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 فرحت اك اذا ىح دعبو . كبحا :يكقلسوحت
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 اةارال رى ١ يعي حملا برماوخ رج
 ىأ سلجاوحن ءاننتسالاوا !ءايحلأ نضال زا

 اك ى ةفازلا دوج ماد عبو نامإلا نوني

 ءاف دعبو . نيحناصلا ل ناكاموحن ةيفنملا

 فرعاال وحن .يننلا باوج يف ةبحاصملا ووو ببسلا



 103 هبارعإو لعفلا ل اوحا يف

 حا كلذ را ةضاج وابو وكانا 2 ليضفتلا | ا

 ' كلذ ؤخو هترمسب ْببحأو هل ابقاب
 ىنعم ىلع ةلادلا | ام نعاربخ عقي ةنم يضاملا نا يا كلا |

 0 مسل يك . هيف رتنملا اهريمخ لق اتسم بهجنا |
 | لف ةغيص ىلع يذلا امإو اهنع”ربخ اهدعب ةلجشإو . ءادتبال اب |
 . بلظلا ال بتنا وب دارملا نال ادهم نودرمالا ظنلب وهم
 | ليلاب طفل وز بخ. وق يضل ذا ذم تيل كافرا
 انه هل عضومال ام كلذ ريغ اميف ليقو. ةيلءافل اب الت عوفرمو
 ة نوكب ةناف .هنلاح .و دومجلا ببس ىلإ كلذب راشملا 6-5

 ةلمتسملا قورحلايناعم نم قعم شفت يف قزح ةتهباشمل لعفلا |

 يناعملا نموا . لكُل ىنعم ىسعو ةيفانلا ام تعم سيل نيضتكا | ظ

 | اللتم بجتل إو مذلاو جدملاكففورحلاب ىدوت نا انس ناك | ا
 عانبلا ميك لحم يف تفرع اك فرحا هتيجاشمل مسالا ىنيي | |

 اضراعو تاراشالإو تالوصوملاو رئاضلا ءانبك ءاممالا يف مزال |

 افي اًمزال دومجلا 24 سل ةيفانلا ال مسإو ئدانملا ء ءانبك |

 نع ذه دوج اضراعو .نسكو عنو ىسعو شمل نبيل دوت ل امفالا |
 مدع يف فوراكتاصح دف لاقل هذه تناك .نيلعنلا |
 لا ل يذلا فعلا يس ل فصلا |

 الصا يف هل ةعوضوملا نامزلا نع تخلو

 انهي
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 يحس م حس



 رشاعلا تابلا لال

 2 00 0 0 هاما

 نم بأ امايصان اهيا رئاع ريمض ىلا اددسم اهعا

 ىلع نوكي ام ةنمو» اًنيز ّنسمحَأ ام وحن هبا اوعفم

 0 لا لا ابوهم .رخالا 8

 ذتاج اقالكو ديوب ني أ وخل :ةدئاز ءانب اًرورجم

0 

 فّرصتيال |

 .ءامالا يف ءانبل اكل اعفالا يف دومجما نأ عاد ظ

 يفاك اضراع ةراتو . سسبو معن يي اككامزال ةرات نوكيف ا
 ىعم نغ ةعم لعتلا درجت ةلكو . نينغيصلا"ننثاه
 ظ © ك0 0

 | كلانه تنل اكييغالو نول ي نول 1 سيل يفالث نم يا ( 4
 | كادي لّصوم اه د 2 ل نم بمجتلا ديرأ ن اف
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 1 مم : ليق اذاف رخام انا هنوك لاح مذلا وا حدملاب

 ارخوم أدتبم ديزو اًمّدقم اربخ :لجرلا من ذ ةلمج تن تناك ذيول

 اهتاوخا ةيقب اذكهو. راك حم
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 ًاليلق اهريغ لع ةيداظو رعي انبح لع
 لا

 ١ ىهو اذور ضام ل 3 اذّبح نا يا )00 ْ

 || ل انيق : انلظم وطفل نع ريغتبال هلاالا اهلعاف وهو رقراش مسا
 || اذيخو . ناتارملا اذيَخو نالجزلا انبجو . دنه اذبحاو دز اذبجأ

 ٍ لاعفا اهناف اهناوخأو مل فالخب . تانموملا | و نورا
 أ ىا.لجرلا موج ةيسجلا مالل ابر نرتقم مسا ىلا م

 ١ 51 مالغ من وغماللا نب ذهب نرتنملا ىلا فاضم ىلا
 | ب منلاوا جدملاب صوصقتلل مسالا اذه ةقباطم نرم ديالو

 ا نالجرلا منوديز لجرلا معن ل اقيف .اهعور فو دارفالاو ركذنلا
 ا ها مو 9 منو .متودب ل اجرلا منو.ك اوخا

 ْ ا 2 .تابنيزلا يراوح منو .ك ابا ْ

 | سكي يف اذكهو . ده ةأرملا ثيعت وحن اهب هقاحاو 1

 | ةراشالا وه لحما هذه يف ربذكإو ادعبملا نيب طبارلا نا ملعإو ظ
 اا اللا نم دافتسملا موملو 3ع كا
 ْ ادتبملا يدقل مخ“ 1 طبترم وق لعافلا لنج نم نيم

 || ع سس عل عم هي عمم م ص
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 | 7 ا

 20 دن اونو بك وصبي دنيت ظ
 2 ا

 0 عا سقو ٠ ا

 عبارلا لصنلا

 مذلاو جدملا لاعفايف

 يثو .مذلا يف< .و نسشبو حدملا يف اذبحو معن يف ظ
 صرخت نع اب ربح ىشاللا ظلي ةدماج لاغفا |

 0 ا 5 أريغ 0 0 ألتبم اهدحاب

 مل رظنلب اهآلعاف ةراشالا مسأو لعفلا ظ

 ناتأرملاو نالجرلا ١ انبحو دكر ديز انج م ظ

 0000 ج لهو
 ركذلا ذس صو صخلا قبط هيلا يفاضموا سلا |

 سيو . ديز ز لعلام لإني دا ثينأتلاو ظ



 0 هبارعاو لهنلا لاوحا يف

 اينخا يف لوالأ وهو امدح راتب يم
 نعي يرصبلار اذحلا 2 3 .قباسلا هال نيود

 ريضأ عوفرلا ىضتقأ نافرخأا امإو . برقالا نال
 دعقو اماقو 00 لع كاوخ | ادعقو ماقكويف

 نراف ريغ يضنقا نإو . يناثلا 1 اعل ل لارخا
 نأو .ٌديز ةعبرضو ماقكولالا ف ريخأ لوالا ليعأ 1

 .ديزماقو تبرضكل والا ينرمضي ) ينانلا لوعأ
 رورجملا هيلع سقو

 بذن# اهدعب اعقاو ارهاظ 0 0 دق يا

 الف .دحاو لو ل ييوطلا# ١ .كجيال ةنال هل ةيل ملا ىلا
 روهجلا قافتاب |ويف نييعت ريغيلع اهدحال ًالومعم نوكي نا دب
 لمعي كلذ لعو ةايركذ اكاهدحا راينخا ىلع فالخلا 3
 اهاقرم لملم ى دا اف ةبعرخالا لميو رهاظلا يف اهدحا

 ادعقو ماق لوالا لاعا ىلع لانيف .رهاظلا كلذ ريض يف ليعأ
 ىضتقا ناو . كاوخا دعقو اماق ينانلا لاعا ىلعو. كاوخا

 0 نوكي نأ نكميال ةنال داعزانيفذيز دعقو مقا

 يف يناثلا لمعا رهاظلا يف لوالا لوعأ ناف ارورجموا ابوصنم
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 ريغ .ةتبرض اذيز تبربخ نا يا ِكِبَّرض ةتبرض اديز ناوحن
 . ةرابعلا عيت“ رّدقي انإو هب ظفابلاز وحيالرذنملا 00
 | لاعفالا ص هلوخد هتلر ةمدقن اذا ةنا عب كلذ نمو

 | .ةتبرض اًديز لهوجن ابجاوال ابل اغ ةبصن ناكماهنتسالا ةاداك
 امفرلا بههف ةيئاجلل ا اذإك ءامسال اب صخب ام همدقت نا امإو

 ءادتبالاب عفرلا زاج يش همدقتي ل ناف . ابنلثم اكءادجبالاب ||
 نع هئانغتسال ىلوا عفرلا ناآلا فوذحم لعف ريدقتب تبصنلإو
 لوعنملا ةيس يرجي كلذ نا لعاو ,فوذحلا لعنلا ريدقل
 تما ىنعم نم فوذحلا لعنلا رديف ضيا ميرصلا ريغلا
 اًديز تبيح نا يا كمركا هيلع 51 ناوخن روكذملا

 مسالا نال, ل اعفال اب صنخي ام دعل هعوقوب كلذ اند 0

 العاف ممالا نوكيرذتقيحو لعنلا يدق بجف كانه نبال
 ديز كانا نا يا ةمركف كانا ذيز نا وحن هب ءادتبالا رّذعنل
 لع هلو د. بلغي أم دعب ناكن اف . لوعنملا يف رم ام لع ك.اقا
 فرعاف ءانببالا لع ةيلعانلا تّحرت ماق ديز له وحن لعفلا

 هيلع سقو كلذ لك

 كلانلا لصنلا
 ليعلا يف نيلعفلا عزانت يف

 ىخن اهدعب اًرهاظ نيلعفلا نم لكب لطي دق



 1 * _هساالسلا ةعف

 هلوعم نع لعنلا ل اغتشا يف

 وريمخب قياسلا هلوعفم نع لعفلا لختشااذا
 لعن راضاب 020 ليعلم ذا

 ةليرخ ةليزناا واخ وا ىكذملا ذملا لعفلا رسفي فو ذحم

 ءايتبالاب عفر ءامسال اب نصنخمام ةمدنقت نو 50

 2 يش ةمدقتي لن اف. 2 0

 لع ةئانحتمال مفرلا جراي هن اريغ ناهجولا يقرا
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 00 هيد ايو لالا نعي

 لوعفملا يف تلعا
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 درك دل كدقلا هرفي فوذحم لعفب ةبصن بجو طرشلا |
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 ظ ايهالكو . دو ني ينوسك لكلا وف حب اجر تا

 ىحن لعافلا عفرب ةناف لعفلا مسأ لعنلا لش لع مي

 انو ل15 وح لوعفملا بصنيو ٠ ع داتا

 3 يا

 تدهتعا اذا آلا لمعت الف ةنصلا 3 يقينا داوتعا ريغ نم ظ

 للا ودوا ياخ صخيروغ ادع ملا اماوهو. م

 رلجرب درع هوخناروكذم فوصوملا وا .اًسيرف ابكر ديز ءاج ون

 . اعل اطٌاللجر اب يا ًالبج اعلاطاي وحن اردتم وا .اًديز براض
 لو ا ”غاق ام و م ابفتسالا ا اذا اذه

 1 0 نع أوب ينغتستف اهيلع دقعت اهناف كون ١ بلو رض

 ةاعارم را ل اب درت تاق كاب نرتنل ملاذا اذهو

 ىأ سمأ اًديز براضلا هاج وحن اهلبق ام ىلع دابنعالاو نامزلا

 | ادغوا مويا
 ٌْ و اوكي نما كلاربللا قب نحف ان لكنا 4

 ةفارطأب لوعنملاو هبئانو لعافلا نم ٠ لاعفالا تالومعم عيمج |

 لعد ملام ساقيف م انملا يضتقي اوسح تالوعملا ةينبو

 ركذام



 اريح ظ هنارغاو لعفلا لاؤجا يف

 د كرام يذلا لف عقوم عقولاذار كلل ذب لكنإ يا 34 ْ

 ما ببسي اننصنو عفر لعفلا كلذ لع لمي قاتشالا | 0

 قي اذا هلعف 38 دم اما. يدعبلإو عوزنلا نم

 أعم لاحابو 0 هما ليفتسملاو املا رد 1

 0 ا كبرض نم تبي وجن ةيردصملا
 اًناضي لبن رارتكا رع ناييرج ام ولامع مرفأ
 يلاوإ. تيأر اكلنا لرمي 5000 لعافلا ىلا

 برش نم تبع وجن اظفل لغافلا عفريو ًالخم ةبصنيف لوعنملا

 ردان ينافلاو ل اعتسالا يف ريغكلوالإو. ديز رمل
 | عراضملاوهو املعف عقوم ناعقيف لوعفملاو لعافلا امسآ امإو

 5 نال يأ بالغ بور ممر كوارع 0

 لعانلا عفرت اتافكب ةهيشملا ةفصلا لعانلا مساب يتلو راضيا
 |ريمضلا عفر ةناف ليضنتلا لعفا كل ذكو. ةهجو نسمح ديزوجن
 ةعفري الف رهاظلا اماو .وٍرع نم نمبحا ديز وحن هيف رتتسملا

 م هنيع ىف نمحا الحر تياز ام طوق وحن يف الا

 ام يا لعفلا عقوم عقي اهريغ نود ةروصلا هذه يف هنال.ٍديز
! 

 1 دس. كايمل نما ةال فع امد

 | لابتتسالاوأ ل اهنا ينجب اناك اذا ينافلل لوهجلاو لوالل مولعملا

 ا لا .ةعقو 0
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 ا 1 0 4 1 لعافلا ماورد ظ

 هل لاقيو هاضنقم دييبص سيرا نر قرم عفو اذا

 ىلع اهداتعا نم دبال ةنصلا ٍنرا ريغ ."لعنلا هبش
 0 رمح ةوخأ كبراتخ ديو رش اياد

 تلمع لآلةلص نا .ةنع ينعتستف ”ماهنتسأو ١

 هل دّرطم كلذ لكو .”قالطالا ىلع ثعقو انيك
 ءاوقتالاب هلع سنف لااعفالا ت اورعم عيبتج يف

 ىجي هب ظونلمر لويعم يف لع نم كدبالب لعف لكيا قف

 هبذلا هاج لعن دق ٍردقموأ ٠ ادنرتا كفاي قفز ىلع

 ثنا يا ٌقوحنراتسا دفوأا ةتبرض يا تبرض

 قت قود ناكولو هلغنِيَبي فرصتلالسنلا نا يا(
 | فالخم:ابيرض اديز وحن ارخومو ءادج دج يا: للاَدح
 || نجاه رق ليومملا لع اوي دقنو وركذ نم دبال ةناف دماجلا
 اًديز
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 دك»> 2 لوصف ةعبس هيفو هبارعإو لعفلا لاوحايف
 س :-

 هلاعإو لعنلا ماكحا يف

 ةنيبب تفلنخأ اموهو 10 ب ا
 اعقب رول اء وهو داش اناس رت ا هارز ا فالدبهل

 0 ل 1 يبساك ادحإو

 ىف لملا ىلع ىوفأ ةنم فرصتملا ناريغ. رّدقم |
 فرضتملا نمو. دماج |فالخم. ارخومو 8

 رع درت اذا: مقريف ءامنالاك لمإوعلايرئاَتي اما

 تبقاعت اذا مّرجحتو بصنيو . مزاوحلإو بصاونلا
 ىرتس 5 هيلع

 ظ
 لود لمنا

 سس جدها سؤس ا سؤ سل ساسإ اسس +

 ءامسالا ىرم لعفلا 0 ا 0



 عساتلا تابلا ارضا

 م ل رابنعاب ةعفر زوجي ةناف ان دنع رك لجرالوحن

 ظ هظنل رامعاب ةبصنو.ءادتبالا نمال
 1 اعيش قيلأو كمرعملا 5

 || ينس وحر ليوات ىلع نوكي نا اما كلذ لكنم ىرجلا

 ا عفر هيف زوجي ةناف :فديجاحلاظلا ل مركلا لجرألا مودق

 || ثيبخلا بصنو ىنملا يف لعاف لجرلا 10 ىلع مركلا

 | . عابنالا ىف املحم عاريف اتعيا عملا يق هب لوعنم ل اظلا نا ىلع

 أ ةعفر نيعتي عباجلا راف . موقلا هالوه ايو ّلجرلا اهيااي وحنو

 | يناثلا يف ةرّدقملإو لوالا ىدانملا يف ةرهاظلا ةمضلل اءابتا ايف
 | لصوتلل ةليسو لعج دق ىدانملاو ءادنلاب دوصنملا وه هنا ىلع

 ١ رضراعل نوكي ناامإو .تلع امماللإو فلالا ببسب هئادن ىلا

 ةناف . تالمحبلا 0 ٍدحا نم ينءاج امون
 غي فرحا ةدايز ضورعل ظنللا نود لحما عابتا امهيف نيعتي
 يناذلا يف ةفاضالاو لوالا

 هللا ديع اي وحن كلذ لكنع جرخيدق عبانلا نا معاد

 امميف عباتلا ناف . لدلايفأ يلع نسحااباايو ىسنلا يف ديزو

 ءادنلا فرح نع بئان فطعلا فرح نا ىلع جانب مضلا ىلع ىنبي
 ىدانملا مكح يف عبانلا نروكيف لماعلا راركت ةين يف لدبلاو
 هذه: لاو . ليوأت ىلع انلوقب تحت لخدي اهالكو : لقتسملا
 '  هيتناف ليبقلا اذه نم ناك ام لكعجري ماكحالا ا

 ظ
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 ١١ / عباوتلا يف

 ةناويغ. .دعقوليز ماقو .ورعو ديز اك لاعتالاو

 ظ عوفرللا ذيكأت بجو ع ام
 روزا لماع ةداعإ او ديزو ان تن لا

 بجو لعفلا لع تطعاذإ ذإو .رديزبو كب 535

 . دعقيو موقيو . دعقو ماقك نيفرللا نيب نامزلا داتا

 , كلذ لك ىلع سقو
 0 ملا ظنل عيتي نأ عباتلا مكح نأ معو

 نكي ملام لجرلا كلذ هاج وحن ينبملا لحو .تيار
 ميزكلا ديز اي ون نيرمالا زاوج ةكش اضراع كانبلا

 || ليوأت ىلعف كلذ نع جرخ امو . بصنلإو عفرلاب
 رٍضراعلوا

 056 لو اهيلع قفّتملا فطعلا فورح انزكذ ()
 || انلفم اكفرتما روزحم لثي اذه 0 كالخملا نم
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 رابثعاب ةعبات مقرف للا بوصنم ينمللا ىدانملا نال (0

 | نيل دبل ا كي كاذكو. هانم رادعاب اب بيو هلظفل



 | لع هكرلحراجن |نايلا فطع ناو ظ
 2 زاجتيز كبحاص اجوغيف اك" ةعوبتم

 تأ 00 ايون الفالإو .ةنمالدب

 | . توننملا ىلا:ةبسنل اب تتحنل اكهعوبتم ىلا ةبششل اب ثأل 0 ا
 تاركدلا ضّضخيو تفراعملا كوي ديم ع

0 
ٌْ 
 ظ
 ا

 | ىفاةيسلاب دوضقملا ذا ظوقسلا ة هين يَ ةرم لددملا نال )62(

 | عباشلإو عوبت اوه 4 هيف دوضقللا ناف نايبلا قطع فالي لدبلا

 | عباقلا لالخإو عوبتملا طاتسا زاج ناف . صصخم ا حرم

 | ليز كبحاص هاج و يف اكذنم .لكلدب كوكي ناي راج هلع

 تيت كلذ كف نم 2 نان. نو هاج ديف لاقي ناز روج لأ

 هيفزوحل ةنافذ ثرتلا ثيز آي وحن يف اك نايب فطع نوكي نا

 ىهو ثرحلا ىلع ءادنلا فرح لوخد مزلتسي ةنال ديز طاقسا

 ماللاو لالا بوحت# ص لخديال ءادنلا فرح نال عنتمم

 ايفان لدمنلا
 قسلا فتح يف

 كل

 ءاعبسالا عيمج 2 0



 1 عباوتلا يف

 | 'ةئاف لكلا لير ءاطنتما ام ال ن1 ادبالا عمم هقالطا ىلع

 اان 0 1 ضرما سولدلل ةركذلا صيصخت هيف طرت
 | ةناف ل ادبالا نم ريغ فالخم ةنم لدبملا نم اهبزقل و ناب هدايز | ْ

 اذكلا .اهنم اكزج رادلا تيرتشاوحن كلذ ةمزليالا ا

 | برقا ةنال بئاغريمضر هاظلا ايا هما زمر

 | كلذ مزليالو. فيرعنلا ةبتر يف بطاخنإو م اك ار يمض نم هيلا |
 0 كماكو أ خلاد نيد ْ

 ١ 2 |لديف اب نر لما تأ © ْ

 تحسب

 ا
 نايبلا فطع يف

 ةكحو» يعرض توررإتا في راب دع

 كفرا ول مالا 00 وهوا 1
 تلة عال ام اكنلا اضمخج ايعسأو

 قالطالا لع كل وحا عيمج يف عوبتلا ةقباطم نم هيف
16 



 رهاظلاو ةركدلاو ةفرعملا نيب عقب لدبا نا

 ظ بصيص طيرتشبت لك لدب نكي 0 0

 ريمغل | ةبيغو .”بق لجر ديز ءاك ةلدبملا ةركدلا

 تقر للا نيتي اكتمل
 هياع سقو .انروزي *يِّجو تياص

 002710 يسال ا دوضنملا وه لدبلا نا يل' 007
 . ديزوه هيلا مايقلا ةبسنب دوصتملاف ديز كوخا ماق لبق اذافأ
 ةبسل اب هدصتلال هل اديب 0 دف جالا اماوا

 ىهو ادع ركذي 5 ةرات ةناف . "نب لديملاركذل“ سقناذه (>» |

 ناريخالا نالدبلا وهو ًاطخ كد ةراتو 1 ادبالا ةنلدلا

 ةزرك ةيزهلاو ةلككأ ل يغب ' ةعم ةقالع ل نوكي ةراتو يأ 9
 شعبا ق3 قينلبالو اكالياغم ةرم كلذزيغو اومالكوا

 اميل انم يف ؛ثيار اكةنم :لدبملا ريض ىلا ةتفاضا نم ل اتشالإو

 الو ىطلغ اذاةئاعلا جزل تم

 ةرديقالو ٍنييعت ريغ نم تاروك ذملا هذه نيب عفي يا عدلا

 ظ سكملابو .رديز مالغ ل جر ينءاجوجن ةركدلا نم ةفرحما لَدف
 عم رهاظلا لدبي" ل : ردا نم لجرديز اجو خا

 يرجي كلذ لكو. هايلاَديز تبرضوغ سكتل ابو .اًنيز ةقيادا
 1 2022 6 10 70 227 27 0 0 عج وس ل م ل 2 0 سل يس مح سس م م م ج١
 اللا مص



 ىلا 717 لكدعب عمجاب كوي نا د

 ”دزج ةراتو . لكلا لدبل لاقيو. ديز كوخا ماقك ١

 5 علاو ا

 . عمجا ةلكش ملا ءاج ل اقيف هلا لك ةفاضاب دكوملا ريض
 ةين ىلع اعبجا د ةرجبلا توص دق ِهلوقك اهدارفنارثكو

 ل اهتسالا يفربشالا وهو رييضل ا ىلا اتفاضا

 اوعج نيعلإو سفنل اب ىنملا ديكوت يف رثكالا نا ىلعإو
 لاني اك امهسفنا ناديزلا ءاج ل ايف : عيجلا عم 5 لعف | ىلع ةعم
 اهب لصتملا عفرلا ريض ديكوت يف بجيو . مسننا نوديرلا ءاج

 عابل 1 0 را ةسنن وه مأق وحن لصتا الع دك أ

 هيسان . ريم -ءاج وحن ةذَ ازلا

 عبارلا لصفلا

 لدببلا يف
 مل

2 

 ةعوبتم نيع 3 نوكيف 006 لق ا

 ةراقو اجرا ا .اهفصترالا تعبك

 ل لاقي و“ ةمالك ديز 1 كلل سنن ةسيالم

 اي انيك اراسملل ب محن رك بقر لاول ١ لنا

 خت ا ؟ بباب بيس سس

 رايسللا لدب هل لاقيوركتلابوا: طلغلا لد



 ظ

 5222222222222 ل ل ل سس يس سس سلا

 الا رانج صنخي ةلكو . عمجأ ش كتبئاوأ

3 

 ا ينس

 عال ةنللا رادار

| )9 

 0 كيسان
 .ةبارعا نيتبرعم ىننملا ناو انكوالك عا

 لكو . اههتلكن يتأرملا تيارو اهالكن الجرلا هاك |
 تيار عيجباو درفملا ناكر عمجأو

 ىل .رريمالاريمالا ءاج وحن عوبتملا ىل | يش ةبسن ررقي يأ (

 ررني لوالا ناف ريمان جتالا"ت تنناوحن ءيش ىل 0

 هاج دق ةنابزاجلا | ةيف مويا كلة ريمالا للا عىل

 4 دراما ةببسف رارغ نولشإو» كلذ وحنو 0

 مظعتلا ليبس ىلع اهناب زاجملا هيف وعيال كبرت ةقيقح, بطاخغلا

 ىحن مدارفا عيمجل عوبتملا لومثرّرنيوا . كلذوحنو هيبشنلاوا
 نأك اننا يا (0 ترهاظ 6 م موقلا | ءاج

 ةيلثلا ةلثمال اب هل انلثم كلذل و اهرحبوا ًالعف وأ

 نيل انملا يف اكرةفاضم ريغ يا (

 فراعملاب صن ًالومثو ةبسن يونعملا ديكودلا لكي 9
 كدا انا ك1 0ك لب ليقو. لضالا ره انهو ءايمالا نم

 رافد رهف انتر دك لوح ةّدع تيل اي هلوقك
 بلاغلإو:انلكو الكب دككوي انإو . ىتثملا مهب دكّوي ال يا (-)



 ةافطدم طلال
 . ميجرلا | ناطمل ا يسلب ةيجاربغ مقل و ل يل

 ةدحأ هاو ا لآ

 | اذهو . مركلأ لجرلا ءاج وحن ةركدلإو ةفرعملا نيب يا () ١

 ظ كلج

 توعنملا لع 5 ثعنلا ضرال ةيربخلاب ةليحلانديق ©

 تعنلاو . ةقمت له لجر قداح ) اهيالف نيشلاب اخ كلو |

 دير كح وضخ ةقرعملا دعب تعور اغ . كلا سا لا

 اب تناك سباع ةهجو

 ثمل انلا لصفلا

 دكوبا يف

 ىأ ةبسنلا يس عيبنملارما سقي "بات ديكوتلا
 در رار اركتي ةبسنلا ديكونل نوكيو ؛ يظن اماوهو. لوغلا

 أ ريمثلا ريمالا دامك. سايقلا قيرط 'ىلع الم فلا
 ١ دكوبل نيكيو تودست ناو مل علو .ديز ماق ماقو
 ادكؤلا ريمض ىلا نيتفاضم نيعلاو سفنل اب ةبسنلا
 | اكمال 5 لومغلا دهودلو , ةسفنريمالا 12

 مك كونا | اك. ةدرفم عجإو اضيا هيلا تافاضم

 ا
0 



 عساتلا إبلا ١ ناز

 الخ ينماك اهريمخب بتم: دكا ا ةيربخ ا

 0 سشو٠ ءاملعلا بم < الجر تيأرو .نسح ههجو |

 كلذ لك
 لجرلا ءاجوحن يف مركل اكدعوبتم 3 قدم لع ل يول

 مركلا لجرلا ءاج وحن يف هيباك هعوبتم ةقالع ةلام يفوا ركل
 ملل كب ريع وع كنق انلوثب انزرغتاو . انام 5

 لب اتلطمال نكلو صللا غي تعم ىلع لدب ادرج ناف ار
 برضلا لاح يقم | ظ

 ةلبق ام عبت «دعب امال ىنملا يف ةلبق ال اعف ن ناكنا يا 5
 عبتي ةناف ىنعملا .يف هتاعنلل اًبعن نراك نا امإو . ةهج لكن م
 ةنال عيجلاو ةيثملا نود دارفالاو ثينانلاو ريكذنلا يف قآعنملا
 لعنلا ل دانا وب عوف رم معمل 1

 انا 0 1 لضانلا لجرلا ءاج لاقيف .هعوفرم عم

 | عيجلا نك ناف . وابا نويركلاو ةاوبا نالضالا لاقي الوا

 00 ءالضنلا لاقف لالا فالخي يتاح

 ةييخاربلا يف ولكا ةخايتإء ال نولضانلا
 0 ا ءاك فراخملا | يف ضراعلا ك ارتشالا عفرب يا (؟)

 500 ينءاجوحن تاركدلا يف لصاحتا كارتشالا لآقيو
 هللا مسي وحن حدملا دارت انعيبا ئايو . هيف لضالا وه اذهو



 ١5 عناوتلا يف

 لا ا
 تعا يف

 ا 2 7-1 ىلع لدن ' عبات ثعنلا

 د .يبا مركلا واد :مركلا لحل هاج انس
 0 0 نوكي نأ

 للا .لاموذ لجر
 2 راك ن اف: اًقاطام وكعسلا و كفي ردجل او فارع 5

 درس ل

 نا لور لماع ءامك.عيجلاو ةينثلاو
 لاقيو. .ارج لهو. . ةلضافو رباب تل نواضافلا

 ةيزنتلا 00 0 اكن 0 . يح : | هل

 م لجرلا ١ك < عيجلاو |
 2 0 وأ .ثاننبأ نا :ةما ةلضافلاو ||

 ةرهاظلا مسالا ىلح لا يبرجيال تعنلا نا لعأو
 دق هنأ ريغ ." وتلا صصخمو اهم ةفرعملا حضويف

 ةلج نوكي دقو .تيار اك أخي كرتشيف درفم نوكي |



 آان

 لوصف ةتس هيفو عباوتلا يف

 اهدارفاو عباوتلا ةقينح يف
 هه ه- 2 9

 0 نم هلبق 3 ارغأ هيلع هرج م عباتلا

)0 

 .يفطعو ل دبو رلوتو تمعن ىل مدت ومو ةلحأو

 )اكو تفطعو ناي فطع ىلا ضبا مسقني فطعلإو
 7 07 0 | دا ل 4 ا
 م ليصنت كللذ نم لكي فو

 هيلع ىرج دق يناثلا ناف .”ئاق ديز وحن نعزارتحا 0)
 ا ”عوفرم لوالا نال ةدحإو ةهج نمال نكلو لوالا بارعا
 0110 ار ارير تبق اذكر: ةيربخ اب: يناقلاو ءادتبالاب
 ةلبق ام بارعا هباء ىرج دق اههف ناث لكن اف . ارم اءاص

 ىرت اكةدحإو ةهج نم سيل نكلو

 لبلاد بالامل ا باشا داتا دلل

 للا تحتم 0 م



 ل . تاضونخا يف

 | ىدلو دنعو ل مامأو ثحتو قوفو 0 لبقو لثموميغو |
 أ فاضن 0 ل اهانعم ناف : ةريثك شو نيبو ثيحو

 اهوثو سرفو لجر فالخي هلا |

 اعطقنم نوكيف هيلا فاضملا نع ضوع ويف نيوندلا نال (
 ينحلا يف فاضم ةنكلو ظفللا يف ةفاضالا نع

 ,تبأرور ديز ريغ 0 <اج ليق اذا ةناف هماهبا ةّدغل يأ )2

 م اعيش دينعسي الف ل اجرلا نم اًرينكل وانتي ركب لثم الجر

 ةفرعملا ىلا هتفاضاب فيرعتلا

 0 لّدأو نودوداشو ' تسلا تامهجا ءامسا نا معأو

 ىبت هيلا فاضملا ىنعم يب ا اك ماع 0 تعطق اذا

 0 رذتنيحو ٠ محال مثرد يذدنعو 57 ىف تلج ملا ل

 تاياغلا امل



 نماثلا بابلا 9 ظ - ١
 ظ -

 | فذحي فينختا لوصحل ةفاضالا تزاج نونلاب امو ا ١

 ظ ورم اوبراضلاو رديز ابراضلا < 0

 ( ىل يقوي رهف وهو ايونعم ارمأ ديفت ىلوالا ةفاضالا نال »0 |

 | لكشف تيتا وهو اًيظنلار 1 دينت ةيناكلاو - صيصختلا |
 أبنم دانتسي امب ةد>او

 ثلانلا لصفلا
 ةفاضالا مزلي ام يف ظ

 لكك ”هسفنب ةلالدلا صقان مسالا نااكاذا
 ينءاج وحن .هب ةنلالد مث ام ىلا ةتفاضا تبجو ضعبو

 ًاظنل فضي لن اف. ةعامجلا ضعب تيارو موقلا لك

 حا لكنا توه لكوح قع تفييفأ تياواك
 هتفاضاب بّرعتيالام ءاممالا رككا ملعأو

 ريغ لجر تاج ام + هادم

 ا 1



 ار تاضونخما َّق

 فرظلا ناف .ريمالا سلج ثيح تسلجو ديز ماق نوح تف
 ار عقال ا كا فاض ةكلو اظن كيلا نافاس ١

 ريمالا سوح ناكم كثسأجو كيز مايق نيح تث يا ظ

 ةفاضا ةفاضالا نم نا يا اهنم ”انركذ ام ىلع عيرفت اذه «)

 . ةفصلا كلنل ًالوعم هيلا فاضملاو ةفص فاضملا اهيف نووكي
 ةهبشم ةنصوا لوعفم وا لعاف مسا ةفصلا نوكمزلتسي كلذو

 ىأ ل احلا ىنعب اهنوكو : للا ّقح نط تال انلينت دافااك |
 ىنعب ةفصلا تناكناف.لعتس اك ابلع يف /طرش هال لاقل

 لضفاك ل ًالومعم سيا هلا فامضملاو وأ نيس لتاتك يضاملا
 ةيونعم ةفاضالا تناكموفلا

 ةقاضالا قر بقملا رجا فرح غم ىلإ ايف راسب ال يآ(
 |ةيضعلا ةيتنلا نم ةعلاظ نع لام ان لع ]هال بخل هوذا
 ظ نونا نيوننلا فذحب ظنللا فنتق اهي داري امإو . فرحا ىنم

 ظ
 براض نال. تالا يفرك ام كلذ ريغ وأ عمجاو أو ةيننثلا

 || ىلع ايقاب هنيونت ندم د كر اض ةلصا ل ٠

 براض_لجرب تررم ون هب ةركدلا فضو مح كلذلو .وراكت ظ

 ةيودعملا فام فالخيرديز ||

 فاضملا نا رتقأ عم لأ نمولا فاضملا دّرِخ اذا يا (>

 دااديز 00 لاقي الف فينخل ١ مدعل ةفاضالا سما اهب ا ا

 فاضملا ن اكناف. ةفاضالل اون فو وم باشا ل انكلإ

 مم سل



 نمانلا بابلا 114

 اهيف نوكي ام ةفاضالا نم نا معأو

 0 0 "د اوعم هيلا فاضملاو

 ووحنو نيودتلا فذحب ظنللا ىف 0 ديفت الو.

 كو .رادلا روبعمو هجولا نسحو رديز براضك ظ

 تبراضل اك آ_يرصضم ىلا فاضملا ةي لأ بخل

 ةلكسملا تعنتمأ هيلا فاضملا اهنم درجت ناف .لجرلا

 2 زوجت نونلاب اعومجم واىف 0 فاضملا نكي ملام

 سدا 101 امهر ةوبراضلاو ادي اير املأ |

 9 كا

 هلل اب هذهو

 يا رديز مالذك اقينحت نوكي دق كلذ نال ناك افيكيا ()

 نافرديز دنعور لام يذك اريدقل نوكي دقو .رديزل مالغ

 احرصي فدارم اهردقي نكلو اههف اهب جرصنلا نكيال مالا
 ظ كاذوخنو ناكمو بحاصكمالل اب ةعم

 .اماف ٍةضف ةضف مناخو زابحا برع انلوق بيلا 9 )0

 ظ 0 يناثلاو انيرعت ا تدافأ

 ةبسن امنوكنم اهنيرعت يف رّرقث ام ىلع ا قيبطت اذه (9
 ى فورظلا ضعب يف نوكي انا كلذو .رخارمسا ىلارمسا



 املا تاضوفخلا يف

 أ
 رصنخما اذهب فما الر ليصانت فرحالا ظ

 ينانلا لصفلا

 اهتافلعت هتمو ةفاضالا يف

 ير بول زكر كارم | ةبسن ةفاضالا ظ

 نونو نيونتلا نم فاضملا درب ناابكحو ردم[

 رجعو .لماوعلا ىفتتم ىلع آي راج عيجمإو ةينفتلا

 تاك فاضلل انرط < ناكر اق -انيآ هلأ بانل
 يف ةضف تاك ل اسنجوا . يق يع ةفاضالاف راك
 فاضللا ديفت يثو اًفلطم مالا ىنعمفالإو نم ىنعم

0 0 

 يد ل ع

 نديز ماق 2 0 ناف

 تزاج كلذلو هباسق تح يل ديالا 1



 نمانلا بابلا مل

 قاسم ةفانخألا انإو نيغالوما حبا
 اهيلع مالك

 كل نار ام اك اين لك لع ٠ لخدي فرحا نا يا ()

 أ رهاظلا عمر شكت ماللإو .ورساب ريضملا عم هاي اهلا بلقث ىلعو
 | هابلا امإو .اًرجةلهو ملو ان - ها لكما ءايو

 | ريغمو ارهاظ عيبا يسكت
 ظ 7-200001 ير ول )00

 أ يع ىف ا ةدافال ب ب ا كك م

 الل لملا لل يذم و 00 خيارعلا |

 0 قبلا ا ةرئازلا ام اهنخنو . اهنع ةباينلا ىلع

 كيز ماق امبرو اق ديز ابر وحن ةيلغنلاو ةيمسالا لها ىلعرذشيح

 اهدعب مسالا عفريف نيفرظ رانك نيام الو

 دج . ناتوي ذم ةتبار انم و امب نع اربذع ءادجبال اي

 موفلا ّلحر ذنم ةتبار اموحن ل اعفالا
 نرد (رخآ اهرورع نرركي نا دب الف ىح امإو

 علطم ىتح ترهس وحن رخال اب الصتموا .راهنلا ىلا ةبسلاب

 هذه لك فو . ليللا فصن ىتح ترهس لافقيالف رجم

 أ



١١ 

 اة لا ظ
| 0 
 ٠ كك | , 8

 ٍ | ع 59 1 اتناااجلا +
+ : 
 1 لوصف ةنلث هيفو تاضوفخملا يف 2

0 ٍ 
 لودلا لصنا

 رمسأةفاضأو را 0

 را وي كاتبا 7 م

 ماللاو فو ىلعو نعو ىلإو نموهو ٠ . ةنمرمفملاو -

 ةنع تلحرو قوسلا ىلا رانلا نم تجرح .كابلإو

 مو 200000 سقو
 بنر ناريغ :ةواتو مَسقلا واو فاكلإو ىتحَو ذم

 . ةتيقل 0 لجر 2 ةركدل اب صنخت ا
 موي ذنموأ نيموي ذم هني ار اموحن نامزلاب ذنمو ذمو |

 هافاو. برا حن ثم وخر خلاب حو ةعجا |



 عباسلا بابلا 1

 تيار نموحن ب ًالوعنموا .تبزا ىق هو اًقرظوا: 027
 ظ أ اهتسالا مالا فاضل محادك .تق ةاذامل ول الوعنم وا

 ا 0-0 رجا ةيآلو تيار نم مالغ تنا نم نباوُحت

 | هيلع لخد يذلا مالكلا يف رّدصنلا قوتي يذلا نا يا

 | مالكلا يف ةنمردافتس» فورحلا ناعم 0 ام
 ْ قدور ديكويلاو جرتلاو ينقلإو طرشلاو يننلإو ماهنتسالاك

 هدعب ام يف هلبق ام لميال كلذ لكو. ءادتبالا مالو. ةروسككلاَّنِ
 ةلبق ام يف ةدعب امالو.”غاق ديرآ تلعونن عفرلا بجي كلذلو
 هاطختال انلوتب اهانعمج دقو . سل اج اًديز نا كدنع لاقيالف
 قاس رار ده نوم ااا لك ير كلذ لعو + لماغلا

 ءارقتسال اب هيلع سقف لامجالا قيرطب



0 035 

 : طرشلا مسأو. طا .رغارخ اا

 رادلا يفاموحن يف يل
 سقف باوبالا عيمح يف درطم كلذ لكو .ديزالا

 ءرقتسال اب هيلع.

 ىلع ٌلداموه مالكا ردص هل اجب دارملا نا لعإو ظ

 ع ديكوتلاو يفنلأو ماهنتسالاكمالكيف ىنعم

 لاقالنا كيرلس كا ميس تاع
 ضل انا كدنع ايوان تلهالوا 20000

 هبذتف |ههيف

 ةروس هذه يأ » ظ

 ل ا ذه نمو .كاذكوا ٠١ غاقورعو يا (© ا

 ةنع ءانغتسالل ماظلا لبق يفنرسوحن يرادصملا |

 | د0 هب خاعابخ كارلا ماهخةسالا مسأ ليبق نمو ا

| 
| 
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 عباسلا فابلآ ١١

 ىدحأو 35 كترورشعو دحإو لان نيعسنو ةعسل ىلا

 ٍنيعسنو "عملتو اريعب يعملو ةعسل ىلا اذكهو ةأرما نورشعو

 ”ةقان

 هنثل اخم ىلع داحخالا نم اهبحصب امرارمتسا ىلاةراشا هذه 01١
 ةرشع ثلثو الجر رشع ةئلث ادلوتب كلذ انحضوا دقو . دودعنلل
 ارا

 عقاولا رجلا نكي مام جتا ىلع ناتي نيةزجلا نا يا «

 فاضل اكةينثبلا ل ين يري سدا لبق

 اهئانب ىلع 6 تو
 ةكرملا يف الا تاك ةحوتفم ةرشعلا نيش نا مع

 نوكملاو جفن ااهف زوج ة ةارما ةرشع م

 0 د

 ناكر باعوا 0 3
 1 مث .

 . وريعو اق ديزوحن ٍربخنأو ”اهانلزنا ةروسو

 لضف 0 ركرلو ”هتابثأ بحو هيلأ جانحأ ف لو

 ينزييقلاو .احرم ضرالا يف شمتالوحن يف لاحاك
 مالكلارذص دل ام لكو . اهرد نورشع يددعوخن



 رو ءامسالا تابوضنم يف

 ظ ماهبالا عفترافإ ليتعلا قت قم هنإ
 لاجالا ليس ىلع نيرما.تيب ةعقاولا :ةبسنلا دارملا (9)

 فعلا ناف. ديز باط كلوق.ةس ديتز ىلا يسيطلا بسم
 كلذ ريغ وا دلوموازورادوا هسفن ةيج نم نوكي نا لهي

 || عفن .ةمجس م :ةروكي ناآ كيفن: سنن نير تلاط ل يخف شاف

 لاجالا عفدناف
 نوكي دقو ."ذ ًالخن بيرج يلوحن اًحوسمم نوكي دق هلال )6

 ةببلش, وأ: ابا نمقاو عضوم ءامسلا يقام وحن امغيا حوسملا هبش

 قمن لكلا هبشوا..اههذ ةادرخ لقث يدنع سيلوحن نوزوملا
 ظ ًاليع ةيناَخ يدنع

 ام ءانالا ًالقماوجن ء يقث نع لوفنم ريغ نوكي هق نال (4)

 يف عيجباو ةينثتلا نونو نيوننل اب ”يظنللا ماعلا لمثي اذه (
 ظ ةليحنا يف "يبكرتلا ماقلإو. درفملا

 الز يمال نينثالاو دحاولا نآل ةثلثلا ىلا يأ (9

 دادعالا لوصا ىهتنم هلال فلالا ىلا يا 9
 يا ”يبكرتلا ماهلا نع' هب اًرارتحا ماهلا هب ام. ”نايب اذه

 موجنو نيوننلا طانسا بجي انركذ اكرددع مسارسفملا ناكاذا

 اهو عيمباو ةيثللا نون نيوننلا وحب دارملا ترا خالو . ةنم
 ةفاضالا: دنع :هلثم ناظقسن

 نيرشعو دجإو. نم دونعلا يف ةعقاولا داحألا حت لخ دن(



 يعامل #8
 ل ا

 هب ام طاقسا بج قوف افقئاموا نود ورفمل دلع

 ةرشعك دودعملا ىلا افاضم رووحنو رراوقت ,نمررعاملا
 تادرفملا نمددعريغل ن 0 رانيد ينامو هارد ٌْ

 هوو بهذ ل اقثك هيف كلذزاج |

 1 دمك ىلا ةفلث نم ددعلا مسن نآرلعاو
 _لاجر ةنلث لاقيف . ثينانلاو ريكذتلا يف دودعملا
 مرد ىلا تميجا ا كادوا ردع

 الجر رفع ةنلث لاقيف. 0 دودعملا تقباط

 ان فام ميكر اماريخ.ةأ ةأرما ةرشع ثلثو |
 . فاضم اك وسب ير مم 1 كيلام ع

 ماو يقنثأ تكلمو انبعر شع انثأ ينءاج ل اقيف

 هارجم ىرج ام كلذ ول 1

 م محل لاذ لا



 16 ءامسالا تابوضنم يف

 يس حم
 ف ص يزابلا عم تجرخ امرك ”٠ ةدلب يتركن اذا

 نال اح داوس ع ينادلا لوقو رطقلا ْ لوالا لوق ناف ِ

 ل اهتسالا ا ردات وهون ركطد د 2 ناتدتجم ا

 يانا لمنلا

 ةكحر. ةيسل لاخلا وا تتاح ا[ نييامرجلا |

 .تانلارماهبا نيبي ام نا ريغ .ةدماج ةركن نوكي نأ
 ' بل اغلا يف نوكيف . هسنج رابنعاب ردرفم اًرسفم نوكي

 ا 0 نير دن كلك 0س نيعاص'

 رابعا ةلارست نركي ةيسلاو) انااا
 |( كاف رو يدل جلا و

 | يل .اًردق زئشلا تعفركل وعفملا نع وأ .رقيز نفن
 كنم رثكأ ديرك ادتبملا نعوا .ذيشلاردق تعفر
 كلذ لكو . كل ام نمر ثكا ديز لام تسلا ..ًالام

7 
 ا

 ا
ْ 

 ظ



 عباسلا بابلا ٍ 100
 ل 656579©576ؤإي77اُاا9لااا97يِِسج7ب7>» >2

 ١

 | لعنلا ةرشابم ل اح يف اهيلع اهدحا دجو ينل ةفصلا يا ()

 ظ ٌالعاف ناكأم فنراليثي اهو . كلذ وحنو سواجمإو بوكر لاك

 ديز مايق ينبع اكينعملا ينوا . نيلاثملا يف اكظنللا يف ًالوعنموا
 اللا ل كررمو :الولغم زيسالا ترض ياسو .اعرسم |

 مي
 06 فصوااوخنب ةفرعملا نم جير قن اهصيصختب دارملا(5)

 يثب صصخت لناف .ادتجلا باب يف رم 5ك لذ ريغو ميمنلاو
 لور ابكر 0 و الع لاك عدت تجر كلذ نم

 |١" ربخ ىف رم اك ةيئاشنالا نع اًرارتحا ةيربخلاب ةلجا انيق (5

 أ ٠ ادتبملا ىلا ةبسنل اب ربخاك اهبحاص ىلع كح ل احلا نال ادتبملا
 || هبش يقاي او .ك انه هوطرتشا اك انه اهطابترا اوطرتشا كلذلو

 أ ربمالا لبقإو هنرف لع ديز ءاجوحن ضنا انه تاي ك انه ةلمجلا ||

 ظ

 دق هياء لخدت مل اًيفنم ناكول ةنال تبنملاب يضاملا ان يق (©
 ةطبترم هيل اًقْلطم واولا عم انلوقو . بكر امو ديز ءاجوحن |
 ا

 بهذ انلوق يف اكواولاب 1١0

 رجغ ا علط دقوأ|
 ل 35 رقو واوا نوب تبحلا يضالأ* ءاجامبرو

 ةلفل هلل ردضللا لكلا 6 "يره دك اركذل يقورعف ناو

 ةلوقك و اولا نودب ةيعسالا ةليجلا تءاج اك



 1 ءامسالا ثتابوصنم يقف

 عباسلا لصفلا

 ل احا يف
 ها "ب لوغتملاوأ لعالا ةعيفنيييذم لادا

 نحت نا هوجو . ارسم سرالا تكرو اكان دير
 تعقو ناف ٠ تيارا5 ةفرعم | هبحاصو ةقتشم ةركن

 100 | ليوأت يف دماجلاو ةركدلا ليوأت يف ةفرعللا
 رفا علطو. 5 |هدحورببالا 5 ًالاح امعوقو

 يع 0 ”عركدلا 0 :تاو .ًالماكيلآَر ااردب

 اًيكار ل اع لجر ندا اهنع لاخلا
 ةطبترم ةيربخ لم عقن دق لاح نا رلءاو

 ةمياج ين قاف 0000 ز < هاك ايبحاص ريمضب

 امم طرت دقو .ةعلاط سمثلإو ءايكوإولاب تطبد ظ
 ١١ ضام ات ردص راق هساز لع دقو < هايج أ
 . بكر دقو "ا اًنلطم 2 نال

 رت ا علط دقو بسهذو

0 



 ىوس ىف لوتلا لا اذكتو .لمالا يشتم لع
 دوعي ريض اهلءافو زواج ينعب ادع نا هلع ينبم اذه (9)

 || . اذيز مضعبوا مهم ئاقلا زواج يا ةنم ىتئتسملا نم ءيش ىلا
 ةزواجلا ينعم ىلوالا تيضت ىلع اشاحو الخ يف لونلا اذكو
 | ةبناجما ينعم ةينابلاو

 ام صف را فورح يضاديل : ثالفلا تاودالا هنه نال (9

 ظ اهب امدعب
 ابهذ اك ةدئاز اهرب دفل نم اًرارتحا ةبر دصصملاب ام اندّيق ()

 ةيردضملا فالخب افورح نهري د ىلع اهعم رجا زوي مهضعب |
 كلذلو ةيفر الا لأ ابعم ليبس الف لل اعفال اب صنخت اهناف ا

 ا
 ىلا مسقني ةنم ىتتسملا هيف ركب يذلا ءانشتسالا نا لعاو ظ

 0١ ل1 رجا نع يديم هي ناكر وعر لت
 نيعتي اذدو ؛كللذكنم ام وهو  عطقنمو اًديزالا موفلا ماقوحجن

 ذهابا ال ًالمجالا منلا ماقوحن قداح لكولع ب يصله

 أم ىلع مسالا |وهيف ريضيف نوكي الو سيلب يقاس - اريعب الا

 اديز سيل موقلا ماق وحن ال ارب اه دعت ام بتظني و اقع كره |
 واحلم فرحا كاد لو نب ز نوكي الوا

 - ست 0 جروس



 0 ءاممالا تابوصنم يف

 يئتسا ناف اهتوخاب ىنثتسملا امإو . انيزالا تيار
 6 واس وج ياو 2 ىوسو ردغب

 ىضنننم ىلع يرجلاو عابتالاو بصنلا نمألا عم تس
 انفاكو الؤلاذكي ىدتسا ناد" تملع اك لماعلا

 ان
 ةعايج سماك ير يي

 3 51 ص

 امعيلعف تنيعل ةي رادطصللا ١ اهتمدقت ناف. ديز اشاح
< 5 

 بصنلا نيعتف

 ىلع ىتدنسملا عابتا جرت اًيجوم مالكلا نكي مل نإو يا 0
 جقاولإو . لل انملا يف 15 ”ينملا بجوملاوزغ كنت [لخ ديو :هبضن |
 دحا قي الو ديزالا دحا ماق له وت يبنلاوا ماهفتسالا قايس يف

 ظ ”ركبالاا
 الاب ىثنسملا هتهتس ناكأم ىوسو ريغ ىلع ىرَج يا قه 0

 ءأب ووك بصح رديز ريغ مونلا ماق 5 أتيف. تارا نم

 لع اهعفرو ازاوج ءانشتسالا يلع اهبصنب رديز ريغ دحأ ماق امو

 اهتارجاب دز ريغ تيار امو رديز ريغ ماق امو . اججرم ةيلدبلا

 ريت دشلحسللالللا2ُشُْلااا ب7777 77ببببرسط07اتتت7تتت0تصصا

 225 تدل 2222222222 ل ا م ل ا ل سل م ل م رمل مير
 ١



 عباسلا بابلا م

 هينا ةيفملاو . ةعبحانما يف ءاطا نم ل اح اًروكذم انلوق 9 0

 ةيحاصملاوهو عم ىنعم دينت يا اوأولا دعب يا عم ىلإ

 يتقي 4 هيف فطعلا ل لانغملا 3 تيأر يا قه

 قو اضيا قيرطلا ىلا يثملا ةبسن مزلتسيف محلا يف كيرذشنتلا
 لان |

 دعب الا زوجيال لصتملا ريضلا ىلع فطعلا نال يا (©

 ركذنس 15 ديزو انا تيشم لانقيف لصننملا ريضلااب هديكات
 فطعلا باب يف

 ىدحاب هلبقام كح نم جر 0 كاملا
 الخو ب ىوسو ريغوألار يف ىو ءانشتسالا 0

 البق مالكا نب اكن ل اب قفتسملا ناريغ هاشاحو
 .اًيز الام وتلا ماف وحن ءاننتسالا ىلع بعل يجو

 اقارب تملا نم اليم ةعابنا حرت
 لماعلا غرفت ةنم قفتسملا ركذي لن داع كا
 ايس الا ماقام وع دبا ءاضنتم ىلع هيجغ هل



 ا ءاوسالا تابوصنم.يف

 ىغردص راف قاكاذل ا لءاقلو كانرلا#
 كرامزإلا يف لغنلل كراشم ريغ اردصم ناكوا.. ءانل كتئج

 لعافلا يف هل كراشمر يغوا. سما يل كماركال مويلا كترز يا
 ةتدصق ادلوق يف ةثلذلا انعبج دقو . كرت لكل كاينم

 هس دصقلا كراشنالو . ر دصمب تسيل ةدئانلا ناف.ةنم ةدئانل

 ا دصاقلا ريغ دينملا نال لعافلا قالو 0 نامزلا |

 || ليقكهابلإو . ةلثمالا يف اك ماللا لمثي ليلعتلا فرحو 20
 | ةفان يف بيك لفك فو هزاع نكن دياز نومك نقف هبنذب نالف

 فوخل اك ايلقالا ن بال ةلالوعفم عفاولا ردصملا نأ معاو

 باتكلل اسود كترز لاني الفرووحنو

 سماخلا لصفلا
 ةعم لوعفملا يف

 اروكذم تبحاصمب لعنلا عقو اموه ةعم لوعنملا
07 0 

 دي 30 1 عام وأو دعب

4 0 0 0 
 فعض شي |و ريمالا اك فطعلا ناف. هدب

3 



 عباسلا بابلا تالا 154

 || ل اقيف ءامسالا رث اسك انّونم برعأ هانعمالو نر لك
 ظ ف مو ا

 نم نوششللا ناككا مسا ةيفرظلا ىلع بصي ام ناراعإو

 ترظلا نغردصللا بوني دقو . مونلا سلجم تسلك لماع ظنل
 ظ هليل 2 رهكو لينألا بيغ تبسم ا يود

 ا سمثلا عولط تنك

 عبارلا لصفلا

 ا هل لوعنملا يف
 ا 0 هلجال لعفلا عقو ام وه هل لوعنملا

 | مل ناف . افوخ تبرك لعافلاو نامزلا يف ةكراشي

 ا ةدصقك ل يلعتلا فرح هرج بجو كللذك فكي
 د | هيف زوجي هكح ىلع ن 0 00 ةنم ةدئافل

 8 رج جرن لأي نرتلا ناف فوغ تيرهك اضبا

 اةيبركلرخم رعد ةقاولا هس قوقل كرك

 ظ هيلع سقو . هفوخ وا لئقلا فوخ

 أ اردصم نكي ملاذا ليلعجلا فرحت هل لوغنملارج بجي يا
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 ا 1/ ءاممالا تايوصنم ف

 ىلا ةفاضالا مزلي ام اهنمو . انبلا مزليفريمالا َنّلِج

 برعيف ربنملا قوف تسلجو عيصلا لبق تنك درفملا
 لبق تنك فحمل ّيونم هيلا فاضملا فّدحي لام

 ”هانبلا هيلع ضرعيف ٌقوذ تسلجو

 نم تعج انلوق يف ١ فرحلاب نا ةيفرظلا وحنب دارملا ()

 ةرورجوا لوالا ل انملا يف ام افرظالا لهتسنال دنع ن اف هدنع
 ينانلا يف اك

 فاضي ام فالخب مزال <انب ىتبيف ابوجو اهيلا فاضي ئا (7)

 هابل تانغالا ةقزرم ةاكادوتر و مويك اراوج اهيا
 رضامب ةردصمل ةلمحلا ىلا لولا اذا هد هو ان: رانخلا كرا ريغ

 جلال ايف ا وار عراضمب ةر دصملا ىلا فيضا اذا ةبارعإو

 اذه وحن ا .بجاحلا ٌلْدَع نوح ل طع تلذد وحن يف

 مة دص نيق داصلا عفني م موي

 فاما فذخ اذاالأ ار نو فرظلا ١ ذه نأ يأ هيف

 0 0 0 ُق راودلا

 ا ا هلا ا 75

 07 .لبق نم تعج ل اقيف هي هيلا فاضملاركذ عم



 يعم تابلآ الحلا

 0 ا نالجرلا اهجاابو ةأرملا اهيا اي ل اقيف عيجإو
 | ءافيعسا ىلا ليبسال فارطالا عستم بابلا اذه نا ينخيالو

 مانملا ةلهحي ام ىلع انرصتقاف باتكلا اذه لثم يف هيلع مالكلا

 ثم اثلا لصفلا

 ظ هيف لوعنملا يف

 | نامز مسا نم لعفلا هيف غقو اموهويف لوعنملا

 | ةباصتنا عنتما اهم ناككلا مسا نكي لناف. فيلا |

 (مافالع 0 درب اور
 | تيك اصتخنوأ ٠ تي 0 نامزلا

 نع ةرات 3 0 ا :

 000 ا هنو 3
 ا فئرصتملاريغلا هل لاقيوودنع ا

 ” 0 نم ن 3 ١
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 هيلع سقو . لجرلا هيأ ايوحن

 نال ىنعملاب الحم بّصني ةنكلو فرح اب ًاظنل ري ةنا يا (:)
 اديز تيهاذا ءاضي

 هللا دبع اي لصا نال هب لوعنملا نم ةبعش ىدانملا نا يا (5)

 . هفرجب ةنع ضّرعو ءادنلا لغف فذ . هللا دبع يدان ًالقم

 ةزمأ أو ْيَأو ايمو ايأو اي يهو ةسمخ ءادنلا تفورحو
 هيف لخدف هب هبئلإو:تاضا١ ]باقي ام درفملاب :دازلل ©

 ام ىلع ىنيي وهو . سجل ةيفانلا ال باب ين ّرم اك عومجلاو قلل
 نيقكلا بمن رفا تالا بق اويل لع و نري كلك
 .تانموم ايو ل اجر ايوديز ايون مضلا يلع ملاسلا تمنوا عمجو
 نالجر اي وحنواولا ىلع ملاسلا ركذملا عججو فلالا ىلع ىننملاو
 ةيلوعنملا ىلع بصنلا لحم يف هلكو.نونموم ايو

 يذلا بصنلا لع ىرج ةفرعم ادزفم نكي م نإو يا ()

 بصنب نيعم ريخل الجر ايو هلل ادبع ايوحن هب لوعنملا ناشوهأ|
 ةفرعم ريغ ةنال ينانلإو ةفرعم ناك ن إو ٍجرفم ريغ ةنال لوالا

 ظ ادرفم ناكنإو
 ناكناف.اط اًعبات وه نوكيو ىدانملا ف نوكت اهنا يا ظ

 اهبااي وحن دماج ناكنإو ٠ كعن وف لضانلا اهب اي وخت اًقتفم
 ةينثنلا نود ثينانلا ةمالع اسفحتو . نا فطغوه لجرلا ظ



 عباسلا بابلا هني :

 ينانلا لصفلا
 ظ هب لوعنملا يف

 ' تبرضك ل عافلا لعف هيلع عقو اموه هب لوعفملا
 1ك بصف وش ران لا لصي لعفلا ن ريغ .اكيز

 هدول هسا : ةراتو . ثلا ةلاي تيار

 2 تت 5 نوكب دق وهو جرملا
 الضاف اربع ةعيرأو امهرداتيز تيطعاك (ددعتم

 ديف ايل نمانلا هب لوعفملا نم نأ لعأو

 1 ةنازنغا: ا يعم

 ىحن ءادنلا لبق عب عقرب ناكأم ىلع ق يي ب ةفرعم أرغم

 نوديزأب ةادكمم مضل اب نيعمل لجر يو دي

 م ا يعل ع واول اب نونمومايو
 ا عنتما ماللاب افّرعم ناكن اف. نيعمربخل الجرايو

 ا يل اعبات لوب. ديد ةاهبلا فرك ]خد

 اظفلل اعابتا مقريف . هييننلا اهب ٌةقحلم مهلا ىلع ةينبم



 سفنوه ةناف 'ءانركذ يذلا لاثملا ف برضل كار دصم رك
 بزاضلا نعرداضلا رمالا

 يف هلعنل ايواسم نوكي دق لاف لوعفملا اذهل ”مسفن اذه (9
 اًئيش هانعم ىلع ديزيال ةناف بّرض ىلا ةبسنل اب برضل اكىعملا
 ادئاز نوكي دقو . دك هرملا هل ل اقي كلذلو . طفف هد دب نكلو

 ىأ تابرضوا نيتب رض ةتب رضك هعوقول ٍددَع ىلع هتلالدب هيلع
 عم ةناف. بردؤملا برضوا لانا برض ةتبرضكال ةيعون ىلع

 لاتي كلذلو عوتلاوا ددعلا نايب ديفي لعفلا ىنعم هنيضت |[

 نيبملا هل
 دقو . قعوز د وأ هيقيفدح ىلع .؟ 3 لمي اذه 0

 .مددع ىلع لدي امب ينانللو .ىنعملا يف ةفداري امب لوالل انلثم

 مسا ضيا بلغ ثدي انك 2 درا عون لع لدي اب كلاجإلو

 . طوس ةتبرضكة لالا مسإو . برضلا كلذ .ةتب رضك ةراشالا

 0ك لع لدام كلك . برغلا دا فرك ناو
 كلذ ونو ةفرعملا ضعب ةتفرعو برضلا لكةتبرضكةنم ٍةيئزج

 رم دنف عيجلإو ةينثللا ب قلطملا لوعفملا فرصت امإو
 نع ينغاف لعنلل ةكراشملا ءاممالا فيرضت يف هيلع مالكلا

 راركملا

 مل وسسصب7صابت>>+ ح٠

0 

 ظ



 ان

 0 0 00 ا مم ا
5" 
 ا

 ا 0 1
 ا ا حرم ع

1 
 300 لوصقةمنويقوءامالا توصيف 201

 لوالا لصفلا
 قلطلا لوعنملا يف

 اليرشل .لعاشلا ةلست اميوعب قلطامل لودنملا
 | ليق تيار ايكولعف ىنعم ةانعم ىواس ناخ . اًبرض
 | رس رك دم تالا ترد ركوألا هل

 3 م 0 ا

 نو. و يلو 0 هتبرضو
 قف
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 مهي سس

 نب كلذ لعافلا نعرداصلارمالا سنن وه يا 09



 [5 اهتانلعتمو ءامسالا تاعوفرم يف

 لعجو ىردو دعو مثونوحن نبقي وار كلش ىلعّل د ام يا
 كلذوحنو دقنعأ ىنعمب

 يف لعفلا نوكيو اربخو ادتبم ناعقرب نيءزجلا نا يا (0
 كلر انعم ناك تسلح ةةاصرخر ليل فلن .فرطلا نإ

 يف لوقلا اذكهو ..لوعفم هل نوكيال رذتيحو .ينظ يف قداص
 ةطسونملا ءاغلا

 لاطباوهو قيلعتلا ل اعفالا هذه ماكحا نم نا معو

 هلا اهنود ضرتعا اذا نوكي اغا 0 30 ل ع لعلا

 ةيفانلا امو .”مئتاف ديزل تلع وحن ءادتبالا مال لثم مالكلاردص

000 ” 
 ضّرعتت لو.ًالحم بصدلاو عيمجلا يف اًظفل عفرل اب ورع ما كدنع
 يلايلا بابلار خا يف هركذن يذلا هيبننلا تحت هلوخدل هل

 ٍدحاول نيريمض اطوعفمو الءاف عوقو زاوج اهصئاصخ نمو

 ل اعفالا ةيقب فالخب يسفن تلع يا ءانلا مشب ؛ ارصاق ينيلعوحن

 ًالوعفم اهديزتف و ا قبلا ةزمه يلد دقو

 اًيذص ءايا مملعأو ارباص بويا سانلا هللا ىراوحخ اشلاث
 ا 00 هوم اهليلع كو ناكل مني ١ ذه (9

 1 ليلا داكيالو اقداص كنوك ينجعاو . اليخ نال
 تارا فرخ" مهو٠ .اعاجش اما و ادي انني

 0-1 يمص



 سداسلا بابلا 35

 انسحال وحن هارجم ىزج ام انلوتب دارملاو ايل فاشلاب هلا

 "يملا يف ًالزانال كلذكو يدنع اهرد نيرشعالورادلا ىن ةهججو )ا

 رج لهو ربنملا قوف ادعاص الو

 عساتلا لصفلا

 اهعاوخأو نظ يف

 دجوو 2 ىأروت عزو لاخو بمسيحو ًٌظش
 يتو . بولقلا لاعفااط لاقيو . ها منا

 انيصنتف اهلعاف اا دعب ربا ادعبملا لع لخدت |

 م 1 الا نالوعنم 3 اعيجأ|

 كيك 0 ةلع وأ ١ يف لاعالا

 0 تننظقداص ديزوحن ةرخانملا ف
 ةختانلا لاعفالا نم فّرصت ام لكنأ معاد

 باوبالا عينج يف ةارجم يرجي اهنم يضاملا لمع لمعي



 15 اهتاتلعتمو ءاجنالا“تاعوفرم يف

 الو هلو تنل اب لرالانباق ثيح نيلوالا تيقيرفلا ىلع انضصت |
 أ انلوتب ةرسكلا لخ ثنّوملا عهج ءاني ىلا انرششإو.. ءايلاب نيلسم
 اديس سدت يان هالا هرمي
 باتكلا لوا يف هيلع انهين يذلا تاينبلا ناشوه امك الع

 ءادتبإال اب اه دعب مسالا, عقريف الدو اظنل اهلع لطب يا ©
 اهب ةلصتم ةركت اهمسا نوك عم ثرركت اذا يا (5)

 اةياملا فو اجر رحللو لجالا يو ةررحلا للغا يل (2 ظ

 « فوطعلل نينظاحتملاو هيلا فاضل او فاضملل ن يفي اضعللا وفك
 || وح الو ..نيممالا عتب جوف الو لوحال ل اقيف . هيلع فوطعملإو
 اطر يناثلا عفرو لوالا تب ةوق الو لوحاالو .امجقؤيا ةوق الوأ

 0 ”ةجو ةلكسملا ينو.ينانلا حو لوإلا عفرب ةوق الو لوح

 ْ ”ىصخ موق ة ناف رفعضل هب ددعن لو. لوالا خت عم ينانلا بصن

 | راوضاب ابوصنم عضعب ةلعجو . ينبملا ىدانملا نيونتك ةرورضل اب
 . لوالا هانب نيعتيف ةروصلا هذه ينال ردك لاذا امإو . لعف

 | لوالا جب ”ةوقو لوحال ل اقيق. بمصتلاو عفرلا ينافلا يف زوجيوب |
 ْ ا

 : لضتا ام نا يا ©

 0 دقو. 2 000

 | لومعم ريخلا ناغان دنع يخي اتطان الوحن عب , قلعت ايل ًالوعم
 ل ا يطال 5



 :ياهافلا نايا ااا
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 ا لح ين اقرفع ناكر. قيرطلا فينا فاكر
 الو ع ايراثلا ف َلِجرالوحن اهلبق دب بصني ناك ١ ١
 ملاسل | ثنوملا عج نا ريغ ريغ .ءابل اب ةيلهاجلا ف يف نيلسم |

 ..دلبلا يف تاييطالوح اضيا 00 مترا

 ظ ةززكم د تيل مع ةاصننموأ 3 امنا ن | ناكراف

 ظ .ةأرما الو لجرراثلا يئالو. ورع الو اندنع ديزالوخ

 ظ كابألا ةّومالو اوتحالوخت ”اهكح ىلع ترّركت ناف
 | اهادحا لاعإو .اًميج اهواغلإو ىيترّركملا ل اعازاج

 ؤ ىرخالا ةاغلأو
 | نمي هب لصتا اموه فاضملاب هبشملا نا رلعأو
 | قطانل اكوب قلعنمل وا ."تنيار مهل 1 1

00 

 هارج ىرج اموري

 هيف لخديف . عيبوبشم الو يفاضمب سيلام درفملاب دارملا
 فاضملا ةلباقم يف هل انركذ نم تافتسي كلذو ..عومجملاو ىندملا

 عمجو ىشللاو . ةونفلا ىلع يكل عنجو د رثلا ىنبي 20(

 نقو . ةرسكلا ىلع ملاسلا تول عمجو . ءايلا ىلع ماسلا ركذملا



 رن -  ياتسنر هللا هلاك رهو

 ةلرفاام لوانيادقت لغ ربكلاو + للا دحٌولوقا امال واريد |
 هللا دجحا ين يف يقل ةرابعلا هذه

 (نعات ازارتحا ةدئازل اب فورا هذه ىلع ةلخادلا ام انيق )0

 نسح ك دنع يذلا ن | يأ نسح كادنع ام ن نا وحن ةلوصوملا
 :ةوكشم كنانسيا نأ ىلا اروكشم نمكتنام اوت زاذضا ]و

 اق ثيز اننا وحن ةدئازلا ٌدفكت اناو لمعلا نع نافكتال اهماف

 ادبز اعمل اول انف هل اكل هذه دع كمل ل اعا اوزاجا ما ريغ

 بطلب 'مداق

 عابتمال انلثم اك اربخوا ن اكاسارخانملاب لومملا انديق (8)

 رادلا يف اديزل نا ل اقيالف مدق ام ىلع اطوخد

 هيا ام ياكل 9

 يضتتن امال اط ضرعتت لف بابلا اذه ماكحا ةينب امأو
 باكل ةهاال نم ةدمئو زد اود دقو الي 1

 نمانلا لصفلا
 0 ال

 تاركلا يف لبعلا اذه سنه ةيفانلا ال لوعت

 انييهمولاًناضم كيلا ا اهب ةلصتمل

 الو رضاح رفس مالغالو خخ اظنل 0007
 مس



: 
| 
 ا 1
 ع ا

 داق از كال ادا امانا ريك
 اذه يفريخانلا ربخلا مزليو .رديز ودق ينغلب يأ

 | ٌناوحن ةطسوت زوجي ارورجم وا افرظ نكي ملام بابلا
 ام فورحما دله قش 0 .انيزرانلا هيو اكدنع

 'لخدتو' "معاق ديزاف :اوغ لبملا نع اهفكتف ةدئازلا
 الذ" ةروسكمل نإ يومعم نمت ام ىلع ءادنجلا ال
 كلا يف نو غال اني زنا وح ك2 شرف

 كلذ لكى ع سقو اكبر

 ّيونعملاو نسحم كلن [تاعوجن ظفللا !لماعلا لمني اذه ()
 يلانلا ينو لعفلا لوالا يف اباماع ناف . لضاف كنأ يدنعون

 0 1 نابت اهيلط طلست نركب لماعلا ًاندبقو .هادحالا
 ةلخادلا مالل اب اهنع”قلعم لماعلا ناف .”مافل اًديز ّنِإ ٌبملع

 مث نمو . اهيلع طظاستي الف نظ باب يف هركذنس ا؟ اهربخ ىلع

 ةزمذ | ةروسكم نوكت
 هب فآرعت : يذلا طباضلا وهردصملاب اهيوأن ترائارعه

 يلدا ناف: ةزمبل | ةروسككا يف تناكليوأنلا لبقن ل نا اينال
 ىلع متلاز ام شا ديحا يا لوقاام لواوحن ةمدعو فيلل



تمو ءامسالا ثتاعوفرم يف
 "ا رايم اهعانلع

 أ ذلف اهنولمي نييممتل ا نال زاجل لهاي ةغللا نه انسّيق ١
 انبش مدنع لمن

 كاف:انلوقب ةانرسف دقو . يلا ىنعم كاقب ظرغب .يا ©
 ||| تابثا يضغتي ةناف نغاشالا ديز ام انلوقب هل اهلثمو.يننلا ضفنتا

 ةنج اهنا ديزل ةيرعاشلا ا

 ْ ارو يمك نا نوار د ديز معاق ام انلوق (0

 ظ ادنبملا باب يف تلع اكربخلا نع ىنغالعافوا
 || ال ليق اذاف . نسجل دارفا .نم:طقف دحاولا يفن يا (9

 نا لقخإو ابيف ٍدحاو لجر دوجول يفنلا ناكرادلا يف لجر
 اههاف سجلا ينن اهب داري ينل ١ ف الخ رثكاوا نالجر اهيف نوكي
 ل اتحالا اذه ابعم دربال ىتح ورساب سنجلا يفتت

 عباس لصفلا

 فِانّواخواعا  .
 8 موك حلا ١ تعا تول. 7ك 1 4 >

 ل اقيو : لعلو متسيلو نكلو ناكو ّنإو نإ
 لع نتكع لعن كود 1 رخل اخلغ

 5 انبز 0 عفرتو 0 بم كك
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 ماي تكلا كلذ ريخو ءاقو ادجإو ته
 ا هياع انرصتقاف

 أ طقسي نيرافلا داكل اقي الف هريغ عفرب نازوجيال ةنال (9
 ؤ “َ

 لعاف مسا يم ردنو . ل اعتسالا بويا وبا له:(9)

 : تاكل هع هتيم ةنمردنإو تاثر

 |١ مسالا و.مسالا ىلع ديف لعفلا مدقتي بابلا اذه عج نا يا(

 اتعاب لطفلا
 نيتيزانماالو ام ف

 ٍليخر ءاجيالما دعم يلاتك و ظ

 0 1 59 وا 3 فتتا ان
 ةييالال 3 ما : 1 ديلا م

 ا عب
 ملعتس اكرخأ كح اهاذ سنجا ينن اهب ديرانأو



 ارك امانلعتمو ءامسالا فاقدضف 6... رم

 سماخلا لصفلا ظ
 اماوخإو داكيف

 قفطو ا و 0 كلشو)َو داكيف ظ

 لاعفا اه لاقيو. .وووملل يف لعجو ذخإو قلعو
 نوكيال اهربخ نا ريغ ناكل مع ليت قو. ةيراقللا

 سرافلا داكن امسا ريمش افا اذ اعراضم الخال
 ىمع يفرثكالاو .دينني رعاشلا لعجو طقسي

 هيا ايا سويح نارتقا لح ظ

 اعاوخأو َعَرَمَمَأو داك اهسكعو لاب يامن
 هزه نم قتشيالو ل نهرابخا يف كا ذ عنتمت

 ان بك كفرا 353 احم

 ”"قالظالا ىلع اهعم بيترتلا

 را ع وص وو حصص ا مم اا ا ام ااا اممم مما

 . ءاجرلل ىسعو.ةبراقلل كشوأو 2 اعفالا هذه نم (')

 . ابيلغت ةبراقملا ل اغفااط لق نكلو . عورشلل اهيلي امو عرشو
 .اضيا لههو ب ركةيراقملا لاعفا ن نم نالروهشملا يف انلق انإو

 | | ئيسشلا لاعفأ ل لل ع قلولخأو ى 3 ا هل د تف



 نسداسلا بابلا ارك"

 ا يارد ةّدم يل ةيئاَئز ةيزاكلقم اهيلع ةلخادلا امو. اه
 ا كير لاز اًماق اَنيالِو تيذليس ام لاقيال يل

 ديز اًماق لاز اموحن عنتم الف مسالا ىلع
 هيلا دتسملا لعفلا عم يرجي بابلا اذه يف مسالا نا يا 9

 رقدارفاو ل لماغلا ثينانو ةنعروخانلا مازتلا يف لعافلا ىرجم
 فيرعنلا يفوربخ عم ادتبملا ىرجر خلا عم يرجو. رج لهو ةعم
 تفرع اكاعانتمإو اًراوجو ابوجو ريخانلاو مدقتلإو ريكتلاو
 راركتلا ىلا ةجاح الف ك انه

 ليعتست سيلو ىتفو لآز ادع ام ل اعفالا هذه نا ملءإو
 الءاف اهعوفرم نوكيوربخلا نع ينغتستف ل اعفالا ةيقبك ةمأت |

 داوفك
 نفناو ريخ هللاو . انم ناك ام ناكدق
 ادا 0 ءاطرتع قدك رصتبال اه ناكيف فرشكو

 دعب اهمسا عم اهف ذحزوجيو . اذيز نسحا ناك ا.موحن ةدئاز عقتف
 ايكو اءاقدح:( نا كلذ ليقذق هلوقكنيتيطرشلا ولو
 اق دص لونملا ن ناكنا يا اكلم ولور سود رهاشلا لئايأل مقر
 ىحن دب انعم امان الت امزح عفيو ٠ اكلم يفبلا وذ ناكولو

 / ىحن مورجنا اهعراضم نون 00 .رضحا دق ديز ناك
 اهريغ يف ىنأبال كلذ لكو .اًمئاق ركل



 00 اهتانلعتبو ءامسالا تاعوفرم يف

 عبارلا لصفلا
 اهناوخاو ناكيف

 تت .و ىسصأو ٌلظو ضو جماد راصو ناكيف ْ
 . سيأو مادابو قف امو كلقنأ ام هو حرب امو لاز امو

 ىلع ًادنبملا عفرت اكو. :ةصقانلا ل اعقالا اه لاقيوأ
 هل اغلا ناكوحن .اهربخ ةنا ىلع ربخلا بصنتو اهمساهنا

 نم ناريتغ :امهيب ام سقو..اهركل هاجلا سيلو ٌالهاج
 .سيلو ماد وهو الصأ فوصل ام ل

 ةنم لعتسي ةناف يننملا وهو انيق فرصتي ام اهنمو

 .اهمو.. هيلع وربخ مدت عنتج اهالكو .اطقف عراضم
 ىحن كلذ ةيف بتم الو قاوبلا وهو امام فرصتي اما
 .لعافلا كح لغفلا عمك مسالا امأو .ديز ناك اًماقا ظ

 امهلع شاقيف تلع اك ادتبملا كح ربخلا عمو

 .اهعوفر تككتال اهمال ةصقان لاامغالا هند لباقي © ظ
 ظ ةمانلا ل اعفالاك. |

 ١

 ع

 ا اذ ةعاولا ماد يا (5) ْ



 نءاداتسلا؟بابلا 1

 ىحن يف رتعسملا ريمشا ١ نع ازارتحا رهاظل اب عوفرملا انيق(

 كيوخالا رييض ا بلا نانا كاوخا نامئاق اذ

 ابك ةدرفم تناكل اهظنلا تعفر ولو . ةانثم اهنال انييفرتتسملا
 اد ان دقمأ اربح نوكك نأ بنتو مح نمو. لعاقلا بابيف تلع

 00 لضصفنللار مقل ١ ناكاليو . رخوم.ادتبم اهدعب
 أ لخديف .رهاظلا تحت انه هل اخدا ٍناوعسوت هلالفتسا يفرهاظلا

 فصلا عوقب طورشم كلذ لكو . اننا غاق اًموحتاةلكتملا يف
 .امدقم اربخ اهوكنيعن اهدعب عقت ل ناذ .ماهنتسالاوا يننلا دعب

 ْ دادد الا اه دعب اا اقباظم

 7 اددبالل” مسقن ورخ ١ ىلا اناريغ انلوق

 دادعالا يف عوفرملا ى ةباطت ال يا اربخ حصن ال انلوقو . .زاوجاو

 الف 0 كر ما كن[ تكول ' عاق اموحنأ

 | زون ديز اق اموحن در اًربخ تفلص نا امإو . هل اربخ حلصت
 ربح نوكت ناو .ربخلا نع ىنغا العا اه دعب امو اذدتبم نوكت نأ

 ا 0 ادتبم اهدعب امو د

 نم ّيونعملاو بارعالا ةفج نم "ضنللا اممكحريغي يا (3

 ىرتس ام هريغو نامزلا ة 0

 5 نهنم ضعبلا لع ةلماعلا فورحلإو نماوخا هب دارملا (: ظ

 ما ا 31 دورول ةطوت اهانلعج ةرابعلا هذهو. يلايس |

 تاغوفرملا |||
1 



 7 اهتانلعتمو ءامسالا تاعوفرم يف

 ىخن اضيا ارورجمو اراج هعوقو لوانتي اًفرظ ربخا عوفو (©)

 رةركنل ةنوكب هان ديقو . باوبالا عيمج يف دحإو ايكح نال مالي ل
 الف عقاولا ربخما ان ديقو . ابجإو ةيدقن نكي مل ةفرعمل ناكول ةنال
 ةيدنت عنتج ل هوبا ماق ديز وحن وريغل ناكول ةنال ادتبملل هتوكب |

 ام ربمض ىلع لمشي نا ادتبملا ريخات بجوي ام نا معو
 ربخلا يدق بجوي امو . اهبحاصرادلا يف وحن ربخلا هيلع لمشا

 ظفح بجوي امو . قيرطلا نيا وحن ماهنتسا مسا تروكي نا
 دقف عمر يكدنلاو فيرعتلا يف نافرطلا يوتسي نا بيترتلا

 اهلها دقو . يم لضفا كنم لضفإو ييفر اوم ةنيرقلا |
 يذلا نلييطلا هما يضم تالالنم

 ةركذنسو ا هانرك ذ ام ىلع داهتعالل اهضعبو .باتكلا اذه ةلمتجال

 يف انلعف اذكهو .اهعقاوم ىف اهيلا عجري ينل | ةيلكلا نينإونلا نم

 ءىدتبملا ىلع ليهستلاو راصنخالل اًبلط بإوبالارئاسا
 | او تاسسلا اطل ين

 .انلوق ينو .ينعملا يف ةلافصو ربخملا ناف ادتبملا ناش وه اكوريغب

 نال نيرعتلا ف هياع انراصتقا نع راذنعا جيولت لصالا وهو

 ليفت ةفص نوكي دقو انلوق يف ةفصلإو .رابلعال اب قحا لوصالا |
 ناك ام لمثي اهعوفرمو . ةهبشملا ةفصلإو لوعنملاو لعافلا مسا.

 بورضم لهون لعاف بئانوا كاوخا”غاق اموحن اهل ًالعاف



 ناهظحرم انلوقو و وي و ْ
 ةراشال ابوا هوبا ماق ديز انلوق فريمضل اب اهطابتراك ادعبملاب يا
 هالات ام كل ةريغو ريما ك اذ هللا دبع كلوق يف

 هس اهانعتج دقو رورجلاو ٌراجلإو فرظلا ةلمجلا هبشب دارملاو

 رادلا ينوا كدنع انلوق
 ا 6“ هاك تماك ام صحا تعج يل 8
 ( رف يشل دعاس 000 كتنْيَضَأ وا-ك ٍكرشم ل ع

 ةقرعملا ىلإ اهئيازنت اهضيضخب تارللا ن "3 .ريش فلا ةدابع

 ردع نم لضفا رم وحن تاصصخلا نم ابيف موملا اوربنعا

 تركي ام رثكإو . ةيدنجلا مالل اب فّرعملاك نكت رذئنيح اال

 "ويش لهومن ماهنتسالا وارادلا يف دحا اموحن يننلا دعب كلذ
 ايكةركتل اب ءادتبالا تاغّوشم كا اولاق كلذلو .ةنيدملا يف

 ا إو صوصخلا ىلا عجرت
 كلذو ةلهجي ناكام بطاخلا ةدافاربخلاب دارملا نال (

 رابخالا زاج ماقملا اذه يف ةفرعملا تعقو اذاف .تاركتلا ناش نم
 ةركدلا كح يف بطاخلا ىلا ةبسنلاب مررت رابعا

 ةقورعم امليزع طورشم ةفرعم ربخلا عوقو نا لعإو

 ركذل ضرعتن لو . ةركنلا نع ةفرعملابرابخالاز وجي الف اضيا
 هسفنب ربخا جورخ ىلع انترابع يف مالكلا هانب نال طرشلا اذه

 لضا ىلع ادنبملا ءاقب عم كلذ نوكن مخيف لصالا نع



 1 /اإل# اهتاقلعتمو “مسالا تاغوفزم يف

 اموغ رسم أدل رصخحك ضراعل بيتزتلا سكي ||
 ىحن مّدقيف قركدل افرظ ربخملا عوفوو . ديزالا رادلا يف |

 00 : مالغ يدنع ْ

 عوقووأ-ر رادلا يف نموحن اماهنتسا ادتبملا عوقوك عنام ظ

 ””نيز افون امهف زاج. ماقديز وحن هلاأ_عف.ربخما 1

 الا ا العاده

 .ىأ دست ةفنص نوكي تا لصالا وهو رم اكربخلا ظ
 نع هب ينغتستف ماهنتسأوا 0 رهاظلا اهعوفرمأ|

 ”مياق اموحن اًربخ لصتال تناك ن ا اهناريغ 0 ظ
 ناف“ ايم كافتبالا نعت كونب بورضم لهو كو ا

 دقو 1# 0 0 0 55 ْ

 3 قعمو أظنل اهكح خس امربخلاو ًادنبلا لع لخدي ||

 ل لاقي ٌنهارجم هيج أمو نظو ّنإ اف ناكوهو
 ليصنتلاب ٌنيلع مالكلا ينأيسو ةعاونلا ||

 . نايبلل درفم نمم انلوؤق يف نمو .ادعبملا ةدئاف متجلا تا 1

! 



 سداسلا نابلا 1/١

 | ديف ريدم اهم فرطلا عخال ىلا يا ةفرصخلا هلا |
 | اهاف. هللا ناعسو انام ًالوعفمالار دصملا عقيالو ىو

 || . هيلع تعضْو اًمع اهجارخا مزلتسي ةنال اهيلا دانسالا لبقنال |
 ظ فصويا ةصيخملا ريغلا ردد امضملاو فورظل اكينعملا ةهج نم انمإو
 | ناكم يلج لبق ذا اكديغيال اهيلا دانسالا ناف قفاضا وا

 ْ مهلا ردصملاو لعنلا ةمزلتسي مهمل ناكلا نال *اضف يضقو ْ

 ٠
 ا

 ا

 ىنعللا ف ةدايز امها دانسالا ديني الف لعنلا نم دافتسي
0“ 

 بلانلا لصنلا

 1 ربخن او ادتبملا يف

 . ةيظفللا ليوعلل نو د رح مسالا ورهادتبلا

 00 يقله ”اوهربخلإو .دانسالل |

 3 ع 20 0

 ْ 0 رخل هسحعو .٠ ل عم |

 || اهعوفول اهب 22 ةفرعب 7 ل اذإو 1
 نقو اطل اديول اذهب رض "ركل اهل اهي هجم



 [/5 اهاقلعتنو ءاسالا تاعوفرم يف

 لوف َليقو ديفلا ةليل تريك دضت فرظ
2 7 

 0 نيبح

 يتلا ماكحالا ةيقبو لماعلا نعرخابلاو عفرلا ديس يا(
 ظ لعافلا باب يف اهانركذ

 ا هناف رع ليز َبَرَضوحن يف اكلعانلا لعف لوهجم يئا
 ٍِِ ع

 | الع زج لؤدنمل اقل لنص قويوع كما هند ضال ودحا

 ظ روع فر

 8 0 ناكيتلا ١ اوعفملاب هبصن ىلع رمتسا يا ة»

 اًهردثيز يطعأ ١ يف اك اًدحاو هيف بوصنملا ناك أم لمثي وهو ْ

 امداق رع بز معأوحن نوثاو للا

 دنع ةباينللاب لالا ه هب لوعتلا ناب ندوب اذه"(
 1 بوني نأ زاجالاو ”مصالا ىلع بئانلاوه ناكدجو اذاف. نعال"

 ظ تكلل نم نان 53 ا هريغ

 | ىحن احيرص نوكي نا نم مع وب لوعفملا نا ىخخيالو
 شام د ايم يت ركبت ع عرض يغوا اديؤ تب رضآ

 ١ ركذل اب هدارفال ضرعتت ل كلذلو رديزب رم وح هيف لخدق ||
 0 راصنخالل اًبلطأ|

 منا يكره ليسو عقل ب 00



 قسيت الاببابلا ا

 بارعالا قتسيال مسالا نا قباسلا لصنلا يف انلوق نم دافتسي ا
 رضالإورهاظلا لوانتي مسالا نا ىنخيالو هرخا ىلا ا

 ام لك ةماكحا عيج يف لعنلا ىرجم لعافلا عم يرجيو

 ديزوحن اهريغو ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مساكلعفلا ىنعم نمضت
 افاو . باوبالا رئاس ف اذكهو . ةيجو نَسَحو هوبا عاق
 تاب يف ةركذتس ام ىلع اداتغا لعنلا ركذ لع انه انرصتقا
 نع ينغيف ءامنالا ثالومعم عيج رعي وهو .هل اعإو لعفلا ماكحا
 اهدارفا يف راركبلا

 ينانلا لصفلا
 لعافلا بئان يف

 ةنع بونيف هب لهجاكرمال لءافلا فّدحت دق
 "ولف لوهيجت هيلا ادنسم هب لوعفملا "وماكحا عيمجيف

 اكاذلا ودي لينلا ناك ىراف .ديز 0

 هبصن ىلع هيلي ام ىرجو آبئان لوالا حفر لوعفم نر

 نرم ىّئعَمو أظنل هيلا دانسالا محام لعافلا نع



 امانلعتمو ءامبالا .تاعوفرم ُِ
/7] 

 غايلعلا تل اقو لاجرلا تمانكو درفم

 ذا لعفلا تمانلختم نم روزيغ لع ْمَدَمب لعافلا: نا يا ()
 "م رييضلا لصفك ظنللا ثيج نمر لالخا ىلا ةيدق دا

 فل رخات ام ىلع مدوع وأ ديز ينبرض وحن يف لصو نم نكفلا

 مق ول ةنال تيار ,؟ ةريخات بجف هدير دبعلا عابوجن يف ةبنرو

 انمالكو دبعلا ةنيس عابو ياياذيز برص لاقي نارمزل

 | يتجاهل وزغم 9 اهلا ضم دازلك يملا سين أ وا ةيردل

 لوعنللل رضحلا ناكارع ٌديز برض افا ليقولف ذيزارع
 دوصقملا فالخوهو

  ظنل عنام كلذل نكي ملاذا لعانلا ريخان زوجي يا

 انااكيز برض لافي تأ مزارخأ ول ةناف .اًديز ثبرضكا
 رصج ةداراك يونعم وا . هل اصتا ناكم ١ عم ريمضلا لصفناف

 رصحلا ناكرخأو ل ةناف . اًررعديز بررض ايناوحن لوعنملا |
 ةنيرقلا كتف دنعرخالاب اهدحا سابنلا كلذ نمو . لعافلل

 عوف ًالولدم بيترتلا ظفح بجتف . كاذ اذه برض وت
 رع برض وحن ةيظنل ةنيرق تّدِجَو ناف . مدمن لعافلا
 نيابتلالا مدعل ريخانلا زاج ىسوم ىنحملا مةوجن ةيونعمواديز

 هيلا 0 1 نم عا هيلا دنسمأ ام انلوق نا ملعإو

 كبإ وبال لرت 31 . تبتك اًريغم واديز مافك ارهاظ

 كللذو. زو كرو لايف وشما فلز هن ريتوفل
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 سداسلا بايلا.. |

 00 ةمي دقن 0 0 2

 هريخات بحيث ِهل اصت اكما عمريمفلا لصنك ١

 9 2 اف. .ديزافق ظ

 ظ ا - سو ٠ ا زار عا رخانلاز اجا

 ظ ناكك ةصقانلا ل اعفالأ نب اًرارتحا مانلاب لعنلا هي
 | مولعملاب مانلا انديقو. و يقم انيس ان ناف انازحاو
 | تئان هيلا دنسملا نافاذيز برضو يف لؤترجل رع از ارعجا

 . كاد طاق

 10 000 راجل 0 ظ

| 
 ا

9 

 0 سس ورم مما تاوصمس

 نزالجتلا اج ل ايف عيج و ةينثملا ةهالع ةقحت ل يا )006

 هاج" رافي اك تاّتموملا تماقو نانأرملا ثءاجو نونموملا ماقو

 برعلا ضعب نال روهجلا دنع انلق انإو هازل : لجيلا
 ةذاش ةغل فو كونب ]واج 0 تار امر ةءالعلا 34

 -. قنيغاربلا ينولكا ةغلب امنع ربميو هيلع لّوعنال
 فالخب لكن ءابلا' ىاخيلا زوجي ر كدا. :ريسكبلا غجج نا يا (9



 ااا

 ا ا + ]
1 1 1 1 

 ©  ساطلاالا 1 امسح 5
 م 5

 0 هد
3 4 
 2 لوصف ةعسل هيو اهماقلعتمو عامسالا تاعوفرم ِ 1

 لعانلا يف

 ”مّدقم كمولعم ات لعف ديلا ديس ام لعافلا ْغ

 .ةيلعافلا نع جرخ ةنعرخأت ناف . 0 3
 مكانا ينام هل 1 ل
 اي زاجيوا ةنعالصفنم ناكن اذ .ةيراحلا 2

 ظ ."نيمثلا علطو أ ةأرما سلجلا رضك أ رتزاج ارهاظ

 دنع ةعم لعفلا ىرج اًعومجت وا ثم ناكاذإو

 تماقو نالجرلا ءاجوحنو هدراف عمير اكزومجلا
 ثينناتر راجارمكمر كل عوبجلا ن اننا كاوا
 0 مدقم لعافلاو .لاجرلا تماقك و لعف



 ربخل او لعافل اكهنودب مالكلا بكرتيال ام ةدهعل اب دارملا (5)

 دانسالل انكر نوكتال اهنال ةلضفلا فالخي اهوحنو

 | هيف لوعفملاو هب لوعنملاو زلطملا لوعنملا لوانتي (
 ظ 4 ةعم لوعفملاو 4 لوعفملاو

 أ ةنال ةلضنلاو ةدممل أ نيب طسوتم هيلا فاضملا نا يا 9
 قحن ةلضفلا لكي ةراتو .ديز مالغ ماق وحن ةدهلا ليكي ةران

 يفو.ربمالا مودق ينرسك ةدع عضوم يف عفيو.ديز مالغ تبار

 سرنلا بكار اذهكةلضف عضوي

 ضعبو اءميلع ختاونلا ضورعل ربخإو ادتبملا كلذب دارالا ©
 | انيتا امنإو . ىرتس اكهيلع لعافلا نع ةبادنلا ضورعل ليعافملا

 اهانلس تاكرللا ركذ لع .انفرشا دف اننال انه. ةرايعلا هذهب
 ا اك



 اخ وفي رمت مالا نكست يف
 مروج وك رع ب يروم وم ووجوب دمام جاو

 ىنتتسملاو لوكفملا وهو ةلضف امإو  عفرلا ثبازعالا |
 فاضملاوهو |ههنيب امأ |و.يبصنلا هلو .زييمل | ام لاحنإو
 لدي ام كلذإنم نا ريغ . ضفخلا هلو. ]0
 ىلع مالكلا طسب يئايسو“ ىرتس اك ضراعل نك
 كيضنتل اب كلذ لك" ظ

 اى“ ةيسنجإو ةيدعلا قو ا ةمضرللا ليك م ظ
 هلوق يف زييمتل ىلع ةلخادل اكةدئازلإو ءانركذ ||

 انهوجو تفرع نا امل كتباز
 ىزمن عَن ان لفنلا تم هطو تاددص

 نمل اكةنغ تلفن ام جحلل ةلوقنملا م دا ليك دك 8

 جورخو اهيف ذ ذوذش عم ىلوالا رودنل اذ ع : لو. سابعلاو | 1
 أ ديفتال قو لأب فرعملا يف مالكلا نال هدّدّصِب نحن اع ةينالا

 هس
 0 ا م م م

 | ّدطم ىلع رفسلا يف َنلِجَرلأ ةبقاغم نم ذوخام اذه (9
 ”اعم نابكرب الق ئرخلا كاذو زان اذه بكرب ناكراشإ لكل

 000 دلل بأ ارعا وكس! ال ديزكود در ذيب مسالا نأ يا (9

 ثيزوا ٌديز ماق لبق اذا اكدبيكرت دعب بارعالا نيخسب امنإو
 ' *ئا



 ةلساولاابابلا 1

 أ دايك لا درا !نوح لورا ليلاب ل اديك لمن 1
 قاذكلإو ىدصلا ةلعحلا يثوةبربخلاب ةلمجلا اندّيقو ينيدلا
 | كلذ لكناف ؛ ةبعا لله قنذلا هاج وخ ةيئاننالا نم ازارتحا |

ْ 

 ظ
 ظ
 1 : ا

 تلع اك اه ةلص عني املأ بوعصم نكي ىلاذأ ظ
 تعب مث اسيزف تيرتشا كلوف يف اهكادوهعم ناكن انف

 فيرغتلف لاو . دهعلا فيرعنل فرحت يف سرفلا

 يف يقوةأرملا 0 لجرلا 58 يف اكس جا
 مسا يف ناعيتج الف ”تايدحلا ا 0 اوحاعبج

 .لكلع مالكلا يتايسف ةفاطل.ا كال امأ :اًةللعُم

 ناب قاب

 ا بارعالا قوغسإال مسالا ب تأ معاو

 ْ ىف دعم بكرا اب ةنم عقاولاو. 0

 0 نم هلو ةريخو اهتبمأو ةبئانو لعانلا وهو مالكلا



 | لوضوملا مسالا يف

 اهوخنو
 عومجماو ىنللاو درغمل ةكرمشلم تالوصوملا هذه نا يا كف

 ام عم اًدحإو ماقم ب هعورفو يذلا فالخي اناومو اركذم ا

 هب صنم

 ةاييفتكام لاح لكيف# ةيلبه ءاسالا هذه لكنا يأ ١

 ىرتم ايكفاض يفتت
 ركذيو فاضت نا اهادحا. ٍرَوص ثلث ةنمت لخدي اذه ()

 الو فاضتال نا ةينانلاو .”ماق وه ما ينبع وحن ةلصلاردص
 فاضت دل اينما ةثلاقلا و اف ئا ينبججب وحن هاف ازص ني

 لكيف برعت يو .”ئاقوه يا ينججبوحن ةلصلا ردصرهَذيو
 اهانركذ يتا١ ةروصلا فال ٌروصلا هذه

 نايل اما ةراشالا ىتثم يف رم اك ءانبلا يف ةمكح دارا
 ْ 7 كلذ لكو انلوق تحت تلذد دقو ءايلا ىلع ةينبم ين

 ا لا ةلص انديقو.اقلطم

 .ىضاقل اكةيمسالا هيلع تبلغ ام اًرارتحا ةضحلاب ةفصلا اندتقو
 .يفيرعت فرح اىريف 5 ناف نسحال اك لوضنت ىلع ٌلدوا

 ليفو3 7 ايف لالي ا دعما هيف قنلنخأاو

 | ريضلا ١ اهتلص ردصب دارلإو .د طرشب ىبت اهناف يأوهو اهنم

 لعافلإو أدتبملاكمالكلا نم امان !ءزج ريصي الام يا



 ل قالا بابلا 171

 1 هع ا كتارحالاو ةملا/ةقافط

 نسما لضفلا

 لوصوملا مسالا يف

 ةلصبالا مالكلا نر اج ملاعب وصولا

ف نانللاو 1ك يذلا فو. دئاعو
 نيذلاو اي

ولاو .اهاننإ.ناتللاو .ةثنولل يتلو. هعبجل
 .امهجيقا

"د ل ا مو نو
 

ضأ ذا 3 ىلع ىنبت اهناف يأ
 فذُؤو تن

 نكت ل نأ برو ”ئاق مهيأ ين مارعأ اهلسردس

 .”ةراشالا يف ةكح انه ينل عضوام كحو كلذك
 1 عم ضخ ٌةفص نوكت ن 0

 ةلقشم اهريغ عم ةيربخ ة لجو . بورضملاو براضل

اق يذلا اك لوصوملا قباطي ريمض »
 هبشوأ.هوبا م

 . موقلا دنع ام تفرعك سورجلاو فرظلا وهو لج
 0 الا



 1[ 'ةراشالا مسا يف

 كللذالكو + اول كل انهو كانهو ةسيرتلل انهوهو

 ا ريغ: 0

 0 دنع 0
 بازعالا نم اهعضاوم بس ةلصفنملا

 ةنمركذلل اذ ةزاشالا مساف ابيرق يلا راشملا ناكناف يا

 كثنوللا مدرفملل كلتوزركذملا مدرفمل كلذ نايا 9

 ديعبلل لهتسيو. ديعبلل كل انهو طسوتلل كنانه يا (

 ةددشملا ميللإو ءانلا تغب "2 اضيا
 اك بارعا ريغت سمل هيف قي يذلا رييغنلا اذق نا يأ «9
 رغم هداني ريت لب نيلجراآ ت تيارو نالجرلا ماق وخن يف

 ماك كنملا اول قي ةنض راء 1

 دال صارخ نسق يق ةيلا نا 00
 | يضعنل ةينفملا نال ةقيتخ دب سيل هنا روهجملا انهو

 | ةروض ىلع ءاجانإو . ناب ىرعتشاطمل ول وكلا لوبق
 انسالق كلبنيو هوجو ابصن هليلابو اقفر فلالاب قاع قدا
 ةنرلت الك ىلا لقن لو اهلا راشملا تينثالل يا ىثثلل عضو

 ْآ
|| 

 ظ



 سماخما بابل 11

 و ءاملار مكب هيوبيس هاج

 0 ]وقنا وهويوداجسالا يدم مالعإلا ةبايكرم نو

 أ لاقين ةنع لقت اع ةظفلريغتي ال نا ةكحو . ارش طب أنك ةلمج

 | يف نوكي نكلو.ادحاو اظفل ارش طب أمب تررمو ارش طب أت هاج
< 00 

 | تاينبملارئاس يف اكلماعلا ٌءاضنقا يذلا بارعالا كلذ لع

 عبارلا لصنلا
 ةراشالا مسا يف

 "يرق ناكناغ.ةيلا راشمل عي امةراشالا مسا
 ناتو . ةقنوملل يذو .ءانثمل ناذو.ةنم ركذنلل اذوف

 كلتو كلذوف ادع ناكنإو .اهعمجل دالوأو.اهاننا ظ
 1 ةكئلولب .اضاننل كناتو كناذو . هيدرملا

 وودي ف اكل لتحل هتلازيتفا طسوملف كير نخا
 ( بيرقلا ام ىلع هيبنتلا اه لخدتو.كيتو ك اذكماللا
 ظ كيتاهوانبك ادرفم طسوتمل امو .اقلطم كلذ نما

 ظ اهوختو
 ظ ناكملاب ٌضنخيام ةرامثالا ءامسا نم نا ىلغاو

 تا ا ب



 ا ملعلا يف

 اذإو٠ مساوهفألاو .بتلوهف ةقانلا شلك ةنخ
 يس كلا كم مسالا عم اه دحأ عف

 ديشرلا نورك ب قللارخأتو .رمع
 أ هللا دينك ايفاضأ | نكي دق بكرملا علا ن | لءاو
 دم ارب 15 ني رجلا 2

 نانا ان لوالا 0 00 : 3

 كا ااا حبيب سم سمسم يم مس يما

 2 ظ

 ابا قف عيوس فاك ٠ توص مس | نكي ملام

 نهذلا يف ةرضاحلا سجلا ةيهامل عضو ام يسنجلا علا 0
 يس مار نييعنلا يثوهو. بلعفلا ةل امو دسالل ةماسأك
 ةماعلا نا ةقيقحلا مالب فرعملا

 ْ باعتلا ن نم رجا دسالا كلوق |

 | . بارعالا يف امل اعبات ناكةيكلا عم مسالا عينجا اذإو 40
 | عابنالا زاج رك ديعمكن يدرفم اناكن اف بنللا عم اماوأ
 عابتالا نيعت الأو» .زركث رح ا يف اكأهنم عنامال ثيح ةفاضالاو ْ

 تب ةنم لوالا هزجلإو .تلع !كيفرصنمر يغ برع نا يا 3 ظ
 ظ نوكلا لع نيف بركيدعم يف كاب رخا نكي ام تلا ىلع

 | لاقيف رسكلا ىلع ينم وهو رعيو توضلا مساب .دارملا

 رموووو رس بوسجسس و

 سس يس سيب يس سس سيسي



 سماخلا بابلا 1

 بانك يف انركذ اك لعنلا يف وراتتسا ىلا فراش اذه يف 4

 ا و انلكم ا؟تافصلا لوشن ءامسالاو . في رصنلا

 | لكي ناف ٍراَذحو هصوخن ل انقنالا تاينإوتب لل هلل اذه ومن اطاعفا

 لغو أ براضلا ايف اكةيلعانلا لغوي اعوفرم ريم كلذ نم

 اهم انلثم كلذلو بورضملا يف اكةياينلا

 | ةنكل ظنللا يف رخام وهو ديز ىلادئاع روضلا نا يا ()

 ا

 ماب يف لعتس او دعم نال ةترل يف م مدقنم

 .انلوتب ةكاسلا ءايلل ادلكمو 2 م تررم وحن نر زاراخا 00

 عطق عم ءايلا نوكس وه امرا اهينت مممرمو اءيلع
 اهابق ام ةكرح نعرظنلا

 كلانلا لصفلا
 لما

 هللا 6 كوي 1 هيسفن يانبع

20 

 ظ 4 18 7 0 دافا ناف 5



 ا دهني رغثو ممالا زيكيت يف

 عقو ام لمثي وهو . هيلا لعفلا دانسا نع كقنيالام يا ©) |
 ثانالا نونو ةعابجلا واوو مكعملا | ءاتك لعاف ييئان وا العاف

 «يفّرم ام انلوق يف نيبو عدنو موقيك ةنم راتسملا كللذكو ظ
 كانه ”هريغ رك ذن ملاننال ضيعبتللال ن الل ل اجفالا فيرصق

 عيجلاوةةينثنلاو ثينابلا تامالع عورفلا تامالعب دارملا

 فلالا عم ميلاو ايه رورو ٍضك فلالإو ةرسكلا 5-5

 ريمض يف نأ معو ٠ نم رم ؟نونلاو ٠ مهرضك |هنودبو» اههرضك

 ءامللا عومجم وه ريمخنل |.نا لوفي نم مهنف اقالج عادلا ة ةّيوللا

 يفلألاو .ةحوتتل د املا ومنازل | نإ لقي نم مهمو. فلالإو
 يرهوجلا هيلعو . ثنّوملاو ركذملا نيب ةقرافلا ةحضفلا ةيوقتل ةدئاز

 ةبئاغلإو بئاغلا نع ةيانكن وكت ءاطا نا لوقي ثيح جالا يف

 ىلع ايرج ىلوالا ةلعلو ينانجلا وهو .اهبرضو ةبرض لوقتف
 ٍةُمالْعب اقورفم ثنّوملاوركذهلل اًدحإو اريمخ هل نراف باطخلا

 ةيجرات

 هع ايوصنمو ءوفرم لصفنملا ريمضلا نم الكا يا(
 اددبم عقو اذا اكلصخملاب ,تابنالا نكمي ملاذا الا ب نايتالا
 .هلماع ىلع مثننيال هبا دتبال لصنملا نافر ضرغل ةيذنت ديول

 ىحن روصلا ضعب هس هلاصتا ناكم هج نوم !١ لاصتب دقو
 ةزياكر دين هل ضرعتت لو . هكتيطعا ناكما عم هانا كتيطعا

 باتكلا اذه ىف ائبادوه كهف ليصنبلا



 سماخلا تالا 17

 فيتم ةبيغلا فاهو باطخلا فاكو ملكمملا هيأ

 راهو مك كلب مو برص ”عورفلا تامالعب

 0 .ةئلثلا ماكحالا نيب كرتشي ام ةنمو.ارج

 اناودو .عفرلا علام ةنف صنت ماو انبرسوانرانو

 0 اأو تنلأو تو . كلا نحو

 امةنمو .ةبيغلا اف نو مثواهسو كو وهو. باطخلا

 و .اهعورفو 0 كاب 01 حصنلا 7

 قحلا تنا وحن _لصنملا سذعت دنعالا غوس ال
 ظ دبعن كاياو

 ام يفرتتسي لصنملا ريمضل | نم عوفرملا ن 4
 5 و رضملاو براضل اك ضيا ءاممالا نر

 5 نا مدقتم ىلا دوعي نا اقلطم ب 0

 | داهم هلطإو ديز وراد فوغ ةقروا وزاديقديز
2-0200 

 أ ةنكاس ءاي واقرسك دعب عقل ملام مت فلا هقول

 هيلع سقو. مههربو أهم لعو هب تررموحنرسكتف

32 



 6 : هنيرعلو مسالا ربكتت ِ

 مث. ًالم ناسناكمرما لوا يف ةركت نوكي ىمملا نال (9
 رابنعالا اذهبو . ةفرعم ريصيف ديرك ك ارتشالا عني ديب 5

 ل ةركدلا عرف هنا لاقي
 ىباجلإو نيساو ناكل و ل ا تف مل ناوتب جرح 3
 باب نم اهناف مانرعذ اكل ا اهيلع تلو يلا لفل
 اكرخد ل هيوم داك ايم ال فّرعملا باب نمال | معلا |
 ,ىحغ ءاننلاب دوصنملا ليبثلا اذه نمو .اَ رعت اههفرثوت لف |

 |مكتملا دصقب ةفرعمرابص دق ةناف . 100 لجراي أ

 د راي ومن فالخب# اجرلا/#نم ر ريغ نود هايا هصيصختو ُهلإ|

 4ك ل ءادبلا 0 ةفرعم ناك هيف ىدانملا ناف |

 ىلا لصنل
 0 ريض يف

 0 تل ولسان

 اموهو. عفرلاب ٌصنخي ام لصتلا نم نأ ريغ +.ملعتسا
 نكي ربطت اقوم اميرات 2 ا ورأق هيل ا ةانسالا زل ١

 ل ل لامتالا | 0١)



>) 

 | يسمع يمنيين من يمك |

|- َِ 
 : ظ 3
 3 ناعخلا اجلا ا
 : جا

 2 لوصف ةنس هيفو هفيرعتو مسالا ريكدت يف |

 0 ظ
5 3 31 5-5 

 000 زا ىلا (0)
 ةركدلا عرف قو. . ديرك هنيعل ميم | لدا قو ْ

 مهأو لعلاوريمغلا ايفر صحت ةفرعملا نا ملعأو ظ

 0 لاب فرعملاو لوصوملاو ةراشالا

 'ماكحا كل 00 رلكاو٠ ةفرعم ىلإ فاضملاو

 اهيلع فقتس

 دحاو هب صلخبال هسج دارفا نيبرئلرتشم يومم ىلع يا 0

 سانلا نمر غلاب ركذ لكىلع قلطب ةناف لجركر خا نود
 2 صل ممم مسبب ؟#آآ 3 5-6



 اعيف ريظن امال ةقتلل جرخم اذه ()
 امك ةفوذحللا ضاق ءاي لع ةرسكلإو ةيضل اردني عل

 ةنبالا يغانلاءاي لعنار دق
 .ءامسالا يف اهانركذ ينا ١ ةفاضالا لمثي راحل الا انلوق 4|

 اهناف ناب رضت لهون ةسمخلا ل اعفالا يف ديكوتلا نون : لو
 .اندراو .ّنم 5 ل انمالا يلاونل ةفوذحخلا عفرلا نون اهيف رذقت
 210 اناضم املاس عمج ايلا دي دشتي قراض ات

 ردف وأول اب نوكي لني كال اعدفرم ةنوكب ٠ هأن دقو . مكتمل

 يبس اكهيف
 لماعلا لوخد لبف”مزتلم ءايلا لبق امرسكنال يا ١

 زومجلا به ذم وهو. تاكرخلا عيمج هيلءرذتتف

 يزبراض ةلصا نال عوفرملا يراض يف اولا ودق 2 يا ©

 ركملا عأي فا و <اي واولا تيلقف

 يذلا لالعالا سايق ىلع

 دو فرع
 وبأب

0 
 ض

 نعي يخوت ميو ا ل يح



 للملا 0|
 بارعالا ريدقت يق

 ترد ىتخيو يل اك افلا برعملارخآ ناكاذا
 اذإو.بفلالا ىلع اهرويظر ّذعتل اهرساب تاكرجا هيلع

 قرسك دعب اي وأ .وعديك ٍةيض دعب [وإو نراك
 "طقف ةرمكلإو ةضلا ترق .يربو يضانلاك
 0000 رخل فدج وان ايل الاقعتمل
 روتي .٠ .تيانلا لع زدت اك فوذملا لع ةكرما
 لكيلا ءاي ىلا ةفاضال اك ضراعل آلا كلذ ريغ فيس
 لوالا يف ةكرحارّدتف عوفرم ير اضو يالغوخن يف

 سقو..ءاي اهبلفل ينانلا ينواولإو . ك انهرمكلا مانلال
 ركذي ل امر كذ ام ىلع

 اموكبواولا ان ديقو . لعنلاو مسالا لوانننل برعملا انفلطا

 ناف يبظو ولد وحن نم ارارتحارزرسك دعب اهنوكب ءابلاورتمض دعب
 : جي اكاعييف ربظي مرساب بارعالا

 0 ب مس



 | هم تابرعملاو بارعالا ماكحا يف

 بيو نونا كارب مفارش
 تررمو تينموملا تيارك ضيا ءايلاب ضنختوا

 | نالعنتو نالعفي ردت لا ل اعفالا يثو.نينموملاب |

 0 تابثاب عقرتف . . نيلعنتو نولعفتو نولعفيو

 نأو ابرضب لك هفذحي مرو بنتو : ن تياراك

5 ْ 
 .بارعالا اذه برعتال ةسيخلا ءامسالا نا لعأو

 ”لككتملا ءايريغ ىلا ةفاضم : رام درت تراك 3101
 ءامسالا رئاسكت برع كلذكنك مناف. تيار اك

 ايلا اع ةعومجم وأ نئربأك ةانفم تناك اذا انهمالا)
 | ءايلا ىلا ةفاضم ما اكيرع قش كاك را لاك راكم وانك

 || تاكرملاو عيجباو ىثثلا اهب بّرعي ينل | فورحاب تيرعأ 00
 || بسحب ةردقموا ةرهاظ تادرنملاو ريسكبلا عمج اهب و

 ظ ءامسالا ةينبك ل احلا ىضنتم
 هت 0 جس

20 



 عبارلا بابلا 64 ١

 ملا 000 ماقبل اذه ناك

 | نال انلونب مثولا اذه 1 دك فرح فوذحلا نال

 | نوكي نا ينبع مزجل فوذحلا ن 11017 لكلا لوضا نع فرذيلاا
 برضي وحن بس ةمضلاكل مفلا ةدنب نع ةجراخ عفرلل ةمالع |

 : 1 هنا لدعملا لمتلا رخا فال نابزضي وحن يف نودلإو ا

 ,هلوتسا اور امل مهكل . عفرلل ةمالع نكي ملوهو لعفلا لوصا
 | امغيب |وقرف هياع ةمخلا روبظ مدعل م زجلاو عفرلا ةلاح يف هتروص

 نركب ةردنملا مخل | فذح ةمزج نا ىلع ليقو .رمرخا فذحيأ
 هبال مزاجلا لوخد دنع فذحلا

 كثلاثلا لصفلا

 ظ فورحلاب بارعالا نطاوم يف
 ةقييهتا ءابسالا ىف ,نوكي تورتحلاب بارعالا

 عفرتف .رلام وذو كوفو كومحو كوخأو 0 قو
 .كابا تيارك ف لالاب بّصنتو كا اتكواولاب
 / مفريف ٠ ىلا ينو . كيباب ترركءايلاب ضنخم
 ءايلاب ضتختو بصنيو نالجرلام اق دا

 كَ و٠٠ نيلجرلاب ت تررمو , نيلجرلا ت تيارك



 0 ثابرعملاو بارعالا ماكحا يف

 5 دربك لور ةيتاباي نع مال: .ةيايك دلضا نط ةزبلا ةؤتسال
 ١ يقاوبلا اذكهو . ةحتفلا

 ينانلا لصفلا

 0 بارعالا نطاوم يف

 3 عمجو ٠ 0 عمجو ٠ ا
 ريمضل | نع دّرجلل عراضملا لعفلاو ار.تاسولاكرلاسلا

 ْ ايجات. كلذ لكيت برضيكعوفرمازرابلا

 تبارك اين لام 1 عجالا قلاب بّصنيو

 0 را . مدالا ضتخيو . تانموملا

 آلا نوكسلاب لع مرج دجاب تررك ةدفلاتف
 2 ب لكورخأ فذعف رخآلا لعمل

 تارالا اي دبا فدع اذه ثا مءاو
 !ىلةكل# لكلا لوضا نم فوذكلل كال قو 2
 ةرهاظلا ةكرحلا و هدنفل مزجلارثا هيف ريظبال ناك

 هيلع ةلالدلل فذحا

ْ 

 ا



 ك0 ا تذ 1111 1 1 ذيب سسس بسسس هسسسسسسسسسس سسوس يسع 222722222222222

- 

 هز ١

 | يس صميم ع ديما هع را ا اباد

 ّ : 1 ٍ | ع ب

 | 2 لوصف ةعبرا هبفو تابرحماو بارعالا ماكعابف

 0 لوالا لصنلا

 ظ دقو.لصالا وهو تاكرحماب نوكي دق بارعالا

 بارعالا يف لصالاو ميال رهو فورجاب ا
 . ةتنل اب بصنيو ةييضلاي ببرج | عقرب نا تاكرحماب

 نع جرخ امو "ايلات 5 1 ةرسكلااب ضنخيو

 . ومس يف ذحملاب مزجاو ةقنل اب ضفخلاو ظ

 يل انك .ةنع عرف وهف“ هادساع كلل

 هلصا نع ةباينلا قيرطب لمتس وف لصالا ريغ

0 

 . نونلإو هايلإو فلالأو واولا تو فورحا ليشي اذه (0
 | ةرمكلاب ا تاكرحلاب بارعالا لصا نع جرخ امو.



 0 فرصتيال يذلا مالا ف .

 ّىسملارابنغا نود مسالا ثيناترابلعاب لطم هعنم ىلع |
 صهيل

 عبارلا لصفلا
10 2 

 تعقو انيح ثيئانلا فلا فرصلا عيلتست
 كرك فردت ىلا .ىضرمو 244377

 | .ريناندو مار دك عوبجلا ىهتنم ::م ةغيص اذكو .ءاقدصأو

 يال ةقا مكمان ايوصصم قالت ا
 ةنلخدوا فييغا اذا فرصنيالام برا ملعاو
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 ءايلغلا لضفاب تررك " ةرمكل برج ماللإو فلالا
 هيلع سقو

 قرد ىلإ كرطو ى جشم قل كل تعقو_مسا لكيف يا()

 ءاق دصإو ضرك اعجوا تيار اك ادرفم .ءاسخو قلمك
 | هنا لوقي ترد مهم نال . هيف عقاول نا تال هانب © |

 | ىلع ايفاب ل ازيال هنأ لوني نم منو. .افرصنم نوكي رذئتيح 1

 رج انلوقو .انه هل عضومال ٌليلعت نيبهذملا نم لكيفو . معانتما

 |.يلكى لع ىثمتي ةرسكلاب

 بسسس

 كيس بع هج حش



. 

 نس ل ا يآ

 اهطرشو . ةيرعل ا عاضالا ريغ نم مالا نكي نأ
 فر | ةنلث لع انئاز اا ف دلع تورك نأ

1-3 000 
0 

 ١ كرحتوا .بنيرك ةثلثلا لع كاز ام 2 ةردقم وأ

 0 هبف زاج نيك نكس نحس ناقد يكل اللا نم

 هللا دبع وحن !فاضالا ةع جل يجرملاب ب كربلا اند

 . هلصا ىلع ىحي ةناف ار ط ان وحن يدانشالاو 00 ةناف

 ل را لع ازارتحا ىلإيلا راما ترحل وكب تجرملا انذيقو

 قو جتنل | ىلع لوالا يف ينبم ينانلا هزجتا ناف هيوبيسو رشع

 0 برك دم ون الا 8 مف .رمكلا ىلع زأافلا
 2 قبيو فرصنم ريغ ينانلا هر هزج بآرعي نو كل

 00 ال و كداب عا نكي ملام تلا ىلع لول
 0 نوكسلا ىلع

 ةيباعلا اهيلع تندح مث ماختالا ةغل يف انع نكت لول اهمال (9

 يثالفلا يف اوفلذخإو .عنممت ل لجر هب يس اذا قجربكبيرعلا دنع
 . هعنم ىلع نوركالاو نصح مسارتش وحن اهنم طسولا كرخملا

 هفرص ىلع نورثكالاو حونكة نم طسولا | نكاسلا شو

 اهي لجر 00 رتارما مسا ةطافب ءانلا دينزاتاب انلغمو



 1[ فرصتي ال يذلا مسالا يف

 عنم يفر ثوي ال لعفلل امتنزاوم درع ناف رفعجو نَسَح وحن |
 ةزمل اك هلوأ يف دازت يتا ١ فورا لءفلا دئاوزب دارملاو .فرصلا,

 كلذل انلّكم دقو .ركشيو بلغتو دحا وحن يس ءايلإو ءانلإو
 رسرنل اَمَلَع رمسشب نزولا صاصتخال انلثبو ةفصلا يفرمحاب |
 لعنل اب ةصاخ ٍةغيص ىلع وهو |

 نكت مول اهمال ةفصلا يف ءانلا خول ةغيص انديق ( ا
 مضلا عم عنتب ةناف للا فالخب ناصينك عنتت لل ءانلا ةحوتشم |
 ورخا ىلا اًنلطم ةفصلا مزلي انلوقو. ناريعكر سكلا عمو نافعك ١

 نم نوكت نا نونلاو فلالا ةدايزوا لعفلا نزو عم اممزلي ياأ

 انه فيصو اذا ناوفصو بنراوحن عنت الف .ةنص ابعضو لصاا
 ٍلوالأ تاالإ نال م نال ميم لاورلا ذاختا ىلع |

 اضيا اهمزلبو .. سلمالا رضع" ينانلإو فورعملا ن ناويحل حوبضومب ٠

 د هد مد ءانل اب اهغتوم نوكيال ن نا
 _ ةناحوصو ةلمرا اه وم نال ريظلا

 ثم انلا لصنلا

 ةيلعلا ةيحاصمب صنخب ام يف

 نأ ةطرشو. نيتيلك نم مسالا ا

 هون: تبرك يدعي ينال: >رجلأ بيوعم اجزم نكي
 يثو .ةبجتلا !كلذكو. تافصأأ نود مالعال ابر :اتسيا
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 وكت نأ ََن | اتلظم ةفصلا مزلي 515 د نار

 اك ءانلاب اهننوم نوي ال ن نآو . فصولل تعيضو دق
 فضواذأ ١ عراك تفرصنا كلذكن كت ل ناف

 ةنامذن 4 ةككوم ناف 0 داون عوضوم 0 هب

 مل الا بابلا 144

 الل رز يف ىبراقبالا ليلغتت لمحل ارتي انزع ثأ (1)

 دقو ريكذنلإو دارفالل ليضننلا لعفا موزل نم 0000
 أ ثرطم ل اعتسالا اذهو . كانه حرشلا يف هلع الكلا انيفوتس
 نير وح هفكرضتيف لاب ايدي وا ةغزرتم ىلا اقضُم 0

 ١ يو لضفالا لجرلا وهج ءاسنلا ىلضف كدهو للاجرلا لضفا

 الو ةدرفم ىرخا ليتم ال نبا س اينلا ناكف..لظتلا.ةارملا

 ١ ل اهتسالا اذه نع لدع الو نيتيرظلا نيّذه دحابألا ةعوبجم

 فصولاو لدعلا عاتجال فرصلا عنتما
 قو لاه ةغيد ةينصولاو لدعلاب عند أعو لوقا

 دنع ةرشع ىلإو.. ةاحنلا قافتاب ةعبرا ىلا دحإو ىنرم ددعلا

 لهو ىنتموا انتو دحوموا داحأ موفلا ءاج ل اقيف . نويفوكلا
 لش الك نينا نجنإو اذحار انحاو: اوهاتع لصالإو رج

 فرصلا عنتنا ل اعتسالا اذه نع |
 نءازارتحا هدئاوز ىدحا عم اهنوكب لعفلا ةنزإوم انديق (©



 | 4 . فرصنيال يذلا مسالا يف

 رّخخآ ةبحاصم ىلا جانحيال ام ثل انلإو . هبحاص ىلا دماضناب

 عومجلا ىهتنم ةغيصو ةدودمو ا ةروصقم ثينانلا فلاوهو
 نافرح هعبج فلا دعب ام لكل وانت ةغيصلا هذه نا لعإو

 مارد وحن لوالا تحت لخديف .ةنكاس اي ابطسوا فرحا ةنلثوا

 اياطمو ىراذعو عباصإو فئاحو لوادجو متإوخو دجاسمو
 حباصمو تديتاس و يناثلا تحت لخديو . كلذ هبشا أمو

 نرم كلذ رئاظنو ليدانقو ليطاباو سواوطو ربراوقو
 هَل ةن :زاوملا عومجملا

 قبلا ءلصقلا
 نادم نم ةيلفلو ةينضرلاب كصع انف

 0 بالا يت سلا جارخ ١ لدعلا

 نع لودعم هاف رخأكةنصلا ب عقيوهو . اهانعما
 | لردع هان لح رك لعلا فو. ليف لع

 مسالا نووكي نأ ل لح .لعفلا نزو كلذكو :لخارتر#

 نزولا ماسلا 0 ودئاوز ىدحا عم كلاي 00

 .مدقو ركأ نزو ىلع اهماف. العر مشو ةفصرخأكهب
 .ةفصلا كيس هانلا خف عم نونلاو فلالا ةدايز انكو ظ

 -- نةشتسشش يتبل

 017 ل ع 1 100 كيب د0 0400900950000- 1 جما م ص جمتاشا# 57



 نل 2

 عيوبه وجوب وجيم هوجو
 : زر او هكاز 1 : . 1 :
 ثيم

 43 لوصف ةعبرا هيفو فرصنيال يذلا مسالا يف : ا : ظ 1 ع 1 4

 لوالا لصفلا
 فرصلا عناوم يف

 ا زوأ لعفلا نزو وا لدعلا اههانحا بح
 30 لا 6 مة تيل

 ظ يس 0 ظ

 ام لوالا . ماسقا ةفلث ىلا ةعناملا للعلا هذط” ميسقل 57

 فتزوو لدعلا وهو ةيداعلإو ةيفصولا نم ةلحاو 1 ظ 0
 كنف ةيلعلا بحاصي ام ينانلاو .نونلإو فلالا ةدايزو لعفلا أ[



 148 امم قلعتي اموءانبلاو بارعالا يف
 فرحا هتيباشمل ةيمسالا بناج هيف فعض دق ىلا نال

 اهيف نكت 2ل قب لف سماك
 لقاك إلف ردونم ريغ تلو ملا ىلع هيف رصقتب ؛ هنا يا 1

 ةبرعملا ءامسالا ةَيقبك نو 2 ْ

 امنا فرصنملا ريغلا مسالا قيليال يذلا نيوننلا نا يا © 15
 يف هل ةينكمالا ةمالع ني ةنال نكمل | نيوات وه

 راوج وحن يف ضوعلا نيونت فالي . ةيمسالا

 ةناف تافّرع ون يف ةلبانملا نيونتو
 فرصنللا زيغلا مسالا قلي

 ل قلعت ال ذا

 ةيكمال اب



 يناثلا بابلا 2

 هاج ل افيف . نيوننلا نيبو ةنيب نيتكاسلا ءاقنلا نم ارارف فلا
 ام ىلا ةراشا تلع اكانلؤقو . ءانلاو داضلا نيونتب ىتفور ضاق
 الو بتكت فلالا نا انلوق نما نب رسل شابك رخا هارد

 ديلا جلف ىو اضع ةذهوجن يف أر

 سداسلا لصفلا

 ءانبلاو ب ةيلرمإلا يجاوب مالا لرجايف
 امأو. .بيرعملا اوهو ةيعالا يفرك ّ مسالا ظ

 0 هك 1 ظ
 ل جاع علا يرحب أ

 ارزو ا نككا رع امإو .ترصنملا ل افيو كياراك |
 اا 5 الا تذاع نيودتاو رمكلا ةقشيال
 فرم يملا هل لاقي |

 . نيكمل|نيونتوهافا انهربتمملانيونتلا نالعا»
 ةناذوريغ فالخ .افرصنم مسالا 007 يذلاوهو ْ

 بابلا اذه يف عنتبال |



 3 ادب قلعتي امو ءانبلإو بارعالا يف

 ظ رخآلا لتعم نم اهريغ امأو نيوتتل اب اهنع ضّوعبف
 ور 1 نرم نئاسلا ةلعلا فرح فّدخحم نّوناذاف |

0 1 
 . تو ضاقك ”نيوننلا نيبو نيب نيكاسلا ءاقنلال 0: |

 ظ ماس ًاظنل فحم هلا ناريغ

 اندرإو ةفرضال اجلا و ةينبلاع امش اكنّوني ال ام انعم نال

 راو ارجو اعفر انلوقو . لعتس اكفرصنملا برعملاركمالا مالا
 يراوج تبارك ةنوتم ريغ ةحوتنم واي تاقث ايوصنم ناك اذاةنال ||

 فاضملا نع اضوع نضعبو لك نيودت وحن ظوفحلاب اندرا()

 ل اعفالإ عارسأ لضعب ني 08 ا كح لكلا توععي كوخ هلا |

 ندانل ايان دراو .هيأع نس 60و ظّتحم كل ذ لكن اف هم ةمور هصوخحت |

 ذل كاف رعشلا ةروردكل وأ بسال بفرصتللا لاغ تعور

 ردد 35 لوتس

 | نيونمل اب ةفوذخلا هئاي نع ع انو 5 بهذ موه (؟)

 اهف ذحي عيتجلا ةغيص نم ةناف املاربج |
 ىتنلإو يضاتلاكةغيصلا هذه ريغ نم رخآلا لدعملا نا يا (4)

 3 انننمال نوكسلا ةنزل يذلا ةلعلا فرحونيودت دنع ةنم فّدَحتل|
 فل اكريلع ةكرل ار ذيل ز[ عادلا :ءاك هيلع عزسكلا ىادبلا



 يلانلا بايلا 17

 ايقلما بارعالا نون فذح ف ةجولإو . .نوكملاو ةكرحما
 ”0000 010 لك لدللا. . نيت لوتلكسم يف انه ءانئاذإ
 هيف <انبال برع |

 بس وا
 هماكحإو نيوننلا يف

 ىهو . ةكرح ا دعب نيوننلا ةزدلي ام ءامسالا نم
 انعم اطخالاظنل ورخآ يف دارت هنكأس نون

 اهرهشا“ءاسقا نيوتنل و: اهب ةنرتقملا ةكرحلا مسرر اركتب

 ..لجزك ا درنم نكمالا مسالا قحيوهو. نيكفل |نيونت
 ميسم 0 3 ليما ياك اتا الديد لانا نكت منو

 ىهو . ضوعلا نيونتو . نيدموكو ركذم نويل ةلباقم
 ظ راوجارجو اعفر ةصوقنملا عومحلا ىهنم ةغيص قحنب |
 اموذحع كلذ ىوس امو .اهنم ةفونخلا *ايلا نعاضوع |

 ذل
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 فييزلا ايلا اندم ةغيضلا هذه نأ معو



 +1 امي ىئلعتي اموءانبلاو تارعالا يف

 ارك كلذ لفم يف بارعالا نون فّدحت اغاو ..ةوانب
 لاغمالا يلاون

 اوبرضك مضلا ىلا ةرات ملا نع لوحتي يخاملا ءانب نايا 0)

 نع ايا لوي رمالا <انبو . تميزك نوكسلا ىلا ةراتو ظ

 ىلا ةراتو ابرضاكتفلا ىلا ةراتو |وب رضاكمضلا ىلا ةرات نوكسلا

 | مئانبةروض نع ناجرخي كلذ لكيف اهو . يبرضاكر ددكلا

 يرخا ىلا
 ال ضنا دنع الإ يحل نوف اب انك قلبا | عراضملا نا هسا 00

 لهو عار درا نابرضن لهوجتن اًظنل اهني لصف ناف .اهب
 نارّدنملا لصافلا يف هجولإو .اًبرعم ناكف ةوانب عنتما نيرصت |

 عمجاف .نتيبرضت له راص نودلا ةتنحل الف نيبرضت لهلصالا
 نونلا ةنل انلإو ةينانلاو بارعالا نون اهادحا تانون ثلث هبق
 0 تف ني. ةددشملا ديكو 2 ع نون نم ابيف عدلا نودلإو ةغدللا

 أ لاق بنار يعيق ةفمابإرلا ىلإ وذل اقتتسا بارعالا نون |
 ا نيب ناتكاتس ىتيلا رتمبخسوب نودلا ديدشتب 07 ,ضت لهراصف

 || . نيرضت له راصف هاملا تق ذَ ةغدللا نونلإو ةبطاخلا ءاي |

 |لانا يع ارحل ادي دق جانت اركأ الكفل خراف دال ناك ا
 او .ةعاجلل نيرضت له ساقي هياعو . لعنلا هانب عنتما كلذلو |
 كما ام هنلا تابثا ينهجولا تفرع دقف ْنابرضت له ||

 نب
 ١
ٌْ 
 ظ



 7 ولا هانز نيش 2771 .راللاك "8 ظ
 :ةل اسرلا هذه يف هئافينسال عضومال ام كلذريغوا . يتااويذلا

 ةروكذملا ءامسالا ىف اك هل ةمزال نوكت دق ةهباشملا هذه ناريغأأ

 كال اك ا ةيمراح كي دقو .امرال داعبلا نوكمف ا

 اضراع ءانبلا نوكيذ باطخملا فرح ينعم ا

 عبارلا لصنلا
 بارعالاو ءانبلا يف لعفلا ماكحا يف

 بّرعي دق ةنكل اينبم نوكي نالعفلا يف لصالا ٠١
 | يف نوكي امنا ويف بارعالاو . لصالا فالخ ىلع |
 |نون وأ تانآلا نونوب بلصتا اذا ةناريغ . ٠ عراضملا ظ

 ىلا داع اهفراف اذاف . امعم هانبلا هيلع ضرع ديكوتلا |

 لع اهيف مزال دانبل اف رمالإو يضاملا امإو . بارعالا |
 اسهلع ضرعي دق ءانبلا ةروص ناريغ . قالطالا |

 ديوتلا نين نيو هني لحم اذ ذا عراضملان املعأو

 عنتما ةبطانخلل ٌنيرضت لهوحن بس اكاريدنثولو |



 15 امم ىلعتي امو ءانبلاو بارعالا يف

 | ةموزجتوا ة ةبوصتم تناكن افا ينوبر ضيزو ينابر ضي وحن ةعوفرملا

 ْ ينوبرضي مو يناب رضي نكن ونلا تبجو

 كثلانلا لضنلا
 ءانبلاو بارعالا ين مسالا ءاكحا ىف

 را ل نا مسالا يف لصالا
 يف امزال نوكي لق هيف هانبلاو ل يحال فالخ ىلع

 ا 0 مدع كفنتال اها رئاضلا ءانبك لاح لك
 ا يو را رق

 بارعالا ىلا داع ءادنلا قرافاذأ هناف

 1 ظ
1 
ٌْ 

 عوفر اكم دولا 10 ا ههنا ا قف

 .رئاضلا يف يثووهو ءاياوءاقلا لذ نيفرحوأ يفرح ىلع ةنم

 نق نورمان ةنم نمت اكىملايفوا
 || نا اهنح ناكينل | يناغملا نموا . نيإو نم وبن ماهغتسالا ءامسا
 | مدع وا . ءالوهو اذهوحن ةراشالا ءامباكف ورحب ىو



 ينافلا بابلا ١ بيلا

 تيه مسال اب ناصنخ رسكلاو رضلا 2111 نيك |
 ظ . عمبجلا يف ن اكرتشي نوكسلاو تلو .رجوذنكف رحل سمأو
 ةعرا ا ”قوماتك لخفلا قو . نذلو نيأكمسالا يف نانركيف

 طور
 مسالا ناصنخي رسكلإو مضلا نااانلوق ىلع كاردتسا «)

 | ىحن يف هرسكو |وبربض وحن ىف لعنلا مخ نا لوقنف . فرحإو
 ارخآ ةأنب وه امنا ربتعلبا نال. صاصنخالا اذه ضال يل رضا

 اهداحتال وفا ةلزتم |ميف راص دقوهو هسفنب درجلا لغلا
 يناقلا ريكو واولا ةبسانمل لوالا ضف. ةدحاولا ةلكل اكر يضل اب
 اًيلظم ةبسانملا مازتلا مدع يف كلذ ىلع انكر دتسا ند ءايلا ةبسانل

 ايلا نا يا . مرخا ىلا مكمل هاي لعفلاب تلصنا ناف انلوقب

 اءاي عم مح ام اهعم تح الف ًالعاف عقنال اهيوكل لعفلاب دهتلال

 | يكل ]للا نيبو. اهب لصفي كلذلو .رابنعالا نم ةبطاخلا
 لاب راكي ثيحوورخارسكمزاي التل

 |( سسبر هايل اون اضيل اهم( ظضني/ نودلا هزهل ول لعام

 | ينتيلو يننكأو ين أكو ينأو يفعو ين“ ون اهب ةلصنملا فورحلا
 عم ةليلقو تيل عم ةبل اخو نعو نم عم ةمزال اهنا ريغ . ينو

 طقو دقو نذل ءاممالا ترم قبو .قاوبلا عم اهيفاروخع تعو لعل
 بلاغ ابها ريغ. ينطقو ينذَقو يلدا ا 52--

 ةسمخلا ل اعفالا عب اهتينراو. امام مهةلقو ذولا ع



 1 ع 0

 ناريغ . ثلنلا ل | ىلع يرجو هو. م

 اهريغو . فورحأاو ءابسالاب ناصنخي رمكلإو مضل

 ماس

 يبرضأو اوبرض وحن يف رسكلإو مضل 0
 تيلع 5 لعفل اب ريمغلا دما يهح وأو "1

 هاي 0 كلا :ناق ءانلا مكح ناضتنيالف ظ

 دعلرمكلا 5 ١ يت نون أهم 0

 ةيقرلا

 || ءاسالا تيتايبنل ابو بصتلإو عفرلا نيلوالاب ديرت ()

 لعنلإو منالا نالخدي تصنلاو فيلا مراا يلو لاعفالاو ظ

 ا ةعلرالا هذهو . رع برضي 0 هز وحن ايي نيكرتشم

 ١ لمتس مضلاف ءانبلا يف امو. بارعالا باثلا يف اهانركذ يلا
 لهو بصنلا ءا ازاب لل ا كللذكو عفرلا ءازاب

 ءانبلا ناف فرحلإو لعفلاو مسالا ثلخلا لكلاب اندرا 0



 يناثلا تاب ا انيمأ
 ا مسعم» دس ياحب يح مج ساس

 01و يف اك َريدقثولو 0

 /نم لالئعا ريغل انركذ فا موزللا نوكب ا 9

 | ىف ايلا وباقي ملالدعأل نكلو نوكسلا زل مرخا ناف ىتنلا حن
 ءانبلا ليبق نم كلذ 0 رح لبقنأل

 هاوس ةنم ديال زييغنلا اذه. ىضتتتي. يذلا لماعلا نا. يا(
 ااا 2 لولا ناكر اردتم انها رزخللا ناك
 نوكي نا دب الف ديز ماق وحن يف لعفل اكاظنل لماعلا نكي ل

 نا دبال اههنم ٍدحإو لكو .”غاق ديز وحن يف ءادتبال اك ى عم
 ماق يف اكارّدقم واذ ؛ز ماق يف كار هاظ ملومعم يف رنا هل نوكي
 لاف كلذرّدعتي اكنيهجولا الكىلع“ هريثانر دعت ناف. ىتفلا
 هرحلا لمع يف ند نإ'ل انف هلم فرئاريز ند 3 و

 اهباع رجا لماع لوخدل

 ينانلا لصفلا

 كايدو ءانبلا و بتارعالا "عيا
 يرجي ودلو ”مزجو ضنخمو بنوع فر بارخالا ل

 نيلوالا نا ناريج: 58 ةذ 0 ءامسالا 3

 007 ا ا ا ا

 تا
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 ع دي راهم |

- 
0 

 اح 1 ٠

 || 3-0 ره
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 د
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 | لوصف ةعنس قو امج قلعتي انو ءانبلاو تارعالا يف فقع فل 0-2

 ا
 اهماكحإو ءانبلاو بارعالا ةقيفح يف

 هك لاوجا رييغت بارعالا

 أتكارهاظ نوكي دف هنأ ريغ هلو ضال لوس
52 

 ردقم نوكي لقو .ديزب تررمو. 1 تيارو د ديز

 | ةضيقن و . قفل اب تررمو . ىتفلا تيارو . قفلا ماقك |

 مضت انوكسوا ةكر ةكرح ةفكلارخآ موزلوهودانبلا /
 نوكسلل دلو مضلل ثيح موزلك_لالنعاوا

1 0 0 



 || يفاضالا بكرم لاكةيدانسالا ريغلا تابكرملارئاس جرخي 0) ' |

 أ .قطانلا ناويحلاكي ديبقنلاو برك يِدْحَم يجزملاو هللا دبعومن |
 نودب اهتدافارمدعل تادرفملا كح يف تابكرملا هذه لكن اف |

 ةبسلا .نروكتف. كلةوحنو هللا دبع ماك اهبلا اهريغ ماضنا

 ةصخان ابيف
 لعفلاو مسالا عم هب ىتوي امنا فرحلا نإ يا (5) ا

ْ 

 ظ ءابلا نم: دافتسملا ةبحاصملا ا ىلا

 . ولهاب ديز جرخ كلوق يف
 م ابحاصم جرخ يا

 انكر نوكي الف

 دانسالل

 ظ



 ا مالكلا ءازجإو وحنا ةقيفح يف

5 "١ 

 بنيكرتلا لبق بارعالا نم اه اظحال ةدرنملا لكلا نال
 هل يغتاملا لماعلا دنفل

 0 هسفن ف ميه أ ام يا (9

 00 فرم 0 هلا ىرخا |
 ةيموهنملاب هلالقتسا مادعل هتسفت يف .ةرايتحابإل ءلعتم رابتعاب |
 قع ا

 يناثلا لصنلا
 بيكرتلا ماكحا يف

 سدا نكت نا اخ
 هانا ةناكرإو كيلا نيك تا سلا ع

 دتسيو دتسي مسالا نا ريغ. فورحلا نود لااعفالاو |
 .دهر ماقكويلا ذتسيالو دتسي لعفلإو اق ديركميلا

 أمعم ه هب 0 2 هلا دتسيالو دتسيالف فرحا امأو

 0 كا 0 ةبحاصملاىعملا 2

ْ 
١ 



| 

 ْ ا ا ها 01011 ما لااا ااا امورك

 ىحنلا بانك

 ةقاخو باوبا ةرشع هيفو هماكحإو مالكا بارعا يف

 حبلا
 نالصف نس ءازجا وهلا ةقيقحت يق

 لوالا لصفلا
0 

 ظ رككارخإوا لاوح اهب فّرعت لوصاب لعوخلا
 || يو 0 ادرفم نم 0 د ا ا

 أ مالا وهو هسفن يف عم ىلع لدي أم أ متنق
 ْ 006 ل كر ديا 50

 || هيلع فقتس ملكك لذ نم لك فو: ملعتس اكفرحا

 ظ ليصننلا
 | توكسلا يصب ةدئاف دافا اذا ال معاد

 و سبب جو قا 0و



 املا اهئازجإو رلكلل رخا ماكحا يف

 ليعمتإو قدكلإو نورهو تاومتل إو ةكفلملاو نمحرلاكاطخ |
 ءالوهو نا ذهو هذهو اذهو نينلثو ةنلثو ثرتمإو

 الو هيلا داقتي اه اهريغو نكلو كلذو
 ”جالطصا ُدنال هيلع سان

 .ظباضال
4 



 زا اهزغا نان. *هكاؤنيعا :ةذرلمتللا 1: يتلا ذاك ريت وح

 3 قت انا 3 3 7 م هاجو نوبرضيو

2 
 اًيئانبرتكديز تبارك امبارع عا ذقت ناكام تلا نيوبت لمغيإ 4

 نع ءانل اب ثنوملأو دودملار يغب انزرتحأو, ,قفو اضع واه وحن

 اءييف كلالا بتال بج ىميراشإو ةادر تسبلوحن

 ءاننالا فالخ وهو جّردلا يف ارقثالو ضيا نتكلم ما يأ(

 اميازكا# فذتالو . باتكلا لوايف كلذ لعانج 5

 لام لانو 000

 ْ اًارق نالجرلا وحن نع ارازتحلا ةلكلا يف اهنوكب , كلذالْندّيقو

 .ىرخا ةلك ب امه مال ةزمل ا دعب اخ فلالا كتابات

 ةلكلا يقرواولا اةروصب ةموسزم ةزمث دعي تعقواذا أم يا ن0

 سأ وزمن لاجرلا وحن فالخب دوغمو سوروخن يف اك اضيا

 ىرخلا قلك نمويف ةعابجلا َوأو ناف اولذو او رغض

 ترزرهوو روع ءاج 3 ارد نجا 957 ناك اذا 3 0

0 5 0 0 00 

 فلالا ظاتساب هرثكإو . ل اعتسالا يف ريتككلذ نال(



 15 اهتازجإو ريكلل رخا_ ماكحا يف

 ةانركذ ام ىلا عجرب اهظعمو انه اهئافيتسال عضومال

 سماخلا لصنلا
 0 وب عاملا :
 ةفرطنملا عيجا وأو دعب ارتئالو تفلالا بتكت

 م قيفلا مالا قة ةويرضت لعتلا تا 1

 4 اردودعزغ 0 تول دعو: .ديز أوبراض ا

 6 رو أاصع هذهو انيز تيارك ءانل اب ٍتمثَوَم|
 فال ًارتثو ٠ 0 ردلا يف لصولا ةزه كلذ
 .بر اك ةيكلا ف ا هدد دبا يرسل ظ

 : سورك كلذ لنم يف ازإوجواول ١

 ىهو تيأر أر اك ساقي ام ليبقلا اذه نم هنا لعاو ا
 أ ولأ داي طلع زجر كايا نح .

 مسا نم فلالا فذدوإ بوصنم ريغ وربح

 انتل لوطباموهو ”كففوأ يف نيرمالا عامجإو |
 ظ 0 قباطيالف طباضلا مدل ْ)

4 



 سلا ا

 أو . ةطوسبملا اه لاقيو و تماتكا مروصب

 ظ 8 اه عسب ناح نراف مالارخل

 ناكن اف اعنج ناك ناو .ةظوبرملااط لاقيو ةّئاقك

 الوبر ذ ركل وأ ا اناعك هل وتتم تيدك انس
 ظ , ةاضنك

 | ءايلا ةروصب انييك م ةزمإ او لالا نا ملعأو
 | تينك ىنمءانلا تا اك اهظنل سابنعاب ناطقنتال
 انلطتا رابتعاب تدم اطار وصب

 مدد-ل-سلل

 ظ
1 

 ظ
 || .نأم ارو كاتف وح نم از رارتحا ةفرطتملاب فلالا انديق ()

 2 بتكت ل ةثلاانلا قوف:تناك اذا ابمال ةئلاث اهوكيو
 1015 انلوح تع لكاقو :هانيتقتسا ام. ىنالا ولولا الضان ناكرلو
 نعو رو ىنل اك ءايلا نع ةبولثملا فلالا ورخا ىلا ١ يك

 انلا اهنوبتكيف اي اهلبق عقو اذا امإو ليحل اكةرئازلاو ىضراكواولا ْ
 ناك ام. كلاذ قلم يصعب ىنقتسإو . طخملا يف نيءأي عامجا مارك

 ٠ اهع نع يفلان ءاي ا كم ل
 ىلع تانكلا لوا يف ةموسرالا ةزمطا عطق ةمالع يا (5

 ظ قش ليصافت ةزملا مسر يفو .ءاجقلا "طخأ انلوف نم فرح لوأ



 0-20 7-0 ءاننلالا تضرع
 نوكسلا كح ظ

 علا لصنلا
 طخ فادخجو اظنل ىنتي ام يف

 يي ”ةفرطتملا فلالا تناكاذا

 ءاي تينت( الإو .اًرَغو اصعل اك اهلا" ت تتيتك واول

 اي اهلي نكي لان يضرنو لحلاو يرو 6 '

 ناف ةكرجب ةزيمطلا تناكاذإو .ايندل اكل بتكتف
 ا 1 ب د | عقل

 فرح كييف دا | افدلعب ناكناف تموت نإ

 00 لاضو لاوسكايلبق ام ةكرح ظ

 اكرغم البق أم ناكل تفرطت نو لأسيو موك |

 ةروصب تدك لأو . عضو ارق ارتكويكرح فرح تنيك |

 ا :اكناف.ه . 2 يشو ءةوضو 20 مطنلا ةمالغ

 2010111000 اهليقام ةكرح فرح تنك ظ

 0 5 لعنلا نحل كسيناتلا هات تقحل اذإو . بئذو ظ



 انوع ...٠ لجل ايدب+
 ا

 هم م ل ص 2 ل مم ل ل ل ل ل مس مسلسل ل ا لا ل

 تي 98 500 وصوم نا ٌْ

 مومضملا يف رم ٠١ ىلع رسكلاو - ا زاج نفكر وسكموا ضمك
 عابتالا دقنل مضلا عنتمإو

 ”ةكرح ”هلبق ناكناف ًالثغم لوالا نكاسلا ناكنا يا (9
 خاف لقوحمن هب هباع ةكرحلا كلت ةلالد ىلع اذاهعا ةسناجتا
 0 ةسناجتال هلبق ينلا ةكرحا تن ا
 ٌنومَخأك هل ةشناجلا ةكرحلاب كرِمف. ليلد الب نوكبال ف ذا
 ءايلا رسكب ةثنولل نيشخإو واولا مهب ةعامجل

 هياغ لدن يذلا ٌلدعملا قدح يف ساينلا تلاخبال يا 0
 .نونل اب ادكوم نينثالل ارما ناب رضا وحن يف الا لبق ام ةكرحت

 انيمغن ىلا نونلا تداع سايقلا لع فلالا ةنم تَقْرنَح ول هناف
 رمان نتي سبل اف اهنبحاصم رسكلا ناك يأ ١ فلالا طونسل

 فالخي فلالا هيف نوتبثي كللذلو. ظنللا يف امعاوتنال درنملا
 ةعانج لعف ليبتلا اذه:نمو. مح هيلع ىنبيال 39 وهو ساينلا

 فلالا هيف نو ديزي مهاف ْنانبرضتالوحن نويل دكوملا ثانالا

 ليتل ةلكاوغ ىلا كلذ ىذأ ناو. ظنللا نيل
 نايف "وو زرغأ* نع ؛اًرارحا "ةصراغل اب ةكرحملا انَدّيق- )

 تضرع دق اهناف قم لق فالخم' هئانب يف ةّيعضول اكةكرحما
 فلآلا درت ل مث نمو . ةكرحال انهناكف تينكاسلا ءاقتلال
 كق ءاذلا:ةكرج نال اَتمَر ناتاملا كلوق يس ْتَمَر نم ةفوذحلا



 8 اهئازجأور كلل رخآ ماكحا يف

 د مومن بععس عم سما

 1 باساب كرك ضو ع

 ا انف 30 ميل اق 0 تلع اميناثلا يف : ءابلإ و 1

 2 عب 3 ل

 || هر دصمو هرمإو يثالثلا | قوف ام يذام برضا وخ 2000 ا

 | ناف رمالإو يخاملا ةغيصب اجا ارذتسا جنرؤتسإو هع

 م : نكاسلااب قاحنلا ىلا لوول اهوا يف دازت لصولا ةزه
 فلي ةكرئار تتر دصملارمالا يف دازت هلو عياضملاففَمت

 اهوحنو
 ”غئاس كلذ ناف نقولا نع اًزارتخا لصولا ةي يا (

 8 انك ل دقو لبق ا ةكارج هانا ال أنتوا ةدامب 4 انعم د
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 ظنللا يف اهطوقسل لصولا
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 نب حلا اكاذا يا (»

 غلا ايل 01 مالي الياعاناب ملفا داعب

 هينا ةكرح هلبق ناكامل امثي نيللا فرح نادت دقو
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 رشاعلا كانا 1

 ياما ركل ابا كح ايست لوالا ن اك ناف كلذ |
 يبقا ناكراف "للا لري اعد يرام
 ذو اهو علل ت تاكرح هذ ثزاج كيوم

 0 در تابت اكن وريكلاو

 لغو . ٌنوشخاكةسناج اج كاّرحالاو 9 1-1

 سابتلال اك ضراعلر دن ام يفآلا س ايقلا 0
 نابرضاوحن يف درفملاب

 ىحن يفريتعبال عيرالا ت تاكرحما نات نا ملعأو

 ريغ لعلب قبال لؤعتلل اخ + :رال ٌكَبَرَصا
 ةضراعلا ةكرحإو . "لصفنلا ل وف لعافلا
 نينككسلا ءاقنلال فوذحلا اهم ٌدربالف اقلطمريتعنال |

 مكَح كس يف اهب داننعالا مدعل ويلا لثوحنأف
 ةأرجم ىرج ام كلذ كاذ لكملع سشو ٠ كيلا

 ا ٍلصاف ريغ 0 يا 09

 ضرتعا ةيل اوم عبرالا تاكرحما عاتجا ضرع اذا يا (5) ظ

 بك ةلحأو لكي اما تف وكلا عاقل نؤذ ا



 |ا]6 ١> اهءازجإو ربكلل رخار ماكحا يف

 ٍ ذلل ءاس و ىصك ةدماحإو ةقيشملا يا () ظ

 | ةيولقمو ٠ 1 ماب ةدحإ او لكنا يا )0 ظ

 7 معركوروبصك ةنئازو» نانيسو زيا ككاو
 لوضا نم ادعاصف فرحا ةئلث.عم نكي ل ناو يا 4

 ةنلث نم لقا ىلع نوكيال ةفاكلا عضو نال . ةدلااصإب كج هلك
 - مرتي طسوتي فرحو هيلع فقوي فرح ب ادبي فرح فرجا

 | نا زل فرحا ةئلث لع ناكأم يف اذئاز ةلعلا فرح انردق ولف
 ضورذملا عضولا فالخب نيفرح ىلع اًعوضوم نوكي

 ثملانلا لصنلا

 نوكسلإو ةكرحلا ماكحا يف

 ىاةدحإو ةلكيف ةيلإوتم تاكرح عبزا عيدجال
 ا أاهعاوجا ضرع ناف .ةدحاولا ةيلكل اكوه ام
 410 ا 521 نوكسلاب ةنود

 4 بج هب هادببالا ضرع ناف. .كيل اب ادي
 ءاننأ يف نانكاس يقتليالو. ووغو ب رض فاك 0
 ةيلكيف اغدم يفانلإو نإ فرح اهوا |نكيرلام م داكلا
 رديخ يف اهواقنلا قرع اف. ةمودو داك ةلحاو

 غل ساسووسسسسلب7ب”>ب>ب>س تب ب



 ىلوالا نال هؤو ل وزن نوللا لسا دودملا 9 ر ليشتلل لعفأل
 نع اهم لك يف انززتحاف . دما اهسايق ةيناخلاورضنلا اهسايق

 امإو :ءافظوك ةيلكلاو ءاجرعكسيعلا نوللا خب دارملاو .ىرخالا
 ءارصصل إو ءاسكلإو ىلزيخإو هسوعدلاو ىنلا وف عاملا
 ىصختالاام كلذ ريغو ءاعصانلاو

 يناثلا لصفلا
 ةلعلا فوزح ماكحا يف

 0 ”ةكملا داوم ىف ةيلصا لا نوكتال

 1 ا كيس ا ؤ

 31 ءايلإو وأولا فالخي ازغو لاق ف 0
 ظ قالطالا ىلع عقوم لكناعقت

 || نتف رح نمرثكا عم عفو ذا 0 ظ

 | . بونك لصاوهفالاو .دئاز وهف ةنلكلا لوصا نما
 بابك. لصا نع بولقنوا

 ظ تكزاف اذإو اذ ومن نع ارأرتعا ةكفكاب ءاينالا ان ديق 0
 'ش اهيف ةيلضا د فلالا



 اما اعازجاو ركل رخارماكحا يف

 ةاشنو ىضراكل عفلا نع ارارتحا ممال اب بابل افه اندّيق (1)
 ارارتخلا نكممللاب مسالا ان ديقو .دودحوا روصقم هلا لاقي الف|
 ىحن نرع ازازتحا ةمزالل اب ثفلالا انديقو . ىمو انه وُ نع |[

 اهبالقنال ٍةمزال ريغ ايف فلالا ناف كوبا ماقو ك اخا تير |

 بارعالا ىضتقم لسا

 نامزلاو ناكملا مسإ آو ىلار دصملا ميمنل ااذهتحنلخدي(© |[

 .قاطصْل اكل ودنا ما | كلذكو . ىرملاب انليثت ف تعمتجا دقو ||
 ىدالاو ىلعألاك ليطلب ةعم ضل ]ك ىلا يعود

 ”ةينس الك. ىَرِذلاو ىقرل اكرسكلإو مضل اب ةلعق عججو ٠ ىلألاو
 يمك انآ م يضني هلال اهرخاوا لبق ام متن ىلع

 لضا نع ةيلقنم ةنلأ

 نراف عام وخخ ن 57 ازارتحا ةدئازلاب يحل ملا اني قه

 هلوا ف ذيرملاو :.ءامرر ١ اك ةكراشملا ردصم ةنحت لخدي (9

 هاتوا ءافيتسالاو ءافتقال اك  لصو ةزمهوا ءاطعال اك عطق

 اي ايل نا 1] اعف لع غل ايلا جملا هسا ناك اهو ا

 قم يس للاخ لك نوبكلاا يرجي ام كلذ وحنو ءاطعمو

 ةزه هيلتب يضقي كلذ نال فلالا دعب ارط علا فرح عوفو
 لئافنكفوجالا نم لعافلا مسا نيع هيف تبلف يذلا هجولا ىلع

 نم يا دودملاو روضنملا نم_لكو يف قنا لك انلوقو ٠ عئابو
 انيرك روصتل اف اهانديقو ..باوبالا راس نم وراغو ضقانلا

 ١ رد درو وص يصدر ع و و عدو ل و وو
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 دودملاو روصنملا ىف

 ىف القمل |اكةمز ةمزال ٠ ل كش م

 لبق لا دعب صقان لكنم 0 0
 ليظنت لتفأل لأ لكو رشا 5
 ردئاز فلا دعب ةزرعم ميخ اذ اذإو . لوط 1 رغصك

 صقان لك نم ساقي وهو. دودملاوهف ءامسل اك
 :ةلاطتسالا و ءاظخال كورك )بف فلالا ةذايز درأعت

 ريغو . ءالوحو ءاقررك ووحنو نول 0 0
 هل طباضال يعامس امنم كللذ



 ١15 ةبسنلا ف

 > نيب افالئخا هيفناف ِةّو د يودع وحن قالخلابو و

 ار 2 نئواولا ىدحا فذحو اهكح ىلع ةدّدشملا واولا |
 0 1 د 0 كلذ يم دقو

 ا | ؟ققتو يلذهو يثرف ثرقو لارج .وينأح .ورو لاعنصو يءاط 5 ْ

 ا ءىطو رب او رهذلاو هما ىلا ةبسن نانو يودبو“ نارتو |

 | تيبرعلاو تيتو ليّدهو شيرقو ءارجو ءاحوَرو ءاعنصو 1
 نمل او ةيدابلاو

 ا 0 ب نا امعربب ىقتختسيف ةبسنلا ىرجم يرجي ام هنا لعإو

 يمل اراك اهزأ ل عاف لاغم ىلع مسالا

 .ريخ إو رطعلاو نبللاو رفا عئابلرامخو

 كيف نيف

 ل اعتسالا



 ل مساتلا بابلا |
 لبق هتروص ىلع طنللا ل ازي الف اماكم .ةبسنلا هاي لعجيو اهيف |

 .هريغو بوسملان يب ةقرفتيومرك |دأد اهباقي نم مهنمو.ةبسنلا

 ويف يف امانديقو. فرم الث اف يبحتسملا حن ِ ةسماخلا نعو

 | نع نيعلا ملاسب از رتحإو. متو دير وحن نع ارارتحا ماللا لتعم

 داخلاب تينا انديقو .قيوس وحغ نع ثنزملابو . ةليوطوخ
 | تحت لخدبال كلذ لكناف ءاديّوسو بلس وحن نع ازاتحا

 ايه ةردك اهلبق نوكي نأ نيب ءايلا هذه يف قرفالو . كحلا اذه

 انهيلا :ةبسنلا نفذ لاني هاف ةنيهجو يصتخ ضن وا انلّتم

 ”ينفجو يوصف ْ
 ناانلوقو ءركَذي ل ام اهريغو ةروكذملارّوصلا يف يا «©)

 .ةبسلا ءامب لصتملا فرجا لبق عقو نايا كانه ام عقو

 يبلغنك نيفرج دعب عقو اع ٌزارتحا ٍدحإو فرح دعب انلوقو'
 رانخيو نابيجولا هيف زوي لوالا ناف يحد كرتنلث وا ”يعثاهو
 لك عيدجا دقو..امههيف رسيكلا تيعتي تلانلإو يناثلإو رسكلا

 لو . ةفييحو يلعو يغافلاو دكا ىلا ةبسلاب انليخت يف كلاذا
 رابثعابو ديكلا ,عمحت منيع رابنعاب لخد دق هنال يبثال لثمن
 وبلا ةبسلا يف لاتيف متفلا يضتتي تْمش امباو يضانلا تحتومال
 ريصي هنم ةغدملا ءايلا فذح دعب نافل كلذكو . يومن

 .ةيددعلا كىلاةبسن 6 دنعةيك غرد اللاب ذلرلا © ظ
 2تتتتتلا لل ااااا اااما ااااب ب ببببدبببببببببببببببببببببببببببببببظأدذبأدببببببططااا اال ا وح هع



 ١ 13/ ةيلسلا يف

 دج رش لطب وومكم ك انه ام عقو هاا

 يذم 0 2 افاد 0 7 0 لقوا
 و

3 5 

0 
1 

 تفالخ لوا 0 0 9 د

 رع جس ل نال اك اًساخ ناك ناكاع عبارلاب انزرتحا 0 ٠
 فذ. هيف ناتي كلذ نم عبارلا نال رهشالا يف انلوقو .هيس |
 علل طيور ع ور ةساعلا لا كالالا دوغ ةدوناجاها

 لا هلل ايف لاين طل مالا ل ل كاتو
 امدح بجو قيرو اكرخ ايفان ناك اذاو- يوالخ لع
 | ناف يحوحن نم زارتحا عك نكاس دعب انلوقو يي نجوي , لاق

 ىلتلا نع هبرلتمتةخحللا غلاك ن إو اوله ضلت : اهيف محد ماا

 هب اوفلدخإو . يوَوطو يوي لاقيف اهلصا ىلا اندر طك |
 || ابيف رييغتال ليتفا؛ تك نولا يك ©” فرح دعب ةعقاولا

 مهف ةورع وحن امإو .رهشالا وهو ابلبق ام يو اًوأو بلت دقو
 1 رز لخاب هني اوعالبدلا بسب الم |

 يءءايلا

 . اهكح رم دقو يحوحن يف ةينانلا نع ةثلانل اب انزرتحا (
 ةغدملا ءايلا عم اهف ذحي نم مهنم ناف يزن ةبئارلا نو



 ممتحلا

 ظ لكل تفرز ةيدك ءانلا كنود نمو يع لاس

 ١١1  "1بابلا --5

 را

 |عيرجا يف قرف الو. بابلا ادم يجو هلك ةدعاق هذه (؟)

 ا الا دا ًالكن اف 56 ١

 5 .ليضبلا
 بوسنملا ماكحا يف

 تناك قاف ةرغب بنما ءاي: لضت أ ام' ناك اذا
 دج مهن ا را سلا يلق ثيانلل

 | نإو . يعاسكو يوامسك اهتابثأو |هاقزاج لح فرح
 || ىندللو يفلاو لاك عبارلا ىلا ايو ااَيلا ناك
 ةرما ىف انلظم ١ ا بق يضاقلإو

 | قوف ناك نأو.٠ .بل الذ روظك_ تح نكس دعب
 كفا نا ريغ . َتفذَح يصفتسْلإو ىرابحتاك كلذ

 َى ا”يمكماللتعميف ةنل اث كاي ناكن ا ءايل اب لصنملا
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 ظ لوالا لصفلا
 اهماكحإو ةبتملا ةقيفح يق

 دج يك جت

 ىلع ةلالدلة دم هاي مسالا خل ةاحلا ةبسلا

 كيسا دن !اهكعو- اه دّرِلل ىلا باستن

 ارسكي- عجاف ةينعلا ةمالعو :كتنيناعلا ءان' حرم هملا
 0 السلا ىف( انيفءاقلطم كايلناب هلم متل ان

 ناريغ. ليسو يحوم نييلسملاو نيمرحاو |

 7 كلا ١ قات عفالماكلللا كلذ ريغ هي اهعم

 ليصفتلاب
 ءايلا ا يرسل حرا ةبسنلا ءاّب نم يا (1)

 باستا ا لعد اهرخآب ءايلا هذه قاحلا ناف :ًالغم دنطاكوب



 نمانلا بابلا ١

 قل ءاضف ةكرحلا امنيع تمل الف . املبق ام حانننإوب امرت الا
 آيار ديكر 1ك نوقب نكمزإل كنلالإو. رغصملا ل امم
 اسمو ةمفسيغضتا يف ل انبأ ذكور هكيريجب نكي يذلا

 0 5 درب ورسم عوق نازيمو

 ة اطدلنلا ا بيس قلن رك دفا زا

 يواو وهو ديعر يغصت ديبع

 يو ةلبول
 ةيئاي



 ١1 ريغصتلا ف

 أ لعاو.هانلا'اهيلا طودرب لو اهورغص ةيثالث اهناف لبالا ثانا نم
 ا يك ايتلا فالقغا كبت 2 ءانلأ 0 ظ

 اليل كنوملا دودعملا اهب ادام سه ريغصل 2 0 لافي ظ

 مللت دودعلل ةسمهحخ ريغصتب سبتلي ْ

 لس |

 كلاذلا لضنلا ظ
00 

 1 سرع

 0 3 9 أ

 1 : بِيينو بعيوب بأن ا

 ع 0 دف ناكاذإو. فوذحلا 32 فذحاب

 م38 لاتيف دليلا كن نكي لام ضوعلا 1
 3 . 36 . ب

 هديعو هدع قو يفب 1: 8

 ا

0 

 : اا 1 0 لإ لا نولقلا

 كلذ لكىلع سقو

 ءايلإو مياارجم ثيلق بسهنو هبوب بانو كفا لصا نال )00(

/ 



 ديزملا يلثالنلا لمثي وهو درجم يلالثب سيل ناكأم نا يا 2

 بسحب عومجما ىهنم ةغيص ىلع ةعمج ردقي اديزمو ادرجم ةقوف امو
 ىلع هعججر رد ا راك ناف .هظنل

 لجرنسكاد در ناك ناف قسمخ ىلع ن ناكنإو ٠ مث ماردو براوض

 ىهتنا ىتح هيف ديز دق ناك ناو. يع اكجرافس ىلع“ هعمج ررذق

 ُُء تيفاضعو عاين ىلع“ تح رالف نوفلفعو حانت ةسمخ ىلا

 معردو بربَوض لاانيف عيجلا فلآ ناكم ريغضتلا هاب 0

 عيجما اذه عيجيالام “ هنم نال“ 00 انلق امنإو 11 لهو

 راب ا )ل تترانش اني

 يعمجو د 1 اكةرسكملا ةعبرالا هب ديرن فل ناكنا انلوق 9

 اسمو باح ةيبلغو عليضإو ةدييعأ ل اقيف ةمالسلا

 .نيلمسو بامضأو ةملغو ملأ ةديعأر يغصت يف تامليسمو
 تادرذملا نم اهرتاظن ريغصت يف لاقي 5 تالمهمو

 هاكر لق دارملا نال ةلفلا يضتقي ريغصنلا نا يا (
 عمج للا هب لدي كلذلو :ةرثكلا ١ ينعم تساني الف ريغص

 رم كهيفرفكارتشا ليبس ىلع ولو ةلقلا ىنعم يف هل هتبسانمل ةمالسلا
 هأيشالا دري ريغصتلا نال هانلا يلا در الا نما

 موقي بارا فرخلا نال درب ل يثالنلا قوف ناكن اف .اطوصا ىلا

 ير د .امع ىنغتسا انلوقب دارملاوه اذهو ءانلا اقم مدنع

 ةرشعلاو ةنلتلا تريب أمل دودو ليعنو عيّردو بيرعو سوو

6 



 1 .نيغضتلا يف

 .يلاغلا لضفلا
 كيوي و اكحايف

 ظ أدرطم لصف ىلع د رجا يئالثلا رذصا ذأ

 ظ ةعج ريف ةريغصت ديزأ اذاق,ةريغ امإو لي
 ظ 00 هاي تآوجو عومجلا ىبتنم ةخبص ىلع | ظ

 وا . مهتردو حلبَوطَكلويعف ىلع ينابق - عجل فلا
 م 05 .رافيصعو عشك ليعصف
 ملأ ف لاقيف درفل اكوئانب ىلعرخص لفل ناكناف |
 وهج روصف درت قار ةواكلا قلك لوس ص

 هنا ريغ . ريغصتلاو ةرثكلا نيب ةافانلل ةمالشلا عج

 ةارعش ف لاقيف روكذلا عج عنج لقاعر كد ناكنا

 تاقيونك ا اتلطم ثانالا ممن لاو. ناوزويوش

 لامجو قاين يف تالّمجو
 ةنفحل ايئالث ناك نا ةيسونعملا ثنوملا نا لعأو

 . بيزيتعك اهنع. ىنذتسا الو ةلسيعنك روريخصت يقدانلا |

 ةازبع ىرج اس كللذ لكىلع نسقو



 نمانلا بابلا 11

 لخدو .ريغصنلا ل 007 0 ا 8 تارقآلا |

 جرو ةدو دملاو ةروصنملا ف ثيناتلا ةيالع تقع

 ىلع قبال ةناف 00 رغ ةنصلاو معلا كيب

 لمتس كوك
 كلل ذكن كي مل اذار يغصنلا ءاي دعب حقاولا فرحا نا يا (0
 هم تاع 1-5 0-52 ا ىلإ ا 0100

 ناف . نارفيعزو روثكو دعس#و قروب إو ممردك افلطم رسمك

 ريفيصعو نييرسك هاي بلق [واووا الا ناك
 1 ,از افلا ناكناف ةلعلا فورح نم ءايلا ل اهامإد

 ب او بلف لصالا ةلوهيجموا,ةزمه نم لدم

 1 0 ىلع مسا ًالإو . جاعو رخآو براض ريغصت جيوعو

 يتايس اك ايولقم نكي
 مها ريغ ةفرصتملا ءامسال اب صاخ نيغصتلا نتا ملعا»و
000 56 10000 

 ١ نايتلاو نادل 21 ايَدَللإو كك 3 دك 7 3

 ةفرضملا ءامسالا فالخم ةحودنم اهنا 0 مكي م ظ

 رغصي 4 ميخرتلا ريغصت ا سو

 ريضخ ر ضخ ضيغضت يف لاقيف دئاوزلا نم هديرجت دعب مسالا

 هنأ سقو رفيصع روفضع ريغصت فو



 دم دم م م

 تقفل م

 لوصف ةثلث هيفو ريغصتلا يف

 لوالا لصفلا
 هماكحإو ريغصنلا ةقيقح يف

 ةنكاس اي 3 ا . 5 د1 ريكا
 مسالا لوا هيف مضي نأ 0 ليلتلا ىلع : ةلالدلل
 كالا دمام .اًتلظم هيناث كيو |

 1 أ تنلألا د لا وا ثييناتلا قا

 هكح نعرتغتي لةنصوا لع يف نيتدئازلا نونلإو
 ان اكو هو يلسو هر ركود اي

 ا

 لاجالاب ريك لاو. 9 0

 هذه دحا ناكناريغصبلا 0 فعل عفاولا فزهلا نا يا 01(

 عقاخ تي بع وشف قفا لف وك ىلع نب تارزكذلا

 هه إد. ب دم دب هدي هي هس دس هس هوس



 هيد بابلا هين ءرب

 عابنالايف ماسلا رع يرجي ناف ة را .ءانلا كم |

 عابتالا هيف زوجيف ءانلا حوتتملا ريغ امأو .ت و تاب لاق |

 | نما نيكست وف روميو نيرمكي ت تادنهو نيته ١ تاملظك |[

 | ةيقرو ةورذ ٍذكماللا لتعم نكي لام فينختلل اهرتنو اهكعلعا

 يف قرفالو . عابنالا عنتمو هنيع يف تل اوا نوكسلا نييتيف |
 تاذنبب انلثم كلذلوةرّدقم وا ةرهاظ هائلا نوكت نا نيب كلذ |
 فز بيل اواو اك ام ابزلا “لاعب ةارطل هدأ
 يرجي امو لعاوفو لعانمو لئاعف ةنغلخديف» دوحنو مارد يف |

 . ريفعو لود اكرم ناكامإ ردم فرح انلوقب رخو اهارجم

 مقر رك ادم ناكام ةفاجنلا دقوا
 0 ةماقك درفملا يف ةزه ب هانت ناكاسلا يا ©

 شياعمو لواَدك كح ىلع همسي كلذكس با امو غاتكوزه |
 انلال  راكا لكحل 12 ىرج انلوك تحت لحد اهوحنو |

 ىحن يف اكزوافم ل اقيف الصا ىلا درت نا اهكح ناف ةزافمك |[
 ءينس ام ىلع باوباو باب

 لّوأ عمج لئاواو فيت عمج فئاين وحن ردانلاب ديرن ©
 يناخلا ن 0 | فلا 0 ءاظنو
 هزه عيس ام رئان انمو بئاصم وحن ظونحخ كرا يالا

 مينا فرحالاصا اودع

 1 هج تتحصسس



 02 ا __اهاكحاو عيبجلاو ةيشلا ف

 نوشخب و نضر ل 0 اكتاينطصملاو تايمارلإو نوتطصملاو

 .تيضترتك ن ينظم لصألاو نيزاغلا تي تيارو. ..نامشحو نايمرب

 ع ىو نو

 يس دلسالسجؤو ات ةنم

 ةزمهو <اي ةروصقملا بلقتف . ةينذ | عم هسرجت ام هع فلالا

 رم دقو ناءارمحو ناوارهح لاقي 15 تاءارمحو ت تاوارمحو

 ةينتلا يف كللذ ءافيتسا

 بلقلا و فذكا نم هيلع دري يذلارييغتلا | ذه نأ يا 2

 عما ةبحاصمب ثدح د1 يلا اضاربك يل

 قانعا لع 0 عمت 1 0 نم 5 9 0

 الف اعامم جيم ةرثكا نا ريغ. موق ىلع ةمئاقو رمس ىلع ر مسإو
 ساقي هناف يعابرلا فالخب ةبلغلا ىيرط ىلعالا ةطبض صن
 هعجج ديرا اذاف يماخا امإو . اهوحنو ذفانقو ثاردك هيج ظ
 لااتيف يعابرلا ل اثم ىلع عيجتو سماخلا فرحا هنم فذحي |

 جرافس لجرفيي قا

 نع نيعلا مل اسبو. ةيطشكة فصلا نع فوصوملاب انز رتحا (5)

/ 

 مديق يف لخدو .اهتن طع ديف ينال ناف. ةزوجم النعم

 ناجح لا ا 1 أتيف ًاليلق بينلاو:|ب اًبلاغاواو ةدو.دملا



 | للدم لع رضع دقو لك امم فدع دقو
 |اىلع هنأ 0 يال "5 ةنارعا 0 26

  جرافسو يعايرلا فار اردكس ايقلا لسفالإو,. عامبلاا
 .ةبافلاسلل افالخ ماللا فذجيويلع ايراج“ يس ىساخما 2

 ورساب ساقي
 ناكناف ثنومل الاس عج اذا يلالفلا ن نا معاذ

 ايي ”مءاف اهنم انكم معد عبتأ !!نيجلا 0

 1و ا رامللفك ورزيع قا ناوجو 0
 لا :راكناف يابرلا لافم ىلع ربك اذاو

 ىلع هسرجألاو ”يانعو فئاصك ره يلق ادئاز
 | نع جرخ امو. ا 8 ,و زهاب اونك دك ظ

 ها ةرداتف كلذ

ٌ 

 | ةايولاع لادا 0 ةمالعب 2006

 دابا 53 7 0 لخخللو 0 ف 7 ءايلإو
 ظ نوزاغلا هاج لاتيف .ايواقموا اك تلالا عي تبثبو هايلاوإ



 ٠١٠0 2 اهماكحإو عيجإو ةينغتلا يف

 عيجما اذهب ةقحلم نيعسللا لاا مارخاب نيرفعلاو ثيضر لاس
 ةطرش 3 0 8 ةنمال | !

 ا ا 0 نو بيكسل
 لو رظنل نود 2 قرثك ىلع لد ام عيجيلا مسا نا مءاو

 ةرجتو رج بك اهب قرفب ب ناكن اف طهرو موق ءانل اب ةهلحأو قري

 ثينانللال ةدحولل هيف *ألاو . عمبجلا هبش وهف

 ثم انلا لصفلا

 عومجملا ماكحا يف

 ظ
 ظ

 ىرج عيجما ةمالع عم ىرجأ اس عومججل هلا ناكاذا 5

 0 | يف ةلتحملارئامضلا نم اهلثم .٠ لعلام

 .تقولح ءانأ |ب ناك ةعلعم النا 2
 تا ا ”ةدغبلا اروع ١

 ا نال ا

 | .لاجركوفورح يف دازب دقف دقف ارمكم ن اكاذاو. عما |



 عباسلا بابلا . 0 2

 انا مج كو دا اوم اولا نام
 | لارا نا عام جاز سبأ هل نكي مل

 ةرورضلاب

201 

 عيجلا مسا نع هلم نم رثكا ىلا درفملا مضب انزرتحا (

 اًدعاصف نينثالا ِهلثم نم رثكا انلوق لمثو.هل درفمال ام موقل اك

 ىحن نع ًاظنل انلوقب انزرتحإو . قوف اف ةثلث عومجلا نوكيف
 ”ةراشا هرخآ يي ةدايزب انلوقو .ارشع سيل اهدرفم ناف نيرشع

 ىهو ريسكتلا عمج ىلا هئانب يف ريبغتل اب انرشإو.ةمالسلا عج ىلا
 هلاك كلت ان ديب رأ ل اجرك نفاخ هيف رييغجلا ناكام لني
 خس ءافلا ةض نوردني مهناالا درفملاو عيجلا ظفل هيف يوتسي
 ف ماللا ة 0 اكدرنملا يف تناكيتل !ًةيضل اريغ عبجملا

 مولعملا يف تناكيقلا ةرسكلا ربغ الوفي

 ةرثثكأاو ةلفلا نيب كرتشم وه ليقو.ثنوملاو ركأملا يا «9
 لقاع ركذأ. هدرفم نوكي نا ماسلا اركذملا عجيف طرتشي 00

 ل0 أ ودل داع ناك اف كيال لا نتاولغ

 بأب نم نوكي ال نا ”ةطرشف ةفص ناكن إو. بيكرتلا نم ايلاخ

 ويف يوتسي الو ناركسكّل مف نالعفالو رجحاك العف لعفأ
 نيلهالاو نّملاعلا اودع كلذلو . يرجو روبصك تنوملإو ركذملا

 كا ااا ا



 هنيه

 درا كانب هيف رات لسيف . هئانب يف رييغتوا ورخأ يف
 ىرخار سكتيو.ملاسلا هل ل اقيو ثانحلإو نييديزل اك

 السما رجالهم اعبر يطا دويزا اك

 ١ 0 ردع سل» زكا اوانتبف قلقا لع

 وكركم كب الج اعدك نم يف أمو 2

 ٍ .رافظأك ل امي ا. علضأك لعفاوأ .ةبصتاك ةلعنأا
 | . ىنادلا ينابعضو لوالا تتيعلا سيكو ميلا ةدرملا

 ام لوانتيفرةرثكلع لدي دقو .ةلفلا عج هل لاقيولأ|
 دا يتب ام وهو ُهَ ع 1 و ْ

 ماسلا ناريغ٠ ةرثكلا عمجل لاقيو» 0 ا عووجلا ١

 عيبجا نيب كرتشي ”ةريغو لقعي نم ضن اذ ظ
 ناعيجي دقفلنلا عومج نم نيريخالا نأ لعاو ْ

 اهلل اقيو ةرثكلا ىلا ناةتثريف ريفاظإو علاضاك اضيا |
 .ةعست ىلع عمجلا عمج قلطب اهل قإو . عومجلا 1ك ظ

 لذا ينل درفملا عوج نم رتثلل ىلع ليام لقافنال|



 نيلجرلا فالخير قو سمش اهمال دكا ن1 سمل امين درتللل

 | لجرو لجر امان ||

 | ىةفملاو دماجلا نم انهعاونإو اههازوأب ءامبالا عيمجنأ يا (5)
 ا هانينثنسا امالا ةدحاو ٍةقيرطىلع ةينفنلا يف يرجت ثنوملاو ركذلا

 ا ”رهاظ وهو هرخا ىلاروصنملا ناريغ انلوقب.

 نع ةبولقم تناك#|وب ءاي تبلق كلل ذك نكت مل نا يا

 ا 1 تا يركءابلا ع الكرار

1 
[ 

 | ءايناهلقو اضيا اهابنا وزاجاممال نهشالا ذي انلوق ه١
 نايارصو ناءارك ل اقيف

 | دنع ستان دعام عني يذلا رييغتلا لف يا (

 ظ ينلاو لروح قم نآلزوح مل :وق يثروصنملا نم ةسماخبا فلالا

 در كلذكو . ءاعصاق ىثنم ا موتك دودملا نم اهتوف
 . نايادرو نإواسك لونك ابلصا ىلا, لصا نم ةلدبملا ةزملا

 لكو.. ناياسكل اقيخ ءايوا نإوادر ل اقف اًقلظم اوإو اهلقو
 ذاش ةضعبو ليلق كلذ

 اف لعنا

 دايز التل كلفن 5 رمش ب



 + هوس هج سببه وس |
| 0 

 : عباسلا اتبلا 4
3 ٍِ 
 -إ> لوصف ةثثويفو اهماكحإو عيجلاوةمثتلا يف 2 د | : 1
 ص +

 ع لصفلا |

 اهماكحإو ةينثتلا ةقيقح يف
 يحك

 اورخا ٍقّودايزب ظنا يانا درفم مخ ةينفتلا ظ

 ا تيلجرلاك ظ
 | ةبولقمةنلاق ةنلا تن اكاذاروصقملا ناريغ. دحاو |

 َ ناوصع اصعلا يف ل اقيف اهلضأ ىل | تدرواولا نع
 تناك أذا دودملاو . ”دالطالا ىلع كاي تبلق لاو |
 0 حا 8 تلق ثيناتلل ةتزه |
 "كلذ ىوسأم ّلقو . نإوارحص ءارصصلا |

 ا | هل درفمال ام نييثاوحن نع هلم ىلا درفم مخ ادلوقب انزرتحا (

 0 0 يم سلا نيريقل اون نع اظنل انلوقيو «
5596 



 سدانبلا بنابلا 0

 ل

 هع ءاراذكت ذم نازاجن ْ اكنا ثنوملانا

 رالإو ةينخماكي 0 قيقحومف 1

 ايرع بارعالا نال تل | مزلي ةنم اهلبق ام نا يأ ) .
 دق متل | نا ريغ . ةبوسنملا ءامسالا يف ةبسنلا ءاي ىلا لتي اك

 1و اع قرى دبا نكي ذو ةطاخ ف كل نكي
 ا البق ام حاتفنإو اهكرختل اهلا هايلا تلق ةيتف اهاصا

 أ ةر رقم نوكت نادب الف ةظوفلم نكت ملاذا ءالا نا يإ ©
 أ ربظت كلذلو اهيفاةرذقم هانلا ناف دنه يف ايةمالعلا 5

 | الوم لادا دانا ريعضلاا ال ةريقأ لئانف اهريغضت

 ا ”م اهلع نبي ل ظنللا يس ةزهاظ ريغ دانلا هذه ت ثناكذإو
 هيضخاي هلا ج 0 مسالا رخار هسيف ”يظفل

 0 بر ءانبلاو بارعالا يق

 يسو فرصنم ريغ وا 520

 الو ماذح وحنرسكلا ىلع

 ءاتلاب ةربع

 ةردنملا



 ل ا ل حل ْ

 | حوتنم والا رموهخم وأ . لجرتسك عبارلاو يفانلأو ١

 لولا رومكم وأ ليعّذقك عبازلا روسكم يناغلا |

 ا كلذ ريغو. تكلا شما

 أ يف لثد تيابلأ اذه عيج ىلا كلذويغ اهلوقب ةراشالا (1 ا

 رسكف فخ ضب يعابررلا يفطبلءو مودل اءساوبكت ضيؤاللا 2

 ثل انلإو .لوالا جنب نجوما هي ومو . متغلا نم عب
 ءاممالار داون:ئم كلذ كو ةرييكلا زوجعل 0 ظ

 عبارلا لصفلا
 اهغيناتو ءامسالا نيكذت ف

 :.ةمالعلا نع ىغتس وهفرتكذتلا ملبن

 هانلا اما قو . ثينانلا ةمالع ةنمزل ًاقنوم ناك ناف ظ

 ةحودم اد
 تيار او ةرماظو و ف كالا كرا اخ اسك 1
 220 ا يف |

49 



 ءايلإو واولا تيب مد يف فالخملا ك لا كاذب

 /ناف. لعنلا كراشيال ام ىلا :ءامسالا:هذه انلوتب انرشا ()
 سايق لعنلل ةكراشملا ءامسالا ىف ضيؤعنلاو فذحلإو ةدايرلا

 ىضم ام يف تملع 5 اهيف

 كثلانلا لصفلا
 | ةدّرجملا ءامسالا نازوا يف

 .حوتفم نوكي نأ اماف اينالث دّرجلل منال ناكاذا

 .اهروسكم وا. قدحك ايمودضم وأ. سرك ينانلإو لوالا
 لجركلوالا عم روسكموا ينانلا مومضموأ ليك
 ل را ل راف تسما عم ةحواقم را دكو

 .. لخو لققو بلتك عيمجبلا عم ٠ ةنكاس وأ وأ . بمتعو

 .كلاانلإو لوالا حوتفم نوكي نا اماف ل ناكنأو
 0 ةروسكم وأ .رتضعك |ةمومضم وأ .رتعج |
 ثلانلاوأ نشقعلك | لوالا ردك عم لقلا 1

 لوالا ا 5986 أاماف ايساخ ناكن إو. را

 ا ب يح

 يب ببحيبيبيبييجييبيييببيبييييبيبيببج بيس سس 27_77

 و رم م سس

 ا



 3 ءهماكحإو مسالا ِ

 0 ينانلا لصتلا

9 

 ءامسالا ةينبا

 رح ةئل كف 0 هيلع 3 1

 عدا ا 00 2

 | مسالا يساب اكاد ديا اقل
 | اىوفذح ىلع ّرتسي دق فوذهلا نا 0 َقْوفَد

 ظ . نبإك ل والا يف  لصو ةزهم ةنع ضّوعي دقو . تير ا
 0 هذه يف كلذ 1ك م رخآلا ىف ءاتب و ١ ظ

 عامسلا لعزوصنم

 ظ

 أ . ةفرصنلا ريغلا ءامسالا نع رارتحا نكممما مسالا انلوق (0 ا
 || نبك نيفرح ىلعوا ريد رييخل | ءاتك دحإو يفرح ىلع عضوت اهتاف |

 0 اكان بل اغلا يف نوكي فوذحلا فرحا نا ملعاو . ةلوصوملا |

 كروكي *قفوأا ما نبأو مدو دغو نذو محو خاو باف |

 دقو بارا كي ةلقو ةعامج ىنعمب اهو ةرعو ةبثو دي يف اك[

 ا ."هتسو ِهْوَف املصا نراف تسأو ىف يف اكهاه نوكي |

 . غال ليقو واولا ٌنهنم فوذحلا ليقف ةقرف ىنعب ةضعو ةنسو

4 

| 
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 افلا جلا

 لوصف ةعبرا هيفو هماكخإو مسالا يق

 لوالا لصفلا
 غيم. بفز يعتي)م ناو دال

 . :رررتقم ريخ سفن يف قعم ىل !ء لدام ه مسالا

 . تلع اىقتشم اما ةنما كرضنملاو . رم سل

 كافيتسا 3 ديرك“ ملعوأ لِجَرك سنج ممأوأ

 كلذ

 -- 100 د دم م دم هس

 ٠  )0نيضت دق ةنال براضو خب لكشي الف .ريعضو بسحب يا ||
 لفطتل فيرعتلا دب ضقتي الف لعنلا نموقاقتشاب نامزلا' ||

 دق اهنال سيل وني لعفلا لكشيال 5 ضراعب هيلع نامزلا
 لعفلا فيرعت اهب ضفتني لف دومحجلا ضراعب نامزل رع تخلا

 انضنيبسحسس



 4م ءامسالا فيرصت يف

 ةيرَمو يضرم ل اقيف . انه هلالعا ىلع مالكلا اندعا اذطو . هايلا
 ماغدالا ريغ هيف سيلف نيعلا م ..ضملا امأو . يوم 1000 ظ

 ظ ا ناضل مف ديرما امإو وعدك ||

 لالعا ىلع ماقم يرجيف اقلطم انلوقب دارا وهو ب باوبالا عينج نم
 اًرج لهو طغي لالعا ىلع يطعمو ماقي

 لانملاوزومملاو فعاضملا نم ل اعفالا بوبا ةيقب نا يا ()
 ناككلإو لوعنملاو لعافلا مسا نم ءاوسالا ةينبا عيمج يف فينللإو

 يف اط ضورفملا كحلا ىلع يرجت ةلالإو نانزلاو
 ةزمهلا ىلع عقي يذلا لالعالإو ماغدالا

 تفرع ا؟ةلعلا فورحو
 .ندبجلاو

 هنطاوم



 سماخملا بابلا 46

 يذلا لعنلا لالعا ا الا نم وأ فوجالا

 ميفتسمو رانخي لالعا ىلع الفم رانخم يرجف . هكح لع قبطني

 يادلاوحن امإو . يضنرب ل العا ىلع يضترملاو ميةتسي لالعا ىلع

 ام لالعا ىلع يرجي انلق كلذلو ًالثم يضر لالعا ىلع يرن
 اهمنيب ةقباطملا مدعل ِهلعف لالعا ىلع لقن لو هيراخي

 فيلا وا صقانلا نم ناك اذا ليضفللا لعفا نا يا 42

 لهو وأ لالعاب ىفوأو ىقني لالعاب ىف ا لع كل ذكيرجي
 ليصل ” 11 ه1 تيوتح اكل لدي قاف بفوجالا افإو 1

 لعيد ١ ليتفتبلا لعفإو لعافلا مسا كح لوانت انايا © أ

 ا ا لعب لا ىو ب ا يضنرا اك ينل ١

 بيلعالا او لّوطالا لعيال اك

 ليدحت ١ قيرط امإو : ندا 1 لصاعت انف ارق

 ةمض تقنف ٠ ع نووصم ف نوصم يف لصالا نأف
 مم نينكاسلا عاين ال لوعفم وأو دن كقذحيا# ءانلا ىلا امريف نيعلأ

 شو. ووحنو ضعي يف ثّرك 5+ ىاي لستل يءايلا ايف ثرسك

 نيعلا ست © نويدمو طوبختو دووتمو فوودمو لووتم
 سيل يذلا صقانلا يف اي بلتت لوعفملا مساواو نا يأ (

 دنع لالعالا نوناق ىلع همال يف غدتف عراضملا يف نيعلا مويضم
 يس هيلع مالكلا رم دقو .ووحنو ديس يف يف اك ءابلاو واولا عامتجا

 لستل كانه تفرع ام ىلع ةذايواةنيط نسكت م: لالعالا باب



 ع ءاهنالا سفيرصت يف

 ئرج 000 0 . ولو 00

 2 نك لام داك نس لالا
 هام

 رئاسو . اهوتخو ةحورمو موك لعت الف فوجالا نم

 ل ضورفمل للا كح ىلع غور < ةينبالا علق“ 2 باوبالا

 "يا اتلطم هريغ . 0 2

 0 ءاممالا هذه عيمج نم "9 امن

 3قلالعالا عن عقي لام عيا لف: 0 0

 هيلع سقو . قياضنملاو رواخخأو ةعيابملاو ا هل

 ليصحت' ١ قيزطءامإو.. ل العالا نم لصاحلا.انه انركذ.(0)
 ال مهو فلالا دعب دايلاوواولاب عيابو لواف اهلصا ناف.هيف
 : اسهل هيي ري روب يكل كفل نود

 قتل اف ١بلبق ام حاتتنإو اكرخ الا اميف نقلا تبلت نمو

 طاتسا نود .فلالا هذه كير. ببجو ٍدئنيحو.. نابكلس

 ثراص فنلالا ككرحت !ذإو. يضاملاب نسبنلب:الكل نينلالا ىدحا

 اهيلا نفوز .برقا اهمال ةزمه:
 ديزم نم: نوكي ناب بوجالا نم ايثالث نكي حلاذا يا (0

/ 
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 ارثكا ةنالا لوا لؤالا لعل . يدايلإ يس ضيا بلنُت كلذلو
 ل العالا 7 9

 درطم ءايروإولاو ةريبك ةفخل !و.ةزمه ماللا بلق نا ي
 لاقم ىلع ولد عج 0 ءادرو مم للا ٠

 رعاظنلا هذه:يفإ ساينلا وهو. لف

 هدلستيه تمس

 كلانلا:لصفلا
 فيراصتلا ةيقب لالعايف

 2 فوجالا نم ايئالث 1 مسأن اكاذا

 ام لالعا ىلع د 'عئابو لئاقك ةزه ةنيع

 ليضنتلا لعفا يرجي كلذكو. 0 نم هيراجأ ا

 ]! ا بيطاو لّوظاك لعبالف 00 3و نكي ملام |

 ايراجنام مح لع يرجا جاف ةيبشلاةغصل فلاير
 مد ةوأؤ فل ايئالث لوعفملا مسأ ناك اذإو.أمهنم :
 ّيواولا ف الا مومشم اماما قدنلا 0
 وعش زو "عييت يءايلا و 0

 ! اماروسكم همال يف حدف نيعلا مومضهريغ صقانلا |



 3 د ساشا 6... شاش #0101

 نمو.غافلا نكستف هنيع يلا هئاف ةكرح لقنت : عراضملا يف نيعلا
 يف ءانلاب اهنع ضعي نكاسل اب ءادتبالا عانتمال فذحت مث

 لالعالا تْلعْأَف دعو اهلصا ةّدِع دعو ردصم يف ل انيفورخا

 روكذملا
 ام حاتفنإو اهكرخل ناخبا ةززعتلا فوجالا ردصم

 ان اهادحا فق 3 ل*ومو ٠ ندعم فلا عم يققلتف اهبقا

 يف لاقيف . مرخا يف ءابلاب اهنع ضّوعيو تينكاسلا ءافيلال

 ىرجن ماوفتسإ و ماوفإ املصا ةمافتساو ةماقا ماقتسإو ماقار دصم
 يأ لا لجعملاب فوجالا اندر“ روكأللا 2 تي اىيلع

 راف ووخنو مواقك دع يصل اع ازارتحا ةبيع 1 يذلا

 لاالعالا هيلع يرجيال هردصم
 ةوابغ ومن نع از ا اهعوقوب 20 مال 0

 ضد دل اا لعنتلا يف ا مال نأ يل( )0 ظ

 اهنوكسل اي تبلق اواو تناك ن اف ةرسك اهلبق ينل ةمضلا
 نال كلذو . اطاح ىلع تيقب ءاي تناك نإو اهلبق ام راسكتنإو
 ا تيقب ولف ”ةبض اهلبق وأو ةرخا ام ةكرحلاب ةبرعملا ءامسالا يف سيلا
 ماهضنإو اهنوكسل اضيا وأو ءايلا بلقءزلو واولا تنبث اهلبق ةمضلا|١

 ”قباس اي واولا بلق لب ليقو .رم اك ”عنتم هي كالا
 . ىاولا نع ةبلفنملا هايلا لستل ةرمك ةمضل ١ بلقن مث يواولا يف
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 يناثلا لضفلا
 ردصملا لالعا يف

 ةفوذحلا لانملا نم ءانلاروسكمردصملا ناكاذا
 ةنيع ةّلتعملا فوجالا نم ناكوا عراضملا يف واف |

 هنيع لع لادملا ءاذ ةكرحّيلت ايسانسو ايعابر

 ىدحإو وأولا فذحت افلا فوجالا نيع ل

 ةماقإلاوةدعل اكورخا يف ءانل |ب امدع ضّوعيو نيل
 "0010 ناد قطقانلا وم ناك ناو... .ةماقتسالاو
 .ءاضقتسالاو ءاجرل اك ًةزه تبلق فلا 0

 | هاي وأولإو ةرسكةمشل | تبلق ٍةمخ دعب تعقو نأو
 قرطىلع كاذريغ يف يرجيو . يضارنلإو حرتلاك |

 ةمولعملا لالعالا
 يف درطم صقانلا كح نمركذ امن امعأو

 ءارقتسال اب هيلع سقف ةفرصنملا ءاهسنالا عيمج

 روسكملا يواولا ل انملا نم ءافلا روسكلار دصملا نا يا ()



 44 ءامسالا فييرصت يف

 لمعلا ناكأمو لعنلا نماقتغم (نزإكام لفي اذه 21
 لالا لاو لفرع مساوردصملا ميف. ةماقتشم |

 ا | ال اوقا ةلكسملا نيب تلق انلوقو . تانتشملا |
 ثودحلا يف اهرركتر ابنعاب ال ماكحالا يف اهتوافترابنعاب ||
 لو ةفاضالا نم اًدرجم ناكاذا ليضفبلا لعفا"نا يا(: |

 ددهوو ربع نم لضفا دير وحن عيمجلا عم اًركذم اًدرفم نوكي“
 ناتّرحإو نيمالغاا نم لضفا نرالجرلاو بنيز نم لضفا

 لضفا تانموملاو ءالهجلا نم لضفا هالعلإو نيتمآلا نم لضفا أ
 أ ىلا تغيضأ ناف . عيجمالو ديالو ثّوي الف ت ارفاكلا نما

 للقخ:ل عشرملا ىلعال يفعضو اق لع ةفرصت زاج رتفرعم
 اميركي ةفاضالا ندي اننإو رج لهو مولضفا مو موقلا التضفا! اه ٠

 82 لاك ركذنلاو دارفالا مزلي ةركن ىلا فاضملا نالرةفرعم ىلا |

 ظ هلموؤأرما لضفا يفو نيلجر لضفا اهو رزجر ا ا
 | لجرلاوحن فرضا: رم هيفي لاب فرعملا امإو رجا

 | نولضتالا نايلضلا نالضفالا اذكو مقل ءارالو لضفالا

 ركذ أم لكىلع سقو تايلثملاو |

 سل ب ب بس سس سس اان سيال



 م1

 3 اي 2” 1 1 ] ] ] ط1 2 اا ا ا ا
 1 #ئ
 #ئ 6
 03 اي

 : 0 : ع د 5 1 1 م
 3 د
 236 7 تي
37 32 

 ع د
 2 #ئ

 ح2 |

 * هيفو . اهالعإو لعنلل ةكراشملا ءامنالا فيرصن يف *

 لوصف ةنلث
 ظ لوالا لصفلا

 ظ فّرصنللا يف ءامسالا هذه ماكحا يف

 ظ عجلأو ةينغنلا يف لعفلا ةكرأشملا كامسالا فرصتت

 ١ سدصملا نا ريغ. ءامسالا رئاس فرصتي اك اهريغو

 ظ

 [نرتكرينرادسم حرا عيجتالو قثيال |
 ليرتلا لضؤر الو .ًالاوقا ةلقسملا يف ثلقو نيتبرض |

 فرعي وأ قفرعم ىلا ضي لامركّلإو د دارفالا مزلي |

 بجيوءاسنلا ضف دنكلوالا يف ةفّرصتزوجفلاب ا
(00 

 . هيلع سقو نيلضفالا نيلجرلا ت تياركينانلا عد

 هيلع مالكلا ينايسف اهالعا امإو
 هسا

5 
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 نوشخت نينخغ نيشخت باطل

 211 0 عة

 سا
 ا ا

 0 ناسا نكس

 نيعلا روسككلا صقانلا عراضم
 ه6 0 ا 00 -أ

 0م نيمرت نيمري # ةبيغلا
 1 نم رت نيمرت # باطخملا

 مال



 نر ضن نبرضت * باطخملا

 26 د مكلا

 رم ”هرمأ

 يرض ترصإ
 فوجالا عراضم

 3 نموق' نموقي * ةبيغلا

 سا
 نموقأ د ركنلا

 .هرمأ

 6 ه4 نإ 52

 نيود نموت

 نيعلا موهضملا صقانلا عراضم
 ا

 نورت نوزغب  ةبغغلا
 نِزْعَت نَوزغن + باطخما

 نوزْعأ هركلا
 هرم

 ٠ هر هام ار ُظ

 نزغا نوزغا
 ةءميمسسسسللا

 نيعلا حوتنملا صقانلا عراضم
 نينلَع نيفخي * ةبغلا

200- 

 نزغا

 37 يب
 ْنوَعَْ .
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 ان رم ةرمأ

 5 : حو 7 عود ” روعه -1 ٍِ 2 .٠

 ما هاموس سهما سل سوال هل ماعو 2 16 2 سو ع -
 انيس نوتخم نايشكت ناش نيشخت نيف ' * ةبيغلا 58

 0 ةرسضود 0-61 ف5 هل ه6 لسه «© --ه<

 نانيشخت نوشخت نايثخي نيشنت نيشخت * باطخملا
 7 هه ءسو ص 7 « --ه +

 نيشخن نيشخا * مكيلا
2 

 هرمأ
 ه2 هدم ه« و -ه 1 «”« 0و. هك - 65ه

 نانيشخإ نوشخإ نايشخإ نيشخإ نيشخإ

 نيعلا روسككا صقانلا عراضم
 حا ا ةعرب 1201-

 نانيمري نمري نايمرت نايمري نيم رث نيمري »# ةبيغلا

 - مس ىلع هت 2 ل 0 < مح هلي .ى 3 |

 هكا 2 2 ا

 نيمرن نيمرأ اعلا

 هولا 4 ا
 ناسرإ سرا وفاق ل نيو سل ية 2 - 5 3 هكا.

 ةنيفختا نونلا عم لعفلا فيرصت



 :ةددفملا دكولا نون عم لعتلا فيرصن نيضتي لودج
 ماسلا عراضم

 عمنجلا ىلا درتملا
 هي( ه هيد« ر لاسم ٠ ب هس« لكاس لاك 31

 تانبر ضي نبرضي ناب ر ضن ناب رضي نب رضن نبر ضي :* ةبيغلا
 مإ . 3 .» لاس لك نك : .ه لم «ي« درنلءو < 40-0

 ٍنانب رضا نب رضن تابرضع نيرضن نبرضن *باطخلا
 6 7 ه- 2

 ه- 8 - / ١

 درا
 تهاه6 « ري ه . 0 « 65 هن 6

 ٍنابرصإ نيرضإ نابرضإ نيرصإ نارضإ

 0 ل ل ل م ها معدل ه2 ,يدلاب .
 ناني .نموقي ناموقل ناموقي نموقا نموفي <ةبه

 ءااوقسا يد مخ د > 0-2 نأ
 نايمقل نمروأ ناموقت نيموش نموقن + باطخلا

 رع ش

 نموتن نموقا لكيلا
575 

 ها 28 د 201
 نانيق نموق 2 ناموق 2 نِمؤق نموق

 ل سسسسل حصا

 5 زود يدءودا ص وهم # وه « ر هج « سوه 5

 نانوزغي نزغي ناوزغت ناوزغي .نوؤغت نوزغي #0 ةيبغلا
 3 َِ - 0 هجر ل ومريم . 2و « ره

 نانوزغت نزغل ناوزغت نرزغل نورزغل * باطلا

 لي يدب 0.

 ثيوؤعل نويرعاب | دا



 م ل اعفالا فيرصت يف

 هذه غب ةلةمزال نونلاو . ناعفال ثا وخ انتع_لصتتم ريغ
 ناكنإو هديكات لق ايفنم ناكن اف كل ذكن كي لل اذإو.ةروصلا
 ينمتلا لمثي سج ةناف بلطلا يف امإو. عنتمأ مالا نع ًالصننم

 ضرعلاو : نلعفت كلعل وحن يجرتلإو : نامه كلوي أضيا
 يح نا ديكوت لو . لمت الهو َنلهنال آو ضيضغل و
 تقرذح واولا ن ناف ومن قلك اذه (©  ناخيال كلنم

 امام اضيا تقدمي ن راق مراوح .اهدني ملا نكمل
 تدَ وبحولا كون 6 تلضتا اذان ..تلع يكل نع

 جتنا ىلع لعنلا ءادبل ءايلاو اهدعب ام كرحت واولا

 0 ينثالا فلإ و عجاوأو د ديرت نونلاريغب يا« 1

 ةغدملا 39 0 0 ةفينخ # ل اوبن ديلا ا

 .اهرسكب ددهاي نيرضنالو ءابلا مضب لاجر اي نيرضإ) اقيف .اهيف

 ل هب هايلإو واولا تفرذح الف نيب رضإو ٌنوبرضا لصالا نال
 ا ا ا

 حل سم اسس. خا حان صصص ساحل مخ دلع مساس يح. هلع سوس »نم يع ساحب أ

 اانرشا كلذ ىلإو.ينانلا يف افرمكو لوالا اب لع لا

 فدع الف ىنتملا فلا امإو.اهنكرح ىلع لعفلا مال ئرمتنتو انلوقب |

 لعنب نينثالا لعف بنل ثفذح اذاف حوتفم ايلبق ام نال

| 

 فلالا تابثاب ناب رضا لاني كلذإ أو اهنودب نودلا تل دحاولا

 20000 تناك ء|وس يي ظ



 . عبارلا بابلا /

 "ب رك نامل لعتلاو., اهوخنو

 ناكناف . نيرضتالو نيرضاك فلا ل ءاهسم يف

 9 تف ال لاو هنن ف الج دق

 | اما وهوا منع الصننم نوكي ناامأو. نيمرإو

 0 نينونلا نيب لصفيف ثانالا نونب لّصفي
 رمال رست الا نكي ملام لصافلا ١ فدع هر

 0ا0اادعب هتلال نورنا نأ ريغ .اهنكرح ىلع لعفلا ظ
 0 ككانهرسكت تو.“ ةدّدشم الا اقلطم

 مضب ٌنرضإَو . ثانالل ٌنانيرضت ال لاقيف . ةينتلا |

 دكوت ١ يرجيانه لعو .ىننالل اهرمكيو روكذلل اللا
 حوتفم ناكاذا صقانلا نا ريغ . لاعفالا عيج يف |

 . ٌنوشخاك ةمومضم عيجلا وأو ةعم ضيا تيقث نيعلا |

 : ظ يف فالخالو . ٌنيّضراك ةروسكم ةبطاخلا دايو
 كلذ ريغأ|

 ١ ضيا مالل اب ادكوم اتبنم نوكي نا بل اغل اف ملا يف اما(



 يواولا صقانلا يضام

 َنيِزَغ اوُرَغ انيِزَغ ايزَغ تيرغ يِرَع #ةبغلا

 2 مملح رى و2 -و.خ سم 2 0 7

 َنوزغي نوزغي نايزغت نآايزغي ىزغت ىّرغي # ةبيغلا
 نور# نورد تأ زغل >> نيزغت ىَّرْغت » باطخملا ىلا وبك 3 هَ 2 يم - © لم ِ

 هر .ءَّ

 دا لصنلا

 دقيلا نون لا ماكحا يف

 0 ا

 يبنلاو مابها كيلط ومقاس فيس عفوا



 عبارلا بابلأ /

 يعايلا لاخلا يضام
 ماسلا ليم

 ٍِر .٠

 هعراضم

 2 ا وبس ما سا اي دواخل عا | و2 اع 5-2

 نييسوي نورسوي ٍنارسوت ٍنارسوي رسوت رسوي .:# ةبتغلا
 مسي بسم سل داو 7 ل وت

 نرسوت نورسوت انام بيدرسو رو * باطخلا

 1 رع اذن ركيلا

 نيحوا نص اونيح اننبص انيص تنص نييص  ةبيغلا
 ناني ' متن ال 0 ا ا تالا

 ني م م ركبلا

 هع :راضم
 | نصب نواصي ناناصت ناناصي ٌناصت ُناصي د ةبيغلا ع

 أأٌتصت نوناصت >ناناصت تنيناصت ناصت * باطخملا |

 نعب وأ نعب |ينين اتعب اعب تعب عيب د ةبيغلا

 انعِب 1 د: لكملا



 5 ل اعفالا فيرصت يف

 ين زاجلا لان
 ادع 58 الس 7 0 2 ةيحلأ

 لس ل ا

 1 ا يل + لكيلا ظ

 هده عع ت0 تو 1-5 م
 ع 2 ع 63 .

 « 2و خخ ىث6 ع دو ع ا

 يواولا لانملا يضام
 ماسلا لفم
 هرم

 2652 خ2 2.2 ا اا ا ّ ا

 ندعوي نودعوب نادعوت اا دعوت دعوي »+ ةبيغلا ||

 ا ا ا ه2 هج خل ْ

 ندعوا نودعوت نا نعت دع ا

 0 5 عد 1

 دعون دعوأ 2



 عبارلا بابلا //
 0 ا دل ا لا يزف خ ىلع ل ارا لا ىلا

 . 5-لا ا 2.

 اجرصا كييورجا »نر ركفلا
 هجر ادي

 ِة 953572 1-5 3 تموره نخما 2م 2 تري عا نيه 7-2 هز
 نيرصي نوبرضي نابر ضن نابرضي بتباررضل برضي * ةبيغلا

 هرب 1 يا 2 ل هر

 م 2 1 --ك- 2270

 ا هع هع 21 0
 داكار دنع < نادم ادم. ثدم دم. »* ةبيغلا

 «رو رار ع 1 1
 نثد دم متد دم امددم تروم ثتدردم + باطخا

 .٠ ال اع

 اند دم تاداذم + لكلا
 ع

 2 سلا لا هدر سرع ءاشنا | خا 7

 ادد نرد ١ ناديت ناديي - ديت ديب >ةبيحلا
 دا ها 7 7 1 2 سه صدر و اع

 از دادمت نودمت نادمت 2 نيرلبت ذمت + باطخلا
 ه1. 3 دع

 دك 000 مكمل

 ءانلازومملا ىضام
 لالا لثم

 ع
 هعراضم ا

 2 5 اوم لا ج2 1 2 ص 0 ةأأ
 ندخوي نودخوي ٍن دخوت ٍن دخوي دخون دخوي الك ةبي

 ب هرعاو رعاة ور ل ير سو لال عردلال عر

 ندخوت نو دخوت ٍنانخوت ني ذخوت ذخوت + باطلا
 قي ذخوا + رلكملا 0 2-6



 0// ل اغفالا تفيرصن يف

 32- فراج:الف نيملا ةلمللا امإو .همولعم يف اهندلي.ةدضاتللا
 أ ةرسكن اف يساخلاو ياللا نم هيضام يف فالخلا انإو هعراضم

 | هاتو ليقنأو ليف هاف وهو ابليق يذلا فرحا ىلا لقنت هنيع
 | رنتيحو اهدعب ةنيع نكستف ةتكرح كل مع تلذو لعتتفا

 || لصولا ةزمم رسسكتو ايلبق امراسكتأو !موكسل اي اهتمواولا بلقلا
 | ميمصلا يف اًعابنا تمض اكرديع لبق ام رسكل اعابتا يساخلا يف
 ئ فنويعلا

 ] كر 26 نصت 0 نم ا مصل 0 اف نا يا 00

 | "ضيف ل وهجاو مولعملا نيب ”سابتلا عقو اذا الا .مولعملا يف
 | ربك نص لاقيف مضي واكرر اوم رك ناكأم

 ظ 0 ا وهلا لع انااا مخب تعلو داصلا

 |١ ةيثب 0 ي رت ةلوهجمو ة كم هلعم اتابجب ل اعفالا نا يأ ١

 | لالعالا سامق ىلع اهيرصت يفركذت ل يتلا لالعالا قرط
 | ويلا اكح عجريف ةلعلا فورخ لالعا باب ينروكذملا ماعلا

 بلاطه امنارمالا نال لوهجملا نم يتابال رمالا نا معو
 ةلوهجلا ل اعفالا يف لعافالو لعافلا نع لعنلا ءاشنا

 لوهجلا فيرصت نيتي ٌلودج
 ماسلا يضام

 لاجل دا ا
 | نير اوبرض انيرض ايرض يرض برض * ةبيغلا



 ا

 000 يو م ظ
 ظ

 . مولعملا فيرصت ىلع ىَرج لوهجلا فّرصاذا
 0 دا هيف تمن ءافلا لتعملا عراضعببلا 7

 را
 ىزولا ادق ةكرشلا كيان عاام ام ىلا هياريع 0

 ليِفك ةلبق عقن يت ١ لصولا ةزهرّسكتو هاي هدعب
 ةنع اك حا ذا يئالفلا نا ريغ دظإَو ديقنأ وا

 0 مع 1 - وا ىو 1 عما

 ى

 يي ١ ريمخل ا عم ةرخا نكسي ةنم ماللا يتلا نا يا ()
 ةنم يري ماللا 0 مولعملا ِق اك لدملا 0 سناجيو |

 | ىنخي فيرضت ىلع ىريوحنو يثخ فيرصت ىلع ير وحن
 فالخملا انأو هيضام يف فالخالف ءانلا لتعملا اماو.ةيلع سقو

 || تيعلا ةسك دئنل مولعملا ف الخ تبت هءاف ناف هعراضم يف



 نيعلا حوتنملا عراضملا
 نيش نوشخحم نايشخت نايشخم ىتخت ىتخم د ةييغلا |
 26 27 6-3-2 7 ل هدم < 0 / أ

 نيشخغل نوشخ نايشخع نيشكخخ قس دع باطلا ا



 هلا 21 0
 ا 7 تا راع |[ ا

 ربو 7 ا

 نيعلا حوتنملا يعاولا يضام
 نادرو 10 انهار امرا تمر: ىر + ةبيغلا

2 0 2 2 1 

 انيمر 5 1 #2 ءركا

 17 ترجل نسما عراضملا
 نيمري نومري نايمرت نايمري 2يرت يري # ةبيغلا

 |نيمرتنومرت ١ ناسرت نيمرت يع رت + باطلا 2 دا 26 0 0 َ
 ا تي ملكنا

 يرن

 رع

4 4 5 2 

 نيمرإ ١١ اومرإ '.ايمرإ .. ترا ل

 6-1 1 ادنكلا يعءايلا يضام

ْ 

. 3 

| 
 ظ كح انيشخ ايشخ تيشخ ينخ دج ةبيغلا



 7 ل اقل بيزرصت ف

 اذكو انيمرو توزغ ل اقيف ثانالا نونو ىنملا فلإو انو ءانلا

 ىلا ىر فلاو اهنع ةبولقملاوإولا ىلا ازغ فلا درب نيمرو ا!َمَرْغ

 تناك اوس يا قالطالا ىلع ءاي ْتَبلق ةللاث نكت مل ناف.ءايلا ||
 تيرجاو تيزغا لايف ءايلا نعم ا َواولا نرع ةيواقم |
 اهوحنو نايشخيو نايضرب كلاذكو رج "لهو تع دتسإو ظ

 ع ير قورفملإو نوئرقملا نم را تسلا مال نأ يأ )0(

 ءافو .اهريغو تابنالاو فذحلا يف صقانلا ماكحا لع ريضا ا

 تلع ام امتابثإو اهنذح يف ل انملا ماكحا ىلع يرحت ةنم قورفملا

 فيثللإو صقانلا فيرصت نمضتي لودج

 نيعلا حوتفملا ّيواولا صقانلا ىضام

 عيجما نذل درفللا

 نوزع [وزع -انزغ وزع رع احا د دضللا
 وس ذآ 5 ع > 8 75 أ
 ج6 5 اي 0-0-9 0 0 : ا

 | نةوزغ متوزغ او توزغ توزغ * باطلا

2 

 :انورَع تئرغ *“ + كلا |

 10 8 1 2 3 26 . 20 8-5 35 ل

 بوز نوزغللا . ناوزغ نارك ودرع وارغب دكدعلا
 ا

 | مد 0 . ا ل ا عا 2ع
 نوزخت نوزغت -2<-ناوزغت 2نيزغت وزغت * باطخلا
 ا

 رم.

 وزغا



 .عبارلا ينابلالا <72

 > ه2 يو 9

 2 رعت و وزغ 17 2 3 ناوزغت نيزغت َنوُرْعَن

 ظ ا أ اورغأز مالا كاين ركل

 لهو نيضَر اتب : الر تدعو كمر مر ىراتكو

 200 هيلع سقو» 0000

 وت ىلع اقلطم ٌةرخا يرجي فيغللا ن أ لع

 اويلع هغيرصت يف 3 ساقيف 4 انملا ل ىلع ٌةنم 0

 ااوزغاو نوزغبو اوزغوحن ارمإو اًءراضمو اًيضام يا ()
 كيمما عدلا 1 اما ىف 40 ىرغاو نيب اذكو
 000 را اي خ تت ةعردتم يلا ءاطازل ابا
 ا ]اند كرما يف يهتل | تسناج ةحوتنم نكت 2 تاو

 ءايلاو واولا ةسناجل يازلا رسكو داضلا مهب َنيِزغتو

 ءايل ابوا اوزخكوإول اب لصني مل اذا صقانلا لعنلا نا يا (5)

 آلف ةمال ثينث انرغو تّرقك اهادثمو ةبئاغلا ريمضب وا نيزغتك

 هنيرصت يف ىرت 5 زغاوحن زكذللا درنملارما يف الا فّذحت
 زرابلا ريمخلا عم تبنن ينل ١ صقانلا 00 ا يأ دلك"

 عم يغاملاب صاخ كي الما ىلادَرت ةنلاث اهلا ت كلك اذا



 ا ظ ظ
 | ةبطاخلا ءايوا ةعايلا واوب صقانلا لصتااذا 1

 ظ "تا 2 تقذح |

 00 ا

1 
| 

 ظ |[ تمي ”ةحاوتقم ةنيع تناك نا.

 [ ١ ااذاو كارا يف اه ةسناجلا تمزل ًالإو . اركح لع |

 أتم اسام داكن وكيف نال د
 ا سل أ اول دن ءاأ تقذح نذل ظ

 اس سرع نكي ملام.

 قل اهم ةيولقا هي عاف نكت نع
 1١ اهلصاىلا زراب 1 تناكنا |

 قالطالا 10 أي 1

 ضخ ارح ار ارح يضاملا فيرصت يف لاقبف

 اور توزع مور اًموُرَع ت تور تور را

 | ىرب عراضملا فيرصت يفو .انوز
 ناورعتوُز وزغت َنوزغب ب نإوزغت وزغت نوزع د ناورغي

78 



 ا 1
 00 نوفا اان" اقلك“ 0٠ سيو اوك فاخع + ريباطخلا

 فاخن كلاجأ :١ ١ د ركبلا
 رع

 اا 0008 نادك اخ بح

 نعي عاب انعاب اعاب تعاب عاب * ةبيغلا
 م 3 1-6 0 0 :

 نتعب 2 أتعب ثلعل تعب باطخلا

 انعب ثعب 2 * لكلا

 2 :راضم

 نيا نوفتم ناعيبت ناعيبب عيبت عيبب # ةبّيغلا 3 - 7 م 32 100 20
 سه 17 - 5 سوه هته - 9

 نعبت نوم ناعيبت نيعيبت عيبت + باطخلا

 0 1  ءزكلا



 38 لاغفالا فيرصت يف

 فوجالا فيرصت نمضتب لودج

 ل0 2 1 اي

 مونت موقي

ْ 
!1 

 تقام فاح 2



 عبارلا يابا بابا ا

 3 ل 0 3 8 5 1 فيرصت

 انت يا فوذحلا يثالنلا يضام نا 0
 | ع 8 7 «خ 00

 أ تع اى اهيكمم مانك 0 لا

 | ةيزملا فالذع تعبو تنك اقلطم د 31

 ا رووجنو ا نا لون ال ةءاف

 هني رصن يف يرجي ةنأ يا . لتعملا ضيقن عيت اب دارملا
 ل اصنا دنع ةباب يلب يذلا لالعالا نم ةتمالس يف عت اك
 هبرتاضلا

 هلاصتا دنع ةنيع فزتبام' يملا فوذحلاب نايا م أ
 ووو ثرقك مال نيبو اهنيب نيبكاسلا ءاقبلال عل اريمضل اب

 ١ الم موقي نال هلصا رابنعاب نيعلا مومشم ناكاذا يا ()
 3 00 000 ١ دو

 00 8 ادلّمم كلذلو



 1 لاعفالا فيرصت يف

 ل انملا يخام

 مالا يضام لم

 ”هعراضم

 م اال 22 0 26 ل

 ندعي نودعي نادعت نادعي دعن دعي + ةبيغلا
 نال 2و 7 ع ًَ 00-2 ا

 نعت نودعت نادعت نيدعت دعت * باطلا
1-6 5 230 

 دعن دعا + لكلا

0 

 هرمأ

 َندِع اودع ادع يدع د
 بسم وجلمل

 ثلانلا لصنلا

 تدكرت نافرئامغل اب ىئالدلا تودثالا لصتا اذأ
 0 رصت 1 انف. يف اة

 اّيبق تف نمف انماق ثماق اوماق اماق ماق يضاملا |
 5 6 « روع 0-00

 فيرصن قو أنهق ثق / لتقف أتمق يل
 و 42 م 00 هدويحاخ اهلا

 5 ندد امون موقت نوموقي 7-0 ع 8
 سو 7 200 رم 6 2 13

 قو 0 قا نيفنو ناموقث نيدوقت ّنوموقت ؟ناموقت



 رع

 هعراضم

 لاس ا 1

 ١ لل نار اكومت ب رسب + هبيشلا

7 3 

 ل كبلا

 ايرضإ 2 يرضإْبِرضِإ

 فعاضملا ىضام

 ا 111184 وم < نم * ةيشلا
 20 ل ا و

 ايس كل | ك5 كف د دمك باطخلا
2 : 

 تدم « مكبلا

 نيراخ ١ ةرور ةءر
 -سسس مع سس ل سس ل م يل سل يس سل

 10 - هوان طا

 نادمت ني دمت دمت # باطخلا |

 1 د ركدلا

 «ر هر 2 رادع صرع

 08 ىردم < تدما أ كف

0 2 2 

 نادمت 0 د دوت كي ١ دع ةييعلا

 مو مه دمادص 0

 | نب ر ضي نوب رضي ن
 . 0 يو ه-

 2 رو عد هه رس

 2 ك2



 5 لاعفالا فيرضت يف

 اهوحنو دقو دعنا فالخياوماخ دا كافي الف نيمضل اب يقل
 نون كو تيار اكل اعفالا عم ةعقاولا نونلا لمثي اذه («)

 نتي ريغك كنوملا: نوي رص ركذللا علجاو كحاب رمل
 دعب ءامسالا عم ةعقاولإو . نيب رضتك# ةبطاخلا ةدرنملإو نيرضيو
 انك عبجلا هس واولا دعبو نالجرلا ماقك ىنثملا يف فلالا

 لكيف ثو.ندنموملاو نإلجرلا تيارك أمييف ءايلا دعبو َنونموملا
 لاجال ايوريغ عم ةحوتفمو ىنثملا عم ةروسكم كلذ

 ةعراضملا فرح ناكاذا لانو لعنت عراضم نا لعإو
 . متنا ل اقيف سايق فيذختلل نبءاجلا ىدحا فذحت نازاج ان هيف
 0 2 3 جادا 2 3 هك

 نم ماللا فدح نقو دعابتنو نوم دفنت يا دءابت ٍثو نوما

 | نيعلا 0 لقب تلظو تسم امهيف ل اقيف تللظو تسسم
 1 -َ ه6

 3 دقو تيلم] ل انيق اودع كللما الي للتو: انا لا

 خم اطبورذيو عديو عقيو عسلو عضي نم واولا فذح لاخلا

 اًرماو اعراضمو اًيضام لانملاو خس إو ماسلا فيرصت نمغتي لودج

 ماسلا يضام

 ه-

 .٠

 . ب
 ب

 - . 2 03 6 0 2 8 0 و 35 2 هَ . -5 00

 نيرض وبرض اتيرض ابرض تبرض برض * ةبيغلا

 رتيارض مرض :ءاقعرض + 2 يرض فيوم + كالا



 عبارلا تابلا 0ك

7 0 00 1 

 روسكم ناك ذاب درا يواولا| لاما نأ معو
 | دعك ارمإو اعراضم ٠ هداف فد عراضملا يف نيعلا

 سم

 | توناأو "1 اذكو. نودع نادي
 انك هريغ عم 2 عمرسكت رخاوالا ةقحاللا

 فيرصت يفاط 0كم 0000 ىلع ثعقو

 ءاسالاو لاعفالا |

 )١( لتعملاريمضل | ةكر ا كلذ لف ديزيال هبا ىا ْ

  3اًرمإو اًعراضمواًيضاموفيراصت عيمججعم كللذو . ع ا
 قالطالا دنع موهملاوهو ةنم درجلا يلالثلا فعاضمب دارالا

 ينانلاو نكاس اهوا نيفرح نيب نوكي امام اغدالا نا يا (5)

 ينباب ا واللا كبرت اح نانا 0 اذاف كرم

 هطرش ضافننال ماغدالا عنتماف نانك أس
 ىحن نع اديزمو اذرجم هارمم ىرج ام انلوقب انزرتحإو (

 غدملا فرحا لاصتا مدعل ةارجم نايرجيال اهناف دّدَو ددم



 3 ل انفال .كيزرصت يف

 زيضال كيح ده ثمن كلوق يف تف ذح !؟ثينانلا كاتةنابو
 ويف رتتسملارييضلل كلذ يف لخِدالف

 يناذلا لصفلا

 | 2 رئاضلا عم لاخملاو حت او ملاسنلا فيرضت يف
 فالدخا لع صتقا رئامغل اب لاسلا َلصتا اذا

 يف لاقيف .تلع اك "نوكسلإو ةكرتما يف اهعم ِهرَخآ
 يرض |وبرض ابرض ترض يف ةالدلا يضاملا تفيرضت

0 0 0 

 لع 0

 ب ببسي يبي يي سي سس يبي يييييبيي يسم يي إييبيبإإِكإإبب -_حهاهبببببتببسست

 ااا ااا ااا اباااااااججبسصببسببصبساسببببسسساتسسببببسب ساو

 8-00-5200 ه ح

 تببرضت نءرضي .لايراك ُبِرضَت نوب رض ديار
 2سم ه رس لس 9 هه دج هع 2

 برضَأ نبرضل و 7 ناب رض نايرضن نوب ر ضن نابرضت 3

 اوبرضإ اب رضا ْبرضِإ رمالا فيرصت يفو . برت
 نبرضإ ابرضإ ثِرضِإ

 |ريغ لاخملاو عملا فيرصت كلذ ىلعو
 رّذعت ردت عا مويمضل اه طق اذ قوانللا ينعش : 62

 عيل ل ب ف ال لكك اا بسكال



 عبارلا بابلا +

 عم هرخآ نكسب كلذلو .ةدحإو اكسس يا

 31 ةفحمو ةوسنلل ةدرفم نونلاو هانلا وهو ةنم ع ١
 يا. ةايلإو فلالإو واؤلا وو كفل ةكرح سفاخو .نيلكتللا
 || ناب رضيك ف لالا لبق حبو ابر ضكوارلا ل رح مضي هنا
 نال لغنلا ّقح ةعم عاري 25 نيب دك ءايلا إبق سكيو

 ة4فكلاويئتت ةلزنجراص بق ةرخآ

 ةراتو. تارا أظنل ةرات نوكت ةنثل اجلا هذه نأ يا.(
 اهلصا ناف ماللا لتحلا نم نيفختو اوّرغ وحن يف اكريدقل
 امل ال اتفنسلا ءايلا :ةرشكو واولا ةض تف ل .نييشفتو ا

 . هيكرح ىلع املبق ام يقبو *ايلاوىاولا تقم نانكاس ىقتلاف
 ةردقم ةسناجلا تناكف تبانل اك لعل فوذحلا نوربتعي مهو

 ددسملا لعتلا ناف نط اهللإو أو مكتملاريهض رضاخلاب .دازملا
 ينل كلفني الف رهاظلا مسالا ىلا هدانسا لبوحت نكميال هيلا.

 || لاقي نا نكي ةناف ماقاديز وحن بئاغلا فالخبوبفرا :اسالا نع |

 ظ هيف رتتسملا ديز ربمض نع لعفلا دانسا لوحتبف ةهمالغ ماقديز

 ظ نا نولوتي كلذلو .ريمضل ١ نم لعنلا ولذيذ نيحو همالغ ىلا

 ْ ازاوج ينانلإو ابوجو- رتتسم لوالا

 || مكح نم اي جبال مرساب رتتسملا ريكا ١ نإ يأ 9

 ا 1 عب اطاصتال ةزرابلا رئامفلاب صخب ييغتلا انو لعنلا
 |امب نينكاسلا ءافنلال ْتَقذح اننا ةنلا ناف نأ دنهاوك امو

ْ 



 1 ل اعفالا فيرصت يف

 . ثانالا عجل ةددشم نونل ابو .روكذلا عمجلاهنودنو
 عراضملاو يضاملا يف ةيئالإو بماغلا تل لا
 يف واولاو .رمالاو عراضملا يف ةيطاخلإو بطاخلاو
 يف بطاخلا عمجو عراضملاو يضاملا فيس بئشئاغلا عج
 تابظاخللاو تابئاغلل نرونلا اذكورمالاو عراضملا ْ

 لاو الا | ىف ةبطازعلا هايلآو

 ظ ب 3 مك اميم اه

 يا قا يد وا ظنا ةكرشلا ف لتعلل نع
 عراضملا يف دحإولا باطخو عراضملا لري ريض

 عراضملاو يضاملا يف ةدحاولاو دحإولا ةبيغو رمالإو
 نا ريغ . ظفللا فه ةموصال ذا لعنلا يفرتتسيف

 أ ويف رانتسالا مزليف هيلا َقانسالا ةّلعف مزلي ةنمرضاحما
 لملظلا ىلا ةرلتم هيلا ةرات. كعنلا مي بئاشكلو

 نم ايش ريغب ال ةلكو . ىرخا نود رم هيف رتتسيف
 فز 0

- 
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 3. هج + يجو جوع جو هوس جوس وسو هم ||

 هدهد هجم دم دبه ديس

 | هع

:1 
: 

 ' عبارا اجبلا : 3
1 

 ع
 و هيفو اهديك أنتو اهالعإو رئامضلا عم ل اعفالا فيرصت يف

 لوصف ةتس

 لوالا لصفلا
 لعفل اب ةلصتملارئاضلا يق

 هتدافارمدعل مسا ىلاودانسا نم لعفلل نبال
 لصفنم ا نا هر

 تسحت عتيال وهو ه هيلأ و اساب ا

 هانلا وهو هب ًالصتم آر ربض 0 لقا هرصخلا

 بطانخلل ةحوتنمو ادنومو اًركذم لكل ةمويضم
 2 - -ء

 ىثملا ديرأ اذاف . يفاملا يف ةبطانهلل ةروسكمو

 ةانلاو لكلا يف انامل تايمعتسا كلذ نم عودجلاو
 | ىغنلل فاالا عم لاب ةقلم باطخلا يف ةلويصم



 يقروع رقأو 1

 2 2 - نا ا !

 قوم قوم ةيقوز ا
 قف ير هيرارم داماك ا 0. 2 507 أ ا

2 5 207 

 قوم قوم ءانقيإ
 رو لو 2

 قوقم قوتم قون
 6 دو دعو حا

 قاوتم ركن رقاوت
 ءرمر ومر

 توم 20 هاقون ا
 مدكور هر -

 ىقتم قم ءاقنإ
 دفع ل ر ٍِم 5

 ,وةسشه قوخسم ءانضسا

 2101 َة د مكة ء دك هه لم 8ك ]أ

 الف لاخلا نم ٌلعفتأو َلعانتو لعفتو لعافو لف امإو
 نم ٌلمفاو لانو لكتتو لعافو لَمَم كلذكو.اهيف لالعا

 | لعانلا اساور دصملا كلذكو . يتايلاو يوارلا نيب مف قرف
 نم لعنتسإ نزو يف ردضالاو . لعتفإو لعفا يئزو يف لوعفملاو
 نودب صقانلا ىرخم يرخي ةنم نورقملاف فينللا امإو . لانملا

 اعم صقانلإو لانملا ىرجم يرجي قورفملاو تيعلا لالعا
 : تيارا ْ



 حج عدت حمس اح م دحس دج 7 د تاج

 كلاثلا بابلا

 مد

 يو بسوسسسس





 ثلانلا بانلا

 داور وق ذأ

 يرزعغع 2
: 0 
 يزو ٍزاغ
 ل .ْغ 5

 يرعا .نغا
 صر 5

 يزوغت  راغت
 0 م
 يِرْخا رغنِإ
 3 0 ع 1

 راسا ١ زتغا
 ل 3 و 0-2

 يزغتسأ زغتسإ

 قورفملا فينللا

 سور 3

 يو رق

!2 
200 2 



 لالعالوماغدال#يف ب3 هم



 ثق وحن هنأ“ ف تش كزو نم روحو ةنم يئالثلا يضان

 م 0 نراو قم تاك نإو ةفوذحاو 0 ةلالدلل

 ةكرجخ تلقت ع نو نم ناك ن افايلا ىلع ةلالدلل تعب ونحت
 ثبقو ثذخوغ اًياطم ثّسكُف'4 هئاف ىلا ةفونلا هنيع

 اأو نيو زغاوحت صقادلا نم رمالار خا:فذحاماو

 ظ ك0 و هنوكس ف موزجملا عراضملا ىرجم ٍراج ةثالق

 أ ةلعلا فرخ فرذح اعين صقانلاو ل اثملا ىرجم يرجي قورفملا
 ذاع قوما: ىوتغ دحاو فرخ ل يتفوووخإو مرما لوا نع

 ا "هقوحتن ككسلا غاه ةنتحل هيلع فق |

 اهضارم يح ةدرظملا ١ ثحالا هذه- لكىلع انهبن كقو

 الج انج لخ ضررا ومالا احين ناس سا اننكل
 ةدئافلا يف ةدايز نمولخيال هانركذ ام نا عم

 ربيختلا اهيف عقي ينل !لتحلا نازوا نمضنب ُلودج
 ْ ل انما

 ا عم عم مع 26 3 يب 2

 او و ا َ-

 ذر 1 2و ا د هن دهس + دعو
 5 2 م

 1 ثر ثري ثرو
 - . ع - ص

 ٠ لحبإ ' لجوب جو



 0 ماغدالإو لالعالا يف

 هييواولا لاخلا عراضم واو اسفي ١ فيذتلل فّدحي امو ظ
 عضي امإو ةرسكلاو ءابلا نيب اهعوتو ا دم رض انولا روسكلا |

 ةيرغلا 11359 وعلا ةحرسا اوبو عّديو عبو أطبو عسيوا ظ

 ةيقب هيلع لمحت من 7 فردا دروم ”ةدراو ىف اهوحنو ةعسلاو |

 ردصملاو والا در وحن لكمملاو بطاخملال عنك فيراصنلا

 ورخآ يف ءانل اب اهع هيف ضوعير دصملا ناريغ .ةدعوذعك
 امو . هيف ضيوعت الف ةلعف نزو ىلع هلصا نا ليقو. تيار 5

 ىحن نيفوجالا ٌلعْفَتسإو َلَحفأ ردصم اًضيا ءانلاب هيف ضّوعِ
 امهيف واولا تبلقف . ماوقتسإو ماوفإ اهلصا ناف . ةماقتسإو ةماقا

 تيفلالا ىدحا تق ٍذح مث اهلبق ام ىلا اكرح لقت دعب اَنلا
 ءانل اب امهع ضوعو امهنيب نينكاسلا ءاقنلال

 نم لعافلا مسا رخآ اضيا نينكاسلا ءاقيلال فّذحي امبو
 دعب نيوندلا نينو ةنمه ناك اعلا ءاقبلال ا ا اًدرم صقانلا

 ةلاخ فالخب ماروزاغ وحن رجإو عفرلا ةل اح يف هتكرح فذ

 . نم ةرخا ٍفّدعت لوعنملا مسا امإو . اهيف فذح الف بصنلا

 . هسرتشمو ىل اممم وحن لاح لكف نيونتلا عم صقانلا ديزم

 ”يتقو وصع املصا ىفو اصعوحن ةروصقملا ءاممالا رئاس ةلغمو
 0 ريبيخ عم فوجالا تبيع فذحت محلا اذه ىلعو

 ادع 0 ايضام ثانالا ريمخ عمو ايضام باطخلإو
 1 هذه يف ِهمالو هنيع نيب نينكأسلا ءاقتلال كلذو



 لد اذإو . .ةمونو ةييغو ورخي ناوحن ليال ع ُث اذا“لبق اما

 هلصا ٠ نيو وا ةابلا بلك ريكا ذاو ٠ نزموغ كلب

 00 7 صفا ةنللا هذهو لوف ثلصا ا

 ظ ايلا ليف ةمضتاوخ لمنلا ءاق ةرمكيوت نرا قو ةئ انة
 0 0 لافي ةغللا 3 ًاليلق نايات انكنإ 0

 أ زوثإو نيعأ لم 8-2 فرح يقام ا
 0 || لّوَدَج لفمالو . لاعفالا نم روم 1 كل

 أ ريغ نم بّرعملا رخا يف نوكسلا مزاي المل 0 لثمالو

 | عيجي الا طايخمو لاوجتو نايبتو موقت لثمالو .قرورض
 |١ ىحن ارجع يرجي امو بجتلا ةغيضالو .لالعالا ريدغج ناكأس

 ظ لثمالو . نزولا توفي العا ضييإو دوسإو ةليحإو لوطا ام

 لصالا ىلع ةلالدلل ذّوحتسإو ليغأ

 ' ثيح لايت دودمم قف دعب اكرم ةلعلا فرح عقو اذإو
 2 مكابو 0 هزل اهم لد فلا قدح ردع

 راد عمج روذأ لثم هي اًنيفخت لا دبالا اذه عقو أمب رو دايك

 ْ او رخو ةفرغاب كلذ نمو .واولا لع ةمضلا لفنل

 ا

1 
 ٍآ
 أ

| 
 ٍآ
|| 

 ا
 ا
 ا
| 



 ه١ ل اطار

 ظ دكا
 ةزهل ١لدبت القل انم لكيف دَرطي ال كلذ لكيرال )

 يقاوبلا كلذكو لووقوخت يفوإولا نم
 ةغتف دعب نيتكرم اتناك اذااَنْلا ءابلإو واولا لق نا معو

 مسا يف وا. لعف يف انوكت نا ىلوالا . طئارش عبس هل اوطرش دق

 ةثل الا . ةضراع ريغ انكرح نوكت نا ةيناخلا . لعف نزو لع

 نوكيال نا'ةعبارلا . نوكسلا مخ يف اهلبق ام ةحتف نوكتال نا
 .ةلكلا يف نآلالعا عيذجيال نا ةسماخلا:تنازطضا ةلكلا ىنعم يف
 نا ةعباسلا ..عراضملا يف ةلعلا فرح مخ مزايال نا:ةسداسلا
 ىروص ذم وال اب جرخن ...ضالا ىلع ةلال دلل: كرتيال
 يناتلابو.. ثيناتلا ةمالعب لعنلا نذو نع اهجنوزخل ىديَحو
 ءاقثا ةعفادلا ةكرحلا ضورغل هللا  قتخإو موقلا وعد جلع

 نيعلا' ةكرح .نرال َرّوتجإو روع .لثم ثل الابر. نينكاشلا

 لغم عبازل ابو .رّواجت فلإو ٌروعإ نوع نوكس مح يف ءانلاو
 لثم سداسلابو. ٠ ىولط واو.لثم سماخلابو. نات اًيهو نافوطا

 , ديصو دوق لكم هعباسل ابو . جس يف ىلوالا ءايلا
 سيلرمسا يف هت اذاف لبق ام رومككلا ةلعلا فرح انهإو

 مخ اذإو: كرو هيف لالعا الف لعف نزو ىلع الو اقتشما

 اذإو .اميدضرو هلصأ: ا وحن فدي م 50 روح لقت

 امك .نييمرت هلص |.نيمرت وحن ةتكرح عم فدي ريك



 ٠ ؛ىلابلا بابلا 6

 هيلع داز وا كلذ نع جرخ ام امإو سليقلل هيلع

 ىلع مالكلا تايسف صوصخلا قيرطب تاموا ضرغل
 هنطاوم ف 0 1

 اميمفو نطصم مو طعي_مسا ءالواانلثم اك_لعف مال يا ()

 ْش رت اكجوعنملا دعب يأ :()

 ثيضرا يف اكةنكاس وا نايضري يف اكةكرحتم يا"(
 اكاهقوف نكت لوا يضتري يف اك ةثل انلا قوف تناكيا ()
 يضر يف

 د2 قااعدم وا ّط يف اك ءايلا لبق. تناكينا (

 كفار كبطل م يف نيفلصاخلا نيءايلا ينعا ()

 ىرت اكاواو اهادحا
 لثم يف ءابلإو واولا ةمالس وأ ضرغل ةنع جرخ اماما (

 امإو.. ينعلنإو ظنللا.نيب ةكرحلا يف ةتباطلل ناجشلإو نالوجلا
 كلوني اليل حو ىّوط لثم يف اضيا اهتمالس حضن عنامل جرخ ام
 لب ءانلا قانا نو ضرغل هيلع دازام امإو .ةلكيف نال العا

 داز اهاامإو . فوذحما ةلعلا فرح نع ضيوعنلل ةمانتسإو ةباجا

 مداواو لضإوا لثم يف هسكعوواولا نم ةريطل لادباوت عنال
 لصاوَو املضا ناف ةلْقنلا ل انمالا عندج الل مخأو لصاو عبج



 < وه فيقع

 3 لالالا راغدالايف

 "وكف لح ه دعب ام نكس ناف ةسناجت قكرح دعب ناك

 اذإو هايل او فلالاو واولابَنيلصا يو و
 ظ انيق احرتتم اهلبق ةام :راكناف كايلاو واولا تكرحت
 8 .ةنلاشلا قوفامالواولا نكترلام. رو ماقكاتل ا
 ظ . تضرإو نايضريك ت ا وا <اي 2
 يك وسو ايس هب تيك ابق اموقك ورا
 نإو . قأوبلا قواولاو ىر يف ءايلاب ٌنبلصا يضتربو
 ضر نيتك دلا تح و
 .ال ةكرحلا ت تناكناف .ءابلا رسكو واولا مضي اهلصأ

 انما باهي فانك اهيناعانرح اني اهمسناجت
 ةيلاوواولا تعقل ذو .نيسوتم الادوار
 “ياي تناك اة يح واولا تلق اهنم ىلوالا تنكس نافا
 اياب الماي ءايلا ةيس دليلا تَمعَدَأو ا
 اهرتك لبق

 مومحلا قيرطب لصالا يف لالعالا ادم اذه ىلعو

32 

 ا



 ثلانلا تابلا ظ 24

 زومملا يابرلا
 الالم 0 ةالالوا هل 8 1 4 رع عد ىج 7<
 ع ل

 هيد. اس حو ض و

 لال 2ىل الام ولذا
 ميعا 2  هارع هود ها سنع ه2 ع

 ا نامطم نيبطم ةن امظوا نايمط
 مي سا لا 5 ع 7 ئ 2

 ْ نانييطإ

 عبارلا لصفلا
 ةلعلا فورخ لالعا يف

 0و ناكنانتلللا فرح قكساذا
 نتتاجي اًقزح ّبلق اهادحا دعب اَنلا وا ةمض دعب ءايوا
 نبلصأ 0 حافمو 0 داعيكةلبق ام ةكر رح

 ناو . نيريخالا يف فلالإو نيلوالا يف ءايلاو وأول اب



 :١ 2 يي ل تا



 ناقل تاق 51

 20 0 < ةي<

 ده وو م سر مي ميرو 9.5 ا يح
 لدلج ىو الحامل ٠ الالع :
 ربخ هام رب معمر 200-- رنتءود د ع 00

 نامطي ند نيمبط نيمطي ننابط
 1 عَ « ءرو هعمو ةعء-8 ل

 ل ا وللا مل حلا
 رغر 1-4

 روثام را
 «عدج هدر 0

 00 او ربث أت
 < وعءرو رك :

 رثاوم رزاوم ةرثاومواراثإ
0 ._- 

 0 هيوم راغيإ
 ى« ع ارع سعر 2ع

 يو 'رئانتم رم
 -ءسدو مسد الاسس

 0 رش انتم رقت
 ع دو 7 .٠

 < 00 ِظ

 رثنوم ردن وم راثتإ
 ِرط ىر 3 هم 2





 فملانلا بابلا



 3 لالعالاو ماغدالا يف

 زو جيو تيار اك مابثا زوجي رئئتيغن تنأ وحن نيتلك يف اتناكاذا

 مثل دقو“ اطارش 51 هاج يا اهطارش : 16 دتنارع ايتاعدع

 تأ اون فلا نينحوتنم امني

 هد ةكصالا ةز 500 فّذتارمأو كا َدْخَأ اماو

 نم ازاوجو هك ا ل اهتسالا ةرثكا رمالا ةغيص

 دعب ام ةكرجم اهنع ءادغتسالل لصولا ةزمهه طقست مث ريخالا

 نم ةزمل | ف ذي نم مهنمو. 00 ةفو ذحل ةزمل |

 ُ هي فنولا قو ث لوفيو لصولا نع ينغتسي مث تأ رما تيإ
 ١ ىراو رب نم رك ندم للا ىورفلل فيقال لاك

 ظ بجاووهف اا ىأَري اولصا ايضام

 .نهوارجإو اَنْلا ةزمل ١ بلق زوجي ْلأَسِإ ل أسي َلاَس يفو
 لس لاسب لاس لاقيف فوجالا ىرجم

 ةزومملا ل اعفالا نازوا نمضتي ٌلودج
 ءافلأ 5 ومملا

 اوف
3 
5 

١ 
 ا

  4ردا ١ )

3 3 
 للم ا



 كمانلا بابلا 35

 ||| اهلفم بلت: نيتكاس ءايواواو دعبوشك د ظ

 قاحالا ىنعم ريغل نيتدئاز اتناك ائيح اهيف هايلاوواولا م غدتو

 0 . أف عج سوف أ ريغصت سْييق أ ةلصا سيق اوحن ١

 ءاي 0 اكاذا

 كا هلا 7 م 0

 ايكرجب كن اكناف كرخم يفرح دعب ةكرخخلا ةزهلا امإو ا

 غدت خاوإ ولت دفف ةردكوا ةمض ايتام ةكرر

0 1 00-0 

 ا ةيض اههكرح تناكن اف . ا صام ا

 ىحن اهلبق امه ةكرح تناك اذيكاهكرح سنا اقرحبلقُت ةرسك ١
 ىلا امهيف ةرسكلاو ةمخلا تيا ُبب أ املصا أو بو ظ
 افرط ةمويض .فملا ةزملا نكت ملام . مملاو هانا( مايطاسل
 اهيفزوجت مكملا ةزمع ةقوبسموا يأ فوغ اًنلطم <أي نضل 1

 ةزملا تناكاذإو ٠ .مآ عراضم أو اوخ ثانالا بلقلا |

 ىحنو مدد: ًاةلصامحآ عج مدإو ا وحن داو ل : ةحورتم ةينالا

 ه0 ا ديا | ةلصا مد ها ريغصت ميو

 اد 0 م .مأ هسا و 2 هأي



 5 ل العالإو ماغ دالا يف

 كلانلا لصنلا
 ةزمهلا لالعا يف

 اهيفامز :راكنافوشحلا 6
 نساك ةزيملا كلت ةكرح سنا افرخ تلق ةزه
 ةكرختم نتزمم ينم ا راق ب نانا يدع

 ردي لوو عااكمزمل اديخابلتة كلف اكن إو . ةنكاسف |
 اذا. كعابتا راحو ةنكرح ”نسنا 31 ْ

 هايزوا اواو اهلبق ام تراك ناف فرطلا ف تكرحت
 اهيفاهلبق ام ماغدأو اهبلق زاج :ىعو ةوضوكن اتنكاس
 كلذ نود اهبلقردنيو . ضبا اهمابئازاجو ظ ظ

 ةزه رقم فرح !.عيناث ةبولقملا نيتزيملا ىلوا ت فاح اذ

 ردح ما حا جْرَدلا يف ةزمه دوعن ةيناثل اف لصو
 0 و ا دوا ناكفناف ْنَدأَف و

 ءايلإو واولا فذ> دعب اههيف لاني ةناف 0 يذلاو 0

 تلق رذتنيح زوج م  نيمياللاو لم ولون نيكاسلا ءاكلالا

 ساينلا وه اكدر فرح دعب اهنوكسل دم فرح اضياةزمل || .



 مل الا بابلا 2

 نازوالا هذه نم قتشي ام سايق نمضتي لودج

 داذما
2 

 « رح

 ةداهوا دادم .

 دامت

.2 
 دادتم !

 م ا

 11106 | و لطنتوت لك انو

 يناثلا لصفلا
 هعقاومو لالعالا ةقيتح يف

 ىهو.ةف ذ>وا ةنيكست وا فرحلا بلق لالالا

 ةرمهأ ةايعيتاملا فورح يف عفي اهك ةزمهلا يق عقب

 ةلعلا فورحو روهشملا يس بلقلا ىلع ةنمرصقتت
 بس او عيمجلا ل وأنتل



 و ___ لالءالاو اغدالايف

 مصل ' ةلصا ميو 0 ةلصا

 | اهم تناكاذا هئاف ف لعنفنا نون 5 نيبراقتملا م اغدا نمو

 ظ ”رعاج ةناف قفا اإل

 ربيغنلا اهيف عقي ينأ ١ فعاضملا نازوا نيضتي لو دج
 ظ 0 ا 43 :

 0 ل ل
 >|(ادص دس ا -

 ْ ْ جد «ر هر هةر ه-
 || دع دم كم ا 1
 | -- « + س + و - ه« ع
 1 دمأ دمأ دهي دمأ

 ا 2 2 3 ع و
 ١ داع الك 00ج نع ماع تاع ,هيغ رحال
 ْ م 22 ا يم 0
 أ دا داومت دامت 3 55

 ا 1 <« ر هدو ع-ه- «-.

 ْ ! دهني دينا دينإ دهني ذينإ

 ا 0-1 « رم 4 يه هد دم

 ذمتسي , ديتسا ديتسإ ٌديتسي ديتسإ



 هن

 ا
1 

 ثلانلا 00 ااا ا سال اخ ا

 تلِلظ أَ ةلصأ تظظوح فني دف نيلخلا نان نكس اذاو | ٠

 يعامس اهالكو تلكم ةلصا تيكر ءاي بلي دقو
 لعتفا نزو يف ماغدالا نم عقب ام ىلا ةراشا دحتا يف

 ١ ن0( افرددلا ىمرساوةدعإلا نم داوم ل انملا نم
 كل والا سناجي ىتح ينانلا بملق ىلا ةراشا نيكاثم ركذا ناو.
 امإو . دعنا يف ا؟ينانلا سلع يح لالا بلقو ىدايف

 دعب اهنوكسل أيات تيل ةيلصالا ةزمهلا نا ليقفرّرتإ و ذتإ

 اطخ .هارم يرجأ امور !نإو ذخا ىنعب ذخت ديزم ذخنإ |

 ةغيص نم ماغدالا اهيف عني عضاوم 2 را عدا يف )0

 تناك ىتم ءوهو ابوجو اما كلذو. اهلبق ام ءانلا سناج اذا لعتفا
 ءاط وا ىيداوحنآل ادوار اًناون ءانو ١ راو هات لعتفا هاف ا

 رحّذاوخنآلاذ هداف 0500038 ىتم وهو از زاوج امأو 0 وغ

 ءاظوا عجض | وحن اداضو اربصا وحن اداصوا ناّراروحن اياز وا

 عم نايبلا زوحيو تيار ابك ماغدالا اهيف زوجي ةناف طا وحن

 داضلاو داصلا دعب ءاطو يازلاو ل اذا1 "دعب ال اذ ءابلا تلق

 أو عججضاو ريطصاو كَقاَذَراَو كدذا لاتيف ءاظلاو |

 1 ءاطلا يف ءاطلإ اور ل انلا يف ل اذلا خدت نا اضيازوجيو

 ٠١ يف لعتفا ءات ماغداامإو . عضاوملارهشا بو لطاو ركذا |

 0 2 اطل 01ج داذرو دتف سنجل 0 اهدعب

 نا 50 رسن إيف ءابلا ةلعاعم تامْوع مث ةروسكم عزم

 ظ
 | .لطط



 / لالعالإو ماغدالا يف

 دق ماغدالا أمني 3 نيذللا نيلخلا نق معأو

 5 0 تيأر اك عضولاب امهنيب ةسناجلا نوكتا
 دع رحال سناجب ىح -- اخرا دج لالياب

 آل ادءانلإو لوالا يف هات تكدبأ دق وإولا ناف عدو

 خيال كينانلا يف

 عملا ةسناجملا تناكن اف تيلثملا لوا نكس اذا(
 | الو . هلل اًكسوحنر ةهلك يف بجي !؟نوتفاك يف ماغدالا بجو
 ,فيرعتلا مال ينل. للنمو ليل نم وحن ةمدعو ماغدالاز راج

 ةناف تدعَمو اعو امون ينو لجّرلا وحن ةيسمشل | فورحا عم
 حو

 تاوفك منام نكي ل ام ماغدالا بجو نالخلا كّرحت اذإو

 ايفرش ةيفوس .نازوا: ىف ساببلالا فوخو بسجون ىف قاحال

 حن نيتلكيف اهنوكو ا عياتت وحن ل
 لملم نزاو' نم ا دورو ام كما 3 اكس

 5 د نيف



 اا

 26216 2/626 26 26 2/6 6!2 2/6 26 2/6246 2/6 2/6 2/6 2/6 26 2/6 2/6 2/6 2/6 2/496 3/6 الب 2/6 6 2/6 6 6 6 6

 انااا

 لوصف ةعبرا هيفو لالءالإو ماغدالا يف
 لوالا لصفلا

 1 هماكحإو ماغدالا ةقيقح يف

 يف انك نيلصنملا نيلثملا لوا جاردا ماغدالا
 يف ةنوكس .نروكي دق لوالا ناريغ . اًكرحتم يناذلا
 دقو . ةكرحتف ةئكاس نبل ادب ةلصأ ناف ٌدملاكلصالا

 اليك ا دك فكرا فل اما لاحتل يقتروكي
 لادلا ةكرح تفزذحن نيتكرخم نيل ادب اهلصا ناف

 ذإو . ينانلا يف هلبق ام ىلا تلقنو لوالا يف ىلوالا
 ماغدالا عفتما مزال ةنوكس ناكتاف نمل يناث نكس |
 ةغيصيل ليك ةم دعو ءاخدالا زاج الإو . تددبك

006 

 ددياو رمالا ا

 204 46 ا داع ا ا! ا 2/614 2/4 6 ا 6 16/6 غ6 26366 36 6 ل ال“ ذل الك ا/6 ال6 2/6!( /« ال /« 3/4 ال

 بسلا



 لعنلا نم تاقتشملا يف

 ل ا نا ا ل
 | هذ

 ىبيشي
1 



 ينافلا بابلا 0

 ع2 لمم لالا نازوأ, ةئث ةلو.هيلارثالا لوصيل
 رمكب ةَخةلعفي ثلاذلإو طا 7

 ىهؤ. . هيف ةيعاذم اهنا روع عيمجما يف نيعلا 1-0

 "ع دعنملا ينالثلا نم الا قيال
 عراضملاو ردصملا نم ٌقتشم يضاملا نأ ملعاو
 | .عراضملام 00

 نم قابلاو 000
 غيِصلا ماكحا ىلَع اظفل 0 0

 ا ماغداب ريغني ملام هل ةضورفملا
 ١ ريدقث اهيلع هيرجب ف

 ةكم و نهالمو قدمو لكسو طعسُم ةلعفمو لمتم ما 60
 رابعا نودب ثالآلا هذط تعضو ةامسا اهنا ليتف ةضارحتو
 انتل نغ تع ولا هاما يف ليقو.اهيف لعنلا ىنعم

 ١ تاوذل ةفلنخم ”غيص ل اعفالا في راصت نم أضيا دجويو
 55 ةكراك ةيل اوعنملا ىنعم ىلع اما كد الا

 . ةغضبك ءيثلا علموا .ةتظتك . ةصحلاوا . ةصاصتك لضنلا
 كاملا ىف ل اغ 2 كلذ ريغو



 8 _ لعنلا نم تاققفثملا ف

 ظ ظ سيخجلاك لطم 0 عراضملافاهروسكمناك
 كو

 هيلع سقو :رسيملاو أو عيضوملاو دروأ او تبي إو
 لعفلا نم ةقتشملا تافوصوملار ئاسو ناكملا مسا نمضي )0(

 نمضتي هتاف . دعنا اك ة بسنلإو ثدحإو ثاذلا يو ناعم ةقلث

 ةبسن يثو ةبسنلاو دوعنلا وهو ثدحلإو اهيلع دعتي ينل | تاذلا
 || فوضوملا اذه ىنعم نوكيف .هيف ةربتعملا ثو تاذلا ىلا دوعنلا
 ا ىأ ًاناكم اركك اهيف يتلا هجرلا لح ثدح اهلا ايوسنم انك
 || ةلزثمب عومجلا لعجت ةيديبقتف ةروكذملا ةبسدلا امإو.ةلاوا اًنامز
 ناكمل ةلزنمك اعامس ثيتانلا ءات بابلا اذه قحلتو . .دحاو ءيش
 أةنم يتب ناكملا يف ميقلا ةرثكىنعم دير ناغ.+ ناضولل ةرسيمو
 دوسالار نكن اكمل ةدس انيك ةلعقم

 رو كيسنمو دو قرشمو برغمو علطم ءاجو 5

 | اهءادب عم نيعلا رسكي قفمو قرفمو طقسمو تبنمو نكشمو

 | ىنغم ىلا اهبفروظنمر يغ *”امسأ ضعبلا دنع اهنكل .اهمومشم وه اه
 ظ ةدماخلا ءامنالا ىرجم يرجتف لعفلا |

 ؤ نما لصفلا ١

 ومنا لمان ب خم 5 تشل ام هللا مسا

8 



 ينانلا بابلا 0

 يدعتملا نمألا قيبال ةلكو. جرفسمو جرحدمو
 لوعنملا مسإو لعافلا مسا نيب كرتشي نا ا

 لكن اف . ليعَت ىرخالاو لوعت اهادحا ناتغبص
 ةراتو ضير وروبصكا لاقل عب ىنعمب ةر 1 5

 عامسل اب ل ذخوي ,اهالكو. . يرجو لوسَركلوعنملا نعم

 ليعف نمو لعافلا ينعم لوعف نم ناكام ناريغ

 ركذ عم ثنوملاو ركذملا بف يوتسي لوح ا منيف
 كلذ بع" رادو لجو لاك فرصرلا
 قرف ف فوصوملا كدي لن ناف“ ملل 'ةاتفو“ 00 ”مالغ
 تافصلارئاسك امني

 عبارلا لصنلا
 نامزلإو ناكملا مسا يف

 . لعفلا هيف عقو أمل قتلا ام نامزلاو ناكل مسا

 نكل ٠ يبملاردصلا ىنب يب اك لعف لك نم ىو وهو
 اذا ماللإو افلا مينا ينالنلا نم .نأيإ رك



 ليو 6 لعبقو. عاجتك ل او نابت ل 5 ليغافك

 . || نالتقر نابضتكن التو . ب اكلتفأو  لوتك لوحتو: ملك
 شطظع وا عوج ىلع لد ام ةيس نالعق راكيو اه اةيح

 انهبشا امو ناعبشو َنأَع وا دضو

 ذبقو . لعافلا ليضنتل نوكي نا ليضفتلا مسا يف: لصالا
 نم هاج اك-دمجا دوعلا ملوفكاّدو ذي لاوعفملا ليضفنل ءاج
 رصخا باتكلا اذهورانيدلل ماطعاوه طوق وحن يف ينالثلا ريغ

 لكو .راصنخالا نم  ينانلإزو ءاطعالا نم لوالا ناف ك اذ نم
 :لفم ةصقانلا ل اعفالا نم, ل يضندلا مسا ىبيالو :رفاعكلد

 : . سئيو مث لثم ةفرصبلا ريغلا نمالو.. اهتاوخإو ناك
 تامو يفف لثم لضافنلا لبقبال

 ا كاينبت كتأو لدا اهو بجتتلا لعف يتْغيَض نأ معاو

 يلا مل ١

 كلاذلا لضفلا
 لودنملا ما يف

 ل ا تلا قتشا ام لوعفملا مسا

 ا نمو بوريك لوعنم نزو ىلع يثالفلا نم قبب

 يلا لمان نيس حاف اول
50 1 



 | 3 لمتلا عوق ا 3 دكا

 252 1 50 يعور دعل ابملا غيص لعافلا مسا 1 و ْ

 ةيدنع ف ز اضننأ ] املي راج ىو تمت كحق و - ةماللتك هل عقم |
 نم اًضيا او دلعو 0 ةنصلا يفةغل ابملا ىلع لدتا ايكو ربك

 10 محرك ليعفو ٠ لوهجك لوعت 5 املا غيص |

 . ةكحتا 5 ةلعفو. يوتا لوكف ةقورفك ةلوعفو. .راكتكاو

 لكنا لبقو . كلذ ريغ ىلا 2 لعفو» قورافك لوعاف

 ند دو وحرو منح رون ةغل ابل وف لصا نع لم

 تسيلف غيصلا ضعبرخآ ا كا وقلا امإو محار نع ةلودعملا
 ةقلايللا لب فسداللا

 اًدّيتم ةنصلا بحاصل لعنلا: دّدِغ تودخلا ىنعب دارملا ©
 ةبسل هب دارملاف اخويا ىنعم امال: براضل اك ةنمزالا ضعبب ١

 لال لأ رقم ريح هيا هل موك هبحاص ىلا فصول كلَلَذ

 ناكملا "لف ليق كو دحلا ىنعم 2 ناف - ناكملا اذه

 ادا ل < دئاسملا دي نوكيف . لماتقا هلهاب قئاض
 رارمتسال اب اهفاصتالال ةنمزالا نم نامز يف ثودحا عف دلو ه

 كلذ اهيزلبال ةناف ةنمزالا عيج يف |

 .ًالياق الا لضتو مع انا رع نع ةيتلاسسلا تخلل

 للعفو. قع لو - + بعصك لعف ءارقتسال اب يف 1 امأو

 | لعافو . بنت لعفو . نيننكت لوقو . نس لق



 ربفلا ىلع ةدايزلاب فصولا ديرأ ناف .اهوحنو
 | لف ىلع هابل ليو هو ليضنلا ما كلذف ايا
 لدي ام قيال ةنارغ أ لطفا ولدا ندي

 0 ةفصل اب سيتي التل اه |هوحنو بيعوأ نول ىلع
 ايات ةراني الام ليضنلا ديرأا ١ اذاف

 أو اقالطنا رثْكَأ لاقيف يع ام هيلا 4 ب لصوتب

 ”كلذوحنو ةرمس |
 مزاللا نم الا ئيتال ةيبنشلل فصلا نا

 نم نابي اماف ليضننلا مسإو لعافلا مسا فالخي |
 تيأ 0 5

 لعفلا نم ةقتشملا عر[ ةلغلا ىئانيو .لعافلا مسأ نيضتي (1)

 || نيضتي ةناف .براضل اكةبسنلاو ثدحلإو ثاذلا يثو . ناعم ةنلث
 بضل صل نميشلا قر تاذلاو برشلا رهو تونك
 | ةفصلا ىنعم نوكيف . صخخلا اذه ىلا برضلا ةبسن يثو ةبسنلاو
 هيف ةربتحملا هوجولا نرم بجو ىلع تاذ ىلا ايوسنم اًدح



 0 والا باكو
 ورسكب تدرو اهناف هيو ضيحلاو ريصملاو عجرملا َ ذْشَو (4)

 فدل لدفعلا* ظ

 5 ةب قلعتي امو لعافلا 0

 ىلع لعنلا هب اق أ ّقتش نام وه لعافلا مم

 لعاف نزو ىلع يئالدلا مع تا

 دعراضم نزو ىلع وريغ نمو . سل اجو براضك |

 0000 ا

 ا

 للان * بت قو 0 يلا ةفصلا ظ

 انطعو نسحو ليخأف وش ناذو | ىلع اما

 ل بأي ما دال دك ا ظ

 قال ةرزإخ نم ام او عدو لوخأب ماكل

 ميتسمو م لعافلا مس ةغبص ةغيص ىلعف |



 1  لمنلا نم تانتنثملايف

 . لتئنح لعق اي عومسملاف يلالتلا ردصملا وص اما

 . ةيصياك ةلعفو . ةيحّرك ةلعفو . لغشك ل عفو ٠ قش لعغم

 0 يرد 3ك ليضو»+ يو ل ةرفصك ةلعفو

 العفو . . نارففك ن العفو . نامرك نالعفو . نابوَذك نالعقو

 0 2011 .رغصك ,لعفو 0 لعفو . نايك

 لاعفو باهّدك لاعقو. ةقرسكةلعقو . ةّعكةلعفو . ٍبِذَكك
 : ةدابعك ةل أعفو . ةداهّركةل اعفو : 0 اعفو ' مايقك

 | ةليعقو . ليحّرك ل يعقو . ةيهاركك يل اعقو . ةباغبك ل اعفو

 . ةرورضكةلوعقو- لوخ دك ل وعفو٠ لوبقك لوعقو.. ةهيضنك
 ةلولعفو . نب سسك لوعنمو ٠ ةيفاعك ةلعافو 0 كس

 ظ لاعفتو . تورك تّولعتو . ددؤسكا للعو ٠ ونيك

 ؤ هب را ايوا ارا 6

 ظ

 د
 ا

 ةغل ايملل يليعفو لاعفتو ل اعفتو تولعف نا ليقو. كلذ

 مادقكل اعيفو ل انف لاق مّدَق وحن ردصم يف لصالا
 | نكي برا ضب نلوم يا سايق ىلع قيطنيف لاتيقو |
 ف لتست رداصملا هذه لكو. مان :ركذ امروهيجلا دنع لمتسملا |
 ا صقادلا يف لمعتسي الف ليعفجلا الا لمعملاو ريعتلا
 ا كلذكو اهرغو ةكهلإو ةيكْزملاك ةلعفبلا ىلع اميفرسصتتي لب
 . هوحخو موقتل اك ليعفتلا ىلع هيف رصتتي ةن ناف فوجالا يف ةلعفنلا

 | باتكوحن لاعيفو لاعن كور لع لكتب دعف



 يناثلا تابلا رخل

 ىرج أم كلذ لكلغ سفقو. ويس

 ةارجم

 ةبمدلاو نامزلا نود ثدحا ىنعم درج عوضوم ر دصملا ()

 تاذل اسإو َلْذَع لجر وحن ةفص لمتسي دق ةنكلو . تاذلإو
 ان 0 00 ةيلطتللار ودصلر دصملا هل ليقو :سءانبوخ

 انلوقو .. نئارفلاب اههيبز يمت او لعانلل ينيب اك لوعفللل قبب
 يا ةتب رك لعفلل اديك ات عتي ها يأ لغنلا ىلع يراخا

 . نيتبرضوا مل اظلا بيرض ةنبرضكةل اًنأيب
 .ضعب يف نأتي دف نكل- ل انجالاب دارطالا هجو لع يا )
 ملل الا امم آف" د ةلفلا هجو ولع نوتيلم نوصلا

 درك رق وزال لقوا“ بشكرك لع ان ان رم
 ىلع وا رانبك لل اعف ىلع *ييض_هوحخ وار عانعما ىلع لدي مام

 . لاعشكل امف ىلعفر ضرم ىلعوا.ناقفُك نال ىلعف رتكرح
 ىأ اعف نع تو ىلع وا . ليخّرك ل يعَف ىلعف ريس ىلع وأ

 ةلوعف ىلع لعف سدصم م . ليهصو خارصكل يف

 لَمَق لع رزاللا ليقو .ةحاصتو ةلوهتكةلاعق وأ
 .ةبانكك هل ايف لع اهويحنو عل مئانمصللا يف ردصملا «يو . حرفك

 مودع عدا كقو ا ججرعك لعف ىلع لكلاو بويعلا قو

 كلذ هع سايقلا



 2 لعنلا اهي تاكفللا يف

 دك ف بلغوا ةلاتمو ل اتتكنئعلا جنو ميلا مب
 شو ءانلا |ةدايز لعرصتتي نا 0

 عيبجلا ع

 ميم ةدأيزب . لعف لك ارا دصا] دي

 0 وريغ ف ةموعضم «ينالنلا 55

 انيع نكي ملام رخالا لبق ام اهعم جيف . ةعّراضملا

 | هيف اهرشكىلع ىقبتف يوأولا لانملا نمر ةروسكم
 هيملاردصملا هل لاقيو . دعوملاك ءافلا تبأث

 لعبت ا رةتك لك لوني لم نم عد

 | هل لاقيو هتيفبك ىلع لدي ام نمو. ةّرللا هل لاقيو

 | نوكسي ةَلعَف ىلع ينالفلا ا عوبلا
 أ اه زيدل يس اا يث ءافلا جتثو ايف نيعلا

 | ىلع يثالنلا ريغ نمو . ريمالا ةبكر تبكركعونلا يف
 ومبتلتا كقاةزلأ "نأ يخ .ءانل اب اموتخم وردصم ةغيض 3

 اهنيعب اب اهدييقث بج ةباجإلاو ةمحّرل اكردصملاب |
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 دا ا ديلا رثكو لوألا ءانللا فب أيت

 ةلعافمو ءافلا رسكب لاعف ينانلاردصم يفو. ةمدقتو |
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 ١ ل اعفالا ةينبا يف

 ظنللا يف اًبسانت نيتلكلا نيب دجت نا وهف 0 4

 يف ابسانت اههنيب دمت نا لوالا ٠ عإونأ ةثلث وهو . ىنعملإو
 ٌبزضيو برض نيب بسانعل اك ىنعملاو 0 فورحلا
 .ريغضلا قاقتشالا هل لاقيو فيرصنلا عوضوموه عونلا اذهو

 لا نود ىو ظنللا قيلت امني دجت نا يناغلا
 كلا دانشالا 8 ل اقياواةددحم دك نو بيا اك

 بساننل اكىنعملاو جرخلا يف ابسانت امههيب دجت نا ثلآنلا

 ربكألا ق قاقتشالا هل ل افيو قع قعن نبي ||

 يك وذل ارم نوكي ىف كتادغتلا نك نك اذ ىاقتشالاو

 د3 العلا ىف دان كللذو :«فودلا نمف شر رجا رم رجم

 الرحم لال ناذوا نم بابل ا ”هركذ ام نمغتي ”لودج أ



 لوالا بابلا 1

 ١ 8 5 مل و

 | تس دعتيف هدد عار اج رك ضرع

 السا 0 ل 0
 . ةيلوعنملا هئاضتقال يدعنملاب ٌصنخا الوهجم
 مسأ ةنم قتشبو "حالا لعر دصملا نم قتشي لعفلاو

 يتأيسو ةلالإو تامزلاو ناككإو لوعنملاو لعافل
 كيسنملاب كلل د كاهل

 لوعنللل ىنيبأل نال تطاخلا لعانل اب رمالا لعف ُصنخي (1)
 ىلع ديز اكللذ ىم :يغ كج بطاخلا ريغ 2

 الان هادو ىرخ هقبلو ديز مزيل رح ةروصكم مال عرابصللا
 مالل اب رمالا اذهو ةغيصل ابرمالا هل

 مال 2000 نوكسلا نع بوني يذلا (
 ةلضأ راو ىشخا ةلصا َشخاو وُرغا ةلصا ٌرغا وحن صقانلا

 يبرضأو |وبرضاو ابر ضاوحن يف بارعالا نون ف ذحو.يرا
 ةسننب يدعنملا وهف روج هن سي يذلا ي دعما اهو

 رة يزل ونال واط اكوزجب ينتاك

 ا



 [5 لاعفالا ةينبأ ف

 هل يبللا لعفلا سلو ثيز ماقك ل عنلا هب ماق ام لعافلا (: ظ

 برضكلعفلا هيلع عقو ام لوعنملاو . 7 ةلعاف نال اا

 لوهجم ةلءاف نال ًالوهجم هل يبل لعفلا يسب او ورع

 عسانلا لصفلا
 رءالا ةغيص يف

 لعافلا نعلعفلا ءامقنا اهب بلظي ةغيص مالا

 ىلع يري وهو . امولعمًلبقتسمالا نيكي الف بطاخللا

 أام ناريغ. . ةعراضملا فرح ةنم اًقوذحم عراضملا ظنل
 0 تو ايعابر ناكنا كل كل]ذ تترتل رام

 الو كوخ اهدهع ىلع ةحودنم ةفوذخلا عظقلا|

 امثال نكي ملام .ةروسكم ربو ةزه لو ب ديز

 | ىلع نيب هرخإو .نصْنأ وحن مضت نريعلا .موهضم
0 159970 

 سنن يف ةثودحرقتسي دق لعفلا نأ
 ىلا هزواجتي دقو .رمزاللا هل ل اقيودي ا



 "لا فز اهدحا ل لاغإل
 ليال ب عراضملاو يضأملا نم الكنأ عاد

 ينيب دقو -عولعملا هل للاقيور تسر 5 لصألا ىلع
 7-0 !لومجلا هل لاقيو ىرتس 5 لوعنلل

 ةلبق كرخم لكمضو ور لبق امرك ينام
 مخ عراضملا نمو جر جرحدو 6

 نرخ دو كارغلا هرج +1 لبق امو ةعراضملا

 ظ 00 58
 ظ جرجب دكيفرجا ةعبرا ىلع ةضلن نإكامعابرلا/ ديلا
 | تيقالج دق يضاملا ةزيه نزل كيوض دف لخدي كلدلا نكي

 يقاس اك ضرغل بم
 لغانلا مسا هبشي ةنال كلذ هل لق هباشملا ةغللا يف عراضملا ()

 نيئرانضو بيرضي نيب اك ةكرجملاو ةنكأسلا فورحلا بيترت»يف
 نودب ماع هتاف لجركدبقنلاو قالطالا يف جا مسا هبشيو
 لباخنا نيب عئاش عرابضملاو صصخت ةنلخد اذاف ماللإو فلالا
 قديتتسالل نين برشيس رخنبملا ةلخ داذاف لابقتسالاو
 ل اهلل نيعت برضيل انديز ناوحت ءادتبالا مال ةنلخد اذإو



 1ا/ ل اعفالا ةينبا يف

 يبس اكوقو ددمو ير لصالا نال اريدفن حوتفم ةكل اًظفل

 نمانلا لصفلا
 ظ عراضملا ةغيص يف

 د | يف ديزام عراضملا

 اا ا

 ا لكل هانلاو نيبلكتبلل نونلأو مكتمل ةزيطاف

 ردم تناقل قا واطإب داخل وفم عنو بياكل

 ةضتف ايعابر نكي م ام ويف َعئابكو را

 كاب افاو ناكن اف. اهو 04 جِرحَدك

 عيشي هرخآ نودام يف يضاملا ةروص ريغتت مل ةدئاز
 تيات لاو حمو معي 000

 مرحب طيف رام اكدوا« 1 ز ةنمول ريما بعد

 ةكرحلا يف ةنبع يرجتو قيس ينك“
 امك ةدحاو لاح مزلي الف مرح امإو . تيلع ام ىلع
 ظ لابقتسالاو لاح نامز لح عراضملاو . ماعتس



 لوالا بالا - اق

 1 عباسلا لصفلا

 يضاملا ةغيص يف

 لبق ن رامز هب دو نعم ىلع لدام يضاملا
 يوكو لع قب فا ده دان ىدلاد#راكلا

 .لصو ةزهه نكي ملام ةلبق كّرخ ام لكو اقلطم

 فلتخف يلالث نيع وأ 0 ]إ يف ايكر سكيف

 لصنا ام ورورخآ ةكرح نا دي اع

 ابهنود لوحي دقو . عضولا بسحب ظظنل نوكت دق ب
 ىلعو ٠ اًريدقن نوكتف هريغ وأ لالعالا نم”عنام
 ساقيف لعف لك يف ءانبلل_كح لكي رجب كلذأ
 لامجالاب هيلعأ

 برام يف اك ًاحودنم ةراد نوكي ةنال ةيكرح فلفت يا ()

 الف بسح ة امكارومكم ةراتو لضف ْ اك امويضم ةرانو

 رطباض تخن لخدي

 الضناف ةقرحو : ىروخ باري دفتر خالا ةكرح نوكت (
 11[ ةلبق امورخالا نم اههيف نكاسلا ناف. اقوا ماوحخ يفرعب



 4م ل انغفالا ةيننا ف

 سدانسلا]لصفلا

 ل اعفالا نم لاسلار يغ يف

 ةنيع تسناج ناف اع لاسلا ريغ ناكاذا

 ماللا ةنيعو: لوألا ماللا واف وا دمك ايثالث ماللا

 بلاك ناو“ فعاضملا يه 0 ايعابر ىرخمألا

 ذي نوار ارو لأ 9 2 5 ضعبإ|

 0 مالو 7 0 1

 ىوطو وك اهريخ همال عم لثعا ناف . صقانلا وهف
 هل لبق نافرخا هيف عمتجا نأ كم فيفللا وهف

 __ قورثملاوهن الاو نورقملا

 نم هتمالسي عم بايلا ذه نم يعابرل١ فعاضم اودع 1

 غدي : )ل اأو. ماغدالل يضتتملا نيلثملا عاهجأ نم هيف الرتيغبلا

 4 نم ربوحتو دودمم يف عنب امكاعنيب لصافلا ضارتعال

 هباب نع جرخيالو الملا
 1 جة وسم



 _ لولا 1

 نعول لعتفإ و . عطقناف.ةتعطق وح 0 ةمدالا لع و

 بطنحإ وحن ذاختالل نوكي دقو,. عيدجاف ةتعج وح اضيا

 ناولال اب ضنخي وهو ةغل بلل لَمفإو . بستك | وحن ةغلابملو |
 رفصإ ون ةنصلأ يف لوخدللو . ٌروعإو ٌريحإ وحن بويعلاو ١
 ىحن بلطلل لعنتسإو 2 .ةرفصلا يف لخد يا تابلا |
 ىحت لولو . ةتسحت-ا وحترتفص ىلع ءيثلا ةباصالو .رفغتسإ ||
 . يذلا بدؤدحإ وحن ةغلابلل لعؤوعفإو .فنيظاارجت“ |

 بو صرع |

 لاعفإ و . جرحدتف ةنجرجد و لاعف ةعواطمل لمني

 مالكلا يف انارود اهرثكآو ا
 ىغلرتإف يو ىف نانوا تسللت زل هم ما انفو

 لنعفإَو :بيقللإ رف ليمفإلو ٌراحِإ وحن ل اعفإ و .زّولِجِإ

 ةينبامأز دأوت نم و 0 ٠

 لصْؤَحو بيج وحن يئالنلا نم يبا يعابرل اب قحفيو 0
 ايكو رج "لهو لّصجو باج ابلصا نسلقو رو رّوهدو رطيبو

 ا بباج و نيردصملا ق ةانتآ قاحالا اذ ظرتشيو رةطعان

 ”سايقانهو. سلقنو بلو حن .هديزم قمت دقو .اًبابلجو ةبباج
 تانملا ىلع يرجيالو. . درجللا ]قوم نم. ىّدعت ام .ةعواطم يف
 مب قيل اهمازوا ةفل اخي قاحلالا توني الا لالعا الو ماغدا

 همس 2



 06 لاعفالا ةينبا يف

 | ا سنا كو 0 0 1 را -

 ما 22 نفاع ناك |
|| 

 | للعفإ نزو ىلع نوكيف نافرحوا 2 ظ
 اميف تاديزملار ها تو. سفك ظ

 مترك فقوءاديز كيج نع هيا رشف زل ل ىلا
 | . حابصلا يف لخد يا:بكرلا َجحآون ءينلا يف لوخدلل |
 بلا قادم اهلل” ىازملا بق لول نا ا

 ىحن لعفلا لاو روسنم *يثلا ةرو روصإو. ةناقشأو حن ْ
 ..ةدحأ وحغر تفصل ءيثللا ةباصالو» ٍةدغ اذراص ياريعبلا دع

 | . لحرق وحت ةيدعنلا لعفو ٠ : ضرالا تَرذقأ وخن لولو 1
 || مسالا نم لعفلا ذاختال نوكي دقو. لبحلا تعطق وحن رينككلاو ظ
 'بّراضوحن اًدعاصف تينا ناي دكهم ,زعلغلا نا كيلا ا

 | لدقأ ىنعبو ٍديزرقاسوخ دارا ىنعمب نوكي دقو .ارمع ديزا

 أ | ةعم دق وحن لعق ةعو اطنخ . ك انعأ يا هللا كافاعو 5 ا

 ١ ىحن ذاختاللو . نابجلا مهنن راك نوكي 5 مقتف

 نت ةكرشلا زخا هذاك ةتذختا يا بارتلا تددسوت

 .دعابتف ةندعاب وحن لعاف ةعواطللو .ورعو ديز برات

 ظ .ضرملابرهاظت ياديز ضّرامت وحن عقاولا يف يل اهرهاظنللو
 لت تت تتش 5-2



 ليلا ابازب 1

 اديب لاروسك .امزال الأ 0-5 هسا

 0 وو ثري ْثِرَ 23 يف ةلاعتسا بلغي ايف ا

 ساما
 ا

 ظ

 نأ دب الف 0000[ هينب نم دارا

 نا بالف 0 تناكاذإو .رمحا يف ءالاكملا ظ

0 00 --00000 

 ظ
0 

 5 0 ا 0
 نافرح هيف دازي دقو ماك تاون

 .دعابتك لعافت وأ. 00
 زف[ وا دمت لسشفإ وا ١ ىاطنإك لعن وا
 يولع نوكم قرحة ةيهاداري دقو. م
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 ا ل اعفالا ةيدبا يق

 رك افا نوكيوأ 5-0
 نمت لاما  .لعي لنك اهحوتنم 22

 00- 0 جوتنم نروكيف
 اذأو. بسع باقلإر 3 0 لهتك

 ىضاملا يف ىلوالا منا ألا ويف سيلف ايعابر ناك

 ”ةرطمركلذو جر رح جرح دك ع راضملا يفاهرشكو
 هل
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 صك اااأأ1]1|1|1|]1]1 101010 0 1212 2ك

 هذه نع جرخال ةينالذلا ل اعفالا عيمجنأ معأو ظ

 حوتفملاو .ماسلا آلا اهكابعيجيال نكلو ةتسلا نازوالا

 نوم فرح ةنال وا ةنبغ ام آلا قيال اهيبف ندعلاإ
 فكيعلإو هاخأو ءاحنإو ةزهملا يف يو قلحا فور
 ظ ناكآأم ن 5000 اهرتخو عنو ل اسكاطإو تم

 اضياوريغ ىلع قبب لب نزولا اذهب صفخمال ك كلذدك
 اهريغو حرفو دونك
 .برعلا ناسل يف اهيرثكل باوبالا اعد لّوالا ةفلدلا ىهست (
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 0 والا بابلا 4

 |فرالا تتركالما تكتف كلذ قوق ام امو

ْ 
| 

 از ناكنأو . لعن زو لع جرحد ن ١ ليقف هنازيم

 مَ م6 اليقف ةلباقي امور نوما ةينب نم ناكناف

 ري ذالاو . لعفا نزو لع ٌرمحإو »لعق تنزو ىلع
 لع ٌلتاقو لأ نزو ىلع كأن ١ كيقف هظفلب

 لكرابنعا قلطي كلذ ىلعو. رج لهو لعاف نزو
 ءارقتسال أب هيلع سقف. و

 بولسالا اذه ىلع ةئزو ربخعي اًقلطم نون ام لك نأ يا ()

 لِعاف نّزو ىلع بزاض د نوكيف اضيا ءامسالا لمثي كلذو

 .ارج مهو لوعنم نزو ىلع جبورضمو |

 ظ عبارلا لصفلا ظ
 | ةدّرجما ل اعفالا نازوا ف ْ

 | فلخت نااّماف .ايئالث دّرجلا لمفلا ناكاذا
 هيضام نروكيف .عراضا او يضاملا نيب هنيع ة ل
 | برغي نقلا اقروربجم ةعراضمو ادع

 يي 2 2 2 م بججججاب
 سسوس بوس سقس اا وس سس سس بسس ووو رس سس يسود



 1 ظ ل اعفالا ةينبا يف

 ينانلا لصفلا
 هماكحإو لعنلا ةينبا يف

 ةناارتغ) ةعيرا ىلإ خجل هثاث لع لمعلا نب

 دايز نم الخ نإف .ةتس ىلا يهتنيف هيف دازي دق
 ارضا تلح ناكر. ديريلا ره او

 .ملاسلا وهف فيعضتلاو ةزهطأو ةلعلا فورح نم
 نأو . ع اوهف طقف ةلعلا فورح نم تلخ ناف

 | ”نازوا كلذ نم لكو . .لتملاوهف اهم لت ل

 ثلاثلا لصفلا
 ل اعفالا نازيم يف

 | مولقم ريدافم ىلع اوال غيص تناكأل
 نا ليقف. هب ربتعت نازيم لعفلا ظفل نم ا لوج

 اداضلا نوع نمو لعق زو لعدم برص
 .هيلع سقو اللاب ايلا نعو نيعلاب ال انعو افلاب



- 

 0 ا

 لالا اجلا

 دا دا ا دال 1/4 ريدا العلم لعالم لمد |
 لوصف ةعسن هيفو اهءاكحإو ل اعفالا ةينبا يف

 لوالا لصفلا
 معاونإو لعفلا ةقيقح يف

 دحاب نرتقم وسفن يف يلم لعل ةاياوزمملا
 . لبقتسملاو لاكإو ىضايلا فو . ةثلدلا ةنمزالا
 بوك ءزاضل وا برك ام امإ ةنمأ فرصتملاو

 لك ىلعمالكلا طسب يئايسو .برضإكرماوا

216 2/6 216 216 26 26 2/6 2/6 2/6 26 2/6 26 2/6 6 

 لصنملاب كلذ

 ةنمزالا دحأب 'نداتم ىنعم ىلع اهموكب ل خنلا ةلالد نين ()

 ابنم دحإو لك ناف لغو مويلاو سما وحن نم از ارارتحا عركاذملا

 00 يما هذه دحا ىلع لَ

 الدي ةناف ماقوحن فالخب طقف نامرلا ىلع ةتلالد نوكتف نامزلا

 يفاملا وهو نامز ىلع لدي ىنعملا اذهو مايتلا وهو نعم ىلع



 7 ةندنلا

 ثلانلا لصفلا

0 1 0 
 ىأ مخ اما ةكرحلإو . ”نيكاس وا كرختم امإ فرحا
 دق اهربغو ةدوشيبم نوكت يق ينالوا :سكوأ" 2

 أ ا” ىرخا لصوتو# 37 عطف ةز ريطإو ٠ اًددشم نوكي

 أم فرحا قوف مرت ةمالع كلذ نمر لحلو تفرع

 | ةروصب تّبتكزهإ اهعمر عطق ةمالع وأ ةرسك نكت |
  كلوق يف كلذ لكعمجا كقو .ةنخ متراف فلألا

 ءاخلاو ةعوطقم ىلوالا يملا نلف. هنأ امخأ
 ماللاو 10 اهدعب ةزفل او ةدّدشم هاطلإو "ةموهضم

 قطو نماإلاو ' ةحوتفم مجلأو 0 وكأس

 قرا اههيضوم يت نيس دج كدا



 انتا :

 اهناك سلجأ لجراي لاقيف ءوشح يس اهب ظفلبالو لجر اي.
 نكت
 لجراي مركحأ ل اقيف تعقو اهيح اهب ظنلي عطنلا مه

 اًعينج اههف اهب ًاظونلم مركَأ لجرايو و
 ةكر رح دعب ناك ءاوس طنف نوكسلا نيللا فرح يف نتعب 005

 امإو . تفيسو بودك ةضاختالا ا ليوابابو دوعك ةفئاجت
 دوع يف [؟هل ةسناجلا ةكرحا دعب ككلسلا سيسر

 هبوخأو
 آلا ذر ل ل اعفالا فيراصت نم. سيل ام يق صولا ةزم ()
 نانثو مثيأو نيأو تسآو مسأ يو ءامسا ةرشعو فيرعتلا لايف

 مسقلا رف نيو ناو ةنبأو ةأرمأو ةلرمأو |
 مال اهيف ع قل هو ةيسمش لال ضيأ فورا مهقنلو

 كويس ماللا ابعم ربظت ينل | ينو ةيرإو فيرعتلا,

 بارتلا لوقتف ن جد ركب ص ش نتالرذ اشراك

 | بذلا فرحلا ديدشتو ماللا م اععداب رج لهو راذلاو لاا اوا

 | جم لباو بابإو ضرالا وظف ةيرق قالا "هه
 ع

 ٍ ظ



 0 ةمدنملا

 و اا . م 12 لاقيو قابلا وهو
 تبني أم اهنم نأريغ ائاضساللا

 هل لاقيو جْرَدلا هي طتسيو مالكلا ءادتبا يف اًضفل |
 هل لاقيو اًعيجج اههف تبقي ام اهنمو لصولا ةرمه
 نس ريا

 فرح وهن اًنكاس ناكاذا ةلعلا فرح نأ ملعإو
 ديلا هيفرسي مجلنإع دكرخ زيف لعل واق

0.00 

 و وع حا
 1 ةليزم_هردضمُو هقوف أم يضامو يابرلا ىوس ام

 بهذ لك ةبهاذ عطقلا ةزبه كلذ نود لنا

 قالطالا ىلع

 قو ظفللا يف اهبساني ةنال ةكرحلا ىرجم ةلعلا فرح يرحي (0)
 كفرعتم 5 لالا

 لوبق هس ةبسانن اال ةلعلا فرح ىرحجم ةزمملا يرجت ©
 فرعتس ال العالا

 سلجإ ل اقيف مالكلا ءادتبا يس اهب ظفلي لصولا ةزه «)



 .ةمّدقملا 3

 4 ف ارارحأ بارع 55 لايعاسلا

 ةدراولا لكلا ةينبا ل اوحا نم ةناف . ك ابا تيارو كوبا ماق وحن

 ىه بارعالاو . بابلا اذه نم نوكت الف بارعالا ليبق نم |
 || هب تيارو ماتك اهيلع لخدب لماعل لكلا يف ثدحيرييغت
 نيل انملا

 برضك ةنلذفع قلثما ىلا لوحتب هسذلا وه قدشملا لعنلا (9

 برضأو برضيو
 ١ كلذ ريغ ىلارغصيو عمجيو ىنثي يذلا وه نكمتملا مسالا )00

 | ةفرعتس 5

 'اا6 رجا ل2 تااوكما ىلإ ةلكلا#ةروض ليوم (6)

 اهم 4 3 5

 تاوصأ يثو مو ةيئاجتلا فورا نم لكلا بكرتل

 )0. نيمشلاو 4: راسللاو قلخلا 0 هىلع ةلّيعم

 فلالاو واولا وهو ةكرحا ىرجم كيسرجيام اهتم نأ
 اا امي ةلحلا ترس ل ناتو كابلات



9 

 اة

 م 14 اب

 7 باويا ةرشعو ةمّدقم لع لقشمو اهماكحإو لكلا ةينبا ف:
 ةقدنلل

 | لوصف ةقلث اهيفو اهئازجإو تافرصتملاو فيرصنلا ناهب يف

 اال
 معوضومو فرصلا ةنيتح يف

 ةيبالاوحا اسم فر لوصاب لع فرصلا
 ”قتشلا لعنلا ةعوضومو: بازغاب تسيل ينل |ٍلكلأ

 | ءانبلا ةروص نع أهييف ثحيي وهو. 0 مالأو

 | ىلع مقنلا ةلف "رح مل ىرخا رقيه ىلا اهليوحتو
 ةفص نع كاذو تادرفملا تاذ نع مع ةبالوخلا

 ملعتس كتابك

 ا ا عيا + وج جيبه



 17 نيعتمتب بارعالاو بغيرصنلا دعإوق_ يف, بال اكةنلعج

 أ 2 هديبو . ل اعفالإو ءاممالا يدخل دم يدلل
 | ةكدبلا اننلزي ادمح . لالعالاو ةعصلاو ةيرصنلا
 © رصنخم اذهف دعب اما *رئامغلا رهظتو :رئآرسلا ىلبن موي

 ظ . دقو .رباككلا سلجم ىلا لوخدلا ىلع .رغاصالا للا
 2 - ةيميسقو 00 لوصاأ يف . باطخلا لصف ةتيمس

 ِ لمتجي ام نيضت + لوصصفر ربإوبا ىلع نالعشي نيباتكىلآ
 ةناخس هللا رو لوصالا هذه نم ةلثم

 لك نم نمل اةلفاطبملا
 هللاو.ةرذعملارظنلا م 1



 11 هن

 هيلا تفيضأ دقو
 هلا ور
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