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 ىورح ادمن د نبدج ا دسعى الن يدب رغلاو بديح نب سنون عداو ر ىثملا نبر مهم ةددنع
 ذوخأملانبروهشملا ةٌُمالا نعراعشالا نيواو دووحلا وريسفتلا ب ةكنمو هعضاوم ىف هارتاسع كللذ
 ىفايلاغهتبمسوا عربغو ىنجنباو ىارعالا نبا لم مهئازآو مهصوصن ذنع ىوقوملا مهلاوقأب
 سل ليق دق هنأ ىلعر.فلا هيلز وأ لعلا هياغطام :ءأاهلعا ارغغمسن و هيلع ىس ثيح هعضاوم

 لملا قريثالا نبا لاق بنطأ نما_سال ودحأ هنماس داكمال هناق ناسنالا 0 ىتطب نأ لخدلا نم
 اسندلاىفةيقاعلا نسسحمللا لأ سنو هطلغدعب نم لضافلا لب طاخنال نم لضاغلا سل رئاسلا
 را ريالا هباعحأو _راهطالا هلأ اودمدع لهأوهااناماعي نا وهيقرطانلا وهيلاطدي عغنب نأ و 7 محا الا و

 نيثالثوعدرأة نسم كرامملا نانهشنمرخ الارثءلا فه_ةاؤمدي ىلع هقيلعت نم غارغلا ناكو

 : ةبرعش ةنامعيسو

 ريشبلا ىدحلاب ل سرأل موك ةراهظأ ىلع كلا ركشو رينملا حابسصملااننيدلاك ! ىلع موللا كلا دمج
 |تانومنمدق ىتكملادج اىلاعتهيلاريقفلا ىبرعلا ىنلاب لسونملالوقيف(دعبامأ) تالاكلا ْ اسف هلنيعباتلا هباصأو هلآ ىلءو ٠ تاغللا عصقن غيل ملكت امهيلعو_سودتلا ىلص ريذنلا

 ىرقم ا دممنبدجأ ةمالعلل ريبكلا حرمشلا بب رغيف ريذملا حامصملا باتكعبطحلاعت
 ةغللا نم عجب بانكن مهلأب و هتنحوسف هنكساو هتح .ربهللا هدمت ىيومغلا
 بدرب نسح عم هقئارتاراشأاو هقناقت ا اراسد بسلا 4ع ىغتسالام

 ةرادا هيجحاريصع ريدردلا بطقلاراوجن هسهلا ةعيطملابكلذو
 .دجأ عشلا ةريضح هكر شو قطصمىدنفاد# ةرضح

 ةنسريخارغصر شف افولاىذىايلا ىلخلا
 ”لضفااهحاص ىلع يره: ؟

 ىكراو ةالصلا
 هرقل ش
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 1 ]وقت ةقراطملا نمالف مالا وفئلالاناكا ذا اوههشأ ؟انكلذكفاماطمدخحا وظف. ل وصولا 9

 لضغل اوتاملضغلاّن هو نولضفالا م مهونأم اضغلاو نالضفالا بهو ىلضغا اناا ر تف الا

 تأزاح -و نءبوجصملا لامعت#سأ أل مارال لضفأو حن ةفر ةرعم لل اناا مما

 ظغللا فةدوحومتناكو ل كو هذ هعمدب ونمنمتناكن ا لمق و مال فزعملا لامعتسا لمعتسدأ|
 لعافالا ىبءاضرأ ءىعو نواضفالا وحناعصعم ليضفتلا لعفأ عم مدعو ةاطملاقةي وشم نكت مل تاو
 اناكاذاءالعفو لمفا ىناراغلا لات اصمم عمل ليضغتلارغل لعق اناكناق لاضاالاوخأ
 مطانالاو مطنالاو ت لعاذ أ ىلععم حامعأ رق نجوءار جو رج أو د لعف ىلعاعجس نيدعت

 ا رمل قادوت يملا لصف بزر وعلا نمل ضف ديز ليقاذاو قرانالاوقربالاو

 هملع لضمملا ضعي فاض أو هم اع لضمملا نم لصقنمن ءىوعصملا نو هورخ أهحونم نادرتشت

 ةرعواهنع لصغنمدهنال ةراخما نم لضفأ دي ز لام, واهنمسدل هنال ةراخما لضفاديز لاس الا ذغو

 درمملا لاق َةياَعلاءادتب | ءانعف نمامأوريعشلا نم لضفأرملاو ٌسشل| نم لضفأريخلاو ةدارح ن مريخ
 هلضفدي رب هانعم مهضءدلاقوو رع نم ةدامزلا ىف هلضف أد نبا هنأءانعفورمع نم لضفأديز تلقاذا
 هيلع لغم ا ىلع هلومعمو نم عدقتر عشلا فز وحيودربملا لوق ىعموشو ورع دنغ نم اقرتم
 رعاشلالاق

 بيطأهنمتدوزاموأ لفلان « تدوزوالهسوالهأانلت لاف

 رختلا لاقو
 نيطأ نوم ئمالتا اوعدرمس اهفوطق نأريغاجذ بيعالو

 :! للاسم هنمريثكى تك اسوءاهقفلا ظافلأب قلعتيامىلءاضنأ عرغلا اذهىف ترصتقا دقو
 راستخالا هيلععقواماذهو هنباتكى ىتح ظح لكل نوكمل طسوتملا لع بير ةئلاو ىدتلل

 كلذ نفرمصت خو لوطم نيداماغن صم نعبسيوحن نم هاصأت عجب تنكو لوطملاراصتخا ع

 ىنأسيطحلا طخاج اع ةضت ىدهفس ذسهتلان مدخن ىفو لوقأ ثدحو ىرهزا لا سذهتلا

 حال صاو هل ظافلالاري_ذم باتكو سرا نبال )لاو ىنزم ارصتخى بع هباتكو ىزيربتلاا نركز
 ا 1 ورك نملا باتكو ظاغلالا باكو تكس سلا نبال قطذملا
 سوأأ نب دمعسدب زئال ارداصملا باتكوهلث نوم اورك ذملا باتكو ى راسل ب ركيفال هدي ١

 حاصصلا وفاراغلا بدالا ناوبدو ةسنقنالرتاكحلا بدأ وةلرداونلا تاتكو ىراصت"

 نباللاسعفالا بانكو اج زلا قصما ىنالدودمملاو روصقم ا باتكو وبلعتل عسصقلاو اىرمتو
 31 برغملا و ىرسشكم ”,لاةغالبلا ساسأو عاطقلان ا لاعفاو ىط سقرمسلل لاعفالا باتكوة- وقل
 !ةداقالاريغسو ةداعسلارغسو هل ةماسعلا هبف نمد أم ناتكو قيلاوحلا نبال تايرعملاوىز رطل

 نبال ثيدحلا بي رغوحن هيلطأ/ا هنماريثكت عجا ارامهنفشلاذ ىوتس 1 مو ىواضسلا نئإ
 ىلاقلابفورعملا ىداد_غبلا مسالا نب ليعمسا ىلع ىنال عراب ءلا تاتكو ريثالا نبال ةياهنلاو ةمدد

 8 8 ىدس لا درك ىنالنيعلارمصتةباتكو مالسنب م ءاقلادسعءىلال ةغللا سيرغ

 نللا باتكو ىناتسصءا تام ىنالشوحولا باتكو نانا نيسحلا نب ن سحمان ىلع قسطا
 ىالباتكوىاطغل ليوا ملاعمو كجمناو ةرهجلاك ليان نماليات همم اولا
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 ١ ' ناينءمهلهوكنو 7007771 تورك نم لاين اوك «رسنإا

 1 ورع نم هقفديز ليقاذاف ليضغتلا لعفأ مل اوهو ىناثل ا ىلع ءلوالا لمضةةةيدارنأاهدحأ ١
 | نمفعضأ اذهلاقب وىلثلا هقف ىلعداز لوالا هقذن كل او هقغلا لصأ ىف كرك ادقاممتأ ىنمللف |

 اذه. نمعصأ اذه نولوقمف ىرخأ ةرامعد أ دش ن نءءالعلاريعدقو فعضلا ل داق اكرتشااذاازهأ

 ١ هنأدا رملاو ناسيالا فه_ذمأ سكملا ىلعو جحد سفن ىفدنأ نودي رالواغعض لقأ هنأ مدا صوأ :

 1 ١ بجاولاوة.حاولا+ هذ هوامذنوكيهنال ظفالار هاظدا ارملا ساو هينا هىندأ وهناحردلقأ 1

 1 هسغن قنات اوكلذىلا ةيسنلاناقيعض تاك ةوعلا فو دريغن اودناك املهنكلوامومذمنوكمال :

 ّْ نبالاقه- ف كراش هرياسغ نمف صولا كا ذبدرغنيف لعاشلا مس ا! ىءعنوك نأ ىناثلا ىنعملاوابوق ا

 : الوؤم دلال هم نعأ درك ياو ماللان د ملا دوم ةتاهدلا

9 . : 7 
 : رم او ا لآ #3 وص :

 ْ ةعاج دنعهنمو هريغمهشر ءاشالذا مهر ءاشىأةشيحلار هشأدصن مهطوق هنهواريبكو أر يغص ىأ ١

 اتسم ن آلت ا ل لا و ل يلا ذم لا يعد ارق لات كو :

 : 2000000 راو تأ حرت مدس هك وهردقد عج قل ةنكع ٌض 3

 : ا 11 5 لور كلاوربغسلا ا ل :

 : نيل>الادع ا امآودلنلا اراب ليتم تابلاوخ# هولا ةفاضالاف مهت_سحىأ هنوحا نسحأ ف دسو :

 ١ لثمو وفادم ل ' الاواش رقامهدحأ ناكناو لالا م-قلان ند .عناناك اذا نيلحالا ىدقاو ٍ

 ا | عمجت و ىتأيف لعاق ىنءملعفايدارب واضنأ جارسلا نبا لافو هه. ثورغصالاورعو ربك الاديز :

 ١ مال ضف دنهو ع اضاف آو كواضف نودي لاو ك الضفأ ناديزلاو مكضفأديز لوقتف :ةثنودو 5

 1| لفاس ١! ىأىلعالا لغسالا ه اذا موق هنهو م-اضفو كتايلضفتا دنهلاو ك/ايلضفنادنهلاو

 |١ طرتشف هملع لضفملا ىلا لمضفتلا لق ةفاضازوسم ونولاعلاىأنولعالا متن وىلاعت لافو ىاعلا |!

 ااروحالود :راخم ا لضفأتوقاملا وموقلا لضفأدب زلوةءفهملع ل_ضفملا صعد لضفملا نوكت نأ ١

 || هيفنالهنوخا نسحأ ف «ولاقرالفاذ_هىلةواولاتهنمسرلهنال ف زا لضفأ توقاملا ||
 : لعفأ أ طرمشو ف سوربعم ىلا هيوخا ةفاضا همناثلاو هنوخاىلا ن_سحأ ةفاضاامادحا نيةذفاضا

 هريعض ىلا هضعب وهام ةفاضأ ن نم عنجميلا فاضيام ضعبهنوكوديلا فاضبام ضءبنوكين أ اذه :

 زيمعلا لعب صتلاادنعلضفأو ةفاضالا, دمع لضف أدب رزلاق وهسفن ىلا لا ةفاضا نم هيفا :

 اغصةموه سل بصنل | ىلءودسعلا نم هريغ ىلع لضغم ةيدومعلا بف صتمدنا ةفاضالا ىلع ىنعم لاو ً

 (|| هن اكل عاضلا هلزنءبوصنملاةدسعلا نم هريغ ىلع هدبعل ليضفتلاو هدمعف صتملا لب ةيدونعلاب
 ||| هقلع: هرامتعاب ليضغتلاق اموقرثك ًاوانأم 00 دز موق هلثمو دسسعلا نم هريغهدمعلضفديز ليقأ |

 دي زررعلا لوقت لا فاثلا ىعم ىلا ىكحو مق دونأديز مسخ اوقوكهقا اهتمراسعاب هفعربت اك :

 اروهعتليضفتلا لمفأناكاذاو سانلا مرك أن موسانلا قطف ندى س انلا مرك أو سانلا ل اضف

 0 صوملاراقتفاكن دا ا واللا ةاطم رك ذمدرغمو وذ نع



 |نمداقرف دولا كلذ ىلا تدسن هظفا نمد> او هل تاك اق هب ىم-”ن كيل ناو ريغن لفدرغملا ظ 21000 ؟©؟“|تب|7[77|77”©7يب؟بإ؟ت؟ت؟ ااا” 2-2 رادو
 ضئارغلا ىلا ةبسفلا ىف ىذرفو دجا ملا ىلا ةيسسألا ىف ىدص“ *تلقو هب ىعملاريغو هي ىعدملا
 ر>اولا ىلا دراما لبقو ةفيدحو ةضد رفوشو هدحا وىلاهد رت كنال ى دصأا ىلا ةبسنلا فق دو
 نمد حاوهلن كيملذاو عملا نعىنغأف هيلع ةاالده->اولا فو سلا ىبع هل الدلا ضرغلا نال
 سان ور شن ىلا ةمسسنلا ىف ىسان أو ىرغت لاهقيف هيلا درب د_>او هل سرل هنال عا ىلا تدسن هظفل ا

 تسناذا طان أ ىلع عمت طنوحنا يظل نما دحا اوالىتلا عوجلا نءأيست تعج وا كاذكو
 ءاسنلا ىلا ةمسنلا فىئوستو طامنالاىلا ةمسهأ قى ىأ تاتو هياعناكحامىلا هنددرهملا
 ىانملايفلوالاىلاذالاو سبل فرخ وأ هيلوالا فرعت نا ىناثلا ىلا نيغياضتملا فبسأد و
 سعثدبعو سلا دبع لاقيو ديزدبعفىد.ءوربب زلا نملا دبع فو فانمدبع ىف كريد زو
 لالا ىلا ممصفالا نييك ارثملا فو ىرض->وىرد و ىعثدعو ىدقبعتوهرضحو رادلا دعو

 جاما هالات ,رك ذا تاو هباووأ ن مفرعب عستمْك ذ ليصفتوا جما از اجو كيلعب ىف ىلعي لاققيف
 ءاهةفلا هيلا

 وشو ىلصملا ئاضِيَأَ رملاوقباسلاوهو ىلا افوأ قاسسلا ىف ليخلا ءاعمأ ىف ملت

 سداسلاوهو ف طاعلا م سهاد ناوهو حانرملا م عبارلاوهوشلاتلا ثلاثا اوهو ىلسملا مث ىنثلا
 اعرو رشاعلاوهو تييكساا مث عساملاوهو ىمطللا م نماثلا وشو لمؤملا م عباسلاو هو ىلظحلا مث
 لاق تيكسلاو ىل ملا اوقباساانرعلا نعط هوغملاو طفلا ةيافك قلاق ثالذريغاهضءب ىف لبق
 ىردأالهنمةك- قو ٌكاذ ىنعمدسعى ا نعبد دلا ىف ىلةنو ةثدحتاضارأف ءاع»الا قانأمأو

 ىرانالا نا نعىورو اهءامس أن ييقارعلا ضعبل تناردقو لاق الء ا ءاععالا هزه ةدوكأ

 ىلوق ىفكاذت عجدقو تيكسلاو مطللاو
 فطاعلاواه>ان سه الات ىل_سملاو ىل_دملاو ىليلا ادعو

 فكارخاوالا فوهامتيكسو د اهعطأو لمؤمو امظحو ْ
 موصعل رو ةمالعلا تمجودنهتماقو#ىقيق> ثنؤومىلا لعفلادنسأ اذا 6# ل هفوؤي

 ءاتلانإل اولاقو ةعامجهعبتو برعلا مالكن هسدأ فذ اودرءالاق دزه ماق لاقيف اهزاوح 1

 ىلع ىبمىضاانالوثنوملا وركتزملاقرنلالٌ نوملاورك ذااىلادنسملا لعغلاقرغل ظ
 ةمالعءاتلاورك ذملاةمالع ءايلا نالدنه ماقزو الربك ذتلاءدنهءوقب زوج الاسف ليقتسملا
 اولاقف لمقتسملا ىفهانلااومزتلا اساو ىرا.نالا نبا لاذ ىرحالا عضوماسها دحا لسخدتالف ثنوثملا
 ىضاملانيباوةفوف قورغلاوتامال_ىلا فادخال ا ماق ىذالا اول اوق.نأ اردهرك موقت

 لصفناق لصاق مسالاو لعفلا نيب لصغب ملاذا اذه دحاو نيس ىلءتامالعلا ىرخأ ىللقةسملاو

 يلا غل _.هفريك ذنواولاةبارعالا تلاقو هوسالاقو سلا تعلطو سهلا علطول
 ثننأتلا نال تءلط سءءلاود ةهال_ءلات حوريمكلا ىلا د: آن اود الا ى ثم ندعم(

 ظ ىعسمللال مسالا ثينأتلارهاظلا ىلا دنسأابفو مساللال ىعسملل |

 ا



 الر

 أعيصولويكم مو ل“ 2 بلا ضل مقفل ارك اضيأ ف اننلاءابولبفناذو قرت

 تلقلاقيهنال لعفلا ناصتن ىلعال هك ناصةنلاامأ دويصهودي-صمو طوبخو طيختو عودسمو

 لصالاهنالفماقلا امأو تعد و

 2 رادوحن لعاق ىلع ىف هل ةعنصن سل وئتوذامئااهانعمنوكردق ةمسنلا ع لصف

 لاق اضرتاذىأةيضارةشرعهنمو رغلاو باشنلاو لدنااو عردلا بحا صل صانو ب.دانو لانو
 سلك اذ نال ءاكفالو راربالو راعي ةوكحافلاوريلاو ريعشلا بحاصا لاسةءالو جارمسلا نا
 هايلارمسكي ةزازعلا ليلخللا لاق 12 رابلا فو بسنلا طار ىلءةمسفلا عملا فسامقلا لد ةعنص

 روه.ةملاوهو سورا عئابل سارلاو ءاتسلا ولالدلاولاجلا ولاجلاك لاعف ىلغهيءافزازعلا ةفرح
 (س ةبسن كلا لاكريغب ال نأ هياسبف عيخصدرغم ىلا تناكناف عجبا نوكتدقودر هم ىلا نوك- دوو :

 |اسنإلا ءاسيفامىلا تسناذا كاذكو عفاشملا ةبسن ىفاشل اودي رى اهم همسسنىدب زوكلامىلا

 سدردا نير ىلا ةبسنلا فىفاش لحر لوقف ةمناث لاةمسفلاىو 101 3 لوالا ةيسنلا هاف زف :

 لبالا ىلا ةمسنلا فو هدضعن سابقالو هدب يوب عاصم الذا طخ ىوعش ةماعلا ل لوقو ىفاشلا

 ا مسالا فناكناوءاسيلا عمتاكرح لاو ةلاشادتسا طسولا خشب كامو ىلبا هش امور او امماو ْ
 اةيناكحز)الاومالا ةءاعلا لوف سايقلاو عاملا ةفلاكأطحخامتاب 71 نكد + ثننأت ]| ءاه 1

 بسناذا وسرت لا لاقفاواولفلا فرس تلقواهقدح باو صلاو اليمماتلا تاتا ةسمرلطاو ْ

 ىوبر لوقتةرييغتريغنماواو تدلق ىلعموانزلاوان راو ةماكلا مال تناكناذ فلأ هر 1 امىلا |
 ثدنأتللفلالا تناكذاو هظفل ىلع خلاب وح راو طلغلالا مف وسايقلا ىلعرسكءل اكون ذو
 ىلخ نمفلالا فذحاهد_>أ بها ذم ةثالثا مف ىب دومو ىمسعواس دو ىلبح وة هيد :رذةموأ ٍ

 ثلاثلاو ىوابحو ىوسعو ىوسند لاقتيف ىلصالاناهاهدشتاو اوفاالا سلق ىناثلاو ىسعو ْ

 قو ثيآتلا ل ىلع ةطقاح ىوالبختو ىواسعو ىواسندفلالا دب واوةدانزرثك الاوهو
 ادودمسالا ناكحناو ىوضذاقو ىذاقلاةيفاواواهلقوهابلا فذحزوجيدهوو ىضاقأا

 لاي وانون باقتفءار هب وهاغصىفالا ىواملعو ىوارج-و حن اواو تلق ثدنأ لل ةزم هلا تن اكناذ

 ةملاقنمتناكناو قارقودا متوبيرثك الاف ةيلصأ تناكتاق ثدنأتلل ن 5 :متاوىفا ارهيوىناغص

 اولصأ ىلع اهسنناهماقو ضراعلايدةعدال لصالاو ةضراعةمسألا نال سايقل او هوا هتوبث ناه>وف

 اًامعابر الا ناو ناو ىو اذرو ىرادكو قواك يوان“ و ٌقادصو قاسكوز مهلا قام لاقمف

 000 التاج حفلا ءاحو ةْض راعةيبسنلا نال ةريسكتلاءاقءازاحبرغملاو قرماملاو باغتوحت

 مواضيأ هظفلب ليعفو اريغصتلا ظفاب هلي عفوأ ءاغلا خشب ةليعف ىلع مسالا ناكناو ءايلا عمي ةرمسك ||
 فرعو ىنهجو ةئبدمو ةشدح ىلا ةمسنلا ف ىفدمو ىننك نيعلا تحفو ا ا عا
 هرميملا خو ةيمأ ىلا ةبسنلا ىف ىومآو ةنب عى لا ةسسننلا قف رضو ةئير عون :موحىلا ةمسسنلا ىف

 اذكو لصالا ىلع ىشد رقرعشلا ف ليقاسعرو سد رقىلا ةمسنلا فى دردو سامقربع ىلع عومسم :

 1 ىواع فمقثو ىدعو ىلع ىلا ةم_سنلا فلاقيف نيعل ات هذو: ءالا تفذح ءانلا تمن ليعف ناكنا ١

 " ||| ةيسنلا تناكتاوديدج ىلا ةيسنلا فىدي دج (ةءفريمغت الة افعاضم نوكم نأ الا ىنقثو ىودعو
 ... ]|| ةلزنملزان هنال ىراصت آو ىراغاو فايضو ف )اكو هظذل ىلع هيلا بسندي ىعبص ناكناق عج ىلا



 وهفءاملائ | نيفرحىوس صقنلا عمماعلا ا هم تلو هف نو#و لوقمو ف لوعف 0

 قلل

 ا ااوماهيالا رتينانلا داو هو روس ربك تلا راسمأ تل ١ ١ ذاكلاو ٍْ
 دضعلا ىهودضعلاوهلاقفدضعلاو طدالا ىهو طدالاو هلامف طبالاورتك ؟ الاوهو رووا
 ا نم سة ىلاعت لاق . ريغالةئتوفحورلااهيديرآن اذ سةثلاامأو ناسنالا نمزتلاو
 سفن ثالث لوقتصاخشأ ىنعم ىلع سة: اهعج ورك ذ خه سن: ناسن ال اهيديرأ ناو ة هد_دحاو 1

 ىلعرك ذمأ رما م>روةع ركعابط لاةيفرثك !ثينأتلاو نيوولا,ناسنالا عابطو سنا ةثالثو
 وضم عاشو نأطلا دامو وداولا تننعتمم مجرور ذا لات وساد 0

 تسلا ىنعم ىبعرك ذي دقوةنار علا ىشوىلرقلا ىنععهنال نأ ةبارقلا محرو ثدنأت ||
 ةرشاعىلا ةثلانثو ةمانو هدحاوةأصاورشأعىل !ث اانونانودحاو لحر لوقت يرصد

 دوسعلا تزيمدقو لءاق م أ نكي مل ناف ثينأتلاو ريكحزتلا ساس هق ىلع ءافلا انىنأمق :ئ

 لاحرو لاجرةثالئلوقتف سكملا ىلع نزولا عما مف ذدحو ركذملا عمءاسحلاب دتأ هبت فصووأ
 زاجس كعلاوأ منوم ظفللاو ارك. ةمدورسلا اذار دلال تول هوس :
 قم ةريقعلا ماسلا طةسةرشعلا تزواحن اق سفن ثالثو سفن ةثالثو<#ثدنأ:لاوريك ذتلا ||

 ال_حررشعةثالث لوقتفهثدنأتو زيم اريك ذتكهثدنأتو ف.نلاربك كيو تدوملا تيتو ذل ١

 سم ءىث اورسشعدحأ ىفرك ذ ملا فنيدكرملا نمءاهلا فذحتو رمش ءةعست ىلاهآ صا هرم عت الثوأ |
 .ا ىلع ندنلا تش ناق ةيراجةرسشعىتنناو أ ضا ةرمثع ىداوحن ثنؤملا فاعماو-منوتو
 هيدانللاو شع فاثلاورمدءىدا+اوكاضنأ ثنا فام هتثنآو رك ذملا فنيم“الا ترك د لعاق
 تيوملا ف نيبسلا نكست نك. شع ع سان ىلا ةرمعةيناثلا وةريثعأ|
 ارا 0 0 هلا

 وصضربكسز تل الازيص لواولاهتعج ناف دكت 0 ارءاوللاولا راو 5

 عجل كو نوب ورك ذيهنا ةرقن ورقي وحنءاسحلا هدحاو نيد و هندي نوكي عجب لكو اوماق نودي زلا
 ربك ذنامأ هللا ذهتاريندندو تام ي ردو تارمتو تا دارحو تاما و ثنومو عفان رخآ ىف

 دوسي ثيحدونزلا تماقوحترسكملا فالخضوجملا فدوجومدسحاولا ظغلن النا اوماق نودي لا

 نازاجأو ةءاجارابتعاب ثدنأتلاب عجلا ىلع ىرتج اذ عجلا فدو>و هريغدح اولا طفل نال ثينأ ||

 ىلاعت هلود هل-ةمولاق دوبزلا تداق ىلعاسايقو ةعاسجارامتءا ثدذأ:لابنودي زلا تماقذا شيا

 ون تماق ىلءهسايقامأو اعامم فيعضوشوولاس ا عجلاعمثنأف ليئارساو نب هبتنما ىذلاالا
 ىناحر 1 نع لقن ىت>ريسكسلا عج هيشأف عملا فدوحو مريغدار ةالا ىف نمثسملا د>اولاو نالف

 رظن همفو ندذسلاو نيضرالاكصقن امل اربح نونلاوواولابعجءامناو ريسكست عج نينبلا نأ

 فذ_>وهو صقنلاسساجلوعغمهلو واولاب نيعلا لّرعمىئالثلا لعفلا تاكا ذا يل .هفوإي
 تازو ىقسفاهابقامىلا لقت فاهماءةمضلا لةثتستف ةدوعك هواو ىهو لءغلا نبع قسف لوع:مواو

 وهودرطمهمف صقنلاقءايلاءنيعلا لتعمناكن أو نووصمو نودهووهفه:ةدوفوو دموفودم

 اهتسناجلا بقا ممسك, هابلانكستف ةعضلا فزت ةموعض »اهب ىف لوعفموأو فذح



 عم

 اتاطمروسكم لعفااق عقب و بهي وحن لبق: ملا ىف تطقسناف واولا.ءاغلا لتعم ناكن او اسك ظ

 كيور د.هملا ضيف ريصتلا ىرج رح وش موضعبف عحوو لجو و < لبقتسملا ف تبث ناو ظ

 اذ_هوالحوم ل>وو هل>وماذ_هوالحوم لدو لوقيفاقااطم كك مهضعب و نامزلاو ناكملا ١|

 روسكمريغهءراضم مفك ىنال# لكن متاكمو نامرو ردص هسا لعفملاساقنب ور روغصعنء ا لاق |

 زاوحثلاثلاو ركذبالو ثنودىاثلاو ثنودالورك ذيل والا ماسقأةثالثءاضعالا #« لصف ||
 هصاصقورعشلاو قااو سأر اودجولاور شاريك ذتلاو حورلارك ذيامل والا مسقلا دب نب هال 1

 ىكحو داؤفااوركااوفنالاود_1لار غامدلاو خوفايلاو ردصااوغدصلاو بجاحلاو هملاو أ
 ىكحتغللا خوي نهادحأ !-ءأالو ىرابنالا نبا لاذ داؤذلا ىهلوةيفداوغلا ثدنأ:مهضعب ْ

 دنزلاو قفرح او رهظا اوى ةطاورصاناولا كطعااوىلقااو نطبلاو نقذلاو ىعللاوداؤفلاثدنأت ||
 وهو عوكلاورخلاو بك رلك ىتالاو رك ذلا نمح رغلا مسا لثو صعصعااوىد_ةااورغفظلاو |

 ىتانلارعشلاوهو بدهلاواهالعأواهلذسأن منيعلا ءاطغوشو نغجلاورعشلا دانملودأو أ

 ذخأي طيختاوهو عاختلاو نيعلا فرطوشو قاسملاونيعلاراغىلع فرمثملا مظعلاو هو جا اورغشلا |
 ذجانلاو سرضلاو بانلاوريسصملاو بنذلا بح ىلا غاس ىب> ىاصلاراقفقداقنب ًخ ةماهلا نم

 ىنعم لع ثنأاعرو ناسللاو ك>اضال قصالملاوهو ضراعلاو نانلل قدال اا وهو كحاضلاو ْ

 نيورعوتأ لاقو اركذمالا ب رعلا نمتاسللا عم لءاررغلا لاقو رعشلا نمهدي_دقلاوةلاسرلا

 رعاشلالوقامأو نيعلا ثندامىفاثلا مسقلا «تاسنالا نمدعاسلاو ثنودوركديناسللاءالعلا |

 نيعاانالل.ةو اهانععوهامئااذكف ثدنأتلا ةمال_عاوقحيال فوصولل ةباتتناكاذا||
 هيف نكت ملاذا ثنو اريك ذن ىلع رت جت برعلاو فرطلا ىعمىلءاهلم+ اهفثينأتلاةمال_ءالأ|
 ابرق ىرشزالا ىحو ىرابتالا باو تيكسلا نباداكح رك ذه ظفل هماقمماقو ث نأ: ةمالع ||
 هنمورعشلا كاذبا. ىراينالا نبا لا نك ل بضد عاس ىنءم ىلع بضخ فك مهلوقو كلذ ند ||

 ىو عاضلاو هلع! قث وال هريك ذألا ل-ةنوفكلا اومدقتلاو لجرلاوديلاوذ_تلاوقاسلا وأأ

 عارذلاوهلوةيفركذي لكعضءبو هاررغلا لاق عارذلاو ءاجوععاضنمةأرملا تقاس تيدا |
 شركلاولامشلاونيعلاو نإ غالاو كرولاو ىتستربك ل اقيربكلا نمر سلا كلذكو ّنسلاو ||
 ثدنأتلا عصالا فرعدملو مهريخىفرك ذمزا عا فة هقنعلا ثنو ورك ذيام ثلاثا فلا هع ْ

 ءاّرفلاريكحزتلاو ثرنأتلا كح قئاعلاو ىداهلا قنعلا لاقي هنال بلغرر يك ذتلا متاحوأ لاقو |
 ثننأتلاالا فرعأ ال جمصالا لاقو بلغأريك ذ_ةلاواذ-ةلاوتيكسلانباوةدسءو أور جالاو ||
 ريك ذنلا نمو عج هن اكراسصف اد_حاو ناكناو عجا ىلءهتلالداثدنأتلاورثك اريك ذملاوىملاو |
 هلوق نم هدعداملقفاومهنالوةدباو ررو هملاوهاذ.هوريك ذل ادحاو يم ىف لك ادن موملا :

 222 2 2 2 ا 2-5
 رئاكجلاو



 قال

 سمكملاب لءئلاواولا ءاغلا لتعم ناك ت اورارغلا ىأرغملا نبأ ىلاعت هلو ىفةعيسلا أرق خغلابو
 هلدوو هدعوماذهو ادعوىأ ادعومدعوو فابد_ءتموأ ناك امزالنامزلا وناكملاورد_هكلأ

 1 نيعلا ل.ةءمناك ناو مكداعيمىأةنيزلاءو كدعوملاق ليزنتلا فول دوما ذهو الصوم

 عصو دقورتكالاوهاذ هول اذ هوالا ملاموك جدع اكر ودكم مسالاو حوت ذمردصمل اف ايلان

 1 رد_ملادحاو لك نوديرب شيعملاوشاعملا برعلا لوزا م_مفاعمارسكو ار دصملاو مسالا

 رعاشلا لاق بيعملاو باعملا كللذكو مسالاو
 باعمبايعل كفامو ع ىوعبعدق ىذلا ل>رلاانأ

 لاقو
 الام ليمتنأةلاحرلا عم دي ىذلك ةعاجلاوسوقنامزأ

 || خفلازيص نمءاملعلا نمواضدأ ةيطوقلا نبا لاقواضدأ حرمسلاو لحرلا ةلاحرلا والام ليمتن أى
 ٍآ ءايلابء للا لمعمناك ناوتدمملاو تانملاو ليمملاولامملاو تءام# أوأنكرداصمام م ةرسكلاو

 أ لاق ةيلاو ةي_صءاارسكلابذشو هامصاذهو ىصىروخاضدأ مسالاو ردصلل فلاب لعفم اق
 || ىلع تلا لدالاربغا ىوأملاو رسكلابف لبالا ىوأمامأوءامللا عمالا لعغمتأر لو حبارسلا نبا
 || نا لاق رمسكل اننيعلا قمم ذشو لوقت نهم ْمواضيأ علا لبالاىوأملوقبنممهتموسايقلا

 ْش قاحللال ءامل 6 ىلعف هيزواع أو لعغمهنزواولاف ثدح ءارزعل ا نمةعاج هيف طلاغاقا دهعاطقلا

 : وأموعضم ع راضملاو هذلاب لف ىلعناكناو هلريطنالو ف" امىلءعجاذهلو هيدشتلا ىلع لعضع

 ٍ هعلق عضومىأ هماّتماذهواعلق ىأاعلقم علقوخاقلطم لاب لءغملاف هريغوأ ناك اك دك وتعم

 : خفي ردصملا ناكو عراذملا لع ورجيهنال جارسلا نبا لاق هما هادهواما ضءارو هماقماذهو

 ْ م ةل|نإلل فيغضتلاابلط شف مضلاب لعفماولوقب مو ىلوأ موه او ح وتفملا عم خشي فروسكملا عم

 ٍ فلاب عضوم ءارغلا عمو تيكسلا نبا لاق فيفا رسكللاو خغلاب عضوملا اجو تاكرملا فخا

 ٍْ ىفرمل اورد اوةةسسكلا أو فلا. تءاف فرحأ كلذ نمد-ُثو اعضوم ىلا تعضو كلوق نم

 || سانلا عتوةنطملا ونكسملاو طقسملاو علطملاو برغملا وق ةرمشملا اوكفملاورث#اوتدنملاو

 ْ مالا ةمالعرسسسكلا اؤإ_هحافرحأ الا اع بابلا اذ_هىفخفلا ب رعلا ترث آو ىرهزالا لاق
 ا ساس ,ةريغىبعرسك-| ىناراغل !لاقو رداصملا عضومءاسع# الا عضت برعلاو ردصملا ةمالعخغأاو

 قنو ةغلتتيمأ مثيلا ىلعءاع“الا هذ_هتينيفنيتغل ىلع رصالا فتناك اهنالع ومد

 (| تهاجو هيؤطن.نآزوجالف الم_ومنوكح, ىت> ىلا تيقدق برعأ اوهنثيهك اهلع بام
 أ | عضومل ذ_فنملاو نسرلا عضوا نسسرملاو كرم او نزخ او حن فلا هسايقاميرسس كلا اع اضيأ
 1 او لك عراضم فنالنبتغللا لادن ىبءاضدأرسكل ايف سأرلا قرغمو ندعملاام اوذوغنلا

 أ| عيطوخ خعلارمسالاو ردصلل لعفملاف هال اللاسيرمسكل اب ل ءف ىلع ناك ناورسسكل او يضل
 قو همدنما ذهوام دنممدنو هلاغما د هوالانم لانو هفاحتا ذهواف اح ف اخو هعمطماذ هواعمطم

 رجلا ىنءعدجياو ربكلا ىنععربكملا كلذ نمذشو مهايحتءاوسلاقو ممانمهنانآنمو ليزنتلا



 ء*ام
 وموسم روج موون حج وجبت ج طوب جب وير دج جمب تجار حتي انتا نات ردت نا دعح ند تمم

 نبا هردصمكيلع لكسشأ لف لكذاشبابنبا لادوان اديدغا ىأان دو د_مريعبلا ندو دغاو
 هل أوءغم مس 6 5 ردم كش 3 كااذ ىلعدازامو ىءان رلا فاههضو ىنالثلا ىف ميلا متفدهنم لعفملا ||
 ىأرحدسمهيفامءابنالا نم مهءابدقأو ل ,زنتلا فو هظغل ىفال هريدقتىف مدا فايدذاغاو ا
 قد حارخ اوقدصلاذداى 2 ص حبر ذعىنيرخأو قدص لخدم ىناخدأ ب ر لقو زاجدنا ا

 مضهز لاقو 2 ست أ ىفا لا جرس ملم ا ة«رعاش ثلا لاق ةنشغلا ىا نودنثملا مي أبل اقو ْ

 هب وسس نع موضعب لقنو لامعتسالاريثكك اذو ماسقا لكىأ 95 ميسا مح * لهناسذو 1

 هد _عدر وسمو هروسعمر 2 225تللذ ل ا ولا 'عنمهنأ :

 رداصملا نابفد سءوأ لاق : تيكلاقروستالاو هلؤوالاو هيفرسولت ةو ىلإ همؤر. سعد تؤو نم ا

 دواجلا اور وسما اور وسعملا هل-ةمو لقعىألوقعمهلامو ردصماؤؤا < تفاح لوعفم لام ىلعو ١
 امايق ىأا عاق مقوحناعامردصملا ىنععلعافلا مساقأيدق وهطفل اذهأأ

 امو تيكسلا نبا لاك ةسغصلا ىف ةغلاملإ هدّدُشم ىشو نيعلاوءاغأ نكد لمعف حش لصقل |
 000 مهضعد ىب :ةسأو ملا هيفتأرملو لوالاروسكمو وف لي !عذو لمعف لاثمىلءناك 1
 يكسو دهزإ ا اديهز ليعف لاذ ةعب_سلا فام-عقرقواضدأ مذا ونايلاىعرسكلااب||
 59 تدتاح للعف لاثمو رجلا بسن راكد ناريجو قدصلا قو يرصلاو تو مارت ا

 حبر مدو ةءررس ىأ ل يلع“ ْ

 ىلءرد_همدجو:الودرن م ءااب فا وكرشال ارداصملا ةشأن مءاغلا مضدلوعفلا (ل-هف))

 هتلدقود# عوزولاو عولولاو لوملاوابوه رنا ىوه موق مىوطاوغذ ثامالا تلا لوعت 0
 ّ هيرصتشنام خفاابو رد صم مضلاب روحنا اوهنأض ضوتنام ةلابوردصم مضل ايفءوضولا امو الوبق ظ

 7 ناس فاض: اذ هشفخالا ىحوهمشأامكاذكوهياعرطغبام لابو ردصميضلا,روطغلاو أ
 دحاو ىنءعناتغلامنأاومعزولاق عتآرقلا ْ

 مواولاةلاتقتلاو بارضتلاو نهاتلا قب لاعشت ىلع ىنالث لعفن مردصملا ءىع # لصق ظ

 ءجوب ايلا ىلع لاضنتردصملاو مساوض ليقول ضانملا نملاضننل اوءاقاتو نا. تالارسكلاب أ
 الازن لزانوالاةة لت اقوة اريثكرم كسلا لاعف ىلعف أ ف مسالا مأوا در [مد]ء اضم لعاف ل ا

 امزاكه ملاك الوامالس هملاسلاة.الفلاعفالا عم قدر طبالوأ| ا
 هم لع فما لاسوهو برضدبرضنازو لعفي لعف ىلع ىنالثلا لعغلا ناك اذاد#ي لف
 هفرصما ذ هوافرص ىأ خفلاراؤريصم فرمدود: ناكمو نامز ءارسكلابوفيغكللر دصم فلاب ا

 تتح 0 0

 مسالا هس .اعىرحاقروسكمعراضملا نالاّماو قرغالامارمس كلاوهفرصصهناكموهفرصص نامزىأ ْ

 ردا اءاخ عحرملاكلذن مدشوه4بلانوؤرصتب اعضومىًاؤرصمام :ءاودحلو ليزنتلا فو ا

 : نيف ةشلاو قر ءملاو ةرتعلاو هردعملاو وأ يا 0 تكملا 1

 ا اذهلاقفناكملاوتامزلا ظفاو لعفلا ل ا سد :

 ناكماو نامزللا مسا لءغلا نماوق:ثاوكاذ نءاولدعممنكلا ذكه سيف ناك ىذلا ناكللاوأ ||

 35 اّرغموارغمزةوكتاعمرسسكسلاو عل اررد_صملاة فيعضتلا تاوذنمناكن اواراصةخاوازاجي |
 عل



 قدي

 حجل عج نوكمفاهظ :!ىلعر وف رع عج لح: ففتأ رخو تف رغوض ىنيعلا خفامأو تر

 : 2 0 ذلانوإءفعمدو حارسلا نبا لوش هماعو تفرق ةمأاو د 0 5و ا 1 1

 ٍإ عجو تافرغو تايكرلوةيفنيعلا مهذب نمبرعلا نمو تار غو هفرغو تام كرو ةيكرو < ندعلاو

 نم برسعلا نمو ى طخ ءاحو تاوطحخو ةوطخ ل_-ةمكاذكواولات امولاق تكرو فرغ ةرثكس | ْ

 ْ ةفرغوحت لءفاجيامف هانو فل ًاريغب تعج ناو درغملا طفل ىلع ارح تاقرغو تاوطحخ لوقف 3-4

 || ىلع عج ا ءاخرثا حرصت ص ةربصمو رئاوسءاسذو ةرحدأ حا كلذ ن مذشونتسو ةنسوفرغوأ| |
 ١ عما ىف تا 4 مهدنعةليقعلاو ةعركلا ىهدرخلا نا كاذدحو وام طرياغنالو ىلءمسلا لاق لئاعف ||

 ا ىل اهنا ضن اذ شواض هقدر لع +1 قتلم 3 ةثرمخ ىنععمهدنعةر اأوأ فدا ىلع ا

 || !|تامد وصار ةثلا ف نكذشا عقلا لضامأو قا رو ةعفرو لالقودلةولالظودإ طول اعف
 ْ ا ءاسيلاوواولاناهتيغتلدعا ناق ةللاستناك اذاا ذه تاعكرو تا دعو وك مس ءالا فمن :و تايعصو

 نالودإ علا فرح ىلع هكر ا لعل ةعبسلا] ارتةن وريشالا ل ءنوكسااق تا ذدوتاروعوا| |١

 ضراعع جلا نال لءيالو باب ,لا سايق ىلع ليدهوتبو اهل هملقل بس هل قام حاتقنأو هكر رب ما

 نأ أرقلاءاحهنو بام لا سايق ىلءاضرأ خلاف تا اوهمدلاك اهمال لقعا ناو ضراعلا.دتءدال لصالاو ا ٍ

 ْ نكسب برعلا ضءبوتاواصو عسو عماوص تمد لاقو تاووشلا اوعبت اودالصلااو ءاضألاق :

 | ةوحخ ءاجوءابظو ةسظو لاغو ولحن و باكو ةيلكوغ :رىىكحلا.لاعفاهفرثكو فيضلانيعلا

 ٍ امأو ردبو هر ديو عاصقو ةع- بصقو لودودلودو ىداج ر ةردخ لوو يور ةو ى حد و |١

 : قامت اك ثا طوهرض كلذ نمذ_شو تاو ةعو تا ضوه صو هدحاو طدل ىلع فءاضملا ْ

 ١ ا ىزحو ردسو <: يثكلا ىف لعفا مبايشريسكحلاب نإ ءفامأو نانجو ةفج اجو هرب رمذ عج لصالا

 ْ فلالان عججاذا اوباسلااذ_هىاتلا هلقل ليلقلا ىف لعف لمعتسسا دقو ليلقلا ىفءانلاب تالعفو ٍ

 || هوذحءاجو تا اردسو ةردنو < فرغذتلل نكست ةغل فو عابت )الر مسكت ةغل قونيعلا تحف ءاثلاو

 || لاق نمةغل ىلعالا ءاستلاب عملا عم لو نيتو ةنيتو قاب رو ورعنأو ةىعتو ىلحو ةيلح .وىذحو 1

 | تاوشروتامثوتاببرو تاي ودحاولا ظفل ىلءنوكسلا,تانزحلوةيفنوكسلا/تاردسأ ١

 | الا بتكو لسرو بنطو قنعوخا غيت نونكسب هدم ٍ
 ٌْ خش فق مت ىف ضعبو م ا ةلالد نة ذءاعدالا ىلا ىدوي نوكس ١1مل ندادو رركوكف ا

 ْ و هصأاىفكلذةعالا ضءبدر طوللذو ررسلوقيفنمعلا |[

 ْ لسصالا نم لقثأ ناك نع نوع لاك سلام :الا نال نورثكالا هعنمو ديدج عج نيتمذ ْ

 ْ فيقتل هما أذمق لقثهلامعةسارثك اذاو هيف فرم هلا لق لقاذا ئذلاو هلم اةدةصلان الو ْ

 ٍ 000 1 لول كو كارى را ىن؟ لوعفملا مسا 7-5 لهفأ

 || هسا هرسع نم ىأ هروسيمىلا هروسعم نمهرظنأل امشي وماركالأو لقنلاو لة-لاوءارمثلا |
 اذ : ًاديزملا لعغلان م ناكلاوتامزلاوردصملا ءاىنأب و ىلاعتدثلا هاش أن أ. وأنك ملاك ا

 ا| ىدز * لكىأ قزم لكمهانق لو ناكمو نامز فرأنوار د صم نوكو نأ خ دن مركش هلوعف» ءاكأأ
 ١ لوعفملا مس 00 كل حامزال ناك ن أد ؛لوع_ةم مس هءأ هل. نكي تالا د 70 :

 ْ أاعاتا نيع اا نوعصيال ارش ني دعلا نوكيا هلا مذيب لعف ىلع ىنالث مح الكيل
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 ؟ اة

 نجلا د>أ عضو رعاشلاف ةدعلار ب دة:ىلعوةغبانلا نعل قتلا تشن مواولاةرثك ةمال_لا
 ثيح نم عصأاذهو ريثكلاو لياقلا نيب هلرتشم ليقو ليلقتلاهيدرب لو ةرورضلارخ الا عضوم ||
 تاينب زلاو تاد:هلاوكرإق عججو هفءاتلاو فلالا عم ثنو ممسا لكىرادنالانبالاق عاملا ١

 لياقلا نيب ناكرت_ثمةمال_سلا اع فو رخنالاتو ناسح تدند_كناوريثكلاتاك ا عروأ |

 ىهممو قيرمثتلا مانأ دارا تادودعممانآى هّثلا اوركذاو ىلا هت هلوق لوقا اذ_هديفن وريثكلاوأ]
 4 هوتادودعمامانأنوقتت ؟داعل ابق نمنيذلا ىلع ب ةك اكمايصلا ميلعبتك لاقولدلقأ|

 نم طغر و موةودف عجلا ما كا ذكوءاسهلاه_عجو هدحاو نيناموشو سنخلا مسا لسبقو ةريثك ||
 وحن دليلق ظاغلآ ىفالا دحونالو سامتنتالا مالئإلا عوج نمّوإعف طقس مهضعوتإقلا عوج

 أ ةثالثلا ىلعا دئاز ناك اذا امأف نيعجلا ةغمص لوايث الث مسالا ناك اذاهلك اذهو ةدتفوةيدصوةلغأ

 لملقلا نيد َّ ارث شم هعمل تةكوبا سأوحدحا + الا هل ساو ام الور يناندو مه اردوحت ١

 زان هدحأ ىفةقيق> هنأ صنالوا دحاوالا هعتسا نيعجلا ىف تامعتسادةهتغيصنالريثكلاو ||

 اذا ظذالانالو كارتشالابلوتلا بجوف حر ريغ نم نينا ادحأ مجرتا هدوالورخ الا ىف

 نسحب ىحريثكلاو لا غل! ىلع هرج ىفن هذلا فقوتباوثأو مهاردودحاو عجب هلا هفقلطأ |
 رح الا ىفازاجماعدحأ ىفةقيقح ناكولو ةققحلا تامالعنماذهو ةرثكلاونَِملا نع لاوسلا |

 لعف موسي واولاقف ليثهلا ليدسىلءكلذ ىلعاوصن دقو قالطالا دنع ةق.ةملاىلا نهذلاردا دتلأا :

 لاعفأ هءىدقو حارسلا نبا لاقو ريثكلاو ليلقلا نوكيو ل>رأ ىلع عمت لحروف لعفأ ىلع ْ

 هلَقلا ىف لمعتسا ام ةرثكملا ف لمعتسدقودارم او ناسرأو نسروباةةأو ىتقاولاق ةرثكلا ىف

 اماورخ الا عضو منيءجلا دحأ عضو لاقي نأ نسيانه وف سوافو سافأو فناعجهلناك اذاامآوأ|

 ا رب ا ا 3 20 2 ا يي نو ا ل تب ا ا ديو

 / . 00. 5 00 0 2 رد 5
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 لام: ليرخ الا عضو ماسه دحأ عضو ناعم هل سيلذا كلذ هيف لاقي نأ ن سحبالف دحاو عج هلام ا
 ' [| هقوفام ىلا رشعدحأن م ةرثكلا عجو ةرمشعىلا ةثالثن م دل #قلا عج مث ةرثكو أ هلق ع جحا :هدنأ هيف ْ
 ةرثكسلا اما صوا منوداسف ةريدعلاوهوددسعلا نءلف الإ ىتامع وجلا 1 0 لاننا لاك ْ

 ريثكلاو لولقلا ىف ليلقلاهانب ىلع هيفرعصتقاماهنمو هيابريغىف لوعتساما مف ةرشعلازواجاموشو ١|
 | اريثكح هدنرثك الا نع لقالا ءانس هيف ىنغت سد ىذلاق لملقلا نءريثكلاب هيف ىنغتساماهتمو|!
 . [| اذانيعلا نوكسوءاغلا متن لعفو لاقءورق ةثالثو عوسسةثالثوحن ليلقلا نعريثكلايهانغتسالاو |!

 واولا تانب و كوكصو كصاولاق هل ئمفءاضملاو روسنو رمسنوحن لوعف ىلءءىتهناف ةرمشءلازواحأ
 وحدد _لاازي_متعقواذا ةرثكسلا عجتنأ ىلع لديام مهضعب ماك ىف وىدئوىلداولاةكلاذكماملاو ْ
 ة-س+خريدقتلال ب رخ الا عضوم نيعجلا دحأ عضو نم سل هناوهباب ىلءهورقةثالثو سولف ةسجخ ||

 لاو هفانصأ عمجتامناو ةقيقا ىف عمال سنخلا نال ذوو هرق نم ةثالثو سنجلا اذه نم
 بانعالاو تاطرالاك اهءاوأ تغلتخااذاسانجالا ءام»أ قو ندي اكذايعءالا نوكأ |

 نونظلاو مولعلاك ةغلتلا ىناءملا فو موعللاو ناملالاوأ||
 1 ْ نيعلاف ةفص تناك ناقءاةلاوفاالاءنيعلا نوكسرءاغلا ذدولعف تعجاذا *«لصفإلا
 1 ريضلا اهامخأ لسفتلا] لعفلاب ةهدش ةفصلا نال ناّرمو تاوا>و دا ضر عبلا ىفةنكاسأ|

 . || تاقرغوف درفملا ظغل بعةنك ا سقيتو عامت للا نععلا مضتفاعسا تناكنا وفعلا يساتمفا

 تارقحو



 | ه

 ىلاهتهلوقو لصالا ىلا عو>رلا ب>ودرف أول طقال لصالاو ةطقال ةطقاس لكلوغ حاودزال]
 عضوم عضو لبقو اناءنمتنفرب دقتلاو فوذحم عواطاردصموه لبقان امن ضرالا نم كن هلل ,

 ىرفهزالا لوقا قفاوماذهوردصلل مساوهلءقو اناصتنا ماقلامتباك ىنعملابرقلحتانراردصمأ] ٠

 اناوج باحأوانا اود باصأ و اقاوذ قاخأو حن لاعفردصملا مساق لعفال نو كسير د هم لكلاقهناف 5
 تاقردصملا تدرأناقاضب ار داصلل اعمأف كا ذو هنو ةقاطلاو ةعاطلااماو ردصملا ماقم مسالا أ 7

 كلذوحو فا الانةع اطا

 لاق عاملا ىلعةفوقوم هتيثبأ لب هيلا ىهتنيس ابق هردصا سيلدرجلا ىنالثلا م لصف
 لوعفغلاو حتفلاب لءغلافادعتم ئالثلا نمناك ام لكءازتةلا نع حو ناسكالاوأ ةبطوقتلا نبا
 رسكلاوأ مضلاب لعغي تملا لعف بايءارغلا لاق ىاراغتلا لاقو ناتخأاممالهردصمىفنازئاح

 دخن ل هال لوعغلاو زاخلا لهال ل ءغلا لوعفلاو أل عفلا ىلع هرد_صم ل ع>افر دصمهلعم-:ذا

 هستؤبوارو وادا ا تود راستتو مزال لوعغلاو ىدعتلل لعغلا نوكي و

 معلا 00 هرسكوا اغلا 0 1 ردصملا اجاب روان وكسو

 لو 0 0 اد او لغتو 1

 صقملاو هيف عطقب ىذلا عض امولل مس | عطقملاق ملا ت تآففاناكم لعفملا ل_ءجاذا مرا ١
 ةدام عطققملاق م ١ات 00000 هيف ختيىذلا عضولل خفملاو هيف صقيىذلا عضولل

 هحورم اوم قملاو ةغدام او ةدحماو - لوالاروس موهفهل م هالك كاذكو هب صام صمم أ وهب :

 ىدملاو طشملاو لكأاو طعسملاود# من ان تءاجفرحأ ك1 نمذثودوقملاوةسنكملاو هرثمملاو

 فلا لةنااو ةرانملا خشلاءذشو ةغل فلز لاو ةءالملاو ل_صنااو ةضرخلاو نإ عكك لاو نهدملاو

 ةغلىفجاحلا لجو
 ةناكلاو تان ةلاوهت قلد :وضفربامذ وو ضفوهاعثا ثكمضاايةلاعفو لاعف ءاجو ل صن

 وهوْئشل اهراث ة:ورب وقتلا دفع عقوام مس ءاوهوةراوقلاو ةلاذكأاو قاصيلاو ةماضتلاو ةعاضلاو . ١

 ةحاسكحإا او رفظلا ةمالقولاذرلاوماطخلاوتافرلاو ركسلا :,ةءوهوراجختاوهنمىتسامأ|] ٠
 رانةلاوهوةواقنلاامأو رايتخالادعبىف'اموهوةياغنلاو لان لاو ةمامقلاو ةطابسلاو ةساكلاو
 0 0 كب ناووش و دا! ىلع ضاق

 ءانغلا ارسكلاذ ةوشاغأ نم ءمساوشو ٍ 2

 ىفاهنمةعبرأت عج ةيذبأة سجن ليقةلقلا عم ةرثك ع جو دق عمج ناهس جلا ئه

 ددعلا نمىندالا فرعت هل عفو هب ةلعفأو لاعفاب ولعفأب مطوق

 ا”جارسلا نا هبلا تبهذوهب وسسس هذ مانا لاعب و هثنومو هركذ مةمال#لا عجب سمادأتاو

 ناسح ٍلوق هيلعو دعب نم هفرعشس
 امدةد-ةنمنرطشانفامسأو أ ىعذلا ىفنعط رغلاتانغجلاانل 031

 ىدنأ ىلا ةءاج بهذوكفورسو كنافج تالق ناسك لاقت دبلا عئءاشقغبانلات أى وأأ] ٠
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 هلعفىف ىرخأ غل« ىجناماو لصالا ىبعنو:رقملاهتءالو عاطقلا نبا لاق نوراق مهفبراوق ملدا

 نينغللا لادا اهءملعافلا مسا لامعتسا نوكرف لامعتسالا ةلءلق تناكن أو للعف ىهو

 ىل ١ مهمدعنر اشاو بش ءنمهنأف شاعوهذناكملا بشعأو عقب نمهنأف عفابو وف مالغلا عْشأو أ

 دليلا لحأ موقف ئَثلاوذ ىنهءةيفاضا ةيسنوه ل. هعمروك ذا لعفلل لعاف مما سل كلذ نأ
 وذو نلوذىآ ص انو نال ل-رلاقءاكب شعوذىأ شاعووف سشعأو ل-<#وذىأ لحامووف

 اذا نص#و هذ لجرلا نصح وحن ةياوعنملا ىنعمهيف نال لوعفملا مسا ةغيص ىلعءاجاهضعبو رت
 الفاذ_هىلعو لوعفللا ينيم مثلا عفمو يشلدو وف سلفأ ىنعع غلأو رصالا ىلعردكلا هاجو جوزت
 .افاصصق ناك اذا بهسأامأو مذ سيعلاك هنال سه موهف همااكرثك اذا سهأوذوذش
 معاديزونأ لاقو لوو معموهفهلاوحخأو هماعأ ترثكا ذالوخأو معو لصالا ىلع لعافلا

 هتنص>ًاراهفعأاذا هتحوز لجرلا ندحأوباسلا نما سلا ذه ىلعف لوعفالامهف ءانلاءلودأو

 محفل انةرقوم ىف اهاجرثك اذا ءإْلا ترقوأواضدأ لصالا ىلءلوعغملاو لعافلا مس اوهتفعا اذا
 ىرهزالا هلاق لصالا ىلع تنملاقترالو جب وتن ى-وف اهلج نابتسااذاسرفلا تن أ ورسكلاو
 عيعسوهف هعمسأو هل مرأ ىهفةأر ملا تلمرأو لمرأوهفداز هعم قم ملاذا لمر او بنحو هف بنحأو

 فل يغب لعفدقهلكا ذه ىف نولوقي مهن كاذهجوو سراف نبا لاق كلذوحتو لوا صو هذ هلسأو

 زوزكج ونور تو موك ونونخاضد أدي زوأ لاوو هلهجوالفالاو لءف ىلع لوعتم مت
 : لاقزو رموهفهنرهظأاذاهبزر ١ ىطسةرسأا ىك>وّنحو كر دق نولوق مجالّرقلا نهرو رقمو

 اذ_هنمدرقو اليلق موقسمو لوا ءمءاجاعرو ليلعو هذ لعف هللا هلعاوفا اريغنهيزرب لاقت الو

 ىعاوهفهاعأو ىنغوهفدهللا هانغاو ريثكو هف همزاكلح رلارتك او فيعضوهوهفهللا هفعضأب الا

 ةعاس ىهف ةيشاملا ىعارلا ءاسأو فيعضو عف فءضفوتلا هفعضأر يدقتلاو صربأو هف هصربأو
 هلعمازه لاق. ناكملاونامزلاو ردصلل لءنملوعفم ا ةغيص ىلع لءفأ نم ىنابود# لصف
 لهما د_هو هنأمزو هحارخا عضوموهجارخا ىأ هحرا دهوهنامزوهمالعا عطومو هءالعاىآ

 عمدا بتب وأ نمىوأملا كالذ نمذ و +رخضسو هةاطنما ذهوحن ناكملاو نامزلاو ردصلأ
 ” الإ قف هتيفدخأا ذا هتعدخأ نم عدن او هنقولو ءاسدالاو حابصالا عضوملىسملاو يصملاو مضلا هس.ف

 : 1 | نيهح ولا, نالف ارحم كذعتأزحأو هيدايز لق لعفلا ىلعءانب جعلاو لصالا ىلع ممل ةيالثلا هذه

 02 وح عجاورد_صملا ساقرف هرمهطارسكد لاعفا ىلع ىنأتف لعف[نمرداصملاامأو *ث ل سف

 0 ةلاخدا تلقو ءاحلاتاخدارداصملاهذ-هنهةدحاولاتدرأ:اذاوامالعا-ءأواماركا مركأ

 |١ لتءملااماو ةيرضو ةدعتىنالثلا فلا ةءاكىساد_سلاو ىءاجللا فكل ذكو ةماركا و ةحارخاو
 ءاملا هرد_صذنعلا لةعملعفلا ناك اذا ةبطوقلا نا لاق فوذهلا نم ضوعءاهملاف نيعلا

 7 | برعلا نمو عاضن مءايلاو ماقنمواولاو هو اهنم طقسا متاضوعا هؤلاء ةءاضالاو ةماقالاوحن

 1 1 الاءاهلا فدحزبعالنم ءاسلعلا نمو نس لكوةالصلا ماقاوىلاعت هلوق هيلعو هاهملا فذحي نم

 ىفءاهلاتتيثاكجباودز الل ةالصلا ماقاو نمءأحلا تف ذحاما لوقت مهضعد و ةفاضالا عم
 ١ ارك ذملا

 جاودرالا



 يجو

1 
1 
1 
1 

0 
3 
5 

2 

 ُخ 39

0 
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 قعماودا راف تاثلا ىدلا.اوغسينأا ا 0
 نسحلاةءاكتن "الا نسساح وادغل زوطد لاق. اك ادغلت ظ اولاقف هملعةد راجةفصلاباوتأ لعفلا

 كنالات» اكامح تنك ناو قوملا نمكنا ىأةئاثلا ةغصلا دي رأهنال تمكنا هلوقاذكون الا
 تدنوهلر ةة_اامثداو>نالف لاق ودياسو تثام ل ةدوستسوأ توق -كناديرأ اذاق ليس

 اذاق يركو كو حماطو عمطو حباخو عيقو بضاغو نابض كاذكو ا دغ ضرامو 4 تدئاسوق ضيرصوأ
 روسكملاو موع يذملا نمدئعع لوقلانيمدقتملان هريثكى لط أو مراكت لق مركهنهنوكب نأ تزوج

 لوقي نممّمو ةغصلا نيب و لعافلا |نيداكرم ُثمظفللا نوكيف عاملا سس < هريغو لع اق ىبع

 فرر شو اربثك ليعف ىل مع كلاب لعفن مىأيف ةلرتشمءا اوسامو ةةصديدشو بعصو ندس> نأد

 امور هاظو وف ىنالث لكن م لعاف دار طا لولا ىلعامأ صخخارحرسشلا نعقو ودعبو بيرق و

 ءاملا صو مصصو نحو مارخواتا جو عاب نيثستماو نعم .ةرلوق:نا هت ىناثلا لوقلا ىلع

 مأو نءرأو 0 ًاوهو لص ليقف فذ مهل صأ اذ مه نشح لا ا

 نم هتيم عنك نم مهندو بوك أو ببصأو ب هشأو ت ؟ أوداوسل ادي د_ثىأ م صحأو فعأو
 لادن لعنوكيف ىرخأ ةغلن مى_دالا فوهفكلذن مدروام لو ةبو تسلا لعاق ىلع 20

 5 _هذهأ ارا تروطو# ىرخالا هغللا عماهنم لعافلا مال معتساوهغللا كإ:ترحش اعرونتغللا

 قأنو ههشأامكاذكواضيأ خل اندر ذو حفلا ترهط ىرخالا ةغللاو هراق نون ال هزثو ركل

 انو كسب لوعفملا مع .او هريغب كاذ لعب ىذلا هكحذ وةمطحوة#نيعلا 2 هلع ىلع لعافلا مس

 مهتذ ا اهموق ترقعوزوغى 4 ةتنسأاذاءأر ١ رورة خو ردم خو ريكحو بزحرعسمو ةرذم ى هو

 ٌكلمو نيسلا ثاثم طققسو مذ همأ نطن نم دولا طقسو دوعووذ ءرشا دوعيبعبلاداعو ىرقعى يف

 فاسو وف ىضؤماذا ئثلا فاسوروظانو نوءاط» أحو لمق_عوهف هل ةصوكإمووف سانلا ىلع

 قدحو بعتو وف بعتو ضارب كل يعف ىلعو لءف ىلءسسسكلاب لعف نم أب وواحو وح قزتاذا لءبو
 ىمعأو جرعأو لجوأاضبأءاجو ىنغوهف ىو ضد سو هف ص ضو ح رفو وذ حرشو ق+و وف

 ءاحو لمعت_سمربغ لاعفالا ضعناكناوناولالا نما ذريغو رجحأو ضسأو شفخأو شععأو
 دقومضلاو رسكلا ظقدو ىواضوهفدإولا يوضو عوزحو ّرموهو ناركسونادر وىبارخاضتأ

 وهف 0 | حافو بيشأو وف باشوحن ل عفا ىلع حقا لعف نمىأب

 رجول ءالعف ىلع نؤإل وفرت 5 ذل لعفأ ىلع لعاغلا ناك ث محو بزعأو هف ل-حرلا بز ىهبأ

 هريسغىلبعو امالعا لع وامارك | مرك أو لعفأ ىلع نوكيفدر < ىنال ريغ لعفلا ناكناو هيءار جو

 اهضعب ف عم هو حرح دموهف حح دوغ هرطم سايقو دحاا و حاهنم ىلع فا مف ىناثلا ملا ىل ناكت اف

 ناو حرخ<موهن حج راو قلطنمووفقلطناو جالعو ةثرسكملاب و حاضعتو سن مشلا:لالعق

 لءقام نو مملا مع م:لوعفملاورخ الا لقامرسسكو مبملا حضن لعف د ىلع أي نأ هبابف لعفأ ىلءناك

 راس هانا با ترتاونسموهوقتساناندتفسساوبرشوهو رت ١ اللا

 وهو لصالاب أ راشعااما لعاف ةغيص ىلعءاحاهضعبف ظاواأ |نيلعافلا هامع“أع نمدشو ةيلاراشموهو

 لحاموهفدللا لحم أو البلت سرومءاحو سراوووذهةرو رضخااذار مثلا سروأوخنةدانزلا مدع

 هل ا موقلابر :ًاواضدأ ل_هالا ىلع ضغمو ضاغو هذ للا | ىضغأو حلامو هفءامملا لمأو



 01و جديرسول ار دل قسوه :كأوخف دقو برضرو عجريو ل ةبودعتب ود ظ

 ا تمهذ تُئشنأف ءانن عراضملا ف عم“: ل ناودنانىفءمركذامو ىفأ اغلا قاحو هام ظ
 امك ان لءف ىلع ناكناو 95 ياغالاناحلاو فيتم ا مزللاوأيسلا ا أ

 را ا ا لاك مذ.دو برشيو عب وضخفلا عراضملاف ||
 نيودولاب تءاخ فذ-طا نم تسول عم لاعف أ اضيأ ل دو معترو سنيدو سديد وبس ى هوأأ

 غلو غلوو هلوبو هلو هلوواظيغ الما اذا هر دصرغون ىشو ليقءةغل فرسك لاو سايقلا ىلع خلا |
 تءاخاهتااف تفذح لاعفأاضيأ لتعمان هدشو لهو لهون لظوو لحوبو لجون لجوو غلوو ]

 دوو عرب عروو قش قنووة خل ىف ف ءضىأ نهينوو قش هضأ قفوو قع قهو ى هو ريسكلاب ْ

 ناووزنتك ١ اذا ىرب منا ىروو مذ ىنسعب ضد معوو ىليىلووةغل ف ىريدنزلا ىدووثرب ثروو مربأ
 لدشمرلا ارغلا ىفنوكيامرثك اواموم2مالا ه”راضم نوكيالو مزالو هذ نيعلا م د:لءفىلءناك |؟

 ىأرهغس لالا ودب ًاردب زدهغسل ءةورسكى دعنلا 0 ,و ف 9رم. هبل فرع ْ

 الر تيس واع رف( طز ةوذلع اق ناك انيص صختلا لانة تلادن ان نكت دز
 ىلءل مشوه 2 :لا ىنعم قةفر همهتالزبقلا ىلع ليقهبسصنو ءصأ د ثرو هعرذ يقال مالو 5

 نيءرصملا دتزينعلا نال ل هى تدر لصآلاو ضف ةا لنا عزت ىلع ليقو لوهذملاب هيبشتلا ||
 لاملابوذسو لاملابت 0 واو مدشو ةضحو 0 .

 ١ كاملا
 مم اكون ليعفتلا هردصدم للا ع ناكناق ديدشتلاب لعفىلع ىذاملا ناك اذا 1 0 :

 1 ىل>و ةمك ذى ذوةيع#ت ى ع وح لعفتلا هردصقملالا لث ءمناكناواعا هلل _و هن :

 3 رداصملاعقوم تعقوءاسم“أا اف كاذ هبا موةاص وىدووةاكز كرو ةال-طىصامأو ةء | :

 1 ةعصون اوءعيطعسد الف ىلإ هت هل ]وق لص الدم ةد واهنءاهىنءةتساو 1

 3 َن ا ىلعو هدغمصت نآمإ رلا ىلعو هظفابر دصملا ىلع لدي ناك اس1 لععتتلا نامل ءا لل صفو ٍ

 0 00000 ةععلع اغلا ىلع لدي نأك او ءامع* 5 0 هيلع ٍ

 ارمكماماوارهاظاما ههبشداموأ لعاقن مىلعف لكلب 0 عا سنا لءاقنعالا |

 ادعتمناكنا لعاق نزاومنوك. نأ ل عاغلا سايقفادركت ناكن اقدر <رغود رج ىنال#كلا مث دع :

 نيسعلا موهكم مزال ناكناودعاو حت نيعلاحوتغمامزالناكنا كلذكو برانثو براضو ٍإ

 كلامنا هعبتو اضأ لءاق ىلعه رعت ؟لوقلا بجالا نبا قاطأفهيف فاتاف نيءلاروسكموأ :

 لاف ذود ىسراغلا ىلعو أل اقو لعاق نزاومد 41 الشلا نمل اغلا م "ا :ولاقفأ|

 نءمءاح دقو اهرم .كونععلا طد لعف ن مالا| ارهسمادحاوائمحى اللا ملعافلا ءاقأنو

 نم4م ل ا ولما رذاجودغ لءاق ىلع روسكما :

 : نبا لاقمت تامزلا بهذ هيببهذد_: نودكو,.نأط مرشد ل-ءاق ىلع روسكملااو موعضملا |

 3 ْ لدعف ىلع قأيدق و رذحوف ليف لع و روسكم لان هو لعق ىلع مضلاب لفن مىأب و روعصع

 1 ْ نساحت 1 ثودحلا تدصقناق تدان ىعمىلءةف_صلا لدنو ىرش# لا لاقو هو

 امنا ىواض-لا لاق كردصهيقئاضوىلاعتةلوقنمو لد وطو مركف لئاطو مراكوا دغوأ نآلا :

١ 



 ماعغدالارثك الاف ةثال هلا ىلءدي ص نمت أ اذاو ع لالا ىلا عحرب سدللا دنعف ضراعلاب ْ ا

 أدرو#نورسكيف هدعب نك اسمسقلاذاالااضيأ ملا درسأ ىنبةغلة#تلاثلاو فيكو نأبامدشت
 ملاسلا رن ارم كبك نينك اسلا ءاتتلا ىف لسصالا هنال اتاطمرمسكلا بعك غل ة-دارلاو باوبلا
 نك اسعمالا فود رود تناك هك ةيأ لوالا هكر كم رة يفإالاو وعلا اون
 هكعل تيم عت لع ل مبان م تصاأاذاو 5 اهدروعغ خلاف ثوم اه عموأر .كلاق هدسعب

 لو ىضاملا حالا سارتلال ل ملاقيالف دحض ةغل ىلع ءاغدالازوجصالواولاو هللمأ لاقيفزاسجلا

 امتافلالا نال ىضاملاا ةروصىلءصالا ناكناوءاذز اجاسع روموضعب لاق سعال ا ىلع ىسهنلا

 ةحاح نكي :ملف هنم عطتم سهالاو ع او عراضملا ف ةكرحماغلا نأق نك م ؟ اسلا ل>ال ىلتخحت

 دشالل الا او ض 0 ولصالاوهزا وظالا ناروهملا لوقلاهجوو ف لالا ىلا

 ثيدحلار رسأو ثيدلارسأو<حناكسالاو ماغدالا كفزوحو نيسنكاسلاءاقتلال ذلاو
 ٠ صاالاكى هنلاو

 عامسلا بس رجلا فرحو أف يعضتلاوأ هرمهطا ىدسعتيدق عزاللا ىنالثلا لصف
 نأزوح وامزال لمعتسامهنموهتلزتو هتلزتاوهبتازنو لزن و هيلع ةثالثلا لوخدزوح دقو
 هراسع :و هبدرودازو هّتغوو وام وو هئسصقت ةنوءاملا | صقنوهنة>ودن زءاح وكت هسسفتد دعت

 ََظ زال لمعتسل وىدعتيالوىدعتيني ,رخأتملاةراسع :وهتلعفو ئذدلا لعق باب4سمق ن نيمدقتملا

 هيافحو رباطلا لفحاوخف هراعمملا س ؟عوعأب ار رصقو هدا ىدلسعت مق ءاحدةوابد_عتمو

 هنن صضوامتءلردةةانلا ترض هةانساو طقس ىأرئاطلا شد . 30سلاو حر ةستخو ل أو

 هترهظا هتضر ءوروظاذأ ثلا ضرع واهتتطعارأظا مجراظوا 0

 +:عءفقو صالا نعدي ز ماوه ةضورمتلا ضاخأو هنكسسءامملا هعقنو نكس سطععلا عقناو
 هدض#ونللا ضخاو هتعطقىاأ هتمرصو عرزلاو لذفلا عرصأو هتدبكو هيو

 هبرسدوأو ع لح رلارمشد او ةرمشعلا ىلا كاذكو مهلا ترمد مهتثلثو ةثالث مهسغنًاهاوراصاذا اوثلث او
 لسنموىالثلا نم م لوسنمشد رونبداملا سامق ىلع اب رلاو ىئالثل !نملعاغلا مساوهترمشد و
 شرلا لسنأ موقف نيينعم ىلع اذ نأ مهضعن م اك م -فأو عاقنم ىأ كارلا نم لاف منسا

 ىاوصن دقو ه-:ةأودبز ءاق ل-ةمنوك كلارك هلناحهانعمدوضورهنلا ضاخأو
 هةزعمو نم-وهبتدشمو ىثمفرخلاوةزهطاو فرعضتلا, هب دعتلا لاثمو ك اذ ىنءم ىلع محا

 دقو لعب دقو لعغب نالالنامالعاق ناك ىزلا لوعفملاري_صتكنأ ةيدعتلا ةعيقحو هندعقأو دعقو

 اهل لءف الاهتمعطأو اذه ىف كا لعفال لدالا ءرىراصنالادب زو لاق هل لعفلاق لءعفناف لعفال

 لافاذهلف داما هيف ,لءافريغل نك, ل هئدحأ ىذلا هلعاف ىلا دنسأ اذا لعغلا نأك لذ هجوواذهىف
 أذهاف لوعغملا نود لعافلا ثد> وهفاردعتم لعفلان اك اذا واذهىفكل لفاللؤالا لاشملاف

 نا لوق ىنعماذ هول وعش ماهنالا مثمالا عقاو لعغلا نال اذهىفاهل لعفال ىناثلا لاثملا فلاق

 :امآوهيردصم او هو برمضلاتلإ>أامناو ديز نود ل«ةلاقادي زتد من تاقاذاو حارسسلا

 مل لعفلاو بالا نم سلف ةم>اصللهاملا ثاع>اذادب زيت حرج

 كا ذفرسسكلاوأ مضلا هيف عمسن' عراضملاف نيعلا ب لعف ىلءناكنا ىئالثلا رينو



 ا[
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 قيقت ىلع برعلا ةماعفأدب ,وأشنوأرق لةمرح لازوم عم خل أبل _عف ىلع ئالثلا لعشلا ناك اذا
 فقع نم ب رعلا نمو لوي ديزانأ تععملاقهب وسم + تاكو فر كرا ةلوق:ةهزمهللا

 فدك هلت 5 اق لاق كلذ همشأ امو عاتملا تدمحو ءانالا ت تيلمو تدديو تدشنو تد رق لوقف ةزههلا

 ليوعتلا عمهياوجو رب سر لث مىرقاس امقلا ت اقلاوفاالانامخاو ارقا لاق عراضملا قلوقت

 الاوهب رقأ ضوخلا ىفءاملا تدرق ل_ثمسايقلا ىلءىرج ف ذحلا اومزتلا نا مسمنأ ا ْ
 ةزمطا اهعمرطتنت ىلا هكركلا تااز ىرقا ليقول هز هطاراطتنا ىلعا بسنت عراضملا فة اود

 00 لمواولاطقست و أت يمول اهتيفامو أ تأمو فقةتو اها ِء 0

 انتو ماقأ اذادال “انت لاق.وا فها ىلعءان :ةعيسلا ضعنهنأر ةونوضاقلا لئمنوناصلا هنمو

 . رعاشل | لاق ةاضقو ضاق لثم انت عيجاو نانو وف ىنغتسااذا
 اينانالا هارتالواغيذ *« اهئاقلا يلا لظرؤش

 وهوا درك الثلا ناكنا ودها ذه ىلعسق رنات ووو فقتل ىلع لوعملا مسا ىف اولاقو
 ناكن اق مز اللاوو عقاوريغو ىدءتملاوهو عقاوو ف ني علا حقد تلعف ىلع يعضتلاتا وذ نم

 لأو به يهموت نم به مضلابهفمذشو لقد لقو فة ف خو رسكملا عراضملا ساءةامزال
 لاعفأاضيأ تءاجو لطباذا لطي مدلا لطواعراضهنوص عفراللا لوي لآو قرباذا لود ئذلا

 بشدو كك سرخلا شوزخ ودي هرهأ ىف دح ىهواذوذش مضلاب ارو لسصالا ىلع رسكلاب ْ

 اريوخرخ ورخءامارخودرغنا اذاذ شودشتئ تكاد قنءاذارحبو رحيدبعلاّرحواعمهيدن عقر ا

 0 طملا ونبلااردوهرظنم عيثاذا مديو مدي لجرلا مدو سباذا سنيو سفي لا سنو توصاذا :

 نكناو#تنوص عت وعم ”ىفالا تخبو تدعي طشتو طشترادلا ت تاطشو حنو حن حو رديو 1
 قراتاد_سر وهموق نعبديوهدعوهدربوغ ذلا عراضا| سايقفىدةلا -ىوأ ايد عتم

 عفترا هانعمنالدعدازاذارهنلادمو بتحب رلا تمهواهريغ تران أ ىنععهنالرذن سع لا ترذو

 3 نا لة موضع أر قوهب<هببحرسكلا. كلذ نم دو ه4 ءاعقت صان اكم ىطغف :

 هرهي هرغو ههتملا يشل اند دشد وهدشب هدشنيهجولا لاعفأذشو ةغللا هذه ىلعهثنا 000 3

 نمم-هنمواينان هاقساذا هلعيو لعن هلعو راجاذا طشدو طش همكح ىف طشو ههركاذاهرهيوأ

 هند :رو هو هني ثيدسحلا مو لوعغلل هثانب ىلعرصت قي نم مهتمواضبأ مزاللا ىف 50 ْ

 ار 1 تد_دو هحلد ًاهمرب ودمر مرو هدد و هش هضشوهءطقاذا هانثملابهتسس و :

 ثالث هيففعوف صريع ىلا بابل اذهتدنسسأ ذاو هي ل< و لحباذعلا هملع ل >و دو دع ا

 تقدح ةيناثلاو ائاقتالطظ كاذكو تن ت ددشوانآ تددثوحن ماءدالا كذاهرثك أ !تاعل ا

 س.كيزاخلا فو ضاعن ةغلهذ_هو نو عكفت تا ظواٌءاقت اظوحن لوالا خذ مايه نيسعلا ١

 دنسأولاكماءدالاءاقياالامءتسا لقا ى موهئلاثلاوا عاق تلطظوخ نيعلا هكر هلاك رض لوالا :

 زا | ةغلاها دح |تاغل هيغف بانلا | له نمدحاولا تىخا اذا دز نضر هاظىلا ١

 0 قاب وكتوص نم ضخغاوددراو نتما ود لولا هز هر#بالغحاو ماغدالا كف ل_صالا ى مهو'

 0 0 0 للا ل هن 2 هم و ا لا | 1
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 | مهتمدحاو لكبر ضاوغلاحتاذااوناك م هنالانبه فاخا ىعسلبق ىراسنالا نباهلاق اضيآناميأو || | نعأ ىلع عمو نأ ف اا نيسعوناميأو نيا وعجوةمنؤم شوىبعلانيهلااولافوهانعوأأ

 ١ هيلعرصتةاواهغيضتر رش الاوهواهد_>اناءهزذمءايلا ىؤفا ده ىلعو سا.ةري_غىلع_فلالان |

 | قلطتدق برعلاو نامزلاو نيد ا ىنءمىبءربكذتلاو ةغيرسشو:هكراسم مانأ لاقيفرتك عمدا ثينأتوأ

 اونمانذلا سنس فا ىلاعت هلوق هيلعو علا ةغل ىف ع ىنعع

1 

 |! لحرلا نع لاقي كربلا نعل او هدشلاو ةوقلا نيعل اواز احتانيع ف للا ىعست هبحاص نيعىبعدنبع
 ْ ! تنم'واكرادم هلعحا ذأ لق بان نمنع هنعت هللا هسنعونوعتوهف لوه لل ءانلاندمو هو هموق ىلع

 | ىرهزالاهرك ذلامشلا تاذونيعلا تاذذ_ رسام و نالف مايو ىبعموانزو تكردت لعلب
 | نمايت لاقبالو تيكسلان با لاق ةنعمهبذسح ىأ ل ئاقنازو كد اكأب نمابهسنمرمالاو هريسغو
 | نبالوقب الدتسمنب ذ_هّدر مهضعب و نما ىن-هعنمايتو سان ىن_هعرتساي:ناراقلا لاقو مسهب
 ١ نمايت اغاو برعلا نع لا ذكس ياو هنمع نعذخ هنا نظف نمايت ىنعد يف طلغت :ماسعلا ىرابنالا

 | هنالثلاذب ىع«فورءم لقا نعلا و هنيعنعذ_أ ها ةعف نمانامأو نعلا ةيحانذخأا ذا مهد نع
 | ناو سايقلا ىلع ىنعهيلاةمسسنلاو ةيعكلانيعنعهنال لبقو اهءقاطد_ذء سهلا نيع نع

 لدقثتلا نعاضوع نوكنل ءايلا لبق تاحخ دف لالا نا ه-عجوو لق ةلارك-::موضعد و نو ريثك

 | ةيسفلادعي تديزفلالا نال ليقتتلا ناسثلاو هنع ضوعملاو ضوعلا نيد عمدالتل ل-ةثالف

 | اكدعفر مزتلاومسقلا ىف لمعتسا م .|نعاو نعأ مأهسنمو ىم“هيو باسإلا كاذ ىفنموأ نيعلا
 ا دنعو هكريلاوهو نعلا نمم-هدنعهقاقتشاو ل_طونيب رصلا دفع هتزهوهتنارمعل عفر مزتلا

 | منونلاو ةزمملا فذحمهللا عاو لايف ه_تهرصتخيدقو مهد نع نيع عج هنال عطق ني بفوكلاا
 تكردأ برضو عمن با,نماعنيراقلا (تعند) اهرسكورملا مضيدللا م ليقف اهنانرمصةخا
 | وهو هلثمفلالابتعندأو ةعئانىهفهعنب وةعبسلا أرق خقلاب واوضفوءايلا مضي عنيلا مسالاو
 | اذطو سهلا بورغىلا ىناسالار ملا عواط نم هلوأ ( مويلا ١) ىتالثلا نمالامعتسارثك أ
 || ىذاملاراهنلا ف هلءفهنال سمأ هنلعف لوقب سهلا بورغدعب هيرو را هنأ | ايس لف نم

 ا | ماوأ هلصأو مانأه عج ورك ذهمويلاو ث دح الاوأ ب رقالا سمأ لوقب نأ مهضعب نسق“او

 | 'ىذلا تقولا اذ ىأءويلا اذهل كترخذ لوةتفالماوأ ناك ارامننيك-او تقولاديرتوموملا
 ُ ظ ةيسنأ اونعلا نمل سقمابوذئعاسو ذئنء>و ذئمونبدنوقرغ. نوداك الو كيلا هيفترَقتفا

 ١ ئذلا نم (سئب» قشابلا هبش حراجروغصعنازو نيتزم م( ءوؤبلا )) هظغل ىلع ىامهيلا أع و

 || ساف لثم سأيا هردصمو لوعغعو لعاق ىلع هنمسويمئدلاو سابو وف ب ع3 بان نم سديد
 | دن ز وأ لاق ةغل عراضا |رسكو مدقت دقو هنم س أ لاهقيف ردصملا نو د لءفلا باةزوحت و ىع»ديو
 ىهفتمةعاذاهأرملا تسنيلاةدواهالغسةخا خفلاو رضمهاياءةغاهمس و كااذ فرسكلا
 هيو با؟نازواساباهثلااه.سأدآو ةسئانتاق فوصوملارك ذبل نا ثماطو ضئاحلاهتداكسان
 : براق ىنالئللارد.مسانالا لمعت_سد دق ونتاعاناز وةرمشطا دموءالان ار كس نإ بصأو ىعح

 سس. ىف أواني: ضرالا نم مكشناهنلا او ىلا«: هلوق ىف اك ىتال هل! نمذ5:ىعاب رلا تالوأ ىن#عملا
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 ةعلا اخ ناريسكت ىسلاوريعنب قاب ر خلا هعساو ةباصعلا نم لجر بقل نيد اوذو نيضوعلاب
 مالكنازو (عاربلا) امهلوطل كاذب بقل فاقو فلأو هدحومءانمت ]مهمل ءارلا نوكسو
 باىذاضيأ عاربلاوسأيلاو ةدشلا نع هوان ةعارب و عار نابعلا لاقي و ةءارب ةدحاولا بصقلا
 ةنعدعقو يئماضيأ خلا ةسبلاو ةوجلا تلا, .(راسلا ١) ةعاربةدحاولار انهن اك ليللابريط»

 د_أرسابو ىنععةرسملاوةنعملاوىرسلاو ىعلاوراسلا نعونيملا نعواراسس وانيعوةرمسو
 رسا تموهفرسا هت لقاع رو لتاق لممرسا.هنمصالاو لتاقموهف لتاقتازو رسام و هفاراس

 ناتحوةةمراسلاونيعلاو ةيدتقنبا لاق هل_ههىرسلاووضعلااض:ًاراسلاو نعىففأمسو
 ءايلا خو ةةنومةحراجلاراسلا دودمملاو روهقملاباتكىىرابنالا نبا لاقواهرسسكت ةماعلاو
 دوحالاو رممكتدةو نيسعلاتًاراسلا اضن آس راق نا لاقو:ىدر ررسك-لا تأ ىضتقاق دوجأ
 راصفاالابرسس أو راس نب لقعمهمو ىعسدي ورك ذمةورثلاو ىنغلاربغال خفلابراسلاو غلا
 ىفو رسعلا دضامنوكسونيسلا - رسلاواض روس لاواهةفونيسلا مضيةرسملاو راساذ

 ارسسدرسسد صالارمسو ريسرو 43 لةبرق لثم تلامس وام هدب قداطفارسسرمسعلا عمنا ليزعتلا

 لجرو ىنهعرتساورمستف هللا هرم و لوس ىأريسد و وف برق بابن م امر عس و بق بابن م
 لجرلارمس هنملاقمالزالاب برعلاراق دصتصلا:هرسدملاوهيدياماكت لمعي نيتكمت' رس رسعأ

 هنيسو ب زعموهو مس هلدأو فو «رعم حو وشم ((نيعمايلا ]) ىعتهيورمماب وهف دعو باب نمرعس

 ريغىلعملا سلارك ذم ا عج بارعاهب رعي برعلا ضعب و فرصنمريغوضو عقب مهضعدو ةروسكم
 ليعاف نزو نال ةروسللا مما هتاهجنا فرصنيالامبارعاهنرعتو (س )ل تأرق لاقي وس ابق
 | نوك,نازاجوةبلعلاو ثننأتاعنمعنأزوجيو ليباقو لوباهةلزنع و عف برعلا ةينبأنمسبل
 تدرأن اى قولا ىلع هش و فيكو نبأ ىف كهيغحل خفلاريتدخاو نينكاسلا ءاقتلال حفلا ىلعاسينيم
 مالغلا عفبأو ض رالا نم عفترا ام مالس لدم (عافيلا) سطو مح تاربدَقَتْلا ىف هل ةموةباكدحلا

 نازو ةعمي مالغوىءان رلا نم لعاغلا مسن لمعت_سدمل وعفا وهف عوفي نب_دكمد عقيب عفيو بش

 نطفورذح فاتلارسكت (ظقب )) لجر# عاقيا ىلع عجساعرو عما ىلعقلطد و عفان لثمةبصق
 اذا كل ذكومان فالخ ةظاش وفاقلا 2 ةظةبو سعت بان نماطقي ظقيو ظاقرأعمجلا واضنأ

 معلا (نيقيلا ]) ىلغتبة أ سا وناظقي لجرو ظقيتو ظقيتساو فلالابهتطظقب ا ورومالا هنت

 اذا بهت باب نمانقي نقد الا نيو انيقيهللا هع ىم-نالا ذو لالدتسساو رظن نع لصاحلا
 تنق» و هتنق. لاقيفءاملابو هسفنداضدأ ايد عتم لمعتس و لعاق ىنعع ليعفنيقب وهف وو تدث
 ةدحاولا ىث>ولا ماج اوهىبمصالا لاق (ماهلا )) هنمل:ىأ هتنقيتساو هةنقيتوهب تنبأ هي
 دالي نم ةدلبةماعلاو مالا فءدةتوتودلا فاء ىذااوهماعلا ناسكللا لاقو ةماع
 هتمع ورسعلا ملاو زا | ةيدان نمل بقو نعلا ضورع نم لق ةقسضح ىندالد ىهوىلاوعلا
 اومهتف ىلاعت هلوق تيكسلا نالاق اضدأتمأتو امعتدمعصلا تممتو هند ص: هتمعنوهندسصق
 فرع قمممتلا راصىتح ةملكلاهذهلامءتسارثك تب بطلا ديعصلا اود_صقأ ىأ أيسأطا دبعص
 معن ضد رملا تمعو ةصوصخت ةئره ىلع نيديلاوه_>ولا ىف نارتلا لا معتسسا نعةرادععرعتللا

 هع تذخأ ىرشح ا لاق راسلا قعدقت وةهحراجلاو ةهجلا(نيعلا ) باركلابه مع ل صال و
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 نااذ_هىف لصالاو ا ذ_ه لعفاق كلذ لفل نارب دقتلاق اذه لعفاف الاما مهوقود لعغلا نع
 منا ىأاذهلعفافالام! هل لاقد واوضعمد هزم عتفيفأ نم عنتمتاهيبلاطت وءام_ثأ همزاد لح رلا

 | لعقلا نع اضوعنا ىلءامتدي زو لامعتسالا ةرثكلل لعفا افذح مئاذه لعفاف عيمجلا لعغت
 همرك افك ءاطأ نم مهلوق هل -ةموءادغلا ىفاب و ىل, تءامأ كل ءغلا نعاهت اسنلانهال لاس تاذولو

 هلاق لا ال فورحلا نالةلامالا مدع باوصلا ليقو لعغلا نءاوتبانلالةلامان هنأبعتالفال نمو
 ىرهزالا
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 بارعا اهونرعأوللأو ا :اولاقاكلدسبلا ىلعنيربا!هفاولاقو ميمتنبدعسسىيراندنم ءاسحالا
 نيديز لم ةماكلا لوأءايلا ةلاص او هتدان زن لات بارعا فرح ءأسلاو واول ل_عج نذ نيدصن
 لعحا فو هول أ قيس انا فرصلا اسما ارعاف رح ن رونلا ل.ء> وءايلا مزلا نمو نيرمعو

 ديصعب وراتلان دقعي ل سعوهوديقعي و نيطقي هلئمو ليعغنامتزولاقو نرباطوصأ ةعالا ضعد

 هنال هاسلا هلاصأو نونلا ةدانزب لولا زوتالهنالءارغصا تر هزو بز نيلا طة رض نإ وهو
 دقت نيتلصأنونلاو ةماكلا لوأ ءايلا ل_ءيالكاذكو فلا. نيلعف ةوهو دوقغم:اند ىلا ىدؤد

 بابن مرسين( سب ]إ نونلا ةلاص أو ءايلا ةدابزوهو ريظت هلءانبربد_ة:بجوف حفلا ليلعف

 اضنأ سانىنعع ءايلا ا اسس ئثو سابو هفهتدوطردعي ف> اذا نيةرمسكد ةغأ ىو بعت

 ناك اذان يتعب سب ناكمو نحو بحاص ل ثم سان ع وهلاقيوةقاخهن اكسب بطحو
 سرسلاوةب وطرلا ضيقن سدملاو لان الوديق ةودنال سب قد رطىرهزالا لاو بهذقءامهيف

 ب ) ناكملاريغشلاذكو سب و سي ناكمىلراغلا لاقو لعاف ىنععليعف سي امتابنلا نم
 ريغص لامتيف بالا لب ةنمساسنلا ىفوتيا نكملا وضفوءابلا مضي اسق؛برقو بعت ىلا, نه متبد
 ةأرملا تغداو مالا لبق نمسانلاري غقوىناتب اهعجب وةمثا هريغصو ىتانن وماتنأ عم+لاو مت
 وهف طقفهمأت تامناو مطلريغصلاف ناونالا تامناق ىتاتب اهدالو ا راص توم ىسهفاماشا

 ةنيدللمسا (برثب ]» هريطنزعي درف لك ىلع متيلا قلطأ نه نمواهاريسطنالىأ هم ردو ىحت
 فارطأ ىلا بكذملا نم ىهو ةسئنؤم (ديلا ) برثىف مد تو عراضم ل-عف نءلوقنموهو
 ةمعنلا »لاو ا نوكسي ل_ةولادلا خش ليقىدي لصالاوءان ىهو ةفوذناهمالو عباصالا
 ىديلاو ىدانالا ةرثكلا عج وديأولقلا عجواسلاغ صالا لوانتتانال كاذيةيه-ناسحالاو

 هفرمصت فىأن الفد صالاو هناطلسىأهبلعهدي وةردقلا ىلعدلاقاطتو لوعف لاثم
 دانا اذا هدس ىطعأو بلغو م-ماعءردسق نعىأ دن نعي ردملا وطعن ىح لات هلوقو

 موقلاو ةمعنئأ ادب هتملوأو هكلم ف ىأنالذدي ىفرادلاواذهنمةب ألا ىنعم لبقو مل-ستساو
 هديادامهنوكلاحىف ردقتلاو يضاختارمض اح ى أد ادب همعن ونومةتم نوعم جت ىأ مهربغ ىلعدي

 نيتدودمنندملانوك لاحق هسة«لاق هزنأ تحف ض وعمان ىديادامىف مر لاح فو ضوعلاب

 نيد
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 اذاوموقأ الهللاو ىن_ملاراصو لامق:#سالا ىلا هانعمتماق تقالدتلاو ود ىذاملا ىلع طخ د |

 ىعملا ورث لوس ىضاسملا ىلا لمقتسملا ىنعمل باقتاك اذهوتةامهقلا ولق ىضابمادب رأ

 هنمو بضغد ئدريغن و بوت ريسغىأىثال ن هتضغو بوثالد تةحورب>ىنهعتءاحوتذام

 لي وطال ل+ربتر صون اهرب ر كت نمديالف ةيتصولا ىنعداوفوريخ ىندعتناكاذاونيلاضلا الو

 فذ دقو ْك راءسأ الى ك.لءالوحن الا فذح هند رقازاجو سنحلا فال تءاحوريصقالو

 هلاالىنملاو هللاالا هلاالو حت مسالا دو>ول نوكم دقىئنللا مس. الوضاموا_ءمناكا ذارع_كنا

 اخو ىوشداوالىآلامالو ىلداوالوح هوو ةنسمأ او عافت نالاوةدياغلا ىفنانوكردقو

 هللا مسد مل نأ ءوضوالهنمو م..غلااده ىف لكلا ىفننورد_ةيءاوقفلاوهب هنأ لامالو مركوأ

 قنالودو>ولا ىف ىهو ةقيقلا ىلا برقأ اهيففنالة معلا ىننرب دقته_>ولاق نيسءملا لق<امو
 هلوقكم ل ىن-هعتءاجو ىف ىف كلذ ضءب م دقت دقو سكع نودرخ الا عملا. له ايءاقو هن لمعلا
 م-هطوق هنموامف سل ىأ لوغا مف الو سدل ىنعي تءاجو قدصتن لف ىأ ىلصالو قدصال ةىلاعت

 دب ز ماق لهلاشب ماهفةسلللاباوح تءاحو ص الا | ذهنوكرال ىعملاواذهللاو سلىأاذدتبااهال

 ورعالديزإرمغا مهللاوارعالادبز ءرك او نايالاوءاعدلاو مالا دعب ةفطاعنوكتواللامقيف
 اورمع ماقال ديز ماقلاقبالف ءاعدلا,سدنلب الئااهدسعب ضام لع فرو عظزوجيالو ورمعالديز ءاقو
 ايقنملوالا ناك اذاق لو الل بجو امىناثلا نعىنذتامنال ىف: همااكدعب عقتالو ناهدلا نبا لاقو

 ىلاشلا نعىئنلاو لو الق يقضلا ةفطاعلا ال ىنعم ىنج نبا هعدتو حارسسلا نبا لاقو قئتاذاف

 الفءانثتسالا فورحد_ءباضد أ اهعوقو زوالا ذكوارمعالا دب زيرضاوورمعالدب نما لوف

 عيج ىف ىنلاوارسلا نبا لاق دحاو ىنعينافرح عمتالو فطعللالو فطعلإو اولا نالو وم

 د_ءبأ وءوقوزوجيال طوق موعىف لخادمسقلا اذهوءانثتسالا ىفالا الب ه-هاعوسنب ةيدرعلا
 زوج الف فوطءملا ىلعدياءفوطعملا قدصد الن أ اه.فطعلا 5 نمو ىلموسلا لاق ىؤنمءااك

 قرغلا ىلا ادكفاديزالالجر برضازاوج ىلءاوصن دقو دنهال أها تماقالوديزال لجر ءاق

 دوصسلا نمىأدحست ال نأ ك_ءنمام و نتسلاو و ةنسالاىوت_ستال و وهدي ازنوكتو

 هفالذصالاودص»هنأ ىضذتقيفدوصلا مدع نمكعنمامربدقتلا ناكل هدّئاز ريغ تناكولذا

 ىننىعملانوكي أزال تفذ_>ولذاورمتالوديز ماقام وحن تم اددعت دنع سلا هل صن وكستو
 دحاو لك,ىنلا قلعتو سدللا لازورمعالوديز ماقام لمقاذاف نيئمز فاماقدت نوكم و عاجلا

| 

 0 ىنعملافسيرقا ذهواعاقارعالوادب زد الاعي حامي فتفاسءاقا رعوا ديزدال هل -ةموام نم

 اون محلا ذانأىف نينونتلا ىدحا نموهصقلاو ناشلا فرح نماضوعنوك-:و ىدهتلا نم

 تاخدال1ف لعفلا املي ناكول نالاذكن اكل دي زالولو كف ةئيهم نوكدتو ىسهناا ىف همزح ءاعدلا ىف
قطني درغم فرح ءوجولا هذه ىف ىهو مسالا هلو اهانعم تريسغ اعمال

 '" || لاش ه روصقما مي

 |اضوعن روكتو ف لأ مالا هو نيد رغم ىلا لاكتاهناق لضفالاو مءالاو ةبكرملا فالخب أنا ام ان
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 لمار ىاراملا هج فل نوكتلا وكر داز كجسم لا مسالاوهقدصىف ت 0

 ِ هتنهوونديلاو لمعلاو هالا فن هاو وهذ فعضدعو ب انن مانهو نع (نهوإ و أو ءاتلا

 : لايف ةزمهلاىدعتب نأ دوجالاو مظعلاو ندبلا نوهومو وذ ةغل فىدعتب ءالوىدعتد هعدعصا 1

 تارغالا ن نم تع عمدي زونأ لاق ةغل نيترمسكي نهينهوو ردصملا فةس أ نيش © نغولاو هتنهوأ

 بوثلاكاذكو نرتساو فعضدعز بأن ن نمايهو طئاخلا ((ىهوإل رسسكلااو :هوافأرق عدن

 هع يعاد لاو هوو هتضوأ لايف هر مهاب ىدعتب و ل خحلاوةنر ل

 ياضدأواولا عمو ةزنمهللا عمواولا ب
 قدأتاو هإ-فةثااذاهداو لاق لمثل ادآ اوةدؤوم ىهفةيحاهتفددعو ب انن ماداوهتشا (دأو)

 ءاملاو ةنبكس ىلء ىأ  ديئوايش دو ةبطر لامه دؤت ىلع ىشمو تدشتو هيف ىنأتاذادأو ودم 1 . حالا

 وهورتحن لئاوهنمو ىعم لعاغلا سسابوأقلا ده _عوباننهليهللا ىلا (لأو )واو نملدب
 || ىنعموانزو قافولا لدم (مآولا) عجرم ىأ واهل او عجل أو ولأ هاو نايصحو ناصح
 : ْ مهدنع ميمصلا ىلع ب سنرعلا ىضتقت ال ىطعلا فورح نم ( واول ) هعيلص لم تءنصهةمءاوو

 دعقودي رءاحون ةعماج ريغةفطاعوو ر عودي ز اجو ةذطاع ةسعماج نوكت نأ هذ ناعماطو

 (اهمالو هسار ىلع هدب وديزءاحوطوقك لامحلاوا دو ةسكعل انام وعمد لماعلان الورع

 رداندحاو سنج نمةماكلا لوصأس بكر تنالءان ل مقو واو لبق

 هال بانو
 أ | هبرضتال لوةّةفادبز برضا لا ة.هنالصالا ةلد اقم ىلع ىسهنلل نوكتناسءمل ماكل !ىفىأتو

 ناكف نينثا نعباوجهنالاهربر ك_:ءارعالوادي ز نرمضتال لوةتفارعوا دي زبرضا لاقي و
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 برضت الك اذ ىهنفا ءءجام مءءابتنالا تدرأأا ذاقامواعتد ىلا نالاغلا خم نك, ملاسهدحأ

 نآكلذه_->ووهظفااذ_ههبلالخااه>ورخ و هرممأد ىسهنلا ماظ:نالانها يةكقاربعال اوادن ز

 ناله يلع ىنعملاةلالدلأعاست ا لعل اوفذ_> منكحلارعبرضتالواديز برضتال لصالا
 || ىلوالا هلم كى بهتلانهدوصقماعسفن. ةإ تسمم ةمناشلا نإ محل اف لعف ىلعالا لدن ال ةيهانلا ال

 لك أتالولثمو اربع متشتوا ديز برضت اللا قيفاضنأ ىنسعملا مهغلال فذ<و لءفلارهظيدقوأ
 ناكث مح ارعوأدب زبر ضت ال فالاذ_هوامهتمادحاو لعفتالىأنيللا ب رمشتو كما
 لماعلا نأوهو ضماغقرغلاف د هلا وام همن عمجلا ةداراز اولا .هلعشنال ىبتلا نأ رهاظلاا
 قلصاعلاو ةبشس رقل لماعلا فذ جروصدت :بالوهو نعتمد نش ولسا ل 1

 لاقوسللاعفراهتامثا بجوف عم هىمعواولانوكتتازوصنان يستمر تارعوال

 تلحخداذاف ىننلانوكتوارمع الو هدارا ىلعارمعوا ديز برضتالرعشلا فز وحي نيرخأت ملا ضعب
 || فلج ردوجوالىأ رادلا ف ل جرال كلو ةذ ىننتال ت اوذلا نالهناذال هقاعتمت غن مسا ىلع

 ْ لاق لصالا ىفناتاجءارعوادي ز برضا هلوقناق قباسسلا مزاكلا ؟> نم بلع ىنباملاةباطم

 برضول هنال ةة.قحلا ىلعني_::الا نعام منا ذه نكيملارمعوا ديز برضتال تاقول جبارمسلا نبا



 ان

 لايفءاهلا,تنويدقو ىئنأ ًاوأ ناك ارك ذ قيدصلاو سسنلا ظفاحو رصانلاو معلا نياوقدتعلاو

 هوادعأو هواملو آودتلا تاّودعو هللا تاملو نه لوهقد لمع نب ضعب تععسدي زول اق ةيأو ىه

 |هيوحأىأ اذكى وأن ال_:وهّللا "ىو نهؤملا لايف ع«طملا وح ىف لوعغم ىنهعىلولا نوكم و

 ىلضنلا لممىلولا نهوالولا ىهةنالذوىلاءالاو نولعالا لثمىلاوالا ومدللا متعب نول والا مهو

 تضرعأهنعتياووتاسلولا ليقف ءاتلاو فلالابتعجا_عرو ريكجلاو ىريكلاو لضفلاو

 ضرعأ ىونو هتكر تو

 امثلة امو رمملا عمواولا وي

 : دارو تندهتلا فكاذكوءاملا ىلع ”ىاراغلارم دتذأو هرحاق ىأ ةسمومو ( سموم م هأ سها سمو

 نم ضمو ةغل ىفواغي:ةخاناعل عماضاميا قرب رمل ( ضموأ ) تاسموم عجلاو روععلابةرهاجلا ىهأأ ضمو
 عفن بابن مار امر هل وتلا هودي و بح اجمبلا ترمشأ ءاعاهدلا (تأم و دفا امو

 *«اممئاثءامونونلا عمواولا وب

 لاقردصملابهورخى «مامنودعو باب نم مهيبابذلا (غو) مو

 دادما طقن هعنون 11 00 ىحهيلعبارذلا عودقل

 ِ ىهارفو 0 0 (فور 2 م و

  لفتحمالو تهمريغىا

 ام مماثداموءاحلا عمواولا 0

 ا(ىعولا) ٍصضنل يضع تواوبش اوواتلأس اهمتهوتساو هنا ,فهبهلاتبهتاو بوهوم

 | عجلاو ةطوشنأ فر طق لاق وباودلل هادو قثوب وهيذح رب صا قد ءىف ىتا د + د نيو دمعد

 5 ا ل ير ا ومامو 1 ايران ردا لثم

 اس1 اسس سس سس

 ىتعا ا ىلعاضتأى ولا واطي دوو هم ءآاووهفد > | سأ ىلو نم لكو سراؤ نءا لاق ءايلوأعجلاد

 عيسي سس

- 

 أ بهيليزنتلا فو مزال لالا ىلا ىذعتي ضوعالا هتبطعأ ةسبههله به الامديزإ (تهو)
 | لاق انعرسك,ةيهوموامهوموا موكسوءاطا خب امهو و روكا ذلا اشد نا بي واننا ها شد نمل
 ١ الامم هولاة.الف هين لوالا ىلا ىذعتيالو ةءاج وىزرطملاو ىلع .قريسلاوةيطوقلان ا

 || نم «اوعغمىل اهسفنب ىّدعتسف ل_عج ىن :ءمسضهو نع 2: نأوهو هحو هل لءحدقو هيولوقبءاهقفلاو

 |١ لاملاو هكبوهوهديزو دا ل ا 5

 ١ فيعضتلا,ىدعتبو عزف بع:بانن مل هوو يةالهو (لعهو) نايدساو نس لام ف اهوأ

 ا هيلا تلهوو هيف طلغاض أب عت بان ن نءالهودهمف ةوئشلان ءلهووةعز هل اة هولاو تاهو لاقمف

 ١ يدلك لوأ ى أ لهو لوأهتسقلو تمحو لثم وريسغدي رت تنأوهملا كدعو بهذدعو بانن مالهو

 || ىدلخ ىف عقوامجو تهتوو هريغةدار |عمهيلا بلقلا قيسدعو بابن ماهوئدلاىلا (تمو)

 ْ طاع املج ا ل هاا ل : وتو ماعوأ عججاو



 1 2 اج امس سمج صحسس هس مصمم اساس رج رح سس وسو

 ْ #«يامماشدامومرللا عمواولا

 دأو حلو ْ (داولا) ةناطملا ةحاولاو هتلخدأ اجالبا هلو واجولو ةعو بان نم هريغ ىف طن ىلا 2و(

 || بياغتلل ءالاو بالا نادلاولاو ءانتلاو ف لال. اهءوءالا ةدلولاو نونلاو واول انه_ءجوب الا

 || لك نيتضغب داولاو ديالو عبلا وةديلوةمالاوةينصلاورسكلا.نادإو عجلاو دولوملا ىصلا ديلولاو

 || دالوأ هعجبو رك ذمو»و لوعغم ىنءب لف عوج او ىنثم او ىنالاو رك ذلا ىبع قلطد وئهداوام
 || ب ا. نمدل»دلودقو د سأ عج دسأ ىل_محوتفملا عج موهتملا لعبت سقو هيف ةغل لفق نازودإولاو

 ١ اهدلودهدلاولا عضو هدالولاو ضسىفكلذمّدةتودلبىذلا اوهذناويدلا نمنذأ هلام لكودعو

 اا عرس ومضولا ىنعام واع نم مهنمو هدالولا ةنين لماحىأدلاو ةاشلا هب لجل اهاهريغددالولاو

 || مهضعبح رصو تثريغفا متدلوتسا ىنعع فلالانا مدلوأامأو !متلبحأ|.متدلو. «اواموهكف 0
 || ناحاذا عرزلا دصح ألاقي ا ىكصاهدالو ناحاذا اهلا لعفلادانساب ادالبا ةآرملا تدلوأو هعنع

 أ | ةاشةدالو تءلوتاذا كلاذكوا تدالو تلونادمملون نرد اهتلا متدلو و امزالالا ىعابرلا نوك الف هذاص >
 || نرقلدولو هريغصلا لاقي و كاذكدلوممالكو ض<ريغىرع خلا يداوم لحرواهتدإو تلقا هربغو
 | | ىرطلل تجب طرو بيلح نيل لاق اك ا ذهواهءهدهعدعي ريكا كلذ لاهتيالو هدالولا نمد وع
 || نعئثلا دلونو ريغال ثول داليملاواضد أ تةولاو عضوملا داوملاو هوارطا | نعدعب ىذلا تودام نم
 || ماللا مشن ملوةغل فو هيقلعواولا خشتاعولو علو لوعفللءانسلابئنثلا» (عاوأ ) هنعأشت هريغ
 0 نماغلو غايساكلا ) غل و( [يدضف ومالا ن روكسااعلوو اولا طوةس عمام مذا يضع عاباش درو

 || لجو لثم غاوبو ةغل ث رو و دعو ىلا,ن م غاب غلو و عقب ىف اكواولا طوق و برع غنوأو و عمن باب
 || لاقو عج دك: ماعط لكل مسا (ةمأولا ]ب هتبقساذاهتغل وآل اعيف ةزمها ىدعب واضدأ ةغل لجو
 ْ ةعل اوع:سصملوأو مالو عجل وهاس ولوملوأ ادهاش ىرهوجلادازو سرعلا ماعط ىهسراف نبا

 || زوو هلاوفتالاو رك ذلاة دعو باب نمل. هلو يلق ةغل فو بعت بان نماسفو هلون ( هلو
 || ىع”هيو نابسضغو وف بضغ لثمناهمواضدأ ليقو نزحوأ حرف نم هل ةع ب هذاذا ةحلاو ىثنالا

 1 نيدو |هنبب تق رفاهلونا تف ووءاملالاممتسا ةرثكدا سانلا عل اوىذلاوه ونامل اولا ءوضولا ناطمش

 || ىأاهدلوةدلاو هلونالثيدحلا ىفو ةْرِم ماو ديدشتلاباههوأو نزلا اهطوو تفوت فاهدإو

 || همقرزوصو ىنهتلا ىلع همزح زوجياابسلا فكلذو ىرهوجلا لاق اسهلاوري ست ىتح اهنعلزعنال
 أ| هلم هياواعرتك اناتغل لعفلا فو برقلا ساف لثم (كولا) ىمهنلا ىنعمىفرع> هنأ ىلع

 ىلولا لمقو هيراقيىأ هيلبامم ت ساجو لاسم بسلا نإ اق ىهو دعو بان نمةيناثلاو نيةرمسك
 صالا تملو و ل_هقريغ نم لوالا دعب ىناثلا لوص>

 ظ كر هتمآوترسكلادةيالو نا ةرعس : همأآ

 || لصالاو هيلع لوم ةأرملاو ىبهلاوةالو عجل او لاو لعافلاق ةأرملاو ىبدلا ىلعتيلو وهيلعودلبلا
 || ملانباىلوملاو هنمنكمتو هيلع باغهيلء ىلو:#ساو ةرصنلارسسكلاو تلا ةيالولاو لوعغم ىلع
 وهو قتعملا لو ملاوةالاوملا لومهل لاقي ىذلا وهو فيلحلا ىلوم اورمصانلا ىلوملاو ةيصعلا ىلوملاو
 || فصخ هنكحاةرصنلا ءالولا و مهؤواقتعىأ ماهى: ىلاوم مهو قدتعلا ىلوملاو ةمنلا ىلوم
 لئاقسا:نمءالووةالاومهالاوو ةيلوتلا ع.سهنموايلاوهتاعجةملونهتملو و قتعلا هالو عرمشلا
 اونمآنيزلا "ىلوهثلا هنمو هي ماقاذا هماو نم ل عاف ىبعع ل يعف ىلولاو تعباتترامخالا تلاوتو هعبأت

 ىلو



 رح يد د77 جرحا

 ري ا ا ا ا

 انااا

 لاقو تيكسلا نبا باتكى ةطوب ضم ىهاذكهواولا مضإ ىهو ةغل ةيقولاو ةيقوالا ىهوهلوأ|
 ىهاذكهو ىَرَرْل لا لاق اضدأ مضل اب ةطوبضم ىو لبقاثم ةعيس ةيقولا ثيللا لاق ,ىرهزالا ْ

 اناطعو ةيطع ل”هاناقواهعمجو 1

 4يامهئلثبامو فاكسلا عمواولا ب

 بوث ل_ئهاضدأراكوأو ماو مهس لثهراكو عج اوربصموأ ل. تاك ن أه ثعرتاطلا ( كو )
 ىشوةريكو لا عنصاضب أ وو ةغلامم ديد نلادركو و اركوذختا دعو باينمزكي رئاطلاركو وباؤثأو ||

 'فاسكتلالاقو هفكعمدبهبرضلاقب و هءفدوهب رضدع و بان نمازكو ( هزكو ) هاننلا ماعط 1 ١

 ىدستمالو ىدعتس صعد اضدأ | سكوئدل [سكو وهصقت دعوب ا نماسكو ( هسكو )همك هذكو

 ام-مف لوعغلل ءانبلاب سكوأوهبراحت ىف لجرلا سكوو ةدازالوناصقتن العأ ططشالو سكوالوأ|
 ةدقعلاك اجراخاهاصأىرب ىتحةبايسلا ىلع هاجر ماهبا تلق ب عق باننماعكو ( عكو )رس
 وحنمد_ةلاردصىنال.ممكولا ىرهزالالافو ءارجورجأ لثمءاعكوذأ ضاو عكوأ لجرو

 نالاقو لما نددكيفاللاءامالافكاذنوكبامرثك ًاوديلا ماهبا فتاك اعرو سمنخلا ||
 واولا يدب عكر ولادبزوألاقو هعوكىوتلا ىذلابلقلا ىلع عوكو عكو هغس .رىففاارعالا ||

 رطملااتددلا (فكو) عوكلا القنا فاكلا يدقتن عوكلا واهشحوىلا ل>رلا بالقتنا ْ
 عمدلاىلا لعفلادان_سازوو اليلقالياقلاسافيكو وافوكو ودع وبان نماقكو عمدلا.نيعلاو |
 هتيقتكاو هيلا هتضوفالوكوو دعو باننمالكو هيلا مالا (تلكو إل ةغلفلالا»فكوأوأ||
 ه4ءمو اك ىءعناك اذا لعاق ىنععنوكم وهلا لوكومهنال وعش م ىبعع لعت ليكولاو ١

 مسكلاوواولا تشب ىهوةلاكولا لبق لكوتفاليكوتهتلكو و ءالكو عنجاو ليكولا معنودللا اندسح |
 ل ذ:نزاكدتلا مسالا و كاذكه ص أ ىفه.لع لك-:اوهنقثو هماعدقعا هللا ىلع لكو نو ة-غل ْ

 هصأب مقأ ل الوكو دعو با نمهسغن ىلا _تلكو و ضع ىلع مههضع: لك: | ذلك اونموقلا لك اونو |
 ىبمصالالاقو هلةمدص-«نازو نكوملاو ىنعموانزو ركولا لثمرئاطلا ((نكولا )) هنعأملو || دن

 دقو فاكلاوواولا مضي تانكو عجلاو شعلا فدا وأم ارلابركو لاو شءريغىفءاوأمنونلاننكولا

 هيفهسلاءاكوناذيعلا هلوقو ةيرقلا سأر هبّدشب لبح باتكل اثم (ءاكولا ) فيفتقل خفت
 أ |هنال ل ملا لاوزكة ظقملا لاوزف اهطضد هنال لمحلا ةلزنعنينيعلا ةظقد لعجهنال ةقيطل ةراعتسا
 ءاكولاب هختددشفلالاهاقسأا تيكوأو ةحسأو حالس لثمةيكوأ عج او لال تالا هب لهب

 ليزتتلا قو ًمكعمسلح اكداو املعدقعا هاصعىلع اكو نو نإ لقةغلدعو تان نمهتنكو و

 نالاق هدلع نساءعاسلكحىآ ”اك-:مّنهل دنع ٌآ اولاع وأ روسلك ىأ نؤكماهلع اررشو ا
 نيرنعملا ف لمتسد وهو نيقشلا دحأ ىلعادمت«مدوعقلا ىفللاالاءاكتتالا فرعتال ةماءلاوريثالا |
 هيلع اكتا دعف ئه ىلع دقعا نم لكوهيلعا دمعم ئشىلا هنحوأ هر هظدنسأ اذا اك: لاقي اعبتح ا
 ىأهن اكننا ىتحه دب رضوهيلعسلجيامىأ هيلع نكتنام هتبطعأهن اكتااضدأ ىطسقرمسلا لاقو ||
 ةبطرلاثمد اكنلا مسالا اووا ونمةلد.مءاتلا و همن اح ىلع طعس ا

 واولاد
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 ا تا يع تع

 نءدسكى أ ىورو َّ هش هن تيقوام لكب أ: 5 ليف 00 هطفح -كلاةباقو هسمقب م بأ | :

 0 ا اا للا

 ْ لوعفاضدًاروقو ةأر ااولوسر لثمروقوووفدعو بان نمر ةبرقواضدألاقدو الاه لج لثم من 1

 || ترفوأو رافوو ساجد عو باي نمارقورقوو اضبأ ةمظعلار اقولاو روك- و رويص لثم لعاق ىنعع
 : لجاجلعراص وعمل انبلا,ترقوأو ءاسهلا فذ سوؤموهر ةويه ىو هفاواجرتك ف لالا, نإ ذخلا

 || همفئالا داك لا بصننمنيتسض» ر غلا نيدامفاققلا نكستدقو نيتك (ص دولا ١) ى ل
 1 ىلبقو متغلا ور قبلا فص اقوالا ل, ,ةونيمضن رغاانئانوظي قيل ل ل إ* راراقلال

 ْ ههقنع تق دف هب تمر دعو بأن ع نماصقوابكاربةقانلا تصقودقو لبالا فقانسمالاو ةصاخر هيلا

 ٍ ا فار اي سول ةطوقوم شلال ظ

 ١١ تدبو ىأت صمتف ىطسولا ىلغسسل| تصرف ناك ارتق نيعلد نكراوج ثالث نه لاقي انالثا
 ؟ علت اطعسأ و ىطسولاو ىلذسلا ىلع اماعلاهيد جات لسعش تقدنا واهقنع تهةوفايلعلا تطقسف

 ||( عقو) ظفللا ةلك اش مىلع ظفوح هنكل ةصوقوملا لاقي نأ سايقلا ناكو اهسغن ىلعتناعأ ا هنال

 || ةعيقو واعوقو تالف ىفنالذ عقوو طقسْئذلاعقووراتملا طقسل ةبالواولا لزناعقو عقب رطملا
 ّْ |هعماجهنأ سها ىلع عقوو هيف لصح ءلرمشلا فديصلا عقوواهيفراصةالف ضرأ ىف عقوو هياثو هبس

 | عقاوواعوقوريسطلا تعقوو فل الا مهب تعقوأ لوقت م وو تنخكأو تانق ةعيقو موقلا,تعقوو

1 

 ارانلاا اوقتاثيدحخلا قو هن ضافلا ضرع 2 لا مومو اضنأ | ععماجأعاقو و ةعقاو مدن[ ص ا

 هل ىتيفيالف ناعيشلا ىنغتالامنا ىأ ناعبشلا نما عقود عئاخلا نم عقتامناق ه هرك قا وأو

 ىآهتبافكماعقوم عقوو هةعوجت سام هل ل صح ا ذهواذهو قشر اذه قّدصتاذاةاهبلخ»نا

 رادلا تغةووى ءدعش الو ىدعتنانأ اهتفقو و تنكسافوقو واغقو ف ةتةيادلا (تفقو)) ىءى :خأ

 باوثأو بوث لثم فاقوأ | عاو ردصملا,ةيعستاضد أف قو و فوقومْىو هللا ليسسف اهتسحافتو

 ىعكالا | هركنأ داو هغل فلالايةبادلاو رادلا تغقوأو هنعهتعنماغقو ئشل |. 9
|| 

 ىأتفتوأفنالف ىبكو هنءتعاقأ فلالانم اكان ءتفتوأو ف لأ ا

 أ |لاقيديلا كسعالاموفلالابدتغت وأ هيف ل ةيديلايشل سعام موضعي رجو ايعدحلا وتقسم
 ىأديرتتن ًاوانههكنةوأامكللوق ىفالا بايلا عييج ف فا اريغب تغتو صغلاو ىف ريغب هتفقو

 افوقو تاقر عد عدوو فلا «-غكفقو نمتاق صد“ نعتلا سناك فوتولا ىلع كلج نش

 هبف مكصلا ل تةقلعدب زروذ> ىلع ضالا تغةوو هدع ال مالهالا نعاصتوبو امتقو تدهش

 هللأ (هانو) فوذولا عضومفقوملاو عضت ىحهيرخأ عم ضولا ىلاث اريملاة هم تغقو و هروذ<

 ةلدصءامااوهنم ما ىوقتلاو ةقتلاوءاقتا هللا ت فنأو ذأ ءاتولاو ةياتولا ىف تلا امس كا

 3 هإكمءاقتلاو ةءاكلا فءراصأ قه ءانلا كف 5 م ىوقو ل صالاو واو نم

 ْ 0 هيمهاشتن برعلاو بارغل اوه ل-قىاولا بطرو ةءطررب د-ة:ىف ىه وقداوعجو
 باودلا نمقاولاب 'مشفهي_ثدىف طسنالهنالكاذب رعمدرصا اوه لبقو 5
 'ٍ اكتفي قول لينال ففضفو رفا دو نءىثلا باهمو ىف ىالاوه

 : ةلوعفأر دقت ىف ىه و انعردتوعي رأت ر ءاادزء ىقز كب كاسم لانو هروسحلا 18

 ا موعضملا ب اىفباعت لاق علا فيلل وجدت انا والا عجلاوةثود_>الاوةيوالاك

 5 حابصم 517

 هس سس سس سحا

 ١ 0ذأ#ذ111111001113 فايف 5 11110 ١

 01 ل ل 1 1 ا

 عقو

 فدو



 ل

 8 و

 دقو

 رقو

 ك1 ١

 0 ١ ةهتلاب و ةيلكلاو توصلاةإههملابىعولا ىنج نبا لاقو برشا ىغو 0

 أهمسقت بر : |

 امام اموءاغلا عمواولا 9ع

 لم دقو ىلعودقووداقو ىلع عم يدقودفاو و وفادوفو و دعو بابن مادقو موقلا ىلع (دفو])

 دعو بان نمرغد ىلا (رفد) دوفو ودافوأدفولا عجبو هللا دفو حاسما هنمو سىدجو بحاص

 تراك ةضلاواىةعتي الو ىدعتيةنلك اوهتمئأ اضد ادعو ناب نمارفو هنرفو و لو عاروفو

 هماعطهل ترفودي زوأ لاق ةغلاص ليقثتلابهنرف ذوو هتسقو وهن :ةصاضنأار ةوهرفآ ضرعلا ترفو و

 عجل هتطعأ اريف ةوهقحهءلعتر ةووهبلاهة#فرصاذكى عر ةووهصقتت لوهتمتأ اذااريفو

 ((زفولا ) عق>او الع متىأنذالا ىلع ةوهنالزيتذالا ىلار عسل[ ه رذولاو اقوتساذ ىأهرفوتاف

 رفو ىبءمهو ماهسو موس ل_ةمزافو هعجبو ةسغل نوكسلايزفولاو زاقوأ هعج و ىنعموانز ور غلا
 ىقفو وهددساقف وندنلا (هقذو )) نءمطمريغا,_صتنمدعقهتدعق ىفز ارفومس اوةل ع ىلع ىأزاف وأو

 ّ تقفو واهام:ااوقغتاو موقلا قفاونواقاةووةهةفاومهقفاو وقفوتلا نم نر مسد كد قهده ىهأ

 لعافلاوءافوهىىفأدعولا ودوعلاب( تيفو المهني امكاردقمىأ هلايعقفو همسكو تحخصأ مهند

 لاقفرعاشلا اههعج دقو هاغب ا هنتم ةواوءاقدصاو قد دص ل. ثمءايفوأ عجلاو "ىو

 اهيداحم هاا صالقر قواك هتمذ,ىفوأد قف قوط ناامأ

 هتضوأاضأ !ىاراغلا لاقو 20 ::ىدعتب ىعان رلا لعق اقبالا نسحأ هرذن وأدب زووأ لاقو

 هتضوتساو هتمضونوهءلع فرشأ ئذلا ىلع ىفو آو ىهعفوولافاعىفو او لمقثملايهاناهتبفو و هقح

 هتيتأءافاومهتنفاو و فاووهف تاذا ىف هسهن.ئشلا فودقوتوملا ةافولا وهتامأ ثنا هاقونو ىبعع
 222222777 تت_>7؟؟77؟”؟”؟7؟7؟7_ 2 < حجج

 كاذكواتبقونه-:ةودقفانيحهلت ,ر دق ْئث لكو اش هال ضورغم نامزلا نمرا دسم( تقولا)

 هنمو ناكل تةولاريعت_سادقو تقاوم عجلاو تقولا تاقيملاو تاقوأ عنلاو ةياغ هل تردقام
 ليق متانة وامل ددح دعو با: نما.متةياهنةوواتبقون هالادلا هللا تقو و مارحالا عضاومل جا تي قأود

 رسكرةذوةحاقو ذلاب مثودقو ءاسم حلا هلو تمتأ |.( ةحاقولا ) تقومو توقومدو دحنْئث لك- _

 ةيادلا جقوتو ىوق باص ىأًاضبأ حاقو سر فو ملاك ازو هدجولا حاقو ذأ هاو مثووهف فاسقا

 دعوبانن مادقورانلا (تدف 2( بلص وىوش ىتباذملا مك مثلا ىف ا هرقاح_سءلصت

 اهأفطا نرعللار .اناودقوأ الك ةراعتسالا ىلءهنموا داي |اهتدقو و باخد ةولاوادوقوو

 0 دقوملا اواهسةنرانلا نيتك روولاو تدقت اورانلا تدةونواهلطبأ ةءيدحنو هدم ماو ريدالك ىلا

 0 000 دوس دقوساو بدقورالا تدقوشس اوس وللا عضوملسلجلا ثم دوقولا عضوم

 هذوةومهاشو ذوقومودمقووهذ توم لا ىلع ف ؤشاو خرتسا يح هيمضدعو بادن مأ ذقو( هذقو)

 ' [|| لغبلا لج كلاب (رقولا )) هطقسأ ساعنلا هذقو وةاك ذريغنم تداسف هريغب وأ ب شح تلنق
 3 2 دعوو بع5ى ان نمار ةوترقوورقونذالاتر ةووفلالابهريعنر ةوأوريعبلا ف لمعتسدوراجلاو

 111 او وايتعتمرامزال لمتسي كل 0و نول فومكلا
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 رعاشلا لات مركدمعولا فو بذكب رعلا دنع دعولا فى فاخللاو ةصاخرمتلا ىفىئلالا
 ىدعومزخمو ىداعداف ال ي هتدعووأهتدعوأناوفاو

 دقوةس رعلاةغللا: مهلهل سهاذم عدبلا لهأ لكنا بر ءلام لكن معضاوم فقر ةأاءاوكنو

 ا ولا بوحو ل 0 دنع ورمعأ لاق ءالعلا نيو رمعانأ تأ لق

 لصاحدعولا نأ قرفلا نكعو دم ءولاريغد هولا نا ناس ةعانأ تت ةمعنلا نمةيعلا لنا اق

 دامعلا قحدعولا لامفامإأ أ مهكعل فقرفو ه:-لصحامكاذكن وكي نأب سانفلوزب 8 نكسدق

 ناومركلاىلو أ دقفافعناق ىلاعتهللاقدد_ءءولاو ىلا ءتدلا ن نمءاذولا ىو أ نموىلاعت هلأ ىلع

 حاردتسا فدكهلا اذه ىع*«دو ةعراضملا ىلعهلالدلا ىف هب كارتشلالوأ نانللاد هرط ةعراضملا فورح

 فذملا دعب مف مث لسصالا ىفةلعلا دو ول فذ اورسكللا هلل دأف هوحنو ضب و بهيامأو للعلا

 ل دلا لم<ئامأرم 16 درعلاو عدي ىلعالجفذ_طاد_عبتك# رذيامأو ىلا فرحناكمل

 دعاوتوهتدد متهندعوتو ةدعاوماذكعضومهندعاوودعوملا ل-ةهةدعوملاو اعضومو اةقونوكد

 رعوورعوب اطمورعو لمحو ىنعموانز و نعصلا ر ءولا) اضعب مهضعب دعو ريا ىف موقلا

 هطعد :( هظعو ) ةراعووةروعومدلابر ءوورعو وهذ به: بادنمارعورعوو دعو بان نهارعو
 مكىحأو ؟يصوا ىأ ةدحاو يلع اغا لق ىلاعت هلوق هيلعواهيداصوو ةعاطلاب هىهأ ةظعواطعو

 نيارغعسنازو ( عوعولا ل ظاعو عجلاو طظعاو وهو ةظعوملا مسالا وهسفنفكورمثاىأ ظعتافأ|| ٠

 ىففلالا عانم لا تمءوأو هنريدتوهةظفح دعو بادن مايعو ثب ىلا (تيعو بالاكوةيلك

 عمجم ىأ ئثلا هس. ةىيوامءاعولاو #* دازنمتيعوأامثيخأرشلاو 4  دسعلاف أولا

 لك ىلا ذح أ وهو تاعيتسالا ىفةغلهتمع :باوةتعوأوةيعوأة ار

 «يامهتاشبامونيغلا عمواولاوب

 وه ل قو هنط» 2+7 ىنااوهو بل هاو خرز مااا لاحرلا نمءىندلا (دغولا)

 فيرعضلات لاق دغولا ام مكي يللا مالت تاقمتادونأ لاق : هذ غو جدلا هملاق لا

 ويئاطعا الما بعت بأن نمارغو هردص (رغ) هنمدغوأ نءهوتلاقدغودمعلا لاعب ا

 ءاعو بأن نمالغو ( لغو ) هتدش ىفهو را هرغو نمذو أم ساف لثمر ولا مسالاو ردصار 0

 نييراشلا ىلعو ل_خدالو غو والغوّئدلا ف لغو ىلع سقرعإملا لاق لغاووهفهوكو رص: ىراو ١

 ممول

 : يضغلاودهاش | ق مضغ نعل طا درعولاوهنع لسا 1 ناسا الوشو مركنع

 ْ قانعمتفذحو ةرسسكو ةحوتغمءادنيدا ءوقول مشو مودعن نمواولا ل امتاوسنذلافذخاو

 : سسكسلاب لعفاولاق يالا رو ديساءامأ ا قفل هلمحدقو هريظت

 : دعولا ىععن وكت ةدعلا اوامتمهده تسل ةءاكلا ىف قاتالاعفأ اوتنمتناو رف هلأ لعقي هعراضم

 ا 0 هدةوو اردصم نوك,دعوم اورد منال عمالاولا قةدعولااماو تا دع ماو

 رعو [أر
 طعو

 عوو ا
 ا وه سراف ننا لاق ((لعولا )ب باعتلا عوعولا ناغصلاو ىناراغلا لافو ثتايخلا ن نموقوىوأ

 عجاونيعلا .كوشوتلعو قتالاداز و عرابلا ف لاق كا ذو ةيلبجلا ةاشلاوهو ىورالاركذ

 ْ لم لاعو تالا عججو سوافو سلف لثم لوعو عجلاو ةغلنوكس ااودابك اودنكب ل-ةملاعوأ

 ىحبو |

 لعو

 دغو



 فاظو بطظو

 مع 9

 دعو
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 تلناذا ىرطو ثدضقو لعف هنم ىدب الو بامسأو بدس ل-ثمراطوأ عماو ةحاخلا (رطولا

1 

 اهمأضوتةر وطاارصقبودعو زوو هم ما ارمدكي ةأضيملاو نيينرعلا نعم انعداضنأ ىزرطملا

 برحلة نع ةيانكسدطولا ىج مهو قو هيفزيتت رونتلا لثم (سيطولا )) كةجاحو كتسغي

 ثالئو دن: هكمىونج تزاوهراندفداووهود حاولا عملا ظعاد تءاح ىلايذا ذا نهساطوأو

 شافاناوه ليقل والا خشن (( طاوطولا ) رمشو كن: هكم خف دعب لاو ىف اهتعقو تناكو لدحا سه
 «(فاطولا )) طب واطو عجاو فاط1 اوه ليقو طاوطولا نمل للا فرصي أو هو لثملا نماذخأ
 هارجورجأ لثمءافطو ىئنالاو فطوأر ك ذلاو به: باد نمرد_.عموهو نيعلار عش ةرثكن :ضغن

 بامسأو بدس لثمناطوأ عجلا و نطو منغلا ضد ف ليقهنمو هرقمو ناسن الا ناكم (ن اولا

 ل-منطاوم ع جاو نطولا لدم نطوملا وانطوهذختاهنطوتو هنطوة.اودلبلا ل->رلا نطوأو

 اهدهماز.ط دو نهال ىلءهسفت نط وون درا هان. منم دو. ا اضنأ نط دو اودحاسم ودصتسم

 هنولءأطو هؤطأ ىلحرب ( هتئطو )) ىنعموانزو ةعقاومهعتاو ل-؛مةنطاومهنطاو واهلا ذو هلعفل

 ءالعتساهنالا وعم اجأطو هتجو ز نطو و ضرالا ا ديز تأ طوأ لامقيف ةزم_#هلا.نان*ىلا ىدعتب و
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 بيد رقو وف برق لثمءىطوو هذ مضلاءشارغلاوطو دو «ىطولادأهملا باتكنازوءاطولاو :

 ةقفاوملاة أطاوملاو ىنءموانزوةذخنالا لم ةأطولاو

 #«يامّماثاموءاطلا عمواولاوب 7

 (ةفيظولا هموادوهمزالةيظاوم هيلع بظاووادوظوو دعو باب نمامظو سهالا ىلع ( بظو)
 1 فيظولاو هبردقاشيظوت لمملا هيلع تفظوو فئاظولا عجلاو كلذربغو ماءطو قزرو لمع نمرد قدام

 1 فيغر ل_ةمةفظوأ عجاو قاسلا مدقملوق. مه ذعب وقاسلاىلا غسرلا قوفام ناويحلا نم

 ةمةرأو

 ياممثبامو نجعلا عمواولا ب

 : لاق هعيج ملاذ تاوهو ىنءعاهاكهتنعومسا واناعدا هدنع وأودع وباب نماسع و( هنع و

 0 فنالا ف ثددحلا فو همف هز دن ىأ هلكهملع أت ىت> ىشثلا فئشثلاكناعبا بعولا ىره :زالا

 "اا دحأم_ موسم موعيج ىأن ييعوماؤاجو د هنم كرت لا ذا ىأةيدلا هعدج بعوتسااذا
 ألح .رلا ثعوأو سواذو سلف لم ثوعو عجلاو كإملا قاشلا قد رطلا ةثلثملا ءاثلان(ثءولا )

 || نمقاث ص أ لكلريعتسا مث قاشو وف ءادقال ا هيف بيغت ق يقر لمر ثءولا لامقب و ثعولا ىف ىشم

 ||| بالقنالا ءوسو بعتلاو بصذلا ةددشىأبلقنملاة اكورغسلا ءاثعو ه-_فمو كلذريغو او بعت

 اضرأ ثعولاو ثعوو وف كلاسسلا ىلع و .ئاذا بهتو برق ان مةثوعو قدرطلا ثعولاقيو
 1: هدعو لايف ءابلابو هسف::ىدعت ورمل اوريأنا ىف لمعتسادعو(غ( هدعو ) هطالتخاو الا دا سف

 1 : رشلا فو هدعوادعو هدءوري1ن | فاو اقورشل اورد اظفااوطقسأدقورم:لاد وارمو ريخكناب وريح

 ل ِ

 ىفئالا



 ' تسد سلا تصدع تحيد نتج تح ص نسمس حصل سس

 الصو هريغن ىلا تادوودلل ذاهب لش نا تلا س تاصوةساوةلكاو ىهف الصو هير عساهرحم 1

 موصهنمو | ذك لتاق باد نمالاصووةصاو.ههةاصاوو هنر ع” دض هل دوال صو هناصو وهن لضتاف . 38
 تاو 5 مطب ناريغنمه دعب ىذلا موص عمل بلا "لاس, رابتلا وص لصين تول ل و

 صوم نمفاخن ف ةعيسسلا فوهاصبا هيلا ترصوأوةيسصوتنالفىلاتيصوو«ةاصودعو أ ١
 عجملاو لوعشم ى:#عجب ل اعف ىدوو و ةغل خا او رسسكل اىةياصولا مسالاو ليقثتلا وفيضتتلابا|

 ىذتقال ىنعملا اذهو هيلعهيفطعتسما هدإوهتيصوأو هلهتلعحلاع هبلا تيصوأو ءامصوالا

 كيصوب هلوقو نوقنت كدعلهب مكاصو كل ذ ىلا عت هلوق هيلعوا بهن أ ةالصلابهتيصوأو باجحيالا
 هللا ىوقتب ىصوأف ل_سودهيلعهللا ىلصهتلا لور بطخ ُثدد> ىو مكسب ىأ مكدالوأىفدنلا

 ىعمهف ناكاذاريتا كاذكوهللا اوعيطاو ثلا | ة:او ناك ظغا ىأب الا محيف سه هاذعم
 هس هزل نمنع ةروؤددلا هوهتست مو ةنسلا هتعسو نى وطو قتا نمزاقدقل وك ىلطلا

 ىداوتو صالا ىنءمهيف طفل لكه ماقد ءوقي ورهالا ىلعوإ نيعتبف صالا نين و فاطعتسالاو

 اريخ هب تدصوتساواضعن مهضعب ىصوأ موقلا
 يام اشام وداضلا عمواولا ب

 أ لايف فلالا» ىذ_عتب وكاذك مضتاو ىل او فكنا احوضو دعو باب نم حضن (( عض 89(
 جاجعتلا نم ىف صاصقالو ةهذوم ىهف مظعلا توشك سأ رلانقصشلا تصخوأوه تصدوأ

 ضاسلانيتحشب مضولا وكمخلا دنع ودتنانسالا ة<اولاو ةيدلاا-هريغىفو ةدضوملا ىفالا

 وهفاصحو حدو لة مرضو و هذ ضو (رضو) بعت بان نمردصموهواضدأ نردلاو ءوضلاو

 هع تعضوو عضولا ناكم ةغل حلاو ومسكن عضوملا واعضو هعضأ ( هتعضو )ل ىنعموانزو مهو
 ءلازه هكر تاعضوه.دي نبدئدلا تعضوو تداواعضو هعضتاهدلو لماخلا تءضو و هتطقسأ هند

 ىأ ع.يضوو وذ لوعفلل ءانبل انهبسس> ىف عضوا مربتس ىتحاهأطبال نأ ه-لعو اهيرتشم ةيراخلا
 رمسخا ذا ةعيضوهبرا هت ىف عضو لبق همواهرمسكو داضلا خف ةءسضلا مالا اوهلردقال طقاس

 - قيودا عجل يم ارت يح رع كحل و سانا ولذو عش هلل عضاوتو
 هن تمقوأم نمد «(مضولا) عوضوم ُثيدح اق هرذكو ءارتقا ثيدخلا ل>رلا عضوو بكزتو

 ماعطلا ةعدولا وبارتلا نمهيقبام هعطق دنعهتح تعضواماضدا معلا تعضوأو ض درالا نم معلا

 نس اوهو ءىضوو وف هماضك مت نازو ةءاضوزو مهم هحولا (وضو)) ةمصملا دنعذخكملا

 موعد احومذملا لاقو ذلادسعوأ ركنأو لعذلا مضاابوهيأضوتب املا خقلاءوضولاو ةحجلاو

 ىنعد ءوضولا امءالعلا نب ورم ىنال تاق مجالا لاقواردصمواعسا نوكي لوبقلاكردصملا ماقم
 لوعغلاناهوه>حوو هف رعأ اللاق مضلاب ىتعيءوضولا اف تلقلاق هيأضو ةيىذلا املا لاقف حفل |

 ىل_سغدارملار قفغلا ىننب ماعطلا لبقءوضولا هلوقو دوقولا و دوقولاكى اللا لءْغلا نمقتشم
 لقنو لك الا نهاهناف كب ديأ اواسغا ىارانلا تريغاماوضوت هلوق هيلعمهضعب لجو طقف نيديلا

0000 

2708 022001 

 يدم غير لس ع اب يو حبا علي

 ىحصو باب نمديصأ ئثلانئذلا (تدصو)) لاصتاىأ ةفرغنازوةإ دوا مهندس و هل دوق دليلا ادبز

 محو

 رضو

 و



 بهصو

 فصو

 لصدو
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 لعمهنال عموله نمو ةمالسعلا ىهوةعسأا مسالاو دعو بابن ماعموئشلا ثع ”وومطعلاوه

 هدعلُثم تا جراما مولا لعج مهيلا عم ه2

 3 طفللارابثعاةراتعم_جيوواولا هلصأو ملا رم هم كيمسيم عد واهب ىوكت ىن || هل الامم ماوتادعو :

 وو موملا تدهشاذا اهسو ثع»و لاق 0 ءاوملاقيف لصالاراتءانةراتو 0 امملاقدف

 لاف ساعنلا نين معد (نسولا) . سوو وذ هو>و ن -سح ةماسو تلأت ان مس وريد ان موسوم :

 اهواقو اًضدأس اعنلا كلانا لاو سعت بان د نمر د_هىموضو اضيأ ظاقيتسالاو عاطقلا نبا ّْ

 ' بو ناو ناعوت داي ه يل دو د انيماو نان سو ل رو ةنسأا ىف لمقام مول ىف مدقتو ةفودحم ٍْإ

 امثل ءامو نيش عمواولا
١ 

 ا نم جنتي 2 (حاشولا 2 ا 00

 ٍْ هلاق عر ا هل عشب اكرم الا هيك :م ىلع هبقان ونعالا 'طدا 2 كش ورب هو هيو دحماونو

 :ْ امتفقروامتدد>اذا دعو بادن مارسشواس عيبا ة أر 0 (تش) كاذكهبوثب حشناو ىر هزالا

  + 45هي راما لاعفا نماذكنوك نأ (كثو) كلذاهب لعشب نأت تلاسبرسوتساو ةريساو

 ناك ذل ماحلا بان فب. ذهتلا فو عارسالا كاشدالا ىناراغلا لاق ْى دا نمودلا ى-عملاو

 ةاضلا لاق نكلل مننوهيف حرت ن نأ كشوأاموانل نا نولو اسود اعهنيا ىلصهلنا لو «هرتادعأ ْ

 اوامعتسادقو مهضعب لاقو لي ءاقا تم لعافلا م.« لامعتسا وىضاسملا نمرثك أ عراضملا لامعتسا ]
 هرباباهتترغدعو بابن ماعتواهدي ةأر 1 د اكو برق لثمْك ثواولا عق ايثالت أامضام ١

 اهيلعش نأت 1 ةساورمضخ ىح مش |! ناخدوهو علسناا ىم“وروؤتلااملعترذم ْ

 هتقر دعو باند نمأيشوبوثلا(تدشو) راحو روحب ورحل ثم ما وو موشو مولا عججو كلذ '

 هب ىثووردصملاب ةيع-3 ةيسئوملا بام ل ع نم عون ىبولاو لو قم ىلع لصالاو ىثومو ف هنسعو
 عجاو ةيشواهلصأو ةمالعلا ةيشلاو ذك ًاموهملاك ىفى شو وهيجساضد ا مشو تاطلسلا دنع ٍإ

 سكعلاب وأ ضاس قداوسمتاهلا ناولأ ىف ىو تادع لثمت امش ١

 ام ملئياموداصلا عمواولاوب

 اءوصو معلا ئدل !بصوو غو لمسو لجرو بخت بنان ن مردصموهو عحولا (بصولا) ْ

 هع تاالابخ املا تاصوأو بام لا ة سعوا“ ملا (ديصولا) بحونبدلابصوو ماد : دصو

 را ص
 هيفاسعهتعن دعو بان نماف صو( هتفصو )تال غلممناعدو عجلاوريفاصعلادالوأن 0 1

 وهدسعو أ لافو تار بلا نمريغصلاو مه لع .5و هرغص قروغصعلا هيد رثئاط نمزضف عدولا

 امناةغصلا لاق. و هتئيهنيد و هلاحرهظأ اذا ىلا توما فصو م-طوق ندر انوه لاك

 دعولان مهدعلا لةمفصولان 012 _صلاو قلخوا اقاخىفناك اعتعنلاو هل قتنملا لاخلا ى م ُْ

 ا اس ارو السر لسانا ( تسول ماريو رتام زي عر نم فئاصووءاغصو عجلاو كاذك ةيراخلا غم ءصولاو ىها ارملا نود مالغلا فيصولاو تافص عجملاو
 ةأر 1 تاصوو غاب ربا لصوو ىبرغلا بناتلا ن دب هل دوا فيرد ! دلل ىعس يو أ اكمو د

 3 ' 0م ءلامزاكلاقو نوكسلا ىرهز الاركن 21و وكس لانم 0

 901 م ل جما هين دس ه7 ع وو عك ود وو جولات وججراو

0 0 3 0 



 ا هلاقلأت ١ م*الف هل لس هس هاموهعّضأ رم نعهضهاوفرحىب> -نكللان سلالا هبت دعلتو ندع للا

 ١ لقاو زاجأاذسملو هب هك 00 6 5 م

 ْ نمءاملا اوطساوالاز 00 00 در تع عبس أ ن نيرا

 2 كارا و لم :او> نمفةتكامهيدارب دقو هفار أ تواستام طسولا ةةمقحو هرمدعلا

 | نم هفاتكراس ماهنال قا ارهسأ رطسو تدرض لا تب و ىط_سولا ىه رهظاا هالصنا لمق

 : هطسو عستا لاتيفأ د_تموالوعف دوال ءاف نو .فهلع لماوعلا لوخد هكا و هريسغهبأ عج

 1 مرا 000 هقر نور هطتضو ودا ا ار 00

 1 هنال قا املا تيا دانا تدي اطار نعاقلاو كلذ ثطسوتاذادغو ابن اكو اكس ظ

 ْ موطسوأ لاق ليزتتلا فو لدعلاو اا ىف طسونةطاسو مهفو دوق لحرلا طسوو دال طسو

 ْ تود مو هلوق ىف ةعيسلا هنأ رقو نيسلا حضن ةعهعسد عامملاهاناالا ( عسو ]) قتلا ىلا م ,هدصتأىأ

 ا تو مو رسسكلا عراضملا ف لصالا لبق نيعباتلا ضعدهبأر قو ةغلاشرمسكو لاما ن مع

 ْ عقيو 3 هلءمو ىلحلا فرح ناك, فذحلا دعب تحتف ةريسكو ة دحوم :ان نينا هةوقوقواولا

 روسكم هيضاما-«أطدو عس قفذخلاو هس ىأ سرا عرب وعلبوعضيوأطنو عايوعدبو

 ١ ىلاعتهزلا اش نا ةعادلا قىأت الاعفأ او دس و فلاب لعفي هعراضم هرم كلاب لمفاولاق مهمئالذاش

 : ةغبانلا لاقىدعْت الوىدعت عسناىأ ٌناكملا عسسو و عوقلا ناكملا ع..وواهن» هدذهتسلا

 ىدعمم ىب :ءقاضالتر عت هاذاو 33 ارئارك 0 اذادالبلا عست

 ْ نم قوه تنازل نرد لولا هنا ذاانناكملاعسوو

 ا هلوقىةعن_سلاأر ةهيوهنوةوهدقاط ف ىأواولا مب هعسو قو عاسناو ةعس عضوملا فو شعلا

 |( لاقي و ةمركءأرقهب و ةسغارس كلل اويل عى با هنأ را اهعسوالا اسفنهننا ف لكمال
 اهتز عمصتل | اع .ويدقزرهيلعتتلا عسوو هعي.<ىفو ىتحرثك اذا نيدلا لاسملا عسو ةراعتسالا ىلع

 ىأ أ اذك ل عفت نأ كام.يالو هل مدي دسشنلاو فلالاب هعسو و هعسسوأو هرثكو هطس عفن بابنم

 : ليقُثةلاب4ةعسسوو ىغوةمساد :راصفلالاب ان لح رلا عسوأ وقم .بطمريغ عموم .تانكانال زوال

 ظ ءازتحأ نمناك هز ىأىف اهلعفب نأ لفاع سومان وتقول لوا دال هتقيضفالخ
 ْ اريح لازوحتالو د ذئلمح ى .ضمبود-ولاق اوعسراأ دعم تقول أ ن م قناذا حامد نرد

 هدعلاة ريع لج ىقسولاو قسوامو لللاو لد زننلا فو هتعج دعو بان ن نماقسو(هتقسو))

 دعوب ابن م'هقسأهثةدوو ف )الاريغبلا تقسوأو سوافو سلف لثم وسو عاعاو ر غنم وسو

 عاضناو ملدو هيلعدتلا ىلصىب الا عاصي اعاص نوتس ى.بولا ىرهزالا لاق .ىولاهماجنا ذااضدأ ةغل
 موضعي ركحو هزه أ ةثالث قسولاوانض نوتسو نام باسخلا اذه ىلءقسولاو ثاثو لاطرا ةسٍ+ن
 تدغر دعو تان ن نمل سأ ل -ءلابهللا ىلا( ت اسو ]) لاصحأو لج لثم قاسوأ هع جس و ةغل كلا

 يإيسو عجح لبق ليسولاو لثاسولا عوار ىلا ىلا هءبرقتبام ىضو هلم ولا قاقتشا هنمو تر رقتو
 ىهو زاخعاةغلىفنيسلارسكت .(ةمدولا ) لمعبهيلا برقت ل سو هب ر ىلا ل سونوابمف ةغل ليقو



 كرو

 طسو

 عجردرفأواف جاودز اللزمهاهناف تارو زأ هريغتارو> أم هلوقامأو روزوموهفنالا نملوعغلل ||
 فذح ىلعىنعملاوءاضقتنالا نعةي انك اهرازوأ ب رخلا عضت ىت-للاعت هلوقوواولاوشو هلدأىلاهب ||
 أ السلا ىم-دوازاح ب رجلا ىلا لعفلادنسأف محلاة: رملا لف عضت ىتسريدقتلاو فاضم ||
 رزو لاق ريبدتلا لقث كلا نع لمح دهنالكلاذنهربزولا قامت:شاو هسالىلءهزقثل ارزوأ
 لاق تقلا حو ةيالوا متالرسكلاب ةرازولاوءارزو عجلاوريزو ووفدعو با,نمرزب ناطلسلا ||
 رسكلازاحودرفملا طغاىلعتارزو موا وريغصءاسك ةرزولاو رسكلابم لاكلاو تيكسلانبا |!

 بكر رزتاوةرزولا سلب اكةسلهنو:رزتاو ةرزولا سل لج راارزتاو تاردسكج حلاو عانتالل || ؛
| 

 مهوأس حىأ نوعز ولموف ليزتتلا ىف و هدسيحو دنع هفعنم ب وبان نم ءزو هءزا مالا نع ْ

 فلالاب ركتشلا هللا هعز وأو مانعسشقا ءانعز ونواماسقأ هدم قاهد زون لاملا تعزوو مضرخا ىلع

|04 

 (هتعزو) دلما نين رزولاوذذتاو ف ىلع ءانواولا نملدبأف ل_تفا ىلع رزتوا هلكأو متالا

 هنمو درغملا هلزنعاطءراصهنال هطغل ىلعهيلا بسنيو نا دن م نطر علا ةغيصن عازوالاو همها ِ 5

 عج غزولا ليقوةغزوتالاو فورءم( غزولا ) روهذملا مامالا ىازوالا نجحرلا دبعورمجوأ 1 عدو
 مضلاو رسكلاناغزوو غازوأ عج او ىئنالاو رك ذإا ىلعةغزولا عقتف ةء_صقو بصق ل#ثم ةغزو ْ 1
 اديزت زوو دعو با: نمانزوهنزأ ديزل ثلا (تنزو )) صربأ ماسغ زولا لاقو ىرهزالا ءاكح | ترو

 انزو هلت ةأامو نزاو وهف لقث هسة: ئذلا نزووهذخأ هنزتاق دز تلكواديز تاك لثمةغلدقح ||
 هننزولاذتازواذهوهتسلنردق ىأنزونالغل سل برعلا لوقتو حا ارطالاولامجالا نعةنانك ||

 تاديأاروماذا-ىأةازاوم(هازاو ) نيذاومهعجو واولا نم هلصأوركذ منازبملاو هلداعدىأ ْ

1 
0 

 جتغلا,ساوسولاو مماعبوضملا لدمددلا سوسوم لة لوعغلل ىنناق ىلا ىنمبماللا ناطيشلا ||
 هيقريخ ال الو ريثنم تاقاان رطتعال لاقنو نهذلا همم طاتتما دوسلا ةياغن هت دك ضرصضأ
 ةمآو طسودعو:ىدرلاو ديلا نيبىأ طسوئملاقيلدتعملا ب رحتلاب(طسولا )ساوسو |
 ىنعع طسو نمىأ نومعطتام طسوأ نم لءزنتلا فو هانعع ىطسو ثنؤألو طسوأ ْئّو طسوأ |

 لضافالاو لضفالا لثم طساوالا ىلع طسوالا عمو ىطسولا هل ءللاو طسوالا مويلاو طوتملا ||

 هازأ ليقف ةزمجواولا |
 يام ملثدامونيسلا عمواولا هي

 تم وتواضدأ للاب وهنض-وأ لاقيف هزم هلا ىدعبو بعت بان مح *وووفاض»و( خ-و)ل |
 رسكلاب (ةداسولا ١ خاسوأ جاو دهعتلا هلق ن مءريغو بوثلاواءداموهو عسولابت تلت هدي ||
 عجل اوكا ذريغو بارتو شاة نمهيد وتنام لكءاهري غي داسولاودناسو و تاداسو عجاو دخلا :

 تدسوأو دب ىأداسولا ض,رعوشو ةداسولا فةةلداسولا لاقي و بتكو با 5 لثمدسوأ
 نمسا تلا, (ساوسولا ) هيهندماا ضب أل اقيو ىنعموانزوهيهتي رغأ لثمديصلا, باكلا سوسو

 املس وسوف ىلاعت هلوؤو ىلايدءةمسوسوو ردصمرمدكلل انو هتث دح اذا هسفت هيلا تسوسو 1

 مانالا دير ناوطسولارمثعلا ليقىلايللا دير أ اذاو لضفلاو ىلضفلا لثمطسولا ىلع ىطسولا عمديو
 لاا اغلا ماوعلا ةنسلأ ىلءاشفاعةربعالو اعطسوالا علا مطوقو طساوالا هرمشعلا لبق ا

 | هيفاشف ىتح مهلا ىديأ هلقانت ثردحلا ظفاناةعاجو ىلاطخللا نامل سوأ لاقدقف ةغالا ةعأ
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 ا 7
 0 ا م ا
 عروتف هتضغك اعد روت سعال ن نم4-.ةءروو ع رولا تكأ عروو وفة دءل شمة عرويتعتاروأ

 تاك ةدوريضمةر هدا لوقد نممهنمو ةيورمضملا ةرقنلا فيغتلا ناكس الاوءارلا 5 ؟(قرولا)

 لثمءدعلاةمةقرلاو فاروا ىنلء عمو مهاردلا نملالا قرولاىناراغلا لاق ةدورعذم هريغوأ

 لفوفتنبةقرو ءأو لفوف نب ةقروهنمو ىعخأجب وةقرو ءدحاولاو «رصشلا نمني عشب قرولاوق رولا |

 امه« واهروزب لإ سوه- ءاعدللا ىلص ىنلا نإاكحوذر :راصنالاْثر لا نهللا دع تش لمقو

 لهان هلا ا ةقرولاو مخهس. سكن !هقرولاولاحرلا ن را ةيرولا فار ءالا نبا لاق هدمهشلا

 لاس ال لادخال قررا اا ياسو

 ىلاو باك لا نمنرسشن فرو 5 اهدوع٠د داعت نم ىضامن' كف

 مالكلا دج وى 1 رولا مهضعب لاقو ف دصملاو رصالاق :روقر ولااضي أ ىره الا لاقو

 فروأ هرب-غو لجو هر ملا قرو نم ةراعت 1 ىشوأ مذ بكب قادر دول مع ماقرولا لب : ميدقلا

 اولاقو هقرو جرخفلالانر مشل قروأوةرج سمور مسالا وءاتدوةاحلا

 ١ فيلا زوجي وءارلا ك6 رول ) ترو تا ناو

 ىأ اكروتمدعقو ندضعلا قوف نيذتكلاكنيذغثلاقوف ناكرواهوءارلا نوكسو واولارسكت
 سلج سراف نا لاقو ىرمسلا كرولا ىلء دوعقلا ةالصلا ىف كروتلاوهيكرودحأ ىلءاركتم 1

 لام لو رار الرخ 1 تاالز ع او لارا ودنيتصع (لرولا ) كرو عفرا ذا اكروتم
 مادوأع رولا عج وهب ضر نمظاغتوهو مرونوامروامجرم كح مري .( مرو )) زاب س ذأ

 رن اذاكلل ذوبغل الاد ىرو وا مجرم كب ىرب ىرو ةسغل ىفو دعو باث نمايروىردنزلا (ىدو)

 نو كن ةقنؤمقلك اروو سا ىراونو هركسةاراومهاراو وانا ىصخلا لثم ىرولاوهران
 ىضطمدعت أد تؤولا نالولامللا ومانالان متدقأ اوااىفءالذنوكدامرتك ًاوامادتنوكتو اها

 ديدش دريك ما ادقوديدشدر 0 ارول امتي وهمقادق ناكناسنالا كرد ناوهءارونوكمفناسنالا

 ا ةتىلءناسنالا ىدي نين وهوناسنالابهقو كرد ةنىلعناسنالاءارو نموهف قاع هنا

 ليزنتلا ىفو لبوأتلا اذهىلع غئاسنك امالا فام امعتساوناهجول زاجل ذافهبناسنالا قود 1
 ءاروام همن يج ىذاخت ثبت عرب وادعات ىلصم لا ىفءاهّةذلا لوقهندو مومامأ ىأ كا هم هءار وناكوأ

 تاذعهتارو نموىلاء:لاقو هءاروامن اك ك5 ناكل كلذ أتةمكرلا نالاهمادقىأ 3

 ريغهنال كدر نبي وه ْئثهفاخو فقاو لحرا لاقءال نكله.ةك!ساذعلا نال هيدي نيد ىأ ظماغ

 ىوسىأ كلذ ءارو ىتتدا نفىلاسعت هلو ةكىوس ىنععنوك_:وهادا همالو ناكمفرظ ىهو هل بلاط:
 ءارونمأ ذوحخأمالا هارآالدسعو أ لاقو ريغترهظاردوسة رو الا

 ىعمىف ارهاظاطغل قلطت نأ ةبروتلاةرهظدال ث مح ءارو هإءجهن'اكف هتب رولاقا ذاخ ناسنالا

 دنزلا ىرو نمةذوخأم لةةاروتلاو هرهاظ ف الخه نكت ظفللا كلذ هلوانتب رخآ ىب_ءمهيدب رتو

 ةسرعربغا الطن هيفو ْئطةغل ىلءاغل أ ءايلا تءلقاناو ةبروتلا نم ليقو هايضو روناهنأق

 يام,ئاثيامو ىازلا عمواولا ب

 فرو

 عدو

 ىرو

 دزو رز : الو ليزختلا ومالا لجا ذا دعو بأس ن نعيرزب رزو لاقيهةمو ل قئلارزولاومتالا (دزولا)

 هاناابرزو لاق و لاجأو لج لثمرازوأ ا عمد+او مشالا ن نماولج اهنعلمالىأىرخأرزوةرزاو

 1 0 هد ب و ا ب رو رت ووك سس ب رس سم مج سجس هس بم ص صج
 حامصم 2 ات



 رذو

 ترو

 درو
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 ١ ةدسعو أ لاقو فق هريغو تادد_ْشم ىناوىذم اوىدولاىومالالاةىرهزالا لاق لعثشو |

 ١ اذاولم 154 غلف لالا ىدو ًاوىدب ل>رلاىدول ا رمش اذهو ناغغح نار“ الا اودد شم ىنملا

 || الف بيعمريغىأدومريغرب هد هلوةامأو دوموهف كل هاذا ىدوأو ىارلا ةيدنقنبا عنموهبدو حب رخ
 | تمفنو ازا هماقمتعقأ كالحلا :_:ظمتناك ام بويعااو ضا الا ناالا اه>و هل فرعأ

 : ةيدو ةدحاولا ليسفلاراغد لرعف ىلع ىدولاو

 ظ يلاذلا عمواولا ب

 ١ : كرت .ةىضذالاد,رأاذافهردصقو هءضاممرعلات تامأواولاق هتك رئارذو هرذا (هنرذو)

 هنم لم تسد الو دلة ىلع ىذأس | لمعةسااعرو
 لعاق مسا

1 

 ْ #«امماشدامو ءارلا عمواولا دلي

 ١ 1 ةلاوكاذكثرالاو مضلا.ثارتلاو اضدأ ةاروهثربالام هانأ ثرو لق هس لام (ثدو)

 ! رفاكل ثمةئروو ثارو عإاو ثراو لعاغلاو هنمثرو لبق ضعبلا ثرونافواولا ن ملديةزمهلاو
 ١ 1 ا اشروه:ةرووات اريمهل هز عج الام هوأ هثروأواضدأ ثور ومب الا اوثوروملاسا وه :رشكو راغكو

 انالف لجرلا ثرواضد ادي زوا لاقو هتثرو ىلع.هلامىف هل_تدا هيرو ىناراغلا لاق ثاريملا ىف 2 3

 ا ادورو هدربءاملا هريغورب بلادي دروبا صن هل لعشت مهنم سدل ن ,مهتدرو ىلع + دا اذا امثيروالام

 ْ ْ درولاف ءاملاهندر وأ ورسسك-لاندرولا م هالاو همف لوخد ل_صعدقو لوخدريغ نمءهاقاوو هغاد

 ظ وقال دز درودورولا ومدحسم درو اورادصالا فالدارالاوردصملا فالخ

 || ىلع تاكلا درو هذمو رض ا دورواثيلعدي زدروو ردصملابةيع-ةدروودارووهدراوةءاودراو
 : دروودرت ى + ١تدرولا هد تقونودانقواهحا مرا ىلا موباضد أر مس كلادرولاو ةراعمسالا

 || لج لثمداروأ عج اوكاذو كو ةءارق نمة-غيظولا درولاودو روموهف كودك الاد
 ا اذادرتةرصنلا تدروو ب زعموهلاقب وةدرو ةدسحاولا فورعم موهشم >ةااردرولاو لامجأو

 موس لثمدارو عج او هدرو قنالاو درو سرفو هدرو د ه لكروت نيعلارم ه-:2قلاقاهدرو ت>رخآ

 ا حدولاوه ليق قرعديرولاو ردصلا ىلا برمضت هرج ىو هدورو مضلا,ب سرغلا درودقو ماهسو

 ْ اهفىج ّملاهدروالاع نءو عفادبأ ضع :؛ وهو نيوانلعلاو موةلكلا نين قرعءأر ذل لاقو هفك<لءقو

 ٍ درب و ديرب ل_ةهنيتع#: درودي رولا عجوتاكرح اب سفقنلا ىراكت ىه لد مداوفىرجالو هايحلا

 ْ فوماماجلا قنوكت ارك أو ا ل ع را اضأةدروأو

 | ههيسشي ليقو مكركلا نم فنص ل قوه غصد و نعلانعرزيرغصأت دن (سرولا ) فنكلا
 ْ ركذوهورحقاسءارلاو و دا (ناشرولا ) ةسروملاقيدق 'وسرولا ةءووصم ةيسرو ةفحمو

 ْ مخلب نمنيششارولا متاجوبأ لاهنيشاروو ءارلا نو كسو واولارمسكي ناشرو ىلع عم م< وىرامقلا

 : ضرأ اهاصأ ليقو صقل ىلعردقتالف منخل هسبف عف تب لحولا|عاصصأو و ( ةطرولا)

 38 تامعتسا م ةطرولا قتغقواذااهريغو غلا ت طروو صالحا ىلادشربا مققدر طال ةنئمطم

 ا 0 هتطروأو حب را هل لهس لف كدترا اذا هيفطروةساو حالا ىفنالف رونو فاش فاو ةدنن لق

 رونهةطروواطارا | عدو
نا اع 5 طارولاواطذ

 ء(عدد) سشعلاو هن دك
 ُ نيرسسكب عرب مراحل ن
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 اعرو



 فلام نوم قوي سواق ةطاه نلجوا :

 9002000 فعيح

 لارا لالا ا ويخ د

 يام ملة ءامولادلا عمواولا

 لاقي ودايحه عمق ريالف عباذلا هعطقيىذلا عدخالا قرعةغارسكلاو لادلا خش( جدولا )
 ديرولاو حيدولا قنعلا فوهف م ءاوضع لكى فهل و هبحاصت ام عطقاميح دحاوقرعد_جلا

 هب لهتمسلقلاو باصلا نطبتسمقرعوشو رببالاو هيفدت# قرعوهو طا.نلاروظلا فواضرأ

 ىلاقوقاسلا فنةاصلاودملا فل الاو لجرلا ف لالاوذ تلا فاسنلاو نطملا فنيتولاو
 ناجدولاو لاق مت هضعي فل اخ هنكلل مدقتام ىنعم هركذو ندملا ىفروديريبكق رع دي رولا اضيادرحلا

 ةبادلا تجدوو بابسأو بد هلثمجا دوا عجلاواراسيو اني رحل ةرغث نافنتكي ناظيلغناةرع
 لاي هنالنا سن لاا د صغلاك ا هلوهو ةغلامم لعثتلاباهتحدوو اهجدو تءطقدعو بان نماحدو

 عرغلا نمةيرق اغلا حت: نالعف (ناّدو )تملأ موقلا نيد تح دوو هتحلصأ اذا لاسلا تجدو

 با.نمهدوا (هنددو )) ىبثرشوءاونالا نبي رقنادو ىناغصلا لاقو ةكم ةهج نم هاونالا برمتب
 مهتلايةدادوواٌدواضد ادوااذكن اكول تددوو ةدوملا مسالاوهستببحا اهم<وواولا تشنادو بعت
 ليل جباجزلا لاقو نييرمصيل ا دسنع طاغوشو اسكس اهاكح نيتض#ب دو تددو ةغل فون
 و ول :اقبا,نمادادو وةهداومهيدداو وهةحاصغ قت وبال نع هععس هنكل و عممامالا فاسكملا

 5و ذلاه .ةىوةس بحت ىأدودو وضو سدح هملاددوب و دود .عىعسهيو مصاهظففو واولا مضب

 ناكمل تف مثواولا تف مث نمورسسكلا عراضملا لصأو هتكر ئاعدوهعدأ (هةعدو) قنالاو ٍ

 ماو هرد_صمو عدب ىذامتتامأب رعلا نا ةاحلا تمعز و نيمد_.ةاملا ضعي لاق ىلا فرح
 قوف.ةذتلا كب رك عدوامىوخفل ادي زنوةلبعى أن او لتاقمو ةورعو د_هاحتأرقدقو لعاغلا

 حدو

 ناّدو

 ددو

 ف

 : برعلا مصف نع ةماكتلا هذهت يو ردقف م وكرت نعىأ تاعجلا موعدو نعموق نب متنا ثيدحلا

 هلييسهذهامو راع الا ضعيىف ىذأملاةأجدقو ةئاماثو داعم و ءارغلا قدرطنمتاقنو

 عا دولا مسالاو هت اص ةعد اومهتع داووةنامالا,لوقل ارو الو لا مءةسالا ولد لوقل ازوحف

 هعددولاو هرعسد نع هعيشت ناوهوامالسإس لثم خلا عدل اواعيدوت هتعدوورمسكلاب

 نماهقاقءداو عادوا هعجبو ةعددو هدنع نوكملهملا هتعفدالامادي زتعدوأو ةلوعشم ىنععزإ مف

 روشأ عفدلا ىف لعفلا نكلدا دضالا نم لغل| نوكمف ةعيدو هنمهنذحخ او أ ةس>ارلا ىهو ةعدلا
 ةعدلا .الاو خغلا.ةعادوا كفو لادلا خيديز عدودقو هطفحي ةءردو هل هتعفدالام هتعدوتساو

 أ| وهو محشلاو معللا مسدنيتصت# ( دولا )و اولا نم ضوعءاملاو شدعلا ضفخو ةحارلا ىهو
 هتنملا كدوو ةفيع»و نيعدىا هكيدو ةوكددو شكواك دو ئثلا تكدو وكاذ نم باعدام

 لاقاناهصأ ضء.سسنيابلاو ىراذىرق نمةرومّممةدلب ةزمطا مذ (ةندوأ]) اهتم لءسام

 لديوهىذلا لالا هلو ىطعا اذا ةيدديدب لمثقلا لئاقلا (ىدو) قىاعةزمهلا خذو مهضعب

 ةروسكملادب لبقلا در الا قو هدعو ثم ةيدو لصالاو ضوعءاهلاو ةفوذحتاهؤافو سفنلا

 هدعو تاهو ةبه لل ئمتاددع جاو ردصملاب ةيعست ةيدلالا كاذ ىعم مت هد تلق تغقو ناقريغال

 قاقتشا هنمولاساذا ئشلا ىدوو ولقد رأثبملو ةيدلاذخأاذا لعتفا ىلع ىلولا ىدتاو تادعو

 عضوم ىرشقلا ىداووةيدوأ عب او ليسللا ذغنمنوك, ماك آو لابج نيب ح رغنم لكوضو ىداولا
 فق لودلادع حرت نيت ضأءامىدولاوماشلا ةو> نم حاملا قد رطىلعةنبدلاا نمسدرق |



 لحو

 سحخو زخو

 محو
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 نكطواو دنا لك شخيودسساو ىدحو لكس احسسا لمللا ليث اذالاتعن و تادوملا نم واقلا
 نناجلاةبادلكنمىبدحولاوةفاضالابو فصولان ىد>ورامجو سنالا نهالخ شحونوناكملا
 رعاشلا لاق نعالا

 رسالااهناج عبر دقو 95 اهشحو قش ىلعت لاف

 ىذلاوهو نعال تناملا ناسنالاريغناويدلا عج نم ىثحولا ةس رعلا ةسعأل اق ىرهزالا لاق
 ددسعو | ىورورسدالاوهورخ الا نالا ىبتالاو بلاحلا هئمبلحالو كارلا ةةمبكربال
 شوت ةرادلا نال ىلاحلا هنم_ل يو بك ا رلا «_:مقأب ىذلاوه ىثحولا نأ ىعصالا نع
 لاقي وىرابنالا نبا لاق ىد ع جتكريغوهو ىرهزالا لاق نعالا بناجلا ىلا ه_:مرغتف هدنع

 س.سدالا بذاسملا نم_احلاو بوكرلاوتامناةبادلا نال نيالا همناجىلا لامالا عزب بث ن مام
 نعالاسناجلاوهو نمالا عضومىلارسسالا بناحلا وهو ةفاحلا عضوم نهرغتف هدد فع فاذضف

 لسبقأامىبمنالاو هيحاص ىلع ليقد لاممدقلاوديلا ىثحو و نعالا بناجلا ىبدحولا ليقاذ ولف

 نمل>وووةالحو ل-وبل>رلا (لحو)) اهنمكياءلبقأا ما سنأواهروط سوقلا ىثحوو
 سوأؤو ساف ل-:ملوحوهعجو معان دوكسل ا ل>ولاو هريغولحوأو اضدأ ل_>ونو بعت با

 قيقرلانيطلاوهو لحواذراصناكملا ل>وتساو بامسأو بس لم لاحوأه عج حفلا, لحولاو

 كلذلاةب و رسكلاب ماجولا محنالاو تهتسشاو تليح بعت باب نما و محو ةأرم ا (تجو)

 ةلاسرلاو ةراشالا (ىولا) ىتاحوهاسنو ىجو ةأ او تصع:_ساو تاجاذا ةيادلا فاضدأ
 نمى هيلا جوردصموهوسراق نا هلاقناكفيكجوهلعيأ كريغىلا هتسقلأام لكوةباككلاو

 لوقي ب رعلا ضعي و سولف لئملوعف لصالاو "ىو هعجو ءل_هفئالابديلا وأو دعو با

 هللا دنعن مءايسنالا ىلا قليامف جولا لامعتسا بلغم هلوديلا تيحوأو هلت يحوو هيلا تيحو
 انزو عيرس لمحو تومو رصقب ودعة عرس لا اولاو ف لالا وأ ةيشاغلا نارقلا ةغلو ىلاعت

 اضد ادعو با نماه.حا ةحذلا تيحو لاقيواضدأ ةعيرس ىأ ةيخو ةاكذو لعاق ىنع ليعف ىنعمو
 انالف تيحوتسماو لإمهفلالانهاحواو هلة حو توملاءاودلا وواسحواحبذا متديذ

 همةسصتسا

 يام مئاشنامو هانلخا عمواولا ب

 نم«ىدلا (شحولا )) كلذريغوأ ةرباوأ ترب ةذفانريغةنعطهنعطدعو با نمازخو ( هزخو)
 0 . ىكذملادرفللدحاو طفل لمعت س مهراغصو ممملاذرسانلا نم شحخولا ىرهزالا لاقل اجرلا

 ضرأو ةووهفةماخو مضلاددلبلا ( محو )) هتطلخ ْئ ثلا تشخوأو عوج او ىنم او ثنؤملاو

 ليقثىأءاكنارمكب موو خو لجرو لد ونسسم خو صو مالسنازو ءاذووةم>ووةجنو
 هنمو نكسلا فقفاومريغناك اذااضدنوكسلاو رسكلامخوو مخووهوداءلا تجنوةسساو
 مكءادلا هنم ث رصف همضه نع ف ءعضتف ةدعملا ىلع لقثي ماعطلا نالواولا اهلصأو ةمضلا قاقتش
 هديعملا لغسس أ ىلا هعاقدناو هتلاكت-*ا ماعطلا ماضهنأو ةدريلا هاد لكل صأو ءال_لا هيلع لا

 باطلا فهتيرحترمالا (تيخوتلا| ىنو
 واولا



001 ْ 

 ناسنالاهمأاهح وام ه>ولا و نإِملا هاما ىف تازنءاطعنءو دل >ارلا ىلع هالصلا ف تأ ازنانأ
 ىوقلا ىنععن اوك؟نأراجو اذ_هنمن روكا ن اراحا دك روك نأه> ولا م واوقوهربغو لع نم
 لوقتل اذهلو لوالا نمنوكينأز اجو ممتاداسىأ موقلا ءوحو تمدق مهلوق نما ذ_خارهاظلا ظ
 واولا تلق نكل هاجو ءل_صأو هوجاوام ب ارغنازو ىلا هاستو ا نمذخأ هج وذ أمىأهحو
 هل نيلمقتسمىأههاجوو ههاتاودعقو ليلق هنكل هاجو لايف لصالا لامعتسازو< و ازاوجءان
 عسي ليقاك اصل سيقف عراضا | ىفواولا تفذحاعرو عقب ان نمزوموم هؤحوأ (هنأجو))
 قلطيو باكل ئمءاجولا مسالاو ناكعضو هى ىفدوكضو نيكس دة: رمضاذا كلذو بيوأطب و
 رس كم هنال ءاصخل ناهد نوكمف جارخ اري غن ماخغقن# ىتح نيد طيبا قورع ضر ىبعاضدأ ءاجولا
 ”  ءاصختاوءاحولا نم ماا تربو لوعفم ىلعءو- وم شكءلاوةوهشلا

 يام ماش اموءاخسا عمواولا لب
 222222222222 ري ل ا

 طلاب وو عل ءالارمدكو نيدصعن د>وو وق هس ومد درعن ١ دعو باب نمهدح دي (دحو )

 لجرب ترصصو هدحو دب زءاحو هريغن عريق ىأ هدح ىلع لكو ثلا ذكد يح وووف هد>وو هداحو

 .ةونبو لاهللا ماقم وقبر دسصم ماقم مقأ ةفرعمهنا هب وسس بهذه حارسلا نبا لاق هدسحو
 دحاو لا قيددعلا خمتمدحاولاو هدذع هلزنع هدحو نأ سنو: معزو لوالا مسالا بارعانهنو: رعد

 نادحو مجلاو مهدارفا نمدرفىأ مولا نمدحاو لجرلاو ْئذلا نمءزح ىعبن وكت و ةنالث تانثا

 رك ذلا ىلع عقيو ةزمجواولا تادباق دجو هرصأدحأو همانادحو تاقارز هيلا اوراط# لاق مذلاب
 دوعسمن| ةءارق هيلعو ئث ىععنوكتو ءاسنلا نمدح اك نتسا ىننلاءاسناب ليزنتلا فو ىئئالاو |
 فصوا مدح عام« نيعضومىفدحاولاة دا صدحأ نوكيوئنىأ جاو زأن مدحأ كتاف ناو
 اذهلو هريغاهف هكرشدالف ةيدح الابهصاصةخالد_>ال اوهودحاولاو هلا ةءفىلاعت ىرابلا مل

 ددعلاءام<أ ىناثلا عضوملاو كاذوحنودحأ مهردالو دحأ لجر لاقيالف ىلاعت هن اريغهب تءتبال
 امهتنقرفلا عقب نيذهريغف او نورمةءودحاوو نورس ءود>ألاقيف لامعت_سالا هرثكو ةيلغللا

 ماقاموحن مومعلا نم هيفاملدخج |ىفالا لمعتسرالف هعمرك ذيامىنلدحالا نأب لامعت يالا ىف
 تاسثالا ف لوعّمسس ومدقت امددعلا ها مسادحاول ا اوةثالثلا د>أ ماقام هو اناضموأدحأ

 نكل فلالانالا نوكيالف د>أ ثدناتامأو موقلا نمد_>او ىنءاج لا ةيف فاض هيغوافاضم
 عجدح ا لل سبل وبلعت لات نورمشعو ىدحاو هرشعىد>اودنا هريسغ عمالاىد_>الاه.ال

 لقاعلابصتخادح أ ىنناذاواولات داهشاو دهاش لئمدحاولا عبنوكينآ لمدكفداح الاامأو
 كلذك نوكمف مومعلل عوضوموهو ئثىععنوكي د->الا نامد_ةتدقو لوقلا «بفاوقلطأو
 لاقيف ىناتس مع لقاعريغوأ ناك القاعْئ من مىأ دحأ ن مرا دلانامو اضن لقاعلاريغل لمعتسبف
 ىنءعهنال لقاسعل اريغىبعدحأ ف الطاب موضعي حرص والصتمءانثوهسالان اوكمف هود 1 ارامجالا

 داحآه عجبو نيعم ىلع يعوهو كاذ نم لوقنمدحالا موبوءاههلا ةدحاودحاولا ثدنأتو مدت
 شحو تس ئد لكو شوحوهعجوربلا باودنمسنأتسالام (شحولا ]) بابسأو بدس لثم
 ىأ + ىراودناسالابرهدلاو + هلوقىفاكديكوتلاءايلا ناك ىدحوو ش-ووهفسانلا نع

 دعب و عاطقنالا ىهو ساننلا نبد ةمشحولا هنمو ىثحو عم شحولا ىناراغلا لاقو تاروذلاريثك

 سحو

1 

1 
 ا

ٍ 



 دحو

 امل

 (هندج و( فرصنم رك ل ذموهو ةكمنس : وهخسدأ و لمقو فتاطااوه لبق و فئاطلادلب فئاطلا

 هوو لاسثملا باب ىف هلربطتالو مهضلا هدجب ضاع ىن :لة-غل قوادوحوو رسكلاناناد رجا

 طوق_سدعد لا تعذمتو ةرمسكو ةحوتغمءاءنسد لصالا فا هعوقو ةغالا هذ_هىلءواولا طوقس

 تدحوواضأانادجو اهدجأ ةلاضلاتدجوو ضراعلاب دادتعالا مدعلا متداعاريغنمواولا
 نوت در رار هر هي هرداف ىتلادح اوانأو اضنأ هدو ةغارسكلاو معلا انادح و لاملا ىف

 مدسعل افالحخدوحولا 0 رزدلا قهيتدحو وتدضغغ هد>ومه4ءاءتد>و و هياع

 نونجتوهفن كلبا هن < ل-ةمرداو ا نمدوحوموعذدس> وف مدعلا نم ئذلاهتلادجوأ و

 كاذب تاعفارابصا ضدرملا ترحواو ىلا ىف بصر ءاودلا لو هر نازوواولا تم :(دوخولا) 21-

 لوولا عيرسريصق ىأزيجووهف ةزاجو مضلان طفلا (زحو) هعل ل 00 نم هرحأ هنرحوو 200

 قزح و لوقت مهضعب و هنزحوأو د- عءو بان نءهيزتحو لاستمف هر مولاو ةكرط ا ىد بوم هعلاىلا

 دفوالع افوضعلاوالوعفمتاسنالا زينت را دبنارا الف ) عحو)) ا داهيفزح وأو همااك 007

 مأتم ضد هى أع وو وف بعت بادن ءاعجو عجوب ىعملا مسهفل ب اهلا ىلع هن اكو سكنل نوح
 ليج لثهرسكلاناضد أ عاجوو ب ايسأو به. لثم عاجوأ هه و ض ص لكىلععجولا عقرو

 فاالاب هسأرهعجوأ لبقاعرو ىعاجوو تاعجواسزو ىض ص ل م ىتجوو نوعج و موقو لامحو

 عوجومنالفلاقيفاذ- هىلعووبرعلا ف ذح هنكل هسأر ملا هعجوأ وهسأر ملأ هعجو لصالاو
 همصن فو سأرلا بصتنا لوعما ا فذحبهسأر جودي ز ل_قاذاو تاراعرج ومرح

 هارغلاريغلاقو هركلنلا ىنعمىفانهةفرعملاو كل هأتدشر ل-ةمك:طب تء>وءارغلالاقنالوق

 دنعتارسفملان ال كر ل نمت عحو ىل_صالاو ضفاخنا عزت ن طبلا بصت

 لسعجاذاامأ عضاو الوعفم صخشلا ل_عدلوقلا ىلعاذ_هوتاركن الا نوكت ال نسب ريسلا
 تيئراذكن مهل تءعجونو ىكّست عجوتو ليوأتلا اذهىلا جاّمحالف الوعقموضعلا راع للا
 هةة-وأوادعافي>وريعبلاو سردلا فجوو جاو باقو برطضا اغم>و فدي فحو هأ

 باكرلاو لينا لا عاب ىأ ف ايان ى_ص>اممهلوقوريسلا ف قنعلاوهو هتيدعأاذا ف لالا

 لغو أَ ذلا ىفهاجو فاخاذا سعت بابن هدل>و تالاو لجوو وفال>و (لجو) هليصتت ىف

 نير محولاو» ا كا هوجو مجحيرخالا نم (مجو هزمطاىدعتب واضدا

 دي م (ةنحولا) ب عسل اال ع

 دار سو رسل وانجب وعجلاو ثيلثتلا كك وواولا خفر مشالاو هد مسن ا
 ا *لكلمقَّت_سمه>ولاو همرو ظل ناكاذاه ه>وووف ةهاحو خلا هدو

 ةو> ىلعهتاعج ئثل| ته>حوو كه>و ههحو تلم .فح_سأاذاهموحاو لايق تاذأأ( نعهجولا

 ناكم لكل بقو هجولا لم ل.قواولارمسكب ةوجولاو املا هسجوتف ل يقلا ىلا هتهجوو ةدسحاو
 نالالاحمهنسحأ هانعم ليقاه>و مولا نسحأ و هو دع لثمةهج لاقيفواولا فذحتو هتلبقتسا
 هابلاتفذ ف هوجولاب ةكسشاهلص ا هوجولا ةكسشو نطاسبلا نسح ىلعل دي رهاظلا نسسح
 اولذب وءارم لاو عييبلا ف مههوجو اولذي مسمنالن اديالابىأن ادبالا 0 5 ل-متفيسضأ م

 ياا نءواهب كصأ ىتلاهستوج ىأهللا هجو مذ ىل اعق هلوقو هحول نمبوأ_ةمداجلاو مههاج |

 اهنا

 -. حض ورحل 7 1 مر
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 ه«امماشبامو ءامل |عمواولا دب

 نونكس د لهأو ةسغل ِءاَمْلا مهفودانوأه ءجو ىعدتلا ىهوزاخل اةغا ىف ءاتلارسكت (دولا)

 ضرالابوأ طئاعهتنثادعو باننمادنو هدنأدنولا تدنوودو سف اقلا دعب نوعديفدانملا

 فاالاءسوقلا ترتوأو بامسأو بدس ل؛هرانوأ هء<سوقلا(رتولا ]) ةعلفاالاو دوا

 دلع ةموادملا ةريتولا ىرهز الا لاق ةرتف ىأ ةريتو ءإ-عىف سنأو هد_داو هريثو ىلعوهو

 اضعباهضعب عبتب تءاجاذا لحنا ترتاو: لاقي عباتتلاو هورتاوتلا نم ةذوخأم ىهو ةمزالملاو

 ١ ا
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 4 25707 تل اانا نحل ا ا يي

 0 ريس ب ع ا وج انجاح ذوي ررما ورز رج كوتا معراج كو موو تعامل

 ددعلا فد و مقالا مهفرسكلاب ل>ذلا رتولاودرغلارتولاو رتودعدارتو نيعداتمتمىأ ىرتتاؤاجهنمو

 ةعيسسلا فئرقو زاخلا لهالد دعلارسسكو ل>ذلا خشوهو سكعلاب وةيلاعلا لهال لحذلاسكو

 با. نمارتوددعلا ترتولاقبو مهريغةغل ىف خفلاو متو زاخلا ةغل ىلعرسكلابرتولاو عتشلاو
 هق- ادي زترتو وارتواهتاعجفلاالاناهترتوأو هالسصلا ترتوو هإ_ةمفلالاهترتوأو هندرفأدعو
 ىلعامهصنب هلامو هل هأرتواسغ اكفرمصعلا ةالصهتتاف نمهنمو هتصقناضد ادعو بان مهرثأ

 نو دعب منال لهالا نادقفيدنادشلا عفدو بعاصملا عطقل دعب هنالرحالا ناد هش اوعفملا

 *  رحآالاماقملهالا ماقأفكلذل

 ام مشن اموءامل | عمواولا وي

 ةراثو مضلانئدلا (رثو)) ةعراسملاوةردابملا ىنععولمعّتست ةماعلاو بوث ولا نمهترواس ىنءع

 الط واذادب دشن هنك ص رو ومعللا ةريدك ةريثو أ ص أو نإ نيذتريثو شارفو ريثو 1 لجو نال

 ىصالا ىلعو درغملا ظغل ىلع رئاومو رثابم ا هع و واولا اهاصأو ممارسكو حرسلا ةرثممهسنمو

 قثأهبت ةثوواقيثوهتلعج هتقثوأو كح تدان قيثوو وف تنثو ىوق ةقاثو ذاائذلا (قثو
 تايالاو دوك ذلا ىف عمحيدقو رد صم هنال هم ن هو مهو ىهووشو هةنمهئااقووو ةَعئامهرمسكت

 قائيملاو قثوملاوا هر كوواولا خت: هوو ل_حلاودبقلا قانولاو تادع ل_قا5تامت'لاقيف
 0 ولا) د.>اولا طغا ىلع قيثامم ليقاع روىقيناومىلاثلا عج وقداوملؤالا عج ودوعلا

 نانوأو داود #سأ لثم نثو عججاو مص م دقتو هرب_غوأر خوأ بش نم ناكء اوس ئصلا
 ءاسنو ةيفثو ةأ اون وبنثو موقوف“ و لح .ر لا ةيف هظغل ىلع هتدامعب نيد نمهسيلا سن و

 تال

 ام هملثدامو خللا عمواولا ب

 بجوو تب رغانوجو سعلا تدجووتدثو مز ةيجووانوجو بقح او عسبلا بد 23

 نب 35 :الك# رن تيا كو اطال 77715907 7517 772 سجس وح
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لا لوك هنمد درشد وندبلا عف ”رالب هتييصبارتلا نمتاهديزوألاقو هتييص برع ب أد
 | ىرشزا

 . || لاسف هلغسأ تكرح لمرلا تاهلوق:مهضعب وىرش هتلسرأا ذا كل ذربغو لهرلاو بارتلا تاه
 نافاكوا سماعي رطك/سنا تاهو وف هجوتب نبأ ىر ديال هوجو ىلع عبرخ - ( ماه ) هالعأ نم

 مايهلاو تيكسلا نبا لاق ناشطعن ام لحروف ساعتلا بك ار وهذ لوا سورا, رطكإس

 وه ىرهزالا لاقو ةغلءاسملا مضو ىتاك اه.يصيف ةماهتب هايملا ضعب نعلدالاذ_تأبءا درسكتلا

 ساعلا هدشن مهاد لمقو ىورت الف سطع:ةاهدص»هأ دوه لدقو هبرشت ةاتسم أم نما هي هد ءأد

 ماهعجلاوهسأر صخضتلا نمةماهلاو ىع#ةقانو نام هدحاولا شاطعلا لدالارسكتلاب مايهلاو
 جرخت لدتقلا حور نأ بارعالا معزنو ىدصلاو هو ليللاريطنمةماهلاو موقلا سئرةماهاو
 هيدارب لثما ذهو هيرأثي ىح فوق_سا فوق سا هربق ىلع عيدبف هرأثب كردي ملاذاةماه ريسصيف

 صخشلااملوقيةلكمهمو « ةقيقح نارعالا نإ وج هلع همدسىاطىلء لدتقلا لو ضرحت

 لوقلازوجيالو لعغما زوو ةمنا ةلك امن اكدسعو أل اق هفتنأ ىذا امول ص اماهانعمو

 رج يما عج سدو ديت د ردو وو وو حوورو املاراصا ذا ةنسح ةئيهءىسبيوءويءاهلاقي ةرهاظلاةلاخا (ةئيهلا )ل ليعف د قع ملا ةلاصان[| أيه

 ةئرحلا نماؤدامتءوقلا أيات وأ هفهنددعأ هل! هنأمهوهل ثغ :رقتو هس هأ هل تذخأ 201 و

 هتيباهلاقيف فيفا لدبتدقو ةأباهمهنأءاهوةنونلا دارملاو ةمولعمةئهد_>او لكل اواءح
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 ياما اموءادلا عمواولا ب

 فوصااكريعبلا (ربولا ))هيريعفاراغلا لادو ىنءءاهلكميلعتستءوهتقنعو هتللاضتوت (هتتجوإ)
 لمراد وأ عنملاو هرب وةقانو ريولاريثكرم كلابرب وريعي و بعت بان نمرد_تم لصالا ىثوهو منغلا

 ماهسو مهس لثمرابو عجا واهل بنذالءال < نوللا ءاريةرونسلاو د ودرب ولاو بامسأو بدس
 لم( ص» ولا ) سرعت ان. سنج نم ىه ل قو ةرب و ئنالاورب ورك ذل ىنارعالا نبا لاقو

 قب (ىدو )) ىعتهيو ةصياوو صباو لعاقلاواصبو صب ولاقت, ناعللاوهو ىنعموانزو قدربلا
 وهوهتق وألا ةيفةزمهلاا ىدعتب وفقوولا ن مدح مل _ةمىبوملاوكلهافو ودعوت اننم

 ءاعسلا (تابو) تاكناهم ننال ىعان رلا نم ل_ءاق مسا ىهو ىصاعملا ىأ تاسقب وما بكترب

 نو

 كرب

 ىبو

 لدو
 لاقياذ_ةوهيدعلا نذخ ءامتلارطم لبو لصالا ناكواهرطم دا الونوو دعو باننمهالد و
 محو ىنعمتلاب ووالانومضلابعترملا لبو نم ءءهأ|,لابولاو ىتعمو انزو مولا لس ولاو لداورطلل
 لابو هقاعلا وسيف ل_ةرشىلا خولا ىعرملا ة.ةاعناك الو اسدانو اا بطر ىعرملا ناكما َّ

 تايوتساو ل-ووهفدت د ااذااضد مضلانئثلا لب ولاسقيو هبحاص لع لاب وئسلا لمعلاو
 تيلابامىأدعو باننمةسغل فو بع:بانمهل(تجبوام )ا وءتىصلانو نمتضرامت هلا هنو

 لمة وأ ىلعدودمحلا عمجيو رصةيودعماع ضرر. محلب( ءابولا ]4ل هبودالو تاعتداامو قو

 أبو بعت بان نم ًاءو:ضرال أ تشودقو باد ساو تاس ل ةمع اءوأىلعروصةملاو ةعتمأو عانم

 : ىأة أوو مى عةلوعفلل ءاسأاىتدد وو هل معفو هل ف ىلع هعند 58 هد 0 أمد صرتك س اف لدم

 تاذ



 م6
211111 

 نركاسلا لاك ضار اةلررعأل ذااانوهاضر أ ىوهيىوهو ثلا

 ه«ىوهأا لغا هداعصا قولدلاوويرخ الا لاقو 535 لدجالا ىوهاوهراخ ىو ميد

 ترم لاه مفءان

 هاهدمعي نملوق: م 55 ءاقسلا امضغبورمىل حز رعاشلالافذحلا

 رءاشلا لاق تاه ىنءمىلعةروسكمو

 اعال1نا كنمنيلط لام لع 2 شاق ءاهءاهتاعاوم

 مدقلا فرح نع
 ييامّماش اموءاملا عمءاسملا وي

 (جاه) ىنءزرفأ ىديهتو هتفخ هتديهتو ةغل برض بابن ههسهب واضدأ ب يهمو بويه لوعفم او
 ْ ليقثتلاب هعصغقو ىدعتسالو ىدعتب هتعشو رابرسكللاءاجايهواناكض ثلا جاهو رغصأ مح( نقبلا

 هاغيه لهب راحوهرصقتودةواضدأ ءاصضور دصملارةيعسن ريض ن_عفاص# را تجاهو ةغلانم

 نمال.هىيقدلا ( تاه الا ضر [ةفوفومو ةفغهماه لاقي و رصخلا ةقيقد نطملا ةصم»ت ىأدملاب
 000000 7 حاسم

 يعل و هم لت و وح 2-_ 5

 .موسصبسل 5

 : ىلعىرهزالارصتقاو مضلاو ملا ءىورب هءاشرلا اولسأولدلا "جوي رعاشلا لاق هريغودب زوأ

 1 هل توضأ لسيقهتغارأا ذاف هغرتملاموري_غوأدي ص ىلعتضقناان وهوابوهىو مباقعلا توشو

 || لبقو ةرغملا ةوهلاوةرفحلا ليقونيليجلا نيدام ىبملا من ةاوهملاودملاب# اوهوابوهوابوه فرس

 1ْ هتيوهردصمروصةمىوولاو ضءبرثأ ق مهضعب هاوهملافاوطقس موقلا ىوا متو ةقيمعلا ةدهولا ش

 ضرالاوءام-لا نيب رضا دودمءاوولاوءاوهالا لهن موشو هاوه عا لاقتيف مومذم 1
 عجلاو

 1 هدس ْئثلا ىلا ىوضأو هد. هل وانتفلالانهغ.سىلا ىوهأو ىلا ئنلااضت اءاوهلاو 7 وها

 ]| فلالاب لاب تنوهأو فا ًاريغنهملا ى هوه ليةدعن نعناكن اق برق نءناك اذاهزخ ا اهدم

 ا فقولا ىفباقت ريج ة-غل فو ف قولا فاه ىتةهططو ةرتوه ثدنأتلا ىنلا هاهلاو هيهءتأموأ

 : دودع فدولا هدارا ىلع ةزكح اسةزم_مسءاهوءاهالا ثءدد1ا ىفو قطو

 ظ ىعم ىلع ةحونتةمهدودغ هزم عبءاه ليقرك ذمدرغل ناك !ذا وز عربغ نؤؤند نوداوم او روصقمو

 || ىرخأ ةغل فوةر رو سكمةزم_مهاهةئزؤللو عجلاواووةناتلا فا ءاؤاه عمعلاو[ اهنينثلللو

 ِْ فاكلا ىدعتناك اذاو ىن«موانزو لاه ىنهعوزم ءاهر اه ىنءعةزمهلا دعب ءاسن ىناهةثنؤلل

 أ| فاكلا منن لاهو نتاهواونا هوان اهو ىناه ةثنولْلَو تاهرك ذلل لاقيفرصقلا نيعت ف اكلاوءاتلا

 را || ىعموذ_خ فاعلا ىنسعمو ىنطعأ ءانلا ىنعف نك اهو ك اهواك اهوةةنؤللاهرسسكم وركذلإ

 ْ ضوعا مناك | عاععب سصصق|اودملا عمهّرمهلا فذح ةثلاثلا وةسناثلاوشاواه ليقولاكف لالا تايثا

 / 0 02222 2222 12ا يي 2 هيشلسلاُاُاُش لس لشُلاُشُل ااا اا ا ا »ا

 : بناه لءافااق لال_>الاة_سهلاسراف نا لاق هرذ_> ةسه بعت بان نم هيأ مي ( هاه

5 .- . 3 : 7 ٠. . 

 ها

 هالاىفاذكنئاهو هلوق :

 تيه

 فرضه

 ليه



 اى82

 يذم ف وتادع ىل-ةماوظفل لغتانهتءجاع روتاونهاهعج و هلدح وال ذاأطخ مهلا و ا

 نى الاا ذب ىنكو تاوملاهاي> ١ ىف ار وك ذمهسنعاتلا عقب رب ىلوم ىههنمو ىع»هبو" ىن» ْ

 فوذحنا ليقواه.تأواهاخأواهوخأ لثما من هواهانهو اهونهلاقيف فورحلاب برعد وجرفلا

 انههو انهرسلح !لاقد بي رقل | ناكل فرظانهو نبضه ىلع رعصيق لفثتلا ندى _دالاونونأ|

 لادبالازوحبو «ىهو ف ءانءالو ةقشمريغنمرمس:املاو غفل ا. ةءانهزمطلا عم مضل: ئثلاونشوأ |
 داولا كةنملءاعدلا فبرسعلا لوقو برضو عفن ىلانن هوم نهيدإولا ىفأنهو ماغدالاو
 ني_تغلاانأنههنأنهو ىعسهي واهو هف فرسءانعمو اءاهفذحوءاناسطا دبابو ةسنكلا [سوزم ب

 مضي ونهب وةقثمالبىأ امد سا ئرنههتلك ًاوذلو عاسفف ١و نميماعطلا ىف هوهتمعطأوأ هتيطعأ ١

 ريغ مهاره ي_ضامامتاز دومهم مضأان لعشب م لاكلا ىف سلو مهضعب لاق ة غل لكلا ىف عراضملا |
 ْ ىعتلوعمملا ممأب وليقثلايدإولا.هتأنهو لءفل اذه ا

 #امئاثب امو واولا عمءاملاو#

 م-هلاقيو ىراصنوأا دوهاونوك اولاقو ليزنتلا فو عراضملاب و عجلان ىمسولزبولزان ل ثمدوه أ"

 عنسجالفا ذهىلءودووملا لاقيف ماللاو فاالا لو دزودبو لعفلا نز وو ةيلعلا فرصة مريغدو م

 ىلا ةيسسن دولا لمقو ىدوهيديلاةمسنلاوءاعمالا بايىلا لعفلا نزو نعل متن هنالنيونتلا ||

 هلعح هنبا لجرلا دون #و نإ م هملا بانى دوهيىاغشلا دروأ اذكهمالسااه-ءاعبوقعين ادوهي 1

 راهوهف طقس ملوعدصنالاقباننم اروهفرجلا ( راهإ دوبلا نيد لخددومتوابدومي|
 ةشوهو طالتخالاوةنتفلا (ةشوحلا )اضدأ رو متو راهنا دقف طق_ساذاةرئاه نميؤاةموهو ||

 دوه

 ىدعتيو بعتو لاق ى ان نم اووهو موقلا شافو ةسوظ موقل | ند و هسيف عقت هننفل ا قوسلا ْ

 ىأ دعاوقل [َس و مبا ذه لبق هنم هو فالتخالاو ةننقلامهندب تيقلا 1 ذا متشوهلاقيف فيعضتلاب ||

 وهو فاك_:ريسغنمءاقلاقباب نماعود عو مب( عاه ))هيلعاوعمجا نالف ىلعاوشو متواهطلخ ||
 هىقلا هعرذاذا مئاصلا ثيدحلا هيلعو عو متل بق هفاكتناث مضاانعاوهلا مسالاو هعرذ ىذلا ||
 وهف ىعرفأ لاقبا.نمالوهئذلا( ىنلاه ]) هاقتسما ىأءاضقلا هيلعف ع وهتاذاو هموص متءلف ||

 لوهوذ فوم ىأ اضألاهمو مىبملا خف ل -بهمعصومو لوعفملا ىفالا لوهملاةءالولئاه ْ

 ىأ انوهضرالا ىلع نوشع ليزنستلا فو فيضضتل انحدملاهاجامرثك ًاونيل نيهلاقيف فيذضتلا

 لوزتتلا فورقحو لذاناوهو مضااءانوه نو ميناهو هتنوهلاقتيف فيعضتلابىدعبو ةنيكسواقفر ْ

 لذىأ ةناهمهيقو نوهلاأوفرعب ' وناوهىلءنولوقن اوس رلاكلاودبز وألاقن روظىلع هكسعأ ||

 هني هىلع ىثمو فاغفض-الاو از هتسالا ىنععهب تنهتساو هدنهأ لا قيف ةزم ولاء ىدعتب و فعضو

 لوعاف ىلع نوواه لصالااوواولا متن ليقهيف قديىذلا نوهللاوواولا اهاصأو هل جربغنمقفرتىأ |
 ىسلو مهلا ءنواهىقبفةسيناثلااوفذك نيواو عام جا او هركم .نكل نيواوه ىلع عم_هنال

 : 0 ١ نا لافو فها رلط تدغفواولا ىلعةمضلا لقث عمريظنلا دقففواو همالو مضلا:لعاق مالكللا ئ

 2 ل ا ل يي 0

 9 + مو نوح ع - 2 3

 ,ىوي( ىوض )) لصالا ىلع لوعاف با.فىارافلا هدروأو برع لبقو توظأ نمهناكى رع سراق

 1 تاسست سس ا موس سس تورعمتم وتل دسم جي ا وع سد ا عيصج مجسم دم مس جت هلا



 ةمزا ض1(: كني "فاينل ريليكشيس ونار عا ا ١) 4 1" 3 0

 يب يي هع كتبا لح هاه نااطع 7

 [ خل

 يام ماثدأمو ممملا عمم هلا .

 يمه || ليقو ةبصقو بصق ل ثمةعجته دحاولا باودلا هوجو ىل-عق,ضوعبل اكريغصبايذ ( مشا )
 ده ||| نمادوعرانلا (تدع) هدشنلا ىلع مهل عار لاعب و ضوعب وباىذ نعأق تي دودوفه

 اذافاحص<همسحب رظاسنلاهيلارظنب و ىلادو#بوثلا دعوئماهنم قد لواهرح بهذ دعق باد

 نمل سق ناركسنازونا دعو تنكس ع. رلا تد+و ئث لكم يلادلا د ماهل او الملا نمرئانس ه دسم

 ذمح لأ نا لاق محتلا قارعنمدلب ملا خم (ناذه إلا عطفا ىلع ىفا دماجلا ةبسنلاو نعلا برعن ريم
 عونبريسلا نم عون طال نانا ذمهلاو حوننب ماس وللا نينا ذنب 5 ىبكلا

 رمج || ةماكلا تزهكالذ نمو ىفك ىفهتزمتورصاعلاكه ياع تاما برم باد نهازمحى ثلا ( تزمج
 فورعمزامهملاو ودع ازام هما. هث> سرفلازمعو زامعو هفهتديغقهبانغااز هزغواضد ازمه

 هباوجوديز ماقأو لئاسلا لهجدنءماهفةسللا نوكت همها او خقمو حاتم لثم ةغلزموهملاو

 سمع || تسمعردصموهو قحلا توصل( سمها )كلحرشت ملا و حن تابثالاوربر قتلا نوكدتو معنوأال
 فرحو توصل |نمىنن ا هوا حالواس# هل تعمم امو هتضخا ا

 لم وهفيوه ف د>اك امسمنا الا ف(ك.منا )) رهاظريغسومهم مالكو روهجت ريغسوموم

 لع || ىهف عارربغب تحرس ةيشاملا تلجوى ةرحان المعو دعق باي نمالومت درطملاو عمدلا( لمع )كمهنم

 ىرتاهتلسرأ اهتلمعأو عكرو عكار لثم لمو نيب له هعجج و لماهربعب و لماوه عماو ةلماه

 اراهنواليل عارريغب ىعرتىدسىأال هاهتكرتلاقياضدأاردصمنردخ#ب لمحلا لمعتساو عارربغب
 جب أ لافو ةعرس فدل مم ةيمشص ى ثم ةملد#نوذربلا( ميحه) نايستوأ دبع عهةكرت سهالا تامهأو
 ىثنالاوركذلاءاهلارمسكم جبالمت لعاشلا مسا ىفاولاق م هاكو ةيا دلاريسنسح ةحم ا نيعلارمص ىف
 م ىتالاو اغلا عشا ارسكلاب ( محلا )» بح هموضو هسايق ىلع نحمل لعاشلا مسانأ ىضتقيوشو

 لقق بان نما ىلا, تهمو هبت. مام مهلا سراق نا لاق اضدأهع زعلال وأ ءاهحلا فذحو

 نزلا مهللاو عضرملا ناسا نعىأ هل هغلا نع ى-منأنا تممعدقل ثيدحلا فو هلعمت لو هندرأاذا

 هلام ةشاحلاو هب ءاق سالان لدرلا" هاو هيثم لق با. نماسمم ىنعو ىنقاقأ ف لالا, الا ىنعأو

 كسار ماوه ك..ذؤدأءال_سلاو ةالصلا هيلع هل لاق دقو ةرع نت بعكث د د> هنمو تارمش اك
 نايم | | طسولا ىلع دش.و ةقفنلا هيف لعب سيك (نايمهللا ل ىذالا عما ةراعت الا ىلع لمقلا دارملاو

 ىمت امج لالا ثنعو لاسر با: نما أل او عمدلا(( ىبمم ) نالعف هنوف هدئاز نونلاوالصأ ايلا

 «اممئاثيامونونلا عمءاملا وب :
 2222222 للملا  ااب©فليحللح7ي؛ي:ي7_ييبيييي7ي:7ي7ي يي يي (7(7(7تات؟ا_ات7؟” _؟تات؟ت؟ت؟تا؟ت؟7ت؟ت؟ب[[[7ت7تتصر_[_!727ت7؟؟تقبب77ئ 797797779797977

 نه || رغصيفءاه ىهةغل يف ةفوذحماهمالو ةنهىقتالا وسجن ما لكرعةناتكت رونلا فيفخ( نمهلا (

 - ||| ةنهىلع ثنوملا قرغصيفواو ىهةغل فو ةغيطل ةعاسئأ ةرنهث كم لاقد هنمو ةهنه ىلع



 اى

 ضعب قدضعت لحخد مضض
 0 اا ا ااا ا ا

 يعافلا عمءاهلا لي

 رياطتاذا كلذ نمراسنلا ف شارغلا تفاسمتو رباطتو فخ برض بان نهتغجيئذلا (تغهإ تفه

 لاقو ْئثدعيأيش طقاستلاث فاهتلا سرا نبا لاق اوجدزاءاملا ىلعساسنلا تفاهتواسولا
 ةعطقةعطق طقاستلا تفاهتلا ىرهوملا

 يامن تبابو عزل عمماملاو 220-52
 وهفاعا سنا فاضملا ف ذح ىلع سرفلا تيلشو هنززح لتق با نماياهسرغلا بنذ (تسلهألا | بله
 اهكفوءاهلارمكب ةءاثاهارغلا لاقوسانلا نمةغاجلا دملابوءاهلارسسك,(هاثاهلا) بواوم ||| ثاه

 ةقيقد ىهمتادونأ لاق ةءائثاهةدحاولا لكلا نمعونءاثاهلاو ةعامب ىأدملا عموءاهةدانزب[||
 (حبياهالا ١ بطرلا بيطأ اهطرو معطلا ةعشب ةمنتمهارفصا مترمس و سأر لا ةظيلغ لة سالا
 ريغب يلهو مرا خشن ماها نيعلارمصم ىف لاو مش ةناشل اامآوىلوالا م لالاو ةْرمهلارسك
 ىلا( كله ) ةغلام عواهو علهووف عز بعت با,نهاعله (عاهإ برءمؤهواضدأف لأ
 لق ل_-ثمكلهلا مسالاو ةةلثخم اللا مآو ملا جفن اكل :مواكو أ هواك ال هو برعذ بان نماكله

 هسه ند ىدعتد < ىنمل ةغل ىف وهةكلهأ لاقف همها, ىذعتي و الخلا ىنععةمصقلام ةكلطاو

 لعافلاهانملاناجراصحب رخالالهادولوملا ) ”لهأ) هنكلهأ لم هتكءلهتساو هتك هلاسقيف
 مارحالا دنعةسلتلابهنوص عفر مرح ا ”لهأو كاذكموقدنع لءءاغللو موق دنع لعمل هانسل . لهتساو
 ءانلا.لالهلا لهأو لعاغللامهفهانسل اءالالهتسا لوتساوال العا ")_هأد_ةفدن روص عف هر نم لكو

 نم لغو لعاغلا هءانيزيكنممهتمو لوعفللءانملاب لهتساو هعنع نممهتمواضد لءاغللو لوعغلل
 عفر لجرلا "لهو هني و ربتوصلا انعفرهانلل تساو لالولا انا هور هظا ذااضي أ ةغل برم باب
 هذدنع هتلاريغ ىعمام ىأ هئلاريغا هن”لهأا م مرحو هرحتج ْئْمَديو روأ ةمن دنعىلاعتهثلاركذ يهنوص
 رهشلال وأن منيةليلارمقلا ىه“د و ىرهزالا لاق ةصاخةااحىفرمقلا هنارثك الاف لال هلا اّمأو

 ىاراقلالاقو ارك ىع-:كلذنيبامو الالهاضد أن رشعو عسبسو نب شعو تسوإيل فو الاله

 هنيعير مشل اوهلالهلا ليقوكاذدعدرقوه م ترهشلا ل اوأنملا.!ثالثللالهلا حاصعل !قهعمتو

 لاق لاعت لاق. اك ئثلا ىلا ءاعدلا ىنءعةلك ( مه )) ىدعتيالو ىدعتي هاناإ تساورمشلا ”لهتساو
 هينتللاهواننلا سفن مدار ىداذملا اكو هثع هللا ل هدنمو عجاو مضلا نم هإصأ لسيلتللا
 دصق ىأمأ لهاهاصأ ل يقوا دحاواسع«اال_هخو لام ءتسسالا هرثكل اضيف فلالا تفذ>و
 ظفاباه<تودانبزاخلا لهو هاعدلاةدس>اوةلك المح متت طقسو ماللا ىلا هزمطلا هكرح تاَةنف

 د ةغل ىوانيلا له مهئاوخالنيلئاقلاو ىلاعت هلوق ه-.ءاعو عجاو درفملاو ثنؤملاو 7 دلرحاو
 رئامكلا امو قمل فالعف انوه منال نملتو اوللثو ا! و ىلا *لاقيف قباطتو رئاسعكأ ||هقدحلا
 ليقعةغل نمعيمءللد>او ظفادامحلامءتسساديزونأ لاو نقواوموقواموقو مق وقكاك
 انمل | مهو همزال لوعتسستو برعأ رك هيلع و معى ةغل نم رباعد !ىاطاو دعب سف ةملعو

 مغو رضحأى أ مءاده مهوحنةيدعتمو لدقأ ىآ



 املا

 | قد دفع لد ماملا ) تقره )ل عارسالا ىلع لعااذال ]وعفللام_مف هاننلاب عرش ع رهزإ

 ةعاج لء>وودعلاو ىثملانيد وهلاقي اذ هلو بيلا نودهيشم ف عرسأ ةلوره(لوره)

 ىمر و ندر ل-:مىي ردح ومسشو فعضو ربك رظ دوه بعت بأد نمام هر )م ره )الأ اواولا

 ٍ ةموومءاسعلا كلر مولوق هنمو مرولا لاثمةمرهملاو اضدأ تامرهو ىرهءوسنو ةمرش هأ ص أو

 1 اهب هنيرض ةوار هلاهتد رهتوةفو رعم( ةوارولا ) هفعضأ اذا همرهأ لاقيف ةزمسول انىدعتو

 ا نيب وةدحاو لكن بد ناتس<*وو صو رونا سنو ةاره كلا سملا باتك ىفو نا سأارخنمدلب هارشو

 اواو فلالا باقي ىورهاملا ةيسنلاوامو ردع دحأ ىرخالا ظ

 4امملشبامو ىازلا عمءاهلاووي 0

 . || تارازهعجلاورازفاوهبيادنعلا نيعلا باف ىرهوخلا لاق مالسلاثم 1 دازهلا )||

 || لمللا نم( عد رمل سانلا اهفزتهينتغل ارهازهلاو زتهاق هتكرح لة باينمازه 6 زره )

 ١ نمالزههمللك ىف (لره) ةءاس ليقو فصنلا ىناراغلا لاقو هنم ههتاطلاو»سراق نال اق

 ١ لزاه لعاغلاو يدان لسحر مني لب زه هفمو ىع*هبو ل زهردصملاريغصتو ح ضب رض ب أد

 ليو ىمل#الا تايذنت ذو أاوشوز عامي دح فر وك ذ ملازههنمو ىعءاذه بو ةغلامملازهو

 || ةءاسا.|متفعضأ لسغق ل .ةمالزهاضنأ بس با: نماهازهأةيادلا تلزهو ىلسالا دي زن:لازه

 ١ تلال لفريغنم تةعضناق ةلوزهم ىسهف لوعم أل ءانملا,تازهو لازهلا مسالاو اهملعمابقلا

 || هيد كي رض با: نمامزهش جلا ( تمزه )) لازمملا هلام ف عقوىأف لالا ل_جرلا لزها لبق
 ١ عجاو ةمرهنيتوقركلا نمهرغملل لبق هنمو هريغور فص ىف ةرقنلا هر لثمةمزهلاوةعز م ا مسالاو

 ترذكم عفن بان نم ةغل ىف و بعت با نمزومومأزهأ هي( تنزه )تا دحم»و هدصح لثمتامزه

 ||  كاذكه.تأزهتساوةعبسلا فام بئرقواضيأف يغضال نكستو ىازلا مضتو ءزهلا مسالاوهنم

 || هرصشلا شهو ىف ىلعاهب شهأو ليزنتلا ىفو هاصعب لاص لق بان ءامشه لجرلا (شه)
 سو عفىخرتساو نال 1ث ه بعت باب نمش مْئدلا شدوا هقرو طقاستيلامبرمض اضن امش ه ا
 مستاذا ةثاشهلجرلا شهو رسكلا عبر سىأ اش هراصاشو ثهاضأ ش ميدوعلا سهو ١

 برض بادن مردص وهو فوجالاو سيلا ئشلارسك ( مهلا )) برضو بعت ىابنم حانراو
 ورع هعءاو فانمدمعن هاه ىع“ لعافلا مان ومظعلا ةمتىتلا ةصشلا ىهو ةعشاهلا هنمو

 هو مش هللا الو سكستملا سيايلا تاينلا نم يشهلا و مرا لهالديرثلا مده نم لأ هنال

 بطر

 مام .مئاثياموداضلا عمءاولاولب

 اضيأىوقلارطملاو تابنلا ةلياقلا ةك الا ةيسضههلاو ضرالا هجو ىلع طسسنملا لبجلا (ةبضهلا )
 || هعضومنعهعفديرضبا.نماعض# ( همضظ ١ بالكو ةيلكل ئمباضه لكلا فاهعجو

 ْ علطو تطق.سأو تكرئاذكب ق> نمثل ت مو هسصقن هقح هعض#او هريركه ضف ليقو مضاف

 ل

 دم ا و ا ب ا لل ىعويديضطو

 -- ا ا . 1 د رع
 ا



 ذه

 نره

 ىده

 سره

 لد

 كنع مهتذكس لدق با نمان ده موقلا تن دهو ما.ة#_سا سهالا (نداهتلطقسف مدهتام نيد
 نوكس كلذ نمةقتثمةندهلاواضي أ هتنكس ىبصلا تند_هود_وءءاطعا:وأ مالك ئمنءوأ
 داسف ىلع مص ىأن خد ىلءةنده واوهدامتو هكا صةيداهمد_:ئداهوةغل عابتللل ملا او لادلا

 ىلاهتيدهلاقءفف را ىدعتي مهريغةغل اوزالا ةغل هذ هةرأ ده هندهأ قد رطلا هتيده)

 تبدهو قي رطلا ىلا ىدتهاو ناسلا ىدلاو ىدهناعالا ىلا هئناهادشو قد رطالو قدرطلا

 ىهفتددهلاقيف لوعفلل ىنب وةب دهو ىده ىدهفدملاورمسكل!ايءا ؛_هاواعن ىلا سورعلا
 لقي معنلا نمم ردا ىلائدهيامىدهلا وداد هم ى- عةناليع رق ةهاف لالاب اهتدهأو ةيدوم

 اذك لجرالتيدهأو فخخلا عج لقثملا ليقواضي[فرغضتلاو ليقثتلاب ةيدههد_اولا ففذيو
 ىداسمتو هتةسمرهاىلاىدهلا تيدهأو ريغال ليقثتلاب ةيدهوهفاماركا هيلا هب تعب فلالا
 ىده فر ءوهب دهن .سحأ املا ةريسسلا ساف لاةمىدحلاو ضءنولا موضعي ىدهأ م وقلا

 هفعضلا هملع ادقعمامهندد ىشعىأل زوعفلل ءانبلاب هادا ه نين انين ىداهيحب رخو هته> ىأ» أ

 هد-حو ىثماذا لعافللاينيمايداتىداهت وهن داهي وهفدحأب كلذ لعف نم لكو ىرهزالا لاق

 همسشمف امواع ءوهرععت هانعم و لعاغللءانسل اي نينث !نييىداهتل اهددق والياقم ى هوةريغأ هشم

 هنأ ده لاقيفةزمهلانىدعتبو نكس ًاودهنيتكغ: زومومأ دهيتوصلاو موقلا د هو

 0 ميامملثب امو لاذلا عمءاسملا

 أ ىناب نمارذههقطنم ىف( رذه إلا مف عرسأ لتق بابن ما ذههنءارقذشو عطقلا ةعرس (ذهلا)
 ئذلا (تمذه]لراذوملجرود نم مسا نيتضغب رذهلاو ىتينبالا عماكستو طلخ لتقو برعض
 نماورثك [هنمو ةعرسد هعطقبىأ ملا مذ ميمو ذ هنيكسو ةعرمس هتعطق برض باب نمامذش
 رده ىنءع ليقثتلاب لاعف ىلعهاذهو وذاناذ ىذه. (ىذه ) تاذللا مذاه كَ ذ

 عامهئلش امو ءارلا عمعاحلا ب

 نوكسةماثلاو قش مد لاثم فاعلا نوكسو ءارلا خفاعرثك نانغل هيف مورلا كلم ( لقره)
 بروهمهيلا برهيىذلا عضوملاورفاب ورهواب رهبر م( برش رسصنخ لاثمفاقلارسكوءارلا
 قعرسأب رض بأ نماجر هس ءرغلا( حج ره )هش رهلاقيف ل_يقثتلا ىدعتدو رفم>لاثم

 هررهىننالاو ةدرقو درق ل هةررههعجو ركذلا ( را ) طلخاضيأ اجر ههم الك ىف حرهو هودع
 دقوىئنالاو رك ذلا ىلع عقب را ىرامنالا نبا لاقو ىرشزالا هلاقردسو هردس ل هر ر هاه« و

 هيوصبلكلار رهور وهشملا فاصعلا ىنكا 8 وه ر ره قتالاريغصتو ثنوملا قءاهلا نولخدي

 ةليل هتمو ضعبىلا مهضعب هك ار طن هبه هيو برمض باد نمر مير هردصم وهو حابنلا نودوهو
 ةلوغفم ىنععتإ_يعف( ةسرولا ) ةفوكلار هاظبةي واعمو ىلعنيب تناك ةسعقو ىهورب رهلا
 ةسرهلا تدعم كاذلو ْئىدلا قدسرهلاسراف نبا لاق !هةد لمق با, نماسرهسارشلا اه. رهو
 ءاهلا ةسرهلاوهذ خيط اذاق خيطي نب لق سارهملاءقوق د لاب حلا سب رهلارداونلا فو
 اهف قدي ىنلا ةيشغلاريعتسا دقو هذمأ ودب و هيف قدي و رقند ليطقسمرتت مم ارسك, ساره او
 (هريغو بوسحلا هيف سر ميىذلار فصلا وار خا نمسار.هملابهيبشتلا ىلع ساره ماهل ليقف بحلا

 اة منح سكىقتامإا و
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 ةرحاملا فرا ساري ستر عتو ةصاخ ظييقلا ىفراهنلا فصنريعحلاو هنرعمش عضومىأ ل اوعفملا سا
 لالقلا ب سنناملاو عدم ثن :ؤدورثك الاوهو فريف : كذب ةندملا برق.دلب نيتك رعشو
 اهلا ةيسنلاو د دال« نمنيوجولاءاضد أر عشوا هلا ةفاضالا,ر عه لال قو ةب رع لايف اهظفل ىلع
 ىلعتقاط دةواهظغل ىلعا ملا بسن امعرو نيدلملا نيد اهرزف سا قري_غىلع فل ةدانزن ىرحاه
 سعب )) رمش سوح نمي جلا ذخأمال_سلاو ةالصلا هياعهنا تن دخلا, دارملاوهو ملقالا

 ماناعوعمنيتتغب عجم.( ع. )) سجاسهو وذرطخخو قو لت ق باب نما سم” بالا صصالا
 لمللا نمالملقاوناك ىلاعت لاق ليللا مونىلعالا ع وعلا قاطبالو تيكحسلانءا لاق ىلللاب

 ةتغب تاخددعق بابن هاموع” هيلع( تمم )) لبللا نم ةموندعب ىأ ةعجمشدءبهاجو نوععج منام
 اموعمنبدعلا تنمو ىذءتيالو ىذعتي مسيلع مع (تهتلعج موقلا ىلعتمداو هنموإ هغىللع

 وهذ قرطأو تكس م<وهن درطامت ل-جرلا توعشو هلوخد عرس اموعبصدربلا معو تراغ

 ريغةمأ همأو برع هونأ ىذلا نيحشاو ناعيا ىلا ةبوسنم لوعفم ا مسأ ةغيسص ىلع لة ثم ةنجوم

 أ | ىذلا ليبللا نمنيمشلاو حلاو بيعلا مزاكلا ىفةنعحلاو ءان -*عججلاو نيهثثو هف هن عشو ةناعش
 ضار ةنعجلا ىف لصالاواضدأ نجاو هو درب ودي رب لثم ن مث ليخو ىف رع ناصح نم ةنوذرن هن دإو
 هدسور عشلا هيف عقواوحتهوعج م( هاعم إلا نبع هتلعجانسج6تئثلا تنعتو ةملاقصلاو مو رلا
 فيعضتلا.نان ىلا ىدعتي و هتلعتاضي ًااوع نارقلا توعشو باتكى -ةمهاعشا مسالاو هباعو
 : هت وافرح هنم توعمامهنلاو لاف نآرقلا ارقتا فار عال لبقو نارقلا ىصلا تيدضلاةيف

 كلذك اضنأ

 ياممل امو لادلا عمداسحلا وي

 : ع سس جر ب ب ب ب بجرب

 بتدهأ لجر و لاغقأو لعق لثمىأ دها عجل اواهراغشأ ىلءرع- ع نمتدنامنيعل ١ (بده)

 انالث ةقلطملا ثيدح قوهغل عاملا زادلا مض و ةفرغل ام هْيْرط بولا ةيدهو با دهالا ليوط

 ةيدهبءاضفالا د_:ءراشتنالا مدعو ءاخرتسالا ىفهركذ تهم. بوثلاةيد_هكهعمامنا تلاق
 رصقتف لادلا معن تيكسلا نبا لاق ءالعنف ايدها وفرغو ةفرغ ل#ةهبره عجلا و بوثلا

 توصودشره_ت:مدها د هءانلا (تدده ل رصقلاو خلا ىلعةيدتق نارصتقاو دقفرسكتو
 برض ب ان نما ردهربعبلا( رده )فو رعمرتاط دهدهلاو ةيوقعلا, هدعوتهددهتو هددهو مناف

 هبردهأو لق بان مهنردهوةغل فاالابر دهأو لطب لتقو برضىلاب نمار ده مدلار دهو تّوص
 كيرلا و نوكسلاب ار ده همد بهذو هنم مسا نيدتقب ردهلاواضدأ نيب دعَتم نال عتس هقاطنأ

 (فدهلا )رداوهعجلاو رداهو وذ عصءارب دهردهيو رد_ميماس+ ار دهو هفدوق الالطابىأ

 لثمفاددهأ عجلا وءانمااو لمرلا بدثكو لدجلا لثمسراف نبا هلاق عشت سه ملغ ئدث لك نيش
 نمو كاذكف دهتساو بصنا فاالاءئ لا كل فدهأو ضرغلا اضدأ ف داو بامسأو سدس

 برمض باب نمامدهءاسنسلا (تمده )) لب وافالا,ىرب ضرغلاكب صننا ىأ فدهت سا دقف فذض
 مدهلاوهوحن 'و حالا نم همربأام تمدش ل#مةف ءايسشالا عمج ىقريعتسما م م دهنأق هةطق_سأ

 || ةقانو لكلا دحاو ظفلن ناعم” لبا وناعم ةقانومب 0 ضب اتاك ناز و(تاعث) لج مجاه
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 بنده

 مده



 كل

 00 ءاملا رار ِق 2 5 5

 550 0 50 5 3 عم 888858868 هه عمهم ههه م مه ههه ههه د 20100

 أم مام, اموءاملا عمماهطا قب

 بدو ظةيتسا لشق با: نماس.ههمو نم بهو تجاهد قب ابن ماب وءهح را (تبه)

 الو ىدعتس هئازنأ هتطمهودعق بان نهاطومض طم يول مق ةغل ىفو لزن برمذ باد نما طم ههريغو

 تاقئتنارخا عض هومىلا عضوم نمتاطدشو هةطمشأ ليقف هزمهاىدعامعرو تصق: طرق نعل |

 رود-هملال وسر لشم طوبح ا اودحسمناز وىجولا طمهم ةكمو هةلرناطومه ىداولا تطمهو

 سعشلا ءوضىفىرب ىذلا ثدنملائشلاو بارتلا قاقدٌد لاب (هامهلا ) تاعبضا وعجو ةعبه

 يام ملي اموءانلا عم ءاحلا دي

 _:مأطخلاو مااكلا نم طقسلا اضدأرتشلاو لاسجأو لج ىل#ثم راتهأ عباو ةيها دلا(رتها )

 تطقاست اذا تانيملا ترئامت ليقمالطاب ,رخ -الا ىلءعدحاو لكى عدا اذا نالح رلارتا هت لبق هذمو

 هاعدو هبحاصبرض با. نماضتههي ((فته]> لعفياجملامبالفهاوهعبتارت تاو تاطد و
 نماك:هرتسسأ ادب ز( كده تترصةماجلا تغته وهصخ# "رب مو هبوص عمم فت اه هي ف: هو

 هءاروامرهظد ى حد ةشوأ هناكم نم هعزنى>هيذ->ىرشخرلا لاقو كتهناق هقرحن برمذ باد
 هه( ئه ) هصخف هرحافلارتسدتلا كةهوالوط هتَقَعْش بوثلا تكتهو كدهنا لثمرتسلا كتهتو

 مارك ذا افا هاصأ نمت رم دك: ا مهضهدلادا ذو مرثلا قوفو هو هادانث ترسكنا بعت با نم
 اه ميكا ذاب مرض باب نماعةيفثلا ت ّث2لاقيف ةكرخلابىدعتد و رجح بان نم ها: 2ىئنالاو

 يام هئلثد امو يدا عمهاملاولب

 ذوعقودعاقودوقر ودقار لمد 0 عملا ودجاهوهف لىللا مان هعق بان نما دوءم (دعم)

 ىلصو مان دع متودا دضالا نمو هف ليللاىبصاض أ دعهو عكر لثماضي أ دعو نوقووفئاوو
 ىفّنهورعماو ليزنتلا فو نارا مسالاوهتعطق لتق باننمار عش ( هنرعش) كاذكسح
 نارعش ا اهبلع هدي رتواهجوز بكت تناكنا هأرملا نافّنهتعاطسلا الصوت مانملا ىف ىأعجاضملا
 ىلا جوزلا قترازو.شنلا ىلع تما دو تح نع دغر ناودتءاطلا كاذب عجرتف عمبتملا ىف
 رعو قارغلا بخ -سازوشثلا ىلع مادناو ةرشعلا تدتسص تهحرناف برضل اناهسدأت

 بان نمر( رعب نم مسأوو شعل ا مضلابرعش اوىذهو طاخاض:أار عدم )لكى ضد رم ا
 كلذ ل_.ةهماكش: ناكامز واج ىت> هنمرتك ا اذاف لالا, هقطنميىف ورع ى ءرخأ ةسغل همذو لق

 شخ اهف ىتلا تاماكلا.ىأ تارحاملا هامر واش الوق هيف تاقو هبت أزهتسا لجرلا,ترعشأو
 هريغى لادا. ةقراغمرمسكلاب ةرعش او ش>اوغلاءىأتارعج 4 ايدامر و ص انو نبال بانمهذ-شهو
 ةغيص ىلع ءرحاهم هذهو ةرحاهمرحاهنم مسا ىشو ةب ءرششلا ةرعش ا ىهف هللة يرق تناكن اف



 ( انا

 ارسكيلاونملاو هلوانتف ثلا هنلوانو كاذكاضبأ ةسيطعلا هتلذو لاق بانمالوهللونأ ةيطعلابهل
 ا لاوثأ عجلا وهل_'ملوذلاو لي وانم عملا و جيسنلا تقو بولا | ملع فاي واماع سند ةيسشحخ ملا ظ
 ماب ود اولا ظل ىلع رينو لالا ىلع مون عماو مئانو وفامأ ةمواموف بعت بان نم مانب (مان)
 ءايشال ا ةفرعملا نعهعطقتف باقل ىلع مه جتةليقث ةيشغمونلاو فيعضتلاو لاب ىدعتي واضدأ
 سأرلا ىففةنسسلاامأو لمعلاو هوقلل لن ضمونلا ليقو توملاوخأ مونلا ن الف اوهليقاذو ١
 ىلا ثعش مثه>ولا قودبتمونلا ع رةن_سلا ليقو ساعنلا ىهةنسسلا ليقونيعلا فس اعنلاو '

 هيدونو لا بابن ماهو ْئلان( هانا متجيملاذا هتجاحن ع مانو مانيف ناسنالا سءنيف باقلا |
 ءاطعالاو ناودلاب مه ركذعف هر ىأ ب رعل اندوننم لوأانأ رع يدح فو همظءوهركذ عفراهيونت
 ضوعو مالا تفذ>.هناكو ىرهزالا اهاكح ةغا فيفتلاوةدنلا مسالاو هند _صق هب ونأ(هةيون)

 «ب تاينلا ىثوح باقلامصأ * مهضعبدشنأو ةيظوةيث ىف ليقاكةغللا هذهىلع هاسهلااهنع
 بلاغ ىفةينلا تصخ مث ذا ىلعوهو هدحو ىنايعللا نمفيمتقأاو هإ_ةثم ةمنلا كما ىفو
 مهتلاىونلاوهيونتىذلاه-حولاو ضالا ةنلاورومالا نمسعأ ىلع ب امتلا مرعب لامءةسسالا

 دنعوها ذكهم_هارد ةسخن م.اهاونلاو سولف نارو ”ىوفو ءاوناو تايون عما هاونهدس>اولا

 بابن ءاونو ةأو انمهتآو انو اونأ عج ا ورطلل هوذلا هنمو ضم لاق باب نمزو مهمأو هوني ءانو برعلا
 باءنمانأنئشلا ن عىأنوه:ن وان لايف لمست ار وو هل ثامن هلعف لثم تلعفوأ هتيداعاذا لتاق
 عضوعالزنمموقلا ىوننا لاقي هنمو ىون ىععىوتناو هيدعتلا قهنعهتد بأ هنع هتيأت ًاودعب عفن

 هودضتىااذك

 مول

 هول 20 م 0

 ىو

 يام مثباموءايلا عمنونل اوي

 اذههلمادامرك ذمناسنالا نم(بانلا )ناسارخدعاوق نمةدعاق لالا خب .(روباسدن ل

 أ.عمنرقو بان ناويح ىف عمتالوانيسزبا لاق تاسيعانرلا ىلب ىذا اوشو باسر أ عجلاو مسالا
 نماكبن (اهك ان )) موقلا ديسيانلاو باينأو بيزا هعجو قونلا نمةنسملا ىثتالا بانلاو
 (لان) ماسعل او صقنلا ىلع ةكوسهو هكسمةأرملاو كانو كئانو وف عاجلا ف ةحرصلا ظافلالا
 نملانودارأامهنأ سها نملان ليقد-:هو هدوصقمهنم غانال تبعت بان نهلاسنب هودعنم
 لءنلاو لوءغم ىنعع لدعف لمسه ئلاف هلانف هب واطم هتان لاق ف نينثا ىلا ةزمف ا, ىّدعَتس وهن واطم

 هيجلاعي مصنلا ناخد حمنلاو برعمىدن هوهفدب عسصب ىذلا لينلاامأو ىناغصا ا لاق رمصم ضيف
 ىتلارداونلا نمهيمتلا نمنونلار كو روزنلا ب رعلابهماو برتعمو هورمضةىتح مولا
 رفؤل ناو ل ةيصو بئدز ل”هرغعح بابباوا1ااهضف سايقلا ناكو ةرعلا رئاظنلا 5

 مءارفودب غبصب ىذلا لسمن نم ةبكرض لبق ةيمحعأ ةلكف ورعم تابنماللا مضو نون اريك

 من يبوتلا جنن نموهتو نيسان, ا ةوصصءاهناك ةقرولا نال زبن يت< ل
 هى لا ةيف حضن لو ىثوأ خطب لاء نأ هنأ شى لك لج ناز وزوم عم («ىنلا) ماللا

 لاقبف ةزمسحلابىدعيو عيضنربغناك اذا عادباب نمأن هريغو معلا انو ىلع ماغدالاو لادبالاو
 هضن ملاذا د محاصءانأ

 كب
 لم

 ءىف

 3 حايصم ا 1



 سون

 اي

 1 وهوءوضلا ) روذلا) ةانالاعضوم لا مضي خانملا وخانتساف لاشيدقو خونتو كربفلاهب

 ' أ رانو ىنعع ةمزالاواك ةزانتسارانتساوارب ونترونو ءاضأ ةرانا حب كارانأوراونأ مجلا وةلطلا فال
 ” ||| ترونو فيعضتلاو ةز هلا ىدعت.اذ_هورينوهفاضيأءاضاىعمسدي ورسكلانارا روني ثلا
 ' |١ تسلغو هه هرغسأ لثمةيدعتلل املا :رو.اا ىفامتءاصارب ونت ”ردقلا ترونو 35 نها ارب ونت حابصملا
 ” ااارونلا عمد وةرعورع لثمةرونةد_>اولااضدأتدنلارهز رروذل اواهر هز ساف لثم ةرحشلا اروودن

 لاق ناريناهعجراسنلاو رونلا حب .رخاديدشتلا رونو ةرشلاو تدنلا رانآو حافت لثمراوو راوأ ىلع

 تمقواذارونتةسنتفلا ترانو حوسو ةحاس ل-ةمى.سراغلا ىلء وأ لاقرون ىلع تعج وديزونأ
 ىترعسوةرئانمهتندوراسنلا نمةقت_ثمءانصتلاو ةوادعلااضيأ ةرئانلاو ةرئان ىهف ترشتناو

 فاضن طالخ أ ىلعتدلغمت ساكت لارج نونلا مضةروذلاو ةنتغلا نيكست فى ةرئانلا ءافطا
 ةسرع ليقاهيهتساط هنرونو ةرودلاب ىبطارونتورعشلا ةلازال لمعتستو هريغو خرز نم ساكس ىلا

 رعاشلا لاق ةبرعم ليقو
 هرونلاقاط لاما قام * ه وشاف ةنسمهلعثءبأق

 ةراساملاوةل[[منالرمسكلاسا.تلاو ةرانتسالا نمر ءغم فلان حارسسلا اهملع عضوي ىتلا ةرانملاو
 اهتلاصال شداعمىفءايلاز مهتالاك ةيا_صأا اليم متالوواولاروانم عجاواضد أ املع نذؤد ىلا
 نازورونلاو بواصملصالاو بئاصم ليقاك دئازلان بص الام شترئانم لو ةيفزم ميمهضعد و
 بنرعلان الى رعربغ :.ةلاو مهلا سانلا ه_مه-ةورمضتح ىت> دولا هاي مصشلاناخدلوسر

 موقلاكع ملل عضو مسا (سانلا .٠) نونلا تف ىبرعلا سايقو مح م مالاهدسعب ونونلا تاعأ
 نمل ىلع قاطمف كرو ىل دناذا سوند سان نموتشم هظفاريسغ نم ناسناهد>اووطهرلاو

 دا ةفملانملاققسالا ون انسانلارسفمساسنلار ودص ىف سوسوىذلا ىلاءتلاق سنالاو

 0 نءلاجرب نوذوعد سنالا نملاح نر ناك هنا اوىلاعةلاقالاحراوعم اك اسان نا ىعدوساغلاو

 7 ||( ىفالامعتا باغنكل سيوف ىلع ساذلارةصدو نجلا نماسانتيأر لوقت برعلا تناكو نيا
 "|| رمميلوانتلا شوانتلاو هلوانتل اق بان نماشان( هشان ) ىراصنلا ةربةملوعاق سووانلاو سنالا
 تاقاذا لاق با نماص ون ص نوأململا ملا - ((صانملا إلا هباونعاطت حامرلاباو شوامتو هر.الو

 | متورعةيرقلا طامنو يملا خب طانم يلعتلا عضوم مساو 4 ةاعلاق باب نما طوت (هطانإ) قيسو
 ئذلانم (عونلا ل هيحاصتامعطقاذانبتولا نم باقلاب لضم رءاضت ا رسكلاب طابنلاو
 | سنا نمصحأ عونلا ىفاغصلا لات ةعونماءاونأهةلعاعيوتت همعونواعاوفراص عونتو فصلا
 || حصقأ ليقثتلاو ةدابزلا( فدنلا ل لاكلا ىف ىتح راشلاو نايثلاك ْىَدْلا نم برضلاوه لسقو

 "|| |قاذح ليواق,ن مهانلصح ىذلا سانعلاووألاقو ندهاديصفلا رنع فشلا فيقذتو بدذهتلا فو
 ٠ ||| الاف تلاقبالو عستملا عيرأن معضبلا وثالث ىلاذحاو نممدنلا نا نييفوكلاونييرصبلا
 ئ لاق تداز هناا ىلءمهاردلا تفانأو فسوف لأو فنوةنامو فينو ةعو دف دقع دعب

 فدةسارلكىلع *« اهسأرةسارتتدرو
 قينأعجلاو عذحتىنح ةقان ىمستالو ةدسعوأ لاق لدالا نمقنالا «(ةقانلا) منصمسسا فانمو
 تانولاونلامسالاو هتبطعأ اليونتلامملا (هءلف) ةقانلاب همست لا قونتساو قامو فوتو
 نحن لةلتاح  صس سسسسس بس 2 نم حجما مسير سوسو بسس هوجو سس جعوجسج جساس عجب



 كاشي نين نب لوا ع ب د نو ويصل ل.
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 ا 0 او عفدلازهنل لصأو ىرشهزالا لاق ةز_هانم ماطغلإرهاناضنأ لاّقيو هز هان
 م هياع ضيق ليقوهضع عفنوب دمد ىف نم اسمن بان ىذ لك وبلكلا (هسنإ) ارداماهلا

 ا هقفسايلا عيج ق فاذا ولك دلنانسالامدقعهتذخأ مع للاتسبوسل

 ردا وبلكلا هسسهتنا لوقب ىلاكلا تسع« لاةتيكسلا نا هيلع عرمصةقاو ]هما نيسسلاب
 لاقو ىجعدالا نع سراف نا هلهنونبكلا ونيسلاببايلا عوج لسيف ةواسمنه_سهنوةبحلاو

 سولاو سبنا نودوهو ةبحلا شوك دب نم وأنت ةلا نيسشلا, شهلا ثيل لا ىرهزالا

 نا:سالا فارطأب نوكوإه-هملا, سهلا لامتف بلعت سكعو هرثنو ملا ىلع ضيقا ةلمسهملا

 ةهلا نيشلب حلا تشم نشب لقاك ةيطوقلا نبا لاقو سارضالاونانسالا,ةمعلاب شنلاو :

 قادر ند ودنع خيزاضو شنب ةناكس (ض+غ) ةلمهملابعيسلاو بئذلاو بلكلا هسمنو

 هنمناكواضناتضتناو او مايقلابهملات كرغاضو نواض هل ونالفىلا تضمنوهيلا عرسأ ًاودعلا

 نماكبن ىجا ( هةكمن )هيلا هنقأ فاالاب صل هتض هنا وتا دهن عمجاو ةكرح 9

 كلذ ىف غلاباضنأ ة هب وقعناطلسلا هكمنو هسيف تغلاباكت ىلا تكمن و هاو مه سلعل دو عشت بأي

 برمش ب عت بادن مال منيعبلا ( لنإل لالا او أنت ةمرخلا لجرلا كبتتاوةغل فئالابهكتأو

 لكو لش لهاونواضيأ لهن عملاوةلهانةقانو رس كسلا لاهنعجلاو لهانووهفىورىد لوالاب مثلا

 خب لوملاوىو رىتح هتيقساذا هتاهنأ لاةيف فلالاىد عت و لهانو هذ ىثاوملا نمىونراام

 موف هيف هدم غلب ةهجنيتك#ا مهن ئذلا ىف (مغ )ليلا هدرتءامنيعوشو دروملا ءاسهلإو ممل

 مهنووعلا فهتنغر تدازاضيأا  ممهنو بعت بابن مردصموهوةوهُشلا طا ارفانيمدعب مهتلاوأ
 ا 2 (هتسجن) موونضو هب وأ ذر لو لهنا, ئشلا منودلك ارك يرسل

 معلا نع ىهنتا منال لقعلا ةم .هنلاو مرحىأ ىلاعت هللا ىهنوةغلاومن هب ل هنعىهمتنافام عماهنأ

 مسا ىهواشدو د_>رادلا تانانو هرخآو هاصقأ ىلا ةياهنو ىدموهبدم لم ىسخنعجلاو

 فاالاب كالا ىلا سهالا تمهنأو هغلسد نأ نكعام ىصق أ ىهوةياهنلا غلب سعالا ىبهتاواهرخاوأو

 هنااهان وأتوكيسح لاقت اك ىهسراف نبا لات ماظءةساو بحت ةلك اسرافدي ريك ءهانو هيهتلعأ

 هعكو لوالا خب مهمتنا. داب دنوأهنو ريغ ط نع 2 4 ئغ

 «.ئائيامووأولا عم تودذلا ب

 هلزانلا ةمأ انلاو ىرخأ ى دعب ءههبلا تعجر لهما عابسلا تدانثاو هباصأ ةيوتهيونب صأ (هيان )

 تانم لسكولاو سئمدي زفاذك ىفد- :ءاليكو بانآو عجرتةيانا هللا ىلادب زتانأو بنا ونعماو

 بونمديزو4,ةبو:مالاو تت :انوهفةباس بو: ءاذك ىنهنعليكولا نانو هيف بانمضالاو

 م !ةيوئلاو ةعاسمهتهاس ىنءعةيوانمهشوانو راقكور فاك ثم ب اوت بئانلا عجوهنع

 ىلعةأرملا ( تحان )ر :ىصاذ. نو ة سها ذ هول نم مدد :ه وادن هيلعأو وانتو ىردو هب رق لثم بوت

 ةحابتاو ةئان ىهترسكلا,حابنلا ل اسجد بارخ تازو حاونلا ..الاو لاق باي نماحون ثدملا

 حوفةروسىأاحون تأرقوالد اتت البجلا حوانتو حونلا عم 21 اره ب ةحاتملاوهتممسارسكلاب

 لبخاسق عواطللا فلاغيالو واوا ةخانا لحج لج 0ع ةفرمصتم ةروسللاما هتلعجناذ

 سم
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 بوت

 حو



 اا

 ]|| عقوبل هيىعس برضو ل_ةىلا,نماغثيدحلا لدرلا( ع )) ماغىأ ل غلجرو لغلا ةريثك ةيعت
 0201 ىمند ىلا( ىغلاضدأ غلا وةميقلا مسالاو ةغلابمماسعو ردصا ار ةعست ملا ةشحووأةدقأ|

 ||| ايغدسأىلا هتبغو ةزمهلا/ىدعتي ودعق باد نماوغوفي ةسغلىفو رثكدملاو فلا ءاغىر باينمأ]
 ىدعّس وما ريال ث م تامو كذع باغىربا,نم ىفيديصلا ىغو بستناهبلا ىقنا وهتيسنأ|

 ثبت امام لك أ:الىأ تيغأام عدو تدع أام لكم السلا هيلع هلوق مدقتو هتسغألاقيف فلالانأ

 سقلا ىرصا لوق هءلعو كاذريغب وأ كرلكو كمهسب تام لهىردنال نال هرتمل
 هرغت نمدعالهلام 3 هتسر ىغ:الو هذ

 لعفلادانساهتسم هر ىغندشنب نم مهممو ىردب الى :راذاثسبلا قعمو ءاعدلا طفاي هفعض نم بوقت ْ

 هتصر ىع<:الدشْب نم مهنمواهملا
 «امماثيامو ءاهلاعمنونلا ب

 فالأ هدانزب ىهنلا او ةفرغلا *مةمهنل اوبوهنم هووفانا متنا 4 تمت و عفن باب نماب من (هتمن)

 لاملاتم ماضي[ لاقيولاسملااديز تبن لا ةيفتانىلا ةزمهلاىدعتب وبوهنلل مسا ثدنأتلا ||
 رهقلاو لاملا ىلعةبلغلاوهو بامتنالاىأب هنلا نامزاذهو هسيلعراغب امهم عجاذاانامنا ||

 اجوهنيستخفب مني قد رطلا جنو هلثمحاهتملاو جمتماو عضاولا قد رطلا ساف لثم (مجنلا )
 ةسأو عضو
6 

 نييدعتمونيمزالن الوعتسد هتصضوأ هتعحأو هن مو هل_ةمفاالا مسمنأو نابت

 اضيأ ةدهانود_هانةير اجو فرشأو بعكة غل عفن با, نمو دعق بانما دو منىدلا (دج)
 لةةىناننمادهنودعلا ىلا تد هنو هعافترالا دهنىدثلا عمو عفت ص ىأ دهن سرفو د هاون عمجاو ا

 و دهانتوهتضهان هدهانمهندهانورافكورف اك لثمدانعجلاو دهأت لع املاو تزربو تضمن عفنو

 اماعطاهبأو راشيل ةقفن مونم لكح رخ هد هانم موقلا دهانو ضعب ىلعمهضعد ضونب .رحلا ىف ظ
 ةغلنيتمن رهتلاورهنأو نيتعضا رهنعمجلاو عستملاىراجلا هاما( رهتلا ) هلك ىف نوكرتسشد ||
 فجورهنلا ىرح لايف ةرواعمللازاتدو دخالا ىلعرهنلا قلطأ مت بابسأو بنس ل ثهراهنأ عبجلاو ٍ

 هزم ا ىدعتنو هوه 0 اسنييصعر بنر مدلارهتورهنلا ام ىرح ل_صالاو بازيملا ىرحل اةءاكرهنلا 5

27 

 عواط نمةغللا فراهنلاورفظو أن سن مناك امالا تُدشاءمدلار هنأ ثددسحلا ىفوهنرهن ألاف ||
 الو ليللا داوسو راهنلا ضايد وهامنا ثيدح ىفو مويلا ف دا صوهو سعشلا ب ورغىلار عملا |

 وهو بورغلا ىلاراغ.سالا تقو نمراهنلا تقاطأف برعلا تءسوتاسعروراهنلاو لسيللا نين ةطساو
 و*مويلا ىلا فرصنا عورفلا فراهنلا قلطأ اذاواهي ورغىلا س علا عولط نمساسنلا فرعىف

 ىلع لم<لهفالثمدحالا موراهنهل لمعي نأ ىلعهرحأ#.«اا ذا اولاق نكلارا هن لمعا وأاراهمص ا

 عواط نم هلوأ ن وكي ىتح فرسعلا ىلع .ةيوأرعبتلا عواط نم هلو نوكيىتحةيوغللا ةقيقحلا |
 قهدارطا|اذهس امقو ناهحوهمف لقن هفدا ارمىلا فاضد ال يذلا نالهيةفاضالاراه.شال سعتلا |

 جارااوهلوالاوا ذكءوبراهنرفاسدالوأ لك أيالفاحولاكمويلا ىاراهلااهبف فاضب ةروصلك ||
 هبشأامونيقيلا حو ةرخ ًالارا داووحنيطفللا فالتخا دنءهسفنىلافاضيدقئ ثلا نالالبلا ْ

 ناورهلاوهنرحزهنرهتاو عفن باب نمار هنرنونيده<: رم ىلع عجاسعرو عمجصالو ىثيالو كلذ |
 2 نمار (زمن) خءارفةعب رأوندادغب برقي ةدلبءارلا مضن نمبرعلا نمو نارسف عز نازو



 ركن دكذ ممتن 9 دتشاا دكن شعلادكنورسعتدك 7
 انضر اراك الا ريكنلاو فرصتنال هنري غكاذكت دعت لاس ثمهيركنوهتفرعفالاراكنا ||
 لعق هءلغ تركنا حيفلا ىعالاوهو هإ ثم لغق لثضركنلاو ركذملا نسم جءارجلا نازوءاركنلاو ||

 ازور غتف اريبغت هيغل مكن تفاريكدت هبزكن وهند ه_ة> تركذأو هتسمنو هتنعاذا اراكنا

 سك || هسأر ل.ةءالجر جرخا ذا سوكنمداو لبق هنمو هلق لتق بابن ماسك ( هتسكذ ]) ىنعمو
 ىلا لقهن اك ضرملاهدواع لوعفلل ءانملاناسكس ضدزرملا سكنو هداعلا لاخي ا_ةمدنال
 نع نءماخالا صوكتلاو س هراق نبا لاق عجرد ه3 باب نماصوكن هدسقع ىلع (صكن )) ضرملا

 "< أ اذا تذكتتساو ةغل لتق تان نم فكن | ت فكذو بعت باب نمافكسن ئذنلا نم (تغكد ]) ئثلا
 لكن |! لكنو زاجل ةغاهذ_هودعق تان نمالوك:ودعلا نع (تاكن) اراكتساو ةفنأت عنتما
 علا نأدارأاذا لكندي زوألاق رخأتلا ونيجلا اوظو ىعكالا اهعنمو ةغل سءتباننمااكت

 لكدو ةلزان.هباصأ ةدبق ةلكن لتق بان نم لكنه لكسنوا مم عتشما نبعلا نع لكنوهناهف 3
 هكن ||| عفتماب نماهك هلهكتوديز ىلع جرلا (هكنإب لاكدتلا مسالا و اضن ةغلاممدي ى»شتلانهب
 ءءادفر راك ذ لعفاذااضد أ هسفنب ىدعت, اوك ههكسو هفنأ ىلع سفنتاذا برضو
 :يسب |اهزكتاةحرقلا م هنم مسا ةرملتةهةهكنلا وكاذكهوكنتساو الءأب رسله

 ىكنأ هيف تيكن ىفةغلاضدأ عمن بان نم *كنودعلا فت اكنواهت سئقنب_:كغن زومهم
 تذختأو تانقاذارممكللايةباكتلا مسالاو ىرباب

 «امماشدامو ملا عمنونلا 0
 5 كسل ير سي سس

 جذوغا | لازلاو نوذلا خشب جذوغةغا فو برعموهو ىلا ةغص ىلع لديام ءزمهلا مدن (حذومنالا )
 لاقوهذوغس:رغتوهوه باع معبىذلا ىلا لاثمحذوغلا ىناغصل لاقاةلطم ةسحوتغم بتم

 كو يف بهذ باد نمأ 150 (دكن ةسد رشالا ٍه

0 

 رغ || ىيفتملازوو دسالا نمارحاو ثيحخأ عبس (رهلا)» ةدانزبهيقريمشتالهنالجذوغلا باوصلا
 برسعلا نم نطد ولأ ى ع“ اذهبورامنأوروغعجلاوءاسحلابهرسغفتالاو ما نوكسو نونلارم كم |

 أريضنلا ىيةوزغ دعب تناكراسغأ هور غودرفم اك راصةيىستلارهنالهظفا ىلع ىراغأ هملا ةمسنلاو
 ةرغلاو عافرلا تا ذ هورس غىع :رامغأ ةوزغنا ةؤدنلا لثالد نءىزرطملا ل-ةنولاغق اهف نك مو
 ارامغتعجلاو ريثالا نا لاق بارعالا 4_بداتذوسو ضين طوطخ هيف ءاسكمملا كو نوذلا م

 ةداسولاءارلاو نونلا مضر ةقرغلاو اهنعجت راخاهبرشب ل قو تاقرع نمليق عضوم اضدأ ةرغو
 ىلراغلا لاقوقلدلاا لاقي وس راف نبا لاقاءلاغنيتاتسلا ىوأب ةرهاود:ةبد ود (( سلا (
 دسعو أ لاقو هريهس>حاص ل_رلا سومانو لوجو لج ل_ة:هسوغعجلاو نابعثلا لقت ةيسود

 75 الوتاولالا نمينولو فرح نس ا ١ طغلا :مالسلاة باع اح و

 مسانلا نمهسع ا ااضبا طع اوتامسأو بيس لكم طاغأ عمجلاو طغ ضال لاق

 . | نم (ةلغالا) هعو نمىأ اذه طغنما ذه ليف ع ونلاو فنصلا ىلع احالطصا طغلا ىلطا
 يع ل_سغملانزغالا كرهزالا لوق هيلعو عباصالا سور لمان الا لوقيم_هضعبو هدقعلا عباصالا

 ماوعلا نكن م مضلا لع ةبدتقنإا واهعد نمرثك أ ملا خذو ءزمملا خفن ىهورغظلا +.فىذلا
 نازو هلك ضرأو تاغل عستريصيف ىلا ثيلثت عم ةزمهلا ثيلثت كح احلا نمني رخأتملا ضءدوو

 ني
 ل را



 4ع

 هر وهتنعاذا ةغل سعت بان نه مهن توقنواموقنو برضب اننماوقنهنمتمقنو د سهأ هما .٠

 اذن

 لالا فلا تلعاو هل ثم ةع رك نازوةإ#قذل او هريغوبعبلا فذ لج هعقرا يأ هإةذملاو

 نعءاسنلا ىدنثددح قو قانا فلنا لاةرو ف1 ارشعج نازو لةنملاو دل قلاب هتطصأ

 رك لةنمىارعالا نا نعونالقنمني: الاقى ءرهزالا لاك اهاقنمفاز روعالا بور خلا

 هتلقانو مسكملا الا مالاكلا هجر ناك ام فلا, عاملا الول دسعووأ لاق هل آهنال سامقلاو هو ملا
 تهتن]) مخل او مخلاهب لقشام لعل اوهدنعامىلا لقت وهنمىدنعامهللات اق كرد

 حد قتوانيف نعطتامو ىأىلو "الا ةغللا ىلعانهوقنتامو لد زنتلا ىفو هل عفءوسل ةهاركلا دسشأ
 ا اوتدقاعت مق: او يرض بان نمهتمتمةنواهو كما ذ.كرالو بن دلل ل انا سل لمقو

 قت باد نم هم ه6 وهيقعىف ةنكناق هرب بعت بان نمهقنوهفا عقد هص سف نم (هقن فئذلا و

 نقلا ءاقن بعذ بان نم قد ىذلا «قن) همم هذ عقب بابن م مااكلا تهتنوهقانو جف هيغل

 لكل + نازووقنلاو فيعضتلاو زمان ىدعد و ل_هعف ىلع قذووف فطن فلاب ةواقنوداو
 نمنيعلا مما ضدأ قنلاو ة-غلءايلاب ذل او بصقلا ىهو لاسجأ ل_ةمءاقنا عجلاو مم ىذ مطع

 هوقنرثكءاعذا هريغوربمملا قنأو هوق:تج ريكس اين هتسقنواوق: مظعلا توقن وءاقنأ عبلاو نم»لا

 ىذلاوهو لضفالا مضلاب و فل ابهواسقنلا وهبرتس>ا ىلا تيقتناو صو ةزمقنموهفهذع» نم

 ل-ةمءاقنأ هعججو ءايلاوواولا,نيدقنوني وقن ىتثد و لمرلا نمسيثكلااقنلاوهنرتسخاو ها

 «يامملثدامو فاكلا عمنونلا ب
 ري ص ص صصص ص ب باب بيب با ابااانمعع٠ل

 دضءعلاسأر عة<ةوضو صخشلا يكنمنمذو*أامفدرعلا نوعوهو سا ل-ةمسكذنم

 لمت اكن جاو ةيدصملا ةيكسنلاو بك-دملا ىلء امتلأ سوقتلا تيكسنتو هيلع دفعت هنال فكملاو
 ان نو مارب وحرب و ةمرب لثمتاكرو تكد: عج او ةطقذلاك ع هلا ىف( ةنكنلا تادد“و ه رس

 لةقبا,نماثكن دهعلا لجرلا (ثكن )) باطرالا «يفادباتبكتت بطرلا تاكو ىاعمضلاب
 سيكا ]ثثكتلاواضدأ هضقن هريغو هاس كلا ثكسنو ضعتناق هةضقن لثمث كتاف هذمنوهّضقن

 بابنم مكتياضيأ ةأرااو لجرلا ( عك ]) لاسجحأو لج لثم ثاكنا عجاو ةينان“ لزغيا ضقنام
 اءذيا ةيطوقلا نا لاقو 0 طولا نوددقعلا ىلعو ١ طولا ىلءىلطد هريغو سراق نبا لاق احاك-: برمذ

 هآ ص أو ىح و زتفىأ لو ةزمم ىعيك: اق تالح أ آلا ةبواهت> وزتوأ اهتئطو اذا اهتيكست

 اال رلا تمكن لاق فرخ | ىلا ةزملاىدسعتيو ممكن ىنعع مكةتساو ب ونتاذمك ان
 ضء:ىل'اهضعد ذنااذاراصمالا ت2 ان:نموأ هءاغود صاخاذاءاودلا هع -: نمذو ام لاقد

 هطولاو دق-علا ف انا كتل روكيفاذ_هىلءواهاركر طاتخااذا ضرالارطملا كن نمفأ

 هناهديودو اههدحأ ىفالواميفالةقيقح هنا. لوقلا مقتسالف هري غنمذوخأم هنالاسعم +
 كلذو هتجوز مكنوحن ةةيرقرالا طولا مهغبالو نالف ىبىف مكنون ةنب رقالادقعلا مسهفي هيأ

 ةيينف نمدحاو مهعب ال هنال ةلارتشال أ جرايف ىدنمذوخأ هريسغ لسنا اوزان !تامالعنم |

 ال

 د 55 فو تروا يو رع وع ب ع ب ار ا ع ص عع
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 كني ا تا فا ا ل ا ا ع يو تيس ورح انهم ير نبل وبر جب ىلا ا

 اؤلا

 عدو رسكسلا ىلعرصتقي مهضعبو مدها ذا ضو ءانبلا مسا ضقنلا لاو مذلا ىلع ىرهزالا
 هتاطنأ اذاهم هربأأم تضفقت لاقيهئمو هم 1 تلل-اضتأ ضقت ليخلا تضةنو ضوق عججلا و مذلا
 همائَتلا دهن هالاو هنري دع: حرجلا ضقةناو تاطبةراهطلا تضقتتأو هسقتد وهضقتناو
 هضعب ناك اذا ضقان:همالك ىورخ الا ضقند>او لكن اك اعفاد نام لاك-لا ضفانتودبسف
 (تاطقن) هل-ةثيدحدف هضقنأو ىنهموانزووإ ثأر هظلا لا ضقنأو ضعد لاطبأ ىطنشي
 ةطقنلاو فرغو ةفرغل#ثم طقتن عججاو لعفلل مسا م.ضلانةطقنلا أو لق باب نم اطقنباكلا
 عيقنوطو عقتنا ىتحهاملا فهتكرتاعاقناهريغوءاودلا .( تعقنأ )) طوةنمباةكوةرملا تلا
 هنروطتب وهيرك-ةنامرو وطلاورودحلا لدم عقتنام قلاب عوشنلاو لوةغم ىب عع ل_يعف
 لاقيف كلذ نمذختملا باسشلا ىلع عيقنلا قاطدو عيقنو عوقنوشهدعبو عوشنوه عقني نأ لبقف
 لصالا ىلع عقتنموهفاضي راج و خطريغ نم عقتني ىح املا ىف كرئاذا هريغو بسب زلاو هرغأ |عمقت
 ءانحلا ةعاقناهءامن 'اكفناورا ىذرُب ةص و هيف عقتني ىذلاءاملا نونلا مض:ئثلك ةعاقنو
 عقنو ل المالا د_:ععنصيام ىلعاضيأ ةعيقنلا تةلطأ دقورغسلا نم مداةللذكي ماعطةسعيقنلاو
 هعمنمقماملا حقن وداسملا ةريثكلاركملا عيقنلاو ةعيقنلا ةضفلالاب عقن ًاواعوقن نب_:كشد عني

 سو هيل هلا ىلص ىذلا ةنيدم بر قب عضوا ليقهنمو عمقنو عقانو وف هثكملاط عفن بان نماعقت

 عيقنلاو تايعلاقلاقةقدصلا لد الهتعهللا ىذر رعداجو قيقعلا ىدأو رد_طصقوضهو عين

 نيلبسملا ليخلن عيقنلازرغرمع ىج ثيدح ىفوةنيدملا نماض رف نيرمع ىلعةنب ص دال ىفعضوم

 ملعلو ءاملاببودكم عيقيلازرغ لاق ىازلاوة لم ملاءارلاو ةمعملا نيغلابزرغ بيكر تف بيذهتلا فو
 اذكهبوتكماهيلعو تونلا»بوتكموهو عيقنلارسع ىج ىج بيكر تفل اقهناق بتاكلا نم
 َر رغيف هل ناع>ال تسع لاف ةعاحم ءاعىفاريع_-دس هرق ت ور ىف ىأرهنارع نع :ولاق هطخم

 عيقنلا زرغرمع ىجسبابعلا فوهبان فرك ذيملو ممتاوقأ فسانلا كراشيالىتحابيصنعيقتلا
 اهزاكو تامذملا عيقنريغ ول عب موضعب وتامخلا عيقنوهو فيصصتءانلان وهو نونلاب
 عيقنلا ىجهنا رع شب ددح ىفو ىركملا لاقو يدق فيت ءايلا ةعاسج لاق كاذكو نونلاب
 رولا عضوم هايلانعيقيلاامئاوءاسبلاب عيقيلا اولا ةف نوثرحنا هفعحدق ونونلاننيملسأ | لورخت
 ءاملاو هعمجت خقلايءاملا عقنتسمو كانهتي رقتامهاناوءاملا نمعون نيتك زرغلاو
 لاقءاعووأ انا ىف ريص:نأ ليقاهنمج رخىذلا اهئام ل_ضفوهورتبلا عقن عاببالو لعاق عقنتسم
 عدمنا هل سلفاهاق_سأ ذاك هتيشام قس الغلا اركي رفع ناكل -> .رلا ناوإ_صأو دعوا

 هانا مسالاو لو لقةناو عضوم ىلا عضوم نه هنل وح للتق باين ءالهقتن( هنا ةن ]) هريغ لضافلا
 ناىل و الاو ماظعلا اهنمح :رغ ىلا ةصشلا ىهوول ةذملا هنمو ريثكتو ةغلاممدند شةلانهتاقنو

 لوقهدي رؤي و تيكسلا نبا هطبضا ذكشو جارخالا ل امنال لوعفملا مسأ ةغي-صىلءنوكت
 اهنأب 4 صفا ْممقراموه و ماظعلا شارفاهنم لقنت ىتلا هل نما دسعوأ وىفاشلالاقىرهزالا

 ىناراغلا هيلع صن لعاغلا مسأ ةغيص ىلعن روك, نأروعواضدأس راق نبا ظفلاذهو ليقنتلا لحم
 ىنعموانزو ةلحرملاةإةذملاو هل ق:ةومظعلارمسكت |منال ةيرضا| سغن ةدارا ىلع ىرهوجلا هعبتو
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 :أ | رصتقاو ضوقنملا ىنعع لمحو لغق لثم ضقنلاو لق با نماضق:ءانملا (تضقن ) نزولا مان
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 دحاو لك ىنف أ منا هنمس ني مهنا ورصقت مل ءالصلا نا هنظ ىلعءانب عسيجلا ىنن ا غاق نكي ل كاذ لك
 ضد ناكدق نيدملاوذ هل لافاماعىنل |نكيملو نظلا فاختاسلو نطلا ثااذ ىلعءاسند نيسهالا نم

 ملولو مناولاقف نيديلاوذلاقاماقحألاقو هلوةىفمالسلا و ةالصلا هيلع ددرتف هللا لوسرا:كلذ
 نونلا مضي ةياغنلاو كلذ لكنك, لاك واماع وكل ىبد> ىننلا فرحمدسقل نط هل لمد
 ْئدلا نمد ىدرلا فيفضتلاو

 *يامّمئاشاموفاقلا عمنونلا#ب ْ

 فنان قتوكاذك ةبادلا نطد راطسل | بهذو هةقرح لم بأي نمابقت هود و طئاخلا (تيقن) سقت

 لق بان مامن هتسقن لاقدف هكر اء ىدعت وستةانوهففق ورح اضل ١ بق واق هر نعت بان نمسقند

 ةسقنملاوءامقن لاو فد رعىأس.قنوهف نكلانةناقت لتقبا.نمموةلا ىلع بقذو هنقرخاذا

 || تطغتسقنتو تيقثناو بتكو باتكى -ثمب ةنه-هجةأرملا باقنو ب ركل لعفلا ىلا تب
 هدسج تصاخ ثلا تعمتنو هدقعنمهتسقن عه بان نماعمتن دوعلا ( تعبت )) باقنلاءاههجو |( حث"

 مالاكلا خعنتو كو ةغل اممديدشتلابتعتنو خخ نمهيفام تحرس مظعلا تسعنو هتددر نم

 تدقتن ا نافكورفاك لثمداقت عج اودقان لعاغلاو لتق با نما دقن مهار دلا (تدقن) كلذنمإ]| دقن

 هنمهئصاخاذارسشلا نم ( هن 3 اهضيق ىأاهدق:نافاضيأ هدان رلا ىلع هلاهتد و ناوعفم كاعد

 هطقتلا لتق باد نمارقنبحلارئاطلا ( رقن )هتذقن منيت #ذقنلاو صا بعت نماذقنذقنف || ر
 لاقرقاون ع+ اورقانووةهباصأ ارق: فدهلا مهسلارقنو ناسن الل مغلاك هلراقنملاو

 ىانذ مهلانف مما دعا ب: بايضل ارفاوتلا تصر
 نيب نمهنوع د همها ترقنو هسع لح رأا ترقنو فدهلا سبدصد ىتح رئان هل لاعالو ىدحىأ

 ىفةتكتلاريقنلاو ىرقنلا ىل_هدوهودوصتلاو عوكرا متيم واف عرسأا ذا كيدلارقن هتالص
 ارقن ةمشخلا ترقنو لوعف د ىنعع ىلل-معف هنع ىس نواف طش و رقنت همسشخري-ةذلاوهاونل ارهظ

 ىوذلا لبقو ةضغلا نمةياذملا ةعطقلا ةرقنلاو هنع تثحباذا هالا نم ترشن لمق هنمو | مترفح

 افقلا ةرقن ىفةماخلا اوغامدلارخآ ىف ةرغحاةقلا هرقنو ةريبكريغضرالا ىفةرف> ةرسقنلاو ريت ىه

 0 لصافم ف ث د« مرو وهلا و فورسعم ضص ءارلاو نوذلا دكت سرمذلاونامسفلا ثروت

 0 ىجريغوضع قدنال عضال وةدم عمدعال هنا ضرملا| ذه ةيصاخنمو رثك ًااهماهبا ىفو مدقلا

 ةبشخ(سوقانلا )لالا فالتخالءاه-الانببفاوخ نكلاسنلا ق ارعو لصافملاعح و هنضو || سقت

 (هشقن )كلذ لعف لدق بان نما سة: سهتنو مهتالص فلوخدلاامالعا ىراصنلا اهبرسضد لد وطأ] شن
 حاتفمو متعم لم هيفهغل شاقنم او شةنملابابتح رس ثنقن ةكوشلا تشقنو ل5 بان نماشسقت

 به ذ ص ا رام و لق بان نما صن (ص#:)) هيأ دح ىف تدصةئسأ ةشقانمهتسشقانو صعد

 ضعي هأ آوقىقن أرعل أهأحاهي وةدصفلا ةؤللا هزهىد.:ءال و ىدعتد هةمصقد وهما دعت ىس 4م

 عصفمالاك ىفتأ موف يعضتلاو هزم-هل ا ىدعتب ةغيعض هغل فو صوقةمريغ واهفارطأنم
 ريغ صقان مهردو هلثم ه:دقتناوهقحادب ز_تصقن لاقمف نيلوعغمىلا هسغش اضدأىدعت

 1 _ دكا وسل اب ممم سم تيمعستا
 احممل تعج كلر ديف سس »تو ششم هإ سجستا تتدمس قأرتوسملسا بسم حج م موتسكلات دج سنس سس متل

 هل رممجم امحجا . . .- مجم وجل يرع ميح تانج تمس حج م 2 دوم ره موس صع د مجال +

 مانا
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 | اقفنمهاردلا (تقنن) هنمرمسا ةعقنملاوهيدقلا ىنهذنوئىثلاتعفتتاو فاغصلا هركذاذك لسو |
 || ب' رو ةيقر لثم قاغن ا وهجو هنم مسا ةقتلا وامتتشن أ لاقيف يملا ىدعتيو تدفن بعت باننم

 || فلالاب لجرلا قغنأو هترزفأ هتقغتأو ىفاضد أ قمن ثلا قننواضدأ هدحاولا ظغل ىلع تاعتقنوأ

 ْ اهبالطرتك فلاراقاغن ةأرملا و ةعاسلا تةفنو تتامد_«ةبا.نمافوغن ةبادلا تقفنو هداز ىنف |

 || ىأاذا عوريلا قفانورخآ عضو. «نم حر هلنوكيضرالا ف برس نيتضمقفنلاو اهباطخو |
 || دقت هلهأ عممان ومال ءالاريغرمضأو هلال ءالسالارهظأ اذا لجحرلا قفان لبق هنموءاقفانلا

 ْ ةمنغربخ ىأ هب ل نري ار ىوقت ناد لاوةمنعلا (لغنلا) باقلا قافنلا لحمو كل ذي هنم

 || عجلاو ةض رغلا ىلع ةدايزاهنالا هريغو ةالصلا ىفةلفانلا هسنمو بابسأو بدس لثم لام: عماو
 1| ليقثتلابو فلالاب هةلغنو ل رلا تاغن أ واضد أدل فان دولا دلول لاقت واهاثمساذ لةملغنلاولفاونأا

 ا تذد أى اححأ ىلع تا ة:و دل فاما | تاهف تا غنتو هنما باو دبرثال ةيطعوضو هريغو لغنلاهل تمهوأ|

 ىقفن

 || ضرالا هجونعهتعفدىرباننمايضنىصخحلا (تيغنإإ اوذخأامىلعةءابزىأمسهعالشنأ]
 || هتدثتملاذا ب سنلا تمغنو ىتناف هتسذن هتدثتالو هعفدتئث لكل لبق ع ىنتنا ىأ هسغس ىفذو ىؤتناق ١
 قاع أ انهدارملا ليسسنلا ىننهدأ ريال ىدإو تس هدلول لئاقلا ل ]ووو سسنلا ىقنم لح .رلاو 0

 ا هيبأنبانالف مهوق ض.قناذهو ىجبطو قاخ ىلع سا لاقهن كف هوأهبلخت ىذلا هعبطودلولا :

 ىلع طاستباغتاف ةذص: فوصومئثىلعىننلادرواذا (ةدئاف ) هسعبطوهقا- ىلعوش ىنعملاو
 لجرلا كلذ دوجو همووذمو لجر نم مأس..قال هانعش تاق ل>رالو حتا عقلعتم نود هغصلا كلت .

 | | بايلااذهنموامتاقلعتم ىفنناغاو ىنتالتاوذلا نال ةفوصوملا تاذلا ىلىنالا طاستي الوأولاق

 ايسشاوعدم-منالةف ودة ةهف_صوهاغا ىنملاق م نمدن ود نمت زوءدبأم ملعددتلا ناىلاعت هل و5

 || تغتناال نكل كاذوكو ةداسيعلا قسد وأ م وعن ْىدنمريدهتلاو مان_صالاوشو اهسوسكت

 اعاستاو ازاحتهي عاضتنالا مد_علفوصوملا ىلع ىفنلا ع وقو عاسةدوصقملا ةرغْلا ىهىتلا ةغصلا
 || فاك لامالىأ ىللامالس انلا لوقهنمو ةسط ءايح ىدعالىآ ىديالوامف توعالىلاعت هلوقك
 || ىهةيرطلا هذ_هوههشو ةنس>ىأىلة>وزالكاذكوكلذو أو ىغلاهب لص لامالوأأ|

 هناهتناب فصولا كلذ تاليف فوصوملا ىف ىهوةفو رعمىرخأ ة-ةب رطمطو مهمالك ىفرثكالا ا
 ىد-:بيال ب> الىلعوه سقلاو صا لاق هنم ما ة الف دوحو د لحب .رال ءانعم مئاق لجرالم-هطوقف

 || ىدتبهيسلو ادوجوماراتمقدرطلاهذ_هنأدارملاسلوهيتبادهالفرانمالكأ # هراتعأل ٠

 ظ رعت اهيىضلاى را اهاوهأبزرالاعزشبال رءاشلالاقو هب ا

 || مهعقننافىلاعت هلوق قب رطلا هذه ىلع يرو راعجتا الف بضالو لوها هءزغبالف بنرأ الأ ١

 || نولأس الاذكوةب ورالفدعالىأا منو رثدعربغبا ذكوهنمةعاغشالف عفاشالى أ نيعفاشلا ةعاغش ا
 ماتاموحنمومعلا ىننل ناكء ااكلا لوى نلا فرحمدقتاذاو احلا الف لاو سال ىأ اقاداسانلا ا

 || دراو نلا نالو صوصخلا ىفنىضتق.الءومعلا نت اليذكن كمل مهضعب ماقدقناكولفموقلا||
 هانعمفاموأ لك هلوأ ناكو مااكلا لون عىننلا فرحرخ أن اذاو درف درف لك ىلبعال عمإسأ ةئيش ىلع 1

 بحق عج وهوادتملا نءريخ هنالاماعىئنلاناكا وموقبلم وعلا لكر وحن هادشالاب عوف صوظو 1

 مالسلاو ةالصلا هيلع |وةامأو هنعاربخ هلع مداملالاوا دلل ثشرام هنمدرفدرف لكل تنشب نأ
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 ا ارداهبوةملاعلا ةغللا ف برمض باد نمارغت (رغن) ٠ ىلا ذومن عضومدصص لقمد_ ةنملانأق

 روقنلا ل تمريغتلاو 00001 راو ادق باين 00 هنوةعمدسلا

 اوعرسأئ ثلا ىلا اورغنواوقرغتارغناورفنواو د_دواوضرعا موقلار غو نيتخم رغنلا مسالاو
 رامنلا مسالاواروغن سولار قنو ردم ةيعمرب «قناهرمغوأ بر -نيرفانلا ءوةلالاقيو 4 لا

 نارسغن اعلا واوعق د ىن» د نمد حجاحلاو هنو مروأروغت حرار فو ف يعضتلابىدسعت ورمسكلا

 7 ||| نيتضعن رفنلاو اهتمثلاثلا مويلاوهىناثلارغنلاو قيرشتلا مانأن هىفاشلا موملاوهلوالاق
 '' ٠١ || (زمت)  ةريشعلا ىلع دازام فرغت لاقبالو ةعبسمىلا لوقو ةمشعملا ةثالثنملاجرلاة عاج
 .٠ [||ىتلا (سغن» نوني قير فتريغنماعم نوعضوواعيجهٌءاوقب رفط برمض ب ادنمازغ: ىبافلا
 ||| انزوهتسافنلهب تانُص لثمهب تسغن وسقتمو وف هل مماسافنا ا او ساقنو عف م 7 ةسافن زعلان

 ضعب وراشعو ءارمثغ هإ ةمورسكلا,ساغن عجاوءاسغت ى-عةلوعفللءانملابهأرملات سنو ىندمو
 سافنلاو سوفنم داولاو ضئاحل-مسفان ى وذ بعت بأن ن نم سن ::تسة:لوقيبرسعلا

 هاننلاب تفنى كالا ءلعنو ا ا ركل م مجسبأ اضدآرم كلاب

 الهي لولا ءانملا,تسغت ضيحلا ىفلاق.الو ضيحلا ف_ةكلا ق روع سلو اضنأل امل

 سفنلا نالاسفنمدلا 00 ول او ملل 00

 ىناك اذا هسفذ.داحو هسفن ت>رخؤوازه نمءاسغنلاو مدلاءاهماوق نارا ند مسأ ه ىتلا

 صقختشلادبرأ ناوهدحا وسنن نم ك- ةاخىلاهت لاق حو رلااهبدي رأناىنأس غالاوقامسلا

 عجلاو ءاوهلا ميس نيتي سفنلاو سولو سلفأو سلف لثمسوغنو سغنأس فنلا عجوركذذ ظ
 (تشفن) [هفشك امسغنته درك هنلا سفنو هحرخأ وهنطان ىلا سفنلا لخدأ سفنتوسافنأ

 سسكلاب شافنو ةشفان ىهف عاررب_ةباليل تءراشفن ملا ت سنو ل دق باب نما: نطققلا
 هنعلوزيل لقب اب نماضفغن (هضغن]) كلذك اهراشتنا وهو كلذ نم مسا نيك سقنلاو

 نيت ضفنلاوهةطقسأاضغن ةرصخلا نمق رولا تضغنو كلذاثل ار ىأ ضفاف هوو رانغلا
 7 || نارابتخاوهودوجأر شكلا لقودوجأ ألا لبق (طغنلا )» لوعذم ىنععلعف طقاستام
 "|| طافنلاوكلذ ختيدقو ص اوطفنلاوهو ةماعلا هتضفامم لوالاروسكموهام با. ىف لاق تيكسلا
 ظ تدنما صدأ ةطافنلاو» ءاهل ار ةطاغن عبلاو راعفلاو زامخناك ةؤرح هنال طغنلا ىارديدشتلابلاعف ىلع

 افرول طقنلا هروراق ىلءةطافنلا د تقلطأ م تاطاغن هلا وهلا تدل :[ةحالمااكه ندعمو طفنلا

 هاهقفلا لوقواضدأ طغنلا رو طغتلا امه ةطاقنلا دي دشتلاو جلا الاعق باء فاراغلا لاق

 اك ةغلا اهلل لعاق مس ءانوكينأزوديو عذلاا تدنم| منال طقنلاجرخم ندراعتسمه 1 هركملل

 ا ذةطفان هوغرىرهزالالوق هديوترو شاشرا متم عمتريف ىرخأ مطاتةجولل املا هحخافن لمق

 'تانن ماطغقن ا هاو ا لاعفو تاخافن

 اوه ملك ثم طغن عجلات ةةمفلك لاس: مةطغن ةدحاولا ءاممعلأ اودلكلانس راصاذا اطمشتو بعل

 وهو ريكا (عفنلا) نوكسلاب عاود_>اولا فهذي دقو تاطغن ىلءءاحاسعرو ىردسكلا

 عوفن ءاجو ىع»هيو عفانو عذ ةعممنواعفن ىعقنيا ذك ىنعشن لاقي هيزاطمىلا ناسنالا هب لصوت ام
 هماعهللا ىلص هللا لو هر ىلومث را نب عشت ةركن وأ هفمو ىع# ردصااريغصتب و لوسر لسثم
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 ((قن]) هتضغن أوهةضغن:لاقيفاضدأةزمهابو هسف::ىدعتيو كرخاضبأ فلالاب ضغنأت
 | ءالاو غاسلا ىع :٠ وري حاص مهضعبداز و قدغ قدغحاصاتيغن برمض با نم غن: بارغلا
 | نكن أو نيغلاونيعلانبارغلا فلاب اذ_هىلعفناسدك نااهاكح غلو مهم ان عن وقاغنلا

 ةلموملا عمل مهلا. بارغلا قغنو ىئارلا قعن لاقي اذه ىلءفةهعملانمداكلا لاقو ةلمهملا ىمكالا
 فيفضل نكسدقو رسكلاب لغنوهقدسف بعت با نمالغن يدالا «(لغن)» ةهعملا عمةمتملابو
 برضى نمامغت( ممن ةمناز لبقو كلذك وعن ةنراحو همسسن داسغل لن ةمتزلا دول لمقهنمو

 ىتوصلا نس>وم )5-لا! سرح ةمغنلاو هدم شنو فرح مناف تكسو خم لاكن ماكت عقنو
 هءارقلا

 . (امّهتلثراموءاغلا عمنونلا ب
 | ىرىتحالغمهضعبدازو نايلغلا ناتغنلاوالغاذا اتقن يرض بابن هردسقا اولحوملا (تغ)

 هرصسا ضيأا ممن هةقنو ريسلا قاصملاوهو قزلا دنءةدقعلا فت غنوهعمقيرالو قزناذالوقد |
 بنرالا( نأ هال بلعلا فئثلا هللا ثغن وةناغت و ةثفان ةأ ماو ةغلابمثاغنو ثفان لعاغلاو
 هدسنع سلا رخ لقق بان نماعت ناسنالا جتنو اجاغن | هتعع أو ران دعق بان نما وغن اهريغو

 | ئثلك ةخلانلا لاقي وةس رعى هواهتساغنل كمل ةخان هنموهتمظءاضنأاستن هتع#و حجافنو هذ

 | هعمتو ةمبط ةعت هلو تبه عفن باب نماعمتن عر رلا ( تعمن )ل هوقب تءاجحبرلا تجتنو ةدحيو دب
 هزم_طارسك, ةءهنالاو اهرفاحيتدرمذاعمت ةيادلا تعمقنو ة.طعلا ةدعنلاو هاطعأا عن لاملاب
 ىءنمنادهصفناسبارعأىنرمضحو تيكسلا نبا لاق 1هةيفخت نمرثك ؟ءاسحلا ليقثثو هاغلا فو
 ارخآالالاقو ةزم_هلانىب_هنةدعاالا لوقأالاهد_-ألاقفةدقنالا نعام_تلًاسف بالك
 تقفتاق براك ننمةسءا الاس نا ىبءاقرتفا ع ةروسكسجم عىعب ةعقنمالا لوقأال
 ىرضهوبلا لاق مئانصو ضئانأ عج او ناتغل امهف ا ذ_هلوق ىلءة-عا واذ_ه لوق ىلءةسعاس>
 حرض ئثوهو شرك ىذ لكلالا ةعقنالا نوكس الس دذ#تل ا! ىفو شرك ىه ةعئتضالاو
 اذاق عيضروشوالا ةسقنا ىع-دالو نياك ظناغيف نبللا ىفذإ_.دصةف وص قرسدعد رغصأ هنطن ند
 ذخؤدام ةعمتالا لاف ةذاونامحالسصلا نبا لقنو .ةركهتحتنا تراص ىأ شركت سا لق ىر
 ةراهطيف طرتشد ءاهقغلا ضء:لاقو ةنمحم لبق هري_غرعطناذ نيللاريغ عطب نأ لبق ىدجلا ند

 تءراذانولوقي كاذب ةريخلا لهأو ةسسجحن ى-هفالاونيللاريسغرإ فلا مطتالنأة مالا
 ”مهنملاو لدق با. نما ةترانلا ىف (' مهتن)) رعبلا ىلا تلاتسا ماطغلا لءقناكناورإ_ضعلا
 دقن ||| اداقتبعتباننم دقني (د_فن )متنا هع لاقيدقو قزلا ىف متنودي ”معشنام خافنملاو
 ذقن || دعتباءنماذوغنمهسلا (ذفغن]) هتينفأاذاهندفأ لاقيف ةزمه ا ىدسعتبو عطقناو ىف

 اذاغنو اذوغن لوقلاو رمالاذ_ةنوفيعضتلاو هزم ىدسعتي واهنم رخو هسمرلا قرخا ذاغنو

 لزتملاذنوهلدصالهناق مهسلاذوغت نمراعتسمهناك قتعلا ذ_ةنو عاطمى أ ذفان هرضأو ىطم

 ىنث لك ناسنالاذفاونو ماعىأذفانو وةدحأ لكل هكلسم مءقدرطلاذةذوهن لصتا قد رطلا ىلإ

 اسارق عمت ةريغوشوذفانم نولوقرءاهقفلاوذفاناهدحاو نينذالاك احرتوأ احرف سفنلا ىلا لصوب
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 ىلع ماعنالا ىلطت لمقو مغلاورقيلاو لبالا ىهوفالنلاو فلا تاوذماعنالاو ةصاخ ل بالا

 2 لع نيس اوامع 7 غلاو رقيلا تدرغنانا و معن ىسهف لدالا تد درغنأ اذاق ةيالمأا هذه

 ىلي>نازو ىمعتلاواضأةقاتعلا ىلومو ةم-عنلا ىلوم منملاو ةمعنلا مسالاو هريغو قتعلاب||
 عجو سلفأ لئماضتأ منأو ردسو هر د. لثم من ةمعنلا عج و ةمعنلا لثمءارجلا ناز وءامعتلاو ]

 منو مينلاوهو عتتلاو عننلا نمسا خلا ةمعنلاو سور ىلع عمججماسأبلا ل ثم م امسعتلا|
 طفلي و ةيهاقراذوإ_هجاوعنتدثلا همعن وانسعك هللا معنأوت الو عست ا بعت بابن م معنبهسشدعأ
 نيدوهنيب لاقي و هكمىلا لا ارطا برقا وشو هكد نم بد رق عضوم ىعم ماو ا

 هممعنو معانو وف هس نالةموعن مضل اءئبشلا معنو ةشئاعد_>اسءفرعيو لايمأ ةعرأةكم

 قةدعا منادي ريذاشب اءنبا لاق ىيدصتو ةدع منهي وسسلاف موقت لضودع ليقتسملا دعب بعقو

 قست ىهو ىلسلا لاق لاح لك ام ف نيرضالا عام ج ادي ربالو راسخ قد دصتو ماهفتسسالا |

 ىننلا عفرتنأريغنممد_ةتامقيدسصتا تءضوا منال ىفنوأ ب احا نم4ياع و هامىلع مالكلاا |
 تقدصفءاحام منربدقتلا ناك ,مذهياوح ىف تلقوءاحدق نكي لودي زهأجام لئاهتلا لاقاذاق هلطمتو

 مهنف اح دق ىنعملاو ىلب باوجلا فت اقءاجدق ناك ناو ىلي هل طمت اك ىلا لطبت ملو هيفن ىلعمااكلا

 ممن هانعمذا ارش ناكر عناولاةولو ىلد اولاق مي رب تسل أ لدزختلا ىو هل طبنالو هلاحىلع ىنلاق بت

 معن هل تاق ف لالا هل تمعنأو ىنلا دعب باعلالا مناق ىف ال_ىفذلا لدزتالاهالانبربت سل
 ول ىنءاوحدملا فةغلاممنونلار كي ديز لجرلا مو ماعن عبجلاو ىئتنالاو رك ذلا ىلع عت ةماعنلاو :

 ىهك اهفءاتلاو ةنسلا ولن !ت معنو ىأت مسواهف مهو قودي ز مولضفال>رالج ر لاجرلا لصف

 هكمندددا ونونلا ب ل ا و قل وفقولا ق ةتناثءاتلا تيحجسانالاق دنهتماقفف

 فئاطلا جب ووهو فثاطا أو هكمنيد لمح .انامنىرهزالا لافو تاقرعىلا حر وصتاطلاو

 ىنمووذهن روع تريخأ عفن باب نمايعت تملا (تيعن ) مدلاءاف*أ نممسامضلا,تامعنلاو || جن

 هيعان ىأهعنءاحلاقد لمعف ىلع ”ىجن لءاغل و سصقلا عمام هيف ملا مت: ةاعنملاو ىتنملا لعتلا مسأو

 اضيأ اريخىنلانوكي وهنوعربخ ىذلاوهو

 يام ماشي امونبغلا عمنونلا وب
 لبلبلا ىع-: ليقوراةنملارجاريقاصعلا نم برض لمقو روغصعلا خرف ليقتطرنازو (رغنلا)

 ىتالاو ريغن ىلعرغدد و روةصعلا همشا لبقو هرج اوهرغنلا لماملا نوع ةنيدملا لقأ نا لاق و

 رعاشلا لاق تارغناز واهادحا

 اشاغنلا اهيلانتبامسأب © تّدمنباطتارراتلا اماذا

 لايف مذلا عمبسنلا ابق و24 ناثلاوامتيحاربعل وطو ا هرصق عما واج ةرثكر وإ 2 ف صو

 11 سنت ىظسةرسا لاق ليقثتلارنوذلا دن شاغن ةثلاثلاو ىرهزالا اماعرصتقاو ىهاغن

 دحسفاشاغن ىأر مالنسلاهيلعهنا ثددحلا فواشاغن قا ناري صقلا ىعمهيو ضعب فهضعب لد

 ضغناو

 1 تاغل هيذو كرا فرعضااربصقتلا لحرلا (شاناا) نا درمدودرص لمم نارغن عبجا و ةرخت

 برضب ا نماضغ:ئبثلا(ضغن] ثالثلا تاغللابددر و ثد داو مهضمدلاق ىلاست هتلاركسش
 0 ا يمل يصل ل
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 ريظنأ اوباكلا ىف بوةكملا ترظتريدمعتل اولومءمفذ> ىلعوه بالا فت رظن مهطوعذ ىند

 ىنءعمتل ا اهامعتس ةلك مقلايهراظنلاوءارطن عجلاوهي واسمىأ اذ هريطنا ذهو ىواسملالثملا
 قنةفاطت فظن ىلا( فات ) ةلداحتهلداح ىععةرظانم هرظانونيتاسلاو ضار رلا قهزنتلا

 زر( تمظن ) ةفاظنلا فاك :فطنتو فيعضتلانىدءتيو فيظنو هف سندا او حولا نم

 يامل ة دامو نيعل ١ عمن روذلا د

 ىلءنيبلا حاص ا سعت قالا فرح ناكل هغل عفن باب نمو برمض ب ا:نمامعنبارغلا (بعن)

 با.نمانعن هيحاص لجرلا (تءن ) توصالب ه_سأر كدر حت بيعنلا لبقو قارغلاوشو موز
 ةقلخ هل تعنلا ناك اذا مضلاب لج رلا تعذو فصنا تءتناو اهغصو ريخابهسفن تعزو هفصو عفن
 ةأرملا نعىكست برعلاو جاعنو تامتن عجلاو ناضلا نمىئنالا (ةمملا ال ةنسسح تون هلوةناعن
 نون الروعانلا هنمو مضلابراعنلا مسالاو تةوصاربعن لّدق بان نءرعنتةيادلا (ترعن )إ ةحمنلاب
 وهفساعنلا مسالاو لقب ان نم سعنب ( سن )ل ريعاو ماو هريعنل كاذب ىعمءامملااهربدي ىتلا
 هواج ىسعتو ناسعن ليقاسع رو سعاون عدلاو ةسعان ةأرملاو عكر و عكار لدم سن عجلاو سعان
 لسةثوهو ندولا م مونلا ىلا ناسنالا حاس <نأوهوساعنلاءونلا لوأو ىنو و نان-سو ىلع
 نيب ناسنالا نوكي نأوهو ضمغلاو ىركلا م تنيسءللساعنلا ةطلاختو هو قينرتلا متساعتلا

 لهأناىو رو عوعش ودوم لا ع موقلا م الكعم-تتنأو مونلاوهو قفعلا مث ناظققيلا اومئانلا
 ىفت م ىتااواهتوم ني سفنالا ىفوة.هللا ىلاعت هللا لاقرغصأت وم مونلا نال ن ومان ال نجلا
 ىرهزالا لاق رعشاا قكاذ نوكام نس>ًاوءازرغلا لاق هريظن ىلءئذلا لم<اماريثكو ا عمانم
 1 نكي مل ناف تيملاه.لعوالا شعت ىعسالو تيم ارب رس( نيقتلا و ريغ نم نسولا ساعنلا ةقيقح

 هشعنأو هللا 4-شعنو هبرثع نم ض رئاعلا شعاناو شعنلا ىلع لوم شوعنمتدمو ريرسسو هذ

 اظعنرك ذا( طعن )) ثيملا ش عنب سبلو ض اذا كلما ا,مف لم ةفح هم ءاضدأ شءنلاو هماقأ

 هسغن تقاناضدأ لجرلا ظعنأو هك رح همححاص هظعنأو ظعانوهف اقم-ثرشتنااظوعنو عفن بان نم

 ظعتملسدلفةدعمل | ودعأفم واعرصأ ظعنلا نا ب درعلا ملاكنمو كلذك ةأرملا تي ظعنأو حاكنلل

 مضا[قاعنلا مسالاواهرحز وهفغب حاصاقيعتيرض بان مقعنب ارلا (قعن) ىأر

سثم لاعذو لعنأ ع جاو ةموساملا ىلعقلطتو ةثنوم ىهوءادلا ((لعنلا
 مأهسو مهس اومهسس ل

 هدلح ىهوالعن هلت اعج ليقةتلا.هتلعنو فلالاب ىلا تاعنأواضنأ ةثنؤمهنفح لغسأى ىلا

 هالصلاف لاعنلا تلئبااذا هنمو ماهسو مهس لئملاعن مهلاو ةظيلغلا ةبلصلا ضرالا لعنلاوالعأ

 ونأ لاق لدالا ىلععقيامرتك اوهطفل نمهلدحاو العجب وهو ىعا رلا لاسملا (معننلا ) لاحرلا ف

 متنلا ليقو اضيأماعناو نالجو لج لثمن معن هعججو رك ذي و ثنو طقف لاجلا معنلا دسع

 | ىناعملا ىلا ىدعتبو هسةنيب تارصمملا ىلا ىدعت ميضءدلاقو نو رظشامىأ هدحا ا

 فاظن

2 

 مم
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 لج لئمءاضنأ عما و 0 اوزهمىأوضن لم وهتضنت اوهدع نمفءسلا َت دوما ودتسقا ا هوضنأ

 هتقلخ آهترضنأو قاحلا ىوئلااضداوْتلاَو ةوضن ةقانولاجأو |
 يام ئاشباموءاطلا عمنونلا لب

 جطنو يف مطنلا نم شكلا تامو عقنو برضى لا نمردسص هو شو فور عم شيكا ممطن

 مهلاثمأن مواحاطنو ةعطانم شكلا لجرلا عطان واعطتن اوناشنكلا مطانتو ةدطن ىتالاو |
 لاقي مركلا ظفاح (روطانلا ) دحأ هيف فاتخالو عقب صلال هبرضد ناشكديف مكس
 كح كلذكو طبنلام لك ةلمهملاءاطلاو ة-عاابوهدب ردنا لاقو موقدنع ءاطلاو ءاطلاب :

 رطانلااضنأع راملا قوداوسلا لأم لاكن مدل ههملاهاطلابرطانلا نا ثمللا نع ىرشهزالا

 ةلوهمعاطب ارطنرطن عاطقلانا لاقو روطانلاهنمونينمعلا طتد> ول مهملا هاطلانةرطنلا ىنارعالا

 برعلا ضعباهتعتاأسفلزارعماذ_>رابدنمءاضسلا,تدأرو ىرهزالالاقو مركلا ظفح ||
 برسعلا نه عام وهو ىينارعالا نبا نع ىكحامل قفاوما دهو ريدطاونلا لاظم ىه لامف| |

 متندحاو لك عمواهرسكو نونلا مف تاسغل عبرأ هبفو فور عم ميدالا نم ذختملا (عطنلا) ||

 هفمو ىلعالا مفلاراغنمرهظام بنغنازو عطنلاو عوطنو عاطن أعجاواهنوكححرو ءاطلا|!

 لاقو لاس ل5باننمفطننءاملا (فطن) ءاعلاو لادلاوءاطلا ىهو ةسيعطنل!فورخللا ||

 ةفطنلاو فدسوأ برسوأ ىهو نمترطقاذاانافطن فطنتو فانت ةبرقلا تغطن ديزوأ
 لةفاصلاءاملا ضد ةفطنلاو مارب و مر وةمرب ل-ةمفاطنوفاطناهعجو ةأرملاو ل_جرلا ءام و

 ىطسقلا ىم-» ىوأ1 ا نم عون فطانلاو ذل نم لعفاسمل لمعمسالىأ ةفطنلا لعف الو رثكوأ

 ىطنلاواقط:هوي ررض باب نماقطن ( قطن ) رطقب ىأهيارمضت_سا لبق فطنيهنال كاذب ىعم||
 بتاّدكلا قطنو لحرلا قطن لاق. اك هناسا قطن لانو قطني ل عحاقاطنا هقطنأو هتممسا مضلاب |

 هكتهبفرازا لةموهوبتكو با:كل ؛مقطنهعجقاطنلاو ماك: نالف قطن أو خ<واو نيد

 « للحي لا هقاطن ليو اهركوي ةساسجلا تيب هيلعو ةنهألاوطسوهيدشت لمحوه ليقو ةأرملا همسات ||
 ركب ىفأ تذبءاعال لبقو دحاو قطنملاو قاطنلا اذ هىلعف كطسوهيتددشاممسكسلاب قطتملاو أ
 اهدح أس لتنافاطناط ناك ليقو قاطن ىلعاقاطن قراطتت ناك امنال ل-.ةنيقاطنلا تاذ :

 نيلوقلا مدأاذهو ىرهزالا لاقراغلا فناكن يح ل .وهيلعدتلا بص ىبنللدازلارخ الا ىف لمحتو ||
 لئمءاطنا(هتمطنأ )ل ةصايحلاسانلا هيدا مسا هعطنملاو هطسو ىلع ىطنملا دمشق طنناو :

 نعلا لهالةغل ىنعموانزوءاطعاهتنطعا |

 000111122222222 22222 تظل 222222222225551 وؤ

 روظانلا هنمو ةراظن عج اورظان لعافلاو هبرص: أ اضدأ هلا ترظنوار طا هرظنأ ( هبرطن 2

 ىلا ةرظنف ليزتتلا فو هنم مسارسس كلا. هلك لم ءرظنلاوهنرخأ ف لالا, نيدلا ترظنأو تريدن ظ

 عض

 فاطن

 قت

 رظن

 الا

 نورظنيام ليزنتلا فو ىنعهنرطتناو ىلا ترطنوةسغلابثالث نيدلا هترظن و ريخأتف ىأ ةرسم ا



1 

ولوةءاوناكو ءلصذن تءرنتفل الاه: اصنوالصن هل تاعح لتق بان مالصن مهسلا تلصنو /
 بحر ن

 هعصو م نم ىلا لصنواولصنأى ءذلا اوههناك_فنولت اهالوهي ذأ موعزتءاوفاكمهنال ةنسالا لصتم

 0 لصخملاو همنذن نمنالف لصتت لاقي هئمو همر

 نماوصنانالف توصنو ىصاونلا اهعجورعشلا صاصق (ةيصانلا )ف يئذتلا خفلازوصو مضتف
 ةيصانلاتامتتكي ناذللا نان هضاسلاا_#ناتءزنلا ةغللا لهأ لوقو هتدصأن ىلع تضيق لق بان

 عضوم لك متي ء-متوكاذهي طاخأاو ط_سولاو أغَملاو نيتعزنلا نيدامناءنااو سأر اخو ماغقلاو أ

 عبر هيصاخلارب دقتا ذ هىلع ةزسر ف يكف سأرلا مدقق :ةيسصانلا نأ ىف ع رصلاكه_صاع ءأن

 نمولالدت_.الانالعامتلاب تينت امناةماقنلارومالاو لالدت_سالابهنامث ارنا مصب ينيكو سأ لا

 ثيدخلاامأو ةيصاخلا ى ههرطلا اولاق منال اردني الهنا عزا ءمو هةيصا نارا سم ومااك

 عازتلا عقترا ضم ىلا“ املا انلق تاواها اوسام ىنناهنم مزاد الو ةٌءيه ىلعلا دوهذ هقيصانب مو
 0 11ا ا 111 11 ا 311 السب 1س 51 5و عال ة للا اسال" رار 06:

 يامملثياموداضلا عمنونلاوب

 تدي را ضرالا قراغد عل بأن ن نمايوضنءاملا (بخن]

 هلك [باط بعت بان نما ةهك افلاو مع الإ (جد) ةتياجانوتلا شيوت هسا

 جيضنو عضو يؤ نعطلار هتصضنأو مينو منا رمل ةغلاوخت ةهونوذلا مضي حضنلا م كالو

 مالغلا لون نم مخي و شرلاوءأس لاب ليلاوهو عفنو بر 2 تانن نماعخت وللا (تصخن) اضدأ

 ربعيلا حتت "و سشرت بوذلا ىلءلوبلا عضتناو حرخ قرعلا عضنو قرع سرذلا ضن و شرب ىأ
 ساعلا مكتب هنالاصخأت ىعمماهملانةكتان تالا 2 وهذ عرزلا قس و اره ن م ه) املا

 0 ىله<مل ناوريعب لكىف مخانلا لم عمسسا مث هزصأ ذه هل محي ىذلاءاملاب هلي أ ١

 مهدو محذانلا هع :ىذلا هاما ىأ مضنلاب قسامهفو عض اونعمجاو ربعي ىأك ضان همعطأ

 مرتك اهنلإب اذا عفنو برض ىلا نماختن بوثلا ( تضخ )) تدع عفت باب نماحتن ةيرقلا
 ىع<الا لاقو هريزغ هراو اة ضن نيعو ريزةربثكىأ حاضن ثيغو هنم غلب أ 3 اوهف مضنلا

 لعفتالو لعق همق ن نكيلواذكن مجد :ىاصادسعوأ لاقو لعاقم ل

 دوضنملانيةضغب دضنلاو ضعب ىلعهذضعب تلعج برمض بادن 0 هنالضن دحأ ىلا بوسنم

 طااندجولا (سضن)) هب لع لهدعاملاغدضن !١نالادضنريرسملا ىعسو لوعغم ىنعع لمعف ديضنلاو

 لاقبو هلة مدن دشتلاوهز ههلابهريضتو هرضن و همعن لتق بانن مدلل هرمضنوريضن وهف نسح هراضن

 لةمري_ذنلاو بهذلا ساف لئمرءضنلاو هر ل ثم هرضنلا مسالا و نسحلا ىهو ةراضنلا نموه

 نورهدلو نمريمخ دوهينموإسقريسضنلاو 6 :ههموكل] دنم ىعمواضا لع مخ اريضتل أو هلم رك

 المات حرخاضيذ: برذ ب اننم م صنت عال (( ضن )ل مهسسن ىلع برع ل !ىفاولةد ءالسسلا هيلع

 هرمهلامءاملا. نمصان لاو ل-ص>ح ىلا ضن ةيطوقلا نا لاقو لمتتو ىلل-صحن هلا ضنواليلق

 اع لوعاذاا اضا هنوم ساما دسعوأ لاقاضانواضترينان دلاو مهاردلا نوم زاخملا له و هاقنو

 هورست امعأنيدلا نم ضنامذخو لص>امىأ( ىم هنمىدس ضناملاقيهنالاعاتمناكتادعبا

 لمق بابن نمالضن هتلضنفهتسار ارالاضنوةلضانم ( هتلضان )ل ئشدعب يثور ضن ىأ هت ضنئسيا

 ىعبونلا ((توضن )ل نلداجو نيءاسدنع تاضانو ىلا و مارت موقلا لضانتو ىرلا ف هتبغ

 / - هي سصس ع يس يس

 ىحتن



 لال

( 

 تن
 لوق كلذ ىلع تدكسلا نا دهنأو هعمم ىنعم نع ٌىراقلا لجرلا تصن لا مف لوعق اب صئمق ||
 0 رفا د اهوتصنأف ماذ> تلافاذا رءاشلا ا

 فالحل اولا هلاق ةرمصتا همه“ اةب رق ىلا ةءسنوهلاقد وةنأرم هداونارصأ :ليقاعرو ةمنارصتةأ صاو

 ىارصنلا قلطأ م ىراومو ىرهم لثمهعبىراصنلاو ساسمقلا ىلع رص دحاولا ىف لءقاذحلو

 با مىلا هتعقر لهق بان ,ماصت تدل ملا (تدصن ) نيدلا| ذهبديعتنم ملك ىلع ظ

 هل آامنال ملاك .اهئالج ىف هيلع ف قتىذلا ىسركلا ىهو ةصنملا ىلعا متع فراصن سورعلا ءاسنلا |[
 دجواذا السلا هيلعناكثد دحوريسلا نماهدنعام تر ضتساو اهتثئدسا ةبادلا تصصنو ||

 مهلا

200 

 نيتقع ةفصنلا مسالاوطسقلاو لدعلاب هةلماعاقاصنا لج رلا تفصن أو نيغصن هنه-# لق بان نم ظ

 فصنة أ اوا ضعن هيضعب فصنأ موقلا ف_صانتوك_سفنا هقكستام قا م هتيطعأكنال :

 1 لصت
 م دتدسا سس هيج يس و سس سنا وج هع وج بسس حس ب سامو ثان لح وحسن ع م سس هي يسم:

 ع ااوف.تلا عدس را ودسسالا ةيجود الا ىارذ

 فس دج هدد --- 100 اج د ب مد تح طع دسم موسما دست سمت هحستت

 نادك

 ْ هتكساىأ هدصنأ لاق فةز 5م ره هاب ىدعتيا لهوا ععسم ث يهمل نال ْ

 || ىلاعت هلوقا ملعو ةصصخ لة هزه سمت واعصن هل مدنا ديزل ( تن !لاتصنمفقو تصقتساو |
 ْ ةروتشملا)ىدنصلاو نمالخالا ا وهو هع: لاقيف هسفنب ىدعت ةغل قو احدن نأت درأنا ْ

 ْ هيرصن و هودع ىلع (هنرصن]) ءامصنلارهرشت مصختوءاصعنلا عبلاو ميصنو هان لعافلاو لمعلاو /

 ْ هنصومسأ مضلا,ةرصنلاو ماميأو تيل | ةمراصن أ همجوريصنورصان لعافلاو هب وقوهتنعأ ارم عادم ١

 ْ هيرمصت تدل ط هبرصنتساو هنمت مقتنا دبز نم ترم صتناواضعب مه. ءيرصت ةرصانم موقلارم هاسو :

 ا لوق:واهٌؤريرمسءد وغلا ةقو_ضةثريخهذاعاهريغو ةدعقملا مندنلا قد ةلعروصانلاو ئ

 ْ 00 الراو دوسان ىو تريلا ل صراطعر ةلكءامطالا

 1 ةغلميركل ثم في_صنلاوا وم نم هفأنونلا م وىذلاىأزحدح أ( فصنلا ) صنةجرف '

 خجطام لوعغم مس اريصعلا ن نمفصنملاو وه فى صقت اق نيؤصن هتاعح اغمصْْىَّدلا تةصنو همف :

 ْ لق ىش ع صن غلد مت لكو هقصن تعاد ل23 با, نما غصن ىدلا تغصنو فصنلا ىلع قنىتح

 || فصنتو فلالاب ف صنأو لق بان نم فصنن فص :تاغل هيغذ هسفن فصن غاد نق هغصني هقصن

 1 فاضملا فدح نكس هل م فضنو ىنعملا هقاسصنو مهرد م طوقو فاصن اءاسنوزإ هكىأ نين

حأورجو راج لثمةمصنأو بصن عجلاو لسع لا 1
 5 1 ريق هل اردقالةاكز |بتاصتةنمو ةر

 "|| فرحا فذحدقوٌقراقل ل>رلا تصنأ لايف فران ىدعتن مهسااتاصنا (تصنأ )اهب ودولا]

| 
/ 
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 آ
1 
0 - 
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 ٠
1 
" 
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 ا

 ١ ا ١ امناورحآ ف صنو لامتف ىنعملاا ذه ىدوت ةرامعي ىرهزالاربعو ىنعملا موغل هماقمهيلا فاضملا م ةأو

 ' ١ لم هنعىب كم مهردفصنو مهردلاق.فلوالا ظغلكر عظر دق ىف“ !ا اهل نالهغصنو لاب نزاح ا

 ١ 1 ْ نيل وأتلا د ؟/ىفريدقتلاو هرم نم صقن الو رمعم نمر معدامو ىل اع: هلوق هٌدمو لوالاة بانك :

 ١ 5 ١ ْ ىناشلا لبو ًانلاوريمج نيديعسلوقاذهو لوالاريغرخ آر ع نم صقن»الودحاورع نم لوطدأم :

 "|| هللاقيوراهنلاو ليللا اوت صخضملا كلا زر دعنم صقني الو ىأل والا ىلا ةباكلا دوعةي الاف |
 00 ظ هيلا فاضملاىلااناضمربد قتلا فلوالا لعجيةقلط عيرو فطن قلا ظ ىو مهرد عيرو فصن ٌٍ ١

 0 1 نيب ىأد_.الا ةبج .ر عارذنس واه اقع نبىل->رو وبديهنلا طقوس مهم زاك قريثكوهورهاظلا د



"١ 

 ٍ | نمزسشن ىلعدعق ل عفو لعف با'ىفت يكسلا نبا لاق ةغل نوكسلاو ضرالا نم عقترملا نيتك
 | راشناح وعملا عج وماهسو مهس لمصر اهشنو سولؤو سلف لئثمزوشن نك اسلا عجوز منو ضرالا
 1 عاضرلازسشذأ ل يقفوغلاو ةدابزلا ا ذريعتساو هتعفرفلال ا ناكملا تزشنأو بامسأو بيس لثم

 000 هاش ها 6 هما م 3 .٠ - ١
 : تناكوا هريغو ةءقوالا ف صن لا (شنلا ) مدقتدقو د ههملا ءارلا ىفةخلمسللا تينأومظعلا

 فيغرلاو مهردلا شنو ىنارعالا نبا لاقاسجر نير مشع شنلا ناكوأ_عردنيعبرأ مهدنعةبقوالا

 : | | وهواطاشن عرسأو فخ بعت بان نم طش هلع( طشن) املا ناياغتوصششنلاوهفصن

 || نودةطبر ةزمهلا مضي ةطونالاو ةطوشن ايهتدقع برض بان م اطسشن لبحلا تطشنو طيشن
 || هتالحلاقعلا تطشنأو اهتالحفلالا,ةطوشنالا تطثنأو تدع امفرطدحأ,تدما ذا دقعلا
 || اهتالطب ةعرس ق كاذبا هسشة ل اقعلا ةطشنك ةعغشلاو هتقاطأ هلاقعن مريعبلا تطسشنأو
 || هنو سلف لثماغشنو بعت باب نماغشن هاما ( فشن ١) اهف مااكلاتعلا فمدقتوريخأتلا
 اري دغنمهتذخأ اذا بسض با. نما شن هالات غشنو ىدعتبالوىدعةءهيرشهغشن:بوثلا
 1 هتغشنوأضوتاذا اهب ف شنب ةقرخ سو هءلءهثلا ىلص ىلا ناكثيدح فو اهوحضو ةقرت ضرأو ا
 ٍ ىقشنا ةحنارهنم(تةشن )ا هوو ةقرذهدسج نعهاملا حسم لجرلا ف شفتو ةغلايم ليقثتلاب

 ' | فنالا ىف هلع جوهوءاملا تق شنتساو اهتم" رلا تةشفت_ساو ساف ل ةماعْشن بعت باد نم
 || تقشنتسا نولوةبءاهةلاوازاح ماقد لال وعجم: .ما ناك فنالا ىفام لزم ل سغنل اهيذجو
 أ | بان نمزو م ومأشنئنلاًا شنو ناركس ل_ةمهناو شن لجر وركسلا ( ةومشنلا ) ءانلا ةدايزيءاملا
 || ىف تأ شنو ةلالضلاو ةرقلا نازو ةءاشنلاو ةأشنلا مسالاو هتثدسحأهنأش:أوددجتو ثدح عمن
 || نم لمعياماشنلاو ةسطلا رلااصحلا نازواشنلاو لع لثمءشفلا مسالاو مهف تدب رأشن نالف
 وع رابلا ىفهرك ذارودقم قمف ةماكلا ضعب ف ذك خ*اشن هل صأو برعم ىسراذ ةلقنملا

ْ 

 مصقلا ليذىفلاقو داومرصقلاوادود_هنرعلا هبت ءاك:لوش موضعدو ا عربغو حاوصلا

 : بتكلااريهاشم ىف دال كذالودودهءاشنلاو ناعثل

 ياما اموداصلا عمنوذلا وي

 نوةم اردم لاا صاصخلا نما. دامدسس و ضوهلا لوح سمنت هراعةسعتااو لوهذم ى#عع

 ؟ةسسسسسسسسسيبل

 بصل

 بصنرخ نيته بصنلاو ةمالعهتهفررخلا تد صنواهتقأ ب ضباب نمامسصن ةب شكلنا تدصنو
 اهريغلدقو مانصالا ىهليقباصناهدحاو عجب بصخأ | ليقو باصنا هعجو هللا نود نمدمعو

 ىامهيٌئرقو هبفةغل ساق نازو بصنلا واهفالذ باصنالاو :شوةنمهروصم مان_ىالا ناق

 رشيىأ نوكسلاببصنب ناطيشلا هسمو فقس عجب فة لثم حوتفملا عجب موعضملا ليقوةعبسلا
 أ | هنمو بصنلا ل_صأو شو ءاحنلا تاعضاو منموهوءالعت_ىاهنال قل اناهتب رعأ ةماكلا تدصنو
 هأ سها ودنا وتدنملا ةيدارب قدص ص مهل نالف :وةعقرو واعىأدحسد ناز وبصنم نال ةللاقب

 بصنملاوةعفرواملواعمدحو لابجلا ناو لاه تاذ ليقو لا هبو بس> تاذ ليقيصنمتاذأ
 اهتقأوهلا عرهظأ ةواد_علاو برحلا هتةصانو خطلاردقلا تحت بص .ديدح نمل ادوةمنازو

 باصنسراف نباو ىرهزالا لاق هيلع ضيقيامنيكسلا باصنوايعأ بعت ب انم ابصن بصنوأ|

 ف 0 ايطم 0



 نايل

 ” ]|| اليست لسن ا هتاسنلاقيم ردصملا فالت“اىدعتي و طقءاضد الوستشن رلاوربولا لسنو
 كواب الئئعيمت قار ذاونلا نم نوكمف 1 واطملافلمقانعرو
 عطقلا دنع طة_سدىذلارعشلا مساواضد أ ىدعتيالوىدعتدىعادرلا لوق:ن همنموا معابر

 0ع لا لا بل وسلا ع ا ( ملال م ذاا الآ هذ

 اوهلءةوفم ختان طاب ل_.ةدصحم ل مممسنملاو سوغنلا قااخئىأ هلا ىرانتلاو ل !

 ةعامج نامءارم هكلانءاستلاواههكن ممتن ون ارنبكت (هوسنلا) سرغلا كن كاكرسلا

 نيدنعم نيد كرث_ثماناء_سنواسنأْى ثلا تدسنو علا ظغاربغنمدأ ها ةدحاولا ىسانالا ثانأ
 هلو دبع لعالرت !!ىبائ ااوهل اركصلا نالخ كلذو ل دَغو لوهذ ىلعئذلا كرتاهدحا

 ةعكر تدسنو فيعضتلاو ةرمطانىدعتب و لاعالاوكرْتلااودصقتالىأ نب لضفلا اوسنتالو
 ةأوم لا هيقانأماهرم كون ونلا غمضت ىمنلاو ةلقغلاريث5ناركسنازو نامسن ل>روالوهذامتاها
 ىفقرءاصخلا لاثمىرمذل او ريةحلا هفالاوه ل.قو ىمنامرس كلاب ىبسنلاو امحلالدعا قرح نم
 ةئيسنلاوريخأتلاو هودئازهنال ماغدالاز وو ليعف ىبةنوم_همهىمفلاونايسن ةينثتلاوذعفلا
 ادرج ا دعو هرخآاذا فنلالايءأسنأو عفن ب بأن نم هلحأتلا ًاسن نم ناسا امجو و مّول دعك ىلع

 هنرخأ عاما عسبلاهنأسنو هفأسنأو لح ىف هللا ًاسن لامتمف اًضنا

 ةحوتممةزمهطاو ماريدك ةأس ماقام ىنأا اصعلا مس اواهتقس عفن :باننمأ مسن لد الا تأسنو
 ف.ندلل لا ديالاز روصو ةنك اشو 5

 يام ماثدأمو حشلا عمنونلا ب

 ةياشنهدحاولا باشنلا ىةّشا هئمو ب شانوهف قلعأب وشن ب هت با. نمئشلا فئشلا( بشن )

 ئذلا ىفه:.ثنألاقيف فاالابىدعتب ورقو نيلوذىأ صان نبال نهم باشن هعم_ كان لجرو

 ا متءلط لق بان م ادشنةلاضلا تدشن )) راقءلاو لالا ليقو راقعلا ليق نيم كم: بدثنلاو

 هتلابو هلا كتدشنو اهنفر ءفلالانا ناهدشن وا عرم كم ناد نو هدشن ءالاوا مت رعاذااذكو

 دييشنل اوه ا داش ارهشلا تدشن وكم اءامسقمهر كتل اسوأ ك ةفطعتسا وهب لترك ذ كدشتا ||

 هللا مهرسشنواو مح دع5 بان نماروشن ىفوملا (( مدن ) رعشلاموقلا دشانتو لوعفم ىنء#لدعف

 تييحاض:اروشن ضرالات دو هللا مه هرشنأ لا فاض ةزمط ان ىد عتب وىدعتنالو ىدعتد

 تدنأو ملغلا عاضراارمشنأ لية هتموءا لاا هنسح اذا ةرشنأ لاقيف ةزم_هلاىدعتي و ثتئنأو
 ء رلاتةعبسلا فاهزتشف: فيكماظعلا ىلار طناو لو زنتلا فو هانعع ىازلا دن و هايحأ هناك معلا
 نيدضفب رشنر وشاملا مءاو ترش ناقاهاو نا دعباهشب لدق بان نمارسشن هفةىعارلارسشنو ىازلاو

 ىنعع رفملا و دلولا ل-هلوعفم ىنعع لعفرسشذ سدنر م هع مدعال نيذلا نبق رمل ع .وقلللاقب هنمو

 ىهفارش ثذ هم شتا تسثذواوةر ةموةلارشتتاو رشتناقاردنبوثلا ترشنوروغخلاو دولوملا

 ىلابنهازوشنا وجوز نم ةأرملا( تريشن )م مثا فم د-ةةورمسكلابراشنم هل آلا سسأو ةروشنم

 || اهافجواهكرتنيهجولاازوشن هنآ صا نم ل حرلازششنو هيلع ت هنشءاوا وح وز تصع برضو دعق
 || هناكمنم مزيشن لاقي عافترالا إو اضارعاوأ ازوشناهلعي نمت فاخةأ سا ناو لدزنتلا فو

 ازشنلاورسكلا 0 مرشانا و 0 ا 0 :رااذانيوج ولاا ازوشن
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 ا سلسل 7777؟؟6؟ي0ببتتت” دس 773 0لف

 ضرعا دست برض تان نمسست أر ا رءاشلا يسنواه+_ثهيراقبىأ اذه ساس اذ هوا

 بوثوةعاصلاةجاسنلاو اسن لعاغلاو برضتانن هايعسن ىوذلا (ت م )ا هحواهاو مب

 درغن هىأ ةفاضالا.ءدحو عيسن وه حدملا فلاق» ونعلا حجب . وسنمىأ لوعغم ىندع لعف نعلا جست

 هند ل لرشالىأ هريسغهلا اونمىل+ د كدب الر سفنلا بوشلا نا ام هريغاهف هكرسشد الدو 2 لاص<4

 بوشثلا عمسنمو لاونملا كلذ ىلء هريغووه حمد دقفاسيفنن كج : ملاذاو ىدسسلا ىفهريغنبدو

 هتطناو هتلقن عفن باب نما باكل (تطدن )ع: ثيح فو اووف : ما لثم هصشتمو

 بوشلاو لطلا سعشلا تنعستنا لاسقيف هضعنتا دقفأ.-تفاخو ”لكو سراف نءا لاق كلذكا

 ةفرغ لثم م-أ عب حلاو لوقا ناككلا ةضدألا او لو نم حدتنمو 0 هلازأ أن ايشلا

 ىعرش صتءاشات ناك امةلازا ىرمثلا باتحاد كو فرت
 عذخساك لفي ماكحال رك 1 0 هدأ ىو كحلاو طفللا فنوكر,و

 هنم .زالا خماس و لعفلا 2 و و لم ميس َ هحيذب د سهأ م كلا هيلع لماخلا نالءادفلا ان ل_.عم*أ

 ىأبىذلا ةسفد ل و لدا ه2 عل د ولك الاف وادو اها نور ل
 يي اج 1 1 ا 5

 0 وفور عمرتاط( رسنلا ) هدعباما ذكوىناثثلا مح ىلع ل :لوالا تمم م ىلع مقال

 دالورئاطلا..ةلاا هد اللاق.نانثاامعقو تكوكر لاو سواؤو سافأو ساف ل:ءروسنو أ
 " هو نيتثاملا ىلا ةناملا نم لمخ دوةمو دعس ىلع ناتغل هفرساملاو وم درسذو عقاولارم ةاولارم ملا |

 حراجلار ماطلا نمرساملاو هعاتقاالا يدر عال شما .امسنملا لاقد و لوجخلا ع نمةعاج ىارافلا

 ف و ةدعقملال ]و> ثدحدت :رنيعلا قت د هلع :روسانلا اونانغللا هشو َح راملاريغلراعذملا لثم

 داسف هنطا ريغ قرعداصلاونيسأاب روسانلا ىرهزالا لاقو ىرهوجلا هرك ذب زرعموهوةثللا

 ءافلا ا ءاعفوضو برعم ىمرات فو رعم موه ن نيرسسنلاوادسافاريغعجرمالعأ رباك

 الماو هى رعأ ىردأ الوىرءزالالاق نا اسغ ل ةمهدياز نونلاق نيلعفوأ ةلعأنونلاق

 لكضأن مهتعلف اه سن ءانملا مةدسنو هدق راو هله نر طق نماغسن بارتن أ عب رلا(تغسنإلا

 هممظن لت: با.نماقسردلا (تقسن) ريكا فسم الا م* اواشسنالا تس

 دلولا ل-ثم لو هدم ىنعع ل_ءفنيدع# قساردو ضع ىلعهضعي تفطءاقسن م لاكل ا ثةسن و ظ

 نال سنلاو قسنلا فورح لاقي | ذره ىلءذ لعفلل مسا قسالا لمكو روغجلا دولو ا ىنعرشااو

 نمل (كسن)) ردلا نمةراعتسادحا و ماظن ىلءىأق سنع ا هةر را

 2 و و لو مج» ةممجو 1غ دمك 5 -

 محن كسلا و ىكسنو فالصت ا لد رئتلا قوهنع ها نيدعك كسسنلاوةب عون لتقبل ا

 ةحدزلا ىهوةكمسفلا همف عدن ىذلاناكملا ءانوكدو ردا ىرتسلا

 هتادابعجا كسانمو ةعيسسلا فرسكملاو جذل راكسنمانل دج ةمأ لكل لد رلافو ربا زو
 تليين ووفد معتوده »ان تاس سدو ةقد درب مالكأ كس هماعفا ذك لعف نمو تادابعلاعضا اوملدو

 ىلا ىدععتب و هل سزرُأكب رم بأن نمالسسن لسنودإولا( لسنلا ))دابعودباعل ثم ةلاسن عمجاو
 اول_سانتو ريبك دلو ةقانلا ت تاسنو ةهل فا الاي هل سن آوهندإو ىأال_سندلولا تاسن لاهقتش ل |وعفما

 طقس ق ناننمالوسن هي>اصن ءن بوُملا لستر 14 رسأ نال _سن لسذي هيمشم ىف لسنوأ ودااونا

 تارتمملاو ال ةنرولا خءاتته سمو هب ود صدع ك> ىلا هريسغبو تونشلا كلذ د محشي ةدلسعل
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 هل هلزان وسانلالزختةديدثلاةييصملا هل لزانلاو ود لهأت اةيم لزاذملا نرقواهوحنوأ ةلمق» لزنأ

 دتو ماكر اك هو ةلزنهبورخ“ الآ ليام ىفا وس منمدحاو لكل زنالزاذتوالازنو ةلزانم برا ىف
 هزمت: جرحت هعضومريغىف ةماعلا هعضتام لصف ىف تيكسلا نبا لاق( ةهزنلا ) ىناغصلا هلاق لت
 ىأراذقالا نع هزت نالف ه_:هوفايرالاو هامملا نعدعادتلا هزنتلا اسغاونيتاسلا ىلا اوجرحا ذا
 لوقىف علا لهأض عب هذ ةمسةقنالاقوا ودعامتى أ ممر او هزنتلاسقب واهنعهسفن دعاس

 امئنادلب لك ىفنيتاهسلا نال طاغن سبل ىد_:ءوضغو طلغهنا نيتاسلاىلا نوهزت:ءاودرحسانلا
 نك ع توا ةكراثلا نعدعبلادارأد_ةفاهت ًابنأدحدارأ اذاقدلملا جراخنوكت

 هزئوهف ناكملا هزنةعاسج-و ةيطوقلا نبا لاقو هظفلا ذهنانجلاورضاا ىف ةهزنلا تامعتسا
 ير را لاقو ناس ناولأو ذهنأ هانعم مهضءد لاق هب ربو وذ هدهارت مضل ان هزتو ب بعت أن نم

 ١ لام وهزنلاو ةهزنلا ى مهوةهزنلا نك امالا نوماطب نوهزنت, اوجرعنو ةسهزن تاذو ةسهزن ضرأ

 لاقيبارغو باتك لثمءازنلا ممالاو بئواناوزنو لتق بابن ماوزن لدم هلا ( ارت )فرو ةفرغ 0

 ةيزئات ءازنو همحاصهازنا لا ةيف فيعضتلاو ةزمهلاءىدعتي و عابسلاو فاظلاو رفاحلا فكلذ
 ياملشد دامونحسلا عمنونلا وب

 نمز ىفناك لاق كدا س :روطسنىلاة.سسنىراصنلا نمةقرفتوثاا مضي ( هي روطسناا 0

 ةنالث :اقاوذدح اوهلا نا هلوق ه:ئمو هلق ع نك-:لامك>اهأ ارب ليحمل ن نم عدّباونومأملا

 ةعالا نكل نونلا فب سرولعن هلصأو هيف عقوو ثرلثتلا نمزرفف لوصالا ىه مه دنع من :امالاو

 القن تنثأ اذهو مالسالا لبق سروطسن ناك لاقي ةرس رعلا نمهيزاوع مسالا اوقااةسنلا دنع

 مهدسحأ ب ثيقاكنا نم سنج ليقور هلا تاناوم> نم برعض ليقلوالا مث“: (سانسنلا (

 مع ءالاو ىزتعا هيلا بنة ناو هيلا هنو زعبل ط تانن ماين هسأ ىلا (هتيسنإ) هد>او لحر ىلع

 نبالاه فرغو هفرغ ل 'م عم مطتدقور دو ءر دس لم بسن ىلع عمري كلاي ةيسسألا

 لثمباسنا جاو مهندوهىأ مبتىفبسن لاسقي ومالا لبقن موبالا لمق نمنوكي وثيكسلا

 دلب وول بقو جو ٌمأو بأن 0 دوام ىلا سن: وهند رقىأ هينسدوهو بايسأو سس

 هليصفت ةماللا ىف امسسو كاذه.شأاموىكر تو ىولعر ىكملاقيفءايلاىفأتف كلذريغو ةعانصو

 لاقتيف صاخلا| ىلع اعلا يد_ة:هسجولاف صاخو ماع ظغل ةمسألا فن اكن اف ىلاعت هللا ءاشنا
 ديكوتلاالا هدياف ماكل !ىفهل ق.دالف ماعلا ىنعمداق ال صاسخلا ءّدول هنال ىعئاملا ىئرقلا

 لاقيفدلملا ىلعةلسقلا مدقت سسنالاو ديكحأتلا نمىلوأوهو سسأتلا نوكب هعدقت فو
 ىو قالا ناكف دال ىلا ةم_سنلا كااذك الو ةيتاذ ةغص ب الا ىلا ةمسسنلا نال كما ىشرقتلا
 ل رات ا ندلاو فايرألا تلكم انم نكلو لئاضلا ىلا بستدت تناك اننا رعلا نال ليقو
 ملون اكف مهدنعلدالاو ه لوالاواثراطاقر ءناك_ؤ نادم. لا ىلاباسنتنالا طنلاو مهلا

 زاحداوسوةبارق ىأ بسنامهتنب لاقيف ةيارقلابةل دولا ىاطم ىف ردصم ا وهو سسنلا لمعتسا
 هو ىلع ران صو ا تالرب دامت ف ةمشسللاريعت سا انه نمو ناسنا هعج رار نان
 هباسحي ىآ لاخلا ةيسش عاوتالا نم دك زلاو هكرتلا نمنودلا ذ_>فاولا قف صوص#

 ةنسانماههتينو بد رقلا بسانملاوريشعلااهرادهقمىرسش عا ةثامملا ىلا ةرمشعلا ةيسنوهرادقمو

 هر

 ور
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 و هوةغلزو رونلاوءاغلا خت: لوعيف (زورينلاو إ) برعموهوةفورعمةعل (درتلاو)) هيف
 ءاملاو تون لأ طمقلادنعو للا لوآسعشلا لو زندنء سرفلا دنع هنك-ل ةنسلا لوأو هو برعم
 لاةنايسرنعجاورقلا نمعوف (ةناي_كغلا ) برعلامالك ىفلوعوفد_ةفاواولا نم نشأ
 لعجي موضعي وأطخو هو نوذلا عت ةماعلاو لا ةٌءالا قاقتارءاغلاريسكب ةنايلعف ىهو عراسبلا ىف
 هادوس عذجلا ةيظعرإ غةنايسرتلا ماو لاق ةنالعفت نوكفاسرا واوصأ ل عجي و هدئاز نونلا
 نا.سرتلابدبرلا نمببطأ لثملا فو ةهظع ءارفصا مترمسدو لوشلا هريثك صولا ةقيقدنوللا

 بذءةسي و باطتس صال ال ثمبرض»نايسرنلا عمدي :لاوهفىوهلاى حلا ىفاواذاو
 يام ملتي امو ىازلا عم نونلا ب

 ايدعتمو امزال ل وعتس ىهتحزتنو هلك اهءامتيقتسااحوزنو عة باد نماحزنركملا ( تحزن

 رادلا تح زنو ةحوزنمزوجي و طمللاو ضقنلا لدم لوعشم ىنعع لعق اهفءامال نيتك حركي و
 ليلقىأربزنو تلابروزنو رزتو فار و رتوةرازت مضلانئذلا (رزت 2 ةحزان ىوفتدعباسرتأ] ٠

 باتك ناز وناندعزيدعمن رازنو رو زنمءاطعو لتق با, نمارزنهيرزنلاسعيف هكر اءىدعتسوأأ'
 مونمو رد دما. ةيمت | هزرُتكب رض باب نمازت ضرالا ( تزن )) ' هيلا بوسنمىرازن لجرو

 هعضو د نم (هتعزن) هل_ثهفلالا,تزنأو لئاسلا ىدتلاوهوام“ا هلع و نونلار مسكي نم

 بهذاعازن يلا ىلا ع زتو هلْرع هلماعناطاسلا ع زنو ءإ_ةمهةعزتتاو ه-ةعلو ب رض بان نماعزت

 هزه سوقلا ىف عزنو هءسُلاب لام ىأ ع زئاقرع لعاو مد هوحنر هسأى لاو اضدآق امشاودهيلا

 هسنع علقأو فك اعوزنئذلا نع عزنو دايما علق ىف ىن-لاو توملا ىل:فرعث أاعزت ضد رم ا عزت
 ةعزاتماذك ف هسءازو هله تعزتو تقاتسارمدكلاداعازتواعو زن ىلا ىلا سةنلا تعزانو
 نءرعشلارس#ا بعت باد نماعزن عزنو اوةاتخا موقلا عزاشتو هيفازانتو ه-تهعداخاعازنو

 ةبصق ل؛هةعزن عزخلا عضومو هظذل نمهاعزن لاقي الوءارعز هأر ماو عزنأ ل->رلاق 4-:مج ىناج
 با,ن هافزن همد نالف ( فزن إ) دسفأ عد: با نماغرت موقلا نيب ناطيشلا( زن )) ناتءزناسعو

 فعض ىت> ةرخكم مدلا هدم رخ بولقملا نمافزت مدلا هفرنودصفوأ ةماححتهجرضسسا|ذابسضأ] 2
 الو ىد.«:د ىهتفزنف هلك اهءام حرس |وزنرُكملا تفزنو لوعمم ىنعب لمعف فد زن ل>رلاف 5

 نماقزن (قزن ل اددعتموامزال ضدأ ىعاب رلا لوعتسن ىهتذزنأف فلالاباهتفزنأ لاقبدقو ىدعتي
 اضأاوْزرتسرفلا قرنودايقنالا ةبعد ورم كسل ان قا زنو ةتزنةقانو قزتو وف شاطو ف خ سعت بانأ||

 | نماكز ن هكز نو برعم ىمعو هوريصق حجر نيسعلاو ءاشلا مق: لعيف ( كزينلا إ همحاصدق زرنأو

 | فرحان ىد عتب والوزن لزني لغس ملا واع نم ( لزن ] هباعهلو قب هك رن و زين ا. هنعط بعض باب
 ل وزنلا عضو هلزن او هةلزنأ ىتععهتلزغتساو هلْ ودنل ارتاوهب تازن لايف فرعذتل او ةْزمهلاو
 تدترت لب زيملا سراف ربا لاق هماقمهتذأا ذهناكما ذه تازنو ةناكمااضدأ ىهو هل مةلزنملاو

 ١ لزلاو لوعذهىنه:لمعف لب زن وهف فلالافيضلا تازنآأوهتكر توا نعتل زنوئذلا

 هيف لزخي نيف, لزن عضومو نيدلا مونمسرتا ذه للزغقلا ىفو هلأ مي ىذلا ليزتلا ماعطنيتعت
 ىأسسنازو لزنلاريثكماعطو لزن و وف هؤاسغو هعب ركب عتبان مالزن ماعطلا ل زن واريمك

 اغرو ىنمأ ىأ لزنأف لجرلا عماجواهعنع نم مهنمو لفق ناز و لزغلاريثك ل وقب نم مهنمو كربلا
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 تفدنوهيفدنءامرسكلا.بفدسنملا وب يرمك بأن ن نءاقدن نطقلا فد د

 ةمالسعلا مدعا ثينأتلانوجمالو ةعامجو ىرابنالا نبا لاقركذ م( ل ,دنملا )هتاسرأر طع ءاعسلا

 ,هفسسح ليدنملاقيالف ثنو اف دوالو تالد دسمالو هليديس لاعب الدنأق عم 1 اوريغصتلا ىف

 ناعت الا ىلع ةثراطا_منوكعم ثينأأ املا ةهمالعت دتفاذاك الا ثينأت ىلع لدي هلك تالذ ناف

 رككت 1202 ا فذحو هيت <-*تلدنتو لد دات ا ءو لصالاوهىذلاريك ذتلا

 ه-تجرخأوأ هتيذجاذا ل | قباب نمالدنئذلا تادننم ىلشمو لاق تلد فانبع

 لجر وههرك آش لءفوأ نزحاذا ةمدان ةأر ةآرملا ومدانو وف ةمادنوامدن ل ءفآم ىلع ( مدن هتلقنو

 0 الا 5 :زمحلا ىدعتبو فلا ىراكس ل ةمىتأدنعم او ةنامدنه أ ص اواضد أ نامدن

 اضنأهبفلاقب و ءامركو ماركو ب ركل ثمءامدنورسكلا:مادن عج و برشا ىلع مدانملا مدنلاو

 لبالا تهدنو هتددر عفن باين ماهديريعبلا( تهدن]) ىنادنعم 2ك اوةنامدندأ داو نام

 اواكهودر 1 زهةهدروهعقساذاهتهدردح اولاربعملا فلاتددق و ىطسقرسلا لاق ةعم<ل| متقس

 هنمو اوععج | لّدق بأن نم ماودنموقلا( ادن برم ىفمدقتو ٌكدرس هدزأالف ىغذا ةأرلل نولوقب

 موقلاوالاكلذهيفلاةبالو هلة مىدتنماو لقئمىدنلاو مهثدحمو موقلا ساكو هوىدانلا

 ملم

 هدي

 ودب

 هودنلار ادعم هتمو لعفلا نمد :رااةود_ةكاوءام“الا هذههنعلازاوقرقتاذاف همف نوع

 عمت واهلا حر رادلكلال هراص منوع .ةحبىأا ف نودنباوناكم مال ىدتاهانب لا هكع

 وهورطملا هرصأ ىدنلاو موءاة+ا لاح موقل» اه«اهذهلوقد نم م مومو ةيدنأ ىدا اذلا عجو أمف

 5 بلخأ ا عفاطعأ ن مهام ىدت دع لاف قر نمو لطن نمىدنهباصأ لاقي ناع!قلطير ودم

 لئلا طقسا لوب رضع و للطن هباصأامىدل: طاوتوصلاىدنورمدلا ىدنو رينا ىدنو

 مهضعن نعرف مدقتو بام_سأو بدس لثم»ا دنأعمجلاو ىدسلاووؤ هلوأ طقس ىذلاامأو

 فيعضتلاو ةزمهانىدعبو ةيعت لثمةيدن ى-هف بعتباننم ىدنضرالا تددنوةيدنأزاوج

 ماس رااااظلالا اريخوال ضقرتك !ىأ تالق نمىدنأ نالفو ليقثتلاب هودنو وأ دنا ياصأو

 ةادانم هميدانورصصقلا نمرثك ا اهيفدملاواهعض نمرثك | نونلارسكوءاعدلا ءادنلاو هنسحوهنوقنع
 ىلا ىهن هيدا لاه ردم ةدخاولا لك م... تايزخا تادنملاوهنوعداذا ل :ا باب نمهادنو

 ءايح نيم ااه ىدن ترك ذاذا

 ميامهئلثدامو لاذلا عمنونلا وو

 در الرذنلا ناف هتلاور ذل ثددح ىو ل3 با:نههغل فوب درض ب اب نمارذنا ذك هن ترد

 1١ نلويتمالا ىدعت هتقلنااراذنااذك لدا ترذناو نيكلا لامع برختشت نكلو ءاضن
 رذنملعاشلاوهباذعم_وفوخىأةفز "الا ءوم مترذنأو ىلاعت هلوقكف دوختلا ىف لمعتسام

 سيد : هقراك وإلا ىعموانز و اعف هيت لمدير ,ذنفاذكهترذنآو نيثدك) رذنعجلاو ريذنو

 نع لع ذنو لذنو وو سسحو أ نيدفف طقسدهلاذن ملاب(لذنإ نياعغل نياعغلا

 اه ماةرامو ءارلا عم نونلادوب

 روحو زوموموهو ىدنولازوجلاوه( ليجرانلا )سجرىفمدةتو ةدئازهنون «سجرتلا )

 ردن

 لذن



00 
 مظعلار تو ريخانمو رخانم مهلا اوءيطةغاروهصعلثمروخك/اوامهل ثلاث الواولاةنتئمهلثموأ || 3ك

 نس دوعب هستنعط لاقباننءاسف ةنادلا (تسخن) رخانو رخو هف تةذتو ىلب سعت بان نمار

 عض ||| مضلاب (ةعاضلا) ساضاهوحتو باودلا لالدل ل ,ةهندو ةغلامم سا لعاغلاو جاهف هريغوأ
 || ةعاضلا ىزرطملا لاقوريثالا نب اهدبق | ذكه ةمملا احلا جبر خ نم هقاح نم ناسن الا هجرخامأ|
 || هناكووضتلا دنع موشرخا نم رخام ىهوىزرطملادازو با.علا فلاذا ذكهو ةماخضلا ىهأ
 ىر عضو نطابلا نمالا نوكمال:ىتلا نالرطملا نمهيفامءاقاذاباصسلا عفت مطوق نمذوخآم
 || مذااوراققلا فوج ىف نوكي_اصلا ىلا دتعةسق رلامظءل_اد ضسأ طيخ عاضلاو هتعاذ

 تزواج عفن بان هاه هاشلا تعنضو رمسكي نم مس منمو قي نم برععلا نمو زاخم ا نم موقةغل |
 (لدلا ) ىنذكلا مهاربا مهنمو حذم نموت نرتض#) عضل و عاضضلا ىلا عبذلا ىمتتمنيكسلاب
 نوثنؤي زاذعا ل-هأف تيكسلا نالاقءالاهد_>او نين و هند عج لكو ه2 ةدحاولا عج مسا

 ل2 نولوةيفنو ركذي مقود لهأو رقبلا ىهو لاا ىهوربلا ىهورملا ىهنولوقيف هرثكأ

 | |ماحوبأل 5 ةفنوفماملاب خت اامأو ةبو اخ لور عقم ل لل زنتلا ىفو حئاركوة سعر كو برك
 ةناملا لد تام_هدحأ ناتاام_هواضد أ دارف الا ل2 لاقي و لةنطبو كاذ ىف فالتتخاال
 ناكاهبونومرحلاىأ مراة 2 ىباج ل هأامو# رعاشلا لاةفئاطلاو نرقىلاذخ داو
 نيبوامتيدو ف'اطلا ىل راسا فوخلا هالصم سو هماعدتلا ىلددللا لوسر ىل مب و نجلا ةليل

 تاكو ناتايل ةتدملا نيدو ا تيد لاقيو قرعت اذ ىلاذ + ًايداون ماشا ا نإ ةمساثلاو دلل ةكم |

 وهوهب لتبام ممل مضي لمضلاو مد“ الا هلك ابالو بحار شق ةلاضتلاو لمة باينمال 2 ىقدلا
 تلختناو هدوجأ تريك هم ]ات اختو ةلأ مسا هنالرم كلا سايقلاو ذااتدرو ىتلارداونلا نم |(

 || ىعدو سانلا نم طقسسام باطل ةقزالا فبارتلا لذ: ىذلا لاختأاو ل ضفأتذخأئثااأ]

 - و ا ا ا

 د عم رو

 مد مخضتو مدقتو ىنعموانز و ةعاضضأ| ىه ( ةماضضلا )) ىنءملا اذهىف ىف رعريغهلكو شاقملاو لوصملا ١
 1 ريكنو مظاعت ىعناو ةمطعلا( ةوضضلا ) هتماخخ: تر 1

 يامئلثنامولادلا عمنونلا ب ظ

 ل بودسن:هضالاو بودنملوعفملاو بالن لعاقلاو هنوعد لم بان نمايدن الا ىلا (هتيدنإ

 ةلدلا تفذح نك هيلا بودنملا لصالاو عرمشلا فبودنملا هنهوةفرغ ل ثمةبدنلا مسالاو هيلا
 || باننماندن ثيملا ءأرملا تيدنوابدعتموامزال لمعتسس بدتناف ص الا ه:ب داو ىنعملا موذل هنم
 بدنلاو اعوعس هن اكهنتاحدي دعت ىلع ليقتا ما ءاعدلاكهنال بداون عما و ةيدأت ىهواضرأ لتق

 0 لثمحادنا عجلاو ضرالا نم عستملا عضولا( تاو بابسأ و بدس لم با دنأ علا و رطل

 در: ((ب ررمض باد نما دنريعبلا دنإ) ةصشو ةعرسئأ ملا خب هحو دنمهنعا| لاقي هنمو لاف ولت

 هيرتعنن دوع خلا ,دنلاوداوت عج اودانو ونادرا هس وجو ىلع ب هذورغنا دي دنورمسك-لاباذا دنو
 د (ردن])» لان>أو لج لثمدادنا عجاوافلاخمالا دنلا نوكبالو هل ؛هديدنلاو لثملارسكللايدنلاو
 ردنو زرببوه#نم حر خا موهو ل_+ار دان هنهو هربغن م حزخوأ طق سدعق با, نمارودنْىْدْلا

 دلاو خفلابو ردا مسالا وهزمهلا ىدعتب اف رهعضوم نم مظعلار دنو جب رحدمو:نمنالف



 وص

 تا

| 4 

 || تمخناولاقفهنماوق:_ثاومضلا هيف علطب ىذلا تقولا ف لالا ىناووةولام كت ةقماذولا وعم

 تقاطأ اذاو مف ةفيظو لكوئ لك ةغيظومحخأاسرافن الا اموجحنهةلعجاذا ليقثتلاءنيدلا

 هلامرحثلاوهلقاسالامتادنلا نم مدقأاوءاللا وفئالابا ماع ءوض وا را اودارأم حلا نرعلا

 دمقبا:نمامو هريغو تاسبنلاا منو نا د رصشلاو مدقلاو لد زننلا ىفوهنموقي و مظعي قاس

 مسالا وهنرراسهتم> انو هتصضوهتسصنألاقرف فيعذتلاو ةزمطانىّدعدب وبرعلا نميلسق ترقد

 ظ دنسوحرخ ل تق بان نماوف طئاغلا اكو هرخا وخلا واضعب موضعي ىحان موقلا ىجانتو ىوضضأ
 ىو هود »جاه لارثستو فيعضتلابىّدعتي وطوغتاذا لجرلا ا كلاقبف اًضنأناسنالا ىلا لعفلا

 نمذوخ أم لوالاو ردموارعتتم_:ص-موأوخاا عسضوم تاسغتءفنماو ضرالا نم عفت "رم

 اهرثأ سس لد ةساضلا عطققبال مسملا نالاهبطر تطقتتلا

 يامملشدأمو ءاحلا عمنونلا 0

 ءمادل دم سلس سلا

 تامهبحن ىذقو رذن ل 3# بان نمابح بنو بيلا مسالاو كب رض باي نمابخ( بحل
 ١ ليجلا قاض.( تدن ]) هب ىضق نم مهنخ لد زنتلا ىفو رذنلا.ءاقولا هل_صأو هللا ليدسف لاقوأ
 ظ اهل ”الاواه رع تحاضرأ ةيسمللا تكنو نسحلا ار قاهبو ةغ عدن ب ان نمو برض باب نعام

 عضومرخ اور لا ديعهتمو عفن با نءارضة عملا (ترخن إل مودقلا ىهورمكللاي تاما
 ساف لئمروعجلاو رد-هلا نمةدالقا| عضومرحلاواضيأ اردصمنوكو قاحلانمردلا

 ىّتعيو فيحضو وذ لزه ةفاحض برقو بعت ىلا نم( فن ) رودصلا ىلع رولا قلطتو سيولفؤوا

 لمالك نيد هلا هتلحتو هل ةدحاولا ةثزؤم( للا ) هلزهاذا مهلا هففضألامدف ما

 ةلكلاو اهتيطعأرسكلا هل اهرهمةأرملا تاكو سفن بدطب ضو«ريغ نم مسشه-تطعأ لق

 ىودعلا ماكأ |هتلاد عنب ع 0 ا را رفا ماعلا

 (توحن)) ىنعموانزودلعسلا ةمصلاو هلاعسرتك ئثهنمبلطاذا لي ماحن لجرو ةباحتعلا نم
 برعلا م زاك اهنمهي وح ماكدملا نالوخأ | هنمو دصلاوكأ اف تدق لتق باب نم ْئلاوحن
 ىعن وراثي ورثب لئماضيأ احضو لامحأو لج لثمءاحنا عجلاو نمسا ءاقس ىعلاو امسك رتوادارفا |

 ليماوداسقعالا ءاستنالاراص م لصالاوشا ذه وثم هاهنا ىضاورمسبالا بناججلا ىلع دقعا هريس ظ
 ىنجتلعاف بناجلاةسبحانلاو ىهةهنلزعئلا تيتو تضرعنالفل ترناوهجو لك ىف
 امتدصق ىأ ا هتوحن كنال هلوعغم|

 يام غشنا موءاحلا عمنونلا ب

 ٠ ||| موقلارابخ ىأ ةبطرنازو ةبضضوهو لقعلا بهاذ_بكتمو ب. لجرو هتعزتنا اذا ( تخت )
 نمتوصلاو هوريستلا عضوموإ_صأو فنالا قرخ رم لاثم( رخل ) موقلا بيو عو رْغ

 0 | ةفل عابت الل مئارسكبر تملاو مسايا ىفسفنلا دماذا ل دق بابنمر تبر خخ لاسقب فال

 هلثمو
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 بهن ىئنالاو ىتعموانز و ءامركم و ركو هذ حرك لم ءاب عجباو بيو هفةياحتمضلاب (ب
 : داواباا ىمضأو هتصاخش سا هتمحا اومهرايخ أ ةيطرنازو موقلا ةيحئوهو بتاج عماو ةسدت

 مهب حافلا سسالاو ةداحلا هل تيضقاذا اضدأ ل_حرلا عجن أواحادنا ةجاسحلا ( تعبأ )) ب مخ دإو هل ْ

 .: ىأرولغتناز وما الاوامهفةغلاضد أ ا رمحاص - نيف ريغن تدبتو ىع“هبو خفااب

 | هديم-لثمت ادخن اهءجوةدشلاو ةءاصشلا ةرضلاو هتنءأهتدحضأو لذق بابنم (هندجت) عن
 ظ ةد_شلاوسأيلا ىهو ةدحناذناكاذاس رقو وذ برق لئمد وهف ل->رلادبنو تادح#و

 || سولفو ساف لئمدوجحت عبلاو ضرالا نم عمترا امدحضل اواهبهناعأف ةددضلا هلأس هداف هدح”ساوأ|
 ٍ هربزح نه ثن اكناوزاخنا نمت سلو قارعلا ىلا.مبرعلارادد نمةفورعمدالد ىع*دحاولابو

 || قارعلا ضرأ ىلا ةماهتنم عفتراأم لكى ناغصلا لاقو زاخلا ىفتنًافاهيلا تاما ذاق ةرمخسا ىلا لدمت
 دارملابلعت لاق هذ_جاو: تدب ىتح ككوباذلاو سرضلا نيد سلا (ذجانلا) دحنو هذ

 ١ ليقو لقعلا لاكو غولملا دعب تدي هنال [ ١-1 سرضوهو سارضالارخ اذحانلا لمقو باننالا

 فنا تاوذنمىهورفا+ل وناس رالدحاونلان روك-او ع راملا لاق ذحاواهأك سارضالا

 ةداب تارتو ةعانصلا لثمو راجل او راد لعافلاو لقبا, نمار جت ةيسشخلا (ت درو ) بايثالا

 ناطق نببرعينب بحد نيديز نن ارضا منان مساب تيعسىركللا لاق نعلا نم نا د,#دالد نم
 ىدعب وهنمممسأ لق ل-.ثمزضلاو لت لتق بان نمازبضدعولا (زخ) بسحلارسكلايراخلاو
 || هدعو نءاهءاضق بلطاهزختو هتحاح  صتساو هةلعاذا هبت زم 'و هيزجضأ لاقيف فر او هز مهلا

 | اس دلا ( سجن )) ةزرابملا بر حلا ىفةزحانملاودبادي ىأزحاند ازحان هّمءنورمض احزحان وا عاما

 | اذ طق فاومووهف ةساحضنوكمدقرذقلا نا مدقتو كلذ نعةتك اس بتكلاريهاسموروط فالخ
 || ئدلا سضتو سا موقوردصملابف صو خشناب و لعاف مسارمس كلاب سجحض بونو ةساحلا مسسالاو

 || رغيا لبا يرتشين ا هدصقسيلوا هنن مرثك أةعلسىدازا ذا لذق بان ءاهشبجض ل حرلا (شمن ١)
 ٍ ةغلامم شادو سدان لعاشلاو نضع شفا حا أو هريغو حاكنلا فكاذكو هيف هعاومف هريغ

 : يح أنا اصلا لاق.هنم و هل _صقرلاسلا هنال اراتتسالا ا ل و كلذاولءفتال أوشحاشت ال و

 || اوبهذاذا موقلا (عمتنا ) ةمدعأ هعماو رثك الادنع فن ةشيملا كام ىئثاوغأا او هراتتسال

 : (.هنلا ) ءرثأرهظ طعول أوفلدأ اوءاودلا عضو هتيتأدلبلا تع جنو عجاوتو ةسعجان موقو عجان

 || لجضلاو ةفورعمةل ارسكلابلدتملاو لق تاننم ال هونأ هل خر دصمودهو لغلا ليقودلاولا لق

 . || قتشم لبق لرجنالاو ءارجح لثمءال ننيعو ب عتبان نمردصموضو ا.نسحو نيعلا ةعسنب دك
 || تناكو سواؤو سافأو ساف لم موو مغأ عجلا وبكو كلا ( ملا )إ هتح .رخ»ا اذاهتاحن نم
 || ءاونالاةةسلا تاو نوظفحيا او باسحلا نوفر داو امممنالموكلا عواطب ت قوت برعلا
 ىدحاوء سوت م محنلانالا فرعبال» ا دالانالاز و تاما دالا هيف ل<ىذلا تؤولا نوعساولاكو

 ا ف حابصم 0



 كو
 1 اي ببببتتتت77ي77ط7طلللا

 . | هجرخأ ريغ هأنأو ضرأى لا ضرأن مح رخنب:ةغاضبز وموهمأشأننو ةعبسلا فام بئرقو ||

 ظ ليعفىلعءىنووف ||
 يام مئثياموءاتلا عمنونلا ب ْ

 اضخامةانشوأ ةقانناسنالا ىلوا ذاواهربغو مدخلا نم مئاهملا عضو لعشت سس ءارسسكلاب (جاتنلا) | من
 ا ع انوهف هنأش نم ملص وداولا ىقاتيهنالل اقل اكتاسنالا# د برم باد ن ندمان ركن لبق عضت ىنح

 يملا اوك ٌلاقيف نس اوعشم ىلا ىدعت. نا لعفلا قل صالاو ةصنتداولاو ةحوتنضةعملاو ا

 |ماقيو لعافلا فذصف لوعملا لعفلا ىني ود ادغسلمللا تدق كون مهد هلوق هيلعوا دإواهداو

 لوقهملعو نإ د- نسعد هرأرمغلا ترن وهتعضواذاادلوةقانلا تن لاق وهماقم لوالا لومغملا

 تدك: لاقيف ىنعملا موغلاراصتقا ىناتلا لوعثملافذحز وجي و « مهلك شا ناملغ كل متنتف م ريهزأ|

 موغللوالا لوعفملا فذحو لعاغلا مامتمىناثلا لوعقملا ةماقازوحي و ديز ىطعأ لاق اك ءاسشلا

 "|| ادلو ةقانلا تن لاقي دقو مهرد ىطعأ ل اهياك تدلو ىألذسلا تدقنودإولا جن هن لاقرف ىعملا

 00 تجحتتو هدنع تعضو لمادا ل_جرلا جيت ىطسقرمسلا لاق لاو لعافلاءانسلابأأ

 (هنران )) ونت ىهفاواجح نابتسا فئالاب ر ذادل اوذو سرغلا تدضنأو ولماف هغل تاجات أ ىه 0

 5 تاددسو هدصم ل هتارثث عجلاو ةرملاةرنلاو ةدشىف هتءذج لقبا. نمارتن | فتن

 : ةقرع ل-ةماعقن + وةعطقلا تادن ل نمهفتنلاو ىةثناق 4.ةعزن 52 رض بابن ماغتن ةرعستسأا ||

 ظ ئذلا (نتن إل ل.قىلاهتبذج ل دقو يمض فابن مالك هن :امذ]) امشعأ لعن مفتت هداقأو فرغوأ

 باع بأن ن نم نتنوهف نتن نكن وب درمض ب أد ن نمانتت نانو س رق لثمنيثنوهف ةنامثو ةنوت كلان

 1 ئشلا(أنن) 1 :اةممللاعابنا هانا 0 نم لاقيف عابت اللوم 55 هدقونتنمو وف اناتثا نتن أو || وأإ اننا

 ىدئأتنو تمروة>رقلاتأتنو نيب نأربغن 5 هجرخأو م: نيف زوم وماتت |
 تانوهفآرق فذذعاك لعسذلا فيفعزوجيو تان مظعبءكلاو تان لسعافلاو عفتراةبراجلا

 نب لس

  «يامهئثاموءاثلاعمنونلاوي ظ

 رسكلابراث دلاواهوكوةهك افلا ترثقوركت :اقاق هرهعم ةب تمر برمذو ل25 بادن مارمت 5 ٍ 0

 2 نانا تبل ركل نب كاك روكا نين رك ورشا ريغ حا ضااوأا ١

 8 3 ةلضفلاب امشتة عل كلا و طقسا مما طاقسلاك ئ كا نمرئانشإ امرا ا

 2 ءاملا لاصدا قاشنمسالا لعصف ىرغن نم ممهتمو ىشنتسأ ىنهعرتذتاو ئذوةملاركنو ىرثىلا |
 ش 4 لس روهملعفللا ىلص ناكثد دحلا ظغلهءاعلدب و هربغو طاخم نمنالا فام حارخ اراثنمسالا وأ

 . || مضتوءاثلا انك )لدور هزه ءرتناق تعشنتسا اذا ثر دح قوزكنتس هرم لك ىف انالثقشنتسا||

 1 لنقدانن مالت ةاكملا 1 ةغللا هذه ىلع ثيدحلا دعونا لجو هغلاراشنا كرا لثن

 0 ا جيا اراهظااصتلا نازواثلاودن هنروظ أل دق بادن نماوثن (هنوثن) ليتأا ن نماهفامثدر تا وش



 اا
 20206 سس سس سس

 : هءتدةعنيبامثادنلا بومنأو بيدا: عج او ةاسنقلاو بصقلا نمنيسعك.لا نيام (بوبنالا)
 || تدنآوةيدعتلا ففلاالاسثلا هتنأو تاسنلا مسالاو لتق بان نماشسن (تدن )) .سراف نباهلاف
 : تشامل لبق مدننا هتننأ لاقيفاند_ءتمالا ىعابرلا نو دال لاقو ىعكالا ا هركن او ةغل موزللا ف

 | حابنلاو انت لش  انحيانو عن بابن مةسغل فو برعض باب نماحصت انيلع عب وباكلا (انن )
 |١ ىعنهنصو حورطم ذودنم"ىدوذو نمو وذ هتسقل أ برض باب نما دين (هندش) هيوص , ما

 0 مهتذيانو هستلمأ الا تذبن ومهبعق وأم ني ودسم ضقنلا لع ىاوفوكمف دوعلا تضقت

 َح وهلا نعا لسمعن ن وكب لزع عدت دااناكمت د كنا وأمه :رهاح واهانأ مهتفشاكب ريا مس متذيان و

 || عسلابج ودقف عامم تذنوأ كءاتمتذناذا لوقتنأ ىهو علا فهذيانملا نعىسمنو
 || لاق هبزهه بر ضبا نماربت ف ةردخلا ( ترين )ل ةيحان أ وكف ونونلا مذ: ةذبن ساجواذكي
 || هسشنلا ىلع مملات درمسكو هعاغترالرعم ا هنهو ريندقف عف در ىد لكور هلا مااكلا ىف ريذلا سي هراقنا

 اضعيمهضعب زيناوزبا تور دصملابةيعمت بقالازينلاو هرقل برمض با,نمازبن (( هزين ) ةلآلاب

 || شندنمو اهتتسشك شين ضرالا تشدنو ضرالا نمهتجرطقسا لدق بادنماشم: (هتشدن إل

 نولزنناوناكسانلا نمل مج (طبنلا )) هتدشفأ مدلا ت شدنو ةغلاملل شاين لعاشلاوربقلا ل-جرلا |
بنأعجاوموماوعوسانلا طالخا ىف لمءتسسا م قارعلادا 53

 طا
 3 دحاولا نابسأو بدس له

 || تطبنتساو ىارعالا نبا هعتمو ىطنت لحرو ثيللا لاق خضقتو مضت نونلاو فلأ هدا زب ىطاسن

 | اطاننا هطيناوءااأرفاحلا طيتقسأ نم هلصأو هلمماطاننا هتطئناوداهتءالا.ه_-:حرخسا كلا

 علا نم حر خه غل عفن بان نماعين عسنو دعق بابن ماعون ءاملا عسن]) لمعي هحر خ#أ اذا

 ١ ةزمشهاب ىدعتيو عباتم عجلاو ءأملا حج رحعامل اوممملا حب عستملاو عساند عجلاو عومتي نيعلل لبقو

 دحاولا لباهظغل نما دحاوالو همن م ىهوةيبرعلا ماسلا ( لبتلا )) اعابناهللا هعينأ ل اقيف
 ْ لابناء حو زكلا لمحت دي ةشالابلابدو لمن هع ولنا" رو قتلا هحرخ ظغللا هدرغم ىهذ ممم

 ِ تدعم لبق فبفرغعو هفرغل -:م لدن عجاو هريغو ردم نمءاضنسالا رع إنا أوماهسو مهم للم

 | ىفو ةريغصلا َةزاملاو ةريغصلا ةمقللا إل ىنارعالا نيا لوقل قفاوماذهو اهرغصل كاذب
 ْ ماطعليدنلاو ىاراغلا لاقنيمدعب لدنلا نولوق.نوث داو لدنلا اودعاونءالملاا وقتا ثدد-هلا

 || هلسبت عج نونلا مضيف ثيدسحلا ىفىذلاامأىرهزالا لاق لبن عجيل نلا لاسقيو ةراجاوردملا
 نمهس :وهفأ هت صل( هبن) مدأ عج مدآ هلثم 2و مسجلا ليبتلا ىنءعءاحرقف ني: صعب لتاامآو

تب واضدأا هن همونم4-.نو بعت بأي
م هنت لايف فيعضتل وهما ىدع

 . ىع“و هتهنو همول ن

 ا ىل5 بان نماومت هم سضلا نءعيسلا(ابنإ) هيدنوهف فرش ةه أبن مدل و همت | ولعافلا مسا

 عيطلاابنوهبصي4 فدهلا نعمهسلااينودعب ىلا اهنو بانوهف عطقريغنم عحرلوعف ىلءاوبنو
 كان وريسحلا هتأينأو بامسسأو بيس لثمءابنأ عج اوريخازومومأبنلاو لقي لورفنئلا نع
 ةيشاف ةغلماغدالاو لادبالا وريسخأ ىأهتلا نعآبنأ هنالزو مهم ليعف ىلعءىنلاو هنأ ؟ هيهنأمنو

 11 حل
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 ا هسرغل.قثتلابرصشلا لجرلا تدنو ل ةمةيراجلاو رعشأاناينامالغلات دنأو تامنو تدن

 || ءاوسىلع مهلا ذيناقىلاعتهلوقو هتضقن مهلا دهعلا تذنو دتشي ىح كرتبى أدني هنال ذيمنلا
 || كذا مهابعتىتح ضقنلا ىلا اهقباسم مب عقونالف دهعلا ضقنلا ممم تالعفاموق تن داها ذأ هانعم
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 هراضمفرعابلا ىدهتنااذا نسدأر او زيتعل !نسنولوق.ءاهعفلاو هريغن ع لصفناْئثلا

 ةوقزيعلا لوقيسانلا ضعد واهبةفر ءملا دعب اهتةرفاذا هامش الا تزيم نمذوخ أ مهن ”اكوهعف نمو

 لاقيف فرحلاوةروهلااىدعتس ودعا” عاببان نماطيم طام) ىاعملاا هب طيس غامدلا ىف طبم

 هييضذ لثمدي طاموداعبا!نالةيحضتلا ىهو قد رطلا نعئذالا ةطاما ه-نمو ةطاما هريغهطامأ
 درك آاونيبد:هونيمرال نال معمس ىعابرلاو ىنال#ثلا لوقبن مم-عنموهبترهذو هتمهذأو

 رعنا ل ئسو عئاموهفباذلاقو عابفانن ءاعومواعيم( عام مدقتامم لاكلا لاقو ىعكالا

 ناكنا او اواناذدماب اكس ناو هنااا ناك لاتخاف د ع

 همه ان ىداسعت : : و هتتمهقاطسنم ضرالا هو ىلع لاساعيم عبععام و عئام بئاذ لكواسءئاذ

 لد وهللاسقيداو موج ف بسسسملا نب ديعسل 1 ةهنمولاسىأ ل عفن ١ لعئتذلا عا ١ اوهتعما الاقيف

 صم نم ليس غعج ةعبملا اوتلاسوتس اذى هرحةدش نمتءءام الابن دلا لامج همة تريسول

 عقود طلا نع (لام) ةساملا ةهدملا اوهفانمذت قياموذل" :امسلا ةعبملا اوهفاغصايف خم ”مورلأ ص

 "ايل زارا سلا سول ”اموهق لظو راجاشيأال.ههمكح ىف كالا لاموهنعداحو هكرئالمم

 لكلا ما ىقالعرالا ثوةغالاعلاموهناوتسا نعلاز طئاخالامو هاو مهاصأر هدلا

 ارسكلا.ليلاو ةقلخ جاحوعالا سعد بان نمرد همنيدك# لمملاو فرعضتل او هزمهلاب ىدعسو

 ةثالثةئمشا لهأ نمءامدقلادسنعو ىرهزالا هلات ضرالا نمرمصلاىدمرا د_عم نرعلاد سنع

 مه

 تسمرا دمنا ىلع اوقفتا مهنال ىلغغل فالحلاو عارذ فال [ةءدرأنيثدحلا دنعو عارذ فالآ

 نولوققي ام دقلا ن نكلوىرخالاىلا ةدحاو لكن طبت اريعد ثسوعممصالا وعبصأ ف لأ نوعست و

 ىأرىلع ل هما .ةاذاق اعيسصأ نورمشعو عدرأ نولوة.نوندحناو أهيصانونالثو نانا عارذلا

 5 ار يا ارم م.قنا وعارذفال 71 ثالث لصحتملا ناكيمثالل :ونينثاعارذ لكءامدقتلا

 تاولغلاب لءملاردقاذاو لاممأ ةنالث ” لكلا دنع خخ» رغلا وع ارذفال ان درأ لصتملا ناكني رسشعو

 لاقتيو ةواغنيتسناكعارذ ىتئام# هواذلكناكناو هواغنيثالث ناك عارذةثامعب رأ ةواغ لك تناكو

 اغاو ليملاىلا ليملا نهرصيلا ىدمرداقمىلعتنندامناللايما هكمد رطىف ةينيملاءالعالل
 نارضخالا نال لاامآو هولعاوهوددح اه ىننال ىمعهاملا ليملا ليقف اه ىتبىلا فدضأ

 عضو ضرالا نم بما ةلورهلا ىلع نيل اعضوام خالثلذب ا 3 امئاقمارحلا دصساارا دج ىف

 وهااو أطخوهو لم هن لمت كان لوقت ةماعلاو هريغو ىعكالاهلاق رصنلا ىد_هىلعايلع

 قلاو#لاق بذكع انت ان نمانص (نامز)ل رصبلا هب لديك: ىذلا لول ا لءملاثيللا لاقو لوله | نيم

 سايقلاوءاهلا اهتع ضوءو ةماكلا مال فذ لج نازو ىماهلصأ(هئاملا )«انيموايذك ا هلوق || ةئام

 ىرابنالا نبا لاقاضنأتائمو نينسو نيزع لثم صقن ام اريج نوك.] نيّئمتالثنبب رصملا دنع
 ل ارنهتلا باتكو د.وتل اننينسةناعلث هللا تانك ىف ودمح ىتلابةناملت انناعص اديس اسفل و

 1 ذاشاشاكأ دنع :وهف تائمو نيئمامأو لا تاغللا صفا

 08 921516161882266 تره 8 8 رك د2
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 وق ”امأقوملاعد < وق ل يروم وال تحاالاردأل» دلل 0

 ل رااور 17 مقاما لاقمفساقلاروح ولانقأ ولفت ل ثمل توك

 'ةأضاولاموهف هلامرثك اذاالاملاع لج رلالاملامقب ولالا ىهولام اوهو ثنود ورك ذو

 | ىأل ودام ءاهقفلا لوقذ ةسنق هذا الام لومت ىرهزالا لافو هريسغهلوموالامدختا لومتوةلام

 ا (موملا]) مع زلاةيدانلا لهادتءلاملاو قرعلا فالامدعدام

 برش لمعتسن ءاودوهو ةروصغمفل الا ثقب واراصةةاءايلا تذذك ىايموم لصالاو ةينانوب

 | عجلاو ةموعههزمهيوءاغلا متقن ةلوعق ىلع ءاهادحا|تاغلاهذ ذو لقثلا (ةنوملا للا دامك 8

 ةنكاس ةزمهبةنومةمناثلا ةغللاو ني_تضش زومهم م خأمأم .وقلا تآمو اهظغل ىلع تانّوم

 لوم

 نو

 َن روعه

 واولابةنومةثلاسثلاو فرغو ةفرغ ل ثم نوم عخساو يب عيد 4 ::ومانريمأ رعءاشلالاق

 الأ واولا تيلقف هوم هزصأ (ءاملا )لاق باءنمهنوعهناما.هنملاقي روسو هروس ل *منوم ع جاو ْ

 5 تلعأ امال فلالا باقتىلو هرمجءاطلا ثم اقف ن ايش ناقرح ععجاق اهلمقامحاتغناو [هكرس مل

 هب وموهايملاةيفريغمنلاو عملا فولصأ ىادراذهو نيلالعا فرحلا ىلع مجال برعلاوذرم

 ةال_صلا هيلع هلوقو ديححاولا ظغل ىلءزمهلا.ءاومأاولااعرو باووأو بان لماضدأ هاوما ا اولاقو

 ثردحلا نا هروط 1 ناناوح هنعولازتالا نمل عا !بوحو ءانعم ابك نهرا كاك ان
 أ نأ ن نعاضب دوادوأىورو لزب دوألزثأل سلا بجودقفنانانكلا ى 11 هاوي خوسنما

 'لوسررمأ مم السالاءا دبا ىف صخر تناكءامملا ن نمءاملان وتعد اوناك ىتلااهتفلا نأ 3

 أ فيكمالل_سلا هم ءىلع لاذ كلذ ىفاورحاشةةياصتلا نا ىوربو لسغلاإسو هملعدتلا ىلصهللا

 ا مالتحالا ىلع لو ثردحلا نا ىف لاوءأم نماعاص نوم - والو نسناتكلا ءاقتلادحلا نولحوت

 بجمال لاوهناكفءاملا تاراذا من لاقت !.>| ىهاذا لسغنهءأرملا ىلع له اسم لوق ليلدب

 هللااههاماوا هءامرثك اضدأ ءامتواهومهومةيكر لات هاموءاملا ىأراذا الا تحلا ىلع لسغلا

 بهزلاهأع هتلطئذا | تهومو هءامىتلأعماسجلا هامأو ءاملا غلب رسفاحلا ءامأو اهءامرثكأ

 لطابلاوىحلا نم جب وزمنوأ فروخ ص ى ٌآ هو لوقو تاو

 يام ماش اموءايلا عم ممل 00

 نأ نكعالو اهوام لعين >كلذوولدلا "الخ ةبكرلا فردحتا عاب ان نماحكملسجرلا (حام)

 نأ هرف لغسأ نم طقنلاف هلوق ىةسىذلا اوهو عاملات سافر ءأ املا مهمالكن ,مو امو هفديلاب ف ارتغالابالااهنم تسب

 معلا ىلع ءوانطقنتالئاملا] | فئئاق لثم ةحام حئاملا عجب و قوذ نوكم نم قوف نمو لغسأ نوكمن 1 لغسأن م طقنلاةولدلا

 ديم دنع هيناوح كرخل كلذن منادمملاو 1 ارحتءايلا خشات ادم و عاببابنمادسيم(دام) ةفافو

 ىهوك اذن م ةقتشمةدئاملاوهاطعأ ادممءدامو نيطابنشو ناطب لم نيدايم عجلاو قابسلا

 ُُّ ارعاذا كدعدأم ن نمةقّدشم لءقواهانا مهاطعأ ىأس انلل اهدامث الاملا نال ةلوعشم ىنمعتإءاف ١

 رم  اهراتماو ماعطلا ىو ميارسسكم ةريملا 00 ا م ىك5 :

 زيم ف نوكيكلذو ةغلامم ليقثتلاو هريسغ نم هةاصفو هئلز ءعاببابن ماريم ل هش

 زيسغو نومرسجيلا هيأ مويا اوزانماووحن تاطاتخلا ى وب ءطلا نمثدسحلا هلبازيعاوت تاهتشملا

 ا

| 

 م



 صقخ نوتسا و لقد نم عج قوملاو فينذتل الو تناكف تايمد الا نمرثكسص أ هذ_ه

 هدرستم ظفل ىل-ع عجب لكتاناوي فيغخنل ابو مئانالديد_كنلا,تاتيملاوءال_ةعلاروكذب
 ْ عرذلا فرعىةتسمايدارملاواناوماو احا ىلا عت لاق تاس او تسدد ل-ةهتيمعج تاومالاو.

 ا مصل عذاف لوعفملا فوأ لعاغلا ىفاما ةغو سثمرب غ ةئيه ىلع لت وأ «#فنا فءحتامام
 0 لكؤب الام عذاذكو ةتيمموعاخلا هه عطقر ملوأمارحالا لاحفوأ

 ضرأن مدن رقفيفتل زوو ةفرغناز وةنك اسةزم-ةئؤمو صنهسفام 1 كلذ نم

 ةسعقو اهبو كلركلا نمةبد رق ىهوزاجلا ىلا ءلهأهنمعب رذيىذلا ماسلا فرطبءاقتاملا

 ةعامجو ةحاور نءهللادبعوةثراح نبدي زو هنء هللا ىطر بلاط ىنأ نب رفعج اه لق ةروهشم
 هناموءاسملا ف باذةغل عاب ب اننماثيمث معو لاق با. نمانومْئشل |(ثام]) ةباصعلا نم ةريثك
 رسكسلاب لا ةغم ىلع ءاثيم ىهف تاهسو تنال ضرالا تن امو ىدعتب الو ىدعتتب لاق باب نم هريسغ

 تاجوماهطغل ىلع ةدحاولا عجبو جوملا نم صأ ةجروا أوبرطضا اجومرصلا(ح امر ءايلابو
 دا سانلا حام 0 هبارطضاو هكا دنا © اونو تناولا وبول لمح اومأ حب وملا عجو

 ىهوةيذاملا نمذوخأم ضيبالا لسعلا ةمتملا ذلان(ىذاملا ) سبب رطضاو مهروما تفادخا ا

 هراوم ةءانوةعرس كلر لات با.نماروهّىدمأا (رامإ) هنسللا ةلوسلا ليقوءاضدلا عردلا

 اضيأ ةزمحلاب وهسفنب ىدعد و لاسم دلارامو برطضارعل ارامو ضرع قددرترامو ةعيرسديلا

 اهبو فة دقو نوللاةب واول معللا هزنةكمءا.لا دي دشن ةب رامةاطقو هلاسأأ ذا هرامأو هراملاقف

 هل-صأو ب رعمءارلارسك, نات سراملاو# نوللا ةقاربلا ةرقيلاديدشتلابةب راملاو ةأرملاتيعسأ
 ا ((زوملا) عدقلا برعلا ماك عم-:ملو مهضعب لاق تاناتسرامهعجو ىضرملا تب هانعمو ناتلك زوم

 ا هقاح لاق بان نماسومه سأ ار( سام)) حلعأاو هود هرعورع لممءزومهدحاولاةذو ,رعم ةهكاق سوم

 أ فورصموهاذ_هىلءوفلالانهسار ىسوأ نم لعففهنز وو ةدئاز !ليقدي دلال !ىنوملاو

 ثدنأتلا فلال فرصن.الا ذه ىلعو ىلم>نازو ىلءفهنزوو ةيلصأ يملا لمقو ريكساا دنع نوني

 لو ىلععمجيو فرص: الو فسمع: وثنؤد و رك دن ىسوملا لاقفى :رابنالا نيازحوأو ةروصقمملا

 وهو فرصلا هجولا تيكسلا نبا لاق ن كل تالي اك ت ايسوم | مذملا لوق ىلعو ىساو ا فرصلا
 نمالا ىسوملاريك ذنعم#أ لد_سعى أن عع راسلا ف لقنو تقل اذاهسأر تدسو نم لعغم

 قاسكلا لوقهديوندو فلالا لج الل اجا ذو ىلع فرب دقت ىف لسجر مسا ىمومو ىومالا

 تن رعف ةمممنيشلاى وم هلصأو ىؤلعم لاقيفاواو باعتاهتلاصال ايلا ناف ىلعمو*ةىقةيلصالا

 داوموأبرسعموهو قيلاوملا نبا هعبتو ىرهوجلا لاقفورعمبح شاملا ةلمهملا

 ٍ زوه

. 

 زوجي وةنك اسءزمهبنيعلا ق ومو لاغقأو لق لثمقاومأ ع جاو برعمفخلاا قوما ناوم

 | عجا ىرهزالالاقو مددقملا فلالاءقاماورخؤملا قولا لبقو هيف ةغا قاملاواهرحتوثممدغتتلا || تن“

اق+فةغل ىاملاو غدصلا ىلباموهورخو تا ىنععناتغل قاملاو قوما نأ ةغللا لهآ
 عاطقلا نبال

 هرخآ ىقءابلا لب كاذكس يلو لع غموه لا قفءالعلا نم ةعاسج ه#بق طلغدقو ىلعفنيسعلا قام

 انوقاحلالاهرخ !ىفهايلا تديزاغاو ةيلصأ مملا نال لعفع وهسلو ىرهوجلا لاققاسحل الل
 ف 5 ِ

 ناك
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 نازوةرهموماربوةمرب ل ثمراهمو فغوةوغ ل شرهم او هرومقتالاو ةراهمو راهمو ا
 ناد_.- ند ره ممن اياوعس نعل اترعنم ةعاضق نمجاضنأ هر عمو ناعن م هذلب هرع 2-3 : 1

 فرغنعلابو لصالا ىلع ليي ملابىرا ملا عمجاو ةلسقلا َّكآ ليقودلبلا لآ ةبسنريةيرلا لالا

 ناد_حن.ىرومىلا 4 هيدا ىهىرهزالالاقو اراهملاقيفاغا ا ءايلا بل 9 عمم نأ 0 فيفضعلا

 تيرغ واج ارت رش اف ذاهب لدعيال لاقنا متافص ىف مهضعبدازو ليدللا قست باش ى مهو

 لهأ ناسلواعيرمتداجأ ت يعداذا ءام»أ الو هلعت ىدأ لقاباهنمدارباممهغتاهنأ اهلا بسنب م

 نازو رهمناتلكى مهوسرغلادمعناح .رهماو ىدقلا ىريجلا نموغو م_غيداكتال مهتتسم ور هم :

 صعب قو حوزلا ةنحاه اسمو دن حاولا ةماج لا انراصوو >ناتماكلا تسكرت نكل ناحو ل

 فير دنا ققبىدح سكلا لاعاد_ت:ءمدقتمث ءاتشلا لوأ ىفاو ناج :رسهملاناك جراوتلا

 4 90 (قهم) نازيملا لوأس ملا لوزن دنع ذوءامر نتن مرشعس داسلا عولاوهو :

 0 ( هتلهمأ) ءارجورجأ لثمءاقومىتالاو ومو هف هضاسيب دتشأ بعت
 ارو كسلاب لهملا مسالاوا ديور مهلهمأ نير فاك- ١1 لوذ لربنا قو نتمالسمت ل نر هلل

 ىهوكلذك ه هفر َح كي مماز رضتايرتل م قادتنا ىاال تشل رخأ ىار هترالاعل ل

 عنو لتقويم د( نوم )خالو ب صالا ىف لهمتو ريخأت ىأ إجمالا فو قفرلا
 هتنوتماو هتم دس هننهمأ و راذكورفاكل ثمنا هم عوج او ءةنهامىتالاو نهاملعاغلاو هريغمدخا

 ىعدالا هر ل كلاي ةنهملا لدقو برضلاوةدرمضلا لثمن وملا نم صخأ ةنهملاو هَتلْذَسا

 هتمد*خب أي .7قىأ ةنهمنا .'ىفح رخو مهتمدخخ ىفىأ هلهأ ةنهم فو دو خلا مالكلا لاقو

 هن ةرمدتو هلاغشا قاوم ىلا

 ىهو هثلان ةغل توم مسك لانتمو ةغل فاخباننم تاسيتاموانومتوعناسنالا (تام)

 دون تدحو دوك: تدكعاطقلا نبادازو مودن تمدلتعملا مءلإةمو نيتغللا لخأدت ب اننم

 لاقف رعاشلاامهعجدقو فيفضل ىيذتتلاو ليقثتلا,تيموهفداجتو داكتاممفءاجو ا

 ءامحالا تيمتملااغا د تيعحارتساف تامن م سنأ ١

 ىددونو رو عس ىأ نوتسم منار ءتيم كنا ىلاعتهلوق هملعو ريغال ليقثتلا,ث مك ىكلاامأو

 ةبادلا تةفنو نانالا تامقرسغلا ف لاقدو توملا نمصدخأ ةنوملاوهللاهنامأ لاقي هز مهلا
 خفلاو يملا مضي تاوملا وكاذكى ارعالا نبا دنعلبذتو حو "رىذ لع فلس تمول لدنتو
 0 ةرامعلا نمتاح علا غلانات اومونيتذ:اناتوم ضرالاتتاموتوملا لم هع

 ردي ىتلا نانوملاو دحأاه.عفنةيالواه كلامالى لا ضرالاتاوملا ل بقوردصملا.ةمم“ت ت تاوم
 ناويحلا دذاضر ا وهو توملا نيتض#:نانوملا ىاراغلا لاق هلوسروهناضرالا نانومو ءايحا|هف

 هايح هاش الا ى مسلاو اتوممونلا ى مت نرعلا تناكوتاوم ان 1 نانوملان مرخشا لاقي

 هل اولا لارسكلا ةتملاو ديلنىأ ناركسنازو داوغلانانوم ل ->رو

 مزتلاو ل-قدب دشتلاب ةتيماهاصاو تاتص عجلاو هفنآف ت-تامامناويحلا نم ة-تبملاو
 لامعتسان الواممداقرف ىسانالاريغىف في ةذلا مزتلاو لصالا هنال ىسانالا ةتممىف ديدشتلا
0: 

 لو

 نه

 توم
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 ا ختفلا,نملاورهدلا نوذملاو راسعالا عطقناهنال عطقلاو هو نملان مل عاق مع ااا اكو نأ همنا :

 ا امضعنىأ م هاردلا. نمتذخ وش ضان اوكي فرح نمو يف ىف و ءا سلا . نم ظقسد ى ْ

 ا دي رنا لسديالن أذوججو لا لأب اد :الاديرأ ناد بلا لوخدنونةياغا ءادشالوأ|

 |١ ئثلا كلذ باعيتسادب درآنا امغملالو-دز وح ةباغلاءاهتنال ىلا كا ذكود_ارخ امادتءالا ||

 ار اموهملا حرس ىف ىنناقلا لوق ىنعماذسهو هلأ. لاصتالادي رآنا ل دالن زوو ٍ

 نودا. مدح لدينا اواهنماحر *«ةنآوةباغلا الدب نأ ر روءعىلاد_ءباموةياغلاءادتءال ْ

 نمناكرب_سلاءادتباىأ ةفوكتلا ىلا ةرصملا نمترسو عاملا ىلع فةوةمكلذ لكورخ لا |
 || لعفلاهاهتنا نم اه ةءالفرهشلا لو نمتمد مهو قاذهنمو ةفوكلا.هلاصتا هؤاهتناو ةرمصنلا ||
 ازهىلا رهشلال وأ |نمتءد ردقتلاوديا لاو هناكتاراسخالا نامزبالصتم لعفلا نوكفأ|

 ْ ىأ ور عنملضفأديز و كاذدعامايص ىذةةءالهناقرهشلا لوأ تمدنالذاذ_هو موملا :

 دنعب> اولا فونيد رصلا دنع_جاولاريغىقدازتوورمع لضف ةباهدنعنم هلسْضف هدان زها دبا ْ

 || اماهفتساو هبتر رص نعتر صو ةلوصومنوك.ت مدا ابو مو » نييفوكلاو شفخالا|١
 راركتلا الو مومعلا مزايالو ه_عمبقأمقب نموحناطرسثو باوجلا فنييعتلا مزادو كءاجنموحن

 هاربا زلم نع بغرب نموو ىننلا ىنعم نعضتتو هعممقأ ددحأ م ة.ناربد_ةتلاونا ىءعامال :

 ءانمأ عجلاوناونمةمنثتلاو نالطرهينزوبىذلا لدقو هريغو نم-لا هبلاكيىذلا 4 1١ )نمالا 1

 ا ا ىنمو هظفل ىلعنانمةسسثةلاون انمأ عجل اودي دشتلابنم م ؟ةغل فو بامس و بلسم لل! م ْ

 ١ 0و ورك ذمأشلاو 8 جارمسلا نبا لاقو فرصيفريك ذتلا هيلع بلاغلاو هكع عضوم 1

 ىع*ولايمأةثالث هكمنجيو هني لاب و ىنمىنأ ف لالاب ل>رلا ىنمأو عنمثنأاذاو ركذقارعلاو||
 || دنعو اصعلا لمثم انملا مسالاو هرّذق ير بأن ن نم ئذلا هللا ىنمو قارب ىأ ءامدلأ ن نمه:ىبعاما ىنمأ|

 0 عجوةيممالاو هناا م ءالاو هلوصحردق.همحاصنالردقلاو هوا نم ذوحأم لمقاذك 1

 ْ ة ءافاراءامارح را ىدأو فورعم عم ىلا وفامالا ةيناثلا عججو ىدمو ةيدم ل ئمىنمىلوالا |

 صوقذملا بارعا برععيف ةغل صرغتقلا و لوعفشم ىنعب لسيعف ىملاو ةغا ىر بان نم ىنعىموأ|
 || مزل] هنك-ادربودي رب لثم ىنم ىتلا عبو قفد ىتح عاسجلاريغصأب هينم ىعد ةسا لجرلا ىنمت“اوأ|
 فرمضلا ناكسالا ||
ٌْ 1 0 

 ١١ هلدهعو 0 ل ون انك ل تمدوعماثلا عج وسولفوسلف|؟

 ةلوخو ل ثنو ةلوعبو لعب لثمةروهم عم او أر 1اقادص(رهملا ) هتايورذعلا هل ند عمو الا ١

 اهترهم أ ورهملااهتيطعأ عفن باننمارسهمةأرملا ت تره موةرحافلا هرحأ نع ىأىتبلارهمنع ىسمتوأ |
 وأ رهملا اهتيطعأ اذا مترهملوتينمم-هنموالامعتسارتك آىحو يت غل ىنالثلاو كلذك فئالاب |

 نوكرأ ذه ىلعف ةرهم ىهفر ٠4ىلع لح .رنماوتحو ةراذا فاالاناهت ا رهمأو هروه* ىهذ اطدخطت

 ىأر هاموهوفةراهمواروهمنيةضغب رهعمريغو علا فر همونينعمفالتخالترومأو ترهم
 راهمأهعجو لبنا دلورهملاو ةقر ماهم: اهرهمواهب رهمو هتعانسصقرهمو كاذيملاعقذاح

 راومو
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 ءلالملا وةلالمالا ىععممس 5 امسكت الملاو هحيوزتو هحاكن ىف ىأ هكالما ىفانكواهكسجوز ىأ

 ا ماع هاك امو بسض بان مهكءافدند كلاب حالا هتكل موديدةأابهتكلم نم مسا م امه

 ْ 'زالمهنم تالمو (تالم)) دسجلا كالم باق !او هماوةرس كلا. الا كالمو كإةفاضدأ دي دشتلاب
 ٍ | ةلملاو ىلا هتالمأ لاق دفة مها هىدعتو لوا لرانلاوترسسو تمخسمتلالا 0

 ْ نهد المرانلا ىف ىعللاوزيخلا تالمودامرلاو هرا1!نارتلا ليقوزيتلار 2 ىلا هرفلا لق جحعلاب

 5 ل هل اوءأ ىلا حم تقدولا ىلعالا امهزيخو ةفاضالابةإ هزيجن ,.عطاولواغو ل_ءاموهف ل5نأب

 ْ هيلعهتيقا أ الالما بتاكلا ىلع ب اَككلا تالمأور دسو ةردسس لم لام عملا نيداارسسكلاب
 زيزعلا بالا ءاجو سدقو ءىبةغلةمناثلاودسأى ب وزاحماذغلىلوالاو ءالما هماعهتملمأو

 3 لد ه١ زختلا قو ترخأسهالا ىف هل تيم اليصأو ةركب هدلع ىل# ىف قدما هاء ىذلا لاعلو ا 36

 : | ليشو هدم ليقايلم فرعاو تعسوو هل تمر أ دمقلا فريعملا تءلمو اما ودا دزيس محل ىلغاما

 ١ اوم“ موقلا فام ءاروهوم الملا واصعلةءالمرب دق: ىفد>اولاراهنلاو لدللاناولم وا ساوانامزأ

 رودصلاو ةهأ نويعلا نواعمهنالوأ ىأرلا ةدوحو فورعملا نم همه دنع سليمه ءالمل كلذ

 يدع وام عجلاو نيقنل تاذ ةطيرلا دملاو مضلابةءالم او باسأو بس ل -هءالمأ عججاو ةببه

أو لج لثمءالما هعجو هواعامر مسكي ةولموأ التماق عشن بابن م لمان الأ ت *ةلمو ءامهلا
 : ل اج

 ل ->حرزو هن اا مدح تماكمس سلا نبا لاقواووا «ذ سهالا ىلءاولاتو ةنواعمهةنواعف' الا_عم الشو

 ”الماوهو ءءالممذلاب ولمو ماغدالاو لدبلاز زوو ردس:ةم ىنغ ل بف ىلءاضي زو مهمىلما

 مهانغ اومه ردقأىأم وعلا

 سس مصل

 ««اممتاثيامو نونلا عمرم 1و

 عطقنا اذا اهّدر مهاهنءل بر ددالحراهحاصاومطعد هقانل اوأ هاءشلا لصالا قرمسكلاب ( ةض ا

 مسالا وهتطعأب رمطو عمن ىلا, ن ماتم هدفت هاطع لك ىلعقلطأ ىح هلامعم_س ءارثك نبللا

 ىذا لئعسم علو تام لعانلاو مورحهنم عون و هفاعذم سهالأ ن نمو سحالا( هتعزم ]) ةحخم ا

 1| ن ءعنعو هتعزان ىععئثلا هتعنامو د :ءفكصالا نم معنم او عانمو عوتمةغلابلل» أسوةرثكو

 | هد ب رب نمهماعر د هءالف هموق رعى ىأنوذلا خ#) ةعنم فوهو مس ىوقت هموبعننماو ىلا

 : نآزوحتوةاجلاو هريشعلا مسهو عنام عجوأ ةمظعلاو ة :الا ل-ةمردصم ىحوىرشرلا لاق

 ةعنملازأو اقاطمهزاحأن اق المخ هريغق هال ارعسلا ف نكست دقو ةعانملا ن نمءروصةهنوكت

 || لوعفلا ءانلانالف عنمو ةعنملا لهم خقلارةعانملاو هدي برب نم ىلءا هب عنشع ىتأا هن :وةىاريطلا

 ْ ان هريغو قتعلاب هيلع( نم عسموهف ةماضد م22 ناز وةعانم ن محلا عذصو هعانمو ةعنم

 ردسو هردس لثمننم عج اورسكللارةنملا مالاوهبداع :ًأاضرأ هيهيلعنحماو لتق بادن م

 هوعلا مذاابةنملاو كلاضربن "الا نئماق تدضرامت نكن او ىأن الا تخالاوهسنتلا ف هوقو

 نم هل تلعفام هل تددعاضي ا نم هيلع تننهودادضالا نماض:أ فعضا او عاطقلا نبا لاق
 ىسمنأذهاف ب واقلا هنم 3 ك:نريبغتورب دكت وهوشلا تاعفوك تيطعا لوقتنآ لغم عئانصلا

 نانتمالاىأ. نملاوخأ نملا لاقتبانهنمو ىذالاو نما تاقدصاولطيتال هلوقبهنع عراشلا ظ

 نونملاو نونمبوهف هتعطقاذااضنأ انمئذلا تانملاق.هنأق مدخلا و عطقلا حا عئانصلا ديد عتب ١

 ظ

- 

 ىف  حايصص 3



 حرصو ةيزاتحةغلاهنا لن دقو فيك ولف ىلعهنابرح ىلع او ىهل.كاذكس ءاوتولاوأ|

 لثمءاكم ناار ماو وذ ضاينلا ىلا يرضد ىذلاوهو هتقرز تّدْمشا بعت با نماهطم هريغو أ[

 مضر ءاارسسكب تلا لع مرضعب وراس ورفاكل دم كالم عج او كلم لعافلاو هذممسأ ملا ْ

 مالا عمد هكلم دبعوهونيتكب هكلام هيلع هلورسسكل ا هك موشو لول ئثورد-لا فنيتغا ||

 امس 2 ا . ِ ٠

 هسفنل كإمأو هو امسح ىلعر دق, ىأ | تورس :عهسفن كة وهو ه5, زقو هنددشاضن أب رمذ باب 1

 . || ىلاعتهتلاءاشن ا ةةاحلنا ىف قأيسو .ضاغوهف لبللا ىذغأو لتادو وف عضوملا لقب و سا. ةريغ

 ةعبر ف أن برم
 ايذعاوقيرنمرعتلا ءامعبصال هب حلامردجأاورصلا ىفتانولو

 نم ةضسن ىفو اضبأطموحلام ءاملاتي لاى حلامزاوج فس انلا فال تا ىرهزالا ل-ةنو
 ديسلانبالاقو ىبءعطوملامءامدزلا فلاقو لاق تناكناوركتالةغاحلامو تاق بيذهتلا
 لياتحلامو همةنيمّدقتملا ةراسعو ةغللا رهأرت كح لوقىفملاملاقيالو حلهءامةغللا ثاثمىف
 ةرهشلا ىلع نإ هلا اواو مهازغمىلا ني رخأتملا ضعب ديف هل ف ىلع نير هنوكهتلقب نوذعد و

 اادشو هنولعتسفامذعأ ظافلالا نم واهدعفتاغللا نمن و راما اواكر اخ ١ لهأ ناةغللا نلهأ

 دقو هتحاصفمدعب لوةلازوجالمهتغأ نمدنأ تدئامو برعلا عصف أ مهنمناكو مهتغلب نأ ر قلا لزن
 لجرلا مو سارتلا ىل راجوها ذه ىلعف ملام اذه سايقو دعق باب نماحتل مءاسملا < لعملا ىقاولاق

 صلاخ سل ل__قو ضاسلا تن ليقو ضا.هرعشول هيدر سأ ناك اذا لمأ شكو ءارجو رجأ
 عياهو عفو دعم ندممدحو ةحالم مضلاب ىلا مو هفرغنازو ةحمهيفوةرقع همق لب ضانبلا

 نمئاا ( ساء ) ةنيغساا ىرجي ىذلاو هو ناسأا لمع لاب حالملاو حالم عبلاو ةدام ىثن ال و

 - || كءس ألاقي فلالانةثتم ةلكى هو لكلا تفي ىساملا عبسلا فلاي هسنمو هارجورجأ لسثم |
 مهضعبلاقو ”ىل: كال ةدوعالو ىلععحرتالد تلفتيو سام: ىأىرهزالا لاق ةدهعال ىنلملا
 هانعمو هتلعذل تءنوهو ةبةخ ىف باهذوهو هلددوعالى م ملاوذ هلودوعال ىدل ا مطوق ىنءم
 نوكي ةعاسس ل جرلا عيدي نأ ىمءلملا ىنعمل.ةو هيلعالو هلالهنع ىصقنافاملاسرمالا نم حرت
 انامض عئاسلا ةيلاطم نم نك ال ىرتشملا دي نم تءزتنا اذاف بيغ منن علا ضب ةيف ا وةرسدق
 اقام همقلمو هتلسغ ل3 با, نماقامبوثلا ت قامو حام-اورقتةااقالما (قلمأ) اهتدهع

 موسم 0 وات تانوماكلم هتكللم ]) كلذكدل تاتو بعت بابن «هنددوناضدأ هل تقامو

 ماللارسك كال دوي ةنطلسلا ىلوناذا مه سهأ سانلا ىلعكلمو هيون ودك ]مو ىساذا وعدو |

 نماك ٠ نيقلا تكامو 1 مضبشإللا مسالا وسولفو ساف لثم لول هعجاو نوكسلابف غو

 كلو هسقت سد عطم_سمل ىأ لعفت أ كلاستامو اهتاورسشىف طوقساا نماوءنمىل دق أىآ

 لوعفمىلا هرمهط 'اوفعضتا ا. ىدعتد وةأ صا, تحورتل ق نم هع ىلع ةأ صان تك ام لاقي دسقو

 نآرقلا نهكعماجاوكسكممل :مالسسلا هيلع هلوق هيلع ةأ سما هتكلماو هأ سها كلم لامقيفرخ أ
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 رم || ةيبتقنبالاقو ريصلارقاا ىيمدالا لاق !صراصب تبانمرقمووفارقم (ر قم ) ثيقم
 لقم || هريغوأ ءاملا ف هتسمت لق با نمالدتم هتاقمإ ضماحر غم نيلوةغل اراقما رفماووبصلا هش

 || مودلا لج لقملاو هيلا ترظن هتاقمو اهضاس واهداو «عمجت ىتلانيعلا ةمد”ةفرغنازوذلةملاو

 1 #با٠ّماءامو فاكللا عم ملاوي

 5 1 0 اي ا ل ب ل يم

 لم ثيكمو عفا نكم ثكمو ثك امو هذ ثدلتو ماقأ لق بادن هانكم (ثكم)
 ثكم : و هذأبرق برق

 ئ هىهأ ىف ث كو هثكمأ لامقيف زم اىدعتي ونيتغللا ديمي ريغث كف ةعمسلا أرقو ةغل بد رق

 لكم | ىزاجركمأوهتئاركغو ةغل فلالابكمأو كامو وف عدخ ل تق باء نماركم (ركم)ل هيف لن لاذا
 0 ظ طفلا اظفللا باقم ل يبس ىلءازاجم ةئيسةئرسا هاز ىعما م كحاركم ءازبللا ىعمو ركملا ىلع

 ةسك ا ع سكأمو نا صقن برض باد نماسكم علا ىف (سكم])
 : سكماو هل ئمارباكمو

 بعستاسكمذوخأملا ىع#مت ساكم هلعأف واضن أب رض بان نهردصمو. هو ةيانكلا :
 حج و ردصملاب 4

 آ دنعاش ل ناطاساا ناوعأ هذا باوف سكملا لام «ىلغ دقو سوافو نساف لمس وكم ىلع

 | ' رعاشلالاق هارششلاو عسنلا '

 | ١ ٠ مهرد سكم ؤرماعاناملكىفو دي ةواتاقارعلاقاوسأل كفو

 عجاوانمناممتأ ةعب_سوانهةملكلا وتاغايك ثالثوهوركذهوهو لاك لوكملاو ةكدنطي

 أ فاكمل اوكملا عج ىفلاياللاقو ىراينالا نبا هعنمو لديلا ىلع كاكم ليقاسعرو كيكاكم

 : لاق رئاطو هوءاكملا عجم كما لد

 ٍْ اهناشرو نمتوصا !ى د .تدرغاهواكم :

 نكم ||| نمهتنكمونيكموهف عغتراو دنع ملظعةماضض مضض نازوةناكمناطاسلادنعنالف (نكم)

 || هددو هوقىأ ةنكمهلو هياعر دق نك-ة-او هنم نكس ةردقواناطلسه لع هل تاعجانسك م ْئثنا
 02 و لوس سصهالا ىذ اوهدنكم لدمفلال | هنمهتنكموأ

 ظ جام ئئيامو مالا عملو ْش
 3 لاقيف همها دعت و اهعضر غل بعت باد نم حل مل دو لدق باد نم[ كم همأ ىب_صلا 69

 م ( حملا ) هوحضوةجارخالاو ةمارك الا لمة الما ىعان رلا نمو ةلمىتالثلا نمةرملا اوهمأ هتمبمأ

 || انف ىرادنالانالاقو هيلع عرش ارصتقاو رثك [ثنانلاو فاغصلا لاق تنودورك

ا موراكي وركب لةمرسكلا:حالمعجلاو ةحيمل»ا ةريغصتو ةثنؤمهملارك ذيالو ثنودام
 ١ ردسقلا ت

 || لاوو فئلالا امن لمأ تاق ملأ اا ف ترثكحأ ا ذاةردمتر الما تقل[ ب رمضو عفن ىلا ماهل

 || ىفالا حاملا ةبالو دّدقااوهو علعو حواممو طم كء-واحجل ابتلع تلق هللا ترثك أذا يرهزالا
 || محعب ما نم لءاغلاو ةيلاعلا لهأ ةغلمزهةحولمهاملا ملصو ملا تدنم ل قتلا ة>الملاو ةئيدرةغل

 نب ةنط أر قه و لعافلا مما ىف لصدالاوهازه نش خو مف ةنوشخ نش لثمم لال ارمسكو ىلا

 سب حض لوقف هيلع لاهمتسالا ىفرصتقاو فخ هلام“ هارثك ال نكل جاجأ لما ذهو فرصم

 ١ ىلءتءاحىلارداونلا نمحلام لعافلاو اأحالما ءاملا لم نولوقيزاخلا لهأو ماللا نوكسو ملا



 لا
 0 2 2لس غل[ ُُسُسلُالسلسللُلشُُشلل صهيل ع ئه25575757ت3010ا0اتتتلسلللاللا

 ظ ىلع ميو ىننا وأن اك ارك ذءاطدبكرهنال هل وعد ىنععو] بع ةمطمري_هبلأ ليقهتمورهطلا

 ا نيوطم ى"واداطمو ىلعم
 0 07 ' ام ئثبامونيعلا عم لاو

 5 1 دعم ىلع تءج ونيملا نوكسو ارمسكي فندكر بارششلاو ماعطلاررتمناسنالا نم (ةدمملا )

 ةدحاولا معلا نمرعشلا تاوذ ىهو هطغل نم هل دحاوال سن> مسا ) رعملا ) ردسو ةردس لدم

 |! ىزعملاود_بعوديعأو دنع لئمزيعموزعمأ نك اسلا عجو نكستو نيعلا هنو ةئنوم ىهو هاش

 ' || فذحت ل ثدنأتلل فلالا تناكولو زيعم ىلعرغطد و ةركسلا فن وتب اذهو ثدنأتللال قا اللا وغلأ
 "|| ءاطعمثالاو طعمأ لجرلاو طقس بعت باننماطعمرعشلا( طعم )) هرعام قئالاوزءامركذلاو
 ةرارعش طعم لصالاو فاضم ف ذح ىلءوههراف تطعم مطوقو طقاس :طعموءا رج ورعحأ لثم

 وت نونتلا لوخ دل ن دل ىنءعراتخلا ىل< فرط( عم) هرعش طقساذا بئذلا طعتمسهلوت كاذكو
 مق: وهوذاش هلامعتسا نكللو هدنعنمىآ هءم نمت جون ه.لءنملو+دوا_ءمانجرخ
 ظ نوكسلا فوه لبقو موقلا عمو نينكاسلاءاهتتلال مهدنعرسكتف ةعسر ىن.ل ةغلا مئاكساو معلا
 قىأ اعمانح .رحلوقتواةرحناك الاواعا ناكر قرح هلع ىل-خد نا ىنامرلا لادورح فرح

 ق ورع ١ ونيعمحتىألاحلا ىلع لد وةمقرطلا ىلعت روصنتمدحأ اوناكم ف ىأاءمانكودحا اونامز

 عامج الا اهفزوحانلك ىنعجاعيجو لعفلا لاح عامج الا .يفتاعمن ا اعيجءاناعفوعمانلعف نحب
 سفخالاو سنويدنءو مال هل سل هد_عهنالزي وتلا نملدب لماحلاا دنع اهنلاو قارتفالاو

 تالا ةعمعملاو هيلا عر ىأاذه عماذه لعفاو ةفوذحممالنملدب ى-هف ىتفلا ىف فلالاك
 ١ عفن بادن ماكعمبارتلا ىف( هتكعم )هند لاتقلا ة.ه متو راسذلا باهتلا فاواصأو تاوصالا

 نعماو نيعمو وف ىرح نيد: نعي ءاسنا ( نعمل غرف هتغ رص ىأ وقف اكموت هنكعمو هي هتكلا د
 مالكنازوناعملاوءاصق:.هالا ف غااءاذا بلطلا ىفنعما لبق هنمو هودءقدعابتاناعماص رفلا

 ةعءاطللاضدأن وعام اوةعصقلاوساغلاو رد ةلاك تدءلاثان'ال عماج ََك نوعاملاولزنأ ا

 لم ةيومادودمملا عج وبانعأو بنع لم ءاعما هعمجو دملا نمربشأ هرصقو نارمصملا (املا)

 ةرجأ ورا

 ْ عامل دامو نيغلا عم ىملا وي

 ظ رقشالا لكلا قرغمالاو فيفض نب تت ستل اونيغلاو مما 3 رجالا نيطلا ةرغملا )

 || ىهزالالاقو ىاعمفلاو ىرهوجلا لاق نوكسلاب وهوءاوتلاوهاعمالا فعحو ) ضخما

 0[ اوك رضي لا ةءالر ةنك سةمعملا نيغلابسغملاو صخماوهو تيكسلا نبا هلاذام باوصلا اضن
 "|| سغمو سعتٍبا,نماسغمسغمةيطوقل نبا ىكحو صوغعو وذ لوعفأل ءانماانالف صغمو

 ||| ذخأب صغم لغمو وف بعت باي نمالغم( لغم ]) امهفةغلداصلاب ونوكسلاباسغم لرعفلل ءانملا
 1 : بارتلا لك !نءناودلا

 : هيامماشام وفاقلا عم مما :

 د اج: اهل لا لكل ايلا 917015 4 فال ْ
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 0 هلا تيقشعأوو ذل لحتازو (قشلا) لش دنعر هع 5 نعال 2

 001 تةسمو هو تاسحو اوةاخ لاعب 0 ءاشلا

 0 شاموهفاثمط' وأن اك اهدرم ههماحر ىلع ناك اذااء_سمى دع ) ىثم) 0

 | نبا هلا متغلاو لفالان ملاملاةيشاملاو ءاشمو وذ ةعمشلاب ىبثمو فيعضت لاو هروطانىدعتيو

 ةيشامملا نمرق.لا لءمهضءدوةعاج وةك

 6-ان اموداصلا عم ماا

 اكطصم ار صتءفددشهبو اخنا لاقود ملا نءدرتك ًارصقلاو فاكلا فيفذتو امعضب ( اك.طصملا)
 لاقهتكل كلذ قملاو 1 انااكعودا وفيفتعلاو ملا تن ىرابنالا نبا كحو دف ففذعو

 وو هب رعمةسمو ريىرتو ةبلصأ اأو :انلاب كسشصمل ةهنك!ىاراقلا ل5 كاذكو رصقااو
 صم هلاق تاقدصلاو : نات وةذور عم هن ندم( د )) قاصيىف مدقتقاطصملا

 عجل او ىيملاريسهملاو راصم أملا و عنف ثرذأتلا او فمهتنرك ذملاامفزوحمدل_هو سراف نبا

 «ىدر نهبرض عجلا ةغيسصن د هراغلا نارصمو ما عج نيراص' ام نانغرو فيغر لثع نارصم

 رغلا

 ىتم

 7 0 ذيب 8 - 13

 ان بموت اون دك  يياوم ور اي ضو واق ولم 0 يو يا ججج نوجا ن ب ارو ينو و ورح

 ءانهعه_صتمأ واج أ مصعد ن هد مهو ةغأ بهذ با ندو لبان ماصم ( هضم

 لدم تيكسلا نب اهلا حطي نيح هدر دع فدان قامرتر طقالا هراصعساف لام (لصاا)

 يدل هراطق سراف نا لاقو طقالا . نمل دمام ىضلاب هلا صملاو

 ام مملة ءامو داضلا عم ميملا ىٍ
 م 2777 7

 رمصص ةأسهاداضلا اريدك ماعلا تذب عضوا ند تارت ميسم هنمو سد عاب موا

 صم تملأت عتبان نةاطضم ىلا نب ( تضضم ةدماكلا غمد الا تنبفوءنبنرلا سبع

 ىادتدس ني كا ضو ك-لاو ىنضماو لق ؟ثأن؛ نماضمىضملاتيف ةرمحلاو ةكرطاىدشوأ

 داراغلا ل 'اق كلذ تاعف الا, ت ضمك و هيف ةرادالاب هد رس ىذ قءاسملا تضع هوا يضم عداد

 خضم عفن ىلا نم ماغضم ماعطلا (تغضم إلا هناسلا كير وهلا واهوهو يللا توصةضعكلاو

 قت مدقت هغسدملاو , غضعا مغلا فقم اممذلا.ةغاضملاو مم غضعام حملا غاضملاو هن اعلتقو

 هتموا دام ضم الا ىلع دضمو ىهذدملاو همت ايءاضمواميضم ىو ىلا (ىذ٠) ىلع

 : هيذغت :!فلالاهترضمأو مد.غن هاضم سهاللا ىضد ,

 «ا.قطياموهطلعمملا#
 5 لاق ةغلاضيأ ف لالا, ترطدأو ةبحرلا قةرطام ىهف تاطبا نم با نمارطمرطمتءاعدأ١ (ترطمأل
 قري_غال فلالاب, ترطم ًاودر طمأو ءانعسلا ترطم لاق, © تفاو ز هاش لاعب ٍىرهزالا
 فئالا.ءاقلا ةللارطمأو بام_بأو بيس لدمراطما هع جو رد صملابرطقللا ىع“م ب تاذعلا
 دودسم لك ملاوطو امتددم لئقٍبا,نمالطمةديدحلا (تاطم) طلال طق#“أو
 ناننمالاطم هل طامو ىزخأ دهب ص ءاقولا دوب هفوساذا اضرب : الط ه هنيدي لع اطمهسنمو 1
 ن1 نازراطملاو لطامت ىساسجلا نمو لاطمو ةغلامملوطدهو لطامىنال#ْدلا نم هلعافلا ولت ءاق |

 1 0 سس وو سوس حسو وسم كجوتومو تيدج جب تور تسوسمم تصدم ا نك اا نقم دعو سوس حمس حصص مج

 ىدم

 لطم
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 "لأ حاسماو تاس عجاو ةباؤذلا ةكسملاو ب اصسملا لقي جسملاتا م لاقف نيم-الا 0 |

 ْ اب افطتعو كلذ نملغآو عرذأس خو هلوط نوكي نك! قاخلا فلرول هبشد رحضلا باو دنم :

 يحج همر ىنعملا لاحأف فاذا ىتاكلا خس هواهريغىلااملعن اك ىلا هن رود لوح اذطسمدررا هدم '

 ريغ نم ىدسهيلا تيضفأ ىلذق باد نماسد ه:سسمةغل قو بعت بان نم هس هاكو 5

 نع ةيانك اسيسمواسم بعت باب نمهنأ سها سدو مب رك لثم سيسم ا مسالاو هودبقا ذكه لئاحأ

 باينماسا سمو ةساسمت هسامو هيلا تأ سأ ذك ىلا ةجانلا تسمو كلذك ةسامتاهسامو عاسجلا |
 || ناث ىلا ىد_هتبوهباصأاسمدسإ+لاءاملا سدورخ الا دحاو لكس داساتوه سم ىتةع لئاق
 : | نم تمئنشلان( تكسد )امد سلا تسسمأو هاجد سلا تسسملا هيف ةزمهط ارو ف روكا

 : ا ىد هتكسمأو تعدتعا اوتقلعت وهيبتذحأ ىب ةغليكبيع “اوت كتسسماو نكسع :رز)ترمض بان أ

 كسمأو ه:بسح ىبضن ىلع عانم ا تكسصأو هنع تةذكسعالا نعت كسم و ديلابهتضبق اك اسما
 أ أرطقب لب سحبال كل هسراللوبلاو سنا لولا كسم--اودهلو زنعمو هسح ثيغل اهلا

 'كلوسم مج اودلخا كسملاو بوكرلا عاطت_سا نإ -ارلا ىلع لجرلا كس عساو ةداعلا فالخ ىلع ||
 ماعطلا نمةفرغناز و هك_سملاو جاعوأ لبذنمةرو.-اني_دحضب ك_سااو سولفو ساف له
 | سدلو قع ىأ ةكسم هل س؛اوه.اع لونع لص ى أ ةكسمدرضال سدلو قمرلا كسعامبارمُلا 9
 أ هد _:عوظو موعسأ | ه_ست ب رهلاو برسعمو هو فو رعم_ميطك _بملأو ُهو3 ىأ هكسم#ب ا

 أرثآءاقبا فاسغرت كسا عي رنم بيطأ هتلاد:ءمئاصا! مف فول درواذ_هلو بيطلا لضفأ |

 أدشن أو كسلا ىهوك ماوه لاقيف ثنويو ركديهريغلاةوركذ مكبس ءاّرغلا لاق موصلا |
 رعاشلا ل وق ثدذأتلا ىلءةدسسعوتآ ||
 علا فلانا دخا م تطري نيتعلاوكملاو ا

 لاق لسعلاو ىهذلا ثينأت ةلزنع هثننأ:تركمفاعج هلعج ل سملاث نأ نمىفاتسحملا لاقو
 ةيؤر لاق نحةرمسك, ك سم هلصأو تيكسلا نبا لاق ةمهذو بهذ لم ةكسمهندحاوو

 كسملا عب رنمبطأاهبزحأ 4 كلا تاباذ نم ىبسن فشتنا ٍْ
 قر كلاو نوكسلا هلصأىنامسصسلا لاق ىراينالا نبا لاقو ىناربعالا نبا نع باعث هاوراذكهو ْ

 لثم هكسم مج وهلوقي ونيس ممن ثدمل'دشنب عمك الا ناكو نزولا ةماقالرارطضا ثددلا |
 هعمركذامو لد١الا نيترمسكب لءفدجوبالهنأ فاتصل لوقدي ردو برقو ةيرقو قرخو ةقرخ |
 وأقافتانوكسلاانهلصالاو «لعونبانناوخاانمل< هه لاقاكنزولا ةماقالةرسكللا نوكتف |
 فالخ (ءاسملا) غئاس لا ذو فآولا ل_جال نب_سلا ىلا تاقن فاكلا هكرح ةرمسكللا نوكست 1
 0 وءاسملا فت اخ دءاسماتدسمأو ب ,رغملا ىلاروظلا نينامءاسملا ةيطوقتلا نيالاقوحابصلا |

 رين اردقلا هصص لاقي ام هلءاع دريت للا

 ةطاشملاو طا دأ عدحاو هل أهنالس املا وشو سسكس معو ممل ىضبدي طشتعىذلا طشملاواهرعد ا
 00 و ا ل ا ا تت 2
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 وق هريغنعاهيز ةءنإ م ضف ىأةب ضتالفلو دل دما ماقلا ىهو د هعف (هب ركالريغصتلا
 | اناطعو ةمطع لمادا ص عجلاو لقوى فرشلاو يهل: هب سعوذو هنو لعف ه-.:هىتنالوا

 دل طال 1771٠.57 نو 1113 1 هسا د هع دش د كانط ل.

 لول 1 ظ

 |(عتسالا | )مهل انةدلب ةروسكم جوة. جو ةنك استيإ هومءارا ءهتيب نيتل مهم نينيس) (س> نسامإ)
 || دريس .نأ ل.قهملع ق0 ءلرتم ع م ىلد سو اح نيلآ مس أ ةمسراك ةلك هانئمءاسو نيسلانوكسأ

 !| لاق هياعدبلا تر راض ألان ليا( من ترغاد د ىكرتلاب ى عمد :ونخت ىبجديدشنل
 ٍ هاملانىدي تدم لاقالسغنوكو ءاملا ةباصأ او دواص-هنوكيبرعلا مالكى محملا دي زونأ

 ا 0 .اع هللا ىل هللا لوسرتاك اضدأ ةمدنق نبا لاقو تادسلعا اذاءاملاب- صسك و امتاسغاذا

 .ةربأو عسمدأ اوىلا عد هلوقه- :مولاق ىل_ءاغا وهو هياحر وهيدي ءاملابعسناكوذعأض وني

 : نان هيلجرر وإ_سغو هسأرب سو هيلع ثلا ىلص هيل دتس واهلسغ لجرالا حامد ار ما كلجرأو

 1 هتلر فكنت :لوقلا عراك. لات لول ذا نروك ذل نينا فر تنس عسل نآس

 1ْ ةظفللاقالطاز 0 جنا ني دعما , ”لراشم حسمت ذه ىلعو عندو هو باكل عمان مالسلا

 لوتوهاكرح لاق ازاءام دحأ ىف ةقيق>وأ 1 نااومرذعم راك هداراو ءدحاولا

 : لسغلاهدارا 0 رانا وفود زامل < حتا نارا ز

 : قءاملا < ذا ا هد نيش نعلأست نأ لو فيفا اهداراو سا

 || كيرف وطعملا تال ارا غطت غاست-لجرالا فكلذكى مه لوف ضيعلا مكح سورب

 || ىلا هلوقبتدت> نكس اوزينغلا ىلا قلطنت لدحرلا نال ماباوجلاو هلماعيف هيلع فوطعملا
 : اذهرموتدرااماد5ن مذيدخ لاق [كهمأ س لالو لمت ضءن ىلءنيبم رضي فطعووف نيعكلا |

 ضيعت ]هنال لماعلا طفل ةاعا صرخملا هجيوق بصنل انمومصنو رجلان ةعبسلا فص ور
 ٍْ نأ لسغةءار ةلا هذه ىلع حلا نأ ىل ءلديو ىرهزالا لاف يفاشلا ب بهذم وعيا ذهو مدقتاك

 || قفارملا ىلا نيديلا فدي دحضلا هاج كني بعكلا ىلا ددحا مل سأرلا مسك امصسسص ناكول لج لا ىلعمجسملا
 ٍّ لج عنع نم ب هذم ىوةياذهو لماعلا فانئتسا بصنتلاه>وودب دحر يغب سؤ رب 5

 ٍ ردم ا ىلع فطعف سو ر ضعداو وص ماورب دعت لانالءاملا ل ىلع هفطعوأ هيددعم ىلع كرتشملا

 | برعلا مالك ى ريتك مهوتلا ىلع فطعلا ىعس و ىنءلا ىلع فطعلاو هدوجو مهوت ىل<
 اهتعلدب رعسشلاو ةريشلادارملا لاقيت أ ماول تال ؟سؤ رباوصماو ىلاعت هلوق نءىنانلاو

 ار عشلا ىلع م-عنأه سأر ضءءقلحن انوجصالف لصأ ةرمشدلا نأوهو لو الان لبق ناق سكملا وأ
 | لمصأر ءشلانأوهو فاثلاب لبق ناوهبلاق سهذملا ةعأ نمادحأٍيءأالو لصالا نمهنكم

 ظ .موالوأ ضرغل لح وفم را م ا ذ

 أ عسملاوةبه نيا ولدأو رمت السلا ةراسلا هلع ب رضي ع مل لج لثمأ

 الود نيعالو هسوحو ىسةدحأ عبس يللا تلا يرق نال ى لضلاة علا حاصلا
 ا نوفل ما سلط ى أ حسم عرذة تعوذ لاذكمنالايتتما لال *وبحاخ

 ىرمه

5 700 5500 520090 1 

 [+ و > اهو صيتوخا) ركبت امر 1 خيو اوتو



 0 ١
 رو كوة ددش ايام الاانا لوران قزم لوز أ

 هدروأ ا ذكهو هددش دءاس قب هانعهوهزنميالءارغلاريغو باعت لاقو ىاراغلا هلاق زم مالو 0

 ناسنالاو سه لاق. تاداعلا لمح وفالخالا نساحم دي :ءفوقولا ىلءناسن الا امهتاعا ص لمحت

 نازو ةآرملاو وص لاقيفددشتدقو ىرهوإلا لاق ءأو صوذىأ بي رقوهف برق لثمهىرضوشو
 اوهف ةماضض مضخلائمةءاضماعطلاو صو شاوغو راوجنازوءا ص مجاوةفورسعمحاتغم ١
 ار هندجودهنارمساو ىدعتبالو ىدعتباضرًارمدكلاب هنو ةسغل )كانى رحو ءىرص]

 ليةدرفأ اذاف جاودز للف لأري_غب ىفأ ص وماعطلا فأن هاضد لاقي وفلالاب ماعطلا ىنأ ماو
 مناق ةغلا وعضو ملا خف' لدرلا هاو نامْغل نأ او أسم لوقب نم مسنمو فلالاب ىنأ ها |!
 : [هيفو لصو ةزم بدأ سها نالاو هطغلربغ نمل اجر عجاو نا سهاوو ىها تاقماللاو فلالابتأت ١
 هن_-سناز وه سع ق.وف ذك ءا رلاىلا ةزمهلا هذه هكرح ل قئز وح و ةرتنازو ةأ سه ىرح ان ْ
 نم ةأ سها تعمم اسك لات ىمعدملا ىلء لدن ةني رق ىلعا دانة عاءاهري_ةنأصااه.ف ليقاعرو|!
 ةءافرةأ ساو اهظ'لريغ نمدوسنرءاسناوءوءاهريغي ريل ا ديرأ ها ان لوب رعلا ءاصعف ا
 طفل ىلع هانُمهءاش ى رارْعلا بهو تذب ةععاهمسا ريد لا نب ندحرلا دعم دعب ثدبكشف ا( عئاطىتلا ْ

 ليقو لاه هام ةمطاق اهع*| لبق ةأسهارزيءامىفزورثك الارنءةءركنازو موضعي دنعربغصتا ٍْ

 ءاسعو ةاراسعدي راما 4,ةءراموةءاهاجلاءارع_ثنمةعاج مسا سرّقلاو رهاو ةريسم ومها ||
 هلوةىف تزعطاذا اضن أ هتءراملاقب و لطاملا وأى الاد ا دب را اوقلاءدقتو هتلداج 1

 اضارتعاوءادّ:ءانوك.هناق ل ادا ىالذاضارتعءاالا ءارملا نوكمالو لئاقللاريغصتو لوقالاشيب زئأ |
 ةدحاولاب ىم-وةويضةد>اولا ضدنلاةراخاورملاو رممكتلابةيرملا مس.الاوك شه ىصأ ىف ىرتماو ْ

 ارح ذللو ناءماشلاورماعد>اللاقينا سارع نادلب ناورماو ةكسقورعملا لبجلا |
 |فلالا لخدتدتو رونتت زو ذوصاضد أ عيفلاةبوةمه*لاذلاو تومكتعنازو ذو روس ّْ
 ةمسنو سا.ةريغىبعىاز ءداد رباكرو ض ىمانالا قىلوالا ىلا ةمسنلاوذورلاو ص لامتءف ماللاو ْ

 بسنبوىذو صو ىذه رو سماه ظغل ىلع ةيناثلا ىلا ةيسفلاو هظشل ىلعءارلا ن وكس ىوسمبوثلا |
 اياك [نمةعاس امهبلا :

 يا ملشيامو ىازلا حم ممل اووي

 0 يي7ر77بّا إب ت ب 7 7 7 7 7 757 تت يي ييبجشييئبيضصضصضصضصن-”ششصصتتصصططلل

 | مبا صو بارشلاب طاخهنالب سم لسعللاولاقو هتطلخ لمق بان نماج ص ءاملايئشلا( تحسم |

 ةدح سعأ عملاو اهمهطالا وحر ىنءبروفاكرجلا اسم واهتمف لتي ىلا 4عئابطرسكلاندسملا |!

 ةحزملاو مضل حارملا مسالا و جتضلاب ةدحا سهو عفن باد نماح سه( ح ص ةدلبسأو حالسلبثمأأ
 هعضو» نءىثلا ت>ز نمومسم حاز. ان الاقي و لتاق بان نماحا سو ةحز ا هتحزامو ةرملا

 ىذلاو حو ز باري-غح صبا: نال فعضهيفودجلا نع هل ةيد:هنالهتمفاذا هنعدت>زأو

 ليقث لاب هت: سهو هنقق ةبرض ب ان نماق مهب رولا( تقص )له اوصأ ىف هرباغبا مق ةسشالا

 (نزاا) هرثات هذا هكلم قص ودالبلا نمهجو لك ىفموةرف قزم لكلا مسهق لصو قزف

 هاف دي ىف سها. عملا ةمسسنلا و ةليسقلا تيعساهب وهدد له اهريغ_صتو هذ سخ هد>اولا ناصع /

 ريغصتلا

 0 ةناسغن ب اداة أورملاوااغصو ىنص لدمادا ىلع قوذلا ىص عمد ولاقنيعلا بان ىرضزالا |



 ماب ْ 00

 | ىارمآ ىنالثأعردأ الىرهزالالاتو لاذطخلا وظف عءاضملا ىفالا خلاء لال_«فمااكلا ىف

 00 ( دضر) جرغلا نصدشأ ل يقو ىنصوانزو حر فو هذ حرف لمح سضو ف أحسه( حسه
 : معا ذا لمه بابن مدرعد سهو د سه أو عذ هبل تن: ملاذا لمقو ههح و تانأطتأ اذا بعت باد نم

 ا تدع جره ما اا يل هتسرس لق باين ما درع ماعطلا تدرضو درامو ب

 ا ارياحبهعسا ليقأيسن تالوكن نبدي زن سن ر عنب تعش ندي زْنب ددأن بكلام نبدأ ىض مهسأ ساب
 ْ نالامتدو ع لاى هج دا صو ىرهزالا لاخر «مهاعامعىأ سان دالاس

 لس || ( ترسو ىتاشلا تاما نصا هبت ى هوىدارهدلا ةمسلاور اًرننم لصالا ىف مهمسسن

 || ىاح ىلع نيكسلا صو بهذاضدأ ارو صوا حر هدلا ضو تزتجا ارمو نوصل تع
 ا سافنازو صو لصالا ىلعر غو هفا د. _ثالتفهةلمف طيختاو للا ترصخأو هنررضأو ةاشلا

 || يصوم نطب هل لاقي وداو مسا هنالفرصن وه وزح صون مأشلا ةهج نم هكم برق: عذوم
 || ىدلا عأو نيمو و ةرمصبلا قد رط ىلعاضر أ ةكم ىحاوت نم ىنثملا ةغيصد نا صواضد أ نارهظلا

 || ىدعتيو سايقريغىلعرتا صا وعج وه ص ىتالاو سعوهف غل بعت بان نمرع صورو عففلالا
 | هال رمل ىلا ةيسسن هناكهب م ديوي ىذلا ىرملاو هرارملا الاو ل_:3بابنمدن رض لاهتبف ةكرشلاب :

 ْ لبالا هلك ار ص بارغنازو رارملاو رثارملا عجاوةفورعمءاعمالا نمةرارملاو خئاكلا ساننلا
 ا ندبلا الأ ند طلخا ساد ااوهدشاارمسك-اانق رملاو تدثو ما دئشلارق -اوا هرفاشم صاقنف

 || نمعو د رةعج نأزو ضرما اوراىضو تا ض ماو هرانىأ يه كاذ تاعفو ركاب صولا

 س ىه 11 لاحت ىب ءاملا ىف هتكلد لق بابنماس صرع (تس ص ءافصد أو بلصأ هناا مالا 00

 |١ ىف عمبسي م لس.ةوتانام_سرام 6 وىضرملا تدهانعمو برعم ناةلعاق ليقنائسراملاوهو ازحأ

 ضرع | ةراضعمطلا نع ةجراخة لاح ضرملاو بهتباننماضسهنا ويلا( ض ص مدسقلاو رلاكلاا

 : لك ضرملا سراق نا لادو ضرملا ن نءضرخأ ماروال ومال" لان[ اك نمل ولا

 || دلما 4 غلاض ص ض سهو صأ قريسصغةوأ ف اغنوأ ن2 نم ةدعلا ان ءناسنالاه بجي رخام
 العلا نب ورمعى أى لعتأر ث ىعكالا لاق لامعتسإلا

 : ىأأ مال غاب_رض سهى لات ضمه سول ىف

 لاق ضرام ةمناملا نمو ىط سه هءجو ضد ضىلوالا نم لعءاغلاو نوكسلابا

 تافكتاضررمتض صوتاهضرس[لاتبضةرمجحلابعدسو» نطراخالا ل
 لوجو ك0 اعفاتتوهيرزتوب وأ فوصن مءاسك ( طرملا ) هتاوادعأ
 : ندع لسثم عارضأو و عرضأ هعججو عن سهو وف لاكلا ةرثكب ب صدخأ ةعا ص رمضأ .ىداولا (عص)لا ٍْ

 | فاال هتعسعأو ةثلاث غل بعت بابن نم عضو مفاعرص ع صو ةخا فننالا عرضأو ناسعآو نعأو

 فريعضتلاو فئالااهتق صو ردتلا تقرصآو هذم صخأ ةقرملاو فورعم ( قرملا لاعب ىضهندجو

 لق هنمو هلخ دءربغ نمهنم جرح دعو بادن ماكو رض ةمهرلا نم مهلا ق حوا. عة سه ترثك أ

 عجاو هنمنالاموهوفنالا ةبسدق نودام(ثراسملا )) هنمحرخاذااضيأ او هنيدلا ن مق سه

 ىلعءدب تن صو هستموأ دو هنددتعا جنت أرنا صو عق بان ن نءانو ض يذلا ىلعتىن ضوتراوم

 قزاللا شركلاو ةدعملاسأر ع ركن ازو («ىرملا]) هتنيلاةيرمت هنن ضو تيلصانو لمعلا
 روزا ءىرعودرب ودي رب لثمن يد منو ص هعجو زوم عمو*و بارمذلاو ماعطلا هيف عرج موةاعلأ

 ل لس مح سس



 00 ١م

 نيبد_عّمونيمزال ىابرلاو ىئالثلا لمعت هريغمدمأو فلالادمأو هدازادم هريغهدمو داز
 'ئدلادتماو سوأفو سافل .ةهدودمهعجو ردصم ا, ةيع-تدن اكف هدابزهنال دملمسلال اهب و

 لاطرا ةسج عاصلانال عاصوعب رووفزاخلا نر هأدنع انو لطر وهو ليكم ذلادملا و طسدنا

 عقتتامزلا نمةهربلا ةدماور مسك! دا دمودادما ماو قأرعلا لهأ دسنع نالطردملاوثاثو ْ

 اهآو ةظيلغلاهث غلا ىهو عقلاربدكملابةدملاو فرغو ةفرغلثمددم عجاو ريثكلاو ليلقلا ىلع

 هتنعأددع هتددماو شرجلا نيتضم»ددملا او هدم هيفراصا دادمأ َح ركل ادماودب دسم ىهذ هقيق رلا

 عطقردملا ىرهزالا لاو دياتملا بارتلاوهو ةبسصقو بصق ل_.ةمةردم عم (ردملا )هه وقو

 امئاينبنال ةردمةيرقلا ىع-تبرعلاو لمر هطلاذيالىذلا كلعلا نيطلا لوقت مهضعيونيطلا
 وهو هردملاب هرراصأ لق بان نماردم ضوحلا تردموهتد ردىاهبردمدسنالفوردملا نماملاغأ[

 نادنما ال لا ب هل عفم ل#يقو ندم نا نال هل هعف اهنزوو عماج اصملا (ةنيدلا) نيطلا

 مهمل هدان زبلوقلا ىلعزعريسغب و لئاعفا موو ميملا ةلاصأب اوقلا ىلعزم#لاب نئادمو ندم عجلاو
 مدسقتو شراعم فال_هالا فاهربط وهلاّدرتف ةكرخلا فالصأ ءايلا نال لعافمامثنوو

 ريسقوتب 9 جلا ونوكسلا.تاقرغو فرغو ةفرغ ل_ثمتاردمو ىدم عجاو# «رمشلا( ةيدملا ) ىدم

 قول ثامملااهبدارب ىتلا ىه 5 أاهعلو ردسو ةردس ل ثمرسك-!انىدم عججلاو اارمسكب ةبدم لوقت

 ةياغلا نيتصعب ىدملاو دم اري_غوهواعاصرممع ةعست عسد لاكم لفت نازوىدملاو تاكا اذه

 3 ملاذا هيغ قنالف ىدأ توىناغصلا هع و ى :رهوجلاو ىرمد لا هاكح ليقثتلاب رصمبلا دملاقي :

 هلع ذ ىلعءادو

 تحسم

 ردم

 ندم

 اب وج 0 00007 عجب >5 هرج 7-2 3 2 هس نو كائنا -

 - 1 #2 0 ع دول دو” كح تي ل يو هتع

 ثا يو نر ل وة م تت نيم تت وا يح يح د ينع و 556 هد 2
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 :«اممتاثدامو لا ذلا عم ممل ب

 ب ىدددوهفهتطلخو هتح ص لق بان نماقذمءاملابارمشلاو يللا (تةذم لا متدسفأ ةجاجدلا ْش

 ||| ىلا برضو ةيعالملادنعرخيقيقرءام (ىذملا ) قاذموهفردكهياشاذاّدولا ف ذعتالفو أ ىذم
 عم هريسكلاةكلاثلاو ليقثتلا عماهرسكة يناثلاو لاذلا نوكسىل والا تاغل ثالث هيف وضاسللا |

 1 لاةيوءاذمو وف برمض بان نمىذع ل>رلا ىذمو صوقتنملا بارعأ ةلاثلاىف رعيو فيفضلا

 كلذكل يقثتلاءىىذ.هو فل الاء ىذمأو ىذه: ةأرااو ىذعلجرلا :

 يامن امو ءارلا عم ميلا
 كس سس سس تس ج

 موهصعل و مدقلا مالكلا فدو داكر الو بّرعموهو نانصلا هبحلاهدامرغعج تازو( كرما )

 | عوناضيأ كترملا لاقيو لعفمندب روصأ للاعف ىلع ءلمُك-هل ان سدا هنال طاغوه ليقو مياامسكي

 /ش رذم جذم

 قذم

 كده

 احرص ةدادلا تح ىصو سواؤو ساف لمحو ص عجاو ىع صو تابن تأ ذ ض رآ(حرملا) .رعلا نم
 حب ص صو ىدعتالو ىدعتب حرملا ىف ىرتاهتا .رأ اح سضا مت سهو حيرملا ف تعر ل3# باب ند
 نم علطترج قورعوش ىشوطرطلا لاقوؤاؤلا اراغصوهةعاجو ىرهزالا لاق ناحرملاو ْ طاتض

 سل هنالةدياز ليقف نونلا امآواريثك ضرالا براغعدان دهاشا ذكهو لاق فكلا

 حرص

 عباصاكرمصلا
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 اكقونحضمو قضم لاقي ىار ءالا نا لاقو قّح هلوصاف لن هوو را أ لوقد ن م 0

 ىق.داحتو تاقنعه عم او ذأ اهنالممملارم هك قيم ل .ةاعرو نين مو نونحم لامقد ٠

 يام اشم اموءاكا عممملا 3

 صل اخىأ ضحتو هف ةضوحت مضلل هبسن ىف ضو ا (ضحتا ) ٠
 هتضأو هامهطلا ذل ض#نبلوةفباطملا نمدوحأ اوهو ضخ موقلاو اضدأ ضحمت ًارملاو

 نماةحم(هق#) هل مق !الارهتضحتأو هنو دص عفت بأن نماض< دولا هةذ#و هتصاخآفناالا ظ

 اءرلا هنا قدمي ه_:مورثأ هل ىربال تح هلك هلا باهذوه ليقو ةكربلاهنمهذأو هصقن عن تا ا

 ار كلاو معضلاب قاحما ممم ءالاوهناغلنىرب داكم الرهشلارخآى لايل ثالسما لال_#حلا 9 ْ

 لخادت ىلع اضيأ ل>ام لعاشلا مساو فلالاب لأو ل> امو هف بعت با نم لع دليلا( ل ٍ

 لخلا موباصأ ف لالا. موقلا لخأو لىلا مسالاو سايقلا ىلع لعمثر ءشلاق لقا.عرو نينغللا

 كلذكه دن هاو هنريتخا عغنبانن مان تع ( هةنحم ) لوحو ل ضرأو سايقا ىلع نواعم موف ' ظ

 بان مءايل اب ارحم تمحو لق بان نم وح( هن و ) ردسو ةردس لدم نم عجاو ةنجلا مسالا ظ

 هرثآ ب هذئلا ىعمماو هةلزأ ةغل عفن ْ

 يعامل :ءامو ءاحلخا عم ملاوي

 اضخمنبللا (تضحم) اخت غامدلا ىم-ددقو هش لكصلاخومظعلا فىذلا دولا ( "لال |
 صن حو مذ هكر صو هضءا لا و هدي حلا اذا عفن او برم ىلأب ن نم ةغل فو لت باب نم ْ

 نا هلناحفاالاءنيللا ضخمأو هذ ضءعىذلا ءاعولا ملا كةسملاو لوف ا

 عجودغل ا 1| حقل ضاخناو هوو هلرهظ ىتح هب ةاوعربدنو هماق هير نالف ضختو ضخم ْ

 ءاهربغن ضخام ى ءةىاطلااهذًاواهدالواندس عتبان نملماح لكوةأرملا ضو هدالولا||

 ةقاجخ ةدحاولا متعلا ضاخت قون تاق لماحا نأ تدزأ ناف صْخاَوَمو ص ىوؤ صحا ْ

 ةنسلا ىفذخأب ةقانلادإو ضاخت ناو ظغلري_غنمةقان لبالا ةدحاول لدتا اهظفلري غنم
 كلذب ىعمماللا ةدابزب ضاخا نبا لاقيدقو ضاخت تائب ام_بمف ع جاو ضاخم تنبىئتالاوةيناثثلا ٍ

 ىد حض احم نا لازب ,الولماو كر نو ضاخنا, تقل وتامخ لعفلااهب مضدؤةمانال ٌ

 حرخأ طختماو فورعم ( طاخنا )ل نوبل نباوهف ة- ةلاثلا ف لخداذاف ةناثلا ةنسسلا لمكمس : :
 طعم فدي دشتلاب هريغهطختوهغن أن 9 5 30

 همس شي ع كاك تيم 37-222 د

 هيراشتخاو ا تناك ةيقلخ لم لا تاغصلا ن نمهيفاعهيلعتينثأ عفن بادن ماحدم هيمو لم

 اذا ضرالا تحدغا م-هو نم حاملا ىزب ريستلا بيطخلا لاق دجلا نموعأ حدملاناك ا ذهلو ٍ

 ءاهلان و بئاغلل ءاخاب لياخخلا ن 0 كفتعستا ||

 ةانكلام (دادملا) ريغال ةئيمللاو لالا ةف ص ىفهدملانالاقنو ى طسو هلا لاقو را ْ

 مقلا سغ حتلايةدملاو ةسغل فلالاناهتددماو دادمل |اهف تاعج لقبا نما دمةاودلا تددهو ||
 ادمرحلاّدمو ةباكلا لةلاياهتهتذخ أ امتمتددقساو ةأودلا نمت ددمو ةياتكلا ص ةاودلا ىف 1
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 ميامي امو ءاثلا عم ربما

 لاثمأ عجلاو هدئازودنا ذو د | سءن ىعع وهيدشلا ىمعهحوا ةثالل ىلع ]معمل (لشا)

 نمؤنأ لدزنستلا ىفو هل-ثمنهو مهواس#و ىهو و هلاقيف ماو ثذؤملاو ركذ ذاهب فصوبو
 قكوأوهلاقو يش ةصوكس بل ىأئ و15 سدل ىلاعت هلوقاذه ىلع مهضعب رخو انلثم ني رشرل

 فرعد نم كم لاء اك ْئ ههنا ذك سل ىنعملا لقو لصالا فال ىلءاهنال ةدان زلال وقل ا نم

 نكىأ تايظلا ىف لدم. نكىاعت هلوقهيلعواذك نوكت تنأىأ اذك فرعبال كامو لبجلا

 لعالم مهوق صئاصخلا ف نجحنا لاق اعىآهبرتن ١: ام لئعاونماناف ةدان لا لاثمووه

 ليوأتلا ذهرمخ ىلعهنأالا كلذك :ءملاناكنا ولاقأ ذك عمت ال تنآىنعملاو ةدياز لثماولاقاذك

 هلناك ذارهالل تبث أنوكملا ذك مئأش ةءاج نمت نأ هل: وأتاسغاو لثمةدادز نم هوأرئذلا
 اد !نكماشأةف هلناك اذاو نو.«ًامريغهنعهلاغتنا ناك هيوهدرغناولو تاردأو ءامشأهمف

 نارو لش او نيتظ#: لدملاو 5 هيراضمك ءاعو.ادال ىلثمو د هلرةدلعر ماودلاو تو.ئلان

 لاثملاوافصو ىأالةمهّنلا برضو فصولا ىنءتحوتفملاو همش ىنعع روسكملا لمقو كاذك 2

 اولاقف هروصلاو صولا ىنععلاثملا سانلا ل معّم_سا رو وههباشا ذا هل اولثامن همسارسكسلا

 ١ روص أ لاةدبوثىفوةروصملا ةروصلا لاثمأاوءإ_:مأ ماو هنروصو هفصو ىأ اذكهلاثم

 هءاعكءفران [ترهظوه-تءدحاذا برضو لم ىف اننمال_ثم لش ةلا,تاثموهروصم تاناومح

 0 و وعلا هانل مطوع امهبةلثملاو ةفرغنازوةلثملا مسالاو هغلاصديدشتلا ةالعلا

 ناسنإلا . نملو.لارقتس *(ةيانث ا هتعط أ هسهأ تلثتماواسئاك تدصتت ا دعق بادن مالوثمدهردب

 ىمملا وف محرلاو محرلا قوق ةأر 000 ىعملا قوف ل>حرلا ن نماهعسضومو ناو داو

 ءأ ارجورجأ لثمءانثمةأرملاو نئمأو هذ هس اثم ىف هلو كسه سد ل سعت ب 27 نماغةمنتمو مقسما

 4 مها ا اذا !نوتفو ركلات موهو

 يامل امو حسا عم رمملاو

 مركدجام ل جرو فرش اوزعلا (دجلا )) هبىر لق بان نماجته بف نم هاملا لجرلا 2
 حالصلانءا لاق بتكلا قةطوضم ىغاذكهةيسنلاوريغصتلا طذل ىلعةيدمجما لد الاو فيرس

 تدأرو ةسح .رالا كاذكو نعلا لد | نم ىهوىره هزالا لاق هو>و نماهطمضا ذكه ىدنع خد

 سايقلا قديعيريغا ذهودي هسا ل ىلا ةبسنةيدمجلا اهلئاق فرعيال  ذكلا ضعد ىلءةشاح
 نطب فام اسس لف لاثم (ر جلا )اطبضلا ةعصلاسا :ئتسااذه تركذاغا 0

 ((سوجلا )اراجتا علا فترجتأن مرمسا وهو ةاحلاو .ه ليقوأ طب ىف ةاعئشلاعسو وأ ةقانلا

 نمراصاذا دؤنمتو راس لا 6 سوما نمراصس عكو ةمسسراؤ ةلك ا نمَةَمأ

- 

 ميمي تيان ع تت ا ف د عنا 20 0 نا و نك د حا م يرفع ا د ريكي روتر 5-0-0 : 9 1

 "كد . 7 ١> ديو دي نعني ليلا واكس تنم دى ضخ نم - تت تا و 1

 1 : 2900 انيكك هع د لاي ا وسخ و

 دنيا 0

0 

 0ك 1 ز]زؤ] ]| 1 00 يهوا ىو يا هوه هوما لوو وبعث

 00 ىاناجتمتلمفو ل هدعق باب نم 06-2 نجلا سو هال عج هاونأ هسحتو دو ملا ن نموأ ىراصنلا

 داا||ل ديالدىأ ناحل يلا اذهل 0 و نءالب ئدلا ةيطعن الا سراق نا لات ضوعربغب

 محب لماع 9 قيضنملاو ءاغلا عشب لول_ءنفوهو نونجملا ترادلا قي ثوم تالودلا نوندملاو

 7 عنا زمموهو ينمو هربكذنلا ىلعو قيما ى مهلاقيفريك فلا ن نيرثك ؟تيناتلاوءاغلا
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 ءالاو انما ناد (تال)) وعل لوقيو نونلا فد < مهضعب ونوم لا لم ناتدناز نونلاو
 فيعضتلاو ةزمهلاىّذم: وانما هعجبو نيلوشو باّمك ل ثم ناملإا

 ب
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 ام ماشي مو املا عمرمملا و

 ا ف
 نالفىللاإ هتبارقب تمو ىنعموانزو' دمهدم لئساتم (هةم) سرب تم لقنو هذي از يملا( سرتم)

 ابتحرضسا اذا عقن بان نمولدلا تحمر دصهوهوءاقةسالا ( ملا ) لسونو لصواضدأ امم
 عاتملا لصأو تببلا ثان و زيلاو ماعطلاكهي عقتفدام لك ةغللا ىف( عاتملا ) حوممو تام لعافلاو
 نءهقالطلا ة-عتمو ةعتمأ عجاو كاذهتبطعأ اذا ليم ةةلانهتعته نم مءاوهو دازلا نمدي غلبتي أم
 للا ةعتمهنمو عتغلا مسا ةعتملاو هن عتعتو ب عغتنت منال هانا متيطعأاذا اذكب ةقلطملا تعنمو كلذ
 لسجرلا ناك بامعلا ىفلاقو دقعلا ىف ت ةؤملاوهة-عتملاحاكنو قالاطلا ةعتمو حاكنلا ةعدمو
 نم اهايدس ىلا جرف كاذب نكسيف كل ذا هيطعب و موأعم لجأ ىلا يم ىلع اطرسش ةأرملا طراش

 حاكن دارملا نهروجأ ّن هون "اق ننهي تعم“ اف ىلا هتهلوق ىف لبقو قالطالوبوزنريدغ
 -يكناف م هسا ذهلوق ىتعماولاقو ةعتملاحاكن م رت ىلءروهجاو ةمكحتي الاوةسعتملا

 حاكنلا نيدقاعىأ نيخاسمريغ نين < عسا اومأب اوغست نأ ىلاسعت هلوق ىف ىتلا ةطدرمشلا ىلع
 اهماهتدعب و ار هشأ ىف ةرمعلاب مرحأ اذا حلا ىلا ةرمعلاب عتمت هنمو تعقتنا هب تءتقتوا ذكي تعق#او
 مضلاءئذلا(نتم) اعممم ىع-د م نفهيلعمرحناك امهل لحياملا_عأ نم غارشل ايدناق لان مرح

 ناملاو ماهسو مهس لثمن اتم عجلاو عفتراو بلصام ضرالا نم نام او نيت هو وذ ىوقو دعشا ةناثم

 لاعشو نيعنعىرهو+لا دازو معلا و بسصعلا نمباصلا اهنتكمنانتملا سراقنءالاقو رهظلا
 نوكحب, فرط( ىنمإ) هنمم تدصأ ل-تةو برض ىلا, نمانتم لجرلا تننمو تنوي ورك ذبو
 ىفال هنامز مى لات فلا ىتملاةيف نكمملا ىف هعتسد و لعفب وأ هيف لعف نامز نءاماهغتسا
 ىهونا عقوم عقاوهنالر اركسلا ىضذتقيالف اطرسش نوكيو سءلا تعلط ىملاءالف ققحملا

 هيو هيلعاسابق طرشلا ىف هيضتقمالف ماهفتسالا فراركشلا ىضغقبال فرظ ىئملا ةد وأ هيضنقت
 اوقرفو هرم ىلعوهو تقو ىأ هانعفا ذك ن اكرادلا تاخد ىتملاقاذااولاهتذ هريسغو هارغلا حرص
 لمقال نامزلاو نامزلا ىلع عمت ىموهرا _:رباح لءغلاو لعفلا ىلع عقتاط اولاقفالك نيبوهنيد

 نرملا ىفىتم تعقواذاءاطعلا ضعي لاقو اهتلخدّوإ_تدلكهانعذتاحخ داك لاقاذاةراركتلا
 ديزاذا احلا ضعبلاقو هدعاسالعاملاو تاخدالكهلزنعتطخد ىمهلوقف راركتلا تناك
 ف.هضوهو ةضفاأوو باوجلا يجو كتنجا ىنتلأسام ىتملاقاذاةراركتلا تناك اماهلع
 ةلزنع ماوديزامنا مهل وق لوةدو ىنءااري_غبالةاضلا ضعبدنع :وهوديكوتلاريغدمغب الدئازلا نال

 لامحا نم ىنعملا لني رثك الادنعو مئاقاديز نا هله < اك عومعلا لعم<و وف مئاقديزناشلان ا ١

 معى مدقتامكاذ نمب .رعوديزالا مئاقال قعملاق ماودي ,راسعا لمقاذاقرمصلا ىنعمىلا مومعلا

 وهو امىمهيف لمعم_سيوهياعيتسا نك الامو ىمديف لمعت نامزلا ندهياعيتسا نكمي امنا
 تامثالا فلابقتسالاو لاعلل او ىننلا فاعلا تن اكاطرس تءقواذاو سانقلا

 نبل



 (ا15

 حاولا ليقو نيلجرلاو نيديلا بصقالخام همظعدسمجلا حولو حاولأ حج او اول ىع# هيلعبتك

 ءابضلالاو هو ثيلثلا ىكحسو م اللارم دكر ذاول ذوب لاجل لجرلا (ذآل ) ضرع هيف مظع لكدستلا ||
 ||قدرطلاذالوممبفاط ىنءعةذوالم مبذ والوام_ويفةغافلال اءذالاو هان ادملا ىهو موقل اذالو

 || مأشلا لهأوامللاو نيجلا نيبةيالصلا ىف طسوتمنبل لغة نازو ) ر وللا ن_هتاذالأو رادلاب||

 || ناسللا لهأو ناهمسصأو رت_ستنبد نام _سروخ فرط. دارك الا نهسنجروللاو ةشدرقهنوعس
 || ةزولةدحاولا ةسرعةلكس راف نبالاق فور عمر ثرُع ((زوللا]» اهبقطنلا ىفواولا نوفذحي |
 || ةطاول طولد لح رلا ( طال) زولل نهدي مدوي ف؟اطقلا همشاواملا نم جزوللاوىرهزالالاقأ|

 || ئّثلا طالو سو هيلعهللا لص ىنلا طول موقاهاعف اك ةشحافلا لعف ىاراغلا هرك ذا ذكه ءاملأ
 || هيلع ضع ماعللا سرغلا كالواوغضم لاق بان نماكو لاهكولرةمثللا (كالال صلاطولئذلا |

 أ| عكرو عكار لم مول عجلاو مال لعاغلاو صقنلا ىلع مولمووذهلذع لاق با:نمامول (همالإ ||
 أ مالأو ةسالملا لثمةعلالاوم والم عجلاو ةمالملا مسالاو ملم لعافلا ومالمووفةغلفلالاهمالاو ||

 || افي روحو ةنك اسءزم_مبةم“ اللاو ثكتامؤلت علو موللا هءلعكسدام لعفةمالا لحرلا ||
 مضعْول و هدم الس | م”التساو ساي ةريغهنكل فرغ لثمءْولور مو ةرغ لمع 'العجلاوعردلا ||

 ا تم'الو مركلادض مولا نال مهو نو نيهملاو سغنلا ءىندلاو مصشلا كاذ لاقي .ةلووذامول هّرمهلا

 || لثمةمءالمموقلا نيب مءالوامأتلا د_ةفن' ايشقفتا اذاو مأتلاق هتملصأ عفن بان نمقرخلا

 || كلذري_غوةرجاوداوسلاو ضابسلا نمد_بجلاةنص (نوللا » ىنعموانزو ةح اصمت اص
 || مهضعب لاق رغل ا نم سن> نوللاوهقالسخأ تغاتحخا نالف نولو ناولأ مجلاو رمحأ هنو لاقمف ||

 مرو لقدلا ناولالا تاو لافو وحلا فرملا الخام ناولالا هاكلذلا نوم: ةئيدملا لهأو ْ

 | اضيأانايلو ىربا.نمايلهنيدب (هاول ) باتكل ثمتايلاهمجو واولا اهاصأو رسكلايةنبل
 || ىواي المو ضارعالا ىنمع ل عج دقو هلامآ هسأر و هسأر ىولو هةلتف ايل دملاو لبحلا تن ولو هلطم

 ظ عجلاو ةيارلا نودوهو هلع شبجلا ءاولو هبت بهذ فلاالابهيتد ولا ورطتمني الو ف قبال ىأدحأ ىلع
 ْ ةدشااءاو'لالاوةيولأ

 نسل

 هم اسس سس سس
 ١ اي سس كسل مح دج مص مس ل صصص مص ص سسسل مسسصسسسا سس سم سل مسلس سس سا

 ادي زت مل لايف ةغلاعماهبنيأرحلا بصخو همايق تدنعاذا ماقاديز تيل لون فرح( تيل )

 || تيلريدقتلاو لو ؤموهو نيم تنم نيمرجلا نماناذاشلا ىف راهبانعيجج فةغللا كك مهضعن واعاق

 اعءاقديزسدل كلو ةةريخا ىنن هانعمو فرمصتب الدماج لعف(( سل )ل تاثملاهعجو ةثرل قنالاو ْ

 || ىأا ذكح لعفينأ هب قيليامو قزلاذاهبقيلبوضو هريسغبّئشلا( قال]لاربخ عقوامتيقنامنا ||
 ا سا يقريغىلعءايلا هدابربىلايللا هعجو ليل ءدحاولاو فورعم( ليلا )هوو بانيالووكرال ا

 لوللا لبقو تاضبو ةضر لثمتاليلا هعج سا. قور عقلا عولطىلا سهلا بورغنمتلمللاو |
 وى روسىأ ةمواممو هرهاشم لمّ هوة مل ىأ هل الم ءةاماعو ةمشعلا علا لاقد اك نلللا لثم ْ

 ىاولاو برعم فور عمر توتبز نازو وهلا ) ةلطللا دي دش ليلأ ليلو امووامو وارهشو

 صا



 نو عزو واو ادبدرو يتجاوب 4 0+

 ل

 هللا ىلص هللا لو سير ىسهنو سهوأ سا نءولةيالهنال نولو ةبو ىثنكلا سا ىف مير هاهفلا نرغب
 اذكياننبب عملا بجو دقف كد وت ت سلو بوث تسمملاذا لوقي نأوهو ةسمالم أ عس نع ملسوهيلع
 ةعللاوءاضآ اناعمل ها ْئذلا (عا)» ةعنمهيف سبلىأ سمالددربال هوقو ررغهنأد هوللءو
 قذخأ:تدنلا نمةعطقل ةسعللا لاسةيو مريو ماربو ةدرب لم عمو عامل عملا و 'لاكلا نم ةعقبلا
 ىلارافلا لاقاضدأ عاو عاملعجلاو ليلق وش ىآ ىل+خ نم ةءملضرالا فو ىنارعالا نبا لاق سيلا
 اذهودسجلا نمءوضولاوأ ل_سغلا ىفءاملا هببصدالىذلا عضوملا ةعللاوىفاغصلاو ىرضزالاو
 وه ليقو بنذلاةيراقمنيتكشب (مللا ), كلورتملا دلل ىارعالا نبا هلاقاسع هيبشتلا ىلع هنالك
 با,نهناسنالا لي نوذح نم ةرطاضدأ مللاو هزم ةلاكهدواعب الم ءريغصلا لعفوش ليقو رئاغصلا
 ملأو هفرعاذا ىنعملان لأ ل بق هنمو مهيلزخف مهانأاماسملا موقلان لج للا لاو مهب و موملةو هو لتق
 يذلا تمللو ثعشتام هلاح نم تطأ ل#تق بان نمامل هثعش تمل برق ىلا ملأو هلل ءف بنذلاب
 مخلأو ططقو طاطقو ةطق ىلدم مملو ماسملعجملا وبرة.ىأب كذملابهب رعشلارسك-ااىةللاو هتمهذ ا
 لغفلارظ نوك-تو مزح فرح نوكست الو هزم-هلا فم دقو فعءاضملا ف سراق نءاهدروأ ناكم

 هريغ ع وقول عقو
 يامملشنام وءالا عمم الاي

 امراض مجلاونانتمر امو تذالا تحت ىعللا ف نان مظعىازلاو ماللارسحب (ةمرهللا)
 شو ةببللا قداصو ةعبهللا عصف هوهفرط لبقو ناسللا ةغلاهئاكساوءاحلا خف: .(ةحهللا )
 ا هلة ملوعفللا ينم فلالا ئشلاب مشو همزإ همأ عمت لمصفلا شو هب عاوأ سعت بان نما عش ئدلا

 لهأو دعق نان نم لوعف ىلع لحالاوامهوهطأ هنع توه دخت لهأ لوقت فو رعم ) وهللا)
 : هبتعلوأ لتق با نماوحلهيتوطو ءلرتلاو ناولسلا هانعمو بعت بان نم هلأ هنع تيه ةيلاعلا

 ةمكحلاهمضتقتالاعسفنلا نععبو رتااوهللا لصأو ىّوطرطلالاق اضيأهيتءوأتو
 تايملو ىهل عب او مفلا ىصق أ ىف قلخا ىلع ةؤرمثملا ةم_هللا ةاهللاو ىناغشفللالاب ئثلا ىناحلأو
 ناكعون ىأن مةيطعلا مضلابةوهللاو لالا ىلعاضي أت اوهلو تايسصحو ىص>و هاص> لثم

 #ياهئاثياموواولا عمماللاوي 3
 || مرح ثيدحلا فو عاسو ةعاس لثم بال عتاو دوسلا راجعا تاذ ضرالا ىهوةرحملا (ةيذللا )
 || ركذمفورعمت اءئاس و للاو بول ماو ةغل مالا مضدقب والاو نيةرح نين ةئيدملا نالاه.دب السنام
 || لجرلل لة هنمو ىرهزالا ها ةلماكلاريغةفيعضلا ةنيبلا خلاب (ثوللا ) را
 || ناسللا فة او ءاترتسسالا مضل | ةثوللاو ةقاج-ىأ شل اةثول ه-.فو ثولأ لقعلا فيعضلا

 حالاو كاذكمجخلا حالو ادب حولي ئشلا (حال) كلذب بوثلا ثؤلتو هغلطل نيطلابهبوث ثولو
 || نو صح ؤدام مطر وطيف هك الإل حول روهنا ظوذح حول ىفىلامت هلوقىفليقو ”ال'التفنلالا

 اذا فتكو بش نمةصفص لك تفاانح وللاو باكا مأ ظوفحلا حوللا لبقو نورمتأ فهي

 فيكف سم اوهسللا ناك اذاود._لان سا سللا ىرهولالاقو دس بدلا كل سم سملا ممملا



 نكلزكل

 مل آكل ميسصف ىف دوقغموهونالالعا ةولحلا لع 8 نكسأولذ ةطقلاول اهو ى خف لالا و

 حن ىفدجوودحاو ريسغتةثالثلا اورمسف منال لمأتلا دنءهيءافحخالهناق هورك ذي 1 ناواذهو

 باّكلا طاغ ىلءلوئاذهو اهتمةطقللا دعو عفو عف ىلع ءاعمالا نم أ امتو حالاصالا نم
 هناكساز والام بالا نمنال ةدهعملا حسنلا ضعي دوج وموهاك َةإ_هف فذح باوصلاو
 طقللاو نوكسلاو خملا اف لقذ ع راسملا بحاص نأ ل ءفءضىبءهناكسازو يام هنمو قاغتالاب
 ناسنالاو ةغلاص طاقلو طقالوهف ب ارئاطلا طقاو هريغو لءئسو ندسعم نم طقادام نيك #:

 لكل ليقودرفأ اذاق جاودز الل ءاملا,ةطقالةطقاس لك-اوءاهلا.ةطاقأو طاقاو ١ ضدأ طقال
 ةزوالاوح ىمعأرئاطقالقتللاو توصلا فلا, (قالتتللا ) ءاهريغب طقال لبقهوحنو عئاض

 ةعرجلاك ةرممقلبال مسازبخا نم( ةمقللا )هنمروصقمقلقللاو تايحلا لك أي قنعلا لوط |

 هرمهابىدعد و ةعرس هتلك أهتمقتلاو بعت باننم اما ىلا تمهاو ةّرمىف عرج اا ىسا
 دنع هتكسأر#ا هتمقاًوامقلت همقاتفاماقلا هانا هتمقل أ واعقلت ماعطلا هتوقل لاقيف ىدعضتلاو

 هم-يف بعت با, نمنةاووفانقائ ثلا لحرلا( نعل إ خضاولا قد رطلا نيتضمتب مقللاو ماصخلا

 لاقو ةهفاشم ف نمءذ_أ اذا هقاتفْئلاهتنقل لامقرف نان ىلا فيعضتلاب ىدهدوأ

 همسوفهنقلتوْئدلا نقل سراف ناو ىرهزالا لاقو هسنمنكمتوهذخأمالكلا نات ىاراغلا ظ
 يقل بعتبابنمهاقلأ هتستل ١) فوصملا نمد الا ىلعو ةهفاشمذخ الا ىلع قدص»اذ_هو

 أيش لبقءس !ئ*لكو رصقلاوآملا عمرسكلابهاقلو سصقتلا عممضل قلو لوعف ىلع لصالاو
 هلا تيقلأو هتحرط ف لالا ئدلا تيمتلأو هلامةةسساو هو تدسلا ءاتل هنمو همقل دقف هفداصوأ
 هتعضو ةيادلا ىلع عانملا تيقلأو ملعتلاكو هر هتبامأ ى_عدبملهتسقلآو هتغلب لوقلانولوقلا ظ

 بايثىف فوطنالاولاةفاوطلاتدبلا اونأاذا اوناكو حورطملا ىملا ذل اصعلا لا ثمىللاو
 ءاد ةوقللاو اهريسغو ةطغالاكح ور طه ئ*لكى ب قلطأ م ىتللا ىع-ةوامنوقابف اهف هلا انيصع

 ١ هحولا بدصم ١

 ياه تتاموفاكلاعسمزالا#» 2-5-5

 رمحأ ل_مءاكسل ىئتالاو نكلأرك ذلاق ثلا ذكراص ب هت بان ن ماكل نكلوناسللا لةبوهوىجلا
 ةسرعلاب عصقبالىذلا نكلالا لاقب وءارجو

 يام .ماثب امو ملا عمم للا وي ْ

 سصبلابهتحنو ةغلفاالا هنأ و رصدلا سال ةنانهيلا ترظن عفن باد نما ئشلا ىلا( تن إ) ظ

 با.نصو ةعبسلا !مبأ قو هنأعبرمض باينمازمل :( زيا )2 ئلاىلا دتمارصبلا مو هيلا هنن وص
 اذكهديلابهيلا ىذفأ بسذو ل-:ةىلانماس مهمل ]لاهوكتو نيعلابةراشالا راصأو ةغالتق

 ديلاب سللا لصأ ديردن:الاق هالو ةسمالم هسمالو عاجلا نعةبانك هنأ صا ساو هورسسف

 سمالساملكو تسسمتسلولات بلاط لكل سألاراص تح كاذرتك ممثلا سم فرعي!

 بايفلاقو ىلا سم نوكيس ملا ىنارعالا نبا نع بيذهتلا فو سملا سلا اضيأىاراذلا لاقو



]| 

 تءعغتلاو هوو ءاسكو طه نمهيمفاتامرمسكللاب عاغللاو ىنسءمو انروهب تذحلت ل-ةماهطرع

 فقل | هضعب تابنلا فالاوفتلاق لق باب نماغل (هتفنل ]) هلثمعغتلاوهيوش لجرلا عئاتوكاذك

 | عج او اهريسغو لجرلا ىلع ماب امرمسكسلابةفاقللاو هبل مث اهيوثب فدلاو سشنو طاتخا ضعبد

 ىفل || هقشلا ساو ىرحالا ىلا نيتقشلا ىدحا تمض برض با, نمامتغل بوذلا (تةغلإ) فئاغل

 مهر ومأت مءالث موقلا قفالتو هيدشتلا ىلعقوةامءالكو نال ةءالملاو لنازو قفا
 مل || ىطغاذاف هنرامالو ف نالا ةينرااهيغلس لو باقتنلا همة هف ىلعا واعف ةماسعذخ أ اذا (مغلت)

 ناشللاو ماغللاو وف مغلا ىلع باقنلا ناك اذا ىمدالا لاقوديزوأ هلاق بانلاووذفنالا ضعد
 ىف لاخلا كاإةىلءهندجو فلالاىبص.( هتبغلأ )

 ه«اممماثنأمو فاقلا عمم اللا

 بقل || اري غنم اذع_لللا لعجيدقواذكب هتسقلو باقلالا عجلاو هذعى-منوةيمسلارزبنلا (بقللا)
 آ هنالءو و حجب رعالاو شفخالاو شع الا, نيمدقتملا مالا ضعب فب رعت ه:موامارح ن وكم الفي:

 7 احاقلا ةقانلا لمعلا (متلأ) هن ىعسملا اضر عمي رعت ضح لد صيقن: الوزبن كلذيدصقمال

 نك هللا هنجأ لثمةدانزلا لبق لعاغلا لصأ ىلعةحومتام ىهذ لوعفلل انبلابداولاب ت كقلفا ام حأ

 ه4 وعام لمقو ءاهلا تاخ دودو هلا تفذخلا مما لع> نكلهيحومتامداولاق لاقينأ لصالاو

 نوطب ىفام ىهو عئالم عج او« لاح بان نطب فةس>وقامهزحارلا لاق وليك أوةصطن لقاك
 ىف ةعواطملا ف بعت باب نماسمتل تءيقلاضيأ لاقي و ةسنجالا نمقونلا

 ثانالا ئالملاو شال

 نبا لثسورمسكلاو ختغلاب حالا مسالاوا ودبقلأ نم لوعغم مسا ةعمتأم ةدحاولا لماوحلا
 ل-وفةيراحى رخال وام الغام_هادحا تعض هر نان | صا هل ل> رنع م-مءهللأ ىك هر سامع

 نيتأرملا جب وز نيداواراصاممن اى ارا أف د_-اوحاقللا نالاللاةفةيراجلا مالغلا جتزتي

 تعملو تربأ ىنععاماقلا للا تعقل اواعانا ح وزلا حاسةلاءناكنينأرلإ اردىذلانم-للا ناف

 نبل تاذةقاسنلارسكلا,ةلبقلا و لخلاهب مقاياممسااضيأ تلا. حافلا 0 ا
 َحمَعْللا لهم مذالا خد حوقللاو عصةو ةعصق لموارد سو هردس ىل-ةم ع عا و هغل خم و

 تدك ىنلا نهو حوقل تدشن او ةعقل عجب حاقللا بلعت لاقو صالة و صوأو لم حاعل عجل او

 طقل ||| هاصأوهتذحخأ لدقبا.نماطقتل ئذلا ( تطقل )كاذدعب نوبل ىهمتةثالث وانيربشح وقل ىهذ
 لقانهنمو كلذك ةتطقتلاو لوعفم ىنعع لمعذ طمقلو طوقامو وف سال ثي> نمذخالا
 بتكلا نم علا تطقلو هتعجئدلا تطقتلاو ف كلا نودعطقلاءامتذخأ اذاهعباصأ تطغل
 ةطاققللاو ذوسنملا دولوملا ىلع طيقللا اغدقو ناّككلا اذ_هنموباّككلا اذه نم هتذخأاطقل
 ىيرهزالالاق كلذك ةبطرنازوةطقللاو ءاملا ف زحي طاقللاو عئاض لام نمطقتتلا ام مضلاب
 قاذحوةغللا لهأ عيج لوقاذهو لاق هذخأتف قلمهدجتىذلائثلا |!فاقلا ضن هطقللا

 جتقلا ىلعةءاج وىااراغلاو راف نبارصتقاو هري غل هعمسأ لو نوكسلاب ىهثيللا لاقونيبوكلا

 طاقلاولاقو:صءاملا اوفذك فيفضتلاءاماةمها ممتن سل اهب تمعاتف كلا ذريغو تاراغلاو بهنلا ىف



 مل

 | رغل بغا
 || نبالافامشمه,تدتأ ازاغلا م لاكلا ىف تزغلأو باطرأ, بطر لةمزاغلا ع اوهانعمهءشامأ|
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 عهأ

 ع | ةسنق نا لادنيعلا نوكسو مالا ىكي هقي تزوج و نيءلامكو مدللا حتبابعل سعاد ب 7

 لسعلا للا باءلو هف نءهياعل لا سنيتكمتب بعلي بعاو ةرملا خمتل ةيعللاوا ماع تاسنالا نوكي 1

 ءاودلاك قعليام لك علا .قوعللاو عيبصاي هتلك أس اف لثماتعل بعت بابن هقعلأ (هتقعلا ||

 لعافل اوهللاةنعل هياعءادشا لافاذا هسفن نءلو نوعامو نءءلو مذ هيسوأ هدعنأو هدرط عذن باب نم :

 برعلاو ىدحاولالاوو اهنعلوا ههرك [ يةاذ نم لكى هةنوعملا ةرحخلاو كيما لاق ناعل ْ

 مل ةنعاااورخ الاد>او لكنعل اودع التواناعلو ةنعالمهنع الو نو ءامراض ماعط لكل لوقت ْ

 | نعالو نعالملا عجاو مهثدحتو قدر طلا ناقك كانه مهيذونامانانلا نعل عضومنيعلاو

 ما هصصق هل ىفةءمالسا ةلكدي ردنالاقو رب ءقلاناوذذق هةدوز لحرلا :

 ل->رلااغل و لطب لاق بابن ماوخاو غلب ئدلا (انل ) ةغل فال ايطغلاونيشالو طالتخاوةما> هيف ||

 ناكوهةامقسأددعلا نمهتيغلاوه ةلطدآه-تةيغلآو هنماك:هياغلو مااأكلا طالخأو هووغللا:ماكست||
 لئاقلا لوكس اقا' هياعدقعيالامنيعلا فوغللاو لط.د و طقس ىأ هركملا قالط جلب سادعنا ||
 لوةفرطانا قرغلا نمو وغل تاذةماكلا 4غاالاووغللا لم مروصةمىلااوهللاو ىلدوهللاوال ||

 مهقتسم اوى رجل م لاكلاحناوهب رغتئشلع لكي ذكلاو كنأش نمسدل ئدل ماك طغللا ليلخلا ||

 اهريغالوةيدف لبالادالوا نمدعدالاماضدأوغللاوه درت ئثل م )اكوغللاو مظتضْئشل مالك ||

 مهمزاكف التخا ىأمهمتاغل تءعمو ةفرغلاثمهوغلا عاصأو:اهلا اهنع :

 ِ ىلاراغلا هلاق مسهل لاقي و فورعمتا.نرسك-لانتغللاو هنعهتفرصاذااتفلهيأر نعهتغل لاقي |

 ملل ١

 نم غ رفو ةبعللا نا لات هنم ا ةفرغنازو ةبعلااو نوكسلا عم مرا تف ىرفضتلا ىف عدن ملوأ|

 هلا هه و لالالا ةمحألا نس>وعو درتلاو عرطشلا لم ة.ءلوهف هن بعانأم لكوةدنعل

 لاقي و هلظ بعالم ىداوبلار وبطن مرئاطل لي هنمو ركل: بعالم لعافلاو ةيعالمهتسعالو

 هقعلل اوهرملا جنفلاب ةقعللاو هقعلف ل_سعأ ١ هتقعلا لاف هرمطا. نان ىلا ىدعتيو هريغو ل_سعلاو

 : ْ يا .ملةءامونجغلا عمم للاب

 ٌ الل 2 مرفللا )| هل ستان ماشا لو ادغار تناول ل دق تا. نمانعل بغل)

 م: اكوهو هنم مسا نيت: طغللاو مهن بابن ماطغل ( طغل) ه-و>و نعى لا: كإ .هزغللا سراق

 ضوعو مالا تفّدحو كاذ نمةغللا قاقتشا لا ة يوب مول بعت بابن م ىجاي ىصالابىنلو هرغصل

 هيام ملثبامو ءانلا عملا 9

 هنمولامكل اوأنيعلا تا ذىل | هؤررص برمض باد نمامغل ددعلو هرم وهنع هع كعمل ١

 تأ نماطغ] هريغو هقب ر(طغل)المأف رعأآك :ردأ الوةقن نم هعمسأ ل ى هرهزالا لادو ىرهوجلاو

 نسح لوةءطظغلو هةفذق ت١ ضرالا تظغار لحاسلا ىلا اهاَمتاأ ةيادرحأا ظفاو هب يربرض
 هأرملا( تعفا: )) خارفأو خرف لثم ظاغلأىل- عوامساردصملا لوعتساو كا ذكهيطناتو هن ماكنت

 اهط رع



 | ا/

 تمزرإو ه.تةلعئاضدأهمزلا هتمراوةمزال هم رغل ا تمزالوهمزتلاف هريغو لمءلاولاملا هتمالأو

 نال مزتلللادو سالار او ةسيعكللا باب نيبال للا ةد هسنمو مزتامو وف هتقنتعا هتمزتلاو ثا ذكدي
 مهرودصملا هنوهت» ىأ هنو سعب سانلا

 ْ ام مماشد امو نيسلا عممرأل اهب

 تأ ىلا هزمه ا ىدعب وهو#ورونتزلا هيسلو هتعسأ لثميرض با: نمايسل برقعلا هتيسأ

 ركذنذثنؤد ورك ذي وضعلا (ناسللا ») هعسلف هيلءهتلسرأ اذا اروسزواب رقعهتي ال اقف
 رك ذم هاكنآرقلا فو هورثك اريك ذةلاواجونأ لاق ن بسلأ ىلع هعجب ثنأ نمو ةنسلأ ىلع هعجب
 هقطنوأ ةد--فهنغا ىأ عصفو ةوصفهنا سل لامقيف ظذل هنآرادتءانرك ديدقو تنؤمةغللا ناسالاو
 اهريسكوأ اهعك وأءاقلا مهتن لاعف وأ ليعف ناكاذا اواولاقمدقتاكثدنأتلا و ريك ديل أ ىلع دمج و يصف

 ارك ذمناكن او قنءأو قانعو نسلأو ناسلو بةءأو باتو نعأو نبع وحن لعفأ ىلع عجاشنوم

 بهةبا.نم انسان ساونا رغريثك-لا ىفو ةبرغأو بارغوةفغرأو فيغ رو نإ .ذأ ى عج
 خباب عصف أن سلأو نسلو وف حصف

 ا.هئلثياموداصلا عممزللا وب

 نيسب صاو»و صوصا عجاو ىتمكالا اهاكحة لاهو مالا سكب قراسلا (صللا )
 هريغب ثلا (ىصا) هقرس ل5 باب نماصأ ىلا لحرلا صاو مضتدقو مدللا حفل ةيص هوصللا

 ملا عب قوصلالاو هتقيصلا لايف هرمسط ان ىدعتد و فقرا ل-ةماقوصلو اقصل سعت بان نم

 ىوادتلاوضعلا ىلع ت دشاذا | هوحنو ةقر خلا ىلع ا طأ ٌءاودلا نمح رجلا ىلغق صل ام

 #ياههتاثي اموءاطلا عمم للاب
 ,تمتشسُشُشااساس لا ا مو

 هيدامر وسب هغطأو ثول" مطاتوةغلاممديدشتلاو عفن بان نماطلو هريغودأ دملايةيوق / 0

 جتتلايةفاطللا مسالاو ةماضغلا د_ضوضهو هم جرغص برق بابن مف.طلو عفئلا (فطل

 هب تةفرت ىدلاب تةطاتو فطلاا مسالاو ان: فيطاو فات قفر بلط با نماقطل انها فطأو

 هترضب مذ با: نمامطلا و>وةأرملا ((تمطل نا.راقتمزا.نعملاو تعش تفطاتو

 ركذلا ميطلو هذ ههدو قشادح أقف تلاس هرفلا ةرغلا تمطلو هرم خلا ةمطللاو اهفكن طاسب

 هبدخ ضايسلا ذخأب ىذلا ليلا نم مطل سراف نبا لاقو دربودي رب لئممطل ماو ءاوسىئنالاو ||

 أطلب ضرالاب (ئطل ) اضعبابضءنمطأ جاومالا تمطتناو لوا قباوسنم عساتلا يطللاو

 ىه مهريغةغل فف لال ابو زاخلا ةغل ىفدملابو ساارسسكمءاطلملاو ىنعموانزو قدل ل-ةمرومود

 ءانتومعللا عطقت ىنلا ةشلا تدعسهيو هلو سأ رلامطظء نيد ىتلا ةقيقرلا ةرمثققلا لدقو قاسمسلا

 نم مهنمو ةدئا زاهلعت ن ممسهنة ىملا فاوفاتدخا واضدأ ةغاهاهلا عمفل الا. ةاطلملاو ةرمثقلا هذه

 ىفرك ذئاذطو ةالل_ىفةلاصالا ىلعو دل ءغم هدادزلا ىلعامنزوف ةدنا زفاالا لمحو ةسسلصأ هلم

 ماللا ذو ءاغلارسسكمللعف دف! نيتباصأ ف لالاو مما نوكستنأزوحيالو نيبابلا
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 لثماضتأمزللا مضقوردسو ةردس لثم ىتللعجلاو نقذلا ىلع لزانلارعشلا (ةيعللا) كضرغل

 نموه وتانسسالا هلع ىذلاوهو كنملا مع ىعتلا وهبت تين مالغلا ىدأ و ىلحو ة_ءلح

 اعيللاو سولفو سلفأو سلف لم ىحطو ملأ هعجو لغسأو ىلعأوهورعشلا تدنن ثمحناسننالا

 باينمايلسهةملو لاق بان نماولسدوعلا توملسو هرسدق نمدوعلا ىلعام ةغارمصةااودملاو رمسكسلاب

 هيرشق عفن

 ياما ثءامولادلا عمم لالا دب

 دصا ا. ةيمدلو وف هةموصحخددش ل3 باءنمادإ هعدح لحرادإو لتاقب ان م ادادلوهدالم

 هتغداو هتعسا عفن باب نماغدل ةهمنمغلاببرقعلا (هتغدل)) ةغلابمدودلو لصالا ىلعدالو
 هيجل

 لوعفم ىلا هزمهللاب ىدعن وجو رحل ثم ىغدل عجاواضدأ غيدلة أر لاو خدلو وف هتضعاغدل

 تاغللا ضعد و بانلاب عدللاى :رهزالا لاقوه:غداف هيلعاهتاس .رأا ذا ب رقعلا هتغدإ لامقمف نان

 دنع ى»ءعناكماقرظى داو (ندل) اغداغدان ةماه لك ةعمأج هغذللا لاقيو برقعلا غدات

 | نم ءاجو كاذكلامهيدلوارضاح ناك اذا لامهند لاق, رضاخلا ىفالا نال معسل امهناالا

 ةغل ف فلالا بلةتلرهذمىلاتغيضأاذاو نامزلا فىدل ل مءتس دقوان دنع نمىأ لوسراندل

 لوقتف اناهءاقتبرعلا ةماعو كادلوهادالاقيفرعكملاورهاظلا نييةب وست ب عك نبث را ىنب

 هبل صةبامىلا جاتحي لد هسفنب لقتسالره<!!نأ,رمضملاو رهاطظلا نيباوقرف مهن اكهيدلو كدا
 وحن فرحلا هيشأف قاقتشالاو فيرمصتلا فهل ظحال دماج سا ىدإو ريعذلا هب لصتبل اقف
 لق هيض لعا هيالفا_ءساوالعق ءاصعو هام هروح ىففلالات دو ثامأ و كيلة هيلعو كيلاوه بلا

 1 فرح ىلع نيلالعا عمال برعلانالهعم لءبالفريمذلا

 #يلاذلا عمم اللاب
 تو

 كلذك هتدحو هذلأهيذذإو ديذلوذلو هذامسُب :راص خلا, هذا ذا و اذاذل بس هةبان نمل: ْئثلا ذا

 اذ لاو مالا هذللاو ادي ذاهنددعهيذذلمسأو ىنععتذداةوهيتذذتلاو ىدعتءالو ىدسعت

 عرسأ هناك ذوهبأرب عذإو هاذ لوقلا_ هعذلو هتقرحأ عفن باب نماع ذلة لم همنيعلاب رانلا همعدإ

 ىذواو ه:قارحالا ىفارانلا عارساكب اوصلااو مهغلاىلا

 ام ملي اموىازلا عممالل اوي

 اا زافأ يس تلك او ج زو هءاهو و ديلا, قلعد كلدو هيف ناك اذا احوزإو بعت باينم
 | قيضززإ شا ةو مهعباضتو م وعلا عي امر درألا وهمزل لمق بان مازاد( رز قاعىأ

 ماك اريغ نهتم فاني زان هنقزلو هسقزلأ لايف ةزمهلا ىدسعتيواوزا قاب ئشلاه .(قز)
 لاقيفةزمهلااىدعتدو مادو هئاموزا ءزاب ىلا ( مزا ١) قيثودوغىآقزاموهفناقتتا الو

 عدل

 ند

 ْ ب ْ

 1 مرو



 + ل (أجل) لجرلا ىم-لوعفملا 0 مفي ف ة ماعلا د 5
 هالو هيلا هنآللاو 20 أحل نصحلاوهبممصتعا هي ءلااصلاو ىعتو ع 3 ىلأت ن نءزوم م

 ظ هتهرك أ اوهبرر 00 مطنلاو هزمفلانا

 ؤ

 ظ يامرئاياموءاسملا عم مالا

 ىشلا (دعلا) ايظاومهملع لبق اذا دك لج .رلا أه نمور ا

 لافةأو لفة لدا أ هعجوةغل مضلابدع للاو سولفو 00 لاو ورشا

 دعبللا ىف هتاعج هندحلاو تملا ت دلو هير ادا هت #كسأو عفن باب نم ا كادر
 |ةينطابلا مهانن مز ىفنودهلملاو مالا ضءب لاق نعطاداحلا او ا د !-نيدل' ىف لجرلا دو ظ
 ا مال ةعيرشلا كذبا اولاحأفن طا لانواع ماو 2 :طابوا ءارها انآ هللنا نوعدي نيذلا

 لا كيف رعلافلااع

 تحل )) أمل املا وهو عضرملا مس | خةلادخا!اواوك_متناودةمرح لك “ا فال مرا ىفدطسأو
 ادودلا سلو نامل“ .وأ سلا او لعام تدل سف لك ما 1. ايس

 ترظن لاق. . فار ب1 نا .طاو نيعلاب ا هلك اضن أ اسل فوصلا

 ىلا نيعلارخمرمسكللاب ظاعللاورزشلا نماناغتلا د سأو هو راسد و نيع نعنيعلارخوعوسبلا
 رمسكلاب( ةغماملا ))هتسعار لتاق با, نما ا م ا'ىرهوجلا لاق غدصلا
 فما تاكو لاك مضار 4 ىطخت نو لكى اصلا اوهآ ارم اهب فدخلت يتلا ةءالما ىه

 فئالاب هتقلسأو هدكردأ فلاب ان نما هبي ةللو (مهتقط) ملأ اك ىلا لئاسلا |

 قفمرافكاكناذعنا عدلا فواد ياو ود اناهّتعمتاورمسعبا دي ز تغلسأو هلثم

 هزني ىأر امكلايه_ةلسأدتنا ناللوعفد 12 ةلابزودو حال ىت#هعل اق مح ارك
 4 هو هتمعدا ثلا نوءليعسإو هنا يقاس مهب

 مواهب تازع ملأ نم مم ك1 كاردالا قاملاا وموزللا قوعللاف همز اهو ن علا

 قاسكملا لاقو ةفلمذلا واضرع شيام خفلاببوذلا ةسكورمسكرلانماسإسو مضلانناجلو
 ىأ بسلا ةمدلك هل ءالولاو ةغلحملاوةبار 0 باعده_ءاعرصتقاو ريغال فلاب

 مك لاو ة_ل خفلاو اضدأ مضاايداصاذا همعطدام ىهورةصلاو ىزالا جو بسنأ ةيارقك ةيارق |

 0 مكانش ىااماصللا مايل اوقات لوما طاتساو كششا لاتقلا
 ضمت ( نأ ك٠ قاعيمسلا غابت لو معلا !قتدعا ىلا نرخ ١ عع ىف لافوا وقش دعب مكنت م 9

 لا هلاىدع:د ونأ لعافلا و بعت بادن هر د هموضو ه«.طقلا

 نما همزاكىف نو هنمام وذ قيسأ ىأدي ز نم ناسا و هو مهذلا ةعرمسوهو نطغف هتنطفأ |
 هيف مرضح وان :ولوءاحلا نوكس ان همااك فندي زوألاقةسر علا ىفأطخأ عفن با |
 دل اك اس[ انالنر د :كطو ناوصلا ه_توفلاخو تار ءالا أطخأاذا ةمسؤ>

 هاوذوهمز اكره ةنيسواو وعلا مهريغ ىلع ف قو ىنعدمسهف الوق هلو اك هل تنهطو

 بطاسلا ن طقبقأ ا ناونعأ اك لونا ن نك ىردز الا لاف ىجهسضر راعمو

 ظ

 هلا

| 

 بعص حيض سس ضسمسس



 ال

 همأ نيلي لاقبالو تيكسلا نبا لاق همأ نايلب هوخ أو هلاقي عاضرلكركلايناءللاو باسو
 ةاشلاو ةقانلا تشلا نوبللا ورم ب حاصىأ صان لئمنبلو ذنئال ل رو برش: ىذلاوهنبللا نا.
 نومللان باو عامتالل ذتدقوةنك اسءاملاو مالنا مذ نبل عجلاوالءأ تناك ةرب رغنبللا تاذ

 نيلالراصف هريغتداوهمأن الكاذب ىع«نول نب تالاو ةثلاثلا ةئسلاىف لحندي ةقانلادإو
 اهدلو ىفلاقياذهلو نيلم ىهفةقانلا عرض ىفنبللا لزناذاو نوبلل 'تانب تانالكروك ذلا عج 71
 ىتابل تدضق لاقي ةجالاةنايللا مردنكلا مضلانتابللاو اوردصلا فلا ,نامللاو نبامنءااضدأ
 لد لدم ريصمف يلا رعردل حاولا ه ىلإ ونيسطلاب ندلمعدام الاسك نيللاو

 تامل ءاحثالثنوكام.ك اود, زوأ ل اقو هدالولاد:عءناللالوأ بنعنازو زوم وم (أبللا)

 اهأم أ تيلحا هؤيلأ هاسشلاتأماو ًايللاه: معطأ نين 5-5 :زوموهمهؤيلا ادن زتأملو ةاح هلكآو

 ثسنأدلا دك اتلابف ءاحلا وول نتنالاءاملا ذدةودللاو تانعأو بنع لةمءايلأهعو

 عموزمملا عم ا :ىحاهلغل نهرك ذماحلنس !هنالذهتنو ةقان 6
 لاعوف ىلع اءابولاضدأ لاق, و رمصق.و 0ر1 ا لا اهفنامغلاو أوهلا ديأ

 يب ءانلا عممز اا هع
 سلا لمس رهوزأملا نمئىش هلا لةقباب نما:]ىد وسلا لح رلا(تا)إ

 «ياممشاموءافنا عمو لالا
 ري رج يري ب ص بسببي ببي ببحيبلالب

 انمةوأامالءارااربص :يدناسللا ن4سد> ةفر غتازو ( للا ])) انماقاان املا ناكملاب (ثلا)

 !بعتنان ا 0 فرح ىلا فربلدسعب نأ ةغئلا ىر عزالا لاق كلذوكنوءان' 0

 امداك نانا ..ل لعتىا فلا ةعتللا نييوهو هدغثل دشأاموءا ارد ورجأ ل ثم»ا عل ارملاو

 سخهسسسل

 لاق ةغل بعت بان نموهم مق برك باد سصامامفلا 6 تعل) ا

 1 اهرمسكوءاثلا فب 2 .درمملا تععس تامسنك نبا لاق 0 |

 ا الات د ثتمَتلاو تمانتو سلف ل مسافات 6 ارملا تءلوةفشلاهنى لعد د امرمسكسلاب

 '(هغللا ١) هلاب توغلت لوقد مهريغو هريغو ملا ىلعءاسذلا *لار تيل "يجوب لوقو تيكس سلا نا لاقو

 أ ىلء تام لعجلاو ءاهااهع ضوععو مالا تفذخ تنء لام ىثأ لصالاو نانسالا م 1ك ف رفح

 درعملا طفا

 جامهئلتبامو جلا عممذللاوب

 ا وقل اجل و اجاحلبو سعت بان نما صالا ىف 9

 ملا لاو امسيداةو هو نيعمالكحانق بلا سراقب الات ةْعل برمض بأن ن نمو هءظاوو

 ثتدلاو كاذاه.ف لاه ةصض ىفىأ هي لفن ءانالف كل سمآ هلق هي لاق تاوصالا ةرثك |

 هةوهيفةغل' املا فذ لا اودمظعم مضلايهأملا ةكلو شام لءاغلاو تطلتخا تاوصالا
 هتموبتكو باتكلثم مهل عطاوبر عم لء لو ىل ربع ىل دوس را علا) 0

 |تملاو اهطسوىفماعل !تدةأرملا تمهناو ماس اهطسو ف ضئاحلا ا هّدشت ةقرغلل لبق
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 1١" اذا4 لءوه-:متاتكاو ولايك أعجحلاو ملثم ليكللاو لوب اكم عجلاوهيلاكيامل كملاو رمكللاب

 وهفاكلا تشب (5لا) د داو "الا لاتكاو عفادلا لاك لاسة بك سننب ليكمل تءاووتذخأ

 لمخدوهو ىكتطصملا
8 55 0 818 © 80 0 0 10 3 0 

 0م شل
 (١1ماشباموءابلا عمم لالا قب

 ْ ةغلبا را ة؛مسيامللا 1 بودل عما وهفو>ىفاما مو ة#وزوللاو زرلا بلواهماق لكلا (با)

 : نيل تارلاك و لفق لم بابلأ عاللاو لقعلا بللاو هلممهنابلو ه_دلاغ ىثلك ب لو هيف
 ا بلاذ ترص تذل ةيامل ةغللا هذه ىل +فءاضملا ىف هريظنالو برةبادن مةغلفقو بهتبأب

 ْ نالاق رضا ةمالا ىناراغلا لاقد هر عضو مريعبلا ةبلو اصمأو عصمت لثم ءابلأ عب لاوس رمل لغافأا

 أ |رومس نمنيدقب سمللاو تامحو ةمح ل متامل عج اوطلغد مف ىلحلا ىفهرقنلا اهنا لاقن م ٌةِيدَدق
 أ | ىلاو بيللا عضو م ىلع عقبامهبايث نمتذسخأ اميبات هتيبلو مرح بيلتوةبللا ىلع عقبامجب 00
 ْ لقو سطاخحلا فاك ىلا اف ضهر دسصممل | ذه ىنئو هيف ةغل لق باد نما. ل بلو ماقأ دابلا ناكممل
 لاقوديك اَنلاةوج ىلع هونث مهنا ليلخا نءوموزادعباموزل كمءاط مزالمان ا ىأ كددعسو كسا
 درغم رم أ لد 1 :*هريغهبأ سنو نعو ةفاضر]نوذلات ةذه كا نيماك.ءل لصأو ةماقالا للا

 ْ ماا ل :ًاوريعضلا هب ل_صتا اذا ىدلو ىلعةلزنريعضلا هب لسصتب
 : ىلا ةفاضالا عم ايلا اادير ىل مهم اك نم ع>و رهاطلا عمسلالا تمقب وره عممايلا تتم"

 اااذإ ةسلت لجرلا ىلو ىدلو ىلع لثم سيل هنأ ىل ءلدب رهاظنا ىلا ةفاضالا عمءايلا تويتقر هاانلا

 || ليزمحلا لدأ سدلوز هلا جلا,تأ.ل برعلا تااقو تيكسلا نبا لاق كاذك جلا. ىبلوكسللاق
 تأئرو جلا, تألاولاقفزو مهي سب :!اماوزم ىح مسمت>حاصف مهي ءحرحاسعرو ءا ارغلا لاقوداملا

 : ءاحو عتب انن ماثمل ناكملاب( ثبل ةغالدو ةحاصف هريغىلاَر مهلا نوكر هداك كلذودو ثم ا

 أ مضلابثيللا مالاو عونلاو ةسةيطارسس كلاب وةرملا ختاايةثيللاو فيفذلل نوكسلار دملا ىف
 ْ لج كارز مدار رولا ل فيعضتلاو رم ابىدعتيو هاني ثبلتو هلا !انثامالاو

 : ىدعتبو قصل سعب بعت بابنمئذلا ديلو هسنم ص خأةدبللاو فوصوأ رعسةنمدبلنيام

 1 اهلا دبلو دللاكراص ىتح ضءءنهسضعب تقزلأ ا دسلتْ مثلا تدبللاقف فيعضتااب

 فلالا,ناكللادبلأ و رطل سمابامةسحافت لكمهدامللا وتستمال حدك روصو كس 1

 5 للملا مضياسسل بعتبانن مسبوثلا تسل ) كاذك لل-هق بان نم ادوءلهيدبلو هنماقأا

 ناثكإ لدم سل - الا عج وداد وطاو وةرعك ]اسال و سلب امسامللاو سشسكلاب سدللاو
 ا ءللا لثمءأسلاو ملا حقب سداملاو بوثلا هتسبل أ لاقيف نامل ]وعدمىلا ايتو

 نوساام ميا .سللو لد رشاقو 4ةطاخ برض بأن نءاسل صالا تدسنأو سال مهسعججو

 هالو لكت ك1 نحال ستلاو لاحد أ اضيأ ةسبلو مضلاب سما حالا ىفو ةغامدديدشتلاو

 هبال بعت بان ن ها سل اريثك سلي بوذلا رك لامس :مللاو كلنلاخ هع

 اود“ الاد نديم هاك هل. بق ذا سلو قبل لجو

 ايك

 نيران ا هعج تاناو



 م

 لجالىأ ىط.ولا ةالصلا نعانولغ كثي دحلا ىفو ك,فاناسرأ كهلوقكو كادهنأ لجالىأ
 زواحف لعنالهنا امهم اكن مهي ومبس كح و هل ىهأ لحال ىأت رهأك تاعفلومتتوانواغشهامأ|

 ىآتقولا لدا6 ةالصلا بامسأب لغتشد و عفراكربكب و مطوةهنمو ملعدالدنا لجالىأ هنعهللا

 م هوك اا( لعل ابا مئارتقا ىضغتا هلعلا مال, تردقاذاو تقولا لودخد حالو هعنر لج ال

 اهتءج ىأ ىصخحلا نم ةموكتصوكوا وعضو فاكلا محفن ةريصلا ىهو هريغو بارتلا نم ةعطقلا

 ديز (ناك )) رجأب اب نم موكع جاو موك أريعب و مان-سلا ةمدخ هام هوك هقانواسأ را تءفرو |
 لاقعقو و ث دح ىأ سهالا ناكوحن عوفرع ىفةكتف ةءان لوعمستو عطقناو ماسقه ند عقوىأاسٌءأق

 اسصدوملا فناكنمهلوقك ةدئازو راص ىنهعىنأتدقو ل_صحناوىأ ةسعوذناك ناوىلاسعت ||
 ال يلق نكحصمأو ةنكمأ ىلع عمجفركذ ب ناك ا او بكح ما هلل اووهنم ىف ك-املعوزا ناكوأ|
 ئذلا هللا نوكو هلوصحو هوئدلا نوك عضوموغو تاناكم عج اوةناكم لاس ةيفءاهلاثنؤدو ||

 ايكرانلاب( ءاوكزل نيوكشلا عواط هنوكتلاق هروص لثمنوك-ةفداولا نوكوهدجوأ ىأناكف || ىوك

 عجو طمحلا ىفةيقثلا مضتو تت ةوكلاو هن ىوكىوتكاو خلا يةيكسلا ىشو ىربابنمأ]
 ءاكرو ةوكروءابظو ةوبظ لةمدملاورسكللاءاضنأ هاوكو تامو ةم> لثمتاوك ه ظذل ىلع حونفملا

 هوك لك لةو ةاك-ثملا ةشدحلا ةغلب ةوكلاو ىدمو ةيدم ل ؛مرصقلاو مضل ىوك وعملا عججو :

 ةغلءاهلافذح عم خقلانوكتلاوءاليقوواو لف ماللاامأو واوا تيعواضدأ هاك ثم ةذفانريغأ|

 موك

 نوك

 ثدنو ديدعإ 0 2 0 م د 2 م 0 0 0 ع و 5 ص >0 يع ب 0

 5 : تجدد 2

 : ٌوكلاوهلاقءفركذ فوهو ىامنالا نااهاكحأ
 ١ ميامّئاثراموءايلا عم فاكللا وي ١

 وهف نزح ادشأ نزح ة رو بدسلثمةي اكواد اكوةرمطا دعي اكبعتبادنمب كب (بتك )|| ىئك
 / نمداكي | ذك لعفيداكو ةديكسملا مسالاو هب ركمو هعدخن عاببان نما ديك( هداك )ل بدثكو بك ْ ديك

 ' || لعفلا تن راقسرعلا دنع ءانعم لعفتدكت رونوغللا لاق ىرامن الانبا لاق علا براق ءتبانأ|
 1 اموىللاعت هلوق هدهاشو كا ذكو هو ىرهزالا لاق هاطبادد_«:تاعف ءانعم لعفأ تدك امو لعفأ 1 ْ

 7 ||| ىمعلمفاتدك امنوكيدقو مماعةرقبلا نا دجورذعتلءاطبادعب اهوحيذانعمنواعشناوداك |
 تافاحدلو ظياغدل> نماضب [نوكيو هب ئشني ىذلادا دا قزرسسكلاب (ريكلا ) تيراقامأ|

 نمىملاواولاب روكلا لوقب و رعانأ تعم ”تيكسلا نبا لاقورادك او ةدنع لم هريك اجو

 فرطلا سلةنازو (سيكلا)» لاسجأو لسجل مايك | عجلاوقرلءايلارريكلاو نطل
 هنالهد أل والاو نيهو نيه ل_ثم سس: ؟نمف ههنا لاقي و لعل فار عالا نبا لاقو هنطفغلاو 1

 الف قرخو دأن م حرش امامأو لامجأو لج ل_مسامك اعدلاو فرح نم طاخعأم سكللاو :

 دارب ودب زفرك لاق. هتفص و ىشل الاد نع اهي موغتس لك (فيك ) ةطد رخ لب سكه للاي

 سللا علو راكتالاوهنوتلا ىوهتتلل ىفأ و كلا ذربغو هرمسدو هرمدععو همعدسو + مكك نع لاوسلا

 با.نماليكماعطلااديز (تاك 0 هدعص وهلاح ىنل ١ ةيغنكو ىنذلا ىعم نعكند رق ول اوسدهعم

 الاوءاعطلا هلت اكل ايف لوال الوعذملا عملا لخدتو نياوعفم ىلا ىدعتي ع انإ 1

1 
 ليك

 ةلتكلا مسح

 رهكحإاب
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 . | قنعلا ىل,امروطظلا ىلع ءدقم لهاكلاو لهكلا لتلك دقل'ةيودز4ك هل مئاولوم نآالا هدرغم

 : وهو سغلراعتس وةصاخناسنالا نم لهاكل ادد زوألاقو تارقف تس هيفو ىلءالا ثائلاوهو

 ْ | لهاكودةكلاو ه لهاكلا ةياغكلا ىفلاقو ىنعلا ل.دوموهىعدالالاقو هيغم حصص نيرأم

 نوك || ةنهكعجلاو نهاكو هف تلا, ةناهكلتق بان ءن وكي (نةك ) حورااذاةلهاكم ل>رلا
 | نهك ل5 زن رغو ةعسط هلةنا كلا تراصاذاف هلم ن وحسصتو رانكو ةرثكو ر فاك ل ثمنا. كو

 ظ ةعانصلارسكلانةناهكملاو ملا

 (ا.ئباموواولا عم فاكلاوي

 ْ لافقأو لفق لثم باوك أعجلا وهلءو رعالحدق لامتيو هل نذأ الس أر ارب دتسمزوك (بوكلا)

 | دعو أل اوو بّوعمر ص اريغصلا لبطلا ةيوكلاو بوكل ابر لاق بان نمان وك لجرلا تاكو
 بوك | ةنار ندع رادأ لاق با نماروك ةمامعلا ل> را( 0 )نعل لغأم راكىفدرتلا ةيوكلاا

 || تروتكلا هي هنمو ةغلايمدي دشتلابا هروكو باوثأو بوث لدمراوك | عج ا ءردصملاب ةيعه-ةروكرود
 : وسلا ىطكت د وط هيدا !تروكس علا اذاىلاعتهلوقو هرادتسالا ةو> ىلع هدغغلاذا ىلا

 || ىورب وةدانزلا دعب صقتلا نمىروكللا دعب روحا نمل ذوعتوهدانزلااضدألوق لثمروكلاو
 || ل-رلا مذلابروكلاو ةيسصعملا ىلا ةعاطلا نم عوجر لاو هلاقوءانعع وهو نونا د نوكءاادعب |

 || ىلع قلطب رعقصلاةروكلاو بّرعمنيطلا نم ىنيملا دادي, روكسلا و ناربكو راوك أو هنا داد

 ٌ عملا فاهاسع ةسغل ليقثنلاو ضن ذضتلاو مضلاب لدكتلا ةراوكو فرغو ةفرغ ل هروكع جاو ةنيدملا ||

 ري هي ا ظ
 سوك ا ىدم لاف بأن نماس وكريعيلا(ساك راهم مال ىأ» هروكت هنعطو تا ركعجلاودشب و عم<امأ|

 | اساكى ع-نالو باسشلا نموولحدقلا اهغيضرويو ةنك اسةز هب س'اكلاو ئاوق ثالث ىلع

 3 ماهل ثم ساكو سولو سافأو ساف ل_ةمسْوك او سك جاو ةثنؤم ىهو بارشلا ا فوالا !

 عو ,ىرهزالا لاقةغل عاكلا ولاغقأو لغق ل ثم عاوك اعلا وماهيالا ىلبىذلاد نزلا فرط( عوكلا ) ْ

 ْ 0 وماهيزلا ىذاحلا ديلا غسر لب ىذلا مظعلا فرط عوكلا
 (ىذل او عوسركلا هل لاقي رمصتللا ىلب ىذلاو فكلا لسفمدنء ناي قئاناهافرطورخ الا نمقدا

 : تا وره ال دليلا لاقت و عارذل دعاسام_ظءاممو ع وكااهللاع ماهيالا ىلد

 نبةسرلالاهقاوهليقو عوكللا حاجوع أوهو بعتت أ نمردص هنيردقب عوكلاو عوسركلاو

 | لج راف هعوكمظعوأىرخالا ىلع هيدي ىد>١ تابقاعوكح وك ةياموقلا نأ لاقو نيبكنلا ىلع
 -  ىأأ هارورجأ ل ةمءاعوكى تالاونانسس عوكالا مساو عوكالا نةللسهنمو بقا هيو عوكأ

 فوك || موقلا فوكتلاقيهنالامئانب ةرادتسسالةفوك تدعم ليققارعلابةرو مم ةني دم( ةفوكسلا
 نموك نا لذس أن مج رخيدي د فرح اعلا فورح نم فاكلاواو راد:ساواوعمت>ااذا

 5 فاح و محلوق هنمو هقعاصم ىف امم ىأدسالاكديزو لثم ىنعع همهشتلا ن وكن ناسللا ىصقأ

 : ْك 1
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 نك ) هتبطغاضبأ ا ئذثلا تمكو ةماك-لابهف تددث لذق بان نما كه ةمكو ىرلا هعنعرب بلا
 1 نمك-ىناوهخ سد نآوه دو يإ حت را فنيوكدلاهنم و »اوى :راوثد٠ق نان نمان 1 ظ

 قاظيغلا نكون ماكملا عجلاو مس مم ةغىل و دعلا ىلءنوض من مث مسج نطغنال ثيدحب نيميلا
 ١ وهو ءارجورجأ ل_ثمءاهك ةأر ماو هك اووف بعت بادنماهك ( هك ]) هتضخأ هتنك او ردصلا : هك ١ َّ 2 ا 5 01 1 كح :

 1 ضرع نمنأك اعروناسنالا هءلعدإوب ىمعلا ْ

 ١ يام ماثبامو نونلا عم فاكلا وب ٍْ
 1 نمزادهو اضا ازنكه ئاعو فرغلا تزنكو هنو داو هتعجب برمض:ب ان نمازتك لالا( تزن : لكك

 ًأرسدكلاو ملا ازانكوازانكرملا تزنكىرهزالا حو خملابالا عمل تيكسلا نبا لاقزاتكلا ١
 . || سنكام مذلا,ةساكتلاوةل الا مم اريسكب ةسنكملاو لتق بان نماسنكث ددلا(تسنك]) ”التماو | | سنك . ||| مهجا ازانتكا ئشلازنتك آو سولفو سلف ل_ةمزونكم جاوردصا ا«ةيم-”نوفدملا لاملازنكلاو |
 || بان نماسوتكى ظلا ستكوهةبنرمسكلاب ىبظنلا سانكو ىععةحاسكللاو ةطابسلاو ةلان لا ىشو |

 ه.ثةسنكلاوةب رعمى راصنلادمعتمىلءاضدأقلطتود.ملا ديعتمةسنكلاوهسانك لخدلزت

 بامسسأو بدس لم فانك أعبحلاو ناجل نيدتغن(فنكلا)) مئاركو ةعركل ثم سثانك انمهنف || - اوهيرتتسبو بكرا هبل ظنت_سي بوث هيلع قايونامضق لحرلا ىفوأ للا ىف زرغب حدوش ||
 اًفادكس رتلا ىع-» و رتاسلا فدنكلاو ةريظمللا ف نكلاو ةرسس و ةنعهتماوفاكم وتلا هغنتك آو ||
 رذنو رب ذن لم فنكع باو ةجاخحلا ىطاقرتسسهنال فيك ض اسرلل ل_.قو هيحاصرتسس ونال |
 هلوق ىف مظعتلا صخعشلاا ىلعواطأ هريغ_صتنو ىتارإاةادا هبف نوكم ءاعو لج ناروفركلاو ْ
 فئالاب هتك ًاوةرتسلاوهوريسكتلاب هك هنرعس لق بان نمهنك 1( هتتنك )) البيد فينك |

 نكستساو ْئذدلانثكاواءيجءافخالا قورتسسلا ىفنانغل ىعاب رلاو ىئالثلا ديزونألاقو هتيضخأ ||
 نمماهسلا ةيعجرمكلا.ةنائكلاو ةيطغأ لةمةنك عجلاو يعموانزوهاطغلا نيكلاو رتم_سأ ١|
 ةفرعملاهةكهتفرعو هتباهنو هتقيق> ىذا هنك) ىلطصملانوناكلاوةإ_بقلا ثيعساهبو مدأ |أ
 هنمقتشدالو هتقوربغىأ «دهكرتغىورملام لاكن اقوهرعاشلالا5تقولا هنكلاوةياغلاهنكلاو أ

 ىلع هيلدتسي ذب ماكتب نأ هو ةيامكلا مءالاو رباينماذكنعاذكب (تدنك ) لف فك
 نسا ا ىنأو صفح ىنأوف ماخعتلا صل ىلع قاعي |ةسكلاوطئاغلاو تف رلاكهذع ىلا

 هون فقع كن

 ردسو ةردسسو مرب وةمرب لئمةْغَلام مفرسكلاو عج او درغملا ف مضلاب ىنكع جاو هيلعةمالعوأ
 ١

 ءانلانتا.:الا باوصلا ليلخلا باتك فو سراق نبا لاقدمىئانودمئانأ هتدنكو |

 #«اههماثءاموءاحلا عم فاكلا و

 2 قامت نعو نيعيرالا غاب نمليق وسيشلا هطخوونيثالثلاز واح نم( لوكلا ]ل ةراعتسالا عك
 ]| ةلوكىتالاو لو هك ع جاو ةنسسنين الث باال هكضرالا ىلا ىسيعلزني لاقال كو ىلاسعت هلوق
 || اهو تامعصو ةبعص لثمةغصال ندي ز ىأو ىتمدالا لوق ىفءاسحلا نوكسب تال. وك عجحاو
 . || ةلوك ةأرلل نولوقباملةو عرابلا فلاقتادص»و ةدصم لثم ةيعسالا بناجلاساغتمتاح ف أ لوق



 و ١ ا ل نرذذأا ع تكو ةمابسأو حالمم لدم :
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 ارثك ًاواولابواكماولاق مهنكل سدر هَل بعت بان نمهزاك أ هتبلكو هالك أ هّتنلك لافتمف فني ميلا

 نلاكو هذرحأتأو اكنيدق زوم_عم“ لاكي ندلا' لاكو تسرت_>| هنمت "الك اوءاملابى كم نم

 ن ءىمن و هزمجزوتعالو ىذاغلا لثموه ىعصالا لاقو ضانلا تميس نر

 ماعط ىمهاردلا لجرلا لس نأ هيروطدسعوتأ لاق ةئيسنلاب ةدرسنلا عسب ىأئلاكلاءئلاكلا عسب

 هد ف لج أىلا هانا ىنعبنكلو مامطىدنع سل ءاعطلا هماعىذلا لو. لجالا لا ذاف لجأ أ

 هرمهلاىدعتب ولاكن اةلاك نكي هريغن هوأ هنم هعانمم ماعطلا ضيقولف ةئيسن ىلا ت ءلقنأ ةئيست

 لثمءلاك أعجلاو هريغ وسراف نئاهلاق اان وأن اك ابطر بش علازومهم ”زاكلاو ف يعضنلاو

 هانعمودر عم هظعأ اهرمصقلاو رسسكلايالك امأو“ الاكل هيف ْن كم _ ناك عضومو باس أو دس

 حصفالاةريمط هيلع داعاذاو امهءلكترأ دونجا ذاك اةلاقبق ىسنعلا هثقاضا ليو ىثم

 !هلكرأت نأ امي رح او لك املا وا ولك قات نيالا ام اكىلاعت لاق مانا الكوع دارفالا

 مكباممو نعلا لهالةغلواولابةواكلاو ةفورعمءاشحالا ن هةماكلاوامأت لامتم فدستلارودو

 ناوارج ناتجلا.عو تاومح لكون اسنرا ناتءاكلا ىرهزالالاقو ركن الواولاقلوالا

 دأ ]ولا 2 رزتدنمام ونيترصاخللا دنع ادلا مظع نازل

 يام اشد امون معمل عم فاك-لا ب

 ل 000 راك الا فول -ةثمج ا عب 0

 رجحالاو دوسالا نيب ليخللا نم (تيمكسلا نا :نسح ماو
 اورق أو فنيرحأ نق بالو فرعلاب ةرعلشالاو تييكلاس قرش صا

 خت( كاز نيكفا م او سامةريخ ىلع اربغدتوهو تنمك- ال

 0 هنمهىدراوهلاق وىرملا هللا عي هيمدتودام هيت تيترسك اعاررر

 نزملان يتق دمكلاو ةدمكلا مسالاو هنولري_غت سعت بانمدكو عفدمك. ئذلا دك
 ارو ىنعموانزو ةةشحلا (ةرمكلا) ديكودكهبحاصو بعت بان نمردصموشو موتكملا
 لاقيو بصقو ةيسصق ل ةمرك عج او هزملا مسا لكلا ةيهستا زاحمرك ذلا دل ىلعةرمكلا تقاطأ

 تعماك )ل هكوسأم | مم نانا عضومربغةضفاحلا تباصأن !ورومكمهنرك نتا تاصأن أ
 ةعماكملاو سرا نبالاق سالجلاو «دنلا لدم لعاف ىنععليعف عحاضملا عيمكس لاو تعماج ىنعع
 1 مالو لعق بأن ا ثلا( لك ا)امهنيرتسالو للا لجرلا عم >اض»نأ اهنعىمن ىلا

 ىأرهشلا لكو هتساحمت تاكو زازا تمكاذا لك لاقي تافصلا قو تاوذلا فل معتسيو لاكلا

 نكت تاغااضي أب عتو برضو برق باونأ ن ملدو الا مك لوكا اوالماكت لماكدوهرود ل5

 ءاوسوهو هي ماكش ا ذكه ثيل لاقايفاوالماكى أن يضف: الك لاملا هتبطعأو اهؤدر [س عت باد

 هرمط اب ىدعتب هدو عمبجلا ل لاملاهتبطع ءاكلوقكوهاغا تعنالوردصعس لو نا دحاولاو عجلا ىف

 ماك أعججاو فورعم صيم-ةلل( لا. هت مهنا هنيكساو تكيس لان

 علطلاءأعو 20008 اولا وس ار ىلعتن| منال ةرودملا ةوسنلعلا مسالا اوةنسس لاتعمل
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 ثراولا ىلع عمتب مسا ةللاكللاق هنو رومةللاكو ءةدلاوالو تيل داو دل ثراو لكو هس:ةروةللاك
 | لكو فاالا ىد عتب وامعأو بعت ةل !اكبرض بان نم لكد لكوةف-صلا هذهباناك اذا ثوروملاو
 | | قارغتسالا ىلع لمعتست ة لك لكو عطاقريغىأ لاكو لءلكو فال اولكوريسكلاب ةلكو للك فيسسلا

 ىنعع ل معتسدقو هتبعر نءلؤسم عار لكوهلوقو ملعئ لكن هتلاو ىلا عت هلوقكم املا سس
 مهريغ نود, نك سمت صدو مهتهداسغاامنالاريثتكى اهب رهأ,ئبث لكسهدن هلو كر يثكللا
 لو اكىردعهلك ى عملا ىربج لك ىلا-هتهل أوق سشفخالالاك اري دقتوأ اظفلاقاضمالا لمعتسنالو

 امعاقلكب تره رعلاتلاقو ةفرعملارب د-ة:ىفو وفاذ_هىلعو قاطنم مولكىأقلطنم لك
 | ضع مد ة:دق وىعدالادنعم لللا وفلالا اها ديالا ذو دحأ لك رد_ةتلاولاحخلا مص:

 | موقلا لك لايف ىرخأ ىنءملا ىلعو ةران ظغللا ىبوريمضلا دوعب نأزوصق عج هانعمو دحاو هظفلو

 لاودآ ن مدرب نودع اقدبز كانا اكوخ هئاغامل و تديراكتا دشن و اوريضحورض>
 تررهون لماعلا هيلبف مالا ماقم ماش دقو هبا ارعاىفهلبقامعبتيفديك أةللنوكي و طرمتلا

 ةيزحخلا لمن مويلاق هلاسمالا ىاطمنعةراسعةغلموصلا نالةغل عنتعالذ هلكموملا تعكامأو

 | عفريف ىوغلا| عضولا ديرب هنا عماسلا مهوتب دقف مولا تعد لاقاذا ماكسملا نالاقرع كلذزعجأو

 ردسوءردس لهم لاكو عج اوتدءلاهمثطا<ىقبقر راسك ةاكلا وديكوملانمهولا كل ْ

 ةفلليقثتلابةماكلاومزاكلا مسالاوامسياكت (هتلك) ةدحاولا ظفلعاضدأتالكو | ملك
 لصأ ىف مالكلاوهردسن ارو قبنف م ىبةغا ىلع ةماكل | ففؤتو تاكو ماك ا هءجحو زاخملا

 1 دم نمسك ربأسأ ءاوهداحأا حالطصا ىفوموهغم ىنعا ةعباتتمتاوصأن عةرادع ةعللا

 الا نوكم الدنا هاضأاحالطصا ىف مداكلا دريل د هريغوديغه ىلا ةلملاكلا ىفارلا لوقف

 ديفملاريغوديفملا ىلع قلطن م لاكلا نا نيفنصملا ضعب ىكح دقو طفلا! دارأاغاو مهدنعا ديغم
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو رهاظ هلي وأتو فو رءمريغاذ هوديغنال ملاكا ذهلاقاذ_هولاقأ|

 ا ىلا عت هلونانهةنامالا هللا ةماكّن و>ورف تال ساوهترا ةنامأب ندوعْذح اا ناو ءاسنلا ىفهللا اوقتا
 | ندسحم لاكي وانس>امزاكماكستو حاك هلا ىفهنذا ةماكلاو ناس> ان رس توأ فور هءلاسهاف

 | ىفنول اوقيىلاهةلاقو مالكى فن ىفلاقيهنالسغنلا مئاقلا ىنعملاوه ةقيقاا فم زاكلاو

 | وهو سغنلا ئاقتلا ىنسعملاالاملاكسلا طفل قالطا نم دارملا سبلو ةعاججو ىدم الا لاق مهسفنأ
 لدي ىلا ىهىناعملا هزهو ه :مريذكسا وأ هريحس أو أ ها .نوأ هريغ ىهأ اذاهسفن نمناسنالا هدام

 اليلدداؤفلا ىلعناسللا لهج أ امناوداؤملا ىناملاكلان ا ا
 ملكن الحرلا ملاكدتو حالطصالا ف ةحا شم الو جحالطصا قالطاف ناسللا ىف ةَعمّمح ]عج نمو
 ردصملا لطأ متةغل برمض باد ندو هد>رح دق بان نما-؛طكهنلكو هند واح هنمءاكورخ الا دحاو لك

 م : كك 3و در لا ذلتو مول لع جد جرحا ىلع
 ” [ددد .««لاكنييص#) زوم_عمدواكيهتلا ( ر حجت ع رجلتم|| ذلك 7 !ااازوكوهظهح الاورسكل ا. هءللكن يم: زوم _ومدو كمدتلا ( هلاك رح لثم

 فضا
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 اار معلا نيدتغب لغكلاومتالا وآرحإلا نص فعضلا لج ناز لقكلاو هيلع ىغننو انايفا لوس
 نك [|| نمانفكهتنضكوانيفكتت هوو درب ىف هتنفكو بامسسأو سس لٌثهناغتك أ هعجت ملل (نفكلا)
 ىنك ||| اذا اكو ىف ةيانتك ىنكي ىلا ( ىف؟ ر) همازغ لباب نمانفك فوصلا تنغكوا ةغل برمذ باب

 1 راصىد امداكوأس د لكو هنت ءنقوأ هب تدنغتسا ثلا تبعتكاو هريغ نع ءانغتسالا هب لف صح

 ةيدلا فىوا سنت ىأم* قامدافاك:نوم سم اوازه نم سانلا نيد ةأفاكملاو هل يفاكمووهذ همم

 || لئامملا ىبععا ولكل فق لثمءفكلاو لوعف ىلعءوفكلاو ليعف ىلعز مهاب ءىكلا هنمو صاصقلاو
 هتامآ ستر تقودك ساي نمانك ناكر

 1 ام ماثامو ملال عم فاكلا ع

 بلك || تابلكواضد بالك ةماكلا عجبو عا عج بيلاك او بيلكو بالكو باك ا هعج .(باكلا)
 ْ نم باكو عفاماكب اكل ا بلكواضيأ ب الكو باكم لعاغلاو ديلا هنمل: اساكت هاملكو نيدكف»

 : نا هلاق ىلكمجاواضدأ بلك ه ريت نا لابتي و سانلار قعبف هذخأب نونا هم شدءادوهو بعتبأب

 ٍ اضدأ ىالكلاو برعلا مانأن ءروهش موب الكلا موو عضومبارغنازو بالكلاوسراف

 || ةفاقع اهسأر ىف ةم_ثخ حافل ثم بالكل لاو رونت لدم بواكل اولايل ت وحن ةماعلا نعءام
 ْ اورهاجتابلاكت موقلا بل كو هبهرشاحو هما صانمو ن وا دعرهظأ ةمااكمهملاكو دي دح نموأ نم

 |١ ىذلانايتاكلا هنمو ةدايقل' نيدضعباكلاو نويثاوش ىأ اذك ىلعن وملاك مهو هوادعلاب

 || فورعم ليكم دللا خثو فاكلا لك( ةيليكلا ) مدقتدق وتاطرقوأ نامطاقس انلا هىفلوق»
 (ةداكلا) تاءخيك هظغا ىلع ع او نالطرانلاوانمناسٌعأ ةعبسوانم ىهو قارعلا لهال
 1 ةداك نثر حلا هدمو ىعمدرغملاب و بصقو ةمسصق ل_:مدلكع جاو ضرالا نمةظيلغلا ةعطقلا

 خقلاءةف ل اكلا مسالاو هب ت.علوأو هتسحأ بعت بان نمفاكانافاغلك هن (تذلك ]) بببطلا
 ,ىأفاك ًادحخنو فاكق هلل لاقي وىرهزالا لاق هالع نولب هنرمدب تريغتاضد أ الك هحولا فاكو
 ظ اضيأ قاشملا فيلاكتلاو فرغو ةفرغ ل ثم فلك عجباو ةق شم ىلع هغاكدتام ةذاكللاو عفسأ
 ا نان لومغمىلا ىدعتي و ةقشم ىلع تاج بعت نان نمىهالا تغلكو ةفاكتهد>اولا
 كرك | تاذو ( نوكاكلا )) اضدأ ةقشم ىلءىنعموانزو هلم هداج هلة مهفاكتف سالا هةغلك ل اقيف
 ا هددشم ىو اضدأ مزللاو لالا خفي هلصأ لاقدو بررءمو هوو و>وةأرلاهنر ية ءالطروغصع

 لاك لكلا قاطبو كل ذكر اص برض بابن ملاك ل جرلا لكو لاببعلا لكسلاو لثلا تضل( لكلا )

 ىذلا لكلاو متبلا لكلاولولك ىلع توم لاو رك ذم ا عمي برعلا ضعبو هريغود>اولا ىلع
 ضرع نعةل لاك هثرب لب رعلا لوقتو خلاب هل! !كبرضب اننملكد لكهنم لاق دلاوالو هلداوال

 وأدلو هثرب | تيم لك ليقف ةإ لاك-!|ريسغت ف فا ةاوىرهزالالاق برقوقاقك#ا نعل
 ةلالكاوم-دلاولاودإولاال_امةلداكلا ءاّرغلا لاقو بسنلا ىوذن ءكلاذوكو خأوأ بأ
 سبل ث راو لكدفهي رادتسا اذا ئذلا هلاك-تنم برةالاف برقالا تم ا بسن مهت :رادتسساا

 | مت ىفو دلاولاودإولا نودامةلذلكلااضدأى ارانلا لاقو هئورومةلذاكوهف هلدلوالو تءللدلاو
 ةاذاكمءناوةلذاك لامءناوهبرعلا لوةتو دعانالا مااونبةالاكلا ىارعالا نبا لاقنير حلا
 وهفدلاو الو هلدلوالو تام نم لكريسمتلا فىدحاولا لاقو احل نكي ملوهريشعلا نمناك اذا



 عئاصلابر ةكو لق ن نم وفكر ترغك ىف ليزغتلا ىف هنمأ اريتادك رعكو كةمعنرنكنالو

. 2 

 لوك

|]1 

 رغاوكو تار ؛اكوهر :اك ىئنالاو نورفاكو راغكو ةرغ رق ورفاكو هودشاملاو ىرهدلاوهو لطعوهافن

 ا ناذهلان ير ل اي اذلا لاق هنرتسارشك هنرغكو
 اذاْئةلارغكنمراعت_سماهاطغىأ ةمعنلارثك اولاق م-منال سايقلاو هو رمضلاب طوبضمرفك
 دسللاق هرتسد ىأر دل. لا ارفكي هنالر ذاكر حالفلل لاقي و بابل لسأو هو ا

 ناوصلاو برمضبانن لالا ارنا اب د «اهما عموتلار مك ن١ ىف

 هنموهاس تنذلا هدعهتلارفكو ترغك هل لاقو أر فك | ىلا همسذدي دسشتلاب هرفكو لمق باننم
 هنأ أو أ ارفاك هتاعجارافكأ هترفك أو هرافكلا لعفاذا هن عرفكو بنذلار ةكتامالةرافكلا
 درة دحلا يرفاكلا سلاف تالاتو فوجب اموةسم هنا فا عروفاكلاو ورغكلا ىلا

 مكللاوءا رلاديد_ثقوءاغلا تشو فاكلا مذ:ىرفكلا هلل اق :وهاطغىأ ع.هلولار مك هنالرون

 معزوىراينالا نبا لاق نأ هريغو نا. نال نم( فكلا )سولفو سلخ ل لثروغك عج اوةيرقلا
 ىل_هف ضف كمسهوقامأو :ط* قثو نماهربك ذ:فرعدالوركذمفكلا نأ هبوثونالز
 افكلا ىرهزالا لق ارئافا و سفافو سلف ل عفتك ١و فوغك اهءعجوبض# دنان دم

 | ىوفكت ساو سانلا لجرلا فذ :وتدنأان ءىذالا فكنت تاه كلذ تسم» عباصالا عم ةدحارلا

 افكهتغغكو هكرت ل-:3 باب نماغك ىلا نعفكو هفكب ئذلا ذأ ل مقود ل بماهفك 75

 لاقت اريملارغل فكل امآو غل ةلاورم كلان نازبملا ةنكوىتءتنالوىد عت وهفكف هّدعزم

 | لكو «تلابح ىهودباصلا ةمكواهصردت اموهوةثللا ةفكوت كلاب وهفربدتسسم لكى جهد الا
 هطاخافكبوثلاطايخلا فكو لمرلا ةفكو هتيشاح ىهوسوثلا ةفكححومن مضاارو وذ ليطتسم
 فاكر هنال ثلاذب ىعم صقتن الو ةدان ريغ نم هتجاحرا دقمىأ فلا, فافك هبوقو ةساثلا ةطايخلا
 00 ! اذ ردك ىعاذا لوعمألءانملاب هرصإ فكومبهنءىغبو سائلا لاوس نع
 ةفاكألا كانلس امد نامت هل وق هماع .وكلذكألا لمءتسالام زالامصت لالا ىلءب وصغم لو

 رد_صمأاتهذمىفامن الضرشنار ملا ناعم بانك ىف ءاّرقلالاقو اعيج سانالالا ىأسانلل

 كو بهذم ىف ىهو ردصملا ىنعم عم ماك رخآ اهنالء اللا وفلالاامف برعلا لدن 0 كلذاو
 لاقو اضراهانعع تناك اذاعي واعم ىلعم لالاو لالا نواح ديال_ةاعيججاوماقو اعماوماق

 ردعإلو ىتمالو مث ال ا ترهل ا رت اسهال

 الفك سغنلابو لاما( تلغك )إ عا مالو كاذ ىثبال ةصاخوأ ةماعندكرم ذملا اولتاقت تاقولاك

 برقو ب«: ىاننمبرعلان 00 زو ىحوةلافكلا مسالاو اضدأ الوفكو لة باءنم
 هرمطاو فيعضتلاب ناب لوعغمىلا ىدعتب وهبنا محناذا هنعوهب تلفكو هتافكعاطقلا نا 2و

 هتمزلاوهبتمزتلا لاملالبت امكتىرادنالا نبا لاق لقثملا تدي دقوأه مف فرن كلف ر_2ف

 اهمنرد قرغف هعرغل لاسملاب هذع تافكو هلاك هبت كممججا ىف لاقو هبت هدب زول ”لاقو ىدفن

 تان لوعغم ىلا فيعضتلابىدعم وهبت ةوهتلعاضدأ ةلاغك( لق تان نمريغصلاو لجرلاتافكو

 ىنارعالا الاقو ةأرالاو ل_جرالهبل يفك ل املا ةلافك نم لعاغلاو ريغصل اديز تافكل امتمف

 ىذلوه لفاكلاو نماضلا لوفكلا لاققفام_مند ثيللا قرفو نماضو نيسعذ ل_ماضدأ لفاكو



6 

 موصل سما تشيك راو دون ظورك متل - 2س ديرو لانو انو
 0 اضن السكو بعت نان نمل سكو عةالسك (لسك )ئئاهنمدس لف موج ىلع اهءوضباغ

 لزننملو ع رئاذا فل الاي عماجلا لسك ًاواهدفو ا 0 ريلسكويلسك ا
 ا سابللاةوسكلاو هوسكو ذىأس اك لجرو ىدنك او هوسك أ ا وف ( هبوسك )) هربغوأ ناك اعض

 رمال ةيسك أعجلاو فورعمءاسكللاو ودم ل ؛م ىدكع باو رمكلا اومذلاب

 هيام ماثيامونيشلا عم فاكلا )

 مخك ناسنالا برصد ءادنيمك» منك - كلاوفللا علضلا ىلا هرمصاخلا نيدام ساف لام( منكلا)

 ىدا راو ىعسهي وح و شكمو هذ لوعفلا» ا يىكحااذافن هصدك ىف

 طك“ نات طشك ])كنءدعابّتب ىذلا ليقو هوا دعلا ىلع همصتشك ىوطيىذلا عشاكلاو

 فشك افشك(هتفشك هتبحاطشك ئثلا تطشكو هداج ترخاذا ةاشلا تزلس لم يرض باب
 نودع : ةفشكلا عضوملا 0 ًارمد_ةدرسا ىذلا فشكالاو ف.شكتاق برمض بادنم

 ا مال عار وة نم لمءدامسلف ناز و(كشكلا )ه- ءمسرتالاضت آف شك [لجروا

 برعم ىسراقوهىزرطملالادريعشلا |

 مما واطلاع فاكلا وو |

 مطك ||| طغوأ مقص ىلع هنم كس غن ىفام ىلع ت كسها اموطكو برض بادن هامظك ظرغلا ( تء لك

 موطكمو ميظك اناف نينا ىبلقو ظمغلا ىلع تيمظك ليقاع رو اسسعلا نامل كفا لفرتعلا وا
 رت اموطكريعملا مظكو

 يابا دنا ينل

 امد 0 مفددتلاو قالا قت 0

 0 اوهرعكلا ةعاج وىاارعالا نب ,١لاقو ريغ رهرالامر

 عمى اسل ا ىسهتنم ف ناتئانلا ناعكلا ىرهزالا لاق 3 وبعك أو بوعكع جاو مدسقلاو |

 ةئللاةعا هركناومدقلار وظىف رعكلا نأ ىلا ةعب ءتثلا تيهذواهترسدو مدقلا ةنعنع مدقلا

 لثق باب نم سعكن ةأرملات 0 و نيتدقعلا نيبةيونالا بصقا|ن نييك سال

 اشيا ةسكلاوا عءافتراوا هجسرتل ليقواهتوتمل كلت ةضكل تلمع هو تعال ىو ةاهيدت امنةياعك

 ىبرعريغنينعكلا غلام ,السادملا دوقمنازو كمل ةقرالا

 .٠ اتت ا دش لا

 دغك نرعموهو ةمتملا لاذلاب ليقاسعر نإ مهلا لادلابونيغلا ختي فورعم (دغاكلا )ل

 > يا. ٌماث.اموءاغل اعم ف اكلا وب
 را ل آآ3

 رك || لصالا ءكرفكن الوءاعدلا فوا هدا ضدأ ةمعنلاب ر ةمعنل ارضك اذار فكو ار غكر غكد هلا( رغك (
 م2 م ممم ممم ممم ممم مس سمس ممم ممم ممم مس مسج مممس سم يسمو ابا
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 أنوكم هو ةانتملا ءاتلارسكب هدقت نعلا ة-غاد ىعهذو فو رعمتاىناهكذو ءابلامطي (ةربز 1 30 0
 ةلمهملا ديوفاقلا

 ا «ماشبامو نيسلا عم فاك ْ

 ناطستك او هل هال سكو كا ذك نستك وهتك ر برمض بان نما ماسك الام( تدك )
 الامادب دز تدسكل اسقف نان لوءممىلا هسننب ىدعت را استكاو اومتالا بسكو ةشيعملا

 كيسكالوقهناذ ىلإ ارعالا نبا الا اري نالف كامسك ل وقد م: اكو باعد لاق هتلئاىاأالعو

 اال ا ا رتاج كلا لدم و نسكت تاس سلا تيسكستيم أو فلالا
 ةمهأ نيشلاب هإصأو بّرعموهو نهدلا لف لفة ناز و ىسكلاو هت جرخأ ى نه: هتج ركسسا
 لاقو قيولا لطم نان دم وص لأ و ةسرعلا فهل لصأالىرهزالا لاق (جسوك- 1(
 ىيرهوجلالاق هتدرعفرهاظاذ_ هوة هلت دن 0 ايصسكع مسك ةيطوغلا نبا
 هريغورهتلا هرثلا فتادوما متهتسنكع فن بابن ماحصسك ثدبلا (تح-ك ) طنالا جسوكلا
 ىو ةساكلا ل 0 هلا تصل 0

 ةلقل قفنيملا داسك ل-:ةبانن 0101 كيئنلا دسك (. ةسنكملا ارم 1 1 اوعح-كدأم

 ريغاد ساكى -6ةقوسلات وهنلاهدسك 1لاقرفهز الا د ري ور تانغ ا

 انيكودك ا (هنسك ) داسفلا داسكلا لأ لاقي وبديذبتلا ىفءام لابو حاصلا ىفءاهأأ

 اهعاوقىدحا تريك اذا ل وعم ىنءع لهفريسك اشور مدكدف اريسكذ هنرسكو ركنا |
 زيملا نمةرمسكلا هنمو روسكملا ئدلا نمةعطقلا ةسكللاو ةصطخا | ل_ةماضبأ املا ةريسكو ||

 ريغال فاكلا كك ءالعلا يور عوأل اق سرفلا كإم ىرسكو ردسو ةرد# لثمرسك عجلاو
 ىلإ ةيسنلاو خدقأرب ةريسكللا انين كلم :هراماو ىمرامغلا 4تعم أو راك حاارم هللا نبا لاقو

 مب ايظا, حولا لة اواو. ونال قب كورسكو كركر وسكل

 0 و مهتمز شارع كخ وقلا ترمدكسحص و هةؤرمدار مسكه دا سه نع لج 0 ْ

 م دلاو سجلاوريشعلاو فصنلاكد حاولا ءازحأ نم مانريغءزح باسل نم رن بكسلاو ةرمتكلل
 سلف لامر وسكو عج اواصختاماسقنا هنقدت ملا ذا سورلا ىلع ماها تريك 0

 لاقو ىرشزالا وساق نا لاقرمقلا كك ذكواف ةوسكب رمض باب نم سما (تغسك ) سولفو
 اًضدآب رض تاي نماغسك هللا اهةسكو نريخت ه-حولاو سعشلاورمعلا ف سك اضدأ ةماوقلا نا

 ةيربلا ل ةماعو الم هل عج مهضعبف سهلا تفسكنا لةنو قراقردصملاو ىدعتالو ىدعت

 هءلعدللا ىلص هللا لوسرد نع لع سمشلا تسك- :اهريغو دسعوأ» 0 سو 6

 ضعبلا ا هذ فوسكلا لمقوريغال ى م طا واطلغ هلع جي مهضعب و مسو

 لعفلابهيصتناك لعافلا مسا لوعفملا هفعتدصت لعسفلا تددع اذاو لكلا باهذفوسحلاو

 ررحلاق

 فسد

 ارمقلاو لمللا مون يلع 0 دع ةغساكت ت سل ةعلاط سلا

 رهقلاو

 مولا فسكت 0 و سس تسدلاق
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 | لوب ناسنالا نالراغصلا دالوالا لزنِعةفأ لاو ةمحلا ىف ىنم مهنا ىأ ىمشركراصنالا مالسلاو
 برش ناذ ههضوم نم هيغد برشا عوركو فن باد نماعركءاملا ف( عرك )ربغصلا هدأو ةمحم ىلع

 | برسشف هلا هقنعلامأ ءانالا ىف عركوةسغل بعت بان نماعرك ع ركو عرك سل فرخ ] ئثب وأ هيفكت
 دعاسلا قد سموهو سرغلا نمه.ظولا ةلزنعرقملاو معل انمبارغنار و عءاركحلاوهنم

 ةيادلا عراك الا ىرهزالا لاد عراك أىلعع ركآلا عم م سلفأ لثم عركأ عجاو نأ عاركلاو
 ضرالا عراك آو لفاسأ منال باودلا 2 راكأبامدشت عب راك !سانلا نم غ سلال لاق.و اهئاوق

 لافو را نملئاسلا فنالا عاركلاوهنرطىأ ميمغلا عا اركمنمو عاركاضيأد>اولاواهفارطأ
 ليلا ةءامل ل هقو ةيكرلا نو دامناسنالا نمو بعكلا نودامباودلا نم عاركلا سراق نبا

 اهعجو ةعرك ىنالاو ءامركوماركع جاو عر كو وفزعو سةنامرك ثلا (مرك ١) عاركة صاخ
 بادلا ىلع مركم لوعفملا مساوامارك !هتمرك ًاواهرايخو اه سئاغ:لاومالا ئاركو ئاركو تاسع رك
 ةيرقىلءركسعل ان ماقأ ف اركسع هعم ثعن عباس ناك ةنوءج ىنبنم مكمهسنعو ل-جرلا ىم«هبو
 ىلءراست نم ةمد رق ىهو مركمركسءاسط لمقو هيلا تدسةفاهرمعو ناينبلا اس ثدحآو زاوهالاب
 مركلا نم مساءارلا مض.ةمركملاواهغدلب لثقلا ةعرسسب ةرومشملا براقعلا هيو خسارف ةمناعون
 مسالاواعركتهّص هركو معصلا ىلع مركلا قلطب و يركستلاوأ مركسلا بي .ىأ ةمركمريذنا لعفو
 هصاخ لزنملا بر دعدام لكى ف لةمريسغتلا اذ هو ةداسولا ىه ىل .ة هتهركست ىلع ساحالو ةمركذلا
 قلطأ ىذلاهشملا مارك دج هتلادبعىأأدلا ولقثمفاكلا 3 ماركو هلأ قاءنود هلةمكت

 لن ةيماركل مقف هلوقب ذخ أن مدسملا سنو شرعلا ىلعت م ساهناو ىلاعتهنلا ىلعرضوجلاا مسا

 نازونامركو بنعلا سلف ناز ومركلاو ىناغصلا هياء صنوبا.ترالا ىف ب>اصنع ديدُشتلا
 ةيهاركو ىنعموانزو جيو عف ةحابق خق لثمدي ركو مف ةهاركرظنملاو حالا ( هرك )) عضوم ناركم
 هوركموهف هتيحأ _ضاهكفو فاكلا خذاه ركسعت بان نمد 21 1 ١ يواضنآ ف يقحلاب

 حالا ىلع هتهرك وةمثملا مضلاب وهاركالا خلا ل#يقو روتلا مضلاب وةقشملا خشلاروركلاو
 نبي لبافاهركوأ اعوطرلاعت هلوق هيلءواهار كا ىأ تفل ان اهركمزلعف لامقدار وق هيلع هتلجاهاركا
 بنتك ةرقبلا ةروسف هلوقالثاجهيف خذلاف مضلاب هركلا ندنارقلا ىفام لكحاجرلا ل: نيدضلا
 قرددصم هوو ةرحالا دملاب (ءاركلا ) برا فةدشلا ةهب كلا و هروهولاتقلا يلع

 | توضاق لم نير اكمو نو راكم ماو صقنلا ىلعراكم لعاغلاو لتاق با نم هةيراكن م لصالا

 ظ رحأت هاف هنرحأ ىنععهارتك اذ ءارك | اعربغو رادلا هدءرك ا وأط دي دش تلا, نوراكشو ن:-ذاقو

 | باودلا ىركم ل يعف ىلءىركلاو صوقنا ا عمك ام_وعجب واضدأ صقنلاب ركمورتكم لءاغلاو
 | اسوأ لاق نس توص هلو ةماجلاوةنريغأن اجرلا ليوطرئاطءارلاو فاكللا مف: ناوركلاو
 | لبقوناشر وىلء عم ناش رو هإ_ةمورسك-لاءزاو رككعجو ججتلا ناو ركلاريطلا باتك ىف
 أ لاقي تاركمجلاو ءاهلا امءضوعو ماللا ةفوذحم ةزكلاو كركلاوهلاقتبو ىرابحلا ناوركلا
 ,اصع لا شماركلاوا وطفل ىلعةيركو ىرك اسمملا ةبسنلاو عفةرتلا تب سضاذا اورك ةركلانتورك
 | ةديدج ةرغح همق ترفغح ىر باد نمادركر لا تدر كو ساعنلا

 ىف حلبصعا 006

 عرك

 عك
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 || لدأرسكلاب ( فان كا )ل اليدندهيسحأو ىرهزالا لاق ءاغلا نوكسوءا رلاهتتن بدذتلاو 01
 لبقوس رولا لصأو ه لل بةنيفاكلا مض» ( مركلا رز ةلكلا عذج ىف هعطقدعب ترب ىذلا فعسسلا ظ ٠ 3

 | ا اهعم عطقتىتلا فءسلا لوصأ ( ركحلا ) رغصعلا ليقو نار غعزلاوه لقو +مشدوه :

 || ]تن 01 لاقي هلنأحىأ علقب نب ركو سب هنال كلب مع“ ةيسصقو بصق لد ةب رك هدس>اولا
 || ثرعللامباقرمسكلاناباركاضيأ لت قباب نم ضرالا تدركو بيغلل تنداذا لدقباننم سما ||

 || لادلاسكو ةمملا نيسشلا نوكسو ةلم-هملاءارلارك,نيدشر و أه تينكو سامعن تلا دبع لوم || .
 | بركه او هتم مسا ةيركلاو مومهمبوركم لجرو هو نون اهتم ءاننملاءايلا نوكسوةلههملا ||| ٠

 سدباركعج او فاكلار سك, برعم ىسراقوهو نشا بولا سانركلاو فرغوةفرغ ل-ةمأ| ||
 ١ تير كت )) هنعهللا ىذر ىفاشلا باعحأ ضعب] ةبسنوهو ىسباركل ا ةيفهعاس هيلا بسب و

 طوبضموها ذكهى رغلا بناجلا نمد جد ىلع لصوملاو دا دغب نيد قارععلابةفورعمة دل .ءاتلا مم ا 1

 هدب ود وىزّرطملاو مكةساام مهتم ب 1 قىركيلا هللا ديعونأ تملا ىلع صنو بيذهتلا ىف خلا

 .: نفل ا.لماعف دف ةلاصالا ىلع لو الا ءاثلا لج زو الف تدر كك ْف ىنالثلا ىف هودروأ مهنا ْ

 || هنم ضخ أةثاركلاو ةفورعمتءإ ة:( ثاركسلا )ى اعرب كسلاو ليعغتو هذاهتدانزب محلاالا قسسولف||
 عج اوفو رعم ليك ) زكلا )هلاببالوهن ا يعبال ىأ مالا اذهل ثرتكت الوهو ع رلاةشي ىهوأ||

 || لاق فدصتر عاص كوكملاوك يك اكمةيناةزيغتلاو ازيفق نو:_سوهولاخةاو لفق لثمراركا ||

 ظ ىقدشاهنمو ىرخأ دعب ه:ماهدوعئأراهلاو لل اكءانفأو تلاوزكلا مصدداوجلا ولاتقللا|

 ١ نأبهقراغيوددعتلا ثيح نم مومعلا هبشن وهوراركتلا مسءالاوارا صدتد تاوهوئشلارب كد ْ

 ْ هةصاادرد خل اهفىدعت:رارك_ةلاوريغال ط لادارفاددعتب كلا هيفددعتب مومعلا ْ

 قد ساالفدارفالا ىلا ةمسفلاب موعاذ مف مهرد ولف لخد نم لك هلاثمدارفالا كتر ةقلعتملا||

 را ارك: اذ-وذمه ردول ةدحا لخدالكو ه_تمهددحتب ددحتت الو هد_حاو هرمالا هلودخدب لخادلا

 هيوقلاوجلا لءةلاثم(زركل | ) ىنعموأنز و ة-ءجرلا هركلاودرفدرف لك لوخدددعت,ددعتب

 || ناز ركة عج زاركلاو طقالا م رك لامر ركلاو ةيعازمللا ةسعكلازرك مآ ه«تموةأرملا تنك ||
 ىم<عمأى رعأ ىردأ الودبا هاكتدي ردن.الاقو هروراقااوه لهقنان رغو بارغ لم /

 ((سارركلا زل هجر ىمعارلا هيلع ل مدع هل نر قال ىذلا شكلا ءارلا لةثمفاكلا خف زاركلاو |

 عخلاواه هرم كن مره فاكلا حضن ىديركلاو ملعسلا ىلع أ فينكلا فاكل اريك لابعف ||
 ناو هعجتدد ْ اددشههدحاو ناك املكوددشدامبا.ىفت يكسلا نبا لاق ففذدقو لدم

 نطعلا فسركلاو لهقثمن انة ماركا هتمو هعجاذا هريغو بطلا نالذ سركنو تغذخ تدشأ |
 ٌينانل اوهوريصذخلا ىلىذلا نزلا فرط عوسركلاو ةقدني وق دن لام هنم صخ !ةفسركلاو ا

 اضيأش ركبنرالاو عوربلاو ناسن ل ا]هدعملاك ف لظلاو فلا ىذا ((شركلا)» غسرلا دنع
 شركلاولوجو ل+ لثم شوركم هاو شرك لايف فقتي و ةدعمهنالشركلا ثنو: برحأاو

 هاليصلا هءلع ةلوقو هدالوآراغ د نمد اسنإلا لامعوس انتا نمةءاجلااضر[ف يدخل أو لقتل ١
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 38 مالسلاو



 نعرامخالاوهبذكللاف لاذلا نوكسو فاكلارسكب فيت ةتلازوحيو ابذكب ذكي (بذك )

 رسم

 | فئالبتكا د ا واولا تان متاكات اواغلأت ءلهذ :اهابقام ناو

 | ىلا لتلك ا ءلقام مناف ىرمالا اوف انءو 'اوتماقنا اذاالا هتاامازو الو ف الخال

 | العلا فانا ىلا م ىخلاو عتاموع<هلوالا ناكناولاعوءابلاببتكمف

 نمةرسكلاو واولا نموه دزعومكلا نالنييفوكتلا يهذموهو هلبع و ءام !انهشكت نم مم هيف

 هنورالا ارا ارفءانعرالا نوأ_عدق ءابوأ اوا واهؤوافو و اومهدنعةماكلا مالنوكت الو ايلا

 لدالانارابتعا نيب رصنلا بهذموهو هل .عالو ف لالانهمتكت نم مونمو لصالا ىقوريسظن مدعل

 هك ىلع اباملعلا ةيفثا ملا وتملايءادكو ةلامالا وخقلاب ةعب#سلا فى :رقاهاكضو سعدلاو نمو

 أفلا ةدشلا نهبرقاابو ىلعملا ةمحانل أكلت ى مدس وثنأتلاو ةيلعلل فرصندالو ةريقم اك نع

 رعاشلا لاق نملا ىلا هكدنم حي رانا قد رط ىلعوهورغصمىدك هللا ةرعضوم
 ءاعطيلاو نك رلاقتىدكف ءادكس عمشدبع دعب تر أ

 ْ ام مامي امولا ذل عم فاكلا ولي
 7 مسسس مصسسس سس سس

 بذك|
 || لهأ  هذمىلءبذكلاو قدصلا نيد ةطساوالو ًاطخلاودمملا هيفءاوس .وهامفالختئ لا
 || تيذك أو قباسلا هلوت فب ذك هنأب فرتعا ىنءعاهيذكو سن بذك اودمعلا عيت مئالاو ةئسلا
 || قاسكلالاق تءذك هلت لفرآ ىدكلالا هنن ذك هدف و انذاك هتدجوفاالاناديز
 || ىفو ناذكو بذلك لجرو بدك ثت_-ىنلاناء تريح اذا لال هادك ف 1
 || ةنايصنءءامطعلا مزاباملنس> بدأ هيفنيذاكتلان متنكمأ تقدصأرظنفس لاف لب زنتلا
 || قامتءلون وقول ثمو م-هباوصو موءطخ لاح ا دنعممباطخ وع مهباكصأ ةهجاوم نع مهظاغلأ
 || فىأنوذاك-!نيقفانملا نادم ثهتلاو لاقت هلا لوس را نزار ةناولا ني قاتلا نعةناكح
 || تقدصا هلوق نم طل ناك ف الا سغن ىفال ليملانا ذكن وكي دة هنالرهاطلا فلاخما مهري

 ا بذكلا دمعتهنا لق هناف هوحضو كا ذكسهالا سبل يذكللا لاقحا دنعلا ةانهنمو تن ذكمأ

 || نوري_ثرممك اوه سنالءاهتفلا لوقباذهوقحلاةروصقلطاسلارخأف سداوأ طاغوأ

 || سل اولاهّدرلا فاوظاغأ اذاف هراتفقونلا ىلاو هران لّذلا ىفاطخخلا ىلاو ةران ليلدلاب ةءلاطملا ىلا

 || هدحاولاا رض ناك اعروردمهن كوة ار هلا ليقثتلاو غلا( ناذك )١! ميععب سيلو كاذك
 موعلادكحالا_ةرهناق فيرصتلا,لوقل انهنسوةلصا ندا

 هيانك( اذك ) لعغلا فترهظل ةاصأ نونلا تناكولو ضرالان هناذكفاوراصاذااذاذك ا

 || هيانكتوكيواد عا ذكواذكريمالا ىرتشا لاقيز معلا ىلعهدعبامبصتفف هنّدعو ئذلارا دقم نع
 ماذ ل الاو لعغلاددعتلفاذكوا ذك ت اعف تاق ناقاذكت اقوا ذكت لعف لاقي هامسشالا نع

 ةفرعموضو هيدارباعةبانك لعحو هيدشتلاو ةراسشالا ىنعملاو ز دعب هيبشتلا فاكهيلع لخخدأ

 ظ مالاو ف لالا لخ دئالف

 يام ماثياموهارلا د

 10 1 ل هيوم ةمتتلار هل 0 ف 0 ههنا تت

 تكدس:



 لطإ

 6 ودك

 ددك
 ردك

 سدك

 ةنسنب رشءو ىدحا ناوهوةرصبلا ءاضق ىلوتو مك ]ني ىبتين دو ىعسدب و مك أو هف هنطب ملغع
 املديسأن :باتءّن سلم لاف ىضذاقل اس 3 هلا ف هرغصا هلهكنأح ويشسأا ضعت دارأف

 ف مت ماكح نم يصب مك ًاودمك ًافاهءاضقو ةكمةراما مسو هيلع هثلا ىلصهّنلا لوسرهالو
 ةماهاجلا

 #ماالاو ءالا عمفاكلا#ب ظ

 هماقمهيلا فاضملا مقأو فاضاا فذف لجرلا نيع تاك لال او لجرلا ىعمهيو لوم
 كلاذك ت ادكتو ىبسانب كلذ تلعف تاكك او لوعغم ىنء< ليعف لي نيعلاقباذهطو ىنءملا مذ
 لعكملاوةلآ اهالرسكللااهسايقو مضلاتءاجىتلارداوذلا نم ىشو ةفورعم ممملا مضيت عكملاو

 ةقاخامنوفجواعي داو وشو بعت بان نمالكنيعلا تلكو ليملا حاتشمو ختم نازو لاعبكملاو
 قرالا نعةيانك لة باب نمهنيعداه.سلا ل-كوءارجورجأ لثمءالسك ةأصاو لك !لجرو
 دصفي عارذلا فقرع + الاورهسلاو

 يام ئلئيامو لادلا عم فاك 0

 ركج ل>رم_فهوقالاة- رع هلك ىقناعمال او فاكلا نال ة.مهع]ةظفل 44 ودنكلا)

 ةسشالا سامقهنالفاكنا|تءكاسغاو ةريغصلا ةناز1نا ىلدو ةيلخللا ىلع قاطدو اهنم فرصتامو

 اف هكم نم لحا ثالث ىلءارغصمدي دةوناغسعنيباممب ركثازو ((دي دكا ) ةسرعلا
 باينما اردكماملا ) ردك ]) اط«رفرشعدحأ هكم نيب ودي دكلا سدو مهضعبلاق ىلاعتدللا

 ىنءءاهاكر دححتو ل_:ةوةيوعص نى عصيان نمردكو ةرو دكر دكو ردك و هف هؤاق-طلاز بعت

 12 ير

 ركذلاوةردكلا ممالاو بعت بابن مار دكهريغو سرغلار دكو هنردكلاقيف فيعضتلا بى دعتب و
 هنو رددك أردك الاريةصتوةغل برق بان نمردكو ردحأ باب نم ردك جلا درك كتالاو ردك ل

 هيلا ىدهأو ل ءأف ل_سو هءلعدتلا ىلصهللا لو هرهتاكول رولا ةمود_,>|ضرديك أ هذهو 0

 لئاسم نمد ردك الاود ردكلاىلا ةسناطقلا نم برضى :زدكلاو ربع ىلا هبت ع ل
 كلذزرب-غل و رددصأه فل او هع“ا همقف ىلءاهاقل [ثلملا ..عنالكلذب تدعم ىف دل |

 لاهو ةريصلاو ةمرعلا وهف قدو سدا ذاقردسسلا ىف ماعطأا نم عمام لفق نازو (سدكلا)

 لاقودحاوةلغْشااو ةمرعلاو ردسلاو سدكلا ىنارعالا نبا نع بيذهتلا نمعضوم ىف ىرهزالا
 سركم سرك لاق واه دريسغو مهارد نم عم تام لك كلذكو ماعطلا ةءاجسدكلا عضوم ىف

 ىلع هضعب اس دكه تاج برض باب نماسدك د يسصخلا تسدكو لاذةأو لق لثمسا دك أ عجلاو
 برضو لدةىناننمامدكراسجلا (مدك ) اضعباهضعي ,كراضتأ اس دكل ركنا تسدكو ضعها
 لمىدكو عجاو ةيلصلا ضرالا (ةيدكلا )مو دكو وف تاناو محلا نم هريغكا ذكو هذ ىندأد ضع
 ف ضأق ىدك ةينثهنف لمقو نييعفاشلا عد برش هكم لقسأب عضوم ىع# عجلاب وىدموةبدم

 : تزاحىدموىدكو<:ءابددال تناكناروصةملانالهاالازوحبو هايلاببتكب و صيصختلاه ملا

 0 ل 6 ب 1 را تو د و 0 / تكررت نك ءاسبلا بارعانىدكل الا ذا ظذالاب اراشعا فل الان زاجو لصالا ىلءاهسسشت ءاملا
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 لوس اة عاست ا هنوكي نأ هل عافملا د انف لصالاو ا ميم لمعلا ةديشخا» ةنور كل ١

 6 من ىتكملاو ىنعملا محن ملوعفمو لعءاف د>او ءلكد ةدةلحو هيوهلعقبامهيحاصتاغدحأ | ا

 ةيعح سيلان مهةقتاطأا هم دمكسلاو ةياكلا هتلعدي دشتلاب هته: وةباكلا عت عضوه ءاملاو رع ا |

 لوقب م مدعب و نيذنكلا عفت تكس !!نالاو اهرسسكوءانلا حم : (دنكلا ) ب 2ع ع عجلاو ْ

 بعسل تعا م لاو كراحلا د_:علهاك-لا فق نعلاز رغم لءقو روانلا ىلا لهاكلا نيام ٌْ
 برضعباب افكت فاتك أع جاو فيرفذلازو بو ةفورسعم (فتكلا تانيا ظ

 5 هوحنو لبحياومهيغنك فاحىلا هندي تددش كلابافاتكوأ| ْ

 نمل اموهو للا ملارمسكم ( ل كلا) هيذشد لسخلا| ا لكلا,فاكلاوهغتك

 لا مهديلتملا ةعطعأا نم لاو دواهمودوقم ل و2 لقدم عملا هريغورشلا هيف ل .ضوخللا | ْ

 ىدعتبدكلاياناسفكو لتق بابن هام ثردحلااديز (تعك ) فرغو هفر ء لدم لتكع جلا و ظ

 رادلا همعد لدم ثب دا ل اديز نمتقكلاسقيف لوالا لوعش لا فنمةدابززوجحيو نيلوعفمىلا 1

 وقنا لدرقر هيانعا كن نوعر هل 1نمَنةٌومل-رلاقو موضعي دنع طور ا

 تددحو مهمم لحرلا نسل لوقب لث 01 هو 1 م كل صالاو ريخأتلاو ١ 1 ههبس ري ما ووتج عج او رو وج اضاع ويح سمع

 هيب ضن و ةعسولاب طا ةر جس همف تدن نيكد 2 وموتكم [لءقفهأر 1| تدنكشيو موتكم 0

 ردع هلواووق د مدي ضاع س الا قروكهق رو لامجلا تامتن ممتكلا بطلا تك قوداوسللا |

 فاكلا محب ن كاز ىداوبلا فهي عي كةمسن ن ه د هئضرمص“* ةعدلو جضناذادوسب ولفلفل || ظ

 دوسد ىأن تك هنالئاا ذب ىعوىرعناكلاوديردنبالاف ا و رصتعبر زب هلو فورعم | 0

 ضع. ىلعهضعن ىقلأ اذا '

 :ا.ماثب اموءاذلا عم فاكس ادب ْ

 لمرلا سي ئكهنمو ىعت,الو ىّدعتن متعج مهتنشكو اوعقجا بر باد نأ ولا ب دكو ممكنه ||
 رثكو عج ةثاثكو ةثوثكب رض بان مثكي رعشأا (ثك) عقجاْئ ٠ء:لا نى ثكناوةهءامحالا|
 ةنك ةيذل و تكوهذ كو طاغاضدأث كلا ثكر 5 1

 تعع«دسعوأ لاق ًاطحخوه لاقي 00 وفاكلا فب ةرثكر ثكو داانئشلا (رثك
 هيرثك لاعمف 0 زووهو دحاوريثكلاو رثكللا لوقي ديزانآ ||
 ترثك اذا ْئدلا نمت رثكدت ءاو اذلا دج ترثك افاننل داجدق حوفاداولاو ليزغستلا فو هنرثك اوأأ
 نوكلنأ ل ة<و نيمفوكلا بهذم ىلعةدانزلا لة <هوحنو لك الا نمترتك ؟سانا !لوقو هلعف ||
 كاذكو لك الا نم لعفل !ترثك أرب د-ةلاو فوذ_<لوعفملاو نيب رصيلا بهذ. هىلعناسسال |
 ربك أو ريكو ريثك ءاسنو ريكو ريثك لاجر لا هن وسنولات ارينك هيددع هيرثكش ءاو ههشأام ْ
 1 رشكىأرث د دعو ةغلءاثلا نوكس سو عاطلا لاس ةروراجلا يتصف رثك_!اوةلامرثك فلالاب .لحزا 1

 ا

 أ70أ1111أ11111111177 007020000070775: ا را

 هنا هءاعدعلا بنكي و مكم لام ىلع هتمأوأ هع لجرلا بتاكي نأ ةيناكملا اوباكلاىرهزالا ||

 كاوا جفلا تتاكمدسلاف كلذك ايتاكتوهانعجوريغلافو مولا ىّدأ اذاى تعد |

 - اضرأو عبس بعت بابن ماسك لجرلا( (مثك ) ريثكلا ددعلا اوه ليقو ةنمللا فرن لعوفرثوكلااو
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 ديكواضبقمس وقل اديكوالي لقدوبكودابك أعل اوءابلانوكسو فاكلاريدك, ف يتلا زوجي و |
 هذهريغصتفاولاقو اهطسونمكإءق:سامءاعدلا ديكو هطسوئثلكدمكو اهنطانضرالا
 ١ نيددغ د.كلاوامهثلاثالوىرهزالا لاق بلغلا ادي وساولاف6سايقريغىبعءا عملا ءادمك
 بعت بأن نمربكب هريغو ىسصلا (رك ) ل «ف ف قاشملا لم ىفوئذغللهدياكملان موعسملا

 اركألا اوهلضفتلا فو ةريبك قئالاو رايك ه عج و رييكو وق سنع تازواريكو دسم لئماريكم

 نسل ءهنستدازاذادب ز نمربك أ اًرهراتا كورا ويح ىىركلا ىفورباك الا هعجبو

 58 نءاربك ئذلاربكواهفمالكرغصف مدقتو تاريبك اضدأ اجو رئاك [هعج.و الا ةريمكلاوديز
 ىلونىذلاو ليزتتلا فو هزل ف كر اك امضي ْئدلار .كواضدأاريبكو وذ مظع برق باد
 ةيطوقلانبا لادو ريكتلا نم مسارسكملانربكلاو اذا ثمضلانو د
 هتيلاغ ةرياكمهنرباكو هإةمءانريكلاو ةمظمأ ريكا اومظعادا ارم تاو يخالارب 0 2

 راك نءافي رشاريبكى أر كن عارباكذ اونرو وهتهظءتسا ارابك | هنربكحأو هندناعو ةبلاغم

 هللا مهضعبدنع هنموريغضلا و ريبكلا ىأر ءعصالا اوربك الا لوقترمدك ىف رك نو هاو فقد نش

 ءالولاوّن_سأوربك اذا ةرمت لم ةريكهتلعوريبك لكن مربك أهلا مهضعب دنعو ريبكلا ىأربك أ
 رابكة عجب ود_> اوه_حوهللدطلا نيتض#»» ريكلاو ب هرقأو ب سنلايدعقأوه نا ىأمضلابربكلا

 | ىلء عمدتدقو بيسنازوةلم_وعمداص:فصآ ةس رعلابوهو بر ءمىبهراقوهول محو لدح لدم

 أ حر خالثل ءاملا ىلع مّرصلا ىنريمكستلاة:نأزو < الءاهقفلا لاقاذهطو بايسأو سس لثمرابكأ
 فورعمتياءف تيريكلاو لبطلا عج ىهىتلارا.كحالا ظذا ىلارب.كتلا عوضوم نع
 (ليكلا]) سنابك ع جاو لكلا دوقنعةسكلاوهدوجأن ملاقدو ر لا نم عون ( سيبك 1

 ةغلامديدشتلاو هتديق برضا, نمال كريسالا كو ضفاف سافل ملومك عخاو دمقلا

 يام لشي اموءاملا عم فاكلا دل
 ئرتتتتت77777777_7 سس 2 22 ب ب بسسس سستم

 ا ما اداكلا هءالاو اان كحورسكلاب ةيشكو لثق بادن نماتك (بتك )

 :عارفدو دي دح ةقا<اهامح تزرخا,دك :ةلغبلا تنت 5و نرخ تءافنسلا تنكر ةراطتلاو

 هتكرام ىلعو لزنملا ىلءباذكلا ى طدو بوتكملا ىلع باكل اوة تكلا ى طنو اهاءبوبولا

 هه :رقتح او ىلاتك هنءاجبوغل نالذ لومي اساعاس ١ ارعاتنعم#و -عوأ لاق هك ردا

 ىو م4 + نثكو ىدحالا لاق نوغلا| امثل 5 هضم هعن سبل لاقف ىاتكه نءاج]و أ ت

 اناتكوةمتاكمديعلا تدتاكو ىذتهعفنلابى 00 ا لا

 لوقو ى؟ةب :كوتال,ماعملا ىفأ اناتكا انتكو باكلا نوغش نيذلاو ىلاعت لاق لئاقب ان نم

 ..إ.ةيعستقياتكص ةباكل لسيف و بونتكملا مس ءاذباتكلا نال 2 لا بان اهقذل

 ات وكر دةزالالاع : تح نار ةياتكتةرتاكلءاهقفلا لاق لارا

 ةبتاكملا لعش ىرمخترلاذشو اسرع سل قالطالا اذهنا ىلءليلد همذو مالسسسالا ىفةياتك
 لاق ءاهلا هدان ريوق ااغطف باكلا دارآ هنازو< و كلذويغلد+وداكيالو دحاو ىنءءةباكملاو

 عسل ل تم 3
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 ١ فلاب ه اوعلاو ةقاط ىأ ةوق هيهل سدلو سهالا ىلعىوةو فرس غوةقر 2لامىوقلاعلاو ةوقلا

 تاخرادلا توق ًاوءاوقلابراصىوقأورقغلا دملاو

 ا. ملي اموءابلا عم فاعلا دب

 |حوقيو أ هتوأ هحيق لاس عانبابنماحجق حرخلا حاقو مد هطلاخيال ىذلارثاكخا ضيبالا ع (
 سرغلل مهطوقودايقأو دوبق هعج (ديقاا) ميقلا هيفراصدي دشتلاب متو هيف نامغل فلالاب حافأو

 أهعنع وهف هنوغت الو شوحولا كردي هودع ةعرم.] سرفغلا نأ هانعموهراعتسالا ىلءدياوالا دق
 ليزيوطالتخالا عن :عظافلالا دس: هن مو هزحرقديقلات تاعجادسق:هتديقوديقلا اهعنعاكدارشلا
 اة اد ةغلراقلاو فورعم ( ريسقلا إل هردق ىأ ير داقورمكللاد ردبقو سابتلالا
 هغل لاق باند نماسو# هسوقأو عاب بان نماسسب ه4_سقأ هنو ُئمْلا ىلع هن هسق) هياهتيلطراقلا

 اذك هلهّللا(( ضيق )را دقتما سايت او هيدر , دقةوضو لااق بان ما قو ةساقم ْئدلابهتساقو

 رهلاهدش ( 11 لعق ىلع ضيقا مزح اول ود راو رايد

 رجلا مانأ هيماغأ عا بان نماظيق ناكمم اب لرلا ظاقو فيصلا سانلا همس ىذلا لصغلا ظرقلاو
 قادت ًاوهلولمقلا لع قلطتدف و هل اوليهتلا تقو يئاقلاوراهلا فصن مان ةلوا .ةوالمق لمق» (لاق)
 | هلاقتساو ةغل عابانن مال .5 هلاقو دقعلا عفراهال ع. لا ىفةلاقالا هذهوهطوق «نمهعفرا ذأ هيرثع

 ءاوسةضواعملاو هلدانملاو: هلد !ةااواهريغ اهيلدتسااذا هتادب للا لاتقاو هلاقأف عيبلا

 ةمالا ةئمقلاو ديعلاراغلاو نو. .و نبع لدم دوق عتلاو عئاص لك ى اى اطدودادخلا (نيقلا)

 نان ةوةسنغملاب ص تخت لمقو ةبنغمرب غوأ تناك ةينغم تيكسلا نا ه ديفا تح هءاضربلا

 هللا ل وسر ءاعجمتاسغت تامه 5 لطخ هللا دمعل ناكو تاضسسو نات و هضيد لم تائؤو

 ىرحالا اوةدحومءابوءارو فاتن ةيرقوأة رئريغصت ةب رقاأدحأ مس اسود هلال
 (ماق) ثدذأتلا فلأو نونمم قوف هانم :ااءانتلا خةو ول م-هملاءارلا نوكسسوءاغنلا تغب ير

 أعتو هءاقتسا ءاقتساو فوذسقملا ماعطأ | ىلعر د_صملا قاطأ من 4 عابباننمأ .ةهلك أام ل->رلا
 هريغ هأست لاقيف فرعضتْلا ارىذعتس ءوهفاكل

 2 26 719599 510091555555:5705 590505 250: 31 اا
 0 تال كمت هك ماول 0 000 9 ل 61 2 2
 5202 2 71 نلاسيييت تي يل ياللا 55 دج ويدل 3

 ف 0 يارا 0 1 0 در ا

 | لثم بك ع جلاولز هلأ نمدكتلاوهدزاللالاادك لكد رك اوههجوىلءاكم ىنعنخأ رانا

 تيك )» سانلا نمةعءابجلا قل ا.ةيك 1 را لق بان مل ا قرعة
 نماحصك ماعلا ةيادلا ((ت ك١ هيلدا كول اك للا 2 كو دعلا هللا

 ا فيسلاب همح كو هسأر بصتخيل هناذعتيذج او فلالاب هت 0 أو فعيل هن هديدح تن باب

 ثنوتورك ذنهاّرغلا لاقو ل ىو ةفورع + ةئافسالا نم 6© ك1 )هلع نود هبل ىف تر مد



 تييدييضصوةامم ةثامسميل هدب . سمسم هم بيبرس ب ع وبسس

 لودف ىلع ل_صالاو باقلا ىلعوهو فاقتلارمس كب ىسنت عجلاوةسد وق لدق ثدنأتلا ىلعترغص ||
 سوقتلا ىراننالا ننالاقو بامثو باوثأو بوث ل ثمسايقلاوهو سامقو ساوقأ ىلع اضيأ عمو 1

 أمىلا سوقلا فاضتو سايق ليقاع رو سوقأ عملا وةس وقل .ةاعر.سوتاهريغصتو ئنأ

 ىضو تاشنلا سوقو هد رعلا ىهو ل: سوقو قهالا_ح>سوقو فدن سوو لاقرفاهص مخي ١

 ساوورسكل انشر سدو قافتالا ىف لئمهدحاو سوق نعمهو مرو ناءسحلا سوقو ةيسراغلا 5

 مدهريغنمهتضةناضد وقتءانبلا (تضؤق ) ىدفاديدشتلا حشلا سوقو عر ردقىأ عرأأ
 نادازوضرالا نمىوتسملا (عافلا) تراماركبلا تضاقناو تضقتنا فوفصلا تضوقتو ْ

 (فاق )لا مت>اس رادأ|ةعاقو ناعدقو عوتأو عاوقأه عج و هل ةمرسكلا.ةعبقلاو تفالىذلا سراق ||

 فذقمسو ةرغكو رفاك لهم ةفاق علا او فثاقوهف كاذكءفا ةقاوهعمتلاق باء نمافوقرثالا ل->رلا |

 نايرعيو تيكسلا نبا هلاقناردصم ال هنمناععا لءةلاولاقااو ةلاقموالاةموالوة لوق» (لانزإإ !

 لامعتسا المعتساو نيم«االعج نايضامنال مف لصالا ىفا#فاصنالا ىف لاقو لماوعلا يسحب
 ىلصدتلا لوسر ىهن ثيدلا قامهياعديولاق هبلعاناك ام ىلع دهلامهكف ىتنأو ءاعسالا |
 لقي لامدي ز ىلع ل-جرلا لوقو صقخلا ىلع لوةمثددحو قل د لاقو لبق نع _سوهلعدلا ||
 ١ ىعمو انزو هلداج ل_مةلواةمدسهأ ىنهلواقو ىنغملادي دشتل ا.لاوقلاو هلة مم الام هماع ىعدا :

 تاسللا لوقم لاو ىرابنالاناهلاةلواقم عجلاو كإملا نودوهو س.ثرلا مملاسسك,لوقللاوأ|
 باقدو رسكلاو فلا ءهماوقاذ هو حالا ماتا 0 دوامات .وقيسمالاب (ماقلا

 همو رمسكلا ىلعرص:ةد نهم, هو مظنة يو هيءوةبىذلا هداسعى أ ةرسكلا عمازاوجءايواولا ||
 محلا ماومتلاو توقلا نمناسنالا ب ةبامكل ا ماوةلاوامايق ؟لهنلا لعج ىنلا ىلاعتهلوق
 ماقولادتءالاىأ ماوقلا نسحوعوالد ءىأاماوةكاذن::ناكوىلاعتلاقلادتعالاو لدعلا

 ل-ةمريقلا عجاو همانشمم وقبىأ عاما اهيمواقي ىذلا نعلا ةعقلاوهيهتعفتلدعت ىأ اذكم عانملا

 ىح> ةعلخلا لصآىفهب طضنن هل فصوالهنالا هظغل ىلع ةعقلا ىلا ةمسأ ىمثئكوردسو ةردس

 : هيرودىلا بسش هنأف لد_ةءملاناويح لاو بو. اكهي طيضن فصوهلام قال ةمأأ تش

 || بصناامايقواموق موقد مادو ةقلخللا لصأ نمةروصو لاكش لثم هل ىأ ىل_ةهلاقيف هاكلدو

 ١ عضوم ا مانو ماصلاب ءاقملا عضومللا سساوقساع ا هس اوهرملا ةموقلاو جضلابماسقملا عضوملا ساو :

 | هل تاعج عاتملات موقو لدعتف هتلّدع ىنهعموةتفاع وقت هتمؤقو مقمو عفاذطو دسم ةماقا ع

 فديت لو |هءوذواهرصي بهذ ةعاقن: ءوهتموق ىنععدةمقتسا نولوعد هكم لهأو ةمولعمةعف 1

 دحاولا أ سها مهف سيل لاجرلا ةعاسج موقلاو هضرتمهتعاقو فيسلا مئاقو اهلا -ىبعةقدحلا لد أ
 اعرو ىناغصلا لاق تام وملاو مئاظعلاب مهمايقل كاذب اوعم ماوقأ عبلاو هظفلرب> نمو صاو لجرأ|

 تءماقو موقلا ماق لاقدف ثنودو موةلارك ذب وءاسنو لاحرىتلك موةنال اعيتءاسنلا لد

 نوعم < نيذلا هوان رقا لجرلا عوةورغنو طهر و < هطغل نم هل دحاو ال عج مسا لكك اذكو موقللا

 موقفا ليزنتلا فو هرواسمللاز اجت هموق ميه مدق سناجالا نيد لجرلا مقي دقو د->حاودح قوعم

 هرهظأ عرمشلا لج رلاماقأو هموقاوناك لوقو مهنم نكد ملوم_هتيباسععم ناك لدقنيلسرملااوعبتا
 مسالا وءابوقأ عجلاو يوقوهف ىو#د (ىوت إب اهل ىدانةماقا اهل ماقأو اهلعف مادأ ةالصلا ماقأو
 00 حج
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 كلي نجس مست سسسسوأ 2

 ديد_شنلا ءانقلا تدنقو لوءف ىلعو:ةو تاونؤو لام> ىل_ةمءانق ىل بو ىد>وهاصدخ له ىنق ىلع

 ىضنلهيدخت اهةشنقاو هع نمسك-]ان هوذقو ل3 بان نماوذق هون ريع ئ :رفتحا

 اتذختااهنقأ ,تنقواهونقأ معلا تونق تيكسلاننالاقو هود_ةاذكه ةراكألالة نق
 ءاضرأو ءاطعأ هانق ا وواولاو مضلا,ناونقو أي || همسك انت انقو هونآو هنق لاموهو هسينقلل

 رسصحاا.نا اونو ع جاو سق غل ىف ذاان و زاخا ةغلءذ_هةساك< |! ل_ح.نازوونقلاو

 ديرو رِصْشْلا خرفو ةوودص عجنا اوذص عجلا ىف هل ”ةودحاولا مضن ريف مضاابودحاولا كر

 فوولا فعومجتا طغلك ف ةولاو عفرلا ىف ىندشملا ار ىرتلاوهوتاديرو

 *يامماثناموءاهللا عم ف اقل اب

 011 ل 100 11 لآ 116 ول ككل دق! 210-1352522

 ىلا ارايصوهر 4ةأواروهةمهتد_حوفلالاهن :رهقأو ةغلامصر :اهةورهاقو هفهملغار 45 هةر(

 هقوق ل؛ةررك اذاف نوكسلاب هق هكك ىف لاقو كد برض بادن ماهق (هق) اهفر وي لاح

 ةحرح د جرح د لدم ه3

 هامش اموواولا عم فاعلا ب

 بود خلوق اردنا (با ء] 0 أو ى دع 1 (عاوقلا)

 توف 1 ىرهزالا ارناف نا هلق اكل لك ودام (توقلا) فو انتوا
 تيقملاو لماعل | تعتد وهو هلك هيت اتقا وانوق ءاطع لاقيب ابن نمانوقهنوقيهناتوتاوقأ عجلاو

 لاق: دايقورسكللادابتو لقبا ن نه ادوق ةسرغلا ل>رلا (دان) دهاشلاو كَ :اطاوردتعملا

 .اهداقناف اهغلخ نوكنأقوسلاواهدايقداذخآه.ادلا ءامأ ل_>رلا نوكي تأدوقلا ل_يلخلا

 اول ىرهزالا هلا بيكر ئالواهدو اةءداعتى لا للا ىلءقلطد و اهدانقا لمق هسهنل

 ظ رزئمو رازاو فمو فاس وإ-ةمودوقملا لثمدايقلاو دوام عج اوهيداقب لب اسسكلاب

 اهركوأ أعوط نعذأ اذا دامعلا ىطع و سصالا]نالفداةناوناعذالاو ةعاطأ اى ععلمعمسو

 همازخاوذسهيصالا لذ دي اكدامقلا كوطءأفاولذ رعاشلالاق
 هدايقلا لموعمستو ةعواطملا ىفادامقن اداقن اوداّوةوةداقدع«ودئاقوهف هدابق سب اريمالاداقو

 ناتاكلا بنلكبانىف ىرهزالا اق ذخأملاةمب رقةراعتسساو هو ةناندلا ىف داق لجرو اهلعفو

 ةناساكلا ىناراغلا لاق وةدامعلاة ساكلاىنارسعالا نيالاق و هدا ءقلاوهو باكلا نمذوحتأم

 افا امشيف هرحاف تناك لب ذه نمأ ص ا ةللظ لاقي و وإظىف نيرحبلا عج ىفلادو هدانا

 لئاقااريمالادافآو صاصقلا نيّدفغ دوةلاو ذل ظ نمدوقأ ليقف لثملا اهب برضو تداق تنسأ
 تدهدَساَو هيلا هتاجاضتأ لاق بابن نمادوق لق (مموه ىلا لكاعلا فدفولا دوو 5 هب وم لمعقلاب

 0 ههذعود هروطظلاط بقت نءادوق هريغو سرغلا دوقو 4- :مىداقأف لئاقلان هريمالا

 روق ١ ا يوملا وقتئثلا (تروق) ءارجورجأ ل-ةمءادوةىئنالاو دوقأ

 ىلعهي ب طخ عضومرادوذوروعءام لكك أذ كو ف.فذعلاو خلان صيوقأ | ةراوقوعبطبلا روقياك

 سوق روك |اذاوثنؤيورت ذيل (سوقلا) نازيقو زاوقأهعجو سثكلا (زوقلا ) مالسلا هيلع

 72 تل 2ت77ط7الللللب7_ 777706 ص 227-2-222222 0_2 يببيجستسملا

 ىف حابصم ا
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 ىخذاقلا ىلا نالحر كاتو طمقاادقاعم يفاشلا م )اكنمو اكو نامل لدم طخ هعج رزاضأ|
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 فيل نمل هءدامو وطب رش عجب طرششلا ىشو طمقلا هيأ ىذا هب ىذقف هاعزانت صخ ىف رش

 بصقلاىدارحا ماا دهر هنطابوأ صان ارهاظ ىلء نوكتىتلا يش اناطمقلا لبةو صوخو

 اطق طامقلاب هطقواض,.أ طقدعح و هدوم ىصلا اهبدش: ىلا ةقرخن اضدأ طامقلاو هسؤروأ

 فو فاقلارسكم (ر طمقلا ) لبحبهياجروهيدب عجاطقا ضرأريسالا طقو هي هدش لق با نم
 ثني و رك ديو بتكلا بف ناصب امو هءاطلا نوكسوددشنالو تيكسلا نبا لاق ةفيفخ رمل

 ( همز رطاقعجلاو ةرطق ليقفءاهلااثنأاء رو 55 رطمقلاتوحاهةريخال دع لاق

 لذ -لهسأر ىبءناسنالا اهبب ىصضن ةيشخ ىهولوالا كر ةعمشملاب هند رض هتعقوهتلاذا انعق

 بصدوءاقسلا مفىفلءكشل آاضيأ عمقلاوهيقاعتت ىذلاو هواهو و ةرغلا ىلعام عمتلاو ناهيو
 ) لمقلا  عاقأمجلاو مق ىف فيفضل لج لثدو زاجلا ف سنع لثماسو هوحتوت لاا هيف

 مقوةساكلا ( ةمامعلا )) لمقلا هلكت عتبادنملقو وفالق لقول َخ ةدحاولا فورعم
 راطعلا ةن ا مقمقلاوهريغو سأر ا ىلءأر كلا. ةمقلاو ماقووذد4_سنك ل قب اننماقتددلا
 مقمغلاو ةيالغنولو قد مأشلا ل_هأو محلا ىم- وهاملا هيف نصس سا نمةين اًاضنأ هقمقلاو

 هرعت ةهنمل نأنو رع هلرغسص نمءاعوءاه اب ةمةمقااو ةمق3لاةيفءالا ثزوددقوب رعمىور

 لمعت_س و قرق>و ربدج ىأ نيت: ذك لعغبنا (نة) وه *مقامتلاع+ اور فاسملا
 ريك ذتلا فق داطبف ماسكين قزو <: و نكن هو مهو ىهووه لاقبفاةلطمد>او اطظااب
 عج اودارفالاوث دنأتلاو

 ام ملثبامو نونلا عم فاقتلا» |

 06 ذقلا) امطينهنطأو ةعالا ضعدلاق خفت ةماعلاو فاقثلا مكيف و ,رعمت ابن ( طفلا )

 (تونقلا) غادبشلا ىع“:بح هلوالامح 0 موال ءود تان ةددشمنونلا خف

 تونقلا لوط هال_دلا لضفا هلوقهنمو هالصلا ىفمايقلا ىلءقاطدو هاع دْلا دعق بان نمردصم

 نيتناقهنلاو هوقو ىلاعت هلوقهنمو انو:ةهالصلا ف توكسا | ىعس ومامقلا ءاعدىأتونقلا ءاعدو
 دونت هعجو برعموه لاقي ودب لا نم نم-لاكدفةلا نمركسا افركسلا هنم لمعنأم (دنقلا)
 طغقي طنقو ىلاعتهثنا ةر نمسادالا ملا / طونقلا ) دنقلا, لومعمد:ةمودو:قمىدو سو

 ةزم_هلاىدعب ودعت باب نم ةثلان ةغا ىر هوما ركحو طونقو طناقوشهو بعتو برم ىلان نم

 ىذلارتعملاو لئاسلا عناقلافرتعملا وعناقلااو وعطأو لد زنتلا فو لأ ساعونق نقف عنقي ( عنق )

 " || ةزهفاىدعتب و عونقو عنقوهو تنضرةعاذقو بعت بان نماسعنةهب تعنقو لأس الو ف بطن

 ثسسدل ثعنقتو بتكو باتكل ثم عنقه عج ةأرملا عانقو ىنعنقأ ل اسقف
 "' | وهو اعينقتديامتعنقو عانقلا

 || ظفاب ىلطيقبقرلا (نقلا ١) اتاطمدحاو ظذان لمعت-تي وهب عنقب ىأر غعج لاثم عنقمدهاش

 " | |نمامأو هاوأووهثلعنهنقلا فاسكلا لاق ةنقاوتانقا ىلع عجاءرو هريغودحاولا ىلءدحاو

 " || نواقلاو نيدثو عفاس رعهوبأو ة#فأ همأ تناكح نمو هك ديعوهقديعتس وهساعسلغ

 الأ لكلا عمو ةروذحلا ةانقلاورسولغلا ةاسنقو حمرلا (ةاسنقلا]» نيسناوق عيلاو لالا

 ىلع



 الاو كاذف حد نافاهلا لالقلا بسنتىبلا ىهاض»أ ةنيدملا لانمعأ نمره ليقدقو هبعرشلا
 اعاوفتك !مهتاف نيمد قمل ءالعلا نمةءاج هبلا ب هذاك ةسحان لك لهأ هفرعباسع تكا
 اهضلة لك لاقتيو مهل فرع برق كاذناف نيرحلار عض لال ةريتعب نأز وحيو مسالا هيلع قاطني
 ةيرقلا داكن الداسجالاراغصدالبلا كلت نءاومنأ ىهو اهنمّدبال ةقيقدل همشتو نيب رق عست
 بونذلا لعجهناف ىلوأ سامع نبا لوي ذخالا نكل مأشلا نيعاوم نم ةيرق ثلث عستاهنمةريبكلا|

 دا نمو تاوسنلا هلم ىتلا ىهف تمظعناو ءّراو فرقوشالا ملعبال كلذ لثمو هإقلا لثم

 رقغلا ىهو هللا ىلاراص فلالاب لح رلا لةأو قاز رلا دمع ءرمسف ام ىلع دي زيداكت الو نادإولا نم

 ئدلك هلفو مارب و مرب و ةءرب ل-ثماضآ لالةو للق عج او هالعأ ل_.جلا هلو ةروريصلل ةزمهلاف
 تنخر غظلا تلثو هنعطت ب رض نان نمامل (هنط) قرشا هكرح للعنف لعق نلمافوهالعأ

 فرط نم ةمؤلتاا ىهمضلابةمالقلاو هلك دحاووهو للا ونيللا,رفطلاذخأقلاق هنملاطام||
 ضفنلاو رفحلاكل وعغم ىنعع لءذدبب تكد ىذلا مقلاو ريثكتو ةغلاممديدشتلا,ت او رغطلا

 ةلعملاو هتلفدقفئثدعيأيش هنمتعطقام لكو ىريب ىأ ةرهنالال# مهمسلا ىعتنو ىرهزالا لاق

 لات ضرالا نمةءطقهنالرفظلا ةمالق نمذوخأم لد#فو رعم مقالا او مالقالا ءاعو رمسكللاب
 باسحلا لهأد تع .لاقالا و ضم ىبر عي سل قلاوجلا نبا لافو اس رعهبسحأو ىرغزالا |
 عاقيلا لاوحأهياشتبرادم تح نوكي والوط قرشملا ةياهنىلا برغم ا نمد_:عريلقأ لك ةعمسس
 نععلاو ىلقامأشلاو ءاقارصخ هريس2نعهيزيعب و مسان صتةيام ملقالاف فرعلاىفامأو ه«بفىتلا

 اولةهيواةواملق .(هتملق )ل ىفرعلا ىلع لوم مقالا داحتاب ةربعلا ىأر ىلع وصلا ىف مهل وقو ملقا
 معللاوءاحلا,هالقملاقب دقو نوبة مرمسكلاب لءغمو و ىلقملا ف اضن الاو هو لدقو بعض ىلا نم

 ةْغا سعت بان نمو هتضغبأ اذا ةعدقو رصقلاو رسكلا: ىلت قربا, نمههلقأ

 ام ملثدامو ممملاعمفاقلاوي

 نيعلاوءاغلا خشن ةولإء فدو دسحتلاو ةرملا ةمبعقلاو ماعطلاو ةطنك اوريلاوهوىف رع( مهقأا)
 رق دحا ف عجلاولاذةلارخوموهو سأر ا فاخام ىهةيناشلا مضو والا ماللا نوكسو
 ىأ ارخاراج .وءاضس ىأ ةرمعم هلل 59 ورد هل لاقد ص هلالهىفىأم دو هضاسل كلذ ىع“ احلا ١

 نمىرمقلاورامقلا ىف هتسلغ برضو لق ىلا ن مارق هنره هذ لاق بان نمار اة هن صاقو ضيبأ

 ىورو عور ل-:مىرق عجاماورجورجأ ل-ةمرذأ عج امارقورفري-طىلا بوسنم تداوغلا
 اصيق هتصقو نيته صو ناسة هع( صيمقلا ا)ىراق عجلاو رح قاس .رك ذلاوةب رقم ثنالاو ا

 عفرب نأو شو لهو بر ضان نماصق بوكر ا دنع هريغوريعبلا صقو هصمق نة هئسلاأ ديدشتلاب

 ريغصل ااهيّذشي ةضد رعةةرخ (( طامقلا )) هنم مسارسكلاب صامقلاواعم امهعضي واعمهيدي
 ىلعقلطأ لعهد لتق باننماطق طا .ةلارريغصلا طقو بتكو باتك ل ثم طقهعجو
 طامقلا عمد و لي<هيلحرو هيديدشاذااضنأ لق بان نم اطقهطمةءريسالا طق ليقف لمحلا

 سس ل ا سم . سمس بيس

 هسا

 تا



 فت

 ةوسناقلاو لرعغم ىبسعع لف سولّلل سانيتضقب ساقلاو :قوهفذ باغاذاق هنودو أملا لم
 (تصاق)) ىسالقلا تش ناو سنالقااعجاو ماللا مضونونلا نوكسونيسعلا فب هول ذعف

 د_ه:ىوزنا بوثلا صلقو عفترا لاغلا صاقو همم ت صاقتو تو را ب مذ ب ان ن مصاقت هتف
 صاق عجلاو ةباشلا ىهو ءاسنأ| نمةيراخا ةلزمع لالا نءصئاقلاو هفّدلا صلات ل>رو هلسُغ

 اعالقا سهالا نع علقأو علقناف ه:ءزتاعلق هعضوم نم( هقءاق ) صنالتو سك! ان صال قو نيتعد

 اضنأ عالقوءاملا فذ علق عجملاو لمح ىف عنتمم نصح ةيصق لثم ةعلقلاو ىجلا هنعتعلقأو هكرت
 رعاشلا لاق باقرو ةمقرو بصقو ةمصق لدم

 علقلا لوالام لوح نحنو 5 هنقاطريغانمف د.علا لمدعال

 الوكي رضلارةعلقااديردنا تريكسلا نبا لاق علا عج وهف دوسأو دسأ لثم اهلا ع عولقلاو

 عجلاو ىقنرنال ل يح ضرع نم عاق: :ةوظعلا ةرضصلا حفلا, ةعلقلاىرهزالا لافو ناكسالار وجي
 ناىاغصلاو ىزرطملا لقنو اهءاذتماللابجلا ىلع ىنب ىذلا نخل ىهو ةعلمتلا تيعم اهبو عاق

 قلاقو ىلا صاصر لايف دبل صاص لا ةمل| تستب ندعم مأ نيم علعلا او هغلن روكسأا

 هيلعرصتقاو فر ةكالةيسنلا ىفماللا تنكساسعرو ضاسسل ديد كد رحتلا,ىجلق صاصر ةروجلا
 هلم علقلاو بتكو باتك لشد عاق عجلاو ةنيغسلا عارش عالقلاواطلغوإ عحمهضعدو فاراغلا

 قارعلا داوسنم ناؤاح نودي رقلاضأ مالا خب ةعلقلا برضو لود و لج ل ثم عول عبجلاو

 نا ناحو تريكواهلصأ ن متحرخا ذا نإ سما مان روكسلاب ةعاقلاو أطخ ماللا نوكسواولا
 ضرالا نم هعلتقنام ىهو لقثتدقو فرهذتلاو فاقلا مذ: نبط نم ةعالقب هامرو اهم نم لصغت

 فرغو ةفرغل ثم فلقاهعجو نانا ىف عطقت ىتلا ةداجلا( ةفلقلا إ) فورعم عال الاوهبىرتو
 نكةملاذا سعت بان نماقل3 لقو تامصقو بصقو ةرصق لدم تافاقو فلق عجلاواسهلممةفاقلاو

 | لّمق با نماغلق فلاقلا اهغلقوءار جور ج-أ ثم ءافلق ةأراو فاق أو وفهم اق تمظعاذالاسقرو
 هقاقأو برطضا به: باب نمقاتو وفتاة( ىاق ]ل اها تيدا ضد[ ةاق هرحشلا تذاقوا ععطق
 هتلإقأ لايف فيعضتلاو ةر مها ىدعتيو ليلقو وفدلق لقب (لة)) هحعزأ فلالاب هريسغو مهلا
 قالماقنك ملناو هدنعيف هلل ىت> هدنعاليلق هتلعجاللقتنالفنيءىفهتالقو لقفهتالتو

 ىأريخلا لاق لاققيف مدعلا نعنإةلاريعب دقو هلام لماق لصالاو لاما لماق نالفو صالا سنن:
 ارو ماربو ةمرب ل-ةملالق عجلاو بحلا هبشوريبكسلا ةرخ اكن رعلاهانانإ لاو هلعش داكرال
 «لم عستءاسحالاو رعلالقن هنإ#قلا تدأرو ىرهزالا لا فرغو ةفرغلسةمىلاق لبق
 هتامح ئثلكو اهامحبىأ|عاقيىوقلا ل>رلا نالوإق تيعسامن اك هب وارلارط *ةدازملاو ةدا سه
 لاق سيذهتلا نم ةض-: ىفو ةغأ ل#تق بان نمو اضدأ ف لالا. هتعفر ض رالا نءهةالق أو تالق أدم

 نعو .#* نحو لال ىف قس ناكدقو *« ناسا كنأولالقعجلاو ريبكبحتلقلاو دسعوأ

 ةعيرأ عس قرغلاو فاز رلادبعلاق اقرف عستةلغلا نر عثلالق ىأر نم ىنريخ أ لاق رحنا
 امهنعهللا ىضر سامءن ا نعىورامْك اذن هبرقدو تلق ملسوهيلعمتلا ىلص ىنلا عاصب عا اوصأ

 فرع ف اتخا اذاو ثيدسما ىف ىلا ول ةلاكب ون ذ لك ل عش ثيحللا لهدم نيبوفذءاملا غلباذا

 ١ || مهتطانىذلا هنالهيلاريسصملا بجو فرعةنيدملا لهال تدثنا لاقن نأ هجولا نقلا ف سانا
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 ىدعتي و نيدحت#ب ليقف سس الاو عجردعق بانن هالوغقم زم ( لقتل ةءاسج كاكا نم ْ

 لق اعلا قاطتو لفاوةئلفاملا عجو ةلفافعبلاو لفاق الث هلا نم لعا لاو هماغقأ لايف هز لان

 تف طقفرغسلا نمةعجا رايركاقلا لاق م را عج ىف لاق ىناراغلا هياعرصتقاو هع ةرلا ىلع

 ىع-ت برعلاو لاق هإ؛هىرهزالالاقو عوجرلاءاملالواغتاضب أرسل ايهندتسلل لاقي لد طاغ
 ىلع عجاج رولا. ةقأعججاو فورعم لغقلاو عا. ثوهوا موف بالؤاغتلف ات وغلا نيضهانلا

 ىبرعد صب عارذلا ف قرعرسكل اي لاموقلاو لذقمو وذ لغقلا نمالاغقا باملا تاغقأو لغقأ
 رخؤم روصقماغةلاو هانا هتعبتأ نال هرثأ ىلع تدغقو همعمت لاق بادن 00 (توفق)

 ىلعهعجو تون ورك دو هانت ىلع ىأ ىدحأ فاق ىلع ناطمشلا دقي ُثد دملا ىو ننعْلأ

 لثم لصالاو ىفةىلع عمدبدقو حارا نبا هلاقءاجرأ ل_.ةمءاغقأ ثدنأتلا ىلعو ةيضقارإك 30

 ركذ ماغملا تيكسلا نبالاقو باغأربكذ ثلا باح رلا لاف فق ثالث عم.سهنا ىتمصالا ن نئوستالف ظ
 نوفق ىناذمهوو اوهغلأو ثنوددقو

 جيمملاو وفاقلاعمفاقلاوي

 فريخأ اذكه هراغلا لك ايولوطأهنأالا هر انا لك قاتل د (مقاقلا)

 كن 1 مدقتا 1 ىنرعريغءانسلاو كربلا ضعت

 عام مامدأم ىماللا عم فاعل اووي ؤ

 ءادرلا ثم قو ههحو نع فو عرصم بول غم ماكو وجو نع هةلوح برض بادن ماملق (هتلقزلا

 تطاول ا 6-0 مصئاضي أ اماق عايش دلل كلا تساقو هلغسأ هالعأت 00 ا

 ةغلامم لكلا قدي د- اعلا | 5 تسلقو ةعارزلا ضرالا د تملقو هبرع_هخا نطل اروط صالا ت تملقو

 دعاس .اقلا ىرهزالا لاقركذموهوركلاسلقلا اورومالاكلا اوملقو لد زنتلا ىفو ريثكدتو

 نمساقلاو رو لدم بل لاو ةيوطعريخوا نان يراد ول

 اهعضو فاقلا خب :لذلا باقو سولفو سلذ لم بول هعجو لعلا ىلءقلطي و فورعمداؤفغلا
 هلْكْلا ىلت لقو ةينءنازوةبلقو نالقأو بولقهعجو للا ناتكف ماو لارا اوه ظ

 محب بلاقلاو هضاسل هللا ب باق نمراعت م ىول هريغراو س مضل ابةضغأ| باقو ةقعساا مذلاب

 نم همسكلاب ةبالقوبأ اورجالارمسلا اهريسكي بلاقلاو اهرسسكي نم م نمو هري غو ف خلنا بلاقماللا
 ةتلعمءراغملا ى يعمل وكله بعت بان ماعم .3( تلق ) ىرج اور نبدي ز نبهتلا دبعةعماو نيعبانلا

 ماهسو مهب لل ت آلة عحلاو ءاملا اف عقتتسس لم ءللاىفةرقنتاقلاو كالخلا لحما ال مىبملا خب

 مله عن او ءاءلقوأ أارملاو لثأ لجرلاق ةرضحخو أ ةرشصب تريغت بعت باين ماد ملف نانسالا ((ت 8

 يارا حدكردت ا مقلار ورسم( 10 ابارغنازو حالقلاورجأ باين م

 هنأ الل نمو رسل قسم تاس ع لل ه4مو اهقنعو ءهدالقلاّت 3 ا

 دملقالاو فد ءسلا تدلقتو هقنع ىف هدالق ل لعد هب "كه لون لساعلا دملقتو هنعسانلا فكية ىده

 ساق )ل نبا“ اًرخناديلاقااود .لاقأع جاو سديلقأ ةيمورلاب هلصأو برعم لهقو ةساعةغل حا عملا

 ناكاذا هنطب ىلا هداعأو 11 أو«ومذلا ىلا بارشوا أ ماعط هنطن نم حرحخ يرض بادن 6 5

 له
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 ةدعاقة أر ااودوعق عباو دعاق لعاغلاو ةذرغحخ هدعق دعقو  هئره هرسسكلابو هرملا خلي ةدعقلاو

 هدمصو دوعقلا عضومنيعلاو اومملا خت دععملا اوهندعقا لاق .ف هز 5م :مهانىدعت : وتادعاقو دعاوق عججلاو

 ضبط نسنالا .اقرا ها صال دار ابنزنأت ه:>احنعدعتوفقاو سالادعاةم

 صخشلا نمل ؤاسلا ةدعقملاو همهتشتال ىوذجوزلا نع تدعقو ها هريغب دع أد ىوفامضيح عطقت و

 اضأن نمزااوهو دعةموهف ى : ]ل ةكردللا عيطتسيالفهدسج ىفءادهباصأ ل وعفلل ءانما ايد هقأو

 اناود هامل تادعفلا تاوذو دمع !|تاوذعجلاو رمتةعارسكلاو فاقثلا تشب هدعقلاوذو

 الو هدد اوةلك هلزنعنيتماكلا نالز زعوهو اموعجونيم*الاا مةفنستدعقلااناوذ دو ةدعقلا

 هرهظنال كلذ ىمع“ لبق باشلاوهو صال ارك ذدوعم اوعجحالوةدنثتاةمالعةلك ىلع لاو 2

 هلال تبولا دعاوقؤ ربك الا بالا ىلا برقالا ددعمتلاو رمسكللاءنا دعق عجلاو بكر ىأد عت ا

 عسي ىلع قيطخاأ ى كلا سصحالا ىو طباضلا ىععحالططالا ىفةدعاقلاو هدعاق هدي_تاولا

 ا ه3 ف سا>و سولؤو سلف ل5 مروعق عماو هلذ#سأةبا ملا( رعق )) هنامئزح

 كاذب ىعم لق برغل ا ةسهج نم مرحلا ىلع فرم لبجريغصتلا ةغيصت (ناعيعق ]) ةمزالم ا

 هويدا لا عت: تناجتاكامملا و ىسةلاو قردلا ن ماهحال_سهف ل_هيتناك اهرحنال
 بمصنو ضرالا هيثملا ىدل اءاعقا (ىبقا را هريغو ةسركل |تاوصأةباكح ةعقعمتلا سراق نا لاق

 كار هلال ماد :عءاعقالا ىرهوجلالاقو باكلا ىتقياكضرالا ىلءهيدي عضو و هيقأس

 بلكلا ىفأعاطقلا نبالاقو ه هرهظىلادنا سندوضرال | ىبعهيدي عضو ناكم لعجو مدقن امو

 ةساجلا كات ساج لجرلاو هيد بصنو هيثيلا ىلع ساج

 #يامهئاثيامو هاغلا عم اقل ادلب

 ىهوذفنقلاوه لايف ىكنالاو رك ذلا ىلع عقب و فيفضل خفت وهال حضإ ل مضا لعذف مرح (
 هزاشملا (رفقلا ) لدادو مش ءرك دللو ءاهلا دشن ة قنا ليقاعر يعرف ذغنقلا
 6 هو: ىلعراذق ضرأ نولوقيفراغق ىلءاهنوعميوذ هرغق هزاغمور فت ضرأو تاسنالواهمهامال

 ءاملا تقلا امعاا مماعح نافذا جاهأن مهلاخىبءملاوكادكراغقو رغقرا دوامتعسل مضاوملا

 رفعلاو معلا راصاراغةا لحرلار ا هوو رغق هزاغمىرهول ا لاو هرفقت اقف

 ناز وو 5 هرغقأ عج او كيك اكمةبنا وهو لاكم «(زيغقلا) ت تاحرادلا ترفق أو هالك |اضدأ

 لو. نأهنروصو ه-:عى 6و فورعم ناعطلازي_هوو د ر 5 ارمثع ضرالا نماضن أ زيغقلاو

 نم ازمدرغقو الو هريغثللذ عم ناكءاوسوالثما متى. ةد لطربةطنلا هذه نعط ىلع كل ترحأتسا

 هذخت ئحافت لةمزاذةلاو ةغلاصزاغةوزفاقوهفق بو رسكلاءازاغةوانازفقوازوْمَوو برض باد
 نيدعاسلا ىلءرارزا هلو مهضعبدازواهءبامصأو ةأرملا كى طغن نطقب ىثحي وبارعالاءاسن
 ةعرقلا ةئيوكصوخ نمذخنامةغقلاوةسايلاةعرقلا ((ةفقلا ) ىزايلا لما هسلب ىذلاك
 ظاغو ضرالا نم عفتراام فقلاو فرغو ةفرغ لهم ف ذقا و« وهودفو نطقتلا أر | هيف عضت
 ىرعلمقو زعم لق ص" ادا عيلاو فورعم (ص فلا( فان عجلاو لح ك1نودوهو

 ص:ةىفْثددح فو اسهءاوق تعج ةبادلا تصعقو هتعجا ذأ ىلا تصفق نم هفاقتشاو
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 ك0 1

 ةأسهأو نيدد#» ططقو طق لحرو سصنلا طقلاو لوجو لج لثمطوطق عجاو باككلا طقلاو

 لةمطاطق لام روىئزلار عد ططقلا سذبتلا ىفو ةدوعجلا ديد داضدأ ططقو طقرعشو كاذك
 ىأ طق كلذ تاعفامو بعتبا,نم ططقة-غا ىفو ل-:3باننم طق» رعشلا طقولامجو لمد
 لوقت ناار ءاهتك الاوهو بسح ىب-هعنوكسلاب طقو 0 ل املا نارا

 (( هتعطق )الشو عفترا لتقب ادن ماطقرعسلا طقو طقذ ه سه هدد ًارلاعان نذل نءو ىس>ىا [ىنطت

 ةغئاطلاةعطقلاو سحوأ فح ىلا عطقناو ستحا ثيغلا عطقن اواعاطقت ا

 ةعطق هلام نمت عطنقاو اهتز رفلاسملا نمةعطق هلت ءطقو ردسو ةردس لم عطق عجاو دل نم

 نامزاذهوا تدرج هرغلا د تعطقو ةمبرضلاو ةغمظولا ىو ةعمطق هددعىلعدمسلا عطقو اهتذخأ

 ىد رطلا لحرلا عطقه دمو هةعنم هقح ن نءهمءطقوهيرع ةعيطق قب دصلا تهطقورمسكلاب عاطقلا

 نبذلا صوصللا م_هو قدرطلا عاطق عج او قد رطلاعط وهو سان !!لاومأذ_>الهفامأ اذا

 بابن 8 ا كود

 نم عطقلا ل 6الى دعم 00 1 م

 مع الاسك 01 عطقالا

 اريسكلا اى عط#ملاو ىدرطلاو لمرلاوىداولا عطقنمو < هفر طهسلا ىسهتلد ثدح لوع: :إإ

 7 اد اقوم 5 0

 فلق اطغلا :رمز اذ هو هتعطق لتقو برضى انن نطق هور بنعلا( تلت وسما ل١
 لوسر لم فوطقوهو ل:ةبانن مفاقد ةيادلا فطقو هفأ اطقاند لانفصال

 ىلراغلا لاق رو لوسي لئس فا فوطستلا حجو ناثك نثم فاطعلا ودنا و عرار ا

 راقت عم هريسس لأ ةبادلا فطق عاطقلا نبا لاقو ءىطملا اهرب_غو باودذلا ن نم فوطقلا

 برض ب انن مامطق (همطق) ني_ةعك) فطقو فئاطق عجلاو لج هلرات د ةفيطقلاووطخلا

 ناكملا (نطفإ) اهل ةفاغللاك ه اونلا ىلع ىتلا ةقمق رااةرمئةلاربماعةلاو هعطق وأ هقاذوهضع

 لمن طق هعجواضدأندظقو رافكو رفاك لثماناطق عي او نط ةراهتب ادا

 ةم_سنلا لع فاعلارمس ك, ةيسطقانامز مق بوبا ن متدبلا قفرخد بال لمقهنمو دربو ديرب

 القاسلاوسدعلا لثم ءالذو خبطت ىتا!بو.ع ةماعلا هغل ىاقلا ذو

 نطقلاو فو رعم نطقلاو ىناطقلا نمربءْسأ او مهل |سيلو مهل اوزرالاو ص+اواسوللاو
 طسنته 0 0 وىوتساو ناسنالا رهط نمردغاام نيد

 ارهىلع لم

 تاوطق ىلءاضدأ عمو ةاطق ةدحاولا ماسلا نم يرض حاطقتلا )

 يا .ملشرامو نيعلا عمفاشقلا دب

 ق1 1 ا ا 1 يالا اا 191111 1 الر 1 ل د ا ل ا كل 11: تالت أ 1 جيبو قش 1210171

 فاطق

 لعف سنة
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 زييكشلاو فاعلا ظنا حولاو لوعقم ىنهع ليعف بيضق عوطقملا ن :رصغلا لبق هنمو ىعمو 1

 ا . لك افي ضنقاد ء:لكب ضقلا عرابلا قلاقوة_دفصفلا ىو ةمطرلا سافتازو يضقااوهغل 1

 ١ تضف )) عاطق برضقو بضاق فيوانر ُط ( 0

  1هدعبو غول لا لبق ضاضنقالا نوكب هواهت_ضق تلزأ اذا اهتضضتقا لاقي ةراكملا ىهورم كلا

 ضقت :او عوللا ليقامع ةصت#ةثالثلا/ف ضاضتقالا ىن_ععا رس دريس اواهرم عقب راظكشااماز
1 

 || ضقنالوق مهضعب وطقساذارادجلا ْضَعْنا هنمو سكنا ىلا ضقناو هنايط ىف ىوهرئاطلا

 بعتبانن مو يكسب ةرمعشلا ةيادلا (تضض) دي ود لا عز  تا ذاق طعس ار عرش

 هل ل راتسألا لع لاش هموت رض بأن ن ماهك# تعضقو نانسالا فار كا ا

 ةجاحلا تدضقو هةلنر هتان ىرطو تدضقو تمكح | مماعو نيمصحلا نير تاضن امطضعاذا ْش

  1ىنهعانهءاضقلافاهوغ دأى أ 4 امم دضقاذاق ىلاعت لاق هيدا نيدلاو لا تيس كانك

 !| ىتلاهداسعلا قءاضقلاءالعلا لمعتسا او اهوعداىاهالصلا تيضقاذاق ىلاعت هلوق ىفامءادالا

 !| تبضنقاو ههاضق تءلط هتيضقتساو لكلا ىف ردصمءاضقلاو نينقولا نيبزييعلل جالطصا هنكل
 هءاعلدبو>ولا هالا ىضتقاو هءاعهتلاصلام ىلعهتدضاقو هتك اح هتضاقو تذخأ قحدنم

 || ايغنمالا لوعتسال ىتمدالا لاق بمملا هنم ىضقأ المطوقو

 لغقنازو ىجرلا بطقو + ام اق بارشلا 0 مايطق هبنمعنتد باقل |

 ءاملا ر ُطو 3( اعبجبىأ ةماطاكسانلا او نيدقر ةلاو ىدحللا سدت "ا قل 4 ءاعرودنام

 ل1 ل لا لوما هيد الوادم ترو اناز 6 لدق بابن مارطق ٠

 ترطقو هرطق هرطق لاسر طاقتو تارطق عج او ةطقنلا ةرطقلاو هنرطقأ لاقيف فلالاب لنهسةنب ||
 دحاوى سن ىلعددعلبالا نمراطقلاو ىنعع اهلك اريطق: هنرطةواراطقأ هنرطقأ آو ىلخلا قماملا 1

 عما عج تارطقلاو طامسلاو باكل | لثم لوعغم ىعع لاعفوشو بةكو باك لةمرطق عجاو

 رطقلاو ةغااصدي دشتلاب ا مترطقو ةروطقم ى-هفاراطقامتاعجاضدأ لق بان ن هارطق لءالا ترطقو

 رطقلاوهملا ةسن همه رطةقلاودورملا ن نم عوفوطقلاو با ذهلاديدحلا لاسقيو لج نازوساحخلا
 دحأ ىلعهاتلأديدشتلابهر طقق هنعطو لاغقأ و 0 ه ل_ةمراطق أعجلاو ةحانل و بد :انلنإ معلاب م

 رونعلاءاملا ىلع ىتبامةرطنقلاوم 5 رة لم ةراقق ةرجاول نطل رطقلاو هيناتا آى هيا رطقأ|

 هيىلطد و ل مالا رس نملاكامنارطقلاوهانبريغو ءانب نوكد هنال معارسإاو ةلعنف ىو هماع :

 هلوقفةعبسلا ًارقاهبو ءاطلارعس كوفابقلا تف ناد غل هيفوهناهتءلطاذااهترطقواهريغو لءالا

 سل مهضء:لاق لاعتفراطنقلاوهاطاانوكسو فاقلارسكة ماثأاو نارطق نم مواسارسيلاعت

 ةنامولاةئمةنامو لط :رةنامو نم ةنامنوكت دلءةوراشدفال آةعبرأ ًاوهامناو ب ررعلا دنع كرو هل

 اضرعه هأر تعطق لق با نماطقرلقلا (تططق )ل ض»بىلعهضهبريثكلا لاملاو هليقو مهرد

 ططقو طاطق عجلاو قنالا ةطقلاو ون لاضده طق لكونق[ثالذك سلبت ملا ل اهرملا طةااوهب ريف

 الو

 يد جبع و حج يدب - و يصح ص وو حج
1 

1 
0 

 ا
1 1 

 يس



 كل

 2 5 عا . . - ب 5 ل .٠ ._. - 0-0 ا - ا

 | يرشالابتكسمأ ةقأن ىسة: ىلع ترصقو ةدهدمص ل5 تاننع أر ص ةرب عمل ادق ترقو هياعدردمتلا

 |روحهنمو ه5_سحداأر مق هيرصقو ةسودحى أهل نورث لابعلا ىلع هروصقم ىد وقاهنمل

 ىفلوق مهضعب واضدأد_ك.ملا ةروصقمو اهنمةرخارادلا ةروصقمو ماكنا ىف تاروصقم

 ىلع رممتقاوارتاسىأاروم_سماناقح لقاك ةساحا منال ةرمعات لصالاو لعافلا مسا نءةلوحت
 ىدعتي و راصق عج اوريصةوهف لاط فال سنع نازوارمدق ملا ةلارصقوهبت مك ااذك

 لقب اءنمدي درمصقةغأ قونب رصقمو سو رنج ةا< ىلا عت هلوق 4اعو هي هردصق لا قيف فيعضتلاب

 هرصوقلاو سولو سلف ل_ةهرودقهعج فورغمْكملا ارمصقو هلوطن ا اذا هيريصار

 هنندمق هو هدعطق لق بابن ماصق / هةرصصق بصق نمد: رع عل ءاعو فيضخلا ول همثنلاب

 تدصق لم#و فرفض ًاناهدحأ ع نم لذدياف ٌلاثمأةنالث :مةجات هتصصق لصالاو ةغلابم لمقتل :

 صصقلا مس.ال اوني ل تةدحاضنا ألق با نماصقرمخا تصصتو ةلاوهو هو<ورذألا

 هلا لثمن ده.اعدا ن اذالت ناب ماما و ةصاقم هةصصأق و ةيعتشت درب الا تصصقو نيد

 أ لتقف صاصقلا لامعتسا با غمترثالا صاصنق | نمذوخأم نيدلا لن اقم ىف نيدلا تاعفس كياع
 ةصاقموصاحلا هر لعاقلا ا وردصعالاو لمعلا ماعدا تن د املا عطقو حرابجلا حرحو لئاقلا

 هصق :أوادوق هلتةاصاصقا انالف ناطلسلا صقأ اوكلذهشأامو هجاحت ةحاحو هراسمهراس له

 ىأكتصقام لاهي ىهالاو نأش || ةصقلاو ه_ىقينا هلآ هصقةساو هحرح لثمهحرح نالف نم

 ةومجلاءاذح صقتت ةيصاسنلا ىهوةرطأ ا مضا انةصةااور د_سو ةردس ل“ 'هصصق عججاو أ كام
 ىلع ءاحو ف اراغلاو عراملا ىفهلاقزاخا ةغاد 00 جملا. ةصقلاو فرغو ةفرغلثم صصق ع جاو
 ىلاهق ةرائاوأ ةنطقلا جرحت نا هانعمدسعو أ لاق ءاضلا 4-صقلا نب رن ىى>- نأست دا ةينشنلا

 كلذل لثم 4 هلا هب ورو ءدلارثآ نمءاهقن ]ادا ارملا لمقو هرغصأ| عطل تيالةصتا ماك هأرملا ىف

 تاعصقو بالكو ةءلكل ةماضنأ عاصقوردبو هردب لثم عصق عجل او ةفورعم علا لا (ةعصقلا)

 هيريسكل ثمفصةنانافصقدوعلا تذصق ) ةبرعد ل قو ةس ريع ىظو تا دو ةدحص لثم

 هكر ىذلا  هعصع او فصقُف د2 :ءة_صق له قفاضنأ امزال ل سااعوو سيرا

 اللصق( هتاصق 5 رعهيسحأ الديرد نا لاق ىعللاووهللا فصقل اوتوصاغمصقدعرلا فصقو

 ايدل ك1 ارح ريعشلا وهو لمصقلا هنمو لوصقمو لمدةوهف هقعطق برض بان نم

 كللوخر كاسم ءرمسأ سراو نبا لاقو بطرو هو ل_مقيهنالاللم صق ىل «ىاراغلا لاك

 دوعلا(ت مصق )ب رذدي د> ىأ ل صقم ناس اوكاذكر ميل ارمسكب لصةمو عاطق ىأ لاصق فيدو

 هناهأ انعم لقهنيأ ههك#و ءاعدلا فمه هوقو مهقنو مصقن اق 4م اك هب ررمسك ب مص نأذ نمامم<9

 نماوصق ناكل (اهة )ل فورعهةيداملا تاس ن هلوعيفمءوديقلاوهنومبرق ل قو هلذأو

 نهأ ةغلهذهىوصقلاةيحاةلاودعالا ىدقالا ناك-ملاو ةيسصاقدالب و ص اخو وذ دعن دعق باب
 موقلا نعتوهةودعانالاو براقال ا ىصاقالاو ىفادالاود_2لهأةغلءايلا ايصقلاو ةيلاعلا

 هن دعب أ هماصق 3 او تدعا

 ياممشاموداضلا عم فاعلا وب

 1 الشامل سوست وح او ها كشتات لام ١

 انزو هتعطتقا ل-“ مه كد ةدضتقاو عطقناف 4: ةعطق بضق# اق بسض تان ممأم بضع ىشلا (تيضإلا

 ىف حابه 1

 0000 اااي0ا060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سمسم



 فا

 فذششقلا لصأو ها ثمفشَعدو ةفاطنلا دوعديهل بعت باب نمغشقو عفاغشق لجرلا فشق

 تالعغب نزوتنازوحيو للا دالد نموت اب ةنيدم(نا.شاق) شعلا ةنوشحخ
 لاقد ىناعم -لا لاق

 منام مائياموداصلاا عم فال ب

 ةءصقملاو ةمصق هدحاولا نيعلارصتخ ىف هلاقاب وعكو سدان اهقاسن وك, ت امن لك_صقلأو رمسكللاب
 اظيلغب ل صهنمىءيراغلا بصقلاو فورعمركسلا بصقوبصقتلا تدن عضومداصلاو يم جفا
 نوكيامه_مّرب رذلا بصقو مالقالا «_:مذكتامهنمو تودساا هبفّةسورعمازملا هنم لمع
 ةفاوهغضمىفوتوبكنعلا سنك عيت نمةأول#هبدبانأو ةريثك اناطةسكشر دقعاا براقتم
 ناتكنمبايثبصةلاوا جونو نياجرلاو نيديلا ماظءبصقلاو ضاسلاو ةرغصلا ىلارطع

 اهطسو ةيرقللا ةبصقواهتني دمدالبلا ةبصقو ىوطم ب صقم بوثو ةبسنلا ىلع ىصقاهدحاو ةمعان

 هلصأقيسلا يصقزرحأ مطوقو سغنلا ىرحت ىهىتلا اهةورعةئرلا ةبصقوا تاغ عبصالا ةبصقو

 مثعازنريغنمقياسلا هنأ لءيلاهذحأو ا يعلتقا قيسنفةبصق قامسلا ةبلح ىف نومصني اوناكمهنا
 هنيعب هتملط برض ب ا: نما د_صق هما او هلو ئذثلا (تدصت) رمهثملاو زربم لا ىلع قاطأ ىتحرثك

 عجءاوقفلا ضعب و نيعمد_صةمو<اهرسك,ناكملا مساو داصلا خشب ىدصقمو ىدصقهبلاو
 لدأم طغاد لدبي سنجلاو سنحهنالعمجالو ىثيالدك م اردصملا الا لاقو دوصق ىلءدصقلا
 لاعالاو مولعلاك اعونوأ تابرضلاكاددعردصملا ناكناذ علا ىفةدن فالف ةرثكللا نم عجلا هيلع

 فال_:ال ىثيف نيطعت لعو نيبرضت در لوقتف تءج عاونأو تاد>وامنالثلاذزاح
 هقؤلا عك هقاعتمو ههؤاعم ىفا طع فا انعاملعو هتلقو هيرثكف ابرض ف لاخان رض نال نيعوذلا

 هعاونأ فالة_+النونظ ىلع عمد نطلا كاذكو عاونالا تغلتخا اذاروقىدذعل اوقتاكوخلا معو

 عونلا نيب قرفلا هيدي رأاذاالا مهما عمدالو ىفا رجلا لاقوارسشنوكرانظو اربخ نوكمانظ نال
 ىاولوقب مل مهارتالا درطدالو نظلاو معلا و ةيمسالا ىلا بذض»اهف نوكرام بلغأو سنحلاو

 نا ىلع مهم لاك ل دفردصمهنالدعولا عمدتال هريغلاقو بوجن وبوأاسو لو:ةب منو بلسو لق

 ردصمهناناولإء عيش ناو عاونالا فال اناوالع عنا عممناق عاملا ىلع فوقومردصملا عج

 دصاقم ىلع عم<فدصةملاامآو عاملا ىلع فوقومدصقلا عمدا ذه ىلعو هتير دصم ىلع قابىأ
 ىأدصق قيرطو دثرىأدسةىلعوهو دحلاز والود هالا بلطو طسونا دصق ص الا فدصقو
 ةيلاعلا ةغللا ىههذه ل 3 باب نمارصقاهتموهالصلا( ت دردصق ) : وحن ىأ هدصق تدصقو لوس
 لوعفلل ءانملا ةالصلا ترصقو ةالصلا نماورمصق:نا مكملع حانجالف ىلاعت لاق نأ ارقلااهبءاج ىلا

 اهترصقأ لايف فيعضتلاو ةزمهلابىدعتب ةغل فو ةال صل ترصقأ ثب دح ىفو ٍةروصقم ىهف
 نءترصقوراصق لءافلاو ةعانسص|ارسكلابةرادقلاو هتسضسس ار صق بوثلا ترصقو اهترصصقو

 اشبترصقو هغلس لاذ ااروصق فدسهلا نءموسلارمصق هنمو هنءتزعدعق بانم اروصقئذلا

 عمت كسمأ ف االاءئذلا نع ترصق أو هب تجرح لمي دعتلاءاملاقان دسصقمانب غلبت مل ةقفنلا

 0 هردقأا
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 يام ماثياموىازلا عمفاقلاب

 ا فرصني ليقف حزق سوقامأواربدقت حقن ءلدعلاوةن .اعلل فصنمريغةغلدزع بج( حزق)

 || ةرجو ءرضخو هرغسص نم طوطخ ىهو قئارطلا حْرَقْلاو ةفرخ عجب فرغ ل-ةمةحزق عجهنال

 ظ 0 اجرت رت نعىو رو ناطيش مس ءاهنال فرص مربغ لقو

 || لعج ليقثتلاو فيفخ اهردق حز. ورازءالا لس نازو حزمتلاوهتلا سوقاولوق نكملو ناطمش
 ١ مدر الاورعلا نيا عيل اذكر د رالا ةنق لمد انوش هللا لاق برع (ز ملاح -رقلاامف

 : ||| ةقرغلا باصحلا نم عطقلا(عزمتلا ) رجلا هيف يرش هانا ةزوزاقلاو قيقدلاوةطنحلا لدم

 ا| ن * منو حزقو ف ةقرفتماعطق نوكيئنلكو ىرهزالا لاق ةمصقو ب ه5 لثمةعزق ةد>اولا
 ْ كل ذكهقلح اعد دزقتهسأرعز ةو ضءد نودسأر لا ضءقاحوضهو عزا

 يام ماء امونيسلا عم ف اعقل هي

 1 هره5 برعض باد نمارس حالا ىلع( هرمسق )ل ءرتورت ل“ :مةيسقهدحاولا سابر - بسقهلا |

 ا ةبق“الا تناجلاس ءاغتنوةلاوواولاب عمو ىراصنلااعرمس "ا ا (سيسقلا )ل كلذكةرسنقاو

 ْ لدعور اجا طوسقو برض باب نماطسق (طسق )) س سشوافونساف لم سوست هعجو فدعا راع

 طسقلاو رسكلاب طسقلا مسالاو ل دءفلالابطسقأو عاطقلا نبا هلاقدأ د_ضالأ ن نموهف اضدأ |

 || طسقلاو ةدواعمءازحأ ءلعجا ذا اطبسقت جارنا طسقو لاسجأو لج لدم طاسقأ جلا و تيطتلا

 : وهو طسقلا نمذوخأمىفر علق نازيمل طاطسقلاو ىف رعسراف نا لاق فو رعمرون مضلاب

 || (هتمسق ) سيطاسق جاو ةعبسلا فاه بع ءرقواهرسكو فاقتلا مط بر ءمىور لبقو لولا
 : ةغلاصماسقو .هأق لعافلاو دعس لثم عع عصوملاو مسقااف ءاز!ةنررف ترش تان

 ْ لج لم مماس# أعجلاو ىع 50 هلاقيق بيصنلاو ةصحلاا ىلع قلطأ مب سسكس مع هعلا الاو

 |١ لثم مسفاهعجو اضيآسيصنلا ىلءتقلطأو ةمسقلا لاول ا لأجأو
 1 هتع*اقو هل تفلح هتعءعاقو مسقو |ماستقا ىأ هل داعة مشو ءاسنلا نيب ةعمّملا ستور دسو هز

 || م. نيتضم» مسقلاو ىعدنو ىسلجو هو هتمدانوهةسلاج لثم لعاق ىنعع ليعف ىعهفوهولاملا
 ظ || مدلاوعدااذ لستقلاءايلوأ ىلع 0 وفاحا ذا اماسقا هّثلاب مسقأ نم
 ْ || مهحاص لتقهنا لحر ىلعا اوعداق لتقل )| ةأم ءآوأ نمةعامج تءمحا اذا ةماسقلاب نالف ل :لاقد

 ١ | نوع نازل ا ل دل كن اوفلخ ةذيبلا نود لملدم عمو

 || ةوسقلاو ليعف ىلع ىسقو ساقو هذدتسشاو بلصاذاوسقب (اسق إل اضيأ ةماسق نوع: مهاوعد|
 هنا
 1 سمسم سس مس

 (امماشيامونيشلا عمفاةلا)

 عجب اوناسنالا نمد اكوهو رسك-لاب رشق تازأ لّمقو برض بادن مارشقدوعلا (تمشق)

 ْ برض با, نماطشق ( هتطشق ) ةغلامم لبق ةلاودوحضو يطملا هلا ارشق هذمو لوجو لج لُممِروُسَق

 1 نم 0 2



 ظ 94

 باننمةيرالاتذ : ةردصم خلا نرقا ّ ىيصالان ءقعلا نرقلا ىر هوجلا لاو نفعل !

 ْ كانك ىلقلا هادو عشا لاو نرقاوحر ىف ناكا ذا أ ارملا ب :رثعاطقلانبالاك ب بعل

 نرثو غثاسوهو الا عقومردسصملا عقوأف هل علا ةزغءارلا شب نرسقلا بذ#هملا بيرغلع

 كل اعملا نرقو لزانملانرقهللاةءوتافر « ىلع ٍفمشم ل ءوهو دحن لهأتاقيماض: نوكسلاب

 نمعلابةلسق تن !|.نرقاولاقو هيف هوطاغو فرقلا س وأ سند هي لاو ءارلا خ* ب وهىرهوملا لاقو

 ةعيبر فأن برع لاق نوكسلا تاما فباوصلاوا نم سدوأ وأو نر قون مه لاقب
 املأ دق لزانملان رقد 5 اقطنبنا عب رلا لكستملأ

 ىهلاقيو دسغبال ىتح شد رلا ىلا عي رلا لصتل ةقوقشمنوكت دواجن هةبعجلا نيتصتفب نرقتلا وأ
 قهنرقوه ى عد الا لاقو هنس ىلع ىأ سلف لمهنرق ىبعوضلاتد و ةريبكلا ىلا مت ةريغص ةبعج
 لاو لج ل-ةمنارقأ عجل وكلذريغوأ لانقوأ لعىفك مواقي نمنرقلاو هلثمىأ نسلا|]

 هف ةرعدالو ةرضاخلا ملكن موهو ثلا لوقا 1 هىرهزالا لاق هل هريغال ناركسنازو نانرق ل>رو

 ١ ىلءنورقمءاجو لصالا ىل:نرقم حت راق سانلا بيصيالىدعفرهرلجرلانر ةأوةيداباا لهأ

 : ىرقفربان مهن رقآ فيضلا تدرق) هيلعتس وقوهتةاطأانار وأ الا ةأو سا ءةريغ ىرق

 لك ةيرقلا ظفضأاةيافكى لاقو ةعيضلا ىهةيرقلاو دملاوجتملاءارققلا مسالاورمصقلاورسسكتلادأأ ءرق
 مهضعي لاق سا ةريغ ىلع ىيرق :عجاواهريغو ندملا ىلء عمق ةةوارارقدحاو4. دالا هب تاصتا ناكم أرق

 7 وةوكرو ءابظوةبظ لثمرمسكسلا:لاءف ىلععمحيناهيأسبف لتعملا ملف ل ءناك منال
 0 تر واكراوملا عججاو ا تر راعلاو ساير لعمار ىورئقاجلا همسنلاو

 ّْ عالاقل هقأو لغق لئمءار دا ىلع عمد و مح ذلاو سافأو سوافو ساف لمورق ةاوءورقهعجو فلا

 3 ارا تاكلذوروطلاهنا لاه. .ولاق ابا ىيراقباءاكح ضيا اورهطلا بل ءقلطد وةسغللا

 "لأ اذاتأرقأو تضاحاذاتأرقالاقبو ضيعللنا لابوك ستما واهندي ىف عمتجا مدلا ن"اكرهاطلا

 ١ || ءا 1 عايل ساق لع ءذاضالا هذه ىمعألالاعن ءورقذتالئاناو عرقم وقت رهط ٍْ

 َ وهنووخلا لافولاعر ةثالث الو سولف ةثالث لاق. الودإ->ر ,ةنالدو سلفا ةثالث لمدة عجهنال

 0 زيمملاو لملق ةرسشعىلا ةثالث نموو هزيم ىلا فاضيددعلا نالءورق 5نءةثالثربدقتلاو لدوأتلا ىلع

 اا اعاستارخ الا عضو هنيعجا دحأ عضو دقهنا ىد_فع لمت ولاقريثكلابليلقل ازيعالفزيمملاوه

 هرثك عجب نوكي نآز وحي ثلا ىلا ةثالثل ريم نأ ىلا مهضعد بهذو هنع لن أما ذه ىنعملامهفل

 اِل اوبلك اةسجنلاق.نا ل اقلااذ_هدنءي جالو دسعةتسو ب الك ةيس# لاق عم لب .وأتريغنم

 ُئانآرقوةءار ةءايلابو ه_سقنب ىدعتي باكل مايوةم هرقلك باتكحلا مأت أر ةوديعأ ة مس
 سفنلاب مئقلا ى ع ةرمصنا قلطأ اذاو نار مكلاو ناركشلا لئماععا نآرقلا لمعتسا

 ةأرقو قرات لعاغلاو هتسموت أر ملا تدم وأ هد ىلا ىهامنالةعطقما فورا ىلا ةغاو

 اذاوةءارقهلعءؤرقامالسلا دب 1 أارقو تورفاكو راغكو ةرغكور فاك لثع نوئراقوهارقو

 هنالءال_سلا هآرقا لاقءالفآطحخ هسفنب هتيدعتو ىعصالا لاق م السلا هملعأرقأت 1 هنمّن سأ ظ

 تأرقتساو مالسلا كثرقق. نالف لاهتيفامع ابر هسغنيىدعترهنا عاطقلا نبا ىكحو هيلع لا ىنعع

 اهصاوخواهلاوحأ ةفرعماهدارفا تعيت:ءانشالا

 0 ا دا

. 

 فاقلا#ب
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 ٠ لات ومأشلا ىلااولجأفريضنلاونبامأو دهعلا مهضقنل مهي رارذ تدمسسومهتلتاقم تانتف ةظي رق |

 ديردنب|لافىبرعب عرقلا سل لاقي وءايدلا وهو بةكلا قرومكااوه نوكسلاو تيكسلا نبا
 , اذا ب هدباننمسآرلا عرقردصموهو علصلا نيّتضعن عرقلاو ع رقالا سأر ااههشم هيسسحاو
 ' عرق عجلاو ءاعرةهأ او عرقأ لجر وهف [نههرع؟بهذاذاىرهوجا لاقو رعشهيلع قبس 0

 | نماعرق ةقانلا لسيقلا عرقو معنلا نمالخاذااضيأ ب هتبانماعرق لزنملا عرقووضعلا فداسف
 ارطخلا نيتضفن عرقلاو هباصأاذااضدأ عفن بان نماعرق ساطرقلا مهسلا عرق ليقهنمو عشت بان
 ةعرقملاو هيلع ترقنو هتقرط ىنععاعرو باسل تعرقو هلع ىءتسىذلا ب دنلاو ق.سلاوهو

 1 عرد عذوموهوءالعاىدرطلا ةعراقوا مبهتبرضاضد أ اعرق ةعرقم لاب هتءرقو ةذورعمر.سكسحلاب

 1 ئبىلعة-ءرقلاممتأيهاعارقأ مس تعرقأو ةعرقلا مسال اواوعرتو اوموقلا عراسشتو هراملا ٠

 ةفراممهتفراق و هبرم س5 ب درمض بأن نمأق درق ىلا تقرف هتماغ يتصف هع رق هع : رعق همع راقو

 | فرقو هلعف ينذلا فارتقاو عاجلا نعةيانك ابتةرتقاو ةأرمملا تفراقو هتيراق لتاق تاهنمافارقو

 الباف صد رعاشلا لاق ىوتسملا عاقتلا ماكو قت تاز و (قرقلا رز مارسو أ ل الح

 قرولانيطاعتيراوجىديأ 4 .قرقلا عاملا, هيدبأ ناك
 ةفورعمةمعل قرقلاىرهزالا لاق ل تازوقرقلا مسالا او بعل بعت بان ن هاقرق لح راق رق 2

 رءاشلالاق
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 فرد

 باصتلااهتاققرقلا ليك * تالسرهيكاوكلا طالعاو

 ىورريكلايديمرقلاو هلئماضدأءا هلا ةمرعماودوقمناز ومرعملاو شوقنو مقرهفوديزب

 دمرقم بوثو ثا ذريغو بيطلاو نارفعزلاو صخساكة نب زلاهبىفطبام ىلءورح الا ىلعقلطت
 هرمعلاوجلا نين( ترق ) ةراخاوأ ل. ةرح الاب ىن.هدمرقمهانبوهيىبطمىأ نارفعزلاو بيطلاب |
 نمذوخ أ مهن كرمك ا نارقلا مسالاو مارحالا فام عنيد عجب برمض باب نمةغل فو لق بان نم
 ىلاعثلا لاق هيفةغلنيمتش نرقلاو لم1ساو هو نارق فنيريعب هل عججاذا لئاسلل صخششلا نرق
 نرةوديد_ثنتلاو فهفضتلا نرقلا ىفنيمرلا تنرقو ناريعب هبف نرقن ىن> نرق لوعلاأ لاقبال
 نمل ااضنأنرقلاو هاه فالح ءانرقءاشو سفافو ساف لئمنورق هج ةرملاو ةاشلا
 هدم لك لهآ نرقتلا نأ لعأهتلاو ىدنءىذلا حاجزلا لاقو نوعيس لبقو ةنسنوامعل مق سانلا

 مالسلا هيلع هلوق هيلغ ليلدلاو لاق ترثكوأ نونسلا تاقءاوسعلا لهأ نم ةقبط وأ ىتاهفناك
 نءنوذح أ, نيذلا ىأمهنولد نيذلا مث نيعباتلا ىنعي مهنولي نيذلا مت هباكحأ ىنعي ىنرق نو رقلاربخ
 ةظيلغلاة دغلاكرك ذلا لح دم ىف جرف! فتن ماو هول ةعلااضدأ ساف لثمنرقلاونيعباَملا
 باصأ ناق اهودعقألاَعف نرقاهسةي راح ف حرش ىضاقلاىلا مصتخا هلا ىو ايطعنوكدو

 نرقلا تيكسلان ا لاقسد دما نووإ:علاك نرقلاوىاراغلا لافالفالاو بيعووف ضرالا
 1 ريس --



 ضرق
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 لاقو عباصالا فارطأب ذخالا صرمتلاف هيصرقا مهيتح ثي دا ىفوامهبهداجذخأ هي رغظب
 ءأد لاب هيلسغا مت هلوقو هوحضورغطلاب عاقل اوه لوقو عياصالا فارطأب لسغلا صرقللا ىرهوجلا

 ءامملارءاضتسالا كلذ نم برب وءاهتنالا ىفةغلابم عد اصالا فارطأب ل_سغلا دب امنا“ هإ سغب صهأ
 هلانو هاذ ااصرق هنا سلد هصرقو هل لو ءونلك ىف هر ْركمل جرعللاءذدانه بال هتك هراخ ادعد

 ضار.ةمل اونيضارق ان هقعطق بريض ب اب نماضرق ىذدل ا( تضرق ) ةاوم ةلكىأ ةصراف هتهج نم

 دنعلاعباغاو ةماعلا لوقناك ضارقما مهيب تءجاذا لاقالو ضيراقم عبو . اريك اضنأ

 هلك أاضرقبوثلارأغلا ضرق و ضار ملا هّم_ضرقدحاولا فونيضارقملابهمضرق امهعامجا

 ىداولا تضرق ولاعلا تاذوبض هر د رغاذار ىلاعت هلوق هنموهنغحءادع ناكملا تضرقو

 نم عاطنق |هنال لوءمم ىنعع ل بعف ضد رقوهف هةمطن ةرهشلا تضرقو تامنالف ضرقوهنزح
 ل-ممنضرقنم لاكلااغاو مهلا ىعي ةتمأ| ض در لاكلا ف سلودب ردنبالاقم لاكلا

 وكت هلا ل-ةمةس ود ضرقمنا عراملا فو سغلاو هلاق.دوهلائمضرقمناو برضد

 ليوطلا عدرالا مئاوةلاوذضرعمنباو كلذدب لاق م باسمٌثلا ضرق بضغاذاق توسلا ىف
 برعم هلدةيسرافلاناف لاقي ةببودوهليقو اضنأىرهزالا ةرايعمذهو ماجلالاتقرهظلا
 ضورق عج او هاضمةللاملا نملريسغ ه-بطعتام ضرقلاو ضرقم تاند عجل وىقلدل قف هلد

 هذخأض رتةاو ضرقلا بلاط ضرقةساو اضارقا لاملا هتضرقأ نم مساوهو سولفو سا ذ لدم

 ةيراضماوهو لت اق بان نماضارقلاملا نم هضراقو همحاصىلءدحاو لكى نأ ءانئلااضراقتو

 اذهلوهو<ورانب د ىف كف رفضت ءاينيفعضملا دحأ نم لدب أ هنكلأ طارق هإ_صأ لاقت, (طاريقلا )
 || وهو بونرخ ةم> نانو,لا ةغل ف طاربةلا ناسا ضعب لاق طدرارق لاهقيف هلدضاىلا عجلا قدر

 |طاريق نيس دعو ةعبرأ ءايسشالا نومستن باسح او ةبح رم عاتثلا مهدنع مهردلاو قنادفصن

 نذالا ةمصم ىف قلعدام طرقلاو رمسكري غنم ت اص ثلنو فصنو عب رون هلددعلؤأهنال
 سطرقلاواههذ نمره فاسةلارسكو هيف بتكءامساطرقلاو ةبنعناز و ةطرقو ةطرقا جاو
 ةسطرق سطرق لبق ىب'رلاهياصأ اذاف لاضنلل ب صنت ىيدأن م ةعطق ساطرقلاو هيف ةغارغعج نازو
 رفعح لا ةمقطرقلاو ةمرلا ىلا لعفلا دانسازو#ي و سطرقم لعافلاو ةجرحدحجبرحد لحم

 نيته نم عصفأ نيترسكت وهورغصعلا ب> مطرقلاو مهلا سالم نموهو ءامقلا همشد سومام

 ىعد الا لاق ههحو نءريغمو ىف هل هريغال ىذلإ ةماعلا هلوق:ىذلانايطرقل اع سددهتلا فو

 نعةعدقلا ىهةلفللاهذهولاق ناتدئاز نونلاو هاتلاو ةدامقلاوشو باكلا نمنادتلك م إسصأ
 نامطرق تلاقو ىلو الا ىلع تريغف ىلغس ة تاع ت ءاج م نامطلق تلامقذ ىلو الا ةماعلا اهتريغو برعلا
 فرو ظرقلا لوقبمهضعب و هاضعلار صم نمسد_ءلاكف لغف حر فو رعمبح «(ظرقلا)
 || رم ظرقلا ل ]وقن مهضعب و بحلاب غيديا تاوهب غبديالق رولا ناق حاستوهو مدالاهب غيدي سلا

 ظرقلا تظرق لاقي هرمثىنامغاو ىنييالرصشلاو ظرقلا تدنج نولوقي م_منافاضنأ عاستوهو
 اظرق دالا تظرقو ةفرح هنال ظارق عئاملاو ظراق لعاغلاو هتعج وأ هتردجا ذا برض باي نماظرق
 هد>اولاريغصتو ةيصقلاو بصقلا لم مهنمةيكلا ةظرقلاو ظورشم دأو هذ ظرقأ د هتغداضتا

 و ا ا
 ةظرق

: 
1 

 ا
 م 1

: 
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 || هتينادوأ هتاعفرسكل |انآنر 5 لق بان مةْغل فو بعت ب أب نمهي رفا الان ر ةوبئارقلا نو

 ١ ترث ال ىناثلان مو عاجلا ن ءةيانك انانر 1 ارملات رقاضدأ هيف لاق. وانزلا اورقتالول والان مو

 تا جورج راسجلث ؛مةبرقأ وادر 5 عججاو فورعم فيسلا بار ةوهنمندتال ان جا

 : ا ءاحولوه ما 0 .هذاذ_هبارقىنأول لامي هاناد :ا ذا مالا براقرد- 22 لا

 : فالخ لعاف ارسكل ان براغماناق ةبرا ةمهتبراقواجب راقباعىااضدأرسكلاب ضرالا بارق

 حرقا مسالاو هدحرح عفن بان نماعرق 5 هم>رقو حورف هب تدرخ سى هذ نانن محرقو ةةأحر 0

 ل نمصلاخلاا ءزاكن ازوحارقلا وربع كدو ةغلامم لمقتل انهتحرف 1

 ه4_:حروا وهح .رقأ عججاو رجتالوءاشب مف سبل ىت لا ةعرزملااضدأ حار َملاو كلذريغالو طونح

 عمو ىاغصلاو ىرهوجلا هلاقةدرق قنالاو ثديخ ناويح (در هلا( نس ست لاك ادع

 درق ىثنالا عجبو ةبنع لا ةماضيأ هدرق ىلعو لاسمح أو لوجو لس لم دا ارتاودو رةىلعركذلا

 نال تلا موب قب مشا مانأ نملوتالا عويلل لبق :مورا يا ءمسأ ب رض

 ْ ىأرقرق عاقو تداثلار ةدسملا ضرالارارقو نكح لارارق:_ءالاور كلل نهى نورت سانلا ||:
 ةللو دري ىألصالا ىلع اقوردصملا.ةيعسزقوهفمضلا قا مس -الاودربازق موملا اروووعسم

 ع اهريح ىلون نماهرمت لو ىأ اهراق لو نماهراحلو لثملا قو هراقو هزق

 ىعدي هور تلا نكست ةباد سد رق لقو سرق تءء٠ كاذب واوعسم#ءاذااوش هرقتو عا شرقلا

 رعاشلا لاق ل>رلا
 أ 2
 اشدرق سد رق تدع“ اهرخش د انكست ىلا ىهس رقو

 ا ىش رقلاعمفريمغتريغن م هرعشلا قهما| تستاعرو ىشرق ل اقيفءاملا ف دح ش :ردىلاب سنو

 ا لود ةلاننيعلا تصر هو ةينع لة مدصر ةولاغقأو لفت لمص ا ارقأعاو فورعم (صرقلا)

 ت رق كرش خلا لاق نيعيس مان« ماعد ول لق بان ءاض درة ىلا تصرقواصرقاصرق ه-تةءطق

 : ىاراغلالاقو ل لا: براقم وتو تدان

 : 6 ر) ردسو هر دس ل ثم برق عجاوةفووهسكلا بر لاو طسو ىرسكلاءبراقم شا

 : حورة »و عرقوطو زاخا غل حوتغماود_ع+طاود هاك ن اّتغلحوتفملاو موعضملا ليقو من

 ١ كلذو حراقوهذهنانس أت متاح ورق نيد حقب رفا اوذ حرقو لاثم قمسريغنمهتعدستنا

 ْ ةهدحاولان ا سنللل لو-ااكوهوهو<ورب_عبلابقاعتنامبارغلثم دارعلاو ردسو هردس لدم

 - 8 بابن مارق ىذا ن2 هدارق تعزن لقت ةلاريعبلا تدر ةوناب رغل_ةمناد درق علو هدارق

 1| هللار ةأو بعق بان نءىرخأ ةغل لكلا فوارو سمت درءارو رقو مضلاب هزرقنبعلا تزقو كب عفتني

 ْ سابق لع رو رقو ةلاءهياصأ ارارقا ل>رلا هّتلارقأو ةيدعتلا قارارقا هريغودإولا.نيعلا

 || حاج ز نم ءانا ةروراقلاواراق هتكر تركو د ةرياعلاو هلع ىلع لماعلا تررقأو هب فرتعا ئدلان قو

 || ةأرملا ىلع ةر وراقتلا قلطتو ةرصوقلا ىهورفلاو بطرل اعواصبأ ةرورا ةلاورب راو بجو
 ّْ ىرهزالا لاتا هغعضل حاحا همن ”ااههشتو اءانالا فئذلا رام اه-ر قرش ىنلاوأدلولا نال

 ا سلف هدام نموةنانكنمضنلاوه(ش رق ]ل ةرصوقل اوةروراةلانةأرملا نع ىنكت نرعلاو

 أ | لصأو هريغو ىليهسلا هلق شرق نم سدلف هدلب ل نمو كلام نير هذوه شرق لدقو ىشرَق

5_ 



 عورغلاهنم

 يام ملثم امو لاذلا عم فاقتل ادب

 تان نمهنيرذقو ءاهمطتت ن نكيملاذا بعت بانن همرذقووةئثلاردقر د_تموهو خسولا( رد از

 سَحنلا لع قلظت قو ,تالذكهندجو فاالانهيرذق ًاوهذسوأ هتهركه برذقتو ةنرذقتس اواضدأب عت

 لوق مدةتو رذقلا نع طئاغلا كالا نم كنمدحأ» ءاحوأىلاعت هلوق ىف عرامل ا ىفلاق

 دولا ٠ 11 برجا[ دقو تاسنالا تدي م راك رذقلا لا ىرهزالا

 / ةلامدوه انهرذقلا وةلحمدةياو رىفوارذقام_مبنا ليربج ىنريخأ لاق هيلعن عل مك مو

 هروذاقلا ىاطتو تاروذاقلاوراذقالا نع هزت وهورد هلا ىلع ىلطت هروذاقلاو سوهو

 / 0 (فذن) هوحضوان راك ىأ ا ممءدتلا ىن منىاتاروذاقلا | اويثتحا هسنمو هسحافلا ىلع

 لا ىو ةدعبقلا هر ,ذقلاو ةشحافلابا*امراق لق هذ م41 فذقواهبىربرمض بان نماق د

 هكا ا مل سرل تاما د قلاف دقو لمأتالوربدنريغنم ءماكت د ه]وق. ف دقو

 همدقتملوسرنازو فوذةواضدأرم 0 رة لا بات ؟لثمفاذقلا

 ذأ

3 1 

 ع
1 
0-0 

7 
 امك

1 

2 
 ا 00
1" 

 1 ةغلفف دلابوتقرتغا مضت انن . مأقذق ه:ةذقو ةعرمس ىرح هاا فذاقتو لدالا ىلعاهري_سىف

 ىنوهبىرب وفكلا العاموهو فاذققلا مءالاو ةلهوملا لا دلاب هذه لع مهضعب وناسع ل هأ
 سأرارخوم عاج (لاذقا ال مسكلاببيذوتلا فبوةكمو هو ةل_ضغلاب هيب ءثهنال ملا ىلع

 ىذقنيعلا (تيذق) نرتم#!لذقو ةلذقأ |عماو ةمصانلا فاراذعلا دقعم سرفلانم نوكيو

 لذق

 ا ل تيقلأ ف لالا.اهتيذقأو خسولاامفراصب عتبان نم
 : ىذفلا تقل ربان نماسضق تذقو

 ييامتاثيأموءارلا عم فامتلا و

 0 ةعجلاو عابت الل مذلاوءا ران 1 :نامتشاىلا ةييرمل ل لو تن 1 6 7
 | رار رت اجب يطل فد ا: واهظ ردو قات اةرغو فوغ لثم نانو

 | لم خلا نابرقلاو بد رق نمو برق نههلوانتن وديعبلا برقت :سل وهو ضعل نم موضعي برش

 .اهدحأ نا.نعمةغللا فر رغلل» العلا ننورعوأ لاقانابرقهتلا ىلا ترّرقو سارقلا عجلاوةب رقللا

 ل : يال كامل ري دنهو كب نب رقد رلاق: تنولاو يذلا فىوتدسف تركاتلا رف

 ميسور

 برش

 : قاةلاونين_سحلا نمير ةهلناوجرنا هنمو بدرفا ععضومدهض لمق هب كف هفاسملاو ناكملا

سديعبلاو بيرقلا ليلخلا لاقوناتدب رقاهوةسر ةدنهلا ةيفقداطيف ةبارق ارد سب رد
 0 1 امهف ىوت

حومرك ذمسبرقىراشنالا نا لاو عجاو تنوماورك ذملا
 ١ ْ سب رق تادتهلاو نب رقدنه لوقتد

 | ىلعام_مشت كن اله ديعد و ةمد رقلاشنآزوحي ودع .. كا ذكاو سل رد ناتم تايم ىالل نال

 «ىتمول ربك ذتلا لجزو الينسحلا ن ماعد رقهللا ةرنا ىلاعت هلوق قلاووتدعيوتدد ر 5

 أشفخالا هلو دمحوت :لاوريكذستلا عضو اا نال لبر هاطن ع طفلا فرص هنالهثلا لضفنا

 م ' ا ىسيرقدنهو نورقالاوبراقالاوءانرقالا ل ور ل كا كتارا ف ريمان اىلع



814 

 عضو برعلا لوقتو بايسأو بيس لثمما دق, وعجووءاحلا,ةعدةرغصتا ذو نأ ىهوةفورعم | ٠
 || كمادق هتمدقاممدقلا لصأو قيسسىأ مدق لءلا ىف هلواةذخ ا واهلع لبق اذا رمل قهمدق ا

 ْ هنرق ىلعمدقأو هلم سعت با. نم مدت:هيلع مدقوهباض رلا نعةيانك" امادقا دعلا ىلع مدن 2

 |١ لعاق مه ليقثتلا نومدقت نيذلا سجلا ةمدقمهنمو ممتةرسموقلا تمدقت وهيلعارتحا فلالاب ||

 || ىرهزالا هلاف لسةثتلازو< الو فنالا ىلبامفاقلا نكاسنيعلا مدقمو هلة مباّكلا ةمدقموأ

 || ليقثتلا,ةمدقالاو ةمداقلاو هلّوأ ل وعملا مسا ةةيصىلءف رخل اءاضدأ لح راسو
 || هتطساوو لحرلا ةرخآ لوق:برعلاو ىرهزالا لاق تاغاةثالثلا نم ءاهلا فذحو هلم خفلاو
 || لدرلا مدقو تقلاو ليقثتلاهجوو هسأر مدقءبرضو ةمداق ف نالوق لصف هتمداق لو ةثالو
 || ىأافرظ لء الا مدقمتدرولوقتولادلاو مما خشب امدقموام ودق بع: بان نمهمدق.دلدلا
 : ىلءلوعفملاو لءافلا مساوهنرخأ ف الخ ثلا تمّدقو ردصم لصالا قوضو حاحا مدهقمتقو

 || لاق مدقلا ىرابلا تافص ىف مهلوقو مهتمدقت ل-ةمل:ةبا,نمامدق موقلاتمدقوباسلا ||
 || مدقلا نو جرعلاك ليقفريق> دل ةغص تلعجا منال ىلاعتهللا ىلا هتالطازو ال ىسوسرطلا |“

 ىنسحلا هام“الا فاهاور وسلا نالدو د هاذ هو يظعلا ةذص نوك,فيكربت علا ةفص نوكمامو
 ا ءامعسالا باتك فاضدأ لاقو لزب ل ىذلادوجوم ا يدقلا ىنعمفلاقو ملسو هيل هللا ىلص ىبتلا نع

 || ءادتءاهدو>ول سل ىذلا دوجوملاهنا يدسقلا يمقن 1لارلاتةقلالا

 |١ ىلاعت هللا لايف مداقلاوهمدقلا نالىباسلا ناسللا قميدقلا لءأو لزم ىذلا دوجوملاو
 || قتسش: نأز وجي ىطاقلا مهئمنيماكتملا نم ةعاسج لاقو اهلك تادوجوملا ىب اهنا ىنعع يدق
 || باكا قاقتشالا ىلع لدا ذا كلذ ىلع وسلا دازو ب رعوأ صق: ىلا ىدؤيالا م ىلاسعتءتلا مسا
 || ىفو قحلا ىضق, ىلا عت هلوق نماذخأ ىضاقلا ىلا عت هنا لاقي نأز وصف عاج الاوأ ةنسسلاوأ
 || ىلعةيغيقو:ىلاعتدثلا ءام»أ يطوق لم_<وىديالاو فزالاو ه لاق و هللاوه بدبطلا ثددحلا

 : هلعف عام مدعلابضم ىعمالو اعركوادا د ىرعست ىلا عئهللا ناق ةثالثلا لوصالا نم دحاو ا

 1 مهمساذا لءعغلا نأ اذه نه موغف مئاقدهنا هيلع قد ماقهنا هياعقدص نملاق قوسلا ناف

 | |ركموكن هنم قتش الدنا ىزاجملا فالذي ةيقيقح فص لءغلا ناك اذا دارملاو لعاغلا مساهم
 أ | مدق:ةهنمهتبرق طئاحلاىلا اديزتمّدقو هلثماعد#:هيلا تمدقو هيهنرهأ اذكر هيلا تمدقتو
 ] ىرهزالا دشن أ وددشالو تيكسلا نبا لاةفيغذلابراخأاةل ؟مودقلاو هيلا
 | مودقلااضنأ ىرامنالا نبا لاقو لسرو لوسر لدم ءدق عجلاو د ىناعلمودقل ا|ىناربعأ تاقذو#

 || ىرشحرلالاقو عضومدي دشنتلاب مودقا ااغاو لةئةفارف ىطخت ةماعلاو ةغناهب تحن ىبلا

 || مو دعلا نأ ىلعسانل ارثك اومهضعب لاكةغلدي د_شتلاو هفيغخ تامخملا مودقلا ىزراطم ا هعبتو

 | ىيفنتلا هيفو باب هسلحرأ مأشلاةدلب وه ليقول ”الاوهوال سلا هيلع ميهاربا هينتنخا ىذلا
 الواولات ةبعدق لايف ءاهلا,رغصنو مادق ىهلاق.ةثنؤم ىهوهارو فالخ ما دقو ل_قثتلاو

 00 سد رلاميداقدريطلا مداوقو لبقلا ىنععنيتع< مدقو ءاروومادقالا ءاملا, ىعابر رغصد

 ةودق | نالفوايسأت هلعف لثم لعفاذاهبىدةقا نمسا( ةودقلا ا) ىتا دةوةمداق ةدحاولارشعحانج

 ابعذتب ىذلا لصالا هو دةلانالاةبوسراف نا لاو كلا نمرثك امضلاو هيىدتق ىأهودق

 ف حامصم لل



 ْ ىا

 ا لوزوم 7 نتنرشو هسلفنازو (مخ) "0 دع هلم عت أن ن نمر را م

 ةبلكل مما عبجلاو ةمدقاالاو مره مره
ا ةسأق دو تربك اذا ةم3ةلدثو بالكو

 / اهقعسلقو اه

 || فرغو ةفرغل ثم مق عجاو دحأ هيكرذ اك القاشلا ىهالا مضلابةم_عتتلاو اضن ماقعجلاو

 ١ ةدهووأ ةقعمخقاو ةردحلا ةنسا اضيأ ةمعت لاو هكياملحناسنألا لام تاموصل مهو

 خ2( ن اوحلالا ) هلثم مععتوهبف لخداذا ارهنلا سرغلا محتل نمذوخ مهن "اكواهف هسف ل ناوخلا

 وضوةناوخ ا ةدحاولا ناوعفارب دق: ىوهو هل ةحئارال ضسأر ون هل عسر لا اين ن مءانل او ةزمهلا
 سرغلا دنع غواملا

 ميامملثءامولادلاو فاعل او

 ' || نأ لبق مهسلا مسارسكلابحدقلاو بابسسأو بيس لثم حادقأ عجلاو ةفورعمةسنآ (حدقلا) َ
 ) هتلادعو هرسن ىف حدق هنمو هصقنتو هياع عفن بابن ل أر

 00 (هنددق) هداه دلاّررو بسنلا عاطقنا قرثودامرك ذو هسءادأ |||

 31 ريسغنوكي دو لعنلا هيف صخر بسلا لح نازو 3ةااودقناو نيذص:بهن ددق لاقمف هابلا هنفدازتو

 ظ لئمدادقو ٌدقأع+لاو لكلا داح سافنار ود -ةلاوك اذ نمالا أوط حرس مديدق مكب و عولدم

 ةقرغلاوةقيرطلاةدقلاو نلت[ .ملا و هاواسملادارب كاذد: ىلعاذهودقلا ن-سحوشهو ماهسو سافأ

 دحاو لكىوهناك اذا سانلا نم ةقرغلا لوقي موضعي و ردسو هرد.س لةمددق عجلاو سانلا نم

 ندع ردقلا .ءالاو ىعجاربدقتهنر دقو لدقو برض ىلا, نماردقْ لا تردقإل هدح ىلع ولع

 5 ارحمورمتلا لزانماوردق ل ةونيثالت نابعثاوامكف رهشلاددعاوردقىأهلاو ردقاف هلوقو

 هلردقيو هداسمع ع نمهاسد نا فررلا طسس  ةعبسلا ار قو هقم صوردقب وهردقد :فررلاهتئاردقو ام

 لادلا نك اسئدلاردقو رممكلاب هلاو ردتاغ |وةىفةياورلا مهضعب لاقاذهلو حدف و هفرم 1

 ةمرحىأردقالوردةىدنءهلاملاقرو هلثامتىأهردقواذ- هردقاذ_هلاقد : هغليمةغل خفلاو

 ١ هرواساموهو هرادقعىأهر دق, وهق-ر دق. ذحأو ةئامردةوةثامردق مهىرمشحرلا لافو راقوو

 ىفاو اذاوىلاعت هللا هر دقي ىذلا ءاضقلاريغال تالا ردقلاواهرادقعؤاهردقر و ةحافلاردق أرَ 5و

 ءاهللا لخدتاذ_هطو ثوم ىهوا بف خخ "همن اردقلاو بسح لاير دق ىلءءاج لق لا دا

 تردقوراسىاةرد-ةدو ةردقو ذ لجرو لوجو ل+ ل_.ئمرودقاهعجوةريدق لاقيفريغصتلا ىف

 ىتلاوربدقورداق لءاغلاو هردقلا مسالاو هذه ذكمتو هيلع تي وق بباب نمردقأى ثلا ىلع

 هندارانا لعامل هبلعلا ةفضا|تفذدقن مَ ىس لك ىلءدارملاو ربدق ىس لك ىلعهللاو هللعرو دعم

 فيفذ ىناشلا ناكساو نيدعتب (سدقلا) فيعضتلا ىدعتي و تاليضسملا قلعتتال ىلاعت سدو

 سودقلا وهو هزنثهللا سدقتو فورعماّنمسدقملا د وهرهاملا ةسدقاأ ضرالاو رهطلاوه

 ا مواد ”رةرشع ةسجو ةيدانلا فرط ىلءبرغلا ةه> نمةفوكلا برق عضوم ةيسداقتلاو

 لاةدوهنعهللا ىذر ربع ةفال ىف ةعظعةعقو كانهناكو قارغلاداوس دحلوأو ب رعلا ضرأ |

 بنءنازوامدق م ضلابئذلا (مدقإل كاذب تيعمفسدقلاءضرالا كاتلاعد ليلشتا هاربا ا || مدق
 |ناسنالان نممدقلا و همدو ىلع 3 وقولا مدقتمهنأمز 7 قئاشكأ مدق بيعو دق هوهذ ثد>-فالدخ

 ةقورعم



 مال

 ا 0 23 3 ماروك كاذريغوأ

 لدتق هأرملاو لسشقو وةهحو رت قهز أ التق (هنئات 5( م ةماريةعدرتقو اراةةارتو ًاوةقفنلا فوض

 نالف ىنوإ تق تءاروج ءاملا تادواعسا 0 امصو تناك اذا اضيأ
 خمار ةقلاو ءوسول تق هلق لاقي ةئيهلارسكل انو تعلاو هتفرعالت !تانقوىلتقاممف عجلاو
 0 ابوةلتا دو نولنآ تم عبساو لعاف م٠ ءارمسكلان لت 0 ةوةلتاعم لتقول 1

 هياعود_> اولكنم عقاو لعغلا نال كلذ نمرسكسلاو لا, لاتقل فنوذحخ أي نيذلا نلةأاقملاو

 نيذلانيلوعفملا نيلع اغلا ب انبابلا ا ذ_هقهن ويس ةرابعو هدحاوة لاحق لوعغمو لعاقوهف

 ريثكوهو نداوهملاو ب تاكملانيو>ولاز| اوحىف ولثمو هب همحاص هلع شام هيحاصت دحاو لك لفت

 اونوكي لذ مهلع عقب ملعفلان ال ري غالرسكلامف لاقل فاوعرشلو لات :ةلانو ص: نيزلاامأو

 0 0 0 لدقلاو 0

 اهذاونل اج اونا دلل اعلا ءان تول رخل هؤاعي ئتتالاو

 يام ماش اموءاثلاو فاقلا وع

 لجرلا ىعمديو سايقريغىلعربع لاثم مَ لعاغلا مساو ةديج ةعطق هاطعأ اذا لاما هل( متم
 هم ءاضأهيزهو لاذ 6 علا ) ةيلعلاو ل د_علل فرمدتسالاذ- وار دقت ءاقن ءلود_دهو 4

 هع -اولا سوقفلاوروحتلاورايخلا سانلا هسا مساوهواهعض نمرتك !فاقاارسكو

 هيشد عوفىلعءاذقلا قلطي سانلا ضعب وءاثق تاذةفلءاثلا مضو ةعبسم نازو ةأقم ضرأو ةءاثق

 واع وجع وجو وو

 ب اجب

 تريب دمت يع طيس دوى ساووا» يجول سس 5

 + ني“ دن

 يام ماش اموءاخلاو فاعلا ٌْ

 هموأن ملعساذا نست لدفلا قلاع. تاللكو ةيلكل تم نان عجاوىئبلا آر 1. 0 عقلا )

 ةقيامل الكف اع او ةرحلتلا ةلغ تل راب حراملاق لاقو ةيطوقلاّن ال هنم وْ تدهس علاو

 لاق فوجلاداسف باعتلا سسح اديرد نبأ نءوكاذ, صرت لعستوأ أ خت” | منااودارأ لاعسلا نم

 تاسئاهنال تشلاوه لؤالاو ةدلومة.هقلا ىرهوجلالاقو كلذ نمةسبعقلا نا ىسحأو

 وهفمضأاب طقو ب عتبان نماطق- طقءارثغلا ىكحو ستحا عفن بان نماطق-رطملا (اطخ)
 ضرالاهللا طقأو طيح اقمدالد 39 طوسعم دان : ولوعفللءانبلابموقلاو ضرالا ت طقفو طمشل

 ثيدح فو لوعفملاو لءاغلاءانلاب طعقلا مهياصأ موقلا طقسآو ةطعبتم ى هوت طق أف فلالا
 هيشفرطملاهذععطقنااذا طقأ 5 نم ذو امل لذ ىعد هيلع ل_سعالف طقأف هله ق أن م

 ا حويسما رطل 0

 ل>اقوهف سم عفت بان 0 هك دارو (لخ 3 ع لاجل

 سي جلل _

 تا ا ون دع رو دك نيد هرج جورب اد

 تدسنست نوع عم هج

: 
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 0 ااا م77 ذا | 11 داع ل 7

 م سي ل ل

 | ةهكافلاذخأ ال فاحولو ناهحوراسحلا عمءامقلا نواب رلا ىفءاهقفلا لوقل قداطموهورامخلا

 فذ



 ردو

 م1 .٠

 . أ لبقو هلبقتوانتدا.عوانءاعددتلا لبقو اضدألسقو ةلداق هاو لداوق عجل او رسكلاةلادق هجورخ
 نيتعضا ليقلاو ليقموهفاضدأف لالا: لبق أو ريد فالح لب اقوهف دعق بان نم الومق 0

 قو اعملبقأو لسقىناعملا ف لاراولاق هلابقتسالى أ ءويلا لقتل كلذ لعفا لاب هنم يشأ

 ليق:_سمتقو نهىأ نيدكعب لق ىذ نمرسشعل كاذ لعفاو ريغالفلالا, ل_.قٌأصاشالا
 ئ”لكنملبقلاو فانعأو قنع ل :هلابقأع جاوا منوكسو الا مضي ناسنالا جرفل لبقلاو
 ئم لكوا هاد اعد ىل_صملا نالوزمقلا هنمو 2000 المق ىعم لمق هريد فال

 فرغتو ةفرغ ل دم لبق عج اوالسق:داولا تلبق نم مسا ةلمةلاو هةايقتسسا دقق كلو وهاتان هتلعج
 مدق نم ةقاعم تو نيمتالو ةسعطقأ ذأ نم ل ل «ات هاش لعل اقملاو

 رجوملا ىعباضنأ نينمضرأو مدسقملا ىععنيتم#!مدقو هريادملا ى-وفرخأ نم تناكحص زاؤ

 ىأتريدتساامى ضأن م تامقتساولو لوعفم مسا جتفلاب ل.ةتسموهف هموجاو ىلا تليعتماو
 اهتامقأو نيلوعغمىلاهي د ءتىداولا ةمثاملات امةةسارداون لاقو ارخآىلر عظامالوأ ىل يظول

 اذاد_عقىاب نمالومق ىداولاةمثاملات تابقو هواه تالبقأ اذااض أن لو عم ىلا فل الاهاما

 ا لا لسقلاو هته>ىأ هلي ةىفىلو ةقاطىأسنءنازو لقهيىل سالو هتلسقتسا
 6 ايهلابق برمضو ل-3ىفنانن ملأ دب تلبق لوقت ل عاف ىنعمب ليعف نيه لبقو البق عبلاو

 ىشموقنم ادعاصفةثالثةعا جلا اضدأ لسقلاو ثنوملاوركذا | ىلعلسقلا قلطدو تافك

 لئابق تيمساهبو ضعيباهضعد لصتملا عطقلا سأرلا لئابقو !مفةغلرإسقلاو يتم لدق عججلاو
 جفل | [.هلابقلاو دقي هةمزتلا اذا همحاص نم لمعلا ت تلبقتودحاو بأونب مهو ةليمرحلإلا للا

 لدقت نملك يرشح لاق كلذري_غو نيدو لمتن نمناسنالاهمزالباسا كلذ نم بونكللا مسا

 اسدك-لا.ةلابق لهلاو فلاب هعلاوه ةكىذلا تاكلاف ن1 كلذي هماع#م كو ةعطاقمئشد

 مهم فرظدعب فالح لبقو هنفا رعئأرسكلا,هنلابق ىف نو مهي رعموقلا لبسقو ةعانصهنال

 50 رفلان عيرمالا وفاقلا تمن ةيلبقلاو ارردقت وأاطفل ةفاضالابالا ه هانعم مومدال

 و ةفاضالا_مصا ذكش ىززطملا لاق ةمأم قلانداعمدتلا لوسر عطقثيدس كللاقو هسدملا

 ىلازخلا لمتسسا اذكه طاناسلاوهلولاقلا ارنا نر كيو تاما كوك اذهل نان 7

 ةينقأ ماو فرعدودمتءابقثلاو ءابقأ عج لاو فورعم 6 .ةلا) هبف لق رغظألو ىفارلا هعمتو

 هللا ىلص ىلا ةني دم برب عضومءا.بةو هتمعكاذا | اودق هومقآ فرخ لات ودق ن م قم_شمدن 6

 فرصبالو فرصب ودع ورصقب فاقلا مضب وهو نيليموكن بونجلا ةوج نم سو هيلع

 . يام مثباموءانلاو فاعلا

 لاجأ لثمبتقاهدحاو ءاعمالا تامق الاو امس أوبدس ل ثم بانت هعجربعملا بققأا

 هصعصقفلا (تقاا) لحرلا ىعساه بو ةسفا هريغطتو ةنق لا قيفءام اننجاولا تنويدوو لجو

 هيدام لا لهأدقفو طق ماعتاك اذاق ىد < الاهتش : الىكرببح تقلا ىرهزالا لاقو تاس اذا

 تدب , (ةرتقلا ) ةنوسللا ن نمل لل هنو ماو هوضطو هوقد هو نورتو نيل نمهينوناتقدام

 هريغلابرتتسارتتقاو فرغو ةفرغ ل ثمر عج او هوحو صاناكه دمصت دن ءهيرتةس ىزلادئاصلا

  1 71١ط2 طق نا ل 0 5

 راثقلاو

 سلسل
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 مأ ىو ةنجلا نادكآ قىلاعت هلوقكعم «ىعب نوكتو هاش بت هاش يعبر أ لاكش سا تسل ؛ ىأ ْ

 0 معفم5 موتو لذغلا عوذج ىلا عت هلوقكى لع ىنع؟نوك -:دددوم عمو ذأ بادحأ عمىأ

 ةعصالو الجال ىنملاو راف هانعمىلا ةيسنلا دير نأو ةقيقح ى-هفهناذىلا ةمسنلاديرأنا

 قابالاكاثلاودي ةدايزو قراسلادب عطقكل والاق هسشو
 1 اج مل عر 2 ةننينسسب 1

 26 2 252 282 2 5126121 2122 512 ©: 28 ©8862 68 222 ج82 22 252 ا

 هيامعلشد وءايلا عم فايقلا ولي :

 دارك الاو ناكرتلا دنع فور_عموهو رودملا تملا ىلع قلطتوةفورعمناينبلا نم (ةبقلا
 هنزوذ هحونمهديازنونلاو ساطسقلان أم ءقلاو مارب و ةمرب لم ب ابق عجلاو ةهاق دركخا ىع#د و

 سب رمسكللان سقت رغلا بقوءاهلا فءذة:نابقرا جولاعف هنزوفه>و نهةيلصأو نال_ءذ

 0 .ةناف تالا ورك ذلا ىلع عقتو «رةورع لثمة بصق ةدحاولا لدا( جب ا

 نع ها نيرضم» هش هيا هحق و ن-س> فالح وهو برق بأن ن نم ماو فاحت ثلا ع م(

 ناكاذا هلعف هيلع يقو ةغلاسم ليمثتلاوز وغلا ن نع ندعمملا ىأني>ومقملا نم موه ليزنتلا فوريخلا

 رباقم ع+ اوروبعلا ضرع هد سااخملا مرد ةرعلاو روب عجأو فور عم (ربقاا) امومذم

 ريقلاواربق هل اعجو ًاري_ةب نأ ت هأ فل الا هيربقأو هدنة د برضو لق فان ماريق تملا تريقو

 نملديامنأ اكوفاقاادعبن ون ىمواجفةغل هريذقلاو هريقهدحاولاريفاصعلا ن مبرضركسنازو

 برض ب أن ن نماهسيقي ران( سنقل ربانت عج او ضر غذتلا فا وثلاثلا ذدو فمعضتلا قرحدحأ

 اةطع واران هتمسقأو ىدعتنالو ىدعتبا طع لحل تدسقو هلعناطع سقو اهمظعمن ماهل

 هلم مملارمسك سانقملاو صخشلااهستقب راننمدلعش نيتك سقلاو س.تةاقفلالا
 ءاضتسالازاوج يفاشلا نعورانلاب لعتْداىذلا ب طا اوهو سابقملا عضومدصتم لدم ساو

 كساب ال ىذلا محغلا ىلع لوم ماو بلصتملا معقلا ىلع لول والا و ةمخ ايهعنمو ساما
 نازو (ةسسقاا) قرشلا نم مظعملا مرح ا ىلع فرم دم ل بجرعصم سيقوأو اههتباعج

 بُئذريغصت سب وذنب ةصدسقه نمو لحرلا ىعماهبو لمانالا فارطا.لوانتدىذلا ثلا ةعرك
 ضقهنباو هلوهاهبثن ئباط دقو هو وهاس فالج ا تار ماضدق ىزرلا هللا( ضق)

 فاقلا متن ر ؟ نمهضمش تضبقو هكلم ىف ىأ هتضق فوهوهنذخأاضقْئدلا تضدقو طساب و

 يزن واوحرت وبك ويوم جووجل 1 و و

 دم ل نرخ

 :«١ هج و دج مرر

 وهو هل ءابلا قود ةنارو فشلا سس مود هلع صوور ةعل ل

 سسكلاب (طبقل |) ضبف ةناق هتلر ءل مسالا ن نءهتضيقوهنامأ هنلا هضيقو ديلان ضدق ثيح

 طفل نادم :رادع لع ىلور ناك نم بوث ىطبقلاو سا.قلا ىلع ىطمةد>اولارصصم ىراصن
 لماخلالاقو ىطابق عجاو ةيطبق 0 واشد طرقا نسال نا ولاقت و سايقريغىلع

 ةيجلاونوثلادب رتثنأو لالا ىلءريدكجحلاب ةمطبقو ىطش تاق امزالاعسا كلذ تاع> اذا

 3 ذب ىطسقلاو ةيسسن وكنا اوالامسانوكيال هنالريغالر يسكسلاد ةيطبق أ صاو

 ةغلممضلاو خفلارالوبق عت بادن موق أدقعلا (تابق) د دعف فوقع و رصف ددسد تظطاشسا

 دنع هنقاتدإولا ةلباقلا تلو اهتذ._أ ةيدحلا تابقو هتقدص لوقلا تامقو ىب ارعالا نبااهاك>
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 اوف ىلع عم معاذ نير د نءمغلاو هناو 1 الا كوب ٍْ

 قراطي ليلا ظافلالا بيرغي موهونافلاقءفدح اولا طمعا ىلع ىو نايساو ندي لثم :

 همفو هاو هوف لايف فور كا برعأءاي ااريغىلاو ىف ذو ىف ليقءايلا ىلا ف رضأ اذاو اهءجحاهدرغم ْ

 ميامهئلثي اموهاملا 3

 هما ارى لورد هلم قس د دشنلا جف حف لصأو كه :

 مدلا (حافرإ هممدق ىلع جس ناطاسلا لوسروه لق .ل|4:مو عرسأ ةحافا حاق ًاوىسراف

 ْ افقد تفل اةيفادعتم ىابرلاوامز ال الث ةلاديزوأ ل_ع>و لمة >اقا حافأو لاس [ 3 ْ

 سامقربغىلع عفأو وف عم _ستا ىداولا حاقو قيعب بطلا حاقو مدا تخفت اذا ةصشلا تحافو !

 | دياق
 لاقو تذحخأ الامهنمتدفأو هتيطع أ الامهندفأو ع انبان مهأ لع فهدياق هلتداق كلوقن مىلعاق || ١

 : مسا ى ا ىهوناسن )لل ل_ص ةدانزلا ( دن غاز ترش !(صقر املا ت>افوةءماوءاعف ةدورو

 الامداغةسااولاقو ةمشاموأ كوامثوأ ةضفوأ تبشهذ نملامةثن رطنمتدغتساام ةدياقاادب زوأ

 رعاشلا لاق هلوقي برعلا ضعب وهداغتسا اذا هدافا الام ل>رلا داق لاق. نااو هركو هداغتسا
 لامديغمولامُك عم دع لاقذلا ىف لمرت هّتقان

 ْ ليلا (ضافإ هكمو قد رطب لزنمعس لاثمديفواذهنمبدالاو رعلا ةدياقو دياوغلا عجلا 1

 ,١ هضاقأو' ةلتقمأ| يف ءانالا ضاقو انفال ضاق أ اولا دهن ةلاسوارخ اضيف ضر

 هرثك هلزأ هضاق أو رثكري-4نا ضاقو ىرح ل اسلكضافوارطق مدلاو هاملا ضاذو ٠ "الم همحاص

 اوعجرر خلا مونهكم ىلا ىن :منماودافأو ةضافا ةعف د لكوا هم ماوعف دتاقر تلا نم سانلا ضاقأ و

 سانلا ىف عاشث يدحلا ضا ةّدساو هكم ىلا ىنمن م عوجرلا فاوط ىأةضافالا فاو طونمواهلا
 ٍز ضافةسالوقد نم مم عمو اوذخ أ ىأ هيف سانلا ضافأو لعاف م أ ضب افي و فرحا

 || لهأ ةماعو تيكسلا نباو ىبم<الاوءارغلا لاق ىرهزالا طفلو قاذح ا هركدأو ثيدس ا سانلا
 ظ 3 ما ضيفتسمنرعلا مالكو رضالام لاكنم نك هدنءوهو ضاغةسم د دح لاقل ةغللا

 تضاقو هيكس ةعمد ضاق أو همص هدسج ىلءءاملا لحرلا ضاخأ و | مايأام ةماكت ضاقأ امو لعاف

 عابس نماظيف طيغي سغنلاركذ ريغ نمةمعملا الاب لجرا 0 ام

 : نالاق ةبنعلاثمدإيفو لويفو لايفأ جاو فورعم (ليفلا) هريسغ ردم نم مهنمواضنأ

 ىحلد :رتتلا قو عجر عاب بان مأيفءىفد لدحرلا (ان) لايف هم>اصولمفأ لاقدالو تنكس م

 هنأ صا ىلع هلو هتبجو راى اهنيك نع عجر ةئمق لوما اوو قا ىلا عجرت تح ىأ درا حأ ىلا« قت

 : عخلاو لظفف مدسقتو قرمشملا بناجىلا برغملا ب ناحن م عجرأيف يللا ءافو ةعجرىأ ةئيف

 ءايالاولادبالازوجمالوزمهلا وهو ةهنلاو ار نا ءىلاو تاسأ او توسو تدد لثمءايفأو ويف

 || الو ةعابجلا ةئفلاو رعشلا ىفالارثك الا ىلءىلصالا فنوكيالوةئيطخلال_ثمدئازلا كلذ مانو |
 : ا نوكلت : قو صقتن|-لاربج نونلاو واولاب عم جدو تائفاهعجوا وظفلن ماهدحاو|(

 : ةاشمام 11 ا 1 1 ا ل ل ل 2 ا سيدال
 0 01 ااا

7752731 275777722777777 

 ىا



 0 هيلا هىحأ ضووام مب هناكلعام عميجب نوكي نأ ةضوافم ا يرسوةقاودخلا ندألا

 2 تاجا ىأتضْؤف ليقور تفرع راهو كح درا ااه كوفر |١ تضوقفو هما سعأ لس

 رتل روما كح

 || طل ت2 ىأ مهين ىطوف 0 سيئرالنيواستماوناك اذا ىطوف موقو هطاتساوهنابثا اهلا
 ْ ضافت تاو ةموس هريغ ةيادتل ني ا ىذوفربيخ تناكو هذخأ ا يسش مهنمدارأ نم

 1 مهوب وهمذ س أخ || ضاغتسا لاقتيف فرش ا ىدعتن و لعاق مس .ا ضي فةسموهف عاش ثيدخلا

 || هركنأو ضاغتسموهف هيفاوذخأ اذا ثدحلا سانلا ضاغدسا لوقيف هسغنب ىدعتي لوقب نم
 ! الف هسفني ىدعتدال ةغللا لهأ ةماعو تيكس لانا وىمعكالاوءارغلا لاقىرشهزالا ظفلو قاذحلا

 ||[ ضيفتسهلاقيف مزال هلامعتسا برعلام لاكو رضا مزاكنم نا مهدنعوهو ضافتسملاقب
 ١ نات أف موقو لال عف ىلعءافأذ لجرلاف ءاغلا ىفددرتاذا ةجرحد حر حد لئثمهأفأق نيتزمجب (افاف)

 م ةرسلالاورةءعج تازوأفأف لحر ليقأ عرو تاق افءاسنواض»أ ةلالعف ىلعةءاقأف هأرملاو

 داك لا اعحاقب وت 0 مد لاقب ا. نماقوف مهمسلا تقف

 || قوفلاوهلاقيف ثني ورك ذيقوغلا ىرأب منالا نبا لاق ةقافا هستةفأ تاق هيىرتلرتولا ىف مهسلا
 ١ تفقاقو مهلعوأ امهحرو موأ- ضف هباععأ ل-رلا قافوةقوف لايف ءاهل الث :ةوددقو قوغلا ىب هو

 نماقوف قوغ. قاق لاقي عزتلا د: ءناسنالاذخأباممضلا,قاوغلاوةق' :او ىهذ لا ا.ةنراجلا

 ْ اقاوف قوغ.قافرهلا همص:ىذلا لاقي ىرهزالا لاق ةملا غلا ةقهشلا عيحرت قاوغلاو بلطباب

 ْ ىفنبللا عوجر ةقانلا قاوذسراف نبا لاقو نيدماحلانيبىذلا تامزلا هنو ءاغلا دن قاوقلاو

 نم قافأ لصالاو ةتافا ن اركس ١١ قاخأ و هلقعهملا جرد نول قاقأو تاجا دعب اهعرض

 | فرظقوفو ةقافوذوهو حاتح ا اذااقامتفا قاتفاو ةجاحلا ةقال|و همون نم لضم ا 2

 1 ل-خفلاوهدا لا هاتعمو ىمكملا» ءالعتس ]ريع دقو ملعس سلا قوفديزو تحت ضمن ناكم

 ! | اذىلا هثهلوقو لضفأ ىأ لاذ قوفاذ هواه !ءدب زت ىنعملاو وا«: ىأ ةعستلا قوف هرشثعلا ليقف

 |١ ىلءتادئازىأن يتنثافوفءاسنن ؟ناف ىلاعت هلوق هنموريكلا ورغصلا فاهلعدازاف ىأاهةوف

 ْ 201 نمداغتسفنيئاثلا نيتنملا تدرونام أو ةدئازريغا عاوهونيققحلا بهذمىلعاذهونينتلا

 عمذخ أ: هدحاولافنييثنالا طد لكم مرك ذلادالوالا قلاق هنالزآ أرةلا نماضدأ ءوهغدوضه لمقو

 1 اذهب ثا ةلاهدحاو لكل نو مفىلوأت الا عمهنع صقنتالن أ الفهنع صقنت الو ثلثلا حالا

 | نأوهفغةلازوحو همها نو كسب لاغلاو سراق نا هلاقءالا القاملا (لوغلا ) 00

 ِ نيمااكلا عامسىفلأغلادي زونأ لعجو هربطلا اوهفاصمق ناكناوهينمنتق | كس اسلا ) 94

 (هوغلا) نيلوقلا.اهموفو ىلاعت هلوقرمسفو ةطنحلا لا.ةيو موثلا «( مولا ) الؤا ماذكر لءاغتو

 لد .اوتلا نم ماعطلا هبحاعما ل لاقي و عجلا عججديواخأ او لاضتأو لفت ل_ثمءاوفأ عجلاو بيطلا

 ٌ ةهحوتفدو اولادددشتو ءاغلأ 1ىد رطلا ةهؤتذوهب ظضاتهوغباذكب لجرلا افو بيطلاهاوقأ

 1 ىاراغلا لاو سايقريغىلعهاو ةأهعجو اضيف نمل ةهوفو هح رح قاقزلا ةهوفو هالعأو هودهخ

> || 

 : | |تاقوفولامقأ لثمىاوفآ ع, اورولا تربل قروب ( هاوس ا
 : لاقيف هكر ا, ىدهدوقوفأ اوهف هقوقرعس ََ أ عت بان ع نماقوف مهسأا قوفو د اولا ظغل ىلع



 نو

 ضوف
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 مك
 للا ساس 7 اتششسس07لا ب ل ببىبااالا

 لم نانفا عجلاو نصغلا نفل اول لا نوسف عحلاو هنمعونلا ىلا نم سس (١

 هرمه ا ىذدعد وءانغلا ىلارئاص قول لكوءانف بعت بانن م ىعد لاملا(ىفر) نايسسأو بدس

 وشهو ديصولا تان 5 لئمءانغلاوءانغلا نم ءوندوهب رغلازا حين اف مرمللا ميتشلا لبقو هتف آل اقرف 5

 هينا < 0

 يام حاشد امو ءاسطا عم اضل او

 ديرأاذا تالا عجبسايقو سولو ساف لثمدو عف عج او هدهفقتالاو فورعم عبس (دهملا )

 ىذلا مهسرا دمعضوم لغق ناز ودوهلا (رمفلا) تانلكو ةءلكل ثم تادوفثدنأتلا قمت

 ارهف لحرلار مةوءاغلابثد رعف ةروباهاصأو ةمناريعوأ هي .طبن ةلكدسعوأ لاق ةالصلا هيف نوع

 باند نماموف( هةووف] هن 2ع ى- -منواهف لزتاوا هريغ عماج متاهف لزعي ملوةأر أ عماج عفن ب اننم

 ةغللا لعأ هلاقا كه س .راق نبا لاق هتلع اذاردصلل مس !نك اسلا ل قو ةغلردصملا نيكستو بعت

 فدعضت لاو هرمطاب ىذعد و

00 

 اناا نالفتاثفا لمة هنموأ ب ار ينال هو هزوعأ نهار دف لحفر ا

 تانفرالنالفو هيف ضالانه:مقح أوه نمد صاد لو هارد انجن لعشي يم_ساذا

 | ايواغت هءفاننامت لضفلا ىفانواغتواغاتخا اذان ايسشلا توافتوه صأ نو دم لءغدالىأ هءلع

 جيوافأ حاوفالا عجو باوثأو بوث ل“ محاوفأ عملو سانلا نمةعاسلا (حوفلا ]) واولامع هد

 حب رلا ىفالا حاف لاس ةالواولاق هكر ترسثتن اذا اضد أ اصف معن واوف حوش د كمل 0

 دللا رعش مظعم (دوغلا) اه<ر تءهلاسقم لد حاق 4 901 :ااوةثرمكلا قلاقت الود صاخةينطلا

 ا سلا ناار سراخن باهل نينذالا ىلا ا

 موتو تاعأن ا (راذ) ةرئفآ عجاورك ذم

 ءطبال ىلا ةلاخلا فل معتسا م ةيقرر اال ىذا دانا تدولا ىلع ىلا ذغ ير ا

 اهداسعت ع نكس لو اهف ل_صو ىتل | هتكرح نم ىأ هروقن م عحر هتحاح ف نالفءاجلاق| مف
| | 

 قالا وركذلا ىلع عقتوزم جتالوزم تقرا ثيلريغنم هلي قاع ع نفاد ل معدوحو

 اراغمناكمورآثلا هم ,ةرثك اذا سعت بان نمزوم همرتفو عفر د ناك أر ئفوركو ةر © لئمرأف عجلاو

 باى ىارالا لاقو سراف نبا هيلع صناهةيمزو وةزوم مكمل ةرأفو ا ذكل عم ىلع

 (زاف) ترن لقالاوروغيرافن مزوموهريغىرشوجلا لاقوكسملا هرآفو ءرأغلا ى هو زومهملا

 ىدعتي وهب صمخ اوهليسىأذخأ اعزاف هعرغنمهقحفخأن 1لاعت : واو رفطازوفزوغب

 ١ 1 اذادددشتل اروفن نمةذوحأم كاملا عضوملا ةزاغملاو هزاغملا عطقزافو ئذلا.هنزفأ لاقيف ةزيمشهلاب

 ' هدأ (سأغلا) ةمالسلابالوا انهيت يعم ل_وادعاذاراق ن نم ليثو توما هنط مامن التام

 رنا (ضواغت ) سولفو سلف ل ا .متتاازو<و ؛ 0



 ف أ رسسكلاب غلاب هتعس اج وافو برض باننماحلف لاملا (تدافإإ اعيرمستلفناهن اكىتح ةأغلأ|
 قيد < زقلاهةمذكيام بني ز ناز و علبغلاو نيغصن ىأ نبق هتقعش ءيثلا تلو فور عم لاكموشوأ||

05 

 لوي و لالا ىلعهدر وبن م مهنمو قسوك ل صالاو جتدوك ل يق اكق ليف لصالاو ب ٌرعموشو |
 اهروظأ ف لالا هتمللا حفأوا_مثأ هتك طفو بلطاعرفظ دق بان نماجولف طفو قليغلا
 نيعشلا قناك عر و هتكرح .وةساسدا لطسفالوط ندبلا ىقددحأ ىف ثدحيض ص ملباغلا و

 ز واجاذاف هندح تضقتنا ع_داسلاز واجاذافرطخ ع_داسلا ىفهنآ ب لطلا بتك فو ةتغب ثدحيو
 نموهداحلا ضاسمالا نمد عل والا عو.سالا فرطخ لجأ نمو انمصاءص ص راصرمشع عدارلا

 ارطخلاغلا لوأءاهقفلا لوقبا ذهلو ةنمزملا ضا ىهالا نمّدعرمشع عبارلا دعب هماودو هموز) لجأ
 ملف |( ن ذو الوقهنةوزوغلا (حالفلا ) حلاغلا هباصأ اذا جيولذمو و لوعغلل ءانملاب صخشتل |ملفو
 عفن باننماماق ضرالا تءافو رصعلا حالغلاو زوغلاو ءاجفلا قد رطىلااوملهىأ حالفلا ىلع

 ارسكلاةحالفةعانصااو حالفراك الاو سولفو سلف لدم ولف عجلاو ىشلا ملغلاو ثرءتللاهتقم
 ذاف علا لاذلا (هذلغلا ])ر فظو زا فلالا. ل جرلا طفأو هتعطقو تقع اضي ألف دي دولا تدلفو
 تعطق برض بانا ذافىدلا نههل تذاؤورد_سو ةردس ل-هذلف عجلاو ملا نمةعطقلا
 سلف ١ مهضعبو هيلعرهقب لاحىلاراصا ذار وة ألاتب نسولف هل نسا لاح ىلا راصهن كلج رلا (سافأ)
 هل هتقيقحر سلا غم عجلاو ساغموهف مهارداذ زاك ن أد هر سولفا ذراص لوب
 0 سال واسف را سالب نات ناي هرب تو هيلع ىدانإ اجب اهوا رسعلا لاح ىناربسيلا

 ىلذ 1 ىاغناق هتقمْش يمض باي نما لف ( هّقاف ) سولف هرثكلا ىفو سافأ هزل ىف هعجبهي لماعتي ىذلا

 هاون نعى لغتنا اذاه وتو شءملا كاذكو لوعغم مسا قلغم خوة هنمو ةغلابمديدشتلاب هتتقافو

 هفلغلاو ىقشت ىثلا ىاغتوا هديد_ت عمماللاو ءاغلا مذب قولفو وف فه: ل ناق فغ تو

 قلغلاو قاغلا»ىفأ فلالابرعاشلا قافأو سرحتلا صالا ل_جلاثمقلغلاو ىنعموانز وةعطقلا ||

 كلف | ةفورعمهرعلاثملزغملا ((ةكلف ) ةيظعلا ةىثكلا ينيز لاثم قليغلاو عصلا ءوضنيتخمم ||
 اعجورك ذيفاد>اونوكي ةنغسلا لغق لاثمكلفلاو بامسأو سس لثم كاالف أ هعج كلغلاو

 لغلف ١ بانمالف شبجلا تاافورسكلا هيفز والو اولاةرازبالا نمنيءاغلا مضي (لغلخل )) ثنويف
 نالف ا (نالف ) سوأفو سلف لثماولف عجلاو فيلا د ح ىفرمسكل غلاو رسكناذ هيرسك لغناق لق!

 تبلحونالغلا تيكر لايف متاهلا نعةيانك ام_مبو ىبمانالا نعةي انكم الو ف لاري غب ةنالفو
 ولو واغلاوءاهلا.ةولف ىتتالاوءادعأو ودع لثمءالفأ عجلاو همن ع لصف رمهملا (قلغلا ) ةنالغلا :

 هاصح لشمالف عجلاوا مةءامال ضرالا هالغلاو هّمآن عهتلصفرهملاتملتفاو هيفهغل لجن ازو

 للا نم هتبقن ىر بان نمايلف ىسأر تيلفو بابسأو بيس لثمءالفأ جلا عججواصحو |
 يام ماثبامونونلا عمءاغلا ١)

 كتذ [| لاقاذهلو مكرتلا بلعثلا ءارح نم عون لبق نيف: (كنغلا ) ةغللا لهأ اهرك ذي اذه ىنرعلا

 كرتلا دالب ف ىوأ نبا خزف ىلع قاطب هنأن ب رفاسس ! ضع ىل كحو برءموه هري غو ىرهزالا

 1 ا م م

1 58-8-1000 

 2 1 1 1 0 4 : : مع 0

 ىل حايصم |
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 : 111 ةرهق ةطللاوديصقلا نم لج ا[ سك هنو تارد_سوردسو هردس ل *متارقذو

 روقغماضد أو ري_ةفوهف ض ص وأر مسكن م هراسقف ,يكسمشا بعت تاء نءارقفرقفوروظلا ةرقش
 ع وكرت قو ناا ذاب كر !ىنععر. ومار قفأو هراقذ ىكرتل هكتر عاف لالاب ريعبلا كترقفأو
 ا ناسل ىلءهقذلاو + ةذووهف يش مل-ءلكوس راو نبأ لاق ىلا موف ) هقفلا ) هانغأ ىأ هرقاغمفللا

 تةقشت تأ هنو تأ قفنافاهتقةشةرثملا تأقفو

 يام اشد امو فاكلا عمءاغلا دب

 ةيورو رطت ىأركف صالا فىلو ىناسعملا باطل ريد:ل اورظنلاب ملقلا دّدرترمسك-ا ا ) ركشلا)

 مسا ةركشلاو فلالاب تركفأو هيف تركشتو برض بان نمصالا فتركفردصم هقلارركشلاو
 لامي ورد سو ةردس2هركفاوءحولاخترالاوراشعالا نمل >رلاو ةريعلا لئمراكتفالا نم

 امجوىعللا جملا( كلا ) انظوأادعن روكي بول طم ىل مب لص هون نهذلا ف رومأس ترتوكشلا
 نيبناجلا نمننقدشلا ىقتلمناكفل 1 راءلا ف لاد سولفو ساف ل-:م كوكف عج وتاكف

 تككفو منا تككفو ه-سفنب ك فناو ءإصفم نم هئازآ ل3 باد نماكنف مظعلا تككفو
 ءارغلاو يعكالا اهعنمو تيكسلا نبا ا هاكح ةغارم م كلا وخفلا ءلاكفلا مسالاو هتصاحخخ نقرلا
 ُ اضأاوكفقوهتقر كلاكق قىعس وو قرااوراسالا نم هتصلخاذاديعلاوريسالا تكلكنذو

 5 ” ٠ لهل ديو موه و اهنش قفا مالا دارا ليةواوقلطًأواهةمعاىأ همقر كف ىلا هد لاق

 ” ||( ةهكاغلا ) ضعب نمهضعب تنبأ هتككفو هةككف دف هتقاطأ ْى م لكو ىثوطرطلا هلاق
 3 ؛ هلوقو ناممرلاو بطرلاو بيد زلاو مطملاونيتلاك ا سرابوأ تاكا مطر هلك أد رعنتب ىأ هب هكفترام

 ١" | ءايشالا ر كذب رعلا نالرك ذلا.كلذ صخاساةغللا لهأ لاق ناّمرو لدو ةهكاف ام مف ىلاعت

 1 مهقاثيمنيسنلا نمانذخأذا وىلاعت هلوقهنمو همف لضف ىلعا هنت ةيمستلاب اب صح ملل

 هكف

 هلرو هةكنالموهتلاودع نكن ملا ذكو عصب ىسيعو ىدومو مهارباو حوت نمو نمو

 ليربج حارخاو نييبنلا نم ى-دعو ىسبومو مهارباو حوفو دم حارخا نأ كف لوئاكممو ليربجو
 معامل و ىرهزالا لاق عتمة وك اغلا ندنامرلاو لخفلا حجارخا كاذكع نست ةكتالملا نم لاكمدو

 هغلد هلوكف ءاوقفل !نمكلذل أقنمو ةهك اغلا نماسسل نامرلاو لكلا لاق نرعلا نما ليجلا

 لبق ص اخ ارك ذز و كاذك ليضفت:لاءاعلا دعي صاخلا رك دز وحياكونآرقلا لدوأتب و برعلا
 حازلل مكلابةهاكفلا هنمو ىظعلا نارقلاو ىلإ ا نماعمس كانت ادقلوىلاعتلاق ليضفتلا ماعلا

 بث هكفتو ةوكافلا لك أ هكفتودب عتم ىلا هكفةواهبسفنلا طاسنال

 1 يام.ئلئيامو مالا عمءاغلا ب
 الف تافواتءةموامزال لمعتس هتصاخو هتقاطآاذا هتلفأو ص كانالفا هريغو رئاطلا (ثلفأ)

 هاك

| 

 ىح بحق ب توسع لاي يا ظ

 -َ 575 0 ا رس ب ند يحد 10
 7 ا ا ا ا عم 0
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 ةيرقروهشلاو ةيسعممهدنعني: سلا ناق ىعصهءاس>و ىوراارا دا ىف عقب مهروجهتن هريس لد

 اسوطفواسطف( سطف )ل 10 لوقلا سي رقتو

 همام ءاطااوءافأا كب هرب زينا ةسطنفو فدعضتا ا. ىذدعت 3 :وتامدعقوب رم ىبنأن نم

 ةريغصلا أو ةمطاق ى مف ةعاض ران ءدائاسصق برم بأي نمامطف عض رلا عض طرا (تمطف)

 ناحاذا عرزلادصحأ ى_ةمءاطغلا تقو ىف لخد ىلا فاو درودبر لما ل لاو

 سدا( ن امف]) اهنع هتسنماذا هنداع نع ل>رلا تمطف لبق هنمو هتعطق لمخلا تمطفو هداص>ح

 نطف و ندع ن طف عجل ونطفوهذ لكلا ىف ةرمسك-!ا(ةناطف و ههطنو أنطق لثق 5و بعت ىنأب ن نمنطقي

 يدا اهظود لم وصخ نطف ل->ر اضن ع نطفوهفةيحم هلةناطقلا ت - اذا ١

 سه لا] هتنطف لاقمف فم ا دو

 يامهئلشامو ءاظلا عمها ةلا ب

 قباهيىتح طاغاذاةظاطف عتب انن م طفد طف هنملاهد باعلا ظيلاغديد( طف( لحر#»

 هل ثم عطغمو عفاعاطفا عطف او يلقون ملا دكا واج ةعاطق سال ( عطف )) هعضوهريغ

 دي دش أ هيلز: لوعفلل أنسلابلجرلا عطفاو
 عاماةبامو نيعلا عم مءافأا دع

 حادقو حدق لئماضب ا مسكلا,لاسعف هعج و ريسكتلاب لعشلا مسالاو لعفتاف خلاءالعف (هتاعف )

 فرصولا م الكو و ال «لثملاعذل او هرملا خلان عل او لالظو لظو تاعشو را
 لاقيفاضيآاردصمنوكي و لاعفلا نسحو هلاةاكلاعغلا عمشو ملاقيفاضرأ بقل او نسال

 قنعلا هقدر ىهلاقيةيح(ح(مىفالا ) هقاتدنا ذكلا لدضاوااهذ سه: لئمألا ف ١

 هنالزيونتلابىجفا هذهلاق :ةيقرالو قابرئاهنم عفنم الا هسغن ىلع هربدغسملازتال سأرلاةضدر ع

 عجلاونيعلاو هزمهلا مضب :ناودفاركذلاوى طرآو ىورأن ارعالا ىف ءل-ثهو ةقص») سلو حمل

 ىعافالا

 ييءارلاو نيغلا عمءاغلا 9

 مت#رونلار ناو ىذعتيالو ىذعتر همضف هنرغفو حقنا عضن بابن مأ را (رخف)

 يام ّماثيامو فاققلا عمعاغلا لي

 هتسلطهن دقغتو هلةمدن دقتفاو دمقفو دو ةغمو هف هتمدعانا دقفو برض باد نما دقذ 4( هتدقف
 حجارمسلا نبا لاق هلام لق اذا بعت بان نمره غي رقذ لاقي لعاق ىنعع لعف( ريقفلا ) هةنيغدنغ 3 05

 نكس مدعتو هنم 3 ةضاو اول ايرقغااورقتةابهنع اونغتسا مضلانىأر مذ اولوشنإو

 ءاهغسو ةرضس هلو ورك ذملا عم ءارعفاهءجب و ةريقف ثنؤملا ىفاولاق نيكسم ا فو ريقغلا ىف ليقام
 تلزن لقبا. نمارقف لجرلا هيهادلا ترقفورقتفاف هترقفأ لايف هر فا ىّذع را الو

 ل_-؛هءاهحلا فذح لاعف عطاوو وهزردا جلاب عظااهراعفول |وعفم ىنعع ل_.عفاضنأ اريعذ و عذب

 راو ققرافلا ف ةقلور ةذْلاو ل الو 200 | نبا لاق تاكو ةيا



 (ضَو

 ا مطق
| 

 م ه لةمنا ىلع ص: رغظأ لو ىلاعتدتبا هاقبأ ةورحارصم لد زنىسلدنالا نايحوت ا نض- ١

5 0 0 

 تاإمدقق نءلضفبادقفم ِِه ردك إم دقؤربدقتلاو ردصأ | ىلءهباص ةناو ارانيدكإع فيكف ام رد

 | يفلح ل ”قمعتسيالفتألع حاتفملا يسم ىف ىزاريشاا نيدلا يطق لاقرا نيد

 لاق و ندعي «ى نأ هلا معتس ارثك أو ىنعملا ىرباغتم نمد لاكن نب عقباذ لو هقوفامةلا كسا هيدار و

 3 : اعلا ا اع يوه وامل اهذس هىف لوقلا طسوب هرعلاء لاكن مديكرلا

 ضرالا ىلا هدس لجرلا ىضف و ءاضف وهف عسنا اذا دع بادن ماوذف ناكم لاا ضفو عس اولاناكملا

 اهاضفأو ا هعماج وا هر, هنأ سها ىلا ىضفأو هري_غو سراف نا هلاق هفحار نطاس امم الاب ٍ

 امم ىدهفاددحاو طئاغلاو ض: أ لددس لج ىل-. ةواد>حاو ضاضتفالا اهكلسملعج 1

 هيهتلع سلا, هيلا تيضفأ ولالا تامر لا تضفأو|

 1 ام ملشب اموءاطلا عمداغل اب

 00 | 0 مسالاو م_هقلحخن لق باب نمارطف 0 دي ) رطفإ)

 ١ بح لوقو ىلا مقللام تالا ب ىتتساو هماقسلا قا رفا قع 0
 "|| ءاوئاغاوقحلا نيدلاو ةيمالسالاة ةرطغلا هانعم لبق ةرطغلا ىلءدلوندواوم لكءالسلاو ةالسصلا ظ
 "م 1 ل طفللا لجن ا لك ثمريسفتلا اذهوامهنيدىلا هنالقني ىأ هنارصنب وهنادو مي ْ

 مزاللاومهور صني و مهودوهينأ لبقراغصلا م هدالوا أعم نوكرم دا ثراوتد الدهن هنم مزاد هنالا|

 000 ليقام ىلعف هزات ىلءوإ ام اعمهز او هةقيقد- ىلع رج هحولا ل.فاضا |

 ازاجماريصاتوا ديو متتاعجابسسةماقالا تناك الف مهلاعباتدإولا لع بسدسام,متيدىلءنيواالا ||
 هنالعح ل ثلا ىلءاممتدافانهاوأاسغاو لاقهن اكفاموماعاصبقتو اه ملا بوتنيونالا ىلادنسأ

 دقوا اسم لراكسثمنوكيالرخ“ الا لسأو ءلر.شلا ىلعءاهدح ؟ءاقأولهنأ اذهنممهفب وكرشمأ|

 نأ ل .ةدالوالا كح سو 4+ ءلع هللا ىلصهنبا لوسر لع دقو لامتذ ثيدحلا قطاع ملا لمع :

 ىلع هلجحامأوابندلا ماكح اي اعتباسعفءاب الا مح مهسفنالهو راتذنأ ل بقورفكحلاب اوصف |

 اوهفاضبأ لقبا نمارطفريعيلا بانر انفو دالوالا سرقك لادوجول غواملا د_عبام ىلعف ةقرقملا

طغروو هرطفاق هموص هيلع تدسف وأ اروطف هتيطعأ لق ةيملانعاصلاتر طفورطاق|'
 ىأ ءانمتسالارر

 ' لوسرناز و روطغلاو بورغلادعب هروطف لءح -رقىلعرطفأو كاذكر طغت ةنقم او هموصدسغب و ٍ

 قردصهئالرطفموقورطف لجر ورسكلابر طفلا مسالاوردصملا مضاابروطفلاوهيلعرطغنامأ

 لئمءايلابريطاغم عج اورطغم لجر و هن :ريضحواذك عموم رطغلا ناك لاقتيفركذءاذهلو لصالا |

 حيصا|لاهقاكروطغفلا تق وى ل دىأ مئاصلارطفأد قف سعشلا تي رغاذاو سلاغمو سافم ْ

 اورطفأو هن ؤرلاوهوصوةرو 00 او حامسصلاتقو ف لخداذاىممأو ||

 ةغبانلا لاقددعنىأس علا لولد ل مو هيو ردع ىأدعب ىععماللاه مب ورا ْ

 عياسماعلااذو ماوعأ ةتسل دي اهتف رعفاه تانآ توت ا

 فورا ناسن دارملا سدأو ناسيدرمشع سماخ فنوكيدوملاديعريطغل ١ ديعو ماوعأ ةئسدعت ىأ ! ١



 اياب

 / لق ةبطرلا نيءافاارسكت ةصغصةل اواني الص غمهيىأب هانعمو هإدغم نمىأاضأ - انهصق

 |١ هرمغنع (هةلصف صفا صفع جاو تقلا تمم-وةصفصغلا مسا[ متعلاز تغجاذاف فةنأ

 || كلذر اهعطقد ماوه و تاموصة نأ ل_صقهنمو لصفناق هتعطقوأ هتسن برم ذب ان نمالصف
 |١ تامزاذهو رسك-!الاصفلا مسالاو هتمطفاضد الصف اوءيضر ءأرملا تاصفو با طخ نا لصف

 || لوعشم ىتحع ل يعفو هذ همأ نع لصف هنال هال داول لميضغلا هنمو هماطف نامز لاس ات كلاس
 || مي ركل ثمةفصلا هيفاوععوت مهن اكريكللاءلاصف يلع عم دقوا هرسسكوءاغلا مضي تالصف عجلاوأ
 أ | لوصأب سنلإو لصالا فالخ لصفغلاو لوصف هعجو نمز فم دقت ةنسسلا نم لصخل او ءاركو
 || لصفملا ءز> ه_تموهزبا الوصف هتلعجالميصغتْئثلا تلصفو ع ورغلا ىه لودفلافلوصفو

 || لصافوهف امهتب قرفاضد الصفة نيضرالا نييدحلا لصفو روسل ا ىهو هلوصف ةرثكتل كاذر ىعم
 | | لصمنم الاب كدتأب و ءاضعالا لصاغمدح اد ص-منازو لصفملاو ذهغلا نود نليصلاو
 || (( هتمدق )هللا مسا هيدشتلا ىلع ملا تك اغاو ناسمملا دوقمنازو ل_.هفملاو ءاهتنمنمىأ
 || ئثلا (تيصف ل اهلءاصغتا ال ليزتتلا فو مصغناف ةناداريسغن م هيرمسكب رض باب نماسم<ف
 ١ هنم حب رحتي د نم ىصغت وصلخت ةدشلا نمناسنالا ىدذتو هتلزأى :ر با نع هصق ئذلا نع

 ْ املعت ىأايسصغتد_دأوه و ةيمرناز و ةمدصقلا مسا و 2 ىأ هيصح نم ىدعمت داك ام هو

 هنم حبر خ ىن] | ند ىصم» أو ىدقتسا ىعقدو

 ندد ( :ضفغنإلل ءاعدلا و هتفشكع غن باب نداصتتف ه_:ضفو اضف عبلاو سيعلا (ةديضفلا

 1 قدضسلف ىصعنال ىدانمدعا ىدعملا نوك.نأزو<واهغ: كت الوان: ويعرتساى أ ا

 ىأ طعن ا هسأر تدتفو عفن با نمر دصءوضو فوحالا ىذا .ك (حضعل 0 تيككلا

 ىلعامتلزأ هراكدل ا تضضفو هيرسسك ل5 بان ن هاضف ميلا (تضضف هغامدحب رشنهتن رض
 ىدزرملا لاق متنا همعشتلا

 ماتا قالغأ ضفأتد و *« تاعرصمىتن انتم

 || هتةرفاضف تلا تضضفو هنانسأر#_:هاقدتلا ضفوا مقرحاذا ولولا تضضف نم ذوخأم
 لضفب لضف ةغل فو قب لثق بان نهال ضف ) لف ) كإو>- نماوضفغن ال ليزنتلا فو ضةئاق
 هريطنو نيتغللا لخا دن ىلعا منكلو لصالاب تسيل ةغل ذااب لضم م سكسلاب ل_ضفو بعت باب نم
 اضدأ لةةبانمالضف لضفو تومتتمو مودن ث مد ل #عملا فو لكني لك 4 معني من ماسلا ىف

 : امةدرفملا لامعتمما عملا لمعتساد قو سولؤو ساف لثملوضف عجاو هدانزلا ىا لضفلادخوداز

 لج هنال هسنعبالاع لغت_هلل نأ ىلوضف ليقف هظغل ىلع هيلا بسناذ_هلو هبفريس ال
 3 ةلاهح لئمةلاضفه-:هقتشاودح اولا ىع#و درغملا ةلزنم لزنف مالكحلا نمعونىلءاذع

 8 كاضقأو نشل أ نمت ءاضفةسساو هنم لضفأ هيريصاليضغت ءربغ ىلع هةلضفو ىءعال انقفا لضفأو

 ١ نءالضناع ردك لعالم :وةو صقنلاو ةصيقنلا قالو هوريخلا لضفلاو لم _ذةلاو ىنععهنم
 كلعال لاقهن اكو ءاغتن الا ىلو ار انيدلا هك همدعو ارانيدالواعردكالءال هانعمههمسة وراني د

 لصف

 لضف



 7ك

 ا عمس لو ىبارعالا نيا لاق ةقسفو قاسف ع جلاو قساقووف شذخالا اهاكح ةغارسكدلاب |

 نمئذلا ب ورح وإصألاي و زيزعلا باكا اهب قطن و عيصق ىل رعهنأ عمة ياها م لاك ىف

 هرشت ندب رخئش لكك اذكو ا هرشق نهتجرخاذا ةمطرلا تةسفلاق.داسغلا هحو ىلع ْئذلا
 ّنربح ةرثككخل هلاناهتماو ةراعتسا ق ساوف سلا تاناومعلل لمقو ىطسةرمسلا هلاق قسفدتف
 (ليسفلا ) كاذب ةالصلا لطبت الو ةال_صلا ىفو مرحلا ىقو لا ىف ناتقب لق ىتح ّنهاذأو
 ْ نم عطقت ىلا ىو ل يسف هدحاولا ناغغرو فءغر لةهنالسف عجلاو ىدولا ىهو لخلاراغص

 ءاسغلا مسالاو لق باب نماوسف اسف )) ءىدر لسف لجرو سرغتف ضرالا نم علقتوأ مالا

 عم-!توصريغب حج رحب رودو

 يام مماثيامو نيشلا عمداخلا وب

 هام ذم ريغذل اءقلغلا فاذا شاشفو وف بابل ا لجرلا شفو نودلا ةقرمسلا عسن: (شلا)
 ئتلا (اشف ) باقلا فيعضلا نابحلاوهو بعت بان نم لس فوهفالشف( لشف) اركموةلمح
 || تحسم ةمشالا تشفو تقرتفاسانلار رومأ ت شفو فلالا:هتيشفأو سشتناورهظاوشفواوشف

 «امّملثد اموداصلا عمءاغلاوب

 ||نيالاق مايصلا دعب معلا هيفذولك ايىذلاو هو ىنءموانزورطغلا ل_ةىراصنلا (عصن)
 لاا رطفقأو معالااواك ًااذاىراصنلا جصفوهو ةمعءلا هتضفامل والا روسكموهامبا'فثيكسلا

 | لثم مهل د_يعوهو مدقلا نم اورطفأ فلالاىراصنلا عصفأو ل وجو ل+ لدم حوصف عجلاو

 ل ذود_علاوهكاذدعب نثاكتلاد> الام ووامو نوعي راو ةامم_وعموصونيلسملا ربع

 ليقف نيتري ف مظنو مصقل !فرعهلوأ فرعاذاق هلو هيف رعد طباض مهموصل

 ىر هب طامسش ىلاله رهشل * هلل نو رشءو تس ىذقنااماذا

 . اررقمىراصنلا موصادتسم نكي  هدسءب وهىذلا نيدنثالا موده
 اهيقلت َ اديس املعديزتو ةسسكسملا ةنئسأ انينرقلا ىذنينسذح أت نأ اًضدأهطداضىف لدقو

 ىلعدازناف عفترملا طغحو سثءةعست قاهت مر طاهنو دوار شع ةعست قد نقر ةعستس ع ةعست

 تادش اهنودوأ نوثالث ىتبنافنيثالث نيثالث هيقاتمالفالا وادحاو هدم تصقن نيس #ونمةثام

 7 ||| نينثالامويفالاو عوصلاوهفنينثالا موقفاوو رادافوأ طابشفددعلا ىهتنااذاقطامشل وأن م

 "0 |(ةنسلالئا وأ قفاوتهنأ عاو ناسسن فن وكي و رادا ىف حدف ىبع دف نوكمالو هدد ىذلا

 || ف لأذئذنح نينرقلا ىذني:سةمللو ةرسكألةثامعبستو نيثالثو عيرأ ةنسلئاواو ةريسكدملا
 7 | ىبعلا حصقو ةس رعلا ماكت عصفأو هرهظأ ف لالا, هدا صن عمصفأو نودب ناو سدو ةناتعسو

 1 ٍ ةدرعلاب ماكتفاالاب ىمعالا حدف اضدأ تيكسلا نبا لاقو نب ف هتغل تداحب رقبا نم
 داصغلا مسالاو ب ضباب نما دصف لجرلادصافلا دامو ناءسللا عصف ل-جرو نوب إذ

 . ا

 لسف

 ظ 0 1 صوصف هعجبو هريغ نم هيف بكربام احلا ( صف هيدصفيام ماارسكيدصفملاو لجرلا دصتفاو

 0 ْ قلم لك اضرأ خقلا,صفلاو:ىدر»اغلا ءكوتيكسلانباوىناراغلا لاتسولؤو سأف لم

 ْ أن 0 سعال ات 5 ودرز وأ هلا صوصقي تسلف عباصالا الا اهاصاوف ماظعلا صوصفق ونيدمطظع

 هصق



1 
2 

 تكا

 و

 تايثاب ليق سل: ىلا( هو رغلا 5 راق ل واضد ًاءاهريغب هراق ةئيقو راف لحر كمثل لاقو
 تيرذو ةورُلا ةورغلاو سأرلا هداج ءاحلابةورغلاو وماهو مهم لثمءارغلا عب او وةذحب ليقو املا

 تد رفأو اهتعطق فلالاب جا ادوالا تد رفأو حال صالاه_جو ىلع« + ةعطق قير بأن نمانرفدلجلا

 2 هةاتحاايذكهيلعىرتفاو قشنا اذا ىرغتو ىرخن او هتفماخ اولا

 ىرتفا لثم ربان نمىرةيهيلع
 يام ملء اموىازلا ماعلا ع

 هرازغلاو ىشنا اروزف هوحنو ب وثلارْزفواضدأ هنرمسكو هدف برض بان نم مارزف (هنرزف)
 هنع ءرفأو فاخ سعت بان نم عرفو هفاعز 0-0 )متدشل نلبسقلا تيعهيورببلا نأ فلاب

 ام ىأ عرض هوهو تأجل هيلا تعزفو عزفف هتعزفو

 يام ةبامو نيسلا عم ءاشلا لي

 ىمالا مسالا لج بي رعتلاو بّرعموهو فيغضلا خش را م فورمعم لقت (قتسفلا )
 ريغىلا بدذجو ذهذقو عقرب ورصنعلاو لدنعلا ىتسغلارئاظتو هس رعلانازوالا نم هرئاطن ىلع

 ةيفر اع تلاغلا ىلع قتلا لج ناف يغتلا هدف زوو ةلاصاثلاثلا موهضموهامت كلذ
 12 كاسات لاو خف !اءقةسفو ىدنف ةماعلا لوقتو عرابلا فو مذلانيعتالاو ناهجولا
 ليكلا رخام يدي سرغلا فاكلاو ءاغلارسكب (لكسغلا )) مضاان قةسف بوثو ىتمدالا نع
 ىاراغلادازو لوكسف 1 هرشااو لدرلا لكسف ىطسقرمسلا لاق ملا ىف
 باب نما نق س احلا ىفد) م تصسق ١ هنامثأ ن نم ةسعاجب عنتماو فاك لاو ءاغلا ضب لكسف
 حسفأو م 1 0 نائما عم هوس اهلا ىف وقل مست هو هعسسل نأكم ع نعهل تح رف عفن

 زبيب »جس وعم وبار »يو رج ووتر دنع ونوم

 نعهتلزأ عفن بانن نماضتفدوعلا (تض-ف) هرصسف لاقيف فيعضتلا ىدعتد :وهبف ةغل فل الان

 ِ وعلا حاج و هتءفراذسف رق_علا تذيسف و هتمقلأ نودلا تدسشو مست لد #بب هعضوم

 هم رق( ىلا تخهفواومتضقن سحالاو عيملا ت صف ىطسقرسلا لاق هص»ق ىلعاو ةفاوتدقعلا

 10 ىدعتبالو ىدعتي هةكءفود_سفىآرلا: يح ةوهتلزَأ هعضوم نع ل_صغملا تكسفو

 نمرثك !ناوماىةيوطرلانال داجلا ىلا هسنمع سس تابنلا ىلاو تادنلا ىلا هسنمعرسأ
 ىراحلا ىف امنابرح نع هيتسنةزأر ل 2 تاينلافةيوطزلا

 عمسيف تابنلابانماثيش د نال طايقتوفعلا نوك دف ةنوفعلا ضراوعل هءقادلا ةيعسطلا

 آدسفداسؤلا هم ىلاع راستبامء د عدو اهلحالءا عقفلا لاق ىج لامي عشا ىههدوف داسفلاه.لا

 ترئسو لاعب املا عجلاو ةءاصملا الخ هدسفملاو مني ءضتلاو هزم طاب ى دعت ونا اويحلا عسب

 اهرمسك وءاغلا م د (طاطسغلا ) ةغلامص لم .ةثنلاو هتدضوأو هتندد برض با. نمارسفْئ 3

 لك لوقت بذل راع دن رصعتن ا طاطسغلاو طيطاسف عج او رعشلا نم ثدد

 طاطسغفلا نيوه>و تءأج ظاغلا كلذ نمذ دو رسكسلا هنابو لالءفهنزوو طاط سف 4بعفأج ةئردم

 قسفي وق سلا مسالاو ةعاطلا نع رخدعق بابن هاكوسف (قسف ))س اطر لاو اوساطسقلاو

 هورف

 رش



١ 

 نوع :رفو أولا نب نان رلا هممأاو ف سو نوعر ةوتانسهععاو ليلخلان وعر ذ ةنالث مهو ىزوجلا :

 بعت بأن نم غرغب غرفو دعق بابن ماغورف لغشلا نم م( غرف ١ سس رار 1 '

 ةزمفلا ىدسعتيوالسخ لا عرفو تدصق هيلاوئثلاتغر ذو عارغلا م -الاو مت ىبلةغلا|

 ل ع هرفأو هسلعهزنأاغار 3 «بصلا هيلعهتنا غ رفأو هتغرف ذو هستع كالا 8 فيعسْمملا |

 (تقر :( ةقاطلا تدصقتسا ىأ دوه#لا تغر مدساو ب ثاذ ا هنويص

 ىههذ هاج [تاضقلطاملاو قا ند تقرفو هضاعبأ ت لصف لق بان نم امرف ثلا نعد

 ل نمةغل فو نيقساغلا موقلا نيب وانئدب قرفاق ىلاعت هلوقىفةعبسلا ١ ١ ارئاهبو ةيلاعلا ةغللا ْ

 نيدنعلا نيب تق هر فو فد اورتفاق نيمزاكلا نددت قر ةىبا ارعالا نبا لاقو نيعباتلا ضعب اهيأرقو

 ليقثتلاو ى_ءعام منأهريغداكح ىذلاو نايعالا ىف لقثملاو ىلاعملا ف م ملا له لةيماقرن ندد

 " ||| طرشوأ بيعبالاٌدرامعدح ال نكي ل ضارتن ءاقرتفاق ناعداسملا د قعاذا ىفاشلا لاق ةغلابم
 1 | ىلع لمي اقرغتن ملام رايخنا ناعسلا ثددحلا ىو ففوهو ناديالا ىف قارتفالا لمعةسأق ظ

 ” [|| لق عئاسلاف اضرأو قرغتلا عضو ىف ةقيقملا هنالا ه-مادبأ فرغت: لام لصالاو نادبالا قرغت
 ضعبلاقو ام مناكمنعاقرغتب ى>رابخلا ناعساا ثيدح ىفو ةقرق>اعئانوكبال دقعلا دوحو

 صنلا ةمداصلف.عض لب وأتلا اذ_هو ساجلاراخ اا وامهلاوقأ قرتغت ىت>هانعمءادعلا |
 ىلع هل نمد.الفدقعلا ليقامهلامىفراي ا ناعبا.تملاذا ةدياغلا نع نياك ثيدخلانالوأ/

 نالدو هوز اجت لاوقالا ىلا قرغتلا ةيسن نأ ىلع سلجناراسد ىهو دقعلاب لصحت ةيعرشةدئاق ||
 دارملا نا ىلع لدفاقرغت ملام نأ قدص,هناكم نما هدحأ لتي لواعبامتاذا امهفاضدأو ل_هالا ||
 امهتيمستزاجودانسالاز اك ثيدحلا|ذهىف سكترادةوثدد-هلا فهبحرد[نادبالاق رغت||
 ىلوأ ةقيقحلا ىلع +1 نأ مولعمو دنقلا دعب ةيعرش ةدئاق نعثب دا ىل>ًأودقعلا لبق نيعئاب||
 رسسكلابةقرغلاواقارفو ةقراغم 4ةراقو مذلاب ةقرغأ |م.الاوموقلا قرتفاو وزال ىلا اهكرت نم
 لي زنتلا فو ةقرغلا ل_ئمءاهلا فذحقرغلاو ردسو ةردس ل مقرف عج او مهريغو سانلا نم |
 نيش قرفلاوكاذكى د رغلاو لاجأو لج لثمقارفأ آعجاو ملغعلا دوطلاك قرف لكن اكن ْ
 4و ةريذ آل اقم .ذةزمهاب ىدعتي و 1 تبان مأق رفا قرفوالطررمشعةةسس سجنا لاقي لاكم :

 رعشلا همق قرغب ثيحد- ا ا ا ٍآ

 | لثملةقبابن 2 رف بوثلا نع( هتكر :)اهاصني ىأرومالا نيب قر غي ءذلا ل-حراقوراغلاو
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 تدسلو ةفورعمهزيخ سراق نا لاق (نرفلا لم دقتب و تدفن: ىتح كد هك نأوهرهتتح || نإ
 قرغلاو رونتلاريغد.لكيض ىذلا نرغلا حاصعلا ىفو كلت أو دق لثمن ا ارفأ عجاوةض<ةس رعأ |
 ةهارغلاو ةهورغلا نس هراقرا لاو نوذربلا لابو دان قذاخلا (هراغلا) هيلاهم_سزمانا ||

 برق با, نم هرغد هريغو ةيادلا هرفو يمتع ةهرفو رت نازوهرف نيذارب و فيغتتلاب ةيهارثلاو
 ةحاصلا ىأ ةهارغلا نب , مص ىأن الف ن مهرفأنالفو ةغخناو طاشنلاوهو لق بان ن -ةغاىفو

 هزه نوار هتسيمهرأ لو ىرهنالا لا رجوءارج لستم هر ةراوحو ءان_سحىأ# ه.ه دره د راحو

 نعك !و لا لاو نيذاربلا صخاك طظفالا اذهسءامالا صخدق نوكنأرو< و رئار 11 ةلنفالا

 رد ك5 نوك نازوسو ا < . هراقىب رعلا فلاقيالف ليخلا تار ءنودههار ةلاوهراغلاب

 لاكو



 فر

 | تشرف ورح لالا نابلاه_مصدحاو لكى هاكر خخ "اللاش ارف ع“: نيجو زل نمدحاو لك ناذ
 فعقلا غابت سيق ر ماطع فل انغامدلا شارفوا هجوزتىأاهشتفاف امانا هتحو ز أ ا لجرلا
 ليةورسكرب-غنمهشارفتداصأ غامدلا ةحشلا ت ثرتفاو ةياصعو باد« لاثمةشارف ةدحاولا
 . ع اماقل أ هيعارذ ل>رلا شرتفاو ليقثتلاو فلالا هتشرفو هةشرتفاو مث هريغنممظعلا تعدص
 صرف ظ مدح ىف ةأرملا اهامعتست ةقرحوأ نطق ةعطق هر دس لادم (ةصرغلا ) هل شارغلاكض رالا ىلع

 | كتصرف تءاجن الفال ةيفةن ونمهنم لكل للقلا ءاملا موقلا صراغت نمسا ةصرغلاو ضيخلا
 لم صرف عجا واردامماطرعم ىآةصرغل ازهتناودل عراسيفهيف قست ىذلا كةقوو كش وىأ

 ثيللا لاق بيدهتلاىفو تونااوهدب وأ لاقو رجالا توتلاوه لبق داصرغلاو فرغو ةفرغ
 قداصرغلايدارماو توتلا اهاجوا داصرف هرصلا نوع ةرصبلا لهأو فورعمر# داصرغلا

 رصخلا مسايرعلا ىعساكرملا مسا ىعسدقرصشلا نال توتلا لم_<ىذلارصغلا ءاهقغلا مالك

 تضرفو نغسلا اهتمدعصتوءاملا | منمردك ىلا ةلثلارهنلا ةضرفو ضرفا هءج وةحرغلاكهوحنو

 ةضدرغلاواهب 8 واهردقاضدأ اضرفةقفنلا ىضاقلا ضرفواهتززح برضا: نم اضرفةيشكنا
 ضئارغلان الريد_ةزل اوهىذلا ضرغلا ىماهقاقةشا لمق ضئارف عملا و هلوعذم ىبءعلمعف

 ساناااهولعو ضئارغلا اولعتسانلا ةنساأ ىلعرهتسشا دةوسوقلا ضرف نملدقو تاردسقم

 فصنهناف هولعو لقنو ثنونم عججا مال ضثارغلا ىلا هتداعاو ريعذلاثينأتب ل_علا ف صنا مناف
 ىفوإةمو ضئارغلا إعاول عترب د_ةدلاو“هفذح ىلعا منت فوذح ىلع هتداعانريك ذتلاب للعلا

 اونولئاق مهوأاناسان_تأءاهءافنا هال هأ ةيرقن م كو ليزتتلا
 داعأف ةيرق ل هأ نم كلصال

 هأاعم لق فوذحلا فاضملا ىلع نولئاق مه هلوق ىفو هيلا فاضملا ىلع هاك اهآ هوة ىفريعضلا

 ثحلادارملاو اعسوتلمقو تملا. قلعتمىلاو ىحلا:ىاعتمىلا ماكحالاةم-ةرادتءابوعلا فصن

 لم ضو رفهعج ضورش لا ضرغلافاهحوأ اضرف ماكحالا هّنلا ضرفو ةفرعجلا هلوقىف اكهيلع |

 ئهي هاما بلطف مدقتملا نينصمب ,( طرغلا )) نام رقلا نه سفح ضرغلاو سوافوساف
 لاقي عجلاو د>اولا هيف ىو: كاذامدقت'ذادعق بان ماطورف موقلا طرف لامتياشرالاوءالدلا
 لجراضدأ لاةبوامدق:مارحأ ىأاطرف هزعجامهللا تما لفطلا لقب هنمو طرف موقو طرف ل>ر

 م لاكهنم طرفو راغ_ددالوأ هلت اماذا طرف نالف طرتفا ورافكور فاك ل-ثم طارفموقو طراق

 طب رقت حالا ىف طرفو رداوهنم طعس كللاناطارف ماكو مدقتو قيس لل-:ةبابند طرغي

 نم عرغتياموهو هالعأىث لكن د( عرفلا )د1 ازواحو فرسأاطارفاطرفأو هعبضو ه.فرصق
 تجرفن تجر ضسا ىأ ت ءرغتف لءاسم لالا اذه نم تعرف هسنمو ع ورف عبلاو هلأ
 لاو ع رابلا فلاقو+ نوكريتبو م_مط ال هنوحذباواكوةقانلا ادن لوأ نب_دضفب عرفلاو
 نازو عرغااو عرغلا لدمءاهلا,ةعرغلاو عرغلا اوذ فلالان موقلا عرفأو منعلاو لدالا جان وأ
 ةيراجلا تءرتفاوداعرابد نمتناكو ع رغلا نماهلا عاوءارفصلاو ةئيدملالانعأ نم لبعلغق

 هتصدأ اذا ه-ت:مرك أن ازو ه_هءرفأ م-طوق نمذوخ موه ل-قضاضتفالاوهو متراكتازا
 نباكاق هنعارف عجاو ىمعأن ول. ةنوعرفو تأ دنا ىأ تءءرفأام مذ مطوق نم دوخ أم لبقو

 ضرف

 حر

 نى حابطم 0



 درف

 ررف

 سرف
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 سرف

 جوزلاىأشارغللداولا مالسل اوهالصلا هيلع هلوقو ردصلاب ةيع-اضبأشرفو هو بتكو بانك | '

00 

 [لش مدن ذو نادرف طرف عجن اك لبقو سا.ةريغىلءعجب ليقف ىدار ذامآودارفا عجلا اودحاولاوهو

راص ل-_:ةبابن مدرعب ذر ةوهدر ةىئتالاو ىرك ونا رك عد جىق ىراكس
 : فلالاب هند :رفاواد درؤ

 لاند ذر هدو 4سعت د ل-رلادرغن ا لا عقهريمعلا ن 2 لا ترفل هنا

 أ ةي دوالا نموه حاجا لاق تنوي ورك ذي نات_سلا سود تارا مبا تدرفأر
 ْ ارا موركهيف امس سودرغلا ىرابنالا نبا لاقو 0

 1 بيش ذل لارفو فاطست اال كولا اضل اردو ركلا ندرس

 ! ررغمو وف ةغل فاالانهنزرذ و رورغ دوه ف4 نعاس برمض ب ادن ماررف هرعغ نع (هتزرف م( ةملا

 ىلادسالا (ةسرف) ى داتلا تخانباوه لاقي ىطذلازوربفو را رار ةفلقلا هررغلاو
 5 | لنق لكل سرفلا قلطأ اهرمدك اذا برضباءنما در ةاهسرفو هلوعغم ىنع هلي ءفاهرسك

 اب نسبا لع سرنا نمل تذرف ذو همع ى-منواهتوم لقا وقنعرسكه تدبذ ععاذلا س سرفو

 عقيسرغلاو نمؤملا ةسارفاو تا هنمو بئاصلا ّنظاابهتفرعتريذناهيف تسرغتو م رف
 ْ 0 تاس لا 0 نسرغلا فو نس تلا وق لا قت شالا رع ذلا ىلع
 ر وك ذلل ءاملا, سار ةأةنالد لءقفاوطغل ىلع 5 لمح ليعف اهظفلريغ ىلع س 2 |ثهج -وسايقأا

 ْ ىلع «ىتالااون اعرو ىرابنالا نما لاق ىبرعلاو ىكرتلا ىلع عقب و ثاناللاهفدحبسارفا ثالثو

 || تاك اسرفرفاح ا ىلع بك ارلا سراغلاو برعلا نءاعاصس 0 .رذ اهفاولا ةفرك ذا
 ا تدل لا ىو راسج ىلءسرافو ل_ هد ىل-سراقانن ص لاسقب تدكسلا نءا هلاق اراجوا الشوا

 رعامشلا لاق ةيسورغلا نيب ةيادلا ىلع سراف
 لغبلاسرافوأنوذربلاسراد ىلع *» ةيرصىدنءليغلاو هاىناو

 00 اوبرا رادل ولكل حا تاارت تنير لو

 بحاوصو ة.حاصو براوضوةيراض ل ةمْول عاق ح 0 لعاوف نالذاشوهو سراوفوناسرف

 رااب لزاو و لزاب لوف لعب الام عج ناكوا ضثاوحو ا
 سأرا مار لال سالم اطوال 7

 | نسر 0 انو .ةيادلا 0 0 ل

 ناسناللءد_ةلاك هل ىهوريعبللالا نسرفلا نوكبأل عرابلا ف لاقو 0 6 هرةملاو روزملا

 ىعماملالايما ةثالثوهو خمرفلا ىتشا | مممو هعسسلا هضادرغلاو نسر ذعجلاو هديازنونلاو

 حترغلااولاةنانويلا نأ أي سو ةواغنيردعو سمدالغف بيذهتلا فاذكو و عراب .ل!ىفهردقوا

 عراسلاو بذل فاك فااخهنأالا ىناثلاريد_ةللاب ةيعتاملا لايمالا أوردتو لاممأ ثالث

 هم درعف اوهتطس برمض بادن مةغل ىفو لتقبانن ماشرف هريغو طاسلا(( تشر :( معارف عملاو

| 
 لهم سرف هه رن ايا داك لتس لوقت نع لاعفرسسكلانشارغااوهووهشرتفاق |
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 اك

 هادف همحاص ل ءدحاو لكنأ كص ضعبس مهضعن قنا موقلا ىداغتو دحاوامع ل ءقو هبرتشن
 قالطلابهنم تهلخت ىت>الام هتطعأ تدتفاو ىدفتاهجو ز نم اهسفن ةأرملا تدفو

 هعلاذلا عمماغل اب
 سس اهلل ات من سممملل

 ءافلا مضر ذذ موقلا اسوأ دحاوالا جحا ال لاح لك ىلءذغماهنال تذفأةثانلل لاه الوذسفم
 ادارفأ ىأاذاذفأو فضلاو لمقثتلابو

 تارغلاو سرافر<قنادا,عد:ءبص»متادحاوارهنناريسمرو حتاطملا فةلجد عم قتل مث
 ناترفىلع اردانالا عمدالو بذدعاذا هلوهس لهسنازو هيورقءاملا ترفلا تدعلاهاملا

 اضدأاح رف لجرلاموقلا جرفو تحتثبرض باي نماعرفنيئبشلان يب (تجرف ) نابرغلثم
 نيد بر غنم لكو فرغو ةفرغل ثم حبرف ع او ةجرف عضوملا كاذو سالاو فتوملا فاوعسوأ
 ةحرفلاو ةجرف ةفاس عضوم لكو لاخلا هوحنو طئاخلا فاضدأ مضلابةجرغلاو ةجرفو عفنيددش
 رعامشلا لاق ةدش نم صولخلا ىهو ىناعم ا ىفنوكردصم جتنا

 لاقعلا لك ة جرف هل كسمالا نم سوفننلا هركناسجر
 رءاسشلا عمجدتو ةغل برض باب نماجرف هج رفو يتق حيرغلا مسالاوهغشك ديد_شنل ايهغلا
 قافلا ةلظلا مغير اك هب هركا اسعالودسمبركلا حيرافانلاقفنيتغللا

 هلامعت_ارثك أو غنم ىأ حب رغنمدحاو لك نالريدلاو لبقاا ىبعقاط:ناسنالا نم حرغلاو
 لدتق نءموقتلا جيرفأو سولفو سلف لثم ب ورفامهعججو قتفلااضنأ جرغلاو لقلا ف فرعلا ىف
 ثيدحلا ىف هلوقهدي ردو موضعي هيلع صندقو هلتة نمىرديال ىعملاو 4ع اوقشكنا فلالا

 تدد نم ىدو»هناق هالف ضرابد»جو ل. تلابرسفو هسنعح رغم ىأ حير خم مال الا ىف كرت ال
 رطبلاوريشالااهدحأ ناعم ىف لمعّدس وناحرفو حرفو هفاحرت( حرف )ب همدلطسالولاملا

 احرفلاقو هز_ضقنمهثلا مهأن | ا عني>رفىلاعت هلوق هءلعو رورسسلا تلاثلاو نوحرف

 ةزم_ها ىدعتب و ىنهتشدام لف. باقلا ةذلح رغلا اذ_وقهودعةبيصعو هيلعهللا ةمو :ةعاصت
 خورفو خارفو خارفأوخ رفأ ماو ناسنالا نمدلولاك ضان لكنه (خ رغلا ) فيعضتلاو
 داوامأ ب. ةنهاكم الكنمو خ ورغلاكنيضهلنلا خوي شالو ىلام برعلا ءاسن نم ععسدقو ناخرفو

 مف نالتخالا ةرثكلل لوعلا لءاسم نمي سا خورفلا مأ موق هنضمو خورف تعفن أودولوم
- 

٠. 

 ةدسششسشسسستسسلس

 خرفأو ديد شناايرئاطلا خرفو خ ورفلا مأ ىهوةظذللا هذ_هىفالا خ ورف عمت مهضعب لافو 1

 ارزولا (درفلا) اهتءجرشنخ رغلا نعت تلذ:!فلالةسضسلا ترفأوخ رفاذراصفلالان أ
 مش تا تت ا آآ7

 1 و ل ص م ري ري ا ب مح عجب

 ىسهف نط: ىادحاو تدلواذا فلالايءاشلا تذفأوديزوأ لاق ذوذف هعجو دحاولا (ذفلا )

 ىأندفلاوالجر ذخأتوالجر عفدن نأ ةاداغملادربملالاقو هتيدف تذخأو هتقاطأ الانقو لاف |

 2 و و 2

 ةلحابت ةفوكللابمتماشلا فارطانرعمت مورلادو دحن مح رخي وهدم مظعرمن (تارفلا )

 حرش

 جرن



 3 و ' 1 ١
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 / 5-3 ب

 عضوم بس ناز وةمهملاذو نونو: مهمءاحانهذنحو ريبأتلا ماقمماقو ليحاعتأا

 لادلاو مجاب دن>امأو ةنب صو ماسلهام لءتو ةصخحأ دير قذنح ليقولا يل عب راو ةنيد نع
 معلا هيدووس ليقئتلابه هو ت مبو هاما خشن دقو فو رعم (معقلا) نعلابدلبق مْلمهملا
 هنموهنوص عطقنا ىد يت مضلاناماةواموش نيرضع يعقد ىصلا مكنو هداوسلمللا ةمو

 هنو هانعمدعدقو رصقلا:مزاكلا (ىوخ) ة+لاهتكسأ اذااماحلا مصانا تملأ ل بق
 هيلا يهذاذ االع بان نما ل وعماذك ىلاهم لاك نالفاك وهن اوقوهمزاكىوذ نم هنموذو

 ياما ةءاموهاخنا عمءاشا ا ب

 : |ةتحخافلا ليقو اوفا هعججوا نولإةةخافلا قاقتتشا هنموو دسداملوارمتل اهوض(تغتتلا)
 عج اواهيداصتةل ! ('مقلا ) ةأرملا تيعساجب ولبامتو رات اهف ةيسشمت شما ذات تكن نم لعاف

 نطبلا قوفو ةلبقلا نو دهيفضتلل نوكسلاب ورمسكللا» (ذغشلا) ماهسو موس لم خافن
 نوكسلابواضدأرسكلا انذغلاو رقنلا ىتء«هنالرك ذموهو ةل.صلاقوفو نطملا نود بقوأ

 "|| اهيذخنيب لجرلا طبضتءارج لثم»اذف نة او كلذب ىنق“ااعرو حماجلا سواك اهيذفن نيد
 "|| تركفاو عفن بان نمار هب ( ترذن]» تقرف مهم تذخنو مهتاذحخ لثماذيعمقت موقلا تذفنو
 ىاما كل ذريسغو بسزو سس> نم بقاذملاو مرزاك اناهاسملاوشو حفلا راغفلا مسالاو لم
 هرخاشعمهنم لكرتفا اذا مهتيد أسعف م وقلارخاختو هسلغهن هرععف هحاغمىفرخاف وهنا وأ ماكنا
 لاصلصو فذ خوه بطلا ليقوىوشملان:طلاراقلاو دمدرخاق ْئشو

 «امتاشيامولادلا عمءاغلا وب
 تصمت يي ب ا يي

 رمسيإالا بناسجلا ىلا مدقلاو فكلا باقنيف لجرلاو أ ديلا نم خسرلا حاحوعا نيدص#ب (عدفلا )
 نالاقو ءارجو رجحأ لثمءاعدفةأ ساو عدفأ لجرو ةعلصل اوةعءزنلا لثمةعدملا عضوم اك لذو

 هرمسكع فن بان نما دف ةجعملا نيغلاب (هغدف ) هبمدقرو وظىلع ىثعىذلا عدفالا ىنارعالا
 قيلاوجلا نبا لاق نورفاسملا هلزني ناحل لعنف (قدنفلا )فوج أ ئ رك غدغلا ىرهزالا لاق

 ىدانغلا عجلاو ىدذفلادي رب ىنذلا لوقب هعاضق نماسار عا تعم”لاقءارغلا نعو ةسفاشةعل

 لاقو ىرهزالا ءاكح ىقتسفلاك با نءرم كت قدنبل اك حب رحذم ةر دع“ ل جاضد[قدنفلا و

 نير كفر ىدسلاوهقدنفلا فاصتلا ضءءىفو ىرغالازوجلا قدنفلا ىزّرطملا

 امم ىهولح سمنودربسمخ نب وامن و تامون مسو هيلءهتلا ىلسص ىلا ةئيدمنجن وا متنن ةدلب
 ىنلااهلعج ىلع لامقفرعةفالخ ىف سامعلاو ىلع اهءزانتو مل سو هماعهتنا ىلص هلوسر ىلءهتناهاقأ

 علط ةحئارب

 ءادق

 | ىلع قلطد و ثرححلا هل |ليعثتلا (نادغلا) ةمدقةأ سعاو نطفريغ مهلا دعب ىأ ةمودغلاو|أ| ندذ

 نم هادف( ندفو ةندف ىلع عمصف ففذعدقو نيداد هعج ونارق قام ماعثرح ني .روثلا

 وهو هيدغلا لالا كلذ مسأ ولاسعهذدقنت سا ا ذارسكدوهاغلا خف 2و روصقم ىدف هيدغيرسالا
 هتلتاق لّثم»ادفو هاداغم هيداقو تاردسو ردسو هردس ل هتاددفو ىدفا هوجو ريسالا ضوع

 يىدف

0 
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 يماثلا عممافلا ب را ا
 0 |عرابلا فو لظنالام موه د هلا ثغأا سراف نبا لاقو طعتتلا ىف هبح لك د تان (ثفلااز)
 قيوسلاوزيخلا ه:هذختن ص+ اكس ح هلوماك ”الاولوهسلا فتدنب رحمت ملا

 نام لشد امر بلس عمدا ب

 مش .| لاما هريغو ةهك اغلا نم جشلاو ماهسو مهسلثصحاسقس جاو عساولا حاولا قدرطلا ( ملا )
 رو جحاءاملار واهم ثلتق بان نم ءارفةانقلا ل>رلا (رخ ) عرسأ اذا فلالاءئنثلا مئأو حصني

 ذك اروكفااسحلار كو ىفز زو ىسفدعق با.نمارو د سعلار و ىرش ىأر عمن اقاقيرطدل
 ل اوهوقداصلا ىناثلاواضرتعمدوسأود. ءهاوزيطتدملاوهنو تذاكل !لزالا نانا ماو

 نايل لدي هعقلطب و لوالا بيغدام دعت عاطب ,وعبصلادوعوهوهضاس قفالا' الع اهطابودلا 2

 اهعجواضدأ ةعجافلا هو مئاخلا هعسو ةيزرا(ةءيلا ) هيرطضب امك اصلا ىلع جرحتو

 || هلق لنةنانو ( لمغلا ) هلهأو هلامىف عوعتهوهف عفن باب نم اع هلام ىف هتعشسو ع>اوق
 ظاغاذأ سعت بان نمالخ لن مهقاقعّشأ ها عوهقورعم

 وح ]ا راذلاة وهو تاو عدو هوس لثمت اوحاهعج و نيّيشلان بن ةحرفلا (ةوعملا) قىكخرتساو

 ةءاعقلا مسالاو همي هتثج نين“ ؛ غل قو سعت بان نمزو هه مد ودا ل-حرلا تشو ايتحاس

 || هلجاعىأ ةأج اغمهءاماقواضبأ عفنو بعت بابن م حالا هّئتْدو هرتنا زو ةغل وذا او مضلاب
 ينام ماش امو هاا عمداشلا ب

 زواح ىد لكو سحافو هو لذق باب نمةغل فو ىنعموانز واسح# مف لثماشخ ئذلا / سسْخ)ٍ
 شعشقلابىأ لجرلا شخ أو هلئثمداتءبامدانزلا تزواججاذا سحاق نيغهنمو 0

 اضأ ف لالا شخسأ و ش>اوفاهءجوةشحافلا.هامر و ل-ةمءاشءقلانءاو ئسلا لوقلاوه
 نيكترب نأالا ل.ةودلأ ندر خف نين هنري نأالا هانعم لق ةشحا :,نيتأب نأالا ىلاعت هلوق 0
 اسوم ضرإلا ف ترفح عفن بابن م اصخل ةاطقلا 0000 نذاريغب جو ران هشحافلا

 تدصقتسا اذا ىلا نعش لق هنموءاساو م عع صب مم عيضوملا تلاد رمسأو هبف ضن '؛

 ردو لا داون 3 ناوشلا عكا (ن عقلا ) هلثمتصعتتوهنعشصلا ف
 لس ةناثلاو ليحاخ عجلاو حاف: ناز ولافرثك الا ناتغا لذ لما - مقلب ىذلا للا |

 لاقرسكلابةلاهو ةلوفءامو سؤلؤو ساف لئماضتأل وق عج و هريغلثمأ]
 تدغتديعموىلاوملاتوطب < هنايضن "اك لاقت نغطي | 1

 #ٍ "اللاوو

 لوكفذنح نمىرنأت * لءسفلا ريدان ىرنأت
 يلوعشلا للا له ضذا +

 ىلعريبأتلا تقوابسصلا جب رت ءوةرعسشلا لا اقىلع مهءاطاونسضذنح لهأنأر «-لا عمو

 فو رع كلذو مهنعينغتساةريمأتلا ع اقمثلذ ماقق تانال الا ىلع هتقلأف ا هءلطتاعتخاو روك ذأ
 هيما عا رلا تب هواي_هلا ةيحان ىف ليحاسملا تناك اذاهنأ 8
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 د دي بف يرجح نبع 7 برج وع خا < يس جمع 9
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 "112 جفاك طق 30 نقل عنه الكل كات غطا ف قع نغلق دف هه قالكل 57113505 فضا: نحكم 6 2 قفا 7 كاع ناقاكلان اقتل حتا طة دكت

 | لوعفللءانسل ايءامعسلا تف معو ءلاقةغا (نيغلا] هل مت معتو تدع وفلالا, تماغأو باصسلا

 ةيوسدلا لا كملابةيقارملا نعلاغتسشالا نع ةبامكى اق ىل“ -ناعيلهناو ثيد_> ىفونيغلاب ترطغ
 ةيقا رار د الكب ررسالارومألا لناس و4ذةميمتناكنا اواهناق

 ادد 22 دس

 1 3 1 ج ءافلأ تأأ كص)#و 0

 : ١ 5 5 مهم عمم هدم م هه عه جم 8815 م1 جام هججوج جم جوج ج ج7 ل 2

 ( امتلك ,اموءادلا عمءاغلا وب

 ةلابتاتغلاوه:هصخأ ةتدتغلا وتدمذو تومغمو هذ لدق باب نمانةزيحلا لحرلا (تف

 حوت2مبابو حرفناق هةر و متضنأو هتضفو هتقاغأ فالخاإ كف بابلا ( تقف مل ماد

 سا لانمي كاملا حتفو عرزلا ىسيفءامملا ىرحلا مترف اكن ةايدلا نوف او لغقملاو هود 1١ فالدخ

 هين ىلعدتل أ وار وقا هكر اماعب اغداللا ناطلس تلا ع وةعلا ايمحاتفو ع اووهف ىذطقاكف

 تاّككلا ةعاقوهف ةرعبل مامالا ىلع م راامأر 5 ةمامأ ىلع مومأملا فو ترصنتسا تدعتساو هرعصت

 ةحرفغلا ملا قةحفلاوهيهنأدتا | ذكرهتكتفاوةالصلا ىفةءا ماع هن هيالل تالي تدع“

 اه سل ادبانانم# خئاروراقو عساو جوتشم نينا م ا نانو فرغو ةفرغ لكم جف عه لاو

 عتافم لوالا عجب وهن :هزوصقمدب .اكودلنم حشو الغلا هب خشب ىذا اقف ماعدالو فال

 ناكلذو هغمطا هراعتسار رووطلا اهحاتفممالسل اوهالصأ' هءاعهلوق ودان ربع عافمىلاقت | عجو

 عفران رووطااواهوو زادلا ىلا لوخدلا نم عناملا ىلغلاب ههيسش ةاللسصلا نم ع نما ثدحلا

 لعق تاب نماروتف لمعلا ن نع(مرتف ) حاتفااب هه شءالصلا ىلعمادقالا بيسناكو عن دام [ترتلا

 هيد نطل راق فرظواو وو ةرافرسكا اذا ا ا ١
 نيدامركللاب رتغلاو مهني دءالعآ سو ردو مّمعب عاطغن ا ىلع ىأ ل_.سرلا نمةرتف ىلع ىلاعت هلوقو
 هتف عت يريضضن اب نماشتة ىلا (تشتف )دامعا اير فتلا ةبابسسلا فرطو ماهبالا فرط

 لامعتسالا ف ىنثافااوهدي دشتلاببوثلا تْشتقو بلطلا ىف تنصقتساو تلأسهنءتشتقو

 0 صضعد نم ه4 ضع تاصق ى> هتطايدخ تضقن لثق بان نماقتف بوثل ا( تقتف

 ءاغلا ثاثماكمف لوقب مهضعبو لتقو برضى انن ماكنفهب( تكتف )ل ريثكتو ةغلاد اممدي دشتل ا

 برض د ابن مالعف هريغو لما 06 انف ١) ةغلىلالابت كو ووزع ىلع هئاتقوأ هياط

 لاملا(نتف ])هلان زلا ىهو تال دتقو لئاتفاهعج ح تيا هاونلا وش نوكنأم لذدغلاو
 ةنجلا ةننغلاو هنع لام لوعغلإ ءانملاءاضد آن تتفا و هنيدىفنتفو مهلا »ا :وّتف برمض ب اننم سانا

 نمديجلانيسارانلابهتةرحأ اذاهضغلاوسهذلا ت ةةفكلوقن مةنمتلا لصأو نتف عج او ءالمد :الاو

 ماني آو مد ,ل مهنا عجلاو سانلا ىف باشلاكوهو نسسملا فالحب اودلا نم م( ىفلا ):ىدرلا

 نيب اذاملاعلا ىف نم مسا تا انوءافلا عب واولاب ىوتفلاو هتف قثالاو

 واولارسكب ىواتنلا جاو ىوعلا تا ثلاوهو ىتقلا نمولصأ لاهو ىتش نأ هلا هملععم ءساأو

 ةمالاو ناسف ةرثكللا قوةيتفوإقلاقهعجودنعلا ىقلاو فينذلا خفلاز وص ليقو لصالا ىلع

 ازاجماض* ناكناودسعلإريعتسا ىف ثدحلا ناشا| لاق, نأ هيف لصالاو تادتفاهءج و هاتف
 ىعموانزو حربام لثهزمحلا:هركذيئئةامو هيلع ناك ام مسي ةيعت
0 



 م-ماعب روض غملاريغىلاعت هلوق لوقو 3 ريغ لد 00 ]وعد ا 1 ريغ و هيلعت < تراققاملع

 هف ةفرعملا اهب صو واهتاماعم تاموعفهف رعملا ىلا اهتفاض ا ةفر ءلا تبشأاهنالةف ةرعملا مي صوانمنا

 زاجةفرعملا ىلا متفاضا: ةف ردملاتيباش ا ىلاهغالمزللاو فلالا هلع لخدأف مهضعبأرتجا انهن 1
 انهةفاضال الوقتو لالدتسالا عنتنأ ١ كلو ماالاوفلالاو وهو ةفاضالا قاعد اما واخ دي نأ

 لثمضيصختلا ةفاضاىقاعتالفاصيصخت ديغتالءاللاو فلالاو صيصختلا لب فب رعتلا تسيل
 لم مءانتمس |ةاداريغنوكتو ماللاو فلالا هل_تدنالو صيصختلا فاض هناف بسحو ىوس

 | عتومل دار رار ماقام لوقتف لماوعلا بسحب برعتذالا

 لاقي اكبصنلابدب رريغمو.ةلا نات لوقتالا دمد عقاولا مالا بحب ىذلا بارعالاب اجب رمتنأالا
 ٍْ قءاحاملاَع .اهترصنلاو فرلاسي زريخ وتلا فءامامو.انثتسالا لع بصناناديزأل موقلا ىنانأ

 لوس ىرهوجلا لاقو ههشأ مو هانئ: سالا ىلع بصنلاو لددلا ىلء عفرلاداديزالاوديزالا عوقلا
 ىىكمدجو أ لاقالءأ هلبقملاكلا متع اوسالا ىنععناك اذا هنوصني دسسأ ب ضعي وةعاضقو

 لالا ىنوهريغالا ذهذدخ مهو قو ةفاضالا هموزلا ب رعأاغاو همم ماريغون آر 00 5

 ىنععرغنوكب ودعت و لاق ةلثم مضل ىلع ىئبةفاضالا نععطقامل ن كل هريغال لصالاو ف

 زوجي و الربخا نال عوف صربخهتناريخهلا ال مهوةوال نع نوكنو هناريغ 0
 1 هاكحامللىفذ اومادهو ,ءتدصنالا عقو هريسغت ءقواذاو ورعونأ لانوهالا هلا ال ىنعم ىلعهيسصت

 |١ كلذ نم فو رعم نولرايغااو وهريغتق هلع ناكصا عهتازأاريبغت ْئدلا تربغو ىرهوملا
 00 هضاغو ضرالاف هذى أى ضنا ضاغمو راسب ا.نماضيغءاملا (ضاغ)

 علا ضاغو ضدغم ل اهب هنرذ هتضغوه مف ضغ ىذا ناكملا صضمغملاو ضنغمهاملاف ىدعمت

 ْ ةنم لارا تسمو ارا لمدن, ةلسط هش ع اناس نءضاغلاق.هنمو صمتن
 ]| تاضع وةضن لت مناص وتالكو ةيلكل ةضامغهعجو فتلملارصّدلا ىهوةجحالا

 ابغا
 م.-اوفلالا هظاغأو هظيغب و هظاغنئرهزالا ءاكح اكىاارعالا نبا لاق راسانن مالا هظاع

 نمردصموهو كظبغباونوم لق ل ليرتلا قو ىمشارخارع ركل يملا للا ( ظبغلا

 لاق ظمغم نال لا نملوعفملا

 قنحلا امغلاوهو ىتفلاّنم « اعروتذنمول لرضناك ام
 بلا ماقم ظغلاماقندقو طاتغملاىلاهوركملودواللا ظيغلا روكالواذكن منالف ظاتغاو

 لدرلا (لاغأ) هسكعاذكو ىمالن مس غلاقب اك ىمثال نم ظاتغا لاقيف ناسنالا قح ىف
 ةأرملا تلاغأو هلثمهابلا مصعب هلبغأو سيكلابةليغلا مسالا و هعضرت ىظو هم أعماجاذا ةلاغا هدلو

 لثمسلف نازو ليغلاو ليغمو لاغمداولاو ليغمو ليغم ى-وف لماح ىهو هتعضرأ هتليغأو اهدأو

 امل حسا ب بيبي _ حا ا ا بيا  -ب-لبلبب-ببلااا

 تس لسا

 أ| مورلاو سرا نا تركذ مت ةلبغلا نعى-مأ نأ تمهدقل ثي دح فو اليغهنق «لاقب ةإبغلا
 همت ليغلابقسام ثد د--ىفو ضرالا ه>و ىلع ىراخلا ءاملا ليغلاو ع هرمدالف كاذنولعفي
 ماكح ن مناكو ىلا لن. ناليغهسامو ى -اهب وهاضعلا ن نمبر ع ةلانال_مغأورمتعلا

 نونماعبرأرانخاك سو هيلع هلا ىلص جن :لا هريذن نامل قو ةوسزرشعه تو سأو ةباهاجلا ف سنق

 اهيقيطأ اذاراسب اب نمءاسعسلا تماغ نم لصالا فر دصموهو ةمءةدحاولا باحصتلا (مغاز



 صوغع

 لوغ

 زي 222 سلسس_ل ييبل
 11 يملا ىلع (صاع) هكم ىلع ل طموغو روث لمح فرك وأ هعمو هبلاىوأ ىذلاراغلاو

 ا مضلا تالا 1 0 0 ومع

١ 

 قصاغو ةفغلاصاضدأ ص اوغو ةفاقو فئاق له ةصاغهعجو صن عوف هم اعمع مه لاف بابن م

 ا مدام تر روس ىدحاهاصقأ ابدت "اك ىناعملا ىلع ص علمك هذمو هم د تسال

 ىلع طئاغلا ىاطأ م طوغو طاوغأو ناطبغع جاو ضرالا نم عساولا نمطملا (طئاغلا
 | ى مهن اوحنوضس اوناكمجن :ال صامل عارمتسنلةهاراسنالا نمردقةسملا حب راجل

 ناسنالا طوغتاولاوو هنماوقتشا ى هبفاوعسوم ةرواملازا#نموهف ةنئمطملا عضاوملا

 نوكيامل وأ دارجلا ةدسعوأ لاق © طئاغلا هذ مو همن لخداطوغءاملا يف طاغ هيطوقلا نأ لاهو

 سانلا. نمءاغوغلا ى مدي و لاق اغوغن وكم من هاحانح تدند نأ لبق ىلدو وف كرا ذاق هو رمس

 هكلهأ لاق با,نمالوغ لاغلى نيالا ضءيالعتا الا ضوعبا هب هب_ثهاءغوغلا ىفاراغلا لاقو
 هروؤلو هتانادعلا هاو ريشلاوداسعلا دلت 'اغلاورسكلايةليغلا مسالاو هرغىلع هل: ةهلاتغاو

 قيد فيسدوةمل_:هلوغااو ىهاودلا لئاوغلا فاسكدلا لاؤو لئاوغلا عهباو كاذونو
 هكلهأف ناسنالا لا ةغاام لكو لاوغأو تالي عجلاو ىلاعسلا نم لوغلاو نيكسلا ةئيوك انك هل
 خلاب ةياوغلا مس الاودش لا فالحخو هو ل هجلا فك مهنا برض بابن ماسغ( ىوغإ) لوغ :وهف
 ل راف سرج اناس اونرتم زلوهلاقداكرتشلا ىفلاقتةلكرسكلاو حةلانةيغلو هو
 نمهفوجد سف بهت با, نمىوغلءصفغلا ىوغو هلضأ ف لالا, هاوغأو هاضفو ضاق لءةاوغ

 كتياعواّتيب ةياغتديغو تاءاغعجججاو ةيارلاةياغلاو تاناغو ىاغ عت ساو ىدملا ةباسغلاو نيالا برعم
 كل« فو أك تةاطةي امنىأاذك ل عفت نأ

 هيام ماش اموءاملا عمنيخلا وب

 باغو تاناغو باغعجلاو ىناراغلا هلاقنيعلا عتمتن لعفرب رب دقت ىف ىهو صقل نموج الا ياعلا]

 بيغوبادغو بيغ عجلاو بن نيد ارا روب كا هس اع كلا

 سعثلاو رمقلا ب اغو4ةديغلاقيف فيعضتلاءىذعتب و باغ لدم سدغتو بككو ورافكو عكر لثم
 نمهركاعهرك ذاذا انا دتغاهباتغاو سغملافىر انتا طر امن اع ءلثمغتوةبوسغو ابادغ

 هعجو كذعناءام لكس غلاو تبي ةسغلاووفالطانن اكن اذةسغلا 3 اوو>وهونويعلا

 ةيامغو ةسغمو ببغم ى-عفاهجو ز باغ فلالايةأ رملاتباغأو بونغلا ال_غليزنتلا قو بودغ ع

 اهبلزْنآ رض باب صاثمغدالملا هللا ثامنو رطملا 0 د هق خلا بجلا

 ءالعلا نور عونأ لاف ثاغت ضرالا تثيغ لايف لوعفلل ىدب وةنومعمو ةهءمضرالاف ثعغلا

 تلاقذ دنع ! النك هكا اهل تلقا وصف اامنالف ىنبةشأدثلا لتاق لوب هم رلا اذ تعمم#

 ماةسعت )| ة,غتاسنأ ١ ىمعاواهيل ارتاضاأب درمض بأن ن نماشغ ص هرالا ثدغلا ثاءوانت شامان

 1 : لجىأ مهرامرسكلايارابغوراسبا, نمار هلهأ ل جرا( راغإ ثيغلاانعرلاةيوببسلا

 موالا هنمو عفنو ري ىف اذاروغيوريغيراغوردسو هردس لثسريغ عج اوهريغلا دالا او هريملا مهلا

 لاقاراغو ايوريغواربسغ بعت بابن مراغبأ عجوز ىلعةأرما اوهنأ ما ىلع ل>رلاراءوريذانرغ
 عجوىربغواضبأر و.غةأرملا ا ع روس 0 تيكسل انا

 سخ همت وحس دي ل



 58 0 ظ 0

 ا ا 5 ا ا 0 5 0 ا ل هلال ها صا اجب تنس سس صسصسسسسبسصسسم

 || ةأضاوّنغأ ل جرو همام لبق نمماك ىذلاّنغالاو ةنغفورادشنونلاوموشحلا |

 || هلوقو تننغتسسا ىنهعاماغت تدناغتوا من *:تدنغت نولوقي برعلا مالك ىفشافوهو دءونأ

 || عبس رلانعىوغبلا كلملا ب عفف اري خأ ىرهزالا لاق نآرقلاب ى:ةب ىناهنذاك ئثلدتلانذأام
 1 نارقلا اوننزرخ الا ث يدا ىف كلذ قيقكواهةءةرتو ةءارقلا نزحت هانعمنأ يفاشلا نع

 ١ ادودممءانغلا نمفاشلاواروصقم ىنغلا نمل والا تدد_خ اق دسع : نأ هرمفأ ذكهو مدا اوصأد

 | | اذك تدنغلا- ةبهيىنتشامىأءانغهدنع سلو ءاقتك الاء للكل م ءانغلاودظذلا ذه هم فاق

 | | هريغنءاه>وزب هأرملا تدذغو ىنغانأف مضلاب ةدنغلا مسالاو هب تدنغتساا ذا سعت باد نم هريغنع

 تقوهنءتأزحأ اذا هنانغمونالف ىغمىفلالا, كل: ءتدنغأو ىناوغلا عبلاو فذ ةمناغ ىعهف
 ىعو ةنؤمف كلو مس همىف عن لىأنيعلاو نيغلانأ يس نالذ ىنغأ امىرهزالا ىكحو هماقم
 || ناو هفدب ماقأ ناكملاب ىنغو هانغأ عبلاو ىنغوهف ىطرىضرب ىذر لم ىنغىنغب لاسلا نم
 ءانغلاب منرتاذا ديدشتااب ىنغو ترص هنالمضلا هسايقو ت وصل اب اثك لاثمءانغلاو

 يام ماثدامو واولا عمنيغلاوب ظ

 توُغ ْ | ثوغلاو هرب رب جو ر تمم هذمو ىع# لعاغلا مانو ثءعموهف هريصتوةهناعأ اذا ةناغا هتاغا)

 ثيغمو هذ كلذ نمرطملاانثاغاو مهمتدش فشكهمجرهثلا م-مئاغأو هناغأةهيثاغم أو هرم 31

 روع لاقي هنموهرعق ْئلكنمخفلا (روغاا) ركل ا,ثايغلا مسالاو رطملاهثناانثاغاواضدأ

 |١ سمطملاروغلاو هيفرطنلا ىقداذا حالا قراغو رومالاب فراعلاةبودوق-حىأروغلاديعنالف
 ْ روغرسلاو قرعتاذنيبامى مجالا لاقونعلا ىكبامو ةما مت ل عىلطد ل-ةروغلاو ضرالا نم

 || ىلا كلذءار وأمو كم ءار و ناد صل | ريت لبق نم قرع تاذ برادا وأ ةماهتذ ةماهتو
 ْش 0 مو لابلااملاغو هرمشلا ةه> نمنا سارح قرط:هفورع هدالد مضلاب روغوروغلاوهفر ملا 7

 | ًأطوالمهطوقو كاذوحتو نعلاو نعوزاخاو زا لاهءاكروغلالاقمف ماللاوفلالالوخد | ٠
 | اروغ ع عضاوملا كل :نمعضوملكداق معياركشامغاو خملا:نوكيفزاجاروغدارملاروغانامسأ
 | لعل وادا هناقرهاظلاوهوىجنارلا هرك ذىذلاوه حوتنم لاو مضيف ناسارحدال.دارأا لمقو
 || عقواذاو ساقي هيلعو فرعي كا نالىوأ قباساا,ليثلاو قباسلاهنالو ءاهقفلا ةنسلا
 وهف ضرالا فب هذاروغ:ام اراغو يشب هيف موكحالو عقاو ريغهن اك لوالا قبىفا لاب ليثقلا

 || مح الاركنأو ءإثهفاالابراغأو ضرالا نم ضةةكااوهو روغلا ف اروءل>رلاراغو رئاغإ ا ٠
 ءالاوةراغاسرغلاراغأو تمس دعق بان نمارو وغنبعلات رانو ىنالثلاب ه4 _تيخو ىجانرلا ١

 قاوعرسأ ةراغا موقلار :اوودسءلا ف عرسأ اذا ةسعاطلا مالا و ةعاطاعاطأ ل ثم هراغلا

 || هريغملا ليخلا ىلع ةراغلا تقتاطأ ترفل عفدن ى د ىأري غنا مكر يب قرمشأ مسه ءوقهنمو ريسبلا
 معهودعلا ىلءراغأو للا اوقرف ىأ هراسغلااو:-ثوةمعش نب ةريسغملا نمو ل->رلا ىع*هبو
 عج او ف هك ليقعستااذاف :راغملاة ه5 ليلا ىف يامراغأاو مم عقوأو مسه رايد مساع

 : ءارح ليج ىف هيف ديعتب دو هءاعدللا ىل_دهللأ لوسرناكىذااراغااو نارينوران لم ناريغ
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 0 ٍ با:نماسمع املا ) هسمح) 8 رعل اهسشوهوازرعهمشمىفةيادلازع وهنع# ف رعتل هم بيج

 1 ( فاح هنال مثالا فاهحاص سمغتا منال ل عاف مسانيغلا متعب سومغلا نيعلاوو هسمغناق برمض

 بابن ماضومتق ملا / ضغ) ديد. ىأس وع سأو هذفان ىأس وع ةنعطوهنم ع لادا

 اهت_ذضواضامتانيعلا تضيعأو فرعدال ضماغ بسنوةغا مضلا ضمتو هذخأم دخل معق

 | لت تاننفاسعْئخلا (ء تزوااذاهنعتريضغأ ليقدتد و نافحالا تةرطأ ا ءمغت

 مغو مغوارح فئاكت نم مند ءاج ف لالا مغأ واضدأل_ةةبا,نمامتءاسعدلاو مويلا غو فرغو
 || ناق ثيدح ىفوهريغ وأ مغبرتساضدأ لوعغلل ءانمل الالهلا مغو ىفخ لوعذألءانملابرمختا هياع

 نوكمل نيثالث نابع ةدعاؤاك اق بامضوأ مغنهتب ور ترتسسن اق ىأةدعلا اوك أف ميلع ض
 هارحتورمقلا لزانماو ردقىأ موضعي لاقهلا اوردداف ثيدح ىو نيس ناضم هر موصى لوخدلا

 لالملا نود لاف ىمعو مغءاعلا ىلع ناك لاقي و مومغمو هفاسع لال #لا مغدي زوأ لاقاهف

 هنو رريغىلعىأ اهعضو هاغلا تن ىلعف ىلع ىمغللانمصوةبايضسانلا نيب وهنينل وخفلالملا

 ىتحهسأررعشلاس ب هتبا:نماوميص خلا مغوهفمصخأ ةمامغلاو باحصتلا مامغلاو
 ميمسغلا عا اركوءارجو رجأ لاثمءامع ةأ ما واغقلاو هحولا مغأ لج رو ءافقوه-ةهبحت قاض
 نموال_بمنيثالو < هكمنيب وهشدب واليمن يعيوةنامو < ةتيدملانيبوه تداوم ركتازو

 لالهلا مف ىرب ىتاا ىهةيدمنازو (ةيمغلا ) هفرطْئثلكعاركو لايمأ ةثالث هيلا نافسع
 / مث. نأوهو سلف ناز و ىمتواصعتاز و ىمعءامدلا ىلعناكو ةيامسضءاسع-لا نيدوه نب: لوف
 امومه“ مادروصةم ىمع لوءفللءاننلاب ل_للاو مويلا ىت ىطسقرسلا لاقولالهلا مياع
 لال ااورثمذ ليلو كمون ىمعأ ناف ميلع ىرعأ ناق هلوق ىنعمو لاق لال هالو سع”ام مفر 1
 نا هلاقل وءفم ىلع هيلع ىمسغهووذ ل وعفلل ىنمايثالدض رملا ىلع ىمتو نادع-ءاوأف
 هابطالا نعهيف لءقام ىدْغ ىف مدسةةواضدأ لوعغلل هانبلا ءأست ا هماع ىبغأو ةعاج و تدكسلا
 قحءاسغارلا ىبعأو

 *«ياهماثدامو نوذلا عمنيغلا دلي

 لبا ةمىأ مرغلا متسغلاو مئاغملاو مئانغلا عجلا وافغمو ةعنَ هتيصاافغهفغأ ئذلا (ت.:غ)
 دحأه عم لم الو مرغلا لم: كاذكفدحأ هبف هكراشنالو منغلاب صتةعكلاملا نأ كسفهي
 برهلاو هونع رمش ل-هأ نم لءامةمنغلا دسعوأ لاق منغلا رووح م .رغلا مطوق ىتعماذ_هو

 رعملاو نأضلا ىلءقلطد سن> مسا ْمغلاواهراز وأب رخل عضتنأدسعب مهنم لمنام*ىنلاو ةُئاق

 لاقوىرابنالا نبا هلافاهطغل نم مهلا دحاو الو منا نم تاناعطق ىنعم ىلع مانغأ ىلع عمت دقو
 منخل |!نمناعيطت ىأناف*نالف ىلءحاربرعلا لوقتو هاش ةدحاولا ءاشلا مغلااضيأ ىرهزالا
 عوضوم ثوم مسا متغلاى رهوجلا لاو عار وججرعدرغنمعبطق لك

 | ىلع عقب ءاسشلا سنجل

 اهلدحاوالىتلا عوجلاءام+1 نال ةممغلاقيو ءاحلا لد تفرغسد واموماعوثانالاو روكذلا

 نم جر توص (ةنغلا ) اهلءزالثدنأتلاف ترغصو نييمد الاربغل تثاك اذا هظذل نم

 ُ هيماحأل |
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 ١ نبالا (مالفلا )هب قطخيرلف هلوعشم تما نكل لالا ىفدعتسوهو انالن لغالا مفما ىف عم“ | ا
 'ناكام مءءانازاج ل جرلا ىلع مالغلا قطب ونال غورثكلا عجورسكلا.ةلةلقلا عجو ريغصلا
 ظ لاقي راجل ءاحلابةمالغرعشلا ىفءاجو هيلا لودام مسابازاجتعب ثريغصلا لاقب اك هلع
 مالغارك ذداو نيح دولوإإ لوق:برحلا تععمو ىرهزالا لاق * مالغلاو ةمالغلااهلن اهي هب
 اوهنالع لغو هووشلا دش ةفرغنازو ةلغلاو م وم اكىف شافو هو مال لوكلا نولوقي مهتععسو
 لاقيالىيم<الا لاق بارضلا هوم دشن مح اها ذاريعملا ةغاو هةيشدتشا اذا بعت با نءرلغ

 (ةولغلا )) فحالسلاركذ بذي ز لاثم ل غلاو لنغا ناننالا فلاي دقو مغاالا نا سنالاريغ ىف
 تاولغعجلاو ةئامعب راىلا عارذةناةلثر دق ىهلاةب وه يلعردقب امدعبا مهس ةيمر ىشوةياغلا

 لاق ةياغلا ىدقأ هير لق بان نماواغهمسالغو تاوهشتو هوه لثه
 قودحلاز واحىتحدّدشو بلصتدعق با نماوناغنيدلا فالغو «ىلاغلا فكن م هلس زأموتسلاك

 دملاو فلارءال_غلا سسالاوولغب رعسلا الغو غلادالاغم م سهأ ىف ىلاغو كن. دىفاولغتال ليرغنلا
 معلا تيلانو رعسلا هللا ىلغأ ل امتف ةرم_هلانىدعتب والغدق عغةراودازاذا ئلا لاسقيو عضترا
 اذاتالغتو ةيلاغلا, تماغتو بيطلا نم طالخا ةياا ةلاودناز ىأ لاغ نشب هتدرغشا هيت دلاغو

 ىنعمىف لعفلا ناك اذا ءارغلا لاقاضدأ ان اياغو برض با.نم ايلغر دق تاغواهب تديطت
 لاق سعت با. نم ىلغ:تءلغةغل قونالعفلا هر دصهىفنامتالفابرطضم:ىخلاو باهذلا

 قواغمرادلا تاما لوقأالو *« تدلغدةموةلاردةالوقأالو
 لاقبق ةزم_هلاىدعت.و نوطملا فىل_هتهلوقىزيز علا باكل ءاجاهب و ىحدنلا ىهىلوالاو

 ىلغمو هفءالغا هوحنو تيزلا تيلغأ
 جام ئاشبامو جملا عميل 0

 هدي-ع ىف هتلعج لّدقو برض با: نما دع ندعو لاس أو لج لثمداسع أ هعج ف سلا (دمع
 مهودزالا نم ىج ءاملابم دمانو هرتس ىنةعيتجحر هللا هدمغتو ةغلا دامت هتدمع أو اد متل تاعجوأ

 رعهعماوبقادماغبابعلا ىفو نيلوقلا ىرهزالا حو ءاهريسغب دماغ لوب مهضعب و نعلا نم
 ةيدماغلا هنموهظفا ىلعهيلا ةيسسنلاوهحصأو هرغ_سفدقحه موق نيب ناكهنالا دماغ ىمءاسغاو
 ا:ءاعهردصر معو ىنعموانز ودقحلا ) رمغلا) انرلا د- ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلااهجرمللا
 لانقأو لذة لثمراتاموقورومالا برجي رع لجرو شطعلااض:أر مغلاو بعتبابنمارمع
 ىبصلا هإصأو :بءت بان نهرمت لوقت ل يةءونبو حن ةلانةرامم مذاب رع لاقي هاه انةرمعت ةأرملاو
 لمعالو ىأرالو لع ىف هد: عءانغالو هيفريدشال نم لكل هنم ساب وديزوأ لاق هلل ةعالئذلا
 مظبسانلارامت فت لخدو ىن_هموانزو ةجحزلا ةرمةلاو هالعل تق باند رع رصلا هريعو
 ةعارزلا لق وهو عرز, لام ل يقو ضرالا نم بارا صاغلاواضب أ مهتجرز ىىا اهاونيغلا
 لم هرمغأ هنرغو رغقو هفءاملاهغلس ملامو لوعتم ىنعع لعاقو عف هرمغبهاملا نال صاغ هل لو
 تادحص-و ةريصم لم تارمت عجلاو لطادلا ف كام_منالا ةرمغلاو ىنعموانز و هرتسسأ هيرخس
 نيسعتهيلا راشأب رمد با.نمازمع (هرغ) هدياد_شل توملا تارعهنمو هدشلا ةرمغلا و

 اذا ىد شاكلا تمن ,ىوك سدس هيزعو بيح أ ةزمغجالو ةزيجت هيف سلو بجاتأ

 الغ

 دع



 كا 0مم اا خأخذذذأذذذآذآذأآأآذ|ذ>||1 1212124148480

 ا حارمسلا نبا لاق رس اغتدملا ةمسسفاو مث اماهوع»و اهوناهلاقهناىوربو

 1 !خ)' الغر ةيلاغمهتملاهنو بسنلا ءابعمنيترسسكلاوتلالا قثتسا ىيننملا تشي نم هنموأ] تاغ
 دازو هملاكىف طا ذو باس ا نملك لا '"زواطلغ طاغ ل موه لبق اما غباسحلا

 هلثمسيذهتلا فو قطنملا ىفءاطلاو باسحلا ىفءانلا تاع رعلا تةرفا ذكه لاقف مهضعن
 مسالا نيتي ثاغلاو ربعسشلا؛ !ةايل طل طبا:نماثلغةريةدئشدلا (ث

 2 نلمهملانيعلابهتثلعو لو غم ىنهعليعف ناوزلا ندم ايوا عئىأثلغماعطو ا

 ىسلغو سلغباوجرخا سلغت موقلا سلغو لءلاارخآ مالط نيمحتعب (ساغلا) اضدأث وأ ءمو
 تطاغهلتاقانآهةطلغو ناوصلا هجوأطخ أ طاغهقطنم ىف ) طلغإ)ل سلغباهال_دةالصلا

 رسكلاب ةظلغلا مسالا و قدفالخبنءنازواطلغمذاانْئدلا ( ظلغإب طاغلا ىلا هةءسنوأ
 ناوملالاديدش ابلغ باذعو ظالشجلاو ظيلشوهو ى ىنارعالا نبا نع ثياثتلا عراملا ىف ركحو

 هغنعاطالغا لوقلا ىفهل طاغأو س ا_سالونيلريغ ىأةظاغهف راشأ طءياغوهفدتثال-جرلا

 اهتدك ًاواهتيو و :اضأاظماغتنيعأا ت طا اكل و هءاعتدّد_ثاطماغتنيعلا فهماع تظاغو

 لم فخ هعجب هوو نيكسلا ( فال غإلا ظباشمتب أر ئشلا تاطاغتسا ودتشاعرزلا ظلغتسا 1

 بال نءافلغهتفلغو فال ا ىف هتاعجوأ اف الغل تاع>اف الغا نيكس ا تتكوناتك

 بتحكم وغلا ن نعب تح هناكدمهف مدعل ىدال فاغأ باق ل.ةهنمو الغلا ىف لج ىفةغا رض

 ني ردنا لاقواوةمضاضن أب رض بابن مةيلاغلاب تنل فلغ وفتالغلا هوو نيكسلا

 ةفاقلاو ةلرغلاى هه ذلانةلغلاواضيأ ةبلغتاهالعودي دشن .اهالغسا وصلاو ةماعلا ملاك

 (قلغ) رجح باء نمفاغعجلاو ءافلغمتالاو فاغأو هف نتخيملا ذا سعت با نمافلغماغو أ قلغ
 ىأ هبفاينهرلا قاغبال تي د_> ىفو هك اكف كرتف نهترملا هقصس أ سعت با نماةلغنشرلا

 دديعوتأ لاق همر عةيلع و هفءهيحاصل ثب دحيىف او هين دوه سوه ىذلا نيدلاب نمت اممم

 را رع نرتاح نيرا فاو[ اذاوهندانز هلنوكتو ه-بحاص ىلا عجرب ىأ

 ثتقو ىفكفوأ )نالومت« ,واعاتمل>رلا نهرينا اوه عرابلا فو نيدلا نم ٌىئش لداقنالو همحاصل

 وهلدهفيدي نيدلا بحاص هلكرعال ىأ 0 ا دك مة نيدلاكلن هزاق 7

 رض لئماقلغل_جرلا قاغو هيدب ىلع قلغن نهرلا ناك اذا يراسل
 يئلغاهحاصنال كاذب تيعسداهقفلا ضعب هلاقضغلا ندع ىأ قلغلا نيم و ىنعموأنزر و بضأو

 حور 1 نم لخادلا عنيهناق قلغأا ذا بابلا قلغب هبشمكلذن اكو ماخحاوأ ما دقا ىفانأ هسفن ىلع

 قالغملاو بايسأو به «لثمقالغأ عجب ابلا قاغو حاتفملابالا خشبالف لوحدلا نم حراخلاو
 فئلالانباملات ةلغأو حانشملاو فما لئمهيف ةغل قاغماو قيلاغم عجلاو قلغلا لم مياارع كر

 ةةارضاسان م اقاغهنفاعو ههنادض قاغناوريثك-تو ةغلاصدي دشتي هتعاغو قلغلابهتقثوا

 لغلا ) 5 قولغمرادلا باللون أالو 4 رعاشلا لاو 3 ديزل انعدي ردنا هم هلق

 فنغ

 فاالانةعيضلا ت اذأو لالغوتالغعجلاوكاذوحنوا ترحآوأ ضر اعدرنم لصحْئد 3

 متي كسلا نبا لاقو ا 1 ا استولت تا

 م

 اد تراص

 ْ رلغلاو لاغقأو لغق لثم لالغأ عالاو ىنعلا ف لعوصدي دوس ندقوطمضلاب لع و دولا ارممكلانأ
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 "٠ ءاعسلا تضضغو ناصقنلا ةطدضا او ةضعنت اذا ةطاطغو طغت نم ض.*لاقب هنمو ضفخ

 رساكمو دا ارساكم (( توضغلا آلى ءرط ىأ ضو هف بذا نم ضغن ىلا ضغو هئد#ت
 : لحزا (( ىضذغأ )) سولفو سلفو دوسأو دسأ ل ثمنضغو نضغد>اولااضدأ نوضغْئش لك

 هنع اوفعْ بعءاآاذاىذقلا لع ىذغأ لمتف محلا ف لمعتسأ مامن قح نسب راك فأ الابهذمع

 1 ةمسد و ةرعتاضغلا ولدلق هنكل لصالا ىلع ضغمو سا ءةربغ ىلع ضاغو هذ مغ ليللا ىضغأو

 يام بئاثباموءاطلا عمنيغلا وب

 سطع | هسمع لة بان نماطغءالا قهطغودي دشتاابىدع:بو برض ب ا: نماسطغءاسملا ىف (سطغ)

 ا ربدض وهف ةقشقشهل نكي ل ناق ةقشق شق توص [|طيطغسررمض بان نم طغب لا طغووضه طغناف

 : هععسد ىد هقا>ىلا | دءاصهسء:ددرتاضت أ طمطغ طغب متاملا طغو طغتالورد-متامنأق ةقانلاامأو

 1 هب ىطغناموهورتسلا اتكل ةمءاطغل أو لعفل انزو تس لوعغملا ن زو ىان و اًضدآف لالا

 ْئم لكم ةلظ ترتسا ذاوطغد وللا اطغمطوق نمذوخأم ةمطغأ هعجسو

 يام ملئ اموءاغلا عمنيخلا وب

 1 هتلأسدنلات ررهغتماوهةمرسأ ءرغغملاو هع مصار | رغغ :و برضضب ان نمارفغهلهللا ( رفع

 : ظ رمغملاو ردا ى أحس ءولارفغا غمصلا لاعب هنمورتسلارفغلا لصأو عنصام فاعلا ت ررفدغأو ةرشغملا

 : ١ | هنأح افاذاانالف تصفاغإ) برعلا نم بانك لثمرافغو هضدلا تدي سالب امسك

 | ناسنالا لاب نع ْئذلا ةسغ(ةلفغلا) ةمااغمىأ ةصفاغمْئدلا تذحأو هنمةرغىلءهنذخأو
 | نوضرعمإ + ىف مهوىلاعت هلوق ىف ام اضارعاوالاسا هكرتنعف لمعتسما دقو هل هركذ نه دسعو
 ِْ | ةرعتازودإ ةءواهعأوهو لوغغرداصءةثالث هلود_هق با نهالوغغْئشلا نءتافغ هنملاقب

 ْ رعاشلا لاقى دسنازو لغو
 ْ اناربماانقارفوىونلا فسد 4# انعرتك او لغغقن غذا

 ا لغغمو ف كلذك هن رريصال فعن هتلمغ و نإ ه2 نيد وس هنمو لسع ليقف ءاهلاباشت :ومثلاة لاب ىعمو

 هنكر الافغا ْئشلا تافغأو ىفزملا لف منيهثلا د_.عهنمو ىع“ لوعثملا مسا و ةئطف هل سيل ىأ
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 | ,ضراوهيرسلو كاذهسفن نهىرأ ل فاغتو هءافغتسقرت ل>رلا تاغغتو نامسنريغنمالاما
 | | هو تغاذا فغماناق ءافغا (تيفغأ ) رومالا برجل لهغل->روا جب لال لةقلا ثم لغغ
 أ لاقياإقو تيفغأن رعلا مااك<رهزالا لاقو توه غلاقب الو هريسغو تيكسلا نبا لاق ةغيغخ
 توهغ

 || بابن مابيلغ ((هباغ) مصالغعجلاو ىاحلا ىف قتانلا عضوملاو هو مقالا سآر ( ةمداغلا )
 أ | نم موق مهو باغقونبهنمو ىعمراطخلا عراضعو اضنأةبلغلاو نضع ىلغلا مسألاو برعض
 ةفعاضمةقدصلا مسا ىلعاوك-اصوةيزجلا مساناهوطعي نااوأقةب زجلاب رع مهلط ب رعلا كريم

 نلغ ضلع

 هسصبتخحح



 9ك

 تصغع

 هب ل_سغب امرمسك لان ل سغلاو لا ستغالا عضوم حتضلاب لستغملاو لععاق مسارسسكلاب ل تغموهف
 نونلاوهابلاو رانلا فراغكللا نا دبأ نمل سغن امنيا سغلاو كا ذوحنو ىمطخو ردس نم سأر ا
 ىنعي لبعف هكستالملا ليس غ#هارلا نوإ طن لاقي وئذلاه,تا_سغامةلاسعلاو نان دئاز

 عملاو ىنوملا ل_سغمدصسم لدم ل_سغملاو ةكتالملاهتاسغف انج دحأ موب مش مسا هناللوعذم
 لساغم

 «ياممثرامونيشلا عمنمغلا وي

 ايوا خش وشغمنبلو ةملصأ اريغدل نيزو هعص*:رسسكلاب شغممسالاو لق بان نماشع ( هش )
 ىنثغمو ف ةرملا خشلارةيسشغلاو ةغلاهعونيغلا خشب ايس غلوعغلل ءانسلاب هيلع( ىذغ ))ءاملا
 دي دش ع جو بدسب باقلا فرعضل ةساسس بلا ةدروالاوةك رجا ىوقلا لطعن ىبشغلا نا لاقي و هيلع

 هنا م عامدلا نوط ءالتما ءامتالا لبو ءا.عالاوه ىثغلا لهقوط رشم عوجوأ درب وأ

 هثرد آيت بان نمهاشغأ هتيشغو ةيعلماضعالاروتق عمناسنالا قم وهءاغالا لق هو طلع

 ءاطغلاءاشغلاو اهاشغتو اهْشع ل ةفنايتالاب ىنك م عاجلا نعهنىبكوريسكلاننايشغلا مال و
 ىثغواضيأءاطغلارمسكلل ايذواشغل اوهتطغاذا ليقثتلاب ْئثلا تدهش نم مساوشو ىنعمو انزو
 __ مظأفلالا ىنغأ وبعت بابن ململلا

 يام ماش .اموداضلا عمنبغلا وب 1
 اا ا يور كا نال ل ا

 ارا ا وال سا لا فاما وراذكو

 اهركاهفزاذا مسن ةأرملا لجرلا بصغز يقانهن مو هنمبوصغمو هلام _وصغمدي زف هلام
 اعرواهسفن ةأرملا يدصتغا لايف لوعفلل ىنب و ةغيطل ةراعتساوهو كلذك امفناهصتغاو

 (تصصغ)) ردصملاب ةيمست صو نوصغمْئدلا اوتماَغ ىعم لعفغلان مص ” اهسفن ع ل

 ناسنالاهب صغام مضلابةصغلاو ةغل لق باند نمو ناصغو صاغانأف بعت باد نماصصغماعطلا
 هيهتصصغأ لايف هز هفاىدعتو فرغو ةفر لدم صصغ جاو هيدشنلا ىلع ظمعوا ًاءاعط نم

 اضدآنوصغو لافقأو لذق لثمن اصغأ هةر بشلا (نصغر)

 3 ؛همامدامو داّضلا عمنيغلا 0
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 ىراكسو ىركس لثم كاضغو ىضغ موقو ىضغهأ صضاو نابضغوهفام_ضغهيلع (بضغ)
 هم>ول درع ع نوعا ىف متضغو زم هاب ىدسعتب وشاطعو ناشطع ل_ةماضنأ ب اضغو

 لدرلا (رضغ بضعل مدلك ب ض ةتواتسم نأك ذاهب تضغو اح ناك اذان القل تدضغو

 ىفلاقل )د5 بان نمارضغهللا هرمض غلاف 111 ىذا لارا ع ثاني نمارضغلاملاب

 ىف هلوقو ةكرام ايما اداة لاو ذغةنادلا لاق للا فو ةلراص روضة ملح -ر كلا

 همف لش رغظأ ا م كرامملادارجلا ىعس ,ىراضغلادارملا 1 وحرشلا

 اضدأءا ارج ل_.ةمءارم ذغلاهاطقلا ىه-دو ىراكعوت# ارككص لةمءارضغ هدحاولا نوك- :نارو<و

 لاا ماجن روص نمو هفرط نموهفرطو هنوص لح را ) صضغ) اضدأك :راضغلا علا و ظ



 برض باي نمالزغ ءودنو فوصلا ةأرملا ((تاز !رغ) حما دحاولا نيب ةقراق ءاملاق ىو رو مور '

6 

 لرغ ٠. 0 دسالاق أ 1 :طاوهمف

 مرغ ٌْ نيدلاوةيدلا( تمرغ رجح باننملر“ عجلاو هالر غءىيئتالاول ارغأو هف نتضيلاذا بعت باينم

 : هنمر لا عيف قدح ضع ا طددص او ةمارعو اف هرغموأمر عهد اذا تعق سان نم مرغأ كل ذريغو

 ||لوعفللءانماائْا نءرغأو عب م ل*مهبرات ىف مرغوامر راغهتلمج فلالانهتم رغأو
 |ريص» هنالك اذ نمذوأممصخناو هو اضن يدلا يحاصونيدملا مررغلاو مرغمو هف هب علوأ

 ىرغ ||| علوأب عت باب نمىرخئشلا:(ىرغ))«ام 0 7 1 عجحلاوام ريح
 خفر ارخلا مسالا ولوع هلل ءانسلابهي ىرغأف ءارغاهبه-تب رغأو لماح هسولع هه دمال ث يح نهي
 || ةغلاصعلا لئمارغلاو كسلا نمل معيد قودولخلا نملومعمهيوصابامباتك لثمءارغلاودملاو
 تدسفأ لثمموقلا نيب د رغأو ةورغمسوقوءارغلاب هتقصا العباد نمهورغأ دا تورغو همف

 ظ بع الورغالو تدمي لة باد نماور+تورغو ىنعموانزو
 ا مثبامو ىازلا عمنيغلا وب

 ةرازغةقان ترزغو ماما زريشك ةرزغاقورزغو ارك ةرازغوا رزة مضااملا (دزغ)
 0 ةلرتلا ” ا ماو اضدأ هرب رغ ىوفاهنم ارثك

 مينو + هبلزغدأم مل ار. كلتا هلتمل لع قرع هيلا ةيديسقلاو ردسملا. ةيم-ت لزغو لوزغمو وف
 ١ ىقساننلا فامخاو ةسلا ادلو لازغ ءااوىرا اولا ونامشذلا ثددح نيتدعن لزغلاو او مبملا مضت

 : لوأ لاق لعسأو عج أ هيفهمااكو طبضأو لعأ هنال تاح ىف أل و3 تدمتءاو هنان_سأ بسحب هتبمست

 || اداك مص شو وفأ رمش خاب اذاف ندامشوه كر ءثو ىوفا ذاق ةلازغ غ+ىئالاولا ارغوه مالطو عفدإوبام

 ْ ىتأاذاق ءامطلا نمىجغلاأشرلا واضدأفى ثخوهوىنالاو ورك ذلاةيادجو هذ ةعبسوأر هشأ ةقس غل

 || ىرق نمد ا غلاو ةيفثو ةبسظ قتالاو توعىايشثلازبالو ىظوهف
 ١ نبدلا ىحن بدم ن بدم نيدلا دمعي“ ثلا كلذب فربخأىازغلا دماحوبأ مامالا بسن. ابملاو سوط
 دمأاحى أت ذب هاسنلا تسنا هللا دس عءنئروارشن لأ اضغلا فأن بءاشناورشرهاط أن دمت

 ةبسن ف ةخجوها اواندج م ا لقد: ىفسانلا أ طخ ا ىللاةوةئامءيسورسشعةنسدادغس ىلازغلا

 مكروءاضق لثم ىز غوةاز *عجلاوزاغرءافلاف اوزغودعلا (تورغ) هروك ذملاةيرقبلا ةلازغىلا

 | هأو ازغملاو تاوهشو ةوهش لدم تاوزغ ع جاو ةرااةوزغااو خا لثم ليعف ىلع ىزغ هارسغلا عججو

 ١ ةيسصافمج هسا 222

 || مهضعب ولافغقأو لف ل هلاسغأ هعمس ومذلابلسغلا مسسالاو برض با نمالسغ ( هتاسغإ)ل
 1 لاتهيرهطتىذلاءاملاوه ذاان لسغلا لمقو هبودسيلاةارعو ىنععحوتفملاو موعضملا لعب

 ْ اضدأ ب ضبان متماا تلسغو لاستغالا نم همس اوهوةراهطلا مات لسغلا ةيطوقلا نا

 لدحرلا نسما و هغلاصاموف ليقئتلاوثمملا لدا البو عفاش 02-5 هوهف



 هه

 برغملا برغلاو ةيزاسلا ىلعاهب سر ةميظعلاولدلا سلف لثمبرغلاو مسهغلا نمدبعب بد رغ ]

 ْئثلكنمةدحلا برغلاونيوجولاب رغم هيلا ةيسسنلاوا وتب ورثك الا ىلعءارلارسكيبرغملاوأ
 نوكسلا تاغل دف برغمهس مهو قوهند_تىأ هناسل برغعطقا لق ىنحنيكسلاوسأنااو ||
 6 رغم نم لهو هب قر نماك :رديالىأهيلااقاضم و مهسبأ ةق صد باو لكعم هإعجو جفا او ْ

 براغلاود.عبعضوم نمربخلءلماحة لاح نم لهىأامهف ليقثتلا عمرسك_وءارلا تب وةفاضالاب||
 ةأرللريعتسا ماش يح ىريل لسرأا ذاريعملا ماطخهياع قلب ىذلاوشو مانسلاو قنعلا ينام
 ىفو ريعبل | بهذ كت دش ثمح ىهذا ىأ كد راغ ىلع | مح اسمل ل..ةفاهةالط نعةيانك ل_هجوأ||

 ادرغ(درغإل برغأوةبرغأون اب رغهعج-بارغلاو براوغلا عججاو ئث لكى بعأبراغلار داونلا
 ةلقغلارمسكلاب( ةرغلا )) هلثما دي رغتدرغورئاطلاكهئانغو هنوص ىف برط اذا بعت باننمدرغو هذ ||
 رهشلا ل وأن ملايا ثالثررغلاو فرغو ةفرغ ل هررغعجاوهلوأ هريسغورجدلا نم مضلانةرغلاوأ |

 ةعيغص ل_سغو هجولا عم سأرلا م دقم ل سغءوضولا ىفةرغلا لب وطي دارملاو ةمأوأ دع هرغلاو

 مهردلا قوف ضايس ة جلا ةرغلاو لجرلاو ديلا عمقاسلاودضعلا نمّىث ل_سغىل_قوقنعلا ||
 ىهورطخلاررغلاو هموق ىف ديسوأ ع صرغأ جرو ءارسجورجأ ل-مءارغةرهمورغأس رفوأ |

 رورغ ىهفذا متدرب هدعدخدعق با نمارورغاسدلا هنرغور ,رغلا عجنع ملسوهيلعهللا لظسا لوني

 ىأرسكل ابر غوراغوهف خلاب ةرارغبرض باد نمرغب صنعا ار غو ةغلابم لعاق مسا لوسر لثم
 تننظهبتررتغاو هباعتأرتجا فيكى أ لبان نمنالغد كلرغاموا منع لفاغرومالاب لهاح

 نمازرغ (هنزرغ) رئارغعجلاو لدعلاهبشرمسكلابةرارغلاو توصلا ةرغرغلا و طحتأ لن نمالا || نرغ
 نيتضف عيقنلازرغو لبالا باكر ساف لام ءزرغلاو ةغا فاالاهتزرغأو ض ةرالاب هيث[ ب مضت انأ |

 قلطب و سورغمرصشلا برمض باب نمار غةربصشلا( تسرغ)) ةعسطلا هزيرغلاو ماعلا نم عون
 طومسمو بوتكم ىععداوهوطاسب و ناثكل ثمل |وءقم ىبععلاعف ةرمسك] انس ارغو س «رغاضت أ هيلع

 عجلاو هيلا رب ىذلا ف دحلا(ضرغلا )رس سكلايداصملا نمز لاقت اكسارغلا ندزاذ شودومهمثو
 00 هامه ىأ كاذب هيوشتلا ىلعا ذكهضرغ هلوقمو بام_بأو بدس لم ضارغأ

 لكلوقب مهضعب و ىاراغلا هلاق ملا نمنالامروذصءلاثم فوضرغلاودصقل ىأ عت ضرغل
 ءاملامضلاب(ةف رخأا ) باقلا ىلع ةغلأ را ىلعداضلا ميدقتب فو رضغلاقيدقو مطعلا نمنالام
 برمض ب ا: نماةرغهاملا تفرغو هرملا فلاب ةفرغلاو مارب و ةمرب لم فار عج اود لاب فورغملا

 موقدنعفي:ةتوهو موق دنع مجلا عجمارلا متن تافرغمت فرغ ع جاو ةياعلا ةفرغلاو هتفرتغاو
 عجلاو ماعطلاهيفرغدام م ارمسكب ةفرغااو دسحاولا ظفل ىلءال>نكستو عابتللءارلا مضتو

0 

 سرغ

 صرخت

 أفرغ

 برعلا ملاكا ذهب 5 لثمىقد رغوهفاف :رغتام نا تومريغنمءاملا ف سسارلا قرغأا ليلخلا

 نمهتمالسو هصالخ ديرأن اور هاظو هفءاملا نم ارخالا دب رنا قد رغذاقتنال ءاوةغلا لومتف

 فيعضتلاو

 "| ملاكو برغش ءاجبرغأو ادن لخداذادحنأ لثمةيرغلا ف لحد فلالا برغأواضدأابيرغت ||
1 

 0 نءعرابلا ف ىحواضنأ قراغءاجو بعت باب نم قرغو هفافرغاملا فئشلا ( قرغ )) فراغم

 2و يي و يي يب ل

50 2 

 || هرمهلاىدعدو ىلتةو لستة ل ؛هقرغقدرغلا عجودهنمالسر روص::الل تدملا نال لاحت و هذ كالحلا ْ

 تار 22111 ] ]| ]| ]| ]| 5 7-27 ا حملا

١ 

 دي ا يي ج7 يي ير و اج ل توا



 6اب
 ممم

 ءىدرااو دينا نيعسلاو ثخلا مذاكسلا قو تغعض ىأ تقنع نرعط باننما ا هاشلا م تنخ
 || بان نم اوئغىداولا غو ولج لدسلا (انغ) هيفريخالا عماكفلالانهمللك ىف ثغاو

 هذعملا مذ ىلا ىصئد طاخ نم

 1 ا .ماشي امو لادلا عمنيغلا لب

 1 ظ نوعاطلاكريعملل هدغلاوكن رخأا لرصد ىدلاو راجلا نيب ءادنمث دس م1 (هدغلا])

 ١ ترض أنمار دغه دع ةدغاذراكريعبلا دغأو فرغو ةفرغ لمدد حاوناسنالل

 (فادغاا) رئادغعجلاو ةياؤذلا ةريدغلاو ناردغعجاورهنلاريدسغلاو هدسوع ضقت
 | نيعلا (تقدغ) ناب رغو بارغل مناد غعجلاو ظيقلا بارغوهلاق. وريبكح ٍنارغ
 | | اقادغا تةدغأو اريثكى أ اق دغءام مهانسقسال ليزنتلا ىف و ةقدغ ىهفاهؤامرثك سى عت بان نه اقدُع

 ٍ ظ تاتا يرض ب ان نمقدغ:ضرالا ت قدغو هل-ئماقادغا قدغاواقد_غرطملاةدغوكاذك
 - كير حج هحدي- تع < فيو ويحب جيتي جت مو كبح يمر حا و عوج و وتوج وورود يم

 ا عجبو سعثلا عولطو عبدل اةال_صنيبام ىهوةودغسهذدمق باينماودغ (ادغإ» قدغلا
 ا و "ىأقالطن الاو باهذلا ىف ل سا حا ريك ملص ا ذهىدموةبدم ل؛مىدغةودغلا

 نالاتةنؤم ىهو ةوكلاةاد_غلاوقاطناو ى؟ سن اايدغاو مالل_سلا هيلع هلوق هتمو ناك
 7 اودغعجلاو ريك ذتلا هلزاحراهنلا وأ ىنعم ىلع لما ا. هاجول واهريك دن عمم لو ىرامنالا
 |! لاقي الو بلع لات سعت الو دغت نم نام ب اوافق شءدوا دغت ليقاذا وهادغلا ماعطدم ايءادغلاو

 || ةيدغتهتردغو خغلا.لك أى امباوجلاف لكل يقاذاو ماعطلا سفنءادغلا نال هاش ءالوءا دغىلام
 || ىلع قلطآىتح هيفاوعسوت م هرثا ىلع كمودعي قايعذلا موملادشلاو ىدغت»ا دفا هنمسللا
 || رعاشلا لاق بارعا فرسلادلا تاعج و مزإلا كف دن كيل سلف لتمودغ لسا وسلا

 اودغهاخأم وبلا عمنا دي اولداهاولداواهاوأ زال

 هيام ملت امولاذلا عمتنيغلا 2

 | لاق معلاورقبلاو لالا نمىذغلا نوكيف اذهىلءواهوحنو لاض كل اكمرا ةص لاما ىذغ سراف
 | ى :ريصخأو لاتىذغي ىذلا مهلا ىوذغلاىارعالا نبا لاقو لام لا ىوذغولاملاىذ-غلاق.و

 || اذهىلعورخا ئشب و | هريغنيلب لد همآنبلب ىذغب الى دجلاوأ لج لا ىوذغلا نا ميج نمىلارعا

 ظ اوهوىذغلا نءىوذغلا نا مهوملا مهوتءدقو لاةىرهزالا م اكهياعو ىدغلااربغىوذغلاف

 || هبىذتغام_اتك ل ثمءاذغلاو نيداوملا سد امم نمىل وأم هدنعفو ,رعملا برعلا م اكو نرذلا

 | نيللا.هتوذغو ءاقكو همف عنا ذا الع با نمهوذغي ىصلا ماعطلا اذ غ لايف بارمثلاو ماعطلا نم
 ىذغتف ةغلامم ليقثتلا هتيذغو هءىذتغافاضد أه وْذْغَأ

 يام مملثياموءارلا عمنيغلا ب
 نعدسعبةيارغمضلاب صخش | برغو اهسيغم ف تراوثو تدءداب ورغبرغت سما © رغ)

 هسفنببرغو برتغاو برغتفاب رغتانا هنير غوهان رغ هعجبو لءاق ى »ع ل .هف بي رغو هفهنطو

0 

 كا كا



 ىلا

 لاما تندعو هشتلا ىلع ءانمعءانسحلا ةماكلا لاق ورمسكلاب نيع عجاوامهتهسساونينيعلا

 ف ةينلات : معو هلأ ع لل ا يل لة سو الع هفاعحدي زل

 لعفلادنسنآز رود وةنيم ةنيعمهس لاقد لوعفم 2 ى.-وف ان.عماموص تد وااذام وصلا

 نبعلا هد هلءفرب دقت ىف ى هو دف هلا (ةهاعلا ) لعاف مسا كلا. ةنمعملاقيفازاجمةمنلا ىلا

 بأن ن نمةغل قهوعموه- عمو مذ ةهاعلاهةباصأ اذا سعت بان نم عدلا همعلاةد تاضاع عجلاو

 ن نم يعي هنت نو سعالاب( ىبع )منشامةهاملا تباصأ ذا موغلاءاعاوموقلاءوعأ لاش واولا

 ٍإ حالا, ىبعو لرعفو لءف ىلع ىبعو ىع لج رلاق ىعلاقتيف ىضاملا مغدي دقو هنعزجتابع ب بعت أب

 ىعموهف هيشمىقانع ١ ًاوادتموام زال لمعتسد تدعأف ىنستأ ف لالا.ا ذكى امعأو ههجولد نمل

 صوعنم

 4 0 نينو

 5 وب : ايضنأ امغب ا اولا ةيشاملا تعوم 0 يس انين

 اه ماعلا دعو ني:لياواموا مهم رئاذا ف االانامحاصاهغأ و امو: تئمظوام هوب تبر مشاذ

 دعق تاننم ارومخ ) ربغ) ةيقاعوأ ةبغمو هرمسكل أن بغسع لل 00 0

 تك ارو.ءغرمغىدس لا لاقو دادشالا نمنوكيفاضنأ ىضماهوف لمعتسسادقو فد

 فئالاب لج رلاربغأو فورعمرابغلاو هتسق,ركسنازو ئشلاريغو قاملل ةملابو ىضاسإل هل مهملا
 (ةطبغلا) هكركسلا هللاقي وةرذلا ذسئريغصتل اءاريبغلاو ضرالا دا ايءاريسةلاورانغل اراثأ

 هلاوز دن رثنأريغ نم هلانام ام لمْ ينمتاذا بعض باي نماطيبغهنطبغ نم مسا ى هو لالا نسح

 اذهو نورخ لاو نولؤالا هيف ىنطمغناماعتمءوقأثيدح فو كدنعمظعوهنمك.عأال هنع

 اطبغ عجل او جدوه لا هيلعدشد لحرلاطسغلاود_سلاوهف هلاوز تدنمت ناقد_سدص سدأ هناقْرئاح

 1 عسلا ىف (هنم) رم ا ادودشههتكرتلحرلا تط.غأو دربودب رب لثم
 امس ]وع هلل ءانملاءنمغو هصقن ىأ هنمغو نيغناق هماغ لم برعض بان ماسغهارملاو

 ناغمو ءؤاك ذو هتناطف تلق بعت باب نمانغهيأر نيوتن سا ةنيفلاو غو نئلا ف وف
 هتطخ مت هتينثاذا بوثلا تدنغهسنمو دصسم ل_ةمنيغمد_>اولا طاب“ الاو غافرالان دسبلا

 هسفنب لوعفملا ىلا ىدعتب ةوابغو بعت بان نم بغى غلاقي ةنطنلا ليلقلا ليعف ىلع (ىغلا)

 ءاسغالا عجلاو اضد أ ىبغو هذ هل و>رعحلا ن ءىغوهنع تدعو صهالا ت دمءلاقد فرحلاو

 جب مملاوءانلا عمنيفلاوي

 هأ سماوأ ش حصقبال مغأو وف بعت باين 00

 رمجحأ باي نم منغ
 جامهئلش راموءاثلا عمنيغلا و

 نك وهج دنع 22-2 9

 0 0 ا ا يا اي صا ل ل ا رع يي و



66 

 أريناندلا تريعو هنماركنالراعلاذو فومضلا لد ةراصضلا كلذ سداو نمللاو لدالا ةرتكانر مع لوش»
 أهتعص ةف رغما ريغ ةديصما ارايعو ةراعم نازيملا ولاكلات ,ربأعو اهنار وأ ةقرعمل اهتنصما 75

 تريسعلاةءالو نازبإاو لاككملا ترباع باوصلا ىرهزالا لاق هلاماظن ل_عجام ْئثلارامعو

 ةفرعملام_متنحمأ نيلاكملا ني ترباع تركسلا نبا لاقو ةسغللا ةعَأ هلوقبا ذكهراعلا نمالا
 اضدأىلهالا او ىذح ارامل فلاب ربعلا و هندي هيرععلاقبا او نينازيملا تريع لقتالو أهي قواست

 هيلعدنا ثيدسح لةنو هكع لبجريعو ةري-ع نالاواضبأ ةرويعو باوثأو بوث لثمراسيعأ عجاو
 ىلع بلغم ةريسملا لمحت ل.الارمسك.لايربعلاو رون ىف م دقتو رون ىلاريع نيبام هني دلل | مرح مالا

 ىرابنالا نبا لاقو فاوطتلاريثك هكر اريثكرابع ل جرو هب ىر نه ىردبالرثاعموسو لذات لك
 ا وضاس فض سلبا (سعلا ) اهرحزب الوا وءوربالا عاو و سفن ىلىذلا لاجرلا نمرابعلا

 نا وغصاب ماقآ ل_>ر ىسعو فرمصنمربغ ىمدعآ مسا ىلعف ىسعو ءامسعة د>اولا ةيقح للاخ
 نوفرتعي م_هودهملااوءسنف ناهفصا دو مي نم م .وقهعتدو هومنلا داو ننمدصت نم هلعالاسكد و

 راسب ا,نماشدع (شاعإل ةصان برعلا ثءداسمااولاق مهنكسل مسو هيلعهنلا ىلصدت امدن وشب
 ناسنالا ىسكمةشيعملاو شعم او ةغلا .هاضدأ شادعو ةثثاعقتالاو ش'اعو ف ةاي>اذراص
 لعافم سراعمنزوو هدياز مااق شاعنمهنارو ولا لوق ىلءاذه شراسمملا عجاو هب شهد ىذلا
 نزو وهل عفو ل.عف ةمسءدو شعمنزوو ةملصأ مما شعم نمو هلق و ةعب_سلاً رق هيوزمهمالف
 هفاعيبارمثلاو ماعطلا لجرلا (فاعإ) حرعالاو فد ارذعجوأ أرقهبوزمهتف لئاعف شناعم
 هبريسطتسقانارغئرب نأو هو ريطلازح زةفارعناو ىيعم ماعطلاق هه كرسك.لاب ةئايع عت بان نم

 ةلءفري دقت وهو ةلاع او لئاعو وةرا سباب نمل يعي لاعردصم ىهورقغلا خلاب (ةليعلا)
 برسعلا ملاك ىف سل ممضعد لاق نالمءس.ةهنمو لجر ما ممل نالمعو هرفكورفأك لد
 نبعو ةرصابلا مذ ةنا تح ءايشأ ىلع كنرتشالابعقت (نيعلا ) اذهالا نإ مهملا نيعلاءناليع
 ىلامتذ_ ألا. هنموهسغن ئثلا نيو ةعيلطلانيعلاو هيراجلا نيعلاو سما نيعوءانملا
 ىلاقواضدأ ني_ءوريغا لاق دقورب:اندلا نم نرمامنيعلاو ىلام نيعت ذأ ىنعملاو هنم»

 ا

 نيعأ و نو.ءىلعبورمضم ريا نيعلا عمجتو نعل وأن يدلاب تدرتشا لاقي دقنلا نيعلاو بيذهتلا
 بورضم ا ىنععت زاك اذا عممتالو لية وهو نايعأ هع جى برعل' تااتاسعرو تيكساا نبا لاك
 نابعأو نيدأ ىلع ةرصابلا ع متو ممنايعأب كتوخا مهوا مابعأب ك هارد ىهلاسةي نامعأ ىلعالا
 ةئيسن ئثلاب دل ىرتدا ل>رلا ناّبعاو فاسلاريسكللايةنمعلاوانامعو ةئاعم هتفءاعو ثودعو

 ةشعلا مسالاوانشترحاتلانيعوانابعو ةنناغم هنتي رمضان دس عسا
 هبإ_سيل لاح نمي ساخنا ىفهي رتشي مث لجاىلا هعاستم لجرلا عبي نأب ها وقفل |هرمسفو رسسكما |
 امضاحاد_ة:ىأانيعاهلدب ذخأب لجأ ىلا ةعاسلا ىرتش منال ةنيععبما| اذهل لبقو انرلا نم
 | طستام_منند نكي ناق مولعم نب هنماجي رتش» نأ عئاسلا لع ىرتشملا طرت اذا مارح كلذو
 ىهلوقي ناكو نيمد_ةنملا ضهباوءنمو تاد_سفملا نما اسدقعلا ع وقول فاشل | هزاحاف
 نيعو قاما ةزئاحا هنكلاضدأ ة_ن.ع ىهذ سل ىلا ىفا وعنا ريغ نمىرت_ثم لا اهعابوافانرلل تأ

 ةنسحءانيع ةأ ساو نايعأن ونالا نمو لل ليقه-:مو موفارسشأس انلا نايعأو رايد عامملا

 سنع

 سع



0 

 ياليت درارضق:لوعلاةءاصنالا تم ةتقاهمابستدازو 1 عقترااضب أ الوع

 هلوقو ملاخو راجالوع-جرلا لاعواسفاعو ةضن ر هادي زلاعأ لاقيف ةغا ف4 _سفنب وك الا

 قلاعواو روج الواوايمت الد ها لاقو نولو»3ن 0 ل ا اولوعت الأ ند كلذ ىلاعت

 لايعلاو كاذكل معو ل.عأو هلايعرتك الان ل_>رلا لاعأو عفتراو لام نازيملا لاعو ناختازعملا

 ترمعا البر دوعت ىلا 1ءتأآو وعود محو دا. .-لاثم ل ,عدحاولا ناسنالا هنوعن مو تدملا لهأ

 حارصلاو ءاكلا اوهو الاوعا هما ءلوعأن م ممم لد وعلاو ىرمشحترلا لاو كا ذك هب تأوعوهماع

 ةيسفلاو لولا امل اول>-رلا ىعبهبوةغاانمءاوعو ,ماعو وذ لاف بأن ن نماموعءاملا قف (ماع)

 اذ لاو نينصتب لمقر دعت ف ءاعلاو سن ان وقف لوح, ءاعلأ اذا اعتمدت لاف هافل ىلءهبلا

 ةملا و ماعلا نيد سانلاماوعقرغت الو ى ِةملا رن لاك او ل م مأوعأ ىلع عج

 طلغوشو ماعدإ_ةمىلاناك تقوىا آ ةنسلا نمت ةو ىف رفاسن 1 نولوقمف را

 نوكالماعلاو هل مىلا هتددع ءمويبىأن مةنسلا لاقهنآ ى<نيدجأ ن ءهيتربخأام باوصلاو

 نم صخأ ماعلاة اذه ىلعو ةقيصو هوم ىلع فأب لوح ماعلا اضنأ سيذرتلا قوافمص وءام_شالا

 هيف نوكي دقو ةنسسو وف هل شم ىلا مونهتددعءاذاو اماعةن-سلكساو هنسواع لكف هنسلا

 ماع مهوق لأى مدقتونيبلا اوتمءانشواغيصالا نوكيال ماعأ اوهأةبشلا فصنو ف.صلا فصت

 هللا نم لد ءالمو موبلا نمةمواءمورهشأان مو رهاشملا قد . اكماعل أ نه ةمواعمهتاماعو لوأ

 هناهدسالاشرفهسذن ىدتبدقو هناعأف هبناعتس اوناوعأ عجلاو سصهال ا ىلءرموطلا (نوعلا)

 4 لصأ م اسمو دل ما ةولا هلو 0 ةنوعملا مالو

 لس ةزحو صاع غب ضرأ نب :ةيوعرك و ةلوعف ىهلوق.و نوءاملا نم ةذودأم ىهلوق.و

 نواعةورهشأ ةعبراوكت دح ادعدالجر نيءساوتاكو ءار ءا هلا لوفطلا نيس أع لق 6 ودحن لمت

 لاقذل ارةفالاامفو نيعلا تمي 0 فرب لستتى ةن اعلاواضعب ممضعب ناعأ اونومعاوموقلا|

 هللاقياهيلعتيانلارعشلاو لجرلارك ذو ةأرملا لق قوةرعشلا تننم ىهةعاسج و ىره نال

 لاقو بكر ار ه«شوهىر شوا لاقو ب بسالا ىه هعطوم ىف سراف نبا لاقو هرعسأاو بسالا

 هلوقو تدان مارد شرا الانا ذه قعر تنام ردا لق لاروع سن ذا ءالا نا يكمل

 لوقلا بحاصولوقلاا ذه ليلددر هماظط هوأتئاق ةناعهلخاكن مهطد رقى يةصقق مالسسلا هيلعأ

 عخخاو ماهلاوءاسنلان معصنلانا 0 هل ناكنم 1

 عاماشءامو هلع ١ 5 ظ

 لعاقااو ىدعتبالو ىدعتب مي رعمو عف همحاصهيأعو بناعو هةراس باب نماسع عا ملا (باع)

 ىلإ همسسن هسعو هغلابمدي دست ان هسعو باعملاو ناعلا ءءالاو ةغااسم تابعو ىئاءاذه هند

 تقلا ارامعر اسيا نمريعيسرفلا (داع) بويعىلءعججواسعسا بيعلا لمعتساو بيعلا

 ةرسدو هيلع هيض ةيازرب والك هريس و تسوس بع هنم مز( ؛ىدلكراعلاو ه-ودو ىلءبهذو
 رعاشلا لاو هسفنب ىدعتشنأرا اوه ناد احر ىف فوزررملا لاق ءأم كابو 4 سقت ىدعت هيلا

 رهاظ ةطيرنب انراعدلاذو # اهموخسو امال انتيعآ
 1 ا

3 

 لوغب



 ع

 نر

 عجربىأاهدواعياهحاصنالكلذب ترعسدتاوعو تاداعوداععجاو ةفو رمةداعلاو داعملا |
 نأ هنا سلجرلا تدعت ساو ةداعلهنريسص ىأ هدّتعتو هداتعاف اذكهندّوعو ىرخأ دعب ةصاسبلا
 وهو ءالملاهداعاهبنمو اتاناةيددرئثلا تدعأو اهنانثهلعغن نأ هلأ كلا هتدعت ساودوعد

 لاقباينمادوعهفورععداعو ن_ساارب_بلا خقلايدوعلاو هدامعا هنالو طهى أصل ديعم
 نكلنادوءلدالاوناد_يوداوعأه مب شمل دوءوووللادوعوه دئاعلا مسالاو لضفأ

 دايعأهعججو ميوملادبعلاو فو رعمبيطلا نمدوملاوا لبق ةرسسكللا ةسناحيءانواولا ثيلق
 اديعت ند يءوهدحاوىفءايلا موزلل لقو بشل داوعأن بد وده: اقرفدحاولا ظفل ىلع

 اودرولو ليزنتلا فوهبلاراصادوعءوةدوءدوعداضدأ هلداعو ا ذكح لا داعو ديعلا تده#

 ةدياعةأرااوداوع هه وداع لج رلاق هترزةداغضيرملا تدعوه نءاوهنامل اوداعل

 ذوع || اذاعم4تذعوهتلاب (تذعتسا) برعلا ملاك اذكهىرهزالا لاتفلأريهيدونءاومجو

 عس رلاوءارفعنيذوعمهنمو ىعس لعافلا مسابوهتنايريغصلا تذوءوهيتذوتعتو تعصتعا اذا

 ىأام_محاصانذوءاممئالسانلا بريذوعأل قو قلغلا بريذوعأ ل_هنانذوءملاوذوعم تف
 اروءنعلا (تروع) لسح نذاعم هندو ىعم لوعفملا ءابوهللانهن ذعأو هوس لكن م هامعصع

 لاقيف ل_قثتلاو كرا ىدعةءوءاروءقتالاوروعا ل_>.رلاق تراغوأ تصقن بعت بابن ا
 هرتسسئلكو اهلارظنلا عقل ةروعةأو سلا ل.فوا دمتل ءاروعةلك لق هنمو لاق بان نما جترع
 عجلاو هنم فا لا برس اورغثلا ىفةروعلاوةروعءاسنلاو ةروعوهق ءايحوة-:ناسنالا

 بيعلام )اكنازوراوعلاو ليذ_هةغلوهو مسا هنال خلا سايقلاو فضلا نوكسلا,تاروع
 لوقيمهضءبواضدأراوءوراوءنيعلابو كل ذريغو ىشو قرخ نمر اوعو راوعبوئلانوةغل 2
 ئنلااورواعتو مضل ابراوعلجرلا نيءىفوراوعت اذ ةماسلاف ةعتمالا ىفالا خفلا نوكمالا
 ىو هراعلا ىلا هيسنىرهزالا لاف نيعلا تب ةءاعف لصالاو تااذ نمي راعلاو هولوا دن هورومعاو

 لاقو ةباجوةباجا هّدمجأو ةعاطو ةعاطا هّتعطأ لثم ةراعو ةراعائلا هترعأ لامقب ةراعالا نم مسا
 سرغلاراعنمةذوحخأملوةبمهضهدو هلْثم ىرهوجلا لاقوا مل اط ىلعراعامنالةيراعت يعم ثيللا

 لوقت برعلا نال واولا نمةيراعلا نال طاغامتو امحاصدي نما هجورخل:هيحاصنم بهزاذا

 !سرسفلاراعو راعلاو 4-ءأهتناواضعن م-مضءبراعأ اذاواولا امنوروعتبو ىراوعلا نو رواعتب مها
 |فيفضتلاب ىراوعلا عملا رعشلا فةيراعلا ف ذذتدقو ىر_هزالا لاقام جمصلا هاسيلا نما
 ملفزعسعتبانمابوعئشلا (زوع) همراعأف ىلا هنمترعتساو لصالا ىلع ديدشتلابو
 انزوىنزحتا لثمبولطملافزوعا اوهدجأ لف هيلا تيضحا لاق باي نم» هزوعأى ثلا تزعودج وب

 وهو مدعأو حوحأو زوعأ دي زو ألا هرعفأر هدلا هز وعاورقتفاازاوعا لجرلازوعأو ىت-عمو
 ماكو صن وءوهف بعص صاتءاو بعت با. نماصوع ىلا (صوع) هلئمالىذلاريقفلا

 لاقبا,نماضوعديز ( ىنضاعإب صدوعلاب أ صوعأو ءاصوع ةلككو هانعم مهفرسسعد صيوع
 بذعل ثم ضاوعأع جاو لدبلاوهو ضوعلا ىناطءأديدشتلابىضوعوفلالاب_ىضاعأو

 لاق با. نماهوعحغ هفاع إل ض وعلا لأس ضاعتساو هل مم ضوعتو ضوعلا ذأ ض انءاو بانعأو
 لوع || هضي رفلا تا وه ماقو هلفك لاق بان نمالوع متبل لجرلا (لاعل هعنم ىنععهقوعو هقاتعاوأ

 روع

 روع



 فل

 ٍ ههباشموأ هل لئام ىأا ذه ىنعمىفاذ شوءاو سىنءملا فو دحاو ىنعملا نا ذهو اذهو اذه ىنع؟

 هيام مانام وءاملا عم نيعلا 23

 نامالاب ل خدي ىرعتل لبقهنموةمذلاو ثوم اونامالا دوعااو مدآىانكماادوعأ لأ لب ادينلا

 ل ةمديحاصد لعق. دحا و لكف نينثا نم لعفلا نال 3 |وعفملاو لعافلل ءانملابا ضد ًادهاعمو هع وذ

 براضمو بتاكمو بناكملاقب اك اذهو لوعغمو لعاف ىنعملا ف دحاو لكفدهي هيحاص هلعثدأم

 ىأت دهعاكسالاو هيهتفّرعلاعهتدوعو غلا لاو هدقاعملا ةدهاعملاو كلذهمشأاموبراضمو
 هبىكد-هع وهتقلاذكناكعهيدوعو لاسهلاو معلا بي رقىأاذك دعاس راوهو تفرعاك

 هتظفح هندهعتو هيدوعلا دب ر_يهتقيق>و هتفصأوهءلاتدد رت ىلا تدهعتو اقل ىأ سم رق

 صف أهندوعت ىارا-غلا لاقو نينا نمالا نوكم ال لءاغتلا نال هتدهاعت لاقءالو س ءراق نبا لاق

 هماكح الهيلا عجرب هيحا صقدعي مناف حال صال عج هى أ هد. وع سهالا ىفوهتدهاسعت نم

 ةدوعنب باشا ةقيثو ىعستو هكر ديا عثاملا ىلععجرب ىرتشملا تال كلذ نم هيلع هتدوعمهط و قو

 بابنماروهعروءورهاعوهذ رخ بعت انماروع (رهعإ سانتلالا دنءاهلاعجربهنال
 رهاعللو جب وزلاو دو شارفلا ب>اصن دإولا تشامنا ىأر عار هاعللو مالسلاهءلعهلوقو ةغادعق
 بسنلا تدثي ناك ب رعلا ضعب نال سنا ىأ بارتلا هللاقءاكوهو بسن هل تدشبالو ةسسخلا
 عرشلا هلطبأف ىنزلا نم

 م4

 روهء

 ام لشدامو واولا عمنيعلا وب

 دوعلا بول اقب بعت بان نمر د_هموهولا دمعالا فالح داسج الا فني دعب (حجوعلا)

 حوعلاو هظفل ىلع وعأ ح وعالا ىلا ةبسنلاورجأ ب اءنم ءاجوعتالاو حوءأو هذ هوحنو

 مىأ اموعهل ل_هحيرلو ليزتتلا ف و وع الا فوجب وعنيدلا فلا ةءىفاءملا فنيعلارمسكي

 ضعب ولاقرو سكموهف هرئملامو حومةموهف كنيعب هتبارام لكوقرغلا فدي زونأ لاق همق لع

 حجوعموهفهناذنمى-غااذااجاجوعا ىلا ج وعاو رسكلان جوع قب رطلا فلوق: ب رسعلا

 ةجوعماصع تيكسلا نبا لاق ماكمو و هتلك ل_ثم حجب وعمو وفا وعتهت>وعونيعلا نك أس

 زودعذا اذسىلأءال شاملا واولا ليقثتو نمعلا حفن ةجوتعم لقتالو ماا لقثمنبءلا نك اس

 ديدشت جوعملاقبالىيجع بالا لوق هدي ود وتععنلا عدعو لعفلازبجص في 8 اهتحو علاق. نأ

 هتننحاذااجي وعتْئدلا ت>وءاوزاجأو ىرهزالا لاقو اعلاه ىف يكس ْئثلوأدوعللالا واولا

 لقثمح وعمو عذاجاءوعاحب وعا لاقيف هنادي ىحتا ىذلا اماقوه حب وعتوواولا لقثم حب وعموهذ

 هبلعوةب رحب ا ةالبسلاروظحباعلاو اجاع بانلاربغ ىعماالو ثيللا لاق لغلا بامنأ عباعلاو يلا
 ةتيماهباسأ ن الة إب غلا بان ىلع 2 وحال او جاع نمراوسا منعهللا ىذ رةمطافل ناك هنأ لمدع

 هيوفوالابرعلانمل_>رمسا (داعإل ةراهطلابلوةن نة شي دما ةافحلسأ | فالخع

 كاذك ةيداعرتبو همدقتل هيلا ةبسنهن كى داعميدقلا كإلل لاقي ودوه موقدإبقلا ثيعم
 املا هريثكلا ىطلا ةمكحمنارثبلاو قييثولا انما! بسن: برسعلاو هكلم مداقتامضرالا ىداعو

 ىلا

 جو

0 

 إ



 هوكي كبدناجدسح أن م كأضرتعا اذا برمض بان نمانء نع لاقي لوضفلا,ضارتعالا ا همنفو
 | هننعأو ةنعأ همجسرغلا نانعو ضرتعا اذا اننءوانع نعدو نعد هالا ىل ّنعو نئسعلا مسالاو
 هو ةنعلا لفي و هنانعب هتسح لت5بانن م هما هيفا انعهل تاعح فلالاب

 ضرعاذا مامن ءنمةذوحخأماهن *نانعلاةكرشو تكلا الون ودعوا

 سس نسر و هلام قاساممنم هلكد درفت ومو _ءم ثق اكر خش اا.ناف

 نانعلاو ةضراعملا ىهوةنانعملا ىنععوأ نانو ةسمناءاطنانءلا نالءاوسلا ىبعاكرتشااذا نانعلا
 لا قيونيعلا مب ةيئانعلا ىمهجن دووملا ن نمهفئاطو ةنانع هد_>اولا ىنعدو انزوباح»ا لثم

 فلا مهنا نولو وبسم نوقّدص» ودادعالا تدسلا فدوملا ىفانفلاخت ةفئاطمسمنا

 دد د ممأأ ن نمل جردوادنبنانعلا نوم_بتنم مهنا لاقتد واهلا سانلا اعدواهررفاغاو هاروتلا

 ناناعدعما ليقو صوص: اارهاوظدذخأو لب وأتلا نع دعوانأر ثدحأف تولالا سأر ناك

 ىف ليق اكس ا ءةريغ ىلع نوت هدان ريىاعىلا ةمسن ليقو لالا فذحيلامعتسالا ف ف شح هذكماو

 الا ريسك دقو نيعلا مضراناونعهلتلعج بالا تذونعو نون هدا زب ة انمى امىلا ةيسسنلا

 ا

 4 يتسبب ا بروج ويوم

 تسلحوةلئا ساما هزو اجنا ءانعم رح فرح نعو هر وظد و هيلع هي]دت_سامئ لك ناونعو

 ىأه:ءيعلا تذخ اواك>اما و رح ا! ناكم ىلا سوا فهنمعناكماز وام ىأ هنمعنع

 اهتعتعوا داك والو وال عوج نعهت.مءطأوهنعز واجتم وغلا ناكهنعهتمهف

 ,دملاو خفلا,ءانعلا مسالاو لذو عضدخداعق بأن نماونع(انع) ىلا ا دعاماهانعمو هلو هر رومنس

 ريسالا ىنعوز طاب ىدعتب وءانع عجلاو ناعووذراسالا ف .ثناذا بءنباننىنءعوناعووف

 ين جاور هس مر اب الا ضنأةْغل ا ظ

0 
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 0 اد 1 فدل يتلا م0 2 ومس ما وألا الل وكس لق سد يبوملا 2 ٠ انت حلا دم > « عدي م >> تما سمس فلل ض0 79 جلل

 اههلاقتسا قرم 0 ع را

 تافتحاو تمعشا و ضأن ت دمسعأو هك قربا. نمامنع هتدنءوار وة ىأ ةونعةكم تحضفو

 لا ا هظفح هبها ىنعو كل ذك ةيانءاضبأىر بانم ىنعأهيّتدنعو

 نعتلوهب تاغ اخ دان وةيانع لوعذلل انسلاءنالف صأب ثيذعو لوعنم ل_صالاو هب ىماناف ىلغشو :

 ىنعد ىبع وناعانأف لعاشلل هانسلابهىهأب تدنع ليقاسعرو كرم هلغاش ىتجاح نكستل ىأ ىتجاحبت
 ءالاوهماعوشدامهقلك اذا هع هانءل ا ةمق فيعضتا انىدعت وهذ :ثدهياصأ اذا بعت بابنم

 لوغتو معاحوبأ لاقاناوم :ءهلا ا نيسعلا مد ناكلا ناون ءودللا.ءانعلا

 ىنعمامبرعلا ضه.لاق منهي ماك ةةداكت الو ىنعاا فر ال[ نرعلاو تانق ىسعمىال ةماعلا[

 هتلثامث فىأءاو سدانعم قو كاذةانعم قاذه ديزوبأ لاقو هاملا دب ؛ٌسنو نوذلارم كاد م

 ا هاوخو هانعمو د>اوهنانعمو ئثلا ىنعمواضد أى اراغلا لاووامو هفموانوه »و هاله ا

 58 اا لاو ىنعملاب : 5 نعس.ذهتلا ىو ظفللا هياعلداموه هلكه نوع #هو هاًدتقمو
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 ا ذسه مهطو ىهواهولو ادن ةرابع ىبعةغللا لهأوءاضلا عجأو ىئاراغلاودي زىألوق'قباطم |

 هع جو ع ا ع وسع راجت مج وع حج يججج#



 ؛

 نب

 0 22121672221776 7 66 1677252 25 جحا
 .قرعلا دنعو ىمكح فىأ اذ- مه نم لضفأ ىدنع اذهلوةدف ؟-1لا ىععنوكتو كالضف نم
 تكراذال د اهتانن مادانعن الي دناع لم هنمو دناعو هذ هنم حرخامرثك اذا لزت بان نما دونع

 قالا ضراعملادنامما ىرهزالا لاق هلعف لم لهفو هضراع يناعمهدناعو ناءصعلاو فالحل

 (بيلدنملا راب دمق بان مادونعد_صقنان ءدنءو نال رش ةاراممنوكد دقو قافولامال

 لدانعلا عجاورازملا لاقي رئاط ىرهوجلا لاقو اناولآ توصدروغص ءلاكوش لءقو لءلبلاوشليق
 |هنم ىديو ىعابرلا ىلادرب هناق دم فرح عبار نكي مو ةعبرالازواجاذا مسالا نال فذحلا ىلع ٍ

 | نمرصق أ اصع (ةزغعلا ) راطنقورانيد لثم فذحربُغن 0 ريغصتلاو||| ركع
 ,قااذازم ازعملا نم ئنالازنعلاو تامصقو بصقو ةمصق لثمتازنعوزنع عما اواهلغسأ نم حزاهلو نرلا ْ
 سنعت أ اراا( تسع )هز *ءاملا ىفولاعر والاوءام .طغلا نم ىنالازخ هلاوىرهوجلا لا لوحاهلع سلق

 لزنم ىفا همكم لاطاذارمسكلاءسانعلا مسالاو دعق بان نم| هوذء تسفع ةغل ىفو برعض ب ان ند
 تسفعلاسةءالف ةىهتج قرت ناةراكمالا دا دع نم م. جوخ ىد جب ورثت لواهك ااا

 ةغلامم ليقثتلابت سنعو سفعو سناعوهف جّوزتبملو نسأاذا لجرلا سةعو ءاهريذب سناع ىو

 اهمسنعتمللا لاواهلهأ هم.ةءلامقرفابدعتمايعابر لاةرامنغا لاقو ىنالثلا يمك الاركن وديك أنو
 ىهاذافركب اهنأ ىلع ةأرملا ب وزتد لجرلا نع نيعباستلا ضءد لئسو ب وزتلا نءاشوكسم ااهاهأ
 ملا ذاب رقابأ ع نمافنع هيلعوهب( فنع ةضمحلاو سرذعتلا اههذيو رذعاانالاقناملةردعال

 ييلدتع

 هبامسشناو هذع قوظو هلوأ ىلا ناوذذعو فذعد هنأ س هالا تؤيسعا ار فدنعو هذ هبقفر

 نوذلاو قنعلا ىو لاقيف تنوتزاخعاورك ذمو هو ةيقرلا( قنعلا هءلعب دعو هم الاغشت هفذعو

 اريسلا نعبر نيدخت :ىنعلاو قانعأعجلاو مءةغاىفةنك !سوزابجا ةغليف 00

 قنعأ عجلاو لوما اهلكمسا لمكز ,ءللادإو نمىنالا قانعلاو اقانعا قنعأص مسأو أودو عدرس سف

 ال ةثردحح ىهو ى :رابنالا نبا لاق ةدياسصلا راوجلا نمراكلاو#ةبادضرالا قانعو قونعو

 راها و تاهتناهن و ديرو اقر تاز رمق انقاذ عللاالا لع انالو لك

 مازتلالاو مضلاوهو انت اهتواهتقدتعاو اقاذع ءأر#ملا تقناعو ثدنأتلا اهلا نو كح دو فءاضملا
 ارم مشد الوأ: .اسنلا نانتا ىلءردقب ال( نينع ) لجر ود هنذخأ مالا تقتتعاو ننع

 هظفلو هريغل هدجأ لو هبشدامىرهوجلا مزاكىو ةنعهينولوةبءاهةقلاو لاجرلا ى مشن ال هئدنع

 هنم مسالاو رحل اناهنععنموأ كاذب ىذاقلا هيلع حا ذا لوعفلل هانم نأ :دنعت هنأ سها نعنع
 قروهشملاولاق طقاس مز اك هباف ءاوقغلا هلوقب اك ةنعه.نينعلاةءالهنأن مهضعبح رصو ةئعلا

 جلا ,ةنانعلا نيد عرابلا ىف لاقو ةنينعلاو نيذعدلا نين نيسنع لجر هريغو بلعت لاقام ىنعم ا اذه
 هجالبادارأ اذا ضرب ىألاسم*و ني؟نعةأرملا لقا ّنعنهرك ذنالاندنع ىعمو ىرهزالا لاق
 بشح نم هريظح مضلايةنعلا و هه الف ملا ضرغ_هد ىأَن عب هنالك اذ نم ماعلا نام ىمعمو

 حرك ءرخأ نود هآص ا نعّنعولهاهمْفلا لوقف بتكلا قهتد>واما ذه لدحلاو لد الا لمعت

 ن< مّن ئدلان 5 َنءلاسقبهنال اهريغ ىبتاو ذأ ىما هةشي لول ىأ لؤالا نود أ: هلا ىنعملا ىلع

 هانملابواذ#ل ل_عافلاه ةناانأر قب نزوح و فرصنتاو هتعضرعأ اذا لعامل ءانمأ ا برض باب

 نيعلا مضبةنعلاو نعم نونعم نينعو وذل لوءغلل تاء ةصنّتعاو نعأو ننعو نع لاق. هنال وعلل ْ

 اههنذو
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 | ىأو دوحتوب وكلا تامعت شا و لمعي نأ هل سدا 0 اوالماعهتلعح ىأ هتامعتسا واذكم هلعأ

 / ىناغصلا لاقو هوحنو -هملأ ع نمفر صقلاهيدارب راصمالا لهأ م لاك قهتلماعو هلدمدامت هتاعأأ

 أ هلمعدتملو ديدشتلابداملا ىلءهتلمعو نمد زامل ةغلقئافاسملا رهو لا لهأم لاك ىف نلماعملا
 مع 00 ”ورطملا( مع زل ةغلرمسكلاو لماعلا هرحأنبعلا حضي ةلام_لاوأ

 | ةماعلا قءاحلاو ىقاعةماعلا ىلا ةم_سنلاو باودو ةياد لدم ماوع ع جاو ةصاخلا فالخ ةماعلاو 5|

 اسما ذا ريحا مادعاصف نيك ثىلع لادد>او ظفان ديك أن
 د نئأر ع نيو ا رلاجالا لاس ارت طظذالا

 ناكموأ تامزب صيصختلا ماقملا ىضتقيدقفمومعلل ناك ناو همك اىتأبنمكلوقفلاوحالا
 ةنيرقف اعادةبطر قبتال ىهوةهك اهلا هذ_هنم همعطأ ىنأن نم لاقباك كلذوةودارفاوأ

 نكمأافاذهىلعوى :زاريشلا نيدلا ب طق لاق ةوك اغلا كلت ه ف قمت قو ىلءلدن لاملا

 اريبغت نذوتامتدابز نال ام ىتملا هتف هيلعامدازتهب اءيتسا نكعملامو ىتم هيف لم عتسسن هياعمدسا

 اهتاوخأو نا ىلع اخ داذا هري_هتو ىنعما لةنتا ماع ىنعم ىلا معالا ىنعملا نع هلاقتناو ىدعملا
 لجرلا معو سأر لا ىلءةمامعلا تروكت ههتتو مامعاوعج ةمامعلا ااا

 اهعج ةمعلاو هنمردصمةمومعلاو ماعأ ه عج علاو برعلا نايت مامعلاو دوس لوعفلا ءانمل

 0 سس سمس سم

 متصلا ا 0 6

 نمو نعأ انعضومتارغنازو (ناع) لءافلاو لوعغألا ذصوورهماسعأ واذا لجل

 ىف (ه-ع) هاقليلادالب نم ماشلا فرطب هدل,ديد_تلاو خفلابلامف ناو ه.ماقأ تاكلملا
 أهم ن نكدممل اذاءأ وع ضرأ موق نمذوخأم هماعتواري_مددرنا ذا بعت باء نما عمتهنابغط

 ىمم عج او ءاممع ةأرملاو ى عأ أو وق هرمصن دقق ى ع( ىمم لإ همعأو همعو ف ةادخلا ىلءل دن تارامأ

 ع ««نرلسعلا لالا و هعلا عقب .الودتسع أ لاقيف هز رهان ىد_هدواضنأنايعورجأ باب نم

 ىميو تاع اقلا ىعأوم ىهقءادتهالا دع ةقالعلاو ةلالضلا نعءةيانكن لقلل ىمعلاراعت_سن و

 ىنعموانزو باع»لا لثمءامعلاو هتمع لايف معضل ىدعد وقرا

 يام ماشبامو نونلا عمنيعلا ب

 ننع 0 ل 2

 م هت ازنئرهزالا لاقىنزلا كتم تنعلا ىثس ناقلات ةوقق ناو

 من ودمر أ هسعاو ىدالا هيلع رح اتق ةتالاو داو رس هام لضفىأ الوط

 دنع دنعودغ نامزلا ىلا فضأ اذانامز فرظ نوكي و ناكم فرظ(دنع) هلم ه ملء ىشاعفو

 ره وهدنعع نم تح لوةريغال ن مزجلا فوز ن مه بلع لخديو سما عولطد _:ءو عدلا

 اهفهلامعت_سالصالاو مضلاو جتشلا ->و ةحاصغلا لهأا ميماكتو ىهدخلا ةغللاوهنيعلا
 وهامللامىدنع ل دقو كمان دوأ ةلراطف انمناكرطقىأن م كلرضح

 لاف ىناعملا ق لمعتسا انهنمو ىذلاىلعناطلسلا اوثالملا ىنءمنعك كنعناغاسلو كترمضمحب

 ا لا تاهجا حل ىناعملا نالرش هدنءاموربخ هدنع

 ا

 تدع
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 ىاغصلا همنواضنأ هيلا تدصقهندمعتو تدصقهيلا تدمعو برمضب انما دمت دل (تدع

 ]|| لاقيفةز محلا نا ىاىدعتب . ونولماعولاسععجلاو لماعلعانلاواوءجىف تيعس ةقدسصلا
 .٠ الفاشل ل! فلق امال ساما نطاتسا ةكتقاتل ةهكاقالا|
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 01 دملاو فلاب ٠ هاللع بعت بأ نم ىلع ناكل ف ىلع مه او نمىتشموضو ميلا تب ةالعمتدحاولا

 01 ا وءاعلصالاو ةغا مضلاونيعلارمسكب ةفرغلا ةيلعلاو ةيمأن ب ىلءنه-اهو ى ©عراضااب و

 ناونعوهاغاو اطاغناول_ءلان أ نقلا كانك قل نا وتم غل ناكل تناولت الملا

 ارد هرهسلاو هوادالا لم ول حدد :ريعبلا ىلءقاعامرسسكلاب ةوالعلاو نونلا
 ةلاغسلا ضمقن مضلاب

 ٌْ امي امو رسما عمن منيعلاط 5

 ىرب نعزارتحا هبؤا ذ_هونيقب و دحيى أن يعدبعو نيعىلعا دعك ذتاعف لاذ همف قمت د ىلع

 ارع طئانملا دعو هنظ ىلءادصدمعتاماهنالزبء دعى سال هنأق همدريفا مص هنطظفاصسش

 تتاح ١١ يملا ىلع تدمععا ونيدضعن درع عجلاو هيدنسامدامعلاو غلف لالاهت دعأوهتعد

 00 تاو دارعلا ليم دمقلاو لوألا سراعت سم تكسو تنكر رباكلا ىلعتدقعاو
 ةعبفرلا ةْشالادامعلا ومظعالا هدوصةمو هدقعم ىأل بللا مقلاة دعوات دقعمىأدنا دشلا
 ةسحالا ناحال لاقرو نيتضف ونيتعد رع ودمع عجلاو فورعمدومعلاو هدامعةدحاولا

 نمارمع هل هاي لزنملا (رع) ريطتسملا وهو عطسهدومءبر يشل |برضودامعو دعو دومعع لهأ

 رادلا تربعو ىدعتن الو ىّدعَت هباوماقأو هونكس هلهأ هربعو عراضملاب ىع#و ضاعو ف لقب اب

 خنذلا نمرثك ًاهبفرسكلاو نوظعلا هل قلا ةرامسعلاو رسكللابةرامسعلا مسالاواهتينباضبأ ارمع

 اهيدك ونيعلا تمن ار ا © بعت بان نم نمرمعب رعو نا. :هملأ مس تايم لخرمبا مكلاب هرامعو

 فيعضتلاو هكر اب و رمعب نبى كب هسنمو عراضلابو :الواذ: ىعمهبو ضاعو عف هريعلاط

 ردسدملا ىلعمم هلا مال لخدتوهر .علاطأىأ أريمسعت هرمعو ىل#فق بأد نم هرهعد هللا هرمعلاقرف

 رادلاهبربع يع هنموكناقبوكتام>و ىعملاو ناءفال كرمعل لوقف حونفملا
 قاناك :رغو فرغل-ةمتارجورمج اهعجورغصالا حلا رم علاو هرغ اهائكس هلت اعجفلالاب

 نبالاق رقع؛هتةلعجارابعا ل_جرلاترمعأو ةرانزلاوهو راقعالا نمةذوخأم ىهواههوجو
 ١ ىعمو سولفو سلق لثمومج عماو نانالا نيب ىذلا مع ءلاارمءلاوهل تدصقاذا هترقعا تيكسلا
 1 هللا بص ىنلا هحزام ىذلاو هوهمال سنا وحار يعولأ ه نمو ىنكو ىعم هيو ريمج ىل ءرغصد ودحاولاب

 0 ةمعللا ارمعلا ىرهزالا لاقوةثللا ن ماديامرمعلا ليلخلا لاقو ريغنلا لءفامريمعانأ هلوقر لسو هيلع

 ١ ةرامعو لجر مسا لقثمراعوركسلار عل لاقب و لكفلا نهبرعضر معلاو نانسالا نب ةمادنملا

 : منال ىلا هب هعمل هن *اكةوامبكلا ةب رامعلاو د هزم اعل ةرانع لو 5 00

 1 ىناك ساو نوءاطو ةهطعةنبدماسعدق تناكو سدقلا برق ماشلابةدلب ثلا( ساوع

 0 فعض عم تادوالارثك [ قا وهدد لاس عت بان نماشعنععلا تدثمع إل هنعدتلا ىضررمع مأنأ

 0 برقبا.نماقعرتبلا (تقعإلر جل بان ن نم شم عجاو هاشم ىئنالا اووسعأ لح رلاقرصبلا

 ١ فدعضتلاو فئالا ىدعتب دوهنم -انيعلا تف قمعلاو ةةيع ىوذاهرعق دعاضبأ م أيةقاعو

 ا ىعتلعوهتعنمالع عأ (هتلع) قيعوهفدهاضدأناكملا قعوامتةعو اهتةعألاقمف

 هيلع
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 ١ ناورتفي تالعلا هسكعب دو بأ مهعمبس لمآ فايخأ

 ملع ||| ىعم دحا و لك نع ءانععتءاحاك اضدأ ةفرعملا ىنععءاحو نقيت اذالعرلع لاقب نيقيلا ( معلا )

 || كلاذف بسك ن نعل صح ناو نار اب وسمدحاولك نوك اسمك لتنال الإ
 0 هللا ممنولعتالىلاعتلاقو | اولعىأق ملا نماوؤرعاس# ليزنتلا فو لوا قومسم بسكلا

 ' ربهزلافو مهفر بدلا مهتوفرعتالىأم يطع

 ْ ىعدغى امل ءنءىننكلو 4 هلبقسمالاو مولا لءلعأو
 ْ 200 رغلا ونيملعلا دحين :ال ىلاعتهنئا ىلءةفر ءملا تلطأو فرع وى

 ا ناك ام معي ىلاسعتهنالباستك الا ن ءو لوجلا ةفءاسنعم ريمىلاعت و هبا هوضو اموقاعت

 / اذاو لوجلا هيلع ليك سيق راذي ةعاق همدق ةميدق ةةص للتو ,نوكتف يك ناكو نوك<الامو نوك

 لوعغمىلا ىدعت فرع ءىنءعناك اذا اونبل اوءقهمىلا ىدعتنيقملا ىعع لع ناك
 ٍ نيك قر ا و

 ريغوةعنصلاو ةتافلا هتلع وهيهتلع ا وريسملا هتلع وهبت لع و هلع لاةرفءابلا لخدتق رعد ىعم ١

 ١ تاكلان مفلالاب اذكب ءتاعأ او هلا ىذرمشع تامولءملا مايالاو العن كلذ وعنق اهاعت كإذ

 معلا عج وةمالعلا ى هوهريغو زار ُط. نما ع هل تاعج ىوثلا تلعأو ةمالع هيلع تاعج هريغو

 ةرامأ هل تءضودي دشتلاب ةمالع هل تملع وتامالعةمالعلا عجبو ناب_سأو بنس لم مدالعأ

 ل صنخم ل» .ةوىاخنا مالا م لاعلاراهفرعي عب

 زسلاولوأم هو نو.لاوواول انهظغل ىلع املا عجومأ اعلوالا عجو ملءلابعصتاىذلا اوهوماللا

 1 ر*ور كر لا رلعاركزاقايلملا هت تششنا سمن ما نمالع لعوهينوفصتمىأ

 نلع ا ناعوهفة ل بعت بادن مانلع ناعو نلاعوهةر .ُننأورهظ دعق ناب نم انواع ص الا (ناع

 ْ لئاقبانن ءانزلع رب اان تن أاعودت رهظأ ف ل الانةدناعأو فوج ةينالعلا ءالاو نيلعو

 الع ظ نيسعلا مضت ىلذسلا فالخايلعلاواهرسكو نيعلا مظب لذ ة-سلا الحا هربغورادلا داع)

 ْ ل ها ءاعوأم اعةفش لاعمفالامءمسارتك ًارصقلا عم مضلاو ىرابنالا نبا لاوّذمف خفنو رصقتف

 1 وهف عفترادعق بادن هازاعئشلاالعو ريكو ىريك ل_ةمىلعايلعلا عجبو فرشمناكملكاملعلا

 ' سا ءةربغ ىل“ نوحلا نس واب هللا تيويلا ردا تاو رداع ةيلاعلاو# ةعفرهتساعأو لاع

 ْ للا سواسرا اك مام لاعتىلامتوةبلاع عجب اكو ةنم ملا ن نمددر مرا 1

 ىتح مهمز اك ىرثك من لاعت لوقيف لذاسلا ىداني ناك ىلاعلا لجرلا نأ هإصأو كلذ نم سأ

 : أويل سالا قوهنا راسم الدار لسا رعنلا بوعبلا طمم ه ىنعع لوعتيسا

 | اعرونيلاعتاملاعتاولاعت لاقم يف هحف ىلعايقاب رئاصكلاهبلصتب و ماع ىعمىف ل ءتسا مث ص اخ

 ىلاغت هلوق ىف ىرصبلا ن_سحلا ًارقهبوةئنؤملاعمترسكو ملاسلا رك ذملا عج عم ماللا تعض
 ' انالفالعورم كروريجتاولعالءو دعص اول ءضراللا ىفالءوواولا <_سناجئاولا_هت باكلا لهأا لق ْ

 اضأ ىنعع ءالعأ تول ءو للا ىلع تولعو ىبهعءالعأتنكو عطسلا ىلعتنكو هرههوهماغ

 ندد ةير لومناصأ ازاجمو مدقتاك ةقيقح الع سلال ىلع ىنأتف هتئقر هسمف تولعو هبولعو

 وافءاحلار اعلا . نمنأه_عجووءاءفلالا .اوريمذلا ىلع تادخداذاو ماسح الا ىناعلل أمدشت

 نقرشلاب رك مرومالا ىلا ءموىلا قءانعممدقتو لعغلاب سلاله الع ل دقو فلالا تعد



 ساع

 | فاع
 فاعلا عضوم مارمسك ف امملاوةسغا فلاالابهتفلعأو لابجو لبج لم فال ءعجلاو نيتقش |

 مجحاو ةدحاولا ىلعدحاو ظنا قلطباهريسغو معلا نمفاعبامةيوكرو ةيوا-لاثمةفوا لاوأ
 نمئداولا فت ةاءواههاوذأباهمتلك اقواعو لتقبا.نماقاعر شا |نملبالا (تقءلا قلع

 ' | لوالا نمىورب لبق ةنجلا قرو نم قاعتءادهشلا حاورأ مالسلا هيلعهلوقو تحرس: بانأ
 . || قلعورتك الاوهو ىطرقلا لاقىناثلا نم ليقو قرو ىف قلعت ليقل ىفاثلا نمناكو لذا هجولاو هو |
 ىتنأ لكودلولا.ةأرملات ةلعو كسةساوهيسشناذاهيقلعتو بعت با:نماتاعبوثلاب كلوشلا |
 قلع لوقهنمو قو.ءتاولع هلا كلاب ش>ولا قاعو قزلءااردصملاو تايحاضتأ بعتبانن هىاعت ||

 هتقاعأو هريضئثلا تقاعو هتشنأ ف لالاءئذلا,ىرةط تقاعأو هب قاعتو همصن مدا
 هريغو معلا هب قلعبامرمسكدل ا. قال ملاو هتلاجيرمسكسلا»فيسلا ةقالعو قاعتف فلالاو دي دشتلاب ظ ١

 هيشددوسأ ئمقلعلاو قيلاعمامهف عما ةرهطملاوةيرقلاوةمقمقااوكاضدأ ل مازلاىقلعنامو
 ىنلا ةقاعلاو ةمصقو بصق لكم ةقلعهدحاولا هقا<قلعتةيادلا هتدرمثاذاق ام اءنوكم دودلا ||

 . || كلذبت يعم ة فضل اوهواسمريصيفرخآاروط لقتني اد مدغم اظيلغامدريصبف هروطدسعب لقتني|
 || لكأبال نالفو فرغوةف رغ لم قلع عجلاو ةيشامملاهب غاتتامةقلعلاو غضءامراد_ةماهنال |
 ةقالعلاو عاملا هيقلعتي ايش ىأ لطابو وفةقل- قبأ عس لكمطوقهنمو هسن:كسعامىأ ةقلعالا ||

 ةقاعمدأ ص او حلا ةقالعو هبكل_بع ىذلارد_ةلاوقو ةموصحخلا ةةالعهنمو اهلئم فلا, أ

 با.نماكلع(هنكلع)) راجا ءائق ليقو لظنحلا ليقرعج نازو مقاعا او ةتاطمالو ةجورتمال ||
 || لي_سالف هريغو نابل نمد غمص لكل جلثمكلعلاو هك الءاعللا سرثلاكلءو هتغضملتق ||

 | باننملعافلا ه يشد نم مهنمو ضرع لوعنلل انملاءناسنالا (لع) كالعأو ولع عاو

 1 هردسل-مللع عجلا او لغاشلا ضرما هلعلاو لءلعو وف لق بابن مىدعتملا نوكمف ب رض

 . | نمهناق كلذكسيلو سابةريسغىلءتءاحىتلارداونلا نمل بقل دل عموهفهتا هلعأو ردو

1 

 ||| ملال مرىركملا لاق ىتحاريتك اعاستاحستب و دن اهافسأو ةماهلا برقيات هدلاوءانهدلاب
 ' | دقو ناتسح هنمةربغقلا ف نوكةطنللا نم رض نتجت (( ساعلا ]) برعلا ضرأرثك أ طبخت

 ا هنأالارملا لموه لو بدجلا ىف لك ءادوس _.حوه ممذعب لاقو ثالثوأ ةد>او نوكست :

 ' فلع ول _هملا مساو برض ب ا: نماغلعةيادلا (تغاعإ) سدعلاوه ل قو ءاقنتسالارممعأأ

 ىلع لعمءاحو سايقلا ىلءنوكنف هلع نموأ لواعموهف"ل_هفهثلا الامال اوندنغللا لحادت

 هلعأو ىاراغلا هانعمركذ ةعت كسَتاذا لّدعاو ض سها ذا لتعاو لا معتسالا لملق هنكل شانقلا

سقس ب لطب اب نمالالعهتالعو مهتالالتع اوءاهقفلا تالالعا هم وةلعأ ذ لعح
 ١ | ةسناثلا ةيقسلا هت

 ١ جوزتالب الا نال برشا ا دعب برشلاوهو لالا نمذوحخ أم لبقةنحو تاذ> لثمةلع ةددحاولا

 رعاشلا لاق ىرخأ دعب رص برم هن“ اكراص ىرخخأد عي ة ره

 ٍ تالعلادالوأةدابعلا فو * ةدحاولا دالوأ الولا ىفأ

 تاهقن كلذ تعج دق 'وتالعلا سكع فاي الا دالوأو نب ونالادالوأ نامعالادالوأو

 ناوأ موعض نيذلا موف *« نايءالازبعتد در ىتمو
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 رمل |نمعونهيلابسفيو ىنزملاراسنب لقعمهنمو لجرلا ىعمديو أململادصسم ناز ولقعملاو
 تدقعو قالا وركذلا ىلع ق لطب هلداونالىذلا ( مق ةءلا )) ىلةعمر لاعيفاضدأاهبر هنو ةرصنلا
 معلا مسالاو رض باب نما هكر اء ىدعتبو بعت بابن ماهدقع محرلا

 معو ماقع ىف أر عمجتو ماو ءامرلو جركل ثم معوق *ىلع لجل ع م2 و لغق لم

 لاقي لحرلا نأف ةقادصالو سسن هملطيف عقتمال مق كلملاو هيحاص عمتتال م هعلمعو نيم

 نطب نمي رخام لج نازو(قعلا )) زحل ديدشو هذ هبفءاو مال .ةعمو وكل | ىلع اودانأ

 ءارذلاهن اك زلدو -اداو:نيح دووم
 هاممماثبامو فاكلا عمنيعلا لب

 بسر ملاذا بعت باد نماركعئلاركعو هوو تن زلا نم بسرو رثخامنيتةغب ( ركعلا)
 مالظلاركتعاواعجار ف طعوه.لغوربهبهب ركعو عجرو فطع لةؤو برم فان نمل اركعو هرئاخ
 باب نماسكع (هسكع ) تازاكعو زبك اكءعجأو ةزنعلا ةنامرو ةحافتن زو( ةزاكملا )طلخا

 رعاشلالانهرخا ١ ىلغهلوأ در برعض

 عسكي نوم مواهنم ل ىلع ىريلاننسكمن راوك الا ىذا هو
 هيلعهنددر ههأ هملع تسكع وذل ران وهوهيديىدحاىلا هقنعتددشاذ اريعبلا تاسكع 58

 ىنعملا وأ دنرتا اق مسد ل ءهمدسكف و

 دقو بلعت نعو ل_.ةثنلاب ,.وهوىدسالا نص نباو هو ةياععلا نم لكل | (ةشاكع)

 ىلع (فع) لحرلا ىعءاهبو تويكنعلا فرفل و ليقثتلا,ةشاكعل !برذهتلا فو ف

 ىلاعت هلو5ىف هعي_سلا فاو ئرةوهمظاو و همز ال برضو د-ع3ىبانن مافكعو اقوكءئذلا

 هناللاعتفا اوشو فاكنعالا هنموه:سدح هغكعأو هفكعأ ئثلا تذكعو مل مانصأىلءنوذكمد

 ىوسبارغنازو ( ظاكع) هتعنمهتحاحنعهتفكعو ةيداعلا تاقرصتلا ن ءسمنأا سا>

 اونألاقو نمعلاقب رط ىلع فئاطلا لع نمد -رعلزانملانرقءارو ةيلهاجلا قاوسأ مظعأ نم
 ىذ ىف قولا اهف ماقيناكو ف ئاطلا ودحن سد ىشو متع الا لال وتسمهأر ص ىقه دع

 ىلا قوسا هسبف ماقيف ةنحم قوس هل لامقب هكملا هنو داعضوم نونأد مرش فصن نم او ةدهقلا
 ا ةاعضومنوتأب متر هلارخأ

 نكع عجلاو نع كا ن نمنطملا ف ىطل | (ةنكملا ) مت ءةغاربكذ تل او زاخا ةغل ثدنأ:لاو ىتمىلا

 نكعاذراص نط. 1 نكعنوناكءأ ليقاعرو فرغو ةفر ءلمم

 يامل دامو مزألا عم نيععلا دلي

 ناواءلعةيفثتلاو ءاملعلا ىهلاتيف ثدنأتلاراشحتاو ىنعل |ىفةدتمملا ةيصعلا دما ءابلعلا )
 لع لسجرو ظيلغلا شحولاراصج ( جلعلا ) بالعو بلع ع جاو ةفورعمةلعلاو نآابلع زوجي 2,
 حيعلا قلطن بر ءلا ضعن و مهتلارافك نم محتتلا لجرلا لعل ود ابعت ب اءنمادلع ليعو ديدش

 لح رلا يعمتس| لاقي ديزونأ لاق لاسجحأو لوجو لج لم جالعأو جولع عجل اواقاطم هرذاكلا ىلع

 اهالعآ لص: ءةلصاوةملا هجحلاع ل مرو عدسه )لاق. الو 900 كت جرحاذا
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 | تاه 2 ارا تدقءوردسود 000 عج اواواتس صقل و صاةءو صْئناقع

 ِ دج ارا واغار ةىوتليهاشلا» ءارجا ناز وءاصقعلاوهنرفذد هةصقع وكلذهبتاعف برمضان

 ةحافتنازو(( هن اهتعلا )ب ةكوباذكل ثم صقتع عم او ب" اوذلا فا ارطأهب عمجتطمخ صاقتعلاو 0

 أافيقعتْئشلا تفقعو فطعنات هس ةطع فقعنأك برمض بادن نمافقع هف-فءو ندنا ى ههنامرو

 قو عوسالا مو عدن ىب ا[ ةانملا وهو ةقيقعلا مسسالاو لق بابن نماقعهدإو نع( قع هتحوع -

 اواوقلاقذ ةماكلا هذهباوريطن م هارمالسلا هيلعدب اكو ةقيقعاولوقتالوةكسناولوق ثددحلا

 سل كا مع هريغو ذأ ع نمدولوملا هما ءداوىذلار شلل لاقيو ةكيست

 هاصعأ ذأ رعق بأن ن نماقوةعءهانأد لولا ىءلامتد هنموهأس: هعوم شلاق. هيون ق علاق. قشلا قعلا

 دال. فوهواعدق لمسلا هقشىذلا ىد اولاقءقعلاو ةققع عج وفقاعوهفهملاناس>الا كرو

 | ىهتمم ىلا هر ىلد 0 || ةنيدم دنع ىلعالا ىيقعلا اهنم عضاومهدع ب رعلا

 ىرحيىذلا قيقعلا اهنمو كلذ نم لفغ_سأو هو لذسالا ىيقعلااهنمو نيإملارباةموشو عسيقبلا

 هركذىذلاو هو ةنيدملا قيقعي لصتد وممذعب لاقى 0 وةماهتى :روغ نمهؤام

 هنملم-عبدر راسا وتلا "ىلا بح !ناكق فعلا ن ماواهأول لاف ىئاشلا

 نمعوتوهوداوسو ضاسهةبنذلا لد ,وطةماجلاو*#ٌرئاطرفغءعح ناز و قعقعلاو صوصفغلا

 هعارذ عمه غيظو ىنُثت ناوهو برمض بادن مالقعربعلا (تاقع) هبحءاشتتبرعلاو ناررغلاا لمع

 تاقعو بكوب اتكْل ثم لةءهعجو لاقعلاوهكلذو لب« عارذلا طسو ىفاعيج اهدشتف
 لقعت تناكلد الا نالرد_صملابةيم*ةالمقع ءةيدلا تدعم يعدالا لاهم ديد ضن أالقعليقلا

 هنعت اقع وا د_ةنوأت ناك الداةيدلا ىلع لقعلا قلطأ ىتح لا مءةسالارثكْ مع لدتقلا ىلوهانغب

 | اضدأام تيب قرغلا ن نمو هنعتاقء و هتاقءنسقرغلاوهاذهو هبانحو ةبد نم همزلام هنع تمرغ

 ىفدمشرلا ةريض<فسوانأ ى ذاقلا تاكيبعدالان ءوةيدلادوقلا تكرئاذا نالف مدهل تاقع

 وألاقادعالوا دعّإقاعلا لقعتالُث ب دح ىو هتمهف ىتح هنع تاقءو هتاقع نس ىرش» ملف كلذ

 ىبمصالاهبوصودبعلا ىلع لا ىو ناو هىلم .ا بأن با لاقورتلا ىلع دبعلا ىن<ناوه ة ةقسض

 أوهلوقعملاناف دع نعةلذاعلا لقعتال م زلكلا ناكل ةغضوأ هلاقام ىلع ىنسملا تاكل لاقو
 ليقعو لهاوعإ اعلا عجسو هلئاععجلاو لقاعةيدلا عفادو تدصريغة هه دس ىف الوقف ديعل و تدملا

 : مارك ب الص دن لدأ ن نمريغصتلا ظفان ةيليقعلا لدالاون سقر ارغصم ليقعو لجر مم ارك تاو

 ْ 1 مهاسعام لياقتلالثمهيبرضاغا ولم هلا دارملا ل.قالاقع ىفوعنمولركت ىفأ ثددح ىفو سفن

 ْ ل 1 لقوكاذك اهذخأت ىدح لقعل | اهنؤأقعب وعاسلاىلا لد :الانردرت نحاوناكر مهنالدوعذ

 تاقعو ماعلاقم تعفدل ب هنمو ةتدصلا نمي ىوعنمول لاقهناكف ةقدصلا 5

 ردصموهىذلا لمعلا ىاطأ مة غل بعت بأن نه لقعي لهقءوهن :ربدناضنأ ب رمضب ان نم المع ئش

 لح لاق باطخلا مهف ىلا ناسنالا ممأيهتد 7 ءرغلةعلا سانلا ضعب لاقاذ#ل و فللاواخلا 0

 ةغلادو غلابايف لاقتباكةلقاعو لقاعد أ صاوءالقعليقاعروراغكو ورفاكل ثم لاقععج او لقاع

 كاقتعاولوسر لئثملوقعءاودلاف هكسماضد أ القعن طبلاءاودلا لّمعو تالقاعو لق اوع عملا ل

 هيلعردقي لف عن نمىامزاكلان ءسحاذالوهنملاو لعاغلل هانملاب هنا سل لعتعاو هّم_سد لدرلا

 لقتعملاو



 دو

 .هايلابوو نو ةالصلا برقع كلذ لعفب ءاهقذلا لوقفاضيأ هل بقع ىوفهعبتتو هولتتىأقالطلا
 | مثتقو ةفص بيقع نوكمف هالصلا تقو بسيقع تو ىف ىنعم او فوذحترب دقت ىلعالا هله-وال
 : دجأ ملاقتء بقعمسأ اذاءارمثلا عدا ضبأ مهطوقو هالصلا بيقءراص ىح مااكلا نمفنح

 | ماكو هدعباريخ كاذب د>و هانعمواريخ ا ذك نمنالف بمعتسا برذنلا ف ىكحامالا اركذاذه

 1 ةيونلاةيهعلاو ءالتىأ قتعلا هقعاذا لاب نا 4_>ولاف ديعب لدوأش الا ذ هقداطدال ءاهقفلا

 || نيستم# بقعلاو ةيقعد_> او لكس كر دإ>ارلا ىلعاوبق اعتو فرغو ةفرغ لهم بقع عجاو
 |١ تدقاعوهثروأامدن همقعأو نامةءاهءجو نأ حراو+لا نم باقعلاو ةيقاعلا فرفذت ناكسالاو

 | ليجلا ىفةيقعلاو بيقاعب عجاو لح اركذ لوهذيبوقعيلاوةبوقعلا مسالاواباقعو ةبقاعم صل
 ا فاطعب ل بقءن لو لوو هانثةسا ىأ بيقعت ه دق دص ف دلو باذرو ةءةر لثم باق عا عج هودغو

 دقع || بسذ با,نما دهقعل جلا (تدقع) هلة سموأ ءاعدلا اضق دعب ولما هالصلا ف سءقعتلاو
 : ٠ ديدشتلا.اممدقعونبملا تدقعو هوو علا تدقع لءقهنمو هقئوو هكسءامهدقعلاو دعنا

 . ومدقع عضوم سا لثم ىلا دقعموهن دهأاع ىهعهلع هندقع واذكىلءهندقاعو ديكو

 || تدقتءاو لوجو له لثمدوقءع جاو ةدال_ةلارمسكل ادد قعلاو همارباو هماكحا هريغو حاكسنلا
 || "نمةملاسةنسح ةدمقعهلو هيناسنالا نيدنامةديقعلا لمق ىتحريعصلاو بلقلا هيلع تدقءاذك
 أ هلثم هرمسك-!ايداقتتعل او ءاغقلا مضي لوعنف هوحضو بنعلا نمدوقنعلا اوهتعجالامّتدقتعاو كلا

 0 ق ارقعلا قلطن ال هيهعازق ب ررمضار قع ف ماسلا ريعيلارقع وهحوحب رمضان نمارقع ) رقع

 برض ب ان نمارقعةأرم ا ترقعو ىرقعلا + وري_ةءوهف هر ذا هرقع لرفاعرو متاوقااريغ

 ءاسنورقاعفأ ص اوان ركز نعةباكح ليزنتلا فورقاع ىهفا هاج عطقنا برق بادن مةغل فواضدأ
 ١١ اهامج خل اهتلااهرقعو عكرو عك ار لثمرقءع جاو هلدإو ماض أر قاع جرو تارقاعورقاوع

 ءاعدهنروصو قاح ىف مد: قاح ىرقءةمنصثيدح ىف مال_بلاوةالصلا هيلعهلوقو كلذك
 ىف لم ءةسسا ىتح كا ذرثك ماه سفن ىلءتدصغاذا ةأرملا جر فةيدمضلابرقعلاو دا صريغمانعمو

 رقعلاو سرا نبا لاقانه نمو مهد نع فة نيعلا مذتو زاخلاهغلقاواصأرادلارةءورهملا
 || لصأ هلت دان كلم لكمالس لٌصرا معلا وريغال مضنو مهريغهغل فا همظعماشرقعوْىش لك لصأ

 ءاودلا ليقثتلاو خلاراقعلاو تاراقععجلاو عاستملا ىلع ىلطأ اعرو مهض«.لاق لكفلاو رادلاك
 || يئذلاورغلاو دوغلاو دسالا نمر قعد مس لكوضىرهزالا لاةروقسعلا باكلاورقاقععهاو

 برقع | ىقلطت(برةءلاو ) لسرو لوشر لةمرقع عم او روةءوهف برض باب نمارقعسانلارقع لاق
 ” || ىرقعالالاقتال-.قوءارلاونيعلا مضبنايرقع ليقريك ذتلادك أتديرأ اذاق ىئنالاو رك ذلا ىلع

 ارك ذلللاةيوثدنأتلا الع بااغلاو ئتالاورك ذلا لا ةيبرعسعلا ىرهزالا لاقو ئتالاوركذلا
 رعاشلا لاق ىئناللءا هلابةيرقع لبق امعرون اررمتع

 ] نابرةءاهموك.ةيرقع * تدغذا ؟مأ سناك ْ
 ٍ لاقباك براقعتاذ لعاف أ ةيرقعم ض راو ءاطلاب ةةنوملا ثنأو صاح اركذلا مسانيد عمد

 ضع عجلا و هلوصأ ىف هفارطأ لدي وىزلي ىذلارعشلا ةأرلل( ةصيقعلا )كل ذوو ةءدنضمو ةيلعثم
 اكسس ا ا



 4 و

 0 ' بان ن نمانفعْئثلا (ننع) جالبالا عسع ىب ىحاوح رف قيضم 3 ارا يلسم نيب نوكت مرووه

 0 | نفعو هةكاذكن ةعلو هكر تريسغد مح / نةعوهسمدنع قزع ووف ههاصأ هودن نمد سف سعت

 هبدجو ف لالا هتندعأو بريضت ابن *هتفعأ هدضعلاقف هكر ا ىدعتي د و نةعتمو هنوفعلا نس 1

 سرددلاو فانه تفعواوفعونمبلزلا (افع) كاذك :
 1 | ادءضوامزال لوتس عراعو

 07 | هاقاعو هءاعو هىذلا نءهنوح كن [هتطقما ىلع نءتوفءوك.ونذاحمىأكنءهلياافع هن دمو ||

 1 ءوشن ىعع لمللا هئشان هلممو ةلعاق ىلع ءاحر دص د ىهو ةيمب ءاةيفاعلاو م اقسالا هنءاحدتبا

 || ليزنتلا فورثك ئثلااعوةيذاك امتءقول سلو بقعلا ىعجهبقاعلاو متكنا ىنععةمتامكتاو ليللا |
 || لاقو هتفعأ لاعيفةزم ها اضدأى تعدو ىدعبالو دعت هنرثكه نوفعواورثكى أ اوذعىتح أ
 : اوفحاهنمو لوطت ورث ىتح هكر تايغع ههضعأ هتضع واو مع هوفعأ "كلا ْ

 ْ اوفعّئثلاافعو كاس لاجلا توفعوامءابر وامثال :هلامعتسار وك ى للا اوقعاوبراو لا ١

 هباحأف ءلرتلا بلط ىف لالانهافعأف جبور خللا نم قعتساو لضف ا

 ظ كتل. لا 0 ]
 قنا ىهو مدقاارخؤم فاسقلارمسكب بعلو لصافملا بانطآ نم ضسالا نيتضقد ( بقعا

 اااهلسغ ل اراثاىأرانلا نمساقعالا لب وُثيدسملا قو باقعأ عجلا و زئاحفينذلان روكسلاو |

 : سانلا ضع هل_عحىذلا ىهو نيتدصسلا نب هيسقع ىلع همتملا عض»نأوهو ناطيشلا ةءقع |

 ْ سيلىأ ةسقاعملسيلودلولا دلو ودلولا فيتم هيوكسب واضر فاسق ارم ؟,بقعلاو ءاعقالا

 | اركب هبقعىءاجم ملل ف هودو هرج 1 ئيثلك ةمقاعواسةعت همت و همق أع دقف ع ىسدحدءاح ئم لكو لستهلا

 1 انو رع نراال ىنلاوز رع باطلا ةماكلا لما ضيف ةضالاهيوكس و فاقلا :

 ا هيف ةرطلا ىتعمامهشو منينعع لو عمسأ ىحرثك م هبقعءاج لبق ىتحرثك مث اهناكم همدق دب ز عضو

 : نالفون د نك لا نبا حو هرثآ ىف ىنم اق همقء ىفءاح ل_قاذاق ةالاوملا وةعداتملاا جدحأ ا

 1 ركب كرا رسل | وذ يضر راف نا لاف مهدعبىأن الف بقع مولد قست ا

 ىأىثلا ىقعئثلا ءينأوهو دحاو ل_صأىلا عجرب هلكبابلاو لاقت هماكلا فتراصت :

 |١ تئجىلراغلا لاقو اهدءبىأاعوطت ةضي رغلا باقءأانيلص ظاضلالاريضم ىف لاقو هنعارخأتم |
 : 2و تابعا عت دج قو ره الا لاوو هلنعلا ذه تءامدم تثحاذا ارهشلا نعى || ٍ

 : اغيفْحَت نكسد :نم بر لا نمو ىرحدعب ىرح أ بقءوذ سرف ىبمدالا لاقو هرخ 13 ا ناصقر 1

 ٍْ مه لعل تل | ن>ام لمقو مه صرخ العال نرخأىأ 53 ماا ءالالا 59 دسعلاقو ا

 1 هنموه دعب تة>ابوةءو لق بأن نماسقعا ديز تس قعو ىدعب ماقأ ىأ ىععي نالف فاحخو ترفاسو 1

 عجرو مهدعبءاج ىأءانالا ن مول .5تاك نم بقع هنال ب فاعلا سو هلع هّنلا لصدننا لوسير ىمس | ا

 ءرحلاردا ثلا ىنعملاواعيرمسامنمءاجو هاحخ تناكى تلا هو هسقع د رط ىلعىأ هبقعىلعنالف

 قدو ضدرملا قرباذا لاقيو ة همن هن :م قي دقوءاجاذا ناضمر سقءقءاح لاق هعمروك ذملا نم :

 ةبقاعمهبقأعمسطوق نم ل_عاق مساق مب رك لاثم بيءامأو ضرما بةعىفوه ضرملا نمئث |
 ناءقاعتراهتلاو لءللاواض:أىرهزالا لاقو هرلدذ هاحاذاس فعو بقعمو تقاعمو عفاسقعت همقعوأ ا
 ١ 5 دس 6 .- 3 5 0 8 :8

 لكك



 ا

 .؛ هز عفو هماع مدقأا ذا

 هي امشي اموءاظلا عمنيعلا و
 هةسسسسس كل 2 <

24 

 1 ا

 5 7 د ديصتخ يح 2

 يام ملثن اموءا ذل عم نجعل اب

١ 

 مفىف لدي ىذلا ماعلا: اذهسبلو لاقاسلءاعولاكمنال صاغعلا ةروراقلا سار هساب ىذلا ||

 نأب ندفع يمنع (فء) نيدنعملا نملك ىفناتغلا مل متو اصافعاحل تاعج ف لالا ا

 فع لحروف ءل مهل دبملا نءعفءمساو فدفع م3 هنع عسما حفل |رافع و هرمسكلاب ةفعب ررمط

 فيفعلا عج واقاهعا هنبا هفعأ لاقيف فلالابىدعتب وكاذكف ةعتواممةنيعلا حتف» ةضع ءأ سها و

 ةفشلا نيام لمقو ىلفلا ةذشلا تت تداذلارعشلا ىهليقدلعنف ( ةقفنعلا ) ءافعاو ةْمعأ

 اذابعت باين ءالذعمأرلا ((تلغعإل .قفانععجلاوالءار عشا ماعز اكءاوسنةذلاو ىلغسلا

 لاقوةبصق لئمؤلةعلا مسالا و ءارجحنازو ءالفعى-هف لجرلا ةردا هسشي او رف نم جرخ
 وهو هأرملا لبق فتش مخ لفعلا ىنارعالانبا لاقو م>رلا تاذتاذع ةيطوقلا ناو ىرهوجلا

 ليقواضدأ ةجالتملا ىه ل.ةوددال اولادعت را ببصيامتا اوركملا فل فعلا ن وكن الو اولاق نرقتلا ظ

 حمسسس سس تسي سس سيسسيبيبي سس بسسس سس

 ئ حابصم 1

 ش ظ 0

 عوقوا مف طرتشالو لعفي نالالداق لعاغلاريصتةيدعتلا هزم مب كنال برشا ذهتسق-سولكأ

 || اناطعلا عج او هيطعتامةيطعلاودعمفهتدعقأ ةراتودعتافهتدعقأ ةراتق د_صدا ذو هنملعغلا

 || اذكىطاعتي نالفهنمو ةسصاخةلوانم ف ءاهةذلا | عامعتسا نكس ةلوانم امال ك اذ نمةاطاعملاو |

 ْ تلالاد بلسم او دو وهف جف اءاضرأ ةماظع وبنعناز وامظعئنلا (مظ) مقبلا ْ
 ١ ريكت مظعتسا ونالفمظعت وايظع هسا اره:وطعت_ساو هتمّدنوا اردودبردو لما يطعن هتمظعو |

 || مظعلاو ورثك أهمظعمو لغق نازوْئْتلا مظعوءابربكدلا ةمظعلاو هياعمظع الا همظاسعتو

 0_0 22ئئتفئل995959ي9ي؟يش5؟ببئت77092 222 يئ2525222ئ52222ئتئ25252522222ئ2525252522252525255552525959--577777-7-2 :

 || هتكلد يرض ب انمار غعمانالا ترفءوبارتلا ىلع قاطب و ضرالا هج و نبتة: .(رفعلا)) |
 ْ صلاخنان رسل ضاس ةفرغناز وهرغعلاو رفعتذةغااس لمقَءلانهنرفعو رغتعاو وهرغعناقرمعلاب

 ْ هارفعىئتالاو رعأرك ذلاةرفعلا نول هنولهيشأ اذا ل_.ةوكاذكن اك اذا بعت بادنمارذعرعو ا

 5 سا.ةري_غىلءدرغموه ل -.ةرفاعمو ءارذع ن ذو عمهنمو ءارملاتدعجةئنوملانوءارجو رجأ لدم : ١

 : مما نوكتفّرمنبر فاعمهب ىعءرغعم عجوض لبقو ةءاصأ لا نوك-تفرذالد ورحاض> لمد 1

 || ةيدابلا لهأ مز لكنم سلو هي غيدي وفور عم( صخعلا ) ممملامضب رفاعم لاقي الواولات نعلا ||

 || لاقىرهزالا لاق تانك از و صاقءلاو ض.قتهسف صخعماسطو ىرهوجلاو سراف نا هلاق

 || دلجلا ىعساز_هوكاذري_غوأ ةقرخوأ داح نم ةقفنلا هيف نوك-:ىذلاءاعولا صاخعل ادسوأ

 : لوقلاوىرهزالالاق هروراقلا ماعمكصافعل !ثمللا لافو اهلادادسنوكمفةروراسقلا ا

 ] اهمتصفعا واهسأر ىلءصافعلا تاعج 3 مط بأن نماصقغو درو راقلا تدفع و دعو لاقام

 ةءاطملا



 اطع

 "كل رامات اا نبا 0و ل وخاص ؛اذاوهاضمأا تا 00 ا

لافا فاهءاضوعشننأتلا“ ءاهلاو واو ىهو ةفوذحت ةدحاولا ىفماللا |
 " || لاقةفثو ةزعلاقب جت ضء

 || فورعم (ساطعلا ) رطل راطعمور يطع ى-هف ترطعتوديدسشتلاب اهترظعو ا

سغللا لهآ ضعدلاق سراف نا لاو هسنق نو تيكسلا نا هلاه ءاملا لو> امضي صاضنأ ا
 ه
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 وعد نم م-م.»و اال و ١ او 4 اضنأةياس الا ىف ءالاب بعذ نيعل ارمس كر هضع ىف هدد اقاو ةامدخأو

 ا ال رنا مزلا كوفي نم مومو ةوضع لسألاو

 نيم زعل ضو صن لاةدسملا ن ند رار ل لوتخلاو نين نين س فرعا

 : ءاضأاهتاعح ديدشت لاه ذلا ةردضعو ءاضعأ عا اواهرمسكا

 يام ماشي اموءاطلا عمنيعلا دوي

0 

 بطعلا عضوم ني_د#:نطعملاوةبدعملا ماالاب انهسطعأو كإه بعت باب نمامطع بطع

 أرطعلا نم .بهتباننهدرطع ى-هفار طعذأ ارملا َت هرطعءو فو رعم ) رطعلا ]) ب بطاعم عجلاو

 | عصا سطءوفنالا سلجت ناز و سطعملاو لد5باننم ةغل فو برمض بان نم سطع ساطعو
 , ناعم < و ىلع وةشطعةأصاوناشطع وسطعووفاشملع (شطع) هراعمسالا ىلعرانأ

 اهدلو ىلع ةنانلا (تقطع) ءانملا لماق لقوءامهن سل سطع ناكمو سسكس ان شاطع ىلع

 ثلا تةطعوا مع ه-:ةرصاقطعه-تحاحن < هن :طعوامتءاردو هيلع تن> برض با: نمافطع

 لوعفملا م أ ةغمص ىلع ىداولا فطعن مولاماقوطعوه فاععو فاطعناؤ هتلمأوأ هتشاشطع 1
 ١

 ٍ 1 ارو وفهسلأ : ىذلا لعاف مسا فاطعتملاو نعم مساو ف فل ثمح

 || ىاتملا.فطعقيرطلا فو لاجأو لج ل-ةهفامل ءأ عج اوهمناجْئ ثلا فطعو فطعننأ

 نيدع# لطعو لطاع ىوف ىل>اهلع نكيولاذا لد بان نمالطءةأرملا (تاطعإ) ومو جاو عا
 لبالا تاطعو ىنعموانزو لطبب لطب ل_ةملطعب ريجالا لطع واهلعرتوال اضدأ طع سوقو
 | لالا (نطعلا) اليطعت لدالاو ريحالا تلطع لاق. ف ف. .هضتلاءىدعتب :واهاعرب عارنمتلخ

 || ساحت نازو نطءملاو با. سأو بد «لثم ناطعآ جلا اوءاملالوحلالا نوكمالو كرما وخانملا

 ْ أه: طعمو معلا ن نأ ءونطاوءو ةنطاعى - عفانوطع دقو بر.ض ىنان نم لد :الا تنط ءو هلم

 ” ![لاقو ىوأملاىهف ىحلاد: ءوأ ةيربلا فاهكراسماماق ءاملالوح الالب :الاناطعا نوكس:ال

 ١ "العم هيف كلريق كرالا هب رمشلا تن سماذا هملا خت ىذلا اهعضوم ل الأ ن نطعاضدأىرهزالا

 برشة ىأ لعتف ضواخل اىلاا-نطعن م دوعتف اساناسل ضوحلا
 ١ أ| لاعلاو هوةاثلا ةيرمثلا

ا درب اذا ظمقلا هر !جىفالا ءاملا ىلع لدالا نطعتال
 ١ : ملاكى نطاعملادا اول لال. نطعالف نامزل

 ا ارد لعالم هر اب نانالا عد فنا ىداراسا جدر (اطع ) كراممل !ءاهةذلا

 .٠ ||| قرعلاو ىوغللا عضولل ف اخت اطعا هيدي نيب عضولاو فاسحلا ىف مهلوق لية ناق هنمرسا اطعلاو
 ' || هجوافنخأا ف هتطعأ هلو: قدصيهن "الف ىفرعلا امأو لوانتو ذأ هف سيل هن الف ىوغللاامأ
 ل ىءلدلوانتااوذ_>الا ىلع سل قياعتلا نأ ب اوجلات كلذ

 ١ 0

 افهتمعطأ لاقي 5 اذهوام هو ىفا أوموه لب نيعضولا هفلا#هسف سهلا افذحأاف هتطعأ هلو

 لكا
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 ا صعءاصع عجل و تدذلا سغوهو نايطو اح ط ل_ةماغض خب دقو مف ذيقشلاشلامأوأ 7

 0 و 100 52

١ 7 1 

0 077 2 0 7 

 فدع | ىصاوع وألا عجب ةفصاعو فصاع ى وف ت دافوس عو برض بام مافصع ع رلا (تغفصع)

 4 وقول ةإللاو ءمويلاىلا لءقلا دن_سد و ةةصعم ى وفاضنأ تفصءأ لاقن و تافصاعةمنا“ لاو |

 | بوثلا ترفصعو فورعم تدر قصعلاو ؟ هبقدربلا عوقولدراب لاقي ا6فصاعم يلقب ١

 م ا هللا 6 مدعإ ريق اع خاللاو قورجع ماضل ايزو ءيعلاو وعم تما رةصعمو قر ةصعلاب هتغيص

 ا 2 هللاب تهكمعاو هأق يو هطقد برمض بأن ن نميعصس ل

ريسوأ وطابرةب رقلا ما صعود _عاسأ أ ن نمراوسلا عضومدوةمنازو 0
 ْش رك عجلاوهب لمت ىذلا | ه

 ىحلا 0 [ضيصوسارمابسو مر اسس دالاس (ىلس)

 ٍ ناودعةستلاو ةثنومروصةداصعلاونايصعلا ءالاو هاصع قَةَعَل هاصاعو ةغلاصاضنأ ى دع

 : مهنكل بامسأو بدس ل ةمءاصعأ سا.ءةلاودوس 10

 || هاصع قلأو مهتفلاتو ةعاج ا ةف :رافملال_ةهبرمضباصعلا نالف ى_ُثو تيكسلا نبا هلاق لق
 نأمطاو ءاقأ
 امم ةناموداضلا عمنيعلا ظ

 بضع ||| لحر ورد صا انةيم-ت يضع عطاقلا فلا لاسقي وهعطت برمذ بان نهايضع ( هم
 ١ بعت باب نمامضع ةاسلا ثدضعو كرا هتعزمو هميضعةنامزلا ناكهي ءاارحالا نءر بوضعم

 : بضعأرك ذلافاهنذأ ق شاذااضيأايضعةةقانلا وهاشلا تدضعو لخادلاديزم مهضعبوا نر قرمسكنا
 : سو هيل اغهييأ ىلص ىننلا ةقان تناكواهتتضعأ لاقيففلالا.ىّذعد ث”ارحدرخ اق داا 0

 | دضعملاو اهتعطقس ضب انن ماددضعد رصخلا (تدضعإل اهنذأ قشاالاهتي اخضا ءاضعلا بقأت |
| 
 قدملا نيمينع مقوا ذا دضاعممسمسه_موالاستوأان ىايناج ىلإ تيشمادوسعا ها

 كارف_معءلاو هلوق ؟ 1 هل ترصف هتنعأوأ هد_ضع تدصأ لق بادن ءادضعلجرلا تدضعودضاوعمجلاوهراسبوأ
 عسبج ىفاذكههمكعهإوق ١ تاغل سنا همذو ف تكلا ىلا قفرملا نيام دضعلاو اوواعت موقلادضاعتوارصانواتمعمىأ ادضع
 قخالوانيدبأب ىلا مدنلا || ادضعنيلضماذخم هتنكاموىلاعت هلوتىف نسحلا اهبأرقو زا+عا ةغل ىفنيتعض و لجر ناز 1
 ١ مدقنام طا 00 1ْ لفض ادي زو لاقل فق نازو ةسماسهتاوركبو ميغةغل ىف سلف لامسودما ةغنلقد لاسر

 هأ ةجيعلا لأ ىدضءنالنولاذةأو سافأ ل ئمد' ضعأودضعأ عج او نو ركذي مون ودضعلا نوةنودةماهت

 || نيعلا مضي ىداضع جر و بابلا نمةيتعلا بنارسسكمانةداضعلاو ةراعتسالا ىلعىدقعمىأ ظ
 ضع || باننموهو نانسالابا,تكسمأاضعاجماعواهبو ةمسقللا (تضضع دضعلا ماظءاهرمسكو 1
 || ضعو لتقبا.نم م ا ني نك اسر ظلاركل اراكالا ف بعت
 ا سيلا دورسك-ا ضاضعلاو ضمضعل 2 مءالاو لوسر لةمدوضعووذ همام ىلع سرخلا

 ٍْ اوضعىدلعت ن نما ةنسو نسي ميلع السلا هيلع هلوق هسنمو كة ىأ ضعم مالا ىف

 لضع 7 ورتلا|ععنمب برمضو لاق ىلا نمالض ع هنع رحلح رلا( لضعلاهب اوكسةتاواهوم: لا ىأاماع ظ

 مضلابلاضعءادهتمود ا فلالاهالا لضعأو ومذلابن هواذؤمتالف ىلاعت هلوتةعيسلا أر قو

 : ىتتسوخوملاو شس سس ضل سرا ا

 بان نماهدضعأةيادلا تدضعو حيمدلا ضيا دضعملاو رصدلا عطق ىف نوني ف._سدوقمنازو

 أ



1! 

 ' الكيل

 ؟ اوليللامالظ لو أدملاورمسكتلايءاشعا اوىثعاهعج هدحاو ةميشعلا مهضءدلاقو ىثعلا

 هاشعلا هتمعطأ هنوشعو لقثتل انانالق تنشءوءاشعلا تق وهب ىذعم١ىذلا ماعطلادملاو حفل 1

 ءاوشعهأرملاو ىشعأو 4 هرمون فعض سعت باد نم ىشع ىو ءانعأا 115 اان تدسعتو

 هيامهعاش 4 و داصأ ١ عمنيعل ا هى

 2 سس 2 م تا مي ميم ابيات الا :١ ١(ا٠(207.-20--0--

 روغصملاو لوعفم ءارةصعمو عةرغصعلابهةةيصبوللا ترفصعو قورعم دن رغصعلا )

 | هلاقام ىنعماذهروك ذل. نولدي نيذااروك ذلا ةبارقلا (ةيصعلا ))ريفاصع عما فورعم مضل
 ظ نكبملاذادحاولا فةم_معلاءاهقفلا لمعتسادقو رفاك ع هج ةرفك ل ثم بصاع عجوهو ةغللا ةْعأ

 |قاستءالا هل ءسمىف ةيصءىثتالا لعج عرمشلاو لاملا عيج زارحا ىفةعاسجلا ماقم ماقهنال ريغ
 ةغلال ةمصعةآرملا نوكت ال هريغىفاناقو صنلا دروم ىف ءاضةقءانا قف ثدراوملا نمر سد ىفو
 صتخااذ_هاف ةباجوأ لاتق'هباوطاحأ برضٍباننمام صع ل->ر لان موقلا بصعواعرسشالو
 ةيسصع ىلو الفةباورىفو ركذةيصعلو الفمالسلا هملع هلوقهءاعو مسالا أذهب روك ذلا

 1! ةقانلا لحرلا بصعو اهوو ةباصعب هن دشايصع | و>-رفةأرملا ثتدصعو هنباوطاخ آسسنلاب موقلا

عع نماطقست ىت> هيتوصخ تددشامصء شكلا تدصع ونيالاردل ليا ميذخت دشامصع
 1 3 زنر

 بص ءمهضعن لاق باسسأو بيس لمه باصعأ عملا و لحاف ا بانطأن مني هقن ىصعلاو

 أمئاو عم_تيالو ىنثبالو جتساد مث هلز.خ خصب درب سلف لثم بصعلاو بانطالا نمرغصالا دسجلا

صرصخضألةفاضالاو بصءدو ربو بصعا درب لاقيف هيلا فاضدام عمدصو ىنأب
 لن أزويو 

 لاجرلا نم ةيسصعلاو نيلابالا تدنبال غيصبصعلا ىليهسلا لاقو امصءابوث تب رسشلاقيف اذصو
 فرغو ةفرغ لم بصع عجلاو ني_هبرالا ىلا ةرمشعلاديز وأ لاقو ةرمثعلا و سراف نبا لاذ

صع عججلا وةفو رعمةياضعلا و ريطلاو ل_.خلاا وسانلا نمةعاجلا و اضدأةمامعلا ةباصعلاو
 بئا

 دمعت اهنال كاذب تعد سراف نبا لاق (ةديصعلا ) اهدى اةياصعلاب هسأر بصعو سصعتو

 ترصء) ةغلفلالاناهتدصعأو اهني ولاذا برض ب انما د صعا متدص لاقي ىولتو اقتىأ

 ليعفريصعلا ءاملا كلذ مساو كل ذكهيرمصةعا او ههام تجر سا يرض ب ان نمارصع هوو ىذعلا

 هتدحر سا اذان الف لام ترصنءا لمق هنمو رصعلا نع لاسام مذا ان ةراصعلا و لوعشم ىعع

 ترصعأو هندمحرضتل لمدلا ترصعو هملد هءامتجرخسا اذااضنأاريصءبوثل| ترصءوهنم

 رصع ىف تلخ دن ضاحاذا|مناكو تغلب دقف ت ضاحاذاق اهرب رصعم ى-هف تضاحاذأ هب رابجلا

 اركذ مراصعالاو دوعن اكريدتستو ضرالاو ءاسلا نيب بارتي عغترت عى راصعالاواهبامسش
 رصنعلاوريصاعالا ع+ اواضيأ ةعبو لا ع رلا هذه ىم-برعلاو رانهيفراصعاهباصأف ىلاعت لاق

 ارصعلاو ريصانعلا عج ا و فيفضل نيعلا خمدقو نيعلاو هاعلا مض لعنفهنزوو بسنلاو ىهالا

 ظ سلفأو سلف ل-مروصعو رصعأ ماو ثنو رك ذئامتوديوةالصلا عم ةثزومةالسصلا مسا

 ظ اض اراهتلاو ل للا وىنثعلاو ءادغلا نارصعلاو هيف ةغلن يدها رصعلاو رشدلارصعلاوسولذو

 رح الا ىلع نيعسالا دا لغورصعلا هالدصو رعقلادارملاو نرصعلا طفل ثب د ىفءاحو

 | لالا مضي (صعصعلا 2 راهنلاو ليللا ىنءينيرصعلا فرط ىفنايلصدامهنال كا ذيايمس ل قو
 1 سو و يس مج ص مصمم مس سم يم وص م سس رح جي مصمم

 امأو



 ةينسع ىو تدقعاو طرأ 2 ل 00 بشامو وةكلثك فال بنعأ أ

 هرمدع ن م8 رجلا ( رش ةءلا) تدش-أ ل وق. الو ةمدشعو ةمسشع ضرأ لور نم ميو تعول

 نمد لاعفم لاقيالو راشعملاواضيأريسشعلاوهو لاضقأو لفق ل_ةمراشعأ عجلاو ءازحأ

 رشعرا سعملان ا لمقو هامصنأو بدصت لثم 0

 ترش ءورشعلارمش *ءرمشع هنال ما[ نما دحا وراشعملات رك مفاده ىو ل تاو شسعلاوريسعلا

 ارشع مولا ترشعءوراسءورشاع لعا. لاما بوشعو ل: ةبا,نمارشعلالا

 مجاوسانلان ..مةعاّجل -ارمشمملاوةدعلاهيّيعوادحاو تدزف 0 لوقت مهجر

 هريششعلاو صاصتخالا ىلع ماعم . صن ثروت ال ءاسن الارمم هاك مالسلا هيلع هلوقو رشاعم

 ىأريشعلا نرغكو حوزلاريشعلاو رئاشعوت اربشع عجل اواهظفان ما لد >اوالو لسا

 ريغقلا ارمشء ضرالا نمرعشمعلا اور.ثاعملاريشعلاواضدأ هأرملاريسشعلاو و هوحنو ح ولا ناسحا

 رمشع لاق. ثنوألددعءاهريغب ريثغلاو مانأ ةريثعو لاج رةرسشعلاتيرك ذل دد_عءاملا هرشعلاو

 مانالا عجبهنا ىندعم ىلعةرمشعلارك دن ةسماعلا ورم ءلايلورعمتاو ليزنتلا و لاء ارق دوما
 هتلفانت ىبرعلا ظفللان الو ع ومى اريمغتهنافأط خو هوريسخ الار شعلاو لالا ةعلا نولوقيفا
 ةعالاهطضامشاااعكسمت:الفهولذب و :هضءباوف شع اطشلا هاوفأهي تدعاتو نكللا ن لالا
 ل عج لوالار هداك تار تالت ربشلا وةحجصتلا ةنسلاو يرد! ناكل ور ةوتاقثلا
 ريس غفاذهوةرخآمجباضبأ أرخاوالارسشعلاو ىرخأ مدر خالارمئعلاو ىطسو عجج طسولار ةعلاو
 ثنوملا | اوملغف اهمانأب لاملريشعدا ارااوارم ءانرس در سعلا تلاق د قف عراة فامأو عرداتلا

 امثءورهشأ ةعبرأن 8 ندرت» ىلاعت هلوق هنموا تسل ا ىلع ددعلارود ةرثكلرك ذملا ىلعانه

 نورشعلاورفعج وأ مب ًارثوةغلاهنو كسونيشلا خش رمش ءةعستلا ارمشعةنالُثو ريش عدح أ لات وأ

 زودبوءاملاو واولابرعدو دس> او امان تنوااو ركذملا ف لمعتسي ونيعمددعا عوضوم مسا
 ءاك>- اذكحو ةلورشعودب زوردع لاقتف عملا نوشاهمشت نوذلا طق _ستفاهك-!(لاهتفاضا

 زييعل اري غ ىلا ددعلا ةفاضا موضعي ناو ةفاضارتا الا عتمو تر هلا شعب نع نانكلا

 ءارسشع ىهف ليق'لابةقانلا ترمشعو ةطلاضخملا ىشو رشا عنلاو ةرشاعملا نم ممارعسكلاب ةريشعلاو
 مر ىلا ارساع ءاروشاعو :اهقفثلان الو ساو ءاسفن هلثمورا نع عا وروشأ ةرمشع ا هاج ىلءىنأ

 فدع مدلل اروشعو نيعااد_هبفلالا عم رصقلاودملا تاغلاهفو مالك اذ عست ىف مدن

 را ةرامعوأ لمح ف ناكتاف تادبعلا ءاطخ نمر ملا ىلع هءميامرئاطلا 0 :( ا

 ليئاجروةنعنازو ةششعور تكل تام خلايسر غل او رولا د1 وك اونكوو ركوا
 سراؤ نبا لاورمسك-!انىشعلا مالاو بعت بان ن ماقسع (ىدع) لاذقأو لفت لئثمُشاْسَ 0

 ىنثعلا» اضن شاعةأ ساو ق شاع لحب .رو ةمحلا ىف طارفالا قششعلاو هاسنلاب مارغالا قشعلا

 ليفوراهلاآوه ليو ىعلاانالصرصعلاوروظلا لاقي هسنمو بورغلا ىلا لاوزلا نيدام لق
 نا لوقهياعو ةقع | ىلا برغملا ةالص نمءاسدعلاو ىشعلا لبقو حامصلا ىلا لاوزلا نم ىبثعلا
 ىنعم ىلءنرعلا اهت :رث ذاعرو ةثنومةم_ثعلاى :رامن الا نيا لاق ةمعلا وبرغملان[اشعلا سراق ظ
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 ا ماوس لدم ساسع عبلاو ريبكلا حدقلامضلاب (سعلا) عتبات نمر عرد صم او هرامسب رع

 لعاشلاو وب هذآ ريض باب نما سع (هفسع)) دادضالا نءوهفريدأ سعسعو لبقألمللا || فسغ

 ) لسعلا ]لة دئاز هنولو لا م ثالثوحن هكمنيد وهنسن ونامع جردماننامز ف ىعسوثنودو لسغ

 مغ لسع
 وسغ

 رسءورندعر هذال لق هنمو ديدش بعص ىأرب_بعووف خلا: ةراسعواب رق برق ل_ةمارمسعسهالا
 اضارسعو 4 ١ عر هل لارتعو كادك لمت ساو زم سعتو بعت بأ نمرس غو عقارمسع سهالا

 ا برضس ا:نمةغل فو لمة بأن نم هرمسع اممرغل اترمسعو رومالا فه_حاس» لق متلانةراسعو

 لدوعت رسعأ لح رو ورهف فل الأب سسعاو اذك فاالاهيرسسعأو هرسع ىبعنيدلا هفمتيلط

 سهسعو لكلا ق هس رلالهأ باطاذا لجن بابن ماسعسءد سع لاقي ومدخو مداخل فم

 هنكل ماذا قد رطلا تةسعهذموةب و رربغنم ءإهف ضالا ىف سعو ةغلاسم فا سعو فوسع

 لثم خشلاب نواس عجن اكو فيساعتلا بك اروهو هلثمفاستءالاو فسعتلاو دصقربغ ىلع

 ىلالث لمف لكن هدرطم لاعغتلاو ل_هحرلاو لدقلاو برضأ !نملاحرتلاو لاّقَتلاو بارضتلا

 تاقرطلا سعب هنالريد الاو هو فمسعلا ددمو ايش اطب هطمخا ذااسع للا سعدت ابو ظ
51 

 ركذيوةدتيدملاو هكمنبب عضومنافسعوءارحأو ريجأ ل فمءافسع مجلاو لاغ الا ىفادّورتم

 مقر تب لال ترا لاس و ١ هاشلا لورق تنانلا نمو رك الاوهو ثنو كاذأ |
 تءاجْث د دحلا ىفو هنمةفئاطو سنا نمةهطقامنآ ىلا اءاهذ ثدذأَتلا ةغل ىلع نإ سعىلءرغصد وأ
 تدوزتف ىفالط تف ةعاقر دذع تنك تلامقف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ىظرقتلا ةسءاقر أها
 هناو رب_سغتلا باتك ىف ىلاعثلادازو بوثلا ةيده ل_ةمدههامناو ريب لا نب نجر لا دمعهدعب
 قوذتىت>ال ةعافر ىلا ىججرتنأ ندي رثألاقو مسوهيلعهللا لص مشتق ىسعنأ لبق ىنقاط
 عاجلا ىمنوأ لسعلا ةوالح عاجلا ةذاه.شهناق ةقيطل ةرامسا هذ هو كتل. سع قوذي وهةايسع
 00 ىذلاردقلا لة: ىلاريغصتلاب راش أر ال سع هءاك نام لكى م-:برعلا نال ال_سع
 رتميلاسعو لس ءاع جرو هذللا ةتطمهنالةن_شحلا بيرغتوهوءاملعلا لاق هيءافتك الا لوصح
 فكلا ( م..ءالريفاصءورو ةصءلثم لاسء ماو نصغلا( حواسعلاو )ل ىعسىناثلاب وانل
 ةأوملاو مسعأ لجرلاو مدقءاو ف كلا حوتعت ىتح غسرلا لصغص سب بعت بابن م اسمع مدقلاو

 ايسعودهقبانماوسعديلا ( تسع ئثلا ىف عمط برض با نماسم- معو هامع
 وهو فرم هةمريغ دماج ضام لعف ىسعو ىلو و نسأ ةوسعوسعد مثلااسع و لمعلا نمي ظاغ

 ةسقاذلاو ةمانو ةصقان نوكو نيقيلاو نظلا ىنععى أب دقو عمطو حب رثه سيفو ةيراقملا لاعفأن م
 ا قوألوعنمريحلاق مايقناديز براق ىن لاو موةي نأ دي ز ىدعوسننأب بوصنم عراض هاهربخ
 نآى عون ةماتلاو مايقلادب زلعفينأ عمطأىأموقي نأ ادي ز لعل هانعد ليقو لوعفملا ىنعم |
 (|| تا هياوح طنللا ف لس لعافلا نوكي نبآ لقاذاق ظذللا فة زج وهو لعاقاذ_هوديز موقب
 لعفلاب لصوتةب ردصملا

 00 0 1 1 1 1 1 1 ااا

 ظ ا
 رضا 5 ْساُْْْس 2222 سر ل 2 1 2 _  _-_-سسسس

 | هيسمع تدن ب عتبان نم بشع عضوملا بشعو عسرلا لوا بطرلا 'لاكتلا (بشعلا) || بشع
 : 1 1 ا ا ا لا دل



 او

 لهأ هز ريبانطلا ن نم عونو وة رمملارمسكب فزعم ا ل. ةاذاولاةبرعلا نعلقتو ةيرمزالا

 اقزعئشلا نع فزعو ىهالملا فزاعملاىرهوجلا لاقوافزعمدوعلا لع ثيللاريغولاق نعلا
 نماقز ءضرالا آر 3 تدوصتلا في زعتلاو هنعقرصتااشيز ,ءو لور مط ىلا نم

 كلت ىعستو ضرالا ىفالا ش ةرعلاق.الوديزوأ لاق 00 ءأاهت 7ريال

 و و ءهذموهنع هتمحت برض بان مال ريع هرخسعغن ءْئذلا 06 ازع) امسكت ةقزعملاةل الا

 لزعناف لامتيالو لزعف عواطملا ف لات و ل نسل ناك اعدتجرخأ اذالبكولاكب ئانلا
 29 را نءنالفوابن اج مهنع اذا انلا ن 50 لزعن ا اولاف ممن لاعمنأو حالع قسد هنالا

 ىنمأو ع زنف لازتالا براقاذا عما 4| لز ازءوةلزعلا مس الاو هتازتعاو ترملا تازعتو هلبناجتىأ

 «ءامقلأ ىأءاما تدب عاب ًدتباىذلا جرشلاىفينمأنا عماد «ةدنةإبح رغلا جراغا

 جرغلا ب راخ ىنمأو عزنناوارب هغترهفو طقأو لسك أ لقروتفوءاسيعالناكناف لزتي ناو
 لءتىممأناو كلذ ءىسمنو متن بان نمار وفر هذ ليقهمف ىنمأورخ جب رف ىف وأ ناو ل ري

 هدازملامفءارحنارو ءالزعلاو ءماللارم أ وودد-سم مملا خذو مىازلا حض ىلامزلاوه ذ عماخنأ

 ىلعر طملا عووهذشولا هراشااجلاز ءءاوسأا ع تاناواهر كو ماللا خشب ىلازعلا عجلاو لفسالا

 ليم د هامزعهمزعو ىلا ىلع زغء ( فا را هاوفأ نم هلوزتي هيبشنلا

 مازع عجلاو اهضرتفا ىلا همضدر ذهنيا ةعزعو هضأ قدحو دهتحاةمز هررعو هعزعمزعو هلق

 ةغلهي زعأ هثب زعوهيلا هتنسن هوزعأه -أىلا (هنوزع م( ايف دورصدلا,سهأأم دوصعلا مئازعو

 هسأ نهيهوضعاق ةبلهاسجلا هازعب ىزعتن مدد قو كانك ىرختو ىعت ناو سستناوهىزتعاو

 نال غلاما ةةسسالا ىفنولو ةداوناك م جنالةيلهاجلا وعدن سز هيفو سيدأت ص أو هاون كال

 هبلعأو مق ثيدسحلا ىنعف كلذوحنو هزعو هزل هد>وهسأ ىلا ى مد ناللذ نىنالفان ا ىدانيو

 هتدنس أ هيزعأثيدحلا تي زعو ىوعدلاهذهل ثم عقلا ناكر, نضضعاولوقو هلعق
 كقزرىأ كل ءارعتلا ن نسس> أ هل تاقدب رعت هسّيز زععو هيام ىلعربص بعت باد نمىزعب ىزعو

 هراعشوريسةو* ىزعتوامد ”اكملكو امال سلس لئمكلذ ن نم مع امالس ل ةمءاز لاو نسسحاربصلا

 ماللان ءضوعءا ماوس انلا نم ةغئاطلا دع نازوةزعلاو نوعجارهسبلااناو هتلانا لوقيتأ

 نيقرغتمنونأ.تاعاج نوزع ى.ءوسرطلا ل ةنوزع عجاوواو ى هو ةفوذحلا

 ا ميامودجسلا عملا ظ
 22522 ا ل يبس و ري

 امهنالىنمو ةفرعىأ ني ركسعلا تدهُو برعم ىمراق ىءل اولا نبا لاق شنجلا ركسلا)

 موا اركس عم هنمو حرح دمو ةهت>رحدنازو ركسعمو وف هتعج ىذلا تركسعو حاتم
 (بسعإ ركسعلا عمال لعاق ما فاكلارم مكي وركسعلا عاشتجا عضومللوعشلا ةغيصولع ١
 وباسل ىلع اال طاطا ا تبسرا تركو تايوتا

 0 ءنال لوف ملا ىسعءاركنءلصالاو قاضم قذ.س> ىلعوهو لعقل انسكنلا

 ناومحلا لسانتناق ف.هذوضهو هسفن بارض ادا ارا لءاور هرغو وف مختل الدتو عل رقهنأك هد عم |

 (جسوملا) حراخ صال لد سقاس مقدهناذل ىهناانوكجب الفداسلا اص  هتاذابواطم

 (رسع) ىنءاهيو ةحموعةدس> اولا دقر ءااوهف مظعاذاقرو دمر ءهل لولارصس نم لعوف

 م رس ص م يس م تت تاي ستووو تر د و م لل
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 أ لعاسجلا مرعلا لاقيو : ف ةغل بعت بان نم مرعو هفامرع مرعو مراعو وف لو برع ىلان نم
 ةيصقنازو ةمهرعلاو فرغو ةفرغل ثم مرع جاو ىرذي مث سادي ماعطل نمسدكرلا ةمرعلاو
 اذهىلعو هعفدقاطدالىذلا ليسلا لمةوّد_سلاوهو ةلكو ملك ؛مةمرع عمج لق مرعلاو هغل
 ةيرع) نيظفللا الخال هسن ىلا ىلا ةف اضا بأن ند مرعلا ليسم لع انمل ءرأف ىلاعت هلوف
 ةيسنلاوة] سلات دعما و هب رعاهريفمت ونيتع# ةغاىفوةمطرنازو تاقرعو ىمنيد عضوم
 عهجمت تحتاموهو هلوال فنالا نينرعه-تمو هلأ م لكن مءاغلار سكس نياعف نينرعلاو ىنرعاهلا
 ةنبرعلاو ني رعااو فنالا ىلع نينرعلا لطب دقو تدذارعلا مشوهو معلا عضوموضهو نيحامحلا

 كرع

 صأهارعو قر عمدوصةم او راعدصاةلاق هل ةمهارتعاو هدفر بلطل هدد_هق لق بان نماورعع هورعد
 هلوةو ىدمو ةيده ل_ةمىرع عجاو هنذأز وكلا ةورعوةفورسعم صيمقلا هورع و هباصأ هارتعاو
 ةيرعلاو وتس وامك سهست ىباا ةورعلانهينشتلا ىلع ناسعالا ى هرع قثوأكاذو مالسلا هيلع
 اهلعءاملا تاحندو ةلوعفم ىن«عنليعفامتأب ىأ اهورعبفاجترملكأيل هريغاهحاصاهي رعب لكل
 لبتو ءاهلا تةذح لكلا عما هبءىجحاذاف ةل يك الاو ةدمطنلا لئمءام-الا.ب هذما مب هذهنال
 ةبرعواب رعبعت با نم ىرع هيام ن م ل>رلا ىرعوانارعلا عدلاو لت أ ها لاق, اك ىرع هلت
 لاقيففيعضتااو ةزمه اد ىدءدو تارراءءاسنو ةارعموتوةناد رعوةب راعةأ ساو نابرعور اعوذ
 ليقف جواس لءج متردصملابفصو هيلع برس ال ىرعسرفوا نم هتب رعودبا ثن متن رعأ

 لجرلا ىرورعاو ىرع لح رلامتءالاك نابرع سرف لاهتءالواولات لاغقأو لق لدم ءارعا لمخ
 .ناكملاٌدملاب ءارعلاو هنمإساذا بعت بابن هرعوهف ىرعد بيعلا نمىرعو أ رعاجكرةبادلا
 هيءرعسال ىذلا عستملا

 هيو بزاعو وذ ىو باع برمضو ل3 ىلا نم ب زعو دعب دعق بان نمأن قرع ولا (بزع) برع

 ةفرغناز وةب زعل با. نم بزعن لجرلا بز ءواهرك ذهنءباغىأ ةبنلا تبع محلوق ىمت
 رعاشلال اق كاذك اضد أن ع هأ ساو نيدققب نزعو هذ لغأ هل نكي ملاذا وزعو

 بزالا ملا سراجلا ةنبا ىلع # بزعىلءابززعلدي نماب
 ظ لجرلا ال و متاح لاف راغكو راك ل ثم بزاع وهو ىلصالا هتان رابتءايبازع لجرلا عجو
 ءارجورجأ لثم ءابزعم !صا لاق. نأ ىرهزالا لوق سانقو هرحغهزاحأر ىرهزالا لاق بزعأ

 ىلءربزعو ميظعتلاو ةرمصصنلا هورزعب وفلاعتهلوق ىفريزعتلاودحلا نود بيدأتلا (ريرعتلا)

 اذكل هن:نأىلع (زع)) هكرتو فرصلابةعبسلا ار قو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنرغصملا ةغبص
 از عو ىوق خقل ا هزازعو ريسكل!انازع ل>رلازعو هنعةمنالا نعةيانكدتشا ىأ برمض بأن نمد

 | ليقثتلاب هتبوةرخ اهتز عو ىو ةتززعتو ةزعلا مسالاو ةرعأ عمو زيزءو هف ةغل بعت بابن مّزعت

 هياعردة »مل بض باب نمزعن ئئلازعودادضألا نم نوكيف فءضزعو لق باب نم فيفأابو
 'باينمافزع ف ورع جلا زعو عفامهفرسكللارهزعلا ورعلا مسالا وززعت ىطسةرساا لاو

 ْ لاق ساس, ةرمغ ىلع ساف لثم فزع د_>اولا مي برمض» تال | ىشو فزاءاانب علان زعو برض

 ىرهزالا
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 ْ نيضراعلا يف سانلا لوةفدي دا :ععص ناسن ال1 ناضراعل او هرك ذا ىذصت اذا ا ذك ل هن داهم

 ١ ضورعلاو نعلاو ةد'او هكملوسرنازو ضورعلاو نيضراعلارعش ف.ةخ لصالاو فذدح هنأ

 ٍ مهل ضركعم ىأس الإ ةذرع نالفو هروسكم نعى ر عأ ارعشلا نزو جده فرهدنيناوقد لع

 | ةفرعملاو سلا ساوملا نمةساعب هتملءاناقرعورسسكلاةفرع (هتفرع) هبف نوعي نولازي الف

 ىلع ةرعو فو رعمىأ ف د رعو فراعّرهأو هذر عذ هي4تفّرع ل قيف لمع ثةلاءىدعتبو 4مم 5

 مهماع تفرعو مهتسايس مئاقو مهسعأرب دم ىأ فراءاناقرسكل ا. ةف رع ل مق بان نم فرع مولا

 ١ هنموناس>الاو قفرلاو رين او هو فورءملابىأ فرعل ا|تتصاوءالؤهقوفريمالا اهون

 هيلا جاتك ردقو ىف هرب سه. .ا فرمان سعأ نم ىأ فو رعملابضأملف فو رعملابا يضأ ناكنممه اوك

 نءربذ فارعلا لةو ناك او ميما ىنعي ل_ةممفارعلاو هسسفن ىلءهب رقى ثلا, فرتعاو

 فلالا اهلخ ديال عهجلا ىذمع مسأت هفرع موي و لل 8س اوىذاملا نري نهاكل اوىذاملا

 نس واهتم لاق و يخعا فوقو عدوهتافرعوةيإعل اوثننأتلا فرصأا نمةعون# ىغوماللاو

 قا ةلباقما نيوتت همسي ني ونتلاو تانم ومو ناس مبارعا رعد و لايمأ ةعسستون هكم
 اذهلو ثدنأتلاو ةياءلاو هو فصلا نم عنم لا ىضتةمدوج ول فرمصني وتب سباو تاهت نأب

 تفقو لاقي هنالاربد قت ةفرع عج تافرعو لا ىهةفرع لوقي موضعي و ماللاو فلالا ااخديال

 أرعشلاةيادلا فرعوةيرا+ار ظن هبه .شي هسأر ىلعأ وز يط سمة كددلا فرعو ةه ا اورضح

 ظ عج قرعلا عم لو سراق نبا لاق ناقرعو هذ سه: با. نم اهرع ( فرع )) اهتيقربة حت تباسنلا
 صوخ نم سنت ءريغض نيتضعن قرعلاو مهلا نمهيلعام تلك [لثق بان نماقرع ماظعلا تةرعو

 دسجلا نمقرعلاو تابصق لثمتاقرعاضدأ عجو بام_سأو بيس لثمقارعا عجل او كلذوننو
 ' قحملاظقرعل سل مالسلا هيلع هلوقو قو رعىبعاضدأ عمج ةرصشلا قرعو قارعأو قور.ءههدج
 هريغاهامحأ ضرأ قون اصنغالا هدو ىلءضرالا فسرغ:ىذلاوه -وملاظ قرعىذل ءانعم لبق

 ه.اعءارتجالا كلا لزوجي ىتحهل ةمرحالهنآ يملا زاجل ظلابقرعلا فصوف هسفنلوهاهجو تسل
 قرع تاذو كلذ هركناو عنع ودريفملاطلا ل_>رلا ىلعءارتالاز و اك همحاص نذاريغنم عا لان
 فورعم ملقا قارعلاو زاخادةنموهلاقد ونيتاح صوخن هكم نعوهو قارعلا لهأ تايم
 فارعنماذحخ أر لا نماندودحت نع لغسهنالاقارع ىع“ لمقو برعم وه لق ثنؤد ورك ذنو

 فارع لاهت ف هظفا ىلع قارعلا ىلا بسب واين هدو زرخ م ءونثاموهوكلا ذري-غو ةدازماوةنرقلا
 ةفين> ىلأ ع مهسيف فالكنا بصن فيطل ينصت هسيلعهللا ةحر ىفاسللر نا.قارع نانثالاو
 | لكنالنيبقارعلا فالتدخا ىه-:و هليلدهدنع حرامراتخاو ىليا ىآ نيندرلادبعنبدسختو
 | نيبعكلا فاح قئوم بص ع( بوقرعلاو )) نايقارعا .هف قارعلا ىلا بوسنما م-منمدس>او
 ةياورلا هد هىلعرانلا نمبيقارعلل لد و مالسلا هيل هلوةوريفاصعو روةصع لكم بيقارع عجاو

 مرعت رع سرمثلاو هذا بارغنازو (مارعلا) اها سغبالف ءرضولا ىف بيقارعلا كراتلثأأا |
 و ا م ع د سس يجو ١ ميد جست د تو حم 5
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 7 هوركشيل ةيغرلا ىوذا هتروظأ ع دنلا عانملا تضرعو باقلار وظ نعهنأرق اضرع با: كحلا

 هلعفةنأك نكمأاضرعرب_1نا كل ضرعو موفرعمل مسملا ترظنو مده رص د كا تض درعو

 ١ ضلجلا اوبولةملا نما زهواضرءضوخحلا ىلويعملا تضرعو هيممتاتق فيسلا ىلع مهتسضرعو

 ريثكو#و ىسأر ةوسنلقلا تاخدأو تيملاربقلا تاخد لاقءاك اذ هوريعبلا ىلع ضوحلا تضرع

 ىآءوسد هلتضرعامو عمشلا نم هزيل خطاك اضرعرانلا ىلع لسعلا تضرعو مهم )اكىف

 ضرع وسلابهل تءضرعو برض باب نم عج او هيف ةعيقولا ةضرع هل ترمصام لبقو تضرعتام
 نأ ضارتعاب هعنمف هل ضرتءتال ىأ اسوة وءارلارمسكب هل ضرعت ال الا ىفو ةغل بعت بان نم

 ىضما نم عنع عذامىأ هودفو لج نم ضراعقيرطلا ىف ىف ضر عف ترمس لاسقي هنال هدا ىف غامد
 لكنالتاندبلا ضراعتو ليلدلا, كسلا نم عنمتامنالءاهقغلا تاضارتعا هذمو هانععىف ضرتعاو
 تضرعو تضرتعا ىنععل.ةثدل اهل تضرع لاء الواولاداهذوغن عنمتو ىرخالا ضرخعتةد>او
 دوةمناز و ضرعملاو ضرعلاب هءاع هتعضوىأ برضو لة ىان نءاضرعهضرعأ ءانالا ىلع دوعلا

 نازو ضرعملاواهرفنآ نموأ مهد نع سال ارفنأو هو سرعلا إل ىراو+ا هيف ىلة بوث
 0 ذفهروهط عضوم ف ىأاذك ضرءمقه_ةلثوهراهظاو 0 ذوهو ىلا ضرع عضوم رصس#

 اذهوهي ادصقلاوكاذروهظ عضومىفىأ ل تلاو ىظعتلا ضرعم ف نوكياا هلوسروهللا |
 هفرصماذ_هلاق.نيعلا كوريملا خاب لعفم ىلع نأ: بمض بان نمناكملاونامزرلا مسا 9

 هاذ نا ةعادنا قم 1 رق:قأيسوهمفب درمضن ىذل!هبرمضو هلو زنو هقرمد عضوم ىأهن مضمو هلزنمو

 قهتفرعلاةررتسأا هلصأوةيروتلا ضارعملا وهل سد رالموم حاشفملا لثمضارعملاو ىلاعتدللا

 00 ا تال م ةلكاعو د ةسلاكناعفو هم )اك ضارعم

 تار لهال->رتاأساذا اكل وقلا نمر صتلا فال ضدرعتلاف هنت تنأو الوقتاقاذا

 اذهو بذكلا نمارار فاضار عمهم اكل عصف ىرعل دالفنالوةيف ذكي نأو :وهاردقو انالف

 ىفهتفرعلاقي وبذكلا نع ةحودنمل ضي راعملاىفنا مهلوق هنموم )اكل ف ضدراعملا ىنعم

 هيف ل ىذلا بوثلاوهو ضر ملا قةراعتسا از هءاملعلا ضعي لاقفلالا فذ: هملاكض رعم
 نسدالهناق مزاكلا بيلاسأ ع مج ىفدرطبالا ذهو هلاقو هيزو هتئمه ىف ليقهنأ اكو ىراوجلا

 ا متشلل ةئيهنسح أو هىذلا هن زلا بوثراعتسي نأ عبمت؛ لب رتشلاو بسلا ضاوم ىف كلذ لاق. نأ

 فال_وهو هيموقب ل<ىفالا دج والو هسة:ب موقدالام نيماكتملا حالطصا ف ضرعلاو
 نيعريناندلاو مهاردلاواولاقعاتملانوكسلاب ضرعلاو لولا ةرغصو لما ةرجيوحن كاذورهوجلا
 اهلحخ ديال ىتاا ةعتمالا ضورعلا دسءوأ لاقو سوافو سلف لثمضور. عجلاو ضرعامهاوسامو
 ىنونعينيعلا خشب سانلا ضرع فهتبأرلاسقي ارا ةءالواناوم>نوكتالو نزوالو ليك

 برضاو نناجلاو ةيحانلا لدةناز و ضرعلاو مهفارطأ ىف ليقو مهطاسوأ ف ىأ ن يتعطل ضرع
 5 ضرعلا ىذوشو بسك او سغنلارمسكلا' ضرعلاو ناك ناجى أ هنماس اج ىأ طئاسللا ضرعدي

 "| فورعلل ضرعتوهيهتلب اقئدلانئ ثلا ت ضراعو هلعف لثمتاعفد ةضراعو بمحلا نمءىربىأ

 ١ عامم نيب ص هر ١ و ضارعم نم هو وصعم ض هرعم لاقي نأ ه> ولاق هيف خفاوش ىذلا

 ىف ض رعت مهو هنمو هريغو ىرهزالا هركذ هماطو هل ىّذ هئاذا فرألاو هسذنب ىدعتب هضرعتو

 هر داهس
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 أديز وألاق - رم ةلزنمح رتسلرفا لا لزتا ذا سرع لاقباتاو ًأطخوهاولاف لوخدلا ظ :

00 2 

7 

 || سلفدازو حرعلاو هل-ةمحاتةمنارو حارعأ او راعملا عجاو ىن-ةعاهلك قرملاو دهصل و 3 ٠

 | ١ تلدعهنعت> رعو هدنءثغةوامىأ ليقثتلا ىلا ىلع تجر ءامو سلا ىو وك

 || لع ثيحل ءافمسا ىداولا جر عنمو فطعنا ىدلاح رحنأو لدم هنعّصح رعناو هتكرتو كد ا(

 0 ا «( هرعلا هديازهنونو هفاطعناز هجارعذالك ذب ىعمة ساكس ل-دأ ثوجرعلاو هرمسن وةنع

 ْ | رعلاس راف نبا لاق ةغلا.إإ أر ذو لان اك ةرع نالفلاق.و رذ_ةلاوةهضغلاو رغلاو برجلا مضلاب ظ

 ْ ظ هيء لل لق بان نمهرعدرمشلابهرعو منالا ةرعملاو ةءاسملا ةرسعملاو برجا اهدتفو نيسعلا ممضا ظ

 || نبال اقو ةلسمريغ نم فورعلل ضرتعا اذا ءارتعاو اضدأ هارعو ءرخءاو هرعلاقب بلطريغ نما
 سرع ْ امادامؤتالا ورك دلا هيف ىوتسي ف صو (سو ,رعلا ) لاسي الومال لاب ركب ىذلاريعملاس اسعا

 || لجرلا سرعو سارع هارملا عبو ل-سرو لوسر ل-ةمنيةعصب سرع لجرلا عجبو اموسارعا ىف
 ْ ند هنم سورعلا لا ةب وهمزلاضدأ ىذلانسرعواسع أو لك ب عت ب نم سرمد عاجلا نع ظ

 ظ ى:عم ىلع لةئتل انهنأ ما سرءامأواسرع ل سرعأو اهب لخد فلالاب هنن صان س رعأو

 لجرلا لو دس ارءالاك رامتوأ ليل نعناكت قو ”ىأاولزناذإ امسيرعت لزنملا فموقلا سرعاولاقو'

 لم سارعا عجلاو هنأ صارم كلاب لج رلا سرعو ميرت_سلرفاسملا لورنس رعتلاو هنأ صان
 || وض لامتيف تي ديو فافزلا مضاابسرعلاوا ضي أس :رعءل_>رلا لا ه.دقو لاما اول

 سرع : تد هشاضدآش رعلاو هفقستسبلا شرعو ريرسلا (شرعنا]) سرع تان عجاو هراغلا هيسسنت ل
 ل

 ا نيةهك شرع هءعجو ,لثمشررعلاو سوافو ساف لم ش ورع م+لا,ماُعلا هنود لما ل

 || توبنال شرعلابرفاك نالفو سو هلع هثلا ىلصهشنأ لوسر عمانعت*ىنامل' ىلعو درب ودي رب لكم

 ْ لءقشلاهنشرعو شارع عج او مركلا هلع دمعاعق: ف لمهدام مركلا شر رعو توسلا ىءنأ

 || ىهوا مت>اسرادلا (ةصرعل اضيأشئارءعجلاو دوما ءاهلارةشي ربلاو اشيرعةهتامع
 ضرع ١ تاددسو هدصم ل_ةم تاصرعو بالكو ةءلك ث مصار عجاو اس مف سدأ ىلا ةعساولا ةعقبلا :

 ٍ سراق نا م )لكى و ةصرع ىهف ها اف سبل ةعقب لع“ ةخللا هَعف باك ىف ىلااعئلار وصتموأ لاق و

 ةضيرءةنجو لوطلا فالخ ضرعلاق ماركو ميركل ثم ضارععخاو ضب رعو وذ هيتس اح
 هنعتءلو و تنرمطأ هفع تضرعأواضرع هبف تمهذ فلالاب ىلا ىف تضرعأو ةعساو'

 ةسصرعو هينوهىذلا بناجلاري_غايناجىأاضرعت ذخأ ىأ ةرو ريما ةزمذطا لعح هتقيقحوأ

 عواطملاوز ربووه انف هير ربأو هبرهظاى أ فلالابوه ضرعأق برمض بان نما ضرع 0
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 0 لاق ورذاملا ىفةغل ةضاح مالا مددنم لمس ىذلا ق رعاالذاعلاو عج لو ها مال ىأ لدتا
 " [|ل خا اوتابنلا نمل لاثم (ىذعلا ) هداربا ىلءريكرسصتةءاذسهلو لصالا ىهماللا ||
 ْ باننهذسعو وفىذ علاق, ةسغل ني_هلا خفو ىاذعأ ع جاو ءام-لا نمالا برمشد الام عر زلاو 1

 اضدأ لمعف ىلع ىذعو فار :

 ىذغع

 امم داموءارلا عمنيعلا ب

 فالخ مهو ءايرعلا برعلاو ةيراعلا برعلا لاسقف ثنو اف دوباذهلو ثنوم مسا (برعلا ) ْ
 [ صصقناك اذافلالاب برعأر مصفريغ نكن اوبرعلا في سنلا تدان ىرعل_>رو ممتلا ||

 0 .٠ ١ 0 0 0_0 -« هد ع 2 - 5 م
 1 / ىععاواكهسنعت ّرعو لي ةثتلابه#ت» رعو ه:ءتدرعاو ئدلا تب رعاو برعلا نم نكمل ناو ا

فن نءبرعتميالاو هقدر عأوهنبرعنمدوجأ هنءتب رعأءارثلا لاقو حاضدالاو نيدنلا ||
 0 ىأا+

 ديزو.أ ل ةهناسا ف ةنكلدعب هدف بعت بابن مبرعيبرعواصصفاس رعناكاذاةبورعهتاسل ||
 ١ هس رعلا ةغللاو هس رعلاب هملاك موؤاذأ -غاللاذه لكبر ءّدساو برعتو ف لالاب ىوعالا برعأ

 وهراضدأ هلا ىارعأد حاولا ىرعلا نمودبلا لهأف مثلا بارعالاامأو برسعلا هبوطنام
 م سر

 مهلاومنموأ ب رعلا نمناكماوسلامتف ىرهزالا داز و لاك دايت راو ةعبش باص نوك,ىذلا
لب لزت نمو بارعأ موف مس مهظ؛نعظو نيداسملارواجو ةيداببلا لزننذلاق

 نطوتساو فد رلا دا

اعصفاونو كر )ناو برع مهف برعلا ىلا ىت': نم اهريغو هب رعلاىرغلاو ندملا
 0001 اوعسلاقيو ء

 "|| ناب او ملك: نيذلا م_هةيراعلا برعلا لاقيو تابرعلا ىع-تاهونكسىنلا دالسيلانالان رع
 1 نلءمءاناساناوماك_:نيذلا مههن رعم_بملابرعلاو ميدقلا ناسالاوهو ناطق نيب رعد

 || برعلا فةفل لفة ناز و برعلاواهال وامو زاسخلا تاغا ىهومالسلاو ةالصلا/مملع هاربا
 ||| فيرا تد رعأو دسأو دسأ لثمن يدمشت برع ىلعو نمزأو نهز لثءمبرع ال برعلا عمو
 برعلا هتةلئئذلا نعمل مسالا وهما اوهوهب رعارإ ىعملا باسلاة مهلا ل_هقو هتضوأ

 ملاميرو هيلع واد ةسرعلا ةيذبالا نم ريظن ىنع هل نكمأ ام مت مسد رباو ف ةركذ معيعلا نم
 بدع سالت ةوقلتناو هنماوق: كاف هاو .قلتاع روهوقات اكهباوم اك لد هريظن ىلع هؤأم<

 - ]|| عورقبلا نمٍبارعلارقاضلا فالسخ لالا نم بارعلاو قدس أو ميهاربا لثم ىمحتأ هيف قو
 || بان نمابرعةدملا تب رعو ىرعدح اولا نيذاربلا فال بارع ليخو سلمدرح مارك ناسح
 #| | ىرتشي ناو همهضء: لاق ءارلاونيعلا خشب نوب رعلاو شخسأ اذا هملاك ىف برعأو تدسف بعت
 " [اوهفالاو ءانستحا دقعلا متنا لوي متهرحالاوأن ملا ضعن ىطعبو هرجأ: اسوأ امس لجرلا

 ةملصأ هنونو ةدلان ةغل مضلانا رعلاو هيفةغار وف صعناز ونو رعلاو ك:ههذحخاال اوك

 رغلا نمهيغال كل دنع سلام عبتالرخ الا ثيدحلا نوريسفت ناب رعلا عد نعىسنو ||
 برم ىمعأنوبرعلا ىمصالا لاقو هلٌممهسنب رعو نودرعلا ىطعأ ف ئالاب دعس ىف برسعأو ||

 1 اكناو ءأح رغىتألا وج رع أو وف ةمز ال لع نمنكاذا بعت بادن ماج ع هيشمى( 2 رع))

 حرعملاو ج راعو وف لدق بابن محب رعب جيرع ل بق هيمشم فزع ىن> هياسصأ ئيشن د ل عز الريغ هلع

 يت اا



 يم واو ورم هس برج جلا بو دو نب عت او
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 دحاو ا ىلع دح اوطق' دلال لل ام لاو ىداعالا ىلع دعا ردت راد ال اف 1

 هللات اودعو هللأ تاماو نه نولوقي ليقع بضع. تععمديزوأ لاق عوجناو د .:ولاوز لل

 ىأىدعيل برجلانا برعلا مالكنصو ةودعليقةةصلاديرأاذاىر هزالا لاق ءوا دعأو هؤام كلوأو' ّ! ْ ْ

 نكاذا عراملا ف لاقو ه'دعألاةيفىودعلا مسالاو بر <ىت>هيراةنم ىلا هيحاصص واي
 ةودعه. ف لاةيفو دعىوسءاهلا,ثنؤبالف ثنو ا ورك ذملا هيف ىوتسا ىلعاق ىنععلودف

 امماثدامو لاذلا عم نيحلا ب

 لثمباذع عجو ا ذعهتيأر هتبذعتسساو بذعو هذ هيرعشم عاسةبوذع مضلابأما ( بزعل
 01 3 مْ برضا برعلا مالك هرصأو باذعلا مسالاو هّسق عاب دعت هنندعو ماهسو مهس

 -اوهفر طناسللاة يدعو تاذعلا نمةعطقر ةسْلا ليقف هفاشا روم الاريعتساو ةاومةي وق 2

 ةيدعوهق :رط طوسلا ةب دعو نأسللاةيذعبالا قطن لا نوكماللاعي وتامضقو ةمصق لذ متاددع ٠

 ثتءفر نرمُض بأن ن نمارؤع عضم (هنردع) هب عفرت ىذلا طمخللا نازنملا هدد -واممصغهرع ل

 راذعأ علاو نكس شدو عاش ل! لاذلا ظتورذعلامسالا موامري_غىأر وذ_عمووفموللاهنعا

 نءعرذ_:ءاوهنرذعملومق باط "ىلارذتعاو هغل فلالاهبرذعأو رذعلا ىب :«ءىرذعلاو هرد.ءملاو

 لجرلارذعو توك ىنععهنم ترذ ست اووحري_غواق<نوكيرذتءللاوهرذ- ءرهظأهلعف' :

 مهبوذرتكدت ىحىأ مهسفنأ نما رد ىح عوق ثددح ىو داسفو سعءاذراصرذعأو

 ءاوس فانا صأرذح ن1 كاذ لاقي رذنأ نمرذعأ لئملا فو هيف اان حالا ىف رذعأو مح ويعوأ
 ةعلالاب خشن و هلعف ىلع ه مولد هندىأ ا هنم نر طعن نمو تالف ع نمىربذعنممهلوت ور ذحيلوأرذح

 ىنمول :الو هعنصن هتبزاحاذأا ىر دعت موقد ن م هأنعم لمقو هم اع ىمؤلد هالو هس ق 5ىرذعدو هيلع :

 اربذعت صالا قرذعو هنرصت اذا هنردع لايف ىرمصم ن نم ىأريصن ىنءعربذع لبقو هب هلع فام ىلع

 برمض بأن ن نمارذعءهيراملاو مالا تردعو رسعت ىب هع صالا هرم لتعود فورس ذا

 ةفرغل ثمرذع عجلاواهتراكبةب راسا ةرذعو ةمافلالاهترذعأ اورود_عموهق هتئتعاضتأ

 هدادلارادعواه درمسكوهأزلا خشب ىراذعاهعج و ةرذعت ا ذأ ءارج لاثمءارذعةأ هاو فروأ

 تدعون كو باتكل ثمرذع عج لاو نسرلا ىلعراذ_لا قلطدو ماعلا نماهذخ ىلءىذااريسلا
 لزا_ارعشأا ةيعلااراذءو ةغل ف لالا هبرذعاوار ادعهل تاعح لة هو برمض نأ ن مارذعسرفغلا

 اوناكممتالرادلا ءانف ىلعةرذعلا قلطتو ا هةمدت فرعدالوءرذلا ةلكنازوةرذعلاو نييعألا ىلع
 اا لاو ا نوراملا مها فرظلا ةيه 3# باب نمزاحتوهف هسفءرخلا نوقلم
 عنصاذا اراذعارذءألاقهبى عسب ءردصموضو ةصاخن ادخل ماهطوهلاقد وثداح روريسأ- دد

 هرذاعلا ةءدقوةر را وةضاختسالا مد هنمليسسىذلا قرعل ارذاعلا اوماعطلا كلذ

 جفوءاهغلارم نكي لويعف (طوذعاا ) اهوحنو ةءاجلا نع فلختلا . نموأكلذن مرذعتاذىأ

 هلم بءقبابنم' طدعطذدعو كلذ لعفاذا ةطددع طبدعو عاجلا دنع ثدح ل>رلاوهءا. |

 لم فاذعأ عجلاو<رامشأا عماجوهو ساكلا (قذعلا )كلذكتناك اذا ةطورذ هدأ صاو
 نا قذعهنمورقلا نم عاونأ ىلءقذعلا قلطد و أهسعت ندا سلف لاممقدعلاو لاه اول

 هامل ل ةقو برض ىلا نم الد ( هتلذع) ماحوأ هلاقدي زنبا قذعو باط نبا قذعو رسما

 ردع

 طذع

 لذع



00 

 تكدع

 ادع

 لد ءدعتلا ةم-فهزمو ىوتساف هنن وسلدتعافالد دعت هتلدعو ىوإستلا لداعتلاو لدعالو ف :

 ْ هربا لداعد لقالا» هرملا نوكنأزوحفر ادقمارانءامال ةعفنملاو ةئعقل ارا تعانئدلا ةهدق ىهموأ|

 ١ اهمتاعأ سم ٠«بحو ةةصةهلادعلاو ءادزعلا ضعدلاق هل ءدأس ها لبقو ثننأتلا فقد :اطاعرو ا

 هنمتأيلوءامم-الا صنت بنعتازو لف باتا توعنلا ىف ريلتالواولاقرمصتلاورسكما ٍْآ

000 - 8 

 0 ْ موقيام خفلارهل دعو ردعتلاو نزولا فل داءدىذلا لدعلاو سراف نا لاق لا حدب

 ظ 1 -هتادعلاقب لصالا قردصموهوامايصكاذلدءوأ ىلاعت هلو 0

 ْ وهو نول دءد معبر اورغك نيذلا م ىلاهت لاق همم اًقماعات هل“ مهناعحاذأ برض دان نمالدعاذهب

 1 ا هنم لمقبالمال_سلاوهالصلا هباعلافو اهتصذخ ونال دع لك لدعت ناو ىلا علاق ةيدغ اان

 ١ هلادع ع كلان وهكدعوا ميهتفصو وهلادعلا ىلا هتيسن دهاشلا تاّدعو هةعفنمو هده يف مظعالا

 ١ قباطتنأز اجو 0 و تاي ريعو حاولا ىلع لدمل !ىلطنو هي علي ى طصضىأ ل دعوهفةلودغو

 سايعلاوأاندشنأو ىرابنالا نيا لاق لودعىء عصف عججلاو ةيفثتلا ىف

 الودع نب هموت لكم 35 ادوشاو ق٠ دولا دقعلا | دقات ءذو

 ْ لاله 'اكلا ب روت اوغطارثاغصن مدد>اولاهر قار هاظ هداعهاورم لاب لابعزارت>الا

 ١ نوكفر كاتو كإذ هنم فرعا ا ام الخ لد وأتلاو نا لاو طلغلا لا م> الار هاظو ور ما :

 ا لجوءارم اأو عسبلاهمطاعتو هسلن مهداةءدامو ا رس مهالغاا

 ْ بعت بادن هامدع ( هتمدع الفالا و حدق هرورمضرمغا هيو يلدالام لعفاذاف كاذريغو ةعيمالا

 ١ مانو لاو هلضفهللا مدع[ ال لاه مفهز مفابنأن ىلاىدعني و لفق نارو مدعلا مالاو 0

 |١ ىف ل ىعاررإ 3 2 2 ل_ٌةممدعف 0 وىبدمف ىمدعأو ْئذلا ىنمدع | ةالفقلاو ءاقلل عا )اذاني لعوذ ةندعفأ 0 ا ْذ 0

 دعقو برم ىلإ  نمانو دعواندعناكم لا (ثدعإ) مدعو مدخمووذر موا فلالا . مدعأو لوعفلل

 ه4 ءاع نوع له ”نإل نحل لايف و رع تا اج او ةماقا تانج ىأن دعت انج ه نمو ماقأ

 ل نذعمنيعلا ارص:#ىلاق هيذدءهيفدللا هقاخ ىذلار هودلاتالوأ ه هامشلاو فصلا

 نعل يدلي ينحت ندعو ضم ىعرتتماق ن دس عدو كدعت لد :الا تندعو هإصأ نوكي ثدح

 سلف لهم اودعو اودعو دعته ملع ادعإل نيبا ندع ليقف ه ساب ىلا ف يضأو كلذ ن 0 ٍ

 نوضاقو ضاق لم نو داع جاو داعوهو دم ارواجتو فظ داو خضلايءادوان اودعوسولؤو

 سوداع عسسو ْ دلو را براقاضدأ لاق بان مأ ودعهيشم أدعو هإةمىّدعتو ىدتعاو ةيداع عاب

 ادعفه:دعأ لاف هرمده ا ىتعتيولاعت ىلع ادعوهو هدي دشةو د ءهلو ىرلا نودوه هوأأ

 ىلءريمالا تيدعتساو كاذكهشسدعةوهتددعو هربغىلاهيزواح هودعأ هنودعوأ|
 تمت يلطملاظلا

 فلا ىودعلا مسا او هرمصتلاو هب وقتلا بلطءادعتسالاق نرمصنو فئاءأهماعىفنادعأف ةرصصنتلا||

 :ايكعلاو كلغ هنادتعابهنم ىقتني ىآكِلظ نم ىلع كي دعبل لاوىلاكياطىودعلا سرافنءالاقأ|

 باهذلاابيف لصبا محاصتالىودعلا هذسهن ماهوراعتسام-من“ كوىودعلا ةفاسمنولوقي :

 سس رقةسغل ىفنيعلا مضي هعشاحىداولا هو دعو هدالجلاو هوعلان ,م4بيقانء1ادحاو ودعبذوعلاو||

 ىدعوءادعأ أمدللاو ىلاوملاىيدصلا فال .ودعلاو ةعيسسلا فام برق :رقو س:ةهغأ قاهرسسك و
 تع ظ 0201 "ع 1 15 ددسن

 م ُح 7 دم 7 6 راس ع - ا 2-2 32
 2 0 د ا ل ا او ثا 0 تي رد

 م 4 ا 0100 نعجه لع
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 7 ع ا 00 5

 ب بوسة دىا ىمعوهيى رعلا لاقيف ءايلان مهلا ىلا بسن, وهددحو هايف ةدودوبو دوت 0
 ءلاوءاهلا,ةمعدحاولا كاذرب_:و قبتتاو بنعلاو رملا نم ىوتلا اأن يدصت علا ١

 لس علاو ىثنالاو رك ذلاهيف ىوتسس عذجلا ىلا ن ومللا ابوح :لمالا 0

 وهو هتغضما ذا لباب مامي هتمعو غضملاو ضعلا متلاو ب تلا ىفةغل صءصعلاو دو بنذلا
 تنيقعاو برض باي نمانحي بج هلا أ را وو عود (نيمعلا) ةقأاسبط

 نسل لبقهنمو الع اكتا اذااضبأ برمض باي نمانحعاصعلا ىلع ل>رلا ن عوني! تذختا
 دودياعدنا ىلص تلا ناك بدحيفو نج اهربكلا نم ضرالا ىلع هيدس دقعاو ماها ذاريبكم ١

 نعنجاعلا عج و بن ذمتلا فلا نجاعلا عضد أم ضر الا ىلع هيدب مضوهنال_صىف مافاذا

 نمضرالا ىلءادم«*ماقاذا نحت ىرهو+لالاوو هيدس نحت ماداذأفقّن_ساىذلاو هونيتعكلا
 ديلا قى هيبشتلادار ماو ءاملعاا ضعدلاق نء:هنأ تحاز_هىلءسراف نادازو ربك

 ىف طلغت طلاع نذ طلاغلا ةنطم ظفللا اذ هىفو حالصنا نال !او اسالي تن

 هنكحا نونلأب ندحاعلا لوقف هظفل نو دهاه ىف طلغن طلاغنموى ازاء درحأ اعلا لوقيف طفلا

 عضئالوام 1ع 86 ءونيعتلان حاع لعق أَع أوعى هبقك عب ا صف. .ةزم_1ن| نيم نحاع

 لا ةفلحو ةيصخلا نيبامانك لشمنامل وضرالا ىلعهيت>ارا

 ام ثءامو لا دلا عمنجعلا ( 0

 تادحولا ندهنأ أذ ا ةميكلا اوه درعلاواول ةدودحملا ىءةددعلا و ل5 با نما دع (هددع)

 ةاحلا لاقو ةرثكلا دّوعَتلا ذا دعت ريغ هنالددع سل دحاولاق أ ده ىل ةوهناذ قدد تلا صتخق
 ىةيك هإنالو هنم سل ٌئثلا لصأ نوك. نأدعبنو همص ىب ما لص الاهنالددعلا نمدحاولا |

 دقو جاجزلا لاق اهريغوةثالث لاقي اك دحاو باو ا فلاقينأ ح< كدنع مك ل يقاذاهنا هسفن
 نيئس ىنمملاوهنان لو هةءاسلاقو اد دعنتسس قة ةوفو ةردضاىعددبلا" 1.

 ةاعسقا لع ءاا'تددتعا و ةةلاصدي دشتل ا هندّدعو ماوعالا ىنهمىلعاه 00 ذامئاوةدودعمأ

 قيرشتلا مانأت ع دودعملامانالاو طقاسربغبوس هيد تءموهف باس اوذملا ىف هتلخدأى أ
 ددع عجللا اواجاعةبجاولا هذملااههب رث ليقو باس -اوذعلا ن هذوخأةامئارقأمانأ لمثةأو اا ءدعو

 هلئمو نهتتعىفىاىف عب مذللا ءاحن الو ٌنمدعل ندوة طف ىلاعت هلردو ردسزةردسل شم

 03 تسل مهلوق لثموهواف الثا هيف لعل لمتو اسدتام همف لج مل ىااحوعهل لعحت لو ىلاعت هلوق

 ل ننال لاا لثمهل عاطقن! الىذلا ءاملا نيعاارسكم دعلا ري تسلا
 أتلاودادعتسالا ماا و لءلقلاوهلئاونب رك ةغان ورعاك اوه اوه مغ  ةغابذعلا دسعوبأ

 ا فرغوهف ةرغلةمددعع جاو كلذريغوأ احالسوأ لام مهن ددعاامدةملا

 نالذ ى ندي دعوهو ءريشعا مذ هل س ربا دك 0 ريم

 ىلدعلاق,روجلا فالخوهورومالا ف رص | (لدعلا) موف دعت ىأ ارسكللانمهدادعىفو
 نعلدعوا وحنو لادلا اري.كح ها رعمواضدأ ال دعموقلا ىلا لدعو برمذباننمالدعم سهأ
 لإ ثمرسسكلا,ئشلا ل دعو لظو راسب عتب :باند نءالدعل دعو فرصناوهنع لام الودع قدرطلا |

 | 0 ل ل ل بجم دفا

 ددع



 ةاحنلا ضع لاقو تدعتنازو تمعراكنالاو مذلا فو ف لالا ىن.عألامت,ناس--الا ىنف ||
 نم نارقلا ىف دروامو لاق هعصشاموكه_:م_هقنلاىفىدو ةدانإسفنلا لاعفنا بهتلا ||

 مما *كلذ تاغلمسمتدها ول ىتعملاو عماسلا لأ ارظتلابوهاغاةرصبأو مم عمسأو ف كلذ

 نازو ( رممما ) مثلاو معلا لا لضفآو ةساد اايهنوص عفرا ضب أدم عو برمض بابن نماع(ع )|
 بوبرهتملا ىزّرطملالاقو 100 ةأرمات تاو ةأرملاهسلت ءادرلا نمرغسصأ ب وثدوقم| |
 هسسأر ىلءةماهلا فل لحرار ها ار ل !اهفاتةباصعلاك ْ

 اهرمسكو ميجلا جدو لك عمو !عفذسحو :انحلان ذر عمو برضا: نمازنع ثلا نع (زع) ز
 ةفورءمرمغهغللاه. مهو دب هزو' 'اهركذ ذ نالمع س5 5 ضعمأ هْغأ سعت بأ نمازغرغو هنع فوض ١

 اذا انارسسكلاىناسنالازحعلاقيالهنأ ى ار ءالا نياىل هد:_سسراونءاىوردتو مهدسنع (

 زحاعو اما اع كو از اعةتدجوادنزتزحيأو هنو ىشلاهز ٍعأو هيزبعت ملغ ١

 0 وو ةئنوم ىثو نيبكحرولا سامةأر 1 ول>رلا نمزمملاو هياعر دق إذ برهاذا لحرلا ا

 " |! لحرناز :وخدشالاو !موتمو عا درعا او لكعمو ا وعضونبعلا خف تاغ عيدا فو نو ورك ذي

 " ||| تناك اذاءازيعهأس هاو ةصاختأر لل ةريقلاو ثنؤد وركذ يو هرخؤم شلك هزتلاو زاعأ اعجلاوأ|
 تيكسلانبالاق ةن#ملا ةأرملازوحتلاو هز مظع ب تبا, نماز عنا سنالا ز عو ةزيمهلا ةهظع | |
 سنون نع اكو رو ثنأتلا قيقيتلءالا: زوحعاصتأ لاقيوىرانتالا نبا لاقو ءاهفاثنوالوأ|

 برض با.نمزممت تزيخو نينه#) زبعو زئاحع عج اوءا-هلا,هزوج لود: برعلا تعم لاقدنأ |
 ءان عءاذو فعاووف ةغل برق بان نمو ف عض :بان نماغ ع سرغلا (فع) اروع حراص

 الجاماو نا ءهوهوهض. هن ىلعا ا جاما اجت ىلع عم 531 !و سا هقريس ىلع فاحص فدعالا عدو |

 بابن ذا ع همهخ لءهذ أر نكد ا 00 رهان ىذعب و فاهضوهر ءرماخ ىلع

 ها الا لح اعل اهل :مو ل>اعو وفر ل (لع) لو

 كلذكمسهأ ىف لتساو لدتتو ىلعهارملاو هظغل ىل- هيلا ةمسفااو هب ىمدو حمل اراضد أ تالتع عمو
 نالاق تمد بأن ن نم لعان اف هءل تقيس 'يشلا لاذ ط1عو ل:ناىلع هتاد ما الاهتاعأر

 ١ ٠ قاس ىعلاو بلقلا لعوه لكن مناسنالا قا ىلاعت هلوقو .ةعوتلا بانك ىف كسلا
 و |داو لمتلاو ةعرسسهذسخأف لعمتف هر روضعوملا ع الاملاح تلق تاينتالا نمزغلا د

 | لويعم ةرقب و ةمن- لمه عو لو ع عج او نإ جفتالاو 00 لق هدعب ورم هلمادامةرقبلا

 ةمدص# لم لع مجلاوااع لمح ب شخ نإ ععلاو عذر تا ذعض سه أها لاسقياك لع تاذ
 أ رماومحيرو وف ةمخمضلا معو ةدحاصق مدعو هنكل نيعلا مضيناسللا ف علا 7 بصقر

 نو.عأمحيالا عم واس رعت اكن او عدفريغىادبكو ةلاةمسستلا ىلع ف لالا ! او هرئابخ |

 هنالاكذق ٠ نك )ىلالابن هع ابى رعل لادوات اذه ىلعو اضدادظمل ىلءنوبمحعأ ىحعالا عج وأ ٌْ

 ةاللدصو خم داهالا امحعةمجب و عدةرمغا لاكهن اكو برعلا فةدوجوم ىهو< لا ىلا ةيسسن ||

 فالالا فرحا تدحعأو مونت سا لمان ءم راكلا مع: ساو هه ارقاف عمال هنالءامعراجتلا
 تمحأو هت رعأف الخ :معأ و تاسال هزه لك شو طقس هريغ نع وهزيعاع هتمعتازأ

 2 ا 30 رو 6 اون 7 فا هتاعِقآب ايلا :



 66 اا
 دس مس سوسو سومو ع بتجع حمو 20ج تجاا وجت هوصعب ج7 تتسم” مج وجوب يبدو زلت رو, تصمم م

 ٠ رامح نايضغوآ ظملغديدشنيءلارسك سدرتعل>روةهد_ثدذ+الاةسرتءلالاقنو سراقأ] ||
 : وهف ه«بفم مسار. كلاب ىتعلاو لثاوالا معي ةقامع واقاّمعو برمض نان ن ءامتتعدنعلا ( قنع) 0

 لاقيالف هسفننىدعتب الو املا ساق ىلع قةعموهف ةةةعأ لا عمق هزمهانىدسعتب و قئاع

 || امنممملالاوهقتعأالو لوعنلل ىنبمىتالثوهوديعلا قتعلاقب ال عرابلا فلافاذهلو هتقتع
 ذاش تاعفأنملوءغمءىج نال قوتعمدعزودالو دءةهىعان رلاو مزاليتالثلا لد لءاقلل
 قاقعءاحاع روءام 11 ل-ةمءاقتع هعجو ل |اوءعم ىدع لعق ىدتعوه وهماعساقبالع وهم

 | | ىلا نهرا تةدعو قثانعا هعجو ةقيتع ليقف تايثاعرو ا هربغب اضدأآقيسءةمآو مارك ثمأأ]

 ْ درب وديرب لدم نيدمض قنع عجلاو قيتءمهردواهرمكو ني_علا خت اقع تمدق برقو برع

 بكنملانيدامللاقنو ليخلاقم_ساذا قتاعسرفهنموهتقمسسسرمض ب اننم ّئذلا تقتعو
 ىدعتب وهقتعف هت أ هتقتعو قئاوع عجلاوثنؤدو ركذي و ءادزا عضوموغو قئاعونعلاو

 || نع ت> رح ةأرملا تقتعو مارك ل ثم قادع عجلاو ىنعموانزو مب ركل ثم قدتعسرفو ىدعتبالو
 ىلا ىغشل ةيوبيغدعب لمللا نم( ةقعلا )) ءاهريغب قتاعىوف حو زاهكلعنأن ع. اجي وأ ةمدخ
 ش ععبصأ لئمةمعلا ىف لدد منعأو ىةشلارون طوةسدنعهإو مالظ لللا ةمعولوالا ثاثلارخ ١

 سهدو أ نونجربغنم هلع ص: خفلاراغاتعو بعت با: نماهتع (هتعإ) حامصلا ىف لد
 || ىفو هتعلا ندد هوتعمو وف فيغكلا ةيهاتعو لاية هاتعلوعذأل ءانملابهةعةيسثاق ةغلهمقو
 1 تاعوهفريك ءادعق با نماومع ونسب ( معن رونح ا سدر نمسشوشهدملا ءومعملا سس ذهتلا

 : 0 ]وع ىلإ ِء لصالا و ع عجاو تا هو هةريكو نسأ ا يدعو تعب عيشلا انع و

 ظ 0 تمام تامو العسال ل 3 0
 لادباو ليك امثءعجلاو ىنمهرانزو خو رعمتو حار متت له ذل أب لوكدعلاو رسكللا (لاكشعلا )إ
 || رسسكل انت اثعىلعشعلا عم وةثعدد>اولاس وسلا( ثعءعلا]) ىلاك-:| لا هرف ةغل هز. هنيعلا

 تسيل

 || لدق ب اءنم امثعف وصلا سوسلا ثعو يدالاو فوصلا لك [:ةبب ود ىغوةضرالا ةثعلال هيو

 أ |ارمدكلاباراةعبرضب اننمةغل فو لةةبا:نماض:أةبادإاورثعت هن وت ىف ل> رلا /( رعاك آ
 |رثعلاقنردصملا.نيعلارمصتخ ىفام تدب قرفو مالا ىف طوقسا منال ةرثعةازنلل لاقي وةرملا هثعلاو
 || هيهلعأ هريغهرثعأو هيلع علطااروثءو لدق باب نهاره ءلعرتعو أر ادعس رغلارخءواروثع ل جرلا
 || ىرثعلا ىرهوجلا لاقو ىذعلاو لاق. واعم لذفلا نم قسافإت وسن دوهو يتصف ىرخعلاو

 || هبرخت»امهف لمعتسامرثك آو ىنغموانزو ناخدلا ((نائعلا ) رطملاهامالا هيقسدال عرزلا
 تاع و ه3 دسفأ ىعتو لاق بان نم ىئعد ىئعو وعي (انع)

 هامهلثيامو خلا عمنيعلا# ٠

 هنسح ىدعأو هنمى تن ىأ نبع يثوطو تيمعتس»أاو نءمتنو بعت تان نمانع ىذلا نم

 هدمعاماغدحأ نيوجو ىلعبحمتلا لمعتسد وريكتتو عفرتا ذا لوعغلل هانبلاب هسفنب ديز بحعأو
 ١ هلءذلاو راكسنالا هانعموه_هركءامناثلاو هيةاضر نءرابخ الاو ناسخسالا هانعمو لعافلا

 ىف حاسم ع



 طبع

 دنع

يعلا ) ىل» .لادرولا مالسنارو ٍ
دع عجلاو غل ءاشيلايةياسدلاودللاب (ةءا

 / ١ ١ تاامعو ايفا ف

 م
 0 ظ ىنعموانزو لقثلا لمْزروم عم ءبعلاو تانةحاامىأ هبت أمعامو نيينعملا نم لك ىف نية غللازبج

 ةريغو نيد نم موا ىأموقلا ءامعأت لجو
| 1 

 01 ل هل 3 ام
 0 | هيو ةملاستاتعوبتا اعو 4 طعست قدهمالا كك اسءمولثقو برضا ماسع هماع (بنعإ

 1 :١ ا اك با 00 املأ لاقاباةعوةمت اسفزباعر شأن نانو 5

 ' ىتعلاو تاتعالا باط 0 يل وس انعااوىوكشلا لارا أ داس زم ا ى دمعَأو 00

6 

 ىف نس ملا ١ وسوم ها ( سنع ا

 01 ب 0 "ل ا لوسرنازوسو.عو وف ذا مويلا سدعو ى بهيوةفلابللاضتأ

 ١ | ورعد نمو ىممسةدحاولابو ةيصقو بصق لثمةسدعةد>اولارعبلاو لوملان ماهودوءاشلا

 000 ىأ طسعملسو اة ءريغن -ةكدصا مذ برضبانن ماطيعداشلا (تطبع]) ةسدعنا

 'نماعام ناك ام معلا ن نم طسعلا ىدذ-هتلا ف لاق هك فالحال مانو رط طع مداوىرط

 أ اذا يي ل ناك لاحال نكي م عيذلا تاك اذا طسع هلا ةءالورسكلا الا تاق ألا

 ادب (قبع) اصحاب :ىأ فلا يةطبعت امو هانم ا راتوملا ةظيعو ري كلاريغشف آن مثتاعذ

 00 لل ىلا روك كرار ني ل فدي و هيولا فر ترهل لاق نا ماقعسلللا
 0 00 ا ملط تازورت ومزإ هريغب ىشلا قدعو ةيكذلاةسطلا

 3 | مدد لثم ليون مصل كا 90 |( لل: 3 ةعنصأ | ىمقد لءاد لمع لك هيلا بسن منملا

 ش ذاب اوقات اةمان د .ءهأ او عارذلا مص عارذلا لمع >رو ىنعمو انزو مكوه هماصذ

 ١ || مهضهو نيتخفزو ههم هؤرعأءاعولا فئشلا تأ. عو هتبترءاملاو ليقثتلان شيلا تدبعواضدأ

 0 52 (دنع) 1 لاروع ناقل نمسا 0006

 ا هد_تعألاةمةفرعضتلاو هزم ىدعتياضيأدتءونينغ#:د_:ءووفريضح فل اناداقع مضلاب

 001١ مطلا اق ى ةلاهدتعلاو' 0 نفت د_تءأو ليزتتلا فو هأب هوهدعأ اذا هدتعو ه.-اص

 برحلا ل ارباودلاو حالسلا ن مهد-عأاموهو جلاب هداتعصزلا ذخأو ناهدالاو
 1 هجو

 ١ 7 و قاسي هد دعو هقيقر لعجا دلاخ ناتي د > ىو هنمزآو نمزأو نامز لام ءددتعاو َدْمءا

 11( الان نولاطت يسافدلانامأ عصصلا ثيدعلارهاظ أل الاو ةدحوملاءابلابمدبعأىوريو هللا ليبس
 ١ | ناو هلع قوطعملاو فوطعملا نيب ةرباغملادوحولو هللا ليدسف هدامعأو هءاردا سندا دقو

 7 ' 1 1ع قا امزعملادالوأ نمدوعااوددسك تلا الا ةدئاق هنف ىدب لف قيقرلا موذ دسعلا ل_عج
 7” |لسن (قخلا) زئاج ام الان ينقط ار ناد رحل لادلا ليقثت» نادءو ةدمعأعجلاو

 د نمهمةعو هنرذو لخرلا داو ةرخعلا نأ ار ءالانا ان ءسلعت ىوروىرهزالال اق ناسنالا

 0 0 وت نورا والاخر نوندالا ةطتعر لاغن ر كلي رمل نع نرعلا فرعتالو ةيلذ

 7 | طهرلاو ةرتعلا تيكسلا نبا لوق هءلعو هنعتأقفت ىلا هتضسواهنمجب رخىتلا هللا لور ةرخع نغ

وناك ءاشةربةعا اونوركالا هناسقو هموق ل_>)ا طقهرو ىءع
 ٍِإ ىهتف مهمانصال بجر ىف ا منوحبذي أ

 | نا هلاك بضغلا ةرتعلاو ا وةيرك ل-ثكمرئاتععجاو ةريستعالو عرفال هلوق اهنععراشلا



0 
 او

 0 رولابجأو لجن ثمر [طأ عطوان ارث نساخلا لح رللو رالئاهربخالو - 0
 تامنلا ن نمنالعف (نا مطلا ) ارت ت زمنا يضهر ترأظوا عهكوءاظلا هكدا ةطىلع ٍ

 لاش.و صعس هضعا فدان وتانللا ن نم برضو يف ني رسنلا هم-شدهنا لانو رملا نيعسأن ى معمعأ و 8
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 يام ئاشياموءابلا عمنيعلا ب

 اكصمريسغ نمبر هشماسجلا بعو سرين مهيرعش لة بادنم ابعءاساا لجرلا (بعال
 لعوب عل بهتبا,نماثيع (ثدع ل عرحدعباعرح هوست مناقريطلا قانامأو باودلا برم:
 هيفو رأا بريطةيدابلابتدتناركعلاو هيلطقنا نع ةبانكرهدلا هب ثيِعو ثداعو وف د هءف هديأق الام

 مآ زاولاوءانلا نة او لكعض مح طتوهاثلا تمةوواولاو ءاملاءن الاوعفو نالإيعف تاغاعب رأ
 دياعلعافلاو عوض اوداينالا را ,(تدبع) اقلطم خلاب انفىناثلاولؤالا

 ليقف هيلا برق رغدو هلل للاربغالا ذأ ع نع لو دصسا مهر 2 وراغكو رفاكل دم ةديعودأسع عجلا و

 ةغي_ص ىلع نا دامعهذهو لجر مسا ةغلاب هلل لعاغلا مسأ ظفاي دايعو كل ذريغو س.تلاو نثولادباع

 هرب زحناداءىاغصلا لاك تودع ازيا رشا كس 5 درع سراق رت ىلع دان ةيثثدلا
 هلمقو نيسعباستلا ن نهتارغنازودادعزب سقو سراؤر هةر انوا طاخأ َء

 هريثك ع وج هل لمءةسأو هيدودعلاو هذومع ااوهيدنعلا سن ديعوهورملا فالخدنعلاو حالا

 ءاناهتكلمانالفاديز تديعأو دوع سمن هللا دبع دمعمأ !ناوداءءودسعو دعا هنم هريس الو

 هيدومعلا نس وهو اديعدذختا ليعثة لانه دعو هديعتساو لعفدمعلان هىمشن موا دمعهل نوكمل

 مارععربتلا ,(تريع) ةغاطلا ىلا هتوعدهتدسعت وك سفت ل>رلاداعتو ى ءءاممدحأابوةقئالا |

 ١ مكلا دره طشو ةء>نازرو ريعم لاو اورح - الا ىناجلا ىلا هتعطق اروبعو لنا

 | فلام ليقثتلابواهيرسف ةراسعواضوًارمعانؤرلا تزيعو ةرطنقوأ ةنيفس نم4اعربءدام ىملا '

 ْ هلوقو ىد رطلارام ليدسلارب ءاعف ترص ىنعجب ليبسلا ترمعو نوربسعتاب ورمل تنك نا لب 1

 لمع 1 .ضغاس غل ةمأ ادع ادعو هب وذ هيصذ لاثمهديعةقانوةيدنعلاو ]

 دا رملا ل ةوءاملا هزوعدد_ةرفاسملا نال نرفاسمالا ءانعميرهزالا لاق ليفص ىراعالا ىلاعت

 ْ نوكيرابتالاو ىو غأرملا تاخر ارت لسا ا
 : هلودوع ظاعتالا ىعع نود كب وانا اهتدجوف مهاردلا تريتعا لم ناضمالاو رابتخالا ىعع

 |١ طامتالا ىأ ىضماعرادتعالاو ةريعلا ليلخلا لاق هند مسا ةريعلاو راصبالا ىلو باو ريةءاق ىلاعت
 قئثلا.داد_:ءالا ىنع رادتعالاو ةريعلا نوكتو ردصو ةردس ل ثمره ةربعلا عدجو رك ذ لاو

 هربعد ءربعالو مهضعب لوقهنمو بغعلاب مذقتلا ةدادتءالاو ىا [ بقعلابو رهربعلاو رود كسا بترت

 اهب 0 |ىف كحو نيولارسسكي نادبلا ىأ ةرابعلا نس>و هو ريدعمةربعن كذا مربعتسسم
 ثنود و 10 ديوفقو ةورعم بدط ل عنف ري ستعلا بيطلا نم عمت طالخأ مر 4 لة مرسعلا واضدأ

 نيل ا سلا نايس ا 0 ىهورب نعلاوه لاقيف|

 ناظاا

 ريغ



 1 ١

 ١ ءارلاو هاا عمداطلا هي ٍ

 | هنا نكن لام تلعاذا أر واغلق هنمو اهلا دسيزرارو ور هظيئتلا (رهظ) روظ
ا 4 انو هيلغاذا هودعىلعر وظ لوق هسنمو تولع طئاخلا ىلعتروظو تعلطا هبلعت دموظو ,

 1 أ| لل

 ٌ | نيش ال ناقذ ل اروهظن ءءاسنلا نم معلا لهأ لأسزيزعلادبعزرعناكورو هدوحو ندمت 1

 ْ 0 |١ ءاحو سوا هو سات نمل ةل_ةئمرو وظور وأ عجلا و ناطم فالح عطا و دروسا ةنالث نوددلولا ٍ
 ا
01 

 هيلا ب سنو ةكمبرقيداو مسا ةيناتلا ظفلب نارهظااوربلا فقد رطلاروظلاو مضااباضدأن اروظ |
 !|٠ قلطي و نيم اريوظلاو سما لوزتن يح كلذو ةرحاسملا ةريهظلا ونار هظلا ليقف كانهةيرقأ
 || اومطاقتاورهاظتو ةنواعملا ةرهاظملاوريوظكلذد_بةكتالملاو ليزتتلا ىفو عماو دسحاولا ىلع أ
 ا ؟:الو سراف نا لاق نوذلا تن مهناروظنيب لزانو هوهيحاصلا هرهظىلود>او لكن اك |

 الروخ .ءاهاكمهرهظأن يبو مهيرهظ نيب ودي ؟ الا ناتدئازنونلاو فلالا ةءاسجلاقو ْ

 ارهظ نا ىنعملاناكو مهيلادانتسالاو مهبراهطتتسالا لوب «ىلعم جرب هةماقا نأ م لاكلا ىفهلاخدا |(
 |( نيرةماقالا ف لوعتس | ىن>رثكى ع ةزصأ ا ذه هيدناج نم فونكمهن“ ف هءاروا روظو هما دق مهنم

 | لضفأ وماني اونمدو.لا فىأنينارهظلاو نير هاتلا نبي هتسقلو « م ندب فونكمريغ ناكنا و موقتلا

 رهاظ ل_.ةاناسلاو حاضد لل مين كلو ىنغلا سغندارملا ىنغرهظن ءناك امةقدصلا ||

 اناا ىشوأم 2 مذ هلةمو بلقلا سغنو ب مغلا سفن دار اوى العلا أرهظو بنغلا

 3 نيظفللا فالح اال ه_سقن ىلأ ئّدلا فيض: نرعلاو اضن ءارشلا نمر هولا داو سدح

 ظ 1 مروهعل ىنع ن ءدارملا لم قوةرخ الارادلو نيقملا ىحو ب اما١اذ- ا نمو مهضعب لاق ديك ًاتللايلط

 ْ ٍ لامه :ومهال_صلاىلااموع<ر مطلاو لادعلا نع لطفدام لءقو بتناوذلا ىلءهي روظمسو '

 لاو ل ذدلاو ثدنأتلازوجيةفاضارب_غنموروظلا ةالصتاخد
 تاواصلا ىقارا ذهىلءسامقتءوروهظلا تناحورهظلا ناحلاتيف نيل او تقولا ىنعمىلعربك ذتلاوأ
 1 ارا املا اوةريسوظلاوأرهظلا تةوىفاؤا_تدفلاالا موغلار وظأو

 ىارهظك "ىلع نأ امه لاقاذار وظتوالاه5 لت اق ل_ةماراوظ هنأ سا . نمره |ظوةناطملا فالخ ٍْ

 تقو ةبوك ةأرملاو بوكرلاعضومةبادلا نمرهاظلا نالر هلا ركذبك لذ صاسمنا لبق |
 لالا كروز وار ةيادلا بوكر صراعتسم مالا نوكرف نايشغلا ||

 اوهنذ ةيلهاجلا ىفاقالطراوظلا ناكو ىلع مارح حاك_ل اكد وكر لاق هن أكف ةقدطا ةراعتساوغهوأ
 ْ ايرهظهم) ا تذختاو ىهنلا ىفاظياغتهرافكللا مملع بجوأو ةيلهاجلا ظفاب قالطلا نع|

 ” تدحاوتت هرحض ىلا ت ىتاطق ترهظتس او تذعتسا هبت رواظتها اياسنمل داع ارك

 |! ءاللان ارش ناروص ىفارلا لاه هقلا و ةداثثبإبةناهطتسالا لصسناو ىلازغلا لأ طاستحالا ||
 ا محو معملا ءاظلا ىفىفا رلا هلافامو طابشح الاراوطمسالاو ةراهط أت اطراهطتنالاو ءاظلاو

 هدجأ ل مل ا اللا ىف اقامو ةراهطلا نيقي ىلع لسفلاةناعتسا نال

 جبل ماظل و 2
 1 0 سس سس جوس



 «امهماشبامو مرللا عمداطلا دو
 حجرعوهلاقاذشو حب علا هيدشوهو هيشم شري عفن بان نماعبظ ل>رلاوربعبلا مطر

 لح لم فالظأ عجلاوناسنالا نمرظلاك هوحتو ر قبلا وءاسشلا نم (فالنا رزتا تدعم :

 | كاذكس لو دحاو ىنعبىنلاو لظلا نأىلاساسنلا بهذي ةميدقنبا لاق ( لاظلا )) لاسجأو ||
 امناو ءىفلاو لا لقال لائةءالف لاو زلا د_هبالا نوكمال<ىفاأوةيشعو :ودغتوكي لظلا لدا
 نزالاقو عوجرااءىلاو قرشملا سنا ىلا برغملا تن اجن مءاق لظ هنالامف لاو زلادسعب ىعسأ

 هرمخلا لالا باعث لاقو بورغلا ىلا لاوزرلا نمءىلاولاوزلا ىلا عولطلا نم للا تيكا |
 وهفهنعتلازف سعثلا بلع تناك املك احتل نةيؤ رلاقو ىثعلان«ىفلاو ةادغلاناهربسعو ||
 أ سعشلا مشن ىلا و للا حنت سهلا ليقاسنهنم و لظوهف سعلا هلع نكي ملامو ءقولظأ|

 هنالهداوس ل للا لظو هرتس ىف ىأن الف ل ظىفانأو بطر نازو لاظو هل ظأو لالظ لظلا عدو

 تبلاءاطلا خذو ميملارمسكم ةلاظملاوهب لاظةمسب لظوذ ىأ لاظمو لظموهف هلظدتما لاظوْئذلا ||
 هنال !تريكاعار اريسكروإ ف مبان ىف ىاراغلا هلاقءابكنا نم عسوأو هورعشلا نمريمكسلا ْ

 ىلعةلط هال ابروتسملا لذكلاديرح نم ذختملا شد رعلا وعم ىت> لامعت_بالارثك منهل آ مسا |
 زي هريسغو | فد ىنارعالا نبا هاو رفةلطملاامأو هباتك نمعضوم فىرشزالا لاقو هينسلا

 الالظا يلا لظأو باودنازولاظملا عملاو ريسكللا فة خا خملا نيرمصلا مه ىفلاقو اهرمسك
 ليلخلا لاقاراهنهلءفاذا الولظ بعت باءنم لظداذك لعغي لظو فرشأ لظاو برقوأ لمقأ اذا |!

 منذ, ةلظتمو برمض بابن ءامل ملت نص رس (ملافلا ])راهنلا تركي لمعلالا لظ برملا لرقتنال ||
 | همن سندي دشتلاب هتلأظ و مدل اةعالظلاك ملاظلا دنع هءلطتا ما عسا هلاملا لمحت و مالااريسكو ملا ||

 نال ةلطلاو رظدقف ثذلا ىرتسا نم لثملا فو هعضومريغىفئذلا عضورلطلا لخاو رظلا ىلا ْ

 لللا لأ مالظلاو ىرهوجلا لافاههوجو ىف تافرغو فرغ ل_ثمتاملاتو مطاهءحور ونلا ||
 اًضعن مهضعن رطاوملاطت و مالطا ىتاولخد موقلا راو مل لدقأ ليلا رظأ و هىلطلاءايظااوأأ

 اا كمت
 ناشطع لثمىأمظىتالاون امظركذ لاذ ىنهموانزواشطع شطع ل ثهزوم عمأمظ ( ئرظإ)

 «نونلا عمءالعاا ب
 مك ا ئئئ ت اا ب ل اا ا ث

 نيقرلا ىنهع ل معتسدقو هريغو ىرظ زال هلاقنيقيلا فالخو هو لثق باننمردهم (نطلا)
 لاقئثلا لعب ثيحو هول ءاظلارمسكم ةنظملا هنو مهبروقالم مهنا نونظ نبذلا ىلاعت هلوقك
 هعضومئّدلا ة_:طمسراؤ نبا لادو ناطملا عج أو ع تام-سلا لهجلا ةنظمناف 5 ةغبانلا

 لمعف نينظو وف هتم.متا اذا اضدأ ل دق باب نم هننذط نم مسأ ىهو ةمهتلارمسكلابةنظلاو هغلأمو

 ب باع

 1 و ل وعم وم 50-7 0

.- 

 0 ا

 ا

 ةمهّتلأهتضرع سانلاهبت ةنظو متع ىأ نيزظب بيغلا ىلءوهامو ةعبسأ | قو لوعفم ى عع ا
 مدلل



«© 

 توعددانعمو تومان لامت هنالواوا ما لاقي ةفوذحتا همالو صقتاملا ِْ

 يامّماثناموءارلا عمداطلا 9 َ

 0 د وبارظ عجاو ريغصلا ةسارلا قيننازو(برظلا] ا
 1 اذخنودانك أو اوديكو حن ني_ءلاريسك ؟وءاغلا مف لا :فلاعفأ ىلع عمجامبا فج ارمسلا نسا لاق ْ

 ١ 'بارظأ لاقبنأ 00 !.ةفاذ_هىلعو عن اازهءانلااذهىف نوزواحبال# ورام آورعوذ اذنأو' ا

 : 8 ا را ل يدق دركللا لا فرغتتلا مهونىلع عجهنأههجونكلا |
 : |نرظلان:ضاعمنمو لد>رلا ىم- ا و حا رح طا ١

 ٠ ]| هيشتاهنا لاقي ةببودةغلءارلا نوكسوءاظلارمسك, ف رمذكلاو ىنءملا ةغيصىلعنانرظلاوىفاودعلا |

 7 ١ حجرا ةئثنم نطبلا ضسأ تاذلادوسأ ًاموطرخلا لب وام نينذالا لاري صقتلا ىنبصلا باكلا
 ١ 0 رعلامعرتووسفلاو

 | ارظلا او تارا ثيخأ نم ىهو نادرظلام_مرداسفاوعطاقتاذا موقلا فلاقداذلو

 00| فرظوناقللاءاك ذو ةءازعلا سلف نازو (فرظلا )) ىرفذو ىركذ نازورىل ةىلعاضيأ ف رطظلاو |

 1 ١ : 00 او راج وللا ى هرط ةيطوقلانبالاق فيرظووفةةفار اظمضلاب :

 ' ا | سكحاادا ارم لوب مهضعد و بدالاو نسا »ف صولا دارملا لوقت مهضعب و ْش

 0 ا عجاو ءاعولا فرظلاو فارظءاسسنو ةفيرظةيادثو فارظو ءافراغ موو فءرظ لحرو خو.شلاو 1

 1 0 سوافو ساف لةهفورظ |

 هتنعظأ لاققبف فرحلاب وهزمط ا ىدعتي وندم نعظ مسالا او لترا عمن باب نمانعط( نعظ)

 ةرثك-| هإ_صلا تفذح نكلهينوعاتم ل_دالاو نوعظملوعفملاو نءاط لعافلاوهبتةءظو ||

 اود ا :هظوأرلل لاقيو لجرلا ىم«لوعفملا مسانولامعتسسالا ||
 ةنيعطلا لاقي و نيم نءظر نئاعظ عجلا اوال أ ءأ سها هبف ناك» اوسو حدوهلا ةنسعاظلا لاقيواهب :

 ةيوعظهريصقا منال اهتين ف تناك ناو مالا ذه تيع- متاهجدوهىفوأر ال مدولضالا ىف :

 م ءارلاوءاغلا عمها ا وب
 سس ||

 1 1 يس

 0 0 لك انم ٠ د ىلا_هد هلو ةعيسلا] ارفاهيو نبعد اهدصفاتاغل هذ ءاورك ذمناسن الل( رغنن

 ا رذطأ ىلع عججاعرورانظأ جاو ىرصبلا نسما اهيأرقو ىف ناكسالا ةيناثلاور 0

 ةاننبلا فام ىرقو عاصض لال نيد كب ةعبارلاو لج تازوءااظل طلاسسك ةئلاثلاو نكرأو نكرلثم ا

 لاف عب ماس أو عو.سأ لثمريفاظأعجلاو روذظأةسماخناو ْ

 روغظأ ديف ماندو 03 تردعااذاىلوالا هموقا نيام ا

هروذظأ ىلعر ا و حاعتصلا ىف هلوقو
1ةلاافطفر :طظأ ىلع مم<<ودارأهن' كوة قي

 هدانزب 

 رفاط لعافا وامتد >واذا ةلاضلا.ت درةظو حالفلاو زولاب هلسصأو بعتباننمار ةظرف

 -- و

 مسشسللا
 تكس

 2 ا ا حا 7

2 00 2 

2 3 

 0 رع حي

 ا 1 رو ا ِ تر د عد رع

 ظوواو |
 م ةرفظأو هبهيرفظأو ءودعد هرفظو



 / / ىفرهازلا انتقو ف فرعد وح “ر فوغ ىلع هكم م ترقد اوىوطوذ دو لوم يعمل لارا م

 | نموىداوللا + | هلعج نون نذ ا هرمسك ند هريس اطاارمصضو دك عمم هفرمصر ويورمعسااقدر ًّط

 واط نءلدعلار دقن عمد علل هعئموأ ةم ءلعلا عمةعقبللا فس هل هج« عم

 9 هفاذلا ك5 كا 2

 هسق لسلت د 0 [ لاقي ءاضتسألا ةياط: 8
 هنهع د هقي طورطعلا ندوهو بد اعلان بارطتوان.ط هنأ ءارئدل اتيطتساو را نع تنك الا

 للا كأول طلا نم لءقم هل ىبوطواهفةغل يا 000 عدليا ىلص يااا

 تاسطلاو ةيضلا ةسناحلاواو املا ءاَعَف يطا واصأو مهربسخ لقومه ىسح ليقو ني طلا

 هلوهو اناريطرمطب دراط نم لعءامشلا مسأ ةغيسص ىلع (رااطلا) هنسحأو هإضفأ مااكلا نم

 رئاطلا عجودنر طاوهيريط لاقيف فرعضتلا هرم طا ىدسعت وضرالاىق نا اومحلاىىةكوجلاق

 هدو برطقو هد سعوا لاقورايطأورويطريطلا عجوبكر روبك ارو بهو تبحاص لةمرمط

 دحاولالاق.الو ريك ذتلا نمرتك اا منأتو ةعاجربطلاى :رامنانا نبا لاق اةو عج اودح اولا ىلومطلا

 نيعرسماور غن موقلاراطو هدلقب ىذلا ءلعنا سنالارئاطو هرئاط نزل! لاقبا-!ةورئاط لدربط

 تناكومؤاشنلا ف 2+ تاو زال مس الاوت ملا نهربطتو سا ةنارع ىعلازاطقاو

 ى#ت عجرو ا 0 ا ا

 0 0 عامبإبنماقرالايخلا 0 0

 ل .ىلا نسا فاطم اللا وفطلا 0 اولا باب

 نم هنيطي مطسلاو تيبلا لح رف فورعم (نيطلا ) هركذمدقتفيطلا

2 
 15 6 862 © 58 88 ع هه ع ع جه © ع هم © م جمعه © 2 2 21

 مال ظ

 اهبوءابظل !ىئنأ ةمدظلا ةعاسو ىاراغل | افا امش لاز ريالو أ اذا 21 |كااذو سن

 بج نوبل 100 اوفيسسلادح ضيفضلابةبظلاو باكو ةبلكو ماهسو مهسلثمثانالاو

 0 ا سا ل م سام ف م ل ل يس ع ل مس سس م

 ويقدم لناس كاما م قدس 0 رد صموهو فل

 ١ | هيلع هلمجريذلا ىلعهللا هناطو ةقاخا ةنيطلاو ريثكستو ةغلامم ليتل ايهنيطو نيطلايدالط عانباب

 ١ 0 ا

 م 0 3 ءاطلا تان كح)# 0
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 || هعسو ناسظوآه نمو ىنكهيو هطفا ىلع ناسظةئنلاو ركذلا مماوهو فو رعم ( ىلا ) ْ'
 : نأةسغللا أس فالدالو اهلل, ةسظىئتالاو سولف لم ىىظو سلفأ لدم لءفأ هزصأو بظأ 1

 || هللاقيو ىن كا و ةزعاموزنعىهوىنالا ةدظظلا متاحوأ لاق ءاهرم_هب ركذأ راشيقالا 1

 ْ روك ذلا مدع ءابظلا تاددموم ةددصم لةمتابسأغ عجلاو ةسطمأل سمت تينكوةأرا تيعع



 فوط

 ىوط

 داو ءادالاو لدبلا نة يفوطاو - هك :ءلابفوطتودب طاح أ ئ لاب ىفاط هيمن ظ

كلالاقو ةناووطهددحا 2 -ىهنورصلا لاق ئملك ىتغامهامملا !ناوطو نينثالاو ْ
 كَ نومةو

 ةءاطتسالاو هعواطدةفءقفاواذاو ةءاطا هعاطآ دف هال ىزئماذاس هراو نبا لاقو عاطأف

 ١ لاق مذلار از و خم ان عيطتسد عاطسا ل لاق. فءاعل !ىلضرقو عاطب سا لاقل هردمااوهقاطلا ||

 ا

 0 اخ

03 
7 1 

 ش ا وهوواولاو ءاطلادي رشد ةعوطملاهنموهن عرختى ةلانعوطتو الاعفا لعش لقا هوو د

 5 فوط ْيَدلا ف طال م ءداو لدرآؤ ةعوطت "2

 1 فاالانهداطأو عاببان مفرطد فاطو دعا وال م طملأ او هير ندع ا افاو 8 واكوط

 5 1 هدانزبىدسعتت واع :اراح تو ىلء فاو وطة]ضاوةغلا هم فاوطو فئاطى الملا ندلءافلا

 أ ىهو روغلا دال. فئاطلاو لأ اذا فاطأوف وطب اسلي اطو تدملا| ىلع هيت غطلاقيف فرح
 1 سانلا نمةقر هلا هقتاطلاو ىرقثدالد م اطلاو زاخلا . ناكمدربأو هو ناوزغ ل-.> رس وظ ىلع

 د_> اولا ىلع تقاطأ ا عروقثال اهاقآو ةعاجلا س اناا نمةنتاطلاو فشلا مهةعطقلا ةةناطلاو

 ْ نم حرخيام خفلافوطلاو فوطي فاط ن وهو عم الو ناصقنلاو ناتج راكرد ص موه

 برق فوطلاواقوط فوطب فاط ل_.ةفاتاطم طئاغلا ىلءىاطأ مث عضرءامدعب ىذالا ن هذولا

 0 ا ا ا عمد

 7 قواطع تاذ ا كحل 0 لك ىو كو كتلاب 0 د

 ١ نملوطأاذهوتالب وط ع+ اول :وط الو ماركو رك ل-: ملا اوطعجلاوليو طل_عافلاو 008

 ْ ظ رئكو ىربكو ل-فو ىل_طف لثم لوطلا ةئئوما عج و لاذ 23 ند ىلوط ةنوملا قورك ذل كلذ ١

 ا الاطأو لئاطووف لضفآ اذا لاق بان نم الوطلوطت عوقلا ىلع لاطو ضارنع اريسغ قدعاص ْ :

 ' || دقفا تفلكو اهنا دصىلءردق ا ذاهنالا ذه نم لصالا فر دصءةردلا لوطو كاذك لوطتو فلالانأ|
 0 للا هو ه> اكن نومىلا هؤرص ىف كو هتنافك ن نءلضف امهُرَلا لوط ءاوةغلا ضعب لاقواولع لاط ْ

 راد '” او اا :بانن مامظ 0-2 مل 0 ع (

 تلاطو لاغقأو لذة لهم لاوطأ ه_هجو ضرعلا فال_-لوطلاو دتما ملا الوط ىلا ظ
 (لاط) عاطأن هةعاطلا نئمةقاطلا ءالاو ىمطمانأف ه-ء.لاعترد-ه ةقاطا ْئدْلا تقطأو

 ٍ ْ ءزال لءةلاو لاق بان نم لدقو ردتو هو هضم ىلعالمح برقبانن هوهل ف تعةرازإادعلا

 هسنمو هرمهانئدع دعى لك كلذكو هعسوو هدم هءاش هّنلا لاطأو لوطلا ع. سلات أرق اردو

 ا الا ىف ةلواطملاو تاومآ لق: ةلابدل ت و و هيحاصةلاطأو ةنامز د- ا 0 سلاحا لاط

 ' كل ةرهر رتل وسان تحرق 1 اًوطواهتددم :ديدحلا تلّوطو ه.ف ليوطتلا

 ْ قدةسمهنالهيهيشناحرمسلا تنذو نذاكلا ىع-:ولوالاوه ليطتسملارععلاو اريقح ناك اذا

 ١ ْ ىأالوط عيطت_سالن مف يتم تنعلا ىذح نا كلذىلاعت هلود لزنئرهزالا هلال قفاوم

 0 ا حاكن ىلا الوط تدجو لامتمة ىلا ءىدع» نأ لصالاو ىنغا! لوطلا لسقو هرحدي مكرم لضف

 ٠ ]| ءاوعف اداز م ةزتحلا ىلا الوطاولا ف لام ءتسالارثكمنةلصولا ىنمجهنال املا نم ةعسسىأ هلا
 ! | كاطمسا اراه> اك: ىلءةردق ىنءملاواماعالوط لصالا لةوةر 1 الوطاولاعف هش. 2

 هع . هيام ساكس د م 8 د



 7 ١

 1 | نط [نكرفو تدل نمرد_هموظو 00000 ءوظو سرفلا ارو لوط نينيفش ندالاوا

 ىغلاباذا لدرلا ب بنطأ لاقي هتمورا دن اانا طاض ل دنطأو ءأ رجيورجأ لم ءادنطو 4

 نمهمزحلا تءاعق ناطلاو كر سا عدا رع را ذا (ناع ل مذوأ حدك هلوق

 لاغواو لشق 1 ءمناأع اذطأ عج او ب هقوأ ب طح

 اشك 7

 ٍ م لقدم 0 0 :ربىأ 0 هاما
 | نان م ضيقا نم تو وادق و ءا هرافي رخل نر هاطو ساندأالا نمر ءاط امال
 : رهاطءامو رنوطتلا عع :راهطلا نوكتو تل_ستغا ترهطقو برق بان نم لما ةغلفولق

 ْ دئار فصول هنارثك الاورهاط ىنءعهناو ةغلا م ليقرووطوهيروطتلا اصر هاطو سن فال

 أ اروهطلااضدأى ءرمزالا لاقو هرمغلر وطملا ه_سغ: قرهاطلاوهرو وطلا تاع لات سراق نا لاق

 | ابزوهطلا لثمدي له انك لوعف انس نا عا ىرغلا مدلك ف كودنو لاعر وطلاء رس
 || ىثلاهءلسغو هبل ستغا لوسغلاو هياعرطقءاناروطغلاو هبأضوتباملءوضولاو هيروطت»
 | نكم :مامو لادريث الانئا هلات رهطملارهاطلا اوهىآهؤامرووطلاو ه مال_سلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 أن و ااروهطلا ىرمشزلا لاقو رو هطد سرافار عطم
 أر رهاط هنا هذه مهقدءأم هلوق نال هريغلر عطمه_سفن قرهاطدهناارو وطءام هاسلا ٠ نمانلرتاو وأ

 : اروهاد هلوؤو "ا ارهاط نوكمفهن عدني أنع ءالا كإذنوكءالو ناسنمالا ضرعم رك ذ نال

 ( فاكر هاط ىععروهطدرودعف د لق ناق يهب روهطلا ى هووراهطلا ىلع ةدئازف رةفص هنم موقت |

 || غلام دملا قوهو ىاعتو هل. درطمريغ كاذكه دورو نا :«باوجلاة يرو وط نوةءرهلوق
 روهطبونل | .ةلاهلطم هرهاط ىتدعرو وطناكولو نزولا ةماءالر هاطعقوم عةأو وأ فصولا ف

 ْآ د ملا كب ةرهطلاور وتم ىآ كنس > أءانارو وأو عش سمع كلذو كلذود#و روهط_شثخو

 و ةروطمهي رهط, ءاذا لكو تما انمغلل ةرهطم ل سلا هزدوةغل خفلاو

 يامل ءاموواولا عدهاطلاوب

 :ىرهزالا لتر ةدوراو سارا ل ا الإ «(بوطلا)

 ْ اروطلاو لح هلأ مكلا ا, (روطلا) ةنرعامنا يع الاةيوطلاو رح انابوطلا :

 ل :راوطأ عجلا ل ولالا روطلاو ضر دن يه فار واتش اووط لذ ل هدو هراثلا 2
 فنذح رغص ولو أاقوهو فورعم ((سوااع 1( هن قمت ىب ل١ هلاح أو روط ىدعتو تاواو تو

 ا لوط لا ئثلاسوطملانالاق. هذمو تاب زت ىنععةأر ١1تسوطتو سوطلاةي ةهدئاوز

 'لاقباننماعوطهعاطو هدانا ىأ ةعاطا (هعاطأ) نء لح ص ىلعر واسد للا معأ ع نمدلب

 !نملعافلاو «ت:ممساهعاطلا او فاخو عابىان نم هغل قوهلعاطل اوعيف ىف هر هي دعت مهيضعت 7

 كلذك ه تعواطو تاهسو تصخر ه_سقنهل تءوطوعمطو عئاط ىالثلا ن مو عيطة ىاررلا
 ٍ هس لاقي لوق نعالا نوك, الن اوجلا نا كه نعالا ةسءاطلا نوكن الواولاةدامتنا هل عاط اوأ

 كت

 - 2 بدت هيك 9 4 5

 0 - 2 + حم 3 - 2 موو ريموت يوكو بع تتح ذيغ ةح
 ١ ذ" - ًِ :ع ا ا ع نوب يي ا ع .

 7-0 4 35 8 1 0 1-6 2 2 3 2 تو دمع حا ا ا د وي ل ل يي يع ل يي يي

 3 ٍ - ع نع ب و ممتلي عل ري يم ا ا ير يعج 0 0 7 77 --3 توي 35 ِ

 2 2 2 _--_ 7 0 ل ب ا ل تي - ايي طال ا 7 يو جا دس نش رنج ع ريح وح بوس 7 0 5

 ىلا حاصف ١
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 ' [|فءضألاقبو ف يفلت ارطملا لطلاو برقاضدأ ف ل الاءنامزلا لطأو ىنعمو انزو هيلع فرشأ لدم
 ا 0 9تكا ب سعنل كلا 3 تاعفادأ اعتق ىلع تنلطأو ربان نمايلط هريغو نيطلاب (هتبلط )رطملا

 1 خملاو مضلاب ةوالط هي اعو هوو نارطق ن مهي ىطبام لك با كنازوءالطلاو لوعنملا هعم كب

 تانس هن بدس ل ةمءالطأ أعجلا ا اوهسطلادل والطلا وة ىأةغل

 54 ّ 0 ماو

 ٍْ 0 رعد يف فو جاكت عمدي ل ىأن كل 0

 ل ما 0 را ير يت لرب دن اهمال ثيل

 ١ ||| هرصصبب( مهط)) ةغل بعت بادن مث مطت تدمطوءاهريغب ثماط ىهف ضيتاملّْوأ هلعديزب
 || (ترمط )ف هرمشم لاعىأ حاط لبج مهطوق هلصأو هل فرسثتسا احومط نيب مهط ئئتلاوحن

 || رم هرفح ىهو هروهطملا هنموهترتسئدْلا ترمطو ضرالا ىقهدنفد لةبان نم ارمط تملا

 0 ارمطةبكرلا فرمطو ضرالا ىف اش:ىنءاذاةرومطمنالف نودي ردنا لاق ضرالا تمت

 ٍْ قدرطلا سمطو ىدعت:دالو ىدعتب وهسمطوهنوحم ب رض بان نماسمط ىلا (تسمط)

 || عم طوهف فذ#ةدعامطواعامطواعمطْئَدْلا ف ( عمط سرداسو ه-ط سوطن و سمطد

 1 1ْ ىعع لمعة سدقو هلوصح برقي ,اهف لمعت سيامرثك اوهتعمطأ لايف ةزمه ا ىدعتبو عماطو

 ا حج لاو ا نلاذا عمطمريغ ىف عمط مهما لكن مو لمالا

 ْ اهريغورثبلا ١ تد.ط)) بايسأو بنس لدم عام ا

 00 صال مطوكاذا مب لعفب ارتلااهمطو ضرالا عم تو ةسأ ى ىت>امت“ الم لق بان نمامطبارتلا

 1 3 ١ ةنينأ ءطلا مسالا قلقنملو نكس باقلا (نآمطا ل ةماطةماقلل يق هنمو باوالعاضبأ م 1

 0 ا نأم طا ىف لصالاو ممذعب لاق ده ضنذ نئمطم عضوموانطو هذ_عاو هبماقأ عضوملانأسطأو

 00 هزمج لصالا ليقو ساسي .ةريغىلع نحنك سلا ن مارا رفاوزم مهنكللدا 0 ا

 || زوجي لعأف ىلعز مطلب هرهظ لجرلا نمأط مهلوق ل اديس ابقريغ ىلع ترخأ اهنكأ ميم ا ىلعةمدقتم
 هضفدَتو هانح هانعمو نماط لاققمف ةزمهلا ليهست

 ا

 1 1 ل ل ل امل

 0 ّْ ا ا

 1 0 عخاودر غال دحاو ظفلب لمعتسدنأو عجلازاوج ففاقال مهف أ بنطلا عجن ف نانطأو بنطو

 ١ هلوقهملعو

200-227 2 1 
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 موجع جر

 ا بنطاميانطأنمةمورالا نود #3 هل نعهيفاساركن ادارأاذا
 تب هكيلم ثعشالا جزتو عجل ةشاد درةموأعو ث هل مءدسأك نيدغللا نيب عمل

 / 1 : اوركع لعةرارر

 لاثمأىل ىأاهتي بان امأىلارغاهدر ةمهردفلأ ةناعتمكشل
 0 : اهامم ةهريسهمدأر ماواهلهأ



 ْ ةعلطم لقا رو عاطم ىس ذاب اطتدرحا فلالا جركل تعاطاو ئنالاهب مهتايف هكر |

 || قيلطمل وقءاسنال هةءلطترثكن اق قلطم هو وف اقل طتدنأ صا لح رلا(قلط ) تلاطاضي أت ءلطا اوأأ

 : .خ:قلاط ىسهف برق بان نمةغا فو لةقبانن مىلط) ى هت ةاطوقالطلا مسالاو قالطمو

 ىذعالا لوقامأو لاق ءاهريغد ىااطل اوقدمهاكو ىرهزالا لاقءاهأ|

 هقراطوداءسانلارومأ كاذك د هقلاطكناف ىن.دانراحانأ ظ
 || نا لاقو لعفلا ىلععنلا لم تةاطلاةيهنال4لعأرتحا ا .اوادغةقلاطدارأ ث يللا لامتذ||
 أ| نا لاقوةعاوريغةغصلا نال قرغلان حرصفادغةقلاطواهجو زاهاطقلاط ةأصااضنأس راق ||
 || ضئاحو ثماطو قلاطوة:ءامحلا هل دتلركذلا تود ىئتالاهبا درشنمتععنلا ناك اذا ىراسنالا ||
 || تدددشنأو ةقلاطو قلاط لا ةءىرهوجلا لاقو هيىئنالا صاصت خال قراؤىلا حاتحالهنالا |

 || هنا ىلع عييرصتلا ةرورضلءاهلا نا ىئاثلاو مد_ةتاماعدحأ نيناود-هتئع دمج وقعا ْ

 || ىلاطشا اقتدبلا ةماعلا قش نمار ءا قدشن أ لاتىعخالان ءىراشالا ءاوراعرضراعم ٠

 ْ ىعملا اوسسفلادب رأهنال همالعلا تفد_>اغانو رم ءلالاقهيةحا طقستف عد رصنربسغ نمأ

 1| نع ءاوضو لمقلا لب ضرر همس كاد فر مهىأ ضرح تاذو قاللطت اذ أ ص ا

 ْ ةمالعو < ةثنوملا ةةصلاب ركذملا فصوناك ثانالا نهب ف صو ةرك ذمت وعن هذ_هنا هب وبس 0

 لد, ب يكرتلاف اهدحو ىعرتة ال2 ت زاك اذاءاهربغن قلاطة ممن ىاراغلا لاقو ىعاض وشو ةياسنوأ |
 || هلدس ىف هذى قلطناف هنعتماخو هراسا تاز> اذاريتمالا تقاطأ لاقي لالكالاو لالا ىلع
 أ ري-غنمتدرشماذاةئدملا ت ةاطأو طرشالود.ةريغنمهماسرا اذا لوقلا تقاطأ لبق اند نموأ
 ىي :رثيإ سها ضدأ ىلاطةقانوديقالد نيتعض قاط ةقانواهلاقءنمةقانلا تقلطأو حج راتدسعت ْ

 أ | قلطلاو تقاطفا لا ىلا اهتةاطأواسوقانو لتا اذاد_هق باء نماقولط تةلطدقو تءاسئثيحأ|
 اطوشلا_ةءامكح نيقاط وأ |ماطس هرغلا ادع لاقمفةياسغلا ىلا ستالس هرغلاى رح نب صعد ١

 ه>ولا قلطو قلط ل جرو ةقالط مذا ا 4>ولا قاطو ْئ ىلع ىزلد الص ىبطلا قلطتونيطوشوأ |
 ْ ةلمأو ىع“ ىنعع نيدملا قلطوهو ماس لاهتمديز والاف هج ولا قيلطوهو رشلارهاظح رفىأ ا

 || كلاقلطاذهلمفاولالح ىأ ل ناز و قلط ىو سلف نازو هلكو حالو رقاهف نك« حلا ذا ةقاط |
 || نوكفتاق ةرصتتلا عج نم هسيفد- ت-اصن خص: ىذلا قلطا|قلطلا لابو الالحىأ|| ٠
 || هفاطم. نموأ ولد نما قام ولط نمهتطعأو حوذم لاى ع ع عادلا لم لوعغم ىنعع ل-عف 07

 || هناسل لو دالولا عحووهو ضاخناهذخأ اذا ةقواطم ى يناعل لووغلا هلال ًارمات قطو(
 ١ بدحاص نمت قاطتسا واقطتلل تاع مح ىااسبا ةعاطو نق لل اهولطمضلاب| ْ

 ا 0 فلا نمالخ اذا نيد.لا ىاطد سرفو ءاودلا هقاط أو امزال هنطن قذطتساو هقلط اطافاذك نيدلا ا

 لفط ||| لةهلولط ليا رو باب سأو بيس لسةملالاطأ جاو رانث الا نم صخاشلا .(لاطلا))
 1 ا

 ١ لطواضبأ لالطا عجلاو فةسلاكهب ى غي ءاطغ ةنيشسلا للطو هللطْئ ثلا صاعتو دوساولسما ْ

  | 1 1لا يفاضدأامزال لمعّتسسودسوأو قاسكلا لاقو هردهأ ل_:ةبادن مالظ مدلاناطاسلا

 ١ : ْ هلط لا يفادعتمالا لمعت_ساللاقوديزوأ نأوةغاس عتبانن هو لق بابن ممدلا لط ْ

 ىلا ىلع ل->رلا لطأو لوعغلل نيمذص لطأو وه لطفا ضد ف لال انولطأو هلطنأ اذا ناطلسلاا

 ىقلط |

 "نسوو يع ويب جوع عج جي وت روع او

 م

 هةموو يسحب ير رت مدبب وج جو اوج يع جم يدع ةووحمسو ووو جت وج ووو ودصم

 دوس 77



 ملا ةفافطلا لاقي و هرامصأ المامرسكتلاو م ثلارةفافطو ف 0 ردوا لاك اذا يكلم ْ

 لثطلا نوكيو ىرابنالا نبا لات باودلاو ناسنالا نمريغصلا داولا (لفطلا) لاكملاقوفام|
 ردو اسفل تاروع نإ ءاو رمت نيذلا لفطلاو ا ىلاعت لاف عجا ثيولاو رك كلاس قا ٍْ

 تداوا ذا نأ لكت اغطأو تال غطو لافطأو دل ةطلاعقيف ثدنأتلاو عجاو ةبنثتلا ىفةسق اطملا |

 رؤر حو ىص لد د لشفط 0 بلا لتس مذ

 نما ملولا لذك ك ىذلاو هىليغطلاو ملتحي نأ ىلا لفط“ هل اقيسيدبتلا و غلابو قدا ضو عفانو

 0 نم ناقطغنهللادمعدإو نم ليغ ىلا ةم_سنوهىرهزالا تاكلاب نءالافاهملا ىعدي ناريغ

 " [|| لاقي واذ لعقي نم لكم ملا بسنفاجملا ىعدب ناريغ نماسرعلا دم او لخدي ناكوةفوكلا لهأ |

 0 ىوشراولا ماعلدلا فدي ناريغن م لدخدب نا برعلا ماكو قار هلا لهأمللكن ملقطتلا ||

 1 ارب الع اذا لوشت لعاوت ولا بان نماوةطءاسملا قوفئذثلا ((اننط]) لغاولابارمشلا||
 قطعجلاو لقملا ةصوخ ةيفاطلاو هوجو قوفولءر متهاملا فتو«ىذلاو هو ىفاطلاكم-لاهتموأ |

 ا را روظىلءامتام مسا نمنتةسفطلاوذو ىدمو هردم لهم ١

 ىلعاهتنكساذاةنتفلا تأنطأ هنموا 000 الام هانأفطترانلا ||
 ةراحألا ١

 نمره

 يامهئلثبامو مالا عمءاطلا وب

 ةأصاوتوملاطو ةرفكو راغكو رفاك ل_ثمةبلطو بالطوملا وبلاطانأفاءلطهملطأ( هتماط )||| ب

 بلطملا دنع ىمم*لءاسفلا مسأبو تب ءلط ىنععتلعتفا ىلعت ءاطاوسلا اوطو تاملاط“ ءاسنو ةملاط ١
 لا 1 لثمدالطلاوناطلا عضوموار د صم نوكيب لطلاب نانا كاست ْ

 تابلطعجلاو ةلكنازو ةيلطلاو لتاق با: نمابالطو ةبلاطم هتملاط لوقت لالا فردصموهو 1
 | بلطلا ىلا هت ودا هدبلطا بلطاميهمةءسافلالابادبز ترلطاو هةرغمت دل أتماطتو هله :

 اي [ةلط راج اولا ءاضعلا ةرخماب مهلطلاو ةرعتورمت ليتل طور اوازولا (مطلا)
 هدلزهاذا نيتسقشب هيلطا هتيلط لاقي لوعشم ىنعب ليعف لوز وم حلط رعد و ل>رلا ىمجهدحاولابو ِ

 وهى اراغلالاق برعم ىسرات ناسامطلا و سوط عهاو ىن_موانز روسرطلاوه سس اللا ) ا

 ندعلا ك,نالعي ل رار كر يبا ردا حايتالعبلا

 سايل نمناسل.طلاو ةسسلابط عجملاو ملالارمس ؟معسا ل ىبمكالا ن 0 '

 دعفواع . نمثللادبام لكو ا هرمسكو ملل تب اعلطمو دعق باب نماءوأط سم8 ا( تعلط ملا |

 اذك ىلعا ديز تعلطاو هتبقر هيف تعلطو هيؤاعىأ هسفنبى دعت :اعولط لدجلا تعلطو كيلع ١

 لوعغم مس ما لعتفمعلطملا وديوعو هيلع فرشأ ىأ ل عنا ىلع علطاق ىن_عموانز :زوهتلعا لم 1

 نمهيلع فرمشي مهب كاذ نم عاطملا وهو ضهختملا ىلا عفترملاناكملا نم م عالطالا وما
 انريخ ىأرمس لان . قدما لط توفزتي شيما ءاما نون مون ةعلطلا ناب الارومأ

 رصد لاركذ رْدكلا تناكناو نأ تنناكنا ار قريصب تورد نم علطدام فلان علطلا اوعئالط خجلا
 .ةحتارهلو قيقدلا 0 ل د ااا | ىلع رعي وايرلع لك: لمار ع ا ْ

1 



١ 

 ىأمضلاب مطماعطاسمنا مص ىفمال_لا وةال_دلا هيلعلاقو ىنمهنأق همعطدمل نمو ليزتتلا
 ىوماعطلابىأ «معطلابكلايعنمىريغرتوأو*« لاقماعطلا ملا مطلاو ناسنالا هنمعسشد
 ةصاخربلا هباونع ماعطلا ظفازاخما لهأقلطأ اذاو ريطلل تاب ىذلا بالا مضلاب مطلا بيدها
 معطف هتمعطاو ةمعطا هعجو برشا ليسا بارما ل-ةملكؤدالا مس ماعطأا فرعلا فو
 كلذكةتمعطتوهمعط فرع ”الهتقذماعطلا تمعطتساو ىنمعطب نأ هلتاأس هتمعطتساو
 كردأ ف لالا ءرصشلا تمعطاوةلك أملا ةمعطلاو فرغو ةفرغل فم مطاهءج وقززا ةمعطلاو
 هفصو نع حيرخا ذا هم عطري غتو ض هادو أو لح همعط لاسقمف قولا هبدودام ضلاب مطلاواس شرع
 ممطلا مسطوقو ةس لك ة غل يتحتشن رعطلاو معط ث غلا س دلو ماسعطلا نم ىبهتشنام ممطلاو ىاخلا
 لكناو نهدلاو ريصعلاكاعئاموأ ب وملاك ناك ادماج عاام ىأ مطبات هنوك ىنعملااب رلا هلع
 جتفلاب مطلاو تاعئاملا لوانتب الف ماعطااهيدارب و قلطب مضأأ معطلا نال خفلارأر قب نأ هحولاو
 انعط هزاغملا ف نعطو لق بان ن ءانعط حش رلان( هئعط )مع اوهفاماعطتسا لوانش امةيدأ ر وقلطت
 ىفت نعط ىرمشخترلا لاقاهمف اضرتعم اهلا لامر ا دلا ف نصغلا نعطو ريك سلا ف نعطو بهذ

 هيف هضيحلا ىفهأرملا- دعط ممل اوقفاذه ىلع ويت نطق ل دود تتح ل1 واذكىهأ

 باين مهيلعتىنعطو لوقلايهيق تدعطواهف تاخد ىأ ةضيخلا مانآ ىف تنعط ربدقتلاو قدح

 سانلا ضارعا ىف ناعطو نعاطوهوانانعطوانعط تدعو تحدق ةسغل عفن بان نمو اضدأل تق

 عضوم نوكيو ارد صمنوكينعطملا و قالا فرح ناكمل قلاب لكلا ىف نعطن هارقلا زاجاو
 نوعاطلا هباصأ لوعفإلانلاءناسنالا نعطو نيعاوطلا عجلاوءابولا نم توملا نوعاطلاو نعطلا

 . نوعطمووف |

 متع اا
 اهل. | فو تيغط لاق يفاضدأ ةسغل عفن بادن مو بعت بادنم ىتط ىتطولاق باننماوغط «(اغط)
 ثنود ورك ذيتوغاطلاواغط نه ةَقشم ىهوهدنازا هوان توغاطلا لاف هقفاونامسدسهتلا
 هتبغطأو غاطوهف نايصعلا ىفدحلاو رادقملازواجْئمث لكودحلا ةزواحتوهو نايغطلا مسالاو
 ربدقت وهو ناطيسثلا توغاطلا وةرثكلا دحلاز واج ىتح عفترا ليسا اغطو ايغاط هنلعج
 اغلا تيلقفاهامقامحوتغمةكرحواو ماللاو نيسعلا عضوم م اللا تمّدَق نك-ل نيعلا تب تولعف
 ىرش#زلا هلاق نايغطل | نموهو توعلفر دقن ىف قرف

 يا مشي اموءاغلا عمءاطلا وب

 مكعافترا فبوزولاوهو رفطلا نم صحا هرفطلاواضد أ اروذطو برض باب نمارغط «(ر غط)
 ' ىلع دب ولاقف كاذ ىلع ىزّرطملا داز و هريسغو ىرهزالاهلاق هءار وامىلا طئاخلا ناسن الار قطد

 | قوفىلا ةرفطلاو قو نم ةمثولا ل قو ةرفطوأ ةيثواسهتراك,تلازءاهّةفلا لوق صاخ بثوهلا
 نيرضشت ة خل ىفو تيكسلا نبا مهنمةءاص امل عرصتقاو ةيلاعلا هغللا قنييرسك (ةسفنطلا (

 | سفانط عجاوريعبلا تك ىلع لحرلا تحت ل_جياموه ل قو قيقر لم ل طاسب ىشو
 ا وهف هففطدقو فيذطت نازيملاو لاك لا فيقطتل لق هنمو ىنعموانز ولياقلا لثم(فيغطلا)

 رغاط

 سَ



 اقرطهننعتفرطوردصمدنال هريغو د_>اولا ىبعقلطب واهرطت نيسعلا فر طورت ب رض تان
 ةيحاتلا قرطلااوهتفرتد هن عرصبلا تفرطو ةفورطم ىدهف ئثباهتصأ اضن ؟فريضتاننمأ|
 [وءداصا فارطا تدض+خاشي رطتا منان ةأرملاتفّْرطو بامسا وببسل_ةمنارطأ عجلاو |
 عب بوث لاقي ومالعأ هلزخ نم بو: فرطملاودياتلا فالخو هو ثدقسملا لالا فيرطلاو ؛

 راجري غهسأر ياعم ا لعجاعرو فرطمووةنيلع هيفر طق تاعحافا رطاه-:فرطأو زن نم :

 ةفرطلاو همؤر طأ ل_ةماقن رطقدسقر ّطو فراطم عج اوه . 00 و هل عف ىلع :

 ار هقر ا طا ف هرطأو 0 اس عم ٍْ

 ور حرش انامل نع و هتكلم قدر لخلاف 0 ايم ليقثتلاب

 نوك:نأ طرتشدالواهت لاجل ل ارا للكل اةقو ل اق ايفو لوم ىنعجمافلا عب |

 قرط دقفاليلىأام لكو علطدعق بان نماقورط رط مخ ككلاو :رظوا ولعن ةقو رطفأ ضا لكواهقر طدق |(

 هلوق ىف نآرقلا ءاجدي ود ةغل فرك ذيقيرطلاوديدحلاهيقرطدامرنكلابةقرطملاو قراطوشو |
 قرطلا عجب و نيته < قرط ماو زاخلا ةغل فت نود واسس رحلا ىفاق رطبه بري طاق ىلاعت |
 ه- ءلااةءرط تكلس ام لا ىلا تقرطت ساو ةقر ارك زعل ةغل لعذي رللا مهو تاقر ' ْ

 نماعررحخاةررطت اهتوز رطو ةفوصخت ةؤرا طم ل ءنورح اداج ىلع ةصخدي دشتلا سرتلا ثور

 - رعدوجولا ظالغىأ ةقرطملا ناجنا مههوجونأ اكثيدلا قورخ ا

 ةوارطلا نيب ضغىأ ىرطوهف برق نازوواولانئلا ور ط) فيفضقلاب بو كم حاصعلا ىفو ّْ

 0 و رطنيتدش زومومأر طبائماعت الفأ ًارطوءارطلا نيد ىرطو هفةغلبع'ناز وزمه ا درطوأ|

 25 :انلاب ل علا تب رطاو ئراطوهذ هلع لدصحزومهمانآر طاضنأًارطد طنئشلاًارطوئرا طوهفعلط :

 لاقود_1|تزواجو هحدم تغلب لدقو هيفام ن-س>أد 0 الاسد رطاوهندقعءارطا ||

 هيلعتدنتا هب رطأو هتحدمهنأر طأءانلاو زمهلا بابىف ىطسةرمسلا

 #نيسسلا عمدا طلاب

 000 ل ا 12 ا 1 210 1100 2 ا يب تت تت

 هنالنيلثملا عامجا لةئل هان نبي نعم ليل نهلدنأف سطاولصأ ةءدتق نا لاق (تسطلا

 0 2 ا

 يا رج رو ب

 2 عج يضل يح
 7-7 مم

0 2 
 0 7 يب

 11 سوس لع اسبا كاتو د ل رعما هلا قوما سو موس ل شم ساس عا ف لاقي

 سم لاقي دقو ةسط برعلا مالكءارلا لاق ىرابنالا نبا لاق انالارامنعاءتوسط ىلعو لمالا ||
 تننأَت لاوريك ذنلا مهصعل ن ءلذر كمل صا اولا 6 تاطلومت ىو ةئنؤم ىهو ها هريغد

 را ريك تيان حارا الو تدطلاو ةسللا قو ةسالا ود بطلاوهلامفأ

 قةلبخد ىهىرهزالا لاف اذلو ةنر 0 ىهىناتسصتلا لاقو طفل ىلع تاسطا اهعجو

 هس رعةلك ىقتاعقالءاطلا وءاتلا نال برعلا ماك

 هيام باسو علا عمءاطلا )
 م-لططسخللفلظخخ سل ا ا ب:

 قو ْىَدلا قوذو ءاملا ىح غاسدام لك ىلع عم عقيوهاطلا خب امهط بعت بابن م همعطا (هتمعط)
 0-6 50000000 1١ |0000 01 ام

 222222222 مس سسسسسسسسسممسمممْ يئس تل 60(

 ليرم



 5 ىذلكلوهلاقب و فورعمهانمالا نمل مءاطأ لا طلا وةللذك نلعط نم نبعو رة راكع أ 5

 ف نما رد ربلا(تنعط ) هلاعط ملغ ع سعت بان نم لعطو وةالعط ناسنالا لعطو بنكو بانك ل ثمل وةنسسلاو ناس رد جاو هلادطالف سرالاالا شك
 نوعطملاريسكلاب نعطلاونيحاوطا وجو ىحرلا ةنوحاطل اواضب أن وعطمو نيعطو ف عفن باب
 ةغلامللءاملا ةنحاط ةدحاولا سارضالا ن>اوطلاو ردصملاب ىعسدقو

 اذ جام ملئ اموءارل' عدماطلا دلي
 ترط | | درسا نعد ل هريصت هفخ را رار ط (برط

 ظ ا هداك 0 .وثرطلا ثبللا لاق 1
 | هرلا فتدنب هل قروالةيداينا فىذلا ثوثرطلا ىرشزالا لاقوواح هنمو ص هنأ

 1 هنوعمجىأ نوثثرطتباوجرخ لاقي وسأرلا ارب دتسمرجأو هو ءوسماعط ةدومعىف هوال> هبفو

 ْ نال هيث حرب طلا لاقيفءابلابىدهدنازوجي لوفانه نمو هبت صر عفن بانن ماس ا 39

 | «(توحنرطلا) هبل نقلا قاع ءادرلا ت -رطو هلع لمعي نازاب لف ىنعم نعضت اذا لعفلا

 ا نيرآ دنع ةباصأو نونح# لثم داا,نواعف هنزوف موقدذع هدي از هنولو برءموضو هفو رعموإعد

 أ | درطلا مسالاو لق بان نما درط «(ءدرط) .ءارلاو ءاطلا ختن مهضعب و روغصعنازووهو
 || دي رطوهوهثد نة الاد هرطناالودرطا لاشي الو ب هذف هندرط عوا.امملا لاق و نيتك |

 هلم لسقث:لابهدرطو ىنعمو انزوه:مهحرخأ ل_ةمدلماا نعناطلسلا هدرطأودو رظمو

 أ | نمذوخ ا مهن اك هتيرحأ ادرطةإكسملا ف فالخلتا تدرطوهيدرط» هنال حش رلا م ارم سكب درطملاو
 || تدرطاو كا ذكءاملا درطاواضعب هضهن سنا دارطا ىهالا درطاو قامسلا ءارحألا ى هو ةدراطملا
 1 راجل راس ذا تعباتت هانعم ل ادرطا مهوةفاذهىلءو ترحرامنالا

 ْ ىلا هنمن < الىذلا هعطومنءهيذتجاهنأ كفهملع 21 0 هرقاذا تن درا ىف هلدرطتساو

 ْ ُكنالباذتحالاو هو كلذ نمذوح مهن *اك دا كا كلعقوو هانم 3 . عدوه

 رط كار طلا هنمو همعقش لمث بأ أب نمار م( هير زر اليسر

 : رطو تانارورط هرطد ورطت تننلا ارطواواهأ نمد _هغىلعاهذخأب و 0 ىالاوه

 || فرغوةفرغلث هر طملساو بوثلا ةفكةرطلاو راط مالغو ف ل-ةءاض» ًارطن اوما

 زرط || ازيرطت بوثلا تزرطو بتكو باتل ءزرطه-عجبو برسعموهو بوثلا-ع «( زارطلا)
 ||لوالازارطلا نمو سلف نازو اذ_هزرطا ذه لاقدو هريغو بهذلان زرطم بونوازارط هل تاع>

 ل || سارطا عجلاو تدتك تي < ىتلا ىهلاقي و غي .هصلا((سر الا ) لوالا طل ا ع نم
 ْ را لحال ةنيدمنيدلاو مالا خلوف سوسو لوو لاجأو لة لدم سورطو

 ١ سسأننقو ىف ىع# ا لقالا ىو ماسشلا فرط نماسب رقمورلا دالد ةبحان نمارغث تناك

 1 حت نم عنشماو رو:ةصعنازوسوسر طىجمصالا لاق عراسبلا فوان ءاعحأ ضعبالابسفي و

 || هنم لقأ ل-. قو مععلاوهو بعت با. نماشر َط (شرط]) روهجلاراشخا لال اوءارلاوهاطلا

 | ”رحد رجورجحأ لم شر ط عار هادرط ء ءآصاو شرطا لجر وداوم لءقو ضخ ىبر عب سدل لشو

 د

 سس



 ]| "ارا كوءابنا خفي نات سريطو ساي ةريغ ىلع اربط ل -.قارملا ناسذالا ب سناذاو اهنلا ةيوسنم
 ىلوالا ىلا سني و نيتلكن ند ةمكض ىدو مهتلايدالب ,معسا نيالا نو يا اسلاءاقتلالا
 1 ةلامض لوعنفوظهو ى هالملا تالا نمهرومطلاواشادكأن مةعاج تسكب .اهملاوىريط لايف ّْ

 تا غل ثالث هبفود زعم لدحر هس تازودز زربطو رود« بايىلعالج مذا أو ب عم ىدب ,رأك ا

 لاقؤرخا .1 عضومىناهاكحولا ذلا كيلو ماالاو نوذل !ىرهزالا يحو مالن و نونو هممملاذب :
 سأ.:. هيناوج نمت هن اكس غلاريتلاوذز ريتةيسراغلاب هلصأو قملاو حلا نبا لاق ذزريطركسأ|
 ساس ضبا ةرريطركسوهلاقتق بار 0 0 0

 0 0 نمردطموضو محلا (عبطلا) لولا جر ا ا ا
 اا ا وللا طماطم هاردلا تعمطو د[

 فان عمطلاو اماعءناسنالا قلخىتلا نإ_هجلااضينوكس و هيعيطتاماهرسسكو ءانلا ||
 ك0 ناسنالا جا سم ةعسطلاو ىنعموانزو سند لدم مط ىسو بعت بان ن نمردصموهو سدلا |

 اماخ !ناطو ناسسما او يلم قابطأ عجل ودبل ةعتمأ نم (قيطاا) طالخالا نم

 | هتموهلءاطغلاكه بن اوج عي نمهلاقتبطمْئ ,ةلاراد_ةمىلعئ لا قطلا لصأولاء>و لدحأ |
 ىهف ىجلا هيلع تةءطأو سئل ريغ نسقفا اوةمهياءاوععجا اذا ف لالا: سهالا ىلعا اوقمطا لاقد ٍ

 قبطأ ىنعمىلعءايلا تت ةماعلاو اضدأ قدطمو وف نوذحلا هءلع قيطأو بابل ىلعرمسكلا اي ةقيطم
 لدالاف ا ذ_هىلعوام_مهباصأ أ هذجاو هنا هجحأ لقياك امهماداىأنونجلاو ىجلا هيلعدتلا ||
 هدجأل ا ااءد_ءتموامزال لمعت ساامم لعفلا نوكت واغيف ول _صلا تف ذك هياعورطم 1ْ

 سلو عا لاقرتاو :م ماد دنيسكقن قرطر ا

 ردنو ىّرت ض رالا قيط د فاطواوف ءالطهةعد

 ىأ ىَردتو ضرالا مةىأضرالا قرط هلوتو هئامةرثكل ىناوجلا جراسا اصلا طولا |
 ( لبطلا ) رخال قيطلاك امس لكى أ قابطت ا ا را را ا
 برمضان مالم ط لمطو جر ذأ لئماضد :1لاع .طآءامو سولفؤو سأف ل ١-5ملودط هعجبو قورعم 'ٍ

 ني-وجونوكيدثودحاو هجو نوكبورسكلانةلاب طأ[اهذ راو غلاصالدسطت لبطو ل-:قو 1

 تاذلالءلققاطد ملاك آو لق لثمءامطأ عملا او ةارلل ىدتلك ف ظلاو للا تاذا (ىطلا) |
 عامسلاورفاحلا |

 كل ا ا ظ
 ريجامط عاو لوعتفهبزوو قمطلان ماند رثهسيف مع طد سات ن مءأنأ اطلارمس 56 ,دصطلا ) ؛ ْ

 هغل بدير نازوندلع اونجاو ام اور سك دادقو ىلا خضنو ىلقملاو اوهوت رعم (نجاطلا) 0
 نحايط هعجو

 يامهئلشباموءاحملا عمهاطلاولب

 لاثم ل_ءطءامو هواعيو ءاملا ف قاب زارمضخأ ئ شفرة ئاوكفوم رالامضب (باعطلا) تاعط



 || بلعت لاو ةفامضلا مسالاو هب رق وهلزنأ اذا هتقيضو هتنضأو ناذيضو قايدضأوةفبضو فضا( 1

 || اذا ةفاضاهتفضأو اقيض كدنع هتلزنأ اذا فل الا هّتفضأو هدنءفمض تنأو هب تازئاذا هّتفض ٍ

 ]| بتاطاذا هتفيضف ىةمضتو هل رح أف ىف راسها فمان ةفاسلا وهل .رجأف فو نم كيال ا

 ْ ةفاحالاو هلاماو هيلاهمكةفاضاْئ هلا ىلا هفاضأو هءلطدن *هتعنف كراحساو ًاهّتدرقف ىرقلا|

 || اذو صصختلاوأف د وعتلا هنم يستكمل ىاثلا ىلا ذد لّوالان الامه, نم هاا حالطصا ىف ||

 وح هريعط ىلاوس لا ةفاطضاو رهاظلا ىلا |هدحأةفاضأن سحالاف مسساىلا نيد درغمةفاضاديرأ ||

 : روحو لوالاريغ ءىباثلانا صورت سالب نووي ملفا ل با :

 || تدآرو ديز بوثو مالغوحنةمنلاو ظغللا فىفاشلاو ظاللا نود ةدنلا فافاضملّوالانوكت ا
 || تيجواريم ناك ن اف ارهاظ هيلا فاضم ا ناك اذا وس ومالك ريثك اذ_هوديز بوو مالغ
 | ناكلذدحوو ةعامج و تيكسلا نا هلاقهعب 00 مهردلا نمكلوحن اظفلام_مف ةفاضالا ١
 || ىلع هيلا فاضملا فد_>وراصتخالاو زاج!!هيقوناءاهنال صالا ف الخ ىلعرامذ الا |

 0 ىلءعمج ال هعيرودعصت مهردلا نمكل ل_ءةؤافراصت تالا و زالااهنال اضدأ ل صالا فالخ ٍْ

 ىلع نلالعا عاما هينشوغو ل_صالا ةفلاجريثك : هيفوراصتخاو زاد عونه دحاولا ةماكلا :

 || رصسلاريصحوةبادلا حرسو  صيصختلاو د,ز مالغو كال نوكت ةفاضالاو ةدحاولاةماكلا |
 1 هيلا فاضملا فذحدق رةسالمىدأا ف ةىفك واوكلعالوا تكس رادادبزرادو*ع ازا نوكتو ا

 هديقعأ اوم لاش ءىأىوطلان سلا ى-مووحن ىنءملا موغل مالو ف لأ هنعضوعدو :

 || (قاض)» سللا نما اذا هماقمهيأ !فاضملا ماقيو فاضملا ف ذ<دقوا و-اكن ىأ حاكنلا ْ
 : ةردص قاضو قيضو ف عسنا فالحنوهو رسكلا !انويضلا ملال و راسب اننم اقيضْئشلا

 | لب زنتلا فوق ئاضل.قنام لا بهذ .مهببهذاذاق تودثلاهيديرأ ًااذااضدأ قيضوهف جرحأ/

 | قاضو ل: ىنهعلحرلا قاضو قاضف ناكملا تةمضو اهقدضت 00 كرد هيقئاضوأ
 || بصنو صمت ىلا لعغلا د: اق هنو و هتقاط ىهعرذ قاض لصالاو +_ءاء قشاعرذ الاب

 ىح عش: الهنال اذه ن مذود أ مهن اكوزاحنودلان ءلاملا قاضم هوقو زييقلا ىلع عرذلا 0

 ْ ىنعموانزواريض» راض ل ثما- عض (هماضإ) هلام_:هذفلالاب ز> را قاضأواهيواسدأ| ٠ ا
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 ]| رسكلاب بطلا مسالاو ب>نابطن ل مايط (هيطإللا
 ٌْ ا اجاوب ماا غاب اححأ ضيا سس هو هظفل ىلع ى طةيسقلاوأ

 معلا و ينال :س:نالفو ببطتمو ردصم ان مصو

 لققبانن هاذأط معلا تذمط ولوعفم ىنعليعف (عيبطلا ]راضي ب يبط بظبارذلابر هاملا

 بطلا نوكيو قرعناك اذا الا اضبط ىعال مهضعب لاق امهن هو ىرضزالا هلا قرعدتستنا اذا

 دقو خبطلا عضوم ءابباو يبملا عتب نيطملاو خبطلا ةديجرحآو عطل ا هديح هزي لاقي م

 ةيريطلا مهاردلاو ندرالاة بصق تناكو ماش 0 ةر 3 كلا م«اابتسش مما م
15 

 ىف ا 1



 م

 ا ١ ام ءرقو ةاهاضم هتيهاضلاقيف فن .هخلازوح وأ اراودض راعز 1 ومس وم ةأظاضم هاهاض اهاض

 1 ْ ىأءّنلا قل نوهاضي نيذلا ةمايقلا موياداذءساسنلادشأث يدح فو ئشلانئ لاهلك اسف ىو

 ١ ْ تور وصملا دارملا ونوامعءاعنوض راع

 يام.ئاثءاموواولا عمداضلا

 ْ تنام ن نم4ح ردو سارمضالا ىل اما نأ سللا قر طن م هجر ختو ليطتسم فرح( داضلا ) وص

 ١ أ||ةغل ا الا ارسال مف ءاظاهلع حت ةماعلاو نعالا نمرثك ًارمسالا

 || نمو ىبب را تظءلوقفءاظداضأا لب ن نمسرعلان ملاق لسصفملا ن ع ءارغل ا اهاكح

 هلامعتسازاحو ةغللا فلق: ناو اذهو رهض روطلا قلوقيفاداضءاظلا لدسف سكمد نم برعأا

 || امف لوقنهريغاذهو ةع.دمةن_سةءارقلا نالىلاءتدثلا باتك فهن لم-ءلازوجيالف م الكلا ىف
 ْ رجط ع نةرئاط عوضلاوكاذك عوضتوهتةغار ت>افلاقبانن هاعوض عوضد ثلا ( عاض) عود

 ْ ا رن لا نا الا نسالك

 هلثم لءاضتو تمض ساو عت الا ليلق م 0 "انو ة ووسام

 ةئئوسنأشلا ىراسنالا نا لاق ئاضوكذلاو ةنئاضةدحاوا شا نمفوصلا تاوذ(نأضلا ) تكوص

 ا ظ بعت بأن نمىوضداولا( ىوض إل ميركل ثمنيئضةرثكلا عجو سلفأو سلو ل_ةمنؤضا عجلاو ىوص

 ٌ ٠ ا اد تار يواصل لوعاق ىلع لصالاو لةةمىواضو هز هو هع-تحر ءعصاخأا

 لخرلا جب ورتب ىأ اووضتالاورتغاو
 ةسدرقلاةيارقلا حورتنالو ةسن رغلا ةأرملا

 1 ْ داولا جالت

 ١ لهمق ناحو َرلا نمءاسلا هرثكدلانواضةسن رقل ا نمءىجداولا نا معزت ب رعلاتناكو انواض

 3 لاق مركلا نمهموق راع يدع ااههتوهش
 ابواضتداوف تام د 00

 نوكبو هيفةغل لاق تان نمأوضهاضوءايلاز ارم متدقو ايضلا مسالاو قرش وراثة ءاضار مقلا ءاضأو

 هريغد اضاوئذدلا ءاضا لاش ايدعتموامزالءا ءاّضا

 0 يام ّملثباموءايلا عمداضلا ب

 0 عمجلاو عئاضوهف خمأاناعاب ضو ةعيض عيضدئ ثلا( عاض إل هيرمضأ عاببانن ماريض( هراض) عيصرعَص

 هرم ا ىدعتن و عامجو عكر لثم عاميضو حيض
 راقعلا ةعيضلاو هعب ,موهعاضا لاقيف فيعشتلاو

"0 

 1 ترثكف لالا لجرلا عاضأو هنمروصق مهن اكو عيضاةب دقو با اكو ةيلك لسثم عايض عت هلو

 1 ' رك جفزوجيو عايضلا ىنععةءيضملاو*ةعيضو لجر لكهنمو ةعانصلاو ةفر كل | ةءيضلاو هعامض

 0 هزاغم اهدار ماو هلسمنازوءاملا خةوداضلا نو كحسزوي و ةثيعم لثمءايلا نوكسوداضلا

 : لاك ناسنالا هيف ع + كدا عمو سول كلاود

 لسكلا هرومأىوراعُش 00 ةعيضمرأ در رمق دودو

 1| ىلعدحاو ظفان قلطد و قورععم (فيضلا) ثالهاذااضيأملاباعايض عسيضب عاض اتي هنمو فض

 ١ لاه 0 عم 1 ب دع دك حلو كالو سس

2 

 ح

 تحس رب تح

 دس
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 ةكنمعاضاذا فاالائثلا تالضأو ىرهزالا لاق هتدقف فاالا.هتلاضأو هعضوم خو تاغ

 هنااضتاقرا دلاكتداثلا ئثلا عضوم تأطخ أ نافامهمشأامو ةقانلاو ةباد/اكهعضوم ف رعت

 هيلعر د ةةيلف هذع ترحعا ذا ف لالابا ذك ىناضأ ىنارعالا نبا لاقو .فلالاب هئالضأ لقتالو هتلاضو

 تولطاذاو هنعتزحعو ك_:ءسهذاذا ىاضنناسنالا «-ىفاذكو نالف ىناض عراملا فلاقو

 ىفئالاب هتالضأ ىاراغلا لاقو هةلإض لوقتف تءاوثلا ةلزنعو هف هيلا دتهتلو هناكمتأطخ ًافاناوبح

 قد الا ع زوعالهلوقو ةعاضالا نمرهطأ نا دقغلا ىلع هل هل-ر لضأىلازغلا لوقف هّتعضأ

 ءاهفانةلاضلاو لاقي نأ ىجسذيف ريغ دارملا ناك ناو مح طذللاق ناسنالا دارملا ناك ن ا لاضناو

 خب هل ضم ضراوهظفح باغىسانلا لضو عداضلا ناويحلا ةلاضلاوناسنالاوهلاضا!نافآ ٠

 قيرطلااهف لضد ىأرسكي وحتيداضلاو ملا ٠

 يام مائنامو ىلا عمداضلا وب 0
 ا سس يب أ ل ب ب ببي 1 7

 ©[ ارهصرهسودعق بابنماروعط سرغلا ( رهض )ل مطاةقهيطل ىمعمحضتف بطلا( هحضاإلا| |
 وهف نعل د_عياتوق هفلعت نأ وهو قامسلاهنددعأهن هرعض اون :رعكوه لقو قداب ريد برش لم 00

 هنطان وهبلق ناسنالاريعتو ليلا هيفرعذتىذإا عضوملارامكملاو صاوضوةيضانضىل.خويصاضأ] ٠

 فيغر عم عمرك ذملا عسا ناكاذا ليعف تادنالرئارسو هرب رم هيدشتلا ىلءرئاعك عجلاو

 ناصوضلاو ىبسراثلا نا رلا ناريضلاوهءاقر هيلع مزعأ,ش هربعذ ىفرعضأو ناغغرو ةذغرأو

 امك (هتممد ) هدوع جربال بئاغئأرسكلابراهذ لامو خضتو مضتامهف مملاو ةغاواولا

 مك ةمزجلا ىهوةزمهطارندك تدكسلا نمةماعكالا هذمو م25 هتعج ىنعع خئاق '

 هانا تمزلا لاا هند لاقي فرعضتلاىدعتن و هتمزتلا نيكو نماضاناقانامهيولاملا ْ 0

 نامتلانوننال قاق: الا ةهح نذ طاغوهو مضل! نمذوًامناعذلا ءاهةفلا ضمد لاق 1 :

 هنعذتف هيلعابوتهتاعحاذك يذلا تنهض وناتماتحم نان امامهفن ونهم سدل مضل اوةلصأ|) ٠

 اذهلو هنوحوهتنعذ ىأهدنمكتف لسنلالوعشلا تالصأ هلا نعض هنمو ىوتحاوهملع عشا ىأ ||| ٠

 6 رأو هحرخأ تابنلا ثيغلا نعضتو هيلع لدو هاو>اذكب اّدكلا نكةونيماضم عجلاو ةحول ١ ظ
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 لدمةناس عذلاو ىنمز ل_ثم ىنعض عج او ىنعموانزو نمزوهفانمز نمز لثمن عضو هف انه2نعدوأل

 مام .مائاموتونلا عمد ذل ١
 باب نمو ند :_ضو هذ لد خفنارةيانضو رمدك لان هنضوانسض ب3 بان نم نضد ىلا (ّنْح) ١

 ندذوهف توما ىلع فردا ىتحامزال ماض ص ضىه بعت باب نم ىنض (ىنضإل ةغل برضأ|| ١

 وا ىنضوذ لصالاو ىضّن هو مهو ىهو وهلاهقيفردصملابف صولا زوو ةينض أ ساو صقنلاب 0

 ًاتضتو أرملا تأنضو ىضمو ف ف اال ان ضرملا هان_ذأو هنم مساالملاو خشلارءانسضلا و ىضتاذ ١
 0 اضىهفاهدإ و 0 نيودعب ر وموهمأ ١ ا

 يءاحلا عمداضلا ب

 ند

 رع 2
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 كاذكهتلعجوااغيعض هتيآر هئفعضتساو فءعض وهف ْ

 يي امملئبامو نيغلا عمداضل اب

 برضاقاثغَض لد سذخو لدزنتلا فو راعوا ششحوأ نامضق نم فكلاءلملامتدو
 رصخلا هنم لم_عبا ل قروال قاقدناضقوهو دوع ةناما ف لسأ نم ةمزح ناك لدق ثندتالو هب

 ملانال اهباقفر وهنيعل ل كلذ ىف هلهثلا صرف ةداح ةثاما مدلحل هلا هاقأعن ا فاح هنا لامتب
 اهف لمعتسا ىتحرتك دحاو لصأ وءمنامضق هنوكنأ ثغضلا ىف لصالاو ةيصعمد م27
 ةقداصلااب و رلاهبسشب هنالك اذ نملح تغضاهدحاو تامانم طالخأ مالح أ ثاغضأو عمجب

 قي هنالريقلا ةطغض هنمو هرمصعو طئاحىلا هجز عفن بان نماطغض ) هطغض ) اهيسلو || طغض
 عجلاو نغض مال اود_ةح بعت با: نمانغضهردص( نغض )ل هدا مضلانةطغضلاو تملا ىلع

 نغاضو نغضو هو لاجأو لج لثمناغضأ
 #اومشءاموءاغلاوداضا اب

 ةعامجو لواخلا هرك_:ًاولادلا شب نم مهتمو ىتالا ةعدفضلاو رك ذلانيترمدكت (عدفضلا]) عدفض

 ىنارالا اولاقاكل دل ىلع ىدافضلا اولاقاسع رو عدافضلا عج او لادلارسكا مف مالاكلا اولاقوأ
 ترفضونيت: ه2 رفضو رئاذض جاو هخارعشلا نم ( ةريغضلا ) لدبلا ىلع بنارالاىفأ| رفض

 ءريذلاواهةوفاف تاقاط ثال 5, ةدح ىلع هريغض لكرثاذ_ذه:اعج برمض با, نهار فضرعشلا
 رغذلاورعش نم لمح هاهري_ةبريثضلاو ةانسملا يهوءاملا ه>و فى ايرابللا هريغضل اوةياوذلا

 هتثواعهترفاضو ىجسهنال اوواعت موقلارفاضتواضد | برمض بان نمرد_صموشو ىع_سأ أو ودعلا

 فض ىلع عمبفرسكي و تانجو ةنج لثمتافض ىلع عما جنن احارثمل او( رهنلا ةنضد) فَ

 ماعطلا ىلع ىدالا هريكحاضدأفنذلا او هالا نزلا يصعب فضلا وددعو هدعل م

 ىأفاضوهفاوفضوا وةذوفضد»بوثلا (اغض) ةجاحلا لاقي وهدشلاو قيضلا م غضااو ||| افض

 عستا ش علا | عضو غباسمان
 «عام اش امو ماللا عمداضل أوي ْ

 ٌىنأ ىهو مهتةغل فن كستو زاخا غل ف خفنف مالا امآو داضا ارمسك تاودحلا نم (علضلا )| علخ

 ةءالضلاو جوعا بعت با. نماعلض ىذثلا عضو نيدنجلا ماظع ىهو عولضو عالض أو عاضأ اهعججو

 * عال ع سدلاب عضو ىود عياض ل جرو سعلا ديد _.ةحاولآلا ظيلغعيلض سرفو هوقلا

 هلم هعواضتم وقهنأاك هيلعردقاذا مالا اذه. عاضأو هعالضأ المدن“ اكو هنم الما ماعطلا

 ىرسغن ىلع لضأاسناق تلاضن | لقىلاعت هلوقىفنارقل ا ءاجاهبو ىمدغلا ىهو رن هغل هذه لاض

 ةلاض عئاضلا تاومعلل ل قهنموةسغلا لالضلا ىف لصالاو بعت بان م ةيلاعلا هالة غل فو
 |ريعبلا لضوةطقلو عئاضناويحلاريغل لاقتيو باو دوةباد لةملاوضلا عيا ىتالاوركذلل اهلا

 ير 0 ل جر ع ووو جمس و يورو هج جحر صح م ل ول يل يعج

 5 2 3 5-_ةينعس ب نا م ل ا ديخ 0-2-0 3

 تي

 د و ص وع لع



 ا ةعرك لم ةربريض عججا ون اكو رئارض عمو سابا ىلءتارض عج اوا وجو ز أ صضا ةأرملا ةريضو ا ١
 نسف لبقناق مسالا اذه هلمادامرك ذم (سرضلا)) ةرمض لع ْوزئاذآرم نآنملعاف | ْ مساوهو رئارضا حلا ضد ًارمضمةأ ص او رئارضوذرضم ل جر و ريظناطدجوداكبالو ءاركوأ 00

 ىرابنالا نبا لاق ىعام“ منا توام الاربك ذو ني-ظفلراسشعا,ثدنأتلاوريكذتلاف ثنو وهف |
 سرمضلا حاجزلا لاقو نا اركذاهلكس ارضالاو باننالا لاقهنأ ءارغلا نعمل "نع سايعلاوأانريخأ ١

 رك دمسرمضلا متاحوأ لاو ّنسلاهب ىنعداءاقاثن ومرعش ىف هتءار ناق هثبنأ زوال كل م «ادعد

 لم سورض ل.ةاعرو سارمطأ هعج وثتدنأتلا يعض الاركنأو ّنسلا ىنعمدعموثنااعروأا

 س رمح
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 طرض طرمضو طرضوهف ذقنو فك ل_ةماطرمض ى عت بأن نم طرمضد ) اسوس احا ٍ

 لوما هننا ىلا عرمطتو هس هوا ىلا هتعربضأو ةغل يءت بان نم عرضو هفاعرض ع رمضو عراضوهف 1

 ىدثلاكفلطلات اذا عرضلاو ردصملابةيع-ت عرض هو وذ فءضاقرشس فرش تازواع ةرمض عرمطو :

 لعفلاو عرضلا نماهقامق:ثالاققي ةهباشملا ةءراضملاوسوافو سلف لمع ورمض مجلاوةأرلل |
 اذافهب ربكم عقب هنالدوجولا ىف ىضاملا ليقوهو عب رالادتاو زلا هيلع بقاعتب نأ صام ع راضملا |!
 عربض كاز كح نمرطضاو تمرضتو تءمملا بعت باننمامرضرانلا (تم رص ايضامراصمت :

 ىرض ||| يمضْئثلاب (ىرض] هيضغوأ هعوج د: عرضوهفامرض لجرلا عمضوامارضا اهتعرضأو |
 فيعضتلاوةزم-هانىدعد وهيراضقتالاو راضو وا ةيعاراسسار دا راسو

 دمصلا عسا ىرضناكهنعلوأو هزل هن ىرمضو هت رمضو هتبرضأ ل امتمف
 يءاغلاو نيعلا عمداضل اوي 1

 فعض | لصأ ىلع دازبن آف يعضتلا لياكنا لافو هلاشمأهفاعضأو هالثم ءافعضو هلثمئشلا ( فعض)
 نرعلا مالك ىففعضلا ىرهزالا لاقو ةمءاملاو فاعسضالا كاذكورثك أو هيلثم لعصفْئدلا ْ
 اذهىعضاذ هلا بدح ةدانزلل سلودازامو لئملا فمءضلا لمعتسا مت لحدالاوهاد_هلثملا .

 ةنالثو هال_ةهىأ هفعضاذ_هلاة.نأن رعلا ملكى زاجو لاق هالثمىاهاغءذضناذهو هلثمىأ |
 ىطعأ ىدلو بيصن ف ءضءهوطعأ ةيسصولا فلاقؤأف هروصرب_غمدانز فعضا نال هلاثمأ

 ةناَملثو فعضلا فنيتثام ىطعأ هيام نال لص ول ىت> هلاثمأة ثالث ىطءأدمةعضلاقولو هيلثم ١

 ىنافدىلعال فرعلا ىلع لم<ةمصولاو مو>الطصاو سانلا ف رعىرحا ذهىلءو نيفعذلا ىق

 ءةغل قداضلا تب فعضااو فرعضتل امل لح مهاوذعضأو موقلل باوثلا تذءضاوةغللا
 ردصمح ونذملاوابرق برق لاثم فعضردصم موهتم اذ ةمعلاو ةؤقلا فالخ شدرقةغل قاهعضو
 عجلاو فيعضوظو دسجلا قموعك 1اوىأ رلاقح وتغملا لعب نم مهنمو ىل:3 بار نما عض فض :

 لثم ىلعق ىلع عج لوعغم ىعيوهوةةدناك اذااليعفنال قعضو هفعضءاحواضد أ فاعضو هافعض ظ

 اولاقو لوعغم ىندم ىنءملا نأى ا اباهذ ىو هو رك هاولاق لاخلا لاف ىحرحو ح.رجو ىلا تو ليت
 ىلععمش قا ذ نمذ#.ثو وعم ىنعع ناك ف هباوبيصأ بيعهنال 2و قجوىمجأ

 ىلع موش لءاف ىنعم ف يعض ىف ظحولو لعاق ىنعم ىملا نأ ىلا اءاهذ ىبمق«ىلعال كاان ماقسأ|
 هلاحا نعرعئلا نع ف ءضو فيغضو وف ضعضف هللا هفعضأو ةرغكو رفاك ل ثمةفعضو قاعض ||



 ٍْ يلادلاوداضلا

 ١ هداضوهفالخدضلاوئثلا لئمدضلاو ,رعوأ لاقودادضا ع اوءفكظاوريظنلاوه (دضلا) انَص

 1 راهنلاو لءللاك ناعمتيالناذللا ناداض: ماو هغلاح هشاناذا هداضم

 1 ماع رار للا 0
 1 مه.سب موقلا عم تيرضو تعرساريسلا ىو ترفاس ضرالا ف تبرمضو هريغوأ فيس (هبرض) برص

 برضو هندد وهذصو الم هللا برمذو هيضأ هملع تديسف ًاوأهملعت هر هدب ىلع تدرمدو مهتماس

 2 سهلا . نعت در ضو هنذأ ىلع مونلا برضو اوطقيتس مو اومانف مونلام_ماعشعب مسن : اذا ىلع

 أ محالاو ةفيطوهتاعحاذا ا ا اشرف لالا ترضأو

 سلديزوأل او ريثكملادب د_شتلاو قانعالا ثبرمطو هقذع 2. ءد رضو بارض عجاوةمب رضلا

 عيجو هتشالجأ تدر ضو برعلا لوقا ذهو لاق ناهجولا هيفف عج ا امأو فيفتلا الا دحاولا ىف
 حرا برضو !ماعازرثرسكللابابا ارضةقانلا لعقلا برضو برضاارد_هكملاودحاو نزوىئالثلا

 دقو هنمهببرضدىذلا ناكم ااه 8 وءارلا حتي في_سلا برمضمو هعذلوهع>ودتشاان 3

 اورطضاو اوراضتو ةيراضهان الف نالف براضواضيأن ب_هجولابةبرضملاةيفءاسهلاب ك نود

 عضوم او اهتلصن ةعنلا تد رضو تةاتخارومالا سد رطضاو كزحئام وأب رطضا اخ هتصرو
 0 ع وااو ار سانس اوم مانع سلا

 دنعر ىلااهبب درمضد ةيشسدخو و هل ”اهنال اركب برضا, س دوقلا تيرط و طي نريضم طاسو

 نددعلا دح ىلع نسف اذا م عور هرامع بأس لا حالطصا ف برضلاو نطقلا فدن

 لحاولا ةيسنكم لا نيب ورابع اس نورك لج هنم عفترتل عن عوأ ا مسقر الا ددعلا جرحت
 د>اولا ةيسنوس دسنيثالثلا ىلا ةسجلا ةيسنفنيثالثب ةمسىف مسج هلا مصرح "الا بورمضملا ىلا
 ناىباثلا ىلا والا فاضدو طفللا نم طاقسا هن رقتو سدس ةتسلاوهورخ الا بورضملاىلا

 حبر وضو ف صن ف صن لاقيو فاضيف فصن ف صن لوقاذاف عينك ىفوأر سك 10 0
 هيف بورمضملات ادرفم نمد هرم لك ف بورضملا تادرغم نمدرغم لكح هرمضالاو باوجلاوه

 | ىقةثالث تاقاذاف نيد هر ماناكتارخ ”االاداحاددءباهدح /تءجالا بكرملاو 00

 | ليقو ضسالا لسعلا نيتدقب ملا نا ا اد اسمه ستة ثالث تلق كن أكف ةمسن
 (حبرضلا رب ماك يقرا دو سنع مسا نآك اذ عجل او هيصقاو سف لشي رض عج برشلا حرض

 هنرغحح عشت بأ ن را ع يخلو امل جلو اوت ىح ل يفرش وعلا طسسوىفىش
 هيلعفاذا لقت ان نمورمضي همضرد_صماهقب و ءاداضلا مضد رقفلاوةقاغلا (رضلا) رض

 كير رو لا مدوسناك املكىرهزالا لاق ايعابرءابلاب وأي الث هسفنب ىدعتب هبرضأو اشو ركم

 ام ءالاو ضرملا ىأرم لا ىنسمليزتنلا ىفوا وضيوف عفن ةضناك امو مضلاير مشو هف تدب ف

 0 هراضو ىنضوأ نتءعسناهذ ع نمررضهبرب ريض لجرونايعالا | لدندي صقن ىلع قاط دقو ررمذلا

 ”!ةررررضلا ودي هنعمل سنار هيلا مأحلا ىنعع هرطضاوا ذك ىلا هرمضو هرم ذ ىنععارارضو ةراضم

 | اال عجلاو ررضلا ةرمضملا 0 د ااا سيشحارملا اورارطضالا نم

 هرعضو



 لإ

 أوهو عبضلا نم عبطضاواهداضعأ ىهواهريسىفاهءايضا تدمنيتدتغن عسضت ليك ناو لبالا
 ا لاقي ءاسبلاىدعتي ورسسالا هقتاعىلعهيقلي و نيم هطدات 2نمديوت لخد. ناوهو ل دل

 ءأرملاو

 ا 4! هملثبامو محلا عمداضل وب

 هنصرحجتنو هذمم لاك عمقلقو هنم متغا بعت بأن مرو هفار ص ىلا نم (رعض) هين كآموقلا ةسعت تعمد و بلجو حاصق فانا ىثنم عرفا اص برص باء نم عض عضل

 || ىبنج تءضواعوصتو عفن بان نماعصم ( تعط ) روصطوهور ف هنمهبرصس أر كاذك

 ععطسضاو عجاضم مجلاو عومبملا عضوم ىجلاو ملا خشن علاوي لكلاب ةعشلا نسسحوشو
 1 باقد نم مهتموداضلا دنءاهروطد و ءاطءاتلا بلش نم بوععلا نم نكسا لعتفا لصالاو عصخاو

 ' نالددوثمءاطب عطا لاهقبالو داضلاو هو ىلصالا فرعتلاسلغتداضلا ىف اهمتدي واداضهاتتا
 اذاشدروامو هنمفعضأ ىف مغديال فرحلاو !منمىوقأ داضااناف ءاطلا ىف مغدنال داضلا

 بس يي سس سس ا ا ا
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 ظ هبنج ىلع هتبقل ار يغال فل الان انالف تعض و مدغدو عجاضانأف ةغافلالا,تدصخأو ض درالا
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 : كحاضو وذ سى عوأ هنصرضساذا ملكو ملك ل_ةماكعو اك كدا هيكل ككودب ز ند (كعح)

 ارهشرمشع ةتس لمقو نينس عيرأ همأ هتلج لاقي محا عنب كلاصتلا هنمو ىمعمهيو ةغلامم كاحصو أ
 || كرمغلا سانلارثك,ةفرغنازو هكتضو هل ةغصوهف سانلا نم تأ ارثكر ةمطر ناز و هك ل>رو
 || تكحضو كح اوض جاو بانلا ىلتىتلا نسلا هكحاضلاوٌكحاضلاو سانلا تاغسص نموهف هنم
 ا 5 دقني لمغما ةغل فو ىفو تهذالالعمدا ئثلا ) لما ١) تضاح م ذرالاو ةأرملا
 تولا مساهن اكرك ذموهورا.ملا دادتمادملاو غلا ( ءاعغلا ( 6 ناصسلا لمفطاو
 تلمعت سا م سعشلا تعذرا ىأ ىعضلا تعفتراو ىرقو ةب رق لدم حد عجلاو ,لثمةوصتلاوأ|
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 كصض

 لعمذا
 اص

 أ | ءاملا لادا اوهركءارغلا لاقو ءاهريغي ع ىلع ترغص ىتح اهب ىعتو درفملا لامعتسسا ىلا
 | اهرسسكو ةإوهفأر دقت ىف ىهورثك الا فةزمه ا مذ تاغلاهف ةيحضالاو هوكريغصتبن سنلبالثل
 || ةاصغأ ةعبارلاواناطعو ةيطع لثماءاصخض عجلاو ةيصخ ةملاثلاو ىحاضأ عجلاو ءاحلا ةرمسك-لاعانتا

 | اءاهذرك دندقو ةثنومىعذالاو ىعذ الا ديعهنمو ىطراو ءأط را ىمذأ عجلا او ةزمحلا 7 ْ
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 ىعض لبق ىتحرثك هلصأ اذه ىمضلا تقوةيصخالا عيذاذا ةيصضت حطو ءارغلا هلاق مويلا ىلا |||
 ةاشيتيكض لايف فراء ىدعتي و قدرشثتلا مانأن منك ت قوىأ ىف[
 #يمملاوءاخناوداضلا و ا
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 1 خلا لمف نهرداصملاامأو لصف ؟ 1 6 امهئلئرامونيشلا عدواولا 7
 خلا درا ىنالثلا لصف 26 امئاثاموداصلا عمواولا ا

 7 خلا ىئالثلا مسالا عجاذا لصف اىئائباموداضلا عمواولا
 1 خللااناكملدفملا لعجاذا لصف ع !مهئثباموءاطلا مواولا

 م 0 عملا لا ةدو لاف ءاعو لف عم امماثياموءاطلا عمواولا ام
 39 نامسقعجلا لصف عه اماثدامونيعلا عدواولا 1م
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 هدوردع

 هّملةباموءاطلا
 معاش دامو ندع أعم : ا

 امماثدامونيغلا عم ملا

 امّما دامو فاقلا عم ىلا

 اهماثدامو فاكلا عموما
 !.ماثيامومزللا عم يملا

 امٌملثيامو نونلا عم م :
 ابابا مرداشلا ع
 امماثي اموواولا 0
 امملثياموءايلا عم ربما

 #«نونلا بانك وب
 ا«ماثياموءاملا عمنونلا

 امهئاثياموءاتلا عمنونلا
 امئاثاموءاثل اعمنوخأ ا

 امملثامو ا عمنونلا

 ام مامر اموهاحلا عمنونلا

 امملثدامو ءاكنا عمنونلا

 امماشدامو لا ذلا عمنونلا

 امثامو ءارلا غمنوذلا

 امملثباموىأزلا عمنونلا

 امماثدامو نيشلا عمنونلا

 امشي اموداصلا عمنونلا
 امم ءاموداضلا عمن روذلا

 امهئاثياموءاطلا عمنونلا
 امهئاثاموءاظلا عمن رونا

 امهئلثيامونيعلا عمنونلا

 امهئلثيامونيغلا عمنونلا
 امّماشياموءاغلا عمنونلا

 ممماشامو ا نونلا | 0

 .ماشياموءامللا عمنونلا | ا/

 امجتاثياموواولا عمنونلا 0/6
 امملشاموءايلاعمنونلا الا
 ييءاحلا باكو م

 اممماشياموءابلا عمداطلا امم

 اممم اموءانلا عمداهلا ام

 اممماثدامو ا عمءامللا ام

 امل“ :امولادلا عمهاهلا |

 امهمابامولاذلا عمءاهلا 00

 اممم اموءارلا عماش 10

 امهماثيامو ىازلا عمءاملا امها

 اهئلثيامونيشلا عمءاهلا ما
 امملئياموداضنا عمءاملا اهلا
 ءاغلا عمءاحلا 10

 اهئلئياموماللا عمءاطلا ١ م؟
 امهملثيامو ىمملا عممامللا ا

 امملثءامونونلا عمعالا ا

 امماثب اموواولا عمءاهلا ام

 امماشياموءايلا عمداجلا ارب

 يواولا باتك لي 3
 ام.كثياسوءاملاعمواولا رد
 امئلئياموءاتلاعمواولا ١ رجا
 امهثياموءاثلا عمواولا ٠ ما
 امتاثيامو يحل عمواولا ١ ما
 امهلثد انوءاحلا 3 |/ن1

 امئاثياموءاملاعمواولا |
 اناث امولا لا مواولا 1(

 لاذلا عمواولا "و

 اموئلئياموءارلا عمواولا 5
 اهماشناموىازلا عسواولا ١



 أ
 أممي اموءاغلا عمفاقلا

 لاو فاعتلا عمفاقتلا
 امهتاثبامومزللا عمفاقلا

 امهتلثءامو ىلا عمفاقلا

 امهئشامونونلا عمفاقلا

 امتاةءاموءالا عمفافلا

 امهئلثياموواولا عمفاقلا
 !هملمياموءايلا عمفاقللا
 «فاكتلا باتك وي
 امهئلثياموءابلاعم فاكلا
 امهئلثياموءاتلا عمفاكلا

 امممثياموهاثلا عمفاكلا
 ماللاوءادلا عم فاك !|١٠٠١

 امهئاشامولادلا عمفاكلا ٠ ا

 امهئلئبامولاذلا عم فاكتلا ١١١
 اممم ياموءارلا عم فاكلا ا١| ِ

 ىازلا عم فاكلا ااا“

 امملثءامونيسلاعمفاكلا |0١

 »9 ىلإ

 دكا رج هج مل < 01 4 ع

 اممئاثءامونيشلاعمفاكلا وأ

 ااوءاطلاعمفاكلا ااهأ

 ءاسلاو نيعلا عم فاكلا || © ||

 نعغلا عمفاكلا ا 6

 امهةاثياموءاغلا عم فاكللا ا١هأأ

 امهئلثءاموماللا عمفاكلا اا ٍْ

 امهثلثيامو ملا عمفاكلا |١١51

 امهئلثيامو نونلا عم فاكلا |6006|

 امهئاثياموءاهلا ععفاكلا اك

 امهئلشباموواولا عم فاكلا اعا ْ

 امهثلثياموءايلاعم فاكلا عا
 ه«ملللا باتكو | عرسأا
 امهةلثياموءاملا عمماللا |

 ءانلا عم مالا ا؟ء||
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 لا
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 نا

 مر

 اا

 ا

 ١|

 امهئلئياموءاثلا عمماللا
 4 وةلمد ع هو ا عمماللا

 امهئلثياموهاحلا عمماللا

 2 قئلشم 0 زاك اذا 2 رللا

 اهوئلثيامونيسااعمماللا

 6 م وداطلا عمم للا

 اموثاثيامونيعلا عمماللا

 امهةاثيامونيغلا عمماللا

 اموةلشاموءاغلا عمم لللا

 امهئلثيامو فاقلا عم ماللا

 امهةلثياموواولا عممزللا

 4 ملا باتك #3

 اههتلثيامو محلا عم | | مو

|0 
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| 6 

 نا

١7 

 ا

1١5 
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 امهئلثياموهاملا عمرملا
 امهملثي امو ءاحلنا عم ملا
 امهتلشامولادلا عم ملا

 اهّتلشءامولاذلا عموما

 امهماثياموءارلا عم ملا

 امهئاشيامو ىازلا عمرملا
 امهثلثءامونيسلا عم ممملا

 امّتلمثدامونيشلا عم ملا

 امهلئراموداصلاعمربملا 14|
 اا ا عملا ا|
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 امثبامو ملا عمنبعلا

 امتلثءامو نونلا عمنيعلا

 اهمتاثداموهاملا عمنيعلا

 املي اموواولا عمنيعلا
 امهئلثباموءايلا عمنبعلا

 امهئاثياموءاملا عمنيغلا
 !اواَتلا ممنيغلا
 امهئلْياموءاثلا عمنيغلا
 امئلثيامولادلا عمنيغلا

 امهملثيامولاذلاعمنيغلا
 امئثباموءارلا عمنيغلا
 امئلثدام وىازلا عمنيغلا

 ماللاونيسلا عمنيغلا

 امتاثيامونيشلا معلا ش

 امهئاثبامو داصلا عمنيغلا
 امّماثباموداضلا عمنيغلا
 املشاموءاطلا عمنجغلا

 املي اموءاغلا عمنسغلا
 امهثلثبامو ماللا عمنيغلا
 !.ماشيامو ملا عمنيغلا
 امتلشاموتونلا عمنيغلا

 امملثيامو واولا عمنيغلا

 [.ملثياموءايلا عم نيغلا
 هاغلا بانك
 امّلئياموهاتلاعمءاغلا
 ءاثلا عماغل ا

 امهئلثيامو يجلا عمءافلا
 امهماثياموءاحللا عمءاغلا
 امهئلثداموءاخللا عمءاغلا
 امهئاةيامولادلا عمماغلا

 لاذلا عمماغلا

 امهئاثياموءارلا عمهاغلا
 امهثلثبامو ىازلا عمءاغلا
 امهكثءامونيسلا عمهاغلا
 امتلشام ونيشلا عمهاغل |

 امّملثي اموداصلا عدداغلا
 امهئلثباموداضلا عمماملا
 امّئلئاموءاطلا عمءاغلا
 امهئاثراموءاظلا عمءاغلا
 امهلثبامو نيعلا عمدافلا
 ءارلاونيغلا عمءافلا

 اهّئلثيامو فاقتلا عمهاغلا
 امّملثءامو فاكلا عمهافلا
 امتاشدأم ومزلألا عمهافلا

 امهئلثيامو نوناا عمهاغلا
 امهئاثياموءاسحلا عمهاغلا
 امهملثبامو واولا عمهاغلا
 امشباموءايلا عمءاغلا

 (فاقلا باتك
 امهملئياموءاملا عمفاقلا
 امهئلثب اموءاتلاو فاقلا
 اممم اموءاثلاو فاقلا
 امهماشءامو ءاحلاو فاقللا
 امهئاثءامولادلاوفاقلا
 امهملئبامو لاذلا عمفاقلا
 امهلئياموءارلا عمفاقتلا
 امهئشداموىازلا عمفاقلا
 اممشبامو نيسلا عمفاقلا
 امهئلشامونيشلا عمفاقلا

 امهثاةءاموداصلا عمفاقلا
 املشام وداضلا عمفاقلا

 امشي اموءاطلا عمفاقلا
 امهئلثيامونيعلا عمفاقلا
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 (داضلاباتك)
 امهئاثناموءابلا عمداضلا
 اهملثدامو 3 عمداضلا

 امهئلثيامو:الا عمداضلا
 [اوءاخناوءاضلا
 0 لاذلا هداقلا
 ايلي ءاسولا راوذاصلا
 ءاغلاو نيعلا عمداضلا
 امهملثيامونيغلا عمداضلا
 امهئاشناموءاغلاوداضلا
 املشداموماللا داضلا

 امهملئامورمملا عمداضلا
 امهتشامونونلا مداضلا

 ءاملا عمداضلا

 امام اموواولا داّصلا

 امهئلثباموداملا عمداضلا
 ءاطلا فاتك

 امهئلث اموت عمهاطلا
 ملم اموءاخلا عمداطلا

 امهئاثدامو هارلا

 نيسلا عمءاطلا

 امتلشامونعلا عمءاطلا

 علا ءمداطلا

 اهّئلثشامو اغلا عمداطلا
 امهلثيامو ماللا عمءاطلا
 امّملثيامو ملا عمداطلا
 اميتلثامو نوذلا ءاطلا

 ءارلاوءاملا عمداطلا
 امهملئ,اموواولا عمءاطلا
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 امماشياموءايلا عمءاطلا

 (ءاطلا بانك
 ءابلا عمءاظلا

 اممتاشاموءارلا عمعاطلا

 نوذلاونيعلا عمءاظلا

 ءارلاوءاغلا عمماطلا

 اممثياموماللا عمءاطلا

 مل عملنا

 نونلا عمهاطلا

 ءارااوءاحلا عمءاطللا

 املا عمعاطلا

 نيعلاب انك

 مماشاموءاملا عمنيعلا

 اممتاشاموهاغلا عمنيعلا

 امماثداموءاثلا عمنمعلا

 اممم دامو مسجلا نيعلا

 امش امولادلا علا

 امملشامولاذلا عمننعلا

 | اشدامو ءارلا ندعلا

 امهتلثامو ىازلا عمنيعلا

 اهتاثدامونيسلا عمنيعلا

 امهلثءامو نيش لا عمندعلا
 ماعد اموداصلا عم نيعلا
 امهمتاثدام و ةاضلا عمنيعلا

 ملت اموءاطلا عمنمعلا

 امله م وءاطل ا عمنيعل |

 امهتاشءاموءاعلا عمندعلا

 امهتلثدامو فاغلا عمنيعلا
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 هءلعلاصوكإذك ةلامصلاو ةرملا ةلوصلا ا الا تاقاهلتاقب لدالا 0 مر
 نرةلاز عريب رع ازمهلا ىرق لثملوؤص لوب نم برعلا نمو ىلع طيس لال اس

 لمعتسا مدغللا ف كاحمألا قلطموض لع قامأم ,بصوامود موصن (ماص ر) لوصوضوهنر 5 ىلع

 'ااصو ةريسوأ أمل اكو ماعطن ءْل سلكه د_بعوتأ لاقو صوصخ ءلاسما ىفع رسشلا ىف

 /عوص وقو ةغلابمماوصو اص لجرو فال عاالب : ماق ىأ# ةعاسصريغ ليخو مايص لي تدع لاق

 .هغل نكدلا عمدأم !اينايملاواهرسكو داصلا مضي (تاوم' ا( ماي هصود>اولا طفل ىلعرم صو

 اقتل ىلءنوص هوهفةنام_صوان امصوانود هناوصىف هرطددس هئاصو ا ا 3-4 ةئناصد :اموشو

 موص

 وص

 ةيبدلا ن م هص 00 ير ندد( + لصدور شو رحل رضكانلا لوس دو

 اوهوةناو صددحاولاةيالصا ف ةراخما ن مدرضناو هلاول ال: :الا فال نواصتااو نيدو وعذ

 لثمىوص عجلاو قيرطلا فةيوصنملا ةراخا ن ءرعلا( بشل >-ون منال ءفوهحو نم لاعف ١

 باطرأو بطر ل مءاوصأو ىدموهب لم

 يام ماش دامو ءايلا عمداصلا ب

 عدت بوثلا حا فناو تن لاطو رمل | تداضو رضا حاب صو ةدعض هر ميا ىلا (حاص)ب :

 ةنادك ليقوهيلا تسفف نك: دش نادص همما شنكناك لاقي و ةنيدما'فورعمر ءىناددلاو

 روع

 0 دياص ل>رلاو دم_صمريطلاف ا ديد هديصت هريغو ريطلال >رلا (داص] ىرهزالاو سراف نباهلاق 0

 7 || لعفي ف ةغل هلا ثيغلا لاغو فاد فاعو تادد تانوداص:داص لاقي ىنارعالا نبا لاقدايسصو |
 0 دوم عواو رد_صم انةيقتاما ولوعذم ىبععلعفاماادي_دداصنام ا /| فرم كلاب ١

 0 فدع دما اوداضلانوكبيو ًارمسكي ةديسصملاوةع ؟ ركنازو ةدم_هملاو هداص لثمهداطدأو ٍ
 3 دعب ىنغلا هلاح ىلا لقثن ا ةرو ريصاننعدي د( راصإ) زمريغب دياصم عج اوديصلا هل ١ [ اًضدأءاملا |

 3 : هعحح ص ىأ هريصم هيلاو هيلا عجرا ذكى لا مالا راصوكلذك ار جريصعل اراصو اماعن كملنا ا

 7[! قئاضياريسصلاو ةريسص ةدحاولا كمسلاراغصرسكلانريصلاو هسوحاريص ةريصتهراصو هل امو |

 7 | اس ل ري ءاهمجو مان | ةريظح ةريصلاو هتبقاعو هريص هسهالاريصو ثيدحلا اذهفالا 0 (...٠ فرح ا ذم يلدبعو أ لاقرده بق باريص فرط ن مشيدا قوسراف نا لاق بابل |

 د | مرسلا يفيق عذار طملا عمد و فو. صدعجو نمز ىف دقت (فيصلا) ردسوأ# 5

 0 'ء هتاماع هو فتاصملا عملا وفيصل فيصلاو: و4ة:اضص ول لو فتاصمويو ْ

 1 اوماقأ مولا فاصو ربشلا نم هرهاشم لئمفمصلان مو ةباصم

 0 ىنذيدو فصل !ىفاواخدفلالاءاوفاصأو مهغيسص
 0 مهسلا فاصو يصل ىنافكص لدقثنلا

 0 لاقو عاب بان نم اقوصواغبص
 ْ سضرعلا نعل دع

ْ 
 ع و عم 0 جم ءمغرن توجو جوكر اس

 2 7 2 570 تب

5 
8 

 يداضلا بات :ك هلو ىناثلا رجلا هرلد ورينملا حامصملا باتك ن م لالا ءزجلا متدللا دموي ا

 1 مسوس وص وما 07 15 ا 51731 اسوة نا وتتم 515 8717 ترجر17 23215 طلقت



 مدلل

 رج اي نوب ل طلو جم اال را نبوة وب ترتسم نيو دج تاوويلسج رو هر ةرطعول وو ومقاعد نم مر و ا وك يحي
 اان

 : اذ ةرطغلا ىدوفي ناكدنا هسا ن نعى أ فربخأ اذهلاقنعصأت هدسعه دنع ع عجاف لو كتدح ع

 ايس يوجب أ ب دمر تاجر ادراج نانو دج داو

 ْ اذهوباقلار ,داورا د لبق[ اقلاب عصا ىبءاضنا عمنا ى هراغلا نءىزرطملا ل-نو ءالعلا|
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 م وق ه-نمو هتذصىأ اذكرهالا ةزوصم ا تلاامنداروةروصلا نا طر

 لحر لاق :هسنمو لافلام يسع امتاف ىللالابةيشلا هراصأوار تنص تا ذك 1 0

 ”(سكلاةداعلا طا ءواعو ْك_سماراوصو قوشلا نت قا اتشمىأ نيردش روصلا نبي روصأ

 عوص |١ هياءهثلا ىل_دىبنلا عاصولاكم (عاصلا] اعيطق ىأرسكلابرقملا نماراوص تدأرو ةسغل

 ىدا دءءلانت انو لاطرأ ةسجت كلذودادمأةعبرأ ة:تيدملاىذلا تدنو
 : عاصلا ةغين- وأ لاقو

 ٍ عرشلا فرعىلع ىراط ف ةرعدانزلا نأ هروقارعلا ل- هأهب لماع: ىذلا هنال لاطرأ مسامع

 ا وألاسغف عاضلا ىفام اكو ةندمااق عاام عتجاف دم-شرلا عمج امل ف .وابأ نأ ا

 : 2 ثاثو لاطرأ ةسج سو ه- هلا ىل صدا لوسر عاصلمىلاققلاطر أ ةسبناس عاصلا فدو

 ةهرطغلا اهبنوحر :ءاوناكم مس امس ئانأ ع نءاوري_أف عاوصأ هدعم_ععمةعاج كلامرضحأ

 : كارت ذو لا طرأ ةس#ن تناكفا_عيجاهوراعف يسو هيلعهتلا ىلص هللا لو «رىلااهنوعفدي و

 ٍ قولا حاحا أى احلا اكحام دان لا بيسو ةنيدملا ل_هأ هي هريسخأ ام ىلا هلو3 نع فسووأ

 ٍ ءريغو ىلاطخلالاقلاطرأ ةنامت ول عفريع_ستلا قا اوسالا لهأ ىلع هعسسوو عاصلاربك قارعلا

 || نولوش ةفوكلا لهاوأتسن[ىرظزألا لاهو ثاثولاطراة سم ةرظا ا نير كا ل_هأ عاصو

 ٍ ةئدملا لهأ هو ةرعبالو جاخازبذقلا وهو _وءاصوهعب رمظهد ةعدملاو لاطرا هنا عاصلا

 سنن كلاس تاقلاق ىزارلا ناو«: نب قدس ن نءاضنأ هياكل هذهل_؛مىنطقرادلاىورو

 ْ هبرزحأ فار ءلانثلثولاطرا ةسج لاق ل مهلا دءابأأ

 ْ بضغف لاق لاطرأةبنامت طوق ةفينحو أت تاقوه نمل اق موقلا مت تغلاخ هللادءانأأا#ت 1

 ْ عاصتاهنالفاءك_ععاصتاهنالفان ءل دج عاص تاهنالفاهنا سال لاق مايد

 لا ىلا عاصل | اذ ىدون ناكهناديخان ءىأ ىنريخأا ذهلاقو 00 ا

 ا ىنلاىلا عاصلا اذهب ىدوت تناك اهنا همن ءىأىف ىريخأ اذه لاقو ل_سو هياعهتلا لص ىب

 || هارغلا لاق ثنرئدورك ذب عاصلاواملثو ل را ةنبج تناكما رزان كلملاخؤسو هيلع
 || لهاودسأونب و ناعيص ىلع ةرثكسلا فو عوصا ىلءّرإتلا فا هيوعمدبو عاصلا نو.:نويزاجلا لها
 دنع مصقأر يك لا جاجزلا لاقود_سا نءضءداهثنا سيرو عاوصا ىلع نوعه و نو ورك ذر دج

 ٍ ناوةنالسابعلاى ا طخ ىدنء سلو ىراننالا نبا لاقو ماوعلا اطخن مماحوأ هلعح هل ة:ىذلا
 ْ ىلا نيعلا عضوم ند ههرمطان وأعني مهن أوهو مهنع ل ةنامسايق هنكل بر ءلا نم عوممريغناك

 عوص آ غتاصوهفاياح هلعج ا غوصهغوصب بهذلا ل-جرلا ( غاص)ل راباور اا نولوةيف 0

 || هللا ةغ دوةممتلا لثمواولا اهاصا ةغرصلاو هقاتخا اوص ب ذك ا غاصو ةغايصلا ى هو غاوصو
 || هلاثمىا اذك لوقلا ةغيصوهردق ىلع ناك اذا ذ_هغوصا ذ هور دقتلاو لمعلا ةغيصلاو هتقلخ
 : فوصأش كو هنم صخأ ةفوصلاو نأضلا (فوصلا) ربه ةلاو لوعلا 4. دُسَدْلا ىلعهيروصو

 نعم وسلا فاصو ةدإومةلك ةيفوص موق نم ودو ضو لجرلا فوصنو فوصلاريثك ف ئاصو
 ا ىلويعيلا بثواذإ دب زونأ لاق سو الوص لوصي لمت ملا - ليعطي رووا



 لوص

 و

 دوص

 روص

 لل ينال ١ راسل 1 ا ءايهص 'ء

 ١ 1 ًرملا تدب لضأ ارهصلا لم اكلنا لاقرا صأه عجب( رهصلا )) ىع *هبو ممم د لاقيف .ةركلاريغسصت و

 1 لاوخالاوءامعالاو م_هدالوأو ةوالاو نيونالاكمراحنا تاوذو مراحل ىوذ هاسنلاتانأرق 9 ّْ

 ١ ءاجإللا موفهمعوأ همحأوأه أن محوزلا ل لم نم ناك نملكت يكسلانءا لاقو اضأ وأ ًارملاراهصأ ْ

 لاهدو هفالمهص عفن بابن م ةْغل فو برمض بأن ن نملوصد :

 0 توص 00 و تر درا ف (نسا) هتضفخ ىمأر تب وصو ل 1

 ااريثكو ةدصلا ىلا ان اهذثنااغاق *«توصلاهلذ- هامدسأ سل ايا هلوتامأو ٍء

 ١ | توصلا ىون ثتدصو حاصاذا ت :اص ل _>روءاشعلا ىنعم ىلعةمشعلا اذهو ةمسشعلا ىعم ٍ

 1 ا اضررغصدوهبتي مرىذااوهذ نيتنلالا اس نيقاسلا سجن جان ب مصأ هب ت ءاجنا ةيما نبا

اىرهزالا لافواراهص | اعمج نات الاوءانحالا ل تح نم رعلا نزلا
 1 ىلع لوس روصل

 0 مه مراجتا هنبا ارسق ىوذنمحوزلا ل-+قن مناك نموذأ ارا جو زراهصأ» ءالوهؤ دلخ

 1 تح قزتاذامهلا ترهاصو راهصالا نيقصلا عمو نانحخالا مهُفَدَأر لال قن مناك. نمو

 |١1 س سيفغلا (لمص) برع موهو فيعضا عةذذو داصلا أارمسكب وهو فورعم جب رهصلاو ممم

0 

 ١ امش اموواولا عمداصلاا هب

 | لاقب ابن نمابوصهباصا مم ادحا نايرخأ نامغل هيفو ضرغلا ل-صو ةياصا مهيسبلا (باصأ) ّْ

ه-:روصرطملاو لاقت انن م ايو هراكخ عابتأباو ماسص هينصنتةسناملاو
 ١ ااردصلا ةم

 | باصأ مه ؛وقهنمو هدارأ ثلا لحرلا باصأو سسصمو وف را
0 

 1 ااه ناوصلا مسالاو هل-عفو هلوق ىف باصأوباوصلادارآى أن اولاً طخأق ن تاوصلا ||

 ْ قزو ناتغلةباصاهباصً وابو صهيب وصن ىهأ هباصو ناوصلا لمه س افنازون وصااواطحلا ْ

 ْئيثلاهلاصأو حولا عاتمسأ ع نءةيانكه تجوز نمداصأ لاق هندو اهلانهتغ باصأو باصأف :

 ْ | روهشملا اهمح وةلزاننلاةدشلا ةسصم اوهباصأامسانلا لوقن ياما لاق هو هكدا اذا[
 ' تاسسم ليقفءاتلاوفلالاب اهطفل ىلع ىءجدق ىمدالا لاقو بواصم لص الاواولات ىئاصم

 1 | ىلع بوصم ه هباصن م لوعشم ا مس ءاورا صدالا لهأ مالك ن متئاصمىلءاودجنأىرأ اولا

 آس د وصو هود ئذدلا بوصوهةدصمىأ هيا صمهتلاريسجو باصم فال هباصأ نمو صقهنلا

 ا ا هانالا تن وصو بوصةسا لثمباصت_اواباوصهشنأر لست دب ؤصتساو باوض هنأ ىلك هلوق

 | ىلعءاشعلا ت ايقا لوقتفد- >او مت ىلع ثنؤملاو رك ذملا فدارتاذا كلذ لٌءمبرع لا لعفتام

 ٍ اف اتتكءاجعلا تيوننا ةروسلا ىلع 2 (داص) سا لا قلم هك ارك ذاارمس كلابتدصلاو

 ةاصتلقن فرحا ءاعمىبعاهتنتك هر 0 وفتولا ىلع ة. ما ادس>او
 1 زابتعا فرصنبالام بارعااهيرعب نم مونمو ف يأ هنال خف روصو نيتك الاءاقتلال رسكو

 1 ةروصلا ) نونو فاق هم دواد داصت أرق لوقت ةريك ذا اراينعا اهفرصص» نم م مم مهو 0

 ]نه ىدل ] ى و ع و هقر ههنا سم ودجإو لاثعلا لإ هج ع لجم سبل عن روك صأ عيل
2 

 روما



50 
7 

1] 06 

 لءةلادنسدو هربسغوى رش :زالا ريفا ذكهاههعم لطي بعت بان نمامعكنذالا 50 هب

 ءارجو رجسأ ل -ةمممص عجلاو امد قنالاو او مدارك ذلاذامعك هيمصلاقبف اضيآ صعتلا لا
 ىنالث هلا لمءتسالو هلق ىلءامزال اب رلا لمعتسا اع رودللا همك لاس ةيف هز 00 اى دعتن 1 ورتحو

 هالا >رر وى عدو نذالا تعد لاق. .الف لومذلل سالو نذالا هلل دلاقيالفاد تم

 ءاوص ىوفهنيفلا تىدو تع4ةنادمصأ ارتحو ثيغتسمءادنالو لاتق ةكرسدبف عمسنال ناك هال

 ميدصلاو صافعلاو هليقوادادسا مذ ىف لءحامو هورس كلا ءاهو و هروراقلا ماعد ”وتادشا

 همصلاو هيف ىذهديدشتلاب مالا ىفمه هو هط هو باقلا ميعصو ئلا نمصااسلا ب - ركنازو
 فامتلالا ءامدلا لام اوةمصلا نيدب رد هنمو لح رلا هن ى - مع عاصشلاهب ىم» دس كلا

 ىضروملا /ىم 3 1و وتسود نم جرط توسل للان: نم فوت ٠

 ها و كيدي نيب هتلتقاذا هتممكأ لاقي فلالاىد ءّدد و هارتثنا تام ربان ن مايعكأ]ا

 كنيعي اديص_اكلاذخأ نأ ءانعمىرهزالال لاق ..أام عدو تم .معأام لك ث يدسحلا فوأأ| ظ

 ىرهزالارصتقادقو هارت نأو كلك انقام لكى عملاو لك داذهذ هلتقدقو هقداتف همد ليسن وأ || ٍ

 لوقهيلءوامةماعشي دار هاظو هب قص مهسلاو ليثنتلا ليدسىلع باكلا ىلءريسغتلا ف 1
 هرغن نم ذعال هلام 0 همر ىب مهالوهف سدقلا ىرجأ ١

 تام لهىردنالذ هرثمو تافكن. هع نع باغتمغأ ىنعمو ل-ةةدالكراذا ىأفعضلابهمصت

 ضرع شلك ول ٍ

 *«ياممثامو نونلا يداملاو

 هعجح ىهالملا تال 1 م (جخدلا )) تفزلا هنمذإ و فور عمر لجر ةسنازو (ريونعلا)

 االاشو ورح ل تاموهو ىزرطملا لادسولفو سلف ل-ةمح ونص ْ

 جنصلا امو برعلا هفر ل ىم ”دهواصللو ا :عاراغ صر ودا ساخأا د نم فدلاراطا ف لج ْ

 لعاغلاو ةعانصلا مسالاواعنصهعنصأ ( هتءنص) 3 رعمامج ل لكو م تأهب ١ ص:ةراتوالاوذ

 ءاملا عك عنصإ أم عنصملاوريخن ءةتدناعشاامةعيمللاوعتاملا ل ةعنملاو عانصعجلاو عئاصأ|

 اهفرثك الاو نم !ادعاوقن هدب ءاعنصو عئاصم عجلاو ةغل ءاسلاب ةهاصملاو جيرمدلاو هكربلاوخنإ |

 نيددق#: عذص ل+روةو را ةعئاصملاو واولا'ىواعنصسايقلاو نونلا قاعصا املاةيسنلاودملا || ا

 هعنصاهف مم-لو ءاقر منا فال مالكنازو عانص أ !وقيةدقذاحىأاضيأنيديلا ع:سدوأ

 كاف ل ”لكن مةقتاطلا ل_لجلنا نءهركذامفسراذ نالاق (فنصلا) عانصلننيديلا

 ةعاجوتيكسلا نا[ داكح ةغل ا هتفوداصلار مسك وهو رضلاو عونلاو م فصلا ىرهوجلا(|
 فيفصتلاو سوفو ساف لذ «فونصح ونفملا عج ولاجأو لج لثم فانمأرودكتلا ْ

 | فنصو ازه. نهباكلا فينصتواهترو ت>رخأ هر مثلا تةذصو ض»»ن هاهضعنءاشالازببت 4

 نمذختملا نثولاوه لاقتي ( نصا ا( ضء.نوده_ذع»نولو ميما .

 بوذن ىتلا :_.ندعملارهاوجلا نمذختملا محملا لاقي وسام« نءانع ىوربو بشالا وأ ةراخلا

( 

 هضفو [سايعنر أ ستح نمذ امر صلاسراؤ نا لاقو بحور حن مذخم اوه ولا /

 نانصهلراص لالا ىلا نصأو هربغو طب طبالا تحت معه د م

 ا

0 

 ا-1

 جنصرب ونص

 ل

 نص



 اال يك

 ١ | بانماكصنذالا 068 اص ةعازخ نم جىاطصملا اون هئمو ىعحهي و ىلطص وهف هفد رص ص

 ' لصأو وف هنذا تاصةسا بعت باب نما < ل>رلا اصو كا ذك |مناطصاو !«طقابتلصأتسا برمذ

 [امعللا تيلصو راذلارح نا اة1نازو ءالصلاواهرحدجو بعتبا,نمىلصاجءاصوراذلا (ىلصإ || ىلص

 | هضوناواصةبناتلاوسرغلان مينذلازرغماصعلا نازوالصلاو هني وش ىربابن م هيلصأ

 | مما ةغيصب لص ا او قداس !االصدنع رن ال ىلصملا ةماسا ىف ق با سأأدءدىذلا س لارا

 ىأ ماع ل_صوىلاعت هلوقل ءاعدلا ةغللا ىفاواصأ ليقةالصلاو ءاعدل وأ ةال_ملا حبال
 ١ ار رو مشل لاعفالا هذهاهبىعم ءاعدىأىلهدهاربا ماقمنماوذختاو ل عدا
 ١ || نروح راسل هدم هيف ةيعرش ةقرق> هالصلا نوكت ىح لقنلا هليسس لهوءاعدلا

 جد زاحمهبلا لوقنملاىف ظفللا لامءتسا امد وأ أ ماكحالا فئحسنلاك تاغللا فلةنلانال

 || هكر ت_ثمقةنللا قةالصلا ل .قولوصالا لهأنبب الخ هيف ةحوج ص ةقيقحهنع لوقاملا ىفو

 . | لعو موجناو مولع راب فوأى أل 1 ىلع لدمهللا هنموةكربلاو ةجرلاو مظمعتلاو ءاع دلا نيب

 لاوهودحاوىنعمىفد رفد لب ني نعم نيناكرتستم ىنلا ل الفاذه
 | اضأت اواص عجلاو مهتسدنكو هودورلا هيف لص تيباضنأ ةالصلاو تا واص ىلع عم ةالسصلاو
 1 10 :ىلصملا ناله ةنءلاذا ارانلابدو علا تيلص مال كلانا لاف سرة ناز

 ١ ةالصلاا هل 0

 أ لمعتسا 0 ا ارو اا وانوعك م لمق بان مامعج ( توص توك

 ١ .اهتذاك اهتامصو لصالا واهتاسمكامنذاو ةضفلاو بهذلا لاما ند تماصلاواضيأامزالى ازا
 ١ ١ ا لئمادهو نذالا ىف فاكوه ىنملاو ةغلابم مدق مئازاجتانذا لعج مئاعمشنذالا,تاههلا هم.شف

 5 انذاك اهتامص لضالا انلقامناو هناك ذنينملا مأ اك ذ لصالاو همأةاك دنيا أك ذهلوق

 |. وربطت سرغلا لاقي نأ عصيق ازاحتوأ ةقيقح هلاغصو نوكي نأ حدب اال م ”نءرم_ةالهنال

 0 ا ل ل

 ١ لامقو امتوكس لما هنذا ىنءملا قس ف هلايشن نوكدهنال توكس اأن 0 0

 1 0 ْئثو ىنملاو 00 18 0

 ١ ١ 0 مهتللا قار عل ل ول 1

 1 ىركملا هلاقنيسعلا رانا م عشب هل عيف لاثم ىهو انبا أ ض عبلةمدسأ ىهواوطذل ىلع ىرعص

 ٠ ْ لائم صوصودالملا كلن مريعصد اب ا ةرهصوأطخممملا طولاقفىزرطملادازو ةعامجو

 ا ا و هتبا.نمنذالا تعمحر دصموهواعرغدو نذألا وصل (عمصلا) روم "هود مع

 ابو ىكذعمدأ ب لتو عماوص عج جاو ىراصنلا ةعموص مشا كاذن مو عوكمتو يف كنم

 0 نم باحتيام ( خمتلا )) ىلغالا هدج وهو عمد أى لا ةب_سنروبب.ملا مامالا دصالاو لجرلا عم

 | تجرح ف الار صشلا تغص اوروعوةر ريل 0 وبعب  دح اولا هر كو ذاضعلا

 ْ هدبل لثماغيمصت خمدل رهسأ رغم هو ناليغمأ:ةامم-اا ىهلاقيو لطلا غمص هنمىبرعلاوا وةك

0 

4 
 و



 راو

 أوهو بطرلا نمل ئاسلارقصلا ىراينالا نبا لاقو خطريغنمبنعلاو بطرلا نم باكتامرقصلا
 ا ةرقص تالا رعاشلا عسي واهكفو فاقلا مد ىاطقلا ع حراودلا نمرتصلاو ركذمأ|
 ظ روةدصورغمصأر قصلا عججو *«| ارقصلا ضيدتىئتالاةرقصلاو 4 لاقىرانالانئاهلاقءامملابأ)

 اضدأ حباحزلا لاقو هريغو نيهاشل اكحراوجلا نم ديهامرقصلا ممضعت لافو هاما هروة-دو

 اضيأ ةهجلاودالبلا نمةيحانلا (عقصلا )) نيهاوشلاوةازيلا نمدئاص لك ىعرسصلاعقبو ١

 (تاقص)ل خيل ارمدكر عقصم ببطخو ةعوقصم ىهف عيقصلا اصأ لوعفلل ءانملا'ضرالا

 ةلةايص عجلاو هعناص لةيصلاو هيواجر سكل ااضدأ الاقصو لق با: نمالقص هوحنو فيسلا ١

 ليعف لمةص ف دسو هر ورفاك ل مو ص ىلع عجو لالا ىلع لتاص لع افلامسا ىف لءقاعرو 1

 نمالق صل قدوس اخنلاو ديد اكمءازحأءاملا لاذعال تعدم سلمآ ليقصْئشو لوعغ ه ىنعع
 ' ليقصوهفكاذكن اك اذا سعت با

 رحب نم الاكصو ثصأو لوكس عجور رانالاوتالماعلا بنكي عدلا باكا (ثللا) مو كصأو ؛اوكصهعجوريراالاوتالماعملافبتكيئذلا باكا (كصلا ]|
 ا نرعموهلاقنو كلا بتك اذا لثق بان نماكصىرتشلل لحرلا ك صو راد ورحأو رو<و

 «عراووج عندو سل يع جوج كح

 ا ا

 فطصنصنل ل

تالاو كصأر كذلاق ب ءتباننم 1
 ءاكص

 هام ماشنامو م ]للا عمداصلا لي

 | مضلاب ىلا بلصو عابتالل ماللا مذتو راف هلرهظ لكباصلاو هنم وت شم بواصملا نا لاققيو

 بلصو نانا صةعج ىراصنلا سءاصودي دش ظماغرلصناكمو باصوهف ىوقو دعشأ ةياللاض |

 اضدأاحالصودعق باب نماحؤل_صئنثلا ( ملص )» بيلصس ةنهيلع باص م بوثو درب وديرب لثمأ
 ىنأ مصأو ملصف ه:كمصأو حلاصو ف ةثلان ةغل نيب مصب صور سف فالخوهو ةغل مضلاب ملصو 1

 لاق بان نماحال صه اصوحلاصملا عج او ري ىأ ةهاصم سهالا ىنو باوصلاو ريم اوهو حالصلاب

 | موقلاحلاصتو تقفو موقلا نيب تمحصاو ةيبيدحلا طسصدنمو قيقوتلاوهو هنم مسا لس هلاوأ]
 رينا سعت نان نماعاص سأ رلا ) علص) اهيءابقلا ةيلهأ هلىأ ةيالولاحاصوش واو طضاوأ]]

 قالا اهانأ نكءاو ةغلناكسالا لوقي نم مهموم للا ب ماسلا ةدرعو ةمدقم ن عرج

 هرثكلءاسنلا عاصلا ثدديالو اميسنبا لاق عملصو عاسصآ س اروءاعاصٌتالاو عاصأ لجرلاق ١

 نيد: غاصب فلظ تاذ لك( غلص )) ءاسفلا ةج سحآ نم مهتج أ ب رم تايصخلاال نتن وطرأ ا

 غلاصوهف لبالا ىف لوزيلاكوهو هنانسأءاهتتاوهو ةسماخللا ىف ليقو ةسداسلا فل خداواصأ]

 مج

1 

 | اذااكسهكصر ةلاكصلا ءارسنعىسهنف عاستق ةيوتكم ير خفاك اكصت تكد قاز رالا تناكو :

 | اردصموهوناتمك رلا كطصتتنائاكصلاو هقيطأ ب املا كاصو ةطو.سمهدس هه>و و ها ب رض 1

 ْ :تلئبلا و بلاص ىهف تما د ىجلا تماصو بول !صموهف برض با: نماماصلتاقلا (تيبلص )|

 حعص



 اكلات
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 لاق. فاضدأ امزال لمعت سدو اوفطصاف موقلا تفغصو فوق_ص فصلا عج وىوشتيلراتلا ْ

 | قوام وكرحي لف هناريط قهيحانج ط_ساضدأ لثة باد نماغصرئاطلا فصو مهاوغصف مهتمْغص ظ
 | صام لكؤبالو ما اكهناربط ىف هيحانج كلر عام لك ب ىأ ف صام عدو فداملكث ددح ||
 || ملا تشب فصملاو فرو ةفرغل ثم فغصاهعجب تدبلا نمةفصلاو ةرمصلاورثلاكةيحاتج ||

 | فصقصلاو ىرهزالا هلاق ماشلا ةغلب فالدلا خلاء فاصغصلاو فاصملا عجلاو برخلا فوه
 أ | ىرغلا بناجلا نهتارغلا ىلع عضومءهافلا لقةمداصلا كب نيو ضرالا نم ىومسسملا ||

 || نمنيلعفوهوةيواعمنيبو مالسلا هيلع ىلع نيد ةعقو كانهناكو مك ةعلق لداتم مأشلا فرطد ||
 || يرض با. نم اقفص هسأر ىلع «( هةقذص )) ىناثلا ىلع ةيلصأ نونلاق نوغصلا نم ليعف وأ فصلا

 || عسلا بجواذا برعلا ثناكو هدي ىلع ىدس تدرمذاضد أ اقتصةعسلا هلت قثصو ديلابهئتءرض ||
 || كنيعةقفص ىف كاهنلا كرا ليقف دقعلا ف ةقفصلا تامعتسا تهمحاصدي ىلءهدياهدحأ برمض ||
 || هيضقو هتفاغأا ضد أ قتسص باسلا تقفصو ىرت_ملاو عئابلاةقفسصلان رركتو ىرهزالالاق ظ
 |١ هيدس قفضو فيض« فالخ ىيفصو وف ةقاغص مضل انب روما قةصودادضالا نمنوكتف ||

 | | نفاصلاوانو فص برمض بان نمنةصد نتسصو ثالث ىلءمئاقتلا ليدلنا نم (نفاصلا )ب ليقثتلاب || نم
 |١ عجاوناسنالا ةضس ةداج نيتي نؤملاوانو ةصهفلخ اف ثبي دح وا عاق هيمدق نةصيئذلا ||
 || ةوفصلا وهصلاخ خلا ئشلا ( وغص )) نافغر لثماضدأنانفصو بام_سأو سس لثمناصأ ظ

 ||وهفردكلا نمصاخاذاءاغصو دعق ب اننماونغصافصو ثيلثتلا حو هلمرسكلاو هاا
 || ىصلاو هتصاخ دولا هتمفصأو هترثآ ف لالا, هتسفصاو هنع همازأ ةيةصت ىذقلا نمهتفصو فاص
 ا ةيطع لئماءاغصةيفصلا عججو هراتخي ىأةمدقلا لبق من | نمهسغنل سيئرلا هيةطصدام ةيفصلاو

 : رعاسل ١ لاق اناطعو

 لوضفلاو ةطيشنلاو كمكحو * اناغصلاوا ممم عابرملاكل
 ا لثمهياهعأ نودهسفنل سلا هيفطصداموهو نص عجابافصلا مص الا لاق تيكسلا نبا لاقو '

 الف ةمنغلا نم قيتاناقب لوضغلاو ةمثغلا عبر عانرملاو شيلا ىلع معينا ىقتسد الامو سرملا 1

 : اهبنورعىتلا موب رطىفموقتل ا هفغبامةطيكنلاو شيلا هرثكو هتلقل ش حلا ىلع هنيسق 2م.همملا

 || ىف اسمن عيرلا اذ هراصفهباصصأ ىبعةمسقلا لبق ىب_سلا نمو ىرمسالا نصو ةمينغلا نم ع ايرملا
 || ىصلاوةيراجلاو فيسلاو سرغلاو ةقانلاك ايش عب لا دعب هسقنل ىطصدنا ىنصلاو لاق مالسالا ||
 | ردي عون جا ا نبهينم فيس ملسو هيلع هنا ىلصهنلا لوسر فطصا دقو لاخلا كلت ىلع مالسالا ف ْ

 || ةدحاولا ساملا ةراخت الاب و ةراخاروصقماغصلاو ىحتنب ةيم د طصاورامتغلاوذوهو ||
 ْ ظفل قالطاراشعاب ثينأتلاو رك ذتلازوج و ةكععضوم اصلا هذمو ةاصحو ىدح لدم ةافص ّْ

 ا سلملاهراح اوهف عملا ف لمعتسااذاق درفملا و عجلا قل مءةستاوغصلا وهملعةعقملاو ناكملا ْ

 1 ىصو ص هعججو لد رلا ىعمهيورخ او هفدرةملا ف لمعتسااذاوةناوذصةدحاولا ْ

 ا يامماثبامو فاقلا عمداصلا ب ]
 || ىرهزالا لاق برااوهف خبطا ذاق لسعلاكهنم ل يسد اموهو خط: نا لمقهسبدبطرلا ( رقص)) || رقص
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000:22 

 او وج عع ومال ييحك#

 ملا

 || نو رغاص مهو ىلا عت هلوقو رغاص هووذناهو لذاذا سعت ناننمارغصرغصو هلم ل-ةةنازو

 || غلبأ كلذ نافا وعفد مهري غىلوتسالو مهيد داهتوطعت ل_قو لذو م_مدصد رهق نع هانعم لبق
 || سانلا نودع ىفرغ_دوةناهموالذ نأشل ا هربةص تراصاذا هسفن هلا ترغاصتو م_هلالذا ىف
 ْ هلردفال نم ىأ مهريكو مهريغسص سانا ءاجلا سي ه#نمو ريغصو وفه ستن اهم تبهذرضاا

 0 ىلءرغسص هله عج وأامعاب 5 واابثالث نكناق اريغصت مسالا ت درغسدو هلال -ورد-5 هل نمو

 || ىنالثلا فو لاهحاو لا جأو سايفاو سافاو مسميردو م-هردو بي وثو بوثوحضا ضدأ هنا
 || قيلخ ةفطم لاقرف هقلت ل ةذص ناكناو ةنديعو ةرب دق تاقو ءاملا تددرا-ه* ناكنا ثلا
 || سدلف لق سوار خ_صقلف دحاولا ىلا درب نامه دحأ نا. هزم هرغف ةرثك عج ناكناو امهتءداقرف
 || ريغ ىلع ةليغأ ععسو ةهلع لرقو ةلغ ىلا در نال عرغصاذاف هل ناك نا هّماق عجم ىلا درب نا ىناثلاو
 || سير ةتقاثلاو مهيردوحن ليلقتلاوريقخلا اهدحأ ناعم ىنأي وهبتكن م كلذ ل يصفتو سابق
 || بيمضلا عبارلاو ةيهيو دوحتريغصهنا مهوتبام مظعت ثلاثلاورمصعلا لست وحن ديعب هنأ مهوتيأم
 || ىفصو نءهب ىنخت_سرهنالزا مالاريغصتلا ةدئاقوكا ذريغل أي دقو كنباذهوحت قاطعتسالاو
 || كاذدم_شأامو ريغص مهردءانعم مهي ردم وقف ةعباملا ةثصلا نءريغصتلاءاببونتق مسالا
 أ | بان نم ىتص تصد ىتصو بو رغلا تلام مولا تغصو تا نيتي ىتصأا ذك ىلا (تيغص))
 || دقفىلاعتهلوق ف تارمتلا ءاجىلو الاب واضدأ ةغل دعق باب نما وغص توغصو لوعف ىلعارغصو بعذ
 ظ كلذكىسأرو تعم ت ءغصاو هةلمأ ف لالاسانالا تدغصأو كر ولق تغص

 يام ممم اموهاغلا عم : اصلا ب ظ
 خخخ #آ# | # _ حجب

 ١ ىهودهناعت كن راقا مقص ناكل نعيتصو هنع توذع عفن بان نما هيث بنذلا نع تعقص)

 ظ نع تعمتصو مههوجو ناومتص تر رادقص موقلا تعيش و كاذكه تعم قاروالا هوك
 ظ مفصلا ولوطلا فال وهو هضرعاوحت وداصلا مطب فيسلا متصو هكر و هنع تضرعأ ص الا

 أ | ضير عئش لكو تادجصمو ةديعم لثم ناعيفص عوماو هلثمءا-هلار ةعقصلاو هبناجئث لكنم تضأا
 [| تديلاتي# قيفصتلا لئمءاسنلا حفصتأاو هديىلا ىدس تدضفا ةخلاصمهتفاصو ةدقسد

 ا

 ]ا

 ||وهوريغصلا نمذوخأمئبئام يف سيل نيديلارفصوشو عاتملا نملاخىأ ل جنازو (رفص
 ئ ةغافلالابرفص اور صو هفالبخا ذا بعت باب نمرغص: ئشلارةصو فورت نع ىلاخلنا ثوصلا
 || ماللاوفلالااقرعمةعاسبهدروأو رهشلا ارفصوساخضلا ةغلداصلارمسكو لق لئمرغصلاو
 || لمراف_صأ هعجسو مرجلا مالسالا فام دحآ ىع“ةنسلا نمنارهش نارشصلا دير دنبا لاقو

 أ ءامسأ نمئشالو بتاكلا بدأ حرشف قيلاوملا نبا لاق تار ل هقاسعرو باوسأو ببس
 | اركذلاةاضيأدوسالارغالاو رجا نود نول هرفصلاو ماللاوفنالا نمهعمج عسي روهشلا
 أ |اضيأ ءارفصلا لاقي وهارشصلا ىداو ليقف ةنيدملاو هكمنيبةعقب ت يع”اهبوءارفص تالا ورغصأ
 عمص ضيقاذاف هندبوأ ناسنالا امةاهبب رمز ف هك ل حرلا طب ناو هو هرملا ةعفصلاواعغص ( هعفص)

 أ | لعد نا فاعقص لجو هريثو ىرهزالا هلافهفك عمه يرض لاقي لب عفص سلق هب رمض مت هنك
 فمع | رشا (تففص ةعالا سنك ىناهتروش عمهدلو م ةماكلا هذه لعج نم لوقب ةربعالو كاذب

 || ىلعةففصو سعلا ف فهم دي دق ىأ ىرغصو وذ معلا تفصو فود هو وف لمق باب نماغص



 مارسو مهن لم باعص عجل او ةماثد نبى عصلا هن هوا ء-هبو بعصووةةبوعصئئلا (بعصإل بدع

 لوص

 رغم

8| 

 معان وانع_دهندجواناعصا مالا تنعصأو نوكس !انتامع_صواضدأ باعص عجلاو ةبعصةبقعو
 سعالا تدعص: أو بعص ىنةعاس اع سال | بعص: ساو بعاصم عماو بعصم جرو ىعسلوعذملا

 لهأنيبافالمدخا لع أالو حجاج لا لاق هريغوأ ناك دارت ضرالا هج (ديعصلا )ايعصهندجواذا
 ضراللا هجو ىلءىذلا ب ! للي وشو لع قلطف فرعا مالكى ديعصلالاق.وءاذىفةغللا
 قرطو قيرط ل_؛هتادعصو نب_::<: دعص ىلعهذ_ه عمو قدرطلا ىلعو ضرالاهحو ىلعو

 هنأاسطا در ءصاو .ء: ىلاعت هلوق فد يعصلا نأ ءالعلارثك أ بهذمو ىرهزالال اق تاو هرطو

 بعت بأن ن نمدعصت ةجردلاو سلا ف دعصوا هنطاب نم جوخوأ ضرالا جو ىلعىذلا هاطلابارخا

 با. نم لسملا ق تدين هو هوا ءاذا لقت لان لبجلا فت دعصو هيلاو ملع او ملمس اان هرانو
 اداعصا | ذك دلي ىلا ذك دل ميسر هنم ترادصا اذا ادعس: ىداولا ق تدعصو نإ اق هغأ بعت

 دعصو هح واما [ىهذاداع_دادالملا فدعدأو رعونأ لافوا ماعدا: ىلا ىلذسدلب نم هرم ذا

 ةيقعلادوعصلاو رود_هكلا فال لو هرنازو دوءصلاو انا رانا ذا مصادم ساومكلا

 اعرونيمشلادحأىلاهحولا ىسال#: اوىنعلا ىف لءم (رعصاا) سهالا . نمةقشااودوكلا

 ليقثتلا هدر عدو تعت بانن هر دصمو هو هسصن ىدد هريغهر ءصوأ ةقاحنر اخ ناسنالا ناك

 هءاعى دع قعصو تامسعت تانن هامدسص (قعص) أ اريكتواضار ءاسانلا ن مال هرعاصو

 ايش بيصن الو قعا اوصعجاودع انمةلزان || هعءاصلاو ةخ ملا ىلوالا ةقعهلاو هعمم توصل

 نس و رار ىهو هرغو رع ل-ةمدوءصهد->اولاربفاصعلاراغص (وعصلا) هنقرحأو هةكدالا

 بالاكو ةيلك لثم ءاعص ىلءاضنأ ا ةوعصلا عمو

 0 ا ل ا

 ا ل و ا قلاو رافع هنو امص ف نع نانو رعط علا كلا مربصو راغصا يعج ةئص هريغصلاو راغص هعجو ريغصو عف ىنعنازو ارغص م خلاّئثلا ر 2

 ةنال؛ اهءمداق ةلوعشم ىتعع ن 9 ملو ثنو نإ يعف تناك اذا شا ا ملا

 فئادحو ةفيعص ل_ةهىناثلاو حابسمو ةحدص ل.؛ملؤالاف ءال_عفو لئاعفو رمسك-اءلاعف مم
 نئام«اولوقبملو رابكو ةريبكو راغصو ةريغصو نامم#و ةنمم"اولاق اه ل اعف ع الا وس دقو

 عم“! وهاهتسو 4مسوءأر ذو ةريقف ثلاثلاو بونذلا فك لذ هاحامناو نسلا ىفرئادك الو رئاغصالو

 ل :اعف نعدونغت_سبدقواضدأ جارسلا نبا لاقو نيفرحلا نيذ_هىفالا بالا |اذ_ هى عج ا اذ_ه

 | لاعف ىلعتاف صا |قّدلم رعف عمو ذا شدا نبا لاقو حابس صو هصاصو راغصو هريغصاولاو اهريغب

 هريخ ص 6 حرشلاىفعقوو فا را ور اوتار لاق حيوا اعفو

 لعفأ ةغيص ىلع ثا ذ نم ىندب ولوقناا فالحخو هو رئام كى هريمككسص ورب اعصىللع ةعسصلا ىف

 لعفألامعت_سا لمعة_سد واهربغ نم ىرغص هد هولا اذنمرغصأ اذ هلاقبف ل“ -ذهتلا

 هجو عمالا ريكو كرغص لاب نأزوجالواولات نموأ ةفاضالاوأ مال

 نتابريكل او ريكلاو ىريكللا لثمتانر ةصااو رغصلا ىلع ىرخ_هلا عمتو ةروك ذا هوحولا نم

 ليسأل اا 2 1 0 0

 تازو

0 

 ا



 | بابن مرارصلااهت :ررصو اهاي_صفا ععضتراالثل ةئانلا ءانط,ىلء دش ةقرش تانك ن ازوهرارمدلاو ا
 ا هل عق ىلع حصأوف ورغو هفرغ ل-فمر رصاهعج مهارذلا هريص راهجبالح كا 1 ضد ا م :ررصصو لق ا

 م ىرمدلا لاق دسعو أل قنو صدام ل ثم لاعف ىلعرا دلاو مزعهيلعرصأو همزالو موا دفلالاب

 ٍْ ا فلاب ةرورصلاو ىراربلا فنوكت بدنجلاو بدنجلا هنن: سانلاوريطد وزب و للا يرمصي رئاط ا 1

 || لاقيو ةقورفوةلوام لةمثنؤملا ور 51 ذملا اهب ف صو ىتلارداونلا نمةماكللا هذهو محي ىذلا ْإ

 ْ ىلعدرصل كلذبلوالا ىعسءاسنلا تأ 4 ةرورص لحرو ةرو راصو ةمسنلا بل ءىرورصاضدأ ٍ

 |١ نهفيفامصرصلاو هل هك اما وهرهظءام ىلعهرصا كاذيىاشلا و حا اود رمل هنال هنن ا

صماممو رطشلا بالا نهعارمملاو 4-:عرصفاعارمو ةءراصم :
 . هسا ءادعرصلاو ناعار

 / ١ ضرالاىلا طقسو لد متامناصغالا نمعدرصلاو عورصموهفلوعفلل هانم | ,عرصو نونا :

 تض تبفرعصو برص ب أن نماقرص4-> ونع 306 ا كرص عج او ع. د رمد لدشقا] ليف هنمو :

 لعاقلا مد يم ا 0 هنعسد 000 لا 0 ا

 : لءافلا ءاوةغلاص ل يقثتلابهتفرصوهتنيز مالكل 85 4 ْ

 ْ الدعالو اقرصهنمدللا ليقت المال_بلاو ةالصلا هيلع هلوق قةيوتلا فرص أو ىعهدبو فرصم 1

 ْ صاصرلا ءارلاوداصلا تب ناؤرصل او مالقالا فير مص ه:هو توصلا في رصلاو هيدغلا لدعلاو ا

 5 فرصو ركرلانزرأ ىو ةمنريلا وك ءارجر ءةناقرصلا لاقيورقلا نه سذج ناقرصلاو ٍْ

 1 لكل لاقيو زعم ىذلا بارملارم كلاب فرد أو سولو ساف لم فور.د عج او هثداحرهدلا 1

 ْ مدالاهبغيسصد غمص فرصلاو طاكنا ه:عءفرصهنال نصردححلا_ثاوش نم صلاخأ

 6 3 مرصلاو مو رمصمو م رصو هذ ذلابءرصلا ءالاو هةعطق برم بأن نمامر رح ص (هتدرص])

 ا ةرمسعلا ينام لد اجا نمةعطقلا يك! ةمزيصلاو ءرحةي_سراشلاب هلصأ م ْ

 ١ عرصلاو باح»!ا ن مةعطقلا ةمرصلاو ردسو ةردس لم مرص عج او ةعرمصر خصتونيعب رالا ىلا :

 ْ تصرصو لاصجأو لج لم مارمصأ عج او هاما نمةمحان بهلبا'نولزني موقلا ن م ||
 ْ لجرلا مرصو هماربص نام فل الذل عرض ورسكلاو تل ايءارمصلا ناوأ ا ذسهو هت ءطق لذا ٍْ

 ْ مرمصتو ليللا عصتاو عطاق ءراص فب .سوددحا فرسلا مرصو ع ةماضط مضض نازو ةمارمص ||

 ىرص | ىد_ترواهعضقاهتل عمجا اذا عتبان نمةبرمص ىهفىرصفقانلا ((تءرص ل بهذا

 لارا ارتاذأ ةيرضتا رد ناقل ليقثتلاو يربابن مابرصاهتيرصلا [تيف ةكرشلا ْش
 ١ هعاقنتسا لاطلاق. و هريغتو ةثكملاطاضب أ ىرضءاملاىرصواهعرذ قايل ممجاف اهلح ْ

 كاذكراصف هتعج اذا رسب ندمان رص هب رص لامتيف هكر ان ىدعد و ردصملاب ف ضو ىرصووف

 سس سسخوسسم  تسيسسس سس

 ىمع-نقا ارعلاداوسن مهند دع ٌرعوتارغلا نم حرض ؟رحمةارصلار م د رمصو
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 0 ١م

 ىاعد>اولا فداصلا تفوريفاصعو روغصع ل ثم قددا نص عجاو لوعنف قودن_صلاو ممنلا
 ريماسم لعن ف نوكيو فنا هش ىهوةيمحعأ ةلك ةلدنصلاو فو ,رعمر صم لعنف (لدنصلا)

 لدان_صعجلاو كسملا سلاذاكسمتاولاقاك ةلدنصلا سيلاذا لدن هتاولاقف هيف سانلا فرصصتو |
 جلاواضدأ ىانديصلاقيفانونماللا لذ متوةيودالا عئاداصلا دعب فورا ارخ !ءامب ىنالدمصلاو
 لكتأ هانعم ىاوالا ةمدصلا رن ءعربصأ | ثيدحلا قوهءؤدبرسضض با, نمامدص همدص ]ل ةلدايص ْ
 لوقلاب همدصو اهتد>دنعريصلاب لص<امنا ملفعالا باوثلا نكسلرب_صلا هصأرح أ ةيبصمىذ ||

 نازو (ىدصلا) هندحو هلق رخ الادحاو لكباصأ امدطصاو ناسراغلا مداصتو هتكسأ
 هب داصوةب دص أ ض او نابدصو داصو دصو عف شطع بعت باب ن مىدص ىدصو م ويلا ا ذئىونلا

 اذا بعت بان نمزوم عمأ دصدي دا ىدصو ىنعموأنزو شاطع لثمءادص موقو ىلعف ىلءايدصو |

 ةرمهانالاواودزمهلا تان ىواد هيلا ةيسنلاو نعلا نم بارغنازوءادصو رجلا هالع

 عامجاةها ارك اواو ةيسفلا ىف باتت ءانا لص أن اكن او واصأ ىلا تءجردقتفا واواهلصأت كنا |!
 اهظغل ىلع ةيسنلاف لصأ ةزمهل ليقتاوىوا ء«ءاعم ىف ليقاكت ا انأ |

 يامماشن اموءارلا عمداصلا هب ْ

 ةرونلا(ح وراصلا ) غمتلا خلا. برصلا او بدسو سلف لثما دج ضماخلا نيللا (برصلا )ل جبوراص برص
 ةحارص مضلاّئذلا )ح رصإل ةس رعةلك ىقناعمتال مجلا وداصأ!نالر زعم اهطالدخاو |[ حرص

 لكو ءاحرمد عج او بسفلا صااخ حرص ىلرعو مير صو ف هريسغ تاقاعت نم صاخ ة>ورصو | |

 رجلا ت>ررصو لدوأت وأراها ىلارقتةءالىذلاوهو عرصلال وقلاهسنمو يب رمد صلاخأ| |
 ىلع دارملا ىنعللهصاخأ هسغنىفاعح رصو جازع بشتم حارمصس اكواهديز بهذ ليقثتلاب |

 نءقحلا حرصوا كلاريسغتلا ىلع ليوأتلاو زاجلا تالاقحا هنعبهذأوأ لوالاريسفتلا |
 تسدد ح ردلاو باحمالو مغ هيف نكرملاذا عوبلا ح رصو هتاف دعي مالا ف شك_نا لثمدض# |
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 تادصعو هدم ل_ةمتاحرص عج اوامتاسرا دا ةحرصو امضخالر وطادرغم ىب داو ١

 اذا راصوهف خرمصو حاصاذا عب رصو خ راصصو هفاخارمص ل#تقبا,دنمخرمصد ( خر )) || حريص
 سايقلا ىلع خرصمو ثيغمىأ ع رص وهف قثاغأف هبت ئغتسا ىدنر ص اف هرم صةساو ثاغتسا |

 لافاضيأ ق اولا ه| لاقي ونا درمص مجلاو ةدرمص قتالاو نارغلا نم عونرمع نازو (درمدلا) ا

 3 00 ماحو قاوىلعودغأ + التنكو تودغدقلو ظ
 "|| قارعلا لهأ هيق-هدم أ عوتهنمو ةريطللاعق دول م5 نع ىسهتف هله قتوهيوص نهريطمت برعلا تناكو
 م ص” ىلا ةريعم نم زغتيو ضرالا ىف ىرنالىذلا ىريلاوهفماه_ههللا درمصلا امأو قعقعلا 0

 درصلاريطلا باتك ىف متاحوبأ لاهريفاصعلا ديص:ورقصلاكر صرصب و ذخأو ةلردارصتاوذرط

 ريطلاراغصو ريفاصعلاداطصد و نثري هاراقنم او سأر لا مضر هظلارمضحخ أن طبلا ضسأ عقب ارباط

 بطخالاو هنطب ضاسل ىفوجما ىع-د و لامتفا ذه ىلع مهضعيدازو مظعلا ةيراقلا لثموشو

 لهو هيلعردق.داكت الو ةرخسوا بءشىالا ىرت الو هنول فال_ةخال ل_خالاو هرهظ هرمضخن ٍإ

 اريرعص برض با: نمرصد رص لاقي ةملجلاو حايسصلا ةرصلااوهندد_.اذا لق بابن م هنررص
 زررمو

 ] 0 يي لل _ عع ع ل بببببببل ي:(ئء



 2 هج رج يحب نوجا جيجل مج ضي <

 2 ا

 اا

 طوع رى هيو دحكو##

 1 و و وسوم وصجوم بسس روب ووجووجسلبس بس سبجسوس جسما ا

 5*ا/

 ءاتلاو فلالااضبأ عمجو هنم صخأ ةرضصلاو هاما فن دقو روحه ءجبو فور عم (رخعلا)
 تاردمو هردم لةمتارضح لاعمف

 يامئلثبامو لادلا عمداصلا ب

 ددد اذكنمدصو تض هرعأ هنع تددصو هتفرضو هّتعنم تق نانن مادصا ذك نع دل

 هتقرىف ءاملاهن اكئىذلا عقلاوهدي زوأ لاقو عقاب طاتخلا مدلا دي دصلا و كد برض با.نم

 دصلاو ديدصاذراص لالا, ح رجلا دأو هدموهفرتخاذاق لاف مهضعددازو هتلكشفم دلاو

 ددصنهرادو برقلا نيت: ددصلاو للا فلاو مذلابّدصلاو ىداولان م4. حام ناضل

 موقلا (ردص) فرغضتلا لدراق تدّتص3 لص الاو تاددتو هل تغوص علا تلد و رصيمملا
 مهتفرصاذا مهانردصأو موقلاردص لاهقتب ف ةارمصت الا هلصأ وفلالادي ردصأو دعت بان مارودص
 رعاش تلا لاك تءعحر ل5 بان نم ماردص عضوملا ن ءتردصو

 اق دسلا فرعت ىب> ةيطملاردص د اهدعومعصلا ع تاعح دقولملو

 ددص

 ردص

 ساف لة هرودص عج او فورعم هريغو ناسنالا نمر دصل او نيت ردصلا مسالاور دصمردصف

 قد رطلاردصو هعت:صساحلاردصوهلواراهملاردصو هردصوكشد رو دصم ل>رو سفلفو
 (هعدصل 0 ىمع”هقدتسمىلا هطسو نمزواجام مل اردصو هعستم
 ىلاعت هلوك |وقو أودرهف مهر رةاوعدصتقاعدص موقلا تءدصو عدصناف ١ ه:ة عش عمن بأن نما عدص

 ىحلا نسب كاذب قرفا ىلءقو ديحوتلابمهتاعامج ىشىا اذه. نمذوخأم لدق صوناع عدصاف

 عادصلاو اهتعطقةالغلا تءدصو ! اراه هبت ماكنت قحلا,تعدصوكاذرهظأ ل بقو لطانلاو

 نذالا لصأ ىلا نيعلا طل نام عدصلا ) لوعفلل ءانم انملاباعيدصت عدص هنم لاقي سأرلا عد >و

 4م (تفدص)لا أغدص ع ضوملا اذه ىلع دنىدلار ءعسلا 0 ولاأو لفق لثمغادصأ جلو

 قفدصلاو فودص ى-هف ههحو تضر ذآ ارملا تفدصو تّض هر عب رض ب انن مدصا

 ةفدصلاو بعت بأن ن نمردصمو هو ىّدحولا ىناجلا ىلا لجرلاو أ ديلا ن نم هفخ ىف ليمريعنلا

 اقدص (قدص) ةصصقو سصق لثمةفدصةدحاولا هْواَسْءردلا فدصو حاملا ل ىهو هراخإ

 هتقدصو ىدعتس الو ىدعتب ل اوقلا فدتقدصو ةغلاممقودصو قداصو يوذب كه فال

 داصلا فاهرتك أ تاغل هيف ةأر | قادصو تقدصدأت تاقهتةدصو ىدصلا ىلا هنتيسن لمقث هلا

 ىفو اهلذل ىلعتاتدص عمهتو ةقدصزاخا ةغلةثلاثلاو نيتمك! قدص عجلاو اهرمد لك ةساثلاو
 ىفتاق ارو ةقر لدم تام دص جاو 1 ٌنمتأاق دصءأس ملأ اوناو ليزتتلا

 اهقادصامتطعأفلالابابتةدصأ و ىرقو هد رم وةسماخةغل هةدصو اههوحو

 نيبوهو قداصملاقيدصلاو باصىاسلفنازو قد صْئثو قادص ل ءامتجوزت اهتادصأو
 اضيأ ةقيدصو قد د صه او ءاتدصأ عجاو مصنلاو دولا ىف دصلا نم هقامقت_هاوةقادصلا

 17 هملدصلا داو ءارتغلا ىلءتفدصتوقدصلا مزال هليقثتلاورسكلابىبّدص ل جرو

 ل ]وقرفم اعدالا ولدنا بعت نم معو قدضتم ل ءاعلا وةقدص هتيطعأ ذك, تةّدصتو تاقدص

 عدص

 عدص

 فقدص

 قرص

 اما طا غكلذولأساذا قدصتي وهمهطوقهعضومريغ ةماعلا هعضتامو ةبدنق نبا لاق قدصم

 .تاقدصنخأي ىذلاو اوهفداصإ! فرغت قد ممل ااماوانملعق دصتو ليزنتلا فو ىطعملاقّدصتملا |



 ع

 بحاصلاق نمو ىرهزالا لاق ةياعصو بادحأو به عجلاو بحاصانأف ةيدحو كح (هتيح ]ل || بدك

 ترصصتسساو هريغو سراق ناهلاق هرعصتسا دقفأ .ثمزالْئ بث لكو ةفنح ىنأ  احأو ىفاشلا
 كن "كاان ناك اعتكسمتاذا لالا ترمصتسدا لي قانهنمو ىبكصهتلج هريغو ناكل
 ا.عرو بحاوصاهعج و بحاصلاث ينأت ةيحاصلاو ةقراذمري_غةيحاصم ةلاكلا كت اعج
 ىرجلا ىلءاهعم هلا عفى رجت ةيعسطةلاحندسبلا ف (ةعصلا ) تابحاوص ل بقف عجلا ثنأ
 بترئاذا دقعلا صو ءاضقلا تطققسأ اذا ةالصلا تدح ل ,ةفىناعلل ةعصلا تريعتسا دقو ىبسطلا

 لثم حاعص عجلاو مو هف برض بان نم مدن ئشلا صو عقاولا ىباطا ذا لوقلا خصوم ربا ةيلع
 ليقثتلابهتسخو لطابلا فالخو هو ملا ميمصلاو ميمصلا ىفةغل عفلا حاصعلاو ماروك

 ىلا ىلوالا فلالا باقتتق مهاردو دجا سمو عج ا فا اد ءدامرسكتت امر نك-دو ءارلاو ءاكا ند

 مغدتف نأ انعمضقاهايقامةربدكااضيأ ءانثينآملا فل باقنتو اه1.ق ىتلا ةرمسكسأ|ءامءارلا دعب
 ىراذعلا لثم ىراععو ىراكلاقفاوةفوءارلا كعمل ازوعوىرخالا قا فادحا

 ىراوااوارملاو ىزاغملاودد نانلا فل _دالاوهرسكلاو ىلازعلاو ىلازعلاوىراذعلاو

 مااكلا ىفءانملا اذهدقغل ماللا خشب لااعف ى راكنزولاقبالف عومسش خلا امأو اوتاوعلاو

 اتمالع مسالا ىلع عمال هنالةزمه لا دعبءايةءارعجلاقبالو رمدكلا ان للاعق نءلوق: موهاساو
 ةيلك ل-ةم فادح عجلاو ةعصقلاكءانا ( هنمعل 0 الزرب اراها ءارصعلل لج رلاردجأو ثدنأت
 هيف ,تكس اطرقوأ داح نمةعطت ةقيععلاو دلءطت_سمةعطق ةفصعلا يرش لا لاقو بالك
 ةفشحىلا بسن اك خاشملا نودامنمزعلا ذخأب هانعمو نيد ىدص لحجر لبق اهلا ىسناذاو

 مطب ف محملا ئاركو ع رك ل ثم فئاخصو نيته فعص عج اوكا ذهم دامو ىل وىقنح لمحو

 لاقت ًأطخلا وزصأو عضوملا نمدارملا ىنعملاريغتب ىتح طفللارب يخت رمصتلاو ا هرسكنمرهشأ ملا
 سلفآو ساف لثمن دجأ عجلاو اهط سورادلا ند سددلا ى>ريختو هريغ ىا ىمصخق هودج

 نم (اكك ) ريصلا ءكنو داصلا خفتوذ ماي ةءانصعلاو اهنضعستاموهو هالشلا نكح ىفانرمسو

 فلالاءا عملا تدصأو ةغل فلال ان ىعجأو هركسلاز لوعفو ل_ءفىلءاوككو او دحو معن هاكس

 لاةءال لاهقذ ىعاب رلا نملعاغلا مسا لامتسا قا سك ارك ن أو ا هه ت ف شكد ةيوعم ى- وفاضنأ
 وكح ىفانرصانيدحآو حتموهفم وبلا يدا ووك ىهفتدحأ لاقنامناو ةمعصم ى-وذ تعصأ

 قرفتوهعلاامغاو كاذك سلو مغلاباهذالان روك. الودعلا نأ نطت ةماعلاو ىفاءسحملا لاق
 ا دربلا ناهذ عم غلا

 ةيامماشنامو ءاحلنا عمداصلا دب

 اهتاوصأىاريدطلا باغطصا تععمو ةغلانيسداصلالادباو فاشل ىفءاه ابو ىذحةأرملاو
 صسسسسسمصم همسسصسلا

 ردعلا

 كلذءاروو ةسلاحتوةب و رهل إهح نا قالطالا اذهىف لدالاو ةهرفو هراق لئمووف ةمدكو

 تام لا قيفة "الاس هاذ هن مسهذع بهذعنميلءازان<قاطبو نيياوصالل طورش

 ارمهح نازو رممدعلاو ءاصشأو ص لثم ءادحأ هع جو ضي ص فال رسما عك لدبرو حدف

 عجلا ف لأ لدنك نالءايل ا لقثمءارلارمسكي ىراعحا هعجج و ةيربلا (ءارمصلا ) ىوتسملاناكملا
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 هرلع تلبس هتصصو هل ءاع دريذهتلا هدصصو او ,ص برش حيطصاو ها دغلا برم تقلا, حوبدصلاو
 تا صتساو حابصملابتصطصخساو ميصو يفرانأو قرشأ ةحابص مضل انهجولا عبصو هاعدلا كاذب

 ريص || تريطصاو عزجلا نع سضنا| تسح برضا نماربص ( تربص ]» حابصملا هبت رون نهدلاد
 هل تاقوأرحالا دعو ريصلا ىلع هنا لوقتلايهنربسص وابدع: موامزال لم بسنأ دي ز تريصو هإ هم

 ىتحقثو حور ىذلكو اريصهةانقو مسقلا دهج هتفاحاضدأ ب درعض ب أن نم اربصهتريصو ريصا
 نمةريصلاو ريمان اق هبت اك مثلا هرايسمو لق باب نماريصهب تريصو اربص لدقدقف لقب
 نزوالو ليك الدى أ هريصْئدلا تدرتشاديردنانعو فرغو ةفرغ ل ةمريس صاهعتج ماعطلا

 ىفهغيفذت عمس مل لاق نم مهنمو د لق ةغل ىرفضتلاا :وكسورومشالا ىفءابلا تك ربما ءاودلارمصلاو |
 هانالا نم ةيلعتسملا ةيحانلا ةغل ىف لجو لم نازوريصلاو تاغل الث هيف نوك فاهرسسكوداصلا تف عم هايلا نوكسب هرئاظن فاك فيفا ازاوج ةغللا ثلثم باتك ىفديسلا نبا ىكحو ةعسا |
 ىااهرابصاباهوسنو ةطنخلا تذخأو عجلا عجسءام لا, ةرابصالاو لافقأ لثهرابصأ عجلاو هريغو
 عمبص لأ ملاك فور صنسلاورصنخلا لثما ئاسعسأ راسكاذكو ةثنوم( عبصالا الا مح اون عيمدع ةعقكت

 قاغصلا لاقو ثدنأتلا ناسنالا عصا فدوجالا لاقهناف ع.صالار يك ذنىلءلدبام سراق نا
 م ةْرمهلاثيلثت تاغارسشععسصالا فو مهضعب لاق ثدنأتلابلاغلاو ثنؤيورك ذباضنأ
 ىتلا ىهوهايلا خذو ةزمطارمسك اهتاغل نمروج لاو روةصعناز و عوبصأ هريشاعلاو ءاملا ثيلثت
 غبص || هبغبصااموهو ىنع هلكاضيأ عامصلاو ةغبسصلاو اصلا 9 (خغبصلا ) ءاكصلااهاضترا
 ةبسن ىهو هظغل ىلع بص غدصاا ىلا ةيسنلاو راثد ورب لد هرغبص عج غابصلا لوقب نم مهنمو
 اضدأ خبصلاو بر ذباب نمةغل فو لو عشت ىلا نما غبسص بر هلا تغبسصص وانبادحأ ضعبل
 نيلك دال غسص و ليزتتلافو هوو لآتاكعئام مادا لك صتةخولك الاف زيمتا هب غيصدأم

 ىلا ىدعتبال ل_هفوشو لدن! نم غمطصاو مهضعدلاقو هريغو لخلاغبطصاو فاراغلا لاق
 لاشب مدي غطصدىذلا عونلا ناسإ اوهف فرحلاامأو لذي زيا غبطصا لاقبالف عير لوعتم
 اهصنووتدا ةرطفدتلا ةغمصو هيرابتشالاو هيفداهتجالا نع ةيانك لعل اب هد غيصودمالا,تاهتك
 نيص هنع تمص هللا ندىأوهللا ةغصاومعملا ىنعملا لقو هللا هغبص عمتن لد لق ىنعم او لوعفملا ىلع

 خاسوالا فرص هنالك اذ نم لعاق مساهن اك لوعاف نوباصلاو اهتفرمص برمض بان نم نس كلا

 ىمحأ نواصلا قيلاوجلانئالاقو حاورالا نعطي هنال لعاف مسا نوعاطلا ل_ةمساندالاو

 ابص ||| نازوءابصلاو رغصلا اروصةرسسكل انابصلاو ناينصورمدكلابةيدصعجاوريغصلا ( ىبصلا )
 سلا عاطمنمبهتبرلااصعلا نازوابصلاو هنايصفو هايص ق كلذ ناك لاقد هيفهغلم للك

 نرصد و 9< عمايصن ندمىلا ندنمأص 59 لامةوهش لثماضد | هوبسدودعق نأن نما ومصايصو

 ىفسك اوكللا دبعتامنا لاقي رافكلا نمةفئاط ىلعا طع بعللا اذ_هلعجمت ىباصوهف 0

 ىلا صندىلعممنانوعديو نوئاصلاو ةئباصلا مهورهاظلا ىف ةسنارصنلا ىلا بسنتونطابلا

 ْ مفانهيأرقو نواصلا لاقيف فرغختل زوو و مدان بث دش نا
 يامون اموءاحلا عمداصل ادلب
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 يع ا ا و مح بو يو

 و ا ع

 7 ا



 لا

 ب ل تالادجاق اذه. نمناطء_ثلاو لطد طمسد د طاشو ةطاشا هحا اصةطان ا زتحا| طمشد

 ردو رهط اونا ع ديول ) عاشإل ناطاس ما ةظاش آو لطب وردههمد طاش

 ةمي مهفرصأ ىلع اوعمجا موق لكوراصنالاو عامتالا ةعب .شلاو هتعشأو هبت عش لايف فلالاو ْ

 يع م ا طوع عا رنقات :

 وهو هلامار كصاأ ليحردنعدء# «ثحرخ فرضلا تعم شوا 45 ءءتأ لاو سن مت هسمل ناضمر ا

 ىور جاضالا ىفةعيسثملا نع ىسنواضعب اهضعن عد -تقاهحاص لد الاي كارلا ع شو عددوتلا ١

 0 امن "كفاهللا : رفعتلا ءةرخأتملا زتالا نالاز ات ةيلعا غلا ىنعم ىلعف 1 امال : سسيكللا |

 | عاشو غلا عبتت ىنحاهةوسب نمىلا جاتا نال ةياوعشملا ىنعمىلعف فلا |مأو مغلاقوستأ|
 سهالا ىلع هنن اشو هزيم دس عل عبرت هن اك علا مهم لدق هنموهبحيزتماو قرغت اذا ءأ -1قنللا ا

 ىقلخ ىلا ى هود حلاو ةعسطلاو هرب رغلا ىه (ةمثلا) ىعموانز و ةعباتمدت 0-5 لثمةعداشم 0

 0 اا 0 ا راس لا :عجلاوا يلع ناسنالا :

 نازو ةه-تملاو ىوص»نيأر 5 ما هش قريلا تعشو ةماشهدسحب 21|

 نيشلا ىلا تاق: ةءابلا ىلع ةريسكسلا تءاقث نك نيعلارسكوءاغلا نوكسءغما هلصأو ةع رك

 فالغلاو سكلا 0 أ! لاقى ارعالا نبا لاقو نا سنالا دلو هامشُع ىهو
 انيش( هناش ) ىلسلا هرم ع نماس4 لاقي و شياعمو ةمشوعم لثم اس هوءاسحلا فذحي م.م عجأو

 صقنلا ىلعني_ملوعفملاو سشهللا هناشام ثددل- -قونيزلا فالخ نيشلاو عاببانن م :

 خئاسريغم اغدالاورمهلاب ثم مسا هئيشا او هدارأ لانأبن ماي ثهواسشد ضالاديز (ءاش)

 امادوحوم لكن ءةرابعةغللا ف ئثلاو لوةنمريغ هنكلدُنازلا ىلع ىلصالا لمعت مساق ىلعالا

 هتاعففلتخاو فرصنهريغءاشأ ئذلا عج و أيش تاق هر لاوةالاك اكحوأ ماسحاالاك اسح

 ىنتز :رهدوحو لقئتسافءار جنازوء" اشد نأ لع م نعءعىكحامبرقالاواريثك اقالتحا

 عمجتو هه.سثو رذآ اولاقفرؤ دأ اوملق ام« ءاعمأ تدعم .فةماكلا لوأ كوالا تلقنف عاف الار دقت

 لمقف هدحاوةلك العحواش شت هز مهلا تفدحو ءاسلات تغفخ مث ئىثاولاقواباش اىلعءام كلا

 ىاراغلا هلا شا

65 888888885889562 38388888888 
 يي (داصلا باتكح )# 00

28688888 686886686828 668688 920208688688 
 «ار ادا مووابلا ضداضلا وج

 لقا مايصدهايص لايف ةكر "ل ىدعتس مر تلال

 ةيطعلا ةسفلاو هان :الا ىفءاملا مش ةباصلا ومضلاب انةمدلاو هياءاوععج ااا ىلع سا 00 ْ

 مهاردن مةمصىدنعوْى ثلا ن مةعطقلا ةمصلاو سانلا نمهعابجلاةيصلاو معلا ن نمولع لان :

 فالخاضدأحابصلاوراهنلا لوأو هو هثمحامصل اورد غلا( عبصلا ) 0 ْ

 0 1 الا ليللا ففصتو 0 قيلاوجلانبالاق» ا

 ةةممضصلاو عقل قل لاني روج وال را لبق للا لص لاس هنتوو حاصلا ْ

 داصأ |
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 يبوسي جلاخع

 ديار برعم وح < ردح 5

 ذوب دبوس وسام عير رو ع يجإت رع عل ام وسو
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 م

 ىقاشردصءوهو هيلا سلا عازنئشلا لا (قوشلا)» اهباطتاذارومالا ىلاءمفرشتس
 تقتشاو هتقوش لاف فيعضتلابىدعتد و صقنلا ىلع ىوشم لوعفملاو لاق بان نماقوشئشلا
 تكاش ل يةاهكوشرتك اذاف كوش ةدحاولا فورعمهرحشلا ( كوش قيشو قاتشمانأف هيلا
 تك شو ىدلج باصأ لاقباننم كولا ىنك هو فلالاناضبأ تك اشو فاخب ان نماكو د
 ءاشي لجرلا كاشو حال_ساا ىفةوقلاو سأملا هد ةكو شلاو هيدتبصأ هك اشا هتكشأو هبادب ز
 ةكوشو ىلقلا ىلءحال سلا ىاشو حال_سلا كئاشوهوهندحو هةكوشت ”روظ فاخ باب نماكر 7
 هتلشأو حصفالا ىلع فرحلاب ىدعتهتعفر لاق باب نمالوشهب (تاشإب هسأبوةشلتاقملا
 ةقانلا َتلاشو لاشف هتاهش لا ةيفاضدأ اعواطم ىنالثلا له عّتسس وةغل هسعم ىدعس وفئلالاب

 اوواوشاط مهتماعن تلاشو تعفتراق ههتفكىدحا تةخاذا ل وشد نازيملا لاشو ةغل هتلاشأو
 نبالاقماللا وفلالاهإ_تدتدقو ليواوشوتالاوشةعجو رطغلاد_ءءرهمشلاوشواو روف
 اهيلأسداهعفر هديلاشو لدالا هيف لوشتانقو قفاوهنال كاذب ىع«لاوشأا نأ سان معزو سراق
 ةنكاسةزمماشلاوهباو ريطت لثمهيموقلا مءاشتو كراممريغموشهلحرو رثلا( مؤشلا )
 (هاشلا ناعو ىنع ل ثمءابريغنمدملاء اشزوحيو لصالا ىلع ىاش سنن اواهفمةةر وجو

 نا ةاشوركذةاسشو الا ةاشهذ_هورك دلل هاءئاذ_هلاسةيفىتالاو رك ذلا ىلع عقب مخغلا نم
 الصلات. و هاغشو ةغش لبق 6 لالا ىلا اعوجر ءاسط ايها ءسشو ءاش عجحاو همي وش هريغصتو
 ةأصاو رظناا مق هوشأ لحرو بعت بابن هرد_طصموهو ةقاخلا بث هوشلاو ةهاعل-ةمةهاش

 اهنصق ا :هوشو تحف هوشتهوجولا تهأ.ةورجو ءارججورجأ ل_ةمدوش عجاو ءاهوش

 ناف لعتفا ىلع ىوتشاف عواطملا ف لاع.الواولاق هنن وش لدم تاعتفا ىلع هدد وئشأو ةغلفاالا

 طوسمو بوتكم ىنعع طاسن و باتك ل ئملوعشم ىنع؟لاعفدملا.ءاوشلاو لعاغل | لعفلاعتفالا
 لكو فارطالا ىونلا ناز وىوشلاو ءاوشلا م_متمعطأ ف لالا, ءوقلا تد وشأو ةريثكر ئاظن هلو
 ىرحودمالاوةناغاا سلفذازو وأشلاو لة بص:ملاذاهاوشأف هامرو مئاوقلاك الدقم سدلام

 اقاطوأا وام

 نم قتشمناددشورسك-ا اب بدش عج او سا.قريغىلع بش لجرلاق ةبيشوامسش يشن (باش)
 دقو سشلادح ف لوخدلا س ثملاواسم ارب اس لبق ناو امس دأ صا لاسقدالو ىع-هيوكاذ

 ديدشتلا.هسأربوهسأر نزملا بيشودوسملا تلا ضاضساوهو ببشلا ىنععسدشملا لمعت سد

 ةزشملاو ةذش أ صاو حش: حاشردصم هخوضشلا و ةل لثمةضشو خايشأ ليقاسعر ورسسكلاا
 هتش عاببابن مهدي أت يملا تدشو صج ارسكل اب(ديشلا )ياش ماهعجبو عيشلا عجبممسا

 ةدحاولا هل ثمءاصيشلاو رمل أدرأ (صيشلا ).هتعفرو هتلوطا ديدش :هيديشود .ثموهةديشلا
 ْئذلا( طاش صيشلا تاج تصا دوا هرعت سد, فلالابة لأ |تصاشأو ةءاص مشو ةصمش
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 نءارهشه فيس ل+رارهشواسمتدالو ره ىف تاخد أر ملا ترهشأو لوحميلعفأ اذا لاحأ لاق
 لوةنمريغق هنرهُش ىنععسلالاهنروشأ امأو ةغلاممدب دشتلابهتروشوا ذكم ادب 2 درر سو هيل عشت بأ 1
 نيتضنب ىب شد( قه ]) رهتشاق هتبشفأ ةرهشوارهش ث يدها تروشو هنزربأسانلا نيدهنرجو | 2
 || برضو عفن اد نم لجرلا قهشو ىهاوشو تاقتهاشو ةسةهاش لابجو ىهاشو ف عفترااقوومت ١

 مها وئنلاىلا ضنا قابتثا (ةورسلا» فيفنتل لدي ىلع ناين لقاجرو نيهاوش |/عملاو بر عموهو فورعم حراج (نيهاشلا» هقلح نمدنوص عام عم ها :
 7 ب ب جو سب 5

 2 0 5-5 220 دا

2 7+ 

 ل
 0-5 0 مخ 0 - - > 1

 ىلع ىهتشاق دي دشنلاب هتسمشو ىنعمو انزوديدأ لم ىوس ىدو ىدهم سدو وةهتسهتشاو تاوهس ؛
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 7 1| اذهنماذوخأمنوك. نزولا هةيئاشد يف سل مطوقوةيرشالا جا ص مهدتعهنال بوش ||
 1 ةلوعشمىنمعنلعاق نوكتنأو ةشالو ةقاعهيفهل سل ليف اكل ةناوهبطلتخْئشهبف سا هانعمو ||
 ةدحاو ةسشاشلاىرهوجلالاق مناصنهيفدجأل اوءاهقفلا لمعت سااذكهةيضارةشعلثم |

 1 لمصذو اشم عج او ةمامعلا ةههملا ذب و ءملارسك (ذوشملا ) راذقالاو ساندالا ئهو ىنا كتل درع

 7 لاق بان نماروشد روشأ لسعلا( ترس )لذو ثمابهممعاذي وشتهسأر لحرلاذوشودواةمودوقم |[ روش
 ا هيفىر < ىذلاناكملاكلذو هوو ءارحالا عسلاهْمْض :رءاروشةبادلا تر ود يلا

 7 |( دارت هراشالاق قطنلا نموهغب ىئشن ح 1 اريوشتروشو» راشا هدسهيلاراشأو ملارنسك روشم |
 000 ىطنلا ماقم موقف لءذ.الوأ لعفد نأ هسأروأ هدسراشأف ئشىفهنذأتساولاكىنعملا مهنىفىطنلا ||

 : ةدابصملا نمي هدنعامقا ارآاذكت ىلع ناشأف هسفهنأرى :رالهتعحا لسير او ذك ق هز اكل

 نيشلا مضةينائلاوواولا فون بلا نوكس نانغلاهفو ةروشملا مسالاوةنسسح ةراشا تناكف ||
 لسعلا ترن هلاقيوراوشم ا قدضرعاذاةبادلار اش نم ىهلارو ةنوعمنازوواولا نوكسو ||

 .[|| ىروشمهصأو هنممساىروشلاو او روتشاو موقلاروا شو لسعلا برر ةدعصخلا نسح همش
 "|| تيملاعانمتاثمراوشلاو هريغنو دئثبدحأر ثاتسدال ىأمهنب ىطوف مه صأ مطوق لثم مهتم

 1 هءلعهتطلخاشت وشنسالاه يلع( تشوش )حج .رغلارمسكلا او متضأا راوتشلاوريخلا لح .ر عاتمو || سو

 ١ لاقو تشو هعيصغلاو ةدإومةلك ىهقاذحلا ضعب لاقو ىرهوجلا هع.توىاراغلا هلاق شوش
 1 د د هزنأ نم ةفتددمشاشلاو هربغو ىرهزالا هعيتو تشوه لاعب اغا ةغللا ةعالاقى :رابنالا نا

 ا ظ انبادصأ ضعبل ةيسنوهو ىثا_ث ةمسألاو دنقر عم لاسعأن موهو ملقالا ىنعقلطن ورمتلاهاروام
 7١ || تصشو هنكرح لاقي و ىدس هتدصناصوشهتصشو هتاسغلاةبا.نماصوش ثلا (تصشإلا| صو

 : || وهو ةياغلا ىلا هّرمىرخجلا (طوشلا ]) ىاثلا نمو[ ف يطنتلا نمهيفامل لالا نم كاوسلاب مغلا || طوش

 1 (تفوشت) طوشرخا ىلار خا نم هرم لكك طاوشأ ةثال:فاطو طاوشأعدجلا اوقاطلا ||| فوش

 لشوددمو ىيرااوءاملادرتلهفاختاعو خو لهسلارطنتل املا سور تاعاذا لاعوالا

 لبقامكح ٍراطتلاو لام الا قلعت ىف لمعتسامت هيلا هرمصب مهطاذا اذكلل نالف فوشت

 ف 9مل دمع



 اكربش هلع أ اراهشأ ع ىن اارهشأو مزحماو ةثالثلا هذه ةسيرأىه ىعسشلاو رعنبا نعول

 3 لوعفلل ءانلاءدمةتساو ة- :لا.هلدبشدتلا نالوأ ةنجلا ىلا هحور لة: تدوشوأ هإسغ تدهش

 : ندئم دوبشو داهشأ ع!باودها كا انف هماد اعو هما كاسدكا كر ىلا تدبشوءادهش عملاو 00

 ا ئنتلاهندهشأ لاقمف هز هللا ىدءبوءا ده مجاواضبأ ديهشو دوعقو د-ءاقو فا 0 فد رمش

 ْ هةنباع ل ثمةده اشم هتدها ثوهتكردأد علا تدي.وهنهل تدهشواذكب ل->رل ىلع تدسبشو

 : هلوق هملعو اضأديسمودهاش أ ًاقهترمضح سا#لا تدهش فاح هللاندهسشو ىنعمو انزوةئياعم

 : راصتح ام مينا زكا عر ابا مدل ق ذأ ارضا ناك نمىأ ووكيل رهشلا نمد ”نفلاعت

 ا بثاغلا نال ب رغملاةال_صىأدهاشلا ةالصانءلصو ةيفرظلا ىلع :رهشلا باصتناو هسق ماقأو

 .: بئاغلا هلعالامعب رضاخلاى 1 ئاغلا ىرتالامىربدهاشلا ودها ثلاكاماص: لب اه درمصقبال

 : لهو ةدقاعرا.الا ةداهشلا سراف نا لاقاذ هو هبري_تأ ىنععهنال» اءلاءىدعتي .اذكيدهشو

 هري-غنود 4 رلع نيرصتقمدهشأ هداوشلاءاد أقاهفلخنو ع غاس مالا ةنسلأأ ىل“ ىرح# ةدئاق#ي

 ء اضد [ةيلبسلاو باككلا طاغلالقفاوموهو نةءتأ ًاودعأو ةىثل اىيع< ىلع ةلادلا ظافلالان 3

 ْ لال يش زق ماعلا يم هواذجالواهربغنود للا هذه رمت ىلع عاج الكناكذ

 ْ يني 5 امنلاىلا الط 0 0 1 ع 0

 |١ تدهس لاوولف 5 تقوحن عقواسم راسبخالاع ير تكس
 : بوقء.دالوأ نعةناكح ىلا عت هلوق هملعو لاخلا فهي ريختر مغ نوكمف ىذاملان عر اءحخالا لعحا

 : الف قرسْْنسانا اولاقني>هةقرمس الو أ مهد أ دنعاو دهم حالا: لعاعالااندهشامو مالسلا م ماع

 كانا انل ةباقباسأل دةعان ده مامواولاهو كاذ ىف م 4 عنصال مهنأن مهسقنأن ءاورذتعا مهمهتا

 ١ لافاذاف لا. اىفرامخالا !عوضوم ع راضملاو هل-ر نم عاوصلا حج ارخا نمءان.اعاعالا قرمس

 كادينودهاش نذل ند ىآهلنال اوسراكن ادهن اولاد ىل عن هل |وق هيلعو لاخلا ف ريخ أ دقفد مشأ

 || ىنعمدرشأ طفل نعضتف م.ةأىأاذك ناك دقلهثلاد ردوشأو ف مسقلا ىفدوشأ لمعتسادقفاضنآو

 1| ن . الاانأو كلذ ىلع تءلطادقل ثلا .ةالاددهاشلان كو لاححلا قرابخالاو مقلاو ءدهاشملا

 ْ مهوقو روثألل اعابت اواطامتحا هءلعرصتقا اذهلف ظافلإللا . نم هريغىف دوق غمىناعملا هذهوهيربخأ

 ||رضخ ادهش ماودهش نأ همت مءاطهندوشتساو لع ىءعدنال ه سفن ىدعتمتلا الا هلال تأ دوعأأ

 د_ءبةحوتفم نود 3 دهشلاو تالا ىفهنال_صىديهشتوديحوتلا ةلكلاقدهشتو ىنعموانزو
 ىو ةرهشلا نمذوخ ا مىلرع ليقو برعم لبق (ربشلا) بنقلارزي وهلاقي رج مثفلالا

 هلوقو رهشأو دوهش“ 0 هحوضو و هنرهشل هن ىملالحلارجشلا ليقو راشننالا
 ةيعسازاجا ارش 2| ىذ ضع ى يعم مث خا نامزوأ جلا تقوريد- ةدلا تامؤلعمروشأ جلا ىلاعت

 عاطقنالاو نامونم ضرار تلا علاو لكلا م أ ا ضعبلل

 نينا نورتو "لقد ذ. نمتتودا "ماو ربنتلا كتر زر اننا كترازو و تشم دوو

 1 أو مهضعبدأر او موقلا ماقو هئازاحم ضعبلاهيدارو لكلا قلطناك اذهومزاكلا

 هلدأنال ظفللا ارهاظ ال عة+اوذوكلاملادو هخلا ىذ نمرشعوةدعقلاو ذولا اوةءاذعلارووج
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 او اهنونكسي نوداوملاو يره !!مراك فلا ءار ءار_فلا نعو ربكصأ ناكسساالا ||| لم“
 عمو ماع لما أو ةغلد- ع بأن ن نمالوع مسوامتو مسه بهت باين مال_هم ىهالا ِ

 ءاسك دإمثأاو مش أ ن نم عفج | امىأ مسلم قرفو مسه ضأن مقرفتامىأ مس ولم هلل ا

 لامثلاو نالكوةبلك ل-_ةماضنأ لاسع#و تار و ةددصخ لثمتالعت جاو هب رزتودريغسد .

 لمأشو رفعج نازو زوم وملأعشو مال سنزورثك الا تاغل سد: اهو بونجلا لب ءاقدعيرلا|
 ةثنزم ىهو نيعل افالخرمدك ان لام لادبلاو سلف لم لعشو بدس لم لعو بلقلا ىلعأ |
 ةهحىأالامعت وانسعتغتلاو ةهلااضي لامع لاواضيأ نئاممو ع رذأو عارذ لثم لع وعدو ||
 رسكحالا, لال_ةقانو قلنا لامكاواضيأ لئاعم ولك ااهعجولامُملا ىجونيعلا ||

 000 يو ال اان ةعيرس لملع#و

 تان نمهعتأ ئشلا 070 متاوخن أيش عفرب لكل ذىل؟ موضعبدازو رازالاوأءاسكلاب ظ

 لوك ملا لثمنيحاب راكم شام موعم' ١او تمم لثمت معشاوةغل لدق بان نءام عم هتمعشو بعت ||
 عتبان نمردصموهو فنالا عامترا معُّتْلاو بيطلا هتمعشأ لايف ةزمهلابىدعتيو لكؤبامملا|

 م تل ا عشة أرملاو مش لجرلاق

 ام ملثيامو نونلا عمنيش لاو 0

 وهف خبث ةعانثمضلاءئثلا(عنش) ءادوسلا ب, اوهلاقي و بو.حلا نمع ون(زينوشلا)
 نسامنينخ#» (ق نشل | ) ةعاذشلا ىلا هتدسن صالا هيلعتعنشود ربو دب رب لدم عش عجلا وعمق 1

 ص*ءاهقفلا ضعد و صقولاوهلو.تد مهضعبو بايسسأو بدس لم قانشأع جاو نيتضي رفلا
 هلا اوذ قوس نأ كاذودلماكلا ةيدلا نوداماضدأ قنشلاو ممعلاور قلاب صقولاو لالا ءقنشلا
 قانشالاو ىمظعلا ةيدلا:ةقاعتما ”اكقانشالا ىهف تاحارح هيدا هعمناك اذا هل ماك-لا ةيدللا

 1 ةيرغلا مفهيدشي طبخ كلانقا اننا لالا باقلاع ارتقنشلاوءاقولا فصوبلاعبسوأ

 (ّندلا) ا ان زال عابرلا لمعت سفا ذه ىلعوهسأرعف هرىأف االابوهقندأو ةغلفلالا

 باب نمهؤذشأ (هتثنش), لجل فاهاكح ةغل فلالا.اهتننشأو ةريغملا ليخاا دارملاواهتقرف لدا

 هبت فرتعا الاب

 4يامملثباموءاحلا عمن شل ادلب

 ماهسو مهم لم داهم هعجحو أنيشلا تف ناتغأ همضواه عمم ىف لوما دل أ )هامه لع و

 ةجحرلا كن المنال م كا رمل ىف راك اماما وةبلاعلا لثالعو

 تدهس

 نأ مهذأف ملا تشيدقو س هنا ص رملا ضعدو ميلا عش عمشلا تيكشأا ||

 | اعستلاجلا ف لالا دي زتنأاضدأقنشلاو اهريغوةحضوماكتاحار كا نماهلكش و رالااضتأ

 ١ هتقنشأو هسر عر سر هلا ماك ا و 01119

 سلع انش عجلاو ىلام !ادلجلا
 تذنشواضيأ ن انش هعجو نر لاو ماو

 1 نمانشةراغلا

 || تئتشو ثنوملا ىف ةئئاشوْى امش لعافلاو هتضغبأ ا هبنوكسو نونلا غ ضان: كو ساف لثمأن د سعت :

 بوهشأ لغو ةنهشلا ما اوسلا ضاسلا بلغ نآوهو بعت بابن مردصم(بهشلا)



| 

 لئموكشلل مسا ةيكشلاوهنمتيكتشاو ىكشمو وكشمو عفةاكشوةباكشو ىوكش ممالاو لق ْ
 ىلا حودام هيتاعف فاالا, هنبكحأ ووكسملا ىسشلاو ف اشلا يشلاو ف رللمسا ةيمرلا |
 هنموهداسفوهوهبرعتلزأ اذا هب رعأ ل_ةمسا سلا ةزمح اف هتداكش تازأ هتنكّشأو ىوكشلا 1ْ

 اكشوانتباكش لزب ل ىأ كش: لف ان هايج ىف ءاضمراارح مطسوهيلعدتلا ىلصتلا لوس ريل انوكسشأ|

 وكشامع عزنا لىأهتنكشااف"ىلا ||

 يامهلشنامو مالا عم نيشلا وب ْ

 اولاقو هتكرح باهذي دسغ.هنال اضن ا ركذلا ىف لاشلا ءاهمتقلا لمعتساوءال أ صاو لشأ ل حرو |!

 اهرمصيتاهذ, تدسفىتلا ىهو هال نيءاولاقو ىعتت ل-ههدي لاشتالءاعدلا فو لشأركذ ١
 الش بوثلات الشو هندرط ل بان نهالش ل>رلا تلا شو هدي هللا لش لايف ةزمهاىدعتب و ا

 دحأ لام وىم<عورصأو ةغلملا شو ةطن+لا ناو ز بند زناز و( ليشلا ) ةفيفخ ةطايخهتطخ ||
 واشديردناا لاقو لامجأو لج لثمءالشأ عج او وضععلا (قاشلا ) ظيلغرت ًالاوا- هيفرط ْ

 لاقةعاجيوىارعالا نبا هلاق ىنعموانزوهتن رغأ لثمدمصلا ىلعهتسلشأو هيوعدءالشاهريغو

 لك ونهيتس سنان دكفانملع « هيزاك ىلشأفو ورعان اشتأ

 هندسآ لاقي نكلو هب رغأ ىععديصلابهتياشأ لاقي نأ ت دكسلا نبا عنمو

 يام مانبامو ملا عم نيس اولي

 مش ) ودعلاهيهتلا تءتاوةنامدلا مسالاو هبتازتةسييصعح رفاذا تعشاهب تعمل 1ْ
 اذا هغنأب سهش ليقهنمو خاوشو تاختاشو ةحشاش لابج 0 عاشو وف مترا نيني نمش ليلا |

 ةدابعلا فره“ ليقهنموهعفردي ور عشو ةغخاوهيفةعرمسلا صالا ىف .(ريمثتلا ) مظعتوربكت ||
 ورم او بطرلاهيفنوكءام خارعثلاو ديصلا ىلعاب وص ههتاسرأ مهسلا ترعشو غلاب ودهتجا اذا |
 سعد ا را دوقنع :وداقذع ول اوكثع :ولاكدع هل-ةمو< راسم“امهف عملا و هءفهغلر روفصع ناز و :

 لوالا ةفاضان سم ديعياوعسدقو عمتالو ىنثتالا ذو نان ال سلدوجولا ةدحاو ىشو نأ
 ةيلعلل فرمصلا عمم« سعشفا ذهىلعو رينلا |اذهدارملا ليقف سعش دارملا فاوغاتخاوىناثلا ىلا ||

 اميدقهياوعست دو عدق مصانه س عم ىاكلا نبا لاقو ماللاو فلالا نءلدسعلاو ثينأتلاو

 ىنعملا ف مضوأا ذهو ول ءهيف سل هنال فرس هن موهفا ذ_هىلعو بح دو نيأيس هب ىع'ن هلؤأو

 نمانموا سءع#ونيريذلا نمش اوم-توهفرعتمو ثوغيديءورادلادبءودودسعباوعتست مس مال
 اضنأ سود و سول س زعل سعت و هسعم”تدتشاسراف نا لاقو سعماذراص لدقوب درمض ىلأب

 لاق لسرو لوسر لثمسء#“ ليخو سوعسو هذ هدك ار ىلع ىدعةسارمسكلاءاساعثواسوع#“
 ل-جرلل ليقه4فضوداصلا, صوم سرفلاءالواولاف .زحاش ارمبا'سوعتلا ل

 فيدل او نيسشلا خض»ةرءاعم و ةغلاملل لءاف مسا ةغيصي ساعؤاضد[س وعقلك ىءصلا

 1 تلكلا تنلشاو مهفاناقب ىأ الف ىف ءالشنالفوش لاقي هنموهالد دعندهد_بح ناسنالا ل

 وه * ||| نبالاقوارتتكسأ ت دش ناو ممل خا: باعث لاقدي عيصت ذل .(عمشلا ) نيشلا مط كو
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 000 ا لام واه>رفةأرماركشو هلت ركدش
 سكش )لا هركشن ةكتلاسان ااه 0000 ما ماسر رس ]ودلّوالا

 ناي اترالا كيلا ىعموأب ارو سرس و وق ةسأرمم سرس لثم سكش وهف ةساكةواسكش

 هيف تككثو سلا اذا كش ك شد ص الا كلا يف فرحلاب اند عتةموامزال لعفلا لمعتسدو
 هأكرط ىوتساءا 0 ددرتلاو هنيقيلا فالخ مهو قف نيةيلا فالح ك ثلا ةغللا ةعآلاق

 ريغ ى أ نورسفملالاةكيلاانازنأ امك شىفتنك ناقىلاعتلاقرخ الا ىلعاجد_>أ حروأ
 لععدقو كشلاوهنطااسدذبتلا نعت تاكرقز ١ لاو بلابلا ميوهو نقدم

 لاقو ةعامج لاف كاذكورح الابد او لكرسس ةفنيقتءلا ضيقن كدثنلا عضوم ىف لاقو نيقبلا ىنعع
 ل لععسا دقو :سكنلا العلا تارطضا كلا لصأ لاق. وانيقب واكش نوكم ناغااسراق نا

 نمىأ ةالصلا فكل ثنموقالطلا ىف كش نم مهطوقوكضةغلل ا قفو ىلع نيلاخملا فك شلاهاهقذلا
 هسكعو ثلا فك .شو ةراوطلا نيت نم ممل وق تااذكو ال مآ نيدناجلا دحأح رءاوسو نقيس

 نميث ىفاوو ّنظلان لع ةراهطلا نظو ث دا نين ملاقف يفارلا فلاخو نيقتيلا ىلع ىنسهنا

 ضقاندقو قرغلاب درغنماكوهوةراهطلا نيت. ىلع ىن»هنأ هنظوأ ثدحلا فك ثوهراهطلا نقم:

 لصالاناكستنيلوقلا دحأ ىف هتراهط رسعتس ةساغلا رإ_ةمىفىلاغلاامباىفلاقف هلوق
 ىف صالاكهد_عبنسقسلو زي نأىلا هلوقن ثادح الا ىفاكمدعي نيسقس لو زب تأ ىلا ن ةدسملا

 ثدحلانيق,دعب هراهطلا فْك_.ءاذا ءوضولا با. فاضدأىفا رلا لاقواضي أ هريغهلاق اك ةلكسملا
 حالطصا فو ةغلن اال فدا ضوهونيلاة>!نيبددرتكشلان الن ظول اكو هو ءوضولا صد

 ىوا سال نظلاف دلل ان واكش هنوكن عن طلا حج رجا فنيلا حالا حب اروهنطلا نآن ديلوصالا

 دا ارملا ليقناف هنمفءْذأد ةربال ىوقالا نأ تدثدقو هضراعن ى 4-2 اع حج رتب فيكف نيقيلا

 هراهطلا ىف ىكيلا ةبالو هذمىوقأبالا عفربالف هانم لبق دكان دا

 قفاكرب_غنطظاا درحل |وعنان ال4_ةنروهط نظاعاضوت ن ًاروحهنا لسادب ا طوص>ح نظ

 هزم هءاربلا ل-صختالف نسق ةعذلا لغسشنالو عاقبالا مدع سصالا ناللاءفالا ماقبإب كلا

 جرخأ هنأ ن نظوأ ىلصهنان ظوهالسصلا تقو ل دولاذكو ل_ستغاهنأن ظو بذحأولا6نيقسالا

 اهليزب ىراط مدعوهو لصالا, ل عوهفةي روهطلا نظامأو نطلااذهلرثأ الكا ذريغىلا ةاكرلا
 لع كلذف ل_صالاب لمعلا غاسةي روهطلا لد ص ىف ك_شول لد ل_هدالاوهامل دك اتْكلذو

 هةككتوريهطتلا عاقباوهوهمدع لصالاوٌعراطب لعو عفءوضولا نظامأو نطلانال لصالاب
 اذاءاحرالا تكش لاقي ه#تفموةب راقةمةفطصماهوا_هج متوس موقلا كشو هتنعطاكش م را

 بكوب اتك ل ثم لك_ثهعجو فورعمةبادلا لاكشلا ل هتكك-ثدقف هته ئثلكو تلصتا
 فار ءالا تامالع ه2 لاكش ناككلا تاكشو لاكشلاب هندابق لتق بان ”انلتملا لكش
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 ل لالا لكشلا ودرع لرد نكلا لكشأو سنتا فلالانرخالا لكشأو ةقل لالا هتاكشأو
 ىذلا لكشلا نا لاقيو لاكأ ىل< عمي دقو سولذو سلف لثم لو كت عجلاواذه لك ئاذهأ

 ا ا دك رو دعيط فوري لك اشم

 ناننماوكش (هنوكم ث) لكشآ ل جرو ضاساوطلاخن كسل ىنعموانزو ةرج اك ةلكشلاو لد

 و م
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 تاهفث ىلءةفشلا عمجت ثيللا لاقاضد | ىرهزالا لاقو للا نءنيلوقلا سراف نبا لق: را
 ضفانو امئاهفذحا ما صقنو تاونس اه :,و.-.ث ممالمعأواولاو سبقأ ءاهحلاو تاوفشو

 ىأ ةف شت ذه :هتءعءاملا هيو تأاوغ ىلع عم م2 لاقوواولااهاصأ لاقي نأركذ اق ىرهوجلا

 ىذنم رهسملاو نايل نمةفشلا قرغلا لاش وتاسنالان مالا ةقانشلا نوكم الو

 رساملاو ماسلا موطر وم ويقلل كن مةمهماورفاخلا ىذن مّوإ_فهحلاو فلنا

 ةسطنفلاودياصلاريغ نمراعاملاودنادلا حانملا ىذن ماموف ةحودةمنيسلاو |هرمسكو |

 هنت سف سنوو د لان تمهتشاو هأق أعءاغش ىر بان ن نمهمفسشد ضد رملاهنلا(ىنش )ل رزتنللا ن م

 هنأ دن مرن هن 6 نمناسنالا هيلطبامع لازاذاقءادلاكن ماكل ا بضغلا نال كلذ نم

 هنرحئم لك اشو توملا لع ضد رمل ىئاتف مام دلا ىلع تغشأو

 امملثامو فاقتلا ممنيشلا وب

 رقشو سراق نا هلاد لمن قةمفاصةر جوناسنالا قاضاس ول 6 هرج ناولالا نم «(ةرقشلا)

 ىء4ه وكلذن متاع بانو ارعشورقشع+اوءأر 2 قنالاو رقت اره تاو مارش

 عشا أمدوحلاص هعساو سوه ءلعدثلا ىل_صهتلا لوسر لوم نا ارقشهندو
 | رابغولعد ماقاعراصاذارق

 قا ارقشلاو موعشع ساو ءاحلابهر هشدهدحاولاّت ا. ءنلا قئاقش ,ءتلاثفر ةسلاو ىرهزالا هلأق

 نيشاارسك ا ارنكو نيشلا خفاهادحا تاغلهيفو ليحخالا ىمس رئاط
 وهو 2 1 0 00 ا ليقثتلا ءم

 صدر ءلصنت "اق ميسم اركب سنا ولاحول لمرض 0 مدع العلا

 تناخلا ىشلاو ةقشملا قشلاوئشلا فصنرسك لاءنوشلاو لتقبانن را ( هنققش

 وهو دل حجارشنا أ ىشلاو ءاصمأ أوميع# لئمءاقشأق يقشلا عدو قيقشلا ىشلاو

 سصاللا قشو ة>ر هي هةحرشا اذا ىلا قشناو سوؤافو ساف لثمقوعقش عجاو لصالا فردصم

 اذا هقاش ةقدش ىو اًضدأ هرهسلا تدهشو هنمةقشملاو قاشوهفا ذأ لق باءنم ىقشدانماع

 هفلاخ اقاهشو ةفاسمهفادو فرغو ةفر غلثم وق عجلاو بايثلا نمهقشل و هديه تناك

 قئاقشو همحاص ى شريغ ىش فام نم لكن وكمف همحاص ىلع قشدامام نملك ىنأد نأ هتقيقحو

 نمهلد>اوالوهنول قه هوخأو ف مدللا ءاععأ نمنامعنلان الكاذب ىعمو رقشلاوهنامعنلا

 هواقشا أو ريسك- اانعوقشلاو قشوهفدعسدضءاقش قش (قش) ةنيقشمتدحاو ليو لا

 فتالابهلا هاقشأو هنم مسا جهلا

 «امهئاثبامو فاكلا عمنيشلا 9

 |ركشلا نوى. اذهلو ةمصعملا ل رتوةع اطلا لعذ نمسح ام تاعفوه ةمعذد تقرتعا هللا تركش))

 هسفنب ىدعتاعروان ارك وارك-ش هلت رك. لاقيفماللانرثك الا فىدعتب و لمءعلاولوقلاب

 | لسثم هلت ركشتو جاودزالاوهواهجو هل نأ ىلعرم نعةلوقنملاةباو رلا فتشمل كر فكن 7



]5 

 ميامي امو هاذلا عمنيشلا وب
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 قوي: لير شتو تركسلا نااهاكحةغلابق ذلاو ختلاناهدحو هذه دح أ ىَأرغثرا دلانام
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 بابن ا تءفش ) تاددسو هدم لمت ا 5 ل-ثمراذش ءجلاو

 ةفرغ لام ىو ةعق_ثلا تةدشا انه نمو نيئنث اهتلعح ة_عكرلا تءغشود درغلا ىلا هتمهك عفن

 ىعجلمعتستو موقاملا ئدلا مسا ةمقلا لثمعوذثملا كلل م. ىهواهبهلامعفشب اهحاصنال |
 لاثملاازه قف ا ول ا :رذعريغب بلطلارخأف ةعش تهل تدل َُن ممطوق هنم و كلك زاكتلا

 |. مالا ف تلو لقا فرس الو كلا امنا ككاو لالا والا ناق نيينعملا نيب عج
 حفاوءام 0 7 01 لشمءاعشش مجلاو عيفش لعافلا مسا او مامذوأ ه ليسو ت بلاط ةعامفسو

 ا عاملا مدعل أطخىوعفش ةماعلا لوقو هظذل ىلع جفا ثه#بلا بن وىعمهي واضدأ
 7 هودنود درب اهني رلءقناضغلثمنالعف ناغثلا ةعاششلا تملطعي تعفشتسا وسامقلا ف

 فرش لاو سراق نناوديرد نبا لاقهدابزورطمناف لا ءاوهفلا ضعلافاذلو درب ورطم لهقو

 تيكسلانبالادو « ف.:ئانه ناغشماجلا « لاقناغثلاوهوةودنفح ردر ميركل ثم

 1 0 لوول اي عشتلا ىطسقرسلا لادودرعلا ناغشلاو ففكلاسأ

 برضبانن . فش ف و قيقرىأ ف .يذش بوثو ناغش ب رلا كتم ماودودنوف جردرب موق

 هءار وامعشتس ىذلاو مهو سولو لثم فوغش ع جلاوهغل عقل و رسكلاباضنأ ف شوهف اقوف ومس

 نو كيفاضيأ صقنلا ىف لمعتسي دقو دازاذا الج لم لج لئمافش فش ْئدلا فثورصب ب ىأ

 (ىغشلا) تاضفىأ | ذهىلعاذه تغغشاو صقن. اليل وفىشاد_هلاق.دادضالا نم

 ليلخلا هاكح قف_كلاباغل يق هذاذاف ةرخ ”الاءاشعلا تقوىلا سعشلا ب ورغ نم رجا

 رمجحالا قفشلا ةستقنا لاقور + ناكو ىةشلاكبوث هيلع لوقيبر ءلا ضعي تءم»+ءارغلالاقو

 لاقو لم للا فصن ىلا ضسالا ىغشلا قسد د دييغو هع ”الاءامشعلا تقوىلا ملا ىورغ نم

 لاقو ةغللا بكى روه.ملاوهاذهو س ملا طوقسدعب برغملا ىف ىرتىبنلا هر +1 ىفشلا حاجزا
 فسوو أ لاقهبوةغللا لهُ لوقوهو نيعن اّملاو اوةناحعلا ع نمةعان نعدر اق فشلا ىررطلا

 تقنشأو# هرج هنأرح أم لوق ةمنح ىلأ ن نعو ةقينحولأ لاقهبو ضايبلاهنأ ةربرشه ىلأن نعو دهثو

 عشا نععسو هعقمتلا مسالاو تغطعو ودحر بغصلا ىلع تعفشأو ترذح فلالااذكنم

 ب ررعلا أواهتعضوعءام اوةهفوذ حت اعمالو فخم( ةفشل ا قيغش 1و ةعسانا افهغأ نى رض نابع ومش

 ع عمجتو ةهغش لصالا لوق وعد وةماكلاف :راصتا لع ىدد و ها هاهلعحت نم ممسهنمناتغلابق

 ههفاشم هتلكو ةهمقنىل ءرغصتوت ا دح#و هدم لثمتاهغش لعوب لاكو و ةيلكل داعش

 هو لصالا لوقد و ةملكلا ع :راصتاماعىننيو اواواهلع<نممسهنمو ةمهغشلا فورح او

 ةبوغسشلا فو رخلاو هاك ات هت و ةنغش لعرف ةيصت ذو تاوهسو هوه ل-ةمتا اوعش ىلع عمج :و

 لعتو

 ىقش



1 

 دوجلاا الا لاعتشالا دعب قس لهنا قوهاهتلا ةعرس قراذلا لاعتشاب

 امم ةرامو نيغلا عمنيمشلا ب

 ع

 عفن با. نما غش هبلقى وهلا (فغش) 2 راغلا مال نازوراغشلاواهءفراذا هلحر برغش نم

 ه.فوغشمو عفهدحأف هلنيزلاملا هذشو ءواشغوهو حفلا, هفاغش غلن نيتضعب فغشلا ءالاو

 مضتونيشلا ذب لغشلا مسالاو لوغشم وهو لغاش ص الاف عفن بابن مالغ الا (هلغث)

 لعاشلل هانسلابىنعب رئاجوهو لغتشا نولوقي نو داكب الو س راف نا لاقو لعاشلا انبلابىأ لغم

 تاكتكاو لاملاتيستك او ىدعتلا ىنعم هيف نوك,ناديالف عواطمريغ ناكناوريغال ءزالو وذ
 بسبحأ و ىدعتلاىنعمدبف سل اوعواطع سل ل وىدي تدضخو ىيع تاك ىأت دضتخاو

 لغتشاف فلالا.هتاغسشا لصالاو مالكلا عيصف ىف هلامعت سارت ل ءغل عواطم لصالا ىفهنأب |
 رورجلا راجل افا ذك, ت اغتسشا لوقت ك ناف ىدعتلا ىنعمهفو لغك اق هتلك أو قرتحاق هتقرحأ لم
 با,نمىجشن سلا( تر ]) لغنشمو لةةشملامعتسا ىلع ىرهزالا صن دقو لوعملا ىنعمف

 عجلاوءاوغة ةأرملاو ىتشأ لجرلاف ةيغاش ىوفاهريغتدنم اهتءنمفلاخو نان سالا ىلعتداز سعت
 هنمو ىلسأ | ىلعاملعلا نان_سالا مدقتت نأ ىجشلا سراف نبا لاقورجوهارجو رجأ ل-ةموغ-ث

 ناسنعمةيغاشلا نسللى :رهزالا لاقو لذنالا ىبعىلعالا اهراقنم لضفلو اوغشماقءلل لبق

 اهلل: ىبلا تدناةفلاخوأريك أوألوطأ نوكت نا ىناثلاو هدئاز نوكت نامه دحأ

 ا

 5 و

 خي عظجبوو 2

 | ترع.ش لاقي لصالا فر دصموشو هيرعشر مل هناك هد.عقرملا ذاق هيهلعو هنطغلارعاش ىعسو تلعوأ
 ْ حلاص و ءالقعو لقاع هل ثم دو ردان ءالبعف ىلع لعأق عمج .وءأ رعشرع اش عمو هتاقاذا لثو باب نورعشا |

 هيولاخنبا لاف عجيريغعاحربلا ليقو جب ربتلا نمىذالا ةدةوهو موق دن ءاحرب و حراب و ءاملبصو
( 

 || ليعف ىلع ةغصلا ءيتنأه.ءابقف مضلاب رعشلوقب نم برعلا ندنال ءارع ىلءرعاعججاسماو

 || هءانب عملا ىفاوحتو رعاشاولامقف بحل اوه ىذلاريعشب ستل الكا ذك ل يقولذ فر رشو هف فرم ومن
 || ارعثودعق با: نمارو«.ئلابترع-ثو ماحو ماع عمش ءانحو ءالع :وعامأو ىلضالا
 || لمسد ى>ا همانستززحاراعشا ةندملا ترعشأو تع ىتتيل ىرعشت بلو تعا عرسك ةرعشو
 | نيدضع لعشترانلا تلع-دو ةفو رعمراتلا نم (ةلعشلا) هريعس ىهف ىدضا أ لعيف مدلا

 |١ لعمشأ ليقدتم و ةغلاندعتم ىف اا سال اواهتاعشأ ل اقف هرمط أب ىدعت وتدقوت تلعتشاو

 |١ سشلاراشتنا همشةعددب ةراعتسا هيفامنش سأرلا لعتشاو ىلاعت هلوقواظمغ التما اذا ايضغتالف

 ا ترغشو لوس هيلجر ىدحا عفر عفن با, نمارغش باكل ار غشو ه-ءنع ظفاح نءال_تاذأ لعق

 ْ لاقيفرمهاىدعت.دقو ىدعتي الو ىد_ءتيكلذاهبتاعفاهترغشو حاكنتللاهاحر تعفرةأرملا

 ِ لكعضتن ا ىلع هنعرح هيحاصدحاو لكح وز لئاق با: نماراغش لحرلا ل راارغاشو اهترغسشأا

 أ اعواطمناك نأ لاعتفإلا نال لعافلل هوان زوحالو لودعلا ءانملاب لغتسشا موضع: لاق انهنمو

 *.ه

 قبب

 لغش
 أ |أو هفهصأب لءةشاو ىرهزالا لاق هبت ىولتلوعفللءانمل اهب تلغسشو ني ةذتلا نكستو نيسغلا



 اي دبد

 دو

 وعل أو بو ء5نرفعج نيدا دش هنأ ى دبا ن نعل قنو ىلم سلا هيسسن | دكه هن_ىفمانأ 1

 لاق وراصنالاكحالع :راصهنال عا ىلا بسناعغاو برسعلا ىلعم علا لضفت ة 45 ةرف مضلاب

 ْ مذ فن ع نطب ماهرم ءكونيسعلا 1 0 ةرامعم مد نق م بعسشش ب نبا له ثدسساب رسعلاناسنأ

 ةرامعأ اوبعشلا ب اسنأ هبف قدام ةلسقلا و نان دعك تالا سنلاوه سمشلاف ةلمسصق

 هسبق راج نر لار ناحل ناسا هس 6 طبلاو دعا باسنأ ةدرقو دعا

 هزاع د رو لس هلابك بستم قلقا |ناسنأه يف فقناامدإ.صقغلاو نطملا ناسنأ

 ىرهزالاو سرافنا هلا ىعشسأ | صاعهملا بسفب و نعلا نمن ا ده نم نامعشو نب اعشو

 , ةرصشلا نمةيعشلاو ىعُسلا صاعهيلا بس و نعي علا نهج ساف نازوبء2ثىاراغلا لاقو

 و نا د>قوف راو هر ته عااواهم عرشتالا نصعلا

 عاجلا ةنانمكاذك دوقعلا نالعاجلا ن رعةباذكو وهو ةريمشلا ناصغأب هيدشتلا ىلعاوا >-رواهيدب

 قيرطو كاسم لكو قرتفا قدر طلاس عشنا و هنمهقن ءاطلا بدلا نمةمعشلاو عاجلا ن ( تل م

 هذهلوقتو تقر ””داداصأ نع ءعافر د 0 0 اللا 0 نيعسم

 نهدلابهدهعت ل ةلدملتو ريغت عتبان نمُسعشويفامعش 0 تاعش لعاشلا مس

 راما« ةعشلاو أ هنمو ثلا ى :ولّوالا ىءعتوءأ رورو شا اوشا يد

 وهو اضدأس آلا ثعشو دسملا خسو ثعسثلجرو حولا ذدآثعشلاو قوكنيعاتلان
 سأر سعشتد داك ىرغنل اوراشتنالااضدأ ثعشلاو فظنتالو دادع ساريغن مدغم

 ذعدلوقد نم ممنمو هذوعش لد: :رلا (ذوعش) كسحأ عجب ىأ 5 ل ءاعدلا قولا ل

 هل سلام4_:مناستالا ىرب بعل ى هو ةيدأم لا لهأ مالكن م سلو 4 ملاذا وهوه هديعش

 عمصل | يضفي اوشفافو سلف ل مووت لع عم_<نيعلان وكس ر ءشلا]ر ل ةقيعح

 رعشلاعجاماو ه هرعش ةدحاولاركذ موه هريغو ناسنالا نموهو بانسأو بس لئمرا ءشأ ىلع

 ىقهلاق هصاخءا سنلا بكر لارعشةردسنازو ةرعشلاو لاباو لبا لقاك درغملا,سن+لا مسالاهدشت
 راغتلاواهءاروام لعوءاركأات كرو ل>رلا ةنأعىبعتدانلارعش ]ا لاو ردا يرهرإلا لاق ءلا

 فاهعمتغاهترعاشو بام هلا. نمد_سجلا ىلوامركلابراعشلاو ضرالا فرصا ةرثك جناب
 ديعلاو أضعب مهضعي رونو لا ور لم اضاراع_ثلاود>اوراعش

 رعاشملاورسكلا:ةراعشوأ ةريعس ةدحاولا هلاعف اولا مالعأر ءاعشلاو مالسالار ئاع نمراع
 رووشملا ىلعةحوت ةمدع هوحرق هععاو هنأ د صرح ؟انلبجمار كارع_كملاوكسانملاعضاوم

 هثنؤتدف لهأو جاجزلا لاق فور عم ى>ريعثلاو أ ل ا. هيدشتلا ىلعاهرمسكي مسه ضعبو

 .ٍ 000 راامهدحو نوزوملا مظنااوهىبرعلارعشلاوريعشلاو هوريعشلا ىهلاق.فد در مهريغو

 ىع-االفاهضعي نموأدومقلا هذهن هالخافكلذهبادوصقمانوزوم ىققمناكو ادضاعتمامكرت

 وادصقلا ءدعأر هب يدل ايو زومدتشللاو آباّكلا ىفدرواما ذهلو ارعاش هلثاق ىعمالوارعسش

 تذطفاذات لقا ا با 0 0 :ةملسلا راك 0 | ||

 تلعو

 تحج حج جوج وج -- ع ععسو بح م مبرجم
 112 .٠ رك و كح ا ل ا



 ب رمح جو ل هم يوب رمي تبسم و

 0 يب حجم
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 عج حد

 0 م ع ع مومو

 تع ا وول ل ول ني حرا رمال لح - نع

 ظ «نيعلاو نيسلا عمنيشلا ب

 التام نيدض#ب اهعس_ثأ متعس دو لوجو لج لثمع وس. عجلا و فورعم لعنلا ( عسش

 ةعسا.ةدالب و عساشوهفدعب نيتهم عمم شر ناك | عس_ثو هلم فلالادابتعسْأواعسش

 امم ةباموءاطلا عم نشل وو

 اطخ ليسلا اف طخ ةيطشمضرأو رتو هر لدم ماع ةعجاو ءارضالا لكلا ةفعس (ةيطشلا)

 هرطش كهوجواولوفى اعتدثلا لاق ةه+لاودصقلارطشلا اوههصن دلك( رطشإ) ريثكللانسل

 رطش لاقت هنمو ديعيربطٌث لزنمو تدعد رادلا ترطشو هريغوس راف نا هلاق هةو>و هدصق ىأ

 هراطشلاو رطاةوهواثمةوامؤا مهايعاو مهتقفاوم كرئاذا ل3 بان نمرطش هل هأ ىلع نالف

 باتك ىفقيلاوملانالاق رااوهوردسكلابلبقو خفلاءليق برعم غرطشلاو هنمرعم|

 رمسك امناو اولاق نيشلارمسكت غر طشل او هوهمذن ,!هضفن ةماعلاو ر يسكب اسمعو ةماعلا هيف نتا

 هيلع لمت ىت> حفلاب لاعف ةسرعلا ةينبالا فلذا ل درح لثمةسرعلا نازوال اري-طنن نوكمل

 اططدل اوقلا ف طشو ملظو راجاططشو اط ءوطش همك>ىفنالف طشو تد_هدرادلا (تاعش

 قوفاالان ى-1-ا ىف طشأو لةقو برضى اننم عجلاو طرفأ ءوسلا ف ط وهف ظلغأ طوطشو
 (تنطشإ) سولفو سلف لثم طوطش عجاو ىداولا بناجورهنلابناج طشلاو ةغلاضب أ موسلا
 ناطيشلا فو بام_ساو سس ل؛هناطشأ عجا و ليلا نطشلاو تدع دعق بان نمانوط كرادلا

 أقحلا نءدعباذان طش نمهنااهدحأ نالوق

 ناطيشدن كل اَعف هسرف ىفارعأ فصو و ناطمشوهف تاودلاو سنالاو نا نمد: "تاعلكو

 لطداذا طيش طاش نموهو لوالا سكعهديازنونلاو ةءاصأءابلا نأ ىناثلا لوقلاو ناطشا ىف

 ىلاعت هلوقو لصالا نمحرخامتادنلا ءاطشو هبناجىداولا (ئطاش) تالعفهنزوف قرتحاوأ
 خرفأ اذا ف لالا: عرزلا أ آو ىارعالا نبا نع عرزلا خارفوشو ليفسلا دارملاهأطش جرخأ

 يامهلشامرءاطتلا معنا شلا و 00١0

 |اناطش عجلاواقاف تراصا ذااصعلا تظشت لاهقب ريسكدتلا د: ىلغ شتت ى تا ةقاغاا هوو بشكنا

 عام#ماةدامو نيعلا عمنيشلا وي

 ايعشموقلا تبعشو مظعلا ىلا بعشلا لاقي و سوافو ساف لُثمبوعش ع جاو برعلا لئامق هيف
 قئدلا لا _هتساو ليلخلا لادئث لك ىفكااذكودا دضالا نمنوكمف مهتةرفو متع عفن بان نم

 نمو نيموقل ناّمغلا عاغاو دادضالا نما ذهسادي ردنا لاقو مزاكلا بثاعنمنيدضلا

 يح مستحي 6

 لاعيفهنزو وةيلصأ نونلا نوكتف هللا ةسرنعو

 فرصنمريغا ماعاد عراصو قثالخلا قرفتا مال لوسرنازو بوش نما مسا قتسا قب رغتلا

 هندْل مسالا اذهب لحرلا ىىعسو لصالا ىنةةصللاحتماللاو ف لالا اهبلع لسحخدي نم مهنمو

 همشأهنال وعشنا ليقاغاو بوعد نيدوسالا نيدا دة دعمأو بوع نا هلغقف ثردحلا و
 ا
/ 

 اطس



 ةلرمس

 زر

 3 ا 1 هن نينا نذالا قوم تم تاكا ذا تنانن ماقرمش أس || تةرسواهح< ر شنوا

 ريبغتالفدو دما ىلا تسسناذاو ىوجو ىورلاقباك ىورسث ت اقوا هرم كىلعةبقاننيشلاو

 راسلا ىلبام لوةةهروزم م لدحو بضغت ا ض هرعملاكهنيعرخ وع ناك اذا ( ارش ) 0
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 وشو هل م قرسشملاو سعشلا ىو قو قرشلا ولكن ان مادرسا هةر لاقمف هكر اء ىدعتيو

 5 راك قرثمةبسنلا فو لام :الا ليلقهنكل سايقااوهو تملا ورتك الا ىفءازارسك
 5 ىف 10 رم ”الئمامدلابحر ا قرمشو بعت بان نم قرسشو عذاعرشه قب ريدي ز قرش وا وتفو

 اك رس هل ترصاذا| ىناةلارم كولوالاخ*إ : ةلكوملكن ازو كر ةواكرش بعت بابن هكرمشأ سحهالا

 عسلاو مالا قدك هرساو اكل ست لاملا قام ميت كرشو كلارسأو ءارس كب رشا عجو

 ىلغ أف ذخلا لا مهت-اوىفاشلا نوكسولالا < ا سس

 هلنأ 4 مهن لد هعءاوريسسمتلا قدا لقت فرذذلا ىلعةلكو ملك لاقناك ةكرمو كر .لاقدف

 كد رشوهو لعافلا 171 000 ملا ظافلأ ىلع نول

 اوكرتبشاوا اوكراشتو 45 ؟راشوهن أ سها هبمأ نلالهه,فذت ىذا ءامك-»ن كد رمش اممو ىعب

 هل#ادحأصةءالىذلاو هو كرت اريحالاهنمو هيف كرت_شم لصالاو حفلا هلرتشم قد رطو

 مهلوقهنمو بدصنلا كرمُدلاو قاوسالا دعاقمىف اياكم هضاب نملكسل ل مللي

 1 هنآ نممسا لشلاو ماسقأو بق لثم كارم عج اوامبصن ىأ دبع هلاك عا و

 ةكمثع جك دا ليقو با..أو ببسلثم كارْشأ عجناو فورعمدناملا كلرمشلاو هبرثك اذا
 اكارسثاحلتاعج ل قتلا اهتكرسثو مدقلار وظ ىلع ىذلا هريس لعنلا كارو ةمصقو بصق لثم
 :ىفلا نابثسا ىنعد كارشلا لثم*ىفااراصنيح نهلقلا ىبصمال_سلاو هالصلا هيلعهنا ثي دح ىفو

 لقأاذهو كارم ةلاردقك نيعلا ةيورقراصف لا اوزرلادنع فرقا اتناجلان نم طئاخلا لصأ ىف

 مهضعد و ةوخالا نيب تكرسثاهنال ازاجت لعاق مد اةكرشملاةلكسملاو ادي دحتسيلو لاوزلا هب عدم

 || لاقياذ_هللو اف كرم ل-صالاو كارت_ةالاوكب رمشتلا لي ىهلوق» ا

 55 دصمو و ةبنرالا عطق لاقي 2 ةء(عرمشلا )» ليوأتلا ذه ىلعاضيأ عشلا كر 0

 دهثأ صرح بعت با.نما هر هريغو ماعطلا ىلع (ر) ءامرمش أ هاو عرش لجرو بعت باد

 دادصالا نموهذن هن هتطعأوأ آن مبهنذحخأ اذاهب رشأ عا 1 (تيرشز هر ةووفضرخلا

 ىرمموهب رشم روج و ىرشد دعو ةلوعقم ىنععوإ تعقب رمش ىو ىرش هب راسملا تن رمثو

 مهشنأ أاورسشمخأ اوعزم مالا حر اولا ىعسدو هاضقو ضاق لدم هارس ع جاو را. لعاقل و

 نٌعلا اهيا نيعباسملا نالدادضالا نمىرمشلا نو ك,نأ عاساغاو روجلاةعأاوق راق منال ةنججلاب

 'تالاوهو رصقن وءارثلا دع وبن اج نمىرسشمو بناج نم عيسم نيد ضوعلا ن هلكشف نكملاو

 ريغالروصةمىقاس كلا لاف هدمو ءارمل ارمصق نءقاشكلاو ىدىزلالأسدمشرلانأ ى كو

 رتغدالرئاسلا ل#ثملا نم ىدب زيلا لاف كلن بآن ماسك-لا هل لاف دعورمصقبىديزبلا ل و

 لا قفاذ_هلثمل هسا دحأ نأ تننظام قاسكآلا لاقفا ئارس ماعةمالاءالوا ا ده ماع رخل
 اواو ايلا تماقروصقملا ىلا تدسن اذاو نينم وا اريمأ ىدي نيد ى رغد ا دحأ نأت ةتظامىديزللا

 يءارلاو ىازلا عمنيشلا وب

 نيشلا )و



 ا5

 لعفأ ىلع فلالابرسث'ل_صالاو ملاذ نمرسشا ذ_هو رارشأ موقورشوذىأرلجروداسفالوأ| ' 8 5
 ارمشلاو ةغللا هذ_هىلءرسشالا با ذكللا نمذاشلا فئرقو صاع ىنماةغل لصالا لاممسساوأا ٠

 منن ى> ىلغي نبأ مهضعبلاف و هوأم هنمح روصست ذأ رلا نتللا اراد لا هزاريشلا و هدعطق

 تسسرمشو قلخنا ءو سوهو فلاب ءارسشلا مسالاو بعت باب ن مس رشو عفاسرش(ح( سر )) انباكحأ
 هماع تطرشو ةطرسهدحاولا لثةو برضى ان نم هرمي محا لسا ط *)اهعضو ءاراارمسك, هسفن

 ةمالعلا نييكعنطرشل و سواؤو ساف لم طورش 8 هلا عج وهيلعتيطرتشاواض:أاطرشاذك

 ةيطرلاث هءارلا خذو ةفرغنازو ةطرشلاو ةءاسلا طارشأ هنمو بامسأو سس لثم طارشأ عجلاو |

 لم طرشعجلاو دنجلااضدأ جحفلاو نر كسلابةط لاو كالا ىنحيةط لا تحاصوت إبق ةغأ ٠

 ءادع الاه نوفرع: تامالعمهسة:الاواه مهنالناطلسلا ناوعأ عجلا طذأ ىلع َُط َّك اورطر ١

 هرمشو هد>اوىلا اًدرنوكسلاب ىطرش لقا ذه ىلا بسناذاوةفرغ عج فرغل م ةطرسشد حاولا ||

 لدحوأ طمخ طد رمشل اولاذر منال اذهنم طرشلا ىفاق:ْدأو مهضعب لاقاملا ذر نيكد ىرعملا ْ

 اهروهظواه-وضول كاذب تءم«ءاقتسر لل سانلا دروم ىهو ةعد رمشلا نمذوخ أم وإةمةعيرمشلاو |

 ءاملا ةعب سس ءارلاو ىلا محد ةعرشملاو هكضوأو هرهظأهءرشا ذك انل هللا عرشو عئارشا وع و

 :وكيورامنالا ءا6 هل عاطقنا ال ا دعها لا نوكت ىتح ة_عرمشم برعلا اهعمتالو ىرهزالال اق ١

 ادهىقس أنلاو نيتضقب عركاوهفراظمالا ءامن هناكناذ هاشرب هنمقئسسالو انيعمارهاظ

 هيف تذخ ا اعو رم عرشا صالا ىف تعرشو ءاوسىأ فرخ ءارلا نكستو نيتكفب عرس سهالا 5

 هندروأ هعرشألاملا تعرسو هيف تاخدو أك رفكح تد رشاعرشواعورمأد ءاملا قيعرتو ْ 3

 هتاصوأو هتكفاذا هتعرشأ لاقيفاضنأف لالا ىىدعت ادعت هوامزال لمتسان أ هةعرشو هبلصتا |
 عجل اودوصةمىأدصاف قد رطل -.:هلوعغم ىنء:لءاق ةماع سانلا .تكجاس عراشىدرطو :ء

 نازو ةنغسلا عارمشو هتلمأ حم رلا تعرشأو هتءضو فل الاءقدرطلاىلا حانجلا تعرشأو عراوش ١
 ٌْئثلا ترمة ساو ءاقرمو فارس موقو فد رهو هذ فرسة ولعل (فيرشلا) فورعم ب اثك ْ ١

 فرش موهف عفترا عضوملا فرشأو هيلع. ءاطا فلال ا. هيلع ؤرشأو هسيلارطنأر صبلا تعفر |

 ما خ هي فرش مدحاولا املاعأ ضرالا فراشمو فرغو ةفرغ لثم فرشاهعججرصقلا ةفرشو
 في رلا نموتدت برعلا ىرق نم ضرأ ىهو مس لا فرا شم ىلا بو سنم لق قرمشمفيسوارلاو
 اهرمشو دعق باب نمافورسشس منا (تقرش) نعلا نم عضومىلا همسن ىف لد ًأطخاذه ل دقو ْ

 هنمو قورشأ | تقوى لد ىقرشاو ىنهعاهاعبحين همهنمو َن ها ١ فالإل انت ةرسشأو تءلطاضنأ

 اهعمطق|هةد رمشت لو سهلا ىهو ةقرششلا فددق:ىأاهف ورم: جاضالا : ودل نال كاذب |

9 
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 ٍ هلعف فد والف ءاشام هكلم ىف لعمد وهف هكاماهاك تادو>وملاوةغلانةم-ك> نع هرداص ا

 لرش

 عرش



 م كا تتلارادو مر فب (تناورذا رذاشاا) الامعتساو را اقتل ر هديدتلا

 تيسلارازالاكهنالارب زأت ىو اجراخس ا.نالا ضرع ءنم ةلرثئذلاوهو
 روصتم (ىدذشلا )

6 

 ىذدش

 نءبرشام(بارشلا )ْئَدلا نمةعطقلا ةمذرمثلا 0
 عجاو براش لءافلاو ناتغلاس#لبقو مضل اءبرعشلا مسالاو فل رابرسشهستب رسشو تاعئامملا|

 0 قلاق.الو ىطسقرسلا لاق هر ةكورفاك 0 لا *”مبرسونو راش

 | برشسعلا اناللاريتتم ىف نس راقت لاقو اطل مع واحلا كلون اكدت .رباطلا

 هعرجءاملا عر فالغلا ىفو هلكرفاخلا ىفلاقي ىبمدالا لاقعراسلا ىف لاقو ص دريغنمهاملا
 برمشلاو از احم هري_غ ىلع ى اطر هنك-]و قمح صملا صوصخت برملا نأ ىلع لديهلك ا ذ- هو
 ءارلا مضي و سانلا هنم برش: ىذلاعضوملا ءارلاو مما خشب ةب رمش او ءاملا نم بيصتلارمسكلأا
 . ||| بع ليس ىذلارعشل !براشلاو ةهاركهيفو بس: نال اص سب رسو بورش ءامو ةفرغلا اهكفو

 1 عج او نيفر طلارا عانت اراب درس ذاكلا لاف هدسءولأ لاقو ىنايداكبالو ءاحوأ لاق م نأ

 سماق لمع رتلا و بامسأو بدس لمح ارشأ ع جاو ةسعلا ىرعنجت :ظ#: ( حرمثلا لاو 9

 عجماضبأ رشلاواهجارمث أن يب تاحادفلالاناهتجرسشأو عاطقتلا نبا هلاق نييثنالاو ريدلا نيدام
 ْ نازو ةحيرشلاو ضءهىلا هضعد ذوهوهن دضندي دشتلاب نيللا تحّرمشو قيطني ىذلاريدلا ةقاح

 . [أاضيأةحرثلاو اشعل د ا ا م جحساد شعرك

 . || ةبلك لثم حارمث عجلاو ءام ل و_بهةجرمثلاو باوهالاك تدباوذا ىلع لعجي و بصقلاا نهمضدام |

 ارو مسمسلان هدوشو هرحش.ن ,هبزعمحريشلاو حرش لوقب و« اهلا فذح< ممذعنو بالكو

 3 تشد اير لا هه نيشلا مذ وهو هناةصل هياهدشت جب ري-ةريغتب نأ ليةريصعلاو ضسالان هدلإ لمقا

 1 دهنالنيشلار سك روحت الو رشعجو < لاعف باس قمم قافتانبايلا اذهو لطيعو لقم-صوأ |

 1 مالسزلا 00 اهنما ذه سلو هروصحت هماثماق هماق عمو لماقو هو مهرد باد نم
 0 هنمواضد أه ىنكو و حير :ىضذاقلا هندو ىمع مهب و عي رشر د ها ارب ءغئصتو قا لومقلهعسواحرش

 . | لاثمةنا دمهلا ةحارشةأرملا مسا قت هنمو ىودعلا ىبعكلا ورع نيدلبوخهماو حبرشوأ
 1 لا لا كلا ت>رشو اهحرم ىلعاهداح ىباا ىهو ةطامس َ

 | تيذاو تدذ.ألاةيرشلاوىذالا ىذ_ثلاو ةاصحو ىد>لئمةاذسةدحاولا دوعلارسسك
 هوا هدحاولا ب زان زلاكراغص نةستاواذشلاو

 9 ل د را ا

 1 ا 0 0 رق 00
 ا

 عر

 3 | 01 حت سافلاثم 1 ردا رانا رنا واخلي لا رو ملعب :

 1 أدير مشتهن درسور مس ا لامسالاور نودي دعق بأن ن نمادورمريعبلا (د هرم : 0 ١

 0 ت3 درم5 بأن ن نمةغل فو بعت ابن د «لجرإبتررثور ور حاولا ودا ةلاوءوسلا ا زرع

 0 قات لامن الداسفلاو ملا هنعىف:كيلا سيل 0 0 0 ها ّ

 9 هرداص
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 أ عجلاو هذم صخأ ةمحشللاو فور عمن اوينللا نم /سلار :ونيشلا شو ةريغص ةديلد
 ىنالامنذالا ةمتو دو وذ هدسج محترْك ة ماحم مضلا مهصسنو سولفو سلف لثمموصم

 هدرطا انحش هنصشو هن الم عفن بابنمانحت هريسغو تدبلا ( تنحل طر ملا ىاعموهواهلغس ٌ

 : 50 ةوادعلا ترهظأو تدقج تعتبا:نمانصم هيلع تنحمو ءاضغملاوةوادعلا ءانحُشلاو

 موقلا ن>اشتو هنحا شم هتنحاشو هغل عفن

 عامان اموءاذلا عمنج شل | وع

 لاسور دابة عئام لكو نبللا ب .ةعمو ترج عضو لق فانز ماك مد لدسقلا جادوأ(تم)

 هيل و -حراصوس نادك وصح (صخ#) ىد_تالو ىدعتنانأ هتضمو 5

 ىدعتشو ضم هدرا اذارمصبلا صخشتو عشت ةةرااضنأ اصوخشت صخخسو هتصد*أ لايف همها ىدعتب و

 لحرلا صخش ليقف هام لان ىدعيامعرو فرطدالهيفيع فاذا هرصب لجرلا صامتا .ةيف هسغنب

 ءالعأن م فدهلازواحاصوةخم *مهسلا صخو صخاو دو ةصخا ثراصب أو صخاشو وف هريس

 بعت بأن ن نم اصخش سه أ ديزي صخش هالعأ. نمضرغلا هم-مسزواجاذا لالا ىارلا صخشسأو

 يا ىلاطخللا لاقهتا ذ قف لمعت من مدعنن 0 نالا داوس ص ضشاوهةاقأ اوهيلعدرو

 ميامهئلثبامو لادلا عمنيشل اولي
 52 سسس-سسلللللل 2 22222 ا ا م ل ص صصص تت تآ أ

 تحت لو هيت يس عم هن رتسك ذأ ف ةوجأ ملخع لكو هنرمسكع غن باد نماخ دة هسأ ر (تءدش)

 ادشهيددةوديد_ثوهفىوقةدشبرض باننمدشد ئثلا ((دش)ب خدشنافهبرسسكب يضقلا
 : وهو لاحرلادشهنمو تدنشاف هدقعلا تددشو هنمةرملا خلاه دشلاوهتقثوأ لدق تان نم

 هبلاو خفلا.مغلا بناج قدشلا )ف فخ دضهيلعددشو لب عدي د_ثل>حرورغسلا نع

 نار دشأروسكملاعجبوسقلفو سلف لثم ىو دش حونفملا عجو ىرضزالا لاذ

 1 نماودشؤدشب (د* )) هتبحانو هضرعرسكلا,ىداولا قد دو نيقدشلا عساو ق دش أل جرو

 نايل الاو أعلا نماقر امدح ناتو ولا اللا . نتسةعط عت لكلا

 4امهئلشبامو لاذلا عمنيشلا وب

 رشقلاو هلوشلابذشلا ليقو ةقرفتملا هر حلا ناصغأ نم عطقبام نيددعب (بذشلا)

 ةيكد همن زهئ * لكو ريش كنتو ةغلاص ليقثتلاب ثد 1 ثو هيد. ش تءطق برعض بادن مايذشهت دشو

 000 حالطصا ىفذاشلاوذا دو هفرغن ذشو هريغنعدرغناا ذو ذش د شدو دش( ذش )هت. ث دقفهنع هريغ .

 قدا 2 هسفن قى هوقاذ هذ لامعتسال انودسامقل |!ىفذشاماهدحأ ماسقأ ةنالث احلا

 |ضوفر ااكهنال لوصالا دم هتىهيجس<الاذ_وقسايقلا نود لامعمسالا ىف دذشامى ام لاوهن

 .انملاوح هيلصأ دقفل هياء لوعبالا ذوق امهفذشام ثتلاثلاو لاجالاكه يلا : راارعاشلازوجوا
 ظفاو_طعبامت هحورح نودي ربو طباضلا نموأ اذك هدعاقلا نمذ_هداحنلا ل لوعدو لزانما ف :



 لوم

 رمش

 لذلو

 ش - ع . ٠

 هلعف أ ىلع لاعف عجو ةيتشأ ىلع عد جاد هلو لصف ىلع لع در ةمدنأ لاق وهريغو ءار 2 نعموصعل

 اعرودحاولاىلا ادرىوت_ةثةيسنلا ىلاقاءج م ا ا

 ىواتشو قاتلا قف هظفل ىلعهبلا سنا در تمم نإ عدس ع ندو سا.هريغخىلعىوتش ليقفءاعلا ف

 ءأ ثهيانقأ ل:ةبابنماوتشاذكناكءانو:- وفا شما عج او ءامبا | ىرعع ما عمي هامشملاو

 هدريدتشا اذااضدأ لاق باب نمتاشووفمو.لا ام ثوءاتشلا ىفاناخد فلالانانستشأو

 «ياهملثدامو ءاشلا عمنيشلا ب

 هدحوملا» الا فمد_تو ر وغلا لابج ف تدني و م-طلار رم حب رلآ تيطر» سس دوش (ثثلا)

 نمتااغا ذا ب عتبان ن1 اولا يا نازويجاصألا (دن) لحرو

 يامهئاثدامو محلا عمنيشلا وب

 ضغب ىف هضءب لخدو طاتدخا حالا يجاشآو كإ هاذا بعت بان نمسدمو وةارصمت تح

 تصن هقنوم تابشخ_ ثلا ىرهزالالاقو سراق نا هلاق ما يك نسل ا ثا هزمو

 عجاو سأرلاو آهحولا فت ناك اذاكلذ ى م-هاعاوةحار 4| (صتاز يت كاانلع رشف

 نمةغل فو سايقلا ىلع لبان ماسح هصشوا عطفا ىلعا 'طدأ تابعو باكو ةبلك ل ثم اص

 © ملا ) هيفةيراج نقش اذارحلا ةنمفسلا ةعشن مذوخاموهلاق وهدلح قداذ ذا ردا

 سهالا 0000 0 همن ةدحاولا هريغو لآضلاكهبموقي باص قاسهلام
 اطقحامرلااورحاشتواوعزانتاوربصت-ناو برطضا لق بابن نمار رص مون

 وأ ارص“مضرأو اومع

 مع كفو طب رتداوعأ 1| 0 ملا تشن هر كك لا ةريثك

 عيصتو فاما دقاو ءارح ب ورح ابن اهتساو هباق 5ىوق هع [ صم ا بصشلاكعانملا

 جوهود ضيقت ىلعالج نيل خل يقونبو و عاشو
 ةعيصتش أ هاو في: كلر 53 موضعنو نا

 أطخمضلادب ردنا لاقو مضلا و رسكلاب ناعص“”لاج 1 و ةعاجصمو عامنا ضدأا هدف لمقو ءاحللا

 ْ ىفةءاصتلا نوكتدتو دي رونا لاق“ افرسثو فدرش ل ثمءاعصمتو هلع وم الغل ثم 5 اب ةعجنتو

 51 سهأ او ىععهنو عمت "وهف لاط ب عت بان نماعص# مشو هذم فءضأو هن مىلا ةيسينلاهف علا

 ل“ ؛هنودصم عججاو ةحامخلا نيضشن ((ن معلا )هام 3 1ك 5 ,مثلاوءارجورجخأ ل ثمءامصم

 و م( فذلملا ارصشلا رد.«نازو ةزصشلا اوتاسسأو تنل دةماضب |ناممآ

 0 خذذذ#ذذأ|1]1 >1 1 121 00 ا ا مووج7ساجوووصوصو ا تو ا راويه ف رش وعر هع يو د نيرا يجو راوور يروج تع دز يو مك ا

00 2 

 ل 20 رو ا يرجو د كوج

 ًاودوسأو دسأ :
 06 ليل ان ىه ولو ىلع ليقاعرو صقتنلا جنو هف نزح بعت بابن مى ىجحشن لجرلا

مقيف ةكرتللاءىدعتيو نيزحو نزح
 هنزحأ اذا لق بانن نماوحت هوصنش مهلا ءابصملا

 #«اه ماشي اموءاحلا عمنيشلا ) ظ
 522-2-222222 2222922 9929292 0 و ور ور كو ا ا ا

 هدو اج هوقو حو يق تعتو برم ىبأب ن نمهغل ىفو لق بابن نمش مشو لضملا 6

 لاذلاو نب :ضغباهزصمأةديدحلا (تذحت) ضع ىلع مهضعب اذافيعضتلا_موقلا حامشتو

 لءقونا عون دعس رجلا لحاس (ر عقلا ) هي ادم

 107010100100101 ا: ل ا 1 هس هس سجس أ

 .  ةديل

0 3 

35 8 7 : 

 ا حا

 ا



 ا لا/
 ري يي ا

 3 . لوعفملا ىلا ىدعتدو ىتعيسسد ىأ جب --ةفيغرلا لوقف كلدرإ#و ماو رو عسا

 اعرتكت عشت و عيسُم ىح هةمعطا هتعيشا اوم أ 'وناع.ش ل>روازيخو اخ تعش لاف

 قيس وأ سها و حاكدلا هووشسهب تح أه بعت بأن ن نم قع هشو يف اهم لح را( قب ش9 هدنعسبل

 اضدأ هكشلاو تاكيشواضدأ ك مشو “لا تايد دئاخلا ةكمش)) هيناسن الاربغفصواعرو
 نيلخا سل كر و اهترثكو هو عودت | هلا 17 امكشا نمذوخأمةيراقتم ضرالا فرثكتراب“لا

 نا زو بسن هكمش مهنيو ضعب قاهضعب لوخدل عباصالا» كءدستودي دخلا لام هنمو ناكرتشم

 اهعم لمسه هوبلو ىع*دحاولابولاجاو لج لئملام-3 :اعجاودالادأو( لبسشلا ) ةفرأ ِح

 نيردعب (هيشلا )درا هلا كلابمش ثلاودربوذىا مشوذ وو دربلا نيتك: ( رمش ١ زاهدالوا

 ل ا رك لئمهسشلاو ءاضدأ هيلا ورغصلا عفرأ ًاوهو هنول ف بهذلا هشام نداعملا نم

 3 ر ومعمو ةناذةفصلان نكت وام مدن ةعما» هقصن هماق# : همذأ أ انئثلا تومشو هباش ما لج

 دسالاك ديزوةةهب وتعملاوداوسنا اذوكد اوسلااذ_هومهردلا اذهكمهردلا اذهوحن ةيتاذلاق

 تناغلا 0 زوةندالد ا

 اذا ههباشو هانأدلولا هيأ اوهردة ىف مهردلا لدا: بوثلا همشىأ مهردلاكبوثلاو مود ملاك

 1 تواشا ه-:مورهطت لوزيعت لف تسنلا تهباشتو رومالا تبت او هنأ 2 ندةغص ىف هكراش

 ةقلعلا ةهبششلا و ىلا همشتا# الهه. تيعم سململا طخ املا ةديقعلا ف ةهشلاو اه دو و لعل ا

 أ هيلعدتهمس ةواضد أ تواهست تان“ الاتجبا سوتاف هرغو فرغو ةفرغ لثم تا مةوهمشامهف عجساو

ِ 

 5: 7001 222111 57 م مي عب يوب يم ردو 7-2 15د 2000 و را د وعم اع كلل * 07 -

 و ويا يللا كح م0 2311 ه4 21 1 ميت ت6 2 حج تحل ب

 3 ةأيتشال اوىاسعملا نم م ىدع هيف 7-1 ذك ةهباشملاو ى:موانزواسمات هماع هن_سل ل-ة.هاهدست

 1 سانتلالا

 ايي تتصل 0
 ىشموقو قرغتمم رك نازوت دش ْئ شو تانشلا مسالاو قرغتاذا برمض بادن نما (تش)

 نيعلا نفح ىفبالقتنا رتشلا )دعب ىأامهتيامنامثوكلذك انانشأ اًواحو نوقرغتم ىلع ذ ىلع
 مسالاو برعض بابن ها * )ءارتشدا صاو رتشأ لجرو ب هتبابن مر دصم وهو لذسالا

 !! لوقمف ىلوالاوهو ف اسللا ملاكا ىلع لم <نآزوج اصلا لقيلف <_ثناق مظوقو ةمتشلا

 || لاح هلاح ل_هدعو هيلعت ليةتاسلب سجال ىتعااو نا سفتلا ملاكا ىبعو)_روج وهنا ساب كلذ
 ا ناك لي ماتم لب كاذاولوتي مل مهوب .الاهتلاهجول معانا غا ىلاعت وق هلشمو كلا ذكل وشي نم
 ١ نمنوك.ت نأ تلاغلااعاو يل عافملا٠ نموإهنععو ثتاق لو أود مهضعدو هلوقت ن 0

 م الجي زوال او هتبراحو هس : راض ل ئمهيديحاص لعدن امهيحاصتامهتمدحا 0 لعفت نينثا

 أودت هرب سغ سد و هدد ن نك-ادحاو نمةلءاغملا نوكتدتو تايسسلا نع ىسهنمهناق تانلا اذه ىلع

 1 نم تناكن تن أ ن نم تناك ن ان ءانملا نا كلذب معدقو ىنالثلا لعفلا ىلعة لوم ىوف صللا تبقاع

 | 0 دحار ضيعت نا د الوامصدحأ نمت ناك امه ناكناود>او لك

 ا ل ودمج# ى :ءعهعاشو هجر ىنععهجازو همدص ىنععرابجلا ةمداصوخت اردانالااهظذل نمىتالث

 1 ا يو ا و ا يا و 7-0-0200 ا رس و ا ا ا يلو 5 >

 ل هعيمج جور واروع وو دوو جب لد حج ربك د وك 34 عوج خرجوا ع وو دووم تو ب جوج ووو جس جو

 | هالراعبب هي نم نك-اوبوشو تروح" ةهعئاشوأ هلتاقو حا ناو ممعلا ثي دا اذ هىلع

 و روس سمسم ريس 21-042 هلقنو للاكنا نءسراق نبا إن بالكو ةلكل ثم ونش عجب لبق (ءانشلا ]) بلاغلا تابلا نم املا نم



 امك

 1 ةقدصلا بستر دقتلا قسف هينشتلا ىلع ىنعملا قد وةيوستلا ىضذتقا ىف زريغبأ ع» لم ةوأذ كلذ

 ' ىدم سلا ىرحا لوقر دقتوهيفام قخالورخاوالا ارمشعلا ىفاهبابص سا لكم ناضمر رشف

 | ولو مانالارئاس نمل بضفأو هريسغ نمسيطأ اهناف لج هراد عون ل-ةم عونا مف سيل ةسطمانأانا

 1 اولاقدقو متو سدي قلة لج رادو لمة أ تضم عملا قتال تنذدحاأ|

 ١ ةباحا نسح أ هناق ىنعملاو ديزاهسسال وتلا باجأ لامتدوا ذاشالا لمعءاقباو لماعلا فذ> زوالا

 || ةديغملا ىسهفرادلا ىف ل+رال كلوقىفامتازنئاعس عمال تراصف بيكرتلا ن ملصحاسغا ليضغتلاف ||

 : ذاشيانناو حارسلا نبال وق4-:هسر صد و ل ةدنكلاة دا رص ىهوابيل مللت فذ اج رووا ١

 ا [يمسل كل وأ

 925856855558686 28888286 665 66 هه هه ههه ©

 يام مماثنامو ءاملا عمنا ب

 ا نامشموقو ةلوهكاا لبق نس ْكلذو تاشوهو ةددم مو ان مش برمُض بأن ن نمبر ىعلا ( بنوا

 0 ا 0 عل ا .رفوسراف لثع :

 ظ نيم علقو لاب فلاقاسشتةنالقير 1 ا ترا م
 [مممدراح بشلا ىاراغلا لاقو هنمع ولد 3و حازلا هب كدشل ئمبسلاوءاسنلارك ذياهند زواهنسحا ١

 ١ ل عاد ضرالا فىلامتهتلااهتدنأ ىلارهاوجلان ميشلا ىرشهزالا لاقو ههايشأو حازلا ا

 || ٌرمرصماذ_هاغاو ةئلثملا ءاسثلابدل_هف مهضعب هفدحو ةدحوملاءابلاببشلا عامسلاو لافجإا لا ظ
 0 ع ةددولاانلاب للاب غيدي مهو ىزرطملا لاقوال أهي غيدبا ىرداالو مطلا ٍْ

 هقرو ل الا لاس صسوهو ةثلثملا ءامل اب تشل نموذح منك هي غب ديال عام ىلاوا

 لاسجلا ارحم نم برمض ث شن  ةثلثملا ءاد لا ل_دف ىفاضد أى اراغلا لاقو هب خبدي فالختا فروك

 ىننلا ىلع مدق»تاسيثالاوهب لقنلا تومثل امهتمدحاو لك غيديهنأ كلذ عون م لصق سهي ردي

 ىلا ت هرعتدشلا ناغصلا لاقو قيلاو ١1ناوىاراغلاهلاةفورعمتدن لد« نازو(تدشلا ) تيش

 لد ردا فلا بابو ريثكل عملا ب 0و لقتمونا لبكاعاو لاقوإ هما نيسلاثدسا

 قلعىأهب ثدشنور.كحلاب ناثرش عج او ضرالاش زحأ نمد ودويرضف (ثيشلا)

 ! بو رضل ابك لذ لعب ض هرالاب ني ةزورغم نيش شخ نيدادو دمع ءاقأأن يرصشب سس هد 6

 بامسأو سدس لثم حابشأعجلاو صخمشلا عبشلاوهن ددمئُدلا تحشو سراف نا لاتيوادملاو

 لاسج او لج لئمرابشا عجاوداتعملا بر فتلابماهبالاو رمصنحلا فرطنيدامرسسكلاب( ربشلا ١) ريش

 ةلوهمنيعيبتعلاورصتنلاو ريصتخلا نيدامةإ مهما داصلا نوكسو ةدحوملاءابلا مضي معبلاو
 عباصالا كاءجبوهلاةبو ةبانننلاو ى طسولا نيبامسسنازوه دحوم ءانم قوذ نمهانُم مءانو

 اريش ىشلا تريشو الوطن يعبصا لكن يدامتوغلاوماهبالاو ءةبايسلا سدامرخغأ اوةموعتم عنرالا

 ءاركاضدا سلف ناز وريشلاو ردصملا نءتااأساذا محفل اكد ّ 0 ريشلاب هتسق لق بان نم

 ملام نب اعلا نك اسلا لع مهضعبو فيقتتا :وكسوءابلا خفناعبس( حم را -منو لل نينا عيش
30 
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 1 فال_ةخال دالاروس نماع:_-ثمنوك. نازوحال اوماوعلا نخل نم عبجلا ىنعع هل_ع>وهعأب

 لثمر ”اسا ىلع عج وا دا ةيقيللا ساردصملا لمعتسا تدرس لا .ةةزمهاىدعتبونيتداملا

 ْ باب نمهغيسا هتفسو في سهعمفئاس لجو فايساو فويس عج (فيسل 0 لاغةأاو لق

 وههو لويس هعجج و فورعم( لبس | ر كلا لاسر كلاب فيسلاو فيسلابهّس رمض عاب
 قلتسلا خت وا نماليس ل .سءاملا لا سنملصالا ق ردصم

 | لباسم عجلاو ليسسلا يرحم يملا: حا ةلاسا هتلساو ةيدوالا ىف ىراسملار طملا نم عمتجلا
 م ذوقو لد :اسوهق دج فالح ىلا لاسو نافغرو فرغر لثمن ال سم لد# أعرو نيتك لسمو

 ْ سنجل ىفال الري ىف ليقام لصاحو هي لصالا ىفا دتصريخا منال هعوذ ضئيل اسولت اسامه نسل

 رثكا تاييثالاو سأب الو ءلعسأبال نولوق.,فهناششاو هفذح نو زييزاخلا له ةامواعمناك نا

 ٠ | ىننااوريخن مهلديالاددملانالتانث الاس و ليل دهيلع نكي :ل ناو فذألا نومزتلب معودن و

 0 از نو عالوا بالا من :الةدئاشلا نالرمدلا ىضوزتاسن رك نأ عنف صارخ ل لذي اعلا
 اهتذحر رخال مو دا ءهك-م:مدغصلا نال سفنل دان ةفصا ما ىل سنا

 نالوا :تفذحو رادلا ىفاغي رط ل>رال تلقا ذاق هللا ىفاديغماهدعب مااكلا قسو 0

 ٍةنلا طل ستانط سةنالتاقو ةذصول ا ستاع>اذاوا مل :توكسا | نس<هدب ةداقأو رادلا ىف

 ظ اوهوامطق ضيقت قدها سشلا اصوهو غنا دل ةنمااكا ئعملا قو سمن دوو
 1 اوهواسهمذ سيال ةتبمناكناو ريدقتلا قو ىنعملا ماقتسااريخ تلعجاذاو سنا ةتملك
 ا | سفنلاةفصسصن عضوم قام ل تالم_هىلع طلساما قتلت البول

 اًضنأ ف 0 ردا ىدعت وهما[ مود درك ىنععةم سوانا فاير ل هع سا

 ايلا لا (ةيس]) ريدا 2 نمن اسنالا مآسي ال لي زنتلا قو هنم تم لايف

 | ناكوةدسسعوأ لاك ىدملا | هفرطا منع ضوع ةافاوو شلاق ةيكلا و درتو ةفوذحاهمالو
 اممولثملاىسلاواهاحر ىلغسلا متيسلواهديايلعلا تتسلل لا-ةءوهزم#متالبرعلاوزم-ميةءورز
 تازودع ى> نا لاق غل ليعثتلا عمي سلا 3 وهفيع2خز وج وددشماعس »الو نال ثم ىأنامس

 ازرع نامل سابو « لداج ةرادب مونام““الوج . هلوقىفةدئازامنوكت
 وهوىذلا موبلا لمالوهربدقتو فوذحم ا دري هنالاعوف ص مونوكيفىذلا ىععنوكتنا

 هلا عمالا لمعت_سالواولاةديملاب سدلوءانثةسالا ىلءبصنلازوح موقلاقو لج هرادب مو
 موقلا فنا لوقت نأز وجيالو ءظغاو تا ةاعملا حست ىف وخلا د ني دج أر فعجو أ هءاع صذو

 | قودحاوءموالا اهسن ىنةةسالواضدا سدمد نبأ لاقو ءانئمسالاك هنالالد 26 ىد دير اوس ا

 هب ءا-ىذلا طغللاريغب هلاك نم بلغت ن نءىواضسنلا لقنو ىننلا,بوصنموهو لاقك اذ لئمعراسبلا ظ

 قاستو ةدح اولا ةماكت لاك | راك ات اهسوالن ا كاذهحو و الربغب ىنددأطخأ د مف سقلاو صا

 ىفةقدصلا حست ىطوقف ليضفتلا ىلا هناو اسمن ع حر خل اكنوكمفا هامقام ىلءاهدعبام عجرتل
 ا ارخاوالارمشعلا اهبامدساو هانءمرخاوالارمدعلا قام سال ناضمر روش

 الوب جالا نبا لاوو هءظعت نودي رب من اكام ل_ثمالو ىااج-سالو سراق نبا لاق هل.ةامىلع

 رّرقتاذا هريغل تسل رليضف هل نأي نا دياهيفواضدا ىواضسلا لاوو هوظعتدارءامالااهبىنثةسسا
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 ام

 " .[أ| موقلا ىوتساو ضن ىأ ماعطلا يوتساواحكةحاس رع رسل ىو سال مهوتو ىرهزالا لاق ءاوسد || 5
 ١" ||| ىلع ىوتساواسلا» ىوتساوءاو سهيف ,هودهيفاو واستو هريغىلعدحأ مهم لض:» ملاذا لاسملا ىف

 : ىلع ىوتساودصق قارعلا ىلا ىوةساوهنا دعه وسولدتعا ناكماىوتماور هدا هرغلا :

 دوجلا نعةيانكديلا ضويقدوديلا طوس ليقاكهيلءسلحل ناو كلغلا ن ءةيانك كاما اربرسأ |
 1 ىلعىأ د مسالاوأو سل عفو هلعف ىفدي زءاسأو ليست قادير اعل وعلا تدعفو لضلاو

 ١ وس را 5!1لوالا تفر ءناق ءوس ل معو ةفاضالاو حفلانهوس ل جروشهو ىلعف !

 || قالثلا عمةركنو ىابرلا عمةفرعم ناغلا نوكب ا:ظدب توسو ّناظلا هتأ أو تعنلا ىلع « وسلا||
 قال“ ئبسلاو ةنسملا فالخةئيسلاو ّنظلا هبت نسحأ فالخوهو امف ةركذ هزي نم م جهنم

 3 سانلا اومهسقأى أ ىأوسلا ىو موقتلا او سأو هو عبتاذا وسد ءاسن ملعاف ءاوهون_سحلا||
 3 ىلع ةأوسم| وا دو ةرمسملا ضقت: ةءاسملاو فءضالاوأ لق الا نوديربو لاو >الا اوسأ نولوق» :

 . || تدب وان عجلا لمعتسا نكل ىواسملا ىه لايف عجا ىفواولا درتاذهل و نيعلاو ما لعغم||
 1 عجاو نانأوسةينثتلاو ةأر ماو لحرلاجبرف ىه ركل سلا طسوسم مئات ىأ هن واسم ١

 اهحاصءوس سانا وفاشكن ا نالدأ اوساسع» ت ا :

 ياولد :اموءاملا عم نيسلا ب

 ممانو بئاسوهف يرحهاملا ناسو هوجو ىلع بهذانام امدس بدسد :هوحنوسرغلا (باسإلا

 ةساسلاو تءاش ثم جرتفرذنل تدستة قات لك هيل اسلا ليقو ةريخلا 2 اهساسلاو ىم«لعافلا

 ىسملادر و ىذلاوهوسراف نبا لاق ءاشُثدح هلام عضيفءال را الو قتعيدعلا
 هيف رس الاو هازهو بدسملا نيد معس هذمو ىمع ه* لوعفملا مانو بسمو وف ديدشتلانهمنمسو هع

 . ||| قارعلا لها مهضعب لاقو ىنندملا نباو ضايع ىذا ا هلاق لعاق -ا بدسملانبديعس لسبتو

 ٠ ١ ١ تاس نمهنلا بيس ل وب ناكهناه4_:عنوكح و نورسسكي ةنيدملا ل هاو نودق»

 ا. لاو سلوا نيل ل ثم نويتم ةمجلاو زاك لا تلاوه فتي يرمابملا تاسيتاو انامستا ةيحلا

 رت اولادنوحيسو ردصملاب ةيعست حس ىراملا ءالل لاق , واكس مسي ضرالا ىف حاس ) ءاطعلا

 مزراو_خ هري< ىف بصدو كرتل ادال.دو د> نم ىرجي هناا هسملا باتك ىفو ا ما
 نمحر *درمفلال اتاك -هودنهلار منو هري_سفتلا ف ىد_> اولا لاوو شاشل اره ع 7

 حمارا فبصيو ناصح عمىتتليو سيساننقو ىف ىعمتدالبب ماشلا فرطب رميو مورلا دال
 هيرو ريعبلار اسلاةيفاندعتموامزال لمعتسي هراهتلابو ليللا نوكب اريسمواري سريسد ( راسرل
 ١ ]|| ليقعرملا اهبداراوا مح اصاه.كراذاق ةيادلا تريسو راسف ليقث لان لجرلا تريسورب_بموهف

 1 5 رد ل امري س ع ةحاو ةحمشو !ةنسح ةريسسانلا قراسو ةةرطلا هريسلاو فلالاناهراسا

 .. | رسدكتءاريسلاو ةلاح او ةئيملا اضدا ةريسلاو ىزاغملا ىلع ءاهقغلا ةنسل [قريسلا مهسأب داع راب
 3 رو. .سدعج لاا ن نمدق.ىذلاريسلاو رغص طوطخ همفدو ربل ن نمبرضدملا و ءايلا تمت ونيسلا

 ردي تامغ تع -3هيفو وه دملاور ديني عطوم نيظع ريس وةلفاقلاهرامسلا او سولفو ساف لدم

 0 ىثلارتاسنا ةغللا لها ىفتاو ىرهزالا هلاةرئاسو وف قبب درس بابن د هزهطاباروسىةلاركسو

 ٠ ]|| ةغللا فرمصق نم معز ا” موعبج انعم سلو مهقاءس انا رئاسىلا صل لاق اريثكو ا ناك اليلق هبقان

 : ظ ظ 1 . - : بودروم --

 2 22 يك ا ا 3 0 ا ا د و وو وهوا حو

 تمجد ىلا وا اجي 3 ىو ب يال 3 ١ اكو دوم نو هج جوملا ريتصلا نب فكن ليج 3 كت و وح جوع هم

 اوريو اوس يور ورع ا وسلا 6 9 م بج وي ب جي جب بوس بيج جب ةيرع

 0 .٠



 اى

 : هلصاوءاقولا دعو هةاطماذا اهي وسن هنت وس هنمو دعو هلك فوسو ةديعب ةفاسم مهند و تاقأسم

 || ىلع قوسم لوعفملاوافو ءاهقوسا ةيادلا ((تقس ]ل لعفافوسىرخاد_عبةيضهللوتينا || ١

 |١ ىىاقايسلا قوهوهسفنقاسوةغافلالا.هقاساواهلا هلت هنأ اىلاقادصلاقاسولوعم أ ٠

 ٍْ رك ذيقوسلاو هع وساهريغصتو مدقلاوةبك رلانيدام ىهو ثنا ءاضعالا نمقاسسلاو عازنلا ْ ا

 ربك ذتلاوةقب وسا هريغصتو عداو عصفاوهو ةثنوئماوف عاين ىتلاقوسلا قدما ودا لاقو ثةئدو | ٠
 || ةقوسلجر مهطوقواهطغل ىلع قوساهلا ةيسنااوءاهربغب فان ععسملو ةقفان قوس لي هنالأطخ || ١
 || رعاشلا لاق كلما فالخ نرعلا دنع ةقوسلا لد ةفاعأ | بةظتاك قاوسالا لها نم هنادارملا سلا ٠

 1 فصنتن ةقوسمهف ناذا د انهأسهالاو سانلاسوسنانبنف ْ
 || فاسو فرغو هفرغل -ةمووس ىبع عج اع رو عوهلاو ىناملاو د_>اولا ىلع ةقوسلا قلطتو |! .
 || ناسىلءبرهلا تمافونا.ةرولاوهو ىرامقاا رك ذرح قاسسو قوس عجلاو هنموقتامةرصتنلا | ا

 || لدالا تةواستو فو رعمربعشأاو ةطنخلا نم لمء«»امودوسلاو دادتشالاو مادقلالا نع ةباتك |( ا
 : ةيعملاوةنيراقملانوديرب وناتطخللا تقوا_ستنولوقي ءاهةغلاو ةءاسح و ىرهزالا هلاق تعداتت ا

 ( كاوسلا) نعم ااذهبةغللا بكى هدجأ لو ىرخالااهادحا قيستملو اهداتعتو اذااموشو || ٠
 هاف كونو هلثم كاوسملاو بمكو باتك لثمنيتم# لصالاو ن وكس! اء قوس عجلاو كارالادوع|/

 || كاوسلا هرك و مطوقهنمو ردصماضدأ كاوسلاو مغلاركذ يمل كاتساوأ كوست لبقاذاو اكوسن |
 لازما نماهقانعأ تن رطضا اذا لالا تكواست نمذوحأم كاوسلاو سراق نبا لاق لاوزلادعد | ٠

 || لاوسلا قاقت_اهتمو هتكلداذالاق باننماكوس هكوسأئدلاتكحسديردنالاقو ||
 : زمهلابلئاسماه عجوة سموالا و سامتلطةيفاعلا هللا تلآسوهتنبز ليقثةلاءئذلا هل (تاو.-) ١

 || ىمالاو بولطملا لوؤسملاو لث سام لوسلاو اضع مهضعب لأ ساول ءاستو هتاعتسا!ذكنءهتلأسو || ٠
 || وحى يؤختلا فذحلازاجو لصالا هنالز مهلا زاجواو هعمناكن اق لصو ةزمهبلأسا لأسنم || ٠
 || اواسوالسعوجلاو ىتثملا فو لسهذهنمالاو فاخٍبان نملاس لاس ةغلهيفوازل كاولثساو | ٠

 || اهسفنبت عر لاق با:نماموسةي. املا (تماس) تالواستبا جوانا هةلسو سابقريس غىلع ||
 لهج لبان رلا نمل وعم مسا لوعتسرملو هيولاخ نبا لاقاهعاراهماسأ لامة ف ةززمهلاءىدعتيو ||

 || اضيألاقباءنماموسةعلسلا عئابلا ماسو اوس عملاو ةّعاس ىسهذ اهماسأ لاقي وايسستمامست |
 ىأهيخأ موس ىلع عدسحأ موس الهنمواهعس ب اطاهماتساو ىرتش ا عماسو عسلا اهضرع |
 رخ | لوقيف نب د ةعاسىرتشملا ىلع لحر ضرع. نأهنروصو اضدأ عئاسلا ىلعءرجزوجيورتشدالا|

 لوعغملا ىفءاسبلا دازتدقو ىرتشملاو عئاسلا ىفاماع ىسهنلا نوكيف نعل ذهنم لقأب اهلثمىدنع |
 لّوالا نودنءاهحاصاجاطب و نة ةءلسلا عئابلا ضرع نأ نينلا نيدمواستلاو هب م0 لاسقيف

 هتنهأو تلو اموسالذ هتعمو وس ىلع ماتسا ىأ ةعاسلا ىلعءاتساو انمواستواماوسهتمواسو
 | ةموسملاو ةمعرملاةموتسملا حاصصأا ىفلاقاهنايكراملعو هلس رملاىرهزالا لاق ةموسملا لمخناو

 عئاملا ىنماس تاقنعلا عئاملارك ذناف نعااركذ اذا كلذو اهبىرتشملا ماس قب نم م نمو ةلعملا
 هتف لدا عت ىأاعردىواسا ذه مهطوق هنصوةعثوأ اردق هلد اعو هلفام هاواسم (هاواسإ) أم

 لاهي الوهن واس لا ةيلاقفدي ز وأ اهعنمو عتبان نمءاوس ارد ىو نإ ءلقةغل فواسعرد
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 سوس

 عوس

 فو

 عجلاو:لعفماهلصأو «فقرطلا قالخ ف اتسا ليلدلا اذا وم رعاشاالاقالفالاو قي رطلا ةداجا

 لال

ا و دحلاوهو ددوسلا
 ءاه ا هدمسىقتالاو مو وذ قرش

وملا ىلءكاذ قلطأ مم
 0 ل موفر ا

 ا 1! ةأرملا حب وزو تاداسوةداس عج اوهنديسو دبعلا د. ليقف فرم مو دوق محل نكي ناو مدخلا

 نددمسأ اودوج ىفديسنزو مدقتو كاملا ديسلاو مهمركأو مهر عوقلا ديسواهديس ىعسا

 : اهب وهدوسةعطقلاندعمامف ليحدتعالان روكا وداوسلا العب لغب ضرادوسلاو نسملازعملا

 0 لا ا وو خ7 م ١-5 00 دعت عوجمو يسرح 9

 7 2 ب 3 9

 ارو«روس بارمثلاراتو شاع.لا ةروسلاو ةدلا ةروسلا ىدس زل لاقو فيقتل نوكسلاب
 بيذهتلا فو ةيثاوم لا ىهو ةرواسملا هنمواضد أ ةدارجلاو عوجلا ةرو.وسأ لاذ خأ اذا روسو
 لم ةروسأعجلاو فورعمءأر ملاراوسوةبل املا هانعمو هسأر لوانت اذااناسنارواسد ناسنالاو
 || نكسأن كل بتكو باتك لمني: ه2: لطالاوروسلقاعرواضيأ هرواسأو ةداسأو حالس
 عجل اوبرعلا فريم الاكمممتلا داق ةزم_هارم ككاو دالاو هيف ةغل مضاايراوسلاو فرغ

0-3 

2-6 

 70 5 يعاوخ

 ع

 عج اواهب طيحلا ءانملا ة-:: دم اروسو فرغو ةفرغل-*هروسا.وعجسنآرقا! نم ةروسااو ةروا.أ
 دودلا (سوسلابناسنالا نم قد رلاك اهريغو ةرأشلا نهةزمهلاب رو سلاو راونأو رون لثمراوهأ
 لعب ام اليلقال_ لق هذي ىأ لالا سوس لايعلاو ةسوسهد>اولا رشاناو ىلا لك أد ىذلا
 [«اسواسوسسوسب ماعطلا سابو هنم صلاة داكي الف بحل ا فس وسلا عقواذاو بح ا, سوسلا
 هيف عقواذا ديد_تلاب سوسو ف لالا, ساسأو بعت بان نماس بوس ساس ساسو لاق بان نم

 بايثلاو فوصلا ىفعق: ىلا هدودلا ىهوةثعاا ىلءةبوسلا قاطتو ةمزاللاعفاهلكس وسلا

 قرولا ضدرعنيحاب رلا هيشب تابن نسوسلاو هضأب ماقو هريد ةسامسهسو سد ضالا دب ز ساسو
 با.نالرثوكورهوج ل_ثماهف م اكلاو لالا مضت ةماعل او ني_حاب رلاك ةحناف هحئار هل سلو

 ودان ةحمالادج وبالف ماللا فو ءافلا مض:لاعفامأو ماللاوءاغلا مشن لاعف باد قلبت لعوف
 طا أ عج وفورعم ط سلا ) قالالا عنتمف عنتمانهلصالاو لصالازاو> عمبدنج

 ملأى أب اذعطوسولاءتهلوقو طوس:هيرضىأ اطو سهيرضو با.ثوباوثأو بوث لثم طامو
 نمتقولا (ةعاسلا ]) هريغنماملامظعأ طوسلاب برضلا نأ لءاملةدشلادارملاو باذع طوس

 ةعاسن ورح أت _.سالىلاعت هلوق هبلعو لقناو تقولاو نيا | ميديرتو اهقاطت سرعلاو راهنوأل يل

 مسقني ىلا ةعاسلا دارملا سيل تب دحلا ىلوالا ةءاسلا فحار نه مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو
 هاج نمىوم_س نأ ىضتةالالاو قدسسلاوهو تقولا قلطمدارملا ل. ةينامزلا ةمسقلار ابن ااهملع

 ءاح نمل. كا ذكس لوةدحاو ةءاسفارض-اممنالاهرت[ىفءاح ندوةيكلغلا ةعاسلا لوف
 عوس (غاس) اًضيا عاسو صوعن هوه دو عا و سو تاعاس عج اوه درحخ | ىف ءاح نم لضفأ اهوى

 ةغلىف ه_ىفننىدعتن واغثا ههتلعح ةغاسا هتْغبأوقلحلا ىف لدم ل ءلاق باين هاغوس

 ىدعتي و ةحانالا ىنةعئشلا لءف غاس ل _هقانهن موهعلشي ىأ هغيسسداكتالو ىلاعتهلوقو

 اهتعلتبا ةغاسااهتغسأو ةضفلا هي غاسامرسكلاب عاوسلاو هتدعأ ىأ هتغوس لاقيف فيعضتلاب

 كاذواذهنمةفاسملا نالاقي وهم#ا لاق باب نماقوسهفوس ْئدلا لجرلا (فاسإ غاوسلاب

 ىلعهنأ ل_ءراعبالاو لاونالا ةحئتار فاتسا ناق هيف لضىذلا عضوملا بارت فوس ليلدلا نأ

 تاقاسم



 املا

١ 
 يامملث دامو احلا عم نيسلا وي

 ارغاشو متفق مت:ملاذاهضعب وأهلك ليللارهس لاقي هضعب وأ هلك لبللا ىفمونلا مدع (رولا)

 ناسا نسل .ر ىهو بعت بادن هر لمه (كهسلا) فلالانةيروسأو تار مهو

 د كيبلاوادصلاو ىلا جر كيتملا تت ز قر عاذا

 انيلاهرسكولاملا من لوساولاتو عاطقلا ن ,أ لاق هوست اةغللا ىهمذ- هنالذأو هسمضلا

 لاو نزحلا قال لهسلا سراقنا هامه ضراواضدأ هرغصتخو ى مهي و لوس ل_عاشلاو

 بالا مودل لوسأو سايقريغىلع مضلا:ىلهسهيلا ةيسنلاو للا فالخ لهسلا ىرهوجلا

 ديدشتلاب ئذلاهللأ لهو قلخلا لهسوهو سؤافو سلف ل-ةملوهس هعجو لهسلاىلا اولزن
 لودىلعلوعدالو امه._سايقىلءلوعفملاو لعاشلاو ل نطنلاءاودلا لهسأو لوسو لهستف

 م (مهسلا) هوو صندجو نأ الا لوم سانلا

 اوءسااوم مسا او ةيراقمد:ء راق ىنععةهاسمهتغاسو موس هتطعأ ف لالا هت و

 دير داس لاا و هع دس هو ى “اه و هعوس| هريغصتو ب نيس نا ةمهسلاو

 ىلا نع (اهس) لصخلا سفن مهسلا لمقو نعاان مرد اومهسلاواهقالط تنىت ملا ةناكرنا

 هفال_2ىهاسألا اورك ديدن كذاذا ىمانلا نأ ىباسلاو 00 لفغاو أو مسوهسد

 «اممشاموواولا 6
2 2222222222 

 باجي ود نهلابالا تدني الو تاجاسا هعججو هجاسة دحاولارب صخأا نم :ءبرعض (حاسلا)

 نضرالا 6و دما. نمساجين زردوسأس شخ مباسسلا يرمشخا لاو اهري_غىلااهنم

 حاسلاو هنماداوس ل قأوهوسوننالا هبشب حاسلا مهضع»لافو نارينو ران لثم ناس عجلاو هيلمت

 هوحنو ل وش نم هوحنو مركلا ىلعهب طب>أام حابسلاو ناس هعجو كا ذك جس: روقمناساب 1

 واولا ىلع ةمضلاالاةثتسا 5س ًاهنكل ىتكو و باتك لةمنيده2) لصالاوح وسو ةسجو.أ عجاو

 عضوملا راذلا( م20 اا دلع ذاق اولا طفل ىلعاضدأ هايل | تدصسو هبلع ت>وسوأ

 ضرالا هعاوف (تخاسإ)ل عاسو تاما دو ةعاس لم حاسسو تاحاس عجلاواههامأعستملا

 ني-و>ولا ضرالا مهي خاسو ءاملا ققرغلا ل-ةموهو عابو لاق ىناننم 1-0 اخوس

 صايم دو دوس لاك «منول د بلا) هللا هحاس لايف ةزمهلا ىدعد 9 تعجل

 ىو سامقلا ىلع دم_سأ ىلءدو «الارغ_صدودوسعبلاو ءادوسمالاو دوسأرك ذلا عتاب

 ئلادوساو هل فهعغ ندب وسدنمو ىعحشيو خرخااريغسمت ى 0 وساقريغ ىبءاضنأدي وس

 قرظنتو داوسىف لع اتوداوسىف ىشةاشلاوريثكللا ددعلاداوسلاو ادي وست داوسلاب هتدوسو

 كاذكىربهنال دوسأرضخالا ىمع“تبرعلاواهنيع لود امواهفواهعاوقداوسكلذب داريدا داومس

 اد داوسىب ميس هره_غو نأ ست أ ن نم صا لكو هعو ر زو هرانأ ةريضلن قار ءلاداوسهئمو دعب ىلع

 مهتءاج نيلسم اداو مورثك الاددعلاداوسلاو ةعتمأو عاتمو ةخجأ و حانج ل ئمةدوسأ هعجسو

 مسالاو ةدايسس دوسي داسو دوا نالا عمجاو برقعلاو يلا ىنعةال_صلا فنيدوسالا اواتقاو|
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 لوس

 م

 حوس

 حوس

 دوس



 اف

 ١ انونلعلا فس وهخانسأت يهذمغلا خسو اهلوصأاءاننلا خانسأو لاجأو لج لثمحانسأ ْ
 ىدلا ىلا تدنسو هرمغو طئاحن مديلا تدنتسأ امن: ا (دنسلا) حار ىعع دعقنانند كبس ©

 لاةمفَدز ةرمه ان ىدعب و ىتععهسبلا تدنتساو ةْغل بعت بابن م دنسسأ تدنسودهق بانه ادون« |

 تدنسا ايدل اسي ا اواههك2 رذسمو ارمدكي د: :هسم ةنل ادنتساأمو وه دنسقئ ذأ اكاديا 0

 دادحلا ةريز نا دعس نازو شااء نادن الا لت ا  نلشلا هتتقفر فللالا هد اد ىلا ت دما

 لاقي نارثكاالاو برعلا ملاكى ليلقامهو ىرابنالا نبال !او هل (رونسلا

 طنسو نيضراعلا فيفخ لاق وهلةيخالباتكنازو( ظان س)) لحر «رينانسعجلاو نويضوره

 1 ينل ءانسلاب تس سآوربعبلا يسوق عسا عمجاو مغللةي .لالاكربعملل (مانسلا) بعتابأن ن نماطنس ْ

 ليقهنمو كاذكس عتبان ميسو وفا“ سو لعاشلاهاذملا مس سأ لوقن نم دمه: هوهمانس ملظع ١

 أماعط هيلع تاعجو هن المامنستءانالا تخ#و مانسلاك ضرالا نءهتعفراذا امن ستريقلا تف» |!
 00 نس ل ا ليو اس لئمةيغرأ

 عبرا لوم مهكعدو 0 تاو رار اتطدرأو ا هك

 اذان لاو جسرورثشعاةئئاو كحاوذةعيراوذج او ةعن رأو بامنأ ةعيرأو تا .عابر عدرأوانانت 3

 كا ا

 لقمان مانسنيكسلا تنئسو ةنسأ ه عج حرلا نانسوةدملا ىنععاهنالاضبأ ةثئم روعلا ام ثينع

 نيكسل هيلع نسسد رخح ما اريك نسم او الوساص هة:يصهحولا ىلع هانا تنفسو هتددسحا
 نازو تلاع او نيتعذ ةيناثلاو نية اهدوج أ تاغل هيفو لضرالا نمهحولا نت_سلاو هوو ٍْ

 ىادداو ننسىلعنالذو اهعير طن عىأ لمكلا ننس ءو ىدرطلا تس 36 :لاقن وبطر

 فرغو ةفرغ لثمن سعجلاو ةعمذوأ تناك ةدمجةريسلا ةئسلاو ةقبرطلا ةنسلاو قنرط

 نسموهفربك اذاانانسا هريغوناسنالا نسأو د_سلا ىعمد وءاملا هحو ىف ىد» طاح هانسملاو

 نكللو لجرلاك اهربك ةاشل ا ورقيلا نانسا ىنعم سلو ىرهزالا لاق ناس عمباو ةنسمىئنالاو
 ءاهملالا لعجا ادحا ناتغلامفوماللاةفو دكت ىهو لولا (ةنسلا]) ةيفثلا عواطهانعم

 رغصتوت ادعو هديصم ل_ةمتاهنس ىلع عمجتو ةهتسلصالاو 01 ا د راصت اهلعى دب و

 ةئسلا اهتد اصأءاهتسضرأو ةماسممتلماعو نون «اهبلءتنأاهريغو خلات ّ مو ةةس ىلع

 ىلع عمجتو هو:دس لصالاو اضيأ ةماكلا فيراصتاهلعىناو اواهلعح ةيناثلاو نرملا ىو

 هنسلا اه اصاءاونسضرأ و هانا امصدتاماعو ةرنس ىل ءرعصتو تاوهشو هوهس لهم تاونس ا

 نتنسو نونسلاق.ف اضيأماسلارك دملا عمك نسلا عمجتو ةاحضلا لاق نينس ت ذأ هدنعتدنستو

 ةالصلاهيلعهلوق ةغللا هذ_هىلعو ةماكلا لوصأ ن مامن اك فاضالا عمفذخالوريكتتلا ف
 اهركذمدقَتو ةنمزأ ةعبرأ برعلا دنءةنسلاو فسونينتسك انيدسمجاعااعجا م هللا مالسلاو :

 00 أرملاو اهلك هلا طملا مادلا راج دح اولا لدصلا لع هد لا 0 |

 ةساس ىهذ اههقستىأآضرالا اسس نم قسد ىأ هملع ىنس دربعبلا ةيناسلا

 ءوضلااضدأ ىب هسلاو تدنرصقلاب ىيسلاو عفر دا انسسلاو هتمفر فلالا.هتيتسأواضمأأ

 نيسلا )8

 ا



2 
7 

1 
1 

 ل ساس نا اللا درا طش عجلا و لص 'ثلكرم ( خسلا)ر داجهب رطاخلا خ ”ورهظاذكى ىأرهل هدو هريغوزاط نم

 |ا19
3 

 عضومنوك و لءفللاردصمنوكي نعل و ملا م لم ذم ىلع ممم اوماع*هعج و ثالثل | تكاغللا

 ماسمت دعت ىرهزالا لاقاهنمهنطاب راخيو هقرعز ريب ىتلا هيقثندملا ماسمو ماسالا عجاوذوغنلا
 || العج نامسا امو جاجزلا هلاق ىتتالاوركذلا ىلع عقب غزولار ابك ص ربأ ماسو ةيغخافورخاهفنال
 | |روبترلاو برقع لاكمعملتقينأ غلبب الو مسام شاش نع ةماسلاو صرب فمدقتوا دحاواسعا

 || فمدق:وراهلا.ةراحلا عرلا لوسرنازو موعلاو باو دوةبا د لدم ماو هعجلاو لعاق مسا ىف
 : لمعبام(نعلا )) عضوم هرهعج تازو مسهتلا اوقو رغبت بوح يملا واهف لوقفالتخا ارو ورد

 : ةغل ىو بعت باب نم نع«»نعسو نانط» و نطد و ناري هظور وط لدم نانه“ عجلاو ملاور قبلا نم

 أ | كءلكن عس لثملا فو ىرهوجلا لاق فيعضتلابو ةزمهلا'ىدعتب و همحشو هكر ثكأ ذإ برق بان نم
 ةنمعس هأ سها و ناعس هعجو نعم وهف هم ما تنعناز ونولا اوانرعس مر عم زئدتسا وكلك َّ

 || مد ةينمسلاو ايناس مجلاو ىملادشتالو باعت لاق فورعمرئاط نامحلاو اضيأ ناعما وعجو
 | ةيسن ليقرامخالابلعلا ل اوصحركشتو حسانتلاب لوقتو مانصالا دعت ةقرف ةفغخ ملا تو نيسلا
 ١ ىلاعمولا هت تعم لاقي هنموالعاو توه-:( أعم )سايق 'رن-غىلعدنلا نه ةراب تانموسولا

 ١ ءارغلا لاقو ثنؤتو 0 :رابثالا نبا لاق ضرالا ول ظملاءاه-!او فرمثلا اورعْلا ىلطاذارومالا

 || تاوعم ىلع تعج ةباصمو باص لم دواس عج هن اكو ف ةسلا ىنعم ىلعوهو ليلقربك ذملا

 | لكورك ذمفعسلاءاعسأاو ل وعف ىلع ىعسا ععجحو ةياصسلا ىنعميف اهنال ةئنؤمرطملاءاعسلاو
 ا ىلا ةيسنأ اوفهسلا نماولاةءاعملا نه لزنب هنمو هأ_عم س هرهااروطل لاق ىبح ها“ لا ملاع

 !| الدي تاكاذا رمل يحاذهو لصال اناراشءاواولابىواعسواهظفل ىلءزمملا قاسم سلا
 ا ١ وهوّومسلا نموهو لةقوأ لج لا ةموعع ءلصأو لصوهنزنع مسالاو قالا تناكوأالصأوأ
 | اذهىلعوءاعسأو ىم»لاقيفريسكتلا عجب وريغصتلا ىف لأ ىلا درب هنأ هلع ليلدلاوولعلا
 || عضوم اوضوعول مسمن الاضيأسايقلا اوهوابتءضوعةزمدهلاو عفاهنزووماللا هنم صقانلاف
 || مسولا نمهنال مو هلصأ نأ ىلا نييفوكلا ضع بهذو تابثالاب ىلوأ فوذحا ناكل فوذحلا
 || اذهو اولاق لعأ هنزوفا ذ هىلعو ةزمهلااهنعضوعو ةماكلا هاف ىهو واولا تفذُك ةمالعلاو شو

 || نم ناكولو هتسسسأ لو تتر ال او ماسوأ عنا ىفو ممسوريغصتلا ىف ليقل كا ذك ناك ولهنال فدعض

 ا كلذ و ه ىن-توهيلعاملتو هلامسأ هما هج دي ري هّيسعسوا دي زهتعسو هتعمو تلقا ةمدلا

 ظ «يامماشامون رونلا عمنيسلا دي

 || لاق عصقو ةعصق ل_.ةماضبأ موتا دصحو ةدصم لم تادحسعججلاو بزعم نازبملا (ةيضنم)
 || :مصالا ف ةستق نا هعبتو تيكسلا نا سكعوداصلا,لاقتالو نيسلاب ىهءارذلا لاقىرهزالا

 ١ اموذ مصفأو برع نيسلاو ةيفصوةيفس بيذسهتلا نمةضسن ىفونبسلا:لاقتبالو داصلا.نازيملا

 ْ ةدلب لج نازونسو ةسرعةلك قناع او داصلا نالف مدفن بسلا نوكامأو 06
 جنس ١ سورستو ل ساحونسن بة ضد خس ىذا هاا يلا وص لامعا نم

 تدعم كاناآام خا سلا س راف نا لاقك لذ, نما.2:برعأاو كراس: ىلا كذ ع ىلع ى رح رئاطلا
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 ] سو دوه تيكر كا لذا ثلاثي لا 0 2 د مجالا ءناور 0

 1 احامع#و ع 0 ل هلرتطال يمستبلو في معضخلا .ىدعتيو نشحخ نازو ْ

 . هلاع انالن انس ومالا لاول ال ماو هنعن رامى قفاووأى طعأو داجة>اعمو ْ

 ْ ةأىهاو فيد لعاشلا ىف رمملا نوكم بودغأ نسخ و هفن شح نازو محو وف مهسو هدابقب مسأو ْ

 ١ ىلاقيهنمو عاستالا هلصأو مخستو مشاستو هاطعأ ار ا ااا را :

 د و ل وح

 ا وح رو صح يحج جوع

 د ا

| 
 اريسكب قا معسسلاو ىنعموانزو لس لدم مه «دوعو لطابلا ن ءةهدو دنمو عستمى أ مهسم ىقحلا
١ 

 || ىهاضتأ ىرهزالا لاقو اناسمس تيم“ ةصشلا |متءلر اذا سأر لا مط قوف ةقيقرلا ةرمشقلا ني_سلا |١

 | ا 0,017 ال لير بنس دياي ةسشلا حي اذا سارا فق. قون ةغيقرذدلح
 اريوست ضرالا تدع و نيحرسو بازرث ند «عرزلا هبطصناممالهنازو (داسمسلا )راضي اقام '

  1ا لاا ءأ اره ىفتالاورهسأو هذ مضلانر م-و فورععمنول هر كا دامس ارامجداصأ :

 | ىعساهبوةرعمةدحاولا هاضععلا نم عويوهو لطلار صم عي_بو لجرنازورهدلاو اهنولا» ارم ||
 هنيع تر هجوريما سم عج اوهبر عام .رام-هاو ةغلامص لمَعْمَمْلاو لّدق نان نم ارعم بالا تره ||

 ا دوسأ هنمو سلا هبشد كرتلا داليهارو سورا دال ناوم-روعسلاو راخأا ىف ى 3-2 | عس اتاك :

 ْ ل ا ا :

 ْ ا هللا لا رس رام ما لان ا هانةىلع ا

 نمةلسق ىلا ةمسسن لبق هديعو لدتلا عنص ىذلا ىرصاسلا مهند :ماكحالارثك [ىدوولا فلاختو ْ
 ا نازو(غطامدلا )ىرحابن ملمقو نامركنم اقفانماهانع ناكل قو صاساهلل اعد ليئارسسا ىف ا

 |١ نيطا هلا نيب ىشملاقيو نابنادللا للا سانلا ن نمناطامكلا ىرهوجلا لات ىناجلاباتك ||
 وهوفراخلا هاما هرعش تيد برضو لق ىان نماطعم ى دل | تطمع هوهدالقلا لجنازو طعسلاو :

 ١ ىنءعفقر هلا وهسفنب ىدعتش | ولك تعمم »أو تععتوا عمم هل تءه»و ( هتععع )»ل طوهدمو طيبا

 بج محور

 ا مسا عاملا دو ودصقب نوكب ع متو ءاغصالاب الا ن روكمالهنال دصقي ناك انهم“اوأأ

 ل ناعم اوعمرقو ناغسصلا لاق اضيأ عمو و ةهتعغاد ا اديز تعمسأو ا :

 |١ عامسأ مجلاو وامل نكي عمملاو عملا مالكا فرطو نامه دهنمو نيسسلا مت ماعلاوأ
 ْ در تاكارمل عودت لن اق هطخل ى مق كر يروق قا هماؤلك ةرمعم عما سمو ا

 ١ ن مموهلا ىلا ر داش او هاذ_هو كلذ عمس) لوهو ةدئاغلا هب : ىبعم ىلع ل دام مزاكلاناق مالك ْ

 اراك ب يطا توص عم نم ىلءكلاذ لمن أز اجو هنف ةيقحلا هنال ةمطخلا ا هوتأأ
 0 دما دج لبقهدج نآمثبا ععسو هلع كلوق هللا ععسو ا

 عمسلاو اوسانلا هلوقيلهتءذادي دشتلانئ يثلان تععسو | وابق ىأةندملا ى ٌحاعلا ععسمطوق لوالان مهو :

 لق باب نمالعم هنيع(( تاعم]) ليجاركذلا عمسلاو عيضلان هرتذلا دورمسكلا :
 5 هدي دحبا متأتف

 1 | ىففلاب لقد ءام(مسلا) حالصلاب تيعسةشرعملا فو موقلا نيب تلع» 'واهتيقتترتباا تاعسوة امم

 1 . [|ةيلاعلا لهاله_غل |مضلاو ما سو مهس لئماضرأ ماسعتو سولفو ساف لدم وع دع حورع كال

 ١ || هيفوةربالا بقثمسلاو مسلا هيف تلعج لدق ب انما ماعطلا تمع#و مت ىنبل ةسغارسكتلا و أ
 تاعللا



 | ا/اي
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 || هردان ةغافا الان موزللا ف تكلسأو قدرطلا هبت كلسو قيرطلا اديز تكل سلاقيفاضتأءاملابو

 لاس || ثلا تالسو لق باي نمالسفيسلا (تالسإلهتذغنأ يلا ىف ْئدلا تكاسو اضن أ هبىدعتسف
 ١ | نمسا ىهو ةقرسسلا فلاب ةلسااوذح ود ىأرقلا ىلا هسأر لمق نم تملا لسن ليقدنمو هتذخا

 || تاذجو ةنج لثمتالس عجلاو ةهكاا اغلااهمف لم<ءاعوتإ سلاو هتقرساذا لّدق بادن مالس هتلإس

 || ةلسملاو هاتيصخ تعزنىآ هايثتآ تاس لوا سم لح رود ءاسّئتالاو لثمةلاللاوداولا لدماسلاو

 | هضرعأ فللال ايهثلا هل_سأو فورعم ض ضرس كما لسلاو لاسملا عج او ريك ط يخت مم اريسكم

 | هنا بطلا بتك ىو هنمأربب همحاصداكءالورداونلا نملواسموهو لوعغلل ءانسلابوه ل سف كلذر

 فاسلا لثم علا ف( لسلا) ةئرلا فثدحتحورقوهو موف مدلا ةرثكلل ٍباشلا ضا ىهأ نم
 || بصق ل ثم ةلس-«ةدحاولا هاضعلارصشاضي أ لسا واضدأ ب غلسأ ىنععهسيلا تمل»أو ىنعموانزو

 نطب ةملهونب هنمو مسام بور خم اةلك نازوةللسلاو ةلبسمأو ةلسوأ لمتف ىك ةدحاولادو ةمصقو
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 هب لمرحو مالسالا هي سلو لاقرصمنيسلا مشن مالسلاو باتكتاز ومالسعجلاو راصنالا نم
 ا دجوبال لجر مما مال سو ىلمهسلا لاقىلاعتهللا ءامسأ نممالسل او هيلع سنم مسا مالسااو

 نيسلارتك مسلاو ليقثتاانالادح والف نيس نموريغ مساامأو مالس نقلا درعالا فرفذتلا

 |صاخ ةمالسبعتٍبابنم لسد رفاسملا !سوامالسوةملاسم هملاسو تنوثد و ركذب و طصأ | يتفو
 ىملياخلا لاق قنا ىال_سلاوةيدعتلا ف ليقثتلابهللا هلسو ىع«هبوملا ىهفتاق آلا نمادذو

 فورعثايمال_سلا برطق لافواضدأ بصقلا ىعستو لاهتن كااذىلءحباجزلادازو عراصالا ماظع

 مسأو سلا ىف ل ند سأو مالسالا نيدىف لد سأو لسمو فهل م.أومدقلا و فكلارهاظ
 اهحاصل ةعددولا [بوداقنا ٍل_ستسا وهل ذخ ىنءعهتمل*أو ةغل ليقثَملاهَنل هصأ سو هذا د سعأ

 مل-سو ىونعم لاصداو هفاهتسعن فرتعا اذا ىوعدلا مسلي ةهنمو كلذإستفاهاصوأ ل يقثتلاب

 هبت يكسلا نبا لاقرعا تم الثساو عنامال ثي>- 4_سذن نمهنكمرحأ سل هسفنريجالا

 مالتسالا ىنارعالا نبا لاقو ةراسجلا ىهو مال سلا نمهنال تاثسا لصالاو سا..ةريغ ىلع نرعلا

 بار نمااسهنع (تولس) نيلوقلا ىرهوملا ىكدو عامجالا ىهو ةمالملا نمزو مهم وزصأ

 || سغن بيطواسل ادي زوأ لاق ةغلايل سب عت باب نم ىلسأ تما سو فم م. ةواسلاو تري-ص دق

 بابسسأو بنس ل-مءال_سا عج اودإولا ف نوكيىذلا ىدخلا نازو ىلسلاو هنلا نعىلالا
 ةكرحلا عيرس ىناملا نولد هيدشءنولو اهنماقنءواقا لوطا و هو ةماج اور ثاط ىلعف ىولسلاو

 ةدحاولا لذتلا كوشزو مهمددشملاعفءالسلاو شؤخالا هلاق عجلاو دحاولا ىلع ىولسلا عمرو

 نبللا نم هيف قام صاخ ىتح هتميط عفن باب نمزو مهم ال سنعسلا تأالسو ةءالس

 *«يامئلثيامو ملا عمنرسلا وب
 ناك اذا لق با,نمانعلجرلاتم“وراتولاوةنيكسلاودصقلاتعدلاوقيرطلا (تعحأا))
 هلءاعدلا سطاعلا تيعستو ئثلا ىلعمل اعتهثلارك ذ ترعستلاو ةئيطلا ىأث هلا نس>وهورافواذ
 ظ ىلعأ هما نيشلادسعو ألاقوهلاعداذانيشلاو نيسلا.هتعمسيذهتلا فلاقو هلم ةجتملا نيشلاو
 | لكوةماقتسالاو ىدهلاو دصقلاوهو ته-لا نما ذخأ لصالا ىهّرإ م-هملا بلعت لاقو ىّدفأو

 | هلباقىنعج ةتماسمهتماسوكاذ نمذوخأم هذه“ ىلا ءاقيلاو دوعلاب عادىأت دسصو يري عاد
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 | تيكسلا نا لاق تذالاسانلا يت ىذلاوهو فورعمرفءجنازو يل#سلاو ةغل لق باب

 ًاوحالسلا فةغل لج-نازو حسلاو تاحال .ثدنأتلا ىلعو ةلم«اريك ذنلا ىلع محق ثدنأتلا

 نم طوغتلاكهنموهو عمن بادن احل ثاطلا مل سو هحال_سدحاو لكذخ أى أ مهتم -أموقلا

 ىتالاوركذلا ىلع قاطتو فورععمءام لا ناويح نمةاهمسلاو ردصملابةيعست هحسوهو ناسنالا

 و

 جتفتقءامحلا تايثثا تاغلا يفودسأ ىبةغل ىفةافطسىثنالاو ليع ف>السسلا نمركذلا ءارغلا لاقو

 هذ عمءاحلا فذ ةعبارلاوةثلاثلاوءاحلا تشو ماللا ناكسا سكملابةمناثلاوءاحا نكستو مالا

 نمار مشلا تحلو رجلا ل عضوم حسم او هنصضأو هنو وهتطشك لاقياعاو هداج ندلس

 بعت بأن نما. سأ 7 (ساسر)ل هرخاروشلا حسو ىطمىأ حسناف هرح اق ترصاخولسو عفن باب

 ٍْ سا وق لخا لهساضيأ ةسالسلاو فلاب ساسلا نيبرمدكلان ساس لجرو ساسو عفنالو لوس

 ا نم سولا.سو رمسكلاب سل .:هم>اصو هي>اصن ضسثودحل هكا عسا مدعو هلاسك_سالوبلا

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 . (| ( طيلسإب لجروانبادحأ ضعبا ةيسن ىهو ىسولاس ةمسنلاو ناةسريطدو دح برقر ميدلادالب

 دنع تاغاربكذتلاو ةنطاسلاو ةنالولا ناطا_سلاو ناهريلاو ةخلا ناطلسلاو ركذم صخلا

 | ةعاجو حاحزلاو ىراينالا نبا هلاق ةنطاسلا ىأناطا_سل اه, تضة لايف تود دقو قاذحلا

 لاو عجلا ىلع قلطب دقو هلريطتالو

 ناطم+ايدسدق ىنعلا نأ دي نأف هرغلا نملّعلا او تفرع

 د ناطلسلا دمس ىثغمل نا د

 نمهفاقتشاو نافغر و فدغر لدم طياسع جات وهدهنا لاق و ةنلكاوهو ناطالسلا ديسىأ

 ريس

7 

 || هدغلاةثيهكح اخ( ةعلسلا )) مستو نكت طلستق هنمهتنكماطيلست ئذثلا ىلع هتطلسو هتنطاس
 لبقتو فالغ هلو هكب رع دنع ؟لرصن معلا ف زها ريغ ظيلغ مرو ىفهءامطالا لاق كب رحتلاب كرت
 | عجاوةءاضبلا ةعاسلاو نمالا دنعا يعطقزوجءاوقفلا لاقا ذَخو معللا نعةحراخا منال ديازتلا

 | فلاسو هذ ىضقن او ىضمدعق تان نمافؤلس ( فاس عول_سم لجروهتققش نيتضعت هعلسأ
 1 تفاسأو بابسأو بدس لم فالسأ ىلع فاسلا عجم مادخر مدسخ ل ثم فالسو فاس عجلاو

 | كلذ نم مساوهو نيتضف» ف لسلاذخ آف استساو هلئماغيلت هيلا تفاسو فاستفا ذكى ديلا
 | نماقلسةاشلا تةلسو ةيئذلل ةقلسلاو بئذلا مسا قلسلاو فورعمتاينرسكلاب (قلسلا )
 هدةءمعسا ذكه ىرهزالا لاق اتحعما ملا, هتذمط لقبلا تةلسو جلا ءاملاب اهرعش ترد لتقبا
 ||| ةعضامللاهافق ىلع اهاقل أ هنأ سها لح رلا قاسسوءاسملاب هرم ىف عطب رضا اذكهو لاةبرعلا نم
 ]| هسفن ىدعتيو همق تيهذ دعق بان نماك أ سقد رطلا ( تكلا 39 هركباعهيطاخهناساب هقلسو
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 | نم عونمضلا,كسسلا و ردسوةردس لثم اكد عملا و ريثاندلاو مها 1

 تعص ىهعهعماسم تك ساو هكسنذأو نب: ذالارغصو هو تبان نمردصم ككسلاو برطلا
 نكس اريك ذتلاهيف ىرابنالا نبا حو حونذملاةكرس نكسهنال كلذب ىعتفورعم (نيكسلا

 | رئ ذموهاولافانكردأ نمامهريغو مد الاو ىراصنالادي زانآت لس فاتسجسلا لاقو ثدنأتلاو

 ءارملادشنأو هرغشلا ىعم لعرعشلا ق ثنا عروثدنأتلا اوركنأو
 ريسغذاشهنكءلءاهلا,ثنأا_عرورك ذمنبكس | حاحزرلا لااذهلو 5 تاصنلا ةحاوم اك 5

 نم ن وكف نالسعلت م نياعذ ةوهفهدبازتودلا ليقو نيكستلان مل عفهبروف ةماصأهنونوراتخم

 ناكس معاون ؟ اسان اف كتم سلا محشالاو ب باطب ان نماكسرادلا فورادلا تنكسو فعاضملا

 نكاسمغجلاوتدبلااهرممكو فاكلا ا ماو زادة ةنكسأ لايف فلالاىدعتيو

 اضدأ ىلط بان نهئثلا ىلا تذكسرد صموهو كاذريغو لامو لشن مديلا نكسدام نكسلاو

 ىف ره. الو لاق فاك اديه شةرداوذلا فىكحو راقؤلاوةناز لاو ةياهملا فيقتلإةنكملاوا
 ىدعتد دو هةكرح تدهذان وكس 1 تل نكسو اذا فر كا از_هالا لقدم ليس رعلاعول ْ

 دسأىءهغل يف لا غفار هوانا ةوكسلا ذه مذ يا

 شعلا نمةسعلب هلىذلاريقفلاو هلئشالىذلا نيكسملاتىكسلان الاخ مهريغد نع اهرس 9

 هتباوال لاهتذ تار يقف اسارعأ تلآسو لاق نيكس 1 نمل أحن نسح ؟ريقفلا لمحت سنو لاخلا ذك

 ةنيفسلاامأ لات ىلاعتهثنا نال هحولاوهوريقغلا مالا نا لل ىمدالا لاقو نيكسم لد
 مهس<ضرالاىف| أيرمض نوعي ةسنال» ءارقغلا وحى لاقو ول ىواست تن اكونسك | هسملثذ 6

 ام-واعذ هلئالىذلاوهو ريقغلاو نيكسملا أر ءالا نبا لاقو ففعتلا ن مءانغأ لهاجلا

 أ أرملاو ةنكسملاوةلذلا مملعتسي رضوا «تلاق اسس :ناكن اورو هما لملذلا اضن يكسملا هاد

 ءمدأ ص اود ءالا قد ال كرولا قالاقفمو لدا نب قالا الا فذ>سامقلاو كما

 ناكيسال اقم. كلالادا رولر عضخاذا نكس اوءاملا تلبس دف ةريقف لع تاجا تك لاس
 7 .ةو لعمفاهيزوفأ د هىلعو نوكس |. نمذوخأم لبق ,رعلا ملاك قريثكو شو عاطقلا نبا لاق ْ ْ

 لعفتسا هيروفا ذه ىلءو ةثرسلا هلاملا ىو ةنيكسلا نم

 يامل أم وم للا عمنيسأا 3
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 ىعملا موغل هفذ-حزوح و زيدعلا ىلع بصنوب وكل ارخاودب زر ىلا لعفلا دنسأن كدي ز بوت تاس 3

 2 هنلكو كا || م1 ل باستا الل 7 ١

 هلاقراخ 0 | 02 : ورم نق هل سسد]رب عش أ ن نم ريض لبق 1 [سا ا مهتر نم قب ربط ىلع تاس
 هطنخلا ناد->ىرهزالا لاقو به اراةصرشعل ا!قيقرهنم يسضسراق نا لافو ىرهوحلا

 حالصلا نبا لاقهن دوربو هعبط قريعشلاكو هسالم ىف ةطن1 اكو عفريعشلار مشقكة رس دقالوربعشلاو ظ

 ' ب نمو هقملتبا م رللا خشي نام بعت بأن نم هك« ( هنيلس )هل اراو هةحت دق بان نما اس اهدي



 5 اية

 ةجراشس عدلا وشلل شامل - ا وا هلتلعجاذاف لالا, هتسقسأو ١

 رسكل انةباقسلاو بن رختالو ررضالد عفن هبفاةيغانقسا ىأ ذل ا. ىلعف ىلع كاز انعسالو ْ

 تاطلراطق“الا لثم قسلا باطءاقستسالاونبللاو ؛ الان وكي اعسااوسانلا قسلذذن عضوملا ْ

 ًاربداكت الو هيف عقب رشصأءام ىسلاوامزالن طبلا قستساورطملا||

 «يام,ئام دامو فاكلا عمنيسلا و ظ
 1 ا يا ب كا وفل هج ا 2

 فورعم ماعط حج اكسسلاو ىدعتبالو ىدعتب هري_ةهيكسو ب صئاانوكم سواك سهأملا بكسل '

 مط انتوكسواكس (تكس) فعاضا اري غىفتالعف دقفل ما از وخال سلا ا ا
 مهضعبو ةغلامز الزومهملا لام ءّمساو هد وةك ا لاعيف فيعضتلاو فلالاب ىدعتب و ثدص :

 نكس ىبهعاضدأ ف لالا تكسأو بضغلا تكسو ةرملا تقلا ةكسلاو عطقناو قرطأ ىنعع هلع

 مخل لاقي وتوك || ةموادمسا ارغنازوتاكسلاو ىمدلاه : - كسدامةف ةرغءنازو ةنكسلاوأ

 تيكسلاو مااكلا نعاربصت وكسلاريثكل يقثملاو 000 لان تكس لحرو هيسشتلا ىلع تاكسأ |

 ان[ ليستلا لاق راه اوه فاسللا ليت نم نال ليل ا [فيفذلاو رغصم
 موضعي لاق فورعمركسلاو هيدسرامرمس كسلا يركس وهن دنس لقت أن ع نماركس هرهلا (تركسإ

 وأ لاق ةوالحلاديد_ثبطرلا نم عولا اضن ًاركس لاو ىذزريطركس لاق.اذهوذزربطب لعامل وأو

 أوهوركس | لدتر .ءلانيعلا باق ىرهزالا لاقو ,ركسة د>اولاركسلا لت هلذكلا باتكى متاح :

 بععت بان نمارس سو دنس اذا تاطرلاريصءو هلاقب نمت مهن كس ا!اونيرحلا لهأ دنع فو درعمإ

 عبجلاو ىركس أ ضاو اهلاثمأ ىفكلذكو تاجر هنن للم دس ةغلردصملا ف نيسسلارم ,-

 ةركساو هند مسأركس سلاو ةناركسةأر ملا ف لامتددسأ ىن ةغاىو ةغلاهتةوني_هلامضب كراك ْ

 هريشكىلعريعدلا داعأ هنا ممضعن نع لقنو مارا ربو هلق عل از ارثللا

 ناكوا 2 ريدا منيح لق برسول ىح مارحريثكلا ليلقف هلوقىلع ىنعملا سف

 فرد »ماك اذ_هو نيلوالا نود مارحري' :كلاوهو ثلاثلا ليلقفريثك ثلاثلاف ثلاثلا كسلا |

 ااا ترا نالت وتمر هدو دول نورس ءرابخاهنال ىرعلاناسللان ءاأ
 ىذلا كاذ لملقف هربدك كسلا ىذلا ىتعملارب_صيقربن اهب طبربلا دما ىلع للا نمريمضأ !ةداعا

 هنمفقكلا لام رار ال و لا نجلا قف عرض دقو ءارح ورب كركسم

 هري_ثكزكس ئنم نكدامهمربدقتلاو طرشلا ىنعمنم !دتمملا فاملباوجهاغلا نالو مارح ظ 1

 ولوهمال_غمو.ةيىذلا كا ذلف ى_ءملاو مهردولف همالغ موق ىذلا هريظنو مارحْئ لا كلذ ليلقف

 نودؤإدأ| نءارامخا نوكمف مهردمالغاإف همالغموقيىذلار دقتلا قد م الغلا ىلعريمضلا دعأ

 ريثكلا لءلقفديرأ اذا هنالاضدأ ىنعملا ةه>ن مداسق ةمفو هزمأنف طدارالب ادا قسف لوصوملا

 فل ا<وهو رجلا ع نمركسد الام ةسحابا ىلا ىدؤيف مارحريغليلقلا ليلقف همو وم تبن مارحا

 فارعالا نبا نعو عناصلكبرعلا دنع وهلا وةفكاسأ ع جلاوزارخلا (فاكسالا) عاجلا / ْ
 ايلعلا هتيدع ةزمهلا مضي بالا ةنكسأو افاكساراص اذا مارك | مرك ل ثماقاكسا لجرلا فكسأ ||
 ىلا بابلا ةشعةفكس الا لاقفا لع نيعلارم هقكو سد ءذهتلا فسدتقاو ىلفسلا ف لمعت-ستدقوأ|

 اوفا مةفطصملا قد رطلا ةكسلاو قاقزلا ( كسلا ) تافكسأ عجلاو اهللعأطو |
 2 2 ا

 : تكي 0

 هدب دد
 اني



 نو

 ا
 لعافلاو هتقرأ لة بانن مةغل قو برمضان 3 ه...عمدلاو مدلا ((ت كس ىقىدمرض

 وهذ هريغن ملمس أر اصةغل برق تان ملغسو دعق بأن مالوغس( لغس )) ةغلابم كافسو كفاس

 داح فالح لغستو مضلأب لغسلا مسالا والاغسو لةةبا.نمالةس هلمعو هقلخ ىف لغسو لؤاس

 زوجي وا وءاوق ىهو همجلاةلغس هلصأ لاقي ودل سلا نمنالفو ءاغلارمسك هل غسل ذار ألا ليقهنمو
 مضلا عنميةبدتق ناو ةغل نكلا و م.لايولعلا فالح لغسلاو ةلكو هلك ثم ةسلاقية فيقذقلا
 نيةسلاعم<وناغسو هاا فذ نيغس عجلا وةفورعم (ةنفسلا) ىلعالا فالح لغسالاو

 تاقولخلا هباباهللا هدحأو نس وهسد ىذلا عجلا نال ذا نيشسصىلع ةنيسأ | عجو نيته نق سىلع

 َّى همممو نلبلق طاغلأ ىف عوم ف نيغسو ةنسفس لثم تاعونصملا فامأ و لاو د[ و رعو هرغ لدم

 نافشاهحاصو هرشقت ىأءاملا نةسنا منال هل ءاق ىنعع هل معف ى مهوهد_اولا ىفةغانيقسأا لوق

 هغسلأو ءاهف -عجلاو ههفسىتاالاو يشوف هس هاغس م دلانهمسو تعتبانن ماهغس( نسر

 هنأ هل تلقوأ هذسلا ىلا هتيسناهضست هتوف سو ل وج قحلا هه. ةفالا "ا لقعلا ىف صقن

 هماددس

 ميامملثءاموفاقلا ل

 قانلاوهب رقبىأ هيقسس قحأراجلاو سيقسو تقاس وهف برق سعت بانن مايقس 0

 بد رقلا نوكي بقاس لانس انركذو سراف نا لاق ةعذشلابرعسفو قحأ هل نم همه سن

 نيم طقسأ و هتطقسأ ل اعيففلالا ىدعتب .و لفسا ىلا ىلعأ |نم ع ةراطوقس(طتسإ) حلاو

 طقسلاو بالكو ةبلك لثم ةطقس عج رسكللاب طاق سلاو لعفلاو لوقلا نمأطختاو عاتملا ءىدر
 اطوقسهشأن طب نمدلولا طقس لاقي ىلخنا نيبتسهوهو هما لبق طقس ىتأوأ ناك | ركذدإولا
 مهضعبلاق اطقستقلآ ف لالا لماحلا تطقسأو عقو لاقبالو ةغل ثياثتلاورمسكلاب طقسو أ
 لوعغلل هانمل ا.دلولا طقسأ لاقت الواطق»تطقدس انولوق.نو داكءالف لوعفم ارك ذسرعلا تتامأو

 لوقو امهفةنالثلا هو>ولابفرطلا هيلا ىدهلد ٌتدح لمزا طقسودنرلان مطقسامرانلا طعسو

 ماكنا نم ةذان لكل ىأ ةطقالةطقاس لكدو هن رضالاو 0 هيلظ طقس هانعم ضرفأا 1

 طقسام لك قةطقا سلا ت 5 عما م جاودز اللاماو ةغلامماما ةطقالىفءاحلاو اهعيذي وا ولم حي نم

 اضدأ نيتعضا فةسو سولفو ساف لثمهفوقسهعج و فورعم (فقسلا) اعامضهيحاص نم

 تسلا تقسو 2م ديرب ل“ :مفيقس عج فقسارغلا لاقو ردانو هو لءف ىلع عمج لعفا ذ-فهو

 ةْفصلا ةقيقسلاو ةغلاممدي دشتلاب هتفقسو كلذك فلالاب هّتةسأو اغقس هل تاع لق تان نماشقس

 فقسالاو فئاقعجلا ةذص ليقوةلظ تناك ةدعاس قبةغيقسو هريسغو حانج نم قبسام لكو
 هضم لاط بعت باين ماس * (مقس]) ةفقاسأعجلا اوفيفذلاو لزتتملاب مغ سيئر ىراشلا

 زعامة و ارت ا

 2 2 هل 95 . ةقورممذلاو تالا للا ل وع اودخملا هب هلا مات لاو

 قد ناكاذأ نع سلوك نوهمو اناقسآو تم هغلا هللا اناقسو ةءالإلا 0

 . | فيك دو بق ةفاتس رص تا ل سو ةغل فلالاب هتقغسأو هّةلغأ نرمذ

 لفس

 ساهبيي



 مقدس
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 ُّ ا ىأ ىلعا ملا هذ ةالصلا ىلا ىسو لورههمشمق ىسوا ارا نماه ذأ ىف لعايعس جس

 | انآ

 |١ ىسامالا ناسنزلل نسل نآوىلاءتهلوق هملعو لعلك ىف فرصتلا ىىسلا ل_صأو ناكهجو
 هياعسهتمتر لف ىف ب ناكملا جدو هي ىثو ىلاولا ىلا هب جسو مهءاعلو مونقتلا ىلع يو لمعامالا

 ١ قلط ١ اذاو عاسلع افل اوىعسلا همم ملط هقم# ىفهةعستساو هب صلذتمل لالا ناستك أوهو

 ظ هاعسعجلاو هقدصلا لماع ىلا فرصنا ىعاسلا

 ا نوكي ال لبقو ةعاملا ةغسملاو نايغسو بغا بوف عاجاب وغسو بعت بان نمابغس بغس)

 ظ [مغس سطعلا نفاع 3ك وبععتلا عم عب وجللاالا ىغسلا

 ظ هام مانب اموءاغلا عمنيسسلا ب

 مهضعباهرسفو برعم ىبراق امهيفةح .ونففماتلا امو هت ليقونيسلا ذب ليق ( ةضقسلا )
 عجلاو قد رطلارطخ نمهبنمأباضرقالام عقدي تأ هلابك وللاملا بحاص بانكح ىهالاقتف
 عه ليقفامز ال لم ءتساا_عرو ةمدص ةن باب نماعبتس عمدلاو مدلا لحرلا ( مم سل عافسلا

 وهو ل تاق بان نماحاف سو ةخلا سم ءأرملا لجرلا مث 00 حومسدو وقتنا اذاءاملا

 ىعموانزو هوحو لثم للا 0 حافسلا نع ةنغءحاكدنلا قوات اضتصتءاأ !نالءانازملا

 دوغسلاودافسلاردصم او عامسلا تدفاستو بعت با:نماهدغس هاثنأ هريغو رئاطلا دهس

 كلذلاقيةفاسالا عطقوهونيتضفب رغسلا مسالا و لصالا فر ددمو هو بكتو بحاصو بكرو
 ارفسىودعلا ةفاسم نوع الر رعل ا نالىودعل ١ هكا وو قوم لصغاو ًالاحترالل جرح اذا

 ريسفتلا ىفنافانراغسا تكد دمنا ىلاعت هلوةنمدح ١ هر اكمورغسأ | لق !نيفنصملا صعد لاقو

 ش كإذك ةرفاسهرفاسسو راف سو هرفاس موقو راغسسأ مسالا عججو روعج 8 *هنم لععاقلا مساو لعشلا

 1| بابنمارفسس مثل
 ||| ليكولا ليقو ريغسورفاسانأاف تصارسكلا. ةراغساضيأر غسأ موقلا نيب ترغسو تءاط ترض
 با.نمارغس ىلا ترف .ءمطوق نهذوحأمهن' اكو ءاقرشو فد رش لم ءارغس ع جاو ريغسءوحنو

 اههجو تةشكار وش «ةأر لا ترسو هغشكم و هيف بونبام ضو مهنالهتةضوأو هتفشك اذا برعض
 لحرلارثسأو لا<هالعاذإ كاذ نمهجولارغ «أوءاضأ اراغسا عدل اره سأو ءاهرمغب رفاس ىف
 تدععو ف درع و هفرغ لة مرهس عجل و 0 امسلل مص ماعط 0 رفسأ و راغسالا قاهال_صةالما ا :

 لثم ظافسا عجلاو هوحنو بيطلا هيفأ نيام ( طغسلا) ازاكمةرس ماعطلا اف ىوىتلا ةداجلا
 هبول ناك اذا بعت بان نمئلا عفسو ةرم<برعشمداوس ةف رغتازو( ةعشسلا )) بايسأو بيس

 عقيسس الا هنمو ارغصم لعافلا مسأب ىعتو ءارجورجأ لثمءاعغسمتالاو عغسأرك ذلاف كل ذك

 اترهسو تادحمو هدص» ىل_ةمتارغ نا هعج سامقو هس رقةيرغستناكو

 ريغدلك ًاوهواغسبعت بان نمهدسأس دائم لكنم هريغوءاودلا ((تفغسإل رعي دح ىفأا

 رص



 د دعو روراج خو وع وجو درو موو يبل نوب عوج جاب هوي سمو د وورساخ7وو ويدعو ضر ماه جاي وو كووودو 00

 221111111 1 1 00111 ب5

 | راوجوهب راجل ةهراوسعجلاوةناوطسالا ْ

 دمي يي يي 727227232322323

 «يامّماثامو نيعلا عمنيسلا ب 0
 كل جم

 ةنامز هاغق ىلع دما لد زل مطسناو سولو سلف لم حوطس عج اوهالعأ هريغو تددلا (مطس)

 ىذلا عضوملا م ا حذو 00 ماد 0 هرعلا ت تاوطسسو عطسوهف 0 ارحب لو

 هعسأ عد را لحزا 00 ملا هيف طسسن

 ةدازملا و مطسلاو ىتثوطر طاادركذ هل بقا مطسم و فانه ديعن:ناطاأدنع نةثاثان فوغ

 ارطشراكسلاا (ترطس) طسبلا ملعسلا لصأو مل ! سل زا تام ط طل ريقلا تدعطسو
 راطسأ ىلع عمدصف لع ىغبةغل ىفءاطلا فن ا نمفصلارطسلاو هنتدتك ل مق بان نع

 سولفو سلف او ساذ ل-ةهروطسورطسأ ىلع عمصفرو عا ةغل ىف نكس و بابسسأو به ملثم ا

 هءاح ليقُمَتلانأَن الفنالف ةرط و مذاب ةروطساو رمسكلابةراطسا اهدسح او ليطظانال اربطاسالاو

 ل عضارا نين عطس عجصلاو ةئارلاو رابغلا ( عطس دهعتملا راج وريطاسالاب
 لوطن و لاطسأ أ عبلاو برعموشو فورعم( ل !طسلا ) انرمضديلاب وأ ف كلا ا أرب همس عل

 اهنزوف لصأ لم انا دنع نونااوهيراسلاءاطلاو هز ىلا مي هنا اوطسالا ) هيل لطبساو

 ظغا ىلع تاناوطساو نيطاسأ جاو ةنالثمفأمزوف ل أواولاوذدئازمهضعبدنعو ةلاوعقف

 رثكءاا اطسوةدشد شطم لاوهو هلذآوه مترا اواسط السمو يسال

 دعا ها ةدامو ءاطلا عم نيسلا ب

 داصلا ىبعرمصتقب مهضعد ورعد لا قيفريذعاب ةغاقاداصنيسلا لدستو فو رعمتابن( 0
 لعافلاو هدا ند اع عمردصا لاب واذع ماندو نيدىف بعت بابن هدعس:نالف

 وهف نين هدعسفنلا هدعس لايف ةغل ىف :ةكرط ا ىدعب و نمسا ةداعسلاو ا عش

 تكمالاولو فلل هانيلابأ اودعسنذلاامأو ىلاعت هلو3ىفةغللا هذه, ةعبسسلا ىف ٌعرقو دو« سم

 قفرملانينامناسنالا نمدعاسلاو ىثفالخ مذلايدم ودتلا هدعسأ لايف هز ههااىدعتبنأ

 عمجاو دضعلاوهدعاس لاو اهاعوام مطب ففكللا دعاس هنال ا دعاس ى مه د هوو فكلاو

 هيلا ىهس امولعمار سال تاع عت ىلا «(ترعسر) هنواع ىنععهدعاسمهدعاسودعأ دقي

 لج لثمراسسأ باو هصخر طر 3 اذارعسدل سلو هتعث تدازا ذأ ارعسدأو ةغل فل الاب هترعسأو

 لاثم (ذط د. همم ١) ت ترعتسافاهتدقوأاراعسا| هترعسأو غن بادن مأ ارعسراتلا ترعسولاج-أو

 نيلوعذم ىلا ىدءتبهاودلا هتطعسأو ر دصمدوعق ل-:مطوعسلاو فن "الا ىف بد:ءاودلو.ءر

 اهسادقو مدلابتءاح ءاارداو دْلا نموهو 2 لكل ؛ طعسااودبر طعتساو

 ءانب ىلا ىّذ ترمسكو لو لاعف لم ةملاغلا 2 شالا ىفاومل |تءكاغاوذل مس ما ةنالرم كلا

 لدتا ناصغأ (فعسلا ])) ثلاثلام ذولؤالا كلاعفألو لعفممااكلا ف سلذادوقذم

 هيبلماو ةيستو دن تمتفس يسرا ول امص وخلا لاز ناو صوختا,تمادامإ

 خلان زلعس لتق بابن م لعس (لعسإ) هرهأ ىلع هتنعأ هتفعسأو هلاهتضقافاعسا هتحاتأ

 هت دصلا ىلع ل>زلا (ىس) قل ا نم زاعس لا عضو مرذعح لاثم لعسملاو هنم مسا لاعسلاو 0

 طعس

ِ 

0 



 * 1 ا

 ا” 01ش لدن و قدراطلا طارسلاو تلسنذا لع هتطرتساو مدفن طرس ست تان نم هطرسأ
 "| هظفاىلع ءاتلاو فلالاه_هجو فورعمرحلا تاناويح نمناطرساو طارمص لايف داص
 قدك ردا عرسسأ لصالا ليقو ةدئاز ىفو هيثم عرس أ لصالاو اعارسا هريغو همشمىف (عسا)

 داو عيد ردو هايل راسو هلع ماد "اد ةماعلا عسل ىاايلا عا
 0 أ ممئاعمسس فت ثج لاقي مسواثاو ًاءارلاو نيسلا خمت”سان دلا ناعرسو ريغسعووهف | 00-_

 اا افاسا (فسسأ) هسيلاردابْئىَدلا ىلا عراسو نيعرسسمىأاعارم ممول ا ءاحو مهل 'اوأى ف ىأ

 1 0 ا ماقرمسس فرسو هم .اني_:كتعل قرسسلاو دصقأ ازا

 سس

 فرس

 010 ا نماسد رق عضوم ل هجو بعت لاثم فرم.سو تاهجوأت أطخأ ىنعب مهتفرمسف م متينطو

 0 وةيلالحلا ةنوم# لسو هيلع هلل |ىلصدتلا لوسر حرت

 نيزك قرسرد_.مااوةدانزلا ىلءفرالاو هسسغند لوالا ىلا ىدعت. الام هنمقرمسو برض

 ” اردو ورممنلأ ىيعما وةلك  ةمفةذو لهم ةقرسلاوءارلا هنكناق ةرمسسأا مسالا و

 7 ||| ةلك اهناك ةديعوأ لاقءاض- ربرح ةقثةقرسسلاو اهفضسم هعمسا ذا ةرخ ماو زا عملا قرسو
 ش ىلعاهنال عدجاهنانظي برعلا ٍضعب و نأ ل وارعسلا )) بصقو ةبصق لثهقرس عج او ةيسراف

 ىتغي_ص نيددر-جلا ف قرفو لدوارسا وشو 0 ىهلوة يفر كدي م-مضعب و عجلا نازو
 لةوةيمعأ لد وارسلاناروو+اولاورمسلاوهو لد وارسللا ىهلاقيف ثدنأتلاوريك ذسنلا

 ليوارس

6 0 : 

 ةيارمسلا مسالاوابريسهي ثيرسو لس للا( تيرس )تالب وارسم جاو نرسل اور 2 هر ىرس
 لاقمف لوعغم ىل اهأم !اننييدعتمن اللمع _سد وهب اا لالا اولا تلكاد :

 ةءرسولبللا نمتيرسان,رس لات ص ا وضفونيسسلا خبةيرسلاوهب2.درسأودي زبتيرسأ|
 دقوهرخ اوهط_سوأو للا لوى رمل نوكيودب زوأ لاق ىدمو ةيدم ل_ةهىرمسلا عجاو ا

 سسداذا ليللاو ىلاعتهنلا لاق اعاستاواز اجت ماسح الا.اهلا م دشت ىف لاف ىرسبرعلاتلمعتسا ||
 ريرحلاقو بهذوراساذا ىوغبلالاقو ىضعاذا ىنعملا ا

 ما سم لكمورب مومهلا اوحاو 4 ماءنريغنتيف مومهطلا ترمس :

 ناسنالا فءوسلا قرع ىرس ىط_سةرسلالاقو اهوحنورجلاو ملا هيف ىرسىاراشلا لاقو ا

 000 بهذه, ىرسوال ل هانأ مهلا هيلع ىرسو كاذ ىلع عاطقلا نادازو ا

 لوقوموللا كلادعو طاشنلاو لسكللا هذخأو مهلا بهذولاينا فاطوذ مسومالكفريثك |!
 نا ل و عطقو توما ه- ا سفنلا ىلا حرججلا ىرساهقفلا ||

 ىلءةيراج ظافأالا هزهوةيدعتلا ىععىتعلا ىرسو ميرحتلا ىرسو حرج ارث ى دعت ىأ هدعاسأأ

 7 || نمةعطق ةيرسلاو مدقتاا ةقفاوما منك ةرؤهشملا ب ةكلا فركذاهل ماو ءاهةغلاةنسلأ ||
 5 تانطع واناطعو هبطع ل ةمتانر“ موانأرع نجلا : ه2 هرم.سذ ا منال ةلعاق ىععزإيعف شحلا :

 2 35- 1 7 10 ا

 عجلاو سدثرلا ىرمسللاو نانغرو فيغر لةمناد رس عجلاو ربة-صلار متااوهولودجلا ىرسلاو

 ةارسلاو تاورسةأرم .ىلا عجوة لعق ىلعل لرعف عمدجال هن الريطن هلدجو داك الريع عحوقو هارسأ |

 "| هتارسوهرامخلاملا كسو نعلا تارضدح ىل ادتعو تاقرع نم بد رق هلوأ لج ةاصخلا نازو |[
 ٌّي هيراسلاو لءاق مسا ىهواليل أت ةياصسأ اةيراسلاو هيل فدل ويارا ةارسو هيل-ةما]



 001 1 د

 ذ»ةيرسملاو قةئلاوهف رح |عضومىلا ذةنمهلتاكن اف بام .كأو بدس لدم بارما -أو هيرمس
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 طئاغلا ىرجربغال خفلارةيرمسملا 00 وةناعلاىلاذخأايردصلارع ءارلا
 هابلاديدشتو ةزمحلا مضد برسالاو عضولل مسا ى مذامم حر اكلنا تارسن الكاذب تدع# ِ-_ رخو

 لسارمس عجاو عردوأ ص يق نم سلب ام لاب مبلاوءاشلاب فرسالا ن نءفدرعموظو صاص)اوه

 هيو جرس هريغصتو فورعمةيا دلا ( حرم )) هسد' ةءانا هةبسلا ىتعع ول رستف لا هللا هاد رمسو

 تحرساو سولؤو ساف لد ةمجب ورسهعج وانباكحأ ن نمير سنيدجأ مامالا هنمو لحرلا ى عع

 باتك ل ثم حرس معججاو حامسصملا جارم لا واجر مس ه[ت انعوأ هة>رس ةملعتدد- :فاالابسرغلا

 ةلتعل أاهمفىب ال ا لكي ةجرمماو ةجرم..لا!ملع عضوتىتلاءارلاو ربما خب ةسجرممملأو بتكو

 لغم جارمسلا تحرساو راسم مجلأو جرت اال صو لا حل مح

 فاقلاو ومبجلا اتبر رعف فاكلانيكرساهاصأو ةيمعأ ة لكل دزلا نيحرملاو ىنعموانزوهندقوأ

 ةعفأ اولهلوأرسك امناوثو رلوق أ امناو هلوقآ دكىردأال ععصالان ءواضد أن يقرسلاهيف

 ( تدر ل ردم كافل ادع يحصل ازودعالو ة-رعلا ةشالا

 لمةثعلاناهتحرم هو ىدعتالو ىدعتا مترسواهسفنب تءراضبأ امورسو عفن بابن مأح ممن ىلا ,الا

 حرس ارلا لال! لاقي و خفلا,حارسلا ءالاواهتةاطاذا ةأر 1| تحرس لهقه:هوريثكدوةغلاص

 لاقي ونيحا امي دسالاو ب عا هكلانناح .لاواحر مستر عشلا 2

 ءالولا ىلءهبتدتأ !ل_#قبابن مادرمس ثد د دن ( تدع هبدشتلا ىلع ناحرس ىذاكلار عقلا

 .رمسكي درمممملا و عرح ف مدقتودر ةدحاو ودرسةثالت :لاعفمرحلا ارهشالا فرعتأى ار ءال ل قو

 دعاماضن [قدارمشلاو عع سإلا :ىقش نم ةعلا لوحرادبام قدا -اوز را لاش وبعث ا

 طاطسءاا| قا ىلا هدبعوأ لاقو ق دارم .فسركن مس لكى رهوجلا لاقو تدملاأ ن نككىلع

 نالعالا فالخوهو م (سسلا) ب بردارس عجلاو هيف لخ دي قيضلا ناكلا بادرسلاو

 ىدعتمد :هتضخأارار 0 يدلل تر اق رس حاكدلا لق هسنصو رارسالا عجلاو

 ىنلارابخأ مهيلا نور مسترب دقتلاو فوذحم لوعذملاق ه دوما معلا تور ممن ىلاعت هلوقامأو 4سقدت

 نآزو<وهدوملاب مهلا نوقات ىلأعت هلوق لم مهند 1 :دد ىلا ءدوملا بديست مل_سو هيلعدلل 1

 رسأ لاةيفا ذه ىلعو ههتذخأو ماطخلا تزدخأ لثمدبك ًاتلاةديازءهانلاو هلوعغمةدوملا وكت

 لمح ْئ لاو هضيقن ىلع الجماملا لودحدو :دوملابوهدوملا تررسأ ىناغصلا لاق ةتاغلابو ةحتاغلا

 هنروظأ هنررمسأواهبتفاذنالو كتالصب رهجالو ىلاعت هلوق «ذموريظنلا ىل# لل ماض يقنلا ىلع

 اذا خلان رورسسلا مءالاو 03 ار ورمس هرمسد هرمسورمسلا ىلا .هتدست هير رسأو دا دضالا نموهف
 لا لاو لضئلاوريخناءاسسلاوراسملا عما اوناسنالا هيرميس اموهو هنمةرسملاو -رفأ

 ردغىلع مضلاف حاكنلاو ا نم هذو أم لق ةملعف ا :رسلاور ورمسلا ىنءعقلطت

 1 للراس كلارا لاقي هنافارست عكا ذا هر كلانيدو اهتيداقر وساق

 ىلا ه سفن يدعتي ةيرسهتررسو سايعلا لعووفان م تايكلاةتالزوردلا كلا
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 !بانقوفةقرقسااكوأ ةفصلاك ةدسلا ليقو هب. امورعشلات دبل هانم برعل ملاك رضلاب
 اوامجنذلا اوردمال وةيشأ تاكحأ ًااوفوك م ةدسلاناوماكتنيذلا لاقوا ذهركن:أ | نم مسممو رادلا

 اهلا بسنيوبابلا ةدسلا ورضا لهأ ب هذمىلعاهورمفاسغاق ةقيقسلاكوأ ةفصلاك ةدسلا

 اهودتو عئاقملا عسي تاك هنالىدسلا ليععت أ وهو روهشملا مامالاهنمو ىدسلا لامت.ذ ذ ظفللا ىلع

 هه>و ليعثتلابدرصلا ىلإ ب مسلاىارلاددسو فرغو ةف هر غل مددس عجلاو ةفوكلا دصص ةدسف

 (ندسلا) ماتت اومطتن ا رع لا اوهضّرع فالخالوطههحو هحجرددسوديلا

 تارد..ىلعاضيأ ةردسلا عمو عملا عجو وف تاردس ىلع عمت عمرد_..عجلاو ىنلاةر 6

 مهلا معتساهلقل لقالا نودي رب وردسنولوقد دقو حارس انا لاقدحاولا طل لعالم ن روكا

 ري_سغتلا ىفةححا لاقنو ءطملا قرولا دارملاق ل سغلا ىف رردسلا قلطأاذاو بابل اذ_هىف انلا
 ربلا ف تدني رح الاو ةسطهترعو لسغلا فهقر ون عشت ف يف فا رالافتش اهرخا ناوو :ردسلاو

 ىهوربلا ىف تدنتو ةرعر ورعزلا نأ ىازلا فرح ىف ءدهتتدقو ة ةيمقعدب رعو لسغلا قةةروبمةتندالو ْ

 سدسلاو فرت ناكسالاو نينجا (نددسلا] ىربلاى بنل اوهنوكينأزودعف ةغصلا هذه

 قلأ اذاري« ءىلا سدسأو ىم ادسو سددسراز اوسادسا أ عم او ءازحأ ةتس نم ءزحوهةغل رك ل ثم :

 ترمص برس باب نماسد س »وقل | تسدسو سد دسوهق ةئماثلا ىكلذوةيءابرلا دعب هت !

 ةتسمه.فتأباو راصىأاوسدسأف ةسجاوناكو ,طلاومأسد_ستذحخأ لتق بان نمو مهسداشأ |
 دوفسو حابباللا 0 التىدعتو اهمعابررمدق ىلارداونلا نم ْ

 هبدن اج رم ضربغ ع نمهناسرأوهتنخرأ ل | 5 ىأن نمالَدس لولا تادسل ركن مال لوسرنازو ظ

 انسةعكلا تندس)) فلالا.هتلدسأ هيف لاقيالواولاةفاتلا ن ماد روف امهتمعكناذ

 هدرا ا مكو هرذاك ىل-ةهةندسعجاو نداسد>اولاف نمد لام نايف :

 ادعاء وهودممل للا فالخنوثلان هىبصخلان نازو (ىدسلا) ىعموا:زورتسلا ندسلاو

 هادستقأ ف الاببوثلا تيدسأوءادسأ عجلا و ناد «ةينثتلاو هنمصحخأ هادسلاو حسنلا ىف
 اهادسثكت كا مدهيدس ى-5ضرالا تددسو عر لا شاءدهيو لد الا ىدناضدآئىد_لاوأ|

 هدنعهب ذذءااقو رع مهمل ا!تددسا اوالمهمىأىدسدتك رتملالا 1
 0-0 سبيس ل يسم ل يس ريس بيس يسيل ايام ل نسما
-_ 2-555-5- 

 «امئمءاموءارلا عم نير أ دب

 انباع ضعب املا بسني و ناسارخن م ةنودمعامللا نوكسو ىاشثلاو لالا ختي ( سحخرس )ل ا

 | 1 او رتسلا ق هديدهاود خلا ادسو ْئدلاوك هد. دملاق باننماودس ل_حرلا 07 :

 ءاملا برسو بهذ دعق بابن نمابورسضرالا ف (برس]) رفعج نازو س+ساضي أ لاسقيو ٍإ

 ردم ا, ةيع-تبرسو براسوهف عارريغبارا مت ىعر لتق باب نمايرس لالا برسسو ىرحاب ورم 1
 ىاقالط ةظمالا هذ_هتناكو تءاسثدح ىع .رتاهكرتا لدن ادرأالىأ كد رسومدنااللاهوأ|

 وهو سهلا كلان برسلا وهعد رطئىأدب رس لدخ لاقت هسنمو قد رطلااضدأب رسلاو ةملهاجلا

 رقملاوءاسفلا, نم ةعاجللا برسلاو سضغلا» ىلعب ردصلا عس اولامتيولابلا خر ىأبرمسلا عساو
 برسم عجلاو برسلا نمةمطقلا ةيرمسلاو لامجأو لج لثم بارسا عجلاو شحولاواطقلاوءاشلاو
 قسحولا برسناوركولاوهو ل ذفنمال ضرالا فتي نيت ب رسلاو فرغو فر ءلشم
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 ىرضتلاو نئالورحأالبةبادوأ مداخن مترخمام ةفرغناز وةرضعلاو ةغلمضاابىرذ-لاو

 هتطضلاعمةفرخلابو هسفنبىدءّتدو ضغلاوهو هنممسا مذلاب طخغسأ او سعت نان نما طم
 تاروافح»*ىوثلا (فد-) ىنعموان رو يف اع لدم طم هَءاَمْصْسلو ةملعتلل

 ىأ فد وقع ىفو فيض» لجر لبق هنمو فيضسوهف هلزغةلقا قر خلا. ةفاضسواب رق برق

 لعقلطت (ةيذلا) ئثلك ىفةماعةفاضسلاو ةصاخ ل قعلا ف فدذلا لماخلا لاقو صقتن

 رو هر ل-ثم لذ *ىلع اضدأع متو لاك“ عجلاو دلوتةعاسزعاو نأضلا دالوأ نم ىئنالاوركذلا
 ىتأوأ ناك ارك دزع او أضل نماسمتا هم هعضت ةعاسمخلا دالوال برعلا لوقتو ىرهزالا لاق

 دالوأن مناك اخ [همأنءتاصفورهشأ ةعب رأت غد اذافاضدأشنالاو ركذلا ةمهب ىف ورم

 ملامقانعتالاو ىدج هلكك اذ فوهودو:ءوهف ىوقو ىراذاق رفح ٌتالاورذحوت ذلاقزعم ا
 عذرك ذلاق ةمناثلا ةنسلا ىف عذج مث سدتركذلاو زنع تالا لوح هيلعوأ اذاف لوح هيلع تأ
 اسد مو ةعبارلا فاعابر نوكي مت ةينئ تالا وفرك ذلاق ةثلاثلا ةنسلا ىف ىثب مع ةعذج ثنالاو
 ردقلاداو« تارغنازو (ماخلا) نس عولصلا دعب سل او ةسداسلا قاغلاصوةسماختا ىف

 ءاملا (نذ» إ) بضغلاو تملا نع ةيانكه وجودهللا مكسو ماذدلاب هدو سدهجو لجرلا مو
 | فيرعضتلاو هْر هلا ىدعتي واضدأ ند *ونيذ#و نخا سوهف ةنودسو ةناض*نيعلا ثاثم هريْغو
 ةلسيللا واضدأن خو ند اسو بعت لاسم ند“ وهف مضلاب ويلا نانو هتنعمو هتتض»ألاقيف

 اهدحاودربملا لاقواهظغل نماهل اوال يلعب لاق فاذا هاتلا تشب نيخاستلاو ةنضسو ةنحخاس

 'تاغل ثالث لعغلا ىفو مركلاو دوجلا دملاب (ءاضدلا ١ رغعج نازو نذ-ةواضبأ خقلا, نات
 ظ لاق بعت بان نم ىتحن ىضسةءئاثلاو الع بابنمخا سو هذ هسدد تد »وادم

 ا هو ام ىرقد نرق ل-غموعس وضح هم كلاو صو هزم خ*لعاغل اوويانتح١أ عطلاخءاملا اماذاوي

 نو جف

 مما ل سس

 ظ يامماشبامو لادلا عمنب سلا ب
 ظ

 ىاراغا اوتيكساا نا لاقذ ل1 اهءد_سنو سءلا هيو دربال زوعنم داد بو شيع ن عداد

 ىرغزالاو بلعثو ةبدنقن با مهن ءرسكلا ىلع نورثك الارععتةاورمسكلاو تلاد ىرهوجلا هعبتو

 قاوذلت اوكا: نمريك كالا 1 ا در 0

 نمباوصلا خ# ايدادسلاو هالا ضعيد.سراما ذه ىنفهلكسالازوعأ نا ءانعمو فلا .لاقتبالو

 هلوق قب اص ادو د :برمض با, نمدسد دسودادسأ ب ءاجسلالاب ل>رلا دسأو لعفلاولوقلا

 امهفمضل ا نيئيشأ| نيد زحاحلا د لاوداد أ عجاو ءاملاهجو ىف لعجءانب دسلاودي د سو ف هلعذو

 | ةدسلاو مدا يلعن مناك امحوتذملاو لي+لاك هلا قاخن هناك ام موعتملا ليقو ةغلهذلاو

 2 طخ# ) اهاهسوا هللذ لبالاهئلار سوانا هتامعتسا ليقثتتلاب لمعلا فهترك#و هاذعع مذلاب

 تكلس
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 ْ اظن رتسوصمد لمالا امصم )لوجو ل لم نوح لاو سلا نعملاو هتسح لتقباب أس

 ااطعو ةيطع ل ةماياصم عجلاو هزيرغلا ةيصسأاو هو دقو بوثرهةبطغا ذا لقمان ت مما ترص“ هذمو

 ْ «يامماشام و ءاذلا عمنبسأا هب

 هباصسنال كاذب ىمنفورعم باصسلاو بحسن هرج عفن باب نما مح ضرالا ىلع ( هتسك#)
 تحمد نيته! بح» عجلاوةياص-ةدحاولا اولا ف

 ' لكوهف يف ىفاشلا ناكساو نيته: ((

 فلالاهبرا جت ق تصما لا رزنلا ليلقلا اضدأ تحصسلاو هلك الو ه._سك ل دال مارحلام

 ليقوةئرلا(رحسل |اريثكلا ب صلاوه سلا لاقي و ىدعتبالو ىد.تبْكا ذكهتاسأ اذا هتدحمو

 هيفو ةئرو دمكو باق نم موةاك اب قلعتام لكوض ل قو نطملا ىلعأ ن ه«ىرملاو موقا ا ىصلام
 ١ لاثمر وح«للوالا عججو ماعطلا ىلا رقةةمركم ىذ لكو لففو- هسو سافنازو تاغل تالت

 راحمأ عجل اوةغان ينم و عملا ليقف نيتظش رس اورادأ ةثلاثلا وهمناثلا عدو س ءولؤو سلف

 عرمشلا فرع فرحا ظفاوريسفتلا ف نيدلارفن مامالا لاق هسكرت س>و هةر هلا هسا همااك

 ل : ليخيىلاعتلاق عادخناو دب ومها ىرحت ىرجتو هةعيم>ريغ ىلع لمخت» و هده ى حأ لكي, ص خم

 | 0 ا ةاوعوح دمحو حد اس ا هيعد لو عتسي دكو هلعاف مدقلطااذاو ىساا مهرج نم ا || ةراعمل ووحد دود ءاعفادنقم [مءس دقو لعاق ءذقولطأاذاو مستاع أ مهرحم :مدعلا
 || لكشلائثلا عضو هبح اص نالرصمنابسلا ضعب نا ىأ ارك-لنانسلا نمنا مالسلاو ةالصلا
 1 أ ىفناك املمهضعب لاق و رصسلاب لامست 5 يولوقلا له سيق هزاس نسحب هةقرقح نع فشكد و

 هربغ نع هلغش داكن دح ىلا د ردو عماسلا بذحامفيلأتل اةيارغ :ويكرتلا عادبا نمتدادلا

 قحستاف عفن باننماقص“ءاودلا (تقح») لالخلارص-لاوهلءقو قيقالارصدلاب همس
 ىلاسلا بولا ساف لاةمىدك»لاو لسرو لوسرنازو قدم عهللاو لب وطلا هللا قوصتلاو
 0 ءاعدلا فو ىحعو يف ىلباذاافاصعا ىوُملا ىصعاو ةماسع قحمو درب ىدص»لاق.ف ناسلا فاضدو

 "|| (لصتلاي ىنمءوانزوديعبو وف مضلا دعب لثم قيصتووف ناكملا قصسو مضل اقصمودل ادعب
 لوحمو سولفو سلف ل_-ةملو د ىلع عجءاعرو نهرو نهر لم لح عجلاو ضسالا بوذا
 مهضعبو ةيلوك# باوثألايفاهظفل ىلعاهلا بسفيو بايثلا ام «بلحي نمل ايةدلب لوسر لثم
 داو هل ناكوال © نكمل ذا علا ىلا ةيسنلا نال طاغوهو عججلا ىلا ةبسسن مضلاب ةيلوح لوق»
 ةفرغ نازو( ةمح-لا ) لحاو «ماورحلا نط 5لحاسلاو قاغتالا.دحاولا ىلا درت هظفل نم
 رجأ ل ثم ءامدم ىينالا ومص« أو هفدوسااذا ةغل مضل ان مح ود 3 بأن نما مد“ مك“ و داوسلا

 ,نىعم

 لد

 ءابلاونيعلا خشن ةدبع ناوهوهمأد فرعءامحم ناك درس هنموةأرملا تمعم ثنوملابوهارججو

 ىجاسملا عجلاو دي دحنما.مكل] ةفرجما ىه 8 نك (ةاحصسملا ) نونكس نوثدحناوهدحوملا وعم

 هاصسلا هتفرح لاق بان ماوصم ضرالا هجو نءنيطلا تودعسو ىراو ذاك
 امم شءاموءاحلا عمنيسلا 23#

 (ترع)



 هيه نش 01 2 200 7 , : 1 22001001 7

 جر ع وو ةدج وحاول باخ جامو دوج جس تصوج سس وم نيعبو يوي عج جشع

 ب وتاب جوج ومصور و حا رهام مب ديو املا مو جيف تلج وطول اداب
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 مسالاو ىربا,نماينهودعلا تدم هاخرارت_سلا لءساوهمصءاملا لحرلا لم_ساو 5-3 0

 اهعجو ةيدسمو ةبنسفي را او ىسمو ىشمالغلاق هلة مههمسأو ةغلرصقلاو بانكنازوءامسلا ١

 قلاق.و كاذك الا موةلللا قبال يم<الا لاق ردصل اب فدو ى«موةواناطعو ةيطع ل:هانامسسأ

 ركذ ين علان دل مسا ًايسو ةئيمسس ىف ضرأ ىلا ضرأن دامتيلجا ذاز. ىحلابا متأبسس ةصاخرتلا
ْ 
 ه«امّملشب امو اهلا عمنيسلا ب ْ
222222222222222 222222222222222 2 2 22222 

 ريغصتلا لوق:كنالمغدآو لدر اف سدسو ةسر لدا اودوسن تسولاجر (ةتسس) ىدنعا

 لاوشنمهمسانعكو ةنالث لك نمناك اذا ضف اب هوسنو لاجر ةّدسس ىدنعو سن دسو سد دس

 هعجو هبرت_سام(رخسلا رك ذى مدهتوددعلاديرأن ا اتسوركذمهنال دودعملادي رأناءاهلاب

 هلةمرمسكل ا. ةراتسلاو تاك امان اكهب تركت ساام ةرتسلا سراف نا لاق مل“ م مذا انوريسلور رودس

 ةمالع هما دق ىلصملا هيصند ا 1لاقدو لدق باءنمارتسئ تلا ترسو هغل اغلا ف دحراثسلاوأ

 رح | (تمالا) هيسصخئارورملا را 4 هريعوباأرب :واصءنم الأ 1 علا «ن مخطارو مل! :مراما سوال ل سا ا

 ىلعرعصتو بابسأو بيس لثمهامسا ىلع عما ذو كد ركأاب هتس لصآلاوريدلا ةقلح هيداربو ١

 قو ءانلاب لولا فلوقب مهضعبو مدودي بارعا نرعيفءاقل أنت سوءا لانه سلاقب دقو كيل

 اولقثتساف نوكسلابهتسلصالا نوودلا لاقىرهزالا لاقُثدناتلا ءاهسايق ىلع ءاهلا,م قولا

 ىرزالا هلقئامو لصولا هزت يلتجا متنيسسلا تنكسوءاسلا | وفذخ | وابقءانلا نوكسل ءاملا
 صقتنلا هلخدو ردصملاب ى ع“ متهبزيحعت يربك اذا بعت باب نماهتس سهتساولاةمهنالرظن هرح ولى

 عجلا ىفاولاةوكب خلان ىمتسديلا اويسندقو لصأ هل د ثدالتوكسلاى وعدو مسالا تويثدعب
 : اهلوص أ ىلا ءاسالا نادرب ريسكسلا عجبوريغصتلاو هانسا

 #امهئثبامو يل اعمنيسلا
 (دص» ) مجلاونيسلارسك ىهودنسلاو ناركمنببوناسارخ نيب ميظع ملقا( ناسحم )ل
 1 هسأر ضةخربعملا ردعو ئطةغل قسى صتنا وصح ودح*د_هفلذ ىدلكو نماطنا دوم

 هصوصخ ةئيه نع ةرامع عرمشلا فىلاعتهتدودم اوضرالا.هنتممح عضو لحرلا ردو هبوكز

 ةباتارقودحاسم عجا وناسنالا ندب نمدودسلا عضوم اضر أ دصحملا وةالسصلاتدءددملاو

 (هنرعس ) عونا مال ل انو وط هدحسوددعام ال فلاب رصم تروصم ءوةدصتلا ةروسر ةروصم

 ترده عفت بان نماعصم ةماجلا ( تعح# )) هن دتوأر رونما| ترض ودب "الم لق بان نم اك

 اهنابمساب تيعم عنمث ثودو فرص

 اذاهمظن لاقب اكهمالكلجرلا عجص»و هلصاوف براقتل كاذب هبشم م الكنلا ىفعب لاو تةوصو .؛

 تال عجلاو ىضاقلا باتك ) لومسلا لابو زوم نكن لو رعشلا فاوقكل صاوف هملاك-ل لعح

 همكح تدثأو كو ىضذقدي دفنا, ىذاقلا لد ”واباتكح هتدنك الاص“ا لجرل! تا -أو
 بيصنلا لدتلاو ةأولمثتناكاذاديزب مهضعب و ةيظعلاولدلا ساف لاثم لكسلاو ىل_كصسلا ىف
 هاسك ل يقو حدوحلا طغ طالصلاوةلوا دةمموقلا نينا هترصن ىأ كلذ نم ةق:_ثملاصم سردلاو

 "يدم

 دحم نات“

4 

0- 

 نصب# || نمانصم ( هتنصم]) مالالاديدشتو مجلاونيسلارسسكت وهو كلذا صام لك ىف لمعتسا ترمجأ
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 رو سرر طال رجل اوداولا داو طب اردنا ةلوهس لهم ل#ثم

 اال و ىمموان نوال ةطاسلا) وطام.سا دوهملإو لأ 'ابقبرعلا لامتيدوبلا نمقيرفلااضدأ |
 اة م ءزح ف يق ناكسالاو نينه ( عيسسل ا طس اوسع+لاوذفانز رع انك هغمضس :

 لقى ان هَهْعل ىفو عم بان ن نماءبسموقلا تعمسو مر 5 ل ثم يسةقلاب هغل همفو عايسا أعدحاو

 ابنلك خف د بأن ن نم اخس مانإلا ا ديشو ملاو هأ عيسم تذخأ اذا اذكر تان هس :

 نس 0 ةغلءانلا ناكسا اوفو هرعمءاملا ذدعي_سلاوةغلام 5 ه لمع دلاب تعمسو 4 هةعيسمس 0

 هلوقىف ناكسالا ب ئرقو ناتغل عيسلاو عبسلا ىناغصلا لاقاذلو ةماعلا دنعةيشاغلا ىهو هريغوأ |

 مهضعن هاورو ءويج ف ودنا اك ملا 0 هل نععو سضوضو ع سلا لك امو كاتعت

 سلفاو ساف لكم عيسءاددعلا ىندأ, قنوت لاما ل حر ناقصا لاق ةغللا هذه ىلع كلذ :

 تيكسلا نبا لاق نوكس اانةعبسلا ذخأ هذخأ مهتلثمأن 0 ل حي اذهر ا

 ةعيدس|هريغصتو عمس ل نم ةءارحدشأ ى ةوهومللا ةعيسملاو افي هذ تنكس 1 نكلا 7 دلانلصالا

 باعثلاامأورملاو دهغلا 2 0-0 ::وةبو دعت بأن هلام لك ىلءعيسلا عقب ءاوذأر 1 تيع*او ١

 ةعبسم ضرأو ىرهزالا هلاق عيضلا كلل ذكو سرت الو هيو دعبال هنال بان هل ناكناو عمس سلف

 عجاو تافوط عبسةزمهلا مضي فاوطلا نم عوبسسالاو عاب_سلا ةرياك ثلاثلاو لوالا تب ||
 ون مار علا. نءو عسا سا هعججو مانا ةعيسسمانالا ن ممم سالاو عباس سأو تاعومسا 1

 يس 2 عردلات نبسو لو ع دعت بان مافومسموثلا خس حج ورجودوعق لاثمع وبس و

 تعسنا اوبس ةمعنلا تغيسسودْلِب وطىأ ةغباسةيلاو ةغباس هريبغو لغسأ ىلا قوفنملاطاذا 7 6

 نوكيدقو نرمضبانن ماعيمس ( قيد هتمعاءوضولا تةيساو اهعاواهضافأ هللااهغمساو ٍْ 5

 اهيدر 0 لاقبا .هناق ق بسلا ةبصق ةررحا ن؟نوكبالدقو ليدل نمق باسم لاك قحال قياسا 000

 ا رع رطل نش قسلاو لود ا سدو ةار ل ربا اذاو 1

 اذهو ىرعهزالا لاق ها انا هتيطءأ هتقمسو بسلا هند تذحخ ادي دشتلا هتقيسو ن اقباستملا هاع ْ

 نماكمسبهذلا( ت كسه ]| اوقرتساواذكىلا | اوقباستواقابسو ةقباسمهقباسودا دضالا نم

 | دا ال ارا رانتسملا ةطقلا هوتالذن رم يسلاو هثيحح نم همصأ و هيدا ا

 ىف ةرطنيعلاو ءاغلا حضن لعن 6 .ذسلاو ناكن دعم ىأ نمةلواطتمةعطق لكىلع ةكدسلا ت كلا :

 ١ لملقا ا طماغلا ضرالان مكدنسلا 0 02 *لكك بغسل بقو بر عموهورفاخلا مدسقم

 ىلععن لاو تيكسلا نا لاققاق راف مدت ثنو ورك ديو د : رطلا (ليدسلا )) كيانسمجلاو
 )يل رسلا تار ةاسأل لمقو ليسو لبسريكذ تلا ىلعو قونعاولا اكل ومهثدنأ املا

 | دل ىتمااءىلا عت هلوق هدصو بيسلا ليهسلاو هلام ن نءعطقنا نمي "الا ىف ليدسلا نيايدارملاو

 ةرهلا تامسو موحناوح ىفتاقر امااىفةغلتحلا ةعاجلا ل داسل اور صو وانسى أ البس أوسرلاعم

 هس هدحاولا نيعلا ريالا ع لعاقعر زا لبتسوربلا عاون وريخللا لمس اهلعجسيد شا

 حرخ ف لالا لسمو هلي دجيرخأ !عرزلا ليسو هبصقو بصق لمد م_«ةدحاولا هلم لمسلاو

 هي

 ليس 3

: 
 و



 1 ظ 0

 اتوشملا او هقاحاضدأ بر ض ب ان نماتدس *سأ ارتد ءوةغا فلالاباو ةسآوكاذباو ماتاذاى 2 3

 لاقبانن م ثدسد :تدسه#:ملامق ةحارلا راف ليم لا مونلا تارغنأزوتامس او ريملا

 0. (جيسلا ) اهلعر «شالرمدكلانةيتمس ل عنو تاماضدأو هيلع ى ةغلوع:ال» املا ت تدسو

 ىأدللا تصسلا اقيهي زئتلاو سدقتلا عيبسنلا ةيصقو مصق ل *هدح# ةد تاولا ور

 هرك ذي ىأ هللا عيسسن نالإف لاق هالصلاو رك ذلا ىبعع نوكيو نو تال امعو_هزن

 هةلحارىلع 6 سل و ةانوأ تناك ةضد رف ةسأ | ىل_صر ىأ عبس وهو هلا ناك * ود هتامعأت

 ةال_صلا تدعسو نيلصملا ن مىأ نيسملا نمناك هنأ الواؤهزمدو ىحضل اةصسو :لفانلا لصد ىأ
 وغديمهلاىن هعنوكو لاا ورك ذا ىأن وسع ني> هللا ناكسفهنمو هماءاطامثالاركذ

 اكمظعتلاودهتلا 8 .وهنل جلا ىأ مظعلا ف رناك هواذ_هانل رض ىذلا ناك
 ضخ ىذاا لعفلان ممل ى 4 .ةذاالمل ه دمع ىرسأ ى ءذلا نادس د لمشا

 وتنال نوصل لأ ىلاعت هلوق ف ل_,ةوهنردق لاك :ءنلأ ىتعمو هيددبع

 لتقل عيصالا ةصسملا وىلاعتهتنارك ذهنالهثلاءاشنا ليقوهتلا ناص--“ يهؤان: :ةسا ناك لق

 اناس 0 رك اذلاك اال جبسم ل نم لءاق مسا ماهيالا
 4 ءءوىلاراشلا لاق ةموظنمتازرخ ةدسأ وهواهم و رونو تموت كا ىف

 حج «اهعججو ةدلوم ةلكىرهزالا لاقو ةس رعامنوكى ضتقب وهواهب خس ىلا ةحسأاو ىرهوجلا
 ىلعس هولاو : امبالا نيب ىتلا عبصالا ى موازامدلذ نمل عاق مسا ةصسأاو فرغ عو ةفرغل-ةمأأ

 تا سلواولا ب عو ءوسلكنعهزغسهىأ ل والا مط سودق حوبسوهوأ| ١
 م ىو ربطت داوس هطعنمءارجةس ود ىو حورذو سو دقو حوم .ءالا نيعاادب دشتو ءافلاأ]

 برضوهو قولو لاوغو قوت اذكر بابلا سايق ىلعةغلةثال_ثلا ىفءاغلا تفو موهعسلا
 لاقهدعب امىأ اذكنم ناب هرعلا لو وريغال مضلابام مك هاون نع قا :ةءخوختا نم

 تا: اذا [صدست تحس "و عنو ورعض نأ أهلامح انعم موق لاقو يرخاشلا ةمقلع نمناح وي د

 ردسملا ىلع بوصتموهو ءوس لكن عانلا هي زنت هانعمو حييستلا ىلع لءدّنرا ناص سو هللا ناس ْ ,

 مادو وفرسكلابةحاي_تلا مسالاو عفن بانن ماكس سوءاملا ىف لح ءرلا يو هدو فرصتمريغ ١

 هد ىهف بعت :با. نما «ضرالا 66 ول اهف فرمصته منا اوحىف خسو و ةغلام- «حامسو 8

 ا هظفل ىلعرو سكملا عم عوةغلملالا- دسسأو فريقا اكساو ءانلا اسك 2

 اضأ ءابلا ذب ةذ# ضرأو مح“ عضومو ب الكو ةبلك لدم خام ل ءنك اسلاعم موتا

 حرجلا ىف عضوتاهو نو نليتفراب سلاو هقمع تفرعت لق تانن ماريسس حرا م هام ىأ

 ترم سو عاقمو حاتم لدمريب اسم عملا و ولة مراء سأ او بتكو ناثك ل هريس هعجو هقاع قر عيل

 ناسثلا نم ققر عووئىراسلاو تادحص#و هدد“ نم تارت او ةدرانا و
 ع نادال | او نا مرة اهتنب دمو سراةروكن مةروكر ونا سى ا ةمسسن لبق

 وهف هتبا,نماطب_برعشنا ( طم.) اليلق لوطا 'ىلا ءارغصا مترمسب لكي رياسلا متاحونأ

 طمسوهف 0 ل رو 0 طمس
 ع تت 2022-ا ع 5

 ' هريلاو مهددع فقر ءبادحا اودعبا دحاو ملأت رض بابن مةغل ىفو لق بان نماربس ءوقتلا

5 
 عيب

 ام



 دير تدر

 .[|| عأشلا لهأو ةناوز :د_>اولاواولا عمىازلارسكو بارغنازونوكمف هكرتوزم-هلا عم ىازلا |
 تدوزو هنعج هن وزا 6 تي وز) تان حجاوي دلا انى رب قار وعم يششازلاو يشل هيوعسل '

 0 رمسكلاب ىزلاوهنمار طق تعجا منال الذ ن م لعاق مسا تملا ةيوازواضدأان زهيحاضص نع لالا

 ع سايقلاواب ز هلهتادحاذا اذك,هتنبزا اولاقو رفاك-لا ىزاف اا إ_سملا ىزوىوز هل_دأو ةئيم لا :

 0 افيذ ىلا ظغل ىلع هوا مهنك-اواولا تاب نمهنالهةيوزأا

 يام مماةداموءاملا عمىازلا هي

 ا ا لا ا 2 1 تالا لا 2

 عفن قدأ ص م_هردو فورعماةذي م زوو وةك اسوز هم اوئازلا 23 2 ( قثزلا) ىز

 | ايرتسب راتب مداد همي ابار لعد تسد زلاو فور عمرو )0 (نو.ةيزلا )قلاب ىلطم.ابلا 8

 ىلعءدابز كلذ لعفألامتب وابد_هةموامزال لمعتسان أ هندزودنازو وذ ةدابزواديز ديزي ىلا

 ىوز

 2 داز لئمْئثلادادزاو لعغلا ففصو تسدلو تداز نمل !ءاهم ااهناقدتاز لاةيالو ردصملا 1

 ” ||| تاعنامىلءدازتسمالو ةدايزلا باطل حرلا دازتساو ناك امىلع ةدانز ىر.ةئلهتدزالامتددزاوأ|
 اهذخأ ىأ دادزاو أ دانزلا ىطعأ ىأداز هلومفانرد:دادزاوأداز نمدحلا ىفودي ضالىأ أ ْ

 دوعسمن هللا دعي دح هماعواهذ_أاف :دانزلا لأسوأ ىنعملاودازت_ساوأ هقفلا بتك ىفو
 ةغااغو زغوزب وكاذك ْئ هلا غازو تلاماغبر غب د زتسعتلا (تغاز 0 ىدانإ هن دزتساولو

 ١ ردصاابفصو مث تأدرراسب ابن ه0 راش يعارالا (تفاز 0( ىدعتلا ىةغازاهغازأو
 غيب
 "فذ

 ١ ىلع فت از لءةاع رو سؤلؤو ساف لث مى هوا ز ليقف ةيعمالا ىعم ىلع عمو فد ز م ظهرد ليعف م

 م-هاردلا مهضع لاقاهميزت هروظاافمد 1 ا روح زمهاردو لالا

 لثماهردقو ادار را فورس كنار ركلة ازعدوءما مث زل 4 _.اطملا ىه فورزا

 اوزي- ةواىأ اور زتولهنمو هل_ةمهلازاو ءا<ئالان ز لاذ لان تازو هلازب (هلاز) نازيملا خس 00 ١

 لال اوئثلاةزالمهيدارملاو ىفنلا فرحبالا يملك الوإ_هفألازاالواذك ل عدلازاموأ
 اذك لعفيديز ل. زاملاقذ هإصا ىلع برعلا ضعنهب ماكست دقو ىنعموانزو ح ربام ا

 هل ثمان زرتها ز وهما م.الاو هل مةنازا هنا زاوراسباننمان زهسحاصئثلا (كاز) ؛ نب

 نيشلا ضيقننيزاوأ
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 يام ماثرامو هاما عمنيسلاوب

 بسلا دنعاهب راشداهنال ةبابسسماهبالا ىلت ىلا ع.بصاإل ب ا هس 5

 ةءامعلاو راج اضيأ انجل سك يبس نم لماغلا ماو انايسوةباسمهياسو راعلا ةبسلاو
 رومالان م سهأ ىلا هن لصوت * لك اريعتسا م 2 ال ءّدسالا ىلا هن ل صو ةءاموهو ل كلا وسلاو ْ

 تدس سولفو ساف لثم تدسأو تو.ههعجج(تدسلا مون ]لاذ هن ءسسما ذهوا هى هسا ذه لمعف ٍ

 بايد نءانباوتيلاسقيردسممو*وباسنك الآو ةشيعملا نعموعاطقنادو ملا تدسوسلفأو ل :
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 سل سسُسسا 1

 ٠ ١ اا
 بدق

00 

 ,هسنحنمرخ !هعمنو نأ : طورشخ حو لا دحاولا ممم دعم 'امأو قنالاو : ذاتي جوا ا 0

 نر رد دعرسبا هوفر ولا وم اح وو كسل ا دبع مانا > فاو هدر آل دوو جملا وا هونت بوم يب و وو وجا وج يو مح جم

 ا

 ا قادحومحجوزلا نوماكءالاوناك ذا نرعل ا بهذ نمكلاذس لو نانثا حوزلا نا نظف

 أ ' نمدحاولل نولوقبالو فافخن مناح وزو ماج نم ناحوز نولوقداغاو ماج حوز مهطوق لثم

 ريطلاد نمالحوز نينثالا لاقبالاسي,قاتسصسلا لاو ددر ةىللاود فرك ذل لد :جورريطلاا

 ىلاعت هلوقبا ذه موضعي لدتساوناجوز نيذنا لكن كلو لاه+لا ءذاكن مّكااذناق ء عريس نمالوا

 ,هجوز ىهوةأرملا جوز لجرلاونبب واس ع اخرلو درغلا فالدخ تاس كاد_:ءجوزلاوا

 حاو زاامهف عجلاوةنجلا كحو و 5 اوحنآرقلاءاجاهب وةيلاعلا ةغللا ىهدذ_هاضأ

 5 ءوا ب نوماكتي مرسحلا لهأوءاسهلاب جوز ةأرم لا فنولوةيد لهأو متاحوأ هلاق
 'تاجوزاهءج وهاس ا,ةجوز برعلارثاسو ءاهز وز ةأرلل نولوقي زاخلا لهأو لاف تيكسلا

 .ةكرت ل بقولذا ىئنالاب رك ذلا سل فوخو حاضر )للا ماءلامعةسسالا ىف نورصتقي ءاهقفلاو
 ىلادسةنيدعتية ص اانالف تجو زو ثيغم عما هرب رب جو زو قنا مأوهرك ذأ لعب ناو جو زايف
 .هقج ٌوزلاة فءابلا ةدانز زوجي والا ل ا | ىتععهنال اهحوزتف نينا
 ةسورا لح مهند ونالف بى وزتوءاملاهي دعت هأونشدزا نا اولعن دقوا 3 هأآ سات

 .هنأىلاناهذرمسكللاز اروح وام )اك ملكوامال لس لمح وزنما.ع»ا لعجي حء ةكاياضبأ حا وزلاو

 هلدج والايسدج ليسا لودوا انزلاو حاكدنلاك نين: !نمالا نوكي الهنال ةلعاش لا بابن
 | ىلع فرح ماقم فرح قام اهب هتج وز ل_دالا لمي وأ بجاولا ىفاهتدابز ىرب نم لوقىل< ءاللا ظ

 حور .( حاز ) هنماهتجوز لاقبالو لحرلا أر ملا تحوز سذبتلان مود قو كلان ىرب نب تلقا

 ! ادعتملمعتسسدقو ىهراسب ان ماعز حب زب ولاة بان نماحوز حوزب هعسضوم نع ىلا

 دز !(٠ ةطاعط هرفاسملا (دا ازا ةحازادت-حزألاقفوز ظهابىد عن ناراك الاوده:-زلاةيق هسقئدا
1 

 1 ا ما للا ل كا نطلق 651 121001311 طنط

 تيس

 1 نملهوعدر 8 50 كد دوزملاو ادا[ ازهتيطعأ هندوزو هرغسل دّوزتوداوزأ عمو ه هرغسل ذا

 ! ءانلااهف ىقةسدل !امنالاهرسسك س ايقلاو مملا ص ةثةب وارلارطةدازملاودوا رض دءجب ومدأ

 دور 1 (نار الا ءا أ ا.فدوزتب هنالدازلا نمو عقم هدا رئاوماهرينيدا يس ليتاسج رودبأ صا

 |١ ىلعو أ لاق د ”رغلل عملا طفلي تءاجىئلارداونلا نعوشو برعم ىسراف لاقي وقل ادوجا نم عب
 | طن :دئاراواسم ةطيناو لا سعدون 2 تاءح تنشنا ىسراغلا

 00 ذاز ةلادارأ ماحوأ لاقتف دي افار ِع ”الاوذازلا + 3 سرعت 5 رسعاشلالوقامأو لاعفا

 دوز ا وزورو لا نودبشالتيذلاو لامتلاقسذكلا (دوزلا) نز رولا

 .ةرابز هروزب هراز و ليملاَنيَتك#: روزلاو لام هنعروازتوْئ لا نءروز اوهتآيه يختزل ظ
 اروزواضأ اروزهو_سنو راغسو رهسز رفاسل ُئمراو ورورور و راروهف هد-هقاز وزوا

 أ هلام ارك اروزملادصق فر ءلا ىفةران زلاو هران زلا عض مو اررسمنوكب رازمااو تارئازو

 عوز | ةثيح لك ابالو ضاسلا ىلا ليقو ةريغهسأربدوسا 6 اوحن نارغ (غازلا) هباسانمتساوا

 00 زعجلا لاموءايلا تان ن رم ىاغصلا ل_عحجوا

 لوزفقوز هزمه اىدعت.والاوز لوز هءهضوم نع (لان) هتنسحو هن ز لئماقد وز (هتتوذ)

 كور مت تاغل هبفو ةءادرلا هيسكمقريلا طلاخ ىح (تاوزلا) هتلوز وهتازألاقيف فدعضتلاو



 دز

 رذر

 هنم مسا مالسن ازو هانز لجرو هأتزا لايف فلالاب

 داهز عهباود_هازو عفهنعضرعأو هكرت ىدعهداهز وا دهزاضد أ هنعدهزوْئثلا ىف (دهز)

 لاقيف م.عضتلا ىدعتب وةغل سك رهز دهزوءاملا لمعثتوىازلا هكر ديشز ةغلاملل لاق وأ

1 

 روصقتملا نزلا ى_ةموهني_نز هفذقءاوقفلا لوقف تآانثالث ىلاوتلالاقثسا ىونز لاقيفاوأو
 اضنأ أون ز و عفن بان نمزوم_همأنز لبجلا ىفأن زو ىنزلا ىلا هبسسن ةزتهانزوةرملا محفلايةسزلاو

 هنحاص هأنز و نقتتحا دق با. نمأونز ل اولا نزةمط دوما نا لاقةزمهلا ىدعتب وفاز وهف دعص

 ىدعددتو نقاحىأ ناز ةالص لمت الو ايدعتموامزال لمعتس هءلع قيضىت> هنقح اضأ أونز

 ام لثدامو ءامللا عم ىازلا وب

 ' || ديهز ئثونيدلا فد هزلاواسندلا فةداهزلا ليلك لاقو دبعتيلاةءاكدهزتب وهو هيفهتدهز

 بلاغنبىؤل نب بعكن ةرصنب بالكن.ةرهزوه ةفرغنازو ( ةر هز ىنعموانزو ل لق لدم
 هروتادنلارهزو روهشملامامالا ىرهزلا هدمو هظذل ىلع هلا ةمسسنلاو هعساتوإ_بقلا تده»و ْ

 ى> ةبدنق نا لاوو تمم#ب ىتحارهز ىهسدالو اولاءاملا هت دقو هرمتورت لثم ةرهز ةد->اولا

 ْ لةمامسدلا ةرهز وةغلنيتض#:ر هرب رهزوهرهز حرخأتدنلار هزأو موعرب وه فتلا ل.ةورغصد :

 ْ دقوهاضا وهنولاهص نيت: رهز ئةلارهزو مضةيطر لا هةرهزلاو ات زواهعات هربغال رع ,

 0 : م ءااس 32006 5 3 :

 ىع*هيورهزاوهفه-ه>و ضساب هتبابنم ل>رلارهزو ةصاخ ضسالا نوللا ىف لمعت_س
 ل ماارسسكمر هزملاوءارهز ىقتالاو ىعسهي و سابقريغىلعف لالا فذحب ريهز هرغصمو
 تجرح اقوهز ني_:ك 8: ةغل فو سعت بان نما ةهزر هسسفن (تةهز) رغازملا عجلا و ىضالملا

 اقوهز نيتض#ب قهزب سرغلا قهزو هءاروامىلا فدهحلازواجني_تةغللانمهسلا قهزوهثلااهةهزأو ||

 قهزلا مسالاواو هزوهزب لدفأا(اهز )ف لتئثلا قهزو لطدو لاز لطابلا قهزو قبسو مدقتأ|
 "||| هرج ىفةرمسلا نول صاخاذا اوهز ىما او متاحوألاقو هرثىفةرغصلا او ةرجا ترهظ مضل ا

 حوز

 اوهزوهزب تننلا اهزورغصاوأر جا اذا ىهزاو هرثتهناذا لذفلا اهز لوقب نم مهنصو ةرغسملاوأ :

 رعاشلالاق اهردقىأ ةثامءاهزو فلا ر دق ىف ل أ ءاهز مهلا بارغنازوددعلا ف ءاهزو 2

 ناوىرشهو+او ىرهزالا هلاقمهردق مك ىأ مهؤاه د ملاعب و « روجنم مهؤاهزام'اك

 ةنام ىلعءاهز م_هسانلا لوقفرسكللاو مضلاةئامءاه :زمهاضأىاراغلا لاو ةعامجودالو

 ىلر عي سيل
 يامهئاثباموو اولا عم ىازلا ب

 ٠ | هسيتودرفلادضنبدنثا لكح وزلاودب ردنا لاقرملاووالاو راهنلاو لبللاوتالاوركذلاوأ || ”
 نينئادب رث لاعن جب وزىدنعلوقئاضدأ حج وزو ناجوز نيجوازتملا نينئ 2 !لاقن ولاقن ىرهوجلا

 0 نأنو وخلاركنأو ىرغزالا لاقوكاذكس راق نا وةدسعوبأ ل اقو دحاوانهوهنينثانيدوز .. [| لكن مىلاعت هلوقو ني: نوكي وا دحاو نو ك«حوزلا ةيتقن ا لاقو ةسعيرأديرتناموزو
 ||| قطخت هماعلاو ىرانش الا نبا لاو باوصلاوهاذ_هودرقلا مهدنعحوزلاونيسننا حوزلان روك
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 ا عاتم ل محيهنال ة-غلاملل الا ةلمازريعملا لبةهنمو هدلج ْئَدلا تامزو هيف اتق هيهتمل لثمأ
 'مامزلا مهضعي لاق همامز هياع تددش لقب ا.نمامز هنهزو ةمزأه ء>ربعملا (مامزلا )) رفاسملا
 مرو هسغن دوم ا هب ىعم مشدوقملا هملا دشد مش ثنا ىفوأ هربلا فدشد ىذلا طيخللا لصالا ىف

 تقولا ىلءقلطباذ هلو ةم-لا لب اقةدم ((نامزلا )) ةيلعلاو ثدنأتلل فرمصنتالو ةكمرتيل مسا

 ىل عمديدقو بايسأو بسس لثمنامزأ جاو هنمروصقم نمزلاو ةنمزأ عجلاوريثكلاو لاقلا
 هتعمفيرخلتا سائلا د_:ءعوهو عس رلا لوالاق اضل وصغل ا ىهوةنهزأ ةعيرأ ةنسلاو نمزا

 |فرتترامأ !نالافيرخسانلا هاعمو ع رلا تيئي هيوهيف نوك,رطملا لون ال اهرب رعلا
 سعلا لول-دنع هلو دواتشلا ىناثلاو نازيملا سأر سلا لواح دنع هلوخدو عطقتىأ هيف
 عسرلاسانلا د_:عوهو لا سأر سمثلا لوا> دنع هلوخدو فيصلا ثلاثلاو ىدجلاسأر
 نمزو ناطرمسلاسأر س علا لواحد _:ءهلوخدو فيصلاسانلاد_نعوضو ظيقلا عنارلاو |

 لم ىنمز موقلاو الب وطانامز مودي ض ص وهو بعت با, نمنمزو هفةنامزو انمز صنعا
 نم ضو فهلا همدرأو ىذ ص

 «املشبامو نونلا عمىازلا وب

 لدم ير دح اولارمصم ل ىلعمهدالب ضعن و ةشيحخلا برق ىلا برغملا نم مههدالب دتو مهضهر
 عج اوركذ موهو عارذلا نممعتلا هنعرمسغاام(دنزلا )) ةغلخشلاو ىازلارس كو شو شورو مور
 ءاهملا.ةديز ىلغسلاواضدأر ك ذموهو ىلءالاو هورانلا هنحدقب ىذلادنزلاو سولؤو سلف لثمدونز
 نبا لاقو برعم راق مه.نعب لاق ليدنق لثم (قيدنزلاو )) ماهسو مهن« لثمدانز ىلع عمو
 تلأسمهضعب نعو بلع ن ءىكحوشو لخبلا ديد_ثناك اذا قيدنزو قدنز لجر قيلاوجلا
 ىذلاوه قيدنرلا نا سانا ةنساأ ىلءرو مك اور ومالا فراظنلاوه لاف قددنرلا نع اسارعا
 لاقو نادال ف نءاط ىأد عام .هلو را ذه نءريعت برعل اور هدلا ماودي لوي و ةعيرم:كسال

 ةقدنز و سيذهتلا فو لصالا فب رعلا باكنمكاذ سلو قددانزوةقدانز و ىددنز عرابلا ف
 رينانز عجلاو حافتنازوىراصذلا ((رانزلا ) قلاخلا ةينادحوالوةرخ الاننمودالهنا ددنزلا

 مصوكىد (منز لجر] رانزلا هتسيلاديدثنلا هنرئزو هطسسو ىلعرانرلا دش فارصنلارزتو
 نمةيلدنملااضدآةءسصقلاةمةغرلاواهتذاب قلعتت ىتلا ىهوزنعلا ةممْر هبسثموهو لوعفلل ءانسلاب
 هللا لأسا لاقوادجاسرفن منز هل لاقياشاغن ىأرمالسلا هيلعهنا وسلا اور ثي دح ىفوقاحلا
 ( هتثز )) قوفلا رشا و نيتءزلا نيد رولا عضو و صخللا اذهل لعرغصملا ةغيصب وهو ةيفاعلا
 ناسح.لاد هل ثهفلالا,هتننزاو كلذ ىلا هةسنوأ ارسشواريخ هبت ننظ لثق باد نمانز

 فزفزب (فز ) ىان رلا ىلعرصتةن موضعي وءوسن مهتتامىأ هي ةسربنزتامنازر ناصح
 مهو الانثو نإ ةاقم لتاق لم هانز و هانا ضاهاناز و هاضقو ضاع لثمءانر ماو نازوهفروصقم

 دووهو دن ةغلدودمملاوزاخ ا ةغلروصقةملالوقي و ىنالثلا فنيتغل دودمملاو روصقملا لعحي نم
 رسكلانةيغوةينز تيكسلا نبا لاقدد_ثرداووه مهلوت فالخوشو ةغلخفلاورسسكلايةسنز

 ب ءايلا باهقب نكل هظغل ىلعهيلا ةمسسنلاو ناينز لايف ءابفلالا بلقب ىثيرصقلافزلاو

 مر

 ةيسصلابلا للسعي

 نمز

 غز

 دنز

 ىدنز

 ربز
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 )0 ||| لاما نم حركاردقلا منو هلثمفلالا»ىرزأودعق باد نماوكزوك رتضرالاو عرزلااكز

ةاك زلاو ةيكزتديدشتلاب هلام لجرلا ىزوءاك لا هب حرب بدسهنال ءاكز
 لالا هللا رو هنم مسا 

 1 ىوكزلاقيفا واوفلالا باةوءالا فذح ىجو ةاك: رلاىلا تدسناذاو لمقثتلا اوفلالاب هاكزو

 باوصلاو ىاعةيتاك ز مهلوةو لوصالا ىلا درتةمسنلا نالىكوص> ةاص>حيىلا ةسنلا ىف لاق اك

 لجرلاو حال_طلاوهوءاكزلاىلا هتبسن لبقثعلاب هةيكزو لص ذاوكرب لجرلااكزو ةب ول

 ّْ هايكزأ عاوز

 يامل ةءامومزللا عمىازإا ب

 ةفلد ههنمو لادءاّلا نم لديأق فاتزا لصالاو فاد زاقهيرقهفلزأوةيرقلا فلزلا و( ةغلزلا )

 ىغواهب سانلا عامج الا ذه نم ةفاد هت دع» لءقو هةءج ْئثلا تغازأو تاق رعى ابارتقال

 فادزاو سانعلاو نسا قامو دكلصالا ىقةغصلا امنالا مالو فا أها دي الة عملا ىلع
 فاالان ىدسعب وتطقس ىح تاثتمل به: با. نماقاز ءدقلا ( تدل از ) برتقا اذكىلامهسلا

 نملالزلز وهنع ندب درمض باد نمالز هناك نع( ل 0 قلزتفهتقازو هتعازأ لا ةيفديدشنلاو

 امأو ميلا تشب وهو ضحدلا ناكملا ةلزملاوة اجهل ايةلزلاو رمسكلاةلزلا مسالاو ةسغل بعت باد
 نملزب هل_عفوأ هغطنمىف لزو ما دقالا اهيف لزتةل مضر لاقي فلا نم عصف أ رممكلاق ىارزلا
 اهينصهيلاتددساوأهتطعأ اذاالالزاهيلا تالزأ لاقي ةطعلا مها ةلزلاوأطخأ ةلز يرض باد

 اضدأ عاطقل نبا لاقو ةمعن ه دنع تعنص نمىأ اهرك.شيلق ةمعن هبلاتلزأ نمثيدحلا ىو

ىلعو هتبطعأ ىأ هريسغو ماعطلا نمدملا تالزأ
 بانملزب لز مزاللا نوكينأسايقلاف اذ_هئ

0 0 

 ]خل ةماولل مسا اضدأةلزلا اوءاعطلا نمذخ أب ىأاضرلا معنا لزب وءاهفلال أوقهياعوهذخأاذا يرض

 ثمللالاقو هسرعىفىأ ن الف هلز فانك ىرهزالا لاقو ةعبنص ىأهل اردالفذةءاوعإ راملا ىف لاق

 عجاو طسل !نهعونىازلا مكي ةيلزإ اوقب د صوأ بي رقل هدي املا نملمهيامل مسا ةيقارعةلزلا

 تازارتو لاو زمهاردو لاز وهف نرولا ف صقتنال_هءلز برض باد نملزب مهردلا لزو ىلالإ)ا

 لالزلاءاملاو هنعزا هتلزازو خل انمسالاو ركل اءالارا زو تد رطضاو ترحم هزاز ضرالا

 ةماهاجلا ف ىرعلا تن ثم الزا هعجو حدسقلا خفتو ىازلا مضتو مالا ((مزاا) بذعلا

 | ناقاحدق رخأو هدب لخدأ | سعأ مهد>أدازأ اذافءاعو ىفاوعضتو ىلا وخال اهءلع بنكي :

 فى ىلا هيفامجب رخناو هدضقل ىذم ضهالا هءفام جرح

 . يام ماشبامو ملا عمىازلا

 برضب اب نما ضر( ص ل هذ هز هدحاولا ةهعتمل اذ باوصلا ىبمدالا نع عراملا فى كحو

 ٠ ةصازةأ ساو صازلامق.الواولاةرامز ل->روديز وأ اهاكح ةغا خلاب صرب واضنأ اريمزو

 '” || نصف عمزلاو شهده: با,نماعمز (عمزإ سرا هلآ يم ارمسكمرام هزملاو ةرامز لامتدالو

 "| نديعهنمو ىعمةدحاولابو ةيصقو بصق ل ثم ةعمز ةدحاولا| عةلخ نم ءاشلا فالظ ا. قلعتيام

 | لمتتقاليمزتهيوثب (هتلمزإ) ةغللا بنك هبرغظأ لو نوكسلابةعمز نولوة,نوثدحتاو ةعمز
 سلا سل 10١ ل يطا: ل0: كح يما ص ل 0077 1و تا 5 ةقاشلاب



 (هالا كل 0

 |لوعفم .اعتفلاب رفع ضوهف نارفعزلابهتئي صب وثلا ترفعزو فورعم (نارفعزلا)

 لاقو ِح ربا لاسالف مقاولا طفل نمع, واطملا ىأبال واولاقهنع هتلزأاجاعزاهعضوم نم( هتعزأ )

 هتعزأ هعواطمفروهشملاو معزتاف هتعزأ ل اقف ىلاراغلا هدقعاواباوص ناكل قول ليلخلا
 لثمرعز لجروءارعز قنالاو رعزأورعز ركذ لاذ هرعش لق بعت بابن هارعز (رعن) صخشف |

 ىازلا - تاغل ثالث معزلا فو ل: باب نمار (غ معز )) ةضوه.عط ىوهقاخ ىف قبلا همشد

 هل وبس معو ةيفدللا تعز هنمول وعل | ىمعنىلطد وسد5ضعبلاه درمدتكو دسالا وجهك رزادعلل

 ىفلاقي نظلا ىلع قاطد و تريسخ 6 ىأت عزام ءامسلا طقستوأ ىلاعت هلوقةءلغو لاقىأ
 رثك أاوىرهزالا لاق اوم مس نأنا اورثكن يذلا معز ىلاعتهلوق ه_:موداقتءالا ىلءو اذكى بعز

 0 اآقوزرملالاقو بذكلا نعةبانكوه موضعد لاقو ققكبالو هيف كشرامف معزلا نوكمأم

 وهىقحأ ىرديالاريخلائاعز معز ةيطوقلان | لاقو بابترا هيف وأالطانناك اهفلمعتسام|[|

 ىيدا وحاصل اوعمرغلاق مع لري معزو بذكلا ةيطص مع :زليقاذ_هلو ىناطخللا لاق لطانوأ
 هنمرمسا تقلا ةماعزلاو نيَمحشن معزلاو هبت اةكع نو لقبا, نمامتز لاملا|تمعزو نكعالام

 سهأت فلاب ةماعز لتق بابن م معز موقلا ىلع معزو ةب دعتلا ف لالا. لاملا كتمعزأو هن مع :زانأف
 اضدأمج رو

 1 ييءاملاو نيغلا عم ىازلا دلي

 هرعش قرب نيح بسلا نمش !اذكو ىبصلا نمو دن نيحهنباو رعشلاراغصنيتخ# (( بغزلا )
 ةقرو رعشلا بغَز ل>رو لوطدالو دو<الىذلااضدأ هتاقدو تشاملوأ ش رااودو فعضدو

 هيعز تن ىصلا بعز و كاسل ر ررغص عتبان نمامغر خ رملا تعر و هانغز

 ياهّملثاموءاغلا عمى ارا فب
 ءاسفأا (تفز تفزلاب هالط ليقثتلابءاعولا ل-رلا تفزو نارطقلا لادتب وريقلا (تنزا)

 فلالاناتفزأوهيلااهوا دهاوهو بانك ل مفاقزلا م..الاو لة با,ن ماك زاهجو ز ىلا سورعلا

 صر ٍبرمذ با. نما.:فز ( نفر هيفزلا مسالاو عرم» أب رمض باب نم قزب ل-رلا فزو ةغل

 لةمناقزو قاقزوقادزأ عاو ريقوأ تفز فرط لوقت: مهذءد وفرللارمسكلا» ( قزلا )
 نوئنؤيزالا لهأش فخالا لاق ةذفانري_غوأ تناك هذفان هكسلا نودقاقزلاو نافغرو تاتك
 قزوةب رغأو بارغلل-ةمةق رع دجلا و - طارصلاو قوسلاو لينسلاو قد رطلاو قاقزلا

 لتق با: نماقزهخ لف رباطأ أ

 هكرأوفورعممضلابةكرلاو ( ماك رلاو ) فرغو ةفرغل ةمرك ز عمحاو ريغص فر ( ةركرلا )
 101 ااا |لاعتء وانزل وهال ادملاب (ءاكزلاو ) موك وهف سايقريغىلء لوعمألءانمااب كرف فاالانهتلا
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 لشللا

 عفدتهاجرهةءاضدو ةغلابلل ليقثتلاو فيفضتلا ىابراقيفر اقوسدقو ست باصسلا حزن حجرلاو
 هنرحأ ص الا ثيحي ناواتاقل مااا

 يا.مملشب امو هامل عم ىازل اب |

 سولفو ساف لدم فوز عجاو رد_ملاب ةيم-ت فز ريثكلا شيجلا ىلع قلطد و اقوحزو عفن
 ربعبلا ف>زو ىدعنأ لق ضرالا ىلع فدْزب ىصلاو فحزدحاولالاقدالو ةيطوقلا نبا لاق
 فدز ليقهنمو ةغلفلالاف>زأ وافدا وز عجلاو ةغلام ءاهلا ةفحاز وهف هنسرف :رشابعأا 5

 فحزو ف>زالوزهموأ ناك اني عمد لك لاقيودي زوأل اق ايعأاذااضيأ ف >زأو ىبثاملا

 هتعف دع شن باب نماجز (همجز ) فحاو 0 عجلا وفد>ءازوهفهبلاهعز م ضرغلا نود عقو مهمسلا

 زو<وهثينأتلءاهلاواضدأرد همةجزلاو ويضم كلذ نوكبامرثك أو اماحزوةجا ص هتجازو
 اوقياضتاضءد مهضعن موقلا محزو لتوق لثممحو زدي ملا نمو لوعغلل هانمااسيز محز ىئالثلا نم
 لاملا ىلءءامرغلا محدزا ةراعتسالا ىلع لق هدو ناكعضومىااوةءاضتاوجدزاو نساك اق

 لثمسو رز عج او منغلا هريطح (بزا) برعم ىسراق وهو فور عمرسكلاد (خنرزلا '

 ٠ هرتق ةيبرزلاو ماركو هع ركل مم بئارز عج او هل ثم ةيرزلاو ةارسك-لانبر لاو سولؤو سلف
 هلئماهدردزاواوعلتباا در ز بعت باد نماهدرزب ةمقللا لجرلا (درز )) دناسولا ىنارزلاودئاصلا
 ةغلابمفيعضتلاب هررزو ىرعلا فرارزالا لخدأ ل_ةقباننمارز صيمقتلا ل>رلا مدد

 اديد- اعجهتعجارز دل تررزورسكلاب رزاهد> اوارارزا هل ل_عح فلالاب هرزاو

 هللا عر وةعارزللاهثحاعرز ضرالا ثارحلا (عرز )ريفاصعلا نم عونلوالا مب روزرزااو

 | ىلع نإ هاعملا ىهو كلذ نمهعرازملاو عورز عج او ىرط ضغوضو الااعرز ىعسالو مهذعب لاق

 (ةفارزلا) ةعرزملا عردزملاو ثرح عردزاو عرزلا ناكمةعررملاواهنمح رذعام ضع ضرالا

 ' اوأهلاق اضدأاههذو ىازلا خف ةعاجلا ةفارزلاو ناويحلا نم هعاسج ةروص فان الةعاجلا هنأن

 ' نماترز حشرلاب هقرزو ةزنعلا نم حار يصق حير( قارزملا ) سانلا نمةعاجلا ءامسأ ب ارىفدسع
 !قرزأ رك ذلاوتاولالا نم ةقرزلاو قرذ ىنهعبرمضو لق ىنانن اقر ز رئاطلا قرزو هنعط لتقسا

 بادنمقرز لءغلاو قرزأ ىفاصلا هال لاقد ور جو ءارجورجا لم فرز عجاو» اورزىئنال

 ,قابشلاورعوأ لادوهبأز متساوهباعرس كلاي ةيارزوةيرزو نر باب نمابرز هيلع (ىرز)) بعت
 ئثلاىرزأو كاذكهياعىرزتو هاردزاوأي_ثهدعدالو هياعرك-ىذلاوه ناسنالا ىلع ىرارلا
 ّْ هنن وامتءارزا

 يب امهملش امونيعلا عمى الاب

 نارفعزلا

 يا يو ل ياا روي و 9 ري سيم 1701-1522 07 اا ا ا ا ا ا
 0 ع د ا ا ا و ل
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 , نحمي كومو مطور وسجل 1

 ا

 رع خر عووب رابا دج ب اروجدي وجاني يمن نانو رجيم ووطن اي وابو خ بوس هت عوج يجمع قو صرع جوج جنو وجني وج جلل اجو درج جبجم مع ب

 ىاراغلا لاقو هدججاحو ههجورعشرتك ىذلاو ىاخلا ئبسلاءابلا خ”وىازلارسسك (ىرعب زلا )ل
 سايقلا ىلع برز هريغسصتو ركذلا ((بزلا )2 كاذ نمل جرلا ىمم#و ةحئاف ةحئار هل تدنرهدزلا
 تانزأ عجلا و ثدنأتلا الا نوك_تف ندملا نمةعطق هنا ىن«دىلءةسز ل.ةفءاسحلا هتاخد اعرو

 عج مساوهو فو رعمبدد زلاو نعلا ةغاب ىصااركذ بزل ىرهزالا لاقو لافةأو لق لثم

 بدرتف اسر هتلعج بنعلا تديزو ةمديزهدح أولا بيد زلا ىهو بيد زلاو هلاقيفثنود ورك .
 عجاو ةريغصةنيسرفعج نازو بزب زلا و ردصلارعثريثكب زأ لجرو سمك ناريثكب زأ ماعو وه
 لغق نازودب زلاوهديزبفذقادانزادي زأو وغرلاكهريسغو ربا نمنيددفشب دي زلا) بزايزلا

 هللا. لن اديز هنمح رض نام ىعسدالف لدالا نيلامأو مذلاو ربلا نبل نم ضخحابح رسام

 برض بابن مودب را هتمعطأ ل35 باي نماديز ل-جرلا تديزوديزلا نم صخأ هديزلاو بابح
 هرحز لق بأن مارب ز( هرب ز ) نوطعدام لووق نع ىأ نيكرمْملا دبز نع ىسجنو هتضو هتسطعأ
 ةيسنانباهأ نمىريد لاو هريثعلا ةياصتلا دحأ ماونعلا نيربد زلا هنمو ىعنر دصارغصعو هرجنو

 ىسومدتلا ملكىذلا لبجلا مماوهلاقبميركتازوريب رومالسلا هيلع دوادبانكرونزلاو نيةمكن

 ةفرغ ل ءهرب زعتجاو ديرخلا نمةعطقلا هر زلاو ناوحربب را نت نجلا دمع هنمو ىمم*ةيوهملع

 لاقي و فورع هرهوجدجرب ْزلاو لجرلا ىعسهي و هماهتةليلر ديلا مسا نيترمسكم ناقرب زلاو فرغو
 لجرلا( ليز ) نيءءايلاوه لاقي رفعج نازو لعنف قينرلاو هدفت نرعشلا ( تقيز ) ذصرلاوه
 لا روهف ةعارزلادوجحتى-> هوحنو لد زلابإ يلب ااضدأ البزو لعق بان نم الوزضرالا

 ةغل ليدنق لاثم لسنزلاو لثكملاب كا لاثم لس زلاولب لا عضومةغل مضلاو هبل منن زملاو
 نمانيزاهلاحةقانلا( تنبز )) ليدانق لثمل انز ىلاثلا عجودرب ودي رب لثم ل: ز لوالا عججو هيف

 اضن وزاناق هتعفداذاانبز ئيثلا تدبر و توملا فوخمادقالا نءلاطبالا عفدتامنالاضدأ هلا

 ةيدابلا لهأ م لاكن مت سبل ةدلومةلكى شو عسملا ذخأ نعدريسغعفديهنال نوز ىرتشلل ليقو
 لكلا سو رفرغلا عس ةنبازااواهنرق برتعلا نان زواهلارانلا لهأ نوعفدي مهنال ةيناب لا هذدو
 ىدمو ةيدم لثمىز عجاوهوحودسالا امفداصب لاععضوم ىف رشح( هس لا لاليكرعي

 ام هئاثبامو مدا عمىازلا ولي

 ةعج زاضدأ ع جو حامرو م ر ل_ثم حاجز هعجو حمرلا لغسأ ىفىتلا هديدخلا مضلاب (حزلا])
 تعج ٌرواحر هل تاعج لقبا, نماجز حش رلا تعج زو ةجزأ ل اهقبالو تيكسلا نا لاق ةينعلاثم

 ةاحز ةدحاولا ةعبسلا أر قديو ثيلثتلا نمرهشأ مضلاو فورعمجاجزلاو جزل ايهتنعطاعز لجرلا

 راج لدم جاجز هعناصوانباهحأ ضعبل ةبسن ىهو ىجاجز لايف هلظخا ىلءهيلا بسني حاجزلا عانوا
 لعتفا ىلعرجتْزا لصالاواراجدزارسدزاورحزئاف هتعنم لتةبا,نمارحز (هنرحز) راطعو ||

 دير
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 قدر

 نر
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 3 «امهئاثناموءايلا عمءأ راو

 ]|| ىنيربرعأ نالف نمىءارديزونأ لاقاك[*كلعجاذا ىددر ئثلا ضءاروك تلا وّنطلا(بيرلا)
 ال رق نم ضارأتلق ةسبرلا هنمنقيتست لو نطلا هبت أ هأ اذاق ةمد رلا هنم تن ةيتسا اذاامس ر

 ىنارأ لبد دذ_هةغلىقوه-:عوتوأ ائدهنعك غاناذ اسد ضهوهفةباران الف بارأو ةباراهنق

 لعافلان يب ةقراق ةل_صلاو هنم بأن هدي زو نان ضانأت ت تككشاذاتدترا 2 اوانأتد رففلالا

 لسصالا قوهو هفورمصر هدلاسرور دسو هردس مسد راهعجج وةند رلا مسالاو لوعغملاو

 اميروهتاهماوهنأطمتسا هةثرتساوأطبأعانبانن ماثر (ثار) ةحاملا بد هرلاو ننارردصم

 ةدحاولا قورعمرئاطلا ند سا لال امرد5 ىأا ةملض[ نر سغتوؤ هلعنامردق ىأاذك لدف

 رها عر ار بكام عيراو فا و يرو مداد :عدرأ ةشدر ةرمسعتسهحانج ف لابو ة هدر

 تقع انتاننماش ردةسثرو داما ةلاخلاو لاما فلاقيرسكلا | شان راو ريكا شدرلاو

 فلاب ا, (ةطدرلا ) سد صو ممفهشرر تابص اشير مهسلا تءشرو شانراقاريدخ هت وأ ةءايصع

 0 1 هرغ لثماضدأ طنرو ب)اكوةبلك لدم طابر عج او نيتعطق ىآ قفل تسر ةءالم لك

 . اذاعاببانن ماع راهريغو ةطنخلا 3 تعاروءاغلاوةدانزلا عب هرلا) ةطبرق يشربون لكى هلا

 ١ : عبو هلصأ ىلع ئ لك لضف عد :رلاىرهزالا لاق هيصخ 1 قدم عشرا مر كر

 "||| عفترملا ناكملا لبقو رك قد رطلارسكلاب عب عب رلاوربلا ليك ىلع ءلضفوهو قيقدلا

 1 ءاملا قاروهدحولا» اهلااثينأتلا لوقو ةقيرلاقيفر .٠ ثلا قءاملا,ثنيومفلا ام (ىبرلا)

 ٍ لوعفملاو قدر لءاشلاوهء>اص هقارأ لاقمف هز ههلابىدعتب و بصنا عابب ان نمار هريغو مدلاو

 عراضملا ن 1 ا ل هلصالاوهقا أره لاق ف هاه هز وهلا ل دنتو فا سه

 : قا ارهموقد رهملاقيفاضنأ ل وعذملاو لعاقلا ن نم خل او دج دي نم لادلا خهناكهقير ميلاقبف .3

 4 حرحدناروقدر هلصالاو هل هام قرض سهالاو دع ه5 ارهمةريعقاغش ناو + سيقلاو ها لاق

 : || ن ”اكعيطسد عاطسابهلادشتءأسملأ ن نك اسهقب رويهقار ها لاقيفةزم_هلاوءاهلا ينعم دقر

 ' ||| بوذياعدو ايساهت هدانزلا هذه لعفلاريصد الا ذو لصالا ىقءاملا ةكرح نءاضوع تديز ةزمهلا

 ' | ءاهلا لءعتنم مهتمو سايقلا فأطخو هف تقرهأ لاق نمب.ذهتلا فو ءاللا نك اسود رهأف
 || ءاشلابءامدلاقارهتتناك هدأ سها نأ ثد داس ا ىفو عفن بان ماقرههتقرهلوقو لصأاهنأاك

 ' || نكلاهؤامدقار متل الاواهيلا لعفلادانسا ىلععفرلازوي و ريل لحن مداو لوف
 ( مص اهحاك :ىأ حاكنلا هدقعىلاعت 0 ةفاضالا نءالدب ءاللاو فلالا تاعج
 1 ل_عفدعفل ةيلصأنوكدةنأزوالو ةديازدعد و لسلق هواي و ولعفم هنزو و ىم-عأ مسا

 ع ّْ ىضتقا هو مي رب ماد نم لءسغم سه لات ورع فأن ءىاغسملا لقنو ةسرعلا ةيشبالا ىف

 ا أ لاقتب و ءاطغلا ىلعردصملا قلطأ متهيلغعابب ا. نمانب رنالفىلعئذلا(ناررلا بر ءنوكرنأ

 ' ||| ام اربح نوثرو تاثر عة او سغنلا ىرحت هكرتو ”ورمهلا (هئرلا اهصاخاذانيعلا فساعنلا نار
 : فوذح ا لوقي نم مهنمو هنتر تدصأ اذا هةبآر هنم لاق ةفوذحنا مزال ن مضوعءاهلاو صقن

 : لوأ لالا ناك فوذحلا عضوم اوضوءولذا دعوا واصأ ةدسعلا لم ةأرو لصالاواهؤاف
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 انو

 ٠ ءاملا هيف عقنتسا اذا ضارت_ساو ىداولا ضارأو اهب ءاهنوكسل ىاهلا ةلئاسلا 50-0

  04 0واولانو كسي تاضو رو ضارر ةضورلا عجبو ةضيرتسم سفنلا تمادام لعفا لامقبهنمو طسننأ

 عور | هلم ىعورو ىنءزفأ لاق بان نماعورئذلا (ىعابإ سايقلا ىلع هت ليد 00

 عور ْ انو ر بلعثلا (غارإلا ذكحعو رف عقولاهقي باةلاورطاخلا مضلابعورلاو ىبحأ هلاس»ب ىنع ارو

 ١ مس ا خذنلابغاورلاو ههح قّرقتس الو وف ةعب دحخ ةعرسىف ؛ ةهرمسن وةنع :عبهذات اغو رو لاق بابنه

 ْ مومو نأ ارا نسا زارها ل نوي رطلا غارو هنم

 فور : اهصقوربءام ا( قا د( هل ميلادك زوارتع دويتو نا ماا يرو

 | طاط_فلاك تببرسكملاهقاورلاو ىنبعأ هلاحج ىتقارو قووارتل الا مساوةيدسعتلا ف هنقورو
 ْ ل يللا قو روهيدينيبامتدبلا قاورو قورو ةقورأ عج اوهطسو ىف داو عاطس ىلع مب
 مور | ديدشتلابىدعتب و مورصو م: هينلطاما يغواموز هماورأ يتلا ( تسر ل1 تاو ردتتي ل0

 || هفاضالا ىلعةمو ررثن موقف ةفدملا نمةسس رقد ةفرغنازوةمو روئةلاانالف تمورلاهيو
 : نابضغتازوفرفأر ما اونابر و هفرسسكلاب ىرلا مسالا وابرىورءاملاّنم (ىد) حاضدألا 0 ىور

 || هتبورألاقيف فيعضتلاو ةزمح ا ىدعبو باتكنازوءاورثن وم اورك زملاىفعجلاوىبضثوأا ١
 اوناكف ىنعال؛15ناكءاملا نال اذ نمهخملاىذن 2 هب ورحأا وو ىو رتوهنم ىوتراذ هضورو

 || م ةغلاملل ءفءاهلاةيواروهق هل سى ر بان نمهي ورب ءاملاريعملا ىو رودعب أ للءاملا نم نورت
 1 ىدعد وهتلقنودتلجا ذا ثددحللا د هورلاقبهنمو أماعءاملا قتسدةباد لك ىلعةب وأرلا تقاطأ

 !ٍ سدت ةيازلاو ثيذدحلاا يور لاية لول مو روت

 رمح عمال لوقب «ولوغلاا ذهركني نم مهمواخي فت 11 مرعلان كاز .-هلااعاصأ لاقي

 || تيلقاهلبقام خقناو ءايلاح تكرمت نإ ذم ىلع هنأ صا واصأ زةفورعم ممل ارم كر ةارملا وتادار عملا
 : نوكجر .العجلا فلا دمبامنال شاوغو راوج لثمءا صاهمججو ل ابنال ١!ترييكرافلا

 || ترح ةلكىهو ربدتلاو ,ركشلا ةيورلاوأط وشو ىرشزالا لاقانا ص يل ءاضيأتء وا روسكمالا
 : هيو رئشلا تب تدأرو هيف ترظناذاز هلا, سهالا ىف تأو ر نم ىهوا غية ريشي مهتنسلا ىلع

 هتلاريغل لمعلاقاريخ هياونطد و هوريل سانلا لمعلارا ظاوهوءان رلا هةمورمصبلا ةساحبةبرمصنأ
 ا

 ةيدملثمىَو رةبؤرلا عج ونيعلاىأرونيعلاةبو ر لاقي للا هتتناعمنيعلا هب و رو هنمدلل انذوعت

 ىذلا ىنعلعاغلاءانبلاب و نظا ىذلا ى :«علوعسكلل ءانسلاب ارآىذلاو انآر مالا ىف ىأرو ىدمو

 أ| ءاراىأرلا عجبو ومالا قذحو ةربصب ىأ يأروذ لجروريبدتلاو لقعلا ىأ ًاراودلابهذأ
 ّنظلاولعلا ىنععلمعتساملاعهتيأرو ثننأتلا فلال فرمع :مريغىلعفىلءانؤ ر هماسنم ف ىأرو
 أعا ىهو ساو اعف نمهنالدحاو ىلا ىدعتي هنرمصيأ اديزتدأرو نيلوع_غمىلا ىدعتسف

 || نوكراعاق ىتباروائءاق هب ًارتلقو لالا ىلءاهتصن ةئيهىلعه تبر ناق دحاوىلا ىدعتت
 لاعفًاريغىفكاذزوحالواولات سامةريغىلعىولقلا لاعفا ص: اذهو لوع_ةااوه لعاغلا
 قاغت الأب عذش ريغ هناك كل ذرب غاناك اذاامأ سار ترو تلم 1 انامل يلقلا

 هنال فسد نموهو ىريلا لمخلا نست :ةرمطا شب ىو رالاو ىسفن تاظ و هسقت ل> رلا كإ هاون

 سايقريغىلءىاز ةدادزب ىزار هيلا ةبسفلاو ملا قارعنم جحذلابىرلاو ةفصري خمسا |

 سس سس سس سس سيييييااايبييبببب سس سلا : 0 جم
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 هايملا ةضارتسالك لذي تدعم لبق ةضررأاضرأ انلزنلاة برو هزلاببهتملا عضوملاةضورلاو ضدر ْ
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 ىلءاهريغص:ليلد.واولااهاصاو ضرالاو املا نيب ردسملا هاومملا شب رلاورعم لجرلا حو رخو
 طفل ىلعءايلابحابرأ لوقت مهضعنو حابرو حاورأ عما واهامقامراسكنال ءانتسملق نكل ةحور
 | لاقد>اولا ظذل ىلع ءايلانحانراولات مهارتالا لاف كلذ نعهتلأسو لاق مناحوبًاهطاغو دس>اولا
 لامتلا عيرأبرلاو كلذ إ_سف حابرأ ىف ةدوجومريغ هو ةرسكلا ءايلانح ايراولا قانا هل تلتف
 ةثلاثلاوةناعلا عب رلا ىهواهلنانقت:بونجلاو حرابفيصلا ىف ةراح ىهو مآشلا ةي>ان نمفأتو
 حعيرلاو برغملاةبحان نمىفأتو رودلا ةعبارااواضد ل ومقلا ىهو علا عاطم نمفأت رايتفلا

 هلق: حرلاب دوب رلاو هلا ةيفءاوحلا ىنعمم ىلع رك دندقو حب رلا ىهلاقيفرثك الا ىلعةثنؤم

 ركذ مهناةراصعالا الااهئامسأرئاستلا ذكواهض ةمالعالةثنونمحجبرلا ىرابنالا نبا لاقو ديزوأ
 زوحبو ئارو هفهح رتدتكااذا فاخب ان نمةسغل فو لاق باننماحورحورب مويلا حارو
 ةترذإ لو رلاببطىأديدشتلاب عر موو رئاهىنراه ل قا”حارلاةيفلادبالاو باقل

 حبدو حار مواضدأ طفصتملا هاك ىفلاقو ىسراغلا نءىزّرطملا هلقن عيرلادب دش لبقو كلذك
 ىأ عب رموبو فيفذتلا عمىأ ةفاضالا ىلع رموزو<ىنفارلا لوقذ عرلا ديدشناكسصاذا
 عرلاو ةباغكلا ىفدرك ذامو ىسراغلا نع لمنال قباطم م دقت ا5 ىنععامو فصولا عم ليقنتلا
 ةحيرو ب رلاقبىرهوجلالاقو ةيكذ عب راقي ةثنؤم مشلا ةساحب كردي ضرع ةنارلا ىنعع

 راس ا:نم احيراهجاروا وهسشا فان باب نماحوراهحارب ع.رلاديزحارو ةرادورادلاققباك
 ناويعللحورلاو ثالثلا تاغالا ىو ص ةنجلا ةحئار حرب 1 ثيدحلا فو كاذك ف لاالاناه>ارأو
 رك دنس رعلا ناريغ دحاو سفنلاو حورلا نارعالا نباوىرابنالا نبا لاق حاورأ هعجج ورك ذم

 حورلا ىردوجلاو حا بحاصلاقو ركذمحورلااضيأ ىرهزالا لاذو سفنلا ثنؤتو حورلا
 ناويخلا نع عطقتنااذاق سفنلا حورلا مهضعب لاق _سننلا ىنعمىبءثدنأتلا اكو ث نود و ركذي
 حالصب هداسفو ندبلا حالصو هفزنب ةايحلا عطقتنتا ذلو مدلاوه حورلا ءاكرحلا تلاقو ةايحلا هتقراك
 مهفوناسلاهدعتسملا ةقطانلا سةئلاوهحورلا نا ةنسسلا لهأب هذمو هداسفو ح ورلااذه

 نيمدقلار دصدعابت لمقو نيمدع] ارودصق طاسنان يمدد حورلاو حاورالا هذهدارملاو نوةزرب

 ْ ةنيدملاو هكمنيب عضومءاحورلاو ءارجيو رجأ ل-_ثمءاحو رثنالاو حورأر ك. ذلاق نيقعلا براقتو
 دا لوعفملا مساو رايتخالاو بلطلاوهو ةهدارااذك لحرا (دارأ) اضن ءارج طفل ىلع

 ٠.١ ||| ةعداخملا ىتعمةدوارملا ف ناكو هل_ءفهنمتبلط لتات باي نماداو رو ةدوا ص الا ىلءهندوارو
 هدورهداروهباطْئثلا لجرلا دانراو هصرح صرت و عدا فطلت هيلط ف طلتي بلاطلا نال

 هعجورك ذموشوفورعموضء(سأرا ) دوارما ع او هفورعم هل أ ميم ارمسك دورملاو ةلثما دابر

 سأرلاو داوفساورامأو راطعو را لثمةدودمت هددشم ةز مب سارا ععئابو سو رو سؤرأ

 هلصألاملاسأرو هلوأرهمشلا سر واموزل : محلا نوكرتد مهناف يق ىنبالا مجتاغلرثك [ىزومهم
 فب رش لثم هاو رعج او سر و وف هر دق فرش ةسأر نين": ر روم_عم سرب صنعا سأرو
 وهف لح ىنعم ىلع هسسْغن ضا ارو ةضو ص ىهو ضار لعاغلاق امتللذاضأب رقيادلا(تض ر)اقرشو



 أ | ل منوعر هعج- و نوهرملا ىلع نعرلا قلطأ م هنم تن مترات اذ هنمهت ذحخ نق هر

 ٍ تنفهارو باتك عجبتك ل ثمتاهر 8 هاو م اهسو مهس لم ناهرو سؤلفو ساف

 ْ باغاذا عيجلابوياسلاز روغبلانهردحاو لكحرخأ موعلان هارتو لت اقبانماناهراذكىبعانالق

 هيام مئاثباموواولا عمءارلا ب

 بوريل نبل ىف قات ةريسصنواولا عم مضل نانو رااورتسخاذا بئاروهفانوربورتنمللا (ب
 لاقت اننم انور هوو سرغلا (ْثا د( ىمهاهبوهانالا اهبسعشن ة_عطقد هلا

 مسالاو لاق بان نماجو رحو 01 راو راسا تع ا

 جقرواةوجأجو رت .ةوروا سا نما جار هادا تجاروهنالطكو و قغن حاورلا
 نما هيج الف تطلتخا اذا رلا حور م طوق نمهتقيق> معئالف همه اون ردع

 حورتواحاو رحو رب( حار )) ةعرمس ىفءاجاح هدرا لا حار ةيطوقلانن|لاقو هدحاو ةهحا ظ

 روماه>او رورهماهودغلاعت هلوقىفام_منين قباطدقو عوجرلا ىنععوودغلا ىنععنوك,وإثم
 ل.كلذكس لو راهناارخ ؟ىفالا نوكمالحاو ران أس انلا ضعن مهوةيدقواهءو>رو ايفا

 هريغو ىرهزالا هلاق راهنوأ ليل نمن فو ىارسلا فتالمصتسساسعلا دل دعا

 لاق بهذ نم ىأاذك ذك هلراهنلا لوأ ىفة#جلا ىلا 50 ءالبسلا هلع لرجل

 لاقياهلهأ ىلءارءاراهحا ارااذا ىننعلابالا نوكيالف ةس ار ى وهف لدالا تحارامأو ىره الا

 0 كادر ىرااىلا هادغلا,تحرس

 ملاو ليلا انةيشام لا ىوأتث مح ملام 6 ارملاو ليلا ىلا لا وزلا نموهو ىثعلا حاور حاو اورلا

 ٍ 9 مردصملاونامزلاو ناكملاممسأ ونام م. هال ىلا ذهل عار نمكوألاو

 فلأاريغب ت>ار نم هعضوملام اف خقلا,حارملاامأو لوعتملا ما ةغيص ىلع م امذب لعفمفلالان

 أ هيلا نوعحر ا وربىذلا عضوملااضيأ فلا حارملاو خلان ثالثا نمناكملامساو
 ضوسخ تالا يرد لل ءلام لل أ ار نكسصاو جرلاب وا تاب: لكناسيرلاو

 || هنكل ةحوةنمواو نك اسءاس ناحودر هإصأو وأولا تانب نموهنوريثك لامقف هيف فاشخا 1
 س؛:وناطش نازووهوءاملا تانبن موه ةعاسج-لاقو نب < ور ىلع هريغصت لبلدي ف نخ مثمغدأ

 نهدلا تحوروتاماحأو رل>ِرا حارو نيطامشو ناطمش لةمنيحابر ىلعهعج- ليل ديريمغت هيف

 ىلا حارو هرم. ءوىرهزالا لاد هتعتار ت>اق ىا حورتفهكر هيا طاطا

 تريغتاذامعللا حورأاضدأ أ كحما ىفوا ذهل ف لاختي رب ةفيجماملا حو رئهاهقذلا لوقف نتنأ حو نأ

 ءاملاح ورتلا قف ىر هولا ذو نيسعاا فال_:خال نياعغلا نسب ؛قرغتفءاملا ك|ذكوهنحنا ر
 تد.ورتو هريسغم )اكو هم الكنيباعج ةسطلا خ رادع هوم أ ريغ حب رذخأاذا

 فكلا نطبةحا رلاو كلذكن 5 :مل نادعي بيطتو هينيآت حب رلاذال_طلان مهي "اك ةحورملا

 همعت نم دام هنع تطقس ارجالا تحرأو بعتلا وةقشملا لاو زةس>ارلاو تاحارو حارعجلا وأ

 اه هراطتتنا نال ةحا اراهلعف نوكفا هدأ ىأ ةالصلابانحي راو ةعواطملاف حا رآلاةدقو حارتسساق

 تاعك عبرأ ةحيورتلا نال كلذ نم ةقتسشم يو ارتلا ةالصوا علعفبانحرتساو سغنلا ىلءةقشم

 111 سل كلسو تيا ا 0 هدم عرتسوملا
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 ااضدأئتالاو رك ذل ةينرألاقيفءاهحلا,ث نون ةغليف وفتالاوركذلا ىلع عقيد نأ (بنرالا)

 هفرظفنالا ةدرأو نازنه_عجوززخركذ لو بنرأ تالا لاقي متاحوألاقو بن ارأجلا :

 غعارلاو نا درلا عاتاو يوتا ارو (قارافلا هتلعراسمقاوا ةرسكب لبدوتونلا مب 44 ارلا

 لياخلالاقةيداسلار حم نم ةحئارلا ييظرحم ساف نازو (دنرلا ) سلم أرعلا نم عوناضيأ

 اهثرهلت دعس هنوص عجر بعت بابن هترب مر واس عرن ىنغم ا (غ) هسطلسأ الااضيأدنرلاو

 ةصيص ىأة نر هلو توصاندنر يرض بابن هنر ْىْذدلا (ثرإ) هريدهفرئاطلا رت نمذوخأم

 ىنعأ 5 ءًارامنسح ىنانرأوالع بابن ماور (انر) ثتوصسوقلاتنرآو هلثمفلالانرأو

 ةنك اسةعاد لدقو ةمهمىأ انوار ساكو

 يام ملثنام وءامحلا عم ءارلاع
 لصالا وبوضسدنلا وهللا نمسهارو عفةيهزلا مسالا اوفاخ سعت بادن داسشر ( سهر -|

 بهارلا بهرتو نياهر ليقاعروناهر عج او كا ذ نمىراصنلا دباعبهارلاو هياقع بوه
 ىلع مهمذمءادتن الع مه> دما هوعدتا ةمنامه درو ىلاعت لاق كتالذ ندهن انه 7 و هدايعلل عطقتا

 لاقاهطب> أ لسو هسيلعدتلا لص دمع مهرغكن ال اهند نر ع تاي كري

 ةدادعلا نمالعفهسس.:مزلأاذاناسنالا نى رب نمسهذاةبوق:ةبآ الا هذه ىو ىسوطرطلا

 نمعونب ةدابعلا مهداسف الن كتل مذلا,'ضرعتلا نأ هنءباوجلاو كاذىلا ليمأاناو لاقهمزل
 ناعالا ك ارتىلعموهمذاغا رع اع ا ىلع اهودسفيمل مهو لعافلا دنع ة.هملاتاداسفالا

 نمحدم لدا ةينايهرلا فصو ىنلأف هريغو بها رلى ومنا م” ىلصدمعي

 ممتداسعا اوغأنذلا له :ملو مهرحأ امهنماونمآ نيذلا انين“ اف هلو ةدابعلا كلت لطبأ دقو مهنمنمأ

 ) طه رلاإت مالسلاو ةالصلا هياع لوس .رلا ةمصعع ا هواط .تالدارملاق َّ -لامعااواطمالو هلوقامأو ||

 م0 اول حو هواه نم عصف ءا_هلا نوكسو هأ صحا م مف سل لاحرلا ن موهرمشءتودام

 رغنلاو طهرلادي زوأ لافورم:ةثالثلا ىلا ةعبسلا ودام 2 ةعيسس نم طهرلا لمقو هظفإ

 عجلا مهانعم ةريشعلاوريشعملاو موقااورذذلاو طهرلا اضيأ باعث لاتو لاجرلا نمةريشعلا نودام
 لاقد و ىنعع ةريشعلاو طش راع نبالاقو ءاسنلا نودلاجرلاو هو مهطغل نم مهلدحاوال
 اضدأس راف نءاهلةنو ءاظلاوداضلا ناتك ىفىم“الا هلا نيعبرالا ىلا هرمشعلا قوفام طقزلا

 ديزوأ لاقهنمد رق بعت بابن ءاقهرئثلا(تقهر) نوبرقالا هملسقو هموقل>رلا طهروأ

 هيشغنيذلا هقهروهتكردا هتنهر فار اغلا لاوهتذحأو آهذحناتدكو هنقهر ىتح ىلا تءلط

 هماعا نيلوعغمىلاىد_تءارهأ ف لالا لحرلا تةهراو اهتةو لخدادوهر هالملاانشتهرو| |

 ثذو برق ى> [مترخأ هالسصلا تةهراوهترنا دهتقهراوهنرسسعا ىنععهتقشراو هلسج هتفلكو ْ

 نيتد#:ىهرلاو ةغلاقاهرا قهرا ودعب لتحيرلو مالتحالا براد ةقها ضمالغلا ىشارو ىرحالا |

 هتنهرأ لاةءففاالا.ىدعتي و نهارو وذ مادو تدئانوهر نهر ْئذلا (نعر) مراحما نامْسغ ا

 لضالاو نوهصوهف هي سحانهر نيدلابعاذملا هتنهرواضيأكاذك هتدحواذاو اان هتلعحاذا

 مالكلاهجواولاةورثك الا اهعنمو للة ةغل فلالا, نيدلاب هتنهرأو هنإعلا فز نيدلاءنوهرم ْ

 اذاهدنعهةنهروانهراذك لجرلا تنهرودح أ دنعهنهربل هيلا هتمفداذا وثلا اديزتنهرأ ||

 طه 0
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 نمةعاج وىراخل اهملا هذاك ةهار ريغ نم هزاودر هالتلا وهب ل هدالف ىلاعتهللا ءامءا نم

 اقلطمزا اوجلا ىلءلديامةصدعأ ا ثيداحالا ف تدث دقو ْئثةهار هلق نيقدحلا

 ىضاقلا لاقونيطامشلا تدفصو رانلا باونأت قاغو ةنجلا باونأ تحف ناضمر» ءاحاذا هلوقك
 نمد هركن لاف الخرب ظفاربغ نم هلامعت_سازاوح ىلع ليل دناض هرءاحاذا هلوق ىو ضاسع

 قلطب دقو حورلا ةيقب نيتك: قمرلاو هيلا رن | لاطأ لقق باب نما هر هنمعد ( هقم 39 ءاذعلا
 رد قمر سعوا وظن و هتوق كسعامىأ قمرلا هيد سام ةتمأا نمرطضملا لك أب وهوقلا ىلع

 ناكملاكمر وباقرو ةمقر لثم كامرعجاو نذارملا نمىثنالا م را قمرلا كسي ملل
 هكمرلا اواكس لعجمف كساب طاضرا ةلاك دوسأ ثا هرمسكو ملا خت: كمارلاو كمارو هفهيماقأ |
 لامر ةمجو فورعم (لعزا) آم هر ةقانوك هرأ لج وةقرولان مور و هرجنازو ظ

 لج رلا لصرأر وتلورهاض أ انالمر وو بلط با, نمالمرتامرو لمرا ذراص اال ناكملا لمرأو ٠
 ةأرملا تامرأو لمارالا عجاو صا.قريغىلع لهرأ ءاجو له ضوهفرقتفاو هدازدفتاذا فلالاب
 اذاالا مرام لاه العرش زالا لاقاماعىفن»نمىلا!هراقتفالا هل جوزال ىتللإ هرأ ىسهف

 حو ز هل نكرولا ذا لمرأ لجر ىلهق ىتح لمارأ عجماو نإ مرأب تسيلف ةرسسوم تناك ن اف ةريقق تناك

 تيكسلا نبا لاق هماعةمث نكد ”ملا :الهتأ صادقت هداز يهذيالهنال لماقوهو ىرانالا نبا لاق

 هتغرو هتلبصأ لتق تان هامرهريغو طئاخلا ((ت 30 ءاسنو اوك الاجر نيك اسما لمارالاو

 لوسر ل ثم عجاعرو ردسنو هر دنس لثم عر ىلع عمجتو ةنلابلا م اظعلا ةمزلاو هغلابم ليعُثتلاب

 ليلد لثمءامرأرثك الا ف هعجو ممروهف ىلب اذا برمض با نممرب مظعلا مروءاقد صو ودعو
 ئثلا تذخأو ةمرلاوذ ىتكةنو لمخلا نمةعطقلا 01 راو ءاركو ميرك لدم مامر ءاج وءالدأو
 لك قلثااك راص متهّممر هءقدا ليقف ل. هقنعفواريعب عاب الحر نا هإصأو هعيج ىأ همم 7

 الج عيشما هب ىعم ناف فرمصنب أ دلو هب ءاصاهنونو لاعف (نامزلا) ىسهنمذخؤدالو ضصقتدالام

 فورحلارخ [ءاناهدعب :وميلاود ةرمهارسكت ىهو مورلابة.ان ةينيمراو ةنامر ةدداولارثك الا ىلع
 اهلا بسناذاو ثينأتلا ءاه ل جال ةحوةفماضيأ ف ورم ارخ هانم ةروسكم نون ع كا

 مرا ادعنىنلا املا تفذح

 ىمرالاهءفاغمفع خت لعتتس عدو هوب سلا ءابعم :نان رك ىل اوه الا

 (تيمر) ىتبربك لم ىنيمرا لما ص ارقلا ىل بسن ناو هرالا نسطلا لاققن و
 هله نم مهنمو ءلدي نماهتيقل اذاالااهبت مهر لاقبالواولاق ىنعجا مل عتيمر وايمر سوقا ن أ

 نم 4 تءلقاذأق ءلدس هتصراذا لجرلا تيمرو ىلءوأن ع عضومءاسم ءاالعحو املع يمر ىنعع

 هامرأف هنعطىاب رلا باء فاضي | اراقلا لاقو فلالاب هربغو سرغلا نعهتسمرأت اقاعلق هعضوم
 كا وايمرتب فلا كر وترد هدصم لئمتاسيهر عج اوةصرةزملاوهاقلأ ىأ هسرف نع

 تايطعو ةيطع لس.ةمانامر و تامر عجاو قتأوأ ناك ارك ذناو.ا نمىربامةسمرلاو ءامر و
 ةاما ص مولا ارتوهتقذق لوقلاب همر و ةلوعشم ىنععةإ معفاواصأواناطعو

 4/مهتنيامونونلا عمءارلا)

 سس ستيم ييسييييب_ب

 نار ناالا فدا زعل هاط هذعضو قبلا 0 ادذهوناضمر
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 ىرهزالا لاق دعق بان مان را! رارطط نزلا كلا اونك رتالو لا متهاوق هلو بعتبأ
 ناليتلللا لعادتم ابو م لد : ل_صالا,تنسلو نقل كركر ةئلاشلاو ةصصقلا/تسلو

 لشثمناكرأ عجلاو هبناجئ لا نكرو ماللاوأنيسعلا قاح نوكين أن ب#تقنإ لعفي لف با

 0000 طورمنل و هتسهامءازحأ ىلا ناحكرافت لافقأو لف

 تادابعلاكعضاومىان كرو هجملو حاكست !اوعسلاكعضاومىفانكر لسعافلا لج لاو علا

 تليف وأد ةرها لاق لواعل «غولعلاو هلعفل هلع لعاشلا نأ قرغلا لاقي تأ نكعورسءقرغلاو

 انكر لمي لو ةيلقتعلا لعلا محى طعاو تادانعلا فاك لعفلا دا ان لقتسا ادم لعاغلا ناك
 نمدحاو لكنالهريغىلار همصد لد لبنا زج او لع لغتي لا ددعتم لفاشلا ناك تمحو

 رابتعالاا ذهدعبف لق سمريغالت منيع أملا ن مردأ اولكفنانثادع هال لد دقاعربغن :,دقاعلا

 ملارمسكي نكرملاوانكر لءعينأ بسانف هموقبامىلا هراقتفا ىف ةيهاملا هزح هيشأ ايدل فرع
 هيلعهللا ىل_صىبنلا هعراصىذلاو هوةباصعلا نملجر مسا فيلا وءارلا مضبةناكر و ةناجالا

 هووهس ل ثمنا اوكرزوجي و بااكو ةبلك ل ثمءاكر جاو هريغصول د ى مهوهفو درعم ( هوك رلا )سو

 اناطعو ةيطع لئثماناكر عجلاو ركنلاة يك رلاوتاوهشو

 يامهتثرامو ممملا عمءارلاوب
 بايسأو ببسل-:هثامرأ عج اورحلا فبكر وضع ىلإ < هسضعل ماطن سسح (ثمزا)

 فورعم (عخرا) ضخ ن نموهو لوهسلا ف دش لد د الا ىعأ سه نم ىب ص ىملجنازو ثمرلاو

 ا نماهادحإ تاغلهسفو هسيلع تدمعاذيزىلا (تنكر) ريكا ن نمسا علا عكدو

 0 ع ا 52-7

| 
 ر

 أبان 1 ءاطوأ جرهعم عار ل->رو حامرو تيا عجلار

 نيعلا( تدمر فلل لام راريعتساا _عرو ىرهز الا لاق هل | م.ارسكلابحام رلاو هلجرب برض عفن
 تد.رأو ةدمرو دمرادألاةبوءارجورجأل ثم درر !اودمرأ ل>رلاق ا نمادمر

 هنمو تملا, ةدامرلا ءالاوهلعتست او هتكلهأ بريض بان نم مادمر هندمروةغلفلالاءنيعلا

 نمدام رلاكت ررامص ض هرالا نال كاذب ى ميس ندرك ن ن«ربع نمر هءقسانلا كإهىزلا هدام .رلا ءاع

 نرخ ا نمةنل قو لك ناين ما صرع( صر فورعمرانلادامرو لحلا
 1 انو نس راش

 هبريقلا ىعم مجردصملابةيعست بارتلا سمرلاو هننق د لتق بادن نماسمر تيملا(تسمر ]ل ةفشوأ

 || لئمءاملا قف سمقراو هتفكريحللا تسمرو ةغا فلالارهتسسصرأو سولفو سلف لثم سومر عمملاو
 ىنالاو صمرأ ل_>رااق اهقومىف خمول د_جاذا بعت بانن ماصمرنععلا (تصمر))» سمغتلا

 هرحدتشا يعتب ان نماضمراندو ضهرو سعشل ارح نم ةيماحلا ةراخخا (ءاضمرلا )» ءاصمر
 لزب ىأ كش 000 .رلارح مو هيلعدثلا ىلصدتلا لو سرا انوكش ثيدحلا فو
 تقرتحاق ءاضمرلارحت دجو اذا لاصغلا تضمرو ءاضمر) | نمت ةرت>ا همدق تضمروانتباكش

 ضم راا ىفاو هعضو نالك ذب ىب ممل ةرمشلا مسا ناضهرو ىعضل اًةال_صتقو كاذواسهفافسخا

 ءالعلا ضعب لاف نيباعش لم نيضامر عم“ هنا سنو نءوءاضعرأو تان اًضمر هعج و رخلاهدشوهو

 1 اروسءاجلاهباعاو هباعلدنةثب رقهعمسلورجشلا هيديرأ | ذاهه_ّثو ناضمرءاج لاق. نا 0

 |] |رهشاولوق نكلو ىلاءتهلناءامعان مما ناضمرنأق ناضمر اول 5 ثددح ل دةساوتاضم 1
 ناضمر



 اال

 1 باّكلا تكرو موق ضو وهف هءدشو لق باننماقربوثلا تقر ) ريسلا ندعي رسبرض

 1 لامتيفادطعراص ىت> مولعم هرب ىبثو ىأ مقر بوث لكم ةرلا سراو نبا لاق مقرو موق صو هفهتدتك

 : هريسغ نع هزي ةدالعب هنلعأئذلا ترو مقرامزخلا نم مقرلا ناراغلا لاتو ماردو ربو مقردر

 ّْ بابن م قرا هريغو سلا فتيرو ىدمو ةيدم لدم قر عملا ةمقر هريخأو ىلعف ىلءايقرلا مسالاو

 || مالك ف سل لاقو ري كلا دب عوأركن أو هاقسملاو ةرهطملاك ةل "الا سان اهنشترسكلا زوجي و
 لوعف ىلعأوةرو عفن بادن هزوم_عمأقر عمدلاو مدلاأ رو هناريط ىف عمتراوةرب رئاطلا ارو برعلا

 أ| ىأ مدلا وقرا مف ناق لدالا اوم_سنال هل أوق هيلع و هئم مسا ل اوسرلاةمءوقرلاو هنابرحدعب عطقنا

 لتاقلاءد نحف هياط نعرألا ىحاص ضرعمف تاندلا ف عقدتنامنالمدلا نقع

 ام ماثيامو فاكلا عمارلاوب
 اذا همك لةراو نيدلا تيكر ليقف نيدللريعتسا مامك ص وانوكراهاع تيكروةبادلا ( تبكح د(

 || صخشلا كرو ىنبكتراو نيدلا ىتيكر لاتيفاضدأ نيدلا ىلا لعفلا دنس وهذ أنمنرثك أ
 أعم ل_هعم هل سل ىذلاوهوف.ساعتلابك | ارهيم ودل صقروغب ههدح و ىلع ىضماذاهسأر

 || باكرلاو بكارملا عماو ةنيضسلا بكرملاو تايكرو بجو بحاص لئم_كرهعج ةبادلا بكارو
 | وك لكفربعتسا مبكر تةقانلا تفااةيوكرلاواهظفلريذ نمل حارة د اولا ىطملا كلاب

 أأ ءاتفلا لاقو ةصاخ ل->رلإو هليلخلا نعو ةناعلا تء:هوهت دكسلا نبا لاق نين بك رلاو
 دشنأو هأرملاو لحرلا

 باماجلاالوناحاشولا الو * باضحلا ةيراجلا عنق.ال

 أ|ءاملا (دكر) اضيأ لجرلاو ةأرلل لاقي ورك ذموغو جرفلا ءام-أ نمسك ا يرهزالا لاقو
 ازركرع رلا (تر) ىرجتالف تفقو ةنيقسلا تدكرو هتنكسأ هن دكرأو نكسدعق باد نما دوكر ا

 نوفدملالاملازاك لاو توبثلا عضومدحص»«نازو زكرملاو زكتراف ضرالايهتدثأ لق بابنمأ ||

 || ندع اوهلاقيو بوتكملا ىنععٍباككلاو طوسملا ىنعع اسلاك لوعغم ىنءعلاعف ةيلهاجلا ىف[
 نك تسكرو سكر رذق:سم لكو سجرا و هرمسكلاد (سك رلا ) ازاكردجو از اكرا ل+رلازكرأو
 ضكر (ضكر هسأر ىلعهنددرف لالا. هتسكرأو هرخا ىلع هلو أ ت ددرو هسا لق بان نماسكر ئثلا
 همنرضأ ذا سرفلا تضكر لاقيف لوعشم ىلا ىدعتد و هل ->رب برمض لمق بان نماضكر ل->رلا

ىلا لعفلا دنسسأ ى>رثك محرددعيل
 لبةءامزال ل ههةسسأو سرغألا 

 20 ديزونأ لات سرغلا ضكر

 1ْ مال هج وال وامزال هلارعتشسا 0 نم مهتمو ك4دص روس هرغلا ضكر لايف ادعتموامزال لمعت

 || ماقعكرو ىحنااعوكر (عكر]» سرفلا تر لثمهزجرببرمضريعبلا ضكرولدعلالقتدتعن |
 ةصوصخ ةئبهىف عرشلا قتلمعتسا تةعكرةموق لكوةعاسجمو ةيطوقلا نبا هلاقةالصلا ىلا ||

 ب ص ا ا
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 " الز وم_ومهؤفرأ هنأفرةغل فو نعكى ةغل ىربا:نهايفرهةيفرو لق بادنماوفر بوثلا |
 ماهقلا ىأءاقرموقلا نيبو حالصالا ىأباتكل ةمنينلاو اف رلادلا في هنمو هتملصأ اذا نيتي

 ا قاثتاوأ|

  «امئتيامو فاقلا عمار
 ' [||م ءارسكل ابنة بقرااو هسسقتراو هسقرتو هتشرو بيقران اك هتظفح ل5 باب ندهسق را (هتضر) ا
 ٠ .[|/ىذلا لمارالاو خويسشل ا نملوسرنازو بوقرلاوءاسبقرلا عجلاو اضأ سمتراناق هترظتنا هنمأ|

 ١ اديزتءقرأو هباذعت غخ تلا تبقارو ببقرلا هيلع فد فرمثملا ناكملارفعجنازو بقرم اول

 ظ ىلاهتهل !و5 ىف ةقياطا اهلدهش وىحلاوهل والا و ليلا مونب هصخ مب ضءدوارانوأ ناك اليل مان

 كد وعلم صاقرو صئارومت لتف باب نمار ( صقر رخأتودعت ىنعب مالا نعدةرو ا

 كاذب ت يعم عاف رلا تاذةوزغو مارب و ةمرب لثم عاقراوعجو ةعقرا نعساو ةقرحن عطققلا ناكم تاعج ْ:
 | ىمومىفأ نع هانعم سيدا فىورو لاعنلا دقفازتملا ةدشنم مهاحرأ ىلع قرختااودش منال
 ||| هللا لوسرا:بىبهرباجثيدح فو نان طغنمةبلعت بو ةفصخ براحة وزغ ىهو ىناغصلا لاقأ|

 ملكى و لاق نكي لو نافطغ نماعج تلف عاقرلا تاذةوزغىف فوه ةالصإ_سو هيلع هتلا ىلص ||
 قس و هيلع هللا ىل_صدللا لوس رب رمدق و ىارخلا د_.عمل وقهيلعو نيم هريس نيد ىهممضعد

 عاقرلا تاذةوزغأ]|
 دغى نعال نانمضءامو د ىدعومدي دقامتلعج دقو :

 تاذةوزغ لدقو عاقراهناكضاس وداوسو هرمح عقب هيف ةنيدملا نمبدرقلمج ماوه ليقو
 ةنغرأ واف دغر لم هعق نأ عج وءاسلا عبق رلاودحنو 2تناكل بقو نافطغ ةوزغ ىهعاقرلا

 برمض بان م قرب ىلا ( قرب مقرهن اك قلخلا بوثلابا شت عبقر لمعلا ىهاولل لاقدوأ||
 هسيف تكي داجلا حفلا لاو ةقاقر هد>اولا قيقر ىأ ملا قاقرزيحخو قيقروهف ظلغفالخ |
 فحالسلارك ذ مما. قرلاو روشنم قرف ىلاعت هلوق ىف مهضعداهبأرقو هيف ول باق ةغلرسكللاو ||
 برض ب اب نم قرب صنعُلا قرر دصموهو ةبدوبعلارمسكلابقرلاو سؤلفو سلف لثم قوقر عج او
 ىقرصو قوق صو وف هنققرأو ل_:ةبا:نههقرأ+ةءةرلاشيفةزمهلابوةكر ا ىدعتبوقيقرووفأ

 . [| مصل ثم ءاقرأهعجو ىنتالاو ركذلا ىلع قيقرلا قلطبو تيكسلا نبا هلاق ةقرصو ةقوق ىحةمأو
 ||| ةمدخلا دبع ىأ ةقدصقيقرلا فلو قيقردسءلاةيفاضدأ عما ىلعقلطي دقو ءاصمأو

 . || لملافر ىلع ةلقرلا عمم دقو ىنعموانزو ضو لتغ لثمةلةر ةدحاولا لاوطلا لكلا (لقرلا )ل
 وهو الاقرا ةتانلا تاقرأو تااطالاقراتاقرأو تادحمو ةدص لثمتالئر ىلعو باكو ةبلك ||

 برص
© 



 هلمعهثباعفرو عاقرلاو عاذرلا نامزوهورددسلا ىلا عرزلا تءفرواناعفرناطلسا | ىلا الا تءفرو

 هنمو ماقملا هيضتقبام ىلع لو ىناعملا قولا تةنالاو كرا ىفةقيقح ماسجالا ىف عفرلاق هلق
 ةذخاومالف فياكتالءانعمامناو ريغصلا ىلع عضورمللقلاو ةثالثن ءإلقلا عفر السلا هيلعهلوق
 | نعاصعلا عفربال هناق مهو أامأ لاق ُثدءحةب رهغلا ةمطاق 0 ىرتالأ

 هريسىريعبلا عفرو بددأتلا هَ شوو ىنعملا ىلع لومتوض ل, هقت اعىل# ةعوذومريغ ىهو هقتاع

 || فسم لثم قو وهف هبسنو هيسح ىف لجرلا عفرو ىدعتيالو ىدعتيهيتعزسأ هذعفرو عرسأ
 : مه دحوم ءاب نونم ةهم ىارب رينز نبةعافر هنمو ى 20 ءارمسكلابةعاقرلاو فيسثوهف

 !نبالاق (غفرلا ) طاغفالخأضب | عيفرو وة بوثلا عف رو ىلا هورفعج ناز ازوزلم_-همءار
 ٌ | مسولا هب ,ةععجا عضوم لكونباغملا رئاسو ذختلا ل_صآس راف نالاقو ذغفلا لدأوه تيكسلا

 || زاخلاو ةلاعلا لهأ ةغل ىف ءارلا عد: وهو حرتلا لصق ورا ا فرو هف ١

 | سلفأو سولفو ساف لثم خفرأو عوفر عااو مت ةغل ىف هارلا ولانقأو لغتلثم غافرأ عجلاو أ[
 3 جاوي رعديردنا لق قورعمتوبلأ ف لمعلا فراوناللا شمران (فز) .؛

 ىفر | «(تقفر) فشيتلاو, صا اولسقتلا وهاتف 5فرالىنا ةريرهىنأ ثيدح فوفافروفونرأ|| ٠
 ْ ' ة نمذوحخ أ مقرخالادضاضت أ قيفرلاو فنعلا فالدن قم ,فران أف اقفر لق بان نمهي ا

 عد هر تةفتراامقفر اأو تدصقريسلا فت فرو هن: مكحأ لتق بان م لمعلا تةفرو برق 0 ١

 ْ فينكللاو خيم اكرادلا ىف صامأو ناسنالا قف ص هنمونانغل سكعلابو دسم ءاغلارمس كوم

 اا ما عوهل "الا مسار هيدشتلا ىلعريغال ءانلا تشو م 15 ارسكشف هودتو

 ]|| ا هنمهرثم لك تاج عمجصاعج تاباقاذا برعلا نال قفار ما ىلا كيدبأو ىلاعت هلوقىف

 ّْ لوو هتلس-ااوذخأيلو كو رباوص-ماو يطوجواوا سغاق ىلاعت وق هءلعوأ ذه نمد ةرغم لك

 ظ هونأ كن امدحاو لك مكشنالو هحالسسدحاو لكذخأءلوىأءاسنلا نم قانا مكتاماوعبك-ن | ٠
 | هيدحو راشعاب قلعتملا نوددرغت ةراتقد_ح او قلعتمىناثلا عملا ناك ا ذاع ءااذإو هاسنلانما||

 هال سرا اولاملكنهذخىأ هقدص محلاومأن مذخ وت هقاع تم ىلا هَنفاضا ىلا ةم_سنلاب ْ

 ٌْ بكرىأا ماسر ًاواهل ارب مهباود سانلاا ب بكراولات عوجلا غ غيصب ظفللا بسانتيل هنوعمد<ةراتو | 1

 ْ ديلا طول ىأقفارملا ىلا ءديآو لاعت هلود هنمواههرواها>رب هدناددحاو لك ٍ

 | انتطواولاقرثك الا ىف قلعتملا اون ناهتاعتم هل ناكناو ادحاواقذ صدي لكدا نالا وذ سهىلا
 ٍْ / لايف عجازاجونيمعكلاىلا اجرأو ىلا هتهلوقهنمواهف ةرطددلب لكى اهي فرط :مسهدالب

 | مهقفارت ةعاجلاةقفرلاو بعك لن ا ل لا ىلا مهاح .رآاواسغواهفارطأب
 ماريو ةهرب لةمقاقر عج او م ءىبةغل ىفءارلا ا هو ةعفرأا مس الاز متةرغب اذاق كرف هىف

 أي هنيالو ليلختا لاك عفارن ىذاا قيفرلاو ردسو رد كرا و سف ةئا اه 0
 معلب سعلا ( هفر) هقف ص ىلع 5 !ىفتراوهبتعفتناى شااء تقفتراو فر ةدلابقيفرلا مسا

 ع :ناننماهفرانهفرو شا ىلا نم سياف فوهو الو عسنا فلي ةيهافرو ساو

 تت 3 ل

75 

 2 4 هد ا علال
 8 تدب ندع , . 9 5-6

 نحو هس تخشع تضحية يح

 غفر

 تا

 ك0
 ؟ ف 1-0 1 >

 , هفر

 هفرتف هتوفرو هتوذرأ لاقي فرعضتلاو هزيمه لاب ىدعسو قزرلانم ةعسسوةمعن انصأاهوفرو

 (توفد) ةنملةهفارةإءلواهحارأا مفر هسقن : هفروهتمعتب م:هس»م_رثسههفرتمهفار ل>رو

 ل حابصم 1
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 ىف ترن نمالا تيعارو عدترا ل_ثم عقلا نع ىوعراو ىعارملا عجلاو باودلا هاعرتاموشو
 ٌكععم ىنعرأو ىتعموانزو تيغصأ لثم ىعس هتيعرأو هتط>الهترعارو هةقاع

 يامهئاشن امو نيغلا عما رلا ب
 ىةرواوكسو نيسغلا خش ايغرهندرأ ١ دااض.أه سفن. ىدعتس هتمعرو ىلا ىف 1 تع 27
 عجلاو ريثكحلا ءاطعلا ةببغرلاو هدرتملاذا4_:عتسبغرودملاو هل ايءابغروا وعضو ءارلا تش

 ناز و سدغر ل>رو تا دعو هددعم ل_ةهتادغر عجاو ردصملا ثدنأتل هامل ةمغرلاو بئاغرلا
 مخكاانشعلا (دغي) لقتورمس ةغلانملاديرأاذاو لكالا ةرثك ىف ةبغروذىأ يركو فيرعش

 شعل ا نمدغر قوهودغاروهف ةغا رعت بان نم ادغردغرود.غرو دغروهفنالو عسستا هداغر

 ديرب لثم مغر هعجج (فيغرلا) دب زلاهديغرلاو اويصخأف ل الاموقلا دغرأو عساو قزرىأ
 فيغرلافاربدت.سم كدب هتعج عفن باب نماةغرنبهتلا تذغرو مضاء ناغغر و ةفغراو درب و
 هاب عت بابنم مغ رو لتق بان نما عرهفنأ مغرو بارتلا محلا (ماغ رز لوعفم ىبعع لمعف
 هغنأ مغر ىلعهتلعفو هغن أهلا مغرأ لايف فلالا.ىدعتي واناوه ماغرلا.ىصا هن اك لذلا نعةيانك
 ترحىتلا لاثمالا نما ذهو لالذا ىأهل .غرتا ذهوهتدضاغهتغارو هند هركى عىأ مضلاو هلا

 الوةرهاظلا ءاع»الا ىناعمربغناعملاهوعضو لباهئابعأ نودي ربالو ءاضعالا ءامسأب مهمالك ىف

 ىرهظ ف اخ ه_ةجاحو ىدق تدع هملكم طوق هنمو ةقيقحلا قد رط نمءام»الارهاظل طدح

 ىكحوا همذوءارلا محب هنايلغدنعْئثلاواعندب زلا( هوغ از لافتحالا مدع ولاممالا نوديرب
 | ةياغرلاو ىدموةيدم ل_ثم ىغر موهملا عجبو تاوهشو هوه ل ثمتاو غر حو مما عج ورم كلا
 ديدشتلاب نيسللا ىغرو هوغرلا برش ىتةراونمللا ةوغرواولا عم هرسكلانةواغرلاورمسكلاو مضلا
 ةيغار ىهفت ةوصوغرت ةقاناا تغروربعيلا توص بارغنازوءاغرلاو هبوغر تلع
 دوار ك3 1 اا اطل قالا. اصلا الالوان س كك

 ميا. هملثرامو ءاغلا عمعأرلا
 122552222 سر ري لاا

 نم هع ىكداعحرصوأ هيف سو ةغلرمسك-لان تقرب و ب|ط با. نما فر هقطنم ف (ثفد)

 دارملا ثفرلا مايسصلاةليب ا لح أ ىلاعت هلوقف حاكسنلا ثفرلا وةغافاالا,ثفرأو حاكتلارك ذ
 حبرغلا ىف نوك ثفرلا لءدو لولا نم شخ الف لدقو عاسدالف لبق ثفرالا ىلاعت هلوقو عاسجلا
 وأ ءاطعأ برمضبا:نمادفر (هدفرإ هيددعاولل ناسللا فو عامعلا زمغلاءنيعلا فو عاجلا

 هدؤر تءاطهيدؤرتساواووواءتاودفارتو ن]_-ةمفلالا.هدفرأو هم مسارسكلابدفرلاو هناعأ

 (هةضفر) ردصلا فنوكي سفرلاو لانا لاق هل جرب هبرمض برمض با, نماسفر (هسنرإ
 منال كاذب اوم“ ةفوكلا ةعم ”نم ةقرف ةضفارلاو دكر لق بان مةغا فو برض با, نم اضفر
 هنأو هتلاقماوفرعالف ةياصعل !قنعطل ا نع مهاهننيح مالسل ا هلع" ىلع نديزاوك. را ىأاوضف ر

 ىفنعطلازاجأ وبهذملا اذهىفالغنملك ىفبقللا اذه لمعتسا ُ هوضفر نيذشلا ندمأرببال
 اهتضفرأ لا قيقرثكألا ففلالابىدعتي و ىعرملا ف تقرفت بر ض بابنه ل: الا تضفر وةياوصلا
 لاقي و يدخن بعفار هنمو ىم“هبو عفار لعاغلاو هتضفح فالخا ءفر هتعفر ) هسغقن ةغل قو

 ةعيفر لهاعلا ىلع تعفرهنمو هتعذأ هتعفر و ارغصمردصملاب ىع«كاذكو هيلا وسنميجفارلا تا

 تءفرو



 ليد

 اضرنذالا اول_هحاهنذا ىلعىأ اهاضر ىلع دهشت »ا عقفلا لوقو وذ ص نمرثك أى د سضءيشو .

 ىعمواننواءافو وةقفاومهتقفاو لثمءاضرو هاضا ص هةرضاروءاضرا هتضرأو هملعهتلالدإ

 ام هئلشب اموءاطلا عمءارلاوب

 بطر ||| ص-رلاٌىدلااضرأ نطرلاو فاجلا سدايلا فالخوشهو ىدنةيوط د مضاانئثا ١ (بطر) 9(
 ةبلك ل ثعباطر عجلاو ا ةيضقلا ةيطرلاوانبلاصحتروأال تمم ناسا ذأ تيطروتطرْئشو

 هف ةرغناز و ةبطرلا لوقن م مهصعاو 6 راالوقن هرتضحخالا ىعرملا ل-:ةنازوبطرلاو بالكو

 موقلا  طراو نط را را ضاناطراضرالا تدط درأَو لاكلا نمضغلاوهو ىلا

 تيطراون اطرا عجلاو ةيطرهد>اولار ءهلنا لدق ضنو ةردا اذا لكلا رمثىط رلاو هيفاوراص 2

 هيلا عراس هلك ارحأتاذاو رم”الاهد_>ناعون بطرلاو بيطرتلا أف اديااطرا ةرمسلا|| ٠

 لطر و.هودخنف نمربشأ هرسكو هبنزوبرابعم( لاطرلا )ل اسااارغو ةو معرب ه١ ورغتياثلاو داسفلا :

 لاقممفصنو لم ةأممدعلر ًاراتسالا اوراثسااثاثو راثسأ هبق والا اوةق ةوأ هرمثعاتنثا ىدادغنلاب 0

 ىلعو هءحاس#و تايحاتا :قئادلاو ناودهتت ا ةردلا مهرد عابسساةثالثو مهردلاقثملاو

 مر دعايسسأ ةعب زاوابجردنورش و ةياو ع هزدةنامو وداعا وع لل 7

 0 ل هسرو ليفت نضال اا تاطرو جملا بوس ٍ

 اس د رعت هبزو 1 ١4

 اسيا فا عمهارلا ب :

 بعز مع ءالاوهتيعرأ و هتمعرلادفاضدأ هز 0 . ىدعتب و تفخ عفن بان نمابعر /تبعر) .

 كعر لمق بأن ن مادعراخكلا (تدعر) 4 "لم ءانالا تمعرو عامتل ]ل نيعلا مضتو خلاب عرلا . ١

 اداعرادعرأورشلابدعوتا دعردب زدءرودعرلا مهباصأاداعراموقلا دعرأو دعرلا اهنم حالا دوعرو 1

 ىرع ص رعش ت 2 ىذلا تغعلا (ىزعرملا ) هنم مسارسكلا. ةدعرلاو برطضا دعتراو دعرب دعرو هلدماأا

 نيعلاو رو ارا 0 | حف عم ادب ا 4ك :

 0 همام داو 0 فيفختلا 5

 فعرعاعر نمافعر(فءر )سانا طخ مهلاقد وةعاعر دحاولاسانلا ع نمل ةسلا لاب (عاعرلا) ا

 مدلا فاعرلا لاق ءوفنالا ن نمد جورتوهو فار مسالوةضامشا ابفعرو عنو لق بأن 7

 مدعو فعازلا لع قم-_سفاعرلا ناق قباسىأ ف ءارسرفو مدقنل اوىمسلا هلصأو هسقن '

 لعر أعدو ةنوعمرد ىلع ءارقلا اول: دو نيذلا مهو ملسن م لد ؟اهقةمصعو ناوك ذو لج نازو (لعر)

 ضر (تءر) بالكو ةيلكل ثمل اعر عجلاو لب وطىأةلعرتإ و ارا و هيلعهّنلا لص ىنلا مهماع
 لعافل ١ وادعتم وأم هال لمعتساهاع را اهتمع 2 واهس معن ت تح نساذاةيعإ ان ىوفامع :ر وعر , ةيساملا :

 لقونافغر لثمنايعرودملاورسكلاب» اعراضيأ لهقو داضقو ضاق لثم ذل ان ةاعر عجلاو عار :
 ىنهعىرملاو لجتازو ىعرلاو ةيعرسانلاو مهتسايسوسا:لاربب دةب همايقل عار ريمالاو كابل



 5 اهلا خلا ةيطساب 1 لاب 6 07 قي قمدروهف ولع ىف ف ةقاشر م 3
 طلاب رابع واتا تالورا ل زم يقرا جودي رام لسحر أ وريغو

 هساردماذا خرغلا ا :روإ_دأوذخأ ىأ ىثتراف : هوشر هةيطعأ لس:ةبا.نماوشرهنوشرواضدأ
 كرغاذاةسطاادلو زو ومأ.ثرلاو ةمسك أوءاسكل ثمةمشرا عجلاو لسا .رلاو هقزتل مآ ىلا
 بابساو بدسل*مهاشرا عجاو لازغلاوهو ىثمو

 5 #«يامهئاثباموداصلا عمهارلا ع

 ىلع هل تدعق لدق بان ند ادصرهب دصرو ب امساو بس لةمداصرا عجاو قد ر طلا (دص)ا) د

 وضهودصرلاىلا هيسنىدصراو مدخو مدا دكر لع محا عترو دصار لءافلاوقدرطلا

 دصرملا.نالفدعقواناودعوال ل مهلاوما نمأيس م ذخأيلسانلارظننب قدرطلا ىلعدعقب ىذلا
 كلكبرو راظنتنالاو باتترالا قد رطب ىااضدادصترملابو رمسكلانداصرملاب ورغءحنازو

 لقبا. نماصر نايف ءلا( تدصر )هنو :الو ثلا ءفأ نمىث هلع الف كبقاىصىأ داصرملاب || صصر
 ةصاصرهنمةعطقلاو محتااءصاص رلاو فصلا ىف موقلا صارتو ضعب ىلإ هضعب تمع

 هغصر هدحاولا محنلاءفصر ىهف ضعب ىل | اهضعب تمه2 لق فان لا

 اهي ج1 عيت سي ةيرتججا 9
 7 / فيا جم سن تم د0 ير تك

 0 يي يت مع

 ا او ل اإل دج بو حل جما

 فصر
 دربالىوق فيصر باوجو 52 تبا: .صر لمعو ةمصقو بصق لام

 ظ 5 عمارلا ب 0

 0 ريش سي يشمل أ ةضرو عقاب 4 (سضر لانها خضر
 ( هتضض در )) هنمئش ىأريخ نم مذ ”رودنعو ريمالا بري لثمل |وعفم ىنعع لعفو أر دصا ان ةيع#ت ضر

 (عضد) ىقدلا ضرلا سراف نبا لاقان نمو قاقدلا لثممضلا.داضرلا وهيرسسك لق بادنماضر 0
 هكم لهأو ةمامتلهال ةغل برض ب ان نماعضر عضر ودحنةغا فب ءتبا:نماعضر ىلا

 فه نوكسلااءا وداضلا ل هذه نم هردصملا ل-صأ ل وق وعي مهضعل و اهنزماكم

 همأ هتعضرأوءارلا خفي ةعاضرواءاضرة فلا ةغل نيد ض2: عضرب عضرو فالطاو فاحلا لم

 عاضرالاب فصولا ةقمقتحدصقن ا ةءاسج وءأر ملا لاقواضدأ ةعض صو عرض ىهف عضتراف

 هماعوها لامفن ا امهثعاضرالا لحم اهنا ىب .ءعممولاراجهدصتناو ءاهريعب 1 عض درك

 اعاضرو ةعضا ص هتعْضارو ع-يضأ ىو عضأ ىهداسنو تءضرأامع ةَءْص ص لك ىلهذت ىلاعت هلوق

 ةعضارلا لاقيونيللا ام ماع برم ث:ناتللا ناين لا ناتعضارلاو جيضرو هورمسكلاةءاضرو

 موللا بو همداقمن ا ن.:لك ةعضارلا دي زوأ لاق عضاورلا عجاو تطقساذاةسيفثلا

 وهف أ يشهنم لطيف بلح اذادحأهب د نأ ةفاك فانا نمصماذاكلذ وحبا و دزال | ع عض مرو

 ةدحاولا ةاهلا ةراجلا (فخذرا) عطر عاجاو برضوأ بعت لثم عضر لبق در ذآولو ضار فضز

 ىلعدتي وم معللا تفضرو ةفضرلا هني وكب رض با, نماغضر ىلا تغضرو ةرتورمت لثمةفضر
 تدضروديز نع تضرو هلمهتيضتراوهيرتخا اضرهءسدضروئثلا (تيض زر ) فضلا || ىذر

 طمضسلا فال وهو اضرلا ىنج متو سبتة هعضو هارارمسك,ناوضرلاو زاسجلا لال ةفا هيلع



 يي
 ا

 لتحل
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 فسر

 لسر

 ف.اروهفهمف ى ثم: اةسرواغيسرو ل-ةقو ب مذ ىناننماغ ره د5 ىف ( فس 1( غاسرالا 5

 نمالسر لسرو لسرتسم لد وطىرهزالا لاوو ل سرتسم طيسىأسافنازو (ل.ررعشإلا| ٠
 لثملاسرأ عجلاو لدالا نمعم لا نيرضعد لسرلاو ول «رةقانوريسلا نبل لسرربعيو بعت با

 ه-:ةءهبالوسرتلسراو ني_ءباتتمتاعاجىأ الاسرأ واج ليقف سانلا هب هءسّشو بابسأو بدس
 عوجلاو ىنثملاو ثنوثملاو رك ذلل د حاو ظذاب هلامعت ءازوجي لو عغم ىن_«؟لوعفو هذا ميدؤد ةلاسر
 اذاىدي نمرئاطلا تل سرأو ةغاني_سلا ناكساو نيته لدر ىلععمدف عجلاو ةينثتلازو# و
 دييقتريغ نم هةقلطأ الاّشرا ماكل !تاسرأو هيحاص :هدانسا لصتن مل لسه ثد دو هتقلطأ

 رلعالب قيقلاو هةءارقلا ىف لمسرتلاو ل_سرتلا ىديزيلا لاقارف لهةىنعع هنءارقىف لسرتو |
 سانلا لسارت ل مقانه نمو لثا «راهعجو ةلاسروأ الوسر ضعب ىلا مهطعل لد ءرأ موقلا لسارتو
 || هريغنصحأ بو تكسف عاقتبالا نامز نعقيضيف هتوصدعواذهٌئدتسهيلءاوعقجا اذاءانغلا ىف
 ىمممبرسعلاو ىنارعءالانبا لاق ىنوتفيىتحا ذكهو مذلا ىلا لوالا عج ربو توصلا 3م ىف
 ناذالا فل سارتالو لمسرومهف هرفهعبان اذا هلرعىف ءلسار لاقي ىلا لمعل اوهانغلا ف ل_سارملا
 ءانملل( تعر ال كتفيه ىلءىأرسس كلان كل« هر ىلع لوقو هرف عام ج ا ال ىنعملاو هيف ةعباتمالىأ
 ةقرصعأ | ةنأنك ىلع ىأ هلامقلا مسي در ىلع دوست هفمو و باح اثعمرو تالعأ لق باب نماسع“ ر

 سلف لم مسراو موسر ع جاو نيالا مس“ .رلاو هإ_ةنما ىأ هع رافاذكهل تء*رو عاطقلانبالاق

 مجلاواضي أ ةهعمل ا نيشلاب مشو رلاةيولغلاا هبت ةم-ثحخرةعج ناز و مسورلاو سافآو سولو

 عمال هيوببسلاقو نيتعض» نسر ليقاعرون راو ناسرا جاو ليلا (نسرلا]» مساور

 مر

 3 لممفلالاب هتف راوهنس هر هيلع تدد-ثل دقو ب ررمض ىلأب نمانس رةبادلا تخمرو تاس ,رآىلعالا

 اسر ||| هتيسرأو ساورو تايسساروةيسسارلامجو ساروهفتنئاوسرواوسروسر ئثلا (اسر)
 اهمسا ص ةياصأ اتقلأ تءداصأ م .ىقلانيدت روسرو ب را فمهمادقأ تسر وةبدسعتلا فلالاب

  0ا ١

 يام هئاثبامونيشلا عمءارلا وي
 د ررعتر (دش لا )ل حشرتق هاب راحشرتتدنلا ىدنلا حشرو متارو وفق ةرعاذا مر خد هرب د سلا( حم 27
 دشردشرو بعت باءنمادشردشر وتاوصلاةباضاوهولالضلاوىياافالخوهو حال_صلا
 اد.شر هلعجادم ثرت ىضاقلا هد-ةروةزمط ا ىدعتب وداشرلا ممالاو دشاروهذف لق باءنم
 ءاراارسكي بسنلا عب ىأ:د_ثراوهودي زوأ هلاق هلوهيلعو ىذلا ىلا فدشرأف هند_ةرتساو
 شدر ||| فلالاتشرأو ترطمأ املا ت ةروءاملابعضوملا تش شروا شر ءاملا( تدشن :ر )ب ةغل خقلاو
 رثانتبال لبقواهتمرباطتملامدلا خفلاءاههشاشرو مدلا تر. مأو تذفنف اال ةنعطلا ترآو ةغل
 فشر ||| أيش قبب لفهب رمثىف ىصق دا لدقو برض ىلا نماغُ ن(فشد) فران عر
 مهلا ةسطلوسر ل-ثم فوشر أ صاو صحا قوفوضو نيتغشلا هاملا د_تأ فشرلاو ءانالا ىف

 قشر ||| نمهحولارسسكسلاب قشرلاوهيهةيمرةغل فل الاب همةشرآو لّدق با. نمار مهسلاب (هتقش دن

 قشرو هتفشراو لوقلاهتقشر ليقاعرو لامحأو لج لم قاشرا عجلاو ىرت ىلا اهسف:ماهسلا



0 

 تفداروةيادلا تفدرأو ىنفدر. نأ هتلأس هتفدرت_ساو فاد هرأعجلاو اهزعوشهو ةأرملا فدرهنمو

 1 موقلا فدارتو هتعيتوه:ةكلرسكلا.هةفدرو كفاخ هتنكرأ اذا هتفد :رأو فا تنكرا ذارسكلاب ْ

 ' (|| ةكمىفو اهتددسلةةبا,نمامدراهونو هللا (تمدر]) هفدرو وفأيشعبتْئشلكواوعبانت || مدر

 5 هىدروهفةهءادرز .-هاءئشلا «(ؤدر ]) عضوملا مدنراو ردصملاب ةيم-تهن اكمدرلا هل لاقي عضوم : ودر

 ١ بءتباننمىد در ىدرو لءقثتل اكدر وهذ هغلالع اب نمودر أدرو سسح عسيض و ىأ ليعف ىلع ا

 ١ نآاد رز ةشئملاو ىرابنالا ناهلاق هثنأتروجال و 7 ذمهيىدرتيامدملابءادرااوزمهلاىدعتب وكاله :

 قىدرتو هتنعأفلالايهنأدراونيعملا لد<نازو زو مهمهدرلاو ةملس اوحال_سل_ةمءايلا ةيدرأ ١

 هاك ذرب غنم تناماهمال ةيدرتملا ةاشلا نع ىسمنوةيدرتهتيدرواهف طقسةاوهم ||
 ملللاولاذلاوءارلا ْ

 ل_-ةملذارآ ىلععمعتم لذرأ عج او لذروهفؤ در ىن-«؟ هلوذروهلاذر مذلانئثلا (كلذر) |

 هدح قنا ىذلاوهوهانءعةلاذرلاو مضلاب لاذ رلاو ةلذر قتالاو نا اكحأو باك أو بلك ا
 لذر

 امل. امو ىازلاودارلا وي

 في:ذلا عم ةروسكم ىةيرصمةسغل قو بزارأ عجلاو ليقثتلا عمةزمهارسكت (ةيزرالا ْ

 رسكلا:بازرملاواضدأ فيفلاببزاض عجلاوأطخوهو تدكسلا نبا لاق ريما عمدت ةماعلاو| |
 لباوح زارو وفاديد_ُالازه لرهاحاز رواحو زرنيتدق#: حزرب ريعبلا (حنر) بازيملا قةغل : حذر

 ل+لةمقازرالا جاو قوزرللمءارسكلا قزرلاو مهقزرب قلخناهللا(قنر ]حاز روجنرأ | قزر
 م ررعجلاوبايثلا نموراكلا ( همز راا) هقرت ص موف موةازرااوذأ موقلا قزتراولاسجأو | عر

 هيعجج لةقتاننمامزرئثدلا تمزروامزراهتاعجدب دشتلابتاثلا تمزر وردسو هردس لم ا

 هزرلا مسالا ونيدضف زوموم هأزرتهنازرلاقزم-هااهلصأواءاز ر عجاو ةيدصملا 6 3و راا) ظ

 هازرأ هتب زر لامتمففنذكدقو ةمصعهشطأاذاان اهتز رو لفت لاثمأ |

 ' «يامشامونيسلا عمءارلا :

 هلثملادلاوىازلاب قادزرلاو مملقالا فرط ىهىتلا ةيدانلا ىف لوعتسن و برعم (قامس .رلا) ١

 هسنمو سانلا نم مصلاو لخأا ندرطساا قدزرلا سرا نيالاق ق.دازرو قيناسرع جاو |

 بسر ئلا( بسر )قا دز هباو صودلوم قامسرلا موضعب لاقو نرعهنأ ىذتقبا ذهوقادزرا ا

 لأ ءدق هلو مارت ان لكوتدث اخوسر نيدصف» عسر ئشلا( عسر ) نيزغفلا مك ل_ءلقىأمسرأأ|
 رفاسحلا نيب ف دمسا أ عضوملا باودلا نم (غسرلا) هنهراثكتسالاو ةعاربلا ىنمعزعلا ىف ةذءار ٍْآ

 ىلا مد_ةلاودعاسااو ف كلا نيدام لدغ ناسنالا نمو لجرلاودبلا نمفظولا عضوموأ|

 عضومىلأ لصو ىأ خسرفرطم ضرالا باصأو غاسرأ عمو غل عابت زل نيسلا مضو ىاسلا ل

 عاشرالا

 هل سمسم ممسال سم سل سم دس
 ا جالا 22 تاك نم حس جسم امص حمس



 14 ' هال مق
 ا تعج اعروأط خو هلاقو تاحولأ هسعذو ة ,حرأ ىلعتءجاعروتانسأو يسلم ءاعرأو :

 ْ ءافقأ ىلءاغقل و ءاحرأ ىلع ىحرلا عمجت نأرايتخالاو ىراسدنالا نبا لافو لوعف ىلع ترىلع

 ١ عجلاو ةيحراهريغصتو نأ حرلا اضدأ حاجزلا لاقو داس ءْذا ىلع لعف عج نالءادنأ ىبعىدنلاو

 |١ لاق زلعفا ىلع عمحئكروصقملا ف ساو روص#لاالدو دمملا عجل عفا نال ةيحرازو الو ءاحرأ

 ئ يام,كثيامو هاخناوءارلا
 1 2220 2 ير

 صخر 1 مسا ق حرشلا قعقوو ءالعلا د ضوهو برق بان نمصيخر وهفاصخرىثلا (صخظرإ

 || ةزمهلاءىدعتي و لعاشلا مسا لصق ىفىلاعتهتلا ءاشن ا ةمتحللا ىفهيقاموأيسو صخار لعافلا
 ت4 .:تئ كلا

 | ةيرقودي رقو ةند_هوةند*و ةظو ةلظ هلثمو عامت للاءاحللا مضتو ةفرغنازوةصخ .رلاو هتمرممأ
 |١ صخر عجاوةيد_هوب ,وثلا ةردهو لك دا ةنم>و ةبجو فيلا ة_.ءاخو ةيلخو ةعجوةعجو

 | انل عرشلا صخر لا ق,ريسيتلاو صالا ىف ليو. تلا ةصخرلاو تافرغو فرغ لم تاصخرو
 || صقت_سد ل ىأ سعالا ف صرتي نالفو هله ذو هرمساذااصاخرا صضخرأو اضرتادك ف
 ٍ وهذ هسلمنالو مذاذاةصوخرو ةصاخر مضلاءندبلا صخر و نيا ىرطىأ صخر س ضقو

 5 |١ مرحلا ىلع بحبالا ذو دبصلا نم سدلو ثْناحللا نموغهو رذعلا لك أيرئاط ( ةنرلا )صخر
 || لاقي و دامطصالا نعهشعضل كاذب ىعتبصقو ةمسدق لدم محر عجلاو لكى دالدنال لمعي ةيدقلا

 ٍ هلا درت هسنمو هتلبساعحرت هتجخرو ترو هذ له_.اذا ةماخر مضلا.قطنااوىثلا مخر ١

 || هلت اقف لهسلا ئلالاسقياملاقفهي و.دس ىنلأسلاةىىعصالا نعو ان.ةكمرخ آف ذحوهوأ| '
 || لهسلا نيالارمسكلاب ( وخرلا ) ةماخر هدحاولا فورعمرتح ماخرلاو محرتلا باهعضوفمحخرملا| | ٠

 وج جت وج

 تهد و عجم

0-0 

 || خفلاوبرعلا مالكرمكللا ىرهزالا لاق ةغلهذلاو مضاابوخر نوسلاكلا لاقووخررح لاس[ ٠

 || عستا اذاوخدو ىحرشعلا كاذكو نالا ذا خشلابةواغر برقو بعت نان نمورو ىتروداومأ] ٠

 || فلالابرتسلا تيخرأو بصحخو ةمعن ىفىأ لابلا تر ديزوءاخرلا مسالاو لمع ىلع رو وذ 8

 رمهمهس 12
 بد رأ || ةعيرأوهو مهريغو ىرهوأاو سرا ناو ىرهزالا هل-ةنرصءفورعم ليك (بدرالا) ع

 || بدارأ عجلاو ىرهزالا هلاقو و هياعتلا لص ىلا عاصباعاصنورمشعو ةعبر كاذوانمنوتسوأ]
 ل ْ هلوقدهلعتددرو د روهفلاقمف رد_صملا بصوت دقو دود صو وف هتعنمادر ىلا (تددر)

 ٍ هيلادنراق هلزنمىلا هنددرو ةعددولا هيلع تددر هنمو تاسرأو تءجر ىأ هباوج هملا تددرو

 أ عمجينأالا ىلازغلا لوقو هوذر علا موقلادا ارتوىرخ أد«: ةص ديلا تعحر نالف ىلا تددرتو
 ١ ىلاه_سغنّرصخلا ديراوادك ارناك اذا اضعب هضعبدرب ءاملا ناك اذه نمذوحح امنا ذارتم

 : نآرقلا عداور عد:راوهنرحزو هتعنماعدرهعدرأ ْئ دا نع (هتعدر ) هدرلا مسالاو رفكلا

 06 فدرو ف.دروذهتفدنراواقادرا هتفدرأ لوق:ةبادلاروظ ىلع كغاخ هلم ىذلا (فريدرا)
 فدر



 صحر

0 

 محز

 ىدر

 د: 01011101 ا او نسل 7ك انتم طاسة ه7
 ىا احاكن نوح ر.الىلاعتلاق هتدراوأه_دلمأل وعفىلعاو ة>رهوحرأ (هنوجر]) ناضر ْ
 حارلانال فوحلتا ىبءع لمعتسو ةغل ربان مديحرأ هةيحرودملاب» :اجرلا م ءالاوهنوديربال ِ
 بيس ل _ةمءاحرأ عج اواهريغو بلا ن مةس.حانلااروصقماحرلاو هأحرتدأم ام كلردبال هنا قا أ

 ىفئئردحا ىلع نومكال منال اذ_هنم لعاق مما ةئحرملاو هنرخأ اهلا هناجر ادتاسسأو |
 "1 0 لتر زماان عل نورت دل ٍ

 : أ رحالانولابجلاوز.هلا مطب ناوجرالاوةعبسلا ف نيوجول !قرقوهتيجدأ |
 ظ

 |بحر غل قو سلفو بد رق لا :هبحرو ب دحرو عف برق بادنماسحر ناكملا (بحدإل
 ىت>رثكم ناكملا كب بحر لاقتيف رحل ابىدعتيو لثمفلالا ب بحرأو سعتبا,نمام>رأأ
 فرش ل ثمامزال الا مضي لءف دجوبالهناق سام ملا فذاشا د هورادلا كدر لمقف ةيسفند م

 ةيحروابح ضهللاقدي دشتلا هب بحررواعسا واناكمت ازن لصالاو كد امح ىف مق امه نمو ءركو ظ

 0 ًاوهو خلاب ليقو بالكو ةبلكل ثم باحر مجحاوءاح ا نوكسي لبق ةطسنملا ةحاسلا دصسما |
 م |موقلاةيقأتب ةعسنملا ةعقبلا ةدحرلاو تامصقو بصتو ةمصق لهم تابحرو ب>رعجلاوأ
 !اردان» ىيعءاشلااذهىرهزالا لاق ىرفوةنر ةلثمب>رفار ءالا نبا دن ءاهعجو نيهدولاب ْ

 الالوةءالةقثى ار ءالا نبا و لف ىلع تعج خش ايل عف هس ف تعمم اخيلاسلااماق لتعملا باى ىف ||
 (تضحر بئاجضلا ب سنتهسيلاو عضوم ليقو نارمم . نم ول سفر ح!نازو بدرأو هعمعام :

 تنارسكلاب وانتلحر تدرقلاقبهبلا ل_كربىذلا لا مضلابولاست رالا نم جدار كلا 1ْ
 ناسنالا هديربىذلا هجولاو - مضلاو رعوأ لاق ثا ذكودصقي ىذلا دصقملا ىأمضلابانتلحر ١

 نءال>رربع. 1 ءاحرو نامكرلا ل-رأ قام اوه فذقلا ىفمهمالكن مو ماهسو سافأ لدم .

 مهضعب و قنأوأ ناك ارك ذ لدالا ن مسكرملادإ>ارلاو دوا ن نم جرت كلارك لايهلا راو اوأم :

 محار لعاغلاو تننحو هل تقةراذا ةصوةروءارلا م طاجرادبرز تجرو ئثلكت عسو 9

 | خم

2 
 لاقيف ل_صتماريعضلا عم هأيدز

 ياملثناموءاساوءارلا 3

 نع هب ىنك م ض>رلا عضوم اارمكد ضاحر ماو ض.حروهف هةلسغ عشت بان ن ماضحربوثلا

 هتاحر لا مف فرعضتل ا ىدعتب :والبحرداد ع نع كلا ا ا

 ةلحرلا دير وأ لاقو لاسر لام اهغل طلاو رمس ك-!اندل-رلا تاخراو موقلان ءتاحرتو

 ا ايكو عاذلل ءاعو نم لجرال دعب لك لحرلاو

 كانهامنال رف ةأ سما ةعد م ىلع قلطأ رضا ىفهاوأم صخعُملا ل>رو هلحر هي 1 ددش عمت بأ

 ةل>ارهةيطع ف االانانالف تاحرأو ل>او راهعجبو ل_>رتنأ للصن ىب لا هدا ذلاوإ_كار الوش

 ىلا هتجرانا انو هللا (انحر) لحا رملا عجلاو موووحن قر فاسملا اهءطققب ىبلا ةفاسملا هل حر ماو

 ل بصخلاىوزرب ءاجلرلا يل ا .رةغلاسملا قو

 0 ترك نوب رولا ير ا رت ارشمل
 ةرمسكل عامنا اءاطلا مسكت :مهةغا فو بالك ىنةغاىف اضن هرمسكو عموءارلا خذ عمءاحللا نوكس»

 لسلق لاو ىنجالا فالخ م>رلاق اجر ءالولا ةهج نم دؤسولاو ةيارقلا تيعسمتهارلا
 حرأ |جرأ عجاو اضيأسرمضلاو نوحاطلااروصقم (ىرلا )ل ةبارقلا قرثك الوهورك ذملقوأ اضيأسرمضلو نوحاطلااروصةم (ىحرلا ) هبا دارعلا فراك لاو اوهو ا لهقو

 وارعاء 



 دخلا

 ْ أ هيدعت ليذهو هللا كع>ر ناف ىلا عت لاق نارا ءاجا وهتددرىأ هريغو مااكلا تع>روهيلاو

 || هكلمىلااهداعأ اذا هتنهىفعجر ل_قانهنمو هلك افد_فداعهثيقىف باكلا عجرو ف لالا
 || مهنمو عجار ى-هةقالطبوأاهجو ز توع اهلهأ ىلا ةأرملا تءجرو ا ذك ا وءجرتسا و اهعجتراو

 نمؤدنالفو عوجرلا ىنعع خفلا,ةعجرلاو عحاراهنعىفوتملاو ةدودصهةقلطملا لوقيذ قرغب نم
 مهضعورسكلاو خةلابف باكلا ةعجرو قالطا ا دعب ةعجرلا امأو ايندلا ىلا دوعلابىأ ةعجرلا

 دقو هل هأ لجرلا ةعجا ص ةعجرلاو سراق نبا لاذ حدف او هو تملا ىلءقالطلا ةعجر ىفرصتقي
 ليعفهرذعلا وثورلا عيجرلاواضيا نيهجولابىتجر قالطو تجوز ىلءةعجرلا كِإءوهورسكت
 || وهف درب لوقوأ لف لك ثا ذكواغلءوأ اماعط ناك ن أ د_عد ىلوالا هلاح نع عحردنال لعاق ىنعع

 اضفخ ةهنيتداهشلا.ىأ اذا لبقةلارهناذأ ىف عحرو ف.ذدل الوعذم ىنعع ليعف عدجر
 || نالفعتراو ى رح ام_ميقأمل ةمنيتداهشلاب أدق ناك اذا فلاب عجروا عذر ةرضو

 افيحرو لقبا. نماغجر ىلا (ف>ر )) هندواعدةعحارو ىنععاهف عجروا هعجرتساو ةبللا
 | |رركحوأض ض نم تشد قرا هديت غحرواذك ضرالا تذ>رو برطضاو كر كان افحرو

 فحر

 || نماورثك ا افاحرادهب و ىبسلا ىف موقلا فجرأو سارقريغ ىلءفجاروهف هندِع ءرآ ىجلا هتفحرو

 ا |ىلامتهلوق هيلعو اهنمسانلا برطضد ى>ةيذاك-!!لاوقالا فال_ةخاو ةئيسلاراسخالا

 ىننأ ىهؤمدقلا ىلا ذغفلا لصأ ن ماهى ىتلاناسنالا (لجر )) ةنيدملاف نوةجرملاو

 | هلجر ىلعال_ءلق عجب دقو لاجر هعج ىسانالا نصرك ذا لجرلاو كا ذريغا مل عجءالو لجرأ ا هعجبو
 || لثمةدحاولاة*6 ليقو* كعجبه (6وةل> رالاءاغلا حب رز عف ىلع عج دجورالاولات ىتحةرمتنازو

 أ لاجرأن ع هانغتساةإاقلا فد جر ىلع لجر عجج حارسلا نبا لاق سانج الا ءاعسأ نم وربط:

 | | هلاجرو بدو _ حاصل ةم لجر ل>ارلا عجو سراغلا فالخو هو ل>ارلا ىلع ل>رلا ىاطنو
 || ىأ ةلجروذوهو هذم مسا مضلابةلحرلاو ىشملا ىلع ىوق بعت با. نمالجر ل>رو اضدألاجرو

 |١ هللا لص ىنلاىلا امدتخا هدنكنمرخاو تومرض>نمالحرناثد دخلا وىشملاىلعدوقأ| '
 | نبافو رخارخآانثملاءايلا نوكسو هل مهمل نيعلا تشب نا دي<هعسا رمزا ضرأ ىف سو هلع 27

 | سوه يلعهتلا ىلص ىنلا لمعتساو ةدح .وملا ءايلار. سكي س اعزب سر ةلاو صا ىدنكلاو عوشالا
 | نطب بتل ىلا ةيسنءاتل ا نوكسو ماللا مضر ةيتللا نبهتلا دب عدعما لاسقي تاقدصلا ىلعالجر
 || تكلهلاقف سو هيلعهتلا لص ىنلاىلا لجرءاجو خدت لو هغل ءانلا تف لبقو نامعدزأ نم

 أ |رمكلانةلجرلاو ءاسنخنبرخعوه ناضمرر ا ىف قأ صا ىبعت هو لاق تاعفام لاق تكاشأو
 أ | لبقو س احن نمردقرسك-لاب لجرملاو ىل دن نري نماهف تلزئرتبلا فت اجرت هامتجلا ةإ هيلا
 || تلجرتولريغرعش وأ كر عش ناكءاوس هةحرسال _جرترعشلا تاجروا مذ خبط) ردق لكى  ءقلطد
 | ىأفيةة نوكسلاورسكلاب ل جروهف بهتٍبا:نمالجر ررعشلا لحرو ك_سغنرعشن اك اذا
 |ركفالو ةيورريغن مهب دتأ ملاكلا تا راو ا. هندن لد ةطودسلا دي دشالو ءدوعتلا دي دم سل
 ىمريقلا مجرلاو ةراخا نيت :(( مجرلا )) هل تيضخ هروش هريغ نم هبتد رغنا ىأرب تاجتراو

 لحر

 محر
 نماسجرهتجبرو ماريو ةمرب لثم ماجر مدجاو ةعوجةراخح ةجج رلاو راحالا نم هيلع عمال كاذب

 3 حابصم لاول 5



] 5 

 تت

 تتر ةباط وعلا نا لاقوا عاج ماطت سالف هجر نا نءمرك دا رح دمدتبالا اذا رف ١

 نملاروهثالتررخأ 3 (لاد) قرا هيددس لدق بان نماقترق نشا تقةرو ةقاذ اود راحلا

 لأ لو هءارقلا ف تاهمتاليترتتآرقلا تار و هنامن ىوتسا اذا سعت بان

 هييعالا عمءارلا هع

 00 تيملا(تدئو )) ماهسوم وسل مثار ترا ماهر م راو ريت 1

 هل تققرو تءحرت عل .دئرو ةمد ص ىر

 #مامماثرامو ملا عمءارلاوب

 سافأو ةفغر راو بامسأ ل دمسجر أو ةبجرأو باحرأ عوج هلو فرصنمروهشلا ن م (بجبإ) ٍ

 ناهحرنامعُدو بحر هس“ ”ىفاو 5 وتانايجحرو _.>ارأو بجارأو بوحرو لابج لةمباحرو ٍْ

 ل_-ههدحروا مع ى- مة تجر مف الاه ذي ةماهاجلا تناك ىب ل( ادم تل[ او لما ٠

 باب صامر ىلا ( تعج راآ) اول ةرثكلرمس 5 رج !اهتعد هرحشلا تء>رو ىنعموانزو هت مظعا

 حرو نين: ح حرائتلا( حر سلا مالالا جر 0 لا خراووه عراف هن حرق :
 و هتحرلاتيف اضن يدعتم لمعت_سن وهنزودارذان ار )ا مسالاو هغل دعت بابن ماحودحر

 *يكلاتحرو هر لاقي ففاالا ىدعت ردو رولا هتك ضخ .اقئاذا حربوح رينز

 همها مد ةلوعناةحودرإلاو احارهتيطعأ ف لالا. ل>رلا تخحرأو هند وقوه ةلضف لمقثدلا

 ع اواهفر طىلع نامالغد«-فهدو لت ىلعةهم-شح طسو عضوبنأو رو نايبصلا هيلع يعلي لاسم

 نمعو نيردعد رحرلاو باذعلا (رحرلا ))عرادلا نا وءةصوا مف غل 0 |

 رجنراوزحر ارعش لا لق بان نمزحرب لحرلار حر ورح رن 0
 سشاقنلا لاو سجحروهفردقتس ىم لكو ىاراغلا لاقرذةاا سجرلاونتنلا ( سحرا رز هلثم

 ىرغهزالا لاو ىنععاعؤلءحىأ ةس لاو ةساحرلااو !اناعرر :عرام ءلاق لاق سخضلا سحرا

 دقو ىنععةساحضلاو رذقلاو سحرلا نوك,د قفا زهىنعو ناسنالا ندي نم ران ارذقلا سمفلا

 هغل برقبانن مس جرو بع5 بان صاس>ر سدجرو ةسادخل ارب : ءىءع سدر اورذقل انو ل

 راتةازهو امهسقأن الوابف هو ىا اةتانهدن از هنونو برسعموهو فورعم وعشت سحح -ريلاوأ

 ري غاذ_هو :ل َعوالا : نمالوقنمالا نونلا هلع خر دععأ كسلا هطبس ىلءىر هزالارصتةاو

 وحن لاعف ىلع هدار ذأ. نيون فاز, لحل ىصالا ىلع دئازلاالجردكتت لوم

 ا لمير : ىلصالا ىلعدتازلا لج نمهمشأ

 اجو ىتحرواعوجرواعجر عرب ضالا ن عود هرغس نم( عجر ]هب هبشن ى م مسالا سنج نم

 5 شل نا الا ا سة! سقرع 2
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 عَ 00 و ار 5 راما 8ااعانرا تيعلا م 0

 0 0 0 2 2 ا ا ا

 3 ا ب ببي :

 56 01 د وع ع وو دك رن يقر 9 يف 2 3 هيدا ةييسوعيع
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 ع رىلع عم ررغس وةعبزأ لودحلا عد روم رازوبتلا عب وو هلكت ل كارلا

 ١ ديمتري !!ةيسسالاوةلسق ةعسر و ءا 0 مل رلاهتمو هآر 3 !|تدعدةيو

 أمد رلاو لوالانيب وهنبداقرف سايقري ىلع هاملا نوكسوارارسك در نامزلا عسر ىلا ةبسنلاو

 3 اوناطرأو باطروبطر لم عابرأ او عابر جاو جاشنلا 38 اوشو ع رلا ىف ليصفلا
 تاسيءابرعجلاو باسنلاو ةيثثلا نين ىتلا نسسلا ةناُعلا ترو ةيعاب رلاو تاعب رعجلاو ةسعبر
 تيكر لامتب يصقلا قءايلا ارهظتو صوةنم عابرو وف هتيعابر لأ اءابرا عب رآواضبأ فيزختلاب

 ىذورمتبلاوةءبارلا ةنسلا ىف معلا كلذ لاسةينالز غءلثمتاعرو نينعك) عدر عجل !-اوامعانرانوذرب

 أ | نيدو عل قتواموو ضرعت ىلا ىهرم كلاب عن رلا ىجو ةعباسلا ففةلأو ةسمادلا ةنسلا فر فاخلا
 | موو عن تان ماهر عروس كوتا ه بلع ىلا تءيرآلاقباذكهو عبارلا فقأتمم

 د_سأ ىبض عبو عا فهنزوفأب ءانعاو تادرعلا هر ل لا ارسكي وهو 92

 حب صو هف هنركم !مهعابر فسانلا سحاعاراثيغلا درأ اود فلقة غل ضأاو ءالا ب
 ْ شكعم دي نم لوط هال داوم لوط دانذ إو تن ؟ل ةرافااوح ةسبيودلوعغ, عوربلاو

 اذا فرصلا عنع و ئنالاوركذلا ىلع قاطب و ميج انعو رح لوقت: ةّئاعلاو عسارب عجلاو ةفارزلا
 | عمد و ةقبر ىرعلان نمهدحاولا مهلا هب دس: ىرع هدعدهمف لمح لنا دو( قبلا )الع لعج

 ْ سعالا قانالف ترو مالس الا دععدا) 1| هقنعنم مالحة رد ا قار ىلءاضنأ

 : ىسهفىقبرلا فاهعأر تاخد اهقبرذاشلا تةبرووهى.تراف هيف هةعقوأ لقبا: نماسقبر

 ابر || لحالا ىلعو اولا, تاور ىت: وره الا ىلعر و تقمو هو ةدانزلاو لضغلا( ان رلا)ةقس رو ةقول ص
 1 : دازوهري-غودسعوبأ هلاتىونر لاق فهطغأ ىلع هس هلأ بسن و فيغذتلا لع اسر لام ةيدقو

 1 ا رلا فل خدفاال ان لجرلا ىرأودازاذاوبر ب ْئذلاابر وأطخةب_نلا ف فلا لاقفىز راع
 : ىذدعت وأشناذاالعب ان مولرب ابر و بعت بأن ن نمىريريغصلا فرواهاعداز نيستا ىلءىىرأو

 ٍ .ةىغبةسغل خالاورثكأالا ىههوءارلا مضب عقترملا ناكملاةونرلاو ىرتفه تيدر لاقيف فيعضتلاب

 : فاو رلا علا و ]م4 -ارلاوىدمو را تلعف تدرامنال وير تدع“ ةغلرس أ ١

 يام مكث اموءاتلا عمءأرلا و9 1
 , س1 2 سا كسل ترام 522225350 0

 ىو ةمثرلا هنهو بتار وهف ما دوررعم_سادعق تانن مايورئثلا (بتر)
 || مو داك_خاوةلرلا

 : دابلاب ماعأاضيأ ا وز واتزانالا بيزو هيا لاق يس ادا وافرغوةفر ءىلل-ةمسنر

 ىسءاجاذاق مراكلا عنك حب راك مهدرمملا ن نءوناسللا ىف ةسدح لان ةيرلا اضنأأا عاق تدنو

 هت رلس واتا ان سس ءاذا ليقو فارمشالا فرثكت زبر غى هولاق لصت |هنم

 ىدر

 1 5 1 لوآب 5 -7 8 2114 كا مالا عجل 0 0 0 تندد ةتانمتو ف 9 3 ةديهد

 رعب هدر عاطو لاوع رامز جدام مخ« سب ع د دجباس بن اجا يك + ابا حا لع) ةدتالظطالو 3 3م ت وردشان نلت طعس

 يقر اور جوج ربو هدم دوعن ل

 ءانر ةأرملاو ىعمهيو ترأوهف بعت بانن ماحدر تر هس لاتقي : ماغدالا عضومربغىف مغدي لبقوا

 ىلع ترا ليق هنمواهقيثواقالغا هناا انرا أ املا (تّترا ) رجوءارجورجأ لاعب

 لصوةزم-ب خرا لبق دقو ف نست لوعذلل ىنيموهوا نم مهناك ةءار لا ىلعر دق, ملاذا ئراقلا

 هقطنم ىف غرلاقيواضدأ لوعفلل ءانسلابلّدققا ناز . را ليقاعرواوءنعمهضعنو ومجلا لبق

 نالق لعجو اضن ,ق لغملانانلاو ميظعلا بابلارسسك ايجات رلاو هيلع قلغتسا اذا بعت ب! نماجترا
 1 ماعقرةمشاملا 0 ا 0 ما سبل 0 رذتعأ ة كلا عا رىفهلام



 دير

 دير

 عير

 أد ةكرامأو مرد 1 ل وم 200 عرأو

 ردق لكل تيمءاذا ةدبا صدتم هدر هاو عادا هقعدو لوقنمريغذ احر هتيطعأ ىنععلمقثتلا

 ةعطقتملا ءادوسلا ىضو ءادير# اشو ةردكيهداو .. طات>دنولذذ ةرغنازو( ةديرلا لاكبر نقلا ن 7:

 0 اهتمو هتضحا در الدرر ايدبرو ءافأ عض تان مادي رناك-اايدب رو ضاس و هرم

 ديرملاو ليم نمو ىلع لادتب ة-نيدملاب عضوم مذاب صو لد الا فقوموهو دوقمنازوديرملا

 اهوى اهو غئاصلا ةقرخةم-صقنازو ( ةذيرلا )) مع ساما لع :ورغلا عضوماضبأ
 نمةعاجوىراغغلارذىأربقا هيو 0 2 هنرق ىذو هدب رلا تدع

 حاج قبر ىلع ىرمثل !ةوح شن ددملا نعى مو مراه فرعي ا برادا كد عر اعلا

 هنامعيسسو نرشعو ثالث 22100 موءاج هيفي ا ذكه مانا ةنالثوخ قارعلا

 تعقوتن المد 00 غنازوةصد رلاوهيرظتنااصد رثصالا مع

 الو -امةنب دلل ضد رااوالب ااه اوأم منغلا س انازوضدر ااو نير (ضدرلا]) هيهلوز

 تضروكلذريغوأ ةنارقوأ أ صاوأ تنم هملاتئوأام لك اضنأ ضن رلاو تيكسلا نبا لاق

 نمو برمضب ادن ماطدر ( هتطبر) ل هال هلورب ل؛هوهواضونرو برمضبادن ماضدرةنادلا

 بتاصإل لاه :راةرتكو ناسك لثعطت رعجاواهريغو ةيرقلاهب طبربام طاب رلاو ةيددشةغل لثقب ا

ىع طدار نه متسا طاب رلاو همحلأ ىأريسصلا 4 اعنا غرف لاب ايريس ا هملق ىلعهللا طدر 1
 ةطنا

 وداومارقغلا ىس ىذلا طان درلاوود ءلا ارغثمزالاذا لت رانا ع
 نيزك طبرسانقلا ف عمج

 عبر لاو عابرأ عجاوءازحأ ةعبرأن هءز> ف يف فاشل !ناكس اونشمدد (عرلا) تاطابرو

 متةيلهاجلا فهسغنلهذخأي موقلا سيئر ناك ة منغلا عير مملارسسكي عانر او هيف غل ركتازو

 مهلامعدروأ عانر ااييععو ميا اذانيتدك# موعب رآموقلا تعنرو مال الا ىفاسجنراص

 اذاهرمشعلا ىلا كل ذكوا اوعب رف ةثالث ؛اواكو ب يضو ل3 فأن ن مهغلىفو اضدأ موعبار ترصاذاو

 رصقو هيثالث ىدعتاماز_هو هريشعلا ىلا هريغ قالو فاالالىّدعتلا فلا قءالو كلذك اوراص

 عاب رأو ماهسو مهس لم عابر حجحاو ناجح ةوعل |ىلءقلطأ دقو مهلزنمو مولا هز حم عب رلاو هيعابر

 ةعبرةأ ص اوةعبر لجرو عب -رلا ىف 3 موقلا لزتمرفعج نازو عن رملاو سولو لثمعو:رو عدرأو

 / 0 مدرلاو و إثم عول رص ل>رو ةغلا هس ف ءأسم || خذو ةغلرك ذملا فا هلا فذ>و لدتعمىأ

 عبر رهشالا ءمفل امي الاولاةنانثارومدلا عس رفذامز عسروروهش عمرنا ءسربرعلا

 بارعالا اعيان اةصورخ الاول والا لعجو عسر نيونتورهةدايزيرخ الا عسر رهشو لقالا
 راع فالس مضعل لمع هبسقن ىلا ئشلا ةفاضان 5 نموهو هفاضالا هيفز وح و

 لمذ 17 لكما هرعلا تمزتلا اغا ما د ع الارادلو دمصخلا

 سلا فوت و رولا فرش ظفلاو هرخلاة لصفلاو رهشلا نيب كرتشم عسر ظفل نال عمر
 عسر عروش الار هش ظذل نمةدرجتاسواكرومثلارك ذنب رعلاو اضيأ ىرهزالا لاقو ل-هغلأ

 تنامزلا عسراتأو عسب ددو عسر روشأو عباره لاقبف عمجيو رهشلا ىثيوناضمرو
 لودحلا عس راو راقت هيف كردتىذلاىناسشلاو رونلاوه مكاادب ىنأاتىذلا لّوالااض أن انناق

 لاقو ةيسدنأو ءايسصتأو سب مذ لةمةعب رآوءاعير أ عسر عجور هوا ل ةريغصلا ارملاوهو

 0 يد ف م اج لير دب و

 ريل



1 
<7 

 باقللا ىلعاماذو عاب بابن ءاعذعاتملا صؤشلا (ماذ) هاذا حاس انا اع 7 4 ٠

 روب شق اوت ساو رايتسلا نس ار لا د [واقا عاا ءاك ةلافل و اولا 2 تدلقو ْش

 رثك الا ىفءابماللاقا واوندعلا. 8 اذاواضدأ هانم دلل نوك- نأ مزإءان ءابزيعاا تناك 0

1” 

 د

 ا :وملءرا ا مسا( ىذ)) مو ذمو وف هل م عفن با نع مما هموذي همأذو ميذمعاتااف هياع ىذ

 كيتلاقو تا اانا لاف اضدأ هذهو تاعفىذه لاق. ةهيسخلا ءاهاوها 87-0 ال

 نييرصنلا نمةعاج نمل ل اًضدارضاعرت 5 دارا مسا اذو تاعف كي دلاقبالو تاعف

 باندوجولف ءانءاللا مهاعجامأواهتلاما ععسشتالاغل اءايلأ وءلق اوم ةددشمءاس ىذ 3تهالا

 اطاشعءاةماكلا ءالئ هه ىلا املا تفذفىوذل كالا نأىلا موضعي بهذو توم> نود تدي ْ

 526 هلل فما ها هه 0 ا و 2

 0 2(راربخسؤهل ل ا
 56-0 00 22 6 6288 6 2 4626© 2 © 8 © © © 6 © © 26 2 ©4828 صم 55

 عامل هامو ءاملا عءارلا و

 ىذلا ىلا كلام ىلع ىلطد و9 اقاضهو مالو فلالااقر ءمىلاعتو كراش هللا ىلع ىاطد (برا) |

 اهاقل ىب لالا ةلاضى مالسلا هماع هلوق هنو لاملا .برو نيدلا بر لا هفهملا اق اضد لقعدال

 ةمالادلت ىح مالسلا دلع هلوقهنمو أضن لقاعلا ىلا اقاضمدمسلا ىنءع لمعت_بادقواهبر

 اولاقا ره هبر قست مدحأامأ مال_سلا“ 0 لدزنملا فو اميرةياورفوامتر

 عج كلعال قولت اومومعلل زال نال كلاملا ىن»ء قوام الءرالاو فلالا هلامع:_سازودالو

8 
9 
2 
58 

 بر

 ثرحلا لاد.سلا ىن :.ىناك اذا ةفاضالا ع نءاضوعم للاب ءاجاعرو تادواحتا

 ءالبءالبلاو نيراب لسا م 5 ويىلعدممشلاو تراوهف

 ى>مال_تلاو ةالصلاهي ,اعهلوقوىفرأ زهدعلا لوة.ناودنعلا براذهلاقي نأ عنع مهضعنو

 لا ليقهنمو هريبدت ماقو هساساذا لق بان نم ان رضالا ديز برو هيلع ةحا رةمالادات

 اهيمو هنالةلوعشم ى :هعّول معف ةمدد ر ل >رلا هأ ها تيل لدقو ةلعاق ىنعع ةزيعئاضنأ ةسروةبار

 لملد لةمءابرأ أ عجلا وسيرناالاو ةدحاولا طفل ندب رءاجو بئابر جا اواهمال اعيتانلاغ

 ابلاغ ل لقتلا نوكي فرح برورةصوه خيطلا لقو عيطاذا يطرلا سدد مضااببرلا ءالدأو
 تناكولذا تننأب آت ساو ةمدقم ءاملاه.اع لدن وما لج رد ,ر لا ةفوركش |اىل:ل+دبو

 ديزوأدشنأو ثنوملا|تصتخاو تنكسل تدنأتلا
 نءلأسبوأ مويلا كاع لسد *« نسحناسنأ ترآ. -اصأن

 تعضو ىلا هاسلا ف راو ردسو هردس لثم سر عج او في_هلارخ ف تيرسكلا يورو

 فرداشو بأ ارغنازوبار ,.اهعجو ىلعف ىو اهنملا تدملا ف سدت ىبلا لبقو اًمدس <

 ة الا تياراذلاسا» درحلا ىف لاقوزملا نم ىهو لعف امل سيلو دي زون أ لاق باتك نازوباب انواذم
 عر ف (عد)لا :الا فقلط  اعرونآضلاوزعملا نهةعام لاقوة داخ: ملا قكلدو فرى

 لمعلا دوو هلل ”ءاىلوم عابر هنمو ىعس ةنو مالس لثمأح :رواحرو بعت بانهم اهردهبراجن

 اههف لضفأ اذادن راحت ىف عب رىرضهزالا لافو ةتار ىهفهبراعت تر لاقيف ازاجمو هزات لإ



 نالسقالؤوهوواو ليقرةلامالا هيف عمم هنالاضرأءا. ليقف هنمعامأو ةذوذ<ءارهمالا ذو ليذأ |

 اواولاب برعيف بحاص ىنعينوكي و به هنازوىوذ لدالا ىفهنزو و ىح بان نمرثك أ ىوط با
 تاذو4ءووذ ذو لعاو ذولاموذو لعوذ لاهتيف سنج مساىلاافاضمالا لمعةسدالوءاملاو فلالاو

 7 لاب اسادل اد دو لات تدوس هثمولا ىلع تادتاف لامتاو 2

 "|| هبشأؤةفصلا ىتمماهف نالءاه انزاجو ثذوملاوركذملا نيب ةقر ءافلا احلا هقءفتال مسالاو مس
 1 ه2ةمعدس ىنعع ْئثلا تاذلاهيف ماسجالا ن نعاجب ريعتش ال: سماقعا 0

 نوك.نأ مهذعب ركن اوهثلا هحولر هللا بنج ف مهلوق ل ووفهللا تاذىف موقامأو هتمهامو

 نال لهج هللا تاذ نب .اكمملا لوقهاكلا نمناه رب زا لاق كل :ل>الو ميدقلامز5ل'ىفكلذ

 ةيتاذلا تافصلا مهلوقو لاق نيملاعلا لعن اكناو ةمالعلا.ةءالف ثدنأتلا ءاناو قتال هءام-أ

 اذاا مف ناهرب نبا هلاقامو هلصأ ىلا مسالا درتةمسفلا نال ىوذت ا ذىلا ةم_سنلا نافاضد أ طخ

 هريغىف تام ءتسساو ىنءللا ذه نعت عطقاذااهف مزاكناو اسم فصولاو ةحاصملا ىنععتناك
 دقوا متامذخو امنطا -ىأرودصلا سفنب ىنملاو 10 ءلعهلوةوسن ةيعحالا ىندع

 اومسنو ةند<تاذو هزي تا ذسانلا لاقى -اروهةماقرع ئشدنا سفن ىنعع املامعتس ارا

 ةعاالا ضعت نءعىزرطملا 0 قاخو ىلبج ىنعع ىفاذ برعاولا.ةةرييغتريغ نما هاذا ىلع اهملا

 ماهى أل وقوهناذففانش أمهللا لعجّةإ كلا ب ح اص نءىكحو :يشتاذ لكو تاذ شلك

 هلوق ظافاالارم ضم ىف سراف نا كحو «م>ويفهلالا تاذؤبرضدو#

 ايلك هلامىفموقلا ضءعناك اذا « هلامتاذىفموقلا معنبا عمف

 ىأنيديتاذلؤأهتيقادي وأ لاهو هريغلذاذا مرك !'ودولا نمهلام سن ىف هلعف مهنفىأ
 ةغبانلا لاقو لك لوا ىأهنلا دج[ ىناف ندي تاذلؤأامأو يملك لأ

 تءاوعلارب 00 5 مم تاك |

 تاذرودصلات ا لع ىلا عت هل اودى غل لاقوهلالا س<0#هب "ومع مصب لا دارج

 هنيعودتاذوءئشلاسءذو ةذصلا هروسءاضبألاقو بولقلا نءاهبىنك,رو دصلاو هسفنئيدلا

 لا اذوناويكلا سفن ناعم ىلع ةغللا ف سفنلاري_سغت لا ىفىودوملالاقو ل ال

 تافتلاالو ةس رعةماك !افاذه لقئاذا ونيف دارتم ىلا تاذو بدلا سفن لعد هنعرم_<ىذلا

 ىرعلاملاكلا حدف وهون ارقلا ىناهناق ةس رعلا نما وكر كن نمل

 ا 0 1

 الا الا هدلار 0 اةربنكلا مح 0

 ءاطا . 01251 يقودك ومالا واول تي دان ءهبانكوه (تيذ هو تمم .كمطوق )ل ةرسكلا

 هتعذأوروظورشتنااعوذواعيذ ثيدحلا (عاذ ة) فيفتكللاببطو نينك اسلاءاقتلال تى قفو انا

 هفرط ىلع لدذل قلطأ مت ضزالا سمى لاط عاببا:نماليذ ليد, نوثلا (لاذ) را

 لاذو ءاليخنهليذأزح ليي لجرلا لاذو لوبذ عماور دصملابةيعسن اهسعل ناو ضرالا ىلبىذلاا

 0 رعب نح 1 9 9

 د1 جم“ ال
 1-3 ةبجآ 507

0 

2 

0 

2 2 

2 2 3 

5 5 

 مرر رك و د

 ورم ا وا“
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 ظ055 0 تسرع تييدنوللا



 ا“!

 يد نام لارج مها منعني ى سوو ا اضيأناشلابو نامالابودهملابةمذلا 0 !

 هيابلاو نونلا عملا ذاب

 لاقو 0 ةرنوذلاو هلا ءامةآوامنوكت ناتو نمسا

 ا تنذورك ذمو»و سيصل أو طحلااذدأ ب وذلاو بانك لم بان ذهعج و ريسغالكذ ماجا

 لاقي و ىنذلا فةغا ىازملا نازوىانذلاو وبا سأو سدس لثم نانذأ هعج هريغو رئاطل اوسرفلا 1

 اوما نعول لتمر مفي ىدلا عضوملا ىداولا هبانذو بنذلان مم هفارتاطا ا قوه 1 ٠

 تاطرالاةيقأديايتدتب طرا تذوهفرط طوسلا |[
 ٌْ اممماث اموءاحلا عملا ذلا هب :

 : لزناموزاخاهس *اثدنأتلات الاقبو ءار - هن هزلا 82 06 هذلا ) 1

 : لعستنأالا هثينأ نوكالو ركذمبهذلا ىرهزالا لاقو ةيهذلاقيفءاهلاثنوي دقوت ار ]أ 0

 و هتهّومفلالاب هتهذأو نافؤر لئمنأ رهذو بابسأو بيس لمبه ذأ عجلاو ةبهذلاعجج 0

 0 هع

 ساس ا

 هد

 ا ىف هذو هتمهذأو هبت هذ لاهم مَ هزمطانو ف ران ىدعب واناهذ يهدي رثالا بهذو بهذلاب

 ندلا ىسهذو همعد ةسلط ا ما كا هذموابوهذواءاهذ ضرالا ا 1 ١

 لهذ [ نيتضم» ل- هذآ ئذلان ء(ت اهذ ةعدب هيف ثرحأ ىطسقرسأا لاقو انأر هيف ىأرابهذم
 نعنالف ىناهذأ لاه ف فلالا ىدعتد نأر“ كالا و هءاهذ لا قيفهسفنب ىدعت دق وتافغالوهذ 1 ْ ظ

 بعت بأن ن نم لهذي لهذةغل ىفو هنع لغّشوا دعه اسانت سهالا نعلهذىرة#زلالاقو 0 0 1

 ب وأول ع ملازلاولي ظ ّ

 هزمش ا ىدعت و باصتملادماجلا قالخوهو بادو هفلاسانان وذو ابوذ بودي | ب :

 ناهذآ عج او ةنطغأ ةلاوءاكذلا (نعذلا)

 : ا سلا نموريخ ل ازوم-هم خلا ةياؤذلاو هتب وذو هّسذأ لاقيف فيعضتلاو |[

 ناد

 : أو طوسلا فرطقياؤذلاو تاقافد طاَضدأ أَو ودلاو ةصيقع ىو ا
 لوعد يسأتع هلا انت تعم“ىرامنالا نبا لاق لد الأ“ نم( دود واج اوذلاو اهظغل ىلع تاءاؤذل

 انو د نسجت وهل رول اولا ممنال ةثنوئمدوذلا وىلراغلا لاقا ذكودو ذرمدعلا ىلا ثالث 0
 نعهلناىعزلا داذو اناناالا نوكدالدو دلا عراد ملا ق لاهو ازاء تمان لا

 قود ِ كا هزم ا 2 دا 1 عل |07

 دوذ

 ا هايرأ# ا

 الف :قاذلا عد هممو هدد رحى ١تقذو ماعلا هنقذألا يفز 53ه هكا قكاأئ ءدعتد وةطساولا

 طال1اةوالحام ل لصحاذا هتاسعتقا ذو 5 رملا ةليس ع لخرلا قاذوهيةلوزني هفر رم

 ىوذ رخلاءاوذأو قاد مع لوعق كعابو ذوو تان 1 دددوبلا (ه3و: ل حال ال 0 1 1

 تا ل ا ا ل ٠ كيس 007177 -



 7 احح 0 لا عم لاذلا 3: ا م
 أ هيلع صنرسكلاو ملا 0 ةمسالاولاذلاسكو تيناتلابىرك دىلقيو فاساب هن 6(
ْ 2020 
 1 0 ىناعحا لاقو ا «ةلاوكن أو ةمدتق نباو ةدسعوبأ م نم ةعاسج 5

 31 ناكامهنرك ذوهنرك ذل هيف فيعذتل اوفلالانىدعتب وهيلءةعاحرصتقا|ذهوريغالم كلان 1

 1 واولا 7 وجال نال نك دنا را ميلر تالا نال عار رد :

 ١ ت6 نمادشامو هاند ااوفلالا.هثنوم عم ىذلا فدولاو لقاعلا معلا, صتحكاذناف نونلاو ِ

 قف ال نانو م واصلا حالطصا ىف مسالاريك ذو ةثونالا فالخ ةروك ذااو ه-: .اعساقتبالعومش

 ناف ةدعاقد_:هودنهتدع#وديز ماقلاقيفهفالخ ثدنأتلاو ثنزأتلا ةمالعهب.ثأامو لعفلا ا

 2 لاجرةتسىدنعلوةةفتثنأثنؤلا قيسناوترك ذ ذرك ذملاى ..«ناذ ثنؤملاوركذملاعت مدح[ :

 1 أريتعادقفديزو د_:هتماقود_:هوديز ماقم-فكوق هوه شو لاحروءاسن 10 :

 3 اهبنعلامذه ذهعج ناوملان محب رب لاك دلاو طعولا ربك دل لاو هم 1ع طفلا ىبيف قباس |!

 ' (| الع بان نمو بعت بادن ندد صا (ىك ذا( فرشلاو ءالعلا كذلاو سادقريغىلعربك ا ذمو
 تيك ذو ىلقلا ةدحدملايءاك ذااوءا هك ذأ عجلاو ل_يعف ىلع ىكذلجرلاق مس || ةعرسوهو هع ظ :

 هنموْئثلا ماعتةغللا ىف هاك ذااريسغتلا قىزوجلا نءالاق هاك ذلا مسالاو ةيكذنهوحضو ريعبلا 1

 *ىرملاو موقاحلا عطق هاك ذلا ف ىزجي ولاه لومعلا عسدرمس لوقعلا مأن ناك اذا موغلا ىف ءاكذلا ا

 اوأ لاقو لل ئثدنم صقننآف ند دولا لت رتادوالق عن اوراق: نع ةياوروهو |

 اموقاحلا عطقيملناو حادوالا عطق ئرحكلاملافو ني>دولادح ًاوءىرملاو عوشاا عطقةفدنحا :

 ليمتق هأ صا لثم لوعغم ىنحب ليعف كذدا ثودناكذ ينكر دأامالا هانعم م ,ك ذامالا ىلاعت هلوقو 1

 هاك ذنينكلاةاك ذهلوقو |هدوقو تمَعَأ اذا لم ةملابرانلات مك ذواهتاك ذتكردأ اذ ذا رحو ا

 : | ادسملا بلق ىلع وهو ىنعملا موغلازا 2 هلا ًادّسملا فزغ هم ءاكذ قا ملا

 ظ 00 هو ةولار هاانريعض | لوح مدقا لف ل هل اك ذنينجلا ع ااك ذريدقتلا وريخناو :
 ادنمملاةلزنملزنمريخلا نا ىفةقيتحووأف سووبأم فوق كا ذنمبرقيو ا هاطلا

 هلي وأتت اقذمل لد تحذلا ب صنف مهضعب هفسدةو نيتاكذلا عفري ةباورلاو ىاطخملا لاقوشهناالا َ

 اعد ةوهمأ هاك ذهلوق ف سصخااو ىزرط ا لاقور طا ىلا ةحابالا ن نعمل ليمتسبف |

 يام مملشبامو مالا عم لاذلاوب أ

 رجأ لثمفاذ عجلاو ءافلذ نالاو فاذأ ل>رلاقر ةصورمص# بعت بادن ماقلاذفمنالا (فلد) :

 ا |فعضاذا 0 ل ءالاو يرض تان مالذ (لذ)ر جوءأر جوا :

 | رم.كااءالذةءادلا تلذو هللا هلذا لايف هز مهلا ىدعتي وةلذاو ءالذأ عجلاو لءلذوهفناهو

 7 000 ا لولذ ىهذتداقنا وتاهسأ

 1 ا يرسل سر وترشلا ول دوهذ ما رف ال مذ هدأ (هتعذ]) :

 ٌ ةم |. را اضنأ مامذلاو هش عرس ك:ولاذلا خذ ةومبملا خشب ةمذملاو دهعلا ن م ؛ةءاضا ىلع ل>زا
 يي ميما

 2 ش؛ سس سس سس يس سس سس ف ا

3 

0 

 رسكنو



 | كالت يقوامح واذكار نوك- ةوراءصلا م هورالا ا لسشلارذلاو

 : | تف ةئلاثلاو تدان نديرنءئوروا 22ه لس ينقل وة ا ٌ ارداهمولاذلا خاودكفأت اغل

 ١ 1 ىلع عمت دقو تابرذ ىل عيد تا ن.نانأأ ارئاهبوهعر ردح ناروءارلا فيت

  قلالا ىلاعتهتلا ارذنمةيرذلا لدجي ممضعبوازاجاضي[ءاب الا ىلعةيرذلا تقاطأ دقو ىرارذلا

 || فارطأ ىلا ىقرملا نم ناسنالا نماه:كل ناو.ح لكن مدملا (عارذلا )في نذل هزه كرتو
 : ناالاق 1000 6 لاننا ظداورثكالا ىىنآسايقلا عارذو عب داصالا

 رعاشلا لوقت نأ هلا ىلع ءادهاشما 2 < س ا!,علاوأ :دشنأو ىرانالا

 عبصأو عرذأ ثالث 0 5 عجأ عرف ى هواها ىرأ

 فرعنملوىرابنالا نبالاق عرذأ ةسس + لوقيفرك ذب لكع ضءب وىئنأ عارذلااضيأءاّرقلا ن ءو

 | | بابعلا ىف هاكح ناعرذو عرذأ ا وعج-و رات#ريغ :اشريك ذتلا حاجزلا لاقو ريك ذملا ىتمكالا

 : ااغاو ةماعلا عارذ ىم-وتالدتعمتاضبق تسسايقاا عارذو عر ذاريغال عججالدي ومب «لاقو

 || بوثلا تعرذو ىزرطملا هلة: ةرمماك الا ضعب و هوثلمملا عار نعةض.ة ص ::هنالكاذب ىعس ||
 ىبلاهمتاط ناسنالاعرذو هلامم> | نعزجعاعرذ ضالاب قاضو عارذلاب ه.:سق عفن بان نهاعرذ

 ٍ ىنعموانزو عيرمسلاعدرزلاو مثارذلا عباو هل .سولاةءبرذلاو هقيسو هبلغاعرذ:ىق جأاهعرذو اوعلمس

 |تفرذولاسعمدلا فرذو تعمدبر مد بأن ن نمافرذنيملا ( د تفرذ)إ هنم عسوأ همااكى عرذنو
| . 

 |فرذأو ناسنالا ن م :وعبلام #7 :موظو ىل“ قو برمض ىلأب ن نءادرذرئاطلا (فرذ) عمدلا نيعلا

 | هتصلخاذا ةيرذتءاعطلا تدرذوهنقزفو هتةسناورذهو رذن :ىذلاحرلا(ترذ) ةعلفلال

 : ةورذلو رضا ا ناسلكومل !ناروكت 10 ا أنتن ردو هيت نم 2

 : قرذوأو رذ]ظالاوةنوَدَ 2| عمالو فورعم بح هرذلاو ءالعأى ”لك نءمح خلا وردسلالا 4

 مهما عفت بأ ؛ندزمحلا ارذىفأ كنا هيا ١ رقوءاملا نضر ومزللا تفذف 1

 «#نيعلا عملا ذلاو

 | ةسيرلا نم رعذنروعذءأ ص وهن مس امذانر ءزذلاو هتءزفآ عفن باب نهارعذ ( هنرعذ

 هداقنمناعذمةفانو صعمس لوداقنا ان اءذا (نعذا) 2

 ا ام تاني اموءاغلا عملاذلاوب

 || تناك ةسط تدم شاوامتتار تر وظةر ةذ | ساو بعت بان نمرفذوهوهفار ةدئدلا 1

 لاقيف ثذأتلا» ءاهاهلخداذا ةدحاولا هرآ الار دصملا ن نكسب الواولا نا: 0 :

 || عرسأ ب سضٍباءنم فذيئذلا (فذ]) هرج لبقأو هرفذريدأةةوجمت ةسارعا د تلووورتا 1

 م اممثيامو فاقلا عملاذلاوب
 : نوتذ هرثك-لا عجو بام_سأو بهسلثمناقذأ هل قلا عججو هيب عت ة<ناسنالا نم 0 ١

 دوُسأَو دس لش أ

 عرذ

 نتذ |



558888888888 6 68 © 2258288 6888488 8/8 2006 

 "ا وانا ملدا" ١

 ىذلاةبانذو ةبابذةدحاولا ةيذألَعلا قونانر وبا ارغلةهنادذ ةرثك-:| فهعج بايزلا نبذ

 بذواددرتمناريح هكرت يا ةيذب ذهيزب ذوب ترض ىذلا فرط فيسلا ف ا .دوتاءاذ مار

 ْ عدبامهدذلاو حوذمو جذو ونا ذناويحلا تدذإ) عفدو ىجحل تق بابن هايذهعرس عا عبذ

 8 انو عزو هتلزياذا ندلا تكمذ لاب ىشلا عذلا ل_صأو ٌئاركو ةع ركل ثم ٌئادذاهءجسو
 تارعل ؟يسدكلا عذمو موقلخلا فلاي عذملاو هب عذب ىذا نيكسلارمس كلاب عيذملاو عذلا مهي أم

 سلف نازو لبذل اوهّبو دن تيه ذاضن الد ذو دعق بان نمالوذئثلا 10 اور دسملا لذ

 هد حلا ةاممسلا اره هوه لقو حاعلاك د

 3 امماشدامو هاحلا عملا ذأ وب

 ١ 1 ل د ل 1 ا ا همس ناروع دعو جد

 تدي :اعلل فيرمدت:القاذ- مه ىلعو راصنالا هل سق مهنمو نإ سمن ا|امءارا ص ما هم»ا ءانوأ ًارملا تدع ف ددأ

 فرصتمووفاذ- تىلءو د ءاصأهيو.د بدع او لاق اقبالا مسا :؟ عزم اىرد هولا لاقو ةيلعلاو

 دقناضد وا وكف: الدب وددسو ةغأو هذ احلا نتنأالا لام ةدقتل فبعض 8 ا لعحن 3

 اولاق ممئالانها متدايز مزراب و لوصا فرحا ةثالث اهدعوالوا ا عقتنأ لا ةدايز عضوهو ىنجنبا لاق 1

 لزنملاو فرصا | عضوم فرصملاكل لعقلا عضو هرسكلان لعفماو همراذا جدت هدلو ةأر 8 1| تدحذ :

 نكسدو بابسسأآو بدس -ةملاحذأىنءعم_دفءامللا خيو دقحلا نخل لوزتلا حرم .

 هراثدىأ كح د كالا 0 ل

 تاما ىلع هنو يلا ةجاما تقول هتددعأ ذا مشا ايرخدلا مسالاو و اننمارخذ (هنرخذ | 1

 رحذالاورت ءاحذهريخذلا عجو لاماو لذق ل-ةمر اذارنذلا عجواضدأ هريخخذو رو ذموهو هلم

 ض.-|فجاذاو ع.رلا كذفورعمتاينءا1ناوةزمطارسك ||

 #امهئلشب اموءارلا عملاذلا ب

 فيصت نابل اذ_هقولمهملا لادلاو تدسف .ءتبانمةيرذىهفارذهددعم (تءرذالا

 ا ل ةبابنمايرذهتن رذلاقيف يل دست راما اديدسراصأ ابر ىذلا ب رذو ْ

 نمارو رذس ثلا نرق (رذإ)ةئارذ هيفواضبا شح اقىاب برذو ميصف ىا برذنا ساو ةيذيىا ْ

 تبيطلا يا ودل كيا لامر و ةيرتاولتقاما ل رو عل | فررتو تلط دمت جاب ْ

 نادملا دارو ا اثنلا ىصقكدتملا ن نمهيىب هود صةوه و بيطلا بصق تادف ى معرس لا لاق

 ارذااو ضاسلاو ةرذصلاىلارطع هقوصسصو توبكنعلا مسن ل . ؛ه ضسا ئ دن موشح بودئاو
 ةرذهدحاولاو هدانج ن:بدنج هعماىرافغلارذواو رذءاو رذوأ هنمو ىنكهبو لفلاراغسص

 رذلاو



 ا ا جت رج 22 عار ا قل

 لو هيلعدلا ىلص ىنلا ةَدمنيب نصح لدنجلا
 لصلاوهو ماشلا ىلا بر ةأوهو ماشلا نيدو

 ْ لوقهديوتو ًأطخ محتا!ديردنا لاق نوحتش نودحناو ةموع »هل! دو قارعلا نيد و مأشلا نيد 1

 خلاب طوضموشهو اهنكسو امل زنهنال مالسلاام لعل |بعع“ نود تعا ام

 0 || لوسر لعناكو امانأ مودي رطملاريسكلابةعدلاو لقملا ارصمتتلايءودلا وةمود لهقو ريغنكل
 (ناو ِدلا) هبظاو ةموا دم ْئ ثلا ىلع موادو عوطق هريغاسْا دىأ ةعد سو هيلعهلا لصقل 2م

1_هدالاو تٌرعم وهو تاس ما عضوم ىلعقلطأ ا حلا ىلع قلطأ مب اسحلا ةديرح
 : ناود

 ريغصتلا قو نو اودلاقمف هل_صأ ىلا عجلا فرئاذ- 1و ملا نعل ملدنأف

 ْ 4 ةهجو هتعضو ىأ ناوبدلا تودواهطوصآ ىلا ءاسم-الا نا دريري سكذلا عجبوريغصتلا نالنيوود

 نوداذ_هو اهري غو لام-علادنار لا ير برعلا ىنواودلانّودنملقارعنالاقو

 5 ادهنودنمل>رو طقاسررتح أن وثنلان ودوم يتوهم سرق ف[ فرطلا ل

 ا لتاق بانم رسكملايءاودلا مسالاو ةاوا دم هد وأ دو هب ودأ عجلاو هلاد ختتودو دمهيىوادتنام

 هحانح كر ح لوءاوهلا قرا دديدستلابرئاطلا ىودو

 بامئاتباموءاملا عملادلا ب

 | | فاعتسشاهنمو ريغ هثيدلاقبف لمقثةلابىىدعي و له_سونال عانبابنماثدئلا (ثاد

 || فورعمىراصتلا «(ريدلا )» هل ءفرسكل انةثاندلاو هل هأ ىلع هل ةريغال ىذلا ل+رلاوهو ثوددلا
 0 ارح لقاك سا.ةريغ ىلع ف اريددلا بسند وةلوعب و لعب لم ةرويدعجاو

 أ اذا لجرلا ناداضتآتيكسلا نا لاقو نيدلاذخأت نمفامزالالا لمعتسالةيتق نا لاق ةنسادملا || ١
 || الو نندمد_:ملاشالفاذ_هلعواضد [ىرهزالا ءلقتو تاهثلاكلذكونتادوهف ضرقتسا || 0

 ١|تاق ىدعتلا تدرأ اذاق مزال لعفلا اذ_هودعتم لءذنمنوكماعا لوعفملا مس .انالنودمأ

 نمان دندن لحرلا (ناد) ةنءنازو هكيدو كورد عجلاو حجاحدلارك ذ (كردلا) دحا

 ٍ اهدا لمعتسي ةعاجلاقو باعث ةيدئق ناو تدكس !!ناوىراصنالا دب زوأ هلافهتنيادو هتندأ / 3

 ١ ذخأب نم نئادإا نوكمف نتا دلءاغلا ءاونودمو ن:دمو عفهتضرقأ اذا هنن دلاقيفابدعتمو

 1ْ تضرقة#سا هتندو هتضرقأ هن داضدأ عاطقلا نبا لاتو ىدعتلا ىلع هيطعد نمو موزللا ىلع نيدلا

 : نأمدقتاعوهب الاب ت دف هريغو لس نم نيدب ”اماعت اذا ىأ ندب ندا دراذا ىلا عت هلوقو هنم

 3 هيدشتلا ىلع عرش ل ةعل نىدب سل هودتو ىصعلاو قادصأ اف عملا نءو ضر ةلاوهةغل نيدلا

 | | لم نيدوهف كاذك هب ني دتوهبدنعترمسكس ااياني دمال_سالابنادو ةمذلا ىف هرارقتساوهنومثل

 ْ ائاسءاربامت هيلع ضرتعأ ل نب , دياموديكحدرب :هن :دىلا هتلكو ليعَُدلاهتنب دو ديسسو عفداس

 .: ليعف دقذا ةدياز ملا لبقاسغاو لهم هنزووةنيدم مسا نيدهوهتبزاج هنيدأ همن دو هداقتءا ىف

 ا ق 1

 ءاود || اهنمبتكيىنلا (ةاودلا ) لعق هنمقتسشبالواتعت نود لعجتو نم فذحت دقو برعلا مالك,
 ّْ بابن ءاديوضعلاو لجرلا ءادنمر د هوو ضرملا ءأدلاو تايصحو ةاصح- ىل |ةمتابوداهعج

 َ اودلاو ىعاضنأ ب عتبان نهىودىودي ىودةغلىفو باوبأو باب ل_ةمءاودالا عبو بعت



 م( ١ دودةحود

 معبأ مسار سأ بنمو سق تمع# ىب ملا طغلد :ونادود 4.1 17 ؛ةلاو نا ديد عجلاو ه هدودهدل- >اولا :

 ىسعقلا بسنت مهلاو نأ :دع ندعم نرازننرسذم نسال نب هكردمز ةع جنن دسأ ن نا دود ١

 هدادادادأو اديدوا دادف اخو لاق ىلا ن نمدا ديدادودودن ماعطلا دادوةسادود لا ةيفاو وطفل ىلع ١

 روديتدبلا لوح (داد) هيأت شاي 5 ىلعءأ ب لكن م ل_ءاغلا مس اودودلاه يف عةوادب ودن دودو

 هنمورارقتساالوتو د ل راس كررت و كافل ناروذو ه:فاطانارودوارود 1

 ىلع فةوتن م هيلا لقةنيف هريغىلع محلا توب ف قوت لع يت قلعت لكى أ ولك سملات راد مهوق||
 واولازم متو سافأ لةمرودأ عجلاو ةئزوم ىهوةفورعمرادلاو رادىنععرادتساواذكهولؤالا ||

 لقو عضاوملا لع رودلا قالطا ق ليطأإلا ور ودور اند لغات! ءم#و ردا لاقمف ناقتو :ممحالدأ|
 0 : 0 00 هر م

 ثدعم هريغو رمقلا هرادهرادلاورادلا ه2 لمقف ىع“هن ومدلارادلاو اراك لئامقلا ىلعىلطت :

 00 3 رادو ا اولا كلذن مقيادلا 0 0 ٍ

 د نم ذوي امال 11 زا جوه لودي نم 0 نرعلامللكن 20 أ

 ساد

 عود

 فاد

0 

 ه«امهث1*:اموواولا عملادلا ب

 فورعم دودلا ) رو هر م د ىاةيطعلا ةرجصخملا 2 حودلا

 هريغو ف ء_سلا لقيصألا سا دوو برتعأ | ن نم هل سقوف أ ىمع:ردصلابوهمدقباماعمأطو د22 اذااسود

 ةلاهنال 4 "91 ماعطلاهيسادي ىذلا سودملاوّءإ ةصملا اوهورملا .-كت سودملاب ه]ةصاسود

 اضن أ كلانالا ودل اهنالوملا ى.كهسايقف هءاعمحص ناف نا.سنالا .لعتش ىذلا سادملاامأو

 لذة نازو (غودلا ) ةمحأو حال .لثمةسدمأى ل عمجيو ةسرعلا ن مك ءلاغلا رئاظنلا ىلعالج

 فوو دمو فو دمو هذ هريغوأ ءاس؟ هل قود هفودي أ اديز (فاد) هدب ر عزتي نيأ همتمنيغب

 بوثواولا تان نمماسغلاو صقنلا ىلعءاحاست ءإ_ةموحب وزسمع طوا_خىأ ماقلاو صقنلا ىلع

 دحأ هليقت لو بام ملا عمجج ىف سام امقلاد درمأط هنأ درعملا نءىك-امالاام_كريطتالو نووصمو نوصم ؛

 1 نقدي قال سرر الوادي ئحلا موقلا (لوادنل 3 ةغلعانبان نما ةيددغي دب وةعالا نم

 عصقو ةعصق ل ةمرم.سكلاب لودح وم فملا عجواومكو ولاد عتتلودلا مالا اوىرخأ اذهديىو

 قفا ابو لاملا ف مضلا.ةلودلا لوي نم م-مو فرغوهفر توسل جو

 ةموعدواماودوام ودمودي ئذلا (مادرل قعموابزورودتتراد لم لودنمانالا تأ ادو برها

 هاملاىفىدحأن لوس ال تيلح قواضتأنكم سرب دْعلا ىف هاما ءادو نكسي ردقلا نايلغءادو تدد

 لايف هرم اب ىدعب وهلوزت عنا ةةرطملا مادو ةسغل فان باينم مادي مادو نك اسلا ىأ مئادأ دا

 رعاشلا لاق تاهمتوهبتقف هرب مالا تمدتساو هتمدأ

 مدتسكلاصعىلصاخ *« همدخسأ و ل صان لحتتالف
 بوثلا سلمادت ..اسانلا لوتوهبتقفر ىعرغتهدةساو لولا نام اك ذل سهأ مقام ىأ ْ

 ا ةسقاعتمدتسأ م_هكوقن نما ذو منوكين اجود سلا داببلوهسلق ف نأ

 ادردو كزع مدينأ هلأسا ىعملاو ياو عفهىلا ىدعتب كزعدلا مدتسأ وهنمنوكنام ترطتنا ||
 111001751 ل صا داود 03كم اةطاهلاق :

 ع 0 5 يسع 1 ير د ها يحل ووجد ل ا خا يجلب مسا كم

 حسو دع

2 

 م
2 

 ا ا



10 
 ١ ككعاحلا م كع طاوس داس ب قطع م حستع د هكر دلك تكمل امم مع دب عنق غ7, 6ع سم عش ل ج08: غو تطوع كه فلام ضعت حطة ومع فج هس تن هلم ٠ "ليصل الطله عقل سس فال عاخ دل  دح حيصو مل ع مس كا لضم !0

 [كءجلا ىفءاملا ت دول كاز كح ناك ل ههأ, دود م وهو لاعبفو هلو مهضءدورينان دلاقيف

 فصنو هريعش نيعمسوىد> | تازورانددلا و ههمسشو جاد و حاسدو سمأند وساعد فتن

 راثيدلاف تامح ىنا تق نادلا ليقناو ةمحا سنو تام>ىناىنادلا نأ ىبعءاننا.د رقت ةريعسم

 اذا ف ندوهذبعتبا:نماغند (فند ا لاقئم او هرانيدلاو ةمح عابسأ ةعرأو نوتسوناُت
 سد سوهو برعم (قنا دلا) ىد_تالوىد_تبوهفندأو ضرملا هغندأو ضرملا همزال

 قنادلاو بور خةسح هرشعاتتنا مهد نع مهردلا نال بوح ةمح نانويلا د_اعوشو مهرد

 ححفو بوف رح ةابح هرم ءتسىتال.سالا ىهردلا ناق بوزرحخ ةي> اثاثو بوفرخ امدح ىمالسالا

 هدابزب قيناودحوتغما عجو قناو درو سكملا عجب و مصفر سكلا لوقن مهضعد و رسكتو نونلا
 ليعافمو لبعءاوف لاقي فءايأادعن أوحي ل_ءاشمو لعاوف ىلع عج لك لبقو ىرهزالا هلاقءان

| 
ْ 

 اتيان ل0 < تسلا سلاسل ال7 هيلزئاذا هاهدب سهالا هاهد نم لسعاف ا ىو ىهاو رلا عجلا و ةلزانلاوةيثانلا (ةيها لا)

 (اند) ماهسو مهس ل_ةمنان د عدللاو اسأرعسوأو ها هلوطأ هنأ الا حلا ةئيهك (ندلا)

 اهمندد تدراق نبسهالا نمد تدنادو هةءخرارت_سلات دن داون ادو هذبرقاوندوتدب همأ|اندو هنم

 ةسغل وزو هوم هلكل هعف ىلعءىف دوف ةءاند برقي برق لموت دب ؤندو نيتكفد أت ديز..هلانأندو

 سم م كا ىننؤقاو مئللزو مهمل لع امد فرد نم

 يام .ثبامو ءاههلا عدلادلا و:

 ىلءقاطي برعم (ناهدلا ل زيلاهدلا عجلاو برعم ىبسراقرادلا ىلا لخدملا .(زيلهدلا )
 نبقاهد عجاو مضتةغاىفو ه رو بكم هلادو رانقعو لام هل نمىلعورحاتلا ىلعو ةيرقلا نسر

 لاقرثكوأ لة نامزلاوهلبةودبالا ىلع قاطب ( رهدلا )) .هلامرثكن ةهدتو ل-جرلا نقهدو
 كلذ نم ل_ةأو ةنسلا لوصف نم ل غلا ىلعو تامزلا ىلءقلط: برع! د:ءرهدلاو ىرهزالا
 اذ_هرارهداذك ام ىلع انة لوقب برعلا نمدحاوري_غت معو لاق اهلك اندلا هدم ىلع عن و
 لوصف ةم.راالوةتمزأ ة_ه.رارهذلا لاق.الن كل لاقار هدانا و ارهدانيففكح» ىعرالا
 لوق.ىذلا لجرلا نب و عومسملا هيف لاخالف عاستاو زا ل_اقلا نمزلا ىبءهةالطا نال
 رهدلا يلا سناذا نسملا ل->رلاامأو سايفلا ىلع خلاء ىرهد ثعبلا نءودالورهدلا مدق

| 

 ٍ روظهدي نم ذوخأ هل دسأ ىلا ىلعأن م طعس اروهديروهدنو ساري غىلع مضلاءىرهد لاقيف

 'باءنم شهدو ءفاشهد ( شهد هرثك أب هذل يللا روهدتو هرثك أ طقسو لاهنا اذا لدرلا 00
 قو ىعصغلا ةغللا ىههذهو ريغهشهدألاقمف ةزمحلاىدعتن واقوخوأ» مدح هلقع بهذ بعت

 ىنالثلا عذم نم مم وشو هدمووهف عفن نأب نماشهد يطخ هت هدلاسةرف ةكرخلا ىدعتب ةعل

 سرفلاقت داوسلا ةغدلاو مهأحاف عفن بان نهةغل فو بهتباننم مهدي ىهالا (مومد)

 ةرجا ةصلاخءا.مدهادو هضاس | هذ ى>هتقر وتدتشااذاءا عدةقانو مهدأريعب ومسهدأ

 ناهدهءجلو هريغو ثيز نهدي نهديام مكلابنهدلا و ل5 بابن ها: هد هريعور عشا (تنهد

 رسكلا هسانق ورع ان تءاحىئتلار داونلا نموهو نهدلا هدف لم امءاملا ورا مظضب نهدملا 9

 ىناد

 أند ند

 ناقهد زيلقد

 رد



 ةاولغ اهتحرخأا مب تولدو .!متولدو هيف ةغلاهول دآهتولدو اهيقتسلاهتاسرا الدااهتيلدأو سولف
 هاوعدملا اهبل صوف اهتثأ همعن < ىلدأوولدلا» ءالدان مارب لوا هوو ةونملاب تدملا ىلا ىلدأو

 1 هف 'رط طن رب لوب مل لا أر دش و يلصلا ةئيوك تسد بنس اهوتوول ديلا دلو ًْ

 1 ذو ىلاودلا عجل او ةلوعشم ىندعتلعاق ى 4ذأم قس ورملاس ًارىلع تاق عذ- هفرطو كلذ 1ْ

 ١ نوني اراهرنسشف ىرهوجلا هعبتو قاراغا ||
 يامماثي امو ملا عملادلا ب

 1 ثمدوهتثمدلاقمف فريعضتلاب ىدعت وهن ىع وف احلاو فاملا لم نوكسشلا ْ

 ئنلا (صد) همويأهملاك لجرلا يدأوهيرتستو هيف لخدئثلا ف (جيدنا ١) هتاخ لوس
 تعمدو عفن با نماعمدنيعلا ل السلا قردسمو هولا اس( مالا )بل ءصدوأ| ارم لاف ف مضت يعدم و ىبعموانرو 1161 رامدلا سالاو ل-:5باننهصديأ |

 ةعماد ىهفاهعمدى رح ةصخلا تعمد واهعمدل: 0 دندعو 4ف ةغل تبعت بأ ند اعمد !

 مطع ترسكع فن بابن ماعد ذك تغمدو ةملسأو حالس لم ةغمدأ عبلاو فورعم (غامدلا) ا غامد

 هريلا ىلا عجارتح ربا ((لمدتا ]را هعم ةايحال وعامدلا فسدت ىتلا ىهو 0 | لمد
 فورسعم ل-ةدلاونيقرسلاءا هتك كأ ضرالا امدو ه:هكدأ لق با, نمالمدئشلا تامدو ||

 هنمروصقم طمدلاو فور-ءهروغصعنازو حل 0 ى رعوضو ٍ

 بات:تيبل إةمومدن تعدل قف ةغل بر 5 ]أ ع نمو بعتو برمض ىنأن ن نم مدي ل>رلا 0مم | مد

 عسب رءصو هه رطظنم ءةلارةدامد فءاضا ا ىف ع.داراه دج داكيالورمشلا ن 0

 ميركل ثم مامد عجاو ميمدوهف ةريغصلا هللا وأهل مقلا ىضو ركل ب4 هه مذلا . نمذوخ مهن كو 1

 هجولا هيىلطيءال_طرسكللاب مامدلاو ف يدعتانه ةعملا لاذلا و امد عجاو ةعمد هَأر او ءاركو

 اهءاسنلا رمى علاةرسجلا مامدلا لاقي وناك غيص أب هتيلطا ذا لّدق بابن مامدد> ولاّ عدو ا

 نيح رسلان مدلم امل نازو (( نمدلا ) مامدلابامتياطو أ ماك نيعلا تعدو نوهوجو

 لم نمد لك لاق عجاودقحلاةفمدلاو هودوساموسانلار اا "1 ةتمدلاو هعضوم ةمدلاو

 ايمدو سعق بأن ن نمىدحرخلا (ىد) همز الوه.ظاوانامدا!ذكت الف ندا راو هردس

 ىلاهيماددحمو دي دشتلاو فاالانىدعتد و صقنل |ىلعمدووفمدلا هنم جرح ممعتلا ىلعاضرأ

 تفدحن 5 ميلا نوكسب ىدمدلا لص لاقي وةعمادلا ى هةلاسناف ليسالو أهمدحرخب

 هلصأ لقو نأ. :مدلاةيف ايلا ىذد ومما تتب لصالا ل_قو بار ءاىرح 1 تاءحو مزللا

 نامدلاقيفد->اولإ طفل ىلع ىنثدقو ناومدلامءاذهغوواو

 يام مشد امو نونلا عملا دلا لي

 هنوه-: رم طسشو ىالا نوواكن ل وعلاو رو 'وىراصتلا دبع سلف نازو /(غدلا)

 3 فورعم (رانيدلا ) لدد. د1 شنلا ل->رلا ث دوايزابرمسهمسحأو ىرهزالا لاقساطغلا

 ا | هلص أ ىلا عيا ىف درب ذهلو فضل لإ فرح لدباق فعضتلاب راند لص نأ بن كلا فرو لاو

 مذ

 ىد

 عد

 رائمد



 م : 0 ١

 : هريغو شامةلاهيقدياموه سايقلا ىلع لادلا تشو مباارسسكه اجو سايقريغ ىلع لا دلاو : امض ْ
 |١ لج لخنلا لقدأو لق دددحاولار علا ًادرأ نيد: ( لقدلا ), ةقدمل يةفءاسهلا ىفاثلا ثنادقو
 :ء مودلارعوهوالقدهرعراص ل خذلا لقدأ ىطسقرمسلا لاقو لقدلا

 يام,ئاثدامو فاكللا عملادلا

 أ | ناكدلاو عصقو ةعصق لثمككد علحاو برعم ةبطسمل او هوه باع ساج حف:رملاناكملا ماا |
 تلاماذا يم<الا لاق متاحوبأ لاقا جلع دعسق» ىلا هك دلا ىلءو توناح ا ىلع قلطي و برعم لق
 | | ىاراغلا لاقو ةعفت سه كد ىأ ىلاعتهنلا نذاءاوكسمف ناك رد لاك ءانب لءملا لبق نما تح ىنبدزَلا
 أ د_:ءةدئازنوناا ىط_سقرسلا لاقف هنزوامأو هوو ناكدلاكرا دلار ان نم صختام للطلا
 أ| قتثا اك اذهو ةط نم ىأن اكد ةكأ موق نمهذوخأهىهو شدخالا لاق تاذكوهب ونس
 || هتدضناذا عاتملا تنكدنم ذوخأمةياصأ ىهةعاسجو عاطقلا نبا لاقو طيلسلا نمناطاسلا
 ناكدلا تاعح نأق هريسغو ىرهزالا نياوقلا كح لاعف ةلاصالا ىلعو نال _ءف هدا لا ىلعهيزوو

 ضرتعاف ناكدوأت وناحىلازغلا م اكىف 6 7 وثدنأتل أو ربك ذنلا هيف مد هت دقف تونادللا ىتععأ 1

 أ اذهل جوالو ناكذلا ىهتولا+ا ناف نيتظفللا ىدحا فذس> باوصلالاقو هيلعمسضعبا|
 ْ اذا سعت بان نمانكد سرا نكدو هكدلا ىلعو توناللا ىبعىلطت تاك دلانامدقتاملضارتعالا ||

 ءارجورجسأ لثمءانكد ىنالاو نكدأرك ذلاو داوسلاو ةردجا نيد وهو هريغلا ىلا هنول ناك ظ 0
 يام ماثيامو ملالا عملا دلا ب

 حصقا خااواهمضولا ل خم ىرع لبو بزعم سراقب دل اشرت ىا نونع (بالودلا )ف
 || هنمو عه وهيدموهف هلك ليللاراساما رك أع 0 ا لثماجالدا(حلدأ ) ةعاجهيلعرصتقااذهوأ| ٠
 عئاسلا (سلد) ديد_ثتلا دا دقف ليللارخ أ حيرخن اق ةفاقلا مهنموةنانكن موزسق مسا يدم( ٠
 || نماساد سل داضد لاقيو هعاسج وىاطخلا هلاق هاو ىرتسشملا نم ةعلسلا بيعرتك امسلدن ]| ٠

 | | حالا ىف ل سل لوةءاسارعأ تعمم ىرهزالا لاق لام«ةسالا ىفرهشأ ديدشنلاو برمض باد
 أ نموا صو سراف نا لاقواضتةعدجلا عدلا, ةسلدلاو ةميرحتالوةناسال أ سلذالو رسل
 ىسراف ورغلا اهتم لمع رمظلا لي وط ةره اوت ة بنو دنيتضشب ,(قلدلا )) ةللظلاوهو سادلا
 ىورلا سما اوهلاسقيو سهلا هبسشيهنا لاقي و ضرقهنياوهقلدلا لبقو هلدوإهأو برعم
 نماكل دئمثلا (تاكلدإل لبقأ ليسلا قلدنا و لس نأريغن محجر خه دمع نمفيسلا قلدناو
 نماكو ل دموخلاو سعشلا تكل دوا مباهتصس د ضرالاب لعنلا تكل دو ل لس هم سرص مق باب

 لق بان نمهيلاو ىلا ىل (تالدرإل اضدأ بورغل ا ىف هعةسد و ءاومسالا نعل دعق باب
 دنع ظفللا هءضتقاموهواهكفو لادلارمكةلالدلا مسالاو ةلولدردصملاوةغلفاالا,تللدأو
 ىعتناننمالدو اللد ةًارملا تلدو ف شاكلا و دسثرملاوشو لسيلدو لاذ لءاغلا مساو هقاالطا
 اهبسبلو ةفلاخم مناك تختورم.كت فاس متأارحوهو ختمت ا.لالدلا مسالاو الد تأ دنو برضو
 سيلقو ساف ل_5م ىلدىلعرغ_هدريك ذملا قوولدلا ىهلايفرتك ًاهئينأت (ىلدلا ) فالخ

 لثم لوعف لصالاوىلدلا وءالدلا ةرثكلا عج ولدأ ثالثوءا هل ابةيلد ثدنأتلا فو لدأةثالثو ||



 ْ رقدو ار ذد ئذلا (رفد )ل دملا ىلع نف لوقب اكل د+ ىلا ىلءرتق: لوقي برعلا ضعب ةناتتا ظ
 3 نتنىأر ةددف لاق هنم ءاسلفنازورفذلاو :غافلالار ذدأو هر رت فتن آس عت نان نم 1

 ا هنضاعفد ) ا ردا وريخللا ثمحت ن نعةيانك ب رلا ةنتنم ىأ ًارافدا,تقث!ذاهب رك وأأ
 عفد موقلا عف ذادتو هةلطام هقح نعهّتعفادو ثعت ام لم هنععفادو ىذالا هنعت فدو عقدناف ا

 |١ ١ نعسسعفدو هسيلاامتددراب -اصيلا ةهددولا تعفدو ةخا.هيددر لولا تءفدواض«ا مهضعت م

 ٠ || فلاي ةمفدلاو هيلا تءهتنا لوعشلل ءانملاباذك ىلا تعفدو ةرعاؤ اج وتلا عفدوهنع تاحر عضوملا
 1 : سا رم رم تعفدلاشو درع قانا ياا مملاو ا ةرملا

 " ما مدلاورطملا نم ةعفدلاو سراق نبا لاق عفديرا دم ىأ مضل ابةعقدءانالا فق دو تاددحتو هدد ِإ

 07 فدرلا ههوجو فتافر غو قرغوةفر غل ةمتاعفدو عفد دعجلاو ةعؤدلا لثم هريغو ْ
 / لاقي ةغل ف لالا فدأو ها هن>امتو هيف دام ب برمضهانع دو ةناريطل هيحانح كرحا يفد لق بانن مآ

 0| | بان ن نم فدنةعامجلات تفدواناريط لقتس ممضرالا هج ىلعهالجروام_ثم عرسأ اذا كلو 1
 فدو هماع كرهح اذا ل او بان نماقاق دوةفا دمهّدهفا دو ةفاذ ى وفانملاريس تراساقيفديرض |
 اميره ةرح هانعمو ةسغل ةفادمملأ ب ا.ىفةمتملالاذلاو هل * :ماغمف دن فدو دق بان د قدب 4 بلع ا

 ظ لايفءاهلاثنويدقو سوافو ساف ل-مفو وفد عج أون لكم بنجلا فذلاو نوما جو 1
 أ عجاواوكفولادلا خده بعاد ىذلا ضدلاو ني_داجلا نمنيو>ولل 20 اتفدد_موةفدلا||

 ْ الو ىدعتدانا +ةقفدو هدب سصنا لتقِب'.نماقفدءاملا قفد 78 ىنلا قينساو وفدا .فثد

 ش اا وهذ قفادءامنمىلاعت هلوقامأو لاقامزالهلامع:_سا يعد الاركن او قوف ددقفادووف ىدعس ا
 || ءامن م ىندملاو عت لح فن اك اذاالعاف لوعفملا نولو م خاوهوزاخلا لهال بواسسأ ىل* ||
 ' قوفدمىأ قفا دو فورعم ىأ فراعو موتكم ىأ اكرسهقفاونامةسيطوقلا نبا لاقو قوفدم ا

 : دواس مضاايوةرملا خشلاب ةقفدلاو ىف دىذءام نم ىنعملا حجاحزرلا لافو موصعمىأ مصاعو :
 1 |١ تقفدو نيعع<ىأ صلابة دحاو ةقفدموقلا ءاحو ةعفد ىف مدسةناك مومتملاو حونذملا عجو ْ

 1| ى دل (تنفد) اضتأابدعتموامزال لمعت :سراهب تعرسأأان أ| وتقف دواي شم ىف تع أ ىأ ةيادلا ْ
 0 ثيدحلا تذفدووشه نفدناف نوفدمو نيفدو وذ نارتلا قامطأ تحت هترضخ آب رض بادن داق

 1 د نءواهال م نم ا 0 لصالاو نافذا د_بعلا ن نفذ 0س ١

 ١ ا باب ن نمروم_عمافدي تدبلا ئفد ) افانأ ى مد ال هنأك بيعت نسا ارسل : ٌىِفد

 / ْ َن و دك ذاق صخشلا ع د .عركت از رو 1 0 ءاىق لاق. الواولاق بعد ٍ

 5 : ل->نازو:فدلاو رف لاثمدو. ءلاوفدو هوقدب امسلا ذا ىضغو نا.ضغل ثم ىأفد ثنالاو 1

 ْ دربلا فالخ |
 #يامثيامو فاقلا عملادلا و ظ

 : | نماهدئشلا( تفقد )) رس ارتنازونارتلا ىهو الذ :اعقدلاب ىبص] بعت بان نم عقدي (عقد) ١ ىقد عقد

 20 ىلع عم< و لوعنم ىنعع ل يعفاضي أن يدطلاو هو اهريغو ةطنخحلا قل 3و او لهو د لق بأد ْ
 1 : فال هق د برم بان ن نمقدب قدو لماخلا قال> ىيقدلاو ةلدأو لمل دو ةدجأو نينج لم ةقدأ :

 ظ «قدملاوءابك ذالا الا هم_عغيداكرالف هانعم وخو ضغاذااضدأ ةقد رهالا فدو قمت دووذ طاع ْ



 |؟ |

 معد || عفن با. نم اعد طئاملا تعدو طوةسلا هعنعلاماذا طئاخلا هيدنتسامرسكلاب (ةماعالا )||
 اعد

 ا -

 || تاهنباءاعدهوعدأهلا(توعد) ا 1

 | سانلانذؤملااءدوهلابقا تيلطوهتيدانادب زتوعدوريخلا نمهدنعاعت ت.غرولاوسلاهملا|
 أ ىلا قلخنا ىعاد ىبنلاو نوضاتو ةاضفو ضاق لثمنوءادوةاعدعجلاوهتنا ىعادووفةالصلا ىلا |

 || هنوعد لاقي ةمسفلا قرسك!انةوعدلاو مسالا اذهيهتيعساذ ادي زب وادي زدلولا توعدو ديحوتلا
 ا رسك!انةونعذلا نيدحع دو هلاقي هساريغىدلا داولا ءاع دارسكلانةوعدلا ىف ءرهزالا لاقو دب زنا

 : ىناثلا نملوعذمىنعع ول والا نملءاق ىنعع وهذه ًاريغهيعدي وأ هسأري ىلا عد, ناكاذا ٍ

 ْ ةيارق ىأرسسكلاب ةوعد موقلا فى فاسكلا نعو كلذ ل_ةمءاعدالاو خلاب ةواعدلاو ىوعدلاو ل

 || ةوعد ف ن<تلاق,كدنعاولك أل مهتبلطاذا سانلا توعد نم مسا ماعطلا ىف خفلايةوعدلاوءاخاوأ|
 | | نوسكعب مهناق بان رلا ىدعالا برعلارثك أملاك اذهو دسءوبأ لاو ىنع هناعدوهناعدمو نالف
 ْش أ هتنمتْئدلا تيعداو هلوةىأاذكن الف ىوعدو ماعطلا قسك لاو ىسنلا ىف ذل نول بيو

 |١ فلالانا تود برعلا ضمد و هرملا هوعدلا سراق نبا لاق ىوعدلا مسالاو ىسةنلهتباط هتيعداو

 هلاعفم . كي ىدي نالف لاق ازاوج هانلا لخ دتقراسح الا ىعمءاعدالا نعضتن دقو ىوعدلا لوةيف

 ل نالىلوآ خلا مهضعب لاقاهكقو واولار سك, ىواعدلا ىوعدلا عدو هس: نع كاذيربىأ
 ١ ىأ مالكر عشب هب ودرفملاا ماع ىيىتلا ثينأتلا فلآ ىلع تظفاحو تحضقف فيتذتلا ترث آن رعلا
 | ىلاعفرتكالا يلاغلا هعمفيرم.كلاوأ ثلا وأ مضلاب ىلعف ىلع ناك امو هلغلو دالو نيدجأس يعل
 | هنالديوسس م )اكن م مو هفااوهوىلوأرسكلا مهضعب لاقو هنمريثك ى ماللا نورمكيدقو خلا
 أ | نع جراخهنال4_لءساقبالعومسشهنم خفاموارو سكمالا ن وكمال عجلا فل د-عبامنا تنث
 || لاقوواعدو ىوعد لثمرم كلا, لابح لصالاو ءاللا حث ىلابحو ىلحاولاق ىنج نيا لاق ساما

 | ردكم ىلعف تناكتاو حارمسلا نبا لاقو في ذل ف مث باف مئاتي لصالاو ىاشاولاةتيكسلانبا |
 || لدبتو لاعف ىلعتسسذي مث ثدنأتلل ىتاا هداب لا تفذ_ح ترمدك اذا ىرفذ لئمل عفا سيل ءاثلا ||
 || ىأتانلااذ_هقهاوس ىلعق لدم خش اي ىلعفو ى راقذوراقذلاقيف اضدأف لأ ةفوذخناءاملا نما ٠

 أ ىواعدلا فرسسكلاو خشلافا ذه ىلعو لعفأ اهل سرل هدحاو لكنوكو ةيمسالا فامهكارتسشالا |"
 || كادي رافذم_ولوقدي وسس ىنعد لاف جاريا نبا لاق مث ىواسةغلاو ىواتغلاو ىوتذلا هيلث موءاوس

 ْ 'فلالا نال ىيذضتلا ى الأ ءايل اوبلق مث لالا ىلءءاجذا لاعف ىلع ب ابلا اذ_هاوعج مها ىلع[
 اذ_هقرلاق.ىد.زبلالاقىرهزالالاق وءازللا 8 لااعف دل سللا مدعأو ءاملا نمعخا

 قراعماهربمكوواؤلا فب ممددلا ضعي ىف ةطوم ضم ىهو سلاطم ىأ ىواعدو ىّوعدرصالا
 ٍ نءديعب ليوأتلا نعلاخلوصالا ىلةاوهو لوةنماذهو مهي واعدب سانلا ىطءاول ثتيدح

 1 همن اوح نم عد_طتناينمل اىعادب ومحدقت 0 نبا هماعس أور وهم اريسصملا سوق ىيصغلا

 نالفىلءسانلاىعادتو لامناق ل_.هاذا لمرلا نم ثكلا ىعادتو طوقسلاو ماد منالاءنذأو
 كاذياضءب ميضعن اعد باقل الاباوعادنو هيلعاوملأت

 يام,ماث امو ءاغلا عملا دلال
22 

 1 ةفرعالرب ردنا لات د رعوعومارتلا مايا زال توسل

) ١ 

1 

 0| | تت حاولت

 رود



 لأ تاهصأ ىرق نمةيرق لبق كرا دو رهتقح اذا ءاملعلا نم ةعاج تكردأ لا قيقوعتللا كرادتلا
 ىع”هبومرادو وفاطخلا براقتمامسشم ى ثم برمطب ابن مامرد (عرد) هللا ه«جرىرونلا هلاق

 نردوهفانردروثلا ( نرد انباعحأ ضعبل ةبسن ىو ىرادةيسسنلاو مع نهةلستو أ مراد

 وو عفدو مهنعم اكناذاني_ةفعب هردبموقلان ء ( هرد)) ىنعموانزوخ هوو وفاذ»و خس و لدم

 ءاغلارمسكم لاعفهنز و و برعموهو ةضغلا نمبورمضلل مسا ىالسالا مهردلاو يم ارمسكي هردم

 ةتسمهردلاو ةيلاغلا نازوالا ىلعالج مهرد لاقيفهؤاعرسسكتدقو هر را ةعللا فم لالا خفو
 ىهواق اخاه ضعب ناكسف ةاَتحم ةءلهاجلا ىف مهارذلا تناكو هسجتو راذب دف صن م هردلاوىناود

 قيناودةنامئتوهردلكالائاهضءبو مأشلا ة يربط ىهو قيناودةعبرأ اهتم مهرد لك ةيريطلا

 ليعثلاو فيغحللا عمذ لغبلا سآر هلل افقي كلمىلا ةيسسن ةسيلغبلا ليقو ةيدبعلا ىعست تناكو
 لعفىذلاوه هنعهليا ىخضررعتالاقيو ىمناودة:«مهرذلكماشخ ند واستمنيردالع>و

 حلاصملانيدعجلادارأو ةيعرلا لع ىعصق لسبقثلا نزولا, ب اطحبارحلاا ةيامجدارأ ال هنالكلذ :

 نرثعنز و مهاردلا ضعيناك لءقونزولا اذهاوجرخ-اونءنزولا اوطاقن باسحلا بلطف :

 1 عع نزواه_ضءدوة_س#نزو ىع*تو هريشع نز واو ضعنو ه هرشعنر و ى ع هلو اطاربق

 كنالدعب ءسالرو ىعمل واهات ناك ةنزولا اذ_هةنالث !!نازوالا نماوعمش تس روى 5-7

 مرد
 ترد

 . رد

 2 نواه عع كب اووي ةعرببس عييت

* 

 ةعبس علا تلئوالاقثم نرهشعوا حا هلا ناك ف :ص لكن م م مهاردهرمشعتعجاذا ٍ

 ةسح هرمشع ىنتا مهردلا نوكتق نوزرحا يح قنادلاو قناد مدن طاريقلا نأ أمسو ليقاثم
 بوفرخ ةبح هرمثعت سو عفىنال_ب.الا مهردلاامأو مال_ءالا لبق ناز والا دحأ ا ذ هو بونرخخ ||

 هياردوةيردوىربا,نمايردئثلا(تيرد) نونرخ ةمح ثاثو نوورخ سبح قئادلا نو ف | ىرد

 ندعملا تارتتيردره_ندالوهتفطالةارادمدترادوهبهشردألاقيف ةرم-هلاىذعبو هنلع ٍء

 اوعفا داو رادو هتعفاددنأرا دو هتءفد عفن بان هاردزمهلائذلا تأردو ةبردن ا

 يام ماش امو نيسلا عملا دل دب ْ

 سس سس جس ا سس يي ص سس ل ل ل سس سس 9

 ةركسدلاوان رعمهم سحأو ىرهزالا لاق ولأن وكي وتو هلو>رسدقلا هم ان 000 م

 | وااو > ىف هددرتل هيفك و هنأ اسذالا هسلنام تام 1 نم(ع( تسدلا ) هب

 عم و هم هذ د لق باد ن نماسدبارتلا ىف( هسد) سو ص تسول

 وهف بعت بابن ماعم د ماعطلا ( مسد م( موقلا سسدسوساعلا لاقي هدمو هّمسس دلو هتمؤخأ

 مسدلاناهةطلاهسدت ةمقللا تعمدو صو مخل نم كدولا مس دلاومسد||

 يامهئلشبامونيعلا عملا دلاوب ظ

 يعد 0000 و ةغل قو ىعا دو يف ىب :«موانز و حرك حرض لدم بعدي (بعد) 3

 بأن نماعدنعلا را عوتتلا تكا و هع اي مدن دو كلذ نبا ام مدان : جسد

 جدع جاو ءاعدوأ ارماو ءدأل+رافاهضاسة شفا هداوسةد د ليقوداوسعمةعسوو بعت

 "1 ا ام هرعدوهفار ءددوعلا (رعد]) رجوءار جورج لدم : رغد

 ة_سارشلا ىنعع قلنا فاضدأ ةراعدلا, لان ةراعدلا نيب رعادوهف رعد دسفملا ثييحلا ظ ْ

 (مماعملا)



 0 ا رب اما نم واس
 ا ل عقابا

 : انردتخ تلا هر رز 1 كلا 1 ََ ءاللا ٠ نال لعاشلا مم ءافبادأ]

 هلمعتست نرعلاوا سر ء اصأ سلو ءسولفو سلف لثمبوردمهاونبلبج نيب لخدملا بردلاو ||

 هيلا ىذشنا 1نايلاكهناليردقيضلا لد ]لو برد هكسلا بام] لاقيف بايلا ىنعميف
 حرد اذأ ةماخالا تحرر ديف ةسنمو تعا لقا ال لذ ىته دمت نان اورد لا (عرد)

 : ديزي مهذعنو قدر طلاءارلاو ملا خشب حردملاو فنلالا اهتكر دأ ىفةغل لّدق ب ا.نماجرداتل هنأ

 ىلاهتحردو حردو بدن 1 آل -#لا فو تام حر دو جرادملا عجاو فطعنملاو آضرتعملا ||

 هن :وطكلالا تاكو ثوثلا تيدر االماقهتذخأ هت>ردتسا وح ردتفاحيردن مالا ١
 درد هنا ا نءادزد ( در د ةمصقو سى صق لدم ة>ردهدحاولا قا ارملا جردلاو

 ءادردلا مأوءادردلاوأ لف ع وعار جورمحأ لثمءادردىئنال اودردأو ذا طوصأت مشو 1 /

 رد ىأن ماردهريغونمللا (رد كَدرد رم كا سلان لد ريش - قاضوأ م 5 1

 هبجحاصوردأو راثكورثك لئثمرار هدا ةواض روزا وءاغريضرا دابر 1

 خ ةاايةردلا اواسراف هرددثل لمق هنمو رد دملا,ةيع“نيللاردلاو اهاحاذاهاشلاردتساو ه>رغ مس 1 ٠

 ءاملا فد ةردعولاو ةريبك )| ةيظعلا ةلوللا مضلابةردلاو هنرثكو ردلا ة-ئيه ةيسكلانوةرملا ||
 |نماسوردلزنملا(سرد )ل ردسو هردس لةمررد عجلاو طوسلا هردلاو فرغو 4 4ف رع تسرد ١

 ٍ 1 ارقة_ساردو لثق بأن ماسر د معلا تسردو ىنع باككسلا سردو هراث 01 تيفو ام دعق ب انأ 5 ٠

 سرد

 ْ دوهلا سار دمور.ستحلاءاسارداهو و هلع :للا تسردوسردلا عضوم م ا خب ةسردللاو 0|

 عرد ١ لع رغصتورثك الا فةئنؤم(ديدخ ا عرد)) خت اذموحاتشم لثم سدر ادم عبجلاو مهتسينك 1

 || ءاهلادة_ه:ردليقاعروركذ نمسا ىلع ريغصتلا نوكت نأز اجو سايقريغ ىلع ءاهريغي عيرد ا ظ

 1 عردوركذ ماس عصف أر 0 مورينالا نال اق عاردأو عوردو عردااهءجوا| 1 ظ

 || هرتاسضساوهسأردوسا اذا ةفرغنازو ةعردلا مسالا اوببا.نماعردداشلاو سرغلا|| |
 أرك دما ف صونوءار حورجأ ل_ةمءاعردّئنالاو هل ه-امآر دوس 'لوقد مسمذعبو 1

 ءارد : هتيلطاذا(( هنكردأ ) ىمل#الا عر دالا نيني لوما رحال فدو ذم مسا

 1 نكلا كر اول لا تكردأ م1 غاب مال غلا كردأو هلتقحف ا ظ
 : 1 :أ تكردآ نم مسا ةغلءارلا توكم دو نين كردلاو ىونعم قود وهو همزلىرتذشملا ٠ ظ

 ا اكاردا ىأاكر دمهةكردأ لوقت ناكمو نأمز مماواردصم نوكد اا مضن كردملاو كردلا نامك ١

 ظ ىو ماكح الا ب باطعضاوم عرششلا كرادمو هكاردا ندزو هك اردا عضوم ىأ هكرد_ماذهوأ[
 || حك كردمدحاولا ف هر هعرشلا كرادمنمدابتحالاو سوس لال :ئ
 ١ ليف نموا مضي لءفم لا قيف بابلا درطولع ةمالا صندقو هجو هجر ذأ سلو ىملا ||

 اولاقو مضل اهس.ف وع نمو تبوأ ا نمىوأ لا اولاد سامقلا نع تدرج هعوعم# تان تشن

 1 رج نع تأزحأو ىثلا تءدخأ نم عدتاو هتقولو ءاسمالاو حابصألا عضول ىلا عمل

 سايقلان عجب رخاميف كردملااورك دي ملواذوذ- -8 ةلابو ساي .قلا ىلع هذ_هىف مضل اتالفأ

 هيلع سار ال سامقلا ن نءحراكنااولاقدقو عام“ حدب السا 1

 لدار 01 ردن موفقا مهرحا دان اادتو ها فل صومرخمنالا|



١١8 
 - نيس راسا هارع سمس ميت م همس د يو ا

 1 مارو اروثدمسرلرثدو ماع الانرثشم رو ترد

 .«اممشيامو ملا عملاذلا 0

 نيتعض) جد عجلاو لماع 1 اوقينم مهنمو رمسكسو لادلا حشو فورعم (جاجدلا )|| جد
 الودادغس رعىذلا ارهتلارمسا (ةل>د) ماجد ىلع عا حاعروبتكو تاتكوأ قنعو ىانعلثم| | لحد

 قد را 6 ع ممول الاو اما المالو 1 واخدنالو ثينأتلاو ةرمعلا فرصتت

 ال تغذي ىلطاذأ لح دم ف._سلاق هومملاو هلاحدلا ب ]عن 0 اذا اوهلاحالاوأ

 هعجو ريثكلا عاب ضرالا ى طخدهنالا ذه نم لاحدلا قاتم داود : لك داره هبطغا *لكي ردأ

 املز قدمو هل: هفلالابنجدأوهماقانوجدو ل: بابن مانجد ناكل ان( ن 5 نولاد ندد

 ةرطغعىأ ة-ت>ادةباحمو ءاهلاىةن>اد ل .فقدقو نَح وددوحتو ماجلاو ءاسلا نمتوسلا فاي

 تكلا لا سلف تار حلاو

 يام وئلثياموءاحلا عملادلا )

 ىقلز ل-حرلا ض>دو ىد_ءتلا قهللاامذ>دأو تاطب عفن باب نماضح دة ا (تضحد]) صحد

 هحو نع م ارطملااحدوة-غلا. .- داهوحدياهاحدواهطساوح داهوحدي ضرالاهّللا( احد ) احد

 20 سا لا لجأ نءناكو ىأك- لاةمحدو ةئيهللا ..ك.لانوق :رماا حفلا ب ةيحدلاو ه-عفد ضرالا

 ىعدالا ن نءلةنورسكلازوجعالو فلا, ليقورسدكلاو خفلاب لبق كلذ م

 يام ّملثيامو ءاحلنا عملا دلو
 ١بودلا صيرح :دو ةيدعتلا ف فلالا هنرحدأو تاهو لذاروخد نيدخش ردي صخشلا(رخد ) رخد

 ا صيراخد ع اوهمفدغل هصرح لاو صرخدلا وفرع ليقوهقيفيلا ب ررعلا دتعوهو برعم لق

 وهو ةبواح ىهفاهلخ ادترص الوخ داهو عورادلا ت تاددوه>راخفالخ ثلا (لخاد) لخد

 - الخدمرادلاادبز تاخدألا هيف هزم ا ىدعيوهملا لوخدلاعضوم منملا حقب تدملا لت دم ظ

 هنأ هاب ل خ دواهفوهو هدعبابماخداذارا دلا ديز ىلع تا 1 ل ل رتكو 1

 ىفاشلا ل وقرا لوخدمةأر او حانملا ءطولا ىف هلاعمسا اغو هسهلو' 'عاجلان ءذر انك الوحد

 نمناسنالا ىلع ل*دءامنوكس ![ لحدلاو عر ىف مدقت جراومخلاو لخاودلا هل نمىلارظنأال

 لوعغلل ءانللابهملع لدو لثق بان ن هلصالا قر د سموهو هرج ن مرتك | لح دو هبراحتو هراقع

 0 رج ب ل هدر ع يح د عوج ومو وت جو يمر 7 7 نقلا

 0 تعصزن نة تير مد

 6 0 ري

 2 وز

 خت 0

 4 «ي < يب هه عبو ؟ي

 7 م

 لد مهسسن ند سدل ىأ مولا نيد ليخ دنالفو رعشد ال ثيح نمهيف طاغف ئثىلا هعوقمسساذا

 لقشتالو ةيسانمواد هرطتسارك ذدنا هانعمو باملا فل مخ د عرفلا اذه لبق هنمو مهن لد رنوهأ|

 ةنخدلاوامهليريطتالو ئاوعونا 2و قامو نحت اود عوطاو فيفحت م تاحدلا )6 تايلا دقعي4بلع

 لوو برضى ان نم نحدتو ن+ديرانل| تنخدو توسلاا مبنخندي ري رذناكروخ ةفر ءنازوأأ

 كزذل ع مىحاهتد_سفاقابطحاهلعتقلا اذا بعت بان نما تدخدو امناخد عفت :راانوخدأ|

 000 هدة فورت مح نح ةدلاو نطاند ام لع ند دىلء ةيده ل ءفهدمو ناخد

 7 يامهتءامونارا عملا دلا اد ْ

 ٍ | لاشي دقو هءارباو ةوارضلا ىهوةيردلا مسالاو بهن باب نم بردو وقان رد ل -> را(بردإلا برد

 0 وجم جا صح هس سس حد“: تودع ايست و و 0 ا ع ع ل د ا ا سس

 ل ا 0737 3 م حتت

 براد دع

 0 ا فج



 5 نييحل 0 ا ل 1

 ياموئلثبامو ءاملا عملا دلا هب

 د٠ب

 هيف فلاخو سايقريغىلعافل هايل باق ةياود عمو ساينتلا ىلءةبب وداهريغصتو ةبادضرالا ىف
 ىأ اولاقءامنمةبا دلك ق اخ هتلاو ىلاعت هلوقوهو عام كايدرو باودلا نمريطلا حبرخ أذ مهمضد

 فرعف قالطالا دنع ةبادلاب + لاو سرفلا ص.يصةتامأو زيريغوأ ناكازي# ناو مح لك هللا قلخ

 ةببدعجلاوةيدتالاو ثددحخ ناوي> بدلاو باودلا ماو ئنالاوركذلا ىلعةيادلا قاطتو ٌىراط
 ْ بررعموهلاقيو مد رباهتبجوهادسبوت( جابيدلا ]) بدايد عملا و لمط همس ةيديدلاو ةينعنازو

 تّدنناف اهاقساذا برمض بان نمادكد ضرالا ثيغلا ع.داولا ف ه+-:هررعلا تقمشأ ىتح رثك ع
 || هاملا عمج ا ذهلو لاعيف هنزووةدنا زر لمقفءاملا ففاتخاو شلل ا مهدنعهنال ةئاتغاراهزأ

 د |! رح نيؤعضملا دحآ نملدياق فرعسضتلاب جابد لسصالاو لأى هلدقو ججابدلاقيف

 عد |( عبد) نادحلاناتجاريدلاو لادلا دعب ةدحوم٠ا_ جيبابد لاقيف هلطأىلا جلا ىف درباذ_و
 | لاق, ىرهوجلا لاقهنعى تو هرهظ نم ضف ث وكب ىحهسارأطأطاضن د ةعوكر ف لدحر
 | هسكنو هسآر ضغخاذ!ءاسإن اوال ا عبدو عيداضد [ىرهزالا لاقواعيجهاخل او هاد انعبدز عبد
 (١ ىرععت ايلا |ذهىفةهعملا لاذلاوام_مق ةمعأاءاختانوءالاو نونلابخ دو عبدىجعدالا لاقولاق
 ْ ريدر الار خال لاقي هنهو ئلكنم لبقلا فالح فيفختءاملا نوكسو نرتمك ) رالا) ١

 اريد م هديعقتءاوهنومدعبهقتعأ اذا اريدتهدمعلجرلاريدهنموناسنالا هنعريدأاموإصآو | ٠١

6 

 مس سس سس سا ب يس يي سيسي سب ييبسس سبب ؛ لسبب

 رد

 ٠ | |راصىأ ىواذا لجرااريدأو ةجرزلا نعةيانك هريدءالوورابدالاعلاوجرفلاريدلاوريددسء:ىأ |
  0اضددعق بان نمارودمهم.ساأريدو هلم فلالان ريدأو معرصتا اذادءقبانمارودراهئلاريدورداذا :

 هنرب دنوةب و ر ورك ذ نعهتلعف اريبدت حالا تريدو رباودو هربأ دما وسو ربا دو هف فدهحلا نمحي رح 0

 ,اهصلا لاقت برغملا ةوجنمب منح رلوسرناروروندلاو ءزح او هسقاعوهو هريد ترطناريدن ا ا

 4 سدلا )هتليقّمءا فالخ ىلا ترب دّتساو قس اودع ةمهاذ ب ونحلا ةهح نم لءق:لاشو ا

 : |! ىلا دلاو داو س برس مرج رع-شلا تاوذ نول ةفرغن ارو ةسدلا باطرلا ةراصءرسسكلاب

 تغيد ])ةرخخاو داوسلا نيب هنو ىذلاو هو سد دريطىلا ةبسن ليق تخاوذلا نهبرض مضلاب
 ةعئصلل مسار سك اي ةغاندلا و قاسك- | اهاكح ةغا برمض باب نمو عقنو ل-:3ىنان نماغيدداجلا
 عا دلعافلاو ةعواطملا ف داجلا غبدناوهب غب دياماضدأ عاندلاورمتك-لاب غيدلاواردصم لعميد قو

 لاقرسصم بارق دنملادلا تت: ىلا ) ةسغلدابلا مضو غيدلا عضو مشتل ةسغبدماو
 !| تدشانأ لبق رع: دار ااصعنارو (ايدلا ) قسداومساةبرقىلا انوسنمهارأو ىرهزالا

 ةءابدةدحاولا دملاو نيعلا دي دشتوءاغلا مضي لاعق ءايدلاو هتسضجأ

 (ءارلاوءاثلاو لادلا 9 ظ

 | فقاتران دلاب رثدنو راعشلا قوق هريغوأ ءاسكن م هملعةيقان اموهو ناسن الا هب رثدتنام( نال لا 86
ٍ 



 1 ا 1 ا
3 1 5 1 

 3“ اوشن 4 ,

 ريخ قأيورايخأ موقوريخ وذ ىأديدشتلابريخ لج رو قلك اولاجلا قا ءام تأ ىرسلاو
 3 0١ علا اوحن ليضفتلا هيداربال لعاق مس ءانوكو هلضْغب ىأا لش نمرسخا مل »لاقيف ل ليضفتل |

 ع صاع بغل ىف فئاالإ اذ م نءريخأاذهو كذا ةعمامىأ ل ضفوريتتاذ ىهىأ مونلا نم ْ

 ١ , سلف لثم طوخ هعجهي طا ىذلا(( طيخلا )امهتمفلالا طقسةبرعلارئاسو هنمرشأكلذكو || زرع

 نار غلا نيطيخادار 8 دوسالا طمخللا نم ضسالا طبل ]نيش ىدحىلاعتهلوقو سفافو ٍ 5

 ورام مليللا ؟<-1ندمشد ىج د4 ةقرقدو .ىبذاك_اادوسالاو قد اصلا ضسالاف ا
 يتلا را طا

 ...٠ ||| طيخاو ماقلا ىلعطو ل ل ا طا وهذ ةانايحللا مسالاو عاب بان نمهطبخيأ ١

 ١ ,(فيلا )هنم عاجلا غذا ماعلا بخ ورزتمو رازاو فيهو فاك نازو هيطاختام طامخلاو 1

 سرغلاف ءال_ ىرحالاو ءاورز سرغلا نمني_:بعلا ىدحا نوك, ناوشو سعت نان نمر دسم د ||

 ءان ا, الاسسن ىقمهفالتخالفايخأ مالا ةوخال ليت هنمو توفاه ىأ ف امخأس ان :لاو 5 أ ا

 اال ويلا رصد امو ءاملا لسع ناد دولا نو غهرأام# ءاملا 5 ا

 نيادح نيدالا فر نوكجرالو فز_1ا,. ف ذقن ىنمف تركمارصألاو للا ف نىفاإ

 لحنا قلطتو مهضعب لاق لو مخ حجلاوا ظفأ نمط دح اوالو ةثنوم ىو ةفورعم (ربخ)

 تو سا دفتي ابا عاوظو الا سخ الالبخخ تعدو ناسرفأ | ىلعو نذاربلا ىلعو با ارعلا ىلع ْ

 ةليخأو ناليخ هعجدسملا فىذلا لاكناو ناالاوريكدلاوهو ءالمخهبو لح رلالاةخا لاس
 اضدأ لاهو لوم كمو ليكم لمم لودحتو لمح كا ذكو نال الثا اديك لح! لح رودنعرا لام ْ

 رئاطلب خالاو لب وخ ىلع هريغصت هدي فد و ةغاىفواولا تاب نمدنا ىلع لدي اذهو لوةملثم لو
 تلاخأو تايحخورطلا تأ متءامسلا تايختو لضافأو لضفأ لدم لد داخأ عجلاو فارق ةثلاوه لادا

 نئالد اف ترهظدقو اهني ًاراذا ةءاصحلا ت - اخو هيتشاو ستلا اذا فل الاّئيدلالاخأو اضدأ :

 اهتتسف كتيسح أ امال لوعغم مسا تلال بحشو ل !ءاق مسا مضلاندل حوف ةرطاماتيسفمر طم!
 هنمو هوؤاخ ملل يقرع انلا نال نال ءاقمس 07 ا ٍ

 اذاءامملا تلاخآىرهزالالاق مضلانلي كو وف كلذ همفر يظاذا هوركملاوريغلل ّىشلا لاح لبق ٍِ

 ةليخم تي ار لاقيفاذهىلعو خلان محاولا سفن ةياصتلا اودارأ اذاف مضلانةل يخشى 6
 لاخواهتننط كناللوعت مسا علابزإ بختو اهزيغتوسح أ ئ أ تلاخأ سني ردقلا نال ْ

 لاخا ماكل عراضملا قوةغل ع انبانن مول هلاخو هنظاذا لان تان نمالسخ هلاك يلا لد ٍ ١

 ا اون والا مع سارثك ًاوهو سا.قريغ ىلع ل دك

 اذا ى_موانزواسيمات سدل ل_ةماليبخت هريغىلعلجرلا ليدخو نظنلاو مهولا نم لوعفلل ءاذملا 1
 " ||| اعرو هلاثتةروص ةارملاوءاملا ف ناسنالا لامخو لظل اك هارت ْئشلك لامك اوهملا مشولا هجو ا
 0 بصنام لايتا ىرهزالا لاق هلآ. هد ىل ل #يختو خلاب هاكو لابختو ف لاظلا هبسشي ا كيرح ا

 3 ارعالا نبا اقرا نا دمعن مبرعلا هشت تدب ةهتنا )بر عدالف ىجهنأ ٍلعبل ضرالا ىف : ١

 ناو خو تامه عبلساو ماعلا »ف قسد مثداو ءآةعدرأل نم لد تابت نمبرعلا دنع ةمدنا نوكدال ن6

 اذاديدشتلا ناكملاب تعحو عاهسو مه. لم ماي علا اوةغلءاهلاف ذحيربخاو عصقو تاض- ا

 ليخ

90 0 » 2 

 هبتقأ ||
1 

 ناوكس

 0 ل حلو



)]© 
 جادو دروب حجو تان نوح 7م 51 تحط 5: 7 بوو بل وك رو تو: تتسارع ش7

 | ءاربنم_فزجملات لعاف مسا رمملا مضي ف يختو يف صالا ىتفاخأو فوتو عفهسشنب ى دعت. مالا |||
 | تالاضيأ ثلا فوخشقيرطو ملام ذب لعغمىل١فا2قدرطلاق قب رطلاصوصللا فاخآوأ[

 ْ ةزمهاىد عدنو فوحتو هقهوث | فخر ةسانلا فايف اطئانسا لانو داو ةانسانلا ||| ٠

 اني لاخلا ) هفوضف هانا هتفوحخو هذافن الا هتفخألاقيف ف عضتلاو

 يمل لالا ىل مسكي لوختو هفمرك أن ازو لجرلا لوخأو تالاخةلاخلا عجو
 ىدكالا عنمولا اوخالاو مانع الا م ركىأ لو“ ممل جرو ةريثكح لاو +أ اذ عد هريغنأ

 هاو ردا لاثملوحلاوةلو ,وخ ىلع لاخلا عجامعرو خشلا برعلام !ا ملاك لاقرامفرسسكلا
 0 م دصفْلا ةماقا) ند هت ةظعولاميتقو داع السا هوخو ىنعموانزو

 نام ل لا (ناخإ) روصةهريغىأ ماخبوثو صقل ىذلابايثلا نمماخناو تامانوماخأ]| '
 : أ نيعالاةنئ اخو ةغلاسمهنن انو ناخوهف همفو دهعلا هناخو د سهتب ىدعتن ةناحو ةنايخو انوخامنوخ ْ

 || نانا نسناوقرفو دمت ن ءةمناثلا ةرظنلا ىهل قو ةيغملاةراشالا فرطلاسسكحص ىهليتأ|
 || نم ةبف دان م قراسلاوانمخأ هيلع ل فجات نان عذلاو هناا نأ كمال ترا ّ

 ْ دخن مبصاغل اوسكءنودنئان قرا سلك ل يقاسعرو هلال وصولا نماعونمناكعضومأ ]| '
 ؛ نك و هتصعتت ئذلا تنوحوتاناخ عما ونورفاسملا هلزءامناخاودنوتىلعادم<ماراهحأ]

 |١ تىمكحلان اءاكح اهمكورتك الا ىهوءاختارمسك تاغل ثالث ه- فو برعمابلل لارا 1
 ا لئمنيتعضب لصالاو نس ةرثكلا فيلو الا عجبو سرافنإ هاكح ة هروس 0 او 1

 : ةلقلا فمومضأا ىف روحو داع هيلا لا عجب و ةنوخا هِلقلا ىفو اهيةيَع نكس نك :وبانكا|

 | ءاوخو اهلهأ نمتاخابوحخ ىر بان نمىوخرادلا (توخ) ةبرغأوبا رم 0
 ظ رطمرب-غسصت طقس ىرنان نم 0 مىوخ تءوخو دملا وخلا َّ

 نوحخ

 ىوخ

 أى ىودخو امنوطب تصد هيو لد : الات وو بدمع | -لامةيوحتؤوخو هل-ةفلالا,توخأو 01

 أ هي دن ءىفاج لبق« ضرالا نع هنطن عفر هدوص “ىف لجرلا 3
 ٌ هيب امهملشد امو ءايلا عم امل ول

 : أمل اخ وز «- دي دشتل اهلل هىحو ة هر خةسهلا للا قو باطاع رقطد مل هي بيدي ناخ

 2 1 هظغل ىلءىريخه لا ةيسنلاو دودلاو مزكلارسسكلا(ريخلا) 1

 لابو مركوذىأربةوذنالذ ذةوةيودالا فلخدبو هضدح رد ىذلاهناله_:مرغصالا ىلعسلغ ]

 ع ءادتفإللا . ند ةيدغلا لئمرامتخالا ن نم ما هريخاواحير ةيدابلا ت تامنىك ذأ هنالربلا ريت ىازغتلا : ْ

 نم مسأ ىف لاققو هب وراارامخ هل لاقت هنمو رايت الاوهرامناو رايتللا ىنةعدادللا متن هريخكلاو ا 3

 رينا ىنمدالا لوقهديويودح او ىنءعنات غلا مه لقوريطتن 0 هريطلا لةمْئيّدلا تريخت 1

 ىلءلجرلا ترخ عرابلا فلافو هريوخلا هناك أمل: ءزتتلافوراتغيس ل ناكسالاو تذلاب

 نمسا نيد هبرم>و هبلعهتلضفاذا ةرحوارخو بد كارو هوريخأ هبحاص

 برع

 ١ خقلاق قري هذهو ةرب_خن ا هنم تدل طدتلا ترخقساو هركو امدح ًاراتءاقر ايسحالا هيلا تضوف |

 ' هنموراو رو< ور لئمرابخو رومخ هعجورشلا قالخر بدلا وهران لاوأإ

 : ديلا ةريخ ءأ ضاو تاضس وهضس ل. ؛هتاريخ عجلاو ها ا, هريخ ىقتالاو هءاركل لاملارامخ



 ١5ا

 ءاصخةأرماومدقلا ص+أ ل>رلاق هس ملف ضرالا نع تعنترا بعت باننماص مدقلا صعتو ||
 ل-ثهمصمااخلالا تاق امن مدسقلا تءد++ناف ةفصدنالر جوها رجو ر جأ لثم صخ عجلاو |

 | ةد3.ُممءادو ءاربءاحر ىهف ص+مدقلاب نكي مناف ءاسه“الا ىرحتلءارحا لضاقالاو لضفالا ||
 وهفان رقبرق ىل-ةمعاجاذا صو هفاص + صخشلا ص تو ةعاجلا ة_عمُلا ودااونيتاههمأ|

 . ||| فذح< لي عجلاوةسفنطلا ءاه انوليخنخاو ةئيطقلا لجناو بدحلا ساف لم( لجلا )بيرق أ لج
 | لزنملا لهن نمذوخأم هل ظحال ةهانلا طقا .ىأ لماخو وف دعق بان نمالو. هن لحرلا لجتو ءاسحلا ||

) ههحو قس دهلاكو هو لهل“ ها كار او سر در اع
 : لم لثمانوجنرك ذل( نمخ 

 اذا اممم هنن خو برمض تان نمان + ىذلا تن لبق هذمو قخاذا يذلا نءخو ىنعمو ابن والوخ

 اهلصأ ةلكم هذه متاحوبأ لاقو سدح لوقلانيمدلا ىرهودا لاقناغلاو مهولاا.ثهيفتسأرأ|

 هللا امل مهول ىلا |
 ايل ورا ساعاول 02 ظ

 ند

 ب

 4+ محن لاقيف فدعضتلاب ىدعد ورسسكتو نمل هنفناك اذا سعت :نمثنخو وفاة خخ 0

 ةنانحخو ثانخناهيفو جلاب لوعف لا م اورمدكلابثنحت لعاقلا ءاودللرحح لعحاذا هريغ ّْ

 ةماخرواننلهاسنلا ماكي ههشاذا ليقئتلابهمالك لجرلا ثنحخ ةعالا ضعي لاةمذااو رسكتلاب :

 باتك لمثمثانخ عجلاو ةأراا حرفو لحرلا يرف هلق اخ ىذلا ىثةلئاو رممكلابث ذل -جرلاق ْ
 ١ نمور زو وقريغت بعدت باد نمازمد م للا (زنخ) كابو ىلب> ل-ةمىانخو 0

 | ًأرملاو سنخأ لحرلاق هتيصق تضذ :دئا بعت بان نماسند فن الا (سأ 2( ةعأ لعق 1

 2 "00 1ك ل ل اة و زو هيلص وأ دبر ترض نان نم امدح ل> رلا تسندخو ْ

 اهضبقىأ هماهبا سذحنو ثيدحلا اذا فىدعاملا نمووهسن+ةلاةيفاضنأ مزال لوء:بسوأ||

 ىأ ىلاعت هللارك ذ عسا ذا سنخيدهنال ةغلاملل لعاق مساهنالناطيشلا ةفص ىف سانتا ىفاثلا نمو
 فرذلا نكسيو فتك ل ئهاقنخ لق بان نمهقنذي( هقنخ )) اضيأ فلالا. ىدعب وضيق

 ىنتداو قندعاف ع واطملافوقان>و قئانوهف توعىتح هقاح مصعا ذا فاو فاخلا هل ثمو ا

 وهو قنعلابميطتامالك ادب تيس هدال#قلا ملارسكب ةيضااو كاذن ٠ةقنخدو هس هاو
1 5 : 0 : 2 2 8 75 3 | 

 ا تاتو واول ملال ظ
 ىراصنالار برج نت اورخ هنمو ىمبهيوةغلاصتاوخو تاو هدعو فاخخأ توم (تاخإ) ٍإ

 (سصوخلا) بلصد سا راو جرو إ مس هذيل هر اود ضرأو راؤوخوهف فءضرونع (داخ) | صوخ روخ
 | (ضاخإ ةصوخهدحاولا ل تلا قرو صو اواهروءونيعلا قي-ضوهو تامر دصدأ| ضوخ

 ىف ض اخو تاضاخ عجاو ضو نا عضوم م لأ حت د هّص اهللاو هيف م ل رس اللا لحرلا :

 ىلعم .زالوهو ضاخيت لبق فلاالايءا- لأ ضاخأو كاذك لطابلا ف ضاخو هيف لحخدصالا||

 نملوعفم مسا ماا ع اودوكو اهنالث ىدعتواهءابر مزا ىتلارداوتلان مهنأك فراعتا | سكع ا
 تضر ناتو ةايخواقوخف ناني (فانز) ءزاللا عابر 0م يمكن رفا م

 توخ

 0 . 1 4 1 دع 3 0 ب وج حج ويدور مركب ةينيوم

 فوخ
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 ال هتاعح ال. اضذسنلا تالاخو ةغلايمدي دشتلارهتااتو ةطسأو هحالل_س لد ا عجلاولالخي ا ا

 للخو ةعواطملا ف ذمنلا للتو الخ هسفاب راصاذا ذيمذلا للخ لا ةيفاضأامز ال لمعدسس دقو 1

 موقلا تلاد ن هذوحخأمهناكورعشلا نيد ى اا ةرمشدلا اوهوا هلال تىلا ءاملا كضوأ هتك ل>رلا

 | اوهيتأن مو هكرتا ذك,لجرلا لخأو محلالخو مهالخ نيب تاحداذا

 الخ | ىايلهأن ملزنملا (الخ) هيلا حاحا ىَبلا ىلا لتح اورقسفا لخأو هيفرصق ْئ ثلا لخأو'

 لح راسو كل ذك هيرو ءانل مدل 4م لخأو لو هفةغل فلالان ىلخاو لاخووهف ءالخواواخ

 : ! هولد ىعست الو هواه _تجو زيالخ اا ذكوهيدر منا ةواخدي ريال و ةغا فلال ا. ىلخأو 000

 : نمالحخ ولوخدلاو عنهطوا يعم لصح ناك وزار رومأ قربود ذةنيحو هذخاشملا عانمسالامالا

 || لشضولخو مالسلئمءالخاضيأ لاقبو عمو ىنايو ثنوباذهو ىلخ وهف هنمٌرباون تبيعلا | !ِ
 ع اها نم ةقاطمةملح ةقانإ وتالخ ءاسزو ةيلخن ىن فاول حاكنلا عن عئامنم هآر ةآ تاويل

 : الخ او فقورمم ضل ياويل ى ةفالطلاتااك ىلا همس رب ىهق
 00 .ورسسكل ان ةراوك نيطلا نم ىهث يللا لاقو بشخوأ نبط نم نركتو
 أ | ناك اموهو بطرل الدلتا ةباغك !!قلاكداصحو وح لدم الخ و اولا تالا 1
 اا ىب ربا. نماماخهةيلخو هتعطقءالتدخ ا الخنا تلتخاو ساايلاو وف شيشخلاامأو لاكلا نماضغ
 . اءالدلا وءاضغلا لئثمدملاب“ :الذتاو ز<الىأ هالخ ىلةةجالثيدحلا ينو لاخو لتحل ءاغلاو هلثم
 ًاضوتملااضدأ

04 

 هل سس سا ها
 ا 5 :
 1 «امهئلثد امو ملا عمماملا وب

 ل "0007 2- قوامشن نكس ل دقو ىءاهتمىس ملف تن امد ه5 باب نم مادوجترانلا تد.خإ) :

 رج اهسارةأر ماه ىطغت بون( راسجلا ]) هيلع قو تام للا هدم ىجلا تددخو فلالاب

 ||ركحذو ةفورعمرجلاو راجل تا ترم و ةأرملا ترقخاو بتكو بانك ل ثمر جاو
 ١ ءاهلالوخدزوح وريك ذ_ةلاركذأو تارا ىجمدالالاقورجللا ىهورجلاوهلاتفثنؤتوأ|

 أ اهنم يملك م ةعطق ف ىلرإسعو ة سنو ةل قاتلا لاب ارك نمةسعطق امنا ىلعهرجتا لاقيف 1

 ١١ هاطغىأ لقعلا صاخكسم لكلا مسا ىهلاسقيوسولفو ساف ل_ةهروجلا ىنع رجلا عمو
 هريغصري صح ةفر ءنازوه هرج أو هيريسو هتيطغاربم 2 ىلا ترهخو تاغو ت تكردأرج ا ترم او

 17307 ناك! نفت انة للان ا ا

 اهقكهتدا بش لدجرلاو ةوريجلا همق تاعح لق بابن مار نيمعلا ترو هبلعدح امردقا 1

 | لق باب نما سن لقملا تسدنيو مهما خ ترمص برمض بأن ن نماس# موقلا (تس+خإلا

 ءازحأ ةس# نم 7 15 ةغلم رك لاثمسيجاوةغل ىفاثلا ناكساو نيتعض) سم ناو هس +

 ىرناخ مالغم طوقو ءامصنأ أوةمصنت او بدصن لثمءاسجنأو ةمسعخأ أهعج سلا مورو سامخأ عجلاوأ :

 يىعابروأ ؟ىساخ لا ةبامناو ىرهزالا لاقرابسثأ ةءبرأوأرابسش أس هلوطءانعم مىاروأا

 ةعرابس هلوط أى ايس وتلا واس د11 ت ءاد_بفتاصولاو ق.رلاىف 0 : والوطدا درب نيف 8: َُ

 نوماس خاهر عادا وهحودأ أرملا( تشحن )) سا#خأ ةس + هتلعج لقتل انئثلات سورا |

 ل رو ور لع عع شا ىلطأ م هريشنلار ماظ تحرج ب رض نان ٠ ١

 سككس سلات 0 ارنرءنوكونةرطلاوسدوسا كة
٠. 

 سس لسع 22_20 1



 تفاخو هةاخر وظتادنلاو رصشلا فاخأو هسنم مسا مضلا»فلذتاو لاقت سالا, صتختوشو |أ
 ىو هقفات مث ه_:هىلاسلا رختف هطسو ىلس نأ كاذو فيلخو هف ل_:3باينم هفلخ أ صيمقلا |
 تناكىلا ىلامللاو مانالا كلت تزيماذا ىأ اذه نمذوحخأم لستغتلفكاذتماخ ذاق ةنج ثيدح |
 مهعمب هذ. لو مهعدعقاذا موقلا نع فاختو هدعب هكرتدي دشتل ايئنثلا لجرلا فاخو نوضيحت ||

 ءاسنلا ىلع أ أرملاعمجتاك اهل ةأريغن مصضاخ ا وعجم و لد الا .٠ نملماحلا ى همزللا نكي ةقلخلاو

 ةدعت ل_ةم هفلخ ى جف تاج اذا بعت بانن مااا رضا نابع : لعاق مسأ ى هو اهطفارا نذ :

 00000 + ل_قفاضد ءاهلا ف هرحنو تا فاخ ل_ءقفاهطفا ىلع ءجاعرو 1

 أ دسعو أ لاتو أ طخ قطن مثلك ف ا[ نعت كسى أ ا نان قطنوافا آت كسلا لوقلا نمءىدزلا |
 || نيتسضن#د فاكناو سانلا نم فاك ناك<ىدرلا طقسلاوهلوقلا نمفاخلا لاثمالا بادتكحوف ١
 || اوذامحخاو موقلا فلاختوافالخو ةخااخهتغلاوا ذه نماذلحخا ذه لعجا لاقي لدبلاو ضوعلا |
 ًاءاحللا 01 الاوقافتالا دضو هور الاديلا__هذام الخ ىلاد>اولكبهذاذا |

 ْ اما 2 ثدا ةايسيق اء نالاثالخ ى + دوب روما ل ماوعلا نس نم اهديدشتو 1

 ٌْ 3 اد_هامهرزول لاذ فال ار مس ىأ ارف طئاخب رم كواملا ضع نا قى ودع دال ْ

 0 يلع ان قاقولار ملاقفه: را ل ءسفتلاروغنا فالخار صم”لوة.نأرب زولا ٍْ

 ا | ىدتلك 0 ا 0 0 ا

 ْ امجلاوت ةروكلا نعلا ةغاب هم اريك 0 راك تا نيكلف كوالا د رخ |
 ((قلخ )) ةيحان ىف الخ داب لك ىف ليقو هيحاوف ىأ فن الغلا ع .ل اخ ىلع لمعتساو فيلاخلا ا

 1 هنلاريغل ماالاوفل الابهفصلا هذهزوجتالوى ءرهزالا لاق ىالخناوىل احناوهواقلخ ءامشالا هللا م

 ا ا لا انو هلهبردق ا ذا ءاقأل مدالا تقلخ لات ريدعتلا ىلا صأوىلاعب

 | ةيمسلا نيرمض'قلخ ناو ريمالا برمذ ل_ةهلوعنم ىنعع لعف قولا قلخلاو هلة مهقانخاو هارتفا |
 اب ثلا قلخخأو نبدة: قلخ وهفىلباذا مظلابب م 0 000 دا

 | اتيت قولنا ةأرملا تقاحخو هان ءعتاتك ل_ةمقالدلا 0 مدا 0 ءاهقذلا ضعد
 8 دوج وم ءاندمو قا 0 .هعلاقمف اهظفل ىلعاهملا بست وف 4 .رطقلا ةقاكن وهن ى م

 هنالشلاذب ى 0 سيلفو سلف نتن وا عجلاو فورعم (لخا) ضراعي سدأو ةقاحلا لصأ

 هلأ لاو قيدسصلا ليلماو بوطصاوريدفتاذ تلا لذا لاقي والحلا عطه دمر منال

 لالخ عواو ىنعموانز ود _هدلا لم ناو ةجاك اور قغلا تف ةااروإذناو حجاتحناريقفلا ليلخلاو
 ل_:هلالخ عجلاونيثيشلا نيب ةدبر لا نيرصعب لااناو ةغأ ا اواضرأ ملا ةقادصلا و إكناو

 لاحو ثينلا نمال_>ام مضل ار دكا ومما رم مدعو قا نإ ارطضا لاكناو لاسجو لبح

 مضلايةلالحخ جراسا كلذ مساواهندب لوكسصأللا ل نم وياج ما اذا الل هنا 1 صخشلا

 هيف . ستكسملا تدل ا م لالناو
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 قبو فأر هيف قلباموهو نعل ةصالخ نمذوخ ا ممتماغصام مضااب ىلا ةصالخو هريغ
 انتروسودحأ تلاوه لق تةلطآ اذا ص الخ الا هر روسو لمعلا هلل صلخخ ونيل ناي ن نءهبصاخل
 ءانهدلاب عضوم ءار >نازوءاصا1لاو نو رفاكخحلا اهي اء لةود_>أهئلاوه لةصالخالا

 طلخ ١ حكالذدعزسعلاو ع ءدةووه طاتخاف هيلا هتمع5برضب ا. نماطاخ هريغب ملا (تطلخ
 لخادت طلخا لصأ ىو ز رملا لات اص نوكمف تاععئاملا طاككن ؟ءالدقو تاناومخلا طا ىف

 عجلاواريثكس انلاب طاتخا اذا طيلخ لحر لق ىتح هيف عسوتدقو ضعب فاهضع» ءايسشالاءازحأ
 طاخلاوكرمثلا طيل1:أورواسجيلا طباذتا سراق نبا لاقانه نهوءافرمو فيرس -ةمءاطلخلا
 مضلايةطاخلا او ىنعموايزو هرشعلا ل ئمةطلختاولاج او لج لم طالخا عما و فو 0

 ءاهقفلا لوةهنمو عاملا ءةطلاخلا ىنكيدقو قارتفالا نمةقرغلا لم طال_:تالا ن نممساأا ٠

 اهعماحاذا له للا ةطلاخم طالخلا وىرهزالا لاق عاجلا نوديرب حاوزالا ةطلااهطلاخ ا

 ىلعا عقلطو ه_:متدنفا اذا ةعااخاه>وز ةأرملا تعلاخو -:ءزئاعل+ هرمسغو لعنلا 06 ءادخ 0

 اهدي دار ل دالئالا علخ ن هةراعتساوهو مضلابعلخلا مسالاواعلخو هاهعلشت ةيدفلا
 هلاك نمرعج منو عاذضو ءاعدلا فوهنع هسامل عزندحاو لكن 2 ةكاذالعفاذارخ ٠ لال سامل

 : نمير نات إلا هر نالل رنا :ع ىعع هل. عنع ىل اولا تعاحخو ه- :مأريتنو ضغشن ىأ

 0 0 هر تريغت دعق تان نماق وا مئاصلا مق (فلخر) ردسوهردس لثم علخ عججلا وةكمياثلا

 هم-طوأ ه حر تريسغةءاعطلا فاخو ض ضوأ محوص نمد هرهّا قدازوة ءافلالا ف اخأو

 هنم مسارمسكلاد ةغلختاو هدعب تم هتفاخو هتفملخ ترمص ةفالخ هلامو هلهأ ىلعانالف تغاخو

 امأو لوعقم ىنععو لءاق ىنععزوكجب ةفيلشن ةفرلخ هتاعح هتفاذ»اودوعقلا ةئيطةدعقلاك
 نآزوجيوهدءبءاجىأ هلق نمفلخ هنالالعات نوك نأز وف مظعالا ناطلسلا ىنععةغياخلا
 1ء> ىذلاوهىلاهتلاتاكةريسغ د هدهيءاجهنالوأ ةقيلخت هلع ىلا عتهثنا نال الوعقمنوكم
 كاذب صنلادو رولدوادو مد ألالا ةفاضالاب هللا ةغياخ لادالو موضعي لاق ضرالا فمتالخ

 دونجوهللا ناطاس عمم دةواناطاس هإعج اك ةقيلخ هل عج ىلاعتدتلا نال سايقلاوشو زو لو

 دا ارطالا مدع ىضتةبال عاملا مدع وةسالمىدان روكت ةفاضالاو هللا لمخ و هللا ت رحو هللا

 ءامارئاسك ةفاضالاوهواهقاعيام هل خدي في رعتلا للا ولدت هجن ةنالو سال

 | ةباسنو ةمالع ل ؛مةغلاصءاهلاو لعافلا ىععهنالءا هربغب فيلخ هل_كأةفماخلا وساحالا

 .افرشو فير شل ثما شالا لوقبف لس الارا_فءاهعمجت نم هنموةصاخ ل جرللاتصونوكيو 1

 ربك دبر وت وفتثالخلا لوقيف ظللارامتءا عم نم مهنموءاغلخ ثالث لاقيفرك. ذمعجلااذهو 00
 هغياخادهو نا مصصق نا ءلاهو فت ال ثالثو فت الخ ةثالث :لافسملا اذهىفهثينأتو ددعلا

 ىل ةغيلخ هتاعجهةاذكساو لالا هحولاو ثدنأتل اىرخأ ةغملخ لوب نم مسونم 1 ذئلارخآ

 فئلالا,ك يلع فاخأو معلاكض وعتيالن هر ل2 نموأ كيلع كسأ ةفيلخ ناك كلعمتلا فادنو

 | فدحي دقو ريض لإ ف لخأ اوكلاملا فلخأ ًاوكلام كيلع تبا فاخأ او كنم هذام لةهك.ءاعدر

 ا لوقتوديز وأ لاقنينضغبىناخلا مسالاو ىبعصالا هلاقاريخ لو كيلعدتلا فخ[ لامتف فرحلا
 فئالايددعو لل->- را فاخأ وعل ًاريغي فا ريك ملء صاخ و راك كادنلا فلخاضدأ أ 3 درع | ْ ١



 ريس قوقو مالا غلا نود ةيراجلا ىلءالا ضفملا قاطدالو ةضوغحمةب را افا متلتح

 |١ ١ هدهد وافرضدخو هذ له دضةت> وب رم بأن ن نمافخْئُدلا فخر ةحارو ةعسؤ ىأش ععلا

 ىأرم كلان فدع ئدو عرسأ ا ةوغخودعلا ىلا فخو شاط لج رلا فو كلذك هتاعج ليقتتلاب

 وهفدأو لهجلاو ةذحلا ىلعم عاج هموةمىذ-هاوهينأ_متسا ق*لحرلا فذ داو فرفخت

 لولا مررت نمسارغنازو فافخو هله دأم هدعبق ن نكيرلاذا لالا

 قولاغتاو لفق لثم فان هعجريمعملا فدو ل نام لثم ف اف هعج سوبلا | فقئاو م

 ىن-ءملاو لدالا ناسمدارملا ايعلا ف لاق ىلدالا ف فاشخا هلام لارالا نم ىمي تيان

 ىعرملا اط ىفناعمالا ىلع ىوق:تالىتلا فاعضلاو ناسأل كرب لدىرملا نمسرقام ىمحال
 ىنعملا ليذخ أت ال فويسسلااوانحامروانفوي_سهتذخ أ مهو ل-ثما ذه مهضعب لاقاهبان راباقفر
 | لصقام حاناق اهئ امدخأن ةسعتسم لدالا هيلا لصت لامك ذكواةفومس نين سمانتوة.هان ذخأ

 ضد رع تف رضا ذا! نحنا ساس (هقفخ) هاوسام ىد<نأزاحأو برقىلعهسملا

 اذا ني:ةفحخوأ ةقذحخ دأب قفخو برطضااناقمخ بلقلا قو توص لعنلا ىفخوهردلاك

 فىد

 راما جمل | اءافحخ ىلا( ىنخإ) هدس>رئاسنودهسأر لاف ساعنلا نمةنسهيذخأ

 وبس اذا هلع ىنح لوقيفاقراق هل هلا فرح لعب مهضعب ودا دضالا ندوهفر يظوا

 هتروهظأو هبرت_سا ذا ىر بان نم هيفخأ هدف لاف هكر ا ىدعتب : واضد | ىو فاخوهفر يظن

 ىابرلا لة موضعبو هتيفخ أ لاقيفاضدأ ديل عدو وارد دكو# ءانبح-ا ياا هفدخ ه4نلعقو
: 

 ْئّدلاتيفخاو رتتسا سانلا نمىئذت او سكس: ممضعب وراسوظال] ىئالثلاو نائمكللل
 ىرطهوملا هعبتو ةميتق نبا لاق نافك الا حرت سدهنال ى:اروبقلا شامنل ل ةهنمو هتحر هخس|

 : الوتد راوتىأ ك نم تيفخت- هاى اعن لاق كل ذكو ذك »الامد لد : ىراوت ىنعع قتخالاقالو

 ىتخاامآو لاقى ىف فن هيرتسساذا ىناالاب هتعضخأ لادىرهزالا ا هاكح هغلهمفو تديفدخا لقت

 اذاركملا لج لا ىتخااضدأ ىاراشلا لاكو ةركنملانالو ةيلاعلاب تسل ةسغل ىنهف ىقح ىنعع
 رتتسأ قتظاواهر مرحأ

 ينام ماش أمو ملل عمدامخلا وب

 لم يو لءاقلاورمسكسأ,ةالخا مسالاو هعدسخاذا برمشو لتقف انمدسلتم .(هبلخ)
 رثاطللوهو ممل ارمدكب باحلا هذمو همعطق لق باي نماماختادنلا تءلخو عادت اريثكى أل وسر
 اضنأرمسك- لاب بلخناو هقز ءوهعطقب ىأدلخلا هب !ةعىلخي رئاطلا نال ناسنالل ارفطلاك ع مسلاو

 كا 1 انور كيب باح او هنعرجل لقت نماهلخ يذلا نءاخ هل تام_ساال لحم

 || ىلا دلحو هلة مفلالاداخ أو ماقأ دعق بادن ماد دواحخ ناكملاب(داخ ١) ب رطض اوضعلا ملتخاو
 || نازودلختو تاوا_هلا نكست امس ت قاخ ناذرخلا نم عون لق نازوداخلناو نكر دلخأوا 1

 || لولا ليقو شاملا ليقونا.اجاوه لبق 4-_هوركسنازو (راخنا )» لاج لا نم نرعح
 أ | ةسلكناو كاذكه_سلتخاو دل ذغىلءةعرم ب همةط خا برعض بان نماسسلخ ىلا

 ْ | صول فاعلا نم مئيشلا( صاخ ةسلاناقعطقال هتمو سا مهلا ة سلال لاةر ل

 نم هنزيم لمقثةلاددصلخر اغصردكلا نمءاملا صاخو انو مل_ساصاختو اصالدخو دعق باب نم

 هرب



 لكنمساف لثم( مطخلا ) هالطخ ى_هف ترت_ساس عتب اننمالطخ نذالا تاطخو لسوأ|

 تنذلاءطختاوهدمعتو أ هدصق ليقهلءفو تاوصلاريغدارأ نافذ هري_غىلاراصةتاوصلادارأاذا ||

 رتاج اب رلا فيغو هم هدو هزوات مهلا هأطخخأو

04 

 وهو كلذ. همت ةفطخ ج ناومح نمهوعنو ,ثذااهفطتخا اللاب ودرملا هرعلئمةئطخلاو

 وهفاطخا ب تبان نمالطخ هب رود ةطنم ىف( لطخ )) فشخ بيكر ثىف مدت فاطخناو ءارح

 نب :ىنم لطخ نسهللا ع همو ىعم ىف الثلاردصع وةغل فاالانوملاك ف لطخأو لطخ

 ملسوديلعدتلا ىلص ىنلار :.دهنذلاةمبرالاد_>اوهو ىردالا ىثرقلا لاله مما لبق وسلاغ

 ه«يلعدتلا ىلصدّتلا لوسرءا عب تابنغت نات.ق هعمناكودتراو لدق همالسا دعب هنال مشلا مون مهمد

 بذكو باتكل دم مطح هعجبو فورعمربعبلا ماطخو مغلاو فئالامدقمتبا دلكنموهراقهرئاط

 حفلا نمرتك اان ارمدكو فورعم ل_سغءابأ | دد_ُتم ىمطخلا و4 مطخ ىلع عقب هنال كاذب ىعم

 ش هد اولا تيشماوطخوطخ أ( توطخ ]) دحاس مودحتم لئموطاخ مجلاو ف نالامطخلاوأ

 لثمهطفل ىلع تاوطخ حونفملا عبو نيلجرا نيبام مكن اب :وطتناو ةيرمضو برعض لم هوطخ
 هتيطخوه ةبطتوا ههوحو ىف تافرغو فرغ ل ثمتاوطخو ىطخ موهتم لا عبو تاو شو ةو م
 ئطختو عفأطخأ نم مساوهو دعورمهقب وباوصل ا دض نيد زومهماطختاوهماع توطخاذا

 | ىف ئطخ هريغلاقو د_عربغ ىلع سندي نا د>او ىنععاطخا و بان نمأط+ ىطخ ةدسعو:أ لاق

 ًأطخأو نط اخوهف هنع ىمنامدمعتاذا ٌىطحخ لدقو دماعريغوأ ناكا دماعى لك فا طخ أو نيدلا

 هنعدياذا قملا هأطخ ا واءطخم :ةاعحو [تأطخأ هل تاق ل_قثتلا.هنأط خور دص مان ةسه#ت

 يام ملي اموءاغلا عمءاخن دب

 || هعفر ملاذا هتوصب لجرلا تف لايف ءاسبلابىد عدو برض باب نماةفخ توصل | (تفخ
 . ٍ د_هعلا(رغخ تفاخوهفتامهوحتو عرزلا تضخو ا ميهيوص عفر ملاذا همفاك هيءارقد تفاخو

 ريغخاناقهبلاط نمهنرحأو هتيد- لجرلا ترغخو هب وا ذا لدق بان نم ةغل فو ب رض باب نمرغت
 ٍ ندرغخأ لحرلا,ترشخو ريذخلا لمجال انام 5 راش اواهرسس 00 مضي ةراغلنا مسالاو
 || نا سن الار شخو هدهءتضقن ف لالا هنيرفخاو هن ت دم>| اذا هب ترغو هبت ردغ برمضان

 8. > | ءالعتق (ءاسفنملا ) رافولاوءا.هاوهو خلا ةراضخلا مسالاو بعت باب نمرغ و هفارشخ

 لسا م 1

 ضعب ونالاو رك ذل ىلع عمتوام-يف هدو د ىهوا وصف نورثك أ ءاغلا مضو ةفور عم هرمح

 || ةسفنخ نولوق. دسأو نب وساملا هناق رضلا عاتمالو خشلا بدنج نازو سفنخ رك ذل! ىفلوق
 || نينسعلارغص ( شغحللا ) سفانملا عبلا وفتالا نماضوع ءاسملا نواعجي من 'اكءاسفنالا ىف

 || ةلعوهو ةقاخن وكب وءاشغخ قتالاو شخ ك ذل بعت باب نهر دصموهورصصبلا ف فءضو
 ْ شفح دمر لاق. دقو وصلا نود غلا مو ىفرصدب وراهتلا نمرثك لل ابرمصنب هيحاصو ةمزال

 ْ اعل تاللد هيف شاةخونب وراهنلاب مصب داك الهنال كلذ نم :-تمرئاط شاذخناو ةرافشلا

 ْ رسكلا.ةثلاثلا اوتارغتاز وفيفضتلا ومضلا.هسساث! او رئاطلا طفل ىلع ليقثتلاو مضلاباهادحا

 || هللا ضةحخو هير هج برض ب اب رماضغخ هنوص ل>رلا (ضفخ ]) باتكنازوفيفختنلا عم| |
 |١ اضاف ةرراجلا| ةضفاخللا تضف وار ,وسكم هز ع> اذا تارعالا ففرخلا ضفخو هناهأرفاكللا

 لطح

 ضخ |



 ىف ل_هفأ ةثنؤم تسلا :هءالعف نال ىسابق هعملا ذ__هىلعو تاو اكاد وءاكا>و تاواردصو

 لوقبلام طوقو ةمعمالا عت ةمحصولا تدقفاذاوءا 0

 نم ا ءارضخر ضان رعلا ثوم -هوفرغو ةفر علم كر هن 7 ا

 مالسلاو ةالصلا هيلعلاقاككلذب ى رع مطاو تاكل اولصبلاو موثلا ىب :هد ةحئار هلامءارم ١

 داضلا اكو ءادنا خانوهو هنو ف اتخاو ءارمضخ _ةحت تزتهاف ءاضس م ١

 وهو ىرضحخلاا ليقفهملا بسن وفعلا ىو لامعت_بالا هتك دعت هنك-أقبن و فاكوحت ||

 ا ياو تاو وة ناك داو لنا وضخ عضنعم» رغل عضخ انياصصأ ضعبلةبسن 00

 : «اممماثياموءاطلا عمءاخ وب ١

 هانا مضي ةيطخللا قاقتشاهنمو عداسو ماكت منين مالكلاوشو اباطخو ةبطا (هيطاخإلا| بطخ

 ىهو مضل ا ةيطخ لتق بابن م مهءلعو موقلا بطخ ةلءوملا فلاتر نيسنعم فالتحناب اهرسكو |
 ١ | هف ةرغ لدم بطخا هعجو ةفورغم ىنعععام نم ةفرغو ةخو نم ىنءعةخ») وحن هلو عقم ىندعإ ىف ٍإ

 ىلا ةأرملا ب طخو ملمع مج كل ا اوهناك اذاموقلا بيطخو هو ءامطخلا عجاو ب. طخ وهف فرغو ا

 ةغلاصناطو ىطاخوهفرسسكلانةسسطخلا ءالاواهطقخاو مسهمد حج : وربنا باطاذا موقلا ١

 1 ا 0 درمصلا ب ا 0 0 ا

 ْ اذاةديقعلا ىف ل ساما هوك ا

 | ىذلا قبسلارطخناو فاتلا فوتو كالهللا ىلءفارسثالا ((رطخلا ) هاوعدقدص ىلع فاح |
 ْ نيد ارطخ ه_ةاعحاراط_خالاملات هرطخخأو بابسسأو سس لم مرا مال 5 اعن مهأ رك 3

 || ىلعهنرطاخو فاتللاو ةدالسلا سارطخ هتاعذ نفاسملا ترطخأ امن اك هرطختةيدابو نينهارتمل |

 ل->راارطخو ىلغأ 4 0 را را 1ع 4ك :ةهارز* ملام 1

 هاكحري_ةىللا قاضنأل اب و ريطذو وفه -ةازنمو هردق ع مترا اذا اقر فرس نازوار طخر امنع

و لاسر طخ لال رف سه أرمد كن ن نمسلقلا قرطخعامر الاخاوديزوأ 0
 1 نماروط+وارط_خىلا.ىلع

 ا ناكملا( ةطخلا ) 5 رحاذا نيرك#د | ارطخ بسضتانن م4 ذيربعنلا ارطخنو د عقو برض ان ا 1

 1 را كاوا ردت هر تم ططخ عج او ةرزايعل ايزل ا

 ١ لحرلا اهطتتةضرأر سكب ةطخلا عراملا فلاقةير ةىرتفاوهدر دئراو 00 ا

 ا ةلاخلا مضلابةطخلناو هتطخ ى هو نالؤ طخوهلايفاهفةغلءاملا فذحو هل_قدحال نكس ْ

خهدسراكلا لجرا اردنا :
 : معا اط_خ ضرالا ىلع طخو هش  اضرأ ل#ق بأن نماط

مرلاتيف هظفل ىلعهبلا سني وةماعلاب عضوم ىعمطااوهوردصملابوةمالع ٍ
 ْ 4 طخ حا

ثمل لح اسدنك-]و طخلتاب تندد ”الحامرلاو ١ ا
 ا اذا لبلحلا لاقوهبلمعتوهسبل' انقلا لمحت ىلا ن 

 1 ةيطيق تانثاولاقأك اذهو حامرلاركذت لوهان ارمس ؟ةسيطخ تلقامزالاصما كانا ا

 (هفطخ] كدمسملا ااومسالا نيب :أك هرفمضلاب ةيطبقأولاقو ب ا ثاااوفذحامسا واع اذاقرسكلاب |! ْ 2 فطخ

هفطخو ةعرس هيلمسأ بيعت بأن ن نم هفطضم ||
هلم فطختو فطمخاو ةسغل برمض بابن نمافط+خ

 : 

 هنطتلاو

 طخ

2-77 

501 

0 727 

 مس سس  مسس سس سسسللا



 ا/ ١ |

 ا هيسدت ًااذا عضوملا هللا بصخأ أو سدصخ وهف ل بعتبانن مسك بصخةغل ىو كلا

 لثمروصحخ عجلاو نيكرولا قوفقدتسملاو هوا رانا م (رصالا ) ”لاكلاو ب ذعلا
 00 ىنل رطلا ترصةخاورصصخلا ىلع ديلا عضو ةالصلا ف مصختلاو راضتحالاو واكو

 ىد-هنو ىدملا نود طقللا لم ءاقتىلةراصتق الا همقرقحو مزاكلاراصت مشا ازو . نموبرقالاذخأملا

 ٍ وصال "وكلا ارصتعنأا مدحانيهجو لع ىرهزالا لاق هدر كاراصتغا نع

 ٍ رمصتخ او طد سا لواهزواجةدسجسلا ىلا ىب منا | ذاك هراوسلاار ا ف.نآى اشلاو اهيدحتف

 ْ هقرمُم دل هلاك شارك ذاذا هيأ دمت ىأرمصاذخن هن ين :نالفورصصانحلا عج اونا داصلاو هان أرمس 7

 تسبلا (صخلا) سائلا بطاخاذا بيطخاهبري.شد هودخو ةزغعوأ برضق ممل ارمسكب ةرمصملاو

 : اذك كي را تا او لاغقأو لغق لثم صاصخأ عجلاو بصقلا نم
 : هةمصخو هرغنود هلدتا ءحاذا أ مضلاو خف ان ةيصوصخو دعق بانن ماضوضخل كح

 || دعق نان نماصوص+ئبثلا صخو صيعةةوهبو» صئتخاق هيهتصصت+و ةغلامم ل بقثتلا

 || قاسكلا نعوديك ًاتلاءاهلاو ةماعلا فالح ةصاسخت او وإثهصتخاو صاخخو هذ معفالسخ
 0 هيفوهو فاص+خو ف برم باءنم اهصخ هل ءذ لجرلا( فص )ل دحاو ة_داللاو صاسخلا

 تافرو ةرقر لدم فاصخ علا 0 هلا نما ةفصخناو ىنثالاع ارمسكب فصخملاو بوثلا عقرك

 | عمجصو عجلا وةينئَلا ف قداطي ةغل فو دحاو ظفلب ثتالاوركذلا او هريغود درغملا ىلع عقب (ممخلا)

 ٍْ ةموصخلا > أذا سعت بان 0 رلامعدخو راديو رو< ورح لدم ماصخو موصخ ىلع

 ٍْ ةموصخلا قد لغادا للك نمووصخ أ ه:هصخ اماصخو ةعداخ هدعكاغو 7

 | تنعم ةيطوقلا نبا لاقا يف ةغل ىصخاو ةفورعم( ةيصخلا )) اضعب مهضعب مصاخ موقلا مصتخاو
 || ءاتلاب ناتيصخلا لاقت ةمدكع نكسلا نا كو دال ات رمتسس #مللا
 سايقريغىلع ءانشأ فرى وهدحاولل ةيصخلا لع نم همه نانا دلجلا ءانريغت و ناد. |

 ا ردا ءاصخ هيصدخخ اذمغلا بنص .وىذدم وه لم 0 ةريض دما ح ونامصخ لام عبق

 0 ررصتخو نابصخ عج و لش 2 رحلدةمل اوععم ىعع ليعف ىصخو يف ةهيصخ نإ دكار

 : امهفل اوععد و ليعفلامعتسازوحت وىد 7-0 د ٌتءطق س هرغلا

 كاي الل ا ظ
 ملاذاف عاطقلا نبا لاقدوتوءان ما وهو باضخ ناب برمض بان ن مايض+خاهربغودملا تدضحخ

 || لاقي سب ذهتلا نم ةضسن ىفو باضحللاب تدضتخاواباضخ بضخ اولاةرعشلاو بنشلااو 1
 را لاش الوه «رعسم غمسص ليش انكار ند ناحا الاتساع

 1 ْ ٌىتاللو رض ارك ذ للا ضد أ ءاسو تعدو عفاسعت سعأ ل مرضخو وف ارمض+نوللا (رضخ)

 أ| وسلا تدنمىفءانسملا ةأرملا ىهونمدلا ءارمضخو مك انا مالسلا هيلع هلوةوربضحخ عجاو ءارضتخ
 ا ا صان نوكمالارم 0 نمدلا ف تننيامتالاهداف وسو اهسال سدت تا

 || لوقملا نمرضخلا لاق. وا اهحالصودس نأ لف ةراعلا ع هد ةرمضا ل اوداسفلا عبرسو#و

 ا لاسة.نأ اهسامقو ءارقصوءار + لةمءاربض عج ى هةر تواصلا ان ةوءارمض>ا

 أ | ءا حوت مسالا عجب تعم هع الا ىناحاسرف كلعوتكل ةصلاور جلا لاق اكرضملتا
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 لعف ف لالا سخأو ل3 بان نمسحو سثاسدخ عجلاوةسسخ تالا اوماركو م لد

 ١ فورم تان س1 ناو ولباقيامل داع !ةهنزو فدخا ذأ برم بأن نم سك سدو سدس *| 0

 !١ |هفسخو ضرالاق راغاضدأ اف وسو برمضان نماش سة ناكملا (فسخ)) ةسحمدحاولا||

 دوجأت اع لاقواضد[ ف وسكلاوهو صقنوأ هءوض تهذر ملا فسخو ىدعتبالو ىدعتنهللا :

 وهف سعر وو ضءب ب هذاذا قرسغلا ىف ناحوبأ لاقو سهْثْلا تفسكورم_ةلا فسخ مزاكلا
 هاملا نيعتغس>واهءوض_.هذاذا نيعلا تفسحو فو سكن اوهف هعمج ب هذاذاو فوسكللا

 بابن نما سد فدملا مهسلا( قسخ ]) نى لذا الو دسم هما اوان ًااهتفسحو تراغ 11

 عاطقلا نا لاتو قلتو هبف تيناذا قس رانا لاق وا دل وو در :

 ةيمرلا ن ملك اذامهسلا قسخ ٍ

 ظ يامهئاشدامو نيشأا عمدا اول ْ
 لعقو هلثمفمفة2ىباشلا ناكساونيمه2»:ى شكناو ة مشد ةد>اولا فورعم (بشملا

 رسسكو مالكنازو ضرالا (شاشخ) .ش نيتوتش ديسأ عج نيتها د_ىالاكم حوتفملا عج موهكملا :
 فنا وطعىف لةعدوع شاش ناو ةماملاو هرمولا ىو ة- ماش هدحاولاماودةءالؤالا ١

 ١ | لزالا غم شاطشلاو اضم ة شاش ةدح اولا ىف لاقي و ةنسأو نانسلثهةشخآ عجلاو ريسعبلا |
 مظعلا ىهةدو د نيعلا نوكسوءاغلا مض.ءالعف ىلع هاشاناو ةماضشخ ةدحاولا نورعمتانن |
 ملاكلا ىف سل تيكسلا نبا لاق ف.هذخلل نكس اف محقلاب هامش لصالاو نذالا فاح ئتانلا |!

 وحن فلاب ءالعف ىلع بابل ارثاسو نيعلا تف امهف لصالاوءاوت ةوءاشنيفرحالا نوكسلا.هالعف
 عشخو عض_خاذا اعوشخ ( عش شخ ) قرعيذخأ7 ى ج ىهوءاضح راو ءارم 2

 ا را اا ول بج

 تنًامطاو تةكساذا ضرالا ت يش نمذوخ اموهو كا ذ ىلع هاد لمقأهناعدوهنالسصىفأ |
 "|| فاشللاو لوجو لجل _:هفو شخ عجلاو ئتالاوركذلا ىلع قلطب لازغلادلو (فشخلا) | فشخ

 ١ ]|| ىذلا شاقح نيشلا باف لاقو فاطخلا فاشل ىباراغلا لاق ل_للاريط نمرثاط حاف: نازوأ|
 فننالا ىصقأ (موشبملا)) عصف نيشلا مدقتب ف ةاشناو يول ةموهىناغصلا لاق لءللان ربطت ||

 01 بعت بأن ن نما ءهخ ناسنالا مددنو ١ 1 ا ل رو سال ىلع ةفاطلنم م

 | تلد ::؟ىذلا دخالا ل قوءامدخ ى ةنالاو مخ او هذ ةالراصف هد_سفأف هنآ ىف ءاددباصأ

 ا ا مصل ىذا (نشخ) هدي رتريغتاذا معلا مخ نما ذأ هموششبخ جبر 3

 قالا و رو رغل ثم نيدعكا نش ىلع عمعو دب ده ىوق ن سد ل->ر ونسحخوهف م

 ةماعت وأ هنمو هاملا اوءاملا فذح ىبشخ هيلا ةيسينلا وب ررعلا نم ىع مهازه ع درع ضع ءوهنشسح

 فال ن ثحخأالا ردت !قنولوش نو اكل شراك نا لات دل مم فال هش ضرأو تحل
 الات لابتاعرو ىضغو نامضغ لثما شخ هأر ماو نايس و هذ قاخ هيشخ (ىنخ) ْْ
 تاع ىععأا 1

 مسيمسلل اس ل نيس

 ظ ! يامملثد اموداصلا عمدا | دوي ْ

 رنه وم 1 فلابناكملا بص_خأ ن همساوهو بدا فالخوشو ةكرلاوءاغلا لجن ازو (بصانا) |
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 ف رع:ملاذا برة با نمئلادف م رولا مضب فرحا مسالا 1 ءارجورجأ 1

 : ريدتسم ب ةنوضو ىرخا ذآ ثناك اذا 3# با:نمادرح هاشلا تقرخواضدأ قرخأو وذ هدس لمع

 ْ امرخ ىلا (تمرخ]) رد موهردس لدم قرخ عجلاو هنمةعطقلا بولا نم ةقرحل او ءاقرخ ى-وف

 ْ ع او ءرخحيراخللا مساو طوغتاذا بعت بان نمأر خي زم لاب (ٌقرخ) «ةتاوجي مهكلهأ !ذارهدلا
 ا نازوءارخ او دونجودنج لئمءورخ عج او مضلابءرخوهىرهوملا لاقو سولؤو سأف لم ءورخ

 || تارو هءارخل او ماهسو مهس لثمءرخ عجب وه لبقو موصلل مسا عارتصلا لئمز دصالمما ليقب امك
 ] تديريغتفلارءارخاو ةهاركءرك ل_ثمءاحلنا حقن ىرضوحلا لاقو هلثم ةراخما

 «امتاشدامو ىازلا عمان أ وي

 |١ لحزار زاخو هارزح تالا اور زخأ لح رلاق تقاضو ترغصاذا بعت باد نمار رح نيعلا( ترزخ)

 : نارزي1اوانقلا قو رعنبعلا طوءاغلا >5:نالل_ءءفنارزيكلاو رظنلا دّددل هنذ> ضيق

 ا ناسل ىلع مرحهنا لاقي و ثديخ ناومح ليعتةرزتكلاونارزيكتارادةودناارادا لاقي و ناكسلا

 || (زخللا ]) لجرلا ىع“ اهبو جيرلا ءامسأ نمر ةعجناذو ( حرز ناو )) رب زانتخ عبو ىنلك
 | نم - رزخناو سولفو ساف لمزو زن عج او هرب و نم ذخملا ىوثلا ىلءقلطأ يأ د مسا

 2 عطنا لل لوم#ملا نيطلا«( فزملا النا درصودرمد لثمنازخ عجاو بنارالا

 || ذقن ساطرقلا مهسلا قزخو هنعط برض باي نماقزخ( هقزخ]) راخشلاو عة ىو كاذاة لاصلصلا
 1| ل راق همعطق ل: باي نمال ارح هدلزحنو همعطتقا (هتلرتخا ١) قزاوخ هعجو زاخو 4ذه-#نم

 ا رص (مزخللا) كلاما لام نععاطنقا هنالدرلا نم عانممالابولواهسف تن هءب دولا تازتخاو

 ا تمرحو لجرلا ىعم هرحاولارغصعو ةم_صقو ىصق لهم ةمزخ ةد>اولالابح هرم نم ىل هع

 : بوقثم لك لاقي و رعشلا نم لمهدامرمس كلا. ةماز ناو هفنأ تدق برنضب ا: نمامزخرمعملا

 ند انزح ىلا (تنزخإ جست ارونكر ونال وجا رلا ةسط هلق ىرهزالا لاقو ربلا ىري وهو

 عجاو نزلا لثمرسس كلاي ةنازخناو سلاحتو ساد ل ثم نزاتهعج و نزخنلا ىف هتلعج لق باننم
 ' رملا تذزخنو لو عم ىفبج ليعف نبرخن ئثو نازح
 جحش, ةيازحن ىزنو هناها و هلذاهتلا ها ازخأو ناهولذ مل-ءناننماب _ (ىزخ) زنخنمساقةلا|[
 ىزاكاو تابزخ ا عجلاو ةحصيقل ان صل ىزخأ نم لعاق مس ةغيص ىلع هي رخناونابزخو هذ ىصسا| |

 #«امّئاشن امو نيسلا عمءادلنا يلب

 رسخوأجق هيرست لاقيف هرمهابىدعتي واناريسخوارمسخو تقلا هراسدخهبر احن ىف رس ])

 ىرح

 بابنم ارم هيريسخو نزولا تدةناراسا نازي لا ترسخأو كإهاضأانارسد امم

 ليمثتل هش لكلا كل ىلا هّتداسن هيرمس خو هن دعنأ لمقتل انانالؤ ترسو 4سفهْعَل نرض

 00 نم يع ىنلا ) سخر لاعفالا هزه ىلا هتسنا ذا هنر شو هتقسف هلثمو ذك ىلا هتسسناذا

 ساسح ىلع عج دقو ءاحسأو صم لدم ءاسحأ عجاو سيسخو عفرقح



 | هنعتاذو (هتلذخ) ازاحمقلطأ هنكلراغصلااص+لادارملاو ىرلااصحهانعمنذاناا صح || لذ
 [|| ىلع هتاجال. 2_1 هتلذوهنم ترخأتو هتناعاوهترمصن تكرتاذا نالذ_1:ا مسالاو لسا نم

 1 لاتقل راو ركعلا
 يام ماثبامو ءارلا عمدا ادلب

 ةيقثلاةيرختاو هتيرخو هت رخأ لاقيف فيعضتلاو هز مهلا, ىد عت وبارخو وف لزنملا( بر )

 هنذأ فىذلا شكلا برخالاو هدازملا ةورءاضدأةبركناو فرغو ةفرغ لثم برزخ عج لاو ىنعموانرو
 نم برخي برتخو بعت باد نءامرخ مرخو برح هلءفو مرخأو وف كال ذ مرخك !نافر دسم سقثوأ قش

 صالات دجووانأ ه-:جرخأواجرختواورخ عضوم ا نع( حرتخ )) قرسا ذا مدكل ابةبارحخ دق با
 لوقو ةيزجلا ىلع قاطأكاذإو ضرالا ل نم ل_مامحب رخل او جارحللاو اصاخت ىأ اجرح
 ىهحراوخا يللا فاصنا الو طمشلا دقاعمالو حراوخلاو لخا ودلا هلنمدلارطنأالو يفاشلا
 لاقيو هريغوأص خب طئاملا ىفةباكلاوروصلا لاودلاودنطان نمرادجلا فراح او تاقاطلا

 الفنييزتو نيس كلذو هتيحان لاكشالاغلا 2 ءانملا لاك شا نم حرام جر اواو لداودلا |
 لامحد هت ةءطسالا سارت_سنوكدرمصلاو بصقلا نمهذخملا طمقلا دقاعدو كم ىلع لدن
 نوكجي ةعطقم تانش انلاوهنبللا فاصناوسن احن مىوةسملاو سناجنم لعجتف طو.خوأ
 ءاعو حج ركناؤ كام ىلع لديالفاضدأن بست عونهنال_ناجىلاروسكملا وتناج ىلا اهم ميمعلا

 برح

 جرح

 تدرك ساو ةحارخ هدحاولارتب بارغنازو حار1ناوةسنعنازو رح عجلاو عمك قرع فورعم

 نيعو ءاملا توصرب راو طقس يرض ب ان نمر ْئشلا( رخ) هبارت نمهتصلخ ندعملا نمئثلا

 زرخناوبايثلا ىفةطا.كناكوهو لتقو ب رض با, نمازرحدلجلا (تزرخ) عسنلاة رب غةرارخأ
 عنماسرخ ناسنالا سس هرخ ) هراقفرهطلازرخو ةيصقو بصق لكمهزرخو دحاولا فورعم

 هدالولا عن_صن ماعط ل_غةنازو سرحللاو سرح عجاوءا سرح ىثنالاو سرخنأو يفةقاخ مااكلا
 اصرخرفاكلا صرخ رمكلانصرخلا مسالاو هرمت تر زج لّدق باب نم اصرخ للا (تصرخإ |

 لقو برضا, نماطرخ قرولا ( تطرخ ]إ ةقاح مضلان صرخللاو صارخو صراخو ةبذك ||
 ماركو ةميرك ل ثم طئارخ عواو قرخو مدآ نمح رشد سك هش ةطن رخ ناو ناصغالا نم 0

 هنروونبل تدندوقمنازو (عو رحنا )) ربفاصءوروغصع لم يطارخ عم او فتنالا موطرخلاو :

 لق نان نماقرخي راقلا(تفرخ )) مدنرخنيلتو ىنثنتو ىذتءأرأل لبق هنمو واولا هدابز ىلع لوعف||

 دقوني:ةق ىفرخمملا ةيسنلاو رالا همف فرت ىذلا لصقل !في رن اوكا ذكا هتفرتخ او ا هتعطق

 لتكملااهرسسكح و فارتخالا عضوم ملا تفي فرخ او سايقريسغ ىلع ايم نال نكس ||
 لكأبو 2 رب ىأ اخوه نمو انههنمفرخ هنالك اذب ىم“ ةفرخأو ناق هرج عيجلاو لا فور او

 هريغو طئاخلا فر قثلا (قرذلا) فرخو وف هريكل هل قعد سف بعت با نم افرح لج رلا فرخو
 هتقرخو هتعطق اذا برض نان نمهمةرخ نم لصالا فر دصمو »و سولفو سلف ىلثمقورخ عجلباو
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 ظ هامهتثيامو مجلا ماخاب
 صخخلا (لعخ الر حانخ عجلاو ةغلاغرس ايي وءاشلا جت وجو سلعنف(ر 0

 ءامحس الاكوهو تاع هل تاقدي دشتلا هتاعخ وان أهمل ص أو سعت بان نم لء>وهف الح

 يام اشم امولادلا عمها كن اووي

 20ج سالو يضب يضلل (تجشر) لت(
 نبادازو للا ما قريغلا هداوتقلأ اذا ارذاحو فاظو فخت ا ذلكو ةقاذلا تحد ديزوأ

 نايتسادقو هئقاأ اذا ناتغلا هل ءقوقلحلا صقان هنا ف لالا هت دخأ اودقاخ ناو ةيطوقلا

 هتعجر لاق. عا روهفداولا قاخ نود تلا ذاق ماعلا لسقىلادلولا قا لون د جادت اولا
 دقفهدعلا مامتريءلاهدإو ةقانلات ةلأاذا ةستق نا لاقو ا لاو اغاج هرهعج

 نالافو حد داولاو ,اجا دمنا تحد أر قف ىلخلا صقانوهو هدعلا ماع هتقلآناوّسح

 تقلأى لالا تجد حو هقلخ ماو للا ماقتل ذا اانا نحسدحتاضيأ عاطقلا

 1 احادحا هتالص لجرلا بدأ ى طسةرسسلا لاقو اهصقمإل سلا دخو ا واجع تناولك ا

 نم كلذ لص و ناصقتنلا جا دحلنا ىبع هالا نع سدذهتلا فو ةلماكرب_غاهيىنأ ءانعمواهصقن اذا

 هعجدملاو ادودحخ لودحلا ىمم-دوديداخأ عجاو ضرالا ىف رش 7-1 0 ةقاثلا حادا

 : دخلنا تحت عضوتا مالك ذب ث مهم م 1 ارسكي هدو نسءنأ أل ا ىعللا ىلارع ملا نموهودودخ

 همقناكن ا بلا ىلعردحلا قلطيو رود عجباورتسلاوه (رددا) باودتازوتلحلا عجلاو

 || اهو ردخو ىدعت, الو ىدعت, اها هأاهر د_تأو ر دخلا تمزإةيراجلا تردخأ ًاوالفالاو هآ سها

 ةفرغنازوةردخو اهحئاوح هاضعل جورخلاو نابتمالا نءاهوناصواهورت «ىنعملااضنأ ليقثتلا
 برمضبا,نماثدخ(غ هتشدخ هكرخلا قيطبالف ىترخسا سعت ب انمار دخوضعأ اردخوةلسق

 شود_ ىلعع مو امهساردصملا لمعتسا مت الوأدلملاىيدءاو سوداكلا ارهاظ ىفيت>رح

 للا لعاخلا ول موس دج ودم حا كلان عدل اواعدخ (هتعدخ]إ

 !انهعد_ت نرحلاو هيبعلت انا ةيعللا لك هناسأ الادب عدنام مضلا| ةعدتاو عداخواضدأ

 ىتاترعناعد_خالاو عدختاف هتعدحخوإ- دو ع ءاعدللا ىلسص ىنلا ةغل فلا نا لاقب و جفلاو

 تءرحخأ نصذوح[هةغل ملا ثيلثتو ىلا همقزرحير يغص تدب ريما مع ضد عدفلاو ةمادع | عضوم

 ءالاب ةمداخناوةيراحوأ 1ناك امالغمداخوهف ةمدخ مدس( لع )ديت :انقلالا ١

 رافت لو قيقح فصو سل ادغ ةمداخةنالق مهطوقو مادو مدخ عبلاو للف ثنوملا فا

 ةكستلاو ةغلابلل ليقثتلاباهتهدخ و امداخا متيطعأفلالاءاهتمدخأو ا دغةضئاح لاقباك كاذك
 لثمن دحنأ عيل اورمسا | ىفقيدصلا(ندهللا )كل ذكمتاعجوأ ىنمديناهتلأ سهتمدضتسساو
 هقذاسمتدانولاج ال

 ام هملثي امو لاذلا عمهاحلا وب

 0 0 ا ةماعلا 0

 لع رع

 جدخ حلدح

 درو

 عد

 مدح

 ندح



 لل

 ||| حافتنازوزاملناو بسذ با. نمازبح هنزبخو فورعم(ز يدا ) مانأتئالثو غ مأشلا ة-هجىف |

 1 (تصدخ]) ىنازمناكف هع ةغا فهذهو ىزابخ لاقيف ثننأتلا فاانقغل قو فورعم تدن

 ١ (( تطبخ ] لوعغم ىن«ليعف فور عملا ماعطلل صسخلا هنمو هتطلخ برعض بان نم اصمخ ئذلا

 0 لوعفم ىنعع لعف نيدذ#» طبخ وهف طقسا ذاق هتطقسسا نرمض بان نم اطمخر ملا نمق رولا |

- 

 بابنمهداو:بهذا اذا نرد هلدخدقو هلملاو حج وحلاكه هيشو نودجلا ءابلا توكس ) لبخلا)

 ووفاضنأ برمض با. نمال بخ هتابخو نونجلا اضدأ| وتعب لحن او لبو لوبتو وف برض
 داسفلا ىلع قلطيءاخلا خشن لاسختاو هل _ةءتيهذاوأ هئاضءأنماوضعت د_سأاذالومخم

 دديركلووب هاتف جدت متوق#- خ22
 ا 1 2 و تعوم

 باب نما ىلا تفدخو رمصقمل هلبذ تفطعبرض ب ان نمانمخ نوثلا ( تندخ !) نونملاو

 بابن مزوم عما ثلا (تابخ]) كطبا تت هل مام ىهو مضل ةنسحلنا هنمو هتيفحا لتق

 ' ||| هنأبحخو لصالا ىلع تزهاع رولا ءتسسالا ةرثكللافمئ 2 ةزمهلا كل ارتو ةساخلتا هنهو هرج سعت

 || دقو فوصوأرب و نم لمءبامءابحلناوئخاملمسا تلا, #ناو ةغلاس مريثكت دي دشتلاو هتظفح
 كاذ قوفاموةثالثوأ نيدو ىلع نوكي و ةيسك أو هاسك ل ثمز مجريغب ةمسخأ عج اورعش نم نوكم
 هرمهاىدعت وامل بهن دعت تاننماومخرانلا تيخو تدب وهف

 يام مشن اموعانلا عمدا اووي

 ا و مل هنا سبع تق واتح هوجو اكلا تنجو
 |١ هاغب ةكف ىهف صفامل نكي ل ناق اهرب غنم صف تاذةقاح متاح ااولاق ره سكلاو اهرسكو
 عضوام فلاب و لءافلارمسكسلاب متاحا ىرهزالا لاقو ةمصقنازو ةمتمءاخو قوف نم ةانثمءانو
 ىنهعانهول ليقدي دح نما تاخولو سلا ثد دا فو باككلا ىلع متصئذلا ماتاناو نيالا ىلع
 ىندأناسلو وف ديدح نما فةاخدجت كاسءف كا ذكنوكيامدحت ل ناف انادصسفلااربدقتتلاو ىسع
 أ | بيغر وظ نع هعبجب هتظفح ىنعملاو هرخأ ىهو هتتاخ تظفح نار قلا تح و هب عة دنيا سقللام

 ةناتخلاقيفءاهلابث نون دقوريسكل ان نانللا محمالاو برمض باب نمانخ ىبصلا نتاحلاا (نتخ)

 || نع ةفيطل ةيانكوه تاناتكللا قتلا اذاثيد أ ا ىفو حرفلا نم عطقلا عضوم ىلع نا.هكنا قلطدو

 عضو لباق:نينامألا اغلا ندر الباقتا ذا ايفالتو ناسر' غلا قتلا لاقي ةةشحلا سدغت

 لاقحرحو ليتقام يف لاقي اك اضدأنينحخ ةبراحو مالغو ةنو خشي رامملاو نوتخ مالغلاف امسءطق
 نتحوناتخأ عجلاو خالاو بالاك هأرملا لبق ن هن اكن م لكبرعلا دنع نيت نييلناو ىرهوجلا

 ةأرملا لبق نمناتخ الاف اهمأ ةنشحناو ةأرملاوأ نتحللا ىرهزالا لاقو هتذبا جوز ةماعلا دنع لدرلا
 مسمتتاخ لاقد نيفرطلا نمدرهاصملا ةنتاخلا لاق واموهعد راهصالاو لح .رلا لبق نم هءاجالاو

 ممترهاصاذا

 ام هئلثن امو هانا عمداجنا وب

 بعت نان نمارت رخو رثاخو هف ددسسا و ند ىعع هروثحخ لمق باد نهر هريغو نملإا ) -

 (ىخ) هيرو هنري لاقيف فيعضتلاو ةزمهلا ىدعد و هيف ناتغل برق بابن مرثعرتخو
 رعملا



 | ىدوهفدملاو خف رايح هنم حنو ةغللا هذهالا هنق سنل دعت زفابح هنك راق نيل هنيركاا و
 لاق. ف فرخلا و هسننب ىدعمد شه الا لاقءاوزنالاو ضا. منالا اوهو هزمامحسأو ليعف ىلع

 | ءاس مل ةيناثلاو نيماسنآ رقلا اجاب وزاخلا ةغلايعادحا نائل هبفوهتمحتساو هانم ترمخسا
 كادر مل ىلا: نم نأ لك نمر ,دلا مس !ةايحلا دي زوأ لاق دود هاشلاءام>وهدحاو

 || هلصأ ةيمايحو ثيغلاروصةما.هلاو ةقانلاوةبراخ ا جب رفءايحلا لاعف تاءؤفاراغلا لاقو

 م ءاعدلا قلطم ىف لمعت_سا ى>رث كح كاملا ليقو هاقيلا ىأهتلتايدقلا هنمو ةامجلابءاعذلا

 ١ هسقن ا لاق ءاعداهود#و هالضلا ىلع جود اعمال. فو هو صوصخت# اندقعربتلا ل

 ْ لوقو لعفهنمى تشي مواولات لبق ىأءا دغلا ىلا نحو ءادغل ا ىلع حلاق والا لهو هانعم

 ٠ ىذلكنا اويحلاوءابحأ عجلاو برعلا نمدلسقللا ىو حالغلا ىلع هال_صلا ىلع >نذوملا

 : لصالا قرد صمهنال عجاو دحاولا هيف ىوةسوءام+لان مذوخأمقطانريغوأ ناك اقاان حور

 انهناومحلا ليقو توماهمقءدال ى هلا هامل! ىه ليقناو.كلا ىفةرخ“ الارادلا ناو ىلاعت هلوقو
 || سرد تشاو لاف تونر مد الادكل اوناتومريثكدلا تولل لبقأك ةايحكلا ىفةغلابم

 1 1 ل 0
 555555668686896 ع عمه هو همهم عمم عه« عمه عع هههم ه8 5

 م ندع دل وا

 : 9 ا ا 0 1 ابدع مالا

 ا 10 نياوالا نيرحاهملاى تالا ىقنعلا

 ىلاعت لاق هبلق عش هنن عضخأت امخا لحل (تد مخأ]) ةفوكلار ماظ . نفدونيثالثو عم سهخس

 : || ثيرخوهفةثامحلا مسالاو باط فال برق بابنماثبخئشلا (ثبخإل نيتحتارشو
 || مولاك هروأ هعمط هركشسملا:ىدرلا ىلعوانزلاكمارخلا ىلع ثددحللا قلطي و ةثسخ ىقثالاو
 اومعت الو ىلاءتلاق برةعلاو ةمخا لثما ثبت برعلا تناكىتلا هو ثئاسبحلا هنمو لصبلاو
 || ىو طئاغلا ولوبلا نائثبخالا و ديلا نعةقدصلا فهىدرلا اوجرخت ال ىآ نوقغنتهنم ثدمحلا
 : 1 *متاسخأو ءايسو رطل ناك تح يتلا سو ىأ ثيمحخ

 : ذوعأو ثئابخ ةثيمحلا عجب وثلان امهدج و داكيالو ةذعضو فيعض لئماض:أ ةثبخو فا ا

 نر ف ملل ,ةةقاحللا فىتاي_.هوممتةغل ىلعزئاج ناكسالاوءابلا ضب ث ثنامكناو ثينان مد

 وهفاهب فز لةقبانن مث ةأرملا لجرلا ثيحخو ىصاعملاورفكلا نم لءقو ناو طال
 - ||| اريخ لتق بان نم هريخأ ئثلا (تربخ) رو ث خا ذراص فل الا, ثدخأو دم ىهو ثدي
 تريخو هنري ى ةلاءنالف فب أ ورابجأ عم اوربخ هيث دحتدو لقنيام ماو هبريبخاناق هتلع
 ضرالا نع بج 4 فارما هو هرياخنا ه_نمو ريمخاناق ةعارزلا اهتقةثضرالا

 نمةيرقو نميلا ىرق نمي رق س اف لاثمربخو هسنم مسارسكملابةرياناو هنأ ىنعب هنريتخاو
 هيلعدتلا ىلص ىننلا ةنيدم نم هزتسع دالي رببخو اظفل ىلع ىريخاهلا هيسنلاو زاريش ىرف

 ٍز سو
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 هبت مهذو سهذ لئمهند-ًاوهيت دحلاقدف ةزمهاو فرخ ان ئدعتبو دعنو ىخن | دومحوةدمح ٍ

 ءوضهاشغمفْئثىلا ناسنالارظا.نا ءلصأو ىرهزالا لاق ريد هنبري_>و ىرا.> عجاو ىريح 1

 رمسكل اب ريس لاو درتي ىأ هيفر ايا |نالكاذب ىع“ لبق فورعمزئااوهنع هرمصن قرصيفأ
 ةلحلا دريغ ىهو سا. ةريغ ىلع ىراح ععمو سايتلا ىلع ىريح هيلا ةيسفلاو ةفوكلا نمسيرقداب ا

 هاون عزت رمت ( سيحلا )ل ىربطلا نعىليهسلا هلقتاهل وق ديلولا نيدااخنال داوسلا حف

 ١ 0 هبلا نومي لدعم نمىأ ضيحت نم مهام ليزنتلا فو ل دعو هنعداحاصاحتو اصيختواصومحو 3

 ديحوهدي>و عيضوةعمض لمعملا قوإةموردب وهردب 2 مضيح عجلاوةضيح هرملاو ضيخلا ||
 " رسكللابةضيا او تاضس وةدس لثمتاضيح سايقلاو لودوةلودواولات اذن ندو خو ههحو 2

 عجو عكرو عك ار لثم ضيح ضْناَا عجوتضاحىلءلءانباضدأ ةضناحءاجو صاخ م صو و

 ىهنمدارملا سارامذبالا ضئاحةالصدتلا لمق»الهلوقو تاءاقو ةعاق لة متاضئاحهضئاخلا ||

 رسكلاو ختلابانبحةالصلا تنادو برقنيباذك (ناح إل واولا فةغل هثرابالا ةوقالو ليح ||
 فةورالن يح نانمح نيحلا ءارغلا لاق نايحأ عسجلا ورنكوأ لة نامزلا ن1 اواهتقو ل دةنوذمحو ْ

 طاغو تاحوأ لافرهشأ ةمسا هر نذاءنيح لك اهلك قت ىلاعتهلوةىفىذلا ني+اوهدح ىلع

 حاحا رح ث يح لاقي الو تقولا كاذ فى أت ةنيح تق لايف نونلاءنيحامأو تمد عضومىا ||

 1 ا نسح عضوملكو ءاثلابث يح هب صتخخا ىأو نأ هيف نس عضوم لكنا هطب اضوةهثلثملاءاثلاب ا

 ١ جوه ف هايح بعت أن نمامح (ىح ) نونلاب نيحهب صتخا همسشو ثقوو موب وااواذاهمف م

000 
 - [خديعئتلا نع( داح )أ يسو نيب هبتشب ورعشلا قدرغملا ىلا هتفاضا لو ىلاعملا فورحن مال ّ

 ءأرملاو ناري> وهف ناوصلا هجو ردي ل ةريحو سعت باد نماري>ر اديه سحأ ىف (راح) هتهذأو

 ردصموهو قدو.هءملءحاعروديرثلاكقس ىحديلا؛كادي م نعكاينانقت و طقأ عمقديو

 ىلا اهتتسناهت_ذيحواضيتواضيح هأر ملا ت ضاحو همك لاساض وح ضيحت ةرهسأا ((تضاح))

 رسكلا,ةضيحلاو ردسو ةردس ل ؛ماضدأ ض.ح ا هعجبو سلما ةءرهلةساجلا لم ضيحلا هثره

 هنال ضئاحةأرملاو ردكلااو خقلانىو رْكم_ضدح نابثىذخ ثددحلا فو ضيمحلا ةقرخاضنأ

 هناقاضدأ ةغلابلا ةأرملا دارملا سيلو د ةنيحا,ماعمارحةال_صلا نالذالصلاب سلتا ةلاح ضئاح
 نمسنح ىنءلاوطغالازاجمدارملا ل.كاذكس لو سأرلا ةؤوسكما متالص عدت ةريغصلا نا مهب
 مومعلا | ذه نعةمالا تحرجتو نأ ءال_ص هللا لمقدال لاوهناكف ةغلانربغوأ تناك ةغلان ضدحت
 ضان سل بلاغ مدةضا سال اوامضيح مانأ هال_صلا نع تدعو تضيختو حراخنم ليلدب

 سدو ناكم قرظةثاثملا ءانل انثثيح لاه نا تاوصل أو ثمح ىنعع نيح اواءؤءاربعل ا نمرشكا

 ىلا ىأ تش ثمح يهذاو هيف تق ىذا عضوملا ف ىأ تق ثي> تقلاقيف نامز فرظنونلاب

 هللا ءامحأ لاقيف ةزم-هلابىدعتي وءايحأ عب لاو بطخآ نبى ح هسنمو ىع“هب و ىح هريعصنو

 هتديصسأو



 لصالاو هّمم رحاب سلك ا نال الز نم شنلا لف نال 0

 ١ هامناج ىداولا اتفاحو تاق اح عج او هامقأم حامفن اواهك رك هلاغلواولا تماقناف هبسفت لسة

 ارسكلانةكا ايلا ولاق تان نماكو> بولا لجرلا ) لاح ) ناسللا ت ترضخ[ قرعفاخلاو

 لو هالوح(لاح]) موو هك احعجلاوكتاحو وت ةةعانصلا

 لوح هيلع أاذالوحأ زلحاو يدا لاحولا اوحأ عج اور دصملاب ةيعست نوكيس.هنال ضع لوأو

 ىلاىدتويىحركشا اسيلقتوهو روهالاريسدنىفىذحلا ةليكلاو الوحهبْنكأ ناكلما تاخبأو

 | |رسكلابالابح نأ لكوةقانلاو هللا ألات لاحول تلطلات>اوواولا اواصودوصقملا
 ثنين ورك ديئنثلا ةفصلاخلاو لاصتالا عنموزخح ةلوليحاننيب رونلا لاحو لاح ى-وف لمتمل
 هقصو وهعبط نءريغت ئثلا لاك“»أو هلاملاقيف اهلا ث نود دقو ةنس> لاحو نس> لاح لايف

 || ضرالا تلاح »او الاحم ”راص م الاكلا لاما و عوتولا نكمملاربغ لطاملا ل ىلاو هإةملوحلاحو

 ١ ىلا عضوم نم هملةنالد تا هنع لمتنا هناكم نملوحتو ءاوةسالا نعت +رخو ت>وعا ا

 تاوحو اييسموامز الزههسس شال وسو لوا
 ْ عضوم ىلا فرط لك تلقنءا درلا ت

 : هلاحا * قل 5 اخذ ْكتمْذريغ ةمذ ىلا هماقن هندي هتل افا له ع نيدو مملة ل |

 ع أقرم له رمض نعت مهاوق هنمو ةيلعدي تلبقاوهبلا يددبم عالاو طوسل انهياع تاحًاواضيأ هتلقت |

 | وهوه لعلام ان عرلا قصاياكهيهقصلنو هبهقاعت ىأبرضلا ىلعتوملا لاحتوإ تقف توما نع
 آ| لص هنيانالا و ةالو لو> ال وهيأب واطم هءلعاروصقم ؛ةلعح ىأديز ىلع هالا تاحأو درا

 فرطلا ىلع ماللا بصب هلوحان دعقوهللا قيقوتر الا ةعءاطلا ىلع وقالو ةم عملا نعلو> ال انعم

 00 نفث يدحلا قوهنرادانامو>ءانملا لوح رئاطلا( ماح) ءانمعهيلاوحو مب ةلسحلا تاهخ

 : (تونانما ]لايف هعوقو برقا منمان دو ىصاعملا براق نماكأ, ىلا ىف عقب نأ ك شون ى جلا لوح > مأح

 ٍ هيهرلا نم تو ءهرو للملا ن نمت وكلم لثمت وا_ءفاولصأ ليقفاهنزو ففاتخاو علام ءلاناكد 1

 || ءواحاهلصأ ليقو هوو تولاجو تولاطب لعفاك اهانقامحاتفناواوكركلاغلاواولا تلق نكس |
 || نوكسي تفذخا ولامعت_هاركامل كل ةوقرتو ةوقرع لئم »اللا مضو نيعلا نوكسد هولعف ىل 1

 ْ لوعاق توالاى اراغلالافو موضع لوق ىف وان هلصأو تولان ىف لمقام هان:ءاهلا تبلق مع واولا

 ْ ديجتال در 9 2 0 ماما ]أن 1 تأ نكلاهلا ساو

 ٍْ ل ا انبأتوالاو هورطلاهفعاس عدلا تينا ةاطاورساستلا ل

 ىوح

 هتكلمهتيو-و كاذكهّن ودحاو لو عقم ءاصأو ىوحتو وف

 ظ ب اممادامو املا عم احلال

 ١ ق تناك ذا نوبصمنب مقوس ومضلا ىلع هين » ىهو هل ىلا فاضدو ناكم قرظ (ثبح) '

 ثيحو أدي ز موق ث يح موقأ لوة:كذالنيفر ظ ىنعم عمودي ز موقب ثح مقر بصن عضوم 0

 عضاوملا فورح نمُثيح مهضعن هراسبعو ديز هيفىذلا عضوم لا ف مون :أ ىعملا وكمت ماودبز 1



 حوتس 00 مالا لا ءالاو ملاقخا ان 1 اروح (باءإل
 كولا نم ا (تولا )ل ةئيط ل وحلاو م-ةةغل لاو زا اةعا مضلاق نانغل 1

 كلا .<ب اح | عءج ةحالا) ن انيح عيل او توها هيمتلات ليزننتلا فوركذ دموظو ا

 جوجو وفةجالا نمءركأ نازوجب وحأو جاّتحا اذا جوحي ل جرا جامو تاوحو تاجاحو |
 ل دا قنولوقبسأنلاو لقاعهف_صدهنالنونااو واولاد 4ه> سامقو 1

 هحوحأ لاقيفا دعتماضتأ ىعا اررلا ل ]وعمسل 08 وهدم لوعب دكت د مس عل و سالاغمو :

 لحر ليقهنمو هط_سو وهو سرفلار هطظن مد ,ءللا عضوم ب املا نازو (ذاحلا) اذك ىلاهللا ||

 ىلا هلام-ساوهملغنا طم سلا هماعذو »هاو ةراعم_سالا ىلعر وظاا فيفخ لاق ام ذاك فضح ؛

 تاراح جاو اهلزانم لصتنتيللا ( راحلا )اهنةتأوءايششالا قذحىذلا ىذوحالا وهنمهديرنامأ|
 ضاس دّت_داسعتساننماروح نيعااتروحواضنأ ةفدصلا ىع#تو و جاحلا لمش ملا خشن راخناو ||
 ناس:الا فس لواولاق ءابطلا نويعك اهاك نإ ةملاذادو «اروخلا لامتب و اهداوسداوسواهضاس ||
 عمءاضسلاالاءاروحةأرلل لا ةدالو نيعلارمصت#ىفو هيبشتلا ىلع ءاسفلا فكاذ ل بقاسناو روح
 اوناكم منال ثوراوح مالسساا هناعىسعنادصال ليقو اهتضسا ربو ب ايثلا تروحو هروح :

 انزو ضسائلاروحاوكاذري-غل.ةورصانلاىراوا لبقو امتوذيس ىأ بايثلانو روحيأأ

 باوجلا لجرااراحأو او رواحتو مالكا ه-:ءجارهترواحو صن لاق باننماروحراحو ىنعمو أ
 ا رو>

 هزوكلاو قفربا متع سنسمغللاب لد :الا تزحو هيف ةغاراسب ابن هازيح هزاحو هزاحدقف سادت ا 1

 ط نم لكو همعج و هةمعك هزام ,دحو اروح هروحأْ لا (تزح) هدرامهراحآامو هدر ف لالا

 زاو>أساقلاوز امحأهءحىف ليقاذ هلو ففخاعرو لعيفوهواضدأ ةيحانلازيحلاو ةيدانلا :

 زارحاو د>اولا طا ىئار نم ةغلىلءربصو مق ئاصو مئاق عجب ىف لقاك فذحلا ظفل ىلع عجب هنكلا||
 ىلا الثاموأ هانعم هيف ىلا اري مو ىلاعت هلوقو زيدا ىلا مضنالاملازبحتو اهقفاصوام>اونرادلا |

 شحولا للهم ءامخلا مض» (شوم لا ) مهلازيخ يضعون لحارا 000 معاج |

 لد نال ناك ا وشو ملكا ىئاوح بنتي نالفو نت ىتحولاو ىو او

 اضدأمتاجوبأ هاكحو املا تدسفف لد دا ف تررمذّن !نملوخلا+ :اوشوح لا ىلا ةيوسنمةمدوحلا|

 هوشوتحا لايف هسقنب ىدعت دقوهبأو 1 ةنرهملا ب ؟اخلا ىهلاقو

 | نمهت:ةتكاورهطلابت طاح ءامدلا ن *اكروطلا مدا | شوت 0 اا ءأو

 لا (تصوح)) نيممري ش ومد ”روطلاق هءفر َُط

 ءأ ارجورجأ لثمءاصوح ىئثنالاو صواحأ ام“ او. هود هضص# عجح و ىع“ هنو صوحأل->رااق

 لثم اهابق ةرسسكملاءانت اة نكلواولا ضايح لصأو ضايحو ضاودحأ هعجمءاملا (ضوح))
 ى>بارتلاو# هيلعرادأ طب وحت هلوح طوحو هاعراطوح هطوحي ( هطاح) ناش اف او
 أ رلاىف ةغا لاق تان نمهياوطاحو هيتاود#او رادة_سا ةطاحا دابلاب موقلا طاحأو هباطمح هلعج

 اأو طئاوح هءجوناةسلا كا رم لعاق أ طا اح انسلل لءقدنمو

 مهضعد و هوحولا قثوأ, ذخالاو طحالا بلطوشهو لاعتفاْئشلا طاتحاوانطان وار هاظدف ةرعاط ع هي
 رةمواهعجو اهمذا ذا لاق باب نماطوحمةناعراجلا طاحوو طيبا مسالا :ايلا نمط. الر



 أ وا وزاوأم 1| سراق نالاقناتدالا موف ةأرملا لق نمد ل للا

 ا نأ ازه . مرداس هتسوزو الرا: حواس شا لاو درا ١ ها

 || مسماللا ةفوذحم ةجلاو برعلا ضعن نع ليلخلاا هل قناذكهور هصلاكن يمنا+ا نمنو 1
 ا عسلب وأ عدلى ملك

 : ظ هعامماثدامو نونلا عم م ءاحلا دع

 || ثنحلاو امناحهةلعجدي دّستلا هتثنحو ثناحو واه وعش يملا ذا امدح ثنحي هندع ىف( ثنح)
 أ هيلسدتلا لصناكمنودل تلا ثندتلاو سراف نبا لاق ثنحلا ن نمهنح رخام لء فاذا ثنحتو نزلا

 | هشنحدصلا تشنحو ماو لاو ريطلا ن نءداصدام لكن ينحت +( ساحل ) ءارسراغف ثنا: لهو

 0 ىلار كاك هلا سأرا مر بشد ةرمشح لكى لع قلطي و ةيبل ا اضبأ شنكاو هن دص بر ا

 ْ كاملا زازيلا لثم طانحةطنحلا عئابو دحاو ماعطااورلاو مهقلا و( ةطنخلا )صر ريا ماوسو
 ا ناتكو لور له طانخلاو طونطاوانادك اآضءبلةيسن ىفهو ىطانحهظفل ىلءهملاةمسنلاو

 :ٍإ لا ذزريغوروفاكورينعو لدنصو ةريرذوكسدن متدملاهب بيطنام لكو ةصاختسلل طا اكتب مط

 : ل ادلا لرلا يف ئاموعالا(فننحلا 2 طونحوهف هنن وطراا يشكو هلام هبطت هلعرذيامم

 فدو

2 

 وي دوع

 | | ىعسهيو مسخرتلا ريغصت فينح ىلعرغصتو ىعمهبو فنحأ ل_جرلاق بهت باب نمردصموهو
 ا فدنخلا وريهقتسملا نيل ىلا لئامهنالإسملا فينحلاوهيهدقر وها لع ى *عىذلا اوهو اضأ

 : || نم( كذكلا ) قنحو مفهتاظغ هتقنحأو قن جوه ظاتغا سعت انن ماقد 006 0 كسانلا

 || هوضوارعتم ماك سة ىصلا تكحو ناسأو نيس ل تم كلانس اةنحور طرب
 : نمل لا مكن وهف كاذك لّتقو برضىانن ماك ه2 كرو هك رح هن تكل و

 1 رملا تنحو تجرتو تفطعانانحو فلا ةنح برعض ب ان نم منح أ ْئشلا ىلع( تذنح )ف نخلا

 ْ ىلع وي دقو فرص هر ذ ذدموه فئاط لاو ةكم هنييداورغصمنينحو اهدلو ىلا تقامشاانينح
 ٍ اهم حيرخ مناع ةنسنا ذطمر ىف هكم خش سو بلعللا ىل ص ىبنلا نأ نين ةصقوةءتءلا ىنعم 3

 ا ىشك ا ناعجلا قتلا ا نينح ىلاراسف ناضمر نم مانأ تقي دقو فيقثو نزاوهل ادق 0
 | راس مها يعومه او دأ اوفو مهومز وف نيكرسشملا اولتاقو اوغطعق هرصتبهثلا مهدمأ أم نولسملا
 || لوسر ل بخ تعيتوانانثلا كإسنممهنمو ةمناسعلا نإ ىلةراسس نم مهتف ساطوأ ىلا نوكرمثملا
 ١ راس وليل وامونأ_ملعماقأ مالسلاو ةالصلا هيلعهنا لاسةدو ل شْتأمل ن نمو هءاعدللا ىلصدللا
 ا مع مهلا يعو مهل اومأاضر ا نص نولسما منيو فئاطلا ىلا نوكرشملامزيناو اوادتقاق ساطوأ كا

 5 اعجار لح رو ءازحرهشةناللا )ا كلر وسلا هل ل ّس ةيعد مول انتذ ف'اطلا ىلاراس

 انح || ىلع ءأر 1( تنح) ىبسفال ] ةتسْتناكلاقدونينحو ساطوأ اشور ةنارعللا لزنف
 : هنود :-واسشح هينحأ دوعلا تدنحو مههأدسع حورتتإلف تقفشأو تةطعاو :- ونحو ىماقا#

 || لاعف ءانخلاو ونحو ىنحتو وؤرهدلا هانحريكحلا نموها اذا لجرلا لاقي هني :اونحدودحأ|]
 ْ غل عن باب نما ملا هان اءاتض_خدي دشتل اهدي ةأر 1١ تأنحو ءانحلا نم صخأ ةءانحلاو ا

 #يام.ماثيامو واولا عمداخلا دب
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 ىذمرتلاو دوا دو أ هاور ثد دح ىفو ةريثك اهوجو لاخلا لمحو اذكن وكي نأ لمح ا لثمادعتم
 ذا لمدعالنالفلاهيهنالث محلا لج لمق:مل هانعم اة لمع ل نينلق هاما غا ءاءاذا اسنلاو ٍْ

 ريغتب ملاذاام ىلع لوما ذهو سن مل دواد ىلال ىرخالا ةياورلا هدي ود و هسفنن ءهعفدي و هفنأب ىأ ١

 هناك نم ل ه<:اموهو لوعغم ىنعع ليعف له سلا لمجو الج ةبادلا ىلع لح رلا تاجو ةباضنلا (ٍ

 رسكللاب هريغو فيسلا ةلاججودلب ىلادلب نم لمنال ىى_بملا ليجلاو ىعذلا لجرلا لب لاو أ

 ةنسلا ىفةنئاضلادإو نيتضفب له-او لماحت عجلاودو ةمناز واضنأ لمشاهل لا ةيول' اجهجلاو

 ربسعبلا خل انةلوجلاودوقمنازو لزوجي و حدوملا ساحنازو لماو نالج لاو نوالا|
 قالو لد : الا ةعاج ىلع ةلوجلا ىلط:دقو راجاو لغبلاو سرغلا ىف لمءةسر دقو هءلع لمح

 عجاو هويدلو سشخ نمقرحأ امةسطرنازو (ةمجلا) قلاج عجاو نذجلان أ هككلا :

 0 ل ا م لاا سن ا نسامح قر امو املا ندع ً

 ىعابرلا لمعتسسي و ةغل فلالان وح أوان دو برق برمض باب نماسج ئذلا محو هيلا لودأم مسأن ْ

 قوط ىذ لكررعلا دنعماسجلاو معلا هتدوساذا اميمحت هه>وتمجو هريغدجأ لاقيفاب دعتم
 ةماج هدحاولاك ذه اماونيشارولاو ن نح >اودلاواطقلاورحواسو ىرامةلاو ت_+ اولا نم

 تاقرك ذملا يت تدرألا ذا جباجزلا لاقو ىننأ ةما_ج ورك ذةماج لاعتيف ئتالاوركذلا ىلع عقب وأ
 لوي قاسكلا ناكو نحاودلاب ماسلا ص ةماعلاو نأ ىلعاركذ ىأ ةماج ىلعاماج تسأرأ
 ب ل ا ىبمتالا لاو توسل فل أ, ىذااوهماعأ او ىريلاوهماجلا |
 ىلءتاماس>اوعج و ماسلا ىهلاقيف ىلغأ ثينأتلاو فو رعمل_ةثمماسجلاو ءارحتلاريطنمأ |

 هللا هجأو تامج م ةفرص:هريخىعف تاو ماج او هلاقتيف 0 وسابقلا ||
 ءاملاب ل ستغا لجرلا مك.“'و راخلاهاملا مجلاو مومتوهو لوعفللءانسلابوه مك ىتلا نماالانأ
 اما هتاعح نا ا ا مخناوءاملك ىف مامك#الا لمعتسا ىدرتك ع + |

 مسوق شا قانا ا فقولا ىلع ث ايةباكمملا تدر ناو فرصننالام تار ءا هن رعاهروسلا 0

 هروس لكلام اواي نم ممهنمو مماحل أو 1و كا ارد راسهلك ودلال اواعح نم ْ

 ىد_سالا ناب رن شخ تن ةنج هنموةاستلا انو نمءرعنارو ( ةنج ]) ماوحا وعمد ا

 امجسانلان 0 !!(تيح) موه هياعدتلا ىلصهنلا لو .ءرة.عىلطملا دبع تنيةممأ اهو ْ

 الوب رقبالى ج هتلعج فلالاب هتيجأو هنم مسا ةياسجاو مهنع هتعنم ا اء اع ْ

 رعاشلا لاق ه.لعأ اري

 ىم<ىذلااناج حر الوانماع دع عرحترا- غماوقالا ىج ىزنو ٍ

 عمجوءايلانو دحاولا طفل ىلءءاحلا كي نانج ىلا ةثت هدو ى جهيدحو اضدآفلالاءهتيجأو

 تدجو مس مترمصنةباسج موقلا تيجو ةيج ضد رملا تي الا نادهلاقناوج لاةيفواولانأ|
 ىحفاهتيجأ لا قيف ةزمهلاب ىدعد وزاد :لاباهرح دما ذأ ةيماح ىوف بعت باننم ىمحعمديدخلا|]

 راص ب هت بان نمد ىجرتلا تيجو دوسأ نيطهأجلاو ةقنالا ةمجلاو لأ ا الاعألو هاهأا

 بالا لم حوزال- تس رق لكورصةلاريغا يفز و <يالا وجو زمأ اصح تازو 2 ارا ةاجو أجلا اهنف :

 1 ءدحو فورخلاببر هراهوأ لثم اهوجودي لثم م -واصد لئماج تاغل عبرأهي ف رعلاو ا

 2 - د هور ع دو دو مع جل و ع يس ع جوت
 يمر د يو جا و 0 007-5 1 كي ع 2

 زمهحلاب
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 ْ زوم الوةف 0 ةقيصمت دعو ىذلا لسن ماللاو فلالا

 : عسطقلا نالع- طعلا ىلعنو كنازوعالو 4و ةرعملاابفضوتال هركنلانالادوتاما ملا نأ

 ١ ىزلا اوهربدقةتلاو فذ -> مالكللا فل هةناكاذز وحي منانهتعنالو تعنىفالا نوكيالا

 || ىلوأ فرعملاوالام عجب ىذلا ةزمل ةزهه لكل لبو ىلا هتهلوق هلثمو ةركنلا ةفصتةل+لا نوكتو
 || لعىلعناسللاىرحن الو ىذلاوه كلوق فر دقلا فوذ_جناوهو زاجا نمهتمال_سلاسامق
 || هنموفيرعتلازاجىذلاب فصول ناق فالتخالا نه فأر يك توف د رعت نمدسحاو
 لصاوفلا |ةلك |لريكنتلازاجود_هعلاماللا توك دو دوا ماقملاهللا هثعمس موتا

 ) ةرجلا ) رسدكسلا ىبع ةسعاصجو حارمسلا نبا صنو ةّمذملا ضيقن ىملا خقن ةدعلاو هريدغوأ

 ديراناق عوبصلا<ديرأ اذااذهو رج مث اوءارج تالاورجأرك ذلا و ةفورعمناولالا نم
 رجاراضْئلار جاودت ثاسأنلا* اًرجحاو ف _صوال مس اهنإل جالا لد جور حلاوذرجالاب

 رجوريج عج او ردلنءاهلانهراجو نانا ىثتالاو رشا راج او: 5 رج انهتعيس صدي دشتلانهيرجو

 || ههمشتةسودنانقراجو ةفاضالابوافصو ىلهأ ل_ء>و ن وسلا لماراعل ٠ رجأو نيدعذا

 ! مأشلا لهأو ىوطملا 215 ثسعح ارا يدلنا الا متاوق تاذاهنمرغصأ ى هو ءاسفنخلا
 ||ريفاصعلا نمبرضفيغضتلان مرثك اهدي دشتو ملا شو ءاتلسأ مضرب لاو ول معق لففا ومس

 ةرغنلا لالا نوعسد ةزيدملا ل-هًاودر 21 ىفلاقورهتلاوهر جلا ىواخسلا لاق هر

 نمرجأ ناو رجأ عجمهنا لاسقي و سفن لك فلس“ وخر فار نك اس منلارجو ةرجاو

 نءهقاسمطع شجونيقاسلا قيقدىأ سلف نازونيقاسلا( سج ) ل-جر# نسا ءامسأ

 ىلا دي د_شتوءاخلا نكت فور عم نجح ( صحا )ل ر محأ ثم شجأو شو قر ةشج بعت با

 فرصلاب ةف ةورعملادامأ | صو نيم 18 لادنع ة>وتغمونس ا روسكماهتك-أ

 هفناك امحدنلا ن نم ض#لاو ضماحرهذ ضوجاهكفو : أمضى ىلا( ضد لهمدعو

 ش0 قداسف(ىجلا )) اهتوك اف ضجلاو ل.الازيخ وإنا برععلا لوةةوٌكاذىوسام ]ناو ة>ولم

 | | ءاقج ىتنالاو ىج أ وهف مضلاب قو بعت باب ن موجو وف قم-< ىجو ىرغهزالا هلاق لقعلا

 رح

 ا ْ ١ 0

 ّْ بعت بأن ن نما جو عاطتلا تان +وءارجورججأ لثم قججو قج ماو هزم مسأ ةقاناو

 الج عاتملاتلجول اوجو لاجأ عج لاو هوك ور هظلا ىلع لوحيامرسك- لا( لجلا )) هتي تغخ
 : هيولاجاض أ ةغلامل لاق اعيو هكراشم فص منال ءاح ابل ماح قتالاو لماحان اف برمض بأي نم

 هن + وهفتالاج عملا خملابةلاجةيدو ندب ل جوف راملالاج نبض سأ هدنمو ى 8

 ةلمل فهن تاج ىلا عيقءانلاب اب ىدعتمف تاهقع ىنععت اج لع واهذأو 9 ارما تلجواضدأ لماحو

 ليقهاحلاب لما ل فانع 3و رو صرخ ةفصارمالا مربع لماحى دف تادحىأا ذكعن عض هومقواذك ا

 اذاف نوكتسوأ كاذك تناك امنالاما ل+ازاجتاودارأ لبقو تاجحنبد واهتسبةقباطملا اودارأ|| ١

 ةيه-ت لج هرلافا عرش تجرخأ الج ةرصشلا تاجحو ءاهريخي لّماح لبق قيقا ف هولا دي رأ
 تاعتفا ىلع ةتامد>ا و همك ئثلاهةلج لاقيف فرعسضتلا ب ىّدعد وولماح و لماح ىغو ردصلملاب ١

 ءاهقفلا حالطصا ىف لا م> الاوءاضغالاووذعلا ىندع4_:هناكحام نامحاوه تلج ىنععأا ١
 نوكمف نمذتل اوءاضنقالا ىنععوامزالنوكشزاوجلا او مهولا ىنعع هلامعت_ساز وى نيماكتملاوأ[| |



2 
 اد

 1 ا

 1 دن ىلا ىلا هتيسنديد شتا هتلحو ملاح روسو كلل مل اخر
 1 2104100 لاقامدعب ةلهاجلا لذ الح ب لنقئذلاو هو هماثح نب! هنمو لجرلا ى ملعافلا

 دارقلا ملدحلا وتاص ثالث ضرالا هتظغل نفد وتامانا لكتب 52 مهللا مالسل اهيلعلاقف

 هسسلا ىلع ةلح هم ام لا ةمع الإ ىموىدثلا سأرأ لقوة ةيصقو بصق لئمةل>هدحاولام غلا

 (الح) لد>رلان مهودنثلا سار ودأ ارملا نمىدشثلا سأر ىلع ةرملا ةلخلا ىر هزالا لاق اهردقب

 ناواحلاواول-ه_:.أ .ارهتيلخساو كلذلاذا تلا ىلالحو هولا- ئثتالاو وا> وهذ ةوالحوفا <ْئلا

 لجرلا ذخأي نأ اضيأناواحللاو نهاكلا ناولح نع ع ىو هواح اهبواح . نم م«اوضوءاطعلا مضل

 داوسنمرومشمدلب ناواحواهرومهأرملا ناواحو هلعشب نمريعت نرعلا تناكوأ نش ث هتنارهم نم ظ

 نه قارعلا فرط نم ىهو لحا ص س جودا ده نيئواهتس وقا رعلا ندمرخ [ىهو قار علا
 نبفاحلاننارمج ن ناول-و هواه ١ مهاب ثم ع لءقبسرغلا ن مهقر طا نم ةيسداقلاو قرشلا

 3 ارملا تدلحو ىدعأو نا نم ىلع ىردصد و ىبنعب ئذأ| ىلحو هعاضق

 كلا ةماكاو سولفو سلف ل_ةملوءفىلع لصالا رع ميل احل ماللا نك [نايلح
 عمجتالو س ءراق نيالا هني زفيسلا ةياحو ريمكةوءاحلا مذتوروصقم ىل> 3 و ةنصلا

 هس ىل+امتسل ادي دشتااءاهتءلحوهنداو ىلا تسيل ةارملا

 1 وسل و ءااءاواكاوالح ىت > اولحأا مشب كارلا

 هلكو دام مسا ءاوالا ىرهزالا لافوواولا خشنروصقملا عج وديدُْتاان ىرادكو ءارقك

 هما كاع الع رد نال ا ناكأ اذا اعطلا

 0 ا لاسم يالاو

 له لم ءتسهنالركشلاري_غدجلا ناك اذه نمو هملعت قت اد_هناسح اريسغدجلا ناك اذه نمو هملع دقت اند اا سحاو هتعابص“ ىلع( هتدج])

 ل اوقكحداسملا 2 وضخو 2 ديل مظعتلاى عم همذ ن روك وبحتل | ىنعم هسمف قو صخمشلا قدغصل

 امأودماحلا ىلا لمد ناسحا ةلداقمىفن 0 وامندلا عن نم ْئئانه سدلذا هللا ىلتسملا
 هتالسلل) آوتللذ ذرغ لدنقو هنا * 1 ءورش لاعل الذ عينصلا لد اقمقالان نوكالفركشا |

 11 او ملل كناصردعتلا كدا و وللا كباح تدم هلا وا دوم هندجو فلالا

 ,ةوتاادجلاو وأ كل نيدم|> حبس ىأ د 1 نو لااعت هلوق ف لءقامه-:مسرقد و

 حاجزا ن نع ىكحام ىعما دهوك ذ ىلع ةمعا اوةنملا كاإؤ كمل عت ءنثآو كتهزن كدم<وريدقتلا

 ىن#عملا لاف كلذن ءىزاملانامءانأت !ًاسلاعف كلذ. نءديزب نيد سامعلا انأت تلم لاق

 0 -هالاكد نيس ىعملا شه> الا لاقو كروس ةلدمحيو كتافص عم مهلك اس

 لا ني ماب اولا كرك ذي ىنعملاودلا كلوا :رفاهتدابزك هدئازو اولاف اذه ىلعو

 قلصالانالالعف را ْذ ءلدمحئدشا وم هللا كناحس ىرهزالا لاقو درج ان آلو

 قحسملاكنالءانثلاو رك ذل كلو نمل م لع ةمعنلاوةنما كلل دجلا كلان روتر هل لسا

 دازتو ديحوتلاو :ءدلاوءانملا ىعم# فوة ول زان فارتعاو عوض ءاعد دهجلا كلاننرىوكللذا

 دحاولالاقاذا اوناك لاقذكلذ. نعءالعلانبوربعانأت اس يمصالا لاقدجلا كلو لاقيفواولا

 ّ ار ستسالا ١ تل وتهدانزلا نك-اوكاوهدارملا اوكلوهو نول اوعب عد

 فلا



 9 , ْش ْ
 100 اع دلل تن تت لك النطاح ةتطاتم ةتلطككلا تتناك اانا عنهما "عت تصر تحسس سس سس جمس .٠

 ىلأ ن عسو ىكحو ردب وةردب و عصقو ةعصق لةمر هكا قلح عجلا عج الا لاقو ساري ىلع

 بصقو ةيصق لدم سايقءاملا فز عجاف اذ هىلءو نوكسلا ىفةغل خذلاب ةقاحلا نا العلا نيورمع

 لاق ىنءملاريغوهدانزرلا هوقحلا نيم اح م 3 حارسسلا نبا عجو

 نود لاو هدسح ر هعودقا> عج وشاهناص اىا ارقعو هلاقاح ءاعدلا فو كب وماس طفلا ذ_هو

 ىرعع نيرصا اهموق هأرملا ترقع ىطسقرمسلا لاقو ثدنأتلا لأب ىرقعقاح نولوقد

 فاًاودا صري_غوضشوءاعدلا ةغ.صل نب ونتلافاذ_هىلعو ىركسو ىسضغ ةلزنع لعاق مسا عاعش

 اهاكسلاةذلا تانبا بعت برعلاو ءامملا ىفءاسملاريط ضوغب اك لمرلا ف صوغن قريتءاقر زك
 ءاك-اح ةمنامل اوزاخلا ةغأ ىهو هدهتاغل ثالثا فواهتملل ىراوجلا نانباهب هسّسدو لمرلا تامقث

 سحللا نعمتلا ) لح راضي ةط رز ثمةكر والا نم وامان اك ةثلاثلاوءارسنازو

 هتالح أ لاقمف فرعصتلاو همها ىدعتي و ردصا انبصو اضدأل خو لال>وهف مرح فال الح

 لاخلا هنمو لاحتو ل<لعاغلا مساو كرتلاو لءغلا قريخو هحابأ ىآ عسا هلل لحأ هنموهةلل-و أ

 || دقو هلو ناهرلا لا<هئالاضبأ ةقاساا ىف لاحن اواهقلطمل رتل ان الث قلطملا وزني ىذلاوشو

 عناملالاز جاوز للا ةأرملا تاحولاجوهف هرجأ ىرتنا الواح اضدأ كلان ل<نيدلا لحوامارح ناك

 الح مرن لحو بج والوا>والح قحلا ل>ولال> ىهفةدعلا ءاضقن اكهيةغصتمت ناكىذلا'

 أضن لال>وردصملا,ةيعستاضدأ ل-و لكحو فول_ةهفلالا لحأو همارحا نم حرر مسكس ب

 انعركلا نابل اوررسكلا عم مضل اناهد حو هذ_هالواح لجو لحي بتاذعلا لحو تر

 | لولا ودليلا تازح لا ةيؤه4_بغتباضناىدعتد وهبت لزناذادعق بان نمالواح داباا,تالحو

 خفلاننز حلاو ل_>الارم كسلا ل لاو لول هلا عضوم عاطمغلا نبااهاكح ةعاسكلاوءاملا
 نيعلا تللح ليقدةمولالح لعاشلا مساو لق بان نمالس>هدقعلا تلل>و مولا هلزني ناكلا

 نلت هتلعفوءانلا شب نإ_فلا مسالاو ليقثتلاناهتلحو ىهتاكاق ثنحلا نع حرختامتاعفاذا
 ليقو لماحت هسف خلاس 2 ىئثلكل ليةىحاذه درك عه ءلانأل و نيعل اهب تامردقب ىأ مسقلا

 ةلهسامنا هانعد لبق لاقعلا لك ةعد_ثلاو ةراقكوأ ءانثتساباما الالحا عاعجوه مسقلا رت
 لبقو ةموصخالو عازنريغ نمل تاص>حاملطا ذاق لاقعلا ل> هلوهسك اعرشا هذ أن ههنك

 لاقيو هريغور<الالحهمحاص نم ل<دحاو لكن الكا ذبايه-ةحوزلا ليلا وب وزلا لولحلاو
 ةفرغ لهم لاح عجلاودحاو سنح نمنيبوثالا نوك-تال مضلاب نلدلاو ليلح ليزنلاور واعمل

 لاحلا مسا لصلاة مسازاجتت ولا ىلعيإ ا ىلطتونولزانلا موقلارسكلا انو او فرغو

 نالكلاو مالك او رد_-وةردس لةماضد| لاحورسك.لابلال> مجلاواهةوفاف تددهنأم ىشو

 جر ةزمطارسكم ليلحالاو ناندئاز تونلاو ىملاق حيرذعو همأ طب ىشب ىدجلا حافتنازو

 ملاحو هذ لاجرلا غلام غلب و ردا لتحاو ىىصلا ل>وابور همانم ىف ىأره_تةحاو فيفنت ىلاثلا ا 1 ا
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 كلاب هك لاو هنرمشة لاق بان نماكح ئشلا ( تككح )) هانععةغا فاكلا ناكساو نيندتمت
 هدمهتمثدحال ورا نلت نك ر ولقد رز طاخ ىهبطلا تك ْق و دس+لا,نوكنءا 5

 مهولاكل_صحاذا لق ا'نمك عا دك ىردصق كحولاوزلا عيرس وهو ةلاضلاك ملي

 ( ملا ) ىنءموانزو لك-أ لثم الا لكحاو ىعموانزو ةعلاكناسللا ىف .(ةلكملا
 كالذنمحور خا ىلعردقي لف هفالخ نمهتعنم اذا | ذك ه_ياعتيمكح لاقب عذملا لال ءانضقأا , ١

 نونلاوواولا.ز وجي و ماكح عج اونب_:قذب كحو مك احاناق مسمي تاصف موقتلا نيب تمكحو |
 هنموهودتو عاجلا قءنمىحابك ار اهلادتاهال كلدي, تيم ةبادلاةمصقنازو ةمكحلاو ٍْ

 لا تضوفديدشتلاب لج رلا تمكحو لاذرالا قالخا نماهحاص عنمتاهنالةمكسلا قامتتشا ||

 (تيكح) كلذكرادوه ككتساف هتنقتا فلالانئشلا ت وكحاو هأرام لعفا ذكى ؟تو هيلا
 هتعنص تيكح هنمو لقانلاك تناف كريغاهبىأىتلا ةغصلا ىلع لمعت دن اذا ةباكح هءكح ا ةئشلا |

 هنأ مهبضعن نع ىدو تيكسلانا لاقةغل هو كحا هنوكحو ةضرا ملاك انهوهو اهاشعتس ًااذا :

 هضراعاالىا فرم زاكوكحااللاق|
 ام ئاشن امو مالا عمدا

 نيللا ىلعؤاضد أر دصملا ىلع قاط؛ نيئد*» ىللاو لق تان نمايلح ا هريغو ةقانلا (تباح)

 اهتلعج ناف بلحي نيل تاذىأ لوسرنازو بول> ةقانو بؤلخحتو بيلحو با> نيل لاهتيف ىواهلا ٍ

 بلحلا عضوم |متفب بلكاوةيوكر لاو بوكر لا لئمتالفةيواح هذهتاقفءاها,تنتأاه-ا ا

 قهصح لعد ميملا ختي باجمل وباتك لئماض: بال او هوهيف باحيءاعولا اهرسك,تاحلاو ||
 عمجت ليخةدصمنازو ةملخلاو كوب بح فيفنعلل نكستو مضتماللاوءاحلا مضي ةبلخ اورطعلا |

 لي ار | ىنىأ هما ارخ !ىفسرغلا تءاجلاةيدحاو هحو نم حبر خت الو بوأ لكن مقامسلا ||
 ردكم يحاو برض بان نماس بح نطققلا (تءلح ]) ٍبئالح ىلع تءجحا ذحلو ةسلح ىنمءىهو |

 ةاك ((سلحلا ) جواك ىنععججاح نطقو نطقلا نمبحلا صاخب ىتح اهي ملت ةيسشمخ 1 ٍ

 تسبلاىف طسسد طاسد سلخلاو لاجأو لج لدم سالحا عجلاو هاجر تحيريعيلارهظ ىلع لع ا

 لاةيوةقلح لاقيف ءاهلانةدحاولا تنوو فيفا منوكسو ماللارسكبا لح هنلاد فاح
 ادهاعتاذا اغلا هنملا قيد هاعملا فياخلاو هتناصساوا فله ةا>وافالحا هتفلحأ ىدعتلا ىف |

 اسسس-لا

 د_وعئأرسكلا,ةةاحو فاح ام هنيبوةيامجلاو ةرصنلا ىفا دحاوانهصأنوك,نىلعا دقاعتو أ

 |هنعز حصون ةنيدملا لهأ تاقيموشو عضوملا هب ىعمم 3 ىبهايمنمءأم ةقياح اوذو ْ

 انقلح هرعش (قلح)) ةافاحةدحاولا فورعمتابن ار نار وءاماحلاو لايمأةتسىلعلاقيوأ
 قولد هعج ناويحلا نمق اح اوريثكتو :ةلايمدي دشتلا,قلحورسكلااناقالحو برض ب اءنم

 مس هزكلل سلفا لثمىلحأ سايقلا فروج و ىرابنالا نبا لاقرك ذموهو سولفو ساف لثم |!

 جل او ةدباز همو قام اوه موقاحلاو نهرو نهر لم نيته قلح لبقاعرو نرعلا نم |

 وهومغلا دعب موقاحلا :اجرلا لاف هموقا> تعطق ةمقاح هتمقلحو فيفا هف ذحوءايلاب ةالح |"

 نمنوكسل ا.بابلا ةقلحو بارمثلاو ماعطلا يرجو هو هه بعشتت ب عش هيفو سغنلا عضوم

 تمسسسما
 -: تقف

 نيب قاح عججلاو هلكحال سلا ةقلحلاو نيرب دسم نوعم<نيذلا موقلا ةقلحو هريغوديدح

 كج مج جت سوو ع حج هويتي سيرو نجح عع

 ع
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 4 آ ظ 0 هال
 ءاضغبلاوةوادسعلا ىلعءاوطنالا (دقحلا ) لج سوسحئ هن اكديستك اذا مثالا نالف |
 تاه ةراقح مدان ىتلا (رم>-) دام عجأو بعت بأن نم ةغل فو برمض با. نم هءلعدعتو

 00 مسأ# هرغك او دهن هنرقمد ا وب درمذض بأن نمت 0 عرق 71 را ىدعي دو ريفح وهف هيأنعت الف هردق

 د قا ىو فاسومف جوعادتق نان 0 ردنا (فقح) قارتفالان م 4 رغلا لم

 لاجاو لج ل ثم فاقحأ يا وهريغوأ 0 ىدنا ىذلا

 ليقانه نمو ةقاح ى ذقن الكانت 5 لا مق ةماقلا تنحاهتوتسرادلا قنا

 ا نان هتلعحوأ هتنقرتا ذادقد ا رهالا نقع واس هنا مف تدءش اوتازئاذا ةحاخلا د 0

 لع ًاوداهتنم ىلا ةقيقح 1 ةعغلا مريع ارد ةق معودح .ىفلالارةممقحا ؟ ىنةغل قوام لال

 اذكي قحأوهم لوقو تالا ى م نم دوت اموكو للان رمعاذك,قمق> نالفو هملع ل مشملا

 هربعل هك هلاعوح أدب روع : هكراشهربغ نمكلدب هضامب ن2 :لح أ نادنعع لوعت سن

 || اذه نمو هريغو ىرشزالا هلاق لو لل ه<حرتو امه ن_سحلا تورث هانعمو نالف نم اوجونسحأ
 أ| مالا نالف قت هاودك 1 هقح نكلو ناكرت_ثمام_هفابمل او نما شنب قحأ 9
 ا عسبملا جر موق هنمو لوعغم مسا خ ع ةلا ىصسسمسالاف ةعاج و فاراغلا هلأق هيحوتسأ
 ا نصرك اان قملاو قحتو هف ه4 بجوف هاعداوأ هرهظأوأاقح لاقفئلالا ل>رلا قحاوا تتسم

 ا قحاو ردسوهر دس لدم ققح ا هعجو ةقح قتالاو قاقح عجلاو ةعدارلاةنسلا نمط الرا الا

 || | عرسك,ةقحلا ةنبب ةقحو هسملع لمح نأ ق حتسساهنالك لذي ىعلبق اتحراصاق|.ة>اربعبلا
 اع وقضوع دنسلا لافام, دس اعلا ف وريطنامل فرع داك, الور د_صم ةمئاثلاو ةقاسنلا ىلوالاق
 ٍ انلكو قحأ ةياو رولا هذ_هنم لد د _بعكلانلك هلوقوأ ددمديعلا لاقامو مق مربخ
 | ىح قحا لوقلا ارهر دعت !اوهبلا فاضمدسعلا لاقامو نفوذ دتس مريخ ق حاف واو وفا داب زب

 ْ لمق ءااوعدتروظاذاف ملا راهظال ه تمد اخهتقفاحوةيثادشا ةلجدمع كلانلكو دسعلا لاقام

 || هقرو ىعشتاذا عرزلاوهلبقواهبرحتتال جلا ىهو حارا ضرالا (لقتملا )) فئالا,هتقتتحأ
 1 سولو سلف لم لوقحه عج وةطنحب وشمس ىف عر زل عسى هولقابحلا تذخأ هنموأ
 | همعج شن ”كهيرده فال همد تعدو ةمف هتعج لق با نمانة>ءاتسلا ىفهاملا (تنقح)
 || نيل نم عجبا ل لاقي و سراف نبا لاق نقاوهف هعجب و هسح هلون لجرلا نقحو هقرت يف هبحاصف
 : نمد .:طابىلا ءاودلا د تلصوأ اذا ضدر اا تنقحوا_ذقاح لوملا ساح ىب ء«كلذلو نيقحددو

 | ىلع تقلطأ ع قارتفالا نم ةقرغلا لم ةنقلا مسالاو وه نقتحاو رم كحل ةننتحلارهجرخت
 ١ ايسر سام اوشوزارالا نس لثمن قح عجلاو 0

 ا دقو سولو سلفأو سلف لدم حو قحا عججاو اوة> هر وعلا ىلع ةشد ىذلارازالا اوم

 ماوس و موس م ُْ

 ياما امو فاكللا عماد لب
 |١ حلاو قارتفالا نمةقرغلا لدم ةركسحلا مسالا وءالغلا دارا هسحاذا ماعطلادنز ) ركتحا]لا
 17200100710711 طق ا طن ضل ل لت  ا ال ن ل ةاق ةقاال ةلا طقااةت اطاطلااالاالطلج

 وعح



 قالساهوصأ تد_سفاذاسى عت بانن مأ ارعحتر مح لأ اىندل ةغا فو برض نا: نمارشح :

 | طود

 عضوم ا م» ءاوتلاذدك انافت>اوا اوعمجا نرمذ نا نمالفح ساجلا ىنموقلا ( لفح ) حدوطلاك ْ

 ندح

 ىح
 رسدكلا,افماو ةاضقو ضاق لثمذان> عياو فامو هذ فخذالو لعيربعد ىم مالس لةمءافح '

 لحرلاىئح أو ىعت بان نم فدو وذ ىفح هم دق .ةرى> ىذملا# هرثك نم 6 ماذملاو

 :اهمئاثدامو فاقلا عضتاجخسا وع

 أ بروزدح
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 هيراح م يصن ص ريالا ني دسع لاق بأ اقدح

 باقات تناك امسدثكو * |هنمةسقملا العام ةدعص
 بكا رلا فلن سرغلا ىلع شالا نع .لمحيام ىمعمس م ةانقلاك ةليواط ىهلوقب ىارعالا نبا لاق

 تالق

 ْ 1 | ىتلارثملل لدق هنمو ضوقاملاو طومخن اودو دعما ىن .ععضقنلاو طيخناو ددعلا ل_ةهروغ#لا ىن عع

 1 رغحلا ىرهزالا لاقو ىسومىأر ملا ةيفهنأ|فاضتو رفح ةرمصبلا ترقد ىسومو أ اهرف هد :

 1 ١ ضرالا قرفعام ةريغللاو بايساو به« لئمراذ>ا عج اور وأ قدن :طرفح ىذلا ناكملا مسا :

 ١ ْ نان.سالا ترفحو فرغوة ذر + لدم رفح عذلاو ءاهاممد هرمدلاو رئاقح عجلاو ةلوعشمى :«ع لعق /

 ْ ةيكسلا نا نكلرغحو رم اول ثامذلو ةعاجو ىرهزالا نينغلا يك ميصت
 . | اظفح هريغو لاملا(ت اهذح )) دس ىنبةل هغلءامهنا ىلع لوهغا ذهو ةماسعلا نكسنم موتعلا لوح ظ
 "|| ظفاحو زر خلا ظفلاو هبت ظفتحاو لاذتبالا نعدتنص هتظفحو فاتلاو عايضلا نمهتعنماذا ||
 'ء ا رفاك ل ثم ظافحو ةظفح عمباواضبأ ظيفحو هذيعوهتناماو هنيدأ ظفاح لحرو هلع طفاحم ئثلا ىلع ْ

 1 || هتعدوعسا ليقو هظغصن هتلأسئشلاهةظفضساو هرلق ةرهظ ىلعهاعواذا نار هلا طنذحو همعج ىف :

 7 هتشر لتق بابن ماشحا عوهجوةأر 1 (تفح) نيلوقلاهثلا باتكن ماوطم د اعرسفوولا 1

 || نوفاحمسهفهباوفاطأ تدبلاب عوقلا فحو هاطعأ ه محو ه هافحأ اذا هيرا < فحو ه هرعدذسخأب :

 : ءاسنلا بكححا ىه نم ركض اركي ةفلاوا تدل سن برمض بادن م ف2 ضرالا تض>و ْ

 || هلاصال ىأه أب لفتح الو هصأب تق نالشب تاغتحاو ساا تو سا< لثم لفاكت عجلاو لف
 || ةاشلا تاف>و عمج الوفحواضد ا الفح هري_غو نيللا لفحو تقمهاهيتاغتحاو هيرتهتالو :
 || هنالءاشلا نبل تاذح لصالا ناكو نإ غم ىهذا وعرض ىف يللا عهجأ ىت تابلت ليقثتلاب||
 ا برمضب ادن مايفد هل (تنفح]) نلانشو" الثما ىداولا لفتحاو اهنيل لفحم ىسون عوجناوه :

 1 بعت بأن ن نمىف<لجرلا( ىنح )تادحمو هدصم لدم تانغح عمجلاو نبأ 5 ء«لم ىضوهنفحو

 ْ هن دم ارهاطن عضوم ءارج نازو ءايغ+- اوى اولا ىنعع ل ةسملا ل هاهو هصق ىف غل ان هيراسث ٍ

 || ليح ب قملاو بقحلا لثمةبقحلا ليقو ردسو ةردس لثمبقح عجلاو هدملا ىنععةبقحلاواماعأ |
 || سس لة مباقحا أعجلاوماز ,كاربغ : وهو ر هاكحولا ءدعتبال ىهنطي ىلاربعبلا لحرهيةش 1ْ
 ١ |ريعيلا تقةح لاق. دقورخ ا ترطملا بق>و سدتحا اذا بعت بابن مايقدربعبلا لو بة>وباسأوأ|
 || ىلإ جام ة>اىذلا بقاحلا ليقولوملا جب ورح هل عأ سةاح ل>رو بقاحو مف فاضملا فدسح ىلع أ
 د عجلاوةزيمتلا ةسقحلاو هطئاغستحاىذلا بقاحلا ليقوهطئاغرمض> ى>زرش ذ لوملل» ءالخنا ||

 ١ م اولاق ىتح ظفالا قاو اه اهتاجامتمقة<اوا.تءت-وزحلا ىلع لو هنالازاجم ةمس 2
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 ظ لاق ةغلاصد دش هنك- !هنم ضيِضحملاو هيلع لج لتق باند نماضح ىهالا ىلع((هض>]) ىرضح ا

 || وحل عفلا كرتىلع خن وت ىضاملا ىلع وهل لطو لعقلا ىلع ب لدقتسسملا ىلء هلوخدو ةاكلا |

 أ|رب راطلا (نض>) امولوالولودي دشتلاءالآوالهضيضتلا قورحو تازنال هوان دنعلزئتاله

 : فصوةنال نخاحةماسجلااف هحانج تحت همك اضد ا رمدكسلاب اناضحو لق باءنن رم انصح هضيد

 راما ةزمهلا,قاشلا لوعثم لا ىلا ىدعت ولصالا ىلع 0

 0 ؟ااو من حا ءلارةنا طدلاو هارت ش مف صو هنال ةنضاح ءأ هاو نضاح ل> دوه« اع مح اذا ضيبلا

 ظ لثمناضحا عااو ىب :د> ىف هةلعج ئشلا تفضتحاو مشك- ل[ ىلا ظبالا ودام نضحللاو هنم رس 1

 لاجاولج

 ينام واش اموءاطلا عمءا1-اوب

 أ | لعافلا مساو-:ه برمأد باب نمامطح باطلا ثرطحو باطحأ هعج و فورعم(بطألا)
 || ناكمو بطح لئمبطتحا اوةغلامملا ىلعاضر باطحو ةعتاي فأن ,نطاحهذمو ىمس هن و بطاح

 همارنا ل !ةةبانن ءاطح ءريغو ل>رلا (تططح]) هيئسنالش ب طدو طارت

 ثلا ضمه لستساو هلوعفم ى» عيل .عفةطيطخل او ت طقسا ني دل ن ندتططحو لغسل ا ولع نم

 | لاقيورسسكتت اذا مطحو مق بعت بان نمامطح ْئْدلا (مطح ]) صقتنرعسلا طغاو هلهطخلاذك
 || هتمطحو مطغاق بسط با: نمامطح هتوطح لاقي ءف هكر انىدعتيو مطح تنسأ اذاةيادلا

 ةكموتح مطخاو ةغلابمدي د شا

 (اموثلشباموءاطلا عمءاحلا ) :

 نما هريسغو م طحاللاقد د و هبزح هبرظحو هج هعنم لمه بأن ن نمارطح ( هنرظح )

 اذاا هترظنحاو ماركو ئاركو ةع رك ل ءراطدو رئاظحاهعج و ةريظحاوهظ:< و اوءنعلر ملا
 ءسدصنلا اك اونالف نم ظحأ اوذظو طوط#نالفودلا (( ظل )) رظنحم لعافلاةاهتامع

 تدن لظنحلاو ىدموانزوارظح هنر طح لئثمالطح هت اطح ) سولافو سأف لم ظوطح

 : هو ىعءاجو ”نلطنح 00 >اولا لطنلا لك ان سعت نازو لطظ> ريم داولاقو هدنأز هنونورم

 خارصلا عمساماودح ابد هشتسا وىسوالام ئراضت لال .هارلا تا :لانيصاعبتا نازل
: 

 سانلادنع( ىلغح )هك : الملا لمس ىل عك الملا هد ادق لستغت نا لمقن نمحرشن 0 :>-نآأك

 || وهفهتلزنماو ءذرو هودحأ اذااه .كوءاسملا مضي ةوظحو ةدعنازو ةظح بعت بابن م ىلحم كك

 ١ كلذك ا هحو زدنعتنناك اذا ةيظح أر مايل ل

 ١ ةعالالا عرس ىادتسو وس كاع ىو عرس ا يرض ب اءن اا (دف>-)

 لمقه-:مودر كورفاكل ثم هدقد او دفاءووهف مدسخ ا دغح دفحو هل“ ؛مادافحا دةحاو

 ضرالا 4 م( رغسهلاق مادخل اك مالهدفحدالوالا دالو ال لمقو هدغ>ناوءالا

 ْ أما ءهئطو هدش ضرالار فحم تهد . ندراجلاوسرفاار ذأح ىع#و برمضب أن نم أرغح

 | نيتضشرشللاو عاجلا نعةيانك ارغح هنأ ا لج رلارةحوا دودخا هلعح ىداولا ل.يسلارذحو

 3 حايصخ ْ 5
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 مادام بنعلا لأ عرصملاو كا الا وثيناةودرودير لل ردح | عيسجو ةيرانلاريصلساو سلا

 صصخح عجاو هقلا (ةصخلا )ع رمص>ليخنلا ليقهنمو هفدح ئه لك ١رمودودا زون لاقاضمم اح صح

 فلالا هتصص>اواممصن كَ ذهل لص> لق بان نمدصحب ا ذكل املا ن نمهص>حوردسو هردس لدم

 نايتساو ضو قولا ص هع>و اصصح مهيد لاملااوم#تقا ءامرغلا صاحتو ةصخ هتيطعا

 (لصح ل ىردجلاكراغصرتب هب رخاذا بعت باي نم ف صحو هفاغصح دسملا (فصح )ل لصح فصح
 ليصحتلا لصأس راف نبا لاقالم ص هتلصحو بجوو تدث ا ذكة يلع ىل لص>والوصح ْئَدلا

 ماللا فيفخت رئاطلا إ_صوحو د>او هلو صو ىلا لصاحو ندعملار صن نمسهذلا ارد

 ةناصح مضلاب نيفيا نورد عج و ةءامير إل هيلع ده العذل ناكملا (نمحلا) اهامع هعمدو

 ككل أ ناصخللاو هتنص>و هن ةصح أ لاقيت ةفيعضتلاو هرم ىدعتد وعم ىأنيصحووهف

 ىلعالازتي ي_فهناسعن تالا تود )نسلم هرهط نالكاذب نعل ىقيسعلا سرفلا

 01 0 نا وات نكي ناواناصح ل. 1| نم ذ لكى عت ىتح كاذرثك م ةعرك

 4طن ا ءاملا ثاّثم باصح لوو اضأن_طحاهعجو ةغيفعلا هر !|تذلاءناصملاو بتكو |

 0 ءآم واذ هىلعنوديزب هاوقفلاو حوزتفلالابلجرلا نصح او ةفعلا ىأ حت ارةناص املا

 ىقناصحاوهف حاكسن ةغلاملا ردا تديصأو هنأ ها غلاملار ملا باصأ اذا ىبفاشلا لاق مص
 ىلعرسكلابن نصب وزتاذا نص> نم لعافلا ماو جت حاكن ىفدارملاو كرمشلاو مال_سالا
 سايقريغىلءاضرأ لابن صخخ ةأرملا اوسايةري_غىبع خلان صو عاطقتلا نبا هلاق سايقتلا

 ١ ذااه>ح د را تنصحااماو تاتا لع موحبوىأاسنلا متانصملاو ىلا عن هلوق ةذمو

 عطس مل نمو ىلاعت هلوق هنمو ةعيسسلا فك اذى :رةواضتًارسكلاو حفلا نصح ى 4 0

 تانمؤملا نم تانصحم لاو هلوقو تاةرمعل ا رئارلادا ارملا تانصؤملا تانصدملا مك هن االوط كت
 هدحاولا فورعم (ىصدخلا) اضأرئار ادا ارملا سلب ن مياككلا 0 ,رىئيدح

 مالسلا هماعهلوقو ه_تةطاهتيصحا اوهيددعةتيصحاوه :لعىفلال ايما تيصحأو ةاصح

 نعزحاعا دا ارملا سدأع ايحالاىفىلا] ارغلا لاف كاس ةن ىلع دنت تنك ما كنا محال

 2000 هلالح هنك كاردا نءروصقااب فارتعالا ه هادعم لب د اان سم 1|

 هلالعالا ىيلتال ىوفاهيرثأت ساو هس بعئلاهاضترا ىب لاا يأ 1 ةالعالا بلال فايراتماودسفنلاهاشنراى مك اوتافسلامئابتلا سانتا

 لع اانا وس لكلا ككل اد اموُةلْش مودا داصلا 0 ا ا الا دما كل
 هنديعغن م مدقأروضح ست اغا امضح وهب دهم د عق بان نم ماروض>ىب ذاقلا سلاح( ترض>) 0

 اودملا فالخ ينحت ريكو اللا بقو ربكح لسصالاو هرمضاح ىهف هالسصلأاترمض>و

 نوكياهرسكو و هاسدللا هه ةراض+ او رضا ا, ماقأريضحو هما ىلع ىرمضحه بلا ةيسنلاو

 روضة#توضو عزنلا فو هف هدلع فسثأ هريضتحاو توم ا هرض>وىلايررطخا ذكى ريضحو رضا ا
 00 رقومؤانفئنلا ةريضحو م روضحت ىأ نالذ ةرضحبهنلكو خلاب رضنحتو

 ومصلاو هج ارمكلاننالؤرضحو نرجلار علا ريضحو هدم عىأ هريضعع و ةغل سي سنازو

 0 موعض' |لمعتسسا نكسل عراضملا تشي نإ ىضاملارسكس ابقو اقلطم عراضم ا حض ىلع
 |اهلابسنيو ندع برع نع ملا . نمهدماب تومرمض>ونينغللا لا دن ىف مس واذوذ_ثىضذاملا

 قرود



 ما/

 ْ وهفهفاف> لل عل د هدعطق لق بان نماشح هم ثسحو ششح سىطرلا لاه الواولاق راكان م

 تاسفن ا تشحأوا مطب فسد 0 أو لوعغم ى د

 ْ ناق وهال ىلع سب شيشحلا عطق مول ىلع عرحي 0 هسنكل :ةباءنماسشح
 أ نأ هولا ةعلقو هنطق كحق لن رلااما وهعلق مرحبا اوهعطقمر مالو شالاوه شكلا

0 ثحلا )4 طال ااكنلا علقو هءاقوال كن |عطق مرح لاقي
 ! ربغع نممءىذلا 

 1 فشحا ذتراصفلالانإ كلا نيفيا مو اولا مك هنوكالف كارداالو حضن

 : ةفدحلاو ةيعسطلا ةكرشلا مدعق هفورمذغ سد فزالا فشعسساو تدبشا نذالا ت تةوسحساو

 ْ نما دحاوالو عدلا نعم فةلكى هتيكسلا نبا لاق لح رلامدسخ ( مش :1لا ) ركذلاسأر

 ِ بعت نان نما_ءمح دحر سس هياطأا ذة ندموةنار ملا اولامعلاب ساه

 ٌ برض بابنما تح هرئشح لا يفاضأ ةكرملابوهتعتح أ[ لاعيق فلالاءىدعتتو بضغاذا

 اذاو بضغاذا مشتحاو هزمثحأ لايف فلالا ىدعتي و ىنعموانزو لع 0 زي

 ْ 00 راغلا لاق 1 اا 0 ناقوس ا واطي اصلا

 0 ًاواضنأ 0 0 0 تانلاستا وا

 عج اوهبناحبوثلا هيشاحو ونشحتو هفاو ثحوشحا نطقل اباهربغو هداسولا توشحواهفو> ىأ

 لالا ةيسشاحو هب أو معل 0 هن أح ىلع نوك.ىذااو هو هنمذوخ أم هناكسسنلاةمشاحو ىبثاوخلا

 هلوانتنملماعلا عنمتءانثتسا ةلك اضنأ ب صنلاب ورملا,نالف ىئاحو نيعمريغهنم بناج

 0 نو

 اه

 ْ 0 2 0 للا هتطس هريغو رخل

 3 بسصخلاو ىنيراجلا اضن صخملاو ءامطملا ىكت نو ىنم قرط ىلع ةكك عضوم ب عما هنمو

 للقودسللا ترم رش ةخلذانمل اكسبو ةكوار رمش بطخلان مدوةولل ىهام نيد

 ٍْ دصخحو دمصحو دوصختو 4ذ لذقو بر مَصَف انمادص> عررلا(ت دصحإ) ىردجلا ىه

 ا أ اذهو نيتصقب
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 مهلصأتسا فيسلاب ”عيشدصحو دال عضوم ودا وول ١ ارسكلاب رصد سمو رم

 : تيكسلا ا لاثوء سال شخ نمر ومارل اساس (هرصح)

 : وهاذهءا ارغلا لاقور فسأل نمهعنمف لالا ضرملا هرمص>أو هسح هلزنمىف ودعلا هريص> باعثو

 ضرملاوود- علا ريصح ىفناسلا اورعوأو ةيطوقلا نا لاقو ةغللا لهأ هبلعوب رعلاملاك

 : ءأم هرغلا ف لاملا ةم-ق ترمصح لصالاو لام لا فءامو ءلا ترمصحو ه.سح ىععا ملاك هرصحأو 1 5

 ظ ليقاكباقلا هجو ىلعهاج هنك-لولاملا يف مد مهنكراشم نم مهرب ىلع لب مهلع عقبال عتملانالا -

 1 رصحو قاض عت بان نمارمصحردصلارمص>واراصحو هرصا ست هرصاحو تيملاربقلا تلخدأ

 || ريص+ اواههجو ضرالاريصحوءاسنلا ىوتشدالىذلاروص4+-اورمص>وهفةءارقلا عنم ئراقلا



 م1

 ا ىلعهي سح أ ليقف ءاملا تديزاعرورفكللا مهنم ىسعسحأأ | لف ىلا عتلاق فلالا عمدسُتب

 ىعمىلع ءاملابىدعت رسكلاب سلا لادسفملا و همق هع لق تاب نمدي تدسس>و هب رعش ى عت

 امهف فقص نم مونمو هبت سحو هتس> ,لوقبف فذحاءنياعغلا ف: نم مونمواضد أ ترعذ
 لايف هسغنب ىدعتبو ىعت نان نمريخلاب تسس>و تدسحأو تيس> لوقيفءانني_سلا لادباب
 اهيهعلا «ةكراسحخ لإ ساسح لدروهةلطت هدسسحتو سوسكتو عف لق ناب نهرين | تسسح

 نادح هولا ق لمعت كك :رت لهىأ دحأ نم ممم سدت له هو راصدالا ساسحالا لصأو

 سللاو قوذلاو مشلاو رمصبلاو عسا سجل هرعاشمناسنالا ساوحو تناك كاح ىأب ل-علاو
 نوكتف سلا نم اذوامنوك.نأزو< ل>ر مسا ناس>وناودوةباد لةم.ءاح ةدحاولا
 همدعو قرصلا ىنس ني_شعملا ىلعو ةءلصأ نو كح ::نسالا نمنوك نأرو<وةدئازنونلا

 فاضم فذح ىل-قرعلا تهد>و عطقناف هعطق ىنععرم عاق برمض بان نما ح ) نوح
 ماسح ف يسأل لبق هنمو رانل ان” ا تاليسسلا هتعئمو هتعطقاذاق ورعلا مدن وسح نصال و

 اوهفانسحْئ ثلا( نسح إلايلك اعطق عوتوللاعطق ىأ ب اب الا م-> محهوقو هبل ءىأب امل عطاقدنال

 ءانسسح هأ او ةنسح نب لسحر مث هنمواضدأ ىعسا بو ةنس> ىقنالاو هرغصعو هب ىععو نس>
 | نونلاو واولاب عمق مسالا قاماولام>و لمح نازو نا س> ىلع هعص نسا عم و نسحتاذ

 (توسح ))هتنق:أو هتفرعئشلا تنسحأو ديلا لعفاذاداجأ ليق اك نسا تاعف تنسحأو || اسح

 لدم تاوسحو ىس> عجلاو ىسبامت مغلا ءلممضلايدوسحلاواوسح هوسح أ هوو قب وسلا
 لاقبات خفلانةوسح توس>لاقيف ردصم ليقو ةغل لبق خفلابةوسحاو تابدمو ىدمو دم
 بطلا مال-_سل ةمءاسحلاو لور لثم لوعف ىلع وسم او مضاا يس 0

 مهلا ثمأ نمو سرمشه بف لاب الواوسح دوسحيءاناارئاطلا اسح ىطسةرسلا لاق يي قا

 | هموت لوقتت :رعلاوى :رهزالا لاق و هتاقلهناضقنا ةعرسىفءالا اريطلا عرج همشد ريطلا د 2

 اليلقاموت ماناذاريطلاوسك

0 

 نسمح

 عيت يسيرا

 ينام لب امو نيشلا عمداحلاولب

 ةعيسسلا أر قىلوالابو ةْعل برض بأن نمو مهتعجب تق بان نمارعتح( ممترمد> ]لا يدعتموامزال
 عجلاو ضرالا باودنمهريغصلاةيادلا ةرمشخاورمشحلا عضو ءرشحن او قوس عم عجارشلا لاقي و

 ' نعت سلف ل-هرمشحلا و عساربلاو بايضلااو راغلا هرمشملا ليقو تامصقو ةمصق ل ثمتارعش>

 | ةعوجلا ىهو ةروشحما ىأ ةيرششملا لاومالا مهلوةه-:وهبو رمضم ىأريمالا برد لمقاكروشمح
 ناشح عجلاو شح لذتلا ناتسسل لاي متاسوألاقو مضلا نمرثك [خحفلاو ناسلا (شحلا ) :

 |فنكلااو ذا اف نيتاسا | ىف مهتتاوح نوضقب اواكن رعلا نالزاحت شا تيد مهطوقف اشو
 | شحلا جرخملل ليق تنمو نانسبلا شما ىنارالا لاق مسالا كلذ اهداعاوقاطأاهنءاذاحخا هولعجو |
 ا هات اوت نوكيقطل انا رآح رخل شمملاو روزا ةشسلا يملا رصتخخ قلاقو
 ىعيليعفتابنلا نم سبابلا ششلاو شاش لاقف هامحلا فذ جتدقو ضررملافحورا
 | سيايلا شيشحلا ىاراغلا لاقو بشعلا نمسايلا شيشملا نيسعاارمصتخ ىفلاق لدعاف

 لابحت

 ع
 ريح
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 و ابزح هند رحواورح لخضلا( توزح )سولفو سلف لثمن ورح عجلاو لوهسلا فالخوهو ضدرالا
 ضاق لثمزاح لعاغلا مس اوهتصرخا ذا هغلا

 يام هئائدامو نيسلا عم ءاحلاوب |

 ىنسح أنامسسحو رمسكللاب ةيسحاضب اردصملا ىفوا ددعهةيصحأ لق با نمايسح لالا (تدس>)

 نورس ماا ا ن4 ا

 مهرد كم_سحلاقدو اكو ىنهعرم كلان امسح ساي قريغىلءاضنأ ىذا مارس ك عم عراضملا

 رد صموضهور ا نمدعدأم نب دق بسحلاو نافكى أف لالانْئدلا ىنسحاو كيفاكىأ

 ناو نامل ل مكسلا نبا لاقام 00 ورم فرش نازو بسح

 الا صدعشللا امه ف صوبالف فر. ثلاودناامأو لاقهسفنن ع ركبدسح ل جرو ف درع هنأ 0

 مالسأ اهءلعهلوق و لاعهنا , الو ل تناثلا فرمشلا بسحلا ىرهزالا لاقو 00 |قو هب ا

 لاعفلا ىسحلاو لثملا رم م ةرعم ىلا علا لهأ وح اسمة مكنت

 هبقانمدحاو لكب س>اورخا تا ذا اوناكم نال بقانملا دعوشو ب كا نمذوحخ مهنا ”لوهل

 رعاشلا لوف كلاود

 هنيدعرملا بسح هلوو هيمو ا لا ل

 نع اهب ىرب راغص ماهس مضلاب نامسسحلاو هراد_ةمىلعىأ هل بسح ىلع ءرملا ىزجح مهلوقو

 قرب قاقدلاصن أ هلراغصءا ص نام_سحلا ىرهزالا لاقو ةنام_سح هرحاولا همسراغلا ىسعلا

 أرتالف تةّرفتفرطم ةعطقا م كن امسحلا تحرخ ةمصقلا ىف عزن ذاق ةيصق فوج ف اسهنمةعامدب

 ىلعرح الا سندا و هطرتفا ليقاريغ_دناكناقاريبكت اماذاهنبا نالف سسدحا و هترقعالا مد

 لاته,تددتعاّىثل ات دستحاو رسسكلاب ةيسسملا مسالاو ايندلا تاونوحرتال هد_ةعدرخد ا هللا

 ناستحا ن مون س دلو+بفرظنلاوريبدةلا ن-سحىأ ص الا ىف ةسستللا ن نسح-نالفو ىعدالا

 مق ادسح> ةمعنلاهنبدسحو همعنلا ىلع (هندسح) هريغلالدتل لعفرحالا باستحا نافرج الا

 هنعاملا ورتدنعو هدنع امنه كاذا فرحلابوهسفنب فاشلا ىلا ىدعتبا منوكسن مك نمل

 نع كلذ لاوز ىنتهف سلو ستتلا ىنعمهدفو ةطبغلا وه كاذوتو ةعاسشلا ىلع 1

 ا دوسحو دداح للءاشلاو مارحوهو لوالا مسقا أوهفهانع نافدوسحملا

 ةأرملا ترسو اف راطلا دا أاننم ارسح هعارذ نع (رس>])

 اروسحرصيلامسحو مالا .ى-.[ أو ءاهريغب رم. داح ى4ف هّتْفْسك ب رض بأن ن نماهراواهعارذ

 ىلا ىلع نرسس>ؤ ه«صومن ءيضتءاما هيدحو سو تل "لكدعق تان نم

 قهتعقوأ ل_.ةثءلاهيرعسحو عال قو هنم سا هر او بعتبا.نرم | ارح

 ا لد اقبل ب 0 ل

 ىدعني هيي عاساسحا ىلا لجرلا سح اووسوانزوليتتومفالق نقل ثم سيسحووفاسح | :

 رس بل ا

 لوح

 2 ةنح



0 0 
 ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ااا 7 1 1 1

 | سا, ةريغىلعءارلا نوكسو اح اركي رح هيلا ةبسنلاو فو رعم ةنبدملاو ةكم مرحو مراحل عجلا وأ

 رعاشلا لاق هيمزح ماهسو ةيمرح أس او رح لجر لاهقد
 امدأى رتشب نمومكغيخش ىف له * اونعظدقوتلاقةصرح توصنم

 هم الا لاهو
 رانلا فىرخلا ىتاآناوامو #3 هب ترص رد ني وأتال

 اكوهو رح ”وئاولاقفريمغتريغ نم هظفل ىلع او مسن سانلاريغاوسسن اذا ثدللا لاق ىرهزالا لاقو

 مرح ْئ م ىف ه_سغن لخدأ هانعمو ةريعوأ حف لوخدلا ىون صخعتللا مرحأو لصالا ىلع هئمجنلاق

 هعجو مرح لجرو ةماهتىأا ذا مسمتأوا دك ىنأ اذا د لامقءاك اذ_هوهلالح ناك امهيملع
 قنعو قان ءل-ةمءزح هعجواضدأ مارح هأ ساو ل>رو تامرح ا هعججو ةمرح هاو نوم

 هيلعدتلا ىلصهتلا لوسر بيطأ تنكث يدحلا ىفو مارحلارمشلا ىف لخ د مرتحأو مردلا لخدمزحأو
 ىلع مرحهنال كاذب ىعم هتفا صو هقوقح نههلوحام ىلا جرحو هدارحالو ىأ همزحو هلو

 امزح نيلوعفم ىلا ىدعتب برمض با,نم همرحأ اذك اديز تمرحو هب عاشت الاددستس نأ هك امريغ
 نم لمرحلاو هيفةغلفلالابه_ةمرحأو مور حجو هفرسسكلاةمرحو ان امزحوهارلا كوءاحلا خش

 رسكلاءانارحو دءق باب نمانورحةيادلا (ترح]) مسم -لاكبح لوقو دوسا بج هلةيدابلا تاين
 سحالا ف تدد ٌرحتو هندصقئدلا (تدرخ) هبف غل برق نازو نرحو لوسر تازو نورحوهف

 عمسعالو ىث.الؤروصةمءارلا غشنا ذكلعسفب نأ ىرحديزو امالوأو هو نب ىضالا ىرح أت ءلط
 ىثد و صقنلا ىلءرحوه بدذنا ىفوءابرحأو نادرح لافقيف عمي و ىف ليعف ىلع ىرحزو جيو

 ثينأتلا ىلع ةرهجلا فرصتقاو ىرهوجلا هلاق ثني و رك ذب هكك بج باتكنازو ءازحو عمجيو
 ريت لداقموهو

 ياما ةرامو ىازلا عمعا دا ول

 سحأ مهبزحو بيصنلا بزحاو كا ذريغو ةءارقو ةالص نم صخشللا هداتعندرولا بزحلاوقدذملا
 لختلا ترزح هذموهنردق لّدقو برضض انمار زح ىلا( ترزح )) مهباصأ لمة باب نم مهيزمحي
 مهو ىلع جا ف نكسيدقو تا دو ةدحص“ لثمتارزح عج اوهرامخلاملاةرزحوهت_صرحاذا

 نال كاذب تدعم لبق ىازلا ىلعءارلا ميدقتب ةزرحىورب و ئتالاورك ذلا ىلعةر زا قلطتو ةقصلا
 ضرغلاز حلاو اهتضرف دق با: نماز ةبشلا (تززح )لاذتب الا نعاهنوصب ىاا هزر حب اههحءاص
 ززح عج اوالوط عطقت محلا نمةعطقلا ةزلساو ىنعلا هزخلا لاقي و ةزخا لم لدوارمسلا ةزحو

 باك لم مزح هعجبو مازحا هده برض بان هامزحةبادلا ( تمزح )) فرغو ةفرغلثم
 ةمزحهةلعجئشلا تمزحو هنقتأاضيأامزحهيأر نالف مزحو مازحنرريكح هنمو ىع-درذملادو بنكو
 ىدعتي و نيزحووف مضل. نزلا مسالاو بعت باءنمانزح ( نزح )ف رغو ةفرغ لدم مزح عج او
 مة غل ىفو ىرهزالاو باعث هلا ل3 باب نم ىنزحبر هالا نزح لاقي هكرح اب شد رقةغل ىف
 ضان ا لامغتسادبر وأ عنصوام بان ىلعنيتغللا فل |وعنملاو لعافلا مساره هزالا لثم ولالا

 ١ نم ظلاغامنزملاو هنزحبلاقيف ىنالثلا نم عراضملا لم»ةساسءاوهنزح لاق. ال لاف ىئالثلا نم
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 دلل

 ههشأأمو مج هذهو مد اذ هلاش نأروجاذ_هىلعف ءام-اواعجتنأالا .هنودفورحلا]|
 هؤاف تاتعاسأ ل_ءفنوكي نأ الا نتن الا ذ_ه مسوغمفرحب هالسصلالطسءاهقتلالوقوأأ ٠
 فرح ف زحف قبو ىفيهعراضف قووفو نمت أ اذا !ءكح قورغملا فرغللا ىم-وهمالوأ] ظ

 فرحرمهز لوقو كاذ همشو ةباقولاوءاقولا نم ق ف قسف مزجلا ناكل ماللا ىذحتو هعراضملا

 هتخأ ىه و همأ ىلعارننيلجلا دحأنا منيلج هدمت دوف هش ىلءازتالج نأ ىنعملا اهوخأاهوأ :
 نيوخالا نيلجلا د>افريهزر تسد قةفوصوملا ىههسناثلا ةقانلادذ_يذةقان هنمتدلوف هسأ نم : ١

 اهلاناضدو هو اهسأوخأهنالاهعزح الا ل جاو اهمأ نما هو ضبا وشو اهدلوأ هنال اهونأ
 الوءارفلا لاق للطو لط هلثمو بنعنازو فرح هءجو دّدحلا هالعأ لما فرحواهماوخأ هنال
 ةفورعم مسّشلا فورحو فرحأ ةعب_سىلعنارقلا لزن هنمو قد رطلاوهحولا فرحلاو امهشلالا
 هنِك أ ناننرمثلا هه لاقد وام مدد رولا ضرف ناذللا نايناجلا مهلا نمقوغلاافرحو

 نم | نيتتشب قرملاو ديلا حرك ناسللا حرحو هلوق لم هن_صقذتو هسعاذا ناسللابهتقرحأو ! ْ :
 لاقي نوكسلا فالخ (ةكرخلا) قرنو رانلاب ّىْدلا قرتحاواهنيعبراذلا لاهتب ورانلا قارحا
 ءار ف هنكرسو مضي كلرحا هنمرمالاو هنمةدحاو ةكرااوامركءركو اقم فرش ناز واكرح كح
 رسع لئمامزحو امزح مضلان ىلا ( مرح نيفتكلا قتلمناكراخلاو ةكرخلا ءالسلثم كارخلاو
 مارح سعتو برق نان مهالصلا تمرحو ارم وءاحلا مذيب ةيطوقلا نبادازو هلعف عاضارمسعو

 اولحخدأو ةنسلا نمل ةاربشلا ىمعسلوعفملا مدابوامي رحت ىلا تمرحواضد | هلعف عننما امزحو 0

 زوحالو ا جوة وناردلا ومجنلا لثمام هبا ع هواعج ولصالا ف ةفصللا جن ماللاو فلالاهيلعأ] ٠

 لا .ةيفرصقيدقو مارح مأ هنو ىعم”هبو ردصملاب ةيمسثامارح ىم- عونمملاو هتمّرح ىنعتهتموحأ

 هكابتنا لحب الام مذلا يدم ه,ااواضدا مارا قةغل ل>نازوم راو نمزونتامز ل_ةممرح
 تاقرغو ةفرغ ل ثمتامزح عجاو قارتفالا نم ةقرغشل ا لثم مارتحالا نم مسأ ه ذهوةياهملأ ةمرخلاو

 هدعقلاوذو بجر ىهودرسةثالثو درف دحاو ةعبرأ مرح ارهشالاف نيتها مرح هعج و مارحرهشو

 محروذلاة رو هكاهتنا لحيال ىأ مارح دلبلاو مارح دحسملاو مارمللا تيبلاو مرناو ةسجحاوذو
 نال ىلا ةيارقلا ف محرلا تاذمرحنا ىرهزالا لاو ىرهوجلا هلاق هداك لال ىأ مرح

 لاقهن كرك ذعهغصودقو ركذ م محا نال م>رلاذصو مرت لعق مرح محروذ لاقي اهجوزت
 رعاشلا لاق مرح م-ر تاذاضدأ ةأرملاو مركت ب سنوذ

 امزكت نم ىجسلا مراكم اغاالا تلاها رباك * امرحتاهارأت دبلا هراجو
 توما نال ءرمتاهفسصو نم عنج محرلا تن نمو كاذك هللا ا هقاخ اك ةمزحم "ىلع اهل حأى أ

 ,ل_ةمرغعج نازو مرحناواهك اهتنا ليال ىتا ةمرحل ا اهمضو ءارلا تن ةمّرحلاو فرغو ةفرغ لدم

 ا دس مس تا تتم هج وب تدمج حست مع معد وتعجب هرعت وس هيصسس صصص تحسس عوج |
 عرابلا فلاقو فرحا ىنعم ىبعريكذ تلاو ةماكلا ىنعم ىلع ىد_:ء مهتما فورح ىف ثننأتلا 0
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 نرخ

 صرح

 صرح
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 ا ةسغل دعقو برمض ىلا: ن نمارورحواٌرحّر>و سعت بان نم ه,< ماعطلاو مول ار ر-لاقد دربلا فالمخ

 تاذضرأ لاو كلاو ترعتساو تدقوت بعت بانن مرحرانلا تر -وراحو 4 هرار لأ هءالاو

 الع ءانوك هرقل لاق ةراحلا حب لا لوسرنازو ر ورح او باكر ةبلك لش ةراز عبباو دوس ةراخت

 00 مر ل اراهنو

 اهلا ةففوكلا زق 0 اهعفانم كوت نمةرامالا

 0 الوقف هموت :ماوق ص ىتح ن بدلا ىعأ او ةمعتواهب مهءاستجا لأ ناك حراو نأ نم ةقرش 9

 طةصىذلاناكللا(زرحلا )لاو وسلا فىمعتلا دس نيدلان ءة>راخأ هانعمتنأةيرورحأ

 لاقياكدبك أتلزي حزرح لاقي وزرحلا ىهتاعج عانملا تزرح و لاسجاو لج لئمرارحا أ عج او هيف

 زرحأ موق هنمو هةمعذازارحا ئذلا تزرحأو هلم رك 'و طفت ىأا ذك مزرتحاو نيصد نوح

 ءالاو هطغح ل ١ دق بأن ن د ةدسر ع : بح ]) هريغنوداهمضفابلا قبسساذا ق+ ءسسسأ | بصق

 لءج هناوعأناطاسلا سزحو مادحخو عدو مداخل :مسارحو سرح عجلاو سراحو عفة سار 1

 ليقف عا ىلا ب سنا ذو هظفا ن مدح اوهل لمءّمسالو ةصوصخا لاخلا هز عجلا ىلعالع

 اال ا لا الواط يس تارا جبنه رسرللا لو رح

 نمقرسءدفاهاوأمىلااهعو>حر لمق لمللا اهكردي هاشلا لدا ةسرحو سنجلانودةسار 1

 |سرح س رح لاعمفاهمسغت هق ةرمسلا | اعتجت مهضعبق ناريس لدجلا هند رحفف او س راق نا لاق لمخلا

 ليلا, سرحيامث سبل لوقي وةسورحلا ىنععةسد رحلا لعجي مهضعدو قرسا ذا برمض باي نم
 اضيأ تيكسلا نبا لاقو للا نمقرس ىأس رتسح او ىارالا لاقزرح عضو سيل هنال عطق
 0 مت يرتجاا وداعا نمل عملا لاق قرس ىنءيسرح لعج نموالبل ةقرسسلا ةسد رحلا

 ىسا :هحشلا لبق هنمو هقش لدقو برمضان ماصرحىوثلار انذقلا (صرح) لم متسرحتو

 ىلءصرحو رس كلان صرخلا مسسالاو دهتجا اذا برمض باب نماصرح هبل ءصرحو ةصراحدلجلا
 '00 را دو دمه عر عراذا ةد غل ىعت باب نمواضدأ برمض بادن مادلا

 لعق رشأ بعد بان نماضرح (ضرح) ماركو جركو ظالغو ظملغو فار طوف رطرس

 نان_ثالا يتم تضر حل اواضد رحت ئذلا ىلع هتضرحو ةغلامردصملاب ةبعمذ ضرحو مف كالملا

 مااكلا فب رضك هنعهب لم .ةهيسك فروحىذلا نراحلا لاهي وهنعلاماذكن ع (فرغا)

 اة نافع مال اماللاتقلا ل>الالئامالا ىألاَمَعلاَقَر ,دمالا ىلاعت هلوقو همهحن ءهبل دعب

 ناكل رخيف هنالودللا نم نك-كالف ل ا م دور عم

 هيريغةغلا مدي ىشتلاو ل3 باب نمارح ههجو نع قل |ثؤرحو لاثقلا نم نكسممأ عستملا

 رسكلاشفر 1 ال مءالاو هإٌثمفرتحاو مضل ابةفر اك ءالاو يسكاضتأ ف هر يح فوتو

 لاقو دة لير ةناكبح مذلابفرسلاو فر وهف لصو هلام ىع اذااقارحا فرحأو

 في رخلاو هتفارحناسللا عذاب ىذلا فد ز> ئثلاقب هسنمو داشرلا بح فرخلا كفاعضلا

 تدكسلا نباوءاررغلا لاق قورح ىلع عمن مهتما فرحو هاؤرم هلو فد رست لدم ءاقرح عج و لماعلا

 ىراشالان با لاقورعشلا فاهربك ذزوع وئ شف اهنهيكذزتلا عملو ةةةوماهعم»و

 ثدناثلا
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 ما ظ 000

 ا 0 0 9 !ٍ |( كلاو لطالب | ا اي تكاد
 ىلع حر 2 مهمذعب دنع هنمو ةفر اا ىلع ىاطب دقو هبلراصخلا سن طراو ناطم_شلا ب راحيإ]

 رحلاملا لجرلا( ثرح 0 نمهموق ||| ا ىعمهيو ثراحو و هعج لدقبادن 0 لانملا تلا دفاعا ىأب ا 1 مد ٠ ١
 ا .ثورح ىلع عد حوامءاردصملا لمهة_سا مت 3 ثارحوهفنةءارزللاهران ا لحرلا |[

 : يي تحم اس لاسر رشي لالا رفح ناروُث در عضوم ا مساو سولفو سلاف لدم ٍ

 ١ ىفىتلت ىتلاروذيلاءدالءتسالاّنهماحرأ ىفىنات ىلاةفطنلا تومْسف ثراس#لا هعسشنلا ىلبزاحم

 ليقاذحلوادحا و ىأملا نوكنأدعب مد راةوهح ىأنمىأ مكث ىأ هل اوقو تانت_سالاثراحلا |||

 ' قيضجرحردصو منا لجرلا جرح قاض سعت بان نماح رح هردص (جرح) تدنلا عضوم ثر 1| ظ

 1 ببال ف دازل اوما علا لأ دس دورا ضرقظا ا رح لحيروأ| 1

 ,اهناعم فلات لاعفأ برعلا كار ءالا نبا لاق ثنحلا ن نءهبح رخام لعفاذا ثنحت لاس قنات حرحلا : ١

 ا ,الوءاعدلا طفان دروامتانلا اذه نمو دوما كرااذادع متو أتو ثنحتو حر ختاولاق اهظافلأ 1

 ْش ْ اما كاد هشام قاح قرععو كادبت ب رتهلوقت ضن رك ملاو ثحلالب ءاعدلا هيدارب أ

 | ادرحدجحورثك [نوكحسلاو فار ءالا نا لاوردصملا نكسددقو ىعمو انرواصع كفر 0

 ىثماذا طنضف هوو لاسقعنمو ةقلخ همصع سس اذا كد را ربا روكسلاب
 ا لين ةنل سلا لطول يضف نمسا ل نول هرداطلمل ىدرحلاو درحاوهذ

 ( | ماع لرب موكا تاقا طب ةيوأم مضت تامصق ى مولاقةددر هلاقب هنأ ثدللا نءوىدارخلا عجلاو 1 ْ

 | هدد دره لاعب ءاللاقو تيكسلان با. هعنم دقو ةمسر ءهبذ 11 نوكت نأ سماهر مركلا نابضق : 4

 | اقرت فرعنالبادهناةعاججودي ردنباو ىمصالا ن ءولاذلابل .ةولادلا,ليق ( توذر لل ١
 1 00 را علا فو تاك ود ندئاداعأ كنا

 ا ءأرملاحب 2 اا (رحلا )ب دلل رك ذوه ليقو نذار لا 0 مهنمو 0 1

 ٍ ناو ةدكلا نيعىفت داو ءاراهنع ضوء م ةماكلا مال ى مهى ا ءادللا تفذخ حرح لصالاو 1

 اانا اكلنا يري سكمتلا عجبو ريغصتلاو حارحا ىلع مو حيرح ىلةرغصيهنال كلذ لبق | ١
 رءاسشلا لات ضوه ريغ نم م دودي لامع با لمعت سد دقوا طوصأ ع

 هرجأو هدوسأ دي هرج ىب متن ى سا لك '

 نمذوخ أ مدعلا فالخ لاجرلا نمّراو هريغي طالتخالا نهصاخام ىلمرلا نم مضلاب راو
 ٌردواهعكو ءالا ضي رووح وشب رطل عسل دلل فقرلا نمصل هال كلذ

 1 5 سنا مدع ردنا ذهالا هينيوبع الو سرا نالت راس رارح 35 .عن بأن نمر
 م مث رإ_ةموسامقريغ ىلءرئارحاوعجو هّرح قتالاو هتقتعا اذااريرحت هبررحلاقيف 1

 ةرحتعجاغا وفرغوةفر غ لم ليعف ىلع عم م<تنانلعف باينالامطريطتالو ىل ءوسسملا لاقرثأ سه

 طلا ةثدمخ ىنءعاهنالرثا ص ىلع هر تعج وارههمكت درفت ل يتعوتعرك ىلا ل

 ْ فلا ريللاو ىرامقلاركذ رح قاسسو مسن ربالاو توري رح ا ةدسحاو ةرب ,رخاواوعمك تءمشلا 1
 سس 777777777777
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 زومهمةأدحلاو مهنمدحاو ل_ثموأى وق لثم اموقاوناه هموق,سانلاخاغيىذلا صخشلا لوق |
 نال ازغلثماضد [نادحوءاهلافذ< عجلا اوثددخ : رباط ةنع لثم

 يام,كثامو لا ذلا عماد وب ظ

 ىذلا سامالاذحالا ليلك لاؤو بنذلا عوطقلاذحالاوهةعطقلدةبا,نماذح (هنذذحإل
 اهلكز رت>او رذتحاو بهتبا:نمارذ>( رد !ءادح الاوقات دل كس ع سم هل نسل

 ىلا هناعاذا ئةااردح ولج لم هر د14: :ممسالا اورد>و رذاجوهف بهأتودعتا ىععأ

 هر وذحوأه#مو ىنك اهبو عزفلا هر وذحلاو هرذهخ ليقثتلانئّشلاهنرذ>و نوح ىاروذح |

 تءطق فرسل اينهسأ ار تفذحسراق نا لاقو هتعطقن رض ب اننماقذدح (هتفذح]) نذوملا ||

 ا لاش :هندودطتسااضأ 0

 ىت> هيحاو نمت ذأ ىسلكوهغلاص ليغُدتلاب ف د>و هتمرصقاذا ةبادلا نذن مو هريع سس ن

 هنعرعشلا ةيدتءاسنلا داتعنامسأرلا 1 ا حاولا
 ىلعىناثلا فرطلاو نذالا سار ىلع طي فرط عضوا م همدحولا بناجىف عقيىذلاردقلاو هو

 ىعسةدحاولارغصعو ةبصقو بصق لئمةفذح ةدحاولاراغصدوس مَع ذحلا و نيسجلاةيوازأ
 اهضماوغفرعوا,م ةرهماتذح ب عتو برض ىلا نم 4 ةعنص ىف لجرلا(قذحإ) ةغيذح لجرلا |
 ؟ممدح]لا ناسللا هي رمد بأن ن نمقد_- للا ىذحو اهقئافدو |

 اذاهنموهمد هذح دف هسف تعرسأ م *لكو عرسأ ه يشم ىف مذحو هتعطق برض بابن مامز> :

 55 داق بان ن نمءاد__دوءهاذا < هتيذاحواوذحهوذح أ( هتوذح ل مذحاف تأ اذاو لسرتف أ ا

 روما ق دي تيدنا اذاهتيذحاواضنأ همنذأءاذحو هسنذأو ذ_>هيدي عفر لاب ةازاوملا ى هو ا

 هسنتلا ىف هلوتو هرادءاذحبهرا دوا هردقواح اثم ىلعاهتعطقوا هبا هتردق لعنل اب لعنلا توذسحوأ|
 رادحودارا# هنتلا حاصن اكوساعلارادودحتملا هاني يفاشلا ظفلاولاس اعلا رادءاذحو :

 ل مءاذحلاو ةباكلا نمءارلا ت ظتسف ىجفاشلا طغلا ةقف اومْةعالا ضعبهنحر ص كساعلارادأ|
 ةيسك ًاوءاسكل ثمةيذ>ا عا اوهرفاحن مسرغلاو هذ نمربعبلا هيلع ئطوامو لعنلاباتك ||

 عاب_سلاراغصن مهي عنتمتابنال حلا ءاذلافا هؤاةسو اهواذ_حاوعمةلاضلا ةقانلا ف لاقيوأ

 ءاملا نعاهريصءاقسلاو !

 ييامهماثداموءارلا عماحخلا ب

 بورجو هذ كاذكل وعغال بلاي برحو بيرحوهف هلام عيب ذأ بعت باي نمانرح (برحإ) ||
 سصالا دما اذا قا سىلءبرلا تداقلاسة.ىتااوطغلو كاذ نمهلزانملاو هلتاقملا برحلاو |(

 ساسقلاو د رحاهربصتودي دش برح لا ةيف لاتقل ىنعمىلاااهذرك ذئدقو صالخنا سعصو
 مصالنيذلا رت 1ارادو حرلاكى هيلا ةب رك ارغصسمتاداليكت طقسا ءاوءاسح اب

 مآ سا نمهيون حو ةبراحتهّس راحو بالكو ةملك لسةهبارح ىلءةب را عمجتو نيمسملا عمم مس

 انك ذى هلاققيدودمثمأب را ارا وطعم ودي وسو رخل عسا رح طفل لا ةيومطلاءا

 عمو اناولآ نواةةوتر ا ايسقك اهسمرو ديو لمعلا ليعمل ءاظعلا نمربك ألا ةيونيمح

(0 



 نو ظ 1

 ترك ذا هباوقطنب لو ةءدصأو هلأ هلصأ او ر دف ةيديصأو ةلمغأ ةيدصو ةلغريغصت ىفاولاة هريكم||
 نءىجاجزلا لقنواهريكءاوماكش لو ةرغصءاعءان برعلا تماك:دقوهنعديحت الف همهفاخأأ]
 تدعو تداول دو وددت 5 ا وصسللا (ثدح )لامعا نوعب رآانا ةستقنبا 1

 ه-تموهتثدحأ لاقيففلالا ىدعتي و كلذ لءةامو دعم ناكو ددحت اذا سبعهب ث دح لا.ةد هنمو 1

 وهو تذيب مسالا وانا دا نات الا دن اونا غلا لهاا عرسال ىهورومالا تاندحم 1

 ةراهطلاةضفانلا مهطوق ىنعمو بابسأو بس لثمث ا دح الا عبا واعرشةراهطلاةضقانلاةلاحلا |
 3 فنون ةهراهط فداص:/ ناو اهعفقر و امض: هراهطفداص ناثدحلانا أ

 ىلصهللا لو يرث يدح هنمو لقني وهي دحام ثددحلاوثادحا صخنلا ىلع عم ينازوميأ]
 2 ره ةذملب لص دوما ةثي دو مالا_بالان عتب رثئامالسالا دهع ثددح -وضو سو هيلعدللا 0

 وحن ل_صوملا نيد واهب لاقي و رششلا بناجل انّوإ_>د طاش ىلع بونجلا ةهج نم لصوملا[|
 ىتغلل لاقي وهب طيح تارغلاو رابنالا نمخسارف ىلع ةدا,تارغلاةثيدحواضسرفرسشعةعيرأأ| |

 اهجو ز ىلع ءأرملا( تدح ) ثادحا هعجو نيب ثدد> تلق نسلا تنذح ناق نسلاثددحأ] '

 ةيومةنس زلات 17 راذاةدعودح ىوفادادحا تد>اوءاهرعغن دام ىنهفرمسكل انادادح دو دحت 1 ظ

 اهتاروا< نعامتزيم لق بان ما دجرادلا تددحو ىابرلا ىلعرصتقاو ىنالثلا جمد الاكتأو
 رعاشلالوقلو ءالا نق عنملاو لصفلا ةغلا ىفدحلاو هتدلجا دح هنددحو اهتاب اهتركذي ْ
 دودخلاا هنمودو دك<تو يف :هتءذمأ ذأ ه سهأ ع نعديددح ىناملا نمو هيءافخالا دح سهلا لعاجو 5

 ديدمخاولوخدلان هعنعشنالا دادح بح اجلا ىم-:ومادقالا نمعنعامالعرمشلا فدردقملا

 ا نيت سر نكمل امدارألا ةءانصلا ءاودا دح هعناصو فو رعم ندعم

 هتددحو هنددح لايف فيعضتلا اوةزمهلا ىدنخت وضام عطاتىأ داحو دب دحوهف هدحب رض

 رطنلاهملاتدد >-اوداحو دي دح نتكسو لق بادن مهدحأ هبدد> لاقيف ةكرحلاب .ىدعتس هَل فو /

 ردح | با,نماردحاهلك اهشردحو ةءارقلاو ةماقالاو ناذالا لجرلا( ردح القاتم ترن فلالا ١
 1 ا ل نم هلأ اع بان نمار ودحْئ لا تردحو عرسأ لتق 1

 نيعلاتردحوة اى لالا :هتردحاور ودحا لئمردسنم عضومو رادحنالا عواطملاو نمر دمتي

 سدح ااادك قمانظّن ظ اذا برضب ان نماسدح سدح هردح ىهذف تءستاو تمظعةراد>

 قدح انا دح دلل مولا( قدحأ )) عرس أريسلا ىف سدحو ديا دهريغىلءب هذ ضرالا ىف سدحو

 ةقدحو هيلارظنلاددشاقب دحتر ظنلا هيلا قدحو برمضب أب نم قدح قدح غل فو ةياوطاحأ

 ةبقر ل ثمقادح لمقام رو تامصقو سصقو ةمصق لثم تاقدحو قدح عجلاو اهدا اوسنعلا

 طاع اىأاه<ىدحأ طئاخلان ال ةلوعغم ىنعع نإ بعف طئاحةم ءاعنوكب ناتسلا ةقيدخلاو تاقرو

 :؛ مدا (تمدتحا) ىبادحلا علو ط:امربغب نكن او نا مسا ىلعةقندحلا | اوقاطأ ىتحاوعسوت

 هعدادتشاودومس ىدهيرجج تدنش امدلامدت-اواضدأ هرحدتثاراهنلا مدتحاواهرحدتئارانلا

 وهم ددحاف هباءاهرحدتدااذا يرض اننمامد_>رانلاو سمتلا ه:مدحاضتأ ل اقيو

 أدح || ىلءهنو د>واحلءانغلاو هو بارغلثمءادخابريسلا ىلع اهتثة-اودحودحأ بالا (تودح) 1

 لثم ىنعملا فوهوأر قأ انبآ ف رعبل مهدنءامراوظا تباطنآرقلا سانلا تي دحتو هب اعهتثسبا ذك
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 ' ||| هرازابلجرلازصحاو لابجلا,زيضح ا هنال ليقو مأشلاو روغلا نيب لبقو ةارسلاو دن نيب لصف
 فرغو هفرغ ل_ةمزخح عجلاو هد_ث عج ليوارسلا هزحو هدعقمرازالا هرحوهطسسو فهد |

 تامصقو بصقو ةيصو ل5هتافتحو فج عجلاو نيداج نيدقراطب ريغصلاسرتلا .( ةفخا

 لاعأو لوح عجلاوةراعتسالا ىبعالختديقلا ىعسو ةغلخفلاو ءاكارم كلاذلحلا ./لخما )||
 فصن ىل غاسرالا ضاسلاا و احو هءاوق تضس | ىذلاوهو لع سرفو لاج-او لوجو لج لثم :

 لسغودضعلا ضعب ل_سغءوضولا ىف ليعضلاو هيف ليتل عضومكلذو كلذوحنو ف يظولا ||
 تءجو ةبصقو بصق نازو ل ةدحاولا فورعمريط لعاو لجرلاوديلا لسغءمقاسلا ضءبأأ
 ام مجالا( همت )ىف رظو ىلتحالا ءالار مكب ىلعف ىلع عمجدجوبالو ىلتح ىلع اضدأ ةدحاولا '

 " | رسك ة مع ةروراقلاو رسكلاب ةعاخ ةعانصلا مساو ةغلامماضيأ اعوهو هطرسش ل: تاننمأ|

 اممسسمللا

 تمحو مجاحما لسغ بدني هنمو ةماختاعضومرضعج ل. ممعححلاو فذعتو تدثتءاهلاو لالا |

 بابنم ىدعتلا ىف هنعديز ىموهنع ترخات ف لالا صالا نعت. ><اوْئيمدهف تددشربعبلا

 مهنكر نو تعحرف متنه مهتدرآ اذا موقلا نع تما دي زوأ لاق فراعتملا سك ءلاتقأ

 فوطعمدوع لكدبردنلاقنا+ وصلا ل-ثمجاوعاهفرطىفةبشخ دوقمنازو (نعجا )

 رتكلاب ) 1-0 هكعف رمش ل بج لوسرنازو نوح او نجاجما عبلاو نعتحتو يف سأرلا

 ااا ليقوءامحا عجلاو ةيحانلااصعلا نارواختاو لقءلارمصقلاو
 ركسلاو باخ

 يا. ملثد امو لا ذلا عمدا لي ظ

 بدح ليقهنمو نوأ سني بدح لكن م مهو ىلا -ه:لاق ضرالا نم عفترا امني ةةضش ةندحلا

 ءابدح ةأرملاو ب دحأ لجرلاق ءاوت_سالا نع عفتراو هرهظ حرا ذا بعت بان نم ايد ناسنالا
 مل - ص نود ةدج قدرط ىلع ةكم برقبربب ةيدب دسحلاو رججوءارجو رجأ ل#ثم بدح عجلاو

 لقنو تيبلا ىلع مرا فارطأ دعبأ وهو مرحلا ف هضعبو للا ف هضعب لاقي و عضوم ا ىلع قاطا :

 باتك ف ىربطلا دجأ سامعلاوألاةودح-ملا نملايمأ ةعست ىنعامنآىدقاولا نع ىرشختلا ||

 قد رط نمو لايمأ ةرمثءةدج قد رطنمولايمأةثالث ةنيدملا قب رط نم مرا دح لمعلا لئالد ||
 محلا فلاقلايمأ ةعبسقا رعلا قد رط نمو لايمأ ةعيسنعلا قدرط نمولابمأ ةع.سمت اطلا ||

 ىلا عت هلوق فىمثوطرطلا لاف نو ذة زاخلا لهأو هريغل لمقتل ارأو اوف.نخلاو ليةئتلاامف||

 هريغاهفز وجال ىح ند لاقو فيم ان ىهولاقةهيدحلا صوهانب ماكف كلانضفانا |

 رفءجو أ لاقو لاق هس رعلا لهأدنع فرع[ ف يفضل ىيوسلا لاهو يفاشلا نعلوةاملاوهاذهو ْ

 اهنأ ىف "ىلعاو اة ةيديد#لا نءةس رعلا لفأ نمهلعب ىثأ نه تيقل نم لك تا سسافلا ٍ

 يصفق نم عمن لوقثتلا نأ ىلا مهضع راثأواضيأ ىمصالا نع فرغضقلا ىركملا لفتت هسا

 امآو ردنكسالاىلاةيوسنما مناف ةيردةكسالاو ةبوسنللا ىفالا نوكيال ليقثتلا نأ ه-هدوو ا

 ” [|| ليقوءابفلالا تيلقنا ترغصا ف ةعب رالا تاندب قاحلالا فا, ةايدحاهلصأ نوك,نأساممتلاو |!
 مو ريغصتل ا ةيلييل وهفوتا ذهةدعل ده ةيو ةيديدح ْ

 ا ظ عرفرغصملا نالءاليل ةعالا هردقفريكماهل درب

 ! نودارغصم ععءاسمب هل ثمو بابل ا ننس ىلع ىردعل هل دأردقف هإصأ نودب ع رفدو>و عيدعو ريك ا
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 يا 7 ل

 نازو 6 هلل كلذكهتثدضماوبنيرضوأ ل رهزركووأ هب تدصودعلا ىلع سرفل|تنتسو | 1 ١

 (انح) ةهح ىبأ نب لهس هنموا_ضدأ ىب :كو أر 1 تيهسدي وةيلاعلا قد رطلا ليقوةسارلا ةرمتأ[|

 514 يوغي يسلب وا اغا ال راد مايئح هيقحوا اوم هوت تاربلا لجرل ب ٠

 وث نأ هضكرهالا ىف مهوقو ىرلاو ض.قاادالا نوكمالو هوجو بارتلااوثحاف هنسوءامر |
 هيدشتلا ىلع تاقرغ ثالثدارملا تاود>ثالن

 «امملثدامو 0 جمعا ب

 بحاح اوملل ليقوهدهاشملا عنعهنال بارت _سلل ليق هنمو هعنم لّدق با نما ( هبت
 لسعفى ذاعملا ف لمعم سادقو نبدءس> نيد لا ”احممس> باس ا ىف لسصالاو لوخ دلا نم عنعهنال

 لم بالا عجوهنرنسب ودبعلا نيب بات ةيصءمماو هدا صون اسنالا نيب ناتزمتلا

 رعشلابنينبعلا قوفنا ايلا ناجل ابل وراك رفاك لثم بات نجاحا عجم بتكون
 0 سا اذه جامو وذ دصق لتق باى نما 0 بجاوح عجلاو سراق نبا هلاق معلاو

 كلا دصقلا حلاق بد نكللو حاملاةيهنمو ةرمعلاوأ علا ةبعكسلا دصق ىلعرمشللا ىفهلامعتسا || ١
 هود لام عج الد ان ارا رم ةيطاورسدكلابجلامسالاو ةرامتلادصقلا لاو 4 ْ

 0 ورم كللانةحلاوذرهشلا ىعتاب و برعلا نم عملو مقل ا ه..ايق بلع لاقردسو
 ا | هتثعي ىناالاب ل جرلا تييتحأو ميتحو جاتح جيانا عمو ةحاتاوذهءج ورهلا يف

 مظعلا غل خل 0 لا و دارس < مف ةحاحتهحاحو

 نب_لاراغ ىلع فرمثملا مظعلا بالا ىرابنالا نبا لاقوةحا هعجب و ركن موهواس وحرب دمسملا

 هءاعروعت مث يف فرصصتل ا هعنم لعق ت بابن مأ رح هباع(رخ) قدرطلا هداج اره تشب ةعجاو

 000 >و غئاسوهو روعت 2 نولوةيولامعتسالا كرما ها

 راو روخح عجلاو هدباسجو هفنكى أ هر ىفوهو حش ةك-|| ىلا هطنانوداموهو هديصحح ممم ك,دقو

 مارخلارخاوةيارقلارخاو بازيملا ةسهج نمتدبلاب رادملاوهو ةكم .طحرخلاو لقلارعسكلا

 راتأو رو>اهعجو تالا سرغلااضدأ كلابرخلاو ل>رلا ىع"مومضم ابو ةغل الا ثيدلعو

 هرخاو درغملا تومشل فيض ذهواهظفل نما دحاو الو لمحلا ن هثانالا عجرامججالا لمقو

 لاق ل->رلا ىعسدب و فورعمرخااههوجو ىفتافرغو فرغ ل-ةمتارتجورتح عجاو تددلا
 نيطلار ساو لفق نازور دش و هريغامأورخخ ن سو الا ام“ نينضفغر حيرعلاف ساربطا

 سلجم لام هرعيجلاو قلحلاءاذلا مضي لوعن روض ناو سغنلا ىرحتةلعتف ةر مااورخاكاءلصراص

 طا راو نمةارملاو ل 0 مرهظام

 ماذا رختر محا . اوساط ودا توست ضل

 هالازاكرال علال تاس تا :رمأز تلا (تزح) ا

 ! فرغو ةفر ءلشثم جت عجلاو ناهرلاو للدلا هاو ردسو ءردس لمت 2 عاو ةنسلااضدأ
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 كلا

 .كلادئاصلاةلابحو ا 0 مه ةفر ءدبد- ىف عقوو

 هةليحو لاح ةناثلا عجول :امحىلوالا عج وهوحو ل ا ىشو هل ثم مسضلاب ةلوبحالاو

 لا نمالبح دلني لولا تا ا 1

 سارع نرط ةاندالوأ 0 اهريغو ةقاذلا 0

 دلوةلبحلا لح دسعوألاقو م 2 جئالملاو نيماضملا عم ن ءوول حلا لمح عسب نع عرشلا ىسهتفا

 لافو ءاهريغب لمحاهدلوذتدأو ا لوقا ذ حلو ةقانا | نطب ف ىذلا نننجلا

 ابل هيف لاقرف ةرصشلاو ءاهلان مت امهد "الاربع ءامأو تاممد ”الابصتخحم لسحلا مهضعن

 ةاليدلا نمبرضريغصتلا ظفان (نيبحما ٌ) رمصق ىف نطبلا مضض لاهي وريصق ىأ ل ينح لجرو نيد

 وهونحالان هاذخأ | منطب مظعل نيبح مَآ ت يعم ليقءاه لا عماضبأ ةنيمحا لا اقيوجرلا هنتنم

 تانيمحمأ اهعجو بضلا همشت ضرالا تاريشح نمنيدح[ىرهزالا لاق ءاققستساهيىذلا
 اعرو سفح فد رعتدنا الا ىوا نباوسر عنا ل-ةمةفرعم ىضود ةرخصمالا درو نيبحتامأو

 ام>وهنط: ىلع حرحداذا او ,.>و.<ر يغصلا امح) نييحلا مااولاقفملللاوفاالااهلعاواخدأ امح

 تاجوهف فدملا يصلوا ل ا و اند“ ىلا

 هونك اهم وسالاو ضوعريشت لا هتيطعأ ىكللاودملاب» ءابح لحرلا تودحو باوح ماهسو

 بوش هبقاسود هرهظ حجج لجرلا ىتحاو وِ .لقةس خل ردانن ماي ىحيريغصلا ىو خلاب

 هتيطعأ اذا هنومحن مذوخأم هحماسةاءاحت هاناحو رم كلاب ةوبنللا مسالاو هيدس بت هي دقو هريغوأ

 يام لشد امو ءانلا عمدا داو

 ىرهزالا لاق هيصرفا مهبتحثيدح قو هلازأ لئن باب نماتح هريغو ىرولا لجرلا (ثحرلل | تح
 ادي ناكل درافظالاو عباصالا فار طاب كدب نأ ص رقلاو دوعوأر خخ فرطي كد نأ تحلا

 لاق كالا( فن ا اهدرو طقاستةر كل ل ا فلا ل كح

 ل-ةقالو يرضربغن متامادأ ها د كر : لعف هذه ىندب الو ىرهوجلا هعبتو سراف نبا

 لاف ةيطوفلا نبا هاكحوال_ءف فعلا عم"أ مل ىرهزالا لادو قرحالو قرغالو اغلا داز و

 هسارف ىلع توعنأ هانعمو لويقم ل دعلا لقنو هنامأ اذا برمضد اننمىأافت> هفتصدتلا هنتح

 تاموعطب وهاملاف توعد ملل لاب هنموفمنالا صخاذ-هلو همر ىعغنب ىحب سفتتف

 يهنأ ف د> دسسانمتامامو لآ اومسلا لاق ةيلهاجلا لهأايماك -:ةماكلا هذهوهفنآ ف تح

 نككميالابوجو بجو متكضو سعالا مج او امزح هسجوأ ب ريض ب ا نمام> الا هيلع 2 ( ع

 0 ولا ياك هلا ؟هنالاعاحت أر علا ىعمنب هرعلا تناكوهطاقسا

 مضخالاو متتحدوسأ لك- ]لاق وهر لادا راو رمشخالا فرقا لم تاو هنعى وتلا

 دوس انرعلادنع

 يام ثياموءانلا عمدا او ؤ

 اعرمسمىأ اة د5 ح بهذو ىنعع هيلع هت ضرحو لق با نماثح ىلا ىلع ناسنالا (تننح)لا يل
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 لن ظ 1 0

 |هيفقغل تةلانريكلاو لاجأو لج ل_ةمرايحأ عهلباوملاعلاريكلاو ءاّرقلا نءىرشزالا هاكح

 مفو ةفورعههربحلاورسسكلاركد أ مهضعب و خشلا ىلع بل هثرمصةقاو سولو ساف لثمروب> هعجو

 ؤ مسكة ثلاثلاو ةريقملاو ةريقملاوةيدأملاو ةيدأملا لثم ءابلا مضي ةمناةلاوءاملاو مما خفاهدوجأ تاغل
 اربخلاو هتحرفو هتنيز لق با نماريح ْئبثلا ترب_تورباسحا عجاوءابأ خف عمدل !اهنالرمملا
 ناتكوأ نطق نمىفاسعبوث ةبنءنازو ةربخلاو ةغلابم ليقثتلا هنربحو روحو مذ هنم مسارسكلاب
 تابعو بنعلثم تاريح ريح عج او ةفاضالا ىلع ةري>درب و فصولا ىلع هربحدرب لاهقب ططخم

 بوث ليقاكه يلا بوثلا ف يضأ مولعم ىو وهاس امولعمأ شو اعضوم ريح سبل ىرغزالا لاق
 هرغصنيتضغن ريملاو عب ذوتلا غسصلاو ىثولا ىلا بوثلا فيضأف هغيص صرقلاو ةفاضالاب صرف
 هندرتسا لدا نازوربكاو لطقلا لوأوهو مءتساننمنانسالا تريحردصموهو نان الا بدصت
 سانحالا ءامسأىف تدشن اكءاهلا تارثان ةريح ةد_اولا ممضعت لاق ءام*الا فام_هل لان الو

 رخل اوهف حان_سالاروظت ىت> ةثللا ىلع بكرتاذاف متو هفرمضا ا ذاف نإ _فتو ةرمتو ف هد->ولل
 نولكهمحا>و هرهظنولو ريغ هنطد وهسأر زوالا لك .ثىلءوهو فورعمرئاطىرادخلاوأ|[|

 ىراسلاخرفروغصءنازوروريسملاو اضيأهلفغل ىلعتانرابح و ريبابح عجلاواملاغىفامسلا
 سيح أ لثم سوح ىلع عجج وعضوملا ىلءقلطأ م برمضب ا نمهتسحر دصموشو عنملا ((سدألا )

 فيفذلل ىناثلا ناكساو درب ودي رب لثم سدح عجلاو سردحو يف هتنقو ىنعمب هتسحو سولو ساف
 ةغامم ليقثتلابهتسس حو ةءاج وأ ناكحادحاو فوقوم لك ىف سما لوعتسس وَةْعل
 ىهو ةفقر ةفرغنازو ناسسللا فة ساو سدحو سحتو سومو عف هلثم فلالانهتسشحأو
 سيح 1 ىعمدرو سمح ىلع رخص ذو سنح ماوه ونادوسلا نملمح (شحلا) ةقالطلا الخ
 أ( طبح)) ىشحدحاولا ةبثاف ةغل ةشدخلاو تضيخا ىلا شيم- ىفأ ت ذب ةمطاق هنمو ىكو
 ذاوشلا فاهيئرقو ةغل برض ٍبا,نم طب طب>حو ر دهو دسف ا طودحو سعت باد نم اطمح لمعلا

 قبح [ازنعلا(تقح ) هبردهأ ف لالاءدلاو لمعلا تطبح أور دهس عتبابنماطبح نالف مد طبحو

 رورعملا نع ى-ن ثيدح وهن ءادرارعلا نم لقدلا هن ىعمو رغص مت تطرمض برض باب نماهقبح
 تعم لاق ىبمكالا ىثد_> متاحوبأ لاق ددجلا نعةقدصلا ىفام_هجارخا هيدارملا قسما قذعو
 لاق قسملانءاقذءالوةرأغلا نارصمالو رورعجلا ق دصملا ذ_أاداللاق تدب سنن كلام

 قسحلا نبا قذعىناثلا فو قسحلا قذعل والا ثيد-1لا ىفف مهرومتأدرأ ن ءّال مصالا
 ىاهنعهللا ىذر ةشئاعت ناكهنمورازالا 15 كلاس الا ليقو ىنتحا ىنعع (كدتحا ))نباةدا ر

 دّقف هإ_عتنسحأو هتم_ك>أئلكىارعالاننا لاقو صيمسقلا قوفرازاب كتحتةالصلا

 لبح || سلف لثملوبح عجن سرلا ليخلاو ماهسومهس لم لابح عتلاو فورعم ( لمحلا 0 همكسسحا
 لبحو مغتراو عقجاو دةماولاطام لمرلا نملدحلاو لصاوتلاونامالاودهعلا لمحلاو سيلفو ]|

 وهفماللا عمقلطأ اذا ل#حلاو قلها ىفقرعدي رولا لبحو بكتملاو قتاعلاندام لصو ققاعأ|
 رع اشلالاقةف ع لح

 لمحلاىلاتاقباسلا ىلوأر داس د ةيسشعزاجناىذنماجب حارف
 رعامشلا لاق اضيأ ةفرعلامح ىسهفماللا عمةلطأ اذا لابحلاو
 0101 ا لاتسمح هس سس سس سس هس سس سس سس



 ماهسو مهس لثمءاوحلا عبلاو ||

 يام,ئاةبامو ءاملا عم حلا لب

 هبس>و هسحروت هيو هبأحو بويجو باي .-أ عج اورحلا ىلع هةةءامصيمقلا (بيح

 دال مخي رملقأ نما قرش نم جرخجو جر نوهو مظعرغ( نوح )) اسجل لعج دي دشتلاب 1

 بصي ى_حاهرواجيو مزراوخدالبنبب حرخت م ناسارخدال_برعيىخانر ءىرخو كرتلا ا

 1 اةأ رع مأش ا و مرارا دود نم حرخ رج فنالا ناعخ واهتريح

 نيتدش دمحلا ولاجحأو لج لئمدايجأ عجلاوقنعلا (دبجلا لرح ءلا فب صد ماننامز قسسأ|
 رج بانن مءادسح تالا ديحأر تصذإات عل بأن ن نمداحداحرد- صموضهو ىنعلا لوط

 بن اهلاو ورشا للا تنام لاهل اقيرصب فور غم لب ةردسنازوةمصئار (ةزيجلا)

 و عسملاو فورعم ا ىت لن اب نات احد م جن 1

 هرم ل (لبجلا) ا الا حالا 0

 تدرعءفنالم كو ليك ةيمتلاناهاصأوا اضنأنالمجاحللا دونات كيطءارو مهتلادالد ن م هكر 07 1

 ١ د لاس الاب ومش اهنا دعم ليعبس ورضحا مح ءجديز ( اج يبلى

 ىلعفملات تي لام دمر ايسر دو اا ذأ هيي تيو هبا اتينا اذ| ادن تدحاو هتاعفاذا انس نيد :

 نمىأ مولا نمو ددالا نمت ئدجو غلب ناطا_سلا أ ءاجو لزنثيغلا ءاحوهملا تدهذ ىنعم ا
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 #امهئلثدامو ءالا عمداخاولي

 هتمحو ناسح»الا ىعنايضسالا نوكرو هل ثم: ساو بحتووففلالائثلا(تدبحأ 0

 هيفوةغل بعت بابن ره كن ,>أ هتيمحو لمعتسمربةهنكسل خلانهيحأس أي .ةلاو بسذ بان نم هدحأ

 ا هنمممدأ ب اكللانزت اقبانن نماناسح هش اح ليد ةغل ّْ

 هركسص:سأ ن نكلو ءافرمت عج عمن أس اس هقلا ناكوءامح أ ركذملا عد ل احا ردسلا !

 لدم ءالعف هيابف فءاضمري_غناك نا تافسصأا ن نم ليعف ىلع ناك ام 0 اولاقنسلثملا مي

 سنج مساس حلاو للخو سدمطو برمج لة مءال قا هنايقافعاضمناك ناو ءاقرسو فيرمث |
 عمجتو ةمح ةدحاولا سولفو ساف لمبوح عج او مال اولينسلا قنوكءاماهريغو ةطنملا

 ٍإ نيحاب رلإرو زب لدم اتقي الامرزبرمسكللانب بحلاو نت ااكو ةيلك لم بامح ىلع وا وظف ىلعتامح

 | ةساخلا ذاان د اوريسك لابوه ليلا ليجتيف ةنحلاتننتاكثيدحلا فو ةبحةدحاولا
 هدأ ل اوسر هللاقىذلاوه نا يذ_ةنم نبناسبح رن ازو ةس>ح وتابحهعججو برعم ىب راق

 كّساغىأ ذك لعتت نكد امحواضدأ لح لمعس !.ىلاسبإ درر تال: رو هيعمل ىلص

 ريس ارهتنات هك ةريك| ريكا نعك ليقف عكس سن هيلاو هيبتكت ىذلادادملارسكلاب الا ربخلا)



 نأ

هفخشلاو م ذلانهدو-سرةلاداحو كلذ نمراعتسم رش فر رك
 داوجو

 ليقواشب لاب نمر ,ةةدوجج انا اداحاماو ترطما خفلابا دوج ءامدأ !تداحودامح هعجو

 دب وح رإصأ لمقفه.ةفاتخاو دايجهعجوديجو يذفلاو .تلانهتمهدوملاو برة باءننم

 ءايلاوةنك اس ىضوواولا تعممحاف تف كو اولا ىلع ةرسك- 1 تاقثت داق فدرمشو < رت زو

 نيربصلا طتموهو سلا بكرا دا عوز ير

 (ِ معلا ىفنععلا كب لعيف دجونالهنالنييفوكسلا بهذموهو نيعلا خشب لبقو دوم هىح لصالاو ْ

 ا كلذكو هوحنو لطيع ىلا دابق تلا ني_عنذ عصصأا ىلع لوجش لقا ةأ سها مع 3 لقيصالا

 نءراحو غظاروجر وجي همكح ىف( راج )ل لعفوأ لوق نمد. ا.فأ هداجا لحرلا داجأو ه.مسشأام

 مسالاو لذ اق با. نم ماراوحو ةرواجتهر واحو ناربج عم او نكسلا فرواجئاراجلاو لامقد د رطلا

 || تدن تسب روا<ىذلاراخلا ىنارعالا نبا نعساعُ ىكحو نكسلا قهقدالاذا مضلابراوجلا
 ٍ هنمؤد ىأ هريغرتىذلار اا وريذكنازا او مءاقمريغوأ ناك امءاقمراقعلا فك رسشلاراجلاو

 راجلاو رصانلاراخلاو فياحلاراجلاونامالا تاطدىذلاوهو اضدأر يص-سااراجلاو فاخام
 ْ .ةرمضلا طغلااها ارك_هساةراجاط لف ةرصلا ةراخلا و راما ايف نا عروة ا اراك“ «حوزرلا

 ناعملالقحتة_غللا ىفراجلا ناك الو ىرهزالا لاق هتجوز ئأهمت راج نيد ماني سابعناناكو

 دارملا نا ىلع لد هنأف همةصد حار اجلا مال_ىلاو هالمصلاهما ع هلوقل ليلدباط بجو هةانحم

 ( كيرسشلا لئم مساقتملا لع ناز صرف م اي /ىذلاراجلادارملا نارخآث ب دح هنيبف قصالا ارا اد

 هزاح و هقرأس ناو رز (زاج) هراجأف هظفحن ا هنم_اط هراكض “او

 ١ دقعلا تزسآوةصعأا لغ منعم هو ذغن هريغو دقعلاز اجو سراف نبا لاق دمنا زاجأو هعطقفلالا

 ٍ هصو هنع تومءءىبملا نع تزواكو هت دعت هنزواتو ىلا تزوا>وا ذفان ارثاح هفلعح ١

 || فاكلاب زوك هلصأو بزعم لوك امل اروح او كام لقأت تدتأف تصخرت ةالصلا فتزوحتو
 )ا اعب وحتهعوحو ةعوجماو ة- عاج ءاعوهو ةعوج داب وخل اس اواو ا (عاجإل

 عابح موقو ىعوجو ةعّذام ءأ او ناعوجو عئاج ل_>رلاق بارسةلاو ماعطلا هعنم ةعاجا هام احاو

 واولا نوكسد فوجلا مسالاو فوج أو هق بعت بان ن نمرد دموضوءالخلا (فوجلا) عوجو

 اهلخادواهتطابلرادلا فوج ليقتف غارغلاو لغشلا لقد اعف ل مءّتسا م وزصأ اذه فاوجا عجلاو

 ؛ فوحلات تاصواذا ءؤوجت هنف اح, نه لعاق مس ما ةقث اح هحا ارعلل ل ةوافوجهلت اعحاش وح هتقوحو

 قو هفاجأو هفاخ هنعطواخوجتدعبال فعلا نال ةثئاجن كتل زغفلاو طعفو>حىلات تاصوولف

 0 عطقان الو>و ةلوج لونا د_ءملا ىف 5سرغلا (لاج) هفو> ىفهونعطا ىأ هونوُذ ثدد_ -

 ل-ةملاوحا عجلاو ةيحانلالوجلاو 0
 لاوجالا عطق ىنعملا ن اك-ف لافقاو لغت

 : ىو

 || وهفاهفرقةسمريغفاطدالبلا فل اجو ضعب ىلع مهضع: لاجةلوج برخلا ىفاولاجو ىحاونل
 كوح ْ (نوجلا) ه.ناوج ىلع هرادأوهيبءلاذا هفيسسلاحأ هذهو لوي هتاعج فلالا.هتاحأو لا <

 ةلطلاو ءوضلا ىلعا ضد ىلطد وءاهقشلا ضعب لاقو دوسالاو ضسالا ىلع كارت شالابىاطد

 ع ضع بسال ؛.اهلاو رواسب: جاو نمةريبك ب >انريغ_صقلا طفاد ن 6-10 هراهتسالا ترا

 نس شط سا (تجر سس 1

 دون

 روح

 عوج

 يوحا

0 

 ل . حامصم 1



 5 حيا

 بلطاذا عم: بابنم ادهج مالا فدهج نمرد_صموهوتياغلاوةياهئلاريغال خذا دوجلاو |
 ءالبلا ده هنمو ةقشملا هنم غاب اذااضد أ دهج ضرملاو سعالا هدهجو بلطلا ىف هستياغ غاب ىتح ||
 قوفريسلا ف اهلعتاجاهتدهحأو ةيادلا تدهحو هتقشمتغاباذاادو>انالف تدهجلاهق» وأأ
 لاقاذيذااول-راصفق هديز ت> رذقسا ىت> هةض#وءاملاب هتح صا دو>نيللا تدوجو اهتقاطأ|

 نملمال ىهتشمهنأ ىنعملاواهتنل ةرازغب هلباففصو .دوهجت مطلاوا-نوللا عصان نم رعاشلا ||
 اذهنمذوحخ ًاماهدوجوامع_ثنبب ساحا ذا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو هسطو هنوالخ-هيرمثأأ

 قودي و هتامسعق ود ىبح هأ أوقد لسعلا ق ودب ههسسش كولا نيللا ب درع هلل عاجلا هذلهيسد

 هدوهجت غاسلهماط ىف هتقاطو هعسو لذ, الا فد ,ت>اواداوحهتلا ليدس ف دهاجو كتليسعأ|
 || هسفنبىدعد وهترهظأ ف االاهنره>ًاورهظ نب ضعت رهجْئ ثلا( رهج) هتباهنىلا لصد وأ|

 رص الره>ا لحرو اهب ره>وهنءارق رهجا ىناغصلا لاقوهبترو>وهترهح لاقيفءايلاب واضنأ

 : رهاجوانايع ىأ ةرهجهتيأرو ب هت باد نم لعفلاو ءارجورجحأ ل_ممءارهجأ ساو سعشتلا ىف ٌْ

 راوج وولف ةغلرمدكلاو مهزاه عمه زوج اسإف ىل عت هل |وق ىف ةعيسلا ارقدي وجتلاب ةفاسملا||
 ْ تأيهاضدأ ل قثنلاب ,رفاسملا ترهحو ليقثتلاءامواهااع : :يج لاش اضن نيتغللانثيملا وسورعلا ْ

 ا نزهعملاةوعدذذنالو دسعلا ةنبادمنان قل اغلا لوقف لعاق ءارمسكدل اب زر علاق هزاه> هل /

 | هارملاوةقانلا (تدوجا) ةغلامملاو ريثكتلل ليقثتلابتريهحو ول ق تع ءاودلعتمعأا ذا || رضوح

 ضاهجلاو فذ دقو املا ةضه<و ضيهج ىهذ قانا صقان هتطقسأ اضاهجااهدو :
 1 (تاهج )داس ام ىلعهانملغو هانيحنىأ دنع ءانض وح أف ديصلا ةحراجلا داصو هنم ممارسكلاأ ا

 ١ لوجوأطخأو هفسهريغىلع لهجوالوهح كشاان فك لثملا قو هنل < فالخ ةلاهجو اله>-ئذلا ا

 لولا ىلا هتنسن ليقثةلاهتاه>ولوهحو لهاج و وف هءاضأق حلا ١

 ض #امهلثياموواولاعممجلا## 0

 .هياجأو باطد بال ااناوج ىعسالو تاناوجو ةيوحأ عجلاو هلاطبا نعد دقو هوو ا ذك ناك ا

 أ كاذك هل ناضساو هلمق هءاعددتلا باجأو عاطأف ئ*ىلا هاعداذا هل بادتس اوه وق اجاوةناحا||

 : 1 "الا ت>احلاشب ةف الا ةحئاجلا )ف شكا باص »لا باحنا واوعطقابوجامو<ضرالا
 || لاملاو حناوجلاعجا اوةحئاح ىهف ةغلةح ا.ج هصحو هةكلهأ اذا لاق باء نماحوجهحوجتلاملا||

 ظ ظ ىفاشلا لاقتحام ل_.ثملا-لا تحاتجاو حا تومهف ةئلامةغل فلالاب هتحاجاو عجتو حوجم
 ا تاذتاقدص عضو: ىنءملا وخاوجلا عضو صأ ثددح فو ىواسعم أر رملا_هذاام ةحئاجلا ||

 1 دوعل> را (داج) قبامثةقدصهنمدخ .ودالدب وام ةفأن لاق | نمسصأام ىنعد حئاوجلا

 لهح

06 
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 لاماداحودوحءاسنلاود



 الا

 ا

 0 را 0 ل وأأ

 لوعشلل ءانبلاناسنالا سذجاهنم لاقي عالضا ل نطمتسملا باجل ضرعد هراحمرو ىهوةبعصأ| ٠
 ىلطت و بنحو هفب هنازو بنحو ف لالا, بنجأ ا منملاقيةفورعمةبانجلاو بونحتو هذ 0 1

 ا لايف ن5 ىلع قياطاع روع جاو ةيمءلاود هر غملاو قتالاو رك ذلا ىلع

 نرخ أم ن نم كراج ليقورف-سلا فك قيفر لمة سنجلاراجلا ودعي سنح لحرو تابنح

 ىف كنمديعب بنجأ ل->ر هيابىفلاقو حور ىفىرهزالا هلاق ىنجأ لوقت برعلاداكتالو

 ىرهوجلا دازو ىنعيبناجو بذجو ىبنجأ لجر م-هلوقىاراغلا لاقو هل فم ىنحأو ةبارقلا
 ليقثتلاب هسنحو هنعهندعب أد عقب اب نمانونجرمشلا ل_جرلا تدنحو بناجالا عجلاو بنجأو

 ةندتح لاش ةلوهتم دعت خت نك "الو داقتسرفلا ةسئملاو ر ءلادو مسدنجلاوةغلابم
 ىمّدقت بنجالو باجالمال_سااوةالصلا هيلعهلوقو كنج ىلا هتدقاذا لتق بابن ههينجأ

 جنج نمودج حل و نيتصغ مح ئثلا ىلا ( عج ) اًضدأ تناجلاو ء ءاذغلا تلات ناثكاو بلح ا

 نيتشب خد ليلا تح وةللال اود ءالط اه كوالا مضب ليلا جو لام ةغل دعت با 3

 حانجلاو حج أ عجل او ناسنالا نم دملا ةلْزنعرئاطلا حانحو هيذاحري سكان قد رطلا عج -و ليقأ

 لئمةدحولا ءاملاق ىدنجد حاولا دونحودادحأ عج او تاو الو راسنا (دنجل )الا تلا

 قاقُمد :أ هنمو هيرتسبرعضب ان ن نم هزن>أ ثلا ترو ىلاط ضخ طس وكول

 سلا ا ءالا نبا وىعدالالاقو 8 ًارسكلاو ريكلاو قلاب مهومزانحلاا#

 0 زر 100 ااءلاقف اذه سكعداعت نعد هازلارعوأىورور ردا خللا 05

 سنج ||| سنج ناويح لاف عونلا نممعأو و سانحأ عجلاوْئ لكن مبرضلا (سنجلا) هسفنإ] ٠
 نعواضتأ بدذبتلا قهماعصنو هلك اش ىأ اره سن احا ده لماما ن نعىكحو عونناسنالاو

 !لوهو نيلاهتسالا ندهكتب ىصالاو لقعالو زعل كرم اذا سانلا ساه الن الف مهضعب

 فذح ||| هلوقو هله فلالا.فنحأو لط بعت باب نماذج (فنح]) ىبرعب سلو نيدإوملا مالكوه

 نح ةنجأ عجاوهمأن طب ىف ءادام هل فصو (نينجلا ) دمعتم ليام هريغىأ ال فناجع ةريغىلاعن

 سنالا فال دلاو نك او سوغنمو عفداو اذاق هراتتسال كلذ ىعم لق ةلدآو لملد لكم 1

 ءانلابو »نك فئالاهتلاهذجأو نونجلا ةنجلاواضي أ ءاضسسلا ةيكساوهو نجلا نمدحاولا ناجلاوأأ ١
 اهطغل ىلع 5 مثلا تاذة ةيدحلا خلاب ةنحخلاو نوذجتو فل اوعضالا]

 نم سرتلا لءقو هركس لمق بان ن مهيلع نحو فلالا: ل يللا هنجأو باقل انانجلاواضأ تانجو ١

 ىج |! اتنتحاواهنحأ ةرْملا ((تدنح ]) تاودن ازو ناحلا ل اوهيرتستد4بحاصنال ماارسسك
 لنا ىججاودلذمل نةىلع ىجلاواضغمادامرصتتلا نم حام ىصتلا و م ىبكلاو هانعع

 اود أود امتذ سنذأ ةيانح هموق ىلع ىدواهانجرثك ضرالا تنجأو ىجينأ ه|ناحفلالا :

 0 .ظاناطع لئمادانجو تادانج عبملا و عطقتلاو حرجلا ىلءءاهقفلا ةنسلأ ىفةيانجلات تدلغوأ]|

 امئثبامو ءاسحلا عملا
 هةعشملا حومةملاوةتاطلا مومضملا لءقو 4 هاطااو عسولا مهريغ ىف فلاب هنااقمتا دمج[
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 لددح

 دلوهح

 اسس



 يد

 تشن عججماو اركي تنامىتال اضيأ لاقي ودلواهتطب ىفو تاما ذارسكملاو مضلاب عمجب ةأرملا تنامو ||
 عامجو عماجملا ماو عاج الا عضوم ىلعو عجما ىلع قلطي علطملاو عاطملا لاه درمسكو ممم ا ا
 هنأ سها لج رلا عماجو هعجبفيفتتلاوريسكللاب الا عاج و مسوطالخا ليقثتلاو مضلا,سانلا |
 هملع تمزع ف وراي وهسفنب ىدعتدهياعتعجأو صالابو ريسملا تعج أو اهئط واعاج وةعماجم| ا

 حالا ىلعاوعج أو هيونسف هيلع مزعن نم ىأهل مايصالفرعشلا لبق مايصلا عمل نمثيدح فو
 ىنععتعقحاو ةمامالا طئارشت عم اواوعم 2 ىنععاوعمضساوموقلا عمجاو هبلعاوقفتا |
 تررصونيعجأ مهتنارونوعجأ اواجو نيعق<حىأاعيج موقلاءاحو موزللا ىلع نال علاق تاصحأ| ١
 هعيجو هعجأ ل املا تضيقو تيكسلا نبا هاكح مضت دقو ملا خفت مهعجناواجو نيعجلأ مهبأأ
 ظافلأ نمئيثعطقزوديالوهبار-ءا ىدكو ا ه_ءبتتوكحوأ اسح هقارتفا عداام لكهيدكو تف ّْ
 ءاحلاقي الق فطعلا فرق سنتنأ ديكوتاا طال نمزويالو رج !لماعر دقت ىلع ديكوتلا |
 ةرباغملاهتعنوكءامنا فطعلاودكو اا موهغم ىلع دئازري_ءاهموهغمنال هننعو هسسقنديزأ|

 تاذىلعدئاز هفصلا موهغمنأق مركلاو بتاكلادب زءاحزود< ثيح فاصوالا فال_< ٍ

 نال لاخلا ىبءسصنهنا لاق نم طاغق ني_عجأ ا دوعقاؤل صف ثددح ىف و هري_غاجن اك فوصوملا

 ةركشلا لو ؤموهو عوم-ف ةفرعما هنمءاجاموةرك ذالا نوكستاللاملاو فراعم ديكوتلا ظافلا |

 قئالصلا يلع ىنءلاوةالصلا نهلاحةعماج ةالصلا ىدانملا لوق ىف ه-عماجو لقنلاءنورحأتملا
 | سانلا عم نال عماجلا ةعجلا هيف ىبص:ىذلا رصسملل ليقاك اذهو سائلا ةعماج اهنوك لاح

 ظافلالا ل_يلق هم لكن اكىأ ماكنلا عماو جي ملكتي مال_سلاو هالصلا هيلعن اكو موأ_عم تقول :

 ىلاعتهنلا ىلغ ءاذئلاودجلا عاونأت مج تاماكب ىأ دا عما ع عىلاعتهتلا تدجو ىناعم لاريثك |

 لاجه_عجولزياذاالا كاذب ىم-:الواولاةرك ذلاء صم ل-> رلا هلزنع ل بالا نم (لجلا )
 وهف الاجر سكلاو مذلاب ل جرلا لجو تالاجب لاجل عجوءاهلانةلاجو لسححاو لاجاو ْ

 ةحابص ص ل ثمءاسهلانةلا هج لصالاو ن_سحلا ةقرلابجلاهب وينسلاق دله ةأ او ليج
 ءاهيلا باتجا اذا نسحتو نيزت ىنعع المح متو لامعتسالا ةرثكلاغي ف ءاملا اوفذح مهنكل

 ىلاج لج رو تقفر راطلا قتلج او ليصفة ريغ نم هبعج الاجا ئثلاتاجاو هءاضالاو ٍ

 ةيم-تمجوهفرتكب رض بابنماج ثلا (مجر> مسجلا لي وطليقو قاحلا ملغع جلا مضب |
 م ناسنالا نم هجلاو مهام < ىلريفغلاها جوريمغلا ءاجلا اًواحو ريثكى أ مج لامورد_تملا

 بابنه اجيداشلا تمجبو فرغو ةفرغل فم مجب عج او نيبكنملا غابت ىتلا ىهلاهتب هتدصانر عش

 9 ماج و رجوءارجورجأ لثممج عجلاوءاج نالاو مجأرك ذلاف نرقال نك,ملاذا بعت |

 | ىناطعا لاقي ههابشا وقدقدلا ف ماج لاقيامتاو تيكسلانءالاق 24 |ثاثمسأرربغ هؤلم

 ةمجم+ اورصصحواندفلالانئذلا مجأو هتحاررب_غال فلا سرشلا مانجو اتيقد حدقلا ماج ا

 ام” | هردةمعتج لكنم ذخلا هيف ناسسنالا نعام ريسءاسع رو عامدلا قع لوسملا سأ رلامظع
 ىعملا ادهبس ار لكن مذخ لاقي :

 ل

 سمس حسنا

 (امماشب امو نوما ا عم ميجا )
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 فصعم نطءىان> ناز دي اه هرطق تءعنمىداجاذا رعاشلا لاق

 2 0 4 ا 0 2 0
 ىلعم_هردفل ١ هذ_هاولاف اكرهشلا ىنعمىلا نا هذوهفر عسى ىداج ربك ذنءاحناق 0

 اهيدصقبا_ءافرعش فترك ذناف مسالل ثدنأتلاو ةثزؤمىداس-جاحزلا لاقو مهاردلا هذه ىنعمأ
 امه ةفصودرخ *الاوىلوالا و تانداجاهظفل ىلع مجلا وةيلعلا اوثدنانلا هفورمص هربغ ىهو رجلا 1

 همدقنملا لوائتتف ةدحاولا ينعي ىرخالا نال ىرخالا ىدا_ج لاقن الواولاهةرخاتملا ينمو ' ا

 روهشلا تءعضون يح برعلا نأ ىو هزتخأ لان صندأ هرخ“ الا ليقف نسل | لصف هرخأتملاو أ ٠
 ناو هالا ىفاهولمءتسا ىتحرتك مةنمزالا ل :نمناعمروهشللقتسةافةنمزالاعضولاقفاو | ٠

 لالا تل اما لاو وبل اود ثنمضرالا تضمرأ 1 ناضمراولاةفنامزلا كلذ فاول

 لاتقلااومزحا ل مرجناواوحا 1ةخلاوذو بوكرلا نادعقلا اولاذا-1ةدعقلاوذوقورطللاهبانذأب

 ا ارانلا ( هرج دوعلاا ىشاا1 نابعسو رحشلا اوحرا |بحروءاملادجاملىداجو

 || اهتدحاو برعلا تارهجهنمو رامجبو تارج هرج ا عجب ور غو هرغ ل-ةمرجب عججاو ةموانم ا ةعطقلا
 || مهترج واوعمح ا اذا نالفوش رج لاقراهسأب هدثواهت وقله دح ىلع عمدجت ةقئاطلا ىشو هرج
 ْ رئاجلا عا و :ريج ةريغض لكواشافق دن دقعو هتعجا هرع_ثدءارملا ترج و ىدعتي الو ىدعتد

 لكعف ىنع ىمخلا عم ىهو هرج هنصو هرج دعف هتعج ئه لكو ىعموأنزو رباغضو هريغض لثم

 اراجو مس ةولغون نيترج لكن يبثالث ىنمتارجو تارج ع جلاو ةرسج ىصخلا نمةموك
 || ةنخدملاوةرخملا ىه لؤالارسكب ةرحلاو هعطقب توعو ف ءسلاو رُمْلا جرخ هنمو اهاقوإْكلا

 | ايم هنوترمبو ةرما فاضدأ ةغل ىهو هربغو دوعن مهب رخئامءاملا فذحب رمجاو مهضعلاق
 || ىهورا لاو تارجا,ةساخلا عاق ءاصتسالا فناسنالارمدتساو فلالاهرجحا ليقاعرو هرذ
 ازما قلطيو هسنمتسا لكلا خت: ىزجلاو عرساو ادع ب رض باءنمازج (زج )ل ةراجلا
 || دجدعق باننم اسوجب كدولا ( سج ١) قنعلا نمتداريسلا نم عونوه لاقت دو ريسسلا ىلع
 | ثرحلا ىفهلام ءةسا ىفرقملا نيل هبف سل هنالك اذ نه وتشمهن اكرقبلا نم عون سوداجلاو

 س.هواكس رسغلا هيت سماوج عجلاو ل_,خدسوما.+لابيدهتلا وةساندلاو عرزلاو
 رح | علا ىلع يلغمت طاخو عم جيهنال لقدلا عجاوةسغلابمليقثتل انهتعجواعمج ىلا .( تعج )

0 

5 

 سة

 1 |عمجيو ردصملا,ةيم-ت ةعاجلاا ضيأ ع جاو هعما فرعدال لكلا نمنول لكى بعقاطأو:ىدرلا

 ةقلدرل لا. ررتتكلا أو ل_ياقلا ىلع قلطي ىن لكن مع ا لاوس ولفو سلف لكم عوج ىلع ا

 | عامجال كاذب ىم*ةعجلا مووءاوح كانه عمجا مدانال امو اهيبنوعمتج سانلا نالاما عج

 | عج عبحاو شععالا اهيأرقو ليقع ةسغلاهناكساو معيبة غلاه فوزا جلا ةسغل ممل مضوهيسانلا

 ْ مانالا لوأو تيسلام 2 ةعجلا لّوألاق ىلارعالا نبا نعت لعئانريسخأ ل +ادملا باك قدهازلا

 ىأهباسث عمجيذخأ اوةض دومقم ىأ ميجا ط4 ذك م هيرمضو برعلا دنع اذكهد>الا مون

 1 1 ْ ارسكلا مفك عم ب هيرض لوقي لي قءىءنمال حرت هعمرداونلا فو ةغلام_مف فل اواهعمدعمت

4 
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 كيا نس هكا هكانك نحب ازنزج ل هو( وعل سن هوو دانا نا هاحش كاكا هانم هع هت وهتك ١ ن1: بكت قمل ا طال دج ل :٠ عع ل دكت ا وتعمل هج داحس نحوي بح هوو ومس وو عم حاحا :

 ظفا ىلع تالال_> عجلا واضدأهلاحو ةلالج ةرذ#لا لك أتةمجلل لبق ه_مو ةغلامملالجر لاح
 ( ىطغالا أي عدب رفاهقيطوا ومع ليقثةلاضرالارطملا لاجو باودو ةبادلةملاوجو ةدحاولا

 دي دشلا الا ىلعف ىلإ او هتيطغاذا ىلا تالج لاقي هنمو طافلالار يذم ىفسراخ ا هلاق هيلع

 داوسنمةدياب دااوءافلا مب ءالوعقءالواجو لجالج عملاو فور عملهم جاو مظعلا باطخلاو

 مظعل حوتفلا خف ىعستتزاكو ةرسشع عي_«.ةنسق ةروهشملا ةعقولا ابونا كارت قب رطب دا دغب
 ناضارقملاو ضارقملا ههفلاقب اكول ثمةينثتلا طئان نالحلا و ضارعملا نيتض#: ( علا الاهئانغ
 ناريدلاو ناطر..اك نالعن ىلعادحاوا +1 ناملقلاو نا للا لعن زوجيو نال لاوإقلاو

 نيلجلا تيرس لا قبف ىنسثملا بارعا فاه مبان ىلع اهقسسنأزويو بارعا فرح نونلا لجو
 نياحلاب هتعطقرعشلاو فوصلا تالجو مول وهف هتءطق برمض با نماملج ىلا تاجونيلبقلاو

 لدم هزج جاو ءاهلج ىثنالاو هلجأو هف هسأررثك أن عرعشلار مسا بعت بابن ما عاج (هلج)

 ىسرافوهو ةقهال>هدحاولاننطلا نملومعملا ىدنللا ا مضي قهالجاورجو ةارجورجأ

 قهالجلا سوق لايف صيصختلاه بلا سوقلا فاضد و ةمس رع ةلكىناعم<ال فاققلاو ملا نال

 اهتملتجاو تانك ل ةهءالحو غل نذل اورمكلاب ةؤوا> سو ورعلا (تولج )ةيامشنلا س ءوق لاق اك

 ضو دملاو خفلاب ءالح سانلإ ريحا الحواضد ا ءالح هادص تن شكهوخو فيسسأاتواحو هلم

 اًضدأدملاو جلاب الج دلبلا نع توا و ىدعتن الو ىدعتن هدو أ هبواحو ىلحوهف فشكتاو

 هنعهللا ىذر رع مهالجأ نيذلا ةمذلا لهال ليقهذصو ةيلاجةعاجاو ضاق ل مملاج ئالثلا نم
 ذخو تهب زح لكى تامعتسا مت مهنم تذخأ ىلا ةي زجلا ىلا ةيلاخللا تاق مث ةيلاج برعلا هرب نع
 نءموقلا ىلجأوىل اوجلا عجل او هيلاحلا ىلعنالف لمعت سا لاقيفهنطو نءالج ا محاص نكي ناو

 اوجرفتا ليتقلا نعاوا>ااضدأ ىاراغل الافو سراقنا هلاقري غال ف لالا هذعاوقرفتل دنقلا

 اولحا لبقو فرحلاب ىدعت فوريغل ناكناف هسفنب ىدعتد فو نمد رئاذا مهزتماواحاو

 ظ فكنا ئذلا ىلتو مهلزنم نع

 هريقاو رهجح ثد دح قواهول ءوا هترثك-ا كاذ, ترعاه وح ام ىلع ةذرمثملا ولم ىلا( روهجلا)

 سرغلا ( مج ) ريهاجب عجلاو مهترثكلر وهج ىظعلا قلغلا لق كاذ نموبارتلا هلاومجاىأ
 ىوتس خاجو خفلا. وج وهف هاغىتح ىصعةسااحوج ورك! اب احاجي نيتض# مم هبك أرب

 اذا رمح ليقاعرو ئمثهينشالف هسأربكريف تان: نأوهو راعاذا محو ىئتالاوركذلا هبف

 روعج6م ثلاشلا نكلدو#ثلاثلا نمو مومذمنيلوالا نمحاجلاو ةعرسو طاشنهبفناك

 وهحوجلاف اهاعبنذاري_غب ىضغاهنبن نمتجرخةأر ملا تعججوالو ةنمناكن او لا معتسسالا
 تدج و دماوهفباذفالخادوجبو لقباننم ادهبوريغوءاملا (دج]) هاوهبكارلا
 ردصا اية رعت نوكسلاب دجءامو لكلا نعةيانكةفكد جو باقلا ةوسو نعةبانك اهعمد لق هنيع
 نا لاق4ةنومروه.شلا نمىدام و مدخ و مداخ ل_ةمدمأح عج فلاي جلا و بئاذلا فالخ

 ' ||| اوفا ىداج تضم لوقت نان: ٌومام_هننيبداجبالا ةرك ذماهظكروبشلاءامسأو ىرابنالا |
 0 ا 0 اا

 لة
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 راجلا نمعسوأ ب وثب ادلجلاوكاذريغل قو بحاصقيسسيفاسيلا لقتناةياغلا نمبرقاذاق |||
 ةأرملاتدملكتو بي اللا عجلاو هريغو بوث ن مهن ىطغنام بايلحلا سراف نئالاقو ءادرلا تودوأ]]
 ةددشم اللا حف هيف عم«لوقيمهضعبو ماللا نك اسىفاطقلا نم بح نايل او بابلجلا تسيل
 ءاهلجمةآر ماو ملجأ هف هسأر مدقم ىناجنمرعسسلا بهذ بعت با: نماهج لجرلا ( ملح )
 م محلا مثعزتلا هل اواورعشلا راسا عض هومةسصق لا م ةماخلا اورجو ءارجورجحأ ل ثم لج عملا
 رلح ||| رسكب داجلاب هتيرمض برض با. ن ما دلج ىناسجلا (تدلاج لام نرقالءادفج ةا شو هلا مث اصلا
 ' || ىرهزالا لاق ةرشلارهاظناويحلا دلجو ةيرضو برض لثمةدلج ةدحاولا طوسلاو دو ملا

 ديلجلاولا جاو لوجحو لج لثمدالج ا ىلع عمدت و دوج عجا وتاو.دلاد_سحما.شغدلجلا

 دوال اودلجلاو ةدوا<م ىوفد.اجلاابهباصأ اذا لوعشلل ءانلانضرالا تداج هنم لاقي عسقصلاك
 زاج [زاحوأو نانسسلا ظلغا سافناز د( زاجلا )ل ةدياز هممو ربدت_ساارخاروغ-دعورذعج لثم

 ساج | ادا (ساج )قدنلازولجلاو ديجنبقحالدمسا و ةسكوهودو ةمناز و كلذ نم قتشم
 د_مشتلاوةحارتسالا ةسلك العن -:ىنلاهلاداو عونلارسسكلابوةرلل قلاب ةساجلاو

 || دئاز ىعمهنم مهغي ىذلاوهعونلاو سول عاونأن م عونامنالنيتدحتلا نيب لصفلا ةبساجو |
 لغس نم لاقت: الاوهس والا ناف دو ء«قلاريغ سوال او ةساخلا نس هنا لا ةءاكلعفلا طفل ىلع
 ىلءعو سا> ا دحاس وأ انو هنا لاق. لوالا ىلعف لغ_«ىلاولعنملاقتنالاوهدوعقل ا و واعىلا

 هقراغر دقو اعيرتمدعقواعب رثم ساج لا تي دعق ىنعع ساخ نوك. دقودعقا تاقوه نلاقي ىفاثلا
 ىلعا دمع منوكم ذعنمح لحرلا ناق ا دوعقا ذه ىع«:الذا نكست لصح ىأ | معشنيد ساج هنمو
 لاقو نيمنا_جلا د_حأىلع داقءالا ىنءعاتكةمدعق لا .الوامثك-تمساج لاقي عد رالا هئاضعأ
 نوكلا ىنععنالمعت_سدقو دوعقلان م معأوهف ماسقلا ضيقنسولجلا ةعاجوىلراغلا
 لصح ىأ | معش نيب سلحو اهدرك هدعقواعد رتم سا>ح لان هنمو دحاو ىنءعنان وكف لوصحلاو ا
 قلطب دقو سلاجلا عجاو سواحل عضوم ساجاو لعاف ىنعي ليعف ك_سلاحينمسلجلاو نكمتو

 لةىئاجلا ىبرعلا (فاجلا ) سلجلا قفتا لامقب لحلا مسايلا_لل ةرعستاز اجت هله ىلع سلجلا
 ندلا فاما لصأ لة ونطبالو ئاوقالو سأر الب ةول سا ا ىهو هاشلا فالجا نمذوحخأم

 أ ىرعىنملا نأ كحو ربعبلاو ةاشلا دلج فلا نا ىيمصالا نعيرابنالا نبا لسقنو غيافلا
 | عزنن كم عقالخأب قلتو مس ميزيابزتاذا هناف مهقالخأ ن يلو مسبنقر ىفرمضملا ىزب ىزتب مدلج
 | ىذ كف اجلا لبقو هتهج نءريغتب ل ىأ هرابغ م ااكمملوق ل_ةموضشو هري-غسلو هدلج

 تغلجو اليلقفاجاو فولجو لامحاو لح لم فالجأ عجلاو لرلا فصوهبو ءاعوو فرط
 ئثلا( لج فوجلاولا لصتالوداجل ارم ةةةصشلا ةفلاجلاو هترمشق لق بان ماماج نبطلا

 لاجو عفرخآىلا دلب نم خا ضيأ لو لسجو هنهظعفتلا لالجو لياجوهف مظعرسكملاب لي
 ةيرجلا ىلا مسالا لقت مئاضيأ ةيلاج ىهوةلاجزاخانماوجرخأ نيذلا دو ملل ليق +_تهو ةلاج عجلا و
 ةمر. ل ؛ملالجاهعج و ءاعولار تلا دل حو ةسيلاجلا ىلع لاهقداك ةلاخللا ىلءنالف لمعت سا لقو
 لال ج عجلاو دربلا هيقب هسنلي ناسنالا بوثك ةبادلا لجوهمظعماضدأ مضلانئثلا لجو ماريو
 وهفهطقتلا ل5 با,نمالجرعبلانالف لجو هرذسعلا ىنعىاطتوهرعبلا جخفلا,نلجلاو لالجاو

 م لت را ا 1 ف ب يي ل ل

 لح
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 7 1 حاذاوه لمت نال تسال > اعحأو لعلا ىفتاغل ةعركلاكم
 ٍ؛ نار 11 كاس رن هو ءأن رخلارعنازو

 ة«امهاشد أمو هاغل | علا د

 هلا ١) عوز مأ ثيد_>ريسسف:ىفىرابتالا نبا لاق عسنا ىأ هاينحر ةحام ءاشاادلو نم م(

 ١ رومأةعدرأ أغانام لا دإونموغملا ليقورانج عب اور فجر ذلاو نأنلاداونمنالاةرغملا

 000 0 ىضودر 1 0 1 رفح سر فو هر ما

 1 0 0 هك هتععجو سان ا

 رفح

 ' ٠ [| سرفلا هسلت ئّثرسكلالاعف:فافضلاورهنلا ءام_فجردقتلاو فاضم فذح ىلع ربتلا فج
 ن.الاقوةسوسلاو ةالغلاو مهيقال كلذ ىع# لق فيفاحت عجاو عرددب اكتر ادع

 (لغج) ناوطصكرب ,انرمصعىف ىم-دىذلاوهو ند_لا بوث هانعمو بّرءعمفاغتلا قيلاوجلا
 لحرلا ىعءاذ_مبوةغلامصلام>و لفاجو عفدرسثو دن دعقو برمذ ىلا نمالوةجوال_ةجريعبلا

 هضعب تيقلا عانملا تافجو هتفرح لق باب نمهإ_هجأ نبطلا تافجو تن ره ةماعنلا تافحو
 ىابراوايد_عتمىتالثلاءاءفلالابوه لغحأف هعواط مىفو هترغئاضد ار ئاطلا تافحو ضعب ىلع
 اولفتو اواندتاو موقلا ل_فحاو ىلاعتهثلاءاشن ا ةتاحلا فق أترئاطنهلور وهشملا سكعامزال

 ىلءىلغجلاواضي أةلافحو ردصملا,فصو لذ> موقو برهم اوعرسأ اذا لق باي نمالغجاواذجو
 هف ةرط لاق صاص:دخاريغ نم ةماعةوعدك ماءط ىلاسانلاو ءدننا را نم لكلا خش ىلعف

 رقش أنف بد الاىرتال ىلؤحلاو ءدنةاةشملاق نحن

 ىلههلا لاقانهن هو سانلا ضع ةصاخلا ةوعدلا ىرقنلاو ىرقنلا ىفال ىلغجلا نالفاعدلاقب
 نيعلا (نفج ) ىلأج تناك اذاالىرقنةوعدلا تناك اذا مارح لكطتلاو طيسولا تا اكشمىف

 نافجأ ىلع عميدقو توق عجل اوهفالغفيسلا نفجو زموهواولغ«اواهالعأنماهواطغأ |
 نعجرسلا(افج) تادحسو بالكو ةبلكل ةمتانغجو ناف> عجلاو ةفورعم ماعطلا ةنغحو

 وهوهندر طوا هنعتضر 2 هوفحأ ل-حرلا توغجو ىقاحضتفد ةيفاحو عفترا اءاهحوفحسرفاار ظ

 وهفطلغاذاوغ#بوثلا اجو ضغب عمنوكي دقو ليلا ءاغناموهو ليسا هافحن مذوخأم

 مهظاطفو ممتظلغوهو ودرلا ءاغج هنمو فاح

 ا ييامهئلثباموملللا عم يجاوب
 نمهءاعاموهو راق نينض# باجل و لدقو برعض ىلأي نماملج ْئدلا(تبلج

 هيلع راحاوهود*أوأ آحايصوأ ركون ودعلا هدة« لتق بادن ا 0 «رق ىلع باحو دان ل اداب

 ىلا اهلج فاكال ةيشاملا برأ, رسسفام مف نيتحتغب بذجالو باجال ثيدح قوةغل فلالا

 0 اذاىأ سنجالو هلوقو هايملاد_تعامتاكز ذخت لد هاك لااهنم ى مال كاك 60 ءلدلملا

 نمهيفاا ةاك لا ذحخ العاسلا حرض ىرملا ىلا جرت الواهف ألا ندفاملا

 قايسلا فهمنا ىلا اسرق دحأ بذحتال ىأ ب نح الو ىنعم ليقو نيدنالا نمقفرلابضأف ةفشألا

 10 اداه

 2 ود 0 ا 57 حج

 بول رميح . 3 - ا يسع
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 | اذا لبالا نالاهسا ما هها وف لدالا ف ل_ةو نيعلارظن!ريعتسا تر ومالا نطاو نع صعشن و

 مضينال_عيف (ناوسرجلا » نالا مذلاءن امسلاوديز ىنأ لوق ىلعئلاذ خدت الواناسنو
 جو ءارمضدخ ا هترممدد لك قت عزجلا هعظع نإ ةةناوسيجلا لكلا باتك ى متاحونأ لاق نيسعلا |

2 

 باصو سه اذاوس
 :6اموللشرامو نيشلا عم جاو ْ

 تلة سبورات امن 00
 (اشغ) مدحت م:وسدح و الا روشحأ لا ةبف فيعضتل اوةزوهلا ىدعتي و هغلاصموشحو

 عشا

 هوحتت دكسلا نبا لاقو برعلا مالكوشورمسكلا باوصلاو حفلا

 #«بنيعلاعم ماو
 رعشلا (دعج ) تادح» لثماضب أ تابعجو ب الكو ةبلك ل ثم باعج عجلاو باشنلا (ةيعجلا )
 ! | ء[سهاو ل نرتسملا فالخ كلذو دعح وهف ضيقتوءاوتلا هيف ناك اذا ةدوعحاهرمسكو نيعلا مضن

 || طوغت لثم عفن بان نمارعج بسلا (ر دج )) اديعجتر عشلا تدعجورمدكلابداعج موقو ةدعج
 : ةراشلارعج لمقف هراغلاوحلرعجلاريعتساو عمسلار عج ليقف ءرخا ىلعردصملا قلطا مت ناسنالا

 طل ومصعناز ورورعح هسمف لم ةفرمتلا نمءىدر عونل هتاوضوهسمل 6 :رآةلارعج .زيبعم سس 7

 ىفهيلعصتقاو فيفضتلاب ىهو هكم نهلاممأ ةعيسىلع ىهو فئاطلاو هكمنين عضوم ةنارعجلاو
 | نو.قارعلا ىنندملانبا نعو كلا فكاذك طومضموهو ىتهءالا نع ةعاصج إنو عراسلا
 || همق نسا ظفلا| اذ_هنأ ىلع نوندحلا هيذ_>ًافامنو :ةذ نونزاخل او ةمدب دخل او ةنارعدلا نولي
 الا ةغللا ةْعأن عةرقعملا لوصالا ىفركذ ليةثتلل سلو ب رعلا نم عوعس# ليقثدلا نأب رمصت
 ىفاشلا لاقو نيا ا نوكسد ةنارعم لاو باسعلا فو ةس دخلا ملا د_اقت حلا ىفداكحام

 هتيعدوأ ه تعندصالا_عج ئذلا(تاءجإ) ىلطخللا لاق كل ذكوا هدب دشت ىفنوئطخنوندحلا

 0-2 اا 2
 ب ل ا و م ع

 || ةسحم بطلا هسعىذلا عضولل ليقو اهنعمةفرعم ىف كاذبا ملارظانلا تك | لك الا تنسحأ
 مج || ام-> مسجحو ةماخضمتضنازوةماسج ْئثلا ((مج)» ساوحلا عجلاو ةساا فةغل ةساحلاو

 || لبالاو سانلا نمهؤاضعأو ندس.لا عمم مسملا لاق هةفاوام بيذبتلا فو دسجلا مسجلاديز

 ا ذاق.
 ْ ىثلااسج لاقي و مالساا لع مص تعفنا سلا نا لاّقد و سراق نماهلصأو تدسف تطرأ

 | ليقاذهوةس رعفلك ناععحالداصلاو محلا نال بزعموشو فورم مجارسك, ( صخلا)
 أ صملا لو:ةّماعلاو تاحوبأ لاق عراسلا لاق صحلاب امتمعرادلا يصصحو برعم صايالا

 | ةلسيعجلاوثيلشتلا كت مهضعبو ميلا كر ةلاعلاوالعج هل تاعج لاقي حالا مضلابلعجلاو

 كا
 أس .|

 لوص> د.عوغلا نم لص حبر عم توصو» وبارغناز وءاشجلا مسالاواو شت ناسنالا

 كرو تح

 لعح
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 1 3 احنوفاوربغن مالا درا هم اكل سرب نا لامقد و ةيسراق ةلك ةرثك ذدالا فزملاس راق نأ لوق

 1 ماك ىف هاوقغلا هلمعتسا لعوف (فز وح نر ولاو لكلا ماقمباوصلا مسمن .ةافهملاك ق

 الأ ىطحلا (لز>) ةس رع ةلك ىف ناعم ال فاقلاو ملا نالىرهزالا هلاق برعموهو نطقلا ||

 نالفو هعسوأ اذاءاطعلا ىفدل لزحأ ليقف ءاطعلا ىفريعت_سا لزحو وف طلغو مطعاذا هلازح خلانأا

 | نمهةعطق بارعالا ف فرحلا تمزح و هتعطق برمض باد نمامزح ْئذلا تمزح ) ىأرلا لزح ْ

 هاضقو مزح حوا دحاو الوقلاداكوهو هيفةصخرالا ه> ىأامزحكلذ لعفاو هدنكساو ةكرخلا 1

 ءاضق ىضقد ىذق لةمءازح ىزجي حالا (ىزح) هةمرص لكلا تمزحودرءالو ضقنالىأ تت ١

 هيان أو هلءاضقىأ اريدخهللا هازحءاعدلا ىفو أ * سغن نع سغن ىزجتال موب ليزتتلا فو ىنعمواتز و |
 نمىنالثلالاقفدحاو ىنعع شفخ الا امواقنو ىزح ىنععزمهلاو ف لالا: أزحأ لمعتس دقو هءلع 1

 هلودهنمو هتدضق نيدلا تب زحو هيلع هةيقاع هندي هتيزاجو معهغاروم هما ىا لااوزا+لاةغازعربغأا

 دح أن ءىزجت نلو كذع ىزجتز عملا نمدعذج ىحددنأ هسه مران نبةدربىنال مال_سلا هيلعأ |
 امأو عاطقلا نبا هاكح ةغا تضق ىنهعزمهلارةاشلا تأزحأو ىضقت نلوىأ ىبعدالا لاق كدب

 دحال هدجأ لوز. ”ريغ نم ىزحا هنف نولوقي ءاهقغلاو ىرهزالا لاق ىنغأ ىنءةزمهلاو ف لالانأزحا ١

 دقف ليهستلا عانتمادارأن اهنالرطن همفو هطغلا ذهىفك ىنعوهف ازحاز عنا نكلودغللا ةعأن م
 | ةنكاسلا ةزم#لا لمهستوديزملا لعشلا ىف فرطلا ةزيمه ليهست ن اق فقوتلا عضومريغىف ف قوت

 اذا عرزلاأطشأو تيطخاو تآطخاو تيسناوتأسن اوهستءحراو ضالاتأجرا لايف ىسايق ||
 هتيزحأو اءاصن هلت عج اذا نيكسلا تأزحأو تدضوتو تأضوتو ىطش أو هدالوأو شو هأل *حزخأ

 دعذ ىرح عدومارخا عودو نم عا ارآثاو ىدقصلا ممتاسأا ىلع ىرح ءاسهفتلاوريثكو هو ةؤىئد عق ومازحا عوقو...مءاتتمالادارآناو ف.ئكلا ءةنسلا لع ىرح ءاهققلاةريثكوه
 امهدحأ عضو زاجامانعم ىراقتاذا نيلعذلانا ىلع ةاحلا صندقو فيكن دغل شفخالا امهات

 ئكلا,تأزتحاو هنع ىنغأو ىفكهريغأ حج ئذلا ازحأو لعن دجوب لول عنقما ذه ىفورخ الا عضوم :

 ءازحا هتلعجائي زحتهنأزحو لاغقاو لغق لثم ءازحأ عجاو هنمةغئاطلا ْىثلا نمءزحلاو تيقتكا
 هردس لل ئمىزح عج او ةشذلا لهأن مذ توام ةيزحلاو ةغا عمن بادنم هنأزحوهنزج ضف ةزيعم

 ردسو

 تح ل ع

 ا 55

 : ع وح

 3 رخام 2

 1 - سو بج جحر رج يج < روس ازد ع حو دم دير تداوومس دعما 2 2 يش يي بباب يحيي بسسس بيبي

 «امّملثدامونيسلا عم مدا هب
 دسحلالاق»العراسلا فلاقودس> ضرالا قل نمىشل لاستءالو داسحأ هج (دسجلا

 اذامدااوتارفعزللالا هس هيغل لا ةءالو نول وةكتئالملاوناسنالاوشو لقاعلاناو.عللالا |!

 لقاعلا.هردشتلا ىلع ةئحاذىأ اد_بجالعم هل رخأف ىلا هلوقودساحو دسح اًضنآ سب

 مع ارمسكت دقودا سجلاب غر مص د سحمت بوت سراق نبا لادورغصعلاوأ نار ذعزاب هتغبص تمرك بأن

 هودعىلعرمسجو روسج عج اوا_هرسكو يجلا خ#ن ىنيمريغوأ ناك اينبمهلعربعدام((رمسجلا )ل
 5 0 1 06 00 : 2 ا 0

 ةئانوهروسح ل_ةدقواضناروسحهأ ص او روسحو عفاضنأ هراسجو دعق نان نهار وسح

 بأن نما سج هد (هسجإ) كلذ رس ذلا فصوالواهعطقو راءوالا ؛لواسىلعةمدقمهروسحأ| |

 رابخالا عسشتب هنالسوساسلا هتموأ_ععبشت اه 2 راس الا س>وهفّرعتمل ه_ستحا 3 لق

 أ

> > 2 2 0 
 م

1 

5 
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 ٠ | ىسلا ىلعردةتالاز وع تناك ناوةبراحةما لك اوعسىت-اوعسون عاهتغكةاكشلا مف لصالاو |١
 ْ ٠ باكلا دلورسكلابورجلاو هعمىرحةازاجءاراجو ىراوخلا امهف عجلاوهيلعتناكامةيعستإ ||

 لكن هريغصلاورملا عرابلا فلاقو مصفر يسكملا تيكسلا نا لاقةغل لاو جفلاو عابسلاو

ْ1 
 لم ءارح عجلا واهتموعنواهنملا ب لاكلاذال اوأراغصد توهشءامعلا نم هريغصلا اضدأ ورخاو

 ةأرجلا مسالاو فقوتريغنم هيلع مولا, عرسأز مهلا, لولا ىلع ًارتجاو سلف لثمزحأو باتك ||

 او رحنملعاف مسا ليعفىلعاضد أ ز هلا «ىرح لحروو هر تف ديدشتلابهيلعهنأ7حو ةفرغنازو
: 

 ةمادك مصخ لئمةءأرح

 1 #«يامهئلشبامو ىارلا عم بجلال

 ح || نمروزجلاوءاملافذحب عجلاو ءاملارهدحاولا ةغلاهرمسكو ملا خشب لوك أملا( رزجلا )
 : ىلع تتار وزح ىلءاضدأ عمو لسرو لو سر لم رز عجاو تالا ورك ذلا ىلع عقن ةصاخل مالا

 || ىتاا ةقانلاروزحلا ليقوقاغصلا دازوىرابنالا نبا هلاقروز حلا تءر لا. ئتأروزجلا ظفلورئازح
 ارز حناورمسكلاب ةرازجلا ةفرخلاو رازح لعاغلاواهترحن لق بابن هاهريغو روزا ترزحو رن"
 أ | لدقو برضى ان نمارزحاملارزحو ةرزجت ليقف ءاههلا هتاخد اع رو رذعج ل هرزجلا عضوم

 | برعلاةربزحامأو اهنعهاملاراسسن الكاذب تعم ةربزجلا هنمو فاخ ىلا هعوجروهورسخنا
 || نماهالاوامو ةَدِج نفضرعلا امو الوط ماسلا فارطأ ىلا نيب دعنيدام ىه ىبمدالا لامتذ
 || امأو الوط ةما متىصقأ ىلا ىموم أر تح نسدام ىهةد عوأ لاقو قارعلا فن رىلار حملا قطاش
 | امو ةكمءار واما ةما مت ضرأ ىلا د قوفام ةيلاعلاو ةواعسلا عطقنم ىلا نيريب نيباف ضرعلا
 || نعلاو ةشدملاو هكمبرعلا هريزحنا ىركملا ل-ةنود نو هذ قارعلا ضرأ ىلا كاذتودناك
 || ةماهتامأف نعو ضورعو زاخعو د حنو ةما مة ماسقأ ةسج ب رعلا ةربزح مهضعب لاقو ةماعلاو

 | |وهفزاخلاامأو قارعلاو زاخا نس: ىتلا ةيحانلا ىهفدحنامأو زاخا نمة-ونجلا ةيحانلا ىنهف||
 || ةماهتود غنم زخهنالازاخ ىعمو ناسعو ةنيدملا هيفو ءاشلاب لتي ىتح نعلا نم لقب لبج
 | | ىمصالا لوةنمسد رقاذهو ةما تنم ىلعأو هذ نعلا امو نب رجلا ىلا ةمامأ اووف ضورعلااممأو

 || عطقلا رجلا مهضعي لاقو زازجلاو زازا نمزاذهوهتعطق لدق باد نمازح فوصلا (تزرح))
 |ًاريلاز-ًاوديز وأ لاق لعاف مسارمسكلاب رصسمو عف هزاز نا-فوصلازحساو هريغو فوصا| ىف

 || فيعضتلا ب ىددعيو سب برضب اب نمازحر مل از و هداصح ىأ هزازحنا>فئالابريعسشلاو
 (تعزح) فئاقلا ىبل دملاز زها ىعس لعافلا مساب وازبز ته يززحلاقيف

 : : با,نماعزحىداولا

 || اعزح ىعسر الل بقو هناج ل يقو ىداولا فطعن ةرسسكلاب عزب اور الا بناسجلا ىلا همعطق عمن

 || ضا. هيفزرح خلا عزجلاولاجأو له لدم عازحأ جاو هريغورصتتلا تدنت ةعس ل نوكي ىتح

 : اذا ةغلابم عوج و عز وهف بعت با: نماعزح لح رلا عزحو ةرمتورمت لثم ةعزحهدحاولاداوسو

 الوالكا ملعبال ئشلا عسب (فازجلا) هريغهعزحأو اريصدج ملوهيلزنام ل+ نع هتنم تفعض

 ىمرافوشو سايقلا نع راخمضلاب فازجلاو لتاق با نم ةفزاح فزاجنممساوشو هز و
 افزح ليكلا ىف فزح عاطقلا نا لاقةس رعلا ىف ليخ د ةماكلا لصأ لقا ه نمو فازكب د رعت
 هديود وةس رعلا فةل بخ دةماكلاو نا هاسملاوهو عسلا ىفةفزاجلاو فاز.لا هسنمو هنمرثك أ
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 هجرك امرسكتلانةرلا ىرهزالا لاقناسن للا ةدعملاكفالغلاو فدا ىذإرسسكلابةرجلاو ماللإو
 عجو ةدسعملا فام ىلع ءاهوقلطأ ىحامفاوعسوت مث هدعلل لصالا ىف هرم اف هريكف اهشو 75 نملدالا

 .ثتارجو بالكو ةبلك ل_ةمرارج عج او فور ,عمدانا هلا او ردسوهرد_بلّدمرزح هرب ا

 وجواهر 0 0 ملا 00 و رف ٍ 1
 - 7 0-0 - جدع 0 2

 :عج دف رد
 ديت در

 ع

 ةال_صلاه يلع هلوقو يل للا زكر ارح ل

 اذهو هنطب قى ات ىنعلاورحر جي هلوقبةيوصنمران ىرهزالا لاق مو رس رحر جي مالسلاو
 اعباتةماعرح هعرحا ذا هققاح ىقءاملا نالفرحرح لاقتياران م_موطب ىفنولك ايامنا ىلاعت هلوق لثم

 رحرخ مهض»»لاقو قاذحلاد:ءروهثااوهاذهو توصلا كا ذةناكح ةرحر او توص هلم

 ا( ارا وا اةارانلا ترجع هلو قباظموخو ةيلعاقلا ىنع عقررانو مرال لف

 ىهفاهنعءاملا عطقنادقنيتمض) زرع ضرأو فرغوةفر ء لم مر رح عج او ةم هركاوأ هوو تلا

 000000 ىنالا ءلاكلا س اذلاثم (سرجلا) اهف تأ منال ةسدأب

 لثمسارحأ أعناو فورعم سرجلاوهب من مالاكلا نالف سرح واهريقانمٌتوصوهو ريطلا سرح

 لو اهنضرغسصأ و هو هرذلا هبثد بحواولا فن سرواحلاو با.ساو بيس
 نمةسع هرجلاو عال الاو هو ةغل بعت بأ ن نم عرحأ تعرحو عفن بان نما عزح» هاملا (تعرح)

 ل-مهتعرتحاو فرغوةفر غل م عرج عجاو هدحاود ضحي رخياموضو ماعطلا ن ”ساكأ هان

 هيرب ءةبانك تاذ_علااوقو دف ىلاعت هلوق لماذ ن نءراعت_سمصصخغلا عرتو هةعرح

 ا 2 ده نإ تناروافا حلسساو دلك هتسهذأ لق باب نماقرح (هتفرح) ةطاحالاو 5

 قتلا ضررا نمهتلك أو لويسلا هتفرحامفيفضتلا نوكسلابو ءارلا ذدبفق هرداو

 بذي رضبأن نمامرح (مرح) لايمأ ةنالث نموح ىلع ةئيدملالانعأن م هند رةةحان

 مرحأو هلم ةعر جاو ما :مرمسالاو مرح وتب هنمو لحرلا لس اسس

 مرجلاولاجلأو لج لئممارحأ ع جاو دسحلاريسكللاب مرجلاو هتعطق لذفلا تمرح و كل ذك ا مارح
 ليصالاق معا ارغلا لاق مرح ال مهو قو مدقتام ىلعامللم رحال هبات لاقت نا روف نوللااضنأ

 وخنم اللا باجتا هو اعح اقح ىععتراصو مسقلا . ىنعمىلا تاو نراك من هلاكمالو دبال ىنعت

 ْ يرحل لاربفا هوازوعصع ليس قمار ا عجاو فكنا قوق سلب أم قومر او ناءفالمرحال

 دربو ديرب ل .ةمنرح عجلاواضيأر اغلا هيف فذديىذلا عضوملاو ماعطلا هيف ساهيىذلاردسلا
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 ىتل يق ضرالا ىلع هقنع دمو ريعبلاكرباذاف هر 5 معلا دع مريطدا رأ

 ا ب كسر (2) ةرجلوروراسجب لمتنا درع خلو رسرالا هر

 ىطسقرمسلا لاق لا متن ىب :رااردصملاو نكمو فقو فال خلا سءاملاىرحو انأ هتدرحأو راج

 رادح نا قعفادتملاو هىراجلاءاملاوهن رحءاسملا ىرح تاقو ديلا ضدك ءاشأا 000

 ىلءءلجزوجبا ذكف النا قىرحم هوقو تعرسأو تدصقءارحوادرحا ذكى لا تيرحو دا ءاوتساو

 تلاد توم للا را وزال لعد ست لل كلن, قات اولوصولان أف 0

 انو لاح ج1 حتما مرق هادشنلا ىلع ةيراية ضال لبق هننمو حبلا قا يزل

 لصالاو



 ةطوعسعمءأر رحص راو هيرثكل لا هدعم ل هحاعرور وشن هعمل روك مدل] ملا مئلبلا ةطلاخم ٠

ْ 1 

 ةأرملاو مذجأ لجرلاف هدي تءطقام ذج لجرلا مذجيو تعطق بعت بان نمامذجدبلا تمذجو
 (ةوذجلا ]) ميذج يي وفابتعطقاذا بر ضبان نمامذجا متءذج لايف ةكرحلا,ىدسعب وءامذج
 لثم عجلا فرس كةفاضأ -ك-:وىرقو ىدم لثمىذح عمرفف فتو مبجلا مضتو ةمهناملا ةرجلا

 ىرحوهيزح
 امتي اموءارلا عمبجلا و

 رجو ءارجورججأ ل_ثم برح لباوءابزجةقانو برحأو هف بعت باب ماد هريغوريعبلا (برحإ)
 حاطب و مطبأو ادع عجاو ضنعأريعب هل ةمو ساي قريغ ىلع بانك نازوبارح هعج قاضيأ عمسو
 نمدلجلا ت ةثدعم اظملغ طلخن دخلا نا بطلا بدك( قو حوعملا لصعالاو لاصعو لصعأو

 هوزجلا

 امسمسسسم ل
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 نبا هلاق خلا, بارح لاقي الواضبأةيرحأ عمو بتكو باك ل هبرح عجلاو فو رعم بارجلاو
 اهعججو بيرحاهف ليقف ضرالا نموريعملا ةعطقلإربعتسا م ىداولا بي راو هريغو توكسلا
 رادةمىفمهفالتخاكلاقالا لهأ حالط_ها ب سعاهراد_تمفانن ومذلا:نابرحو ةيرحأ
 تاريع-ث تسلك ض رع عوج نا دعا لأوم ل ةحاسملا باتك ىف و عارذلاو ليكلاو لطزا
 ةمصق ىمست ع رذأ ةرمثع لكو تاضبق تس عارذلاو عباصأ عنرأ ةضبقلاو اعيصا ىع- تالدتعم
 ىفلشالا نو رضطمواس رحهسفن قل شالا و ورمضم ىعم دقو هلال ىععست تام هةرسشع لكو

 عارذ فال آ ريع ب رجلا نااذه نم لصخاريسشع عارذلا فل شالا بورمضموازيفق ةمصقلا
 نوكمفاسرح ىع-: هسفن ىف لشالا برضو اءارذ نوتس الانا بتاكلا ةما دق نع لقنو
 اسرجت ْئدلا تبرحو ىرهزالا هلاقةزفقأةعبرأ ماعطلا بيرحو عار ذةنامت“و فال 1 ةثالث كلذ
 يرعموهو لعوف بروك او دجاسا ا لثمبراتقأا عجاوةير لا مسالاو ىرخأ دعب ة ص هنريتخا

 حر وهو مسالا مضلانحرلاو عفن باي نماجرح (ه-رح ) تفذحا رواها هب راوج عجلاو
 ه>رحو تاحازحو حارحا هع جو حولا لثمرمسكلابةحارخلاو ىلتقو لينق لم ىحرح موقو حورحجتو
 لع حرتجاو حرحو هنداهشهيّدرتامهيف ترهظأ اذا دهاشلا تحرحه نمو هصقنتو هياعاحرحهناساد

 قلطتواهدس بسكتاهنالةحراج عج جراوج عابسلاوريطأ| ب ساوكل لبق هندو بستك اوهدس
 ئنلا (تدرح) حرج ناد هائلا حرت “اوةيوارلاو ةل>ا رلاك ئنالاوركذلا ىل ة>راجلا
 فورءمدارخاوامموهدرجتو نعاهتعزت ليقثتلاب هبامث ص هندرحو هيلعام تازأ ىلتق بان نما درح
 مدعم لاك نموثننأتلا هدأ هاتلا ل-تدئدقو ةماجاك ىئنالاو 0 ذلا ىلع عشب هدارحهد_اولا

 ءا'لانضرالا تدرحو اماعاملك أب ىأ ضرالا دريهنال كلذب ىع“ ةدارح ىلع ادارحتسنأر

 ةلوعذم ىنهعوإ .عف ةديرح ةد>اولا للا فء.سدي رجلا ودارجل | اهباصأ ذا ةدو رحى هذ لوهذلل
 ىرهزالاو ىرابنالا نبا لاق بطرورعنازو (ذرجلا) اهصو خا مءدرح اذا ةديرح ىعتأاسغاو

 مجلاو توسسلا فلي الو تاولذلا فنوكيو نريذلا نم مد اوه مهضعب ل ةورأغلا نمرك ذالاوه
 لبا (تررح) ناذرحمأ ليقفرملا نم عون ىنكع جابو نا درمصو درمص لثمرمسكسلاب نا ذرحجلا
 نمناسنالا رام ةربرخلاو لد_لا ىلعةتءرحوريثكةودغلايمهيررح وراق هت »ارح هوو

 فلالا عزت عم ل-جرلا ىعمهيو ةقانلا ىنعف ل«ب<مدا نم لبحرب رجلاو ةلوعفم ىنهعزإيعف بنذ
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 ىرهزالا لاق ردجلا ءاملا غاس ىتح ل ضرأ شا ثددحلا ىفهلوقو ناردج همجو رادخلا فة

 رزحاملاردملا ىلمو.ءلا لاقو طئاحلارادتاهدشتءامملا كسعل ضرالا داضعأن م عفرامهيدار ا

 امهفةحوتةفلادلاامأواهمض و + خب ىردجلاو سولو ساف لئمرودج هعجوءاملا سحب

 نوعر ةموقهببذع نمل وأ لاققيورد<#ربدجاهحاصو نت 1 ءامةئانق داك. نع طفت حورق ْ

 ل ب ا (تءدج) ىبيق>وىماخ كل :ربدحو شو ٍ

 عدجو ءاعد> ىوفاواصأ نماهنذأ تعط ا نماعدح هاش ا|تعدجو ةنلاودسلاو :

 داو د رولا ( وحلا زداعدج ىالاو عدو وذ هنذأو هفنأ عطق لحرلا |[ ف

 لاق. دقو فا دجترئاطلا حان لبق اذهو فد داحتع جاو فورعم ةنغسأل :
 ةهعملا لالا فادح

 ا الاديب هدا 11و متر تدتسا اذا متنا نملدجووفالدح ل>رلا لدح اضدأ

 : هلت اسل ىلع لمعتسسا مثل أذ هباوصلاح وضوو ىأارو وظن 00 ١

 : لابو مومذخالاو حلا ىلع فوقولا ناك نا دوو هوا وعج رارو وظل ةلدالا ند ءاعمىف عرمشلاا ٠

 هلادحلاولوادجلا عجاوري_غصلار مااوهلوعفلودحلا وىرمطلا ىلعوأل د 1 انودن ملوأ|

 ْ ىراسنالا نبا لاق (ىدجلا) هل دك هنعطو 0/1 د حر صرألا تأ ىدح

 : لثمءادجودجأ عجلاو ىلوالا ةنسلا ىفهنوكممضعن هديقو قانع ىئتالاوزعملاد :الوأ نمر ذلاوه :

 هللاهو ةلبقلاهيفرعت بكوكاضيأ فلاب ىدمملاو هدر ةغل .كلانىدجلاو : ءالدولداوولد

 هتودجو ىودجلا مسالاو ل ضفأاذااصءنازوا دجواودجانيلعنالف ادجودقرفلا ىدج ْ

 ١ ,لعفىدجأامو ىودجلا باصأ ا ضر ىدحأو كاطع أاذا ىلع ىدج أف هتلأسهتيدحتاوهتبدتجاو ْ

 كاك ْشلا كءلعىدجأو عفن همق :ركيجلاذاءاطعالا نمراعتسمأ يشأ |

 #امهئثبامولااذلا عم يحاول

 ١ ئثلااوذامتو مشابحا ىلا هتلصوأ نيسفنر وأا سغنءاما ثد ذجو برعضض باب نمايذج هننذج

 0 ىأذح اف ذو ذكتو وذ هتعطق ل#تقبانن ماذح ئثلا( تذذح هسفنىلا دحاو لكةيذج ةيذاحم ْ

 اهرييكحو يىجلا ذب ذاذحر سكت ىلا هريسغو ىهذلا ةراخ لان ودب دبل هيذدحو هدا

 ْ 0 ىلا ءلاو وهو باسحلا قرذجلا هنموهرذج ناسللا لصأو لصالا (رذجلا ) ٍ

 |١ لاملا ىعس برضلا نم عمترملاو ردجلا ىهةرشعلاف ةناعةرمثعىف ة 0 ْ

 ْ ا ل م« وزكلا قاسرسكلاب :
 || ةعذح قتالاواهرسسكو مذ امضي ناعذجو لابجو لمج لثم عاذج عبلاو ىنثلا ل 0 ا
 ْ رفاحلاو ةرقبلا دار عذجاو ةمناثلا ةنسلا ىف ةامشلادلو عذجأو تامصقو ةمصق لم تاعذج لاوأ

 ا نسب سبلو تقو عاذجالا فار 0“ ةسماختاق لد هالا عذجأو ةثلاثلاف

 ا ةعدح ىدهف اهءاذحا عرمسق ن مضض الاهمامتلبق تعذجأ اع نروةنسل عدت قانعلاف

 : هيأ نم عذج أ نيمر هنمنأك اذاوةكسلا ارجشأ ةنسل عذيب اس مناك ذا ناملا نمو :

 || هنمو بر ضٍبا.نمرد صموهو عطقلا خلاب م لان مزجللاو ثلا لصارتسكلاب (مذجلا) ةرششعملا
 : واوان عوعجوهر لسيما عطالله اذالوعذلل انبلاناسنالا مذج لاقي ل

 || دعم نم لقو نعلا نمل سق بارت نازو ما ذجور جحا نازو مذجأ ىنعملا اذنهنمهينلاق

 تمزحو
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 ةمامثحه ف لبقف 0 رضخلا : رالبىذلا لحرلل !لاحلابادك ومىناثلاريعتسا مة غلابم

 نءماودحو ام امد هملم كر ىلع( اج )ل .للاةماتح ن لمعمل هتموت ىعم مت ةياسنو همالعنازو

 لوعذ ىلع ىح موقو ثاجو هذ ضروالعى أن
 هيام ماثباموءامخلا عم محلا ى3

 بضلا (رخا ) هيدحاخلا ع نم ءىلعالا نوكب الو هركن أ ادوحو ا دح هةحب وهقح هدحإلا

 دلو 0 هر ىلا ىوأ لعفت ا ىلع ىضلار <2او ةمنع لئمةرقح رتب اوةبحلاو عوبملاو

 نسخت كتم وكر[ سدتلابو 1 ااءنناشح و شاعو شوخح عجلا و 0

 فدحأو نر "اع ىلا تف أو هينهذاذاخحا و لان لمسلا فحأ

 ةنيدملاو ةكمني,لزنم ةفعاو شحافلا صقنلا ف فاحالاريعت_س ا مقيطيالامدقلكه دبعب

 كلذيت يعسو قاوبلا تف ةرءاملا كو كسدةع. ماهعما نات لاَ وصياخو ردينيب غبار نمبدرق

 اولهأ. ف عح أ لمسلان ال

 يامّملشبامو للا دلا عم سجال ظ

 مضلاب دايل |بدخ لانة ضرالا نس و رطملا عاطقا وعو دوار لك (بدجلا)

 بابن مدد م * تددجواباد_>ا تد دجأو بو دجو ةيدح ضرأو بد ا>و نس دحو عذةيود>

 اما علا ,دجو بدجلا مهباصأ ايادجا موقلا بدجأو بيداحت جاو ةب دم ىهف هم سعت

 7 0 ىمع*هي ودا رج ارك ذ نو مضت نيعلاوءالا مضي لعنف بدنجلاو هتنع برش

 1 ءاغلاب فدح نولوقمف دحت لها ماو هماهتةغل هذهو بابسأو ت .هسلثمثادجأ عجلاو

 اذاه لسا و هدجاو صالا نالفدّدجو يدقلا فالنوهودي دجو وذ ةدجرمسكلابدجي ْئ ىلا |

 ىعع ع لمعفدب د> وهف هعطق لق كأن نادم ةحرابرالدشسا ليتل وزع ظ

 واو بالا ادملاو هعطقوهومداذح نانينفلالا, خلا دح وداد اودادجلا نمزاذهولوعغم

 مظعاذا كرما مسا: !نويع قدي ه8 لاقي ردطوظ و هيلا اللا

 ىنعع لمعف سانلا رنعدي دحو هوهب تيظحاذا بعت بابن مدحأ هاانتددح لاش اننا

 هعفش أ عاو هانغ دنع ىنغلا اذ عفنبال ىأدحلا كنمدجلااذ عفنب 51 ءاعدلا فو ىنغلا دخلا لعاق

 ل-قو برضىأنن مدخدح «_تملاقرردصموهودابتحالا صالا فدجلاو ك.تعاطب لمعلا

 لاهالو تيكسلان /|لاق ةةلابموةبامىأا دح نسحتنالفلا اب هنمو تكلا وللا الاو

 ةيمو اضدأرم هكلايدجلا نم ءالاولز هَدص برمض بأن ن نما دج هم الكف دجو فلابد نسحت

 وأ قلطب ةياهامللا ف ناك لحرلا نالدح ّنَ :رهودحّن هد> ثالث م الدنا 00

 لانا رقاد 1 ااوذختالوىلاعت هلوق هللا لزنأف همر دا نر و |ىشعد

 3 0 مدح ثالث إ_سودهيلع هللا لص ىلا

 ويلا مشوار لاضاولتتو أو 0 ذاادجلاو

 مو راتبا ناد طئاخلا(رادجلا ) 0

 نءلدح

 ددح



 ةم
 ١ يوسوس وجو و70630 اي 30177 شازتا 711 دنا دست لبان رابخماوو وجبل هز جنو 516 تنم ين دهان اراة تحاول ةشطح م اجتماقم اذن ظبإ م1«: صمستجو

 0 (وبرعلا ةماعةغأ هل مهري و وف ةءاغوار وق هءاعهتاج ف لالابا ذك ىلعدت هريحأو ردهىأرامحأ)

 هطفلو ىرهزالا هاكحاروجو لتقبان ماربج هتريجا ماك :يزاخلا لهآ ن .رمرثكو مغ ىنيلهغلا ْ

 ىرهزالا لاق اضأ ةعاجاهاكحو مى غل كتريحو عاطقلانا طغلو ةفورعتدلل مهو 1

 هبت ماكنا ةديسعوبأوديز وأ هباعقغتا امبا.ىديردنبا لاقو نان د. ناتغل هنربجأو هنريخ
 هقلخريسح ىذلارامحلا ىلاطخلا لاقو 3 دريدأ وكلا ىلع لح رلا تري> تاعفأ او تلعف نمب رعلا :

 هلوقدنعرب ساغتلا ضع ىفتدأ رو 0 هريج لاقن هم, مود سهأ ن مدارأ ام ىلع ٍ
 و ع مبيع

 ا

 1 يب المت[ ءانسما جال دب ةةساو رجعو # اغلا اهاكح ةفل الثلا نارامجف بلع تنأأمو ىلاعت |
 "||| لعرابج لج ذاق ءلاردالا فلالا لءفا نم يلو مالعلاو حاتفلاو ةىتالث ل عف نمالالاعف ْ
 ْ 00 ال هحووهف ىعملاذهأ
 " || ةنكاسءاناهدعبوءارلاو ماركت اغل هيف مال_بلا هيلع لير يجو اهمعض نملوق ىلءلوعدالف |

 ءاوهلاقيءااهدعب ةزمميوهءارلاو جلا خف ةثلاثلاوةحوتفم ملا نأالا كازكح ناثلاو
 - ||| لابجعجلاو قورعم (لبجلا )كاذريغتاغل هيفوىلاءتهنلاو هو لياوديعلاوهوريجن الا ْ
 ١ ||| مالا ليقثتونيترسك ل جل اواليطتسمتك اذاالاالءج نوكيالو مهضعب لاق ةلةىلع ل.جأو أ[
 ىلبج ْئبشو هيلعهرطف لة با.نم اذكى هلا هإ_.جودحاو ىنهعةزب رغلاوةقيا1 ناو ةعسطلاو |!

 ريدقت كلذاهيرابعنصي ندبلا فدلب رك أريد كن نع لعفنم ىفا ذى ىسط لاقد اك ةلمجلاىلاب توسنم ا ش

 | ىأناسحوهف لذق با. نمةغل ىنو من“ "ا 5سرق نازوانمح (نبج ) ميلعل اريزعلا ||

 تاناسج ثنوملا جو: نجر كذملا عجوةنادج ل بقاع رواضي أن ابج ةأصاو بلقلا فيعض||
 سمح نب سنو نعودسءو أ اهاور تاغاث الث هيف لوك املا نيجلاوانامجهتد_جوهتنيجأو ||
 مهنمو ليقثتلا اهلقأ ىهوةثلاشلاو عابت اللا وعض ةيناثلاوءا ءل!نوكساهدوج ب رعلا نءاعاعس ||
 امو عدصلاىلا ةءزنلا هاذا نم ةهجلا ةبحان نيمجلاورعشلا هر ورض نم ليقثتلا لعحنم |

 نينديح نيد ةهجلا نوكتف ا عريغو سراق ناو ىرهزالا هلاق اهلاهةوةبحلان معن ءناشم> :

 د الا توام ١ لقثمة ناس اوةعلسأ لئم ةنلج او دراودي رب لم نيتعصت ند هج و ١

 هريشقملا نو كج الا غىل_صملانالةرن_هملا لع ةلطأ اعروا اردصلا ىف ىلصملا ىهاهفذح

 0 موتاسعو مه ل_لخللا لاق باكو ةملك ل_-ةمءامح ىلع عمجت ناسنالا نم ( ةهجلا ْ
 هتبح تدصأن يدش هرحأ هترجودودسلا | عضوم ى ه ىعدالا لاقو ةمصانلا ىلا نيمجاحلا :

 هتوبجوه ةعجةيابج هيج ارخاولاملا(تدبجل لب مكناوسانلا نم ةعاجااضيأ ةرجلاو ْ

 هلثمةوامج هونجأ |

 يامهملثياموءاثلا عم محلول

 تدنحو لكلا مد صخشلاو لاطوهفامص م ناكن افا ءانوأ ادعاقناك اذا ناسنالا ةثجلا)

 لثم لثحوهفةلاثحو ةلوثح مضلاد رعشأا ( لح )هتعلتقا هنث دمج او لق تان نم هّدخا - :

 لاقو نام<لاوهديز وأ لاقمضلاب نافحلا» كاذك د إ_ثجةيدلبو طاغورثكى أ سا
 با.نموثت بنرالاو رئاطلا محود_بلساو م. .كاوهنا_ىهملاوصخشلاناقملا 0

 ماثحو تاج عاشلاو لب الو ءابطلا ىلعىلطااعروريسعتلا نم كو ريلكوهواموُثحبرض |

 ةعلامص



 ةاب

 افا ايزو لوس ارز اور وتدل م )اموال بواتو فاه عفش

 ارب وثةرششل روثو ض مشا ىلا ر ابو _تا بضغلاراثو ٌودعلا اهران آوت ران هنتفلل لق هنمو

 ظ ل ل

 لو 0 ىنلانإات دخلا انا
 لج ةئيدال سيو روث اويعتياموزح

 اغا وارو محي

 ءاملاروثو طقالا نمةعطقلار وثلاو ىوا رلا ىلع سلا دحأ ىلاريعنيدام ثد دا ىلءأو ةكعوش

ذلارأتلاوروثو وةرقبلاو صيل ىعارلا هيرمضت هوو ءامع نمءاملا العام لك لتو ناعطلا
 ل-

 با.نمالوب (لون) هاناقت تاتقاذا عفن باب نمدي ترأ دو ليت ةلا ترأث لاقي هفيضزو يو زمهلا

 نبالاقو نونجلاهيسشيءادوهو رجوءار -ورهحأ لثم لون عم او ءالوث ىنالاو لون أرك ذلاق بعت
 زوجي وروغصءناز و ةنكاسءْز 2 ملولؤتلاو اهؤاضعأ نرتستف هاشلا ىدصد هاد ولا راف

 لكنمهس لعسانلا لاثتاو اع: اوهوث» ءسصنا الايثنارملا لاثناو لليل املا عجلاو فيقضلا

 وانوهف ماقأ دا انساون ىوثي ىر بان مهستن ىدعتأ عزو هيفو ناكلااب (كف) اوءعجا هدو

 ميواثماوذيصأو رثالا فو واولارسس ك؟ىواثملا عجاو لزنلا نيعلا و ماا خد ىوثملاو
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 سرح بكر ب قأد (سرو اجلا )
 كيامهمب امو ءاملا عم مداوي

 تلصوت_سااذ ارمكلاي بابحلا نيب بودحتو وف هتديج هنو هتعطق ا مامح 4( هيج

 هفورعم سالما نمة.كاورسك-لاو علا. بابجلا نمزوهواهوعتل ميا موقلا بجوو درك

 عجلاو ثنود ورك د يءاّرغلا لاقو ركح ذمو هووطن مرا بااو فرغو ةفرغ ل ثم بدج عخجأو
 هنم ولم ليقابذج هيذج لثمبرضبانن هادم ءذبحإل ةسنء لثم ةس>و بانجو تانجأ

 قفرصتمد_>او لكن الخ هل ماج اما 6 ل1 لا حارمسلا نبا هركنأو ةييعع ةغل

 امزال لمعّتسسر طصارومجواضي أ اريجوه هرب 3 هز بص أ ل ةق بان نمارم> م ظعلا (( تريج )إهسغن

 عضوم ا ىلع عضوت ماظع ريم او ةريشلاا بلو تنشودإلا تعلو اناا دءلا تريحوأدعتمو

 اذكحي هاك لا باصن تريجو رئابجلا عجلا و هإ_ثرسسكلانةرابجلاو اهيريضت دسجلا نمل باقتلا

 ردقلا فال ساق نازورمجلاو ىع- هبورباج لععاشلا مح» هدايا ىلا ل را

 وهلب م ااكلا +-عنم هنادأآ ف رعتو د ساق شو ىصاعملا لعف ىلع هدايعربج هللا نأب لوقلاوهو

 ءاشنام هةاخ ىف يك ودي ربام هكلام ىف لعفي ىلاعتهنال ممم هعوقود ارأاع هدامع لعقاءاس

 زاجةب ردقو ةب ريح للسقاذا وءاملا نوكج د هيري> موقو ىريج لا قف هظقل ىلع هلا ب سفن و

 لاذ ند هىأمضاابرابجءامعلا حرح وربكى أ ءابللا خشن :توره_>هيفو جاودز لل كدر مأ|

3) + 

مال ىعان لا نوك .فهنيونأو ةغل فلالاءىوثأو نبدم لهأ ايوان ن تنك امول :زنتلا فو
 | ايدعتمو ا

 همدفدح أ ىلعراهنا اذا نعمل كا ذكو ردهو عفش فاتنق تلغتت ءامعلا ةعمملا نا انعم ىر هزالا

 |ه
 ىاد
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 || هدنع متو ىذلاناهربلاو هدعينة+ءاو رنرخلاوناقتالاوذ ريرخلالاعلاوه هبف لمقدقو

 عاطقلا نباو ىطسؤرس لاوهو ةلاقملا هدحو طضلاب راو هلادعلابفرعنم اذ ىلع هءءتو

 لمعتسالل اق مهضءبأرتجا ذهن مو هربغأ ::.ملوريخي هلع تينت مملوق ىلعةعاجررصتقاو

 ةقثلا نم ةنزلاو هادعاعديفن ىلع لديالركذ لئلا صيصختنال رطن همؤو ن_سحلا ىفالا

 ناكو حدملا ىفايفاكدي زىلعتسنثا لئاقلال |وةناكريمللا ىفالا لمعتسال ءانثلا ناكو لو ةلومقم

 ريغ نعزارتحا ن_سحلا هلوق ف ناك ةىلوأ س سأتلاوديك أ اتلاالا دمشنال نسل اءانثلا هلوهلوق

 ةزانباوزمنيسصصلا ىفوكيلا سيلرسشلاو كبدي ىفريخلاو لاقاكنيعونلا ف لمعتسيهنافن ا
 هماعلاققفا اما ماعاونت اف ىرخأن ورم تيحومالسلاو هال_صلاهماع لاف ابل دئاف

 اذهو ةنملا هلت .جوفاريخ هيلع مت ثا اذه لاقف تدحو هلوقن ءلّدسو تيحومالسلاو هاللصلا

 نعام ا دحا تح ارت نبتقاوىناعونلا لقندقو ثيدسحلا ا املا هل تمجوفارش سهماع 301

 ىثوأ ناكف برعل | مصفأ ن ءءامهصفلا برعلا نم ساجلالدسلا يع طرا لالا رم حلا
 نعهحر ا ا مهناق ةغللا لهأ لمن نم

 هنا معز نملوق عحربو هلوقب تحي هلاح فر ءاذاق كاذربغو ركسو شهد نم لاد_:ءالازيح
 لاق. نءردهنلو ىلوأ تاب ”الاو لاقي الف عمت مل لاقهن اكوىنلاى ار كلان لمعتسال

 ليبساديأ هفالخنامو د عاطم العا -قمللا نأو

 فرعدالن ممالك اذهو حاودز ل ثيد_1ا ىفرشلا فل معتساامنا نيرخأتملاضءدلاقو

 داعي الارمقلا ورسكلاب ىنئلاو ىنعموانزوءانغلاكرادلاءانثلا اوةطفللا هذييهعلا لهأ حالطصا

 ١بدسنازوىثدحاولاربدقتو ءاب ىهوهمال تف ذح ةينثتلا اددعلاءا_ ء*أ . نمنانثالاو نت سه

 0000 نادل ةغل ىو نائباو نانبا لقاك نامت ا ةئئؤللو نانثا ليقف لسصو ةرمهض وعم

 عمي الو ىنثب الونينثالا عوب ليقف هنمويلا 3 ا :ناتلاهيفءاتلاو هظفل نمهلدحاو الو لصو

 ءانثآنينثالا عج فاولاقو ىسرافلا ”ىلعوألاقو نينان' | ىلعهتعج و درغمهنا ترّدق هعج تدرآ ناذ

 ه>ولاون انت لاقاذهو لجن ازوىت هلصأ لمقو تامسسأو بدس ل 'مارب دقت درغملا عد جهن اكو

 دارفالا اموهضوأ ناه>وهيفزاريمذهيلعداعاذا او الطصا فالح التل فال نوكمنأ
 ئذلاءانثاوام_مفا علاقيف طفلا اراشعاىناثلاو ه ,ةاعنيدنالا عوىضملا هن موي لا ىنعمىلع

 مدقت 0 رع :هلال>- فى سهالا هانت [ىفاواحوهفيعاضت

 نطقو فو صوزخو ربرحو ناتكن مسا لس ىهو ب ايثو باونأهعج ورك ذم (بثلا)

 ل وتل اوتناثلاو تبل او دمتم لد نايثر تسيل اهوضور تسلا امأو كلذوحتوور فو

 عجراذا اب ثوابت بوب بانو لاجرلا ءأسم* أن نمناركس ل*نابونو كلذهل لعف ىلاعتهتلا هنانأ و

 لعاف ا لعيفوهو بيث حْرتاذا ناسنالل ليقو ةياثم سانا هبلا عجرب ىذلا ناكل لءقهنمو

 ركذلا بيثلا فىوتسسدو لوالاريغ هجولا واهأ ىلا عجرتا منالرثك أ ةأرملا ىلعهقالطاو بابن م

 تابيث ثنوما عج و نونلاو واولابنوسرك ذا عجوفتالاورك ذلك و مالاقب اكنالاو
 ا ىعادلا بوو لءف ىلع عمجيال لعمغفا ما 1 عوم ري غوهو سد” نولوةءتوداوملا و

 هيوص
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 عفنالا ل ليقانه نمورمهوهف هجر خام لؤوأ هرٌمعاطأر صغار أو ىرهزالا لاق بنعلارُجو لكلا
 واولا ىنعع ىه شخالا لافو نإ م هعبدترثلا تادرغم ا ىف ىشو فطع فرح( مث )) ةرع هل سيل هيف
 اماوّنموقالك تامحو مك تايحو لوقت َنلعفالهثلاو مهنلاو ون هيف بدترتالا ه5 تلمعتسا اهنال

 هتلاوىأن ولعغبام ىلع ديهشدتلا مث ىلا عت هلوقوكتواولا ىنءعىنأت دق لب بددرتلا مزاد الف للا ىف
 مواونمآن يذلا نمناك مع هلثمو ةثداحريغىلا عدلا ةداه. ناف مهدانعو مهيذكت ىلعدهاش
 هدحاولا توسلا صاصخ هيد سب تينبارغتازو ماسقلاو كناكمريغناكمىلا ةراسثا ممما خلاب
 ةوُغ راااضيأ ىهو مضلانةلاقلا هنمو قيالُممضوحلا ىفهامملا 0ث( لجرلا ىمساهيو ةمامم

 با.سأو بي سلثمنامتأعجلاو ضوعلا :(نْعْلا إ) لجرلا ىعءاهي وءاسحلا فذحب لا عجلاو
 هتنعو نع عمى أ نع توهف نع هتعب هنم 11 انازوئدلاتذعأو ليحأو لاجرتم ليلقنعأو

 ءازحأ ة ناس نمءزحنيكستلابو عامشالل ملا مض نةلاونيم_ةتلاوسد_هلاء انهت اعجانسعت
 نعت ذأ ل_:ةبادنم و م-مممأن ت ررمصب رض بأ ندع .وهلات نع و هيف ةغل 0 لدم نيعْلا |وأ

 بوثلاو مانأ ةءنامو لايل عبسهنمو ثنو هةذحيوركذملادودعلل ءامهلاب ةمناملاو مهفاومأ
 تفذحا ذو رثكأالا فن عارذلا نالرا..شا ةمنا م هضرعو عرذأ عسس هلوط أ ةساٌ ىف عسس
 نرعأو ىضاقلا فا هتوششهاملا تدثتثنؤمىلا ةمناقلا تفضآ اذاو رك ذمريشلااواهءمةمالعلا
 ىدنءتلقفضتملاذاو ةةلارهظتة وسن فام تدأرو ةوسن فات ءاج لوقت صوقنملا بارعا
 املا نوكسنسب تريخت كرملا فت عقو اذاو امتنا رو ناس: ّنهنمتر ضو ناس ءامسنلا نم
 تف طرششب ةغل ىفءاملا فذ كو هأ صا هرمع ىفاغءاسنلا نمىد_:عءلاةيعصفأ تفلاوايدتفو
 هاا تانئانالحر رم ءةمن امثىدنءتاقارك ذمدودعملا نكن اق نونلا

 يءايلاو نونلا عمماثلا وب

 ةسداسلا هنسلا ىف لخدب لجلا ىتثلاو عب رآم غلا فو تاينثوانانثا هعج نانسالا نم هينثلا )
 نموةثلاثلا ةنسلا فرفاخلاو فاظلا تاوذنمنوكرهتدنث قلب ىذلااضدأ ىثلاوةبننةقانلاو
 فرغر لثم ناينئودملاو رسسكلا.ءانث عجلاو عذلا دعب وهو ةسداسلا ةنسلا ففخللا تاوذ
 فلا ءىونثلاو ءابلا عمال مضيايفثلاو لعافلا ىععل.ءف ىتوهف همست لأ اذا ىتأو ناغغترو
 لاعمتسا ءانثتسسالاو هانثتساامىأ ءاينث هل ىثتسا نمد دحلا ىفو ءانثتسالا نم مساواولا عم
 ازه ىلعو هنع هتفرصاذأ هدا سه نءهمدنثو هنددرو هتفطعاذا ىر نا: نمامنث هش ىلا تدنن م

 الا نالاضدأ لصفنملا فو لصتم ا ىفةقيقحن روكي و ىندتسملا لواذت نع لماعلا فرص ءانثتسالاف

 لعفلا ىّدعت ةزمهلاوةي دل ىف ةزمهلا هلزنعتناكف همسصن ىد> مسالا ىلا لعفلا تدع ىلا ىه
 هعمترصاضن | ىر تان نماين هتدنثو اهتلزنع و هاما ذك اقافو ةقيقح سنمار يغو سجل ىلا
 لادم وضل انهانثلا مسالا وفاالادي ز ىلع تدنثأو نيذثا هتلعج ل_قثتلاب ىلا تدنثواءنان
 نم ةعاجهءاع صناذكه هتفصو ىنععهنالريشبو ارش هءلعتداثأ و رينصو اريس> هلع تدنثأ
 ظ

 ىذلاربحاوشو ةيطوقلا نيد مسهنمو لاخلا ى ا هازعو عرابلا بحاص كا ذكو ي-لا بحاص'
 هلوق.هانعرعاشلاٌّن اكو زملهدوةنمف سل ىذلارخلاو زغهلوقنمف سل ||

 ماذحتلاقاملوقلاَناف أ اهوقدصق ماذحتلافاذا
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 ام ملثدامو فاققلا عمماشلا و9

 قلزان قرخ لاقي وهل ق عال قرح بقثلاو مملارمسكي بقثلاب «ةقرخ لق باب نمامق" ( هتسقن)
 ةفرغ ل مبقثعجلاو هل ةمةيقثلاو ةغل لفق ل اثم ب قثلاو س دوافو سلف لدم بوق" عجلاوضرالا

 هتذخ أب عتبان نم اذقثئدلا (ثفتث ل رغصبو لشامفاذهلاقاغاوىزرطملالاق فرغو
 فيقث لعافلاو ةعرم هتمهف ثيدحلا تةقثوهب ترف ظهتؤقثو هتكردأ رحلا ىف لجرلا تغمتو

 ىذلا ) لقث )» هنمجبوعملا تأ ل رقثتلايهتفعثو نيتك ىقثه.لاه.سنلاو نعل ا نم جح ىعمهيو 0 تلا ل اي ا ايل ا ا 2-7 -

 هدهجا ف لالائثلا هلقثاو سنالاو نا نال_ةثلاو هعّش>ورفاسملا عاتم لقثلا ىناراغلا لاق

 لاقثمو ىاراغلا لاق مهاردةرسشء ليقاثمةعمس لكو مه رد عامسا ةثالثو مهردهنزو لاعثملاو

 هبروىا لج نازو لع هطعا لانو لهم نمهناريم ىذا

 ه«ملللاو فاكلا| عمءاثلا

 دقو لك ان ى-هف ل_ةقنازو لكلا مسالاو هبدقف بعت باب ن هالك :!هدإو ةأرملا (تلكن

 لكسشلا ةريثكىأ ممل ..كجراضنأ لاكش هاف ءاجو ىلاكثو لك اون عجاو ىلكشو ةلك ان لاق
 اهدلوهللا اهلك لاقف هرمهاىدعدو

 عام لشنام وم لللا عمهاغلا د3

 ءزح(ثاثلا ]))هدرط هبلثو بلاثملا عجاو ةبسسملا ةباثملاوهصقنتو هباع برمض بادن ماماث( هيلث
 ميرك لثمثياثلاو قانعأو قنع ل_ةمثالذأ عجاو نكستو عاب لل ماللا مضتوءازحأ ةثالثن م
 ىفذخأتمئامو علقتواموذخأتاهنال كاذب تمم بغلا ىجح ىهءامطالا لاق ثاثلا ىج-و هيف ةغل
 فذحتو رك ذلإ هبفءاحلا تدثتددعةثالثلاو ةثلثا ااه.عتةّشاعااواولاق اهنزون ىهوثلاثلا مويلا
 ىلع أ ثالث نعملقلا عفرمال_سلاوهالصاا هيلع هلوقو ةوسن ثالثو لاجرةثالث لاتيف ثنو

 ترم برض بابن منيلجرلا تشاو ةثالث قف هلابرك ذ صاخالا دير أولو سدنالا ىنعم
 باقب تاوانالث عجل اودودممءانالثلا موو مهلاومأثاث تذخأ لق با نم موقلا تثاثوا هلا
 لاقي هنمو ثلا انيلعتسقلآ لق باي ندءاملا انتو جيولث عجلاو فورعم حملا )اواو ةزمهملا
 ةغلفلالا,ءاعسلا تءلث أو داوفلا وام ديلبلل لمقو ةجول ثم ى-وذ لوعفإل ءانسلابضرالا تدل
 مث عجلاو لاحلا هريغو طئاخلا ىف (ةلثلا) تنأمطا بعتودعق ىلا نماهلثواجولثسفنلا تدلتو

م هنرمسكت رمض باي نما! هانالا َْت "و فرغو ةفرغلثم !ش
 وهملثدو “نا هتف اح ن

 اموئاثيامو ربما عم هاثلاوب ئ

 وهجابمملافراطسلاننالاق برعمهنا لاقي ودوسالا لع لا مملاوةزمهلارسكب .(دمتالا )
 لوالاخ هلممَةرُعْلا أو نمد ) رغلا) ف ورم[ ايهيداعمو مهضعن ل ]وكهدن هس وفىااهمدالا نلمكلا

 ىلع عم جم بتكو باتك ل ثمر ىلءراقلا عمم لابجو ليج لثمراىلععمجي ورك ذم
 ىذلا لج اوهرُقلاو تابسدقو ةبسصق لثمتارمتعجلاو ثنؤمفاثلاو قانعأو قنع لئمرامتأ

 || رملاقب اك لقملاوهو مودلارثو عسوعلار غو كارالارملاقيف الو لك أ ءاوسو ةرجصملا هج ردت
 سس سل ور كل يي ا
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 ةينثلا تمرثت او ل_تق با. نمامرث هتمرثلاهقيف ةكرخلا,ىدعدو رجوءارجو رجأ لم مرث عجلاو

 اص+لانازو ىرئلاودملاو خل ارءارثلاهسنم ءالاو ىنغتتساءارثا ىرثأو لاسملا هرثك (ةورثلا)
 بارو فان دن نكت ناف ىدنلا بارتلا اضدأىرثلاو اهارثرثك ف لالا, ضرالا ترثأو ضرالا ىدن
 لصواذاءايعو ةيع ىهف ىع تدع ل هءابرثوةبرث ىف ىرثض رالا تدرثوىرثذئنى>لاقدالو

 اهادنىلارطملا|
 ْ يام ماشي امو نيعلا عمهاشلا وب

 العث (لعث ]) نيباعثلا عباو ىئتالاو ركذلا ىلع عقدو نالعفو هو ةمطعلا ةيحلا (نابعثلا )
 لعث عج اوءالعث ةأرملاو لعث أو هذ ضع ىلءاهضعب بك ارتوهناذسأ تدانم تفاقخا بعتبابنم
 عش ىرامنالا نبا لاق ((بلعثلا ا)نانسالا ددع ىلع تدازّ سلا تاعثورجوءارتحوريجأ لثم
 لق رك ذللالا نوكال ىذلا مسالادي رأ اذاو نأ لعد ركذ باعت لايف تالا ركذلا ىلع
 ىمعسا ميوةيرقعو برقع لاقي اك ءامحلابةبلعُت تالا ىفلاقتيو هريغلاقو ماللاوءاثلا مضب ناملعت
 باعئلاوةدحومءابو ةروسكمة جم نيو نونبس شان نبا مهرح هم»او ىنشخلا ةيلعثوأ ىكو
 رملا نيرح نمهاملا جرت

 :يامهئلثب امو نيغلا عمءاشلا ب

 موعهفازع طئاحلا ىفةلثلاكو هذودعلا موعم هنم فان ىذلا عضوملاداللا نم (رغثلا)
 رغثرسك اذاو ادانثلا ىلع قاطأ مم مملارغُلا وسوافو ساف ل_ةماروغُعجلاو اهنمقراسلا
 لبق طوقسلا دب تتيناذاوهنرمسكع شن بابن ههرغتهنرغثو لوعفلل ءانسلاب اروغُبر غن لبق ىصلا
 اذالوش مبضعب وسرات نا هلاك لعتفا ىلعرخنا لبق هنانسأ ىلا اذاوامارت امرك [لثماراغنا رد
 اذاروغتموهو ارغثرغتب لوعفلل ءانملاب ىصلارغتدب ز وألاق ودي د_ثتلاب رغتا ليق هنانسسأ تدنن

 رغئارقصلاو ا لاقو ترغثا ةمولل نولوقب لدديدشتلابرغثا ىصلل بالكونب لوقتالو هرغثطق-
 تينا ذافرغث ليقىهلانان_ساتطقساذا طمملاةراغك قلاقوءاتلاوءاثل ابودي دشتلاب ىدلا

 فرغو ةفرغ له هرغث عه او هطسو ىف ةمزهلارحخلا ةرغثودي دشتلا عمءانلاوءاثلابرغتاورغثا لبق
 سراق نا لاقو بيشلاهيهب_ثي و ضسا سس اذااملاغلامجلا,نوكي تدنمالسل ثم( ماغثلا )
 ةيغان ىهف ىنعموانزو خارص لثمءاغثوغثتةاشلا (تغث إلر هزلاو رْعلا ءاضس ةريصش

 يياممماثياموءاغل عمداشلا ب

 اهتددشاتصرك [لثمةيا دلا ترغثاو بام_ساو سدس لدم راق عجاو فو رعمقيا دلل( رغثلا )

 ىفهزرغف هءلجر نيدنمهرازا فرط ر م هيرزناس راق نبالاق هبوب صختلار هثتساو رغثلا
 رغثلاو هلثم تمحو ضئاحلا ترغثتساوهيذن نيد هلعجهينذب باكلار غثتساو هنارو نم هنزمح
 هلاثح لفت ل ثم( لفثلا )ا هريغلزيعتساا يرو ةقانلا ينحل ةلزنج بلخت ىذ لكو عامسلل سلف لدم
 عقب ىحرلا تحت عضو هوحنوأ داج باتك ل ثم لاغثلاو فاصلا لذسأ قس ىذلا نيخلاوهوئلا
 بوتكم هر هاو حاومعل !قوهوةءاغث هدحاولاداشرلا حو هتارغناز و( ءاقثل !)قبق دلا هملع

 رارطضالا ىف لكؤدو لدرح ا هاغثلا لاقتيو ليقثتلا

 نا



 ياماثرام وءانل | عمماشل أد |

 ةره-هلانىدعتب و ص صالا تدنو ىعمدي و تب انو هفرقتسساو مادانوبثتدثبئشلا (تدنإل|
 همزالا الف تدنأو هدنعه.ةكرسالا بتاكل !تدئاوتانثلا مسالا اوهتدنو ههنا لايف فرعضتلاو

 ىتدثو باقل تدان ىأنانجلا تو هرومأ فت شتمءامأ| نك اسد لجرو هقراغن داكم الف
 تدنل>رو تدنةدعلل ل_هق هنموني_:كق تدن مسالاو س رقوهف برق لاثمت دم وهف برها |
 نام نيت 6 بامسسأو سدس لةمتانثأ +لاواطباضالدءناك اذااضدأنيدحتش |
 سايقلا ىلعرغصيو جلا ضد رعلا ليو ججتلا ئتانلارجسالا نازو جثالاو رهظلا ىلا لهاكللا |

 تريثو هكم ىلا اهنم لخادلا ني ىلعو هو ىمنمىرب و ىنمو هكم نيد لج (ريبث ]) جينتأ لاقيف
 همزالملاوئثلا ىلع ةيظاوملا ىهو هرئاثملا تقتشا هنمو هماع هةسدح لدق باب نماربث ئلابادبز

 (هطبثإل ىدع:ءالو ىدعتباروشوهريثو هكله أدق باب نماروبثرفاكلا ىلاعتهتاريثو هل
 هو*#والد لد هعنمو هنع لَعْسو ص الا نءهندعف اطست

 (ريغغلا و ىدهلاءامدةلاسا 2 وةسلتلابتوصلا عفر جعلاو منلاو معلا جلا لضفأو هتلسأو هتدمص

 هلوق:ةماعلاو رقلاراصعريمتلا ىمكالا لاقو بّرعموهور صعب ىث لكل ف:فيغرلاشم
 أطخوهو ها نكمل

 «نوذلاو ءاخلا عمداشلا وي |

 ودعلاىلاراس اناخنا ضرالا فن أو نيذتو وفةناختوةنونةغل خشلاو مضلانئنثلا (نخغ)
 هتفعضأو ةحارجلاهتنهوأ هتف أو التق مهعسوأو

 0 ل
 ىهوىدثلاوهلاةءقث نود ورك ديوت مكسا | نبا هلاقاضتأ لح :رلا لاقي دق وهأرأل(ىدثل ا(

 مس لشم ادن ىلع عجاعر وسولفو سافأ لدم لوعفو لعفأامهلصأو ىدثو دثأ علا وىدتلا

 لوقنوهدباز واولاوةءاصانونلا لح نم مهنمو نيعلاوهاغلا مكولعتفامنر وهودنثلاو ءاهسو

 ىدلا هلزنعلجرلا ىهليقو هوصأى ىتلا ةمعللا ىهليقو ىدثلاز رغم ىهليقةولءفامتزو
 هزمهلا عماشثلا مض عرابلا ىف ىحواهزممتال برعلا ةماعو دعوا لاق اهزم ية و رناكوهأرلل

 صقتنلا ىلعدانث هو دنثلا عج وتيكسلا نبا لاو واولا عمءانلا تف

 ام ,ئاثيامو ءارلا عمءاثلا )إ 1

 وهو ةقلامعلا نم لح 5 ىعمثاغلاءاس عراضملابومال اوبنعي رمد بان نمي درك ةملع (برث)

 ةغلابم دب دشتلاب برثو ىلىيسلا هلاق هعمان هب دملا تيم-ف لسو هيلع هّنلا ىلص ىنلا ةدمىىذلا

 ءاعمالا وشركلا ىلع قيقر مصمم سلف نا زويرثلاو مودلا مملع بيركتال ىلاعت هلوق هنموريثكدو

 هتفتنأوهو لتقبا:نم ادري تدرث لاقي دورئماضدألاقد و لوعغم ىعلدعف (ديرتلا

 هامرتنالاو مرثأو هف هتينت ترسكن | بعت بان نمامرث لحرلا 2 را( ةدرتلا مسالا وفرع هل“

 ]6 ل تت ص ا ص تت تت تبسي

 ىدت

 عجلاو
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 هول ماو

». 

 ل1 نوكتت محملا فورح نم (ءانلا)) ءاهري_غب متم ىوهفدحا و لج نمَنينْتا تءعضو تمركأ

 نصرك ذل( سينا )هريس ةحانا ىلاعت هللا هحان اور مستو لهراس با نماحصت ثلا 0(

 م 1 0 5 2 7 1 0 0 0 0

0 2 8 0 0 
 6 1 1 8 0200 289 09 0 2 298 ١

6| 

 ياممئاثباموواولا عمءاتلا وب

 ردصملا ثدنأتل احلا نك-اوسوتلا ىضهةيوتلا لبقو عاق باّمو ةيوتو بوت بودي همن ذ نم ( بان )

 تاوتوهف ى صاءملا نم هذقن ًاودل ارش هسيلعهللا باتو بانو هفةبرضلاك ةدحاوةبوتلا لبتو

 ةهك افلاوغك وتلا ةرصبلا لهأنعوداصرفلا (توتلا) بوتين أهلأسهباتتساو ةغلاسم
 ىسرافدن اكيرضهزالا لاقاريخأ ةثاثمءاثشن ثوت لءقاعرو 02000 هوداصرفلا ةنر مشو

 بزرعموهو ل دملايءايتوتلاوةءاجحو تيكسللا نبا ةئالثملا ءاثلا نم عنمو نما هلوقت برعلاو
 ىادأت 21 مع برعلا فلاسقباكحان لا سلو دوساذا وتلاقي و ناحت عجلاو ملا (جاتلا)
 لصأو تدثتىأ هدوت هيفو ةبطر نازو ةدوت ىلع ىثع وهو لت! ملو ىفرتا دانا لعتفا ىلع هيشم

 مد فورعمءاناىرهزالا لاق( روتلا )) ىن عموانرو له ل-ثمهي_ثمىفدأوتوواواهفءاقلا

 ءاملاواءيرضخ أ ثوهو باعطلا هام لاروتواضنًاراونا عخاو لو «رلاروتلاو راوتأ جاو برعلا
 لصالا ىل+تزهاعرو لامعتسالا ةرثكحل ف فخ هنكلازمهلا اهلصأو ةرملا ةراملا ودك ارلا
 عجلاو فضلا امأو راثت نمرو.ءقمدن اكو جارمسلا نبا لاقرتتو راثتود هرأت لبعفزمهلااتعجو
 دعب مش دأفءاملاوواولا تعمج افراو.ت هلصأ لاعيفوهو نان رجا دش ليقو حوملارابتلاو تاران
 ةريثك اهنا لاقي سراقدالب نم ةنيدم لغة نازو (زوت ) لاعذو «ةريت نم لءبعمهضعب و باقلا

 زوقو ءانلا خب زون لوقت مهلا ماوعوا هطغل ىلع ةيز وتلا بايثلا بسنتاهيلاورحلا ديد لخنلا
 تءزانو تقاتهااناقوتواقودواقو قونت ىلا ىلإ هسغن( تقان ) ةفوكلاو ةكمند :عضوماضدأ
 ةمونهدح اولا ةضغأأ ن نملمسعيبح لفت نازو ( مونلا ) 0 اا

 ةمأون ىنالاو لعوفوشر .اهدحالالا مأو لاقي الدحاو نطب فرخ آه عم نوكي داول مسا مأوتلاو

 نازو ةأرملاتمأتأوناخدنازو مانو او عج او نامأو نا داولاو ه رهو

 بلع [نلمفتا ىلع

 #اممثبامو هايلا عم١اتلا وب

 ءارمجنازو اع )سوافو سلف لثمسو..: عم او ىدجو هلوحلا ل.ةولوح هيلع ىنأ اذا ل

 (نيتلا )) ىبط ةرضاح ىههو ءاقلملا قد رطىلعماشلا ىلا اهتم ح رخي زاخا ةيدابنمبد رق عضوم
 نون لاو نيدتلاو ىلاعت هلوقيدارملا هنأ ىلع نيرسفملاروهجوف رعوشو فو رسل

 ىدتهيابذ ةمالعال ىلا ىغو نلتمدملا 0 وةزامملا هاردسك (هيتلا ) ةنيتةدحاولا
 هسنمو هتهوتو هتوت دقو ةسغلاهوت هوتي هانو قدرطلا نع لضاهت هيثب# هزاغملا فتاسنالا هان "وأم
 ل نقلا رنلراعتس

 كيت



 ١ هلوقو هعأ لثم هعتساو هتياغ ما شلابئث لك ةعنو فلا, ماسقلا ءالاوهتمّعوهتمتأ لاف |

 ماعلا هليل لاق رهقلا اذاواموهضو رغباوشا هانعم راك نا لاو هلل روعلاوجا اوعاوىلاعت||

 مونيوجولابماقريغلداولاةأرملا تقلا ورمسكلاو خملا,لجلا ماقتل داولا دوو ضي دقور مسكن

 كموغبالوملاكلا ف ل #:ىذلاوهديزوألاقوأ|

 ةغلابلل فال:موهلاما فام ل>.روهتئلتأو فاانو وف كا هاغلتْئ ثلا ( فان دادضالا نم ٍّ

 .٠ || لتم خمرلا لست هنو هعرتص لق باب نمالت هلتوماهسو مهس لم لالتعجلاو فورعم (لتلا) |
 "|| تواتو ل-> ناز واضيولو لاب هلانآذ هتعمت لوعف ىلع اونا هولدأ لجرلا (تياث) ممل كا

 ١ هوالدن ارقلا 7

 ل ىغت_سااضر او نتأنتو هنطوتساوهيءاخأ ًاونتاووكم 1 ومهمأنتيدلبلاب([ت]) ريناثتلا|

 أنت لقذ غه>امعروأملاو رسكلايةءانتلا مالا ورافكورفاك ىل#هءانت عجلاو ىنانو مف هلام :

 هلوقكن انوهف ناكملاب

 ىهواه هرحودشل يناثلا قزعملا نملاقد واه رتيغتف د نعتضهةغاامناللؤالا نمةعدسم ّْ

 اضيأماهتو ىتاهتاهملا ةمسسفلاو نعلا ةماهتنم هكمناو نعلا ضرأب لصتت ةماهتنالاق.ورحلا ا

 هلثمتاعتف ا ىلع ليقُتلاب هةمهتأ 0 :وهفاوسهب تةنظ هتمهتأو هملع مهتاعيقااماركا ْ

6 
 00 ع

 (امهئلثداسو ملا عمداتلا )

 هيدا“

 فريعضتلاو هزمسهلااىذعد و مانو عفنيثالث همانأ ةّدع تاكرهشلا متو هؤازحأ ت لمكترمسكسلاب

 || مفلا.ماتعوهفءاتلا ىف ددرتاذا تع لحرلا منتو لجرلا ىعسدب و يتوهف باصودتشلا اذا متي يذلا

 «يامملثبامو نونلا عمدانلاوي

 امنانالاهاقانالواغيض ب اسناقلا يلا لظراضش

 ىلاذخ اتوروغلاب لصتت ئرثك وأن يتلحر اه ءاروامو هكمىلا دن لدق نمقرعتاذامل وأ ضرأ

 ةمهتلاو ةيعابرو عابر لدم ةيما مت: صماو ماهت جر ىرهزالا لاق بسنلا تاريبغت نموهو لاب
 مرك !تازواماهتا لجرلا مهتنأو مهولا نما منالواولااهلصأو ةمد رلاو كشاااه2ةوءاملا نوكسد

 جيانا ْ
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 ع وعنص هريغناكنا مفهدحو

 ينامهلتبامونيعلاعمماتلافي 000777070000

 وهف هتمرك أل ثم بعتمو.هف هتنعتألاقيف هزم_هلا,ىدعتب و لكوابعأ اذا بعتوهفادعت (( بعت

 وهف هْعَل سعت باب نما سعت سن و ب ءانو وفه وج ولع كا عمن باب نماسعت ( سعت مركم

 هلاسعتءاعدلا فوهسعقأو مل ارهنلا هسه: لايف ةزمحلابو ةكرشلا ب مذ هىدعتتو بعت لدم سعت

 ةينأن طقس ىد ه:طقسدمب لع هدانا سكدللا اوههحول ارك نأ س عتلافق سكناو سعنو

 ُّق والا 02 ىضو

 يام ماش اموءاغل | عمماعل | 00

 حولا هل دارة -.هالاوناهدالا كل ارتاذا ىعتو هفاسعت سعت ل-ثمثفتوهفاثغت (ثنت)

 و هدسعو ١ لاق لال 1 دعب مارحالابمب_ملع مرحام هحاشسمأوه لبق مهغتاوضقيلم تا هلوقو

 ||| ةأرملا(تافت )فر عوهو ةحافت ةدحاولا ةفورعم ةهك اف لاعف (حامتلا )لهن هت<يرعشدمف د
 لافتمامفرثكوتال_:عجلاو ناهدالاو بطلا كرتلا وحي رنتنأاذا سعت بان نمد هت ىوف القت
 لغتم قرب لاققب فازعلا نملتقو برضى ابن مالت لغتو دادضالا نمت دمطتا ذا تاغتو ةغلامم
 نا 1 0 .وس> اذا اضدأ ةهافت وبعت با. نماهفتئذلا ( همت نتن مث فن
 هغَتلا ىرابنالا نبا لاقو تاهفتعجلاو ضرالا قانع ىم-دو باكل او ةياد ىهدي زوألاقرع

 .. معألالا لع ًاتالوةثيبخ ىهوريطلا ىتحْئثلكديصت ةبب ود
 #«امهئلشب امو فاعلا عمءاتلا

 ةيطررب د_ة:ىاهعج قتلاو ةاقتسءةبا.نم قش ىقاو ءايقتأ ءوقو كر ىآ( قت ل-جر

 اوبلق مهنكاواوءاتلا لدأو ىوقتلا م«الاوءاقتا هاقتاوبطر و

 يامل ثيامو فاكلا عمءاتلاوب

 عم سول امهدحأ نينععلمعتس ولعتفاهنزو ( اك:ا9 ليوارسلا فاولخدأ هكتلاب
 |ذهىفءانلا ناذواولا فهما قى أيسو نينا دحا ىلعا دقعد لب ع عمدوعقلا فاثلاو نكمل

 واونمةلديملعفلا

 عيامماشامومأللا عمعاملا دي

 وهف مدقا دول :برمض ب انمدلت.لاسملادلةوداتموهفهنذختا تمرك !نازولاملا (تداتآ)

 ىلااريغص لج مهل ادال_ببدإو ىذلا دءلتل الاقي و كل ه-:عتدنفاريغص هتيرتشا امدماةلاو الان
 ةعلتلا ) فيرطااو فراطلا هفالخو يدق لام لكدالتلاو ديلتلاودلاةلا لاقي و برعلادالد

 ىو ضرالا نم طيمتااماضأ ةعاتلاو ب )اكو ةبلك ل ثم عالت عج او ىداولا ىلعأ نم هاملا ىرحم 9

 ل يل دا

 ذل

 ةعات



 نبب ىذلا مظعلا ىهو ماللا مضوءافلا ممتن هواعفاهتزو.( ةوقرتلا )لاه هوجو ىف تافرغغو ةفرغ لثم 0

 ا 0

 || هنيياذا همالكح نالف مجرتو نووخلا اهاضتراو ءاصعخلميماكت ىلا ىق ىوالاو ىرهزالا
 ١ 1 اهدوجأ تاغل هيفو ناجيرت لعاغلا مساو ماك-تملا ةغاربغةغلب هنعربعاذا بغم )اكمجرتو هككوأو

 ةعبات ىحلا لعيعا موق ةثلاشلاو ميلا ةعيانءانلا لعجصاعما م وعض ةمناثل و ا مضو ءانلا تف

 ةدئازءاتلاىرهوجلا لعجو حب رحد ل ثم لاعف مح .رتتزوف ناةءلصأ ملا اوهاتلاومجا رت عجاوءاقلل

 وهو ىايعللا لاق اضدأمحر بان نمسدذبتلا نم ةدسن قام قفاوو محجر بكر ىف هدر وأو

 اصف ناك اذا مده ناسل لامتدهناف هحو هلو ىعاب رلا ىف لعفلاركذ هنكل ناجرتلاو ناجرتلا
 || ىدعتيو نزح اذا بعتوهفادعت بعت لثم حرتو واح 206 رن ءاملاةلاصأ ىلءرثك الا نكتلالا وق

 || لبقاعرو ماهسو سولف لدم سارتو سو رثو ةينعلا مسرب ع جاو فورعم(سرتلا )) ةزمحلاب
 ئدثلكو هبرستو سرتلاك هزعج ئثلاءسرتتو ةفغرأ نازو ةسرتأ ل اقدالو تدكسلا نبا لاق سارتأ

 لءةفةالفنامالا كا هانعمءارلانوكسوءانل أو ملا خب نسرتم مهو قو ةسرتمو.هف هب تدرتت

 نانلا هعرتلا )ل هفردو ةفدح ىعم سى قعالو س شخ هيف سل دوا>- نمسرتلا ناك اذاو ىسراق

 1 تاعرتو عرت عج او لو د1 ةهوف ىهوةعرتهنمر حث ورهنلا بناج نمءاسملا هرغدع عضولل لاقيو

 دب عم

 0 ا تر جا

 200 داوم

 || تاناويحلانمئتثل ةوقرتلا نوكنالومهضع لاق قارتلا جاو نييناجلا نمقتاعلاورحذأ  ةرغث
 ءاتلالاديازو< و برعم مو روهوءافلا كي لايعف هنزو لبق (قابرتلاو ) ةصاخناسناللالا

 امل اهرسكيلاعفتهنز وو هدئازءاتلاو قد رلا نمذوخأم ل.قو جراذملا براقتل نيتامهمءاطوالاذ
 || لجرلا تكرتوهنع تاحراكرتلزنملا(تك رت ابرعتوكي نأ ىضتقبا ذهو تايخلا قير نمهبف
 اهبتأب مل ةالصلا نمةعكر كرتوهطقسأ اذاه_ةح كرت ل قف ىناعملا ىف طاقسالريعت سا م هنقراذ
 الاوهفاخالامثيملا كرتوهلاح نعدريغأ لانك[ سرحلا تكر تواعرسشت دثامل طاقسادهناق
 || سانلا نم ليج كرتلاو تاكر ثعج اوةلكو ةلك لثمءارلا نوكسو لوالارسسك: ف مو ةكرتلا

 ىورو مور لثموكرتدحاولاو كلارثآ عجلاو
 هي نيعلاو نيسلا عمعاتلا دي ١

 عيستلاو ةغلعابت) لا نيسلا مضولافقأو لغق لثم عاستا عجلا وءازحأ ةعسن نمءزح (عستلا) :
 1 موعسأن ترص ذا برضو لة ىلا, ن هةغل ىفو عفن با نم موعسنأ موقلا تعستو هيف ةغل ميركل ثم 1

 ٌآ هيذخأو سايعنبا بهذم عساتلا ّندوصال مالسلاو هالصلاهيلعهلوقو مهاومأ عست تدحاوا ا ١

 ءاملعلا لب واقأن مروهشملاو مّرححلاعسان هدةعءارو ثاعف ءاروشاع و عماتلا,دارملا نأ ءاذعلا ضع ْ
 .: هيلع هنأ مصل ثيدحلايالالدت_سا مرحملا عسان:ءاعوسانو مرح ارشاعءارو.ثاعت أ مهفلخو مهقلس

 ليقملا ماعلا ناك اذا لاقفهمظعت ىراصنلاودوملا نا هل ليقفءاروٌءاعماصمال_بلاوةالصلا ||
 ٍ كلارا ليقو هماصدقام موصي دعب نأ مصدالف عساتل اريغموصب ناكهنأ ىلع لدي هناق عسانلا انمص ْ

 ثددح ىف مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقلرظت هيفو باكا لهالاف الخ هدحوو عساتلا موصورسماعلا

 مدع وأ هليقامو هعماوهوصهانعموامو:هدعب وامونهزيقاوهوصدويلا اوةلاخو ءأروشاع عواوموص ْ

 مو ناضمرموصي شو ام>او ناك لهفاتخاورشثاعلا دارفا فدوهلايهبشتلا نعاوجرخ ىح |
 قاغصأ| لاقو ادومهنظ ىرهوجلا لاقتفءاعو ساناّمأو ةنسهموصنأ ىلعاوقغتاو طقامحاو نكد

 دلوم



 وع 5 تت 9 توجو دن يا يسع وت

 يا هم هس  يوجس هلو حست -- 2 00 2 ور ين ع
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 ذل

 ا
 ا ١

1 1 
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 ا

 (( هلت ) لعاف ىنعع ل بعفو عفت عيت هنالاعيست ىعسو حالمو ةصلم لثم عامت فنالا عجسو ةفغرأو
 5 ملا اي 2 2 0

 هر ناش اونا تيةلاو شار سإ هدرا (نبنلا) لد 2

 ءارلاو 0 ل

 وهو جرار خل ل 1 1

 واواهلصاف؛ ْئثلا هاحتامأو هقطنم ىف عر وداملا

 م امّملثن امو ءانلسا عمانتل و

 ةغضلا) أذ_هتداذهلاق هتفاضانالا» ءانعم نيتي هس فق رطوشو فوت رس احس

 ءاواهلصاذلنلاو ىرهزالا لاقاطب ننسلا نورك تاحسلا كر ةلريغهب تف أ امةيطر نازو

 امل اموءاكلنا عممانل وب

 نكسدقو تبعت باند نماذ<ْئشلا تذتو كل ذك هتذختاوهتاعح ىععال_اخادبز نر ردم

 نباو فار ءالا نبا لاقو 0 موخت عج او ضرالا. 0 تالا اردصملا
 ءامللا فذحب عجلاو ةيطرنازوةملا او لسرو لوسر ل مم مخ عج لاو مود حاولا ت كسلا

 بأن نماه ست منتو لعمذا ىلع مت اوةماخولا نما الواو نمل د_مءام ااوةفلنوكسلابةمكلار

 ُهْعَل عت

 ا .رئاثياموء ارلا عمهاتلا 3 ]

 لقأ نم نومي رب ىلعةسب دف مئاوتلالا تنس ساو (ذمرت)

 ةسمرت ةدحاولا قاطقلا نم فورعم يحقد نب ناز و (سمرتلا ) ناسارخىلا ف اضم
 بارتلاب قصات ”اكرقتفا بعت بأن نم برتد ل>رلا برتو تارثلا فة عل لغقنازو (برتلا)

 تاهلكلان م ا ا لات |.مفةغل فلأب برتأو برتو هذ

 فقالا ب رتأ و ضد رك أاو ثحل ا دارملا لب هاعدلا اهيدارب الو ءاعدامتبوصبرعلا نعت هاج ىت 2

 عجلاو ةرمعملا ةيرتلاو ةغلاممدي دشتلارهتب رتو برض ب اد نمهي رتأ بارتلاب باكا تد رثو ىنغتسا

 ةعئاضةبرتف شارنلا ىلع عل طقال ةقرمسلا باهىفىلاز نا تي

 هاا اف يسم نور تلال لاس ادا معلا نعول صفنمكن اكا ذاامدارملاو

 نوكينأ لقحيوم ٌدقتاكةيرتىفنوكي نأ لم ظغللا اذه ىجفارلا لاقو نيهحواداةءمالاص نا

 لاا معلا ةررعلا اولاق هغللا له نال ديعباذ_هورملا ىلا ةبوسنملا ىأ ةبرب ىف

 ةعئاضربغو ةعئاضىلا ىلازغلا اهعسقا و كس مسقتناجالةبرتأ ارق: نأ هحولاو ةعئاضالا نوكال

 لاق غرتةفيعض ةغل فو ةحرتأ ةدحاولا ةفو رعمههك اق محلا ديد_شتو هزمهلا مضي( جرتالا ١)

 ةفدل تح

 دمرت

 سمر

 برب

 جر
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 ةرئاثلا تاكسا دارملاو موقتلا نيد داستلا حالصالىأنيبلاتاذ حالصال مهوقو هاضغبلاو ةوادعللا|

 موق ىلءاقورصمأ

25 

 0 هتاصففئالا هتئأو ا وهف لصغنا اذا ىلا نانوامزالالا نوكمالف ىنالثلاالااب دتعموامزال

 قيكس لاننا لافةنابم ىوففاالانا وجو زاهنانأ وءاهرب_غب نئان وف قالسطلانةأر 0 هللا

 انس وخلا ناو اربد يسع رز عاف قانصلا لاق ةنام ىبعملاوهلل انةقيلطتو ةعسوتلا تام .:

 هلا م7 ةدسكلل ١ نببلا اوأوةرتفأق اعيجاواك اذااننات وس استوا ودعت واونعظ 00 و

 نيملا تاذهئموةقرغلا ىلعو لصولا ىلع قاطيدا دضالا نم أ[ نيا أو هريغو سدح نم رص :

 ىلاعت هلوققك كلذم اقم موقاموأ | دعاصف نينا ىلا هتفاضابالا انعم نيمتدال مهم فرط

 ديزنيلا فوض ئلطلا معلا الواوا نوكيت اهدي فاعلا فروبشلاو كلذ ناوع اوعا

 ْ: | لوخدلا نأ. سيحأو لموذ-لوخدلا نيب سسقلا ىرهالوق» الروم ءالابمهضعبزابأوورعو

 ْ امتدقوأ هدلكنب ثردلا لوق هلّدمو ىنءملا متداهبوعوقلا نيد لا كلوق ةلزنج وهف ى عمرا

 ١ ىأ موقلا نيب تسلح لا ةءوةك [ناصخشو ناكم قيقعلا ىب :-نبا لاقني_صذشق ىييقعلا نيد ١

 1 ريدقتلاو شعةسمك تضلا ىلءاينبوادحاواسماالعج نامسا ا منييساذه مهطوقو موطسوأ

 نيب ذفاسلابدعابنىأ ب نيدلل نيدو»ىدراو دبجلا نيب ىلا ني عاسنلاواذك بيواذك ني ْ

 || مس ما نانأو ةغل هز ,.ىهلا ارمسكو نيبأ ندع ليو هيلا تيسنف ندع بر يج نم ل جر مسار جاآتازوأ| :

 | | ليقو ح”رفوحتام_نن و هرازف ىنبل ض الا نانآرخ الاودسأ ىنبل دوسالا نانا _هدحأ نيلمجلا|
 ْ 0 سراعلا دس لو زعتلا لع 4 كل لعفأر دقتف قولو ل جلا ى 0 سءىرايذ قاسم |

 ١ ا ل هيلعلا الا هيف :

: 2 1 2 200/849 39: ©(42 0409 660:65 69 0960 66 60 9 65 9060: 60:2569:©0:6069 6625 9966 © 6 ©6886 
 ءاعأا ان

 لا اد سلب 1
 يام ماشناموءابلا عمداتلا و

 بانتلا /0 هلو بيكر ىفمدقتو لصالا ف عراضم لءفوه كوع) ا

 أ| بتتسا 0 الهىأ هلا َز رتل ءةيانك ترمسخر سكان بات هدب تدتودي دشن ا هستنم| |

 : راف نا لاقو نع وهاي ان »برش ناف نور يضم ب غ نهذلا ع نمناك ام (ىبتلا) أ ,محرمالا 1

 سادفلاك هلامعتسا لمقر هوج لكربتلا اجلا لاو عوصمريغةضفلاو بهذلا نمناك امربتلا ْ

 ْ رابتلا مءالاو هريث لاقمف فرعض: !اىدعش و كل هبعتو لق ىانن مرعمد ريتوامربغو درددساو

 1 اعبسا رعدبر ع هت اعادو عدو وامالسإسوام لاكملكو < لعفن ءاريثك قارا, لاغلاو

 1 'اهجيوادحاو نوكيو هل عيت سانلاو همامال عبتىلصملاو هعم ىضغ هب حوأ هغلحخ ىشم بعت بادن ما |

 ١ / تعشو لصفالد ضعب رئااهضعب ءاجراخ الا تعبأ ”وبابسأو بيس ل ثم عابنأ ل عدعجزوجيو

 ْ ,اذامامالا عنو اهودتوةمالظ نم ةيلطتامةلكن از وةغيتلاودإ وهف ْئثدعن أش اهتم اطتهلاوحأ

 ا 02 0 6 00 ا :

 42 ءرا و



 ةاثلا بلقتف نانزمم عمتدثرار ألوشب وءاملا ىلعاهمدقي و ةماكلا نيع ىهىبلا ةزمهلا ئاقد
 كانك ل-مراث هرثكلا عجور ربأ [1لاقمف اقلازوجب وءاّرْعلا لاق سلفأ ل ممر بأ ىاثلاواغلأ

 ىلع ءاحربد هنمو نعم قفامسكو هوس مخ ص صخام لا ٠ :فاضتوءاسلايو ر زباهريغصتو

 ْ هعاضقرتب هنموى :راصتالا ةدلبط هون أ 14و 1 هو رجم ملا لبق: سمةنيدللابعضومماحللا فرسان

 ضان ٍ عجب و باودلا اولا ةلزنجهل ضرلاو ضئابو عفاضم ضد هوحتو باطلا ضان ]ب اضيأ ةنددملاب

 || نع < وسام علا ىلءمحتن لد ذهو الا نوكس: تاضس عجلاو ة هع .هدحاولا ضوس ضنا

 || كلذ مدى ر عهل لاقف كاذ ف عسوأف تان اويدلا نمدلد و ضد ايفاناتك ضسملا ظحاحلا
 م وهو ضاس وذ ضسأ ئرثوناولالا نم ضاسم ءلاو ضوس وت لو تواودوتأ لسا

 ْ ءاضس ن لبهسه#فمو 0 أه وءاضسس قنالا ود راملا لاج نبض سأ هزم و ىعبةيو لعاق مع

 | | ةضوفحم ىهضسلا مادأ ماصمهلوةوءايلا ةسنا ترمسكن ك- 1 ضس عج او
 ةليلو ةرمثعث الث ول ءل ىهو ضسلا ىلايللا مان أر دقتلاو فذح مالكلا ىفو ابا مايآةفاضاب

 ْ ىزرطملا لاقرمقلاباهعيج هرانتسال ضسأ اب ىلايللا هذه تيع“و هرسشع س#هلملو © ةرمشع عدرأ

 عا 1 اعسمواعس هعيش (هعان) ضاساذراصاذااضاضمس أ ئثلا ضب اود عب أ دتف ماي الاب |هرمسف نصو

 وع ارشلا لثم ةازسإلا ١ نعمل أو عاطقلا نيا لاق ةغل فل الاهعانأو عسو عئان وهف
 7 ىلعقلطن

 ىلطي وةعلسلا لذانن هذلا ىلار دامت ةااف عئايلا قلطأ اذا. نكلو عئامنأ نيدقاعتملا ن م دحاو لك

 ٠ رثكو نيلوعقمىلاىدعتنرادلا اةيو هيو وب لك نع و ل لاا عسسملا ىلع عسبلا

 : راصتقالاز وحورادلا تهيوة هدياغلاهب ::اذهودانسسالابدوصقملاهنال ىناشلا ىلءراصتتالا

 ْ ىلع نم لدي دقو عابد اك ولم نوكمالريمالا نالريمالا تدب وحن سلا مدع دنءلؤالا ىلع

 اا :متقكو ثرداهنقك لا تاعراداا دي نم سلا ف ديكوتلاهحو ل لالا
 1 ىلا كعب لاقي نمناكم مالا تاخداسعر ولام هنم ترسو لام اادبزتةرسو ثددحلا

 : معلر انآ د لصالاو تنملا ناكم هاربالانأ اودداو ىلاعت هلوق ىف مبتدابز هدئاز ماللاق كا هسا

 : قوهاضرريغنمىأىضاقلا هيلععانو هلاها هسا هريغلاهعاتاو اهاريشا ىنععرادلاديرز عاتباو ١

 أ اذهى ىو نالرتشالىأهيخأ سس ىلع ع الو هيخأةطخ ىلع ل>رلا بطال ثيدحلا| | '
 أاهيحأعسىلءلج راع الكراس هنود رك املا ىلءال ىرتسشملا ىلءوهامناثدحلا ||
 ْ لما ىلع عوببو صقنا ىلع عسانا وب عسي ل جرا وس عمد
 ٍ ةقيقح كاذو رساخ عسو عارعس مطوقك لاسع لام هلدام عسبسلا فلصالاو ط دودو طبخ

 || عدلا حمص مهو قو كاعلاوكيلعلا بيسدنالا ازاحدقعلا لفرط هنكلل ناسعالا فصويف
 ْ ري ا ناسا هأآوقاضملا ف دحام نكسل عسبلا ةغيسص ىأ هوحنو لطب وأ

 ال ارو نوكس اا, تاعساهعججو عببلا باجي ىلع ةقدصلاةعسلاوريك ْذَمْلا ظغلب هيلا لعفلا دنسا

 || ىهو ةعسلا ناميا هنموةعاطلا ل قلطتو تاضس و ةضس ىف مّدَماك ل يذهةغل ىف

 را !اةعسلاو كا ذوحنو موصو قتعو قالط نم ةظاخمرومأ ىلع هيه سم احلا تر ىلا
 ناب نانأو لصالا ىلع نئايءاجو نيب وهف يبي الا (نانإ ردسو هردس لم عسب عجأو ىراصنلل

 لمغت_سياوعيجوناسبلا مسالاو فاشك- :الاو حوضولا ىنععا علكن ابتس اونيبتونيب و ةنأنا
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 : 0 | نياوءاملا ع م فئالانهانلاو ةهاعلا تاز و ةهام ءلااضدأ لاقب و هسفن عاجلا ىلع ةءأ ءلاىلطتدقو ّْ

 ه١ نءيهزالا اهاكح لد كادك رم دل اوامردص: ةرب_الا هزه لع ه ةسق :

 ىلع ىرصتتلاو ءاملا ءاملاوءاسملاو :هابلا ىلع صدرح نالف لاق, ةزروسطا نم هيما ل ا

 ١ لامءواضنأ فار ءالا نما ع نءاهاكح متع جلا ءابلاو ةدحاولا ايلا ىرابنالا نبا ىنءب لاق حاكم | 1

 1 هنالاما عاجلا ن نعي نمةراشع لوح لا 0 ةدءا لا نا 1

 ١ هماع هلوقو هرادع نماوش 6 ن كس ىأ ءاهأ نم ًاومند لجرلا نالوألا ءلاغ ةءاملا ىفالا نوكمال ْ

 5 حاكنلا نومدجو نمر د قتلو قاضم فذح ىلع ءءابلا ل دان م مال_سلاوهالصلا ٍ

 كلذك هلت أو رواهان اهتنكسأ ار ادهني و موصلاب هيلعف ةبعهأ دووم نمىأعطتس م نمو حقرتيلف|

 نمةفعا نمبيرقةئيدملاو هكم نيد لزنم زمهلا خد لاعفأ ىلعءاوالاو كسه ءذخااساوتو 1

 ال_صاح نوكد وضوعلا ىلع ل دنو ىناسءم لا فورح نم فرح ءامأ أو ةل- صنودلامثلا ةهح

 ولا اد ل ا ا

 هلوقهملعو ةالر راعب ا رار هريانولا تسارع هانعم قاموءارمثلا ْ

 ةلباقملا ءانانهماملا ىعستو هكورتم هرخ لاق ةرخ الاناسدلا هاا او رتسشا نذل كلو ىلاعت| |

 ديربتر هو ازاجتو ىسأر تمون ةقيقح قاصل 1 نوكستو نا هان نولوشيءاهقفلاو

 ةديازنوكتو ضيءبتلا ىنعممّدقتو ضيعتتلاو ةيفرظلاوةسسلاوةناعتسالإو ||

 0 ءلا 5-4 8

 الو 0 هلم تا, تلقاذاف رايهتلاب لظىلعفلا 0 للاي ل علا كلذ ٍ
 لاقىرهزالا لاقوامايقوا دبع“ مهب رانوتيمب نيذلاو ىلاسعت هلوق هم ءاعو للا ارهسعمالا نوكي ْ

 المخأ ًادقف مان ى :ءع تانلاق نم ثيللا لاقو ةيصعموأ ةعاط هلك لمللار هاذا لحرلاتاءاّرغلا |

 نبالاقو مولا بقا ارب نم ماني فيكو اهلارطني هانعمو مولا عرب تاءلوق:كنأ ىرتالأ||

 دقو مان ىنمعلاةيالوالمل هلعفاذااذك لعب تانعاطق انباو ىطسقرمسلا هعبت و اضيأةيطوقلا ا

 ةالصل هيلع هلوق هيلعو را منو ليل فناكءاوسهيراصوأ اذكعضومب تاءلامتءراص ىنععق أت |

 دزعت ايءاهقغلا لوق ىنعملا| ذه ىلءو تاصوو تراص ىنعملا وهدي ت تان ننأى :رديال هنأق مالسلاو||

 نكسش تسلا و ةغابعتبابنمتاس تابوالوأ 1م لصح او ساهدنعراصىأ ةليل هنأ ع ||

 ىلعللدب ى عم ليعفتلا ءازحأ ىعتتو ةموا ءمءازحأ ىلع لةشنامر ءسلاثدب و فورعمرعشلا ثددو ا

 عو ونىلءهتراسع ىفتيبلا ءازحأ مضتاكصاخ عوف ىلع ضعبلا ابضعيءازحالا مضب ةراعتسالا ا

 ماا, تاسيلاو هةر ىأ هزطنح ىف عت دد لاعب | عفرمس ب رعلاث دن وتاساو توس عجاو صاخ ٍْ

 1 ىسهفال بلا ملعمزعاذا ةينلا ترو اليل هريد حالا تدب وادي هتدن نت ماوس البل هراعالا ٍ

 ١ ىلامءتدهنيا هدانآل ايف هز مهلا ىدعت وثزهاد دوب وادم ديس , (دان) لوعفم ما هتلر ةةيمم :

 ” [|ليطتادسلالا دمك ملام سوات روريغ ل ةمدسو ركل . جاو هزافملاءادسلاو||

 1 ]| نم نرعلا نمو لاعقا ىلعءانلان ياسر -اى؟ناعجةلتللو ةزمهللا فيغتتز وسو ىنأ 04 رثبلا) ||
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 ناسارحت نمةدلد - مت ةنك سنون ةح ونغم ةمعمني_ثُعواولا نوكسوءابلا مذا (خشو) 0

 لعفرب دقت ى(ّبابلا رانباصسأ ضعب سنياهلاو 50 رع مكن شواهسأ وها اره برقا
 بالاقيف صيصختلا فاض وايابسإو تيد ليفان اونأ ىلععم < هواغلأ و اولا تءلقا ذل و نيزضع

 لزالا فرح لو نيغياضتملا ىلا تسناذاو ا ةل-غ لاقيو تنملا بانوراذلا

 ىاشلا لاقتيفريخ الا ىلا َ ىاشلاىلايلا لاقيف اعمام ملاوىلابلا لوقتفطقف ل دال ازا ىناثلاب
 ىهو ىنطقرادلا ليقاكىاشراملا ل ةفامهملا بسأ :رادخا راس الا سلو ناممالا ىكردقو

 اناوابتلعحام وم ءايشثالا تن وو يداملاو هوتانلا ظفاحناونلاو انا ضع يلا
 هنعدتلا ىضررعلوقهنموةبوتسملا ةقيرطلا ىهو حاوأعجاوزمهتالوزم مت (جبابلا ) زي
 روظلاقبا.نماحو ىلا ((حاب) ءاطعلا فةدحأو قي رطىأادحاو اجاب مولكسانل ا نلعجال
 فنذأهلامل->رلا حانأو ه>انأ لاقمف اًضأ ةزملاب وهسحاص هيحابلاقيف فران ىدعتبو

 اروروس ىلا (رابه- ,اءاوددتأس انلاهحاسش ساو نيذرطلا ىلطم هلع>و كرتلاوذحخالا

 نمكلاسهلا هشأفهن عفش ريغراص كرتاذا هنالةراهتسالا ىلعدسك اراوئشلارابو كله مضلأ
 َن يا ع تيربلا زريستلا لج ناو مريغسصتلا ةغيصةر ويلاوهح اازه

 ب رق لثم سود و سد داب و هفرضلا هي لزناذأرم كلاب ست لاعب ونفي هتلر و ورضا سلا

 رع سلا لاق هوقو هدشىأس أب وذوهو لمعف ىلع سد وه عصلابلا

 لاي لاق وثم ىادلااذا *« ؟:مسأنلا دنع ريف

 نمان دنعا1نيعحار -ك_:اناقاو ٌرْفتالالا هءادنعحرو ىدانملا اب ىداناذا بر 1ك تع. ندىأ

 ولف لتس أ سابل يدل نو ارارفترفلا نولعجت متنأ و ةءاصتنلا
 اهنمزإ - ص ىلعمويفلا برق ديعصلا ةهج نمرصمد الد نمه دياب ريغصتلا | ظل ىلع ( طبو )
 عاباذهلاقيرك ذموه مامون أ لاق( عابلا ]ب هنعدتلا ى 2 ضر يفاشلا باعحأ ضعي اهلا بسفب و
 عابلابهساقاذااعونهعوس لدحلا لجرلا عاب والاعتوانيمي مهتطمسب اذا نيفك- ١! ننام ةفاسموهو
 مو عاسبنب خمار لكودتما ىناراشلا لاقو لاساذا لعفن ا ىلع قرعلا عاسن و عاونأ عماو

 عجل وفورعم مضلان(قوبلا )لم لللا وفلالابسانلا | عامعتسا ةموعأ ةظفل مركلا 0 غابلا )

 اذا ةمهارا تق ودب دسشلارعشلاو ةيهاذلا ى هو هلزانلا ةقئابلا ورم كانت اةس و تافو

 ىسهف تنعماكو كوم ةفانلات تكابواماعازتاكوا هكوبي نانالاراجلا ( كانإ ىناونلا عجلاو

 بحجرربشقاهاز ءاسو هيلعهللا ىبص ىبنلا نال لوم هورتسع عراضة ورا

 سال ىتلا ةقانلا تهشأف سؤرلا نعةيلاخ تن اكف لام قريغن مي زجللا ىلعاواهأ طلاصف عست ةنس
 0 رق مأشلا ةيدابنم عض هوموضو كاذب لو بت ةعقبلا تبع“ مت لارهأسهب
 لابولاحلا عساو اوىألانلا ىذر وهو ىبقب ىأ لاس. :رطخو ساقلا ( لاسبلا ) اننعش مهلا
 (نابلا) لاوأ ىلععج ونيعلا فلو. لا لمعتسا ملل اب وهفالامموالو لوس ةبادلاو ناسنالا

 اذاانو هنو نار دصموهوةيزملاو ل !-ذغلا نوملاوهنمناملا ن نظدوةنا هدحاولا فو رعمرص“

 لوقيف فامسملا رعامتلا ىفامأو فرششلا فا رامشعا نيدو ًاامهتجردنيب ىأ نوامتو هلضف

 جيوزتلاو حاكن لادم اية ءاملاو هب لع هندي هان وهب ف 0 وعجر“ هد( هانز «ايلان نيب امه

 ا
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 لاملا
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 لك 00 كا ءراددع ها رحل

 هل_هابى لوقت ةماعلاو سدذهتلا ظفلو ةءاج لقاذكه هف[لوالاواهبىواهاع ىبديرد

 هملا تفزاذا ءلهأ ىلع ى«تدكس لاننا لاق برعلا م اكن م نسل

 يام ملء اموءاحلا عمداملا وب

 توف نيتك هته هن لاقيف 2 را ىذدعب و رح 2و ساه د سعتو بر 5 ىلأب ن ندوب و ( تهب

 اوناتهلا مسالاو بذكلا ماعم :رتفأو لطاملاباهفذق عفن بابن ا ولوعسغلل ءاننلاب
 1 ءونسملا (ةججلا )ناتهلا لههتيهلاو لسرو لوسر لمت عجلاوت وهب لع افلا

 رمقلل لدق هنمو هلضفو هءلغ عفن باب نمارهب 2 2 / هنحرفاذا ىذلان سهتناو حمو وفضلا
 فارهباهلا ةبسفلاو ةءاضقن م ةإقءارج لثمءارهبو بكا وكلا عي ىلع هرووظلرشهابلا
 هيداملاراهزال لمق هنو بم .طلامالسناروراجلاو ىوارهيهسسأيق موو سأ قريت ىلع فار - لثم

 مهردو ْئثلا نمءىدرلار نعد لهم (حجرملا) هين روبى ”مضاابراهلاو سراف نبالاقراهب

 را دسم (قه ف قدرطلا اريغ ىلعهيذحخأ لوعفلل ءانسلابْئدلا يربو ةضلاءىدر جب رم

 نولوأ دا+ا ىرت_هدداوسسراف نبا لاقو صربد سدأو هنو فلا ضا 9 هارك_ءااذا بعت با

 ىقتالاو لهاب لعاغلا مسار همعل عفن ب : بأن ن نمالهب (هلع) هاهي تنالاو ىمبأركذ لاق هنول فلاخم

 اممم لكن عل لتاق بان نمو هانم لها وةفرغنازوةل لا مس .الاو هلق تيعءاهب ولهان
 مهبعجلاو قتالاو نا ذلا ىلعقلطب تأضلاداو (ةمهلا) همأا عرمضىلاعتدتلا ىلا لهتباورخ هلا
 تعمجا اذا: ارعملاو تأضلا دالوأ ىلع ماهبلا قلطتوماهسسو مسهس لثم ماه مهملا عججو رمتو ةرمت ل ثم

 مغلاراغص مهلا سراف نبا لاقو لاحت ءملا دالوالو م | منآضلا دالوال لق تدرغنا اذاق اساغت

 ةءيىه تلم أو أولا نك ار ةزلاو ناضل اهمذتذعا ملا دالوال ليديز وألا

 قلغتساو ريكا مهمتسا او مهانأ نآو تاماهبأ عن لاو روومملا ىلع نأ عد داصالا . نمماهالا ومهباوعجو

 ةياعةمهد ىهلج رلاه> اكل لحال 21 اللاش د وهدم ماذا مباهتموبأو ىعع مهتخسساو

 ةمبماهنالا هدأ هل لت ل لومخدلا ل.ةاهتلط منذ ىها جو رتول فاشلا لوق هنمو هةعس درك

 زاوج ىلا نيمدقتملا هع الا ضعب بهذو لاح ل يالهنال مما نع ع ملا ادهوابتس هتان

 هب
 اهب

 روهججو بئابرلاو تاهمالا مدي "الار ىفىذلاط ا لاقوتنيلابل_تديرلاذا ماا حاكت

 ناعمالا فصو نأزوجالافلتخا اذا نيريخلا نأىلااو هذة رعلا لهأ نال هفالح ىلع ءازعلا

 لماعلا نال ل ماعلا ىالةخايهي ومين هالعو تا ذب رظلاورعدعقوديز ماقلاةبالفدحلاو فصو

 ادهد:ءدوعب نهم - دى اللا هلوق نأةب "الا فهنا و فوصوملا ىف لماعلاوه ةف_صلا ىف

 اونا ةحاولا ةةصلاو عوق سوهو كا "اير ىلاو ةقاضالاب ضوفحوهو ؟_:اسنىلا لئاقلا

 لكوربلا ورحل تاود ا رقت قماجلا ىلتخ الو نارعالا اتي

 لجاذاواعبالع لثموهساه يلاقي لاجاو نس هلا (هاهلا) مئاهلا عجل وةعجوهقزيعال ناومح
 هدمطع ىلاعتدللا# "4 وةئبْفا نسحءاهلا نوكي و لعاق ىف هع ليعف ىو وهف

 : را ل

 0 ل



 ا

 1 رمسكلأ ىلإ بعت بابن نمىلبببوثلا (ىلرلا ازاحم وزملاء ذهمسشفَز زواج ولفاغتيف بالاك

 || اوان هوامنر مشو ًاريعمللا هالدو ضرالا هدنفأ تملا ىل ولان وهف قاخدملاو حف ارعالل ور لاو

 |١ فرح ىل. و هل ئمةيليلاوىوابلا اومالس لثمءالد .الاو هنصمأ ىدعءالما هالشاو فئلالا هالدأ أو

 تاقوا ذكٌناكس لأ لقاذاو ايلا تاما هانعف ىل ناوحلا ىف تاق ودي ز ماقام لد .قا ذاق باجصا
 هئانثىاماومدقتاك مااكلا لوأ فاما ىنن دعبالا نوكتالوتاسثالاو ريرغلا هان
 ْ ىنلا عمنوكي دقوا وعم ىلو رب دسعتلاو ليما عض !نآناسأ الا يس أ ىلاسعت هل |وقك

 : مهطوقو تاثالاوهو 1 ضي: بجو وىنلا كح عفرادبأو وفم كالا ةناكن وكيال دقو ما هفتسا

 أر دصملا نمءانلا اوفذح 6 ف رمد لب لو لانأ موهلثرتك الود < هأال ىأ هيىلابأ الو هيلابأال

 لصال دن مالا لمعتس لاا فانا ناعم, لصالأو هلاهي .لانأالاولاقف

 و.ألادو هلالا-ماردانأ ال ىلارأال ىنعفاوق:ماف ليلقلا ءاملا ىلا اوردامتاذا موقلا كاش اوقهنف
 كسفنهبت د ىذلا م ىلا اوهوبان ؟نازو: البلا مسالا و هالاممهيتيلانامديز

 3 .ماشامو نونلا عمءاملا دي

 تدن سلق لام جماا) لاعفهنزوو تاماللا هنمرركملاو برعم لجرغسنازو (ع جسضنملا ١
 ثروهنالاعب ا هيرشاذاركسأ ا عر ولامن ث رورو لق علاب طاخ بحل

 ا حالصاهبنالانان ::تيع#ليقةنانب ةدحاولا اهفارطأ ليقو عب داصالا (انبلا ) تايسبلا

 ظ نيمضم ود هلدأ(نالا) هبرقتسا ذا ناكلاءنالاقبهنالراسنالاارقتس مج :!!لاوحالا

 | وند .لسأ لقوات ةلقلا جرديزرح 3 تعري ل

 || وهوةلاصالا,دمشةرييغتلا ل ةورييغتلا هيف لقب لوقلا اذهو تنيمطوق ليلدب له ل ثمءاملارسسكم

 ناو لق_غبالامتىب الار غامأوازاحت لفسسناو نبالا نب ىلع ننالا قلطن و هونسسا| نيدنا

 نأ لعاوىرابنالا نبا لاق هه.-ْدأامو نومل تانب و ضا خت انب عملا قلاقيف نومل ناو ضاخم

 نا ىو تايلصمو ىلصمو تالزنمو لزنمهبف لوق:سانلا نم ةأرملا عجب ةلزنع سانلاريغعج

2 
 نان

 نا

 ٍ هاو فو تشو ر ءشلاةر ورمذ ىف لمقاعرو شعن تاس شءننءا و سرعت اند سرع

 || نويلااون هاهقفلا لوقف شءنوش و شعن تاننو سرعونب و سرع تاند لاسقيهنا شفخالا نع
 ادا ارملا له عدول نوبل تانب ل لءتول هناف ثانالاور وك دلالي رمل اتاوه شلل امد ل رح
 ا قدر انلارانئأ ليسلان باو أوه ةسال1 هصصتعامىلا ن ؛فاضيو روك ذلاوأث ال

 || ءاملا اريطل املا نياوةو رثبحاصىأاسيندلا نب «اواهتبامحي ئاقواهفاك ىأب درا نناوهوار ةأسم

 ىلاو ءالا نا لاق ماس نوم عججو هو تان عجلاو تنب ةسغل فو هظغل ىلع ةشانالاة مس

 ْ ىنعما بف نالءاسحلاب لالا و باكللاءاستا ءاتلا.لاقف تنذب ىلع ف شت فيكى | 2 تلاسو

 || اولاق تح نالفونس لبقو ريك للا !غوهئاناى ءانالا رك ذ طاتخنااذاو عرابلا ىفلاق ثدنأتلا
 اذه ملعون تارا مانال ريغ فال عتاب ن نماولوش. ورم ىتب نم ةأ ص ا

 أ | لصولا فل تفذح تبون ا ىلا تيسناذ اوثانالاو روك ذلا لخد نالف ىنل ىصوأو لوقلا
 فوذحلادرب رغد وىتابو ىننا لاهقيف ظذللا هاعا صروح و ىوذب ثاقف فوذهلا تددروءاتلاو
 نانثملا اوءعيناك همدعل ١ لدم يندناك هند هس و هك هدا [هريغو ثدملا تدش ووش ل اصالا و ىبلاقيف
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 اذ و نم خءارف ةمسو ىلع لصوملا برقب ةيزرقدلب ودلا مو وفدلبلابماقأ يرض بابن 0

 يم يل ل ا 0 و لد لف لاخلا

 َ تايناهبرسا ضرأ ىلا ى؟تيمدلبىلا ليزتتلا فو .ه ءالدو أن اكحا | هاء ضرالا نم معصوم

 0 1 2 ىلطأو ىيرملاو تابنلا مدع ىلع توما قلطأف م١6 اعنأ هاعرتفرطااىكلاذ ب رضف ىعىهالو

 00 فورعمردح ( رول, هلل نطفالو ى ذري-غىأدماد وهفهدالل ما م

 : 1 مد عما ملا تفو رونس لثم مالا خف 000 ءانل| بكن اتغلهمفو همخزلا رئازح نم باج ا مهن س>أ و :

 كا «مىريراذوضو خم اوه مالس ل ثم س ايلا را و 010 مو ددوم ىهومزللا ْ

 مها ذاف ل.زنتلا فو سمدأس 58 أو نيكس اسالبا ل_حرلا س د :أو ىنعو قاذع ل-ةمنيدهكل ساد

 0 وهو سالاد 1 نمىة-سمىبرع ليقو ةيلعلاو ةعلل فرصتي ال1 ىمعأ سالباو نو.سابم

 ا لك ( طالبلا) طدرخ او ليغحاوحن هرئاطت فرصتك فرصنالاس رعناكول هنأدرو سأملا

 (( تعلب ) هريثشن غدا رو لكون دقور حتت هرعرو تت لدم طول !او هريغورتح نمرادلاهب تشرف ذى

 ه4تئلت داو ةسغل عفن بادن نماعاب هتعاب وعاللا ن ا ءابىد رلاو هأسمل أو بعت بأن ن نماعاب ماعطلا

 6 هغل هنمرو صم رعام لطاوةدناز لاق علملا ن م قم مع ىر 1 اوهو قاحلا ىفماعطلا ىركث م وعملا لاو

 : محا دعق بابن ماعوأد يىصلا ( من غلب لا مفةغلملللا دب دشن ةعوام !او ءاماه. ف لزتي بقث ةعولام !او

 ١ نالاق ءاهريةباضرأ غلاب ةبرا اكو دعلابوفناعالا غل عار 0 رحل غاب لصالاو ةلرذأو :

 : هأ سها لاب كه مقص ثدن أت نعهثنأش و فوصوملار ةتضرراوت "و 0 خلابةيراجاولاىرابنالا و

 ا قش ةاعدأ صااولاقو ,هلو:برعلا تععسو غلاية راج لوقي ىفاشلا ناكوىرهزالا لاق ضئاح ْ

 ْ' ةعلا م تروح سلال هذد ثدنأتلا بجو فودوملارك ذي ملولهنأ م-هغب ليثقلاو لء اعتلااذهو ٍ

 : | غلب وةغلانةيراجلاو غلاب وهف ةاغالد :علب ةيطوفلا تالا لصالاهنال فوصوم ارك ذ عم هتااانعزو و

 0 1 اودو نوصت تكيرداراغلا تعا ادو لصواغؤل» و ا. ىلا ا

 ١ نولحأن عاد | د تاج راو هلسواذإ لزلا تغلب موق ن مهيأنا م ىلعأ ىلا اهقرتم ىأل احلا ىلع :

 ْ دل طفل ىأ ٌنهواضءتالف ّنواحأ نغلق و هو دما اضع ةراشا ذاق ىآ ْ

 آ هبىتك أ اذاهنغابت د : لضفد الو شعلا نمد غلبش دم لاوهعش قد يملا 5 تاذباذك ىف ٌ

 ْ ا ومال_سلا هاب .أو ةباغكىأ غلمتوةغلدو غالب اذ هفوأ أردو 1

 وهلتباق لةةبابنمالدءاملاب (ةاإب 7 كاسالا قلطا اصف ناك اذا غملبو وة ةثالب مضلا ْ
 : كلا لاب قو نيتدقذن لالا م إلا اوماهسو مه لم لالد ىلع لد لا عمج و هنمرسكلاتوإبلاو ما ا

 1 هلل ا الب ضرلا هلا ؛و ل-جرلا ى ع 00 000 1 :

 نائلاوا عردلب را هلا ان ملو قاثلا تاناوُلز دال 1

 وهلد طي ممئارو نمهثلاو ىلا هت هلوةكواولا فدارتو لاطباربغن مدصت ىلا ةصق ٠ نر /

 ىنااثلا ىنعملا ىلع لو مسهرد لدرا. هدىلعدل ل" املا لوقو دمت نآرقوهو ريد: لاو دم < نآرق 0

 ءاهلب ىئنالاو هلد ١ همس تار ماهلد ل( سصيصخقر ع الارال نال

 هئامح ةدشل هنأ ىء«علوفغلا لد الا دال ارح نعل ءذلك هو رجوءأر جورجحأ لدم هلد عجاو

 رك مست
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 لا

 هللا تاواص مهارءا لوةىفايريخللا ظفاد تدكشلا نوكيو هلعف خب 0 دارعتد تك
 ىثلاىلا ( 0 ١) مانصالا مهتدا.ع ىلعاخضن ونواتيكت هلاقهناق اذه ميت هل
 رداونلاب ا و رادار ماروكد

 هلة ماريكسركم وودغلا روك در. لو تاع هانعمىسراغلا لاق مىرتلا ضرك

 محراكبأو قرغوةةرخ لم .اهءجهادغلا نم ةركملاو سراف نبا هلاق ةركيكاذ لءفاراك ارك أو
 ىاغصلا حو ةيلعلاو ثدنأتلل فرصلات عنه هئيعت مون ةركيدي را اذاو باطرأو بط هر لدم عججلا

 نازهاودغا دغواروكب رك ر داصملا ب باتك ىديزوأ لاقو هنزكبأ لاما دعم لمعت يأكل

 هيلا تكد ىنععهنرك انو ناك تقوىأ عارمسالا ىنععةثالثلا ةينبالا ىنحنبا لاقو راهنلا لأ نم

 تكتب اواهتقو لالا هالصةالصلابركب و روككب اص ناكا ركب ركب و د ىنعجارك ابو ةركب فانأو
 متو .وناذالا لبق عرسأ نم ىأركتب أو ركن ممالسلاو ةالصلا هيلعهلوقهيلعو هلّوأ تذخأ تلا
 ماحوبأ لاقاهتبوك ا,تاك أ ةهكاغلا تركتباواهنم اردياملوأةوكافلا ةروك ابو ةمطخلا لوأ
 روك ابو ةروك اندإ-وتاروكابلاؤريكاودلا عملاو ارخالا لمعامةسوكا اف لكرمةروكالا

 جوتي م ىدلاو هو ةأصاوأ ناك الجرس ثلا فالخركملاو لسرو لوسر لثمرك عجاوروكو

 هئامدلج ه3_>وأ هنامداح هم .ةركملابركملاانز ىنعم او ءاع ب رغتوةثامدا>ركملابركملا هلوق هيلعو

 ركملاوهيونالدإو لّوأ ناك اذاركدولوموةأر ما ةرذع ملا ةراكملاو لاجأو لج لثمراكأ | عجاو

 ةباك لثمر اك عج او ىئنالا ةركمل اورك أعداو قد دصل اركب و نأ هنمو ىتكةب و لدالا نمىنذنلا خللا
 ةيصق لثمرك ىلع مق فايل ل هركملاو هراخخ لثمهراكب لاقي دقو بالكو

 ىنمتلات ملائمة ةركبونأو تأدحمو ةدحص“ ىل-#ةم تارك ىلع عم_دف نكستو بصقو
 وهف بعت بأن م 10 )ا ةركن ىلعضئاطلاروسن مىل دندنالا هب ىنكو وحورتسمز عضل

 طار تاوجلا لذدالو ىطن هلىذلا م الاو هلىطأ الو قلخ ىذلا سرخالا ليقو سرخأ ىأ 3

 توصلا ةدارا ىلعدملاو عومدلا حور عمرصقلا ليقو دااورصصةلامءاكبو كسكس ( (ى
 لاقف نيدغللا أرعاشلا عج دقو

 ليوعلا الوءاكملا ىنغنامو 32 اهاك اهل ق حو ىننعتك

 :ءعدي دشتلاب هتيكن و هلت مكر وهيلعتسمكت :وهتيكب لاعبو 4 كح لاق. فدرمهاىذدعتدو

 ترطمأ ةباصتنلا تكي و

 ى

 4يامهئلشب اموم لالا عماابلا وب
 بابن ماحب لن ورهظو حض واذا ىلا لب لبق هذمو رانا ورغسا دعق بابن ءايولر عيسصلا :

 0 جياملاو كلا ذك لالا حب أو مب نعم عبصلا حي اوهام ةجحو طن أ ةمئاشل نم لعاقلا مسأو ةغل بعت

 ايي رقرضخأ مادام لختلارم ( بلا ) فورعمىدنهءاودةيناثلا خذو ىلوالا مال اوءامأ ارمسك
 ةد>اولا لالا هنوهمةرمصملا لهأ بعل ن نم مرصااكوهوىونلا ظله نأىلا ةرادتسالاىلا

 لماكتو و ضل ذرب ويه درك هرج ا ىلا نونا لا و لوطلا ىفذح ا اذاك ةلال_و ةملد

 انباهحأ ضع :اهلا بسند و ملقالا طسو ىف ىهلاقنو ناسارخ هدءاق (خ: ) وهزلاو وفهناطرا

 لجرلادلب وبا اكو هك ل تساللاهم ا (دلبلا)

 تكي
03 
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 ىتبناناهبجوتىفلبقو ىنبنا لاقيالف فرصتتالىتلا لاعفالا نم يفي اود ءدقو روعج##
 ارمدكناق هترمسكل ثم لا عفن او جبالعهمف ناك اذا الا ةءواطملا ىف لعفن | لمعتسالو ىثن عواطم
 أمهضعب هزاجأو همفحالعالهنال ىجسناق هتيغي لاقي الد صقتناف هندصقو بلطناق هتسلطلاقبالاكو
 | ىلع فيو نسحاموأ مقتسامىأ ا ذكت وكت نأ يش امو برعلا نم هعمسدنا فاسكملا نع كحو
 نعت ادعامنالةيغاملا هقرغلا هنموداسفلا,بنعسىجبو ةاغدعجاو غانو وفق دتءاو ع ظايغي سانلا
 ىسوذ ترة ملاورسكللاب ءاغب جت ةأرملا تغبو داسفلا ىلا تارتاذا ح ريا ىجن نم هل صأودصقلا
 ةنيقلاىتيلاو ىر_هزالا هلاق ىتبل_>رلالاقدالو ةأرملانصتخ دوو هواناغب عباو ىتب
 لعج مسا هنال تشل هيداربالو ىرهوجلا لاو لصالا فام :روعملا توشل ةفيفعتنناك ناو
 لئقو ةغلاومكواهغتت ىتلا ةجاحلا ىهورم. كلا ةيغبهدنع ىلو ىنازتىأ ىئابتةمالاو بقللاك
 ةحاملامذلابو ةئيهلارمسكلاب

 يامهئاشي م وفاقأ | عمعأمل 0 ١

 تلخدامناو قنالا اورك ذلا ىلع هر لا قلطتو ىرهو-ا لاق سفح مساوشو فو رع ) رقبلا ١)

 هتف هنرقب وهتققش لق بان نمارق ْىدْلا ترقب وتارشباهعج و سنجلا نمدحاوهنالءاملا
 مضتواهنمةعطقلا ضرالا نم (ةعقبلا ) ىنعموانزو عسوت ل ثملاملاو معلا ىف ارقدتو اءرقان وهو

 ع.قبلاو بالكو ةءلك لثم عاش ىلع عمجضذ تو فرغو ةفرغ لثم عقب ىلع عم خفرثك الا ىفءابلا
 ناك سو هيلعدتلا ىل_دىنلا هني د :دقرغلا عقب ورصسهبف ىذلا عضوملا لاقد وعستملا ناكملا

 بارغلا عقب ورب زلا عيت, هللاققي عضوماضيأ ةنيدملاب و ةريقمن ًالاوهو مسالا قب ولازورصمثاذ
 تريتعاولو ةيم»الا هيف باغرسسكل اين اعقب هعجو عقدا وهف هنول فلتدخا بعت باب نماعد هريسغو

 رابك ( قبلا )) ةثاتخحت ىنهف بدجو ب صخا مف اعقب ةنسسورججو هرجحأ لم عقب ليقل ةيصولا
 اهنبابعالتةأ مات لاقو نعلان نصح مسا ةقبوةقبهدحاولا ضوعبلا
 لاقمةفيعضتلا فاضي س انلا ةنسلأ ىنلعىرحو قدهبلاةيسنلاو هقينيعقرت  هقزحةقزح
 تاقءأوسراف نبا هلاتضرالا هيت رضخخا تابن لك ( ل قبلا ١) انباعصأ ضعبل ةبسنوهو قد
 وهف لقبلا نم عضوملا لقبأو ةليقبو ةل ةباضدأ ءاجو ساس.قلا ىلع لقيم ىسهف لقءلا تمن[ ض رالا

 هدحاولا دهف ىفضيورصقيف ّدشر هالعاق هنزوءالقابلاوالةداودجو موقلا لقبأو سايقريغىلع لقاي
 رءاشلا لاق بّرعم لبقو فرع ليق فورعم خص فاقلاديدشتب ( مقدلا )نيهجولابةالقاب || مب

 ىدعتيو تثومادةيقابوهاقب بعت باءنمقسئشلا (قب ١) * همقء شا غابصلا لجرك# || ىقب
 ايتغلاو ىوتفلا هلثمو هايلا عم مضلابايقيلاو واولا عم تفل ابىوقملا مسالاو هتيقب ألاققيف فلالاب
 ةرمسكملا لدمت ئطو هيلع تيعرأ نمايعرلاو ىوعرلاوهانئةسالا نم مسالا ىهواينثلاو ىونئلاو
 وحن نيتيلصأ ءايلاو ةرسكللا تناك ءاوسىالث لعف لك كاذكو اتي ريسصيفاغل أ ءاملا تاقنتف حف
 ادهتدملاىنب ودنز ىدهفؤن رولوق.ؤل لوعغلل لعفل اى ول ام اضراعُدلل ذناكوأ ىقو ىو و

 تايقبو اياقياهعجبو ةيقبلا مءالاو هلثم قيتورخأتو لضفا ذك نيدلا نمقبوتببلاانبوديز
 : : تابطع :واناطع و ةمطع لثم

 ميا ,شبامو فاكلا عمهابل وي

 واوا هج بس ناش
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 ليدنملاب ىدب تص«مكاوقد اهولثمو قاصأ الا قأت نا لصالا ةاكل!لاقو هنمد رسشىف ذاولىأ

 امنا ىلع عاج الا اذهن ممزاب و لامعتسالا فرعو هو هيعوت _سالدنأ ارهاظلاو هءاهتقصلا ىأ

 ل نمامحاو نكي مل ءوضولا نا مهداه لالدتسالاو همن د مهب ل مهل 5ناق ضيعننلا

 باوجلاو مند كاذبلوقلاو تسة:_سفاحلو زن لاح ىلا ءوضو ريغب هربا تناك ةالصلا ناو
 ا ههكعناكءوضولا بو>و ناف نيترمهمكح لزناغةب الاهذهنا
 لقت ملو معلا ةرآد ترن هد الا هذهفاهنءهتلاىذر ةشئاعتلاقاذحلو ا

 3 م تلا ةرآىفهضرفلز :ىبح مالسالا ءادتبا فةن_«تاكمالعلا ضدلافو وصولا ال

 لعد اضدأ لس ةأ ًأرملاو جو زتاذا هلوعب لق بأن نم لعس لهن لاقت حوزلا (لعبلا) ضايع ىضاقلا

 قح أ ّنهتلوعب وىلاعتلاد ةيوعبلا عجلاو ثدنأ : القيس ةجو ز لامتداك» اهلا ءباهف لاقيدقو
 دحاورسكلا يدعلاو للاور وأ لاقو قسلا نع يشسو ةفورطت ل | لعبلاو هدر

 هنهسامىدعلاو ءامعالو قسريغنمهق رعب ب هدام لعملا مالا لاقو ءامسلا هتةساموهو

 اهعال لتاق باننمالاعب ول عابم هنأ سها لحرلا لعابو كلاملا لعبلاو ديسلا لعتلاوءامعلا

 يام ماثدامو نيغلا عمداملا وب

 روشغت ||| انباعحأ ضعبلةيسسن ىهو ساي ةريغ ىلع ىوغباهيلا ةيسسفلا او هارشهو و يضنيد ةدلد ) روشغب إلا

 ثاغبت غي ا (ثاغبلا) كاذكهةغابو ةرغىءةأ3-ىأ ةتغبءاجو هأجاف عفن بان نما ةغبب( هدغب )

 ثارت ءاط ثاغملا ح 0 | نيالاقو ىرهزالاهلاق لك ودالهن ال هديص ف ب غربالو ديد الام

 عجلاوةماعنلاو ةمايلل# شالا ذلا ىلع عمت ةثاغبلا لوي مهضعبو ناريطلا ءىطب ةمخ .رلاثود

 قزوجيونالزغو لازغ لم نادغب ىلع "عود حاو انا لوقي مهتم وماما كابا
 َريمشيساتضرأ:تاغبلان ا. ةلوقهلعوارستراضت اغلا متع ساو لالا تساتتةناشلا | ١

 دادغب 5 ( دادغب )دامرلا نول هنول هبشأ ةثغبرمدكلاز 5

 هريغو ىرابنالا نبااهاكح تاغل ثالثا مف 4,ئاثلا اماو هل مهمىلوالا لادلاو ثنود ورك ذيدلب
 نونلانادغراتممضعبو ةمملاذلقالا ىهو ةثلاثلاو نون ةناثلاورثك الاوهو ل مهملاد

 اهبةقانالا فءاضملاريسغىف ني لولا لخخناو لاصلصلا ومناسب غاب لال سيدال

 داوم لاعزخ لوقب وفءاضملاربغقلالعفلا عنع مهضعن و رابغلاوهو لاطسق وعلطلاوهولاعزح

| 

 لاقي وىنرعلا طباضلا تحت ل دنالف ةسرب ءريسغدادغيْنأن بيحأو لطسق نم دو د لاطسقو

 0 رغجو اروصنملا اهسانا 1 يا

 ضد وهف ةضاغب مضلابئ :لا(ضغبإل ا نا بوح اىذىف فوتوةنامو ني الو تل

 هللاهضغب وفل ارغب همسضغب لاقد .الواولاق ضغبلا مسالاو ضغموهف اضاغبادتضغا داو ضمعب

 ضغبأ موقل | ضغامو ضغبلاهّدشءاضغبلاو رسكلابةضغبلاو هوضغب ا فدي دشتلابس انلإ ىلاعت

 عج اوءا ف انو لغب قت يتتالاو لاغب هرثكلا تلاع انزقلا عجو فورعم لغبلا ) أضعد مهضعد

 الاو هل ثم هتيغمتو هتيغتداو هتساطابغب هيغبأ همدعل 0 وهدح» لممتالعد
0 

 شا هيضاملامعتساو هكر نسحب ال انني ومان كب ات ااا عماد ارك نأ سدو هيا

 ا
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 0 1 نموأ ئنمْئةضعبلاناىلعوتفلا لها

 زاح قر هزالا لاق هربا ةهاضاعبا هتلعح اضيع. ىلا تضعب و ةرمثعلا نم ئشهنا هلع ىدصت

 تلق امو لاقو كلذ نم مهنا ىعمدالا الا لكو ضعب ىلع ماللاو فاالا لادا نوبوخنلا

 دشأهركناق لكتلا كرثن مريخ ضعبلا ذخ أن كنلوربثك علا عشقملا نا مالك تدر ىجعك لل

نءوةفاضالا ةينىفامهجنالملالاوفلالا اول دنالف ناتفرعم ضعن و لكلاكو راكم الإ
 لاقانه». 

 اولاقف لاا ام_منعءبرعلا تدصن دقو ةفاضالا ةسنىفاممنالناتف ةرعم لكو ضعن ى.راغلا ىلعوأ

 قدصر|م ىلع عقتنا ىفكبق مومعلا ىضتق:الا نا هانعف ضيعيتلاءانلا مولوقاماواعاق لكد تره

 ىأر ىلع ضيعتتلا اذه ا ,لااولاقو كسو رباوص-ماو ىلاسهت هلوقي هيلعاول دتسساو ضعب هنأ هيلع

 هلقنو ىت>نباو ىسراغلا ىلعوأو بناكلا بدأ ىف دمق نبأ ضدعم: الا ئيح ىلع صنو نييفوكلا

 لاقو ةمدضيعمتل !نم ةقفاومءابلا قأتو لمهستلا حرش فكلامنبالاقو ىمصالا نعىسراغلا

 اذ لا لوشتنم مىنعجمابلا أو نارقلا ناعم تاك شءمو.وملاهياتكى اضيأ ةمدتقن ا

 1 ضي لاقهنالهمجوت ىف لدقو اهتم ىلا دابعاه برمي انيعيلاعتلاقو هنمىأا ذكءاسع

 هيج” لاح فا يعيد اهب رشي ريدَقَتلا ناك-] هدانزلا ىلء تناكو لو اهري_ق :: لاح قاهنهبرشد

 0 ءأد دكر هر واهم برم د ىأ نورها اهب برمي هلشمو مغت هريغرب دقتلااذ_هو

 ريهز لوقدنعرعشلا ناعم هلءزح ىف جارما نبا لاقو ضرالا نيع دار ماو

 لاقو تركسلانءاباملا اذه درك ذدقو لاق عم عضومءابلا عضو اهلافشاحرلا كرع ع كر عتف *

 كا نءهىلاعتهللا ا د لكم فراسالادب دوا قخو نعوم نوم 2

 لاقو ناسللا ةءأ نمو هو يفاشلا ضمعبتلا ىدعءانلا# ىحنىلا بهذو ىنءعام_هواعشل هيىأ

 ةفن-وأوةباو رؤرتك 0 الع كلا يل ل ا رع ا

 اهتدابزب ,لوقلان رم ىلوأض يعنتلا ىب عع "الا ىفاولعجو كاري ءضيعنتلا ىنعمالو عد رلا حمس

 ذي اوقلاز وجال لد + عدول لك فاضتومت عضومىف ةدانزلان نمم رادالو هدانزلا مدع ل_صالانال

 نا مولعمو زاحت ىوعدهدانزلا ىوع دو ةمت ةداوهو سسأ:ىوعدةلاصالا ىوعدف ل_ءادنالا

 نم ىنعجهابلا ساسعن | لاقدثلا ةمعنرحلا فى رج كلغلا نأرتل أ ىلا عت هلوق و ىلو أ ةقيعحلا

 هرتنع لاق وهلا مع .نمكادلا لعل ارتاامنا اولعاف هل *موريسفتلا ىف ةخا هلاقدتلا ةمعن نم ىنعملاف

 ميدلا ضايح نع ءفيتءارور د تدس أف نيضرحدلا ءاعتيرسش

 رخآ ١ لاقو نيضرخدلا ءأم نمتنرسىأ

 6 : توامضحخ حل ىتم د تعفرت مرحبا اع نيم“

 رح "الا لاقو رحل ءامنمىأ

 روسلاننأر ةدالوحاحا دوس د ةرجاتانرالزئار 1لا نه

 ليجلاك و روسأ | نمىأ

 حرش ا ءامدربب فدزتلا برست اهنورقباذحتا اهاقت ملف

 صربالا نيدسعلاقو درب نمىأ

 هةدواكم“ اكشادنكا اد دا هبتنرشى أولءاملاكلذف

 يا
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 ةءاطنو برق بان مأطب هئدح وطن وهئيجرتأت لجرلا (أطبا )» ىنءهوانزو مازحا لثملح 5 ََ
 ليعف ىلعءىطب وهف دملا ومحفلا

 يءارلاو اظن عمءابل لب

 ىلكل برق رول حجار نال ق طفت ىلا اقل ىهو ءارلاىرتشني + .(رظلا)
 نحت ل ءأر جنازوءارظن ىهفرسكلابةأو 1| ترظد و سلفأو سؤلفو

 هعاملش امونيعلا عصفابلا ب .

 لكور سكاف هيرمسكى ثم ثعبن اف عواطملا فوك اذكهتثءتباو هتلصوأ اثعبالوسر  تثعبو#ب
 ناكل هنو كح الا هيلو تح قاذف هسعن هملأ ىذدعت : لعغلا نأ هسفنب ثعش

 هيثعب و هبهأ ىأ هثعب لاقف فاراغلازحو ًاوهبتثعب لاقيف ءاملابهبلا ىدعتب لعفلا نافهيدهلاو

 2 ,نأتو ةنيدلانعضومبارغنازو ثاعبو ثوعنلا عج اور دصملا هيع-ت سل |ثعبلاو هه>و

 ىرهزالا لاتسوالل ارفظلا ناكوةرعش او ثعبملا نيد جيرزاو سوالا ماي أن مثاعبمونو 6

 ىلاقلا لاقو ةهتملا نيغلاب هزعف ثدللا هفعحو قحما نيدجتو ى ءدقاولا لم هملا نيعلاب هرك ذاذكه

 نمهأن عسا ذكه لاقءاملا من :حجرزخناو سوال ةيلهاذا ىف مون ثاعب مونت مهملا نيعلا بانى
 نين ىلع ةنيدملا نم عضوم مهل نيغلا,ثاعب ىركيلا لاق واضناديرد نبأ ةرابعم ذو انحاشم

 لئمدعابتوهتدعبأوهبتدعب لايق ةزمهلابو :املانىدعت وديعت وهقا دعب مضلانئذلا (دعب)

 ىنععاداعأ بهذملا فت دعباوا ديعبهنددعهتدعيتس اوةدعابمتدعابوأ دعتت تا كالن وحا

 0 18 زال دعب أوكي و ةستق نبا لاق دعنا ةجاحلا ءاضق مدح دارأ اذا ثيدحلا قرت

 بابن نمادعي دعب و طش موسلا ىفدعبأو هن دعبأ ىدعتملاو دعامت ىنعع كرما نعديزدءبأ ءزاللاق

 قا || نعخارتم نامز وهو هريغل ةفاضالابالا ءانس وو شالوب ميرا كِإه ىعن

 اميرق ىأريغصتلابرمصعلا لسق لبق برقا ذاقرصصعلا لبق لاقي اكريغصتلا به دبعب لبق هنمبرقناف
 ىنععىأتو ورعغءى < نامز نءهنامزامارتمئأو رع دعت دب زءاحو بنر هتلاريغصت ىعس) وهدم

 لي (ريعبلا) دعانالا عحاوب رثالا فالعخ دعب لاو كلذ عمىأ كلذ دعب لتعلن هلوعقكعم

 ةلزئتقاثلاو رك 2 لا ةلزنج لج او ىريعب تسلح لاقي ثنالاورك ذل ىلع عقب ناسنالا
 مهنمةءاسج هاكحا ذكي راجاكصواقلاو هاةغلاو ىتغلا لثموركللاو ركللاو تالا ص تختم

 صاو.خالا هفرعب الن كسلو برعلا مالك اذه ىرهزالا لاق مت ىنجنباو ىرهزالاو تيكسلا نبا

 نام نك,ملاريعب هوطعا لاقول ةيصولا ىف هنعدهللا ىضرفاشلا ملاكى عقو و ةغللاب علا لهأ

 ةغللا تالقتكت ىلعال سانلا فرع ىلع ةينبم ةيسصولا نا ههجو و لا ىلعريعبلا لوك ةقان هوطعب
 اذا ةقانوأ لج لاقباغاو لاق مت مدقتام ىنعم طمحتملا ةباغك ف كو صاوخاالا اهفرعبالىتلا

 101 ةرعداري_عبلا عجب و صقلقو ةركيو ركب ودوعق لاقيف كلذ ل بةامافاعبرا
 تامسأو بس ل_ةمراعبأ عجلاو ف خو تاكل سب ناو هرعم رعبلاو

 تا وهنمةفئتاطئذلان م (ضعب د ) هرعب ىتلا عفن باينما ارعتاومحلا كلذرعيو

 عجبا بلعُ لاق ةرشعلا نمأزحن -:ةيناقلاك قابلا نموظعاازح ضعبلا نوك.نأزوحبف هنم



 ب
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 فدنلاكث نؤملا عمفذحتو ذملا عم عضي ىف ءانحللا تدثت نك-لر شع ةعسن ى ار شع ةثالث نماضنأ

 عضد وال-حرنورمشءو ةعضبل |وةرفع اشملا ضعب هزاجأو 7 .رمشعلا ىلع دازامعف لمعتسال و

 ريغةمهم ةعطقددعا| ىف ةعضملاو عضيلا ىعما ذهىلعاولا قودي زوأ هلاقاذكهو ةأ سها نورمشعو

 أ ب وزتلا ىلءقلطبو عاجلاو حرغلا ىلع قاطب لاغقاو لم لثم عاضيا هعج ذلانعضبلاو هدودحم

 ةأرملا تعض: اور ةكلاوركسلا لئماض: ًاردصم عضرلا ليقو عاج او دقعلا ىلع واط حاكتلاكاضيأ

 نورت ىف ىأ ىنعجاجواشرسكو ةزمه لا خاب ىوربنوعاضب ا ىفءاسنلا أت ستواتجو زاعاضبا
 لاقي هنموا وعم اجاذا نيتك: اهعضرب اهعضي لاقي و تعضبأ نمر دصمروسكملاو عج حوتفملاق
 ةعاضملاو ةعضا ما هعضأب نم ماوه و ى دعم وانرو عاجلا عاضمل ا واهعاجىأ اهعضب كإم

 خلاواهعذو ءاملاريسك ةنيدملابةعدقريبة_عاضيرت وةراجتلاد_عتلاملا نمةفعطقرسكتلا
 "0 د ةعاضر هيلع ىل الا ىرم_غهتعضدأو ىسغنل ةغاضب ةسناعج يذلا تعضرتساورثكأ
 غلبتالو معللا شتى ةصّشلا ىهو ةعضابلا هنمو هةقَعْس عفن با نماعضي معلا تعضي و عئاضب
 ريثكدو ةغلاماعيضءتهعضدو هعطقاعضب هعضيو ةيمادلا ىوذلاسناف مداهنم ليمسالو مظعلا

 يامبئلثءاموءاطلا عمءابلا وب

 ٍ ةدوطمأاو قلتسا ىأ عطمناف هتيقلأ ههجو ىلع هتسطن و هتط_سن عفن باب نماعط: .( هتعطن )

 ةغلىفو ةفورعم ةهك اف ءابلارم كب ( جطبلا ) بصخ اوه هكعمطنالاو ع.تمناكم لكسطعنالاو
 مطبلاوهل اوقدو لؤالارو سكموهام با. ىف ت يكسلا نبا لاقءامأ| ناكمءاطلا لعجز اسما لهال

 ىءعبعت با.نمرطب وهفارطب ( رطب إل خشأاب ليعفدقذل طلغو هو لالا ممفت ةاعلاو جبطلاو
 ةرط- رطس هلءفو اذ نمراطسلا ىمعبو ىنعموانز وو_لارطبلاو فلالا فمدقتوارشأرشأ

 باب نماشطبهب (شطد )) ةقراطبلا عم او برعلا نمدئاققلاكمورلا نمرسسكللاب (قدرطبلاو
 | وهشطنلاو ىند م ارفعجو أو ىرصيلا نسا اهبأرقو لتق باب نمةغل ىفوةعبسلا أرق اهبو برمض
 هقشلتقبا,نماطبح رجلا ل>رلا ((طب ) ةشطان وذ تاعاذاديلا تشطبو فنعيذخالا
 ُ الطب لطب ئذثلا ( لاب )تالا ورك دلا ىلع عم و ةرمجو رم لم ةطب ةدحاولا هامل اريط نم طبلاو

 || ىلع ليطانأ عمت لبقو لطاون هعججو لطاب وهف همكح طقسوأدسف لئاوالا مضبانالطيوالوطبو

 || ىدعتي ورسكلايةلاطبا عجم ليقو زم هلا مضب ةلوطبا عجب ليطانالا متاحوبألاقو ساي قريغ
 || نمريجالا لطي ولطانلاب ءاجفلالاب لطيأواردهىأ الطب همد__هذوةتاطبأ لايف ةْرم-هلا
 || عصق اوهلاقورسسكللاب ةلاطبلا تاقاعملا جرا ضعب ىكحو فلاب ةلاطبلا نيب لاطب وهف لمعلا
 || لثملاطبا عجلاو عاصم ىأ لطب ل-جرو هلا معلا ىهو اهضيقن ىلعالج مضلانةلاط ليقاعرو

 | وهف لتق بابن م لطبب لطب ةغل فو نس>و وف نس> ناز مضلاب لطب هنم لعفلاو بامسأو بسس
 || لاقهيمئاظعلا نالطبلوأ هتاق المد تءةايحلا نالطمل كاذب ىمةسكلاو فلاب ةلاطبا | نيب لطب
 [ارهظلا فالخ (نطباا) ةعاحم لاهي اك لطب أ ص او لطب لحر لاب ةسابلا راش ضع

 | مدقتاكعجلاوركذخ ىحلا دير أن او ة-ئنومةلسقلا نود نطبلاو نطباو نوطن عجاو رك ذ موغو
 هنطاب تريسخو هتفرع هنطبأ هتنطن و نطان وهفرهط فالس لة بان نم نطسس ىلا نطب و

 ناطبو نطبلا ل بلع ىأنوطبمو وذ لوعفلل انبلانطب و ةراهظلا فال_ةرسكلابةناطبلاو

 ا لجرلا 0
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 انيسحوتلاالا هلا الو هتادجلا لاقاذا لقوحبو قلو>و لك “و لءيحو ل.سحو لاهو لدم هلثمو
 هللابالا هوقالو لو>الوهننا ناك 'وهالصلا ىلع جودهلبا

 هيا ماشامو نيشلا عمءاملا و

 رس اى 'هتيوروشسلارد_دملاواضداراشتسالا اوهو ىنعموانزو حرب حرف لئمرمشن ا ذك رش |

 .ابلا مضيرمش هنممءالاواهالاوامو هما متةغل ىف لتق بانن مارمشد هرمشا هبرمشن لاقمف ةكرخلاب

 ع وري-ش فما نهلعاغلا مساونيتغللابةعبسلا ًارقو برعلا ةماعةغل لمقتل دةيدعتلاو

 اذاوة غل مضلاوءابلارمسكد اضدأ ةراسشملاو كلذ نم ىلعف ىرمشملاورمشلا نمرثك ًاريخنا فريشملا

 ل-هرشلا عجلاو دلملا ارهاظ هرشلاوهح ولا ةقالطرسك- !ابرمشدلاو ريتا ت بص ةخأ !تقلاط

 اولاق ليزنتلا قو هوعمجتملو هونث سرعلا نك] هعج و هدحاو تاسنالا لع قلطأ م ب صقو ةبصق

 رثك مهدي ىههو هنرمشدد ءالوت سحالارسشاب واجترمشب عتدتجو ز لج اارششاب وانل ثم نيرشل نمو

 مسا هلا (عش) ههجو ترمشق لذق بان نمأرشن ب دآلا ترمشبو ةظنالملا قل معتسا د

 ىأرطنملا عسب وهوهخحب رتريغتاذا عشا لحروهبرشعو هةاح ءاساذا هعاشد و ب هتبانم

 اعسد 6 ةرا صو ةهارككيف عشب ماعطواعشبهتددع هتعشت او سباعمجولا عسر

 َج ارخالل لاو نم سامقو ىشاوملا عجل او برعم لاقي ونيشلا خد قابلا قاد هود[

 كلذهشأامو عباطلاو قنادلاو ماكنا فاكس كلل ازاوحةسس رعلا تازوالا نع تاب رععملا نما

 كل ما متنا اويحلا (مثر) ناوجولاامف ىرعتذا

 1 ءابلا تف سامان يس وتراث

 هند_+ ىهونبو-ولاىكرمص ةم_فلاق لاق وفذحلا عملا خف باجر لاركسنأ :أو ةفورعملا

 ا 0 ملا نمؤشع امة طررب ةقال- سيرة

00 

 دج

 ندع | رياك رشلب ةلابترصب واراصبا 0 0 5 تايسا 2و تقص

 معى أ هريسصد ورصصب ءذوهو هسفأب ىدعتد دق هو ىمدعغأا ةغللا ىفءاملاءىدعتدب ا افتلعأا ' جلا جاو جارة ردا وك ران روما عداعج اجو جدجويت جس ارا فاو فوم

 ريص وأو ةريصبلا ىنععراصبتسالاواريصتتهيهيرص» لاقيق ىناثلا ىلا فيعضتلاب ىدعتب وةريخوأ || ١

 ملسو هيلعهللا ىلصهللا لو بر ه1 -ىذلاريصد وأ هنمو لدرلا ىنكمي ركل 01 لاثم
 داصلاو ءالاريسكي رصننلاو عر لتعدد و نا وةندحلا طرش لع هسا

 لثمَوإصيهدحاولا فو رعم (لصبلا) رصاننلا عج او رمصنكتاو ىطسولا نيد ىل |عيصالا
 هيصق رو ب9

 يام ماثءاموداضلا عمماملاوب

 عض ا ردبو تادح“و رو رع لدم عاضنو عضبو تاعضب و عضد عجاو معن للا نم ةعطقلا ( ةعضبلا )
 ا نءوةهعستلاىلا ةنالثلا ن مهلامعدسأو 2-1 2: نرعلا ضع وريمكملاب .درعلا ف عضو فاحجو

 لك دوس عض و لاجر عض؛لاقيف ثنوملاوركذملا هيف ىوتسسد ةعستلا ىلا ةعبرالا نم
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جتزلارزدودلا ضعمل مهوقودي ردن: الوب ضراعبالذرذبو رز وهفرذس
 1 رزيبهيدشتلا ىلءزا

 : نال سام ملا نءاهحور 1 ا ا :ةغل خفلاو هزم ارم :.ك فور عمرازبالاو لقيلاك تينيهناللقنلا |

 ١ اهفتق اردغلا ترزب وري ابا عج او برعموهو ساييقلا فالح ىلءدر خلل هيمو عملا لاعفا هان

 7 نمرحاتلا ةعتمأ ليقو تدملا ةعتمأ نم ةصاخ ا هلا ليقو تام دل نم عون فلاب (زبلا)رازالا

 هزيلا ن-سحوهلاقي ةئرحلا ءانحلا عمرم كل ايةزيلاورمس كلايةزازملا ةف را وراَرب لح رون ايثلا

 0 0 و ا 4 30 0 م زر مك * همسك لانو 0 وأأ >2 ّ

 قالوخ دهان ا نمالوزيريعبلا ِر هتملادنأ أوال نا م

 ماقتسا ةلازبىأرلا لزب وكري ولذاونعجلاو الاوز كذلا هيف ىوتس لزابوهذ ةعساتلا ةخسلا ||

 اذاوزيس(ارب) هدقام تح رساو هتقثاذاالزءئلا تاريلاقب بعثملا اوهدوقملاثملزمملاو

 داضقو صاف ل_ثمءارب عجاو صوقملاب ل ارعانرعنف 9 ىضاقلانازو ىزا» هلا قاقتشا هممو بالغ :

 نازي , و باوبأو باب ل_.زاوأ ىلع حوجتو ثالثلا تاكرحلاب ىلزلا ب رعنف ةغل ب ابلا ناروزابلاو 1

 همف فالخ الرك ذمزام لاو حاح لا لاق زو هلصأف ةغللا هذه ىلءونارينوران لئثماضدأ :

 (امهلئامونيسلا عمءابلا ])

 داكسلا او برعم ى ور مهذب لاقو ىف عءارغل الاف خلا اوهنالعف (ناعسبلا

 تن ةرمس هنمو ةأ ارملا تيس اس وةرمسةدحاولا ل>رلا ىمههبو فورعم ل ذفلا ارعنم رسدلا

 عرو ليةروسالاو ىرطى أسس تام دو ضغلا ئم « لك نهرمسلا سراف نا لاق هبا ناوغص ا

 كلذريغو رافشالاو نيشنالاو هدوقملا نمةيوطرلا لمقب نديلا ن نمعضوم لك ىلا ةعيبطأ | هعفدن :
 روصا لامتيف اداصنيسلا لديتدقو قورعلا ها اوفآ حاتغنا نودهثودس>ن كيل هدعقتملا ىف ناكن اذ ٠ْ

 ىعع هل معف ةسس ىهفت ةلاوهو ل اق بأن ن نماسد ا هريغو هط 1 تسب إل ىلرعربغ لدقو : سدسل

 نمدشأو هوءاملا ند يشب هتلإن اذا اس هسنأ قيقدلا اوقيوسلا تسس تدكسلا نبا اقول و عفم ||

 لثموأبرلاد وأ هلمتمث طقالان قد وسلا لثمهريغب هتطلخْئ بلك ةسسلا ىمدالا لاق وتللا |
 قاهطس وهروشنم [هرمودب طسبواطس:بوثلا ل->رلا( ل 0( ليا ىوفلاءريعسشلا ْ

 او لوعشم ىبجلاهقوظو فوزرعم 0 6 ا اا ا

 ىسلو ىقساوو تاقسا د عما وهقسأب ى 4ف تل اطدعق بأد ن نماقوسب للا (تقسب ا ظل |:

 نيسلاب قس لاقتباللاقو مهضعب هعتموهنملا دباوهو قصن ىنععاق اس قس ورهم هلع ىف لحرلا ١

 0 (ل) لولخلاىلاه هازعواهريغو نإ كل اك لوظلا هدانزق الا ا

 كل ع رت مستو مستباو توصريغن 0 نكح تا نماعس ( مس هذ ْ

 ىرهزالادشأ اومتلا مسي بتكوأ لاقاذا همس( لمس: ) ْ 0

 ل لالدلا كاذاذحابف أ « ا :

 هلممو



 ولا

 هرب || فرغو ةفرغل_ةمتاهرب و در عجاوةدمىأا وضفوءابلا مضب نامزلا نم (ةه ار تسهل

 ىرهزالا ىكحو ةيلصأ ليقوةدناز نونلا ليقاهحاضباوةحلا ناهربلاواههوجوىفتافرغوأ |
 اذاه ريآل اق. ناتاوصلا و داوم نالف نهر مم ذوقو هدي ازنونلا ىنالثلا انىفلاقتذ نيلوقلا

 ىلع ىرهوجلارصنقاو هتحىنأا ذا نهرب اب رلا بان ىفلاقو ىارعالا نبا لاق ناهريلابءاج
 ةهرشربلا نم ةخلا ناهربلا لامتف ىارعالا نبا نع ىحام ىلع ىرمشختزلارصتقاو ةياصأ اهنوك
 نغربو ناهريلابءاج هربأو لاقهنءاضال طملسلا ن نم ناطاسلاىتشا 5 ىراو+لا نم ءاحتلا ىو

 نما اةردلبل ا عهعر اوانبا هدأ نم ناهرب نباو لحر مع ر1ناركستازو ناهرو داو

 فرطلا نوكسورطنلا ةمجربلا سراف نبا لاو ةعرب لجرلا مهرب و ىمعأوه ل بقو نعلا كولم
 َّق طقستا منال نب ونتلاهسشتنونلاو نعريدحاولا لبق مهداهزو دونهلادابعليقامف ةهارملاو

 مهل دهمىذلاوهنامح :ربهععأ ياك نم لحجر ىلا ةم_سن ىمتربلا ليقو ىمترب لاققيف ةيسسنلا

 ىللاعتهللا ىلع نوزوال مهو سايقريغ ىلع ةبسسنلا نوكتف كلذ عد ناقاملعم هىلا مهدعاوق

 بنذلا نم هىرب ناوي> نولوقيف ىلقع لدي نولدتسد و ناوبخلا موس نومرحيو يالا لس
 ناسن !زرذستسا هناوهو ةمك-طاروهظد سيجأو ةمكدللا نعحب راخيط همالد افتار 1

 ىحدل رب ىلفاضدأو هبملعناويعت 06 در مدند ان اومعلل نايناارضستسا امكهلاما ارك اوهسلع هلافيرشت ْك

 ءاوحلاهنمريغتبف عضاوملاب انو بارا وةسقالا ءالد | ىلا ىدا هل سات ةرثكعم هقنأ فتح نوع

 اعفدو ناسنالا ندين وقت ىهو ةاصملا الصح هحذروخت ةءانغلاهيرتكي أ ءارولا هنم لصف

 ةرت ||| ىهماللاةفوذحم (هريلا )ثيغلاو خللا. لوقلا ىنتنا ةمكما ترهظاذاو ةيظعلا ةدسغملا هزه
 عج اورعش نم ةمازل او س شخ نمشاشخ ناو هوو رغص نمنوكتربعبلا فن ىف لعجت ةقاح
 ىريمو ف ىربان هانربمقلا تيربو هرب هل تاءج فل االابريسع. ءلا تن ربا و ساري غىلع نوري

 دمالاا لف ىع+»الاولاق مهنالعئاستا يف ةرابعلا هذهو رمسكلايةياربلا لعقلا مس مأو ةغاهنوربو

 ترصءلثمازاجتهملا لودام أن ىعم هنكل هند ربىربأل لاقي فيكش ة ةنصق ىع-هاهاقو هياربلا

 ءارب و عراب و :ىربوهةهبلطهسنع طقس ءارب بعت بان نمزوم مريب هنيدنمذيز ىربو رجلا

 ىنموانزوإسلثمهنمعربوهنماثيربهتلعجديدشتلاببيعلا ن مير أرب وهمي ءارنأودملاو حفلا

 ىءعتإمعفهبريلاو ىرالاو مذا قا نب ضد [هوربر ةقيلختا ىل اعتدنا اريواضيأ ءىربو هذ ىنعمو

 ٍ تبلطةأ أرملا تاربتسساوةغل برق باء نمأر أرب و بعنو عفن ىلا نمأربب ضرملا نم ى رو ةلوعشم
 لوسلا ع نتا اوال ليا ىرشخا لاق ليلا نم اهتءارب

 لوبلا نمتاربتْساو ىشهيف ى.نمهنالعييتح كدر - !اورتنلاب هلو ةبقب نم هركذاريت_سأ لصالا

 نشكاريص لاا ةيراملاو هلعف لثعتست ًافهتضراعهتيراب و بارتلااصعلا لثمارملاو هنعتهزنت

 ىلعءاد راملا واهفدذحو احلا تايثا تاغلاهمفو ةلوعاق رب دقت ىف ى هولامءتسالاق اروهااوهو

 ةمالعلا فذح عمامأو ثدنأَتلا ةمالعدوحو ةبراد ايلا ىهلاقف ثنوت هذهودو دق غم هالعاف

 ءابرونلا ةيسؤاغلابهللافقتب وريصملا ىراملا ىزرطملا لاقو ىرانلاوهلامت قر كذخ

 ع امماشاموىارلا عمءابلا ب

 درب | وهفركلابالا ءاعصقلا هلوقتالو تيكسلا نبا لاوةغل خقلاو ريسك-لايهوحتو لقملا رز (رزبلا)

 2: يت تي ديو



 صرب

2 

 ب

 هرب

 نربي

 || دعسىنبراب دنم ءاسحالا برقبةيرقدب ىمسو ةماسهلار نم سعثلا علطمنيعنع هفارطأ

 معلا فلج راازربوتانوعحلا د_> نعت جنو تنسأ ىلا ةأرم لا ىشو موعمث دفن لاح رلأ
 بهذلارب ربالاو ةيلحلا ف ليا قب_ساذاازي ريت سرغلاززب نمذوتخأم هءارطت قاقو عراازبربت
 | وهناصربصر لثمش :رب ماو ءاشرب ىنالاو ش :راوهفاش :ريشربب * شرب برعمصلاسملا

 قتالاو صرير ك ذلاق بعت باب نماصرب مدلا ((صربإ)» ىنعموانزو صر وءاصر وضرأ
 ادحاوامساالعج نام»ا اهو غزولارابكص رنأ ماسور جو ءارجو رججأ لثم صرب عجتاوءاصر
 ىاشلاتد رعأو عل | ىلءلوالا تبش تثشناو ىناشلا ىلا هتفضأو لّوالا تن رعأ تدشناق

 صرنأاماس عجلاو ةينثتلا فاولاقو لعفلا نزو و ةسنخل_ا ةيلعلا ني_وولا ف رصنمريغ هنكلو

 ةصرعلااولامتف لوال ااوذذحا_عرو ماوسلا ءالؤهاولا:ةىناشلا مالا اوف ذحاعرو صر ماو.سو
 لع ىف ل_ذفاذا ةماضخ مضْط نازودهعا ربع رب ونيت عرب لجرا )ع رب)) صراالاو

 ءاغل احب لوعف ىلععو ربواضو ءبا اطرب_غهلعف صالاب عربتو عراب وهف كاذريسغ وأ ةءاصسوأ

 لوعفدجوالهنال أطخ هايلاريسكواولاةناادعلا نمةسعص#الا قشاو تذ.نيعلا نوكسو
 رسكللاءنوندحلا هاور مهضعب لاقودورز وروةعوداو مسادوتعو فورعدتدنعورخالا كلاب

 رسكلاو نلازاوج باوضلااف مف سايقلا لاجتالمال_الاءاسمسالاوةياورلا عفدىلا ليدسالو
 ليقو موعربلاو هو هقرورثكو هسورترادةساةعربتدنلا (معرب) واولا حف ىلءاوقنا و
 تقربو فورعم (قربلا) جفني نأ لقتاكلارهز روصقمهن اك عربلاو رهزلا ةماتموعربلا

 قاريلاورشاادعوأقرنأو ل-جرلا ريو قربلا اهتمرهظاضنأاناقربو ل-تةباننماق ريالا

 قيرابالا عملاو ب رعمىسراف قدر بالاوءامسلا ىلا جيورعلا دنع ل_سرلا هيكرتلغيلاوحنتةبا د
 اهمتسلأهأرملا تعقرب و هرك-دي نم مهتمو فيقع ثلاثلا شو ههجو هب رتستاسةأرملا ( عقرب )

 ماب ىلع عقودمت ناي نماكوريريعتلا (٠ كرب ١) عقاربلا عيخاو عقربلا تسال ىشن تءقربتو عقربلا
 عضومرفعج نازو كربملاو اريف4_:فارتك الا وةغلوه ممذعب لاق وانأ هتكربأو هردصوهو

 ةبطرنازو هكربلاو ردسو ةردسلثم كرب عج او ةفورعمهاملا ةكربو كراسملا عجلاو كوربلا

 هيفىلاعتهتلا كرابوءاقلاو ةدان زلا ةكريلاوءالا فذ: كرب عج او ءا_ملاريط نم ضس أر ئاط
 تاكرابملاتايحتلا ه_دموءاتلاو فلالان لقعتالام عج عج و هيف كرايم لالاو لراسموهف
 ىناكرب ليقاعروءارغلا نعةلوقنمةغل هذهو فورعمءاسك نبعلا دب دندن نالعف ىلع ناكربلاو

 "|| بالا لو ىف مدقتو نالقسعو نارغعز نازو ن الإ هف ىلع ناكترب هفرهشالاو اضدأ ةمسنلا ىلع
 ]| لئممربوهفامرئشلابءرب واضدأ مارب و فرغو ةفرغ لدم مرب جاو رختا نمردقلا ( ةمريلا)
 دقعلا تمرأأو مرب لثم مريتوهيهممرثأ لاقيف ةزمسان ىدعتب و ىنعموانز ورصخو هفارصط رصد
 || نم عون فريلاو فورعمهانا لالا متي ( ةينربلا )إ هتربدئشلا ت مربأو وه مرينا هتمكحأاماربا
 || قررعلا هتاخدأو دج ىفو لج يلاق كراص لج هانعمو ىمأ هنا ىلبهسلا لقنو رمل ا دوحأ

 | برعلا ضعب وةدان زلاو ةيلعلل فرصنمري-غوهو ليعشيهنزو ( نيرببإ, هيتماكت واهمالك

 ل دقعب لسعوشو ديقعي و نيطقي هلثمو نازوالا ىفردانوهو سابقريغى عملا سلارك ذم ا عمك ه ير عد
 || ةلردنال لمر مساهنا كلاسملا باتكى و ءارقصاهترهزو جزإنيلاسحل ةرص دل ةيوشوديضعب ورانلا



 || هقرافي لهناكمح رامو حران ىهفهي تغسو هتلج بارتلاب حبلا ترب و ةحراملاانلعف لاوزلا دعب |
 | احيريتيرضلاهنحربو صالا عضواذاءاغخلا حربو ةمزاللملا وةسبظاوملا ىنعع ذك لعفي حربامو |[

 [ارت عمن مهيف ةرت سال ىذلا ناكمل مالس ل ثم حاربلاو ل ثآىأ لاذ نمح ربأ اذهو مظءو دتشا ٍ

 ا رهطلاباودربأامأو حاصلا فانلخ دانصصأ لئمدرملىفانلخداند «ر أوربا فالخ.(دربلا ]) هريغو ا

 | لهس لثمهدورءئذلا دربوٌرحلا هذ *نوكسوهودربلا قروظلا هالصاولخدا ىنعملاوةيدعتلا:ايلاق ||

 ا هندرب وهاملادربلاتأب دعتموامزال لمعتسسف لق تاننما دريدربامأو هترارح تذكساذا ةلووس

 ٍ لالالا ادعتموام رالزوك نالت سد 0 :رابعلا هذ هودوريمدرانوهف أ[

 ايكاو ركمتوا دانك ؟دربتس * اهنا باكر لا ف دوا لطعو ١
 : هسنملمعيتان ىدربلاودراملا عمجاو ! ارمسكم دريم اب ةدي دحلاتد رب وةغلاص ل يقثلاهيدربو || '

 ىعمواصحلا هم شت ناصلا نملزنب ئتنب تدق دربلاودربلاىلابوسنملا ظفلىلعصخلا

 ضتتال ةدراباهاعتى أ ةدعملا دريت مالثلاذب تدعم ةمضتلا ةدرعلاوثزملاب حو ماهتغلابحأ| |

 ع

 || لوسرلا ديريلاو دوربلابهنيعدرب هنملاقينيسعلا ةرارح نكسدءاو د لوسر نازودو 0 ماعطلا
 ْ اننا ىو اهعطقب ى لا ملا ف لمعتسا مع هلوسرىأ توملاد نال ءلا ضءد لوقهنمو

 ْ درب عج أو راعم_سملا ن ةراعتسمو عقدي رلا ىف هري سلاضيأدي ريدي ريلا ةبادل لاقت و ال_بمرمع

 ْ ارت لاو حلا اضدودورب ود أربا عج وفورعمدربلاو نيتمح '

 || راين نق اهدعساو هدر وأ هنمو لدرلا ىنك اهب اير دو ناك لا هوو ل سر # ضان ١

 ةعذرن ||| عج او لاذلاو لادلاب لحرلا تحت لعب ساح (ةعذربلاو إل رق لا دوخأ ن ندمضلابىدربلاو ىقابلا ْ

 ! (ىلا) سرغلا رسل ةلزت هيلع بكراام هرامعلل ىهانن امز فرع فون صالاوهاذه عداربلا

 |رمدكللابريلاو ةريةدحاولا مت ا مخلابربلاوءار معلا ىهديلاةرسنةيريلاورح هلا فالخ حفلا ١

 | وهو قتوأ قداصىأاضد بواب رو فال مع لعنازوار ريبل+رلاربو ل ضفلاوريجللا |
 |١ تق دصنذؤلا هلوقهنموهرغ مكور فاك لثمةررب ىاثلا جو رار لو ف عجب وعادل ا ْ

 : ل الاو لورقلاب هل اعدو كاد هلع أاعدارابترصو تاعاطلا ىلا كلاو عداد تةدسصى أت رربو /

 أ ههراكمتيقوتو هباح تيرحتو هب تقفرو هيلا ةعاطلا تةس> اا روربوارب هربأ ىدلاو ترربوكإ عرب ا

 ![قفرحلاب ل واضيأرانورب وهذ اضيأ اريلوقلا ونيعلاو خلاروأ |
 أاضأارو ربامهق ربآنيعلا اولوقلاىف ترر. وهلة ىأ ارور ءرعب جلا ىلاعتهنلار اربلاقبف لوقلاو علا ١

 ١ نمعلا ةلوقاكر هربأو حلا ىلاعتلا يأ لاقيفزمهلاءىدسعتن ةغاففو رابوربان ًافامهمف تةدصاذا ُ
 || امأو ءأرملات يه«اهبوةربريةدحاولا نلسودتسا ذا كارالا ارم ركل ريلاوربلا لثمةريملاو أ
 |١ ةظاغلاوهوسقلا فن ارعالاكب برغم ا لهأ نم موق مهفر ةعج نازو نيءارونيتدحوم نيهان ريرعلا ||

 زر ّْ وهفةهبزربا لاقيف هز نا مازو ربئششلا( زر )ب رعموهوةرااربلا عمو 1

 ءاضفلا لملف هغل كلا 0 تأ ررزاربلاو ل#ءفأ نم لوعة مىلعتءاحىتلارداو هلأ ن نمادهوزوريم ُ

 || ليقف طئاغلابىنك اكوجنلا نعدب ىنك مث ةزراسلا ءارصتلا زاربلا ليقو رحل نمىلاسلا عساولا |

 قىتالاو: اوررب رم صخشل 1 زرامموهفاز أر وهرراممب را فزرابو طوغت لبقاك رربت ١
 انرب ةتاسم ةرر ءاسحال هو ل_ءلح فيقع ىن :ءملاوةمكو و مه دو وف ةماض يضخ ل_ةمةزرب ا



 قذاب

 را] توذرب
 نمىئرتلا نو ذربلا ىزررطملا لاقهنمنوذربلا قاقتكاو لقئاذا ةنذرب لجرلا نذر سراف نبا لاق :

 هنوونوذر 1-4قاولاوو سر ءلااوطحال مم ”اكة يلصأ نونلا اواعجو با ارعلا فالمخوهو لم لك ّْ

 ءاد (ماسيلاو) نونلا هدابزةسر ءلاىلعةنر عملا لح :نمدنعنوذريلا سامتف ىفرعهنالددئاز 1

 عامدلاب لص م ىجملا ودبكلا نيىذا باجعلا ضرعدر اح مروهنا بطلا بتكض دوفو فورعم ٍ

 وهو ماسلبو ماسر. لاققب تيكسلا نبا لاقل زوعفلل ءانملابل>رلا مسربو برعم ماسرملا دير دنبا لاق |
 الوعر سلا اوسلو راو لا كانا واسم مم سرت الاو ومسلممو وح زب ا

 ماسرب

8 
 ةسارعلاةلفاقلا مدقتتةعابجلا ةقرذبلاودصقلاري غىف قد رشتهنال لاسم لا ف ردا قتشا دمر[

 2 اعيجامهيمهضعب ولادلابم مدعو لاذلالوقب مهصعلو هداوم ليقوةبرعم لبق (

 50 0 سو «لاش ورا موهول د ةئراسف خطا [بساربسم ل 7 :طاملاذلا ْ

 ةمدخناتاقوأىف هش هل ذا وبوُلا لذي سفن بمط خ نعهحابأهلذبو هاطعأو هب عمس لت دو بات ْ

 تاذب ةيطوقلا نبا لاق ةغل تلا اوةمدخلا فنامثلا نمنوتعامةردسم لاثمةلذسلاو تاهتمالاو ||
 نواصتلا فال لذ لاو هلم مملامسكمةإذمملاو هتنهتمائثلا تاذشاوهنصأ لذ. بوثلا |

 ىديووهفاقد- سد ذاكناكناو هانم فاو هسدملاو خشبه ذبوذ وقلا لع (اذب)

 أذس اذرو همق تاغل برقو بعت ىانن موذيوىذبوفاالا ىذبأ آو كاذك ةيذي ةأ هاو لرعف ىلع :

 هيتغتساوهتردزانيعلاهنأذيو كاذك لالا هفودملا ةءاذب وءاذبام يق زوموهم

 ظ مام ئشدامو ءارلا عمعاملا ب
 رح ل سس ببجسجج

 ةيعمست ن درعلاو هريغو تمكسلا نا لاقو بر ,رعم ليقا ذو متلا ىهالم نم هرغعج لاثم ( طرربلا )ل

 نارلاو )ل هماست كرب ىف قأيسو فورعمءاسك نار ةعزنازو ١ (تاكنربلا ) دوعلاور هرملا ٍ

 ةثلثملاءاثلا وهو قد: نازو 6 رريلاو )إ بائرق هلصأ آو ىمعأ لبق ىرلاقدعاشلار سك ا

 ندو ن اسنالا ن مرفظلاوهبا:لاقناسنالا نم هرهطلا ةلزئعد.صد الىذلاربطا أو عابس كلام

 ريطلا نمدناصلاو عابسسلا ن موف اظلا فاظلا ىذن مو رفاحلار ذاك ىذ. نمو م.شملا حنا ىذ 0

 اهاكءوعايسلا ىف نريلازو<ولاق ريل اهودتو نااكلاو دنا ىلارب غةريطلا ع نموساخنا :

 ةنوذرب تالا اولاقاعرو ىئنالاو ركذلا ىلع عقب ىرابنالا نبا لاق ةمعنملا لاذلاب (نوذربلاو

 ةثلاثلاو ةثالثلا خف ةيناثلاو لفيرطاو حيلضا لثم فلاب لب مال ارمسك ,لايعفا ماكل !قسل

 ليطاب الارمدنت ليطاربلا لثملا فو ةو.ثرلا ءابلارسكب ( ليطربلا )نيسلاوءارلا عضو هرم لارسك
 ليلعف دقفل ىاعءاسبلا خذ وركتساا مدن حر خس هناللوءملاوهىذلا ليطربلا نم ذوخأمهنءاك |

 ليقءامسلا ىف م رب )) سناربلا عج اولي وطدوسناق (سزربلا) خ ةلاأ
 هأآ اراا تجربتو جا اراوجو ربا حيف عج اوما هلا باب لقوم !ابكوكلا رك ازنم|

 هنظط ًاوىرهوجلا لاق هبق ىرب و ىاعد ضرغ (سامربلاو ل بناجاالانساحتواهتني تر يطأ ا

 صخلا ضنقاذا فلا طر سا نا سر ر((مجاربلاو إ) سدجاربهعجوادلومأ|

 اهروهظو اهتوطب مجاورلاو تايمالسلا سور مجارملا ةباغكلا ىف لاقو تءغتراو تريسدعك

 ةلملل لبق هسنمو ا نمهلازاحارب بعت با نم خرب ىلا( حرب )ل ةقدنب لثمةجرب ةدسحاولا .

 لوقتو ملاكلا تقو نم ماهمرقلا اذك للا انلعف لاو رلا لق لوقت برعلاو ةحراسلاةيضاملا ْ

 لعد
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 اذذل

 ١ 1 ىو هانععهريغب ه:لديتساو لت باب نمدلدأ هريغيبوثلا تلدرو لعفو لعفأ نم ّن ك<:ماربخ

 ندب || ةراعيمهضعبريعوىرهزالا هلا ىوشلاوسأرلا ىوسامدسملا نم .(نديلا) اضيأةلدابملا||
 || تغيضأ مهاملا تفذح نك نادالا ةكسماهلصأناديالا ةكرسشو لتاقما ىوساموهلاهتذ ىرخأ
 رهظلا ىلع عقبامو هو هنمراعتسم صيمهتلا ندبو بسساكلا ليصل لاعالا ىفمهنادبأ اولذيمهنالا|
 0 هب وأ ةقان ىشاولاوةنديلاو نادبأ عجلاو صيراخدلاوننمكلا نود ن طيلاوأ'

 : هلودهملعلدبو ةصاخلدالا ىهةندملا هع الا ضعب لاقوهاشلا ىلءةندسلا عقتالو لاقت ا

 || هلوقوهو ةنسلابلبالاب ةرقيلا ت ةلأامتاو اهتديمظعل كاذب تم اهبونج تيجواذاق ىلاعت ||
 ا فامعلاب ام-منب ثيدحللا قرفذ ةعبسن ع رمل ةعمستمبن نءعةندنلا ير مالسلاو هالصلا هملع ١

 ا قو هياع فوطعملاريغ فوطعملا نالا يقطع غاس ل1 رقملا ىلعولطت عضولا فةنديلا تناكولذا ا

 || ةندي اشم ةعبس ةرمعلاو حلا ف دود لعدللا ىلصدنلا لو سر عمانكرت لقد ل ديامثي دل :

 ملا ىف ىنعملاو ندملا مالا ىهام لاتفر و زبلا ىف كرتشن امهر خلا ىف كرتشن راجل ل جر لاق ْ

 ' عجلاو اضيأ قالطالا دنع تمهفاوناسللا لهأ واوا ندبلا سنج ن هةر ةءلاتناكو لذا ْ

 ا نيد جندلان كو فض لادلا ناكسا و نيم اًضيأندبو تام-صقو ةم-صق لةمتاندد :

 ل7

 كب

 : ندبوٌاوأ ناك ارز < ذريعبلا دارملاةعور ثلا فةندلا تةاطأاذاواولاةرذنو ريذن لئماريدقت ||
 1 عكار لثم ندب عجب لاو ثنؤملاو رك ذملاهمف كرت: ندارو وذ هج ةرثك,هندن مظعدعق بان نمانودن |!
 ْ (ههدب )ّن- و ًاوريك انيدم:نّدنو ل , عجل وندب وهفكلذك ةماصت يح لتعمل دينديو عكدو ٍ

 : علا قبسستو تختانالىأرلا ةهيدب هنمولذك ههد ادم ههدايو هأجافو هتغب عشت بان نماهدي

 هنا ب هوادي ةيدام !ا ىلا اربوهتيدبألاقيف زمان ىدعتدو دانو وف ةرهظاوديو دبي (ادب )) هئادبلا ْ
 ْ ريغىلع ىودب ةيد هايلاىلا ةيسنلاورمضحلا فالخ ساق لاثدودبلاواضبأ دايوهفاهيلا رخرسسكللاو

 مالسس لم ءادنلا م الاول روظ:ملامهلر يط سهالا ق هلا دب وةيدابلاعه ئىداويلاو

 || دملاو رسكلارةءادس.لاو ةغل تأديأو هتمدقهيت أد او لكلام بأديأدبأى لابو ئلا تأدبو ظ

 ٍ ةأدملاو ةءاج و ىرينإ هيأ ءصن ىاعْرم لا ناكمءاي لانةيادنلاواضيأه ثم مسا ةغالوالا دو ش0

 : مومدقمو مهديسناك اذاههوقهدينالف لاقي هنموءادّسالا ىأةأدملا كل لاهتب هانععةر ءلثم||

 ١ رثملا ادن ومهقلخ ف الالام _هأدبأو اذا ىلاعتدثلا ًاديو هلوأ فىأ ص الاءادتءا فكلذ ناكو

 1 ا ادبو بيلا مالا ءىدسلاو ةعدقلا ةيداعلا فالخ ىهوةثداحىأىدب ىهفاهرمتحا 1

 00207 0 ل ا ا يري ا 0-2 هنثدحأ هنأديأو ثدح

 يام شامولاذلا عمهاملا ع

 للا ( خذي )) برعم ىمراقا و2: محتلا ضعب و لا ذل ارمسك, تاورمض:ا نم (ناجحنذابلا )|
 | ةيثلا تخذروريكتا ذا لجرلا خذي هامو حذاوبعجلاو خذ وهف لاطاخذي بعتباءنه خذ
 روذبمارذملاو ةءارزلا ضرالا ىفهتيقلأ ذا لق باء نمسح ا (ترذب )ل هتقق عفن :بان نماخدب !ئ

 نودملا قرذنلا مهضعب لاقن علا جحستو ريمهالا برمض لدم لوعغم ىنعع ل عفاما وردصملا.ةيعتاما :

 ليلختان ءلقنولامعةسالا قروهشملاو هاذه لوقيلاونيداب زل قرزيلاو ريعشلاو لسكل

 مهرذ_.ةفرشكدوهغلاص ل عثتلابهيرذبو هّنق ةمااكلاترذبورزب وردي ووفرذس بح لك ٠

 خب نابغذإ
 ردب



 نا

 تدّتنآب هذ با. نمار: مغاار تب واهراذ عفترا لقبا. نمارخردقلا ترتب ورا وهف ىدنلا --
 هصقن عمت باب نماسنع (هسذ) رجو هارجحو رجأ لثمرخ جاو ءارذ شنالاو رضاك ذلاخ هعداأ

 هتصقن اسذب لكلا تسذعو مهءا. أ سانلا اوسذتالو لزتتلا فو نيلوعغم ىلا ىتعتوهناعوأ 1

 لد>و نه اهلثق عمن باب نما عزه سفن( عنب )دوجأ داصل اواهتقسح ا هتصخ و اهبتس<ىارعالا نا ٍ

 لغلا مسالاو برقو بهتىلابنمالخبوالخ( لم )هل ذب وداقتنا عون قملاىل عمو ظرغ وأ ||

 دنءو بجاولا عنم عرمشلا ف لضأاو لذي وذ ىأ ل خاب لجرو الخ عم لاو ليو ف سلف تازو
 الم هندحو فل الاب هتاذأو هدنع لضةءاملئاسلا عنمسرعلا :

 يامملثيامو لادلا عمهاملا ب ا
 با.نماذب ثلا تددرو ىننلانانورقمالا هلامعّتسسا فرعدال اوهنعدصحالىأاذكن "1 ديالا | 1

 اراديوافارسا هولك أتالو ليزنتلا فو عرس لتاقو دعق ىا.نمارادبو ةردامهيلاردابوارودب
 ردلاواهلئاوأ ترهظىأ ليخار داو تردي واضنأ أ طخلا ةردابلاو تةمسيضغةردايهنمتردبو

 عضومردبوهب لجرلا عمن لق با,نماردب رمةلاردب لاقي لصالا فرد صموضو هلاك ةليلرمقلا |
 ف.نم ىلءاضرف نب رشعو ةسنامئىلعاهتموهلاقبو نرقأ ةنيدملا ىناوهو ةنيدملاوةكمنيد ١
 ةنيهج نم لجرا ناك" ءامملانالاردب تيعسو لاق كانه مساهنأ ىعشلا نعو ابدرقتقيرطلا ١

 نموهو انايق دحأ هكدلم|.هوانلزنموانوامردب نولوقي رافغخوم_ثناكىدقاولا لاقو ردي دمها
 ىلعال موةلخاعادبا ىاخنا ىلاعتدتلا ( عدبأ ) بو.حلا هيف ساد: ىذلا عضوملارددلاوراذغ رايد

 ند | ىهو ةعدب ةغلاخلا ةلاعلل لءقهسنمو هنثدحأو هتحرصسا هتعدتداوْئثلا تعدبأو لاثم ْش

 نوكردق نكس هدابزوأ نيدلا ف صنوهاعئاحلامعتسا باغمت عافترالا نمةعفرلاكعاد#تنالا ||
 اهبعفدني ةحلصمهتضتقاوأ عر.شلا ف لصأ هس دب شاموغو ةحابمةعدب ىم-نق هوركمريغاهضعت |
 هل-عف نم لّوأوه ىأ مالا |اذ_هىف عدي نالفو سانلا طالخا نع ةغيلخلا باص اك ة دسم |

 0 رباطت نيد نم كلد د ره موش هانعم ناكفأ ره نم لعق عيدمأ ا وعدتمم ىعع لعاق مسا نوكيف

 نمىجولاب ءاجنملؤأانأامىأ لسرلا نماعدب تنك ام لة ىلا عت هلوق هذمو بحمتلا ىنعمهيفو |

 ىلعان أف نب رذ_نمو نيرسشدم ىلبق لسرلا ىلا عتدقلا لسرأ لد عئارمشلا عيرمش و ىلاعت هللا دسنع
 باىىف بيذهتلا ىفو زولجلاكر صمت لجوه ملا لاق فو رعم لوك املا(ىقدنلا ]م هاده ا

 لاعف هز وف لصالاك اولعح نم مهنمو لعنف هز وف ةديازرثك الا دنءهنونو قدنلازول+لا جلا 1

 لوعنف فك زخوا عر كوأ امهك: وأن دعلاوءاغلا مضي لعتف قى اتةنك اسنولكتاذكو ||

 قداشلا عجلا عجب و ةقدتباهْمةدحاولاهيجيرب ونيطلا نمل م_ءباماضيأ ق دنلاو ليعتفو ||
 تيخنالادبااذكبهتلديأو لادبأ عملا و ىنءعاهلك ليدسلاو ركل لذنلا ونيتضق (لديلا ا

 تانسحت ًايسلا هللا لدبو ارييغت هنروصت ريغ ىتععالب دمت هتلدروهناكمىفاشلا تاع>ولوالا ||
 ديدستلاب لدي ناكم ف لالا لدبأ لمع مسا دةوريصو لعج ىندعهنالهسغنن نياوعفمىلا ىدعتن |

 ”نك دنا تنع ب

 تتسلل

 تت -

 لدب

 ْ 5 أ احاؤزأ هلد..نأّنكقلطنا هير ىدنعةعمسسأ أ قوامجانعمرراقتل نيلوعفمىلا هسفن ىذعف



 ةبسنلا»ستلال ىرحي لقولهنالبسنلا فريغامتوشوا وةعوضومحرلارحىلابوسنمفئارحصأ| | .

 عم 1

 ل-ةمروش عجلا فو هرثدهن دحاو ف لءةو امهعاردصملا لمعتسا ُجريغص ارنب عب ربخ لق باب نم

 كاذكوهتقرحا ذا لتقو برعض ىنان نما املا( تتش ) طغنت داك ارثرتو ةثلاث ةغا نرق لدمرتدو

 ردصلل مسارسكلاب قثءلاووهقشيناةركسلا ف

 يامّتاشن امو كلا عمداملا وب

 اذاام_يصش  سحأ ئذلا تدب وكانك صن و رقئاذا سعتو عفت ىلا نمْئدلا 2م

 نععلا نمدلست(/ هلي ) شاف هردق ىبعع سحبت ا لثو باب نما. سي ءاملا تسد هدمظع

 ةيسنلاواضد أ ولسق هر لام هلو ةغين> ىنىلا ةبسنلا ف قنح لثمنيدظ#» ىلكابلا ةمسفلاو
 هترقووهتمظعال ص تهل ا عظفل ىلعاهلا |||.

 يبا مملشن مو ءاملسا عمءا.لاووب ظ
 | كسمو برق لثم تنم لصالا قردص موهو سسفلا صلاخى أس لفنازو (ت<فرع))

 .ىوق تحيدرب و ه_عممادا ال ت<ماعطو حارمص ىأ تدل ظو هريسغب طالتخالا نه صلاخ تدب

 ثعبف ليزنتلا فواهرفحضرالا ىف ثحب و ىدقتسا عقن بان نما ص الا نع تدع ديدش

 ١ هنموهعاست الكاذب ىعسراحو رحأو ر دوب عجاو فو ورع ) رعبا ) ضرالا قثحداباربغهللا

 مدلا لقو ىفارحبورحا.ةرجا دي »شا صلاخلا مدلا لاقيو ىرخلا عساو ناك اذار بس رف لبق

 بارعا برعب ود دالد نموهو ناعو ةرصبلا نيب عضوم ةيفثتلا ظغل ىلع نارحلاورصل ا ىلا
 اباعرصتق او ةروه.ةمةسغل ىهواقاطمءايلا موزل عم بارعالا لحتن دونلا لع نزوح و ىنثملا
 ةتانلا نذأترحبوىفاردبهمل اةي_سنلاوتادرغملا هشآف ةلالدلادرغماملةاصهنالعرهزالا
 اهمأ عمى ىنلا ةمئامسلا تنبنذالا ةقوقشملا ىهو لوعفم ءادريحلاوامتةقش عفن بان نمار
 ناو هولك او هوحبذاركذ سماخا ناكن اق نطبأ ةسدخ تدتاذا ةقانلا مئاناهرمسف نم لوقا ذهو
 اذاةقانلا تناك لوقبو ةمئاسلا ىهةريدلا لعجي مهضعب واهمأ عماهولخواهنذأاوقش نأ ناك
 (ةنع) كلذ نمالهتن ةريحبة أر ملا تيعسوا لع لمي لو بكر ئلفاهنذأ اوقش نطبأ ةعبست دقت
 ةنيكنمللا دبع هنمو ةأرملا تده“رغصملاب و هنا هريغصتود رع لام ةنحي لكلا نم برمضل لاهتد
 هنأ مساو همأىلا هللا ددع_سنو ةديعاهمساو امل بقل ةنيدك ليقو بلطملا دمع نبثرخلا تذب
 ىدسالاكلام

 يامملشيأمو ءاخلنا عمءاملا 9

 انْ و طللات خلا او بت ,رعم ىمعأو هو سذبتلا فو لعد وفق وناخل | ىلع عمم كفكورو

 ةلك( عب فاذملا لصأ ىه ىتلا ةس رعتذلا نوك ىف مهضعب فقوتانش نمو ىم خو ضو ىنعمو
 نازو ((ر وخلا )رثك الا ىف فذختو نيوذتلاو ريسكسحلا ىلءةينيم ىهو ئةلاباضرلا دنع لاقت

 رج راخا ءاملا نم عطس ْئبثلكو تاراغجو ةرذأ عج او فورعمراضأ او ببربضت: ةنخدلوشر

 ل  حايصم 0
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 ااا كك0كك يسوع

 ا



 ناس

 امد
 و

 ونا

 ل
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 1 اهلامعتسا حضفالاو هملا تفمضانا ناكمفرظوهبلا د تقغيضانانامز فرظو هملا تةيضانا

 ١ ةقراغلا ثينأتلا ءاه هممت ال ياللا مسا امنال تدوملاورك دللدحاو طفل ماهقتسالاو طرشلا ف

 نو كت مثلا تان اقاق است هلوقهيلعو تماق ةأ سها ىو ءا لح .رئأو#ثنوملا اورك ذم لاس
 ىقداطتدقو 0 دنهن.ورع ةثيشمى أ 62 0 :اكننورعلاقو توقضرأىأد 0

 رعاشلال اق و تومتضْرَأ هيي ذاشلا فو ةأ ص اةياو لجر ىو حن ثدنأتلاو ريك ذ تلا ىف

 مهضعب ودحأو ظفاداهلامعمسأ نسحالافةلوصوم تناك اذاو دي كمس صوملاكإةكتاراحهنأ *

 فوصومل ةعبان ةغص عقتو تما ّن 0 وماق يأ, تر صون ةقباطمازوو حصفالاوهلوقب

 هيأ آصانو ل->رىا لجرب وحن تاقت_ملا تاغصلاءاهلا مشت ثننأتلا وربك ذتلا ىف ىداطتو

 ةيراحىأةنرا < ترص لاق. فاضدا اه فريك ذتلا ىره ا قوما

 بابن 5006 228882888 6662226868228 222222226

 5 إ ( هابلا بان كم)ه !

,6656885 6666688865 68 66666666286 6:26:66 66:6 2026 

 80 دس 01 تا

 00 أواناس سان لال ه>ًاسةدعمللا 0 1

 نازو باب, لايف فاثلا فيفب واضراريمخا ةدحومءارب ثيدحلا اظل مهضعبلاق وةيسقلا ىف
 نبالاقنونلا هدا ز ىلعوةراكلا براق: لوالا نم فيدتوهاولاةو لوقلا | ذهاوتدش لو مالس
 دحاوناس هلى و سنج نم ةيثالث ةلكن رعلا مز لك ىف سل هيانك فهي ولاخ

 1 يل يرعاك نوار سل ليطرو_ مارشال ا ارح رببلا )

 0و ا داكن سمللإل طفل ثدن [ملاوفو رعمرئاط (ءاغبسلا ]): برعلا مالك نم

 تاوارككو ءاركك ل ثم تاواغس عجلاو ىئنأءاغس ورك ذءاغمس لايف نالاو ركذلا ىلع
 يامل ناموءانلا عمدامأ | ب

 لحرلاسد را اع 5 تدناق عواطملا نو هعطق لدقو برمض ىناي نما نه(

 نءاوعطقاذا هش هند وه ةقاظاوقلطو اهقالط توم ل_صالاو هيوّدم ىنهف هنأ سا قالط

 نيد دعت :مونيمزال ىعاب رلاو ىنالثلا لمعتسس وىرهزالا لاقةغل فلالاناهتالطتأو ةعدرلا

 : ةن ول عفأ ال دهبف ةعجرالا ل لاقي وسراق نالاقتمهوتادقالطو تدأو اهقالطتب لاهدف

 ةتابو هن انيعماحوةنانو هم ى ل ا ا تددو

 ا « منو ما قري ىلع هعطق لدق بابن مارت (هضرلا اهيزح فئاالان اوتو هنداهمتتد وةرانعأ
 رد أ وهف بعت بان نمر ركن هم الفلاش و عطق ىأ اهنذرت:ىتااى هواءاسغلا ىف ه ةروتمملا
 4 :ةمتاطا قاطو هنابأو هعطق لتة با نمالتب ( هلن )رج جوا ارتحورجأ ل ثمر عيلساو هارغب شنالاو
 عطقتاواه عرفت هدابعلا ىلإ لةدتو هلم

 اممم بامو ءاثلا عمدأملا ع

 ثدوهرسةذوه ءاذأآ ثيدسحلا لجرلاثد و مهقلخ لق بانماثب قلخللا لاما (ث)

 0 مم هلثمفلالايهشأ اورمسل اثدسراق نبا لاقو مهر دالمأ | ىفدنحلا ناطلس بلا
 مس م يلا

 لئلا تت تت75ت5ت تت تت تت ”_”__7_تبت7ت_7_7بت7ٍ_ _بآ؟بآ إأإآ7؟7؟* !؛
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 لات

 رثك أهناللاقىولو ىوش با: نمءانماللا وواونيعلاهب ومس لاق هريعلا ةي"ألاو هيلع توكيبلا
 اغيفذت ملل تفذخ ةلعاف ىلعةينآ لصالاءارغلا لاقو نس لسا اهمالوهنيعامت

 يام ةياموءابلا عم لالا ولي

 ىيلقموهلوقد :مهضعنو لعاقو لعف ىلع سدأ لعافلا مساوةغل عراضملا 0 بعت نان نفاس

 نيام نآرشلا نمي الا ثانآو ىآ عجلاو ةمالعلا ب الاو لعملا تز لا

 دأ دأ
 را

 ض0 ادوع لعفأ ءانعماضدأ اكلذ لعف ًامهلوعف ماد عابلثماضيأض يني( ضآ 0 سب نم

 هزمهلا مضي (لبالا )) كارالا نملا قبو ةرمتورمت ثم هكمأ ةدحاولار خت (كيالا )ل مدقتامىلا
 ءايلباو ليبانالا 4 وىلبجلا ستلاو هو لاعوال ارك ذةحوتغمةددشمام_مفءايلاو اهرمسكو
 مخخأتترهنلاءاروا وامروكن مهر وك هز مهلارمسك قالداو برعم سدقتملات ب لبأ ليقاسعروادودت
 ةيسمسل ىشوعظفل ىلع البا اهلا ةيسسنلاو شاشلادالب ىلعق الد أقاطت ل-.ةوشاشلاةروك

 حج ورتن ملوأ لق نمو ةزتءاوسوفاغصلالاقةأضاوآ ناك الح .ربزعلا( مالا )لانبادحأ ضعبل
 رعاشلا لاق يأ أ صاو با لجر لامتبف

 نم سيل دعست أو هسلو ةريثكءاسن تما د قوانناف

 ماو قالاةعأ اضدأ لاقي واسو 171 ارمحوزاملن ملاذا اةنالفاضدأتيكسلانءالاق و ْ

 أهف لمعت لاحرلا نال 4ع اميرخا روزا لل اا ةعالاوريس راس لدم مث

 ىبأنأ اهبهفعجلاواه>وزتامى ءأةأصاو هنآ ضاتنتامناعا ل>رو جاوزاالبءاسنلا يشف

 داما عضوم لا ميلان 0 لصأت يكسلا نبا لاق ىراكسو ىركسو ناركس لثم فلاب
 دقو ناوهف ىعمو انز دوأ يحن حي ناح لثمانب|نيئي(نآ راعي لا تحتف وال تماقن

 رعاش لا لاقواونمآ نيذلا نأ, ؟ليزتتلا قو ىرمد ىرس لم ىنأب ىفأ لاقيف بلقل ا ىلع لمتسد

 امل ىف ادق ىل ىلمل نعرصقاو «؛ ىتاعىل#ةناى شاملا
 ليقاذاف اماهغّتسا وكي ناكم فرط ناو لعاق ىلع نئاوهف بعئانبانيئبنآو نيتغللا نين عمق
 ريدق:ىفنانأومقا مقا لاعيفامدازن واضدااطرسشن وك وهناكمنيعت.باوجلا مزاديز نيا

 ناباونبافو ني> ىاو ىتمىنهءعوهو نامزلا نعل اوسوهو نالءفرب دقت نوكي نأ احو لاعف

 مزلب سلحا سات ناهلوتفةنر ةبالا عوللا م وعالم الولدم عيج ىلا ةم_سنوهو لدبلا مومع

 نم كدي زننا هنأ دف نيونتالدهبا كلريغل تاقاذاق لعف 2 د>حاو ناكم ىف سولملا

 نالاماثيدح كديزناهنهأ دقو هتنونرخا اك ساو را مكس ىذلا ثيدسحلا

 كلذوم ىلا ف اضنام ننس ىو ةلوصومواماهفتساواطرس نوك-: (ىا)ل رب ريك: نيونتلا

 كلذ نيمعت تءماط دقن تماقةأ ص اى اوءاح]>رىات لف رايت ومس اذا 2 يا

 برضا برمضت سويا طرمشلا ىفتاقاذاواندعمالا ضعبلا كاذب باوجلازوجيالو لوهل ا ضعبلا
 نودلوالانيعتهمرك افءاحلجرىاتاقاذافق مومعلا ىذتةبالو هبرضاالجر برمضت نا ىنعملاق

 تحرخ أ ص ا ىأواهواضق ب>و ةراهطرب_غ»تعقو ةالصى أو حن ةنب رقاهمضتق.دقو ها دعام
 لوعغم ىهو ىنعموأ اظغلاهل ةمزالةفاضالاورهطدقف غد باهااعاوحناماعامدازتو قلاط ىهف

 ليأ كيا

 هنأ
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 وا

 ىوا

 نا

 سلو ماللاو فلالا لود مزاوه_ف تن أى ذلارضاحلا : تقول فرظن' الاوىرسكن اونا هنمو

 سل حارسلانبا لاق هانعمقف هكرشداما ذهل ساو تاكر تش اريبع 5 رعتلا نال فيرعتلاك لذ

 رضاحلات والم )لاو فلالا عم عن ضو لدفق» ا آوناوش

 نس دودو ىذلاوايرمأأ ل ا لاهالالءامحلارسكو دملابا ذك كاذو<#وىذلاوابرثلا لثم
 نكسذو “”وو واول دنت وتلا دكر ككلا رماولات 0 عحوتلا
 011 اال (وأ ) ىنعموا:زو عجوت لثم وأتت وواولا َُ كتقءاهلا فذحت دقو اهلا

 هنكلأ 4 ةرعنما الا ىفو نييعتلا فرعبالكل_كلا ىف ماكملا نأ قرغلاوارعوأ ادي تب ارو

 ليم اذار حان دع نمر يوه وبستلا نفس هىفو هريغوأزاهجالا ضرغل عما س لا ىلعهم بأ

 مأو دو>ولا ن ءلاوس ,داتالهد_:ءامدحأناكنا امذباو 1 افورعوأ كدنءديزألاو بلاى

 نالوسلاو الل ار مذ باوجلاو وأ. لاوسا اف هدوجو ل_هجا وا د_ءباهتترفنيبعتلا نعلاو 7

 دو>ونءلاوسلاقدلاخو ورعو أ كلد_:ءديزأ ليقاذاو حاضيالا ىف ةدابز نوكيو نييعتلابب و

 لضفأديزأوحنم أ, لاوس 00 ا ْ

 : ناوجلاةدلا مل ضف ور عواديز لمقاذاوهنعل سلا هنال نيمحتل ايد هليل 0

 ثلاثلا مسقلاودلاخا لضف امهدح أل أساسا هنالطفالا|اذمبامجدحأو [لضف ناكنادلاخ

 00 هزخو كرا عبارلاو 00 ا

 اذ_هوورها ذه لك !تنكىنعملاو لسعلاوأم 1 لك [تذك لاش لمصفتلا ٌنسماختاو امهتدد
 رعءاشلا لاقد ص ْ

 ردو أ قفالاف ضهتتب * الكلا نويعموخلا نأ كح

 ها :اق مهوأ اناس اناس :أهع ءاذ ىلا عت هلوق هلمدو بيغداجضعيو علطد اهضعيىا

 نعءاهفلا لقنوا ذك انقوو ذك انو ىنملاو اعاقوأادعاق وأ هبنجلانا عدلا ذكواراهنا مضعنوالم !

 لالقرب ملهنأ رح نبا نعى أمسو ًامدونيس رقوأن يندر قهزقلا عسر“ لالكق نعد :ًار لاقي رحنا ١

 أيةونيتبرق عسا هضعب ونيت رقعسابضعينأ ةَقب رطلا هذ_هىلع ظفللا اذه ىذةةمورعم 1

 ةقبرطهذهو لقت لو هل" اق 4 هدح نءالا لعب الك ثلا نال مهضعب هملأ ب هذ ذاك كشلا دارملا سلو

 ةسع ليقو فطعلابادباز لمعتسا هبودافاغصت ناكن اق ْئ كلاامأو مههالكى ةروهشمزاحبا ْش

 اهصن يقل لوقا شالا هند لقو ءانتتسس الاب لا ما فاعلا مرتك !ناك ناوالثم“رثو ا

 ماقأابوأ يمض بانن مىوأب هلزتمىلا (ىوأ ) ًايشونيس ر ةوانيدنر 5 هلوق ىعمبراقتي و هندانز

 لالا ىوأم عمجو 4 :هحجج هناوم .- لكلواولا ب ىوأملاو هلزنم ىوأ ل .قفهسعن ىدعاعرو ا

 اليلهبلاىوأت ىذلاهجا ص ءنغلا ىوأمو ساربتلا ىلع خلابو لّعملا ف هلريطنالوا ذا. رمس كلا ْ

 ناروه' :ءوألوقيفادتموامزال لمعتسسأ م هل عد نم م-_عمصو ىدعتلا فدملاب انرتنواو :

 ا داع ا 0 ا رع

 «بعوشظو 0 01 ا و رسرسل را 1

 شل طا سس
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 نك دوو - مرج م وصخ( صن ى كات ةوهتةلع 3 دوو نوم ة جنون 3: نبا جهه لحس < اذان شا طا تن»

1 

 س.اوىدس لاو ساعفلا هعبتو كلذ لاق نمل وأو هو هلهأ لد هل 1لاةدالفرعتملا ىلا ل[ ةفاضا
 لادالا ردد كال هأل الا لصأ مهضعب لاقهديؤد عامسإل اوهدضعي ساق الذا عبدصإ

 ثنود ورك ذيبارسسلا ههمشدىذلا ل الاو ليهأ لا قيفريغ_هتلا ىفءاهلا دوعبه.ءاعل دّتساو
 وهىلاعتدثلا تاغصىفهنمو د>اولا ىنعج نوكي و نان هلىذلاوهو ددعلا خضم لوالاو
 اذك ل والا طو رش هلو مسحوق ىفنيفنصملا لامعتا هيلع و هلىنان”الىذلا د>اولاوهىأ لؤالا

 نآأر رقتاذا ال مآ هريسغتدإو ءاوسه دلت ىذلادإولا 11 ىقلعس حاف ايان

 للوالا ةيوملاالا ىلا عت هلوقهنمو اضيأ ةدحاولا ىنةعىلوالا ىهةثنوملاق د حاولا ىنععلؤوالا

 010 كك هنآرخ" الا فم دقتدقو ىرخأ اهدعب سلوامندلا قاهوقاذ ىلا ةنوملا ىوسىأ

 د ةياو رقواعيسسل_سغ باكلا غولو مال سلاوةالصأ اهملع هلوقفةدحاولا ىنءعىرخالاناو

 ةحاحالو دحاو ىنسعم ىلع ةفدارتهظافلأ ل كلان هادحا ةءاور ىو نهار هءاور فو ّنهالوا

 تالدوأتلا نهلقامعاهينغتساو برعلا ماك ىلءا هيي رخو ةقيقدلا هذهل همفتو لد وأتلا ىلا
 لوالاثعلاول اوالاو تايلوالا ىلءىوالا ع ربعلا م لاك ىلع تضرعا ذا !مناق

 لوقو رشعلابلورعت ملاو ىلاعت هلوقهنمو ثنوم عجب ى هوىلامألا ةصدنالاضتأ لت اوالأو

 لوو هلصاو ا ا هرهدملا عش لوالارم ّدعلا ةماعلا

 ثدنآنلا سلو هلوألاقفهاهلارهثدنأت ىلع مهضعدأرتجا اذهو مغدأ عه ه.هىلوالاوأولا تماهتف

 |ىتهقةينأ قداسلا نممزأد هالو ءاحو قمساذا لود ل || نم لعفأ هبزو نوققحلا لاقو ىضرااب

 - | يمه دعت نوكم الن أزئاحو ئلاءادتبا ىنععهنال هداتدلو لوا م هوق نم قب_سام ديو اذهو

 لدالاو ىسكءادن :ءااذه ىنعملاورخآ بسكه دعي نوكمال نأ ئاحو تدسك املّوأ اذ_هلوقتو

 زمهب لأوأ هلصأ ىرهوجلا لاقواولا ف ت+دأو اواو ةمناثأا ةزمهلات هلق ن نكلنيئتزملوأأ

 عج موقلا لئاوأ ىفءاج احول :اوالا عجلاوواولا فت غدأو فيفضتللاواو ةز هللا تملق نك- 1 طسولا

 ةغقخواولا خو ءزم#لا مضي لوأ حم“ واضدأ نونااوواولابعم<والؤأ اوان يذلا ىفءاجىأ لأ

 ليضفتلا لعفأ لمعتسن 6 ل معتسدو لعف هل نكي ناو ليضفَتلا ىنعملوأىفو ريكو ربك [لثم

 مهعدح او لاقو هيرفاك لوا وزوكت الوىلاعتلاقدحاو ظفان عوماو ىتئملاودح اولا ةفصهنوكن م

 (فةالدكد المخد لّوأ :ًاوالوخدلوأامنأوالوخد لوا آتنأ ل قو زيمعلاو لاحلا هذنعصتتا

 لمضفتلا لعفأل وأ بحاحلان ا لاق هتنز ىلعوأ ليضفتلا لعفأه نال فرصناللواق ثنوملا
 وهو نيبرصملا بهذما ذهو لاق لد الا ىلع مايقلا نسحأ نأ. ةفصوضو لدآ هإ_ثمو هل لءفالو
 ءاملا عانتمابع رصتلاك ا ذهو ءام لا, ة لو ليقل نوبفوك.لا هيل ابهذاكل ءوف ىلع ناكولذا جصعأ
 ماعزاسو تفرص ةغص هزعجتمل ناو ةغصلاو ل غلا نزول هفرصتملةذصهتلعج نا لوأ ماعلوقتو
 سدكربلا ىلع لوأ ماعلاقتيالوا ععنمتيكسلان ا نءعىرهوجلا لقنوةفا ضالاو في رعتلابلوالا

 ناوالاو هيف قفرانو نود الا فنآوةنوأ عقاو ةغلا هرمس كوة محلا خشب نيحلا (ناوالا)

 هلثمءايلا ةدايزنتاونالاو هل ناو أاوهف ىدل دانس لكوةحرفلا دو دسصريغج زوم تدب بانك تازو

 . ةمالا هدلتدإو لأ لئاقلا لوقو دحاولادار أ لب هدب ئثهملعد ةرتنىذلا قداسلا هيداربال

 ْ ليضفتلا لعفأ لايت ل معتساا كو عوقلا نملقأو موقلا لوأو لوالا لاقي وسانلا صرحأ

 ناوا



 باها

0 

 0س

 روصعمر..كحلا.ىنالاو عملا عججفاوالاو ىنعموانزو ةسيعوالاو ءاعولا نس الاوهانالاو هاصح

 اذه ملل ١ لك نأكل أوضح ابرق ةواندىربانن مانا فلان آو جضنلاو كاردالا

 لعفتن أك لنآ اولاقدقوهتناركذا مسييولة عشت نأاونمآ نيذلل نأب لأ ىلاعت لاق هءلارداشهةثو

 مالسنازوءانالا مسالاو هنرح أ دملاب هنن اوهنم يو ةدوهوهانععع اببانن ماش ءااذكا

 ام ئشراموءاهلا عمفلالا ب

 هدقامىللعلو#قالطالااذ هوداجلا باهالا لوقت موضعب وغبدينأ آليقدلجلا (باهالا

 سايقلا ىلعنيدمذإ بهأ عجاوهيلع لدي غب ةدباهااعأ مالسلاو ةالصلا هماع هلوة ناؤرثك الا

 لعفىلععميلاعف برعلا مالك قنسل اومهضعبلاق سارقربغ ىلع نيم وس ؟وباتك لدم

 هل لهما ارغسلا هأت وناسنالا دل + ناهالاربعتسااع 010 ودانعو بهأو تاهاالا نيتك

 وهف هل هاد ر عراق تا نمالوشأ ناك 1 لخأ ) فرغو ةفرغ لثم ىضأ أعجاو ةدعلا ةيهالاو

 حج قزتاذاالوهأ لهأب و لهأب لجرلا لهأوهبتسنأْئ ةلا,تاهأو د ضاعتإ_هآ ةبرقو لها
 قلط أدقوةبارقلاهيف لصالاو تدملا لهأ لهالاو يزال ير لنك رع

 ىلاهالا ليفاعرو نولهالا عج اوهيفصتا نمْلعلا لضأو هنطوت سه نمدلبلا لهأو عامتالا ىلع

 ا ا اة ل لع تلا ل وسم اقل لاو ءانثلا لهأو

 اح صوالهسوالهأ مو اوقو هلى تسمى م اركذلل لهو هول زانملا فا امدا اودلا نمىلهالاو

 ةلاهالاو شح وتستالو سنا ساو كيت طرا مدا حانة طر اه رك اء
 ىدتسا ىنءع لهأت لاق و اهلك ًااهلهأتساو تاذملا كدولارممكلاب

 #«ا.ماثباموواولا عمفلالا

 نع 00١ لا ادار تاوههنمعما تارا اموانوأ بوند هر ةسنم (بآ)

 اؤاحو ليللاربسبي وأتلاو تد رغفا هقرمشم نمتعجر سعلا تم

 لقث ىأ لعفن :انازود ”ناق لت ادوأ هدب (هذآ ) جف لكم ىأ عج م لكن مانعم بو أ لكن م

 مدالادبد_نو نيسعلا تف وهاغلا نكد ل-عف ىلع قو رعم ( زوالا ),هانحو هفطعادوأ هدآوهب

 عجا ىف ىكحو نيدام )|ىركذياذهلوهر ءو رمل ةمهزوهدحاولارولاةبهغل فو ةزواةدحاولا

 هرعصعو هل ى مو بتذلاسوالاو ةسآ / هدحاولا ةحئارلارطعرب + ”/(س“ الا) ذاشوضو توزوا

 هتباصأ لوعفلل ءانملا ئثلا فيأو تاخآعجملاو ةهاعلا يرو ينصر ادلب صرع( الار اضيأ

 اولا تح صقتلا ىلع لمعّسا هنك-ل لوعغمىلء فووأم لصالاو لوسرنازو فوم ْئشوةق" اللا

 كسمو نووصهو نوصمس و ناف 0 او صقنلا ىلع لوعفمواولا تاوذ نمد->وال
 لبق. مو بابلا عيج ف كلذدر كلا نمةعالا نمو برعلا ن ءرومةملاو 0

 ىاعملا ف لمعتسسا دقو هنيه اتاك از لااا بالا اموالوأل ود 5 هلا (ل أ هنم

 نمناك اذا نكلانةلانا هلام لج رلال آو ىنعموانزو عم لل لئوماواذكئ ا مالا لآ | لايعف

 د الاواضنأ كلا, ةليالامسالاو هسا نيعرلا 1 لا

 واولاح ؟ 2 لوأ ضعبد نع هإصأو عابتالا ىلءو هيي لهأ ىلع قلطأ دقو هتنارقو وذمهو

 ,اوةغل اممسأو وهف باتو هم همن 3

 ظ عنمىلا فانكلا بهذ اضتقالا باتك ف ىمويلطملا لاق لاق لثئماغلأ أتيلقفا وا هقام شن و

 ةفاضا
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 اعاد ا ماقا ئثلا(قنأ) كلذكمتفتئاوهنأدتباو هيفتذخ أ ئشلاتفنأتساو عرتملا| ٠
 سمرا وسخ راموس ايدو ىنقن ا لايف ةزمهاىدعتنو ت.عأه بت قنأو رعأو هنسحأا |

 دوسالا صاصرلا لاقي و لاا صاص لاوهسلفأتازو (كنألا) همك ءلعفقنأتوأ| ٠
 || نمفرح لاو كن الااّمأو نيعلا مضي لعاف ىرعلا ف سلو لاق لعاق كن“ الا لوقب نم روسبمو ا

 . عيمج نمضرالا هو ىلعام مانالا ” لا سنالاو زك(, 9الت اممعأف لباكو لمأر وفقذخ ا 1

 أ | لوق:وةنآ ئنالاو لعاق ىلعت[ رك 5 ذلاق تونص مضلااناناوانينأ هك! اننتن لج را( نأ) قدا

 ا ليفاغأو دجانأب لد وأتىلءت فا عرو فانثة_سالا ىنعم ىلع لا كيت 0

 |١ تاقدصلا اغا لامن هوهكح نيعتلا تراصنا ىلءامتدزا ذا قرهوش ا لاق نا يا
 أ ديك أتللة م حترصحلا ىفةرهاظ ل قو هادعاعهيذنو روك ذلل ىلا تايثا بجو هنالءارقغلا
 : ع صنادل تاكو عدم" اللا لاق رم اعدك املا فةرهاظ لدقو مئاقدب زامءاوحن

 فال ىلع ريغلا هئمحناكد.ك أتللتن اكول لاق نأب هلوةنعباد<و لصالا فالح ىلع هريغأ

 || فرح نوكتتف نوكسلا,نا امأوم اهقملابق مادام ىلع لمكف مدقتا لل محتاأر هاظلاو لضالا
 ا لد روغلا ىضتقنال او هعوتو لمامالا اهب ىلعبال وسد دن أود سحأ ىلع رهأ قماعت دوهو طرت

 ْ رادلا ىلخدن م ناوأرادلا تلخدنا هلوقف اضنموأ طرشلان اك اةدثمىحارتلاو روغلا ىف لمعتست
 || ادب زتلك نارادلا تلح دنا هنآ سخاللاقوا تمت ليسو ىرهزالا لاق ننام زلا ميقلاط تنأف

 || جانا قلاط تن ألاقول هل ل قف نيطرمش أ هنال ا عيجج ا مسهتا نانا لاعت لم
 || رسسلاّرج اذا لاقول هل ليةفدساف طرشلاف ٌرم< نأ ديالرمسلا ناللاح ل ةسملا هذهلافرسسلا
 | اذا لا ةيفقةدعللاذاو نكمل نا لعش اذا نيد ونا نيد قرغذ عج طرشنالّزرج-ا اذا ىلطت لامتذ
 ْ نءعتزعناو لمسلا ىنععنوكتف طرشلا ىنعم نعدتصن دقودي زءاحن اور. شلا سأر ءاج

 ٍ ىلع تردق هاوس لص ىأ ؟4 | قهنع وكس اب ظوشاملا قاحلا ذئنيح مااكلا ىنءدو 1

 ٍ هيفو هدوع5لاحىفولوردعتلاو لاعلأواولاة دعقناو ادي ز ءرك ألاقي هذمو هنعتزعوأ مايقلا

 || ىلعصتةاولذا مومسعلاو قالطالا نم ظفللا هيضتقيام تو اولادعب ظوفلملا لاخدأ ىلع صن
 || مومعلا تو اولا دعنام لود لو_تكفديبقتل ارثاجقلطملاو اقلطمناكجإ اديز ءرك ا هلوق
 (| همرك اهانعمولا م> الا لوزبو هيلع صنلا لوخدلا نيعتيف صيصختلا ةدارا ىلعه>ورحن لمحت و
 اح رسشفقوزرملالاق ذئنيح صم_صختلا دارا عنتعو هموع ىلع لعفلا قس والوأدعقءا ا

 : رعاشلا لاق طرشلا ىنعم لاخلا فنوكي لاخلا ىنعم طرمشلا فنوكيدقو ةساجلا
 نمض:: لاما لاثمو !ميارخ لاح فولو ىأ لادم لا ىنعمواولا ىفف هي انرخاشروم ءمناو ةأرهدواعد#
 || نل توك 0000 و هريغت اكن ا را وتاك امان اكهنلعف' ال طرسشلا ىنعم

 : ةلزتمملاعلا ليزنتل نوكصتو هيك دلع ارادلا فناكنا !هيملاعتن ًاورادلا ف كدلو له كلا

 ْ ىباكنألعت تنأتاقثلا 'اكو ىنعطأف نبا تنك ن اكو هكهماودوأ لعفلا ىلءاضد رحت ل هاجلا
 لوقتةومحلا. نعم ا هغتسا ( ىنأ )هب : ودام لعفأك عمم ًاوبالا ةعاطنالا ىلع بحتو

 ناتغلاهد>اوقفوتاقوالا ىهلاعفأ ىلع( مان 0 قد رطو هحو ىأ نمىأا ذهنوك,ىنأ

 نا زو هانأ هنممسالاو لمن لو ثكبص الا فىنأتو ل تاز وفاورصقلاوةّرم_-_علارسك ىلا

 تسلا سسسم حسا

١ 
 ا

 ىلا

 هأنأ



 ةمأ

 ' اه

 دح وبالهنا ليلدب عامشا للا 1 وزاخملافف :ةرمصةلاءنيمأو تانامأ عجلاوه دودو |

 ننسحلان ءو نوكيا ذك انعم ماموبألاقو بخس مهلا هانعمو ل عاق ىلعةلك هب .رعلا ىف

 أطخدي دشتلا نأ ةرقعملا لوصالاري_هاشمىفدو جوملاو ىلاعتهنلاءامععأ ن .٠ 0 ىرمصم هلا

 نيماولاق ىب< نبدأ س اعلا نأ نأكلذو مدقم تاو كو خا دعنا لا رهأ لطم لاقو

 هريسغو ىنج نبا لوب دود سهوفو عملا هل :اقهنإل عملا ةغب دا ارملا نأ هودف ةغا نيصاع لام

 ليثقلا يحاصلوقهديؤدو عجلا ةقيقح دارملا سلو ىنجنءا لاق ريسغال ظفللا ةنزاومدارملا نا
 نيدصاقنيااضلا الو ريدقتلا نالدي دشتلا ىلع قن_صريغ ىنعما ٌعأطخديدشتلاو عسصغلا ىف

 ةرئاذملو هوما لصالاو واو ى هو مزللا ةفوذحممةمالا ) هنامأ ىف لخدهيلا نمأتسساونامالا

 مآعجلا اودرغملاةغل ىلع اتمأ ةيثتلاو لحرلا ىعمرغصملاب و ةويما لصالاو ةيما لا ةيفريغصتلا ف

 ةمأت يمأتو مهدنعربمالاوهو سايقلاريغىلءا وكم: و سايقلا ىلع ةر مهلا مضب ىوما ةيما
 ىقهتمأت واهتذختا

 عاملة دام .ونونلا عمفلالا :

 لاقت ريك ذتلاف الخ ثدنأتلاو ىنانالا ليقاعروباتك لدم ٌثانا اهعجبو ىلعف (قالا)

 لانك اذاوتكسلا الات ثننأتلا ةمالع هضاعتعوأ هيتقملا اذاانننات مسالا تنأ
 لقب ءارك ذه «ي اهاقا لأ ضرأالو *« رءاشلا لاق لع فريك تا نكيملواثنوم

 ريغوهو عاطسمثلا نا لاقي نأ اذ_هىلعهمزليو ثينأت ظفلاهف نكي .مال ضرالا لعفوهو
 هي( تسنأ) ناتدصخللا نايثنالاو ةرورضلا ةمالسعلا قد لعل وخلو ومنا اور 100
 نسانلا ٠ نمةعاج نيت سنالاو هم مي أمضلابسناالاو برمض بأي نم هغل فو لع بادن ماسنأ

 رمش لو باعلان كساذا هبت سنأتو هبت سن: ساوهن سنا :سس ىذلا سدالاو هرغصع وهن ى و

 تناجلا ناويحلا نمىينالاو نا فال_تسنالاوهيرصبأ هةسست آو هتلعدملاب ىلا تسن و

 ماس انلا نمناسنالاو اهتم لع لدقأامسوقلا منا رب لولا قدا قابنسو رسالا

 هرصأ ىلا ٌدرراذه ,وتالعفا ىلعنايسنأ لصالاو صقنلا ىلع ناعفاهنزو و هد ,اردزمهاق نايسسألا

 قاسكلا نعوسانلا قيبفسات را ا اريل فرح واذا الا نم و ةدنم
 نان دامام مالدجولا اوهورخ كلا . نماقدشءادهدحأس اودحاو ىنععناتغلسانلاو سانالانأ

 ىنلا نم (فأ) لصالا فالح وو رامغت 3ةىزكلا اوسو ىف اس6 قافتشالاق ناتءات2

 لاق هنعهزنت هزمت 0 و راتسمال اوهو فكنتسا ىأهمصق لثمةمنالا اللا وسعت با نماغنأ

 لاعفا ىلع فان .أعياو سطعملا فنالاو لاقام ته كصاذا ف:الادشأ هلوق نم تغنأديزوأ

 ا ا أ قورو نم عراملا لسا فن أو سلفأو سولف لثم فن أو فونأو |

 و

 0 يتلا هه ري 72--

 ْ هنمىلط هنمأتساو نيمآه دنع تلق انيمأت ءاعدلا لعتدمأ اوهموهفاك هل قاع طمتربالاذهو كيلا

 ٍْ ىلا ةيسنل اوت اونسلا ةمتاوما عمجض دقو مالسا نارو ناوماو با تك نازو هاماو ضاق نازو

 ١ نونلا هدايز ىلع مهداغتا عمهقاتتسشا ففاتحخاو عججلاودحاولاو ىننالاوركذلا ىلع عقب سنج

 1 نم ىقثسشمنكومقو لا لاقو نالعفهنزوو لصأ هزم_هلاو سنالان منوررمصبلا لاةفوريخالا

 1 ءاغلا ضب لاعف لبق سانالاو ىبان مب ف عجلاو امتدح نعلا نا سنأو ناس لاقيفريغصتلا ف



 ' هنمونن مم مامالاو هيىدتقملا ملاعلا ءامالاو ةميلكنا ءامالاو نيستا م راكم ناكسهنالىرعلا تأ ١ ا

 || نبا هاكحاما ذه نمبر و ةقصال مسام امالانالا وخذح باوصل اوأط_خاهض ءاطا معن لاقوأ | و

 ا/

 نبا لاق تاما لضالا ناوءاسحلا ةدابزن سدجأو تاهتأىعم.ماذلو ةهتأاهلصأ ل و هدلاولا

 قرغلاتاماسانلا اريغفو تاهما سان | ىفرثكو ىذحلا وعد نم لوسأ ةدابرلا ىوعد ىج 1

 !| تاهمالاف ةهماوةماواهرسكوةزمسحلا مذ: تاغل ب :رأاب فنا عرابلا فددر وأام:جولاو .:

 ظ باكل مو ةداي زالو ف ذحى ةوعديلا جاحالو ىرحزلالصأادغاذحا تسب ناتغلتامالاوأ

 ةفرغ لثم أ عجلاو ىنلا عاسنأ ةممالاو نآر ارقلا ماو باكا مآ ةحافلا ىلع قاطد و ظوفحلا َح وللا( ٠

سلا نال سالعدلا نرعلا عزل ىألاو لسور هزملاه هرهدمل اع ىلعةقالا قلطتو فرغو ْ
 :ءاك

 ىلا ةيسأ ليقو ةباَككسلا لهما نمت هنداوام ىلعو هفةبستكمةباككلا نال الا ىلا ةيسسن ليقف | ٠

 || ةماما أ |لبقفءاحلا.ةالصل اماما ثنااسعرو مهضعب لاق ىئنالاو وكلا ىلع قام و ةالصلا ىف

 ىصوةنالفو أس هاانريمأو أ صااذاماعبرعل الوقت دودمملاو روصةاناتكو ف تدكسلا |

 املفءاسنلا فن وكت ا هرثك لاحرلا فن وك ا مناهنالرك ذامناولاق . نالف لكوةنالفو نالف
 ا ةنالفو هأ سها نالف ىنننذوتم لئاقتن او هعضوم ىفرثك الا بع هو رحأ ءامس لاق هلا اوحاتحا

 1 رشا ريذنريكلا ىد_>الارنا ىلا.عتلاقو ءاسنلا ف لهن ولاجرلا فرثك اذ_هنالاذكدهاشأ

 هأرملا ةفصاهنالثدنأتلانةلبكو و ةمس صو لوقت نااطنيس يلو لاق ىدح او هوارذن 51 ذفأأ |
 ْ 60 ب ماسالا فال مما ءارما قاع سأع داليا رراي 0 : ا

 || ءارلا نذ هرم هلا ىلا اهتكرح لقت دعن ملا فرع اتع' دف نإ مآ ناز وةمعأ لصالاو ةعأمامالا ٠

 ل دعا و نيد نبي سايقا | ىلع هاه نم مهنمو لصالا ىلع ةققحت هز وها قسنمأ| /

 مم لعاشل | مد ماوهءىدتقاهب ماو سايعلا قل ه->واللوق.و ان هل هدد مهضعدو فر ذختلل

 || عفلانئذلاماماواماما همت ةتىاقسانلا ةماما هركتو ةقراقهإ_صلاق هنت ملوعفملا مساوأأ ١
 اريك د. قاوفامحا اوحاج زلا ظغلو ةوجلا ىنعمىلءثنؤددقو رك دباذطو فرظوهو هليق:سهإ] ٠

 ْ نوكو اعمجمز هرملاو لد ىتدع ”نإ_صفذملاو نإ طفنمو ل صتمنوك) ما( هثدنأتو مامالا ١

 ١ ورع مأ اماقدب زلهماهذّمسالا فوءأ ثم لدالا مناربخنا ىف اهل اةماما وغم_#ساو اريخا هدعنام

 || هرهاهمزل.ةلصتملاواماتامزاك دحاو لك لالق:سا واهامقاعاهدعبام عاطقنال ةعطقنم ىعمتو

 || صالا فل هعتستالو اد>اوام)اك اهانةامواهدعبامناك اذهل وام يأ ىنععىهو ماهةتسالا||| ٠

 |١ ناك العفو امسا لالا ناكن اق ةراعقلاو ةيع“الا ىفاهل.قاماهدعبام لداعي نأ ب حيو ىنمتلاوأ|

 || اهبل سدالو نيالا د_حأ نيبعت باطلا منالدعق مأديز ماقأو دعاق مأ ؟مئاقدي زأو حن هلثمىناثلا
 ْ نءلاسو اهدحأ ثود_>ىعدب ماك-دملا نالنيرعتلابال اب اضالوانمدحاتوضدعالا

 أ نوكسن ىفلمعتس نأ لصالاو ىنعموانزوهئم وس لدم هنم نمأوانمأ د سالا ديز ( نمأ ) هنييعت ف

 ا ردك ايهيلعهدنمأو هنمهتنمآ لاف و همها نان كار هو كرما ابو صني ىذا باقلا

 ١ هل سدل ىا لالا نومأ مو مهو نيمأو نم ماوهف له هنأ طادانلا. ناو ندمأو وف هيلع هتنعلاو

 : اناعا هللا ندفاو ريكجلاب وهن مافنامالا هتيطعأ دابر يسالا تنمآو ىدحي حملا اوروغ

 ا ران ناس ا 7 نمأو هلتملس)

 ل حابصم '



 لما

 | ؟

لعفلا اذه نمت سهأ اذاو رومأمعج صاوأف لءاوف ىلع لعاق ١
 تفذح ىطع فرح همّد قدمو 

 هرمهاررو م كملاق فطع فرح همدة:ناوذحو لكهريظنو ا ذكمه هت لقو سار ةرمغ ىلع ةزمهلا
 (رووشلا ناتغله نأ فواةلطم#هيذذتلاالاذحنو لك ىف فرعدالوا ذكر سه آو لاهتيف سايقتلا ىلع ||

 داابىسهأ ىفهن ساو نان دمج نادل ا.ودسع :وأ لاقاه دمهنالاو هزمهارمصقلامءّدسالا ىف

 ريمأو وذ لق بابن مىحأي موقتلا ىلع هأ لاقي ةزمهلارسكم ةبالولا ةرامالاو ةسمالاوهترواشاذا
 ىلعشلإو ىنعموانزو ةمالعلا ةرامالاو رشأفاريمأت هترمشا لاقتيف فيعضتلاب ىدعد و ها سهالا عجلاو ||

 ةزمهلاو ةكرشلا, ىدعب وركب عت باب ند ضب م أ نفاع دحاوهّرمىأ خفلاناب._دعأال ه سهأ

 ' سافل دمر ومأعجلا و .ةةسسهه ىهأ لاقي هلا حلا هال اوهن سهأو لدقبابنما ع هنرهأ لاش |

 || نيالا لقامسحلوقواو روان اور مت" او هبمهئلانرغثاو عاطاو عم-ىر اف هترهأو سولفو
 اهريركتنعةئانو نم ىلعةفطاعامنالواولا نوك,ناد_>ولااذكواذكنمنيصالارثك أوأ

 دوم ددعتلا 2 هه ىباطم نب ص الإ ريسغتاذك نموا ذكن منافا ذك مو اذكنمللدالاو ا

 ناكواذ_هنماّماو اذه ن ماما نيالا لقأ ىنعملا قل فاالاداذكوأ اذكر مليقولو امتانعاأإ
 : رثك اولا هلنوكبالدحاولانالو ماهيالا نمهيفا-1 عنتمثوهو ننث الل ارمسفمهنمعبال اهدا 1

 : لبقىذلا مويلا ىلع لعمسا (سما )ل واولا عضوموأ عاةباوهو ىفوكلا بهذا اءلاسق»ناالا

 ا لوقتف فرصنءالامبارعاهبرعت معونب ورسكسلا ىلع ىنبموهوازاجت ىل.ةامف لمعتسس وك موب 1

 ٍإ رعاشلا لاق عفرلاب هيفان:س داب هذ ١

 اسج ىلاعسلا لئمازئاع دي اسمأ ذمامعن نأ اردعأ

 ْ لوق. الو لوصولا تاما لوةدديعب داب ىلارهسلا ىلع ءزعنمو 13 اهتدوموندننا لماووجرا دعا

 / عمطلاو لمالا نيدءاجرلاو هلوص>برقامثالا نوكحم,الممطلا ناق اهنمسرقاذاالا تءمط '

 || لمعتسا وخلا ىوقاذا وحلا ىنمعلمعتس اذه هلومأم لصحالنأ ناخد ةىحارلاناذ ||
 !ِ لعاق ىلع اومأم هوهو لمأ انف عمطلا ىنعع لمعتساالا و ريهر تدد هملعو لخالا لابد ا

 اا امبلقلا فام لاقو فلا لامعتسا نمرثك ًاوهو اريثكتوةغلاصالصأت هتاّمأو لوعفمو| |

 1 أريخالامورمشلا نمورطخ هيلعالو هبحاصل نوكرالالو سابا فوحلا ندو لماريخلا نملاش
 هلتا) هفرعت حى رح أ لعدة ددق رطنلا كتداعاو هوه ربدناذا ةيدلا تلقا سا اوسو هيف

 : الاو همس هاو اماما هيىب_صةماما هيءأو هو هدصقاضدأ هعأتو هغاوهدصق ل ثق ناننهامأ ا

 || دشأ ىهو عامدلا ّمأىلا لصتىتلا ىهو تاموم أ ماهطذل ىلعةناشلا مجج و باو دوةباد لثم عاوأ
 |١ سعشلا فزورملا قيطدالو لالا ءاغراو دعرلا توصل قعصد اهحاصو تدكسلا نبا لاق جاتا ||

 ةمالاو ابوصقمىأ ةسنلا خفلارةّثالا ىدابعلادي زن ىدعناوبد حرم فى لارعالا نبا لاقو
 ١ اماوةعلامان روكمفا ده غو ريغال مأاعيصارف مجا أو ةماعلا مضلارةمالا و ةمعئلارسكلاب

 مالاو ءلصأئثلا آو هعمدىتلا ةدلجلا غامدلاأو ممأو م وما ماهحاصو ةدودمملا نمةروصقم

 ةدااولا
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 هت دمر دعب د هوو تتجمل دج : وسمت نتمنا 150: ددمتمو نوم حنس بوتر مس هبوب ح ان دج ع حوت نحمس سمع سس سمار

 | نودنمءودمءا نوكرمشملا هراعت ذل مىلاعتو هناصسدلراوهو دومءملا هلالاو كدعت هلأتو ةدامعأ

 ااماوطوسنم ىنهعطاسو بوتكم ىتعيباتكل ثم لوعنم ىنع<لاعف هلالاق ةملآعلاو ىلاعتهللا
 هالا ءإ_صأو قتسشمهيوسسسلاقوماللاو ف لالا هتمز) لعوش لد ئبثنم قم_ثمريغ قف هلل
 هلللا قيف تطقسو ماللا ىلا ةزمولا ةكرحت اة: مئ هالالا قيفماالاو فلالا4_,اعتا دف
 ةماعلا ضعبو متاحوبأ لاق هإهةامرمدكع م ققرب هنك-لاسيظعت مفنو تعداو ىلوالا مالا تنكسأف
 نمد. الو فااربغب ندحرلا اوتك اك اذهو ظفللا ىفاهتاسشا نمديالو ف لالا فذف هللاوالل وقد
 ساسنلا ضعن عضودقو لاد هوجولا لما ىلعالا هب قطني نا ل<ىلاعتدللا مساو ظفللا ىف اهتابثا
 ءاعدلا ف لاقي وفزحلا|اذهناسللا ةءأ فى رعدالو أطخوهواريسخ ىزحالف ف لالا هيف فذحاتد
 ةزه-هلا خور وصقم (ىلالا) هلونهلو هلصأو ربتاذابعتبا,نمهلأب هلاو م-هالو مهللا

 افلاءاق ىهىتلا ةزمهلا تلدبا نك بامساو بدس ل ثم لاعف ا ىلعءال الا عجلاو ةمعئلارسكسو
 لاقيالو ةزمهلارمسك:الةءاج و تيكسلا نالاقةاشلاةيلا ةلالاو نيتزمم عام جالالاقثتسا
 ةغلىفاهتايئاو سا. ةريغىلعءاطلا فذ<نايلا ةينثتلاو تادصمو ةدص# لثمت الا عجاو ةيل
 سارقريغىبعناركسنازو نايل اوهف هيلا تمظع سعت باب نمىلأش كلا ىلاو سايقلا ىلع
 مالكا ذهباعثلاقءازعدأ اول !لجروةنايلا ةمهنو سايةلاوهو ىعانازو ىلع ىل عمو
 رعاشلالاقاب اطءوةيطع لثمابالا عنملاو ف احلا ةيلالاو دس عوبأ هزاجاو ةنايلا سايقلاو برعلا

 ترةيلالاهنمتقيسناف « هنيعأ طفاحاب ال”الا ليلق .
 نوكتىناهملا فورحنمىلاو كاذكى لئئاوىلأتو لومو يفلح اذاءاتباق 1 ل_ثهءالداىلآو
 اذاو لصحيالدةواهفوخ د لص دقو الا ناكريسلا ءاسمتأف هرمصملا ىلا ترم لوقت ةياغلا ءاهتنال
 ليقوفلالا تيقبولف ىئاغلاريعكرئامضلا ندنا كل ذدجو هاب فلالا تاق رمضملا ىلع تلحخد
 [كه_:منو رغيف ىطفللا ساستلالا نوهركيدقو مءاوهىذلا هلا طفلن سدا ال هاللا تهذديز

 ناىكحودح او نأ _سىلع باسلا يرحل رثاهذلا قاب عمتيلق م ىطخلا ساتلالا نوهرك

 رمسملا نالرمتملاورهاظلا نسناوةرغيل ك_لعو كيدلو كيلا اوبلقمسمناهيويدسنع حبارسلا
 بعكن بث رحلاونب وريعضلا اهي لصتيل ءاءفا الا با ةتفهب لصوتامىلا حجامحي لب هسفنب لقتسال

 حوتفمةلك ا سءان لك ىف كاذكور مضملاو رهاظلا نيبةيوست ف لالا نوماق.ال ةنانكو لد مذخو
 رعاشلالاقهانبع ءصأو نادي زلاتدأرو كادلو كالعو كالا نولوف اغلاامنوملقنا عانقام
 ىنىلاانيضةوىلاعت هلوق هنمو ىلع ىب_ءعىلا قأتواهماعو ّنماعىأ ه«اهالعرطفّنهالعاو راطوب

 ل< مث ىأقيتعلا تما ىلااهاحم م ىلاعت هلوق هنمو دنع ىنعىأتو مهاعانيضتو ىنملاو لدئارسا
 تنل ئاقلا لوق حرب هلعو ىدنءىأاذكن هىلا ىهشاوهلاقب وقدتعلا تنباا دنعاهر د
 ملعاىلاعتدللاو ةنسءاضقنا دعبالا ىاطتالاهناق اهسأر دنع ىأ ةنسدنعرب دقتلاو ةنسىلا قلاط

 يام ئاثنامو ملا عمشل الا

 هعجب لاخلا ىندع( صالا ) بضغ سعت با,نما دمادهآو هند انىأ هدما غاب وةياغلا (دمالا)

 صاوأسهالا عج وام مبا قرف صاوأ هعج بلطلا ىنهعرمالاو دم رب نو عرف صأامو هيلءورومأ
 لوعفملا لوح هيرو مأمهالان ا هلي وأت فوقي و هيعص»ن هةمئالا ندو سانلاهيماكتب اذكه

 سصهأ دمأ



 نا

 تأا

 فلا

 كلا

 الا

 ملا

 هلا

' )© 

 قانعاو قنع لثم ماك 1 مالا عجو بتكو بانك ل منيت عض كا ماك الا عج و لادجو

 ىأدحاوب لا مهواوعجااوبلأتو مهدرط مهلاو مهعجبرمض باب نمادلا موقلا لجرلا (بلا)

 اضدأأ دعتم ل معتسيو صقن برمض ب ا.نمانلاىشلا (تلا)) ةغل خفلاو هر مهلارسكمد>او عج

 نممسااضيأ ةثلالاو دلارةفلالا الاو هتييحاوهب تسنا !عتاينماغلا هتفلا )لهتلا لاقيف

 فالا عج اوملاع ئه فااو ملع لثم فيلا لعاشلا مساو عامتجالاو مائئلالاوهو فالتثالا

 تلتاقٍبا,نماقالاو ةغلاومهقلاو ا هنغل اوتمرك !باينماقالبا عضوملات غل اوراكل ثم
 ىنععموقلا ف اأتو ناسنالا هل أب ىذلا عضوملا فلملاو كلذك لع باي نماغلأ هتغلأو هلئماضدأ
 ىنلا ناكوهٌدوملاو ناسحالابمهبولق ةلامسملا ميبولق ةفلوملاواغيلأت مهتببتغلًواوناحتواو هقحا

 ظ

 ! 1 عاما انرم دلل حلالا

 اعفدهيطعد ناكنم مهن برعلا فارسشأ نماوناكو تاقدصلا نمةئ وأ ىطعد ملسسو هيلعهتلا ىلص
 ىلعتس دل هيطعد ناكن م مهنم وهعامتا مالل_سا وهمالساىفاعمط همطعت نأكن م مهنم و هاذ إل

 رثكو مالسالا اش فو هنع ىلاعت هللا ىضررك وأ ىلوناملف مهضعي لاق ةياشهاجلاهدهع برق همالسا
 راو الار فولد ودعا نمد مس!فللالاو اشرلا تعطقنا لاقو موعنم نولملا
 حاملا وءادغلا لاقو فال !ةسجتو فاالاوهلاقفهثينأتزو<الركذ مفلالاو هريغوىرابنالا

 ىلاعذ هلوق فلالاريك ذى بع ليل دلاو فلالا ىنعملال مهاردلا ىنعمل ثدنأتلا مه ردفلا هذه محلوق
 كولأو بس ض بان نماكلاموقلا نين (كلأ ). .ددعلا نمرك ذملا قمنا غاءاهلاو فال ةسمخب
 هكتالملاو شنو مضتاسهمالوءاهلاءاضبأ هكلأمو مالا مضي كلام ةلاسسرلا ساو لسرتاضدأ
 ةكرح تاقنف لفعمهنزو ول ”الموإ_صأو كإمدحاولا كلأملا نم لءقو كولآلا طفل نم ةقتشم
 ؛ل "ال نمذوحأم ليقو تطقسدقو ةْرمحلا ىهءأغلا ناف لعمهنزوف تطق سو ماللا ىلا هرم
 كا ذرمغ همف لمقو لغمهنز وف ندع ىهو ةزم-هلا تطقسو هكرخلا تلقنف لعفم كل "الخ لسرأ اذا
 فانثتس الا نوكتدقو موقلا كح فلا دريغ ادي زفادبزالا موقلا ماقوحت ءانثتسا فرح الا )
 اراه نكلا ذ هىلع هانعفاراسج الا موقلا تداراموكتءانث#سالا ىلع ل ارذعت دنع نكسل ىنعع
 تناكل هانثتسالاتناكولذاىرققلا ىف ةّدوملاالاارحأ هيلع سات سأ اللة ىلاعت هلوقهنمو هتنأر

 الثل هلوقكواولا ىنمعىأت دقو كمف ىفرقلا ةدوملا اولعفا نكل ىنعملا ل:كاذكس ناوارحأ ةاوثسم ةدوملا

 لوقكوةح كمل ع مسهل نوكبالاضيأ اول نيذلاوءانعفاولظ نيذلا الا ةح كدلع سانلل نوكي
 فطع ف رحالان دو ك-:اولاق ممتاق نيرف ةوكسلاتهذموهو نادقرغلاوىأ نأ دقرغلاالارعاشلا
 ناكو لور وصحري_خركذم ما ةعبات تناك اذا ةغصلا ريغ ىلعالا تاجسو ةصاخهاذئَةسالا ىف
 امالد ا هنل[لاق يف ةزمهلاىىدعب و بهتبابنماسملا لجرلا (ملا )هللاريغىأدتنا الا ةهل 11 مف
 نيئليل ىلعةماهتب ليج م لأو قأيسو ك.سأر تعجو لثمكسأرتملا مهلوقو مل اوموملأآ با ذعو ملأت
 تاوذنال ت ل١ طفل نهنوكجب الو مهضهب لاق لغلعف هنزو ونعأ | ل-هأتانتصوهو ةكمنم

 حرح د موهف جرح د ل_.ةماهلاعفا ىلعةيراجلا ءاعمالا ىفالا هلو نم ةدان لاقت ال ةعبرالا

 ملي لاققيفءاب ةزمهلا نم لد سب وةنانكرابدإملأو ثينأتلاو ةسياعأل عنتمف ةعقبلا ىلع بلغدقو

 2252 2 ل م سس سس سمس هع سمس مص مصمم سس سس يسع م سسم ووو

 ةدانع



 لكلا

 #امّئاثياموهاغلا عم فلالاوب
 | 0 دعا ه-+يالو بوصاو نسحأو هوزم مي (خوفأ ءلا)

 ةةلاقيو لوعاقرب دق: ل اقر را ءلرتنمو هخوفأب تنرضاذا 1 3 د هنمو لوعفد

 0 (ىف "الا) هدالولا دعب دشن و باصت ى> خوفاد لاه. الو سأرلا طسوخوفاسلاو

 قفا لينا عرودحاولا ىلا اًدررقفاديلا ةم- لاو قاف !عجلاوءامعلا ن مو ضرالا نم ةيحانلا
 ىلا بوسنهقفاو قفا ل جر هاظفأو هريدغو تيك || نبأ | هاكح سا يقريغ ىلءا ذي ن ينحف

 ىلاعتدتيا ءاشنا ةمتادلا فق أسال قاف 1لاش الفا وطقل ىلع قاف "الا ىلاسسنبالو قاف الا

 وهف رجا ماداق عيد :ملىذلا ىيدالا قيفالا لبقو نيتح#ب فا عجاو هغيد دعبداجلاقيفالاو

 با.نمكفأب (كفا ل لوعذم ع لعف يفالاف هنغبد يمض باب نماقفا دلخا تقف لاقي ميدأ

 هتكفأوءام لاب هك افاواضد أ ءاهريغب كوفأ أس او كاقأو لوف وهف بذكرمسكلاداكفا برض
 باغدعقو برضى نمالوفأوالفأئ لا( لفآ ) أ دقف ههجو نع فرص ص أ لكود ةفرعص

 لافا عجل اول يفا ثتالاو ىنعموانز و ليصفلا ل 1 فالاوا همت ءسناغاذادلملان ءنالف لفأ ليقهنمو

 لاقو لدالا نمىتغلا لوفالا دي زون لاقوا وةوفاف ضاخلا تائب لاقالا ىناراشلا لاقورمسكللاب

 دييشلاس تم 0

 يءاطل اوفاققلا عمل الا لب

 رسكو هزم لا خشب وول د: يح زن 6ع ضي اولا نعزح رز 0 (طقالا) ا
 ءارغلا ن ءىناغصلا ول ةندنكف يفت لثما شمس كوهزمطا مذ عم ففتحت آفاقا نكست دقو فاقلا 1

 «امّئاشبامو فاكللا عمفلالا وب

 ىلظل ناعوت ةاحضلا دنعو هوةب قتلا هانعموهندكو لدم! ىلعلا ةدودك ًاتفاديك ات(هندك |١

 دب زءاجوحن ىو نعموربك !هتلاربك هللا نوم لا لوقهنمودي ز دي ز ءاحوحن هظفاد لؤالا هداعاوهو

 (ةركألا ) كلذوحنوهبامكو ًادمالغءا- ىنعملا نوكنألاة>الزامملا مهوت عقرهن دباقو هسغن

 ضرالا تركاوهتقق *برض باي نمارك ا رهنلا تركأو ىنعموانز و رذحو ةرغح لم هرك حج او
 (فاكالا) رفاكع جر فك ازورك عجن اك رك أ عجل او ةغلامل راك 1 لعاشلا م ءاوابهترح

 فاك و لاو فاك الاهيلعتلعج املايهتشك ًآورجو راج لثمن يتعتت فك ١ من

 بابنم لك اردصموغو فو رعم( لك الا) ةملكلا فراصت يجب تلات 1١١

 تفلايةلك الاو لوك أملا ف .غ ىناثلا ناكساو نيتعكد لك * الاوهرمهلانان ىلا ىدعس و لَثق

 ىنامرلا لاق لك وداملوك ًاماواضدآ لوك أ املااهعضو فاكلا خف: ةلكأ املاو ةمقللا مضلا وةرم ا

 نم-تةاشلا متعلايةلوك الاو ةقتيقح لك أب سبل اصيل ما ة مس لا ةقرقح لك الاو

 هل .5 |هنمو هلو شم ىتععو] م

 نطق ضو 00 0 ا

 هةمسم-سسلللا

 ملم

 لمج لم ماك لا اك آعجلاو طلغملاعرو ظاغ

 تطل بسسس سس مو جسم يو مصمم حمس هرم جب ع سس مم سومو ص ع همم جس ص أ

 خوفا

 ىفا

 كفا

 طنا
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 لبطصأ
 لصا

18 4 
 7*1 و 2999797371 10و 1011772 ا هتلقل7737 ووا جت دو وم يصبو وجع وروي

 ا م و ا (نسا) قأيسووعع

 لالا ول لم ن ساو هفانسسأ ن سأو لعاف ىلع

 توساو نزح لم ىساو عف نزح بعت بأن نم مى م ءاوتددتقا تدسنئاوهبتدسأتو هودقلا

 هيرسأو لاقدق 9 نعلاةغل ىفاواو 1 وسدملابىسفنبهتيسآو تاب موقلا نيب

 || ليقبابن مارشأ س1 نارش ره فتاك رطج بخ برا وقر (رثأ)

 !ارعاشلا لاقدر وشامةمسكتاورش أوهفريش . امعاوهذهن مزمطابراشتملاو نونلا قةغلاهقش

 || ةعسوتلا باتك ىف تيكس !!نبالاق هر مهللاو نونلا ىتغل نب عمشل و 2 كتيعتلارال نا
 | لاقيفواولا.ةثلاث'ةغلهيفو هر وشم ىنعملاو ةرمم | دي هتف لعاشلا طفلىل !لوعفملا ظفل ل_ةندقو
 | اهفارطا تققرا_منانسا ةأرملا ترشاوداعبملاو تاة.ملا لثمواول !اهلصأو راشملابةيسسلا ترشو

 : 001 02 بالا ةل 1( قالا ) ةروشأللاوةرمش "الا تنعل ثددح ىفو هذع ىحمنو

 قع .صاو ىنثالا الا لع فا موملاك ىفسدلو لعفا ل اا نع ىكحو مهضعبدنعو ىركذ لثم

 0 اوُثينأتلا فلا لح اللؤالا نودىناثلا ىلع نو و نيد نال

 نشأتو ضرما ةمس رعلانهل لا ةد و تال ف هرب دقتو برعم ةغلرمسك- لاو هزه مض (نانشالا)

 ا

 #«يامّملشب اموداصلا عمل الاب

 عبرالا تانبمانالدا زا نال لدأ ه بز متو نرعم لبقو فرع فور عمبأ ودلل (لبطصالا )

 ل اننا سايباو ءاعسأ ع كلا ((لصأ )تالبطصا عجل او اه لاءفا ىلع ترحاذا الا اهل وأ نم
 : دل كاددوج و دتسامىع : لك لأ ليق ىدرثكم ىوقو هلصأتدنْئشلا نضاتساو

 صد صو هف فرشاةلاصا مضل, بسنلا لصأو لوصأ عجلاو لودعلل لدأر هنلاو دلولل لصأ بالاق
 أ قاسكلا لاق لصفالودل لدأالم لوقو هيلع نب امنانالصأ هل تاعجاليصأت هتلصأو مب هكر
 . ||| دعباموهو ىثعلا لمصالاو لقعلا لصالا ىنارعالا نبا لاقو بسنلا لصفلا 0 نمالا
 || ةضد رع ةريصق تايب ىهاود نملصالاو لاصأو يدم لصأ جاو بورغل |ىلارصعلا هالص
 هتتاصأتساو د« لصالا نمر صأ هل ار دقا «لاق لصأ عجم وسرافلا ىلعبثتخ رغلا لثماهنا لاب
 الوالصأ هتلعفام موق راميج مهك اه ىأرافكلا ىلاعتدهتلا لصأتسسا ل. قدنمو هل أوصأب هسنعق
 دلو تاقوالا نمانقو ه5 :لعفام ىأ ةبف 9 :رظلا ىلعهباصتناوادنأ هلعفأ الو طقهتلعفام ىنءع الصأ لعفأ

 نامحالا ع نمانمح نلعفا

 ْ ا رااوءاطلا عمل الاد

 ' أ زيزعلا دبعزم رع لئسواهب طيحا معللا ةفشلاراطاوهب طاحأامئث لكس| بانك ل ثم (راطالا )
 نالفذ ىنلراطا نالفونم عم ]اكنمو راط الاودي هل ع

 ىفلالا)



 تالعتفاءاق ىناثلاو لصو هر هىلوالا نيترم م ولصأو رازالا تسل ترزتثاو 1 عجاودوقمو

 رزالا مسالاوهتب وقو هتنعأ ةرزاؤمهنرزآورازالاك هلغسأن مهل تاعجارزأت طئاخلا ترزاو
 ةمامقلا تندَةف زاألا تفزاو سرفوان داقوزا وبعتبا.نم اقزا لمحرلا (فنا) سلف لثم
 برمثملاو معطملا نعل بماامزأ مزأو هيلع ضعامو زآوبرض ب ا,نمامزا ئذلا ىلع (مذأ )
 مزأو ةيجا ىنعي مزالاوه لاف بطل | نعهنعىلاعتهتلا ىذررعلأ مال ةدلكن يثرخلا لوقهنمو
 دص-منازو مزأملاو لكلا ىفةغل بعتبا,نمامزا مزَأو هنم مساهم هزالاو طعقلابدتسش ا نامزلا

 لاقي هنمصال1نارسسعو لاجلأ قيضل مزأم برخلا عضومل لبق هنمو نيلبجلا نيب قيضلا قد رطلا
 هيذاحىأهنازانو هوءاذحلاوهباتك ل ثم (ءازالا ) نامزأمرعشملاو ةفرعنيبىذلا عضوأل

 هؤازاو وف صأدامعث لعج نم لكو مهرحأ نوكبصد ىأ موقتلا ءازا مهو
 جيا مملشي امو نيسلا عما الا ب

 امهتنن نيسلا نوكس عمءابلاو ةرمهارسك شوبسالاو تسالارعشلجرازو (بسالا)

 لهأوانوطقرز هللاقيىذلاوهىرهزالا لاق ةمعم نية متواولا نوكسو فورد ارخأ ءايلا مو
 | هف وذحمهمالو لصوه نري( تسسالا لان وطق رر نمضسالاوه لق و 4 رزلا بح هيوهتت ْن رحل |

 ةيمعا ةلك مذاتسالا) برعم ىسراق حاببدلا ظيلغ(ق ةريتسالا ) قاشسوة لس

 هنرمجو هس رعفلك ىفناعمال معمل لاذلا ونيسلانالةيمعأ ل يقامتا و ىلا .رهاملا اهانعمو

 ركذلادسالاو هلاقيفىنالاو ركذلا ىلع عتب و دسأو دوسأ عجلاو فورعم (د.الا) ةموهغم
 ىأ نعدسعولا لقت و ةدسااولاقف ثدنأتلا ىقحل ثنوملا ىف ءاطااوقطااع روىتلال دسالا ىهو

 ىأ ميركل ثمديسأ دسأو هل ةهقاسكلا لاقو ةمئذ باثذلا نمو ةدسأ د_سالا نم ىثنالاديز

 ذامسا قرتسا

 دسأ

 ديه شح

 ووو ع دج
 كلذب ةيعست حر سأوهبرغدو هوعدي ديصلا هيلشد ىذلا د كومو وذ ىرهزالا لاق هبلك د سآو 5 00

 هبرسا ) هلاعج نوكتودسالا عضومدسأملا وىدعاسلا ديسسأوأ مهنهةعاج ىعمهرغصعو
 ءالا ىلعاي راجء ادام لوعغم ىنءعال.عف نالاضد ريس أ هأ صاوريسأو ف برعض باب نمارسأ
 لاش. اك ةريسسالا تلتق ل.ةوةمالعلا تقلا فوصو. ارك ذيل ناق ثنوملاوركذ ملا هيف ىوتسد

 هةاخارساهّتلا هرساو ىراكسو ىركس لثم مضل ابى راسأو ىرسأريسسالا عجب ودليتقلا تءأر
 ىالثلا ىفةغل مرك [باينم لجرلا ت ررممأو مهل خان يوق ىأ مهرسأ ان ددشو ىلاعت لاق انسحاقتاخ
 ىأهراسا تااحوريسالا ىلع قاطب ودقلا باتكل ئمراسالاو هطشهر ةفرغنازو ل_>رلا هرساو
 اعر ولاغتأو لغق لمس اساددج وهلصأ مضلاب طئاخخلا ( سا ]هعيجب ىأ هرممأب هذخ وهتككف

 امسدسأتهتسساو قنعو قانعل ثم سا هعجو هل ث”ساسالاو ساسعو سعل ثم ساسا لبق
 بضغلثمىفسأو بعت لثم او هف فولتو نزح بعت باي نماهغسا(فرسا )لا ساسأ هل تلعج
 حيرف بناج إبق ةغل هرمهلا عشو ةردسناز هكسالا )هتفسالاقيف هرم ا ىدعب و ىنعموانزو
 فرط نارغشلاو جبر غلا اتيحان ناكسالا ىرهزالا لاق ردس لثمْلسا عجلاو ناكسا اسمعو ةأرملا
 ىهف نائل عضومريغت» اصأفةضفاخلا اهتأطخ أل وعلل ءانسلاب ةأرملا تكساو نيستيحاذلا

 ةماسا هلصأو لصومدزمب مسالاو لجرلا ىعسديو فرمصت الف د.«الا ىلع سنج لع ( ةماسا) ةكوسأم 7
 ري يي ل يي يبل ب



 كرا

 ىرالا

 أ / 0 / ١

 : !لالملا روهظداوكسقف مالا نم هربغراسحا اوف رعملو سلا نم .ةأاوناكمهنال

 هيف (زرالا ) ايقانوأ ناك ايضام قالا ذ نسحالاوخعرانلاءا دبا هوامش ليللا رهظاغاو
 ءارلاو هزم مضفثلاثلا اورسعو رسع ثم عادت ال]ءارلا حض ةسئاثلاو سفنار وزراتاغل

 |( شرا )لفه نازوز م ريغنمز رةسماخ اودي دشتلا عمةزمهط ا ف ةعبارلاو ىازلا ديدسشتو

 اذااشررأتموقلا نيب تشرا لاقي داسغلا هإ_صأو سوافو سلف ل لثمشورا عجلاو اهتيدةحارجلا

 عج او ةثنؤم( ضرالا ) شره هصألاقتواهفداسفهنال نايعالا ناصقن ىفلمعتسا مث دسفا

 لةهضورالا اوىذارالا ضرالاعجىفلوقتبر ءلا توعمو دي زولأ لاق ءارلا تعب نوضرا

 ساسقريغ ىلع ءأم أاهداب يملا مأو لد ءاوىلاشأو لهأو ىذارأو ضرأىف ىلاعف لعف عجبو سولف

 تضرا لاقي ىشخخللا لك اقدر هضرالاو طادسلا ىنعم لءرعسشلا ف ضرالا ترك ذا عرو

 تامصقو سصقو ةمصق لةمهتاضراو ضراةض الا عجوةضو رأمىهفل لوعفللءانملاب ةيشخلا

 هنع ىلاعتهثلا ىذر رع نعو فرغوةف هرغلثمفرا عجلاونيضرالا نيد لصافلادحلا (ةفرالا )

 هغل عراضملا كو دعق باب نماكو را ناكملا ( كرا همق هععس أف 4 لع فرأو الان

 هناضم امس ضجلا نمرص*كارالا كر اوالا عجلاوةكر ”1ىهفكلارالا تعر ل ءالاتكرأ راوماقأ

 ' الو دوتلا ةزاوةناصغالاو رولا ريتك ةعان ند وط هر صم ىهلاقدو ةك راد اولا

 ىف( ىر"الا )) ماسششلا ةيحان نم ةفرعب عضوم كارالا فكل دونما "الع ريربلا ىف#نديقانع
 ||| ضرالا ف تدثمىرالاو ىراوالا عج اواضي أ ةيحخ "الا امل لاقي وةبادلا سمو هلوعاقربدقت ||

 فلوعولا ن مىتالاورك ذلا ىلع عتتهب ورالاوهيماقأ اذا ناكملاهىرأتو ةيحخ الا ىفمدسةتدقو

 سايربغ ىلع ىركس ل ثهىورااضدأ عمجو ىوارالا عج او ءا لا مضي ةياعفرب لقت ا

 ياما ثرامو ىازلا عمفلالا ب
ْ 

 اروبي زايمىناثلا عبو بدر املوالا عجب وة عل ءايلاب بازيملاو ةنك اس ةزمهب ( ب ازأما) ْ
 هلو -عمءارب باز سلاقب وداوم لبقو نرعمواولاب ل_,قولاساذا هاملا بزو نمسدراوم لش ْ

 لاقي ىلا :ارعالاننان ءبيذهتلا فو مناحونأو ءارغلاو تيكسلا نبا هعنمو ىازاهدعب و مها ناكم ||
 ىنبتسن (جزالا) ةعاجوث يللا هلقتواهريخ تول ههملا ءارلا يدقتب بار صو باز رص بازل ْش

 بام ١ ساو سس لثم حاز أ .اعجلا اوفعسلاح .زالالاق وكاذكه_تشاذااح ا ح تاوالوط ا

 دمالا قتل :زالاوتا 1 ا علا نم ج ساف لم ا

 لاقدرغ ذل عجلا طفل تءاح ىلارداونلا نموو برعم ىسراوهورغأ ادو>أن مه ون(ذاز“ الا

 ىلع وكيف ةدئازا هلع تشاو ماناخ لثمنوكب مفالصأ وز لا تاع تدشن ىسراغلا ىلعوأ ْ

 نزول _/ةقنذاز ,"الادارا متاوبأ لامتف داكا دك ل د رعاش !!لوقامأو لاعفأ ا
. 35 

 رك ةيورج جوم م اهلَعلا ف عجاو فورعم (ر ر ازالا) :

 0 ىو رازالوهيلاقيفثنويو

 دايقو مرقمو مار قو 0 "1 0 ةرازال.ةفءامحلا,ثنأاعرو

 همس م يشل لش شل ل ممم مل
 دوعم 9
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 هت كو يح و و د وس »مع وو ير ل دور جلا ج عي جاسم



 ده ع ع حل يع ب يح يي سحب حدو
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 + حت نت
2 

1 

 00 0 ران ا ص 1 وهف ا

 را رارجا| تقوى ركل 6 ل راك ناناثلاوك تما
 نمونوطن#» مهاذا مهينيأ تمّدقاعةئيسموصتناو ىلاعت هلوقك اهبىزاصف ءاذا]ةفدا جه

 ىفالطلا همق نكيلنامز تكس مكلقنطا لوا كقلطأ ماذا قلاطت نأ لاقول ىفاشلالوقىاثلا

 هيلا قالطلارخأ ةمف ليقتسسا | قئد ”ىلءاهقلعاذا الا لا 1 اناهصاصتخا هانعدو تقاط قاطنملو

 رهشلاسأرءاجاذاوأ ديزءاجاذاوحننقيتملاو نكمملاا هي قاعبو قلاطتنأةرسسلارجا اذاوحن
 بنك لدقءافاكمو ءازح فرخ نذاامأو روصلا ضءدىف ناواذا نيب قرف بلعب ن عنا فق أيسو
 لابو للا بهزذموهوفلالانالا اجماع فةورال هنأق الع فقولا هزوما اراعثافلالاب

 لاس ةيدق هنالىل_صأ طفل نع ضوعاال اطظغللانار انتعانيفوكت |!بىهذموهو نوتلاست 7

 نيب واهندب قرغالو كمركأ موقتذا لصالاو فوذحنعضوءنونلاف كمرك | نذا لوقنف موقأ

 هيام ئاشدأمو ءارلا عملا 3

 را و 2 7717777790590299005:59905137 25222 22 22222222-22-5222

 برالاو بر املا عجاوةجاحلا وعضو ءارلا ع ح*:ةيراملاورسكلانةي رالاو نيت م (برالا)

 لعاق ىلع بزآو عفديلا حبا م كا لاا 0 بعل بأن ن نمرد_هم لصالافف

 تدد# ل |قولاجاو لج لتعز طا ووضعلا فول ليسا برالاو

 حملا ج نا ضسأ أعطقأ هنا ثد دخلا ىفو هووشلا ف عوقولان هل هيرال كلما ناكو

 لولا نامزلا فتناكو تومرضح لايجرخ !قدرالا دزلب ند نعلابةنبدمبرأم نا لاقي برأم

 وهوا منانمسانأب سن ىعتتو لبا يروا وا ورد ةنيدمامأو ةعباتملا هدعاق

 ىنعالا لاقدص-منازو ةنك اسةزم ب برأمو ناطق-نببرعين بص ثنيه

 اغلأ ةرمهلالادياز وو ةيلعلاو ثدنأتلل ةعسلا ف فرصنتالو * مرعلا ماع عب رأمو *
 اوهدب :ازقلالا نا مسحلا ىفدعبتو عرابلا ىفدجو انه نمو ىيةنقلا ضي ملا ذه عرتلااسجرو

 نوررعلا فنانتغلناغسءنازونابرالاو ءارلاوو هرم ضب نونزالاو !ةدايزروه.شااوةملصأ

 نموملا نولوشب لد ,اباقعالوداوثاهءاعنوبتربالف اهنورخؤي ىأ لاسعالا نوئجرب ةغئاط#( ةئجر دلل

 ىصاعملا ةيقبنو درغكلا رانلا و دتسس ر ذاكلا وتاعاطلا ةيقب نودنامالا ةنملا دست

 تل رازمك ليتر علا ا هفاجرا ناكملا (حبا) 7

 بّرعموهو ايران هلت لعجاذا عاطقلا نااهاكح ةغل فيم اور شالا ىف ليقثتلا,باككلا
 تدخرأو لامعتسالا لءلتةعروتلاو لدملا ىلع رو لاقي و هتقو ابننا ناسو. هو ىبرعل #بقو
 باطخللاننرعنا مالسالا لأ راستلا عضو برسو هرك دن ىأ تققلطأو ايران تركذةنببلا
 مل ياقلا نابعشوأ اىضاسلا نا. هثمال نا :ءىلاعت هيا ىكر

 ىلا وسو هلع هللا ىل_صىبنلا رع نمر انلاهادنبا ىلعةياعصلا تقفتاو حجرا لا عضوي هأ 1

 راهنلا ىلع قداسبر ءااد_:ءلبللا نالىلايللابخراتلارعتسو مرخلا ةن_سلا لأ اواو هيا ا

 اذا

 برالا



 نعلا ةغلامناذخن ىف م دقو تيكسلا نبا هاكح تدساو تدسا ىف ليقاكتمخا و

 «يامئاثبامولادلا عمملالا وب |
 ب ب | ب ب ب ب ب | | | ب ب

 5 ا للا ا يو

فالخالا نساحتو سلا ةضايردنلع برض باينمادأ( هيدا )
 | بدالاىراصنالاديزوبأ لاق 

 بدالافهوحضىرهزالالاقو ل ل

 اذا ابدت هدأ لبق هنمو ريثكدوةغلا رماس دأت ل ا هنأ

 بدأ

 1 ا ار اوعدب بنسةنال ناسا ىلع هتفاع

4 'رطوهورعاتشلا لاق لعاق ىلع بداوهف هملاسانلا اعذو
 

 رةتنيانيف بد ألا ىرتال دي ىلفط اوعدنةاتشملا فنحن

 مساو ميكا ةءاعلذو ةلقلا نامز ىفهأوعدن م 0# لد ضعي كوداضعب وعدب ىادلاىرتالئأ

 با نمردأير د اقبةيدسحل خافت ةفرغت ذو (ةردالا ]ل اهعتولادلا خب ةيدأملا عينصلا

لصأيرمض بان نمامدأ مولا نيب( تمدأ )) رجورجأ لثمردأ عج اوردآوهف بعت
 تفلأو تد

 00 ب ا ةقجوح ردك ووكو ع جوي وص وود : 2

 2 : 5 ط0 50000 ع 7 حو موو 5 0

2 

 0 اج - بس عيجم مع

 زينات مدأو ةيف ةغلد ملا, تمداوةغل )الا 0 ا ثيدحلا فو

 مداهعجوادماحوأ ناك اعئامهيم دتوناممادالاو مادالاب هتغاسا دحض اذا نيتغلاانهتمدآو

 1 لافقأو ل_:5 ل_:ممادآ ىلع عمي ودرغملا نا ماعم ل_ماعبف فيغضتلا ن كسب و بتكو بانك ل ثم

 1 50 در لا عاقل اوهو 0

 : 1 2 اوذأ أعجلا و انامل ودل ا ةادالاو دوثم حال سلا لماكلا لاقي و تيكسلان ا لاك دوم

 واولا تت ىواد الا اهعجو ةرهطملا كتلايةوادالاو

 يام مئلثيامو لاذلا عمفاالا وب

 يراهن معلا دانس لق اريل نوكمر "رو ةرمسلا عش (تايجراا) | كاسي
 ىكعلدي ولا هت ىرح (ذا زر ءارلا نؤكس سولاذلا هدو ةرمشه دعنا ردآل وق نم هد ميس جمد ذا

 ْ هلعف هلت قاطأا ذك ىف ل( تنذأ ) مارك الذل مى لاو كمر ىنتح ذاوحن ىخامانامزلا

 ١١ نوذأةوهفةراحتلا فد ,عللتنذاوهنلا نذاب وحن ةدارالا|اذكوانذا صضالا نوكيو نذالا مسالاو

 |١ لصالاو ةلصلا فدع روعت <*اولاق كن وذأملادعل 'نولوش فام < ىزسلا نوفذحماهعفلاوهلا

 ىدعي وهبت ئثلا,تنذأو تععسا نعت بانن مانذا' مكمل دلو ىيعملام وفل هيلعروس

 : نذامهلو كربلا يعل هازل تذأو تا تذبل م هلل

 ْ هةيم ماناذالاو لص !| فرح عم لو علل هانم .اابرمدعلابنذا باول اوأطحخ لعاغال ءانيلابرصعلا

 : احاورحوروام) اكرلكوا مال سواعا دو عدو لثمدي دس ثنلان لعف نماعسا ىنأب حفلا لاعغلاو

 ْ حصني لجرلا لاقي ونا ذ لا عجلاو ةثنؤم ىضواغئذ نكستو نيتمخ نذالاو اراه> ره>و

 ىلطأ ه ف ىلنذأف هنذا تءاطا ذكى هتنذأتساو موقلا نيعوهلاتناكموقلانذاو ٍّه ا |

 5 لصالا ىلع مهانذ“ امج اوءان ءأبو همها فيمزو و ةراذملا 0 ارسكحب ةيزألاو نا

 لح رلاىذاو رذتتسمىأىذأوه لق ىلاعتدنلا لاق رذق ىنمع بعت نان مىذأئ لأ تر

 ىدأ

 نذأ

 ىذا

 يذا



00 3 
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 أ لقد د نم مسبنمو ةرمهلا نوكسو ملام طددرخوملاقد رتل مقار ل راوالا عملاو
 اهفرطن روكسلااهمدقمو غدصلا ىلد ام رمل نكس اسنيعلارخ :ومواندل هله دعز نم مهنصو ءاخلا

 نبلارخؤمدسعوالاقو ري_غال فرغذلااهمدةمونيعلاخومىرهزالا لاق فنالا ىل,ىذلا
 همدنقم فات ناو لبتتلا ئل لاو. .رالل لعل از اوج موفأف ىرفضتلا هيف دوجالا
 لاقي د ددملادورطملا ىنععحرف نارورخ "الاو رخأتف هتمدةدضهنرخأو هسأر رحنؤم تر ضو

 هن ا رخالا نازعام د دحىقوامك>د«:وانعباغنمىأرخالا ىلا_ءتهثيا دعبأ

 ىباطبو فرصني ا ذهلو لالا فالخ لءاق ىلعرخ ”الاوركلاثمريخالاوأطخ هن ©دمودورطم

 الوخد نارخآ امتناوالوخدواحو رخرخات نأ لوقتف ثينأتلاو ريك ذتلاو ةبنثتلاودارفالا ف
 لاق لعفاهنزوودحا اولا ىن هعوتشلا,رخ ” الاوةرخآىئنالاو ريسفتلاو زيبعلا ىلعامهصنواحورخو
 دحاووىأ اذكروا ذكر اواذك لعغيدحاوفموقلا ءاجلاقينيئيشلاد_رخ "الا ىناغصلا
 رعاشلالاق

 ليتقرامطنمىوهيرخآو * هدخفيسلارفعدق ل طبملا
 شفخالا لا ةرفاكىرخأو هثلا لسى لتاقتةثفىلاعتلاقاضدا ةدحاولا ىنععىرخأ  تالاو
 لضافالاو لضفالاموملا لثمرخاو الا ىلع لقاعلاريغلرخ الا عمم و ةرفاكى رحالاو لتاقتامعادحا
 ناو ثنؤملا عجتعمحيناو ويدل عج عم_<نازاج هلاربخو ا الاحوا لقاعل اريل ةغص عقواذاو
 لضفلاو تايلضغلاورك ذملا دحاولار اتعاب لضافالا ماالا هذهلاهقيف ثنوملا درغملا هدا لالا
 :اوتايرخا ىرخالا جيو ذحاولا ترج هناا سلا و تا يتنازل

 ريخالا وأ لءاق ىلعرخ ور ثعلا م4 ارق قوسانلا تاب رخا قءاجهنمو ريكو تانركو كبك لكم

 لد درع فصوتالذ ثوم عج ى وكلام ا ا طسوالاوأ

 امأورخاوالا ىبعةرخأ الاورخ“ الا عمج و ةمدقتملاو مد ةئملا ضيقت ضمقن هرخ ”الاورخ“ الايداربوا علثع

 ىلعهرحالاواريخا ىا ةرخأنءاحلاهقيريخالا ىدقتسكناروةسجلا رولا قعمف نيد وكن رح "الإ

 ةيفثتلا ف درتو واو ىهو ةفوذحته مال( خالا )» ةرطنو ةزخاب هّتعب لاقر ةئيسنلا نيعلارسسك ولع
 رسكحب ناوخاو هوا هعجو ناخا لا يفاصوقنم ل !معتس ةغل فون اوخالاقيف مفرهشالا ىلع

 اهعجو تحخ أ ثنالاو لقاءابآنازوءاخآ اىلءونونلاو واولاب هعج لقو ةغلاهعك راه ةهزمهلا

 هتك رتو هلثمىا توملااخا او مهنمدحاوىأ .ةوخأوهلوقتوملاسثنؤم عج وهو ت تاوخا
 ءاهقغلا مالكىفو ىن-غلاوذىا ىن-غلاوخاو هلءزالمىا قدهلاوخاو هو رمش: ىاريخلا أر
 ازه أوفرعد دف ءارطالا نمةعاسجاهنعتلأسو نيمو كركتو نيموذخأت ىلا ىهو نو الا ىج

 ءاعبرالا مويىنتو مانأةثالث عاقتو تدسلا مويالسثم .ةدح اوذخأ دف نييج نم ةبكس ف ىطو مد الإ

 ذخالاو نيمو هلرتلا نوكمفاذكهو سدجلا مونىتأتو مايأ ةثالث 1-1 >اظلا موهدحاو دخأتو

 ةبادلااهفد_ٌثنو قوق دمدتوملا طدرت هورعدي د_ثتااوآملاب ةمخ ”ولاو معا ىلاعتدشاو نيمو

 ةيصان لثم خاوأ عج و فيؤضتلا ضيؤضتلاب وديدشتلادي دشنلاب ىحاوالا عجلاو هإ |وءافاهلصأو
 يا واهباهتطبرو ةيحخآ اهل عنصةيخأتةيادلا تيخأو لقثمهدحاو عجب لك | ذكهو صاونو
 لاق لدلبلا قعاواو لفتدقو ةدودهة زيهم نكبشلا نبت يح آو هند رحضوهندصق ىنءعئشلا

00 



 ا

 بكارلا اهلا دنتسد ىتلا ةيشيلا دملاحيرسلاو لحرلا ( 1) هتيسكاالامت ذختو متوكسو احلا رخا

 تكلا 3 نلوعتعلا ىدع و هتلعاق ر دقت ىف 16 اودوهفلوق وعد مهصعب و لد هو تاعفا

 | ترحل اهتبواديزامعردتمطعأوا-هرداديزتد .طعأ لثمبلقلا ىلءاديزرادلا ترحآورادلااديز

 1 لئمرحا عجلاو ءاركلا ةزحالاو رادلاديز نمتعب ورادلاادبز تعدلاقت. اكد بكوتلارادلا ديز نم
 000 ل 2 ذ.تارحا تعجاعرو فرو ةفر ع

 مضبهبراجأ ل وقيم مضعن و هنرحأ ىأ هزمهل ارك,هنراحا هتيطعأو سولفو سلف ل لثمروحأهعجو

 ىععريج الا نوكو امجأ طتادسلا حأتسا واهعضتام اهمضنقةلامعلا ىهامنال ةْرمحلا

 ديدشتلا وهرمها دعخطا ذا نيللارس " الاوءافرسشو فيرس *لئمءارحأ هعجبو سيلجو دن لثم لعاق

 وهو ةصاحأ ةدح اولا فورعمدد.شم((صاجالا )برعموهو هّرحآ ةدحاولا فيقنتلا نمر وأ
 لنق بابن مالجأارسش هموق ىلع لجرلا ( لا )هس رعةلك ف ناعغ<الداصلاو جلا نال برعم

 هيف ل ىذلا هتةوودن 0 و هسس ىأا ذكن اك هزجأن ملاقب رووا هللعو مهلع هانح

 تلعجال_حأت هنا اأو هغل دعت بأن ن تارا لد اوت ابو مالح يتلا لًاردضموهو

 لجأو بابسسأو بدس ل ثةلاجآ لج "الا عجو لجاعلا فالح لعاف ىلع لج“ الا اوالحأهل

 حولا عجن ماج - الاو يصقو ةصق ةلثممجأ علاو فتلملار مثلا (ةجالا) ىععموأنزو عن لثم
 برم ىلأب ن نمانوجأوانجأءاملا(ن رجل تارت لم اجآهءجبو نصح ا نيتعط)م >الاو

 هيف هغل بعتوهفا عتسعت لثمن جو هفانجأن >حاو لعأق ىلع ن> وهف برش. هنأ الاريسغت دعقو ْ

 اف نمءاصصخلا عنتمتةفلةناحضتالاو نيج اجأ عل وبا كا داب ةناحالاو

 دارملاو ني>اجالا حالصا لماعلا ىلع هاقاسملا ف ليقف س رشا اوحام ىلءقلطأو كلذر هسا ع

 ضاوحالا هيشي ةراحمالا ىلع 5 وأم

 كال 0

 0 رو ل دك 3
 دق سعت بأن نم نحأد لج رلا( نأ )ف أيسو واولابدحو هلصأفدح اولا ىنععدح أ امأو ىوقلا
 ردسو هر دس لثم نح أعجلاو هنم مسا ةنحالاو ةوادعلار عضأو

 يام ماشداموءاحخنا عم فلالا ب

 ماطحلا زحخأو صقرعلا ن مزخاو مدرسا كل جالو هلوانتاذخ ا هدس (هذخأ)

 هذحخاومدملارهذجشو هيلع بق عدني هذحخأو هكله أ ىلاعتدنا هذحخأو هكمسما ةدايزلا ىلع اطختابو

 - ومعمل 00 وعادل واولدبت 20 مفاد ذعآءتممالو شانك

 ل اذا ىرحلا ىفاوذذ» ”1لاقيذحخالا ن ندهلاعتفاذا 0 0

 ةلاصأ ار اال لس رمش واردت /اولا تاور يملا اونلم أضعد

 مها ذعرد مملاو كا زك هالع> اذا عتبان ماهندصاديز تذخت اولاقو هنماونفءاتلا

00 
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 رخ الوءاتمقد رطلا عقج لاقي واريثكسانلا اهلك ىأ لالحراد نق .ظماربتكس انلا هنأت 0 1
 قفرته أ ىف أتو أيهتو لمست صالا هلى أتواضدأ ءاتيمسرغلا ىرحاسلا ىستني ىتلا ةياسغلا ْش
 هنعّسططحوأ هتيطعأ ىتاكملات يت اوهتيطعأ دملانالامهتنت اوهنوثررمسكلايةواناهون[هنوناوأ| ٠
 ىلع هتدتا و لاقيف اوا وهما لدمتنعلا لهالةغل فو هدعفاو ىنععصضالا ىلعهّتبتآو همود نم 7

 ههشأ املا ذكو سانلا ةنسلأ ىلءةرورشملا ىشوةانا ومالا

 عام مشد اموءاثلا عمل الا ظ

 6 ري( لجرمسا مضلايةثان أو هظغل نمهلدحا اواللق و هان أ ةدحاولا تبل عاتم(ثانالا)

 لم ةران“الاو بابسأو بيس لثمران امارات رادلا رواد رس ةماكملا

 هتاضف ٌدملاب هنرث اوبر5 سم هتعمتىان روكسلا او هزه_حلار مسكت هرثاو نيد2كْش هرثا قت حو رثالا 1
 ىأ ثأتف ةمالعوارثأ همف تلعجاريئأت هيف ترثأو ةبصق لثمةرثالا مسالاوهيديتسائةلايرتأةساوأ]

 لدا تت لرقف ضرعلا نإ ثالا تريعت سا دقو لا هددحاولا هلرعال ميظع ير لثالا) لعفناو لبق 1
 لسح نأ تارغتازولاث آو ص ة:الو سيعدي سا ىأ هتاث اتت الوهو هصقتتو هياعاذا نال

 ةأو مان أ ةغلامملا فو او هفهنم مسارمسكلابمئالا وبعتبابنمامتا (مثأ ) لجرلا ىعسديو
 و دماهَتُع اواع [هتلعحا ذا لتقو برضى ان نماسعا هع لاقبف ةكرطانىدعبو ءوثأو

 مانثالاو تيذكوا تقدص هلت لقاذاهنيذكو هتقدص لاعب مت عأ هل تاقاصم ان هدتغتأو بن ذلا ىف 000
 هم اظذحتاذا ّرحتو جرحا ىف عقوا ذا حر لاتباكحالا نع فكم ثنو ءؤازحو حالا وش مال لم 3 ١

 حجوجأب وتدقو 5 ذلانجوترانلا ت>اودغل هرمطا كو ةحولل ادب دسم ( حاجأءام 0

 ليقو ثانالل مساج وجأمو نارك ذلا مسا حوجأب لوقو لانا اا حج وجأمو ا
 هرمهلا كرئاده ىلعو لوعغمو لوعغبامم:زو و لص امهفّرم_هلاةرانلا تحأ نم تاق 0

 كلذهمشأامودوادو تو رامو تو راه ىف فن الاك امففلالاو نايمعأ ناسمسا ليقو فيش 3 ١
 ىور لوءاذام نر وو هوو ملاعلاو عاذن ارم نمهغل ىلعوضاغاو سايئربغ ىلءَر طلخا ذه ىلعو 3

 هزح قلخلا ابو ةعستجوحأ هو حوجأيف ءازحأ هرمثع مدا دالوأ نا «.نءهللا ىذر سامع نبا نع 0

 لاب الور مانأف تلعفا ىلعرادلا ت ,رحآو ىرمشختلا لاقثال#ثلا تاغللايدنعلاو رادلاترحاو 0
 ىفلعاف نمن اك امن الو ةدقا«مدتدق اعود هاعمهتاماع لم ءرحا اومهنرحالاتبوأط خو هفزحاومأ|

 رادلا ترحاف الذ نمريجالا ةزحاوؤمودحاو ل أوعفا ىدعتياما هعرازملاو هكراشملاك دلماعملا ىنعم 1

 رصةاو ةرحاؤمهنوح لو ةيف لعاف ىلعرادلا ترحا لوقي نم مهتمو لعاف نال لعفأنمدبعلاوأا ٠١
 | ريد_ةتىفرح .ٌءموهفهترحال وة نم برسعلا نمو شخ الا لاقو رحوموهنهنرحأ ىلع ىرهزالا || ٠١

 7 را ل طل ل حسم هس وسط سس سس 5 23209

 هقرطتل هيه وزع | فرح ناهتفواتمموأ ىاتملصال و لاعةمىلعءاةرمقد رطواممف ةغلدزمهلا ب ؛

 لأ هياث اذا ةقلا,ةغل د ملاردرحآو بعكى بةغل برض بان نمو لق بادن مازحا هللا ( هزحا )) دحاو

 رثا كانا



 با

 وا

 دروسأ

 انور ا 0

 ناطوالاىلا لالا تذحو هب ناتسلا حطصنال لدالاو

 عوجلاهامسأ كاذكو تاعيطقوأ ناعيطقدا ارملاق عجب و[ ئاذاو دبع نازو لسأو لابآ عت أو

 الاءاممالا 7 يعلو داشلا يسكت لعف لع دلهي وسسلاق ردات اند لب الا وع انغأو راما اود

 هع لاسم رديف | ىضهوزاد ةأ صا ىو فرحالا تافصلا ن مو ةلاوهوريحو لد :أناقرح

 عضومم اللا دب دشتو ءابلاوهز مهلا مضل ىلا ار مودي ومدسن ءاهلقن تدثي لكل ذريغاظاغل ارك ذب

 ءابلا مضي سونب لاو أ يسوون هلصأو لصو نر م (نالا) موبوة#ةرمصملا برت لج د نم

 سنبالاو رقعج نازو ءْرم-جب ءأسةمسرعلاب هععاو دنا ن مياكوبر ,ر«موشو قورعم ب شخ

 بابْشأو بهس لما 1اعجلاونيوأ اان ةاامار ىو ةفو ذحت مال( بالا )هيف هنفةعلواولا فدي

 ءايواولا لقت ءايل اوواولا عم دق وقف وذا مزال تر رغص ذاوازاحدجلا ىلع قلطبو

 0 رع فلا نماضوعءاملا ددشت ةلملق ةغل فو ىع عمهيو ىنأ قسفءايلا ىف ىمغدبو

 صقتنلاه مزاد اهلقأ ىو ةغل قوهانأب ترو هانأت د ًارودانأ اذهل اةيفاةاطمرصقلا همزلب ةغأ

 ب درعأر يك موظو ء راى عااد ورحل ا ةذلا لاكو دودي لافجسد ا لخسف اقهاطم

 مم ةدوعألا لثمسألا نمردصم دود لاو هسأب ترو هانآتدأرو هونأ اذه لاقيق فورحملا

 نيد , عضوم لاعفأنازوءاونالاو عاضرلا هوحخا مهدد لاقيفةلوحتاوةمومعلاو هوحالاوٌءالا نم

 ىلع ”ىنأو باو هف عنتماةياناو دملاورسك-!ايانا فأن ل>رلا (ىأ) ناّدو هللاقتب وةنيدملاو هكم

 و ماللاوأ نيعلا قلح ن وكي نأن يتم لعفي لعق بانت الذا هوا دو هل ثمىأتو ليعفو لعاف

 | ىفءاجاعرو فتلاورثكاذا ثأر عشلات أوةسغل فض عب ضعوىأيىأالا افلا قلحن متأي

 فيفخحتو عف ىسش ى.سناولاةواوبلقا ذا ىسنن ىسن باب ى 4 غلامآوةغل فدو دواولاة لاري

 متةلم-وملاءارلا نوكسوو اولا خذ ةوىو رار !ءاملا وكت ,وءانل ارم كوةزمطلا خش (د روسأ )
 دروابودر وانأاضيأ لاقي وان اهصأ ضعي سسشي هملاو تاسارخ نمدلباضدأ لم وملاد

2 00 

 0 0 ل ل
 نمل (نان الا( را اا وا 00 همنبق

 ا نهانا ١ آند ادع و كحل ار ءامعلاو هىرهرالا 01 أو

 /لقتلا#فيعض]وقلا ذهودإوموهلاقيو هففد# ةماعلا و لاق لق موه ىرهوجلا لاقو ءادغلا

 اءاجاستاقأن لدرلا (ىأ ) ماقأ دعق باب نمانوتأ ناكم اب نتاونيتانأ | ىلع ه تعجب علا نا يما

 ا# كسعلا ىنأ لبق كس ْنل لةحاف رعاشلا لاقادعتموامزال لمعتس هتنتأ و هنم مسا نامتالاو

 قود مهيلع فاو نامت الا عضوم ىأملاو عاجلا نعةيانك انايتاهتجور ف أو هم هنقةعل | اونأونانانأ و

 كسلا صن لودي ستاذا لوعفلأ» ءانم لارا ذك ة هج نمىنأو كإمىأ تآدان آو هكلهأر هدلا هيلع

 نمىأي ل يسلا ليقهنمو ليعف لعق أو هفمسونمسيلو ميلا بستن موقلا لجرلا ىأوأطخأف

 ! محفن هانالاو * ىأ هدم نأ ليسسو# رعاشلا لاقاضنأ قف آض رالا كالت بس ةردسوما

 سس تحسس

 عر هيل
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 هتدبق ءانبلا فاتخخاناو هنع هزنتاذا فنأو ىضغاذارسسكلا ىلا نم فنون قم ساس
 ىلعةدت ازلاءامسالا امأو هنعىغت_سداكدال اوم_فال اوهام ىلع اداب زلا كلت نمترصتقاو

 قفاومل ناو قريفرك ذيف عقربل اوضه ةجج رت ىف هنركذ ىفالث مالاهئلان قفاو ناقةثالثلا لوصالا

 ملعاو لبطصا ليعدافلا ردصى ةماكلارك ذأو ىناشلاو لوالا بيترتلا ىفمزتل ا اسغاف قاالث مال

 # هتيعدورإل هوحضو دبق داب هز ىلعا منت ا ذاعروارم فمواكخاو حرشلا فق وام يك ذمزتلا ملف

 لوم مريخ هنا هب عفني نأ لأسأ ىلا عتدقلاو ريبكملا حرمشلا بد رغيف ريذملا حابصملاب
 292555555598688 8868 8 6686888888 688888888858825 55 2255و

 5 5 م8892 680282 906م همم همهم هوهوههل 3322532 1 8 . 61 2

 00 ه«امهتشءاموءابلا عمفلالا وب

 بالاوسانلاةهك الأ لابو ماعنالاو باودلاهلك أتاممسانلا هعر زن ىذلا ىرملا (بالا)

 لقانهنموباهذلا ا يهبتاذا ختلايةيانأواءانأوانآب ود ل>رلا بأ اولاةسراق نبا لاقو باودلا |||
 بالا لصأ لعشر قشلاوءامشلااداز ةعدهنال بالا امنمسانلاو ةهك افلا ىهةيطرااهرُغلا
 ىأ ةهك اغلا نانا لاقيفافاضم لمعتساسئاو تةولادي دشتلاو ةرمهارمسك,نادالاو دادعتسالا
 رهدلا (دبالا ) لاعفهنزوف هحو نمةيلصأو نال _فهنزوف هحو نم ةدئاز هنو واهتتو واجناوأ
 تماكت ندل نمدب الاف اديأ هك ال تاقاذاق ىنامرلا لاق دو دعع سل ىذلا ليوطلارهدلا لامقدو

 رفتادو أديأي ودبأي لنقو برضى ابنمئثلادبأو بابسأو بدسلئمدانآه عجور عزخآى
 سرغلا فصوانهنمو دياوأ ىهف سنالا نمت رن شو>ولا تدبأو لعاق ىلعدبآو هف شحوتو
 نمصال_كناو ىذا اهعنمهنال دياوالا دق هنأب هنوغيداكبالو شحولا كردي ىذلا فيفحلا
 ((تربأ )د هوصقتلاهنال هحوضودعبلدباوأاهانعم قدي ىتلا ظافل ا لل لبقو ديقلا اهعنعاكسلاطلا
 هبر دامو هرنازورونالاو ريثكتوةغلاصارينأتهن :ربأو همحل لدقو برضا نماربأ لخلا

 ريأتو مايصلاو مايقلاكردصماضيأرابالا لبقو اهعاطب ريود ىتلا ةلْكْلا باتك نازو رابالاو
 لذفلا ىقش لبق روفاكلا قشنا اذاةلذكلا باتك ىفىاتسدسلا مامون لاق ريو. نأ لبق لكلا

 جراعم ىلا لاعشنلا جي راعمنيعطو هواهر م غربطبف ضغنتف هذيرامتب ىنؤيفرك ذادرب وب نبحوشو
 ردسو ةردسل _ئمربا عجلاواضدأ طايخللاو طبخلا ىهوةفورعمةربالاو جقلتلاوهكللذو كالا
 طوسلا عفر مهم الكنمو طبالا ىهو طئالاوهلاقتف ثنوود ورك ذي و حانجلا تحنام .(طبالا )
 ري_غوهو ةغلءابلارسكنأ نيرخأتملا ضعب معزي و لاسحأو لمح ل ثم طاأ عججلاو هطبا تقرب ىتح

 ةغلف لتقو بعت فان نماقبأدنعلا (ىبأ ) هطبا تحت ءلعجئنلا طبأتو لبا ف فأيابل تيان
 لاقو نبعلا ىفهديقاذكه لعّدك الو فوةريغنمهدي_سنمبرهاذا برض باء نهرثك الاو

 رفاك ل_ثمهقابأ عم او قدا وهف هنم مسارسكلابفابالاو هديسنمديعلا بور ضقابالا ىرهزالا
 ناك اذاهظفل نمهلدحاو ال ىذلا عبلا مسا نال ةمزوم ىهواهلدحاوال عج مسا (لبالا )راغكو
 نمو فيذفللءابلا ناكسا مم-و ةمتغو ناس و حتر غصاذا هامل هلحخدنو ثدنأتلا همزلب لقعتالاا
 ١ ملا ىألوقءابلا ناكساوثينأتلا

 ديا
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 || هل 'ىلعو نيبسنلا ءاخو نيلسرملا فرشأ دمتان ديس ىلغهمال_سو هتالصو نيملاعلا برهتادجلا

 تعسوأو ىفارلامامالزيجولا حرب رغفاباتكت عج تنك اذ «دعرو# نيعجأ هبعحو
 تالثاقملاو تاهتشملا ظافلالا نمو هريغةغل نمتا دايز هيلا تفضأو ةماكلا فد راصتن مهيف ||
 || لكت مسقو رهاملا يدالاةجاحه بل اوعدتامكاذريغوا ناعم ناسو دهاوشلا بارعا نمو أ
 أ ىلاو لالا حوتمو لالا مومو لوالارو كمىلا ةعوتنمءاعمأ ىلا ظغللارابتعايهنمفرحأأ
 ||هناريغ ىلعلا عرفلازاحالا نم لحو ىفولا لصالا طبضلا نمز اخ اهئاز وأب سحلامفأ ||
 هباحرىداشلاى دينيبتحدتماو هناعشْكلا سلا ىلعترعوذ هباوأةدحاولا ةداملاتقرتفا ||
 || ىللعوراصتخا تديحأف لاخ ىلع ىوطنب لام لات هياكزهئياغنودر هنت نأباردج ناكف ||
 || هرم مطنب هلواطترصقبو هرساتنم مطب هلوانت لجأ فولأملا ل_بسلاو فورعملا يمنا ْ
 || لجو لافقأو لغقو سولفو ساف لمت اقف ءانسلا ةرو شم ظاغلأب هد: ىلا جاتبامتديقو ||
 ار دصملار كذ نا نك- كلذ هبشو لق باب نمو برمض» برمض لم لاعفالا فوكاذو ولاسجأو ||
 | افلأن يعلا تعقواذا نكللنيعلا ءاغلا امّدقملوصالا همفاربتءمالفالاو ليثغلا فل خدلاثمعم |
 || تقم أعلا نالواولا ناكماهتاعج ل ملو ل-هجناو رهاظوهفءابوأواو نءاجبالقنا فرعو |
 || تعفو ناوةف ”الاو ةماحاو حنا متن تناكح اهات واه ةواولا نع ةماقنملا هلوهملافلالا 1
 || اهلمقامصذناناو بثذلاو رثيلاو اهلا لهستاهنالءايلا ناكماهتاعجا هابقامرمدكناوانيع رمل ]

 || فلالا ىلا لهستانال اهابقام ضنا اذااذكو سؤبلاوحن اهلا لسهستاهنال واولا ناكما.تلعج
 لهستاع بةكئامناو امل :روصال ةزمهااولاق منى لع سأرلا وسأفلاكواوك هلوهجلا فلالاو

 || ءانغتسا دييقتريغنم كاذدعب هنركذ منالؤأ هتديقرتك وأن يظغل ىف لمءتسوءانبلا تاك اذاو هيلا

 امب

+ : 1 

 01ج ونا هجن 2105 7 هيت تجرد ب تزبط 1

١ 



 ج(لزالا نجلا )©
 ريبكلا حرمشلاب ب رغيف رينملاحابسصملا باتكن م

 نبدجأ ةمالعلا اعلا فيلأت فا رلاءامالا
 ةذمغعل ىويبغل ا ىرقملا ىلعنبدمم

 هنكسأو هتجرتللا
 68 ظ

 جرا هدب ناجع ,. ١ اهني ممأ قيم ام أ هيوم 8ع 2 مخ 2 1
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 هل ' ةئروع

 8 امّمائرارو علا منيُسلا 16

 2 امٌملثياموْنِْعلا عمنبشلا 6
 7 / اممئباموءاعلا عمنيشلا ا 17

 15 اهمملثيامو فاقلا عم نيشلا ا 1

 0 اممئائيامو فاكلا عمنيسلا

 ؟(١ اه ملثءامو م اللا عمنيشلا [11

 رك اهم ةيامو ملا عمنيشلا |

 6 !ءلثرامونونلا عمنبسلا 1-7

 ا امئياموءاهلا عم نيل 7

 ؟1 | امملئءامو واولاعمنبشلا ,٠

 0 اهملئياموءابلا عمنبشلا ؟١ م

 دلو (داصلاباتك ) :٠

 6( / امٌمءاموءابلا عمداصلا م

 ؟امأ اممثءاموءاحلا عمداصلا م

 #تغوف

 امم ةءاموءاخا مداصلا

 املثيامولادلا عمداصلا

 اممم اموءارلا عمداصلا

 امهلثبامو نيعلا عمداصلا

 امهلئيامونيغلاعمداصلا
 اممائياموءاقلا عمداصلا

 امئيامو فاعلا عمداصلا

 فاكلا عمداصلا

 امهائيامو ماللا عمداصلا

 امملشبامو ملا عمداصلا

 اممئاثيامو نونل ا عمداصلا

 اممماثياموءاهلا عمداصلا

 امٌمايامو واولا عمداصلا

 امهئثياموءايلا عمداصلا



 امّئائيامونيشلا عمءارلا
 امّماثراموداصلا عمهارلا

 اهمئاثيامو داضلا عمءارلا
 امهئلثياموءاطلا عمءارلا

 امئشامونعلا عمعأ رلا

 اماقيامونيغلا عمءارلا
 امهئاثي اموداغلا عمءارلا
 امهئاثياموفاقلا عمءارلا
 امماثدامو فاكلا عمءارلا
 امهملئيامو ملا عمهارلا
 امهملئدامونونلا عمءارلا
 امملثياموءاحلا عمءارلا
 امهلئياموواولا عمهارلا
 امهئلثباموءايلا عمءارلا

 (ىازلاباتك )
 امهئاشداموءابلا عمئازا
 امماثبأمو ملا عمىازلا
 امهلثنام وءاجخلا عمىازلا

 امهلثءاموءارلا عمىازلا
 امّماثيامونيعلا مىازلا
 ءايلاو نعغلا عمىازلا
 امهئلثياموءاغلا عمىازلا

 فاقلا عمىا 9

 ام.ئاشيامو فاكلا عمىازلا
 امهماشدام ومالا عمىئارلا

 امئاثدامو |عمىازلا

 امهتلثدام ون رولا عمىارلا

 امئلشام وءاملا عمىا الا

 امهئائداموواولاعمىازلا
 امهتلئءاموءابلا عمىازلا

 (نيسلاباتك )
 امتلثءام وءاملا عمنيسلا
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 هةممع

 اموةاشنامو ءأتلا عمنيسلا

 اموةاشامو جا عمنيسلا

 اموثاثءاموءاحلا عمنيسلا

 اممم, اموءاخلا عمريسلا
 امهملئيامولادلا عمنيسلا'

 امملئياموءارلاعمنيسلا
 امهئلئاموءاطلا عمنيسلا
 امهئاثءامونحعلا عمنيسلا
 ءاملاونيغلا عمنيسلا

 اممتلشاموءاغلا عمنيسلا

 امهتشامو فاقلا عمنيسلا
 امهتاشامو فاكلاا ممنيسلا

 امهلثبامو مزللا عمنيسلا
 ع

 امتلشاموتوناا مدنبسلا
 امهئاثاموءاسملا عمنبسسلا

 امملمبامو واولا عمنيسلا
 امهثياموءايلا عمنيسلا

 نيشلا تاعك

 اموئلثياموءابلا عمنيشلا
 امهئلثيامو هانا عمنيشلا
 امماثاموءاثلا عمنيشلا

 امهئاثدامو ىلا عمنبشلا
 امهئاثناموءاخلا عميس

 امهلشاموءاخنا عمنيشلا

 امئاثءامولادلا عمنيشلا
 امهلمامولاذلا عمنيشلا

 اممتاشام هوهأ رلا عمنبشلا

 ءارلاو ىازلا عمنيشلا
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 امهئلثباموماللاعملادلا ٠ يمهاحخلا بانك 0
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 2 امملثدأمو ممل عمماتلا

 13 امُمامءاموذونلا عمهاتلا

 1 امّماشاموءاحلا عمهاتلا
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 ا امهثلثءاموءاملا عمهاملا
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 ال اممم داموءابلا جمهاملا

 ٠ امهلئبامو مدا عمداثلا

 ا نونلاو اد عمماشلا

 | ءاملاولادلا مماثل

 ض5 امّماب اموءارلا عمداغلا

 4 امُتلةدامو نيعلا عمماتلا

 7 امهملثرامونيغلا عمماثلا
 مْ امئاشب اموءاغلا عممالا

 3 امملث امو فاقتلا عمهاشلا

 85 ماللا وفاكلا عمماشلا

 80 اممتاثيامو مزللا عمماملا

 مَآ !هملشيامو ملا مماثلا
 م3 ءاملاو نونلا عمهاشلا

 نب اهبل امو اولا عمعاثلا
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 08 امش اكوهاملا عم يجلا

 0 امماثياموءاثلا عم جلا
 5 امماثن اموءاحلا عم جلا

 9 امئلشامولادلا عمريجلا

 94 امماثيامو لاذلا عم 1

 9 امم اموءارلا عم
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 4 امهئلثيامو نيشلا عمربجلا
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 امّملثاموداصلا عمريجل
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 امتلشيامو نوذلا عم ا

 امهتاشاموع ءاملا عم ىلا
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 امّملثياموءايلا عم يد
 ا
 امّملياموءابلا عمماحلا
 اممائءاموءاتلا عمءاححلا
 امٌملثياموءاثلا عمماحللا
 امماثامو جلا عمماجل-ا

 اممم امولادلا عمماجلا

 امئلثيامو لاذلا عمداحلا
 [م.ملثباموءارلا عمداحلا
 امملثبامو ىازلا عمماجلا
 امماشامونيسلا عمهاحلا

 امملشامونيشلا عممادلا
 امئئءاموداصلا عمهادلسا
 امماموداضلا عمماحلا
 امثل اموءاطلا عمعاجحلا

 امّملئباموءاطلا عمماجلا
 امهماثي امو اغلا عمءاجلا
 امتلشامو فاقلا عمها

 امهئلثءامو فاكلا جمالا

 امملشياموملللا عماحلا
 امهملئيامو ملا عمهامللا
 امماثامو نونلا عماجلا

 امئثءاموواولا عمداخلا
 امهئلةياموءايلا عمءاجلا
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 امماشاموءاملا عمفلالا 0س
 اهم ثياموءانلا عم فلالا 1

 امهئلثداموءاثلا عمفلالا 0

 اممتاشامو مهلا عمال 5

 امهتلثدام وءاحلا عمفاالا 2

 امهتلشاموءاخلا لالا 0 ١
 امهئاشمامولادلا عملالا م

 امماشام ولاذلا عمسلالا مم ْ

 امهلثداموهارلا عم لالا 9

 امماشاموىازلا عمفلالا ١|
 امهئاثبامونيسلا عمفلالا 7
 امهتلثدامونيشلا عمسلالا ١

 امّماثياموداصلا عملالا ١

 ءارااوءاطلا عملالا ١

 امهماثباموءاغلا عمملالا -
 هاطلاو فاققلا عملالا سس

 اهئئراموفاكلا عمفلالا ٠6
 امملثياموماللا عمفللالا 11

 اممتاثدامو 1 اعملالا ١6

 امشامونونلا عمساالا امم
 امهتلشام وءاشلا عمال ع

 اممتاشدامو واولا عملالا ع

 امماثدأم ووهاملا عمقلالا 3

 (هابلا بانك 6 ١
 امٌملثدامو هايلا عمفانلا ع

 امتلشدام ووهاتلا عمهابلا 6ع

 امتاشداموداثل ا عمهانلا ع

 امهتلشامو 24 |عمعاملا 6م

 ام ملثم ,وءادلا عمدابلا 6

 امماثياموءاحللا عمهاملا
 امتاشامولادلا عموابلا

 اممملثدامولاذلا عمداملا
 امهماشباموءارلا عمءابلا
 اممملْشاموىازلا عممابلا

 امهئلثي امو نيسلا عممابلا
 امٌملثيامونيشلا عمدابلا
 امهملثبامو داصلا عمهايلا
 امهئاثياموداضلا عمهابلا
 اممكب اموءاطلا عمءاملا
 ءارااوءاطلا عمهايلا
 ا.ملشدام ونيعلا عمايل

 امّماشيامونيغلا عمهايلا
 امملشدامو فاقلا عمءاملا
 امهملثيامو فاكلا عمهابلا
 امهئاثيامو مالا عمءابلا
 امهتاشدامونونلا عمهابلا
 امهئلثياموءاملا عمدابلا

 املئيامر واولا عماابلا
 اممماثيامو ءايلا عمهابلا
 (هاتلاباتك (
 امهئشياموءاملا عمماتلا
 ءارلاو ىلا عمهاتلا

 امشي اموءاحخلا عمماتلا
 امماثي امو احلا عمهاتلا
 امهماةداموءارلا عمهاتلا
 نيعلاونيسلا عمهاتلا
 امملشامونيعلا عمعاتلا

 امهئلثياموءاشلا عمماتلا
 امهئلثيامو فاقلا عمهاتلا
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