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 هسبجانلا ةقرفلا لوخد موي اًدغاهولخدت ىكاودهتجاف

 " ضرعلا ._رليصحم ةبس كسوفن نوبهذتو ٠ ضرغلا كاردايف نومببت لا
 ”اع ىدرلا 0 ىدملاب ةلالضا٠ ٠ نولدبتستوأ|

 :تاقصلا أ اونسحالأ ' مريغل ةتعفنم ل ا كريخي نولختو

 .ةرتفل اةنس نم أوظقيتساو .تاذلل سل ركذ_.رماورثكاو تاذل اميركي

 [ةهافرلا دعب تدعو .[ستاومأ مهصااذا كييفاف“ ه 1 ولو رانلا|ويأو

 : بابحالا مكي عبو. 0000 بيجأو البل ارادىلا متلقتو :اتافر

 لحت كدوفع تعيصاو ٠ خزربلا بيل يف ميلقتإو باوبالا ا 1
 مفقوو ٠ رودصلايق ام_لصحو.روبقلا يف ام ثعباذ 0 ْ
 هللا ككرغي الو ايندلا ةايحلا كترغت الف ”رومالا ديلاقم هديب 0
 ىف. 5-6 0 ١ هيلي ”اعدلل طس ةنأ من :راورخلا ظ

 0 ٠ هيلأس لبقأ غرف امل“ هتاعد كاصوع اونمأو ٠ هئاكبل موقلا ْ

 اكو مام هنح 8 كاف. هتحار تال. رف - هيلع ءابدلاو هيل
 سيل د هبوركملا م حاورأ حوريوهو٠ 4 هنيادهو عصا ركش طار هيأنع

 لايذأ انع تمحتنأو 0 ىداهتي ىلو مث« هبورشم مخم دحإو لك
 اب اظعتم ٠ رطاذلإو ردصلا حرشنم٠ رظانلار يرق تيضف . هيبادع

 0 00 0 لوي

0 0 0 8 

 نينمؤملا عفنت
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 +١ معلا كلب تاما نم *لغا+ .:ليتلرقواخيجاللا 5
 هرش قوتو ىوطل كايإو 2لذ صراف عنتقارزنلاب و

 هره ةبضلا [ليفع تناك قلو ربصأو ةيبرقثال شيعلا ولحو ا

 ةلفغلا هذه ام“ ةرخالال مقاخ متئاو كت قلخ اينذلا ا 0

 اذه ام ٠ كيوطخ ىلا كب تطخ ىلا ةعدلا هام مولق ىلع تنئر يفاأ
 امل: كرارحا دييلاب قمل يذلا عيطلا اذهان ٠ مراصبإ ىن نا يذلا ىذا

 رث رظو ٠ نأ هللإو ىل< اوبيجتو حالفلا عاد ىلأ اوغصتو ٠ .اويينت ناكل نأ ||

 ىلع اولمتشإو ٠ ةعامجملاو ةنسلا لها أومزالو ٠ ةعاطل ىلا اوخح اف :نابو قا |

 |يف اوصلخاو ٠ اوقرفت الو اهي هللا ل بح اومصتعإو ٠ اوقزم نا لبق تاريخا |
 0 نطول ا نع ليجرلل !ودوزتو' قاما تاب وهنا ٠ لاعالا|

 كا تا نع اولختو ' مراكأ | دوقعب ئلحتو "٠ نطب أمو أهتمرهظ أم ىش 2

 ١ نيدحملا بالالا ننساها اجالاد: ونرى
 | لعربصلا اوذختإو :٠ منلا لذبب مضارع اونوضو" ملاك ظ
 د مدر نم عرفغملا | اوعراسو ٠ ةنجو ةدع ىولبلا|

 بأدا ىنيعلا'' اهفيطق "١ هيلاغ ةنجأ نم اها نسحا

 هيغال اذبا ايف مهستالمزعلا يلوا اهلهأ تن اكك

 هيهازلا اهتاضور يف نوعسي ملوح نم نادلولاو روحا

 هيضأر ةيضرم ةعان 1 مدحايواهيف مهوجو

 يراج نزلا ند مواهن ةعوفرم دفولل ررس 5ك

 هيفاضلا[ر ]وك ةعرضوم ١ اتيييارز اين نال
 - 2 1 ١

 يسم ساس سس سس سل

 مسيلللد 



 رعت

 كسهتلا اهعارش اولعجإو٠ةعبنم كلف ىتلا نم هيف اويكراف : قيرغ نمةل |
 | ينو ٠ لحارلا كرشب ريشب مدقيو ٠ لحاسلا نوغلبت لعل ةعيرشلا ىرعب

 رد زل ركلة رخل |كيش ةويحأر خو لور عتالو وراق طن
 نماهونّوهاوريعتالو ائربعاف اهعقيقح زاجم
 ظ نكي م تازلز اذأ هارت ١ فرخز#لت ب نسحاف

 | ىوقإو كرسإو كصرح لزجأو ٠ كّرشو' ”كضرح رثكا ام مدأ نبإ

 ١ كليا نتي لل خ5- كلرفظ كفو نب فمضإو كرف كنود نم لغ
 ا لا ٠ ءارخما ديص ىلا كبثوإو . كبتعي نم بعتإو |
 |ريتكلا نمالو ٠ عنقت ليلقلاب ال“ هرملجرلانيعفيس« هرشلا نا تياءاما|

 | كتاقوإو. ا يا تال كنا يغب الو -يغصت ظعاوملا ىلا الو : عبشت
 ا والم تير نع هوجن كلتاذو ٠ ةدودرم ةيزراء كلاومإو٠ ةدودحم |

 ظ عئادولا درع نا اهويدب الو ءادو الإ نولهالاو لاملا امو

 أ اختل لوظن لبن قوما نإو ٠ ىدس كرتف كنا ثسحتا كحيو|
 |ةرذلا ىلع نبساحتلو ٠ نبعلاك لابيحلا نوكت موي نثعبنل ٠ نهذلا 0 ظ

 ةرذ لاقتم لظياال هلأ ن

 هرم دعب نم ةرم كلا 2لاساورورغلا نيا
 هريللاب نمتيملا ربلا نم“ 2 طحت ارزق ابلاي قو

 رسل خوي اننازطلالا: رم < ٠ اهيف.اهندلا:ا ىلا نكرحالو :..:|

 هرضم مليشَو نوضرياب موق رادنماطادعتسالا |
 داسفالا ضرح ا 0



 الز رم عيان ودق: كلضقم ضرهسيف كلنا الو علت يئإ زم ا

 ٠ هسلجم روضحب راشإو ٠ ظافلالا ليلج كيس يناعملا 8 ظاعولا |
 ىتح ٠ .ةرايسلا كلس يب تظننإو : ةرامشالا تلبقق سبق هوضب ءادخحالاوأ
 ا ريقفلإو ينغلا ا . يصف هيدانم نال. يسفر دان ىلا انيضفا |

 بولق مالكلا رحت نتفي ٠ هدتلح تا ذإو ريمالاو رومال العا
 . لولحل اوبهاتق : سان 2021 هيقرفأ

 ل يصاعلا اودرو ٠ دازلإو 0 هلوزن لبق هل اودعتسإو

 | مالظ ف مولظملا ةوعد |وقلاو يح ةب نع إولدعت الو. دانا

 2-0 اوغرفاو ٠ هرمو هولح *اضقلاب اوضرأو ٠ هررشو هريخ ردقلاب اونماو - دلا|

 :لا م الع ىلا اوعزفإو :بونذلا بونذ
 هباقعو هنصح نم ىوطلا بر ىوه مف ءاطخملا فيس |وبنحتو

 | ١ هولاقعو هيزخ نماولمت يك مكبر ىوقت بانج اوكستو |

 اهرماع“ اييراقع مساهبراقأ ىل ١ اهناف ايندلإو ركياوأ
 ا دك و ريس هلالي ناسف اهرب سارس اهمال

 قيمعلا اهرجي.رذتالو يقينال هال رخل رده اهحرجو
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 م نم ٠ ةبر بوو 100 ١

 ىلا كجوحبي اب ملكتن الو كردص ريغ كرس عدوتال نامرتملا مدع مادتسا

 كرذع ةماقأ

 ا 0 ناك ولو هبف دل ىلا .٠ وقال كد رسل ظفحم دكت

 اناه الهاوشعدوأ نإو ربل الفاو هكاوم فعدرا نأ كناف

 الغ: مطالع دوجول ا ىل امدعلان م جرخ دراي هدي طسبنم

 نم :كلبلا هيلي ان ريسرملاو 212200 2 هتف 7

 00 را 0 علطا ٠ راجيا نسحا|
 | ىلع كنح نم ل اف ةردقلا مدعل نص نمو.

 | نم ريخ هبل 00 ع: مراحل نع كفكام قرطلا حضوأو ٠ مراكلا|
 قرن. ةيطراوةماكردم هم ميشو
 ٠١ كلاعفأىعفأ رش نم ذعتساو٠ نامزل ات اوطس نم نمات الو ٠ ناسأل أ ةيانج

 كل اوحا عيج يف ىدصلاب لحوأ
 ظ " ةقيرط قيرطلا ةباهع هيلئاق ثرويقدصلا

 ظ 0 نم ةنافباتلارهعويظفحإ»و |

 ظ 0 .إو بابرالا بر بانج ذلو ٠ باوصلا ليبسنع جال

 ظ نردذلا نايفخأو 7 معي نم شخإو ٠ ريدق يش لك ىلع وهو كلملا|
 ؤ رديك رجأو ةرفغم ل بييغلاب مهر نوشخي أ



١١١ 
 ومس ب ١

 | .وكزؤكلاو: ومما ضابطا نسليعتالا «قبلاغلل راظظو امال لذل
 أ ناو ريعلا ةدف٠ ةريسيلا كندب ةحص كنرغتال٠ هسفن ىلع هريخم َ “رض

 | راوللا لوفب عدتريا ل “حابصلاو هلا ريسب

 ىنقيام لانربص نمو ٠ ىنغتسأ هقزرب عنق نم“ لسنلاو ]
 ”لصح دق يذلاب عنتفا ةنمو ربطصاف ىأن كنع قزرلا اذا
 ا يا ا ا

 | ٠ تجي هلا ىلا ةذجاح عفر نم ٠ ةرخافلا سبالم اب زاف“ ةرخالاب نم

 رواق فدير ىلا اكو قوما طو مالاس 0 0
 أايندلا٠ اًرجابقعأاملاومالا مفنإو . اًركش جوا املانالاعفرا ٠ هبونذ نع

 ناهتسل نمو بله لل الاع قن لملر فحين قارا
 |  ةرقو ار ارق كبلقو كنفرط نم يفدت ةركف نمكلسفنر لختالا :باسنيدلاب|
 كالوم ةفلاخم نم رذحإو ٠ كوه ةعاط نع دعأ

 يناوطإو ىوملا ةلذبندجإو يصاخملااذ اي كإوه عبافت ال
 ينامالا هلالا ىلع ىنمتو ةأوه عاطأ نم سانلا قيحأ ظ

 0 ٠ نانع هبكح نعججرخ نمو ' ةانغأ لاب قثونمأ
 |كيلع علخيو : رانملا كل عفري تمصلا ٠ ةتمادن ثلق ةناسل ظنح .نسوأ

 .|| نتنت ٠ لالملإو ردغل ا |هعبط ايندل إو ٠ لاح ىلع ىتيالنامزلا ٠ راقولا بون
 ًاذحو ٠ يصاحلل يف كرع _نفتال 'ةيشالخلا اتنيري عدختو. ةيوازأآ"(عرهزإ
 ٠ راركلا كنعرفتت اها. مالكلا ةرثكو كايا ٠ يصاونلا كلامأن م كَرذح



 روصتلا لها لقت البلار اد ىلإ فوخريغ نم لتانام

 رودت اياربلا راعأ عئاض ىلع اهيفتوملل قحر نم مك

 روغنلا دسل هبحرت انك نمذخايقرهدلا انيلع ىنخا

 رومالا ريصت هللا ىلا ..الأ كيس ذقعت مك عرمالاب رهداي

 2 53 دي 0 كحك

 ْ ٠١ رك
: 2 : 6 6 

0 ' 1 | 

 م 0 ءايلل 0 0

 | ةترغ ملعلا٠ هردق شد ءاهفسلا فار نمو" 4 9( ءالعلا قداصأ
 1 :ةلخ* ]جا ةمورماو د كت علا ٠ فافعلا ةجتث دهزلاو 5

 ال رم يبا لأ منان عرد ىلا . طاق نس
 | لهج او ٠ بهاوملا نسحا لقعلا .سرا> ظعاوبف لدعلا سس

 العلا لك لتت اهلعلا هيأ 0 ىلا عرهاف لقعم نسح القعلا

 ردا ماو تراك نال |. رت صخب كلا نايولعو

 *لذي ,عيطلاو' 1 :رذح ارش قو :ردقلاب يضر نم
 يق داسفلا هّرس نم“ مدنتر اطخالا رم عفن الو ٠ لست كسفن بساح: رباكالا

 الو - "شن كنع بيطي املا لقتال" ضرعلا ريويبعتلا ٌةءاس:ضرالا|



 ًااينذلاة خالل هزحداف تاون نس ددعاطاو ٠ بتاصقالا لع كرار
 . رومالا مزع نم كلذ نا كباصا | لعربضإو ٠ رورغل ا عاتم

 رورسلا انع بهذا ًالحاراي

 ىنتخا فوسخلاب الالهايو

 مقاله تقراف دق تنك نأ

 ينءاسنمكدعب نمت رواج

 ىضم_عيفر ردب نم هاليو

 ىرس |. موقلا بويجلا قش
 هل ىنفد]ببق يردا تنك ام

 2 يدا .لفط ىلع ينط '

 تهز ضور هز ىلع يفط
 نالبق ىوذ نصغ ىلع يفلت
 توطنافبكهجولا كاذل اه ١

 ايوان ةهرق نذل يأ

 ولا ولح رجلا را ه1
 ىونلا موي لج ام هلو

 روم نا انب ض -رالا تداكو

 ل 3 اشكردي نألبقنم

 روحو ناسح نادلو كلوح
 11 ال يذلاراجتا كنييل

 روبت نوي يناعلا ةرامت
 رودصلا هيلع أوقش اوفصنأو ل

 روغتىراعصلا يف يراردلا نأ

 روبط لسغ نيعل | عمدو .شعن

 روهزلا نودفظنلابتلجوعف

 رون ضغلا مرون نمانل ودنا

 روشنلا رويل ىتسحا ةتايا

 روبفلاراوج دحللا فدص

 روز ربصلإو هيف ىقحدجولا
 روجال ١ -- جن حبل الا

 ْ رورغلا عافشالا هب ولت ال اهو ايدل هزت“ ام

 |  روطسلاك اهقرفياودنغا + ىرولا منرفنتلا فكي وت

 ىنعملا ىف دمأ يا )0

 00 020 ١
 يراوجو هراوج نيب ناتش ةبو رواجو يءادعأا ثر واج ىنعملا



 انكرتو ةنجل ىل 1 رازوالا |و بونذلا نم ا«ٌربم بهذ الفطو

 رهدلا اهلقن ةردو ٠ نامزلا يديأ هفرصب تعلو انانيقوا انلا بهاتف ب لقت

 ”رافخأ امو: ”رادبالا لبق فوسفلا ةلجاع ًالالهو ٠ نانكالا يطل ظ
 رادقالا بصر افس رافسا |

 راخالا بكاوكر ع كاذكو ورعرصقا ناك ام اك كأي

 هقأ سها يو ' هيلع قرحو يقتاق ةدشو٠ هيلا قوش هلل لءدقوأ

 احا باصأو ٠ حاسو يعومد نم لاس امو. هقارفل يفزحو قب طرفوأ

 3 حارجتا نم

 رمت مل اهكو يضقت ام اهاراغ ةبيصمريغصلاتوم |
 زيت توردهك مدلل رح ام قلخلا تافر يبحي نمي امسف

 7 و/) دوسانمأيل داعا٠ يغب . ائيعم نويعلا ءامىرجا دقلا

 | ةانيدفل .٠ ىدرملا ذرت ةيبحلا ”نإو.٠ انفلا ليقي فدخل نارولو انيلايل اضيدأ
 |ساكلا ةنكلو ٠ حامرلاو ا راجي ةنود انضخو ٠ حاورالاو لاومالاب|
 | روماملا لع ةكولس مونحل ليبسلإو ٠ ريبكلاو رولا برش قرت يذلا|
 ايدل ما ظزورمالو؛ نصار ةكحو ٠ . نوعجأر هيلاانإو هللاناف: ريمالاوأ

 ظ | هللاكاقبا تنإو' ذفنام هالولو ةينملا مس لسري يذلاوهو ٠ ذخأ ام هلو طعا|
 ملكت كيتاتامإ راو سغلا ظستم تاكو وياي ءاهنلا نم لأ

 ايمدع | لا> لكولع هلل ديحلاو ٠ بضغلا ال اضرلا هجوب ردغلا لباقوأ
 رجالاو ٠ ديعولا موي ىلا داعيال يضاملاو ٠ ديفي الو يدجيال عزجلاف- بلسوأ|

 ن7 4
 أاردب ةترو ريص يأ
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 لبقثلا نم رذعأو. ركسلا نم لفلاك يزطليانو
 5 ا نابو يفعدو من: ليفاوأ

 عبعي ومع 0 65 لقط
 1 © 2 أيا 052

 7 5 1 م 0 03-2

 3 5 ور وردم كن 3 00
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 نورشعلاو نماثلا لصفلا
 | ءاثرلا يف

 بالا تاكو 0 ول هاب دلو <لع رعي نأ تام

 |[ نسر ؤذعم 0 0 |صحاذل: هيلجتتإو أ

 4 يفنعب لضاوعا ا و 4

 هيختنإو بارتلا أطانإو_اهيف سلو ميلا يرانا
 |راد ٠ كردص ةفيعص نم نزحا ةيآ ابو. كربصو كرمت يف هللا دمايندلا |

 :انويعداكبلاب تدخشإو ٠ اتورق تنفارك اهنارجو اهلهاب ردغتو . اهناكس رك ظ

 ردلاو نم تذخإو ٠ ؟ديدج تفلخإو : دقو تمرضإو ادفع ترثنو |

 بارتل | ةيدرا بارتالا تسبلاو «٠ بابحالا لمثتقرفو' اديلوأ

 انزح وحن تقاسو الق تعور دقو

 انصغ ىدرلابشتوذإو تلامنادعبثلمو

 : ةقف رع يذل ٠١ بيصخلا كضور ةرهز و٠ 00 فيك الو

 ع ىلع دابكالا ىوشو٠ فسالا دس او ' هدعب عمادملارتس كلتهو

 ٠ عدصتو اي د اخ ملام ةلاي٠ فلتلا

 عونحس 00

 |لافلا نم ىنعتساو :ليثا

- 

 ع

 ظ



 روغنل ا روغت هيج 0 ترجأو

 .ةفولاملا ٍههعن غايسلا رم هالوا ام ىلع ةلركشل إو ٠ هلل دمحلا مث هلل دمحماف
 ةرادإو ٠ يلاوملا هرورس ةمادا يف ةيغرلا هيلإو . ةفورعملا هيدا فورعموأ
 رشل ريزولا ن ١ لاقو. مأيإ اطيل مدق نان غ٠. ىلايللا رم ىلع هدعس كلفأ

 بتكا تلق  هعمس ءانلل نموي فيشلام فرد دارك ”لماف مالغبأ
 | نغ . ةدايسلا لاله روبظب ابحئرمو : ةداعسلا محن عولطب ًالهأ

 ةرجخش نم اهب مرك"١ ابلحم لئاضنلا تانج يف يلاعلا ٠ الطف أولا ةريخلا

 ٠ نيح لك اهلك قوت - تهاب هيلا فرط لك ينانلا اهعرفو ٠ تباث اهلصا |
 | لالخ نم تمستو ٠ ةترضن تفاراًدولوم هل اي٠ نيحئارلإو نيداغلا اهرب تو أ

 سوفن و دروم. تحاتراو . يلاوعلا دودق همودنت تّرتهإو ٠ ةترهز مراكملا|
 بتارملا لئانع - كاع ٠ لفاحلا رودص هل تفرشتساو ٠ يلاعملا |

 هيعيص ةرهاشمب ؛ لمتو .ريزولا اهيا هب هب نتف لزانللاو
 ()و

 ظ عاين 3 ديل ظح  ةتقرر مي كافاودقف رشإو
 ٠ تلبانح ىلع يرارملل تح ريال . ةفئاط كمرح ةبعكي يناهتلا تلازال

 ْ هدالت نيو كلن فراط

 ءدالوا نم بيشلا لوهكلاىرتو هيارب ءيضتست تح تيقبو

 نرساحم لماتو. اهشقن نم غرفايلف|
ظ . ركشلاو ءاننلا مالعا رشن ٠ اهشقرأ

 

 لينكيا 27+ . دبجلا ليوطلا عساولا . "'



 انصو دسالاك ةنا الأ

 ”ليوط ترم ةطيسج كد انع اتذيو اني عاب راش ١
 ”ليلعمسلا انكو ىرشلادسا 1 2 ييعا

 [ربلا دهم ةالزنم ةيفاعلا نم دلوخدو ٠ هعصل باوا هسبل ىلع هللا دمح

 فو وجبل دل هيعيجوو سبح 9
 ٠١ نيحرفلا نم ةناربخت هزيراسأو نيحع دعب ينءاج هن ةنأ مث ٠ دئاع ىلإ ةلصل

 تلقا 0 ءر نم لهف .ةرازولا هيلو يقفر نأ 0
 بتكأشل

 هذبب هاتهو ٠ ريزغلا هلضف ةفاكلا لع ضافأو :ريزولا انالوم هللاديا

 : اهيلطم ةيام بذجلا هيلق ريرحت اهغلبو ٠ اهبهذم هجو توا يقلا ةبترلا

 ايلاوحأ ةيضرملا دعإونلا لع رّرقو .اهلاومأ ديد ىلإ
 ْ املالآ حلصي نكي ملو ة) الإ لصت نكت لف

 [دنسأو ٠ رطاوخلا تارطخ 5 دهشتو :رظاونلا ةرظنتت تناك اماذه
 نم هاضما ايف رهدلا باصاو.٠ ِهلجرو هليخم ربخلا بلجاو . لها ىلا -

 غ0
 . || ءىدبت ناب ٠ ىرشبلا هذه حا امو: اهيفاكو اهلفاك ىلع ةرازولا سورع

 ثنو لا قاختل و٠ ليو ناصغالا دينو ٠ ارشن اهدورول اهد رو نم ضايرلا

 نمل انك او .رهاوزلا وموجخ دوقعب قفالا دلي ٠ ليصالا نارفعزب
 رباحلا هأوف انف مالفالا

 عابشلارثك ةماهب لجو ادسالا ةربك ىلس قف نتيرط ©"

١ 
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 حملي | ناكف اسف منيب ةّرس ا ”ونلا مساق
 اي طش ناوةل [دهاشم٠ وركذل اهدشسم هتبيغ ةدم لزي لو '

 اههسوتلخ ؟قرولا هيلايل مو ابقثرم . اههعن تار يبل همايا ىلا اًقوشتم|

 رلاصو لوهس يفالا قش لو ةعيطق نوزحرذخنمل يلايل ظ

 داعإو ٠ روفن لك سنالا نم همدقب فلإو رومالا تاتش هب هللا عمج نأ ىلإ |
 دبختا هللف٠ مدوعص ةدعصل ودوسح بلقرطفو' ةدوعس لزاذم هلل هردب ْ

 ىهو' لا ةياغ ةفويس 10 هام يقدلا ون كود ٠ ”دعن ال ىنلا هيعن ىلعأ

 نأ مانت ال ينل نيعب ”الكيو' نعطو دسح نم رش نم هذيعي نال وثوسملا ئ
 نأ لاقو ٠ هدم سقنلا نمو ةعاري لمح ٠ ةدم دعب ينافإو هنأ مث. نعظ وأ ماقأ

 || ١ ضرغلا رش هللا كديا كلثم نع ىفخب امو ..ضرملا نم "لبا دق يقيفر
 بكا هل تانفأ

 : نرخلاو هللا يضفتث :كافشو كدعحص مادإو :كلاقب هللا لاطا ةكحلا

 ٠ باونلا ةمابمل دكانتو ٠بابلالا ولوأ ركذبل كبفول در انها 0
 اليسا ارزكلملو ' داقتفالا نم يالومل لصح ام. داقرلا ذيذأ ينعنم دقلوأ

 ٠ تردص رهدلا نم ةلذغ الاي .ريغنلا نم فيطللا هجأ 1 لببجلا ب ويغا ظ

 رخذ ىلع العو هدسج عرك عزا ثيح ٠ تربظ لمالا ند ةرغ ىلع ة ةرنهوأ

 اهغ يك رح ماو ٠ اهسأر ىل | ةسايرلا نم ق'رأو 000 دلل

 ىنحلا ةترواجاامو. اطل منسلاكةنال الا لعا اف ةلمجلبو ٠ اهسأب ليزموأ
 يلطلا 9 "لازملا دعب ةلاح تنسح هضرم نم لبالاقي اجنيا "* |[
 ةبيغلا دنع[



 انعض دنف يركش ىرق تدر اعن ينتدلق يذلا تنا ظ
 انليم مركب . روقا حا ,...' ةفراع "يل نينا

 أملكللا“ لوتعل ةعلا هييقانه ٠ نحب نوتف مايا للي نرا ةلقكام شالا

 قربا لاو عار كلغ رمح نزع علو : ا, كنصو نعم
 .اًناسلرهدلاراعتساول ميم ًالكنا ىلع كرثنر هاوج طفثي ظانلإو ٠ كرحييفأ

 : كيياغ ىلا لصي مو لالملا هكر ردا: ان اجرت كرابخا لقن يف يزلا ذْختإو
 أم كت ًافاكم نم ىو هللاف: كيان دنع كوقولا نرودلالكلا ابعإو

 تعبلا' نع تلج يتلا كتاذ ءاقيب ءايلوالا عنو :سانلا ركش نم غلبا وه
 ! سايقاوأ

 00 ١ ىبعملا 7

 أ|حرشو ١ نونظلا سجاوه نكسو٠نويعلا قا امه ريشبلادرو أ

 ايوحصم انالوم بايا نم٠ اهجرسإو رورسلا ليخر جلإو .اهضنإورودصلا

 |فرتعإو ' لوبقلا ديزب دبعلا ٌءاقلتف ٠ همامزو لضفلادايق اكلم ٠ همالسلاب ||
 ظ ١ لوصولا لبق عئاضلا هفرع بيطب ||



 ول لولا بق كاطع هيدنلا . لالا تلوناب يىدتلا:هلاون لب
 0-2 مبعلا كلاضفاب يدادنعاو ٠ كحدمو كدج ليثت تعطتسا

 طارش بولقلا ٌرسي بلاق يف ةنغرفاو ٠ رظاونلا قورتةروص يق ةتزربال|

 : يلهاك ل قثا ام دوبحلا بئاقتح نم ينيلمجو ٠ يلهانمو يدراوم " تعرتا دنا

 كنالص داوم نمأ الأ يلم اتعطقو ٠ كتابهتابهب يرس ت>رإو|

 ٍدادو لكن انع كيلا ين اهتيدسادق ءاضيب ردي نم ؟ ْ

 داسجالايف حاو رالاعمتكلس اهتيلوا اعئانص هلالارجش 1

 ٠ بفئاظللا نئافن يلا هس دب م ىتحو ٠ فراوعلا سيالم يلع رشنت م ىلا ظ

 نميقاتو : عئانصلا بابسا لصتو . ةياعرلا لظ دو :ةيانعلا نويعب ظحتو |
 ةمرحاالو ٠ ةقباس ةمدخ ريغ ىرم ٠ عئاضاءرشنو ظوفحم هدهع اهناسحالا |

 نع " كال يننطلاو ٠ كريخ نم ءانغلاب تينغ املاط : ةقئاس فطاوعلا ىدطلأ
 رفأولا اهزنكن مكلدحامس يندحضمو ٠ اهريجي كاراطع ونبلباقو ٠ كريخب عاتجالا |
 هربت صلاخبأ ظ

 اوريق يف يظعا كنركشلف فينا نلوتتييسلب كوستال
 | انا ايف ٠ هتدم ةرازغ ديعب افأج يلف" تدعأو ' هتدح دعب البلك ينام تريض

 اكو كق ار ره برغر طرف ينجرخيالو ٠ كلقح ضب هاذا قيطا ال
 | اهددعأالءأعم. دع !ةليدد داياب اينلصو اهددمرتك ردي ركش رمح عرف

 هدايق زجمل ا كلم دقف كدبعب قفراو : ةدايز اهدعب يل ثدحت الف ظ

 كاياطع هه 0 ىلا



 نورشعلاو سداسلالصفلا .
 ظ ءانثلاو ركشلايف 5

 عضو نم ركشاف٠ بزال ةبرض نسحلا ىلع هاننل إو ٠ بجإو معنا ر كش
 | ١ كلاؤش باجل تي كيالؤسلا رم ظارس كو سيقول
 | . ومرك ٌعاركب كنحتإو:كنس كعضإو ٠ كنظ قدصو ٠ كلامأ ققحو
 | :كبناج_عرو :٠ كتودع ضو رو :كتوعدىلو : همعن متاعن كقفا يقعلطأو ْ

 العلا نم كللكنلو: كيناعمديإو:كينتعم ىوقو: كرام كلوا
 اياوبإ ةداعسل اراد ىلا كلل متفو .اًبأبقأ

 اباجحتا عفر ىدنلا هجو نعو لطم ريغب ليمجبا ةكالوإ
 اباد ظيرقنلا ريصت كيلع "حن هيدجماب كارث لبو

 ظ ملاوعو هيف» كلنا ركشلارشنب لطيلف- كلنانب ةأفاكلا نعرصقنأ|
 | دهرت ةنلق فرلالا لب لع وسيت ةيزاك" كلت دوجلا ةيعادوهو

 | ١ ةراقم 2011 هراعش ةماقأ يف دهتجاف ٠ فورعملا عانطصا ظ

 ||كدلق نم بجإوب متو :ريزغلا واضفب كلمش نم ىتح يف ريصقتنلإو كايأوأ
 ظ ةنج صرح يغ نم كزبع راذدعالا لعجت الو . ةنلا دوقعأ

 يمارو يئارغ نسمح كلوا . يذلا لع ءانثلاب كناسل قلطأ

 | بجاولا ضعبب هل روقتايك ايحلاءايح ضورل اركشةركشإو
 دئازلا ٠ هلاوماب دئابحلا٠ هيداوغينترغ ا لضنحملا ٠ ىيداياب 'لوطخملا اهي



 ورمأ رخآ هيلا لوثوي ايف
(00) 

 اًرظان بقاوعلا يف ركفي ل نم
 ١ ورءارفرطب ةيعاس ارو  ىدهل نعل ضو ةتراجت ترسخ

 نسم كاغلبي :رورشل أو نتفلا لاقعو.رورسلا ندعم ةناف للاب كيلعوأ
 نم اظاي ةيطعو ٠ ةيطو ةيطم .ةعيصان دمحلا نم هب كلثو. ةتيصاق دحلل|

 ٠ رومالا لبسي ٠ ةدوقعم دعسلاب اهعيولا ةمشو ٠ ةدومحم ةلصخو ٠ ةيطعأ

 نم الارظيال . ةيلج هيطاعتم ةأرفو ' ةيلع هبحاص ةه٠روذح لك يقيو

 ملسردصنع الاردصيالو“ مب 00 ظ

 يتلا كاننلا :ليصحتل اليم .٠ ينءاسنم ناسحالاب ”تلباق

 ملح ينابنسانلا فرع ذا 2 وركش نم بجاولاب تققو أ
 رج" ةءانالاب تفطإو ٠ كمرح محرإو كمحر لصو ٠ كءلظنع فعاوأ
 .٠ ساندالا نع كضرع ”نصو٠بقواذا ظيغل |قساغ نمرذجاو ٠ بضغلا ظ

 نودلقتلاو.ةماينلا موي لفل الها مف٠ سانلا نع نيقاعلا ةرمز فلخداو |
 الو: باسح ريغب ةنجلا نولخديو ٠ باونلا باوثا يف نولفري ٠ ةماركلا مركب
 قيرط ناسحالا ف عاو نامل ورا |يف هللا بقارو- ناسلا ناس نع تأ
 مث نيذلاو أولا نيذلا عم هللا ن نأ ىوفتلا :قزل|و' نونمؤوملا هي ؛ نأ نم

 نونسخ

 0 ل 3 هكرثل اهداسف 0 3

 1 راقولاو م لولا 22: ” بيقلا ثفيرظلا ةجاحلا
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 |هيلع٠ ناطلسلا دعإوق هب عفتريو ٠ ناطيشلا بقنا غزيو“ بوركللا بهايغ

 . . ةساوك إو ةدجقلا نع .نغموهو' ةسايسلار ادمأ

 | طسقلاب كيلف سانلا نيب كلكحو اًظقينم "كو لدعتال لدعلانعأ
 | طغلابكلنم اضرلا 500 رمهلا نسحإو ملماع قفرلابوأ

 رطبرلاو لحل يف قلما هلا بقارو ..'مماظف ذيج < وحمل ٌردب :لددأ
 :نحلا بري ٠ ةينتلا لبجعتو ٠ ةمعنلارييغتدلا عادو ٠ ةللظ ةناف لظضلاو كايإو |

 ١ ىونلا دي راث ”الايفعيو 'راعالأق جيو :رأب دلايلخيو. نحالا ببسيوأ

 لابلابعتيو ٠ لاما بهذيو ٠ دلولا مي عرسيو ٠ ددعلا صقتيو :رانلا يق
 اي حانت صقيو ٠ باقرلا برضيو» باقعلاسلجيوأ
 بام هللا نيبو أهنيب سيل ةتوعدو٠ بادسلاب ةقلعتم ةسافنأ مولظلإو ظ

 ب فج ”ليل ”يبلاف قتلا لييس كلسإو 0 ظ
 نم و هللأو هنلتات الو رلظلا بينج ظ

 ارم لال متحأو كمزعينابتاميبشو# 6 لا

 جزمإو - كلتيعر لبق كسسفن نسمو : كليا ب كسل نيزو 'لاجرل نم
 رّسإو ' نسحأ يف يقلاب عفداو ٠ ةبحصلا قوق كئايلوال راو: ةبهرلاب ةبغرلا|
 1 8 نكما اه فورعملا نمإ

 زامل ثدغ نزاانبأل 0

 .ديعولا فلخ ع 1 6-5000 ردو تاو 0 1



 || ةتلءإو ٠ نعظل ايف ةقذاتسا ٠ لاسي )ناو ربخي نا دئاونلاب دئاعلا فيضللو
 ظ ايتن فدنشإو اهركم يل نذاف - نطولا ىلا يقابتشاب

 دبا ىلع انمدتم انزهح الف اننيب عمججلاب مايالا تلضفت

 ٍديطإو جربلا ملعلإو كلامج ٠ . رقثالث دحإو يئادو تاعج
 ةماعنأ | دماح .فورعملا وفورعم ةيولا ار شان ٠ فولاملا هرباركاشترر سيان

 ىهو طق ةشحو كشي ل يذلاةصخت احدام ٠ ديعبل او بيرغلا لهث يذلا
 ةليبحلا هيدايا ىلع اينثم ٠ متازعلا مزع نم هاوح امركذ اًيرجم٠ ديحو ايندلا يف

 ظ ٠ ٌعافلا ىلع ضورلا ءانثأ

 ناسحالاو لدعلا يف

 . ناسنالا اهيارمالا لاشتساىلار دابف ٠ ناّسحالاو لدعلاب رماي هللا ن
 || رثك )و ٠ ةيعرلابقفر|و ٠ فاصوالا نساجت فصتإو ٠ فاصنالامالعارشنإو
 . ةلزنملا يف موصخلا نيب واسو ٠ ةلدعملا ءادر طسرأو ٠ ةيربلا ىلاّرِبلا نم

 سراح لدعلا ناملءإو : كريغل سانلا لظتالو .كريخو كرب خسأو ظ

 ديشرمو٠ رئاخا ايلمو٠ دسافلا حالصو٠ دساحلا تيبكو٠ نرامالا ةنظموأ

 1 ظ



 5ا/
 ع يحسم هس بس مع حبك دع دحيم دع تم ديس عع ت2 >7 |

 -_- وود حا د ادقإو

 |اهعننرةلصو :ا ورح اخو: اههعن تانجت قار خو. ل ش

 |ةلالاافصوررع رصقئبقانمو. ةنسح قالخإو ٠ دئاع هيلا لصو نمولعأ
 |او "مالك نه الفلا ةملتاءاشلا ابا لدعو ظ
 00 عضو هللو هب ةناريس هللا 0 ”لضفو ظ

 5 تلاقو باوالل ايبا بلا تحتشو . كلفل ١ ىلع الع يذلا ةبسن هلل

 |. ةدئاومقافنالا قافآ يف دفرلا ّملطإو ٠ ةدعاوق دل عفر يذلا ةنيبو ٠ كل

 اوكلمو ٠ 8 بورغ اياطعلا 0 مسوفن تكز نيذلا 4 7ع

 ظ : معيولا تتر فلا يسي ٠ يلاوعل فارطاب مهخ مايخ إوعفرو يلاعملا ةنع

 | نعطلا ىلع نيرباص اغولأ ةبقع نومحت# موتيدن |بيطب ا

 الط - برشلا تْيكورقاعن ىلغ برحلا اك ةعراقم نولضتيو :برضلاوأ
 ظ أله اونتشو ىده مهران ىلع ىرسلاا نبأ دجوو' ىدعلا 2 ارنك |

 ظ لايذالا لضف ةكرغل جا ىلع اورج لاطإالا
 .لازن وأ _.لئان موي ممأف نيقي نع مطا>ربخ درتنا

 لاصتلار حفانكالا رضخ رفلار انمادوسووجولا نظيز ولن

 ظ . دحى لا يهتتالاهنال ا نيب محتال ةبس ةساحف دعب وأ

 تصقتأ الف ٠ ىلوأو 2 ١ لوقل اراصتخإو ٠ الوطدا از نمعصي باهسالاو

 ١ لحرب نا مبتلل نو: هني تفطل نم تنيأع اب ينيع تّرقو» هيتيلأ ةدم

 أةعيطلاو ةيجبلا ء ءاانوكملا خلا "' 2 اهيف مدقف ءالكلا ةبادلا فعن سلا 09

 | نيتي
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| 

0 



 110 ايعراو دوج بنا ع" نامو- نرانبشل 17 هعوبر

 00 ينفيو ٠ مرشن دنع يءاطلا متاح يوطب . مدوفو ةافالام احاترم
 ادلاخ هيدلخو. هنزل لح نب ليك ف زظيو ورك ذ حراش ءاقبل

 ًانلديز اطعلو 0 هيه 1 نم نسبا ف سف

 ظ دئارف' ”نامزلا ةبله ف باهلا

 ْ 0 رتجلا دقو للرتاا - ةلاس امنلكأ ” فاسو كنت
 ٍآ

 ا
ْ 

 دقومريخ اهدنع ران ريخدجت وزان وش ىلا وضعت هتأت ىم ْ

 |قيلط ةيملا يلع رادنللا ليلج :راهنلا رك ةئبالا فيرعث ٠ ةورملا ليزجأ
 أ ىل راس الا ءىذدتتيو'٠ "وذل بهذي دجخا ٠ زر ةيلالأ دنع هجولا '

 ا

0 

 |بابو' دوصقم هوانفو : دوجوم هدوجو ٠ دودمم هلظ ٠ بلطلا لبق ةانعلا |
 | يضاقحلا ةيضق لصفيو' 0 نم يطعي ٠ دودرمريغنيدر اولا نع هلزنم|

 |خو دال داعيازجتاو ٠ يدايأ نم ىلوأ و ٠ رجولا نعال هع

 م (| وس يدع ن ع طامإو : ل اونلا لين ىرجأو :أرض هليزن نع كو ارب

 ظ لاوسلا
 د 1 اذا تح ىدنلا نزملا ملع ظ

 املا دمدعللا هلو ” قرب رقم :عيعلاكلف
 ارم ا فريك ابعم نوكوجي ام. ياقث ةنم يق ةنم تدهاشدللو
 ١ | نعل محلول ةموجحن تهزو اهلسا لاطةعاجتو ٠ ةموركت هز [

 قلخلا عسإولا © ل | عاجل ١ ديسلاو ةيملا مظعلا كلما 35
 هن كش ءاتشلا ةبله سوماقلا يف 5 ةمزلي يا 9

 ا



 يول ٌ ايضا | 0 نورشعل او عبارلا لصفل 5-5 || 0 ظ هر
 1 ةعاجتل اومركلايف 0

 م ءادحإ او لسراف ' ديبعلاو مدخلا نم ةعاج ةلوح : ديعت نم صقل ظ

 ظ 0 0 0 0 526 ءامدب ىقتسو ' 2

 0 ل ل ةفرعم ريغ نرم فورعملا يلا ىدسإو . ةفلدخم عاونأب
 |وناسحإو طيسبلا هلضفب ”مثو ٠ ماركالإو مركلا يف دحلا دا ءاعنالا

 لماكر هش ة هلم هيح منع را أو. لماثلا 1

 اقورم لاونلا رع 2 برقو ١ ققحو

 0 ارجتلاب نام "سا يدبفو
00 

 ”ىدلادت ا قرطي نيح قرطيال اناديغو ٠ ىتحب الادإ داوح غلايأ

 فا

 أ حربتال ”اًعذيمسو نانبلا ين" ًديدنصو:ىدنلاب ةقيدن|ض يفت" امرضخو |
 00 فيلا .السسلا حاجا 300 طل ا 7 مركلا 0000
 | أطوملا حلا فيرشلا مركلا ديسلا 2” داوجلاوا حاجتلاذيسلا 0107 5 : 200 . 0 5

 |“ ٠ برطضاو هل ١] رح ىط_ مويق ٠ برعلا ءايحأ ضعبب تررم

 | ' يزنمو يردق عقرو ' يباقنم نسحأو يب بحر هدم توند الف يلط ظ

 ظ 3 : يلون 1 يبراشم عرتاو' 0 ا 0 0 بذعأو

 متسسس بسس سمس س سم تسمم متم جس تمس سس يسم تسمم متت مجم ماتيس متسع مجم تجتاح تيم متم سس ممم جيم جس ستتم ميسم تست ساتم ايصال
22 222 1 0 0 

 0 3< تر
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 ل امة

 هقيتح  اهرظنت افاك

00 

 قلعلاب ”ةغوبصم ةقاوطا قلفلاهيبشضيبم عوضلاو
 ٍضارعالا يف داز دق نم دع 2 ضايبلإو ةريحا يف لادخي
 .مدلار حب يف ضاخدق ةناك _مزرم نم ةنسحأي مزرمو

 رقبسلا لضفي زاف دق هيمأر اخرا
 مولعم ةفصو "مخ ضيأ 3 ”رطيبسلا ةيلتو
 هيلع ةيممأ ةعطو 00 ِ

 ممثلا ٌيصك ردص اذ دوسا 0 ا انعلا لبقأو

 ابن لهانم دعي همرينم اجدواهصنيدضلا 5
 ال للا وويظ ينعا - ةنيرابطالا + ::ةليكت

 رسارعلاك سرطلا| 2 يلو

 هقينالا اهردغ يف ةحاس

 دادح ل ذا مىسأب يداعالا اوريطل أيعربشلو .ال

 كرويط نم_لكلادعت تح كريسيفدعسلاىنلت تمدو
 رقلملا دودخ ريطلا لبقو _قدنبلا ةامر ليلل ارهسام

 ||رئاط 607 لل | ابلم باززقلاك دوسا رئاط ةلا ليقو ناوركلا هنا نق"
 0 09 جاضحخل ءاملاذ يفا دباىري دج قنعلاليوط
 ىرابخا

 مكسههااااااااااتنتتسس تنصل للا
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 1 لبطل رع 7 25 000 نم 2 ”هراقنم ٠

 2 راطلا يف لاخت تدباذأ راتوالا 2 ةمغن قالو

 يدعسم خو اهربحيف ديعقْسأَي هج انا أه راق در "ةيخف

 ٌرملاطرفو فضولاونسحلايف ا غلغللاو

 مب يملا ع هرب 0 يبدن 2و 0 لنه ل ١ وكل

 هيج اخي عموما اهسابل هنولملا ا اذبحو

 .عوقرلا ا, ةيرع 'ءاجال“ ١" عوتلسلاب تا العم
 رهدملا هنول ةيساطقلا ع "” جربملا تافصي ١لااخاايذخ

 هرهازا - لكشو ينفض هرهازل ا عيبرلا مايا فلاي

 رجالا 0 لاع ةيال رمعمسالا ديدش هيمأر رْضلاو

 داغو رعبت رصع ركذي ردادح ,بلاخم وذ عرفا
 ةرسأ ودغتشحولل يتلا كلت نساك اكتإتعلةينصو ل

 اهراقتم ىدرلا يدا كديصلاب ١مهرافظا ةرفاظ 2

 قرزاّرخ بوث يف ىدبدتف ,قفشلا تحت ركل ايلنج

 ديرغتلاب عامسالا برطإو رديج نمألاب نع 7

 يك ذل.( ةياؤبلاب ١ يع الاف" :رغل |ىدباذا

 ةسأرو هقنع دونم ولم | هسابل ق فردلا هنا

 ةيبرتلإو بدالا لبقيو سن الا بحي ليحجلا توص ةئودهبشي رصبلاداح رئاط 09
 يف ريط )0 لوط ضعبهرافنم يف قنعلا ليوط رئاط وهو يراجاركذ )0

 طبلاردق



4 
0 

00 
 قالمالا ىلا ىعسن َق حاصاي

 اننماقرا لح الخلا ان ل

 "نكد ربايث يف لبي وبلاو
 550 تعبانت دف بحلاو

 اهبيط حوفي س
 راحلالاب ريطلا ١

 نرخ نم دعساياهب ن

 50 خج ىبس اذ 57

 رعضاوو رداصو ردرإو نم

 اولبث ذأ ريصلاك / ضل

 رسابللا جدم رضخأو

 :لكفلاو ىلحلا يف تافلدخم

 -ةرازمت_اييرخ ايت
 ”عيرا رشع دعب نم اهكاهف
 رئاط لك فاصوا تعججدق

 2 انهي فقع" مما

 رسل يك ةطقن ةنمسأرلا يف

 ةيابلج ضي م ىيحلاو

 214 ةضورو

 ضرالا نم يوتسملا وهو قلم عمج

 قاوشأ ع نم كتنذ لق ب نق

 اهتاجفين ادلولا | ف

 نسحناطرغببللابلتسي

 اهدوقعىبرلا ل عتطرغنأو

 اهبيطر اهحوديف ينثنيو

 9 0 هي كحول

 مقاوو رئاطو يع

 اجدل اك كارل دوو

 ساربنلا ىلع وهزي رهزإو
 لهتلا لإ 00

 0 نيح 0

 ثيل الو دجلا 7 000

 0 0 م
 معااوبصت ووحن ةامرلا نم

 ةيارج هقع يف قلعم

 دإوسلا ىلا نول ةنكدلا "'

 زوالا قنع نم لوطا ةقنعو لوط هراقنم يفزوالا وحنرئاط



 ؟١

 ا
 | ةيراسراهنالاو ٠ هرانيدو ةمرد موجنلا نمزربإو ٠ هراتسا ىخرادق ليللاوأ
 ةحئاس ا ةحراس |

 _ روبط نهاب 2 | روبط يف اليل فرظلا ان اخأاي فرطلا هّرن

 ظ رروتس يف تليخ دق شوقك رار سالما هجو قوف |
 ااأجناك نوب نسحا هيل نيبو أهنيب' ا

 | عفترتو 'راطملا يف جيرلا قبست بهذلا هام نم تعركو :٠ بهللا ف تضاخ ظ
 رس نم رظأو هبف تكرابو "نما هل 0 هكا را ذل بهعرصو ٠ نويعلا نعول از قانا م

 |.اًدهاش#ل ناك نم اهلمحو ٠ ادئام اهليصحتب اًديرف جرخو ٠ دش
 1 يجرلار توت مث / ةقرغر كشلاو دمح ار قو ٠ ةقبسو ٌةلبق نأ. ىرو ظ

 ظ ليج هجو ىلع هجولا كلذ نم |وقرفتو ٠ ليبنو هيبن لك |
 امش دق كامملل_سوق محبب  [عقإوئسا ضال رئاط# [١

 الكت تماص نم بجعاف 2 ىدرلا هيتايرعشيال ثبح نم
 ئمرلغيك ىرد يارلا انإو < . ةبلق بيصا نبا نسر

 ظ ا مهاون نيدو ينقأر ام ملوح ١ نم تدهاش الفأ

 ارشان تقو ٠ ينفرع مهسافنأ نم يكسملا بيطلابو . يع مجم لعتملا
 راكذنلاو قوشتلا ليبس ىلع الئاق ٠ رايطالاو فقاولا فصوأ

 ت7

6 

 اههضو مجلا تن 27 راقملا جوعا قنعلاو نيلجرلا ليوط ءاماريط نم 9
 ظ سانلا ةعامج



 |. بيطصلا امك ردا امو فيرش "”بطصمو : بهلاب اهرعن لاي ةيبرغأ| |
 ظ ةرضانلا مهوجو تاقوا بيطإو ٠ ةرهاطلا مهاياحس فطلا امأ

 ”اشعو ,جراوخو_غّوصمو 2 _عجاورو رهصمو _ةودغ يف ظ
 | ١ اههبغ بزالل انيطل نم : ةليطر اهدونت يحق ماا

 ظ 00 0 0 0 2 00 :

 رويطل ا راع 0 :رونلا

 |  ايكاوكامداكانمفذنتث اهجان ىنداذا لماوح ظ

 ْ ةيرود تارك اهأك ىقلافيلا نم ةباصالا يف عرسا ١ قدانب يرلل مهو

 أاهدورب يف ل ادخت يشدو ٠ ةفلدختل رويطل 0 ع
 ظ .ةدعم اط فونحلا فويس نإو ٠ ةدتم ايلا 0 ١ يديأ ْْن اردتولو ٠ ةفّوفملا |

 | تاركف ةقلتت تضم نإو' ةرصبملا اهرات وأ نوح اهتباصأ ةقبسم تطبه نأ

 | ةبيجم مهلا يوبهتو ٠ يدنلا طوقس مهلعطقستف : ةرصقم ريغ اهتح مهسقأ
 ظ ىدرلا يعادل ْ

 قبع رج لك نم ياتو مهلا يوم
 قوشم بصل ىئعسي 0 0

 أ ينامالا قورب ةقراب هيف تعملو ٠ يناهتلار ونب ءاضا «ةواشع جويف# اهيبفأ
 ا
 أ

 ا
 ا

 أ

ْ 

 ضييالا وه ليقو مسيربالا سقمدلا 2' اضعب مضعب ب حا |وبحصا " |
 سيفلا ءرما لوق دنع تاقلعملا حراش ينزوزلا كلذركذ ايزفلا وه ليقو ةصاخ ةنمأ

لتنملا سقمدلا بادبك متو ابيل نيمتريىراذعلا لظف 1
 

 ةجلئإر تاما © ١ يفزع وةلتق ديجايذلا لئنملاوأ
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 يي 0 ةيل موفنايوق تدهاش ١ مارق را 0 مارذبأ ظ

 ٠ مامذلا ّقح نوعري ٠ لوصولاب لوصد مهعمو ٠ لوبقلا ء|يس يس موج
 .فاصنإلال بس نوكلسيو 0 لل>ي نولفريو' ماركلار 5 نونا

 .[[نورشويو ' ميقسلا نوفنيو أنوتبنيو ' ا نيكل

 قافرلا عمقافولا نسح نودهتعيو : ريسيل اب شيعلا نم نوضريو' ريبكلا
 عل مدنع أم 0 لها نع نوضرعيوأ

 ارعا لونلل 0 اوعيسناوأولاخناةياصضاا ظ
 ظ 7 سانلاودحاو يختبملاف هب 0 23 لواحيلك |[
 ظ :اوفطصإو نيلما##ريغ اولمحو .ايغلإو ا اوتا دقو مهيارولفأ

 ىل نيعرسم٠ نقارملا هج ىلا عديل معي 00 هس اورطخوأ

 تارافل تل رات نع رس اراشلاب ذخالا |

 أسرت دق مزنم الكو اقوقو نع ا هدا

 | امد ليوطلال للا رهس نمو. اومدقت يكمونل !مالظل ايقأوفج
 ل ةلبق ليزنلل معرح قي ةيرط ةعامجأ

 ظ امدلا كفس ىلع ةفرط لبج دق قيشرو ٠ " ىدلا لا دخأ
 8 نم“ 1 .٠ 7 تا

 | قدنبلاب اهباصاق تفقوتف ههجورظنم نسحب روبطلالغش |
 مى 7 اي 0-0

 ةتكنو' ةراظنل | ىلع برحملا نوهأ ام نولوقي ٠ ةراطشو ةرعد نم طلو

 |ةروصلا يوةيمد عجج ©” كلبق لزان اطزني ماو اهزنت يتلا ضرالا ” |
 ا ىثلا ىلإ نورظني موقلا-. 0. ,,فييخلا ةرعدلل ©" 2 هريغوإ اخر ييورتلا



 7021 0 ا
 20 0 30 2 6-5 0 ا لا هلا تدل ا

 0 ١

 ظ نورشلاو قل ابل لصتملا 5

 ظ قدنبلا ير يف 54

 |بجاولا نع جرخبال : قيدصلارسوتمدانبرسي؛ قبفر قيفرعم أوي تبزرب

 ظ ةيكتملاب قطني ٠ مالكل|قداص ٠ مانملا عيفر.بجا>ليلخلاركذ نع ةيجالوأ
 أراهزا ضايرلا نم ينجب. ةطفتلا ةلراج لضفلا ةرئادل وهو ٠ ةطخلا لصفيو

 ٠ رومالا يلاعم بحيو ٠ ةضابقتا ليزيو ردصلا حرشي اب ىنتعيو ٠ ةضايرلا

 ١" ىلا لا اعاد اك اه كيقيوهرورسلا 3 ةم”دقم لك ىلإ مادقتيو

 | بطخ لكريطلا ةبطخل فلا دق٠ ةّوق نم معطتسا ام ملاودعإو لاثتما ىلع
 7300 ملا لوسيلا هيت امرها ياحلا ضوخ دايعاو دب لول (0 .00 ||

 ا . ب 022

 | :قاورلا دودم مغلإو ٠ ىلملا هوجو اهبنوجفيس +يضتو ٠ ' قنالا يدهم

 ؤ

 "نابق رويطلاو "جار هالإو ”رينعم ميسنلإو' يش 3 ضرالاو

 ا ظ : اهراهزأ نساحت انيلدجأو : ابءاجرا نم 2 “2 أنممشو ٠ اهعانفب انلزنف

 الك لع انيعرو "٠ ايابهو اهتابه انلبقو ٠ اهرايطا تايغن عامسل انبرطظو
 ظ منهم قرغت ةخرفو ٠ ةامرلا رم ةبصع اهب انيارو ١ اهتابن عم اه الك نيلاعا

 | تمنأ الف ٠ معرمز كلس يف انهظننإو مترضحب انمملاف : ةاكلاو لاطبالا

 رررألا 0 ١ فسح © "ىلا ناو لوو
 جيرلا ناروث بلا ©



 /ا/

 ٠ باوبالاريغ نم توييلا اولخدف ٠ جاربالا ةنم قينجنلا بكاوكب توهو
 | ةنميفلا كرش كزسلا لما زضح,«بانعلا نان دلا “م

 ٠ فويسلا ايمح ملصافم يف تشقو ٠ ةضهنلا نع معحفنجا ّصق دنع |وزجتوأ[|

 ْ فوزالا حر ىلع مهوجو ماغرلا حاصو
 اهلصو يف اوسفانو بورحأ وحن ولبفأ 90 ٍسراوف رد .:
 ١ اننلما ةكعا اولعج ممانمل '" هيزق لاعمال حان ةزق

 اهلا . ةباقثلا اهيلا اومدقق ٠ اهتعقيراطساوحم ىلا اول امو : اهتعلق عالتقال اوجاع ثَأ
 ٠ لواعل | ةنسلا اهيف نوقلطي اوتابو ٠ هبأقت داهعجالا هجو نع |و اورسحوأ

 ظطاسم اى و انجلا ذي نمازؤللا قبو ديار ل

 لفاغ ةحلالا اهيلع ضم: لف ةقّرحم دوقولا تاذب تداع مث ةناعم بشخلا|

 ىلع ضبقو ٠ ٍهناسرفو هتيغاطب طيحإو ٠ لفاسأ اهنم يلاعالا تراص ىتحأ
 هيض لع ليو نابسلا »سكر “:ناها عمرو ناجل
 رئاخذلا تجرفتسإو ٠ سئانكلإو 'عببلا تمدهو ٠ فيخلإ ا ظ
 ىهتم لاومالا نوم بلاطلا خلبو ٠ لافطالاو هاسلارسإو ٠ سئاغنلاوأ

 هفاطلا دئاوعب نمو ٠ هدعو ديأنلا نمزجنأو 0 ةعاو“ لامالا

 ىهو' مدنع نم الار صنلا امو ٠ ةيفرشمل ادوحل نيدهللا ماه لعجو ٠ ةيفخلا|

 نينئاغ مغاطوا ىلا إوداعرك اسعلا نا مث. هدبع ىلع هدفر ليزي قدصنلا
 نيملاعلابر هلل دمحلاو اوءلظ نيذلا مولا رباد عطقو ٠ نيملاسأ
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0 101 > 1] 77111 
 |وعواع لل داو التو سوفنلاو  ةظرفعاب سؤؤورلا ٠ عينم مانا ظ

 ظ قراوطلا نافجا اهتبيط قرطتو ٠ قرافل

 ظ نافع نعال 0 عضاد 27 برخ ا 1

 ا يك 0 ةفعاضم ارنا مما روس عرش مو
 |بارس ا هاك ة درو ا ا ضتلاةي 4 20 :صانعتج

 |.ناخدب بشي لرانبملوا 0 8 1 ةعيرشعوفطي بابحوأ 'ةعبقب

 بضاوقل أو يلإوعلا زخو ىلع ربصتو ٠ بدانجلا نوبي مرظتأ

 .دنفم ريغ ءوسلاب اعافاك ةمعن ينتبح ةغباس " نوي

 نم لكل اطذبا تللظو ١-0

 قاندج مام اير عراب خللا لعاسو اهركذ لوطن نو
 ءادعالا دلب ىلااولصو ناىلا ليلدلااوعبتاو ”"صنلاب اوكسقو :لبحرلا

 |تصغو' لونالاد | اوعراسف ٠سيسقل او بهارلا معمج أو بهرأو» ”سيس

 مدام" مثوحوانو ٠ مءاسم ىقشأ اب ثوحباصو ٠ لوهسلاو روعولا م

 أتالآ| اوبصنو ٠ ماهسلا لئاسرب موجانو . ماهحلا لا مود رمان

 |اوطاحأو ٠ ٠ مثرسأو مهلتقل ةوفلا نفاع اوعاطتنلام اودعإو" 7 اصخنأ

 |نكئملف' ةنيكسلاوراقولا نعرقو مهاذ ذأ يف نباهو ءادهو ٠ ةنيدملا راوسأب

 | ١ جام نأ دعب وسل |لاسو :راهالإو*انبلا كررحت ىتح٠ راهن يدر ماواقالا

 3 )ع1(
 ةبراشلا دروم 09 ةجوبسنم 5 ةعسأو 20 ةنبل 0

 جوانتلا 2 .. نيؤشرظو ةيكاطنا نيبدلب "” معيفرلا دجتاريسلا *"
 ليغلا||
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 يلع :رطخملا مظعراطخ ٠ نابجلا نانج نم ةدعرلا ملعتو :٠ ناصغالا نمأ |
 رامذالا مدب يرجت ةانق ٠ راعالار صقي ليوط ٠ رثالا صق يف *ضخبال ظ ظ

 بورطلا زازتها ركسلاب زتهي ... امدلا شاك ف يشر :رمرمسإو
 | بورغلادنعحاورالاضيبقيو ىدرلا طسب قارشالا يف ادسيب |
 | يستو ٠ جرملا ءامس يف لالطاكعلطت . ةنانه اهماهس بتاج ٠ ةنانح سوق نموأ

 ىلع ال نكل فوطع . يرضلا نكست حورض» جلا يف نونا جس ءاومللا يف ٌْ

 |ليج مت دياط ٠ نونملا باسرب ىلا غلبتو ٠ نويعلا اهرهباي رههت ٠ جرجا ظ

 لمي رفات والو لف خق . يذاعالا لاق يف نيت لجو « يدالا |
 | عايروثالثو نوم عابسلا عورتةحخجاووذ ٠رفاوظ الو باينا الب ظ

 ةرائرم ممسلا قارتل .ةئابه. اطل“ ”نيضيملا جرت" جيورم '' ىوطعأ
 ١ نانحاةتفخادق فيسلارظانو لكو . :رع ضارغنالا كردت اهدالوأ ظ

 ا

5 َِ 

 | بوجت بوج ٠ ةيقاب ةنمو ٠ ةيقأو ةنج ٠ رتبالا دح هي لفي ٠ رتنع سرت نمو
 | ٠ رتخل|و لئلا نم 2 ىرب .برضل او نعطلا| ةاقالم نم لميالو ٠ برخلا ةرحأ )2( .ٌ

 ىغط نم اهلبجيال ا >قنج ةنج هل

 ا ولا ران نو ةيغا املالظ خيبت كل إف
 | رحو عيدب اهغصو ٠ اهسنوق كلفلا محازو . |اههسبلم نسح ةضيب نمو | 000( 5-7 07

 ثيل 220 اتم ع ممسلل عفدلا ةديدش يا 42

 | جتاواةعيدخلإوردغلا 7 بنررتل اهرتو كرجول اهماصا هسوق ضين .
 سارلا ىلعا سنونلا '' ردغلا



 [بابنلا | لعةنم لفل * باديوع ه٠ باقرلا ىل بارقلا نم لقتتي ٠ سيشلا 1

 |لح ف يلو لئاخن اك ليامث :قوربلا هماعب يفخيو ٠ قورتو ورب[

 ظ ديوس 0 اوعا لئاختا|

 00 و ةسيرف ةنلباق ننأ ردنمو

 لدعي ] ىضق ه5 اذإو تغلي مل وت _ غصم

 نويع تنياع د 2 نويرك نه نعول ٠ هبرغ يف نماك تول

 ظ قارزالا مطق ةب كح لش نإوا دالج إو لادج ا ىلع اعوبطم ةقيارو ٠ دارجلا

 |يضالأ لطف ليو فوخلا ن 00 قانعالا |و قوسلاب اكتم قفطو

 | ةركس تءاجو يات ٠ ديرولا دراوم رق هما ٠ فوسو نيسلا نع

 ظ ذيخةسم تنك ام كلذ قلاب تولل

 ظ 8 عيص باضرقو 20 مرا رارح راقو 0

 ظ ميصم : كلضتو "روت بيضق فاهرموبضعو د ماصوو يلا

 ع ءامدلا يفايا كلا 1 ”عطاق 2 زامهزهو ليم

 ظ مالكلاب مالكلا لديي' مإ وعل أندل. 5 نوللارمسأ .فقثم حر نمو

 17 .قداص قدص' نانسو ريغ نانسو ' ناعظملصن

 | سوننلا قوتي ' قرزالا مرظانب ادعلا بيصيو٠ قرفيالو حومجم قرك#

 ا باهشلا نموملا ”ةمذهل : لماججالو كلا لصاح برضيو 5
 || فلظللابلش !٠ يدم ةلظو .٠ :ديح ةلعف ٠ تاكل | ةعلل ةعلط نم ك

 مطانلا مذهلا ©” نيدلانعجراخلا فيا © يونس بصي"
 ْ ةنسالا نم

 أ
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 ًأادعسلاروي و ا ىذيخل ودعا ةيلدهج ىلا وراس اًدشر معها اهدا ادعسلارويطو ٠ لوذخل ردعلا ةهج ىلا اوراس ٠ اًدشر معبهأف ورعد

 ليم ةيبتكو .سوسلاب ""لفحت "لفج نمةلاي ٠ لوحت الو ملغ موحتأ
 أركسعو مرضتي هت بط سينخو 0( سوفنل ا اهترضخ ىلأ ا

 | يوق .ريئعلاراثم .رظنمل لومي ' رأ ارفلا مكعفني نل لقو اني قليفو ٠ رارج
 | ٠ لاجالا ديعب يندي ٠ نيا قع رقوطول مديل ك٠ نيحانح ا باقلا|

0 

 | اياب بيرلو .هتايآةلج نمرصنلا "لاجالاو لعولا ىحرفيوأ
 جيلا مارلا  ىحنابو لاما ابور لا

 يي : ينخ مفرط نم“ ازعالا ىلإ رتارظان . رد نوبعفتتو

 ”يقلاايلت ا يعل 0010
 ريم مو نما دق مكف عفن ليل هيف ْش الا ظ

 "٠ عيشمرفذو رسانب لاصنلا نم لوصي 55 .رساكر فنضغىلعيوطني |
 3 "ردغلاعب لطب :ميضمويصخ ا

 ةبصلاامكاردا امو 0 000 ةمطلم .هادع مايل موس ورا

 اقرا طبات فمي اطل درع... .اطخن بس راطسلا سوه لآ

 ايبأ ةنسالا قرز نم 0 جاع هس يف الاله ودييأ

 فيس ني ٠ حالسلا نم عاونا ىلع ولمشإو ٠ حافكللاوزرب ةعبجن مج مكا
 ,نرم قرششإو ٠ سما نم ىضمأ ٠ ةدمغ يف ماقملا نم فن ايو. مدح يرفيأ

 دلجلا ماتلا ليوطلا باشلاوه ©” هعردلا يفو ةنلح عمج 8

 نيقاسلا قيقد '" لاتقلايف تبثيياردغلاتبت "' عاجتينعب اهالك 7
 ةيرقريظلا يدع يل 2000 را

1 



 | ناصغا ىلع ةغالبلا متامح تحدصو ٠ اهروشنم قر تحت نساحلا توطنإو

 سارع عامسالا ىل فزت 0 ا اهروطسأ

 يسرا يسالركلا فوص اهجدو. ريا نموا نما
 |دايجا اهلا رقت رقتفتر فو ' 00 0 رد نم تزاح

 ظ نايبلا نمّنإو اهرب“ لوقعلا بهذت مررغو ٠ ناسحلا |

 ظ يجان ناآزحالا نم هيجانم نارك نك ام 4

 _جازلا لدتعم مج يفترس رجوركلب رجاجزيف ارك

 أكستو اهبابر | ةرمزف لوخدلا ىلع صرحأو "ا الطف هللا كّرعأ دهتجاف

 امكذب ين كاتانل ًررش ميسحو ايو الزل اوجدبح اهسمل هاب
 ظ لنريظفاحل ملء "ناو لاق مركل او ظفحاب ةبتكلا فصوو ٠ نيملاعلا يف ظ

 نييتاك امازك

 |اهد ادد اياب نسل نويبع اجييمناواهدادب تءابمايلا اهساطإ هل ظ

 عع 0 0 92
 0 2 3 كي 1 را 2 3 2 0

 0 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 0 حالسلاو برحلا يف
 راشاف' بيع رح ة_ ةنم أو هاع راعي نسما لهأ ة ةيزجأ عنم

 يق اوذخاف ٠ لاتتلا لع :ربزمخ 1 وْ ٠ لازنلل 00

 ٠ نيدهاجتأ ةرمزيف لوخدل | تببحاف ٠ دايجلا ليصحت يف |ودجو ٠ دادعتسالا
 رع 7 اًددعاوليك ايلف١ نيدعاقلا عمنكلانرذ أولاقنيذلا ةدعاق تضفرو |
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 |اماهررد هررد نم يذبتو ' كابا ةنسحف ذيل ةفّرقم اهفراظننو :ةلظرم

 ٠١ اهدا وعلا يي اهداريأ يشو قي سي, يراردلا عضفي

 ةيوط رايطالا بارعا نرم نمللا تدلغتو ٠ راهنالا طوطش ىلع تاشنأ|
 | لماعل ١ ليختو رظانلا شهدت. ا ا سعب ل تلتورللا نبيا 1

 ةيراج ةحاصفل او ٠ ارعبشنم يف ةنماك ةعاهتلا ؛ اللا نبع : ءاطتاب ىضرتالوأ

 5 راهلا ةيد هي راليللابزرطتو ١ ر اهلا رظاون ةراضنلابر هبت . ارتبمل ىلعأ

 ةائفولا يور تل اقف 8 ٠ لئافل ةلاقم كرت ) تلاق
 أرانب

 | تقبسو تببشو تلحو ٠ بترلا العا ىل ثعفرف سرطلا تده# ٠ لئاهخلا
 بضل ا: ثيماذأ ورغالق

| 

 ٍداجغالا نم تلس ام ضيبلإو 0”ضرعوهو نشيل لفي'ملق
 داسالا ةلوصو لويسلا رزع اهباذن نيخ راجالا ةتبهو |

 ١ راثالا ةينج-. ضايرلاو جاودالا ةقرشخأ ضايحلا ةكل اح قاود نمعركي |

 | هيكل اع اك و ةفاد اهلين لينو ٠ قئار أهتير 90

 اهطقسو ها قيدصلاريجو ٌىدعلارسكب 0 34
 00 4 لوط ااهدالوأ حرت اكل

 أبسقتب قيبحلا كسملا تراعاو.اهسفني يلاعملا لا تمس”: ىلا 00 ا )1
 اهلاح نابل ب هنتو ءاطاج روب

 يور ىع ىدبلارابخا رجلإو 2 ةقليقم تنك ثيح ةدايبلا ل

 أودلاانأو ةقيقح ,هلودلا اناف 7 ةنأربأ دضاقم بنل

 ا نسا نشلا 0 02

4 

 م ل ا تالا

 حسا سس ءاملمالا



 ا 55 |وغدضكريل جاو ٠ هزقو.ور اذه ىنالا او مالل اف“ هس

 هيبنابح مدريد نع يالا ماو : هبجأحو هني هنيعك نونلاو داضلاو ظ

 رقانر الا جتافمو ينغل | ىنغم اهنا ةباتكلا ”نف نع رمال

 | قايردلا أور مسلا ثفنب تفرع يتلا يبفاهجر إو ةعاربل اضخإو |[

 كلودلا هاهيو٠ ”هناوعإو ةرصيملا ةنويعو ٠ ةناكرإو كلملا داع باتكلاوأ

 ٠ ةرهأب مهساحمو ٠ ةرخأف مهسبالم اماوقو ةئبائزلا سوورو٠ اهماظنو

 | عجرمو ٠ مهلع دقعلاو + 71 اراد ةفيرش مهسوفنو ةفيطل ملئاثوأ

 اد! وفن يبست .نلطاوملا بخ مم ميلا ريدفو فرصللا
 ىلإ نودي ٠ ةروهغم ءداصقلا ةيدنأ مئادنبو ٠ ةرومعمم لئاضفلاب مسلاجمأ

 أ لها مث عيشولاو عيشودلا قئادح يف قادحالا نوهزايو:عيدبلا عاونأ عامسالا|

 (فورعملاب سانلا مارخقتا مهلد . خلا يف نيبغلرلا ةعجارم نم نولي الو: حدا لب

 الو :ريغصلا نرولبو ٠ ريبكلا نولجي ٠ فووملأو يناعلا نع ةيرونلا مدعو
 أعيجاوزا> دقفةل لابو : تافبل إو ”غوجر دخلا ىلا مل 'ريظنلا ءاعارجنولخيأ
 تافصلا ليج

 1 ا
 | رجلا ةل نمويف ارد ناك نآو 568 ع اف

 أنبل ٠ راهزالا ةيهاز رهاوجلا ةيفاص : مالحالا اهنطلب سلتخت ٠ مالقا ميديا
 | برظي اب يو تكحددتو ٠ ةوستبم يفو كبت ٠ فارطالا ةعان ٠ فاطعالا
 اهتنسأ ٠ اهدوعس ةعاربلا ءامسف تقرشإو .اهد ودقتادنعأ دق ركام عملا
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 ذيخال ةناتنبافالا يجاد 2 3ييعا ديصف بيزغت بازغو
 1 رايدلاب ايون قمح وأ اذاف باح أ ىون ىوهي

 اهصاختتا نيب عجلال ويطل نم ةمجافانصا ىوحو ٠ روزسلا تبنارنإو نم هلل
 | .اهفازراب لفكحلا ناججسف ٠ اهعابنإو اطإوحا نم اعيش تحتل الو ٠ اهئامسإو
 | ةعلظ ىلا تملظت ٠ يداوا | رس تربس اناف ٠ ايقالخاو اهعابط نيب نيابمل

 ىلا اوري موا ايلات ٠.ناطوالا يف ةفيلخل إو رفسلا هي بحاضلا تنامإلا|
 ننزل الا نيكس اه ضختقو نافاس مقوفريطلا

 د10 عموم عدم معد 3 1 |[

 050 سر علا 1
 1 ةبانكلايف 2
 : ابلهأ ةقادص عنن كمرحالو ٠ اهلضف ةفرعم هللا كيطلاةبانكلا |

 حيراو ' ةعانص جفأو ٠ بتارملاو لزانملا عفرإو .بصادملاو فئاظولا فرشأ

 اهب «بئاغرلاو لامالا ىبتنت اهيلاو ٠ بئاغل ب رضاع ربخ قمن ٠ فراطلا
 ظ مالكلا ني خوصتو ٠ةغالبل ازيربازربت ةيكحلا روذشلصفتو ٠ ةمعنلا م

 أنامل للا الزنج دع اهضاقزاير فلل ٠ ةقايلط نسل
 ءاضعا نم تكح اب تلحو :بيكرتلإو عضولا ةعصب تلحتدق ٠ قفدهي ١
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 ومسماسسسسا سعال عسا

 رقيقع نم نكت راقظفو راضن -- :فرطاط ظ

 ٠ قوطم هديج٠ _طخلا ملا خجل نع اطق نم لاي ٠ اطق نموأ

 : رافع ساك خم ٌبخةنأك رازالا شونتنم' 2000 ةيسبهو |

 ردهعلاب يفي. ماي نمو: بوتكم بهذلا هاب ”ةردصو ٠ بوضخع حانجأ
 : ضايرلا فأي ٠ عجرلاو باهذلاب فورعم.٠ عجنلاب روهشم ٠ مامذلاوأ

 ةيآور ف ىرعت/و ٠ اهلها ىلا تانامالا يدوب ٠.٠.ضانضف بوث يف لفريوأ
 ايلققو ثيداحالا |

 لا قلطنمالحاولح ناعما لماك رازه نمو
 ظ 0 بنرطال امبيرطي .نابلا لع اولا 1

 ١ 1 راهن [نعدعا - قالا سلع نب لَو
 ظ

َ 

 ظ
 ا

 ناسحالابو لدعلابرماي 2ناصغالاى رفيف ب يطخ أَ ظ

 9ع نادل نوت - ناخحنالا بيلا عماسملا دوب 00

 دجولاب يلخما يرغيو ٠ مآ فنالا نسحي. ديشانالا يدبعم ٠ ٠ ديرغتلا يشأ

 :بارطم هقيباس .رمإو كيالاربنم ىلع ىهن مك«رمقلا ىنخا يرق نمو ٠ مارغل|وأ
 :نوئرنلا طخ نم ءديج فو .نوبعلا لهشا٠ بلرعا فراعلا ىدل ةماجع
 تال ةمو) عيستلا يف يق ةذخات الو ٠ ياعسل

 وسا اهتم ةفرطلاو ةيكسم اهقاوطأ ةيردك ” تخاوفو |
 دّرغت لاصولل أروطو توب ... نم ا 0 اروط

 تخاوتلا ©” اةيامئاو ةنخانلا نيب دلوتيرئاط ليقوةيرالاركذ وه ”
 قاوطالا تاوذ نمأ

 مسح



 اال

 |: ةضدم اهسنالم“ ةلككاوق نيئارغلاك ل ةلخلا .ةيلاةيدوك نمو |
 رسولا ةيلخعبل قل ابل عزم تان يق ااا
 | هعرف قاثاب رفو ٠ بفاطسحلا يف قكيرل اجيقاتو: باحا سمر و

 ظ :حالسلا يكاش ٠ قادحالا يبهذ ٠ قالخالا ”رعز ٠ قساب هيج رغص عمأ|

 ْ ماهحلا كرش يف ماما عقويو» ماهسلاك قري ٠ حاورل إو ودغلا دومحم

 زخم ”يدروزاللا يث نم ا ضورلا راعا سوواطو |
 رصق ةنع رصيق جات” عيدب "جات ةنم قرافملا لع حولي

 م لا يشولا نم” هقجوؤجو انو نم ةفرع كيدو
 | رك < لم ءابضاا اند ' .انماذا قحجدلازهس ىري

 | ةناضلو ٠ مس“ ةمف ٠ تاوصالا ةياكح ىلع يوق ٠ تافصلا ليمجءاغبب نمو

 | نم هلو :راق نم بكرم ةفرط ٠ نادرالا يدجربز :ناظوالا يدنه٠ يصف
 ا ىرن :ةياوغلأو ةلالضلا نع رفان .ٍ ةيادهلارفاو دهده نمو ٠راقه ثوقايلا

 | دوربلا موقرم ٠ جاجزلا لخاد يف ناسنالا ظني اك ٠ 0 .طاب يف املا

 |نايلس ةسبلا افاك ٠ سيهو .ةرخافلا كللح يف ديِي“:دويعتاإو عوكرلا ريثك |

 ظ لييلب جان
 ٌْ رقينأ يرهز رهزلا ربعي ٍصبق 5 ىدبت ””جاردو

 ٍقيقش نع ققثثت ناكحيرو ٍنيمسأي يف جحانن صوصف

 .٠ رقيدلانول تيشأ طورم ..اهلعةبيقاعي لت نفو
 ورقص ١ رن تامدملا عبسلا دعب تاشير عبس ٌّ

 فطلا هنا الااطقلا ةنلخلءرئاطوه ©

ْ 
 ا
 ا
 ا

 جيجا سس مح هس ساج



 لقشي ٠ بيصخد او اهنم برقلاب ٠ نوكسلا كرحتو .نونعلا قورت ٠ كانبلا|
 أ ريخارفإو :راهنالا حرسنم راجت ا و وو ظ

 |هبلا 5 5 0 يداولا كلذ ةيور ىلا تقتف ٠ ريطل اركوب فرعي
 اتتاآن اول” ير اها ديبلا يوطا ها . يداحأ
 0 و ااا مو بال يبن |. هيلا
 ظ ' تاضل اذاك يرام

 اهيدن شيع باطرويط هيو قنور نساععلا هيلع دإو ظ

 اهببهيو ””اهئاغبو اهبالكو اهعابسب ةنوعثم ”واجرأ
 | "٠ هرسنم لالطإو ةرظنم ربقلا» رادهملا عب رانا فيرش رقص نمفأ

 | نمو.كؤللل الا بصصيال .كولسلا| نسح-: ظفتم داوسلاب ةضايب: طقرا مو

 قجافيس عملي ٠ حاجتلا عيرس ٠ حاتجلا فيفخ بهل هيناقمر مج : بهشازابإ
 ظ 5 ىلع بشي ٠ سارتفالا يوق :قراطلا ضاضقتنأ نصا تانك

 وللا دوقعم نيعلا حومص ميش بابلجا رهحأ رقصو
 ءابطلا بنارال اب عجربف د ةالفل ا ىلاريطي

 ءاضفلا رحب ين عسلا ديب نوجردصلاب يحرنيهاشو
 ل

 أ تاغبلا 9 ريسلا ةعرس 95 ا جح لاقي 00 ا

 | اايلال تل ل نيرا سحرا نينو رراطأا
 ل

1 



 ظ

 نايقع ءام نم تغبص ةبإولا ءلحايس يف رسوثو يذ بنرإو |[

 ا

 ظ

 او

 ريصق ٠ قفش ةنتمو٠ ققي ةنطب . ةييينرولاو عيشلا نيب عئري ٠ بنرانمو

 نيعل از غاب وهوا ءاهر#( نيل

 ,ناديب ون نك هلاخت صنف فوخالفيف ىرجانأ
 | ةيس ودي. حورلا فينخ ' سانلا ةبشي ام هتلخ ف٠ سانسن ردرق نمو

 فورعم ءاكذلإ او مهلاب ٠ " فوفهي هيزن ٠ حوريو قهاإوشلا
 دينكير سال فايفدالا# ١ موك جيلا ويا دره سلا |١١

 هبن:ةزرغ يطول لابي ةمقفاويال نوكلو 0 هي

 ام اهفاصوأو اهفانصا, نم تدهاشو ' ينقارام شوحولا كلت نم تنياءالف
 || تق ٠ اهسبالم ضاير فيس ثهزفتو ٠ اهسئارع نساحم ثيلدجا 3”: ينقاش

 أ تولتو :بسحتال تيح نم اهقزار ديحومب تناءإو بجاه هترابركش نمأ
 | اها مث: اهقزر هللا ىلعالا فضرالا يف ةبادامو ٠ اهنلخو اهعمج ينشهدا ذأ
 | تضهمنف' امو ةمزاط ا درولا نم تلام
 | ١ تينا ثيح ىلا اًئاع ٠ باهولا ميركلا ىلع الكوتم ٠ بايالا ىلع امزاع
 يأ ا بئارغلا ن ناويدف اتش

 ظ ةبكحم ٠ ةاررؤل | ةعسنم 5 نادلبلا ن 7 ىأرةنأ“ ناوخالا ضعب ينربخأ

 ظ هجو لكيفتبهذ ' )20 قمح )22( ةحئارلا بيطر جتوا بيط : 410 0 ظ



 0 برطل ا ا و
 ظ بطعلا|

 ظ نازل رزإب فسمعت نين ٠٠١ "اليا اجل نينرفلا . يشم
 نم ىرثلا ىلع ٌرقتسيال . هفوج قديصلا لك٠ اره هيسح يف سيل: ارف نمو

 بيشيالو هرع لوظيو ٠ بيشفلا هدرب يف سيو٠ هفوخ

 يك ”نهنلخ وف ا ل ظ
 ةيورالا يبحي .كيقرلاوب "ودبل ولفي د عاجبقرأ "كغ نموأ
 ةدش ىلعربصيو ٠ .ةرعولا ناكامالا يف نكسي ٠ ةيربلا نع ديلا يف بجتو
 ةرغولاو " ةرفلا
 لعولاقلاف يرذلايلاع#اشيف رةبغرأذ اينو همم

 0 مالظلابو هيت نرم ريترم ءايضلاب ليلتلا تاس . |

 ليج فرعلا يكز.فرطلا ليخك.ريرحما فراطم عفلتم ٠ ريرغ ّيظ نمو |

 5 اثاف" رضحل ناو حاورالا ابحر ضح نأ .تافنلالا نسح» تافصلا ظ

 فرطلا ن هيفايسأب يلق ازغ دق لازغ 1

 رفططعلا ىلالنكلو 2 ليموي ثفطع هل
 ا احبج لأب لمراركك للا." .١ كرب لطف سيطج قخ ![ |
 رهرذابلا وهو مسلل عفان آَقايرد ذختف دمج هينيع تحت نينرفن ىلا ردت , هغومت ليمتف ا

 "اة كيرا 7 ةبحرلا ظيلعر ١ . لمست وح 0 قاوم
 0 ل رام قالا سنع

 هودعيف سرفلا عافترا مضلاب رضحما ديغاب رحلا ةدش .. رااوا



 اضن

 بهملا كللس يف طرخنيو ٠ برطلا ىلا حاتري ٠ دوقح
 لوفثام مهيب لفلا كت "!نفشم دوك يدر
 "لؤي ةظنما ال نوبي ٠ "هيلع ىاشلا ركيبلادأزل

 |و ٠ ةديدش ةلوق ٠ سوفنلاو رطاوخما ةنمرفنت ٠ سوماجلاك دنكرك نمو
 ضراب ربظي ٠ هتببج يف ظيلغ نرقو ةئيشم يف لاينخأ ل ٠ ةديدع ةدينعأ

 ناوي ارئاس هل ةبيه عضخف ٠ ناشبحإو دنملا
 "بملء ةيلولاو ١ ندكذ فرك

 بئاغ ةنم لقعلإو 2”رضاح 0 ظ
 00 يثور للا واح ٠ ةفارز: رهو
 |ةطخثردصلا ةيلاع ٠ ادح اهبع بضع زواجو ؛ ادج اهديج لاط ٠ عمم /
 رخافملاو فاصوالا ةليمج ٠ رخل
 ارفشم' يراجلا للزب مو" فوز الطلا نم كيرت اشمملا ةيبون|
 اربتهتلا يهتمت هيتلل الاخت اهبابعا نم كعقالا لع تلبجأ

 ًأربنعلاب عضم اهثلخ ٠ ”رهبع اقع . اهزدق اههسحرث» "اهم نمو
 ظ اهقأرف ةادغ بولقلا ىلعزعيو ٠ اهفادحاب لوقعلا نتفت
 لوحب سيل نارجتلا ىلع_روبص نيد نادل نويع أ
 ظ لوز نحب اهيف لزانم .٠ رزجاحو ردتو رعلس ىلا نحب ظ

 ان امان عطول يللا قولا ؟ © نرتلا © ييلاعلالبجلا 9
 ةيشحولا ةرقبلا يثاو ة ةاهم عمج © ةربم يح ىلا ايست لبآ 4 هل

 ا 5 ا لا

5 
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 | لك الاوعتنجاةلكا ك اهدعب ىدرلا يقي ةكل |
 )ع1(

 را تت هانيع ٠ روفظالاو بانلا داح. روهرطأ قبسي ره نمو

 :ةرألا ءاعقأ يعمي يعمي !ايفنيلا اه نفيا ””فنالا سنخا٠ جايبدلاك

 دسم نم البخ هبنذ نم يوليو

 ةا> ريغ ميدبسح هل راض نيقدشلا "ترها 2

 بفاوطل |لبقةهجولسغيو [عبس فاط 5 هبر ةب

 اء دئاض لئاض“ نوص ةنم نابعنلاوريطلا ام ٠ نو 0
 يد

 | نيخاص اك نبيل ١ نيديلاريصف خلا ليوط. ار هربظ

 نينذالا نم ا

 ا هال لالا تو + الر بف ةييلو يلظو

 اباها فيسلا عطقيال  اهيق يف رمقلاك ةئدلج

 ظ ٠ ةيلاعل ار اجتالا يواي ٠ قرزا ةريظو ضيا ةنطب ٠ قلبا باوفس نرمو ظ
 ا )2(

 |سنالقلاو قماليلا نسح ٠ سالملا ليمج ٠ ةيلاخما نك امالي نكسيو

 ؤ 52000
 ظ باع .نم ةعطقك ىديبوودعي حودلاي 0

 ع نوال ولف يو نابوصلا هش ليوط موطرخ هل ٠ ليف نموأ

 |ةيعلاويبش. ا ةبقع ٠ نيحيرل اك ن ابان هت ٠ ن نيسرتل اك ن انذإوأ

 أةيردل يف ليلق عافترا عم ههجو نعرخاتم هفنا ةماعلا
 راع دن ةرلاك قيد )2 ايفو ةبادلا فنا مدقم 0( عسأو )20 |

 ةطسبنملا لابحلا 7 هدالوا لكاتف ِهبَئار ثبخ نم جرخن بضلار جت يف

 اال ل 7 ا ا
 كي و م ا و و م مص
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 .برتقم ديعب ٠ عابسلاو باودلا ةلكات ام لكا أي٠عابطلا فلدخم ٌببد نمو
 ملعتلا لبقي ٠ ةوخت إو ةريغلا ليلق ةوهشل اريك «٠ بتعلل وويل اب ”يرقتم
 قلل ظ بيع ”لكب هتطفرحب نم يقايو : بيدانلاو

 بابدلا:نيباع هيدي هريس هديفصم ريوق ربو يذو
 باخ ويح 7 نيرازو“ يللي "1 "ليصل لوم اذل "الحف

 ظ م سرتفت ٠ جرعلاب ةفوصوم ٠ رماع مااهتينك ٠ ”رجاضح عبض نمو

 ظ الو :راجولا نم جرختو ١ داسنلا ىلإ لي اللا يهشت ٠ جردو بد

 ظ راجأ ولو راجلا تح ىعرت
 ْ رجاوفلا تانئاخأ لاعف اذهو هدضب !نولباق "ليج انعتص

 | راع ماري يزوجاك ىزاجب هلهاريغعم فورعملا عندي نمو

 |ةدحولا فلايو دادح رباينابوطسي ٠ سعسعو ع٠ "سلط بئثذ نمو
 ًاديدش. رفسلا ىلع روبص ةمتغ هيدل مغلاو٠ ةجش ةلردغلا ٠ دارفنالأو

 ظ رذح و فوخ ا
 ظ عجاه ناظني وهف ايانملا ىرخاب يقتيو هيتلقم ىدحأب مأني

 برضي ٠ ليج اوركملا رفإو ٠ خئاز قيرطلا نع لئاز "٠ غئار بلعث نمو
 بحي ٠ ”ساطرقلاو سدنسلاب يدتري ٠ سابللا نسح ٠١ لكلا ةيعيدخ
 ماونلا كرشوف ةعقوا ارو ٠ ماا جاجدلا

 ” لبانلا بان نم ةفاخم وركو يفريظلا بلق ريظي

 ظ لابنلاةم جرخت يذلا "" 2ضايبلاةطلاخمةيساظرقةباج © عئاز ©
١ 



 0 لا 1 شوحولاو 0 الأ ٠ يبرأ

 ٠ نيابقم هينفج نيي»٠. نيلرملا ةيمعص٠ "درع سابلا ديدش. د ظ
 .ايلبلا يسبب نا ليلا طل بانلإو را دبدح ا :باهالا يوربت .٠ باهمٌكللم ٠ فصلا ل اطبأ نم بهريال ٠ فكلا ”"نتشأ

 #4 ا

 1 0 0 د 18

 | :هيابلج نمغ ةبلجلا٠ ٠ قآري هيدي نيب ةسيرفلا مد. قالخالا سرشرمن نمو

 عطقي ٠ ركذي نأ نمرهأ ةلايثو ركل ةلابثو  هياينا يف ةنماك بئاونل|وأ

 ظ قيحرلا برش سيو ٠ قيرطلا
 اين 0 سر راجي اترهارويدلا نم هب نسحا

 ا 0 - قيثو هراقف دقعو ٠ قيقر هرصخ ردهن نموأ
 000 أ

 | رنخاف ديصلا وب رفختو' 1 ىرتجأو حرتجأو أرف نم ىرف 5ك |
 فلا 1 1 ْ

 1 حسا نيم لوالابخا "شقرم نيففملا ليك دف
 00 ا كيلا يرث رك .٠ .ارلع ايلاف وب كلو
 |طلب 7 ةدملو رض م اولح ليسو نمرالا طظسبملا ليلا . © ١

 ا ظيلغ نشخ يا 0 ةح عملا 00 ددخيلم )س20 دسالا|

 ” اع نمل 1 يالا 0007: ةمياكعبو لاقل 0900 هدجايبا قدا
 جلا عينج ظيلغلا هجولا مهلا "9 راها ©> راي - ©
 ظيغلا ةدش 5

 : | دعي
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 نزيف لالا رافا ت تلفإو ' 12 دعب طولا لاك اف
 | امشاحم تعن يف اوضافإو املاشاركذت يف روزضاخلا نخل ٠ لويخما

 نع ةدئئاملاب سانلا لغتشإو  ماعطلا راضحاب .رما كلللا نا نا مث . اطاجو
 ًاريغب هاني نأ. هللا قزر يف اركذنم ٠ باهذلا ىلاردابم تمتق ٠ ماعنالا

 ا

 اهنمو ميوك راهن لاه انللذو ايلات: نولقتملا كلهو.نوفخلا زاف الئاق 2

 قرخ ىلا ٠ رافسالا سو نيب ىنحوطو رافمللا فيه ياذه
 و ربل اسال سبام 200 ىلع لوطت ٠ بناوجلا عستمأ

 | رم سمثل | تند نأ ىلا ةناوصو هديمالج ضرإو' "باجر "ليغ 0

 |ينيعل حال درالدورلا اا خيبف“ ل ةيؤر ىلأ *ىاطلار ا لآ لاوزلا

 |ءادال تأضوت مث. ا ام ةنم تلهنو ٠ ًارورسم ةنيتاف درطمريدغ

 | رات 0 0 41 ا

 0 ناي كك 6 ا ا 6

 | نم ةعنترم ةعطق 00 ادربم 5 ةلمر 0 لبج فس يف ء ءاقثراو طوبه

 ظ لها ضرالا |
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 قانعالاب ةفورعم ٠ . 2ناشللاب ةفؤصوم ' ماهحلا قرود يأ أونا يف بنتو

 نييحلا اح نم اهلثم نوكو' نوج اهنول "خؤمأ نموا فاجألاو

 ناذخناط ."هاجولا اهاربولو ريسلا نم لمتالو يسال هامور

  اطنو  اهرطخ فيس جرلا توت رئاطاحانج ةنلكت ذو نايا
 |بهذم ”ينيقحلا اهطابرو»:اننبصا اهعول '”كانجاو نمو : اهازيج ظيقلا|

 "نبع كنا قئاسلاو يداحلا ىرتو 0 فرخ

 همس

 0. ا اوبل قادحالا ةرئاغ .روكل ا داوع ظ

 | ةرتشاهضايبطلاخي "...٠ شحل اهنإوق نمل كو - شغ لم اس
 0 ف قافد هاجوه ٠ ةرصنلا ىلا اتيرطاب#ب عامجالا دلويأ

 | ةلدريشنمو و دك 58 نع - قازمأ

 | لالخ سوو رافق رافتلا بوت انيستا انما "قراهم ىوحا اهنول ا

 | .اهمامزو ” اهننشيف لادخت ٠ قيثو اهنيظو ببسو : قيقر اهرفشم-رايدلا|
 اهحانس ءانس راصبإلا شهدتوأ

 | ””اطكرج لع وفطت اهرم ملأ ...الفلإو همايلا نفس تدغ'"”صوحو
 0 اهريرحت نع رقي هررثلا يق مسانلاب افورح طختأ

 مدقلا ةقر 7 قلخلا ةمق 8 طوعارس اج لامعا 5

 |املبالا نم لكشالا "' .مبيربالاربزعسقمد ©" ةديدش ''

 نينا 12 ك1 قوطي يأ 0. لع سرد 04: ودل نوم لاخي
 ةعيرس ©" قمح يف ليوطلاوهو اجوه أهب ناكىتحةعرسم "7
 قزاجلا., 717 ةيسح ! 409 :, دج ةعيرس ' "7: :دإوفلا ةديدح "7

 لحن !اهيلعردقيال ينل !ةقانلا نصوحلا "'" اهمامز ©“ سلملا ىراخ |
 ظ تايرشلا لال 04( ١

 صه



 |" هيرلا يغب. افئاببلا هياكل زدنا تاغ اذ عبو. ولالج ل الج
 فال

 ١ مجاوأ نع ٠ ةماعنلاو ىئاعنلا ىبسي هجوم يف "ضايفلا قرغيو "

 ةمايلا 8 ةرز ينيعيز ظني وأ
 ,ل

 ٍناريبلاب نيتان يزجاذاف . :ةمج نبع لكل نيب ازج

 .ناميحتاكرابنالا يف رسيو . ةفاشر ماعنلا اديبلا ف نيكحي
 ١ ور تلبقافبئاجتلا ضرعيف نذإو .٠ بئانجمل ا درب رما كلملا نان

 رج اهنول ””ةرسج نم: اهسالحإو اهراوكأ تاغبصم يفرتختثو ٠ هاوس
 ظ 0 اهلا ليت٠ ”سومطيع" ةركتع.رقا حض اواهارس ليو

 ظ || نمو ' راني بحبو رابسنلا الحنا ٠ نيلجرلا دخوةديعب نيديلا ةأروم
 ع تقيلم كسهاهبكامسلا الازفساكي ”'كمرااهنول ”جادرسأ

 ظ 01(

0 
 لافين اغسل اهلنا داوسلا اهمرج طل اخن . "”داعمالاو

 0 اليم ( لفصلا هيي 1 لاسسا

/ 030 5 

١ 3 00 0 )14( 00 ١ 

 | نيش :قروزلاك 111010111
 بونجلا حير )20 دمج نير )2 نيفو رعم نيسرفل مسا )غ2(

 ةميظع ةقان / لبالا نم ةييظع 1 فورعم رعاط 0
 راهنلا عم ليللا ريس 0 الل ل دامرلا نولك |ىا 0 ةديدشلا ةيوفلإو ةليوطلا ةفانلا حادرسلا : ىقلخلا ةماث 4

 || لون دنال )2 بسلا نوكسف مضب هل ةينوم (15) ة 0 ْ

 || مانسلا ةيلاغ )15( ةينضض (14) ربظلا ةيوق 6 ] ءاحرلا نم ضوحما ل

 قونلا نم ةبيظعلاةدفنتك



 ةيمأ

 : بالالا ناقت ةلح ليصالاةسبلا» بايلجلايقولخر قدا نمو - هليجتو هترغأ|
 ٠ بهذل اب دلقتم٠ هسأبل هتاراجم ىلعمدقتال حايرلاو. هسابل يف هيكحن حا رلا|
 مرعش نيل نم قرسيو ٠ قفشلا هترظانم رم قفشي ٠ بهللا يف بلقتمأ

< 2 2109 . 1 / 

 نمو .هيلع ًامكهتم 'جرعي مث جوعا تموقيو » هيدل دئازلا صقيب :٠ قرسلا ظ
 |نيدهنلا زراب ٠ نيدخلا ليسا ٠ ةفرعو ةبنذ دونسإو ٠ ةفرع باط تيبك |
 نانعلا قحلأ بنو نا سئاكلاو هابظلا نيب لوي ٠ سايللا ؛يمدنع ظ

 ريسلادجم ٠ ناهدلاك ةدرو ةنم وضع لك يف تنياع فقو ناو نادعلاب
 :عقاف ةنولرفصأ نمو ٠ اهلهأ ىلا ةلومحم ةعيدولا دريو ٠ اهلهسو ةالفلا نزح يف
 هنولب ريعيو ٠ نانثبحلا ىلا يتني ٠ عقإو ةنلخ رئاط نم ةبلحلا يف هلك
 غ_ ىلحتب ٠ ضئاف هليذ ىلعرافلا ةامو ٠ ضباق وفرع ىلع ىجدلا ٠ نارفعزلا|
 ("”بيرقللا نم ليال. ةيسرولا لاوادجا يف عسي. ةيسمشلا ضايرلا|
| 

| 

 ا

0( 1 5 

 أ رضخا نمو. بارغلا اهنم بيشي بئارغب مودع نم ينايو ٠ .بافالاوأ

 [بيشلا نيب عملا باهالا يروزرز ايشمو ايرج نويعلل قارو' أيششو نسح ظ

 ."" موتكمزبعريظي ٠ رفانلا لازغلا ةنم نبا ٠رفاحلا ”يدجربز ٠ بابشلاوأ
 ةبكار ممسا قباسيو ٠ ضايرلا هيفيوفنب لبخي "٠ موهجيلا ةرج هدنع دمختوأ
 :ةصْيقرهشو ةنسحر هتشإو ٠ةصوضف تمظع قلبا نمو. ضارغالا ىل

 يف حري ٠ ليللا_:رم ةتماشو حابصلا نم ةتماه ٠ ليذلإو مازحا ليوطأ

 ظ اعماهعضي واعم هيدي عفري ناوا ودعلا نم برض ا لاله ينبل سرف 1
 رصعا نب ىنغل سرف 9 رابغلاربثي ىتحودعلا يف داهتجالا 59

| 
 سك عع

 نيس#ملا انيس سْزف 9

00 



 د 8 ضعب ةرضح ىلا نوعي د ل يعرف 5

 !ةلنيرلا ٠ يسلجم برقو. هنداع طاليبجرلا هيدأن لاح تنل هييدانم

 | نم بئاجغلاب اهعبتاو " ايلا ضرعأ و را ل ضرع يل لاقمث هتداسو

 اعيد يورو كعر تلو 31 ردد تجلا قابلا

 الهرب نسي 0 قي بهشأ نف لاجل
 ْ لا راح دبس هنتم ةأ وعر اب هنسح يق فرطلا |

 1اس نيرو راسا امرا نال يمر فرز

 راش طال مدا نو. ك كرا ير تضا تأ

 ا 7 0 بطلا

 قرير اصنالا فطخيو ٠ وليلتو " هعيسد نسحب لوقعلا بلسي ٠ بككمماب
 ([سزفؤيزاونلاردب نيةنيذج نئيرف . "تال لقلا ©  هلابر ١"

 راصم نب ةمادق سرفوردب نبل مج س رف 3 يريفلا رماع نبا ةلظنحأ
 أ ةمقاولا ةفرختلا جيرلا ©« .يطاودفو ا دزالل نايلس ان ديس ءالضشلا| رق 3700

 / | لهاكلا يف قنعلا ز رغم مي ميسدلا ١) نيحنر نيب

/ 



2 
 ييييسسسسلجلل للا

 تيه باضخلا ةجلاعم نع ب يشلا ضيرمو» تنكر انو تيثثر كلا غأ
 ةتعنمو ٠ هسمرىلا بئاشلا تقسو ٠ تفيجأرالا ترثكاو٠ فينعتلا تلطإو ظ

 لال ولا لوف تعيس اما ةواعشلا ةقق تطسر و لسن قرظللا“ أ

 ظ ٍباضخ ورقاف كفيض بيشلاو ةقح فرعي و ىرقي نأ فيضلل

1) 

رتسهؤرمازلا يفي ملا هل تان
دعب . كيش مكلا مكي م ىتحو .

 رزظيش الا 

 سقلاو“ حيضلا هام ديخوا ٠ ىضمام هيومتلا دري لهو ا

 كاما رم يملا لعّلدا عيش ياو تباطلل بزعم

 درلا "اد هرترشنو ' مالكلا الكب بلقلا ا مالملا تاطأ ادق لاققأ

 ظ دحنا يف كلذع 2 1

 . لدا فرع هيفو صيمنل أ يلبي ”ةوبص يدنع دعبو بيشملا عل ظ

 | 'عقان" مس يباصتلا ف يداعلا ناو. .عقارلا 9 عمتي قرخملا ن نالعأل ين اذهايإ

 |بصتمكرتو ٠ ”"بعشلا ””بارةنكيال ردحا لكو بعص ماطنلاّنكأ
 عر ٠ لبق ةرخلا نحل بو ٠ الا نمل لع ديدش» راه
 ليبسلا دصق هللا|

 .تبابشلا لدوعي ناكاجر 2يبيش يا 5
 000 يعاد دار ينكلو

 | هنا هيلع لكوتإو ٠ للخم + أ دس ىلع هب نيعتسإو ٠ للزلا نم هللارفغتسا انأو ظ

 ظ ميحرلا بانل اوهةنأ هيلا بوتإو ' مركذأاو

 د ري صحا
 ْ 010 حالصا ع

 1 أ
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 0 حل داع :رلاو لزغلا كرتابيشللا ةكردا نماي
 | روزع نم تو لوضتلا لوصن شخ 0-0 نعل الاب

 ففعل عر كا ام ا ظ مم اع فلو دعلا تعم

 |تيندإو 21100 1 لا لي شياب بلاد :راديم

 ظ اقل ليلق جراب 0 ع اا اباراو ظ
1 

 ا
 ناد لك ل بيل هذ 0 لدعلا ربظي :رئاز نم هل اهإو

 |هبحاصل ىضقي الو. 0 ىجري الو ":رماع ء لكر اعالا نم برثو

 الولد 0 رعتاسو ٠ قافرلا ةذل صغني رعان ضرغأ
 ايا كراع هعابتح نمف ا ةلروعم لوسرو“ ٠ هقاثيم ظنح ىنتعيالا

 4 ا 00 655-055 نيعلايفرظنمالا

0 

 00 موا 20 لس ' ريع ةره ةرغلا

 |ن اونعومو نول ١ ةضايبدوسيو. كا الا نيبقرغيو ' بابشلاىلعأ

 ظ هاف را كيبنا و هراق جسقنوا هرادقم كوكل دنعت عفر نوكلاداسفأ

 "بيس ةمادقو نيش هنلخ نمو. ايصلا يزرع هيرمال راقو ئعأو
 | فوخلا " ١ تينخإو تدرش يا تربوو ةفم* يفو توحمو تسرد يأ 9

 ظ . ةنيفسألا يكرم 1+ -ءايشلا ندد ق1 الا ٠ ش



1 
١ 

 'بلرشلا نملابعاح
0 760 

 ا 0

 ١ يارا ناطاعم ام 1 ند لا هام وخمبا م
 ظ 'بيعلا نيع فرصاف٠ بيراليريذنلا كءاج. ا ا تاقفأ

 يلو "'ةزلا تندو ٠ دوسلا بيلرقلا تن: بيغلإو ةداهشلالاع تاو
 |محاف يرو :رعشلا لب ة_قربل ضموإو :رمقلا ةرغ تربظو ٠ دوسسالاك ظ

 ظ ةياوغلا "دئاذو:ةيادهادئار هلق هدويسم ف نصيبا لمشتاو :مدض "ا دينلاا

 | لخن :راونالا قرشمو -راقولا 0 ةعيرذو ٠ فافعلا ةعيلطو
 ظ كيلا هلل حل اك نسحإو :كيلع كيلع ةيناحا ١لالختا|

 00 اننا فاير انا 1

 ظ | ةوض علب نم ةياصملو ةبابشل رع نم ٠ هراذعا لبق مل هراذعّب اش نم

 ١ :ةبجن لفاو' هدوعس تباغو' هدو 1 ىوذ ربك نم. هيعنج لمش قّرفت» هعرف

 ظ
2 

 | - يالا هير تدي ةمج ةوفا ]دمر فهضو ٌةظع نعمت
 سانكلا ئابظ ةنع

 تلد دة يضل نك الس ول رع نكمل

 | يت ربر © تيتان جبرا
 | سوماقلا فل اق ةكلذف عج 0 نوت تينوشم وتلا ©9 عنام يا قيل

 اذكو اذك كلذف ةباسح لمجا اذا هلوق نم ةعرتفعةنم غرفو» 0 كلذفإ
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 : ةيناح ةيباخو .اهرمأ مدنلا ىلع فخو .١هرصع مكدقث قلاعو ٠ ةعفترم

 ةيناد امورك فوطق

 : موهتبمو مدع ناسحإو ا

 تنفي تانعا راج ركلسمو. كرك و قرح ذوعو ' موعطمو ريئؤْوشمو

 ردرحو ةسنجو  رئزو مو دشنيال عئاض فرعو : دشني ضيرفو ٠ كرفيو
 نوبتشيام ربط محو نوريخت ام ةهكافو 'رداونو مو رهازمو ردثزو
 ايل تك ا 0 ييدنايأ
 | بولصم قووارلاو جذي قزلاو اردكتمو بورضم ندلإو ةفدلإو
 | برطلا ليث داكو 0 ليتنا نم تنباحر اف ةلمجلابوأ

 | نافرتعل إو: برطضا دق مول ارم اذإو تراظنهث ليلجلا كلل ةيادعالول ينذفتسب
 | ةتفرعو.ةلقنل اب يخاص ىلا ثوشافبلقتلا ٠ نسف ةاكردلا بنذنعربخأ

 ( انفرصنإو ””نانفأل ازازتفلركسل ا نمثزتيي ماقف .ةلحيرلا لع مزعدق ليللا نأ
 |تيلاكا أةعص رخ -تيبلا ىلاانرصاهلف .نازرفل 0 1

 اماذ- ىوملا عابتا ىلع ىسفن آمال. رج دق ايفاركشماركلا ن
 ا | اسو :رافغتسالا ىلا تلميفا مث. 00000 ها

 | تمد امرضحاال نا تيلاو ٠ باجلاب يزيرحلا لافاك تذلونراففلازيزعلا

 |ن فيلا زلاورهزملار اتوا نم ظيلغلارتولاو 00 5

 نصغلاوهو ننفعمج "' لوالارجلا  اهدحاواراتوالا

 | أملايرجو ”فالاس ”ظنفسأو ماد ”فقرقو ثاتعع 53 0

 | لاسلسو سيردنخ ردا ةووقو !١يمحماو *ابسو. الط

 ظ

/ 

 ا

 ا
 ا
 ظ ا

 ١

ْ 

(001152222224 



 ع ل لم
0 

 #0 ا

 لي خيا توا .رسارشملا نسايعن كاز :الا ةرفصعم باوكإو |

 ظ ةحار يف يو بقل اهيقاس قوسب بعنتو ' ةحامسلاو ةساخمأ |

 ظ ل تنادي مرق بلك ظ

 | 2 ايركرملانواصايةدروا مترك نإو قتلوا
 | ةعنا_ ىمالا ةدا ايلهانمو» ةمساب اهروغت» سوفنلا اهتسحرست٠ شوئكوأ
 اقورشلاو بورغلا يلاحق رودصلا حرشتو ٠ قوبغلإو جوبصلا دنع ديحت|

 انعلاانع ىنناهتيورب ”ساك ١ هنك يف نسحم قاس برلو
 ظ انلا اهل ديصي يييلاللا اكبش  اًبصانحربي سيل اهارذ ىلعو

 |نيعا ظقوت ت تاوصا "نمل نايبل ارح نم هعيدبل |ندشني نايقىلعيوطنيو|

 ظ 3 سانجا "نيو ٠ عامسالا نفنشي ٠ تاذللا |
 ميسو "نيب ىظحب يذلا نام 0-1 ديلا ا ا :

 ظ 0 ديعدبعف سلجت ءانغلا نينلا "نه اذا
 ا سالم يقيبد. راهتلا رض نم تامأم يبحيو 0 و
 ةمدخلا يف ًافقا أو جرييال ٠ ةبملا 0 --

 ببللاو 0. جالف تنأو تكب اهتيئور سهلا ىوهع ءافيه لك ن
 اليخ اهنلر نيج 0 ققي اط ربوث يف برشلا ىلع ىلت|

 اارردب ىنختي. موطرخ نف .بارسلا علك اهي :اوا يف عبلت ٠ بارشلا ع]ونأ هيفو

 اهكاوك لزانم: ةعشعشمو ٠ لويقلاب وهلا لمغت  لومثو ٠ مولا اهابحأ
 كلذاف يرطلا ءيشلا لع ضيرغلا ىتلطي دقو ناروهشم ناينغم ضيرغلاو 40 ْ

 ةلباقملا هذه نسحا اماو مشطابةلباق ظ
 ا



 بجي ام ساكلا عيضرلا اوبجواو مهيب ءايهصلا ةّرد |وعزانت
 | بير مهالخا نم" كيري الو ةتلز نإوشللا ىلع نوظفحتال |

 | رجووذ مهفك ٠ منك هاتفا بتلك "و٠ مغافص تنسح رءاقس مهيأ[

 | فطع مالكا ودرج. مولا عرس لع ةفجو عضو :لبجأ
 ظ 111 فاعضأ ةفرطب ىتسيو ٠ هنلقدل ردع ناصغالا |

 ةقيرو اقنلا ناب نم هيكحي أ دغر قاس ظ

 ظ ةقيرو هرمخ ل الزلاكو هءاظإو ظ

 اكرمك كرام اواو نارا لمابت ٠ حارفالا بإوبإ مث ٠ حادقا دياب

 ١ برغلا دنا لف ياكل اقكارلاب "هلك 0 مارال
 ا 0 هللا رفغتست قنخ 18 23 01 5-5 فار واق امد ند سس ظ

 | ١ جازمداف تفلصا م" اهبص ىدل ضرالا لبقثو ٠ اهيرل دبحت قيرابأوأ
 ظ ىرذ نم نفرش ابظواباقرلا ةجوعمأ زوأ يكحت جابعبإ جاهنهتع دادأ

 قرف

 ابل

 ايها رف لب "لاو معوكر دنع قيربالا افاكو
 اتوقايلا لوانت " فلا هلو رم 4 راقيريط

 لابجلا لا 2 ك ؤقلا ةنكل ا“
 هناريط يف ضرالا هجو.ىلع ر. يارئاطلا و رهذملا ءايسا نم 9

 الو



 بارشلا سلجم يف 8 |

 بادالإو لضفلاريزغ 000 نك |[
 يامل : هدنع يروضح دويناكو ٠ ب أرشلا سل ابعركذي جهلا |
 |يندلأو نايعالا ضعب ساب اال نرحب .اذايلالا قب هي راق هدصقأ
 | .ةرقاعلا مدع طير تشم: ةرضاحلا ىلا تبجاف فل خا ال نأ لعام ةفلاحا نابأ
 | ودق سن : الف ٠ لضاوراهنلا مزهاذأ كيت :اسو ٠ لجالا اهيا | لجأ لاقفأ

 ظ لوقيوهو ٠ ليذلا بئاعس بحي بأ ٠ليللا|
 ةهرلا كنا اهعبوو ديكلا ين هب دبع وبأي ظ

 8 عَ آن 2 نأ نا دق افولاب دج ظ

 |ةيعفر :٠ ٠ بانحلا ةيلاغ ٠ رادو دعسلا كلف اهب ىرج-- راد ىلإ ةتبعك تيضف ظ

 0 علا نأ تح. اهرايقأ انيلدجااو ٠ اهراتسا انقرتخاف» بايلا|
 7 4 ينم ريغ هحادقابوئافلا "حدقأ

 نراديعلا نسلا منرتاالا وتابج يف ناذالا عمال ..|
 نانق كحضو_قووار ءاكبو ورقتو سيلجلا قيفصت توصوأ

 ا ٠. مسا نم قر مهتيشاح“ ن رامز ١ مشب خم ا نامدن ىلع ليمشي|

 يف |وشفن ورثن نأو: ارد عماسملا فادصا |وعدوا اوهظن نأ: نست ا ظ
 11111110101 17 ظ



 هال/

 ظ .. ١ ةيجتا وا ويحماسميف كلسي نأ بجوتسأ دقف !ٍ
 د يرذعف ٍةحو كيدل رذع اذ ناك نمو

 كل طق هينا انا راسة لفذخ فلق _ شيع ىلع ينط
 بيت رمايال امو + اًبضاغم تحف: بيبحو ٠ اًيابعىأو رثامزو 3

 ظ تضموا ام كبرق الول لاي قوربو ٠ تضم كنا |

 ظ تضّوعحّربملا فسالابو تلحر 55 رادقم ىوطلأ يقف رعأ افك

 |صور يقل ديلا يلا ىو للشام كولا ت١
 |ةدباكس ناسللا فلكاو.طبارإو ربصلا ليبس يف دهاجإو :طلاغإو هوما كلا
 | لهو.الطلا ةحئار مكتأ: نافجالا عمد ةنلعا ام ةبابصل | نمّرسإو نانكلا لمحأ
 3 ا الا” يااا قا راصإلا يوذ لعىفيأ

 ظ .داعبل اورجتلا يق تدزو:يدلهلا يا .يداعالا ًتمثأو . ءازمل ا ةقش ظ

 |حرإو .٠ ينامالا لينب عخسإو ٠ ينادبلاب ديف“ .داعصلا ةنسلاب بلقلا "تلكو|
 |: لبنية عيد لئاسر فدنم العا واطعوا 51 قارفلا ةلظ تدبااهإو ظ

 ْ ميدقلا دولا راو يسانبل و يمئانتلا نع دعو. يبافلا كبلق نإإو:ةقدصلا|
 خا أدقف ملسو" ةلدعملا جابنم نع لدعت الو ملا تبع يدع

 أدبعلا "نا دبعلاب فوإو  ًالولسم ةئّريَص بفيح فيس دغإو :ةلئسلا اهتحأ

 ظ لوكس ناك
 ّ ىأ )10(

 كحرج يأ اللا بوس <09 "اريام خ0-

 ةفوخا ©. . .حامرلاةيشسأ ؟9



 هأ
 0 تا ب :

 ٠ الوطتم رذعل اطايزك شماولا ب لويوخحا هولا الضفتنوفعلاب مسيو تاون
 1 لقيا ويرفملا .هرسا نإ. عيجمت الو ٠ بضغلاب كاض 00

 ظ | ٠ كققرفو كلعرف نم ضن |و اجدلاةنأو كقر دبع ىلع ٌقرو ٠ بعنلاو
 1 كلل اصفنأ 7777 كلاضو"“ 0 ةقذأو

 لوذال 0 8 لوزن .ىوضرلابجنانظاتنكو |
 ايست مدأ نب ب تالاحو يولع انغط بولقلا نو

 ظ :يرماي تينلعأو "تيرس ءارظاق ارافم ينم توندو.' كيرقي ينتستا ام لاطأ

 | :يدوعس موي تعلطأو ٠ يدوعو تزجنإو ٠ سرج كرغث باضرب تدمخأو
 يثرط تولجو ”يجازم كلصو بارشب تحلص إو :يجاهتباويرورس تلطاو ظ
 4 ” كدعرش نم تارفلا بذعل ب يءاظ تيورأو . كلتملط ناعم

 رظني ةشاشبلا ام نم كهجوو يلع تيندأ تباع اذا تنكو

 أ ظنت رهدلا فلاس يف اهب يلا ةرم تنك يتلا نيعلاب يل نف
 | لع كدعب تقاضو ٠ ك انس ةرظنب يرظان ترهبو ٠ كوس نع يلمأ تديق
 ظ ينكرتو يرارف شجن هرسكو:كل الاب ةفوفحم يل اطم تدغو٠كلاسملا

 كسناونراكفالا سلا لوح موحا: يراهنو يليل نيب قرفا الأ
 أذ ذا ميركلا نأ تيلءاماكفطإو كمراكم لايذاب قلعتإو: كفطع فطعب

 |عيفش نو: رتسووفعلا# ادراماع لبس ةلذ دبع نم تردصاذأو :رنغر دق |

 ظ اكوا نمو' مران :تسأ هالوم دنع هيتئيطخ ضفرو هرارقا بنذملا ا

 ءاملا دروم 1
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 | عاتجإو :ينادنلاو يقالنلا عونمةحابإو ٠ 2-5 غولب كيس لوما هّللاو
 | ىلوملا معن ةناف هداسحو هل هعادعأ ىلع مولظل 0 هدادو ا

 زيدق اغيب اذ | معمج ىلعوهو "ريصنإ

 ْ 07 00 ٍز 07

 مح 1 2 1
 فاطعتسالا يف ش 3

1 

ُ 

 فر 'رجاجشأ ىلع هب وايل :رجاهلا ضرعملا اهيا

 5 ميته ٠ دأّ وف قوشلا ب - ةيكو ارق د هدايق دجولا كلم نب

 | نود هل ءافشال ميقسو ' كدوسح لوق كبح ما ارغأ مرغمو ' 0

 أنفو يمان نه لا ران دم تلاطوو ادع 3 ارازمأ
 (لواطتو ٠ اسالاو فسالا فعاضت دل 'روجت لداعلا دفلا اذاي ملعدأ

 ربجاب ةلبانملاالا قيب لو :ربضلا لصاح ينفو ٠ ىمعو لعب للعتلا]

 ىضمايف تبنال نكأ لو ٠ ..ةلز ىكا تيطخت يبه ١"
 نهرا لبو يك طوس يفارق دو للا

 ذولا تساو  مالملاو لالملا عفر بجوت ةمدخ قباسو' 0 يل معن
 | لج انو .كنركو كلج ىلعالا ةءاسالا وجت يف دقعا الو ٠ كنعن بايبالا
 | كللتَمَو ٠ كوص كافالي تارخ درظب مرج مقال . ك]هغصملا تاما

 نعزواجتيو ٠تارثعلا ليقي و٠ لطخلاو ادد : للخلاد ذب
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 ب اهيا يلج! لابخاب قاس نقيا لن خي[ دمج ةمشمأ|
 فيص ةبات# قارفلا تاقوا |
 ىرج دقام:ىلع يكل اهلها نع ًالئاسرايدلا كلت قفوطإو |

 ىرثلا انوا كلا ةياافه ادهم 3 رج دعبلا دعب هَ

 |ةغبص ل احأو ٠ ىويف ىوطاب يدسج ءانب فعضأ ٠١ ىونلا موي نأ هلل لع دقو

 نحت ءامعو ٠ متادركساذ تدعف ٠ يلا>ريغ اهقاذم دعب ساكيناقسو .يلاحأ
 ْ ..موبخلا يكب كوم فرطلاو مولا ىوأمباقلا» مازعلا دنع ةنودأ
 |انضلا فايسإو : ةرظان قيرط ل علا . ةرطاخرطاخملا يفةباكلاوأ
 | لمأالو ٠ نسولا ةذل فرعأال 06 6 أ ماهسو" حروب أحر

 كد الين يبلادللا دراما نواس فيولا نا
 ظ 00011 70 7 اريملا|

 أهي ىوق نم تصفنال . ٠ بايالاو دوعلا ا أرشع ةتيبل رم

 | لع تناك ت اقوال اًيقسو - ةعيطقل وحصل مايالابتف: باينالا ع ليلا
 ' ١ ةرضات راطوالا جور ةقرماع :راطوالا» تيل : ةفرظمر طرا مغرأا

 ةدئأع ٍبابحالا ةليخو:ةدئامر قايل ناضغأو
 ا . باهباسو ىف دلضرزر الوكت داعسو

 هاوس لالخلاو ان 7 هببطو نانزلا كاذ ىلع ينط 0[
 وسوم ىضر نع كل هعوجرب 5585 ظ

 ا

 ظ
 ا

 ظ

ْ 

 عراف لك وررلا البار طوبا مهيب 3
ّ 

 < شلع



0 

 1 دبع نارا علا الطبال هاو ٠ ةرينتسملا يلايللا كلتدللا
 ظ ري

 0 اضرغلا كلصو نمانل يضقيرهدلاو 410 ىونلاو اللا ثيحأ| ٠
 (اضوع دجأ ملايح تمدام كنعف 2 ثرتكمريغ نع تضأوعت نثل

 بابتراالو ملظ لظيف كلشال٠ بابحاروجوكشا هللا ى

 | اوعادو ول ىونلا موي مهتبلأب د عدوا يلة دجولا رسو وراس

 نولانعاواخنيح ملقا وكس نحرلنو نيبلاةقشاول اطل نيبئاغممدنا
 اوعّور نكلو اوع امو اولزن .اشحلا يف نكل ناطوالا نعاولحر |

 0 زم ل قيرط نم له. لاينحالا رح لمعلا فيك
 نسق دق اروع - ملا نارك ظل جامل

 سعاونلا مهنويع قاشعلا ترهسأ ك٠ سناوأ ريغ ءابظ مهب نسحأ
 انناذا نوتشلت ملثم ةداعو إوتننلا اموأورفن ظ

 ديفيالو يدجال ايف كسسفن بعتت ال٠ دينفنلاو موللاب مرغملا اهبأ|
 7 ىفالا تاساك تيسمأ ولو مهع ىنغ يلام مه امال

 بييحلا يفاربولو مخعلوحا تسلف ٠ " بينأنلاو لزعلا 4 نك |
 | ١ اوعيضوأ ىولل يثيدوهعاوظفح  نأو 00
 |ظفحاو ٠ ن1 يل فرخ ولو لاخلا يلا ةبحن 2

 |لح ى'ىعو "5 للعتاو' ماوالا لعرجتلا ةرجاميف ةبصأو 0 ذأ

 بيكر ورا 7



 3 17 يو 0

0 000 
6 

0 5 
 قارفلا يف 000

 8 يرن ١ دمع كفو رو ايجي لمتلا مف هللاعمج قارفلا

 |بانلابأقو: اضفلا بحر ىيضو:حرفلاو ةّرسملا بهدإو ٠ حرتجاو ىرتجا |
 ظ 0000 كرر كهل 1-0 !ثيديا» ديلا رع لبا

 |ثيعلا ىلا ّبصلا جوحإو ٠ مايلإو دجولا دجوإو ٠ لاهتحالا دوقعرشتو |
 00 ءالقالاب |
 ىو ؛لقثوا يثاكب ديزت 2 ةعول كقارف نم يدنعو تبتك ||

 يس وضخ ىوطأ يف يئبرت تنك اذ اتاك يلا> كانيع ترصبإ ولف

 | ييومد 49 م ا الكو لب قوشلا يادو ةطخا ظ

 ” ١ كلا ةنمتوراقربصلا ل[ تلامو" للا دقو ترعس | ةعول اهاي
 | مااا لائنمال تفقوو' اههلايول ا ا عورفلاو ظ

 |اًقوشو ٠ دادح ةنسلأب عومدلا نم لكتو :دا داو هلا يرخ مزالي امارغو امدب

 0 مسسسصحجسم حس

 راع اذموت لإ ةفشلاب 2” .....ديج ىدنلا نم ضرالا لظطقسي ام-00
 اهيفرقتسم ريغ دالبلا ىف فاط 6 ضراالا يفراس ا ىوقلا لالععضا نعأ|

 "سسسس سس سس سس م وسم ا م م ا م م م ااا مم ا ا م |
 1 ب 0 و سس لل ل



 ها
 داع د دامس نس همم مصاص

 يشب نحل نيه ىوملا ٌثرظا تنك

 دجولا سالم دردجحيو: قر لاو ساوسولا باجيو: قرحأو د 8

 "عوكل ايماب را كولا مكي للاب لاتشلا نعت ١ ظ

 1 ٠ حراوجحلا قنا كي حاصلا نع لطعيو تاوههشل !اريبدت يف ممرختسلو أ ٠
00( 

 (بلاطلا | قوعي ”فعشلاو "مايل رفقو لعو فكلإو مارغلا رد نا
 ىلا يضني ناج' ةدابعلا_.ىمةل قلخ اع ناسنالا لغشيو' ةدافتسالا نعأ

 نونلا نم ىنلا لهايلديو : نونجحلا |
 2- 0 0 8 ىوملأ يف نيل كرد بيع ظ

 ثوننت ةحاير : رظنلا قشعلا بابسا ىوقا نا ٠ رّرشلا رش هللا كاقو )غو
 ا |قئان :روضلا ملعبه ل راق فارما رفا ظ

 ٠ دباعّب لق رظنلا 20 5. ةردعملا لس مح بح عرزناهاف ةرظنلا|

 اراثو ةفاخمًالذ نرقو ٠ ةفآ ىرجإو ٠ دهأز دنت لحو كلان لنع نقرأ
 | ايدلا كنتوا قاس ىلع اًبرح ماقأو . ةكلهتلا ىلا اههس ىتلاو٠ ةكرعم رابغ
 و 1 تيان ماظملا ماهو, 0 دعو قايإو|

 ظ ا لع و يناف رساحو ودع نم توي ناك ن 2[
 ْ ٠ عماطملا بابشا عطقأو . هللإل اجلا الما ةمالبسلا ليس كلل د0

 | لئابح ةيس طرون دقف تاذللارث نم اق: عناصل اب عونصملا ن - لغغشإوأ

 ظ 00 عولولاو لا © 1: ارد لطفا دماسنلا 5
 |بلقلا فاغش نم ةبحلاا ىوه نكمت 2' 2 هجوتي نبا يردي الف جورخلا 9



 سا عت يدك كدا قاصرا اماف

 1 59 هل يضتسل - عمال قرب ' ةفيرش ةكأ امو: ةفيط | ةكلاسإ

 ] ٠ سوغنلا رهاوج لصقيو وعلا ةلعط لام لئادلا فلا لوتعلا|
 .|[بلنلا فو ذغي حابترإو ٠ حورلا ف لوب حرف» سوبلا سوبلاهنع ليزيفأ
 ىوقلا ءازجل يف باسنيرورسو ٠ ىوطنا امرشبلا نمرشيي خاسو: تعمأ

 | ادءاجر صل | تبا تت هارت نكف ىوملا امردت و بّرطت ل ثنا ظ

 ٠ ةليما قالخالا دلوي ٠ نراهذالا يفصيو ٠ نابجلا عجشنو ٠ ناسللا 7 ظ
 | ١ معلا ءاول عفربو ' ةليحا باي ديلبلل ميو: ةليضفلا باستكا يف بغريو

 أ ىلا اوعديو' عاملالا ثفتشيو عابطلا 06 9 تاو مزحلا لع

 أبيلق نمالا هيف عقيال "٠ سامنلا لها ةضايرلاب ليقسيو٠ سابللا نيسحت
 ا 0 يناج رفلج لكالا ةنم لسيالو: ٠ فقاص هيلق

 "هال مارغلاف 5 د انيبش هب تف ًاديعس ىحت نا تعش ناف

 أ بعت ةئحارو دج ةلزه .رئاج 5 احو :رهاق كلم ةناف ةمومذملا ةفاصوا امإو

 ٠١ ةغرافلا بولقلاو ةلطاعلا سوفنلا يرتعي' بطع هرخاو بعل لوو

 | دب مهو' غلا ماغ هيلو ىلا قوسيو' ةغزابلا اهسومش ارا نم فشكيو

 | ٠ دلجلا فعضيوركفلا يوقيو ٠ دسحلا ضريو لقعلا بهذي . "لا يدإو
 .!| رساتسيو ٠ رارحالا دبعتسي٠ صئاقنلا ران هيدقتلو ٠ صئارفلا ةنم دعترت

 ناوطإو لذلا يف مقويو' نادبالارفصيو رادقالا يوذ

 لها يزب ”يزتي ل يذلا ظيلغلا يا يناجلا لجرلا " 2قلخلا بعصلا ""'
 ٠ مهالخا نيلو مهنقر يفرضحتا |



 كسا ناسا 2 0 5-5

 ًادلزهو هيوعشو بحلا لئابقو٠ هب ورضو قشعلا بتارم نع٠ .بئاوشلا

 ظ يس ليقامو ٠ هعسو 00 ده|وشو مرمو وولحو ' هدمو هرزجو ' هرلجو
 2 نيبو ةنيب تعمجوأ هلاوس ىلإ ةئبجاف ' همذو هحدمأ ]|

 ظ ملع ايفاصو أب 5 ربح اهفصوب تتنافس يلا

 | :نالغلاو ي اجا نم عبطلا عالي نم ٠ ناسحتسأ ىف ثعلا لوا نا اذهاي ْ

 ا ثاباقا 7 0 ةدولباو برقلا دارا نم ثدحت

 أ رايخا ف هبحاصب يوبي ىوه تداع بولقلا يف ةبخا | ىكمتسا اذاف

 أف ”عطوهو ٠ امم لوقعلا ىلع و مجري مث: امين م تشعر يصي مث. بوبحل
 2 راصبإلا ن نع ىف .دكايو بلطلا ىلع صرخماب ضعي دلوتي بولقلا

 . ىروأةنحدق نا .رجتلا ينرهزل او ربحا يف رانل اك خرماك راكذدلاو جابتلاب
 : ا رون جرح أ ةتيقس نأو

 الغاش الغشراص مكحتاذاف 0000 لوا ا ىشعلا |
 0 ا ا ا |

 لزملا ذل :

 ا



 هالطصالل اهمالعإو ٠ ةبوبتع ءاتنشلا يف اهتبكاف٠ بكاملاب بكاركلا ملزتوأ
 ةبوبشم ءاضغلأ لزج ال سودبالا بضيق يثثو ٠ ةبوصنم
 ءريحةلالغيف تصقر اييلعأ ميسنل |١فرفرايلك ا

 أ|.ماغلاب ةيوجحت سميشوأ ٠ نايقع ةرك اهفكب ةيجتزوا .ناجرم يع جساماكأ
 1 0 ماكل لالخ نم مسبت درو وأ

 رطل م 1 ]ل ظ

 ربنعلاب اهتنجو 2تفعضرق ةداغوأ ظ
 ادادرلل ةحرشم مهاسحأ 5 0 ماوق تام م

 ظ .ارقلاو دئاوفلا 0 ل كر لك نر ع ا

 ظ ارمح ةيولا ءايلظلا يفرانلا نم هل اوعفر مغيض مخعٌلض اذا ظ

 | اهررشءام ضاغو ٠ اهربجج ىلظل دمخ نا ىلإ ٠ مددجتو رعتستو ٠ مرطضت لزت ملفأ
 ْ اهدامر ءاطغ تحت حت : اهدابم يف تعبظضا.. اهّرشوأ

 |  روثم نهنير نسسوبلع 2ثحبذ تخاوف نم ىرج امد |
 | امام ,اهتتم غير ظنلا تنعمإو ٠ اهاح نم تدهاش ام ينقارفأ

 1 نأ: ضرالاو تاومسلا رون هلا م ظعتلا ناسلب تلقو ٠ضرفلا ءادابرعنملا ركش

 |انيثوف ىرسلا ةقش اًسولج مهنوك عم مهلع لاطو ٠ ىركلا ىلا ولام بحصلا|
 |ىاهقت نيذلانمانلعبجي نال انل أسو ٠ عجاهلا نيع هب ثرقث امرنا ءافتقال|

 ظ عجاضلا نع مهولفأ
 0000 1 يوتا نيرنلا ٠  نايغلا 257 كيبل او نيملا



 4<؟ك0

 ليللاو ٠ ةرضانلا اههوجو يفرظنلا ققحنو ٠ ةرضاحملا نا ديميف لوجن نحن ايبف
 ةمدخلا يف تفقو ٠ ةعمش سلجحلا فت حل. قروم ةمداخلا بارشو» قّوردف| |

 ايجات ةردو. ةيوق اسمتماق ٠ ليج اهابحتو .ليخت اهمسج ةعمدلا ترجاوأ
 يو مكاييملع 0 و اهسافنأ اهقرحت. 5

 ظ جاكار ىقلارعاماك
 ”هرهسأ ب محموأ' بيضف ىلع: ةدرووأ' 0 300

 | ٠١ فدسلا مدا هجو يف ”ةرغوأ ٠ ةرفصعم ةكيبسوأ ٠ ةرفونيلوأ "ب

 نضيف ل 5

 ل مم 7 تتيح الكف 58 و 5550 :

 00 .ااسلبط“ ا م 00 غلطت

 أ[ ةفطعتو ' اًيسوذ ربت اليلكا ةغوضتو ٠ 3 دوس هروصتو ' [رانلج 'هريصتو

 | يف ةلئا ةبيقثو ٠ نان انسلاك ةعفرتو' :رفان داوج نذأ ةبصنتو :رفاسلا لالا

 |ةمسرتو .ايقتسماَنلا ةطخنو' ليدنق ةلسلس ةليقو: ليدنلاك ةطسبتو٠ نانب|

 ديفا اهضقتو اهضين يف ةيعاس' اهضخشا ةعلوم تّروتسإو: مجول و

 أهدقف ةعاجما ىلع ٌرعو ٠ اهدقع لحناو : اهرما لصفنإو .اهرع
 ملكنا ءاودايعأو انليف ما تالا ل

 ل نبه تاق أران مضي ٠ نوناقريغب دوعلا هيف ىتلي' نوناك سلبا يف ن

 | بكل فايل ايعراش ةيج امام ل احلا دءارلرلا

 ا ا ا تا

 سس



5 

 .امالظ ينم بل اطاي ىو كري دوعلاو ٠ىرفم ضل لمشو - ولت ال
 مث ٠ اهسومش ةداعلل ةقراخ تعلطو  اهسورع ثيلجو . اهماستبا قفالا رونو |

 لزن و٠ بيطخما ةسلجنمرصفا تناك اهنا يوس' بيعيو نيشي ام اهيفري

 برتلا نميننجتو ةعباتملا حارفالا هوجو يللا ٠ رتاوتمرورسو :رفأو رشي

 | ١ناحرسلا بنذ قرشملا يف جالو" نافرتعلا حاص نا ىلا ٠ ةعنايلا رام

 اى انمقق ٠ باقتلإو رازالاراضحاب ترمأو ٠ باهذلا ىلع ةيراجلا تمزعف
 ١ عامتجالا دعب لمشلا تتشتو ' عادولا فقوم|

 )ير نس وبجتلا بتات .. نساعد يل عيدلا نك ٠1
 هي ©ر 0 5 حر ب5 3< 2 1 00 ع مع 0و 0

 ميس سس ما

 رد قانلا لضفلا 2

 رانلاو ةعشلا يف 5
 ١١ دناج اهؤام ٠ بابل ةكلا ةليل ق٠ باعصالا شعب ممتسلج |
 أ.ةعاربلا لما ركذ يريغ رثاع هليذ يف اهب يشثاملإو :رئانتم اهلطو دراب اهثأوهو |
 | مهع يورنو ٠ نسللا بابرارابخأ درونو ٠ ةعاربلا لهأ ناسرف بقانم ٌدعنوأ

 قتادحالا ةلفعو سوفنلا "كرش ممالك امزلا فرش مهروق
 قاب يلا بللاّرم ىلعادبآ مركذ نكلو تفرص ممصاختلا
 ظ 2 2 كي
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 باضخاب موقرم ٠ باهالا يضف

 ابنه نم كبشلل الحإو ::. قيما نم بكسل لل

 لدلا رفإو ٠ فهنهم نسحلا لماك“ بوركلا ٌركرينيو « بورخلا متي ماوقدأ |
 هبدي نيب دبع ناصغالاو : هيدل عضخت حامرلا ٠ فقثم

 ظ ٍدنسم دعب أدنسم يللوعلا”جاعص هلادنعا او ِدنيل نع تي ور دقو

 ةعاهتلاسول  ينيلااطح هيف سيل ليقتلاهفدر نموكتشي ٠ ليخرصخو
 يف تلافل

 ١ رحاشولا دنع جت ثاطاحا هب نيرظانلا نويع

 |نيمّرد نف٠ لقملا شهديو لونعل | نتفي ام للحإو يلحا نم اهيلعو

 جيسو ٠ اهنتجوك توقايو ٠ اهيدفشك قيقعو ٠ اهردصكيفاصرولبو .اهرغثك
 يفراحي يفرظمو ٠ يشاوححلا قيقر صيمقو  اهنانب شقنك درمزو .اهتافجاك
 ظ *ىثشانلا هفصوأ

 | لو عرد نيب تركتسا اماذ ةبابص ميلح اونرب اهلثم ىلأ

 ظ فطلا| عابطو: ميسو ا موللا اهع ثفك“موهل اب ثَسنأ الف
 | ركثو  عاطتسب اهنعربصلا ام ةبعادمو ٠ عاملالا برطت ةمدانمو مسنلا نمأ |
 (  لالعتارسلا فليف بحل لضزجي ملول ثيدحر :لالزلا نمل
 ظ رم رلبلا لج نا ةناول لالحلارحتلااهخيدحو [
 | رجوتلامأ ثدحملاّدو تزجوايفنإولاب هل لاطنا |
 | مالعإو "حوفي بيطلا فرعو.ةمدخلا يف نفقإو عيشلو ٠ همي علطي دعسلاو

 ممسسسل سنس 1 نيس اا



 1داوا نيسوف ةياقاهمرحلا ىرت اهونج نيجاحلا تن تمثاذا|
 :فولحلا لسرتو ٠ فويس السا ةيلب ابص اهيل نم. تعقوا 1 ةيلباب نويعوأ

 101 ضارخا بولعلا ىوس ا بماهسل سيلا ضارب "حاححأ|
 اهتايثو اهتابثو يفدسالل ةبالغ ظحاول يا هل ظ

 يدتهيو٠ هجاجز 0 رانلاو ءاملا نيب عج دق. .رانأل اك دخوأ ظ

 يربر يغ نيب مد نم ةنظأو ' يرطل أر مالا ل ل هجارسرونرئاحلا| ظ

 لاف ٍرخي ةنم قوقشأو اهدخ بستي نافل ةيكرت ظ

 بحرا ىلع ةيلقلا بولفلا نمو. اهبطق ةرئادلا|
 00 أ نم ا ةناص و 0 ظ

 ا يدعو 0 م6 0 دضنم ياخ" يرهوج |
 ك1 ا وحل ذاع سم" فأردت دعو

 ّقرلا كليو ٠ هناكراب لحل فوطي ٠ مظن هدوقعرد ٠ ير قنعك قنعوأ
 هتايقعو هقروب 1

 قانعلا نم بح ا عنم ىوس هيف بيعال ,ةيادج ديجو ظ

 .راعي نا لحل تلغش .رادلا ةعيفر ٠ جابيدلا طورمب ةفحتم جاعلاك دوهنو |

 حافنلا فرع نامرلا نم تقشناهتمل ناو حاترمل افطعاهدنع 00 نأ

 .ّ ربنع أتلطقت اميسارب ةروفاك بل نم ظ

 او الا ل ب د طا را

 هسوسيسس سسوس 0 ا 0 حش سلسال ست لستم



 | ةعيدبلا اين امر يتكبومقو-هرنجو اهاج ضور ف فرطلا جري لالفلا
 اهجو تالا نسحا ةنينب يهف ةلمج ابو. ٠ ليقو ديت اهللحو اهيلح يف ةزعركذ
 ظ | ١اهدوروب ةعاوخلا ٌرسف ٠ تسلجو تمداس مث 5000 5ك

 مهاح ن ناسل دشنإو' مابق نبي لبقإو ٠ اهدوروباهيتتجو ةنجنمولمتو
 | سرحلا نمر | اليل لضولاب ١ تحس ةداغ نم اهب الهسو اله
 |سملا | وجت ملا ةرطف بيعالو يجادلا اضا ديت الل

 |اللت تربص اهفاصوا تامات. عامملا ٌرظنلا قدصو ٠ عانفلا تفشك املف

 هران ىلع بولقلا بيذيو ٠ عيسلا فنشيورظنلا فرشي ام تيارف ٠ اهفاطعأو
 ار قاشعلا بيذعتا لسرم٠ قاروالا يمان عرف ن٠ عيشلا 0

 أ ريمشالا لتقب ةرفظم“ هرئافضو .ريدغلاكةدعجحأ هرئادغ' ةرالاك يولي: معا
 ا ملظم اهيلع ليل ةناكو لم را 0

 ادهسو رردلاو هملاللا نيزي نا 2 .راونالا رشم مجوو

 |هيف قرقرتي ٠ ةليمج هنسح يفاعمو ٠ ةليقص هل ارم :رقأ ]و سوشلا مدوض نم

 ابظلا قورب هلل نم ىنخيو.ابصلا أم

 اذّوعم نكي نأ ريدجلا وهو  اههجو ةريبخ ا

 | ةحابص ةرطل حلا ليل ينبت 0 ًالذلج ٠ حراوجا هي 0
 اهيجاف تقلع ايرئاوأك ١ ايس نبال

 لاله ماك. لل ةضيقي اهيسق نم حا ورالا بذجتوا ملا بيت ظ

 ظ مارغلا لها ديصل بصن وأ ٠ ماوقلا ينحم

 درسنا يف. 2١ 1 ف را



 0 ساما هسدنس طاسب انل :اندو شل : انيبحي هسافنا |

 ناك اماني ٠ هرفوإو ءاقزا امارورسو ٠ هريملا أما رظنم لأي. يشرف

 عمل لزن مو ٠ يفامالأو نامالا ىلع انلصحو 317 1 هيف اكلم هرصقإو
 ظ 000 بورغلاب سيشلا ا ىلا ٠ بولطملا هنيدحنمأ

(00) 

 انكرتو راكذالأو قوشلا انعدوإو ٠راسو 0 هداوجر ظ ىلع العو ٠

 0 نادرا لفن رشم هيلا ترسف' ةانمخلا ركن ا وسفن تقأت

 |[ تيظفإو ١ هيلا تلصوالف٠اهردبهامسلا يف لختو :اهرذق امم ةليل ىف
 | مسالا قوش مداق ىلا“ فوشتم هن ١ لربظ' هبدل نيعبنجملا كللسأأ

 داما ضعب دعإو هن | يل ليقف ٠ رثالا تصصقتو ١ربخا قدك مدانمأ

 0 مارملا ىلا لعلا نم تلصنإو مالكلا تمتأ اف. ناسحالا بايارظتنموهوأ

 [ةلفط“ 2 اع بايلالا سات "هادو 2 دينا 1 تابقأ 0 '

 أ رحف تأشا لاخلا ةميدع٠ حاورالا اه جاترت“ 2” دولمأ ظ

 ىلا 00 40 ديل اةيتعان © ىظاشحتةباه "7 نكذلا ©
 كاروالا ةئلكتع ©  منترايااهيدن دهن ©” ٠ ةنيلةغان ©” لم ىعأأ
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 اماوق كاذ نيب ىحضافآلاوط انها ىلر م ناصغالارصقىل
 ليلع ع . ليخ فين 1 مدنب دقاعم. ةيشاحلا قيفر رصخو

 | دوجولا يف مودعملا نسح ةمودعم ابقلا نادجورتسي ظ
 الو ل واوا كاملا ىلع ةمدقم مادقاو

 ظ كرامي هني لعاب كر
 | 2 اشفلاثؤل تنارئادارتاما ةئاوذح كلش ١

 أ هجو هترهح نم لج اه ٠ . ةرهابلا ةنئولملا سبالاإو ٠ ةرخافلا للكلا نم

 |[ نسراعنو: كالظلا ودوسال عضختو ٠ ىقيلا ةضايبر اهلا دسحيو"' 8ع
 4 مداح سفنلا بيغتو ورضخال ضايرلا ونعتو. هامملا ةقرزلا

 ظ يامال اجانرلا نوصغتبت ةتماق جايدلاو لعتاةلاَج
 | قئالعلا لان اكابلمتو قئاوعلا اهقوعت  ةقنتعم هل جربت ل١ ةقطنم ءرصخيو |

 اريصقتا ىدمو :هبجاتك سوقو' ورم|واكرذفان 6 مرظانك ضامفيسنف

 لاحلا ناسلب دشنتو  لاجع قيضا يف لو شو. ةبئاع ىدمأ
 روفت يو رانلا رح تيساقو هلجال تيرض نم يدنا يدرب

 ظ رودا هيلع اًقوش ٍيفرتْلا ةرصخلئالغلا نيام عاضاشر ظ
 أذخإو ٠ ةعفرف باج عفر غي ءانلاسو ٠ ةعضوف حالسلا عضو يف هانيطاخنأ/

 ًارهاوج نم انيلعرثنيو ٠ ناسحلا هقالخا لئاقعانلو ليو ٠ ناسل مصفاب انمدانيأ |
 أ .ماككلا يف كحضنتروهزل او. موقث نسحا يف ناسنالا انناخ دفلو ٠ مظنلا هظفل|

 | .وقافا غب جرلا بيبشنل قفصي رهنلاو ٠ ماهحلا ءانغ ىلع صقرت نوصغلإو
 بيطيسلاو ايدك نب ير نومتلاو د ارو نمراندلا.ةطقبودلاو



 رفا دكيارالو هلدبح يفكضالا ء بلا ملاح راق

 28 ا رجأ قيقش ةطفتوا|
 ثريال لاختا ن |يدهع ناكر 0 1

 00 هيبشتلا نع لج قين ايل مادي لا راذعوأ
 كاك ةيشاع د١٠ ن ناسوسوأ جن 000 جابيد "لخناك |

 ظ ناحيرلا لقب
 | ارضخ ليقالتم ىضنلاو هيف رارضخاومن ليت يضةنأ

 ْ :لالحاهرجمظضافلإو ٠ لاثم نمل امرغثو ٠ قئار قيرويف' قئاف فشرموأ

 0 ركللا نمالحا ناسل هامو :رطعم اهرشن ةبكتو

 ْ قربلا انس وأ _جاقأ 3 00 نعو رد سي 5

 ظ |ورغرج 1 هب نسحأ ٠ ةي ةبحأ جاهم. هيف ' 0

 ظ ليوط
 ظ يقنع مالا ك اذتدلف هقينعتب موي يل داجول ظ

 0 ةضف نم |هلمانأ كلئازما 0 يوك يرن اهساورأ 0

 ٠0٠١| ايا ولا لها لعاط دي نسحلا كلام ماد
 | 00 ل اعل

 | باغو : نابلا نايرضح نا:لسالسل اب ةديقم تناك ولو بولقلا ةيلاريطتوأ
 ] / نابثكلايف هتريغ نب ظ

ٍ - 
 ا

 108 ةسحءاضيبيا "' لازغلاةيادجلا © ةفيطقلابده ' |
 ملل اب ةقلتم دلجما ةقيقر يا 0
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 .رفخملا نمر يفخ ل :ريقلا انس قوفي ٠ ميعنلا ةرضن هيف فرعت» ميسو”ةجووأ |
 ٠قاشعلا و رم قاتشملا ةهزن٠ ةرفسلا مرافسأ دنع راحت: ةرشبلا قدقرا

 رفعج عمدلا نم يناعلا ةنجو ىلع هلو ىح لولا هب احم |[.

 حافصلا مجسم تلج 5 نيرتلأعطقنم :تييجوأ |
 بئاجعراهلاو ليلا يف نأ نيبجو رقرطل ب 2

 0 ”يسقاهاك "٠ بجإ او ةلتقو حابس اهتشاع مد: بجاوحو

 ةروطسم نينا فحص يف

 يا يعن ايجلحو . ايمانا ةرها كيلو كلا ١
 : ةيهال يضو تت ٠ نونلاو ىنلا نيب تعمج دق ٠ نويع نماهلأي . نويعوأ

 غب تائافن ٠ ةسعان يشورهستو :ةساك يو ليو ركستوأ

 دحأ اهرحس نم سيال. دنعلا
 دوسأ يظح لم اهنم نفل و ضييبا نم تفهرا م اعاظحل

 | ىو ةناك < فطقلا نم ديعب : برج باب يلسلا ةيقرل لكل برقعم غدصو
 جيس نم غبص لجخم وأ ٠ جوعلا ةمكحم مجوا١ فطعلا

 يلالح ام ِهبيعنم اودبا هبداعا ”خدص ْ

 يلاودلل]صيملنم الهج ديقانعلا مذ
 كنلؤنو :ياننلاوراذجماريص.تاكبلارطارخلا نيف

 | ةغبصهلل| نم نسحا امو هللاةغبصةغلب حاورالل ةحر درواهب' ججارل إو املأ نيب

 ظ يتنلادخملا كلذةريحب عامجال قيرط نم له ىرت

 قفاخ ىنعمب بجإو نوحي اهيلعو بجو ةبلق را فر 4 ١
 حج( »(--الللطللل0106007سااتس#ا د



 |تيطل ٠ لازغلإو ةلازغلا ةنم نيا لاجحلا عيدب ٠ كارششالا دئاصم نيبصانلا|
 | نوصغلارتتستو :قادعالا روهزلانم وتيورل دمت:لئاخا نيب لانخي لئاغلا|
 | هفصوق ح غيلبلا غلي ال١ بهشاٍداوج ةوهصرطيموهو ٠ قاروالاب ةنم ءايح|

 الع ويلا ديالا هده. ٠ ىرحل فرظأا فلو فرطلا رخام
 ا[ نسل هيف جرا بمدط دلوع يداتعأ لح ىظالا

 ١ راج ةانركتو ٠ تاحرقاب ةاتيققف ٠ انايحاق انا :اناوتم ىذاخ اذن
 [تلطاق٠ دوهشم هتدهاشم انموي نأ انققحتو ٠ دوصقملا ىلع_هروضح نمانلصحن|

 || هلا بيذت ٠ ةياوذ هل اذاف ٠ يركق هتافصو هتاذيف تاجإو ٠ يرظن هبساحم يف
 ظ بلست ٠ فك اعاهمالظو .فرإو ابلظ : جردو ٌبد نم اهئابح يف جردتوأ

 أ بوملا ةيسدنح- ليوطل اهيل ف نويغلارهستو :ليمالا ثيثالا» لوقتلا|
 بدالإو لمفلا ةريزغ|
 اضرالا تلبقو تراددحا يلع ابكي مالسلل ىتتاماذا |

 مالكلا لاطا ؟ ظ
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 هلل .مه هبت ب هجهجتههججتح حجت سخاا([

 ظ ” ناذقرألا مدل وعلا ناوحنا نم

 | بهذلا نم راس لوح تقرشدق ةدجربز يف ني نمرةستك |
000( 

 ظ نونكملا هّرس رطفل اربظأ نورا نموأ |
 ومس واط سو يف بهذ هقوف نم 2 ”جذوريف ةناصغأ َّن 5 ا

 بمللا هب طاحأ 5 .بهذ نم ,ماجيفكسمو "

 ظ رجابيدرارزأ سعشلا بورغدنعو ٠ ارظاون راهلاب اربع و 1

 ظ ب هنستخر ببي ' ْ

 راضن سوؤك تلمح ة ضف نم اهنكإو سدنس نم رعاك
 إ قيفعل و ناجرملا ةنم نيا ٠ يقتش نموأ

 لاخ اه يف ةدحإو لكو تعمج عبرا”تانجوةنك |
١ 1 20 ْ 

 هذه نساحم بامات الف: نقرصم ا نعزيمم اب ىتفةراشأ' نمو نمو نموأ
 يداي 5 ةقيقحلا نيعب تابنلا نمابيفام ىلإ ترظنو ةيدالأة ضال

 ا | .ديلع ءانث ىصحلال تنك نو اهغئاص ىلع ثينثاو: هيلا تأيلو اعناصأ

 !ِ فوقولاب يردص عا وردق ىقح هللاوردق أمو 1 ال [ملطعت تلقو ظ

 أ :[روناهروت نميلق ًالنمإو ٠ اهيناعميف لاج ثيح يركق داجو اهيناقم ف |
 ظ ورسم يلها ىلا تيلتإو أ

 ظ

 ظ

 جوبابلإو نإوحتالا وه 7 ةئالث ىلا نينيح نم صيحما6 ليل اك ابيض ربنا ١

 تيجي بيس حج نب يي جبس 7



 ةلةدشسسللا سلا

 ظ راهتسم ةلتج ابظحلو .اهاوس يفيبال سغلا بحب
 ا .مانملا هي اهاري يكل مانف اًقايتشا ١ | اهنكت تياغ اذا

 |ةاكدودسلا | ىلا ل ييالو دوهعلا عري "٠ سا هبحمجرجلام٠ سآ نموأ|
 ا

 ظ
1 

 ا 32 1 ا 0

 رفاون ليخ ناذأ ةلروصو يدعم غادص | ةنول ىكح

لحوأ“ ةقرطم ردي مشو ةناك ٠ ناح دفاعا تقو ن | لوفي“ َن اير ناو
 اة

 مالغلا فل اوس لئمالاس وأ .ماوحلا قاوطاو ٠ ةفوفم 1 ||

 م اوقلا فاطعا نيل هيفو ودبت نيخ ضراوعلا ن هرسح

 اميل: ةفلدخم ةنأو ٍ ٠ ةفلتوم ةفاطعأ ٠ رونم وردوج مولظنم» رومنم ندو|

4 39 !| 

 9 ٍهدصو هضارعأب ينم نم هجوك هرفصإو ٠ هدخو بييحلا رغنك ةنك ةريحإو |

 ا ىليل بح يف كتهتموهورتست كلو: اليلوب دوجيوأر اخ هاذشب لخي |
 ا ديلا ةلظاف اهرديو اص ةعابص يوطي قشاعةناك

 |وقوشعم بايارظني . هقوس ىلع ٌعاق "٠ نسحلا ام هلل ىلاعت نسوس سو

 ظ سوفنلا هيك ةض ىلا ليت ضيبأو ٠ سوبلللا يب قرزاةنمأ

 أ ربنع نه مطقت اهيف طخدق قرو نم 0

 | 'ةيدروزالل | هناحيف لفريو.ةيلعلا لزامل | نكسين ىتاسبلال هردق-ىتازخنمو ظ
 ةرهأب ةيهأب ا ةرخآف ةلح اهلايأ

 ظ |  ءاوطلا ريط اكألب اير 0 تا ظ

 ا (ةديصقطسانه " ىليا " 2 بيطلافالاونييملالوالا ''
 ١
ْ 
 ا
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 ظ |. راتب دريل سا فالي دفع ا تو را . فالخ نمو ظ
 ن اكو. اهو وارب موب وهو ٠ جارلا نم لق هناك ؟ ءزاجتلب كنق ل1
 اهورف تبلقفءانشلا ةلحرب تسحأ ةنوصخ ْ

 اهبانذا !ثتقينف بالكلا ضعب تار ريبانس ةيسحتنابلاو

 ةسافنأ تباطو : ةسابل نسح جفن نمو
 تيربكفارطا يفرانلا لئاوأ ةلمحتببضقلا فاعضوةناك

 | 'ةيدروزال فورحوأ ةديرخ دخب صرقرات او. ةديضن جذو ريف صوصف وأ

 *« دثاب ناك قرز نيعاوا# ةيدن ةحار يف شقناياقبوأأ

 نادرالاو بيجر طعم ٠ نارفعز نمو
 قلعلاة ره نمسك اف اهسوكر : تخدش دق تابجلا سل

 دادملابالبهذلاب تيك تالا واد دامر سن ١
 ْ 4 ص
 | 0 ناس ايوب 0

 )غ1(

 سواوال|ليلاكا عامشل أ تحت ةلمشن ءاللأ عوردو هناك

 ليلل اي ىنخي هانا 1 قرنق نمادممأ برا

 فرعي )4 ا اة ناعمللاو قيربلا )2( مدةعطق ©

 ع لوطي نسا قاسو نت ضال ضر يلا رق اسلبأ |
 ا رهزاو قروا ةحس ىواس اذاف ءاملا قمع
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 55 بطلا ولولا يلا فردا يلع سنا |

 ّك تاير 0 3 .ةحالو انس دارا دمج

 ظ

 بهذ اهفإوجا يف دجربزلا ىلع ةيكرم تيفإوي نم نهادم
 ضضفملا بهذملا . ضيبإلا ةنموأ

 دوعس املاطم كي رودب تفاوت ا ةهوجو "ناك ]

 دودخلا للا نمت رحل اك ارجل هباوج يف يضايد

 0 ضايب ىلع ل درغيص 0

 رقرو اف قرونم 0

 انما بولقاب 08 ا ظ

 | نجلا اهب *_ىث هبلثإو 0 وجولا ام نسحإو
 | نم لهالو , مامزلا ظفحب رردلا نم طارق ةناك ٠رصيل اولي نيمساي نموأ

 ظ ةكراششلا نم نمآ ةنسحو ٠ ةكحاضتم هروغت  ماقملا لوطأ
 ةضع ةسم ءارذع دك هاوج يف ٌرمحل فرطلاو ْ

 ااهف قرو قاقحوأ ٠ دجربز ىلعررد٠ نيك هدقعرهوج ير نءو

 ريصع ةداربأ
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 عسانلا لصفلا
 ظ راهزالاوضورلايف 5

 ظ أ.ميزلا لزانب ثيغلا لضف ةيؤر ىلا: عيبرلا ناب يف دجولا يب دج ظ
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 | نهولمي' قئاسو قوشلا نم يتبعصو ٠ قئادحلا ب بنإوج يف قدحا ترث

 ا اء'اهجرا حاف لق:ةضيرم اهر اهزأ نويع٠ةضي 0 ةئاسو داحأ

 || ام اهتنيز نم تدبإو .اهزيرطت نسحو ٠ اهزيرباز ربو ٠ اهجرس تءاضأو ظ

1 
 || اب تلكتو ٠ توقايلاو ردلا فانصا ةرمزل ا ىلع ترثنو. ترعب

 !نلعا ناسح يرقبعو رضخ فرفر يف تلجتو ٠ ناسنا لك ناسنأ قوري ظ

 ظ اهراتسا مسنلا 1 : اهرارسا باحسن |
 ظ اهرارزا للحت ىرانع :٠ ىجضلاب اهنحفن هن اناك ظ

 اجايلا طيرغ نوع و رخل او نسحاايف لب 1 | ينالءاسخلا تكحأ

 | عنص نم فرطلا ينجيو ٠ عيضيالو قافالا فيس اهفرع" حوضي رخص ىلعال
 أ احأ نم هجو يف كدي : اهراهنإو اطوادج راهنت 0 لك اهعئانص

 ظ اهراونرغث اهلمإوأ
 ْ ايرلاىلا ءامسلا نمنلقن 2 نكل لبللا موب تبرغ أهو

 2000 دبع باهالا رجا د درو نم ظ

 جوفي 0000 :رلاك لبالا نم ةقيسولا 2”
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 ,قيقعنم تطوخ تازرخرا امدنع ”ةيوضخم لجالح أ[
 .رمةلزربي ٠ ةاريخ ب ور حاف يذلا هالقابلا اهضرابو

)22( ْ 
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 أىأ١ قرسلا طورب عفلتم "قي لول ةناك ماركا تاب يكحي رون ٠ ئاكلا |
 ا ا ةضف نم ماوخأ

 ظ ليا 0 جم .ليتمالعا شاقل مرونب ىغل عت يذلا شاختخاو ظ

 ظ : 0 1

 ظ 0 هق ر زاوو 08 0 ارو' تيرس 17 ىذلا ا نانكلاوأ ظ

 ظ رغد ابلبتو . هربحو ةطايرأ

 ريدغ لاقي ىتح ةيئاوذ تعبإتت 0

 0 ك 1 لا و

 ًاتينث ١ ير مدل لانا 0 0 2
 اهرس ركاش ٠ اهفوصومو اهتفص نساحمركاذ تيضمو : يرظن نأ ع اهنع

 : اهفورعم فرعو اهرورسو
 ظ ارذع 2 ل ريصقتلاب لوقو رصقم ءانثلا 2 نزافارذعو
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 52 ىطصم الكشو اول ةناكق وري ر وشتم زوج لاو

 ىلع رويط ةناك ٠ فيصلاو ءاتشلا ةلحر فرعيال :٠ فيضل| يرقي ربونصو
 بضقتملا كنمملاب حض روفاكو ا. بصقلا يرذ

 دوعلا نم رعاردا فوج يف ةنول قرش لال ددقع

 | ئهو * ناحيرو# ا ٠ اعرفو الصا باطو. اعرزو اعرذ 0 جرتأو

 ناهعتلا ةلزنج ناصغالل
 ةاعلاب اهارغ تطقس نقو "صلال تحذلا نين

 ةارذعول ٠ جيرلا يديلاهؤبخ ٠ عياصم ةناك“ جيرا ورهز بيط» جين خرانو
 اهران دجولا مرضأ _قشاع ةنجووأ ٠ اهرازأ سرو»اب تغبص

 تييللا ةمودعم ووكج اكل ” ”ايساق يك الخ يدع
 نيعلا ةفاخغ نيغلا نمانلع تعدوا نينو نوملو

 نارفعزلاب ثياعلا هل دقو حاجرلا ارضي

 ةئونكم مراونأ رارسإو ٠ ةنوميم ةلرجت نوتيزو
 ظ جد تأف 5 لبش نعال انن ادب

 م نم هدوسم 2 ”لجربز هرضخم ظ

 فوسخملا ةلجاع ”لالهوا: ٠ فوطعم يبظ نرقك٠ بونرخو أ

 "ناجم اهنمض رد فادصا .٠ ةفاروااف حالذم ةناكو
 رفصا هاير بك ةناك ”راصعم ةبابلج قبنوأ

 ٍنوصغلاب 000 بفونش نم ةدعوأ ظ

 تويفم هيك كس. ٠ توفايل كر ورعزو
 0 ا 2 2بب؟؟؟_؟ب7تتتتتتتبخ سسوس ع



 ا[! لرإ ةقرلاو تاطلل ا ةياغف : تافضلا نس ٠ تاذلا فيطل يرثيكت

 ظ ةقشملا ليحيالوةحارلا ن
 ركس نمبلاوق هيعطو ةنولو هلكش كيس ةناك ا
 أ قدانبوأ . نايقعلا نم تاركك ٠ قرولاب عّردتو٠ ونشلا صيف ششضوأ

 .ناصغالا 000007 0 1 اك

0 : 

 تاربنلا رئاس نم ةجراف ةتسمل ام اذا فين ابداكي

 راضنلا نم بكر زرخوا:رايطالا بولق ةناك ٠ باهالا قت بانعو

 هفّرطم نإوجرالاب لفئاوا ابصلا اهكرحت توقاي طارفا |
 قيدحتإو قيقحتل | دنع ةناك ٠ قيرش قتسفو |

1 0 2 0 5 

 رتوفقايب ىقشغل 0 ةنمصم 00 2 6 هلجربز

 كيل اف 0 0 0

 الا 0 ا 3 وه ةبو ريل

 عيلخلا طرش ديدج هراذعوأ ٠ عيفر نوزيزخ هناك |

 : رك هييخ 8 اقدص هي نسحأ فدص هلت نم رضخأ ”سدنسوأ|

 |طقسي ريو ددلا ع :رضخالا درمزلا نم ةصيقو ٠رعرعلا نم ةمسج زوجوأ

 ريفا لعالر اولا لعإ



 ظ رقشاع دذ ناوررصا 262 قرف دعب نم مغ دق ىولل "نأك

 ظ ارهزو هرهز نم علطإو' دق ل

 ارقد اكس قييدع طر 2 ةيضو تايناعلا ك1

 جادرلا دوختارطع يدهيو ٠ حارلا نع ةيعط نوني | ظ
 يك دق دق تسلا ةلح ربحت نولو هبلق ةوسقو ربوبجحمبرألا |

 كبار تاقلوأ ركضت طاق لفطوا ٠ راغص ةليف باينا ةناك رامفن نمزوتو

 .رطاسد لضرب يذلا دس ١ اع هلم عما

 بابللا يفاصرشقلا ردك ”بابلحلا قرم نبتو

 ,قاطيف ديدقلا دعب داغق ٠٠١ "تيس رقمعت ةيرنأك
 اقحوأ' ناسا ضو ناك ماغلا بح لثمن ع مسبب ' ماظنلا عيدب نايردلا ْ

 ناجرملاب تيشح لدنص|

 رووح ءاشخ يف قينع ونش 2 تيمضت تاركا لاثماك قا ١
 ٌرانإو قرشا رادلج ورجن يف

 ظ 0 نك ةبق يف شفب صوصف يك ظ

 أول ٠رددعلا نم زكا ةن أك. نيشالو بيش هيرتعيال .نيعلا د دوما صاجاو
 ركسعلا رظنت نزلا نم ةعيلطإ

 ةاذظلا اهئاج هتغبص 2 صوصقف ةثرشق اماذإو
 نيعلل الج هترمحو هضايب يف ٠ نينولوذ خوخو

 اة يحب ايا اًبيقر تفاخ رةداغ مدا



 هقرس يف وج جز اهدوقتع امناك

 ا , ىرذلا ىلع 5

 ارا[ ند تام رون دعوا جايتصل اد |يرالاوأ
 بمن ل ريودملا حصص ." ,ةعزج كو اه رد د

 |ةعم عج ردوا : دمخ امرججوا ١ دجريخ ةناك حاقو هرشل ىرس: حافتوأ

 نو رايي نمت توق ايندلا ف توام يف نم ةجوول : توق
 رانلج

 داوسو ضي بنر عزب ع



 رافلاوراجتالا يف

 انا الا مس الخل نلف نات (10)
 نمدارلا اندو ٠ ديصولا منن ٠ نتف هل نم يبرديال يف تلف - نم ليقف بابلا |
 اهفوطق ٠ ةيلاع”ةنج اذاف :٠ اهيلع مدقأ نا تدك امو: اهيلا تلخدف ديل

 اهتبكافو ٠ ةعوفرم اهراجتا مالعإو ٠ دودمب املظو ٠ دوضنم اهجنعو . ةيلا
 رع ءسدامك ]

 للحي ملا دع اي اللع انكتكاحشابب عب ا
 أ قدحلا قدحتو ٠ اهراون راونا اهفاق اب قرشتو .اهرايدا 3 ل

 | بهذمىلع اهحاودأ ديوب :اديع ىلع قرولا يف قرول |ينغتو: اهخانفا نونفب |

 ظ امارقالاو فونشل الحا يف ىحلا نم ى نيو طال
 | ىلا بارت لم سلاف اجر ديار صل

 [ةهمدو ديقم ةبلق ٠ قيقر نم اههسن قيقرا كر اماوخلا كرش 6 ْ

 | ريغافحتم٠ ليختن اهنهف ٠ ىصقتست 1 دعت الراثو ٠ ىصحت الر اجحتا اهب ٠ قيلط

 ظ 'هراج ١ ليخيأ

 + 8 ريا ©. ملا ةج مج رجلا ى لالا ١
 لاو يأ 19



 ظ 0” اهويع اهدودخ ةرهج 2 فنتفتوأ
 ٠ اماخر مخرتلا نعلجدق ٠ اهيلاعا نمرطقي بهذل اهامداكيو .٠ اهيناغمو |

 اههابجة يغب تدازو ٠ اهرمرم هوجو تضيبإو ٠ اماسفا نسادخأ نم ترفوتو | ظ

 ا .اهجاعو اهون ليش عمدجإو : اهجاس باوثا تفاختو اهررسو |
 | حايرلا عم بهذل ضورلا اهلجاسولف :اهكئابس ةميق تلغو"' :اهكئارا ا
 ظ ةفرط هيلا دنرال ىعالا اهرونب لخولو' ةفرع ظ

 ظ ارظنمو اتسح سننلا رست ايا 0 نم اهلع رايد ظ
 |ةنلخدا ٠ هدصق ةياغ ةنم يركق دئار غلبو*© :هدجنو " هروغب ىلع طاح

 ْ 0 :لفاحلا هيلع لكأ ام كلس ىفةبظنو ٠ لقاعلل 0

 "غيل ماغب منم لك لاحلا نراسلب لاق بع لذ ةيكاسو ةياب نع |

 | تانج ن نم اوكرت , تولتو.*”نوصم لكل يديرهدلا ن 0

 ظ اًركذَم يقيرط يف تلظو . أربتعم ةنم تجرخو ' نومسد |

 انيدل ءاركلا كناكس نيا وهات روقرادل موي تلق
 انيآ ملعا تسلو ]وراس من 7 ًاليلق اوماقا انه تباجاف

 يلا هيندجو نال لين يللا كلا
 01 امرا 27 لا را

 يذياللًالوادتم ةلعجي يا © بارتلا '"
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 ةناينبو٠ موجنلاب ةجوتم ةعورفو ' مول اب ةرزتوم ةقورع' روصو رك

 أ :عئانغب هاننلا لصتيال ٠ صوصنلا رهاوجي ةعصرم ةقاوخو ٠ صوضرم |

 ا . ةمدنهم هرابج|و ٠ ةكحم هجوتع :هئاجرا كلمتوجري نم لعاذملا رب

 | لاوفإو : ةعوفرم هدعاوقو ٠ ةديدج مدقلا عم ةسبالمو ٠ ةديشم ةناكرإو
 ةعبو سه 2 اعمل | يف هتكيد

 ظ

 | امج ع بازرخس سزوكي ل
 : دوعولا دوعاهزاك بلاطل قروأو "دوعسلا كلف اهبراد راد وطسويو |
 |تفقوتو' ا راقعلا يق عفرو' اهتحاس نويع تحتو |

 0 نم. سمشلا باعل لاسو اههئارغو اهب ”اجع ةبقارم ا

 اولا بلا ا يللا راما
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 |دازلا تددعاف ةيدقلا 0 0 اناركف يل ضرع ْ

 نم لعتكاو ٠ ””لبمولاو ”ادخولاب "قيعلا لصاو» اد دع
1 (0 

 | مآ ىلع لانب يل حال . مارملا ليبل ىارتا انا اغيبف ٠ ليم دعب ليم ةالفلا دنأ |
 -ء 5( ا
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 | مولم كساب قيحروا ٠ موقرمرولب حول وأ ا وأ٠ليسي

 ظ اخارف ٌقزت هيءافص نم ةئدرو ذاروبطلا "ن

 | هابظلا ديف تعرك نإو :لايخلا 0 ا اعلا نأ

 ا ا ابا تقرت ا لالزلا نوبارتأروغل نم ”نفشري ديغلاف

 هئاشحا نيب افا 0 هئاجر 0

 هرظان نا 2 2 ىضااذأر سغلأو

 ْ هرخالا غ هاقسن نابدعي الانءاج 0 0 و

 ظ وريخردقل اب اًنموم ٠ ةدشلا دعب جرفلا نم تيار مف اًدكفم ٠ ةدم اهيف تثبلف

 | همابرجبلا يف كلفلا نع نكن اقرت هرمو وولحو' هرشو

 .لاقعلالك ةجرفاطو رمالسوفنلا عز امر

 |ينم هللا كّرح نال ٠ لاب علإو ضبع دغرأو لاح نسحأ يفاهب لزاملو
 ام هللا ءاش نارصم ينلخدإو ٠ اًنكأس ناك ام
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 ْ ةناك ىتح اًديدش ةتلتف لزغملا 5 : لزغملا 6 راهزالا بورض
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 كاسم 0 ب 1 ل ارام |

 برقعوا ٠ قئاس ةنحب باس "ضابرعوا 0 .ءامغا””واهنأ ا
 ةيسرفن ملظوأ ٠ مثراواتحاسقوأ ٠ مصعا بارغوا ٠ ةلئاصباقعو 'ةلئاش

  هكح هب لداع ابكاح ٠ مانالا ةبعص نم اًفكتنسم رف داوجوا ٠ مالظلا |

 دا وبلا يححأ مس اب ةئدتييو ٠ موجغلاب يدتيي ٠ همربو اهرمأ ضقنب فراع|

 ايف نوقت أتي ٠ دوقر مهو ظاقيل ابلهأ متاسحا لمشي ٠ دونج يف اههتاون نمأ

 نورمّوي ام نولعفيو ٠ نورمجي |

 رجايصلا كاذ فوخ يربت نفس 2 1١َنأكى تح حايصلا نورثكيو |

 تراثو 20 فورح يلا بنتك" هسوماق ينرجبا نمنخنايبف |
 تندو ٠ تيرظطضاو كلنل 0 ٠ فصاع أ

 :٠ ضفرتو برقثو ٠ ضفختو عفرت ترفسإو ٠ تبرتقإو *اأ فشر نم اهتفشأ

 مرضتو ٠ لوجتو دوجتو ٠ لوحتو موحتو ٠ داو لك يف 1 . داتوالا ىلع ولعتو |
 رجانحلا بولقل ا تغلب نا ىلا ع را كول 2 |

 قرغلاو ىنغلاهيفرجاوه هنأ ةشخإو هجرافالا ظ
 ديبعلا لمح ةيراجلارمأو ٠ رئارسلا هيلع ىنختال نم انيلارظن أ

 تردخاف ةريزغلا اهنساحم سوفنل رست. ةريزج هايننحنو الار دن ملف - رئازجلا |
 | ةلضخم ١ نانفالا ةرضخم اهتدجوف ٠ اهينك اسوةنيفسلا نع 5 اين ىلاايضام

 ليحي امراهحتالا نمو ٠ هيوانم اًتساخ عجري ام توقايلا نم اهب ٠ نابثكلا |

 سانلا نم ظيلغلا ىلعو مبظعلا ليقنلا دسالا ىلع قلطب ©” لبجا سين “" ظ
 فيصلاروهش نءرهش لكوارفصوا بجر ©" رخياو ا -
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 | فر هلوق ا اذ اعدم ءرملا بيعي اذامو ظ
 ا

 قارفلا ةبحصلا رخو هلها ليش قّرفتو ٠ قاطنا نسر سايل نعل ١

 0 : و 0 0 ْ 0 ' 0 ١

 كا 0 . 9 0 ل 0 8 1 0

 0 5000 و 0
/ 1 

 « مين

 3 ١

 ا

 ظ
 ظ

 بع لا لا
 5 ا ظ

 أةنيفس تيتاف 0 مث ءاطعأ ىلا . طيسبلا لمالا حاير ينتزه ا
 رودفملا ناب اقوم ٠ اهارسمواهربخ هل 0 اهاوثمرفسلل بيط |
 رعاشلا لوق نع اًضرعم :رئاص ظ

 بطاعملا ةنم. "لع مج حكام

0 00 40 
 |ريطتو ٠ حايرلا عم يرجت' حاولاو رسد تاذأ ةنيمأ ل اومالا ىلع .ةنيفساللي |

 ٠١ برشنالو درتو ٠ بعلتو ضوخت٠ حاملاب يداحما نع ضاتعتو .حانضرال |

 | 'ناكمإو ةناكمو" ناكسو نب .و٠ عاعشلا بع رق عالقلاك 6 ظ

 |ةيسوهو.داوفلا نمراع#» مسحو :راقلاب 1ك عالضأو. ”راقفو ”جؤجو ||

 | يراوجما نسحأ 1 .رخآ اورححلا نيب أم ةديعب ٠ دإ اوسلا ةلزنم كاملا نيع '

 الو راهلاريس نم * لال ليما" ريل اهيصاونب دوفعم رجلا ف تاكل

 ظ ليللا يرس ص ظ
| 

 ريظلاةلسلس )2 ردصلا 0 ربظ يا )غ1( ْ
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 يعودق بقرلا' 0 دا للدلا نم فليعلم اول |١ارنلاو دوربلاب |

 .يكذ نع شعيب نمو ' 15 مرهق ويعمل ةعبسلل كيال يئافاومو

 قداص قربلا فيس نم ه2 تاجنإو ١ دعرلا ثوصلإ ةتنجرأ ' 000 ظ

 ًايفورعم' بابالاب ةينغلا نم عنفأ لو ' بالا كاسعب هيلا ترسو 'دعولا |

 |لباو نم يل فوطقلا ةيناد يناسحار او" فوصوم يلين لينو فورعم | ١

 :ةقالطأ ةافعلادبق ثيغو ' ةقاذم الحر طقو.ادحلا رفاوردوجو ٠ىدملا ليوط

 ٠ ةزيجو يعايا ٠ اهتوم دعب ضرالا م أيحو :اهتوصب عمسلا برطت ةيدو

 ةداعسل اوريملاو رب ع روخلاب ةرومتم' ةدايسلا يوذب ةرومعه يسلمو ' ةزيزعيئاقوأو

 شعت اهحارو .ببلل | بهذب حست ”ايلقانمو ١ بهعلاب هعاونأ نميقاي ابلقت

 تدذدجو اهتدر نأ' حاصلا لوقعلا نتفت ةميقسلا مغوفبجح |اهتاقسو '

 انوهش نينب اطتدهاشو اهترز نإو* اًدودمح الآم

 ْ دوقع قيقعلا نم كيلع تداع ىوطأ 2 فلسا لضني تيعز انو

 ادوع قرحو ادوع 1 1 310 املمت ال : نسسدوعلا بحاصأي

 ذا: لاح حرش ىلع مالكلا نرم غرفو هل اقم كلس مهم ”لك مظنالف
 || ءاننل|افراطم فارطا اوبذاجتو : ركسلا لها ذخاي ام برطل | نم ةعاجلا

 ظ ١ 0 كيهو :رودصل ارودص تحرشنأو :رورسلارا رار | تربظو. 1

 ظ

0-00 

 لاحبا ناسل دشنإو : لابقالب لوبق

 راعشلا قوف هريغوا ءاسك نم هيلع هيقلي اموهو ناسن الاب رثدتي امراثدلا "'“
 ع عبس هج وح نم يدنعو ءاتشلا ءاج 5 ةركس نبا لوق ىلا ريشب ل

 حادقالا ةلقانم لاقنلا سوماقلا يف 2" بارشلا ىلعوب لفنتيام لفنلا '"

 ظ هامل سع



 ا: يشمل فضح ع ل ا ديول فا فم
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 واب

 ظ يداحو' موههمل ا ب ار | مزاهو :موغلا شيجرساكو مويغلا قئاسأنأ |

 ًادوجاو ٠ ”"ىدصلا ”دصا انا ١بقانلا بات رسا>و ٠ بئاحجلا بئاجن
9 

 | افلا فطتقياايا يف ”يلولاو يسولابومس أو: يلج ىنعم لكربظأو ىدنلابأ

 | نوصغلا قرو نّولتيو ' نويعل أعمدقرقرتيو' رادك الا نمر اهءالاوفصتو 1

 ابذضح. ةيبهذلا هنل> يفوديي انيح -9 : عر هبشي ةرات اثو . متبلا يكاحي اروطا

 عاملا ةذل يف ىواستيو ٠ 0 |وملا مه سانلا ىفكي اهيفو. ةيبالا بولقلا هنلخسىلا
 ا اايدريلل سالملا 2 ةلفار“ 00 ةبرطم رايطالا مدقتو' ممل ٌصاخلا

 اهنا 3 ٠ دويقل أب ندلا ني يف قثوتو ٠ ؤ دوقتعلا تنبرصعتو: اينكيرنت ظ

 .تاذلل | لصحتو:تاقوالا بيطت يب ٠ اًدظوات او دعالا بقاعت لونا حرتجت

 ْ عاونارثكتو ٠ بوله | ةرارح نكستو ٠ تاردحلا ىصح ىرتو ٠ تامسنلا ٌقرتو

 أ مزال ي دعنا عفن الجو ماد الكا قربت نم يل 1 بورشملاو موعطملا 1

 لباذ خر لك لجت اههاصغا دودقو ٠ لئاز ريغ ماودلا ىلع اهقروو

 ٍسورعلاك هيلح يف يداهتي انيلا فاو فيرخلا لصف نأ
 ٍسوغنلا عيار أنني م وهو اعيإر نرويع ال م ناك زيف

 | لمش عجا ٠ ةعاطلاو عمسل اب لبانملاو ٠ ةعاضبلا برو. ةعا جلا دج انأ

 | يبذل سيل نمو ٠ بارشل|و ماعطلاب 0 مهلع لبسإو :باعتالا

 سمس ل حسام ني مخصص مص ج22

 أدضتلا .عيطتملارداغلا ٠ عياتملا ىلا ليما ٠ بابلا نود نم قلغأ ةقاط

 | فيرخلا ا ل « ضطعلا © نأ

 ظ اهتوصن "7 رطملادعبرطملا “'” 2 نيعيبرلا دحاأ
 يمص ل
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 ديس

 اهلا ءاكب نه ضرالا كعضت 2 ثيع يش عيبرلا اذه نا
 املا فقر الرق ثبع "دو انيهن اًئيح هذ

 *«فيصلاا لاقو“

 يف دهتجا ٠ قذاحلا بيبطلاو :ىداصلا قيدصلاو- قتال هللا
 واد .ملاقثا فذخإو ٠ بايثلا لمح ةفلك مهع عفرإو ٠ باعتتالا ةحفصم

 ققحإو ٠ أرفلا ارش : نع مهنغإو' ةئوعملا ملزجاو' ةنوؤللا 0

 0 | تيتوإو ٠ ابصلاب ترصن ٠ارفلا فوج يق ديصلا لك نأ 0

 بطر ورسبلاوهزيو ةداملا هكاوفلا نم جنت ٠ ةداحمل خش ابملا نر
 و :زوملاو نيتلا فطعنيليونزوللا بلق ىوقيو :بنعل 0 1 ا
 | ١ حافنلا تانجو بضختو ٠ ناقفخلا نكسيو ءارفصلا عهقيف ٠ نامرلا بح

 56 : نوهزلا 0 ”دوستو' 0 أفرع بهذيو

 | دوجومريخملا 0 يدئاومو" ”ةدوقتم يدعإوم ٠ نوببلل إو جرانلا ناجي

 ينغلاو ٠ هعاضو دمع لم" عاصنير يقفلا ٠ يمايأ يف موسقمقزرلإو:يماقميف|

 | ىدغت ريطلاو.اًتادحوو ”تافارز لات شحولاو : هعاطقإو كلم كيس عئريأ
 اناطب حو رتو اصانخ

 الخلا لاس يطال دق نمو .ىرولا ىلع ديدم لظ ل ثفيصم
 00 ًلظنح ١ص اد هكاوذلا عاونا جاعي

 ظ 6 فيرا 0

 ةعامجلا اهاف دذشت دقو

 ميسو ام

 مع



 1ا7/
 عا - . -

 | منم "لك ماقف : ةغامصلا ةعاند ينقتمو ٠ ةغالبلا يوذ نم دهشمب ٠ برالا ||

 0 هسنج انا ىلعرخقفلو ٠ هسفن نع "برعي
 6 عيبرلا ل اقف 3“

 | ةايحانأ ٠ ناسنالا نيع ناسنإو ٠ ناويحلا حورو ٠ نامزلا باشانا ا

 | 'رايطالا قطنمو ٠ راصبإلا ةهزنو 0 ا

 | تيار تالا ان مادا ا ماقال ف
 | سيجو ” حزانوا 0 0 ئابطلا كرحتو مئدولا رو

 ٠ موظنم دقع يل ك-راهنلاو لبللا لع راهنالا نويع ضيفتو' بولقلا|

 نمةيعأر يندي دعس منو ٠ ةرهاظ ةيلحو .ةرخاف ةلحو موقرم ريثوزارطوأ

 | هر كاسع ٠ لاو يدا جرب نيب ام دعب اي دشنت نسح سمشو٠ لمالا|

 | 'ريشم دل رد 0 ٍنصغ فيس نق ةروهشم ينو ٠ ةروصنمأ

 هد قشنيف قشري أ نع و رام سرتو :رهجأ قيقش رفغموأ

 | نم ٌريحتيب تايارو ةيول  اهفنتكتو ٠ تايآ اهسرحت ٠ ّقرزأ ةنانس نسوسأ
 | نه هبننيو' ناحيراار ازعذضخم و دودقنابلا مزار: هطول ظ

 |ناوحنالا رغث تفي ٠ اياوزلا نم ايابخملا جرختو ٠ نانسولا ةفّرط سجرتلا|| ٠
 ظ اياذنلاعالطو الجنا اناًالئاق ظ

 || ىهو بنج ١ نم بيجلا 0001 قيل انف )0( قم )00( ْ

 |لاهثلا فلاختهير © رخالا بكر بونجلارتف اذاف سرف ىلا سرف بنجي نا

 نافنخ 2" بهذيودعبب ©“ ايرثلا علظم ىلا لبهس علطم /

 بن رينم نسح لكو جيرلا بيط تبن 0



 كر ا 1 يمل وس
 ةكت.دوهعلا ظفحت الو دوقعلا ”لحت لس اجلاسو ممذامءامذ

 0000 طقس دنقل يرسل دورس اظل دعتو. كيبارشلال

 اهارذ ا

 "فد ذو ا 7 دل" غ٠ كشر ةمح تشمل
 فنا نأ ريغلا نو .رتوت : .نارحملا تايسنل كو. ا يلا

 0 10 رازوالا راز ١ عد لاقف. عانملا عناب يندّوز تاقف عادو ال ماقو

 | ليللاب مفرغ يذلاوهو :راكإالاو ”يفعلاب ةعسو .راصبإلا ةكردتال

0 

0 30 
 70 0 3 5 مرام مك 90 ه0
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 ظ ٠ برالا ةياهخ بيرالا ةنم غلب موي ف .بدالا سلجم ماعلا لوصف رضح

 راهلاطسو هارتاموه ' حصلانوختاهنايااهنمخيدل 2 اهحناصم '

 لالا ب ةريحلا '  ليللاريخاملوا ' ةبهلمةرمج * ءانةناكأ
 00 رم ةمتعلا بيرق ىلاوا اهيرق ىلاوا ةرخالا ءاشعلا ىلا بورغلا نمأ

 ةلظلإو ءوضلا ظالنخا ' ليللارخآةلظ .' ليللالواةلظ * ةلوأأ

 تكارت وا فصتنا ليللا راهبا نم ' رافسالا ىلارجنلا عولط نيب ام تقوك اعمأ
 ليللا نمةفئاط "  ةيبلظ



|| 

 راهلا 0 0 ٠

 يدنيي نب يردي ال رحدق الفلا عطقب نغ م م
 يدقم تنتنا ثيح راك 20 0

 رورسملا ؛ىلعرصقيو ٠ دقافل ار وبحتم | ىلع لوطي هنا ٠ دقانل اريصبلاا اهيأ ا

 ريصف ليلف تراز نإو لاط رت مناف تعاسش اك يليل
 0 0 فصو يف ايش ينعم ٠ مايلا اهيل "هيا تلقف

 | ناك ان“. لف تمف ديس
 7 0 ىوس اليش اهدعبانل قي افتر

 2 انها رونو ٠ اف رشبلارشنو ٠ نيعم ةبيبشلا * هو ٠ نيعم تقول | ثيح

 فرظمو ٠ بيطر ابصلا .رصغو' بيرق ريغ بيقرلاو او: بيم بيساو

 دعسلا داعسو ٠ فرطلا ضيق ودلال نحب بلا 0

 يقلذل إو قلخلا نحو ليمجحلا ىلع 7-0 للا
 0 رطل ."بادلإو صرحا اذ كىلا . بدالا اخلاي

 بهأوملا عجرتستو٠بئابح "ا قرقت لاوزلا ةعيرس لالملا ةريثك ادغ ب

 يعلو لكلا“ + ١ نيا ورا ءاقا 20

 ٠ حار عيرص أك ٠١ ' ىيكا 6 صوصتقمرئاطوأ ١ك

 ١ قل رضوا راد نكهلا لعل نياةببكرا منن دل



 0 10 32 1 م 5
24 2 
 ع 3

 عبارلا لصفلا
 راهنلإو ىلإللا يف :

 يدانلا يف يداني اقر اره وست ١ داو هدنل 0

 ظ دراعالا اهنيب رشنتو ىوطت لهانم مانالل يلايللا

 ظ راصقرورلاعم : نطاوطو ةليوط ممم 0

 ام ىلع اتساتم 0 0 ح 0 يعجضم نم تقفأ

 اذ هلل مع قساغلا ليللا ةلظ يف .قراطل ااهيأ تلقو. يرع نم تافأ

3 ْ 
 1٠٠١| سب 1 ندب انغو 0 ساجو مس مث همد ىنلا كنفس ميدن كلاقق همدانما ظ

 || لاقق- هرصقو ليللا لوط يف !ًئيشيل كذا :هرردب عمسلا فتش نماي تلقفأ
 احاربلا قيطي اهم رهالور بتال ةكاوك ليلو

 00000 ديف قارب نسلط... ةلوط هي ةيايك أك 507

 ظ بئاغو ٠ بوذيال هموبجن درب "٠ حزنيالو نعطي ال زجاعو حربي سيل ميقمأ

 || 'ويتج نكآس ةكرحلا ىلا خجمالو ٠ يحم ديدج ىلب ال ٠ بوؤي سبل وثرض

 رهسلاب نيبحنا نافجأ بذعو رجلا ظ

 اراهنلا تيسن دنف ةوفصوأ يدح راهلا نع ينوثدح 1

 لي د ويسار ا
١ 



 ل0

 .""تفكو نيحاهم تفكر: امانا أو نزح تقسو نانا تقشر :اًمويلمأ

 .ًةابنوابح تمرو يل" تشد .تانشو ناصغالا نا ا تطقوا

 تعقت كو ٠ يح يش لك املا :رمانلعجو.٠ ملا دعب" اًرطم ترشنو 1

 د . اّضاي تلق اضايح تالمو ٠ اليلع تعفنو ًاليلغأ ظ

 اياد دورب قئادحلا تسبل نادي لا تحرشو انوصم ظ

 ؤ الا رهاظ ارطق رهزلل تدهإو و دا

 رتتست ٌتودبت مثاردل 0 ةحنال ضرالا يفةعقاوف ىرت

 للا دير يالا لاف أنو هر ةنيتا ىسافأ
 .راد لحلا لح يصار. ”فنفطلاو "بدجملا دعبإوبصخإ و" 'فظشلاو ظ

 ان 0 سباع ناك ن ادم كم لفل هيأ

 اهروغتف ٠ ميعب جوز لكن «تسنئاو ترجل يشي اهعرز داكأ|
 امهراجتا 0 ا ابقرامو ٠ ةظننم اهدئالق دئارفو ٠ ةمستبم|

 ا ًاوءةحتال اهيلعةداعسلا''" لئاخعو . ةحفاط اهداردغو ٠ ةجّيتمأ
 | ١ بولقلا نئمطت ”نكبطت هللا ركذب الا ورك ذب ةنئيطم معولقو"' بروق | مالءركشب |

| 

 ا ودوج بوب لل أي مث كيغْلا نحو ١ ديعيو أئديي

 |ديمحلا يولاوهو ةعجحررشنيو' ها مللزني يذلاوهو

 ماكألا يف ناكام يا اقرظم تربظا ©” تييحا© . .ًاليلق تلاس

 ةدفلاو قيضلا ةكرممأ 20 فيلبس 200 دال 0 لاا
 ةلقلا 2" ءالكلا نم ضرالا سبي ورطملا عاطقنا وهو ىنعب لخإو بدجلا

 ضراالا عطق نأ يا ةنيزم ا كالا يفو ةقرغ عمج قراذلا 9

 ناظم 2' ' ةدملا قرازل اكةنلئخلا راهزالا عاونا اهيف تبانلا بناجلا تاوذ



 بيضخ ثفكرأ :باست ميول: ةيحوأ“ 7 ضعب لمانأ وأ ١ بثو

 : ضرع نأ دعب ضرعت دؤخ دخوأ: ضبقيو ذي |
 ابهذ دقو ءامللا هجوو تضضف دقو ةنه ضرالا ىرت

 0 نيج وهزي ٠ قافالا قرافم "جات لبال .قاطن ريل ماغلا سوقو ظ

 هدجريزو ةتوقأيبرخشو ظ

 ,رفعب نمرصقا ضعبلاو بسم  لئالغ يف ثلبئاوزخ لابذك |
 كا ' اهردص عستإو: 1 نو ملال ماعلا تك منلع

 ٠ اهتايأر تبصنو ٠ اهضراع ىتفالا يف ضرتعأو لانو ا ا هرمأ

 ٠ ابامح لاصفو اهعضو ناحو ٠ اهلمش : قيرفتو اهايحر نو ٠ اهتاياغ تهتنإو

 ٠ اهقاوطأ رارزا تكفو ٠ اهقاطن تأحو اهعئادو تّدرو ”ايعبادي تيك |

 تكسو ا تر 00 أ تلبسإو :بئاكرلا 37
 ”ةقرحما ٍتبهذإو ٠ اهلطهو ”اهذاذ 0 و !تدرأو .اهشرب دا اربع اربغلا "هر

 ضرالا طاسب ىلعترثنو :٠ اهدوجو هدوم” ترثإ 0 0 اهيرب ظ

 اهدوتع رهاوج ظ

 ظ ا. لضولابو اّوقاب ضورلابو .. الل طفلابو اكسس اهب اخت
 تناغأو 0+ وسأل .اًدحر 0 تا ايوا دل

 الوعل زانلا ءادنلا وده لطلا ©) ةيعانلا وا ة ,اشلا قافما ةنسححلا 2

 ةدشرو دقون يا ثو نحنا ١ ضعب يفو رابغ 0 لا ايلا

 يف مودي رطم ةيد عمج لا اها 2000---_- ْ

 يأ 3 تمركا يا 35 رلعتلا مشل ١ اهرطم قربو دعر الب نوكس 0
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