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 ةجسح ادنيإ
 قالو اعأشنا ىلا ىربكلاة عبطملاب «ةدافالايثكباتكلا اذه عبط |:

 ىلع هه رز ىدنذا تافةراظنبوةداعسلا حاضص

 5 8 ل هايم ءاعيرالا مول كلذن اكو دي ىعصلا نورلا معدي

 هدعقلاىذ رهش نم نرشعو ىددا

 دهشأن ديس ةرج نايل
 ةالصلا هل ! ىلعو هلع

 مالسلاو

 ا
ْ 
1 ِْ 
 ا

ْ 
 ا
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 , بارعا) لاخلا لءبصةتااهيلع مدقتاذا ةركنلا تءنودحاتعنلصالا ىف هنالأ

 ١ , عراضم  لدذ مذ (دوعا) لع افو ما لعق (لدمبحرلا نورلا هللا مسن قلفلاةروس

 ١ و (قاغل ا)دوعاب قلعتمرور#وراح(ب (بربإاب رو>و هةر: مو]ءاثو

 | لم اروزجمايعءاالوضومنوكتنا ل (امز ا ضياذ وع ان قلتم( نمل

 فود دئاغلاو املضلعءاشلاو لعفلا نم (قلخ) "هلو هيلارش ةئاضاب

 اهتاضواخ لجوا.ةرحالوصوفم نوك نال وهقاخ ىدلارث نمرندةةلاو

 هقاخرش نم زيدةثلاو هيلا فاضمرددصمليوأت ىف اهتاصو ىهو اهياع دئاعالو

 1 فرظ (اذا) هيلا فاسضم(قساغ)رش نم ىلع فوطغمرور#وراحرش نمق)
 رش نم ىلع فوطعم (رش نمو) هلا فاضم (تةو) هلو نامزلا نم لقت

 | لع فوطعم( رش نمو)تاناغنلاب قلعتم(دّةعلا )هيلا فاضم (تاناسغنلا)

 "رو نامزلا نم :ليقتسيال فرط (اذا)ةيلا ف اضم(دءاحإلا_ضيارش ند
 | سانل !ةروسبا رسب انا تاع -ل< فلعاغا او لعفللاَنَم (ددس>)

 ارتتسمولءاذو عراسضم لعذ (ذوعا' وعا) لعا لعافو ما لعذ ( لق ميرلا ندحرلا هللا سس

 برتعت( ٠ كلم) هلا فا كم (سانلا)ذوعاو ولعةمرور وزاخ(ترب (برب) هيف

 ْ ) سنن م) هيلا فاسنم ( سانلا) برات غندعب تع (هلا) هيلا فاي ضم (سسانن لا)

 مسأ(ىذلا) س اوسولل تعن(سانإنا)ةيلافاضم(ساوتسولا اوسولا) دو ءاب قلعتم

 ا (س (سوسو) "هل -حوساووال تدنرح عضوم فل اوصوم

 قاعةمزور#وراح (رودصف) هيؤراتسملا سوسو لعافاهدت اعو ىدلا هل ص

 سوءوءاضياقلعتم (ةنحلانم) هيلا فاضم (سانلاز اضياسوسوبب
 هللد#+او ىدتممال ةءانكررةاااذهىفو ةئحلا ىلع ف وطعم (سانلاو)

 | لغو دان دنس ىلع هللا لصوهنلااناده نا الو ىدة ملاك امواذملاناد_هىذلا
 اريثك عام ملسو هبا تاؤفلا

 ىلإ ادبااعاد

 نيدلا موب
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 تي ل يي تت

 الا ا ل دي لعافنملاح (اساوفا) |||
 | سل قاع هرورجوراح (دمتع) اهل اهيفلماعلاوهواذا باوج هنالءامنااءنرتو |

 ب

 لعفوشو حس ىلءف وطعم ) (هرفغتساو) | اضا افاينطهو هنأ ناش كيرا (كيدز|

 بصن ل ىف اهمعداءاس يلاو سصنو 6-5 فرحنا (هنا) لوعممو ل_عائو عا|أ

 اهعساو ناكو ناكريخ (ًاداؤن) كمر ىلا دوعب |هيفرتت ماسه عم او رضام لف (ناك ) ا

 (تدن'محرلا نجرلا هللا مسن تدب ةروس بارعا) ناريخ عور عضومفاهريخو |

 | هلال تئاالا هغدَر ةيدم الغ وبث لءاق(ادب) ثس أت فرج ءاتلاو نضام للعذ ست

 صام لعذ(بتو هيلا فاضم(تول)اضيا فاضمو هيلا فاضم(ىلا) ىنثم
 ةيفان(ام)اهامقأم ىلع ةفوطعم هلم أو بهلاىلاىلا دوعد هيفرتة بسمو عافوأ ظ

 فاضموىنغالءاف(هلام) ىنغان قاعةمرور<#وراج ( هنع) نم امل ف (ىغأ) ظ

 ىلع فطعلاب عفز عض وهىف ىذلاى ىعبانعتاالوصوم توك ؛نا لج (امو) هيلا ْ

 ام'نز دلعاسقلا او لعفلا ن م ىدسك "هيو هب رتةس سمول ءاذو لعف(بسك )هلام ْ

 هل وانفرحالو دوم نوكي نال ثم هسسكىذلاوريدقئلاو فوذ<دئاعلاف
 فطعلاب عويمردص .ليؤأت ىف اسمتلصو امودئاعملا يات +الراشاش الا 1

 ىلادوعي هيفرتة سمول ءافو عراضم للعف (ىلصيش) ةيسكورب دةءلاوهلام ىلع ْ !إ

 فاض (بهل) ارانتعن ةيحاص عم (تاذإ ىصيلوعفم(اران)بهلم ا ||
 (ةلاج) هي هضرتت ملا ىلديل ان ىلع ةفوطعم نوكتنا < (هنأ سماد هيلا |

 (نراعللا) نييالاوتوابلا فايا ادت هنأ صان وكب ن اروعؤهت اسضات عن

 1 آدتس(لبح) فود كرار ةدسأب قاعتمرورعوراخ (اهديعفف) هملافاشم :

 رار: مانو اعجم (دسم نم 3 تنفنراابتأ مالا رج مانام ادتملا "لج ورخؤم

 لن انت بعز سر قارعزت نمزلتنسالةروصسارعا): لبلتعن فود
 هللا) هلو ادسسالا ىلع عفرد لنا تلاريمذ (وهز ايو جو هيفرتة سم هلعافو سما ْ

 نوكينا يا وطعف موز و مزاح( نكد ل وهل أم ىلعف 2 0 7 موزع مزاج ةوزو) مدزخد مزاس(دلي وز يشفادتبم(دعصلا تاز مرش( دحأ |

 ككاو ا دمهم 1 (دحا) مدقَم نكيرخ 2غ ميك 6 .ةاعجم |
 لا ا ا ا يلب



 ا

 جراسا برسل 3 بسم را هلا ماب زرك/اروض بارك وعلب
 لاَوتل :تناشثلا نونلا تفذح تانون ثالث اننا ل ضالاو اهعساانو سصنو
 تلجو نان لوعقم(رثوكسلا) لوالو ءقمو لسعافو لعف(كانمطعا] لاثمالا
 ظ 8 (كررل) م |لعف لصو ةفطاعءاسفغلا (لصف ]ناربخ كانيطغا

 || تارا (تقات) بصنوديكو فرج (نآ) ل ىلع فوطغم ناو لصب
 5 انام (رتمالا) ب بار ءالا٠ نمل لحال ل صذري_هذ(وه)هبلافاضدو

 كارا نفر( عاف رمالعف(لقمحرانحراهقاوسب نورت ارو
 فرح (ال) ىا تعن(نورفاكسا ا)هنش فرح (اه) ومضأا ىلع ىيمىداتم

 ىذلا عمي لوصوم مسا (امااب وجو هفرتتسم هل عافو عراضم لغف(دبعا) قنا

 فوز دئاعلاو ام هل لع افو للعف (نوديعت) ةيلوعفملا ىلع بدن عضومفف |

 لوصوم مم -ا(ام (هربخ (نودباع) دبس( منأ) فن فرح(الو) هنو دبع هرب دق: ا

 اميل انور (دبعا) نؤ داعي هم ماوعفملا ىل_عسصن عضوم ىف

 مسسا(ام) 8 ربح ( دم [دباع) ًادتيم(انا) ةيفان(الو) 20 هديعاوربدةتفوذ_ دئاعلاو

 يقرر ضاملعف 0 دناعب دةماوعقملا ىلع بص عضوم فلوصوم

 نودناع) ًادتبم( ّسنا) فن فرح (الو) هوك ددعهريدٌعت فوذح* رئاعلاو امتهلد

 لعف(دبعا) نودياهب ةيلوعفملا ىلع ب صن عضوم ىف ىعمالو دوم (ام)هربخ
 رورو راج( مكنل) هدمعاهرب دةدف ردخ رثاعلاوامل-كهزعءانووهو عراضم

 رو ردو راج(كوأل رخؤمأ دتنم (مكنيد) مدقم ريح فو دش رارةتساب قلعتم

 را :ةدد افو هملا فا ضمو للدم (نيد) مدقمريش فو ذر ارقتسساب قلعت ْ

 مسرموخلاة روس بارعا) لاسقةساولاحو شام نم قاعملافالةخافطعلا

 بودامدط ممل ضئاخنامزلان مل قت سالف درظ (اذامب -راانوجرلا هليا

 ل_عافلاو لعفلا لجو هما فاض هولعاف (ةتنارصل) شام للءف(ءاج) اج) هاو

 م تيارد) رصن ىلع فوطعم(خفلو) اهيلااذا ةفاضاءرج لم ىف

 000 (نولخدلا؛ /نولخ دن تد ًارلوعفم(سانلا)

 نول رول“ دن قلعت م هيلا فا ضهورورحتوراجخ (هللانيدىف) نيلخادىاسانلا ن م



 لوصوم مسا بوضغملا ف لاوهنلاف اضم( بوضغملا)هنمالديوإنيالادظ<

 نالهدعل ريبوكلا عمت هعج نع ىغتسال وعم مس | وهولاء لص بوضغبوأ

 رؤر#وراح (مهلع) هلع هلعاف نع بوم عوق ىلا حاد لوعفملا م ءاومزالفلعف

 رلصالو ةعطاعواولا (الد) لعاسغن | بئانهنا ىل.ع عفر عضوم ف بوضغمب قلعتم

 بارعا) بوضغملا ل ءفوطعم(نيلاضاا] ريغ نم داغتسملا ئزلا دي كصأتا
 روزجوراج (فالدال) اهبارعا مدقت (ميحرلا نحل هللا مسب شيرقةروس
 أ| لكن ملكل دي فالد !نملدب ( مهفالبأ) هيلا فاضم(ش شيرة لاو ديعس قلعتم
 فيرصلاو )هيلا فاضم(ءاستشاا)هلوعفس(ةل-ر )هلعاف ىلا فاضمرد صدوهو |

 همز ةمالعو الا مالد موزحم عزايضم لعق( ] اوديعملف)ءانشأ | ىلع ف وطعم

 (بر) طرشلا نعم نم مالكلا ىف املءاغلا تاس دود) ءافواولاو.نونلا ف ذح|
 تعن(ىدلا) هل تعنوااذه لعن اس فطع (تيبلا) هيلا فاضم(اده)هل اوععم

 0 ريعضلال وصو ما ىلا دياعلاو ىذا "ول دهلهاو ل وعفمو لعاقو لعد مهمعط مهمعطا نر

 ْ مونم1و) مهمعطابقلعتسا عوج ن عوج نمر ةدلعاقل لع عرق را عهمعطا قرعتسملا

 | نوعاملا ةروسبارعا ) مهتنانقلعتم (فوتنم) مهمعطا ىلع فوطعم

 لعن(بذدكم) هنلوعغم (ىدلا) لد ءافو لعف(تدارا ميلا نسرلا هللا متسنب
 نزوكبب مب قلعتم (نيدلاب) بذكي قرت سملاريعشلا اهدئاعو ىذلا اص لعاقو
 ءا دّالا ىلع عقر عضوم فب ذكي ىذلا ىلا ةراسثا مسااذو ةفطاعءاغلا(كلذذ
 قدلا) با عالاا نهال عض ومال نا. طخ فرح ف اككلاو ىسنلاد عبلا ماللاو

 ةسملاريع !(ا هدئاوو ىذلا”ءل صلو عقمو لعاقو لعف ) متيلا ستيلا عدب)كلذفري ريا

 قوذخ وعفمو خدي لع فوطعم( ضال هليلعامغلا لع عوقرملا عدلا
 هلا فاضم (نيكحلا) ضد قلعتم ( ماعط ن قعد ريغ ضخمال وهرب دهن

 لوا تءذ(نيذلا) ليوربخ فوذ عرار ةتساءقلءتم (نيلصملل]أدئبس (لدوق) ْ
 ما هب رقت نوهاس) نوهاس»قلعتم (ممتالص نع) أ ] دبس( مف هايس | ا 5

 (نوؤاربإادتسم( (2) يسم ان تع نذلةلسدرشما هابل ْ

 نو اوعتم ن نوعاملا) نوؤارب ىلع وف ةوطعم(ن وعم توعممو)ن يذلا "اضل مه ا اوهربد
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 متت قاموا (اوغل) رور-لاورااو فراقلا نم لك (ىعسرارقتسمالا
 نننعتيالصوغ دنع تياصو هيقاعتملارك ذءاوسإ) هب هنق ةريعكلا را رارةتسامدعل ا (رب ريخلا نع ع

 از 2 دسم اعوعُو تش ناقل شمر ويا راخلاو فراظلاف( دكسملا ف درز

 ظ توف جلاجل تان وظل مووت وطنا وفا
 رعضلاهنعلاغتشالا لس ىلعر روك ذملا لمانعلانرمسمانودجو فو ذم لماعز

 هلءاعرك ةزوعالو هّيريذا ديز د قاع هيف تعد سدمالا مون تذد لصالاو
 (ما) ضوعءملاو ضوعلانيد نوعمدفال مهو ضوعلاكروك ذا لماسعلان ال

 ةعفملا موي تمدقىا(تمدق ىم لاق نملاناوج ةعمدلا موو ازاو) فذح

 مزانخلاو يصاشلا نمهدرقل عوذرع عراضم لعذ(ذوعاةذاعتسالا بارعا)

 0س

 :نم) ذوعأب قاعتمرور_ك#وراح (هللان) اناهزي د ةتابودو هيؤرتخ سمدل ءاقو'

 .تهذ لؤءغم ىعع لمع )م -راا) دوءانا ذبيان لعةمزور<وراح (ثاطي_ثلا

 9 :ابود-و فوز عع قلعتمرو رو راح ) مسرة عدلا نازعا) مذالدءةمناطرشلا

 نجرلا ليقو هلا تاتعن ( محرلا نوزلا) |نوزلا) هيلا فاضم(هنلا) أ ارخوا ار كادرب دعت

 | واخ(هلل) ًادتبم (د+لا ةكاقلاةدقب بار ادق باردعا) نسرلل تعذ محرلاو هللا نمل د

 تعلن“ تدعن' (بز) اد ةملازءبةرتشموا ةةساهرب دةة:انو>و فوذ -ك قالغةمروركثو

 (محرلا) هلا نان 6 6 (نجرا) هيلا فاضم(نيللاعلا) فان فا تموقو هلا لوا

 َينَوْكلراَ سالو او ماودلا ىلع هةلالدل كلذ غصو عبار تع (كلام) هل ثاانأ نيَدَل

 .فاضدمو هملا فاضم (مول) ةهض# ةفاضا ف اضمو هز ىلاعت ىراتلا تافصن ١

 .عيانطم لذ (هيعن) ديعنل مد ةملوعغم (331/) ةيلافايسسيلا) ضيا
 (قيعتسن) نيعتستل مد ةملوعشم(كاناو) نحن هرب دةةابوجو هيفرتاتسم هلعاقوأ

 لعذ(دشأ) ن آف هزب د ةتاوديو هيؤرتَمس مهلعافو د عن ىلع فوطغم عراضم لهذ

 يناثلا هلوعم (طارضلا) لوالا هلو عفم (ان) وادوجو هيفرتت_ تمني عافوءاعد

 ا لكنم لكلب اعلا 0 "(طارعد) طازم ل

 انزل لعمل مارا لاو تمعن ناعتيدر جراج (مملع] يذلا



 هال دية يبي يي

 أنام ريسصلا ىلع تعنلاوا لاش اوه فوذحملا كل ذواروجو فوذحم لماءباتلعت ا
 ١ هجواشتادرفملا لدفن م ناكل ارد داروين ل نول

 ٍ ةيلكلابامه وذ دمدعق هءيلعامي سل ردعتلا اذه تترك دلاا. فدا ارذا

 ةدعاملاهذهتاةناف نينَدَمملا ىلع اعسال لما ىف اممكحي لعلاء لالخ

 الاخ سدلو ةض<م ةفرغم دعب ذاف تذبةن اذا يسم نامكسلا فرك ذاو ىلامب ةضوقنم

 قاعتم رورجناوراإلاف فيسب الجر تيرض لثمبو ميم نملاستشا لدي لد |
 ءافساو ىطتقاادو> ول ةطورشم ةدعاةااهذهتل:لحرل اء سدلو تدرب |

 || ضيصخلاوه ةيف_طولاو ةيلالل ىضتقملا ن اف كل ذكس يا هتدروا امو عناتملا#
 | تارورحم او فورظال ديالو ) صاشنا ل ماعلاودو دو> وم عئاملاو فتئموهو ||

 ١ ل (قلعتملا) ىلماعلا (ئوعسو 9 هب قلعس ايف (لم ماع نمهياصالا فورا ١

 ا (نوكحب ةران 6( ئش قاعش الاهخاف دل امال ن ءةءا_صالاب يسم ّْ

 | اقو دن وكي ةرانو) مامالا ف اخ عماجلا ف تيلص و (اروك ؟ دمام ْوشاعتفلا

 َن روكي ةرانو) لوصاءاورارقةدال اك(اماعز وكي ةرا:فزدحتاوؤهلاشمقأيشو

 ْ قس و (ارتاح ن وكي ةرانوابجاو نوكي ةران فودحتاو د وعملا ادمايةلاك(اصاخ

 !ارورحناو راحلاوا(فراقلا ى عمفزملا ب حا راماع ف وذحما(ناكن اف )امهلاثم

 أ هيفرقةسم لصالاو ( هيف) هيلا لقتنملا وعشلاب ارقتسال فاسقلا عشب ارقتسم)
 (ةهلصاعقواذارو رحاؤراللاو ف رظاااه د هعض اوم كلذو) اني هيف فدخل

 | 0 ل اس
 ْ هنعرخ ن ع (اريخش)اعقو (وارادلا وال دنع ىدلا اجو ] ىعمالا لوصوملل

 ْ | ةدتعل جرب ترصو 2 ةفص) اغدو (وأ مكنم لسا ب كراوهللد+ اوت ) ادجاوت)

 أهذهفامهذ 27071 اعتو(ارادلا وا

 | رقتسا.ه ريد ماع وهو | و>و فود لماعب ناةلعّتم ةعبرالا عضاوملا

 "لالا لاريغ ف نوكحال *رلصاا نالرقتسان مع هناذةهلصا ىفالار سمو ا

 نكسو همف ناكىذلا اريعضلا لما فل -ثيفرتتسد رع ىلهاعلا كلذ فو

 ارةة:سالارةةسمرور ل اوراهدساو فرظلا نم لكى عهورو رجا وراخاباو فولت :

 اري غنوكيناهنىعنو(اصاخ) مصل الا ا
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 ||| اذاوءاسغلادعب ةعقاولا هامل! امهيف بلغالارهسغ نمو (بارعالا نماسهل لال

 اليضا مزمل لقي درغم عدو م عقتالا مناف مزاج طرغشلاءاوح تناك اذا ةيئاعفلا
 مكس) مزج اهلكنا عملحتاسها نوكيالنا جيني ناكف العالو انففلال

 ةضخ ةفرعم دعب هل ملا تعقواذا تاركنلاو فراعملا دعب ةص دخلا ةيريملا لها

 ةهلمخل (نوكس ءاشع مهابااواجو و ةفرعملا كلت نم لاح ىهف) ىعمواسظم

 ىلاىا (ةضح ةركن دعن تعقواذاو) نع ابىا اًواح واولا نم لاح نوكسي

 (هيفسدرالموياوح ةركنلاك ال تعنىهف) تاصصخلا نمئشب ص هنت مل
 لاحلاناعم !ةعذو الاح هل مدا عمت فيكتلةنافمويل تعن هيف بيرال هل فل
 ةلمخلا تلفريك الو فدرعب فصول "هل هلاو ريكتلا ايجاو ةركنلا تعنو

 ىضتةءءاهناوريكشتلا بجوم مايا هتازخم تازئركملا عقوم تعقواذا

 ظ

 اراتنالاسنوكتنا له ماراغسا لمح :ءلمفس (اراغسا لمحراسجا لثكومت ||
 نائهانعمىلاارظن ةفصنوكتن ا لمحو ةسنملا لا, فرعمهناذر املا ظماىلا

 انتكلمح ىاباتكلا رسكلابرغس عجبراةسالاو نيعمراجس ال سنحلا هيدارملا ||

 تعتلاو دكلا نم هيدئ رع امالا اهتملعيالو اهب دعو هذ معلا بكن مأ اراك

 ريغو ةساشنالا هل محلا كلذ ن نعحرخو هلثماذهف هملعب لمغب لو لعن مىلكصو

 ةيئامزلا(فورظلامكح)ةركنلاةعنالو ةفرعم نمالاح نانوكتالامهاو ةدصخملا

 دعس ةصصخلا ةيريسللا لما مك ك) ةياصالا فورملاب(تارورحتاو) ةناكملاو

 اجلاخ نان اكرر سرفلا لعديز ابو لاوسإ قمر ظنا( ةضخا فرامل
 ىا(ةضحلا تاركالادعو) ة ضخم ةفرعم هنال دز نهنالاح فرظلاورورحلاو

 راخلاف (فقسلا تدعوا هراد ف لحرب تر يهوه تاغص ]هون صصخت ميل

 ةيلاخا العحاريكسلاو فيرعتلا لع امد عبو) لجل ناتغص فرلتلاورورحاو
 || فرظلاو رورجاوراملاف (ةرحشلا قوفوا هناصغا ىلعرلا ىبمجبو هت ةيةصولاو

 "|| ارظنةيفصولانالكت<و ةيسنملالا, فرعم هنافرتلاظ ها ىلا ارظن يلا نالتحي ||

 . 11| ةفصواالاحاعتواذاروز اور الاو فراظلا تلةناف سنا هيدارملاناقءانعمهملا



 كارتا) 2 هلال وز ميلا للا نع نست نخ قالو نعوذ تربت

 لا. ىلدع بصن لحن ىف فولا مهو هلم (فولا مهو ,هراند نماوخرخ نيدلا

 ون ]نظلا ىعم نمص لاخلا (لو هلا الو عمم ةعقاولا ةشلاملا )او برش واول ند

 ناكن اف لول ةيلو عملا لع بصنلا اهل حم هللا دبع ىلا "هلم ( هللادبع ف لاق ||
 لؤةداو 2ا محاد رم ىف لم»دامع او"ل هلا ل ىف لمعت ال هنأق ن ناظلاىءعلوقلا

 اي ىلدالاف ناكسوان مز مسأ (اهيلافايضملاةعدارلا) نظتةىااملاءادبز

 هللاوغ) د ه1 هلا ف فاك ااادا ةفاضارلا ايل هللارم تن ءاح "ولمش ( هللارم هن ءاح

 ثيح ةفاضايرملا اها هنالاسر لع "هلمشس(هنالاسر لعجي ثيح ملعا

 اذا)ا مجاوخاو ةيطرمشلاناوهو ( مزاج طرشلاباوح ةعفاولا ةلكسم اانا )اهيلا

 اولعمت امو)ءافلاب ةنور ملا ىدو(ىوال ل اًممدستاسعلا ا دانواءاغلاب ةنريقم تناك

 أم باو>امنال مزحلا اهل ميلعهيهلل ا ناف”هلمخ ( لع هن هللا كاف ريت ند

 تمدقامب ةئيس هبصتنا و)ةيئاعقل اذابة نورشملا ىهو(ةئاشلا لاثمو ةيظرشلا
 نانا اوحاممنال مز ااهلحم نوطن#د مهاذا نإ هك (نوطنش مهادا ىهيديا

 اذارالوءاغلأب نرتتت مو امزاجدا مزاحريسع تا امفالخ ة هلم طرا

 د ره ةعبا تلاد سداسلا) مدقتاك انه! ل الة ياو بيف ةعقاولا "لج اناف ةيئابعلا

 نأ لب نمو ) عفرلافرجو بصنو عذر نمهبار ءاؤفد رغما كل دل عيت اهلك نافذ

 و إ)ب صذلاو مويلتعنابنال عفرلا هلت ةيف عم ال "يلوح (هيف ع المون أ 5

 اهالى صنا هل هللاىلا هيف نوغجرت "يلمس (هللا ىل اه.5ن وعرب امولاو 2 اف[

 تعنامالر طااهلحم هشفدرال "لهفه نزال موباوثر 2او(امويلتعذ

 (هو>ادعقوهواماق ديروكغ |نارعالا نم( ل حت اهل "هزخج ةعباتلا ةعباسلا) مومل

 اريخ ةعق اولا ةيلعفلا "هلا ىلع َهف وطعم تناك اذا عض رااهل 2 هوخادعد لمد

 !منالاه لحم الفاهرشان ىربكلا هل محلا لعةفوطعم تناك ناذ( ديز نع

 : مهو هما 0 تأ تلعالا ىفطباضلاو يدع

 عسب 3



5 

 أ ريم شريغل ةرمسمملاةعبارلا):هناودو ميسقلا هل نيتلجج نيب ضارتعإ اهتنامقا
 مالثكو ه) لوالافال ما باريثعالا عم ظحدزم فتان ناكعا س.(ناشلا ْ

 اًديزوحم ةئاثلاو ف اكلابرورحلا ل ثمر سفر نارتْنم هقاخ هل مذ تارت نم هقاح
 تارعالا نم اهللال ةر دما كاتو ةر دم هلم ةرمسم هس رمد ةلمفن هس رض ٍْ

 ىهفالاو اسما ل<الذ هلل الام ترف نالاهتف نيدو شا !لصفو ةيئئادتنااهنالأ

 لجتاسهانا.ثاريعضل ةرسسغملا نأ ىلع ع يما هنت او ميارعا هرمسفتانملةعبات ||

 ديزوهناكو حن فو نالةيريخلا ىلع عفر ل ى معاق ديزهناو أ وف بارعالا نم 1

 | باتكلاو محو )< ناشلاو ري لصلا نا هللا تءسقاو ف ىلوالاغال مال ذ

 اناوح ةعقاولا ةسسداتسلا) باتكلاو باو هانازنا اناةهلوقس( هانلزناانا نعمملا

 اهتاوخاوناك(مزاح طرششلاءاوحد|اًةلطمإابمتاواواذاك( مزاح ربع طرتشل ||

 "يلوخ(هس رك اف ديرءاحاداوذ ىلوالا لام ةيسنث اعلا اذانالو ءاغاان نرخ شتم 9

 نودر ُنااذا ضرالا نم وعد ماعد اذاو و ءاغلانةنرمعماذا ب ودةمركا |

 هيمرك اًقهتمرك ا ديزءاجاذاو غو ةئاسنقلا|ذا.ةنرتقطاذا ناوح نوجرذت جنا

 ديزءاج ناو ةئاثلا لاشو) ةيئاجقلا ذايالؤءافلاب نرمي عادا باوج
 ةعباتسلا) ةيئاسفلااذاءالوءامااةنرتمريغنا باو هتمركاءل مذ (هتمركا |

 ورع دعق للمخ (درعدعقو ديز ماقو )ب ارتعالا نم (4ل حمالات ملةعباتلا
 فنطغام كا ذكفاهل لحمال ةلئا د: اذيز ماق هل دو ديزماق هل ىلع ةفوطغم

 ْ ع.س بارءالا) لاسم (نم لحم اها ىلا لما انها لكالو :رعدعق ىهرابيلع

 دادعتىلا عجرىا اعوجر عبر ىعمب اضيا ضالانقي ضارة صف (اضيإ
 محتنوا خلني ل(ءدتس اريخ ةعقاولا ىلوالا ) لحماهل ىلا لما لامعتنسا عضاوم

 ديزناكو + ةيناثلاو مهلا اهلح ديزريش قاطنم هوا هل مف (قلطنمدولا ديزوخت
 داؤلات ةطمترم(الاح ةعقاولا ةماشلا) بصنلا اهلك ن كرش عاق واهل كن ءاهمونا

 ”لوخ (ةغلاط سعشلاو ديزءاسوخ) لوالافريعطل اوواولانوا طقفريعذلابوا طقق

 ٠ [|هلسأر ىلعهدي ديزءاجو ةساثلاوديز نمل املا ىلع صال (ماغ ةعلاط سءشلاو



 نو

 هريخو ثااثلا|دتبملاو ثلاثا د ةبملاربخ قلطثمو ثلاثا دتبم همالغون امادبمأ
 ادتيملاربهربخو ىفاثلاادبملاو همالغنمءاهلا امهنس طبارلاو ىلاثلا|دتبملاربخ |
 كاديز نك) قلطئم هب !مالغ ديز ىتعملاو هونانمءاهلا امهم طبارلاولؤالا |
 ةرلجو) هل اهريخ نال (ريسعال ىربك "هلل امهتءامو قلطنموديز ىا (قلطنم
 00-0 رشا ينال را ل

 راما ابااوور طرت ممم دال داخاوخ رك

 را رتل طدارلاو ديز نعربخ هدعياممورعو ةدنع ْ

 لمحلات ذ (عافديزوخ) نيقباسسلا(نيطرسشلاد قفل ىرغصالو ىربك آل )لإ
 لمحلا) با ارعالا لاحم نم ل2 اهل ىلا لم او بارعالا لاحم نم اهل لحمالّلا
 موا (هانارئااناو 4 هميم ةمئادس الا ىلوالا عيس بار ءالا نمابمل لكمال ىلا |

 قرحو |ىع-ا لوصول (تلصلا ةسماشلاو) مهيلع ف وخالهتلاءايياواناالاو ظ
 (وىذلا لص لزنا ل هك تاتكملاهدبع ىلع لزنا ىذلا لن د اوخ) لوالاك|

 نا.نالوصوملاقرتغيوأم "هل صاوسن 'رلوخ (بانسحلا مولا وسناع) وك ةئاشلإ

 ”رل_منانامهاءاصو رافتو قرحلا فالكم ر دصع هتلص عمل. _سيالى عسالا ]|

 ئنوضرتعلا ةئااثلا) طار ىلا حاتحتال ىفرخلاءلصو طدارىلا جاكت ىعسالا

 ضارك_عالاواوب تنرتقاءاوش نيتل جوا ”ةلصود رفموانيدرفم (َنيِمْزالَتمْنش ||

 عاصش حالسلا لمحل ناو" ىلع وحن ةثالثلااهماسسةانواولا هنرتقملافال ما نيف

 ارو اوءدتسملا نم ةضرتعم لعاسشلاو لعملا نه حالسلا لمحت مل ناو هلمخ

 يه تيوس د“ اهمتغلدو نيناسعلانا وحخو عاه* «ىلع ريِدعَلاو

 اهريشو نا سما نيد ةضرتسعم ةبئاعد اهتغلبو هلم د نامنرتىلا|

| 

 ظ
ْ 
 ا

١ 
ْ 
ٍْ 
١ 

 مسسقلهنا و وحن ةثالكلااهما_سقأندن رفااريسعو (هباوح و طريشلا "هلو نيد ْ

 اوحنو مظعو مست امهو نيدرةمنيدة-ضرتعم نولعتول لم مظءنولعن و ١

 ْ عركس نأر ئاهناةلوق ىلا موهتلا عفاو مساطر عدلا هنلاءان نرتب ا
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 710 ا هب 0 -- 1 ا مه ه ةيعمالاث) مسالاوا ل فلا ىلا

 لٌوَوَماومود:ناذ (مك-اريخ (مك- -اريخاو موصتناو غارب دةةوا)ديز تاو اق ديزو

 در ماو اعظعا لعقد ةردصملا ى مه ةيلعفلاو مك-اربخ م كما يصور د 23) مما

 هللاديعاوعذاهر دةد) ف فوذ# لعشب لوعفم هللا دبعف( هللاديعاوةئارب دعدوا

 ميزكدح اًسرفو دونات را ةيرظالا لقرب و ءاجرادسلا“ نمريتعملاو

 ناتلج قتلا ن مى تاث نافريخأتلا ةمر ف امي مدقتملا سسالان ال ةيلعف

 لام و فرظااب ةردصملا ىغقةمقر طظلاو طرعشلا ةادان ةردصملا ىفو

 تآديز ماق ناو ةماعف ى ف ُّط نر ترانس نلبي ارش كااما لقا

 ةعم ىحأ عن ن هوَ هيلاادذ سم مسالا ن ناكناةدع“ائهذ م. تلو

 ا ةلعدمفراظلااف تردةنأق ةمضر ظاااما :عنصأ عنصتام و ةيلعف ى 0

 فرحا دعب امىلا ترظن فرح تردصناغ) ةيعماى رهذالاو ةيلعف ىهذ لعفت

 العق ناك ن او) فرهلا لو الز (غيعب ا قات حاف الر قار تلامفل ناك نأ اديزناوئاعماناكن اف
 هلأ (مسقت) فرحلا لوذد مىلاارطذ مىلاارظن (ةيلعف ىجفاديز تدرم لعد فاطر تر كابو هَ
 زعلاىلا ى :رغصلا فرظنلا تاةناذ (ىربكخلاو ىرغصلا) رى. كخااوى رغصلا) يلا /(ىلا ا لا

 ردمفلاهنف ياربام لءز ملا هيف ىاربامتمدقعو 0 كيك

 اعيطءزحلارابتعادءب ن وكيامتا لكلار ابتعاو لكىريكلاوُز أوو ىرغض 0 ل

 ىريكلاو ىرغصلا تلق /تاقناف بطلا عضولا قذاويل لكلا وزنا عضو
 مد تا[ تاتا 0 0

 ارك ذمادرةمنوكينا بي ةفاضالاو للا نمدرجت اذا ليضفتلا مساو :ليضفتلا

 هز اهةريكلا ناك امىريكلاف) هقوصو 1 هتةءاطم ب<لامنرتقااذاو خا

 1 ل ا ا 1 صم ظ

 ١ هنعرب> ءول ماقتهليقأ دةيساديز ناكل ذو( لج ابي عقرب نال ىربك )لمح

 رو ماو

ربخ تعفو :اهنال(ىرغص هلل لع ءاهن أو لل_عفلان * م 5-0-0 ٌْ
 5 0 دير نءا

15 15 ةدداولا 3 ناو ةو) ا متاقو تاماكلل ارث كب اسي م 7 2 : اريكو
 ا 

5 0 

 نسير و نب رابنعاب ىرغصو ترك 0
 0 ١ :لوااددص دز:



 1س 777769676 ا ااا
 هلدزتهرخالا ثرح ديرب ناك نمو سكعلانوهلرفغاناست-اواناعاردقلا"هلأ

 فاضملارور_جتو فرح ابرور 2 ناعش) ةروهشملا (تارورحما) هثرحف
 أ در راجنابر طا مهضعبو ةيعيتاابرلا موضعي دازو حصالا ىلع(ة_فاضالابال
 نمو (ىلاو نئعركتام) ور زر اوم (لوالاف)« هوتلابر كا ممضعبو

 نءهللاىذرو# (نعو) هيلاو هم لكتلاو ىصقالا دسملا ىلا مارحلا دعما

 ظ و (قو)ه يلع تايقاو هللا ىلع تاكو كلوةوحن ( ىلعو) هنعاوضرو نينمؤملا

 فكي عاصم لحر برو (برو) سفنالا ىهتشتام أهي و كا ىف ميعتلا

 وكن (فاكلاو) هب تنعتساو هللا, تعد ةعاوش ةد_وملا (ءاسمااو) ةمغلا هزه

 بلقنملاءوسمهاوةاغبلل لذلاوحخ (ماللاو) تام هسأر عطقاذا :لذخلاكىمدالا
 | هللاوو لابوك ةيقوفلا (ءاملاوواولاو) ةدحوملا (ءاسلا ىهو مستقلا فدرحو)
 | ةيامعستونينلاة: برخآ ىف ةعقاولا ةنتغلا هذه نم ظعاة نسف تيأر ام هللانو
 | ماسقا ثالد) فاض ارورحناوهو ( ناشلاو) ثالث ةةسرش نم هللادذوعاو
 | ماحوح )ةيسنحلا (نئردقب امودبز مالعول) ةيقاقكسالا (ماللابردقي ام
 || مالغىعم ىلعةثالثلا نملوالاف (لدالاركمو ف ) ةيفرظلا ( يردك امو شذ

 | مهضعبو ليللا فركم عم ىلسع ثااكلاو ةضف نم متاش ىنعم ىبعىفانلاو ديزل
 | فرح ةطساو ئش هيلا ب سن مسا لكوشو طْئق هيلا فاضملا ف تارورحن امدح
 || ميصصلاف ضرغخم عدان اماو) قف اشلا مسلك اري د ةثو !لوالا سسةلاك اظفارخلا
 | لضا هاا لضافلا ديزبو كت (فرح نمهءو.شمرحا مرورج هنال ديلاريغىف

 ةرور#هلضاةلافرادلا ىف هلضافل ادد مال_ عون (فاضموا) ءام !انرور

 أارد-اام ركلا اماوإ لماسعلارار ارك ملم لع هنالدملا فو عملا ىفايلا مالغلا ةفاضاب

 | عقرل هّقح ناكقرورحلا بشاهتروا ل برر حج (برخ بضرخح دهوك ةرواخناب
 |رحلان (دعاق الواءاف تسلو لت ىهوتلابركلاو)ةبريملا ىلع عوذرملار جا تعنهئال | '

 ظ فاضل اب را ىلا يقفل ادئءناع-ر ام متاف س دارا ىقءام ءلالوخد مشوا ىلع ْ

 ٠ اهماسقاو لمج ارك ذ) ناب 000 ! را كك

 بو وسكمىا ( ةعماوا هب لع اما مهوردش هل كمل لفل
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 ا اوعدتاماناوك <ىالامو) ناريخ هءاوحو طرشلاو ىورلا ةكرح ةفاولرسسكو

 ١ اوعدتو"ل_صامواوع د5 بو صنم لوعقفم ُّط ةمسااناق (ىسحلاءاعمالاولذ

 ادتسءامءالاو مد ةمربخ رور<ث وراح هلذو نوثلافذح همزح هم العو موز

 طرشل اتاوح اماىلع مارح همادتالا ل ألو ءاعسالا تعذ ىس ل اورخؤم

 لعملا, بصن ل ىف امةيكف(ا ارخفداضصتهحود اون كوخ امةمكل اشم 9 ْ
 ه 5 5 .٠ 7 8 3 ٠

 رعس نفد شاش ىلع هل فداملو 5 ثلا باو- فداصتو طرعشلا لعذ هحوسذأ|

 نال هاا اللا ووو

 | عضومى طرش مساح (قوفرعتةسامعلا عضا قمو قملاشمو)رثنالو
 .هةمالعو مدزجتو هوطرشلا لعف عضاو عضا هيصانو ةنامزلا ةءورظلا ىلع صن ّْ

 ؤ وهز طرشلا ٍباوج ىوفرعتو نينكح اسااءاقتلالرسكو نوكسلاهمازحأ|
  قالاو تن[ لاتسو) ىنودزعتا ىلضالاو وتلا فنا همر ةمالغوا موز
 بص عض هوم نانا (ارذح لزم ائم نمالا كلر دتمل ماذاوان ريغ نم اتكئمونا|

 طرمشلا باو نمأتو طرمشلا لعف ل :مْوذو كم ْوذ هصانو هن امزلا ةيفرظلا ىلع

 اووكتاع.ا و أثنءالاشمو ) هبلوءةمانرب_غونوكسلا امهمزج ةمالعو
 ”راصامواونو كت هيصانو ةيناكلا ةيفرظلا ىلع بصن لح ىفنيان(تثوملامككردبأ|
 دف مم د ةم االعو مدز#و هو طرشلالمعفاووكتو ١

 امان فاو ىف ألا مو ) لعاف توملاونوكسلا| همز ةمالعو موز وهوطرشلا |
 نوذلاديد_ثنو ةزمهلا عش ىفاف (اجاناراتوالزج ايطح دج امير ست |
 طرعشلا ل عفاهتاتو اهتان اهبصانو ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لت ىفةحوتفملا |

 طرعشلا باو ددتو لاشال دم هنمل ديركستو ءادلا فذح همزحةمالعو |

 كلردقي ,ةسناعيحو جم اهدحلاثمو) نوكسا اهمزح ةمالعو مزز<وهوأ|
 ةبئاكملا هيف رظلا ىل-ع بدن عضرم امشي ( نامزالار .تامرالارب اعف من ١

 ةمالعو طريشلا باوجردٌةيو طرسشلا لعف متة#ستو ةدئازامو ٍةتتبماط
 لا" 6 جلو ط هلا لعف نيلعفلا ن 2 ىعسي او)نو 0 حا

 ||| ن1 م6 نيعراضمان ا كح اوس طرشلا ءازحباضيا ىعسبو (طرشلا باو |
 ظ 85 يداي ىفاشئار امئانلس والا الددتع ةدعشاو 2 نييضاموا |
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 ا همزح ةمالعو الد موز عراضم لعفاوةو ذو مزحو ئن فرح امل هءارعا (باذع ْ

 || هرارعاةعسوذ قءةملو ث سمالا مالل امو دس! لاعفالا نمهنالنوئلا فذ أ
 ٠ لعافدذو هرح +1 ناوكارس همز ةمالعو مالا ما ير قع ورمالا مالماللا 1

 || موز ضيف ( كيراشسلع ضةيلو ءاعدلا مال امو ) هيلا فاضمةغسو |
 ارداتنق و تعمل لاعقالا نمهنال ءابلا فذ_همزج ةمالعو ءاعدلا مالمإ|
 أ فتقالوه ىهتا قاللانمو )ها فاضمو لءاف كبرو ضقبي قل ءتمردرجو أ
 أ نوك_سلا| مهسزح ةمالعو ن اموز < نزدتو فو ىهمن فرحالذ(نز تالف

 ا ةمالعوا مب موز ذخ اوتو ءاعد فرحال_ذ(ان داون الوش ءاعدلا ىفال لاممو) ْ

 || نالاثمو) هبلوعفمانو تناهريدةئابوجو هيفرتةسمدلءاثو نوكسلا همز |

 طرسشلا لعد او:موبو نيلعف مز طرش فرح ناف (مكتؤبا اوةسواونموتناوخ

 ْ همزح ةمالعو هلع فوطءماوةتنو نوذلا فذ همزح ةمالعونأب موزةوهو ا

 | ءاملا ف د> همز ةمالعو موز<وهو ط ثلا ٍباوح ,كتؤيواضيانوذلا فذح

 |( فرح امذاف ات ارمان هانا نمفلد هر جرم تذاام تان امذا:كناو وت اما لاشدو ||

 || فذح همزح ةمالعءو موز وهو طرشلا لسعف تاتو نيلعذ مز طرش

 | 0 ل ثلاباو-فاتوءاملا

 | لمعي وءادتلالا ىلع عفراه لح نيلعف عزك طرش مسا نذ(هيزحعاءوسلمعب نم
 نم ىلع دئاعلاهلعافو لمعيو نوكساا همزح ةمالعو موزحوهو طرشلا ل عف |

 طز شل لاو كرطر امه نر قلظرفشلا بلو رجلا لبق شنزربطلا قلع رفد عضو |

 | مءااخ (هللا هلعيربش نماولعم:اموو ام لاشمو) فاالا فذح همز ةمالعو ||
 ' اهل ق لماعوهف انهدطن ىذلا لعمل :ةيلوعتملا لع صتاهغضومو طرتشأ|
 امارمل د نرد فدع تحلب مزمل هسا م قهو نسنلا |
 م ١١ هنو تالعو ط رشا ابارجهتاءلعيو |
 ' ىرمانوادةبم طرش *مساام مذ (لعفي بلقااى 2 ىلتاك كح 0

 | اة لاعفالا نمهنال نوذلافذ_> همزح ةمالعو ا مب موز<#وهزاهرب+ا
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 اح اوالعف مز امناعسق عراشملامزاوجو) اهلعسايقلابقابلاو قا
 ميلاديد شن.( وز دلويلودلي ملوخ (للادحاوالعف مزبي ىدلانيلعف مز امد
 ةاجالاالوانرضقالف وك ةينيحلا ل فالخع ,كتأاياملووحت مزملا فابتخا ||

 مال !مالفإ) ىذاملا ىلءنالخ ديامهئات تاعفالا ىا تادقا1 كيلع عة اون

 لعفلا ئنلاملو اتاطم ىذاملا يف لغفلا ىتللذإ اهيناعماماو (اندخاؤتال

 قدندقو) هوقاذامنالاىلاىا (باذعاوةوزءاملو 4 لا ابالصتم ىضاملا ىفأ]
 ( املاو لردص نال حرشنملاو عتاموعم مالكللاررقت يف ما فتسالاةزمهاموم ئ

 ند : (كرتلا بلطا اعدلاو ىهنلا ىفالو لعشلا بلطلءاعدلاز حالا مالو ) ديز مهد ْ

 فرح نيلعف مزح ىدلاو) ءاعد ىلعالا ىلا فدالا نمو ىهنو سما ىندالا ىلا ىلعالا ||

 عصالا ىلع امداو قات ان] نونلا نوكحم و ةزمهلا مسكس( نأ فراق مسأو ْ

 طرشلا ىلع باوملا قلعت ىلع ةلالدلا در ناعوضومامهو) مسأ ى هلددأ]

 | ىاوامهموامو ميملا) حن( نم فرظلاريغق فرظربغو فرظ) ناعوت( مسالا ءالاوأا

 | امهي>وىاو ني اىاكملاو ناباو يم ىنامزلا: ىاكمو ىنامز فرظااو مةمكوأ]
 ىلع باو ا قيلعت درت ىل_عء ةلالدا] عضو اماهدحا ماسقا همس مسقم ىهو أ

 ىعم نعد مث لعد نمدركت ىل_ع ةلالدلل عضو امىاثلاو امذ وناوهشو طرمشلاا

 وهو طرشلا نعم نعد مث لمعيالام ىلعةلالدلا عضو ام ثلا ككاو نموهو طرمشلا ||

 ناناو ىموهو طرمشلا نعم نه>مث نامزلا ىلع ةلالدال عضوام عدارلاو ام عمم ||

 2 ا

 |.ءيحو ىاونياوهو طرمشلا ىنعم نعض م ناكملا ىلعةلالدال عضو ام سماخل وأ
 فاضت ان بس *اجاف ىاوعو ةعدرال أ حا و ْ

 بكر ثباودلا ىاكلوق فو نم بادنم هقم مقا متي مها كلوقىف ىهفهيلا
 ناك .ىاكلوةىفو قم بان ع نمدمص امصت مون ىاكلوت ىفدام باد ن نم بكرا

 مارح و بن فرح ل هيارعا(تنما نكت لو كاد ةلثما نيا بآن نمسلجا سات

 اوقوذيال و ام لاشمو) نوكسلا همز ةعالعو لب موز عراضم لعف نكتو

3 
000 



 تتت15تتاتتت77777ب 7772 77سقب م ل حسم
 ماكحالا ةدانرب تاهمالا وصخ مه وب صاوتلا مااهنال راعذ الاب نا تصتخا ْ

 نيدتف(سانال نيدتلو# ليلعتلا مالف) ةعبرالا (ركلا فورحام )ةيز ءالاراسهظا ظ

 دحتْعلا همصن ةمالعو لدلعتلامال دءبازاوح ةرعتم ناب بوصنم عرانضم لف |

 || ةئاملاةبوحالا ف ةيعملاواوو ةسسلاءافوإ) هنم مالساوارفاكسلل لق ىمننوكيلا

 : اديز محاخت الو ىهنلا باوج) ىف املا و واولاوءاسغلا دعبابو-و ةرع<ه نار :

 || عبا د ل تو ال ل ا 7

 1 داضلاوءارلا نوكس سوو هلمهملا معلا حش (ضرعلا باو+) سماخلا (و ىدجغنووا ظ

 2ا/

 ظ مكعلطيل هللا ناك امو ) لوالاف نكي ملوإناك أس ةقوبسملا ىهو(دوحنا مالو
 || نان انوصنمرفغيو علطيف (مهارفغيلهللا نكي ل) وح ىاثلا (وبيغلا ىل_ع
 || ىلا ةم_لانالمةةسملعفلا ناك اذا (ىحو)دوحلا مالدعبابوجو ةرعضم

 | نيتف(كلنيش ىحوخن )الفا , اكشلا نمو لان :اان ال ةةسم ناك اوساجانقام

 || ىلا ىهو (ةيليلعتاكو) ى-دعيابوجو ةرعضم ناب بوصنم عراض هلعف
 7 ليلعتلا مالا هلة وم ملاذا ان عرقت ىو )ارب دة:الواظغلال اللا هيلع مدقتتم
 | فاعلا فورحاماوأ امزالاراعذا كدعي ةرعضمنأب بوصثم عراضم لءفرمتف

 أ اراعضاوادعبةرعضم ناب بوصنم ل سف( ملسيوارذاكلا ناتقالو تو اف) ةثالثلا
 1 ربدةتلاور دةمر د_صمىلع فؤوطعمر د صم ىلد وأى ا هدونامو ناوانحاو

 ١١ ثلاشلا و واولاوءاغلادغب ةرعظم نان بوصنتم ىضغيف (يضغبووا بضغيف
 نناجت مست زل مسج

 0 تابشسلا تءاوحت لوال أ رمددلع هيه امواهيذ عمطالام باطوهو ( ىلا باو>)

 ١ ىمه يؤ ؤجشلا عم -اراىب_ءاو) بودحملا مالا ب اطوشو (ىرعا (ىرتلا باو>١ اوح)

 | سداسلا(وكمر كتوواكم ركتفاند نع لزتتالاوش ) قةرونيلب باطوهو ةمعملا

 || تنس>اال لدول ) حاعزاز ثحب بلطوهو ندبعق "امهم (ضيضخلا تاوج)
 مهقلا باطوشو (ماهفتسالا باوج) عباسلا (وركسجشدوواركش رف ديز ىلا

 || دبز ىلع ىذتب الو أ ضخما ىتلادعبو املا ضل عاووا املاص ل عاف ىقذت



 [يلومعمىف بدترتلا طرتسا لمعلا فام فءضاو ام ىبعالج عذرا ك.لاالا

 لفاعلاادبزتي ًاروك تعئااةعبراوهو بوصنملل عباتلاررشع سمانا

 اهعويشص بصاناهصانوةب وصنم ةعبرالاعباوتلاهذهف (كاخآاديز تي ارو
 رشعسداسلا) رخاكلذدلو ه-عوبتم بصاتل ل دامت ردم هصانقلديلاالا

 نوكسو ةزمهلا تش (نا) ةعبراهيلعقفتملا (هصاونو) ديكوتلا نونوا ثانالا

 بصن فرح ناغ(سةةلوة:نا و نالاثم(ةيردصملا( ىو اذاو نآو) نوذلا

 صاغ ا مالف لابقتسا فرحا مااماو حتاوذ بص: فرحاهئااما لامتساو

 ةيصنةمالع وةبردصملانأن بوصخم عراضم لعذلوُةتو لايقتسالل عراضملا

 اهنالؤ ىلا اما لا .ةّدساو سصنو ىنن فرح ناف(حربن ناو نا لامو) ةحضتتلا

 ناىف مدقتامم نامولع# لابقتسالاو بصنلا اماو ليقتسملا قثدخحلا ىننل

 اداوخاذالاثمو) ةحتملا هةمصنةمالعو ناد بوصنم عراضم لعف حربند
 1 لءةكمركاو بصنو باو> فرحاذاف(كرورأنادنرالاك نملاناوح كمرك

 | قةردصمنوكتنااهبصنل طرتشيؤ ميلا حق هبصنتمالاءواذان ب وصنم عراشم

 | اهبالصتمنوكي ناؤاليقتسم هيلعءلخاذلا لعفلا نوكن ناو باوخ ا لوا
 ( لاعلا ل عفلا ناكر كمركراذا ناو كا وشح تعقو ناذ مسقلان اهتم هةرنالو

 اذاود مسةلاريغل صاف امهندب لصفوا كليحا فا لاق نملاباوجقدصت اذاوخ

 وف دكّوم هنال مسةلانل صا ارغتغاو ةثالثلا"للثمالا ف تالمهاكضركارادلا ف

 اما يصنور دصم فرح ىو (اوسان ال لو ىلاثمو) بصل اك مركا هللاواذا
 اهتااماز مكتءاسامدعل ىاردص عاهد عيل عقلا غملَوونامالؤردصم فرحانه

 ا يلعليلغتلا مال. مدت ةيردصما. موك ةمالعو بصنلا اهلئمعلف بد: فرح
 .نوذلا ف ذح ه.صن ةمالغو ىكبوصنم عراضملعفاوسأتو اريد ةتوا اظغا
 ١ هليصانلاب ةعبرالا ص اولا نمهعمئئرك ذنلَو لانعفالا نمانوصتمءاحامو
 ١ اعاو (فطعلا ف ورح نم هد الدورلا فورس ند ةعبرادعب نارع 2 ورع 2< نا



 هنال (ديزابوحت ىف مضلا ىلع ىييفايرعم اك لهب عفربام لع نب هناك هببشالو
 ( واولا ىلعو) ور فلالاب عقري هنال(ناديزابو هت ىنثملاف فاالا ىلعو) ةعذلاب عقرب |

 هنافةدوصةةمةركن ناك ناؤ)لو اولا عفرب هنال (نوديزابوخ )ملا لاركذملا عجمف

 ةدافاىفلعلا ىرجت اهلءارجانيعم لإ لحجر ابو نيومتريغ نممضلا ىلع د
 ماع ع نمتعنلانال( اهعذ ىلعاببصت حر تغص ونا فصؤ مام) نييعتلا

 يجرب هله( ميظع لكل جرب اهظعابوهخ) فاضملا هيبشلاب تقحافت وعملا

 "هل ىراصنال ماش هنأ لاقو كلامنا اوقاذه ميظعل ت عن بصن عضوم ىف

 لاملا ىفلماعلاو هيرتتسملاعظع لعاذ نملادلا ىلع بصن عضوم ىف جرب

 ثلاشلا) هيودلملا نهال فاضملاب هيدشلا "همها نم ىهفاوبح اصف لماعلاوه
 ةنراقملالاعفا ىعستاهتاوخاو داكن اهللا كةةوولعا (اهتاوخ اوداكربت>رسشعا
 عضوام ماسنا نال )!هنا لاما ةقيقحو هنا زج رساب لكلا ةيعست ناب نموهو

 هتاحر ىلع ةلالدلل عضوامو كشواو برتوداك ةمالثو هوريملا برق ىلع ل الدال
 ىسعو) ةملاءامللاب(قاولخاو)نيةلمهملاءارلاوءاملاب (ىرحاضي هن الثوهو

 ةحاو لعجو قاعو نفطر تتاهسوز كو هوهق عورشلا لع الالدلل عشرأمو
 هنوكبجناهريخ ناالا ناكل ع لمعتاهلكو ديدثتلاب : (بهو لهلهو ماقو

 اهعماديزو صقان ضاملعف داكفأر ب ديزد كلون عراضهاهلعذةيلعف +

 نايريمللا نارتةا ىفالا قرذالد (قابلا اذكو) داكر بخ بصن عضوس ىفأرةي"ةلجبو
 لد امو لغد امو بح امو عمو امماسقاةعب راىلع كلدفاهخافةدبردصملا

 ْكشواو ىسع عم تلغيو قاولخ اوى رح عم بثو عو هرمشلا لاعفا عم عنتعت

 اهعساا زهذ(اريشبا د هامو هيزاخلا امريخرمشع عدارلا ) ب كو داكع ص لت وأ

 الن او ةازلا ناب مسالا نرعي الثا طورمشد لمعلا اذهل معت امناواهربخارسشدو

 ناامو ناب مسالا نرتقا ناف مع الاخ ءرشلامدٌّنبال ناوريملا تن ضقتن

 مسالا ىلع ريا مدقتو ا لوسرال اد امووحت رينا ىن ضةتناوا تهاذديز ْ

 سل ىلعاله-تاعامتااممال ةنالثلا "هل ممالا قلمغلا لطن لحررادلا قامو

 بيطلا ساو الابري_كنأ ىن ضةشااذا لممدةو نااهدغي دازيالسلوأ||



 | هيلافاضملا سداو فاضملا فذ ديز مايق مهمايقؤااديز مهضعدو!اقلاىا

 ااهلعائو ) هياوعشملا ىلع هم صنزود5 اثاحوادعو الع ىئتسملا اماو) همام

 هرحوالا عفا ا ّتردقنا) قداسلا فالله ري سقم قوابوجواهيؤرت#_هربعك

 ديرواديزاد_عو ديزوا ديز الخ موقّتلا مادو ىثتسملل ةراح (افورحا جر د5نا

 ناف ادعوالخ ىلع)هبردصملا(ام مد ام)هرحواديز بص ديزواديزاشاحو

 هل يوودتلا|ام كال ةياعقلانيعتلا بصتلاب>و امهياع تمدقت
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 ' || رشع ىداحلا) ةيفرحلا ريدة: ىلع رلازو هناف(امةدانرب مك لام) لاعفالاب

 سنجل ةيفانالف (رضاحرمسمالغالو فافاضمناك اذا نجلا ةيقانلا ال مسا
 وهو هد عدا عف لمعلا ف( فاضملاب اهييدو )ا هريخرمضاحواهععارس مالعو
 رضاح هلعفابق الوث ) لومعملا ( ناك اعوذ ضهانعم ماع نمئ هن لصتا ام

 اعلاطالوةانوصنمفا) الربخرضاحو اجلعاف هلع فوال مسا ةهبشم ةفص| عبق

 مقمو هل اوعفمالدجو هيفرتت مدل ءافو لاف مساوهوال مسا|علاطف(ميةمالمج

 لعاف مسااراق (اندنعديزبارامالوك هب قلعتم ضفانا ضوه وا)اهريخ

 (ادرغمال سان اكن اف اا هريخاندنعو هب قاعةمرور حور اح ديريو ال مماوهو ١

 ىلع بيف امرعم ناكول (هب بستم ىلع ىديهناف) هيهيشالو فاضءريغكا |
 ةينثتلاىفءايلا ىلع ىدبو ةحتفااءن اصل اهمال لاجرالو لجر الو ىف متغلا |

 لادلارسكب (نيديزال و ىاثلا (ونيدجرالو ل ) لوالافلالاركذملا عجو
 تاي سم الو ءاكلاو فلالاب عما ىف رمسكسلا ىبع ىو )ءايلا نايصت اهمال

 ىلا دئعةدحاو ةريشو ىلع بايللءارجا خفي دقو ةرمسكلاب بصني هثالر يسكلاو

 ظ | بواطملاوهو لادلا خم ( ىدا:ملاريشعىلاثلا ) نيت رصملا نمكزاملان اع

 اهيثواهللاديعارو 2 افاذم ناكاذا) بصئ_ي امتاو صوص# فر هلامقا

 و ) بصنلا (واههحوا: سحانو ل ) عفرلاددعباعف لمع اموهو (تاضاان

 ةدوصقمربع ةركدواذا علان اةيفران) و هن قلع ضفاخرحلا (واالم-اعلاطاب

 تال(هيلطب توملاوالذاعاب ظعاولا)لوقوىد ب ذخالجرانىمعالا(لوقو

 اواضمس مل ىا (ادرقم ىدا.لان اكن اف) هنمعباصخ ناد صب الطعاولاو ىعالا



 و

 هيصت بجو ىئتسملا مدق”ناف عطقتملاو لصاملاف ى !(اميفهنم ىثتسملا]

 اوك هنعس ىلعا.ةان مادام عوبنملا ىلءعمد_ةّال عباتلان اله عاما عنتماو ّْ

 صام ىلءفماقو ةيفاثامهنار عاد (دحا اراجالا ماو امز موةلااديرالا ماقام ل ا

 انزرك>او ل عاف دحاو موةلاو اوءانثتسالا ىلعايرصتاراجوا ديزوءا هسا فرحالاو ْ

 رادودحا عوكملان اقدح ك4 ؟ تر صامو نمهدسعمت ىلع, ةاماداماناو5 د

 ىناتسملا ىلع همدقت عم ىلا فرب رضانةلوناالا لام جلوة هجوب كلذبد ايات |
 نان( بحومريغو) هم هىنتسملا هيفرك ذي 1 نان( مانريغالا لبق امن اكن ان) همم ا
 نالاغرفمءانةةسالا ىعمو(اهلبقام بسح ىلعالا دءدامناك )ههبشوا ىنل همدقت |
 ىلا حاتمالا ليقام ناكناق) اهدعراعث ىلهعلل غرفت لماوعلا مالا لمقام ا

 ناو) ماب ةيلعافلا ىلع عوف هديزفديزالا ماعام | نقوالاد عباس (انعفر عوذىص |
 اديزفاديزالا تر اراماتلقو( الادعباما:بصت بوصنم ىلا جاتححالا لبق ا متاك |
 ضوفحم ىلا حات# ) الا ليقام( نان او) تدرب ةيلوعقملا ىلع بوضنمأ
 اذهرمب ةقلعتملا ءابلا, ضوةريزف ديزبالا ترممامانلةوالا دعب( انضفخ |
 اما درور<وهذ ا متاغاب ىوسوريغب ىثتسملااماو )الاب ىئتسملا مكحح |

 بوجونم )الادعن عئاولا مسالا هبانمكحا؟ىوسوريغلمكحو ةفاضالاب |

 انذغفاريدغ بصنبديز ىوسو ديزريغ موقلا ماقوخ (باسجنالاو مالا حم بصنلا |
 امو ( ماعتلاو ىئذلا عم عابتالاو بصنلاامهو نيهولاراوج نمواربدةتىودسو |

 بسد ىلءءارحالا نمو ا.همبصنو ىوسؤريغ عقرب دبز ىوسو ديزريغ مولا ماق |

 ىلع ىوسوريغ عفرب ديز ىوسو ديزريغ ماقاموخ ماعلا مدعو ىنلا عمل ماوغعلا 1

 ترسم امو لو عملا لع ىوسوريغب صب ديز ىوسو ديزربع تدار امو ةيلعاشلا |

 وت وهذ نوكيالو سيل ىندمسملااماو)ءابلاب ىوسو ريغر < (دبز ىوسو دي زريغل |
 لعاشلا مسا ىلع دئاعا ههيفرتتسمريعط امهعماو (امهري هناليصنلا جاو |

 قباسسلا هلك هيلع لولدملاّضعبلا ىلعواهيوديسد دع قناسلا لعشلا نم موهفملا

 د:عانعذت لعفلاب هيلع لولدملا رد_صأ ا ىل_ءوا نييرصملا روهجدتع

 أوهنوكي الووه سيلرب د لاو (اديز نوكب الداديز ساو ماعوخ) نيبةوكلا ||



 كل
 ٍِج ا. سس اع. رس. سس سس سس سس سمت سس خصصت ٠ سس

 ”يزعلاو ةياوعقملا ىلع بصتاق هما ةمهيلا فاضملا مد اوازيسع لعحو فاسخملا

 (رثكا ىلامهلصا (الام كلن مرثك ااناوخ ادتبملا نءلوقذملا اهتلاند) مده: امديف
 فاشضملا ما ةمديلا فاضملا ري_عذلا ىقاو ازيي لعجو فاضملالوذ كم

 'بصانوالجر سانلا مرك اديزو ( و نع لوةةملاريعاهءدار )لصفناو عفتراف

 ضعد ىىثةسملارسشاعلا) ههبشو | لعق نمدن_سملا ةهدرالا عضاوم اه ا

 |اهفلاقي هناف(اهتا غلب ىوسو ريغو)اهما ىهو ( الاءانئتسالا تاوداو هلاوح

 ادعوالخو نوكيالد سلو)ءانيكءاوسوءاعسك ءاوسو ىدهكى وسو ىشركى وس

 0 0 الاب ىشتسملاف ) ماكحا اهم مت مهللو ( 5 ءاحو

 ضاملعو مان( اديز اديرالا سانلا ماقو )ميد عش (ايجوم اها امد 5

 مالكلا.دارملاوءانثتسالا ىلعالا ب بوصنما ديزوءانةةسافرحالاو لعات سانلاو

 ه«مدقتيالنا باجالايذارملاو اهلبقهيفاروكذ مهنم ىئتسملانوكيناماتلا
 ع ناىل_هتملاءا:ةةسالاددا ارملاو اعط م ماال_صتمءاةثتسالاناكءاو سههشالو ىذ

 9 ل اوهرهفهال - عطقذملا» ءال د هم كح سملا سفح ند ىنثتسملانوكي |

 | عطقنملاواديزالا موقلا ماكو لص هاف هم متنا نك ل نركمألا

 هيلع مدقتنان بجوم رب غامانامالك الا ل.ةامناكناو اراسجحالا ليش ماق |
 ءانثتسالا ناكن اف اعطق:مواالصتمءانثتسالا نوكد نااما ولي الف ههشوا 25 ا

 | اهافتا بصذلا هيفزاحوارجو ايصنو عفر هئم قثتسملل عاستالا هي ةزاحالصتم

 لدي موُقلا ن م لادالا ىلءعفرلاب ديزالا موقلا ماق امو وعلو قيزر اجا نما ٠

 نم مهدنعالان ال نيفوكدلاد نع قست فطعو نيدرمهدلا دع لكن ف ةاوطعا

 1 ال جلا اك ناحل لع تعال اوضالا و١ هز فاطعاا ورح ا
 3 ١ 1 ى 9. 0 ال . ا

 اذهدازاموءام هدا تبصخلا سو ىخدسملا ىلع لماعلا طيطست نكعلناف

 هذ ىئثتسملا ىلع لماعلا طءلست كما ناو ضةنلاداز لامةيالذا ص ئئاالا لاملا

 نورعمتلاو ىدتسملابص:نو.حو نويزاخ اذ) نييعمتلاو نييزاخخلا نيد ف الخلا
 ىل_ عي صنلا ارا الا مولا ماقامو هنم ىئثتسمال( عاسالا هيف نورك

 قلعىشتسمل مدس لام) نييعمتلا دئعاحارنييزاخلا دعاس اوءانثتسالا
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 . هلوقك

 لح ىه ط سم لذا رثا ىلع دجانءارورجت ىشسا اهب ترش
 اهي ىفءاهلا نملاح ةيقوغلاءاةلانردت لجو تجرخ ىفءاتلا نملاح ىبشما للمخ ||

 ترعع ةعئاتنملا عمي ةفدارتملا ىهف لاح دعنالاح ديز نم نياحا م ستماك ارا

 راتسملااك ار لءاف نم الاح [عمدمم تاعج ناو) اهعباتن ىا(اهئداركا كلذ ْ

 لاا ىفةاثلا لالا باص لوخدل كلذ تعم ”لخادتملا ىهفدهيق |

 ىهوةدكو م لالا قأتدقو ةسسّؤملا ىهو ةنيبملا لاما هلك(اذهكرالا |
 نه الو ةاهباصاةد قمداكحاض مستف وح اهلماعلةدك وم عاوناةثالث ||

 افوطعلو ايزو اهلبق هل نووذمل: ركحومر اء. مهلكض رالا ف نم ْ

 هةحادرب د متابو بو فوذ ةثلاثلا لماعوروك ذمة .ناملاو ىلوالا لا. -1لماعو |
 "نم ىعع ةركذ مساوهو) نييدتلاو ريسغتلاهللاقيو (زيبعلا عماشلا) هوو أ

 ههجو نسح ديزو 4 زيسكنتلا ديق رخل (ةيسسنلاجاوا مسا ماهبال نيم ا

 معا ةنان لجرالوكإل ب ءاماجبالنيملابو ف ىنعمب هناف لاخلا ن مىععو بصخاأب ا

 ةعيراور عش 6 اماجبالنيبملاوهو (لوالاف) ةئيملاال ةيقار 2 نم ىعع ْ

 تح او ) ف وطعملاو ماسلا عجلان دكر كلا (ددعلا انفي سرس عضاوم
 ايلا تستتتتتاتسلا ب ٍّ

 ريشو# ةحاسملااهينان ( تن نوعستو عستوال>ر نورشعو ( اكوكرع هما!

 ممم مسا لل طرذ (اَير لطرك نزولا هنلام) زيي عاضراو مهم مسارب ماريشف (اضرا ||

 ا بصانوزييع ء اسقو ,هبممسابدراف (اعف بدراو ف ليكلااهعبار)زييغ انو

 نيملاوهو (قاشلاو) ىتشملاباهييشت يهجملا مالا ةعدرالا عض طاوملاهذهىزميملا | أ

 لع او لعاقلان ءلوةثملا)اهدحا[ ضيا عضاومةعدرا ىف عمد  ةيسنلاجا

 تاجا مكلاو نمارس 0

 _- 0 عقو'اريسغمهرك 2 ىلع ثءءايلاوارميَع
 ا , 2 . ا! سا

 | لو ضرالانويءانرشوهلصا (انومع ضرالاانرذووهث لوعفا ا!نعلوقذملا

 اج سس سس ص سس سس سم ب سمس هوس سس سمسم سس سا

 ١



: 

 . # دفك#01091 ٠ ..تازرر“ .ةقامفالل .٠ فكلمة م القالاو |
 | متاقاديز ناو متاوخا) مسا (قنا مسا عباسسلا اماه ديز ناكو اجا اوتاريخا

 || فصولاوهو لاملا نماشلا) كلذ ةداعاىلا ة_-احالذ تاعوذرملا فامدقتو

 | اكارف (اك ارديزءاجوغ) هيحاص (ناك العاق هيحاص ةميهلْنيبمل هلضفلأ

 | سرفلا نم لاحاجرسخ (اجريسم سر فلا تبكرو ف الوعشموأ) ديز نم لاحا

 | هفورحو لعفلا نعم هيف سابو هتعيضو لجر لكوخ لعفت ةومسملابو ديز عم
 | (وناكرخسداسلا) ىلع الاف الخ هن راكب الق ةدحوملا,ْكاناو كلاذهو مت

 ارو رجثفا) دنهنملاحة_سااخ (ةسااجد نهب ت راس فر اارورجتوا)

 ناركدح ا ياو هيلا فاضملا ضءيفاضاا نوكينا طرسشي(فاضالان |
 || فذحي هنعءانغتسالا ف هضعبكوا حالا ضعب معلا ناف اتم هيا مل لكأب
 عصي هنافاقدتح ميهاربإ للم عمت ناو هما هيلا فاضملاةماهاو فاضملا

 ظ ( مكعج سم هيلاوع ( لالاىف الماعواا منح مهاربا عما نا مالكلا اف

 | اهفص وىلارظنلاب( لاسم مس: و) بصنلا لالا ىف لماع عج مناف (اعيج

 1 قرا د3 ب وكرلا ناىرتالا (انلثماك ( اهبحاصل ةمزالريغ ى ا(: ةشنملا)

 | (اعيعس هللا توعدو#)اهبحاص قرافتالىا( ةمزالىلاو)ايشامءىكواديز
 || نمرصق هيدي عورملا هللا قاخو ابيلجر نملوطاابهيدي ةفارزلا هللا قاخو

 ١ لالا عوقول غو ماو هوارمشب تعنانوسو كلل اوهو للهم للعام نم ل احارمشمذ
 || كاواضت ىلعب اذ هوت نامزلاف ةنراسقمىلا) اججامز ارظنلابو ةدماج

 | دوس كاسياس حب ع
 (مدقتاك ةدرغم) زي عسص ىلا ددعتلاودارفالا ىلا رظنلاب (وابك ارسما ديزءاج

 ااوهو لوالا لاخلا ردد رارد*ةهادعصم هت.ةاو2<ددعتملةددعتم واةلممالا نم

 ١ وهو ىاشلا لام ارديف (سكعلابو)ءاهلاوهو نيعسالا نم ىفاشللا دعصم

 هلو5هدهاثوءاتلاوه ونيعمالا نملواللار دم

 اهاوهاناولسداعو تدزف ا عمى :وهتاذداعس تدهع

 سللا نم نا بنترتلا ىلع ات دقو داعس نم لاح ىوش تا ذوءا.نلا نم لاح يع

 هلوقك
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 ا 2 درإشالاب وارسال رت ترغار كا ةفاضالاب انا دك رطترلل
 دونهم عا مترطلا ترتد لوك دكلهفلا مولز (ىأ فر دل كلد كيرضأ|

 ' نير ضو ةنرمض تدرضو ل ) تا هوا نيد سهو اة سه نههد دعل نيبملاو بطا حلل
 وهز هل_-|نملوعئملاو هللوعقملاه لابو هل>ال لوعدملا ثااثناتابرضوا :

 ناساف فدل ووصل كراش نب ةيكطتحوإب ثدذ لعروك كارو دس

 نمدريلاو> اثاث هلرادح او امهلعافرادحاوامهن مز نوكي نان لعاشلاو
 مايقلا لءافف ْمْسالالالجا تو لوالات فاضءولاب نورٌمو ةفاضالاو لا
 ما.ةلانالدح او اممنامزوهئماردصلال>الاو مايقلا نال اكتمل لالجالاو

 و ثلاثلا هسدأتلانناتءريضو 2 ىاسشلاو نامزلا ف لالجالاتزاقأ|
 ىقاشلا ف ةرغكيو لدالا ىف'هلةءرحلا هيفزوكو  كفورعمءاغسا كيادسصق ٍْ

 نيرامضبلا دتعافراب ردطومو دهيلومللا ايلا تلاغلا لق ناوتكوو

 ناكءاوسىا اقلطمنامز مسا نمىف ىنعمنعدام وهو هيف ىل_هغلا عوقول
 سدخل اب ىنعثز ادو دعمزا فد رعتتلا مالدواةفاضابوافصو ا صتةخمواانمهبم

 امه ئشلاباوج عقيالام ىهملابو مكسب - عمي امدودعملاو ىااناوح عشب امأأ
 ' تصو2 نامزلات ةروص# دو د>الو ةروصهل سدلاموهو مهم ناكم مساؤأ

 فوصوملا ا. ااو ىهبملالدالااعورساوا مولانا سدمخلا مويواالدوط امويوا امون
 ع موبملا ناكتملاو دودءملا س ماكاو لاب نورملا عبارلاو فاضملا ثلاشلاو

 و2 تسلا تاهحلاءاهما نمكلذ هرماامو هتكواهقوفواديز فاحت سلج |

 فوتقولاناكموا_مناجورادلا ةيح امعابشلا فاه وشو هلاعشو هنمعوديز ماما
 هتدامتدحتاو لعفلا نم غيصامو اديربو ا ءرذو اليم ترسسكر يداقملاءاعساو
 ععسألدعاشم اهنمدءقناك اناو ليزغتلا فو دبر ره تدمرت هلماعةدامو ْ

 ةقومسملا ةيحا_كملاواو دعب عقاولا ”هلضقلا مسالاودو هعم لوعفمل |سماخلا)

 لدلاورئا_اناو هفورحو لعفلا ىعم هيف مسانزا شده اوريمالا ءاجو د لعب

 ”إ_ضغاابو بصنلاب نيللا برم توك عسا لك ًاتالوحن لعفلامسالادتءحرخلا|]
 تدوخ عمد»» عقاولا ةبحاصملاواو دعب عقاولابوورعو ديزكرتشا و ةدمعلا ْ



 ان

 لدتملاف هنع(لصفتمو)هلماعب (لصتم) امهاثلانال(ناعسق ريعفلاو)

 | هلماع نع( ل_صفتملادرايتخالا ىف الا ىلرالوول_ماع ىلع مدقت< الام )ول ماغي

 نمىا( اممم لكو )راتخالا ىفالا ليو هل ماع ىلع مدت. اموهو ( فال
 تلقعأ تن انعلل نسم ريضاعلا ةعي ساعت ) رشعانلا) لكم لاو لضتللا

 أ اشيا فاكلاا - را )ميلا مشن( شح مرك | ىمرك ا ديز لدتملا

 كلانا نتن 2 0 رةثيؤملا ةبطاضمللا هرسكج»,( كرك ا) رك ذملا
 | ثانالا ةعاسمل(نكمركلا) نيبطاخنار وك ذا ةعامل(مكمرت !) ) اتاطم
 ةساغلا ةشؤملاةدرغمال(اهمركا ا)بتاسغلارك ذملادرغمال(همرك ) تابطاخلا

 أ نيساغلاروكذلا ةعام+ل ( مهد يم الائلطم بئاغلا ىئملل( ا

 ورب دلا وز رفقا رانا !اوتاسئاسغلا ثانالأةعامد( نهمركا
 ىبم مءاوهو ةيلوعفملا ل دع بصن ل ىف لصتمريعت امهنم لك ىف لاكي

 ماكتملل (اناناز هدحو رلكتملل مركا(ىانآلصفنملا)ةلثماو بارعا هيفرهظيال
 اه درمسكت ( كانآ :101)ىطاشملا فاك | عش (كاا) 2 مظعملا اوا هريغهعمو

 م ينل ة.عامل(مكاراقل اًةلطم بطاخملا ى :.1791) ةبطاشعل

 | ةدرغملل (اهانا) بئاسغلا درغملل( هل( هاا)تايطانخلا تابألا تلا
 اتيئاغلار ركحلا ةءامل/ هانز اقاطم بئاغلا ىنتل(امهاناز ةيئاغل

 5 ءلاديد شنو ةزههاارمسكد ن يذاناو تامئاغلا» مج

 ةدنثتلاو ةسغلاو باطغلاو ملكتلا ىلع ةلادفورح اهبل تا امقريسعلا ى َه

 || ىلع بصن لكن ىف لص ةةمريعذاهتم لك ىف لاشقيو اشي انواريكذن : عمدا

 | ىدلا ىا(قلطملا لو عفا قاملاو) بارعا هيفرههظال بص مساوهو يلوم لا

 ْ ند د_تملاوهو فرظوا فرحرا < ديقمريغاو د_صلوعفماناوق هيلع قدص

 0 هلماع نالماسسقا ( هلماعلدك ٌوملاقهددعرا) هع ويل نييملا ادا(هلماعادك وملا وملإ

 ةرات (وابرض براضان )وف اهصؤنوكم ةران (وابريض تنرضو# )الهةنوكي

 اوحخ فصولاباما (ةسعونتنيبلاو ارض كرش نمت بع )وخر دصمنوكب |



 نم

 | لاممسا لدي رهشلا نمل دي لاتقف (هيف لات: مار ارهشلا نعكيولئسي و | ْ

 قيرطالا_هالاةةودول دبلا لعرمشااو هوهنم لد.ملالاةثال كذب ىع ْ

 هبار < هنو تح ثيح نم لد فوراظملا ىلع فرظلالامتثاكال لاجالا ||

 1 21 دىلا ةةوش مهنه ل دمملارك ذدنع نسفلا قت ل للا ىف لايضاقتمو ١

 ةركللالاديازاوب لانكا نم دبةتمارالوأ لن اهات يموم جصخشةردجتنمأ|
 لدبلان الا طاغرك ذ ىذلا ظذالا ند لدب ىا( طلغلا لدن عيارلا و ةفرعملا نم

 لدنديز نمل دب سرغلا (سرفلااديز تن ارو ) مهو دق لغلاوههسفن |

 نع انضوف ااجيز تركز تطاق سرفلا ارءادا( لوقتناتدرا) كيال طلغ |

 ن.هىأ ( هّدص سرشلا تادنا)وديزرك ذ نع تعح رف طاغل الن يمت (متسرفلا ١

 ىاسشااو اديز نيرو (هب لوعقملا) لوالا (رشعةتستابوسنلاو اديذ |
 تررضو (هلجان هلوعشملا )ثلاثلا و ايرمض تيريضو أ (قاطملا لوحمملا) ا

 ساخر مامالا فاخ ةعجبا مول تيلص و (هيدلوعفنا) عدارلاو اسيدأت قدا

 (اتاوخاررءخ (وناكريخ) سداسسلاو بلا و لانلاو كرببو مع كرطمللا) ْ

 حاف لفظا ناو (اهتاوخا) مع ا(قنامسا) ءا) عباس اا اافرم هلا ناكوذ

 0 او (زييعلا) عساس ١او , اك ارريمالاءاحوت وت (لاسا)نماشلا و

 المسا رشعى دان او ال .اقالاناسرغلا كا دو ( ىثتملازرمشاعلاو ' الامأأ

 رع لالا (ههبسشو فاضملا ىدانملا رمشعفانلاور ةرضاح عاممتالو

 (وداكربخ) رسشعثلاسشلاو داي علاباةيطلابو ل ىفاشلاو نيثيغتسملا ثايغان |

 ربخ ينجح اموسح) رش عارلا و قعنت سوفنلا تداكوخ اتوا خ
 و (بوصنملل عباتلا) يشع سمادنا و هللانمريغادا امون (اهتاوخا) |

 مو بصان هيلع لخداذا عراضملا لعفلا) يشع سداسلاو الشتالجر تبأر

 هيلوعشملالوالا) ابيذرك ذن ( باونااسواو)ملاغلا ملخب ناو (ئئنمرخا لصتي |
 ازاموا ثرغلا هللا لزناك هقدة- ( لعاسشلالعف هيلع عقو ىذلا مسالاوهو

 اديزناف اديز تيرضام لثدياهنع(هيفن مصنو) لقيلاعمرلا تباكح
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 | و2 ر هاظااف رعكمو رهاسط نيع-5 ىلء وهو ) هع نم للا نأ عم هن ]وعدم
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 رظتنت برحلا فهعئاقو نكلدميهرداون ىشْذت الءاهرو نيا نا :

 نكلوىا هللا لوسر نكلو مكلاجر ندا اءاد# ناك ام ىلاعتهلوقكفاشلاو ١

 دارفانيطريشبا مم فطعيو (بارضالل لد) نمانلاو هللال ور ناكحأ أ

 صالاو(ورعلب ديز ماو ) باج الا يضاوا باج انقيستنازاهيةوطعم |

 ماو لاطبالل اما ءادةدا فرح ىهذاءا» ىلع تاخد نافورمم لدديز مياوخ |

 هنر مسارك ذو كرت نم مخاد قو لا لا اللاماو قلاب مهءاج لد ةنج هب نولو د ظ

 داردانيطرم ثداهب فطعبو ( ىنمللال) عساتتلا وت اندلا املا نورث لس ىلصذ |

 ارم الادبز برضاو (رع رعال دير ءاجو) سماوا نانجاب قست ناواهيفوطعم ِْ
 اهب فوطعملا (تعفر عوف رم ىلء ةعستلا فرحالاهذهي) تنا(تفطعتاف) |
 ضو ه2 ىلء) اهب تةطعوا فوط ملا ىا(هتيصت بو صنم ىلع) اهب تةطع(وا |

 / ٍلعو فوطءملا ىا( هتمزج موزحت ىلع اهب تفطع وا فوطعملا ىا(هتضفخ |

 لعملا فطعواضفخوامكواسعفر م مسالا ىلع مسالا فطعزوج هناكلذ ن ما

 دير ماك ) عرلا ىف مسالا ىلع مسالا فطع ىف( لوقت: ) امزواصنواعذر لععفلا ىلع ]

 1 لود درو ديرب تورحإ ضفاف وار ديزتبأد) بصت :لا ف(ووزمعو

 1 'نا) بصنلا ىف (وديزدعةيو موقدا عفرلا ف لعمل ىل_علعفلا فطعىف |

 عنارلا و مي ىلع فظعلان مو رح دعقيف(ديردعةدو مق ل) مزحلا ف (وديز دعشبو

 رع الا هطساوريغب هيسنلابدوصقملا عياتلاوهو لددلا) عباوتلا نم :

 انهئافليكوتلاو ناسبلاو تعتلاهب حرش لصق دوصقم او عباوتلا عيج لعشي ٍ

 ةعيرا)لديلاىا (وهو)ىسنلا فطع هب حرخ ةطساوريغنو دو هقدال تالمكم

 | تمعنانيدلا طارص مقبلا طارصلاان دهاود لكن م لكل ديكلوالا(مانسقا |

 نيعلامهو لكنم لكلدب لؤالا طارئصلا نملدن ىناثلا طارصلاف ( مهيلع |

 ىاشلا و رضيال ةفانضال او ةغصلاب اههفلاخت نالاثملا نمدرغتساوةدحاو ١

 (المس هيلا عاطتسسا نم تببلا يح سانلا ىلع هللوو أ لك لك نمضعب لدن

 هرب دهن فوذحما مه طئارلاو لكم ضخغدل دب ساذلا نمل دن عاطتسا ند ا

 لامس لديثلاكلا و امبيف مصالا ىلع ةيطرممالو ميما لعاف نمتسيلو مهنم |

 وع



 ١ الا نما 1! تاملوالا لاثم) 5 (ةسقلاو فرشاا 0 ١

 | ىلع فو طع هلوالا لاثملا قءايبنالاف (نوماخلاّىح سانلا قغتساق املا |

 ْ نسا !| ىلع نوذوطعم فاشل لاثملا ف نوما او فرشلاةءاغف مهوسانلا

 ١ ناعسك يعن( 0 2 ل ٍْ

 اكلد ع دقو 0 راف الوامه د 1 ْ
 | ءاش ىهاليىاءاش مالبالااوح لوالاف هيسضتة:الدقو اية ةحام اهفتسا
 | كش لصحمت مزحلا ليبس ىلع لالاهما تلقف دعب نماحابشا تيار كنا كلذو
 أءاشلا نءلاوس فانثتساولئالا نع بارشالادصقب ءاشماتاقفءاشاها ]

 ا ل:ىارونلاز تاملظلا ىوتست له ماريصءلاو ىمعالا ىوتس لهو ىناشلاو ظ

 | نيكيشلادحال) نوكت(وا] سداسلاو هلثم ىلع ل خدئال ماهغتسالا نال له |
 | اتخاواادنه حم وم لوالا ة_>انالاوا رييجأل ى مذ بلطلادعبت ءةفاذاف 1

 || هعنتالةخابالاو عمجلا عنيرييذقلانا قرفلاواوخرا اهتفرلعتو قانلادأ
 | مووضعيوااموانةءاوغ ) لوالاف ماهم الاوا ك شلل ىهفري,ادعب تعقواذاو أ
 عماج ماهبالانا قرفلاو نييملالضففوا ىده ىلع مااوااناوو ش ىانشلاو |
 أ نيرايتعاةحانالا وأ رييذهلا يع ءايشالا دحالوا نوكتو كيشلا فال معلا ْ

 | نومعطتام طسوا نماهما ود ءالا( نيك اسس ةرمشع ماعطا هترافكفو 2) ْ

1 

 ا ناداتءاىلع عيبا نيد عا وهال هناف ةسقر ةرربر حوا ىهتوسكوأ م كلها ْ

 1 عباسلاو كلذدقتعي ماذا اهند .لاطا ابن ةرا حامو ةرافقكلايف ارلاوملا ىلا
 || دارذا طورش ةثالثباهب فطعيامتاو (كاردةسالل) نوئلا نيكست (نكل) ْ
 ١ | اص ترممامو 2# ) واولاب نره_-ة:الناو 1 يا

 ْ |اولادعب تعقوو لج ىلء تلد نافورع نكل ديز قيالوخو (ملاطن اا ْ

 هل وةلوالاقءاد 2 1
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 ٍ ل_صفخهرخآ ىلاط_سوتملاو عباو اولا عوج لعشل سذ> عباستلاف(فاطعلا فورح

 ْ دعب امن اف بهد ىاروهسع ىر عود حرخاو عباوتلا نمدود لاا دعام حرخا

 نييذ وكل اةالخ قست فطعال لديوا ناس هنا ىلع هلام عياتريسسهتلا ف 7

 || ىسنلاو هقستو هءارعا ىف هليةام ظن ىلع فطعلا فرحدعبامنالا-ةسن عمو

 | (ةعست حصالا ىلع فطعلا فورحو) هماظت ىلع ىلا ذه سن ىلعاذه لاي مظنلا |

 || ريغنم( عملا قلطلواولا) لوالاءادذاماودعبائماماخو ىف نامل اماطاسة ساب

 ١ ق رظلانةندعملا و ةيحاصملا و ةملمقلادافتست رةيدعب زاةح اصموا ةءامقد دديقتا

 ْ قع ةفال كاي اعملا ليتجسإ كلذ البجا (ةعمراءدبوانانقورعودير اجو
 ] ناك اذاورمعف ديزءاجو ف لاا بس بيقعتلاو سترتللء1غلا) ىلا ملاوءاونسلا
 | جوتتلا ن ني نكي اذا هلدلوذ ديز يورو و "هلومالم ديز ءىجيد ءيءاجوربع

 | اهان كج اهالاعتهلوقب لوالا عملا ضرت_عاو لماما ةدمالاةدالولاو
 ظ ااسأب :اهنافامك الهااندرا ىاةدارالاري دة ىلع هناببيجاواتسأب ايهءاقنأ
 ١ اىوحاءاثغ هل_عشل عرملا يرخ اىدلاو ىلاعت هوة فاشلا ى عملا ضرتءاوأ]

 ١ ىحا رتلاو بدت ديرتلل مش تلاشلاوو او ى :و-اءاثغو] عك ةدمتضفرب رب ل : ىلع هتان بيحاو

 ا ىعملا ضرتعاو هلمهك ديزءىكدعيؤرع*؟ ى ناكحاذاورع ثديزءاجوغ

 | مدالاود_صما ةكتالمالا نات مث مانروص غما:ةلخدقاو ىلاعت هوي لوالا
 | مانا انروص م مءاناانتلخ د ةاوريدقتلاو ف اضم ف ذحربدقت ىلع هاب بذجاو
 زعاشلا لوش فاثلا ىنعملا ضرتعاو مدالاو دس ةكئالملل انلق م مداىا

 ظ بر طضا مث بدءانالا ىف ىرح حاعلاتحتا ىئدراز 5

 ْ عنا رلاو و ءاغلا نعد أنهمف منان مح او حارثالد ى :رخا تقعي بارطشالا ناك

 هلود فاعم ا دقو فوطعملا ف فءضااود :وقلا بسحب (ةناغلاوم يالا ى>)

 ظ ارغاصالا انني قحاةوبامتدب نأ فةاكلا يح كانرهق

 ْ نبا عجب نيننااوذ :وقلاة راع ف مهو ميملاو ف اكسلا ىل_عفواطعم ىكعجب ة ايلاف

 سور تشل 246- فعضلاةباقةف مهواشوبام نما قاصيضوسا#

 فرم
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 ا ديكوتلا (ءىبعو) نونيعاوا نه_سفنا تادنهلا تءاج نوما عج د ركوب ىفو ١
 ديك وفم يلا ما طاع صوصخلا | ةدارا مئاراودر (قانتلا نضرغلا ف ا

 نيفاضم) تاكو الك وكل اح( انك ثذوملا) ىتملاديكو ى(والكمرك ذملا تملا |
 [ههاتاك نان ارملا) تءاج (وامه للك ن ا ديزل ءاجو ف فاكسلا خش دكوملاريعذ ىلا |

 امنوكص لاح( لك هعةوماوضعب عووو مصءازجا هلامديك ونىف) ىو |

 أ شدحلاءاج) رك ذملا درغملا ف (لوقت) فاكسلا تمد (دكوملاري_هىلا ةفاضم) |

 مهلكموقلا ) ءاحرك رخل عينا هما قىاطواكا "هلسقلا) تءاج شت ولا ف (وهلك ْ

 نو كلامج اتلكوالكو لكركذب عفرتف(نلكءاسنلا) تءاج ثنوملا عمدا مسآفو |
 فاختملا, دعت كنالاما زا ضعملا نع لكلا تربع كناورو ذملا ضءد احلا ||

 ءاب ةغلايم لكسلا نم عداواك ضعبلا نم عقاولا لعفلا تلعج كنالوا ءىرحلا نع 1

 نوعجباوءاعجبو عجلا ض رغلااذه ىف الكت اخو دحاو ص كح ىف حفلا ىلع

 ءاسنلا تءاحون وعجا مولا ءاحوءاعجتهل سقلا تءاجو عجبا ش :عجسا شد+لاءاح لود وقد عجبت
 , ا ريشي عججاو لكنيب تعجب تش ناو نيعجا مهن وغال لااا عمج ا

 | هلكشخلاءاج لوةتف)ةيوقتلا ةدافا ف لكل عباتلاك عجب نال( عجسا ىل_علك ||

 | ءاسفلاو نو عجبا مهاكموقلاوءاعج اهلك ل سقلا تءاج لوقت (قابلااذكو عجبا ||

 فلا ديكوتلاو نوءجا مهلك ةكئالملا دس ىلاغتهللالاق عج نهاك ٍ

 فاطعبال هظافلا نا ىفاثلاو نيترصيبلا دمع ةركذا عبش الهنااهدحارومافتعنلا |

 نهفتعنلا فال هعوبتمنععطقيالهناثلاثلاو ضعب ىل_ءاجض عد :

 فو قس فطعو ناب ف طع نانرض )وهو (فطعلا]) عباوتلا نمثلاشلاو ْ

 (ه-ءوشم حافي اله 'ىج ىدلا دماسحلا عباس اوه ( نيبملا ىا( ناسسلا) ْ

 صفح ىلا لعن اس ف طعرمعف (رع صح ولا هئلان مقا كص )ف راعملا ف |

 ءام ىلع نا ف طع ديد_صق(ديدصءام نمو ) تاركتلا ف( ه_صيصختلوا

 ةرمع ن م ةعيراف هلق أم عش هنا قو صد صخمأاو اضيالا ف تعنلا قذاوبو 00

 نمد_>-اوو عمباو ةينئتلاودار ةالا ٠ نمدحاوورهلاو سدئلاو عفرلا ن رم ددحاو

 ضحنا دومللا فت عنلا قرافيو ثدن ًاتلاوريكذتلا نمدحاووريكتملاو فد ,رعتلا

 ١ هيب ١ للا : 4 4
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 أ سلاهنورتملا لوصول ايةراشالا مساتعن ف لوقتو )ريعضلا ىلا ةفاضالاب
 ماللاو فلالا, نورملا) سناب( هّتعن فد ) هوبا عاسقلاىا(هودا ماه ىذلا ا ذه

 براضلا اذ هءاج لا, نوره لا فاضملاب هّتعن فد ) رمضالسا ىا( ىلجرلا اذه ءاج

 لحرلاءاج لوصوملابو لماكسلا لجرلا ءاج هل دمت لان نورةملا تعن فو لحرلا
 تعنلل عذارلاو (اًده لحرلاءاجو ف ةراشالا مسانو)» ولا عاملا ىا( هووا ماق ىذا
 (ديكوتلا )عياوتلا نمىاثلا و الواالةل توهنملا عفرام "هلئمالا هذه ىف

 مسالا فنوكيو (ه«ظفلب لوالاةداعاىظفللاف ىونعمو ىظغل نابرض) ودو
 أواز من ممنكثلائلاوديز ماقماتكقاشلا و (ديزديزءاك) لوالاف فرخلاو لعمل و
 || ىا(منىحأ *ىحجأ) ريج منو ديز دعق ساحودسا ث ثيلءاك ) هقدارع) لوالا ةداعا

 ] أ مدع واءاغصالا مدعو نايسقلا فوحواربرقتلادص6) "ىظفالا ديكوتلاب
 || ريدقت لاعحاعفارلا عباتلاوه ىونعملا) ديك. وتلاو و عماسملا ع نم(ءانمعالا

 ا | لحي سنج عباتلاف(مو .ومعلاةرهاظاع ص وصلا ةدا راوا عوبتملا ىلا ةفاضا

 ١ | د.كوتلا*ىعق) عناوتلا ةمقدح ردع لصفد رخاىلا ف ذارلاو هريغو . دودحلا

 نييك عو.تملاىلا ةفاضاربد قت لاست>ا عفارااوهو (لوالا ضرغلاف

 خف (دكوم اريعذ ىلا نيفاضم)نيعلاو سغنلا نوكا ن اخ عك (نيعلاو دا

 || دكؤملا ن اكن ا(دارفالا ف) دكوملل ىا(هلاةداطم) ريعذلا نوكلاح فاكملا
 ْ ةنضلالثببأتلا ىش و(اسهعورفو)ا 2 ذمدكوملا ناكّنا(ريسك ذتلاوزاد 5

 || ىزاحنادانسالا نم هناوديز ىلا فاضمريزةث لمتحف (ديزءاج لو ةث) عمللاو

 || هنيعوأ هسمن ديزءاجلوة:كناف دقيقا تايثاو زاجما عفرت درا اذاف صقنلاب

 وو ا( هلةثواهربخوا) ديز لوسر ئاا نوكلاست>١نيعلاوا سغنلارك ذب عفرتذ
 || ديك وو فامهظغاك ثنوملاد يك أت ىف نيعلاو سغنلا ظفلو)هئاسس الم نم كلذ

 | و )نيعلاو سغنلادارفان (امتيعوا امسفن دنهتءاج لون دارفالا ف (رك ذل
 || ثلا ديكو ىف( لوقت ل عفا ىلع) هلق عجب نيعلاو(سضنلا عمد عمدساو ىلا
 5 ١ دارفالاو دارذالا نم هفاوهو (اههتيعاواامهسفنا) ناد ثهملاوا (ناديزلا ءاح)

 | مهم او مهسفنانو ديزلا ءاجرك ذملا عملا ديك" وفلوق#تو ةشتلا نم عصف



 نفل

 (ىهو ةضوعرغ هتفاضانالهريكت ىلع قابوهفن الاواادغديز براضك |
 تع الام)لوالا (ماسقا ةثالُد ىلع) تعنلا بانىلا ةيسسفلاب فراعملاىا

 اصن هتوكسل حاضيالا نع ىنغهنالفتعنبإل هنأ امأ (ريض!اوهو هبتعنس الو |
 ىاثلا و قت كااالوؤمالو اقتشم سا هنالفهب تعال هنأ امأو هاعس ىف

 قافنالا كارت_ثالا عمي دق هنالف تعئبر هنأ امأ (لعلاوهو هب تعش. الو تعتس ام ظ
 لعلا نالداضتلا نما مهن مل ق ةشاامدل وأ مدعوهدومجلف هيت عْبالهنااماو هب ||
 وهوهيبتعدو تع ام ثلاشلاو ددعتلا ىلع لديوّتشملاو ةدحولا لعل دبأأ
 فاضملاوماللاو لالاب فرعملاو لوصوملاو راس الاوهو (ف راعملا نم قابلا |
 جراما ف (دوجومسنجق عاش اموهو كاذ ىوسام تاركنلاو) هتمدحاوىلا ]
 (سعشك)هدوجو (ردقم) سذج يف عاشوا لاجرلا سب ىف عئاس هناق لجرك |
 ءاعما عضو هع :اوضوم ىدام ار دنبهجحص ةصاخنوكتنا ىلع عضو لامناف ١

 ' عيملل) كل ذكل برو نا اىددعتم يلع قة د7 نا اهةف لج ركنساذجالا |
 ١ ىقااهج ايت او !همانهيالت غشت ل رك ة دمانملا (تاركتلا سا[ جالا اعلا ||
 (مالعالاكىوذ) قدملابلوؤتملاذا اهدوهدل (اهب تعب الو) صيصختلا ْ

 ,ةراشالا مساب تعنف(قراعملا نممدعيرت ذانه تعش لعلاو) كش ذه ف |
 ْ ةراسشالامساو لا -متمدبجاو ىلا فاضملاو ماللاو فلالاب فرعم او لوضوملاو ٍْ

 ا ماييالا ليزي ماللاو فلالاب فرعملا سنالانال(ماللاوفاالاهرفاعالا تعننال ||
 | ناكاذاهيلاراسنملا سنجه نم مهغيال عمانسلانالةراسثالا مسا لماحلا ا
 َّل ون ماهبالا لازلابنو رعملا سناب ءىد ادافةددعتم سانجا ماكتملا رض ْ

 ىعمالا(لوبعوملا هتعن قو )رم خاخلا ىا(ا ذه ديزءاجةراشالا مسايلعلا تعنف |
 ديزءاج ماللاو فلالالف ,رعملاب هتتنعت فو ) 1 وبا عاملا ىا (هونا ماك ىدلا ديزءاج) !ٍ

 ىلا ةفاضالاب (كيحاص ديزءاج ةةرعمىلا فاضملاب هدعن ىفو هو نسحلا |

 1 شا ا الان( اذه بح اصوا) معلا ىلا ةفابضالاب (دير بحاضصوأ) ريعخلا ا

 لجرلابحاصوا) لوصوملا ىلا ةفابضالاب(ماقىدلاب حاصواةراشالا مسا || ٠
 فرعملاىلا ةفاضالاب(ىالغبحاصدوا) ماللاوف لالا, فرعملا ىلا :فاض

١ 
0 "5 
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 يك ةغلا 1 عمخلاو ةمنكتلاو دارقالا ن م را 2 1 2 كالو

 كلا ف لجر عبان ةمئاسققهما ةمئا لج ر بتر جو ) ف ثدن أتلاوريك ذلا نم

 نينا نمدحادوهوربكتنلا فور دجاو بصنلاو عفرلا ىه 5-0

 دارفالاو ثدن أ لا ىف هماوهو هعوف مق باط ةمئاقو ريكذتلاو فدرعتلاا مهو

 لعقلاك وكما اعوجتوا ىنثم عفراذا تعنلا ف مصفالاو ةسخن نم نانثا امهو |
 عج ف نسحالاو هاب دع اف لاجربو امهاوبا اق نيلبرب تررمو دارفالا ىف ١

 هعش نأ ) ىبسلا ىف( مزلب الق) مهناطعدوعةلاجرب تريمو عما اريسكتلا |

 هلال ثدن أةلاوريك ذستلاو عمجلاو ةينثتلاو دارفالا ىهو( ةيقابلا ةسمالا ىف |

 | ىعملافامتاف هنوكلا بمس ىعس) كلذلو هيلع ىراعلل الب عوفرملل تعنىئعملاف |
 لؤالا (ةّمسفراسعملا دانا ثماك(توعنملا)ريعخ (ىلافاضااوهو ىدسلا ْ

 تناو) ماكتملل (اناوخ) بئاغوا بطاختوا ملكستم ىلع ل داموهو ( ريعشلا) ظ

 | مناوامتاوتناتنأ عرفو نخنانا عرفم (نهعورفو )بئاغلل(وهو) بطاضملل |
 هاه نيعي مساوهو ( لعلا)ىفاسث هلا و قابلا سقو نهم هامه ىغثوشه عرفو نتناد

 عض راموهو (ةراشالا مسأ) كلاثلا د ثنؤملل (دنهو) رك. ذملل (ديزك) دنت الد

 رك ذملل(اذهك) اههعجو امهيينثمو ثنؤملاوركذمال نوكيو هيلاةراشاو ىعسبمل

 رق ذملا عم )ءالوهو ثدوملا ىنثمل(نان اهو رك دملا نمل( ناذهو) ثنومال (هذهو

 فرظواَدب ريش "هل لصولاىلارقتفا ام( وهو لوصوملا) مسمالا عبا رلاوثنؤملاو

 |وخامهءجوامييينثمو ثنؤملاو ركذملا ىلع عتبو دئاعىلادنيمانرور<ورأ|

 (ناتللاو)رك ذملائمل(ناذالاف) هب وملاةدرغملل ( ىلاو)رك ذ رك دملادرغملل(ىذلا )

 كب نؤملا مشل (ىاللاو تاللاق) ر وك دلا عمم (نيذلاد ىو ا كرالاو) تنوملا يشمل

 سدانلاو ثنّوملل (ةأرملاو)ركذ ذملل(لجرئاكمالل وفاالان فرعملا)سمادلاو

 رعضلا ىلا فاضملاف تعم هه ةفانما ( فاضلا)

 ةةراسشالا مس اىلافاضملا (وديز مالَغ)و هش معا اىل فاضالا(وىتالغك
 : ظآ0[آ وح ىعمالالودوملاىلا فاضملا (داذهمالغ)

 هلو 2 هس كام ١ د نس علا

0 

00 
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 ك0 بس7>2لللللبببببتتتتتتتتتتتتتبتبتبتبتب7ب7ب7ت7097097070ب7بسبسلللل

 بحاص عع ىذوةراشالا مساك تشم الو وملادمالاةوقلان وشمل ئعنو

 دارملاو انلثماك (فراعملا ف لام>الا عفر حاضيالاب دارملاو )بوسنللاو |
 تررمو لضاذ لحجر ىقءاجوذ تاركلا ف كارتشالا ليلقت صيصختلاب) |

 ناعسفت عنلا م ) ند ىا ميلا وءافلاو نيتذمهملاءارلاو نيعلاب( مشرع عا ||
 قيقا لوالاالوارتتسملا توعنئم اربع عفرين اما اولال هبال( ىبسو قيقدح ٍْ

 عض. )و ىنعملا فلو نم ىل_ءىراملاوه(قيقللاتءئلاق) ىبسلا فاسشلاو |
 دارفالا نمد _اوورداو بصنلاو عورلا نمدحاو ةرمشع نم ةعارا هيوعذم ا

 ريسكتنااو فيرعتلا نم دحاوو ثدن [ةلاوريك ذتلا نم دحاوو عماو ةمشثتلاو |
 رتئشملا هتوعئمريعضل عذاروهو (هتعن لضاقلاو لعاف ديزف لضافلا ديزءاج لوقت ١

| 

 مهرلاو ناعوذ يح ىلل_ضافلاو اديزناكلدو )ةرمشع نم ةعدرا ىف هنوعنمقفاوو ْ
 د_>-اودارفالاو نادرةمامهورذاو بصنلاو مذرلا ىدو هن الد نمد تاو

 نينا نمدحاوريك ذَمَلاَو نارك ذمامهو عج اوةمنثتلاو دارفالا ىهو هثالد نه

 انوهو نذثا نمد او 5-5 رعملاو ناتو :رعمامشهو ثدأ اَملاو ريك كدلاامه 9:

 كذا نال رد اهتهقفاوامناو ةرشع نم ةعدر ا هد يذريك_دنلاو فد رعتلا

 لائدال ةفلاخما فال" هلثامملاب هد هةداوملاو ىعللا ىف هنوعطم سة قيما

 روسكم توعنللاناذاذه هيوسس تزمملثمفاظفل مهن ةفااخلادجو دق ا
 امس طدانوأ فد رظلاك لعبوا فد رظاا هللادمع ىنءاح ل ثم فو نك استءعنلاو ا

 نا تكي لرب تر رع لثم فو درغم تعتلاو بكى متوعنملاناف فيرظلا |

 ع والو ىدص سلام انهدر ةللايدا ارملاوال_كثوا اظقلن وكي ناب ار عءالاو

 (ىعمو) بك عال درغم لهب نوعضمو هماس تان بكرملالعلا كلذ ق لشيخ أ
 هلا هنالفا لاما( عمو اظفل توعنملا ىلع هناررحلايقيقح) تعنلا اذهأ

 ىلع ىراجلاوه(ىيسلا تعنلاو ) عملا ف هسفن هن لد ىعماماوهنار عاق 1 إ

 ثبصنلاو عفرلا نمدحاو سجس نم نينا فهنوعنم عشو ) نعم ا فهلوش ن هريغ | 0
 نثناف ةرهالاه ع 0 قباطإ 01 الل 0 ص ادو
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 ها يسم اس و او ا ا م

 ساو اب لا رح ارش لحاف: هني نعل اصر

 أم اموهو حءاونلا مست بان) رع طخ -اروإبوصاموهو

 تذاظ ةع.سىهو ) اهتاو>او تن:طوهدو نياوعفم 7ك اددبملاب صن

 دء_ةثلدالا ةفيرالاف تدحوو تد اروّيلعو تلو ترو تدسحتو '

 ١ لوقد) هعوتو قيةتديفت ةيقابلاةثاللاو ىناثلالوعفملا عوقو عج 2

 || م/كتح لا رهضلعافلاو سرت تو وح سلال اديرتننظ |

11133110 217011101 
 | ادشارت عزو نانلوعفم عمو لوالوعغم ارعو لعافو لعف تيسفس(اعقم

 ْ تندوف لوعفماهداصو لوالوهغماد_ثارو لءافو لعف تعزف(اق داص

 || نان لوعفماحالو لوالوعمملال_هلاو لعاف رلسعق تاغ اصاللالهلا

 | اصانو لوالوعقمراشتسملاول_ءافو لذ تلعف(| تانراشتسملاتلعو :

 || لوا لوعفمدوملاو لعافو لعف تيأرذ (انوبحدوملاتيارو) نان لوعمم |

 ظ 00د ا ب ا ورا ١

 | مهرددب بز ل اي الذاريداو ادتيملا ابيلنماا ني لهي ءاوعخع نال

 ع - م حس

 ار تم رملاو عوفرملا عنان بان) تاعوذرملا نم ( عناسسلابابلا) |
 || لصاحلااهقباس بار عاب برةمهناقريخلاح رف ندد كتملاو لصاحلا هقباس بارعاب
 || برعم هنافاكح اضاديز تيا روخ بوصنملالاحو سانلا لودي ددوتملا نود ا

 عفرلا ل ماعهغاخو بصالا لماعل ازا ذا هّةباس عبا الو لصاخلا هقباسس بار ءانا ٍ
 ئ لكل لعبور اسلامنا ةعزرا عباسشلا مسقتورملا دا |

 مضوملاةوقلابوا لسعف ايو تشملا عباتااوهو تعنلا) لوالاف هصخش مالك اهنم

 | ةوةلابو ةشملاو (ملاعلاديز اجو حت ) لعفلابقتشملا لام (هل ضصخم اذا هعومتملا
 || لع فلاب و ةشملاب عنو ىثمدىلا بوسنملاة وى هناف(قشمدلادبز اجو

 ليضغتلا ساو ةهجشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساوهو خب رصلا قتشمل |



 افي

 || هريخائاو هعماديزو ةضقاسنلا ناك ل عاف مسا نئاكسذ (ائاق ديز نا كح |

 ةصقاشاا ناكل وعم مسان وكف( امئاتنوكم)ىار ىلع(لوعفملا مسافوإ |
 || هنع يدا لعفلا فدك )ريغلل بصاشلا مسالل عقارلا لعافلا مسا نعل وم

 ٌْ تبعر دصملا و) لوعفم مسا صقانلا نم ىدبال لي ةد(هعافترا عفتر اقريكلا ْ

 || عفر هعضومو ةفاضالايرورحت ديزو ةصقاشلا ناكر دصم نوكذ (اًءأك ديز نكن م |
 ْ فرصتام كلذ ىلع سهو ) ةصئاس الر د_ص هال لو هريخ اكو هعمأ هنا ىلع

 | ةمزالمامئافلازو ءقفو سل ةثالثالا ةمان اهل امعتسازودكا اكو (اهتوخآ نه
 |١ الاعفان وكتو بوصتمىلا جا ةالراهع ودرع قتكتنا مامتلا ىقعمو صقنلل

 | ىضاواليل ماقا تابوارا من ماقال .ظودجو ناكىعف ةفلتخ اهيناعموةرصاف

 ||  قيمادو لصفتا كنان حربواسملاو حابصلاو ىيضلا ف لشد ىسماو عيصاو أ

 || لعد يدب مدل ةياصسملاوو ريما عو مقاس مال كيس ني اوءاو نانا

 ] ةزمهلا( ةحوتفلا ةحوتفملاناو ( ةزمهلا(ةروسكسملانا فرحا ةتس ىهر)هعوذ م

 اييناعمو(تاحوتفملا لعاو تيلو)ةعيرالا تانوذلا ( تاددشملا نك-او ناكر

 ] راك الازا عكا عقرو ةسفلاديكوتل ة-و:ةملا ناوةروبسكملان اف ةفلت|

 نكساو قعم قال صا :تنصراشم ىلع ؟لالدلاوعو هسسشتلاناكواسهل ا

 أ وهو ىتلل تيلو هيقنوا هنو ثمهوتبام عفرب مالكلا بيةءنوهو كاردتساللا

 أل لوغت) بوبا سمالا بلطوهو ج وهو جرتال لعاو رسغع هفامؤا هيف عمط الاه لطأ| ظ

 | تادال 5-5 وكن ةح .ودهملا نا زاتع رماه هر (اهريخ غافواهعماا ديزو بصنو ديكو وى ] ظ ظ أ فرح فرح ةناند لاق :لا ىف حفلابو كوالا لوالا ىف نمكد اان اف عاما ديز نا غلب ئاقاديزنا

 || هييشت فرح ن اكفدسا|ديزن 5 لوقتو ةروسكملا فال الس كلماعاهبلطب
 ىلع فاككلا تمدهققدس اك اديز نا لصالاو (اهريخ دساواه عسا ديزو بصتو ْ

 نكساسانلا ماهو لاهتاوخا اك همسشقلا ىلع مالا لوا ع نعيؤلكيا لجل

 اهي ىلاجو) بويسنياوعو مج يو ةلاودتسا قرب زكدلخي سلجلطن
 1 م تس تا سا لس سجس تسمح بج دس دم هد صعب ع جس طع سبح سحر سجس د ماع صس ع



 أ رشع ةثالثلا(لاعنالاءذهو)ادو وم فالتخالا مادام ةحارالوغ ريكا
 || ةناعوهو طرشال:لمعيام) لدالا (ماسقا ثالث ىلع) لمعلاىلا ةسسنلانأ

 ىان(قئهيف طرتشيام ) ىلاشلا و امه امو سدل ون أكى ا ( سدل ىلا ناك م ظ

 ْ تةناو يفر لاز ةعيراوهن) ماهغتسالاوءاعدلاو ىهلاوهو (ههبشوأ تناك ادا |

 ا | ثلاثلا مسقلاو تاسدثا ىئنلا نو ىنناااعانعمنال كاذابرذ طرتشاامناو(حزبو

 ع تا ناكل سان مادرعوةيقرالةردصل ام دقت هياتم ظ

 || تيعمو ةحتفلا بصق ةمالعو (بوصتموعواهريخ ا اقو) ةشلا هعفر ةمالعو أ
 || فيز ىتمالوةتاي قاب فلولا تا ذكو ) هيوصتمره لااعرانتتالةضتان أ
 | (اعرددر ع حيصاو ) اهربخاهيةقواسهعسا ديزو صقان ضاملعف مسا (ايبقق ١
 ا (اديعتس ىصاو“ )لا هريخ اعردو اهد-ا ورعو نحف أن ض أم لذ عبض | ئ

 أ لظف(ارهاسركم لظر )اهرب اديعتمو اهعساد هعو صقان ضام لع ىخافأ

 || ضام لعف تايف(ائان لوا تانوإ اهرب ارغا واه هءاركيو صقان ضام لعف

 | صقان ضام لءةراصن([ضيخررءسلاراضر )ا هريخ امتانزا هما كو ناو ضقان |
 | صتان ضاملعذ سملف (ا دم نامزلا سناو)اهربخ امعيشر وا عةمازعسلاو
 ظ | لف لازر ة.ةاناق ( اهداص لوس للا نارانبف )ا. هريخ امض :مواهعسا نامّزلاو 0

 | ةيفاناغ(اعضاخديعل " ىفاموإا هربخاك داصؤاسهء#الوسرلاو صقان ضامأ

 ١ (ادهتحي هيقفلا كفا أم و لا هريخ |ءضاخو وعما دبعلاو صخان ضاملعف ؛فوأ

 | كيحاس حرب اموإاهريخا د متو ا معسا هةلاو نصقان ض ام ىلءة كةناو ةرئاناخأأ

 1 |اهيبخ (.ههتموا_موسا كح اصو نصةأن ضم ىل ,عق جربو ةنيفانأ: (امستما ٌْ

ْ 
 ا

 ةدمز دةتلاو ردصع امتاص عم انيلوأع |[ ةبردضموة د اوهوفرظلان عاهتن امنا

 11 ةيفر ططتقأمت عمو هيف ةرطةبرد_صءاش (كيل اددرتمديز مادام خا الوأأ

 2 |.مسناو نصالاو عراشملا نم (امتهفرسصة اعف لوغتلا اذكو )كيلا اددرتسديز عاود
 ١ | ناكعراضم و لوعتت) نيفوك ل!ىآر لعردصملا :اذكول لووعفملا سس اولعافلا ْ

 1 م 3 3و١ اهريخ اع اعر[ عذ“اديزو صقان عراضم هلع نواك .ة(اعاق 0 ْ
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 1 قآل و لاو "ديز ىلع دئاعاهاف (هونا نمهاهلاهريخو لوالا ادتنملا نإ انه ١

 | ل4 او (ادتبمديزق هوا دعت ديرو ) لعفب تردصام ىهد(ةيقعفلا 1
 ةريسسخو دز نيد ىأ (امهنب طاارلاو تو سس ىو هع

 أ فام زلاو ىناكمملا(فراظلا ثا :راظلا 3 ثااثلا)ئ كاودبز فيس هه

 فوذعك قاءتمناكم فرظ ةلدتعو ادة مطزقا زها دغرفسلاو ( كدنع ديرو

 فوذحلا كلدو)هلكردقنا ( رقتساوا )(ادرغم ردقنا( رق رقم سمهرب د ةةابوحو

 روراوراس1-ا عبارلا) لا ادٌعر سلا كل ذ ىلع سقو ممصلا ىل_ء(ادتيملابخ

 |( (رادلا قوادتسمإ امهم لك دريسلاو (ديزف)ءاتشلا ق دربلاو (رادلا ف ديزو

 | تا ذورةتساوار هتسم»ربدقتايوجو فوذسم قاعتمرورجوراج)هتشلا فو
 ا .هضلا ىلع (ادتنملاريخ فوذحما

 أ كقفو عاوز مسا موتاكم باب )تاعوفرملانم (ساخلابابلا)
 |١ ىا رجلا بصتتوإلا دتبملا ىا/ مسالا عفرتا مماوخاو ناكنآ)لماسصلا لمعلل هللا

 ىلا هنعربلا فاصتال ىهو (ناك )لوالا (العفرشع هن الث ىهوادةمملارخ

 ْ عاطقنالا عماماو اع>رار وهدان اكو رارستسالاو ماودلا عماماىذاملا ف

 | ءاسملا قربحللاب هنعريخملا فاصتال ىهو (ىسما) ىناشلا واباش يشل ناكوذ |

 | حابصلا فربما هئءريخلا فاصنال ىهو(مصا) ثلاثلا واديدشدربلا ىو

 تىلناب هنءريلا فاصتثال ىفو (ىضا) عبارلا و اصيخ ررغسلا عصاو |

 ارتسخملا فاضصتالىهو (لظ) سس ءاسللا و ادهتهيقثلا ىذاوغ ىجضلا ىف !
 خلا فاصنال ىهو(تان) سداسلاو امئاصديز لظوث راهنلا فريشلاب هنع
 لاقتنالاو ليوصتلل ىهو (راص) عباسلا و ارهاس دز تادوغ ىلا ربطت اب هن |
 درتلاو قالطالادثع لالا ىئناىهو سل)نماثلاو املاءلهاحلاراصوغأ

 رمش ءائداحلاو رشا_علاو عساتنلا و نالا ىاانتا لصلا سلوم ةنيرقلا نع ||

 ريش مللريملا ةمزالا ةعبرالاهذهو (كغناامو حربامو* ةامولا دامو لاز املرسشعىفاثلاو

 ظ 0 ىناموارو دولا لاز امو لا. لاهيضتئءامتسح ىلعهسنعأ)

 رارعسال ل ع 10 ارمم هلا

 هامل ايصتسسب سم



 ١ 5 رك )ادذيملا ىلادشسم هنال 0-0 دال ةملغالا

 هاعظأ افهم انو لعاسغلا ف مد ةداك(ر هم
 رستم ورقم) لولا (ماسفار

 رك دم عج )ثلاث 1( وناءاهناديزلاو غرك ذم ىثم) اعقل واف ديزو ل

 | سماخلا(ونوعاف نوديزلا و سرك دم جر غارب ادت رو -

 0 ناددمل اود ثنوم ىم] سداسس لا (ودَما اهدنهوم ترمورفم)

 ١ | ماس ثوم عجب )نماشلا ظ) ومايةدو:هلاوث ثنومريسكت عج) عباسلا
 | ةيتعالار والا قهندتيملود ا.طم هلك « كلذ قريبللاو (تاقاق تاددبلاوت

 ١ ١ هرافكحجوان رك ذاعف الد ريثكر هاظلا ما سقاوا ه.دعتوا رس كس ”عجاو

 رع ار مدملا ادتبلاو اددمملاو ردهاش فلان ىغلا هكرديالامد اولا لالا لر دي كلا ن اف
 | هيعمل ناش (و غافان وك هدحو ءاكتم )لوالا رسشعانلا( ماسقا
 ١0 ماقدناوخرت دياجطرلا ا ا(منوعاف ن ا هيا تعلو

 ١ أ (ىنثم) ماسلا 0 ةعاف نأ او ةتؤملاةبطاخلا) عدارلا

 ١ تموملا قتل( نات اووا )رك ذملا ىنثل(ن افاست اهات اوكا ثؤموا ناك اركذم

 ] ان تابطاخما ثانالا عجب) عباس لا(و نوءاق ناو بطاخناركزملاعج) سداسلاو

 ١ ةدرفملا) عساسشلا(د غاةوهو لل بد اعلا ادرعملا ( نماسذلا ( وتامتافنئنا وى

 | انثومواناك ارث دما ةاطمبئاغلا نثم)رشاعلاو (ةماق ىهوحت ةيئاغلا
 ًارتعممالتو ثنوملا ثم ىف( ناسك تاستفاهرا)رك ذل مف (نامانامهوت

 3 ,ئاسغلا ثانالا عم ) رع فاشلا(و نوعا وعافه وه نييئاغلار روك 2 ا

7 

 همس ١
1 

0 

 5000 ءاهيقرهظدال ىرم هأك "كلذ ف ادتملاف تاما نهوذغ

 ار نلاعوعتا شن ىتمناكولو اهمشالو اهلج سلاما هدر ءلاو د درهم ريسعو

 | اههبشالو "هز سدلهنال(در !(درةماهاك ا هيفرل اذ اهدا يس

 ْ يعل ىفهث( هيعالا لما لوالاءامش اةعيراد رم اريعو)

 | اودو ) / ىاغاا ادتبملاريخ عاف لان ارةيموولا و لوا ديم ديزذ اع هول

 0 9 (لوالا ادةبملاريخ) عذر عضوم ىف ةيععا ”يلج هريخو (ىاثلاادةيملاو و

 طرا أر 5 3 طار نماميودبالق نعملا فا دتسملاريغتناكو اريخ تعقوادا "لاو
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 | | ارامض عبد "رصآلاو (ديعل اعاس و حتاريِدَعَت ردشتوأ) لعاشلا تاندتتولوحشملل

 ْ | لصالاهكر هل الاءايلا تيلتفاهلبق امىلاءايلا ةكف تاق هرخآ [لبةام ف و

 | لما ددش ل مالاو ( ل. ادشو)ر دشو) ردقمءايلا جف ةلقئلادعبا ها قام حا فاو

 ْ «ىج لاف مساهلماع ناك اور دةمامهلوا حف رخالا فنيلث لا دحا ىغدا نيلادي

 || مسا ةغيص تاو>و ل_ءافلا فذخل اديزورع براض لصالاو لعاقلا بثأن
 لوتةمىنعع لدنتف (و رع ل قوارب د قتوا) لوعمملا مسا ةغيصملا لعاشلا

 رهاطظ نيعس# ىلع لعافلا سئانو)ةردقملوعغم ةغيصف لعافلا يئانورعت

 هعمو ماكت لل (انمرك )دو ماكل ءاتلا منن( تدرك اوك ر هش هوانلثما
 |١ ءاةلارمسكم ( تم (تمركأ) نا نط اتخلل ءاعلا رق فم (تم تمركا) سفن م ظعملاوأ هريغ

 تما :زهوأناكأا راو دلع خلا شمال (اتدركا) ةش ل ةطاشملا
 | تم تمركححا)ِبئاغلارك ذمادر ةمال( مركا) 1 ثنؤملا عباس( نتسركا) رك ذا عج

 أرك دملا عاب (اوم ومركا) تئاغلا يحال (ام .ر تصا)ةئاغلاةدرةمللءاتلانوكسب
 | اهل _:مالاءذه عيب ىف ىلعفلاو )بئاغلا ثنؤملا م نير كما )بئاسغلا

 || م. ىلا ةيوءارلاودو ( رخخالا ل_بةام روسكم)ةزههلاوهو (لزالا موعش# |
 | هيفرهظيال نيم مساوهو ىلعاملا بئانريعتتلاو هلعاف مس ل بم ضام ىلعف
 1 بنار عا

 أ ودرلا مسالاوه دتبا ري ووادتبملا با )تاعوفرملانم( عيار تلانلا بابلا
 0 ديز ماوحن دقة لعاذلا يرش ( دان الل ةدّئْزل ريغ ةيظفنلا لماوعلا نعدر ذأ

 | لعفلا ودو ىظفلامهلماع نالدرلا مدعلا اه ديز ناكو از اح لعافلاو

 ْ لماوعلا نع تدرح ناواماؤ ةثالث نينثا دحاوو ف ةدورسملادادعالا تحرجو

 | هرخ مهرد قادتمم كلاسك مهردك ابحي وح ل درا عذدا:ءاال ةمظفللا

 لعاسغلاا ىلا دسم هناث لعاشلا ل ءاعج رن ان (ادتبملا لا دنسملا مسالاوهرب ل او) ظ ادوحو ذاك هدو-و دئازلا فرخ انالدئاز فر< اور هنو تلذلف شالوا 1

 لاو ءلاع د 2 متاالعراو اديك ىل



 ١ للعلا هش ديرااذاتلق ناداضةمددعتلاو:دحولاو ددعتلا لعل د عجلباوا

 | هتاقانع اضوعدهيلعلالوخد زاوج لادن عمو د مث ربك دصق هعجوا

 بطاخوا ملكتم ىلع لدامودو (ريعخلا ىلا مسقلاو) ة#لعلا في رعت نم

 ملاذ انس |تمركسحا لاكمال ]اعز (رشعانلا وهو بئاغوا |
 | ةتوملل)اه رك (تدرك )رك ذ ملال ن(تمرك !يطاخحلا ةسجوأ |[

 || (نكمركا ا) روك دلا عم (ّح ير ١

 | بارعا هيفرهظيال عفر هل < ىنيم مسا ىهو لعاغلا ىه عيجلا ىفءاتتلاو ثانالا عجب |

 قف( مرك 1!تقدغلل ةبجخو) ةيلعافلا فاهل لب دم الا هل ةبقح الا فورحلاوأ

 | رات سريعذ تمركا ىفءاتلا نوكسي (تمرا)وههريدقترتتمريعذ مرك |١

 ا عفراهل < لعافلا ىه نونلاوواولاو فلالاف (نمرك ااومرك |امركا) ىه هريدقت أ
 نارعاهيفرهظرال

 مسا لكوه)لعافلا بئانو ( لعافلا بئانباب )تاعوذرملا نم (قاثاا بابلا ا
 ىا (هماقم) لعافلا ى ثان ىا (ود مب د سةاو) ضار غءالا نم ضرغل(هلعاف فذح

 | لعبوا دا) ىضاملا ىف هينا كو هلو 2 لعافلا ماتم

 | ناف) ممالاف (لوعفم) ةغيص (ىكادا) عراضملا فهرخآ ل بقام فوهلوا مضي |
 (ديز برضو |ةية هرخآ بة امر. حس وهاوا مذايضامالعفءلهاعناك ||

 ١ ديزوشر :لوعفملا 3 ةاروورعوهو لع افلاف ذا ديزورع برمض لدءالاوا 00

 ْ لعتلالصتمو "ضف ناكنادهدةدعوابو ئه ناكنادعداعوذرمراصذ لع اهلا |

  1أ هيلع يذمتلاَر ”احن اكن ادد لعغلا ىلع هع دة: عنساو هنعالصفتم ناكن ا دعب

 مضي ليك ىلدالاو (ماعطلا ليكوف اريدقتوا)هرخآ ل بةامرمسسكزهلو امضن

 اراصت فاكلا ىلا اهم تاةنفءاملا ىلع ةرمسكلا تاةثقس اف ءاملارسبسكو فاكس

 ٠ ل زادشو)ردقمءايلارم كقءايلانوكسو فاك لارسكي ليك

 | اظاضم) اح( او دق امهئولرسكترخالا نيش دحام غدا

 اواضم د ها تا البنا تبالا

1 
 جى
0 
 ل
 اال
0000 



 لمالاىف ادتيمهنال اهتاو>او ناك مسا د _سريخلاو هيلااد:سمهنوكل 0

 | اذافعوبشلان .رع رخ أتم هئال عباتلا م لصالا ىف ريخ هنالا تاو او ناريخ 0

 راو كدا باع ملا ءلدبلا مد دكوتلامث تعنلا مدق عباوتلا تعمججا |

 اهدر د

 | (لعف هيلادتسملا) لوؤملاواعيرصلا(مسالاوهو لعاغلا بايلوالا بابلا) |
 7 مل اةفصلاو ةغلاملا لة ماو لعاشلا مس ءاوهو ا ٌْ

 | ةهج ةهج ىلع) لعاسشلا ىلعى!(هيلع) هش قال عفلا ىا( مدقم) ليضغتلا مساو

 | هر همايق ةهج ىلع لعافلا ىلا لعفلا دانساوهو (لوالاو هنم هعوقووا هب همايق ||

 |١ ىلا لعفلادانسا وهو (ىاثلاو )هن سول ةمىا ديزب عام لعلنا (ديز لعول) ْ
 ا

 ١ هنادكما ىادبز نم معو ماعلا ناك[ 35 م02 ضو را ا
 ا

 3 للا ماك ةقيقح نوكا ىلءاعلا ىلا لعمأ ادانسانانيل "لالا نيذه نم لعو |

 ةغااسملا ديفاملاكمو هئاولا فلم لعاشلا مم ا م قالا امل ازاجمو |

 اتد دارأم ىل لا مسالا بيو وسح دز يشا غسل مديز برأ

 ا

-5 هاظاافرعذمور هاط نيعسق ىلع) لعاشأ اىا(وهوإ ل 7 ها لك ا ازئاانا |
2 

 حما مم 1
 دي ميم يو

 ةك لوا لولا الأ لاثمؤديز نيعق هنم لح كلا هنيعف نسحا الحرا

 27ر2 رضا امرا ماس لاننا يتلا كاو) ف الا قر ا

 | ءاحورك ذملل زيسكتلا عج عدارلاو )واولا هعور ةمالعو عوذ رم لءاق نوديزلاف |

 ْ دهف( هذه تءاجودش ثنؤملا درعملا سماخلاو ) ل-ر عجب لايرلاف ( لاجرلا لاجرلا | :

 ا || نادنهلا تءاحومت ثنؤملا مس داسلاو)اهلعف قءاتل !ىلوفسدإ تؤم لكان ا ا

 ا (لاسلا ثنوملا عج عباسااو)امهلعف ىنءاتلا لوخدل ثوم شم نادنهلاف
 || دودهلا تءاحو 2 ثنّؤحلل ةاطكحلا عج نماشأاو تادنهلا تءاج وت )ريغتلا نم |

 ) | دوهزلاو تادهلاو نوديزلاو ناددولاو ناديزلا لية ناو د :ه عج دونها 5[

 ل هيلع درا دم دوا كاسل 1 ارتادوو دو 3

5 



 أ اومرواوز غو اماو اورمضو واولا ةمسا 1
 || تةذغتةايلاو اولا ىلع ةعضلا تاقثتسا اومسرواوو غدا كاخ ما زا حن

 || ةعام اواو ل قام قيو نينكاسلا ءاةتلالءايلاوواولا تفزغ نام اساقتلاف

 || عملو( ترضي و )لبقيتا عراشلا )لعفاا(ةمالعو) هلاح ىلعاحوتغم
 || هناق/ةوسنلانون هن لص لام امزح ايصتوا عفر (انرعس توكب ناهمكحو)

 ْ ىذاملا عرف عراضملاز ال نب ءرمذ ىلءالدج .(نيريضد و ل ) نوكس لا ىلع ىدن

 || نيب كلذ ف قرقالو بوكرتلا لقثل( فلا ىلع ندب هناف ديكو تلا نوف 0

 ْ ود حدالا ىلءابرعم ناك هرمث' !0ناف(انوكماو ن:سلو للا ةغرةناو لمذا

 ١ *ا لمت ناىصمالا ةمال_عو) نيةنوذلا ديدشش نيرتاماوناعتنالو نولبقل

 ءابلبةي لو بلطلا ىلع اظفالا لد ناف(ىنوةو بلطلا لعل ديو ةبطانخملا

 || لعق وهف باطلا ىلع ديرو ءايلا لبق ناو هصو دش سها لذ مس ءاو مذ ةيطازملا

 وشو (رحالا يمص نكن نوكسلا ىلع دينا همكحو) را نيمو تو عراضم

 | 3مرات جس قي ييرقارف كارلا ا0 21 دام

 | قبه شخاف (مراؤز عاف ساو ) ءاواواووا ف : زنك نانو انوع

 | هالهو ءانلا قدح لع قبس مزاو واول فذخ ىلع قشرعاو فلالا قدح لع

 أاأارخا تسلا هاف ةسؤل|لاغفالا ف نونلا فالذي ةلاصارخ او! ةثالثلا فرحالا
 أ عجواو واانرضاو ف نينثا فلالا د:سمناكن ا نونا ف ذح ىلع ىديوا) ةلاصا

 أ هن مزجام ىلع ب مالا نا كا ذطباضو (ىرضاو ةيطاخلا ءابوااونرضاو
 ْ ناكن اون وك سلا ىلع قيم مالافنوكسلاب مزح هعراضهناكن اف هعراضم

 | هعراضمناكن او رخالا ف ذ> ىلع قدم سالاف هرخاف د مزح هعراضم

 ءاعمالا نم 0 نوذلا ف ذ> ىلع ىدمصالاف نونلا فد مزح

 (ريظاوادتبملا) عبارلاو ثااشلا و (هيئان ) ىفاثلا م (لعافلا) لوالا(ةعبس) ا

 . 0 لع (اهتاوخاو 0 سداسلاو (اها وخاف ناكر 3 سدانللاو ,

 || لدا هناللعانقلا مدق (لدبو فطعو ديكونو تعن ةعدراوعو عوفرملا عدان )ا
 وعم لعافادتملا نال هريخوادتنملا ث هذذح دنع هقلذ هنال هسئان ث تاعوذرملا 1

1 



 |بصتو) 2 ماسلارك ذملا عمب ف نيعفضوسف : عضل : نعدوت# ا ٍ

 ا هروصخم هذسهذ 6 امانا ندور ةلامز كاتو كلقاو ثلانات .د ارو ةفاالاب

 ةرسدكلا نع بوت ءايلاو ةرهسكلا نعي ا نءارلا امضفش ةمالعو ضوه هذائذأ |

 | (اولعشي لوولعتلو) ةسمعلاو ةيقوفلاب (العش لوالعفت لوف نونلا ف ذحي ْ
 فدحا_ممزح ةمالعو ةمؤز# هذهذ ةيقوغلاب( ىلعفت لو ةمنلاو ةيقوفلاب ٍْ

 هذهذ ( ىلعف”ناواولعفب نافذ اولعفت ناو العمد ناوالعفت ناو نوئلا فدي |(

 ل اعذالا ىف حفلا ا ب اميصن ةمالعوةبوصخم ا

 دضابشسللا أ

 0 ةمالعإ اه مدحا و 95- ىلء امم اكتحأ ولاء فالاتامالعبان) |

4 
 رقع حس

 | ةقسنلاءاهسالا ف ةحقفلا نع بوت ىناالاو ةدكفلا ندي. ف لال اهيصنةمالعوأ|
 ا لام ىذدو ك.:دو كِمَقَو ك.جو كيخاو كس ان تررمو ءايلان ضفةخو ) ةصاخ

 ةسئملا لاعفالاو) ةمسلاءاهسالاو لا لاركذ لا عجبو ةدنثتلا ف عضاومةثالثف
 نولعفيو نولعةدو) ةينلاو ةيقوغلان(نالعفبو نالعفدو ع نونلا تو عفرت ||
 ا انهعقر مال عو ةعود ص هد عفريعال ةيقوفلاب (نيلعفتو) ةمسحلاو ةيقوفلاب 1

 || مزكو) ةصاخة سل لاعفالا ف عفرال م العن ويك نونلاتومكتوالاتوثأ]

 لااا 33 0 مسد

 أ لعاف ثدنأت لعل دن( تماقو كك ةنك سلا ثين ألا ءان لقب نا ىضاملا) لعما
 | ديزكهسكعو ثنؤملاف لمعتسي دقرك ذملا سالانال هتقلىذلا لعفلا كلذ
 هرخآ خه ناهمكحو) ءاتلابزيستلاىلا ثؤملالعف حاتكف لجرل رهو دا مالا

 | ميردو (حرحدوجن ايعابروا) برشو( برضو ثاسث ال_:ناكءاوس) فيغذتلل

 هن لص لام) مظعتساو( حر خساون ايسادسوا) لصناو(قلطنا وت ايساتوا) ||

 ةدسضا اولا ةملكل اكو د امج تاكر تمد عدرا ىلاول ةه ارك( نكس سد هنو لرد ةرربعد

 تطاخلاو هسفت ماظعملاوا كيلو ملكتملا نو 9 «نانيب كرما ريعضلا ىفق رفال| ٍ

 ةدحول 3 ا ءادلا 0 تلال اميعومتامينشمو ال

 وج بر يرازرج زال سم



 ظ ١

 | امهلش انال(ناعستإ لامفالاوءاعسالا ن «(تايرعملانالصاخاو) بوصنملاو ||
 | وك ادد وو ةرب لاو نئفلاَو ّيعضلا كا كلة لوطا ترص سرا

 أ لاءذالاوءاعمالا م(تاكرداب برغي ىدلاق)توثلا ازءانلاوواولاو لالا ةعيرالا

 ريغواناك افرمصنم اًثنؤموا ناك ارك ذم (درغملا سسالا) لوالا(ءايشا ةعبرا)ا

 تاتو م [عياتزا ناك اعودشم اةةثموا ناك ادماحدر موا ا :ةسسعا

 برد هنأف نيد كلا ساارك ذملا عجب ىلع هئملجتامالا كل ذك(ريسكتلا عجب) | عجإ

 (عراشلا لعل عباا وب هيلع امو( ماسلا تنولل عج لاثلا و فور خاب
 : (ةعرالا)- ايشالا (هده ذه طباضو) ديكوتلا نون هرشام مو ثانالا نون هن لصت_ مادا

 | (فورخلاب برغي ىدلاو هعفر ةمال_عةعذلا تناك ام)تاكراءبرعت ىلا |
 اركجالا عج)فانلا و هنقحلا ام و(ىثملا)ل والا (اضراءايشاةعب ررا) ةعبرالا رالإا

 ٍ لامفالا)عبا رلاو ةفاضملاةهلعملا(ةسلاءاعس الا) ثلاثلا و هي قدا ام ر(ماسلا 1

 || فوراساب (ةيرعملاةعيرالا هذهلي_صغتو) كلذ عيج فرو مشملا ىلع (ةسؤملا |
 | هعفر ةمالعو عوذ سم ىلءاف ناديزلاف (ناديزلا ءاجو هت فلالان عفرب ىثملانا)إ

| 

 بصندو بصاءورتتو )ةصاخ ةب لا وكلا. نعود فاالاو ةعذلا ن عنان تع هاا

 : ندب نتاديولا تع ًاردنيديإلاب ترسو خا دعزام روسكملااهانقام حوتفملا (ءاب هيب

 بوح ”ءايلاو ةزشكلا نع ةنانءايلا هضوخ ةمالعو صوة<2لوالاق ةنديرلاع

 لاثثملا فو ةّدسلا ءاعمالاو ملا سااركذملا عجو ملا ف عضا اومةثالث نق ةزنكلا نع

 ة_ققلا نعبوت ءايلاو دفا نع ةنانءايلا هر صن ةمال_عوبو صنم قالا

 | قرم نال سلا لع ضمن دقو اسلاواما وجو ةيثنلا ف قمت وف
 ( وهو لاف نو ديزلاف (نوديزلاءاجوةراولاب عفري لاسلارك ذل جيو هيلعل ضو#ث

 || نيعضوم ىف ةعّشلا نع بوتراولاو ٌةعْدلا نعام واولا «ءةرةمالعو عوذ سه

 اهلةامروسكلا ءابلا'بص.ورجو) مسا ءاعسالاو لا بلاركتص ذملاعجبفف

 . | مدقتاك امهيف مالكسلاو (نيديزلا تيازو ني ديزلاب تر مومن اه د دام حوتفملا
 0 لو و كو>او ل وباءاجوتواولات عفرتةم_سلاءاعمالاو ]ف راؤرح ملا ف

 راو ةعضلا نع ةبايتواولا اهعر ةمالعو ةعوذ سمءذهذ(لامودوث لوم هو وذو

| 
 ا
| 
| 



 مس

 ملا

 نم فوزه لاو هرخآ فذ همزوب ةمالعو موزمتر مزاجا نم لكسش(مريوو شيلد
 رغي نم فوز لاو ف لالا س اجت ةحتفلا نان اهيلع ليلداهلبق ةحكفلاو فنلالا شب |
 ءايلا مرب نم فوذملاو واولا س ذات ةعضلا نال اهيلع ليلداهلبق ةعذلاو واولا ؟

 روب كملاوه اذه ءايلا نات ةرسكلا نال هيلع ليلد اهلبقةرسسكلاو
 تراصامل ماب قتك اوةردقملا هكرللا ف ذح مزا+لاناىلا هيويدس بهذو
 للعلا فرك دلعلا فرح فذ امتد اوةرفةدحاو عوذرملاو موزحل' ةروص
 فذ .هعلا ىر< لتعملا ىرد نم نزعلا نمو هنال مزال ادنع فوز

 تابثا. ري لووزغب لو ىش /لوقيف "هلعلا فرح ف ذح الو ة :رد_ةلاةعضلا

 هلو5 ءاح الذ ىلعوءاملاو واولاو فاالا

 «قلعالواهاضرتالو « قاطو تضغزو#علا اذا

 ىدتلواو 2 0 كناك+عارذتعم تّء+ ٌثنابز توه هلودو

 ص دابز نول تاقالايد#ي ىغتءاسنالاو كتارا هلوقو

 ىلصاريغهلعلا ف رح ناك ن اكةرورضلا ىلع إد لاما لم<ةرووشملا ةغللا لعو

 رلعلا فرح ف ذحز اح مزالا لخ دموضووو ىرقيو ارميكة زم نمال دن ناك اد

 ةسمخلا لاعفالاف)ىفاثلا عضوملا و همدعو لاديالايدادّتءالا ىلعءاسنب هكرتو

 انو ) ةبطانءايوا عجيواووا نينا فلا هب لصتا عراضهلعذ لك اهناءدقتو

 ا همزح ةمالعو لب ةموزجم هذه5 ىلعفت مراولعفت لو اولعفي لوالعفت واله شن

 ىلعةردقم تاكر<اجبارعا ناءلوةلا ىلعوروهشااوهاذه(نونلافذح

 ا مزاح ادنع نوذلا تذذحو اهب تك اوةردقملا ةكرحلا فذح مزاحلافا.متامال

 ةسوللالاعفالاىا ( اهبصنل ةمالع نوكينونلافذحو ) مدةئاكهنالإ
 اولعفتن لو )ةسفلا ءايلاوةيقوغلا (ءاستلانال_عفب ناوالسعفت ناو ئاضيا)

 هذجذريغال ةيقوفلا ءاتلاب( ىلعفت نافإ ةسمكلاءايلاو ةقوةلاءاجتاب(اولعشب نآف |

 ليةوروهشملا ىلع ةحفلا نع هان نونلا فذح اهلك اهبصن ةمالعو درو صنم
 عوذرملاق رود نيد قرغلل نوذلاتذذ>و اهتامال ىلعت ردة مكر 32 1



 هيرعاشلال وة نيهج ولان ىورو فر دلا ىلوالا ىلع ىلا نعو فرصصلا نم عنملا

 بلعلاقدعد ست مود عدا هرزكم لضفم عفا 7

 هحاتتفاواس رفل العر عشك ل عفلانهصاصّةخنا نزولا طر مشو لعفلا نزوو ةملعلاو|
 فرحاكم سالا فل دي”الو لعسفلا ف لدئا_ منو كح لاو العلا ىف ىهةدانزي

 ةزمهلا نافل سوامهيلع هللا ىلص حوناوانسنل ن يلع (ركشيو دجاك )ةعراضملا
 ةيلعلاوا) بئاسغلاو ملكسملا ىل-علعغلا فنالديو سسالاىفنالديالءا.لاو
 ةفصلاب سابتلالا فود صاع نعل ودعم هناف رمعكح ىربدمدلا(لدعلاو

 ةثالثلا ىلعةدازلاو ةيم#الا ةغالا فاهتيلعنوكة معلا طرشو (ةمعلاو ةيلعلاوا)

 العجاذاف ةيمعالا سان+الاءاعسا نمامهناق ماطوزو ريف فال( ميهارباك )

 ثنو طولو حون فال ولوالا طرشلاد هان انورمصم امهافنب ركذل نع

 هيف زو طسولا نك اسلاك الثلا لقوى اثلا طرشلادةنل ةفورضمام:اف

 | ةيفصولا عم عنتم أم ىناثلا عونلاو عنملا محم طسولاٌ رحتملاو همدعو فرصلا
 | نيرخآ لداةمرح اك يةهلا ( لبتسعلاو فضولاوا )ا ذاوقيهيلاانرش موقفا

 سايةنافءاننا مشب رشآ نعتلودعمةغص اقري رخا مانا نمةدعفىلاعتهلودْن
 | م 5-5 توب نأ بس ةقان خالو ىلع 6-5 ناكلاذا ليشغتلا لما

 كزلةنازوستسوارا) هر شما تؤم الة سدفوصوم ناكل
 ةغصلا عم ةعئاملاةدانزلا نوكتالو ىركسهومناف (ناركسكح نوذلاو |

 لعفلانروو فصولاو ا ةيلعلا عم ةعئانملا ةدانزلا فال_ذ فلاب نالعفىالا
 لعفاىفالا ةعصلا عم عاملا نزولا ن وكيالوارج هوم ناف (رجاك ) لعفاوهو

 'ةيلصاا نوكنا ما ةغصلاريثأتل طرتشيو ةيلعلا عم عناملا نزولا فال

 سل | آآ]آ

 لمراو نامدت: فرص بكف ءاشلااهلوق مدع ا كلاو بلقلا فيعضليلذ

 ١ نوكسسااَن ع رع ةاأن مر ار ةمال_عنوكي فذسملاو 7 "ل -هراوةنامدن مهاوقل

 اع لكزودو ةلاصا(رشب اللا 1 م واهل سس ا
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 | مسالا متاعساالا نوكي ال لعاس لاو لع افلا ىلاهحانتحا اودو ىعملاف ةمعرفو ْ

 | بع اك امودهو 0 ةدح-او ه همع رقي هفريص عن ام لوالا ناعوف فرص: الىذللا

 اك ءا اوس نازي سكتفلا دعو عجب لك هطباضو ( ) حولا ىهتنم ةغيصنزو

 فرحا ةث الد هريس كت فلا ةعدؤا (عماوصو دا سم دحا .مكحص ( الماميمهاداف

 ارث امساامتاو (ليدانةو عداسصكل)الما ممهإواىف ناكءاوس كر انكشف(

 تت 'املافلاامو غنا دكححص جوا ) ني نيعج باسم هنالع مان علا |!دعرع

 عتذءاوس ء دقو انه ةكان مو معسقزيط م للعو ةدرفماقألاى هو(ةروصقملا

 ىليع) ةهصوأ جرد تك اعجوا ىوضرك هه 5 500 تتح

 فرد عشب وو رمش ى هباقتو فلا اهل فلا ىو (ةدودمملا ثدن املا فلاوا

 ءاقدصاك اعج ما ءابرك كة فرعم ماءار مك رك عدوا هس ةوانمقيك ا ميوعصم

 هموز) لزنف مزال ثدنأت هنال عنملاب ثدن تلا فلا هيفامرث أس اامتاوءارمك ة فص ما ظ
 هفرص هفرص عاتي امناعو وهو نيتيعرذب هفرص ع نتي اما شلاورخآ ثدنأت ةلزخسما ص001

 هيف عاجاوا ) اسنلوشي هيلاافرم دا لرهلا و ةيفتعإلا عم عئتمامو ةيلعلا .لعلا عم
 ءاي .ىفاسجنالثد ودمملاثدنأ عا افلال نع راضملا(ن وذلاوفاالاةدابز رو ايزو ةيلعلا

 ءاتلاامهتذلنال امهماو ثنوملا ص ءانب ف ثدنأتلا فلانا امرك ذملا خم
 هماعديزملا عرف ىذف ةدأ راو ريكستلا عرف ىو .ةيلعلا هيف اف( تارمعك)

 بيكرتلاو ريكتتلا عرذ ىهو ةيلعلا هيفناق كيلعبك حب :زملا ببكرتلاوةيللعلاوا

 الظفلال عمو ىئعمالاظةاوا عموا ظنا( ثدن ًاتلاو ةيلبعلاوا) دارفالا عرذوشو

 ةأرمال ( بْنَر و وحن ثلاشلا و لحجر (ةحطط؟) ىاثلاو(ةمطاغك ) لوالاف
 اةلثماك ةثالثلا ىلع ةدانزلا فرصلا هعئم حت طرتشو ىوثعم ثدن ا وهو ١

 ةأسهالديزك ثنؤلا ىلاركذملا نم لقنلاوا صوك ةمهتلاوارقكطسولا كرحتوا|| '
 لدجودءدود:هك همدعو فرصلازاع طورشلا هذه نم طرش فانت ناف ١

 هفرضن نمو نيت ءعر هلا ىدحا نط د طظفللا ةمخ ىلار اهو 5 :



 (/ لوعفملاولوعفم هيلع فطعاسو كابائ:هلِماق ةغليف كامدو لاما ذو افو

 ||( ضةخلل ةمالعن وكي ءايلاو) ةكفلا نغدبافلالا هبصن ةمالعو بوصنمأ|
 ]| تو صو) ضوفخما (ىملاف) لوالا( عضاوم هث الث ف ةرسكسا نعةباس

 وسكلملااهليقام جوتتملاءايلا هضغخ ةمالعو ضوه نيديزلاه(نيديزلا

 ضوةخمنيديزلاةنيديزلا/تر وموت لاسلارك ذل عجبف ىفاثلاو اهدءيام
 ةرتسكلا نعةياناهدعبامحوتفملاا.هل:ةانروسكملاءابلا ه_ضفخ ةمالعوأ

 |كيفو كيجو كراون انتر صو لا درت ذعد تملا تسلا ءاعسالا ىف ثااثثلاو
 || هضفخ ةمالعو ضوة هيلع فطءامو كاف ليل ةغل ف كسهو لام ىذو
 ىنملا ف ةحفلا نعدر امن سصالا ةمالسعءابلانوكتو ) ةرسكلا نعةباءايلأ|

 ءايلا هبصن ةمالعو بوصنموهؤ لوءغمنيديزلاف(نيديزلا تير وش بو.صامل
 ملاسلارك ذملا عجافو ) ةحتفلا نع ةبائئاهدعبام رو سكدملا اهابقامحوتقملا

 روسكملاءايلا همصن ةمالعو بوصة موهو لوعفم نب ديزل اف (نيديزلا تن روف

 ةعضلا نعةراس عذرا ةمالع نوكحج::نودلاو )اهدعبام حوت ةملاهابقام

 | هابوا عجواووا نيئثافلاهب لصتا عرا ضم لعق لكى هو ةسمخلا لاعذالا ىف

 نولعفتو)ةناتعتلاو ةئاكوقلا ءايلاو ءاتلاب(نالعشونالعتوك ةيطاخم

 اريغال قوفةانثملا ءاتلاب(نيلعفشو) ةءئاتدكلاو ةيناكو غلا ءايلاو ءاتلاب(نولعفيو

 ْ ' تليها دونجا اهعقر همالعو ةعوذرم ةسوملالاءذالادذهف

 ا ' اهلك اهيفلاقدو لعفلا مال ىلعةر دّةم ةعضاهعةرةمالع ليقوروجشملاوهاذشه

 || :متفلا نعةبات بصتال ةمالعنوكت ةرسكلاو ) مر ةمالعو لعافو لذ
 || تادئهلا تي رو نيت ديم ءانو فلان عهاموهو ( ملاسلا ثنؤملا عمسف
 || اولج ةحمفلا نعةباست ةرسسكلا هيصن ةمالعو. بوصتموهو لوعغمتادنهلاف

 ةمالعنوكت ةدكعلاو )هل صان عرشلا مبلل سلارك ذملا عج ىقاكمرح ىلع ةمصن
 | ليلا دبسماا وهو ( فرصصتترال ىذلا مسالا فةرمسكلا نع هنا ضل
 0 يتلا جس اظةالاامهاددا عجبا نيم  نيةسعر هنا

 ا مالم عةسدع 2ك كلدونيددع :رغلا ماققمم وهدد ءعرو



 امهضفخ ةمالعو ناضوفذ تاسدو تادنهذ تاملسم تادلب

 ادع لعج ناب هئمةيعملا ىتعم لاز نأف ا مهرخ ىف ةرداط ةرسكحأأ

 ىلعو ةكرتو نيونتلا عمةرسكلاب ضي فرصلا ىلعف همدعو فرصلا هيفزاح

 مزِلا ةمالعن وكف نوكسلا اماو نيومتالب ةضفلاب ضغاعي فرصلا عئم
 فرح هرخآ ف بلاموهو رخ الا ميلا عراشلالعفلا قدحاو عضوم ىف
 تامالعلا اماؤإن وكسلا همزح ةمالع ولد موزحم ب رض دق( ترضي )ون )هلع

 ءايلاو فلالاوواولا) فرحالاف فذحو ناك رحو فرحا ةعن را( عيسف عورفلا

 ةحقلاو)ملاسلا ثنوملا عجب ىف( ةحفلا نع ةبامةرسكسلا) ناكر داو (نوذلاو

 بوت ةعيسل هذه (فذخحلا)ةعراسسلاو فرص. الاف (ةرسكسلا نعةياسمت
 بون اما هتمو ةعضلا نع بوم ام اهنذ نوكسلا نعو ثالثلا تاكرخلا نع

 بونض) نوكسلا نع بون اماهتمو ةريسكلا نع بو. اماهتمو ةققلا نع

 نانثاةرسسك-!!نع بو و) قايساك (نوذلافذحو فلالاوءايلاوةرمسكساا

 اهلو ريخالا(فرخلا ف ذسح ىهو ةدحاو نوكسساا نع بون وءادلاوةدكفلا |

 نو ديزلاءاجون) ةؤصواناك عم! (ملالارك ذملا عج ىف) لوالا امهل ثاانال

 ةباواولا عفر ةسمالعو عوو مل عاسغلاو لعاف .نوملسملانو ديزل ام نوململا

 كوخاوْك وا ىهو ةتسلاءاعسالا ف (ىفاثلاوروهشملاوهاذه ةعذلا نع
 ءابريغل ة_فاضم ةريكمةدرغمنوكتنا طرشي كودو لاموذو ْكوُوولوَجَو ||

 (مل يلق غلق لونهو ل موذوتلوقو لوجو لوح اولواذهوخ) ماككلا
 داولااهعفر ةمالعو ةبريخلا ىلعةعوذىع ةّتسلاءاعتالا هذ مق هبوددسا_هاكح

 ةعضلان عدلا .عقرللةمالعنوكتفاالاو) رو مشملا ىلع ة_عذلا نءةياسن
 هعفر ةمالعو عوذرم لعاغلاو لعاف نالجرف نالحر لاقو عوفرملا ملا ف |

 نعام بصنلا ةمالعفلالانوكتو) روهشملا ىلع ةعضلا نعدبا لالا
 كاجو اخاو كانا تناروحن ١ ) اهرك ذمدقتملا (ةحسسلاءامعسالا هم
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 ! هضغخةمالعو ءاسملاب ضوه ديزف ديرب تر مود ضفدلا ةمالعىهو
 | موزجبرضيف ترضي و مزعلا ةمالءوهو نوكسلا ةعبارلا و ةريسكتلا
 !|نوكتف ةمكلا امأف لماع ماسبب عقم عضاوماسهأو ٠ نوكس بلا ةمزخ ةمالعوملد

 ىقفلاق ديز دو ةيوشف ويم ملا جل مسالا لزالا عض اوم اوم ةعبراىف عفرلل ةمالغع

 أ| دبر فةرها.ظ ةعدامهعفر ةمال-ءو ةيلعالا ىل_عناعوذ ض ىقلاو ديزو

 ءاحو هدحاو ءاننهيفريغتام وهو ريسكشلا عجب ف قائلاو َىفلاقةردقم

 || ةمالعو ةلعافلا ىلع ناعوذ سم ىراسالاو لاجرلات ىراسالاو لاحرلا

 ثنؤملا عجبف ثلاشثلاو ىراسالا فةرد_ةملاحرلا فةرهاسظ ةعضامهعذر

 ثؤملا ناكَناف تاملسملا تادنجلا تءاجوش ةفصواناكاعسا ماسلا

 هطرشفرك ذمهلو ةغصناكن او تادنهك طرعشالد عجبا اذه عمج هنافالع
 || نوكال نا هطرمشفرك ذمهل نكي ل ناو تالئسك نونوواوب عجب د ر ذمنوكتنا

 || برضد و برعملا عراضملا لعفلا ف عبارلاوضت اك ءاتلا نفاذرجت ثم
 برضي قةرشاط ةعتامهعفر ةمال_عو ناعوذ هى حو برضف ىشو

 || لؤالا  مضاومة:الئ ىف بصنلل ةمالع نوت ةمكالااماو شذ ىف ةزدقم
 |١ امهيصت ةمالعؤ نابوصنم ىقلاواديْرَف ىفلاو اديز تن روحت درفملا مسالا ىف

 ْ تارو2 ريسكجلا عج ىف تالا و ىغلا فةردةمديز قةرهاظ ةدهف

 ةردةملاحرلا ىف :رهاظ ةدذ6د نانو ضاق ىراسالاو لاحرلاذىزاسالاو لاحرلا لاحرلا

 ىشح نأو ١" برضد ناو برعم ا عراضملا لعفلا ف كتلاشلاو ىراسالاف

 ةردوم ترضيف ةرهاظ هدف امهبصت ةمالعو نابوصتم ىشدتو برضذ

 | لوالاايف عفت عضاومةئالث قضفنلا ةمالعنوكتتةرسكلااماو ضف
 : نابض قع او دير ىفلاو ديزبب تريمود فرضتملا :ريصنللا درغملا مسالا ف
 1 مج ف قاثلاو ىلا ىف ةردقم ديز ىف ةرهامظ ةريمكض امهذظفخ ةنهالعو

 ا لاجرأ ذ ىراسالاب نوقفريو لاجرب نودوعي وت فرصتملا رسكتلا

 ل اجرا يو ةرهاظ ةر.يكص انههضذخ ةمالسعو ناضوغ ىراسالاو
 صو هتيعج ىلعايذانلاسلا ثنؤملا عمجىف ثااثلاو قراسالا فر ريم
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 لوخدلاثم لاعفالاب صني مزاو ءاعمالاب صّ*خ ضهتلاو لاعذالاو

 || هيصنيو تلا لعديز عفرب دي نسحا ام ءاعمالا ىف ضغحلاو بصنلاو عفرلا ٌْ

 ٠ ثلاثلا قو َة ةح .وتغمنلوالا ىف نونلاو ماهعتسالا ىلع هضفعو ىلا ىلع

 ني ًانالوك لاعفالا يف ىف مزملاو بصنلاو عفرلا لو دلاشمو ةءوذ ع
 | ىهتلا ف ةيحاصملا ىلع هيصنيو فانستسالا ىلع برعشت عفرب يللا برعشتو

 212ظ2ظ121 عفرلا لو دلاشمو اضيا برمشلا ع نع ىونلا ىلعهمز#و

 | ههقرةمالعو ةادتنالاب عوف م مساديزف راد ىلع موقد
 ا بمانلانم ةردقلاب عوذرم عراضم لعف وهودربدخ موقيو ةعضلا
 || اديز نالاعفالاوءاعمالا ف بصنلا لوخ د لاثمو ةعذلا هعفر ةمالعو مزادخاو
 | ةحفلاهيصن ةمالعو اهعماهناىلسع نآيبوصتم مما اديزق برمض»نل

 لاشمو ةحضفلا همصن ةمالعو نلببوصنم عراضم لعف برضو

 لعف ,ةيفمشب لو مزحلاب لعفلا صاصتخا لاشمو ةريسكسحلاهضةخ

 لعلاو ضفللاب سسالا نصتخاامناو نوكسلا همز ةمالعو مل. موزحت عراضم
 فخانوكسلاو ليقث لعفغلا و فريم مسالا نا امه لداعتللم ردات 1

 لقت م ءالا فخ لداعتل فرغللا ليةثلاو ليقشلا فيغحلا ىطعاف كرردتلا نم

 لعفلاو فيفخ مسالا اتلقامتاو نوكسلا ة فخ لعفلا لمد ؟لداعيو كيرمملا

 نامزلاو ثدحلا نم بكرمه ىل_عغلا لولد مو طيسب مسالا لولد منال ل دقث
 بارعالا عاونا نغا ةعيرالاعاونالا هذهلو فيغخ طيسلاو ليث نكرم لاو

 عاونا نعاهيزعتتو ةعبرالا عاوفالاا بيف رعت .عورذ تامالعو لوصاتامالع
 ةمالعلك ةعبرالا ب ارعالا عاوناددع ىلع ةعبرالوصالاتامالعلا ءانملا

 ْ لعافديزف - ديزءاجوخن عقرلل ةمالعىهو ةعْضلا كوالا عوني صقخت نم ظ

 | تد :ارو نضال ةمالع ىهوةمتفلا ةشافلاو و ةعضلا عفر ةمالعو ودى

 ( ةرسكلا ةثلاشااو حملا همصن ةمال_ءو بوضةموهو لوعغ ماد فاد
 د نجت 0 0 2 0
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 | اييبشت مضلا لع بم مسقو هسباوملا فورحلا نم ةينصتلا "املا نوكسو ِ
 | ءاسلاو مسااهتافةعفارلا ف الذع ةراملا فورا م هةدبوضا تاناسغلابا

 ن تركت زاك لماعريغلة دحاوةلاح ةملكلارخآ موزل ىو دعم هناي لوقا ىلع

ح موزلو رمبكلل ءالؤه موزلو خلل نبا موزاو ١
 أأ| ىظغا هناء لوقلا ىلءو مخال ثي

 ديالا سلو بارعالا هم نم لماسعلا ىذ2ةمناسلالهن<ىب ةعاعا

 أ اديز تدار لاف نملادبز نمو ةءاكلاف نينك اس نماصلتحالو اعاستاالو

 ارسكت هللدلا او عامتالاو ةزمهلا نم القننونلا م ذدقوأ ن نذوك لقنلاو

 || نيدلا نك :موخ نيتكاسلا ءانقتلا نم صلختلاو ماللارسكل اعابتا لادلا
 || لعفلا لقثوامهلقثلو نال ةئاصهو رسكو "رهو مص ةعفررا قل عاوز أو -
 || امتتلتو نامي ةخامهو . نوكسو حدو فردلاو مسالاالخ دو هيفالخ ديإ

 ْ أاميق كراش خملاو نوكسلاف فرحلاو ع ثالثلا لكلاالشد

 امكلاو ناولود فرذلاو > ابو متون ”لسلعللاو نيازكوتخ "مسالا
 اارسكلالو> دام لعشلا نالخ ديالو فرخلاو مسالا تمي صتخخ مشلاوأ
 ْ يتهرب ال مضلا لود لا مو ريجو سما فرحلاو مسالا ف ١

 لولا ىلع بارعالاو فرحةراملاو مسا ةعفارلافرسوا اهب عقر نم ةغلفف

 || فذحو ا نوكسوا فرحوا ةكرح نم لماعلا ىضتمم نال هنئوجام ىلظفا هنان ||

 | يلاقتا خراشلا لعقلاو لعقلاو نكتملا مسالارخ ارييغت_ىونعم هنا لوقلا ىلعو
 | مسالريغت لاشم ردقمواهب ظوةلم لماعب اريدقتوا اظفل نينونلا نع

 ب حجم عج < 0 اجدع هان لاح وج هج عسا دي دب 111

| 
| 
 !| ديرب, تر ىمو ىقلاو اينزاتمأ ارو ىقلاو دبز ءاحهن هطظوةلم لماعدارب دقتوا اظل ُ

 أ برعخبو برعضي نأ هن طوةلم لماعبارب دةتوا اظهال عقل اريسغت لاشمو ىغلاو ا

 أ باوج ىف لاو ديزردقم لماعب ارييدقتوا اظفل مسالا الا
 ٍْ ثناعود:يهلوالا ف ىقلاو دب زفتدأر نم لاق نم باو قو ماق ن . م لاه نم .

 5 أ هرب دقت :فود# لعب نابوص:مىفاثلا فو ينازل رسام نضاورحشل

 اع. .رد_ةملماعناربدةتوأ اظفل لعفلاريمغتلاثمو ىفلاوا دير تنأ را
 ل

 ردصملاناوهو ردقم ىلماعل نابوصنم ىجسدو موقيف ديوس
: 
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 | ثالثو نيواود ننووللتل ه)صانولبتلف نيليتاو ناولمتاو نول. تلون عفرلا
 || تفذح ناكاس عجاف اهلاتبلق اهلبقام َحقناو ىوالاواولا تك رحت تانون

 اكس مام لاشمالا ل وتل عفرلا نون تفذح متنينكاسسلاءاسقتلالفلاالا ||
 نينكاسبلا ءاسقتلال ةعضلاب واولا ت تكرذ ةمئدملاديكوتلا نؤلو ةعاسجلاواو

 ظ اهلبقام جفناو مضلاب !ايواولاتكو اذا( تلقناف )اهلعلدياممدعافذحتلو

 || لعدالف اهيدادتعاال َهِض ذراعلا هلا( تلق زانهه باقتلواقلاامبل# بح

 || هلصانيلبتلوتانوئلا ىلاوتل عفرلان رون تةذ> نئاوامتا لدا ناوا تاوا ها جال

 !ٍ ءاوفلالا ناك اس قتلاف افلاتدلق اهلئقام متفناو واولا تكرحت نينولبتل

 | تانونلاىلاوتل عفرلا نون تقذحو نينك اسلاءاقتلالفلالا تفذغ ةيطاسخملا
 أ ءايلا تكرخ ديكوتلا ىوننم كوالا نوئلاو ةيطانخلا ءاننا/اسس عمجاف

 || امئاف تانونلاىلاوتل مفرلا نون تف ذ> ثيحو ةرسكسلا ىفواسهسناست ةكرح
 ْ ردّ ام ن اعمق ةكرحهيف ردق»ىذلاو عفرلا ةمالع ءانقد ىلع اصرحر د:

 اوهرغ ةحقلاو ةعضلاهيف رد هناذ ىشطك فلاهرخآ ىفاموهو ارذعت

 أامو وعدسيك واو هرخآفاموهو الاقثتسا ردقبامو ىنخي ناو ىتخ |
 | ءاملاو واولا ىلع ةحمفلارهظتو طقفةعضلا هيفردتي هنا .ىرب وك ءامرخآ ىف
 أ لصتي لا ذا جرذتساو برمضكم غلا ىلع ىيمن اع لاعفالا نمىمملاو اهتةلن

 برد اك لوالاق هم انوانوكسلا ىلع ىممو ةءاجاواووا ل ارحم عقر ريع هب

 || هناق ىلزةراولوةدالوقو مراو شخ اوزعاك فاشلاو..نوكسلا ىلع ىيبم هناف
 أ لم اداهلق ةعخلاوواولازغا نمفوذ لاو فذجلا اوهون كسلا ب ثان ىلع ينم | ٌْ

 ةرسكلاو ءايلا مرا نمو ايهيلعليلداهل5 ةكفلاو فلالا شا نموا يلع |

 منال ةينيماماكفورحلاو نوذلا و ةداولوةوالوةنمواسهيلعليلداهلبق ||
 ءاسنلا ىلا ةيسنلاب .ىدو بارعالاىلا هتلالدفرقتفتام اهيلعلوادئيال

 فورملانم لو لضالاوهو .نوكسلا ىلع يم مسق ماسقاةسبأ ١ ١
 ةخسانشلا فورخلا فوردا نم تلوم: ءالخألا تقلا ىلع بم دم ١

 ميلا حن ريجوحل نيدكاسلا ءاقتتلا ل صا ىلع رمسكسلا ىلع يبس, بم م ظ

 هه



 1 6 م6 11 هر راق ايل اكسر الد 7 دك :

 ” | فلا 00 ىضانةلاك لا ةثتسلا ردةءامؤ' لعا ال ىدملاف

 ٌ : ثر صو ةردوم ةعضن ىذا ةلاءاجلوةتا متون ةفلا هدف رهظتوةرم نكنلاوا ٍ

 ! اهلفام نوما ءاغ لانا ريدا اذهب جومو ةردؤمو ةرتكت ىذاشإب

 : ءاسماا ةكرح هيف رهظدام نات ىرملاو القتاه ديرب مي ىو ل دا ا

 ةمخلل عقلا ىل_عءاننلاب نياوخ ءا.هنلا ةكرتخ هم كنق ريظد ىدلاف اذ هضردةدأمو ٍ

 ءاننلاب ثدحو نينكاسلا ءاقثاا لص | ىلع و كلا ىلع ءانشلاب سماو او

 أ ءاملا عمءاملا ثياثدي عستلا تاغالا ىدحا ىلع تاناغلاب كيش مضلا لع '

 ءادنلا ل ية ىنرملادرغملا ىدانملاوحءانلاةكرحهيفردقيىدلاو فئالاو ذاولاو

 لوقت عبات ١!ىفكل درئارهظدو بالغلا درت كنان ماذحابو ' هيو.سابول

 || عنسيو هل اعامتابصتلابملاعلاو هرخآ فر دةملا مضالاعامتا عفرلان 1 اعلا هنو ميسانأأ
 | ةضراعلا فالي اهءامئازو الة يلصالاءانسلا ةكرحنال هظفالاعا.تارملاملاعلا |
 5 برعملات امهلثلانالو نيمو برعم ناعست ل عفلاو هوظوءادالاس سدأأ

 ] برض» نأو برضي و ديكحو تاو نانالا نون نم درا عراضملا لعفلا ْ
 ” ام نوكسلا لعند ناهقحناكو اهافتاىذاملا لعفلا ىسملا» برضدلدأ

 " || ةلصو ةفصهعوقو ىف مسالا هتهبا شل ةكرح ىلع ئنامئاوءانسلا ىف لصالا هنال|

 || تدارو برض ديزو بريض ىذللا ءاجو برمض ل جرب ترسم كلو فالاحوارببخو ||
 || نيم يمالاو لعفلا لمثا متنخلداعتل ةحتف ةكرحلا تناكوبرضدقادنز أ

 || موزح برعم عراضمهناىلا نويفوكسلا بهذو نييرمصءلا دنع مالا ىلعأأ
 ١ ءاشاا ايف ماللا تفذح برض ل ,هدنع برضا لصافارب د ةثسمالا مالد ٍْ

3 00 
 | ناعست لاعفالا نم برعملا ش لصولاةزمهب قا متافقو عراضملاب ساستلالل |

 رح الا معلا عراضملا ل_فلا هبارعارهظي ىذلا ردسي امو هنا رعا رهظيام|أ
 : 2 1 2 و لا الا برضو برمضان . ]و 2010 ا

 1 اعود رملا عراضملا له غلا فرح هيفردة.ىذلاف ة 2 رح هيفردةيامو فرح

 دعب هناك نوتلابدك | اذا ةيطاخملا ةايوانيتثال !فلا لما ةعاج اواو
 . سس تت ا

02771122157 
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 | قالا ذا ىلع نارعالاو حفلا ىهو ىو راد وعو د. تالبل هر اطل لولا 5 كات

 'ديز ماقك نينا دام ةكفشلا نتلك لكودو فدانا "4 8 منا كارلا

 :فاشللا ارش هد موةاافالخ اههلش ااينالو ىبهو برعم ناعسق مسالا ا

 ةقيقح هرتارغتامبرعملاف ايصخهوعسواينيسالوامرعم سيل .اكتملا ءانملا ||
 ألوث هرحباهمصترا هعفر ىضتقي لماع سس ديرخ سا ديزرخ اك |

 ديىلا ترظنو اد, تل مقو دبت اا .ط لوقو ديرب تر صو ادبز تدارو دير ءاح 0

 أ ترىموا_ةداز ما تبأرو ماد وما ءاج كلو. ىف داو ما ف فلنناو

 ر.دصااوهررخالا هكر عاارخ الا ل ,قامةكرح نو درمدبلا لاذ مداوي سمان |

 اسرتاسياو» هدم جلو ينك سبرعم نوبنوك .. 1

 22 ان هيا تم ع 5

 فرح هرخاامو ذيب عيمص فرح هرخا اموهو رخالا مت ناس هنارعا

 0 واو هر 1قناك اموهو مدت ىدعأا هيشبإ|

 دهن كيسرضرل اسظواولد تأ ارو ىظوول اوه

 ردقياموف ردو هايج اشير 31ص دهب ميمصلا قريت
 , ةلاح ىف ملكت لاءاي'فاضملا لاا هنا سويس

 ءاسلاو للا تشا ىواس هيلدا ى [ديضل 1 ءاحو واول )ا ه.فر :ةدهنأك عقرل عذرا

 ' ةعضلا تيلقو ءاءلا ىفءايا' تمئداو ءايواولا تاق نوك سلا امهادحا تةرسف ||

 | قع فدر توسل درا هدا دف عدلا تيدا تَردْفوُم 0

 | اذه ب>ومو ىتال_غو ىقاان تر مو ىالغو سل ىلا ءاح '

 ةكرد لت شا ماكتملا ءال ها مو لاحي ةكرحلا لقتال فئالاتاذزاردقتلا(| 0

 ءالل فاضملاناىلا كاامنب!بهذو ثالثلا تاكرذلا ننال 2 0
 ' ةرسسكملا نان رضرتعاو ركلا لاح ةرسك-لارهظتوط: ةحكفن و ةعضأا هيفا

 اهمتفل و ت.هذة انملاةرمسكن ا يدينا هلورخلا ىلهاعل وخد لبق ةذو 5 58 ا ا
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 | ءاشعم هرج ىلع هوز ل ديال ااماولذاالهنال. نك يمودرةمناسعسق ظفالا |
 ماسا ثالث درعماف ديز مالغكبكرملاىفاثلاو ب ديزكدرغملا لوالال ديا
 #* فرحا ىفانثلا الوا ةيمو ةملا لقَمسي نااماولذكال هنال فرحو لعقو مسا

 ' لوالاو مسالا ىناةلاالوا ةمال_كلا ةنمزالادحا ىلع هتثيهب ل دين اما لوالاو

 .ةطاحالل اهتمدحاو لكدح كا ذب لعد ةوولكلاو عجبا عنب ية دانعلاو لعفلا
 !ليالامسقلاو ل_طصقلاوهو رخالا نعلكزاتيدنامو سنباودو كرتشملاب

 تناويغر عدو لحرو ديرو :رهطم مايا“ هقول وشو "لا

 لوالاالوا سذ> لكل مصب نا اماول ال هنال هذهو .اذهو مهبمو وغو

 اروظلا ىااشلاو رعذملا لوالا دب الراءريغنءةراكن وكي ناامتا ىفاشلاو ىهبملا

 أ ءافر ميا را ماو حصالا ىلع ”ماسقأةمالك ومو مندا ع |مسقلاو

 لا .ةةسالا ىلع لدينا اماولذ ال هنال مقوحت صاد موقيرد خرا ظطدو

 را ااالوا لايق: الاب صدع ناامالو اللاو 0 ع

 ْ اقلا مسقلاو نفل باكو ا اقشالا هو ماوكل العدو سعال لرالاو لوالاو

 لدي لاءقالارءا عمال !ن ل ل مست ماسسقأ هد ها وذو فرعا :

 .نوكتامئاوديز ماكل هو كوخاديز له لوقت لهرت ًايشلمعتالوامييلع ||
 هب صف لعفا هزيح ف ناكن اف ىل_عف اهزعح نكي لاذأ هكرت ثمله

 ماك ديزءاف له هريدةثروكذملا هيلع ل د فوز عك لعاف ماكديز له نم ديزف 1

 دو معسقو مك ازرءاحسلا قو لات لواقكف وحنا هي لدغ ف“ الا د رص مسقو

 ىعدو داوبلو و دان ىلا عتهومك و اية ىل_هعش لاعفالاب صتخم

 وذو هز صا م ءانالعف لعفلا ى و هنعوهيراخالاب م2+ 5 ىلع هو عسأ اعما مسالا ْ

 مدلك ىدعو زل ورح فر كلبأ طر طل نفل لشرح رد كا ووو لهنا

 فا ضالوالا ماس 2ةالم بك رار تادلان ادودصةمس لاف رطىاافرح

 1 5 فاضملانا عما ديز مالعك اها هام نيوذنلا ةلزئس ا تس انآ تان ني كك لكوشو

 نارعالاوهد>اوةلاح مزالسامهتم لك نيوننلاو هيلا
 ا حن 1 ا لاو[ .ةأم ىلع

 عا كل !كيلعك اهليقامم ثد : احا !ءان 0 0 لل لكوهو



١ 

 تت

 رإ ه ىرهستو «لدع ديزو شر خالا نع اريخاسمه دحا نووكم هو ىلع نيمعسا ||

 || طرراا درت هء ور استاو تاذلابادوصٌةم سل هنال كا ذ ف فرعلا لخدالو ةيعما ||
 وحن مساو لعفوا + برضا برض: ناو نياءذوأ هرادلا ىف ديز و نيعما نيد

 هلةزيمملا مسالا ةمالسعف هيستمرك اديزءاحناو م نيتلجوا + ديزب تره

 ناكما اوس ضفخلا لماع لوخددنع ثدت ىلا ةرم .كلاوهو ضفخلا «.عسق نع

 ديز مالو ديرب ون حصالا ىلع امها ثان الواعماوا اقرح ضفالاا

 فذتو نييفاسل اال صو تاثترخ الا قلت ة:كح اس نؤوهو نيوذتلاو

 | نينك الاءاقتلال كر دق نيونتلا ناسا غلاريدغ نةوعاسلامئاغتوو اطخ
 ال_-صو فذح دةورص ادام تدرشو ف لوالا 055 دقو رظنا اروظثو ف

 | نيونت فذ<ورع نيديز لاو لع ىلا فاضم نبا فوصوم لع فناك اذا

 |١ ىاثلاو « لجرو ديزو ف نيك-هلا نيو::لوالا ةعبرا ماسةاوهو + ا غهدع دبز

 | تادسهوتادن هو دهلءاهتملا نيو ثلاثلاو دهجهصو هيوردسوةفريكتتلا نيود

 || نونلا نام مسالا ماسمت'ةمالع هنوك ىف نيمو نيديز ىفنونلا"هلداسةمىف هناف

 | ضوععل ني ونت عدارلاو ىذرلا هلاق كلذ ىف د اولا ىف ىذلانيوذتلا مام عاق

 || ىلادلاو ىراوج هل صاوءايلاوهو ىلصا فرح نع ضوعلوالاذ ذمولوراوجوكخ

 ْ امه و ناف ضعبو لك لم فدرفملا نع ضوععلا همم سلو "هل نءضوغأ|

 فاالاو بارلاو ماو ماؤه اهمدعدنع دحوبو ةفاضالا دنع لوزي نيك نيود ْ

 |١ ضفللا فرح لو دو :ناطيلاو مال_غلاوذ ةفدلاو مسالا مالل ماللاو ||

 || لعل خدتو دقلعغلاةمالعو قالا سقو لوسرلا نمو هلناندوح

 | صتختو نيسلاو موقيدق وح عراضملا ىلع وديزماهدقو ىضانملا||
 || ىداملاصتخقو ةنكاشلاثدنأتلاءانو ءاهفسلا لوةيسو# عراضملاب

 |اوحن مالا صتختو ةغيصلاب باطلا عم ةطاخناءايف تدعقو تماق .انوحت
 دنهاب ىوة:لو عراضملا ىل_علخدن اهتافماللاببلطلا فالذخ ىبوق 0 |

 : || تامالع ن نوت دلل كلف كادوت[ تلف الداو هو همم اسع فرخلا ةمالع

 ١ الع ةمدلاعلا كلركف ايمهتأمالع نمرك ذيل مر لع غلا تام

 1 0كتتببتبص7[ آى ِ ةييسيسل نيس _
5 . 

 . صح
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 نمت كلاود لوالاف ةرور مضلاباس الاوأ توبا مولعم اس موع 2 «نوكوا ا

 ماكتملا دصق. نا ىهؤتةدارالا 2 يللا نم لقا لكلاو 2 ىناثلاو لكلا ||

 امهوذو ىهاسلاو ماسنلا مالك كلذن جرفن ناك ع ماس ىا عماسسلا ةدافا ا

 لوصح نمدآةةسمهناف طرتشيالدصةلاناىلا لمه معك عئاضلا نبابهذو

 ىلع نورخأتملاو عود هنمدافةسيالال_ثمديز ماق م تانلالوةنال ةدئاسغلا||

 ه رةمفر وةصعنبا وهل مست فكل ام ناو هتمدةءاقالو يا مهم هل اودفالجاإ

 | 1011 لل عملا نال عضولا ار ذىلاالوب قاسم 2 ارتلارك دل ةجاحالو||

 عامجالاشم حصالا ىلع ةيعضو ريغا متلالدو تاكرملافمالكلاو تادرفم اب

 || توصدهنال ظفا عفان لعلاف عفانلعلا دصقلاوةدافالاو ظفالا نعا ةثالثلاهذه| |

 فورخلا ضعبىهو نيتفشلاو ناسالاو قالا فورح ضعب ىل_علعشم|

 يسقاو ثانكس نوتلاو مزللاو قانا نر مستلالاونيعلاوةزمهلاهتسلا علا |
 ا ماكتملا نم طق ونص عع دنت نيتغشلا نمءاسغلاو ||

 | 2703 دافالا دودو رخاىشلارظبنم عماسلا ريصنال ثيحي ةيلعأ|

 مزاتستةروك ذالاةدافالاو كلذ لهجم عماسلا ناكاذا عماسلااةداقأ هندصق

 بكرتي ىلا مالاكلا ءازجاو هيد زف 2 ل
 || اهل عبارالو ثالثلا تاملكلا ىهو فرااو لعفلاو مسالا ءاشا ةثالث اهنم

 || فا ةنال ةفلاخ هاعمو عبار مسق لعفلا مسا نأ ىكارباص بارع ونا بهذو

 ْ هيدتعيالف هد الملا ىلع عاجلا داةعنادعب ثدحلوقلا اذهو لفلان ا

 || اهتدب عقاولا بيكرتلان اف امعيج نمالا.هعو#ت نم بكري مالكلا نادارملاو |

 0 راشد وهو يب مالكلاةدئاف ديم ريغامهدحا نييرش ىلعأ|

 بيكرت ثااثلاو لج ر لاو ماو فرح بيكر ىنا كلاود ماعيلو 2 نيفزرح بيكرت

 سماخلاواةودش فرحو لغف بيكرتعاارلاو ديز مالغك ام هندي, دانسا ال نيعسا

 برضلاوْ ا ذو ش فرحو مسا بيكرت سداسلاو + اذبحو مساو لعف بيكرت

 5 هجو ىلع ساو لعف بيكرتاهدحا ناس« ةوهو مالكللاةدئافد .ةيامىناشلا

 ]|| بيكرت اكو ةيلعف هل ىعستو ديز ماقوحخ مس الا نعاشي دح لع فلان وكب
 عبور



 اعقراسع مهف رعى ىا نييوحكلا جالطصا ىو سمنلاب ئاقتلا عملا نعد رابع :

 ةداخالاو ظفللا ىهو م.مصلا حيمصلا ىلع اهيلعدئازال ءانشا ثالث ىلع لسا فاوم ىا
 ردتتطم ارهالا ضال هيلاةحاحال بيكرتلادمقو دصقلاو ةماسشل

 قولا ىنعع قالناك ظوفلمللا ىلا ةاحهلا ف لق لقن مث هتحرطاذاةئشلا تاظقا

 ةيفرع ةقيقح طوفلملا عب ظفالاو ىوغلز ا قولخلا يعم قالا ناالا

 هسايقناكوزاسلا نعناصتدود بلا نالد_لاىفهلامعتسا غاس مث نموأ |

 اب هوصخ ةأفلاناالا قول لك ل عش قللت ن اك حورطم لكل عش نا
 ذه نم صخلتو فورا ضعب ىلع ليّمْشملا توصلا نم ناسللا هحرطن | اذ

 دصملا نه: لّمدلا !صيصختلاو لال امهو نذرصتهيضاونرصتة الانا ||

 فورخلا نم ةزيسغ نود ناسشللا هش راطرا. جا صيضخخلاو لوخملا سايل
 ددعت سذ> توصلان ال توصلالامعّتسا نم ىلوادو دما هلام عّساو

 لمس توصل مسا هنافظفللا فال_ذج هريس غو فورا ىذ ىل_عدقالطنال||
 "اهضاك كلذة وق فوهاموا ةزرابلا رئاعذلاوره اوظلاك عطاسقم ىذ ىلع ْ

 امج اهب قطنلا دنع ةريضحتسماسمتا ىزتالا ةوّقلاب ظافلا|بمناف ةرتتسملا |
 لب مودي ضرعتوصلاو ههمءافخالا راضحتسا لماوعلا نماهسلالد |
 الصتم ادتم اليطتسمسفنلاعم انهجراشىلاةئرلا لخادنمحرتعا
 ىلععطقملاقالطاؤ َنِمعْسلاو ناسالاو قاما فورح عطاسقم نم عطقم ||

 1 لا فرح عطقةملاذا لحما ىلع لالا قالطا نم حرا ظ
 حبرخلاو ظافلالا باك ىناراغلاو قيسيوملا فاس نيا هنحرصام ىلع نكاس ||
 ىعم ماهفا: انميدارملاو داقارد_صم ةدافالاو فرخلا حورخ لح ١

 لكم وآعماسسلا نم وا ماكدتملا نم هيلع توكسسلا نسب ظفالا نم
 ركتلا فال ناكل د اهلوا انهحاو كلذ فالدلا لعامبتم
 3 رمماكلذن جرفئاضياهّتقص توكسلا وكي ملكتملا ةفص ملكتلا نا ايف
 دائسا ىلع هلة شمريغا متوكل ةرو 1 اةدئاغلادرفنالّيلا تاكو ماواهلك
 ديز ماكناو ةصقانا_متوكللاماديغتالّلا ةيدانسالاتاكرملاو ديز مالغك

1 1 
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 ب هللاالاهلاال نادبشاو دي لاوحالا عيجج ىلع هلدملا

 هلوسروهديعاد#ئاند.سنادهشاق ب لاملاىف فورملاب ظافلالا نعهمالك

 / هللا مهلعج نيذلا هلآ ىلعو مل سو هيلع هللا ىلص د لالضلاو ىدهلانيبزيمملا

 لاقملا فن علا نم ةمالسلاب نيذوصوملا هبا  ىلءودج لاسعفالا معلاردصم
 ديعلا وهذ (دعبو) لاوزالو صقئاسدبب رتعبال يمر التم نيئادام السو ةالص

 نم ىناأ_سدق د#ىرهزالاركم ىلا نبا هللا دع نب دلا دي ىنغلا هالو. م ىلارعمتغلا
 معو ره ىمهدقمحرشانا همها ىعستالو هحال_صدقتعا

 | ابلط كاذىلاهت:بحاف افيطااحرش ةبلطلا ضعبلا_متيلما ىلا ةبرعلا

 زوغللابجومو « ميركل ههجو) اصلا هللا هلعج د بالطلل ابمغرتو دي باول
 ةراسعزيتوغللادنع ( مالكلا)ريد_جّدباحالابو ريق ءاشد ام ىلع هناهيدل
 || نيملكتملا حالطصا قوس ومالا فد رك دانه سفن ام ةةكمناك أامولوشلا نع
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