوةاشلاب صتخمةليك الالب ||
 ةلعلا ىه هذهف ةعطن ةحوطنم ةاش لكوأ حوطنم لكس يل و ملعنلا هنيملا :|١

 ضعب اهصاصتخا بيس ءامع“الا زنح ىلا لاعفالا بهذم نع اهجورخ ى'

 نهدملاو لكلا وحن آلا ىف انلقاكهيف اهتبلغو لصالا ىف هيلع تعقوام
 ىنعمت سيل ةليكاالاو ةحبذلا وك نا هيلع ليلدلاو دج ملاكعضوللاو طعسملاو

 عبو عشب ملامامأو لعفلا هيلع عقواموه لوعفملا مسا ةقيقحن ال لوعفملامسا

 هيلع عقو ني" رهاظ بورضللذ زاحجم هيف لوعفملا سانا رهاظلا» هيلعدعب
 ١ لكؤيمل ناو لك اللدعيامةليك الا وبرضلا حمصي وأ برضيس نوفالبرضلا

 ْ لوعفملامسا اضيأو ليفان رك دانت 0 ريهسملاو نهدملاو لملاك نرصضلا و ا

 ءاشدشم" ءاددوراصف ىناثلااولفحا لوالا ذوذشلا ذشامل هنكل ءادشأو ديدش

 هوركملا ةخل ىف م
 روك ذملا لدب

 نيدسلا مطب هلوق

 هلوق اًشارق اذكهو

 نيذلا امأو ىلاعت
 هنا ىفف اودعس

 م د

 به 57 نع هلوق

 لهلو لامفالا

 تافصلا بيبنالا

 عق وك لاعفالا لدي

 رمت» ىتأي اهف
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 ءاورسو ”ىرسم ءارفلا حو واولا ىلا هيف ءايلا اوريغذش الو ءاوقتو "قزن
 . ىلع ىنبب الف اًنايوأ ناكايواو فوج الانم ءانبلا اذهىف ناكامو ءايرسا و
 سبكو ميوقو ليوط ىف ماوق و لاوطك لاعف ىلع لب ءالعفأ ىلعو ءالعف

 مسالا ف ليقاكسدسو ددجو رذنوحن كلذ و ىعسالا ليعشباهيبشت لعف ىلع ليعف
 0000و ]د لير دح لع ذل وذذل بعاضلا ىف ليك اذكو بتكا
 سدسك ىنث لاقيف ففخم دقو سدسك ىنث لصالاو نثو ىنث ىئايلا صقانلا ف
 نالعف ىلعو نافغرو نايرجك مسالاب اهيبشت ناعم و ناينثك نالعف ىلع رسسكو
 اهيشن لابآو لييأو فارشأو فيرشكلاعفأ هبف ءاجو نال! اهيبشت نايصخت
 ةدايزلا وةدعلا ىف نايواستمالعاةواليعف نال باحصأو بحاصو داهشأو دهاشب
 فرظ عجب وه ليلخلا لاق دقف فورظ امأو نيئانبلا ىف امهيعضوم فالتخا عم

 . ريك اذم نااكهسايق اذه ناالا في رظ ىنعم فرظ لمعتس! مل ناو فيرظ ىنعم
 ناو فيرظ عجب فورظ ىمرملا لاقو لمعتسإ مل ناو رك ذ ىنعمب راكذم عج

 ال ولوقأ نوف. رظ تلق هترغصاذا كنا هعجج هناىلعليلدلا و لاق ىسايق ريغ ناك

 هيففلاخ ناكناو هيبش ىلع رغصي هباشم ناريغصتلا بابىف ان رك ذامللاق امث ليلد
 *ىش ءاجدقو ىتأياك عمجال عمجرسا هنارهاظلاو ةارس ىرسوف اولاقو ديزونأ

 وحن لوعمنه ىنعم ليعف ىلعالج- ثنؤملا ورك ذملا هيف اي وتسم لءاف نعم, ليعف نم
 قيرحو سيدسيىف كللذ مزلي و بيرق هللا ةجارو قيرح ميرو سيدسو ديدج

 اذهىف ىوتسي و ثنؤلل وأ ركذلل ناكءاوس ابلاغ ربص ىلع روبص وحنو هلوق*
 لاق ةقورف لاق دف دفلابلل ةلولمو ةقورففف ءانلاو تنؤملاو' رك ذملا ءائبلا

 عجبا باب ىف ةيفاكلا حرش ىفان رك ذاكق رف هعمجىف لاق قورف لاقنمو تاقورف
 صئالق و صولق و ٌرئاعوزوممت لئاعف ىلع درجلا لوف ثنؤم عمجي دقو
 .انركذ 5 ةاوعف هنأ اكف ةردقماهيف ثدنأتلا ةمالعن ال كلذو ٌكادجو دودجو
 صولقك ثنؤملاب صتخا اهف اهسالو لعف نم رك أ اذه لئاعف و ىعمالا ليعف ىف

 ةربزعلل ىئصاولاق وةيفاكلا حرش فان رك ذاك ةمالس ا عمج لوعف عمج الودودجو

 نوكي نأو صئالق و صولقك لئاعف ىلع عج الوعف نوكينأز و<ف ايافصو
 نيهج ونمذاشوهو دودو عمج ىف ءاددواولاق ؤاثن وم هن وكل ةليعف ىلع لج اليعف

 هلدتقفاو هبهبش هنكل ليعف سايقوه لب ءالعف ىلع عمجيال الوعف نا اههدحأ

 وحن ءالعفألباضي أ, ل يعف ىف ءالعف هيف ىتايال فعاضملاناىنأثلاو اوكسو ةكرح



 ه4 117 قو

 | ىلعوابلافريص ىلع روبصوحن وف ورظوةضشأوءاقدصأو فارمثأ لوادي

 أ اولاقلوعفدل نع لاعف عججف لصالاوهالعف هوبيسل مج لوقا (هادعأ ٠

 | ورونوراونوحننيعلا نوكشل لف اولا تانيف ءاح وريص و روئصك دج وداج

 ٠ ليعف موهبشانبج موقونابج لجر <. وبيسلاةمثمضلا لصالا ونكسن وعوناوع |
 أةنابج ةأ ما مهضعب لاق وءاتلا نم هلثم عئتماضيأ وةدايزلاودنزلا ودفصلا ىف هلثم هن وكل

 كيرف اوك اليلق لاعف ىلع ءاج وءاذ رظك انبك نونلاووا ولاب دعم عئتميالا ذه ىلعف

 وحن كن وااو زك دلاههفىوتسيىذل امتنا زن -؟لاوهزاتكوحو هوت دان

 ثالد لج وكاكلةأرماو ملل ليلق ىأ ؛ هااكل لج راذكو زانكلج وزانكذقان"
 هلوق* تلاغلا ىف ل وريسلا عيرسلا وهو ظ

 ناذهوصلاخمر 5 ىأناحهاذهل وه هيوبيس وليلللا بهذموه اذه ناره

 ل عمجم امكف ليعش دحاولا ناجهاوبش ناجتءال وهوناناعم |[

 اجرك عجبا فو باتككدرفملا فلاعففلاعف ىلعالاعف اوعجج مارك ىلع ميركك 0
 0 وئثملاو درفملا ناحشءالوهو ناحمناذه و ناجم اذه ىىرجاركذو
 اذ كونيبهذملا نم ناجم ىفامصالد ىفو ردصملا ىرحم هءرل دحاو ظفلب

 ىبولامو هلوق هنم وباطملااوبأ لاق لاك عمجو راج واللا .ءاعمالا ىف لاعش ٠

 عمج ونت اجه ىلع ناجض عمم لئاعث ىلع لام عمج وىلئاعش نم ىأ+ايلاعش نم ىحأ

 نيعمجلا و نيد رفلل نيعمجا وكب نأ ز وجي وثن ولا ىلع ركذل الج نئ سه ىلع ناسف |

 امهنال ليعف ةلزام لاعف هبوبيس لاق ناعجمم و ءاعجت ىلع عامجمث وحن و هلوق |[
 فيفخ و فافخ وديعب وداعبو ليوطو لاوط وحن عضاوملا ضعبيف ناوخا |
 ةلاوطوةليوطةأر ماو ليعف ثنؤمىف لخد, ايءانلا هتنؤمف لخدو ظ ْ

 هلوقاذه ام«يلعليعف عمج كءالعفو نالعف ىلع عمج هليدعو هانعم ناكالف ظ ١

 ثدرأ اذا وليوط نم , غلبألا وطف ىنعملاىف ليعف ةغلابمالاعفنارهاظلاو

 مارك وءام رك ىلع ميركوحنو هلوق * لاوط تلقف .نبعلا تددشةغلابملاةدابز

 ديدش وحن ءالعف لدي ءالعفأ ىلعرسكم ليعف ن:فعاضللاوهيفنابلاف ناذه

 ءاص مث ولاقول ماندالا كفلالا قئتساءاصشا وحاصمشو عيصشو ءانذشأرذادكو
 وهذااضيأ ةلعفأ ىلع فعاضملا رسكيدقو ءاقدصاكل يلق تا ءالعفاو

 اعسأ ليعف عمج ىف ةلعفاءاجدقو هواه ثدنأتلا فلأ لدي نأالا * العفأ ريظن ظ
 قانلاو يىواولا صقانلاىف اولدع اذكودشك اون نحت وح 7 رمح

 ّآ ْدِشَوأ ولاة نم ف العفلالءاسقتتسا ا 3 رابقث قشاوءاس ايت« الغنا ءالعف» |
 م سمسم سس جستم



 نيت م
 اههدحأنا كشالو

 نيشلا موعكم
 ان كمر لاو
 حاصلا رات ىفلاق
 وهف لجرلا عجم

 ةعجث موقو عاج“
 هريظن و ناعحجمثو

 موقو عب لجرو

 بيرج لثم ناعم

 ءاعججثو نابرجو
 ها ءاهقفو هيقفك

 اذه نم موهفلاف
 ءاعحمشلا نا

 عامجتاال عيجتلا

 زوجي ناعمثلاناو
 ريبكلاو مضلا هيف

 عمج ىف نيعتملاناالا

 سيكلاوه عاجلا
 ريدم

 رب مامر ىلع ظ *ىلععاجش وح و

 1 لولا ىلا

 ةدابزلاناىف لاعف لثم اليعف نا رعأ لوقأ * (بئانذو ءالفأو نادمت ءاحو

 ' ا ةلغرأو ةرفقأو دنع وح اهتاقكهتلقو فورا ددعىفو ةثلاث د

 ةثكلا ىف ثكبو ةيبص أ ىلع رغصي اذهلو هلْغأىفانلة [كديبصأ نع بئانف ةيبص
 وحن كلذو رج-و لذقوحن هيلع اهرممكو ءافلا مهب لاعف سكي ع لعف ىلع

 أ ءاوسلعفك ةبلغلا فوهواضيأ نالعف ىلع رسكيوررسو فغرو بسعوبْضف
 أ لاعف لع و ءاسهأ وءابصن اكءالعفأ ىلع سسك امب رو نابلق و نايثكو نافغروحن
 | هرئاظنو لئافأامأو ماركو فارظوحن فصولاىف لع اهيبثت لافاك اضيأ
 وحن ىف رك ذملا ليعت لع ليغ لجامع ءاتلاىذ هلي ف 3 ؟ ذمللا ليعق لمهضف

 ١ مياظ ىب كش لإ أ ىح ليلقنالظو هلوق* ةليفسو هفيعص عم ن فس وافدكص

 ٠ عيصعل لاو نايبصو ىص ءاجو نا ذرعو سيتلاوهو ضِإ ىو نالظ و

 ( رسكينأل صالان ا نعي هفعاضمءاحام رودل وق«رهشأ هيف مضلا ونارنضر يضف
 أ ررس اولاقف ررس نيعاوكق اساننا ةديبعونأو ديزوبأ ىح نكل و لءفىلع
 ْ ىّتح * لاق ثنؤم اىلع الج لف[ 5 ذل ليعفىف اذاش ءاجو مضلا رهشالاو

 | ليعفكة لعف!ىلع ةلقلاىف رسسكم لوعفدوعوحنو هلوق * ننجالابةلو ىمر
 | صقانلاامأو ليعفىفاكواولا صقانلا ريغ ىف نالعفو لعف هترثك ىف بلاغلا وءاوس

 | ماللارسسكو ءافلا مضب ىلفوحن اليلق لوعف هيف اجو ءادعأو ءالق كل اعفأ هنابف
 | نالعف اضيأ“ىحن ملو ءادرو ءامسبابىفان رك دام نيتمضب لعف هيفاولوشملامتاو
 | ليعتساامل هيكل نونلاو واولاب عمجب نا ودع باب حو لاقثتسالل ناولفك
 ظ عمجي و بئاثذو ب وئذك لئاعف هنم ثنؤملاو اهريسكت سنك ءامسالا هلامعتسا
 | ىذب قحلاهنالكلذو تاثئؤم ليعفو لاعفل افلام ثن : وما ىف لوعفر اصف لعف ىلع
 | وهلال ناكف واولا بيسي هتاوخأ نم لقنأ هلوكل عجاف لوعف ىنعأ هانلا
 0 مودق ىف ليفو ةروك ذلاةعبرالا الخ فئانت و ةفونتوحءان وذ ءاتلا نع درحلا

 | وهورئاظن ريظن ىفءاجاممدقلا لصالا وبونذوحن ثن ول اباهبشت م ادقرك ذموهو
 ءاتلاتقفتاناو رئاظنلا هذه ىلا ن رقأ ترص ىتح هنع ىلاعندهّللا ىض ر ىلع لاقذاش
 ىلعالا سسكيالف ةلافكو ةيبتكو ةلافجو ةفونتو ةلاسرو<ةروك ذملا ةلثمالا ىف
 ٌْ اهريسكت عب مو ةيثبالا هذهنم ”ىشب ىعس اذاو فنصملا هرك شملو لئاعف

 ظ 6 نكو ةيدن أو ةيهبأ نيلغ ءادنو ءاهبيف الثم لوقتاك سايقلا ىلع ترسك

 ناييه ورك ىلع زانكوحتو دايجو عاصو ءانبج ىلع نابج وحن دفصلا )لاق **

 نأين 8 وماركوءامركى عمير كون وةعجشو ناعم وءاعج#

 ( نابصخو )
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 انرك ذو نار ونادر لقت هلدرخام ممضلاب لاغق هلابانالعق نال لامف
 ىعم ثن وم ًالاعتنال قؤع قف انلقك هركذ عدوم اذه سيل لئامتو هلوق *

 'ىثهدرفم نم فذح م عج لاعف ا عرذ اه رمشأ سايقلاو ديلا

 || ةلاسركلاثلا اذهنمءانلا هتقطلام عجوهو رطاقو رطمقك لئامهثو لامف ٠

 هعجس عمجل ةرهاظ هب هفءاتلا ناك ل عج ءاثلا ربدقت ىف لام نمل لئاسرو ظ

 ةلعفأ ىلع عمجي ىأ هءوخأةلقلاىف ىواسيوهو هد , ضأ لع بارغ ومو هلوق* [

 نابذونابرغو ناجرخو نالغكنالعف ريثكلا ىف هءابوةثغبأو ةجرخأ و ةب رغأ ظ

 قاقزوراوحىف ناقزو ناروح امهو طقفنانغل ءافلا موعتم نالعف ىلع ءاجو |
 ةدثف ا[ ةركلاو ةلقلل ةلعفأ ىلع كالذ ضعبىف رصتقدق واهروسكم قابلاو |

 دارةىفدرق لاف نين مسالا سسكلاب لاعف ىلع مضلاب لاعف لم<دقو أ

 | ىلع ءاش ٠ ءامدالا و ببذ هلصأو بذ هلثمو ردان ليلقوهو رادجيف 00 ظ

 باب ىف *ىحي ايم غديالنأ لعف قع هالاو قضوا فيفخح ىف مْ ف بهذم ظ

 ليلدلا و ظفالاىف ةلقلل امك وك ىف امهم ادنل َةلغَأن ع بئانف ةلغامأو مافدالا
 لاعفىف ءاحو ةليغاومحت سايقلاىلا تعحر دلغ ترغصاخا كنا هنع هتاين ىلع أ

 هلوق* ثلاثامهل سلو هانعمب ناثعو ناخدىف ناوعو نخاودك اذاش لعاوف

 اهيفث ين أتلاءان ناكامل واهثئؤم واهرك ذم نيباوقرذ لعفأ ةثالثلاثن ؤمىف ءاجو |
 ءاتلا اوتنئاوابلاو ةلقلا عمج اهوعج- عبرأ و ثالثوحن ل يلقلا ددعلا ىفاىاردقم ظ
 ىفايلمفأ اولاقف ثنؤملاةلةعمجىف اهوفذحو ةلعفأ اولاقف زكذملا هلق عمج ىف

 عمج 00 ةبالصو ةباٌوذو ةلامك ةثالثلاةلثمالا ىف ءاتلارهظ اذاو ددعلا [!

 لغرس 3 ءاتلاو فلالاباما عمجب لب ءاتلا ريدقت ىف ليلقلا ددعلا هءاشيالذأ

 نامز عج هلثم نم زأ نوكينأ زوج وذاش نكماو هلوق * * ضو لرا لئاعف
 مرت ذوب تناول لاعف ىلع امهلجل لعف أ ىلءامهعمج زاجامتاو نمز عمجال |

 لئاعش ليقف ةلاسر وحن ءانلاىذ ىلع ءاتلانع در#لا ثنؤلا لاعش لجاك

 »العش ع نما هنعزان سوقأ ىف 4«لاق لعمل يقف رك ذملالاعف ىلعاضيأ لجو لئاسرك ||

 ناب رغك نابقع ليقف بارغو رك ذملا ىلع باقعك ثنؤملا لاعف لج اذكو

 سنك دقو نيعأو نيم وح روك دملا هللا تدك ءاتلا نع درحملا ليف تنؤمو'

 خارفأوخ رفأ اكيئالثلاباوأن هم نيثك قف لاعفأو لعفأ كارشال اضيأ ناعأ ىلع

 لاصق ءانضنأ ءاحو ايلاغ نافغرو فغرو ةفغرأ ىلع فيغر وو لاق *

 ا 0

 دممو و ةدئأ لف دوعومت ورمي لع هفماصس دلل ناو لئااد]



 ىا ضو.دىف هلوق

 امنا هد سف
 ترثكا اذا ضو

 روسلاو ضببلا
 رجم راوسلا عم

5 0 
 اوك دوو ةلدداو هن دفاو ةنيكماو 0 لاق دل ق درطم ةلءفا نا معا

 د 9

 لذة؟ سف هتزكى بلاغلاو ةئكماو ةئمز اكاضيا ةرثكدل ءامسالا ضءبىف

 ةيعسا و ءاهدك اصوقنم ناك امونيملا ناكساب متذغليف هتففخ تْدناو ندفو
 ىدأت ىذلاريغتلا د ها رك ةلهفا ىلء هترثكو هتاقىف صنت ادي وداوءاود ورطملاوهو

 ىلع ريثكلا مبان وكيف لد كودو مسن ول وةءاوناكذا لف ىلع عج ول هيلا مالا
 رك ذاهىلا ىدؤيال ىتح قنعىفاك نيعلا ناكساب اوذفخ الهف ليقناف نبف رح

 ْ فخم نم مالكىف اضيا مزالب سياوبرعلا ويح مالكفف سيل فيفضتلا لب
 || تناكىنلا واولاب لجراوضق مهلوق ىلا ى رثالا لقثاا ركحيف ففاملا اضياو
 نالعف ءاح نالزعو هلوق + ءضلا قدح 8 تيقن فيك كال ءايلا نم الدب

 هلوذ »+ را وح وبا غىف نا ريج وناب رك لاعف هييشنل هنكل هباب نم سنل ولاعف ىف

 لاش زعملا دل ونود ىثنالا وهو ثنؤ» قانعلا 1 هعض وم اذه سيل قونعو

 وصلا ىلع كن ويدس هدروادق وىئغلا دعد رقع يذلاف ق ونلا لوز قوذعلا لثااف

 ال وهف نكل قنعاو قانعك لعفا ثنؤااىف لاعف قح لاق ثنؤملا لامف مج ىف

 ظ 0 هوءج ليلقلاىف لعق اكريثكلا ىف وهذا عضاوملا ن٠ ريثكىف لغم الايخاؤم ناكلمل
 لاش ث نونو رك لي هن ال ىنع“ رطملا نسمي ءاعم ىف اولاق اذكو قونع ىلع ريثكلا ىف

 نايواسدب لاعفو لام ةروحا ىلع راج و و هلوق + رطم ىا ءامس انتياصا
 ةلقال ةرجحأف نيت راقتلاةرسسكلا و ةكألاب الا اههنب ىرفالذا ريثكلاو ليقلاىف

 1 ا يل 20

 و ةلقلا غجج نع ةركلا ممن ىئهتسادوو مكى لعق فقم دوو 10 روهحو

 *ىحجال هنو فعءاضملاو هكا االو ةردحا لاشالو تقك ةعيرأو ردح هملت

 مهلاقثلال ةنعاو نانعو ةلخاو لالخ و ةرئكلاو هلقلا ىف ةلعفا ىلع الا
 ناك ايواو صقانلا اذك و هءابف *ىهامل ماندالا هلز والو كوكفملا فيعضتلا

 مجفب لاعف و هب ويس لاق ءافلا جنب لامفىف ان رك ذاك ةلعفا ىلعالا 'ىمحال اًيايوا
 نيعلا نكسم هنم ىواولا فوج الا و ريمكلاب لاعف ةلرنم ءايشالا عي ىف ءافلا
 رءاشلا رطضيدقو وا ولا ىلع ةعضلا تلقثتما نوبو ةنوباو نوخو ةنوخ اك

 رد

 روستاعءاللا فك الاب ودمت و نب ربلابت اق ربءنع * لاق مضلا نم هل د | ىلااهد ريف
 رئضلا لثىف تبا املع ٌةعضلازا ةموعكمءالات يش اًنابفقوج الا ناكناو

 4ءو ع

 ضب, ضو ىف اولاقأك نيعنادفلا ةديدح وه ونايع عجب ىف لاقف واولا ىلع

 مج ىف ضم اولاق منيع لوقتف ءايلا مذا مضلا سسل مت ىنبنم فذخ نمو

 ' ىلع الج ش» ولا رشب ند عيطقلا وهو راوص ىف نا ريصك نالعفهيف ءاح و ضبا
 سمن جدع تمصعلا



 ل 0١م ةقبس

 ىنهزونمز ونكت و نع<و ىثردهومرهوىج>حوو عج ولم هعض وم ىف 'ىمحياك

 اذهىف ؛ىحمل ليقداحاو عاجشىا دحن هلثمو ظاشنا ىلع ظن وك و هلوق *
 ىلد اهجامتاو مال 0 عود هنمىلاءلاو ناتلخفالا نائاهالا رسسكم بابل

 ' 0 4 4 - أم : 0 لا

 لامفا ءاج دقو نطفو سدنو ظقيك امه" ازيشال لعف ىلع لعفل الج لاعفأ

 ىنابيشلا ورع نبا ىكحو زاحعاو زحعو داضعا ودضعك اضيا اهنا لعف عجم ىف

 ظ 5 رك ذاك لب 1و ىعمالا لعفىف وهو عابسو عب 0 0 مس 1 يك ظاش و ظَق ْ

 ناطق اظاّع نا قااو ريسكتلا ىف هنم ان 3 لقا ىهىتلا ةفصلاب فلق
 | هلوق « نانوجو ناشطعىف عايجو شاسطعكا نالعفىف ابلاغ لاعف ن وكل

 لاعفا ىلءالا سكي الف ةلقلا ةياغىف تافضلا ىلع بانجا ىلع بنج وحنو
 ءاح ىلا تافصلا ن نمىتالثلا ناز وأف نادئج و بانج ىكحو هتان وراتخا امئاو :

 2 3 ا[ اهءيجل ىح هناف لامفا اهعوج مياو همر ريسكت اهل 1

 ودامنم ةثلثل هيجل لمفمت بانجاو داكتاو ظاّشناو لاطباو رارحاو فالجاو
 1 - 0 قام ملا ةثلثلا ةكل ل ا كد واقل 6 قاوبو عاحوو نايس و باعص :

 مجم | 20

 3 ا ةم27ىازإلب 5 صاودواوىا 5 نان 1 لعفو ا مخ لعفف تافصلا نم

 ماب لكجر لاش

 ةج رلا ليأق ىا

 عوق هنمو ةيشالل
 نىطخلا ءامرلا 7

 رهاملا ليلدلا عتاللاو

 ءادعأ موا وذو ريسكت |ىهيف معسل وايه ريغألو ىدعو ىوسك ل مفو يه رمال

 القمل السا عج ملا و لاق * ىدع مجال ولف عج ءراق 7 0

 تاكد ,«وتارذحو تاولخو تالبعوريغالءانلاوفئالاقهئؤءاماوروكذلا ْ

 هبويسلاق لوقا« ( (نلع عجىف ص اولاقو شاكولابع ىلعءاج هناف ةلبد وحنالا
 هيلق و 0 عججأم الا لاعف ىلع 3 الو ناسح ىلع ةاسدح وع ةلمف عمه

 لش لادطب لطب عج ىف لش ملا و ناس ةنسحو نسح عجبىف لوقت اي
 | اهثنؤ» 1 لاعف ىلع تمج لعف ىلع ةفص لكف اضيا ةلطب عج ىف

 | ةلبع ومن الا هلوق « فنصملا لوق فلام ه.ويس لاق ىذلا اذهف هيلع اضيا

 00 ١ اوفس مة ءاثملا اذه ئىدةركل كالذو داعج و ةدءد وىاملا ع:رمسملا نش هكا لاذقلا مه لذقلا شاكو ةشك وكن لامف ىلع رسسكت فاص والا نمةلءف ىلع وهام لكل 0

 سفك هزل وك ءاسعسالا ىرخم هنر لف ةولبع عججيف جلع اماو هعج ىف

 ناهز + مسالا ىف ةثلاث ة ةذم هيدايز و ١ لاق * شح 0 زد نم مظعلا ملقا
5 

 الاغرجو ا ل و ابلاغ ةنمزا ىلع

 ا 4 بو 2 27

 ا

 إ

 ا هلغو ناقزنو نان غودرق ءاح ودب غا ىلع بارغو# و لءاعتو نأ ري: ص ءاح و

 ت0 وجت هع ةرذ و جو هي مص ب هت حدس احم '

 ا لوقا« (ذاث نكم 0 0 وق“ :عا 0 || تنؤم ىف ٠ ا تر و



 ل
 1 ناك اك لعفن م ب اهلا لؤا هناؤ لوف اماو تاؤصلاىف ردانوهو بؤؤذ *

 لمفو 01 حا ورا 0 5 محلا ل 4 لع عوام ىلع ع م وءأ اسالا ف كااذك

 ناسوحو نافل 5 وو )لاق * 0 لمف نم لقا رمسكلاب

 ا

 ا يعاحو ءاح 0 و ناركذو ناو
 ماسصصسل 0

 َي لامف العلا 0 :ىف بلاغلا نا 2 6 هلع 0 هاك 0 1+

 تك رح ءاعمالا ىف اةفئاك هيف اًمذئا دقن هيلع نق كيا هيلع 1
 لعف هيلع سيكياهت هلال لاعفاىلع هورس كامب رو لاق لاه ولجج و بالكو
 خأ لايعتس الف ناركذو نا وخاك نالمذ و نالمف اماو لاعف نع هناونغتساف
 0 ل ونيتعطل فصأ اذكونالو وناب رك امهف ءاعسالا لاهعتسا ركذو
 ناك امو هدنع دساو دس اووف ءاعمالا ىف هن ويس هدعو ءاعمالاك هن وكل نيعلا
 اهل [اىعدمسال ع اخ تناشبل 0 اهنال انما ق ةثلثلا دعي نا فن 2

 . اهتوكسي لعف نمتافصلا ىف لقا نيعلا عت#ب لعفو فوصوملا نودنم ءاعمالاك
 ءامسالا نا لعاو ءامسالا ىف دايك اكوهفداكذ اكل اعفا ىلع رمع ب هلاف لمفاماو
 ن* "ى# 2 ريسكلت ك.لع هيدا اذاذ اهءلع ةلو#ت تافصلا و ريسكتلا ف انكمدشا
 تنك ناو اهريسكت اه رتسكو ءاعمالا ىلء اهلجاف رمشلاىف تن :ك ناف تافصلا
 ىلع سيكلاب لعف لمحل عاسو اماو ةمالسلا عججالا عمج الف رعشلا ريغيف
 رك مسالا ىلع لو وهو نشك نينعض ل |هف هيف لقو ناس ع مهفلابلعذ

 ون ىلءف وه ىذلا هثنؤهىففو نالمف مج ىفرثك لاف 2 ءاخو هلوذ *

 عابجو ثار 4 لاعف هف 9 بلاغلا لد بلاي ساو َىئ ف 3 سو 10

 ثيناتلا فلا نونئلاو فلالا هناش امل 3 ىعو>-و ناعو+و قرع ناث غىف

 لعف ل 16 ههه 0 ئَب 35 لاذ ريكا كل مسي ايفو 3 روع ع هد ودوملا

 تاب 0 راشنا نالعف ىلع لءف لج- امءاو ءالعف ىلع ل ودنا ندم لع

 شطعو اح رذو حرفو ن العو لحم ل 9 :5ىف لعفب لعق

 مج ىفاضيا ىعج و اولاقو عب رلا لك ا ةٌريكنم م60 ثطعو

 ل ىر>و ىل:ةك لوءفم ل ىليهف 5 نو 2 ا ىلءذف سأ نأ 0

 اذهنال هيلع كالذ هايشاو ص 1 برحاو كلاهو ثيهو 0 و لوح

 . اذهق بئاغ لوعف٠ىن 0 4 ءقو نوه 0 ف ا واخدذا هبنوأت نع

 ولا يه لب 5 ىعدم ةلثم الا ده ىنمهناكالأ 6 ىو يدل

 تزيل ضد

 خنياسا . ”اسحسم م ستر



 هل ١4١ لندن

 لوقا(رارحا ىلع رحوتتو ردا فاحاو |ريثكف الجا ىلع فاج وك وءاج# و

 قئلنف اهلع اهلعو لامفالا اه'ماشا رسسكتال ن نا تافصلا ىف لصالا نا عا
 فلالا هعيتيف نوثلاو واولا وهو لءفلا رخاو أب قيام اهرخاوأب عمج

 امظفل ىف نوكينا لصالا واهب ةنكمتسملا راكضلا ل صنت اضياو هع رف هنال ءا لاو.

 نونلاوواوااب عمنا ىلو الافئاذ ريسكتلا ف سيلو راوذلا كلن ىلع لديام أ

 مهريغةعاجج ىلع لديل ءانثلا دايلالاب و روكذلا ءالقعلا ريعض نانكتسا ىلع لديلا ِ
 تبءاش ناو دماوطاكءاعنأ امنوكل تافصلا ضءب اورسك ةاطاذه ع مهلا مل

 ا

 اههشذا ىف الث !!ىف لعافلا مسا هةر 0 نم 251 ةعشملا تافضلا ريسكت دو لعفلا 2

 مماو هئهل عقلا م اريك ندثك ا ىئالثلا لمافلا مس اريسكتو هش ث نم لقا لعفلاب أَ

 مع زابضل 0 1 3 ريخالا نال ىااللا ريغ نمل مقل و 5

 00 ممريسكلا 000 /| ريغ ن لاب لعافلاى أ 0 1

 وصوم باغألا ف فص وال نال لعفا ىلع رسكيال و لاعف ىلع بلاغلا ىف عملا

 قاينافوح الاف كلاغلاو راج ةزثكلا جب عودا ف لصالاو ةثكلاو ,ةل:لا نيس
 سمك َناَذْغَو وناَويْضكُء ريغ وفوح " الا ىفءافلا رمكب نالعفءاج دق و خابت اكلاعفا

 . || زو و ناروظم.الا ىف ءاج نادع وكن العف ءاجدقونالث رمسالاف ءاجاكواولا
 بامثا وهو هلو ءايلا رسل ترسكف ءافلام ومكه ان العف لصالا ىف ناه و نافيض ون نوكينا

 1 عانلا تامكو ءاعمالا ىف لخ داك لاعف ىلع لوءفانه لخدخو. د ويب ءاحو

 اظفلاما ئءمواظفل || هنم يك ا هيف لوغفف رك اهيف عس وتلا ناكف ريثسكتل | ىف دعفا هدا رس اللا ب وهكو ظ

 مج بامثاانأ الف 0 ءاحو معانلا باش ءاوهو 1 ةلط رك لأ 5 هيف ءاحدقو 4 2

 اماودر 2 عانلاو لعق ءأحو دروو ليخو نوجو 1 0 م م لأ نول

 سيل هن الف ىئعم || ءاقالا قدس لصمو- نوم رح . الا عرف نيئائباا دان ار هاظلاو نيتعكب

 وهلب لطرلاىئعم || نمل وهو لءفااهيبدت ءاسحس ا واق وامهدحاالا ليعتساال امر و ءاقللا قدصو

 ىدعم نم بن ارق ْ

 هانيتك ام ىلع لو هلا

 شم اهلا فلس

0 00 
 خاسذلا ن هلعأو

 مجم عاجلا وهو فالح ىف فاللحا 1 ناين هنأ ىلع قدا كنأف لءفاماو ءاعمأالا
 لي وح

 هن اكف ل. هن لعق هيشوا ءالع و ,ااعكع ا يجس و ميحسف لعاش لعافلام دأب ةنهشلا

 ىلع مجج 260 3 اسالا لايعتسا ١ اضع لمعتسااذاو 1 3 1 اسم

 0 تعيس تالا 7 ّنء هريثل و ا لاش 27 ناف دعاأو | |[ ةلقلاق لمفا



 1-91 راولا هلو
 ال ماللا لالتع ال

 هلوة كال ذكو نيعلا

 ويهفتس اك ءايلاب

0-7 

3 
 2 ةنا عج 35

 ىف ةركاك ةرلا

 اسجل ىلا“ .ةاشلا
 ةعيرأ“ اكثهجانت 55

 نيك .فوف رهشا

 2 ولا لا: تنعي لا 1

 عج نآفيم ضهاةمأقلا

 عج ناد و فض

 مججو مق ا ىادغو

 ةلطرو لهك لوهك

 م الغ لاش لط 7 عج

 مك ىأ لطر ر

 2 هحشو هنو

 درو عج درو 3

 درو سرف لا

 تيمكلانيب ناك اذا
 عجل د*ورقثالاو

 بولا وهو ل“

 نطقلا نه ضد الا

 محت* ىدرب راج ها

 ىلع ةرج 78 و و متأيو ن و سل واوللب مزللا لتمملاو نسلا للا و 9 !1و.

 نكسيدق وحن نكس ل و نكسب ءايلاب ماللالتعملاو نيعلا لتعملا و مخفلا و مضلاب تارخ

 ناكسالابف تافصلااما افصلااما و عجبا ىف نك اسفعاضللا تاز ودنا محو مق

 ٍْ كاذكر يغو سرع ولهاو نيرا 4 .طصا 4. 6 1 تافيز وتاب ا وااقو

 ر

 تاب و تاوصعو تاو دعنا و و نود ونولقو نورس هيفءاح هذ هع بابو

 00 ةذةيفاكلاح رش ىفاذه عب ج- حرش ىب 30 6 اك اوت هو

 لاقثتمال تاضيبؤ تاز وحك نكاس نيعلا لتمملاو هلوق * هظافلا لج ىلع
 ممل  ىأ وبس ليذهو هلوق + اهل ةأم حوتفملا 2 ءلاو واولأ ىلء هكرطا

 0” ءايلاو ذاق[ تلقالو ةهفال ناو طا ميد 0 < : الاىف

 مم -و ْْن م واو اب مالا لتعملاو نيعلا لتعماو هل وو نر 0 اع ةكرالا

 ىلع ةرسكلا 6 + بوعأ نيعلا دا 0 تاميدو تاو وف نيعلا ل: 6 أما

 نيعلا زمبكيال تاوشر وصف ىواولا ضقاسنلا امآو اهابقاه روسكملا ءاملا
 لتعملا ونيعلال:ءلاوهلوق +تلقثتسال اواو تيا خ ولو ستاتفءاي وا ولا ب اق الكا

 لاقثتسالل نيعلا مضيالو تالود وف نيعلا لتءملااما م و نك سيءايلاب: ماللا

 تبلقناو امال اهلبقام موضملا ءايلا لاقثتسال هنيع مضيالف ىلارلا صخانلااماو
 وحن ميكى نكسيدقو هلوق « ىواولان سيتلا ةضراعلا ةكرملاب 0

 زكاانهناثالا نيترسكلا ىنيتمضلا الاقثتا | تاركف الخ تار داس

 . تادغو.تاد.ةو ميكاىف نك امفءاضملاو هلوق * و 9
 اهتيكل توق رثا نكست تاع و تاولحاو تابهص ودق تافضلااماوتادَرَو
 ةيعما محلل تاعب رو تا. هلوق + لّمُتا تافصلا نال ءاعمالا نيكست نه ىلوا

 مك و هلوق + ةعب ريف ثالذ ليقىلب مسا لصالا ف ةبطنا عض ومىف راما ةيلصا

 ةروك ذملا هجوالا منذو هاظ ءاَم ثن ؤااك ةردقم ءاد ثن ؤماناىا ضرا

 اريج نونلاو واولاب 0 ماللا فود ةلمف نو اداء هلوق *

 ترك واو مف ا مضناام ديك ايلا ريغيو !هنم فذحال

 ىا تانهو تا هلو5 + مزللا در عم ءاتلاو فلالاب عمد ىا تاوضعو

 هلصاو لعفا وه كاك مآ ءاجو هلوق * ماللا درريغنم ءاثلاو فلالاب ميغ

 تبلقو ضاقىف امءايلا 0 لداىف ا اك ةرسيكد مدلاو ءابواولا تبلق ومآ

 بايو ايااؤ باعص ىلع بعص وم ةؤضلا ( لاق + نما ىف اك افلا ةيناثلا ةرمهلا
 20 | هو هم

 لء“و دروو ددشوةلطر ول واكو 00 وو نافيض ءاحو 57 الع 3

 22و



 ليقولصالا سيل ل زرع م لب 1و تذوق ثوذيعل ىف دشاو 4 اك لعفا ىلع 4 :

 ىلع 1 عجب منا دربملا لاقو هدحاو لمعت | ان لان اك نوكيف دشالودش

 ر || اهروانرك ذاك ليلق وهو فرغ ثالث وكاضيا ليلقلا ىف لمعت سدو و ايلاف لعف
 هل_صا دما عج ما | فعاضملاىف ريثكوهو رافجو قاربو ماربك فوجالا ريغىف لاعف ىلع رس

 هلصأ لصاو ىبا لودو روك لعف ىلع فوحالاىف روش و بابكو 1 لالقو لالع

 لعاف لعفا ىلع ومآ ءيكر ومجتو ) م09 داتق اهدس يلا قير يلا عجب ىف زوهيحلا اماو

 6 ١ سال 0 ) من ىلع 4< 00 لود لع ةدعم رو نا هور قا لفااحو بارق

 امأ راش لعفا ىلع ءاحو ةاماو قايثو باق رك لاعف هسابق ةيقرك ةلعف نا معا لوقا *

 نئعَصلاو ءاب واولا
 5 1 ناكو مق ةوريثكل مف ىلعو صقانلا ف مآو فوجالا ف قنب او ميلا ىف 3

 8 7-0 ءاج ولالعالا بابىف ”ى< كفاالا لبق ثالذ نوكيامنا وءاب واولا ملقا لامف هلصا
 ىوع ىباي 2

 ميكا ىفزوو ريك لاب س 1 0 بولو ق قو: 4 بدخو ١ ندبك لعف ىلع

 ةلمعفو باتكلا اذه لواىق ائرك ذاك هلصاوا ناكسالا عرف هنالاما نيعلا مط

 فوز# لم 00 يعم ىف - 8 0 2 ل ا

 سمك مث جفن فلخو اماو 0 1 ءاماو 57 اضرا لامؤ ع ةاقص 27 ودى

 قونلا فلما ودك || لاقدعملاك نيعلا محثو ءافلا سكب عم" ةدمملاكن يعلا سسك و ءافلا حب ةلمفلا
 مت لدا 2 ةدعم عجحاعاو فاخ ورك ةفلخو ةلك ىفلاقبال سه ريغ ليلق هلثم وىفاريسلا

 94 مهريغو مم ىبدنع اه« نواودن مهنال نيعلا مم و ءاقلا رسسمكب لمف لع ةيعنو

 ةهقيقللا ىف مقل ودعذ كالذ ىلع د فتك ىف فتك و ةرسكك يعن و ٌةدعَم

 3 نر 0 ى الف ةقلخو د 12 ايد ريغاماو 2 .ذ مجال دلع 150

 مم
 نيعلا 3 و ءافلا مطب ةلمفاوهب 1 ىلعف ةيكح 2242 اقام رم ء ىبدنعالا

 سد قرفلا نو بام كالذ سولو 0 ىلع ع هع 5 نبعلا نر وءافلا مب ةلعف

 مضااوخو رملاوربلاك رك ذمبطرلا 0 0 4 يطرلاك انلاب ةهدودا وو همجي

 ىلعالا ن ل وكيد منو 0 ريغصل و ب 08 0 بطر ريغص) و فرغلاك تنم مملاو

 ناسنج اههذا عصلا و بطرلاك نذا اسيلف دحاولا ىلا درتاب تاهمنو تاي
 هيف ناكسالاو محلا, تارمت ليق ةرم باب محد اذاو ) لاق + حافتلاو رقلاك

 ملا, تارك ى ل ءةريسك تاو: ىو ليذهو نك اس نفل لافلا و 0



 قر وذ بنا_عم

 ' تقازل| ٠ ند بواملا

 اهو ةدلا دناللو

 ل عم - ةرفطا 1

 2 0 تو

 الاف قر ىلعةقرب و وهنا و حاقل ىلع ءاحو ا ا لعزل وحنو ونورا 0 ا

 لق اكعيدض وميك سسك لب عما ىف 00 ماي اب فوجا ناكاذا ورخن آلا ْ

 0 اهيف لمفلا وسلا نسحاور“ 5 ةلقلافف لعف ل لاريعتسإ ناك اذهل 0 ا

 اًضا 0 ا 7 0 ىلو الا لد ف ع 0 0 قوق نسا ١

 ” لا 7“

 رودو 8 رمق رم تن ثنؤملا) * * لاقد ء !اب هن وم 8 اذا اهع وج ىفا

 9 سو م

| 
/ 

 هريغو ميني | ىف ابلاغ لاعف ىلع رسكت ةلمؤْنأ ا 00 (مارب وع رماعا 54

 بصقو هيض وتم لاعف روصقم هن 178 لعق ىلع ءادحو بابدو هاكرو عاصقك

 ا رك ذم ىلءذ عجج ىف اها الو دنا امنا لوف هيف ءاح دوو قاحوةقلحو

 نال ريثك لعف مججىفو رودنو ةردبو نوؤمو هن عل يلقانههال وءفناآلا ةلمف
 نودلاعف ةلعفىف بلغامناو افريصترثكاناكفالا ,عتسا ربك أ و ةلعف نم فخا لف
  لودك لمف ىلع عج دقف ايواو فوجا ةلعف ناكاذاو نيئائباا فخا هناللومف

 ةلعف ىلع كلذىف لو وه لب ءافلا محفب ةلعف ساي اذهسياو بوجو بونو
 ىرةوةيرقك اذائاضيالهف هصقانىف ءاجدةولودوةلودقربوةقرب وك اهعمل

 ىئعملا اذهق فورءملا وريعبلا فنا ىف لم ىذلاودو ىررو ةورب وىلء وا لاق

 33 محد اههردحانا اسلم 7 ىازلاو نوثلاب 22 ةوز ه1 مالهم تاتكىففو ةر

 سيكي هناف ةلءفاماو هريغ قالو ميععلاىفال س ايقب اذه سولو بضه 2 اق

 هنوبيس ريغ 21 ىثرو يملو ددقو ريدك هريغ ىف وا ناك يحل اىف لعف ىلع

 ءاثلاو فلالاب 0 جاد ويس لاق دود>ا اه«يفرسسكلاو ,ىلحو ىئدعع مل ول اهلامضب لعف

 عما اذه عجب اعف ءافال نيعلا عامنا نال هريغ ىفوا ناك مب اىف ةلمف ىف ليلق

 انو يم ردا تارطقل تالدق فالغ زيزع ءان ليك ل قو نباقلاو

 م ءايوا ناكايواو صقانلا ىف ءاتلاو فلالا, نوء.ح نوداكبالو هبوءيس ل لاَ

 لعفت او 'يحاف ءان واولا تيلقنال تاور ةوثر ىف ت تاقواف عار م21 عم مذ

 ىفاريسلا لاق لتعملا ف فيكف لي يلق ميحصلا ىف سسك !١نا تف صد و : كلا وةلقلا ف

 تالت ال هلال الار تلال, © تح ىف نما سنك زوصف هيلو ديرذ واماو
 ءاسيلا عم نيترسكلا لاقثتسال ىلوا هب وبوس لوق تلق فرخ ىلا فرح

 متلو هنيع ناكسا بد ذا ءاثلاو فلالاب ةمج زوخيف نيعلا لتعملا اماو

 قاقحو حافلك لاف ةلئفا ىف ءاج دقو تاميدو تاميف 0 ناب سنك

 اعاقل نا ىقرهوطا ركذو هللا ةناغ ىف هنكلا هوبيس هركصذ اذك

 ا 8 , لو هب ود لآن جوقللا عم صوؤافو نيك بولغلاى هو حوقل 8



 7 7 01 فءاضأ ها نيا هعووهح فك معو 7 ةكاذا ا لاو ا

 9 ايملو ةدكم كاس و كصاو كصوخ# ةرركو هلق ب

 لعفْنم لقا نيعلارسسكب لءفو نانفاو دادم اك ةيكلا و ةلقلاىف لاعفاالا نيعلا

 ُخ ى ف عزل ص اهمنيكو هريغو معلا ةلقىف لاعفا 3 ناب هنع هذ رمصت صقنق |يصشب

 زاحجتا ىلع رعدوعو) لاق »«» كنم ع رك دوسالا باب لكم يشن ىلع روم ءاحو

 لعءفن م لقا نيءلا مب اعف نا لعا لوقا هنن را ب لحلو سارعو ءاحو

 ٌئحدفو لامفاوهو ذددحاو طفل ىلع هذكو هدلق نك ند ىلواوذهف اهلل

 مف ةلجر هلوف * نيعلاح وتفم لعشب ههيبشتل كلذ و لاجرو عابسكل اعف ىلع

 نازوا نه سيل ةلمف نال عجب مسا وه لب ريسكش سيل ميلا نوكسو ءا رلا
 بنعو و) لاق * ريثكل|لاجرو ليلقالةلجر وزاعأك لاجرا هسايقو عوملا

 بان نم 2 تل 7 باب 0 كهل لوقا هن (عواضو علضا ءاحو باتعا ىلع

 تاب . ءااضأ باب وديك باب نهرثك !لب حافبابو بم ذعا باب ع نهزكا دبك باب وزع

 لآق ملص اك لدفأ ل ةلقلا ىف ي 3 6 وكلا ةلقلاىف لاعفا ىلع بذع بايف لبج

 مورالاو عولضلاكلوعفلا ةرثكلا ىف يدون نيرا مجج ىف نع ءزالاب هبش هنوبيس

 وه ولمف هلل ريثكلاو ليلقلا ىف ىا لوقا + (اههيف لابا ىلع لباو< و) لاق *
 1 > ا 0

 باطرا 1 امد“ 5 ىلع درص و2“ و) لاق * : ا رك ذاك ةد ودعم تاهل

 وهو تايعنملا نم عوب لف. صخخأ اذ 0 و ةلقلا ىف ىا لوقا + ( عابر 0

 با رفك لاعذ نم م ص و: دم هن 0و اضرا 3 . هوصخ درمصلاو رق ل

 هنم هنال 1 و 0 لم اهيبشت 3 عر هنمذشو هبةيشم وا نايرغو
 مف وءارلامضب عب رلا
 ىذلا ليصفلا ءايلا

 وهو عبرا ق مج
 اذه و تالا لوا

 هلوف هجو فرعي | 22020 -ه . وشم
 جلا لمح انش

2 
 ل ده

 لرش 00 لاف اوءلئماو ع باو يعاود

 فوجالا ىف ئه ال العف نأ ىن ني ونا؛(ذاث قوؤسوج وؤفو ء'لانودواولاىف

 الوضو تاكو 00 ىواؤلاف ئض دقو ءر 0 ذملا ةلثمالا عيجم نم

 عرش ١ رك ذم ا ل ا نك اذا د رملا ىئالللا د هيفا ل عر * لذ

 ع تمي سمممللا



 ثبشلا مج ناثبثلا
 - ويكنعلا وه و

 هلال دهم ىف

 لب هنعتأي مهلوق
 لقت اضنا ل ربع نع

 ىسرافلا ىلع ىفأن ع

 ىننللامو تلقلاقهلا

 ىلع عوج نمانل مك

 قلاقف ىلعف نزو

 ىبرظو ىل+ لاملا

 تءلاطف ىلع ونا لاق

 ثالث ةفالا بتك

 اى: زئع اف لايل

 مرر تلاع

 م .-.
 رويت نكهه

 ىلعر 5 ذل لعق لوط ثالذ وناكم ىف نكم 5 ناهز عج ند ارك نأ: زر

 فوحجالا ىف ءاحوقن عاد قاع و 0 ' ام ىلع س أف يف العفان اف ثنؤملا لاعق

 سما سل ل ل م ثم

 اهسايقف كج وه تناك نا ال.ءف و الاعف ناك 7ك واولاىو بار :أىف ايلا

 انؤم نأك ناوذاش كرف لعفا لت كي وءاس لاق ّىَد ا لعفا

 ريغ ىف لوءفو لاف دك ىف لوقو مانغاومتغو مادقأو مدقو ءاحرأف ىتر

 يك ١3 ةروكذلاو ةراكاذلاو ةراخخ ءانلا دازت دقو مك !لامثلاو :فوحالا

 ناهسلا ,ناعرقلا ونا ريجلا وناحتلاكنالعفلا هيف سايقلاففوجالااماو يعم
 : هو : 1 8 ' :
 ررلا اضمن لهف قودالا “اح دقو ناتبشلاك الل فاضيا ميتا ىف ءاحدتو
 ةلءاا ف رح مض اواقثةساف ل وءف ىلعاو سكي 2 اودرأ م اك تبائلاوقوسلاو

 زيه هنكل لصأالا ىلعاضياقوؤس ءاحو لءف ىلع هرودمق واولا اهدعبو عما ىف

 اهزيمهزاج ينك اسالالو ةبارعا ريغ عض ةموعضم واو لكو لاقثةسالل واولا

 سماك لهف دبابو ١ 0 هيف 0 سلوب وب ءاح اذكولاقثثسالل انههتمزلاف

 نوكي نادال مجلبا دم مو لاق ونت وودس . اك اضيال مف فوجالا ريغىف ءاحو

 ند لقلا
 و

 0 دس مث دسا مث دوسا هلصا دساف دحاولا ظفل ن

 لعف بدن لصاو كالذ نمو راحو ره ورجل اك دحاو ١ ردم

 ىتأي ل وعملا يشأ نم لّهف سل و ءايلا 2 ةرمبك هوضلا تيلف ق 9

 ضوء لعفو لالعف ضوء ناللعف لمح ال هت 6 لاف باب ١١ اذه فودحا

 اضا نلف فوج اربع ءاح 3 * بالا اذه سابق تركذ ىذلا اذه لوعف

 ناثبش وناقرب ونابرشك تغدو : نما وهو قلن نال نالمع
 عه

 لاقو اذهالا هنع ع لاذاشوهو 00 ىلعفو 0 لع فو رع ةلمفو

 هكا وتم اضما لق تأ لو موج هناجتلاو لك اىف ةفاوهلب ىعمصالا

 مالقالاك كاذ مي*< ا اوزوا# ملاك بابلاو نانفأودادم اك لاعفاالا

 ناللعذ وا لوءفوا لاعف ىلع فءاضاألا : يب نافهب وبيسلاق قراغدا و ناسا د16

 نيعلا جبوتفم لمف موزلف برعلا نع اًئيسش هيف رك ذ ملو سايقلا وهف
 ْ هيف اوهءسوتل هنزكو هتفطن كلذ ول ءفال نيعلا نك أس لعق موز نمزثك | لاعفال

 لقأ نيعلا حوتفم لعف عجب ىف ذاشلا ناككلذاو لمأىف مهعسوت نه ٌثكا

 ىلع ءاحو اهميف ذأ فا ىلع ذوو ) لاق #3 ا هي 1 1

 | لامفا ىلع ةلقلاو ة ا نيعلاروسكملا لعف نا ىئنهيلوقا 00 وروف
 لمن ملقانيعلا حوت ةةم لمف نا اك ريثكب نيبلاج وت هم لعف باب ن 0و

 ان
2111-9 

 6( هنكاس )

 أ لبق امل اسايقناكولو



 هديل 160 لوس 0
 ذا ناكامرو امه ريغىفوا فوجالا ىف وا ناك ميكتلا ف لاعفا ||
 رثك | لوءفلاو لاعفو لوعف ىلع ةرثكلاىفو هبوبيس لاق رابشاو ا

 ايواو ناكناو لءفىفىمم اك لاعفلا زوج الو دويللاو لويفلاك لوءفلا همزإ
 ءانرك ذ ىذلا اذهل عف ىف انرك ذاك حايرو رك لوعفلا ز والو لاعفلا همزل |

 ناوئقو ناوئصك نالعذ ىلعو لجر اك لعفا ىلع يحب دفو بلاغلاوه لعفىف |
 لبالانهليلقلاوهوءرج ىفنامرحو ناب وذك نالعف ىلع واه*ءانرمضي مهضعإو

 ءورذو ءارقأىلع ءرقو#و ١ لاق * سد رمضك ليعف هيف ءاحو ةدرقك ةلعف ىلعو 1

.2 . : + 5 

 المفنازعا لوقأ * ( ناديعىلع دوع بابو كالفو فافخو ةطرق ىلع ءاجو
 ريثكلاو ليلقال ي<دقو هريغوا ناك ف وجالا ىف لاعفا ىلع ةلقلا ىف 6
 ىلع ةّركلاىف رسكبو نكر كل ءفأ هتلقىف ذش دقو ءازجأو ناكرأ وحن

 ةلمف هيف دقو لضضىف كافلاوغ اذه شافهو قافشو كالا 0
 1 1 9 2 ١

 كالفلاىف + دحاو لا ىفىلاعت لاق كالذىف كالفك لعفو ةجرخو ةرحو ةطرقك

 العفنال كلذو * مع نيرجو كلفلاىف متنك اذا ىتح * عمج ا ىف و + نوكشملا

 لءهفو لاجل اولجج و بالصاو بلصك ل اعف! ىلع امجح اههذ1 ىف ناكر شي العفو
 ايذز .٠ و

 ريتك قط سن لعف ول عفو اًضيا هلع م لعفف دسا ودسأ اك لعف ىلع عم

 اهربكو ءافلا مف لمفو لمفو لاو لضلاو ,ةسلاو مةسلاك رداصللا نه

 فرصأالا نمثك | امه ريسكت ىف فرصنق مه*الكىف ناريثك اههنيع نوكسو |

 دوءباب وهلوق + ةريكلاىف امه بيررضلاب لءفو ىثالثلا عوج قابىف

 نال ىلع الا ةرركلا ىف عمج ال فوجا ناك اذا المف نا ىعي ناديع ىلع

 باوكأو زاوك اك بابلاس اية وهاك لاعفاىلءف ةلقلاىفاما وناّيحو ناديهك
 عمجت و ناشحو ناتسبااوهو 005 اًضا هربع نالعف ىف فوجالا كراشدو

 ن راصم ىلع ريرصم موو نارصم عجج ا” نيشاشح ىلع مضلاب ناشح

 ناحت ىلع 4 بابولاج-و لاج-اىلءل+جو“و) لاق + هوبيسلوقلوالاو

 ناك امنا ءالوقا 7 ) 00 ة'ريجون الج ونابرخو نهزأوروكذ ىلع ءاحو

 جاوتاو لابجاو< هريغىفوا فوجالاىف لاعفا هتلقىف لوقت كنان لذ ىلع

 0م ل 2 جلا و و ل و 2 و حط م سس ا عمت سل و 2 تس ل رس ع

 ةركوا ةلةللاع

 ليدل عج ىفروبشلا

-0 

4 

 الا مضلاب نارصملا

 نارصملا اماو ءاعذ

 هيفوكف للا

 2 ةرسصلو



 ةلالثلا مطب ىدللا

 عم ةل_«لا ريكو

 ىرت ام ءايلا ديدشت

 ىلع ىودت هلصا
 ريت“ لمان بف

 وأ ءاونالاب ءادرالا

 ءدر 0 هلال هريغ

 قدرو اك سسكلاب

 رام هلاق لد 'زئلا
 ظ

 س# "4 لزجح 3
 آ 1 نافل ةق/ىق اغلا والوا ءانرك ذامأ ءاوش اهفو فوجالا ف بلغألا
 نطبك هبيحاص نع اههدحا درفت دقو باعكو ب دكت لاعف و لوعف ىلع
 صقانلاو كاكصو كوكص وكصوخ فءاضملا اذكو لاغبو لغبو نوطبو

 00١1" كنف كوع اناوءابطو ىلطو ةىدتوودت ءالد ووادك
 لاب كو قلاولا ءادمنو عما ىف واولاىلع ةئطلالاقثتساللاعفلا رك الا وليلق

 امأف جوفلا عجب يف جووفلاك عجبا ىف ئ<دقوروؤسلاوروؤةلاكردصملا ف كلذ

 دحأب ىواولادب:سااملو ءايواولا بالقناب فدع ةرلكلا نافلاعف ىلع هتعج اذا
 . اضياو لاعف هيف ئح ف الوعف ىنعأ رخآ الاب ايلا دبتسا نيروكذملا نيعمجلا

 د آ3لاهه ول ودق لعدن طاداؤ ,دقوىنايلابىواولا س 4 ا ض 3 1 .هيفل يقول

 ان ررقام ىلع هجولاف ةلاغو ةروبعو 0 ةيعجا 7
 تاياوباوثأ ىلع اههنافبوثو تدب باب ريغ ىف لهفأ لعف ةلقىف بلاغلا لاش 5

 ىل ء هناف ليس باب ريغ قلاعفو باث ىلع هنأف بو > باب ريغ ىف لوعف هتركىفو

 رطضا ولف مع-لاب عي كاذىوسامو ان رك ذام لعذىف سايقلا هبوبيس لاق لويس

 هيلع عمك ناهيلعالف هسايق هنا انرك ذا ”ىثىلا لعف عج ىف عجاس وأ هاش

 هترثك ىفو ,فان آوفن اك لاعفا فودالا ريغ ىف لعف ةلذىف عملا معسل | 1ناو

 سبك نالعف وهن وبد هسلاق نائنطدو نا يك نواعخو نالئرو ناش نالعف

 ةأيكلل عقفو “بج ىفة عفو ةأبج اذكو ريارالا ور حف هرعت ةليف اهلا
 هدا ءىفاك م6 0 :ع فذ نازوو نهدوفقسك نيزوكب لمف واضيا

 لاق عفن ر ١! ناكملاوهودح ىف ةددغأ 6 ذاث لعق عج ةلعفا و ىل وا هلّقثل : مهلا ىف

 عمج هناف ءافلا حب هلامبشت ةلعفا ىلع ل وعف عججد عججد 2 عج وهىرهوملا

 مسا هريغدنعو عج هيوبيسدنع وهف'ريعملا وبيلكلا واما ةدعأ ود ودعك هيلع
 نالعف نم لقاوه و رسكلاب نالعف نملقا ةلعفو ةلمف نءلقا لعمىف ليعفف عجلا
 ءادرالاو فك الاك ةزكلاو ةلقلا ىف لاعفا و لمفا ىلع لذ ىف سصنقا امر ومذلاب
 ةلقلا ناب دارب ثيحالا ركذيال هنال عجبا ىف لصأب سيل ةلقلا عجج نا معاو

 نسح نالفلاقب ةزكلا مجدل ليعتسي اك ةينملاو ةيعجلاد رم ليعتساالو

 بوثاانم كدنع كو باوثالا نسح نسحمالو بوثلا نسح ىنمدىف باشا
 عم ةيتفلا ليثأ لقتالو نائتفلا لن أوه لوقنو تارا نامل تاشاو

 لجرا ءحادق ىلع ءاجولوجول ظاجناىلعلج وح و ) لاق » سنا ناد دصق

 ىلع ةلقلاىف عم هلا لف ىلعناك ام ن ناإءالوقا * 0 ارا رباوتفو ْ
 لا 111 حا دا رس اطل اللول رأسا تا 1 رسال اطل 11152

 6( لافا )
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 نها اذهب انكبا لافلا لتس و ابله لكلب اد 501
 0 لب اذه نو نيل لقاش لش مهأوت اماو همامت متو هدو دج هلو

 غرفتبالف هيظعل رخآ لغد لكنع هب لغتشاالغشي لغشىا ةقيقملا ىلع لعاف |

 لءاقلا مس اف ةءلابلل لصالاىف ناكل الاعب اولبعتسا يورشا اىثا هبحاصا :

 وهلا ةغلايم هان 0 امتار اور عسا هل مزالملا 6 هلاىذ نع قفا 5

 لج رو# دما ولا ىفهواعتساؤةيسنلا سقس وسبل ونءطو ل مءلاربثكتل لع

 كاذل مز الملا ىا ىتءاو ىرح ىعع هتسو ح رح لجرورا ملا لما ساستاال

 مسا ةغلابم ةينبانم “يحي و رطفنمو عض صوخ هريغو ىتالثلا نم . لعاقلا مما |

 ّىأ 8 سل | ىلع ىأ ىلع سأك عاط اولاق هو ََل طلخا لاق لعفو لاعف لعافلا

 لاق س 5 دو لك ايا ربع لضفهل سيلىاهب مدام وهو ماعط 1 ووك

 ار + ىماكلا معاطلات نا كناف دءداذ *# يح مراكا اعد »

 .كل وم ى 9 0 كالذ هيف ل نوكي ٍ 1 ساكاماو ثودهحلا ىعم هم

 تلاغلا ىتالثلا عما )لاق 6# ريغ ىلع عفاو هلعف نا بلغالاف قاطا اذا ىدمتملا

 0 د رغما نازوا' ضف ف ايشم د ل 0 لا جات اهزك ١ ا

 هلوذ + ذاشلكوهىذلا بلاغلا ريغ الذ دعب رك بو بلاغلا وهامالوا رك كنا

 لصف باب لوقت ىف رع ناع“ا امال ىثالثلا هلوقلال و هل با اال محلا 1

 باباذهو مهب اباب اذهىا أدّتبما ربخ امهتمدحاو لكنا ىلء امفتربنا زوو

 بلاغلا ناو ءاسلفا ىلع عمنا سلف و ىف بلاغا لاقو أدتا م ظ

 فوحا ن 0 ناالالءذا ىلع ةلقلاىف نيعلا نكاسلا ءافلا خو: ةفملا لعف عم 21007

 تدب وطاوماو طوسو باوثاو بوك لامفا هتلق ىف بلاغلاناف اا هوا 1

 تاقثاطوسا و2 لعفا اضدا هيف اولاقول مهنال كلذو حايشاو مش و تاباو

 لقثتةىنعم واظفل ليقث عملا نال نكاس اهلبقناكناو ةلعلا فرح ىلع هعْضلا
 '”ىجيدقو نيعاو رثآو بوثاو سوقا وهن اليلق لعفاديف ءاحدق ولفت ىتدا هيف

 نكل دارفاودرفو خا رفاو خ جر مك اليلق اضا وم ىلع هلهلا قف فرجالار#

 ارق دانزإ اعود 10 بابو سد - 1 0 0

 ةيف لاشنا زوكف

 2 كإذ

 لصفلاو بابلا

 اهلك امامو



 قرفلا ليق كالذلو

 ناك نا ثنؤبال هلا

 هيذعو اذكىذ ىنعم

 ءاهسلا ىلا_هت هلوق

 ةر و + رطف:م

 ,ض ورثتاذو راطفنا

 حرش ىفو فرديلف

 اوف انه ىدراجلا
 رويكتا عجا ريلف

 2 مك م0 لس
 ىلا تءجر اهنلا تيسذ مث ءامسالا هذهب تيعب اذاو نام وعم امه لب سايقلاب
 ىوهو ليلللا لوة ىلع ىو ”ىجج لوقف نذاةغلابلا دصّس الذا سايقلا

  باوثو جاوعو تاتبك فرحا ىف لاعف “ىحم كو ) لاق * سنوي لوق ىلع
 ةشيع هنمولبانو عرادونبالو صاقك اذك ىذىنهم اضيا لعاف ءاجو لاجمو

 لعافو لاعف ىلع وهام ضعب ”ىحي هلا عا لوقا + ( ساك معاطو ةيضار

 لعاسفلا مسا ناك اي هيف ةغلابموا لعاف مسا ن وكينا ريغ نم اذك ىذ ىنعم

 لصالا ىف ناكامل الاعفناالا اذك ىذىئنعم رافغ وح هيفةغلابملا ءانو رفاغ وح

 كلذل واز “ىث بحاص الا *ىىالاذك ىذ ىنعم ىذلا لاعفف لعافلا ةغلابمل

 ةهج نموا لاقي عيبلا ةهج نماما هوح ولا نم و همزالبو هاطاعب و 'ىشذلا

 بحاصان وكي لعاف وكاذ ريغ وا فايا اكملامعتساب والاغبل اولا اك هلام مايقلا
 نعل لاق هتفلايم ءاش و لعافلامسا ىلع نال و اهقالكو ةغلايم ريغ نم 'ىذلا

 ناظفالادحا ولا “ثلا ىف ل ه«تسلدق وهريغ واعيبلا ىف هلوازي نإ نابل ونال بحال

 لاعفو سارتو ساوةكهبح ص نوداوه رولا ل ,عتسادو و فئاسو فايسك أهيج

 . الفن د رطع اهلنا وودم كالذ عمامتو لعاف نهال | معتسا ركاروكذملا ىئءلا ىف

 زوك ذا [ىعملا ىفامهلا جالا لاقءاكف ةهكافلا بحاصلال و راو ربلا بحاصا لاش
 بوسماو لاعف ءاح اضياو ”ىثلا كلذ ىلا ب وسنم “ىلا اذ نال ةبسنلا ىعمم

 اب سيل هلا فرعي و ءاسكلا وهو ”َتبلا عئابل تاب و ”ىتبك دحاو ىسم ءايلاب
 لآن اكمو لاغب ولباننك ردصمال و لعف هل نوكيال ناب اما هيف ةغلاإلال و لعاف

 ةهشيعو قفادءاأك لوعفملا ىوعك اما ةنكل ردومو لعفا هل وكيناب والها وذ ىلا

 لفطم وعض ىم و ىفاولاقو قااطو ضيا ءانلا نع ادرج ثنؤءاما وةيضار
 وهام نأ مهل وقف حدب اذهو اضا اذهل هيلا ىعمم ىلعدنا كن رطقنم ءاوسلا و

 هزوكلام ىلع راجاماو طقف لعاف والاعف ىلع اما ءانلا نع درا نمةبستلا ىنعمت

 بتصان رهوتثامت وهو عاش رعشو ليلذ لذ وزب صنعو ةغلابملا هحو ىلع

 قلطنإائب صنلاوتوملاو رهثلاولذلاو زهلا ب حاص ماهلا وتئاملاو ىاشلاو
 روُغ ءامو لدعو م لحر و هغل أيه ىئعملا كالذ منا ىئعملا بحاص ىلع

 «هلكرعشلااذتلق ىد> واناام و + ىلا لاق اكرخ آر عش بحاص هن اك رعشلا لمج

 هاكر دلا و رخآان و. رص دتسا هاك توما و« رعش هسفنىف كيف ىرعشل نكلو

 اه هااالو دحاو انوه توملا الو ادحاو ارعش وه سيلىا رخآ ايصن مزلتسب
 م سوو



 ١ دق ىتلا ثينأتلا فلاب نونلاو فاالت اهيدشت |

 + كعب صه دجتس

 . يآ اما لوط

 ليقو مهلابابىف سماك هلامعتسا لقناو كالذكدنون لوءجملا ىئثااىف سايقلا وه

 افلا :ناوكس و ةرههلا مطب ىففا هيفاولاق مه قذالا ىلا ةيسلا ف نيتهشب قا

 لعفلاو لعفلا كاري القفالا هيف اوزوج مث مك أ 5 ئنعك قفالا ففعودو

 ىسارخاولاقو مكتبا و 2 و برءلاوبرعلاو ,معلا و ملاك ءاوسالا نم ريك

 فذص ثقلايلا ءان اب تل

 نوكسو فلالا فذ ىمرخ لق ن*هوىرور>و ىلواج ىفائاذاش ناكناو
 ىلءىنبامتاو ملطلا ىعرت ىتلالبالل ءاطلا مضب ةيحالط اولاقو ففخدقف ءاراا

 سكب ةيحالطى ورب و *ىحاكفن الا مماظعال ”ىفاناكب ذا | ىف ةغلابملاءانب هن ال ىلاعف

 وهىق فو هصع عوج ا ىلا بوله ى هاشمع اولاقاك علا ىلا بسذلاب ءاطلا 3

 سذطلاو ةداضع ىعا لايعتسالا ليلإق وهو هضع ىنععي ةهاضعىلاب 00

 ضجح و ضم لاش دربملالاق ميلا أب ةيضوحلبا ليقو داتق و ةداتقكهاضع

 ىناشوىنع لصالاو :اهلعبارالو ماهتو "م ا ونام ! واو ذاشب سيلا اذه ىف

 نيل 0 2 لِدبأو ةسنلا ىتاب ىدحا هن راثلا ق َذدُخ ةماهت مهنلاو نيمو 0 3

 | نلاابو ءام ملا. ديدشتو ءاثل رسمك ىماهت ءا ءاحو لصالا ىلع يىئناشو ىف ىك؟ < ءاحو

 ءأب فذ نيد وسأملا م 1 نام ىلا نابوسأم امهناكو ىئاشو ىنامءاج وةماهت

 ةددغملا ءايلا ىئذىلا ةبيسنلا لاتتكساع هيض لق ساالذ[ اهفلآ نو ب

 بسأل 0 نِيلاو عاش /| ىلا بورسأم عض ود اذهىف م 9 ناي دارلاو فذحب موا

 ضوعلانيباعجب ىت اشو ىتام نوكينا زو و ب ومالا ناكل اذه ىلا “ىلا
 ىرفذ نم عابط * هلوق ىفاك عاب 5 ىنامىف فالالا نوكيناوهننضوعلاو

 ز) هاو

 ىلعءاهلان وكسب ىوويهط ةيهط ىف ليقو هيلع لو#ئ و * رسم اولا

 ذداوهو ءاهلا نوكسو ءاطلا فب : ىووهط ليقو سايقلاىلع ىوهطو ذوذشلا

 ورمىناولاقو ةفدذحىف ىنع ىنيز سايقلاو ىنابزةلهابنمةلبةةنديز ىفاوااقو

 اهلمح نادعب ةروكذملا ءاععالاىلا تبسناذا كنا معا و ىزارىراىفوىزوم

 ا”لوالا ىف هلتناك ام ريغا امالعا اهتلعج وا ةدط و رهدك نكيمل ناامالعا

 ىحلط و ىرهد و سايةلا ىلع اهعيج ىر#ت كناف كلانبا ةنيسزب ثيغع اذا
 نص ةنأم امالعا اهلمحو ةروك ذملا عضاوملا ف 0 ءاومالا هزه نك قاذو

 اعداء ا عما ابسنلا ءأن قلي دقو ساب ةلاىلا ع ضولا اذه ىف عج ريف ناثاهل عض و

 ادب زم وأ تنل مظعال قاناك ل 0 ىلع هيلي ءاجأ ا يىظع ىلع دل الداإ 3-لا [ََ

 انبلا سيلو هلأ لي . ىف جو ىفا فرو ىنأي ا فلا م 0
 -ِ مد --" نت و ب درج ع رجم 1 سس 2#

 5 جس

 ل تتم“

 ربالا مظعال ىرايالا

 ىا نام اولاقو هلو

 خلا نام ل-جر

 نومامت موق لاشو

 ىزو م هلوفق

 ورم ىلإ بوام ١
 ىمدانالا ىف اذه

 ىورمبوث اولاقو
 مهناك سايقلا ىلع
 نيب هيف اوقرف

 هلاق هريغو ناسنالا

 م ىدربراجلا

 خلا ادبزموا هلوق

 لبقلا اذ_هنمو

 ىلاو
 قايزاو يكل
 نقاستلاول رقع

 قاولعاو ىاربلاو
 نال ثددح هنمو

 ”هياوج ملصا نم
 مسارب هللا ملصا

 كندا



 مس نم موهفملا

 ناوبد ىلع ىرب ءلا

 هلوق د_عىتملا

 ندةي ودب ةيودع

 ْ سوفنلابلساهتود

 نادقوت برحرانو
 وديلا ىلا ةيسللا

 ادبلا ىلاو ىود
 وديلا ىعع وهو

 لوالا ىف م زملاب
 ىناثلاىف فلاب و

3 

 م[ 1. لس
 تايرض همسالجرىف لوقت ءاتلاو فاالاهنم فذ ءاتلاوفلالاب ثَنؤملا عجج نا

 طقف ءاذلاوفلالا هنم تفذح لب هدحاو ىلا هدرت كال نيعلا محن ىب رمض

 دحاولا ىلا بسنهنال ءابلا نوكسب هناف تالبعلا ىلا بوسأملا ف ىلبع فالح

 نونلال عجم ملنانافرملا الع نونلاو واولاب عومجملا ن ءفذخح اذكو ان ركذاك
 متفإ ىذ رانيضرأب ىمكملاىف ليق اذهلف دحاولاىلا دربالو بارعالا بقت»

 وهامريغ ىلع ةريثك ظافلا تءاجدق هنا عا لوقا* (ذا شف ثاذ ريغ ىل_ءءاجام و) لاق#

 اولاق ىفابلا ركذنلو ىرورحو ىشرفو ىبذج و ىضم اهضعب بسنلا سايق
 ناكملاوه وولعلا ىلا بونمهن اكىولع ةئيدملا برش عض وهوهو ةيلاعلا ىف

 لاما لاك سانقلاو عفت ع ناك ةروكذملا ةيلاعلا ناللفسلا دض ىللاعلا

 ةرصبلانال ءابلارمدكب ىرمضبةرصبلاىفاوااق وىئعملا ىلع اهلا بوسملا# وهف

 ُ ىفع ءاتريغ ند ءايلا ع رصبلاو ةرصبلا تثرع* اهب و ضب ةراح ةغالاق

 ءاتلافذحي ةيسنلا عمو ءاتلافذح عم ءابلا سكب ةيلعلا لبق ناكالا :رتحلا

 ابوسنمهن وكل نيعلا ناكساسايقلا وىوداولاق و سايقلا ىلع ءابلا مف ىرصب
 لج رراللادلامضب ىرهداولاقو هنب رق هلالى رض اكن وكيل مم امئاوودبلاىلا

 نيب و هنيباقرف ءابلا مح# ”ىلبح راصنالا ن* "جملا ىبىف لبق و لجر مسا

 ءانشلاىف اولاقو هنطب ىظعل ىلبح هب ال ليقاماو ىلبلا ةأرملا ىلا بوسنملا

 ىوتشاذه ىلءفةذعص عجب فاصصك :وتش عجب ءانث دربملا لاق ءاتلا ن وكسب ىو

 هيلع قلطبام ىلعءاتشلاقالطا و هدحاو ىلا درب بسذلا ىف عجبا نأ ساق

 فيقثىف اولاقاك نيلا محفل ىفرخ في راف اولاقو هلوق فعضي ةوتثلا

 "ىلا عطق ىف .لاو ردصملا ىلا ةبسنلاب نيعلا نوكسباضضيا ىفرخاولاق و ىفةث

 ىنب رح سايقلا و با الا بقتءمهنون ل وءجلا نب را | ىلا ةبسنلا ىف ىنارحاولاقو
 هنونلومجلا “ىلا سايق وبارعالا بقتس.لعمحي ءايلابزئ ركل نوننا ههجوو

 ءاياا نب رصلا مازلاف علا باب ىف ماك فلالاب لاو> الان وكينا بارعالا ب ةّدعم

 فلالاالو وهال بسلا ىف فذح با ىعالا بق:«١ىئثملا نون ل عج اذا ونذاذاش

 هنوكل با الا بقتم» هنون لوعجلانا رصلا ىلاب ودذ» هنا ىلع ىلارح ليقف

 ع( وه )



 م ١75 لس

 درفملا ريع عجرو جاشما ةفطلو لاعمابوث و راشعا ةمرب 2 ه.درفافصو

 « هنوطإ ىلا# مكيةسن ةربعل ماعنالا ىف مكل ناو « ىبلاعت هوقو ىف هيلاركذملا

 ىنورىفاك ةبسالال ةدحوا ىبابرو ىوانبا وىراصتا ىف ءايلانا لانا عئمالو |
 ىراصنا بوث الثمدمب تلقولف عجاباهئالا زاجاذاف ىحضزو ىحنزو ىنورو

 بدنك ةدحولا ءاب فذ تادرفملا هذه ىلا اباسمله ناك ىواناو ىبار ئثو | ظ

 نا لئاقلو ادحاو هيلا بوااو بوسأملا ظفل نوكيف ءايلا فذح ىسركىلا

 ىلابوسنم صخش ىهز ىنعم نال ةبسنا لصالاىف اًضرا ةدحا ولا ءاب لوب

 أرط هناالا ةيسنلا ةقيقح نع حب راخ ريغ وهف مهنم ادحاو هنوكب ةعاجلا هذه ظ
 مدقتام ءاعسالا هذهب ءايلا قاطلاىف رذعلا نوكي اذه ىلعف ةدحولا ىئعد هيلع |[

 نزر ىذ نب فيس ىيروتسا نيذلا هو سراف ءانبا ىلا ةبسثلا ىف اولاقو الوا |

 ا هديا ةصوصخم ةعاجج ىهناعم سايقلا ىلع ىونب ع نولا ىلا |

 هيما سع# دبع ىنب ند مهو ءابلازو !ىلع ىلبع تاليعلا ىلا ةيسلاىفا ولاقو ١

 تبدل جور اعلا معملي ىعب ,هنءدحا و لكن ال لفونوةيماديعورغصأالا |

 كنال ىهمتضو ”ىّلهم ةعماسملاو ةيلاهملا ىف اولاق امئاو سمت ىنب نم ةديبع |

 هيلاتيسن مث دحاولا يف تناكىتلا ةبسنلا ءاب تفذحو اههدحاو ىلا امجددر
 1-0 عمجج مث بالا مساىا امنع و ايلهم مهند دحاو لك ىمع“ لاش ناز وب:

 ىذلا دحاولاىلا ابو.١ ىله» نوكيف مجم مالا ساب تالبعلا ىف دحاو لك |
 ابلهم مهنم دحا و لك تلعج كن" اكف هبا مسا ناكناو ىللهم ىلاال باهموه |

 ىلاهعال عمم و بلهم امج ةعءاسمو ةبلاهخ هتعجج مث ىلبع ىق انلق ايامعسمو
 دحاولا ثاذىلا اضبا تيد موج مس ا هدحاو و اعوج ظفالا ناك ناو ىععسم و

 لوةتاذكو عجج مس اوهوةوسذهدحاو نال ىوسن ءاسأىلا ةبسألاىف لوقناك

 ىلا تين دحاو هل عجج هدحاو امج ناك ناو ىطتو ىرفن طابناو راقنا ىف

 دحا ول ىلا ذبسنلا ىف عماد ربامتاو ىباكب لاك ! ىلا ةبسنلا فل وقتاكهدحا ودحاو

 داوم اوادلاولا وهو اذحاو نوكي نا هيف بلغالاو هيلا بوسأمللا لصا نآل

 سيل مهلا ظفل نا هيل دحا ولا ىلا درب امنا لبق و بلغالا ىلع لم ةعضلاوا
 تيعولو ”ىجياك ىبالكو ىنئادمو هيلا سني هب ىعسملا مجلا اظفاذا ؟ىثل الع
 ىنالكو ىرامتاو ىئئادمو< ظفالا كلذ ىلا تبن ريسكتلا عجب ناكن اف عمتشجاب
 8 ل ا و باضاوا لعد دا | ,ناشو

 ريك درفملاب ههبش ةوقل ود رفم هظفاناهن وبي-لاقىت+درفلل لاعفا ظفل ةرئاشلو |

 ديع اشا رغصاو
 متم .ه

 ا

 مدا ىف اذكه

 رطسس لود هلوقو

 هبا مساب ناكناو
 ةبلاهف هلوق ىلا

 ند طإ رم ررام

 حاسللا افي رك



 نع ةياتك اذكهلوق
 كانه فنصملا هلوق

 4-1 ا ْ

 ١١ ةيلكلاكى م تلال لحال تناك نأ و ةرسكلا هذهو نينك نيكل دليلا ادحلا
 0 ناكو ضراماسهتو 5 هل ركبأ ماللا ليغ نك نيعلادر اي هئاالا ةاصقنملا

 ميا هتدس باباماو هلوق حرش ىف لبق انين دق انال ىناكلاّشب نأ هجولا

 نينك اساإفلالا فذحف لاقي لصتت انلقو تلقوحن ىف رباهضلانااذكرضلا نأ

 لاق هيلا بوسنملا ىلع اهسنت ةبسنلا لبق هعض لص ىلع ىنوكيىف ءافلا بأ هنكل

 | ام روةدحا وةلكاهن كف لعفلاءز :<كعوفرملاريعضلان وكل ىتنكلج رلاقب ىمرجلا
 © بامان أاماو ىنك انأام و*لاق ان مضب تنك ةطفل عيل ةياقولا نون نوكا ولاق

 ىبابش ىف تنك لوقب ىذلا ميشلا ىتنل جاكلا + نجامو ىتنكلا لاحرلا رش و

 هيد , ىلع دقعي نأ دعبالا, دعبالا ربكلا| ع نهض وللا لع ردقبالىذلان ,حاعلاو اذكو اذك

 يمص تكف نام لاق دحاولا ىلا درب عج او) لاق * * نم هن اكامات اداتعأ

 انع دجاسم باب امأو ىطرفو ىدحجتمو ىو ىباتكضئارفو دجاسمو

 حج يس

 عجبا ىلع لديامىلا تبسناذا كناؤعا ل وقأ * (ىراصنأ 7 ىبالكك ىدج اسم

 هظفل ىلا تيسنلباو ظهر و رفاك, عج ساوأ برض ورع 7[ ظفلا ناك ن اذ

 نكات هدحا ولع قلطيام هظفل نم ءاجام عجاج مسا ناكءا وسلباو .“ 3

 هنكل ىعملاو ظفللاىف اعجرمسالا ناكنا اذكو لباو مناكئحي ملوأ تك

 هب وييس لاق ىديدابع لوقت ديدابعك ىسايق ريغالو ايسايقال ا لم

 ناكناوبرعلا هب راكش مل أيش ثدحا نأنم ىوقأ هظفل ىلع هيلا بسنلان وك

 ابارعأ نال ىبارعأ مهلوق اذكو ىدادبع أ ىديدبع وأى دودبغ وحن اسانق |
 دك انبي تاع ل [نالو ل1 دعا 0 رفا و هظفل نم هلدحا وال عج

 لصأقف تارعألاو] رهانظا ل: "سدا و ودبلا لهأ ىلع عشب برعلاو ودبلا

 لاقىمايق ريغ هنكل دحاو هلاعج مسالا ناكنا و صتخا مث برعلاعجب ناك غللا

 | ىلا هبسني مهضعبو ىريك اذهو ىهباشمو ىنس .اسخك هظفل ىلا بس, ديزوبأ

 أ اعج ناكناو ىركذ و ىوش و ىئسح 3 ىسايقريغوه ىذلا هدحاو

 ] ىبابروىبر مهلوقامأو بتكف ىباتككدحاولا كلذىلا تب_ذ ىسابق دحاو
 ْ ميتو لكع وروث و ةبض ةدحاو ادب أوراسصف اوفلاخت لئابق سج مث وسبابرفق

 | قادممنلاز ءاحاماق سائلا نم ةقرفلا ةيرلاوبابقو ةيقكةبر 7 00 ىدعاو

 ١ هعوقو محد!ام نيب ن ههتبلغل ا واظفلدحاوا!نزوب هر : ءأ عملا افا

 نا تسل !١ىف ىوان : اأو ىئادموخت 0 نينعم ةعاج- ىلع ة دع هيلع

نأو ب وعامل 23 :وءانأ
غإةراصنالا ىلا ةبسنلا ف ىراص

 ٌ ظ ةروك ذل اةبل

 6( ةماشلو )



 م 10/ ةق

 لاقو قمحلاوهو هءوبيسمالك ريدقت انرك ذىذلا اذهو فائمدبعىفىفانم وحن

 هيلا فاضملاو هيلا فاضملاب فرعي فاضملا ناكنا لاقب نأ هج ولا لب دربملا
 ىناثلا ىلا ةبسنلا ول والا فذح سايقلاةسابعن.او ريبزلانباكهسفند فورعم

 ءىرماوسيقلادبعكل والا ىلا ةبسنلا سايقلافف ورعم ريغهيلافاضملا ناكناو |

 لوس وعنم نأ صحم وٌورماو دبع هب فرعت انو رعم ايش سيل سيقلا نال سيقلا |
 ةلسقاماورعم أيش نوكينأ زاوج عم افورعم أيش سيل سيقلانا تلم مث |
 فيرعتلا و صيصختال لصالاىف دبعو ٌؤرما هيلا فبضا ثالذ ريغوأ الجروأ |
 مزليو ىف اريسلا لآق تاللادبعو ىزعلادبعو سعشدبعو بلطملا دبع ىفاك ظ

 ىبأوإسم ىأومنا نايبصلا نونا مهنال ىنكلايف لوالاىلا 5 درمملا |

 مهتم كلذ نكمي نأ لبقو 0 - هعسادلو مهلدجو»نأ لبق الثم رفعج !

 هيلابسني هناعمم ودعم ىلع مساوهذا امورعم هلثمىف نذا هللا قاضلل ىدلا
 نكلا هذه لاثمأىف ىناثلالاق و دربملانع ةباننىفاريسلا باجأ فنصملا ناكف |
 | ناىلا شاءهن اكف لؤافتلا .ليبس لع ئنكلا هذهنا كلذو دوصقم لصالايف |

 هناالال واللاة ورعمال و نآلا اد «وصقم نكي لنا وقاثلاةكلذ همسا دولومهلدلو

 هعسا دلو هل نملالا الثم ديز ونأ لاقبال نأ لصالا ىأ لصالا ىف دوصقم
 نادبع وه صخ# ىفالا سيلا دبع لاش الْنأ لصالان الوش نأىف اريسللو دز

 سيقلادبع فاكلصالا ىف ادوصقم ىناثلا نكي لناو فنصملا لوقف سيق هم“

 دربملا لوقىلع ضارتعالا نم صمامب دودرم لوالاىلا دبسنلا» سيقلا *رماو |

 فورحنم بكرينأرخآآ مسا ىلا افاضم دبعيف امؤعساذاش ءاجدقو اذه |
 ءافلا امهنم دحاو لكم ذخؤي نأب للعفىلع ما هيلا فاضضملاو فاضل |!
 | همالب ءانبلا لكالتعم ىناثلانيع ناكناو سعش دبع ىعثبعو حن نيعلاو |

 سيقلا "ى را ىف سقم ءاحو رادلادبع و سيقلا دبعىف ىردبعو ىسمقبع وح

 رذعلاو ناس هبق لاق هريغ برعلا نم سيقلا و مما هعما نم لكو ةدنكن م

 ستلا هيلا فاضملان ودب فاضملا اوبسننا مهنا هذوذش عم بيكزلا اذه ىف

 هعما قلطيالو فاضلا ماقم موش الامىلا اوبسن هيلا فاضلاىلااومسنأ و

 ريثكدالوالا ىلع نيوالا دحأ 2 قالطا نافريبزلا نبا فالخب ازاحي هيلع
 3 5 0 3 7 0 انكوفدتحو متل

 ا ل ءانلاوهو لعافلا فذ ردتصلا لا ناشأ

 ا

 ئسقرع هاسو هل وق
 دارأهنا رهاظلا خلا
 ىدنكلا رج ناد

 نوهسشملا صانإلا
 قف حرصملا وهو

 نأآلا' ناوي انفلا

 ىضت رملا ىلوملا
 سورعلا جان بحاص

 لكةبسننا|باوصلاو

 سيقلا ٌوممادعسا نم
 ىف سم ب رعلا نم
 ن ثراحلاالا

 اهناف ةيو اعم
 هن ضلال اقل

00 

 ردصملا 0 هلوق

 ردصلاىلا هن يف



 قو 1١ 44

 ديزل مالغ ديز مالغ ىنعم ذا فاضإل فصولاك ةقيقللا ىف هيلا فاضملا نال |

 هنكل قيقا ىف هيلا بوما وهنكي مل ناو هناف هيلا فاضملا ىلا تبسن ناو
 * هلوقك اضيأ سايتلالا عم ىتح اريثكبسنلا ٍباب ريغ ىف فاضملا ماقم موش

 | بسشالتنأو بيللاق زوال فيكف مذح نب اىأءام ذح ىساطنلا ىعأام بيبط
 فاضملا ماسقمهيلا فاضملا ةماقاب”“ىجياك سابنلالا عفدلالا هيلا فاضملاىلا لااهف ركل لهف هلوأ
 ةلالدالذا داسف هنم مزايالف اههدحأ فذح الع رشع ةسهىلا تيسناذاامأو || ب ا لات نأ

 ف لأ ددعلا قف نان :سلا مئاسو أ زاجأدقو ىنعم ىلعةيلعلا عم نيئزملادحلال | نر
 اطنلا و ىدنع ىعم هلوقوح ىرشع"ىدحأ بوثوحن هي زج نمدحا و لكب بسنلا ءايقاملا اع ريغ ل

 دح أ هل وط توثىأ ةريشغ نش و كتم ئرتعىدخ ثنولافو ةيزم ره ةيمار نا را ل :

 نيشلا محب ىريشم ئدخأ كرما ف هرجع نشرات نم .ةغلىلعو امارذسثع |! .
 ظ 8 : 0
 ١ تابكرملا رخآآ لا ىرتشف ىونت وأى رشم ”ىنئارسشعىثاىف لوقئاذكو ىرتكا ىقوهو ها مهدنع

 'نآكنال و لاقثتسالل نيئزملا دحأ ف ذح نم د. الف ىفاضالا كرما ىلا تسناذاو ا
 لك .

 ءايىلا هيلا بوسنملا مسالا بارعا لقتتاناف هيلا فاضملاب ةبسنلا ءاي تقل أن افامهتبقبأ 0 9 0 ْ
 لدارشلا الار انورل تاي وسلا نت كاز رغو ىرصبو قوكوض ف عسنلا | عج 07 3 .: 0 20006 .ْ 0 .٠ 0 ّ ل

 ملنا و هرج مزاللا هيلا فاضملا رخآب هقاحلا هبهرثأتهدع و فاضل ىلع ةلخادلا

 اهتقل أن اوىرصب مالغو< بوسنم مسا ىلا فاضم بوسنم ريغ مسساب سبنلا لقت

 عمر ورا كلذ ىلا فاضت ا نا ,هوت سيقلا ىدبع وح فانضملا

 نا تبث اذاف هيلا فاضملاو فاضملا نم بكر ملام الا ىلا ”ىش ةبسن كدصق نا

 سبقلا دبع ىف لوقتق انرك ذ امل ىناثلا فذح 1 ىلا د اقرخأ ىدح

 لبق اضالا تكلا لا تيسول كنافاضأو قرم سنقل: ىرصاى و ىدبع

 تسي ةيلعلا دعب ىل والاف انرك ذاك ف اضملاوه ةقيقحلا ىف هيلا بوسنملاو ةيلعلا

 يَ 41 كلذ و فاضل ىلا: ةيسنلاب نمامنل ال[ رثك نأف هيلافاضملان ود هيلا

 مهلوقك فلتخم هيلا فاضلاو دحاو اهعيجج ىف فاضملاو ةدرطم ءاعمأ

 نبااذكو نسملا ماوىلع ماو دز ماو ندملاوبأو ىلعوبأو ديزونأ تكلا ىف
 رسزلانءاىف ىريبز وح هيلا فاضللاىلا ةبسنلا بحاولاف 0

 رثكلب كلذدرطي مل ناو سدانأ درطال ىن راسك ةولف در امام

 ا 5 أ فاضملا ىلا بيثلا سا. رهلاو سقلأ كديعو فان م ليعو رادلا ل كَ ظ

 3-000 5 ٠ اف عمت .

 كا هيلا فاضل ىلا سابتالا ب بسني دقو رست دب دبع يف ىدبع د ظ



١ 

 . سي 1١5 ئ

 ا ناكل دناو ذادرب سيل راو #3 هنزو ةدعك ءانوأهسفاكتيعاما |

 لاتءهكحرتو درلا ىأنارمالا هيف زوجي ةثلاثلاةروصلا وهدرلا عنتملاو

 هال .الوالع رش عة سجخ ىف ىسجحو ىطبأت و "ىلعبك ه ردص لابس بكرملاو) |

 ليقورمم يبأو ريب زلا نباكالصأ|دوصقم ىناثلا نكنافاضمللاو اددعدهيلا . ظ

 لوقأ * ( ىف قع ىدبعليق سيقلا *ئىرماو فانمدبتك ناكر يراد ظ
 ةيكحم ةلج نم تناكء اوس اهردص ىلا بش تاكاولا ماسقأ عيب نا معا |

 هسمخل قمل (نئطتم هاا ريغ ىف ىاثلا ناك ءا وسو ةلجريغوأ اسثطبأتك |[
 هيلافاضملاوفاضملانم بكر ملا ردص ىلاب هش اذك و كبلعبك ال واتم سه َ

 نيئزملادحأ تابكرملا عيب نم فذح امئاو ةصاخ هيفىتأي ليصفتىلع ||
 تبسي ليقث وهام ىلع 00 عم بسنلا فرح ةدايز لاقثتسا ةهارك بسنلا ف ا ظ

 تلق اهلقث عم روعضيعو بابيهشاو ةنالبعرقىلا بس دققتلقناةبيكزللا ||
 00 0 هلناذ بك رملافالخي هكفنسح ةدحا ولاّزماكلا ف لضفمال

 لوالان ودواشلا ف ذح امئاو بزاح بزح ىتم 6 اضرعتم ماملالا |

 ةبسنلاىمرجازاجأو مزتحم ردصنملاو رخآآلاريبغتلا عضومو ًاشنهنملقثلانال |
 ىلعب كبلعب قلوقتف اهريغ ىفوأ ةلخلا ىف تئشامبأ ىناثلا ىلاوأل والا ىلا |

 نيئرجلانم دحاو لك ىلا بسنلاءاجدقو ىّرشوأ ىطبأتارسشطبأتىفو وأ

 ىلااهبسن#* قزرلان م ريمالا ىطعا ىذلا ل ضف *هي م ره ةيماراهتجو زت«لاق ُْ

 ا ظفلل فخاذا قدح ريغ نم الا كابس لمرهمأر

 7 بكرملا ددعلا ىلا 0 زوحيالو ىوعس وأى عسا سا ىلابسن. اكىوتث وأ
 زوجالو م اكلاقثتسالا ىلادؤم هنم ىث فذحالب بكرملاىلا بسنلا نال بع

 هيلع فوطعم وف وطعم عملا ىف امهذاددعلا هنمدوصقملاب كر لاى زجدح ف ذح
 هيلع فوطعملاوفوطعملانم دحاو موشبالوريشعو ةسجخ سئعةسجخ ىنعمذا
 هيلافاضملاو فاضملا نم دحاو لكىلا بسنلازاح امئاو رخآلا ماقم

 بك ىملا 00 هن ال عم |_ جهنم دحاو لكد لصالاىف ناك ناو ”ئحجاك 1

 را نا ا تيثلا زال ةيلعلابامهانعم اضيرأ حش ل زلوناكيم

 تحف اجل كل ك4 2 17 دفق ع ل تلقف فاضملا



 ثودراذاكئالىوذو اركاشو 0 ان لا ءاهأ ني

 اللا هن ويتم دبع املك ءانلاو ويم وبك ل وقتف ديك ديذؤو ةنك تراص ماللا
 اهلبقام نكساذلو ماللانم الدب تناكلب ثين أ#تلا يرصل نكيملام تخاىف
 || قمالعنيب اعج كلذ نكيملو ءاتلا طسوتو اهدعنث ين تلا فلأب ناينالا زاحو

 ' ةدلع انلكف هنف دحئار اهيف لب ثننآتلا ضحل تسيلان رك ذاك ءانلانال ثن أنما
 ماللا تزد رديلا تبسن اذافةركتال وٌدف رعمال ف رضنتال ىهفثدن أهلا فلالا لمسك

 سس سس سس سس سس سبيس سيب لنا

 بحيثنيعلا محفب ىولكر يصيفتن و تخا ىف اكركذملا ةغيص ىلا ةملكلا تددرو

 بهذنم ىفاريسلا لاقرهاظ هركذم نيع حهف وى زج ىف ماكشدن اتلاف ذح

 ىاكوسدسهلصأ و تس ىف اكواولا نم ل دب وهلب ثدن ًانلا ىنعم هيف سيلءالا نا ىلإ

 ىولبحك اضيأ ىواتاكو ىوناك اريسلا لاقام لع يصف ىتاكلاق ثارتو هلكت

م الدب ءاثلاتسدل وةماكلا ءالاتلكف لأ انو طابع ىوالبحو :
 هيفال وءاللا ن

 سلو مهمالكف لثعف مدعل دود م هلوفو ىولعاكىوتلك لوقيف ثينأتلا نعم

 سبل وتس .وتخاىلا بسن انلادوجو عمديلا بسني هنالقب ل ولوقاتلكىف سنويل

 ىتح ءان هم ال نم لدياام لكىف هدنعادرطم 0 عم تبسنلا نم ز وجام

 ىوتلكة يلع و فنصملالوقفهم زل مليلخلا همزاي ملواضيب أ ىتنهو ىتنم لاقل اد رطم

 سنو. بسنامس ايق ىلعاريدقته يلا تين ول كناديرتنأالا رظن هيفىواتلكو ىتلكو
 عض ولا ل صأ ىف ىأالض أ طسوالا كر حم هلوق«ةثالثلا هج والا زالت وتخارلا

 ةثالثدرلابوجول طرش لصولا ةزمهضوعيملو ماللاوه فوذهلاو هلوق *

 وهماللانوكوىودغ وىدغوخن هكرتودر لازال نكسولذاطسوالا كر حتط ورش
 ةرمه ضيوعتمدعو هدرز مل هنو نيعلاوه فوذحلا ناكولذا فوذحنا

 فوذحا ناكوأهلوق « ىون و ىباوحدكرتو درلازاح تض وعؤلذا لصولا
 ءذ فوذ#لا نوكنيطرسشب طورشم فوذحل ادر هيف بجيرخلآ عضوماذه ءاف

 ا لتعم هنوكو ىدغىاك هدر مزاي مل ماللا لتعم هنوك عمامال ناكولذا

 ةلثمأ ةثالث ىهسوىوخأوىوبأ هلوق * ىدعقاكهدر بهي ل احبك ناكولذا

 هناف نيعلاف ذح هسىلا بوسنملاب سبتلي الث تسىف لاق امناو ىلوالا ةروصلل

 ةزمهريغنم ماللا فذعح تس نايرخا ناتغل ثساف وف وذحنل ادر هيف زوحبال

  هلوق * ةيناثلاةروصلإ لاثم ةيشىف ىؤشوو هلوق «نيعلا فذحن هسو لضولا

 وهو ماللا زيغىأ اهريغ هلوق + نيف رح ىلع ىذلاممالا مالىأ همال تناك ناو

 ظ
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 ظ هدنع كلذ ن اكول وىوالبخ وئولبح و ىلبحت ى ىواتاكو ىوتاكو ىتاكهمزلي هنالاَشب

 ام



 ىونبو ىبوج ماللا تقدح درمملاب تيئاذاو ةزمهلا تفذح ماللا تدور

 نيسلا من ىومس ءاحو مسوس م نيسلارسسكي يوعمو ضنا

 هءوبيس لاقاذلف ماللا نماض وعةزم©!نوكيالفدوجوم همالفؤر ماامأو اضيأ
 ا

 اذه ىاريسلالاق ذاق رسقلا 4 ىساى قامامأو لاق ىف ماالا هيف زوحنال

 بوسنملا قممىف ءا رلانارعاوىللماال ”ىرماىف ىلصحوتسلافالا ودنم سابق ||
 ةكرح قب سايقلا ريغ ىلع ل صولا ةزمه تفذخال كنالكلذو حوتفم“ىراىلا |

 لخلل يحلل اهءزلةزملاوءاللا ىهىتلا ةرمهملاةكرط ةعبان ئهو اهلاح ءاولا

 ىو ى رمث ىف اك تح من ىرغك قرم راصف اضيأ ءارلا ترسكف بسنلا ءاي || ٠
 ةزمملان 'اكف مباامأو كاحلكىلع اهمذ ولاح لكىلع ءارلا مم ا ءارقلا

 لول كلو للملا لاق ارهتف زد ماللا تددراذاف 00 ناضوع مح

 ماللانم لدبأهئاذ برعلا 4 ماكش مل ليلخلانم سايق ىعا هيوبيس لاق ى

 تخاوخ ريغصتلا بابىف ةروكاذملا ةدودعملا ءامسالا ف كاذ و ءالا 0
 نالكلذوماللادربو ءاتلا ف ذح هبوبيس دنعف تدذو تيكو ناثللوتنهودشو

 ثنؤللاباهصاصتخال ثينأتلا نم ةَحتار اهفناالاءاللا نم الدب تناكناو ءاثلا
 اهابارهفذح دحو لك نم ماللا ماقم موقنال اهنا ىلع ليلدلاو ءاعمالا هذه ىف :

 تفذحاذاةتانهوتاوخأو تانبوحن عملا ىفاذكوةيخاو يني وكر يغصتلا ىف

 ' ءاتلا تلدياالث لصالايف ارك ذم ناكتللذ عيجب نال رك ذملا ةغيص ىلا عجرعاتلا

 نيعلاناكسا وناتنثاو تن نم اهرسسك و تخا نم افلا عصب ةغبضلا تريغماللانم .

 ةبراضو براضف ناكاك ىءايقب سيل ثينأتلا هذه نا ىلع اهيبنت عيجلا ف
 لوقتفالعتخافرصئ.اذلو ردم اهيف لد ثدي :اتلا ضخ تيبنل 5-0

 رك دمنا ىلع ليلدلا وىونث وىون نانثث وتنبىفوخ أى فت لقاك ىوخأت خاىف
 ءانباو ملاسلا هعج- ىف نو مهلوق نيعلاو ءافلأ محب لض الا ىف لعف ل

 ماللادربمتانبنا ليقنا ه 0 ءانلاأ نينا عج ىفاولاقا 3 ورمشتلاف

 درلاىف رظنلا نأ 0 الىونب وىنب 0-0 روق نأ سايقاا ناكف هيف

 نئلكلا فيراصت ضعب ىف بسس 0 مدلل 0 نضرغلاو نون 3

 اضيأ ىخأو ىتنن ىوخأو ىو عم تخاو يسب نك ساو ناك

 ىّنم لوش نأ ل يلخلا همزلافماللا نم لديبىهو تدل انإإت دليل ءاملاناىلا 0

 ْ 57 ال ءاللا تقاعت لصولا ة 3 هاوأف ماللا كر قرم قالك

 اذك حوتفم هلوق
 حاملا ىف ح رص

 حراش لورد
 حراش لوف
 ١ ىق) ىف سوماقلا

 نوكسب ىعركهنا(س
 هعبو هنم طلغ ءارلا

 هجم طلغلا اذه ىف

 قع قى دنفا مصأع

 رويكت* اههنع



 نايمدلاىرج هلوق

 هلوأ نيقيلا ربملاب
 انحمذ رج ىلعاناولف
 انم عاملا غب ىأ

 مدو ىرجن همد ند

 مهعزب دمج نابلجا
 نايد هلوقمامتو ها

 | دنعنا واضيب

 ماضتنأ كناعنمت دق
 طلاو ادهضتو

 رهقلا دهضلاو رظلا
 اذك لجرممسا و
 ةفرشلا ىثاومللاىف

 حراشلا حرش ىلع

 ىف ةنفاكلا لع
 لا ىنبنملا كيف

 بأ رافع راشلا

 نب ةقل لعق نايدب
 ىد درفملا ىف لاق

 وهو دا جركح
 بنتك ىامل قفاوملا

 عم هلمأتف ةغلاا

 امهذذشل انهه هلوق
 ام

قف فن ةرقلصالاوسينادبع نم موق هو
 ا لكنارعاوءار ءارلا ةددشم ىرق اولا

 هل[ ١١ 1س

اضيب نابدبجهاوشو *نيقيلا ريملاب نايمدلا ىرح :هلوش
 1 امهذوذشب« احم دنع ناو

 || ناونهو كونهلاقنمو ىونهو ئه زوج تانهونانهو كنه لاق نو اولاق

 ىلع ةلاحا عومجلاو ىنثملا ىلا درلانا فنصللالاقو ايونه بج وأ تاوشر
 .ناكناف رظنةلع فرح نيعلا نكي مل نا لاقف كلذريغب طبضي نأ دارأف ةلاهج

 اهدربج و لص وةزمه ةفوذحلا ماللانم ضوعيملو طسوالا ل رحبتلصالا ىف

 ١ فذملا نا عم نيعلا ةكرح فذحو ماللا فذحي فاجالا بسنلا ف مزايالثل
 ا لصالا ىف ناكناوىوخأ وىو.أالازح ملمثنفىل و أر يبغتلا لح وهىذلا رخآآلا ىف

 | مزليالذا جرحو ىرحو ىودغو ىدغ ود هكرتو درلازاج نيعلا نكاس
 زاجوةزمها فذحو ماللارد زاح ماللانم ةزمىلا ضوعنا اذكو فاحمجالا

 | هيلا احلا ىذلا تلق ىهتسو ىتساو ىونبو ىنباوحت ضوعلا ىلع راصتتالا
 اريثكنال ةاحلا لاقام نودي اهيلع ةلاحالا ف سيل ةلاهج ىلا درلانم اذوخ

 لعفوأ نوكسلاب لعفوهله ةاحلا نيب اف فلتخم ماللا ةبهاذلا ءاعمالا نم

 ن7 اله لالا لوهجم ةنسوةئامو ةيظوح لعام 2ك أو مدودك
 ةنسك نيهج و وذ اهمال ماللا ةفوذحا ءاعمالا هذه ضعب نا لعاو اهكرح“ وأ

 | ىاريسلاةتاوضعو ةهيضع مهلوقل ةضع ذك و تاونساو تيهناس مهاوقل

 | تاهتس .لاشال عما ىف عجرتال ءاهلانال سو ىهنس لاق تهناس لاق نم

 ىضعوىبضع لاقةهيضع لاقنماذكو ىونسلوةىنأ بحتاونس لاق نمو

 ةبسنلا هيوبيس لاق ريغال ىوضع لاق تاوضع لاكنمو تاهضع تأي لذا

 نم ىفىفناثفنامه+هلوقكن اوف لاق نم ولاق نا ىنثملا ىف مهلوقلىوذ و ىف مف ىلا

 | لوقت وهلصأ ىلا هدرتنأ قاحاذ ىف لقت ملنا دربلا لاق ريغال ىوفلاقءام«#وف

 ١ يه نركشملا هلبع لضاو همالذ ءامزا عاف نع طباض أ ىلعو ىهوف

 | افعاضمنوكينأالا هبوبيس دنع هنيع محفي جرحو ىودغو ىودبو ىومد
 ١ ةيبارعالا ةكرحلا ةمزال تناكنيعلانا كلذو ةيشنيع كىركن ىف انركذام لثل
 ْ اهبل تاكا ضع نم اهدرحال نأ تدصق بهاذلا فرملا تددر 1

 أ هلصأامنكسي نسحلا وبأو اهتصفف اهفخأ ديتفلاو لبق تاكرمملا اهموزل ىلع
 جرح وىودغو ىمدوىبدب لوقتف ةيشىف انركذاكلصالاىلا ادر نوكسلا

 لوقت كناذ ةففىلا بر ىلا تبسناذا ام افعاضم ناكاذاامأو اهئانيع ناكساب

 ةرثلا اوسندتو مافدالا كف لقثنف ايدافت اقاغثا ماضدالل نيغلا ناكساب "ع



 ع للا ريصت ىح .- واولا ىف د أ ةقوذلا ٠ 5 5 كلذ ا

 ا 00 0 تناكناوءافنان الوعل تن اس

 فذحت إف اهنا هز 217 فلا ف ةضراع هزورضلاءذهو انك ا ظ

 ىلباىف اكن يعلا متفق ىلب اك ىشو راضف ءافلافذح دنع اهلذم زالل ا نيعلا د

 ىويح ىفانوكذاكاواومالال وأ نمتبلقن وأا وا ومئ افلأ ءايلاتبلقناف ىرمتو
 ىبظك ىشو لاقف ءافلادرامل نوكسلا نماهلص أ ىلا نيعلا در هناذ_شفخالا امأو

 بابلاذهىف ةفوذحلا ءافلا لعب ءارفلاو اهلبقام نوكس عمت اايلا لقثتسنالو

 ىأ ريبغتلا عضومىف ريصي ىتح ماللادعب ةلتعملا نموأ ناكماللا ميتا نم

 لعهلج وةيشوةنز وةدعىفىويشو ىونز وو ود لوقئاهو كلا ةرخآلا |
 ناكنا و هريغ هيلع ساقف ةدعىف ىودع برعلا نم سان نع ىور ام كلذ

 بسنلاىف هدرتمل موقدنعذمو اقافتا هساوم طق نعم قوش را ترزرلا

 فوذحلا كلذ نود. لقتسي برعملامسالا وماللاكريبغتلا عضوم نيعلا سلذا

 مالك الف معو اصع ىفاك نينكاسلل فذحلا ناكناذامال فوذحتا ناكناو
 ناكنا ونينكاسلا ءاقتلا لوزيفبسنلا ءايلبق نوذتلا لاوزل ةبسنلا ف ةدرىف

 فرح بسنلا لبقاهنم لدب ل ةلع فرت نيعلا ناك نا رظن ةدرطم ةلعلالايسن

 اهنملدءاناوىووذو ىهاش لوقت لاموذو ةاشىفاك ماللادر بجو م
 لاق ةلع (قرح نيعلا نكيملناو لبقماك دزوفذىف و ماللا دريل كلذ

 كلذ و عضاوملا نم عضومىف ةبسنلا ءايريغنمهدر تينماللا ناكناف رظن ة داحضلا | 0
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 درةتسلا ءاعمالا ف كلذ وةفاضالا لاح ف وأءاتلا وفلالابعومجلا ف وأ ىثللا فاما

 نلقاك لصالا ىف نكيملام ماللا عض ومىف اهلدازب ةبسنلانالابوجو ةبسنلا ف

 فذملا دعب لامعتسالا ىف هدوع تدثو لصالا ف ناك م الب فيكف ىنال وديك ىف

 خأوبأوه وعونلااذهنم ةنثتلا ىف همال دربام طباض أملا بابىف انركذدقو

 عونلا اذه نم هيف همال دربال ركذي 0: ءاحلاو فئالا ماما ١
 كتالرخ الدر ةيظوح ءافلا موهكمنا عجبا باب ىف انرك ذدق ىلب طباض

 تاور كدب ران دربءافلاح وت هلا و تاوضعوحتن ليلقءافلاةروسكملا نمدرو

 ةفشوحن رسكلابهنع ءانغتسا ءاتلاو فلالاب عمجالهضعب و تاوعض تاونهو

 هكرتودرلانيب ريخم ب.ذلا ىف تنأف عضومىف ماللادر تبث مناف اولاق ةماو

 رادشعاالو ىومدو ىندو ىومبو ىنباو جرحو ىرجو ىودغو ىدغو#
 ل: 2 252-22
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 | سيل ةزم«اذادنم

 | نوكي نأ ملصي
 مخ ”واولل افعض

 تفعضاذاكنالالالفلوقتاذكوولةظفلارتكي نيف ىنول وى ول وامي اوسع

 اآذك وءاسكو ءارصص ىفاكىلو ا ا هلءدق نناثلا كبرت قاديصحاو تتلألأ 1

 ا ايلا هلع فرعلا ضعي نال ثيناتا اننا[ نال قالتاللا ف لوقت" |
 .بينتاكاههيلابسنتمىحكايف وايكامهلعجت ك نال ويف وىوبكف وىفلوقتو |
 | ىنااثلا ىف وةلصفنااةماكلا كح ىف ةبسنلاءاي ناىلع هلك كلذ ىنبم وىطو ىجىلا |

 0 ىكو ىم قءاج وت معلا هيفرح ىناث فءضنال هظفل ريغل انع لوعجلاىأ ||
 ' د أ فرح اثلا ناكاذاو مالعالا تاب نساك نونلاو مهلا فيفخحب ْ

 || ىذلاىناثلا مسقلاو بسنلا ىف مالعالا باب ىف ماك ةبسنلا لبق الع هلعج دنع
 تلاثلا كلذ ةيلادر هللا تيب مث ةثالث هليمكت تدصقن ا فذخ ثلاثهلناك |

 . ولخ ال لوقتف ىنج الاب *ىحلا نم درلاب ىل وأ ةماكلا لص نم ناك امزال ةبسنلاىف |
 هقافناكىذلا ردصملاهنمد رطملاو ءذناكناقامال وأانيع وأءافنوكينأنمفوذحنا |

 اضحك دم الناكناذةنزوةعس ودعد وةقمو:دع وحءافلافوذحمدعراضمواواو |

 لدقلا ٠ 1 مابا, ىهوتلدل سابق فدا نإل سو ىدع وجت اة بسنلا درت |
 عضوم سيل ءافلاذ اضيأو هفذان ةلعلا مايقعم ةرور ضر يغنم فوذحملا درءالف |

 ناوريغصتلا فتناك اي ةرورض الب ف وذحلادربهيف فرصصتن ىتحماللاكريبغتلا |

 هلاصتا وهركدر ركت [لصفنملاكسنلااءابن الءافل ادز سج و هيث ىف اك التعم همال ناك

 وذنم ماللادرتالفدزوفولاموذلوةنكناىرتالأه يلا فاضمالاصنانمنهوأ ||
 اضياءاتلا نم الاصتانهوأو ىفو ىووذ تلق تيداذاف امهوفنيع لدالو

 ةزمهلاب قاقس وريغال ءايلاب ةءاقسو ىسئلقوقرعو ةوسنلقو ةوقرع لوةنكنال |

 لاعب نأ بسانل زك أو ةزم# !نمىلوأبسنلا ءاي لبق وواولاناالول ولو مهضعبدنع |

 دعا نكيملناو ةينثىف ءافلافذح زاحل وقفةزملاباضيأق اقث ةواقثىف |

 ءايلا فرطت ف ةياكلاءالك تراص ءاتلانال ةلع فرح هيناثام ةيئاثثلا ةبرعملا |

 وهو ءايلأ اهتفلخ و ةيشىف ءاتلا تطقسالفتأللاو تاذلاو ةاشلا ىف اذكواهببسب |

 نيل فرخ امهبناث نيفرح ىلع دب لا ديلا كيفن نساكادنم الامصتا نهوأ |
 طقسذا 0 فرح فرطت برعملاف زوجالو 0 لاكءايلاذا فرطتملاك |

 فرح ىلع برعملا مش دالا قيبف هريغوأ نيونتلا لج الاما نك )| ءاقتلاب |[
 "تتاكد نتا 2
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 : ا 1 0 ل هيئاث فيعضل ع نم ديال لوألا ف وأ

 وة الامر قويا دخت ةمللاو ةيمكلا يمت لوقت مالعالابابف

01 
1 
0 

 انيس



 : يلق ؟ وهلا نقدا كرس وخلا 00 اهلو لمآ 1
 اهب رق ةدشل ةبلقنملا ف ءاشالا نكل ءاضو و ءارقىف تناك اي ةماكلا م ال يعل
 ناهجولاهيفز وحي ثدن ًاتلا ريغل ىهام لكل وقنف ةقحمملا ىف معلا ل
 ةيلصالا ىفهنم ىل وأ ةبلقملا ىف بلقلا و ةبلقنملا ىف هنم ىلوأ ةقمأملا ف ىلقلا نكل
 ذاش ةيلصالاىفوهو سكعلاب ةبلقثملا فو ءاقالا نم ىلوأ ةقحاملا ىف بلقلاو
 واولا نع ةبلقنم امهيف فلالا ناف ءاشو ءاكةدئاز ريغ فلأدعب ىتلا ةزمكلاامأو |

 ناك اذكو رييغتالب ىثامءامىلا بسنلاذ ريغتالنأ اهقف ءاهلا نم لدب امكن زمهو
 ىمسناف سايقلا ريغ ىلع ىواش هيف اولاق برعلا نكل ءاّس ىلا بسش نأ سايقلا
 ةيلعلا لبق ناك كىواش زوحجيو ناث عضو هنال سايقلا ىلع ىناش دوج الاف ءاشب

 ءالولجو ةنيدملابرق عضوم ءاحور و ةعاضة نم ةلببق ءارهمو نهلا ىف دلب ءاعنص
2 2 

 ةرملاثلق هغوو قوتلسد اوتمدق اولاقوءارورخ [ذك و رقارعلا سا

 انونةزمملا تبلقلهو نونلاو فلالا ثدن أتلا ىئلأ ةهءاشم اذاش ناك ناو انوثا
 ءالولج ف فذحو فرصن.الام بابىق هن ف الخلا ىطم انوثواولات اقم اووأ

 ج راوملاا رهديرورطلااهوفذعف هلام ثان اتلاف ا وهيش مسالا لوطلءارورحو

 دوق طيس ورك رلرا1 م لامن هل ىضرىلع نم لاما مسالا اذه مهاعم

 ”ةيارو ىارناب و واولاب ىواقش ةواقشث تاو ةرمكلا ىف اقسةياقس بابو ) لاق*

 دعب ءابوأواو مرا قامد واق وةناقن باس ىنعي لوقا *(ىواروؤارو ىبار

 ىنعي وةئراطلا ريغءاتلا ببسبامهف رطتمدعل ةزمهمئافلأ هوا و وهؤايبلقت از فلأ

 ١ تا 00 ىضمدقو شارع فلادع د ثلاءانمر خا قفامي ارو باب :

 مو ماللاوه ف ةوذحلأو الصأطس والاكل رحم ناكنانيف رح ىلع ناكام و) لاق

 ىوخأ ىو أىون [ةدرتسج و ملل لتعم وه واف وذ أنك وأ لص رل اره صضوعل

 : دما تناكناو لصالا ىلع ىُدوشفخالالاقوةيشفىوشو وتسفف ىهئس و

 درب سلو ىودغ ”اجوهس ىف ىهسو ىتزو ىدعكد ري ملاهريغ ف وذهلا ووك
- 

 وأو جرح و ىرح وىونب وبا وىودغوىدغوحن نام الا هيفذوحامهاوسامو
 ناو خأكتنبو تخاو جرحو ىودغ لوقيفنوكسلا هلصأأام ن نكس اللا

 (ىواتلكو, ىوتلكو ىلك هيلعو ىتخا سنو لاقو ىواك هيلعو هبوبيس دنع
 ها ناك ام واليصا ثلاث نكي ملامنيب ريض ىلع نيف رح قف يذلا مسالانارعال وقا*

 برعملا نال اينبم عضولا لصأىف نوكب نأ باللوالا مقل فذعف كلذ
 بسلل ناام هلا تيس اذ عضولا لصأيف ةثالثنم لقأ ىلع نوكيال ْ

 برعلا نكل هلوق
 ىواش هيف اولاق
 ىواشلا عفن اللاق

 هراج-ال و هتاشاهيف
 م هتاداالو

 ءارورحوءالوجىف

 اههتبسن ىف لق ثيح

 ىورحو ىلولج
 ىأافدح و ىل وألا

 ثح نما اجلا
 ريدم

 وه هلاو تسلا

 تسلاءاكو ىوربو .
 ىأ ماللا فذحن
 نأ نع هظافح

 اذاذ “ىشهنم جرح

 قلطتسا نيعلات مان

 نمت ئأ ولا

 ًاضونيلف ماننف
 ريتا ها



 ىلابوسنملاىفوكلا
 ءاح امنال ةفوكلا

 بوسنملا ظفل ىلع

 ىمركلا وىئدرلا

 ىربقلاو ىنلقلاو

 ريغىلا ىدردلاو

 تاوصلاف كلذ

 مح”  هطاقسا

 فاقلامضب ءارقلا

 كسنتملاءارلا ديدشلو

 نوارقلا هعج

 عجيب نوكيدقو

 ناز وةأرقكةىراق

 ثلا ه4 1 ١١١
 ٠ نر نأ اما هلال ننرَص لع كلذ لوفتق ءاباهلبق نك اسلا ناك اذا ةسماخ ءايلا
 ٠ 0 ف بسفلا ىف اههنذح بيف ىفوكو ىدربو ئسرك ىفاك نيتداز نا ايلا

 " ىناث نكسنانايلصأ اههيناث نوكتنآاماو دجا و ظفلب هيلا بوسنملاو بوسنملا

 ىلو الذ جر نم ديضعي نز و ىلع مر يىلابسنلا فىمرب اذكو تمم وحن ةملكلا
 فرطلابامارحااواوىناثلابلقوطقتلوالاف ذح زوج ولاقثتساللاضيأامهفذح
 001 اانا واولاليفام تخضفامناو ”ئومربو ىومرم لوقتف لصالا
 ةيلكلا ىناثك رحت ناو .دربملادنع ىوضاقك ن وكيف ةلتعم فرحأ ةثالث عامتجا عم
 نزو ىلع ةيوضق ىلا بسنلا ىف لوقت ىناثلا ةلاصأ عم امهفذح نم دءالف

 كازلاوه رركملا لوأنا ىلع ءانب اذهو ريغال ىوضق ىضقنم ةصيصج
 ةددشملا ءايلا تناكن او ةدايزلاىذ بابىف ”ىخحام ىلع ليلملا بهذموهاك
 .ىراوالاو جاحالا ىف الصأ ىناثلاناكءاوس ليصفتالب اهفذح بجو ةسماخ

 لصالا ىف هنوكل فرصنم ريغوهف لجرومسا ىتاخم ىفاك ناز اناكوأ
 لصفنلاك اهنوكل ةبسنلا ءاينال ةرصنمنوكي هيلا بوسنملاو عوجبا ىضقأ

 فرص ىلا ئرت الأ فرصن.الام باب ىف امدقناك ع وأبا ىضقأ ديب ىف دعبال

 الق از كنا نا فلادعي ةزمح هرخا اعو )لاق * ىلع و ىلاج

 تاكا لش ىرورحو واخر ناعدبت قارهبو قاعنصو اواو

 لوق»* ( ى وابلع د ناسك نايه نلاوالاو قارتك انك الازع تدب هبلصأ

 3 فلأدعب قلافالوأ ةءاز فل ًادعب نوكيناامآ فلالادعي ةفزطملا ةزمكلانأ عا

 51 ءاضوو ءازقك ةيلصأ نوكت نأ اما اهنال ماسقأ ةعبرا ىلع ةدئاز
 بحيو ثينأتلل ىهو ةضخم ةدئازز وكتنأاماو اهلاحب بسنلا ءاب لبق اهؤاَس

 ضخت ادئازلا و ضحلا للصالا نيب قرفلا اودصق مهنالا اواو بسنألاىف اهبلق

 ليف لقثتست ال ة. رمان ال باقث مل قرفلا دصقالولو لو نيسلاب دئازلا ناكف

 نيينم ءايلاىلا بسنأ واولاو قرفلا اودصقامل مهن :كل اهلبق ءايلا لاقثتسا ءابلا

 ةزمهلاهيلا تلق بسلا ءاب لبق لقثتسملا فرحاهيلا بلنام رك اوف ورملا
 تلق ثفنأتلل لاب ةيلصألا ةزمهلا ذوذشلاب قضي داك, ىح ؛اليلق هشتدقو
 ال يولسال ودق ريم ةدئازال : ريك ان وكن ال نأاماوئ واش و وئىوا رقوح واو
 فرح ةيطلا و ر ءاسكك لصأ فرح نع ةلقنماما تبر لع ىهو

 نآل اهلاح اهواَساو اواواهبلق ناهجو امهيف زو وءاب رحو ءابلعك ىلصأ

 ةقحلم ىرخالاو ىلصانع ةبلقنم امهادخا نوكثيج نم ىلصالا ىلا ةبسناهل



 ديبي

 لال م« بج ل009
 باث 2 7 ّى ع ف (يماللا كيال وسةلعف رحماللاثناماذاسلقنالئيعلانال |

 سو يحلل ىمالاقنمو:هيوبيسلاق لالعالا باب ىف ”ىحنامىلغ ىوطىقاك |
 ىثالثلا ءان نال ىخنم ىلوأ اسم نا رهظي ىذلاو دا امكيق لاقل ١

 بينك نم رك ألاقثتسالا ىلا ىدؤبام تسلا ىضتقن لضصالاىف ةقمللا ىلع

 ةثلاثلا ءايلاو ىلدنح نود . قرع مهل وق ىلا ىرئالأ را كازلا ظ

 وحن نيعلا نع ةبلقتمن وكلب" ةداز فلالاك لت نوكتالو فلأ اهلبق نت اذا ظ

 ءلانه حت نم وىبظ ىف اهلاحءايلا كل رتسيف ”الاقغاروةناروفاغوةءان ارا

 ءانوأ اواوؤأ ةزمه اهبلشنالا هنكمال هنال انهتعن نيعلا شيم ىوبظلاقو ةسبطف |

 اهلبقفلالان ال ءادرىفاك ة ةرمخ من الأ ىارومىاىف ءايلا بلش ملامتاو لقثلا دي زيف |

 ءايلابلق ةبسنلا ىفانهه ز وحن و لالعالا باب ىف *ىحي اك هطرش وه و ةّدبازب تسيل ظ

 ةرمهتبلقف لقثلا لصح تلصتا الذب سنل اءايب ”ىجيلا لبق لقثتست مل ءايلانال ةزمه

 قرف نيفلالانيب ناكناو فلالادعب ةلقثتسملا ةفرطتملا تاايلا رئاس ىلع اسايق

 زوجيو ةيارو ىارىف قار ليقف ةزمهاضيأ هذه تبلقف ةرمه مئافلأ بلقتاهلف
 تلقتاهدعب بسنلا ءابلجم ال ةلقثتسملا ةفرطتملا ةثلاثلا ءايلا نال اضيأ !واواهبلق

 تناكناذ ةثلاثاهلبقام نكاسلا ءايلاتناك اذادلك اذهىوح# و .ى وعىفاما واو

 ىارق وحن ةزمهلا نعالا نوكي الو ةبلقنم فلأ دعب ناكناف انرظن ةعبار
 ىوطوىروهىفاكةلعفرحماللان وك ع مافلأ ب اسال نيعلانال ىآرق فيفح ىف ظ ظ

 ا

ْ 

 فلالاف بجاو ريغ نذا افلأ ةزمكلا بلقنال اهلاح نع بسنلاىف ءايلا ريغتالف
 تبلقةياَقن وةياقسىف كب لاغلا ريثكل اوه وةشاز فلالاتناكناوة زمهلا كح ىف

 فرطتلا نم ةعئاملاءاتلاالول ةزمهمث افلأاهبلق ناكس ايقلا نال بسنلا ىف ةزم*ءايلا
 ةفرطتملاكءايلا تراص مدقتاكلصفنملا مكحىف ةبسنلاءاب ودبسنلا ءاتلا تطقسالف

 ةزمهمث افلأ تبلقف بسنلا ءايل اهتعم احب فيفضل ىلا ةجاتحم ىه ثاذ عمو

 هع مقل ءامل ان ال ءاقسو ءاذرو مف راين اك انوكذا مل تلقت مو ءادرىفاك

 ةواقش واو بلش. مث نف تآايلا عاقجا لاقثتسال و اذهل تبلقلب لاصنا عون.

 بسذلاىف ةياقسءاب بلش مهضعب و تا ايلا عم ناك اي لاقثتساالذا ىواقشف

 اذا ىوحتو ىوعيىف ام اواو بلقت بسسنلاءاب لبق ةلقثتسملا ءايلا نال اواو
 ةدءاز فلأ اهلبقىتلا ةسماحلاا ءايلا ف كلزوح اذكو ىضاقىفاك فذ مل

 نك امل ناكّراو ةعبارلا فاك واووأ لج ارك 2 اًيلانلق ةياحردوت |

 مكح انيلع قيدمكح هدقن دقف: ىصقأو له وليا ةعباولا ءابلا لع مدقتلا



 راجلا ح راشلا لاق

 هل وش ديقاما وىدرب

 ءاىتاح هعج-ولبالا

 روك م

 امه«يناثءاتلا ىذدارملا

 ىنك ال م ةوكلا

 هيأ ١١١ يع

 ْ اينايواناكاب واو كلذ عيب نيع 4 رحب سنون ناكورييغتلا مدع لص الاو :لضاع

 ءانلاىذ ىنالثلاب كلذ صخو اواو ءايلابلَشب نيلكلا ىذهلف قابلا ىفامأ مهفلاب
 ةيضقلا ىف لوقتالف نكملا رد تبلطف فلا 1 هانم ن الف ىثالثلا امأ
 دصق عم محفلاب رييغتلا ىلعأ رج ءاتلا ف ذح ريبغتلا ل ١ الف ءاتلا وذ امأو ىضقلاالا

 المخ ىواولا ىف متفلاامأو ةلبعفو ليعفيف انرك ذاكثن ثنؤملاورك ذملانيب قرفلا
 سايقلا نم دعب عم ىواولا و قابلا ىف اذه باكترا ىلع سن وي لج ىذلا وهفابلا ىلع

 ناكوىوطب وىونذناٍّلِسقامهو ةيطبلا ىنبو ةينزىئبىفو ىورق ةيرقلا ىف مهلوق
 اهنيعكيربءايلاتاوذنالواولاتاوذنود ءايلاتاوذىف سنوي رذع ليلخلا
 لص ام نكل لقت ىندأ ةكرملاب لصح ناكناو ايش فضتاواو اهواي بلقس
 اهنيع كير لصففو اولا تاوذامأو لقثلانم لصح ام ركأ ةفيللا نم اهب

 ىوطبوىونزوىورق ىايلاف درو|م عامساضيأ ه.درب ملو ةفخن ود نم لقث
 ودبلا ىلا بوسنم هنالذاشىودبو .هلوق «ال وأان رك ذامليلخل ا رامتخاف كلذ عم و

 || اهلصأ ىلا ىلوالادرتجوىط بابو) لاق * ذاش عيمج ا دنع وهف ءاتلا نعد ر وهو

 ةثالثدعب ةددشم ءاب هرخآاموىوكو ىود فالخىويحو ىووطوحن متت
 قا و ىمرككت فذح ةدباز تناكن او ىبمموىوم سه لبق ىنرموحن ناكنا
 ىذ مكح نا نايبل نيلاثمرك ذامتاىوكوىود هلوق لوقا * (لجر مساىناحيىف
 مدقتملا لصفلاىف مدقت ا” ةوزعو وزع ومي فالح ءاوس اهنع درهملاو ءاثلا

 اهليقام نكي ملناف ميت نك, اس اهلبق نكاذا ةثلاثلا ءايلا كح مدقت ىذلاو
 باب ىف ئجامل ىط ىف م ءايراص ا واوناكول زافلا وأ ءاب نوكي 37 اماذاصح# انرح
 تناكنالوق:ذ ءانواولاتبلقام«ةباس نكس واعقجا اذا ءايلا و واول ان ان ..,لالعالا
 كف بجو هلثمىلا بيناذافاهيفةغدم نوكتنأديال ودنك اس ءاياهلبقام و ةثلاث
 .مجفلابنيعلا كرف ةفيلا ىلع عوضوملا ءانبلا ىف تنااي عب رأ محي الثل ماخدالا
 ببس لاوزل اهلصا ىلا اواو تناكنا نيعلا عجريف تاكرللا فخأ وه ىذلا
 هايلا قبو ىووط ىبطىف لوقتف لوالا نوكس عم امهعاتجاوهو ءاي اهبالقنا
 ناباما اواو نيتروصلاىف ةيئاثلا ءايلا بلقتبو ىح نم هنالىويحوح اهلاح
 ىوحروئوصعىاكاواو بلقتمئاهلب ,ةام حاتفناو اهكرتلافلأ الوأ بلقنب
 بدنلا ءاب ليقاهابقام كرم ءاي لاقثتسال اواو ىمالا لوأنم ءانلا بلغت وأ
 يقلادبدلا 0 الانهنال لينا 10 اي يا [بلقسالو

 .(نال)
 0 ورا اهلا كالا بلك اور ىلع لصف ع

 | شلارسدا"



 < ةللاشا سب

 بحي هديب اخ نى ةريخآلا ءايلا ىحم باب وهل وق« مايءاقملا اذه ىفاب وحو زا 0 1

 0 ءابلأ ف !اخ ناو ىصقك اهفذح دعب ” يحوض قاس الا

 نا ايلا قتلتف ةيماحلا| ءايلا فذح بوج ول مبهم لثم ىح سبل و ةيحنيف انلفاك 0

 - لب درملا لاقو دوجأ ىوحم ورع وبأ لاق ميهم 0 فالح ناتددغملا 1

 ةوئرق وة ورسكا ابلبقاماموهضمابقوفوأتئلاثواولا عقواذاودوجأ نيديدشنلاب | 1
 هيلا بسن مث ضاق وكر يصت ىنتح# ريكو مضلا وءاي واولابلق بسنلا ىف بجاولاف ||

 انرك ذدقو ةبسنلا ء اثلافذح كنالكلذو اواوءايلا بلقو نيعلا محفب ىالثلا ظ 7

 نوكينأىغَبْش ا البق هيلا بوسنأملا نأ ةهج نم لقتسملا م ءالاك ةيسالا ء اي نا ظ '

 لبقام مول واولا فرط انا فذح دعف برعيو لني نأ حا تبع ثيحب |[

 داق عوضا وف وانهار هوا واق لوقو ىلو الا ىفاكءاب بلقنف ن نكمل مسالا ف َ
 ماقمامت اقءايل العجب برعلا ضع وىرتشم ىضاق لؤفائينسا رد ةودحقو 7

 املا با عالا لاقت اليلدام ؛ ةسزج ءايلاف نال فرطتلانم ؤاوال اظفاح ءاثلا 1-0

 ضعبوةورسىف ىقىروورس (ننأ3وقتو ىودعلو ىونرولوقتف ثدن أت اءان فاك ْ 5 1

 اهقوفاموةسمامللاىفامأة ىوضاقكفاقلا مشب ىوق ع ةعيارلا ىف لوش برقا 0

 ةئلقو ةبظ وكنو / لاق * قسم و ىرشم ىفآةك ىريحتك فذملاالا سلف 1 1 ١

 ب 6 باب ص

 هدنعزاشى ورث هوىون زوهءوبيسدنعسايقلالعةوشروةورعو# ةوزغو ةيقرو ظ 0

 ىذلا لوقا + (ذاشىود وىظوونغبابىاقفتاو ىوزعو ىوبظسنوب لاقو |
 انكاس امهيكح اذهو امهلبقام كل رحت اذا نيمالءابلاو واولا مكحاذه لبق ركذ | ٠
ملال وأ ناكا صحح نكاسوا ولا لبق ناكلأذا لوقف امههلبقام |

 ١ تسللابف واولارغإ 

 ةعباروأ ةيواوةديصق وةواسىف ىواسو ىودو ىوزغكت ناك ةثلاث انتا |
 نكساذا ءانلا لبق لقتت يال واولا ذا:ى و دتمو ىواطنس ةيمالرا ل ١
 ناكاذأو لقثلاممأ ناففخن امثال وا للبةامن وكسو ةلعلا ىف رح رباغت ذا اهلبق امه

 كنظاف ىضعب دنع ىوضاقو ىوع وحن ىف اهلبقام كرت عهواولاىلا املي
 نكاسلا واولا ىذىف ثحبال اذه ىلعف اهليقام نوكس عم اهلاح ىلع انيك

 نوكينأنمولخالف ميم ف رح اهسلبق نك سلا وةثلاثءايلا تناكن لوقنفاسلبقام

 نيعلا نوكسب ةفمللا لوصملا اقافتا هيفريرغتال در لا: ىظك ال وأ ةيبظك ءانلا عم |
 هبوييسف ءاتلا عم ىذلأامأو ءايلا فذح نم رييغتلا ىلع ”ىرماذ مدعل واهتعصو !١

 1 ىفرو ىنفو ىف ,ظنالوقيف ءاتلا فدح ىوسرييغت الباضرا هيلا نايس ليلخلاو

 تيان تل نيع نوكسلا ىوشرو ىورعو ىوزغ داما ق 0 /

 ظ
 ىددج د وج



 ةينقو ةيقرو ىظك مي*# فرحاما وهو اهلبقامزكاس وأى ثلا و ىبمعلاك ْ

"7 1“ 

 اما يهوةعبار وكف أ ىو نطل اهف مُغخدم ءاب وأ ةبارو ىرك فلأوأ

 ةياقسك فلأ امانكاسلاو نكسبوأ ىزاغلاو ىضاقلاكاهلبقام سسك نأ
 سيك نااماةسصادلا اذكوىا رقك كلذريغوأ ىصفو ىلعك اهيف مغدم ءايوأ

 مئدماي وأ ابالوحوةياح ردك فلأ اما نك اسلاو نكسي وأ ىرملاك اهلبقام

 ْ واولاوىضقنملسمتتا نز و ىلع ىضقناك كلذ ريغ وأ "ىمرمو ىم ركك اسهيف

 | اهلمالال ةيئاثوأ لاموذو دزوفك ماللا ةفوذحم نيناثنوكتنأاما ةريخالا

 اهلبقام انك اسةثلاثنوكتوأاضيأنيعسقلا نذه مكحان رك ذدق و وأ وولك اعضو

 || ىلعو سسنم ةورسوحن مذلاباهابقاماكرصموأ ةورعو ةوشرو ةوزغووزغك
 ةواقثك انك اساهبلقام نوكي ةعبارلا اذكوءاتلا نابرطريغ نمةرع“ لام

 لرامو واط نك الما اهنقام ةسماكلا اذك ؤةونرق وة وفرك اموعضموأ

 رسكناولوافلأ اَنباةنالْنيفرطواولاو ءايلا لبقام عشنا ولو ةو.فلقك موعضم وأ
 ظ وضل تيلقنال مسالا ىفاف رطءايلا لبقام مضناولوءابتبلةنالةريخالا واولا لبقأم

 تاواولا وتاايلا ماكحأ نم رك ذن وأي رك ذام لكف لالعالا باب ف*ىحب اك ةرسسك

 سلا! زيفيالا وم ديك رك ةي امورك دام لع ويف فسنلا باب ةروك ذلا ١
 تاايلالاقثتسال اواوبلقنابابقامروسكملا ةثلاثلا ءابلا نا لوقتفهلاحنغ

 ةرودسكملا نيعلا اوحتف اذاو ةحف ةرسكلا لعج وامه ىلوا لبقام ةكرحعم

 اممابقامروسكملا تناكاذا وءالقثلا ىلاوتئالثل ىلوأ اهلتعم ىف رض ماللا ميحتلا ىف
 فذح نم دءالف قب ففخم قتيك ىنلاثلا كرحضمهيلا بوسنملا ناكنافدعبار |
 فلآلا نال رب وىطاقك ليلخلاو هءوبيسدنع انك اسىناثلا ناكنا اذكومانلا .|

 اهلقث عمءايلا خل انركحذ ماهتفخعم اهفذح زاجةعبارةيلصالاو ةيلقتلا 1
 تلقنافةبسنلا ءاي امي لصتا اذا فذملا بوجو اهلبق ةرسكلابو اهسفن

 دقوءاي واولاو ةحضف ةريركلا بلقنم ىمتلا وحن ىتالثلاب تلعفام هب لعفا |!

 فيفضل ةيانىلا هسفنف ىابرلالقثتلق ىلع الكر يصي هناللقثلا نم تحّرتسا |
 فالح نلقلا نم لئاسلارك ذام وهو كاذن ودامىلا غنم ىدأ فذملاىأ

 ىلغت و حن عيدك ىف ىرجأ نم وكلذ لثم ىلا اوعدتال هسفنىف هتفخناف ىئالثلا ||

 صوقتملا ف اضيأىرحي مودعملا تيملك نكاسلان وكل دربملا وهوىرمن ىرحي |

 تناكاذا اب ةامرو كمل اءايلاامأو ىوم سهو ىوضاةلوقيف .عىرحمضاةوحن ١
 هتفح عم فلال اذا قاسم و قاسم وا مق ذح ىف مالك الفادعاصف ةسماخ :

 ( فذحت )



” 

 00 ظ
 دملاف ورح ضعباهن وكل ةكراحا تراصفةكرطلا بيس لاقثتسالاةدان :]ىزمك 0

 لاقتتسالا اذه ن ودنمثينأتلافلأب ىلؤالاناكاذافف رك ةرهريغاث رك ذاك ||
 ةسساخ ف لالا فذح محن 0 بحاو هعمرايص انركذ كف ذلعا ١

 فرحا ماقم موقتدق ةكرطاو ةملكلا ىناث كل رحت عمةعبار : اهفذح يعي هن نياك |

 هقفرص 04 متئامدقنا ىرتالا ف رصنإل فراس 2 هيفاهقا

 ثينأتلاف لأ هيبثتزا انك اسةماكلا ىناثناكناودعد و دنه نودبرقعكا نع

0 
1 

 ةدودملا ثدنأتلاف لأب وىولبح لوقت ٍقاحلالل ىنلاو ةيلصالا وةبلقملافلالال'
 ىرانسدو يوالبغ لوك واوان أنلا فلأ بلقتو رخآ افلأ اهلبق يزف:

 زاجقاملالل يتلا وةيلضالاو ةبلقتماب ثين :اتلافلأ هيبشتزاحاكوىوا علا ظ
 فذلا فةروصقملا ثيل :آنتلا فلأب قاملالل ىتلاو ةيلصالاوةبلقنلاهيبشت ا[

 ىواتح وىواهلملوقن ةدودملا ثينأتلا فلاب وىطرأو ىتحوىهام لوقتف |!
 اولاقق اليلق نكل ثينأ تلا فلأب ةيلقتلااضيأمجلاف اوهشدقوىواطرأو ||
 | اهقوفاق ةسماخلا ام هنأب قّن يجي ا ىلبح عجب ىف ىلابكك ىردم عج فىرادم ا 0

 لاقثتسالل مهل فالخالب اهريغ وأ تناك ةبلقنم اقلط بدشلا ىف فذح اهلا

 ةعبا را سنوب ناذ ددشم ف رح اهليقو ةبلقتم ةسماخن وكت نال
 ةسماملا ىف زوج نأ هبوبيس همزلأو ىلع اكمدنع ىلع؛ فذحلا و ءاشالا زا وجىهف |

 سنون مزال و ىلبع ثينأتلةعبارلا ىف نملك يصاب اًضيأ بلقلا ا أ

 مدقتاك فذحلا ثيناستلا ىلاةعبا رلا لبصأ نال سنوب كلذ مزايالو 0

 همزلأو باقلا ةبلقنملا ةعبارلا لصأن اذ ديلقنملا فالخم ةعبارلاكوهاهيفمزاف |

 5 و كلزوحنو بدخ ودعم لثم ىلغتن ؤم * ءاحول هنااضإأ ةلويتس |

 ١ ىزج وىلبع هلوق» هب لئاقال ورك ذمهب ىمعس اذا مدقكن ذا ن وكي هنال فرص
 فلأو ىلبح فالح ىناشلا كرح» ىرج ناالا ثينأتل ةعبارام## فلالا

 بلقتو) لاق * طقف دينبلا ريثكتل ةيداس ئ عقل ف تل ىنارع ش

 ئوحصتت و ئرويعك اليلقام مفي هواواو اهلبقام ر وسكملا ةثلاثلا ةريخالا ءايلا 1

 0 م ارو كرمان دع 0 ماا 0 فذكر

 انهلمالال هنا ما 00 0 وذم ةناث نوكدنأل ا

 7 ىح وةيشك اهؤاتتفذح ةناعوأ نييدقلا مكحات رك ذدقو ىوؤ 47 ؟اعضو ِْ

 مشا ةكرحلا نوكبالواسهلبقام هل رحماما ىهو ةثلاث نوكت ءأ اح

 ةنايعلا لو ف
 0000 ىوفطصم

 قطصم هنأ وص

 يدرب راملا هلاق

 م



 نيوواوب ىول هلوق
 ىفاذثلا نال ىرت اك
 ف رح هيناث ناك ع

 دزع فوض نيل

 دافا [؟ هلثع ةنمثلا

 نا لاق حر اشلا
 فعاضو كلام

 ا ل ناكل

 ءالك نيل وذ هين ان

 2 ها ىءالو

 ىئ

 00 ىحنإو اهأثم هب اء دازب اهضو 0 ل ل نلاف ىذو لاموذ

 الع تدزاذاف ءايلا نود نماب رعما “هن وك نكم نا بحي انلقاك بييذلاايدب قلما
 ةهقلا جرت وفلالا جرم ن٠ ةزمكلا نال ةزمه امهتيئاث لمجف نافلا 7” اهلا
 قك | ضان م اهضعب فورح لادبا ناكناو اواو فلالا بلقت ماو اهابق ىت
 د نه زيه ا عوقونال ْئ أم ىلع ىو>رجراىف لوقت 5 ا 0

 50 01 وة راكلل اذىف "قاذل وقف اهدعب واولا عوقو نم ريكا فلالادعب

 تال وص وملا ىف ىماك * لا قح نعاهإ موف: :بملاام ىلا ت وسعى هلام مهل وقف

 نيثينان ءايلاو واولا لاحو ا<#!ر ا ةزمهلا : سلق دقف ةيهام لاق ندو

 .ىلات وسالاىفو ”ىو“اوا ىلا بوساملاىف لوقتف ءاوسفلالا لات اهب ثلاثال
 فلالا تناك ناو يحي اك جىلاب ومناابلعامدب لمعف ىبيف هلصاو ىوبفىف
 - ىتفلا وحن ىف فذاك نينكاسا فلالا فذخت ملامتاو اقلطماواو تبلق ةثلاث
 فلالا ىلع ةلالد ودق ىلع فلالا لب ةأم ءاقن بجو ثتفذح ول اهنال فيرظلا

 اهلاح ىلع هيف فوذحلا ليقام 4 ردح قب ام ازال ةاعل ةودحاف 9 ةفوذحلا

 م ىتفو ىصع ىتفو اصع ىلا ةبسألاف لوقت تنكف اصعو 0
 مرد نذاناكف ىئد وىديك ايسذ همال فوذحملاب سيل ال ءايلا لبقأه سس ولذا

 فالح امسانياظفالا ىف ارودكمالا نوكيال ةيسنلاءايلبةامناودو دهمملا 0
 نوكلكاذ وىلسم وىاتف و ىاعل بكل [رورسلاف نوكي الدق هنافدفاض الاءاب لبقام

 نكيملناو هد ةمزطاىف امنه لغوا اهئاف ةيسنلا ءاي فالح دكار اعسا ةفاضالا ءاب

 ىلا 5 امضعب ةلعلا فورد 3 هرم ه.فلالا لد ملاماو صاج اةيق مح و 2<

 ءاءلاوواولا نود ءادرو ءاينلكا و ءارفص وخ ىف ة هر ه فلالا مولاعاباو صعب

 امئاو ىعسلا لطب ناكف افلا اهملق بجول اهثدحاىلا تياقوا اهانه "ى الق
 : اه 2 عمافلا ىو روما بلش ملامتاو ا 1| 8 همها 5 باتا

 نوكي ثم مان لابصتا هل سدا ماك ب سلا ءاينالا هتك رح ض وتلا أيتام اتت :
 || فاالااماو هتمرفام ىلا راضي الثا اضياو بوسنملا م ءالاك وهليهليقاع ءرك

 ١ ثينأتا تناك ناولصالاب ةتحلم وا لصالا نه اضوعوا الصااهن ركل فدل
 | اقرذ فذطلا اهب ىل والاف ةءالعلا نيغ ةلازا ىلا رطضا اذاهنال اهفذح رمش الاف
 نيلكلا ىناث ل رتاذا اهنذح متن و ةياصالاكوا ةياصالاو ةفرمصلا ةدا زل نعي

 6 ىزرمع )
 يصدم ييصعتمم 0س 7 د



 سي ١(| يبس

 ناثددشملا نآانلا ياابو اهب دعابتيل ةدم ىه ىتلا ءايلا ءاقبا ىنعي نيثيش فذح

 انهه بهذ هروبيس نوكينا زوو هلوق اذه امهر وام لاقثتسالقيف ثك ا
 ءىش ةيلكلا نو فذحال ذادماب الا نوكتال هلثمىلا ةبسنلانانم دربملا بهذم
 بهذامىلا اضياانهه بهذن وكي نا زوج و ضب وءئال ىعب«*ىف ءايلانوكيالف

 دصق هناالا هكرتو هنم ضيوءنلا زاوجونيلثلادحا فذح ىنعا دوطعف هيلا ظ
 ةيلكلا قاصجا فوخ أيش هنم فذحت لل ضوعلا ءا .هيفامىلا تيسن ناكل ىلا
 ءايلا تفذح ضوعلا ءاب هيف سبا ىذلا رغصملا ىلا تبسأناو نيثايلا فذ

 بو. ىف وريهن٠ لعافلا مساىلا بوسنملا فل وقناك ىع4» تلق وةروسكملا
 هب وبيس لوقىف نيلاقحالا ىلاثو سبللاب ىلامال ونذا هيف فاسجاالذا ريج ىلا

 وهلا نه ىهلملا | هّيلاراج رك ذامل فلاخت وهف لاح لكىلعو دوطعيف هلو فلاخت الث مج را
 ىمرلا نم ىمرملاو || ىوصمك اواوةيلقتملاةعبارلاو ةالاثلا ةريخالا فلالا بلقت و ) لاق « فنصللاو

 لوجنم قامو ىزعبف وىمارهوىزجو ل ٍِط م فذح وىومممو ىو ىوحرو
 ىز#او ةاما رملا نم 2 ' ا

 ةتانلا ودعت لاق 2 وا 2 اهليق ةزمهه وا ءاي وا ا وو رااتلا“ وانا هيلا دف ويعمل مسالا لا

 50 ري |مهف رح ري ناريخالا ناومعلاو 8 وك ذا هذه ريغافرحوا كلذاهلبق تسيل

 فلا هزخآ ىذلا لوقنف فلا هرخآام ن الا رك ذنو ةيسنلا ءاب لج ال ريخالا
 اشو لاماذو ديزاش ىععاذا يةف وذحم همال نوكتنا اماف ةيئاثدفلا تناكنا

 نوكتناامافةثلاث تناك ناو الو 8 واذ ىمساذائك اعضوهلمأل الوا اهل عببا رالو

 ناواذاو ّتهىفاك ةياصان وكتوا رك الا وهو ىتفلا و ىصعلاك ماللا نع ةبلقنم
 ىطرالاكقاحلاللوا ىمعالاو ىلءالاكم اللا نع ةيلقنم نوكتنااماف ةعبار تناك

 نوكتدفةسماخلاو تحوالكو < ةيلصاواىربشيو ليط ثدلا 010

 راك ةسداسلاو ىرابطلاو ىطئبطلا و ؤطصألاك تفاناو قاحلاللو ةيلقنم

 ايالوك ثينأتل نوكت دقو الع و ناساوؤنلسلا قاطاللو ىلا
 اهعقومعقونا ةفوذ اهمال ىتلا ةيئاثلاف ىزعبةك طقفداذبلا ريثكتل نوكتدقو

 لاقيف هيلا ةيسنلا ىف فلالا بلق لادءالا هج وىلع ع فرح بسذلا لبق

 ثلا ىف اهلقاماو ”ىح خدلا ناضمافذص ىف الظ ا
 مرجالف هيلا 3 وسنملا ماك دواو تاوبثلا مسالا اهل اك ب سنلا ءاينالاعم

 اذكو !برعي و ءايلا نود نه هسفنب ىلقةسينا هنكميو الا اععا ءايلا هذه قيال



 تي 11 تع 1
 افرطوا اذيع تناك اذا افلا الق سايقلاو هايا مهلا بعتسا ةرثكل فينذال

 ءايلافذ>ةهج نم هيفذ وذشلان وكنا زوج و ”ىكي ياهل ام خشن ورا

 . سايقلا وهام ىلع اهلبقام حاتفنا واهكركلافلا نيغ ىهيىتلا ءايلا بلقتتفةنك الا

 هلوق * | ريصماماه هريص ىا بها هع نم لءافمساوه ميه نم مهو هلوق *

 اذاف افيفخامون :مانىا موه نم لعاف مسا موه٠ ريغصت مهم وح ناكناف

 '”ىحتو نيلادلا ىدحا مدقم ريغصتىف فذحن ا نءواولاىدحا تفذح هترغص
  دوسا ريغصت ىف لوقت اي هغدن مل ناو اه4*راص اف هتغدا ناف ريغصتلا ءاب

 ميديقم لوقتاك مويومو ميم تلق فوذحلا نم تادبازا مثمورهم تلفدوبسا
 لادبأ بجاو لاف مغدملا رغصملا اذهىلا تيسن اذاكنا فنصملا هعبتو هللا راجلاق

 هيف سيلام ىلا تيسنلا تزوج ول كنالىعب#* لوقتف ةفوذحلاو واولا نم ءايلا
 لقثلا لصح أيش هنم فذحن 1 ناف مه نم لعافممما ةروص ىلع وهو لدبلا هاي

 لعافلا مسا ىلا بوسذملاب رغصملا اذهىلا بوسأملا سنتلا تفذحناو روكذملا

 أ ءايلا نيفرخ نيتددسشملا نيئايلا نيب لصافلا ن وكيل لدبلا ءاب تمزلاف ميد ند

 لقثت الفاف رح لصافلا ناك نيح اههدعابت نم رثكا نادعابتتف ملاو ةئكاسلا

 امهنم ىش فذح كرنب لقثلا لص ىتح دلك ىف نيتددشملا نيئايلا عاقتجا

 مسا مهم رغصم ىلا اههتهذم ىلع بسينا ىغب اذكو هفذح سائل الاوا

 ىنءا موههو مهم ريغصتىف انرك ذ ىذلا اذهو ضوعلا ءاب ىنءارمه نه للعاف

 اما زيغصتلا ىف انرك ذام ىلع دو.طء ريغصتىف هب وبيس بهذم نيلثملا دع” #فذح

 هبلت الف ةعبارةدم ريصي اكرحص* ناكناو ىتاثلا نال أيش هنهفذح الف دربملا

 ىعش ه.هذم ىلهف لب 0 لو رديح ريغصل ىف هل وييس لاق اك ريغصتلا هش
 لوقت ك ةددتسما كود 00 5 مي الا ميمو موه“ ريغصل ىف زوج ال نأ 0 لاق ع هلوق

 موه٠رغصم ىلا نس *ىحبال هرهذم ىلعف واع 0 دوطع رغصت ىف ةل_.ءلا يا ناف
 اضياوهب سالف لد ىتح ايش فذح ال هنال ف وذهلا نملادبالا بحي مهموا اسما , 3 ١ 1 0 000 لعد ةعفأ ولا

 ءاي ام 24 لك

 راض هنك اش

 كلا ف تنك ناو

 لبي ريسم وحن كرم

 ظ ىريوح ريج قف لاق اك ىعم# قب نيثايلا ىدحا قزح بج وثم: ىلا ةيدللاو -ْ 000

 ظ بجو الام وراتخاو اهنم نيئايلا فذع نيلكللا لت نعيد الولع ا كالذ ريصرل ب

 تف 7 ا ل حلا

 ىلءناكناودب و.وسبهذمو انرك ذاك ضوءعب سيل ءايلا نكل ىعيم*الا رغصملا ىلا

 ءاب هرق قذدلا ميه ىلا تيسناذا تأ لاق لد هللا راح 1 ذاك لادالا عمالا رغصملا

 ميم: قب ميما لبقىتلاءايلا انفذح نا اناللاةل ايش هنم ف ذحتمل ةددشملا دعب ةنك اس



 نب نب تف قرثالا ماللا لتعملا نم ءايلا فذحيو هلوذ «طسولا ل 000 هك ودل
 ءانتلا ىذنمالا هيفدملا فذحال هناف مبدا فال ءاتلاب ثنؤملاو ركذملا

 اهل قام كرمت عع تآ ايلا عقحي الثا اواوةريخالا ءايلا بلقت وهلوق * انركذاك

 ةلقل ىل والءايلا ءاقبا اللا لتعملا نم لذعف ىفءاج عب ”ىبيماءاجو هلوق * ان رك ذا
 هنا لبق انرك ذدقو هلوق اذه"ىب 3 2 تا مو اهأبق ملا باسل لقثلا ١

 هناالا؟ ىف دع لوش مهضعإ نا ارسل ل سنو ىكتعام ىلع ع .لاقبدق ا

 ةيماىلابسنلاىف لوب برعلا ضعي هب و.يسلاق هيف ةرسسكلا ةدايزن ىبما نم لّقنا ||

 ىو# ىرجاو هلوق + ةفححلا اياط هربكم ىلا هدر هلا ةزيهلا 3-2 ىودا

 ةلءفت لصالا ىف ةيحو ةليعف ىف ناك همالك نأ ال كلذ رك ذ امئاىونغ ىرحة يحت ىف
 ىدعو# ثالث كراشف تانكسلاو تاكرحلاىف ةليعفك ماؤدالاب راصاملهنا الا |[

 تيلقوىل والا هؤابفذعت اواو ءايلا بلقو ريغصتلاىف ءاي لا فذح ةلء ىف ىنغو

 ةدك سلا ءانلا نوكق'و نزولا ىف هفلاخ نا و ةلعلا ىف هلدتكراشمل اواو يناثلا

 تلك نلخأ ,ىيصعو "يدق ىلا تسل اذاكناؤعاو ريغصتال ةيهاىفو اميع ةيحىف
 د و

 ةريس كل اصاب هنرمسك ت تنك امناومضلا هلصانالءافلا تممضف< ىوصعو ىوستا !

 ءايلا فذ و ) لاق + اهلصا ىلا ءافلا عجر ةبسنلاىف نيعلا كنا الف نيعلا
 ىيى*» عر سس بو

 ريغصت م4 م« وحن ناك نأذ دا ىناطو م 0 0 ثم 0 دنس ةياثلا 1
 رسم ] رم عود

 مب اا ريخالا فر 5 1 ,ةناك اذا هن العا لوقا * (ضيوعتلاب ى عم ليف موي

 ىأ ىلع نر هدم 1 فزو بدح و بسلا“ .تقطفدررما ةددسم 1

 ©سو 35-4 .

 ليمف ى واع اك لعيفا ىلع وا نيك لق: ىلع 3 تيك لعق ىلع مم الا ناك هيل

 فانك !فيفذلا هن قئاللاىذلا نيلكلا 8 متهار كل كاذ ريغ 0 وأ ع
 لصافلا فرحا 0 لود هكلاورعلا عم 0 فرب نيتددشم نيئاب

 امن وكل بسنلا ىلا ىدحا فذح ر<هناالا ىلوا رخآ الاىف فذلحا ناكو
 ءايلا فذحالو ادرط» هرسسك رهمازرتلال اههلتقام ةرسسك كرتالو ةمالعاعم

 قطالاناف ةددشءاب اقدر واع د اه دع ةرودلاه ءاب قب داك هنت اننا

 فذحالا قس إذ سهلا ىف رهاظ ثالذ وردك نيتددشلا قطتلانو نونا كالذ

 ىلابالا ب نا يسف + ىلا فاك ةلعف رح ريالا ناك نا 8256

 1 ةيمللااق فخ لوءف٠ ىععا منو نيبك ةح وتفهم ريخالا ف را لبق

 وهاك ةروسكملا ءايلا فذ ىبك ”ىئيطهلصا ذاشىفاطو هلوق * لقثل'مدعأ

 بطر اضق سأي انقلأ

 ت0 ا
 0 هلأ ا هكا سلاءانلا او كال ع

 وحن ناك نافذ هلوق
 اذدكو خلا ميم

 ةبسنلا ىا مالكلا

 م6 ىف

 اذا ماه نم مايهم
 ىفام ىلع شطع

 ىلع ىف وعثالا حرش

 م ةيفل الا ىلع

 اح لعاف مسا 0

 ريغ صت

 هتيسنىف ل ون ى

 مضلابى وداكى وع

 عبراب ىبءاك ىبحموا
 هفرهثام ىلع تآ اي

 فصاما لو ليغ

 2 لا ىحم باب و



 مي ٠0١ خل
 ىذلاوهو ةقيلسلا لهانمنوكي لجرلاقيلسلاو ةعيبطلا ةقيلسلاذاش قبلسو

 تآ ارقلا نم هولقن اف ءارقال عبتن الب كالذك نآرقلا أرقب و هتمدبط لصأب ملكتي
 | ىهلسو هلوق « برعأف لوقا ”قيلسنكلو * هناسلدلولي ىوحب تسلو * لاق || هخ ىف 'ىثلا كال
 تاك ريغىف ةريع و دزالا ريغ ىفةهلس برعلا ىفناك نا ىعيبلكى ى ريع ودزالا ىف هكلع

 رع رعو ىلس تلق كلذ ريغوا ةلبقوا اصخشو ريعوأ نواس نا إلا تسمو

 بلك مةلبف ةريع ىلاو دزالا نمةلبق ةقلس ىلا بوسنملا وهذش ىذلاوسايقلا
 . ئرخآ موقنء هريعو ةيلص نيبو نيتلبقلا نيتاه نيب قرفلا اودصق مهن اك

 مهل لاشي ىدع ىنبنم جىف لوقت هبوريسس لاق ىدجو ىدبعو هلوق *
 مدد ةعذدج ىف لو مهضعب نأ 4 قش نم اندحو لاقو ىدبع ةددع ود

 ةددبعب رخآآ ىعمم نيب و نيتلدبقلا نيتاه نيب اقرف ىدبع ىرمهب رجب و ملا مضب
 5 ةيسنلا ةيفكن م لود "ىلا نيعض وما ىف ون ىئعا فع اضملا فذحو ةعذجو

 هيلاةبستاا ىرج رخآ أيش ةمذجو ةد.بعب تيع”ولو هيلا فاضملاو فاضملا ىلا
 'لوالا ىف نال لوالا نم ذشا اذه ناك امناو ةيلسو ةريعىفانلق اكسايقلا ىلع
 هيف سيلو اهلصا ىلع ةملكلا ءاشا هتاؤو ليعفىف اي ءايلا فذح كرت |

 ريلكلا بارخاوه و ةحوتفملا ءافلامض هيفف انههاما واهلصانع نيلكلا رييغت

 دصقلاوةلبق ةمرخو نبعلا مف و ءافلا مضب ةليعف ىف ذاش ىبرخ ونيعلا ا 0 ٠
 ةئدرو ةيئيدر حامر ذش ثاذكو اضيا ناكممسا ةرخ ءاجذاان رك ذاك قرفلا حامرلا ناموّد اناك

 .سايقلاو ليمفىف ذا اذه ئقثاو هلوق * حامرلا هيلابوسأملا رهع* ةجوز

 سايقلاو ءافلا مضب ليعفىفةذاش ىه ىمموىمقفو شرفو هلوق + ءايلا ءاشا

 مراد 3و 0 ىب مقف ىلا بذا 3 ةنابكف لاق امناو اًضنا ءايلا ءاقنأ

 . نب علم ىلا بسذلا نال ةعازخ ىف ىملم لاق و سايقلا ىلع ىعتث سمت ىنب نه
 نوكسلاىف ةعد رن ورعن حلم ىلا اذكو سايقلا ىلع ىحلم ةعذج نب نوهلا

 ةبسنلا نم هن ويس هركذاماما ىفاريسلا لاق انركذ ؟ عجل فق قرفلا دضقلاو
 ةصاخ كلذو ذوذشلا نع جرا1اك هترزكل ىدنع بابلا اذهف ىلذه ليذهىلا
 لور لو قمت ارنا مهن ال اهم برءامو ةماهت نيذلا برعلا ىف

 ىب رقو تح وئللس لذه نم مهوثيرحو مرق و ميثخو ملسىفاولاقاذكو ىمتو
 تأأي ثالث عامجا ةلعلاو اهيئادبامو ةماهت نورواحتم ,هلكءالؤهو ىثرحو

 تسلل



 طاع ١#
 رمثىف متفلاب ىرمب اولاق مهلا ىرئالأ قرفبابلا اذهىفسمكلاومضلاو ءايلاو ||

51 0 ٠ 0 2 0 

 '”ىودع ”ىدع وع ىق ماللا لتءمللاى اولاق اذك واقافتا "ىرع» ىرع“قاواوشملو .٠

 لتعمل لوعفال و العف لعق قفاوبملو ةليعف هل وف قفا وفيكفانافلاى”ودع“ودعىفو

 ىلعف هب وبيس دنع وىل وءفد رباادنعاضيا و اولابء اللا لتعملا ةلوعف اذكواليعفماللا

 فذحالو ةلتءلاىفالو ماللا ميتا ىفال ثنؤماورك ذم انيب قرفشالوى"ودع

 ودعوبول>ىفلوةيفثنؤملا ورك ذم نيباه<«نف قرش هيوبيسواثدحانهواولا

 ةليعفو ليعف ىلع أسايق ىودعو ىلحةودعو د ولح ىف و ىتةودع وىبواح

 ةفدح و ىلع اهسايق الولو ىأنش اهيف اولاق مهناف ةءونش هرغ ىذلاو
ِ 55 5 2 

 ىزعوىدضعك ايلعف نالدجو واولافذ> دعب ةموعضملا نيعلا محفل نكي مل

 ةعص طرشب هلو + ىرت اي نيتم انههدرملالوةوهطيلخ رذحافح رشلاى

 ىف ةعودو ةلووةوحن نيعلا ةلتعم ةلوعف ناك ناىئعي فيعضتلا نو نيعلا

 ةلتعم ةليعف تناك نا اذكو ةدودك وحن ةفعاضم تناكوا عّئابو لئاق ةغلابم
 *ىشىفدملا فرح فذ م 0 ةفعاضموا عيبلا نم ةعيل و ةزوع نيعلا

 ذادعارلالبسلا نمالثا وم بعثم ىلا عاسلاكتن.كلافلأ ءايلاالو واولا بلش ىلو

 محا ءانلا نع درجلا ف فذحت ملكلذل و ان رك ذاك لقثلا ةياغ ىف سيل هلثمىفدملا

 رك ذملانيب قرفلاهصت ممر اك ىنالثلا ىلءالج- هيف لقت ىندال هفذح لب ماللا
 حاتفنا م.نيئيء ءايلاو واولا كرحتو هاك ىفنيكرصملا نيلثملا عاتجاوثنؤملاو

 اع ادج ةيلكلا تدعبل تيلقو تغئداولو ,هدنع ناكوزنم ناليلق امهلبقام
 عودو لووةىفافلأ ءايلاو واولا بلقت ملتلقناف ىوق بجولال اهلصاوه
 فذح عم اضيا ابلقت ملوا روذحلا اذ اههلدقام حاتفناو [ههك رن عم عيطو
 بلقلا ىف طرشلا ىه ىتلا هءملعفلا ةنزاوممدعلدملا عمابلفت ملاين با وطافدملا

 روك ذملاروذحلا ءاط ةديدم ىف ىد.دم نمفذح وا هنال ثالذ ل رش اعافءاضم

 مرو

 واواا نكي مل هواي فذح اذا ةعوقنالنيعلا ةعصانهه طرشي ىلو 0

 هلوق * دملا فذحول ةلووةو ةلوطىف نوكي ناك اي اهلبقام اضقنم ةكرضم

 قدح نيش قف ةليعف اسانق اةالحف ةلوهف كم ست كن وبيسف مومالكىف دوحوم

 ١ انهه فنصملا طلخدقو طقف ةءو:ثىلع اذ رمصقب دربااو نيعلا - ونبللا

 ءاملا ليم بعمل

 ةنزرطملك لبيسلاو

 ىدم 139

 هعاس نأ راهن نم



 ظ ظ أ 0 +» ٠١ اطول <

 ا "لعق نس ىنالثلاىف قرش مل مرج]لف نيذه نود ةفملا 0 لصالاىف

 0 نيدائبلا نوكلف انههاماو ايهبلا بسلا نيعلا حف و ةركورف ا قا

 بسذلا ىف ضراعلا لقثلا ركذتسيمل ىتالثلا ىلعام# دايزب لقثلا نم عون ىلع
 ركذملاف فذ مل الف رظذ لب ثنؤملاو ركذملانيب ىوسي ىت>راكنتسالاتياُع
 عيجج ىف درطموفائماتلا ثنؤماىف فذحاملو اضيا دملافرح فذ مل فرح
 ركذيب فذلا اذا اضيا نيالا ف رح فذ اح وتفم فذإلا بابراص بسنلا باب
 نوكي نا ىغبشاذكو ثنؤملاو ركذملانيب قرفلا فيفا عم هب لس فزحلا

 سا.تلالا لصح امثاو لوا دلا قدا تنؤلاو كذملا نيد قرفلل فذح ىا

 1 ورع اوناك ىذلا لقثلا فرفض: امهند اولصفف ثنؤلاىلا اولصوامل اههنب#
 دصق عم ءاتلا فذح ن٠ لصحامب انهه هوركذ امناو كانه هوسانتو رك ذملا ىف

 فيفضلا نوركذيو * ايمان تنكو نءطلا ىنتركذ * ليقام ىلع ناكف قرفلا

 و ءاب ليعفو ليءفىف لعفلا مال نوكوهو ءاتلا فذح ريغ رخآ ببسب اضيا
 ءانبلاف ىصقو ىلع ليقول طرفملا لقثلا لوصح لجأ ال اوففخ ىصقو ىلع
 ةبسنلاف هريغو ءانلاىذ نيب هتوقل بيلا اذهىف اوقرش ملو ىتالثلا نه بيرقلا

 اذهاوففخ ةرمو رم ىف ىوتسا م ةيماو ىصق اذكو ىواع ةيلعو ىلد ىلا

 صاخرسكلاب اكر مالا نوكيال ةيسنلا ءاي لبقامنال ةنكاسلا ىلوالا ءايلافذح
 ناوواولاناف لاثءالاىلاوت الثا اواو ةيقابلا ءايلا باقتو كر<#الف دمىلوالاو
 مكلاثمالا ىلا لّقث نه املا او>ارتسا منك ١ تدرفناو ل ءايلا نم لقثا تناك

 كالذ نع ل اهليقامن وكس عمالا هاب ةيسنلا ءان لب قايد داتا ران 5

 اذا ضاققلقتتست ءايلا ةكرح نا ىرتالا روكذملا لقثلا نم ايش للقب نوكسلا

 ىلوا لبقام حاتفنال ىءاو< ىف لقثلا سيل و ىظ ف الك ةرسمكوا ةعض تناك

 نيترسسك نيتددشملا 1 انهه نال ىلعو< ىف لقثلاك نيتدكثملا نيئايلا

 كاذك َق دع 2 لاوعتسا نم 1 نيتددسم نيئاد ىها وح لامعتسا ناكاذهلف

 ناك ناو نك ىكحاك مه الك ىف امهيف نيتدشسم نيئاس ىبدعو ىيعا م ءاجدق و

 ةلوهفو لوءفاماو ٌثكا اواوةيناثلا بلقو نيثايلا ىلوا فذح امهبف فيفضل

 نود تنؤلا ق نيالا فرح فذح ىف ةليعفو لعق ىرغ ا«! رحب هن وبيسف

 امكن وكىنعا للا ىفو دملاىف ام«واستل هءاسدملاواول اهيبشت ادرطم اسايق ركذملا
 ىفو روفغ ةيفاقىفالثم لوفثاك ةدحاو ةديصقىف اذدر نان وكن اذهل و نيعلادعب

 واولانيب لاقو هيلع سا.قلا زوال ذاش ةءونش ىف ىأنش دربملا لاق و ريبكىرخالا
 هت دسم ع سم مس سس حس ع سس م م ب رب بسم صم م ص مس را و م سس و سس صج
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 ظ 6 ٠٠5 زج

 بلا نما الا عبانتب لقثلا نءةياخ ىلع اهرثك اوان اوزلا نم ةدرلاةيثالثلا ىا : ١
 ىب رخو ىلثدو ىرآ < و فرح اهم صلخن , ىل ءاو# ىفذا ةرسكلاو

 | ءالقثلات ا 0 ئى ”نطعركاماوفورطال وا ”صلخ مل

 عبطلا نال ىمالان ودق ءالقتلا نات ناالا دلت ينم ذب للا ةيذبلا ىلعاضيا
 ةهوركملاتالئافملا ىلا وت هرفن اية ه و تماهط نأ وتافلتضملا اوت وتنهرفنال

 اماو ةعيبطال ودع ريثنك لكواضيإ تاه وركملا ريغىفىّت> هو ركهىلا وتلاد رمذا
 ظ ا ًالفذت الثلا ىلع ةدعان نوكتناو 2 ءابالا فخا ىلءةهلكلا عض ون 55 ملاذا

 لوةتم'نف ةفلغا ىلع ةينبم عضولا لصاىف نكتملاذا اهيف لاثءالا .القثلا ىلا ٠

 هرج يجرح دموي رطصخو ناسلحو قانا
 ىلع اولا ةلمجن ه درملا ىدتماو 4 لع ساشإال ا مهفلاب ىللغتف ليلا

 محفل زاحأف ىف ريو ىلغت م قا نك اسذعب را ىلع نك لا

 نأ اهلا نك ان ىلاثلا نالكاذو اك رطم انآ قزنيكلا | ريخالا هفرح ليقاهف
 ىبلغت الا معفلا 0 0 1 لوقلا 2 نا امال

 دنعا ذه ىب

 وو «دسا ل اضلأ ا 0 قد نوا وعن رهاتمعت ب و بسلاةنبملا ع 2

 0 و لاق 4نيعلا سكى ءا هلاحداصلا ريك باس قدبا كالذلعلو ذاش

 0 هد وق 6 :ك ناضل وو نيوعلا ةدعص ط ردن هل .عقاو هل وعقن 2 0 واولا

 و. قيلسو 00 3 ىلد 3 فالح 0 تسع اه ريغ 7 5 نو :

 0 و 2

 ىف رح وذشاة مد 1 ا ىىذحو ىديعوذاش قوتك لا

18 

 لتعملان م ا 0 ذاددعا٠ زخ>ىف ؟ ىضم وةئان كى ىَمقت وى هرقو ”ققتوذا

 ءاحاو فو ا ”فرسأ اواو ةريخالا ايلا باهت ريسنولل نك ذملا قف 6

 لوقا 7 0 0 لا ردت د ”ودع و4 ىف اقافنا" ىودعف ودع

 و

 0 ل 5 رق اليعق و اليعف نا كلذو لوالا بدس نه بدرق ربي ءلااذه نيش ملا

 ىليعف وىل هذ تلقولاهؤورح رك ىلع ءايلا عم سلال وةسلوىف + راخأ | ءانبلا نم

 روكذملا ءاليتسالا عم ةينبلا هذهىلع ةماكلا تدازاذااماو 0 ىناثلافوهو

 عه هتناكءاوسدملا ف ر>امم فدي واو امف فاكلا دي دش ىئد 2 ىلي مرا 0

 ىنع |ىناثلا عرض ولاىف ضراغعلال !ثلا ركنتسي الف لقثلا ىلع نذاامهعض وذاال واءاتلا

 مي ىدثلا تادلا» اسيل جاثلا 1 دلال ل يعف و ليهقءأم ب 9 عم ن كل ةبسنلا عضو

 ل

 ةيشاح فاك ٠

 ا

 لصالاىف قعصلا

 ردك وداصلا مح

 اورسلا م نيعلا

 نيعمل ام امنا ءافلا

 هلبقو بسنلاىف

 نابصلا
 هأ ىنوعثالا ىلع

 فيحان ٍ
 2 م رم قاما د3 كرك 2 ىف "ىو ضارخاو 31 هيرتاو وس 1

 ىقشح ءوبنشو

 ىفاذك ىبونمو

 يدوي راذجاح رمش
 ميم
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 حلا رحب ناك هلوق
 حابرلا تا_سمارلا

 بارتلا تاريثلا

 هتحنراث الا نفدتف

 بيغ 'سمرلا نال
 مذقلا و بالا تحن

 وهو ضر.الا دلحلا

 تارقآلا ده نم
 ةيشمااوه ل اكريخ

 لوءفم اهيلونذو هن

 اها وبذ نهد رج ىا رحت

 ن اك ىعملاو هيلع

 ْ داح اهلونذر<# راثآ

 تانثكلا هتقع

 ا دهاوش ند تيبلاو

 ١ هلوق دنع فاشثكلا

 غلب ءاذا ىّتح ىلاعت

 لع ىلا علطم

 محب علطم ةءارق

 غلب ىبا اردصهماللا .

 لاق اهءواط ناكم

 نددلا بح ةمالعلا

 نم تيبلا ىف ديالو

 ها طقلاب ههسشل
0 1 

 ىعضو اماعنالدب ىتلا ةم«لاتاذلا صص# عودم بوسأملاو ةفصلا ءاضتقا ||

4 

 اناو< لمفلا َةَدّئار هيفنكي ىذلا ف رظاا ىفالا هريغىف لمعالو ىعمت لجرب ىف اك

 اذان ادعاموب + ناطحنب نارعلاق هبابىف ىضماك هلدبشملا لاخلا ىف وا أدبا ىشي رق

 لعفال اهتماشلفةروكذملا تافصلا رئاس اما *ىتادعفايدهمتقل ناو * نع اذتيقأل

 لاما نم امله لوادملا تاذلا كالت صصخت ريغ ىلا لمعلا ىف ىدعت اضيا اظفل

 مساولتقملاو فوم او اًضراناكملا ونآم زلارس اف ليقناف امثريغو فرظلاو

 0 ب رسضملا ىندم ذا ةديعم ةفصن ةفوص وم ةليعم ريغ تاذىلء نالدب هل

 كنت 00 د افران ترضيفلا برضمل ا ىنعمو هيفي رض ناهز ْ

 هزصت اًشطعمأموب تءدووه اشطعمىا اشطءماموب ثعد لايف هريكص وأ نيتادلا

 نا تاواطاق هورصت اهيعم امرؤ ترسووه ادعم 0 اةمسعم اده#«رو ترسو

 ةمهب* تاذىلع لدن ناىلع تعضو اهناذ ناكملاو نامزلا ىعساو ةلالا فالح |
 هيلع رج ل صصخم اهل نكي ملف هريغال و عود ةصصرغ نيعم فص و ةهمصتم

 دعب لمعلا ىف لصالا وه ىذلا لعفلاف بصنلان ال ايشاضبابصنت ملو هعفرتملو

 هيلع * اهلويذتاسمارلا رحم ناك + هلوق اول "وامن هعورف ىف فيكف عفرلا |

 1 ناىلع وفاضملا ف دح ىلع عضوموأ رخرلا ناك موهلودن# عناومعلا هتقع ميضق

 دا ةصوص## هوضصإ ةصوص تاذا عوض وذ رغصملااماو ردص# رد 1 4

 فرط اف ذحاما ضنا و ءايلابسائيل اهلبقام سكماعلاناهضعبن ص”اهضعيو ٠

 ليو ليمفو ةليفو ةليعف فاو 0 ةدئالا ىف 520 ا فد 1 :

 .ضعب تاكراا ضعي لادا اماو وعد و ق 5 0 فرحا 2 اماو

 ىف م ةكرملاةدايزاماو ىنالو ىك ىف 5فراةدايزاماو ىرقشو ”ىرمت ىف اك ١

 قذحاما وىد<«-هدجاسملا فل وةناكىرخاوىلا هي لقنأماو ىويحو ىووط |

2111101 1 1 [1 [1111 

 *”ىيسف اهنمذاشلا اما 1 ريغتلا نم سايقلا وهاذه سدقلا *ئىرماىف ىل رك ةلك

 لع اع فران لاللاو 7 و ره هلا محبو ) لاق « هنك اما ىف

 اهظسوا فر حا هز : رد ىلع ناكاذا 4ك ءلا تبودسملا نا معا لوقا 7 ( محصفالا ١

 كر م لوقنلب اولثددورمو# ' ةلثماه0ا2ىف كلذ و بسذلا ىف هدصق بج وروس ا
1 
7 

 هفطا لع هزملا ةيلكلا افورح عج راصل هصقت لوا كنال ثالذو ىلباو يشدو ْ

 «(ىاز ئ



 أ ٠0 وع

 ةدحوال وا بسلا تناك ءاو_س رخ الاىف ةديزم ةددشم ءاب لك اضيا فذ و

 ىمركو ىرجاو ضورو ىرمصل ىلا بوسذملا ىف لوقتف ىئءملالوا ةفئابللوا

 ملي ةينثتلاةدابز وهل وة+امهعاّتجال ةهارك مر ىرجعاو أ ضورو رشف ش

 ناتلسمو نالسم وم ىفنونلاوءايلاوانوالاوفلالاةدنثتلاةدايز ةمالسلا عججىا

 نولبسم وحن ىف نونلاو ءايلاوا نونلاو واولا عملا ةدايزو نيثلسهو نيذسمو

 مامتىلع اهتلالدل مضاوف نونلا ف ذحاما تامسم وت ىف ءانلاو فلالاو نيلبسمو

 ةروكذملا ءايلاو واوااو فلالا فذحاماو اًمازجا نم ءزك ةبسذلا ءايو ةيلكلا
 ناتمالعلا عتجال فذع ملول اضياو بارعا طسولا ىف نوكيالو ابارعا ان وكلف
 تا.رالسم وم ىف عملا 0 اثيالعو نوب وينولسم ونا | سم ا دامبللا

 بجوهتيَشبا نافالوا ناك اك يما لاح ىف بارعالا قت نانم رس الف نيل ظ
 نيام وا نيرسشعب اصختيعساذا اذها و قاب روذحلا اذا ةبسنلا ىف اضيافذلا

 اما ناو نونولسمو نانولسمو نونورمثءو نانورششع لوقننا زج مل
 بقتعم عملا ىف ءايلادعب نونلاو ىئثلاىف فلالادعب نونلاتلعجو تاكرالاب
 نونلادشبملو بارعالل ءايلاو فلالا نكي مل ةيفاكلا حرش ىف تف رعاك بارعالا

 فذخ البامهيلا بسننا بكف نيلسغو ناركسك ةملكلا تناك لب ةملكلا مام
 تاكا 1 ١ ئركلا هناف نيلع ريغ 3 5 نينسوح ىلا بدل اذا اماو قرسمنفو قار 2 ! وحن * ى*

 0 ءا مساق داما سلال تبوح , ئيسإك دحا .اولالا رابحي
 ةركلاعجاهرسسكو

 لعل و . : :١
 ىر بققتعم هن ون لوهجلاىلا بودسأملا ىف ىئيرسلفو باعالا بقتعم 2 ملام

 ريصي هيلا بوسذملا مسالا رخآ ىف ةددشم هاي ةبسنلا ةمالع نا إءاو بارعالا
 اهنع درجيا ىلا ابوسنمادحا وأيش هيلاٍب وسنملا نمو اهنم بك رملامعسالا عما عببسب

 نوكيفاهنع دريل ىلاةيسنلا ىهو ةنيعم ةفصيّةف وص وم ةئيعمريغتاذ ىلع لدتف

 تاذ اهنمالك ناذ ةهمشملا ةفصلاو لوءفملا سا و لعافلا مسا نم تافصلا 0

 فوص وا اريمضلوالاىف عفرتف هراج- ىرصم لجرب و ىو لجرب ترو
 ىنعع وهذا هبلوءفملاىف لمعثالو ةروكذملاتافصلا رئاس لثم هقلعتمىناثااىفو

 ضدخ ىفآلا لمعتال اذفل لعفال هتماشنم مدعلو بو.سئموأ بسام ىأ مزاللا

 11 وال ب سب توج وس وتتم تصبو د دوب دج اهنا ع تسع تتح تسع وعن تم تس عسي وج م ب تع يمص ص صم تاو



 ا ٠١١ #-

 مهضعب نع ىح وام#ريغصت ز وفم وبلا ىنمي تبسلا وةعجلاف مويلا تعفراذاو
 هزاوج مدعو مو.ءلابصذ 0 ودها ريغصتزاوج وه ولولا اذه سكع
 لوقت اهتكامأىلاف و راا درتمل بلق اهيفذلك ترقح اذا كنا 0 هعفر عم

 اههلصأو قنأو اع ىنفىو كئاش ءهابنعأو ةكاشو ثنا هلصأو ثالىف

 تاايلاةثلاث فذ# ىمقو ف اكلاو ءاثلا سسك كب وشو ثيول قونأو سووق
 در'ىتحريغصتلااهلزب ملو مالكلاةعسبأقلا ىلع لماحلا نال كلذ وقشسا وايسن

 هتبسأ ىلع لديل ةددشم ءاب هرخ اب قدلملا بودتملا) لاق * اهنك امأىلا فورحلا
 || العالا عجباو ةدثتلاةداي زو اقلطم ثينأتلا ءات فذح هسايقو اهنع درا ىلا
 ركل لع لوف لوقا <( ىب سسنقو ىرسدنف ءاح كلذلف باكرملاب بمادق
 ا ا رورو قوركةدحولا ةددعم راي ءرخآآ تقمملام جرطاهنع درا ىلا
 ىدمركو ىدربك ىئعملال هتقا اهو *مراودوىبرج ةغلابلل هرخآت قطامويزو

 ءاتلاو ةرقل لاش م ةبسنلا ءاب اهنا اهئايلال و دب وسم اهنا ءاعمالا هذهل لاسالف

 ةئنؤساعسأ اهنا اهئاتل نعمالو ةفرغلو دفلابلل هيف ىهو ةمالغاو ةدحولل هف

 املادنساامثدن تك ءايشأ ىف قيقا ثدن أل |ىرناهي رج كلذ و ثدنأتلا ءاناهئانو

 فذح هلوق + ءاهفقولاىفاهثاث بالقنا ودكط وك ىفذف رص:هريغاهتر وريصكو

 ةرفصلا وف رغلاك[ءريغ وأةفوكلاو ةكك العءاتلا وذ ناكءاوس ىأاقلطم ثدنأ تل اءان

 تناكءاوسو ”ىجي اك للا ىف ناف ذكالدق امهذا عهجاو ةدثتلا ىتداي ز فالح
 مج+ىف فلالا دمإ تناك ءاوسو ةزجو ةزعكالوأ قيقح ثنؤمىف ءاتلا

 نكي ملناو هيف فذ هاتلا ناقتنب و تخاوداماو الوأ تااسع ومن يوما || ءاسنلاءامسأ نمةزع
 ةحئارنمءاتلاهذهلثمىفان تاذوام#) ىعساذاتذبو تخا:فرسص ليلدب ثينأتل || ا" نوعم“ وا لاق

 ءايلا لبق اههادحا نيئاتلا عاقجا نم ارذح ثينأتلا ءات تفذح امئاو ثينأتلا || اورخاهمالكتمعس

 تنك اذا ءانلابا نوم ءاتلاىذىلا بوسأملا ناكاذا فذ لوا اهدعب ىرخالاو || ادوح“و اعكرةزعل
 ليقو فوك لجر وحن ركذما بوسأملاىف اهفذح درط مث ةفوكةأممالوقنت || هرك ذامو اذه
 ةغلابملاو ةدحولا ةدافاىف ان ركذام ىلع ءاثلا لثم نوكيدق ءايلانال تفذح امنا || تخاف حراشلا

 اذه ىلع مهمزلي و نآانوأن آي عمجا هلاك ناكل فذ ملولف ىنعملال اهنوكىفو || هقيقحن تنءو
 فذحتن و امهنب عجن اضيا اذهذا ةنرصصب و ةيفوكو< اواوشال نا ليلعتلا | نسغص عم ىف

 امهئاقبانم مزليف عمجلل امهداناك ثدن ًاتالاعم امهثدافال تاسع يف ءاتلاو فلالا ةادفاكلا حرش نم
 00 يرخ 1١ نك نلرطا ىدحا لصفتيال و ةيافرع وحن ىف نيثاتلا عامجا ىئاوخلا عب

 كاي عراب تاناعو تامرذاىف ل وت ةدحاو ةمالعك اه© وكلالاوزو - دش ردشلا
 ا تس

 م0010



 ماللا هلخ ديال هنال نكمتلا ىف ءروصقلل ةلئامملاك ةثكلا وةلقالةلباق ةراغلا تناكناو

 رغصت ال واضا ريغ ى رو ءاوسو ىوسرغصنالو لدم فال عمج الو ىشرالو

 ُكعءرش نه هانعمع وهام اذكو فتك ا ىعع هنال لعفلا ىعم رزوكتل كي 0

 لعفلا لمع لماعلا مسالا رغصيال اذكو لاهفالا ءاعم| ٠ ند ئث رغصتالو كيكو ٠

 ا را ذاسال نال تم ف 0 - مسا

 لجرب تررم | ميظَع راض دب 3 لو طاف ليخلا لذ ا ملا تقطر الل لمقلا لمع ةلماعلا |

 لجر نم كعرش هعض وذا ىلعفلا ةهباشم نع نذا اهدعبل كالذ و ناد زلا ميظع ب راضاال وارمم ْ

 ىعملاو كبسحىأ ١ تافصلا ىف اذه ةفصلا هيلا دنسي فوصوملا و هيلا دسيالو دنسي نا ىلع
 ىذلا وغلا نم هلا لمجلا نع لزءي الف ردصملااما ةهبشملا ةفصلا وهل وعفملا ساو لعاقلا مسا فا

 هبلطتو هيفعرشت ١ لعافلاف لصالا وهىذلا لعفلا لمءالذا فرضا ةوقلويلا ادئسمهن وك

 كعرش لثملاىفو |١ ردصملا بابىف ةيفاكلا حرسشىف ان ركذاك ردصملا ىنعم هنع20الالوءفملاىفالو

 متم لهملاكفلبام | امنا ليقوادب ز كبي ريضو ادنز ديدشلا كن رض ىنبحيال وةتنااذهىلع ز وف

 لعفلا رغصتال أمي -فنذا هيلع لعفلا هيشةيلغل لعفلا لع لماعلا مسالا رغصضا مل

 ىاكيفكوه لاعب

 لاّشو كيسح

 اهلاتشا راشعاب رغسي امتاو ةنسلاو ةلزالاو مودلاو رهشلاكنيناطسانم دودحملا |
 نامزلاوتةولاكدودحلا ريغاماو الداسملا نم اهلج ال نامزلا رصقتسب ءايشا ىلع
 ام©بف دغو سما اماو هسفنىف هليلقتل رغصد دقو كالذا رغصي دقف نيطاو

 نيمويلادحا نك امهنه رهالا نضرغلا نالةلل ووك نيدودحم انك نارا 0 ١
 ريقحاا نالبشال ةهللا هذهنم امهو كمود دعب رخ الاو لصفالب كمو:لبق

 امهيفو رظم رامثعاب ارغصي إف ريغصتلا باب لواىف انركذاكدعب ولبق هلبقناك
 اههنم رهالا ض رغلا ناكاملامهسفنا ىفامهلبل قت رايتعاب ا رغصي ملاك كلذ نكماناو

 ايناثو الوا هنوكر بتعب نامز لك هب وبيسدنعدغو سما لثمو ريقحلا لبةالام

 ىلا نينثالاو دحالاو تبسلاك عباس الا مايا هدنع رغصت الف كلذ وضرر ا

 ىناثلا ول والا رهثلااهانممذا ذل ىذ ىلا رفص و مر اكر ووشلاءاعمأ ذك و ةمجلا

 ١ لاقوروولا ءاوماو ْماوبسالا مايا ريخضت ىنزاملاو رار ٠٠)

 هس

 تاواسملا نم

 امهسفنا ىف هلوق ةع ارغصتالف مويلا بص تدسلاوا ةمهأ مود لا تلق اذا كنا ةاحلا ضعد
 ىلاعن هل وق لبن 6 ئه ريغصل 3 صرغلا س دأو ةحارلاو عاقجالا ى هَ ناردصم اههزا تدسلاو

 يف“ رضي ول لففلاو 1 وا مهو اقم هلاطيا بصملاعو لاربقحت زوم 0ر7
 7 : وف تعض لو

 هس
 بمعسي وجت د بحسم يمل



 ىا عجبا فاكاواو فئالا ظ اًنوالا ىتاللا ريغصتىف ١ لاقف عومملا ريغيف

 ءايلاىوس فرحا ةسوح ضصوعلا فلا عم عع الئاىتاللا ءأب فذحو ىئاوالا

 || فذملانمدال ناكاذاىنزاملالاقو ام«ثماللا 2 اًئيوالاىتاللا ريغصت ىف لاقو

 .لاقءا 00 ا راس كلام ىتلا فلالا ىنعي ىلوا ازا فذحف

 ريغصت هناك هنأ ىرا اناو ليقام اى رعد سايقلا 3 ردع“ : خرمتلا

 ءاب اهيف معداو ءاب ب نئدلا صوع لعءح أ ل ذاك لص الا اج ىلع تام4+ 1

 ىتلا ريغصتلا ءأب ءارصب العا ريفصتلا ءابىف معدرملو 20 اءلا لةثلس العا ريغصتلا

 ءاب اههالوا ةددشم ءاي تاههللا عيج ريغصتىف لصف كردلاب اهثداع ردن ا

 اهكي رحت مزلأف ضوعلا ءاب كب رحت ىلا رطضاف ةعضلا نوه ض وءةيئاثلاو ريغصتلا
 أ ناذو انواذ ىف امانكاس مسالا ىف ىناثلا فرخلا ناكناذ فحل ادصق مهلا
 . ىناثلا دعب تاعجنا اهثال لوالا فرحلا دعب ةددشملا ءايلا هذه تلعج نانو

 . || ىتلا ىه اذه ىلع ايتو ايذ فلأف نينك اسلا ءاقثلا مزلريغصتلا ءاي قح وهاك
 || ءاب تلعج ءالواو ىلو اك كر“ افرح ةيلكلا ىتاث ناكناو ربكملا ىف تناك || نكت ايلؤهنم هلوف

 ةهارك افلا ةيئاثلا باه كالذ فوؤح هنيكلةح وةف معا دعب رح الاى ه1 ءايب كالهانم دقاك انلندش

 باطألا ف اكو هينتلا ءاه نم امهيعجج واهيلثمو امو ايد قدا و أ ايلا عاقجال وصلا شءاسهىف

 « رعملاو لاضلا نكت ايلؤهنم + لاق كلايذ واي ذهو< ريغصتلا لبق اهقطام | يعل و ةسداسلا

 عمو ذنمو ثيحوامونهو ناو ىتهوحنو رءاهضلا ريغصت اوضفرو ) لاق * -
 بريوض ماتءاو ديزبريوذ زاج مث نف لعفل لمع الماعرمسالاو كبسحو ريغو

 ةلذ عم اهيلع فرطلا هيش ةبلغل رراهضلا ريغصت عاتما امنا لوقا + (اديز

 ةلعلا هذه لثلو ةراشالا ءاعسا مناك هف وصوعالو ةفصال عشت لذا اهفرضضت

  اهتوكب فرصتالو فرحلا هباثت اهئاف طرششلاو ماهف:سالا ءاع“أ رغصت مل
 ىذلانم فرحلا هبشىف لغواف ناتتوص وملا اهو نه اماو تافود ومو تافص

 رامضالث.ذ:ءواذا وذاوثرحووذلاكةفصام4ءوقومدعا ونبف رح ىلءام# وكل

 تافوص ومالو تافص عقنال اهتوك عماهنال اهنه اف رص" لفاو ف راا ةهباشمىف

 فرصت:« ريغ هنكل ايرع٠ ناكناو هناف عءاماو بارعالا نم امون بلغالاىف مزلت

 فرصت,لداءاذك ونيف رح ىلع هنوك عءافوص وهال وةفص عبال وبا ىعالاىف

 لثهرغدائرغ رغصت ملام و هفرمصت مدعل ندل رغص: ملا ذك ودث الث ىلءاب رعمناكنا و

 ( ناو )



 مسي هوس 0 ا 0
: 1 

 | ريغصتلا ءاب ءافنتكا همكلا نم اضوع ديزاا فلالا ىنثلاىف اوفذحو فقولا
 را  آآآ

 لوالافذح نينكاسلا عاتجاىف سايقلاو ضوعلا و ىنثملا ىفلأ عاتجال كلذو ٠

 ةيضلا ورانيا واىذه لش هوهوروصقلاىواىف اولاق وهبابفئ ع ادمناكاذا |

 اماو نوضلا . نءالدبفلالاديز اذاف ريغصتا تسياوىل واىف تناك ىتلا ى هأ ءاواىف ا

 رش . الاف تديزولذارخ + الالب ضوءلاد.زد ربملالاق ةاميل و! هريغصتفدلاب ءالولا 000

 ءالواناكلذو روصقملاىلوا ريغصت دودملاءالوا غصت سينلالهلاو ]|

 ةياقئم فل الادعب ىيلاهن زيه تردق د كل| ءا اءبالاك هتامح و هتف رسضامل ءاضقك 0

 ثلاث فذح ,ىدر ءادر ريغصت ىف ل وهن امكف 5 ءانسكو ءاذرقف ءايلاوواولا نه

 نسف را ريصيف هرخآ ىلع فلالاديزت مث ىلوالوةتتنكاذكف تآايلا [| ٠

 فلأت باةئاف فلالادعب ةزمهكلا لبق ض وعلا فاأ ثدز اذلفروصقالا ريغصت |

 ريج وم ىف ترسك ايءايلا سكي ملدنكل ريجم ثلق اذاراجم فل اك هاي ءالوا
 ءالوارخآىف ضوءلافاأ ديزي هتاف جاج زئااما و ءانيل وار اضف ىو وعلافلأ مق 5

 تلخد اذافلاقهيلعليادال وافلأ لصالا ىف ءالوا ةزيف ردش هنكلهتاوخأىفاط |

 لضاىىناثلاو ءالوامالدعب ناك ىذلا ل والا تافلأ ثالث اهدعب عقجا ريغصتلا ءاي
 قبو راج ىفاكماب لوالا ٍبلقيف ضوعلا فلأ ثااثلاو ىعدا ام ىلع ةزهلا

 ربكملاىف تناك اي رممكتف ءارفصو ءارج ىفاكةزهث ريخالا لعحف نا ريخالا

 معو اهلبقام مكقو ةئلاث ريغصالا هاب ةدايزباتتالاو ايذللا ىتلاو ىذلا فلوقنف ظ

 امججل والاصضبامتالا وايذالا ىكحدقو ض وعلا فلأ دا ريغصتلا ءايدعب ىلا ءايلا ظ
 فذح نيدتالا ونيبذألا وناءتالا ونايذالا ىئنثملا ىف ل وقت و هنم ص وءملاو ض وعلا نيب .

 لوقيف ايسن اهفذح هب وبيسف نينك اسلا عاقتجال ىنثملا تهىلع لبق ض وعلا فلأ
 ضوعلا لأ فحم (يهريسكو الا مضب نييذالاو نوذالا عومجلاىف

 اهفذحبال شفنخالاو ىنثملاىف ىذلا ءاب فذح اعايسن ع ومجلاو ىئثملاف

 نوفطصملاك نيب ذللاو نويذالا عجبا ىف لوقيف ع ومما ىفالو الا

 نونلا محب لاو يضل :لا ىف عومجلا وىنث ١1نيب هدنع قرفلا نوكيف نيفطصملاو

 د رطااماو هود دمعت بهذم وهاك اهرسكو ءام | مض عجبا ىف عووجملا راهكو

 رغص هن الاعف رن وذالا ريكملاىؤف ذة وارخ وابصت نييذالا واعف رن و: ذالا ر ءصلاىف

 | اونفتسا هيويدس دنعو دمج 7 م مج ىرجف نكشللا هاش

 ظ ساب الإ زارا اعمال ا. مقلم ةءفخالا [يه روص دقو الو



 اولك نا دعب هلول

 فرحا ثالث اذ ظفل

 لصالاىف اذك
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 فرملا فذح نوكي وا ةيبرعلا مكح ريغ ةييعأا مكح اولعج مهننكل ةدايزلا

 اورشف مى.الكؤ ذاش بيغ ىمحالا وذاش مخرللا ريغصت نال اذاث ىلصالا

 اههوفذحو ةدايزلافور<هاسنتمويلاف ورح نءام# وكل نيتياصالاماللا وممملا
 لبطصاىف مالصا ةرم#!نوكي اذهىلءفذوذ_ثال ذوذشلاعابتال اذاشافذح

 ذاش ناروه-ُثملا اههو ةرمهلا فذ ليعيعمو ممر ىلعامغ ريغصل نو ف

 ليلقذاش مخ رتااريغصتو ىمدقو عم«أو هريباىا دربملا لاقام سايقلاو اضيا
 دعيت ديزوءاي امهر خآ لبق قا أف لوصوملاو ةراشالامساب فاوخو ) لاق *

 (تادتالاونوذالا ونامتالا ونايذالا وامتالا واي ذللا وايل واوان وايذ ليقف فل أمه رخأ

 هلصأ نالو هيلع فرملا هبش ةبلغل رغصيالنا ةراشالا مسا قح ناك لوقا *

 ىتثو هن فصوف ةزئكقملا ءاعمالاف رصت فرصت ا هنكل نيفرحىلع اذوهو

 ةبلغل رغصتالنأت الوص وم لاقحناك اذكو ريغصتلا ىفاهر < ىرجاثنا وعججو

 فرصت و ىتلاو ىذلاكف رس ةثزلث ىلع اهضعب ءاحامل نكل اهيلع ف رطاهبش

 ريغصتو ه ريغصت زاج عجو ىنثو ثناو هب فصوف ةنكقْلا فرصت هيف

 ىلءامغ ريغصت ناك الل يفامو نك تالوصوملا مارق ريغ نوددئ؛هفرصتام

 امهلئاوا مضيإف ةنكقللا ءاعسالا ريغصت امه ريغصت' فلوخ لصالا قالخ ْ

 ءايلا ةدايزب فرحأ ةئثالث اذ ظفل اولك نأ دعب عضلا لدي فلأر خا الا فديز لب

 ريغصتلا ءاي اولخداف اياذراصف ىتمنم ريغصتىفلاَش هلا مدقت اي هرخنآ ىلع

 تبلقف .ةزكمملا ءامسالا راسى م اهلبقام تف بجوف اهةحوهكفاالادعب ةثلاث

 لثهىفب لقت اهناذ ةنكقملا ىفاهل لصاالىتل!تافلالا اهب فلاضا اواوال ءايفلالا

 لوقنوأ ايذراصف برب وض ىفائريغصتلا ةعضدعب اهعوقوا اواو عضوملا اذه

 تدرو هسىفاك اذاشنيعلا تفذحوافلأ ماللا تبلق ىوذواىذ اذ لصاناك

 ىلا فلالا تعج رفنيعلا دعب ريغ_صتلا ءاي ديزو بجاولا وهاك ريفصتلا ىف

 ل ١١و راو ديم ن وأو ايوذز | مذ راضف ردص اذا الاف همايلا نءاهلصا
 ىوذىفامال فاالان وكلف اذةلامااماوىب>باب نءرثك اىوطباب نوكلىلوا
 فالخ ىلع تاء« ريغصت نوكل اذا نيعلا اوفذ> مث ةفوذحم نيءلاو

 نءائيث اوفذح ىل نا ىرتالا ذوذثلا ىلع ذوذشلا مهأرخ سماك لصالا

 ريغصتلا ءاي ةفوذ 4ان وكي ناز وال وىط و جى ريغصت ىئوطو ىحىفتآ اياا

 رغصب ملوابذ راصفاهفذد ريغصتلا ءاب كرحن م وزال ةيلكلامالإلو ةمالعاهت وكلا

 بابىف < اي ىذ هلصأف هذاما و رك ذماب سيتلي الئ ىذن ود ىتوانالاثن ولا ىف

 ( فقولا )
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 ناعج أنا كو ان الج ناانلق امناو روصملا نزو ْنم نازوالا برأ ىلع اردق: 3

 وح نارفنلاو راط وف نارا
 الو ( يكب درتفلا د[ 4( قوس موس داضلا يبكي نادرضلاهأوأأ

 رو سل
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 راكم ىف لاق هلثم رن ! |

 ىلع طظافلالا وعضو اههزا و نم نه رغصلاو م مع ةروصتس» اهلي ةرغصم

 تي ليج عج ىف مهأوقو اهنا ريكم ل ىعتسا مو ريغصتلا
 ناتبكو نال

 22 سود

 امئاو تعْحْلا ولجأ امهو نيردقملا ام ربكمل ري_بكتت نارفنو نادرصصك 1

 اههاربكم معس مل الف رغصملا ةعيصْنخربكمنزوبسرفأهنالنزولا ان لس ١

 اما ةمالسلا مججالا رغصملا اوعمجال نأ ىمتدامىرج هنالرغصملاالردقملا ربكلل

 ىصقالا ممهل ريغصتلا ةعراضمل كلذو ليق ءاثلاو فئالابوا نوالا و واولاب ٠

 نيدارصلاك ةمال_سلا مججالا ىصقالا عجبا عوجالو ةثلاث نيل فرح ةدايزب

 ىلا ارظن ريغصتلا ىلع اعضو االيجمو ايعع نالوقن ناعنمالوتابحاوصلاو ||

 نالامهيف ريغستلا ىنعم ىلا رظن ريغ نم كالذدمب المعتسا مث لصالاىفامهراغصتسا .

 اريغص هسفن ىف ناكن او ريغصتلا نعم لبلبلا ىف دصقنال و نعم لبلبلاك تيعكلا
 نيظفاك اراص و هيلعنيع وضو.ءاناكن ا ولامعتسالا ىف ريغصتلا ىنم. هنع ىيمعا

 ةدصلا هذه ىلا تاكل رئاوركلا عمج اماعمُك ريبكتلا لع نيعوضو»

 ىاظفلل نام نالج و. ناتمك اذه ىلعف اميءج اعمن دراسو رك لهض ْ

 ريغصت ءاتكو تك | ريغصت وهف تبك اماو نيردقملا ام! ربكملالل يجو تبك

 ماقام ريغصتال ن ووكملا ب هللا ريغصت ةفصلا ريغصت دا رمان اان رك ذدقورمخرلا : ش

 ديز ورهدالادا وسن ءضقن نول ىهذا رغصلا همزلب نول ةتمكلا و ىنلا كلذ

 روصل ريغصتلا 2000 رصىلءانك اوءضوفداوسلاو ةر ةروللا نيب ىهف رقشالا ةرهخ ىلع

 ردقملا ةربكممهجوهو تاكهعجج وثنؤملاو رك ذملا ىلع عقب وه ون وضملا انعم

 تيكس رغص.فيفذلاب :تيكسو اضنا ربكلل ناعجم اناتمك وانالج ناىوش اذهو
 : ظفلب ريغصتلا ناك ارطيس»و ارطدبه ترغص اذاو مخ رثلا ريغصت ديدشتااب

 هناكمىف ريغصتلا ناي ئيو قلطنمىؤنونلا فذ امءايلا فذحت كنال ربكملا

 نارممخ ثلا 0 ل« لح ب لق ةل مخرتلا ريغدت 7 اه#رغصوا <

 هنا ءارفلا بهذ٠نا لعالوقا « ( 7 دج-اىفديمكك رغصت مث ٌثاوزلا لك ف ذحت

 ةيرصبلا زاحاو هن مشا قلاام لع ليلذ هله قياامنال (ءلاالا مخرتلا ريغصتر يال
 وياسر ل هس سا ع

 رغص اذاو قجا ريغست هلج قيمح فرع لد ملا ىف درودق واضيال علا غف

 0 ربا ريغصت ىف ب رعلا ضب لاقام وب ريح د تلق مح ربلا ريعصت أاحرح لل

 هن ىع* و قجا رغصم 1

 اناوكف مناونيتشاز ماللا ورمل للعجن وكي ناامانميعم وهن رب ىنعاليعامسأو

 ١ ىئددابق د ماسلا 0 *ىف 5 رعلا ١ ملكلاو ةدايزلاىف ٠ بلا وعل نه

 00 ا ا _
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 نزوب ةرغنلا حاصلا '

 رغلا ةدحاو ةرمحلا |

 ريف اصءلاكريط ىهو '

 هريغصت وريقانملا رجس

 ريعابااي ثيدحلا ءاح
 اذه ها ريغنلا لضانا

 ماهالا دقةع دقو

 هذهل:1 ىطويسلا

 رهزملاىفاباب ظافلالا

 هيف ناف هعجا رف

 اهرحنو اهرحم

 نوا ةييكلاو هلوق

 نم ترهكلاو ا

 امل اضرا رخلا ءاسا
 ةرجو داوس ناهض

 2 رهزأا ىفهلاق

 ىاقيكح فرعدلوق
 والوردقلااذه فرع

 لثم اذه و قجاناك

 فمضتس نأ ب رض

 ىفلاق هذ ويف ناسا

 قيما يره انقلا

 لالا هنمو لخز

 هلجح قيج فرع
 دود# دجحنو 3

 ىدرب راما ايهراذ

 سابتا الابىلاتال و لاق
 رظناف ها نأر قلاب ةقث ١

 يم

4 



 هك نال دك
 لاق * سايقلا ىلع ام! ئحي نم برعلا نمو ةيبص ودهلُعسايقلا واضيأأ .
 لوقأ * ( توافتلا نم امنينام ليلقتل هشوفو اذه نودز لم رغيصاو ) ظ

 ابلاغتوعنملاتاذلا ريق سيل توعنلاريقح نمدوصقللانا ٍرعاكنم رغيصاهلوق

 برض وذ بربوض ىنغف تعنلا ظفل هيلع لد, ىذلا فص ولا نماج ماقامريقحت لب
 زيزيزباذكو ةماتهيفناولالاهذه تسيل ىأرفيصا و رهحا ودويسا مهلوق وريقح

 كاوق و رخا ءايشأىف نيلماك اناكامم ر ونيتلماك تسيل اهمبفناتعنصلا ىأ ريطيطعو
 هتدايز ىأ كنم رغيصا 'ىنعم اذه ىلعف ةليلق امني ةزئاملا ىأو رع لشه وه
 ليضفتلا لفن الهوحنو كنم لضيفاو كنمايعااذكو ةليلق كيلع رغصلا ىف

 ريقل *ىحن دقو هنموه قئشملا ىنعملاق هريغ ىلع ةدايزب فوصومل عض وام

 قلطلف ورعو ديزوحن اعلا ريقحتاماو هبسفن ىدعايىلعلوقىفاكتاذلا |
 ناىلع هيفليلدالو سرفو لجرك فصوب سيل ىذلا سنملا ىف اذكوريقحملا ١

 اذه نيودو هلوق * امنتلاوأ ةفصلاوأ تاذلا ىلا عجرب *”ىنثىأ ىلا ريقحتا
 هنسيحاام وو ) لاق * ريقحتلا باب لوأ ىف هلثم ةقيقح انركذدق هشوفو

 هريغصتف مسا بجعتلا لعفأ نييفوكلادنع لوقأ * ( هنم بحمتملا دارملاو ذاش

 رهأ رج امتاوةيفاكلا حرشيف هنابىف مدقتاك ل عفوه نييرمصبلا دنعو سابق
 هترماشم ولاعفالا صاوخ نم امهنذللانامزلاو ثدملا ىنعمنع هدر هيلع

 هن اكبمتلا لعفأ راصف دحاو لصأ نم ناش. منمو ليضفتلا لعفال ىنعم
 عجارريغص:!ا ترغص اذا انرك ذاك ةفصلاو رجأود و. اك فصلا نعم هيف مسا

 نسما ىلا عجار هنسيحاامىف ريغصتلاذف وص وملا ىلا الن وعضملا فص ولا كلذ
 * هلوقو نيسحوه تلقّكن 6ك ىحاو ئنبوحن ىف انرك ذاك فطلتلا ريغصتوهو

 م الع العف بجتتا لعفأ ناكاملو تاحللم نه ىأ « انالزغ ميمأاماي

 دارملاو هلوق * جام ىلع بريوض وح ف عضم اك لمعلا نع هريغصت هعنم مل

 ديز ريغصت دارملاف اديز نسيحاام تلقاذاف نسيحا لوعفم ىأ هنم_جبعتملا

 ةهجنممأ نسما ةهج نمأوه هجو ىأنم هريذصتنا معمل هترغصول نكي
 عجار ديز ريغصتنا ناببا فطلتلاو ةقف_كلا ريغصت نسحأ ترغصف هريغ

 ظ تيكو نيرئاطل تيعكو ليججوخنو ) لاق + هتافص رئاس ىلاال هتسح ىلا
 ظ تيك اماوروفصعلاب هيبشريغص رراط ليج لوقأ *( ريغضتلا ىلع عوض وم سرغلل

 ١ ءايشالا هذهب اوقطناماو هلسل و لبلبلاب هيشوه درملالاقو لبلبلاوه ليقف

 2 ( ةرغصم )
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 لاح ىف عملا و ظفللا نال ةيلعالب بارعالا بقتعم نونلا تلعج نيح فااخ اك

 عجج ىلا هلوق«دحا ول ىلا درتفيكف با عال بقتعم نونا لعج عمد رفملاكةيلعلا |
 هلنكيملناو هدحاوىلادرلاوهيلادرلانيب ريخمتنأ اذ هلق عجب هلناكنا ىنعي هتلق

 ل ودول فاعلا ىف ىأن وهلغ هل وة+هدحا وىللادرلانيعن كلذ ٠

 رّودأو ةلغوهو ةلق عج هلءاحامت امثالك ور ود ريغصت تاربودو نالت يغصت َ

 بركيديعمو ورع ةيماوركب ىباوحنالوأ ناك اناضم هردنص ٠000
 هيلا فاضملا ريغصت ىلا ةننك ناكاذا فاضملاىف ءارفلا بهذو سثع ةسيجخو |

 نانفأ ام دعب ديلولاما ةقالعأ * هلوق ونيصملا ىاو نيبح ماوحنب ااحصتحا |
 ةيشيشع و نايسناك كلذ ريغ ىلع ءاحام و ) لاق * صلخملا ماغثلاككسأر ||

 ءايلا اودازف ناحرس ىف نيم رسكنيسينا ناننا سايق ذأش ةيهص|و لاو
 لاق نمو بابلا لوأىفان رك ذاك نابريقعك راصف لوقأ « ( اذاش ريغصتلا ف
 ةيشيشع و هدنع سايق نايسناف ةداب زلاىذ بابىف يحن اكىسذ نم ناعفا اناستانا

 ةانعةسيشعرا ّ ”اكوةيعم ىفاكتآايلاةثلاثف ذحب ةيشع سايقلاو ةيشعريغصت ٠

 افلأ ءايلا بلقنتو نيسلاق نيشلا غدتف ةحوتفمانش 3 ىناب ىلوا 2 |

 ريغصت هن اكو نايشيشع ىثع ريغصتق اولا اذكو اهليقام كاذ | 03 |
 تانايثعف ىبثعاهنم ءزج لكن اكت انايشع ىلع اضيأ ا نايشع

 سايقلا ريغ ىلع ىثءريغصن انايشيشع نا ا سايقلا ريغىلع نايشيشع 1

 سا مواد تانابريغماولاقف اوعجمن ناب ريغم برغم ريغصتا ولاق اذكو 0

 نيئاشملابهص رمز مهلوقك يرتم نما لا ارا لا كو ضاق رهو 1

 اولعج مهن اكان رك ذاكهظفل ىلع ةرثكلا عجب ريغصت هنوكلاضيأ ذاش ناليصاو | .

 نونبىف اولاقو تاليصاسايقلاو ذاشىلع ذاش لاليصاو اليصأ هنم ءزج لك | ظ

 ةيلبسل ةليل ريغصتىفاولاق و عجبا باب ىف ةيفاكلا حرش ىف ماين ونيذب سايقلا ونوناا
 * ةاليل لكوام مون لك ىف لاق ةاليل ريغصت هن اكو نايسيناىفاكءايلا ةدايزب |

 لاقل جار ىنعم ءاجالجر نال يقل جن ور ]جر ريغصتىفاولاقو ىلايالا نب هيلعو

 لجيورفالجارىأ+ باحصأب الا الجر اذكهو *ىسرفنعو ىنيدنعلئاقاامأ*

 لجار ىنعم لج رريغصت هن اكف لجر هانعم ءاح ىذلا ل جارريغصت لصالا ىف
 هذه تاريكم نم ”ىشب تيعسناذال وأن اك الجار اقلطم لج رريغصت ىف لمعلا

 امالعأ لجرو ةليل وناسنا ىف لوقتف ضل سايقلا ىلع ى رج .هترغصمث ذاوشلا

 ناذاش ةيبصوةلغ عج ىفةسيصاوةطغأ و ناثعض واعلاذا ةلببل وليجر ونيسيلا |
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 بلعثلا نيصملا وبأ

 ناز وءامابنيبح ماو
 هريغوأ بضلا نيل
 ىرعملا هدروأههبشي
 هتايع رد ىدحاق

 تيبلا ف ىوربو

 سلخملا صلخلا لدب
 اذاتاسنلا سلخ أ نم

 هسبايب هبطر طلتخا

 اذلو 3 هلوق
 ناسن الا ىعمام وليق

 باقلا امو هسنلالا
 بلقت هناالا

 رم
 ع

 وبأ لاق ةلميلو هلوق

 مآ داحا تييطلا
 داحا قم ادم

 دائتلاب ةطونملااتلببل

 ةليللا هذه نأ ىنعي

 ما ةدحاو ةلب وطلا

 و ةدحاو ىف تس

 رهدلا ىلايلاذهبدارا

 باس اهاك
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 صولقلاو ركبلا

 ىبفلاك لب الا نم

 سانلا نم ةاتفلاو

 حراشلا لوقو اذه

 ىأ ركب الا ردكم

 ا" سلأح

 دقو سوماقلا ىف
 ةيفاكلا حرش ىف لاق

 ركبأ رغم هنا

 ىحخد مك اردقم

 هال ىف مدقن اك

 م ل

 رج ع دعست دع سون: هس دهس حمم

 | انهه عاجزا فلاتالو كتؤلاف ةترصتم 3 يعل لا نيس 5
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 ض:بءاجناولالعفوا ليلعفوا لواعف عجب ليلاعفنال نودسيبعو نودي دنبع

 لمعتسا| ىلا رغصتلافدر 0 ريغ لمعتسهدحاو هل ولم*دحا و ىلع عوجلا

 لقاعلا ىف و تاهيبُسو تانيسح هءاشمو نساحمىف لاب ىسايقلا لمهلا ىلاال

 وح ىماسيقلا لما ىلا هدريديز ونأ ناكو نوهدشو نونيسح ركصذلا

 لوش نم برعلانمنا سنوبلاق تاهبيشمو تانسيحمو نوهبيشمو نو:سيحم
 ةغيصلا هذهنال ةلاورس عج اهئادنم اداقتعا تالي رس ليوارس ريغصتف

 * ةلا ورسم ؤالا نم* مالسلا هيلعلاق ةلاورسس اهنم دعطت لكل عخ عمجاب ةصتخ

 سايفلا نع دشدقو ليويرسوأ لي”رسلاق ىلوالا وهو ادرف٠ اهلعج نمو
 * ان 1 و تاصيلق * ايه ديهدلاالا تيوردق*هلوقىفاككلذو عودا ضعب

 سايقلا اكفركبلا عج ركبالا رغص ءركيالا و هداهددعج- وليالا راغصءادهدلاو

 ش تاضدراو تاينس تلق نيضرالاو نينسلا ترقحاذاو تا ركياو تاهديهد

 ٠ || ضرأى ةردقللا ءاتلاوةنسلا ىفهبهاذلا ماللا نم ضوع امهبف نونلاوواولانال

 .فلالاب عجبا وهو سايقلاىلا امهعج عج ريليام«ملدس آلف ريغصتلا ىف ناعجّرف
 نينس ىلع هترغص ةيلع ريغ نم با عالا بقتعمنينس نون تلعجاذاو ءاتلاو

 [ 1١ تان لوقف لص الا لا ءد رب باح 0 ظفللاىف دحاولاكو هذا

 زوجيالو ىنعلا ثيح نم عجب بارعالا بقتغم نونلا ن نوك عم وجدا قالا لاا رظن

 كلذكح لمجباما اهنال بارعالا بقاعم ةيلعلا نودنم نيضرأ نون لعج

 اذاو علا بابىفةيفاكلا حرشف نيناكرعلا ف وأ ماللا بهاذلا ىفاما عئاشلا ف

 هريغصتف باععالا بقتعم نونلا تلعج نافذ نيضرأب ةأماوأ الجر تيعم

 ثنؤملا ف فرصنمريغ رك ذملا ىف ل نيرا لون ةيوصج ريصتك

 اعج- سيلذا دحاولا ىلا ريقكلا ىف اضيأ هدرت1 بارعالا بقتعم هلعجي ملناو
 دحاولاىلاهدرتالو دسم تلقالع دجاسم ترغصاذا كنا هبارعاب برعاذناو

 اماوارجو ابصذ نيض:راواعفر نوضررا لوقتف تاروعس» لوقتالف هعمجل مث

 هج للا ةكدرارارغألا تقتعم نونا لعجتملو ةأرماوأ الج رنينسب تيمسنا

 تمت اك ريغصتلاة يب اسهيرتيالو ىقانثث ساب ةلصتم ةيقاب نذا عما ةمالع نال

 اضوعءاتناكناوام#نال نونلاوواولا فذحتال و ةفوذحلاماللا دّرف نوضيراىف

 | لوقت علا نم ًازج ىلعلا عضولاب اتراصام#ناالا لصالا ىف ةفوذحلا ماللا نم

 ٠ تلك كارلا بقتعم ةيلغلا ع امتلعجناو ارحو ابصن نييئس واعفر نويئس

 اة



 هز 4 قمح

 ارفسوبك ارعجابكرناوهو شفخالا بهذم و جفيفت و ريغ لوقت ينط ىف

 لعفب اذكو نورفيسم ونوبكيور وحن دحاولا ىلا اههلثمدر ىضتقي رفاس عج
 ناكءاوس هظفل ىلع رغصي وهف ةمالس عجب نوكينأ اماذ اعج- هظفل ناكنآو

 ريسكت عجب نوكينا اماو تابريوضون ثنؤمللوأ نوب رب وضوح رك ذهلل

 بليك اوحناهظفل ىلع رغصيف ةلعفو ةلعفاولاعفأو لعفا ةعبرأوهو ةلقااماوهو
 هلنوكينأاما ولختالو ةعبرالا ادعاموهوةرثكللاماو َةهلَعو ةزفيقاولاهجأو
 لاجروريئاندو ,هاردك الوأسلفأ و سولفو تاو بالكك ةلق عج هظفل نم

 القامدحاولا كلذ ناكن اف رظنب مثدحاولا كلذ رغصيو هدحاو ىلادرب ىناثلاف

 .ضورعو الواهيف لقعلا لوصمل نونلاو واولاب هتعج- ىنعملاو ظفلل ارك ذم
 فلالاب هتعج- القام نكيملناو لاجر ريغصتىف نوليجرك ريغصتلاب فصولا
 قفتانا اذكورودقىفتاريدقك ان ؤم وأب تكىف تابيتتكك ناك ركذم ءاثلاو

 لوقنف نعملاثنؤم ظفللا رك ذم القاء وأى نعملا ركذم ظفللا ثنؤمالقاءنوكينأ .

 نورهحاو نوقهحاو نوح رج رك ذملاف شاطعو رجاو قج-و جرج ىف

 عم تايشيطعو تاواريج-و تاواقيج-و تاحبرج ثنؤملافو نوناشيطعو
 ضئاوحىف لوقتاذكو تاربكملاف كلذ رجيم ناو ةمالسلا عجب تارغصملا

 لوالا مسقلاىف اماو ةمالسلاعجج اضئاح عمج ملناو تاضيوح ضئاح عج | ٠

 عجب ىلا هتزكعجسدر نيب ريبْكْلا كلذ ةزكلا عجبعم ةلق عج هلىذلاىأ |! ٠

 ىلاهنرثكع جدر نيب و سليفاو بليك | ىلعاسولف واب الكل ريغصتكه ريغصت و هنلق

 كلذىفاءاتلا وفلالاب وأن وئلا و واولاباما دمج مثدحاولا كلذ ريغصتو دحاولا
 ليلقتع لبا ريغصتنم دوصقملانالهظفل ىلع ةرثكلا عمج رغصي ملاهتا و ءاوسرسسقلا
 إف مهتاوذليلقتدوصقملا سيلو ليلق مهنه ددع ىأ هيلع ىدنع ىنعف ددعلا

 اضقانت هنوكل ةزكلا عج ظفل ءاقباب هريثكت و ريغضتلاب ددعلا ليلقت نيباوعم#
 ميحصا| ىلع ةمالسلا عجب اذكو ةرثكلاو ةلقلانيب ةكرشمف عومملا ءامسأ امأو |
 رغصي لو ضقانتل ا مزاي الف ةلقل ا ىلا ارظناهعيج رغصيفةيفاكلا حرش ىف ىضماك |

 لاقيف نافع اهبيدت ليصأ عجب نالصا الا هظفل ىلع ةزكلا عوج نم ”ىش

 زاحأو ذاش لع ذاشوهو لاليصا لاقيف ماللاهنونزم وم 0 00
 وحن هظفل ىلع دوسأ و رقشأ عج نادوسو نارقشو حت ريغصت ءارفلاو ىناسكلا ظ ْ ظ

 ديابعو ديدابعع هدحاو لمعتس!ملو ةرثك عجب قفتا ناو ناديوسو ناريقش ||

 2 ةمالسلا عج هتعج مر دقملا ىسايقلاهدحا و ىلع هترقخ تاقرفتم ىنعم ظ 3



 ظ < طنش ْ
 تفذحو ا كنال ةيئاثلان ود ىلوالا تفذحف اهرركتل ةدئاز نيت ريخالا نيئونلا

 اذكو نيخانم هعج- ىف عوج اضيأو اضيأ ءايلافذحنلا تجوحأ يناثلا

 ةيريكتع ق لوقت وةرعشف وةريعيشقو ةنيئيمط لوقتفةزرعشقو ةندئامط نم ىلو الاف ذحب

 ريعيصع و سنحم و لفنحج 0 ىفوذاش وهو تيبكشع ىععدكالا عمو بيكنع

 فذحب معاند ليعيع ميهارباو ليعامسأريغصتىف هءوبيسلاةسنيحعو لفيحجو

 هدو مدمملا نوت الف لوصا م ةرمهلا دعب ناب دربملا هيلع درو ةزمهلا

 فراطا فذحف نايساج اههاذاف ةدايزلاىذ بابىف '”ىحجنام ىلع لبطصا ىفاك

 ناالا دربملا هلاقام ىضتق سايقلا و ريع كك عيمأو هبريبا لوقتف ريخالا

 هءوبيس ىحو برعلانمهرنغو ليوا قورأو 4 وس انام ترعلا نم عوهبلا

 ميلا ةدايزىلع ليلد وهو عيمسو هرب يخرتلا ريغصتامهريغصت ىف برعلا نع

 الولو م اكلوصاةثالثاهدعب ول والا ىف ةزم# نوكيليعامس ىف ماللا زبه اربافف

 هتدايز بلغيامم اتسيلامنال ماللاو ملا ةدايزب مك ميخزلا ريغصتىف ع

 نيتساد يسر افلا وهو تردد ا انكراالس اق قردسا انأو رخألا ف

 لب ائيش مسالا هنأ نم بسانالو ةرعلا ةيشالا ىف هبسانبام ىلع لج بر الق

 فلالا اجا ءامسالاة يش أ نم جا رضا وحن بسان لوقتوأ جرذسا وحن بسانب

 ديالو هريظن ىلع هلالج- ةثالثلا رحالا ةدان زب انمكل لوالاىف ءالاو نيسلاو

  تسيلو ردصتلاب ا هلضفل ةزمهلا انيقبف ةدئازلا فورا نم نيتنثا فذح نم

 فذ اذكو ءاتنا ونيسلا انف فذحف ىذ < ىح جار ضتساىف تناك اك لصو ةزمب

 ةبعيرق سوبطرقو ةنالبعرقىف لوقت ىلصالا سماحلا عم ىماخلاىف ةدايزلا

 ض)وعتلاهبوبيس لاق دءازلا فذح نع ضاوعتلا زوجو هلوق * بطيرقو

 انازوأ لج رفسفف ا ايلضأ نآك ءاولس ريغصتلا ف تفذحام لكف سذوبلوق

 ربكملا ف نكي لنا رخآلا لبق ةنك اسم ءاس هنم ضيوعتلا كلزوجيم دقم فاك

 ضريوعتلا ىلع ردعتالف مار >| ىف اي ناكتاو عضوملا كاذف ةلعفرح

 رغصيف هتلق عج ىلا عما مس 36 كلا عج درو 1 لاق * هلثع لحلا ام لا

 نوولغ ياللا رج ع مث رغصيف هدحاو ىلاوأ نالغىف نيل ومن

 عج أ مسا ىنعم ةيفاكلا حرش ىف تفرعدق عجل ا مس اال هلوق لوقأ * ) تاريودو

 رغصل هناف سلامساو عجبا مساك اد رفم 3 ناك ن اف ةيعمج ديف ؛ ظفل ناك اذاف

 لجرولجارورفسورفاسم وبكر وبكا ركدحاو هديك تنم ءاحع ها نس دلقفل لع

 اذك ورفنوموق ريغصتىف ريفنو موقوحن ”ىحي وأ ريفسوليجرو بيكر لوقت
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 هه 4١ وح

 واولا فذح نم سالف ىلوالا لادلا ندودغمىف تفذح ناو لبق انركذاك |

 نلا ياتحم الف ةعبار وأولا ثعقو ةيناثلاتفذح ناو ندشم
 نبللا فرح ٌكاوزلا ىدحا تناكناو نيديغم وحن ةدم ريصت اهنال اهفذح

 نيتيقابلا نيتاؤلا عم ةلماعملا نونو .افطق اهفذحت لل ةعبارلا ىف :ءآةروتال

 نيم اللاىدحا تفذحامباو دملاب قيليمت ق ةالمتى لوقت هيف سل نبللاكلذن كو

 رداصمىف اهئيرعو ردضتلاب امهنم ل ضفأ اتلانال ىلصالا فيعضت نم تناكناو |!

 تازمه ميج طقسي ولعوفتلا وليعفتلاو لعافتلا و للعفتلاكفيعضنالب ةريثك

 قيليطنو ريقشف قالطناو راقتفاىف لوقت ىثالثلافوأتناكىابرلافل صولا | ٠
 ةزمل اف ذحت ولفريغصتلا ىف ةمكلا ف ورحل وامضت كنال يجي رحمان رحاىفو

 ىذ ىثالثلا ف لوقتو ريغصتلا ةين, رسكتتف جردلاف طقست تناكف اهتمعذ |[

 ىل و أ: نسينا ط رعب ناك اكو جيري جارخسا وح دلا ع 1 لإ ةعيرأ"

 مي ريغ“ انلقولف ءاتلاب ةعوفشمالا ةملكلا ل وأ ىف نيسلادازتالذا ءاتلاطوةسنم

 نيسالب لوالا ىف دازتءاتلا و فيفي اكوهف ليعيفتامأ و ريظن هل سيل و ليعيفش ناكل

 سيسعقو نيديدغو بيديهش ساسنعقاو ناديدغاو بابيبهشا ىف لودتو
 فعضم فذح نم ىلوأ نونلاو ءايلافذحمت انركذام هنمدبال ةزيهل ا فذحو

 هلصأو نيواولا ىدحاو ةزمهلافذحم طسلع طاتولعا ىف لوقتو ىلصالا
 اهلعجنال ءانلادم اهلصأ[قاءاطلا در نيربتص بارطضاف ل0

 تكرحناذا امأ نيقبطملا نيب نذارواحتلا نوكيف داضلا نوكسل ناكامتا ءاطلا |
 تطبح لوةنكنا ىرتالأ اهب ةلض6 هما رك تجف رطادع 2 0

 برعلا ضعب دنع زاج ىلكتملا ءان عم ءاطلا تنكسأ اذاذ ريغال ءاطلا دعب ءاتلاب

 تادايز فذحدحو هلوق * ماخدالا باب ”ىحن اي طبح ل اقف ءاط ءاتلا بلقتنأ

 نكي ملاذاو ريغذغتل اة ش متي !ةدملاالا اهفذح بجواما ةدملا ريغ اقلطم اهلكىابرلا |[

 دحا وا ز هيف وب رحدم ىفل وقت ىلصالا نم ف ذهاب ىل وأ ن اكد ا زلاةدب فذخا نم

 فذ م رحاىفو رجب رح نانثاهيفو مكن رح ىفو جريحد
 ءانن قيليحم قينحم“ىفو ةؤعاس و ةدأ ا وةودح ةقلوفَتَو ةدملاالا عيمجبأ

 سرينع ديدشلا وهو سرتنع ىفو قيئاجم ليلدب ىلوالا نونلا ةدايز ىلع ||"
 ةدايزل ليشينخ ليلثشنخىفو ةدشب ذخ الاىهو ةسزعلا نمهنال نونلا فذح

 ا ا ااا ول نا يا

 ىذدحان ال نيوجنم نينحمىفو نونل ا ةدابز ىلع ليلدمايقمدعو نيماللا ىدحا

 ىنعمىف ةدرطم امنوكعم ردصتلاةوق اهلميملاو ىلوالاىه ثناكنا فرطلانم

 ركأ نيقبطملا نيب
 من خلا اذا امأف



 -_- - يح سمسم سل

 ظ ةيلاسم# 0 ا ىهف عجبا ىف ءىمم اي ثينأتلا هدأ نم لذ نه

 "كل سالادوكو امفعضل فلالا فذح هنوبيس مجر ةيرافعو ةيئالعو

 لاق فلالان ودق املالل ىسف ةرفاذع وةكئالم وحن ىف ىلصالا ف رمل ماقم ىف ءايلا

 لحم وهىذلا ف رطلا ىف هنوكل ريخالا فذ ةريفع وةليمأ لوقب برعلاض عبو

 ١" عد لكلا ىذحب اراتخاليلخللاوهبوبيسفالعزئاحعو لئابقوحنامأو ريبغتلا

 تلقاياطم اذه ىلع ترغصاذاف فرطلا نم اهببرقل ةزمهلا فذح راتخا سنودو

 ريصيفءاطلا دعبىتلا فاالا فذح هنافليلحلااامأ نيلوقلا ىلعةددشم ءايب ىطم

 ةرسكل ف لالا بلقتتف ءايلا هذه 0 و ءايلا هذه لبق ريغصتلا الخ ا

 00 سنوامأ ران ةثلااثلا فزعتق ءالم رغصت ىف ع ثااب ثلث عمت ءان املبقام

 ريغصتل اءاب لخ دتف ءاطلا دعي نافلأ قديش ةزمهلان ه لدن ىه ىتلا ءايلا فذحيف

 ةرسكل ءاياضيأ ةيناثلا بلقئتق راجىف اكدر 0 1 والا تلتف لرالا لف

 'ىطم انه لاشنال تأ الا هيلا فذحف ءاطع ريغصت لثم ريصيف ابلبقام

 . توب عملا فطق تبث مةزمهكل ا هذهنال لئيسر لئاسرىف ليلخلاا لاق اي ةزمكلاب

 ةحوتفم ءابلصفالب ةزمهلا بلقتو ةزمه ةدئازلا ءايلالعج لب لئاسسرهزمه

 الاتفذح ناكنالا ريخأةزمكلاب ءئطخ تلقاياطخ ت رغصولوهعض وم ىف *ى < اك

 ْش اهلصأأىلااياطخ ءاي عجب ربهءوبيسدنعف ه.وبيس وليلخللال وق ىلع ءاطلا دعي تلا فل

 لاملا ىف عجرت وفلالا دعب دجاسم بابىفاهن وكلاب 0 رمهلا نم

 ةزمهلا عج ريف ةْيطخ ىف ءاطلادعب تناك ىتلا ةدازلا ءايلا نم اءاصأ ىلا ةزمهلا

 امهال واةرو كم نيتزمه عامتجالءاي ان تيلقنا اما ابنال الصأ لام هىلا

 بلقني ملاذاف نيت زم عاقتجا نماذ وخءايلا عضوم ىلا ةزم# اتيلقاما لئلا دنع و

 قمل“ ايلاعضوم ىلا ةزمملا بله مل عجلا فلأ لاوز بيسب ةزمه ىلوالا

 ىلا اضيأةزمعا عجر سنو لوق ىلعاباطخ ءاب تفذح ناو اهءضومىف

 ثاللثلاوذو هلوق * ريم ءىطخاضرأ لوقتفني:رمه عامتجامدعل ايزصأ

 لضفلا قبن ةر وكحذلا ةدملا ريغ ثالثلا لاو زلاوذ ىن الثلا ىأ اه ريغ

 رمق اننللا فذحم و نبت دايزلا ىذىف انلقام ىلع .الئلا اهدا وز نم

 لضفأ ميلا نوكل نيئيسلا ىدحاو نونلا فذح هب وبيس لاق سدنعقم

 قاحلالل نيسلا نال مج رحم وحن ىف فذاك ميلا فذحي ليدربملا لاقوامجنم

 ىلصاالا ف رحاب قاملالل تناك ناو نيتلانالل وأ هيوبيس لوقو لصأ فرن

 هب وا ةلاشلاى مه ةدازلاتناكنا فرطابنكل ىلصالا فرحلا فيعضنو

 © نم زن



 فض ماللانوك لاا طب لَ -ثعلوقت أ قرانا هاكحو درملا لاقو

 ه.وبيس رك ذام ىلع برعلا نع عامان اكاذاوواولا نود ىلصالا ف رطحا
 اددنلأ ترغضاذاو سايقلادرجلدربملا لاق امدج وو الفام سايق هدضعي هلا عم

 ةزمملا ودمالا نم وه ذانايلصأ نيلادلانال ادا و الوق نؤنلا قدح ل |

 ميصاك مادا ديلا هب وبيس لاق اهتفذح اذاذ فذحملا 6-8 اهردصتل

 ناكها لوا هبوبيس لوقو هلصأةةفاول ماخد الا كقبدديلا ليدربملالاقو

 دصقت م وىماماراقحلم قبب لنونلاتطقسالف ىعابر رلابالى سام اباقلم

 ييفس ىف ما ةك دديلا لاق يا هقاملا لصالاف

 0 امهيفماغدالا كفو ة ةويحو أ ترغص اذاو مصاك ا ضيأ ماغدالاب عيقس

 رغصملا فال بكملا ىف عومسم ذوذشلا اذه نالام#فماندالابةبحو بلا تلق

 تناك ناو ماندالالصأ ىلا ناعج ربل بام ريكم ىلعذ وذشلا ىف امهسيقتالف

 ري تنأف ىرخالا ىلع امه ادحال لضف ريغ نمنيش وابستم قاتلا نامل

 واولافْدح نا ليقول و ةوسنلتقلاىف واولاو نوئلاك تّنش * امهتيأ فذخىف

 ىطنبح ىففلالا وأ نونلا فذح ىفرايخلا كلذكو ليف دعبل ىل وأ اهفرطال
 ريخالا فذح نيعضولا ىف ليف ولو لضفأ امهدجاسيل وقاحلالل امثذا
 قى رفع فل نيب ريبخلاب ليق اذكوال وق ناكل لوألا فذحزاوج عم وأ هفرطتل

 ا-هفذخ ثدن ًاتلهبف فلالاذئضرعلاامأو ةانرفع ليلد ؛ قاحل الل امهذناهنونو

 لوالافلالا فذجو من رئلانود ىرطلافةيمانا 0 |
 فذحو انهبالقناب ىلصالل ةريخالا ةهباشمةهجنم مجرأ الع ى راهم ىف
 فذح نيو أنحف رح تناوانوانست :رخأ اهنوك هيك ١ 2 راةياثلا

 ىذ باب 'ىحياك طسولا ىف اهتدايزديعبفةزملاامأو ىلوأواولا ونونلا وو اولا
 ةزمهلاامأ و نيماللا ىدحا وأ للأوكواو فذح ىفريخم تنأهءوبيس لاقةدايزلا
 فرطلاىف اهن وكب ماللا فذح انعجر ناف طسولاىف اهتدايز دعبل ةيلص أف
 فرالا فعضمماللا نوكبيسوا ولافذح مج رتش رمح نيشك اهءوقوو

 تنام ولوثع قدايز ىف ريخلا ههذم نوكينأ ىتبش نك اذ ) ل |
 ىراٍعم سلو ود لاقورمماك ىراب>و قاعمو ىداج 0 هيف ريح

 تناكن اوال راصفثيأتللى رابح ىفةريخالا فا الاناةىرابك نيلعىراككصو
 ١ ثينأت/ت سيلا ئافىراحص وىراهم ىفةريخالا ف الاف الخ مدق تايثرخ آلا ىف

 ورجح تم

 ُْق جوف ُْق هلوف 1 وه قلل ساما لق سنايقل ا اضيآودا ءايفالغ واولا ءلرحت 0 1

 ذملاو عوهفس ومن

 جهفسلا ةغللا فر وك.

 1 و ست هج

 نماببلأ هلوقسلمتك
 بلا تاس كلوق

 ىف قورع ىهو

 ابنم ن وكت بلقلا
 اقلاىفام ىلع ةقرلا

 مهل وق وهريغ و سوم
 تاس ىنعواطتال

 كالذ هلىأتوأ ىبلأ

 نهم ىبلا تان

 ةقرلا ف برضي
 لاق مج رلا ىوذل
 ىناديملا لضفلا وبأ
 رهظاذللأس ابقلاو

 ةرو رض فيعضتلا

 قَقحلا حراشللاو هأ

 ىفهدجن مالك اذهىف

 نم هيت 0

 هح رش نم ىناثلاء زا

 ةيفاكلا ىلع
 ريدم

 مظع ةلمعملاءاطلابو

 ةلاشملاءاظلاب و نطبلا

 الكو ةماقلا ريصق

 50 نزوىلع امه



 ظ هلي لع كاذب :ىاكلاريصتو ةروردلا ردق وعزا اهتادخأ قيح ل ظ
 |1١ نوكيوأ نيتيواستم انوكتنأ امآ ناندايزلاف اعم امهثذح بكترءالذ ريغصتلا
 لضفلا و ةلوضفملا تفذح ىرخالا امهادحا تلضف ناذ ىلضفلا 00
 مدقمو ردات قلطت ميك لو الاف ةدايزلا نوكي نأ اهنم عاوناب نع
 نال ىلوأءاقبالاب ىلوالاف جدن ريو ددنلب ءايكو جدن اكو ردا 0
 - ىلوا طاسوالا كلذ دعب مث اهلا تلص واذا ةماكلا لقاثنل ريبغتلا لحم رخاوالا
 ظ ردانلا ليلقلاىفالا ف ذم نعدن وضم ئىهوامتم نكمأوى وقأىهولئاوالاامأو
 ناب رخا ناتليضف زدتامو قلطنم وح ميو اهفورح لواب لقتل ةكلا
 لوعفملا ولعافلا ىمعمأ عيمجج يف ةدرطم ىهذا ر كا ًادلا نم مزلأ اهنوك
 مكاو رخأتلا ٌازلا ىلع ةئراط اهنوكو ىءابرلا نمو هيف ديزاا ىتالثلا نم
 نودىلصالا فرحا رركم نب ازلادحأ نوكينأ لضفلا عاون أنهو 0
 أ ندودغلاد وج هفع مج لصالا فرط اك اهنوكل ىل وأ ءامدالاب رركملارخ آل
 لضفأ ةّرايضو ةراج-و دديفخىف فعضملا اذكونييقابلانم ءاشالاب 1

 اهناالا فرطل!نمدعبأ فلالاو ءايلاو واولاو نونلانا عم اذه اا
 نذودغكلعوعف ه.وبيسدتعف ىثملا ىطبلا وهو ىط وطقامأو نوكسلاب تفعض
 لعلعم وهلب درملا لاقو ةفوذحلا واولا نم ءايلالادناب ىطيطق وا طيطت لوقتف
 ىنعأ نيفعضملادحأف لعوعف نم ثك أ لعلعف لاقو م ميمضك لز رانك هلضأو
 هب وبيس لاق ةهرهربو مع مص ىفاك ةدباز 0 نييلوالا واولاو ءاطلا
 .تأيرل لعاعفاو ندودغاك لعوعفا وهو هيشم قف ًأطبأ اذا ىط وطقا هنم ءاح

 ىل والا واولا.فذح سايقلاناكدربملا لاق أك العلعف اا ناكولو يف 18
 حاعت ىلع ناعبج .ةهرهرب و |ادحرمحص نا قاطلالا نعم حم سان رك ذام ىلع

 اناكناو امهنال ىلوالا واولا فذحي هيوبيسدنعف ادوطع ت رغصا ذاو هراريو
 ديطع لوقتف ىلوالا نوكسو اين رخل ىرقأو لدعنا ةياثلا نكل نيدئاز
 لورس ادد طعن الن واولاىدحا فذح وح ال ودرملالاقودس طعلاديالابو

 هاانه تلق اهكف انزك ذاك فذحتال زك مغ وأ تناك هنكاس ةغبارلا واؤلاو
 31 لحد رجب قلم دل ولع روحا دا ءريغال لاب دي ط مابه لوقت ليريعم
 برعلا 0 لاقو ليلخلان ا هءوبيس بهذ نيماللاىدحاو اولا

 09 ا ىصالا ف را فيعضنت ناكنا ةواولا نود نيمزللا رخآ فدحت كنا ظ

 5 طز 50 00



 7 روسكمي 1 ملا بلت ا ىابرلا ف ريغصتلاب دعبام نالواولا 0

 ضاقو ا وسنملا ىضاقو ىزاغتفذحامكواولانمةبلقملا ءايلافذحالا |
 لفات قا ديدشتلاباهيوقتل و ةمالع اهنوكل بسنلا ءاب فذح نكترلو |

 ريغصتلا ىف اهبقام نوكيال فرح نم. الدب تناك ناو ريغصتلا ىف ئولبح ولو

 ةمرملااهل قببإفلالا ةروص ريغتل ىلببحوحت ثين ألا فلأ ىنعأ احوتفمالا |[
 مسا ايالوحو راصنالانم ةلمبق ىو اذه تفل الا نيع لاوزل ةيلضالا ٠

 وحن اهتكتمل نأ هاب بلقت ريغصتلا ةرسسك دعب ةحتاولا ةدلاو | 0١0
 قليطك ةدئفامهلقأ فذحم ىثالثلانم اهريغ نيتدايزلاوذو سيديركو مع ا

 ان واستناف مدقم و ب راتضبو مةلنو قاطنم ىف مديقمو بريضمو ليغمو 1 ١

 اهنم ىلضفلا قيتاهريغثالثلا وذو طيبح و طنيبحو ةسنيلقكو ةيسيلقك ريخأ ١

 رعثقم ىف رعيشقكة دملاريغاقلطم اهاكى ابرلا تادابزفذح و سنعقم ىف سعيقك ظ

 ةرسسكلادعب ةدم ةدايزلا فذحنم ضيوعتلا زوحيو ماحنرحاىف محيرحو
 ثدحن ىتلا ةرسسكلا ريغصتلا ةرسكب ىنعي لوقا * ( لتغمىف ميليغك هيفتسيبل اهف |

 ليلا ةعاج وهو سودركو روفصع فاك و اواما ةدملاو هئايدعب ريغصتلاىف

 ةعبار نيل فرح لكلب ةدملاب ديبقتلا ىلا ةحاحالو حابصمو حاتفم فاك ف اأوأ :

 لاعفأ فلأ الك لذك نكت منا اهلفامار ويك ةنك اسءايزيصت ريغصتلا ىف اهناف
 قيليلفوزليلج وك ' هه لخ ديف نيعملا و ىنثملا تامالع وثدن الا ىنلأ ونالعفو |

 ناتكرحلاءايلاو واول اذكو ادمءايلاوواولانكتملناوقيلفوزوةجريغصتىف. |
 ره مو لا |

 بارعا فرح نكتمل اذا ريغصتلا ةرسك دعب ءاب لكن وكس بحيو يشب رت

 ةدودملا فلأالا وأ ةيقيرتك ثدن أنلا ءان اهدعب ناكذاالا ايطبرا تيأرىفاك

 نايفنكض ثينأتلا ىنأ ١ "ال ناتعراضملا نونلاو فلالا وأ ءايعس ىف ءارييسك
 دإ وذ 1 نلشتال ءانلا ن ال ءاب نكتملنا ىأ اهنكتمل نا هلوق * ناوفنعفف

 نبللا فرح ريغ لاب نأ ىلوالاو ةعبارلا ةدملاريغ ىأ اهريغ نيتدايزلاوذو |
 تناكلوالاىف اهفذحن ةدحا وةدايزاذ ناكاذا ىئالثلا نأ لعا ,عأنوكيل ةعبارلا |

 ىماجاذإ ايه واَقب نكميمل ةروك ذا|ةدملاريغ نيتدايزاذ ناكناولدزو
 ف قدا 3 نكيملاذ اذاذ اف ةدايزلا ىذب فيكف فيكف ىلصالا هفرح ند |

 ١ ةوقرتف لوفت اذكو فيريشمو ليريسم لوقت فيرشمو لورسم ىفاك

 ا /
 . - ا

 رخ الاف وأراج وريكوزوومتاخ و لود جورثوكك طسولا ىفوأ دوسأ و لتقك

0 



 ىفاذكلوقبالوهلوق
 نيعض وملا ىفلصاالا

 اع ناتحاحدو ةجاحد رك فذحنال ةثلاثلا ةدملان|فالخالف تعلن ءان |

 هدأ ن١ 1»

 يوكل ثنا انك يفرح لعانوكلاب قي راض ونا راك ظ
 نود ريغصتلا ةيغ تمنكبلعب و2 ىف اك مسا ىلا دمي اهنا تراض' ةكرطتا
 ١ ةنطاسدخاو قرع ينو ةروصقملا ف 7 فالح اهب ل ملو داوزلا هذه

 ةينبلا ىف ةديزملا ف و ركا ضعبكى هلو ةلقتسم 0 ردقبنأ ديال : هرم ةيفخ
 ىةظفاحلاال ولج رافسكى ابح نا اك ريغسكى بخ ز مود وداعتادعملا

 'فلالا لبق تمت يغضتلاةيب نان وشالو اهلبقامر كل ثدنأتل ا ةم الع ىلع نيعضوملا
 ترغص اذا اذه ىلعف ىلابح ىفاهلبق تمت عما ةين نال وبالاي نوهلطك هلا وىل بح ىف
 ءايلاب تاغ رظونوفبرظ وناشنت رظت تلا ا ادام ,رظونوغ.رظ وناغبرظوك
 نكت لنا وتادات زلاهذهنالامالعأ اهتلعجاذاد ريا دتعاذكوادحا والو قةددشملا
 ماكلاك دعت ىت جحاهب ىه ةلصتملا تاملكلا ناعم ريغ ناعم ةديفم يلعلا لاح
 اهكلم را راج وزرع ثادك هيلغلا تيمي تادملا تراص لو ةقئاتسملا
 ريغيملو لصالا ىعورف تدئانلا دان لثم ةلوقسملا ملاك ةيلعلا لق تناك
 ىلارظنلاب ديلعلا لاح قى عايل اهلا فالح انذلعأ اهلاخ هيوبيس دنعامأ و
 هذهقبأ هنا مرجالف ةماكلا ديلي مامتنم اهث * اك ةيلعلا ىلا رظنلاب و ءاتل اك اهلصأ
 ةرسشع اتينثو شع اينثو كبليعب ىتلك ةيناث ءاشا ةيلعلا لاحىف اهلاحن تادايؤلا
 فلأو تافيرظو نوفيرظو نا ةيرظ او اهلبق تناك نا تادملا فذحو

 لعمل امالعأ ءاعسالا هذه تناك اذ تازو*ءوحن واوؤ تاحاحدو نارا كو

 سنو لاق مثنم واهعم لقثتسنف ةماكلا ةينب فورح ضعبك ةقحاللا تادايزلا
 عمك سيلذا ةيلكلا ء:ط نونلاوواول نلف! !قند نوئلئاسنج نوثالثف

 ب لفانع وتيفاكلا عرش ل وأاف ماك ةعسل 0 م دعبل ناك الا وثلث

 ةدودملاف لالا لعل ءايلاوفلالاوواول!فذحب هنا ءاش رقو ءاك ارب و ءاكوربف
 نيففحم ءاش رقو ءاكيرب لاقف ا سامىلع ر ا نم ءزطا ريغو هجونم ء زاك

 ءالوعفمالكلا ف ءاحول هب وبدس لاقاكش فزصإل 131[ هروخ دلديدرلاو

 ءزلم رح قاحملالل نذا قر ءرلتماو فذحا_هفذحن مواولا فب 3

 ءاضتقالا هفذح ةالابم الف ةفيعض ةدؤفءال واج وءاكورب وا وان وديلصالا نوكتت
 ِ لثنال واولا فذ مع ءاحولعم 0 ا د دسم ايقلا

 عمامأ و ءايلا لبق ىت لاانال وح فل ىفانلقاك اهريغل تسل تادثلا ىف الاح 2 هذه

 الوق ناتمح+ دو هيكخد لوك لاضفلالا لع ثلئأتلا أَن نيعأ نك الو 2

 0 تاع ىبهلش 2ع مر ىوابح وحن ترغصاذأو رتاج انعاو |
 ل نع 00 غطا

 © واولا ]



 9 ل ايم لدا ص ل ل وصقملا ثدنأتلا كلا فلأ فذح اذا
 نا الا ة ةاصقلا نم هريغ كلذ رب ملو ىزغغلىف ةزيغيغلو ىرابحىف ةريبح ون
 ءاتلا اهنم لدب و ادعاصف ةسماخ اضيأ ةدودملا فذحي هاذ ىرابنالا

 ثفذتلا كلا فذحب و هلوق * ةدودملا فذحىف دحأ هقفاوب مو ةروصقملاك

 ةقانلا ىثمت لاق ةرئاصو ةملكلل ةمزالاهنال ادعاصف ةسماخ فذحت امنا ةعبارلاريغ ةروصقملا

 تم اذا قضرعلاب |١ ثنثاثلا نعم ديحال اين عم راج- فلأ لثم ةملكلا دبل تديز ىتلا فراحاك
 اهف قشىف ةيشم 2 تن ناو لدم اهنوكل ىازت ىح ىركس وص ةعبارا 000

 اهطاشن نم ىغب || تلق نض ظرعلا ترغصاذاف ةيلص'الاك ةدئازلاب فيكف ةسماخ فذحت ةيلصالا
 ددسع تلق راسل |ترغصاذااذكو عبار ىلصأةلزنم وهف قاماللنونلاو نضيرع

 ىلصالا ف را | فيعضتامناالا ةداز تناكناو نيلادلا ىدحان ال فاالا فذح

 تسيلاموكي و هاسنتمويلاف ورح نم تسيلاهنوكب و كاذب ف ذا نم تنصح
 زيغيغل ىزيما فلوقتاذكو ةثالثلا نمةيراماهناةثينأتلا فلأ فالح فرطلأ ىف
 نالنونلاريغ جو“ ريغضت ىف ف ذاخبال كب |ج نييغلا دعا نود فيالا يدل

 ءابفذحنالوءاسشمولاف ورح نم تسيلو ص فرط فمش 00 ١
 كنا كر يفيصع ىفاكريخالا لبقادم ريصت لد هتينب 2-3 اهنالريغصتلا ف ىزغغل 1

 دعب ىتلافلالا فذحتالو ثينأتلا فلأ ريغ لجر مساوهوايالوحنم فذحتال

 كاز نم اضوع نوكتل بلحن دق لب ريغصتلا ف فذحنال ٌدعبار ةدماهنال اللا

 ىزيغل وايال وح ىف ةينبلا, لالخ الا: قلطنم ىف قيليطم وحن رخآآ عضوم ىف فوذحم |
 ايليوح و ىرغيغلتلقوام«تفذح واذا نيتطسوتللاءايلاوفلالانمالثينأتلا فلأن م |
 اًضيأ اهفذح ىلا تحتحاو لج ريفسفف ب هيما ثكأتلا كأن

 نات واستم ةطسوتملا فالاو ثينأتلا فلأ نم ةدحاو لكف ىرابحو ىف امأو

 نكي ملةطسوتملا تفذحولذا ةينبلا لصحت تفذح ام: ريعصتلا ةشب لالخالا ىف

 ريحت لق ثدنأتلا ف لأ تفذحو لو ىلبكىريبح لوقت لب ةسماخ ثينأتلا فلأ
 ناذ طسح وطبخ لوقت ىطنبح ىف نوتلاوفلالا كنا واسم نذانافل ”الاؤريمع

 طس وتلابىل والا تحج ر تؤذحن الف ثننأتلا دم الع لصالا ىفابن وكي ةناثلا تع

 تأق وامها ايلاونيفل الاتفذحايا ردربت رغص اذا وىريبحو ريبح هيف زاجمث نف

 ةدودملا اماو ةروصقملا ثدنأتلا فاأ ىف هلكاذه ةينبلاب عيمجا لالخال رديرب

 يونا ءان ونابرظ ونارفعز وحن ىف نون !او ف !الاو ءاسفنتخ وحن ىف

 ْ و ثنؤل |عججىف ءانلاو تالاورك ذملا عججق نوتلاوواولاو تل نول
 559 هين يحتدم سسسيب سي سمس 0 فنكيينح دكت لاس



 مضل اب س رعلا
 ماعط نينيكلو

 دقو برعلا اهلؤت
 انازحاولا لور د

 همامتو خلا اندحو

 جاننلا عم ىعدت

 ىفام ىلع طايملاو

 عرد حراشلا لوقو
 نع زاّرحا ديدخلا

 وهو را عر

 رك ذه هاف ابضق
 ل دع ع1
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 ةعوصو ةليدع لمن لو موصو لدع ةأرما وح ف ليصل تيعار فيكف

 ىنعمذا ةيلكلاب هلصأ نع جرح ريغ فص ولان ال تل رعلا ىف كاذ عم مو

 ضئاحناسنا شٌضئاخ5 اما نعم والدع تعم لدعلاة ربكم اهنأ اكلدع ارا

 لعلا ىف امأو هرابتعاب ظفللا عضو ىذلا ىلص الا عملا ام«يف تدصق دقف
 ا مهالا هضرغو لوالا عضولا ريغ نق عض وو لوقنم هلال كلذ دصقن إف

 / هريغ ونافطغب تيعم 0 رحاب تيعساذاف ىلصالا هانعمال ىعسملا نع ةنابالا
 ١ ارك ذم تيعساذا اذكودنم لوقنملا ىنعم !علاىف ىاربام اليلقو تال<يرملارم
 ظ عض 0 ريس ءاتلا هن قمت لنيغو نذاكءانلا نع درحمتن ؤمب

1 1 
 | ةنييعو ةنيذاب الالدتسا او ةنيذا لوقيف هيف ءاتلا لخدب سنوبو قل اكس

 | ريغصتلا دعب امب ناركحاللا ىمساما الا ذنع ناذهو نيلجر ىلع
 | لوقتف ءاتلاتفذح هترغصو تنيو تخاوحت اركذم ثيعساذاو هيف ةجالف

 | انركذاكمءاتلاب ريغصتلا ةيب متيالذا ءاتل اهنم ةلدبملا ةفوذحلا ماللادرب ا
 0 هقحلت ل ءاعسأ ىثالثلا نم تذشدق هنا معاونذأر 5 نمد ءاثلاب اهدعب قانالو

 ]| لبالانم ةنسملا ىنعم بانلا ىهوةثالث اهنم هيوبيس رك ذ ريغصتلا ىف ءاثلا

 | اهلليق لبالانم ةنسملاو رك ذم نانسالانم بانلانال بيدناهف اولاقاماو

 | بان لصأ ىعورف نطب ريغصت نيطب نطبلا ميظعل لاش اهبان لوطل بان
 | اذكو بلغف تنؤلاو رك ذملاىلعدعوقول سيرف سرفلا ىف لاق اذكو ريك ذتلا ىف
 | نحن لوقت اردصم لصالاىف امنوكل بيرح ةثثؤم ىهو برحلايف لاق
 | لاق و مىهوسرعلا وديدحلا عردذاوشلا نم ىنرخلا را وبرج ماروزخ

 ْ برعلاامهريغرك ذو سوقلاو*طاوتا ةم وذم ةهنل + طانملا سرع اندج وانا»

 ءاهلا امهرغصمب قلنا ءاروو مادق ىعابرلاىفذشدق وىحخلاو دودلاو

 أ ىف اريسلا لاق تبثي سيللاقو ماماىف ةمسا متخوبأ حو اهكرت سايقلاو
 | نيبتت تح ام فصوبالو امهنع ريخنال نافرظ امهنال ءاهلاامهتقل اما
 | برقعلا هذهو ةعسالبرقعو برقعلا تع لوثنا# تاك نم 8 انين

 أ اذك,تأرولاَس اولاق ةزمث همالناامهدحأ نالوق ءاروىفوامهثنأتل انيساثنأف

 هريغبأر وارفسدا رأاذا نكس وديلعهّللا ىلص ىبنلا ناشي دما هنم وهبت را
 همال لذ مهضعل لاقو هريغبم و 1و او رع مل ثيدملا باحكاو

 اذهىلع هريغصتق رهش ١ وهو ذك تدون ءادرو ءاس دك لثم ءانوأواو

 | هنا ورع ىبأ بهذمو ءامس ريغصت ةيمسىف اك ةئلاثلا ءايلا فذح ريغالذيرو
 ( اذا )



 -4 ع
 سيل مالع الا ريكست اذ اهي ران ف هوا ىعمال لانا اوأرو فصولا ىنعم |
 ايتن ريحان ريكملانيعريغصالاب لمحت الكنال* دب اومشوتاه سل 000

 فوصوملاكر غصملاوهو دحاولا ظفالا لعحت كناالا ريكلا ريغصتلاب فصن لب

 رخآابءانلاا وقح ملامتا و ريثك عئاش لب ركنتسهريغمالع الافدوو ةفصلاو

 70 1 هيف 2 5 ريغصتلا 10 ا

-- 27 

 نوكل ةعبرالا ىلع ُكازلا بسنلا ف فذحن ل كننكل ةفللا عضوموه ىذلا | : 5 ف ةددشملا هلا لقت عم فوصوملا عم ةفصلاك اضن ا ند 3 3
 مهلا دوصقللا» ريغصتلا ةمالع فالح بوسنملا نم نلضفل ا ةمالع أ 3

 ءاتلاةدايز ىلع فصولا ىنعم هيف أرطال ة الاف خأ و هىذلا ىتالثلاىف اًوزنجا || ٠
 تناكنا وءانلاوهقوفامو ىابرلاىلا | والصوف تنولا فال رخآق ملت ىتلا 3

 ددع ىلع فر>ةدايز اوربمل اهب ىه ةلصالا ةماكلا فرحك اهناالا اهسأرب ةلك || ٠
 ءاتلاكر يخالا فرحا اوردقف رغصتلا قءردرط أ اهملع دازول 0 1

 مسالا ناكاذاو بريقع و بيقع اولاقف افدو مسالا نوكل اهلا جاتحم ىهذا | 3

 ةثالثلا ىلا ه عج رباه ريغصتلا لاحىف هيف ض رعيةنسكل ةثالثن هك أىلع توللا 0

 ةريخالا فذكف تاي ثالث هيف عمت هنال ءاعم ىف ةيعمو وحنديف ءانتلا ةدايز بجو 1

 بشزو باقعو نانغعوم هيفديزملا ىئالثلا ترغصاذا اذكو انر 5 ١ك ايسن

 اركهذماسشج ىنالثلان اكن او ةبنزو ةبقعو ةقشع تاق ّمخَرلا ريغصت 0

 لصالا ربتعت كنان ىضر وأ موصوألدع افا ثنؤااهب فصو ىللدالا ىف :

و ءانلا هيفديزتال وريك ذتلا ود وريغصتلا ىف ا 3 1
  نائمود وليدعو" ىئكر آ

 ثن ملا ىفالا نكمال هانعمناكنا ون وم ةفص لعج رك ذم ظفل قلاطو ضاحوحن |
 فرحالو ةرهاظ ءان هيف سيل رك ذم لعن لادن وكل فرص رك ذههلثم ىع#اذاف

 ريغىف ماك ضئاح ظفل وحن عض وذا برقع يف ناكاك عضولاىف اهءاقم متأق
 | دزتم ميخرتلا ريغصت هوحنت رغص اذاف لتاقو براضكر ك ذتلا ىلع .فرعشتلا
 | ىتالئاثؤم تيعاذاوقيلطو ّصدح لوقتف لضالاىف اركذم هنوكل ءانلا

 | ثنؤم اتؤ٠ تيغماذا اذكو ءاتلا تدز هنرغصم ديزو رجعو رخو ثا ١

 ظ تلقنانع ردو تانوتر هلع لقو ريغصت ىف ءانلا لخدت نكت مو ىثالث ا



 4# 1+ 1ع
 4 0 را ةبسملا]هيناثلأ ع نكيملاذاةددش.«ءايدعبة عقاواا ةفر آظ-15 ددكملا

 اهنا لاق نوف ةّبورأرغصتاذكو ملف الاو ةبلرهتلق ىورزنم لوعمهمسأ

 .ذ ”000 0 ةيرااهرمصتق لوط ةناقتبشالابلاو ةيسلعف لاق نم م ةلوعفأ

 ىودعو ىولعرغصي اذكو ”ىب نغليقو وزغلا ىلا بوسنملاىونغ رغصاذا اك
 ىلع ريغصتلا أرطاذا أيش فذحت مل امهاو نيتددشم نيئاب ىيدعو ىلعىلع
 وحن ىف رغصملا ىلع ةبسنلا أ رطاذ ار يغصتلاءا,ب تفذح وةروكذملا ةلثمالا ىف ئبوسنلا

 وهبوسنملارغصم ف بوسنملانال ”ىصقوةيماىلانيبوسنملا ىوصقو ىوما
 هتمالعرادها زيإف رغص» ىولعىبلع نعمنا ى رتالافوصولملاوهذاةدمعلا

 هيلع و رطملا مكح لطب ملاذا ئراطلاو“ئراطلا 7 رغصملا ةمالع ردهبالاذكو

 سيلف رغصملا ىلا بوسنملاامأو هيلع ورطملاب هم كح لطم الن أن م لقأ الف عنامل

 بوس ٠ىوصق ىنعمذابوذملاتابانذ نموه لباذوص وم سيلذ | ةدمعديف رغصملا
 ةئراطف ةبسنلا امأو لاقثتسالا ىعادل ةباحا هتهالع رادها زاجف ”ىصقولا
 1 مث ءايلا فذحن ىهج ةننهج أ باش ةدعاقلا ةذه ىلعف ةتمالع ردهرالف

 ىثالثلا ثنؤملا ىف هد 1 تأقف ءايلا تدزابنهج ترغصاذا

 ةممديدقو بريقعكىعابرلا فالح ذاش سي .عو بيرعو ةنذاو 0 ءانربغب

 000 ضقت ةعيارلا غي روصتلا تينا نلاكفنأ فذحتو ذاث ةئيروو
 معا لوقأ * ( كبلعبىف ىناثلا توب اقلط» ةدودملا تبثتو انالوحو ا

 مسالاةريغص لجر ليجر ىنعمنا ى رئالأ ةفصلا ىنعم دمانلا ىف دروب ريغصتلانا
 رخآ ىف ءانلا ناقل: ةريمص مد لوشن كلا 0 عهفوصولملا ةلزنم رغصملا
 فيصولا رخ 17 ىذلا مسالا اذه رخآىف ءاتلا 0 ةمدقتلق فصولا

 ىنعم مدعل نولجر لوقتال كنا هيف فصولا ىنعم ضورع ىلع ليلدلا و
 ارهاظالو اريعضالرغصملا عفرب ملام او نوليجر لاج رريغصت فلوو فصولا
 لوعفملا و لعافلا ىبعسأ نم فاصوالا رئاس عفرتاك فدولا ىنعم هنعضن عم
 ةصوصخلا اهباعصأ رهاظلا و ريمضلا نم مفرتامتا امال بوسنملاو ةهبشملاةفصلاو

 لب هئيعم تافوصومل عضوت مل تافصلاذا اهيلع فصولا ظافلأ لدتالىتلا
 عفرف لجر ىلع لدبال ندح لجر كاوقىف انسخ ناذ فوصوم .لكل ةلاص

 فودوملاو هعفرذ ههجو نسح لجر كاروقىف ههجوىلعلد.الاذك و هريعك |
 جاتحالف.فصولا عم ظفللا اذه بيكر هيلع لولدم ليجر ىف ص وصلا

 مسالا ىف درو ريغصتلانأ ةاحملا ضب ئارامو : هقيقح هفوص ود ودام عف رىلا ٍ



 6 ١١ مع
 ةيلكلا ءال نع ضوعةثلاثلاو ةازلا فلألا نم ضوعتيئاثلاوريغصتالىلوالا |

 |[ يهني قرف الةوادا اذكو ةيناثلاى لع بارعالارود و ىطع قفا سنةثلاثلا ف زحف ش

 ةيواعاعأو ءاطعمال ف رطناك فرطنت مل اهنالت ةزمه مئافلأ بلقتتمل وادا مالئاآلا 1

 .نيع ىه ىتلا واولاو ريغصتلاءاي عمتجف براضىفاكاواو اهفلأ بلقتك نا |
 نيعلا اهدعب و ريغصتلا ءاي تآآيث الث عمتجف ىلوالا نوكسلءاب بلقنتف ةملكلا ََ
 نيعلاب لقسم. و ريغدتل اءاب يزد لبا ؟ ان دن كناذ ةيواعمامأو ماللامث ا

 ىوحأ ىف عقجاذكو +دهعي وأدقعلىف وأ نك+ هنأ هب نم ةيعما باف وي لاقال رت ذل 5

 هفرص علم هنوبيس ناك هثل اثلا ءايلافذح دعيفءاب نيعلا سلق بيس تاايشالث |

 نكل اننا مرللا فذحس يباضبأ اريدقت واظفل لعفلان زو لاز نا 1 7 ١

 صقتن ناواقافتا ىريودعيوحن فرص عنماك هيلعدبنتو هيلادشرتلوالا ىف ةزمهلا ١
 ارظن هقرصا ريع ىسع ناكو 0 نيعلاو ءافلا فذحن لعفلا نزونع 1

 فيفتى سرأو<- فالخامزأل اناصتن لعفلاْنز و نع ةهكلا ناصقنولا || '
 هلثمف انركذ اك زئاملاو بجاولان ال“ ىشب سال و و مزال ر يغ هيف سصقنلا نق س أرأ. ٌ

 امها ليايسن ةثلاثلاف ذحال ءالعلان ورعونأ ناكو ةهياشلا فرخ ماكو ءاوس |
 لاق يا ةفاألاو 4 3 و ضاق 2 فقذح --- فذحب : 9

 ار ءالعلا نا ىلع هب وبيس درو 2 ىج ريل لوقينأ همزاي ص :

 ىلعوبأ هل رذتعاام لع كلذ همليالو اءاجا ةثلاثلا فذحم: ىطع ءاطع ىف[
 هم

 4 واغودي واهم لاق تال دوم سفابتال

 ملال ةثلاثلا فذحي ىح تأ ١ ثالث عمي . اذاويحاىوحأ وةيوبوغو ]أ :

 ثحلاو هعئم و ونجا تر اذكو همر 8067 و رعى أ دنع جا رصيف 1 0

 ءاوس فرص . الام بان فراوجىف نملك نم وعلا وأ فرصلل |مهيف نونتلاناىف

 فدي الا ىو مدفالا ىلع | ايسن ةويخالا تفذدح فصلا لوقو 0 ٠

 فذحلاةروكذملا دوبقلاب ةديقملا ءايلاىف بجاولالب اذك سيلو ميلا رغلع

 امين اهفذح ال ورغانأ نب دعراشلابت هبش هلواىفامن جاوحنىالا اقافتا |

 ةيقس ةياقس فو ىضق ءاضقىفو ىتظع ءاطعف لوقت ىفاريسلا لاق سماك |

 سايقلاّنا هلثمىف فورخئالاقو هريغدق روح الاًدهضلاتع 00
 ىرهوملاو ىسلدنالا لاقلب ايسن ةثلاثلا فذح عومسملا نكل ضاق لالعاهلالعا '

 ءايلاف ذحتا ذكوام«نهاهه وهيل ابسنامىرأان أو نييف ةوكلا بهذم فذاك رثنا

00 3 



 ه4 ٠
 تا تدايعؤوو دج دوي وعما حرس 2 توست ادعو

 رد مو

 اذكو واولا ف ذمت ادعلت وهن ريغصت ىف ليت اذك و ريغصتلا ةيلبأن ءسيل ءايلا
 ب

 باق امناو ص ا” لصولا ةزهث ع ءايلا فزد را ريجتا زيغصت ىف و ريجسا

 الغ اذا ريغضت ف .ىذاوخت ليمف نم ماللا عقو ءامإ امقو اذاءان واولا و تفلالا |“

 زو<عىف نر ولاعر فا 3 لعيمف ن ندملا محو هوأ ةورع ريغصت ىف ةبلغو

 ةنكاس ءاياهلبة وواولاتكرح اذافامهكي رحت نمدءالنذا امه الن يثاب اًنبلق اًمئاو

 اواو اهتلمح نا امن الىل 9 ءاياهلع- فلالا كب رحت تدصق اذاو ءاياهباق جو

 00000 براقنلا راتعا نال ديعب ةرمث اهامعو انرك ذامل .اب اهبلق تنحو
 فلالا تاعنال كاذلف جر تلا تواقنلا رامعأ نم قك أ .ةلغلا فرخ
 ثيناتلا فل اك اضرأ املأ تلعن ال ءايوأ اواو هيف تبلقوا عض وءىفالا ة ةزيه
 واولان أ مث نارداةةزابلاو ماعلا امأو ةءادونيلاضلاو# ىف فل الاو ءارج ىف

 مال ريغوأ امالن وكي نأاماواذغال فذحال ىا اينعأ ريغضتلا ءايدعب ةعقاولا

 ا اذكو ةورعو طلو ّىَرغ لوقت ريغال ءاي باقت مالا
 . وزغلاىلا ةبوستت هب لوقو ءاوشعو ناوزع رعصل ق نند دم نيئا 2 ةيزغو

 رب زجو "ريمع و2 ءاناهباق نم مالف ريكملا ف ٌةنك اس تناك ناف ماللا ريغ امأو

 ةدبازوأ دوزمو دوس اك تناك يلصأ ةكرصتم هيف تناك ناوروزجو زوعيىف
 مدعو ال رمل وازإلا ةوقللودجو د وبل اكهكر زو وبلقلا رز كالفلو-ع

 الا ةيرال قاس رام رفصتلا هاب نوكورتقتلا لع وه ىنلارغتالا قاهنوك ىف ريثكتلا ىلءهلوذ

 . هيلعالج ناكولودواسأو لوادج ومن ريثك.لا ىلعالج- ثاذزاجامتا مهضعب ءاثلا لدي نيسلاب هن
 هلوةدجوب مل اهذو

 لواقم ىفاك ىتأ الا

 , مواقمو

 ةروهلا كالذكو هلو هن مواتعو لواقمىف لو فم و موريقم لاقم ءماقمىفزاطلا

 دل الا دع ءايو هاف نع ةيلقثملا فلالا٠ نع ةيلق 1 جزيهلا ىأ اهدع ةياقثملا

 لوزو 7” 57 ا كا بيس هيف ض رهن ريغدصالا آن ب ىلت :ىجلا ةدءازلا

 . ضررعيو اهلبق ىتاا ةكم أو مآ زلا فلالا هتاجب نمذا افلأ ماللا بلق بيس

 اذا هنا كلذومالل' كاذف ذا رخآب دس مث وا وناك نإ! ءاي ماللابلقل رخآ بس

 ةيعمىف اك اريدقت 01 ىخاىفاك اظفا ةفرطتم ةريخالاو تان ثالث 2

 هيلع ى راما ىفال وى ىحأ ىف يلعفلا ىف كلذ نكيمل ملوارف عدم ة ةروسكم اهتنانو

 رقح اذاف هقيقح لالعالا بارىف *ئىد ل اعايسذ هالاثلا فذح بجو ىدكلاو#

 وا ولا نم اًهلضأ ىلا ةيلكلا مال عج ريف راجىف امءاي هفلأ بلق ءاطعوك

 كا تدل عمت اهليقام ارو سكم اهفرطتل ءايبلقتت مث اهلبق فلأالا لاوزإ

 7( مالا ) 1



 م و خس
 ىفمءاوقل ةيؤو ةديك تيذو تبك.ىفلوقتو ان رك ذام ىلغ نمرخصت اي ةين |

 نهرك [ئوطباب نوكل ةيوذو د.وك ايقلص لاق نمواضنأ دقو 0000 |

 كنال ءاهاماعتفقوو زيغصتلا ىفاهلبقام تضف امناو ةدوذو ةيوك لاق باب

 قلمك ةيريضتلق تبرضضب تيع“ اذاو امئمالدب ءاتلا نكي مل ماللاتددراذا

 مهلوةنم نون همالزال نيلف لذ ريغصتىف لوقتو ةبرض ىلع اهرغصتو للعلا | ٠

 ىقلوةنو مج وبيبرو طيطق تاففم خو برو طق ريغصتىف لوقتو نالف ا ٠
 ءاومأ ىف م ا" ىذ لصالاو ءايلا نم لد ءاهاا نال قد ءاهلا ٠ ناسم هذ ريغصت

 اهتفذح قانا اهو تيت لصالاس انو رادو. تيم فالح هلوق « ةراثألا

 ةجاحال و ريغصتلا لاح ىف ةلياز ريغ ةلعلا هذهو ىفروذلل لب ةيجوم ةلعلالا
 امنودب ريغصتلا يلب متيذامدقت لا مسقلا ىف تنظف وذا در لاذ نر

 ريخو عضنو عضنوىرو 2 ىرتو ىرب ريغصت ىف ف وذلا دربال 6 ' 5

 نا ىكحح ورب رش و و رييخو عيضتو ميضإ هىراوىرت وقرب لود لب رشو

 همزلأف طعم طرفك سسك و هم 7 قى مع ء سم قف لودي ا 0 ايأ نا

 ىلاراهو عضي 2 0 ىزاملا ناكو سنا و تدهس انوتيمىفلوشن نأ هو بيس | ش

 ىكحدت و ريشا وريخا اولودن نأ رهمزليفىفاريسلا لامي وهوعضيوب ون هلصأ | ٠

 ' هي رفاكلا ح رسش ىف ماكل“ عسا ناوى مذ اكاردقم ىبأ ريغصت وه ونواب نو 00

 ريغصتلا ءايىلواذاو )لاق * نو تلق هظفل ىلعن واب ريغصت ناكوا واو عربا ف

 ةيضعو هن ضصاو اهالف ١ ةيلقنملا ة زيهلا كلذكو م اة 1 وأ فاأ وأواو ١

 تآ اي. ثالث ماجا قفتا ناف ليلق :ليدجو ديسا: تانىف اها وذل سو َّ
 ةيواعمو ةيواغو ةواداو ءاطعىفثا وةك مح محدفالا ىلع اب ايسن ةريخالا تفذح
 هقفرعصل ىسدعو 51 ريغ جاى وح 1نساقو ةيعمو هي وع وةيداو ىطعو

 ريغصتلا ءايىلو اذاوةلوةلوتأ : 2 ىىآ ذو.سا سايقىلعو حا ورعوأ لاقو 0

 ناق هلوق * 4 .بلقلا بتاء ريغضتا] هيف ض رءدام بال ند ليلق ليدجو هلوق 2

 ناك ىذلا بلقلا ب وش ريغصتلا ىف هيفل و زيام بان نم ركذام رخآ ىلا عاقجا قفثا
 ل لف هو ة الط ىلع س هَ ءاب تن ءاقهلوق 6 قذمحلا تالا يغصناقاضرشإ وراك

 نيعلا عا ود ريغ .صتلا ىف ناهمي .ناقر 2 فال وأ واو ]ادد نو 1 ااا ِ 1

 ءأب لكاذكو اهثذح نحو 17 نافر حيف روي ناك نا هناف لمرمف 1 ماللاو ١

 كيدشتب لعيفمذا فلالا فزع ىلليق» لتاقم ريغصت ىف لوةتاه4+قوم لثمىف



 06 خم فعلا ش

 ءانلذ كبلعب وحن ىف مق أي اهلبفام نق اذهلف ةملك ىلا ةمووضم ةيلك نوكت
 حاتفنا ثيح نهوهملع بكرملاباىعارودن هنآ ث رح نف نرك ى دهم ىف ترك لدم

 | اهئافتن و تخاىف اك هتماضوع تراصو ماللاماقم ءاتلاّتماق اذا اها واهابقام

 1 هده لثع دتعنالو ٌءاَن اماع فقوت و '«لكسلا لد اهلي ةأم - نم هدح وهاع جر

 (ُ ا م كولاسعفنالاود و ءاتلا لص“ ال النؤح مدللادرب كي حالا لب هيلا ىقاضنا

 1 نماض وع اهنوكعمتش وحن ىف ةيئبلا ىف امدتعي ملاذافىل والا ةيلكلا ريغ ةيلك

 | عم ةدعو< ىف اهف اهب دتعي فيكف ثينأتلا ةمئارنم اهف امل اهماقم ةمئاقماللا

 اذكو لصالاىف اهةحوه: ياهل ام -" ةلالدب هذه ضوعملا م م اهفايق مدع

 دربالو ةنيلكلا ءفىهىتلا ةزههلا درب لك ااهسأ لجو لوقو ا املع فقولا

 || هلوق * كلذ كرحتي رغصملاف و ءافلا نوكسلابلا جيجا امنا هناللصولا ةزمه

 ةيناثلاونيعلا ةفوذ#«ىهو هذه اهادحا تاغل ثالث ديف ودتس هلصادسهلوق *
 دل لا ناك اوال[ فدع ا 1 !اونيسلا 3 0 ماللا ف دم تيد

 بابىف ماك عب وم ول ربكملاف لوقت كلاف عب 2 تاع ع«اذا اي لص ولا زد

 ا 10 رخمالو ءأن , مد مال ر>حومدىفو هلوق #* بأ |١ اذه٠ ند نكت لف 00 الا

 ماللاو ذ و هس نيعلا ف ذح و 0 فرح | يهتم نيثالا لاقث 1-1 3و

 ةدعىفو ذاش لكىف ءافلافذح و يت و,عو ىف س ايقلالد اسامق سداد و رح ن

 اذا :ىعب تنك وتالو ميمو نبأ باب اذكو هلوق 4 هءضو»ىف ىحب 5 0 :

 هناف همض وهف ءانلا وأ ةيلكلا لواىف لصولا ةزههاهنم تلدباو ماللاتفذح

 ىهاهنال أه:ةرقح نع. لص ولا ةرهش تح رح طقست 1 ناو ةزيملا تطقس نا

 . كيدي ايلا ةئار نع اهف ال ةيئبلا ىف ءاتلاب دتعي مل امئاو جردلاىف طقست ىتلا

 نمنالدب ءاتلاو ةزيملا نا انا مناور 0 0 ثنؤاانلادالا صاصتخال

 اهليقام نوحي ف 0 ا . نهلداام تايلكلا نم ىن مو هناعماحال اينال ماللا

 نام و تداوم كوتا :هوتش وتخا تاك عبسالا 1 املع فقودو انك 2

 ٌ ماللان 0 تدلاهت كل اهلاثهنؤنلا ناوكن 1 :ممهأوق و كب 0 يسدنعاتلكو

 اهمالنال ةهدندو ةهيشدو ةيشو ةيحااه ريغصت ىف لودتو |هضو َن 1 مال الذا

 تنمىف لوقتو ةهياسو ةيلس ىلع اضيأ ةنس ريغصتو ةنسك نيهجو تاذ
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 له 0
 ع ' و#ىف مالكال و ةحرصلاواو !اي 7 ولو ةذدثا الاب ردا 9

 ءادتالا اوهركف ةيلكلال وأ ىفاهماهضنا ل جال ءاتواولا بلقنال ةههتوثارتو
 تلقلا اذهو ريغصتلاىف ةلصاح ةعضلا و تاكرإلا لقثآب كلرصم لقت فرك

 ن.دداوهو نها نه ةلبتونأ وك دداو هلوو * دعا و هف الدم د رف

 يم |١نب ةحن ل ندارغراا دا : ا ًايسن نالهك 3 دز 3
 ه تبلقف اهب ءادتالا لقثت ساو.ةموعضملا واولاب ددو لصالاىف هنا نعي

 زأتناك ل والاف ةزمه ةمزال ةةض ةمورضملاو اولا لاداو تاو ء ا
 مهاعد * ىثو اى رتالو درع ولاالزاوطلا ل يسىلعن . لد رط» ساق طسولاىف :

 ب ةوددانيكرت نعول نه مذاملا اموواولا نعددا ةزهمث تالقنا ىوءدلا ٍ

 255 اولاف هتان * هدم تلا عراف ( لاق * كلذ ربغَو ميظعلا مالا ىف 32 د الآ هله

 هف ول # درب نيف را مالا و با ريض ىف مدر وْض وب راض ىف برب رس
 كيس ع دجلب

 مدى وذ هو ةهنسا سا ذم و هسئو لك ١و ةديدو اك” لكو ةدعفف لوذت 1

 ترهباب فالح تنه وت 9 , تخاومساونبابابكاذكو 42 رحو در واىدرحو
 ناقلا ةلء ريغصت (١ ىف هيف نتي رع ار عسر وص را ناسمدقلوقأ + ( سائوراهو

 لوقت ذاهلبقام مائضنالا وا وريغصتلا ىف بات واولارع دياب ةديار ةدم لكنا لبعأ

 ةماز نكت ملنااماوريعوط و بيريوض وب رب وض راموط وبا ريضو ب راض ىف
 هفوذحمد رب نيف رح ىلع م مالاو هلوق * بدن :ورييق ل وقت ليالفبانلاوريقلا و

 قدك دل فدل ب ا عنم عئام ريغصتلا ىف هيف ض ىعامباب نماذه |[

 رشفللا ق نحو هال وأهنيع 0 واف ذح ىثالث م. لكنا معارك 3 ربكملا
 ىلااجاتحم تنك اذا فرحأ ةثالثبالا مئتبالو ليمفر ا نازوالقأ نالاهدر
 نااما و ىبنجالا بالتجا نءىل وا ا فوذهلا ىلصالادرف ثلاث فرح
 وه ”ىثىاامت.تهاذلانا فرعتالتتكوا ثيفرح لع ةعوض وءدي

 نودماللا ىنالثلا نم ف ذحام ثكا نال كالا ىلع انس ايقماب زيغصتلا فاه رخل[ ىف تدر
 واوامائهو ةلعلاف رح ماللا نم فذحام رك او رخو هودي ومدك نيعلاو ءافلا

 نهتنخل هلق 0 ل1 أ اع | يءاوجال ءأب هج 1 تح واواوتدؤ 007 ءايوأ ا

 ةيطرشلاناو عراضلا هيفانلاباو نهون٠ ريغصت ىف تقف ءايلاب م لوا

 فالوقت و سنا اإ اوت: ىحفهذه لثمىلاتيسناذااهاو ىلا و" قمامالعأ.
 : ناعءاجنال كاد و ءافلا نم مض وءلاك تناك نا واتا 2 وةديعو ةدع ريغصت ا

 نا اهلاضانال م ليعف ىا ا آل ريغصل مل 2 1 هنكل 35 مو ةلضوو

 ٍ 42 ةلبةوناوه هلوق

 ةديصق ىف ىلا لاق

 ةدايع 3 م ه0

 501 ل: َّى رحل

 * نهددلا نا تيا

 وهف زي" ىت 2 رضم

 م ددا.٠ ند مويلا



1 
 سب فسم . 7 كت لل م مو

٠و دوتنمو ءا هلال يق 59 زمهل اير ْقل
 تاق ة ةز<« هه نيعلا كل 01 كثالذ لعلو نريت

 ا ةيوقب تسول اههيف ةلعلا ناالا نيد رطم اناك ناو دعتمىف ءاثواولا بلقو لئاق

روح ىف هاء اقول سيلا منا ىف الا نيعلا تلقذا
 نيعلا ليقامنا 41 ه

 نكيمل اذهم.وموقا فاق نوكس فالح نوكسلا ىف قدرع نكاس فلالا ا

 . فعض مرجالف ءادرىف تناك اك زيرغتلا ل# وه ىذلا فرطلاى ةلعلا قرخ

 لعفلا ىلع لالعالا ف لج- هنكلمدعلاك تراص ىتحامات افعض هيف بلقلاةلع

 لاوز ريغصتلا ىف اهطرش لاوزب لام مل ةقيعض بلقلاةلعتناكالف لاق و

 . ةدفلاك ةكرصملا نيعلا لبق اهنال بلقلا ةلع طرش فلالا ناكامتاو فل الا

 *[ لوقن اذكو اهليقام ح وفم كارعع و واو ن اكفعدعلاك اهفعضل ىهلوةنوا

 و وكممو 7 عراضلاو 1 ءانا' حالات 1 ءان واولا بلة ول ع راش ىضالملا

 تكد د يوه و 8 و ثارتو< واّولا نم الدب عضاوملان هريثك ىف اذا

د عاب 9و 5 وهن لاق ىاك ةزين .ع ريغ عراضلل ىب املا 00
 2 نأ رهظف 

 ديلكلا ع دصقا 01 -نا.وس سال ٠ نم برضل هناالا اد رطد ناكنياو ءانوا

 دعتاب دعت | ولاق لب ءاث نييزاةا ضعي هب قل ةلعلا كشلو ن 57 0

 ماو نع بلق اةاع تفعضالف لالعالا باب ىف *ى اك
 ت راض دعم و ءافو

يتلعلا لاوز لاس 0 ةلعل الاتل دنا [مهل "اك ناف رمل
 ةزمهلاب مث دوف ليقف ريغصتلا ىف ن

 ا فلاخ و عفت رم و ريغصت ىف ايلاعتفالا ءأن قدح و ءاتئابدعشم و

 كاعل نيعلا عوفو وهو ةلعلا لرش تاهذا ةزيهلا كرد علو ولدا وق لاف

 ةزمه مالا لعافلا مسا ىفنيعلا بلقىف هءاتكىف اضيا هنوبيس طيشادقو فلالا

 .-حرشلا ىف فنصملا لوقل هجو الف ءاصلا لع  قفئاو ثناالا دعب :اهعوذو

 نافىلعم لعق نم لعاف مس 1- ل هو كا[ ضاع هيف افلا نيعلا باق ةلع نأ

4 00 نيعلا عوقو طرمسشد رؤت امئاةلءلاءذه
 جاحزلا املاح و مهد 

 ءاثلا لبق واو اا عوق وىهوةلءل اباهذا دعب وعم هريهصت ق لاَقؤ لعدم و ىق

3 7 وعدت م ىف اك ريغصت ل!ىف فذ ءامانالكالذو
 رؤذ ورؤودإو2اماو“ ىو 

 اوا و اهلوك ىهو ريغضتلا َْ 5< © واولا تألق 0 لاوزب لام ان وبوس ناف

 ةز مةمزال ةعكةموعكم وا رءلك تاق زاوح ىف ةد رطم تناكنا وامنالةموعكم

 دريملا همااخ وَهَْلَع الك ةلع ىهفدو وهو> وو< ةءزال ريغ ةيئاسصتسا ايناكل ص اك

 رؤاورؤدا ّق ل وقت 3 ريغصتلا ف تلا دقو ار..اعضنال واولات زيه انا ناك

 2 نزومهلا ,



 ساق ناكف : ةيزب ىفأك ماخدالاب تففذف 1

 ها كل
 ١ د ْ

  7ءايلاو واولا نهلدب والضاةزيهلا لهفرعتملناو ةءالا ريغضت قهشلاكا اهتيلخت

  1هنالقناب وجو ىلع ليلد موتنا ىلا هيلقتماو هلا ريغصتلا ىف هز 8 .ىهلا تيلخ

 لصادر كا ل 1 صال! ىف تناك مما ىلع لد ادال وةدو>+ ومةز+ هلا انال : 0

 تبلقامنا اهنال قلن ىا ارب نم اهنا لاقنمدنع ةزمهلا وهو ةبربف ةيئاثلاءايلا | ٠
 بازرلا وه رفا . اهأم> نم مو ام, 0 ىدح ا اهلبق ءانلا نول ءان

 ةايسم ان ,ماوقل ز ر.4لا هيوبيس دنع هلصا ىنلا اذكو ريغصتلا ىف هزم مل
 و

 كننكل هنوني لاق ' ىلا رذضصتا ١

 ىنلاىفةزمهلا فيك ةيلغل ةزمهلات ا 0 هتعجج وا هت رغصاذأ 1

 ذك هان : ءاحدقو خا فاك ثلاثا فذح ىلع نيئانب ”ىن ريك ق لوقتف

 00 كل مهلا و ريغصتلا ىف ة ماوه رار تقبل اوقنلا

 ره الاقل نيتك ره» نم 0 واوامبلق بجورام [مهيف ةريهلل

 اذا كنا 7 اوقفنا اذكو رمهلا في فخ .بابىف * ىك ام اههادحاةروسكم ريغ

 لصا نال ءايال نيتفنتكم نيتزم# ٍبْويؤذ تلق لجر مسا بئاوذ ترغص
 ىتلا فل الل نيتزمه فاثتك | هركفةباوذ عجب ىهذا نبت رم تاز سئاوذ |

 دوعتل هناثلا | وبلقتملاتاوا اواواموو اذات 1و ااا اديأف لصف الكا هتفطخى 31

 46 5-0-2 0 اواو تلد اياوتياو) قاد رفا ف ب بأقلا لاى 1

 ند عج 4 فو ا ايقالك هزم هه ماللاو اذلا نيعلا ت 0 وا 08

 اهءاصا نأ ال ةاش نم ءاش ظفل سيل لاق افلا طقف ماللا بلق سايقلاو نيلالعا
 نوك ىلع 0 0 اىلا ةبسنلاب وه لب ةهبوش ليلد,ة هود

 ءار ظفأ رجع ْن ند قو درملا لاقو بيلككى وش عجا ف مهل وش هلع فر
 تارا سابقلا لعافلا نيبلاتيبلق ة جم تام وه ا
 عام لصا نااك اذهو 1 _صنأ ىقاذنا فلالا لعل !يق فطن ةزمهث ءاهملا تنل مَ

 ىفاحلا فااآلا لا وز 4 وع ا ْق ل هنوش هات ريغصت ىف لوقت لاق هوه

 0 و م ا ا

 هدد 5 0 ع 0 مسقلا 0 فلج امأو 2 ىلع مسالا قف
 عب قه ويس لاقدعت٠ بابو ةز«#ابرؤدلا و روداباب و متان وم اق بابهلصاىىلا

 اذكر مم 5 ءايلا دم 7 يداوم. 2 0 ا :روصت :اق ماو الا

 ءالامبأاو 221

 وهو تام ءالكالا

 ةرضالا مادرم رحت

 او ودا هك

 9 ورمفلاو لتعملا َْ

 زوم4لاىف و هيفىدابأ
 ١ م رظذاف ا_.ضبا

 لدع هإ صا هلو

 ىور زها ويس
 ىال لحر لاق دا

 م هيلع هللا لص

 رز ال لاقف هلل ”ىنناب

 زيه كل نا عاب

 قو هللا ىنانا اعاف

 سشعم اناف ةاودإ

 ل نمو

 س واهلا حراش

 مم
 ًَح (ربن) ىف



 نار# اههو هلوق
 ءا- سوماقلا ىف لاق

 رجال رم رق عامك
 قرف 2 مث

 دقو هاءاهز هندحاو

 ربرج ثيدح ىف ءاج
 ةلاسضو ةلك نب
 ريغصت وةءاوةردسو

 دعب راك هلا انوا
 سل هلأ نك ذو

 تعق و مسا مالكلا

 نيتزهه نيب .فلأ هيف

 ريك اذه الا

 ها[ 7 ]ة-

 ا ا ولو هلثمىف ءأم ل ٠ نع ةيلقملا لمح برمعلا نمد و ايهليقام نم

 ةيسائم 5 اذهو وا ولان ع لم فوحالاىف 00 كك ا 2 ىلع

 "يل رخوألا تاوذىف رغصما لوأ يسكب ترعلا .-ضءبواهدعب واوال علا
 )التام يصمت و اهليتام عجل اواو اهبالقتانم ءابلا نع اف وختيبش و
 هن'ئرةوءافلارمكب خويش وتود ع +1 ىليفاك اذهو كلذك انين ول ةعض دعب

 || اهيلق بجو لصالا لوهحم باب و فلالا ناكاذا و زيزعلا باتكلا ىف

 ةءاو باص ريغست ىف ل وةنف ب رقأ مام ىلع واولانالهءوبيس دنعاواو ريغصتلا ىف

 تييص لوقيفاهتفط ءايلا ىلع اهلمح شفخالاو ةآيواو بيوصناركةامهو

 000 اهه.* ال مقرب فقاص كو فئاخ ىأ فاح لحرفىف لوقو ةأماو

 نوكيف نيعلاتفذ اتا واهناخ هلضأ ن وكينأز دلال رعال راو[ فيوم

 كلوةكافودوافوخنوكينأو ا وض قاع اواواه 1 بج وف قلو فلالا ا

 ئ اذك وبيوىف اك اهاصأولا فا الآ دف عزف عزفك لاع لامنملام لحجر

 لآ اسنلاو اذك واهابتام دضف لاوو اهلضا لادرت ىف فلالانا لوقت
 ءايلاد ر هيلع قفتملا نمو ءاب ريغص:لاىفاهبلق ةلع ض ورءلءايباقت اهنكل واولا

 لوقت حر وتاقيهو اهلصأ ىلا اهلبقام راسكتاو اهنوكسل واولانءةبلقنملا
 عجبا ف لوةتاكاذه ون وكسلا ورسكلا لاوزا ة<ورو تيقبوم امه ريغصتىف

 لاق واول ىلا مبا ىف اهدربالنه برغلانهنا نييفوكلا ضعب ىكحو تيفاو»

 دييعا ولاقاما و + قلاياادهعماوكالا لا 5 مالا رهذلا لى ال ىج +

 اولاقفامويمج- نيب اوةرفكالذكو دوع ريغصت نيبو هنتبا وقرفيل ديع ريغصتىف

 .طيربرةىف لصالا در ىلع اوقفتا اذكودوء عجب داوءأوديع مجبىف دايعأ

 اذكوريناثدو طيرارةليقاك ءابفعضملال و ابلقآ بج وملارمسكلالاوزا رمندندو

 نوكسو ءابلا مءاهعاتجال واولا نم ثلدبا تناك ىتلا ءايلا لصأ در ىلع اوفا
 ا 0 013 ل وألا كرش ئولو ئوط ىلو ىلع ريتش: ىف لو ةتاك امى وا
 اذكو ءاوروءاوط مها ىفلوذتاك نايرو نايط ريغص3ىف نايوروناب وط لوقت
 | مقا الك و رققلا يأ :اوقلا-ضرالا م ل ول لس ل اا
 وك ةازلا نأ 1| دعت ايف رطقل ءايلاو و اولا نه ةلديملا ةزيحلا  لصأ در ىلع

 مث اهليقام راسكنال ءاب اهيلقت مث واولا ىلا اهد رب”ىطع لوقتف ءاضقو ءاطع

 ءابرح ىف قاحالا ةزيه بلش اذك و 'ىحاكتآايثالث عاتجال ايسأ اهنذحت

 . ةياصا ةريهلا تاكناو لالعالا باب“ تا نرخ لوف ءاب

 اهي



 لأ 7 1

 شفخالا ممسو هلوق * ءاثلا مج رخم ند ٠ لادلا نال قزيرف قدززفىئلاقف | .

 10 ءامبابو ىلصأ فر> فزال ةهارك ةمأ فورا تابثاب ىنهل لج ريفس

 3 زف رقد | ردد ]و ريخصتا| ْق حالا ضعل ن ع كي 00 7 ىكحو 6 اك ملا نوع

 0 ىماملا 1 م ا ول ليلا لاق |ىهيف ميلا ع لح رافسو لح ريق : : ْ

 اسايق ع ريف تأقو ريخالا لق ىدلا“ فد 3 يل هنم ”ئش فذدح البا

 بايوددربو )لاق * هذ 3 ءام | نال رينند و وهو ممالك ىف تام ىلع

 اولاقوددأ ثارت و ماك فال 00 :ةلا باع : ذا هلصأىلا اظقومو نازيعو تانو

 يدصتلا لبق مف نولي ناس مسالا نا معا لوقأ» ( دايعأ مهلوقل دريع |[

 دس هدو طق 7 وأ بسلا كلذ ريغصتلا ليو نأ اماظ ناك نان: الوأ قدح 200

 لكيس و رؤنلا نازي“ ود و بانو باب 2 هيف ناك ىذلا تاكا رسال ني ليزإاذ
 ع ىلع :حراشلا درع ا و يئاوذ و ءاسك و ءاظع 0-0 900 و ظقوعو

 0 اهرطرتممتل فار ليزيامو رمتاو مل وو رؤااور وذا وو مثابو ماق وحنو مو ا

 عاقجاوهبيسلاو ميو ىتفو اصعو هيف ناك ىذلا فدا ترس ريغصتلا

 ريغصتلا ف ضرع هنكل فذ ابد ريغصتلا لزب ملام هنم بيرقو نينكاسأا

 فيفضلا دضقلا اما قرح فوذ#لا ىثالثلاك بيلا ثاذ رابتعا نه عئمام

 دغو هس و هلوق || دصق ناف جو تخاو تذبو ماو نبا وم ودغو هسوخت سابق ريغ ىلع
 فوذ# لوالا فوذه#لا نودب نزولا متيالذا ريغصتلا ىف هرارتعا نكمال فذحلاب فيفلا

 همجج ليلدب طسولا || ناك ىذلا بلقلا بيس ريغصتلا ليزءالامو ةنزو ةدعك ىمايقلالع الااماو

 ىناثلا و ءاتسأ ىلع | ريك ناك ىذلا فذإلا تنس ريغستلاليزءالاماو دداو ثار ودق هر ف

 رخ الا فوذ# || نكي مناور و + وول 4 وىرتوىروىرأوىري وسان و راهو تبك
 هلوق هلع لد اك ض ورك مككالذ ريغصتلا ف ضر هينأ اماف فذحالو بلق د ريغصتلا لبق هيف

 لكو.مف الباودغو | ةورعو ةورعو دوسأو لودح واوو ناجنو براض و فلآ بلق ٠

 3 ايشلا ءركذام || تآ انةثلاثو لج رقس وم ساخ قفذح ناطر ضو ور وصلو

 556 نلاف ىنأب جرذسم وم نم فذحامو دجايس وحك فلأو ءاطعو ةيواعفو ىوحأ وك

  رغصتىف اه كلذ هيف نم رعيال نأ اماو اهو<و قالطناو قاطنهو جارذتساو

 فلدخا هيفناك ىذلا بلقلا بيسر يغصتلالازأ ىذلا مسقلافرفعج ولجر وه

 كالذ فالي هنا ىلع هضعل يف قفاوال 3 بيسلالاوزل بيسملا قد لع هضعل ىف

 ءايلا وواولا نع هيلقتلا فل الا لصالا عوجر ىلغ هنفاوقفتا امش هييس ءاقثناب

 لا و بيانو بدول بانو تاب ىق لود أ اهلبقام 0 اهكر مل ما



 البلل سىعاشلا لاق
 سفنلا ةحار ىلا هيف
 لييسلسا وهذ اك حارب

 مهم

ُ 

 اك رم < لاش لب
 صاج هجن ىف لاش
 سماها فد_ى

 مجم
0 

 | انلقامتشاز ءايلاو ليعف وه يعف لاقن اذ اك 3 ءايلاب بو.سنملا ريغو اهريخ ىف

 نارود ليلدب ثدنأتلا ءات ل. ةءلكلا ءزط تراص اهناالا امتدايز ىف كشال 0

 ا
| 

 م 77 حل

 ءاريج و ىلربحو ةديجن و: ةضراعملا عدت و ءاتلا ىلع اياهيلع نيلكلا ن

 ناريمعلا ون عوددلاو ىئملار 5-5 الهو اور نا ملال و ءاتلاو 7 أهئاف

 لاو ةيسنلا ءايو هيفلاو ثينأتلا ءاث قالا اهدغبام سكيو .لاقف نوريمعلاو

 سماخلا فذ_> ىل والاف هلوق ه كبلعب ود بكرملا ىف اذكو نيتعراضملا

 ا تدار ريعصأ :ا ءأب هب طع تدز اذاذ وشال هدا هله وب ل را

 ةمالع ىه ذا اهفذح نككال دنكل ءانآ ةدانز تناك ناو لقثلا :ةدانز:هييسو

 فرالا فزد هيلع ءايلا ةدايزب لةثةسال ىعابرلانا ىرتالا ساشا وه كالذو

 ما | ىلع كاز وهام برعءلا مالك ىف سيلا لق ناف هتلاصا عم ساحلا
 ةيسارفب تيمدلا ك تادايزلا ال نك آن ل كلذ ريغ و ل 1 -و ىرعو وح

 .ريغصتلا ءاب ةدايذاماو هننز ىف ذاشلاك دجا و لكذا اهبيسب هيف ديزملا ريكي الف

 اسايق تراصل هف ورح ىلصالا ىسالا ىلع اهتدايز ةدعاق اونسولق سايقف

 جي رضسم لثم سيلا لبق ناف هيلع ساس نوناق مها ريصيذا ةرثكلا ىلا ىدؤوف

 اريثك لمفلا ف كثالذد زاح و هأ 0 راحو لمفلا ىلع ىف مه 1 ىلب ا ان ف

 مسالا نم الوصأ لقا هوك مث رحا 0 رم 1! و نت اقلا ع نم اسرق 1 انام

 اهخوسرا لوصالا فورالاب لقثلاو هذ ورح ىلص الا ىساهلا هنم ئحالذا

 فذ نمبرعلا نهنالعا هادازلا هيشاام لة وهل و5 * ىوقاو دشا اهنكمتو

 هنوكل ايلصا ناكن او ءآسنت مويلا ف ورح نم نوكي ىذلا.فرملا ىسامخلا ىف

 ةلكىف ناكاذا هنا م ىلوا كازلادبش فذدف فذح نم ديالناكاذاف كازلا هيبُش

 نيب قرفلا نكلل جب رح دم ىف جريح دو ناكناا بازل فذ>ح كاز ةسوخ ىلع
 كلذ لثم نا هاسنن مويلافو رح نم هن وكب هلدبشملا ىلصالا نيب و ةقيقَح كءازلا

 ا لآ رافي اهنا, هيك ف طلاس 3 نا ااالا قذعال زئمالا
 3 0 و 5 47 2 0

 لاقبأك ف رطلا نم ملا دعز سريعا نش ردع ق لاق زق ناك نا ني

 كارلا هداسش فدع برعلا صضعل 0 ىرس إلا لاقو 070 0 ق

 فرطلار وا نكي ملنافىسادنالاو ىفا يمل هيلع :نصذام ىلع م5ووهو ناكنبا

 ا ضيا فذح حبرذملا ىف ا ادداو هاشب نكمل 5 موويلاف 3 ايش

 وسعت دمج سس وجم ع ص سس همم وم عرج هعمل جمجوم 20227322 جل ما ص مج ومص ب ا و ممم ع م عصممج

 ( لاقف )



 يا 7١ ع

 با)5ىله ف رء:ملام ونيدارظ وناس رظ مهل وقل ناب رظو ىف كالذد رطبالو ةلاهجلا 5

 تاب ىبءالج-هفلأ بلقتال لعبا وىفاريسلا لاقف هيف اوفلتخاالوا ريسكتلا ىف هفلأ |[

 لاق نا و ريبغتلا مدع لصألا لاق نأل جت 2 ا ودك الإ 0 :

 عجل عب ص نمأ و رغضل ( 1 َئَء كرمال تلو عا 0 زفشتلا ل رم وقت 0

 مجلا اريغصتن ' اكف ةلعف وةلعنا ولامفاولعف أىه وةلقالىتلا ناز والا ةدب رالاالا رسم ا

 عجبا رغصم هنا ىلع رغصملا عماسلا ل م مل دتءالعاوةمب ملولف رهاظلا ىف اركتتسم | ٠
 ردصملا ةمالع تناكنا ياك وجارخاوح فلااما و رهاظلا يف مهن نباثل

 مهلا ريغست بارغتساردصملا ريغصت ب رغةسبالذا ءاي ريغصتلا ف بقت اهناالا

 ا مل تدلد" ا راىلءدازالو ( لاق * 1 6 ذاك لاوجا 7 تلقلاجأب تثءعخ انأو:

 ىل والاف هفعض ىلع ىس مالا رغص اذا وليعتعفو لعيعفو لي ءذالا 1ه .رغىف 'ىب 5-8
 دا ب رب هنو عكا 5 ديس 1 5

 دازءال ودل وةلوقا 5 ) لج ريف شفخالا مهم ودنا 11 50 ورمل دا :

 ند 2 || لاي ةرالىا ىد لا رغصد ال هلا ملم هدأ ع ةكيكر ةرايع ةعبراىللع“ 1

 ىءاجح وىعابر وىف الث تاح ردث الث ءاعمزلل نآل ريغصتلا ف لوصف رحا ةعبرا : ْ

 ىعابرلا ىلع دا زءالو رغصيفاضنا ىعابزلا ىلا هنم قت رب ناهءلعداز وىتالثلا رغصتف

 نه رك ذام مكلاف هفعض ىلء هت ئص ناف هيلع رصتشب لب هيلع ءاقترالادا زبال ىا

 نع ريغصتلا ةلثماز واحتيال ىعابرلا نم قت رءالهنالىاثالذل و هل وق * سمانا ف ذج ٠

 ىلع 1 ريغضتق ةرنشعلاناز والا نمناكن زو ىاىل عاين الث نك ناهناكلذو ةثالك

 ليميهفلوالا ريغصتفال وا ةعبار ةدمدعب رالا عمن وكي ناامافايعاب رناكن أ وليعف

 ذاثوهوتيبك انعوتيبكشءّتوب كنم ىف ىععكالا ىكح ولءيعفىناثلا ريغصتو

 نوتلاوفلالا ىذ و ثدنأتلا فلا ىذ.و ثدن أت اءان ىذ ريغ ىف ىااهربغ ىف 'ىجي ل هلوق»

 . ةثالثلا ةلثمالا “ىو ةثالثلا ةلثمالا ريغ“ ىحقامفاها ولاعفافااىذ واهمنيتعشملا

 37 ا أنلافلا لبقاذكو د وةروبزىف ةريدنز و ةبهياسو ةردقك ثدن ًاتلاءاتلبق

 ناولس وم نوئلاو فلالا لبق اذكو ءار وبءمىف ءارييعم و ءاسفينخ و ٠ ريج- ودك

 ليفألا عجاف لا لبق 'ىجال وذف وذحلا واولا نءءايلا لا دياب ناريثيبم ونا رفيعجو

 | قذحن اهنالليميمقو لعيمف *ىحنال ةروصقملاثينأتلا تلال يق اذ و لا 0
 ىفىدر وحاضيا ةيسنلا ءايرك دذىنا فندصملا ىلع ناكو ”ىحن اير يغصتلا ىف اخ

 ملل وةيفنونلا نم ءايلالادءاب قلطن« ىف قليطمو ىدوشم ىف ىد+شهو ىدرب
 ئحغ

 عع

 ةلثمالا 'ىحيو هلوق

 نا ىنعب خلا ةثالثلا

 ةلصاح ةئالثلاةلثعالا
 : اكل[ روصلاف
 امج لاعفا فلا ريغ
 : ثا :فلاو
 نال ثالذ وةروصقملا

 ةينبلاف رامتعالا

 داوزلان ودب ؤهامنا
 رص نضال ك



 2 اذه ئينع

 خخ رف ىف نامع

 2 م مائى رابخلا

 ر

 ف
 ءاثلاب مدنا عب

 مآ نكسلا لدن

 سيل 16 7١
 هك ١

 ريغصتلا ةينب ماقلت نيبا رظلب نايا رظلشبإف ع هلا ىف كلذ زج ملو ريغصتلا ىفانيه
 ةماقال مو ازاح اذاو ىصقالا عما لكن ءط فالح لب مق ىو نوذنلاو فلالا لبق

  ىوامدلا قاكنونلاو فلالا لصاىهو ثدن :اتلا فلا لقىصقالا محلا هيفي

 ١ فيكم مهلا تابىف ئحي اية ودمللا ىف ىرادتلا و ةروصقملا ىف ىلابللا وىواتفلاو
 مهيالذا ناب رظك ن وكينأ ناوزكو ناشرو وحن س انق ناكو نونلاو فلالاب

 ْ مرولاا ذه قم تءاجال 4م :كل تاو كس َْظ نو عقم عشملاك | عال م ؛

 : . اودصت راكب لقت: ناركسفا ايلا ب جو نارطقل وني صل رضراتافصلا

 ةؤصلاب هةمصالأ كم هاج نال نوت ا نيسدر و ليقف مسالا ىف تبلقف [مه* دق رفلا

 اا را تناكرات دعبارلا قوق فلالا تناكناو كم درا نم ىلواودبملا

 .ءاي اهباقو ماللا لبق ىتلا فلالاب اههبشن زحي 7 نا ودفاو نايزقعو نا رتخرلا
 ' ْ اههبشتالا قمت خاب ا هك ةعزار 31 ريغضتلا ىف ءأب فلالا ثالث بلقتالذا

 ناك ونايلياص نا اصف و نايعيفاو نابريقعو 5 رف.عز 0 2 :ثدنانلا كلاب

 تراصف اذا 3 2 || فدح هنكل ةنايطتسا ةناوطس ىف لاشنا نما اءقلا

 نانا سابق اذكو نيطاسا عجبا فلق اذك ونيونعك ةنيطيسا ليقف ةعبار:فلالا
 محدالا ىف اذا فاالا لبق ءاي ديزال هنكل يعوض نيا ىلع رغصي نا

 ْن كناو ناب رقعو نا وءفاىف ام هداج اخ فااآلا تراض- ةدايزلا ىذفف “ 026

 ١ .قذح هبزابام اعاع هم :1ا فر حالا ةلج ىف ناك ناذ كوسم الا قوف فلالأ

 ناب رقع ىفاك نذاريصتاهنال اهلا: تت ٍش هيا هؤلو لعل 0 ريصت تد -

 ل[ نكي ناوةّشازواو | نال نا ريسعنارثوب ءىف قوما تو

 يهل تفيكفايهلبل ىلصالا 0 ا ةيعلارق ةنوليع رقى لوساكنونلاو

 ناشر و وناجح سد ىفل وقت هنع لوقتملا م 2 كي هلا ِ 030 لوقنملا لعلااماو ١

 ريغ رغصت ا لبق نوع نيظ. ءلسو ني-درو نيد رس امالعا ناطلضسو

 ءاياهب القناب فلالا لا وزن ريغصنل ادب فرص «نو“ ناو فلالاو ةيلعللة ف رص: ل

 2 رك مص اذاف ثدن آما فل 3 اهفلاذهباش الع قى زعم فرصنالاكاذهو

 لقنلا لبق تناكص م نان دنو.ناريكسو ناب ريقعو نامرظ امالعا نامدنو ناعم نأ رقعو نابرظ. ىف لوو زيعم ءاب اهب القنال

 ' متاذههءوبيس ءرك دام ىلع فلالاب لاوجا اذع لاجل وش عاذه و .ةيلعلا ىلا

 عملا ىف هفلا قالك ثدنأ اتا فلأب نيتو.ثملان ونلا و فأ الا في رعت ىفاولاقةادكلا نا

 ىلادرا“ ١١ه و ريعصت لا ىفباقتالفريسكتلا ف ل و ارح 00 ا

 ©( ةلاهجلا )
3110177777 

 | او
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 هي >6 ززؤ 3

 فلاب اهلاهيبشت ءايةئازلا نونلا لبقىتلا فلالا بلشر ملامتاو ىبوق هريغصتقا
 ل ني ]| ةدودملاث ينأتلاف لأب ناهبشت مسالا رخآىف نيندءاز نونو فلأ ل كسل وءارج

 0 امها عاف بلقتالامءايدفلا بلشبام زييمت تيرا ءايزيغصتلا ف هفلا بلق منتيف |

 ناوموناطسو نافع و نادععو نازفو ناع و لح م ملءىف ان اناكاذا

 انض رفلف اهلبق اما اهعمالو ةيلعلا لقال | يراسل ثفناتلا ل :نآل اهاتيباش ١

 لوقت اذه ىلهف فرصنال اهق ماك ة منام ةيلعلا نأ الف اهعم اماو اهلاحرا

 حرف ىف ناع اماو نان هو ناولسو نافيطغو ناذيعبسو نا ريعو ناعينعا

 نياصااسوأ ونيديعسو نيود اهه ريغصتف تدن ىف نادعسو ليقام ىلع ىرابخلا

 ىبرعلا وىءمحمالا قفثا اك سنملاو لحي ملا معلا قفا لب نيلع نامع و نادعسل

 لحم ناععو اهنم دامسك ةداعسلان ه لح م مسا نادْعَس ورز بوق

 اهن اهباشت ناركسو نامو ءاثلا نم ةعئتم ةفصف اتناك نا اذكو معلا ن

 ناي رعلاكءاتلا نم عنتمتال ةفصوف اتناكناو ناعيوجو ناري كس ل وقنف ءانلا ات

 بابىف نونلاو فلالاب اتمش ”ىطبال ناوطقلاو عاجذلل نارئصلا 5 3اس :

 نايطق ونا عك و ناممدن ونا عليقف ءانلاا متل ناو هلثم تافص اهن وكل ناركس ٠

 باب ىف نونلاو فلالاب ناهبشنال امهتف غلا ريغ عرصلا مسالاىف انناكناو

 فاالا له راف لبناركسو انابرععججاك فضول امهعمالذا اقلط» ناركس ٠

 مسالاب واسمه رخاآىامق ىذلا مسالا ناكنافرظن ةعبار تناكناف اهقةوفوا ةعبار .

 ءواسي1 ناو تانكسلاو تاكرللاو فورطاددعىفةازانلا ٠
 ماللا لبق ىذلا فلالا كال اهل اعيدت ءاب ريغصتلا ىف هفلا بلق ايقيقح انزو

 نارطةك ناب راظلا ا وناطلسو نامو نالعف : نالعف و نال نازواةيدلثف كلا ٍ ١

 هنمو نينه ناويح | مالك ناطلس نون عقوهو لازؤلزو رايج ىماللا مقوم اهعقاوم ناي نونناف

 مهيب اسف للا | سابصاو حاتفمو لابرس مالك ناحرس نون عقومو راموطو رائزو ساطرق

 اواي انا بلا | نكب مناد ميمو سيطر رو لي زيازك نيد رسو نيطيلسو نيم وح لوقف

 عض وم ناعبسلاو ْ 00 نالعفو ناد نا ,لاو ناب راظلاك انرك ذاملايواسم روك ذا 3 201
 نالعف ”ىد مل اولاق :

 اذه ريغ مضف حب

 مم

 ا
 ا 2

 إ ماللا ليقف ى لا تفلالاب اهفلا هيل مل يم اخ كح 1 تءاح نا ناكر ْ

 | نم] 21 ع لد مال اهدعب 50 فلا اه.ف نوذثلاو تكا عقوم عفن الذا

 و ءاب تفلالا بلقت الف ناركس بابىف نوئلاو فلالاب اهف نوثلاو

 اهب | .4هيشت زاع امناو ناتعسو نايزظ ريغصت ف ناعيدس و 0



 ا ارا الثلا نمزا ريحا ةعبرالا ىف هلوق « بابلا رخاىف * رد جالا اذه

 ريغ ىف لوهبنا ىف ”ناكو نسا مزلب نا زو الف باعالا فرح ف ءايلا

 ش اهثدحا يدا :نواثم ريغصتلا ءايدعلا لصحاذاو خي رفسو رفيضغ و ميل ىنالثلا

 ءاقثلا باب نم اذهدعيو قددمو مدا و ماغدالاب سمكا نلودفرخ الاف

 .ىادم فرح لوالا نكاسلا نوكيناوهو هنابف “جاو ةدج ىلع نينكاسلا

 نكيملناو. ريغصتلا ءاي لبقام ذا اه.ذج نه ةكرلا نم اهلبقام ءايوا اواوواافلا

 ءايلا اذه لدم ىف ناعم ذملا ىر# َتد رخآ نوكجلا اهمزلال نعل اهساج نم

 اشلانا نر ال ١ امان نكيملناودملا نم امي هلبقأم ح وتفلا نك اسلاىأ واولاو ّْ 1 ْ

 ليزيل زك ىغيوغ

 هس هس <

 همزلو ةفدرغ ىهف اهليقام حوتفم ةنكاسواووا ءاب اه ور لبق ةديصقلاةاذا

 ١ اهها مظ + نيتله نيفذق نيهم#*و * هلوق ىفاك ةديصقلا عيج ىف اهب ا لا

 ناو ىلوالا عمن ةبكرم دف اوال تيان ١١ قآل هلو + نيد لا رووا لكم

 "00 1 تكارابلع نا عال نارودثيح نمل والاف و رح ضءبك تراص
 هلو *ءاوس ربكملاو رغسملا ىف املبقام مجفف ءاثلا مكحتر اصف حوتفمنيتبكرملا

  اههلبأام رسكيملاعاو ءاريج و ىل بح و ةدودمملاو ةروسقا!ىاثدنأتلاىؤلاو

 . موزلامانكما امزيغتال ةمالعلاو ثينأتلااتمالغ اههو ءايابلق> نا نمامهيلعءاّمنا

 تناكناوةةالعلاف ةد ودها اما و رهاظف ةروّصقملا ىف ءابثدن ألا ةمالع بالفنا

 ناك 1 نكل راج-ىفاك دللاهلبة ىتلا فلالاو ثدنأتلا فلا نع ةبلقنملاةزمهلا ىه

 ثينأتلا بابان رك ذاك اهلبقىتلا فاالل ءايالو اواوال.ةرهه ثدنأتلا فلا بلق
 ' لاب هرقثا ىلعاودغادقل + هلوق ىفاك اضيا ءايةيناثلا يلقءايىلوالا بلق مزاتسا

 ْ' فلاب تغقو اذاكالذو هيلا اورطضا اذا ثان :أتلاةمالع رغتدقو 3 ايراعلا

 ' وحنىف ةرورضالباهرييغتزاحامتا و تايلبخ ومن عقابا فلا وانايلبح و ةيئثتلا

 . ادحاو ىر#م ةروصقملاو ةدودهلاثْينأَتلا ىفآ ال ءارجا تاوارج وناوا رج

 . اهيف برعال فلا اه رخآ ىف ءاع“ا 'ئد# دقو عج و ةنثتلا ىئلا لبق اههبلقىف

 منو هاي ريغصتلا ىف اهبلش الف ثدن أن فلالا كالت لم نم مهنم نابهذف

 ' ىزرنو ىرفذو ىلع كلذو ءاب املبش واهليقأم سسكف كدلادلا ريغل اهنل هد نم

 ١ اذكو ىرتشو ريفذو قلع لاق اهن ون ل نمو ريث و ريفذو قيلع لاق اهنوننذ

 آ ' لاقل ازازك الالعف هلعجو هنو نم ءاماوفك نأ مهذم هيف مولام ةدودهلاىف * ى

 ١ 3 نء ءاوقىف اذكوءاغيوغلاق ءارمع هلغجو هنون.ملنموىفيوغ ريغصتلا ىف

 ساطرشافهموعاخاو اينكس نمو ءابوق هريغصت و ريغال ثينأتال ف لالاف .واولا
 00 كنف

 ©( هريغصت )

 1 تي ا



 مج كل رسل

 و2ىف دعبو لبق رغصلا رغضملا تاذ ليلقت نمو تء#جو تظلغت ربكاذاف

 ىذلا "ىلع مدقُملا نامزلا وهلبقلا نال هديعب وا كماش لبق كيورخ كاوت ٠

 كنان ىلع مدقتم نامز ىف ىا:كمايق ل نه دنعرخأت1ا نامزلاوه هقلاو 5 :

 ةرخآو جورللاىف ىذخ آب نّريقم هلوا ىذلا نامزلانا دارملاو رادقملا ريغص.

 هد دم ا عد جماح عمر ص صصص

 نب ودثاوقك ثسلا تاهطأ ريغطتدنمو رادقملار يغص مايقلا ف كذخأب لصتف

 ضرغلاو دلو لدبق ق لد عأتلا ن 0 رك ذام ىلع ص 2 قاوفو 7

 كلذ م هيلا اقيضا ع امهف و راظم ب رف نانا نامزلاا اده 4 ريغصت ن 7

 مايقلا ند جدد كا ب رق ف لما ف لدبقب 2 ح ىعفنافر ااا هدافا ىذلا بناجا

 ىدع ليقو هلئاعام اذكو ةيلبقلا هيئات وم

 ١ ةياغلا غوابن *ع رغصلاب ىت كب ةيانكلا 5

 باي نم نو عاف ريغصتلا “

 سناج دج زواجاذا ىفلان ال ,

 37 و 7 كا 3 هر : نانا »* هل هن ماقعتلا ىعن 15 ا الل هصت :لا عى ىِل لدتسا *» رمهقلا ند

 55 اه ريغصت نايدرو * قا الا هرم 9 صلة ود * مهل نرخ 5

 ورقتحام مي ىا توملا اهب دا رمحلاذا اهب مهنواهتو | اه س ءاتلا أ ةتحا ا

 0 قد وف + هلو انضيا لدتساو لمان الا ةئم“ رفصت هدسفت ّق مظع هناعم

 ليطاةقددا رلانوكزيو<بدرو »*# المعت ”ولكت 6 هفلبشا و ب سأرلا قهاش 1

 ريغ لاب اودصق مهلا لعاو هدوغصل ل وهف اذك ناك 5 3 وط ناكناو .

 لج رنمفخا ليحر مهل 5 كاذ ريغؤ عجبا وةيتثتلا فاك راصتخالا ديضالاولا

 نكل راك هفصلاى م [ىهذق و ةقوكلاىلا بودسأملا نم رص+ ا قوكو ريغص

 مهبالارغتسا ناكل و: 4 فاكلا حرش ىف ماكر دما فال اهقر لمع م بودل 1

 اهوعسوو عما : 4 أ اورثكح وحاولايه و رغصملا لامعتسا ن زكام وءالكف

 ةاعد دم ريغصتلاك هلل نأ واىلع عولا مه رصقفنز و نوذنزو ىلا ملا وا :

 مالكلاىف اضيا اهلاهعتسا و ةلبلق رغصملا ةيلنا ناك اممم رغصملا ف الم جارها ىلا

 تاكرلا لقثااهل و ال اوبلخ لقحمةلقلا ع«لقثلاذا لبةث نز و ىلءاهوغاصاليلق
 نيلَقْما | نب اًواحو ةرع اليةثن وكي الثا ءالاوهو' القثدما فو رح طسوااهثلاتلو

 مذلانالاشبنا ىلوآلاو [ههلقث نم اًئيش مو'قتل ةدقلا وهو تاكرللا فخخأي .

 الف ىف لي ةاكدرتصو لهب وقع ىفا#ث ريغ ديرصو ليججو قدنع يف فاو ٍْ
 ريغ ىلع رغصت تامهجملا نال نكمتلا صخاما هلوامضب نكملاف هلوق ٠ ناجشو

 3111 ىواطابا اماوض: 3 رص « ربكلا ع نه ترغص دق ةيهاد 5 ل !|!لوق هنم بيرق وش

 : رعشلا ىف جاتحي - امر ذا عض ومأاكالد تاني ماو 5 ظفأ عض 34 و٠ لكفف موا ن وكيل 4

 يي هلوق
 اذه نمو ما مظعتلل

 رماندبس لوقبابلا
 , 52 وعسم ناىف

 تنيك ض

 ا : فنك رغصم ١

 ءامو وهو نوكسفف
 هبههبش ىعارلا ةادا

 |_ىهنع هللا ىدَر
 ل لك ظفح عماخي
 ريغصتلا ةفيص و ديف

 ةرتك ناب ناذءالل
 عم ن وكن دق ىنعملا

 محص* تاذلا رغص .

 لا سانا لكو هلوق
 دعا ثلا اديه

 ئىش لك الا ا

 لطاب هللا الخام

 م.ظعتلا عمو تيبلا

 : هفرص ون ليلدب انه

 نزئذكت ةل< اهايا

 لمانالا را رفصا
 مه م
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 ِ هوحنو حاجز ن نهدلا هيف لعام نهدملاو راطعلا يح ”ىذلا 4 قدام

 00 ردم لع ادهلو نعدلاو لكلا ناعضوم نهدملاو ةلصكملا نا ليقولو
 ' || اش ىتح لتقااك 'ىثلا هيف لعفب امل نيعضؤم اسيل امهنال عضا ولاءان وهاك
 هل 1 [يهذ يل 1 2اهد اذاذ دعت مل دماج مسا نافض وم | ىف لد لعفلا ىلد

 '”ضرطاءامو ةضرهملاو ىقثلاةل السةثملاكلادلاو فاكلا أب نهدلا و لتلا

 وهاع تريغ هعضومال برضلا ةلآ فيسلا ةنرمضم نا رهاظلا و نانشالاىأ

 هل الل اضيا لاءفلا ءاجو نا ام ب وهذم ريع امنوكل 00 سايق ماسح وهف

 :ىرهوطلا .ءدحتنا
 اهايمديرب لاق ودنال ِ عابسلاو 5 ددالا ل نك !| عض 8 ةيأذملا وةعييملاو ةذس لاك نبعلا من ا

 . لثعاوتأي ملو ةدرقمو ةعيضملاش الف درطم سايقب سيل هترثك مموهو بايذلاو |[ ماد افضلا رش

 بلاعثلا ريثكمهل ون اونغتسا لد باعثلاو عدفضلاو< هقوذ اخ ىعاررلا ىف اذه هدجا ملول كتلاىفو

 ْ | ىلع ىلوالا ماللا 0 باسطملا و عدفضمو برقةءهو بلعثم ناكم لوقتوا جان ىف اذك هرعش ىف

 || واو + ةيادطهاهلكت اءدفضم «أجاوا يلب ادادعا نم « لاق لعاقمسسا اهنا أ مصص* ٠ سورعلا

 .نزوىلء ةبرقعمو هك اولاقل ىناللا سايق ىلع ىعابرلا نه نولوّشب اوناك رص جليم ام هلوذ

  لئاقمو جر>دمو< هلوعفم نزو ىلعةثالثلا ز واجاعف لعفألا. ريظننال لوعفملا أ[ اذه و د كنااز

 : .ماللا محفب ب رقعموةبلعتم عملو ردصملاو نامزلا وناكلا ىف انركذاكقزمو || ىلا عجار ريغصتلا

 . كالذنا ةبرقعمو ةبلعثمضرا كلذىلع اولاقف هءوبيس لوق ىنعم نا نظنالف || هنم ىهمتملا لوعفملا

 ةلاعث لاق نم و لاق اذك اولاقا ىعابرلا نم اولءعتسا ول مهما همالك نعمل عمم امم || هلق تاضلع نه ىا

 ةريثك ىا ايلا فذحي ة ةرقعم ءاجو ىره وطلاق ىتالثلا نم ةلامد نال ةلمثم لاق حرش.ىف حراذلا

 مضل ذب نكملاف ليلقت ىلع لدل هيف درا رغصملا ) لاق + ذاش وهو براقعلا أ[ تيبلامامتو ةيفاكلا

 1 ًانلاءاتىفالا هر اهدعرام كك ءاب اهه دعب و هان مفي و هلو لاضلا نكن ايل وه نم

 رغصملا نعي لوقا + ( امج لاعفا ا نونلاو فلالاو هيفلاو ل: .لاش. ها رعدلاو

 ليلقتلا واه ريع وايذالاو كايذك تامهبملا لوشيف ليلقت ىلع لد ىتخ“ 0 ه هيقدر زأم انودش لازغلا نذش

 7 || تاذ ليلقتو ةليلق اهدادعاى ا تاميرد ىدنع كلوقك ددعلا ليلقت لعشي (| هنرت علطو ىوقاذا

 ” || تاذلال يلفت تازا# نمو ليجرو بياو < اوظع مهوتأل ىتح ريقلاب رغصملا هنا نع ىككساو

 كاذو قبدص تناو يخااب و ىنباب كالوقك سن و ةقفشال ديفملا ريغصتلا || رعماو لامضلا و

 ىلع رغصملا ةزع نع ريغصتلاب كف مهب فطاتو ىلع قفشي راهصلا نط: را نار

 هنمو بلع ٍظلوه كاوةك ةحالأل ديفملا ريخصتلا كلذ نمو هيلا فيضان

 حالم فاطا بلغالا ىف راغصلا نالكالذ و تيبلا * انلندشانالرغوطيم ااماب * 1

 اذ 0



 نوف وكما! ىك> واضيا نامزلا و عض وم لاف كلذ درطيفل> وهو لجوءنواوّن 1
 ةنكماالو رداصع ثسيل ءاهما ضءب لاثملا ن٠ حفلاب لءفمىلع ءاسدقو عضوملا | '
 مسا ىف بظ وه اما و ءاملا نم ريدغلل ةيهوملاو ددعلاىف دح وك لعفلا ىلع ةيلبع 9

 نم تالوقنف نينيعم لاحر مالغاىف قرومو لكومو ةلآومو به 0 0
 ىنايلا لا_ىلاو فرصتنالام باب ىف انركذ اي لدعلا اهيفو لعفلا ىلع ىئبملا ]| .

 هنمو ناكملاو نامزلا و ردصملا ىف ظقيم ظقب ىف لوقت مافل مهدنع عيدك ةإنع
 لاَقب هبوبيسلاق ها هه ريغالو هلوق + نيعلا ح#ب ةرسسيم ىلا ةرظف ىلاعت هلوق ||

 ةنظأا نود ةريقملا امص ىنعي اعك واكف هلوق * عابتالل ماا رسسكب ةريغ« ةريغمىف |

 لمفملا و ءاثلاب اهنوكل اذاش ةربقملا ىف متذلا ناكامتاو رسسكللاالا اههف تي ملهناف || ٠

 فل ىلعف هادعام'و هلو + ءاتلانع درحلا هسايق ردصالاو نامزلاو ناكملاف |
 هنم مملاب ردضالاف ىعايرلاو ةدايزلاوذ وهو در#لا ىثالثلا ادعام ئمي:لوعفلا 1

 لئاقملاو يرذسملا و عب رتلاكرسكشبال اسايق هلوعفم نزوىلع نامزلاو ناكلاو . 3

 ىلع هل آلا) لاق « ناعم عبرا ان. لك لق من راو جرحدتلاو جرحدلاو | 2

 لولا و طضسملا وصون هسملاو حاتفملاو بلم لاك ةلءفءو لاعفمو لعفم , ٠

 باحلا نا لءا لوا * (سايفب سيل هضرخلاو ةلسكللاو نسدلاو ىذا 1
 لد ناوملا بلاملا هيف دعقت ىذلا ناكملاوه.هءض وم نال بلحلا عض وم نسل للا

 وو هلوق * هبوبيسلاقاك يملارسمكب ةحرسرملا اذكو بلملا املضصحي ةلآوه |

 ظافلا ريغ عونلا اذه نم ءاج هنا ,هوموهو هللاراج ظفل اذه لدتملاو طعسملا |
 طعسملاو ةلمكملا ميما مضي فرحا ةسهخ ءاج هيويس لاقو اضيا ةروكذملا |

 لاب سيل هنكل اضيا لصتملا ءاجو همالك اذه نهدملاو قدملاو لّكألاو |
 حادكلا ىفو ىرشحمزلا اهركذذ ةضرخااماو لصنلا ىندمي وه لب لصتلا |

 هءوبيسلاق امف مضلا فرعاال شيعي نءالاق اذكو ءارلا مم و مياارسسكب ةضرخملا |
 دورغمللاو غعصلا نمبرنذ اههوروثغلاوروفغلا لثءىهذ سهلا فرحالا ىف |
 لومفم ىلع تءاج فرحا ةمسرا قالقلا قولفلاو 00 0
 اهب اوبهذي ل ايهتاوخاو ةلصكملا ىف لاقو برعلا مالا ىف 0000

 لكل تيا ةلسكملانا نعي ةيعو الا هذهل ءاعسا تلعجاونكل و لعفلا بهذم

 نكي يف اهمتاوخا اذك و ةصوصخملا هل الاب تصتخا اهننكل و لسنا ف نوكيا
 رهسملا ىف انلفاك ل الا ءانن سابق هيلع امم اهريبغت زاكق ةافصملا و ةصسكملا لثما

 قدملاو هفناىف طوهسلا هب لمح ىلا. ريغ واىضصلادب طعساأم طهسااو هتاوخا و ش
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 لجو»نولوشبهلوق

 محفلاب ىا لحوم و

 سيفام دعب حاولا

 ف ومللاب ل-جولا

 نيطلاب لحولاو

 باب نم امنا ركذو

 محب لحوملا نا ع

 ردصمللا» ءاملا

 ق لاق اذكو هأ

 ج2 م
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 هءلمكي ىذلاليملا
 ةدددللا اضدا وهو

 0 ها ام تك ضل
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 .لتقلال وقتال كلذوعض وملامسا هيلعن وتلا اع همححا كنا : عيت يبلا سا

 3 - كنان .رصسملا ع 0 نوداناكم ةيدصقنالو لتقل يقوي عضوم لكف

 11 نكيإف ةصوضخم هيه ىلعاتيب نوكي نأ طرشي دولا هيف عش امل اعمسأ هتلعج

 20 ]| لعفلا قلطم نا كلذو عضا وملا ءامع“أ رئاسي اك عراضملا لعفلا ىلع اينبم

 1 عقومو دوجملا عضوم تد رأولو لق عضوم نود عضومب هيف صاصتخاال

 ايبمنذا هنوكل نيم !| تحف هريغ وأ رسما ىف ناك ءاوس ضرالانم ةهنملا

 كن ناك وهذا كسنملا ف لاقب نأز وج اذكو لءفلاك اةلطم ةنوكب لعفلا ىلع

 || | 0ل] ةيريضم اذكو سأرلا وأ قيرطلا قرقم هلال قرفملا اذكو صوصخ
 ءاج اذلف اقاطم برضلا عضوم ىنعم سيلوريش ردق فيسلاس أرب ةصوصخم

 ب الفلا لخ داليا ءانلا هتلخداذا و لعفلا ىلع نبمريغ هنوكل ىأ اضيأ حفلا ديف

 صخ# نفدمل لاش الذا ن نفد , ىأ هيف ريهام لكل امتنا تسلذا ةرشملا اذكو

 || عضولمسا ةقرشلا اذكر ساق اوه رقم نذالهفلا عضوف ةربقمدحاو
 ا قرشلا وأ برغلابئاحنم ضرالا نم هيف قرمشتب عض و لكل ال صاخ

 : ةيرشملااذكو رضلا ى ءم هيفدصتسالو فنالا بقثلاعسأ راصرخملا اكو ءابتلا و

 . ]| ديرلاو عطلا اذكوهبوبيسلاقىرجىأ ءاملاهيفبرعششي عضوم لكل اهسات سيل
 1 .عضوم لكلالو اقلط رييطلا عض وملال َنيِصاخ نيَعض ومل ناعسا اف مياارمسكي

 سبح كرأاو هللومتم ءايشألا هيف بط! تي 0 , رميطلا لب ةماقالاىا دويرلا

 هلص انا نيينعملا ىف ملا سكب قفرملاف لاش, نا ز وحي ورمل هيف لعن عض ومو | للبالا

 ظ بطلا ىف 3 ويس لانكا ع ضو نع ميلا رسدكب ريغ صتخلا الف عضوملا

 "دامو مضلابلعفن 0 اممنيعلا رسسكي لعفم ىلع ءاحام دْرملاَو

 ظ ةلعقم ا عتقوميلا ركن عفم اذكو نيعلا خف عمءانلاب ةلعفماذكودجوّنم
  نيغلا مجفامأ عض ول نافذا دعا ةريقلاك نيغلا مطب ةلعفمو ذشا ةنظملاك

 هج و نمذاش . محفلاب لعفم لعنوسلاب وسكملا لعف نم ءاحاملك اذك و اهرسكو ا
 . هصاصتخا تنئاملك نكلذشا اهحمنب ةلعفم و نيعلارسكعم ءاتلاب ةلعفماذكو

 م هج وزخ ىف رذعلاوهف لعفلا هش رط نع هجورخو ضعبن ود ءايشالا نب

 . .لعش نمناك نا وىوتملا وحن ىنعي صوقالانموهلوق * انركذ © سايقلا ن
 تعا كاذ ومن الولا م غضولل ىلو ملاك ايواوال اثهاضي ناك نا ونيعلارس 2

 را كل ىلع ىواولا لابثملا ناكامن اوافلا ماللاب اي ةملكلا
 | | يلا ضءبنا الا دهان رك ةوردصلا باب انرك ناسا لح ولا ولج وملاكلعمت

 اندونيسي د ا

 3 ,0 2 , 131 5 5 : 5 5 ٠ 01111 ]ز ] ]ز] | 0 0 0 0 0 0 1



 هذ لاو رك نين ااماةفضلا كلت و ةهفصب اهوص و ماب ريض ىأ : ةيرضوخت :

 * هلوقك لالا ةنرش ةمولعم ن وكت واذسح يصل كس و ةديملا ىبس | :

 نوكيالدقوغبلب ِ رذعئأ*«دلبلا ىفهان 26 اص ناف# تعفن ن ل ناةرذعاتنااه 5 ١

 هعراضمام نكمل وا زل ءامسأ )لاق «ةدشنلاوةج رثاكام وتقلل وة وةرمةلعفلا 6

 ني و اهم 1 ا 0 0 ّ ىف هو لئقمو برشم وحن لعفم لع
0 0 

 را - وح

 0 0 ائض واقد ربقملاو ةنظااوح را روع 5ع رفف 5 6

 ىلع ناكملاو نامزلا اونب اوناك مهنا لعا لوقأ * )3 وعفملا ظقل لمفءادعامو 1 0
 أاهحوتفم هعراضماهفاه وكف ونيعلا ر ودكم دع راضماهفنيعلا| ورسكفعرا راضملا 1 :
 مالكلا ف تأيل هنالريصنو لتشبوحاوءوعضم هعراضماهف اهوعضإ لاماو 0
 هيلا ىدأاماولمح فان رك ذام ىلع ن وعم وم ركك اردانالا ل لعفم بابلا اذه: ريغف 1

 ليتم و لدم ا لوتس انه وردا 3 31

 31 وأت نقد ودمبأ امكتف عض ولا ل انك 0 2

 ءاحوذنظملاو طقسملاو و ورذاملاو تبنملااهنموهالحمو قفرلا 9 مهن
 رشحملاو قوقملاو مه وص يس)لا- كلاوفلا اهنيع ىف ععم تالك اضيأ مووضلا لعُم نم 3

 ,نيهج ول | ىلع هيراغب نوكلف لزتلا ىف 7 + لجن امو كشر

 9 تدملا ىهو ركل و عقل 2 0 كلاب
 أذكو امفكوا 0 ةؤنقمو ةؤيفمو ها هقرعم و ةرقم ءاجو 0 1

 تاوذنم 18 فمللاو ةقرشماو فرغ !!ىفنو سا مهنالا ةفر هلا ةيرتتلا 0 ١

 اذهل واط ادحولا أ ذه نم ناذشيف ؤيفتلاو قرشتلل ناعضوم ١ اه ذاماوزلا 1

 زدصإ» عشت ةيملل و ”ىكايلعفلا تهذم اهب هذي مهنال وأةايفملا لعن. 1

 هتلعج كنكل ] ولعفلا تهذم رمهتملا, بهذ [هيوبيسلاق م 1 ةيوعكم

 عوالل ٠ ءانلا شيكو هلوقو ءادعامف و النكت مل نافهلوق + فصلاةلا بهذ 9 ١

 ةبكرلا نسح هل وق ٠

 ىتلاةلالا .نسح أ
 "ىسو اهلع بكري

 ّ تل ةنبملا ةلالا“ىب

 ةيرسملاناةريغالهلوق

 ةعج- ىع رملا محفلاب

 قالج هون رانلا
 مم سوماقلا ىف



 لاقلقلك ف عاضملا ىف ثالذ زاحامتاو لالعف لوأ 3 فعاضملا ريغىف زوجيالو'

 ٠ هيف ديزام رداصمو فيعضتلا لقثل فيفا ادصق لاغخلاو لازاؤلاو

 '00 0 كن ابطاو ةريردشق رعققااما و رازةشفاو ما رحاو ج رحدتو #:ىئابولا
 ءاطع ىطعاو اناث تننأ ىفاك ردصملا ماقم ناعقاو ناعسا ام«بف نابوصنملاف |

 ركب وةلتقو ةب رضوخن ةلعف ىلع هيفءاتال ىذلا درحلا ىتالثلا نم ةرملاو) لاق*

 | 1[ كن طنو دخلا ةخاناوحن لمعتسملاردصلا ىلع هادعامو ةلنق ودب ضوء عوناماقلا
 : تول نالمأ ةرما ءانبنا عا لوقأ * ( ذاشةااقل هتيقلوهلابا ؛ هتنتأ وو اهتدذ. ||

 اهنَغ درا ال وأ ءاتلا نع دراما درا ىالثلاو هرمغوأ دردلا ىنالثلانم

 ةجرختج رخو هيفتناكنا اوزلا فذحو ءافلا مجفب ةلعف ىلع هلعجت

 4 .لوقتالا وةدشن تدشن وةبار 0 :ردوحن هلا- ىلع هيقسءاتلا ود و ةلخد تلخدو

 ١ نوفصملا قلطأ لت هلاقام ىلع فنصم يف رعألو فنصلالاقاذك ةدشنوةيرد

 : | لسان رج ولا تدرأ اذا هيوبيس لاق ةلعف ىلع درلا ىتالثلا نم ةرملانا

 ١ ىرائذلا ولو وق اذه لف اصلا مانزل لصالا ىلع ةلعف يلع ادبأ 0
 ريغوذوتلا محب ؛ةدشن تدشن لوقتف ةلعفىلا ىتالثلا نم اًضرأ ءاملا اذدرتكنا

 قالطناك ةدانز :اذ وأ 3 ةج رد ذك انعابر ناكءانوس هلاح ىلع هيل درملا ىالثلا

 ََن

 انادي دي ا كندا 1 لل

 عصوم .ةلقلا برد

 لقت نز طا 0

 ءانهيفتناكناو ةماركا هتمرك أون اهتز ءاتلا هيف نكت لنانب رخدت وجارخاو | 8
 مكر ةدحاولاب هلثمىففصولازك الاو ةدحاو لذي د 5 دحر و اهتماخ

 سأبالفةدحولاءأت“ ىجب اوءاتلاك|:فذحانلق ول وةدحا ودي زعت هي نع وحن سدللا

 لعق مازال ناك اندعتم ا 0 رداصو ندضأن ا ىلع كب ويس لدتساو قااكف ركبلا 0 ب

 ذآ ١م

 والا ناكف ءاثلا ف ذح ةحافت و ةرغ وكن نه سنملاناكشال لاق ةدحب ولا 2 4 مفلا ا : ل

 ا 141 سبب

 هنا مهفلا قلو

 نانو
111 

 نوكينأ *
 نيالا

 رخو
 اكان هل دودح

 للا دن راع
 قاطناردصلا

| 

 | هام: نعهتلأس 3

 ةلقلا افا و لاقف

 : بيكزلاريبغتو فور :لاةدايز,ىتالثلار ,داصم «قاوفرصت مهناالا لخد وج رخ وحن مسخ لك

 ناردص« ةدايزلا ىذ وىعابرال ءاجنا هلا ٍطعامةدايزلاىذو ىعابرلان ود هتفح :

 جرحد 0 .بيرغلا نود رهش الا كلذ ىلع ةدحولاف 00 [ههرحا

 ةباذك تيذك ال وةلاتق تلتاق لوقتالاذكو ةحارخد لوقتال وةدحاو ةجرحد

 طال هلق ءانم ىلا دريل ودا وزلاامهنم فذ مل نافرح ىثالثلاف ذشدقو

 بيطلاونألاق سايقل ىلع ةيقلو ةيتازوحو ةءاقلو هناتااه واف امءاتلا امهب

 ادعامىأو ادعاموهلوق* :لينق هنفّلي مالا و ىدكتفش#عةب ةلر غلاة هلا ترد, تيقل#

 لعرألا وذىالثلاوةدايؤا وذو ىعابرلا ةثالثوهو ءاثلا نم ىلاهللادرحلا ىنالثلا
  2بدرا 0 ١000000

0 



5-0 0-6 

 امثو عوضوملاو عي ١١ ىف لاق اذكو هيلع لوصحل ا ىأ لوصحلا مهلوقك ا ع

 هفعضت و هنوقتىأ هعضت و.سرفلا هعفرت ىذلا ريسلاوه لاق ريسلاّنَم ناعوت |
 ءابلا لعج وىوقملا ود ودشملا ل ءفلا ىأدودشملا سوبا نعم لوقعملا لعجاذكو |

 هلجرفولا ريستارت نوتفملاوهو ملا مكيأب ليقوةدايزنوتفلا يأبى

 ىتلاوهلد اردصم تسلاهنا رهاظلاف ةهو ركذااماو ةدالحلا 0

 أ هلاح دقودصم ليبلاغ دق ودع انك .ةيعمالا | يلد 1 و ةوز هوزكألا َ

 اهنا لاش وأ قالا قس اقلاو هداج هيلا بتملاش يالا 7 .
 ليقف * ةفاينم مهل ىرتلهف * ىلاعتهلوقىف ةيقابلااماو لصالاف ةياهتلاة قص 1 ٠

 اذكو ةيعمالل ءاهلا و قاب ”ىشوأ ةبقا سفن ىنعع ناوكي نأ زوحيو ءاقب ىنعمي ْ

 ةبذاكل 8 الا اة هي م 0 2 كا ةلضابلا : ١

 ا قو 0 مافا ما ” 1
 نو زوو موصو لدع لجروخحن لعافلا مسا ماقم ردصملا عضواك َ

 نا ولف + هلوقك ايفاكىأ+ فاكماعنأن ,مىأنلاب ك»# هل وقىفاذكوةدكؤمالاحاماق :

 اهبصنب تارضسم موجضلاو' ىلاعتهاوقىف لوعفلا مسانا ايكفعم رادةماجلا,شاو ا
 تدم ولا داو ردم مناوف لعاقلا را دكت ردا للا ١ كوملاح

 ”ىفنماجراخنالو * الة رهدلا متشأ لقاح لع ماقم ومئاق جار نيبل * ىت 57 اود

 رن ئسيغلاق واح ورح جرخبالواف و اهتث متشأال ءانعم هنؤبيسلاق * مالكر وذا

 ىلاعت هلوقك جراخالو متشريغىأ مثأالوه ىذلالاملا ىلع فولعملاحوه

 مسقلاب اوك ةنال مالكلا .ةلالدل هيلع هللا دهاءام رك ديو نضِبَسَو تافص
 جرخ دوو 0 لاق »» تدهام باج متشأال هنوبيسدنعو ا رقلا عم فذح 8

 اذكو اماقرب شفر لاهل لالعفلان ود درطملاوه ةلاعفلاو 0 "الالب درا

 ملا

 راغاق زحل هيف رسسعإاو هيف رخبنوت ىذلا ؛نامزلاىأ نأ رو ةقص رولا ١

 ١  2لوقأ +( سدكلا و جحفلاب لازلز ىلع لوازوخنورتكلاب جارحفو :

  0.ىثالثلا ريغ رداصم سايةوهىذلا فلالا نم ضوع جر رحد ىف ءاهلا4 د

 فعاضملاق ذك و لاقيح وجي در 3 رطم ريغ 0 قمل 1 0 0 ع ع

 ىأ لاجل هه

 م2 نانا

 نس 2 ليض هلوذ

 نسسلا بضنب هركب
 ةركد ند ىقرع 5

 ىنفلا معفلاب ركبلاو

 لثماذهو لبالا نم

 مصم

<2 



 وهوة رييغتلا ةررك ش

 لقنو واولا فذح

 لسحاذإو ةكرطلا
: 2 

 ىدر رالا هلاق

 مم

3 

 قل اذه لاف

 سفن يآ هدضم

 لدي ىأ 4 نخضياغ

 ءاسودب ملا ةيوأملا
 محم اهانعمب ها وألا

 نق هريغ هب وبيس فلاخو لوق ا 1

8 - 0 ْ 

 : أ ةفاعلاك ةاعرو لل نوفل و دولجلاو روسعملاو قلك لويفم

 .لعفم برعلا مالكف 'ىحي مل هيوبيسلاةلوقأ * (لقأةبذاكلا وديقانلا ودبقاعلاو

 15 عج ج7 205 جم نس

 - || ةزكلع * هتمزلناال ناالىزلانيث + هلوقفىفاريسلا اا كوارع

 1 ةعورموبك هلوقاذكو 2 ورضا ءاتلاتف ذك دن وعم لب اعناوعت ”ىلوقاولا

2 زيجف حافت ورك "وك ق هبهذم وهام ىلع ناعجج ام | ىلا ءارقلا بهذ و م ركملاعف وأ
 

 0 . عم كلهم ءاحنقو اج ليفي ءارفلادنعف ةرورضلا ريغ انوعم وامركم
 0007 ضعبف 1 و ل ةكلم امج اهنا [ههيف ىدينأ هلو كلا و كاليلأ

 00000001 هلالطا لع نبل ارطم اساق هلوتاع ةرجبم لا ةرظنف تأ ارقلا

 '0 0ا لعاناكم داع وأنك اردصم لوما ودع وملاك يعل[ سكي نم ىواولا
 ظ مف ناك ماللا لتعم لاثلا ناك نأ ىلب هنوببس
 7 ويه وو لج وب نب نول وش برعلا نماساتن/س ذود نع هن وبيسلاةهريغوا

 0 لل عر وم نورك الا لاقامتاه ويس عوار ردا محفلاب لج 2

  تلقلاب ولتعأ الف لجاب“و لدي اولاقف لجوبو لجو ىف ٍهوريغ ام ر رهنال

كانه 0 كف 00 0 دولا واوب 0 5
 1 م وابم اولاق 5 

 : .لعفلا قواولاةمالسا قانا معقل : داوم | ولاقامتأ و لالعألاف اهلةعبات لاعفالاب

 5 'اجوةيمحاوب .ةيصعللاك* اتلا طرشب اردصم لعفملا صقاتلا ف * ىحيدقو اقافتا :

 0| زوح ودع الط ع[ ربكلا ردفعلا ملف ةحىف: هب وبيس لاقدشيعملا فوجالاق

 ةمدموةدكربكلاو 2 ”اجدقو هعولط تق نامز مسا هنأ لاقيْنأ

 : ع : ةدااتلاو مضلابو 00 ةيسك و ةشعمو تل و جرعمو ري و

 دلو ةردسمعو ةكليمو كليم كلتلا اجو ةرسسيملا مضلاو فلاب و

 ظ تيبملاو ىلا و عج لاو لفلا و سف اول اوركملا هذح ورتسكلا *احو.
 ةيوألاوةرذعملاو ةرفغملاو ةفرعملاوةريسملاوريضملاو دي زماوبيعلاوسيشملاو

 نيعلا رست لاق وي نم ذاش نيعل ١١ حوتفملا *انلاو دف ةشيغعملا وةيصعملاو

 0| دوت راهح و هداف ءانلا عماهموعضم وأ اهرودكماماو ءانالب اهموهضم وأ
 || ناكملاو نامزلا ولوعفملاو ردصملل ملصيف درملا 3 ا ديغن :ىأ ءيعودو
 < رن رم أو لئاقملاو ب رحدملاك

 نع ةلتفلا ىأ ن وتفملا م بأ, ىلاعت هللا لاق 11 ل نول و ريصلايعأ تلطا
 روسبملا لعجو ل د نز ز وىلعردصلا

 «“ روعسملاو )

 1 / ناكاردصم لولاك نعلا

 ا دولجلا ورسسعلا روسعملاورسيلار وسيما ”ى



 دهاء ناوددو رو طاربق و ءان هوعضص لوأَد مال روس 0 1

300 
 لعافىف لاعفو لاعفو لعف ودضم لاعفَو لعفلاكن وكيل هيف لد لهنا : 6

 اهنمءاجام ىلع ساقبال ةعومتراص اهنكل اسايق تناك ناو لعفتىف لاعفت و 1
 لعاف ىف لامفو رسايىف راسي لاقت الف لاقثتسالل .ءاب هاف اهث لاف 3 0 0

 نادك ردص:قفقمكلا باك اما ولعه فلا ناكجق ءانار وصقم ا
 هنأ مع محاد ءا رق ءايذك انتاب ”اياوذكو» :ىلاعئهل وق قف لاش ْنألوالاو مك ععسأإف 8 ّ 5

 هلو 7 الشن هي لا لشناو * ناعت هلوةىفاك بذكر ردصم ماقم مقا بدار نأ

 ىلع رداصملا ف اودازامتا وفيفتلاب ءارم سايقلاو ديدشتلاب نعي ذاش ءاعو |
 ذاك رلاوكو)لاق«لاَق الل لجاو لاعفالا نم تفي ءامسالا نال ايش لاعفالا : ِ 5

 ل (رينكتلابولاو ىف و 2 بنحو والو 0007

 هلص أ لاعفتل انا ور 1 0 سايقن سيل 2 عموهو أدار ّش 7

 لوق جري و ريركتلاراركتلا لصأفافل أ ؤايتباق ريثكتلا ديغن ىذلا ليعفتلا 0
 -ضفرامكالذنا | واوغب نا مهل وبيعلتلا 3 ىج ملو باعلتلا اولاق مهنأب هولا 0

 مسا وه لد هوان 2 ةناالإ او ةغلاب ايم ءانب ١ نلف ناقل انو 1 لاق هلصا 0

 2 ترعأ مها وقىف ةراغا ماقم 3 1و 2 مقااك نيب ردص اقم ميقا 3 ١ ١

 ءاطع ىطعاو اناس تدنارهل وقىف ءاطعا عض وم ءاطعو تابنا |اعضوم تابنو 5

 اههو ردضملا ىنعمم نانئاهاعسا نسشع ديسالا ءاتلا سكب لاعمتت ”ىحن لو اول |
 عضاوم عابرت وا ةعت وتلا دوت وأ ليال نم كوه هل لاقت , وءاقلتلا ونايبتلا 0

 2 ماقلت و ناقفلي ناب وت قافلتو اًضإ أ تاذكلا لجرلاو فورعم حاسمتو 3

 0 نأ ماجا تدي 3و ونافورعم فافحتنو لاثمتو ىقللا 1

 سلف ليعفلااماو ريصقال لاش و 32: حلل راضقتو تالا 0

 1 حاملا اوىارتلاو تاق دل !امىزمجل|ونايمرلاو ىيشحلاو ايس 3

 مللاو ليل دلك قراتلا ريصل هعلام نك - دو 000 ف ْ 0

 زاجاو* ةفالحللاو رذهلا ىارح#لا وةميفلاوةلالدلا ةزكىاؤيلخناوى ريسملاو ||
 دملاب ءاصيصخ قا_كلا ىحدقو عنلا ىلوالاو كلذ عي ْى دملا مهضعب 00

 اسايق لعفم لعءاضبا درحلا قالثلا ردصم *ىحيو ) لاق« ءارقلاهركنأو

 |رفلا اههلعجج حرج تأَز ,دانؤابك ريغ ال ون وعم و ياما رايططتد هلتقك ادرظم |[

 ماوي لااذك وجر مسموح راجت لوما 9: زل ارا هوةنوعم وةمر 0

 ل اعف

 هايم نيللي
 ىلع رداملا نم

 مت
 ىل يعفو سدكلاو

|| 

 انس لوفدامو ©

 ىييلملا 2 ول نع

 رييخكم تل



 هردصم ناك ناو الوا لعفأ ركذ و قابلا كرو .ريبغت هيف ىرج وأ 00

 ولد 1 5 اهنا

 8 ىأ ةلهش اوما

 . || ًاينهتوأطخلاقيالف صقانلا فاك ماللا زومهلاىف مزال ةلعفتنا هب وبيس مالك
 7 | ريغال ةلعفت ىلع هنافةلع ف رحدملكلاءالناكاذاامأ وت ابتي رأ قاع اذهو

 َّق اذك لاحولا اهب

 ىزتاي تابى وري و

 كم أب زثت هولد

 تي رأ ألك لون

6 
ُ 

 || ذاش ءارم وار و ةب راضم ىلع براض وصوب ةرافخاو ءزاحأو دب زعل

 1 ىنعيلوقأ + 1 قابلاو قال ءاجو عركت ىلع مركي وحن و لاف ءاحو

 0000 1 وىضالا لوأ سكش ةيقاكلا | حرشف رمل ةعقتملا زداصلا ساي
 1  ءاجامانهه اهنمفنصملا ركذو دحاو سايق عبمجلل نوكيف'ر خلا لبق ف

 7 | باوبالالوأ وهذا ركذلاب هصخو سايقلا ةيقيكح ىلع هباهيبنت سايق
 7١ || ريغت هردصمق امل هركذامتا اضيأو رداصملا باتك ىف رك ذام ىلع ةبعثنملا
 00000 1 داب لك نمدملا سافل انقلاب داراهنا رهاظلاوةماتاوحن فوخجألاو
 70| ةمركت وي ركتهلوف * ديفاكلا حرش ىف ماك هريغ هيف هكر اشيالاصاخ سايق باب
 را زومهللا ف اذكو دعو عسا بنكل و هد يباح درطم ضقانلا ريغ ىف ليعفت

 3 | رهاظوةامغ اراسو ديز ىبأنعاذه ةدنهتو ًادهنو ةنطم و طخ وح ماللا

 7 ١ ينل! ج دقو ةددشلاءابلالاقتتسالاهنم ءاهلا لادباو 'ىل الاءآيلا فذ تالذو
 | انلقامنا وءاببص ةلهشىزنتاك+ انت زنتاهولد ىزنت ىهف * هاوقىف ا ةرورضلاىف
 71| لوصالانم 'ئث اهف فذ ل هنال ةمركت ىلع اًسايق لئعفتلا ءان فوذحلانا

 ش ةدملاوهف وذل اناانفر 2 دب زعنوحن ىف ءايلا اني ارالف:ل رجتال ةدماهنالو

 . امهلص“ اه زاحتسا وةزاجااما وتين أ لاءات لج الةدملاكي رحتم زا ةيئاتلاتفذح ولف

 افلأّنيعلا تبلقت لالعالا باي ىف *ىمج اكلعفلا لالعاب ردضملا ل ءازاوا وزاوجا

  ةيزعتوحةدم ف ذ> ىلع اسايقديوبيسو ليلخنادنعةيناثلا تفذخ نافلأتجاف
 " نينك اسلا فذح لوالانالءارفلا و شفخ الا دنع ىلوالاتفذخ وةشازاهوكلو

 00 زاجأو عيبم ولوقم وحن ىف لالعالا بابىف ,هجامتحا ”ىم و عب ولقىفاكادم ناكاذا
 ” ]| ماقاو*للاعتهلوقبالالدتسا | زاحمتسا زاهسا واماقا ماقأ وحناضيأ لادبالا مدع هءوبيس
 || وهو ءاهلا ءاقمامت 6ةيلافاضملان وكل ةفاضال الا تالذءا رفلا صخ و*ة ةولصلا
  ةيزعتلا وح نمءاتلا ف ذحهي وبيسز وح ملوةفاضالا عمالا تبث ملعاعملا نال ىل 2

 اذرطم نكيملناو وانه اذذك اج وهلوق عع“! لذا ةولصلا ماقاىفز وج اي لاح ىلع

 : لاعف ليعفت لصأ ل ؛ وبيسلاق ةيفاكلا حرش ىف ماكس ايقلا وه 4م 36 ] ليعفتلاك

 0 نال األ زنع ايل ا اولعخو دباؤلا فراانم اضوغ هل واَف ءاتلا | ولعد

 ريغ ق لاك: ايد 1 لع ري نوغلا ناذ هلوأ اوريغاكءرخآ اوريغف

 : م يعير تمدح هس عج تعهد تحل قا

 ل ل يل دو يتلا يوك كو وا ( ردصملا 2 '



 --14 هاب قوس

 عود هلو + ليل اضيأوهو ىلقلاو يرشلا وح صوقتلا ف 3
 اح وتفملا لهف ىلع ردص.و حوتفملا لعف تان ىب مل ىن يعل لعفيب صتخم ا :

 0 ذخأ 6 ابلج حرملا بلج نيفرحىوسمضلاب لعفي هعراضمو الا ||
 مضلاب لعف ا اضخم سلو ا بلح و بلع حربا كلا عراشلاو 2 ١

 ٠ مهو:لاعتورلا لا ىاخ بلغ تالا تبلل 0
 ويلغيس مهلع كعل ن

 هوة“ نأ فدخل ءانلا ممهتبلَع دعب هيل الاون ركن وجي “ا رفلالاق |
 ةدعىأ' ادد يلا الادعلوةلخ أ وجاود: راو نيبلااو د طيلخلانا * * َ

 لاقش مران محن ركل هلصأ مهضعب لاقاناّلىول وحن ردانفنالعفاماو رم الإ 1

 لبا “ئرقو نوكسلاب نأ أ انش اضيأءاجوماللا سكي ديز ونأ» ركذدتو |
 ا'وضو تأذوت فرحأ ةسجالا اردصم ءافلا تف لوعفلا تايوان | ْ

 1 إي الوبق ليقو ادوكو راتلا تدقوواءولو تعاوو اروهط ترهطتو

 لهج ىلع لهحو< ىدعتملاو حرفىلع حرت وحن مزاللالعفو ) لاق» 4 , ويس |[

 ركيلعمركو حن لعف وةّمداو ةرعس ىلعمدأ و رعسوحت .بويملا وناولأ الافو. ٍ
 مآ

 هرك ذىذلا اذهب 0 د ناواالاف وهلوةلوقأ * 2 نع 3 و مظعو ايلاف | ْ

 طبل نمسك نامل ولالا ف بلاغا وه |
 تءاحدق وع اياترعك لااهلص اق نيعلا رسكب ةسيئلااماو سيعلاو ًادصلاك |[

 املا جاف اهبكتدا وسلا و ضاسبلا اولاقفي سلا ةرودكلا ودب وهصلا أ[
 ”ىجيامأ وامهلشمنانولامهتال /

 اوةردالاكليلقفمضل ان ةلعف ىلع ب ويعلا
 : ٍ ءاحدق ودخف“

 اذكو عطقلا ع ذولةعطقلا و ةعطقلاكا ريثكءاضعالا ىف لعفلا عذ وكل ةلمقلاو ل ةلعفللا أ[
 ءافلامذب ةلعفلا نوكي ودع زيلاو هعرتلا هةطلصلا والامل وةمذللاو ةمذجلا |[
 رفسلا وبذلاكل وءفملل لعفلا ”ىح وةلرغلا وتفلقلط ضيا ةاضفا سلا نو ءاأ د
 ضوفلل ضفنلاو طوخ حلا طب اكاضيأهلزيعلا و ءافلا مكتفي لعفلا ”ىحي و 1 زا

 نيعلا مفي و ةنعملا ودكمذلا وةسلاكل وعفملا عمي اريك نعلن وكس هتف ا

 مالسلا وةالصلا هيلع هل 2 ل ةلعفلا 'ى 2و هلال 00 لعاقا 1

 بلغأليةردصم»ف :ةااانقمارك لع م : و عوقتلا ّ

 ايلاوردست لفو مارك ةلاضر لاب لاش ةثلثديف بلغالاليقو هريغ نمل
 ماركو وماركا ىلعمرك أوصف سايقىابرلاوهيفدي زملاو) لاق« اظفحظفحت ىف |

 وحن ىف ضب وعتلاو فذ ااومزتلاوتاذكو باّدنك ءاحوةمركتو جي ركت لع ||

 صوقل اىفالا هلوق

 ضفتي اف ما

 نال رغصلا وحب

 هيضاماهف مالكلا

 محفلاب لعف ىلع
 < م

24 

 مدتلاك طااخنلا

 سيلجلا و مدانملاو

 دحءاذ راص عمم

 ' اوطم ىااودارعتاو

72 

 انز وةفلقلاك ةلزغلا

 فالقالل لاق نعم و

 خلا

 هناكف تمدطا

 ةارعتافح قئالخلا
 كا

 هعذم و

 الغ



 ٠ لامفلا اضِأ تاوص الا ىف بلاغلا ووا ولا لبق مضا!لاقثت سال متفل اب لاعف 1

 دج 000 0 ناك ناب ام د يك نوكي نأ ا

 سان 3و 1 نع دم لوعف نيعلا حوتفملا لعق ن 0 هردض» عجل ملام“

 7 هد 1

 1 دلل ةنوُئيح تقوى رداصملا ريغ نم سابقل املا و را لاو رامؤلاك كلذو

 50 ل اعفلا و متألاب لاعف كراش ؛و عافرلاو داصحلاو دا دملاو مارصلاو فاطقلاك
 "|| ىلعبانجلاوقنعلا ىلعمسول ضارعلا م ب د
 ” | روسكملالعف باب ريغ نمءا يا ,داصهىفبلاغلاو مح“ :كلا لع حاشكلا وبنجلا
 | فاوسلا ظفل ىف كر اشيو عادصلاو ساطعلاو راودلا و لاعسلاكلاعفلا نيعلا

 ا  اهيفىأي 7 مهلا لاعف ٌتاوغلا ىف هكراشيو ءاوعلا وماغبلا وحار نصلاكمضلاب
 ا قاهنلا و و رقردق وموملا وهيل 1 مع اكاضي أ ل يعفا رثكح

 02 .ماطخلا و قاقدلاكلوعفملا نعم رداصملاريغن م لابض يع : و حانلاو مهيب و
 27 اننا كج ربكلا و *لا نم لوضفملا ليلقلا *ىع *ا]ةلاعفلا وتافرلاوتاتفلا و.

 : : ا | نالعفلابلقتلا ولقنتلاردصم ىفد رطملاس ابقلاو ةيافنلاو ةواقنلاو هدص ارقلاو

 0 نضامقلاو را تايقلابف ءاحامم 0 ناكترلاو نالسغلا ونار ملا و ناو نئلاك

 5 00 و ةيهشلاكةلعفلانا ا ونبأ راعضابس 0 التاع ي انشلاو

 10 0 ريغ وكملا 0 ردصم سيئة روك ةلانازوالا |

1 

 ف

 دينا جفال يع وبر نع مو ا ل ل

0 0 : 

 رص رس رس

 1 ”لاقملوق 000 .دطالا و انس ريال مرالوغر لظما

 ردصمف اولوش.نأ د لهأ سايق نعيد ردصم م +اع لعفدل 2 ءاح اذا ءارفلا

 ردصم ناو هوانا روهثللاو هلوق اذهل واناك ايدعتم لعف هيف نيد زاحلا

 00 فما لعق نم لوعفف عز د جالا ردصم انأو عمل مل اذا اقلط لعف ىدعتملا

 دزيف عايعللاف بلغالا هنا لعذ نم ةلاعؤو "ا لعفو نيعلا

 ' | رداصلاف سيل اولق ىرتو ىدهوحتو هل وق * بلافلا عومسملا ريغ
 0 ا ردصلا ىف ميدو يرتاوا كدهلا الا م ىلع وه ام

 ١ 5 عمججيف لعف ةزكلاععست مل ناو ةيرسو ا عجج امهنا مهوت لع دنا

 7 | لاقو ىوقتىف اك واولا نم لد. ءاتلاو لعف وه حاج زلالاقف قت : اماو دل
 قتقتيؤناف لاقيف لعفلاف و فذحامكح قوزحم ءافلاولعت هتزودربلا
 هنيع حونفملا لعف رده 1 ىحن ملو با 0 رخآى ”ىجام ىلع قت

 ايلي يوصل

 5 ١ انط ودفم

 (1ل



 م هه 1

 ف ذك ! ديسوحن فذحن دقو ةبقسالا نم قرحو بيع هنفاموهو نيعلابيعشلاك

 لعف نم ىا عيجلا نمي 2 وةلوقو#لالعالا تابىف ٌئحباك زاوطاد رطم كلذ وىفاثلا ع

 ركب لعف باب ريغ نم ئحيامو وعون عانو عوج عاج و هيف لخديلاذه لاقاماو .

 نابرقو ن الم لج اكل عف با,ىلعلووهو ليلق شطعلاو عوطلا ىنعم نيعلا ٠

 قسفو لتق وحن 00 درجلا ىثالثلا ةشاردصملا) لاق #4 مام ىبع هلع

 0 رفع ون نامزربخو ونال و ىرمشب وىرك ذوىوعد وةزدكوةدشنوةجرولفشو |

 0 اا

 لاؤسوفارصو تاهذوةقرسو ةبلغوىده و رغصو قنحوبلطوناوزنو 0
 مج ولح دو ةيوهد و لوبقو فيخوو لوخدو ةبايو ةياردوةداهزو 2

 ةباتك ىلع 2 اهو و عئانصل اىو برص ىلع برضو ىدعتلا فو ظ عوكر ىلع عكر وحن مزاللا لعف ىف تلاغلا نا الا ةيهاركو ةدمشو ام أ 000

 الوعفو زاسحلل 8 هلعحاذ هردصم عع ملا لعف 34 ءاحاذإ ءارفلا لقو |[

 تا لجلال كب رمت 00 و صولا ني وىده و ودل ا

 اثقناونا وها ىناثلاال وةرلل ل والا سيل ةدشنوةجحرو هل زوقلوقا #(بلقلاو و

 ةرثكلا ىه ىثالثلا رداصعنازوانمفنضلااهركذىتلا وامل غاصيامنزولاىف |

 32006 د تولعفلاو ددوكلاوح كلما اا كلذريغ *احدق وةيلاغلا . 1 :

لاو ةلولعفلا وذنويكاهلصا وةنونيكلاكةلولعيفلاوأردنلاوحن لمعلا أ
 ةخوخش

 ع ل را

 ةاوعافلاو ةصضفلا و يش اك ةيلعفلاو ةينيلبلاك ةيتلعفلاَو ةروريصلاو َ

 اهلصاو ةثاسملاك ةلع اهلاو ا لاك ةلعفتلاو ةرورمقلا ىعمك رودرا ا

 لعفىف بلاغلا هلوق 94 كاك وىلغلا وةبلغلاك نذفلا و ةلمفلاو بله 1!
 دعب اهركذن ىتلا ىتاععال نكي مل اذا لد هقالطاىلع سيل لوعف ىلع مزاللا |

 21 نماههبشو فراق تى !اغا|لوقنلد مزاللاو ىدعتلا الو لعفو لءفو لمذ ظ 5 1 نم باوبالا نيعنإل نا الواانب ىلو الف بارطضالاو ”اودالاوتاوصالانم | '

 ةراهالا و ةراضتاو ةطابخلا و ةكابللاو ةغايضلاك رسسكلاب ةلاعفلا تناك ت ان
 دارنا قفا فلا وعلو 0 ادارات: ضعفا ال 35 1

 ْ هما رام ة عاما م ءالاو حامجاو دارمشن او ساعتلا ا 2 57 حامطلاو : 0

 اهيف ليعف و مضلاب لاعف يدم نم ملقةأنكل اضيا تا وصالافرسكلب لاق و
 جسرا 0م مدمب

 ا قيعلابام ملا عاب للا نيحاوو رج اجدقوفريصلاو برينلاوزيغلاو ْ ٠

 وح 000 رم تاوصالافو ناقفخ ىلع قفخ 0 بارطضالا فو

 هلعل لعف نم ىا هلوق
 عفو ام نبعلا تليف

 عم واولا ا 55

 ناف رحام الو زمهلا

 لفن اذكهن القتتسف

 ليلخلا نع هب وبيس

 ها حاملا ىف اك

 * ايلا دشن ممم

 ىرفكك ىلغلاو

 ىف اك ىكزو



 رجواورجو هلوق

 امهتنباجم اولاقل لوقم .
 با ضادعا

 لعاف ءاج دقو هلوق

 بح اص لاق 3

 هلوق دنع نال

 ه. قئاض و: ىلاعت

 ناذ هصن ام كردص

 1 لدعا م تلق

 تلق قئاض ىلا قيض

 قيض هنا ىلع لديل

 نال تياث ريغ ضراع

 محدصفاناكمّلبالوسر

 هلثمواردص سانلا

 ديس ديز كالوق
 ةدايسلاد,رتداوجو

 نيتاثلا دوملاو

 تدرأ اذان رفتسملا

 كاس بلع ودعا

 عم هلمأتف هاداحو

 حراشلا حرج قا اص
 را

 ا
 : 3 0 هه 0 َِ 1 سس ص حس سس سصتخس سس تحس

 5 ىلع لعفلخ دب اذكو قواو قج هلثمو رجواو رجو لعف ساقلاف ةنطابلا

 || ردك اوردكو بدحا وبدح وثعشاو ثعشو حن ىل ١> وةرهاظلا بويعلا ىف لعفا
 || نطابلاةرارح وءالتهالاىف نالعف ىلع لعف اضيا لخ دياذك و سعقاو سعقو
 | روكذملا عملا فن العف ىلع لمفااضي ألخ دن ون اثطع و شطعونايدص وىدصك

 بضغ سايقلا ونابضغكل ءفنعنالعفبونب دقو ناعشو مشاو ناممهو ميهاك 5
 نطابلا ةرار>بلغالا ىفهمزلي بضغلا نال كاذكن اك امئاو ناحيه بضغلاذا
 "أ نطابلاةرارحر اتعاب نالحيو ةقحلا و شيطلارابتعاب لفن المو لعاولاقو
 2 . نابرقحدقاولا و برانتندق وز شن دقف تي راقتاذا ةروك ذملاةنلثلانادوصقملاو

 : ع لب فصل وب رةل مم! ملناو فلا ىلا 1 ذا نافصنو 1-2 بر راق اذا

 ميقسكل ف هقحاهف ليعف حيو ”التما ىأ ىعملا ىلع الج فصانو براق
 ياتو ليعذ ىيحمو ملاس سايقلاو ضن ىلع ميلس لجو ضيرهو

 لعاف ءاحدةوقشلا وقتلاو سيسحلا وتيبللا وبيبطلاك ك١ ىفايلا صوقتنملاو
 701 ١ ريغنم هنم قدثملا فاضتالا قأطم ىا ةهبشملا ةفصلا نعم
 طخاسو اك دلؤاو ترد لعن لع نايا و هريغق و تانلااذدهى
 لاق#«بويعلاوناولالاعيف رمغلاو بيزلاك ةرهاظلا قاخلا ىل-اب ىنعبو عئاجو
 ا ناو بلص و بعص و ناسح و ندح ىلع تءاحو ابلاغىلع حر كو< نمو)

 ءافلا مضي لاعف ئحي و ليعفلءفتابىف بلاغلا لوقا 4# (بنجوروقوو عامجت و
 || لاوطوليوطوحندرطم رغ دنكلا رثك تايلا اه ف ليعف ةغلابم نيعلا فيفخت م
 غلب ناكتيعلا تددش نا باحي و بي .كبابلااذهريغق لبو عاجمثو عيمجشو
 ”لعأطا لع و ءادبخ و دش اك لعفا :ىعو نشك لعف ىلع ىو لا طك

 نم يجن و قيض وبيشا و صيرحوحت * اجدقو ةليلق لعف نم ىهو) لاق #رقاعك
 'ناشطع و ناعبشو ناع وج وحن نالعف ىلعامهدض و ضطعلا و عولجا ىنعمب عيملا
 ةنطابلا ءاودالاف فلان هنال لع ىف ةهبشملا ةفصلا ثكيامتا لوقا #9 ( نايرو
 اك ةهشملا فصلا واهبحاصل بلغالا ىفةمزالةثلثلاوىلل اوةرهاظلا بويغعلاو

 ةيدعتم ريغىهو قا رقلل لعق اًركو را رتسالااهر هاظو دهر ةيفاكلا حرش ىف

 رغم سيلاضي |امز ال هنم *احام ومزالل العلا ةيفلغالا سلف لعفاما وةركسم و

 0 دلع لامع لما وردانبيشاودومفلاومايقلاو جورهلاو لوخدلاك

 لا ودبل[ ىوح الا قالا وكي اللعيذ ودح | وهف ديح ديحك ليم ليم هي وبيس ريغ
 ٠ ليشلاك ةفص وا ناكاعسا نيم |ممبحت اىنآلان :روكيالنيعلا مب لعبف ونيبلاو وديا و

 كتيلد و دع لا



 ناذ وذُش هيفف نيعل ءلا و ا وال تل م رع هضراشقا ا اما ظ

 ناو هريغوأ ناكماي هعراضم لئاوا اورسكم ذوذشلا ىلع ”ىرحي ذوذشلاو ||
 فورح لك هجن عب 1 نا هيويش ري لقوة 0

 اذكوةريغملاةريغل ا ىفاولاقاكم ومضملا نيكل ايدج وتحكامرادا ةعراضملا [|

 فورجنم ءاسيلإ ريغ اضبأ ربسكو فرطلاو فصلا ىف فرطملاو فصلا |
 ىلعاهببنب محن رحت و رفغتست تناوحتن ةروسكم لصوةزمه هلوا اق ةعراضلا
 ةازءان هلواقام اوهبش مث لصولا ةزمه وهو لوالا ر رودتكم ئضاملا نوك. 5

 امواطمءاتلا ىذن وكل لعفنا باس ج رحدتو لفاغتو ملكتو ون كلاو زلات او اوذنم ٠

 للعف ولعافولعف عواطم لاعفت ولءافتو لعفتف كلذك لعفنان ا ها 1
 ةرودكم لص وةز«*هيضاملواام لكفاهتاءراضم فورح نمءايلا ريغ اًورسكف

 لعف هيضام ايف ةعراضاا قرح اووي ملاماو كللذ» هيف زوحن ةدئازءانوأ ٍ

 فرظتالثماولاةول نيتعضلا لاغثتسال ىضاملان يدع ىلع هب نيم .نيعلام وعي 1
 بلقثنأاهشابقنا عم مزك ءاوح ىتزمه ةيناث فذحامنا نينه ىلاوتنم هلوق * 1

 باب عراضم لاوعتسا .ةرثكل ةرمهلا في هن .بابىف ئجيام ىلع مديواقاكاواو

 ةفصلا ) لاق « ساقلا:قالخ ىلع ناكناو غيلبلا فيفا اودقعاف لاعفالا
 دع رسل همم ءاحدقو اب لا حرف ىلع حرف و ةهبشلا 1!

 ىل>اوبويعلا وناول الانم .وزوبش وراس وزو رو ماع 0
 ةنطابلاءا ودالا نم_مسكلات لعف ىلع هيضامام تعذ س ايق ناطعا ل لوقا +(لعفاىلع ٠

 زمللاو رسعلا و دكتلاك ةئطابلا تويعلا نمءاودالا بساناموىولاو ّ
 رطبلا و جزالاك ءالتمالا و نطابلا ةرارحريغةفناو تاناجملانم كلذ وحنو |

 ناكام سايقو لل 0 0 ادلاو قلفلاو حرفلاو لدطاو شالو ٍ

 ا ةرارح نمو عبشلاو ترفلا و ىرلاو ركسلاالتمالا نم :

 نم نااعو نال لع نوكينأ كشلاو فيلأو 0 ١ عوملاو ِ
 00 ومحم”رلا وببزلا و ضايبلا وداولاك ىلا نم و ىملا وروعلاك ةرهاظا . ا

 ليق م نفلعف امهعجبو ءالعف هثؤم و لعفاىلع نوكي ا علصلاو مذهلاو 1

 ىلعءان مذجالاو عطقالا َليَقو ىعانيعلا ىعىفو انطاب هنوكل عبلقلا ىىعىف :

 سايقلا وهلعاف مسب !لام ىلع مذج و عطق لمعتسملا لي المعتس ناو مذجو عطق
 نويقلا نم وهو فاح ىأرجو ىف اولاق لف ىلع لعفا لخديدق و موذ# و عوطقم ا

 2 1 هضم
 نه ميس لسع

 بحى ا وهو هلوق

 بابلا نم“ بحب
 هذه نم ذاش ىناثلا

 اضيا 011-0 أ

 دك

 قا صب وحن /

 مدا رغرصم مديوأ

 شماه هأ

 ملال و عطقاالا
 عوطقللا 950 نعم

 موذجلا نكل ديلا
 مادج هانعم سيل

 ماد 6 نمحرل
 راج ق ل5
 كي حاصمدلا

 مخ لآ
 رك ذومانركذ امن

 برط باب نم هلا
 ماذخلاو هصنام

 مضب ذح دقو ءاد

 مودحم وهف 2

 را 0 لاعب الف

 رظالف :



 || هبافوا واولا عمرسسكلا | وزافاهلبتام ةرسكر يغنم ءايواولا بلق اوهركو ْ

 ىواو كام كف - هع ' املأ اهبلقو ايلا نسل" داعب اهلقو ند زال ا ,

 00 >1 6, غو 0

 1 " قامريغف رح آلا لبقامر سسك اهناو محن رح ا رحا و رس 5 0 او حب رح دب

 ّ . لبصو 1| ةزره طوقسباما ى 2 قيلع نو عمران! فلاوازغ هذ ءاكأ هلوا:

 1 / ريبغت :ااوعطقب ولت فن ؛ وج رحديو< ىابرلا ف كلذ ولوالام دياماو مف تناك

 2 ٍ اهنمد.الىتلا ةعراضملا ةمالعةدايزبالاهلوا ريغ 1 2 هيفامامأ و رييغتلا ىلع" ىى 0

 1 وحننال 5ع .ماللا نكتوأ لوشنأ ىل وأ نك 6 ماللا ن 12 موأ هلوق *

 ”| ةدابزب عراضملا لبق هلوقىلا ةراشأ مثْنم و هلوق#مغد رمال ركل كك ٠
 0 قلعت ام عراضملابابىف ةيفاكلا حرش ىف صدقو ىضاملاىلع ةعراضملا فرح

 | ةع 0 ير ساكو وزوجي زاخلا لهاالابرعلا عجب نارعاو عضولا.اذهب .
 7 ١١ نولوقيف نيعلا سكي لف ىلع و مل داو ءايلاىوس .

 2  فعاضملاو صقانلاو فوحالاو لاثللف اذكؤ ع م و 12 عا نأ

 5 مصفأ وزك أهدح ولاخا ا ةرسسكلاو فرو لاخاو لحئاوحت

 "|| ستكيملو ىطاملانيعرسدك ىلع اهيبلت ةعراشملا فورحت سك امنأو حفلا نم
 ا لعفب بلي الثلنيعلا سكي ملو ن ا عراضملاف هلحأ نال ع اذهل ءافلا

 ءايلا ١ 8-1 ملو ةغراضلا فورح يبق قع فر وسكملا لعفي حوتفملا
 هج خلا ءالادعن ىلا وأ ولا م هلاقثتسال لحي وحناواَو ءافلاناكاذا الا الاقثتسا

 ' ]| برعلا ضعيف ءايلا اورسكيولاذا امأف ءاب واولا بالقناب نركلا نفل انها
 0 ةرهاظ ةلعالب تلقلا ناكاذا هنالافلأ هلق ؛ ممضعبو لهون ءايواولا بلقب

 : 1 ] برعلا عيب 26 1 رار اناقنيل ءايلا 1 وأ ا ىه ىلاعفلالا لاف

 ' || ةعراضلا ف رحرسك زاوج ىلع اوقفتازاحلا لهاالا ب ماو للة رع

 ا 010 9 2 8 3 |

 ”ةيضام نيعام ْقَح وهذا 0 هلا ردك نال ةريغ وأ ناك ءاب ىبا ف

 071017 وهو رخآ ذوذش ىلع ذوذثلا رها رخل داس نيعلا ح وفم ىبا

 1 0 00 . : اهلبقام رس عيل ةليقثلا 0 وءابلا

 3 ل لاقبذا متم 00 را نيع 0 0 را 0

 2 زوج مث دش ىف ئط ةغل ىلع برعلا عيجج هيف قفا هنكل نيعلا سكن اك هيضام

 ةعراشملا فورح اور 1 ىلا لصا ىلع: هلك ةعراضملاف ورح 1



 < كل و
 فذح لع اهيفلصصل رمكلاىلعلامفالا هذهاونباماو قب قب وو ىرب كنزلا |
 رغيو رحيمانعم غو و بضغلا نههردص رح و« ءاحو ة4 لكلا فنخف طقسشتف واولا 3

 عسو ءاجوعرو ءاجو ثك الا ىلع سيكلاب عرب عرو ءاج ورك أ غونوروال 0
 فذخ دعب امه وم زلام“ قل ول ا ع ب جلا لصالاو الإ *ىط وو عشا 0

 هو غراضي مهأنا ر هاظلاو مهأت مهو ءاجاولاةو عراضملانيع تف وا ولا ||
 مهأتم وتوك نأ زوو مهفلاب , ا تمهو عراضمو نيعلا مفب 0

 ان رك ذاك هيت هان وععطي حاطو ناوالان هنيئيزا ءاجو لخادتلان هام#رسكب |
 وهليق واحابص مع هنم وعند مل ىنعمي م ميو ءاجواولات 0 ًاهلونوهلهلو ءاجو 0

 اواو الام ىأ لامع ناك نأ تن رسك دا وقفو و ولاباهيبشتن ونلافذحت منانم | ّ

 كلذلبقالطالا اذههل ىغبش ناك افاضزأ ىوا ولاثم لكى د رطع سدكلا سلو ([|

 لضفاما وهل وق*#هحرش ىضم قب قببابىفل وقت ْ ىطودهلوق«هانركذاهف روصخم : 5

 نباىكحو لخدي لخدك لضفب لضف روهشملا لخادتلانف منيينو لضفب |
 مئاذكو |مىهنم د نوحي لصف لضفف ردح رخل 0 لضف تيكلا ِ

 ىحو فرظ!فرظك 6 ملو رويل وهو رذحب 0 6 من نم تكرم مي م“ 1 ١

 للتعملا نم نافرح ءاجو مهفلاب ريضح روهشلاو 50 رتطبح كيز وأ 0
 لوقت لقكامهحض روهشملا وىضاملا فمما ولادلا سكي تيوتا ودتتمد|[

 0 ا تفك تامتتهو مادتتمدءاحاذا نايك امهو 1 1

 رؤهثملاو يمص الا ركتاو لكن 1 ةديبعوبأ ىح و:قامتنأن يمال ْ

 قوه ةملاوحرذت ردع رق رخو قرع وادعي د ىجح ولتقإ :لتقك لكني لكذ 1

 نيعلا موعضملا لف ع راض :نيع مضن العا لوقا *(تعض لعف ىلع ناك ناو) لاق* 0 ١
 تدك روهثملاو ذاشوه وداكت مضلاب تدك هوةدحا ولك ىفالا ا 3

 لعفت لعفنال اًضيأ ذا شوهف تاقكمضلاب تدك ناك نأ فاك فخ 50

 نكت ملوأ ريغتالف لهاحتو ملعتو< ةياز ءاديضاملوا نكيملامرش الالبقام | ٠
 لمفُؤي دعا عراض» لص ناكمثنمو ,غديف راجساورمساودف ةرراد 0

 لهأ هناف * هلوق وعي اىف ففخ ماكتملا ف نيترمهلا ىلاوتنة مزليامل ضفرهلاالا

 « (تءدقتليضفتلالمفاو هر عاوز اورم الاوذاشناهرك وي 2
 ءاتلا هلوأامريغىفر 2 الا لبقام طم ىثالثلا ريغ ىضاملا ناكنا وىعيلوقأ 1

 . جر>دوحن كاذك ايعابروأ هيفاديز زداج واق واانعأ رنا ءاوس هيف هلوا ريغتي هنال ا
 7-0 0 سم 7م :

 : رعسك ثالذ . ريغ + ناك نأ و ( لاق نيل ماللا وأ نيعلا قلاح نوكينادال ابيب ٌْ

 خلا هلاف هلوقو هلوق

 4 رك ىلع ب“ هل وا

 ماا يمعم



 ةواربس اذ رام ىأ

 املا, تعقن لاش

 ليلغلاو تيورى
 شطعلا ةرارح

 ىدارب راج هأ

 شاطعلاىداوصلاو

 خلا .ءاج_وو هلوق

 كالت نم ليسا ل

 بوبخحلا | حفلا

 يي م

00 
 ىا تضضع هلوف

 اضع لجراب ترص

 رسكب وهو اغيلب ىأ

 سم نيملا
 سابو "

 هروب ورتب و لوطي لاط ريغ كا ذلفر < هلآ ارواحاجت وأ ةيلكلا 2 قفنوكما

 )000 وعضي عض و وب هبه وامأ واضيأ ل عف بابن :ماناكنأو

 نيعلا معثمث واولا فذخ أطب؛ تور وما عيونو عواشلا دع رسك اهيف

 هنوكل عد ىلعرذ لج و*هعد و تح بملا ىفهلاذ*ىذلاامىلبلخن ع ىعشل

 فخأ واولا لبق نئضلال, تلقلقنأ ةعضلا نا عمذع وأ عراضم دعو نم
 2 0 ءايلا قدح 0 ا 0 0

 * هب شل داؤفلا عقندقا يو * ىمعاعلا ةعس رن ديبل لاق صاع وب هغل ىف
 نيعلا روسكم مهدنعلصالا فاضي أن وكينأز وج 5 اليلغ ندحيال ىداوصلا عدت

 و واو !ادنمقذدحايلص أ همضن وكي نأز وجب وواولافذح دعي م اا 39

 هلعب هلع ديلا اضيأ ل عش ىلغ تءاحاذ رحاالادو .درو دمي دم وحن ىدعتملا
 10 ارشو هكب دعو 2 ثيدطعا# هريغ ىورو ةغرك ىأ ءهرهغزخاو

 ا هناف امزال ناكامو مضلا هعراضمق "ىحن ملو ةبح هبح تاغللا ضعب

 ىلع ضعت تضضع نم :ذشامالا لك لكو فعب ع كلا لفن ىلع
 رسدكلاب مكتوم محفلاب عكتتنبج ىأ تعمك اولاق مهنا س سنون ىو ان ركذام

 لَه هأذغل ىف كرحتدق اهل الف نمو عنصي عنص ىفرث أكقلحلا 0
 .لمفىلع لمف ىلع ناكناو 1 لاق * نءعنصاو عي اوك قع يموحن زاجما

 ا لضفاماو 1 تانى لوش “ ىطو الاثم ناكنا اا تحت

 00 دال مهفلأهي ةزوجن ىواولالاثملاريغنم لاعف أ دعبرأ تءاحواهكف |
 لاعفأ تءاجدقو ساب ساب و ؟ سيب س سي و منن مو بسحب تايح ىفو سرق

 قم قهو قش قثوو ثريثروىهو محفل اهعراضم ىفدريمل ىواولا لاثملانم

 :ىروامشو محفل امههعراضم ىفىورناتماك ءاجو لي ىلوو مريغروو قش قفوو

1300 

 3 ٠ "لا وحدا ريبغتلا عضو ن نم ةدبع)ل ىهو ةرلطلا ءاؤ فذحلاب ريبغتلا قويسم

 7 لاو راو تالا نعتسال ىضاملاو عدي رت ىأ عدو اذكو قلملا فرم

 ما 3 تفذح الهف ليقناف ةرورضلاى الو هعسلا ىف ال هيضام لهتشسالو هأنعم

 فعاضلا قمضلااومزل وهلوقءاهدعب ةرسسكلاباهنم لقتأواو | ول ارمي نئضلا,ةيلك
 2 : ١

 2 ماخدالاب انك اس بلغالأ ىف نيعلا ناك. هوب دس لاق قلل | فرج لأ الفذ نكرهشأ

 مب ا ين ريل عتاب ترو ديد 7 ذي اوولاص وباع“ با ارا ل تر د يي د للا اولا 5
  0ا : ل ١ ١ ١ 0010 لافت : ,

 || نيعلاروسكللا لض عراض» ىف سايقلاناوعا لوقا *(لخادتلا نف منين و لضففن |

 نب جنسس د يب 3 و لوا نو نور واع ووو

 00 0 0 او سيل رمسلا 0 ليلقوهو



 حوطيو ءاطلا ضب تسط لاقي نأ بجول لاقكايواو لعف حاط ١ دنا
 حاطفد و لاقن 8 فنصلملالاقو هاوس و ثههل عع مل اذكو [ معسل 1 ّْ

 هيف ذوذشلا هحوو نيعلا محفب لعف ىضاملانا ىلع ءانب ناذاش هيب هالو ميل ل

 اهو وعضمالا هع راضمنوكيال نيغلا حوتفملا هقدر ئواولا ف الانا 0

 امئاؤفنصملا نم سيل و قم هن اكو لخادتلا نم وأب اتبكلا اذهزحمن ضعتفو 3
 حاط نم ا ف حوطي حاط لاش هنا حاملا ىفامىلا ارظنهقفسأ نم , 0 1

 1 |[ 3 0 1 1 ايلا 0 حاط :1 ىمالا 4 ولا 3 2 0

 لاثلاىفا ريش و داون ١ وذشلا ىلع 0 رئالا وعمي 2 0
 سابقن ل رسب رسال دعوب دعو اولوش لف ىنايلاو ىواولا ءافلا لتعم ىلا 8

 مضلا | وكر مضلاوأ دا نسال انا مدقتام ىلع نيعلا حوتفملا لعف ع راضم نيع ا

 فيفح ىلا ىرتالأ ءالقثلا عامتجا هيفذا ةعض اهدعبواو 3 ءاياهيلي هايل الاقثتسا ّ

 امهدعب ناكناو س ءايو لجاي وحن افلأ امهباقب س اب ءابو ا واو مهب 3

 | و رفام سيل وأ تلقناذ عض امه دعب تناك اذا تكف تاكرللا فخأىهو دف |
 يبا ريكمالع رسب ءايفذحو ايوجو دعي 3 ع اليقث اًضيأ هيلا. م

 مه نأ نهتنم ناك اذاذ تلقناف اليو نم نوهألب و نكلو لات لالعالاف ا

 فرج اوفذحو لاب اضيأ لعف ىلع هضعل اون الهف فافحم#الل قنا 8

 نكيرملاذا ىضتقت هكا تلفنيعلا روسكملابكاذ ١ ولفاكةملكلا فيت ىتحلعلا ٠ ا
 ذخأتنأال ليقثلا ففختمث لقثالا ىلع ؛ ليقنلاراتختنأ هنم لقثأوأ ليقتلا يد

 موعضمالاعراضم نيعلا موعضملالءفل نكيرذا لدنالا اذهىلع اتهونباماتلق |
 نيعلاح وتفملا ل عف فالح هع راضم َنيع سكي ريغلءافلا لتعملا ةفلاختار وغلا ونيعلا 0

 هيقار مأَف هيلا ةراش الأ 3 تام ىلع اهعض وأ نيعلا سسك اما 7-0 سايقناف

 نيعلا موهضملا لعفىف اوئلاالف تلقّناف رسكلاةعراضمنيع مازلاب ةلعلاترح ٠

 1 كلذ و ىنعملاب :ةظفلإ اقسطت تلق ءانفلا فادح هوففخ الهف لقنالا اذهىلا 3

 ناكامل هلاحن ع اضيأ ظفللا او ريغيإفةمزاللا ةغيبطلا و ةثباثلا زب ءرغلا لعف ىنعم ١

 ا

 . مسون مسوورسيلا نم نمش رسب اوئاقدق سلوأ تافوط هففختالوا لقثالا 0

 مااا وش دلال دج سم صحم بدو تعس اكاتت > د ان

 لب ناوالا نم هلوق ا ناحىأ 37 اوالاز 5 نسب 1 هلثمو نذاشاضبأ نانو يدا ثدي كسل :

 وهو نعل نم

 ىف اج لاقب تقولا
 ىأ مسقنم ريغ نأ
 قام ىلع .نيح

 نهنيبملو سوماقلا
 اولاقو لعف ناوالا

 ىعلا اذه ىف نآ

0 ُْ 
 حاملا رات ىفاك

 را وم



 اوأشم وقلات و

 ىلعف نيو مالا 6

 حر اضملا اذه

 1 مت" ريغال وؤشي

0 
 ناببلاوا ونيئايلابلق بجول ىمرب و يمر و عاب اولاقولذا نيّايلا صقانلاو
 ةهضلا سيلأ تلقناف عراضملاوىضاملاىف ىئايلا ىواولاب سبتلي ناكف ةنيبلا

 ناقرفئايمر وتيم رى ءابلا وتعب ؤةرسكلا و اوزغو توئغىواولاؤتلقىف

 | در نحو :بيكزلا لاخ ىف كلذ تلق قابلا واولا نيب ىضاملا ف
 فاح فاخىف عراضملاو ىضاملاىف ناسبتلي سيلأ تلقناف دارفالا لاح امن

 ١ تلقىوريئوروةواقثلانم قشب. قشو ةنهلانم باهي باهوفوملاا نم

 روسكلالعف نال هايف اورسكيملو بابلا اذه ىواوىفاوعضلمل مهنكلو ىلب
 ايي[ ةليلق تافل ىفالا سكس لو هعرانضم نبع 6 بلغ الاى درطا نيعلا

 نيعلامومضم *ىمي هعراضمناذ فلاب ,لعف فالح هلاحنع ةلعلا فرح هبلشب ف

ت اهبسانت ةكرح هنيع مازلاب ةلغلا فرح هيفرثأف اهروسكمو
 0  اذهو فرحلا كل

 املك كل |اههبفدرط)ام ”ىنتسيو ةىلي ةرسسكر بغي ل قلخلا فرحنا نم مِدقْباك
 ا و ءاشي ءاشو ايقلح ىنايلا صقانلا نيعوا ىتايلا فوج الاءالناكنا

 ع ايف مزلاكهيف عراضملا نيعرسمك مزاي ف قد عبو سا ىعسو ميش
 يسع أش 1 1 ايقلح ىواولا ضّقانلا نيع ناكن ا انك «تيازإاكا

 ناكلذو تيارامىلع مب أف مول هحرادخم نيعممض مزايملوغرياغرو
 1 0211 ةيواسمان رك ذاك قلل نيعلا مفي ديحلا رف قف بضانتا ةازارم

 لعفب لعق نم ماللا قلح ايواو فوجأ تفرعامو ىفايلاب ىواولا سانشلا نم

 موزاللعن نأأنل و حونب جانو ءونبءان وحن مزال عراضملا نيع فضلا لب امهحتنفب

 ىبروعابوحن عراضم نيعفرسكلا موزلوازغولاةوحن عراضم نيعىف مضلا
 تامراضملاا وعبنالاعف الا هذه ىضا ومىف ىنايلاو ىواولانيب قرفلا تيثاملهناب
 وم ومابلاو واولاىلع ةسنتلل تب ةاقرسسك و تلق 5 ءافمض نا كلذ وكالذ ىفاهابا

 ءاب اهن وك ىلع لدن انزوااكم روحو اواو مدللا نوك ىلع لد اوعدو توعد

 دزع يطا حاطو ىورب ىوروقشإ 3 باهت تبهو فان تفخومحت أمأو

 هذه ىضاوم ىف تبدثمل 1 بح بسع 5 حوط» حوط هدنع هلصأ ناذ ليلخلا

 || اهتامراضمىف قرشمل عضاوملا نو .ضومىف ىنايلاوىواولانيب قرف لاعف الا

 ترهذأىأت ح وطاولات مهنازعاهوتأو تهوتوحوطأ و تحوطلاقدم”نم وهلوق*
 يطأ و كنم جوطأو ه وامهانعم تهبتو تهوت اذكو هانعم تحطوتريحو
 عيدي عابكس ابق هدنع هيب هانأو 8 حاطف هينو عبط لاقن مهن اونلم هدلآو

 1 ! ا ةكنمهونأوموتوكنم حوطأوحوطلاةنمو



 لوحتال قش: قشم و نمش نحي و نسخ نحو شا نس ويلا ما لا 1

 ةرسكلا وذعضلاب قلما ف رحلمفاك ءايلا جرت نم رهىذلارسكلا ىلانيملاض |

 امهعارتجا وامهكام ب راقتلدحاو زيح ةلزامءايلا وواولا يعض وم نأ !مدقنا مرع أ

 ةلقتسملا فالخيدحاو زيحنم اهلك ةعفترملا ف ورملاناكف قاما نينعافترالاف | ٠
 . ىأف لا ريغهلوق «ةجكفلا فخ ةيقلحلا لقثليدعتل كانه انكفاضيأ وةيقلطاىأ | ٠

 ماللان وكي واالثهلاَش لاق ودتافلأنيعلا نوك“ ىجيالاممنبع جوتفملا لعفيلمفنا 0 ١

 ظ - 0 . نوكدعبالا همال الو لعفبنيع عضومىف.نوكيال فلالانالىمري ىروحت اقلأ |

 لا دل بلس ىهوفلالالبق ةشاثوصقلاتناكاذاف ئذربو تاهيل ةكرلا نيعلا 0 5

 كلهم شمل مهضعب لاق ىبأي ىبأذش ودصفلا ل وصخببسفلالا نوكي فيكف كلالالوصح 1
 ركل لع ناحوفا نوكيف يكف فلالا بيسة فلانا انرك ذا ب سيل وةيقلخ فلالا انالكلذاما . 0
 00 ىجأ جارحلا توبجةد.بعونأ ركذو فرحا اذهالا معنال ودي وبيسلاناهينس فلالا 2

 عاسشلا مخل هاب .-ورتبكلاب قي روهشملا ولة لكاضيأ ةيوبيس كونوا 5
 مهناذ ”ءطدما لع ١ نكردي وبيس ريغ ىكحو رسنكلاب تضضع روهثملا و ضعت تطضعةديبعوبأو 3

 اًهقب 5000 ىألبللا اسغابضيأ ىكحو رهشأ را نكزو نكزلانم نكَري نكد نت 3

 أي ىودرمت | ضنوكيذأ دوي وطب طقوالسبألسو شياطعو ولالا
 م يقول ا يع ءاجهنالمركل اىلع تذ هلوقىفاك هياط را اثع واخت 3 1

 رسدكر وهشملا و ةيرماء ةفيعض ةغلف ىلقي ىلقاماو ىلسب ىلسو ىشب تشو |
 نآو الخادتم نوكمنأ ن يف ل . بعتك ىلَس ىلق رهضعب ىحو هعراضم |

 00 ةبارعا ريغ ضف ةح وتفم“ ايد رخآام لك فافلأاايلا بلقن وزو< ممالاثاطنوكي |

 ىثعءاج هنال هلوق أ نك زينكزاماو ةيصانىف ةاضان وىعدف ىمدوقبىقب وحن اهاقاماروسكم |
 بابلإ نم ىأ خلا | نكرينكرو مالا متفب ث رملا كلهب و نسمحلا أرقام اذكو ذاشف تيثناىازلاب |
 مص*  عبازلا || .مضلاوىضاملاىف حشلاب نكرب نكر نال كلذو لخادتلان م ورم وبأ ءاك-اك |

 محفلاب نكرب رشكلاب ا موق نع ديز وبأ ىحدقو ةروهثذم هعل عراضملا ىف

 ط:ةيطتق نالطنقب طتةىف شفخالا لاقاذكو امهحفب نكرب نكر نيتغللا نم بكرف

 مضلا اومزإو هلوق * بعت بعتك طنقبطنو ىدحو ناروهُم سلحي و دعقيك

 نوكنايب ىلعاص رحرك ذاهفضلا اومزلامتا ا صوقتملاوواولاب فوج لاف
 نيعزاضملاواوبلةبجول وزغي ولوشانغولاةىفاولاةولذاانابالايواونعفلا |
 سبتلي ناكف ىئايلاو ىوا ولان قرفلا نم رهأ رهدنع ةينبلا ناي نانم سمالماب | ٠

 فوج الاف رسكلا اومزتلا هايعب اذهل و ءراضملا و ئضاملا ىف ىئايلابى واولانذا ||



 "فل الا اضن اضيأو ابل اينخ لدعتف فورا فخأ ىه ىتلا فلالا ءزج

 اودارأاذكواهزيح نم قرح نم ءزج اهلبق نوكف اب 0 فو رعت

 اولعخل نيفص وا ةعماملا ةحفلا اتبع تناكنا لصف لب قلللا فرح دعب ن وكينأ

 دبعصلا قلحلا ف ورح قطنلا لهسيلا داع ناكناهدعب وامال ناكنا قل لبتدحكفلا
 ةفيعض ىهفةنك اسع راضملا ىفءافلانالاماايقلحمءافلا ناك اذا كالذاولعش:ملو

 ىتلانيءلادغب نوكيةحفلا نال ءافلانم دعبتنذا' نيعلا ةحقنالاما ون وكسلاب

 ١ || لب بزأل ةبرضب مقا ىلاسسكلا وامضلا قلللا فرح ريبغتسيل وءافلادعب ئ

 8 ممزليامعأ 0 0 ْ
 ةيالكذلفدرطمدحاونزو . هيبنعم ىف ءطولا

 0 ديسارتلار“ ىري اواو لومفأ والعاقل ة ليما و لاا وذ ىالو فان رويتلا

 مم زاي ملهنال لف عزاضم ىف زاجامنا وةدهم ةدعاقم رخممههار ل كلذو*ىربتساو عاق الاو سر دلا

 رف اهر وكب ةراثوو نيعلا موعضم ةرات*يع ناكلي سسكوا مم عراتملا اذه | قوأطي لا

 لعفعراض«ىفءاجام و حفلاودو امهفل احم هنم ىش ىح نأ اضزأ ركتس | لن و ةئيهلا 1

 روسكملا ضع ريبغت اوز وج ”ىح كك الآوهو فلاب لمت رمسكلا, لعب عمرسسكلا قاع لع الطب
 عرب عرون ودأظيأط وو عسب عس ونيف رحفكلذو قالا فرح لج ال فلا ىلإ متم سوماقلا

 ١ ؤض ووحن لعف.لعف ىضامىريغيرلاا ورحب رحوورغيرغو ولهيلهووهلبهلوو :

 نآلنيعلاموعتم لصالا ىفناكتيضامن ا عراضملامضب فرعي اتوا هلال ؤوضوي
 1 ٠

 ظ راس قال لس |اههالكواهخ ؤتفم ونيعلام وهك*م وكي نيعلا م وعكم ىضام

 ٠ || ةم وهم 1 ماماع راضملا نيعىلادشرب ىضاملا :نيعىف مهلا نافلعف

 0 عسين يع دق اماو يالا نيع “6 ةيعرف ىضاملانيع محب لعيف لبقررقتاك

 لعف عراضم نع خت ناكن او بهرب ودمح وحن ىف دنلصأ الاب سدتلب الفأطيو

 .ةرسكلل اعرفامهل اد رب ام«ف وا ولاطوقسنال 2000 2

 عراضم ىف لعفبن ال مس وحن مكفلا ىلانيعلا روسكملا لعفنيع قلل ف را ريغترلامتاو
 اهحوتفم هعراضم 'ىحالنيعلاموعضملا لعف و انرك ذ اك عرفنيعلا حوتفملالعف
 دارطاام لكن اان رك ذدق وادرطماهر وكم ن وكي نذانيعلاح وتفملالعش ىذاف

 ناكاضنأو ئرتبو ”ئربا ىفاك ةدعاقلا مرحة ها رككلذ ريغيال متفلا ريغدبف

 ىتلاف ورحلا نام قالا فره هع راضم ريغملا ىذاملاحون :هملا لعشب لعفب سيتلب

 لج ومش مسن وربصيربص وب رضي ب رض نم ميملاو ءابلاك و اولا جر نم
 ىلا فورغا اذكوواولا جرم نموه ىذلا مضلا ىلا نيعلا سكر يغتال ل محي

 © نم )
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 ْ : م 6 غرس م62
 قلل رح وديع تبلا نا ولذا اهو 3 يضققمال هنأ من 1 يل 8

 مضلاو رسكلاك'ىشب للعم ريغاقاطمأيش سيل حفلا نا مهنظ ىلع بلغف |
 اذهىوق ورسكلا ومضلا”ى < عاضيأ قلح ف رحالب اتلساكثاذك نارا 5

 قاولا نا مهل ده هن عقب عقوو عصا غن صوو به بهو مهلوق وحن نلفلا 1 0

 لشد را نيعىعت لي نإ اواكشل رت عراضملافالا فذحتال || 2
 اولاقفةموعضم وا ةروسكماماتناكلاهالول و قالا فرح لجن ال نيعلاحبوتفملا ||
 ةاحلا ضعب ىدعلو نيكلزما مضلا اما هئيع حوتفملا لعف عراضم سايق ُْ ظ 5

 هناالارخآآلانم هب ىلوأ امهدحأس يل وسابتامهالكح لانو ديزوبأ وهو 1
 0 هاعداملو هرخ آلا حرط/ىح سانلا ظافلا ةداعىف امه دحأ ازكي ادا 1

 مهضعب لاقو ”ىث لمعتسملا ىلع سيل واعم المعنساالا و كاذف لامتسالا ف رع
 .اولهعتسا هن | زعاف دعب ومضلا نم فخ وهاضيأو زك أهنالزسكلا سايقلالب | ٠

 را لسنو مثثإ متشو رفا. ر فلو ش رعب شرعكة ريثك ظافلا ىف نينغلا 00
 فور ديس انو دس دخلو قسفن قسفو فلعت 1

 رسكلااماو مضل ااما لامعتسالا ىفدع راضم مّايام لاصف الافو هك دل وطي 0

 حجرخ و صن .رصن ولعب لتق فضلا ىعاملاوىسايقوا ىعاست# اما كلذو 1 3
 ى.ايقلا و ىصح الاه كلذريغ و بتهإو برضي ب رض ف رسكلا و را 1

 لاثملاىف ونيّاباممف سكلا ونييواولا صقانلاو. فوج الاف < مضلا موزاكا|
 فرح سانامتا لوقن مث اي ةبلغلا باب ىف مضل ئسايقلا نمو نحو قانا |

 يا ا نال وتتفم اهعم عراضملانيع ن وكينأ امال واناك انيعقلخلا

 ضعب ناينالا ف را حف ىنعف لصف الب ك رحملا قرملادعيدملا ف ورح ضعب |

 ءايلأ ضعب.نايتالا اهرسكو اهبيقعواولا ضع نايتالااهعضواهبيقعفلآلا . ِ
 ىلع رم الا يتلا كل رتل فرملا فورا هذهضاعبأ بقعتةدش نمو اهدعب || '

 لبق ىهلاقو كلذز و احن مهضعب و فرحا ىلع ةكرملانا اونظف سانلاضءب |
 ارفدحال نأ ىرتول هدم اهن وكي ا ثلمأت اذاو هوانغ الكو فرحا ْ 0

 مضوواولا فذحب زغلاثال وق نيد وواولاوىئنازلاناكماب وزغلا كلو ة نيب عومتملا ىف 3 ١

 كلذ ومما رسكو ءايلافذحن مولاو ءايلاو ملا ناكساب م رلاب كلل ولادك و قارا!
 0 را تالت ضعب راص هيلع داتعاال و دمالب ةلعلا فرح تنكسأ ان1كنآل 3 00

 ةلفاس قلملا ف ور> نا مث انلقامكح فرحا ضعباضيأ ىهذا ةكرطانيع |
 ىهىلاةصفلاانال ثناكتااهلبةنوكينأ اودارظ اهب طلاس قلل

 نم ”ىجن بتعإ
 اضيألوالا بابلا
 ىلع فق هأ رظناو



 هوتاو حوطاهلوق

 اذلف ليفت مدا

 راجل هلاق لعيمل

 رهظيس و ىدرب
 مالك ىف كلذ

 رويت حراشلا

 ظ 5-00 3

 اك زريثكى شع تاذ تراص ىأض رالات بش وشع [ روسى :ثاايف ةغلابللف

 لت ه ءان ل "وعفا و نمرفلا كد رورعا و ادعم نوكشاو تننلا ندويعا

 زولحاكامز الوالع 6 أ طولعاك ايدعتم نوكيدقو ا لعف نم الوقنم سدل

 ”اراظتاو ظاوح نيل رم ناي لاعفاو لعفا اذكو .رتساىأ ىلولذا وح

 لعفناالا امزالو ايدعتم *ىحب ةروك ذملا باوبالا عيججو فافما ىف ذخأ ىأ

 || اهيقدبلاغلاىه ةمدقتملا باوبالل ةروكذملا ىناعملانا ٍلعاو لاعفاو لعفاو
 5 ةتررك اي طبضتال ةريثك رخاناعمل اهنم لوح اولك ”ىجدق و هطبض د نكمي ابو

 1 هيقدي زكا وعر دو هتجرحدوحتدحا ومان درحملاىعاب رللو ) لاق + هيلا ةراشالا

 للعفو عضخ ىأ يرد لوقا+ ( ةمزالىهورعشقا و مجن رحاوجرحدت ةثزلث

 هتجرجد و لعفل لعفتك ىدعتملا للعف عواطم للعفتو ايدعتمو امزال ”ىحب
 ةريرعشقلان .نآمطاو رعشفا و ىنالثلا ىف لعفناك ىابرلا ىف محب رحاو ج رحدتف
 لثم دعتم ريغ سنعقاك 2 رخاباق هللا لانعفاو قالثلاف رج اكةنينابطلاو

 ا يرتب نمل ين حا[ 0 ناقململا نطيشنتو تروا و هر قمملا

 * يدل سل وىتعهدرطأ * ىنيدن رغب ساعنلا ىزأى نا * هلوقىف اب أ دعتم ءاح دقو

 زعاو السنا وبلغيىأ ىلع ىدن ريس و ىلع ىدن رغيىأ راخا فوذحم هن كو

 | هنككل اهضاوع ةضتخم تدب روكحذلا ةينأالل ةروكاذملا ىناعلانا
 'ةدايزت عراضضملا ( لاق #3 لانمفللا لصا 2 ىضاملا ا تاب اه 2 اما

 هتبع رع ترمسكا لعف ىلع ادرحم نع ىضانملا ىلع هع راضملا فرح

 'نايمأ لس و !ًاريغ قلح فرج ماللاوا تلا ناكنا تحفوا تعض وأ

 _ فوج الاف رضلا اومزؤلو لخادم 0 000 نكرو ةب ماعف ىلع لقاماو

 تهاوتو حوطأوتح "وطلاق نم و ءايلاب ام«ف رسكلاو اهب صوقتملاو واولاب
 دس لا يول تيم م وا يس

 دجوولاثلا ف اوىضي ملولخا ريتا ب وامدنع داشدتا هأن و مجبل حاطف هونأو

 هردكلا 1 هدم و هدشإ وع ئدلا كنعاضلال مضلا اومزلو فيعضدحي

 لهاا عا لوقا * (نيلقوهوهب هو هر زاردحت ودع و هلعب هنكيفق

 اهيل لعف. وال عش لعف ىلع عرف انبلا عا .لغفب لعفنا اولاق فيرصتلا

 اذهنا اوأرام مهن 0 كلذو عراضملا ىف اهزيكرأ
 ' فرح عمالا ”ىحبال محفلا

 حوتفملاىضاملاعراضم نيعمحفل ايضتقم ىنعم قلملا ف رحىف اودجوو قلخلا
 قبح افرع عمالا مالا محلا اذه تبث اذه تش و مشلع اهنا مهنظ؛ 0 0 ىجناك هنبع



1" 
 لعتفا ءاناماو اهم ءركفةعواطملا ةمالع لعفنا نونواهف ةنك اسنان

 هاص ا'ىثلا كذا الىأ ذاخت الل وهلوق#صاصتخالا ةمالعلا قحذاةم العب تسيلا 2 هناك تراس لمتلا نونك قاعلا نم نع ست الل 0

 رمبطا وءاوش هتذختاىأ للا تيوتشاوحن اردصم لص" الا كلذ ن وكيل نا و 3 0

 هلصا* هلال ذا تالدلا رهاظلاو ازيخ هلعج ىأز يل ازيتخا واضبط هلعج ىأىثلا
 اذكرذطم هتكشل هلع ءاءاطا لل ءاوشهلعىأ مهلا ىوتش تشان كسفنل

 اوروتجاو اوبوانت ىأ اوروثعا وحن لعافتاوملوقةداتعاو ىشتراو ىذتغا ||
 . داهبتجالاىأ فرصتلاو هلوق*لعيالام ىنعم هنوكل لعيمل اذهلو اور وانى :

 دهتجاب ستك !ىنعمو باصأ بسك ىنعف لعفلالصأ ليصحت ىف بارطضآلاو
 ( تبسك اماهل ) ىلاعت لالاق اذهلف اهيابسأ لاوز نأب ةباصالا ليس 00
 ام الاذخا ءوتال ىأ (تبستك ااماهلعو 0 عيضيال هناف الواريخللاىف تدهتجا ىأ

 تسلا و بسكب قرف ل هبوبيسريغو ىصاعملانم هيف تفلاب وهليصحت فتدهتجا |
 لاق * هوحنو ةبطخلا لحن را وحن طبضيال امم انرك ذام ريغل لختفا نب ف 0

 هتجرخسا وحن اريدقتوا هتبتكتسا وحن احرصاما ابلاغ لاؤدتل لعفتساو ) | ٠
 وخلف دن يع دقو سيما وت تاغعبلاَنأ ونيطلا رطحسا وحن لوح 7 0 5

 نكمي الودتولا تجرخضسا لوقتهتج رخسا وحنا ريدقت وأهلوقلوقا؛(رقتساو 5

 داهتجالا ودجارخاةاوازمب هناالاادءز تج رضساىف نكع اك ةقيقملافبلطانهه | ٠
 هتجرخأ كنا ىلعهيفليلدال هتجرخأ كاوقف جي رك نأة نم بلط هن اكهكير خف
 تدلطوأ 00 0 0 فال 0 3 ةرم

 ةبالصلاىف 0 5 00 ةقيقح ارح راص 3 نيطلا 0

 فاعضءافلاثلثه ثاغَبلا وةوقلاف سئلاكرصتىاسنتسن اضراب لال | ٠٠
 اريثك اضيأ *ئحيوتغلابم نمرقتساىفد.ال و رقتساو رقوحن لعف ىنعم هلوق *ريطلا || ٠

 مركلا هيف تدقتعا ىأ هتمركتسا و< هلصأ ةفص ىلع هنا *ىثلاىف داقتعالل |
 اضأ نوكي وةمعاذ هنددع ىأ رزيظعتسا و نعم اذهنددع ىأ م_نوستسا و 5

 امأوةطوبضم ريغرخا ناعمل 'ىحدقو م التسا و< لعتفاىف انركذا امذاختالل
 بيعلاو نوللاف لامفاو مزاللا ىسملا بيعلاوأ نوللهنوك بلغ الاذلعفا

 لعومفاامأو مزاللاىف ىناثلاو ضراعلاىف لو*الان وكيدق و ضراعلاىسحلا

 خلال ءفااماو هلوق
 فتضصلا م53

 ىبالثلا دب مم نأ

 نورععو ةسج

 يوجد ىو
 ءديو هيا

 قاطالا ف سيلنا

 ريسغ نعم ةدايز

 لعفت ىف الا ةغلابملا

 ل ىف لع انفتو

 امه ريغ قاماملا

 قدكللا ريغ نمو
 قمنا و لاا
 لومفا ولع ومفإو
 انضزأ ةاه)' رسل نأ
 مهنئا رع دج
 ىدرب راجلا هلاق

 روخك»



 ا

-- 

 هج مسبجو

30000 
 ء احح

 123 ” لالالا موه ودنم هنآ نيك ىضلاو: عرحتلا ف دورس ليل هفلا
 ١ هلوق جربصتتلاو عمجستلاك رهفلا ىف فلكتلل مهفتنا رهاظلا واذهةلهم ىفةرركتملا

 0 . ىلطل |امهدجبأ لعفتساب نيصتخم نيينعم فلعفتسا ىعم نوكي ل عفت لعفتسا ىنعمي و

 0 داقتعالارخآآلاَو هءافولاوهروضح ىأءزاجن تبلطىأ هز رملس | ىأ هنزحت وحن

 7 || مظع هنا هيف تدقتعا ىأ هتيظعت و رييظعتسا ومن هلص أ ةفص ىلع هنا“ىنثلاىف
. 

 ةروريص عم ل ىلغاالاو ةريبك اهنا هسفن ىفدقتعاىأ ردو ركتشأو

 " اذراصىأ بلأتوككفتو لص أ توفسأت و لك أتوملأ: ولها تكهلصأ ذا “ىلا
 || نوكقبلأ اذوككفاذولصأاذوفسأ اذو الوك أم راضىأ لكأو ملأ و لهأ
 || هتلصأؤبلأتف .هتبلأ ىف اك ةقيقحاما هلصأ اذ ”ىثلا لع وهئذلا لعف عواطم

 لعفت ”ئحيدق وزد لعج ىنعم لهأل تسي لذا لهأت ىف اماريدقتاماولصأتف

 بنعلابْب زتؤحن اريدقتوا ةقيقحاما هلص أ سفن“ى لا لعحو هيدا لوف راظم

 : : عواطم مزال كنا ( لاق+اطيحم ىأاليلك !راصىأللكتو شجولا لحاتو

 ا ص و اليل معزئاههتعز أ وقفسناف ' ١ داققسمأ ءاحدقو 00 وك لعف

 6 ىهوامزال 84 نوكي ال لعفن |بابهلوق* (أطخ مدعنا ليقهمنم وريث ًانلاوجبالعلاب

 نال ةرهاظلا لاعف الا نم ىأ اجالعل عفن وكي نأ ط تشب لعف عواطم بلغ الاىف

 سسكلاكن وعلل رهظباممف كلذو رثالا لوبق ىهوةعواطلا 8 ومن ابلااذه

 ا , مهفناذ هتميفال و معنافهنلع لاب الف قف وأول وأن ذا وعطقلاو

 نآل عتق ٠ هنلع و فتق هتمهف وحن زاحاما هنكل ان ركذاك لعفةعواطمل عض وْناو

 0 ير عام ىتحب هزربأوهرهظأ هناك هيف ىذلا ريركتلا

 بهذ هتدرإ لبد رطناذ هتدرط لاش الف جالعوهام لكفف ةدرطم لعفل لعفنا

 نوكينأز وك ف قةسنااماو لي .اقوهو جحزلاف هتعز أو حن لمق ال امواطم ئحجدقو

 لعتفاو فاو ) لاق * ىنعمج تدوحأو تفقس نآل هلددرئأ تابلأ تقفس عواطم

 اورودخاومم لعافتالو 9, جو و 32و معاذ 00 وحنابلاغ ةعواطلل

 ليلة لعتفا و لعفناةعواطملافبابلا هي وبيسلاةلوقا»(بستك اوح فرصتلل و

 لعفناكةعواطلل اوضوم نكيملال تلق جزتماف هتج نمو عقجاف هتعج+ وحن
 لعنا ءانغا. زكيو منناذ لوشال /ومتاف هتمغوب ون جالعلا ريغىف اهل هيحنزاج
 ىأ ردات م ل نونوأ واووأ ءاروأمالهؤافامةعواطم ىف لءفنانع
 قصت ةةدتلص ووىرئالوقتالو ىمتراقدبتيمراذكو مْ النا لوقبالو مأتلاو هترلصأ

 مدام ىواخا هذه ندا زو اوت !ءاج ونا ال ىف ءلسلا

 نوري هز ديف ا ل ل ل ل لا و ا قا ا مو وس

 و ادق مزيت و ناشلا نسر



 قع 4١

 هيلع عنتم ملو هعواط هنااكف رثثالا لبقامل هنال ع واطمهلثل ليقامتاو دعبىأ | ٠
 دعابتف اديز تدعاب وحن العاف راض ىذلا هب لوعفملاوه ةقيقللايىف عواطملا | '

 لعافت ”ىجيدقو ازاجم اءواطم هيلا دتسملاهلعف اوس هنكل ديزوه عواطلا 1

 ىلع لوقك كلذ ب مهضعب ةلماعم ىلعال نكل لعفلا لصأىف قافثالل .

 نعي ًاطاخ وح لعفأىن 7 . مهلوقو هتاذ ةفصب هلها اباعت هنع ىلاعت هللاىضر

 لاحلا تابيلا ناك اذا ايلا كلذ ىنعميبابلا اذهلاشامتاهنال هلىودجالاأطخأ

 ىنعملاكلذىف هيلع رخ ل بابلا لفطتيف طباضب طوبضم مام ىنعم اصتخديلع ٠

 ىنعم دهاعت مهلوقك باودالا راس ىف اذكو هبف ةدباذ الف اذك نكيرلاذامأ .

 لدم واح ا لمفتو ) لاق © دهاعت ىنعم دهعت مهلوقك كلذ ريغو دهعت ٠

 بنحمالو دسوت وح ذاحاللو لو مر وحن فلكتلاو سكش هيرشي

 لمفتسا مم و رهذن هنم و هّتع رح : وحن ةلمم قرركتل لمعلاو جرحتو مئأت وحن ٠ وحنا

 هتعطق وحن ركل ناكءاوس دب رب لعف ةعواطمل هلوق لوقا # ( ريكتو<

 قرتتو سنقنف م ”ورازنو سيقىلا هتشن ىأهتمسودترزن وهتسيقو حن ةبسنلا وا عطقتف 0

 ىذلاىنالثلاومريثكتلىذلا ل ضعواطم ىف بلغالاو امك در ل 0

 ىألوالاميقلا نموه فلكتلا وهلوقفح رففهتح رفرف هف هتلع وحن لعف لصأ وه

 هتلح وهتعع# ليقدن اكاهل هل اهعتسا تش .لنا و اريدقتة بسلا وهىذلا لعف عواطم

 قتلا لمف ءابيتلتو اهيبلابستلاىأ منو عتق لاو ةعاصتلالادتسل ا
 اردصمالاعسا هلص أ ناكاذا هلصأاذ *ىثلا لعمل وه ىذلا لعف عواطم ذاختالل

 راص ىأرخا دسوت اذكو ءادراذهتلعجى أب وثلاهتدر عواطم بوثلا ىدّرف

 ىلا ىدعتملا روك ذملالعف عواطم وهف رخل هد دس و عواطم رحخلا ىه داس لل 1 3

 ةداسولا ناب رخاو ءادرلان اس بوثلانال لعفلا لص" ال ناب امه«ناثث نيل وعم

 عواطم نزولا ىذلا لعفتو دحاو لوعفم ىلا عواطلا اذه ىدعتش مرجا]لف

 هتباج ننعم هتج رح وهتك أ ليقدن اكهلامعتسات بش لنا واريدقتبلسلل ىذلا لعف

 جرا ومئالابنجت ىأ جرحتو مئأتف هتدراقك هنع امتزأومنالاوجرطانع ٠

 رجضف ءاملا كتعزج وحن ريثكتلا ىذلا لعذ عواطم ةلهم ىف رركملا لمعلل ىذلالعفتو

 قرملاهتيسح وهقوفتفنبللا هنقوف وريثكتلا كلذ تابقتفءاملا عرج ثا ترث 0

 01-2 نيل نيب ب عمتجل ا نيللا ردق ىأة قي ملأ سنجوه وهقفهل ترك ىأهاسحف

 نالدبف رهاظب سبل ةلهم قر كيل لعل نعم نال هنم ولاا رمشتدنم ولو قه ءاسحمل

 ىفو اصتخم هلوق

 دجوب ملحن | رثك |



 ] سا 1 4٠

 اههادحا ورقم غل حن نبت رابعب دحا و عم نع ريع دق هنأ كلذو
 ش ١ 0

 0 ” [ديزالا ؛هوقتلا ىلاح لوقتام اهتابارعا اذكو عضولا تع نم ئ نَءم ىرخالا

 00 ديز مهقفاونلوأ ديز فلختو ىنؤاجوأ ديز مهتيبنم ىجنملو موقلا تتاخر"

 ' ١ كراش ىأ ارغ دز براض اذكف دحاو :لكلانم دوضقملاو كلذ وخحكو

 " ةراشنوهكراشنم دوصقملاو هبفاكراشت ىأورعو ديز براضتو برضلاىف

 ش : نوكههج نم وىأ صقن مثنم وهلوق * ىناثلا موزلولوالا ىدعت عمدحاو ' ف

 ظ لعفلا لصا ىف نيك شملازب مالا ىلا ادنسم ظفللا رهاظو ميرصلاىف لعافت

 '00007 1| بصتو طقف نرمالا دخا ىلا ظْفالا ف هدانسال هناذ لعاف فالح

 )00 لا كتعزات وح نيثاىلا ايدعتم لعافنآكن اف هلوعفمل كراش ظقل بضت
 انعزانت و ةيلعافلا ىف الخاد لوئالا عفت رب و طقف امه«ناث ىلا ايدعتم لعافت

 كتيراض وحن دحا وىلاايدعتم لعافناكنا وثيدحلا ورعو دز عزان وثيدحلا

 براضتو انراضةوحن لعافلا ةلجج فلو الا لوخدل *ىثىلا لهاا دعت مل

 عونلانابوهو ردصملا ىلع ال وعفم باصتتا ال وعفم صقن هلوق 4 ورعو ديز

 ردقلا اذه صقن ىأ اعبصا توندو هن مه تصقن و هحرد تددزا كرتك

 دحا ول وعفم صن ىأ لعافلا نعم وهذا ازيبم نون نأ زوجي و ناصقنلا نم

 ىسفن نم ترهظأ تلفاغت ىنعم خلا رهظأ لعافلانا ىلع لديلو هلوق * هنم
 هطلاخ نم ىلع رم الا كماهبال اذه ىلع لفاغتف تلفاغت لصاىه ىتلا ةلفغلا

 هيفها وصح د.رب و لعفلاك اذ لصا فلكت هبخاص نال اذه ريغ ىلعفأرمتو رع

 دربال لعافتىفو هيف كلذنا هريغ ىلع اماهنا كلذ راهظا دصقالو هقيقح

 هل ضرغل هيف كلذنا سانلا مهوب لب هلهاوصحدصّقبالو ةقيقح لص الا ثالذ

 سل لعاف عواطم هلوق * دوت مةفلابلا نم هيفد.ال لعف ىنععو هلوق *

 رالوبتو رثأنلا ميم رافال ةعواطملا لب نظاك مزاللا وه عواطملا ىنعم

 ريثاتملعتلاف مم كلعتلا لبق ىأ هلعتف هقفلا هتلع ون ايدعتم رثأتلا ناكءاوس لغفلا

 ا ىرتودءتموهو رثالا كذلل فو 0

 ديز عزان متواطم هنأ ثيدملا ورعو دز عزانتىف لاق الف لا ل ىأ

 اهنال أرع ديز براض عواطم هلا ورعودز تراك ألو ثيدللا ارع

 سافل نوكيامتاو ارثأت رخ الاون رثأت اههدحا سيلوانرك ذ كدحاو ىنعم

 . دعاس هتدعت ىأ هتدعاب وحن هلصأ اذا *ىنثلا لعمل لعاف ناكاذا لعاف عواطم
 , 3 . 2 2001 للملا ايل 0
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 ا 5 001 1
 ا

 هه قلل 3 همز 8 انا "5
 فنصملال وةىفناكشاللوقا * (دعابتف هتدعابوحن لعافعواطم و تيناوتوحن 1

 انهه هلوقواجي رص ةكراشلل رختآلاب اقلعتم نب مالا دحاىلا هلصاةيسنل لبق ||

 قلعتلا نا تاذؤ ةجمجتو اطيلخحت احرمص هلصاىف ادعاصف.نيرمأ ةكراشملا| ٠
 نايظفلالناب ونعم مأاتهه ةروكذملا ةكراشملا ولو الا بابلأ ىف روكذللا |
 قلعتلا نع ”ىحناك دحاو ”ئشورعؤدز براضتوارع ديز براض ىنعمو أ

 براض كلو ةىناحت رص و رمتبافلعت دب راضللنإ يكف تباثنيبابلا الكف ةكراشماو 2

 اديز نا مكوه .ميرص قلعت ورعو ديز براضتىف بزاضتلل اذكف ارعدز. 3

 لصالا وه ىذلا برضلا ىف ورعو ديز براضتىف احب رص ناكراشتم ارعو | ٠"
 قلعت قلطم ناكولف ارم ديز براضىف احن رص هيف ناكراشتم امهاذكفإ 0

 باصتناب جو اظفل هلالوعفم هب قلعتملا نوك ىضتْمِب احب رص *ىشب لعفلا || :
 اييرص .ادعاصف نيرمأ كراشت قلطم ناكولو ورمعو ديز براضتفف ورع |

 ٠ | ارعديز براض ىف ورع وديز عقترال امهع افترا ىضتش لعفلا لضاىف || ١ .
 لع افلا ىلإ: امإ || ىلعابدعتم ىدعتللاريغ ءاج همثنم و لو الابابلا ىفهلوق ءانب محدنال هنأ رهظف

 نم ةدحول ومفلا || فاضتةكراشملانال نيرمأ كازشال لعافتلوقينأ ظفللا قخنم اضيأ ناك | ل وأ دحر | ةرشالع لا مالش ستات سورا اق ا
 :ةرعةكراشم وأ ارع موقلاةكراشم قبحما لوقت لوعملالاوا لا
 .قرفلا ىلع فق [| ”ىجئنأ قملافاعم الوعفمو لعادل فاضملانوك نايب تدصقاذااماوموقلا

 ةلع افلا نيب || لاقامىلو الاو اذهانك رشا وانكراشت ىنبأوحن لاعتفالاوا لعافتلا باب 3

 لعافتلاو || ىنعم امهيف كارشالاو اظفل ةيلوعفملاو ةيلعافلا ماشتقاللعانناوهو ىبلاملا |[ ٠

 لص الآ نأ لعاوىنعم ةيلوعفملافو اهيف واظفل ةيلعافلا فكا رت الل لعافتو 1

 هتراض وحن رك “الا وهو ىنعم نوكيلعافتلاو ةلعافملا ىبايىفهيفلريشملا |

 ب انعرت ردا وهتناسو هتعراقىأ دتمهايسوحن اع نوكيدفو ا 0 |
 ةدافاىف لعافتو لعافنيب ىنعملا ثيح نم قرفالدنا اعا مئانلجاستو انشاسستو 5
 وهلعافبابىف عوفرملا .نانم هوت اك سيلو ادعاصف نينثانيب ”ىثلان وك 0

 ىرتالأ ل عافت باب فالح توصنملا ىلع لعفلا لصاىف عوسشلاب قباسلا |.

 اهفاسم دحجي مل هيفس هعص اخ نم ضعبل امهنع ىلاعت هللا ىذر ىلعن, نسا لوقا
 تدج وول هتهافس تناك ناواهفاسمةهافسلاق ه|لباقملاى متع نا

 ىزفلاثيخ نمقرفالف كاذوح و كمتاشا اف نتتش نال وقنولوالادهالا

 دوصقملا كلذ نع ريبعتل |ث يح نمامه قرفلالب نيبابلا نيب قيقحلا دصقللاو . :



 3 ل

 0 . لاقولو هتجاعس عم نيرمنالا دحام الاح هلعج دصق هنا رهاظلاو لاحلا

 || ”ىصفاح رص رخآلا كلذ لعفلا لصيف رخ آلا نم الادحا ةكراشم قلغتل

 000 0١ 01| ريط ناك دمثنم و هلوق ءان نم ذصق ايف خرضصأ ناكل انعض .سكتلا
 || نوكيفكراشمزخآلاوكراشم احرص نم الادحانا:ىأاح رم هلوق* هيلع
 0 'ىحيو احرص االوعفم ىناثلاو احرص العاف لوألا

 .دقف هتكراشنم نالانعك اكراشم عوفرملاو ءارلا 1 كراع يبوشتلا

 هم نءوهلوة*ىعلاونمضلاث يح نمال وعفمل و الا والعاةىناثلا نوكيفثكراش

 7 ]| رخآآلاب نيمأالا دحا دعب ةقلعتملا ةكراشملا نعم لعاف نس وو

 ' ١ كراش اريغوهدخاو لاىأ نيعلا متفب لعافلل راغم دحاو ىلاىدغتلاو ِهلوق*
 | لعفلالصالوعفم ءا رلا حف انهه كراشملا ناكناىأ ءارلا مفي بابلا اذهىف

 || اديز تب راضوحناضيأ انههدحاو ىلا ايدعتمىئالثلاىف دحاو ىلا ىدعتملا ناك

 | ةكراشملالوعفم ولعفلا لصا لوعفف بورضملا وه برضلاىف كراشملان اف
 لصا لوغفم ريغ انهه كراشملا ناكناو لقنلابرخآ لوعفم دز إف دحاو ”ىش

 عوزالاوهذاثي دما وهلءفلا لضا لوعفم نافثيدحلا اديز تعزان ونحن لعفلا

 7 عاف ارعادنز تعزاناذكو نيل وعفم ىلا ايدعتم نذا لعفلا راص دز كراشملاو

 || هيلع لعفلا لصا عقواىذلاوه نوكيدق لعاف بابىف ءارلا محفب ةلزاقلاوا

 تعزانوحن كلذ ريغ نوكيدقو مزاللاىف هتمراكو ىدعتملاىف اديز تب راضك
 .لوعفملا نمدازامزن وكي دقو مزاللاىف ةيربلاىف هترباسو ىدعتملاف ثيدحلا اديز

 لوقىفاك ةكراشملا هج و ىلعال لعفلا لصأب ملا عب لماعملاوه ةلعافملا بابىف

 ىأ لعف ىنعمي هلوق+هتعجار وهتدوامكلوقو تااطغلا كتفشاكهنعدهللا ىطر ىلع

 529 هللا هعان و هتفعضك هفاعضا رك ىلا ىغلا تفَعاَض وحن لعفك ريثكتل قوس

 | تحج رخىأت رفس ىنعم ترفاسكل ءف ىنعمم هلوق * ن ونلا تفي هتيعن ربك ىأرعنك

 هانا ةتلن ىأ *ىبثلا هتل وان اذكو ان ركذ [كةغلابملا نم ترفاس ىف دءالو رفسلا ىلا

 'ىشلا لعج ىنعمب ”ئىحيدقو عفاديو عفدي هللانا ىرقو هتيطعا ىأن وللا مضب | 002000
 ا اد راعر اال باع راد هلعج يكن تار و لضو ل مف ماض[ از | + رعص ىأ

 . | ركاوةبوقعاذهتلعج ىاانالفتبقامو ةيفاءاذ كلعج ىأهّللا كافاع و رعص اذ هلعجىأ
 | ادعاصف نيرما ةكراشمل لعافتو ) لاق * ةيدعتم ةثلثلا باو الا هذه <ىحام
 لعاسفلان ا ىلع لديل و لعاذ نعال وعفم صقن همثنم واكراشن وحناح رص هلصا ىف

 لعق قمم تلف اغنو تلهاجم وح دنع فتنم وهو هل لصاح هاما نأ ركل

 . وحن )



 ه ترع 0000

 ىلارح#ك هنموه قشملاتقولاىف ” له ىعت « ص وةرصيو فوك زار 0 :آ ا

 ءئنم وايش نينقولا ىف لعف ىأس لغو ىسم واح ابض قأىأعص وةرجاهلا راس 7
 ىأروغوزوفوةفوكلا ىلاى شم ىف وكوحن هنم وهقتشملا عضوملا ىلا ىثملا نعم |

 ةروك ذل اطبا ورضلا لثم دط وضم ريغ رك دام ريغ ناعل *ئكذق وروقلا وافل ىلا ىشم 3
 ةكراشلل رخ الاباقلعتم نب م الاد حا ىلا هلصاةبسنل لعافو) لاق كوب رجول |

 انذعتم ىدعتلا ريغ ءاحدمثنم وهتكراش وهّتب راض وحنانعذ سكعلا ىف احرص ||"
 : متمئاش ف الخ بوتلا هنذاس وحن نينثاىلاابدعتم لعافلل رياغمدحاؤىلاىدعتلاو ||
 ةبسنل ىأهلصاةبسنل لوقا+( ترفاس وك لعف ينعم و هتفعاض وحن لمف ىنعميو ||
 ارعديز براض ىف دنس كنا الذ ونيئيشلا ىأن مب الادحا ىلا لعافدنمقتشملا |
 نولمعتسإ هو ازرع واديز ىنعأن م الادخاوهودزىلابرضلاى آب راض لص |

 هينا لا خلاب اقلعتم هلوق+ىناغملا و ص اضهنثالا ىلع عقبف*ىشثلا نعم حالا |

 قلغتمانلاثمىف براضناكلذوةبسنل هلوقىف ريتسملا ريمضلا نملاحهنا عملا 00
 ىناثلا ب صتتأف اهمضت ىتلا ةكراشملا لجأ ال هب 4 هقلعتوورعوهو رخآلا ضال
 بصتت ![؟لوعفم كراشملاو بورضم هن ءالال ري |رلا حف هل راقندلالا 3

 دحاهلوق نم وأ هلصاهلوق نم الاح هلعج ميسو لوم هنالارع تبهذأ 5 3

 اقلعتم ن مالادحا ىلا هلصا ةبسنل هلوقنا همالكن م رهاظلا نا نم "الا 7

 لعافىفمزاللالعفلاةر وريصاهيلع ند نا ديرب هم دقم اكن رص ةكرشلا لاب 0

 هلوةىلااريشم نينثاىلا ايدعتملراتمريغدح اولا ىدعتلا و كحال 0
 لعدم فقوت ىذلا اذهىلففقلعتم ىلعدمف فقوتام ىدعتملا ةيفاكلا ف |
 [ئضتم هنوكل لعاذ نعم وههب قلعت وءارلا متفب ءكراشملاوهىذلا رخ آلا مالا ذه ا

 ىلعافةوتم هيقمركلا مهف سيل ادبز تم راك وقنانهلضأ الك راسشلا ءم أ
 وهذا ديزب اقلعتم تذملا سيل بوثلا ادز تبذاح اذكحو مزال وهاذي

 هلل وعفم هلال ورم قلعتم برضلا ارعدبز براض كإوقىف ىلببوذجك سيل |
 اددز تمراككلوقىف اكاكر اشم هنوكل لباب وضم هنوكل سيل هباصتنا نكل |!

 تب راضىف رخآ الاباقلعتمزب ممالادحا سيل اذكو بوثلا اديز تبذاح و
 نوكيامنا ولقنلاب ايدعتم لعافنوك ناين ىف وه ذا فنصملا هدصقم اقلعت اديز ||

 لاقهمثنم وةيفاكلا ف ركح ذامىلع هريغب اقلعتم لعفلا ىنعم ناكاذا ايدعتم ||

 ةكراشملا نعي قلعتلا عملا هنهضتلابدعتم ى دغتملا ريغ ءاحدمت نمو ح رشلا ىف ||
 تابىف ماكةيفامةلصا هل وقىفر ورمل اريضلا ىنعأ هيلا فاضملا نمالاحهلعجىفو
 0 يي



 < وللا اش
 ١ ىحيدقوتم دفن ى أهيل ار واما زر يا دريم كسير وك ذم ىناعملا 0 1

 تعطق وتفلغ والا ريثكتلل لعف و)لاق«ليلق وهورشب ادت رمل رطفأ د رطفك 1

 .هتدلجو حن بلسا وهتقسفهنم وهتحرفوحت ةيدعتل ولالا توهوتفوطوتلوجو 0

 ار نوكينأ لعفىف بلغ الا لوقا ( هتليزوهتلزوحن لعف ىعم وهتدرقو 0
 اهتحذلوقتالو ةاشلاتح<ذل وقتل قتلا لهفاىف تكلا ناكل عفلا لص أ هلعاف ||

 || لوقتلب هلثمىف ريثكتلا نغمروصت مدعاتقلغ لوقنالو ةرم بابلاتقلغاو
 هتحرجااو هثاحارج ب ةكا[ىئ اي رد كلوقوباوت الاتقلغ ورلغلا تحذ

 *اهلغاو اباونا حف أت لزام + قدزرفلالا هريغ و ريثكشلا لمتحف فيفا

 لب الا يفزانوملا ع ةوىأ لاملات وم واهقلغاواهحق|ىأءراعن وزعاباتيأر ىتح
 يلو اول ناوطلاو نالت اة شوطو تلوح وتولا اهفرتكف

 .اصنسيل قال[ ةةر اوس ةر وسلب ةدحا او ةلج:لزني ملهنالاليزنت زيزعلا باتكلا

 :لر لننا) هلوق ةو(ةدحا وةلج نارقلا دلع ل زنإل ول) ىلاعت هل هلوقىلاى رتالأهبف

 نوكيدق و عطقو قلغىف ا؟ىدعتملاف نوكيريثكتلانامث (ةيآ ءامسا نم هيلع

 ةيئاعت/ وعم هتحرف وحن ةيدعتاوهلوق * تومو فوط ولوج ىفاك مزاللا ف
 . ماقمىفلاغب نأ انهه اضيأىل و الا وانحرشامْىلَع لعفا باب اك بابلا اذهىف

 0 مغياخ تاذاهلعجىأ ردقلا ىخلوحن م ل هلصأاذ ”ىشلا لعج ىنعم ةيدعتلا

 "1 ىف صار خو ثادح 1 اكةثلث ىلا ىدعت الاذهو لعنلا

 اا ضنلا لها نال ثلذ لاق امنا دتقسف ةنمو هلوق + :تولقلا لامها || ”لئاقلا لبق هلوق
 هبهتيعمت ولعفلا لصاىلا لوعفملاةبسنل لعق ءىبحياولاقق هسأرب امسف عونلا اذه || فاشكلا بحاص
 ىلا هانعم عجريفنصملا لاق هترفكا ذك و اقتاف هتيعمو قسفلا ىلا هتبسن ىأهتقسف ومن | .ةروسردص ىفولات
 . .لصأب لوعفملا ىلع ءامدلل ءئجو قسفلاىلا هتنسن نب اقشناف هتلعجىأ ةيدعتلا || محم“ ناريعلا

 ىلا ديس دإ ءاعدلا واكل ارقع و كلاءدجهلتلقىأ هترقع و هتعدج وحن لعفلا 0

 «تادلج ومدار ة5تلذا ىاريعبلاتد رقاوح هانم صدق ب لسلاو هلوق«كلاقسلتلق

 هتفرف ذ ىأ اليذ هليزا هتلز ىامتلب دوج لمف ىنعم وهلوق+ملسنلابو دلجتل رأى أ

 هلصأ ا ذراص ىنعماضيأ“ى < وهتلقاوهتلقلثمامضلاوزلا نم سيل و ىا,فوجأو هو

 ةروريص ىنعمع ”ىجيدقو حا ذراصىأ حرا ع وقرواذراصىأقرىأق روك

 تببثو ةأرلا تزجعو اضور راصى أن اكملا ض وركدنم قتثملا هلصأ هلعاف
 وهام ىلع هلوعفم رييصت ىنعم ”ئىح وانا وعواببشو ازوسعتراص ىأ تنوعو

 ىف عرمضبلا مصب ودق وكلا ف ا ءاوضالا 0 ىذلان احس هلوقوح هيلع !
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 ا
 ا
َ 
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 رضاهم و 0 * هتع واطملاللعف ةيدعتل لعفان وك س انقلانال نس ردت م

4 ٠ 

 مهنا كلذو رخ .| |ئيسف هلث» اولعج في رصتلا لها نال هنمو لاقامتا عرزلا |[

 لع هيلع عقوب نأ. لعفأ ٌلعافديف قوس تقو ناح ى نعم لعفا ىحي اولاق

 اذك اذ راص ىنعم ةقيقطا قوه فصلا لاقف دصح نأ ناحىبأ دصخلاب لعفلا ٠

 زوجي و عطقأ ًاولضااذخأ هوح وهداصحتن دات وداصخاذغ رزلاراصمأ |

 لوخداذك اذهتروريص ىأعونلا اذهنمو مالينأ راح ىأ هلك مالأ نوكينأ

 لخدئأ رهشاو رسفاو ىسمأو حجم اوحن لعفا هنم قتثملا تقؤلاف لالا

 هنم قتشاام تقوىف لعافلا وخد" هنماذكو رهشلاورحفلا و ءاملاو جابصلا#

 هذه تاهوؤاق ائكخد أ ان ربداو انيبصاو انبنجاو انلعمشا وحن لعفا

 ىلوخدلاهنمو فندلا تقوىف 0 ىأ تفند فيو هل ويبس لاق حاب هل

 لبجاودحنا وديدكلا ىلا لص وىاىدك“ اكهيلال وصولا و هليصأ أوهىذلاناكلا ||

 رسشع اك هلصأ وه ىذلا ددعلا ىلا لوصولا هنمؤ ليما ىلا ودحن ىلا لص ومتأ

 اذك اذ راص عم اذه عيمجف فل الا وةعستلا وةرسشعلا ىلا لض وقاد وعستاو

 لبحلا اذو ةيدكلا اذو تونملااذو لامشلا اذو ءاشلا اذوصلا اذراصىأ

 ىه وةفص ىلع لعفا لوعف٠ كدوجول ىأا هيلع هدوجولو هلوق * ةرمثعلا ا

 ىأت نمسا وام ركاسرفتدج وىأ طب رافتءءركاوحنلعفلا لص ال العاف هن وك َ
 هتدج-اوحن لعفلا لص الالوعفم هن وكوااليخم هتدج وىأ هتلخنأو انيعمت دج د[
 الوقنم هيف لعفاناكف امسنم كتدج وىأ كتمحفا هلو قاما و ادو هتدخوىأ |
 لجرلا تمحفا لاقي و ريناندلل ءاطعأام بيعتلا فك | وقك لعفأ ( سفن نم || .

 هللاءاطع أف هلا س دقو ىلا دوعسم نا عشاجل بركىدغمنب ؤرعلا# عكس ْ
 مانمسفاافك انيجاه وك انبجاافكانلتاقو كانلخااف كانلأس ملسىبايىرد ||"
 .لوعفم نعكبلسل ”ىحب ىأب للا و هلوق# نيمسفم وءانبج وءالخب مكاندجوامىأ | ٠
 تلقوحن لعف ىنعمب و هلوق * هاوكش تلزا ىأ هتيكشا وحن هنم قتشاام لفا || ٠

 1 ءاحدقو ذيك أتلاالا نكي لنأو تعم نم ةداي زال ديالهنا انرك ذدقو هتلقاو عببلا . 0

 عب رىلعتفقو * ةمرلا وذلاق ايقسلاب هلت وعد ىأهتيقساوك» امدلا ىنعمب لعفا . ِّ

 هراخأ ىملكت + هثأامداك ىتح هنقساف * هبظاخاو هدنع ىكأ تلزاف * ىتقانةبمل

 هللا دع دجّلاق ىأ هرقع وهعدج وحن لبف ءامدلا بابىف.ثك ”الاو* هبعالمو
 ةروك ذملا ىناعملا هذهنم بلغالاو ه ىنعملا اذهىف هيلع لخاد لعفاو هرقعو

 طباوضك ةطباض هل سيلو قناعملا هذه ريغل لعفأ ئجيدقو انرك ذاك للا ||

 هتم قحشااع هوك
 ه:هوهقتشااملاقول

 ( مخ ) رهظا ناكل



 | هتزخونزحودهلوف

 ىلع هبذتلا نم ديالو
 نملوالافنزحنا

 2 لوالانمىناثلا

 فوطق ماد مهلوق

 وه وىشللا ةقيض ىأ

  لوآلا بابلا نم
 روك ى اثلاو

 خلا مهلوقو هلوق
 عسذش مهلوق اذكو

 ىأ اوعشفأف موقلا
 م أوقرفنف مهقرف ٠ ويه

 عواطم بكا هل وة وبكي راص ىأب كاهنم وعرزلا دصحا وحن هلوعف« هنا ىنعمي وا

 ْ . لمفلا لص الد ثلاثلا اوناش 0 نادل 0 را راض نتا قالب
 . ئ ١ تفوح 'دحاو نعم فامزال وايدعتمىئالثلا ىجيدةوىرأو ٍلعأ طقف نالفوهو
 0 َ هيفدلخ دأىأدتت زح ون زح و دلتفلا هيف تلخدأىأهتنتف واننتغم راص أ لحخولا

 : ْ ىنعم لص اف نييدعتللاال نيمزاللا نزح و نتف لق: !امهيف هتنزحا وهتثتفال وقت متن زحلا

 ُ | نزلا هيفتلعج هنن رح ىئنعم لصاو هتجرخا وهتبهذاك ان حهتلعح هتزخا

 || هتزخانم ىزغملاو انهدو الك هيفتلعجئأ هتنهد ” دكت دك تاخداو
 3 ديف لوالاناالااثي زح هتلعجدقف نزح ا هيف تلخدا ن يل دحاو* ىس هتازحو

 0 مهلوق وىناثلانودنزخوه ورخآا لعف ىنء1ريبصتلا ولقنلا ليبس ىلع ىنعملا اذه
 || ريغاعمديف ديزااو ىئالثلالب لقنالامت ةزمهلا سيل ؤطب و عرس ىف أطبأو عرسأ
 در حاملا اك امهنال غلبا ؤطبو عرس نا امهندي قرفلا نكل نييدعتم

 لعجينابلاغلا ةيدعتلل نوكينالعفاىف بلاغلا :هلوقناكم ضملا :لاقولوربكو:
 اهلعج ىأهز دق ئه أ و ادماح هلص أن اك امديف لخ د, هنال معأن اكل هلصأ اذ“ىثلا .

 بهذاذ هلعجىأ هبهذأو ىودجاذ .هلعجىأ هأدجأو رازئالا وهو اًختاذ
 7| ” للا. دهاوحت ادما لس الا ناكر ا هلضأ سفن ئشلا لعط.:لعفا ”ئحدقو
 - [| الوعفمناكامتلعج كن اكة زنا ذيفتىأ ضير عتللو هلوقءايدهوا يده هتلعجىأ
 والو هلال وعفم راضءاوش ثذخا لص الالؤعفم نوكي"نالاضر عم ىنالثلل
 ظ عببلل هس ىأ سرفلات عباو الو لق ال وتقمن وكي نأ 3 هتض عئأهتلثقا

 داي أ هتقساو برشيملوا برش ايقسو ءأم هإتلعح ئأ هّتنقسأ اذكو

 ةروريصل ىأاذك اذهترؤريصل ؤهلوق * ال واررقارق هل تلعج ىأ هتريقاو برسشي

 قتشاامسح اص ريضينااما نيب نضّىلع وهو *”ىش بحاص لعفا لعاف وهام
 رسسعاو لفط تآذ تراض ىأ.تلفطأو ملاذ راص ىأ دز ملأ وح هنم
 بارأو ةدغاذراصىأ ريعبل ادغا و ةلؤو رسدو رسع اذراص ىأ لقاو رسياو

 برجأو هنم 0 نيل اوكا 500000 ةيرزاذراصىأ
 "دلي هللا 3 تن رم نا 3

0 

 ماولدل 0 وموليم وق بحاص رزاص أمال وءاثبح ل اذراصىأ دا

 ماليناب كلذومول بِحاّص زاص ىأ لوالانم نوكينأ زوحنو ملموه ليف
 -راص ىنعمب لعف أن وكيف دص# نأ كلذ و داصملا بح اص راص تأ عر زلا دصحأ“ اك

 برجاذراصىأ برجأ وحن هلعاف هنا نعم :ىنالثلاردصم وهىذلاهلضا اذ

 وا دم يكل نو ودان نيو كا دات
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 هتسلح ادوح ابل ع ةيدعتل] لعفاو ) لاق * ىنايلاو عداد 0 ةلالد تعي

 عرزلا دصخأ هنمو ريعلا دغاوج اذك اذ هتروريصلو هنا وحن ضيرعتلو |[
 وحب لعف ننعم وهتيكش أ وحن بدسلل و هتلخأو ددرجعأ 0 ةفص ىلع هدوجولو . ََ

 نكت ملاذ ااهنال ىبعم نم هتداي زل د.ال قام الا ريغل هيفديزملانا عال وقا*(هتلقأ وهتلق 1 ْ

 ىعمب لاقأ نأ الثم ليقاذاف اَيَنَع 0 ىعملالو قامحلالا ىف تناك م ىظفل ضرغا

 ىقنمو هللاب قكقىفءابلانا لاساموحن ىلعكلذو ةرابعلا ىف حماست مهتم كلذفولا 1

 لصاملا ىنعملا ريرقث ىوس مالكلاىف ةدباز اف اديفتمل امل ناتشاَز هلانمام

 هذهىف بلغ الاو ةغلابملاو ديك أتلاّنم ىنلاقاىف ةرمهلا ىف ديال اذكف دكأتو

 لعفأىف ةزمهلاف لدبلا ىلعن اعل ”ىحنلب ىنعمىف ةدايزلا رصمتتال نأ ا 5 الا |
 هدهتسلو هريغ و لعف اذكواذك اذ ”ىشلا ةروريصو ضيرعتلا ولقنلا ديفت 1 : ٠

 رصنىفو فرظأ فرظىف الثم لوقت نأ كل سلف ادرطم اسنايق تادايزلا
 ئرأ ورع أ ىلع ن ناحلاو بسحاو نظا سايقىف شفخالا ىلعدر اذهلو رصنا' ||

 عاج ىلا باب لكف جاتحيل ب باوبالا نم ثلذريغىفاذكو لخدال ورمصنلوفتالاذكو 0

 ا

 لمعتست نأ كل سيلف الثملقنلا وه ىذلا هانعم .اذكف عاملا لآ دف جات !
 "ىجبن أب طغالاو كلذ وحن وأ تاهذإ نيم وأ باهذلا لإ حم بهذأ [|
 محعشأو م اكك لذ هنم تأيملامت ”ىدق و ىثالث لعف هنم ءاجامم باوتالا هذه 3

 لخدأو بهذأ ظفلنا امكف نيعملا ىنعملاىف هلامعتسا اذكو نيعملا ظفللا لامعتسا |

 ةبسنلاب ليلق وهو ِكاَدوحنو لجلا قوناساو ناكملا رجساو درقو دّاجو

 ايرلث ناك اه هبادعل لعفا ىف فلاغلا ىئعملا نا عاف | ذه ىهذ 1 لولا ىلا

 ىلع ثدملا لص الالعاف لعملا :ىنعمل الوعف ٠ مزالل العاف ناكام لعجننا ىهو |[

 - ىذلا لعملا ىنم لوعفم نيزف ابهاذ اديز ٌتلعج اديز تبدا سا ١
 دعتم ريغ ىثالثلا لعفلا نكن افديز بهذ ىف ناك ايباهذا/ ل عاف ةزم#لا نم ديفتسا ||
 هييفذ ريصتلا و لفل اق زمهلا ينعم ل وعفم وه دحاو ىلاايدعتم ةزملاب راص . :

 دحا وىبلاايدعتمناكناو هتيظعتسا نعم ىداقتعاب اهظع هتلعجىا هتمظعا هنمو (|
 ترفح أ وح لعفلال ص الىتاثلا و لعل ال وعفمام# وانا لاادسل نم هزاع :

 لوعجلا ةيارهو روفحم ىناثلاو لوعجتي لو الاف هلارفاح هتلعجى أ رهئلا اديز
 ىنالثلا ناكنا وهيلعافلا عم هبق ن ال لعفلا لصا لوعفم هن مع ىلع هم لعم
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 بلطم

 باوب الا تادايز

 ةسايةب تسيل



 1 حبو 0 0 1 ١ 00 57 ولا 0 9

 : ناودن 0 ضيا | اعدت يمص قا "ادى واولا

 ' هداك ضو لال ةلققاب 00 1
 00 ديلا 0 مارال ا تاقن تنكس

 (ٌ 00 اي يسرا اعداد ىنالن 1 :

 9 ءفلاىرخ 00 و تاك اكرطاف هل مسيو د 3



 م

 مده ا ويه ىف 1 لا بلة امئاو اهنا اًياقف| مهل بام .مقناو بيهو عب ىف 2 1 0

 ةيلن ىلع هبل" 11 الا 4 د 2 3 باهو 00 لاق عب .لاراصف:ا| 1 ٠

 الفا اهليقامح اتفنا بما فلالا نال لءفوا لعق والعف اهلص 0 تاوالا هدا

 تطقسف مولمدوهام ماللانيكست بح واؤي ةكرضملا ةقوقرا راما تصل ا

 فلالا ىأ نزولا ىلع همبنتلان ٠ اعئامناك اهلازف نينكاسال اهعيجب ىف فلالا |
 نم انركصدت امل اهنم ٍدحاو لك دين ىلع هببنتلا ىلا اهفذح دعبو دصقف |

 لثم ءافلا كي رحب لص كالذو نكمامردش ىجارتو اهيلع ق ىنب لمنلا هي نأ

 تاكر رف ا ل!لعفلانا 3 0 7 ف 0 ل 2

 5 ىف دنا 1 اًوهتو ةقر هللا ادع يالا 0 انام هيف 0 َ ع 1
 ءانثتسا ؤيهالا هل . ىايلاوىوا ولانيياو وسو تيه متفخباهو اخو لضواولاقفطت:ليفو 2

 'ىحت ملو هلوة ن نوضلا ولطلب ؛وط وهفكاط و< لعفىفاولاق وةيثبلا ىلعهمبثتلا وه مهلا نا 0 3 1

 0-0 ل وو تح ابق وجابابلا اذه م وا ركذال هاو 1 نيبال 7

 ضف ولمف ايف ةينبلا ىلع هيبنتلا ع ا وغرف الف مام افلاهؤاي لقتال 0 1 0

 ىانلاو ىواولا ىلع هم هيبذتلا هيف ١ اودصقان ركذاأك انكم لعقىف كلذ“ نكي 2 :

 فلالا فذخ دعبلاق ىف ةعض اواتجاف رمضف لخ نكي مناليقإ امهننئقرفلاو | ٠
 يل ل والا 0 0 اهوا 5 ا 0

 7 نيعلا هك رح يلقن: هناؤ 1 ةأص: 1 27 لامفالا قف 0 ً 0 3 1

 تلفذ لا هلم فن . ال هيآل كالذو هبلصتملاو لعفلا ةينيل ةداعر ةحهفتناكناو ا 1

 ةحوتفلا فالح اهروسكمو اهءوعت*ىف نكما اي نيعلا حوتفملا ىف ةيئيلاىلع |
 تكررت اذاو ةنكاس انهه ءافلا نال انركذاك عابو لاقو< اهلبتام حوتنلا "١
 ىواولا نيب قرفلا انهىعاربال و نيعلا ةكرح تاذناع نيعلا نك مهفلاب | 2

 ساي ةيقبلا ةاءارم نع زلال صحب اذا كلذ ىارب امنا هنال الصا يقايلاؤ- |

 ىواولانغ *ىك اك عببتو لوةموك ىثالثلا نه .لومقما مسأ ىف ثاذ ىعا 2

 متحوطي هلصاو لولفلادنع خبطلو لوشبو ميقنو ميقاو لانو فا ملوق |

 عامو باهي مهلوق ىناياانهو نوعملاو مقملاو ماقملاو ماقلاو عوشلو 0 2

 ناب نيعونلا ىف اودصت فيكتيأردقف ليةلاولاقملاو عبو ليشو لقاو |
 0 ا عع -- صن موس سمس فاتح ع سس اه ص



 تيا

 ه:ةادم َْق سيل |

 عجاريلف ههتد

 1 "ىلمال
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 1 او رقما و ما ا و فعاضلاق هاريظنال ل 0 0

 5 ةلوقكوم 3 لتةتنيح 3 ا بتحبو 5 هل وق 4 هوو ومرو وطفك ندعم ا ءتملا

 | واتت 7 ل ءأتمام 3 بيذعلانيبو د 5 نكن ىى 0 --

 006 تررشلا متر 0 لها 0

 18 يدش نم لمعتسا ا وريغالمدت مكفلاب تعول معتسملا و :رارشلا و ةمامدلاو
 3 ريقف وهف ر ةنفا ِ ولاقت عفر نع عقتراب و رق نع رقتفاب ىغتسا اكدتشاب ءانغتسا ىنالث

 4 . .رطشت امدشل * هع ئع هللا ىذر ىلءلوفاماو كددشوهف 7 باو عقرو#هف عفنراو

 كك ىعمدُشو >3 . ليعتسنالو تدبحو اذيح ىف انلقأك لعفىلا لوقنذ + اههعرمضا

 3 ”تاوج ةةديبتناباهاو هلوق * امدشو اذ >> ىف اي عتل ا ىفالا اديدشو ابي ديدن راص

 0 ىف مضلاب نقف .باب نم هتدشناب تاجا امزال ناك هل وق ىلع دراو ضاريعا نم

 * 3 م كالذو ةاحتلار روهجو هن وبوس لو رهاظوه اك هلا لوقت وكاد لضصاللا

 1[ ةرسدكو واولا ةعض كلذدمب القتيل تعب ىلاتعيوتلوقىلا تاوق لن اوااق

 0 1 .!١و دولا ود و اههيلع لدامءايلاو واول فذخ دعي بف اهليقام ىلا ايلا

 0 / بابىلا بابن ٠ لقنلان ودب لص روك ذا ضئرغلا ناب مهل وق ىلع ضا أ نض زنعا و

 ” ||[ فلاخ ىءءامم لكصت2بلغالا ف ئيعلاروسكملا لمف وننعلا م وعضملالهفتارو

 ا ١ .ىعلااماةيوا «ءال و ةيظفلال لقنلا اذه ىلا ةئعلمةرورسضال ونيعلا ودفاا لعف ىو

 0 | ضرغلان الذ ظفالااها و ىئعملا نم هيلعاناكامعا رغأ تعب و تاقنادحا ىعدال الف

 3 2 نسك و لاق ءافرضب اد لص و ىفابر 9 .الاو ىوا وامه دحان ا ىلع ةلالد مايق

 ا .ايهفلا ل وةشو اهب كرملا عوفرملا ريعضلا قاحلادعب مالا لوا ند عاب ءاف

 1  هافلا ىلا نيعلا ن 0 راخا لقت مث اه رمسكو نيعلا عض ن تكنارب نا ريغ نى نيا 0

 0 ىه لعفلا ىفءانوا وا ولكنا وهواررقمانا الضاتفلا 4 فيكوكلذ فر وذ# شياو

 3 1 باق اماف اهايقام مهفلا ورسكلاو محفل ؤمضلا نفتنأ ةكرش ىادتمل ركن

 0 رسمكلابتعيباذكو ةهط وكلا ح تلوج ولادك افلا هاو باق بجي مفلاب ت تا'وقفافلا

 0 ع ولاقالصا اه نيذالا م ع 0 وشد وف رملا راججا1ق ةاللا ىلا! اعاد ىأ ومفأو
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 0 ياللا هجولاةور عمان وسي ز لاقوك ىف رهاَوظلاك 0 ايفئف لهو
| 

 05 ( ظ تعيس كلنا وا اولا شكر كل وفاق راوواولاد 0 1 لاق 0 راو '؛



 سَ لوقاو لبق ف اذكه اهريغل ىدمتالو 0

 ٌلعفلا لصاذا نزؤلاو ةقلايشوب تاصخ امنا ةيلعفلان ال ادبا ضع .اهضع 0

 يهجعتلا باي ىف ةلة ىلع *ئى<دق والعف راصف هياع نزولا ارظف مسا وهىذلاردصملا |

 «ملوديلاتوهرو | ٠
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 هه ةةايللا سا
 | ضآرىله طخاس لود اذكو دحر ىلء الج ةيشخخ ليتك بث هردص» 0

 لاق * قحلا ةنوعرلاو قوسىانءر هلوق « هيلعوا هنم طض“لاشن مزال هناعم || '
 ذشوامزالناك ةمث نفرغصو ريكو حقو نك اهوحو عيابطاللاعفال لهفو) || ٠
 واولا تايب نابل مضل نا ميكا هتدس باباماو كب تبحر ىارادلاكتبحر ||

 ف لمف نا يعالوقا + (ةيثبلا ناب تفخباب ىف اوعارو هنتعب باب اذكو لقثللال 1

 ربكلاوةماسقلا و ةماسولا و حبةلاو نسل اكذق واخملافاصوالاىارئارغابلغالا | ١

 لقتلاوءؤطبلاودعرساا وةبوعصلاوةلووسلاوظاغلاورصقلا ول وطلا ورث | ٠
 01 وحن ثكمو ثبلهلناكاذا اها رجب ةزيرفلاريغىرجدقو كاذوح وقفراو اطال 0
 امهحاصل ا 3 شنو مركو عرب و لح © || 1

 ةعربط ىدعتملا لعفلا نوك ن

 راش ابهز له 0

 'ره عئاملا ش .-

 لورا سصن مالكنهوهىرهزالالاقرادلا كتبحر هلوق + ةعيبطلاكوأ ٍ

 صاالوةورادلا مكتعسوىا عب وى قف ىنوصتل هادعاما لاش نا ىلوالاو هع 0

 افلا ءايلابلق ىلا تحال هنمايثا واف ريغال منضلاب لءفب لعف عراضم نال 0
 نمل قتل تزكف ىعرلاو عيبل ا نم وهريو عود وجاواو عراضلاىف و ىضاملا ىف ش 3

 لَك نانراو صقانوفو+انيعلاروسكملال هذ نم ءاجامتاولشثالا ىلافخالا |

 ىلا لق الا ن ل هيف لقتل كنالةواقشو ةوابغو اناوضر قش وىغوىضروافوخ ْ ّّ

 نم باب || اذهىف ءاوب لو ىلب ءأر ١ ىدر ىفو املا فام 2 واولا باقي فخالا : ّ

 .اواواهبلقواهلبفامىلا اهتكرح لقتب ع راضلالالعابجوا بلةولذا افلا ىضاملا . 1 ىف ءايلاب اهب ملو ةيهاذراص ىا لجرلاؤيهوهو دحاو فرح ايلا فوجالا ع

 نه لاقتالا لصف ءوم ءاه 0 25892 3 لالعالاىف ىضاملا عبط عراضلانالا 0

 لجرااؤموه و ف رصم مدحأو فرح ىلا ءا'صقانلان | 2. ءاجو لع الا ىلا فخالا : 2 :

 ف كام || لدءال ع نوضلا باق ا مل امتاو ايم راصىبا ىو ىهم ىف وم 0

 طا ال ةاءارع لاعفالا ىف هش الا نال نمُضلا لحال اواو ءايلا تيلق لب صارلا | ٠

 ليرات عر هلنوكيالف سُدب و م'كف رصتنال و ىتايلا صقانلا نملعف 1

 0 فيءضتلاو ةمدلالةثا اليلقالا بابلا اذه نو فءاضملا *
 | تايلا اذه كادر تيضااو رت ل ا تدل سنوي ىكحو 01

 ىنوص رس نرد روب 3

 2 ةيفاكلا ىلع

 بل ىف روه-ثلملا
 هلا ابيبل راص ىنعمي

 وهو عبارلابابأ انه || ن

 لوق رك الا دارلا
 ىكح امو حراشلا

 بابلا وه سو
 ةلاور ةقدنالل

 ىهو هب غ ىرخا

 ىذالا ىف مضلا

 ربافلا ىف معفلاو

 سوماقلانمرهظياك
 ممم

3 



 راض+اويارزاهلوف

 ىف روكص ذملا

 هيف مارارضخالاو
 هلوكوراض مخالا

 'ىبال و

 لمقال ولف نا وللا

 لوف

 هذه نه

 لال
 ا
 لاعبو .س وفاقلا و

 كاسيع تفيَذ
 ند ”ىذلا سضخو

 رجحو عبارلا بابلا
 سماللا بابلا نم

 ها رج اراص ىا

 مهل وق نءانه مطف و

 ىا مالغلا مه

 اقوشعام وضهمراص

 مل حال

 مر زو

 3 2 كلا لعفت اهعراضم 7 هذه ند هريغ ن 2 تأ 07 ملا اهلقنت 15

 00| هنأ قاسكللا نع ىكحو *ىجاك سكشال اهايق نيعلا حوتفم ىضاملا ناكاذا
 7 ا هترعاشو# حفلا همزلبلاقو ةيقلطلا فو راادحا همال واهننع اماضيا ىب هخ

 ةدحا وْدَس رط مز, ال قالا ف رح هيفامنال هريغدرلا بهذام قملا ود رعشا هن رعشف

 ر ١ 2 ليسالا لم لأب هنم رثكل ب ناساي !ا|صقانلاو فوج-الاوىواولا لاثملاك

 مضلابهر هسا هن رعشف هن رعاشديزوبا ىح دق وهعضو ىف هنا قانا * زمانه و قرد

 سيل هنا اءاوهلثمىف محلا موزل مدعىف صناذهو مضلاب هر هترخافاذكو

 ىنعملا اذهب بابلا اذهىلا تدرا ةغل لكل قن كللزو< ثيحاسايق ةيلاغملا باب
 "دنا ل رذلال كلا ىرتال اذه نكي ل 3 ىف سلو ويسهل

 لعفو) لاق «ريثك عوذت* بابلا اذهل وةنلبهريغاذك و هتبلغب هنع ىنغتسا هعزلا

 هتعرف

 1 ”ىحنو حرفو نز>حو.-صضرمو مهةسوحن اهنادس او نازحالا للملا هلكت

 .قرحو قجو ف جعورعمو مداءاحدقو هيلع اهلك ىلا او بويعلاو ناولالا

 ثهعسو ىدرونزع هأ رخو رخامو 3 . ضار ع الل وكنا همعضوىف

 عرفو رطل جمان ندو ىزخو ُح و زللو سكشو سمعو دكلو كهسو

 بضغو ةهوركملا ةئارلاىهو ةفثمثو ةنيطلا ةئارااوهو اطوخ طوخو

 شطعلاو عوملا ىلع لدام مها نمو قرب وةريح راحو قلقو شب وراغيراغو
 هفصن ءالتما ىا حدقلا فصن برق هنمو ىرلاو عبشلا نم امهدضو
 ردك وحن نا ول الاف ىلا و ناولالابابلا اذهىف رثكيوءالتمالا براق اذا برقو

5-5 5 5 6 

 ىنعنولءفالو لف ناولالاهذه نم*ىخنال و رغصا و رجا وضم اوراضخاوقارزا
( : : 5 6 . 

  دنورضهو “رو علضو رشكن ا و. اءاضعا ف نويعال ةرهاظلا تامالملا ىلإحاب

 صاااهدعىتلا تامأكلاك 1و بوي.علاو ناولالا ىف نبعلاءوعضم لعفهكراشب
 هيف "ىحجيال لءفنافءايدمال ن وكي النا طرعشب رسسعو رقسك عاجو الا و ضا مالا ىف و

 ب ع 26

 ىلءوههبو.يسلاةفهتعزفو هنق رف مهل وذاما ودب تماق نمريغب قلعت الا بال مز لاهلك

 شخ سايقلا و شاخاناذ هتيشخاماو لاقدز2تع: زفودل متقرفلصالا ورا 00

 مهسأو لوا ضل ىلع دصلا لو هز :ج رىلد لمص هنعيترشخ اضأ لصالاو

 0 ناكاذكو «لمق بابلاذه نم مزاللا ةفص سا قنا شخ سايقلا ووش اخ ىلع هزم لعافلا
 ل و م ---



 ا
 ك0 وية ف احس اللا

 ىشلاف لجراالوهرث درج عتاد لجرلا نط

 نه ىلب قاطسالا دق تسلابلا ملاةدايزأ 3 نال م
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 ميهىف مهوتاكاذهو ةدايزلائذت ابى. ”ى 0 2 نك و لدن دعت د سايقلا 0

 عردقتف ريفق عج ف ةز هقاوْنأ ريكو يح هودي ة ةلاض الا سا

2 00 0 0 0 0 

 ريغ واعفو لءف :طمانكتم 0 مران 7 و ا 0 ةرلو 0000 را
 ون و لمتعفاو لمفهت ءاج اذكوذاوشلان ءاهنوك و اهتبا لدعم اهنكل كي 1
 5 هلوةىف جي محفل |ميشافن .ك2ا هلضا لبق ناك هلوق 2 رذاونلان م كل َ 0

 ناكتسا ىف عابشألا ناال' !« مدكحملا قدنفلا لثمةف آ ايز*ةربدج ب وضغ ىرفذ نم عاب ش 3 ش

 نيملا و نيكلانم ليقو نوكلان ءلدفتسا ليقو عابط ف الخ لئاف ئابقلا اذهدنغم زال

 ةلذلا ىلا ةزعلا نهىاىرخاةلاحىا رخآ نوكىلالقتاىا ر | ىف ايلاقتنالل 000

 نامل لمفف ) لاق + ةلذلاو نيالا ف ىا جرفلا لخاد محو هو ' نيكلاكراص وأ 00
 تايآلا همرك !ةتمركف ىم مراعي الفلا .هتلعف ىلع ىند ةبلاغملا بابوا ةريثك | 5

 هنأ روش ىرعاتوكق ناسك نعو سيكل ابهلعفا هنا تيهمروتعب وتدعو

 ىفل معتسلا ل ىناعلا نمنع صنت مل هتفحلن لعق بأي نا اعال وأ ( محفلاب» هرعشا |[

 بابلا اذهب صتختا#و ةيففرضتلا عسنا وراس فخ اذاطفإلا الا ت0 ١

 ردضاملا عمىف 5 مالا دحا بالغين ا اهب ىمثوةبلاغملاباب ةعراضممطت |
 قىيداخو 0 هتياغىا هم 1 هدم ركف م راك و <ايدعتمالا نذا نوكيالف | َ

 تباغك تابلا اذه ريغ ند. لعفلا نوكيدق وهبلغا هب اغف ئبلاغو روصخلا تمص || ١

 و مهو 8 ١
 لعش لدفن ءاهلقمال كنا روع ابك نما لانمقانلا ,قتوجالاردعل وأ ملا |

راصتلا عيجف جرح دا قا نار اضرا رظن 8 نم ع ؛ ا
 : في 

 . طلغلاو مهوتلا ليبقنم ْ

  يهرد لادو ليدنف فاقك نيلكلا ءاف ةعردمو 7-02 لدن ميما

 ١ لاثملا نوح االا تايلا اذه ىلا ا ىئعملا اذه تدصق اذاف مركو

 همك ت1

 1 م
 قمار مهلوتىف اك
 رهاظلاوهأك عابذيل

 7 ةويدشلا اًتفازلاو
 2 مدكملاو ّرضتلا

 فدصت نصضفلا

 ليسب ةقان ىاشلا
 فلخ . رعلا

  ةقئوم ةسام اهيئذا

 : رضتلا ةديدش دخلا

 دق لبالا للف لثم

 000 را هبتمدك

 : رويخج#

 نه . قر

 ديسلا حرش ىو
 باغي نا هللادبع

 0 نيمالادحا



 3 5 : روذصعو راج ودتعس قو مالكلا ىف عسو:لاهضعب نوكيدق و قاحلالا تاداي رك | 1

 5  ىتح ةغالا ىف عسوتالاما قاحلالا ةدايزىف لاش ناز وح و كلذو#و لد ًانكو ئ

 للعت سوداقلا ىف

 طقل اذا : ةل_لا

 بطرلا ن «.ه اهيلعام

 اذالجرلا لقو>و
 ىعأو فوض

 ل | ا عملا سرب

2 

 2 0: اقلطم 5 2 2 م ةدايزلا ىذو رشا روصقلا 0 ىفو ق 5 ىلو

 انياوب

 3 ا لاقنسالا تاضصتفا لالعاب عضاوملا ضني قابعل اريصاعاذملاو مضقلا نأل ذ راغذ

ْ - 2 3 : 

 | لعافو لعفانم ماللا ةلتعملا رداصملاكو روصةملا ىفهرك ذام راس ولمفم ولعفم .|

 3 اهه«بلا ريص مرو دودهلا ىف هرك ذنامر اسو ءاريشالاو ءامرلا و ءاطغ الاكل عتفاو ْ

 هتدايزنوك:دقوةدايزلا وذاذكودفصلا لءفا ثنؤمو ليصفتلا لغفاثذ ؤكدجا علل

 ش كلذو#و ةدايزلا ىذرداصمو لوءفملامساو لعافلا مسا تادان ز ىف اك ةجامملا

 5 5 ىلا ىب<ي ن .دجابهذوادوج وءناكعمم#لاو نزولا فءاذب دا تادل لا اول

 ئ لادادي .ةلخد.لالعالاوهلوق* ىعداام ىلع ليلدالو 0 ىو لكلدنالهنا

 2 1 فتقوالالومزحلا الاهتك ر>فذح واهفذحو اهليقام ىلا | 4 ؟ر> لهن وةلعلا ف رح

 | ا فذحلا اذكو امه ريغو ةزيهلاو ةلعلا فرح لادا لاديالاىف لخدرو

 صعب اههف ىلخ دب فذحلاو لاديالا هلوةفايث ريغو ة 8 دهلا وة لستار

 ةثالثد رجلا ىثالثال : يمال ) لاق#ة زمهلا تك .ةخت هوجو ضءبولالعالاهوجو 1

 ' حرفو هقهوو هب سو دعقو سلجو هلتةو هبرضو< لمفو لعفو لمفةيللا
 لعف باب نما هه ددحا ىدعنلل لاك ةلثما ةعز رال عقل 0 لوقا + (مركو. قلوو :

 اههعرف هئالامهشم) لعشب لعف بابنه ركذيملو لعش لءف باب نةىتاثلاو لعفب

 . ةلثما ةعبرا لعفل اضيا ركذو امهم مزالال نيلاثمو عراضملا ف ىتأيام ىلع

 - لعش لمف بابنم ىتاثلاو برسشك لعش لعف بابنم اههدحا ىدعتلل نيلاثم

 ' موهضمالادعراضم سيل هنالادحا و الاثملعفا رك ز واهم مزالالنيلاثمو قدوك
 00000 0 نورشصو ة بوح دق كرو ) لاق < امزإلالا .سبلو نيعلا

 و جرحدت قممو ىساقو سلقو روهجو رطبو لقوحو للعتوحت

 مج رحاب ق 7 2 ماكتو لفاغتو نكسمو كوهرو ني ثنو بروحنو و باحت

 0 رذتفاو قاطناو 5 ودب مولا حرخاو# ق * هيام *ريغو ةونلسأو سس عقاوك

  نوكسلانهلعتفال ية ناكتساو طوعا وندودغاو ب: هشاوباهشاوجرذكساو

 اضرا و عرسا ىا للعت لوقا + ( ىمايقدملاف ناك نه لعفتسا لدقو 00

 رويه>و عاجلا نع ب نه قيام هطاقلدعب للان 'مذدخ اى

 تبر 2 بايلطا س تبل: ةوسناعلا هتسدلا هتاسلق و ةتسنلق هل وص مر َر

 (سل)

 مسلح معسل سس ها



 فيعضتلا ةدايز ميفالاال ”ىثب لاقام 7 و عفمف لزاذو م سَ

 دكلعو بقوم از فيضان: 0

 ستر لعلا ىف م 0000

0 

 لثع هقاقتشا نيجانوطلو رومدلل : هئبرأ اهلا ةيهادلل ن

 هل كج هه لوو و محمص وم فريعضتا ةدانز ىلءرخآ :

 3 اًدلا 1 0 00 0 0 - 0 :

 ريال لم 0 قلك مر وةثالثا تا رذنمامهت 2 ١

 ددنلا اك 0 ناك 30 نعلم ْ ىف نا ري ن ْ 75 5 5 اه

 1 ا نأ لق 9 اذولف فيل ال قرا 1 .سماملا

 نوك عم تلاد قولد دوسو<أ هبوب ليل لاق اذهلودتعم و

 .لاوحاو ( لاق: 0ك مدللا مم ! لامف“ تود مدعو اًسازع

 . .لوعفلامساو نءافلاخاو مالا و عراضملا و ىضاملاك ةد 3

 21 الا 1 ا نامزلا 7 ردن 0 م نفاو

 ٍ نو ةمال باجمل ركب ددقوةدارزا 00 1

 ىضمدق لوقا *(فذااومادالاولادبالا ولالعالا و ةز هلا ف

2 0 3 1 0 2 

 دنع 3 بهذا د ون امجئاقتلا ل ماس لصو ِ

4 ! وقا تاليلح ىف ؤهانعم 1 ا
 1 م

 بلطانا هيف هانعع

 هب عيدي تين ركسك
 بالبالا بالبلطاو
 نسسوماسقلا ف ©

 عم

 لصو دعب وأ هلوق
 ظفاتلا -نآف 4

 0 تهذا بهذأب

 ١ رذعتمءابلا كبرت ا

 ءادحالا اذكو
 "ودل وفر كاملا“

 1 .خسأ هناوأ

 0 ردا

 نكمبريغ اظفللا ثيح
 ةعازصلا ثيح نم

 2 زءاج ريغ ىا



 لدياد مايق مدسعل 1

 لصفلا غم ةدايزلا

 2 ىلصإب
 نالو الاف هلوق

 ىو نا ريخالاوا

 دجو مل حمنلاضعب
 0 ميت" نا ريخالا الا

 د ويجب جوداص#

 و ع وعجم مبرر ع

 :تفجتن رع و

2 

 ب مج يجج<

 2 ا لمفاو و ةزض رعل آف و 0 5 نآعف 1 ا

 ١ ٠ : 000 نا دن 0 ا دك لفولشكا

 راسا ليف 0 واود نال يس شاماو

 كا نذ ريثك عابراو ىالثلا ن ه ىمامخ ري قولا ازكو ملاعك
 لاوثعو ساكو وس و 1 353 و 00 ود 0 كسل

 ٠ 0 هلام 0 1 شرعه هلضاو كاز هيف ا
 ناوليعذش لي انكو لعذقنا هد 7

 1 ةصنلا ىف اهذلاخ

 | ف ابر ف نركب هنأ عا و ىعابرلا ىف ةاربتعيال كلذ ناار كانا
 -- ا دحا "اكتمال 50 كالذو 0 فيعضأ

 ا 0
ا نيب نكي, 1 اذا كال

0 1 ف ردح نيلثم
 2 

 : و سا د ردو ع 17 سولف ىلصأ فرح [ىهنسب ناك ناف

 عضصعلا آ 1ىل والاول دلفمف و علقم دنع لبد 100 اود د اضيادازوه

 1 000 0 6 ا 0 4 0 0

 1 00 2 سد صو و را 0 لاقو ندع لزازلاق

 ١ ز ثلاثلا نا ة 0 7 هظوتم 'لبق 0 0 ىئعأ 23 0



 1 ا رياقمم ] 5 دأ "سل ل ىلا 2 اللف روك :

 قتووع نورد نورداوددناب وددنلا ىف اك اقافتا دع[ سم عم قاحل الل الوا عّمتاهنافاعثام هنمىراال ١ ١

 ا نوعرف اهم زاب هنال اوشرح مسالا ف قالا فلالاعشالو ليقدعا مالي عننا عئاملاا 32

 ىلص افرح 0 ْق فلاكي رح ' زوالو عضاوملا ضءب ىف هك رطعاوشملا ىف 1

 طسولا عبارلاو ثلاثلا اذكو ريغصتالا ىف ردن ىتاثلا نال اهكيرح بح واما أو 1

 ىلسك ل رصنال دقف رخالااماو سناخلا فذحاذا ريسكتلا وريغضتلا ىفاضياك رحتي
 ىلصالا ف راح ةلباقم ىف فلا كدر م نمروذخهلا ام هنا هيلع ضاريعالاوىرشبو

 ْ فذ لب ريسكتلا ىفال و ريغصتلا ىفال يول 22 ايكو ل مزري العتافملستلا عمو 0

 ا ريغصتلا ف 3 رن طسولا عبارلا م لوقو لعذقب قمم وه لوشن ناب سأيالف ْ |

 حدي ريدك 7 اسءاينذا باعت نآل مقنع سيل سماها فذحاذا اريسكتلا و

 طرا وك رس لاف تقلألا دازبالنا.مههزلب هرملس -تلاعمو حادرسسف جيدارسس 0 ْ

 زرر>او ريسكتلا و ريغصتلا ف أب هب ل لعل ب .انعالا هك رحاب ءارصن هلالىزعمو 0

 قزعم وى طراو# ىف اهاصاوالصا ق اذالل ن وكت 1 تلال ىلاةفا ذه نم رهضعب : 5 1 :

 اهلي ةأم ةوسل ا ىطاراو ايطدرا ث َْق 1 امتاو لاقام ىلع ليلدالوءاي 0 د

 صملاهلبةثاو- ىرمشزلا كح عقلا ىفاطسو فللالا كب , رت ىلا سمالادوؤيرل اونا

 ةبلاؤ هلثم ىف فلالا نال هو وهو ج رحدت .قاحالل لذاغت وحن فلان وكب 2
 دامو مغديمل قاحلالل ناو و ادعاصت نينا نيب لمقلا نوكأ ىنعم ةدافاىف : ٠

 ناكل قابل الل لقا غل َْق فلالا :ناك ولو" ايبا ددهم ون متديلاك دارتو

 تركن فلالانا مهلوق قالطا م 1 اًضياهلوعفمو هلعافمساو هردصمىف . :

 م رده قاخخلولا هيف فرهضتلا سس ملكت ؤحادكو اطس ومس مالا ىف ناكل | 2

 حج ر>ددل نيئاسس لا اولا ايف ا مل فيعضتلا نوك حوضوا ايمداك -

 نزولان اعني رعمو اطراف نينكاافلالافذح ز وجامتا ودي راصتوف 11 ٠

 أم زال سهل را دل اذه 0ع ددروو دديهم و ماخداب سسكس 5 هن ريك 1 4

 ىطرالا وح ةفاضالاو ماللا عم فلالا عج رت و لاوزلا ضرعءةىف نون 2 5

 ١ مضف اعا 3 0 6 : م 3 5 0

 0 <«. وس ركح نب وبتاا مزللل الوم م ردك نزولا ءاقبارعضوللا اذهيلراو ل
 ُ فلالا نوك عاذتما ىلعليلد ةبملالو اذه نيفرصصنم ريغ ليعاو راوجنوكب |

 لغرا املا سسالا ل ون مث لعذش,قاحالل طبالعو< ىفاهتوك و 1

 ىلعذو دديك ماللا فعضم لاءفو لود لوعفو بنزكلءيفو رثوككا|
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 0 مو

 | د و ا و هيلاد دما ةدايزإ دقو | معد راو اناز نيلادلا 'الاو موكا دمها
 بر وبس هروب اجيب >4 جبت ١

 0 0 اضا: يعش ناكو هل ىململا نزو ىلع 000 وه لب نيلادلا عل اضل < ذل الاددتلملاو كك

 1-2 قينوشلالسالدركاعرراط نورك 0 07 دشاو متدبال أ وصطلا يدش دفا
 مجم

 2 ا ىلع د ددنلا ا اولا 1 ود“ افرح 0

 1 . نونلاو و ةزيهلاسيل اولاققىنرحأو سينغقا اماو قاحلالل امهةعدحاو لكف

 || كلذو ظقف قاحلالل ىن : رجا تفلأو س.يذعقا ىئيس ىدنحا لب قاحلالل [يهيف

 || اضيادب قلما ف .نيتشازلا ن ا رمملا ةلباقم ىف اههبف نونلاو ةرمهلا نال

 1 اولاناماذه ماللاوا نيملاوا ءافلا عضومىف فرح ةدايزبالا قامالا نوكيالو
 || هب قدللا ناكاذا ىلصالا فري !ةلباقم ىفال قاملالل دازن نا نماعنم ىرأالانأو

 7 2 ةملكلا قمل دقو مين رحاب قاملبالل اهلكسسنمقا ٌداوز لوقتف ةدايزاذ ١
 : احلام جرحد قو د يع ا 7 + قدلملا ىو دازام رقما ىلع دازب مث ظ

 4 ١ ةدايز اذا هلم ىف محن رحاو حب رح د ليقأك قا :ل ساو نطيشن ليقف ةدانزلاب

 1 كيم . نياك أك قضئالو سد لعل لذا كالذك نسسنعقا سبلو اومعلا

 ]| نا لاشبالف هلاكم لثم.ىف هئيعب ازا كالذ ةقفملا ىف *ىحي نابالا ابق ديزع

  اذهلو هون عضوم ىف اف واولا نال محن عاب ناقل“ زولخاو بشوثعا

 . شفخالا لوقىوقو هنود زلابدنح ق جنم نأ ددوسوحت هبوب يسلوق فمض

 * لمفاون جر زدصأ او انل وك هبقدع <ل* دداو هود ناو بد: يل تذب هنأ

 0 . ةلعافمو ليعفتو لاءفا اهرداصم نأل جرحد, ةقعلم تنميل امناقلعافو لعفو

 0 .لاعق و لاعيفو لاعفا ةاواسم كنالو اهر ؟ ننس ناعل د رطم اهتادايز نا عم

 ٌْ . *ىثف ةفلا كلا نال لامف ردصملالعفل اياذك ب ذكوالاّيقلئاقو احا ا

 . ةللمق للعف ىردصم رهشاو اعسال قاحالا مدع ىلع ةلالدلا ىف ىف 5 فيراصتلا ن

 . هعج- نال رطق نزوب ناكناوراج-و< 6 ريثكتلاو ريغصتلاىفاثلوقو

 دا لاعم عج ىف لد ءاعم وماما 0 2 لس راج ىلعر اج عمجالو رطاق

 «فذعال ه , ديلا نالا ماهحالان ! وو لاعف عج ىف درطهريغلئاعفنال اض اًمغأ

 ”نأكنا هنم كالا فذح لب ا امنا ىف فذ م ريسكذلاو ريغصتلا ىف ه رخل

 فرح قاحالل ديزا!ناكاذا اماو ىلوا كازلاف فرخ تعا مهي | ا هنال
 عج زيه 1 ا هاي هد ١ باقتن دنقل ٠ سان 1 - دمااز نإ ١

 05 روهنك 2



 ليقو بهذلا ليقو رهوجوأ ىشو نه نزلا جريزلاو ريغصلا رهتلا وه رفعت |

 | نثربلارفظ باذملاو ناسنالل عباصالاكريطلا و عبسلل نئربلاو قيقرلا باصدلا 0

 اذكو تا وطلارضخالا دارطلا ب دنا و بتكلا هيف ناصيامر امها و 0

 هي اكرضصلا ىأ لدنملا مجب لدانملا و ةراجتلا هيف عض 0 لا تدالا |

 طيلعلا و هلك ع عاش ترم لاش أه ةراجح هن " اكهيف ةرالح اريك ناكملالمج 1 0

 ةبادوه باعث لاقو ةباه#ىأ تعط رق ءاعسل ا ىفام لاَ هريغ و نبل نم ظيلغلا ' 7

 ةفانلا ةلع ذقلاو ايم ىا الع ذق قاطعا ام لاقي ةنسسملا زوجعلا شرمصطاو ||
 مج لدانملاو هلوو ا س وم مرا وعا 0 مالكن ملطأي |!لسد رفا ودم ود طوف رمضعلاو ةديدشلا 0 1 3

 ف ا ٠ نفامقلا محن! ى ىرخادغل هيفو ةديدشلا رظعل | َةقانلاو ةيهادلا فاقلا 0 1 7

 37 سيل مضلاب ديدشلا 6 لجلاىؤعبقلاو لبر ءانرركشالع انهدارئاوظل 000 رع ظ

 ميجا ب ىئعا 60 0 أ ةدايزل فلالالب ةأ رع ةوح الآ رول -و نوم 26 ثينأتل اضيا : 2

 كيو 7 0 قاطو ا ةدايزلان ا ملءاورمشلا ٠ ءاعمأ نم م مس ا سدردنملاو هوحو را ا -

 1 0 ١ ىلءنيف رحوا افرحديزتنالعفلاو مسالا ىف قاحلالاى ههونوكتالدفو لصأب | ٠
1 

 ىلع وه غ1 رخل ١ لع ةدايزلا كلت نيكزتلا كلذريضيل ئعم ةدافا ىف ةدرطم ريش ةدايا) بال |
ىفدحا ولك تان 2 لاو ةئيعملا اتاك رخوقيورطاتا 00 | هلك 7 ٠

 رهظ 0 نزو اماكم لثم

 د ةغالا نم لعافلا ساو ردصاا ومالا و عراضملاو ىضاملا نماهفيراصت ىف وأهم قملاىف ١

 < لادم ركل لاو ريغصتلا ن نهوأي ءابر العق هن قماملا ناك نا لوعفملا مس او[ 1 2

 لثم ىلا ةملكلا كلف ىف جان انميرذلا قاملالا ةٌدافو ايساهتال ايعابر 1 0

 مه وتام ىلع قاحلالاةدايزب ىئعملا ريغل مدعل متعالو عج“ وارعشقف بيكربلاكلذ 5 : ٠

 سيل رثوك اذكو ئعم لعل فلا لامعشو لقع عمل فلا لق وح ىنعف ناو فيك 0 ا

 ةدافاىف م رطم عضوملاكلذ لثمىف ةدايزلا تالت ند نا ى 1 ليتك ىنعم 31 ١

 .ردصلل لعفم ةدابزو سس صقل لضفاو 6 ىف ةزيهلا ةدايز نا م ىنعم : 0

 قاحالل تادايزلا هذه نا لوقنال همن نذ هل | ال لءفمىفو ناكملاوا نامزلاوا 38

 وما هلثمو ةنيعملات ا 0 |او تاكرااىف ىعابرلاك اهب ماكلا تراصنا . 1 1

 ضرغلا ىلع اهليحت الف ةزوكذملا ىنامإل فورملا ةذايز روهظا تاذو عمشلاو |
 ف نط انو بكترب نادح ال سيل وىوذعملا ض رغلا ىلء اهتلاحا ناكما عم ىظفللا 6

 هب ا ان

 رنيكت.الئاد مودشاو< مندي كلذكناكولهتالاضباقاملالل نعم ةدافالد زكا ٠"
 حرق دامه د ونور سكش الثا ةدحمال وةل وحن ًالورفعجنزو : : 3



 ليق و ب رعم لب سلم

 عا تن ودم ىنرع

 اك هدد - نيلي
 ليلغلا ءافش ىف

 ىنعمم قب .1ةعللاو

 برءيزيظعلا ةأرمل
 نسم اضا

- 

 اطباعو اديدهنا ىلع ليلدلا هب ويعلن انءوقي ناك اذ تب رض وت مآل

 4 5 ١ ها و

 00 ا ادم وطبالك لاعف هيف ىؤرب رالااللعق دحنال كنا طبالعو دياده اروصقم
 ظ ازكذ هيف كنز زال نام رف لب عابر [نيئاش اسيل نيرو <ذلانااكومدودف مداودو
 ْ ففعل والاب نيتيلص أ نيتغل أسيا تادف ثالث نت رع وةعك اهه دعب نم 0 ع

١ مضو ءارلا ناكسا ونيعلا حفلات رعنأ كنت رعففح ىتاثلاون ونلا فذحت نان رع
 ْ 1 ْ ظ 

 3 | نثن رعت اغل تسدقو تان نس رعو ءارااناكساو نونلاف ذم نكن رع عرفءاتلا

 نك »ص رم 2 ع 2

 ظ د#تداز و عرفلاعرفنت رع ودع رفنارعوتا رعو عرفلا رف نت رءوهعرفنت رعو

 4 ْ اذاهنالنو: :لاةدايزب مكملاقطاوةلقب غدت ديلا وعز اهنا ىل املا ىفىريسلان

 ْ مك ا ىلو الاف ارد يه رادتءاب نائزولاو ةذايزلاو ةلاص الا نيد فراطاددر

 1 ا نوكي نزال الالم مادنه نوكينا زاجواو ”ىحبأك ةدايزلا ىذ ةرثكل ةدايزلاب
 رو راع هز او م

 أ ةريثكدنيأديف ديزل وهلوق * لوصالاؤكتف عقر ال قرخ كثالذو الالعف لدهن 7

 0 ىلع فين هب وريم دعل اهيلع دزوةينبأ ةيئامثو ةئاعلث ىلا هنوبيس لوقىف قلرت

 ا ىلع راصتقالا ىلو الذ لوطد كالذ عيجج حرشو مةسو ع اهنم نيناغلا

 ْ ناكل و للامتدلا ءاشنا ةدايزلا ىذتابىف 'ىباكلصالان مدازلا هب فرعي نوناق

 أ اسيردنخنا ليقهنال ثك الا ىلع لاقامتاو صااهدع اليلق ىمامللا نم هيفدنزملا
 | .ءاجذا نونلا ةلاضاب مكمل ىلوالاو هيف ادب نه انعابير نو ف للعنف

 سيل أ ل يق ناذ سيطلعو قيلفعج وليبسلسو ةيهادأإ سددردو دأب ىف ديعق رب

 8 ا ىلوأ اًساز هلع نزولاردن نرويدقتلابو ةلاصالاو ةدايزاانيب فرح ددرئاذا

 | ةروكذملا تاريلكلا هيلع ءاحو كالذ فيكو ردان اليالمف 0 الوا منال لف

 | رثك أديف ديزاا ةينبأ نوكلل ىل وأ هتدايزب ركملا نوكيامتا انلق هذوذش انلسولو

 هنمهيفديزما ةينباذ ىساهلخإ ىفاما ىعابرلا وىتالثلا ىف ثالذ و ريثكب ل وصالا ةيذبأن م
 كالذ لثم ةدايز مكمل ناانلةاضيأ ماقملا اذهن * نق انز واح ولو هلوصا ديب الةن راقد

 | تناكاذااما لوصالاة يالا نءف را ةلاصاردقت ةيلكل 'ناك اذا ىل وأ ف را
 | دا الما ز هان ناف انردتخ ىنعأ انلاثك ٌكاوزلا تاوذئم نيودقتلاب

 || .حارتسال لعق 3 سد ردنخ لدن صملالاقول ال الصأ ريد نيب توافتالف

 ءاسأت 0 0 03 هيف سيلا 00 6 ةيالزك آلا نع دل اوقنم

 0 9+ ا ا هتدابز لاق 0 ا 0 اق ديالو



 يالا 6-1 قلما حسان 5 00
 ا

 ءالو جه ا
 0 - رت تافبر ساي مس

2-7 

 1 3 + 0 3 ردت ىزعب سويط ر 3 ا َ

 ريخالا هقرح ا رلا 53 زلا ا فلا لاق .ىئالالا ههلضأ لبا

 نر 3و 00 رفعح نر 0 تالا ا سَ

 ماها ةيأقح ناكو نيكل 2 لا عاتجا عانتمالا ةثالثا ؛اهنءل بن

 تالاح ثالئاسمنيماللاونيعلان وكس عانتماب ظقستو نيملاو ءافلا تالا
 قم» 2 0 ىابزا ةيلبأ نم 0 | هان 0 6

 اددعت نال وةنف ٠ 4 :لو عم نزولاذهت وشب لوقلا 1 والاف روهشم ريغ ل 0

 مسج يجمل ادب سا هيي د اص حصسس ا أ أ 7 ب ا

 لبةىذلا فرالا ىعابرلا ىف دازلا قاسكلالقو ناريخالانافر

 0 رع ع م

 : ةقك 1 0 تالاح 0 برعطتلا 4 نيعيسو ادخأا

 0 عم يفرك 2 و 5 : دج

 .ناولقانلاة مث هن عهدرباللقتلا نكلمضلاروهشاناكناوعترب و وب ابط نمءا رف

 ف روش تاتو اططوعءو اددوسوىو رام ىلع ءاللا ولادلا ِج ٍ

 ٌ ةاههل 0 6 ىي“# ند 00 6-00 يي

 طق 2 ىلو آلا ماللا نوكتسس 0 2 هي

 ص

 رهتتاو نونا اك

 كلذ ىرال لق
 مصم نإ

 تف لدنجىف زوج
 ايد و ميلا



20000 

 ْ ذاشف ٠ *# ذذز هتدقام جا + ةقفص ف لسوا و عاّتبهلكامو 0 هلوئاما ووفقا

 نركبيلو / و5 و نيعلأ روسكملا ءافلا حوتفملا لعش هيش دقو ةرورض نوفل لكم
 كل كلذ و ةعراضلافرحو 0 ءٌؤذوفطءلاواونعأب رضتلفو 0 00

 0 وامهدعبامم ءزااكامهف ف رح ىلءامهت وكل ةيلكلاءافكءافلاو وا ولا لامعتسالا

 !ِ . باتكلاىف 4 هير رنمالامال نكسفاهءالك ةعراضملا ف رحو ةماكلا نيمك مال

 3 1 و ارا نسما فرحا ةثلثىلع مثنآل لئأوهو لغفيل منو هيدبشو زيزعلا

 'ه.شث اذكو ءافلاو واولا نه , الامعتشإ لفأ مالا مال ىلع ةلحادلا مث نآعم ءافلاو

 ْ رسب وىف انلفال ىهاو وهاو ىهوز وهوو ىهفو وهف ,ءاوق لعفولعشب
 نوكل ماللاوءافلاو وا ولاعم هنملقأ ةزمهلا عم فيفضل نكل ىهأووهأ

2000 

 1 ظ - نأ و و اه4*ه ماللا و ءاقلاو واولا نء.الاهتسا لْئأ ىهوو 35
 3 3 وم لقاك اذهو دضعك وهل لمح ل: ةنيق دك لع 0 دعزأ 000 “ىب رقأم

 ف ق وذو مهلو | قلطنا ىف قلنا مهلوقو * اسدركت امو ابصتنم تابف «اقتنُم كارأ مهلوت

 يا كيس اهنال هذه ىف فيفضلا لآ امباو * ناوأ ل اذلو ىذ * هلوقو

 اهنكامأىف اهحرش ؛ ىحنو لقث ىندأ اهيف ركتتسد ف ةفللا ىلع ةيئيم ةدرحم ىف اريسلا لاقوهلوق

 فرعيام هن وييس لاق امك ثلاثال و ةمكذ ىازلب و لباىفهلوق « ىلاعتهللا ءاشنا أ فنصلا لوقا

 طبالاو ىاطالا ءاح نا ف رغص ربا اىفا ريسلا لاقوزاب سالو زولب د نى اوتو

 ىلعل قد زوج لفف م وهلوق 3 دول وىأدبا نانآو طق الا ىف هغل امقالا لبق 3و مر الو 2

 لئعت وأةفص ناكامالا راح هليقثتق مالكلا ىف لف لكنا شفخالا ع نع قش فأر تافصلاىف ىأ امه
 ع لكنار عنب ىميعلاقاذكو رعشلاةرو سض ىفالانالقث الالاف قوسو ره نبعلا مالكلا مني اذه ىلعف

 1 ل وقنا لث 2 كلو رسم وك هلقث نم مهو هففحم نم برعلا نذ ناكلغف |( ركذام ناف مقنسي و

 3 ا ليقناف اقافتا قلق ىف كلذك وهاك اه وضل رف 0 َْق نيعلأ ن 1 )الب | لبطالاو طبالا نم

 3 اقنعو اذن نآف اهلوصا ن + 2 يعتسإ لقأ تناك ةروك ذملا .عيراقلا عيد تافصتسلانالاو

 1 | نوكلا 02 هع رفلا ف رع اذهبو اهيكر عم اههنم لأ نيعلا ى 5 ان ديسلا حرش ىفاك

 || لا هيلا راشأ كن وك مسا اعرق اه: ملا ن وكيف نيعلا ىف وضم [ههنه رهشا | رجحت يلا دع

 | لوصالا رئاس ىف لصاحلا لقثلا نم :ٌركأ نينمضلا لقث نا باوسملاف :
 ' || اهلامعتسا ةلق ىلع تاماكلا ضعب ىفلقثلا فعاضت لمينا عنتمالف ةروك ذملا
 71| ىفاك الصأ هلابعتساك رثىلاىدؤي ل صالا ىف لاقثتسالا ناك اذاو الصأ اهنوك مه

 - ناكناواذه هلامعتساةلة ىلا ّنادأن م ركتلاف ىصخن الا«كلذريغ وعيب ول وبول ١

 | رضلاو رعشلاو رغشلا وهن منفلاب هكب رمت زاجانكاسايةلح افلا حوتفملالءفنيع ٠
1 

 00 يش تيس 2 ر255بيبير5ئظط9فق9بففططللللتللللل

 1 6-0 2 م(



0 

 اهل نق رافمل هنا وخاف وفلاخ 0 7 00 8 :

 تبهكتسا اولورملو اضيأ افلأ ءايلا بلش هيف ا اون صني إف فرعم
 ءأم 1 مذالو تنال نيعلاح وتفملا نال ءابلا 8

 نيعلان 5 ءافل ا ا ىلع هيب :انلاو 0 تاب نم

 لعفلا نم ِس قاادعو عمدت مو هريغ ف م 93

 برض 0 لوعفلل ىن رمل: ف ترطق علو لغافألا

 قللانم ىذلاف ذاشوهو دروب وليف ل لقاك ءارلا ,
 نوكيناز وح و لبا لبا ف لوقت :ا نيعلاو ءاغلا ر
 ا 1 فذح هر كو لقنالا ىلإ فخالا ن ٠ لاقتالا ةه
 ١ ل نوكيال قلما ريغ نم + ىذلاو ِء افلا ىلا تلق

 ٍِض 3 دضع وو 18 ا دا
/ 0 

2 

 الد كاذ لماو 4 لقت يس 3 :

 | دضعو 00 00 نم لاقت هاركلا

 ههأ رك نكسامنا لإ ةرسسكلان ,.فخأ ةمصقااو هع 4

 لوالا نيكس 0 ا 5 ةفللا ل بلا ف

 ٍ قل ق قث ع وكف زا اذعفا ايهف ىئاثلأ ٠ فر

 ا ىزاجوهو زيزعلا تاكل ءاح ىج ىيَح نك 5

 . هذه 6-35 و 0 0 3 5 فلا 0



 ل ل
 | 0 اهي رفئلاوذه عيجبو ًاهرسكيذطف عرفوا ءاكلانوكسبذ شق ىف لاش اجر خلا
 1 ناك العفنيعلا قالا لعففن وع رشال وءانبا ان وريغيالفز ا !لهاأما وميت ىنب مالك ف

 || نانثاو سسكتال دارطا تاعي رفتثالثديفد رطب كح لجر وفك اعساوا دهثك
 3 . عابتا نيعلا قلحلاب صتخ ىذلافايقلح هني كلاب اههيف هكراشب عورفلاهذهنم.

 || ديعسو ديهثك نيعلا قلحلأ ليعف عرفلا اذهىف هكراشي و رسكلا ىف هنيعل هاف
 3 قح نا عم هك رحا ىف هلاعبان قلحلا لبقام اولعج ماو فيغرو فيتو

 || ةحقلا ةفخو قلحلا لقثل عم ديو مغ ىف اي هلبق اموا هسفن محفينا قلل

 : ّ اعدل كالذو همالوا هنيعق لدا لعف عراضم خف ليلعتىف ”ىحا1 هلاهتبسانملو

 ” ]| ةزكل لغفلا ريبغتلا ف لصالا نال عيرفتلا ف ىلعفلا لعف ىلع ىعمالا لعف
 ظ  نيعلا قلحلا لعف نيع مهن عاشما ةلع دا تابى . *ىس و هتاف ريصت

 رثلا 'ئعدقو مهم الك ىف ضوفرم لاثم ىلا ىدؤيالثل هنيع مف :ملل ليعفاماو

 || قبح ليوطلا فج*نز و ىلع قبح ىف ليقاك قلما رسكللاءابنا قلطادعبام م“
 "| همالوال عش نيعناكاذا فالح ةماحلا ىناث ليعف و لعف نيل اثملا ىف قللا فرح واذه

 ]| هايلا جرخم برقل حتفلا ن :ه بيرق ربسكلا نأ مه, هببلخ رسكل ا لقتتسسبإ
 قلحلا فرح تزج+دقو نيلاثملا ىف نيعلا ريك مرلالف فلالا جيرخم نم

 ارك داما اهسفن ريبغت انهه ْن 5 مو مهفلا ىلا اهليقاموا اه سفن ريبغت دام

 ةكرح تربغ مارغلا ديع 0 حوتفم هنال محفلا ىلإ اهلبقام رييغتالو

 تريغ اهناكف انرك ذاك محفلان + تبرد رتثكلا نال اهتكررح لثوىلا اهلبقاع

 ءافلا عبقتىتح ءافلا ىمومضم ليعفالو لعف ءاعمالا ىف تأيلو محفلا ىلا اهلبقام
 | -سبتلي المل عشا ض دهش و لعفلاىف لعفاماو ةدعاقلا هذه ىلع ءانب نيعلا

 2 ضورعل نيغملاو مخ رك عبش ملاما هليع و عبتملا لعافلا ىن بملاب

 ككبناىف كءوجاوكءوبنا ولا ل مذ وذش ةاكفت رغما ىف ريغملاماو ةرسكلا

 . وحن ىف عبت ملام ا وكن رقاوكعيب افك ؤرئاوكعو هيلع اسايقاولوقيإفكّيجاو

 ح . ةسسكلاة ب راقل ناك امنا محرو جروح ىف قلط|لبقامرسسكن الفوؤروفؤر
 || قلمحلاف رح قح ناىلا | ورظ:فزاخملهااما وحلا نم ديعب مضنا وان ركذ ايوحشلا
 محتنان ءاهابقامريغمل ةلعلا نم ان رك ذامل اهحف رذعتهنابهاهلبقام حش وا اهحفاما

 "|| اههيف كرش ناتللاناتغللاو ىغبشام سكعالا اذهلهو رسكلاىلا اهقتحوهو

 || مسالا فذخت ولعفلا ىف دهش وحن نيعلا نوكس وءافلا مف! لمف امال واهريغو قلل

 لاقتنالا ةها ركن يعلا اونكساماو مسالا ىف ديكو لعفلا ف معقل اريغفو

 ا



 هل
 لعفلانم الوقنمن وكي نا زوحف اذن اكاذااما اسنجالع لئدلاءاعسالا ىف 0 3 ؛
 ديلولا تيأر * هلوقىفاك ليلق هيف ماللالوخدو لدخلا لأدلاو ايزو رعثك 1 1
 هلاصانال هيف داعبتسا الا ذه ىلعف +هلهاك هم الخطا ءان :حأب ادب دش + * كرامه ديزيننا ؛ 0

 نباب ةهيبش ةسبود مسا هلا ليقام ىلع اسنج ناكذا اماو لوعفلل ىبملا نغفلا 1
 ىذا هيفف* لئدلا سرعك الاناك ام + هسرعم سيقول شيب | واج :: لاقس رع. 5 ٠

 ردق هنم ءاجدق هتلق عم هنكل ليلق سنملا مسا ىلا لعفلا لقن نال لاكسشا 00

 ليقنع ىوربولاقو ليقنع عدا هللا نا كَ هيلع هللا لص هلوقك اص 0

 باث نم و 00 مهو قاذكو لعفلا ةروص ءاقبا ىلع 1 |[
 ريغ مسالا ىنعمىلا لقنالف اضعلا ىلع تْنيدنا ىلا تبيش ندل نم ىا بدلا 3 ١

 ةصتخملاةغيصلا نوكتل ل وعفلل - نبملا ةغيص ىلا لعافلا نيبملا غيض نإ اضيق
 نالأدلا نم لأد هلصا و اسنج لثادلا اذكو العفناك هلصانا ىلع اليلد لعفلاب ٠ أ
 سنملا اذهنم 9 ٠ علا لئدلان وكينازوج و ىطحلاا هيف برات ى شم وهو [

 8 ونثلا بابلاذهنمو لعفلانم لوقنمن "الاناء فلا لاقو شفخالا لاقامىلع 00

 مى و لع زلا ىف دعا لع ولا كمال نأ .[ ناعسا لعف لع دا رئاطل 1
 1 ىرق تدلنا كبحلاو هلؤق < ثسالا 0 :

 كبملانا وهو ىنجن|لاقام ىلعءانب هيف انلق لقنلا محد نا صملالاقنا ءابلامضو 0" ١

 هب نلكتملا نا ىنعي نيتغللا نم بكرم كيلا نأ ى نعم نيتعضب كيلا و نيترساب | ٠
 بهذو اهنعلهذ ةروسكملا ءاخاب ظفلتال مت نبت 0 كبحلا لونا دارا |[
 مط وةر وكم اه الخ لب ءاذا مض ىلا عج ريإفنيتعضب كبل ىهوةر وهشملا ةغالا ىلا ١

 0 و ءايلاوءاطادماكلا قرح. ىف كبطلاو كبلا ناتشالإ تلا 11
 هون :ولمرلاىف ةقيرطلاوهو كابلا عج كيلا ن الر ظن تدثنا نضل سا

 لاق هيوبيسنا ىتح ليلق العفن الهدعب عمد رفم وهذ تذل نيترتملا كبللاو

 هللا قحمذاشلا ىف ”ىرف و ليق عم ود رفم نم مسا بيكر ت دعس و لباالاةفأ ىحملا ْ

 ىلا ضعب دريدقو لاق + واولاب هتباتك الا *ىراقلا اذهرغيملو ءامل امضياوبرلا ١

 لعفلا اذكو ذخفو ذطفو ذْدَف هفزوحي دفلك قلح فرح هيناثاق لمقف نضحا 1
2 

 قاعوح و دضع قروي دعو نو فنكو فل هفز و فدك ومو دهتك 1

0-0 
5-1 2 . 5-4 5 
 2 7 1 0-١

 ا 3 1 هللا 1 7

 2 ت3 0 55 ا يا وح ل

 نر يك لا ميك 5 3 ا

 ا ب -
30 

 كمل ص ١ لا 4 1 م

 0 ولا ل ا كي حراج 0 عا ياي خسمام ع أ ةجبخ 0 3 00 نوح فدل 5 2 ١
 مل ا ايلا ا لل ا ولا ان دال ا ىلا 5 6 ا تلا ا ل ل ا 527

 دشرو لذتوحو امه ثلاثالوزاب ول اامهيفزوجزلب ولباوحنو قاع هيفزر 5 345

 ضعب ىف لاشب دق هنا ضعب نإ ةيضهدر نالوا" * ( رس رعسع جل :ًأرلعلقف 0
 ضعبلائازوا ضعبلصانالبقةروكذلا نازوالا نمزثك اوانان وايل تلا ماكل

| 

 الدان الف لأدلاَس

 هعدخ ىا هلتخاذا

 م

 باطخ ىئنتيبعاهلوق
 ىورب و .ةجوزلل
 ةغيضن. .نتيعا

 ىف هلثمو ةساغلا

 ىنتيبعا مهل وق ىنعملا
 ردردي فيكف ساب

 ريم



 هللا هايحا لاش

 ماخدالا واضرا ىف
 نايم هلأ كا

 ناكول هناذ حاملا

 لعافلا مسا راشعاب

 نلاكرمألا لا

 قال اك سكعلا
 زوجي و هلوق مي

 اذهى لعل وخلا كلذ

 افلا هلاق عاب اوج

 ىف ىني روهلا لض
 نانم هتاقيلعت صعب

 م ١ 1

 ١ هؤاذ اماما لزلزوحن نييلصانيفرح دعبنايلص [نافرخ ديف ررك اما ةلقلا 71
 ىع-ل الف قلك .ندلث وعم ل الو ( لايم ءافلان لتعملا» هلو * اذع اضم 131 0

 دجال فالح رس ودعو رك 0008 ٠ هيض امولخىف مي 0

 | ضاموه ذا ظفالا فهيلعع رف عراضلانالىضاملا ةغيصب ىمس امتاوصقانلاو
 ٠ لاغفالا ةلثما لصا ىضاملاذ هنتاكح ر> ريغو ةعراضملا فرح هيلع ديز

 1| فوخ اىعم فوج نيعلاب لتعملا ىا فوجا نيعلاب و هلوق * ظفالاىف
 5 اريثك هنيع بهذ هنال كلذوف وجا َقبف هلخاد فام ذا ىذلاى

 "7 || ظافلا لواب ارامتعا ةثلثلا اذىمس امئاو عسملو لقب ملو تعبو تلقوحن
 "|| ةباكا ٌؤدش ناعراضملاواىضاملاا وف سداذا نييفرصلا دنع بلاغلا نال ىضاملا
 || سفنلا نع ةياكملا وهيلاءايشالا برقا ماكنا سفننال تعب وتب رض وحن س فنا

 ةلاباسهيبشت

 اضقان واصوقنم ماللا لعتملاىعمو تعب و تلقوح فرحا ةثلث ىلع فوجالا نم
 || ىعسومبا رعاناصقنل كانه هب يعمامناهنافاص و قنم با رعال#باب ىف هل ىمسام رابتعابال

 شخاو مراو عا 2 فقولاو مزطاىف ريخالا هفرح ناصقنل ام« انهه

 ْ ريصيال ةلعل!ف رح هيف ناكناوهنالةعب رالااذ ىع" و شخمال ومرتالوزغنالو

 ١ ةثلثلا اذامهتيستف اهبلع فوحالاىف راص اك ةثلث ىلع ىضاملا ظافلا لوافف

 مي وموهوحن نيعلا وءافلابو هلوق 3 مالا رايشعابال لعفلا راشعاب عل ااذو

 ![ةرقمافيفلو 0 اضم وقل وح 0 0 درملابو

 لالا لجمال اتا اقع دما ية

 0 5 5 مرو 5

 ىثا ىضتفن نئوسقلات ناكامنالوقا * ( قعد رص لفف لب ابذعربح دضع

 ْ 0 رت ا فا وهام دفن ولا هب قلعت الف ءانبلاوا بارعالل ماللانال
 : . را لاوحااةعبرانيعلل و نك اسلاب ءادتبالا رذعتل هناكسا نكميال و رسكو ذو حف

 جو رخخا لاقثتس نات طقس رشع ىئنثاةعبرالا ىف ةثلثل اون ال

 : ورلد أب تافوح نيليقثلا 15 اعف 1 اوقنعىففاماف هفلاح ليقث ىلا ليقت نم

 كللذلف هنم لقثا ىلا ليقب نم ج ورخ هنال سكعلا نم لقثا ةعضلا ىلا ةرسسكلا نم

 ش ناك ازاكلذ ز وحجب وثدث نا كبحلا ىف الا لاعف الا ىفال وءاعمالا قال لس تأأي مل

34 2 ٠ 4 57 2 ٠ 

 . لعافلا ىبملا عرف هنوكل هضورعل كلذ زوج و لوعفلل ىنبملا لعفلا ف ءاجاليلق

 ١ ندي تدل م م -  عهحو رز

 0700071 ب98



 حقل 0س ا

 عع فذحلا 0 سانقلا 8 نار ا

 نوزوملاف ناكناو ىنعي هلم ةنزلا تبلقِبلق نوزوملاف ا را

 هلوق * ماللا فذحب عاف نزو ىلع ضاق لاقيف هلثم ةنزلا ف فاح
 نأ الا يعل 0 وا 00 نيم ىأ امهف 7

 الع ' نزوىلع اس و بولقلااذه لصاوهوبلق ف س 7

 نوجا نا لاثم ءافلاب لمعلاف قال 0 | 0
 فيفلماللاو نيعلاب وا نيعلا وءافلاب و ةعبرالاوذو نموقتم مالا و ةقلاوذ

 الوصا ةشالا مي معن هولك (قورفم فيقلماللاو ءافلابونو ْ

 0 ومن و طقفءافلا لتعم ن رك رافعا 0 ظ
 ردو لاو كا دا 3: 9

 ريثك ىف لا ىلع قبندل ىا 0ك ااا لع فرحا تيم او 3

 اذهىفاهتكراشناو ا فدحلاو ناكسالاو بأقلاب رعت للا عضاوملا نم

 2 ”اكز ومكماما فعاضملا اذكو دمر رش تاشلا ١ ان ق 2

 فعاضملاوأرقولأسو رم اكة زم ةيلصالاةفورخ دحاامز روما دك هرغ وا
 هبا صح رس

 ةياغىفوهو نددك نالئائم هديعو هؤانامواريثكلاوهو ونالئامدم الو هتيعام ا



 هيف ءايضغلاو هلوق
 ريض داضتلا

 ةرسكلا نضر

 رهظإ اك اضغلا
 ةغللا بتكح نم

0 

 ام ا ا
 ا مو

 ' 0 راطالا اذه سصلل تبا, نكي لو ذات فرصلا نم هعانتما لوشو ةلع ريغنم
 | ةاءالب فرصلا عنم ىلابلقل الول مالا ءادابءايشا ف فرع هءوبيسدنعبلقلاناف .
 | بهذم وم ام ىبايق ريغ اةذح ةزميلا فذحىلاوا ىلاسكلا بهذم وهاك

 أ نيمتلاىللعال نير وذ#لا دحا ىلا مالا ءاداب بولقم وهف ءارفلاو شفخأ الا

 1 5 عجرسا هبوبيسو ليلخلا دنع ءايشا لوقن مث انيعم فرصلا عنم "ىلا ءادالابال

 | اهلصاوةف رطلا و ءاضغلاو ةبصقلا فءافرطلاو ءايضغلا و ءابصقلاك عجال
 || نيصح ريغ زجاح امهنيي نيتزمه عامتجا ةهاركءافلا ىلع ماللا تمدق ءائيش
 1 عج وه ىناسكلا لاق و ءاعفل ناصف ةظفللا هذه لامعتسا ةزيك عم فئالاىا

 0 مهوت ايماعسا و ءانباكتنا عم ءارمك هلا اههوت هفرصص ملم تاباو تيك ذى

 1 : نازفق ىلع يفق عجب ا نالم ىلع عج ٌيلصا اهنا ةداز هعمو لييس3ف

 تزمهف ةلعق ءايك ةدءاز امه ءايز اةشيعموو ةبيصمىف هوت ايو لياسم هقحو
 شياعم وبواصم سايقلا و مهضعب نع شئاعم و اقافتا بئاصم ليقف عجبا ىف

 7 || نكسو عردو لدن بيكرتنم وهو ةعردمو نيكسمو ليدنم ىف مهوت امو
 ] ديعل هيلا بهذامو ها عردم و زك و لدن ليقف اهم ةلابضا

 : وام م هوثلا ىلع ل اودوخ ومر فنم ذل قرصا عنم نال

 يش 1 ءاينشأ هلصا ءارفلاو شفخالا لاقو ديكملا نم كيعل

 ريغ لعن ذاءايئشا ىف ة كلان ناهد ا ونم فيعض وه وءانبا ونيب وحن

 فيما :مالابعتسا ث51لضالا ناكل اًئيشلصالا ىف ناكول اًئيشنا ىناثلا و سابق

 *ىبش مهما ا وتيم وديس ونيب نم ثك | اتيمو اديس واني ناف هتاوخا ىلع .اسابق
 لد ءليسغأ رعصت كنا تلاثلاو ”ىشث نم الامغتسا رثكا نوكي نا نع. الضف

 ىلع عج و دحاولا ىلا ريغصتلا فددر بجو ةرثك عج ءالعفاناكول و ءابشأ
 تاوالعذ ىلع ع حن ةيعمالا ءالعف نال هنوبيس بهذم ىوش امه تاوايشا

 ريغ تانوس وتالاج ركنانلاوفاالابعجلا عجوتاوار مص ىلعءأ ردككوحن ادرطم

 عجفف ىواشاو اياشا مهلوق ىناسكلاو شفخالا لوق فعضيو سابق

 . لصالاو ىلاعف ىلع ناعمجنال الاعفاو ءالعفا ناف ءارعص عجج ىف ى راحتك ءايشا

 ةيابخ هتيج لبق اكسابق ريغ ىلع اواو ىواشالا ىف ءايلا تبلقواياشالاوه
 ىواداوةوادالثهنذان وكيفريدقتلاىفةواشا عجب ىواشا هءوبيسلاةو ةوابجو

 نعلا ثرغخأو ءاتنفل عص وم 1 ماللا 0 3 ةءايس ىش نم يب كي 7

 ١ ةوابجىف 5 سايق ريغ ىلع اواو ءايلا تبلقمت ةياشاراصف ماللا عضوم ىلا



وىرادىءايلا قياذلفاهض ورعل ةزمهلا مكحاهمكح نارك الافنيئزهتسم ١
 نيئزهتسم 

 اعل سس » هلل ٍتقاعي ظب ىتم”ىرج * هلوقهيلعو نوزهتسم ةزجنعىوربو |

 16 ةزمهلابءوبتع ففخم وبحم ىف ىاولاقاذك و مزجلل فلالا فذحت «لظب عظلابدسالا

2 

 انرو ديراب ؤرو طي قر فيفى وهن مهضعب و لالعالا بابىف ”ىحيا# |
 ةماءوحن ىتزمه ةيئاث تلق ناك اذاف ليقناف لالعالا بابىف *ىحناك ماغدالاب

 لئاقلو مهنا ولو هللا ىثخاىفاك اهيلع ةكراا ض ورعل افلا هما تلقا

 دتعي ملول و هللا ىثخاىف ةرمدكلا فالح ةمزالذماىفةض راعلا ةكر را لوشينا |

 ”ىشلال ةرسسكلا ءاب تبلق امنا اهناف ءاي ةيئاثلا ةزمهلا بلقنتمل ةضواعلا كلت |
 افلا اهبلَشب ةزمهكا لالعا ىلع ةزتواو دما ىف ماندالامدق امناو اذه رخآ |

 اهرخآو ةملكلارخآىف نيلثملان ال اهلبق ىتلا ةسسكلل هاب اهبلَس وا ولالالعاو | 0
 ءادتالاةمكملاب قياللاو اهفورح دازتب اهاقث جردت ةملكلاذا اهيفرطلقتا |

 نيلثملا دحا . غدا الف هنيع نودال وا ىون مال بلقىلا ىرتالا لّشثالا فيفحت |
 هتكرحلقن هلبقام نك اسلا فرحلا ماغدا طرشنمو ةزواو ةمياىف رخآلا ىف

 واولاو افلا ةزمهلا ىلق ةلع تلازف ناتنكاسلا واولاو ةزمملا تكرحت هيلا |
 نود عبصاك ل والا نزولا دوجول ةلعفا ال ةلعفا اهناب ةزواىف. مكح امنا وداي |

 ىونوحننيع بلق كرتاماو زو مهل وقل ف4 ةلعفن وكينا زوحال و ىناثلا |
 نع هنالقنا زئاجلادملا ناكاذا ليقناف لالعالا بابىف *ىحال ماللا بلق دعب

 الهو بلقلادعب ةورقمودَب ريف مافدالا بجوإف ةزمهلا ركح ديكحرمهلا |
 تلق مزال ريغ نيعضوملا يف ةزمهلا فيفخت نا عم ,غدم ريغ ايبرر لثم نال

 ففخح ىتح طقف مادالا دصقل ةًورقمو ةب ربفةزمهلا بلقنا امهننب قرفلا

 اًضقنناكل ماذداالب تبلق ولف ماندالا دصق ريغ هلىضتقمال و ماغدالاب ةملكلا ظ

 قفتتاهناالا ب ىفاكاهلبقامرسسك هيضتقم نال كلذك ابر ةزمهبلق سيل و ضرغلا
 ىا ممدالا ىلع ةلع ريغب فرصلا عنم ىلا وا هلوق + اهدعب ءاي نوك كانه

 ىوعدوةلع ريغنم مسالا فرص عنمىلا هكرت ءاداب دال ىلعب للا فرعي | ٠

 باقلا ف رعيال هنافىفاسكلااماف هب وبيس بهذم اذهىلا هكرت ءاداسدسب بلقتلا | '
 فرصلا عئنم ىلا ىدا ناو بولقمم سيل و لاعفا ءايشا لوقب لب ءادالا اذهب .

 أدم ملناو هلضا
 معمر

 ع

 نسج مه مهلوق

 هزمثهنماس ر واثانا

 رظناا نم هلعج

 نبعلا هتارام وهو

 ةنسح ةلاح نم

 ةرهاظ ةوسكو

 اما هزم مل نمو

 ىلدع نوكي نا

 وا ةزمهلا فيض

 تيور نم نوكي
 مهدولج ومهناولا

 عم وامل ىل انر

 حاصلا ىفكتئسحو
 مم
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 اا 0
 | اذبجذبج وابذج بذجك لصاامهمةدحا و لكل وبلقلا ام«ث هوت ىنعم ناتغل
 لامتسالا ليلق بولقملان وك مزايالوىرخالا نم ةيولقمامهادحان وكب مكح مل
 || نف ىسقلا لصالا ضوفرم نوكيدقو هاناو ىدا,اكاريثك نوكيدق لب
 - || اهن للا دالمالا ايسايقبلقلانم “شيل و لمعتسم ريغ سوقلا ىنعاةلصا
 ”ىسايق هدنع هناف ءاوسو ءاجك نيتزمهلا عامتجا ىلا هيف بلقلا كرت هيف ىدا
 اذهب ىلقلا فرعي ليلخلاناىا ءاجك ليلخلادنع نيتزمه ىلا هكرت ءاداب و هلوق *
 0 هكرتئدأنا ودب م جاله وبيس ونيت زمه عامقتجا ىلا هكرتىد ؤيناوهودهب مك و
 0010 واداجو و ماللا زوم#لا فوجالا ىف لعافلا مساىف كلذو اذهل
صقالا عدا ىفو ةماسو ةباج ىعجج ءاوسو ءا وح م هعج

 1 0 ى

 | ليلخلا هيلابهذام سيلو ةّئيطخ عجب ف اياطخكدم فرح اهلبقةزمه همالدرفم
 " الاى دأاذااماد واق و هتايث فيخاذا ه 0 نع زرحاما هنال كالذو نيتمب
 لشن ناك هيلا ءادالا نم زارتحالا بحي الف هلاوزل ببس كانهو.هوركم ىلا
 . مل نينكاسلا عامتجا ىلا ايدؤم .ناكناو اهلبقام ىلا لووقم وكواو ةكرح
 سابق انتلئم ىف اذكو امك وا فذح وهو هلليزم ببس كانه ناكامل بنتحي
 بهذم وهاكنيل فرح هلثم ىف [مهتيناث تلقوهو نيتزمهلا عاتجا لا وزل بجوم

 بلقلا كرت ءادا 0 بوجو باكتراىلا ليلخلا اءد امناو هن وبيس

 . كاشوخ ماللا ميلا فوجالاىف بلقلا ةثكو هب وبيسبهذم وه اكتييل العار

 اكرهدنع لقثتس ةزمهلا وزمهلاهلصاسيلامزمهالثل عئاوش و كاش ىف عاوشو
 0 روقيف كلذ نم اردحتر ؟ذاهف مهضعب هفذ و ةزمهلا فيف تابىف ”ىح ىك

 ادار ممل ابجوا عضاولا ضعب ف ةزمه لاء ادالانم مهر ةئىأار الف نيعلا مضي عال ءاه

 ميم !فومجالا سايق وهاك ةزمه ىلوالا بلش هنافدب وبيسامأ ونيت زم” ىلا ىدؤيام
 5 ا نيتزمه عاقجالءاي ةيناثلاةزمهلا بلشمث عئاب و لئاق وحن ماللا

 ذا !بلق !باكترامدع عمليلخلاا هب تح ام صل ديف ةزمهلا فيفخحت بابىف هقيقحي
 4 0 اكلذواضرا 5 نك هبوبيس لفن دقو لصالا فالخوه

 دقفمداو ءاحوكت ةريخالا فيفخن ريتخا ةدحاو دلك ىف ناث رع تعفحا اذا هنا
 لبقنا 4 ؛ وبيس بهذم نيعوه وةز رمل ن ع ىلاحلااءاب بالقتاب ىرئام ىلع <

 نون زهتسم و *ئراد اك اهتكرح فذح لعتمةزمكلا نم ةبلقنمةيناثلا تناكول
 | نيلاف رح ركح امزإل ابالقنا ةزملا نع ةبلقنملا نيللا فرح مكحنا باولجاف
 .”ئرادىف[مزالريغ تالقتالا ناك ناو ةزمملانع ةبلقتع تسلل نقلا ةيلصالا

 3 ا



 0 وكن و هتهما فدي دحلاتيهعا ودهاملااهلصا وةاهملا د 1 9 1

 هنم و ةنين اهطلا ن 4 هنالنأمطهلصأو نم أ طو< نيعلاىلغ رح 5 ولت» مدس م

 راب ”الاوئارتآلا وقس أ وداح ةسبأ اقل ىلع يلا مدينا ريف 7 ما

 0 ا ا

 تاماكلا أ هَقاَقَتْشا ةلثمان و  هلوق 0 ىنلاال ىثذإ ءانإ ءان ا

 0 ةهاحول و: هتحاوو هوا بواقملا هْنم قنا اع نلت

 0 2 0 6_5 هلم قم ءالساناا طرا

 هلوق * هد 020 كاس 0 لصالا 0 5 0 0

 اممنوكىاصن ةملكلاة دك سيلو ةدرطم وكل ناةمالعلا قدح سن ' 6 دوعب

 اذكوىديملاو اوروتجاو روعو لوح ىفاك رخا ءايش ”النوكتدقذا ةب. ولقم |

 1 اسد واظقل لذ تاو 2 لامتس 7 هنيتملكلا لا ىدحا لامعا لق 0 ١

 ١ دحاو قمع ناتملكلا ناد 0 ةيولقت تلو 00

 اهبف ةلعلا توب عم زو ايهادحا كيكو اههفورح ىف بلقنالا امه َّ

 تناكنا اذكو ىرخالا م ةيولقم م 2 سد عم سإ مر 00

 ىريكلا مب ولقم لقلة ىرخالا نمر وك دل ضرفلا عم الامعتسا لقاامهادح
 تذج 0 ذيحو بذي ضقش اذهنا عم راق عآز 1 عم رداو مار 9

 تان واقملا نمرك ذام عبجج نا لاقي نا حن !واولاقام ىلع نالصا امهنأ عمر هشا 0

 هجولا ىهو اهلوصأب اهبلق فرع ىمقلاو ىداحلاو هاملاذ هلصاب فرعي ||
 5 تثنافرا دومرب نك مار 0 سييلاءسللنم مس اذكوسوقلاوةدحولاو ||

 رخًالاطقسي و عاف
 عاللا لاقيف امهنم .

 نم امهاوا عاهلاو

 ام«:ناثل عابتالا لدبق

 عئاه كر لاش

 00 56 عناد

 عاش ثاههلثمو عوزج

 نا دك عئاشيف

 عاوشلا لعءلف راس ىف

 7 لاشي دعا قع

 :ىاتعاك نابخا
 ريككم َُة ا

 تاندحف فدخلا

 ىذملا نم .عون

 ةلجر ناف هلوق
 مما ضيا ة ينعكو
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 |0000 و 1+ 1لا ىلاقيفلدبلاب هنع ريشي نأ زو لصالا فرملا نع لدبملا ف
 5 5 هنتلا وا لاقثتس اللام ا هظفلب لاعتف ال اءان نم + لدبلانزويملاعا حرضشلاق لاقها لاق

 0 لدبملا ظفلب الا نانزوب الو دزف قوطصىف ن الصاح ناذهانلق لصالا ىلع .

 )0 1116 در ركملا وودعبام هلق ىلصا ىف مغدلا الا هظفلب كازلا نعربحيو لاقولو نص أ نم .ماكتم

 0 .عطقوددرةثالوقولعافاولعفأ نزوىلع كراداو نيزا كلوةوحن هيف لخديل 0 0 4

 | 0 ال11, كك! !اوداوت» ءاول واناكل لضاو ليفو للعف نزو ىلع بلطاو || تذف هلصا .دزف ٠
 "| لمفليلطعف عطقوحن فلاقيالىدريغل واهلوق «لاعفلبدلعفددرةىفلاقنال ىا || كادلا و ءاطلاف
 00[ لطألا فرملا ةئاقمو هناللغففورحدحأب قاححالل رركملا نزو امنا لاق || ريعتلا ىنا:نمنالدب

 1 ا 1 زيبعتلا ىف ةلعلا لب لعبف ؤلعوفرطبب ءلقوح نزوف مهلوس هيلع ضقتنياذهو ناىزالا ددع* هأ

 | همدقتاه هئاذهلوق * لبق هتركذامامال وا ناك انيعهريغل وا ناكقاملاللرركملا نع || تنودثعنم نونلا

 55 'قرملا كلذ ناك ائيع هم دقت ىذلاف رحاب نزولا ىفهنع ربعار ركملاناف ىأ

 )"00 00 1 اكاذاضرا نك ناوىا ةدايزلا فورح نمناكناودلوق * امالوا

 , رات نونلاف همد_ةنام لب هظفلب هنعرب عيال هاب" مويلا فورح نم

 || هلوق» ةمدقتىذلاماللابلب نونلاب نزولا ىف هنعربعيالاسنتمويلا ف ورح نم
 '00 0 نايالا نمدارللنا لعل د خ كانهن وكي ناالا ىا ثملالا

 (| همنموهلوق * لولعفال نولعفدلا محفل, ن ونص#ىفانلق ايار يركت سيل هاسنت

 00 0010 نولا تورج م ناكناودمدقتاع :رركملانع ريبعتلا هج نمىا

 ن1 1! يعتلاثنوح ولىاكلذل هلوف * تيلعف هنالاقبنا عئامال هناانركذدق

 نون“ وهلوق+نولعف مدعل ىاهمدعل وهلوق'ةدايزلا ف ورح نمناكناوهمدقتام

 نونحمو نودج ورضلا روهثملاوهيف معفلا ى ورز هن ال كلذ لاقامم عفا حص 9

 قوفعصوْب ولج رمسا وهو قوفعص ردانل|لولعفلاىا قوفعص وهو هلوق»«نالع

 مجفلاىرهوملا عنم دقوماحلا مضر وهشملا فيعض بون رخ وهلوق « ةماعلا ءلوخ

 فيعضتلاب ب ورحل مهلوقل از نونلا ناللولعف تويئىلعد,ملاضباتنث ولو

 اا ريالا رغب تير ارفلا لاقردان لاءزخ هلوق + تدنوه وهانعم

 .اولاقوسانلا» ركناو اراقهقتلع# دازو علظ ىا لاع زخاهب ةقان مهلوقالا

 ناخل"فعاضملا ىف اماورابغلا وه ولطسةىنعمال اطسق كلام ونا داز ورقهق

 مهلو ركل ةانيقت ل[ ثيل نورولا ف يلقن ا) لاق« ريثكف لازال ز ولابلب و

 ىداححا وما اكدقاقتشا ةلثماب وىفانلا عمءانءانكهلصأب بلقل ا رس ولفعارداف

 ف !|ديكح ر ءاداورداو 0 ل ا د ع

 ضام لعف طضخ



 كتكات

 تفيصملا 0 رفلا هذم 00 لافعش لا 3 و دلو ا 0

 رس ااا رك ها راافمعسلا يسال ناكل

 ىعمنال هب وبيس دنع ا اهييورر ل رضا

 بدغج وم مدعل هن وبيس كن قددوس وك قكلذ 6 اهناو ايهيف لصاح قاحلا

 زوجالو روفصعب قاملالل ماللارركم امهف نونثعو نونحموحناماو هدنع ||
 نونح“ امو مهتيشبا ْق لولعف مدعل نودج-ىف اك نونلاو واول ادنز نوكينا 1
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 سلو ردانلاب قلي الو ردان هنال قوفعصب قاحلالل مالل ارركمي سيلف ءافلا 95

 عج هنالماللارر ف سبلف ناطامار اخ نوح وتس َْق نولعضتوبثل ََ

 دحاو ناطب نك ولو نارفقك ردا عوج ةيشبا نم لوم سنو 1

 طاطفو طاطرةىف اك ساطسشب قاطعالل ماللارركم الال نوكينآ راش
 فنصلالاقو هوبيسدنع ددوسىفاك قاحلاللال ماللاةرركمابناةثلثلا فلاش وأ ٠
 ءافلا رسسكب ساطرق ميصفلا و فيعض هنال ساطرشب اقحلم نانطب نوكي ناز ا

 مضلا ورسكلاب زيزعلا باتكلا ىف“ ىرقدقو فيعّظ ريغ ساط ركل نئاقلو

 نادرفمانارهظوانانطبن العتب صل انارهاظلاو تش ملديمور ةغلابا ل
 نيعج اههلعج ول و نيقد نالعف وه ىذلانا رهظىلع انالعف هنوكف انانطيليش

 رهظو نطب اعمج امهلا قدلاو عوج ةينبانم سيلالالعفنال ركذامىلا | محلا

 هلوق * ماللا اهثلاث ناكم و نيعلااهين اثناكمو ءافلا لوصالا لوا ناكم نزولا ىف

 ايعابر مسالا ناكنا ةينان مالي هنع ربعل لوصالانم ةثلثىع دازاموىا دازامو .

 لجررفسنز ول وقتك ايساج مسالا ناكاذا ىا ةثلاث ودلوق#للعف رفعج نز ولوقتا 1
 لثم ىف هنسيديا زل فرط ا نزولا درونىأ هظفلب ئازلا ن عربعإو هلوق * لللعف ٠

 ىنعي لاعتفالا ءاننم لدبملا الا هلوق * لوعفم نز و ىلع بورضم لوقتاك هناك 1

 مسيالاعاذهو لعدفاالو لمطفالوقنالو لعتفاعردزا و برطضالثمف لوقت 0

 يميقف و لعفههنز وقارهو طلض هلزو طق ولفاضان زو لعل رطضا لوقتلب. 0

 ١ نانونلا اذكو تيتلحىف نيتيلصا نآلتلا ن وكيْنا زوحتالو ةءايزلا ك0 |

 ظ نولعف نذا وهف مآللا 3 5 لولعف مدع) ددوسقف مي قاحلالا ريغل 2 3

 ا لع ىا لوصاالانعىا اهنع ربعي هل وق * هم الكر يسفت ىلا انعجر ةغللا لها رك

 رهاقلادبع لاقو هنم لدبملابال لدبلاب هنم لدبملا | رلا لكن ع ريغبف ملبعف هنزو | |



 ليعف :نزولاكلذو
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 نزو ىلع قزرلا
 هيداصي رااط ركسلا

 ىزابلاوه اولاق
 عجلاو ضيبالا

 قيرارز

 غمص تنئلط |

 هقان ليلعلاو

 ةعل رس

 نزو ىلع رارملا

 مكملا ا وارتملا

 نم نيلجر امها

 معكم ةدتفلا كلت مضل ا
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 رصخح اودصقذا ريغصتلا نازوا ىف دهم 1أ لصالا اذه د نقف ل لوس |

 لخدي و ليعيعف و لعيعف و ليعفةثلثريغصتلا ناز وأ مهل وةوهو ظفل برئافاهعيمج

 لعيفموه وقايطهولءعيفاوهودورسا و لايعف قبقلحا هنز ونا عم مهر ذ ل ةيعفىف
 ليلي فوه وريفيصءليعيعف فل خديو ليعفودو ريج ولءعيوفوهو بريوجو
 ا سه راصتخالا اودصق ,هنالكاذك ناك اناوثاذو4# وليعيفموهو جيليفم و

 | تسأل تانكسااوةثيعملا تاكرملاب سحهيف كرتذي اهفريغصتلا نازوا عيمج

 000 "ا والودجو اريجاوالثم ام«!رد نافذ اهلاصاو فورحلا ةدايز

 ]| اهنازوا تناكناو اهدعبامرممكو ةثلاث ءايئحمواهي نانحت و فورحلالوامضىف

 1 ظفلقاهمج [ودصقال [قل ًاقفاهتدانزو فورا ةلاصا راثعاب ةفلتح ةقيقلحلا ىف

 ىعابرلان ود ىئالثلا ف نوكي نزوب اهونزوفلعيعف عما نزونا راصتخالل
 | ةدايزب عاجلا نزولا اذهىفاوتآي النا اودصق مث * عبطلاب مدقاو هنمثك | هنوكل

 ش رابتخاو ةدابزنمنزولا اذه ىلع ناكاذا ىنالثال دب الذا ماللا ونيعلا وءافلا سفن نمالا

 رابتعاب لعيفاالثم اولاقولذا مكن ضعب نودةدانزال هاسلنءوبلا فاو رح 2

 اقوا رجس را لقوا سليجموحن رابتعاب لعيفم وارهحأ ومن

 فيعضتلاةدايز نوكيال ىتالثلاف و لوصالادحا ريركت نم دب نكي إف امكحت

 ددرةو ددهك ماللاف وا قرزك نيعلاىفالا نوكت اللد ليعففاولوشإف ءافلاىف

 مهو ةدايزلانعدرجلا ىعابزلا نزو ىنعارفيعج نزون سبتلال لليعفاولاةولف
 ىثالثلا نز وعماجلانزولا نوكيلنيعلا اورركف انرك ذاكىتالثلانز و اودصق
 لليعف مهيرد ول اقف ه.قيليام رغصم لكاونزوروكذملارصملا|ودصقب لنا وةصاخ

 لمح ناتاملكلا ضعب ىف زوحدقو اذه كلذوحن ولعبفم لديقم وليعف ريج- و

 كالذ وهاسنتم ويلا ف و رح نم ف را ناكاذا هيلع لمح النا ورب ركدلا ىلعةدايزلا

  اقحلمن وكيف اليلعف هنز ون وكيف ليلعت ىفاكةرركم ماللان وكي نالقح تيتلح ىف اك

 ةدايز ىلا دصقلا ناك لب تالَذ قفئاناو همال رب ركن دصقب ل نوكينا وليدنشي

 قاحلاللماللا رركم ن وكي نااما نانمس اذكو ايلعف ن وكيف تي رفع ىفائمءاتلا وءايلا

 لوقىفليلدال ونال“ىف ديزاكلبريركشال الن ولا وفلالاهيفد هزنوكي والازلزب

 فرص عنمب مكمل و رارملا مهيفددتش# | را وح ءاجلا

 .ضرالاب 0 هوه عانتماوال العف ةنوك زاو العف هنوك ىلع نادي

 || الالعفنالقاحلالل ماللارركمنوكيناز وحال فنصملالاق عضوم مسا هنالةعقبلا و

 همال وه ٌواةناكاذاالالعفنالوق:نالئاقل و ردانلانزولابق مكن الولاء زكر دان
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 ةثاثلا فورحلا هذهةيلصالا 0 ع نزولا ىفتلع> ىا زار نيا

 انركذإك هيف كزتشملا نزولا نايبل غيص هنأ ٍلعا لعف نز و ىلع بربض لوقت وقتاك

 نازوا ةفرعمىف ظفللا كلذ لمعتساو نزولا اهالاقب ىتلادفصلاب فصتم ظفل
 ةفص ىلع وهىاج رخو رصن اذكو لعفنز وىلع ترض ليقف تاملكلا عيج ظ

 فرعنانال تاياكلا هذهنبب 0 ةمهلا ىه لعفكل وق سيل ولعف اهب فصت 1

 ةرؤك ذملاتاماكلا نم * شىفةدوج وءريغ ماللا ونيعلاو ءافلا سفن ناةرورض '

 ةئيهلا الجم نوكللا غوصم ظفالا اذهلب لعفىف 0 تاملكلا نو فيكف

 اهيناعمل تغيصلب ةمهلا كلتل غصت مل اهناف تايلكلا كيت فالح طقف دكر شما |

 هناال ةنزوانز وىع”نزولادرحمهب نوزوملالعف غوص نمداز !|ناكملف د هم ,ولعملا | 8
 نال ظافلالا رئاس نيب نم ضرغلا اذهل لعف ظفاريتخاامناو هنزونزو ةقيقطلاىف |

 ف ورحل ا نماهي فديزامولوصالا اهف و رخ ةقرعم نيلكلا نزونم مهالا ضرغلا

 لمفلا ىنعملا اذه درطلا ون وكسلا وةكرط باهف ورك ت آريس يلع رطامو.
 ةلاآلاو ةهبشملا ةفصلاوو لوعفملاوسا ولعافلا مساكلاعفالاب ةلصتملا ءامسالاو ٠

 اماايلاذ ريغدق ردصم لصالا ىف وهوالاهبالصتماعساال والعفدجيتالذا عض ولا 7 0

 مت1/ماوبورتجت برا ويرحل و وابزمض وب رضكتاكرملاب .

 سرفو لجرك ىنعملا اذه نم لاج هنم.ريثكف لعفلابهإلاصتاال ىذلا حيرصلا 1

 كريشم لعف بيكرت قنعمو لصا نعاهنم ئىس رييغتال لجرفسو رفعجو
 اولعش مونلا و لتقلا اذكو لءف ب رضلاذا اهب ةلصتملا ءاعمالا ولاعفالا عيمج نيب + 0 2

 مث هانعم ىف اضيا كريشتام ةيظفللا ةّئهلا ىفاهب ةصنملا ءاعسالا ولامضألا ك2 | 0
 ماللاو نيعلاو ءافلاذا ةيلصالا فورا ةلءاقم ىف ماللاو نيعلا وءافلاا ولعج . 0 1

 ملام هنال نيعلاو ءافلا نود مالا تر " هثلثلا ىلع لوصالا ثداز نآ لود 0
 ْ ىفكت ماللاو نيعلا و ءا ءادقلا نإ ماللا دعل قرح داير 0 نزولا ىف 0 5 0

 ىتلاف ور ادحاريركش ” ةدايزلا تناك اهلاث واهيئاثولوصالالوانعاه :

 ديعبلا نودىه تررك برقا ماللاتناكاملو ىلواماللادعب لوصالا ةزباقمىف
 ةدايزلا تناكنا نير لع وهفّئاز فرح اهنزو دوصقملا ةماكلاف نا

 لوالانزوىفنيعااتررك ببلج مال وا عطق نيع رب ركشكى صاف رح ريركش 6
 لاّشالف هلبعل دءزملا كلذ دروبالو للعف 3 ىناثلا نزور ماللاولعشف وحن '

 فرخرب ركش ةدايزلا نكن, 1ناو مطقكءريغل وادد رقكق ام اللريركشلا ناكءاوسا 50

 برضم ىف ولعاف براضيف لاب اماهنيعب ةدايزلا كلت نزولاىفدروا ىلصا |

 قمار ير لصح ٌسازلا نا ىلع نزولا ىف اهل تلعفالو لطعف

 .تايلكلا كت اماو |
 2 ملاهتاف

 نمد نكيومل امل هنال

 فورا ادحاريركت

 لب اقم قربنا
 ماللا دعب لوصالا

 برقا ماللا تناكو

 نود ماللا تررك

 ف ينفلا



 ديلا نه م اجا

 مجارلق هلادع

 9 ضرع ابو

 |محفب دن البع رق
 انلاوإ رلاو فاذلا

 نيعلا نوكس عم

 ةوظع ورضي رعد ود

 نا ىذلا وهو رزجلا
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 00 هى »ع 7
 || ىلاتانكسلا و تاكرملاب ربتعب ان رك ذاكءانبلا اذاة ماكل ءانيل الاح سيلفلجّرلا
 ' ١ الا ديالا وهرك ذا: قابو ةيشنالالاوحا تاروك ذل هذهف ريخالا فرحا لبق
 71 ةيشاال ةثلثلا هذه ناذ امييف ماغدالاو نيتلك ىف نيكاسلا ءاقتلاو فقولا

 7 1 انرك ذاك ةماكلااءانب نال هيلااحاتحم نكي لب اىعاب تسيل ىلا هلوق*ةينبالاوحاالو

 لخدي فةماكلا فورح رخآآ ىلعراط بارعالاو ةماكلا رخآآ تالاح هيف ربتعيال
 0 اذكف دادحالا ىلا جاتخاف لخدناو هنع زري ىتح ةينبالا لاوحا ىف نذا ا

 || فالخالب وخلا ءازجانم ءزج فيرصتلانا لعاواضيا هنع ززتحا الهفءانبلا

 || ةماكلانم ىيتنا وه مهنع هنوبيس حام ىلع فيرصتلاو ةعينصلا لهانم :
 7 71 سايق هيضتقبام ىلعهتيلب ىذلاءانبلا ىف لمعت مث هيام نز و ىلع برعلا هنترلعانب
 "| فيرصتلأناىلعن ورخأتملاو يلاعتهللاءاشنا نيرملا لئاسم ىف نيبتباك مهمالك
 ماغذا ولالعاوةعص وف ذح وةدايز وةلاصانماهف ور نوئكيام وةماكلاةيذباب ع

 200 ل كدرغو تقول نم ءانالو تارعاب سيلاه اهرخأ ال ضرعيام و ةلامآو

 || ( ةيعابروةيثالث لعفلاة باو ةيساهتو ةيعابرو ةيثالث لوصالا مسالا ةشاو )
 || ةقيرعلا ءاعمالا اذكو اهفرصت رودنل فورحلا ةيفبال ةاحلا ضرعت مل لوقا
 | هقفي امم اليقث ريصي نذا هنال ىساجه لعفلانمنيب ل هنا عا وامونك ءانبلا

 ةعوفرماراعضلاول وعفملا مسا ولعافلا مسام الع وةعراضملاف ورح نماد رظ

 جرخاكدحا و لءفلا ىنالث ىلعدا زيهنال لوصالا لاقامتا و ةملكلا ءزك ىه ىتلا

 مج اك نانياو جرح دتكدحاو هيعابر ىلعو جرخخس اك ةثلثو عطقناكنانثاو
 جرذتسمكةثالثو بورضكنانثاو براض وحن دحا ورمسالا ىثالث ىلع دازيو
 ةثلثو جرحدتك نانثئاو جرحدك دحاو هيعابر ىلعو جارخ“اك ةعبراو

 ' طوفرضع وليبسلس وحن رخآآلا ل بقدم فرح ريغهيساهت ىفدزيملو ماكر
 ةئيلفطصاو ةنالبع رق ردنو ةازعبقك اهعم وا ىزعبقك ءانلا نع ادرحت هدعبوا

 ٌازلا نع ريعيو ةثلاثو ةيناثمالب دازامو ماللاو نيعلاوءافلاب اهنع ربعيو ) لاق *
 ام هناف هريغل هناقلحالل رركتملاالا و ءاثلاب هناف لاعتفالا ءاتنم لدملا الآ هظفلب
 اًنياعفال اليلعف تيتلح ناك همث نم و تش الا ةدابزلا فورح نم ناكناو همذقت

 نولعفن متفلا حد نإ نون ودمدعل و كلذلانولعفال الولعف نو:ثعونونحم و

 بونرخو قوفعص وهو لولعف رودنل لعلاب صتخم وهو نودم لولعفال
, : 

 هنأ عم فرعض ساطرقو نالعف نائطيو ردان لاعزخ و نالعف نانقم و فيرعضص

 ءافلابلوصالا ف ورا نع تريعةماكلانز وتدرااذاى عي لوقا(نارهظ ضيقن

 © نيعلاو )



 بو /

 ا
 دحر يسن الف رخل فرالااماو موئضطم اهيناثو حوتفم اهلوا دش شط ا

 ١  1حس 4

 برضءانن ىلع لج اذكو دحا وءانب ىلع لجر والجر ولج راتبا هنوكسو |[
 انلق امهاو هنوكسو ءانبلا ةكرج و ةنوكيو نارعالا ةكرح ريخالا فرحا 2
 ءابلا مض وءاطأ سكب كبطلاك دوجولاق اهكراشدالدق هنالك ١ نكي ١

 نزولا ريغتٍبيترلا و مظنلا ريغت اذادتالتبترملا هفورخانلق امو ريظنولسأ لا 1

 فورحارابتعاعم انلق امئاو لفع نزو ىلع سيأولءفنزو ىلع سكي لوقت 26
 للعف نزوىلع لاعبال و لعف نزو ىلعالثم م رك نا لاش 3 ةياصالاو ةدلار ١ 1 ا دن

 هعض وم لك ايلوك ون وكلا ودنعلا تال لاق ف عيمجبا قفا 5 عم لعاف والعفاوا |

 وحناذكو نين وكسلاو نيتصفلاعضاوم فلات رطق نزوىلع ء سبل مهردو نال . 0

 نازواىف كلذ فلاخ دق ونيئايلا ىضوم فااكل نزولا ىفقيرشل فلاح رطبا

 بليك !لعيعف ىف لخديف ليعيعف و لعيعف وليعفةثلثريغصتلا ناز والاقيف ريغصتلا || ٠

 ”ىحصسا ملال كلذ وحن وليش و ميتيفم ليعيعف فو اهوحنو دسم ريج.و ||
 01 وصالا ىنعا فيرصتلا باوبا رظعم دملا نم جرخم ماكلاةينبالاوحا هلوق

 ةلآلاو ليضفتلا لعفاودفصلاو مالاو عراضملاو يامل ةيشااهب فرعت |
 لاوحاىفءايشالاهذهلالخدمدعب فنصملا لاقدقو ردصملاورغصملاو عضوملاو | ١'

 رظن هيفو خلا عراضللاو ىضاملاك ةجامل وكت ةشالا لاوحاو ضال ١

 ةشاوهيفدزااوىعابرلا وىتالثلان هىضاملاة شا «ترتوذلانوانا 0

 00-0 فاللخ واب في رص وعفا و لعافلاة ا ا راض ع 0

 ءان مدع دعب اينب 0 نآانب امهنال دعب هيفف ا ءان ىلع نايراط
 *فرعت ىذلا نوناقلان اذ ةين.الا لاوحا ىف رداصملا دع رف كلذ انلمولو ردصملا ََ
 ربعو سمالاو عراضملا ىضاملاو ءان لاح ءا فرعي سلو فيرصتل اهتشا 4 : 2

 ىهلب ةقيقللا ىلع اضيا ةيلاب تسيل ةيشالا لاوحاب تسيل اهنا اك صام ل 00
 اذه الثم برسل لاش دق ىلب ءانبلا ريسفتنم انركذاه ىلع ديلا تاو 0

 ةشالالاوحا ىف لخدي امنا ءان كاح بر نا ادءا لاشبالو ازاحم اذك هلاح ءان
 ماندالا ضعب و فذملاو لادءالاو لالغعالاو ةرمهلا فيفختو ةلامالا وءادتاالا
 نم سل هف ماغدالاف هللق ال ضعب ىف زماكلا فورح شضعِب مافداوهو

 نينك اسلا ءاقتلا ضعب اذكو هب ريغش مل هانرسسفام ىلع ءانبلا نال ءانبلا لاوحا

 بزرضاو حن ىفامه ٌؤاقثلااما ول وقهلصا ولقىفاك ةلك نمنانك اسلا ناكاذا وهو

 نم لعف فيرش
 نزوىلعةفيرنثلا
 هانعمو ةجرحدلا

 0 فايرنثلا عطق

 عرزلاقرووهو

 قحرتكو لاطاذا
 هد انف : فاح

 2 ا
 فرعت لوصأ هنأ

 ل اهب
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 .دقفنيم وصعملا هتّيع ودم هل وسر ىلع ةولصلا وهم ىلا وتل عىل اعئ هللا دج دعباما

 |0000 لاو ططئاووقي صتلا ف ىجاط ان اةمدقم خرشانإ لع تمرغ

 : مدح ل 2 ديمسالا# حس رعت

 )دش ١ لعاو رصتقادق حارشلا نانطسبلا ضعباهتخاح رشف اعاهحرش
 ا( ودل احا اسم بارعألا نم فيرصتلا فرق مءاذهو بآ رعالا
 || هنم همامتالىقفو:نا ىف لوعملا هللا ىلع و باوصلا نمديعب دحا و سنج نمامهن وك

 : رغلاهدال وا ىلع و مالسلا ىزا هللا نم هيلع هم رح سدقم ىفانا نم لسوثلاب ودم ركو

 نيرهاطلاهلا ودان دبس ىلعةولصل اونيملاعلا بر هللدجلا) فنصملالاق * ماركلا
 ةمدقم با رعالا ىف ىم دقمب قملا نا هتفلاحم عسي نم نم سلا دقف دعبو

 امه عفنب نا اءرضتمالثاس هّنحأف طللاىف ةمدقمو اهوحن ىلع فيررصتلا ىق

 ةيلبا لاوحا اهب فرعت لوصاب اع ( فيرصتلا ) قفوملا هللا و امهتخاب عفناك
 هقبطتلاةيلكلا نينا وقلا اهب ىبعي لوصا.هلوق * لوقا ( بازعاب تسنيل ىلاماكلا
 افلا تبلق اهلبقام مفنأو تكرح اذا ءان وا واو لك الثم مهو قك تايب زجلا ىلع

 دارالا ماكلا ةِشا هلوق * اهب لءااال في رمضتلا ىف لوصالا هذه نا قاحاو

 )| ةدازلا فورا رابتعا عماهت وكس وَونيءلااهتاكرح وةترملا اهف ورحددع يف و

 | ىه ودضع اهيف هكراشي ةفص و ةئيهىلعالثم لج رفدعض وم قلك ةيلصالاو

 ا

 || اهريغ اهيف اهكراشي نا نكم ىلا اهتثيه اهتفيصو اهنزوو ةملكلا ءانا نم
 5 5 9 1 » 3" ٠
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 5 0 و هدناكد كندتفا اضرا 1 ةداز قري هدديئوق يس 5
 (كتيدنفا ىسومه قاوص ناك ةدنرلزاب فاس هدنوزيرط ىس ةيعش)

 6 (ىجير مههازبا هداز ل ةرق هذدنسهداح ا مدئظ راد هدئناكد)

 هنئائيف لوبناتسا هليامض ىسديلقت تكفراعنو كرك ةدئئاك كتيدتقا)

 0 قطصم هدنس وش راج لوس انسا يد دكت 3 رو

 0 د 2 كن.دنفا , 6
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 تنع 0
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 ددع

 ل
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 في رصتلا في رعت 0 ٠

 لعفلاو مسالا يشأ نايب

 نزولا دنعاهنع ريبعتلا ةيفيكو

 بلقاناكنا مث فلؤلا لوق
 خلا ةنزلاتبلقنو 0 والفي

 ميت ىلا ةينبالا ماسقنا ناي

 لتعمو
 ىنالثلا مسالا ةيننأ
 ,ىماخلاو يجابرلا ةينبأ
 قالا نم
 ةينناالا لاوحأ
 هيفد.زملا ود ريل ىنالثلا ىّاملا
 باوبالا ىتاعم نايبب

 لمافتلاو
 درصملا نعاي ىلا ءانب ناب
 هننع تاكرحو عراضملا

 ةهبشملا ةفصلا

 ردصملا

 غرملا ءانب
 نآم ولا ءامسأ
 هللا

 ( رغضلا]
 . تلطم

 . © باتكلا اذه ىفام سرهف. 9
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 ْ هتلق عج ىلا ةرثكلا عج 0

 ريغرعتل | دنع

 ىلعال تارغصملا نم ءاحام

 ريغصتلا نوناق طم

 هوك وكنم ريغصا مهلوق

 ءاحامو هوحن و هنسحاامو

 تاماكلا نم ارغصم

 هردص ىلا بسب بنارلا

 ىلا ةبسنلا دنع درب عملا

 دحاولا

 ىف لعافذو لاعف ىلع ءاحام

 ةيستلا

 اة ل
 سيل هنا الا ملا عمجدق
 ىسايق

 ( نينكاسلا ءاقتلا )

 ) ءادتالا (

 ( فقولا )
 دودملاو روصقملا

 ( ةدايزلاوذ )
 1م

 ,( ةلامالا (
 7 ةزمهلا فيفحن :

 ( لالعالال)
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