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 ملو- كم7. طل عالمدسمتسعع ةسوطع 0' قل طزدربطقست, 27:01. 8ظهدلخع

 51و ةخطنب ع 2عمب»ع 0ع. 1تناطات6 مدرع 81. 113[

 2701. 2ةدع1نر 1881-88.

 كاومعر, 2[8ع-6دعاعتس 0ع. "120 1عانود 0ع 12 ةععم20ع م0516 لان 01

 06 '![دردتح لدصق 1ع لماع »ها كقامانو نع, ةؤمتع 111, اماح6 ٠

 كرستخاط, 12. م77 070 7710171096 171 07“ أرب ىلتهطام. (0ةطحاتاتا 08

:12865 
 قمع-كودججمفزأ, طردلقل قق- طلع. .5ء7م»# 5761607: 61-7101975. 113

 ماتدعستأ ددطع مم 4158 0ع 15 8زط11هغغنوسدع ]ح1 هصحلع 0ع 2ةسضأكب

 1807 ها-"مبهرنق. طلعاتمسسهتسع ةوطع, مدع 8[هنلجدستص 20 هن203

 110-431 5دند1 7350101-42. 10 01. 8هادلذشور, 1888-9.



 مو ل17 4/1---55

 101105 ه1-1هع] رك طم هددت 5 ءطأأ ةوطعب 01. 3084 (( دن. طف 842), دج 8 خةط

11 

 102/17 710201  ها-هتهط ركأ هطططقت هاكمجمط. ظوددت 0' طتعتمأت»ع

 دمافزئل دست نانع, مدد: 1ةاعد 202: كعذ 4مطاعدس 081. 2ءعرهنغطب 6.

 ؟دحم0عمطما , 8. 770171110. 1770:7006 (20:7:1111710. 8عماتط ب 5.

 170115, ل. 107هرمع 14001104 كلتا كالمعتا11 52/101118. 8ماطتلب 1829,

 الن عطخر 117. 0ممقعنام هجهطا عم. آمي لعب 1859.
 117 ندا ءم1ع10. 12و 1و1 06“ وعرمعماهو 5ع 1 هطعااعر. 6 ةألنتطععللو

1852 

 م1-؟حجكعمذطأ, فنطردد0, 1طص خطأ الوئلعمانطل 72227. طدطاتغ مدن

 "1. 110015223. آ 706,

 17 ةلعماذخ. 7101 ]هج ها-ا[ماسا0 07. ل هعالا» 960 017:0ص/711567168 17176716 1*-

 قعر, مانط116 مدع 11؟نمأعمأع10. 6 701. آ.عامتأ عر 1866-73.
 27. 1». 11. ©. 2ءة1وع]7ةرأ  لع» 1)ءهناععأعتا 110 عسا

0000011 
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414 21 111141 
 181 ى1-"48) 11-8111

 130110110113 1121222156 م660466 0226© 10332 6

117110210110737 1010101 

 1 حدا زا ىلا-* خلا خل]8-1دلع1 همز[ عدقتا هذ ععاأمع
 0ع ]15 كطات 06 ظحولعع نستات طهط6[1131 0325 16« ظولبعدتس '. كلن

 معواعر 811 طهعانلا ءا 22011111 03025 ©. 2295, 11 ؟6ءاتأ 1.

 (اقمدغ 0 جاما رمد عد [ددصتلاعر ذ قاتقع 0ع آه 1136116 0ع 8
 هوالرعم ءمصقعسع ءالعر 11 ءضنك لقطف لعق رماتما126عق5 111 2 231]2]3-

 ءعاحهتعالا ه5 ذه قو تطان رز 11 ردعتأ مهتعأ ةطقانلاع هاند عانع1165 ([ا1©

 مع 1جتكدتعسا لعردات15 0ع ![هدعانع5 حصصغعع معو اعطات عا ءعالغع 0ع

 "دعانا : 11 لعمدعادسده حقس نانعانادع اعططزج5 ذ آه فانت 0ع 18

 هأ 7 1انأ 0215 ذة ص011 موقع 01016 011 01

 (” وأ ةلتح 0116عمراعم من1005 لع ءعااع ءةيجتقاعمعع ؟328ة-

 , طمصلع نانأل1 5 ءمرط] 72056 هعم ]2005165 51 1311065 0ع ءوتهعاغاتع :

 [ةهصاغقمأ 11 اوانعرو هع5 طاعصلم][عان15, امتافأ ز1 جععهطاعتت هعف

 موععمأو 0ع "عمممعابعم ر امصاقأ 11 ؟ةصتعتت هه عامتسع, امهصافأ ا
 عورته ةاندع 1ع هجهاطعاتا" ن1 1ع [ةهررمع زر ططحتق ةهكومأ هانا, 1

 معان 16 06256 06 18 عقم 61705166, 0ع ]ه١ ؟هاانزدأغ ها لعق

 ]01 5دوررععو ةعمفا ع]]عنر عار 0 نن طماتأ ذ ]'جانأتع 0ع عمر

 همانكاتعر هر ةعماتتلو ]ه١ ؟ع2586 0خدص 720616 زعانصع, ة10نانعصأا ءأ

 زروعد1زمم26.
 طموريع ةئعاعع نضع طلمععورماتلع جانقمأ ةجمعأع نانع م055116 6

 عم مميسمد هممععر اه دصعأ]!عبدع ةوانا'نع نانع 20115 20855001608, 6

 1. [داعدصلع' هع 720100



 هنا

 عمزرأ 5عق 176128. ثان 59 2001[, 20115 35025 01161011658

 لوصف ]15 موا16 لح 17105 هلل و071“, وتدت ا؟ةتكع 06 !'هدعم

 ردوا عرمعا 0ع '!دعدتور, ىلع ال[0131313015 5 223215 ©6أ 0117713,86 6

 16101 همم 620 امص ةاتتع 15 261006 06 15 716 0ع '!'ةهله ن1 2

 م6ع60ل4 عمر 321766 ذ اه ماتت لع 1558. طع5 هانا 8

 مع ه*ة[عملعطأ مهق طم مااتف ماتت نع ةانزعا* : عله 716م1 معاتأ

 ةا[ّركع لع هع ندع !'هرح 2 61ه11 موق طعم ةانت' 16 طماط 06589 8

 06 '!['ةرمولو : ءعمامتمسم ]ط1510ه11عرجق 1' هدرا هب ءالعأ ماهعغ مهلتتما ©عانتع

 نادع !'هاح ةزممعالع نولقملا « هعانتح 0111 021 121556 معاج 06 2065168 »و

 0'*جناتعو !'هدغ ممصعف مهتتصا 165 ةدحاولا باعكا « ةاناعانتت5 6

 ةعاتلع رماقعع », عاج !ان1 21111 اتقطأ ةءا ل عططعا 15 2166ع 26166 هه

 1101ه |هاعم.. 11 هنأ نعماقتس لات عاج 2 عده10123121 |1112 20121

 مز "عوارسعامأ لع 72065165 06 !'هتتولقر ه2 2ع معاتأت 235 56 12116 16

 1066 لع هد لع. 8[دتق, ععؤذعع ذ طل خدام“ 1 ن11 2 7عءانعا1ا1 19

 ماسقك عتهصلع موتأتع 0ع هع5 هور ذ ةطماخ * 053103 ءأ هن هعاتت

 نانآ هدا م0516161عدبعرا همدطم م1616 هما 100012, 02 م6111

 هةموو مرت 0: ةءععتسع اندفع !10عتتةمطتع 0ع 1

 11 0*عمأ مموهزااع 0ع ةدع» ةكعع مط6ءاق1ماج 21 15 0316 06 3

 2315502 ععر 21 ©6116 06 هو جما[. 810115 535028 01111 3 766ال 58

 1م -قعدع لع *' خس, 215 06 8[هنص 0111 111, ع6261316226125 11

 ةمانتق 1غ ممطد 06 *ثخستت, 815 06 81120 : 22315 02 2681 298 ةاثا

 لع ]5 كدأ1ع لع 1'ةح دعس عدا دج طوع 06 هع ماتتصععز 02 1

 هطقذ1 لهصق نانعأ1م جصصغع !'هوكم آنا م15 ذ 22011 ها نتنعا ةعع 1

 ةكولأا نات320 11 220111111. 51 20115 2666721025 35766 (03115512

 طءعمءععجوأل نع 1!'ةجةدعس عادا 06 ؟ خس, 615 0ع طتصلر ءانأ 1[1ءان د

 0502 06 |1' ةرتع ءطعؤاتعططعأ أ نتنع !'ة1319 111 2015 ع 20011 هان

 مارست ءرععمم عربا 0ع همز 7ةعمعر 66 562316 7625 ]'ةططصغع 3

 01111 تانون1 مفر, هأ 1 همزنو11 26 10131 قات مات 26 325 28]311-

]1 

 1. هكا 192:1932190: 2012

 2. 1]طد خال -خاطتم (00. '1هدعمطعععل, 1, 395, هن طم '108"1-1. 25/407[ ((77/©-

 ةىامننعم (00. 1"1عتدعطعس), رج. 192, 1ع محعس هدد صعاتا هعمل عطتعما عل م8532.

 3. (01. طمصاك 1ع ط>عمعدطماتسع, ط6 10ص لم 7 نط م. 1

 4. [هاعدصلعع خعذ (2مسيلم, 189) 016 نع 13 طصماأ 0ع '!ةعولح هنأ 1

 يكلم 0 حطق ةكتوطأ 1'جمرتنسا 102 0ع 1'[ذاذط, ءاعوا-هغ-لتمع 12 225 مل
.106 



 1711 1215 "417 خخ

 ”['حدأه زاطط قل-* خلاط ءوأ 1ع ممصح ناتع 1'هد لمصصع طهاطأأانعا-

 1ةصصعمسأ هان م0616 ؟ ةسع زطص ىل-* لطل زطص 85هنأرةص زان <54

 راد 8ةل]زلع 1م 120هنةن*ه 1 1؟ج15 زطن طق“ اجطو زطو ان

 اعذطو زطد ةحء ازد 'ىلث 1طن 8ةلعع 1طن 117311, 1 ةذان 06 20

 ردد ؟"ةلصخص. م2 مغتتع ىلال-* خطا ةادتأ 16 "نبع ل م0غاع
 قم1-1[هن:ةهاعلعتدعاط 1ع زعتصسع : ةمدنق لعادع ةاهتعسأ 0ععانج 0' لل

 110ه1:ةلعاعا سعات 16 الرعد أ: هد ممم6 ة'ةرممعاودتا 6 ,١17303

 ةادلك ةممسد“ 06 111! نماع ممغاأع خل-1[هداهاهطحتنتق, 06 12 2111

 06 ]هدتطدت وزاد ظقطت'ول. !ةسولو ة51 اند 111 ةأ56 011

 06 85136530“ هدن * 411037 عا انفع ةمعاتا" 20121266 ]آكلطتمل اع * نانأ

 ةاولأ ةعواعمم عدا م0816”.
 لع ةهنصصماسم 06 !ةصوأدر ن1 2 6[6 ةمزم110116 هذ 20116 2001

1124671, 7415 

82-7016611: 13 1 

 3. 4وةد1, ك1, 18, 84-41 01و91, 1. 164 5". 1آ)'حورنم 8, 11 جلنلخ ناقتأ لع

 1م خدصصت11ع لع 84111 زط٠ص 1[هدطدتعم, ءعممعدلمصغأ, ءورصتتع ءل1ع نأملأ ةممانا
 ل ن8-1خ5ن هال مرصد ت15, ءا11ع ةغدتأ 10معنسصعصسأ لذنصع جرداكنع (علطات. ؟"هنعأ اذ

 عقجفو1هعزع لع ءع لعمم] عرع 0'جردعنم 4 نن7 ها ٠1ص آ)هدنندت0 : خل -ط[هان أخا خلطت 01

 زطر> ؟خلطل ىل-؟01275 (هدح ؟خط0 31-41همأ1ج) ادد "خط ةلاشلت اذن 7210 خط

 [رورت1دس 1طد طوع زاد ك117جطط 1زطص آدزهنادإت 1طن ةلبسمف ةاطص 100ه ]طلة .اطان

 ]مطلع زطد لاذ, هدصف ن1 هد زن "عمم 7ع 0ع 81411 آ1غ. لك صتمأنتق ن1 2
 هان مزدمدع نانع [17 حرنلم ةادتأ ةعاجل عدد عدا انصع ةمعان" نأ غعاسع 0' قا خ[هدن اها قناتن 1221.

 4. 72 ممم, د, 1, 93. ©هدم10نعدصأ مممانو طا عصتعمسأ اع صمدت 0ع 8[ةءطقل

 ءمطتع ندع ه1[ةصودغاتماد 0ع خال-؟خلطل, 1طص 1[ءتاطأ لأ ندع 1[5ةعءط30 ةأادلأ 1ع

 ممردع 0ع 1ةعوتق. لع مما نان11 ج "هتقمم ممانع 1ع 8ععس 93, ءوع !'جضوتد 201'5ق-

 هموت مااأ0أ هذ دو ةممانع نانأ ةادنأ رجمغاع نة مح متفعع, 10مسوتنأ1 !نت عمت 20

 لع 1حتعع نصع ةلمعزع ةددرع 11 جردرنند هذ رتما"أر, ذل ططماسق نانع 1ع دما 0ع 8[ و0

 لورق هع عمو مع ةمأأ ان 18211[.

 5. 721مل, 1, 2. 1. نلت(1هد ق1 12نعع (نارعااعطم رممز'أع ةدئبع. 10"جردرنع 3

 مضمر ع د, ا[ككدرنالح جكدتأ 0'جناععو ءدلقتأاف رمالتف زعاتصعف (ا16 '!'ةعقلق, أ

 31ة"ط30, ندتآ] ثنأدتأ طعجتتعماتز> رماانك ةبعم ندع 1نأ, 2 نامل ندع ةمرد ؟رنل»ع

6001011 
 يف 2 هاو

 6. 7.1501 1-لا, 51, 5 (قنرخ)

 1. كوم 72 مقل, عدا مانطاتغ نعحلعسعمأ رددنع اع 1. (ناطعتاءطم لقصج لمع ننام

 ه0 اطمو لت فان عمك, 1, 2-3821. 11 ؟؟1عصخأ ل' نع نللاغ هفصوسثمدعمأ ردقع 16 تنل

 31:6 انا 5373115 خ7



 ىا اا دع

 ولممأ ممتنع 0خدصع ةومذؤعع 06 ةه20815', معانا -نأ6 311551 1
 ]نأ جاهد 0مم موعع نانا 253115 60202086 16 7615 ةان17821:

 9 2 1-6 2 : سار و ! .

 اًمَقَو ذإ رادلاب امكنريمأ الو افرطم موّيلا ءاكبلاب الجعت ال

 « 716 م0115562 م95 ةماتق 0عابدع هذ م1677 010110)811 طحتت هءادنت

 نانت جعابفأو اتصف هماتكع11م ءطمقعر 21 7085 لعاتع ءالعأ5 815

 عورتا" ةاعاجأا 0825 18 2221802. »
 1ع اهاعدأ 064 ؟ةعولف زبن م6ءمءوع. ]86ه همر ةصئقطعع, 11 56

 لئن صمته و1 ةماد هةزعتك 911 6١ 565 م320165 مم00852168.
 روعمدأتع ناتنانس زمان همر هدعاع :هحهأعحتعا مل-ا[0ن هل ةططصتسلق

 (0: ورغم ننعاوانعو ةدتتععو" نامتك 1ع ممماع 4خل-1[هدنعدوت رهط 1طن

 ؟ ةخ]ووز), هد من ءلاومأ 06و عم هن 11 ؟ةتمدتأا !'ن10عع لع عمد ءطقح
 ردعوات, ©20010373 16 2201 ةئ رعيصلا 01 26 60251621 0113 6

 ءارودطع]16. 10161 لعاتع 06 668 718 :

 مدخم ةّترعْيصلا هيلع جانب هراضتحا دنع مهلا ىسانتا دقو 4 # 0 6>

 ماجن ا نطلع ارزعج ةييشاولا 1 يول

 « ©ددهمل 16 ةوانعإ ؟1621 22 255211111, )6 16 01551226 اذ 210117

 1. 15ج وت د10 (152711] 6/1, رج. 215), ءأ 1ع لك 110115 (5. فرط 0156م1 0(

 ١ ةفرط 6عأ 1ع جوت 02116 06 ع افرط ونان1 هيأ ندع ءةررذعع 0ع 5.

 2 5 (فراع): 1401911-41, 164 5". لع ماعم ]علت ءاأع عادعما" ع ل

 م0غاعد لح ةان">022 06 ف 0

5 0 00 
 ةحاور نب ةمدز> ىنب نم ىميزحلا ةفرط

 ةعيبد نب رماع ىنب نم ىرماعلا ةفرط
 رذنملا نب ناتافلا ةلضن نب ةءالا نب ةفرط

 ىباحصلا ةحرع 00 ةفرط

 01. مطاع ولأ, 8عم1 عنا لم, م. 58. خد ]1ع 0ع 555-06 13101105 0+

 م. 201, كاع ىعوعلا ةفرط, ردفتم 165 دعو نسالا دغاستطاتع هذ هع ممغأاع 5

 هاك عدا لقصق 16 22مم 0ع ممانع وذاع '!'جسوتح ذط٠ص ةل-كعخطا ةل- دلع

 9. 1.1501 01-'47هان,ر 71, 1 (رعص) 6 اأ6 5 (قون)
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 ناطهمأ انط نطقت قات 00111انا 20310116 ة56ع ارس 1 "هان عع, 001

 11 ممرعأع 1' عدم ]حانعاطأع ماتا" قو 201

 » آند ءطقسسعوتات 311 2011 هدت> 0024 158 كمت" عقأ [ةنطصعر هان

 طعم نصع ءطقفسصعااع ابتسودتتتأع "ةزد106 ندنأ هنأ 7016 69

 ءىا110 ةوانتع 5ع5 21605 06عءابت 65 رمدنع 168 ةقرفت" 65 411 801. »

 0, !جولقر, طاعص نانا 11 0ععاتز6 ذل )01161 2562 563 2203-

 ج0عق, هحاعم0ل11 16 مممأ ندع ]'ةتاعع ةككوتك ةصرص10734 هذ غ0[, ؟أ

 . 61 لمحلا قونثسا دق « ؟0113 16 تالوطتعوتت [13135 0106 د

 ءطفسصعا]ع!إ » مم015 نان1 5و1 069 عاتاتق 27170576طتقاتع. آان[ ان"

 06و عقر :ةمدتن 0ةءمصعع»ا6, ]1'ةرجمعاو ها ادت 011 : « 1!ملقصأر

 محمدا اج !اجدعاتع. » '!'جعهتح اه ادت مممصطو, ءا1ع ةامتأ نمزتشأ

 ]1 ونأ6 معلا : « 8[دلطعاتل“ ذ عا ةمكذطأ ذ ءقلتقع 06 هه

 1ادمعتعإ » (نعنمنع طمه1601ءانومد ه* عدا "نهل1566 مالتف 1310.
 10و15 ج11 ا118* 2201[ 622016 ةاتت '!' أ 0016

 مان1ا؟ةصاأع أ آنآ ةاا1طانعصأا 165 17015 76178 ناتع 20115 135

 رتادتق !هذص : آند )هانا 01111 70738عءد]11 3562 065 ععمف 06 هه

 [ةسصتلاعر 11 هع ممتخ ةذ1ه ءطقهقدع لعق هامددعأأ عد. 11 اعدلتك ةمص ماغعع

 66 جااطعج011 ددح ءءعطاوتط عدد5, 22315 جاتعاتطع .جباماتعاأ1غ 56

 معاناه م15 اح م16ععر 11 ل111 62026عم* ذ قمت 0688ةع12. آطب015-

 نانمر 5ع محلا هد مانأعغ, 11 711 انصع جامانعأأاع 3109“ ذ هعأ

 ة15-001 أ ؟ددحهق5عم 1ع5 0ج165[16 "670101165 ]ه1 1ع. قلاتق-

: :761 668 00222088 11 851601 

 ىرفصاو ىضيبف رون كلا راح. ٠١ رمعع ةروشف :نم تحل

 .ىرشباف كنع دامّصلا لحر دق رت نزلا ني ماا

 « 0 101, جاماتعأ16 نلاتآ ؟18[701عع3 ةانت' هعااغ 73816 ماهتسعر

 ]'ةورروعم هنأ 116, م0203, 2.

 1. 10116 ع]و ءدأ "تعمد اغ ةهصق 4900, 231, 2083-202: (ةحددققألال ب, 5501

 11, 343: طعتواععب 2مهامو هع, م. 44: 711175, 2::هاعوموت1 626, »ص. 3-4

 9. [تاامفدمأ هامعلما, 1, 411 + طتعذم ,١11 81, هأ 58ه (ربق). [طص

 حوت طخخأم 14د جااعتططدع ذ [كهن1هتاط زطص طقهطأ*و. (ن[. [علقاععب 22ه/ه قر, م. 88,

 هأ 711165, 2م0/69071610, ]. ٠-2



 تقوةيابح

 » 86هعوانغأا6م هع نان1 ١6 ماهثأ أ "101-01115)6, 631 16 888عاتت'

8762 
 » لع 2166 2651 م1115 الهر أ اان 2385 5162 ذ 015312016. 8

 ان زمانا" 7162018 011 اد 5195 م171156. ط7ءعج0ق مه61626عأ! »

 11 مدوتأ نا16 20116 م0616 61316 ©6016 ها ه5 3عع 8016

 همر منرتع ممما111. 565 هدعاعو مهاععصعاو ؟0هدتلاتسعتأ 0608-

 عنلعت هد ممغكع ا1١جعلج عد ط!طلعمف ةاتعوتاتعا5و ءالع ةكونأ 011

 '['جرولو, ةدلقسأ, 2ع 201153121 5660131111 539 120016 0113966 3

 ]نر عاتعر 122701011159 1126 206516 * عا ةمم283 5ع5 همعاعو ء لل5وصأ

 نانع, ناتمزوانع 16و يلتوصتد 0ع 1؟؟ج0ه دمدعسدأ معاتلف ءأ نتنعأ

 زخأ 1هزص 0ع هه ةعطان, 115 طع 0ع؟وتعطأا مده ]د جهلة

 « الدمع معازأع ءطموعر ة' ةعطاقع احلل, ةانقعاأع 0116101161015 0ع علقت عق
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 حاوزعع ممغاع 031 هاهم ءةرتصعت لهطق ع8 7120112268 0111 1 021]2]3-

 [هححتعتا ]ه8 ذ هه اطلطات, هعاتل, ةطو200226, 31251 0(
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 جهرا ها مع 1ع 01ه! طاب ةععمأ هدام ءاتع. 131319 ءاد ةاتأ 59 281"
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 ؟[درهلو مع ممانك هنأ موق ممدام» 1ص عاعمصرد» معطع. عنو عصف
 ممتع, 11 00همصقتأ 06 ممدمط ءات>  ه0عهمان> أ 8ععماتتةتأا

 ننتعمدواتع 520 ععوددتك ذ انت '. 11 ةكوتأ لعد ةهسصتق نانت ؟1؟ةتعصمأ

 3 5هعو 06معصفر 11 01551 مهلا همر طلعت, موقعملأا همر ا[عدتإت75
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 رعاتصع5 ععبق 04 هذ مط ذ مدصام عع هعق ماهأف 0ع ؟هتمصلع 6

 طمووع 064 ءطفسصعدتات*. ]11 7ع "ءععمتلمتأ زردصصقتف ذ اه 00رجعمعع

 نتحمل 11 5'ةعادددتأ 0”جعطعأو" لدن الثط ممان“ ءر 6عهاعا" ه8

 حرصتمر, ممفمع هد طلخا عل هاذ عفر فرجا عدصعما امانا هطزعأ 0ع ءمصفممدح

 رمها102 61515 0خدص م12 61686. 11 ةءطقم ععهتا 145 ممعال-
 ]عجصعو ءانهممعا11 مو 0ع هعق اطماتزجعولتت ءمصاع ل1 11 ه21[ اتا“.

 م1551 1111 20عودوتا-هزر ع5 "عرت”مءادعو, عا 16و غعدحت77 68 06 5

 [ددصت11م 16 طاقخسصحتعما-ءا1ع5 هن ةدعورمعماأ 06 ةمص معصعامهسأ

 هعععومت1 ممدتتع 1ع تس" 11 هات 01211 01165 ع5 0

 جنعع م5116006. 11 هع طقاحتأ 06 طمتعسع حكوصأ اعاد 211766", عم

 جال ةعادحمأ ندع هع م" ةادتك مهق ]طه معتسع 0'ةءمصمدح]ةعر' ]'جعععمأ

 جمان" 16 1جاقدعت» جزدانق ]د 0201[: ءقل', 0" جردنغم ن1, 11273 753

 ةانعاتتق 01116معدعع هداخع 1'دكورسع ءا 16 7001عاتع : 10ا15 0عاتت
 عمرا ةماعر 65 لحق انت 100 طعوتت 1011[6, 2111112 0 عاتتع 2 6120-

 رممرسأع ماعد 06 15 تعادعمدع ننلا 2 هدج2550ع 76ج0هطأا 83 716 7.

 (06 نحنا 16 معتلدتأر, هفامتعمأا 1اعه ةسلق صاف ععدمنم نانك اع [هاح

 (هتعمأ اهصخ نستنتاف ممانك هنعمسأ ؟متدع اطوصصع ءرفرع خذ ععف [عدتفر امصأ

 لناتتاو معععووتعدأا 0ع 11 0ع همدح]1عات> 280عواتتعز 120815 ((ان1

 1هرتسوودنللمق ]1'ةيععمأ 0نردماد1116 0ع (هادق ةعق طلعصق, !'جطقصلمطصح
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 لعرسحملج 06 16 ةععمات11 1“.
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 . 1010:6018, 11, 34: 5111و

 . 7211007011, 501-46 235711, 6-5 1عالآ11, 5.
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 [ممرع !'دععاتعل] !1, 22215 56 8 297:61 231 '!'ةةأو 19 1116

 نانا اطنأ 0هدصحتأا. ! د18 هد ءالعأ 069816 معدعا م3116 8

 ءطقم ءواتع 06 ةواج 1من عأ 6عمء03121, 0661106 06 8658 651 ر

 11 من عا1ععوتأ 16 [مماتمعوتات. 530*813 16 عط020816 101101118 6
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 اصا] تفممس0ل هنا ->11. 11 طع 1عوبةان5عم112115 هع 235, «022 م1812 هانت"
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 01, 165 ءطقطمعواتتع 111121 115 281 065 ععطق 06 ]8 51طا 6
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 لانع نعد 628 ]11 1ةطولعالا "ععماتكتا "عا 1مم ءاطهطط عواتعز 501 16
 آن1 101111015 06عدع. ]11 50'5عودو ءقات1 اع ةممج همانق1 ال11“

 ]ت1 0عرم21103 همر 25515[ةعع : ءعانتتحء], هلت 11611 06 151067, 16
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 (مماتكو 15 ]هع لهطق ن2 ه1ا118ة11012 216291156. (ن6 آنا ذل عا
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 515 ه6 هجلمصسح هذ ءطقعاتس 0'هن2 06 ةهدصع' ذ '1ةهعدأذ 05

 نادهتم ءواتتك. 131818 م1116 0111061[6' ©1602 ةماز 111, 2658688 عانا“

 06 عدا طقم 6و1.

 رفع نسأل هنأ ةملعمممتومف هود ن6 06 3 7616 8

 ءادقمم ءواتعر 11 001618 5م 8677126. 11 0ةكتمأ ةمر م1016 81

 ها, مرصع 11 ةأه16 نصف 77001221116 نلات6 2011585 5

 06رذر, 11 طع 1203 مدق ذ معلم 16 "عوأغ 06 ع3 طفسعقاتت ءأر

 معن 06 اةطصم5 3م185, 11 1[ 06 مماتكعءهات "ان106. آ.عو 8
 ةماعع 165 ظوصما ظولعع هأ 16و ظحصمف '!"هعاتط ةامتعمأ ةمتعف

 0عرجاتت5 نستث15 هةادزعما "ععمصمعأ1165 مدع !ةصاععصغلتهترع 0' خل
 (هالقلع ندع 'ةسع زط٠صس 1آن00 29311 ةطكمرت6 مواتل' ءمصعاات" ع

 مولع *. آب. 0ءءوق102 064 ءمدمطقأ"ع ممانت" هذ الطان دع م0[ ةتأ مااتق

 خذ اطل. ؟ةسع زطس تصل عدمنا 064 مممماعت' هان 16 (عمصع

 111ج : هع نأ 064 هع ءفاغ نمنع !'دهتو هع 0181 ععم. لة ءعاام ماتت“

 عع "مانت هتممأ 06زذر, لخدسع مدنا, ' قةلطل ؟ةخسنع زطن 8لقعالاا, ءقانعلمل

 هأ طعورت-[ منع 06 '!دولكحأ, معرسمت7386 ([111 ]0118 112 1014 وح

 ع106ةطا1ع جانج»نع لدي ؟مأز عا 0'جساعع مدا, همر هدمعاع طجهأعصعأ

 ما-1خ101ه1ةطحتم1ق, ل111 61211 هان 5ع72012ع 06 [كفطمأنم, 1ع لان

 م1 ها طغفص ضع مندمدسرم 11 لم خفدع 0ع [[ذد. ؟ خس اطص 10
 61 ذ 1 دوأم نص طمص جععانعأا' ها 01)50'1 عدت ذ قلل[ و 5

 رمان 16 هعرا16ع ل1 م1126
 لع 01 *ةسمت* خط ت00 61816 112 10121226 17058 56170

 ؟لم]عمأ هأ "علمسأ6 لع ةعد ةدزعأامز هد انت ه١ 0لمدصغ 1ع ةانتلولح

 06 ةراحملا طرخم « عاست نانأ [دلأ اهعاطعم 0عق ؟ عجاف ةاتخ اع ة* »

 خور [منرعع 1[؟ةطماأق موقددتا همر اعرطإ5 د ءكدهقذعل" عا هذ ط1.

 1عو زمرد 06 ءطممدع, !دملم ءا قلحال[هناملهمدلق ثاملعتا

 هطانعنم لع 1ع يتحكم عج ءماتسحمأ, هان مماصأ 0ع (هدحادع" نر من8
 06 (جاتعتع ءار 1مم زمانك هان عع رجرتمعع "عوامتل ءادعتب انت هل طفلا
 جتتعع همه تماص78عا2025, 8 0عو ورع ا عوام" خذ ءالعأول 0عوصأ هول

 1. 8: 11 عع, مىو/موممعمعب رجغ11: (ةدمعتس, ظودوعتأ, 11, 7. 246-31
 تاني سل اا

 3. ن1 1هرس, طك. 1[1'حررننم 1ع 1نمع 0طعتلعطم, لحطت عصتلع, همام لع قلم

 م'نامتغ مدع له عدد صدع لع "خلل ؟ةصحتس طتقتق لع ةورد ماتم 11
 4. ؟قخررررع زطل 111101 1مكورم]نولا 15 ممغفاععز جلتقعلب ةللورتأ "06011111 16
 العصف ممنوع لع ةيصلتم, !'ةععمعت [!1-ت1 لع دغصع نسأل دكنتأا ةععانعتاات

 قن1--110 105

 5. 8: ©جسكمأم, كوومأ, ]11.2 رع.



 هللا +

 ممر(, ههطق ة50ز5 15 معمتطتمس1 ود 23 06 86 م26دءعدخو» 0هووصأ ]دكر

 مت 06 هةر ه1162': (ن6ه ةمرج1ءع ةصلتعسو '!هجةكوهت 1 ينزل

 اندم ةدالعع ءممطم ]16 01 هن قدطعع عمد 16 ءر هم لتقوطم نانا

 م616316 هان 701 *قرصتخ هذ ذل همز من6 انتفع 56515 16

 0111 5616 ةاتما1 06 55 221508, 66 ها 0111825)3 0116 5

 عمتك ةمعو11 طلعم 501 ةصعمدأ هم !0هزتوانتتمع *. 11 هنأ ]”ةطمتالان-
 0عوعع 06 ممءلأور» عمق هر لععومت عمد طهوات-أ "نع ؟خطل خصصت"

 رطدد ظافعطت, ة؟6ع نان1 11 56 طتماتتااق عمات 06 ةءطص78 م18.

 ةماتت, ؟ةدصتصع 06 ؟ خط "خس, ةةاوصأ ماهتساع عجول ]ط1 6
 ]13 7161116356 06 هما دمها, 11 81 انطق 521156 021416 502 2613

 ["ةمع. 11 هم مموتته 06 انت, هد م:6[ةصلقطأ ناتع 'خذطل 'ةخسنع
 231316 لع 06 طواطر ةز2012 53 1616886 ها 568 8826165 212068,

 ه1 0011 طاتكولأا ةذدصق مهتقمد زاك ن5 56ه عمدع» 06 !ا1نانتتلع هذ
 0عوعصتع طاةدم6“

 آلص زمانك, 16 01 "خس 1طد طتصل 3113 هات 2312 35766 2

 رماصتعا ع ؟ىخلط0 'ةسع ةطط ظزمعطت. ط0ةودتتام اتتعمأ 068طق-

 طا 16و, 16 مما زونذ همه مععدتلم لم ءقذ6 0ع ؟خط0 'خسنع لمص

 1" ةرم طه مدام «ىععووز1 ها 16 عداء ما"مندمتسعا ا 16 ةوطأ 8'ةءطلعا

 هز ةمان81321 : « 11 موزدأتأ 0116 052 6ءوات-[1 616 '!'هة19 26 18

 موق 11 06وط31116 موانع هجمت رخان 0156 : 11 25 تعط 06 طوطر ه3

 هع م عودا هد ؟1ءطعدذع ها ههو طقطصعأالفو ممتطصمعع5و*. » 'قخط0 'ةست'

 انا1 ممرمد014 : « 8[جتق 11 ١ 016 مصانع 101 0658 ءطمقوو 260

 ماهو نام هع. - ط6 نات ةحا-ت] 0167 » مم110113 164 0

 ' قخطل ؟ خس, ةردصأ "62 6ءطق ة1ه 1انطعوأع ت028601160266 06 98

 مهم 16و, "ءومعأأم 00125 ءمدمسصعا عن هع منعأأ هغ 701314 ه0مانح

 رمعرخ مانا ذاق مدح ءنسدط1م». ط[هتفر ءمدصصسع 16 01 آطف1فأ2116 أ

 مهرمعاأأولا 011 ةاتعاتط 2له] 2 2217هعدتأ هذ! ةهعهلتق, قط 'ةسصنح

 1. 721م7, 12, 6-8.

 . 5©أ 1 ,102110011,12 ١.2

93. 72116071, 77111, 4. 

 4. ؟نللعتو, 0'ةرعؤو ىل-1[ه5150021. عاأاع طقفامتمو همن مهعمصدأ6ع تطمع

 هياتم دعمت مدرع [طدح 81ه طخأم : آنص زداتع, 16 عمت, ةاقطت هر كطقفذع ةجوع ؟خ

 ؟ةردع,11 0115 11 مدم10عطدصعدا مهاحممدع» 16 عتطاع». ؟خطل خسرت ءعنءاتأو

 1'هرتلسع كدت "01 عار ءماحطت7 © 00 ةرص طمص مما1مأ 14 "عدله معان 16ععم ذاق ءماتطةعر

 11 معوتسأ قذمات116. خامعو ؟ةسع ةطصس عكتسل ]دن 036: « 11 231311 0116 1012 5عجقات-

 [ممرع اوه كت ةاتكععسعمأ, » ءاع. 8 مهجم»اع هةسماعمصعتأ نع 16 0ث كا

 معودرلغ 1عذ طقعصعطعم لع ؟"ةطل-"ةسمعر لل : « 11 مدصقتأ, "6



 ممءزأو 165 6م هنن !'ةهحدتحد 5 لتأ : « ط]انغأ ذ آلزعات 16 5

 هنقوتممف ذ لح ماهعع لدن مز ؟قخسصن* انسع طغعطتق هلادتامماعر » هع

 لع 701 76815 851162161172 102315 0025611973 انآ 711 6111

 عمدا !ةعولوأ . 11 70013311 56 06و ةمدعت" 0ع قم زعاتمع 1مقم] عد,

 هانا ع10م15 11 76 ممات؟211 88 16 ممعااع ماناطا1 نانعسعلا ذل 2201[,

 هدرع 1مو عمق 0ع ]5 ةضطان 06 ولعت هع ةعروتعمدا معان ا -نا1 65701 9
 مصخع انت*. 11 كاطععءاطق نص متمازتعد 0ع 1ع [جتعع نع" ]هذص

 مو مادا": 11 015ةدزطتان15 0022 مر عبر [1 د عتأ 06 131221116 021

 1'ةاناعاتا' 06 ]طه هوأ11عر ©هأ '!'حددلج دع هع 0هدتأح داتا ةردعتأا

011 121612110125 

 آند زانت, 15 ةمعاتا" ل1 01, انطع 68 طعالاع [ةرحصع, ثةامصأ

 ةهققزقع هذ اواحاع هج ادعع لع '!ةهصسولمت, ءعاتتتحعار ةدلقت 0” ةلططت 1101

 1120109159 6 ءماتزد1أ :

 « 0نت, ]د عوتعالاع ةهددع طصلاقصاأ5 معصسلفسا5 0'هنعمل145 5'ءوخ

3760 1611216 

 «» ]لك[, هل 1ع مز 0 6ادتأ 35 قلق اغار ]'ةا11315 عماذأغ 164 00ان

 اوزدع» لع ةعد ]ةعو. »

 ]ع م01 نأ طاعدمن 06 ءعاذع !1طعضاأم. ]1ع 121105 ءها1566 81

 مو ممعم]16د جنه عنمعمر, زملطأع ذ لح مصعاتتع |1111 6011811

 همام انت, 1ع لنا[ عخصتص ةرمتأ ذر ص عأاع ملط ةهلتا ]01115 06 1

 روت عسمما ةعماعسصعمأا لعف مواتععع لع اه رموسأ 1 كلل[ عنخ بصح

 رصتم, 1ع رمز هع لفعألم ةذ 1ع رصعأأاتع جابكذأ ذرتم"أ. ]11 !عع ةردردعاد

 لمصع امددض لعتذح ها اعد لعسمصلم هئللك ؟؟هرنادتعمسا هاناعصتل" انض

 محم ردوانا" جااعرع ١مل ]عبس [زمدتا ]عم (نمدرصصصع 115 ةاملعمأا [ةغل-

 عانفم لع عممكل» ][[ذفادماعر 115 هعععور[فععمأا ءع قدوم 3ع الن 1*عق-

 عمر علا. .آع ضوز اعيد لمسه لعانج اما عم ند للكمصأ : ( 1هناعن تعج

 1. 83: نااعجس, ]>مماملووا ملاعب ل. 5.

 2, 2: 1نااعدسب اا.

 3. 0م هدتأ ندع 12م مزاعم ناملعصسأ اع مرتتفلعئلللا لاا 01
 4. ةقطاتملا, قرع جحر ؟تللععب طوامووماعم ربع 15. ؟تانل1 لع

 ال1 تان ردانعرلت ]ن1 1015 ىظلا ىلاب ا الا. 11 ماعدا مدر عد هااماطاتنمأ دف هند

 لعاح عرس 16 مدغم رفاو حلت ]1عات 0 جره



 كح م

 لعدد 1ةأ1عد ذ ةططماخ اكمام ', عمات7 ءاطعاتا 011 ولج هلم )6 1!' عد

 عموم ذ 70118 جزع طموح ةععاتعأا 6 هن 701185 6601207612561 06 8

 عمرو 1عو.» 118 معاععمأ 1عو 1عااتعو ها مو" عدق. ]018011118 1111
 طمنو 06 اه 71116, كل 51011513222215 011 3 121319 : « 111 68 56

 ءأ ةومق هعموت6ةمععر م01, ]6 «مططق]5 18 265016 011 101. 38

 310م8 1911 هاتف لعادج ل45 ةواتسعو ءمصخمو ]انك ز مهن" مدفن 011, 6

 ءلولطف 01111 211 ةعمتخ نادعاوانع ءطمذو نحت 20115 5011 انطق[.

 (01نك م08 16و 1ةاناعم هأ 707025 : 511 7 3 011610116 6105© 0111 85

 5011 12؟0طآعر 20115 165 م02ةءاط025 ة.1عاتتع 0685112813115 81 3

 مدا 11ع 11 ه7 0117© 0نتتع10116 6 06 030 ععاعاتتع 20111

 رماتقر 20115 165 )ءاانع7025 03085 16 اد. » '!'ةصوأو 1عا1اتقق 6

 طعام 16 ةععوتت 50731. اخص مدقدحتا 06ه؟ةطأ 16 8عاتكع 06 1158

 مخ 1101-1 جدل 15 كماددق هه 1عاااع ذات ءةطكقطأ* ل11 10117111 ©

 15 ادا. الوصف ءعاتنع اعااع 11 619165 01001226 311 801156126111 1

 8ولاجعمتس 06 16 معااتع ذ 2201. ىل-1[ها1512215 )عاه 19 6

 لوصف 16 8عاتكع هأ ه2ع386و '!'دوأو هع ءا2> 1917© 311131, 5

 ءعادتح ع1 ه5 عابمد. 4مل 3خ[هناأد1وطحتل]5 5" ءدكات1ا ه2 57116 ©

 '! ج319 م09. هو [عااطع هت عم1157610عا1 011 8ولجتتولال . (0عااتتح1

 ]'ةووطصل هات؟عاعر 016 ذ !ةصولو : « 8ةلق-ط1 16 ءهمداغعلات
 ]د 1عززمع) - 0لتر 111 6002011 1213219, 11 9 هوا ةءعرلأ ناتع اان

 1مم 198565 011 ط1هر. - (نمهدرمتمع 611 16 15022268! 1111 016 16

 201156 2عات1, )81 006 0ع 16 طمعاأاع خذ 20011: 5عان1 م2231,

 ءمرططمع )© 51115 1012 291عالأر ]6 26 انج 235 16 6111“, ]6 185؟011-

 ةعرتو1 19 111166. طورصو ةان-]1ه-ءطقتسرب, 06 هته1216 (ا1ع, 16 1©-

 مدعوما 1ع, 052 2111556 م2620 تماج231559266 06 12 1عاا76 3

 101. » !':دروأو 7عااتقو 06 5111716 هع طم تمدقعأل, ءه 015821 0116

 5:11:16 [جلسدتك, هدد 1ع صمتساتا ءماترجقط16ع خص ءصاصع, ءهغ ن1

 1. (نةدتسدأتس, 2ىت501, 11, 350: آهلعدط لع طعذر 2027/7, 188, 001126 501 73

 ءمزحت م16 ثرملا نب ةعسر ب وبأ. 49067, 221,193, 1'ةرد مع11ع ع1

 ثرملا نب ةعسر هد15 13 701/0. ('عدأ م"0ةط]عطحعمأ ذن اانت ندع !'ةتهتو هلأ

 جااتم1ه د لقصف 72مم, د6, 60

 2. 82: 4706777, 321, 1983: (نةتتدذ1 2, 255601, 11, 350. آءان1 عا 497077 كح

 ءمدعاسعسأ ندد 'ةل- ل1501 51جستس 15, 2221م6 5و عوصل داعمأ 06 ممغنعب 2ع

 5جكولا مدق 115ع. 8[د15, طلعات ناتع 13 ءطمذع ردوزتج1ةدع ؟صولتسعتت 51251, هدد

 معادأ 52 م056ع» نان ةكلل-خ[2[0 13 طن 15, 2373:3265 م35 1:01 ططا5ع» 1ع ةءعوان

 01:31, 5'1 1316 طعاوع مقلط 11



 ثنا

 نادل م61 6ةهط16 رمماتتع ]ن1 06 "عواعتب ةقط 06 م0117 هم

 زم200620ع. ]ع عمات762طعانا“ 56 (0هان72 لهطصق 1'هطاتعدأتم» 6

 1' رص م1 5م 61

 []كأمصأ هد معفمم, !هعهته ءقصصاتأ 18 (عهطتقمم 06 عمد طعقاتج

 [منركع ها ةمزاأ نانتع ءافأدتأ ]انآ نانذ ةأامتأ ]ه ءودتقع 06 امانا 1
 رمهأ] : 11 ءمدم770855 12 206226 * 011 11 ةهعز2055 ]15 72616016 06 5مم

 طعون تنعم, هد [معمسمتع ها ةمد 1عممر"هصعع. 11 ه9: 06ةماقتأ

 0 ةك متت اند مورا ها1551 111 ناتع 'قطل ؟خست', 161161 2170م3-

 عمولا ]1 1صلععالمص ءمصصصتع اند ءطقتصعوات عهاعاتج. 11 62[ 6
 06 مماد1؟ع11 عم اعداقألتك عد مماتا' 53851161 !'ةهه1ةأهطعع 06 8

 جمعتعمف ةطلق, 228215, 60022216 11 ةئعرد ماهتطا 0325 ان ©0101[

 ممعمع ا, ءعدرعحعأ !'جاطوص لمد صغخ عدا. 11 "عواه هرجع ةعاتأ ةنانق 1

 م0105 06 همر ج111ءا1مج ءأ !]116 ذععف 526011861015 ؟ .

 آف عمات ععصعاتا“ 01 8ولررقتس 6ءطلكلا ةان 01 6 آ11132, ©0

 لمدحصحم ا هد لغم 1 ةد160, 3126 1111 26 20111316 56 7650110176 ذ

 اانعرع عمر 201عجأ '!'ةهل1و. لع 101 625078 6012126 8011161101

 نم '1ةعاتطتكع, طمصسسع ةمعععتنانع, نان1 2 طغكتأم م35 هذ 0100 ا"

 ]د زحمرعأ 06 !'ةعولو" . آه 6256 م0وغام1نانع 04 هع 0ععصتعا" ماعد

 1نأ مدق جهكاعتساع. 11 مص مموج ممغطع ([1]11لان65 7615 معم0قهطأن

 1عو جم نأد 06 همد ةعفعد تمس, جها1م5 نما جاامتأ ةاكع ةكاهعاف
 جان عتطعأ". 0م 1ع معج011 7, ةجصق 69810 ماتا 53 ]61026556 ", 20101

 ةورد مرو عأفربع ع6مصف عانت مما هود اةلعتأ 6661116.

1. 4901, 5321, 198: 011 15501, 11, 0 

2 1٠ 

210 
 4. 0م معاتأ دانم مدعم نانأ1 د مرص]ممدم لهصف 12 رممتكدد 15 مم0قزع 71 0ع

0 11 
 5. آ.ع 1 ها- 4و فما, 5351, 202, لمصصع 1ع همت لع ءعادتت ن1 2 "65106
 ذك ممم : عما, 0'جرمرنفم ]طص ىلحآعملطأ, 112420 ةطص ؟ةسصمع ءار 0'ةع صعق انه
 حاناععب قةطمن 8تفعطمر نص 065 815 0ع ؟ةخطل ىل-]آكدتق. 113120121 1.1161[ ا11“-

 وووع] 1 ع]اعر 1, 303, 001216 501 3 11011451373 خط٠ص ا8[هدضنت كاد
 6. 5« مما 011[, 1

 1. كممومل 1 ءعر دك, 48, 53: كهمماذردعاال, اكالاتم 1, 1. 81315 0"جردرغو
 [كجصتصع, غ0., /0ع. ءن(., وص انت ءمانردو 1م مدقتسم ءا لعق متعلق ءادص !' ماعم
 ؟زدوصأ. 1ةاعدملع» نعش (22م40, م. 189) "ةعواتأع 16 1'هرد 13 ةاندعاأ 1

 ]تدتعرل] عر" م0105 ع1 6111.
 8. 1)'جررتنم لعدد عنق 10107078 جاارعز طانغع ذل كو ةدعانل', !'ةلة13 31311 26 9
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 '!؟حردتمر 0مانق ة11هدق 120101 2010عمد عدا نانعااع ةاهتأ هه "عاتح

 علما. ظواتت" تع]و, 20115 31110185 ©1601 16201115 8 565 17185 © عوأن

 هر ءقلعاأر همدصتتع 20115 !1'ة025 1620910116, 7216850116 ]18 5عاتلع

 ه0م11166 111 20115 5011 2666851 |عر. 5011 هانت ه9 5716, 50115 8اتتك 9
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 محد ا1/1؟ ةزؤفعاع 0ع ممازتع ةععر 1م 006111268 )1117 6

 هأ مممددع 2003م1 عطصع 259121 م6060 هذ 0ع5 0692658

 لوصف [مان165 ]عم ممم مععد 0ع !' خسعوطتعز ءأار نا101011ع ]18 غلطان

 06 ظولعع خخ نصع ةعطات موهةتعدصعر 11 56 26111 0116 ([116101168-5

 06 هعم ممعسسط ع5 جتعصأ ءةطمط7ة886 ]'نطع 011 1'ةات156 06 8

200 

 (عاو منو ماعد 0 1هك1153156202119116 هل 501, ها 0عمهمه 85
 ن[ة1عأ1 1

 16 ط. طعزاءالو د آممنض6ث 16 726م0: 0ع '!'دعوكتد 0325 همم

 مععادع1ا : « ].عو 06مئعو جوهطع5 ءاطتتغ6العطق. » 11 ةاتز7056 002
 ندع ]!'درياعاتا» ةاهلك ءطصفاتعام. 1[8ة15 11 طع 015 رهف هانت' نانعأف

502 1356 11 312111226215 

 اندع موهض1ءا1 1216 ندا 12016 065 دعاذ عددا 13 02

 لخص معمم اع, ءع ةمردا 1عد حمدحع ةاطغم زم م17ع5. 0, هج ءانعتعاقتأ

 لمصمم اه اددصتلاع مداعصمعااع 0ع !ةعدتحر ها عتمة 6

 راتكواننذ الآل ةنلل, هدد دع 1120117 ه131112 261801211326 ([111 21

 اند مملح 11 غمرد ]مع أ : 20115 26 20111:0125 011 12 ©0112 ]111: 1

 اذ. 11 يا ممعدتاطاع ندع ةماح عطول مفعم طممهاع72عأ1 21 66 نار اتثح
 ب . 3 .1 . 04 , .٠

 العم دع 11 ه ةاغ ةممعان, 0 همدتغو 1م انصقر ىزعلا دنع « ]ع ممالاا-

 نحل 11 تأ انغز دحقأف 11 د ةأغ دج معاغ رمق طروصال ( 400727. 111. 130) هأ

 روج ىلا -ةلعااوا ارم. 115) نب رشعلا نبيا « 1'"طمسصستع لع 20 حق 7: 00101104

 ءدقط هدأ ك12056 نآ111 25315 5ءا1ة12262265 18 2.

 1. 11 5ع ررعدأ ءعممدلقهصضأ نانع 1ع نما 1ع هورد ممصع دنعلا « 16 هع851عاجل“ »

 عمان نصدع [هرمرتع جطص6عمع: نص 2013 06 0191م1 عونا ز/ ةانع ءدعرتات1 216: 5

 ءعررمارت همرتج مدد طع هغ و تتاح 1215 23105 ممنع60ع دع 0ع خ81



 اش

 هدر 06 اه 06عدوع ىخل-" 0من در هأ, 0'ةمعفو 168 ان, حيسملا دنع

 « 16 عمرو 1 اتت" لد 1165516! ». ءةناأ-غامع, 37321 3 6011 0١

 جرن ءطعقلهصتقامع, م07ةنأ-11 16 مععورمتعا" ممدد ءأ, 27105 5

 ممل هوز مد, 201اه1آ-11 16 ةععمد0. 8[دنق ةمد معاتط- 15 2 نام

 ]عون عوانق 0”جاد عم 1م1116265: 11 2 ؟ةعاد 0828 0658

 هنن 16و انكانمع5 ؟أ 165 معاتعتممق ةاملعمأ 016عماعق. كليففت

 مع معمم مكعم امأف عر ل 0لغامتا 1ص0ل11016 مآانق طقاتأ.
 ]عمو ممؤوزعم 06 !ةعوكح دممادق مممصا" عصا نان11 ه قمع

 165 ماهتماتز» 06 هع مممس06ع نمرمطمع 16 ةعاتا] طاتن 0ع ]2 16 6

 1" طمصصصمع. ]0 "درو ]انا 015 ت1205ع5 5051 2666889113 ذ1' 1010116 :

 ]15 ططقك مان 01 0ةئمملسع 1و ؟ةهتطاعو,ر ]16 هتمسب 16و ن1 عف

 ندع ممعابع ]هذ ةمعاقأ16 لعق [ةحصعق. 51 1'هد 08 785 نع 8

 ناطموععر هر 0ع 0011 ]جوه 0هعمعاأغن» 0ع معجلعع ]8 71*. ]1| مع

 نمموردلأ لمصع محك ذ انصمع ءجاماعمعم ادكاتتع هاذ 145 طووضغعق

 جعاتممك ةمدأ "نءمرصمءرمنعو ها 168 دمهاتك2 1568 مانتط]685. لك 5

 وععتمجر !'طمدماادل116 نسا ؟ةطصاع هعع ءنطهاعاتت !'طقطتأان0ع

 عععماجب رع 1ع مهادكتع ءاغ 1ع هتطاع* لممصعمأغ خذ !'طمصعصع 0ع اه

 عامزرسع أ اانا جاالععمأ 1عد !هادنحصععم, 1ع5 طمطصسسقععق 0ع 0108.

 (ءادتت نانآ مهل لانع نعم ؟ءانق هنأ ةقولق, لهصق 16و [عقاتصقر فذ
 اذ مادعع 0” طمصصعاتا"“ : جاتئات !طمصاطغعاتت" 265م6 همم 312171© ةان
 ملعم. 8[ج15 !'طمصصصتع هو جهال طعاتعات>> م3166 0111 هوب

 نانا م ءدغ مد ناععمعا عا ندع [6غ6 هدد اهل ]د ممم" !' عداغات ءاه“

 11 ؟دايأ كمدع هع انقاعت" لع زانت لعق هكوصأف ععق لانع 2015 0111

 نع مممج0ع مدهدوععر ". 08[8 زمانك مع ممانق ةمصأ مه5 00مصغق

 . 115 طع ممانق ةمردأ نانع م1665 11 كمصحتعمسأ مهنع ةايتأع 0' عر كسطح

 مستمع 1ع مانع ممدقتطاع'. لع طمصطعا» امممعماعب 0 هللا انكر

 ماعمأ مهك 0ع مهاانتع ذ [ملسع عموعمعت" 1ع ممرهنيسسع نناعقأاعر |

 طمصاعاتع 0: [كحطقم ءمصقتماأاع خذ اطمزرع لدي اا مصاأعاتلل عد 0012-

 ردوعمتع 0ع عنساتخكمحصعم, ذل ملمدع مص اهرضردس لفصق !عق زعالح

 1. ]طرد آ7هانعونل, كا-!طنءانان/ن فا م.

 2, 72 منن, 1, 50-59.

  1-5١>اتك, 1-6 ال1, 6-1 اكلنا, 46-541 ,11 : 44 ,1 216 .3

 لأ. 1 ,12111 .4

5. 10614١ 

 0. 72م0, 1, 55, 61-02

 ١* 8ثا سرنأ نرااعااطأر اك .1
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 عا 16و ؟ءواتسق' . « ][ه1و5دهم-دمم] طواعع, 11-011, ت82 2038 9؟16ر

 06 معبر" 0ننصع طماقذمد 105ك111558266 ةم8غق 18 22016. »

 طمواتا هع م10ءان7ع 068 مآاه1قتتق, 19 166556 هما 266688311
 ءا '!ةةأو ]11 8 كم253616 0116101168 7615”. 11 7 065202116 6

 1" طمصصسع معاطف 656 طم2016 م31101115 116|0 53 716 65أ 38476916

 هو 16116116 ءمرم م1 غاغغ. ©ددمصأ ذ !'طصطسصصع مهتتكاع, 502 1216ا]1-
 ععمعع مع ]ن1 هع هذ كعصرت 16 مممد0ع, نانعاونتتع 793866 ن1

 همزآ, 51 طعم 61016 م0111 1111“, ه8 11 685 طقهاطعا11© ان.

 ]ب طمصت726 26 56 6025016 م35 ه2 50286321 ذب 1126 716 1131111

 ه1 11 ةتتتتولأ 126 600227605102 ةاتع 22156168 0161-6885. 11 8

 موه هعااع هةرمغطوطععر م1156 10111 ءوأ قطق 30188 ]ه8 2011, أن

 ندع, مهنع ه1عاذ 1ع [مهطحطعدتت, 11 25 هت 76ءمط مءدقعق 21 ءالشأتح

1115 

 '[ جولد 0عمأ مهق نص ةاطقع. ]1 1ط7001164 502 01عا 0825 59

 ف6 عددع ها ادق لعدم ه20ع لع ماتصتتخ هعو ةحصعالاف: : م071015, ا

 016 ةتتكد1 ن1 عهم2 لتعات, 511 1379116 ؟01ات111, !1'ة112316 1

 معارف. طووتؤمع ةةتكمتاتا هد !'طمصصعتس 06 عمد لتعت لم

 هع 6 عمم, معداغطمع ممردصلقتاحتل 16 همصع 06و دتعاتسعع كاتت

 لعو ماعتتعم 1عرذعد ةطصهامعتعع هذ هعالع5 ننع !'هزج مانع 2

 اهات 1و ةصعاتعمف معاتزدا مم. (نع ند1 هدأ ءععامتمسل, © عقأ لا 8

 مامرمعم جكولعمأار 3 5 وعنك نط همم عافسع هدعجن, مانتعو انتل

 زانتلا مونع ةالعق؟, ها ننتل ءمصف10ةهلأ انج عا ةععاصعاتا 6001

 زدت ما]هاطاع' . 1[هن5 1ع لتعاب ةتوانعا 11 ل011 1عم11 هاتان 1[نو 5

 . 17[ 18, 1, 852-48 ؛ 711, 1-4.

020 

 ٠- 1, 21كمر علت. :850-81 ,1 ,1211 .

 , * ك4ممعا1 عر .

 2011601 7 هت ربح نو من مح

 ١ 1200. 1, 950. 161311 120 م2116ع تر ؟ 21116025 (29, 2) 16 2011 ل6

 لتحت دتأغ د لن ةانسع ءطقصعف ردورخ 1ع ءمزرتدأع مداتكاتل هنن ءدد نعاات1 ل' فلاش.

 © نحسطأ هاك 12206 برر « همز عمعالل“ », 11 عما جمددلتطاعب ءوردتتتع نمسا انت 6

 ع60116131, 1 011 عيمرر ةوزأ ةعركت1 رمماتل“ 1115:0111“ كن ل1511

 1. 727 ممم در 1. لع نتمتع نع عع عرتع رتماتكتع هاتأ11 *تارض للا نل11 1111 نان

 ردوتعم ب قرن ورح رجع 1متعمتل لع هدمت قععع لفصع هتتعاترع لعم (ثمزع تنال كامردس كح

 0ل0ععانف 10

 8. [جرولم رعمانكتع ردام مت عجرم 1015 لمسه هعه مونساعع ندا هااهعادتتا اننا

 عنوصلع ارحم “اوطعع جدع ةعمططعتأفز 801 22من 1,883: 7,11, كأن 1



 ع ا

 هأ رجم عاندع 14و مممعأف. 0011320 11 "عدم ء"عاع اند ةطقتر 11 12500116 3

 ل11 م16 مما ن1 6116 "معمرس معدمع ءعأ هدمت, ء 121521 021

 عت 565 ءاطهمسمو انطع مانأع طاعسأدتندصأعأ : 0'ة16[11 781[, 8

 مو ان عابس" قماع اند 01 0610951, 11 ةانصمات ع ةمد للعان 0ع ققدعتل

 ]هو لعدأو خذ ءعادتأ نانآأ ططمطنانع ذ اه مدعمأام لهدصفع*. 1[ةنق أ

 رع ماكاع هف جنات" نانع همر لتعت ةععابعألاو دككعع طاعص؟ ءال]ةصعع

 ]نو ةردرعو 06 هعق جملك جم188 اعادت 2201[: 11 26 2262266 5

 محمص ماسنق ةعد ةمصعمم15 06 ءارذغتس عمان نانأ 1ع5 هرج زمعت“مدخر 1015-
 نان11 جربعه عج011 16 0عم1ع» ةمانزمأ1. طع للعات 06 !ةحوأف 2

 مع م60ءعءاتز»ع 116 065 2

 كما مدك 311551 نان6 ]'هرج "عاما ع 0جمق '!'ةعوأح نط ءءعمامتم

 ممرم طبع 06 270722665 م0م111311ع3ز 11 معد56 وتخ 656227164 6

 16 مزعطعوتت هنأ ان2> 0156ولن 1261010116, ءأر م2226 6311601

 0” ةناعو م0065 مهتعمفر 11 1101116 ةذر201[عا' ه0 1265538ععز 0

 جاناع فاغفر !'ءعاداعمعع 0عق ]0/75 ىأ 35 66ع مماتت“ '!'910195
 مرعمها هدفك ءةدالص اند 06مدتعا" ماما :  لهصف 1645 ه5 هان 11 56

 رممودع 06 1'جعوع, 11 هتك جااتكتاقو ذ ]ه5 ءتمرنةصعع 701111

 0: ةرعنو ادنسعااع !'خصمع هع طقم ععرولا ةزجننو 8 رمزا هل 6

 ءطماتعأاع نات ماه عاهل 0685115-311 11 10121هلان“ .

 ]©و ع نتا م6عغلع, هد معاتأ قصعاات"ع ناتع '!ةعولو 2 ناقل م
 رانتك مل ءكمفالعم, مل 2005162. 11 ةأادتك موتعم. 81815 هذ

 مع همزك نانعا ةاهتغ ةمص لتعم: هر زعدمع مغمصدع ةألأ د ةكولأ

 ندمان مانكتعس و. انأامصغأ لمدصف عاأاع زمععماتأ دلع, 11 هدأ ]نعنع

 ندع 0ع ةنمزمدوع نما ه0لمهتأ 16 لتعا « ةحكذا' » ءأ 165 دانأتعف

 0162 06 5ةد (عاطات”.

111 0172 111471 .1 

 2,7 عقر دعب 2. (عاأاع ت2 10 1ءاز مرد ءدام ةصخ ا هعانع ذ ععالاع نسينع !'هرد نانا

 0لحصدع ]مو لةومب امور 1115

 3. قرروا مم, 1

 4. 72من, حب 1, لهضم اذ هانصردمدل امرت نانع نقاان رمتجاو جا لع '!'ةنكقم

 5. 2:30, 1, 69 ىدصلا اننا ىدضص ا[قدف نإ مدعتسا. 8 هعردات نع اع

 10أ ىدمح ردع « 1م ويعم اييسفلتلا :رداكع [ن تيمانأ ». كآئنتم قلب لقسم 1ك

 رماعو 1ماععات نثولرعس, للأ هانل' 1ع ننال ىدبص : « (0'عدأ انزل ناكانالل ناتأ كغ

 امانزدترس : انةرترسنتيضتما هن اطدأع. »

 6. ظلال لاو.

 1. طوع اع كافل «ل-عييسس لئلطس قىللعاكهلاطأ (لظل(ةقسا نا
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 آنا هان 11151015101115 285 2015185 05 48414

 زعم نانع 20115 27:0025  72116 لهطق 165 20165 06 !'ةدتافطعدح

 116 065 7ر5 06 !ةروأهر تأ ناتع طماتق 27:0085 3521756 كقيات6

 2040516, ؟ممزع تنطقواتع 17618, 201015: ©085)50 01111 26 - 8

 مدقق ةستألاع 0ع اةعصتسعا" 2012 م:613عع هد .19153256 8

 ممم 701165 مانع 1'ةتكتطعمس أف عع ممؤوزعو, ]!'هنلعع 065 7ةو

 لقصف نطهعاتمسع 0عا165 ها !"ةررمواتع 0ع 1611

 11 هدأ عرماقتس نانع امانع اع ؟هه 0ع اه 7401 هااماعم هود ©

 '[جدل1وهر 11 طع معاتأ مهق 9 35011 0ع 00521ةقأو11052 5111 66 01

 81215 16 065006 065 ؟ءره ها ]5 1616 065 هادزعأا5

 لقطع 16 مممطمع 2206م1 20115 122021121 01111 258 م95 6

 همم م056 هر تن0260 5عاد1ع 1015. (نم ةومصغ ةعاملاعططعدأ 145 7655 11-

 72, ذ 1 'ةجعاسكتمم لن عك 67, نسل لدنك 06ام» ةججتنو ]8 م
 : 06و ءاطهرس عمات 0ع همر 1نصع (؟0762١ مالتق طقاتأ, 2. 10), عت 0

 روق لوصف 1'هرتلضع هنن 115 ةمصغ "ةصعف5 ممهتطماعصقطأ. طعق 01

 متمرس ءرتق همس, نانآ 501 نص 610عع 06 ا[كلطقتتاق, هنآ 66 5

 ماتق 1210 مه ند 601 عءانت“. اكد ءهالعار 1ع م06ا[ع,ر 3 8

 معمر معقر ه8 هم16ط26 هد طمهأ 15356 هل 1612265 (111 5021 [011-
 زمان15 ذ رمعات م65 106م1101168و طلعات مااتق, 11 111 ©8516 25151756 ©

 منمفاعع 145 مممدمعد مطعقمعو, ةللسرماعدصعلا 32566 (00ع5 85

 016ءعمراعد. (نءادتل نانآ 8 طنات0] 165 م005165 06 '!'ةددتهأه 5'ءوأن
 نمماتعسأ6 06 ءاطمزمتل لعد ؟ءرد لمد 16 ممغاع ءأ له ؟اططع 0011عق-

 رمد هز عدا ذ نعاند لاح 220170عوات 010111 ءمدصمأ 121غ: تأ 11 2ع 55أ

 زروق 10انزدا115 1201116166 06 ةهك011 ه1 168 عه ةم622162[31ز

 هان دما جان ممعرمع 00ه 11 0'8ءعانمو11: 51 0020 هع5 015 م1©-

 رداعرو ؟ءعه هدأ نان ماهعنو هد اذأغ 0ع اه ل1هن لادم, كاهل

 زمانا" ؟هدطصعت" انطع 06و16 كمادطإم1 616. ااوان5 ه005)70 ([116 18

 111, م. 242 : 11547: 47-1 «طر 13, 56 ضوع), 113 جكحوزأ ءادلعت 14ه 8ةلعسل اعد

 دصع 10016 مما 7266 ضروع ؟ةده4 هك. 144 0176ه حنعععزج( ]هدف كلا 0

 رمعمزدسع وص لقصف 15 1 5



 تا ا

 جه همرص مدون 16و ؟6هق 103-93, ذ 1!'ةععاتبسأمص 0عق ؟ةرق 99 هأغ 100

 ]هسنادأا ةادتأ هد مصقمس أ نسا هونغ عملحتك ذ محماتتت 0” اند
 مجمع ا هذ 1'دنا6. (0ةا1غغ طوممأطغمو ةهعماتواتع ا>] 6

 نانعر نانم10116 168 زعاتصع. 11 20عودق ذ مح هلغعع' 0ع ممم ععا"

 قات" !ن1 065 ةافعجاعذ. ظودنس !'هملعع 0عو ؟ةنه 0ع ءعالنع مم6وتعر
 70767 ةذ اه قص لع5 دماغ هانت 15 مخعطمتفا6 60516.

 لع ةانزرعأ مصصعأمداأ 0ع ]5 ممفوزع 11 مع ءمر07360266 (|ا1 قلن

 مره 27 زنقوانع-اذ, ع معدن نسع ]!' ثامعم 0ع ]5 محه1616556 لان

 22000 [عق لعانز 71221618 1615 23203116212611 6 811261611["1

 0 ذ 1 ةةهأوز 16 "60 عءاعاتت' 0ع نع 7 01ععوات 25 معانا -16[0 8

 مصصات اه 1401 مزعل عاج ءطاتعت' : ءأ طممططع هد 201111011 56

 لعمص مل عر" ه1 163 ممفوزعو ] ها 11 مامدأ مدق نأغ معرمهط 166م3 ان

 محفل ع [ةدجمو مدرع عادت "60ةعاعاب5 017 ةعداأق. اع 760 اعاتت"

 06 ]د ممفؤوزع آآ1, ؟هووصأ نانع 16 ممغاعع ءهأ ]2 ممتع 065 0عاتتك

 ممرم1 مرق 6ع 00عدرجمم0جل1عأ مذ ءعات> 063 جانأ"ع5 7678 6

 ىااع ممفدزع, 1هد د ماهعفو هج اغاع. (نهدممسعما ةحاحتا رمان ةصاتح
 ننعرع 1مم لعبد همددف 011 ةععدأد 0ع [آن ها لع اطاذستجم, هتاف

 انصع نانعواأ1مد 0111116 خذ تندمج 0ع: ءدصق مانع, 11 مع همكقتأ

 []ن0حصفسمع نانعأ مدح ءطماستل" ها, مان 56 عر 0* ةممطقت"ةف, از

 اعد حج لمدصغق امان لعاتج. 0 نحطصأ ذ 1'هسلسع 0عو ف 1ع ع مم

 1106, جماع. ل ةع م جمددع دددتقا. كجم 18 711-18

 16-14, 26, 17. طع5 ةانالع5 ؟625, هذ مهتكأأ“ 011 272, هدأ نأ

 منعم 65 مدع '! همكم لهصع 01 ةمعد كسعمصفأجصععق : مقنع ةيعصماعر

 امو مره 34-27 هدغ ةاذ ىصصرمدنم هذ 1'ةرمواتع 0ع هد الع عوج

 طمصملعر, اهصلتق نبع 1ع تعداع لهتنع ل تحمتصعتأا هاذ 11 ةامتأ معمامن

 هرذ عمفعع جانو 0ع5 ععطف 0ع هج (تطات. آه مااتزة1[ 065 عرف

 01 ل ا

 آه 706516 111 هدأ قمصاعتس مم1:جتطع 0ع ]2 عانع"ع داع 165

 ول( عد ها( ]عد 1هعاتطت أعد, هان رمااتق ةووعاعسصعما 0ع ]ه "نعوض
 ءكلتوألمد هررفرعؤع رجع طعم لعنح (ماطانق مدع ىلا-هدااذاع. لق

 هعااع "معمرعل]1داتماد م' ثامتأ 0] ءمصصرد|ناع دا 0غ[ صل[ ,٠6] ءهأ 69

 '2[1عاذا1[عو ةاولعمأ كابر اع ممزنأا 0ع "هعمططصصمعات نعل“ 12 اتم.

 آع ممغاأع ه0 عدوو جامو ذ عنخ ءأ اعنع ؟هرجزدعاو ]عد دحهاتك لانع

 1عو ظولععأ عم اعدس ةكوتعمأا [دتغأ ةمانلآا اعز 11 ةزمادأمتأا نانعر هز 168

 1. © طلعن ف عن مصاعب 5١0527 ردامع انخاتأ. زثء 3. 206 4.



 ه0

 '1ج عانت ط1 أعد طع 0عدمعات131621 م35 11111(11320ةور 165 دلع هم تمدد

 0311ةتعمأا هذ 2011576911 3566 زماا15 06 71016266. ط6 06115 6

 «عااغ م06516 ةقأار 0110 0: طقطتخات0ع, همدقو ع6 ذ ]153 6

 ل ممن1غع. 11215 161 1ع ممغاغغ مع 0ةعءلأ موه5 1 ةعرمصمع ة]16-

 محفسصعر 11 2ةممعأ1م ةعجاعممعلا 19 م05م6116 م5566 06 5

 2221502 06 هج طموهأ 2عمدع عا 12 "نع 06و "انتطعق جعااتعإا عد لع هعااع:

 22215025 ©آ, 0110101111 2 ع2 2012126 285 16 70886886111, 58

 51122205025, 231 222108ع16 32766 165 11165 2065168, 0116

 هرممورسا[مدقتأا نع اكطقاتتلد. ل0106 065 7618 هوا : 1-4, 15, 5-18

140111-23 19 167 

 له م00516 11 5١ م:0طوطاعسمعدأ 656 ءهمدرط] م0566 1050116 1

 ممغذعر مانت 1'هرعلتسع لح 01 0ع ظتعد * ةستع ةطص طآ120, 61316 ةاطح

 مس ممسمم. اك116 عمم لمع معات هج[ 621عان1ع ههه 22011. آنعو عاق

 نان11 منءزأو هلم هما 145 7628 15-0. آ68 0113116 758

 مرق, تممج726 0ه25 138 206516 111, 06ءط17 عاق 15 20315052 6

 0ع 12 طاعمح هز مص6ء, 5ءام1مدحعدأ ه116 ممم1ع 161 16 ممدح 06 طتصم
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 00 23166 01111 29 231161112 753727201] 3566 168 58من عات5,

01660615 

 آه مم6و16 اآ71 موروتأ ةاعع انتفع 511116 06 158 0عات»16206 1

 06 15 ممؤوزع ا. آ)'ةرمانغو 8, !ةصولتو !'خ مت 770566 0113120 11 تأت
 هطجذذنغ ها نات11 جاله 0هدق 16 الفطعات هاد هن 42975512126. ل
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 آه ممؤوزع 1711 مصرح ءد0 عانت موعد : لهمف ]15 م"ةهمملغمع

 ( وعم 6-1), !ةهعولح مهصتأءدأغ هد 0فقحمعع معمطوط] ءةصعمأ ذ
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 غزاملاأ لمدع دكوصأ 0ع !'دككولت نلن66[[1. ا[هانق 2526© 68
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 مرتع |” !ص01 نع, هلت 22012211 16 15 اطواجتلاع 0ع 1[, نات1 ءاتأ
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 1 18 1 لا



 27 ب
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 هلوقو ليلا اذه لبق هب نا فزعت دبا دبع نم بوكر
 اهاخادم 'اهجالواو اهتارح نم اهجرخا ىا اهب ءاملا رفس باضو
 لع هذ ناك ءانزديديبلا لاقو ارح هاوفا را اهتارحجو

 اهجالوا قرغو اهترح* نم اهجرحا ام ليسلا نم ءاج لوس اعفترم
 ليسلا هبصي ملق هنم عفترا ام الإ

 نك اا ساجده كلاخنفا مز

 هك باع الو ءاببزت يق. لكتم يفرط كطت نق +

 ٠ولادها © ,8 '

 ؟ [00ما 5 الخادم ردقواسذ اح اص لن 70 مق هته صواتع لهطق ('
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 همر هب نيا سكاي تارت شارل ال
 ماّجفلا ىكلأو كرحأ موق نم دنس ى انساتا 07
 3 ل رم هو رارثلا نع هيف نا ضل 1

 هفرعتيو سيئرلا نع لمس ىذلا فرعتملاو هتلتق مث هتسبح

 ديري ةهراكو هلوقو رباصلا اضيا فرعتملا نوكيو هلتقيف هيلع لمجي
 اهتذقناو ةقلطملك تراصف انحامرب اهجوز انلتق ةهراك ةأرما ترو

 2 عمدت ىأ اهننع فرذت ةيكحا ىهو حابمرلا

 ليلا هترداغ امل اجوز ىلع ءاكحللاو ريفزلا ددرت ىا بينلا

 ىذ ردص ىف بمنلا درت ىا ةصغ ميزايح ىف هلوقو الوتقم
 ىذلا عاجتلا لطبلاو هلوح امب هعمج ردصلا موزيحلاو كف

 نال ريدغلا هنمو هنبكرتاءلقودافل قيودا ناديا شل

 ' اولمحت امر موقلا نال ايدغ ىمس ليقو هكرتو هفّلخ ليسلا

 مهب رديف فشن دق هنودجيف ءام هف نا ةقث '

 ' 8 مهب اوم 0
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 همسج لخ لاقي اقبقد ىا.اليلخ مسجلا لمجي ىا لزاحلا لخلا
 لتاقلا فعزملاو لزهو قد اذا

 ه0 0 و 20 ماب هي ع

 وس اتتسا زإ ا ةهيوي نانا ان اوت
 1م الرو / . 2 0 * هر ++ 0

 فهلتملا قهرملا ءافيصلا معو ٍةرح نبا الإ ىعلا جرف مخي مو /2

 هبش نقبلا ميطق راوصلاو اهرذا ةجاحلا ةوالثو رخاوالا كا

 سصخو اضع نبضعب عش رقب عيطاقاب عزفلل ناح نيح ىراذعلا
 نا معز ةيننمالاو هتلوقو اهنعا قصف" اضانثلا نوتولا ارق

 وهو ةفاخلا عضو جرفلا ىلا يقال ملزأ ةلزقو امد رطقت

 مو مظعالا ىلا هتوعدب مع ىا ءاعدلا معو هلوقو رفثلا
 كردملا قهرملاو رمالا ةدشو لهولا نم نيندالا ”ةطعز- سن

 ا ل ارا يابا قي عكا عيبا سنا لا نقب
 ىلالا ىمملا لاسرلا

 1-0 0 9 2 3 1 ها ا 3 0

 قردحملا رداصلا ىمححلا امو ةدمهد "3 وكلا 51غ | 5

 دخت هاقأب نيعلاو اهتدفت و انحامز اهتعلط دق ةهراكو ١

 0 23" نص ا ف مه 4995# نع صح 8 0 5 0 ., 7 - و 9

 فعّم وهو ةنرداغ لطب ىلع ةحغ مراح ىف بيحنلا 20000
- 

 ةادغ ىنع بلا ةادغ هلوقو قرشملا ناج ىلا برخلا فاح



 اد

 ريعبلا صقر لاقي ةعرسلا نم برض صقرلاو اهعرضو اهنطب
 رداد دربلا ةدش نم اباق لالا لحث ءاج لوق هكار هصقراو

 ىءارااو هلوقو اهقراغ ال اهفاخ كللذ لق ناك دقو ءفدلا

 سي يملا لبقو حرا وش نع ندحف نع كاتم
 ىلا ىتلا ليالا ىنمب راشعلا درت هلوقو دربلا ةدش نم عار اهعم

 خلقا وها قنلا تاو تالمنلاو بقا رم ايلات

 بصخ# ىا فصتملا عرمب ىتح هلوقو ماظعلا ىلظشلاو خملاو

 هش نوةصتي اونك ىذلا ناكحلا

 1 يي و اسال سيال 0 1
 فرحتملا ةقحلا انعلإ ئىداكو انرودق ىهطت ىعلا +امإ تسببت 3

 كن تا اح َ - 1 م وت 4 مف“

 فعزمو لحم جاشن نرعطلا نهم اهنمد لباز لثحلا اماذإ نخعو 5

 ةابطلاو فايضالل اهف ام نخط ىا انرودق .ىهبطت هلوق

 ىندطو لا رفا لاول يش دق: ىذسلا تيضتالاو قرشا

 تفرجب دق .ىذلا فرتلاو الع ديتسو اعلان نكد ا

 لك فرحي ئذلل فارح ليس هتمو هتهذا اولا 0

 جاشنلاو ىنعب ليذو لياز لاَ قرف ىا اهب لياز هلوقو ءىش

 لضو رابطك ىلا هل مس ىا مدلاب مسش نعط

 ليقو هيحاصب لخيث مدلا فزن ىذلا ناو تالا حجاشتلا

 كرب 2 ليقو ب جاّشنلاو 100210



 ندم |
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 ١ يد را ايلا ا ميعلا اماذإ اَنِإ 0

 ورك لزلستلاو تول لالخ ُهَعِيِفَص َّنأَك ٍداَرَصب ٌتءاجو ؟

 رمح قئارط ىه ليقو ةاشلا برث ىلع نوكب قيقد محش قيحسلا
  0اننا 3 محشلا ف ٠ لايقلا بوب#و ر كل ةيلقل اهب

 ريطب امل ءارمح ىا حيرلا ىنمي ءارح ىهو هلوقو محشلا برثلاو

 اباجا نم ءامسلا رارال ةرمللاب اهنصي نا لمتحُيو مانقلا نم
 و ار را اللا 0

 هعبقص 2 ريلا درصلاو هيف ءام ال باح دارصلاو

 ه« كارو هضايب فسرك توسللا نيب هديلج ناك ىا

 نطقلا تس لاو

 البق قرن لولا رت م ءاجو '"

 فرحت 2 حير لاو :فدلا ا

 نيستا" عون قل ىحا ىلإ اهّيظش تايقنللا داشعلا درت 4
 ى

 فخ ىتلا ىهو مج لوشلاو : لحما عرق ةحاعلا قف ةلئاع جنب 1 ىلا وا لتكلا دا ,عيقلاا يتلا



 ه١١

 ىرجلا دمي :ئرجلا وهو /اهتلالع, سلطت نا تالعلا لاقيو بمتو
 باغ نا لوذخلا رذن ال لوقي نوبرقالا هنع باغ نا هلوقو

 قيدو حوبصلا نم ميصي ملو هلوقو هراصنا هلذخو هبراقا هنع
 شعشب و لصوي ا ىنعملاو هبرض لثم اذهو هلوا 1 لك

 هردنخ دعا - :"ىتغب الو ةايعلا ىف ىلاشلا 00
 + مع : 2-6 مآ و

 4 ا م 2 1 اير هل ملا أميف ىرعا 1 ال

 لوق ا ف 000 را واس نا وهو راما 3

 ىنمب وهو ةرذع مج رذعلاو اح ماد ام هحاص لجرلا 2 .
 نيعتساو هبأن أم عقد نم هلع / ادجام ناك نم لوق راذتعالا

 كلو هب لو ىا هب ملا هلوقو لعفو رذتع تا هيلع هب

 اعابتا فاقلا 5 ءاوس ردا رفقلاو نس نيس ىنعمو

 نم هرّقف نيس هعفد لس رهأ ناسنالا ملا اذا لوق ءافلا 2ك

 اهرةفو سلا ىنغ رقفلاو ىنغلا داراو هلي نم هدوج ىا هاثغ

 مدعلاو ةدنكا درب و

 ) 1211 كا 0
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 اهيمهو امارطضا ةدش وهو رانلا راعس نم الثم هبرض توم

 نيمزونم اوربدا ىا اوأو هلوقو هعزف نيب ىا هرعذ رهاظ هلوقو

 هان طق توم دعب نم اهف الع اوضاتغا ىتلا ةلصخلا انوطعاو

 ملتي وا رعشي الو لجرلا راذا طقس رمالا ةّدشل ىا رزالا
 هف وه ام ةدشل هدقع هنكمي الو كلذب

 هدرش لالخ ٌريِطَي ابرض اوهرك نإو مهرسْمَدَل انإ ١
 ةدنت مايك ألا دف دنعلاو 2 هديل نكلار 1 رو سك 00 0ك

 دقوت هل ابرض مهبرضن ىا هررش هلالخ ريطب هلوق
 لا جنو ضن هذا سنو ةندعل درو

 هيف دجملاو هلوقو دل 1 مهولع منال

 ميدقلا دلاتلاو ادلات هرعت هدلتن ىنعمو هعفرأو هرثكن ىا

 تكادتلا" ىف” قازؤآلاو لاغمالا مهو لنك ءازححالاو

 ا لا تالعلا و ىلع ادانعلا ا 0 ١

 0 ةئام قدرب مين ملو نويركألا ةخ باخ نأ 1“

 هلاك تكا [ةانطرم# اه لالقرو.رثكتو دسوب ىل وبعا هفلوق

 لام ةّلق نم اشوني ام ىلع انءاطع رثكنو وفعن ىا تالعلا ىلع

 ا نم اهبوش 0 ىلع ابرج دادزتو داملا ودعت ا ربو



 يرو

 ريح كي - لمتحيو كك أم نيح دارا هريح هلوقو كدولا

 هروس مهيب تا نيم ه4لوقو هلع ةلقرإم هي زلدل قريت محلا

 لكم ليش م ىوش ناش اشر فلا ا

 ىنعملا ف ند ونسأا لثم وهو ةروتب هدحاو 02

 هو م < 3 . ا 2

 هرفص اهبارغا نم رفصب قت قرع ء اًنَأَكَف 7

 هو عا 1-5 9 م
 هرم داما را فيصل كح 0 نأ ملحل ا ١

 ءاملا وهو برغ ممج بارغالاو اهل نافلا ةبش ريقع عمج ىرقعلا

 بيق مج باقلاو ضومحلا ىف ءاملا ةمب ىهو ةرقص مج رقصلاو

 رفصملا ءاملا ةيقبب نافإلا ىف محشلا نم باذ ام هبش رْبلا ىهو

 نحنف طخ ىف انك نإو نحن لوقي ملعنل انا هلوقو هنكا

 ىعارأا لاما ماوسلاو 0 رطملا بصيو :بصخشس نا نونمع

 بصخلا عضوم قاخانزعإ نم انا تلي كا وهو ازا نسما رشا

 انماوتسي :هنف .ةركرتت ناك“ ان وعركع عيبرلاو

 7 رهاظ ترك راعس 5 حامسهلل ةريغملا اذإو 5

 هدذأ طقاس ِتْرَم دعب نم اولئش ىذأأ اطعأو اأو ٠

 راءسإ ه لوقو عزفلا نعدلاف برألا جايهلاو ربغلا ليخلا ةريغملا
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 رف عج درقلاو 5 عدتم 2ك درإلا مهبيصي نامزلا بدجا اذا

 نمزلا نوكب نا زوجيو رطملا انهاه عيبرااو دربلا ىهو

 عادل كاشعو 0 . 5 ءوشب 1 3 وَ

 هريتيا ةبيعيز تايقبنلا7 لع عا ماهقدرح ناكو :خينتلا اور
 207 ني ا 0 م 7 ١ و2 - 3ظ2-5 5 2

 هرسع ةهجو مباعت امل ةسخب سئل اميوق اطرش 4

 ىا هرس همّش هلوقو لبالا ناعس ىنس امناو خملا وهو ىقذلا

 نا حينما عفرو حدقلاب براضلا رسيلاو هفرصيو هب برضي
 ببس ىا مهتزر ناكو هلوقو رسبملا ىف لمعتسو هب برض

 هلوقو روزملا ماهس نم اوزرحا أم نواكاب منال مهقرر

 000 رس هناك افرق اطر كيلذ لنع فا يشارك

 ىا هرسع هسيحي ال دارا هرسع هلوقو هنوزواهي ال امأع مبندو

 ةبج>و عباتت ىعم و قبلا كحل يبد سسع كلاه سبل

 ءاوس ةملاو ةيجولاو ةدحاو ةّقرط ذخا ىا

 هرسيح مهنمل ددرب تمح ةفداص لك نافحلا يعلن 9

 هدّوس مهنْيِب ٍتاريَحَشم انسلاج» ىَدَل نافجا ىرتو 7

 انهت * نه ا ا اد 3 -2 ١

 ريذعاو نمسا ة ةذداض ةفأت ّظ محن دارا ةقذاص لكب هلوق
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 هتقيقحو نا ثيبلا ٠١ مطتسي / اذا هدجو نم ناسنالا هش الا هثب

 دوف لجرلا قص نافورة ني رطل ل نر
  0 7مكمل ىلإ هلذارغ نفك ال ةلوتو ند نيستا

 هلوقو نيتيلحلا نيب ام ةقفلاو ةقف رادقم هل نهلذع نم

 دجولاو رذنا| اضيا ىمنلاو ,اجالا وهو تومأا تلا هبحن ىضق

 هلواطا هلطاما ىنعمو لقعلا داسف لاّطاو نزحلا

21 

 لخاكلا اكق ينال! لابققو

 ع تاخودو ءاكذلا مَ اذإ َنيِذَّلَ موّقلا نم ىف ١

 ةبلوقوأ نذعلا مزالا لصاو هدرب دعفشإ" ىالءاتقلا ناكل

 هلوقو دربلا نم اوّدكتسيل تويبلا اولخد ىا هرجح تاود

 برفو برقو تويبلا تان اموب ء ءاعغلا مرا اذا دارا تينودو اموب

 لبق ىنتف هلوقو دربلا ةّدش نم اوتكتسيل ضمب نم اضع

 كوك كتلذكي ىرخا كعب رق ررقلا مهيلع تنغت ىا مهعبر
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 ىس ورسلا كَ هلوقو اهيلا أابرطو ءامورأ نذل اقوش ىدارملا

 ةلوقو:كابه تام. ىيق ناكو مهدالب ىلعا وهو ريمج ورس

 هب بمهاذو هكلبم ا ميلئام

 ع ضر نيدرفلابب دووم حا

 هلخاوي ال بئاد 0

1 1111 
 هلئان 00 1 اع

 ةبطن ضرا هلوقب اهنيب دقو ضرا مسا وه نيدرفلاب هلوق
 ىا ربشلا لكاو ال ىا هلكءاو ال هلوقو ةدسلا وهو

 مئادلا بئادلاو فعضي الو هف سبتحي آل

 «فيوك 57 ال ترك رمل الآ

 ناو الورع ليي ىتخأ كلا ىنل
 فقام دعو ليش اس و

 ةةناذاوع سيلفي هي ذا ءاغنأبب

 : شر اهئلع ادحو 4 ةمغت نق ا

 + 18 ةقد
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 شقرمو ةعسض نب كلم"نب فوع تنب ءادسا ىتعي نئقرم للق

 نب دعس نب ربكحالا شقرم وهو اهتمت ناكو ءامسا مع نبا

 هلئاخم تحال هلوقو 0

 قربلاك قداص هبح نا ىنع هلئالدو رطملا ىلع هدهاوش ىا

 3 ضيا فلخ الو هزطم' ىف كاشي هل ىذلل

 يفعل 6 دارؤلا' ءامضأ حك أو ١
 0 ا د 8 ه ى ه2 2 ا

 ه«هلتئكاقم تان نإ فوع كلذ

 هلباق لال كايا قرع نآو م رارت ال نأ .ىأر الك 1

 ا جوزت ناكو .ليرغأا نب رم همساو دارم نم لجر دارما

 ايكلاو هفلتاق هييراتو د درع دعو ديف اعرانا 00
 ىف تلق ادخل هللا ودا تابوز يح دو هلروااكد

 |: اساخلا ىدارملا نم: ءامسإ: فوع مكلاو تيبلا ردقتو هرعش
 نكن“ للا

 هأحاور اعارس ء ىِوْهَت بّرط ىلع شكر قاريلا ٍضدأ نم ني 2

 ىوهلا 5 قاب ٍْضَرَأ ىرسلاب ىلإ 5

 اغ ورسلاب توَّملا نأ ردن ملو

 ضرا ىلا ةضرا نم راس هنا قس قارعلا "ضررا نم لَخرةَلْوَق
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 ىرولا لسو ريع برعلا دقع ةبطم لكو نيستا دايطا ريعلا

 ني ةزأح نب ثراحلا لوق نع

 0 2 7 ءاصت 8 يا كارما ا 7 ىو هه

 ءالولا ىناوانل لاوم رسمعلا برض نم لك نأ اومعَز

 قاض ءلذكو ةلطم نم ىطتما ام لك سلا لاقو

 روهظ تاذ ةالف اهنا ىنع هرقحيو هرْئص ىا هلئاضبو هصخش

 نقرا راقاو 2007 نيو: ةرم اييف وهجوم نيبلاوق» ةرطرو

 هلوقو هب رعشب الثا ةراث ىفختسو ءىبجي نم رظن ةراث فرش

 لجل ىدؤسفو ةبلطار :ىثملا لع ةوق خلق يا ةبليعد»تاذ

 هصش فبل عفا ع

 هقرط ىلس لايخ نا فصي همالظ نم هب لم امل لثم اذهو

 املابخ ديري وهو اهنع ربخاف

 هه تح ةلوقو. اذاويو هدشاو ةياثيف

 هلك كللفع ىملس تبقذ كفو + ١9

 2 ف ا دع تاتا مذ دوت
 هيلئاخ هازرخا كادض ريغ لنهف

 ا ا .٠ © صوص ج5 >2

 دق م نسلق ل هسأا كش وشل 40
 اني _ل 2 54

 . - . 2 هم 4 -

 ا ا لا ملا عنلك 0
 ء 5-5 -1 00 : ٠١

 تيا دابا كيتيرعسلا بنزع رفا انوا اا د اواو
 ءاهيبا نكبر شارل .هليقاو .ه دنا ةلابخ ف: نيقت# كيت فرم ريغ



 /ا١١

 لمتخيتو سايق ريغ ىلع لجحت دحاولا ءاملا ىراجم لجاسالاو مَلَع
 هكرحت هيرجو بارسلا لجاسالاب دارا ليقو عملا مج نوكي نا

 هبارطضاو

 انديب ,لئاسو تلمس تسَتها نادي 5

 6 ا

 ةديلو ودع نم ىتلس »نود الا

 هكلدإلد فييشلا" داتا انهن راج

 هب تمد امو ةفطالا ةلزنملاو ةبرقلا ىهو ةلبسو عج 0

 ءرم ىا بح ةشاشب هلوقو ةبارق نم هب ىلدب وا ةمرح نم

 ىلع دوعت ءاملا هطلاخ ىا هلخاد باقلا رشا, هلوقو م

 ىا ىداحلا اهب راجي هلوقو للقلا ىف هنم لخاد ام ديري ىملا

 لامي هلذالذ فيفلا هلوقو اهنم صالخلاو اهقرطل ىدتهب ال

 ةعرسلا ىف لثم وهو عرساو رمش ىا هلذالذ فخ هليذ عفد نل

 ها 6 1. - .٠ 2 ١ 2 35 5 22 7 11 ع 6

 هلئاضتو ةطخش احا تكور هناك ةدااملا ريع اه لسا اني

 و5 26 ع عا 67-2 و --

 ةكاحر' اذ :ابلسف ىلس تلح امو 7
 0 0 م 8 5 2 2 5

 ليا تبيح كيلا فرردقلاوا

 : و و١



 ا١أة؟

 هضعب عبتتو رظنلا هقراست ىا هلغاون هلوقو رئافلا نكاسلا

 عدن ملو مهيلع لخادلا وهو موقلا ىف لغاولا نم هلصاو اضعب

- 
. 
 هلجاب ٍشئَعلا معان ٌريِرَع ةالك ةبْقح َقَرثَتلا ىتشن امو انيِنَع ه .٠

 يراد ةلاانددم ؛ لرمم -قكشب ا ىف حان لاا +

 نحن امل قرفتلا ىشخن ال نحنو ةبقح انقاو انثبل ىا انينغ هلوق
 لجرلا ريرغلاو ةنسلا ةبقحلاو لاخلا نسحو شيعلا ءاخر نم هيف
 ان 9 هلوقو نسحلا معانلا لجاللاو روهالا بري م ىذلا

 هلوا هنامرو تراد ام ثيح هعم رودنو انب رودي ىا هناسر

 اهيركؤدر لايك اربلسإ ةيتكلل "ايي 7

 ىتحلا كناج نم مالعالاف ديِبلا وده 4

 هصخش ٠ءىش لك داوسو عفتراو لمرلا نم عمتججا ام نوت

 نم ليطتسملا لبملا وهو ليما مج لئامالاو هنم ودبي امو
 مفترا ىا كل اس اهلاخ نكلو كننع ةنئاب ىه لوقي لمراا

 ال وتسم وه ىا سرئلا رهظك ْفقو هلوقو دسب نم قرطو
 اهدحاو لابملا مالعالاو ضرالا نم ظلغ ام فقلاو هف ءىش
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 2 2 باسم

 دع ا نار أ تيلثك , مم ا

 هلئاسم سياج ناعيق ىف دجَنلا َنِم

 ىناهلاو .نوفللا: لل :قشوب وادلا .موسر هبش ىنامعلا نفس لو

 امشو ليشوو .نشقن .ىا :فقزدر هلوقو.نيلا لاه يسن اقسم

 نم لك_لاقيو هلع لثالا لمي:ئذلا هضاص هلو

 لوقي نارجت وا ثيلثتب هلوقو لثام ءىش لاثم ىلع ايش لحم
 ضرالا نم عفترا ام دجلاو عضاوملا هذه نيب رادلا هذه

 ليسم مج لل اناسملاو دل, زومبم ريغ 0

 ىنلاي كدصت دإ تتش د
 ا ا 5 ٠ د - 05 < 02-77

 كنق اهرواحتن تح اذا عيترملا نما ىلت راد تكلت كوشن

 ىهذإو هلوقو اهنسو همس ىذلا دملا تيلكاو اهانع كدت

 لاقو ءاضيبلا ةيبظلا ةمئرلاو مثرلاو كر » مثرلا لثم

 مك لا فرو ةردجإجا - عن ارحل ع دحص

 ' "[هرتأ هع 1مانععملل 1تقصقاتع لحطخ 13

 د ىعبلس ٠
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 ميرس هانا مهنالذخ ىف هباحصا مولي دنه نب ورمعل

 هحداف مهب ْتَلَح ٍةءْوَسل اويضْعَت ملو 1 ىنتلسأ :

 ةةلكاخ ْثْنُكليِلَغ 0" و

 لاب تلتالا ةيشأدم " كلفت نما وبا يل + و رعشو

 هعضاو هَل هللا َكَّرر ال

 ةعضاو هل هللا كرت ال هلوقو ةميظعلا لمحلا ةلبقثلا ةحدافلا

 قيدصلا ليلخلاو صضايلا حضولاو انس اهطين هللا 4 ال ىا

 مهضعب 1 الاثم اذه برص ةحرابلاب ةلدلا هبشا م هلوقو

 هانا مهنالذخو مهناغور ىف ضعب

 ا 1

 ةياور قيل ةفرط رعُس نم عت صال ريغ نع كتيحيعلا نيا ةاوز اهو

 ليوط ىفاييشلا در“ ىلا

 ةبلراسم ارفف رادنلا ميسر ف نا“

 ةلكانم شرلا فرضت ناضل ةلبك
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 ١ ازذن اه:بيِمَّضلا» ىفوت قئارك  مهاث تعم كش ارسل اد

  50هناجر كدلا نأ  11١اريع نعد الو ىتع رباح

 هيطلاب ف دور اوهوءاز يت شا
 رقع ققواو رلشا ليغ فلا نم

20 

 توص هبش فرالا توص بغضلاو فارالا دالوا قنارخلا

 52 مهردا توص تمس اوساج اذا وسقف هيك ةردألا

 اهرذن ىفوت ىهف بغضت نا ارذن اهسفنا ىلع تبجوا فارا مهباش

 ةءاندلاو .لهلا ىف وه الجر اودوس ىا اوهر اودوس مه هلوقو

 ىركلا وه لاقي دقو ئركلا نم رنصا رئاط وهو وهرلاك
 لاه اذا ءام هتسا ىف دوزت علوقيدهتسا يف دورت متلو 0

 نا بسحي رئاطلا اذه نا لاقيو مانا ةرشع ىلا درت ريطلا نا

 هتسا ىف شاطعلا فاخ اذا ءاملا دوزت وق رشع ىلا درت ال زكا

 ”راظلا اذن هودوس ىذلا ةيفف 1

 1 "1'هانأ 06 210 7ععهوات 2013120116 0215 8
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 هيف اوطعا الو نوع مهنم نكي مل اونيمتساف اهريغ وا ةلامح نم

 لمرح مه هلوقو لبالا نم ىتفلا وهو هتسادخو هنلق ىلع ارك

 مهفورعم رد ىنم هيلع لكحآلا ردق. ال ىذلا لمرحلاك ىا

 راوبلاو اكحاهم ىا ريس هلوقو مهيدتجم لع مهلهست ةّلقو

 ادحإا نوفضي ال تببم مهدنع نسل كل ايلا مبم ىكوريو كالملا

 ريثكلا ىادلاو اهريغو لبالا م ى عارأأ لاما ما اوسأاو هنورش الو

 0 ال ىذلا

 اهْرْعُم صهرت سابسبلا اهب دام *
 01| ل ةاجلاو نوبللا كاش

 ع تاو هع ا

 اردا ارّشع» اهككؤت ىف م نإ

 اهف رطم ال ةعيلا اضا دادملاو اهيف لتايق ال ضرالا دامجلا

 هلوقو اهكلشحو ضرالا رعو ف دورك ام امك 3 2 انيللو

 نطاب بصي نا وهو ةنادلا تصهر مهوق نم اهزعم صهرت

 رعما مج رعملاو 'ءانم لوتتو ةسناؤم ىربيق هنهوب ءىش رفاحلا

 مالم هفقالشأا وي صح اهف ةبلصلا ضرالا ىهو ءازعمو

 تت 3 هلوقو امهظع امسح ناك اذا مقلس لجر لاقيو بالا

 9 عمج كلاعب ءاد اذ ترام للا لا نم



 ابك

 هركت ام ىلع اهلا نحنو ليلا طبرن ىا اههوركم ىلع هلوق
 انك اسما لع ردقب ال ب هتوعصو نامزلا ةدشل اهطامترا نم

 ىعرصلا لوح ,نمقن يا اهف تائقملا فكمت هلوقو :هيركلا الا

 ةعاح نال كلذب ىمس عاجشلا لطبلاو مهمول ناك

 هدنع لطبت هريغ

217 

 ليوط فرع نبا ودنا ىل 0

 ما م ا 0 55 كنا د 2

 رشعم دالوا حيربتلاو رعلا نم ١

 ءءء كم 0 200 1 3 ١

 ارك ثداح ىف نوطعي الو ٍريِثك

 مهتفص رشمم دالوا قشيو حربي امم ىا ةمشملاو دهجلا حيربتلا

 نما ثدح اذإ لوق اركب ثداح ىف نوطس الو هلوفو

 106 ردا ىرخ
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 لك ةّقبو طايسللا اياقب مذجلا ليقو ةمذج اهتدحاو

 ةمذجح :ءئش

 ٠ء 6 ىف م هم - 0002 ى 2 1 ره. د

 مع مث ىوعدب ىعادلا للخ اذإ ىعادلا 51 وضنت امذو 9

 6-00 0 م 3 700 31 ا 7

 مجالا نس رع نيد 01-0 دهل لوبيا باش 3

 ةعرسم اهنم خلسنتو ليلا مدقتت ىا ىعادلا ىلا وضنت هلوق

 صخ ىا للخ هلوقو تملا خرصتسملا وهو ىعادلا ىلا

 ىا 0 محي ىذلا ربكالا معلا ءاعد معو ةوعدلا

 ةعاحشلا 1 صخ نا دعب نيعبجا سانلا هتئاغتساو هئاعدب معي

 ديلاو باش مج باشلاو لوبكو باش هلوقو ةدجهنلاو

 سرعلاو مهولتاقيل اوضهن اذا مهودعل اودهن لاقيو ' نونواعتملا

 رجشلا نم ةضيغلا ةمججالاو ةمجالا نم دسالا عضوم ةسيرءلاو

 نادك للا يحلا ثويل ضخنو مارب" ىف ثوذلاب مههبش

 اهتججا اهتباملل *ةلمحو

 2. - 3 ا 1 1 7 « اص ف 0 م

 ريدا الإ ؟كمتم ال نيكس ١ هومر ىلعأ لدعلا كلفن كاد
 يعد 2 ا 10 ج1! يع دو52 5 ا

 مخرلاو اهيف نايقعلا تفكعي اهنيب ىعرص لاطنالا "2

 ' 0 نومدعتملا اضيا مهو نونواعتملا
 لو ا ادام ةأرجو ٠
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 شابك الاوراللبا امال 1طازءاعاس زير ياش

 ةفايفالا وع هر املف اهنتما تح نم دارا ن نم هلوقو

 ىا حرب ضرالا ىقتت هلوقو هانب هيلا فاضملا ىنعم نمضتو

 قولا و حرا اهدحاو ةخفتدلا ىهو حر رفاوحجب اهاقةلتو الباقت

 داراو«داوسلا أ ىهه ىا 5 هلوقو باصلا وهو حاقو عمج

 ىا نرعقي هلوقو هكيرحت ىلا ةجالل هكحرحن فيففتلاب قْرَو
 كين مج كانالاو نهرفاوح بقتل كلذو ضرالا ىف نلخدي

 رفاوللا فصو امئاو ضرالا نم عفترملا هو ةكن عج كبنو

 ”ضخلالاو رضخا وا دوسا نوكب نا فالا ديس ا

 مجسلاَك لق ىهف ؟للاغتلاو“«, !اهنادغت؟ نم خللا ةكرقتلا 1: م ترف د وطل عضل ,ى
 1 هس 53 2 4 8 2 00 2

 مدجلاب اهْيَلَع ىدنالا تتش اذإ تاعلم دّشلا جلخ

 ودعلا عف ىرابتلا كاغثلاو بهذو عطقت ىا ىرفت هلوق

 اهرمضو اهتتالص ف لكلا هش مجتلاك هلوقو ودعلا ءادبكات

 حلخلاو دشلا بذجت ىا دشلا حاخ هلوقو ىوتلا وهو مت

 هانعم لقو طاشنلاو ةعرسلا نم هودع ىف هلجر سرفلا بذج

 . ترضلا,:تففترا تا ئدبالا تلاه اذا*ةكلومو ةملا

 طاسلا مذللاو هرّثكتو هعدت ىا ىرطا ف حلت ىلا 8



 م٠١

 هيأ 0 ََ 110 6-5 لو - ص 4

 مزا واشلا ىلع تاسبسجوعا حنو تالكنف لوخفو 1
 و

 . ع .ج 21 0 0. 7 . 1 اح

 مجللا كلمت" لوط نم بش .- رئض َلِيْخَو هرج انقو "6

 حاقو عمج مثولاو ليلا نم مكضلا وهو لكه عمج تالكرملا

 لحن وهو جوعا ىلا ةبوسنم تاجوعالاو رفاخلا بلصلا وهو

 مزالاو قبسلا وه ليقو قلطلا وأشلاو ةباجلاب فورعم ليلا نم
 ىلع ضع هودع ىف سرفلا دقعا اذا كلذو مجالا ىلع ٌضاوعلا

 هلوقو هيلع ةدمتعمملا ىرملا ىلع ةّبكملا مزالا ليقو همالل سأف

 درجلاب اهنصوق اهبومس تلبس دق اسلم احامر ىنس 710
 110 املا لكم زئاشلا زعو لتزاع هه ةندرعلاو كاد
 ذاق ل ينال قرانا ف املا عسا ةرتكش هيرب مهلا كالت

 كيلذ اهرمضا دقف ابكلمت .ىبف ' اهقرافت

10110111101001 1 0 1 1 
 مكسألا كابثأ َنْرَمَْي يتد) تو حرب ضْرألا ىَتَتَت ٠١ - وو ممر

 ابنوتم ىف ةعدصلا رثا ربظا لوق. فلملاب لينخلا ىلع مايقلا ةعنصلا
 تاداج ىأ "تايشم تحت نم ىبف ةلوقوا مدلل: اهزاندكال

 عفتراو رمضف هربظب هنطب قمل ىذلا جعشلا ليقو تاعيرس

 2 لفت داكت ال نإ 1و :هداع هه.



 /ا١ ١

 مهبرضن نارقالا ىلع نيمدقم يا مهلا قنارص فدل كو بغتو

 هلا قي. نك ىرذل ال ىدلاةوعو ةنب مج مملاو لإ
 ناك اذاف عاش لجر لاقي بتارم ةعاجشللو هتدجن نم معن ام

 ةمهب وهف كلذ قوف ناك اذاف ديجنو دجحَنو دج وهف عاجشلا قوف
 "سيل موقو سيلا وهف ةمهلا ىلع داز امو

 موكا ىفورغم هجوالا ىحضاو انئرس ىبخت ساّلا ىيخي نيح ١
 000 تاوباو 2 : 22 3

 مصعلا تارتم تابيرضلا ىف ابسر اهارق تاماسغب ٠١

 هجوالا ىعضاو هلوقو لوالا حوتفم وهو ىتاراا لاملا برسلا

 للا ضيبالا مضاولاو بورا ىف عزجلا ةبأك اهيلعودبت ال ىا

 ماسلاو تاماطخل .ةقفول ءا مارش ئي رس ىو ىا تاماحض ت7

 أ ىا ةبرضلا ف تسرب لا بسسرلاو محللاو مظعلا | مظعلا عطق قذلا

 كال ةبورضملا و ةِبرض عمج تابرضلاو اهف لخدت

 هتررتاو ىدب نم ءىثشلا رن لاق تعطق ال تاطقسملا تاعطاقلا

 مصمم اهدحاو ةروسالا عضاوم ىهو مصامملا مصعلاو هتطقسا اذا
 بع ل ىاصقو ماع عمج وه ليقو سايق ريغ ىلع مصع ءاجو

 مصع اييرخورأ ررسمو راذاو رتسلل مرقمو مارق لاقي 5

 بّصعلا نم عارذلا
 تروح موقو 1110170 118 رموز ماصعو 21211
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 نباو راللا ىلع نولطفو بيبنلا اذه نودي ال لوقي كلثم
 ا الفلا اهني هيلاج دجأ, نم وق ينيزجلا لع مدلرقو ملا
 فواتملا.بورحلاو اندحأك نوكي ىتج امدخو اماوس هيطعنو اتيب

 ىعرما ىف ةماسلا للا يري ا

 مرفلا نارط سنلا رخب  انتاتشم ىف مخّشلا 0

 ملاك انف سلخَملا ىَتَق اسبلجم ىف ٌلهاجلا ُعّرَت +

 لوق. محلا ةوبش مرقلاو لبالا نم ةنملا ىهو بان عمج بينلا

 راجلاو فيضلا ىلا محشلا انلقن نامزا دتشاو ءاتشلا ناك اذا

 لهإملا عزب هلوقو سانلا نع مرقلا مهذيف معطنو ببنلا رحتتو

 الو ىنخب انسلجم ىف ملكتن ال ىا مرطاك هلوقو هاهتو هك ىا

 تيبلا مرح مرلاو ثفز الو هيف لمن الو ىذا هب قؤن

 © ف ف روب ُ : يل م ك2

 مركلا موطرخو دْجَملا ةماه لاو ىنبأ نم انعرفتو ؟

 ام زو طواف هيلي

 ال اذ نطل تعزف لاقي ايكرو افعل اهرقكو هلؤف
 ىف مهنم انالح دقو مهفارشا نحن لوقي تردحنا اذا هنم تعرفاو

 ةماحلاو الثم ااو الثم موطرتلاو ةماحلا برضو ةلزنملا عفراو فرشلا ىلعا

 ركب لثاو ان اشاو ءىش لك مدقم وهو فنالا مورا سأرلا
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 ىا ضيبلا ىدبت موي هلوقو ةوق عمج ىهو اناوق نع ىا اناوقب

 نفري نبنا ىنع عزفلا نم برها ابقوسا نع رسحتو رهظت

 ام وهو جرع عج جارعالاو نهقؤسا نع نفشكيف بربال نملويذ
 ليلا فات هلوقو لبالا نه نيتئاملا ىلا ةئاماو نيسمأا نيب

 اهقوستو معنلا عمجت ىا

 مولا ىف عاجش رمآلا مزاح ٍمِدِْص أرب سانلا ُرَدْجَأ *
 مّضخ ٍتاداس ديس هب َكَّملا هالآ ُلِيْخَي لاك ؛

 هب قلخاو اذكب ردجا نالف لاي سيئر, سانلا قلخا نحن لوق
 ىذلا ولع ف اوم تراثا هنااا هلهأتساو هّمحتسا اذا

 ردت“ ةلكبلاو ميع كا داق قمليسلم ةرارما لل للا
 نكاس وهو لحذلا مغولا لصا ليقو برملا ىف لانقلا مغولاو
 :الالاو ةعاجشلاو ةادالا لماك ىا لماك هلوقو هكتحغ ىفاثلا

 مضخلاو فورعملا ركذلا عفترملا هبنلاو هتالاح هؤالا ليقو ممل
 هنم هاطعا اذا هلام نم هل مضخ لاق ءاطعملا دسلا

 ها ع 00 2 ص امل خ0 نس 2

 مع نباو ٍراجلو ىفكحأ اولع دعم نه ىح ريخ ه
 هم - - - 5 ا _ دورا

 مدنخو ماوسو ءاتسرا ةلام انف اتا ا

 افيرش نوكي نا وهو ءوفكلا نم وهو بسنلا ىف فاكملا ىنكل



 ١ط

 نومجري ال اقارف اوقرافو اوتام اوبمشا ىنممو ىب بهذيو ىنكله
 اهنال كلذب تيّمس ةّيملا ىهو بومش ىلا اوراص هتقيقحو هدسب
 (ةيحم نيرتلا نيد ام دس ناك اذا: يصاب ئظ ةبعفا قرفت

 رفو لاقي متشت الو صقنت ال ىا مكضارعا مك' رفت هلوقو
 نا لوقي بضنيو جس ىا برحي هلوقو متو رثك اذا ءىثلا

 مكتوجهف تبضغ قملا متعنم

111 

 امم افرطملالا لاقو

 ثراخلا ناكو هنم ابيرق اولتتقا لبج ةّضقو قلاحتلا موي وهو ةّضق موي ذي
 مهرما اماو بلغت ىلع ركل مويلا اذه ناكو مهسوؤر قاحب مهرما داّبع نبا

 ةفرط لاقف اضعب مهضعب فرعي املع كلذ نوكيل مهسوؤر قلجب ثراحلا

 ةديبع وبا اهتشاو اهلئاق كردا هناو ةعونصم اهنا ىعمصالا معزو كلذ ىف

 لمر ش امحهريغو لضفملاو

 مكللا“قالغت موي انارعب .٠اتفرتي ىذلا اتع'اولئاسا ١
 عمد يح هع 75/ 1 0 يوحو# ةيح أف ه2 ءهوم

 معنلا جارعا لثحاا فلانو اههوسأ نع سبيلا ىدبت موي 01
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 رقت اناس نيف نكت: فار كقيل زق اطلس
 يقترح فاعاذلاب لالا سلب .ناعيا نبذل هللا دوب اك

 برضف بورح امهنيب تناكو لئاو انا امهو ناتلبق بلغتو ركب
 ىا نيبملا ملظلا هلوقو لثاو نبا ركب نم ةفرطو امهب لثملا

 دروي ىا لثم اذهو طلخي يشق, ىنعمو لتاقلا مسلا فاعذلاو

 ه'وس أم لع لجرلا ملظلا

 و ا ١ 2 اا .. 3 م اا 2 ها هما

 برجالا حبحصلا ىدعب اك ىدعي  ةراعذ قيفتسي ال نم فارثو ه
 ىلا 5 ا ل اخ ريو هر فرو 2- 2

 بطعم هيف سيل *رب ربلاو هور ىجري سنل هاد مثإلاو 9

 رشلا نم قفتني ال نم ةفارق:لوش: ةسالملاو تانادلا وفقا

 لبالا نم برجالا ىدعب اة كب قاعب ىا كب دعب ةراعذلاو

 2 0 ه2 و2" وورؤتاو ه .٠ 7
 بسحالا ىتدلا ةقلاب بذكلاو ىحنرُلا بيبللا هلان قدصلاو * 0 ر 9 5 0 5 .٠

 اويغتباتف هنورفلاو داع .لاعرام , ىولوغيس ةنزا [لجادض تدلل ١ هه 2 17 0
 را 0-8 طم 0 2 هي ع6 دعس 2-6 1

 بصعل برخحب ادإ ميركلا نإ مكضارعأ مكل رس قوقحاا اودا

 ىا ىنلوغس هلوقو ىل ربظو هتلع ىانىلادب دقلو هلوق



 اذيز

 ةدش رارمالا لصاو لثم اذهو هنود رمالاب دبتسا اذا مذولا نالف

 وخا ةديبعو ىقارعلا ىلا ولدلا اهب َدَّشُ ىتلا رويسلا مذولاو لتفلا

 أ لاقي انع امنع كثر دوت ىا ملكلا انني رثويف انثي رثوف 2 ةفرط

 كربغ نع هتوؤر اذا ا ُث دحلا

0 

 اضيالاقو

 006 5*5 نام نأ نم انآ لاهو هتيلط دما ف2 ق

 نت ةدرو 1 د1 مكيف ةدرو قكب نورظنت ام ١

 ييرشعدلا ذك دفن ع هيِغَص معلا رمالا ُثَمْبَي دق ١"

 نونثبلا رغص هلوقو ةعبض نب كلم ىنب نم ىهو ةفرط ما ةدرو

 لوق هريثو هجيخل ىا 7 حارفم 0 نورظتنت 5 نورظنت

 1 ءامدلا هل مفست ىّتح هميظع جين ٠ىثلا ريغص

 مهدعونو الثم
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 |دوط ها همر ا دل كوريو

 انكم اكس قاوتسا اهافون املأ 7 هيج رتعو انش هلالد1

 نم الو اديلو ال لاح ٍْيَح ىلع هَ اجو امل هب اننجُق " -

 ا

 لماك هدعواو هام هنأ هغلب نيح ديه ني ورك ىلا ردتع ةفرط

- 

 مو ني عي فاق اقاو كنوع ام ك]دحو 3! ١

 7 5-2 0 52 ع 23 5 3

 مدولا تن قد رماو كضيح نإ لاذ تعش

 ماكلا انف فر ةاظركعأ مو 300 نإ كنق 6

 بط 0 ىعمو 85 مساف اهل وك اوناك ةراهح باصنالا

 انومل ىنع ليقو اهسلع ريغا ىلا لبالا ىنع تسح ذا ةلوقو

 نود رما لاق مذولا ةديبع نود رماو هلوقو تذخأ تناك هل
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 ةريللا رب ىف ةفحصلا ىتلاو هقحلب ملف ةفرط عبتاو هلوق نم

 لماع ىلع مدق ىتح ةفرط راس مث مأشلا ىلا اداه جرخ مث
 لاقف هآرقف دنه نب ورع باتك هللا عفدف رجب وهو نيرحبلا

 ىلا نسحتو يفريجت نا ترمأ معن لاقف كيف ترمأ ام ماعت له

 برهاف اهل عار انا ةلوؤخ كنببو ىنيب ْنا ةفرطل لاقنف

 ترمأ دق ىلاف كئناكب سانلا ملمبو عبصت نا لبق كتليا نم
 نأ, !تبحاتف. قزئاج كيلع تدتشا 'ةفرط هلل لاقف' كلت

 ةللاو اانذ تبنذا دق قاك البس "لع ررممل لمجا َناَو برغا

 بتكو هلتق نع مركتو هسبحب رما حبصا اًملف ادبا كلذ لمفا ال

 ةكاباؤ وعر ىلا اا ئزبف) ”كدرغ لا نبأ "دنا با وزتخ لا

 ةليغساو بالغت" ىب نم الجر دنه نب ورمج هيلا تعبف لجزلا
 مدقف ةفرط لتقب هرماو اعاجم اديدش الجر ناكو نيرعبلا ىلع

 لئاو نب ركب تمجاف امانا ثبلو اهلها ىلع هدبع أرقو نيرحبلا

 ١ فيك ال جفال يفرم ةثفالم نأكو هل و
 رجب هربقف هلتقف ةثير وبا هل لاقي رئاوملا نم مث سبقلا

 ةيلعت نب ىف ىنل اهتم ضرأ



 ةيقإ

 1 ما 1 1 ع م

 امضها ماق اذإ احشك هل نآأو

 لاق دق لاّتف فناو دنه نب ورمع لاق امم ورع دبع سضغف ٠

 ورمع دبع مدنف لاق ىذلا امو ورمع لاق اذه نم مبقا كلما

 هععتاف نما ةفرطو هينمعسا لاقف همعت نا ىباو هنم قيس ام ىلع

 هسفن ىف رقوو كلذ ىلع دنه نب ورع تكسف ةديصقلا هذه

 بلطي لزي مل مث هنع برضاف هموق ناككل هيلع لج نا هركو
 نظو هسفن ىلع هفخي ملو ةفرط نما ىّتح هنم ناكمتالاو هترغ

 دقو دنه نب ورع ىلع سملاملاو وه مدقف هنع ىضر دق هنا

 ىلا امل بتكف ةفورعمو هلضفأ ناضرعتم ارعع ان سّملتملا ناك

 اكناوج اًضيقاف هيلا اقلطنا اممل لاقو رجو نيرجبلا ىلع هلماع

 ثددح مالغ كنا ةفرط ؛ سملتملا لاق وحنا اطه الف اجرت

 تسلف هاحبدق انالكو هردغو هدهعر تف عانق نمل

 اذه انباتك ىف ام رظننلف ملهف رشب انيف رما دق نوكي نا انما

 انسفن ”كلهن ملىرخالا نكت ناو هب انيضم ريخ رما نكي نإف
 نم مالغ ىلا سملتملا لدعو كلملا متاخ كفي نا ةفرط ىباف

 تلكُت لاقف اهأرقف ةفحصلا هاطعاف ىدابع ةريخلا ناملغ

 كلذب ىنتكاو مالفلا نم ةفصحلا عزتناف هما سملتملا
 1 7211م7, 11, 2

 * 6م كلهن 1 ) ان5ن 0:3 13 10 011 220166211 223201164 0325
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 ىتلا تايبالا ىف هنيب دقو هبابب سانلا فوقو موبو هديص موي
 ارك هل لاو فورمم رئاط وهو ناوَرك عمج ناوركلاو هدعب

 لجرال برضي ىَرملاب َماَّنلا ْنِإ ارك قرأ لثملا هنمو

 نم ىننكما دقف نكسا هل لوقتف هيلا جاتحم كنا َنظ

 اذاف رافقلا ىف نوكي امنا ماعنلاو عفراو كنم لبنا وه

 نارقشو نارّقش ناوركو ناوَرَك ريظنو نكما دقف ىرقلاب ناك

 ناورك نوكب دقو ناتلف عيسجلاو نانلف راحو ناشروو ناشّروو

 تاسإللا ريطت هلوقو نابرخو بّرَخو ناو 7 لثم ارك عمج

 هب تررم لاق امك مهوتلا ىلع بصتلاف بصنلاو عقرلاب ىوري

 لدبلا ىلع نوكب دقو عطقلا ىلع عفرااو سنابل هتيقلو َنيكسملا

 ريطت ىف رّمْصَملا نم

 ءءء 2 جى َ / نسما 2 تدعم ا د

 روعصلا بَدَحلاِب نهذراطت نين موَيْف َنهُموَي امأف ٠
 ريس امو لن ام افوقو . اًخر لّظظَنف انموت امأو +

 سن موي ناوركلا موي لوق ظاذ ىف ضرالا نم عفترا ام ل

 ىلع مايق نحن ىا ريسن امو لحن ام هلوقو نمل روقصلا ةدراطا

 ا وه الو هدنع - 34 وه الف نذالا رظتنن هباب

 0 وس
 لوق نيح كحشك نسح ةفرط رصبا دقل لاقف ورمع دبع



 ةا/

 هوقو اقرا اذا: هما مالغلا ثغر لاق عضرملا هيض[ يوعألا

 هلوقو ةمنلل انه هلم ردكم ذا ل كو روخت

 اناتل» ززغأرا ل "اهصخو :كقوضلا تالكلفلا نس تامر

 لضاو نافاخلا هالو ايلق ناك اذا "ةؤاملا سر "لت لاش

 راعتساف نيرخاو نيمداق فالخا ةعرا امل نال ةقانن نيمدقلا

 ىا ناكرا اهل ىتلا ةنكرلاو عرضلا مل ةرضلاو ةاشلل نيمداقلا

 روردلاو لكو لاط لبسا ىتعمو ةعمتجلا ليقو لصاو ناوج

 ردلا ةريثكلا

 روس مك كيايكلا اهولعتو نا اثق نالحر طتلرلاكراتل

 انك ةلرأ كلم ايل نم نب ات نإ كول ٠١
 روعنلا | اأو رفحا رو ىعم و ناضلا دالوا ٠ نم ىلا لخرلا

 ةركو اهردوةرانغ فلس" اءاو ال نالخرر ا دلك اا

 دنه نب سوباقو اهنم رفنث هه ةركدلا تفلاذيف اهدالو

 هتبقن كا دف ]دو ااا ناك" دنع لينال

 ل ءعءاو ٠ 50 2 - 7 3 ا هام 3 5
 1 و 1, 5 5 : د ع

 روحا وأ دصددا مد !| كانك ىحر نمر ك رهدلا كتيكعف ف

 ريطت الو كاتس املا ريطت ءربم ناوركللو ءونبا ان 3

 نم ناك ام ركذيو دنه نت:وزرع لطاخم نهدلا" تمشقاهدلؤق
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 رسكلاو مجصو مث لاقيو هعضوم همثحنو هف مثحي اعضوم ىلقل

 ةناب نصغ ىلع هحالس نأك ىا ةناب ةبعش قوف هلوقو سبا
 ">0 |(فرشنح هيف ةنل ميني ةر ةئالاو دسكت نه

 ةمل ”لهزو ' همفك :ةزثك ةازأ" ال“ ئزت ةجلوقؤ. اهدا ةكواخرو

 يأ را درو هلوقو خافتنالا رم ىهلو ةوقن 5 خفنلاو هن

 اا 0 نكللا وتار ث مالو ةيفنلا حم نايلا ةرسا تلعا

 داوسلا صلاخمب نبل مدا هوما مح الاو بطلا نع درو

 هكدا لا ةوسألا ىعو داصلاب اما ىوريو

1 

 هل لاقي ناكو اديدُس ورمع ناكو دنه نب سوباق اخا دنه نب ورحم رغب

 ع 4 2 مويف ىمعت مويو ىسوب موي هل ناكو ةراجحلا طرضخم

 لحر ثيدح ىهتسا ناَف هبابب سائلا فقد موبو ىلا نم لوا لتس

 لاقيف كلذ ركخحؤو ةيفرط هام هرهد اذه ناكجن هل نذا

 رذاو
 11 هيف موه د 0 232 1 7 1 ب مص ه4

 روحت انثمف 0 اثوغر ورم كريلكلا تا انز تسلا ١

 2 جا 6 ساعات ا تا
 دورد ةنككح رم امرضو اهامداق ليسا تارمزلا نم ١



 ةيه

 تناك اذا حشكلا ةموضبم ةأرما لاقي رماضلا مضهالاو رصخلا

 تاضققلا مضهلا لصاو نطيا ةرماض

 50 ع 52 0 ع 2-2

 عع 2 - 3 2 -

 2 اد 0 َقَح سا نم معبرأو راهلاب ناتبرش هَل ؛

 ميلمو هلضفاو هطسو ءىش لك ةرارسو ةلغلا 2 تيل

 نةكس نهف ءاسنلا ىلا ببح وه لوقي لخنلا ريثك ةماهيلاب عضوم
 طسو لختلا نم بيسلاك وه ناقو هنفلابو هب نطحيو هلوح
 برش لوقي ادخم ضا ىتح هلوقو همركاو عضوملا اذه

 عم جرخي ىذلا محرلا ءام وهو دخلا لثم راصو 2 -

 مرولا نم مروملا وهو هب هجرجرتو هتمعن ىف هدسج هبش دلولا
 مدوتي هناك شحال 00

 يضع ىلع كرما ةقطقلا نإ

 رثكدو هفوف نوك هبلق ضحلا رمش ىنعمو صلاخلا ناللا ضحلا

 هلوُمو اترقلا:ةرتكواةفزسلا هنو نيكل أذالا وما

 ْتكَرو نزع نم رتكحلا' ل اناةّطعأ نايات امكن تل ١
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 اذهو ا.ةجاحو اهبر ىلع ديزب الو اهبرخي ال مفان رطم اهباصا ىا
 هلوقو نيل ىف منادلا رطملا ةميذلاو رطألا هب صو ام نسحا نم

 ةيْقو نظملا ةنؤضو' كان لذا هئبع, تميه لاق ليست, ىا ىيبت

 ع1

 رش امهينيب هل عقو رما ةفرط نيبو هنيب ناو رشب نب ورع دبع وبعي

 0085 مع م هام م هع 2 .٠ ةدسلا 5 ١

 امعئاف ورم دبع ىملظ مار دفل هيغلو ورم دبع نم امّجع ال ١

 ا ا ا ناد ع بخ درو

 هبشأ نم لثملا هنمو هعّصوم ريغ ىف نقلا عضو ملظلا لصا

 امسنأف هلوقو هعضوم ريغ ىف ٠ىثلا مضي مل ىا ملظ اف هأا

 ّقدلا ىف دازو غلاب ىا امعن امد هّقدا ةئمو دازو ىل ىف غلا ىا

 هيرو (لابار[ لادن ربه عن لوق_اكيا هلل ناو :ةنلؤقو

 حشكلاو مايقلا دنع همضه نيش مضها مثك وذو ىنغ هنكلو



 هر

 ةزهعمو 117 ةدشللا 6 كنذمتإى اا ةفلاوقأت باوثلاو

 تءاج ىا مظنعلا ةنقذم ':لؤمو نثل نورشافملا »طخ زكا

 اممم ّقرو اهمظع قر ةئادلا تازه اذاو 'مظعلا ةقيقر ةدوهجت
 دعشاو اهم لقو ابمظع ظلغ تدعم اذاو رثكو

 هر و >َ 2 0 داما 03 5-9

 مربلا مكنه ليخت ءاثعش ةلمرأ لكي كنلإ ارنا
 ٠ رس 5 هدمت دبع
 مزالاب باوبالا تاون نس مداَكَجْلل كباب هيض لعل 08

 ا مل - وياه < ا 5 2-0-1
 - .- | 2 ٠ مه 8 - .٠

 ىلا جدل عيدرلا بوص  اهدسفم رب كدالب ىعس ١١

 اهب داراو ةميب ممج مربلاو لاخلا ءوشو لازهلاب ةريغتملا ءاشعشلا

 اهف ع اهب قفئر أعم 0 ةارملا تناكو اناَعَض أمارب انهاه

 نكيلل اورتتساوا اولئراذاو راطح الل ابلتو ةينالاللا
 عقدملاو ميما ا عقنم ىوريو ةيبخالا نذخّتاو لزغلا كلذ

 ةفاضا مربلا ىلا هفاضاو ثاكتالا اهيف عقني ةريغص ةمرب

 تاّضفت ىا تباوبالا تيضاون نيج لوقو لكلا نإ 0

 اوصاوتو مهفورعم سانلا عنم نيح نامزلا ةدشا ىف تلظعاو

 اعاستا اهبابرا ديري وهو باوبالل لعفلا لعجو مهباوبا قالغأب
 مهلاح ءوس نم مهياوبا اودس نا اهياحصا اوصاوت ىا ازاخو

 اهدسفم ريغ هلوقو ضعلا هنلصاو قالغالاو قابطالا مزالاو

 ارد هلا ل ك1



 دار

 همذد لبس ىا ىمدتس هلوقو

 0 2 ِ 5 4 5 سا هس 6 زد

 ملفعلا كرد ةحضوم ضيرعلا لجرلا ةليحم ا دصلو 9

 لكلا ينغداك ليصالا ملك رجلا كنا ؤأ كنق ماينقل ار 5

 ةمضوملاو هني ال اهف ضرتعملا ضررملاو ٌربكتلاو ءالخلا ةداخللا

 وهز اذ ناك نم لوقي هضايب ىا مظعلا حضو نع ىدبت ةجش
 هأبا اولي كلا نم هع ال |يف تال ضرتعاو 4-5 كنلع

 مطاقلا ماسلا كفيس ماسجب هلوقو كنع هلع دصب فيسلا

 صيصختلا فسلا ىلا ماسلا فاضاو هعطق اذا رمالا مسح دقو

 لصا هل ىذلا ذفانلا عيلبلا مالكلا نم ليصالاو نايبلاو

 وك ا بغراك حرج ناسلل لوف ل كيري ااو ةوقو

 حارجلا مسواب غلبي ام ودعلا ةياكت ىف وهتلاب غلي ىا حربا

 حرجا ملكلاو عساولا بسغرأاو عسواك ىا بغراك هلوقو

 مكشلا لجاع ور تاوّثلا هلم .٠ هنلذاس ربع ةداتق غلتأ 7

 مظعلا ةقرم َكْبَلِإ تءاج ذإ ةريِثَعْلا كتدمح ىلإ 4

 «ىشل] لع ءارجل مكشااو ةلس نب ةداتق ىنمب ةداتق غلا هلوق
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 لع اهدحاص ردش الف قنعأا ةرصف ف ذخاب ءاد رصملا ىدانلا

 ل رهاظلا ىدانلاو ارصق لجرلا رصف 4 لاقي تافكلالا

 رصقلا برضو هتقاعو هبلع هتزاج داسفو رش اذ ناك نم لوق

 هعلاذإ ةرعوازيكسل> لايم دل ناةزستحتو ناك

 مهدلاب مهدلا ىشغا هأوقو 'داقشو كلاذ نع عزخي م هتنهاو

 سانلا نم ةريثكلا ةعامجلا مهدلاو شياب شيلا ىقلا ىا

 ه - 6 2 < اي .٠ 0 - 3 200 ع +

 مهسلا نع اهتحمص تدص ذإ ةسمرلا ةلكاش بيصاو د

 يعل ا 2-0 > 5-7
 ىمدتس لضظمف هئلاسنأ ىلع ةائقلا لفكلا اذ رحأو ؟

 ةرصاّلا ةفطفط ىهو ىريصقلاو كرولا ملفع نيب ام ةلكاشلا

 امناو لتاقملا ذفنا نم اهنال ةلكاشلا نمو ةيمرملا ةمرااو

 ص كلامو! ىلع عفا ا ذا هلوقو ىرأا هقذح ثفصو

 ةانقلا لفكلا اذ ّرجاو هلوقو سنجل ةفصااو تفرحناو مهسلا

 هلوقو غاباو هيلع دشا نوكيل هرحي هيف حئرلا عدأو هنمطا ىا

 امي فصوت امئاو ةزيبملا لفكلاو معانلا فرتملا دارا لفككا اذ

 قاسلا ىلا ردحجبو ذفتلا نطبتس قرع وهو إن عجج ءاسنالاو

 ' 8 دافعت ون ح كمتحو يرقسودع“



 ب٠

 4 كتدشن نا هلوفو ىلفحو ىَسَح فا لجب هلوقو

 اهتلط اذا ةلاضلا تدشن لاق كنم ابتلطو اهاا كتلأس ىا

 ىلع لض خرف برعلا معزت ام ىف ليدحلاو اهتفرع اذا اهتدشناو

 لوق, ماملا ركحذ اًضيا ليدهلاو هيلع ىكت مادلاف حون دبع

 ايما انك 'اهيلا (ئجنخت ال ةةطاقلا.“.ءاتفولا كات ديغتنا :ىدرعا:.ال
 ادبا ءاعدلا لمي وه الو ليدحلا ىعاد

1711 

 مهل لذيف هوتأف ةنس هموق باصاو ىفينحلا ةملس نب ةداتق حدع

 لماك مهيلا نسحاو

 دي ا وج كرد 2 1 ا ١

 #7 ا يراسل وااناخل فشلا

 6 5 ا ل

 0 : فلا وا ىركا هلَوقو هعضوع ريظ'الال "نا ظنلا ومقتل



 م4

 نيك اتا نرد ير رد يا
 ةلظنلاو الف هلام اماف هندبو هسفن ىنلصو نم ليح لصاو

 كتم نت ةلظنخح ق7

 تع ساق 0 هول ل لا 0
 22 1201 عع < 2 را :

 للعاالاو تانك "ل ىلاد نيح هن امحرمف هت: كهل 57 ءاظك |31) 0

 للجلاو مويلا ؛ ةفص قد ديدشلا ى ساقلاو عصوم 2-5

 لع أم لك لوق دادحكا نم وهو 9 نركبو ريغصل أ :هاه

 اذا ”لوق احرف هلاوق دو ف تدل 6 ةدقا نيخوهن ميا

 فرتعم هنأ رباض اثأف هم ديلي دل مَ لع 0 5 م ىف 1

 اك هلو برضو هلع ةايجعا الو هلج نع مضا هب

 595 هت

 لج الأ ارماني” لت دلا"1 اكاخ درك كرت لا ا

 1 الو ا ال ليده دك َقَمَذ َكّتَدَعَت نإ نإ قفار الف 1

 ادذناف اناوشودانا دود ةسملا كك ةاكا دوسضاملل

 اذهو ىاتتحءاسب تمس ناس 0 دارا مبضعب لاقو

 داوملا ديدشلا كلاخلاو اهتسو 4اعب أم دام هد رص لثم

 ' 8/ ةاثم >2 ترضاوإ 06
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 2- ضفاخلا كت ايلف ةنامالا نع ىا قشاع ةثأففل نط ولس هلوق

 ىوقتو دتشت رع ىنعمو ءىثلا كرب سفتلا بنطت ناولسلاو لمفاا

 ولسلا تمر اذا لوقب نأش اهدحاو رومالا دما م ىوردو

 ىوكشلا كداز, امو هلوقو :دتشاو اهنخ نم مدق ام ددجت هيف انا اع

 [ه خللا ىوكشاا كداز ءىش ىا لوقي للطلا 2-2 عجر

 عضو سيل ىا لظم هب سيلو هلوقو ريغتملا رّكتتاا للطلا

 هب لظيو هيف ماق نا ىئبن

 انرايد ا
 لهت وأ نْيَعلا مجْسَت ٍلوَح طرف ُوَلو

 ٠ باَقْنُي ةاظنَعلا لايغإ لمف ْ
 1 نم 1 ٌلصاو يراك كيلا

 كالنار كاالقب عبسي, لق ساهف نايا رةعومم كلر ةماعلا
 رثكح اذا قربلا صرع لاو نوبعاو نوحزمي ىأ اهيف نوصرعب
 هدعب *ىشلا طرفو هزازتهاو هبارطضال صارع حر هنمو هناعل

 +لوقو نيموي وا موي دمب ىا نيموي وا موي طرف كلتبتا لاقب

 همقول ارطق اهعمد رطقب لهآ ىنعمو اهعمد ليسي ىا نيماا مهحت
 عمدلا هراعتساف رطملا عةو ةدش لالبسالاو لالغالاو "كوش

 ٠صوت ©( '



 مال

 ىا هفف هلوقو راوح ىلع نعمجي قينا ىهو ةملخ عج !الخلا

 ذوملاو عيبرلا ىف هل ام وهو عبر عمج عابرلاو باحلا ىف

 ناحسلا اذه ىف لاك لوع ةنئاغا ككاو جاتنلا *تاشثيدحلا

 اهلا نحف اغار ازدغ ل ذلك اذؤغ الإ: اق رعت" رككلا

 هذه ىنعمو اهحاتن ناثدلل اهدالوا ىلع هلوا اهنال ذويلا صخو

 كلغ ىورتو هاطم نكح قا ؛لفعحا-4 لوقا ةلئا زل زوب لاول

 اهيلع را ع ىبهف هريغ وا توع ”امعابر تدفق ىا بص بص ابعابر

 5 ال طوب ا ديك تاراو هلو 17 ريم

 نيبنجلا نم عالضالا هيلع تّمضنا اه ناحشكلاو قئارطلاو نكملا
 ةصمخ ىه لوقي اههءاوط صقش مل هلوقو ناترصاخلا امه لاقو

 نأ اماكف رصقلا هنف قورتأاو .ءاوطلا دمو“ةضاتت تنس 5

 واطو ناط لجر لاقيو ةرورض 54 نإ امإو هنا كلا م

 ةأرماو نطبلا مص ناك اذا نالبح لجرو نطبلا رماض ناك اذا

 ليح لماحلل ليف هنمو ءالتمالا لبْلا لصاو ةنالبحو ىلبد

 0 ةفاقلا راسن له تلق اذ

 لوألا كر خخ نس بلا 0 0

 لظم هن برشلو ىكتتاذب للظط كتم ىلإ ىركشلا كذا 3

 ' 8 تاثدللا 6.

 هازظ انعار -كنكن 06
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 ىهو لابج ىف ابنال ريطلا اذه دراوم نم هاملا هذه ىا

 لجملا عضاوم

 ء«اد ا هع و

 تغيصو' عيبد نم ثْيَغ لاز الف
 * دك ما هك مدل سني كَ

 لحجز 4 ترفتسا ُثدَح اهراد ىلع

 - - لل اس ذآ 1 0 رم

 امصلا ل ثءءصه م بواَحجلا هلرم 7 1 و ل

 تا

 تاج انكم اهنم سم اذإ

 عيبرلا داراو تناك ام ها اقسلا اهل اعد ثمغ لاز الف هلوق

 بونجلا هترم هلوقو دعرلا عم رطل و نر 7 يوت ادعو

 ىذو 1 عرضلا 25 نم راعتسم وهو هتردعناو يلا ا

 0 اهنم سم هلوقو هرثكاو رطملا دوحا كلذو اصلا ءىقلا

 هب لح ىا لزن هلوقو ميدقلا لمدعلاو هرشابو هرطما ىا

 رطملاب قمشت ىا ةدحاو ةطقن ءابلاب لزب ىوريو نكحمتو

 باح ىنم

 لَدَقْخَأ هدر ُهَّمع اماذإ اذوُعو اهءابر ْتَّلَص هيف العلا نك ه
 يع 4 2 هر عدس اه ع 5 0 يك هد - 1

 لبعلا اههءاوط ضقنب مل ناحشكو ٍةرسأ تاذ هاسلم دبك امل ١
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 حد

 ةاقلاف ههلردأ ؟ شم شوط“ اخ قالون“ ذك يلم ”ةمألا اللا

 رفاوملا ميداقم كيانسلاو سرفلا كبانس نيب ضرالا

1 

 ايضققا كاني

 ليوط ىشاحيلا ىلا هدارطا ىف

 لمتخمو ماعم رك نم رب للط مضض نم عازجالاب ةلوحا ١

 لوك 56 2 - ع 5 1
 8 . . ع م

 لجَحلا اب مري فارشالا نه هاي» ابعيصمو اهعابرم ةعبرت ١

 عجتال داو مضاو ىداولا فطعنم وهو عزج عمجج عازجالا

 لمتحملاو ةماقالا ماقملاو ناكمو داو وقو عضوم مثسلاو ةنيبجو

 عيبرلا نمز هيف ميقت ةلوخ هعرت.ىا 0 ةهلوقق لاكرالا

 1 ا هلوقو هايم هربخو عوطقم أدتبم اهعابرم هلوقو

 افرش انهاه هب داراو ضرالا نم عفترا ام وهو فرش عج وه

 ىا لجملا اهب ىمري هلوقو ريغ ىنبل امهدحا نالبج انهو اقيَرشو
 ىمريف ءاملا ىلع عقي لجحلا نا هانعم ليقو لجحلا اهب دصتي
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 دوعسلاو مآسو هيلع هللا لص ىبنلا اوعضرا نيذلا مهو نزاوه

 ىرب ال كلام نب دعس ونب ناك تباث لاقو ريثك برعلا ىف

 هتاف مهرب اف .مهلم

 ةاراوعلات ىئَردلا راس اذإ اريَحو ” انودتْعَت ًةنتَذ ىتؤأو َربأ 1١

 كلاهِل يح َدْنَع ارث نوكت ةروسو ديت ٍدْجَم ىلإ ىتنأو 7
 كبانسلا 2 َرَخ ىتح جرَسلا نع هحمر لهاع َراَبَجلا َلَرْنَأ ىنأ ٠؟

 قنةلاويدغينلاواةمطإ ةكذناو. نيم ىف "ربا ىادربا هطلوق

 اريخ سانلا رثكا مه لوقي ماسلا مدقم كراملاو ةفغسالا

 عم ةفسالا تهذف ةتبذملا ىلاوتو نامزلا دتشا اذا امركو

 اوعمو اعافترا دشا ىا دج ىلا ىمناو هلوقو لازملا نم كراوملا

 لصاو ميدقلا دلتلاو ردثكو عفترا أذا ءئغلا 7 لاقي هلا

 واولا نم لدبت ءاتلاو هبارا دنع دلو هانعم ناك واو هيف ءاتلا

 كلامل ىح دنع هلوقو فرشلا نم ةلزنملا ةروسلاو اريثك

 ىقلاو ىف ريص م كلاب نوكب ىمملا ليقو كيلاه نم. يأ

 كلما ىنسي رابجلا لّزا ىلا هلوقو ظننللا ريدقت ٌفاتخا ناو دحاو
 وه ليقو هالعا يلا ليل تاسع ةاولم نضيم دارآ زابملا

 دوا راما د ىئعب 11١



 مع

 هاد وبر 8 مف 5 0 ه2, نضع 0

 كلمو ىبح نم مارك ءاسن 2 ىنداعل تنس ول موي برالا
 دجال ل 7 ع ء

 بعسم /قيوف,طدالا ىذا تللطاا#
 كنت ذاع ورم ةنيب - 00 2

 لجرك الا هريغ ىح ىف رواج وهو هباش ىنفا لجر سيل لوقي
 كلمو ىح نم هلوقو نّكمتلا ةّلقو لذلا نم ىقلي امل تنم

 نب كلم ىنس كلمو ةبلمث نب سبق نم نطب ىح ىلكلا نبا لاق
 ىصرالا ىذب تللظ هلوقو ةفرط طهر نم وهو كلم نب دعس

 هوقو عضوم بمشمو هب غبدي رج وهو ىطرا هيف عضومب ىأ
 هنف ةعازا | اذا لؤملا هنتاي ؛قما وقم, ناك ئاا دوس

 راب ةَبِيَعلاَك ّيِنَدَص لإ ..ادعاق ىبوت يرلا َىَع ذب ٠
 كلم نب دعس لّمم ىتْيع رن ملف ةريثك بوعش نم ادوعس تبار كلذ عل دعس ندم تع رت مل دوك وحش نم ادرس سلا |

 وه لاو تومرضح نم ىح فدص ىلا بوسنم ريع ىفدصلا

 ىلع درت هلوقو هرمضل اهب ريعلا هبش سوقلا ةينللاو ةدنك نم
 ىلا دعا اناو ىسارو ىبجو. لع اهتدشل هيقلت»ىا ىتوث جيرلا

 دس ىلا ادوعس تدار هلوقو هلا تدنسا دق ىريعب

 نب دعنس هؤمسلاب ذاراؤ 'ماظنلا لئاقلا نمو: عج ادركت
 نير هن دعسو دسا ىنب نم ثراخلا نب دعسو ةانم كنس



 مهرافتب ىلا ترض ىا كلذك ىل ةرارض هلوقو دعبلا ىنمم

 كلذك انا قتزضو

 |. هو 5و م 4-2 1 م تار

 كلذك تلئس ٌلُهَأ انَل لهالا اناؤسو ىّتَراج الإ ورغ الو ؛
 نس - 77 20 00 ل . 5

 كراد رح ىوس ىل راد بر الا ىَّتّلحرو ٍدالبلا ىف ىِرْيَس ريعت ٠

 اهياع امد كلذك تلئس هلوقو بجت الو ىا ورغالو هلوق

 اب ديشرلا لاق ىعمصالا ربخاو ةيرغ هللا كريص ىا ةبرغلا

 ركقف تيبلا اذه نع هدلاسف ىنمم هيف تيب نع ىنلس مسا
 ركفف رظنلا دعا تلقف ىمم”ا اب ىنعم هيف سيل لاق مث ةعاس

 فيكو لاق نينمؤملا ريما اب تبصا تاقف ىنعم هيف لاق مث ةعاس

 4291 كليدعا قلاعي ىف كتلذ تار ددق تاقف كلذ, كلع

 ليوط رخالا لوق تنبلا اذه

 ىبنأ ام ىأذتق ىيالخأ نم ١ ىنذوثت ىرنم أ 'مَي لك ىف

 رح مطا هنمو اممركاو اهطسو رادلا رح كراد رح ىوس هلوقو
 هزعاو همركحا ىا هبجو

 3. ح 1 ا هو نش

 ارواحم بابشلا ىنفا ورما سنلو 0

 كيلاه رخآك الإ هيح ىوس

 ' 8 ماع.
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 ىلا هب دصقب لو هب حزوم ٠ىش نع فمي مل نم لوقي احاز»

 دبع ركذ دق ةفرط ناكو زييقلا فيعض لوهج وهف هءوس ام

 ىلاهب ىتو تاكا كقذ هليش دع هرغش اق

 ىلع ةفرط همالف هيف ةفرط وجم هدشناو كلملا دنه نب ورم

 هلو كتلقلذ

57 

 ليوط 0

 كلاج رودِص اهي اكلك جوت كلام هنآ اهمزتا انعدد |

 كدلاون ني ابطتيا5 الو نبل الضو هلت اذه نكن ال ىنق, ]
 26 صرت >2 ها ءأع ٍِ ِ_

 كِلذَك ل 0 مهنبل فرق ىحلا نأ 22-1 |

 كلامج رودص ضعب اشلع ىفطعا ىا انيلع ىجوعو هلوق

 كضارعا نكي ال "أ اكلضو هله هتلوقو" كلل تشكو تلا

 همطقل ابس ىا انااصول ةّلع نيبلا دنع انيلع جيرعتلا كرتو انع

 هلوقو لّضفتلاو ءاطعلا لاونلاو ةعيطقلا كلاون نم انظح نكي الو

 لمعتست مث 'اهيلا ىونت ىتلا ةهلا ىونلاو ةديعب ىا ةبرغ ىو
 ' 13, © اهلا 6.



 ا

 ٌضسالا ءمكلا عقفلا امتف تحبصاف هلوقو هعفنو هريخ ةرثك

 عاقب عقف نم لذا لاقي ليلذلا الثم برضي ضرالا نم ملط
 0 ةزارقلاوأطوف ضرالا هجو ىلع تبني هنال كلذ امناو

 حوصت ىنعمو هيف ءمكلا نوكي ام رثكحاو ضرالا نم نأمطا
 هلوقو اهنم هعواط دنع عقفلا نم ةرارقلا قكشت قا قلت

 هيفو هيف ةدوهملا هقالخا ىلع ليلذلا ىا ليلذ للذلاو

 مذلا ف ةغااملا طق

 ليِلَذ وهف ءرتلا ىلرم لذ اذإ ُهّنأ نظلان نك الع, ملعأو ٠

 ليِلَدَل هتاروع ىلع 8
 ت7 ل ا ا

 لوهججل اهب اءوش دري مل نَمِل

 لذ اذاف هب ىوقو همع نباب زعب لجرلا لوقب معلا نبا لولا
 لقع ىا ةاصح هل نكت مل ام هلوقو لذو وه فعض هنع نبا

 الو ربز الو ةاصا الو ةاصح هل ام لاقي حيبقلا نع هدر

 ءةلطوزنانن اجل ردك ةدقم الو لوقم الو :لكتاع القا »لارخ

 ميلا نع 7 هدشري لقع هل نكي مل اذا هتاروع ىلع ليلد

 ىا ةهاكف هلوقو همع نب ورع دبل الشم اذه برض اماو
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 مل ناو ةدرابلا ليللا لاقيو ليلب ىهف رطم ىف تفصع اذاف
 هلوقو هلبق نم *ىجت اهنال مأشلا ىلا اهيسنو رطم اهعم نكي
 دبل الشم اذه برضو اهدرب ةدشا اهضيقت ىا هوجولا ىوزت

 ' مهيا هتلماعم ءوسو .براقالا لع هيتدش .ىاورمم

 1 1 ملا .٠ ع 5 . ٠

 ليسمو عررم اهنم بءادل

 و 0012 05 22-- 3 ا
 ليلذ ليلذلاو ةنع حوصت ةردارقب اتنان اعنف تخبصاف ٠

 دقت ال هل ايا 2 هريغو بسنلا ذسلا

 ناولا ومع اهنال ةمومذم برعلا دنع لامشلاو رطاا حير ىهو

 ةليلو رق موي لاقي ةدراب ريغ ىا ةرق ريغ هلوقو دربلاب ءىجتو
 امناو ةرم انهاه نمو ةرم انهاه نم ءىِحت سءاذت ىنعمو ةرق

 يغاراا اهنا هيل ةمل راسل
 رطملا نم ليلقلا وه ليقو *ةممس* نينلاب وهو رطملا نم ليسملا
 ام اهنمو ضرالا ليسي ال غزرم رطب ءىجي ام حيرلا هذه نم لوق
 براقالا مطقي هنا ىنعملاو هنم ضرالا ليست ريزغ رطب ءىجيب

 ىف ايصلاك مهل وهف مهتلماعم نسحيو دعانالا لصيو مهلا ءىسو

 * 16و 015 06501615 20015 2032011626 03225 2.

 ؛ 8 5925 ةمحمن - رهو
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 لالضلا ىلا هسشفف دله نب ورمع ىلا هب ىشو 5271

 د وهو ان عمج ءانالاو_ كلذل

 00 1 ا يو
 ل د 010 ا يح
 هدأ َ ب . بو

 حضاو قححلاو دصفلا لضت فيكو 4

 َ ت1 رض 7 ا

 ليبس نيحلاصلا نع قحللو

 رسلا لوسنلاو هب كنتملعا امل كلملا ىلا ىرسب ثيشم لوقي

 8 ليا لا الع بخس نحو قل

 ةكولسم ليبس حلو هدارا نمل عضاو نيب قلاو باوصلاو

 اهدصق نع لدعت ملو اهتكلس الهف ىا نيملاصلا نم

 ل ىذا اضم ةينعو افوعو

 ةلئرَع لام ل قلق تنأف ارا

 نكغلم ةاتيجوشلا روف ما

 كلم نب دعسو مئاملاب كيعسو كيشو كيتيب نيب قّرف لوقي

 ةفرطو ورمج دبع مهنمو ةبلعث نب سيق ىنب نم كلم نب فوعو
 لامشال لاقيو براقالا ىلع ىا ىندالا ىلع تناف هلوقو

 سمشلا نم ئرت اهدرب ةدشل .اهاك شعث ريغ ىف تناك اذا ةدرع



 في

 رعت وعلا *فركو دهن او لوما سعتبتت نطقت رول 2 كاتس

 هايم فاول“ كلر يق ملقم اولا مم رايدلا ِتانآ ني 3

 ةجأن حير اهب تماقاو لولطلا تمزا ىا اهب ترا :هلوق
 دوس ىا ىصخلا ىهدز هلوقو ةعبرسلا ىلا ةديدشلا ىهو

 ريثكلا فاكولاو هئام ةرثكك دوسا باح“ معسالاو هب ىز
 رز هرم !نال تنل صخو نشعلا ىف افاكو تاراو لا

 هلوقو ليلا ىلا رطم وهو لطملاو نالطإلا نم لوطمحلاو
 اهانا رطملا موزاو اهيلع حجيرلا بويه لوقي رايدلا تانآ نريف

 بري امو هئادحا نامزلا بيرو اًنالبو اهمدق عم اهتامالع ريغ

 لفك دحا الف.نامزلاب باو اذا لوقيب نماضلإا,ل يك ا

 هنم ىق الو هيلع

 لولح لولخلاو ىح ىلا اذإ ٍةَطِبَش عيِمججلا ىعلا ىرأ دق امي ه
 1 ع

 داورسلاو ةطشلا نمباهتف (تسانلا«تاكءاط#الثلاو ىيضلاناانعلا لولا

 اذا ىنمم ىح ىلا اذا هلوقو امر امب ىنعم ليقو كاذب اذه ىا

 تاعامجلا لولحلاو اوقرفتب مل مهتدبع ام ىلع رايدلاب نيميقم اوناك

 رش نب ورع دبع ىتعي لالضلا ديع اغابا الا هلوقو ةريثكلا



 فا
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 ليوط دئرم نب رشب نب ورحت دبع ىف

 لحم َنهدْهَع فدَأو نلت لوُلط ٍفْيِرُشلا نازحب دنهل ١

 لولو ةدئر عَ نان م كاري حفلا و ,

 فيرشلاو داقنملا ضرالا نم ظيلغلا وهو زيزح عج نابل

 قيشملا ىلو الو فرش هن ب ينو ا تا

 هلع ىلا ىذا ع نيبتنو ربظت ىا حولت هلوقو 0

 د 0 لوَش 3

 الب راثالا 0 رابدلا اهب ماعت ىلا 52 تادالاو هةليعب

 اهموسرو رادلا تابا هبش نامي بون ىا نامي هلوقو صوخ

 لوحسو ةديرو نِهلا ىلا بسنت ىشولا باثو نامي ىشو بوش
 ةككسحو ةشئرز ىأ هتشو هلوقو نيلا قرق"نم ناتيرق

 لأَسأَو لجو زع هللا لاق اك لوعسو ةدير لها هاشو هانعمو

 ةيرقلا لها ىا ' ةَبَرَعْل
 ' رع ممر ل100
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 أاعطاس 2 هاو 57 هرذدم علق عاقلاب ش ءىلا اذه م اذا لوقب

 هيف غري عضوم لك اولا ءامسلا ىف مفترملا مطاسلاو همتق

 رثحا تاكملا عاقلاو هبارطضاو 5 صوم وهو ليلا غارك

 ٌناكْملا انها وشو ةزاخ الوات تكد كل ئدشلا 07

 قللت احترق لذخا, ٠ لجم تالا عت ل

 يف هن تيسلاو ذل ديف ا

 كك ا ىدهت 6 هن عقر لكع عال ان

 لع همزتلم وف دارا همزتلم هلوقو لاتقلا ىف بحاصلا نرقلا

 توببمو تيبه لجر لاي توهملا ىنمب تيبحلاف هلوقو مطقلا

 تيبثلاو هلوقو داؤفلا عولخلا نابلا وهو دحاو ىنمب توهبمو

 هيلقو هلقع تبش همهفو بلقلا تبأث ناك نم ىا همهف هتبث
 هب شيع لقع ىفلل هلوقو برألا ةدكلا هك رش لثم اذهو

 همدق هتلقن اّيح شاع ”افرصتم ىتفو القاع ناك نم لوقي

 اهريغ وا ةبرغ ضرا نم هب تهذو

 ٠وارتفاعه 8 '

 ٠ ىيضلا 8 5
 * 8 افرصتم ىّتفو 1.



 يت

 ىذلا قالثلا ىنس هكحو اننيب ام براق ىا ائنيب ىناد مث

 مهرما ىف اباوص هار امب مكحو مهيب حلصا
 د ٠ 1 يو هب ا .

 هلك رئاسش ءاَحه م مكل نع هفضل تع

 هلهل ٍلّْخَج ميِمَج ف مُكَبْمُي ال لاتقو 4

 لاعمقلاو ءاجنلا مكجل دن ءانعتلاو نرملا اوديمت نا لوقي

 ل للا ا ماو هيتس دتاقرتدا هلك تاي هلرقو

 اميظع اهتم اشيح ىنع لفح عمج ىف هلوقو ةلك: ةدييضقلا

 اعالشبا هملتيو هب بهذي ءىش لك مهبلي ىا همحل هلوقو
 :ىش لك لكحأ ىذلا مولو مه لجر لاقي هترثكا

 3 م - و م م م ِء

 همهب ةَمِح ءاهز ىذ الهو مهو مدق هزر
 05 مك 5 2 نإ ع يم 9 -ٍ تيا

 2 ء

 فك ىنمج رجز بهو مدقتلاب سرفال رما مدهقو توصلا زرلا

 شج وه لوقي اريقوت ءىهي دقو داسبو رجز الهو لهو
 ةنانك وهو ددملا ةرزحم ءاهزلاو توصروو اهب ىداث لخ وذ

 ةمهلاو ارزح رزحي نكلو ةرثك مهددع ىصحي ال ىا ةريثكلا نع
 مع 9 1 َّط ُ 1 1 م

 اوعَو قوي فك ىردي / ىذ عاجلا وهو ةمهب مج مهبلاو ١

 مهتحت عاقلا نوكرتي هلوقو هتبج فرمت مل اذا مهم رما محلوق نم



١ 

 ركب نيب حلصيا هثمب دنه نب ورع وا ربكحالا رذنملا نب نامعتلا

 بولقلا ىف داسف ىلع ىا نخد ىلع انيمز اوهطص انف: كاغتو

 خيم لأ ع هلوقو بذاك ههش نع ىقشرداراق مئابطلا ريشلاو

 مالزالاو باهش نب قالنلا ىنمي مالزالا ذخا هلوقو بلغتو ركب

 نرمالا ىوغا ىف اهاوعإ ناسف رك حدقلا وهو مذ مج

 متعوب اذ ايليا ءارأ ىدعلل كاك هذيل حدّقلا هرما امل 3

 نوبرضيف مهروما ةيلهاللا ىف حادقلاب نومستقي اواكو

 قا لوقف هوعبت جرخ امهئاف هان رخالاو رما اهدحاو اهب

 نيب هحالصاو رمالا ماستقا دنع نيرمالا ىوغا قالغلا حدق
 ظ كنتو رك

 3 - 0 هيا ل ملا, < - ةاسياسا و 7

 همكصا هتالج تنبز قدغ ةنط رازفلاو 8

 0 يلا وف ف 1 ادع
 20 اك 5 متع مكلذ انْلَعَمَف لك

 هيب هر تداولا قطف للا تدهستت قشر تيا حلل ١
 كل نما هيل ليه امل يقل ةيراطلاو الز ككل نذعلز هيف

 هن دقعا تادنلل هلوقو ضرالا نم فرشا ام كالو ىداولا

 كلذ انلفف اًنلففف كوكو *ىذاؤلا :كايلج !تنيوفد كنصخاو ماكألا

 0 انمز ءانحشلاو برا نم مكتيبو اننيب ناك ام انلمف لوق



 دشن

 هانعم ليقو هعطقتو همرصت همرتحت ىنعمو ةقرفتملا لخناا ىهو

 مهفصو هفعسو هبرك نيب رت نم رثتنا ام وهو هتمارج طقلت

 مهمذ ف ةغلاس مهيراذع ايمو لاحلا ءوسو ةعضلاب

 فاد يدي ع ا هل ل ع ا 1 ا
 همدح هنارين ىلطصن مك انآه زئاجعو ١١

 . م .ّ 4 1 6 0 07 50

 همحتس وا ءامخطلا نسا رجس نم نوعرب ام راح 7*١

 لخنلا ىف نهانذخا لو لخنلا نارين ىا هنارين لطصت هلوق

 زئاجملا نم تركذ ام مدخ دارا همدخو هبطح نيلطصي نهو
 نهئاوق ىلطصت ىتلا مادخلا عمضوم اهب داراو لخالخلا مدخلاو

 هنارين نم ءاحلا نوح نا لكتجيو لخنلا كلذ ناريث نهيدباو

 اهجرخاو نهيلع ةدئاع همدخ نم ءاحلا تناك اك زئاهملا ىلع ةدئاع

 انقّيض لوقي ءامحملا سباب هلوقو روكحذملا ٠ىثلا ىنعم ىلع
 هبطر وا تبنلا اذه سب مكحللا هيف نوعرت ام لضفا مكبلع

 نم برض محلا ليقو هبطر هيمو بطلاب سيل رش ءامحشلاو
 بلغت ىنب اذه بطاخي ةمحمس هندحاو تبنلا

 همسي زاك دح ىعس - مهنست نالعلا 00

 0 لا راع _اابلتمم 0100 د

 ناك بابش نب قالغلا هل لاقي مَع ىنب نم لجر قالنلا
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 بطلا مزح تالماخلا ءامالاب هتحخا نم مفر دقو ماعنلا

 الؤمتا لح موف و ادال رقم زينا دفا لكسر مم ءىثلاو ءامالا وه

 زحارلا

 هلصاوح تءدن خارفلا لشم

 هلوقو ةرورض فلالا فذحن نوركذتا دارا نوركذت هلوفو

 هلام .نع مفدي انف ىنفلا مكلتاقي ىا همدع امدعم ٍض 2

 توي هنال هل راض ريغ همدعف متنيا اّنم مدعملا ريقفلا مكلتاقيو
 - ىلا

 ةوقلا ند الم ةةاكااذا ه رصد جت هم دع نإ ىنعملا ليقو ملغيف 3-5

 ٠ هدأ و 07 2 5 3 2 : مل 0 هد وم .َ
 ههرطدت رد اماذإف هب فطن لحن منا 5

 5 3 02 : ب 2 هم 2 7 ٠

 هم رمجَد لحنلا عاعد 2 ةصاقم مق درادعو ال

 متناف مكتم ذخا ماتا نم كدنع مفدم ال ءافعض متنا لوقي
 لاقيو هانمجو هأئمرص كردا اذاف دانه يعدو هب ملل لختلاك

 لمعلا مارص زازجلاو رازجلا غاب اذا زبي زجاو زجحي رداع

 كلذب نيس راكحرالا ىراذملا ةصلتم مكيراذعو هلوقو

 داراو هنولككأ ءزلساكف عاعدلاو هيفا ةصلقلااو قوقل

 ةحوتفمو ةمهم لاذلاب عاعذ ىزوردو لختاا كد ا:هاه ةح
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 عفترا ام مع دق بصخلا نا ديرب هنكارتمو هعمتج هيك وم

 ردا امو هام

 3 #” دك 8 ا 1 3 ىف

 همثت هدد عيبرل اهلكلك مح ةتاعج 6

 ةمزأ ملك نشقتللا 37 هل او مضر ىساح 2

 ىا اباكلك مح تابنلا كلذ وا عبرلا كلذ تلمج لوقي

 تكرو رطاا هملع تخانا ىا ردصلا لكلكلاو هديتش و هدفك

 220 ىا همثث هلوقو مادلا رطملا دا هتمزلو هماع

 اذا, امن ضرالا ةنقاثلا قو .لانبقس اهياطن ةذعل طءريكتو

 عيبرلاو عيبرأ ةنزم ىا عيبرل هلوقو اطو ةدشل اتراخ تفد

 ثتفقو ىا هب تفقو هلوقو رطملا نوكب نا زوجيو نامزلا انه

 همرا مل هلوقو هن تدمع نمل اكد دينو هياتم هل( يسار 0

 ىقلا فقو الف ُهْمِرَأ مل لوقي نا ىنبشي ناكو هنم حربا مل ىا

 ءىبجي هلثمو لصولا ىف كلذ زوي الو يملا ىلع ءاحلا ةكرح

 رعشلا ىف كللذ ءىبجي ام رثكاو مالكلا ىف

 ةسحزج تفرش ءاملاك هب ماعلا اَلِإ ىَرْأ ال
 . ٠اعرتتا» - ا م6

 هممدع 0 4 الل مكلتاقن ذإ نوركدت 4
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 ال ىا هممح سراد هلوقو همحث هممجو هرثا هذو ىمتما ىذلا

 هلوقو .مودعملا نم سرادلا برقل اسورد همدع 0 هيف ممح

 ةققت انس باتكلا روطس عبرلا موسر هبش قرلا روطسك

 ىملا عمور نفت ىلا هلوقو طقنااب هنسحو هئنز

 هلعجيو هنزيو هشقش ةنشن ىنعمو شّقرتلا ةعنصل مكحا كالذو

 مصعملا ىف مشولاك

 2 2 4 ووو ها

 همهر قدور ىف ىرجو هل كويشل | ىدعب تيعل

 001 ا ىلا اى هدد 12-5
 هاك روق»ب هكا هادعتك عن ١١ مم 2 4

 4 واو تاياا 0 انه 3 هب أهسعأ كشقاذ 0 ع

 قنور ىف ىرح هلوقو ةعدلاك فيعْض رط» ىهو ةهر عمج مهرأاو

 ترجح ىا هلابو هتوادن هيرجو دوعلا ىف ءاملا ىرج نموه

 ةدئاع همهر نم ءاحلاو هتمعنو هتدنو ناكملا اذه تبن ىف مهرلا

 هلوقو اهب اهلولط اهلا مهرلا فاضاو قنورأا كك عبرأا 3

 تكلل وذ بشعملاو عبس لمر ايقكلا شعم : نيكل

 5 هةر 0 دي دا عبرلا أ فص عرب مل ىذلا فنالاو ا

 سويف ليسا كيلا فت نا عرفو عمج هادو
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 ولدلا بونذلاو متعجرو متفطع متبقع ىنممو طخاسلا اعلا

 اواطمب مل ىا رم ريغ هلوقو مهنم لان ىذلا ًظحلل الشم اهبرض

 فشكنا ىا ىعانق مويلا ىلجناف هلوقو ارم نوكف اوئم الو: هنن

 لك اياز داس هلوقو رامخ عمج اريخساو "قار نيستو ىرما

 ع نك, قدييلا ار دانيلا :ليصاو تيتبص رام نلابارال ىاومل اك ار

 تففكو' هيف كنك اع ترصقا. ىا ا هلوقو ةواشُع هرصب

 ىلا ةأملا تراص ىا رارقلا نم در رقيب تباص هلوفو

 نرعلا لوقت لثم اذهو اتا تابو اهرارق ىلا اهيف تنك

 اريخ باصا نمل نولوقي كلذكو رقب تباص هعقوم عقب 'ىثلل

 رمأ ىف مقو وأ

111 

 كديدم ايبا لاقو

 يلو نيراخا دايمو مآ 2 ةيلك أ 3 | كانيشألانا

 نم هارت ام ما هلهاب هدبع همدق ما مرلا ولخ كنززحا لوق

 سرادلاو عيبرلا نمز موقلا لحمي عيرلاو هم سرد دق دامر
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 موقلا ىف هلوقو ءارضلاو ءارسلا رضلاو رسلاو مهرضب وا مهرس

 لصاو روطش كلا دحاوو ءابرغلا سانلا نم ءادعنلا قع رظفلا

 نم ةحان ىف ذخا دقف هلصا نع دع نم لكو ةحانلا رظشلا

 ىعس نسحأب ءابرغلا ىف مهيعاب لوقب ضرالا

 ررخلا ءادبأ هرتملا حلا 12! ناس ابا مل ا
 ب 2 د 1 .َء ا .٠ ل ا 2.

 علا ضمت وانالا ىاعو ا ميرا سل ا

 اذاو لثم نامتل راسا هلوقو حادقلاب نوبرضي نيذلا راسالا

 هرايساو ةداع»ني»نامقل«وهو :نانتل راسا "لاق ناش اولا

 مهو رامعو ةعورفو ليث هو كلامو ةفاقذو ليفطو ةممحو ضيب

 اهدحاو اهئاضعا فارشا اهؤادباو روزج مج رزجلاو ةقلامملا نم

 نوبرضي مه لوكتت نادصقلا م اذا م درع مرا

 ماع نوح ال هللوقو ورا :كلغو نامل[ اسعقا اذا حادقلاب

 نكلو زيقفلا وهو زيشملا لعد رطستاذل مارك نغ لوسقي كنا:

 راسبالا“ىلعو هلوقو نسوي ىتح نيدلا ذخا ىفةيلغ لبس
 ةدييعملا ام رولا ىطع ىا: سيملاا نيلقت

 7 رئه بوند ْميَتَمَف ابناع مكلع تت دكا

 0-0 ىعانق ويلان 2 0 ىلا 1 0”
0 2 

 لاط 19 ُتنَماَنَتف قاسحو لا 125 نس



 مث

 لّقو اهرج ىف امم سوؤف ىلع ضعت 7 ىنعم ىلّدو اهودع

 ودنلا .ىف .تاطيلملا كادتمملا تافملاو بيرل[ ريف فقم ةائعم

 دديلا زدنا و ال غغاواودنلا شكلا» ا لا دع هللوقو

 ودعلا ديدشلا ريضحم سرفو

 ربت ابارسأ رْيطلا لاعرك مهعازفإ ىف ةراثلا قلد 7
 1 ا 9 رسول

 رفعنم ىبمك مهنم ىتبن ام اهني ىعرص لاطنالا ردت 7

 مق لاعرلاو ةراغلا ىلا عرسملا مدقتملا وهو قولد عج قلدلا

 ءاسنلاو ءاظلاو ريطاا نم عيطقلا وهو برس عجج بارسالاو ريطلا

 امطق رم ريط تاعامجب ةراغلا ىف مهقرفثو مهعارسا ىف مههبشو

 ىهكلاو رتش ىني لصاو لازي ام ىا ىك مهنم ىني ام هلوقو اعطق

 ات دروسا لاهو وذو مق هنال كلذب ىعس عاجلا

 الا هتعاجم ىفخي هنال كلذ ىمس لاقو اهربظي لو اهعطق

 بارتلا وهو رفعلا قصتلملا رفعنملاو اهلا ةحاحلا دنع

 ب نلف لبانلا باصأ ام يع نيف يبل ةانكل 14

 "يعل موق ترحل معن مهن امدق سْفنلاو د 1

 رما نم سانلا باصا ام ىلع سبق ىنيل ءادف ىسفن لوقي

 ' 4 ءا © قلاح٠
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 م واع .ِ خا 0100 ع -ِ 2325 0

 رشفلا اهنع تددش عوذجك علب ٍداوهب تقشر وا
 ةي 0 00 ا 3 7 3

 رهبنت نإ ام فاودالا بح 8 زاوحاب ىديالا العا للا

 قنعلا ىداملاو علت قانعاب تفرشا ىا ليخلا ىنعي تفانا هلوق

 ىف اهبيشو ةليوطلا ةفرشملا علتلاو همدقم ءىش لك ىداهو
 اهلوط ىف كلذ دازف اهبذش اهنع ىقلأ ىتلا لختلا عوذجب اهلوط

 زاوجا اهيدبا ىلع بكر لوقي اهل زاوجاب ىدبالا تلع هلوقو
 ثاع اهزاوجا نا ىنعملا ليقو طاسوالا زاوجالاو ةريحر ةؤفتنم

 قاض اذاؤ ةعاباولا تخولاف ىدتشمإلا افا نع فمقتما

 نع ىفنف طقسو اكو ,رهنا هسفن جرو هردصو سرفلا فوج

 كلذ لجخلا

 اخ و يقل 8-1 ا اج حي
 راودلا ك1 اهنامجإ نم راط تبهلا اماذإف ىدرت ىهف 25

 8 7 ٠ م را - 3 3 5
 رصعلا دج اذإ تابحلسم ىحتنت اهاربو تاردك "6

 تبهأأ هلوقو هكلمشاو ىدزإ نوح رابللا دادي رق نسا ل

 ءاجالاو رانلا كيبلك تعرشامفا اهيعلإ ىوربو اهرج ددش ىا

 ةدودشملا رزالا تراطبىإررزالا دش هلوقو تافدا

 اهب تالئاش اهبانذا تاعفار ىا تارئاك هلوقو اهيرج ةدشل

 ىف فرحت ىإ تنم هلوقوب اهالضا,ةدشلا كانللك ارش
0 
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 رمضت. ىتح .فختو بردتل_ىرجت نا وهو

 هزرو ما م2 . 1 3 2 /- ول 75 ”

 ددعلا "لعبا اذإ تابضهو عفو روك ذ 'بيباغ نم
 ريس سيطالم اهيف تبك د .٠ لع جوع قوف ٍتالفاج 0

 ديدشلا وهو ليلا نم مسجلا ليوطلا وهو بوبس عمج بيباعبلا
 سخ امناو 'ةيرلا ديدشلا وهو بوبعيلا رهنلاب هبشم ودعلا

 باصلا وهو حاقو عج مثولاو بلصاو ثنا مهنال رركذلا

 باضملاك ماخصلا ىه ليقو دادشلا عارسلا تابضحلاو رفاولا

 تدهج اذا لوقي ماجا راذع مج رذعلاو رج لامج ىه ليقو

 ليقو ةديدش ةميرس ذنيح ىهف ”اهرذع تآتباو تقرعو
 عارس تاضام ىا 5 هوقو قبلا هردكلا تياضنلا

 هلوقو ةعرسم تردحنا اذا تلفجاو ةنيفسلا تافج لاقب

 لجتلاو هب حدمت ام كلذو ءاضنا ءانحنا اهيف مئاوق ىا جوع قوف

 ننتكي لوعم وهو ساطلم عمج 01 لوج اهتدحاو عارس

 كلا نال هلا امصوو ايتالص قام اولا ه بع لا هي

 باصاو امل دشا

 2 ةبركا ب هدشم

 7 ابامزعت



2321 

 َرعذلا 3 ا ىعادنلا اعدو .. اوعزف امل ىعلا ىدأ نيكك 1

 اههوركم ىلع هلوقو اهيلع مايقلاو ليلا طاترا ىلع ربصن لوق
 اسالا لع اهرثونو عضاعحلا عوجو نامزلا تل لع ايكسع ىا

 بركلا هد نم هاقلت ام ىلع ليخلا كّشع دم بلا لمتعيو

 اهباصا اذا اناا ليخلا وك ركحذ اهماو مزونن الو اهدبحو

 هدعب ىذلا تيبلاو مهبيصي نا ردجا مهف برألا ىف هوركم

 ماذ ىا رعذلا حل دقو هلوقو ىناثلا ريسفتلا اذه ىلع لد

 اعابتا نيعلا كرحو عزفلا رعذلاو دتشاو بلاقلا ىف رغذلا

 لرذلفلا تنكح

 كور ادارور الم اودوح ١ الكم ىف نافل اهنأ
 7 ٠ 1 2 ل 0 2 500 ع

 رمضلاو أهيف ةعيصلا لحود انو الاوط تابجوعا ه5

 لّقو ءاقال اهوجرخاو اهلالج اهنع اوقلا ىا ادارو اهنم اودرج هلوق

 رومالا ميم نككم أ ةرش رات جلالك تفل

 هلوقو لوالا اعاتا ىاثلا كرحو رقشا عمج رقشو درو مك دارولاو

 رمضلا بزشلاو ىغلا لح جوعا .ىلا ةيوستم :ىا "تايوتعا

 ةهاصلا اولا :ىا أف ةفععلا لخود هلوقو تبزاش اهدحاو

 اهريمضت رمضااو لمت ملو لفغت ملو اهيلع مايقلا رثكحاو اهارا
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 رسيلاو مهقالخا ةلبسلا ءاحمسلا حجيماسملاو روزج مج رزجلا
 امل نوكتف اهنورحخي ىا رزإلا ةفا هلوقو رسيملا ىف نولخادلا
 ىأر انتداسسو انوارا لضفت ىا ىأرلا ولضاف هلوقو ةفالاك

 تبثن لب عورلا دنع في ال .ىازرقو عورلا ىفو هلوقو انريغ

 ىلع نورمظيو نوبلي ىا ربملا ىنآلا ىلع نوربب هلوقو رقوتنو

 هرقل لاخلا زيقألا بلت نم قار يلانلا آلا

 ١ ٍِغ 3 0 رو 0 هاا 0 هن "ق3 03

 رمأ رْيَخلاب عرذالا بحر مهراج نع مهمالخأ لضف ه4
  7 9 0رم كا رو. .1 3

 0 اف م نا 1152 فيلم ةراغ ق يلد ف

 ىلع هوئفاك, ملو الضاف املح هنع اوملح مهراج لبج نا لوق

 لاقي فورعملاب رودصلا وعساو ىا عرذالا بحر هلوقو هلبج

 ردصلا عساو نع ذا عارذلا بيحرو عارذلا فرل هنا

 هيلع نوضحيو ريملا لف تورم ل رعآ نعل لاف فورعملا

 ىا ةراغ ىف قأذ هلوقو ريذلل رمالا ريثكلا وهو روما ممج رماو
 اذا فيسلا قلد نم هلصاو اهف نومدقتم ةراثلا ىلا نوعرسم

 ةريثكا ىه لاقيو ةبوبصملا ةحوفسماو هدمت نم جرخي ناك
 هتريشعو هميرح ىمحي ىذلا وهو ماح عمج ةاملاو

 و

 ربصلا: الإ اسيكستي ,ال نيج... اههوركَم ىلع لئلا ٌكاينُب_ه“
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 موقلا دع ةاكفلا 1 اك اذا نانفجلا را معطن نحن

 هلوقو ماعطلا ىلا ةجاملاو دهجلا نم هيف مه امل دوملا ةحنار ةلزنع

 ايدن ملت ىرتمت ىنعمو نافج ىلا مهوعدن ىا انيدان ىرتعت نافجي

 مانسلا مطق فيدسلاو مهثدحتسو موقلا سلب ىدانلاو هِبتأتو

 درإلا نم :نوكمب ام نشأ, ينتلا]

 0 - . ه5 : م 2 2 5 5 -

 رضتخملل وا ٍفاضالا ىرعل هعرممه جد ال ىيلاوجلاك 2

 ٠ - 5 لا الا و الا 2 2 ارتب مقوس 11

 رخدنلا مخا نزحب امنإ اهمخل انيف نزحب ال مث 5

 ممجي ىا ءاملا هيف ىبي ميظعلا ضوحلا وهو ةيباج مج ىلاوجلا
 ىا ىنت ال هلوقو ةءولملا ةعرتملاو اهمظعو اهتعس ىف اهب نافل هبش

 ىلع لزانلا رضتحلاو فضلا مايقلا ىرقلاو لازت الو رتفت ال

 نأ ةعرتم اناقح لازت"ال لو رضحم اهدخاو هلملا رضاخاو هال

 هلوقو تنام ىلع الزان“اكنعم ارضصاخ ناك نإ وااق ١0

 ريف دع لا مولا مل شدني ل لوم ايل 0
 محلا زنخ لاقي ايرط محلا معطنو موي لك رخن انكلو هصحار

 هتحتار تربغتو تت اذا نزخ نزذو زن

 5 يمال يملا ةةناويئابل ني ملعت نكرم
 هارثلو 5 : ع ء : 22 مك ه 2و6 ل0

 رقو عورلا ىو يأرلا ولضاف . اينثأ ركب ملعت دّقلو ,8”
0 

 ربشلا ىلالا ىلع. نوزبيو . مهر ىذ نع رضلا نوفشكت ه؟
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 ضرالا نوفحب هلوقو مهب ةقصال محل ةمزالم كسملا ةحئنار ىا

 بادهملاو اهب اهنوطشيو البلا نم ضرالا ىلع مهرزا نوري ىا

 بدها |

 ا ل ا ل د ا 1
 0س ربع اددوس افكابج م مهئابآ نع ةدوسلا اردو 46

 6 انف َبدالا 27 ال 00 ةاتْشَمل 00 2ظ

 اددوس اوبستكا مث مهنع ددوسلا اوثروف ةداس مهؤانا هوانا ناك لوقي

 نمز ديري ةاتشملا ىف نحن هلوقو ليلقلا رمزلاو رمز ريغ
 ىلا هتوعدب مسي َُك لفجلاو نامزلا دشا.ٌكل كل ذو دريلاو ءاععلا

 ىلا وعدي ىذلا بدآلاو رخا نود ادحاو صخب الو ماعطلا

 ىرقنلا وعدي نا راقتنالاو هيلا ىعدي ماعط ىهو ةبدأملا

 1 ا رد لاقوع نيسالو اسي ور وغلا
 'دجلا باشكحالو دمحلل الط نوع مهتكلو مهافاكم ىف

 ْرُْطَق 2 "1 هاذ اممستقا مهسلخ 8 كاسات لاق نيح 57

 ربثصلا جاه نيح ٍفيدس نم اَيدان ىرَتْعَت نافجب 4

 لوق هب رخش ىذلا دوعلا رطقلاو ىوش اذا مهلا ةحنار راما

' 165 12015 06201615 22015 22210116124 0325 
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 902 8 2 20 2 .٠

 ركيلاب ةكلاثيللرتلا ماس لس ارنا نا عي م نيزك

 ترخا فاريعلاو اكو مادقالا مهفصو امل اوداز 2 هلوق

 وهو كلذ ىلع اديزم محل نا نب ربلا لاعفا نم كلذ ريغو

 0 تكاد 21و كذا َنَع حفصلاو وفعلاب مهذخا

 الو هرج“ الا ىا: زيللا لتءال هكوفو ةققو تابعا رغلا

 هاك هيلطم دحشاو دحوب ل اذا ءثقلا ع لاش االغأ مهتوفت

 ةلئاش مج 111

 اهتوط تمدح ةجس وا نرشا ةّس احامتجوم العا لأ 2

 ةركملا ركلاو مانسلا ةميظعلا ىهو ءاموك ممج موكلاو اهعورضو

 اهب اوفاط نا هلوقو ىلبالا حملت نا لبق جاتنلا لوا ىف حاقللا

 مهتفت مل رمألا اودارا نا لوقي امل نيديرم اهوتا وا اهوبرش ىا

 لبالا نم ركلاو لوشلا اهنمث ناك ناو

 .٠ 1 تا ع يات < . 5 و 5 1 4 مس هد

 ربطوا نوما فكك اردتم والا وكت ارا 2877 زا د
 هءرغ ع 0 3 2 6 9 2 و 2

 رزالا باده ضردالا نرمحاد مهل كسملا قريع اوحار مج 12

 اوبهو اوركسو رمخلا اوبرش اذا لوقي نوما لك اويهو هلوق
 اهراثع نمي ىتلا قلخلا ةقثوملا نومالاو .ليلاو لبالا مارك

 ناكم نم ىا رامط نم مقو لاي فرشملا ليوطلا سرفلا رمطلاو
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 انهاه هبرضو ءىش لك ىف ماع وه مث لخلا ىف رابالا لمعتس

 ىا ةءابا تيط هلوقو فورعملا انرو ةم.صلا ماعال الغم

 نك ةينكذت ةرعؤ ىهو مهفؤرعم دارا نم ةايس ةدسط مهتحاس

 شحوتملا شحولاو ءائفلاو ةحاسلا ةءاملاو لثم اذهو ءوس مهدارا

 رد 56 دوولَد 2 ااه انماذإ هن ام 0 و

 اا ايد تسلا كاعو د. ةريحتساك وخلا قاتم كف

 مه لاجر ىا لاق 1 بجحمتو يت مه 5 مهو هلوق

 لواو اهدرسو المع يبشلاو عوردلا ىنعب دوواد 39 هلوقو

 هيلا بسنت كلذلف ماسو هيلع هللا لص دوواد اهلمع نم

 اومالتسا اذا لوقب هيلا ممتحلا روضحلا رضتحناو رمالا ةدش سألاو

 ئا لضم سأللا ىوززنو مه لفن فايف لاا امن للتو

 اضع مهضعب ىقس ىا هبرض لثم اذه موقلا ىقاستو رضاح

 بارشلا :هيف ءانالا سأكلاو اضعب مبضعب لتق ىا فوتملا سأك

 نامعنلا قئاقش رقشلاو ايبا "نأك ةنل لاق ءانألا خف« ثارشلاو

 ريما نم هل 1 يضل لاقو

 ء مه ١ هم 75 و - 8< 530 ء

5 

 . 3 ى رمل 26 3 2

 مهعيوف ىل مهنا اوداز مث 4١



 ةا/

 ىفلاو لالا انغام رهو داراوي وفر فاتتلو“ ىكلا ىو
 انيايما ناو كبل فج, حرفت مل اريح ذاييضاور الام اأن نا ليج

 ريخ نم فاعتت لاوحالا نا انملعل لذن ملو هل 500

 ةلافتلا ]دسك هلا اع ىف نحن لوقب تاقزاولا ةشلوقو اوفو

 نيوكي بلم ا هافتخمو دسالا يداك ىهو ةباغ عمج باغلاو

 مج سامتالاو اوناغا اوعزف ىنعمو اهنمحي هنال اهدنع دسالا

 ةباثكلا ىف مهسلا سكب نا هلصأو ىدلا فيعضلا وهو سكن

 س لمح ىذلا سكتلا ليقو هريغ نم ملعيل افيعض ناك اذا
 وهو جوها مج جوملاو اهيف ريخ ال افيعض ءاجم اكس هلصنو الصن

 نا فصو امناو مالكلا ريثكلا وهو روذه مج رذحلاو قممالا

 لشفلا ةمالع كلذ نال مهطنا اهيف رثكي الو مهعجت ال برملا

 لاك ةغبانلا لوقك اذهو نيملاو

 0 2 - - 3و

 راقنالاو عورلا ةادغ ارقو

 همسي لا تن سيل ل 2 م-_ 3 3 52 ص 2. 2 م
 ه6 مك لا هاوس يد احللا 2

 و ششحو ىف تنس نإ لبس مهلو لهس ةءايلا كيبط 5م

 ا عانطصالاو فورعما مت ١ هلثم هلثم ىف ىذلا لصالا ىل لوق

 ام رثكأو حالصلا ىلا 0 ربتوملاو هيلع مئاقلاو ىشان حلصملا



 نأ

 ةقانلا هذه تزاص اذا لوق. قرتفملا رتفشملاو ةحنجا تاذ دود

 نم هترسكو ىصألا تريط اهيف ريسلا ةبوعص ىلع ةرجاحلا ىف

 نيح كلك ملوقو قيفتم نتاط لئار .هناكف اهنريس ةدش

 دق رصع ىف ةقانلا هذه ىلع دالبلا كلت ىف ىريس لوق

 روما كلذ لثم نع مويلا ىنعتم ىنادعو رهدلا رصعلاو فاس

 ىنبانو ىقفرصو ىنلفش ىنادعو متتكي امم تسيل ةرهاظ ةميظع
 رومالا بوطخلاو ىناتاو ىنرضح

 هاو ارا ا 07 5 يي ى 81 و ٠

 ريتسملا ىوملا دوع ىرتبت اهلاثما تثدح رومأ نم

 م نمت رضا" يب ناع اع نسا وقتي 4

 هلوقو هدمب رما ثدح رما مقو املك ىا املاثما تثدح هلوق

 هلق بهذتو سفنلا ىوقلا فعضت ىا:ىوقلا دوع ىرتبت
 ديدشلا بلصلا رمتسملاو الثم دوعلا ىرب برضو اهتدشل همزحو

 ةلوقو ةزم دعب ةرم اهب لز ام وكشت ىا.سفنلا كشتو هلوقو

 باصاو مهسلا باص لاقيو اهب لزو اهباصا ام ىا اهب باص ام

 باس مهس ئطاوخلا عم لثلا هنمو ىنعع

 رايك الو ريللا حرفا اهنا أل اقنع افماس نإ 6 ساي ©
 هاا 0 هَ ع. ء 52 00

 رده حوه الو ساكنا رع اوعزف اماذاف باغ كلك نت
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 هش ىقت امو لبللا لها دارا لبللا بهرا هلوقو هديدح

 ددحلا موتا قيزشلا ضاختلاك مان الط لح هلك |!
 8 ص 6 2 5- <. 7 أ أسمع 2 2, 9-22

 03 6 . | بلا . هد“ 5 .أ 5 ل 2 ١

 رم مو تا صرالا ىيشبا هس رضو حد

 كالا هم رلطا" لماذا ماعنلا روكذ ناملظااو طشنلا لعزلا

 ها وف نارطقلا نم دوس ا بركلا صخو اهب ماعنلا هلو

 َخ : : ١ كرو رطمل وا هذرد ةديقا اول ردح ع ةضسردع1 ماعنلاب امل

 ممتتو هيف مضنت ضاخلا نال ردخلا مويلا صخ امناو هيف نوكي

 اهناآل ظاعتلاب نايلطلا كصوو ةرثكلاو عامجالا ىف اهب ماعنلا هبش

 يصد ءىجت 00 ابعوري ادحا ىزر 0 ةعما لا نم ةدسصع

 1 0 دا ىنع انوطب تلخد ىا كك دق هلوقو

 داراو ابطاشنل لاوهالا ىلع ةّيرا ىه ليقو ةليوطلا ةرسلا

 ف اهوود كل كفار ناشاو هيدا ةراححلا هك م موثلملا

 هلوح ام ىهذ ىذلا رعاو.ضرالا روعول اّترشابم ةرثكو ريسلا

 رعشلا نم

 زفسملا نتا رعاك اهادطرر ضم كعكه اماذإ وعلا 52

 رش نيع بوطخ ماعلا ىتات //"ىتأ نانتتعو د ا

 ىهو حارسلا لوح رياطت ىذلا شارفلاو ضيبلا ةراجحلا ورملا
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 تانب صخو نوضايبو نهيشم نوكس ىف باحلاب ةوسنلا هبش
 موي ىنومجن ىا مهريع اومز موي هلوقو اًضايب دشا امثال رخل

 ىا توصلا ميخرب هلوقو ضوبنا ريملا اومز نيح ليحرلا
 لطملا رطعلاو فصو ىتلا ةأرملا ىنعي هلبس توصلا نبل صخب

 رطعلاب

 0 ا تيل ىلا. . ايكيا اس ذو اولا
 00 ا ا ج١ تا م 20

 رغظلا لك لف لثللا بهرا مره نم فلاد ريك ال 14

 اهتلباقو ' ىفاسلب ترصتنا ىلع ترذشو اهناسإب ىنتذخا اذا لوقي

 نوهوملاو ميضلا لمتحا ال سفنلا را ىنأل كلذ لثب

 سلا عم مق لاك وعو ذاقتلا فلا "نقفلأاو -تشقلا

 نم اهنم نكمملا ةروعلا ىدابلا انهاه رقفلا لقو لذلا لامتحاو

 فلاد ريبك ال هلوقو كنكما ىا همرأف ديصلا كرقفا محلوق
 ىذلا فلادلاو امرهو افعض هيشم ىف فلدي خيشب تسا ىا

 فيعضلا ميَشلا ىثم وهو ةعرسو ةكرادم ىف وطألا راقي

 برضو ىنع تلف مل هب ترفظ ام ىا رفظلا لك الو هلوقو
 حالبلا لماكو نه ىا:حالسلا نقلقلاب ديزي نا لّمتميو الغم اذه

 ٠ هدأ 0 1



 ىخ

 نوكس ىف سفنلاب ذخأب ىذلا را ديدشلا ككتلاو دربلا لا

 فيفخ رخالا لوق وحن اذهو جير

 ع و رح 2 راب ِ ءاملطلا ةقئللا قا سب رفيع تفل ةدزاب اتناك ا

 نهفب ةمدخب نمد ال تانكمي نه ق0 فصلا د 00

 هنقا نوكت «فرصالا رثكأ نالا نطل دقو نات لا

 ءاتشلا7 ىف“ نفرنصت ال نا: ىقحاف كتحملا كد لفارشلا

 كلاحلا تلقلاو دلو امل شيمي ال ىتلا ىهو تالقم مج تلاقلاو

 الو ادلو نعضري ال ىا روزأ ةدحاولا دالوالا تالدقلا رزنلاو

 0 متاو نه حلصا كاذف هب نممته

 - مانع كيلا كيلا“ هنأامك نداض اظل"
 ٠ - روم نك 3 5- 2 02 2 اها 7س 6

 رطع موثلم توصلا ميخرب مهريع اومز موي ىلوعَجف "15

 جبلاسملاو قافر تابصتنم فيصلا لبق نيتأ, بئاحس رخملا تان

 هبشف (ىند ل فيلا ف, جيلا ضربا نش وعرب تا
 هلوقو رضخا تبن رضحلاو نيتئتيو نكرحتت ندأع ىنممو هب نينثت
 هيسشتلا عقواف فيصلا اهتبنا جيلاسك ندأي دارا فيصلا تينا اك

 امئاو لكشي ال ىنمملا نال اعاتا ججلاسعلا ديري وهو تاينالا ىلع



 كو

 لوقصللاو دربلاك اًمقن ارث قاتل هاوقوأ بع مع ادس“ةاطعاف

 راشملا قعشا هنمو نانسالا فارطا ىف زيزمت رشالاو قابلا

 ريثك امف نا ديري اهقبد نم قئارط ىا ايح ىدبت هلوقو
 بيط ىف اهف ءام هبش مث هتحنار تريغت مفلا قيد لق اذاو قيرلا

 كسملا باضرو كسملا باضرب اجوزمم دربلا ءاملاب هدربو هتحئار

 هعطق

 رِطَبْسُم طالب طسَو اجَسف ٍةَمَلَت ىف ٌقَجْرَح ةتفداص ١"
 . 68 2 رك . م 2 35 مَ 3 2 3 3

 رع دسم طك عا نم كلام فصاق ىءادت عينواف' وود

 حير لك نم ةديدشلا ىه ليقو تفطع اذا لامشلا فجرلا
 و 3 ئا |[ يعش هلوقو ىداولا ىلا ءاملا ليم ةيلعلاو

 فيري قبلا لايقل كعابماو ةانمتوف ةيوطسما طرا .طاللاو
 دربف ةديدش حير هياع تبهو افصف طالب ىف رقتسا ءاملا نا

 نم فصقنا ام فصاقلاو لاهنيل لام ىا ىعادت هلوقو

 لمر اهلك لوقي عمتي لمد بيثكلاو لاهناو لام ىا لمرلا
 لمرأا فصو امناو هلصا نم ملقنملا رعقنملاو اهتمعنو اهنيل نم لاهن
 هكارتو هتلوبسو هنيل ,ىلا ةراشا راعقنالاو لامنالا

 قي نا ظبقلا كلسورعو ..قدانق نقي صعلا دوطتلا 3

 دودو تيلابتم قاعأبلاا موق عا ناسا نكات يا



 تل

 رازم طش لات تفاصيل شم تدعي ىا هنع كئااقو ةركسع

 هدعبأ م ىذملا رازم لطو ا دارا ىذملا

- 
 يتسم يس اةهع لمل 1 ةرمئاجماو تلت ىلا امله مس

 .ءر 2 2 ظيهولاا ل

 رغ لمرلا ىحاقاك تيشش نع 2 تّستنا اماذإ واخ نإ

 ع اهتون ىلا اهيسسا ايتن .تدعو تقراهف ينل

 هيل اهراس ركض ىزابغن اير كن عي ١
 ىنممو ندبلا ةلماك ةمضم ىا نداب هلوقو بحي امب هانا اهتلاناو

 ىباقالاي ههشو تبئلارقرفملا سلا تيسفلاوروديتو لد

 ناوحالا رو دارا امنأو امانصو اتضازو ايصام ف نا عج ىهو

 رثشلا ىنعم ىلع رغ هلوق لمحو ضيبا رغا لكو ضيبلا رفلاو
 تاكسالا» لع اضاوأاناك- اذا .ىدملا ف عج رغثلا نال ممجف

 هاد - 26 - ه- 0. ميل لم 5 ٠ 41 1 هدم

 رشالا لوقصم ضمنا كرت هكبس نم سمسشلا 2 ١5

 2- : ع 7 كفدتوما ا م
 ردحلا ءاملاب كرسملا باضرك اببح ىدبن تل اذإو 1

 نسردل تطقبم اذا شلل تاكو رثثلا يبي سقفلا هللا ١

 مظع نم اّدس كّئيطعا سمش اب لاقو سمشلا وحن اهب فذق

 ' 1)عمان15 ىلحو )503 نائسالا طمقطتواتع 038525



 6و

 لم هب سه . 2 هنن 1 عع 0 م

 ركو ئنث نم ذاللا :تاذ لوح ' .اوتشو دخن اوظاق ام :ثنح..٠

 رجح ٍؤوُدلَمي حارلا ةرْفِص اهنايخأ ىلع ان هَلَق

 لعدد ةذاح هبتدحاو, نجم وهو ذاملا:تدت را. ذاملا تاذ

 ةيشعو ةودغ ىا اهنايحا ىلع اهنم هلوقو هاناج هاو عضوم
 تيمس رمخلا حارلاو اهنم اقص ام حارلا ةوفصو راهنلا فصنو

 ذيذللا ذوذلملاو هل شهب ىا ءازعلل حارب اهراش نال كلذب

 املا ةبح نم هدنع نوكب ام لئانلا نم انه هل لوق ذلتنملا

 لبقلا نم ىنتحي ام ىنعي دراب ءاب اجوزمم حارلا نم افص ام ةلزنع
 دراللا رصخلاو

 ٌرِهَظا اب ىرغت مخنلا هيرثو يدوم د رب ع ع اونا

 ركذملا رازم طخش تانو اهبح نم ةركسع ىف لظ 1 "طي هرهتم ب0 ا

 هلوقو هنع ةيانك ءاحلاو ىرخا هنت دقف ةرم هطعت نإ لوق

 ىّتح ةّمشم ىف هأيا اههنم نم َلظب ىا ربظلاب ىرجي مهنلا هيرتو
 بكاوكلا هل ودبتف هراهن هيلع ملظب ىا ارا بكاوكلا ىري هّناك

 ةريح ىف اهبح نم لظ ىا ةركسع ىف لظ هلوقو اليل ودبت اك
 ركاسلاو هب رادب لبقا اذا توملا ركاسع هنذخا لاقي ةّدشو

 ىف لظ دارا تأنو هلوقو اضع ابضعب بكري مومنو لاوها
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 اعئادح دارا امناو دع مفتدب ا هؤاسلم نرقلا ةظلغ ىا ىردملا

 ملطو سأرلا قرخ دق ىا بوجي باج نم هلصاو اهرغصو

 ىهو هرهظ ىف ةدح وذ دلو: ان ىا ةدنس ىذا

 اهنرقب هضفنت ىا لاضلا ضفنت هلوقو هنتم ىف ىتلا ةقرطلا

 كه“ ماو رتخ“ ريشلاو”ىزبللاردلتلا -لاضلاو ةزدق ظلشيلا

 امسح ىف ديزي امب ةيبظلا فصو مث نسلا ةرينص ةيبظذكح

 بصخلا ىف اهنوكو دلولا ركذ نم

 هر 0 ع 2 مى هر --ى 59 : 57 1 تا -

 رح فلظلا صخرل ونحل فردم قوللاك فافح قاتكأا نسب ا

 0 2 2 ه٠ م م و -2-ء 2 1 5

 ناعضوم ىوللاو فافخو تيك اهدا ا ىلاودل فاخلأالا

 ف ضاعت 1 2-1 عطقنم اضيا ىوللاو

 للا مارص مابا فيرخلاو فيرا ف تلخد ىتلا وا فيرألا

 لع فطعمت ىا فلظلا صخر هلوقو فطعت ونحن ىنعمو

 تفطع اذاو قيتملا ميركلا ّرخلاو دمب هفلظ دحشي مل ريغص دلو

 بسحت هلوقو اهنسل نيبا ناك عبطقلا تلاذخو اهدلو ىلع

 اهتقرو اهتمعنل اهبلع ةدش رظنلل اهفرط اههفد بسحت ىا فرطلا
 اهفصو:اعل فاكشلا :ىهوقلا انا هدلوقأل لابعتلاو: ةدغلا ةدقلاو

 تضل الا كسلا يل سا
4 
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 أشرااو اههضايب ضايبو امهداوس داوسو اههتعس ىف هينسب اهنيع
 هيدي اهيدخ هّبشو رهظلا رثمالا نطبلا ضيبالا مدآلاو لازقلا
 ا أرماو 7 لجر لاقب هتس ةئادحل لفاثلا لاو امرتلاسا "ىف

 هيلع تّحْضنا امو رصألا حشكلا ةارم اشك انو هبلوقؤ أ ٌةَرَعَو

 ىف ةاملا حشكب ةأرما حشك هبش ةيشحولا ةرقبلا ةاملاو عالضالا

 امنال ريغصلا دلولا تاذ ىهو لفطملا صخو هئاوتساو هّنط

 اهعيطق ىف تناك اذا اهنم اهنسمل نيبا وهف هيلع تأ>و هب تدرفت
 اهرهز ىعرتف نانفالا هذه عبتت ىا ذة هلوقو

 ناف عجج نانفالاو اهفارطا ضغ نم ىنمو اهقرو قروتو

 اهناو رجت لكو تان لك رون رهزلاو نصنلا وهو

 ةضغلا ناصغالا نم هاعرت امب ئزتجت اهناو بصخ ىف اهنا فصو

 ايدك مضها كلذف ءاملا برش نع الكحلا بطرو رونلاو

 اهنسل متاو

 0 1 ا صبتلا نخر دكاو اهني نينتحلا لفس

 ا ناتفأو لاََّصلا ضف د 1 اهل ىردملا ةناج لا

 لءاعلا  قلا ةنافلاف محلا نم. بلملا تيضحا انه تان

 ثشالاو ةزيجملا درو هنال ادراو ليقو نينتملا ىلع طقاسلا

 ةبأج هلوقو ليوطلا دتملا ركسملاو لوصالا ريثكلا فلل
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 ردح روُقْعَي ليلا ا هققنأ نيا ديلا تراج ه

 ريكو درب َنْئَب طيلخ ىف ميه ىبخَصو ىتداز مث *

 ا لل ثنأتل هغّنأو لالا ىنع ديلا هلوق

 ضرالا ىهو ءاديب عج ديبلاو امنع ربخا دق هناكش املاح

 نوكيواغانبازعتملا نال' لفل ءرخا لاقءاعإو ةييوتسا
 ةرمح هولعت ىط ل اهلابخ هأتا هسرعي دنعو ليلا رخآ

 اتلا: دببا | -تمطق لوق مايقلا دنع ءىططلا ماظعاا رئافلا 0

 كنا "لوقت اكراهشنءاهاتغداغاو هتسو ةصخالاملق 71

 ىبحصو هلوقو رمقلا ىانا كتيؤرب ىرتل ىنا رمقلا ف ىرتل
 اناو را 0 ف هلوقو تا هدحاو ماين ىا جم

 رهنلا هب دارا رثو دابا نم ةليبق دربو ىل نطلاخلا ىباعحا ىف

 قفاةدتيع طا لاقو دانا نم اضيا ةليبق | ىهو. طساو نا

 رمئااو ىشو بوث دربلاو نيبوث ىف مه ىا رو درب نيب هلوق

 تاكا نم برض ىهو هر عج

 م ا ا ا

 رمَزلا َناتفأ ٍلَمَّرلاب ىِرتْتَت لِفطُم ٍةابَم احشكابو 4

 هبش ةقانلا دلو زغربلاو رظنلا قراست ىا فرظلا سلخت هلوق
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 3 نوبات نإ ' لجو زع هللا لوق هنمو ةهنمو ةروعسم ةقان لاق

 0-17 د كلك نكي !/دجلوقد قلو

 00 تاءف ناف كل ىب اغا نامزؤب ا ويووفلا كان

 نميل للا تا ااه سبل هلوقو لتقل اسس 0

 ندا بق رهاوه ىا نسح 22 ع كازو 2 4

 ع سدا 8 0-0 000 ا 86 .

 رسم صا بأ أهلا قلع اذه 0 نم اهمح وجرا كك

 0 ءارخدب تسكزلاو قا 0 ع 0 1 ننعلا أ 3

 دقو ىنع اهح اهبح عالقا وجرا ا ا 0 اه كرا فك هلوت

 متكلا رسشسلاو ةدشو ندع ىأ صن هَ باقلا 56

 ىف فورعملاو بعتلاو ءانعلا بصنلا ليقو بلقلا ىف لخادلا

 لايخ نيعلا قرا هلوقو داصلاو نونلا تف كاملا ىلا اذ

 هلوقو مونلا ىف ب فاط لابخ ىنيع ربسا لوقي رهسلا قدالا

 ٌفخ ىا رقوت اذا رقي هساج ىف رقو لوقب راقولا نم وه رقي مل
 نكسيو رقتسيف ”عدي مل هانم ىعمصالا لاقو ىنقرطو احلايخ
 ظ نزحلا ميو رمسو

 ١ 607ه, اللا, 24. -- 2ءماتتو اضيأ نوكتو زات50ا08 رعسو 16
.8 0325 

 : مءمانأ5 كلو زاندواننذ 13. قات كلت 220166وان 1202830116 0335 8.

 * 0 عرش



3 

 اهنع تحل: هتتدوز*الو | اهنع: هلت 1 نب اراشالا ككتأللو

 لام نبل ميتاج قمداعالاب كتأليو هئلرقو ايبةلتام ل
 نع لس دق ناكو ريرج ريغ تيبلا اذهب دحا ئحي مل ىعصسالا
 مآو دع نم مولا تق أم لوش 31 لّف سانلا رعشا

 هلوقك وه اتاتب هل 3 ' نم هلوقو دعوم َتَقَو ل 2

 قعمو ءيشلا ىعمب انه عيبلاو ذاجكلا تاتننلاو 5 ل نم

 هل هتلعج اذا ادعوم وا الجا هل تنرض لاق لمحت برضت

 لفيف عكا لاقو

 -  3تاه 62 20 0 .٠ 5 2 ع 0 -

 . ِ هيدر 1 2 قرم
 رج ىوام كتم ادهر رتل :الباق ءئادركش 2

520 

 أ ادع 2 نمو هلوقو قوش امل كذحأو كتنختلاو

 وهف ردقلا زواج ام لكو ردقلا زواج طرفم 55 تملا نو

 رانلا ترعس نم ببتملا هلصاو غلابلا ديدشلا 77

 نونجلاك وهو راعسلا نم اضيا نوكيو اهتجهو اهتدقوا اذا
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 عضوم ىهو ةروع عج تاروعلاو ةءاندلا نم ةفنألاو ةظفاحلا

 لوقي هوحنو مازهالاك ةيجقلا ةلمفلا اضيا ةروعلاو ةفاخملا

 ىانا ءادعالا ددهتو مويلا كلذ تاروع ىلع ىسفن تسبح

 0 طل لو هلو ةودعألا جبت نم ةفنأو ةظفاح

 وذ ل تي بولا نطوم ىف ىلفن تسيح لولقي فلا
 ةعضب ىهو ةصيرف عج صنارفلاو كالحلا ىدرلاو ىدرلا ةوتفلا
 ناسنالا نم دعرب ام لوا ىهو فتكلا مجرم دنع بججلا ىلت

 عزملا دنع هريغو

 دل الزي تقي نال ةةاوعأ تفل دنا 93
 ا مالا ترف اي ادق رينج

 جوز ميل نم راضالا ب كبتاجبو

 هَل مِن مل نم رابخألاب َكيِتْأَيِو ٠٠؟

 دب ال سفن لك لوقي دوروملا ريثكلا ءاملا وهو ّدع مج دادعالا
 ايلعللف اهدغ ىف.تومسف ابموي ىف تمت مل ناو توملا درت نا

 هلوقو دغ نم مويلا برقل برق وهن دنلا ىلا رخأت ناو

 الهاج تنك ام مانالا كل ربظتس لوقي مايالا تابل يدعم
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 ىتءارج لاجرلا ىّتَع ىَتَن نكلو 5
 ىدتخُمو مهْيَلع ىمادقإو ىربصو

 دصرَس ىَلَع ىِلْبَل الو ىراهَن ةمْقي ّىَلَع ىِرْمأ ام َكَريَمَل 4

 هموق ىلع مدقملا عاجشلا وهو ءىرجلا ردصم ةأرجلاو ةءارجلا

 ىلا ءادعالا عرستو لاجرلا مادقا ىنع ىفن لوقب لصالا دتحلاو

 ىرما ام هلوقو ىلصا مركو ىمادقاو قأرج نم اولع ٠١ ةءاسملا

 هيف هجولا ىلع هيتشي ملو هتبضما رماب تمم اذا لوق ةمشب ىلع

 0 ليل الو هلوقو هل ىّدتهب ال ىذلا مهيللا 02 ةجلا

 هل ل اذا هنا ىنملاو مطقنملا ريغ مئادلاب سيل ىا دمرس

 'ليقو نوزحلا ليل لوطي اك هليا لطي ملف ربصلاب هاملت مه
 لغتشيف هيف ددرتي ملو هذفناو هاضما رماب مه اذا هنا اضيا

 ةمون نت تل
 م هم اه ١ ا .٠

 اهكارع دنع سفنلا تسبح مويو <66
 ٍْغ 2 5 2 : / -

 ٍددهتلاو هتاروع ىلع مكطاشخ

 2 يبس --- م بيرس 000

 ىدرلا هدنع ىتفلا ىّتحب نطوم ىلع ١
 - أ 2 -ِ 11 55 ها

 دعرت صئارفلا هيف كرتعل ع

 ظابط اهمماحدزاو بركلا اهتطاعم دنع اكارع دنع هلوق

 ' 0 اضيا نوكبو٠
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 ميغ سيل ,هلوقو لكما جيلا نم قشلا نال ةتيع بوش
 هلوقو ةدمحلا ىنممب اضيا نوكيو رومالا نم هب مهب ام انهاه مهلا

 ىعفن عفني الو ىماقم موقب ال ىا ىنانغ ىنمب الو

 ٍدهلم ٍلاجرلا عامجأب ليل
 ردك لاو رلا ىف ةاموإ كلك راف ف

 نأ رس و 5 0 32

 دحوتملاو باحصالا ىد ةوااليع

 ليلج رما موقلا بان اذا لوقب داسفلا ىنلاو ليلجلا رهالا ىلجلا

 لل عرسأ داسفو ةءاندب 1 ناو هعفد ىف كراش و هثنع وط

 لجرلا ضيف وهو - مج مج عاججالاو هنع ناب مو كلذ

 لجرأاا ده لاقي مقدما زوكلملا دهلملاو ك1 اهانا 07 هعباصأ

 لالا ةلفو يع ولفت ل توسع عملو زكلو

 سيلو موقلا ىف فيعضلا وه ليقو لاجرلا نم فيعضلا لغولا

 ةعامج هعم 6-0 ديري ناىصالا ىذ ةوادع هلوقو مهنم

 سيل فكيلا لاجلا نم درملا دحوتلاو هبوقتو هدبصعت

 دحأ هعم

 8 زكلل 2201



 ا

 هنم ىشب لمرات هرقع ىا مكيلع ديدش هلوقو ةوقو -3-

 ملظلاب دصاقلا دّمعتااو هرما ىف نورت اذ اف ملظو مكبلع

 0 ل * دي
 ددزب كربلا ىصاق اومكت الإو هَل أابعفلا امئاب( ةورد لا ١

 دهرسملا فيدسلاب انئلع ىعسو اهراوح نااتنب +امالا لظف دك 0 . 57 ا 5 مده - ع 2-2 - 9 ابدأ بان عا لا 0

 ةيلوأ لأ وورق كلل ارق ايدك 1 ناو 5 هةلوُق

 اهنم ىصقَت ام اهصاقو لبالا كربلاو هذو هرافن ىف داز

 ىف هشنوتشي ىا اهراوح نللتمب هلوقو ةحانلا اصقلاو ىو

 هلوقو ةقانلا دلو 0 راملا دامراا ىهو ةلملا

 ع اهب ٠ ا هتمعطا انيلا 0 قا قيادشلا توم ع

 1 ةعطق ىهو مانسلا ققش فيدسلاو ىثملا ىعسلاو

 .نيمسلا وه اضيا ليقو ءاذنلا نسحلا

 هلغأ أ امب ىنيَمْنأَف تم نإف 5"
 دبعم ا ا د ىلع 2

 2 ركل علا ا

 ىدمهْشمو ىئانم ىنْعِي الو ىمهك

 ام ىلاضآ نم ىكذاو بكذا لاهلها انا اع ىمات 0

 درري وهو تجلا لع ىعشو هلوقو هب روبشمو هلها انا



03 

 هيداونو ىانا اهفوخ ىا ىنفاخم هلوقو ماينلا دويشلاو لبالا

 ا رم يلا كفا لات زطرع عش اتمو ةلئاوا

 1 ا يهاب بنر لوثي ءركت اح م كيلا قاس

 ال لوقف اهرارف دنع هنم دعبا اهنال ىداونلا صخ امئاو نافضلا

 بضعب ىثما هلوقو َديِق دش ام الو برق ام ىرقع نم تلف
 كلاب .اهنلا ىتبشم لاح ىف كربلا اذه ىداون ىتفاحم تراثا ىا

 ةابك ترف هلوقو هدمت نم لولسملا درجْلاو مطاقلا بضعلاو

 ةلالطاو هيلع لمتشملا عرضلا دلج فيخلاو ةنسملا ةمضتلا ةابكلا

 هبش اصعلا ليبولاو هلضفاو هريخ لاملا ةلقعو ةمخصلا ةلدجلا

 انيس نرغقلا» ةديللاو هيا ىلازغد هس اولا اهيريسفللا

 0 ثيظولا ل هدرا

 ديزي َتنَتَأ نمسا 7

 دمعتم ُهَسْعَب مكبلع ديدش براشل نورت اذ امالأ لاقو ٠ 1 دي 7 روس . يأ يأ 7 يح

 فيسلاب هتبرض امل ردنو نط رت ىنعمو خيشلا ىنعي لوقب هلوق
 عارذلاو مسرْلا نيب 7 دنلا فو قاسلاو سرا نيب ام فيظولاو

 تاذ ةيهاد اهناك ةوقلا ىهو دبالا نم اهبلصاو ةهادلا ديؤملاو

 !0 ةدذنلالاو ددنالاو ٠

 ا ا 7
 رر



 منقي

 ئا ىدق:لاقف, لمي نا: هئاضل فيلا .هلبعا قفرلاو :قأتإ

 علا هزحاحو ىبسح ىنعع اًضا دق نوكو ىضمو عرف ديف

 مطقب ىا هب زجحي
0 6 

 هيل ااؤطتمتم تضف "لن اذإ ؟ةايير د

 همس عل دبل نيمو كت
 ت١ كالا نو ميمو كاع معح 8

 ىددجو حالشلا موعلا دخلا اذإ مل

 قب هنيئا تايجاذإ اسينم

 ترصتبا 3١ قا هناا صم“ هكركو ةظكؤسلا زم مطاقلا داو

 نا اهب ثاني ىلا ىلوالا ةبيرضلا يك تترضف ملظ

 ىف نوتمب ىذلا فويسلا نم ئدرلا دضعملاو ةيناث ةبرض ديعا
 ليلكلا دضعملا لاقو هتعطق اذا ءىشلا تدضع لاقي رجلا مطق

 اهيلا اولجت ىا حالا موقلا ردتبا اذا هلوقو فويسلا نم

 ىاىدب هئاقب تانالذابتلوقو مد رمال اهو فردا د

 ترفظ اذا اذكب تاب لاّتي هب ترفظو ىدي هفاقب تقلع
 هضبقم فيلا متاقو هب

 د لذ و ةبارتم "يناس تولت موتا
 ء هل < 0 0 تال ا ل

 دكت ليدوااك حش ةليقع ةلالح بٌيح تاآَد ةابك ترف 44

 نم كرب ام ميج ىلع عقب كربلا لبقو ىلا لبا ةعاج كببلا



/* 

 ه 3 < هوز م 2 5 20

 ٍدَوَسْمِل ةداس ٌمارك نوني ىفّداعو ريِثَك لام اذ ُتْحَبْصأَف ١
 2 9 02 . 20 د 22 3

 كافل طفوا ماك عفت: قوت ىزكا ثرشلا لعرا أ.“

 >1 فاس هللوقو ىنوداعو قوثا-ىا مارك نوش ىنداعو هلوق

 فيرش نبا فيرش ىا فيرشل فيرش نالف لاقب اك اذه
 فيرظلا لاجرلا نم فيفخلا ىا برضلا لجرلا انا هلوقو

 ءالا رسكب ىبعدالا هاورو ىكذلا رومالا ىف ىضاملا شاشخلاو

 هلوقو ريطلا ,ثاشَح الا رسكلاب شاشخ ءىش لك لاقو
 ريثكلا ىذلا دقوتملاو ىذلا حورلا فيفخ ىا ةّيملا سأرك

 ادقوت رانلا تّدقوت نم هلصاو ةكرحلا

 ةيناطب شك تاتو ذل تنك رداع - ه < : مس © 1 0
 و 29 3 -

 دنهم نئنرفشلا قيقر بضعل

 هك 2 0 : 20 4

 ىدق هزجاح لاق الهم لبق اذإ ٍةِبيِرَص نع ىّتني ال ةقث ىخأ 6

 مشكلاو ىل انوفا قك يهتم ىتتتلا لاو الل كسسقا" لوقن

 عطانقلا فيسلا بشعلاو عالضالا هسلع مضنا امو ةرصاخل
 ةنالط قنا ىا فيلا ىو ةقش ىضلا همام هل الط رايت
 بسر ةبيرض نع ىنثن ال هلوقو ةبورضملا ةبيرضلاو هدحو
 هزجاح رما اذا لوقن ىدق هلوقو ابنع مجري مو ةبيرطلا ىف



 ل

 نيام" دع افئانرا تحرر .|> ىلإ تاس كلوا" ضال نودفا 25
 - - 5 0 د م ى ت2 -

 1 يي م - 5 02
 0 5 ب 9 - 2 0 6

 1 ا - - 00 0 "سالب

 دّثرم نس ورمع تكاد ءاّسش ولو
2 

 كل ركاش اناف حيبقلاب ىنفذقت الو ىضرعو ىنكرا لوق

 تنك يلوم "نافطع ضال ةرح دغرصو كتعراتا تنك

 نم 'نيدملا ىذ هللا دبع نب دلاخ نب سيق وه دلاخ نب سبق
 * نع نيالا ةلفوع مع نا دئرمم نرووعو باش

 ةفرط ىلا اوثعا ةفرط لوق عع ال ديف نب ورا كاك

 الف ”ناملا:.اماور هكطمن) ةللاق .دلؤلا امازةل لاقف هاتأكف تألف

 هوطعي نا ةعبيس مهو هينب رما مث الام انطسوا نوكت ىّبح حربت

 لاق مث اري نيعبس ورمع ونب هاطعا ىّتح لبألا نم ارشع ارشع

 ًاوقبقا نيثالث هوطعأتف اره ارهغ هوطعا ةكانا) ىب نق ةلئالفل

 ءانالا7 ب ؤداسأب اع ةفرط اوطغا ئددلا مهؤانب ع

 هينب لشم اندج اناعج نولوقي 'هوطم مل نيذلا

 اهيا احا

 * 06و 11015 2015 20311011621 0215 2.

 : 8,0, مههوان كتل ةفزط :اًوظعا :نيانلا) ا ءاكالا»+

 ' 8,0 ةفرط اوطع مله
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 قزبأ كك ىلاتل: وا: هيلا“ نم قف لون" اذ لعا ىتلامألا "كاملا
 هرظنا لاقي بحي ام ىلا ريصا ىتح ىلع لت ملو ىدغ ىنرظناو

 هبأر نسحبو هماح هيلا مجري ىّتح هعد ىأ هدغ

 دار 6 2 00 - ل ١ دا

 دتفم انأ وأ لاستلاو ركشلا ىلع 2ىقناخ وه ورما ىالوم نكلو

 5 ا له و .ء 1

 ةضاضم دشأ ىترقلا ىِوَذ ملظو 4

 دنهُملا ماسغلا عقَو نم هرَملا ىَلَع

 هنم ىدتفاو ىركشا نا قاس .ىا لاسلاو ركشلا ىلع 8

 نا ىلع دتشيو ىنمولي وه ليقو معلا نبا انهاه ىلوملاو ىلا

 نع ىنينغي ال كلذ عم وهو مهفورما ضرعتاو سانلا ركشا
 ةضاضم دشا هلوقو ”ملظ ىل همولف مهفورعل ضررعتلاو مهركش

 هنلباو ناسنالا ىلع ملظ دشا ةبارقلا ملظ لوقي ةقرح ىا

 هبيرق نم راصتنالا ىف دج داك ال مولظملا نال كلذ اماو

 دنملا ىلا بتويسملا دنملاو مطاقلا فسسلا وهو ماسحلا مقو نم

 ' 8 ءالؤه نم ريغ.
 * 8, (' ىل

 ' 2ءرراتأو ليقو زاددوادد ملظ ف همولف 13016 لقطق ]7



 مو

 ىظنلاو مظعالا لاقي اك لجالا ثم وهو مبظملا رمالا لجلا
 اوفذقب ناو هلوقو ةدشلاو ةقشملا دهلاو اهب نوئاقلا اهتاحو

 نا:فذقلاو ' متشلاو ميقلا ِءَدَّملاو عَدَملا كضرع عذقلاب

 لجرلا نه حدملاو ملا عضوم ضرعلاو هيلا بسننو هب ىمري

 كلاملا ضاخح مهدروا ىا لثم اذهو ضوح مج ضايحلاو

 مهددبتا نا لبق مهاتقا ىا هديا ل هلوقو

 ىدرطمو ةاكشلا» قّدقو ىناجه“ ١ ثدختكو هتيدحا تدخل“

 ىدح خرطنال وأ ىرك جرتلا" هرضاوه ارمأ قالرع نك

 دنا .ىم ناك مزج دلو تاع ثا لقا اع عنا

 دنيا لا تادنلذ قاف ور اكاشسك راو اف رار
 هل متالا“ هقيان رذتك دايشلا#' ءااستذ لهوا مع نا افلا
 ىذا طا ا ىدرتمو ةطذاةيعت ناكم كذآ اذا لش ق1

 حتفب 0-5 اديرط هين اذ اد طع هند لاقي

 ثاذخجإك *ىانا ؟كع نبا زيها لمار دطملا للى وعون لاطللا

 ريغ يع نبا ناكول ىا ىنك جّرتل هلوقو ىشن لإ

 ٠ ميرقلا ظفللا عذقلاو 20

 قم“ 6 58



 ني

 "لل يوتا نبا ناو لا يشل ةيلوللاو
 حرست ال مل دبعم هل لاقف ةفرط 'اهبشف امهل البا ةفرطو

 لاق ,تذخأ. نا اهدي كرعش نا ىرتا لعفت تنك اك كلبا ىف

 |مكرتف اهدريس ىرعش نا ماعت ىّتح ادبا اهيف جرخا ال ىنإف

 سوباقو دده نب ورع: راوج ىعداف رشم نم سان اهذخا
. 5 2 . 8 9 

 ليوط كلذ ىف لاقو ةماعلا نم لحرو

 5 تل ص كح نيب“ وو -*

 ةمرص ىار ىرت ام داو نب وروعا

 0 ناكل درع قاد فدك ذب 2 ذو لوتاو

 غلبي رمأ عقي ىتم ىا ةمكتاا "دبع كلنا عم هللوقو#ةلازتلا
 ريعنلا هك يل لاقيو هدبشا سفنلا "نم ذؤتولا ىصفأ هيف

 ب بهذي حب روشلا ف هتدهج اذا

 ديا دهجلاب ءايعالا َكِنلَم نإو ”"هئاخ نم نأ لفللا, 2 ةنإو 7ع

 ١ مهتنأ كضرع عدّملاب اوُقْذُقَ كا

 ٍدْدَهّتلا لي توَملا ضايح د

 * 460672016, آ1,

 " 1ع لاقيو زانذن 04 12. زان 23176016 0385 8.



 بيب

 ءاش اذا هل لول دفا ىلا نسرفلا فاو اكفنا

 ىلع ىنثنا ام ديري ديلاب هاينثو هلوقو هيلا هانثو هبذتجا

 هدم ه4 542

 دبع َُق طرق ىَعلا ىَل ىمأل 05 مرات م ىردأ مو موُلَ 3

 دحأم يق جل 6 ها ان 1 ا ريَخ كل 0 ىضاناك 98

 َُط ةانطو 0 لوقو ةفرط ىح نم لجر دبعا نب طرق

 تاندنف هقاكأ ةريخأ لككت نم تس نتف لود 7

 هيينففا اذا ندا حمرأا ا لاقيو ربقلا سئمرلاو هييفدو

 ولف مكب ىف ناك ناف ربقلا باج ىف قشلا دخلا

 لدللت ىلَعو لدم لا هاطشسخال, قاد سمر لع هلوقو 6

 0 رج يمس رو تح ا

 ديمم عيرتح ليغ ماك بدخل . قنا ويهستلف مح ل
 7 ا ا سوو ع 2

 دهشأ كسلا دهع كلل ىم ىلإ كدجف كرتلابا 0

 ريغ هيلع هتينج ءىشاالو فذ ريغ ىلع هريخ نم ىنسأيا لوق

 لاكي انذار كف ذةذعلاو ص كرم كسا تالا

 امتفرع اذا-اتدشناو اهدكذب تادشاو اعلط اذا ةلاطا

 ' 0 هبذدح هضق ءاش اذ



 نسخ

 ةدل لك اصقان انك لاملا ىَرأ 5

 5 ل ل

 هامتعاو هماتعا لاقي مهّصخيو مهراتخ ىا ماركلا ماس هلوق
 ىفطصي هلوقو هسفناو هرايخ ءىش لك ةليقعو هراتخا اذا

 ترا كاهل كاملا ليحل وئعتل و فطو ناغلم ى
 لاملا رابخ ىفطصيو سانلا مارك راتخم توملا لمج امئاو قالا

 ماركلا دّقف نال ةققللا ىف ءىش نم اًميش صخي ال ناك ناو

 592 نكي مل هتربشل هناكف هريغ ها ماو رضا لالا اراخو

 لاملا لوقي مانالا صقنت امو هلوقو هاوس ءىش ثدح الو

 كل ذك“ ناك اًذانف مطقنيو دفني نا كشوف رهدلا رورم هصقن

 هب نضي ال نا ىنبنيف

 ظ يملا لارا نجس جز هنا دعا سب

 اصلاح ةاثتو نخفلا لرطاكقت
 ريا ه د 96 . 0 500 ا 5 3 5-5

 دنهجبل قع اش ةنم ندا ىتم., . الف: ىدص ناو اقارآ ىل امف ”+

 وهو ىخرملا لبألا ةلزنمب ىتفلا هئاطخإ ىف توملا نا لوقي

 لوطا ناو 'ناسالا نا تملا هبذعجا ءاش اذا ناسالا دس

 ضب كلمي نم ئدي ىف وهو ةلاح ال هينا وهف هلحا ىف هل



 اكمل

 لبق رمخلا ترك اهنوراو ىسفن ىفشا ىنرذ هلذاعا لوق

 درصملاو ادرصم قايح ىف ىبرش نوكي نا فاخا ىنإف توما
 ىدصلا ىدص انتم نا ,ملعتس هلوقو ىرلا لبق مطقي ئذقا

 انيا دبرب ىدصلا انبا هلوقو هتوم دعب لجرأا ناهْج انهاه

 شطظع اذا دص وهف 0 ىدصت ىذدص لاق ناشطعألا

 ديْشُم ةلاطّبلا ىف يوم ٍرْبَمَك هلامب ٍليخَب ماعَن َرْبق ىَرأ *
2 

 6 7 ف - م 2 1 22 متنا 0

 كضنم حبفص م م حا فص امهنلع بارت ل نيد وثمح قر 3

 نيرا مخلاو هلخبل مدحخيو لثس اذا رحزي ىذلا ليخبلا ماحخلا

 ناف هلامب مشي الثل ناسالل ىثيني لوقيف هلامل دذمملا ىوفلاو
 حيحشلا 52 الق تول 0 ناريص هل رذبملاو ف حيحتلا

 داراو عومجملا بارتلا ةوثللو ةوثجلا نيتوثج ىرت هلوقو هحشب

 ضارعلا ةراجحلا امفصلاو بارتلا نم ربقلا ىلع ام انهاه

 لوقد صعب ع هضعب ل نا ربقلا ع د ئدللا 5-0

 نيب 5 الو هش نابودسو 0 هلا ناريصد رذيماو حيحشلا

 ا

 نطو ماكنا ماني توتال ١
 دفع سلا حافلا كلام ةكدع

 ؟ 6 ترللا لا



 هيف وهب نأ هريصقتو ميغ سالو شرو ىدن موي نجدلا موي

 1 اه يف هن عاب ناريصف ةيدلبلو رورسلاو ومللا مويو رصقمف

 رفاو علما

 دادقلا منول

 5 اذه دض ىف ةنانلا لاقو

 تفرض رند نزع 5200 3 ا

 ,ماياك موي مهئاضغب لجأ نم

 ةنكسهباو ومللا مايا نسح نسحا هناآل قجدلا موي صخو

 ذداقملاو مدا. نم تييلا فارطلاو ةدسللا قداخلا ةماتلا

 نبل اجبل ام دللفلاو !نيربلا' ناكجر هنلؤوقو ا دودشملا
 لبالا فونا ىف نوكحت رفص نم قلح ابلصاو دماج

 اهبعارذو اهماظع 6 دوعأا نبل لانلعلا ل 0-7 رب اهتدحاو

 م 16 ل وماتت لة سلوقو معلا كبت نك هيل

 هنلو هكتوعل 2 اهدضعو اهكاس ةبش

 0 اوكا 0 ا -

 درصم ' تامّلا ف ور ةفاجم اهتامح ف قىتماه ىررا ىلردف 5١

 ىدصلا انت ىتص ايعمانإ مَعَ هنتانه ف قورن رك

 ' 8 ةاملا ىلء
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 352 4 سا 00 :جلانقا ع مس 3 ويص تال 3

 ديؤت ءاملاب لعن ام ىتم ٍتْيَمك برس تالذاعلا ىقبس نهنمف هل

 كروتجلا ةيهت انملا ديك اخم'فاضملا ىدا ا 2

 تالذاعلا مول لبق رما برش ىلع ودغا نأ ثالثلا نم لوقد

 مث هلام نئيقفثإ هنقو ناركس ته ناك لجملا] نا كلل ١

 تالذاملا قيسا لاقف لذاوعلا هأذعتف هركس نم انك دقو حبصت

 اهبرشا رمخب دارا ةبرشب هلوقو نهلذع مطقأل رمطا تر

 ءاملا بص اذا لوق' ديزت :هلوقو ةسلكلا“يلا ءارمللا تيبكلاو

 هيف ءاملا تص دنع اهولع ىذلا بالا دبري ديز اهالع اهيلع

 ركل رك ناعم جلول كلا !كاضملا قفاناااذأ ىزكوسهلاب

 فطعرل توظ ىا انامل كك هلوقو جو فنطع اذا 31

 هلوقو ودعلا هب طاحا ىذلا كردملا أملا فاضملاو هيلع

 ديسلاو هب حّدمي امم وهو ريتوتو ءانحنا هدي ىف اسرف ىنسي ان

 تانئذدلا :كتيشا“هننال اضعلائنذا نحو رجلا: اًضتلاو كذلا

 هلوقو راغ وهو ناسنالا ىلع جرذيب نوتسم هنال اهركناو

 دووشلا باطي انسللا دزوعلاو ه”تكحرحو هتحه ىا كليف

 ىركو هلوقب ان بصنو

 2 7 7 ا 26 هدا هرم 2

 22 20 2 أ 1 2 2 و َء

 دِضَحِي مل عورخ وأ رّثع ىلع ثَّقَلع جيلامدلاو نيِربلا ناك ٠
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 ةبق فارطااو بارتلا الإ ايش كلمي ال هناك اهيلا سني ريقفلاو

 كي نت ةائللو ءاينغالاو ريسابمال الإ نوكت الو مدا نم

 ءارقفلا هلا ىطعأ ىنال ءاينغالاو ءارقفلا ىنفرس لوقب 5-6

 دارا ىعولا رضحا هلوقو مهطلاخأو ءابدفالا مدانأو مهيلا نسح

 لامعا ىلع هبصن زوحي دقو لعفلا مفترا نأ طقسا املف ا َّك

 ا كب ا انهي وللا ىف سورعلا ىقرا) ةيمسنلا نأ

 نأو برحلا رضحا نأ ىنمولي نم اي لوقي اهسفن برحلا نع
 كانو ىف الخ ةذاذللاو .ةوضفلا ساونا نم اهريغو-نملغا.ىف قفنأ

 كلذ نع ذي 3 قيلت نا

 ىتينم مد عيطس التنك نإف٠»
 ىدن م امد اهزدابأ ىفرَذَف

 فق عال نكرم تالق ال لف

 ىدوع َماق ىتَم لْفخَأ مل َكدَجو

 عاتا ىلع ىنملت الف ىنع ةيدملا عفد كمسي ال تنك نا لوق
 تكلم ام قافناب ةنملا ردابا ىنعدو ىلام قافنا ىف ىاوه

 ىنعمو لاصخ ثالث ىنع دقلت ًالولث هلوقو اهلواح لبق ىدب

 مادقف 0 ىتم ىا ىدوع ماق م لابا ملو مظعا / لفحا '

 هضرم ىف هدوعب نم دوعلاو لع تاحنانلا
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 اهيلا رظنلاو اهبايث نم ديرجتلا دنع مسملا ةّضب ىه لوقي دسجلا
 اهنانغ نم ايلط اف تذخاو انل تضرتعا ىا انل ترينا هلوقو

 فرطلا ةرئافلا ةفورطملاو اهقفرو ابلمم ىا اباسر لع هلوقو

 ءانغلا ىف اهوفنع تذخا امناو دهتجت مل ىا ددشت مل هلوقو

 ىدلتمو ىفيِرط ىتاغنإو رك ىبذلو روجحلا كا لاز امو ه١ /

 كبل ريعبلا دارفإ ا الك ةريثعلا تبا 9 ىلإ 5"

 لالا: نق هتئامتساةام«فيرلفلاو راكم وللوا خزعل ةيارشلا

 لوق ةريشعلا ىنتماحت نا ل هلوقو كدنع اعدق ناك دلتملاو

 لبالا حام ىدعي المل برجالا ريعلا ىماحتي اك ىودعابو

 ءوطوملا دبعملا قيرطلاك نارطقلا, للذملا دبعملاو

 ىتوركشي ال هاذزت ىتب تي«
 دَدَمْبلا فارطلا كاذه ٌّلَعَأ الو

 ص هو 2ع 5 2 2 2

 ايئولا رضحا ئرجارلا اذ نيرا 5

 ىدلحم تْنأ له تاذّللا دهشأ نأو

 ضرالا ءاربئلاو ءارقفلاو نيجاتملا ىنعب ءاربغ ىن: تار هلوق

 « 8 ارشكذلإ وهو 50.



 ا

 وعامألا دلمون لتتو ريهام مالعا مع ىل مولا ا

 دسحلاو ىشو بوت دربلاو ة هنش ةمأآ لكو ةمئثملا ةئقلاو نوللا

 درب نيب هلوقو نارفعزلا داسملاو عبشملا نارفعزلاب غوبصملا بوثلا

 دس#و ذرب اهءاعو ائيلا حوز 21 هيو

 7050 76 - 2 اوس ١ 7 1 ملا

 درجتملا ةضن ىمادنلا ٌسَحا ةفيشر اهنم بْيَعلا باطق تيحر 1284

 او ا ضاع ع 2 3م و -ِ 1

 انالاونأ_انفولب ا اهلي وعت لذإ هر
 2 5 - ال ا يد 0 . 2
 ددشت مل ةفورطم اهلسر ىلع

 تورم مهلوق هنمو عمج ىا بطق ثيح هعمت# سجلا باطق

 ةعسلاب اهببح باطق فصو امناو مساولا بيحرلاو ةيطاق مهي

 هلوقو هب ذذلتو هيلا رظنف اهردص ودبل هعسوت تناك اهنال

 ةقيفر ىهو سلا ىلع ترقسا دق ىا ىمادنلا سجب ةقفر

 وه وه لقو امانغ نم اولط ام ىباذتلا 0 ليقو ةثداح هف

 ليوط 22 ىتثعالا لاق اكمهيدياب اوني نا
 قمم عرَدلا دي ىف ىَمادَّنلا نس

 اذاف اهنفر ىلا اببك ىف يابو ةنقلا تاكو

 ةضيلاو 2 هدب لخدا ١ ايش اليد: عن 9 حلف نإ درا دارا

 نم بانثلا هترتس 5 درجت لاو نوللا ةقف رأا ةمحاشلا ءاضمبلا



6 

 2 - ة 00 4 5 0-_

 ةنئنور, اضاك< تكاخطا ىتات قم

 لهدا يا ها 2 8 0 -ٍ 3 2

 ددزاو نعاف ىنغ اذ اهنع تنك نإو

 ىف مهعم ضوخاو 1 دهاشأ موقلا ةعامج ىف ةرم انا 12

 دل ىلا معنتاو رفا 3 عم ةرمو مهثيدح

 دوما ذايلعم ةانيطفالاو باطلا لاش صانتقالا برضو برضو

 هلوقو اضا نورامألا تنناوحلاو نراملا توبب تناوملاو

 ها وراو ةاذكلا هوه رطو يبن هييقنأ فاران كشلل ١
 ناك اذا“اصناءاتنالا:ىهو هاناللا ق.زيقعا ساكلاو طفلا

 رمت اهيف

 دكقملا مر ل دْجَملا ةورذ أَ قد خلا ى اا قتلي ن و كو

 دشن ومرت نانا انيَلَعن ور ١ ةيتقو موهشلاك ضرب ىامادُت 4

 عضوم ىف ىنتدجو مهفا رتقا دعب عيمملا ىلبا ئتعلا اذا 007

 ةورذ ' ىلا ىا دجلا ةورذ ىلا هلوقو ةلزنملا واعو مهنم فرشلا

 ثماتلا هللا ديت نتا نيفللاو ىو“ رسل وا
 هلوقو دصقلا دمصلاو مهحتاوح ىف هيلا نوؤجدو هفرشل

 ةلوقو نورزاكلا ناحصالا ىمادنلا موجنلاك ضيب قاماذتل

 "لاق



 نا

 اوابسلا ىلع هدشاو تفو عيشصا وهو ةرجاهلا ف اهب ايأنَم هنا

 رطب دقوت ىذلا دقوتملاو اصملا ريثكلا ظيلثلا ناكملا زممالاو

 كلش دل )15 ايف جلاوق <
 ةدلمم لمس لانذا [ههنر ىرت 0 تيرا 3 0

 دفزأ ُموّقلا دفرتسي تم نكلو ٍةتيبل عالتلا لالخ كرس

 سامو ترين و. اهيفم اى سام ا تلاذف هبلوق

 يلو تراطم اكءاهريس ف يت" لوشم الاحعا ليمذلا

 اهفاطعا نم تّرتهاو اهبوث تخرأف سلجم لها ىلع تضرع
 ىلا برضت ءامدا ةبقانلا نا دارا امناو ضيبا بوت لحلاو

 ظ2ظظ12 لكلا شصخ كنذدلف ضالا

 عالتلا لالحب تسلو هلوقو ترتخب“ مث ضرالا ىلا هتلسراف
 للا اا فاو ال فيخت سانلا قيم رثعتيا نيس لما ا

 نم نيعاو ىندفرتسا نمل دفراو ءاضفلا لنا ىنكلو فيضلاو

 رتست ىهو ىداولا ىف بصت ىتلا ءاملا ىراج عالتلاو ىنناعتسا
 ال ىلا ةفاخم ىوريو تيب دبرب ةجبل هلوقو اهيف ل نم

 رصقأف ىناكم ملعب نا ةفاخ اهب لّزا

 ىَنْلَت موّقلا ةَقْلَح ىف ىنْمِبَت نإو
 دططت تيباوعلا ىف ىنضيَتْتت ناد



 ' ذك

 وذو مالكلا قاس لد اهوذ دركي و اهرمكاف ةالفلا نم ىا

 ءان(نني كلطعأ قالك كلوخو ااهيش لاذنمررهلا» لكلا
 ةالفلا دعس فصو امتاو ىجنا ىا اينم اضرا انا ىدتفاب 2

 هيلا تشاجو هلوقو كلاهما هسفنب محتل دلج هنا اهتسهو

 ردقلا شيجت اك رقتست لو فوملا نم هللا تعفتدا ىا سفنلا

 ودملا هدصرب ثحح دصرألاو هتحاص ىلا ىا هلا هلوقو- تنل اذا

 لا هف هدصري ال عضو# ه0 يي ن0 نَظ لوق

 اتهو ةالفلا ةدش نم هتوخ اَمناَو

 ىنأ تلخ قف نم اوأاق موُّقلا اذإ ١ 21 2 انك م ل .
 6-2-2 -- ل 2000 مج 0 2

 تدكليسا هلو لسححا ملف تينع

 2 22 يح ع 7

 دقاودملا رغم الا هل تح 09599 م عيطقملاب اهْيَلع 0 كذلك

 رمالا اذهل نم اولاقف موقلا ىدانف ليج رما بان اذا لوق

 هتع لفقاشتا 5 هلا ترداف كلفت ل قد ليلخلا

 هْنيضو طونلاب اهيل تلقا ىأ'ملطتلاب اهلعأ كلا لوقو
 ]طولا ةطقلاو ةقاايص اذا ”لودجلا ىف ولالا لاح لا

 ا مطقلا مذخلا لصاو تعرسا 0 ىنعمو

 انه لالا داراو 2 ةادكشإ دع تالدو برطضاو ىرج ىا

 دارا .اهناوزرلا دادعشا دنع وابئلا# ضن نركت يدش ا



 "55ذ-ذد

 1 ع 5 . 1 هع 2 1 5

 اع لقرت مل ىيسس لوا

 “- 2 - ملا ل7 -

 ب م ل 2 نص ار 0 دصخم دّقلا نم ىولم ةفاخم

 تو اس سه 00 هوا - 2 م - مل وو < ومى

 ددزب ضدالا هب مجرت قم قبتع نرام فنالا نم تورحم ملعاو "8

 ليرللا اليسلا يدلل ميس ةدقلا !ناو شفت نأ لاقرالا

 ملكا را يفق ا دمملاو دلطلا دق دق ام ةتلآو

 تورخ“ هلوقو ملعا رفشم لكو رفشملا قوقشملا ملعالا تورخم
 تقث لكو فنالا ندل نم قوقشم ىا نرام فنالا نم

 يدا كر [ظ4 ىلا ىدهد 2 لماذلل لقو ترخ

 اهساب ىا ضرالا هب مجَر ىتم هلوقو طبسلا نمللا نراملاو

 ضرالا للا اهسأرب ايلا اذا لوش سرت ىنعملاو 0 ظفللاو

 ضل" ىلإ ايسر قادس نأ ايجوو ايس تدادرا, اينم هجئذاو

 هب ىمونو

 : ىبحاص انف: اذإ نيم اهلثم ىلع 5

 ىدتفأو اهني كيدفأ ىنَتْنَل الا
 ةلاحو "افرح قتلا هنلإ نشا“

 دصرُم ريت ىَلَع ىَتْمَأ ولو اباصُم

 لاق اذا ىضماو ريسا فصو ىلا ةقانلا هذه لثم ىلع لوق

 اهتم كيدفا هلوقو ةالفلا فوخ نم نوكلاه نحن ىحاص



 كلذ

 ىثحولا روثاا ةاشلاو نانذالا ناتعماسلاو امهربو َةّلقو اههديدحتل

 اهديدحمل ىشحو روت ىذا اهنذا هبشو ةلمر مسأ لمهوحو انهاه

 هلغشو هيباد شحو هعم 6 دار دك احم د هلال

 هعاشراو همس“ نشا هدارفئاف هسنوبو

 8 , ا عا . ِ 50 ا َّ 2 ل 5 و 2

 دم ا 0 7 ةادروك ملخلم دحا ضاق عقلاب وه

 روم طين ةتوا
 ددتفعلا 6-0 م كيماسعاو

 2 2 فر 82 صاب رضابتلاو 1 انرملا ديدحلا باقلا ل

 هراجسا | 3 قَد هر ةاد ا عمتجا م اثاو ىذا فيفا وه

 ا ددشملا كسلاو نك 2ك 2 ع ةياص اللا 0 الو

 لبقو سناالا حلاو برص اذا ضيش قر قرعلا نضن لاذ عزفلا

 اذا ليل كرذري لاقل واما درا «هيعاذجاو ةندشل باقلا 1

 يه طساولا زوكلا طساو ىنااشتسا 5
 0 5 ترخؤمو لحرلا كروم نيب ىذلا دوعلا

 0 هايس : عرسلا ءارخلاو اهادضع اهاعضو تحس كما

 ىرابو كاع يا هيأوفيو ,هتعربس قف و هب ةقانلا هس ماعنلا

 هفارشاو اهقنع لوطل روكلا طساو عافترالا ىف



 + ناي

 اذاو ةروعذم ةرقب ىنيمك ديرب ةروعذم ىتلوحكك هلوقو راوع

 يق ةلاو اهنثع نشل نيباو ًاهزاظنل دعا ناك ةزوعذم تاك

 انقافشا رظنلا تدحاو تقوشت دلو تاذ تناك اذاو ةرقلا دلو

 اهدخ ضايب هش 0 ساطرقك دخو هلوقو اهدلو ىلع

 لاق امناو هبف رعش ال قيتع ع هنا دارا لاقو ساطرقلا ضايب

 ةفغوبدملا رقلا دولج كذا و باتك لها ىراصن مهنال ىماشلا

 امم كلذو تبسلا لاعن اهناك لاوط اهرفاشم نا ديري ظرقلا

 هلوقو يدي مل ريطفب سيل هنالو هنيلل تبسلا صخو هب حدم
 دقلاو نسحاو هل نيا وهف هيلع نم رمشلا قلب مل ىل دري م
 ةيرالخ قابلا ندع ارفع لدملا انهاعا وعو دنا نم ةنقام
 غابدلا لضفا نعلا غابدو لاعنلا نسحا مهلاعنو كولم

 2-» ل ص -

 ددنم توصل وأ ىفح سركل ىرسلل نيجوَتلا عيت - اتكداصو 9

 ٍدَرْمَم لموحيب ٍةاش ىتعماك امهيف ّقّْشلا ُكرعَت ِناتلَلَوم "؛

 ايف تدم اذا اهذكت الا ىا اهينذا نب عمس اقدام صو هلوق

 ىف ىأ ىرسا هلوقو عممس *ىش نم رذحلاو فولا نى سجوتلاو

 علا عوفرملا توصلا ةَدَنُملاَو ىفلا توصلا سرجلاو ىرسلا

 ةلزقؤلا ةبزأبا'نَعَو ةنالا ديذيقك ناتقدحت أ نانللؤم"ةلوقو

 امهيلا ترظن اذا امهيف مركلا نّيبتب ىإ امهيف قتملا فرعت
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 00 ل
 لماك ظء ةريدع

 هع 58 2 حب 2 ل ءعاتس وع -
 مدحالا دانزلا ىلع ىلا حدف هعاردب هعارد ندب درغ 5 . 1 1 - ِ ء

0_0 

 -أ

 امماقنو امهافصل نيش واللاب اهشع ع نيت وأملاك ناشئعو هلوقو

 نك ىف اًمآح امنكتسا ىنممو ةارملا ةيواملاو ءاذقالا نم

 التلال فكنا را نيالا لسمك كات ةلارانزئاغ طا ا
 عه ردا « تنعم مع ججاحخاو نيعلا هف ىذلا نيعلا نأ هب داراو

 ءانلإ يكلي ت ارحل لف ةرقن: تاملاؤ يللا هطلت افلا

 جام ةباص ابنا ىنعب ادروم قزح كيإف ىا دروم نشيل هلوقو

 كرلبصا اللا هةر الرا دروس نافل ل |كط و

 ءاملا دروملاو

 ملا عم 0 م 200 6 داو 9
 لا غل ةروعد-ه قادليمكيك اههتار ف قتال را وع ناروخط 5

 5 ل أ 1
 ري يي

 هدسك ىلامملا تيس ةفشسوو"قماشلا ساطرتك هد

 7 - 0 . 0 ا 0 - 0

 دمروا نم ةعامو ىدملا راوعو نادورطلا ناهود دقلا ناروحطلا

 ىذا كك راوعلا كفاشارف امق طقس امغمف ندملا 0-3 ىذقلاو

 اهنعا نأ ديزي تءدطق«ت دهر اذا قيفلا 3
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 قرظلا.مذبك ىبف ناستبةرمو لصتت ةرم ةقابلا هذه ٍدَلَح

  2ىف ضرب قيام قرطلا هبش مث ىرخا نيبَتو ةرم قالشت ىف

 سيقلا رئاس نه اهضايب نيبت كلذك تناك اذاو قاخ صيمق

 ضاهنااو ليوطاا فرشملا ملتالاو اقنع ىنع ضاهت ملتاو هوقو

 تدعص اذا هاوقو مفترا اذا هيلا نضم-لاقن تراس اذا عفترما

 هلوط ف أقنع هش عفر دعصملاو برعم ىسراف وهو ةئيفسلا

 ءامسلا ىف عفترم ناكَس هفازشاو

 هي 0 تامل ىو. ا هذاا 0 ةنلو

 هدوم تلق ةربص ىجاجح ىتهكب 2 اتنكتسا نيتيواملاك ناتئعف <“

 ايتمحج هم هدب دح دادحلا ' هيلع ترض ىذلا نادثسلا ةالعلا

 ثيح ”ىقتللاو ربجو مضنا ىقتلملا ىعو ىنعمو اهتبالص ىف اهب

 نم نيتلببق لك ىقتلم هبش نوؤشلا ىهو سأرلا لئإق ىقتلت
 0010 ع هناك لوقف دربم فرحب ةقانلا هذه ننال

 اهات يقدم نارتو اقاقتة قالا نماز طغس اقف

 ل كرست نيهتبالا ب ناكوا يأازل دق كنلفاو رقشتإ ف ةيعلع

 ' 8 اهلغ انرط ىلا

 ' 13 ملا ثيح ىقتلا اوجر ىقتللا ىعو.



 دعضم' ىلا ىف اهات ال3 :تعرفا م لدز ناك رد ١
 ددرةرهظ ىف ءاَتْلَخ نم ُدِداوُم اهتانَأَو ىف عْسَيلا َبوُلَع نأك 5

 نقايشلاو ةهورسف اظاقن ليك ىا اهريس 2 حجت ىلا حونجلا

 لقو ةمغضلا لدنعلاو عرسا اذا هريس ىف قفدنا لاقي ةعرسلا

 ىلامملاو,:كفرشاو « تاللوع +ىا ؛تعوفااهةاوقود سأرلا ةيضكلا ىلإ

 بولعلا عسنلا بولع تاكر ةللاوتق د وف كلا عفرملا دعصللاو

 امهريغو بقحلاو ب يبقعلا مسنلاب داراو كلغ اهذحلو راندا

 عواض ابتانادو مسن وهف روفضم ريس لكو ' لحرلا لاب> نم
 قاخا«لكو ءالملا ةرخصلا ءاتاذإو دازولا قرط دراوا 0
 عوسنلا رآثا هش بلصو ضرالا نم ىوتسا ام د سلما

 ددرق ىف ةرككلا لعجو ءاسلملا ةرككلا ىف قرطلا راثا, اهردص ىف

 امل تيابما: كلذ نذل

 د ايد يع ا ا ولو َ ١ 0 ب012 د
 ت5 كاكمم صيهف 2 رع قداح اير ا انامحاو 5+ "3223

 200- هيب“ و أو يا ل ا ل هَ
 دعصم ةلحددب ىصون 00 4هكل كرالَدَص اذإ ضاهن ملماو 1

 نيبت انايحاو ضعبب اهضعب لصتي ىا دراوملا ىنع قالت هلوق
 ىف عسنلا راثا لوقي قبتعملا ةددتلاو«ىطبتلا شاور 7

 ' 8 لحرلا لامح نم 01



 اا

 سا 7 سن

 برع ىمجحا وهو ةدمرق هتدحاو رجالا دمرقلاو

 ديلا ُةراوَم ٍلجرلا دو ُةديِعَب ارّثلا ةدَجْوُم ِنوُنْْملا ٌةَيباص "؟
 ةداعو رم ري و1 000 0 تال

 دنئسم فيقس ىف اهادضع ا تحئجاو ٍرْرُش لتف اهادن ترمأ "4

 ةرمح اهضاي طلخي نا ةبهصلاو رولا نم اهيل تحت ام نونثملا
 ران وهو اهتفظواو اهروزو اهافتكو اهقنعو اهبرافذ ٌرمحتت

 0 ل لا هةر اتكأ توبقا
 جت نا ل ربظلا ارقلاو ادحاو اهراقف نم ةدع مظع

 نم اهلجر ذخأتا ىا لجرلا دخو ةديعب هلوقو عرستو اهئاوقب
 دلج نا ىنع ديلا ةراوم هلوقو تدخو اذا اعساو اذخا ضرالا

 ةيساج ةّركب تسيل روت اهديف جومي لهر اهيبكنمو اهيفتك
 قو براهما ناولاو كيلذك انوكت نأ يدل ف مستو

 نلجفلا كنف رايدلاو 4 دش انور تلف ا 0

 كلذ ٌدْض رسيلاو قوف ىلا ٌفكلا لفسا نم لتف نا ةوشلاو

 فصوت امم اذهو ةبكتم اهنأك ىّتح تليما ىا تنجاو هلوقو

 تافص فيقسلا لصاو هقوف امو اهروز انهاه فيقسلاو هب

 ديدش ىا دنسم هلوقو ةرا حتافص اهروز ناك لوقيف ةرام

 ضم ىلا هضع دنسا دق قلخلا
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 رجش لاضلاو اهئيف ىف ىشملابو اهلظ ىف ةادغلاب نكتسي هنال

 ةووطام انينور نك قوش قف ةرظاو ةنفلوتو ىريلار هسا 1

 ديؤملاو ةفوطعم اهعولض نا ىنمي اهبلص تحن ةفوطعم ىا
 ةوقلا دالاو دبالاو ددشملا

 ِددَشَتم جلاد ىَمْلَس ارمأ امْنأك ٍنالتفأ ناقفرم اهل ١ 0 . 5 2 3 يَ م ا
 مده عد ا هز ها ا 2 097 يل

 نمرعم ا داتشتر ىح_نينتكتلاب ١ اهتوبرمهق | /(ىموؤلا»ةرطنقكالا

 ابنع ناّثا, اهروز نع نافاجت ىا نالتفا ناقفرم احل هلوق

 هذهو كرع الو زاح الو تكحان الو مسام اهبيصي الف

 اهرشابو قفرلا فرط اه قصلا اذأ ةرركلا ف نوكتس ا 0

 لوقي البق يارارمأ اعأك هلوقز هو دم با دل

 نع امهيفاجي وهف نيلس لمحيب جلاد ادي امهنأك نالتفم اهاقفرم
 اهبصن ىتح ىشمي ىا ضوملا ىلا ولدلاب جلدي ىذلا حلادلاو هبا

 ةنال ددعتم لاتقءاعاز ةدخاولا ةوارعلا تاذائلذلا ملسلاو هف

 هبش ىمورأا ةرطتقك هلوقو هروز نع هيدضع دعاب اذا ددشت

 ىمورا صخو ابقلخ ةدشو اهفوج خافتنال ةرطنقلاب ةقانلا

 هذه كلام فلح ىا اهبر سقا هلوقو المع محا هنال

 عفترت داثت ىنممو اهيحاون اهفانكاو اهفانكأ نم نيتؤتل ةرطنقلا
 صلبا ديشلاو ضصصخت ماعم لقو ةمفر اذا هذي كان
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 نيبإبلاب املاك ىف اهذخن هّبشف فرشم

 دضنف ىأدب 8 ةنرجأو هَقولُخ ىَنَحااك لاحم و 1

 دزه لص تخت ى مق َرطَأو اناني نك دن

 نم اهضعب ناد ةفصارتم ىا ةءوطم لاح اهلو دارا 1 طو هلوق

 لاحماو اناتتم اهاح :نوكب نأ نم ىوقاو اهل ذنغأ كلذو نكس

 سوقلا ىهو نيم مج ىنْحلاو ةلاحم هتدحاو ربظلا راقف

 فولخلاو اهب عولضلا هبش كلذلو اهاننال كلذب تيس

 اهنوجل مسوا كلذ نال ءاضنالاب اهفصو امناو عالضالا ريخآم

 دخلا ةارج امل امناو موقلحلا نطاب وهو نار مج ةنرجالاو

 لا رافق ف فادبلاو تمملا تدل ىنعمو هلوح ام هو

 ا ضعبس هضع قصللا 0 ةبأد هتدحاو

 القرم نيك ام ةعس نم ةقاثلا هده نانتكب ىا اهاثكي لاَ

 اهيصب الق اهنطب نع اناب دق اهيقفرم نا دارا امْئاو اهروزو

 نيب ىذلا ءاوملا هبشف نيعارذلا التن ىف تكا الو ٌزاح

 قف ردا رش نأ صاشكلاو”ةلانف يم ' اهروزو اهقفرم

 ساق لاق اناؤ دزبلاو رلسآ نم هليتكي ترتلاك ةروتا(السا

 ' 8 دارا اغاو - اهروزو 36



 او

 بصخ ىف هلا ربخيل اذهب هفصو امناو طاثلا كلذ هربظ ىلع

 هريدهب اهعارف لمتلا اهأنا اذا لوقي لصخ ىذب ىقتتو هلوقو

 ناك هلوقو كلذب 0 2 اما ديرت هتعفرو اهنذب همنا

 وهو ئحرضم رن ىجانجي اهلذ كلش هبط ال |
 نع اراض قا: افبكت هلوقو ضاسلا ىلا برش ىذلا مآلا

 بسلا قاسم لخدأ .اكشو هاناح ءافاقيتو هلايشو يل
 هب زرخب ىذلا ىنشالا 0 فنذلا مظع وهو

 هي

 ددجم واد نّدلاك فشح ع ةراثو لِيمزلا كل هن اروطف 4 د 9 5 د 1 2 3 210 1

 - - 2 2 21 20 أ

 ةدنفه كيعم الناب امهناك تاني ضعت ليك[ نليتلا

 ديري اماو فيدرلا وهو ليمزاا فلخ اروط اهنذب برضت لوق
 فشح ىلع هب برضت ةراتو فيدر مث نكي مل ناو عضوم فاخ

 قلخلا ةبرقلا نشلاو هيف نبل ال ضبقنم وه ىا اهعرض ىنس
 نم هلصاو ناللا تهاذلا دديلاو ؛لداانكل ىادنلاو هللا

 اهاذحت لوم :امهف ضل ,لكأ هلوقؤءهعمطت: اذا ىقلا تك

 فرشف ل هللا ضفنلاو محلا ازنتكم قلخلا اتلماك

 وه لبقو اضيا فرشلا هدمملاو فاننإ دئقف!كركاا

 صقل انك اذا ناَرفوم َناَفرَشَم نيبانلا نا ,دارا اعاو للشلا

 10 لا
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 ىا.نيفقلا تسرت هلوقو ' دسلا. َلَدِي اك ئطوو ىثملا لذ

 وكي ال عيب و ضرالا نم مفنرا ام نوعلاو عيبرلا 5

 صخ اماو ميك ىنب نارح وهو هليعب عضوم انئهاه وهو الح

 مساب نزولا ةماقال هانثو هريغ نم نسحا هتن نال فقلا

 لوغلا ف هلوقو "ةمسأب هايف هزواحجي م هيلا ع رخآ عضوم

 تح ربشا اهجاتن :نم اهيلع ىلا: ىتلا ىهو لوشلا عم تعبرت ىا.

 نضابزلاب قئادبطاوروينخ# ىا؛نازيلا لوش امكاابعورضو اهيوط

 رطملا هباصا ىذلا ىلوملاو ةقدح وهو لخن وا ْفتلم رش لكو

 ليقو تبن نه قئارط ةرسالاو هلبق ارطم ىلي رطم وهو لولا
 ةمعنل ا نم تلا دغالاو ةيدوالا نوط 7

 ديلع قلقا تاعور لصخ قب ١ ىقتتو بيهملا تْوَص ىلإ عيرت ©

 اا لا قاتم نقال كت ا كتبا اال

 فذلا رعش لصخ+لاو اهوعدبو اهب حيصي ىذلا وهو 1 برتملا

 دق ىا دبلم هلوقو داوس هترمح بوش ىذلا فلكالاو

 ديلتف طلثو هلع لا دقو هربظ لع جايملا ند ةشذب برص

 ' 8 ريعملا٠

 * 8 همسأب - مسأب 1.
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 همدن-لالسلا

 ماولاك نوما هلوقو ريشلا ىف: هلؤاب راهن حا لست ىلا قالو
 نولمحمي اوناك توبات نارالاو اهراثع نمي ىتلا قالا ةقئوملا نارالا

 هلوقو هب ابقلخ ةدشو اهبج ةعس ىف ةقانلا هش قوملا هف

 قوي أعنا خو ةأتتملا» ترص عن كالا ارب قل

 فاللاو انمَدَق هأثعم لاقيو اتا ىعع وهو داصلاب ع

 هنت طا“ ءالكاربتزلاو رخل فاو دخلا علت لا

 دجربلا قدارطب قيرطلا ىف ىتلا قئارطلا

 دبعم روم فوذ افظو افظو تعس'او تاسحان اقاتع ىراش ٠ دك هي ةفس ل وفك 2 اي د

 -_- 00 ىلا ٠ نيفستا تحلل 2 دق بلا كاع وشل ىف هدمملا تى ٠ 71 : ا يي 2 تا 5-2
- 

 ىراتت لوقيف رخالا لمفي ام لثم اذه لمض.نا ريسلا ىف ةارآملا
 تاجانات 2 ماركلا قاسلاو انقاع البا اهريسأ نانا

 ةقانلا هذه تعا ىا افظو افظو تعبتاف هلوقو عارسلا

 لبقو ريسلاب اهنع بانجالا ديري امناو اهدي فيظو اهلجر فيظو
 نم برض وهو اهدي فرظو عضوم اباجر فيظو تعضو ىئعملا

 ىلا غسرلا نم دبلا ىف فيظولاو لاقثلاو ةدقانلاب فرع. ريسلا

 ديعملاو قيرطلا روملاو بوقرعلا ىلا غسرلا نم لجِرلا ىفو ةكراا
 0 2 2 .٠ بق 00 5 :

 هنا هتققحو ىحلا هش راو هنن مهد ىتح صو دون فاتخلا
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 ءىش هبشي مل فاص ىا نوللا ىقن هلوقو كلذ ,ىنع ءادرلاب
 ىنمي امناو محلا ءاخرتساو هتصيقنو دلملا بارطضا ددقتلاو هنيشي
 ىلع هعفرف هضف>و هجولا مفر ذوجحيو اهتس ءاتفو اهباش ىف اهنا
 نع ميسو هلوق ىلع لومحن هضفخو هجو الو ىا فانتسالا

 نعو ىىلا نع ىدبتو لاق هنأكف ىدب مست ىنعم ناجل

 رخالا لاق امك هجو

 ليوط

 8 0 : هريس نك 4 يه ا ذيو © 4 دي 2 ا 2

 رفو هل باث هالوم نإ هننعو هفنا عدجب هنأ ناك هارن

 ىنعم ىف ناكرتشم ءاقفلاو عدلا نال فنالا ىلع نينيعلا لمحت
 رييغتلا

 ىِدَْمَتو ْحوْرَت لاقري ءاجْرَعب هراضتخأ دنع ّمَهلا ىضْمال فو ١

 دِجْرُب ٌرْهَظ هّنأك بحال ىلع اهنأَسَت نارإلا حاولأك نوم ”

 عرس نا لاقرالاو اهربظي اهنطب قحل ىتلا ةرماضلا ءاجوعلا

 ىنع هتبهذا ىتحاس لو مه ىفرضح اذا لوقي هسار ضفنو

 اهنال ءاجوملا صخ امناو ءاجوعلا ةقانلا هذه لحترا ناب هتفشكو

 حورت هلوتو ىضماو امل ربصا وهف كلذ تداتعا دق رافسا تاذ
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 متا كلذف بصخ ىف اهثا" فص, امناو ءادر امل ناصغالا ناكف

 كوضن ىا ىلا نع مسبتو هلوقو اهب ةأرملا هنشتل ءنيشاو:اهل

 ناك ؛تاكللا»تزكسا اذازو ةتناشللا قذيبا يعل تتاخر

 اذوعم نأك ةنلوقوا ةؤاقطو: زفدلا ناس نيس طفلا

 هبشف هرون”نيظ دق اناوحا نوما دازاو موهفم هنال را رمضاف

 ىا لمرلا رح للخت هلوقو ناوحنالا رون ضايبب رغثلا ضايب
 همركا لمرلا رحو هرونو هتبنل معنا كللذو هنب تبنو هطسوت

 هل هلوقو ريبكب سيل لمرلا نم بيثك صعدلاو انول هنسحاو
 معنت كلذك ناك انناو انا هلشتا ذلا"ول اا ا

 هول كانط ناولا

 ب ا 6. - 3 3 78 5-5 0 , باسو

 دمثإب هيلع مدكت.ملو فسأ ةهتاثل الإ نيتشلا ةاإ هل ١
 - ا 5 - 3 0 0 ه يام هل 3 2

 ددحتب / نوللا ىوعس هئلع اهءادر تلح سمشلا ناك دحوو ازيد

 ىلع رذ ىا ْفسا هلوقو اهعاعشو اهءوض ابتاناو سمشلا ةادإ
 اهرغث ىف رثؤيف امظع مدحت ملو دمثاب فسا داراو دمثالا هتاثل

 ىنعمللاو رغثلا تقس ىا هتقس هلوقو ادطملا مدكلاو هرثا مهذيو

 قار ضنا: اهتزيثب نأ دازانا ناو "يريغش ا دهر هقعضاو هش

 اهءادر” تلح هلوقو* نقلا ضان هنتر تتايم الا

 ىكو اهنسحنو نبك, ةطئولا' اذه له كقلا| قوقل
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 ازا هيبش ولؤللاب .ننياطنخلا, طيبلاو رشنالا ؛قزف/اتغدحا.نيبل

 لاق مث نيئيعلا نسحو حشكلا الطوب ملا لري ىلا

 امناو ةأرما ىلع ىنمملاو ىظلا ىلع ظفالاف ُولْؤل ىطمس رهاظم
 نكمتو ةمعن تاذ اهنا دارا

 "ار ربا تالا لاشلا ١ ةليمشب ايرد ار كوع *

 دن هل صعد ِلْمّرلا رح َلَلَحَت روم ّنأك ىتلأ نع مينو 4

 لود لاق اغاو اهحاوص تاذه ,ىقلا لفئاثاو لوذمللا

 "لا نوكب ل ىوحالاو ىوخآ لاق دقو نال تعن ,لوذخلاو

 يت نعتل نلتااء ابيع اوان مقللا : قرط. لع هنال ا

 هلوقو ةيبظ اهنأك لاق ىلظ اهنأك لاق اذا هنأكف ةسظلا
 ىبف اهحاوص تلذخ دق اهنال هيلا رظنتو هبقارت ىا ابربر ىعارت

 لوذخلا صخ امئناو اهنع دعبت الل اهيلا اهرظنب فرشتو اهقازت

 ةدرفنم كلذ مم ىهو ابقنع دمتو اهفشخ ىلع ةهلو ةعزف اهنال

 اهنم كلذ نبتس مل امميطق ىف تناك ولو اهنساحم نيبتتف

 ىا ريربلا فازطا لوان هلوقو رجحت تاذ ةلهس ضرا ةلسلاو

 املاطو اهتاف ام لوانتتف اهقنع دقو ةرجشلا قاس ىلع اهبدي عضت

 كردي مل ىذلا كارالا رث ريربلاو ةرمثملا ةرجشلا ناصغا نم

 ناصغالا ةيلغ, لدمج .كارإلا,نع لواييتتست" قا ىدتتزو هلوقو



 ايالخلا ىلع الج مفرلاو نيفسلا ىلع المح 'ضفخلاف

 دياب افافملا ترش يقع راكد اهي انور عازب رباك
 ,ى ٠ ع هع < .2 س 3

 نداش درملا ضفنب قوحا ىحلاروثاو 2

 000 -- َ 1 2 0 : 2. 7 1 ١

 اموت هلالي قلب تاملعلا ها لك دايجلا رفا
 برعلا نايبصل ةبعل ىهو لالا سل ىذلا ا اهردص

 كلذ لئافلا قشي مث أخ هيف نوؤبخي مث المر وا ابارت نوعمجي

 نيبناجلا ىا ىف هبحاصا لوق مث ِنْيَمدق همسقيف هديب برتلا
 لاف هل لكقو يف ءاطخا ناو رفط تاما ناش نا

 ءاملل ةسمسلا قش هشف تاوصلا نع راجو أطخلا قا لس

 نم“ اذهو هلل ,ةملو هدك كارلا لدانملا نشف كا

 ىلغأاب ةأرلا ةبش طوحا ىلا ىو ةلوؤو هدصفاو ةشنلا 00

 ك 5 ضاسو ةاوس نم ناتطخح هل مذا وهي 0

 كارالا رم ضقت, وهف ىصخ ف هننا-دازا اعأو كراذلا كلا
14 
 ا

 هما ع ىعتس داكو ىوذو 0 دف ىذلا نداشلاو كف

 اذا نينون نم رهاظ لاق رخآ قرف اذحاو نٌسداسكلا 1

 28 مفرلاو - المخ
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 هما

 تيكب امل لوقب ىبحص اهب افوقو هلوقو ىب امل امجونو ىناكلل اقافشا

 دّلجحلاو ربصلا ىلا ىننوعدي اولعجو لع مهطم ىلباحصا فقو

 تفقو كلوق نم فقاو مج وهو لاحخلا ىلع افوقو بصنو

 ىا دلجتو هلوقو ردصملا ىلع هبصن زوحيو اهتسبح اذا ةبادلا

 قاكف ليغ ندوه نحل لوش دغلا ىلا ىباو هلوقو مهدعب

2 6 2 0 0 2000 
 دد نم فصاونلاب نفس ابالخ ةودع ةكلاملا جودح 52-8 '

 د ناو 55 - 1 2 - ملكى ه5 س د

 ىِدَتْميو ادوط حالملا اهب دوي 2 نماي نب ِنيفَس نموا ٌةَيلْوَدَع ؛

 نم ةيكلاملاو ءاسنلا بكآرم نم بكرم وهو جدح مج جودحلا

 ماظعلا نفسلا ايالخلاو ةبلعمث نب سبق نب ةعببض نب كلم ىنب
 باحرلاك ةيدوالا نم عسنت عضاوم فصاونلاو ةلخ اهتدحاو

 عضوم مسا ددو ةءدوالا ىلا ءاملا ىراج ىه ليقو ةفصان ادحاو

 مهيلا رظن هنال ةودغلاقو ماظعلا نفسلاب لبالا مم جودحلا هبش

 فصاونلاب ةيكلاملا جودح ناك داراو راهتلا ددص ىف مهاحرت دنع

 اهبحاوصو ةيكلألا جودح دارا هنال جودملا مج اءاو نيفس ايالخ

 نماي نباو ىلودع ىمست نيرعبلاب ةمرق ىلا اهسن ةيلودع هلوقو

 ليميو ةرم اهب لدعب ىا حالملا اهب روجي هلوقو رجم نم حالم
 اهعفرو ةيلودع ضفخ زوجو دصقلا ىضميو ىدتهب ةرغو



 هلاو دمحم اندنس ىلع هللا ّلصو ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نب ةعيببض نب كلام نب دعس نب نايفس نب دبعلا نب ةفرط لاق

 لئاق نب ركب“ نب: لع نب كلمض#"نب 'ةباكع :نبب«ةنلئقا نا

 ليوط

 ديلا رهاظ ىف مثلا قاك َحوْأَت دمْهُت ةقربي لالظأ ةلوُعل ١
 دَلَعَتو ىَنأ َكِلْمَت ال َنولوُقَي مُهَيِطَم ّىَلَع ىْعَص اهب افوُقُد "

 ةراحح تاذ ضرا 27 نم: صختم م لالطالا

 ودبت ىا مشولا قابك حولت هلوقو هنيعب مضوم دمهثو نيطو

 شقن مشولاو عارذلا ىف مشولا نيل اهراثا قعلاو اهموسر

 تللظ ىوريو تبشب ىتح هيلع كلذ ددربو ارو وا ادا ىثشح

 لالطالا ىلا ترظنف تفقو امل ىا دغلا ىلا ىكباو ىكا اهب

 رادلا ريغتو مهتارفل انزح ىكبا:تايشنادلا لما اب





 ناويد

 ىركبلا دبعلا نب ةفرط

 حرا ع ظ
 ىرمتتتلا ملعالا فسوي بدالا

 نيوو هردنولو سراب ةظوفح ديلا 1 7-2 تسحب

 اهعبط قيسي مل ةفرط راعشا ىلع ةبوتحم ةقيلعت هولتتو
 نيدو هددنولو نيئربو.رئازإلاب ةدوجوم خسن نم ةذوخأم

 ةبواسنرفلا ةغللا ىلا هلقنو ييوصتب ع ءادلتتو

 هت ةمحر ىلا رقتفملا ريقفلا

 نوماس بكل
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