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 مظانلا نبال كلام نبا ةيفلا حرش باتك سرهف

 ةن<نل يلو مالكا
 ينبملأو برعملا

 ةفرعملاو ةركدلا
 علا
 ةراشالا مسا

 لوصوملا

 فيرهتلا ةاداب فحمل

 ًادتبالا

 اهتاوخإو ناك
 نإو تالوالو ام يف: لدف

 نايل عئاجفللا

 ةبراقملا لاعفا

 اهتاوخإو نو

 سبا ينل ينال
 اماوخأو نظ
 ىرأو مءأ
 لعانلا

 لعانلا نع بئانلا

 لومملا نع لمأعلا لاغتشا

 هموزلو لعنلا يدعن

 لملأ يف عزانتلا

 قاطملا لوعنملا

 ةنيوض

 ا لوعنملا لاكمي
 ًاقرظ ىديو ويف لوعنملا
 ةعئلب] وبلا
 ءأنشنسالا

 لاخلا

 زييملا

 رجلا فورتح

 ةفاضإلا

 مكتمل كن لل فاضل

 ردصملا لاعا

 لعافلا مسا لاعا
 رداصللا يبا

 نيلوعنملاو نيلع افلا «امساةينبا أ
 اهب ةهبشملا تانصلإو

 لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 بجتلا

 اهارو#ت ىرج امو شئبو مع

 ليضنتلا لعفا

 تعنلا



 ةرخأ نينمملا هيحو ةررلا ماركلا ريل لاَ
 لد .نر» تاهملا ظعا ىلع لمششا دق ةنإو ظنلا اذه نم ةضرغ ىبننا دق هناب ملءاف

 0 انو ةلع هللا ىلص ديم هيبن ىلع ةالصلاب و ىلاعت هللا ديحب مالكلا مخ مث ةيبرعلا

 نيلاعلا بر هلل ديلا نوما نيدلا موي ىلا ماد ةالص نيرهاطلا نييطلا هباحإو ول ١

 ة ةميتبلا ةردلا وه يذلا بانكلا اذه عبظ هقيفوت ندحو ىلاعن هللا دمحب مت
 نيبلاطلل ةمدخ ينو ريبلا يديبابللا ملس نب دمحم (ينخ دلا هللا ىلا رولا باك 9

 هلو اًمئاد اًدهح ظعلا هلل دمحلاف هلاعا هيضري أل قفوو هلام تيرادلا يف هلل ةغلب

 مظمملا عينشلا دمحم انديس هئايبنا ماخ ىلع مالسلإو ةالصاإو ِهئال ! ١ ىلع ةمعنلإو ركشلا

 م هبحو هل ١ ىلعو

 ١؟١؟ ةنس لاوش ١١ يف



 ؟هنوع

 قرشكي فيلا اذهو :لضولا تفلا 7 ىلا جوحي ماغدا نء امإو نيكرحت* نيلكم
 ةمكتللل ا ىلاعت هل هاو اوق موضعب ةءارقك تون ءلأ 5 ء يش نه اج دقو د ءانأأ

 يح كلذ كو . ىلاعت ةلوق ربظالا ىلع ةنمو ةكئاملا لزتنو ريدتت ىلع بصنلاب
 ركل ع كلل ذأو يجن 3 ا رماعاو ؛| 5 3 نينم ولا

 : 0 5 5 5 - 1 : م 8 7-26 00

 راق وأ عفر 25 ريضملا رح 00 هيف معلم ثرح 0

 ل 2 37 0 5 : ١ ا 0
 وف ريخت مزح ا هيشو مزح ِفَو ةتللح ام ثللح وحن

 انللخو تال> وح كلنلا بجو عفرلا ريمضب هلاصتال نيف غدملا لعنلا رخآ نكس ١
 اذا لحي وحن يف زوجي هنا ينعي ينق ربيخت مزجلا هبشو مزج يفو ةلوقو نللح تادنط

 اهبو زابكا لها ةغل كلنلا اى” 0 ا لاخي مل وحن كنلا مزاج هيا 0

 للحي ندو , ىلاعت هلوقو . نيد نوع مكنم ددتري نم . ىلاعت هلوق وحث ليزنتلا ءاج

 ك2 نم نطيسغاو# كلمت اهلوقأوا. رقكتسلا ندع دلو. ىلا قفا هلؤقو تي فخ ولع
 هلوقو رشحلا ةروس ف ٠ هللا قاشي ن.و . ىلاعت هلوق ة أهيلعو ميت : ينب ةغلأ ماغدالأو

 ا يسال تنقااوس قى .تك ع دم دن را

 اال لح تاو: تعش ناو للحا وك رمالا 0 نييفوكلاو

 وزو ها ءالا كح |

 | اهله يف 52 مادخل 8-3 22 بهم عنا ا

 اًوباكوكفم ةناو بمجتتلا لل ب رع اب رجلا ىلع مالكلا نم غرف امل

 ديزهجوض ايب ددشإو ورعب ديز ىلابمبحا و كلذو رمالا كمان م هريغ فالخم

 رخ اذه مله هيف لقي ملف ماغدالا له يف مزنلا 000 0

 ظ نس 00 ةبنعي مل 4: ا 1 للاخ وغلا ماكحا مع نه ةزوجرالا ند ةجىفل ! ا
 هأوق ظ

- 
 | وسب ,

 2 5 . ا 5 ها( 8 - 2 نك ا
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 0 اع 0 1 0 3 ا ههبج 8

 0 ل
1 1 
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 ام 0 امييناث كرحت ضرعي ملو 0-2 لصتي و لعق والعفوا لف وا

 نالملا 0 ككل د احم طذر اهلضا جلو ققو در 22 هريغل اًيولمويف اه

 مسالا ناك اذا كافكو نكاسلات م ثذعنل ماغدأ الف لوب ندد كل دم»

 لاطك لعق وأ مور لكك“ لعفوا 17 لآ كل دا رردو يفاصك لح 7

 لصنا اذا ى كلاذكو ء ءاسالاب هريغ صاصن خأو "3 5 م ردع ةناق 0

 صصخا كلوقك ةضراع ل رع |ىريناث هاتر ساج عج سس خد نيالا كدا

 يلدا لخا:قاك ءاوس زب اهلما ويك هام ناكوا؟داضلا ىلا ةرقلا ةكرشلا: عيل

 الإ لون اكل اذا ليك اف! نذ دحر حافر قو لو الاف نر را كازرج
 0 هلوق هب 2 نا 9 ىلا ع هماغدا ىلا ا ل 0 د لالا هلا

 1 0 شلل 4.::جحو ُِق تبن اذا ناسن الأ بادو 0 ترجبغل اذا ءاتسلا

 لصيلاب تعقتلا اذا يع نقي ب اوضك اذابولبلا تع ءايرقرع كانعالادا
 0 1 ]أ و 2007 وو زر هدص هى 8ك سرس 35-4

 نيو هن صدم نضل او تقوض مغداو كك يح 1

 7 ركذ يف نآل عرش ةدحإو ةءلكنم نيكرختلا نيلثملا ماغدايف طباضلا ركذال
 ناهجولا هيف ز « ايف ة هأام ماغدالا هيف بس اع عيل كلذ نم كنلاو ماغ دالأ هيف

 ىلا اًرظن يو 0 ت22 يح وع كلي رغلا انزال ن 7 ةنم نالإملا اه

 ةنمنيلتملا 3 ةدرح 2 يحب نأ : مي را 6 0 نالثم اهنا

 عصلا نب ه هريظن 58 - "3 نو 0 هنوكل ضراعلاك يبح
 تا انفي ام لكن اجرا هت انعف نونو اماغ عه لكلاب دعم الو معو قرر

 لفيديو ةلوا نكسيف يف مشد نم منو نيلثملا ردصتل كذلا ةسايقف ىلهتل يئات لع

 نينا لبق 8 ءاناخ ؛١ كنلا ةساق راجمأ 0 ا لجتل لوتيف لصولا ةزمم هياع ا

 رثس وت نكاسلا الا يزيلدللا ليزا ةكرح لفن فسر ماشيدالا روف روس او, نوككلا 1

 1 راسل

 ١ < 1 0 ع 1 3” 277 صده 6

 ل نييت 6 0 رصخشب لق 55 نس باب -

 يلاوت نم كك 1 نيبت نيدتن يو 0 كلوت يو معن مع و يف لافي كك هنأ يفعب



 6 ش
 بسسس ص يب يو سس

 | ميحتنلا نال ديعوي دعو نم نيطني لثميف لوتثو ءدل برتللو ةشحةشحوملا ضراللو ؤ

 لالعالا نم ءايسالاب ىلوا

 ا ا ا
 نقضتم || يو هرج راضم/ 1: ريتسا لعفأ يه 2 0

 هريغ ٠ يجي 9 يضاملا فرح اىلعةع راضملا فرح ةدأي أ هعراضم ٠ يحين نال ءفاقح
 جز ةعراضملا فورح نم ناكأمل هنااا ملعتي مَّلعتو براضي براض وحن ةلثمالا نم
 ةزهلا يذ لع لمحو ةدحإو ةىلك ف ناتزمم عينج البل اهبعم لعفا ةزهه تفذح مكتملا
 ىن كلاذو فصتم يندنب و هلوقب ة راك 9 وعنملا مكاو لعافلا مساو ةتاوخأ

 ْي ا لصالا لاعتسا زوج الو رو كل 1 مك ل 5 51
 رعاشلا لاف اك ةليلق ةرورض

 امركّوي نآل لها ةناف

 آل َنْرَقَو قرأ يف َنْرِفَو آلونتسل ثللَظ يف ثِظَو ثلظ
 ةثالث ىلع هنونو ريئغلا ءات ىلا هدانسا يف لمعتسي ةناف لعف "ل تفع اضع لك ظ
 ترودو تاظك افلا ىلا نيعلا ةكرح لفن عم ماللا فوذحمو تلاظم ن6 هولا |

 هلاصنال رخآلا نكس اًمعاضم ناك اذا لعني ىلع عراضملا نا ول اذه يف طباضلإو نرق ليقف نررقأ خل فينا لمتسا هنأ "ينم نررقا يف رت هأوفو تاظك الفن
 يف لوشن ةنم رمالا كلا ذكو ءانلاىلا اهتكرح لفن دعيونيع فذحي ةقيذخت را اكو
 .ىلاعت هلوق معاعو عفان ةءارق ىلأ ةراشا القن نَرَقو هلوق نرق نررقا يثو نرئي نر رأي

 سمسا

 سس ب ب ب ب ب ب يي ِسسسييييِيِِ إ إ إبببابببببإببب

 | عاطقلا نبا اند و لا فلوق وق نم نروأ ةلصإب ل ل نر
 نيل اروسكلل وه اهنأ ىبتتلا اذه نآل ردات وقو'ةكرحلا لتنانعي فذح ايةقنخ مث |

 2 ماغدالا 0
 قفقلمت ل نيكآل "معدل ةملك ,٠+ يف. نييخارع» نيلثم" لْوأ - 0 نه مم 7 هر 2 6 0
 يلا صصخات الو سس كاين كلو. لاجو لاذو هرم عة كم ربحا تاو - ا
 0 (ياز زب للعلف ىو حكما ةيوللا اك ةقو لي 5 ذأ 9 كك د ع 4 2 2 تي
 لَمُف ىلع مسا ويف اه امنكي لوا ردصيإلو ةدحإو ةلك يف اكرحن اذا نيلثملا لوأ ثدي ١ أ
 سل 77  سسحمس
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 ىبف لصنا وهن كلذو فصولا ةافانمو جرخلا ةبراقم نم اههنيب امل ءانلا عم نكاسلا لل

 لك 0 ص 1 نمووقد برعلا مالك 0 هاذه د دم وهف ردنأو لمت ٍ

 ' ةنال 7 0 0 0 ءان 0 ةايقف ليبقل
 ةزملا تاع ل 00 اهادباب تنفخ جي ةزش 24 ءانف لكالا ن و فا

 2 2 ْ لمقا ْق لاقل ا 1-3 4 را 3 اذه 0

 ديرو تنراو قا دادقج نبى طك دون هاوي اراد 0
 ٍ / داصلا شو قابطالا فورح دحا دعب ءاط هءورفو لاعتفالا ءات لادبا بجي

 مرتضإو راد صا .«لصالا |ىلظأو 7 أونعطأو مرطضإو ربطصا وم ث كلذ دو ءاظلاو ءاطلا 2

 ءاتأأ عامجأ للة كسا 6 مظو نعط و5 مرضو راض نع لعتفا ع ال اوفتظاو اونعتطإو

 فورح ند ءاتلا ذا كنصولا ةئياكعو جرخلا ةبراقم نم م ا قبطأللا فرهلا عم

 ىو أهجرخم نم 0 ا فرح ءانلا نم لدباف ءالءعتسالا فورح نهقبطملاو سدا

 اذا ك؟قاذلا وا يازاا وا لادلا دعب ًالاد هءورفو لاعتذالا هات اضيا لدبتو ءاطلا.
 لصالا و 0 دادس لود كلناف ردو دا انور تا 5 35ه تدب

 تغدا مث الاد تادباف فرحالا هذد دعب ءانلا هيجم لفثنماف ركتذإو داتزإو ناتدا

 ركذا مضعب لونك اهين غدتو لاذلا دعإ ايإذ لدبن دقو رك دا و2 ىف.لاذلا,اهيق

 يلا
 ند ل و 5
 عراضملا يف نيعلا م ةناف لصوو كعك أ وأ وأو أو هاف 2 لفن لع ل لمعنلا 0

 عاب هففرلا 0 اهعوقوا ًالاقختسا واولا فذ بجو 1 ارزذفل وا 01 0

 اضنا مكاو دعتو كعنو كعأ نمةناوخا ايلا يرد لك تو مزال ةرظكو حر

 ”نزوو دعو ايلصا ةنزو ةدعك ةلعف ىلع ردصملاو دع وحن هظنل يف عراضملا هتنفاول

 ةقر ةغنلل هونك اذاش واولا فذح ناك ردصم ريغ ةلعف ناك ولو ةنزو ةدع راصف
 ااا ْ ئ ل2222 ا ا يبس بسسس
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 2 و هر
 | اوك , 0 ْنأ نك وفا خلك

 لادبالا يف هلخه س ايق هب كلسب ةناف 7 احا امل وعنم نزو ءانب يف لاخلا فليخي ال |

 ىو ةمال أمم هىانب اما يمحو ير» كلوق كلذو ةرسك ةمضلا ليوحتو ماغدالاو ١
 اًراظن اًضيا عيمت#إو نيفرح نم رثكا دعب وإولا فرطن ىلا ارظن لالعالا رف زون
 لعا 0 لاق نوف ودع.و ”يدع٠ وحن كلذو هيف ماغدالاب فرطلا نصحت ىلأ

 ىد ع "او لعافلا لعف ىلع الح م دعم لاق نءو لوعفملا لعف ىلع الح
 يف كاذ ذا لعنلا نال سكملاب ةناف يضرك لعف ىلع ةنم لعفلا ناك اهف الا راثخلا
 ةّرَح هأ هاعق لع لوعفملا مسأ ىل>و <أي هيف وأو 1 تم ادبا لق 30 | لعافلل هيئانب

 لاقو :٠ ةيضره ةيضار كا علل ا“ ىلاعت هللا 05 رصد 0 ىلو أ لالعالا

0 9 7 3 

 - أ
 ؤ

 و

 انفو يصعو أدع 02 5 3 : 0 5 مح والام 57

 بامض'ا وغاإو وجو وجتو وو ومنو وباو با وخوتا دقو ايلدو وادو ينو
 1 يا كذملا لوعف ن كاك قام قآل ه يذلا

 ٍةوسق يأ ايسق اسقو 0 |ييع نمش ١انع وحن لعي دقو اًىمناغو
 هلو نا رح ا 0 ا ل ا

 يبن ةذوذش مان وحنوا 37 مونا يف رمد وخحم عاشو
 اضبا لالءالأو موصو ماصو مونو ممانك لصالا ىلع عش ١ وأ او ندع ام لعف يف زوجت 02 : ء توه 0 و

 تدعاب_فلالا نال هه“ بجو لاعنك ف لالاب ءاج ناف مصو مينك لاثءالا ن ا
 ١ رعاشلل لوك ُْق لالعالا دع فرطلا نم نيعلا

 0 و سك ا وا
 يور يأ يف هذوذش مأين وخنو هأونب را هيلآو

 "هدي,لصفإ نال
 رك ه7 ه رود : . ك2

 الكتيا وحن زمهلا يذ يف ذدَو الد لايف 5 1 نيل 5

 همس سس سس سسس سس سس سس سس سس سس سس يس سيسي ذآ مع 2 نيالا فرحب قطنلا رسعل ءأ اهادبا بمحو ا 8 | أو هعورفو لاعتفالا 2 ناكاذا /

 7 دع - - 2 1010702 7 2 3

 دكا نين ينسف ترص دش ةقيبو نإ نول ١ روج ع رع< 01/رجم وجشلر 7077و هتموت 8 * َ -

 ١ دا ل ببعم سيسر بر ويب بسد مجم جرم هجم مياس جس + بحسب 01 وجم بج جوج مبررا جا جوسي جس هرجرسببس مبرد 7



 5 ا/

 هاهي ع 3 0 . 10 1< ' ١ 07 هيك م. هد يد 6 ف ساو

 ضرع اهبر لقنلاب اهفذحو ْضَوِع مزلا اتلإو ٍلالعولا اذ لزا
 فرزولا يف لعفلا هتفلاخل روكذملا لالعالا هيس هل ظحاال طايغمو كاوس.ك لاعنملا
 ةماج ابل 5 ةنال لعي نا ةقح ناكف طرغك لعفم:امإو ةدايزلاو
 لاعفالا فلإو ةلوق عيحتنلا يف ىنعمو فظن هب ههبشا لاعفمىلع لمح لم ةنكلو ءامسالاب
 روك ذملا لقنلل فهتنملا ناك اذا ينعي ضوع مزلا انلإو لالءالا اذ لزا لاعفتسإو
 تدرو هاف ىلا دبع ةكرح تلفنف ِهلعف ىلع لح لاعفتسإو لاعفا نزو ىلع ارددم
 ثينأنلا ءات امع ضّوع مث نينكاسلا ءاقتلال ةيناثلا تفذحن نافلا ىتتلاف اهتسناجم ىلا
 اهفذحو ةلوق ركذ ام اههب لعف مث ماوةتسإو ماوفا اهاصا ةماقتسإو ةماقإإ و كلذو

 هارا هارآ ممضعب لوقك اهب فضضّوعملا ءاتلا تفذح امبر هنا ينعي ضرع امهر لغنلاب
 . ةالصلا مأق او . ىلاعت دوك ةفاضالا عم كلاذ رثكي و شنخالا هاكح اباجا ةباجإو
 رعاشلا لد له ع اذبهف

 اودعو يذلا رمالا ادع كونلخأو
 < س ه5 مل 7 يع 5

 3 اهيا هب ل وعشت ب 0- نم 2 لقنأ َن ٠ لا أمو
 7و 1

 ا يذ قوام رص 1 نود<و عيب 2

 ينلا ةدملا تفذ>و اهتكرح ثانن نيعلا لتعم ىثالث لعف نه لوعنم لاثم ينب

 الاخ دف نووع٠و عوببم املصأ نودمو عيبم لاقيف لاعفتسإو لاعفأب لعفب 0

 الا ورم هيف لافي نأ عيبم تح ناكو ىرت ا اتوصمو عيب ارادق روك ذملا لالعألا
 ضب و ل ديالا نك تملسف .ةراض يك يضل نا دباف ١ او دناب تالا ودك مهنا

 ليلق وهو دووتم سرفو نوو< بوث نولوةيف وإولا تاوذ نم ًالوعفم ” برعلا

 رعاشلا لا طووتمو و ٠ نولونيف ةنوحم“ 7 ونبف ءايلا تاوذ نم لوءنم امإو

 هوس حاف ا

 رخالا لاقو

 مويغم نجدلا هيلع ذاذر مويا“ هجيهو تاضيب ركذت ىتح

 رخالا لاقو
 نوع ناب تا لادا" اذ كل يسلم را كف
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 وم ماس اونا هيد
 ل نيل ةرفأن» 5 ادجرفم فالدخال رسع ءابلا لبق ةنكاسلا نونلاب قطنلا 5 ا

 نونلاكو ءابلا جرذم نم اهنال امهم تبلق ءابلا لبق ةنكاس نونلا تعقو اذاف ءابلا ةدشل ظ
 نم يا اذبنا تب نم هلوق يف اههيلاثه عج دقو ةلصتملاك كلذ ةلصفنملاوةنغلا يف |

 ةنينخت ا ديكوتلا نون نم لدب اذبنا يف فلالإو هحرطإو كلاب نع الاف كعطق

 6 لصف
 9 321 نع لب قيل يؤ نويل كي رشا لقنأ ض نكاسل

 5 هةر - يأ

 5 رمالب ىَوهأ 11 ضب 5 ع بك لعف 97 مل 3

 نيعلا لع ةكرم] تاقثنسا 0 كاس البق أم ّنأكو ءايوا ا لعنلا نيع ناك اذا ظ

 اههنم تلقنف لّوقيو نيبب املصا لوةيو نيبي كلوقكاهلق نكاسلا ىلا اهلقن بجوو |
 تادباةلوةنملا ةكرحلا نيعلا تفلاخ نا مث لوقيو نيبي اراصف ءافلا ىلا نيعلا ةكرح ظ
 وابا راصف بلقلاو لقنلا اهاخ دقت نوعأو نييأ املصأ ن ناءاو نابا وحن اهسناجم نع |

 ىلا اذكو. نيبو. -قوعو ؛عيابا ون لفتبالفإ التعمأ نيللأ ]يق قكاسلا ناك و لو ناعإو ْ
 ام وحن بجمتاف ماللا لتعملاوا ا وأ بجتت ” لعق 0 انهت ذاك |

 م م موقأو هب نيب أو هوذإو ءيشلا نيبأ

 اولعي لو هقإو ضمار كتيب :ءامما, | اكماو [ليلستلا ]فدوه 5 ىلع ةلالدلاو

 ىلإوتي الل لقنلا هلخدي الو ىوهأ وف ماللا لتعملا امإو لعافب سيتلي الثا ونغلا اذه
 نالالعا

 ايو مكاو اءراَمم هام هس لآلعألا اَذ يف لعف لْثَو
 ةتدايز يف عراضملا هبشا مسا لك روك. ذللا لقنلاب:لالعالا بوجو* يف لعنلا "ازاي

 ةنأق ماقمكينادإ اىعتلا نم ىل لاثم وهو جور لوالاف هتدايز ال هنزو يف وا هنزو ال

 ةتخ 'بجوالاو ديزي ون لعا ًالعف لصالا يف ناك ناف نزولاو ةدايزاا يف ةهبشا |

 ةدوسإو 'ضيباك لعنلا نع زاتهل
 1 م عر 1 0 7 20 00 - 0

 ٍلاعنتساو ٍلاعفإلا تفلاو لاءنيلاك محص لعنبو |

 كسلا ننال -
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 سس سس سس سس سس سم سس سس ل سيب يدم جم 77 جربو حت ع يوحتم دم 3

 سس سس سس سس

 هيي بيب ب مبدل ع يي إسلبل ل سسششمشللاسل



 م وس سس سس يي سس لل

 ؟؟6

 0 و 5 و 0 1 هلع نب نإ إى

 نم عناملا مدعو اهلبق ام حاتفنإو اهكرحتل افلا ةنيع لدبت نا نيعلا لتعملا لعتفا قح

 ةيلعانلا يف كارتشالا وهو لعانت ىنعم نابا ناف باترإو دانعا وحن كلذو لادبالا

 ناف اوروتشإو طور ونجا وحن واوا تاوذ نم ناك نا # 3 يف هيلع > ةياوعفملاو

 نآل :افويشلاب |ويراضتياذا اىناعتاو اوعات انو هلذاءا بخ و ءالا كئارذب ساق

 1 لالعاب نس يدب اعز رواج علال اسك الا

 نحب دق نْكَعَو لأ متيص يما لآلااَدِقْرَخْنِإَو
 لالعا نرم دب الف هلبق ام حوتفم كرمت انه لكو ةلع افرح ةملك يف عمشجا اذا ينعي

 كلذو يناثلا وو اهنم لالعالاب فدالإو نالالعا ىلإوتي البل رخالا عمتأو اهدحا
 ةينثللا يف لونا يبح اببف لصالا ”دوسا اذا يوح ردصم ىوحلإو ىوطإو احلا وحن
 ىثنا يف هاوح موفل ةّوحلا نم ةنالووحو ناكملا نم تبوه ملون يوهو نايبح

 لمف اعيج اههيف هاضتفي لمعلا نكمي لو ماللإو نيعلا لالعا بيس اهيف بجوف ىوحألا

 نيعلا تنص#و هب قحا وهف ربيغنلا لحم فرطلاو افرط تناك ذا اهدحو ماللا يف هب

 ةئاغ انك نم شيم اهلا يايلانا زف ةيرم هاو امو ]5 ةلعتي] دكر رسل هل يح
 دق نيعلاو ثين أنلا ءاهب تنصحت انه اهنال ماللا 6 نيكل ل ميو كاف هت اللصا
 ةياثو اضيا ناكدلإو مطسا١ وهو ةياط كاذ يف ةياغ لثمو لالعالا ىضتقب تقبس

 أهدنع يوذيف هعاتم دنع 0 0 1 و قو
 1 8 نا ع6 ذأ

 | ةدايز هرخ ١ اهف انيع 0 :ىك اهلبق ام حاتننإو ٍِ ل انا هايلإو واولا بمللق نم عنقك
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 .”لمفلا هدر لالعالا يف لصالا وه ا ههبش دعبي ةدايزلا كلاتب ةنال ءانالا صخت 3

 نع ذش املا الة 'يحي الو ىدي>و ىروصو ناههو نالوج و كلذل /

 ةدنعم سك و ةايدع داع عي ةنوخو ةكوح وحن امو نارادو ناهام و

 ءايمالاب ةصئخع زتغ 0 00

 ف ولع 0 0 زتعبلا ةديصإو روعاو ”لوحا و لعفال ىنملا ع قفاوم وهف
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 ناف ةيورو يوق ينفخ ةيورو يوف وحن يف نوكسلا ضورع رئوي. ال ام دعأو يطعي ١
 ام رغصم يف آلا :لادبالا بجو ضراع ريغ, نوكسلإو ةدحإو: ةلك يف اههانتلا ناك

 روفللبع كنس درسا هد لونتو لوادج لع الح لوي دحو: ساينلا لع لبد
 ةنالث ىلع عونلا اذه نم ذاشلا اسر دق ام ريغ طعم ذشوةلوق دواس ىلع عيجي )ةنال
 ل نعل هلوق ارق 0 ةءارآك هطورش 00 بل ل دل لادبالا 4يف ذغام اهدحا برضا

 ىو روتمللا لونك عيت اويف ذغ ام يناثلا . .توربعت اير الايك" عل
 ىلولا يف ولولا ماغدإو اىإو ءايلا لادبا ويف ذش ام تلالاو م مويا يور ةياَوَغ كا

 رخل نع ومنو ةوع بلكلا َه يوع وت
 هر ها اكل ا ىف“ صم : 9-0

 لصتم حت 9 كول لدبا انلا لص كلي رح وأو وأ 2 . نمد

 دك ال ور الار لع فك نس نإ ويلا ْنِإ
 يف وسما ابان سون وا

 0ك ا رع راع لك نع تلا لربنا بحت ةنايملا عباس كا نيج ناش ١
 كلذ دو ماللا كعب ةذدش.ه 3 ل كمل ريغ اهدعب 5 نع و ةقش ثميلو نا ةيلصا

 لوقلاو عيبلا نم امنال وعدو يرو لوقو عم اهلصا اعدو يرو لاقو عاب وحن

 01 هن ةيلع يف 2 ا 00 2 يرلاو

 2006 5 9 0 اهدعب ع كاس 5 35 7 1 35 1-0 0
 | نويش اهاصا نوععو نوشخي وح كلذو مداخلا وهو يوتقمو يولعو ناو ا

 تقذحغ نانكاس ققتلاف املبق ام حاتفنإو امهرحت افلا ءايلإو واولا تباقف نووخءو

 هناا

 2 2 6 هل 6 3 ل هل

 الوحاو ديغات لعفأ اذ العفو لمعت نيع ضو

 ىف 1 0 اكفيعا وهف فيه و لعفا ّط هاعاف مسا | لعف درع يف عع "| مزتلا

 قاخلإو نإولالاب صنخي وغلا اذهنم لعف نال دوجوم هيف لادبالا بيس نأ عم لوحأ
 مصل سس سس ا سس 2 2 تت تش تا 2 2 22222 22 تي بت تت تت أ أ تت



6 

 ظ تقص نارك ال وتلا تاالازال اهب بهار ب يتلا

 فرطتلا نه نيصمتلا يف ةمزاللا ءانلا نم ًالاح
 5و ا هوم 4-1 7 06 1 1 ماع يَ

 ! مهنع نيج ولأي ىلاذ لق انك ىلعنل 8 ع نك 3ك

 ْ 8-5 كا ا اقصوىلعنل انيع اهلبق ام مومضملا ءايلا تناك اذاينعب

 .ضلإو ىسيكلا قيضالاو سيكالا ىننا يف وةك إو ءايلا لادبإو ةمضلا ءافبإو.ايلا

 ةاونو ىرخأ ةنزلا ةياعر نتيو ةرات ةركذم لل ىلع هلاح نيد 1 درت قوضلاو ىنوكلاو

 هلال ل ترط عت نارك كلر

 * لصف *
 كدا ان امنا رت كلب ٠ 11 ان اعنا 2
 ىحن كلذو ةفصلا نيب زو ةنيب اقرف امسا ىلعنل !مالا ةنثاكلا ِءايْلا نم ولولا ابلاغ لدبت
 ايرخو ايادص نيإوي هن اهيا اداب ءايلا اوبلق منك ري تت نع ةنالل ابين 0

 لثمو لفثلل لمحا ناكف ةنصلا ند فخا ةنال لالءالاب مسالا اوصخو تافصلا ن

 ةلوقو اينثلاو ايفبلاو ايتنلا نعم 2 قونذبلإو ىوتنلإو لالا ىنعب يورشلأ ىوقل

 ايد ةنيي ناكملو اعل ا ا و ةحتارلا م 5 ا اًزارتحا ايلاف

 تضل حسم يس يعمل

.8 

 ع ساساساس با

 2-ءالج -

 ىنخم ال ردات ا ا ما 1 ةلاساح 9

 لها لوف كو ايلعلاو ايلا م ابالي نصي للا النار كاك ا ظ

 ا قى 4 تهس امسا لعف ناك ناف ىرصقلا زاجحلا |

 ْ « لمن ا“
 -ّأ 9

 ايرع ٍضورع تيربو ًالصتأو ايو وا داو نم قياسلا ن حسن نإ
 -ٍ ل 02

 اوسَر كا هل طعم دشو 2 نلف ١ اول هايف

 ىاولا لادباب وفيفخت ىلا لصوت [رلصا انوكس اههفباس نكسو >ايو وإو ةهلك يف قبلا اذا

 نه لعيف امال يومرمو دويبس املصا 'يرمو ديس وحن كلاذو ءايلا يف ءايلا ماغدإو تاي

 ىلراؤي / نيتلك يق وأولاو ءايلا ءافتلا ضرع ولو تدمر نم لوعنمو دوسي دا.
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 مدعبال كاذ ذا هيف يف ام نال اهلبق ام تأنإو اًدعاطت ةهيلو حن رلك نأ كلم والا لادبت
 نم ةنال ثتوطعا ةلصا ثيطعا و كلذو هلعاو 5 ل لالعالا ىدتسإ ا

 هأي 00 ةعبار و]ولا تراص لقنلا زيه هيلع اة 5 الف دا قى وطعي اطع

 لعانلا مسا ىلع نايطعم وحن ن٠ لوعنملا مسا لمح اك هعراضم ىلع يضاهلل الج

 هاا اوس راد سافل كلو ناوضزلا نم ةنال تاوضر لص )»ناضل منكو
 هلاثم فلا نرد ض دعب واو لادبا بجوو ةلوق لعاذلا هانب ىلع لوعنملا *انبل
 ارو ايلا 0 هنا ينعي فرتعا اه اذب نقوك ايو ةاوقو بروضو عيوب

 نءامّئال نسف نقيم امل زاتؤمو نقوم "وحن 'كاذو ةض دعاة در م ةكاس ماك

 يلوقو مايه ومن ابلاغ لمت ملو ةعصلا ىلع تيوق ءاهلا تكرحت واو رسبإو نقيا
 ظ 0 ءاببلا نع لل كالانكو 3 3 3 ارتحا ابلاغ

6 
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 ايا ما اليكي مخل يي لج 5 ا ا 1-7 ل

 ءابلا ادب فنخت ل ةض دعب ةدراملا ةنكاسلا ءايلا عوقو عج يف سا.تلا يضنقا اذا

 ديزب ىحا ناكف دحإولا نم لقثا عمجلا نال ةر دكا بهبق ةمفلا ليوحتب لب انآو
 15 دمعلا لقبا للا الار قر تيك قرح وع لادا ا

 2 و ريظن اءمال ضي و ءاضيبو 0 ءايه وح

 يل نيذأ 007 ىلا 2 11 دا
 أ 7 2
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 هلع ى ةنحأ لول وهتك لعف مال تناك نا اًىإو ةضضلا دعب 1 لاعاد

 م ىلعينبم مسا مال تناك وا هاضقا ام ىنعب لجرلا وضق وحنو ةيهن ةنم ردصملا يف موق

 ظ درك ةيضلا لذا ةضراع ءانل "تن اكا ولت جب نع ردم لاك هدر انلاي ثينأتلا

 ١ تال اياوتفلس ان زرت نو وع كلذو كارعلا عييللا» كاو ءابلا تبلسو

 اا | ير 1+ كيلا 0 ماب اعدت كلوب كيا ذت
 اهب دادنعا الف ةضراع اهنال ةينإوت تلق ةرملا ىلع ةلالدلل ءانلا ةتنهل اذإو ةمزال ةمض ا

 ظ هريص ايف اًىإو ةمضلا دعب ءايلا لادبا بحي كلاذك يا هريص ناعبسك اذا اذك ةلوف

 لة تار ةلصا ناومر وحن كلذو ناكم مما وهو ناعبش لاثم ىلع ةلينابلا
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 لوما وح ايل سيح هني“ ٠ ١ لتلاو اع لتعمل ردضم يف
 ىزولا تلئعا ام. ةنكلو ذاوقنإو مإوص لضالاو !ذايقنا داقنإو امايص ماص ومثل كلذو
 ككليقاف الة بعب ترحل" 13 ةردكلا دق راكم نظن اب لدتا نذل
 نم ذش ايف آلا دحإو هجو نم ظنللا يف لهلا ريدي هاي اهبانب ةلعف ىلع ردصلل الح

 فلالاو ةرسكلا نيب اهنوكرثْؤي مل لعفلا يف اولا تدضص ولف رفن ىنعمب ارإون ران ملوق
 عم رذةيح لعلا نال فلالا لبق نكت لول اذكو اًراوج رواجو !ذإول ذوال 4

05 0 0 6 0 0 0 

 ًَة و 6 0-84

 8 0 00 5 نيع 0 اهلبق اك 2 2 جاو 1 | ب

 | عوفوب طاورشم هيف بلقلا توجو.لب:هقالطا لع كلذ شيلو ءاي انف تجتواويف

 دي كارلا تنجلف نكالو تاور اود اناصا كاجو ةرانادارك كلاذو زان ذك كالا

 يف روكذملا طرشلا اذهو بونك اتيم انكاس نيل فرح اهنوك يف لتعملاب ةبيبش وأ

 هلوق قاسم هيلع لدي بلفلا بوجو
 ا كلا مع مح ص راو

 ه1 لآلعإلاَو نآهجَو لعف قو ةلعف |وححصو

 يشو ابلبق ٠١ روسكم واو لك ن٠ ناهجولا هوف زوجي امو "لعب الام ناي 0 نال
 دخي عاك ايف لاالءالا بجيشنا مماجكتلوا هدحإو يف تانعا عمجل نب

 ع ا هن 0 و ةدوعو دّوع وحن ع 0 وهو ١

 الآ اهالثعا زج لو تصف ةرسكلا دعب ىإولاي قتلا تخت راسللا لع لق نلألا
 فرطلان ع أه دعيب واوا نيد تلا مدع ىلا ضنا ةنال ةرميث مك لورق ند كا |يف

 فلالا مدع ىلا !ًرظن جّوحو ةجاحك عيحكتلا هيف هاش لعق انبات الاد امر

 ف راما ن٠ اهبرغب اهنا ىلا ارظن ميدو ةيدو نلت هلو 2 ةمانك اضيالالعالاو
 بلاغ تلعاف ميت راك كم

 20 5-7 2220١ 28 مد 3 -

 بجوو نآيضري ٍنايطعيلاك ككل ' دمي امآل واول
 هذي 212 2 596 0 2

 فرعا اهل اَذب نقويك ايو تنلا نم رمض دعب أوو لادبو
 ه-
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 ةلعاعم لموع مث *أي هيتزمه ي يناث تلدباف يئازر لدالا ايازرو ةئيزر 0

 مضعب لوتكردان وهنا ١ د ةلثءر اياررناتمق اناضق
 معا هلل يئاطخ يل رفا ىلا

 ا راو ريغصت اي وأ راو

 ار اهي اذ نالعف قداَيز 1 لقوا رخآ يف
 عجيفكلونك . كيال ٌّظ راس 1 نأ اهدحا نيعضوم يف <ا ناجل كلف بسو ١

 ردع اهذ تب نكف م 01 .يجل ١ البق ا ا ا <اي فلالا تادلا جاصم حابصم ا

 ىرت امك هاي تراصف 5 | ةكرح سام ىلا ثدرف ةمت ةىقفلا ريغ دعب فلالاب قطنلا

 ماغدإو ءاي فلالا لاادباب ليّرغ لازغ يف كلاوتكر يغصتلا ءاي اهلبق عقب ّنا يناثلا |

 ههدعب فلالاب قطنلا نكي ملف ةنكاس الا نوكت ال روغصتلا ءاي نال .اهيف ريغصتلا ءاي
 ةنأ ةنم مهغي يي دب راوب هل هلوقو ةرس 1 ايلا 2 ا ثتدرف

 0 يا ا للا رع أ ةعنانلا يانا

 ناوضرلا نم اههنال ووقو رضر اماصأ 3 يضر وم لوالاف ريغصتلا ءاي دعب

 أ؛ تلءوع فقول | نوكسل ةضرعم|هفرطتب تناكو اكو واولا لبق ام را كلو ةونلإو

 رثاتن ل م نمو ظنللا سس انتو ةنخلا ىلا الصوت اي اهاذبا بوجو نم نوكسلا هيضتفي

 اهدضعي ام ةرسكلا عم ناك اذا آلا جوعو ضومك ةفرطتم ريغ فو ةرسكلاب واولا

 وبرج ةلاصا يرج و رج ريغصت يف كلونك يناثلإو طابو طوسو ضايحو ضو
 راس ار ءعناملا دقفو نوكسلاب امادحا تديسر ياواد ككل تميتحاف

 داعب هلوق نم هل دود عودلا اذه سيأو يرج راصف ءايلا يف ءايلأ تخغدإو <اي

 عم اهعامجال ءاي وأولا يحلف نذل -) والا عوبلا ىلع هيبختلا هدوعتم اغا را يف العفااذ

 ام ]2 يشم ك1 جلو ةدرطخملا داولا صتخخلل ندكسلاب اهنادحا نبسوءانلا

ّ_ 

 ل

 ْ نالعف يندايز وا ثنأتلا ات ب ةلوق ا هلأ 2 نا وعضوم يف 0 لد

 ةفرطت م لعف أم كي اا ءات لق وزولاب لعفف ود ثبل| . نم ةنال ةوجت ةلضا ةيهت هلام

 مكح اف نالعن ون يف نودلإو فلالا اذكو لاصفنالا كح يف ثينأتلا ءات نال

 ا 5 3 اا اذ ةلوق و نأي ؛زغ وزغ ند ه نأي ؛رض اثم قف لوول اذلو اضن لاصننالا

 ا هأ اوق 1



 نورا

 اي كلذ ةيف رفتغب لف رببغتلا لحم فرطلا نال دحإاولا ءيثلاك اهدعب ينلا عم ريصت | ْ

 هاي ةينانلا لادباب ايار لجرفسل اثم يف قوم 0 كلذ رفئغا ْش

 انوك نم ويف ناتزوملا ولختال ةنال نيعون ىلعف ثلاثلا امإو ةئلاثلاو لرالا عل ْ

 اماما ىرخا هايو ةرات اًوإو ةيناثلا هبف لدبن لوالا عونلاف نيترخّوم وا نيتر دصم
 ةحوتنم دعب ةموهضم وأ ةموهفم وأ ةحوتفم دعب ةحوتفم تناك لكلا وهف 18 هيف لدبت

 ملء اقأ ةرهأ ىلزالا كاريورفع مه ] ةلصا مداوأ ركل والاف وضم اوا .ةروكماول
 ريغصن مديّوا وحن يناثلإو ةمدألا نم لعفا وهو مدأأ عج ةنال ةللكلا ءاف ةيناذلاو
 حت ثلاثلإو ىرت اك اوإو تبلقف اهلبق ام ةكرح ةينزم يناث ريد مث مديؤأ هلصا مدا

 ماغدالا ىلا الصوتوثاف ىلا هنيع ةكرحتاقنف بب أ أ ةلصا عرملا وهو با عج سوا
 نا الا أ عراضم مْوَأ كلذ نمو برأ راصناهنكرحي نيتزمه ايفان ريد مث بأ راصف
 ماهفتسالا ةزممب هيتزه لوا هيشل أ أ لوقيف برعلا ضعب ةفنخم لعنلا نم عونلا اذه
 أ ةيناث يف نيهجو ةوحتو مهوأو هلوقب اذه ىلا راشا دقو ءايلإو ءانلإو نونلا اهتبقاممل

 زاوج يف مْ لثم ةناف نئا ديف لخدف عراضللل نيتكرحتلا ينزه لوا ام هوبي دارملاو
 امإو م ْنء ملب أو عيصا الاثم اهو موو مول وحن سماخلإو عبارلإو قيقدللاو لادبالا

 ةرومكم وا ةحوتتم دفل ةزوبكم ى] ةرومجم دس دش ردش كاك الر 0
 تيتنزمج *نإأ ةلصا نب أ وحن ينائلاو ما نم عبصا لاغم أ وحن لوالاف ةموضم وا
 ١ هيف ل ةيكلو "نأ عراضم ةنال ةللكلا ءاف ةيناثلإو ملكتملا ةزهىلوالا
 | ةلصفنلاب ىلو الا هبشل نأ لاقي دقو حايك ا سحر نعود هما لاس اوت

 ع 0 ءاج دف ةناف ةمأ آلا لعفلا ريغ نم ةلماعملا هذه لءاعي لو ءانركذن |
 هزي عبارلاو ”مأ نم عبصا لاثم ميا وحن تلاثلإو نييفوكلإو رماع نبا ةءارق هيلعو

 لادباب فنخ مث ءاغدالاو لذغنلا ةاذدف ن 1 5 :أ عراضم ةنال ني اًاةلصا ا

 ةيناثلا قزمملا هيف لدبتف يناثلا عونلا امإو ”ضافرامت ايكرع نيخ قعد

 اتلاعم 0 نكي ل ام لاق كلذلو اكرم وا انكاس اهلبق ام ناك هاوس <اي
 انكأس نيتزملا لوا ناك ءاوسعاي هلا دبا بجو اقرطتم ناك اذا نيتزملا يناث نا ينعي

 يق ةفرطتم عب ال ]ولا نال" [نَوَدْلا دبا زوجي الو امورضم وا !روسكسول ارتب وا

 فاك نإو انلا تبلق احوتفم ناكن ا البق ام مث هاي لدبت انو فرحا ةثالث ىلع داز

 ىورنلاو 'ىرفلإو ًاارفلا ارق نه نثربو جرب زو رفعج لاثم يف لوفتف ردك ًامويذم
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 ةمار كلا 10 0: ةئلانلاو دبلكلا اع قرا قوارب ل215 ةلضا لص او
 ا لدا 32 1 7 ديو ريغ 0 لادبالاب 0 عش 1

 نك ه0 ها ١ طف ىلوأف 7-5100 ىلع هتومعمجو سما نم لوا وحن
 ةيناثلا تناك ناف ةزه اهالوا كلذباف ازا يف نيواو مقرا لفسا ةنكلو اولا كاتب

 1 ًّ هس 7 5 .
 يمال ل اكو ايرووو قو هلال لاغب لادا )ل ةلدبموا ةديزم ةدم

 ا كي ءكفت لعفا لأ ا ىننا كوول ١١ فذخم ىلوولأ

 ياك 7-1 اا 0 ا .ِ 06 1 --_

 نيتاو راك نكس ْنأ ٍةملك نم + نزمملا 0 لدا 0

 20 يا م م

 مت !اظنل نكي ملا ام رصأ اوأَو 5 2 1 ا را 0
 0 9 هد 5 3 2 - ا رجع هت

 مآ هنأت 2 نييح و هو و مكوأو جد املك أب كاذذ

 عم تعملجأ اذاف 2ك قطانلاف ثوتبم فرح اهنال رسع ةزملاب قطنلا ُق

 اذا آلا رودن ريغ يف فيفغتلا كاذ ذا بجيف'رسعا امي قطنلا ناكة للك يف ىرخا
 بسحب فاذخي فينختلا نا م س ؟أرو لآ أس وحن تعاضملا نيعلا عضوم يف اتاك
 ناكر اىتواةكااقب ةكرشلا مك دن زينا ةنكاس نحب انك قم نيترملا لاخ
 ةلصا اًراثيا رثوا ترث اك اهالوا ةكرحسناجت ةدم ةيناثلا لادبا هيفبجتف لوالا اما
 نه اطادباب اهغينخت بجو ةنكاس اهيناث ناتزمم ةلك يف عمجا الف اًراثثأ رثؤأ ترثأأ

 لا هلك كولا اقل اوفا ا ال تل ك2 سن نم
 (فيدلاوءاتشلا ةلحر مهف الثإ) ىلاعت هلوق ممضعل ةءارق نهردن ام الا نيتزمملا يناث ا

 اتسيلفلعفلا ءافةيناثلاو ماهنتسالل ىلو الا نال لادب الا هيف بجي الف ديز نأ اواماف

 عموما قارا ظلال 3 عضوم ةنم ناتزوهلا ايف :يجف يناثلا امإو ةدحإو ةللك نم

 كلذلو ةتبلا ويف لادبا ال لآ آس وه فعاضملا نيعلا عضوم يف هاتزمه ايف مسالا يمال

 ١ دبشي اك <اي ةيناثلا لادب | هيف بج مسالا 'ي يمال عضوم يف هاتز# امو هركذل ضرعني ل

 يف ىتتلاف ارق لصالإو ياَرق ارق نم ع لاذميفلوتن اج لطم ءاي كاذف ةلوق هل

 كيا عاغذا نكي ةكاس ىلوالا ت5 هاي ةيناثلا لادبا بجوف ناتزهه فرطلا



 مذ

 ىلف فرطلاب ةلصتم تانيل ثالث يلإوتل ًالاققتسا ةزه اذه لك يف عيجلا فلا دعب ام
 زحارلا لونك ةر 57 ىانسب راوطك ةرهاظتناك ءاوس ل ديالا عنتما لك" ديك تاضصخ]

 رواوعلاب نينعلا لحكو ينرغات هارأو يياظعىنح
 هدم افنتكا هلوق نم ليصنتلا اذه مهني دقو دمرلا وهو راوع عمج ةنال ريوإوعلا دارا
 نم لعافم دم كح هل نوكي الف ليعافم دم وهسي واوط وحن يف فنتكملا ناف لءافم

 مسا اا-لإل-ل--للاإسلسلس ممتن اءككا

 هيلي ف لادبا

 . 2 0 2 0 * 7 . 0 ب 6

 لج ةواره لم 4 5 امال لعا أويف ١ .ٌروهيلا 0 0

3 
 ه2 خو

 د32 يفوو 4 هب ريغ عرب 5 3 6 0 زمهو أواَو

 اه نم لدبي 3 قى 2 مال لدعا اذاف ةزملأو ءايلا ف واولاو فلالأ ةلعلا فو 7

 اننثكا يعاب ر ينبل يناث امإو دحاولا يف ةديزم ةدماما هنوكا ةزه عيمجلا فلا دعب
 !ىإو ماللا نكت مل نا هاي اطادبا مث ةقف ةزمللا ةرسك لادباب فنخمي ةناف عيجلا فلا
 ةيضق ملوق لوالا عونلا لاق. اًىإو ةزهلا تادبا ءاه تناك نإو دحإولا يف تماس
 ايف عومجلا ىهتنم ءانب نوك لقثتساف ةزه دحإولا ةدم لادباب ئاضف ةلصا اياضقو

 ف يل كر |ك دع ورحل ل دابا شيتع دوف نيتكم الر[ قاع
 اءاضق راصف انلا تبلقناف اهلبق ام جتفنإو ءابلا تكرخت ةزملا تحتف الذ عي هرخ [ لبق

 ملوقو اياضق راصف ل5 ةزملا تن - تاغلا ثالث ةيش عامتجا لقاك يراد

 اهملادبا مث هاي ةيناثلا لادبا بجوف فرطلا يف نيتزمم :ٌراطخ هلصا اياطخو ةئيطخ |

 2 ٌةلصا ىوارهو ةواره وقو 4 ةزملا لادبا بجوف اءاطخ راصف اكل ظ

 ةعبار وإولا روظ يف هدحأو عيجلا ل اكان اىأو ةزملا لادباب ىواره مثاءاره هراصف

 ابرك 6 ؟انلا ادلب نار 0 ةيواز موق يناغلا عونلا لاش ءو فلا دعب |

 ىلا مث !ءاوزز ىلا فتحت هرخ ١ ليقرام ربك لقتتساف لعاقم ميغ ىلا اسك سنل نانا

 رعاشلا لوق يف عملا ىرجي لتعملا ءارجا ردنو اياذق وحن فينخت دح ىلع اياوز

 ايئانملا إوريزا ىت>انتنالث انماتم يف انمادقا تحربافذ

 نيوإولا لوا درو ينعي دّشالا ينوو,هيش ريغ ءدب ىف در نيولولا'ل وا اَوِعَو هلوق

 نا ةرابعلا هذه نم متإو يفوَوك لءاف فلا نم ةالدب ةينانلا نكت لام ةزمم نيتردصملا

 ةلص|وك ةدم ريغ ا ةينادلا ت تا اذا ة ن2 نيتردصملا نيواولا و لادبإ عك 0 لاقي |

 : 2-5 111271722522272 22-22-22 تح سيما

 ب 2 ْ 0

 سس ل ف ل ل يي يي ببي يي يم يبي يب يبي بيبي سب يببيبيببببببسبب --..ببصمسم

 ان
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 ”هترفو ياي "تابع ٌروقأ

 هر ارا را وول اف وسلا بدع د حم

 هامسو ءاعد وحن ةدئاز فلا دعب تفرطن ءايوا وأو لك 0 ةزملا نأ ينعي

 ةعنطولا ءكالازإ رزرلا تكرغت ياو كارلو واكو راد ةرصالا طك

 ربيغتلا ةنظم يف امنا كلذ ىلا مضنأو ةدئازلا فلالا وهو نيدح ريغ زجاه ةلوصنم

 نكميال نانكاس ىقتلاف ىرو اءدىحن هنايلي ام تفنإو اكرمتاذا مالا ابلقف فرطلا وهو

 اط تناك يبل كيلا | ةكرحلا ترهخف فلالا جرف نرد اهمال ةزمث اهييناث تميلقف اهب قطنلا

 د و م اس ١ "سا كج او ا ع و ارو

 مول للا نا ا تاق وراك الا لو ديل مول اذكو

 2ك املا لع لكلا تعب واق هداج اب وع ايراد 5 ةكرانلا تياتلا اه

 ةنال ةياقس اهناف شاقر ىسا |ولاقو ةيادهو ةوادا وحن كللذو فرادلا كح ريلبق 0

| 

 ظ

 | ا تو كام كالا اعلا ا رد ل اك
 هنا دارملإو عبتا نع ينتقإو ةزه ءايلإو وأولا لادب| ىلا ةراشا أذ 0 د انيع لكلا ١

 ىحن واعف يف تلعا لعاف مسا نيع تعقو ءاي 00 اسر

 عابو لاق |ولاق اكف للعلا ىلع المح هولءا ميكلو عبابو لواق ايلصا عئابو لئان

 بلقلا دح ىلع ةزه فلالا اوبلق مث اَنلا لعانلا مسا نيع |ىبلق كل ذك اهلا نيعلا اوبلقف

 ىهف نبع وم لءافلا منا قا كر 5 هل نيللا لتعت م ول ولو ءادرو ءامك وحن يف

 رواع وهف روعو نياع

 نإ ىو هج و ورحم كا روك و ياو هرم
 ىحن دحاولا يف ةديزم ةدم ناك ع نا لعافم لام لء يذلا عيجلا فلا يلوا هرقل 4

 ةديزم ريغ ةده واةدم ريغ أك | ولف زئاجتو زوو فئاقضو ةغيفكو دئالقو .ةدالق

 ايف أ بوأثمو ةبوثمو شياعمو ةشيعمو زواذمو ةزافمو روأسفو ةروسف وحن لدبب ل

 رئانمو ندا ابئاصمو ةبيوم 9 هيلع ىب امي الف عمم

 ِ هو ساس يسد

 عي لعانم دم انك نين لت َكاَدَك
 بفعوشب تيس ول 5 اهاننعكا نينبل يناث نم ياب رلا عم فلا ءلاعل 5 ع ةزغ 1

 لدبن دئايسو ديسو لئاوعو ليعو لئاوإو لوا وتو فئاين لوكس أ
 ووجب

22 
0 



 انانان

 مثلو ةتباو:نبإو .تعإو مسا يفو ءامسا ةرشع ٍف ظونعحم ع كلذأو لضولا ةز .ٍض ىلا د

 ىدو عطق ةزش نأ ةز رم نا نييفوكلا ددعو مسفلا ُِك نكأو ةأرمأو ورماو ناتنثإو نانثإو

 هريغو فذحلاب ويف مفرصتبو لدولا يف هتز# فذهب لكشي د ديلا اوبهذ امو نيب عج

 اهرسكو اهو ميا مضب ني و مانا أد نب اورتخأو تأ كم ةغل ةرشع يندثا ىلع

 اهإو عومجلا نرم .يث يف فرعي ال فيرصنلا اذه لثمو اهفوذ#و نولا تببآث
 نوكسلا ىلع تيبب اسماف فيرعتلا مال الا لصولا ةزه اهتم هيش يف درب ملف فورحلا
 ةحوتذم امعم اهولعجو ةزوطلا نم دب الف اهب ةيدتبأ اذافمالكلا يف فورا رودا اهنال
 ةةلاث مه نا ةموضم ويف لصولا ةزمف اهادع امو ةنخلل !ًراثيا فرعالا يف نأ ةزمبك
 ضرعي ل ام اوشمإو بهذإو برا وحن ةروسكف لاو جرخإو جرفتسا وحن ةيلصا ةيض
 لدالا نال رابخلا وه رضلإو اههضو ةزولا رسكويف زوجيف يزغأ وهن عرسك هيلاثمخ لادا

 ًالئل ماهنتسالا ةزه دعب فذحت ل ةحوتفم في رعتلا مال عم ةزهلا تناك الو 4

 ,  رعاشلا لونك لبست دقو نيركذا وحن انلا لدبت نا هجولا لب ربخلاب سبتلي

 شال كل للا ” | ادام | تسطع 1 اي ا 5

 مم
 ايو رآه ل نم 0 3 طوب 2 1 لاَ فدو

 ينك اذ انيع لِعا ام لِعاق ِفَو دي تاور نا
 ىنعب تأدده أيطوم تادف دات نة عوج ةعساعتاش ًالادبا اعرق لدبتينلا فورا

 ةزيهلا فنخ هلا الا اًيطو ةنلعج اذا لجرلا تأطوا نم لعاف مما ايطومو تنكس
 اما هلادب إف ةعسنلا فورا هذه ادع امو !بلبق ام راسكتإو اهحاتفنال <|ي اهلادباب

 لايذلا سرفلا وهو لفرلا يفو مها مهطضا ينو لاليضا ناليصا يف ملوقك ذاش
 نسم ال ةليلف“هعل ةكل ةرر انا اذا ك ا اهنبل جرخ اذا ةاشلا ترغما يفو نفر

 ففولا يف تيرخ 1 لادباكو رظض رظ ونيف مهضعب ل ردك دارس الاب

 رءاشلا لوقك ةنفخلا وا ةددشملا ءاهلا نم ميجلا
 ”هتعلاب للا ناعطملا هع وبإو فيوعيلا>

 ضيا هلوقكو
 مب كين اي عاش لازي الف ”هخ تن تانفداشك نالوا



1 

 لح نون طوتسكو كتبا ىنعب مبا ةوخنو 7 يا صمالدو صالد يبف عردلا

 ىنعمب عرزلا لببسإو لظنحلا لكا ا اهاذ ١ اذا لبالا تلظح مل موق يف نشعرو لبذسو

 سوم دف 0 كلملا ُِق تكلم ءات طيشكر ندعرو شعره وهف شغنلرإو لبن دمع

 مدخاو عنا يف ئليدفو لم هو علبلاو ةءوممالا يف علبهو تابما ءاهو مدقلا يف

 كناوال 7 ارز ةييعبت انا لك و سجرن انونف ةلاصالا ريدقتب ريظنلاءدع موززلكو

 ثلاذلا روسكم لوالا حوتفم وه اه درجلا يعاب رلا يف نوكي نا بجوي !هتلاصا ريدقت
 كلذ لكو عبارلا موت“ يناثلإو لوالا حوتفم ود ١٠ درجلا يساخلا يفو ةمومحت* وأ

 برعلا مالك يف ضوفر»٠

 2 - 0 ةدايز يف لصف 4
 اوبتما هب يدحأ يول ورأس رام لطول 506 2 22 2 ه . ٠

 كتل اق لئاوا هانب 4 روماب رث أتدا فيرصنلا يف لعنلا ةلاصال
 نكاسلاب ءادتبالا رذعتل ةكرحم لصولا ةزهج ردص مالكلا يف هب ءادتبالا قفتا اذاف |

 ا كا ةلوا نأف >يشلا قينحن وهو تكاناتس لاَ ةءاويلل رع أوةباسأ و هانا

 ةزم |وةبكتس إ تلقف لصولا ةزمه تدز هن تادتبا نو رق ) ةأبق مالكب هتاصوناف ||

 2 ظ

 اا ا 1 1 ىونحا ضام لعل رهو
 -أ 0 2

 15 ض.أو ضخ كين الذ 0 5 1 ةنه زانصالا رمالاو ظ

 ىافرحا ة ةعل ل 0 دئاز 5 لعف 3 وا يو عطقلا ةزمث نم لطول | هز فرعت

 لوا اهنوكب و جرفتسإو اجارختسا جرذتسإو لجنإو الجنا ىلهتاك ةنم رمالا وأ هر دصم

 ملعاو ركشإو برضاك ةنم عراشملا يناث نكس ايف آلا تبثل الو يئالث لعف نم رعءالا

 درو عبوبه و فالي
 6- 26 م 5 - وأ م 8

 عبن تم انو ءىرمأو نين ا 1 0 نبأ تس رمسأ 0

 عط 0 211 6-2 1 هن ع عنفيح يم

 ل ونلم وأ _ماهفتسالا ئ 18 4 م وه نكي و

 .ادتبالا يفٍجائحاف لالعالا هي لعفلاب هل ابيبذن نوكسلاىلع ءاسسالا عب لئوأ يفب
 ا ا ا 1 م وو وج 25 2 2 حج ا هج لس 5

 ٠م ١يىإ 1١



 كح

 | ءناثل وحن نيلصأ نم رثكا ايلبق فلا دع ةفر 0 0

 ٍ نيفرحو ابابق نيقرخأ أي ةككاش ضبا تاديازو ناوكو نافاك ذل تازنعرو اواو

1 

 ظ عذيمس ءابك ةتدايز ملعي اموق ه عقم اهعوقو هيلع لكك قلب1 وهو رانضغ وحن اهدعب ا

 || ثبارشو ثبنرش نينكلا ظرلغلل مل موتك ابلاغ نيللا فرح !هتبقاعمو سكودف داوو

 ١ امدايز درطإو ناصقيرعو 2 تينلا نم برضلو شفارجو نم ميو

 1 ةعواطأو لعفت و 2 ةعراضألو قيلتو نيس 7 01 5 0 عا ف

 ٌْ فلا مث رجا لبالا كك و حراطناف ءيثل 0 راد وك للعت وأ 3 ١

0 1 

 ظ ةعواطملاو لاعيس ير 2 ى اد : انا 5 هالو

 ١١ للشاري ةعراام لا ىلا رلتفكا ارضا ىإ هلك كاياملل 7 ءانلا دايو 5

 جرس“ وهف اجارفتسا جرغساك هعورفو لاغنتسالا هلع نيسلا 6 وأ جرح دنو ملعتكا

 ١ لبعنت وحن يف !موكب اضيا ءانلا ةدايز لعتو لاعفتسالا ريغ يف نبسلا ةدايز درطن لو

 ١ ردتقإر كرادت» وهف اكرادت كرادتو منستو ميلاعتك اهنم ق:شا اءو لاعتفإو لعافتو
 ردم موف ا رادتكا

 هد 2031 1 1 01 1 9 0 ا ا

 ةرهتشمل ع الا ير مدلل وو 5 مأو هوب انفو اهلآَو

 فوذحملا لعهفلا ىلعو ةرورج ةيماهختسالا 8 0 فقول ِق الأ ءاطا ةداي : ز درطن م

 ال مسإو ةفاضالا نرع عطق ام آلا ةكرح ىلع ينبم لك ىلعو فقولا وا مزجلل ماللا
 ءيجم ع مسأب ةرورجم ام ىلع فقولا يف بجيو يفاملا لعنلاو مومضملا ىدانملاو ةئربا

 هر الق لاو افا 0ك الاقل ءابرااو ارا ا 3 ا 2

 1 1 اكساب 012-22-8 5-7 0 5

 تلا 35-5 نيم مل نس كمدا كيف الب ةدايز عنمأو

 نودلاو ةزمطأو وزولاو* ءايلاو فلالا ين عا ةرشعلا فورا هذه نك ٠يش عفو ىتد

 ىلع موقت نا آلا لصا وهف 0 هب ثدي اع اَيلاخ ماللإو ءاطإو نيسلإو ءانلاو مملاو

 هده لا هاج تام هلو 0 طنبحأو لاأمش ةزه طوتسك نيب ةج ةدايزلا

 تصالد مشوق 5 يي ص. د و ْضعو وفن ااذا ادي ةنطب طبحو لام



 تاجرا

 ا 00 تراب لوك إل لاعش ول نإ اولا اكان 1 هيلا < لإ 515 م

 يف آلا وندايزب كح نيلصا نم رثكأ بصح اذا امهنم الك نا يف فلالاك وإولإو ءابلا

 اذهف تّوص اذا عوعو ردصم ةعوعوو بلخم يذ رئاطل هوبي وح ررككلا يئانثلا

 ءانلا نيب ءايلا تديزف م فورح ةلاصاب كح اك اهاكوذورح ةلاصاب مكمحي عونلا

 ةثالن ىلع# هرددمو 38 رذخ < ءاللا,نعبو ج0 اللاو نبعلا نيو فريصك نيعلإو

 جرح دبك عراضملا يفالاو _لطا يف لوصا ةعبرأ ىلع تردصت ناف لميك لوصا

 مل قاقتشالا نال طوفرذعك لوللعف روى كاسا وهو روعتسي وحن كلذو

 رهوجك لوا ريغ لب ًالوا دازت ال اهنا الا ءايلاكولولإو ءايلا ةدايز لع وافم فدل اذ

 نال رودنلا هجو ىلع ةدئاز رشلا 3 لهرو وأو نأ مهضعب متزو ةوقرعو زوجتو

 ىحن يف اهلش. ةدئاز ماللإو لدا اهنا عحت”]و ةعبرالا تانب يف الصا مرورك دارا

 ًالوا وأو أ ةدايز ا اذ ٠١ رخ ا ماللا "داب رانا جا ىند؛ 0

 1 ا سه هس سس سس

 سس سس ل م سس ل آآ#آ#آ

 ”هوو 02 - ١

 0 اهليصأت هنأ 0 ميمو و 3 اذ تهت و

 رثكأ يف قاقتشالا ليل دب ةدئاز يبف.لوصا ةثالث لع مملا وا ةزملا تردصت ىتم
 00 ةدايزلا مدعىلعقاقتشالال دينا ًالاءركم لف دها وحن كلذو روصلا

 مح قاقتشالا يف ملا تمزااهلف زعرم نرود زعرمج بوث ملوفك لصا ةهم ناف

 لياد لدي ال ةنال لصا يه لودا ةعب را ىلع مملا وا وأ ةزهلا تردصت نإو اهتلاصاب

 هأوق - لوالعفو لللعف اههتزو شوجزرمو 7-0 ون كلاذو كانه اهي دايز ز ىلع

 ىه ى اجهز نه ةغل يف نونجلا وهو قاوا.وحن ةزهنا ىلع هيبنت اةقحت اهليصأت

 ىلولا ةدايز لنئوح قنفتلا لب اهدعب ينلا ةثالثلا ةلاصا قة مل ةنال لصا ق وأول اه

 دئثاز نيلثالا دحا نال لصا ددبم مي« نا ىلعو قواوم وهف اقلو قأو لاق نم فالخي

 0 ا رذمت ماغدالاو لقنلاب دبع ليتل كلذ الولو

 70010507053707 170 71717 190 حا ةا كا553171703757-57 76 ب جج

 يي كا سس ل كك كل --

 ا اهلظفل نفرح نم 0 فلا دعل رخآ 3 ىلا لك

 /أ دعب ةفرطت» اعذائزد در احا لوصا ةثالث ىلع ةرددد ةروطأ ةداكز درطا 5 يا

 8 فلالا لبق ناك ولف ءاصفزقو <ءابلعو «ارمح وحن نيلصا نم رثكا اهلبق

 ش ةنم لدب وا لصا اهدعب ةزيهاف 15 و ءايم

 01 سلا



 ؟

 هذهب نزولا يف اهلبافل. تامال اهسماخو اهبارو امال اهنلاثو يع اهيناثو ءاف لوصآلا

 ا يف ناكن إو للعفو للعفو لعف لجرغسو رنعجو سرف نزو يف كلونك فرخألا ْش
 ١ كلونك ًالمعر اًظنل هلثب نازيملا يف .يح اهينوفتل أس فورح نم ناك ن اف دئاز ةلكلا |

 دئازوةاوتب ةراشالا اذه ىلإو لءوفو لعيفو لعاف رهوجو فريصو براض نزو يف

 نرو هن كاوتك قازيللا يف سيف ربرغت نوزوملا يف دئازال ضرعي دقو يف تكا وظفلب |

 كالزمك لالا نبك باقياج نازالل قنهلبوت وروكما كارلا ناك ناو 1 مار

 يف لاني كلاذإفربيغتلا لبق قس م . لكفلا يف ربتعملاو لعوعفا ندودغا نزَو يف

 ددرءو ددر املصا نال لعتمو لعق دعو دز نزو

 للك يف فلتلأو هوغو مس ٍفوزح ليصاتي مُكَحَأَو
 قفا! ببال مذللا لكم 1 مكح فرح نيلصا نم رثكأ عم 5

 ىا دبدشلا وهو مك 7 ماللإو نيعلا ل وأ لغنتمكا لصاب ًالوصنم سيلو نيعلا '
 هناا اع نك ذوعام نال ليتشم رورو ةيهاطل وو" نسلمرت ناحل وز الانا را

 ىو كمر هعقراك اهنعو نا رركل ونجل وترا 31و

 يف لدب )ل قانتشالا نال ةلاصالاب مح ريصقلا وهو در دك لصاب ًالوصخم نيعلا لثم ٍ

 مسك لات | نلضا نودي نمار ءانلابا ل نركز انكتوا زل لك كيذ يع
 لوصالالفأل ةلايكت ةبجإو اهدحا ةلاصا نال را اصاب اميف محي ةناف لازازو
 قاقتشالا لدي نا آلا اعم اهتلاصاب م رشا ةلاضأ قفين نب م هلام[ ىللو
 ممنوملا لك ةدايزب تحل ةلصاو 0 م ةناف لل ممل نهر ءا للك ةدايزلا ىلع

 اًئانث كلج نم ىلو أ ادهو ملال راصف اهيلإوت ةيهارك ءانلا لق لاشمالا يناث نم لدبا
 تصخصتك هلاخما ةيس نوب رصبلا لوفي 5 ىعاضملا يئالثلل ىنعملا يف اقنإوم اًرركم

 تكا ا كيكنلا

 نيم“ زعبي ٠ دئاز :ابساص **. "نصا نم رك فلا
 هيفا فلالا كتبك ام "رثكارآل "عدايزب ّح نيلصا نم رثكا فلالا تبع اذا

 قم كلذو هيلع لويحم هاوس امو قاقتشالاب هيف امدايز مولعم نيلصا نه رثكأ
 فرح يف آلا لصا نم لدب يبف طقف نيلصا تبحنافىالسو ىبضغو داعو براض

 ههبش وأ

 به



 ا

 ةدايزلاب عّرتملاب ما ايف مجنرحأب هىقحلاف سسعفا إولاتف هيف ديزملاب قحلأ دق
 زواجناف هأنع ه الللعف ىودح للعف عمن الع نإو ةلوق ا عرنملاب ىف 9 لو اذكف

 عبارلاو ا 0 ع ةعبرأ لف ةشيخلا 0 0 درج مال

 2 "و لالا رسكب لللعفو دناللا نئعبك بالا ر كو يانا م تاو لوال مضب 0

 نأ هانعم ىتنا صقنلا وا دي زلل رياغ امو ةلوق 7 هيشلا ودو بعطرتك ثلاثلا

 ىأ يش ةدايز ىلا وسقف“ وه ةروك لأ. ةلثمالا ريغ لع ةكمملا ءاهنالا -. و اج أم
 4.ف كديزم كك وهف ةلذالا كلت نس م 3 و ينعأ بلاغلا وه اذه نه صنقنلا

 تنابر”ض ىهو هم صوقنم ا مجنر مو رج دعو جرخسمو قلطنمو كبل

 نادل لونك ركاز عيت لن بطر مفك ذب و لصالل لقا لكم يم ضن فرم

 ظئالغ ةلصإو ظرلع حت فلل موق و حيجملاب يف مب هن أك لدانج ةلصاو لدنج لدانحلا يذ

 0 0 كلالابأ ةمسدمو الا "ين اورولا اذه لع ثايب لال

 0 ربثزلا يفطوقو ينجنبا هاكحوف ةرخ 3-3 كانلا 0 مرعشل 5

 25. هظ كن ون 6 2 ٍِِ همس

 1 د هالي زل لفيؤت 001 0 2 0 ةردلا 1 ٍ دقو ياخ

 يلصالا نب قرنلا ر 5ذ مدق امإو 4ع فذتس [؟ عضو ا 00 ىلع هنايرط

 نألا اذه يف يفوبلا جانحل للكلاب فضل معلا قيرط ىلا كلذب لصوتيل انه دئازلاو

 لاق هركذ اخ كلذلف
 0 م 4 5

 يك وطلب دْئاَرَو نزو ُ و لباق لعف ٍنوضب

 را ه- ص

 قس فافَو يع ءارك 0 ل اذإ مال بفعاضو

 ١ لصألل ام نَْوْلاِفَف لحاف اتم عال إى
 0 1 لؤا يلج كلافلو لعف فورحي اهوصا لبانف ةلك نزت نا تدرا اذا كنا 0
 ينل |



 ةناف لوصالاب آلا قحلل ال ةنا لسن الف قاحمنالل هنا اناس نإو للحو للظو ددج ون

 | ةليدحا ام فورا ةدع نم ل.دحي ل كلذلف مسالا يف ةنم رثكا لعنلا يف فيرصتلا
 ةلف در 0 ا 1! اماقةتس ةيكاذي 0 ةنمادرخا واع 0

 ىحخ 3 2 :ملا يضاهل دحإوو جرحد ون * لعانلا يب :بملا يضاللل دحإو ةينبا ةثالث

 ةدايزا غلبي ةنم لوصالا يف ةالثلاف ويف ديزملا اماو جرحد وب © رمال دحاوو م

 5 7 ةسهحو هافق ىلع هاقلا اذا هافلسو روهجو براضو مركأك ةعبرا
 اذكهو ٌرادحإو سسعفإو جرختا وحن ةتسو ىتلس عواطم قلستو لفاغتو ملعتو

 را مج هل رحا وحن ةتدو جرحدت وحن ةسه ةدايزلاب غلب ل وصالا يابرلا

 ةدايزلاب للا قيرط كنأ 55

 لاعقو لاعقو 0
 0 0-2 2-6 5 00 ١

 الللعف ع لع عيت 1 نإ ف للعنف 0 مو

 2 ل ا
 كلاثلاو لوالا ردك للفو رفع ثلاثلاو 2 ؛ب لاعفةةسيغاب رلا درجلا مسالا ةينبا
 ظ ا اذيا بهذلا ءاما نمو قيقرلا نامعلا 6 جربزك
 / يناثلا عفو لوالا رسكب ”لعفو جطمدك تلادلإو لوالا ضب لاعفو مردك ثلاقلا

 | جو لوالا ضب للعفو ةنيفسلا نم مالسلا هيلع حون جورخ نمزل مسا 0 لطفك

 0 ل 1 رو ا
 لق را و اك لا عرفم للعف نم فنعم هدنع ةنال هاما امنا هيوبيس

 نثرب بلغعلل اولاقو ب د و ب دخو عشرجو عشرجو نا 5 دع

 تلق ناف للعف اطاشما هي عمسي لو دجرب ططخم ءامكلو طفرع ةيدابلا يف رمشلو
 نيكي 1 * مناي م كل فم اعط كمال لا اا لا

 .هب اونحلا دق معاف هسأرب لصا لاعفو قافتالا قيرطب هعوفو نوكي ال لهو اعرف
 هب اا دب ا 3 لع هك 2 امو لغا توهتبشإ اذا اططوع ةقانلا تطاع اولاتف

 قامحنالا ريغل نيلدلا كف اهيف ينانسا يتلا ةلثمالا نم وه سيلو غدم زيغ 3-5
 ماغدالا كلف نا مسن آل باوجلاف لصالاب قحلل انإو قاحلالل نوكي نا بجوف

 يف اك كلنلا ةسايقف ءاممالاب ةصئخللا ةينبالا نرم لاعف وه ائإو بدن ومن قامتالل

 ا



 ب مال 0 و 8-2 وا ادرجم هدعب 0 8

 وبكيت ذو زيصأو معو أ يذل رخك ديم | حمص ضايع ذا 7 6 و . كل 7 8 الأ . 6-1 ا
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 اهي را ثمين 0 ءأهب 3 2

 و

 م

 لاق كلذلف هاوساب ةربعلا اذإو بارعالا فرح نال ل ةلكلا تازواف رخكلاب ةريعال |
 ياك كاسكو مضو جنا يئالثلا رخآ ريغو درجلا يئالثلا مسالا ةينبا ركذ داراامل ||
 لوالا حوتفم ةلذ هلقحأ ةكس كلذ لعشف قنا اي ا ا لوالا متنب َ

 حوت 1 10 مومضهو دضعو لك ادا ةرماود و ةموصضم وأ يركب وا يناقلا 0 ا

 يناثلا حوتتم لوالا روسكمو قنعو لئدو درص ون هموم وا هروسكم وا يناثلا :

 دزو يا معن 2 0ك دزو 2 لعفو !لباو بياع وغ هةهويكم وا 00 وا

 بعك وحن موضم وا روسكم وا حوتفم ةلوإو هيناث نكس ام ةعستلا ةينبالا كلت ىلع
 ام يادحإو" اك رشعاما ف ون الفلا ءانب يف ةنكملا ةيسقلا معن لفقو معو

 ةنه لقثا ىلا 00000 نم ٠ لانتالا |ودركف أبنه لقا ةمضلاو 09 0 ند لعف ١

 هنو هتسال ٌعرو لعولا يثذخ 1 ]2 ةبيود | لئد طلو: ك لعف وهو ردان ذاش دحاوو

 قاف اانا كو |
 5 0 ل بع 1 8ث ا هم 17

 لعنب لف صيصخت مهدصتل لقب سْكعْلاَو ليهأ لعفو !
 لعف ىل 5 ةلالدلا هب و دمق مال لعف نه ا 2 0 دال ٌّق لعف لق امنا لوقت ا

 ربل يف قام مورا ف ةتيرنا# * ينيب عاف معمل

1 7 02 

 نوض 1 دزَو اهيل ا لعن يلا اريك و خو فاو ١
 ديزءو درج ىلا مسقني اهالكو لوعفملل ينبع 4 5 لعاعغل ينبم لعف نيب رضىلع لعنلا

 لوالا عنب ليف ةلخما ةثالن 0 عاب 0 ةيف

 فراك يناثلا مضو لوالا تفب لعفو برشكيينادلا رسكو لوالا نب لعقو برضكينافلإو
 ذخا امو دمحو نمضك يناثلا رسكو لوالا مضب ا ا لاا 1كيلو

 ك1 ا مك ضرعل درجلا يئالثلا ن ٠ لعانلا لعف ةينبا ركذ يف ْ

 برقا هرابكعأف رسكلإو مها ا اين 0
 6 -- ار ا >َ

 ادع اتي اوف هيف دري ْنِإَو ادرج ' هر كا



 نرخ

 لاخي ديفم

 2ع 2 دى
 - مم - 2

 يي 2 قلعت رم ايهاوب هدف 1 38 يرب - 0 4 00 2

 اك ك6 ني ان ف ا را لا رم
 ماكحارييغتلا اذهو لوعنملاو لعافلا مسإو لعنلا ءانبىلا ردصملا رييغتو عيجإوةينثنلا
 فيرصتلاف فيرصنلا لع ىسي اهب قلعتي امو ماكحالا كلت ةفرع.و لالءالإو ةعصلاك

 6 ا 00-5 3 1 ام ةفلكلا ةينب ماكحاب ملعلا وه نذا
 ضرعي ناذللا اههنال لاعفالإو فورا هبشن ال يتلا ءامسالا لكلا نم ا :هو كلذ
 | اهب فيرصتلا لعل قلعت الف اهمشو فورحلا امإو ماكحالا كلتل عيتنسملا ربيغنلا امه
 ربيغاا كلذل اطوبق مدعإ

 يل

 7-07 نصا

 ايم كوس ريف رصتو لاك ياك نر نيد
 اًريغم نوكب ن ول فيرصتلا لبتي الف نيفرح وأ دحإو فرح ىلع ناك ام نا يعل

 عضولا لصا يف لاعفالإو ةنكملا ءامسالا هيلع ىنت.ام لقا نا اذه نم منيف فذحاب

 بتارملاىلع هماسقنالو ليقث ليفت الو فينخ فينخ ال ةينبالا لدعا ةنال فرحا ةثالث

 | بابين اهيلا جانحلا روصلارينكتل هتيحالصلو ةيوسلاب طسولاو ىهتنملاو أدتبملا ةثالثلا

 يفعبو لقو ءامسالا يف مدو ديك نيفرج ىلع ينبيف صننلا اهضعبل ضرع دقو عيوننلا
 نع كلذ اهجرخي الو !ديز قو "نلعفأل هللا م وحن دحإو فرح ىلع وا لاعفالا

 فيرصتلا لوبق
 -- مهم .ه < 7

 اناادغ اسعاف 4. 1 لَو 20000 رمسأ ىئنمو

 ها ممل تحاسب - بسسس ت-تتوع 3 تح -

 | لصا يف طقاس انا بواودا وهو ةيف ديزم ىلإو دئاوزأأ نمدر 7 ارك 2

 | ينام اءإو يئابر امإو يم الن اما درجلا مسالإو ةفرعتس اك اًريدقت وا اقينحت عضولا

 فيلانلا باب يف رودلا رينكتل اهنم عصا هنو كل قوف ام ىلا ةثالثلا نع زواجتلاف

 هيف ديزملا مسالا امإو امتدايز اهمناصقن لائتحا ردق ىلع نوكنل ةسيخلا لع راضتقالإو
 | راريمحا ون كلذو لاوضالا يمان نكي ل نا فرحا ةعبس ةدايزلاب غلبي دنف

 طوقرضعو بيل دنعكر خالا لبق دم فرح 7 ياذا يف دزي لو ماجنرحإو بابيهشإو



 ظ
 انارمل

 ءارلل ةلامالا فك يف رثا ال هنا ىلعو اذه ىلع هبن دقو هيف ءالعتسالا-فرحل رثاالو

 كا لعتسم فكو هلونب ةروسكملا ءارلا عم ةروسكملا ربغ ءارلل الو ةروسكملا
 اذإو ءارلا ةرسك لجال رارفلا رادو مراغ ون لاهي هنا ملعف ونجا ال 0
 نا يرحل بف ةلامالا كرتل يضتنملا دوجو عم ءارلا ةرسك لجال لاي وحنلا اذهناك |

 | نوك طرش نا نم لبق مدقن اميلعي انه نمو اكرتل هيف ىضتقم الام كرامح وحن لاك |
 / لحخنا ذو هركذ مدقت ةحوتخم وأ ةموهضم لوح نأ ةلامالأإ كوع 9-2 ءاراأ

 دهحاىلا لايف ةلدننم راو دق ةناف اهم عنملا كك فنالخب ل نزتاذلف ةلانالا يي

 ثتيبلا لصتي ل ابدل لع الو هاوثب راشا اذه ىل و ةلامالا كرتب مساق قو ةلامالأب

 009 تس كين 3 رك وع 5 : ه-

 ٍ التو ادااوعخا ف هورس - الب يايا اولامأ كاع و
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 ا 1 2 0 تود نكت ل ب ليت 0

 نلأ فكل ءرَسالكلبأ فرع يفءاَر ردك لي لَو
 07 ناك انيذ ذإ تف ْق شيال أ اه هلت يذل 1

 ةلاماكو اداع تيآرو انازغم وحن ىف نيفلالا يناث ةلام ماك بسانتلل الط فلالا لامت دق

 نا مث اهدعب 1م امهب ظفلتلا لكاشبل . ىبجت اذا ليلااو ىقشلإو ٠ ىلاعن ِهلوق يف نيذلالا

 رظنو اهب ّرمو انيلا رظنو انب رم وحن اهو ان ينلا كيس الا نكمتي مل ايف درطت مل ةلامالأ
 دلو ىلعو ىلإو امإو الا ةلاما كرت يف سايفلا ىلع |وّرج دقو !مبرضي نا ديريو اهلا |

 سانتلا ريغ لع كامكو البال موف قيال هنلطم عما دلتا اقل ىع لك لاما ايكو

 حنو اذهف سانلاو لاملإو بابلإو املع جاهلا كلذكو روسلا اوف نم اهججشا اهوار
 ةنال نابي تيبلا فرط يت ءار رسك لبق جتفاإو ةلوق هيلع ساني الو ةلاءالا ديف عومسم
 رار فرح !لاعت ءاوقاه ةرول كسار اونلو يح لك كلاخأ ةدرطملا.هلامألا 25
 الر د كالا اعلا املا بولا رطل لي كح لاقت لوقو! صقل(
 روك ا اهبل يقلا ةلامإر فقولاب ةصوصخم هذه ةلاما نأ الإ هاه فقولا ةبلقنم ءات
 اه ويلت يذلا اذك هلوقب نأكل ني قولا ملك ةينيفقا كفوا[ عضوا ف اخ

 يف زوجت ال امنا ملعف فقولاب تب الأ ةيالع ل5 لاما نقخ العفوا قاعي اذا
 راع ىاكم هلال قزاز ضو روج ةروسكملادارلا لب ضنا هلاغا نإ الطرلا

 ملال



 ا
77 

 ةلصننم وا نايبك ةلصتم اهدعب وا عبابكءايلا لبق فلالا عوقو ةلامالا بابسا نم

 دركي م ولف اهبيجرِدأو اهتيبك ءاهاهدحا نيفرحي وا هادي تبرضو راسيك فرحي
 بابسان مو اهئافخل ءاطاعم دعبلا إورفنغا إو ءايلا دعبل ةلامالا تءعنتما اه اهدحا

 داو هناتكو رمفرحم اياك هرج نارا لاع وع اهباتفرسك ملك كفل لا كتل نا
 ابغا ريو هاه اق ردخأو كرخت ”هالكررا (لزليتك نكراس اهوا تنشد
 نب دقو ءالعتسالا فرح ءايلا وا ةرسكلا دوجول ةلامالا عني دقو كاهرد هذهو

 هاوةب كلاذ يف رمال

 ار ثنُكَي اَذكَو امْؤَأ رسمك نم .٠١ اربظم فكي الميسإلا فرحو
 - ه-

 َ 0 مم 0 © مسا س6 م هو خوه ذأ

 "لصف نقرب وا فرح دعب وأ 2 لصت» دعب ثنكي ام نك ْنِ
 ه هةههدس ىةموه هه ره ار 5 م نم اع اع نا و

 ا وطرلا ركل روكا ويكي هلام مديرا عادل
 قوق نجد تو دو 2 21 2 همسءز ع

 ىنجأ يك راغفخح ا 5 539 اف كنب ا كَ لعتسم كك

 2-2 - ع 2 ا : هَ 50 2 7 2 ا

 لوفي أم ةبجوي لق ككل كلفت مل هلبألا لوك و

 نم فرح فلالا دعب كتيناكو ةدوحوم 425 وا رهاظ هر ةلاالا "تنل ناك اذا

 ناكو فاقلإو نيغلإو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو ءاخلا ينو ءالعتسمالا فورح

 فانك فردي ًالوصنم وا فقانو لظاحو بطاخو طخاسك ًاللصتم ءالعتسالا فرح
 ةلامالا ءالعتسالا فرح عنم قيناومو طيشانمك نيفرح وا غلاب و قعانو طرافو

 زوجتالف ناراذعناذهو ٌراذع اذه وحن ةحوتنللا وا ةمومضملا ءارلا:!ذكو اهببنش.بلعَو

 ءارلا تناك ول ام فالخي بطاخو طخاس وحن يف زوجت ال ام اذه وحن يف ةلامالا

 فرح ةلامالا كبلات لقكر 3 .ةروتكاب انريغا فار لاب كن اي كل ماس اباد رك
 ءار دعب نارك تال كراج ىلإ وبكم ل ركب نام ياللا لإ - مكابملا لكل
 مرابضو حداصو لئابقو فئاحصو بلاغو ماظو بلاطو لاص وحن كلذو ةروسكم

 حالصا 0 فالخم و روسكم نم ءاللعتسالا ف رد أع بالغ و بالط وح فالذي

 ةلماعم ةلماعي ةلامالا لها رثكا ناف ةردك رثا نكاس ةنم ءالعتالا فرح ام عاوطمو

 ريغب كرت ىلعتسلا ناك ول 15 هلي ال نم منهو ةليجف روكم ةنم ءالعتسالا فرح ام

 لاه هتاف ةروسكم ءار ةنم فلالا دعب امم رارتلا رادو مراصبا وحن فالخيو رمكلا |
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 لصولا رثنلا يف طع دقو ان.ستسا مادملا يف هلوقب ضراعلا هبشي ال امزال كانب ينبملا لع

 هدتقا مادهيف . ىلاعت هلوقو . 3 ىلا رظنإو هنستي ل . ىلاعت واوقك فقولا ع

 ةنمو لظنلا يف كلذ لقم رثكو يئاسكلإو ةزمح ريغ ةءارق يف . هيلع ىكتال لف

 زجارلا لوق

 ْ اصلا قلو ى يرحل ا لك انا تال ها تيدخ دقل

 اهيلع فقولا يف اهيطعي 5 ام كفيعضتلا نم قالطالا فرح لصولا يف ءابلا طعاف

 ةلامالا 4
 ه0 ا ِ 2-0 2(

 فلخأيلا ةنم غعقاَولا ا 1 كك دأب نيلدملا لالا
 || 20 ار هع 2 هد هب 5 ا 0.

 ابدع اهلا 1 ثمين انلأ اه هيلت اهلو ذو 1 ا نود

 1 ا انف تلال اشو ةركلا رغ ةحاابإو الأ يك تنلالاب رت نأ ى امال

 ىا ظنل ابفرظت 0 ةدايز الو 0 تود ءايلا ىلا ةرئاص وأ «أي نم 531 تل

 ءايلاعلا رتاضإلاو ةزونو ةاتفو دهر ىدطا بيل اك ءاي رف لذي 3 ادن
 ةفاضالا ع الا لا فلا ريصم نم قو كسلا 8 زرتحاو 0 ىزغمل كل

 قو" يبق ريغصللا يف مل مثوث 5 وى نم ةدايزأ 0 دفا ر أو يوهو ىف 1 ءاي لأ

 1 هول لصف 5 ا 3 ةنئاكلا ٠ نم فرطت أب 1 يودهو يفق 2

 نحاس 02

 : نِدَو فخ يضم 1 0 ا نا لعل ِنيِع 6 اذكهَو

 ه5 كنيس تح درب د ك1 الدنا كلاما نركترنا كلا يالايج اك

 هس ناريصيف تنخو تنب انبيف لوقث كتاف فانك اي وإو وا نابك ناك اّيئاَي و
 اذهف اهتكرحي ءانلا تكرحو تميعلا تفذخت ةتاعف لصالاو تلف نزو لع ظنللا

 ىلا دنسي نبح هع هيون كاوا لوح )انين كالخ ةنئلاطلا روت
 تو م2 وحن تلف نزو هعاطنلا ِ روديق ريضلا ءات

 اريل - 7 1 را موف 1و الملأ ىءابلا ىلات َكاَذك
 ع 2 -- أ

 0 ا يلي ذأ رس "فاي سرك ورك |
 : 6 ع - 0100 04 2

 8 1 كاف نم ةلكوع ا 5 2
 | ا ا ل ا



 ذل

 دقو ضيا ءاطابو 1ريثك ءانلاب امهلع فقوي ةناف تالوإو تابيه ءان ءانلا هذه لثمو
 | ديغول كاع اويغ لب ناكشحلاب ةلططيى قل نت ءانلا ىلع فقي نم مهنم نا ىلع هبن

 بلقب رثكلا يف هيلع فقوي هاهاض يذلإو عحصنلا عج ريغو يا 1
 يف ةزمحو ؟ءاع نبآو عفأن كنق اب لفك ربغ ير ءاتلاب هيلع فقوي دقو <اه هئات

 : 0م لوب |وقو : موقزلا ةرجش . تاع ل

 نآس نم طعاَكرخآ فذ لم للا لع كسلا يفت
 وعر : رعارف امو رش 2 و 00 ىوس يق 0 5

 0 ا ماهنسالا يف -
 ىضتفأ م ءاضِتقا 5 مسا اًمنخنأ ام ىّوس 0 0 ١

 2 - داي الا مراة وق اليا ريا 0 هس

 هزأ ءانب 0 كرد ام لكب زجا ءاهلا يد لصوو

 4م 5 2 سطر علو و

 انت ءاويلايف 0 ميدا 8 0 7 وو
11 

 02 0 0 فتوال 0 لصَوْلا ضنا ظعأ ايبرو

 كلاود ؟ةرورجلا ةيمايعس الأن دعلو همرإو هطعاك اذقو وا همري لو هطعي ملك امزج

 هم ءأضتفا ديز ىضتقا م ءاضتفأ يفو هم هيج تنجم :يم يفو هم الع تلعف م الع يف

 اهي يفك دحاردن 1:12 2 ينل لتلك كاملا ذك

 ةيماهنتسالا ام ىلع فقولا يفو هقل الو هق ارمع قئالو !ديز ق يف كاونك دئاز
 نا زاج فرخ ةرورجث ٠١ ت خيم اك جزا ديز ىضنقا + ءاضتقا يف 15 ةفاضالاب ة هرورج رجلا

 لعفقولا يف ازاوج ءاطا ةذه قحلنو دّوجا ءاطاب فقولاو اهنودو ءاطاب هيلع فقوي

 ةئكرتخ تراك مالو ةليازغا ةيكوتت نأ ىدلتآلو اًبارعا هيشمخل ءانب ةكرح كرمغ لك
 تناك نإو يضاملا لعفلا قحلت الو بكرملا ددعلإو مومضملا ىدانملاو ال مساك ةضراع

 000 رجارلا لوق امإو عرادشملاب هببشل ةمزال ةتكرح
 دلع نءىتحت إو تحن نمضمر| "للظا ال يل ئ م

 فقولا يف اهزإوجىلع هبن م ذش ميد انب كير ريغب اهاصوو هلوتب هبن هلثمىلعو ذاشف



 دار

 نا طرشب فيغضتلاب هيلع فقوي نا زاجو فرلا نوكس لاح ةكرحلا ىلا نيتفشلاب

 زاجو براضو مردو رفعج وحن كرحتم هلبق نوكي نإو ةلع فرحالو ةزمث نوكي ال

 ةره رخآلا ناكر ةكرملل الباف اًكاس ناك نا.ةلبق ام ىلا ةكرخما لقنب هيلع تفقوي نا |
 دا هي 0 ريغ ةض ةكرحلا كن كناككزا ْ

 تيأرو بلا اذدو 5 درلاب ثررمو كر لادا اللا ءدرلا وحن

 اذهو ورع ثررمو 36 اذه انربو معو ورم وحن يفو أطبلاب ك ترزتو طبل
 ردك اكل[ تلال مك رك ل نهلة كاش كال ظل فوتو ل اياد ل ةورب

 نه ةللا 0 ف الو فورخو بيضقو ناءز و اهابق اه مومضملا وإوأإو البق ام
 هلو 0 ارو كلارا ل 3 تدومي سوا +

 لاةيالف ةفإ ةقوبسم ةرسك الو ةرس وبسم ةض ةزملا ريغ ن * لاني ثا 0

 لقنلإو هلوتب ةراشالا اذه ىلاو مالكلا قف لعفو لعق مدعل ' دربب قو الو لجأ لد

 ةنكاسلا | ةزملاب قطنلا كلل و عنو :: سيل زومملا يف كاذو عنتم ريظن 0 نأ

 اس ةنركم داو اب يرام و وا وعلا ل2 افعل اتا فائاذآ و داآرز

 ٠١ ىلع فقولا يف رننغا كلذ لجا نمف بعصا اهب قطنلا ناك ةنكاسلا ةزهلا لبق

 ايتقال بارو اجلا أ تينج ومن ةثلا لقن مزعل ريغ يف وجال اءنكآس دعب ةز زهور
 ركل لع 00 رع يك م نكاس ىلا ةمغلا لقن ا

 01 راكم مااا ]يالا هدير نإ رو بوتس ىذ اطيل يروا اةيض

 ىدرلا اذه نولوفيف ةكرحلا سنا ةزنطا لدبي و لفني مهضعبو ءوطبلا نمو ةيدرأا
 يدرأأ اذه لونيف ةكرحلا سناجش ةزيملا لدبيو عبتي مهضعب و يعبلا نمو“

 راتبا
 ها 2 لا رع 00 يا يا

 0 ب مطار كيسيكس لا دع "ا ويتقولان
 هد <. 1 0 2 00 95 2 2

 ا نبذ ريْغَو 0 امو ا يق اذ لقَو

 لصو محب نكاسب نكي ل نإو ت.ءاق وحن لعفلا حن يتلا ءانلل جرفم مسالا ثين أت ءات
 هئات قالا ةأمومو ةأتفو ةفشمق هرك و ينل لخدمو ثخأو ثنب وح ءانل جرخم ا

 كنور. ءاتب كلذ ل عني دفو فقولا يف هاه هىأت باقل عونلا اذهف فلا وا كرحض |

 تامركملا ترم تانبلا نفد ديرب هامركملا نم هانيلا نفد مضعب لونك اههبشا امو
 يمتاز  ب تطس1_1 : 17005 سسا سساسسه سدسا
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 "فيد اماه اهب يباق 'تكرت دنل 1هنيدح نسحو مغ اذبح الأ

 ناف ريضلا ءاه ىلع فقو اذ اديز تيارو يديزب تررمو وذيز اذه وح ُهَلِبَق اه
1 3 0 

 ءاطلا ىلع فتقوؤو اهتلص تفذحد هي تررد و وكما ةتيأر وى ةمومضع كناك

 اير ىغ ىلا نوت نع لفبا:ايوصس مناك ناف نرخ: صولا ملعقتان
 || نيعلا فوذحم نوكي نا آلا فذحلاب هيلع فقولا رائخلاف ابوصنم نكي لل نإو ايضاق
 | نبا ةءارتكمايلا درب هيلع فقولا زويو ضاقب تررءو ضاق اذه لافيف ءانلا وا

 هلوقو . لاو نم ةنود ن» ل امو . ىلاعت هلوقو . يداه موق ة لكلو . ىلاعت هلوق ريك

 يأ ٠ لعاف , 3 4 فوذ# نيون ناك ناف . قاب لا داع او ىلاعت

 : | رم وحن يفو هلوتب 906 : ىلعو درلاب 2 ةيلع 5000 27 ءانلا فوذمم وأ

 3 ا ايوبعنم ناك ناف نوبل ريغ صوقملا ىلع فقوااذإو يف هاا در موزأ

 تيار و ةيكاس

 تررهو ضانلا ا لاني دقو يضانلاب تثررهو يضاقلا اذه و دوج ١ تابثالأو

 ضافقلاب

 ١ نتن هالات قانا ا رارخبما عوني رسما

 م 0 ةءرع ع ِء هت و

 | ادار وأ اكرم
 زوم دم هّ 2

 آل زومهلا ىوس ِس - لقنو
 سوز

 جنتيم ه ريظن مد د ل 0

 8 0 م

 6-1 4 6 رخ 7

 ظ القت 57 و اثل 6أزي
 2 مه

 ينشب 0 1-3 يف َكاذَو
 نان ل5 تقلا ناكسالا هجوأ ةسهح كرحتلا لع فقولا يف

 نات فس ألا ءاه ريغ ناكنإو ناكسالاب 5 هيلع فقوي مل ثين انلاءاهك ا 13

 5 نع ةرابع وهو مورلاب هيلع فقوي نأ زاجو لصالا ىهو ةاكشالاب هلع فقوي نأ

 ةهقنلا نم هءانتما يف ءارثلل افالخ ثالثلا تاكرلا يف زويد 0 ا ءافخا

 ةراذالا مايشالاب دارلإو ١ ةيض ةتكرح باكا كول

 - هيوم ٠١

: ْ  

َ 



 سس

 لاف سياوفيس يذبسيلو هب يننعطيف عمر يذب سوأو

 . دييعلل مالظب كبر امو لاك هلوق نونتحا لب اذه لعو لبن يدب نسيلو.يأ

 لجر لونك اذك بحاص ىنعي لعفب بسنلا ءاي نعىنغتسي دقو ملظ يذب سيل يا

 هيوبيس دشنأ لمع يذو سأل يذوماعط يذ ىنعمب ل و أو عك

 ركببا نكلو ليللا جداال 7 م يكلف ريلبلب تن

 نع يشو ثوتبلا عامبو رطخلا عايبل اولاقو راهتلاب للءاع يا 0 ىكلو ارإ
 نقلا يفت افلا هيسويبلللا لفرق هاج انوإ كيرا كاك و يرطغو الغ
 ب كلذ نيف ضعب نم ذشا هضعبو اهيلع ساقي الوبظنحم ىلا بشنلا ذإوش قم

 يزار يرلا ىلإو يزور ورم ىلإو يرهد رهدلا ىلإو يرصب ةرصبلا ىلا بسلا يف

 ىلإو ينارجو فاءنص ءارهبو ءاعنص ىلإو يرورحو يلولج ءارورحو ءالولج ىلإو
 ةنمو ةيحالط لبا عطا لبا ىلإو يودب ةيدابلا ىلإو يو.ءا ةيما ىلإو يناردب :تدبرعلل

 ةيغلاو 3 ةيقرلا مظعل ينايحلو يناجو ينابقر ملوق

 افرذحأ رحنق ريغ َولتَو 35 5 لعجا متف رثآ انيونت
 اراقب رايد للا وع ةلظأل»“ راراوشا عرس فقول قدما

6 5 00 
0-4 

 يضل ىو لوزا دوما دوه لن وفاز وكل اب يوشا هفق رع
 ظ ىلع فقوب نا وهو هيلع ا اهالعاتاغل ثالث نّونملا مسالا ىلع فنولا يف

 لدب الب نيونتلا فذحو نوكسلاب اهريغ ىلعو اَدلا نيوننلا لادباب حوتنملاو تقولك

 راقت هلع اخ تملا تازانإو ١ دير كير وت تراوح معن نفل نييورسللاب دال

 ةيناثلا ةغللاو 20 ولا يف ةتون اولّذباف نونك ندا امزككو ع وحن بارعالا

 امور هير ذك 22 فاكر ن0 د يملك نول له فوت ناو ةعيبر ةفإ

 ١
 12 ال | 0 ةغللا نه دهاوش ن 5200 ف ع لوا علا ةم سات سوح يوكن
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 سدفلا هوما لونك اهييعاط ىفعك ا
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 | بستلا يف زاج ءانلإو فلالاب عيج الو ةينثت يف ماللا فوذحلاربجي ل نر 2
 ٍْ يوديو يديو يودذءو يدذع اأو ديو رع كاقيف 1 فوذحلا در 4 هيلا

 |١ نو ينس فايع ا نس هللا فعلا ناكل علو يقناو

 : يونب و يوخأ ثنبو تخا ىلا بسلا يف لاتئو ياش واش يف لاقيف هوحنو با ريح

 قبو ”ينخا لاونيف "نسوي امإو ليلخت إو هوبي تهدم اذه اه 10

 || اذإو يوتكو يتك ساوب 0009 16 انلك يف لوتلو
 :هانعو' فيعَضتلا هيف راد 3 رد ناك يروا قاف هل عيلان اال يئانث لا ب

 ةلصا يوأ ول يف لايف هنيعضت بجو لتعم قرح ت6 2 0 لاقيف

 مسا الة كلوقك ةزه ةيناثلا تلدبإ او ةععوشانلا لكلا كزناقا ناكيأ ناد ئؤول

 ناف ءانلا فوذحلا ىلا بسن اذإويوال لاقيف اًوإو ةزملا بلق زوخجيو "ينو لجر

 ماللا لهم ن ناك نإو ينصو يدع ةفصو ةدع يفلاةيف فوذحملا درب ل ماللا بت ناك

 ابلصا ناك نا نكمل ما مودل لك ذل قا هاياباولب نار وزلا تلو

 ىلا: ةفوانحلا نجعل ريا( نينعتالا فاق روتمفللا'ةلماع٠ اد خت ل نوككلا

 بهذم ىلعو ”يوشو هيوبيس بهذم ىلع ةيش يف لايف ةنكأس تنا كتراا

 2 و شف لالا

 ِْمْصَو 1 كر مّ آْنإ خجل امان رك َدِحاَوْلاَو
 ئإ 2 هم ١ 3 1-3 َىش 0 3 ف

 ليف نا 5 عا 0 9 لعق لاو لعاق و

 2 دع كيو 7 2 00 أ 3

 ارصتقا نم 2 8 ا 5 ل 8 ريغو

 ىلا ب كلوتك هيلا مك هدحاوب 1 هيد لع قاب مك ىلا تملا اذا

 ةيملعلا ىلا ولقنب دتيعج ترع عيمجلا لاز نإو ”يسقحا 2 ىلإو يضرف ضئارنلا

 1 ير 6. ةتيعتج ىلع ايفاب ناك نا اك يرافاك هلظنل ىلعويلا بسن

 ناك نا اذكو عضولاب اًدحاو هباشي ل نا هلوتب ةراثالا اهوحنو راصنإو راغا ىلإو

 هاي نع بسلا 1 ىنغتسيو يديدابع هيلا بسنلاف ديدايعكهدحإو لها عج |

 رق بحاص ىنعمب ساكو نبالو رمان ون اذك بحاص ىن»؛ لعاف ىلع مسالا ءانبب

 لاعف ىنبي دقو زازيودا دادحو لاذب وح فرحا يق لاعف ىل ىلع هئانببو ةوسكو نبلو
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 تا 1 ات 2 ل عع حور
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 5 نان ا 2 كل أ 2 دسوق 00 71 2 :صلا 2 و ا
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 كما أ | ناب ةوديه ةفاض أ ١
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 يلاسك هاسك وحن يفو يوابلع و يئابلع ٠ ءابلع وحن يف لاقيف او او بلنل نو مست نأ
 نأَرَق ٠ ارك وحن يف لاقيف لمت نا بصعحو لدب ريغ ةلصا ءرتاك نأو 368

0 5 

 0 هم

 0 ١ تففيرعتلا كك

 تهاا قل ك1 جد 1 2 2 28 9 ًّ !

 ا ه 0 كك اذ مل 3 لوألا ا 01 ىوس 0

 1 كك جز فر 0 أماو 1 طب انك تالا 0 ةلوع أما 21 مدع

 ير 9س 2 -
 ايل - 2غ - 1

 تا

 اى

 ل

 ا يي اي 33ه 0-2 فذح لك ِ ةلج وه 0ك ل د اذ اذا | نيكل - 251 كف عم

 ام 0 د
 6 ع فذه جرم هدد مال بمل رد ىلإ عرقا اك ضب 3 ارش دجا اذ 63 ى روي ءرخ قرت

 ىبز ج نم ى د رجب يدعم 6-2 يو يعل كف 3 كك ف اضيأ يرق

 !ءرمسا بكرألا

 7 2 هزجن !قرعم متم ناف 0 0 2 مت تاللا ميت يفو

 ”يديز 3 ريبزلا نبإو ديز مالغ يف كلوقك هزت ىلا بسنو هردص فذح ا

 10116 اذ دك اديك ناكل ةلرعلاب تو ةمرع اة نامعاا ناك ناو عركلاو. عرشتو ١١
 7 ل ا امل لوتشلا دما لكلا فرحا هيكل رك هر دم لليلسفد لا |

 0 يلمثا فان١٠ دبعو لبشالا دبع يف موتكردصلا فدذحو هيلا بهن زجتلا ١

 0 ا - . 2 077 <05 تا 7 ه-

 1 1 1 مح م انادَخ فقدذده ةئي 8 ماللارد : زبحأو

 + | 20 0 1 ٠ 8 7 2-1 26 ١

 2 0 تب را خب عى ديم قيادات 0 ف
 ك١ ل 7 ى 2 هه 32 1 - 3 ع 6 2 ٍِ 2

 2 0 01 - ل « ه 2
 . 2 3 1 .٠ مل ٍ 6

 ومد 1 54 هو 0 7

 لا يأ“ هنو ّ الا اه ةيشك 214 0

 6 10 رس كالو اك قوقل در يجو ةصعو تح اك ان كفل عيبا يفد

 ع ب و و جم دن سلا -

 ا د 5 " ةينلا يف فود ذحلا در ١ [وؤيسم ن اكوماللا فوذ* هل بوشملا 5 ا

1 



 ؟1/

 روس فرحا لبق عقو اذأو فذد ريغب ينيبودطل بسلا قف لاك بارعالا فرح

 يطأ ىف كلوت ةروسكملا تدع اب اهيف غدم ةروسكم ءاي بسنلا هاي لجا نم
 قلط اىااتف املا دف |يكرت نحو قط لاق ناو يقلع هيلو 7
 ىلا بسنلا هي لاتيف فذحت ل ةحوتنم اهيف دملا ءابلا تناك قاف لات اديب

 يجب هلا بسنلاف مايهم ربغصت مم وحن ةلوصفم ةروسكم تناك ول اذكو "ينبه زم
 جقلاب فينختلا ةلقف دما ل كت" فيدل نال

 . 2 2 1 0 1 2 2 ٠ 22 01 .٠

 مزح ةليعف يف يلعفو مزتلا ةليبف يف يلعفو
 2 7 ا 012 2“ - 0 ردا

 ايل وأ الا اهب نيلاثملا نم 0 ع رمال للعم اة ١ و

 29 2 2 ا 2 ا 2

 ايل اك 231 ع ةليوطلا" َنآك ام اوهمتو

 لرارشلا تكف ار اب ربل ويحط جاو توكل ظ
 ةرببع ينو ييلس ةفيلسلا يف موق وحن لشو نح ةنينح يف موق و كلذ م ْ

 كن 12313 فعاد أو يربللا لكما وها للجو لب وع 2 او ير 4 ْ

 ىحن امأو ا و ذشو ينايج ةنءوج يق موت 2

 0 ا اا كس اان تعا ولا 7 ظ

 0 هر ماللا جن 1 0 9
 لونعو ليتعيف ملوق وحن 1 ءيشانم فذ<ال نا هيلا بسلا يف درا اف ماللاعبح |

 . : -1 8 ل 5 .٠ و 6 ٍ 0 5 -_

 | ىهن ماللا لتعم ناك نأو يلذه ليذه يفو يننث فدنث يف ملوق وهن ذشو يليقعو يلدذع
 ئهقو يدع يف لافيفاروتكم ناكتتلا ايلف اك 2 هتان فادح برو هاشتاك 7

0 7 
 ايت ََ - ري صر ساس

 3 0 . 2 " 2 ٠ ا

 نك ا ا ا م 2 ا 0 ظ
1 

 | ايف زاج لصا نم دب و قالا ةدئاز تنك إو وار ءارص يف كاوتك
 سات سا ةسعل

 ١ فيعضتلا كف اوافكتما مال يليلجو يلب ب وط وى * ىليعف 0 تا

 : رد :نأ ءاولا ف لحم ىل رلعف ةليعف يف لاتيو ابابق ا 0 ةكرش ا 58
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 دك ل١ يرناخلا "سبع .ةارد , . الكيل ناوترتلاب اذ فكر ظ
 مهفو يلعتسمو لءتسمو ”يدتعمو ردتعك فذحلا بجو اًدعاصف ةسماخ كاك

 كاك قاف روسكم هرثسا لبق ام.ىلا بسن اذإؤ رهاظروكذملا ظتنلا وم هلك اذه
 لئدو رف يف لاتيف ةف ةردكلا لهي فيفختلا بسنلا يف بجو فرحي ةقويسم ةرسكلا

 ناهجو زاج فرح نم راكب ةقوبسم ةرسكلا تناك نإو يلباو يلث 0 يرغ لبأو

 يرم ىلا بسلا سايق تيبلا يرملا ُِ ليقو ةلوق يبلغتو يبلغت بلغت 5 لاقيف

 0017 1 ظفار يو كاب ف يترالان .نة خد اخ ااه ١
 دل اال ١ لاو نيالا نوكش نا نبي كلذ, ىف, قرف لوءايعاكم بيست هاد
 يسرك يسرك ىلا بسنلا يف لوقيف نيت دئاز اتناك اذا نيئايلا فذحت نم برعلا نمو
 بسنلا يف لوقيف ةدئازلا فذحو اًىإو اهباق ًالصا اهادحا تناك اذإو هريغلعني ا
 كلذلو اهفالخ رائخلاو ةليلق ةغل كهو يوضاق ضاق يف لوفي 5 يومرم يرم ىلا

 اذهب ةبتعا مث تببلا ثينأت اتو فذحا هإوح ام 1و وب ترص الرا لكلا
 ' زيكا فلا ل2 جفال

| 

09 - >5 - -- 2 5 2-2 0 
 ل 2 . 5 مسا ها . 7 ء.او رو م 2

 كلذو هلصا ىلا در لصالا يف اىإو هيناث ناك نإو يثالثلا روصفللا ةلماعم لءاعيو

 ةددشملا ءايلا تناك نإو تي وط نمةنال يو وط 'طىلإو يوبح يح ىلا بسنلا يف كلوق

 راجت ا. او اواو ةيناثلا تيلقروة ننال اريل وا بسلا قيقذوي ناقزح ةقويشت

 ءايلا تناك نإو يبدق لاقي دقو يملعو يوصق لعو ”يصت يف لاقيف اروسكم ناك
 اوس اك ةخل ىلعألا 0 نيئايلا فذ> بجو نيفرح نم 1 ةقوبسم ةددشملا

 بجو مضت عج فاد لثمو بشل فحأ هيأ ْملَعَو ظ
 قمع + ىف ند ووش كمه < ا هدضكلا ع2 م
 © .٠ 3 مل ا هو 1 2-89 6 <

 >2 .٠ 1 صل « هوا .٠ 0 م

 ابرعم ناديز ةعا ند يك لاتيف 1 جي وا ةينثث ةمالع هيف ام بوسنملا نم فذحي

 ةءال هكهيحتتا عبج ةمالعو يناديز لاق نادمح ىرجع هارجا نمو يديز فو رحاب ظ

مجت نيبيصن هذه لاق نمو يبصنو ”يفرع نيبيصنو ثافرع يف لاقيف ةينثتلا |
 نونلا ل

2272555 يب
 10 تا 2222225 55
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 0 5 2 2 ّض 3 1 5 0 هآ

 2 6 0 066 2 هورروه 2 و

 2 - ماع 2-2 ءينا نيو ع 9 يم عم ءايلا اعلا
 0 0 01-5 2 5 اعبر زئاجما فل و

 - >- 2 2 هم هى مود 17 -و 2و

 نعي ثلاث باق ”مدحو بلق 2 نم قحااعار الا ف ف منا
 ا و م2 2 ه”وده

 0 6 ذأ ابهنيع لعنو لقب احاتفن ١ بلقلا 3 503
 ا

 2 2 0 ِق َرِدخأَو 0 ا 3 وو

 هاي وبارعا فرح لعج كلذ وحن وا داب وا ةليبق وا با ىلا لجرلا ةفاضا دصف اذا

 نحا ناك ناف يديعابدجا ف لانيقر سلا ف كادوا تراس ارتست د0

 تاعجو تفذ> ادعاصن فرحا ةثالث دعب يجْإو ديدشنلايف بسنلا ءايك كاي مسالا
 يرم يعرم ىلا بسنلا يفو يعفاش يفاشلا ىلا بسنلا ةس لاتيف اهعضوم بسنلا غاي

 || اضيا بسلا يف فذحتو د دئارلا  لصإلا نيياتترفت نقؤعرم لاقيالكو

 ْ 5 زودنا ملا بش اذإو ”يمةكم يف كلوذك كت انلا ءات نم ه مسالا يف ام

 ةطاارسا ةيلاعل قاف اي داع تناك ا افي ردن قلع كارلا

 ةقوراخا هيفا ان نان اكلت ةكبارن تاكا ناو يركتج ريو كوت اك نان 52

 يلح ىلبخ ىلا بسلا يف كلوقك فلاب ةلوصفم وا مالل ةرشابم اًوإو اهباقو فذحلا

 قاحلالل ةدئاز ةروصقملا فلالا تناك نإو رانخلا وف لروآلإو ءيوالبحو ”يولبحو

 || زاوجيفو يربحو ىربح ةسماخ تناك نا فذلا بوجو يف ثينأتلا فلك يبف
 ىلا بسنلا يف لاقيف ةعبار تناك نا فلالاب لدف ريغب وإولا ىلا بلتلاو فذخحلا

 تناك ناو ثين أنلا فلا يف هلذم فالخي دّوجا يناثلا نا آلا يوقلعو يلع ىتلو

 أهعو يوتفو نك اواو تبلق ةاث تناك ناف للصا نم ًالدب ةروصنملا فلا

 دقو ”يوهلم ىبلم يف لاقيف تفذد ارو اضيا اواو تبلق ةعبار تناك نإو يوصعو

 بس يطخ وام كدا بجرأ دعاصف ةصمأخ ت تناك نإو يبلم لاقي

 تناك نإو ”يوجتور جت وحن ةثلاث تناك نا 0 جنو !ىإو هواي تبلق صوننملا ىلا

 | داخلك لاق يوضان تعد ة اءمتنبر !ىإوسلنل دقو يف - ضانك تفذح ا



 انا

 هذه :رع ىنغتسي الو هيد و ةئينسو ةريود ليقف هانلا قاحلب رذص 3-1 لصالا

 أ بيرحو برحو ديوذو دوذ موق ذش اف سبللا فوخ دنع الا ذوذش ريغيف ءانلا

 أ كوخ ةعزأن كرت او كيعنو لعن عيردو عردو بيرعو برعو سيوفو سوقو

 خس ءانلا ةفحت ال هلاممإو اذهف سيمخو سمخو ريقبو رقبو ريجتو رجت كلوق سبللا
 ةرجش ريغصت اهنا نظل ةسيمخو ةربتب و ةري# تلق ول كناف هريغب سبتلي البل ريغصتلا

 برحو عرد وح نمينالثلا روغصت يفءانلامدع دعاك ا فدي ةودجلاة يحتم ريو

 مامإو ةئيَّرّوَو ارو موق كلذو ةثالثاا ىلع داز ام ضعب يف ءاتلا قال ذش كلذك

 ةفاف يا رثك اّيالث اهف ات قاحل ردنو هلوقب راشا اذ ىلإو ةيديدقو مادقو ةممإو |

 ةرثكلا يف |
 وب ره م 5

 ين وات اهنم عورتلا مناذو يتلا يذلا اذوذش |ورغصَو

 امعورفو يذلاو اذ الا امن. نكمت لا ريغ ىلع لخدي الفمسالايف فيرا: !ةللج نم ريغصتلا
 هجو ىلع نكل اهريغصن مجتسا اه, ف صوي و فصوت !.موكب ةدكمت ا ءايسالا تهباش امل هتاف
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 0 ضاوعو ريغمتدلا لبق هيلع 01 ىلع اهوا كرتف كا ريغدل هب فلوخ

 31 كا ل يكل ةايعأر يف نياقلا تقدرو ارضنا ىةديرماا دل مك
 21 ري ل ا ري ل

 ا 0 كل لاما حملا ف1 لم للا جلا هن انلان ةلكلا
 ىلا 100 ةجاجل أ املا ا قدم ىل انعارالالا ريغغمتلا غاب فذحت ملف ةدحإو 0

 زجارلا لاف كل ايذ كلذ ينو كايذ كاذ يف لاني و ىلوالا فذ> نيعتف اهلبق ام 3

 "يملا كليو ناكم# ذل عرار عكا
 نييذللا ةدلاو رحل قو نود وللا نتيئاللا يثو نوبدللا نيذلا رياغصل ُِ ناشي

 ريغصت.انيوللاف.تانئلل| واني ىللإو ايوللا يتاللإو ياللا ريغقت ق.لونلو نيبؤللاو
 هعججو هرهغصت مع هدحإو ىلا يناللا در تايتللإو هظنل ىلع يتاللا أ

 * بسلا “
 0 ا ا ا

3-4 
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 تيطر ليغ ةرقمأ اىولر متي ات )أ ىلتو هيدحا .هاوح امم هلثمو



 اال

 هس بسسس اسس ببي بمس س__ل_سس___ -___-___- لل

 00 ا

 ملوق ىلع المح لضالا ىلا هودرب ملف ديبع اولاق نكلو دوعي داع ن.ةنال ديّوع سايفلا
 ىحن يف كلونك هيلا ثدر ةزه ريغ لدب تناك ناف فلا هيناث امو دايعا عيججا يف ١

 خل كلوةك اىإو تبلق ةزه لدب وا ةدئاز تناك نإو 0 ينو بيوب باب

 ئاص فيات لص الل هل ريع انلالا ساكنا اذكوبإ ايوا دارك يسارا

 اكل كلوت كلذ ريغصتلا ىرجت انركذ اهف ٍر اج ريسكفلاو جيوعو جاعو 5252

 0 دانا 5 براوضو ةراضو باذإو بانو باو

| 

 و 0 »و 00 4 دل زوم هد 8

 نقر ذا دار م انلاب اك ترا ١ دوج نا 6و6 نا 6 فانيلا د
 قو كو ةينسو ةهيفش ةدعو ةنسو ةفش يفو ةيديو يد ديو مد وحن يف لافيف

 ىلع رغص ثمين انلا ءات ريغب فرحا ةثالث لع صوننملا ناك ولو ةهيضعو ةيذع ةضع

 لاش« نالفوذحلا درت الو كوش اذهتلق ةنرغص اذافحالسلا كاش اذهلوفن وظنل

 ةترغص مث ها تيمس ولف نيفرح ىلع وه ام فالخب درلا ىلا عت 0
 مكه عر خالة ذا ل لا لكن ُّ تلق
 | انطسولا ينعب بيطعلا» لمالاب ى ئغ اا 0 مخلب 05

 تناك ناف دئاوزا| نم هدب رجت مسالا ريغدت وهو ميخرتلا ريغصت ىسي عون ريغصتلا نم

 لوص انام اك نإو لكطق للا هدر ةعزرا ةلوصا تناك نو يدق قادر ل ل

 دورحمو لءاحو دوسا يفو فيطع فطعملايف لاقيف ءاذلا تقحل ثنوم ىسملإو ةثالث

 ءادوس يف لاقيو رفيدعو ل روفهعو ساطرق يف لافيو دينو ديوس

 هيوبيس كلذ ىلع صن عبوسو هيرب ليعامسإو ميهاربا يف لاني و ةليبحو ةديوس ىلبحو

 لك اذ + 1-5 ]أ 00 / 0 - 2 هه

 نوح 2 الث راع عتاوم 24 تت رخص أم شميت 0 6

 2-2 2 ل هَ - و« : ل 2

- 0-4 

 : --ك- ص د : َّ 5 6 - و

 م ايف أت ةاق 0 00 دو
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 5 ار ووو دمت نس الانا كلو
 اج فاضملا رع 7-0 يي ارب عاب يول ورام
 0 79 د ِِس انآلعَف 00 00

 | الج ميت عيج 2 يد : سي َلاَصِتنَأ رّذكَو
 رويغصتلا ءاي نعةلوصنم اهذاتب رضي الف ةدودملا ثين ًانلا كلاي ريغصتلايف دتعي ال

 ثيناتلا فلا لئمو ةلصننم ةلك ةلزنمب اهنال هاي ديفح ءايدنح يف كلوتك نيلصاب
 ناتذي رمل نونلإوفلالإو بكرملا زو بسنلا ةدايزو ثيتنآنلا هات كلاذيف ةدودملا
 يرقبعو ةلظنح وحن يف لاقيف ت0 عج ةمالعو ةينثلا ةمالعو ادعاصف ةعبرا دعب
 نارفيعزو كبليعبو يرقيبعو ةلظين ةلظينح تاهلسمو نيلسمو نارنعزو كبلعبو
 تالي رند
 2 - بو راكإ عرعر 0 8

 2 مه2رل اه ب "جر كل 7-22 هاعا سش»

 ريم 6 00 نإ 7-1 مرزاك <- ريغصل دنعو

 لالتتسا ناكما مدعل ةدودملا ند لاصفنالا رب دقت نع دعبا ةروصنملا ثين املا #
 ناف اًدعاصف ةسماخ ةروصنملا ثين أنَلا فلا ريغصتلا يف فذحت كلذلف اهي قاطنل
 21710 + ىف كلوق كلذو ليعيعفو للعيعف لاثم نع 0

 فلا *اقبإو ةدملا فذح زاج ةدئاز ةدم |هبقو ةمماخ تناك ناف زيغيغاو رقيرق
 ظ و تا يي 0 ةكع قامو 5 أيل

 4 < 2 عك 6 5-0

 2 ه- 7 ا 15
 0 0 ا ديع دع 5 3

 لييشود + ]ساما دك نواة لع نيربلا قذف ألو رز <ى.ع 60 يه هللا اح | وح سدح و ع
 0 10 ا ناك ام ريغصتلا يف هلصأ ىلا دري

 ين لاقيو ماودل |و ماونلا نم امنال ةيودو ةميوق ةيدو ةميف وحن يف لاتيف جاك

 ناكو 0 رسيلإو نيقإلا نم اهنال رسيبمو نقييم رسومو نقوم وح



 1١؟
 1 ص هسا

 ان اكحنْيالا ففلاح 1م لك سايلأ نع دِئاَحَو
 هدد ةك اق اي ةدايازو ا ةينات جنو هلو | مخ نم دب الف هريغصت فصق نكمم مسا لك

 201 دس ام رك اذهان ايعاكر ناكا نإو كلذ نم ركاب ران ا ناك ناف

 ىلعو يذف ىذق يفو سيل سلف يف كلوتك- ليف لع ريغصتلا لاثم يجن

 واع تالك ]بيت ّ مرد مثرد يفو رايعج رذعج يف كل ا

 وياكل ين لصوت اب ليمينو لعيتولا ريقطلا ىف. لظوعلت ومع

 نوب زيحو جارخمإو هدفنا تم لجرفس وحن ريغدت يف لد ليلاعفو للاعف

 عرج يف تفذخ أم سنن ل فزهنت نيببزحو جيديغو د 1 أو عي مو جرينس

 ريغمتلا يف فذ> ام ضعي نأ زوجيو طايح تغش نإو طيح ىلطنب> يف 00

 طييبح ضنبح يفو جيرافسو جيريتس لجرفس يف لاقيف رخالا لبق ءايب ريدكتلا و
 هيلع ساني الو ظنحين هدحإو ءانب ريغ ىلع ريسكتلاو ريخهتلا + يي دقو طنابحو

 اننا رئاكش نيبال ف فلازم ]1 لاين ع رئاطوإت الك 7 كلذ ىلإو
 يو نايشع ءاشعلا فو ناب روذم برغملا يق موق ريغصتلا يق سايفلا هب فاوخ

 لج وذ لجر يثو ةبابيل ةليا يفو نونيبأ نوني يثو نايسينأ نأسأا يفو ةيشيشع ةيشع
 ظنل ريغ ىلع 0 هب فاوخ امو ةمليغا ةلغ يفو ةيبيصا ةيبص يفو

 ثيداحإو ثيدحو عراك او عارثو "و ليطابإو لطابو طهارإو طقر مل مثوذ هدحأو
 هيلع ساني ال هلاثمإو اذهف نلف او ا 0 يطفو من راعاو ٍضورع

 وي تارك ديرو 0 0 3 1
 | فرح 9 ل ناجل ءاو هل يضطر تارعا هن ل رقما ا سا

 ١١ لاف كلا واقذَو دمار ا ةروصتللاالا نا كي انلاءاناولم 251 تاك ابازألا
 | كلذم ال يش ة.لو ناف ىلعف ةئنّوم يذلا نالعف فلا واق مسوأوثب هبن 000 ا

 ءاريجو يليبحو ةريق .تاركسو لامجإو هارهحو ىبحو ةرغ وحن يف لاقبف ةحنش بجو

 اولافف ناركس باب نم سيل ةنال نوحيرس ناحرس وحن يف لوفنو ناريكسو لابجأو

 نيراكس عسا يف |ولوقي مل مال نا ريكس |ولوني لو نيحارس ميجا يف موال نحكم



 انك

 ددنلب نم ءايلاو ددنل أ نم ةزوهلا يقبتو نونلا فذحت ةاليرمالا ذدنليو تلا يف
 53 عضوم يف اجناغ نونلا فالخي ىنعم ىلع نإلاد ويف ناعتي عضوم يف امدالو افزكدعت
 ايس نا كلت. ايلإو زيطإو ولوقب ةراشالا ةلئسملا هذه ىللأو ةلاصا ىنعم ىلع هيف لدن
 مدع ىلا ج رم الل“ اه ءاقب نال نيسلا ىلع ءانبلاب ءاتلا رثؤتف جيراخت جا ارذتسا يف لوقنو
 مدع ىلا جرخي ءانلا فذح عم اهءاقب ناف نيسلا فال ليئاتك جيراخت نال ريظنلا
 ءارلأ بدم نييازح نوير 3 لوتتو بّرعلا ملك قيرسل لعانس نال ريظنلا
 1 الا راسكناو اهنوكسا هاي تبلتف وإولا تيقبأو
 حورجلا ىهتنع ةغيمأ تونم ءالا كنب يدر هانا فدك نع انمذح نغب ل تفذح
 مدقل ام ىلع فلالا بلقو ءاهلا فذ نإلادن سوباكلا وهو نالدين وحن يف لولو
 فلالا ىلع ةيزم اط نال ةزيهلا يقبتو فلالا فذهتف طيطح طئاطح وحث يف لوفلو
 ال اهداتب نال ءارلا ءانبإو ملا فذحي ضيرارم سيروم وج ىف لوتتو تر
 ليفاعف ال ليلاعف هنا نظل سرمارم ةءوج يف ليق ول ةنال ملا فالح ةيلصالا هوي
 فذ طنابح ىلهابح وحن يف لوقتف روم فذاحاف ةيزم نيرئازلا دحال 8 ) وأو
 كرحت* اهنم لكو قاحالل اهم اتديز ناتدئاز انال واولا فذحب للاكل ورنا كلو واولا ءافبإو ماللا فذحب لئاوك لك أوك يف لونثو نونلا فذحي رطابحو فلالا
 تك نإو دنالع ويف لول هوحتو ىدنلع اذكهو ررض فذحلاب ه«مصخلا ى سلم
 لثام رثوأ كلذ فالخي رخالإو لدالل ًالثام نيدئازاا دحا تراكم راو اع
 ايم لصالا .لئام ريغ ناكولو حئانع نود ججانع جنش“ يف كاعك هكا سال

 فذحت درباا فلاخو سعاتم سسنعتم يف لوقتف ءاقبلاب هيوبيس دنع رأ 1 ةردصم

 سساعق لاقف لصا هازاب اهنال نيسلا ىتبإو ميملا

 سس سس ب | بجسم

 ا ا ع ع سمسم

 هةهيتيشيسلسلعييس

 ا
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 يبامخ نمو ىضم ام ٍريَغ ْنم
 دق ,ريزملاب ةيبثلا يارا

 انك ةللا دبا كوب كلي راؤك هس هس عازر هاملت
 عيجي للاعتف نافرح اهدعب فلا هئلاث عجل كو هو هببشو للاعف وافعل عمج ةينبأ نم

 للاعف هبشامإو نئاربو نثربو جرابزو جربزو رفاعجو رنعج درجم يعاب ر لك هيلع

 قلعو فرايصو فريصو رهاوجو رهوجك قاحلالا ةدايزب يعابر لك هيلع عيجيت
 وم الو ىرغصلاو ىزاكلا فاي نم دف ام كب نأ ناقل وا قالعو

 لاشءىلع هيبنتلا مدقت ام ٌعاصو ,مارو رحاس باب نم الو ىركسو ءارتحو رهحا باب
 عباصإو عبصإو دجاسمو دج“ وحن كلذو للاعف هبش ىلع عمج هنا رك ذي لو ودمج

 هر فدع < كلا 12 اعلا يف عج ١ درجم ناك ناف يساؤنا امإو ملالسو سو

 جرت نم وأ قنردخ نونكا داي دازي ام ناك نا هعبار فذح زوجيو جرافسو لجرفس وحن

 دزارفو نرادخ دوجالإو قزارفو قرادخ لوقن نا كلف قدزرف لادك دازب ام

 ن سس سن يك > نكي ملام ا رم يسارا ع ناك نإو

 ْ 0 -1لبق امو جراحدو ع كادفو سكودفو رطابسو ىرطبس وحن

 بح م اي يأ | ]| 1 < <11

 ريفاصتو رونصعو ليدانقو ليدنقو سيطارقو ساطرق ون ليلاعف ىلع عي

 0 "كي ملام ِهلوقب 5 راخ لاحق

 عيبا ان ا 3 0 نايس

 ب

 | لع ةممات
 هه ص

 00 3 اف 8 3 5كيلو ةأوس 2 1 را

 0 0 وهف نوبي 2 فد واول ايل

 ىدلملاكب :ةاماغأ اه لكَ ٠ عبرت تدتاو:ق-[و دعو
 مسالا يف ناك اذاف ليلاعف وا لئاعف لاث» ٠ ىلع نوكي نا عيمجلا ٠ 50 ةياهع

 ضعب ءاقبإو قضي فقع لانا نراق فذح نيلاثملا دحاب 3ع ل ةتكتارزلا 5 02

 رص

 _حدتسم عبج م لوقن اذه ىلعف ريم فذاح اف هوفاكتلا تت أف 5 ةيزم َةَن ام يبا ١

 لوقنو ىنعم ىلع ةلالدلل ةددجتتو ةردصم اهنال ميلا يثبتو ءانلإو نيسلا ف ذهتف .عادم



 ىلع فصولا نراك ناف قعإونو قعانو لهاوصو لهاص وحن لتعي ال ام ركذا. وا
 قباسو سرإوذو سراف موق وحن نم ذش ام 7 لعإوف ىلع 0 ل لقاع نكد !ءاق

 مدام قسما ادب اسز مادو 1 تاق كوك طرأ الو
 ذشايف الا ركذ ٠ ريغل لعاوف * "يجي لو ٍصاونو ةيصانو 0 ةطافو بحإوصو

 نخ|ودو ناخدو جاوحو ةجاح ون

 1 د وعم تت خف 6
 دك رع اعلا 15 يدرج ١ لبق هذه ياجو لكل نهر انام ةرثكلا عيج ةثبإ ىم

 ىا بئالحو ةبولحو فئادصو ةنيحو سئانكو ةسانكو لئاسرو ةلاسرو بئامجو

 الو زيزع لوعف نم وهو زئاجتو زوجتو بئانعو بانعو لئاشو لاهث وحن اهنم ارم

 | هيلع رثعب داكب |

 اتي اووف دار ايست قابلا يلاعفل ابو
 لاعسو ةالعسو ماومو ةاموم وحي صنخم لاعتف ىلاعفو لاعف ةرثكلا عج ةينبأ نم

 لوا فذح ابرو قارعو ةوقرعو رابهو ةيربه وحن ةولعف وأ ةيلعف ىلع ممال ناك 3

 | ىلع ءاج نييدئازلا يناث فذح ولف سالفو ةوسنافو طابحو يلح ومن نم هبدئاز

 اينما ءالعفىلع تاك ايف ىلاعفو لاعف كرتشي و سنالقو طقابح وحن للاغف لاكم
 لاعف كراش كلل كو ىراذعو راذعو ءارذعك ةنصوا ىراعصو 2-0 ءاروت ا روعك

 ىرفذو ىلابحور راض ل“ 12 ل ةرودتم فلا 02و

  ىرافذو ب افذو
 هه---21

 0 تمار 1 يرحا 53 دج 6-2 يذ 00 ل

 | اى يستللاةد دج ريك قد دقم اي هرخ ١ ينالث لكل وهو يلاعف ةرثكلا عج ةبتا نم

 | سيل يس انا اذه ىلعف يراصبو يرص) لافي الو يداربو يدربو يس 1 "يسرك

 ناب رظ ايلاف 741 نونلا تلدياف يريسان ا ةلضإو :ناسنا عج وه انإو ينال امج

 6 سانا ناك ولو لصاالا ىلع نيبارظو نيسانا لوقي نم برعلا نمو 0

 دحأ ةلوقي ال هو يارتو ”ينانج ”يرتو ” 2 وحن يف ليغأ يم

 د قرأ ال قف موج يف َّ انطنأ ههبشو لي

 0 4 3 تحت
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 ليش ٌنالعف نيل لع ريغ لَو ًاليعفَو 3 العفو
 ع لعف وا ليعف وا لعف ىلع مسا لك يف 0 نالعف ةراكلا عيج ةينبا نم

 ظ بميثكو نابضقو بيضقو نانشخو نشخو نانطب و نطبو ناربذو ربظ وحن نيعلا

 | يف لقو نالمجو لجو ناعذجو عذجو ناركذو رك ذو نانغرو فيعوو نانكو

 تا ا ا دا كل
 ظ لافو ناروحو راوح نولوتي مث راكأو ناروحو راوح 5 3 0 نافزو

 ْ انالعن ةراكلا ءانب يف نوزواجت الو ردكلاب راوح موق

 جا عسب داس كودو ٠>
 ظ 15 بعرس تلو لاس وبا طوع كلما ف5 كا
 ٍ ريغ لعاف ىنعب 4 رك ذل ةفص ليعف يف سيقم وهو ءالعف ةرثكلا عوج ةينبأ نم

 أ حدم ىلع لد ايف رثكو ةامركو مركو ءافرظو فيرظ ون ماللا لة«ءالو فعاضم

 ( ينمي اهاهاض ال اوقب ةراشالا اذ ىلإو ءارعشو رعاشو ءاحطصو حتاصو ءالقعو لقامك
 5 ةزيرغلاك وه ىنعم ىلع ةلالدلا يف مركو لب وهنل هباشم رعاشو حلاصو لقاع وحن نا
 ظ ةنيلخو >انبجو*نابج ونايف ءالعف ظاحيو هارجم ىرج اذهاف ليعف نع يبئانلاك وهف

 ظ ءالعفا ةرثكلا 7-2 ؛! نمو ءالسرو لوسرو ءاددوو دودوو :اهعس 0 ءانلخو

 ١ ىيفغو ءالواو ىلوو. ءادشإوردت دش وع (لدملإو فعاضملا ق ءالست نع بويدا |

١ 

 ظ ْ ىنوهو ءاقدصإو ىقيذصو «امصنأو بي صل ع 1 0 كااذ د2 ريغو هأونب هاو ءاينغأو
 ؤ ْ كلذ هياط كذيهإلا ١

 2١ و 4 0 0 لعافَو ل َلَءاَمَف دا 1 ما 7 0 ١

 20 اه ٍسرأَ ١ 95 ل هِءاَقَو ,لهاصو ه ضئاحو

 رثاوكو رثوكو رهاوجو رهوج وب لعوف ىلع مس“ / وهو لعاوف ةرثكلا عرج ةينب أ نع

 حداوقو ءاعصاق ونحن العالم ذة ا عياوطد و عباط ون لعاف ىلع وا |

 | لعءاوفو زئاوجو زئاجو 2 لهاك و لعاف لع ع وأ طءهاورو ءادهارو 1

 اوطو ثماطو ضت|وحو ضن اح ىلع. لفاع كيو 0-0 لفل فصو

 ٠ جة جست 1< 2
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 في رظعمج يف مأر اكو فا ارظك ونوم يفو لعاف ىنعب ليعف يفو حامرو رو نأهدو

 يقو ةنالعفو ىلءف أهو هييثنأ يوان انصو نالعف يف لاعف وثكو ةئركو مركو ةنيرظو

 ىفغو نابفغ عج يف صاهخو مادنو كتافغ وحن كلذو هاثنا يو د نالحف

 ةمالو وأو ةنيع انف هزيغ ىلا لاعف زواجي مو ةناصتخو ناصخو ةنامدنو نأمدنو

 ١ عاق 0 ظاحيو 2 وطو لوط عج يف لاوطوخ نيئصو ةليعفو ليعف نم ةهج

 ءاحصب و صولقو ريخو داوجو ف#تإو ةيعارو ةمئاقو ماور 23 و
 |!( داوطي 101 ابلاغ نصت 0 ُُض ”لعف ود

 ١ لح نالعف .لاعنللو لَو ان ا. أ لعن

 | اييرتغ يف لقو اًهاهاش“ . ام ممرعاقو توح يف َعاَشَو
 8 7 د ري 2 لكيف دراهم وهو لوعف ةر كلامج ةلخمأ نم

 1 03 ل و ةرثكلا يف نوزواجتي ٍنوداكي الو لوعوو لعوو رونو

 ع ىلع, ا لوعف درطإو اًردان دع ءيش ةنم ءاج نأف لأعف ىلع هعج

 سو رضو سرضو لوهو لهو سولفو سافو بوكو بعكا وحن لعق وا لعف
 ملت ملل را نيعلا لجخم ىا عاق لف ناك راف كورأ ودور و قونحت دبع

ْ ا
 
ْ 
ْ 

 ظ
| 
| 
 ا

 ١
| 
| 
ْ 

 ىح * كلذو ه هيي طرح 7 ماعف د 1 ارطاب هل مو لوعف هلل ي اد 3 9 لاق ةللذلو

 ظاحيو قوؤسو قاسو ا ذو بودنو بدنو نوجتو نمو دوسإو دسا
 5 م 0 ه5 0 يبدو د مثلابو ٍلاصو 0 اعلا

 50007 ذرجو نآارغأو رغنو 00 درص وه كلذو كلذ لبق هيلع 1 ا

 روك وادعو دوع 0 لعف 2 لعف نع وأد ةزيع 1 عمج يف اضبا نالعف دراعيو

 يبي ت75

 ريغ يف نالعف لفو ناعيقو عاقو ناليخو لاخو نامتو جاتو نادونو نونو نازبكو

 راودو نا ئنصو ونصو ن الزغو لازغو ناوخإو خاو ا رخو برخ | اولاق ركذام

 هذهف نإونقو ونقو ناطرحو طئا>و نافرخو فورخو نافظو ميلظو ناريصو

 0 هيلع ساقي الو طظنحي 5 اهاثمإو
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 زركذ قوثالا دغل ملونك كلذ ريغ يف طاح اة ذركا درغ وُ ينالوا ةدرفو ظ

 ةرذهو رداه موقو اذ

 18 3 1 ل 0 ةلعافو ,لعاتل ها و

 ه7 2 1 0 5 6 1 2

 ارهنءامال لّمملا ُِق نادي اركذ ابيف لاعنلا ةلثمو

 ىن ةلعاف وا لعاف 0 ماللا ميت 2 فصو ُِ سيم وهو لق 3 7 عج ةلثمإ ند

 سيم وهو لاف اهنمو مّوصوةمئاصو مّوصو ماصو برضو ةبراضو برضو براض
 لوقك ةلعاف يف ردنو ماّوقو متافو ماّوصو مئاص ون لعاف ىلع ماللا ع فصو يف
 رعاشلا

 داّدص ريغ ينع "نهارا دقو . ةلئام نابشلا ىلا "نهراصبا
 ىش ةلغاق: ىلإ قاعات ع يكررخللا ليال لاسر لد ضبا ردنو ةداص عج ينعب

 اضيا ردنو راس عج يف* ارسو زاغ عمج يس ةلازغ اولاقو ينعو رفاعو يّرغو زاغ

 درع لاجرو لزعا لجرو سفنو ءاسفنو درخو ةديرخ ومن

 ناس نا ناي

 لاعف هل اضيأ ”لمفَو

2240 

 8 لآ 5 ا ب و

 لجأ 0 ليون لص ل ةو لوم كي
 در أ بَ 2 يف كا 20 6 لعاق 0 1 ُق

 وهز عا 00 نم لِ فو يف عض

 ْ ' / | يفت ةلبوُطَو لوط وخ“ يف لاول تالف تلو
 يك و نيس ١ اناك نيمسا ةلعفو ل عف لكيف درطم وهولاعف ةرثكلا عجةلثمأ نم ظ

 ايف لقو لادخو ةلدخو عاصقو ةعصقو باعصو بعصو هه بولو كحل ظ

 درطم ضبا لاهدقو راعي و رعب وحن الاي هاف ايف 1 فايضو فيض وح *' ةنيع |

 لامجو لجو لابجو لبج و كلذو انعاضي وأ اهمال لعن مل ام ةأعفو 4
 5 1 3 0-4 50 50 2 . 0 . ١1ه ه : 3 1

 نكدوا دماو كو بائذو بثذ وحن لعفو لعف يفو راكو ةرثو باقرو ةبقرو ْ

0 
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 ناف فعاشملا امإو صلو ٍصولقو ع و توم ريو ربيففو ر عركو 5 رعاركو

 يق تم تاك إو 2 تح و جاو ناعو نانعومت ردا: لعق ىلع ةءيجن الا ةتدم تناك

 لعاف ىنعب لوعف ينفاضيا ”لعف در ااو لاذو لواذو زن رسو ربرس وحن درطم يف ل ءفف فلأ

 ركذ ام ريغ نم ٍلءف ىلع ءاج امو رنغو رونغو لتقو لوتقو ربصو روب 9

 ع ةلكمأ نمو فعتو ةنيفكو رذنو ريذنو نذخو ندخو رغو رف وحن ظنهم"

 0_0 ةوحن لاو الاف ل.عف الا ىنناىبعنللو ةلعف ىلعمسال وهو ”لءفةرثكلا

 ةبونوى*ورو ايورو مجو ةمم وحن ذشو رغصلإو ىرغصلاو ربكلاو ىربكلاك ينادلإو

 ةممج يع لوتب ةراشالا كلذلإو ىلحو ةياحو ىلوةيلو ىرقو ةيرقو بونو
 هر عال راي مل ام بطرو ةبطر وُ فال متو ةيخي مدا ا

 ىرمو ةيرءو جا و ةجحو رسكو ةرسك وحن ةلعف 0 وهو لعف ةرثكلا عج ةلكا
 عمتو ةعصقو ركذو ىركذو جوحو ةجاح وحن ركذ ام ىو يف لعف ظاحيو

 5 207 ا رول 2 هع ع

 لفاع 0 ماللا لتعم لعاف ىلع فصو يف درط» وهو ةلعف ةراكلا عج ةلكمأ نم

 مالثا ع لعاف ىلع هكر درا وهو ةلعق اهنمو ةأضقو ٍضاقو ا

 ىذختسا دقو ةرحو رحاسو ةرربو راب و ةرفسو رفاسو ةلكو لماك وحن لقاع ر ذل

 0 0 5 دولا 2

 هيناوول 4 2 اس 1 م كلو ب ناو رسب ينصول لك |

 ىأ كله ١" لاد لوعنم ىنءث د ىلع فصوأ وهو ىلعف 5 عج ةلغمأ نم

 ينعملا يف ةهبشا ام ويلع ليحيو ىرسإو ريسأو ىرجو يرجو ىلتفو ليتك -

 كلاه وحن لءافو ىنمزو نرءزك لعف نمو ىفرمو ضي ريك لعاف ىنعب ليعف ن

 77 ناركسو ىتهو قمحا وع ناتو لعفإو ين 0 تميم ؟ لعيفو 3-3 ظ

 درة وتل والاف لع وأ لعن ىلع مسا لك يف ظنميو ةببدو بدو ةزَوكَو زوكو 1
 ا ا ا م ت1 فت تتاا أ

47 

 ةللق ,لسقو لاف يف ُمضَوْلاَو لعق آل مس املأ لق
 ةجردو جردو ةطرقو طرق وحن ماللا 3 مسا ليتل وهو ةلعف ةراكلا عج ةلكءأ نم

 0 سل د هن وصرت ت1 قب هوس 20و رق توب ا - رام د 020159231 37327275 م طع ا ل تكل 12 و ا نط 172. شل تزل جت لاق حا - فوق دامو صم رض د ع نو سسك عع يس تع وعسل سمحتم 0 رخيص دهع حم - 5 تمص



 ا

 بوث وممن كلذو ل ىلع الو نيعلا عيستوه ام لمف ىلع سيل ينالث مما لكل اعف أ
 | لاجأ لد و داضعإو دضعو راق رو لاعأ ل و 2 تفيسو و

 ١ م ءاجغ 3 1 ذنزو خارفإو رف 0 1 1

 نارغنو رغلو نأ دردو دردو 2 نالعف 0 ةعيجح بلاغلاو باطرأو بطرك لاعفا

 اى ربو م 21 3 7 ه6.-:ح> 0

 1 ةلعف | ثلاث ديب عابر ركذم مسا يف

 لآلعإ ْؤأ فيعضت 7 ئيجاص» ٍلاعف وأ لاَعَف يف ُهُمرلآَو
 راهو ةملعإو 5 ةلذفأ م ىلإ ذف وحن هرخ1لبق ةدب يعابر ركذم مسال ةلعفا

 لاعق 3 يف ةلعفأ مز و ةعأو دوعو ةنغرإو فيغرو ةبرغإو بارغو ةرجأو
 هيدا و 2 عا كللاف هريغ لع خخ مف ماللال كلا وافعاضملاو هلاعفو

 او ءانإو ةينفإو ءانفو ةيبقاو ءابق ون ماللا لتمملإو ةّمأو مامإو ةمزإو
 سو < < و 2 6 م 57

 ىَرذ 0 اعيج هلك اًريَحَو ردحأ وجت لعف
 اطاوان القا ليال كارولع تيفوأ لك يف د طقيلوهو تا ةراكلا | عج ةلثما نم
 ريكو رياك اردن وأ رع ةاروحو رو 9 2# 8 لعفا ل ا ءالعف

 ا بف ا ةلعف ةلفلا ةلخءأ نمو رح و ٍلفعو ءالذعو لَأو ىلإو

 | مالغو ةريثو روثو ةفعتو ؤغّتو ةيتفو ىتفو ةداوو ردأو وح يف ظوذحم ود ذو ةينب الأ

 ينلاو ةينثو ينأو ةيصخو يصخو ةيمصو يبصو ةلزغو لازغو ةعجنو عاجتو ةلغو
 ظ ةدايسلا يفيفاشلا وه

 2 20 8-0 تا 2 0 م 2 مه 727

 ْ لوف الدلعأ 2 6 3 8 تح 7 ار مس لعفو

 : .. _ 060 و هي 39 ا 0 ا 3

 فرك ةجنإا 1 لج فل الل ود علا ىفْفعاضإ 0 1

 لعف لع ةعبج ,هيج ْنَكَو لف ةلئفلو ىَرك و
 3 ع كاعد هر 5 ليف د يعاب 0 دراعم وهو ”لعف ةراكلا عج ةاقما نم

 اعكدللا نيب كلذ ُّق قرف ل ان هر كا نا اهيا كنا ريغو ماللا

 ر 5

 00 هو 56- رعارذو رهحو راهو ناآو ناناو لذقو لاذق و تلاذو
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 امتار 3 نم م سننلا جير تستف

 ْ 4 23 برعلا نم موق ةغل ىلع ءاج أمو نزولا ةماقال ع هنا الا اتارفز نم ٠ سايفلاو
 ْ مدع لاف اح جف 0 نولونيف ة هزوحو ةضي وع نم ةلتعملا نيعلا ليذه ١

 و نيبكنملا م ”قيفر ورح معاد تاضيب وخأ
 6 ربكتلا عج 9“ ظ

' 

 5 2 0 ا .1 ل 1 20 »و 5 0 رز ع.
 هلق عووج لاعفأ كك هلعف 5 لعفأ ةلعفأ ؤ

 2 يمد ١ ه7 هد 2

 يلع كل 5 ءاج مك لَو لجراك حب رقي اعضو ز راكب يذ ع

 ةءالخا ةقيقحما قيرطب هل ةاولدم ةلقلا عيت 10 2 ةلق عمج نإ رب لع ريسكتلا عج 0

 ١ ةياعريغ ىلا ةرشعلا قوف ٠| ةقيقحلا قيرطب ةلولدم ةرثكلا عججو ةرشعلا ىلا اهفوف اف |

 ةلعفو لعفإو ةلعفأ ةعبرأ ةلقلأ 1 ةأغ ١ لك هي احلا عدو“ أمم كد عمخسإو

 ىف ريسكتلا ةينبأ نم ةعبرالا هذه ىوس امو سارفإو ةم: فاو لشو و جولس لاعفأو

 | ةرثكلا ة ينل ضعبو كلا 11 ضع نع نع ةلنلا ة 4 0 ضعءب ىن م نم دقو 3-1 ٍَّ

 ل51 ةلياطاج او ان ماو حمو كنان لعاك لل والاف ةلذلا ةينبا ضعإ نع

 نادردو دردو بواقو بلقو لاجرو لجرد' ينصو ةانصك يناثلا وةدئفإو ||
َ 

 تا ل ا تلاع ياام رت رول جب اع م

 ه عهودم تا ل آ م

 ]ا الا 3 8 اوت قا _عاررْنلاَو ق 0 1

 اي انا سمكا نيكو كاك رع نبدا ع لذ ىلع مسال لعق
 نيعإو ني و ذشو ةيمسالا ةباغل ةفنص ناك نإو ”دبعأو ”دبع اىلاقو ,لدأو ول 2و

 عارذو قنعأ قاد هكءرخ لبق ةدب يعابر ثنو مال اضيا ”لعفإو بوثإو بوثو
 تاتو عيا تاو مبقاو ةيوضت يذم ايلا ءاقعط ارعأدأ كيو ا فعاو تناتعو عرذأو

 برغإو
 ' ل سو م 2 0 9 57 2 َِ 0

 3 .لاعفأب 4 قر ع | نم -ك2- 4هف لعفأ ف ريعو

 6 . 3 52 .٠ 4 5 0 - ع

 ٌنادررع مهل دنع إف يف نرالعن مهانغا اباغَو'
 2-5 بس 1



 ةلدب ةيلاث تناك نا ءايو تإوطظفو ةاطق وحن اهنم ةلدب ةئلاث تناكنا اًماو ءانلإو

 ادور هاا 0 ةعبأ اروأ تاينفو ةانؤ 2

 م 2

 لكش ع دان رنيع ءعابتإ ليم 2 يب الذل نيمل مالو

 7 ل ه7 مو مر نا ه<ود 7

 ادع و ءاجإ ا ايد 5 0 عل نكاس َّ ْ

 |٠ - د هد 5 2 ا تل م خالا

 ىور كاع التف 7 ةفئخ وأ 0 ردع ىلاتلا نكحسو

 يرو 1
 ةلوا ناك ناف اهنء ادرج وا ءاطاب انّ نيعلا نكاسلا يئالثلا ؛انلإو فلالاب عج اذا

 20 دع دو تارعو 00 ونيع حن بجو احوتفم :

 و ةبعص وحن نوكسلا ءافب بجو ماغدالاب ول ولو نيعلا لتعم وأ ةنص ناك ولف

 3 وا اًروسكم هلوا ن نأو تاك ةركو تاضيبو فيو تازوجو ةزوجو

 تشاو للا مم“ ايس اوك طرشب متن لاو ءانلاةكرهل عابتالا ونيع يف زاج

 اوم 3 00 رد رع كوت د. 0 او ةمال

 0 0 هس
 تكلا ١

 ادع

: 

++ 

 ال اها «

3 01 

 12 ١ ا 0" قو

 ام اعاإ 0

6 

 اي
 2 0 . الندا ّ

 ع
 ا

 دك 0100 ةوضن وحن 5007 نيعن ةنص ن نا 1 5 ا

 دو ا ري ةدعو رتاعيبو ةعبب وحن تيعلا لتعم ناكول

 عيججلايف عنتما ةيبزكةمخ دعب هاي وا : ائر ذك ةرسك دعب 3 م ضرب دن

 ن. هاج امو تامعّزو رسابزو 5 تاورذ ذ ومن متلإو ناك. الا زاجو عابتالا

 ةربع موق ردانلا نق برع 1نمموف ةخأ وا ةر و رضو قس ام ريغىلءبابلااذه

 ةورج مصعب لوق.ةنمو ريغ ال ناكسالا ةنح ” تاعيبو ة ةعبب لئم ةنال عتنلاب ثاريعو

 ةلبك مضعب لوق ةنمو جلا وا ناكسالا ةنحن ةورذ ريظن ةنال عابتالاب تإو رجو

 ناو ةراوعرصلا توام سن ناك ارامل كانك وراك ربظف نال ألا تالبكو

 رجارلا
 مضعأل ين وسلا اطل دبا و لردك رك م لم“

 رمممسل
 101901015002109 100501 وسع 2-0 مدلل
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 اقر ردلا 8 اذه تا ضووكر او ديلا مالا ايف تسر يم العا دودملا

 ام اهلبق فلالإو يف تفذح امبرو نايارمحو ناارمحو نإواّرق ليق امبرو ممالك يف
 ان[ فادح اهراول سراراصا هيا امقلإو : ناساف تحتي ل ودك هيه رواجا |

 نايلزوخ سايفلإو نالزوخ ىلزوخ يف ممضعب لوق ومن نه !دعاصف ةسماخ روصقملا
 رصق لئن ىلع ذش امو هلوتب راغا ور اذه ىلاو

202 1 
 ًاليكت هب ام قثلا دح لع عج روصَمْلاَ ٠ فذحأَو

2 - 60 - 22007 َ 7 
 انو ماني هج نإ فذ امي ار يأ مهل 8" مح 4 ع ” ه- 1 هر 7 5-2

 كك هريرخ 22-5 1 -

 ةيحنت 7 زا اعلا يذ «أتو 01 0 اق فل لاق

 ناك ف اذه 5 تا اذاف ماسلا مدن 0 رو ىلا لع 7 يذلا ْ

 ةلصا ع هءاج و خيب ُّق ةض ةلبق يناا نو قو هروح 9 فذه 1 ا 1

 ٌْ ا ا 0 2 داق امل م اليف ام اف راكب ءايلا ىلع :مهلا ى تلتقساف نوهضاقلا

 راصف وزولا ملستل ةمض عفرلا يف اهلبق ياا ةرسكلا تن 7 ريك ملل ىاقياأل نابل

 لق 50 جأ| ةوت هعالإ مدمبا ذاع كالو داعم دج ديس راكم نوضأ انلا

 لصالاو ف”رينطصملا ت كيلو نونطحملا ءاج لايف وذل ىلع مدن 5

 ةحتشلا ءايلاو واوأا تِيلوزو نيكاسلا | ءاقتلال فلالا 0 نيانطصملاو نوانطصاا |

 صوقنملايف |واعف مك ةمالعلا سناجمب اذه وحن يف ةحتألا إولدبي لو فلالا لبق تناكينلا

 ىموم عج يف اوزاجإو صوننملا مح 1غ ةدئاز ةنلا امنا نيينوكلا نعو ةجضفلا ةنخل

 نم ىلعف هنوكو ةتنلح يأ ةسأر تيسوأ نم العذم 3و < زاوج ىلع هانب نوسوءو نوم

 عيبجلا ةمالع قال هي ةكحن ءانلإو فلالاب مسالا عج اذإو ةتلح اذا ىسوم ةسأر سام
 يام عي "نع ل كو ايلا ءاه هيف ام نا الإ ةب :ثنلا ةمالع ةقط ام ركع هب

 بالا 0 م تل تاءسم ةنم مو 0 00 ُْ كل 5

 افي الخل م لنب ةقياس ناقل ليلتلا اين اج را 1 5200
 211 تارا 114 ا وغ يف لونتف لدب ريغ 00 كراج

 فاالاب عيبجلا يف تبلق فلا ءاتلا ىلبق ناك نإو ريغ ال عحصنلاب تااضو ةءاضو



 هم اسسل

 917 ا ا ا يي بربر يا تت الا: ا تلا 7 ا لا للا وإلا جرا كلا

 ضف

 2 وحصن 0 دودملاو روصتملا ة ةينشن 1 د

 ْ ير ةثآلث نع 0 5 ةلعجأ ين روصتم م

 ] يح لبمأ 8 0 نأ وَ هم محفل
 رح

 ل 0 0 ع عيال راغ ف

 صوقنملا وا عما ينث اذاف دو دو روهتمو صوقخمو جمش ىلا مسقني نكدتملا مسالا

 ناتيراجو نامالغ ضاقو ةيراجو مالغ ون يف كلونكربيغن ريغ نم ةمالعلا ةتنحل

 دا تعا منح اريل . بلتتف هنلا ربرغت بجو رودنملا ين دا ا

 ||( رغيف كاوتك قالا طلو ءايلصا لج را هانا نرم ندب فاني حلا
 لمصالا يف اواو تناك ن اونةتار اهنوكلال اب: ىفلالا لل شكف نأ( 0 كك
 15 ع ة وحن يف كلو ا عاب نع ةلدبللا ةيلادكلإو وزغب ازغو واهعب اطع نم امهنال

 هيف للذغل ينث معادن يبس ولف نك“ تايءا يتلا لصالا ة ةلوهجلا ةثلالإو ناوحرو نايتف

 ةنلا تناك اذا كاذو هاي ويف بلغت لل اهف اواو روصنملا فلا ةيثثتلا يف بلقلو ناهتم
 ازامالاعل ريلطساا ناؤسعو ب ناوننا اضعف انك وشل رفعلا نك فواد: ل الفي ةفللن
 فلا دق لبق ناك ام اهوإو ةلوقو ناولا هيف تلنل تينث مث دب تمس ولف ىلاك ل لو

 عفرا| يف ةروسكم نونو فلا فو ةينثنلل بارعالا باب يف ةروكذملا ةمالعلا نم ينعي

 ا ش؛ 2 0 0 «حوتنم ءأيو

 7 ءارك 0 3 و ا 2 5 و

 3 ا 3
 لتن ىلع ذش امو ححص 00 5 زيه 1 ادب
 000 ةياصا وا ةدئاز اما ةتزه نال برضا ةعبرا ىلع دودملا

 6 00 اما ةيلصالاو ءابوقو ءابلعك قاحمالل اءأو ءارخصو هار
 | ىإو ةتزه تباق دودملا ينث اذاف ءاضوو ارق وحن لب ريغ امإو

 0 2 م لصا نم الدب وا قاحنالل تناك ناف ناوار##و نإوارهح وحن |

 ةزيه تناك, نأف تراوايغو ةلافاسك كم دوجأ 3 اكو ناافكوشو نلابوكو ْ

 نا ابله رك دوج >ننواباوقرل نواه كلا متلو درج ىلا يذل تلقا
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 مسالا وه دود.ملإو ةمزال ريغ ةنلا وا اتكمتم سيل ام رديز اخا تب ءارو اذ] رد فاك
 | هاا وحن فالخب ءارمحو ءادرو 20 رى هرتاوحلا ىف هداه ل يذلا نكد

 ْ نبرضإع :اسالا يف رصنل 0 ا ا رج رك كف لفل
 ١ عت درط.عيحتأ 8 « ريظن هل لتعم لك يف يماينلا رصقلاف ”دملا كلذكو يعاوسو يسابق
 | برفو ةبرف ميس ١ نم اهريظن ن نأف ةيدم عج ىدمو ةيره عيج ىريك هرخآ لبقام

 اهرلاو اهملاو ىلا وخخ ةءزال هيلا هبارعأ فرح ىذدلل 22 ل مسالا وه روصتملا

 ظ تاراق ع يوحد 0 ىك مزاللا لعف ردصما ل قا جيم نم

 7 ريظن هل لتعم ل ذ يسايقلا دملا اماو اسا فسإو اند فند جيب 00

 هاوعرا ىوعر اك 0 نأ اهواع كرما 4 مش ب ةدايز دراع٠ يملا نم

 ردتقإو نال“ اطنا يعصلأا اهرعاظن ناف ءاصتتما صن تو اير اكزإو

 ا 1 طعاأ ون لعفا ردصم اذكو اجارفتسا جرخسإو 2 !دتفا

 قانا عما عا كفرت ثوص ىلع ًالاد لمعف ردصمأ 0 0 مركأ

 رامذلا ف عارصلاو ماغبلا 3 سو هرئاظن

 اهرياغن ناف ىناكمو م وحن فرحا ل ىلع داز از ام لوعنملا معا 5 و برقر ةيضوقو

 اذ 0 م 15 1 د ذو رصف اذ ريظنأ 1 ا 1 ظ
 دع

0-7 

 ع فاني ُ ديكماو 08 0-3 دين يذوَضَكَو

 ةعتيرغلا :زادر 5 ارياضن هلا ا امويعايسهردتف 0 اه دراعا ريافن هل سيوأ ع ظ

 هواقلا ىدلاَو 0 ا يل عن ومو" مبا 0 هر

 اذ ل ل ل 0
 اأو ةرورذلل 5 ردق زاوج ُّك فال 0 كا ءاذم او لاملا ةرثك ءارثلاو

 | لوق وحن نيجتم نورفوكلا ,زاجإو نويرصبلا ةعنبف روصنملا دم زإوج يف فالخملا
 رعاشلا

 ءابللاو لمسملا يف سشني ' . هاشيش نمو رمت نم كلاي
 ”ٍطَفو ىصح رباظن ةنال ا مرسلا نقع

 تسلل يسبب تش تت تت. 222 ز 72
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 لصنتك للعفو ةبنرالا مظعلا ىكروكك ىلعنمو نيتردبك ل قييقك 0 ظ

 ياو ارو. ناردتت الاس 0

 هدو ِنيْلآ هلم الأ هام كَ
 آلوعنم اعف هآلعاتو العاق آلثمف الاف مث

 ار ا 17 2 هي
 هبني ل ام أهنمو ثايالا »ذه يف ويلع هبن ام أهنمف مق تال

 ءافرطك ىنعملا يف اًمجو ءابغرك ار دصمو ءارحتك ايما ءالعف نزوف لوالا اما وما
 ويلا طوتك < ءالعنإو ءالعفإو ءالمفا نزوو ءالطمه ةئدك هريغلو ٠ اري ةنصو

 رهنلا وهو عيبر عمج اضبا ةانسرالاو داعب راو ةأسإرإر هايزأ عوببسالا مايا نم عبارلا
 ءاصاصتك ءالاعفو ناكك ءابرذمك ءاللعق نزوو ةييخلا دورع وه ةاعيرالاو ريغصلا أ

 ءاقسا كير ةل ان رو ورز نا ويترك دحارعاف نروو ءافترتكا ٠ اعتب ساق

 | يردا ٠١ لاقي ءاساربك ءالكقنزوو ءاخويشيكالوعنم نزوو ءايربكك ءاهلعف نزوو

 ظ ءانيرق وحن ءاليعف فكازوو وه سانلا يا أيا وه ءاسنربلا يإو وه ءاساربلا يأ نم

 و ناك مسا : نقلل كرد ءاقوب دك ءالوعق نزوو ردا ناعوت ءاثيركو

 ملا نم عيطقلا ٠ هع ون يناثلا امإو اليك ءالعف نزوو ءاربسك ءالعف
 ظ ءاللعقو نرهلاب كلامرسا ءانقيزمك ءايليعفو يملا نم, ترضل ,ءاضكرتك ءالعفتو |
 ١ اتش روك دلفي داو قلل راش فل ل اا

 ظ . د روصقملا

 0 1ك ريرظت اذ د 0 ف رطل البق ل ف دعا كسااذإ

 هاذ ساي رصف توبث 0 هابل . ريظنلف

 | رع املس مزاج قمت لو ا ناب ل

 ىأتْرأكَ ظ
2 4 

2-6 

 مركرأ) ك,لصوزممي لب
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 أ هلوق مث لت امو لعنم كاذك و لوق نم هلك 'ذه ميو ةيفصولا ىلع اهقايناكانا انلاةنحت | را 13133 شسسل لت 00 مج

 ىنعبب ليعف هبشي دقو ليتتك يذلا ليعف هيلت اب داراإو ثييلا لليتقك ليعف نءو
 لوعنم ىذعك لحق هل دقو بركك اذا عمر رظمك لوعتم ىنعمع ليعفب لعاف د

 ةديدح ةاعفو ةجهذ ةلصف لعاف ينعب ليعنب
 روم هىغ 6 27 و . - هو« < د 00
 رغلا ىئنأ وع 8 تاكو رصق ثاذ ثياتلا فلو
 رطلاو كَرأ نو هبدبي ىلوالا يلام يف ٌراهتشالاو 2و4 ا لر 71 006 4 ٍ 102111 0 مه
 0 1 1 - : يه 0 20 - 2

 ىجبشك ةغص وأ اردصم وا اعيج ىلعف نزوو ىطرمو
 نعل اهههررج همس ءااندو م 006 -« و

 ىرنكلا مم بنحو 2 5-2 يبت ,ىراخو ع١

01 1 0 
 ةدودملاو ىركسو ىلبح وحن ةروصقملاف ةدودمو ةروصغم نيب رض ىلع ثينانلا فلا ||
 ىلا ةيلصا انلا 1 نأ دودو أ رودقم 50 رخالا واخي الو ءارهو ءاّرغ وحن أ

 اضمك ةيلصا يبف نيلصا نم رثكا اهقبسي ل ناف ريثكتلل وا قاحنالل ا ل
 مسالا تعنم نأ ثمين أنلل ةدئاز ين نيلصأ نم رثكا اهغبس نإو ءانبو ءاسكو احرو |
 أ| ترص هربهظ لاط يذلل ىربحو تبنل ىتلهك قاحملالل ةدئاز يبف لاو فرصلا نم |
 اهب نافرعي تازوا ثينأتلا ينلألو ىرئعبتك ربثكنلل وا ءابوقو ءابلهو ءالجر |

 ةيهادلل ىنَرأ ون ىِلَدُف ةروهشملا امنازوا نيف ةردنسم رخأو ةروهشم نازوا ةروصنملف |
 1 لج 0 للا الا يك يأ 0: < رافضوم يسن دلو
 اردصب وا يرصك اعج ىلعفو ىديمت ةنص وا ٍطَرك اردصم وأ ىدربك هسا لمفو

 ناههجو هنلا ين قلعو ٍطراك امنا ىلهف ناك ناف ىعبشو ىركسك ةفدوأ ىوعدك |

 نييضعلا قلذو قراشبتك لشكر لاما وهل ينك لعفو قنبر ىرابخ ىلاثت اهنسو ١
  ىصيصخو ىثدحك ىليفو ىلجو ىرظك امج وا ىركذكاردصم ىلعفو يثملا نم |
 يلح يعفو ريذب لاو رذحلا نه ىرذب و ىّرذحو علطلا ءاعول ىكنكك ىلعفو ٍ
 لثَعف وحن هيلع هبني لام اهنمو تونل ىرافشك ىلاعفو فطانملا طوبقو طالئخالل |
 اياحربك ايالعفو ىضوضيفك ىلوعيفو تنل ىونرهك ىولعفو 1 ىلعْوفو با ١

 , قوف دنت ىلوُألعَفو قوبهرك واعفو بنرالا ىعم نم برغل ىرامب راك ىوالعفأو
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 كنّوملا زبرت وه ٠ ءامسالا يف هاتلا هذه ةدايز نم ضرغلا يف لصالا نا معو 121 ا

١ 

ْ 
 :ورةنإر اعلم [طوعلمللاو رع نوكيا اكاو ةكناطوب

 رثكتو ةناسنأو ناسنإو ةمالغو مالغو ةأ ةأرمإو *ىرهأو ةاجرو لجر 2 ءاسالا يي

 رجتو ةلخغو لخن و ةرمو رم ومن تاقولخملا يف ,سنججلا نم 1 ! ءانلا ةدايز

 دحإولا زبرمتلو ءكوةاكو *بجو : ابج وحن دحاولا نم سنجا زبيمتا دازت دفو ةرحثو

 ةنيفسو نياسو ةوسناقو سنلقو ةنبلو نبلو ةّرجو رج وحن تاعونصملا يف سنمحلا نم

 ةلالدللو ةبلاهمو يبلهمو ةقرازإو يقرزإو ةثعاشإو ينهشا وح بسلا ءاي نع ضيوهتلو

 ا ام اع وحن ةغلابملو ةجزإوءو جزوهو ةجلاهكو ةحك وحن بيرعنلا ىلع
 نيدانز لصالاو ةنزو ةدعو ةعاحمو ةفدأن رك ضي وعتالو عك عب اذإ دكاتا و

 ةعب رك ثنّومملإو ركذملا هيف كرتشي اهف ةمزال ءانلا نوكت دقو نزوو دعوو جحاححو
 اهنع انغتسا ثنّوملا ةنص ءاناا قمت ال دقو عاجتلل ةءببك اضيا ركذملاب صاخب ايفو
 هب دصقي لو ثنّوملاب اصتخم تانصلا ىرم ناكاف ءانلا نع ىتغتسي اماما اعاشناوا

 ىلا ضيا ةيلها كاد وعي تكاطو نمراع رج تودكا دان نإ
 ةنمزالا دحأ يف ثبطلا وا ضيحلا اه ددجت هنا دصق ولف للهفنلا دو+واض رعت نود

 روم يا نحت لف ويف عسنا اماو ةئماطوةّقت احليتف ءانلا تحلل

 اهلصاحو ةثالبلا 3 الودف ةقراف ىلت الو هلوفب اهيلا راثملا تافصلا نم ناك ايف

 رازبك لاعنم ىلعو ا روكشو 000 ىن«؛ لوعف ىلع تاذهلا نم ه ناك ام نا

 ةينصولا ىرع درع رغ لاوعتم ىعع ليعق وأ مشكل لع. وا ريطعكليعتم لعوا

 ودع وحث نم ذش اهف الا رب 5 ذناإ |و كيناتلا نيب قرتنل ءائاإ ةزملت الف ليتقو مير

 ىلع نيكسم ةأ ةأرءأ لودي نر. برعلا نمو ةنيكسمو نإكس نوحسعو ةنأنيمو ناقيمو ةودعو

 لجر رضا راو ىكدنملا له 12 د كلاذاو ةعلاشلا عال ةتحلتو هكون اك لا

 بزعي يذلل ةبازعمو لطبلل ةمادقم لجر إولاقو ةقورذو ةاولم ةأرمإو ةقورفو ةاولم
 ثين انلل ءانلا ةتحلت دقف لوعفم ىنعب لوعف تاك نإو رمل يف سانلا نع هةيشأب
 ند رثكا ةنال لعاف ىتعمب يا ًالصا الوعف ةقراف يلت الو واوقب ةنعزرتحا كلاذلو

 ىنعب ةثوغرو ةبوكرم ىنعب ةبوكر موق و كلذو هل لصأ وهف ْلوءنم ىنعب لوعف

 ىرجم يرجي ةينصولا نع ١ درجت لوعفم ىنعب ليعف ناك نإو ةعوضرم يأ ةئوغر»

 الو عبسلا ةليك]و ةحيطنو ةيذ وحن ءاتلا ةتنهل فوصوم ىلع راج روغ ونوك يف ءايسالا
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 |ربهذ لاق نمل نونءو ممم تررم لاق نأ. نينم لاتيف ركنملا يحي اك نب رمضملا يكح

 ادار 76-0 سبل م ضعإ 0 همك 6 0 31 00 نم 0 ن*و

 رعاملا 2 اج اف

 يداوع ينام تللم ىح ”لاصب تن فيك ل ئاق تبجاف

 ماهفتسالل بإوج ةنال درفملا ةياكح نم ال لوجلا ةباكح نما نبي ادع يلااروت

 ريدقتلاو فوذحم أدبه ربخ اذه ىلع حلاصق ةلجالا روكي ال ماهنتسالا باوجو

 عفرلا نم 0 وعلا ملا داس اولا

 لاني ائإو رادلا 1 ]اف دير كان نأ روخادل اضم ناو رووعحلو
 رحاب علاصب تن تل وتو ا ا هقول عفرلاب ديز

 ةظنللا هذهب تنا فيك لئاق تبجاف لاف ةنأك درنملا مسالا ةياكح دصق ىلع

 *« ثينأنلا 37
 ر ةروالس ا ه 8 5 17 رس ذآ

 11 را حس اة نايل ثيناتلا ةمالع
 ١ 2 هاي - م د 0 جراد

 ريغصتلا كرو "1 0 و و را ريدقتلا فّرعي ْؤ

 اا يا ا اا بالرخام ات
 هيف 5 يذ نه را ١ ا هو 0 4

 ب نيرا دا قيد با دكا كا م
 كلذلفلصالا وه ريكذتلاوث ين أانلاوإ ريكذتلا لع توم نوكي ناولخي الفمسا لك
 فلا واءات شو ةمالع ىلإ رنتفاف عرف ةياف ستار املا فالخم ةمالع نك عوؤتللا

 ب اهريدقتب ىنغتسي دق كل ذلف فلالا نم ًالامسا راكآ ءاتلإو ةدودم وا ةروصقم

 ةمالعال ام ثين أت ىلع لدتسي و فتكو نيعو دي ومن يف 5 راهظالا نع ءاممالا ضعب
 هيلا ةراشالاك كلذ هبشا اهو اهتشبت فحكلا وحن هيلع دئاملا ريضلا ثينأتب ويف

 ةذيذل ةيوشملا كفنكلا غ هربخو هتعل ثين أتكو تفتك هذهاومأ اهانعم يف امو يذب

 ريغصتلايف هبلا ءانلا دركو دبا ثالث وحن ءانلا نم هددع ديرجتكو ةطوسبم ديز ديو



 ءايلابو عوفرملا ىنتألا ةياكح يف فلالاب نينم نيلجر تيأر لاق نمو نان« نالجو

 ىلعهبن دقو رثكأو دّوجاناكسالاو دارفالا يف اماهعن وا وتلا ناكشاب نيكم وأن يتنم ا

 ثتانم وسن ثيار لاق نْ لوذلو 7 جخلإو 0 دلل أي لبق ثودللو هلوقب كلذ |

 لوالا بارعأ ةيف نوكحي زاحا لهاف فطاعب ةنورذم ريغ نم دعن هب يم لوك كيف ا

/! 

 الت

 بشي نا نزولا يف 4| مكتسب ملو ةلثسملا هذه نابي دارا امو بوصنملا ىننملا ةياكح يف

 يف مزاي أم ىلع هبن مث ةرورضلل نونلأ يكرحم اهم لثم نونلا ينكسم نينمو نانمب
 ىقايشت كني نينا نلنلا يل فمي نيتمإوت ناعم نلقو.لؤقب نونا نراكسا نت لات
 «أه اهبلق مث نيهجولا دحا يف ءانلا لبق أم تب تنموا هن« ةأرما تيأر لاف نمل لوفنو
 قينارما تنبأ, لاق ىلا ليوقتز ينالوا ضال مول طوف كابالا ]تنام ولتل و

 نم تأف تاصو ناف نينم لاجرب تررم لاق نملو نونم لاجر ءاج لاق ناو

 ظفلف لصن نإو لاق كلذلو ثينأتلإو ريكذتلإو عيمجلاو ةهنث.لاو دارفالا يف ىتفاي
 عاملا لوف امأف فلتخيال نم

 اءالظ ]ومع تلف ”نملا لولافف متن نونم تلفف يران اوتأ

 ةنا ينانلإو روكذم ريغ اًردنم يكح هنا اهدحا نيهجو نر. ذوذش هرودن ىلع ويذف
 ملف رع نإ لعضاذإلابفقزلا ف الا تع التؤا اهنر_لشؤلا | ةنالخل دنا

 اس هوس 1 سس سايس مسمع سس

 جلاب و اعوفرم لوالا ناكنا مضلاب ةنوكرعف روكذملا ريغ ةنع لوئسملا نا هونل اسفر

 نملو ديز نم ديز «اج لاق نمل نولوةيف اًرورمم ناك نا ردكلاب و ابوصنم ناكن ا

 فتديبزاجا ريغ امإو رديز نم رديزب ثررم لاف ناو !ديز نم اديز تيأر لاق

 ربخ وأ ْنم هربخ أ دتبم ةنال اعوفرم نم دعب ةنعلوسملا معلا نو لب .نوكحي الف

 ديز نمو ردي زب ثررع لاف نمل كلوق يف اك فطاعب ْنم تنرتقا ولف نم هىا تبم

 ةقرعم لك ةياكح سنوب زاجإو معلا ريغ ىحيالو برعلا ميج دنع عفرأا نيعل

 مالغ م ديز مالغب تررم لاف نأو ديز مالغ نم دبز مالغ تيأر لاق نأ لوغيف

 يلع افوطعم وا افوطعم ملعلا ةياكح ينو اتفاوم هل لعا الو هللا ةحر انخيشث لاق ديز

 !هيعس تيأر لقق نمل لوقتف هزاجا نم مهعو كلذ عنم نم مهم فالخ ملع ريغ

 اذإو اًررعو ,ديز مالغ نم ارمعو رديز مالغ تيَأر لاف ناو ةنبإو !ديعس نم ةنبإو
 | نيادبز نم ورمع نب رديزب ثرره لاف نم. كلونك هتنصب يح نبأب معلا فضو

 ها 19919901 1 ا ب تطوع اج عع

 امبرو اهنودب يكح يكح نا لب هتفصب ىكحي نا زجي ل كلذ ريب فصو ناف وريع



 ارض

 هه © < 8 60 - 1 1 -

 ا لص هاو 0000 بصتنيو رك سس مك

 نكل زيم# ىلا رانتفالا ينو ددعلا 1 ىلع ةلالدلا يف ةيربخما 1 2

 م ةلجر ني اكو بوصمم نب اك زيجهو 1686# 0 مكزيم

 ام ةاوهك نر 0 نب ًاكز يوم عنب ا دف هع يع 0-3

 ١ تاودسلا يف كس ا جاع :ٍ 8

 01 تلك 1 لكلا لاو لوا فرن هونك رولر
 0 كلذ لك زوجيالو كو دك راك يدعو لج كا

 دك ةياكحلا وي

 ] 00 بقول 0. ليس روكتمل ام يأ ِكَحِإ -
 ا م "5 - حو سه ص 5

 5 5 0 0 3 1 لي ا 6 2

 7 1 نينب أب نانلإ 0 52 راد لكو

 همك رن ه«ثرزوول» مس اس هم هه
 هه 0 2-1007 90

 هاكشسه ى | 3 نون ! و 0 ا لاق 00 لد و

 ٠ - ب 2 2+ ه و« سا ى”هد
 ةزملاو هايل وي 8 3 ٠ ه ٠ 0-5 هَ 32و -

 >2 قحط -

 د ع 7-0 4 - لاي ج 0 ِِ هر ك0

 انطف روس د 5 اع ل 1 اي ينالعو دي د
 ماس 20

 سا رس و ف

 | بارعا نم ةنع 9 انقوو 3 اهيف 0 0 نع - لاس '

 نا. كلوقك ونصول جاوا ويف دوجوم عا عجو ةينثثو دارفإو ثين أنو ربك ذنو

 ثرثي أو ندب أو ةيأو اي أ تانب و نونب و. نيتي راجو نيمالغو ةأرمإو ًالجر تيأر لاف

 تاكرحلا نم هل ام ةصاخ تفقولا يف اهظنل يف :يكح نمي ةنع لثس نإو رشا أو نيبو
 لجر ينءاج لاق نأ لوقف عجو ةيننلو دازرفإو ثمين أنو ريكذت نم ةلامو 2

 يني لاق نا لوقو ينم لجرب تررم. لاق ناو ام الكرا تملر لاق ناوباكم

0 



 السك

 نا ىلع ليلد كلذ طارتثاف مك ىلع ّرلا فرح لوخد طرتشي مل ةفاضالاب ناك وا

 / ةيربخلا ىامإو اهب ظنللا نع اضوع ك لع لخادلا رجلا فرح نوكل ةريضم نمي رجلا
 ىهو هزيم ىلا فاضي درنم ددع ةلزنب امال ىرخا درذمو ةرأت عومجم رور#م اهزيفن

 فتيهجولاب كالفتساف درنم ىلا فاضي رخالاو عج ىلا فاضي اهد>ا نيبزض ل

 كو تبحصص لاجر ةرفع لاقي ا تبح لاجر م مك لافبف تنوير ضلا ىرجي الل ءارجا

 7 اهختسالا 5 ىرجي ةيربخلا كمت ونا يرد تدفق تسب رت اقلاع تمار

 رعاشلا لوق ةنمو عج ناك نإو اهزيمم نوبصنيف |

 يراشع لع ثبلح دق ءاعدف ةلاخو ربرجاي كل ةمعك

 لعجو ءادتبالاب ةع عفرو زيملا فذح ىلع عفرلاب و ةروهشملا ةغللا ىلع رحاب ىوريو 0

 ةيردصملا ىلع ابصق مك

 *« لصف 8
 مو امالغ كدنع مو هيجشو فرافلاب انيق هيد اهنتسالا 5 نيب ةءسلا يف لدنيو

 ورمل هلا ار ىرج امو نول ددعلا يف كلذ لذه زوجالو ةيراج كل

 قعاعلا تك
 اليده وعدن ةماحلا حونو لولا نينح كينركذب
 اليك ًالوخ رجيلا وثالث 2 ىفم دق امدعب نونا ىلع

 ةيراعل انور لفل اربح ل رز اول قوما 0 كب لمشألا
 نين هرج اًضيا زاجو زيملا ضن ربخاو هبمثو فرظلاب لصف اذاف ةليمحاب و هببشو

 : رعاذلا"لاوكتةيصت

 ار نفر نيمو د 1 كن 12

 رخآلا لوق هرج نءو

 عا لجات ١ ةعيسدلا مخ" ٠ دين ركب نبادعتل يجيك

 ملل :
 عضو دق ةلخع ميركو العلالان رفرتم دوحجيك

 رعاشلا لوق يف ا زيملا بصن بجو ةليملاب لصف اذإو

 ىل جا رانقإلا نم داك ال ذا مدع ق ًالضنف 2 ينلان 1



 سل
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 لعجو بلنلا نم ةلعافو لعاف ىلع ىدحإو ادحا إوغاص نيح هومزتلا ام ىلع ةيبنتلا
 لمتسي الو ةدحإوو دحاو لصالاو ةرشع ةيداحو رشعيداح اولانف ماللا دعب ءانلأ

 ةيداحو نورشعو ردا> لاقيف هتاوخإو نيرشع عم وأ ةرشع عملا ةيداحو رداح

 نورشعو ثلاثون ورشعو ناث لاقي امنيعستو ةيداعو نوعستو داح ىلانورشعو
 اركذا نيرثع ليتورةلوق هلك اذه ىلع هيبننلا نمفت دقو كلاذ وحنو نولالثو ةعبارو

 رك ذا يف لعاف ىلع هن وك .هاتلاد 77 دعت ىأو لق هنلاع ددنلا ظنلنهلعافلاهبابو

 ثين أنلا يف ةلهاف ىلعو

 د اذكو 0 5

 0 0 هك تيري 2 7 5 0 كاهن 3 "7

7 

 0 2 - تكل َء / - م

 رغم رو تيلو نإ ا ني تا را
 5-- 7 ل ب 2 .َء 0-6 9

 هلأ كرا ]يكذب انبلا] ةفاضتلاةاززو ردع لوقتشو <! كتي دم 5 8 مسأ

 اكلل فذحي دقو 0-0-0 رام ند ال لب الو ندا َّ ادنألا ماج ذك مسام يو ابيلع

 كو ترس اتعرف كو: تبص اًموي كريدقتلا تيل كو ترس مو تدص م« كلوق 5 ىف اك هب

 ا.ييلكلو رينكتلا نع ةيانكلا اهب دوصقم ةيربخو ةيمابفتسا ىلا <مسفنتو تينل الجر

 الخ بوصنم درنم اهزيوف نِح فرحاهياعلخ دي مناف ةيماهختسالا ما ءامالكلا ردص
 ددعلا نا اك ةيربخلا ىىلع اعرف تناك ذا هار#م ىرج امو بكرملا ددعلا زيمم ىلع

 قمر 2 ترام ال6 لذ مك ماهنةسالا يف زيم هلوقب هبن اذه ىلعو درفألا ىلع عرف بل كلكرللا

 ىنعملا ىف هن 4 هبصنو هزيم دارفا يف كارلا ددعلا ىرجي راج ةتاوخاو نيرشع ناف

 لذد نأو تاقع عدلا ىنعم يف 0 ثأو ةرذدعو ةرذبك ىنعم قف نيرشع نأف لكم

 تيرتشا اهرد مكب لاقبف راو بصنلا هزيم يف زاج رج. فرح ةيءاختسالا ك ىلع

 بكرملا ددعلا ىلع ةلويحم يثو ةيمءاهنتسا نال بصنلاف تيرتشا مرد كبو كبوث
 كللذب لع ليل هلا موضعبل اقالخ ديلا م ةفاضاب ال ةرمهم ن نمازحاو زييتلا بمصن يف

 ددع ماع ةُعأَف اوكا افلا ليوا جن ال ة ةيءاهبغتسالا من نأ اهدحا نيوجو نم

 ةيماهنتسالا 5 دعب را نايناثلا ة.[ةءماق ام اذكف نحلل عي اليمكرملا ددعلإو بكرم
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 لاعتسالا ىلا راشإو ةنم ىقتشا ام وهو ظنللا يف ةلكم ويلا فضاف ةنم ىتتشا يذلا |

 درت نأو هانعم احا ةل لماج محل قوف ام لثم لقالا لعج درت نإو ولونب يناثلا
 محاغ هل ايواسم ةنم قتشا ام ددع لقا وهام لعج ةنأ ةقوف ايف نينثا نم غوصملاب

 اًرور جو ةرات هب اب وصنم هلوعفم ةيلي نا زاوجو هانعم نم لعاج كحي غوصملا كلذل |
 هيلي ام مسا وه روكذملا ىنعملا غوصللل ًالوعنم نوكي يذلا نا كلاذنه مهفيو ىرخا وب
 2 . هبواسي نا حب يذلا ون انال نم قيشللا

 ؤ

 ظ

 نبك راب 3 7 نين ل 0 در 1 َى
 ه- 000 هل

 يب ايكوند ب نيك 17 00 ا لاح ًالعاف وأ

 و هدا طفح ه--ك 2 ا ل تلا

 ا نيرشب ل هوو و دع يداحب أنغتسالا عاشو

 لبشعل 0 لبق 8 ذّدمْلا ظفل 90 ظ
 ع اا تحج و ا سا

 قتشا ام ويلي ام لعج ىلع ةلالدلل لءاف بكرملا ردص نم ينبي ال ةناف هجو لك ٠

 كولا يطلب لك للذلل بكرات دف قش لاق بان ندا رات كاسل |
 ءاجي نا لصالا وهو اهدحا هجوا ةثالث وااعتسا ىفو ريغ ال هردص نم قتشا يذلا

 ىتفملا مسالا اههيناث ردصو ثينأتلا يف ةلعافو ريكذنلا يف لعاف اطوا ردص نوييكرتب

 ردع يناث ريكذنلا يف لاقيف تثينآنلا يف ةردعو ريكذنلا يف رشع قيبكرللا نخعو نم
 ةرشع ةثلاثو ةرثم- يتنثا ةرذعع ةبنأث ثنين انلا يفو رشع ةثالث ردع ثلاثو ردع ينثا

 ةينبم تاك عبراب ةرشع عسن ةرذع ةعساتو رشع ةعمت رشع عسات ىلا ةرشع ثالث

 ينادلا ىلا فاضم نرييكرملا لوإو ةعبارلا عم نهتفاثو ةيناثلا عم نهالوا بيكرتلل
 لوالا بكرملا ردص ىلع رصتقي نا يناثلا لاعتسالا ةنم قتشا ام ىلا لعاف ةفاضا
 ردع يثا يناث لاقتف هاج ايقات يفانلا ثكرملا ىلا تاضيو بيكرتلا معمل بريف
 رصتني نأ ثلاثلا لاعتسالا ةرشع ثالث ةيلاثو ةردع يتنثا ةناثو رشع اي كتلاخو

 تيكسلا نبا كلذ ىح ةبرعي برعلا ضءبو هردص ءانب اًيقاب لوالا بكرملا ىلع
 انغتسالا عاشو لاق ثلاذلا لاهتسالا اذه نابي ؤيشلا دارا املو هللا اههحر ناسيك ثبإو

 ةدئاف ليثملا نمضتيل رشع يلاثب لثك لو رشع يداحب له هوحنو ارشع يداحي
01 

15 
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 فيفا كرك ددعلا نا نييفوكلا دنعو ةئيدر ةغل يثو كرشع ةسهخ لوقي نم

 ذخو كرشع ةسمخ هذه و ةفاضالاب هزم رجو لماوعلا هيضتتن اب هردص برعا

 ينإو يدسالا سعقف يلا نع ءارنلا ىكحو كرشع ةسمخ نم طعإو كرشع ةسخ
 ممثدنع يصتسا لب كلذ نوري ال نويرصبلإو كرشع ةسهخ تلعف ام يليقعلا مغ ىلا |[

 ترا ماللإو الر ءانبلا |

 5 نع لانك ةَرش 2 ل ]إقوف 000 نم مصر

 مه

 امرصب ل ادقك ناو اك دنا نم ناي ثيل يف دو
 تح

 كج وللا كف فزنا, السر لن
 الصتو ريكذتلا يف ءاتلا نع !ًدرجم لعاف نزإو ةرشع ىلا ةقوف اف نينثا نم غاصي

 تانضلا ليس[. :ةنم عاام لود هب كلسي ملف درغم ةلول د٠ نال ثين أتلا يف اهب ||

 ىحن درفملاف درفم ريغو درفم نيب رض ىلع لعتسيو ةبراضو براض ومن نم ةدرفملا

 عم ,ناثك ةنم قتشا ام عم لعتسي نأاما درملا ريغو ةرشاعو رشاع ىلا ةيناثو ناث

 ىلا عم لعتسملاف نينثا عم ل اا عم لمعتسي ناامإو نينثا

 رشاع ىلا تييتثا ةيناث ثينأتلا ينو نينثا يفاث ريكذلا يف لاقيف ماما

 رشع ىدحإو ةرشع دحإو نيتنثا ىدحإو نينثا دحأ دارملإو ردع ةرشاعو ةرش

 لاقيف هيلي ام بدنبو نوني نأو فاضي نأ زوجي ةنم قتشأ أم ويلي أم 0

 لع )دعحإرا م1 تال اًنالن 0 ثالث ةعبار هو ةئالئ ”عبارو قئالث عبار اذه

 3 لااقي ةناق ةقيقح لعاف مسا ةنالو ءانعب وهام ةلماعم لموعف ةعنرا ةثالث

 ةبلا مع لا ةنالتلا تعبر كلذكو ةثالث تردف اهلا تيمضنا اذا نيلجراا

 لعاففالخم لولا يف هارجم ىرجت لعف ىلع عيرفتلاو ىنعملا يف لعاجل واسم اذهل عافف

 1 للا الاب ا ياما ىلا اقول ةفيضأ انانحاو هب دارملا

 مسا نم قتشملا لعاف لاعتسا ىلع هبن دقو ةنم قتشا ام ةفاضا تمزتلا اكةتفاضا |

 0 درت نإو ةلوقب لوالا لااهتسالا ىلا راشاف نيروكذملا نيينعملاب ددعلا

 نم اد>إو قوف اف نينثا نم غوصملاب درت نإو يأ نيب ضءبلثم هيلا فضن ينب ةنم |



 سيف

 5-5-2-5 رثوأف بيكرتلاب ًالاطتسم هنوكل عن 1 ريغ ةكرخ ىم الو نكمل |
 رظعانثا ينكاج وب هك يف فلاب نانوكيف بويرلا يف 0 ءا يصتسيف ادثإو ايثأ

 ثررمهو الجر رمع ينثا ثيار وحن ٌريإو بصنلا ُْي ءامو ةأرما 0 اتنثأو ةلجر

 اهنم رجلا عوقوأ ١ تابكر 0 اتنثإو انثا برعا افإو ةأرماةر دع يتنثأب

 فيك تلق ناف اهعقوم غقاولا عم تبث آتباث نوبلا عم بارعالا ناك اكف نونلا عقوم

 ةسمخ وحن نم زوقلا عوقو ع ص امو هردص برعاف نونلا عقوم اذه نم زهعلا عوقو م
 توب : نال رشع انثا يف كلذ ع تلق هردص برعاف ةسمح نم نيونتلا عقومم 5

 رات لجرللا اديان قر ردا تربك نع طاسة اهلا دع وع ١
 ةمخ ومن هس كلذ جب لو مدناللا عقوم عقو لاقي نا عنتم ال رخ املإو دارفالا نع

 لل يو نيت كن يعاد انم سبل ةكءاإ درع تر
 نيونتلل نرراذملا بارعالا ىلع ةمدقنملا عاضوالا نم جرملا ب ملا 2

 رخ ألا عقو» عقو لاني ناناوكفال دال

 اح َنيْدْراَح ِدِحاَوِي - انيعسلل يروا . و
 أ هس 0 مر

 سب م نودع م ام لثيب ابكر / 0

 هير نقر كو ءادلا كوي ف كر ءودذع 0 0
 كنّوللإو 3ك دحإو ظنلب لمهتستو نيعستلاىلا اهتاوخاو نول يا ءاممأ نم

 ردع كو انا قال قوردطر لالا دنا تفز كيوت تلا 8
 رفقا «ةاخ هلو كولمان فانها وبلا ا
 ارم دحإولا ىلع قداص عيجب ريت دقو . ةليل تيثالث ىمو.. ان دعإو و . ىلاععن هلوقو

 هلوق ةنمو مار اهنم ذحإو لك اخ نور ع »م ىلع قزق نو ردع يح لا
 / ةق رف ةرشع يثنثا مانعطتو مل عا أو ىنمملا . اما ما ع ريتا مانعاعقو ٠ ىلاعت

 ىحن زيبهلا نع ىنغتسيف د دحملا ى هع ىلا ددعلا فاضي دقو ايدل مخ ةقرف 3

 كرشع دحا لاقيف رشح ينث 5 ةيكاوللا دادعالا عيمججي كلذلءنيو ديز ورشع هذه

 عماجت الف نينثا نون ةلزن رشعينثا نم ردع نال كرشع ادثا لاقي الو كرذع ةثالثو

 دنهل بف ذا ثدي ننال ردا تل انالاو نيكو حالا
 كيزفلا قدا بوب ماسالا امن نراعي سرب اجا فقس عاب

 ظ
 ظ

 20 5252525253222 اا شئ 52222 25225252522ئ2525252007373522222252 يي يي <
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 سل سمس سس ل  سسسسسسسا

 سه سم سوس 3171039 1اس و كاور راعو راظ تحسس ناهس دسم

 امسسسيسسسل م سس ل سس ع سم يسم سلا سس ا رج يس سا سم سس سس بسس سل ١ سس 2 سمس سس

 بي سس د حرس عسب نا يع

 لدكا

 هس

 ٠ نياس 2ك كال مفك يف اوثبلو ٠ ىلاعت هلوق يك :اسكلا او ةزهح 21 ارفك عمج ىلا ةثاملا |

 يف بوصن» درامب ةئاملا زبي: ذش دقو فدر دق اًرزن عمجلاب ةئامو دل أوقب ةراشالا هيلآو

 يرازنلا عبض نب عيب ر راالوق

 هائنلاو ةذاذللا بهذ دتف ماع نيتئام ىتنلا شاع اذا
 هل ساق الذ
 كل رو 32 م داس > 1 8

 585 . ميد دصاق ع رطل ةنلَصَو زكذأ ند
 هه سا ه

 _-_٠
 هر سس رميت نع ع اهف نيشلاو ةَرشعىدحأ ثيل فو

 لا ا 000 ه2 جا - عءاوو 5
 | ادصق 05 000 ل 0 ايو 8 ىدحإَو 'آ 2 رع عمو

 . 5 73 ع 35 تسرع 2

 ا

 أ

 ا ماس ه-

 : كر نإ 1 1 - ا هلق 0 55 0 اوه 6 1 ةثالثأو
 00 6 ا _ِ 1س 8 ظ و : 0 كر

 اذ وأ اع ىننا اذإ ين ايهعتفوا ينث | ةر ا

 دع دحا ركذتلا : 0 0 ف ع 5 0 . 0 كا الأ هله 00
0 

 ا , ينب ةغ 1 0 0 ا 97 ىلع نيشلا ناكساب ةرشع عسأ ىلا ةرشع
 هلل ءاعوف امو ةتالكب رك ذنلا ية نع كيرالا لب هل ناك 15 لعتووما لوا

 0 و 0 1 ا دك
 ربكذتلا يف هلا إؤظتداق بيكرتلا لبق هل تراكام 'نكعلا ىلع يئزحلا ن يناثلا
 قيس اع نر لا ةقارك مررشع 21 ركاذلا ةساولوتب 2انإو كم انا يف اقرا
 : فت ءالخا داك ثالث تأ يفالو دحأو ءيثك اه ايف دحإاو ظنلب

 اهتاحل يف روذحم ال ةءالع
 يَ

0 0 3 0 0 

 هازنلف |هخم ل ءانب اما ا 0 اي للا ل يكاهخ ارجل لكما د دع لك
 ردع 7-0-0 و ْ لصالا 0 فره ا ىنعم هىضناف رجلا ءاك امأو مسالا ردص ةلزنم

 نيش اطنللا# ىلر6 ل اذلا تحكد انكرتتاازلف !نوو دعوخ ةيرعللا] قت اود رف ةسنت

 يف الصا هل نال 00 ل١ ىلع بكرملا نبي مل انإو متفلا ىلع ينبف نيئزجلا يناث اهانعم

 ع

2 
 ظ

 ظ

 ا
ٌ 

 ا

3 



 م

 مم ديلا نع ةللع كوش الو أياوثا ةسدخ مهضعب لوق وحن ددعلا اذه زيمم بصني دقو

 رعاشلا لوفك ةرورضلا يف آلا هتينثثو زيملا دارفاب ءانغتسا نانثالإو دحاولا

 لظنح اتنث هيف زو# فرظ لدلدنلا نم وبيصخ 1

 ملماف هلا فاضمو نب رورجم نيب رض ىلع روكذملا ددعلا زيم نا تفرع دق ذإو
 هيف :نيكذتلا نابتعاف اًمسا ناك ناف ةنض وا مسا نوكي نا اماويلا تفاَضملا زيملاّْنا

 . ةثالث لاقيف ىنعملا يؤتي ام مالكلاب لصتي للام هانعب ال وظفلب بلاغلا يف ثينآنلإو
 لطصتاواو ظنلل اًرابنعا لاجر يناثاابو ةوسن لوالاب دارالإو نيعا ثالثو صختا .

 ؤ رعاشلا لوق ةنمو ىنمملا رابنعإب ظفللا رابثعا زاج ىنمملا يوي ام مالكلاب

 | ٌرصعمو نابعاك صوخش ثالث يفنأ ت تنك نم نود ين# ناكف

 | رخلا لوقو
 ظ ريفا ابوك يو ناو مايوكا يل ةماتلا

 ةكوم سفنلإو سننا ةثالث مودك هيوقي أم مالكا يف نكي م نإو ىنعملا بلغي دقو
 رعانلا لاق, ءابلاب اهدده لم نَا انب !دازم اًهطامتتا رتك كلو

 كانع لءنايرلارراح نتلي قوق كالنو نسفبا ةنالب
 | زيملا ن ناك ناو ظنلل ةاعازتلا املا: ظماف سنتا قال علاق ةبكرأر نا سنوي لو

 ١ ةثالث لاانيف اهظنلب ال يونملا امفوصوم ظنلب كين :انلاو هيف ربك ذنلا رابئعاف ةنص

 لاحالا يف ةنص ةبادلا نال روك ذ دصق اذا باود ةثالثو لاحر دصق اذا تاعبر

 ىنعملا ٠ اطاثءا رشع ةلف ةءسحلاب هاج نم . ىلاعت هلوق كلذ نءو اهفوصومب رابنعالاف

 | كاكاو هير دكا[ انعاف وو رروخا يمل لاو كاملا ل تاس د

 منغْلا نم ثالن يدنع ل ونن ىنعملا ىلع ةلاد ة ةنص ددعلا نيبو ةنب لصفي ل ام ظنللاب ١

 . || نيهجولاب رتبلا نم ةثالثو رقبلا نم ثالث يدنع لوةلو ثنّو» مغلا نال ءانلا فذحي
 | . بجو ىندملا ىلع ةلاد ةندب زيملا لصف ولف ثيدنأنلإو ريكذتلا تيتتغلرتبلا يف نال

 يمال وعيخ الاف كوأل ناكل طبل رمز رتط هنا يدش
 روكذ ةطيلا+ |

 20 م

 . ل ممم ممم

 | فاضت دقو مرد فلاو 0 ةثام نوت درغم امج داو دعللا ىلا فلالاو ةثاملا فاضت
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 ١ لعنلا فالخي اًرتتسم اًريمض عفرت نا عتتما هل يثام ريغ ىلع, ترج ىتم 0

 ىلانيديزلا نم غلبملا ةلاسر نيرمعلا ىلا نيديرلا نم تذلب وجت نم ءانلا نع رابخالا
 نحو يسود لرلا ةلاسو نيربعلا ىلا امهنم انا غلبملا نيديزلا نعو انا ةلاسر نيرمعلا

 نم انا اهخابملا ةلاسبرلا نرعو نورمتلا ةلاسر ميلا نيديرلا نم انا غلبملا نيرمتلا |
 ريض ةنال ارتتسم لوالا لابملا يف 0 ةلاسر تدرهلا ىلا نيديزلا |

 ةنال اًرراب رخألا ةلئمالا ينو ل وه ام ىلع راج ةعفار نال زري لف ماللإو فلالا
 ٍراج ةنال ل وه ام ريغ ىلع راج ةعفار نال هزورب بجوف ماللإو فلالا ريغ ريض
 ريضو رضامنا ريض نبب كلذ يفقرف الرةنع ربزعلل ىنعملا' يف وهو ماللإوفاالاىلع |

 ديز انلوق نم ٌةتيراج برض يف ريضضلا نع ماللاو فلالاب رابخالا يف لوقت بئاغلا

 ةتي راج وه اهيراغلا دير ةيراملا نعو”وه ةديراج براضلاديز ةنيراج رض ْ

5 

 فكرنا مولا عفا فوبملل 9 ءاتلاي ثالث
 لن

 رثكألا يف هل ئك ننل “يرام وع 0211 11 8
 َك ا دل نا ءاتلاب ةرش ير ددعلا لعتسي ظ

 نإ ةاظفإ هذه ىك + وراك راما نم تالثؤب ةينعلا نة هنالك يدعو اكوا

 ايقازا .نركلو كب انلا هيلع بلاغ عومجاو عوج 0 نال اقلط الاب لهل
 اطال اع اتا تلخا دلك كنا دس راع كسول كدا بر فردا

 ىل غلاك سنج مسا ناك نا ددعلا اذه زيملا م قيرفتلل ءانلا ريغب ثنّوملا ددعبو .

 / دوذ ثالث وحن ددعلا هيلا فاضي دقو منغلا نم ثالث وهن نب رج موتك عج مسا ْ

 له اجرا هنزس نكت ل امراع يع 1| اددقلا كحا كلذ ريغ ناك ناو-لمهر ةعساو ١

 لمع مل نأو راوج سةخو مارد ةثالث و ةراك عج هب ءيح ةلف لاثم ىلع زيملا عج |

 ةشك عمج وب ءاجج دقو 5 1سمخو لبجا ةثالث وحن ةلق عج بلاغلا كبس هب هيج |
 ناك نإو ءارقالا ءيجم عم . ءورق ا تاغلاطالاو ٠ ىلاعن ِهلوقك |

 لاقيف اهدعب زيم ىلا جاياحالإو 26 :ابلاب اهاننل اًنينخم فرعالا قكدارذا ةثاج زيخا |

 رعاشلا لاق نيئم ثالثو تاثم ثالث لاقي دقو ةئام ثالث

 متاهالا وجو نع تلجو يئادر اهب ىفو كولللل نيئم ثالث



 قسذن

 أ مسالا نرعربخيو ورمع ماق هيز ماق نا يذلا ورمع نعو ديز ورم ماق ماق نا

 مسالا ريض امم ىرخالا يف ناكاذا نيتلفتسم تيتابج ىدحا نم ناكاذا اضبا

 | !ديز تبرضو ينبرض وحن نم ويف عزانخلاك لوالاف ءانلاب فطع ايهنيب تاكوا

 ديز ةنب رضو ينبرض يذا| ديز نع رابخالا يف لوقت ورمع ةتمرك]و يفءركا وحنو
 بابذلا ريطي وحن نم نيعوفرملا دحاك يناثلا ورمع ةتمركإو ينمركا يذلا ورع نعو

 نعو بابذلا ديز بمضغيف ريطي يذلا بابذلا نع رابخالا يف لوقل نيو كمضطالل

 لوصوملا نيتليجلا ُِ دحإو ريمضب ازكي ديز بضغيف بابذلا ريطي يذلا د

 كلاوق زاوج كلذ زاجن ءازحلإو طرشلا ةلزتم اهلزن ةيببسلا ىنعم نم ءانلا يف ام نال امه
 نا الا رابخالا عنتما واولاب فطعلا ناكولو بابذلا ديز بضغي رطب نا يذلا

 كيردخل والا نوئأل ,تابذلا دورت ل كيال يطب يذلا روع ال: ريقلا 55

 الف ةلص نوكي نا علص؛ال ام ةلصلا ىلع فطعبث الف ءانلاك ةيبيسلا ىنعم اهيف سيلو

 رباعي يذلا وحن وياع ةانفشم ةلمج لب لوصوملا روض نم ةيلاخ ةاج ةلصلا ىلع فطعي

 < م« < ا 11 2 0 ل -أ ّ هو 7

 امدتلادن كا اك مم ندر ايا اعزخلاو

 لبا هلل قون هقاور وك لال هن ةلص غوص 2 نإ

 00 نبأ اهريغ َر ري 0 م 6 2 1

 دحا وا يذلاب ةنع رابخالا نيعن ةيمسا ةلهج نم نآكو مما نع رابخالا ديرا اذا

 ا ماللأو فلل و كلل دب هل ناجح لأ نا ةدلعف ةلح ىع ناك ناك هعورف

 لعنلا كاكاذا كلذو ماللإو فلالا اهب لصوت ةنص لعنلا نم ىنبي نأ م نا

 كننا امو لاز امو سئبو معن وحث لومعم نع ماللإو فلالاب ربخي الف اتيثم اقرصتم

 ظ يتاولا لعافلا نع رابخالا يف لوتل لطبلا هللا قو كلوق نم قو وحن لومعم نع لب
 رابخالايف قرف الو ءاطا فذ نا كللو لطبلا هللا هيفاولا ل وعنملا نعو هللا لطبلا

 سم سس صل سو ووسع سوو وس بوو بس وس سمج سس سس

 تت جمس معو ع مم هس و ب ب ب ب ب تن سيو ا يي يسم ا

 مسا ظنل ىلا ماللإو فلإلا عم لءنلا در بوجو يس الا ماللإو فلالإو يذلا نيب
 فلالا ةلص منوي دادنعا ال ايف آلا ةغدلا ريخب اهلصو عانتمال لوعنملا وا لعافلا
 فلالل نراك ن اف اًرمغم تعفر نإو لءنلا ةلرتم ةعم يجف !ًرهاظ تعفر نا ماللإو

 ةفصلا نأ تفرع امل هزورب بجو ماللاو فلالا ريغل ناك نإو هراتنسا بجو ماللاو
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 د ردو ي 42 0 7 هاري هدعلا 2
 اميح دق انه اه يا ايل فيرعتو رهخات لوبق

 ع عارف 0 ريفبب 7 يأ ةنع ىنخلا 51
 مسإو ناشلا ريضك مالكلا ردص مزلي مسا نع ربخي اللف ريخأنلا زاوج لوالا طرشلا |

 اذه ل 1 ريخأت بوحوو ةعدقل برعلا كمر ف نا عانشمال ماهنتسالا

 || عمم الف ريكتتلل نانزالم اههنال زنبيمتلاو لاحما نع ربخيالف هني رعت زاوج ينانلا بابلا

 || الف ينجاب ةنع ءانغتالا زإوج ثلانلا فيرعتلا مزالم ةنال اهماكمرمفملا لج
 برض ديز وحن نمو ةئيبرض ديز وحن نم ءاطاك ةلمجلا ينمسا ىلا دئاع ريغ نع ربخي
 معلا رايق هيلا دوعت تناك ام ىلا دوعلا يف اهلثم اهنلخل اهنع ربخا ول ةنال ةمالف
 فلا ناكولو لاهم اهالكو نيئيش ىلا دحإو ريض دوع امإو دئاع الب لوصوملا

 1. 0 نع رابخالا ف كلوقك ةنع رابخالا ناج ىرخا ةلمج نم مدا ىلا !دئاع |

 ربخي الف رمغ؛ ةنع كان الا زارح عبارلا وه تيل يذلا ةتيقلو كيز ءاج وم يف ةتينل

 فرود فاضم نعالو هاوعم نود لماع ردصم نع الو هتفد نود فوصوم نع

 مركلا ورع نم برت كيز ابا رس وحَت نم هدحو ئرع نع ربخي الف هيلا فاضم ||

 | هدحاو بزرتلا قعاالواعركلا ورع ةنمأ يفرق اوبر ابا رس يذلا وحن ةتنض عم لب

 لب هدحو بالا نعالو مركلا وره ن« برق رديز ابا رس يذلاومث واوعم عم لب
 هلاعتسا زوج سماخلا ديز وبا يركلا ورمع نم برق هّرس يذلا ومن هيلا فاضملا عم

 هدورو زإوج سداسلا ةرم تاذو ىدلو دنعءك ةيفرظلا نالاع ربخيالف اعوفرم

 يف لاس نفةنرلا ا جرش الت رو ا راثكو د21 اوك نع ربطه انكم

 ربخيالف ةدحإو كح يفنيتاج واةيربخةلهج نم هب فصوي ا١ضعب نوكينا عباسلا يننلا
 ريمض اهتم ىرخالا ُةِ سيل نيتلتتسم نيتلج ىدحا ينالو ةيبلط ةاج يف مسا نع

 ربخت كلذ فالخب ناك اذا ةنع ريخب انإو ءانلاب فطعنيتليحلا نيب ال أو مسالا كلذ

 نيتلقتسمريغ نينلتجىدحا نم وا رم اك ةيربخ ةدحإو ةلمج نم ناك اذا مسالا نع

 يذلا ديز نع رابخالا يف لوفلو ورمع ماق ديز ماق ناوحن ءازجلإو طرش رشلاك |



 ؟4ا

 2 2 ه- سس

 5 أآدتبم ل 0 ربخ 0 ةنع هل :

 :لبكنلا ل 81 مبا لَم ةطسوف ماوس 2 ظ
 2 يا 00 5 6 7 2ر

 ا .
 30 نانو ايعارم 1 5 1 500 0 0
 ءابلاف<ا ل ة.ه ا نع ١ هع ةلمدلا رخا] يف لوءجلا وه بالا اذه يةنع رخلا

 اذاف ةنيتح ةنع ربخللا ىلع اطوخدل ةيدعتلا ءاب ال ةيميسلا ءاب يذلاب رابخالا موق ْى

 ةطاسوب ديز ىبحم»ه نرع ربخا ىنعملاف قلطنم ديز ك كلوق نه ديز نع ربخا ت تاق

 لاقي كلدذلو اريح ديز ظنل لءجو ةليحلاب لضم يذلاب هراضا دعب نع ريعتلا

 صاصنخالا دصتل رابخإلا اذه ىلا راصي ام اريثكو ديز قلطنم وه يذلا باوجا يف
 عي مسا نع ربخت نا تدرا اذاق نجمملا ةباجا وا عماسلا قيوشن وا محلا يّونن وا

 ىأ يذلل ةلص هادع ام ثريصو ةيلصف الصتم اريض تاك جرام زوتلا يلا ةترخا ةلسحا

 ناك ايف رخآرملا فلخم لوصوملا ىلع !دئاعباقباظ- اريغ,رخذملا ناكم عضو هيبش
 لونت ِق وا ماللاب ريضلا نرذ افرصتم افرظ وأ هل الوعتم ناك ناف بار 0 نم 4

 يذلا ءانلا نعءو ديز ةتبرض يذلا اديز تبرض وحن نم ديز نع رابخالا يف

 انيخ كغ و ةعااخالا دهرت اه رحتدو اذني لووملا نضر

 ناكم يف عوضوم لوصولل قباطم ربمغ اهيف ةلص اهنيب ام للءشو لوصوملا نع |
 لبق مالكلا ليمكت هب تاك يذلا يا ةلمتلا يطب ظنلا يف ةنع ربعملا رخّوملا مسالا

 تنج يذلا كيف ةيغر تئجج وحن نم ةبغر نع رابخالايف لوفنو رابخالا بيكرت

 ناك ام ريمفو ماللاب ها الوعفم ناك م ريمض نرفن مث لبق ايف تلعف ا اههيف لعفتف

 ا ةرهاظلا ءامسالا ةوق ّوقن ل ذا اطوصا ىلا ءايشالا اهعم درت رئاضلا ترال يب افرظ
 رم وا ةدمح ىلع اعويجوا م بابلا اذه يف ةنع ربخلان اكاذإو ةمدفت ام نيفتت

 ار رابخالا يف لوفل هربخ ًادعبملا ةقباط بوجوأ هقفو ىلع لوصوملاب ءيج

 نيرملا نعو ناديزلا ةلاسر نيرمعلا اغلب ناذللا ةلاسر نيريعلا ناديزلا غلب وحن نم
- 
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 ام ىلع ء ةيبات كلذ يف ناك ءانلا هدعب مسا اهيلو اذإو ةماقم اهءايقب ملعي ب لو طرشلا لعق :

 0 دصبق

 م ا ل ص وس ل
 -ى هد 7 تا 6-2 «تذ < توخو ل لع 2 ا

 رت وف رهاظب و ١ قلع را لعب مسأ اهلي كف و 7-2 1 كو 7 7-5 د هيي

 اذا وا اوأب دار | اذهو هريبغ تع ء يث عادتما ىلعويف رلى اهدحانالاع تما هولو الولا

 000 357 هريغ دو توب 2 ميلا اطبرو ادنع اذا نايا داع دوجحوب اعانطمأ

 لعنب آر أ "لدم ايلا "ا يف ابوجو هرب 5-5250 اًمزتلم ادب ف رئيح اع يعتقيو

 أ [يفم ن يي ابلاغ ماللاب نرق اتبثم يضاملا ناك ناف ملب موزجم عراضم و ١ ضام
 هللا 0 الل ىلاعت هلوتك ةفذدح زاجل يلد دفا ايلا كك اذاو الاه اسم در

 2 ذحتلا ىلع هيف الو رخآالا ةالامعنالا او . مكح باوت هللا نأو ةتمحرو مييلع

 امول ٠ ىلاعت هلوتكو . ةكئالملا انيلع لزنا الول . ىلاعت هلرنك ل ااعفالاب ناصلخيو
 دقو الأ ًالإو اله لاعفالاب صاصنخالاو ضيضحتلا يف اهجيراشي و . ةكئالم اب انيتأت
 ريفم او كييررض ابو اله هي ودوم ذي لماع مسا ضيفختلا فرح ىلب

 رعاشلا لوتك

 حا بولقلاو 2 ل يننوحنن يتجاجل دعب ن , هلأ ا

 رخآالا لوةكو حام بولتلا ذا يجللاب مدقتلا ناك اله يا
 ردغل|وةنايختا 5 3-2 ع ذنلا ّئ 0

 اروكما لوتكو افئت ترسلا البف ايا
 امنتملا ”يكلا الول ىرطوض ينب مدجم لضفأب ينلارتعنو دعت

 ةماقمويلا فاضالا ماقإو كفاضملا لعنلا عم فذحن هلتف وا يلا رفع نودعت الول يا |
 رعاشلا لونك ةيناشلا ناكر مضملا ردتيف ربخو ادتبم ضريفخنلا فرح دعب عني دقو

 اك 11 ل سلا يي ابو لسا لل تنكو

 '  اهييفش ىلإ سفن ناشلإو رمالا ناك الهف يا



 ظ

 هب ىدتفا ولو ابهذ ضرالا هلم مدحا نم لبتي ناف . ىلاعن هلوقو . اميمج رمالا

 لإ

 رعاشلا لوق يف اك اباوجو ول طرش فذح ردنو
 لاوس تفل رهدلا ضلع  قاوان قالفلا كلاي نأ

 اذكو اذك ناكل رهدلا فلاس يف ناك ولف دارا شنخالا نسحلا ربا لاق

 »6 امولو الولو امأ 37
 الأ ؟وجو نيلي لل انو هيت ني كلب امكان + ع2 7: هه »و م مو تحرس <
 اذبن يق أهبعم ٌلْوَف كل 8 اذا | رثن يف لق دادس

 8 لعفو طرش فرح .ماقم عاق ةنال ءيك 0 لوّوم ليدنت فرح امأ

 ةرورغ هس الا ءانلا ركذ نم اهيف دب الو هل بإوج يف ةلجج ركذ نم هدعب دب الو

 57 رعاشلا لوتك

 بكاوملا ضارعيف اريس”نكلو ميدل لانق ال لاتتلا اماف
 لاجر لاب | دعب اما ) لسو ويلع هللا ىلص ةاوق نم يراخلا جّرخ ام وحن رودن يف وا

 ةءاقمةتياكح ميقإو لوقلا ةنم فذح ابق وا ( هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي
 مترذكا مل لاقيف يا . منايا دعب مترتكا مموجو تدوسا نيذلا امإو . ىلاعت هلوقك
 ١ لاقي نا لصالاو اقف ديز اك ون مزال هبيؤ اما للعل ءانلا ركذف كلذ ىوس امو

 كلو طرتلاتارذا نساك ع عم 5 بإوجلا ردد يف ءانلا لعجتف عاق ديزف اما

 هيلع فوطعم الب فواععم ةرودص هع هنوكل - نم !ًرارف 1 ع لصدالا اذد فلوخ

 ْن ناف اهولت وليل افو هلوقب ةراخإلا اذ ىلإو باإوملا ن هظزجح ع ءانلإو انآ تن ب اواصنف

 حوّرف نيبرآملا نم ناك نا اماف ٠ ىلاعت هلونك طرشلا ةليج لصف 0 اباينلا

 د 1 0 0 يك

 | امأ 1011 يرش 0 7 0 الح

 هب رسفم لومعم وا ةهبش وأ لمف لوممم وا ديزف معاق اما وحن ربخ وا غاتف ديز

 نب لصفي الو ةبنع ضرعاف ارمع امإو براض اناف !ديز امإو برضاف !ديز اماروحن

 هنا ثول لمف اهيلو ولف طر تف رش فرح مأقم ةماق امأ ٠ نال لعنب « ءانلأو اما |

 ماسلا راسل اج ع ا سس سس سس. يس سا ري سس سنس سس سس ا سس سس سس سس سس سس سم سلا بسب سس تس اب سس سس سس هل اان ا سلا
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 لايكرل

 نإو ءادتبالاب عفر عضوم يف ول دعب نا لعجن ندل دعب ةودغ باصتناب كلذ ذوذش

 | اهريغ ناك ن إو بصنت ندل دعب ةودغ نا اك اهريغ رادقبم ىلع لخدت الع تناك

 دعب رضا اك اًرمغم تبثل لعاف اهنا ىلع ول دعب نأ لمح نم مينءو هرج بجي اهدعب
 ام سايفلا هس برقا وهو اجت ءامسلا يف نا ام كلذ لءفاال ملوق يف ةيردصملا ام
 رعاشلا لوقب عنصت اف تلق ناف هيومبس ويلا بهذ

 يرادنعا 11 راضعل كج ب 1 ا ينل> ءاملا ريغب ول

 قومؤه هلوقف قرد وف ينلج ءاااريغب قرش ول هريدقن ناىلع يلع وبا هجرخ دق تلق

 ىلع تيبلا لوحي نا يدع جيرذللا اذه نم لوسإو رمضملا لعنلل ةرسفم ةيبسا ةلج
 يف كلذ ل٠ لعف ااه اًربخ ول دعب ةروكذاا ةليجلا لمجتو ةيناشلا ناك راضا
 رعاشلا لوف

 انامل ليا ايبا الق يااا: ةعاتن كلارا ىلا نقف

 . ىلاعت ةاوق وغ لطاب وهو ًالعف آلآ نوكي ال وذ دعب نا ربخ.نا يرشفمزلا عزو

 ال وحن و . مالفا ةر نم ضرالا يف ا نأ وأو
 اهدوع دّوان ام ما درعب قلعم ينم تيقبأ امناولو

 رخالا لوقو
 | 2 ناإودعلا حراتلا قوق برحلا وخا ةتاق توملا تئاف ايخ نا ولو

 اذا كلذاف ينبم وهو يغاملا لءنلا ىلع اهوخد بلغ يضاملا يف قيلعنلل ول نوكلو
 امكيضملا قا ووضع اطوخدب نوكي نا بجوو اًديش هيف لمت م عياش إعء تلخد

 رعاشلا لوقو . ”متنعل .رمالا نم . رينك يف كعبطي ول . ىلاعت ووق يف
 ايل |. دعق سكانر كلا مح حنس نيتك

 نا ماللا نم ولخيام لقو لب اًموزجم اعراضم وا ايضام ًالعف الاول باوج نوكي الو

 د اىلونل م مسا وأو رينا اًريخ موف ا واو ٠ ىلاعت ةلوق وجت اتيثم نب 5 0
 ْ تفي مهلخ نم وكرت ول نيذلا "شيل و . ىلاعن هلوق اهنم نولخ نمو . نوضرعم

 11 ل ا رواللا تعنتما مل اي نا مهلع اوفاخ
 | كبر ءاش ولو . ىلاعت لاتف,ظعلان آرقلا ل زن كلذب و دّوجا اهنم ولخلا نا لا اهنم

 هلوق كلذ نمف نا بإوج نع ىنغتسب اي ةنيرنل ول بإوجنعىنغتسي دقو . هولعف ام

 هلل لب قوملا وب مكوا بضرالا هب تعطق وأ لابجلا هب تربس انأرق نا ولو . ىلاعن

 سل بسسس ب ببسي لسا 5 ل 2



 الا

 نرتت دق اني نأ زل نيكأ ناكل دهلأب صاصتخألا فو |
 فكما في. ول' نخر يملا بزي(, اكرم اهالب - عياش اهنا و
 نا مب يف ملصت ينلا يف ةيردصملاف ةيطرشو ةيردص» نيبرض ىلع مالكلا ما

 . ةنس فلا رمعإ ول مدحا دوي . ىلاعت ؤاوتك اهانعم يف اموا دو دعب عقن امراكإو

 لبنتسملا يف قيلعتلل نا نا اك يضاملا يف قيلعنلا يبف ةيطرشلا امإو اه ركذ مدقل دقو

 ناكول ةنال عوقولا يفتنم اهطرش نوكب نا يضاملا يف قيلعتلل وا نوك ةرو رض نمو
 قيلعتلل وا نكل بامبال باها لب نيبلا يف قيلعت نكي ملو كلذك بولا ناكل اتباث

 اف:طرشلا ياو شراك ناش انباع امو انهم اهظرخ ا نرك نسكب الف_ساكقالزكإل

 ةقافنا 4.132 ادباالف !ًكوجوم !راهتلا ناك ةفلاط سمشلا تناك ول ؛كلوق يف ا؟ مويعلا
 رخل يك هللا تناكوا كلوق د الا 2 ناك نإو اضيا

 نولوقي نيب ومحنلا مهسن كلذلو طرشلل ةنم يواسملا ردفلا ءافتنأ نم دب ا ظ
 عانتمال باوجلا عانتما ىلع لدت يا هريغ عانتمال ءيشلا عانتما 000 ناقل
 دبعلا كرت ول وحن يف هنلختل اقلطم باوملا عانتما ىلع لدن اهنا نودبرب الو طرشلا

 ظْرشللا ابار يقارم/ياواسملا اننا( لعبا كانا نودي رزءانفاوإ ءاطعأل هير لاو ||

 اهنا ىلع هبنيف هريغ توبث هتوبث نم مزلي ١م يفن يضتفي طرش فرحول لاقب نا كلؤألاو
 هتوبش الو اًقلطم مزاللا يننل ضّرعتي الو ايفتنم موزاملا نوكو ءيشل يش موز يضنل
 يضاملا يف طرشلا نوكت اكول نا ىلا نيبوحنلا ضءب بهذو اهانعم نم مزال ريغ ةنال
 اليك طبعللا اهكاللا وشل ران اه للا و لما فلمرملا نوكت اذكأ
 در نكل كلا ذءامللا ناز املبنم نسينراكلان 21مل ع قلها ل كلبا لذ عا

 هب وكسمت امو يضاملا يف طرشلا ريغل نوكت ال وا نا يدنعو ةلوبق بجوف عايسلا هب
 . مولع اوفاخ اقاعض ةيرذ مهفلخ نم لوكرت ول نيذلا شياو . ىلاعن اوف وح نم

 ١ رءاشلا لوقو

 حئافصو ”لدنج ينودو يلع تنلس ةيايخالا ليل نا ولو
 تاصربنلا بناجنمىدصاهبلا ٠ 1ةز وا ةشاشبلا ياسن تاسأ

 ذش دقو ًالعف الا نوكي ال اهطرش "نا يف نإإ لثم ولو يضم ل لمح عا ويق ةجحاإل
 هبشو كتمرك ال ينتتنج كنا ولا وحن اهتلضو تاه فلاب ادعم وكر دا طيس رفع :



 فهل

 هريدنت . مولتقن ملف . ىلاعت ةلوق نأ عم طرشلا فذح نمو اوذخدوت وفق ىقم دارا

 نا هريدقن . يلواا وه لاف . ىلاعت هل ذو ملت نكون ولعت مخ ؛ عرتلا نا

 نيذلا يدابع اي . ىلاعت هل مايد هأوس يلو ال قحاب يلولا وه هللاف 1 ال اىدارأ

 يف يل ةداب ذأ اوصلخت نكاح مناف ةلصا . نودبعاف ياياف ةعسإو يضرا نأ اونم ١

 لوتكت ' ىفتكيو ٠ از<إو طرشلا فذحي دقو نوودبعاف اهريغ يف ياياف ٍضرأ

 :هعءاشلا |
 نار تلات اسمر دقق ناك ب نش نان ىلع اب معلا تانبتلاق

 ةتيضر مدعم اًريقف ناك نإو تلاق يا
 9 _- 2 2 “م 04 1 >> ل مَ

 2 مت رخأ ' َباَوج مستو طرش_عأهجا ىدل فدو
 حج آلي طم جر 1 1 زيخ وذ 35 و اا تا

 ادلع و 0001
 ىأ ماللا وا ناب دكّوم مسقلا باوج نال باوج ىلا هل او ل

 هج ينتكا مسقلإو طرشلا عينجا اذاف موزه وا ءافلاب ن نورقم طرشلا باوجو يننم

 ارح ينتكا ربخ ىلا جانحي ٠١ مسفلإو طرشلا مدقتي ل ناف رخآلا بإوج نع اهدحا

 0 نإو مما هللاو م 3 نإ طردلا مت يف لاكبف وج اص باو نع امين ىباسلا

 طرشلا ىلع مدقن نأو موق ام 3 هللاوو ا مت نا هللإو مسفلا مدقن يفو موقأ

 لذلك دش را لدا تارا طرغشلا راع ردت لإ كاما لاو

 ىوااسلا مسنلا ىلع طرشلا رابنعا جر امبرو ريغ ال مزجلاب كمركي متث نا هللاو ديز

 رعاشلا لوتك ةنع ربخم هلع مدقتي ل نإو
 قدك اكمزملا كهف نع اننلت الذ ١ ةكورفما نع نع انه تحن ف

 رخألا لوقو
 ايداب سءشلل ظيفلا راهن يف مصأ اقداص مويلا ةثّدح ام ناك نيل

 ايلا ىرغص ماتاخملا نم ٍرعأو ةورفو جرس نيب !رامح بكرإو

 6 ول لصف 3“
 ه حج ع هدءرز هه

 | لين نرحل ًالفتسم امواليإ 2 ماو ل 1

 را رس و هدو



 ظن

 زوجي دق ةنا آي مر نوع تعقر تغش نأو تءزج تش ناف مثب تعج مث

 نأ رذغيف هللا ب كبساحي . ىلاعت ةلوق أر ارق مضعب نا انغلب و واولإو "انلاب بصنلا
 مصام عفرلا, أ 0 سابع نبا ةءارق اناني ىلا رع ركدأو ٠ هاذي نم يانلإو ةانهإ

 رعاشلا لاوَق نم ل ةثالثلا 0 1 5 لا يقاب مزج ابو رءاع نءإو

 مارحلا دلِبلاَو سانلا خبر ك 1 نسوباك 9 كل ناف

 مانس 2ك رك ريظلا بحا شيع سا هدلعل لذ او

 عفاول ا ه+ ثاف عوفو |١ قام ريغ ةنومعم ن . دع لة ا واوأإو ٠١ ءانأأ تك نطالا زاجو

 زاج ءازجو 2 ثنو تناول ءانلا لعل عراضم عقو اخ ماها سالا لعل عقاولا هذعل

 لا ل ار ور نافل واط هس رخل لا له دعا
 مزجلإو زو*# تام لاثف ىلأ كر ين'دحتو ىتأتن أَو كن 1-5 يدق يف "3 نا نادل

 اضه الو ماقأ اه الخ شالو هىاون قو ا بزاآشي 0

 م ىنحملا نإ يفي دق نكملاو . مِلع دق باَوَج نع يندب ًطرشل ” مود 00 2 7
 لقا 0 نع كلذ ىنغا ىنملا يف باولا وهام طرشلا ىلع مدقث اذا |

 اذا الا هركذ نم دب الف ىنمللا يف باوجلا وه ام طرشلا ىلع مدقتي مل اذإو تلعف نا
 06 2 نراك نإو : ىلاعت هاوق يف 5 ةفذح عرس طن ةناف ليلد هيلع لد

 اب ميهت : ايف ءايسل ١! يف اً ل ١ ضرالا يف ادنن غ يغتبت نأ تءاع:سا ناف مهضارعا

 1 تان تءبهذ ١ تل م 1 ةهلبع هوم هل نيز نذا . ىلاءتولوقيفو ٠ لعفاف

 كاش ملأ هالشي لد نكت ١ تنال د ميلع كلسفن يالا الو الا ني تمرس

 | لعق لع 3 لا
 لوك نا نا نودي .هنذح نال "1 ةفذحو ليلف نأ نودب ةذذغ ليلد طرغشلا

 رعاشلا

 ءاسلا كفرت لعب الاى هيكل كدت املطت
 ماسحلا كقرذم ”لعي اهفلطت ال نإو دارا

 0 رخالا لوق ةلكنو
 ديزي دافصلا يفالا ل الو 2 رماع ةنظإ ازرق ا



 يس سلا

 ظ
 د 2

 سفك

 يت باوجلا نا ملءاو ٠ ثوملا ردي لونوكت ايا ىلاعن ةلوق نايل نب ةنلط ةدارقو
 انتل را اطير ده نعال درع اهرصغل ايام ناك اذا كلاذو ارش لع نا عض

 / اعراضم ناك ناف اهب ةنارتفا زوجيو ءانلا نم هولخ رثكآلاف لل واالب ايننم وا درج
 نكاوم ياخ لوقو تفابطمق ليعنوتي دق ةصيق ناك نا . ىلاعن لوك كللذو عفر

 | اموهافامدلد قرأ اوت: لق : ىلاعت هلوقو . رانلايف موهوجو ثبكق ةثيسلاب «اج

 ةيلعف وأ ةيمسا ةلمح ناك اذا كلذو اطر ث باوملا لعجت ن ١مل ل مم 9 و

 ةيليقااب با ناشفو القول فاى يتلا, و رثكجوا, رمق يصتلمف انوا ةيلط

 اناف فعلا نم بير يف متتكن ١١ ىلاعت هاوق ومن ءانلاب ةنارتقأ بجت ةنأاف نا وا

 لقانا قوت وأ" كأن هلولقو فرس زغب لوشن يلام ىلاعت هلوقو . مانقاخ

 ق1 وان هلاك هلزقر فس اوان اورغ يتقي اكان نو ىفطم !بلوؤاكلاك اغكلبن

 .ىلاعتولوقو . ىرخا هل عضرتسف مترساعت ناو .ىلاعت هوقو . لبق نم هل خا قرس دقف

 ام اهوحنو ةب وجالا هذه يف ءافلاف . عوقب هللا يل 1 اقفرشقر ةئلذا كارع منع دتري نم

 رو كلا را ةرورخ ةه الا كرد ريكتلا 431 جاو عرش نو نا لبسي ال

 رعاشلا لونك ةرورضلا يف اهفذحن
 نالث.شا دنع ّرشلاب ُرْشلِإو اهركشيللا تانسحلا لءني نم

 رخآلا لوذكو
 اهدان ةءالسلا لوط ىلع ىنايس ىوطإو يغلل دافني لزي مل نمو

 داك ملو هيلع هللا ىلص واوق تر« يراغتلا هجرخا اي رودنلا يف اهفذحو

 ١ اء اجانلل اذ ةيمسالا ةلمجلا يف هافلا ماقم موقلو (اهب عتمتسا اكابر

 | مم ديا ةس اة هيكيم مدت نرلاف 0 ةلوق و ل 1 انل اذا كاع رك واوق 5 يف :

 4 بمثل وهام 3 هلق اع 585 ا 0 0-_- نول د تيودخل

 لأب نراعي 1 ين م ا

 تي ف
 نيب 1 نويتلمبم 0 بْن وأ وأو وا ف 1 لعل يو 0

 انامع هءزج زاج 5 ١ ءانلاب نورقم عراضم موزجغا طرخل ١! باوج دعب اج اذا

 مالكلا ١١ ىغننا اذاف هب د ومس لاق 0 راضا ع ةبصنو فانك سالا اع ةعفرو بإولا ىلع



 اذهل

 ليج مل لب مل اهي وأ نو طرد لج ول اًيوج امتحاني نرقأَو
 اناس ا نع نك تالا ذإ او

 ظ ظ

 ءازج ةيناثلإو طرش امبنم ىلوالا بت نيتلج يضفي ةروك ذملاطرشلا تإودا نم لك
 ءازجلا نود طرشلا هي كلذ بجيو نيتيلعف انوكت نا نيتلمحجلا قحو اسائازطل

 ءازجلإو طرشلا ناكاذإو هيلع فقتس اك ةرات ةيمسإو ةرات ةيلعف ةلمج نوكي دتف
 نإو اًظنل نييضام انوكي نإو لصالا وهو نيعراضم اهالعف نوكي نا زاج نيتيلعف
 انام ااا طراضخ طزرغلا هج روركم نإوزاعراضوا اوكار كطام طرا نك
 ىحن ينانلإو . هللا مباع وتقوا مكسفنا يق ام إودبت نإو . ىلاعت هلوق وحن لوالاف
 - يذلا حائل ورا تاك ىلاعت ِهلوق وح تكلاثلاو . اندع مت. نإو 50 هأوق

 رعاشلا لوق وجت عبارلإو . اهيفملاعا مهلا فون اهتنيزو
 ديرولإو هقلح نيب اهثلاك ةنه تنك ءى بسب يف ذكي نم

 رخالا لوقو

 اياهرإ ءادعالا سفنا مالم 1ولصتنإو مآنلصو انومرصتنا
 نم يراخبيلا هاور ام ليلدب عمت“ سيلو ةرورضلاب عونلا اذه نوصخي نيوحتلا رثكإو
 تنمو ( هل رفغ اًباستحإو انامبا ردنلا ةليل مي نم ) لسو هيلع هللا ىلص يبننلا لوق

 ناك امو ”قر كماقم مي ىتم فيسا ل اهنع هللا يضر ةشئاع لوق
 اطرغ نراك ناف عراضملا امإو اريدقت موزجم ويف ةبارج ىلا طرش نعاطنل كيا
 اًعراضم بإوحلا تاك ن إو عراضم طرشلإو اياوج ناك نا اذكو اًظفل ةمزج بجو

 ريهز لوقك نسح ريثك عفرلإو رانخم مزجلاف ضام طرشلاو
 مرحالو يلام بئاغال لوقتي قلعمم موي ليلخ هاتا نإو

 ىلع سايعلا 5 دنعو افوذحم بإوجلا توكو هيدقت ريدقن ىلع هيوبيس دنع هعفرو
 دعب ةعقرو هلوقب ةراشالا هيلإو عراضم طرشلإو اعوفرم بإوجلا هيجي دقو ءانلا ريدقن

 رعاشلا لوق وحت كلذو نهو عراضم

 عرصت كوخا عرصينإإ كنا عرقااي سباح نب عرقا اي
 رخالا لوقو

 اهّريضي ال اهعأي نم ةعيطم اهنا كقوطق وف لمحت تلقف

14 
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 هلونكو٠ هللا ةءاعي ريخ نم |ولعفت امو ٠ ىلاعن واوةكو . هب زجي اك 2 يسمو تاع
 ا نال زو انزع كل ساو بار فلل يار في اننا ان, ىلاغت
 زرعاشلا لل كوم ىفندحلا ٠ ءامسالا ةلف لوعدت

 دفرا مولا دفرتسي ىت نكلو ةفاخم عالتلا ل الحب تساو

 رخالا لوتكو + ئباالزسار) .لغعا
 ارذح لزت ملانم نمآلا كردت ل اذإو انريغ "نمات كنمون نايا

 رخآلا لونكو
 لم اهلين ميرلاانيا رئاح يف ةئبان ةدعص

 او لة ب :لاطارخأل لوتكف اف ١
 انا ةباالمللا روكا يقلع منك /ن هلا كما ءاهوتمات اند نيل او

 7 رخالا لونكو
 نامزالا رباغ يف احاجت هللا كل ردقي ًاهقتسل انح

 رخالا لوةكو
 لواحي ال اكيضرب ام ريغ أ اه 0 0

 ةديزملا ام عم لمعتسم يلصالا هانعم ىلع ةلالدلا بولسم امذا يف ذا نا نيبوحنلا دعو
 نا ىنعم ةنيضتم ة'امماف ةروكذملا تاودالا نم امذا ىوس امو ةيظرشلا 0!/وع نرخ

 حنو نبأو ىتك ناكم وا نامز مسا اهنم ناك ايف ريغ ال ءادنبالا ءااطيروا لد ةلويعم

 ريغ ءامما اهن» ناك امو ةيفرظلا ىلع طرشلا لعنب بوصنم عضوم يف دبا وهف كلذ

 0 طرشلا لعف ناك نا ءادتبالاب عوفر“ 0 اوت اكحو ان نك كلَ

 عضوم يف وهف الو ةلعفا وب رمآت امو د وحن يف اك هريض يت لملاب

 ىا ةلثم عنصا عنصت اهمو برضا برذغن نم ون سس انقلاب متم
  ماكحا ىلع مالكلا يف ذخا مزإوحلا ركذ نرم 9 انف ورمل ارق لبا و قلاع
 لافف ءازجتإو طرشلا
 ا مو يدك لع تحال حلا البا ماو هت

 ايو اباوجو هازجلا ولتإ امدق طيش تيضتني نيلعف
 ا 7-02 و 2 - هع هم 2 5

 ْ نينا وأ |مهيينلت نيع راضم 7 نييضامو

 210000 مير هي سب
 07 رد راضم كعب ةعفرو لونا 0 ر ضاع دعلو



 افف

 ْ تداولا لك كدب نبال ولباس كلاين اولا يصر والم اكد جشم |
 / يدابعل لق ىنعملإو ةردنملا ماللاب ال رمالا باوجي ويف مزلاف . ةالصلا اوهقي اونم١ ||

 ملل لوقملا نم دحا فلخت ال نا مزاتسي كلذ يلع ةلمح لبق ناف !وهقي ةالصلا !وهقا
 | ىلع لسملا نا مسن : ال اهد>| نيهجو نم هب ةباوجن كلذ فالخم عقاولإو ةعاطاا نع

 ىلعميلا دنسم لعفلا نال ةعاطلا نع مطل لوذملا نم دحا فلفت ال نا مزاخسي كلاذ
 ةالصلا اوجقا 00 ءل لق ربدننلا يي نا زوجيف مم دحإو لك ىلا اللامجالا ليبس

 اقف 7 :دقل ربا فلا لحتاف ةماقم هيلا فاضملا متاوفاضملا فذح مث مراكا ابقي

 ال 5 عزانسب كلذانلكا# زها ناناقلم يناثلا لأ مثملاةدانشلا/ ولون اعراعلا ضررا
 نا زاوجل كلاذ فالخي عقاولا نا لن ال نكل ةعاضلا نع مل لواملا نم دحا فلخت

 7 لب هلها ةرمز يف لخدو 37 رقاق نكاوإ مل ملال دابعلاب ٍدارملا نوكيال

 يبف ةيبلطلا ال امإو ًالصا ةعاطلا نع ممم دحا 55 ال كئاوإو موابجنو نينموملا

 لعف صن و اننا تاذلاو نك آلاوغ ءا عدلا وا يهنلا ماقم 30 اضملا ىلع ةلخادلا

 رعاشلا لونك اكلا لعف بحت دقو اًريثك بئاغلإو بطاخللا

 مضارملا اييف ماد ام ااا دعن الف قشسد نم انجرخ اهاذا

 رخآلا 0

 ا لال اك نقلا امي نه اب اوربا ل رطدل

 نركب ارانب ا ةلوريطاا لجان اقول عرا.شملا نايفنيف اهتخا املو مل امإو

 ا دقو كاذ ل كيا لك وةك ىلع فقوبو فذحي دقو لاحاب الصم
 انرما ءاج او . ىلاعت ِهلوق وحن ةينيحما امل نه ل تخا يا اهنخ' امو يلوقب ثزرتحا |

 انامل ةباعناالا يااا الإ فيم كتاوت وغأوا ىلتاا كانط فا مارال

 اذإو ريغ ال ةيفانلا امل يف ةمزجتو عراضملا لع لخدت ينلا ناف كلعف الا كللأسا
 ءامماللا نوكت ال ناعمل هيلع تاخدو عراضملاب تصنخا !هنال مزجلا اهتإوخإويث تاع
 ينلا يف !ةيطزرشللا نا انإو مّرحملا وهو 'لادفلاب "نضاخملا قتلا ةيف قلعت كرا ابسانق
 ندو <ازج ةيناثلإو اًطرش اهبنم ىلوالا ىسن ةلج ىلع ةاج قيلعت لابقتسالا يف يضتقل
 اهنآل اممرخ تلراعزاصف اناك ن اف" "ظردلا قب كلذ كحأو نينيلعق انكي نا امنخ

 تاودالا كا ذ نا يراكللا# ورم ملي 00 او 0

 ظ لرغكلأو اةيحو امذإو نبإو نايإو ىتمو يار امو امو نم شو اهانعم ثيس يلا
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 ا ربكب شفي انيق هب يدهعو ةطرشب ٌريِسي الا ينعار امو
 | هلوتب و؛مت ىلا راشا دقو فوعض ليلق وهو ةرمضملا ناب بصنب 9 ريسي نا الا دارا

 وركن سنتا قباشمايودا ل خبألكو نإ تا قل
 رعاخلا ل وو 1 15100 مدل دع ةبرعلا نعت لاف كلل نك قوز اني ا
 1 اءدعب يسننةتسهتبتو 2 رلحإو ماع اهلذم 9 ملف 0

 ةلكفأ نأ تدك”اهلعب دارا هي وعيس لاق |

 ظ 2 دما 0 4
 ظ 0 30 2 لدبلا يف ح عض آبل اياط مالَو 3
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- 
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 ا
 7 ع كا 000 دود 1 ظ

 ١ ءاعدلإو رمالاماقم يف عراصملا ىلع ةلخادلا ةروسككلا ماللا يف رءالا مال اما اهانعم يف
 اي مد كيو انيلع صفع ا ىل اعل هأوقو . ةعم وذ ا ةكاااطب ةأوق 050

 و ل يمك فاز ىو ابتلاه هل رئالب عسل علل دلو ةانلاو ولولا تعيب ١

 ٠ يب اونمؤيلو يَ او.وتح واق ىلاعت هل 3 ودنو . اوعتقدلو . ىلاعت هأوقو . |وفوطي 1

 قلع تارتكر نب دعبل كار عار 151 503 لوف لول ويظن اور تلا اق ةتبلف كاك هلوقو |
 لكمملاو كالا عراضم 1 ماللا هذه 0 ماشفت او اوضقيل مث م ىلاعت هل اوق هريغو 1

 هللا للا تلو ماياطخ لوختلو . ىلاعت هونك ريثك لوعخللا ين 1 اطال و |

 | عراشم ىلع اهوخدو انيلع هزتلو يتجاعب نعت كلوقو ( مكأ ا ملسو هيلع | ظ

 ةلوق هياع اطوخد نمو لعفا ةغيصب كلذ نع اونغتسا لولق لعافلل يف 0 طال ا

 روب رعب 1 تا و ( مفاصم اوذخأما) مالسلا هيلع |

 رعاشلا لودر عر ىفسو فذهت نأ رعشلا يف زوجنو

 الا عيش نم تدخح 5 اذا سفن كك كلدشتن دقق ليم

 رخآلا لوةكو
 بعدل كلم ريا 35 5 يلدهو ىلاقب 3 قط الف |



016 

 | ناكل هاو تلك سيما بلس ن عدل وإ كازتما دل فيدل عم
 كبصي فرشن ال هللا لوسر اي يباحصاا لوق وهغ نموب هل متامو اقلطم يللا باوج

 الف ةرجشلا هذه نم لكا نم ) مسو يلع هللا ىلص هلوق ىور نم ةيإور نمو مس
 لعال يبنلا لفف ترم لادب لا لع جرخم وهف ( موقلا ميرب أنذؤي انروشم ترثي

 ىلع لد ام ءانلا نودب هدعب بإوجلا مزج ةعض يف رمالا لعف يواسيو باوجلا
 لزننا لازن لاقيف ءافلا عم بصنلا ةحس يف هواسي ل نإو هريغ وا لف مسا نم هانعم

 دنع الا سائلا مانيف كبسحو لزتاف لازن زجيم نإو سانلا مخ كبدحو كعم

 هتوبثل هلوبق جيو :ابوصنم ابإوجاهل' لعجم فلاب ءاجرلا ءارنلا قحم أو يئاسكلا
 تاودسلا بابسا بابسالا غلبا يلعل . ىلاعت هلوق مصاع نرع صنح ةءارتك اءايس

 و زجارلا لوةكو . ىسوم هلا ىلا ماطاف
 يلا ير 5 ال د رخل اهني عكا

 ْ اهعالرقر ىلع سننلا جيرتستف

 نعاشلا ]وق ُْ واولاكلعنلاب هييذ ريغ مسا 1 فططاع دعب عفاولا عراضملا بصتخيو

 فونشلا نعل نقال 7ع ينبع ٌرقلو ةءابع سبلل

 اهتيئاف ير زرولا هل ماقتسا ىاور الع ىباو نإ فذحت ينبع رتل ناو :ءاع سل اذارا

 رعاشلا لوق يف وأو و ءافلاكو سيقأ ناكل

 رسبرت ىلع ابارتا رثوأ تنك ٠١ ةيضراف رتعم عقوت الول

 رخآلا لوثو

 رقبلاتفاع اا يرضي روثلاك  ةلقعا مث اًكيلس ىلتقو يفا
 لك اذطع ىلسرب طنب امان كاي عسلا ةءارق قل للسكر را تا

 لءنلا بصن زجي ل لعفلاب اهيبش افصو هيلع فوطعملا ناك ولو لسيري نا لصالإوايحو
 دوصنم ريغ يا صلاخ مسا ىلع نإو هلوفب هيلع هبن دق ا5فصولا كلذ ىلع فوطعملا

 بضخب راف عبايذلا ديزيييضعت شاظلا دن نمركلاد سلوا

 نال لمنلاب لّوَّوم لعافلا مسا نال بيصني نا نكمي الو لعافلا مسا ىلع فوطعم

 | 22 دا عقوم عراضملا عني دقو بابذلا ديز بضغيف ريطب يذلا ريدتلا

 ربخ يديعملاب عمسأ وةك عفري نا كلذ عم ةسايقو ناب ردقيف ةروكذملا عضاؤملا

 | رعاشلا لوفكو يديعملاب عمست نا هريدفن هارت نا نم
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 ىلع اينبم ولولا دعب لمعنلا نوكي ال نا ةياعر نم هركذ يذلا اذه عم دب الو طقف
 ىحن يف ؤولا دعب ايف زاج مث نمو ةهفر بجو كلذك ناك ينم هلال فوذ# ًادتبم
 يمنلا يف نيلعنلا نيب كييرشنلا ىل» مزجلا هجوا ةثالث نبللا برشتو كلمملا لكات ال

 كسلا لكات ال ريدتت ىلع نكلو ىنعملا كلاذ ىلع عفرلإو عيمجلا نع يهللا ىلع بمصدلاو

 | عراضملا بصن ىلا راشا دفف لعفلا هبشي ال مسا ىلع فطاعلا امإو نبللا برشت تنإو |!

 ءانلا فذح دنع باوحلا ن 0 « ذب ضرتعا امدءب راضالا ةزئاج ناب هدعب

 هلوق يف يجرتلا بإوج يف وا ركذو |
 هرج داو كو © || لع 2-1-6

 مل انإ دونعأ امزج يف 3 ريغ 0 و
 ع د ل ا ا ا 2 © سو س - -

 مقي .بفلاخت نود ال لبق نإ عضت ن يم ربتعلور مرج طْرشَو

 ( البا ٌهمْرِحَو ةناوج بِصتت آلف رب
 هم سره ه ري ع

 ع ينل ىلإ ام و را !اينعنل ادعب لعنلاو
0 ٠ 1 . 

 كفل 1 3 ْنَأ ةبصنت "يفسح فضلا مسا لعنإَى

 طرش باوج ةنال مزج نأ ءازحلا دصقو ء ءانلا ن هالخ اذا قتل ا

 همدعو عوقولا لاهتحا يف هب 1 بطلا مهري روكذملا بلطلا ويلع لد رمه

 مدع قنحت يضتكي ةنأاف يف ملا فالخم بإوجلا هدعب مزجيو طر كلا ىلع لدي نا م اصف

 كلذك 000 دارا 1 00 دوج نع 0 يضتني اك 2

 دا "2 نشل نا يي 00 0 أ 7
 طرش لعن نم هل كب لاا مزدلا "قا بلا را ةيزكلعوادن عج اقل

 نم كلذ يف ا. طرشلا فرح ىنعم عم هل انمق وكلا نيالا اوه قوكي نا روح

 فرح نودذدب هرارظا 3 ءذعب !ًرَدقم الو لصالا ةنلاخم ةدايز نم هيف الو فسعتلا

 طردلا 0 ييروت علا 1 هي ةعم 3 30 كلا

 دقي اما :كلكأي هل ا 7 فالخي 0 0 نم 0

2 2125252525252524646595929يويوؤوؤويؤويوجيه1:بييللسلسلالللاالااالللللللللل
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 ذي

 | امو انثدنق انيتأت لازت امو انئدتف انيت أت آلا تنا آم وحن يف ءانلا دعب ام عفر بجو

 ظ رعاشلا لوقو ةماعط الا لكايف ماق

 ظ فرعا يش يتلا, الا قطنيف انين يف اق انم ماق امو
 دعب امبصن يئاسكعلا زاجإو سانلا مانيف كيدحلا كبسحو تكساف هص ون يفو

 طرشلا سانلا مانيف ثيدحلاب بنتكاو تكساف تاكسا ىنعم يف ةنالتءيذه يف ءانلا
 كفرت دمع اعمل 1ذيازتما اهسع لسلا عركيضلا هيلدا هوك ا داغلاب هفيعتيمفلا كالا
 عفرلا بجو فوذحم ىلع هانب اهدب لعنلاب وا فطعلا درجم ءانلاب دصق ولف

 هللا لاق انثدحت تناف انيت أنام نان ذعاو" يلع اذ يشب 12 هش واو ا

 5 ةييسدلا ىنعمع ءاغلاب 0 امك نورذتعي 2 ف يأ . نورذتءبف م نذوب 76 م ْ

 انينأت ٠٠١ نيب انثدقت انما يع م بصنلا الإ اهدعب لعنلا يف سبلف 1 ىف

 اهنا ىلع ةرمضم ناب |وبصن ىنعملا اذه نايب إودارا املف انث دحت فيكف انهتأت اهوا امدح |

 يي ديلا لذلا نيو عدو دنلاف فوطع» ردصم لب ى.ات يف؛لدنلاو

 مج ع ل ل عي انتر بتات يوقع يف ةزاقتل فوذ# | نوكل

 يلا عضاوملا عمو ةيبشأ | ام اذكو يف ين٠ ةرايزف كنم ةرايز ن نك يأ كروزاف ينرز وحن

 اهب لله5 6 اناا 51 ل كك ا 14 بدني هافلا لعل نأ نايضاب عرافملا موف بسه 2 ١

 . نيرباصلا لعيو مكنم إودهاج نيذلا هللا معي او . ىلاعت.ولوق وحن كاذو ةبحاصملا

 , رعاشلا لوقو
 نايعاد يداني نأ توكل «قنارا وعداويعد اتاقف

 رخالا لوقو

 مظع ا اذا كلي ةلغم 9 قلخ ن 2 هت الإ

 رخالا لوقو

 هاخالإو ةدوملا مكتيدو ينو نوكبو مراج لأ ملأ
 نم ةءارق يف . نينموملا نم 0 اركاب 0 الو در: اننيلاي . ىلاهتهلوقو

 نبا لاق نوكت نحنو ىنعم ىلع عفرلاب نوكنو نوفابلا ًأرفو صنحو رماع تبإو

 انو ءافلا دعب ام بصتنا ثيح نم بجوملا ريغ يف اهدعب ام بصنت وأولا جارسلا

 3 لكلا ةنطع 3 لعءنلاو لعنلا نيب كارتشالا درت. ل اذا كلذك نوكت |

 عم ىنعب اذه يف واولأ نوكتو ن | ترمضإو ءانلا يق نكتب يذلا لعنلا ردهم
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 لاخلا كلت ىلا ةبسنلاب لاح ةنال عفريف هيف لوخدلاب هقاصنا وب ربخلا ردقيف عقو

 هلوق ةنمو لاحما كلت ىلا ةبسنلاب لبقتسم ةنال بصدنيف هيلع مزعلاب ةفاصنا ردفي دقو

 هاف امإو بصنلاب نوقابلإو عفرلاب عفان أرق . لوسرلا لوقي ىتح اولزلزو . ىلاعت |
 وفن ناراضاب مع لبنا بصن ىلا راشا دنف ةبحاصملا داعد بانل

 ا لاي 9

 فلل 2 0 نيضحم ها يبن 0 ف دعلو

2-01 

 غرم رظنو ادلج 38-3 001 00 :رإ ًانَل اك زاولاَو
 هاوعفنم نم لاح دعبو بمن لعءأف نم لاح مح اهرتسو هربخ ص ًادتبم نأ ْ

 دعب لعفلا ناك اذا كلاذو مزال !ًرايضا خرمغم لما كيطب (! زويد ف وذا ١١

 3 ضرعا ولا ماهفتسا وأ 2155 ف يم وارما وهو بلطوأ يفن اهب باجلا ءانلا ٍ

 مهلع ىضفيال . ىلاعت هلو وحنو انثدحتث انيتات ام وحن يننلاف نت وأ ضيضحن

 زجارلا لوفكو كروزاف يفرز وحن رمالاو . اوتوهف
 اًيرتسف ةعرابل# ىلا 1": انحف ايدك ربط ىآناب

 رعاشلا لوذك ءاعدلإو "ليث هيف اوغطت الو . ىلاعن هلوق وحن يهغلإو |

 ا تروق وأ ئافادلا) ىبدخ عقم قاذعلا الق يطقأوأ بنز ١

 رخلا لوغك ماهغتسالاو
 دسجلايف حورلا ضعب دتريف ىغةث نأ جراف يتانابل نوفرعت له ظ

 عاملا لرمكو اي م د لزنت ل وحن ضرعلاو

 انضر عأو اف كوثدح دق اني طبق ومار الأ ماركلا نبا[

 لود نودلاو . ىدطاف بياع لجأ كاش حا الزل . كافتاوارف ونغ قشيضقتلاو
 ويا ايفع 1[ ٌزوفاف 0 6 ل

 اهطضنخ فرحات قع وروما ااه موق كاع ونلشل تبل:
 ديالا كرار ا 1 قيال فود الاخ ا رفلا كسبكلو

 احيرتساف زاجحناب قحلأو ميت ينل يلرتم كرتأس
 ٠ءيث فعب بدنلا زوجيالو هيلع هيبنتلا ىلع فقتسو هثازجوا طر وارجرت مدقتل وا |

 نا ينانا تابثالا ىنعم نم اًضااخ يننلا نوكي نا لوالا طورش ةثالثب آلا كلل نم
 كر

 فلو تيضحم ولوتب امهبلا راشا دق ات ربخلا ظنلب الو لعف مسا بلطلا نوكيال ظ



 |. اهلبق ام ةنلافم يضتفن ينلا وا نيبو ويف كشلا يف اهدعب ال اهلبق ام ةاواسم يتقن

 كنلا مأقم يروأب هلثم ىلع عراضملا لعنلا نونطعي اماريثك عاف كلذ يناهدعب

 ىنعملا نايب اودارا اذاف طنف ىرا امنه يناثلا يف كلثلا ماقم يفو ةران نيلعالا يف |

 (لِدب وا لبق ام ناب عفرلا نذذْويل كرتا وااذك لعفا اولانف ىإ مان لوفر لرالا

 ةنرظتنأل اولاقف وأ دعب ام لوبن يناثلا ىنعملا نايب اودارا اذإو كشلا يف اهدعب

 اهيسياط لك جاى ليهاع قاب بصتلا نذؤيل لسي وا رفاكلا "ناتفألو ءيي
 ل عتحا ىنمملا اذه لعيل بصنلا ىلا عتحا اف هححار وا عوقولا قة هنوكل كشلا 4
 جتحإو ةرمغم نا نوكت نا نيعتف اهصاصلخا مدعل وا نوكت نا يلو لماعولا

 اهدعب لعنلا بصن ىلا راشا دقف ىتحامإو روكذملا ليو تلا. ىلا زابضالا ميجتتل |

 كوب نا راضاب

 ْنَرَح رسل ىتح 1- مضْإ 2 انتين وح نك يجاهد لا هو تاوكولا لقي

 ا 1 يع هل 2 1 36

 ا 0 ةنطاع برضا ةثالث ىلع مالكلا يف ينأتو ةياغ فرح يت-

 ةلمج ىلع لخدت ةيئادتبالاو اهسأر ىت> ةكمسلا تلكا كلونك هلك ىلع اضعب فطعت |
 رعاشلا لوتك ةيمسا نوكت دقو اهلبق ,يشل ةياغ اهنومضم

 ٠ ٠ كسا ةلودفان عسل  اففام مخ ىلتنلا تلاز اف *

 مسالا لخدت ةراجلإو ةنطب حي ريعبلا * يجي تح لبالا تبرش ملوتك ةيلعف نوكت دقو
 نا رتةيح بجيو يك ىنعم ىلع ةلخدت دقو ىلا ىنء» ىلع اًضيا لعنلإو ىلا ىنعم ىلع
 اذاف رهظت نا زوحيالو ىنحي رورجم ردصم ليوأت يف لعنلا عم نوكتا نا رمضن

 ًالبقتسم لعنلا ناك ن اف ةيئادتبا امإو ةراج اما يف عراضملا لعنلا ىلع ىتح تلخد |
 كاب ب.نلا مزال اهدعب لعنلإو يك وا ىلا ىنعب رج فرح ىتهغ لببنتسملا كح يف وا

 ىنعملاو يل رفغي تح "نيونالو سءثلا برغت ىتح نريسال كلوف وحن كلاذو ةرمضملا

 لاح ىتخ .دعب لعنلا ناك نإو يل رفغب يك نيونالو سمشلا برغن نا ىلا نرسل

 . بصان ةنوعرزل عقلا وبل اهدعب لعفلإو ءادتبا فرح يف لاما ريدنن يف وأ

 ىنح نالف ضرمو نالا اهلخدا ىتح ةحرابلا ترس كلوقكق نحمل لاحلاف مناجوا'

 دق لمنلا نوكي نا ردنملا لاحإو لاوس ىلا جانحا ال ىتح ةنع تل ًاسو ةنوجري ال

 ظ

 مل دع تس دوس ا



 ع
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 لها معي البل: ىلاعت ةاونكأ الب نورآملا لعنلا 2 رابخالا بجي نئرهالا زاوجو |

 هلوقكن اك ينن ديكوتل ةدئاز ةلبق ماللا تناك اذا لعنلا عم راضالا بجيو . باتكلا
 عقاولا ل.ذلا عم راهظالإو رامضالا زوجيو دوج مال مستو. مملظيل هللا ناك أمو «ىلاعت |

 بضخنل كلذ تلعف امو نسحتل كتئج كلوةكليلعتلل ماللا تناك اوس كلذ فالخب |!

 :اًنزحو اًيدع ل نوكيا نوعرف لآ ةطقتلاف . ىلاعت لونك ةبقاعلل وا يكمال تو |
 عرمضم ناب بوصنم عضاوملا هذه يف لعنلاف.كلنيبيل هللا ديري .ىلاعتواوقك دئاز وا
 هلوقب اهدعب نا راضا ىلا راشا دف وا امإو نسحل كلذ لاشما يف متربظاولو

 كارل!( عرف كرا واع , لاك ذعاو يح ىف دلعي اد 2 هد -تددضص ||
 يس نأ الأ نأ, ىتح اهعضوم , يف مصل انا ىادع كاك
 ريضن كلذك ناك يننل ةدكؤملا نجلا مال دعب امدح ةبصانلا نأ ترضا اي ةنا ينعي

 ىنعمينلا ال ىلا نع يتلا ىتح دير آلا وا ىت> اهناكم ه يف لص اذا 00 |

 ناف آلا يا ىلا ىتعمي و ادعب رامخالا ةمزال نآب عراضملا بصني 0

 كلوق ل والا لاش الأ ىنع؛ يف آلاو ىلا ىنع؟ يبف اثيشف ع يضلني ام اهبق امن

 رعاشلا لووق هوحتو ء يجي نا ىلا ةنرظننال هريدنلا :يجم وا 0
 رساضلالا» ىلامالا__تداقنا, اخ نمل ا كندا .ىاويستملا ايضيمل

 ومنو مسي نا الا رفاكلا نانقال هريدنت ملسي وا رفاكلا نلدقأل كلوق يناثلا لاثمو
 رعاشلا لوق

 اييتتسن وا اهبومك ثرسك موق ةانف تزغاذا تنكو 1

 رخآلا لونو
 اديلتو اةراط راغص 'يديب ىتيتف كل وا كنلّدِجأل

 0100000 هلم دع ف فطع فرح ةروكذملاوا تلق ناف

 حد لعنلا ىلع مالا فطع مح فيكف مسالا لب وأت يف لعفلإو نأ نوك عم نأ

 لا فرظتال ملف اذاف ردخ نوكأ لوممم ردصمب وا لبق لعنلا لب "3 لع كلذ

 0 طا نترك قيد الغام) نهر وف لس وا رفاكلا نلتقأل وا .يحي

 ناف ليبغلا اذه نم ءاجام عبج اذكو ةنم مالسا وا رفاكلل ينم ”لئق "ننوكيلو ةنم

 ينلاوا نيب طوقرفيل ثلق ليوأتلا اذه ىلا اوجانحا نا لعنلا اوبصن لف تلق |

 ك0 ااا

 ْ اضالا بوجوو رابظالا بوجو لاوحا ةثالث اهدعب لعنلا عم آلف رجلا مال اما

 راس سسوس



 اندكي

 ان الا و اهلثب زيزعلا دبع يل داع نيل
 ىأ اهب لصتم_لعنلإو ةرادصم نذا نوكو ًالبغت وتوك طرشب عراضملا اهب بمصني و
 ناك ولف كمركا هللاو نذإو ك.ركأ نذا اًدغ كروزا لاق نأ. كل اوةكمسقب لصننم

 كلوق كلاذو اعوفرم آلا نوكي ال لاعلا لعف نال ةعفر بجو لامحلا ىنعمب عراضملا
 يذ نبب تطسوتف ةر ده. ريغنذا تناك ول اذكو كلق دصا نذا كلبحا انا لاق نمل

 نييلوعنملا نيب طسوتملا نظلا هبشت كانه اهنال هباوجو رساو> يذ نيب وأ هربخو ربخ
 روخارلا اوف اهززتلطم | عطل ماعز راج كاسل اكل ل

 اريطا وا كلها نذا يفا اريطش ييف ينكرتن ال
 العا ماطوادلل ف اخا نارا 4 اخباري رخال 0 لاو ل عافاك نان
 هي د لا ..للاظن هلوف قكيبتلا ءارتلا رع ب كادؤجلا اهواك

 نك ةلضتتس للا لاكولوتناغالا» عاطل ار[ وكرجدلا نق تاوتلا لبق
 0 7 - ريغ نال اهراغلا بجو كنءركا انا نذا كلوتكمست ريغب

 نه هب لصنفلا عن عنمي لف دك وم دئاز ةناف مسنلا 0 ْ

 يا وص عمت رت ةادلا نا موق يف رجا نم عني ل اك انه بصنلا

 نع ناسيك نب | ءاكح هرد فلا تاؤب تاره ديزهلاو مالغ اذهطوق يثو ةديبعوبأ

 ىهو للا طورش ءانينسا عم نذا ءاغلا برعلا ضعب نع هيوبيس ىكحو يئاسكلا
 زاوج يف ابلثم اهمال نظ ىلع المح نو رثكالا اهلمعا ائإو ةدافخم ريغ اهنال سايغا

 اينال قابلا هايل اذ :كلاح ابيزا تبي اهاعسوتو اهنعراطرطس أت ةلاكا لذت نكوتل ْ

 : لاحلا ينن يف -

 "فس 3 دل يب ني
 .٠ 4 اسي با# ١ ني كت صا ل يل ا

 | ايضا ايست ماكو فت دعو ران طلي أ ِْ

 لمي اب ىنعلل]و ظنللا يف اههبشو لعنلاب اهصاصنخال نأ لعاب لاعقالا بصإون 1 و

 هايف لون نا اهتإوخا نود را زاج كلذلف ةيرذدصملا نأ 1 وهو ءاسالا يف بكنلا ظ

 الا ! ىلا ىنعمب وإو رجلا مال فرحا ةنس دعب دارطاب ةرمغه لمتف ةرمضعوةرباغ١لعفلا

 د الو لمنلا هبشب ال مسا ىل ىلع فطادلإو ةبحامملاوأوو باوجا ءاق و وريااملا ىنعمب ىو |

 كامنشا ل ناشف عقل 5-1 ذوذشلا هجو ىلع آلا كلذ ىوس أهف ةرمضم لون ْ



 نك

 ماللا اهيلع لخذت نا زاج ام رددملا ةلذن لمنلا عم انه يك نا الولف هب 0
 اهدعب لعتلاو ةراحا نوكت نا ماللا نم ةدرجم تناك اذا ىلءفلا عم 5 زوجنو

 ةرورضلا حس 35 دعب نا رورظ للادب ماللا د بصمت |. ةرمضم نأب بوصنم
 رعاشلا لوتك

 اعدنتو بغت ترابك كناسل اًكتام تحس سانلا لكأ تلاقف
 يف يف اك ةينيقوتلا اهل ةيلانلا يف ةدئازااف ةيردصمو ةرسفمو لارا نوكتف نأ امإو
 أ ام ةياكح ةنيبم ةلج ىلع ةلخادلا يف ةرسفملإو . ريشبلا ءاج نا امف . ىلاعن هلوق
 نا وبلا انيحو أف . ىلاعت ولوق يف ينلاك هفورح ربغب لوفلا ىنعم ىلع" الاد ىف
 مهنسلا تقلطنا يا . وشما نا مهنم الملا قلطناف . ىلاعت هلو ينو ٠ كلذلا عنصا
 "نأ نم ةفذخم ىلا مقنتو ردد“ لب وأت يف لعفلا عم ينلا يف ةيردصاإو لوقلا اذهب
 نيمتو ةننخلا نوكت نا بجو مّلعلا لاعفا نه اهيف لماعلا ناك ناف عراضالا ةبصانو
 ا 1 را كل نع سمين للا تكلا آلا عفرلا اهدعب عراضملا يف
 ريشا كلوق ىر#م ىر#ت ةراشالا جرخم جرخ مالك ةنال لاق بصدلاب موقت نا الأ تع
 نوكت نا بجو نظلإو معلا لاعفا ريغ نم نا يف لداعلا ناك ناو لعنت نا كيلع
 ناك تاو مون نا ديرا كاوقك بصنلا اهدعب عراضملا يف نيعتو ةقللا نغ
 عفرلإو بصنلا اهدعب عراضملايف سو نارمالا ايف زاج نظلا لاعفا نم ابيف لماعلا
 :ايكرين ا قابلا كحك, قت هلو يف ول طاقنتا كلذلو راكآلا وه ضنا ناآلا
 ةزمحو ورمع وبا نوكت عفرب أرقف . ةنتف نوكت ال نا إوبسحو . ىلان هلوق يف فلنخإو
 ب لح الل حلا: ليغ ا اماما نم بردا موا ةليصفب نوفانلا ًازةو يناتكلاو
 رعاشلا لونك اهدعب عراضملا عفريف ةيردصملا

 ايلا ايدل نو ءالسلاا يم 2 اكو الاذللا لح نارقن نا
 ىرخالا تلمثإو اهادحا تلمعا دقو نيتننخم ريغ نراتي ردم ةيناثلاو ىلوالا نأف
 رعاشلا لوقو . ةعاضّرلا متي نا دارا نا. . ىلاعن هاوق مهضعب ة<ارق اذاها نمو

 اهقو رع تاملا يف ياظع يّورت ةفرك بدج ىلا ينفدأف تمم اذا

 اةوذاال نا تماءاذا فاخا يفناف ةالفلا يف يندفدت الو
 ا 6-00 دقو ردنم طرخشا 7-31 ةعفاو لج صخب بإو+ ف ره نذا امإو

 رعاشلا لغتك



 اا

 ينرملا نا دب ن اك ان 01 هيض باخلا قيزرركم# اراب ْ

 ”يدوجو رم 0 يدعرمأ 0 بصانلا نم دي رجتلا نال لاب نييفكلاب |
 ظ دي رجتلا نا ملسن ال ةباو ”يدوجو رءال ةلع "يدعلا رمالا نوكي ترا صا فيكف

 | نع اصآخم ولإوحا لوا ىلع عراضملا لامعتسا نع ةرابع ةنال يدع مزاجلإو بصانلا نم
 يدعي سيرلراميةنص لع هيوم ٠ يبن إو« يثلا لاعتساو هاينز يفتت

 ند ندب ماو طلال نأ 7 ةبصنا ِنأبَو
5 - 01 6 

 ا ا طز ثقنعأو ميحص مفّرلاوأ( 0
 < ت٠ لا 2 هم 0-0-0-2 ا 010

 البع ثنحت#] ثيح لص يا ا مضعبو
 ل 2 7 - "هم ”و)٠١ ٠ 2-2 هر

 الصوم دعب لنا كارل ْت للا عجب ائبصنو

 0 ها د نم 9 اذإ ا 56 قو بصنأو زنيملا 5 7 م

 ا عراضملاب صنم يفن 8 اماف نذإو نأو م ١ يف عراذملا بصنت يتأأ تإودالأ .

 نلو ديز موقي نا كلونك كلاذو مسالا ال بصنن مقبل لابقتسالل ةصلخيو
 مسالا ىلع لخدتف فيك تم انننع امسا نوكتذ ىامإو كاذ وحنو'ورع بهذي

 ْ رعاشلا لونك عوفرالا عراضملاو يضاملا لءفلإو

 مرطضت ءاجيعلا ظلو مالتق ترد امورلسملا نوحنت يك
 بوصنم عراضم لعف ىلع أب ةيردقلا أ ةيماغتتالا ا لع لحال ةفاانرعل قرت

 | كلذو ًالامتسإو ىنم٠ لولعتلا مالل اهعم اهتاواسا رج فر> يبف ام ىلع تلخد اذاف

 رعاشلا لوقكو هل نولوقي ا همك ةلعلا نع لاوسلا يف ملوف
 خفتيو رضي : ايكبئنلا قارب... اناف' ضف عننا ل كنا اذا 1/1

 رضلل ىتنلا داري انا ىنعملإو ماللا هيلع لخدت م يابرلع لذدإو ةيردصم ام لعجت

 كلاونك ليلعتلا ىنعم ىلع آلا كلذ نوكي الف عراضملا لعنلا ىلع تلخد اذإو عفنلإو
 ةردقم اهلبق لا مالو عراضمل ةبصان ةبردصم ه نوكن نا هجولاف "يلا نست يك تئج
 هني الفرو كتاف ام ىله اناء اي اليكلر جز هاش هلونكلبق ماللا عوقو ةرثكل كلذو
 كل عصاما ١ ىلع لخدي افإو ةليلق ةرورض هي الا هرشابي الو هلثم ىلع لخدي ال



5 

 عبصالا وذ لاقو

 ضرعلا وذو لوطلاوذ م ءهاع  !طودلو 2كتنممو

 رخالا لاقو

 عيجم يف سادرم كرافت سباحالو ”نهح ناك اف

 رخالا لافو

 دنهنعو ىلوال نع يلق اس  اندعب رسود لاب امؤلئافو
 باعث دشنإو

 رابجوأ توه ابنوأ لوب يوب نإو شعا نأ لمّوأ
 اراه راو رعارأو قاقوقب ميقات: توافرارابذ اقانلا ىأ

 . ىلاعت 8 يناسكلاو تك ةءارقك ةيساتبلا فرصلا ىكشيال ان فرضن نأ زوحو

 ابسانيل اهفرصف ٠ اقوعيو اًوغي الو . ىلاعت هلوق شمعالا ةءارتكو ٠ اًريراوقو السالس

 5000 ارسنو اعاوسو !"دور. ىلاعت هلوق

 »6 لمفلا بارعا ا“
 1 برا نم دريم اَذِإ اعراضم را

 0 ا عراضملا وه لامفالا* نم برعملا نأ بارع الا تناَبَف مدقت دق

 00 رع راج اه يركلا لدين نك كلذ عاب كان الا نون لو ةجرلا

 دعستك مزاجو بصان نم درجت اذا اعراضم عفرا لاقو ةرابعلا ىتالعا كلل ذاف ءانبلا

 تنا كلوفك مزاج الو بصان هيلع لخدي مل اذا برعملا عراضملا عفر بجي هنأ ىنعإ

 نم هدير امإو نيب رصبلا لوف وهو مسالا عقوم هعوقو اما كاذ ذا هل عفارأإو دعست

 عراضملا عفار نييرصبلا لوق نال ميمصلا وهو نيبفوكلا لوق وهو مزاجمإو بصانلا |

 مسالل 2 اعقوم هعوقو عراضملا عفار نا هب اوديري نأ اها ولخيال مسالا حقوم هعوقو

 اك لامهةسالا هنم عنم وا ديز موقي وحن يس اك ويف مسالا عوقو زاج ءاوس ةلاصالاب
 ممالل وه اعقوبم هعوقو عراضملا عفار نا هب اوديرب ناامأو لعفي ديز لعج ومن يف

 ةنال ضيضحتلا فورحو وأ دعب عراضملا عفرب لطاب وهف لوالا اودارأ ناف اتلطم
 نا دعب عراضملا عنه مدحا اضيا لطاب وبفيناثلا اودارا نإو ةلاصالاب 357 ل عقوم

 نيكرشملا نم دحا نإو . ىلاعت هلوق وت يف م ةلمجلاب ممالل حلاص عضوم نال ةيطرشلا
 هلل 2 ص ل سم

 931019055: ا ب ا م حج متت
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 / ةيبلعلا ويف م وحت ةفرع.وهو فرصني الام ركدذ ام ىوس امو فرصلا عنمل بجوملا
 ءاهنإو رخأ يف لدعلا عم وا عووجلا ىهتنم ةغيص عم وا رمحا باب يف لعنلا نزو عم

 فرصلا نم اعونمم فيرعتلا لبق ناك ةنال فردلا عنم ىلع 3 ركن اذا ةناف ددعلا
 ةليل)ا كفل اللد, طفيل لا ليتءااه يلع ناك لاب لالا ردع رتكفملا ةيبلومارط اذن

 نزوو ةينصولا ةلاصال ضيا ةفرصت م تركت ولف لعنلا نزوو ةيفاعلل ةفرصت م رهاب

 ةنال ةنفرص ةتركن مث نم ريغب لضفاب تيوس واف كنمل ضفاب تيبسول اذكو لعنلا
 باتكلا ىلع هيشإوح يف شنخالا بهذو ةنص ناك اذا اهيله ناك يناا لاما هبشي ال
 فرص ىلا اًضيا بهذو طسرالا هباتك يف ةنع عجرو ربكندلا دعب رخخا وحن فرص ىلا
 اشيا 0 خف ربكسلا دعب ليحارش ء مغ

- 

 يفتقي 0 يمن هب هبأَر ءأ يف اضوقنم 1

 ىرجم يرجي هنا فالخ الف اء + را ديم نارا

 تيأرو ميعأب ثررعو ميعأ اذه لونل بصنل ايف مارد ىرجتو ًرجإو عف ةرأا يف ٍضاق

 كلذك وهف ع ناك ناو. ا دلل راوحب >آ*- 01 راوج ءالوه 1 اك يبعأ ١

 سنوي بهذو 6 كبد ا تررهو ,ناف مال ١ مسا ٍضاق يس لوقت

 هنبونت كر: يف ميلا ىرجم يرمي ةأرما منا ضاق وحن ناعلا يناسكلإو رع نب ىسيعو

 ىحن ]وهتحإو يضانب تررهو يضاف تيارو يضاق نه نواونيف ةرهاظ ةحتنب هرجو

 رعاشلا لوف ظ

 | اليتم 5 ل 0 |

 ةرو رفلا ىلع لود يو ليلخلا دنيوجو ْ

 فرصتي الدف فوارصملاو ا 0 2 1 رارطضالو ظ

 قجتسملا فرد عنمو فالخ الب ةرورضلا يف زئاج فرصلا عدل قتلا مسالا فرص ظ

 يلع وبإو شنخالاو قيروتفوكلا كلذ زاجاف ةرورضلا يف هزاوج يف فلافم فرصلل ْ

 كاكلا لاقاسرتلا لاعتسا كلذ يف كاحلإو مريغ ةعنمو

 انيبظلإو همحابح يبادوقو اهم تارنشلاب نارلا ىرب

 لطخالا لاقو 5

 ودعا :ضونلا/)و ةالاض كيد ذا نفرفتكا يكانكلاب [ىراوالا بط



 ول

 رجنإو بصنلا ينو ويف اه سما بهذ نولوتيف ةصاخ عفرلا لاح يف كلذو ماللإو ١
 زجارلا لوق كلذ ىلعو فرصلا نمةعنيو اءاطم ةبرعي مضعب و رسكلا ىلع ةنونبب

 ايكو فلا كم هاك لسايعا نب ايغ اطبألا/ ديف
 ماللإو فلالا ىنعم نيضتع م دنع ةنال هلك بارعالا يف رسكلا ىلع ةنونبي ميم ينب ريغو
 ردك وا رغصوا ركتوا فيرعتلا فرحي نرتفقاوا فيضا اذا هبارعا يف فالخ الو

 ةيدستلاب ل وزب اهلدع ناف ميت ينب دنع سءإو رحس الا قاب ةلدعف وب يهم لو دعم لكو
 ن. اهريغ فالخب نافرصنيف لودعم نع لفنلاب رعشي ربيغت ظنللا هس سبلو

 ع عنجف لودعم نم لوقنم هنا وب ةيستلا دعب رعشي ام وظنل يف ناف تالودعملا |

 بهذو هريغو ددعلا نيب هيوبيس دنع كلذ يف قرفالو لدهلاو فيرعتلل فرصلا

 هب يس اذا لودعملا ددعلا فرص ىلا ناهرب نو يلعوبإو شفخلالا |

 0 يل ويك يو اواو 0 يح بك

 الم ورمل اهيل ةكتسد رار تايون رصاو ماندعتل ١
 لكل 6و زادحا لها نابع قم هيف. قمزرمالف لت كرا انما لانا ىلع ناك ام

 سبل ام ةنم نوبرعإ ميت ونبو ةنزلاو قدمو كتيناتلإو فيرتتلا ف لازتب وهبشل ظ

 ماذح عه نولوةيف فيرعنلإو لدعلل ةنوفرصي الو شاقرو ماطقو ماذهك از ءرخآ ظ

 اهامإو مت دنع امج ريظن وهو هلونب راشا اذه ىلإو ماذ< تررمو هيكقأو

 نويويملا ويف قفاويف كوك مسأ راضحو ءام مشا رافسو رابوو رانظ وهن ءار هرخآ

 مىضعب هيرحي دقو رافظإ تررءو رافظ تكا ةاناخ اذا 2 ابلاغ راما لها

 , دأو 54 ام ماذح ىرج
 زاب للاب مؤ ل ناس [يترعالا

 رابو ةريج تكلف“ راو لع ه3 مو
 0 0- اك فو اننوطي اراقب اقام لك ىهااركل 4 سا ةلأوقو

 وفرص نم عناملا ايف دال تمبشلا“ زج :تناهذل "فرضنا ركت :15١ فيارغدلا خلع

 3و رالف لفل" ١ ةيجلا باور اًظنل ءاطاب تينأتلا عم فيرعتلا

 تالا تلا )1 نوتات وفله[ ةيكرتلا 3 وا رهحا باب ريغ يف لعنلا

 باهذا فرصتف ميقل طرأو نارعو تو 20 اربإو داعسور ةلص سر لونل



 ؟ ها/

 قدعلا امإو ةيفملا ا |كفرصلأ عنم يف هنيرمن رثإو ةيظنل ةنيرف رهغب ةفرعم هن 0

 ىلع عيج نع لودعم وه ليقو ثتاواعجج وهو هيف سايهفلا 07 5

 ميجيال الجلال هركذ انمدق اه عجتأإو يعاج ن نع لودعم وه ليقو ل

 فيرعتلل فرصلا عنءيف عمج لثمو كلذكسل ءاعججو ءارعتك هل ركذم ال اضحم امس
 فرع ةنيعب موي رج هب ديرا اذاف رمت امإو عتبو عطبو عنك نم ةعبتي ام لدعلاو

 ىهو ىّرعي الو رجلا دنع ثنو ةليللا رعب باط كلوتك ماللإو فلالإو ةفاضالاب

 كلوةك ف رصلا عونمم هديرجت رذتيح زوجي اًقرظ ناك اذا آلا اهدحا نع ةفرعم

 لدعف ماللإو فلالاب افرعم ركذي نرا ورق لصالا ناكو رح ةهيجلا موي تجرخ
 لضافالا ردص عزو فرصلا نم عنف فيرعتلا وب دصقو ماللإو فلالاب ظنللا نع

 اهدحا جول لطاب وهو في رعتلا فرح ىنعم هنمفنل خلا ىلع ينبم روكذملا رح نا
 ديف عتللا باندجا بج بصن عضوم يف ةنال ىلوا هب ملل ريغ لفواكل انيق ولك كتل

 رح نا يناذلا ةفرعملا درفملا ىدانملاو دعبو لبق يف بدنجا اك بارعالا متوب البا

 ءاوق يح ار كل دارت للا عئالا رتاج ناكل راس اك

 عزاو بيغلاو رحأ املأ فبلقطا /هرابصلا لع ببنلا تباع يخلع

 فرصلا من٠ ىوعد نا ثلاثلا اضراع هنوكل ءانبلل يضنتملا ببسلا فهضيف اهيواسنل
 ريغ ىوعد درع جرا لبسالا ىوعدو لصالا نع دبا ةنال ءانبلا يوعد نه لبسأ

 انإو فيرعتلا فرح ىنعم نضتم ريغ هنا تبث ينبم ريغ رح نا تبث اذإو لبسالا
 مفتلا نب عوقدللاو كرام كدب رم خيام ا: كي
 لدملإو رخا ىنعم هيلع !ديزم يلصالا اهانعم يف ذلكلا لاعتسا نيمضتلا نا لدعلاو

 لوغو 0 ا ل عم ظنللا ةغيص ربغت

 نمضن هيلع كك زم اهانعمو ةيلصالا هةغيص ىلع درإو لضافالا ردص دنعو هانعمل ربيغت

 ؛ىلاعت هلوفك قرنا وكم ازرع ذ ايهنق انزلت هاو لني ارك لفرع ىمف

 يذلا كموي لبق يذلا مولا هب ديرا اذاف سءاامإو . اندنع نم ةمعن رحب مانيجن

 0 يا

 مسلس سس ع هيي ل ت#ت#آ

 لمف ىلع وب اًناج اف "5 ةئلالا عرج نفسا فلا ا 0

 ١ ناك اذا آلا يلاعف لع الو ءارفصو ءاريمت ةنص لعفال اكو تاكاذا الا لهف ىلع

/ 
١ 

 فلالا هيف اع ل دءلإو فيرعتلل فرصلا نم ةنوعنيو ةنوبر ,هي مت إونيف ويف تنأ
 1 ش2 رو 22722722272777” 7-7 نا” تت تت نت تت تت ب ببب”بب”ت7ت- -_-اتتتتممتتسمل يحيي صا ااا

. 



 مد
 يس ممم

 بفرض وخب تيوس ول اذكو رثكا ويف ةنال ىلوا هب مسالا نزو ىلع ةنال ةتفرص براضي

 رعاشلا لوق ومب اكسس لف نءلوقنملا فرصي ال ربع نب ىسيعناكو ةتفرصجرحدو
 يلوفرعت هادا عضأ جه ايان كا عالطو الج نب 1انا

 نر. ةلج الجت اهبرجو رومالا الج لجر نبا انا ةدارا ىلع لور نال هيف ةمح الو

 عصر نانو ع 70 يذلإو ا عونم ال يع ب وذ لعانو لعف

 ملعا هل ١ عرش افا بكا 000 عم لجر مسأ بس ل تر 1 ورا

 فرصتي 2 قال 1 ع يذ ا ع ريصي امو

 نزاحنالا فلا ويف اف ءابلعك ةدودمح وا ىتلعك ةروصتم نيبرض ىلع قاحمالا فلا

 قاحلالا فلا ويف امو لع ريغ وا ركذمل انل تراك ءاوس فرصلا نم عنمب ال ةدودملا

 ردع ودم م ع فك. عنتمأ هب ارماداعوشلا |

 ءيشلاءبشو ىركذ نزو ىلع ف نا نزوى ىتلع نأف هيف يف هام لان ةتفاوملاو

 ليباهب هيبشل فرصا عونم هب وبس دنع ةناف لجر مسا ماحكوب ةقحلب ا. اًريثك» يشلا

 فردني ال هنأ نم يلءوب أ هارب فا ماللاو فلالا ن٠ عانتم الإ او نزولا يف |

اناف ةيزعلا داد اللا نوكت ال يعلا ةدأي للا 2 ةىغلا أ هبش ينعإ هيا د الك حملا ا
 

 تلي ينجح الأ هبشأ

 ليك زادك 010 0 .خنأ مَ

 ريبتعبادصق ناني دا 4 هاذ زم |عيام في رعتل اهجزكلاف

 قوافل ركذملا ملء اهدا ءايغا ةثالن يف لدعلاو فيرعبا | عاتجا فرصلا نم عنم

 دارملا 537 هعباوتو ثنملا عيب دكرملا عمم عج يانلاا لعق لا قاف 35و نع

 دولا مل مادو ع يق ركذملا لع اما مت يف ةغل يف سءإو نيعم هب |

اقورصمناكل لدعلا نم ويف ام الولو لحازو رفازو رماع نءعلدعلاو ةيلعلأ نه 4ف
 

 مكعض عنإوملا رئاس نم الاخ فورص. ريغ هعابن ربع وحن لدعب معلا قيرطو ددأك

 ترر. كلراكن عيج اءاو بيع ريغ ىلع مكحلا بمترت مزلي الثا لدعلاب هيلع

 2 ةنالف في رم اما ل ددصت فيرعتلا فرصتي الن عج محا تاددملاب |



 [آ هم

 | ةيكح اهعزلي الف ابلاغ هب ظؤفلم' فنين أئلاو ةهوع. اهنال ثين انلا نم افعض١ ةيفعلا

 ليو دمحأك باع أ آلالأ ُصْخيِنْرَو وذ َكاَدَك
 اك فكرا دف بلاعلا كاب ىضاخلا سلا لور للا اجل رتل

 داراإو ركشيو ديزبو ىلعيو دمحا وك كلاذو مسالل وه لاث» ىلا ريغم ريغ امزال

 | ردانلاف 6-5 وأ مع وا لعف ريغ يف رودن نود دجوب الام لءنلاب صاخلا نزولاب

 سرنل رهشو لجرل مضخ وم ملهلإو رئاطا رشبتو ةزرخل باجتلو ةلودلا دوغ
 لعفلاب اهنازوا صاصنخا ةلثءالا هذه نادجو هن الف قربتسإو متب و يجتالاو
 قاب ديف صاصنخالاف لءف نم لوتنم معلا نالو اه محال يمعالإو ردانلا نال
 ناغ ملام عبصأو داك هيف هنرثكل اما 00 5 1 انيلاغلا لابطال
 عم لع ل هت ةداي راةلوا نال اهاوز/ العلا ن٠ ارسإلا ف دتكتم سالو ع مان
 -اهسالا يف ثكت اهرئاظن .ىراف ككاو لكف اك مسالا يف يعم ىلع لددت الو 0 يق

 قا عمم الغ ل عوتلو لمقلا روع لع ل اعنا
 لعنلا نزو يف طرتشإو ىنعم ىلع هيف لدت مل ا. لصا ىنع. ىلع ةلاد ديف يف امو مسالا
 | جرخي ل نإووبف هال ةكرحعبتل ةنيع نال فرصنا هب يتم ول هرما وحن نآل امزال ةنوك

 يف ربتعي "ا هيف عابتا ال لعنلا ذا لاعتسالا يف هل فلاخم دما ةردروا//نع كلب

 ىه للي ىلا نريعم نيغب نزولا نوك اضن طرتشإو فرصلا"الاويف زحي لو ةةراوللا ةرشأ

 | دق لوقو ددر املصا ناك ناو اهمال اذرصنا اهب يس وأ ليقو در ومع نإ مسالل

 ربيغتلاو يلصالا نزولا امبيف ربمعي مفر لعو ردرب ةهباشم ىلا ماغدالإو لالعالاب اجرخ
 ءايلا مىوهم رفعي وأ برض فادح بارض تنفك ولف مزاللاك هي 20 5ظ302 ضراعلا

 دوانملا ةأزتمب هدنع ضراعلا ربيغتلا نال دربملا دنع فردني مو هدنع فرصنا اعابتا ٍ

 ! ىباىكحو لعنلل سل نزو ىلا كلاب جرخي ) ةنال ةفرصت 1 اب الجر تيمس ولو

 ١ ةرف ةلوا نللغخب تيم ىتهو كنلاب لعءنلا نياب ةنال هفرص نيد يلا نع ناينع

 بارآقإو بارتغا وح لصو ةزش ةلوا مماب تيه اذا ام فالف ةيدمتلايف ابتعطق لصو

 | اق هلصا ن ءالعل دق لعف نم لاوتجا ١ نإل ةيمستلا دعب اهلصو يفت كلناف ءالئعإو

 | مسا نم لوقنملاو ءامسالا يف سايقلا وه اك ةزولا عطقب ديف كحيو ءايمالا نم هرئاظنب

 | د لعنلا تزو ةيلعلا جم روتعا الو ةلوهاع جورذملا قمل ملف هلصا نع دعبي مل



 ا
 ا

 ظ
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 مرسرس ده 0 دو فه م ع 0 اكل 1 نفل ا

 17 2 رانا عما طرمو <. انلطم. هاهنا كوم ذك
 م 52 ه0 جاما ا 98 - -ّ

 م عنملاو ديك 5 وِ 0 0 2 َْ ناهجو

 | ةيلط جنن ًًلقنل ام | 7 دقن وا اًدذنل ءاتلاب ف كمين ًانلإو ةيلعلا عايجا فرصلا نم عنو أم

 ملعلا ناف وظنل يف ثين أنلا ةمالع موزاو هأنعم يف ةيلعلا دو جوأ هوفرصي دب مل اغإو ةزهحو

 عنم يف ترث أف ءارحصو ىلبح وحن يف فلالا ةلزنمب هيف ءانلاف ةمالعلا ةقرافت ال ثنا
 0 زو داعسك لاخلا يف ىهسملا ثنّوملا ا ؛دنن امإو ةفصلا يت ءانلا فالخم فرصلا

 ملعلا مثاهروبظ مافم ةمالعلا ريد 1ك كاد رانا لبر منا قال الاي رأ
 فرحا هثالث لع ل از ناك اموهو فرصا أعم ههي# مم اه دحاني ٠ رض لع نيعملاكمن م

 1 525 لا هَ ينال وأ كين 0 ل 2 [لر م

 روجو 5 ىبجعا وهو طس 00 اينالا و ١ عبار ١ فردا ماقم طسولا ةكرح هيف رفأ

 ريكذنلا نم هلقنب هل صح ةنال ةأرما مسا ديرك لصالا ركذم وا نيت دلب يمما يف

 ل كا درتللو عرار رع نأ دع دعو كلل هك لد اع لع تم الا
 ع 2 شل ردا يفر هك رتو فر صل وق روي يللا ببرشل | نوعو ىذ لصألا

 تمرواق دق اهاو ظنللا ةنخ ىلا رظن هف هرد ني دعو د 5 ل ندالا 0 0 يأ

 ةيذعلا اهو ةليحلاب 5 دوجوىلار اخذ راما و ةفرصي منهو ف ريسسلا دحا

 0 2 1 نع يناروسلا 5 هكا
 ص” ا ه2 م“

 عنتما ةفرص ئالثلا لع ٍديَز 2. بفيرعتااو عض ولا 8 2 5

 نكأ ةيوبعلا عاضوالا نمهنوكب ظنللا ةيعرفو ة.لعلاب ىنعملا ةيعرف ويف ام فرصني 0 1١

 ةيلعلا يلرع ناك واف ليعامسإو ميهاربا ون ةيلعلا ينبع نوكي نا اه دعا نيطرشب

 | ةلئثمالاب قف هل مهتلا ةتعضو اعولقنب ديف فرصن دق ةنال فرصنا لجر مسا ءايلك

 ظنللا ةيع 59 :ةازر واكو اع و ابدل زغا ايار وكيلا قناتنا وة نالا

 كلاذيف قرف الو طولو جون وحن فرصو ةيب رعلا داحالا هيلع ىنبت ١ لصا ىلع هئيع“

 .ثتدهجو وذ طسولا نكاسلا ينالثلا نا عز نم منو :ر:كرخا لطم! فاكاسلا وين

 نالو وفالخي  تالو هفالخب برملا لاعتسا نال هيلع لوء٠ال يأر وهو عنملا مهتم طسولا كرفللاو



 اي

 سورس رول دك درع ةارصوو يدع ور  تحكتل

 نا عز نم نيبوهخلا نمو كللذ ريغ معز نمل انالخ لامعتسالا عيج يف فرصلا عنم

 , دشنإو درنملا هب يم ةلاورل عج 050

 فطعتسمل قري سولف ةلإورس موللا نم هيلع

 نم هب يس أم نأ ينعي تيبلا يس هب نإو ةلوق ويف ةجح ال برعلا ىلع عوندم وه لدقو
 ١ دجاسك قنحم عمج نع ًالوننم ناك ءاوس فرصلا عنم ةقحن ليعافم وا لءانم لاثم

 ا م ةغيصلا نم هيف ١ هفرص عن ياللا ليحارشك ردقم وا لجر مسا

 ظ يناثلا ليلعتاا ىضتنم ىلع فرصنا ةراكشإ رام ولف اهماذم ةيلعلا مايق وأ ةيعحجلا

 | لدا نود

 ١ 00 جزم 00 5 . قر 2 2 ع

 ظ ةف ةرعملا يف فرصتي الا. 055 ع ذخا ةركلا يف فرصنيال ام ركذ نا غرف ال

 ظ ال هاف 1 توهرذحو كريلع 7 2 جرملا 1 كرما ملعلا كلذ ف

 | جملا بيكرتب دارملإو بيكرتلاب ظفللا ةيعرفو ةيإءلاب ىندملا ةيعرف عاتجال فرصني
 | ةلزخم ردفلا نم هزج ليزتت لب دانساب الو ةفاضاب ال اذ>إو نر عير

 ظ 5 ةناف القعم ناك اذا آلا ردصلا رخ 0 هيف مزال َكَلَذَلَو بيت الا هات
 كميل دلي 26 صم نااعهيسانق تباتلا لقضنرم لأ كرا ]نال 5 د

 58 دقو ة ةيراَغَو ةيمار ون أن ثنّوملا 0 هرباغن 1 ل ةعراك ا |ودكسف

 برعيو لماعلا ةيفتقي اب هردص برعي ناب رعيف هز ىلا بكرملا ردص فاضي

 ةيجملا“ فرصلا عنم بابسا نرم ببس ةيهلعلا عم ويف ناك ناف ةفاضالل لاب هزجمت

 توءرضح هذه كل اوذك اقوردم ن اك.الاو فرصلا نم عنتمأ رار رن يف |

 برك يدعم تب 7 برك يدع٠اذهو تومرض# تررمو توءرضح 5

 : فرهلا نم منع رك ادم اذ لو برعلا نهو سم 6 ا

 ْ 7 6 دنع -

 ا ةنأف 010 0

 ظ 0 دأو نانطغو نأ امتع و نآورم و كلل درو تم الا ٍينلال نينعراضملانيندايزلاو

 1ر01 167 ل ق1 10 1 ت2 2 152 2 27 1712 ته بج سس يبرود تس سم م م
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 ءاه ةدايزو هثلاث رسكو هل اوا مث يق هريظن ةلعفإو لاءزخو لاصاص ون لالعفو

 هزط ناك اوف ةرذءمو ةديحم وحن ةلعامو ةرصبتو ة 2 وحن ةلعنت ه ع الأ

 اك اير لف ليعافمو لعافم باب تقراف روكذملا ىنعملاب داحالا يف رئاظن ةلثمالا ظ

 اذه تفرع دق ذو نادأو ةيأو معاناوراغنإور هذ 7١ ع 0 تفرصف

 ةقف ةردكلا هيف لدبت اهدحا نسب رض ىلع رخالا لتعملا نم لعافم نزإوم نا ملءاف
 يراذعو يرادم وحن كلذو لاح نون 56 ىرجم قر جيوانلا اهدعب امو

 ملل, الا ند داخلك ابا ظلت ا عرايدا 00 2 واو

 راوج 0 + ءايلا فذحو نيونتلا يف اس ىرجم رب أو عفرلا يف ىرج ةفاضالاو

 2ع حل وحن نبونت ريغ نمو هرخآ ف يف مار د ىرج ديضبلا كو واذ 2 تررمو

 اذاف فرصتي ال مسا 0 <اي هنوكل رق ديزم راوجون رخ 1 يف نا كلذ ببسو
 ءايلا ىلع ةرسكلا نع ةبئانلا ةحتفلاو ةيضلل الاقفتسا هبارعا ريدتتب رحلإو عفرلا يف لعا

 الف .ت :ونتلاب امتع ضوعو ءايلا فذحي فنحن ضب وعتلا عم كنا كتيحا هيف

 0 راع 5 قرطت ' مدعل كيلا َّك فنك مو ميجا ة ةغيصل لالخا لن طنللا ْ 0

 5 الا نأ شدجالا به ذزر) ضر وعتلا نما نحملال ١ دملياةفان علا مالا فلالا

 فلرزاوتث هاج دق عودج ا ىويتنم ةغيص تأ ازو حام لالا يي مسالا يف نق :. انيفع هةر

 نع ضيوعتلا حول هلال فيعض وهو نينكاسلا ءاقنلال ةفوذحم *ايلا نإو ءايلا ىلع

 نظن ال اهمال ىلوا قمؤمو ىسرعو من قفلالا ةكرخ نع ضياوعتلا ناكل .ءانلا ةكزؤ

 انيونت فرصني ال ايف نا ىلا دربللا بهذو تاذك,مورللاف رفتنم مزاللاو لاخي هيف

 |وذ ذحو دوجوملا محي ووحنو راوج يس هل اوك رعشلا يف هبلا عوج ىلا رن
 رهاظلا نبونتلاب فذح اع |وفوع ُ نيكالا ءاقتلا مونل ر لاو عف ورأأ ْق هاجال ءايلا

 نسحيالو ىريظن هل دجوي ل ام دوجولا موتم نكاس ةاقالمل 2 ندي

 ظ نكاد ماو ربيغتلا هيلا قرطت 0 امال يم رة اف ارتاح ليان لأ سرك

 لاو طلبا رح < الفور ففاوطتو لاو زونغ علامك ةعيار بلا ةدايزو هلوا

 و
 ظ
 ظ

 ظ
 ؤ

 5 بارعا فرح شب خلا ناك الاو دوجوملا موق يق فوزذحملا 9 ةياع درو فرصلأ

 نيهجوويف ناهعز نأ. افالخ ادحإو اهجو فردلا نم هوعنمو هب هوهبشف ليعافم لاثم 0
 !ز



 ارنا

 هم راج زا كل 2 لك ها

 هئلاثو احوتقم افرح هلوا نوك يف ليعافم وا لءانم هبشملا عيجا فرصلا نم عنمب اع |
 اهدعب نيفرح لواىل .ع رذقم تاك هيب ظونل» ضراع ريغ نك اي ضوع ريغ اَنلا

 اهاعسوا ةثالث وا بيإودو يرادم ايلصا بإودو يرادمو بعاوكو ماردو دجاسك
 هذهب 506 عمجا ناف ريناندو ععاص5 لاصننالا هدعل امبو هب يونم ريغ نكاد ِْ

 ةلالدلاب ىنعملا ةيعرفو ةيبرعلا داحالا غيد نع هجورخي ظنللا ةيعرف ويف ناك ةفصلا
 داحالا غيص نع جراخ عيمجلا اذه نأ تلق افإو فرصلا نم عنملانتساف ةيعبجلا ىلع
 رفاذعك مومض“ ةلوإو الا ةثالث وا نافرح اهدعب فلا ثلاث !درفم دجت الك نال ةيبرعلا
 ايم نكاس تلال لل ان ىلا ات روك يسال دا دعا نع رع ا
 نأ كرا دد ؟ كت 3 0 وا ةلقث يا ةتلابع هيلع ىتلا لاقي ةلابع عمج

 0 كرحم ةثالإلا يناث وا نادتو ناوتكرخالا لالثعا لجال ردكلا ضراع
 يونم بسنلل ناضر ماع 0 7 ا وصو 2 وحن فرص مث نمو ةيهاركو

 0 ل 1 ل ا ل 0

 لانحملا وهو يلاو-و 2 قو يراوح اهنع نيكفنم ه ريغ وأ يرانظ ا

 ليعاذمو لءافم ةنز نا أ ده نم ريظ دقو عاصم ةلزتمي ةناف ”يناخيو ”يراق 20

 ترتاح ار لع ا عرذ تر.اعأ كلذلف عم نم ل ون“ ١ عيجل الا تسيل

 مو داحالاب امبيلع هاج اهم ائيش !وهبشي مل م.جلاب نيتنزلا صاصنخالو فرصلا عنم يف
 ا ل اوت عمل رت
 فلالا نوك ةعناملا ة ةنزلا يف ريتعملا نأ تا دق تلق ناف لاصاو 0 عل

 رعاشلا لوف يف اك ناك فرصلا نم عنتما ملف ضوع ريغ

 جاترالا ةتب رب يق ىح اهحاقلب علوم ين 2

 فلالا ناكف 0 يف امج هنوكل غاردب هبش ةنآل كلَ

 ينام دح ىلع اهنا تيأر وحن فرصلا ويف فورعملإو ردان ةنا ىلع ضوع ريغ هيف
 داحالا يف ريظنلا مدع را لعافم لا فرص نم مئاملا ناك نا تلق ناف

 تلق ةحنسإو سارفإو سلفا» ةلعفإو لاعفإو لعنا ىلع ءاج ام عورجلا نم إوفرص ملف
 2 يف هريظن لعفاف فورحلا ةدعو ة:ىلا يف اهتزإوت ةلثما يا داحالا يف رئاظأ اذ نا“

 جنيف هروظن لاعفإو كلبعو مركم وحن لءفمو لقنتو بضنت وحث لءفت هئلاث مو هلوا



 نوكي نا دب الف فردلا نم عونمم لك نا يناثلإو قافتاب فتن مزاللإو رخالا ىلع |
 لعب ظناللا ةيع رف ةهج ري نا ابطرشنءو ىنملايفةيعرفو ظللا يفةيعرف هيف

 نع ِهلدعوب ظنللا يف ةتيعرف ذ نوكت ن نا آلا داحا يف كلذ ىن اتي الو لمذل اب وه.شلا كلذب

 ةفرعاف تاوخا يف لونلا اذكو ةيفصولا وهوزلب ىنعملا فو راركتلا ينعم .نميضتملا دحإو -

 ا
 أ
 غ

 ١
1 

 ا

 يني ىرجا عجبال زخ| يتنا ىرخا عمج وهو نيرخال لباقملا وهف لودعملا رخأ امإو
 قو رص رخأ ىلع عيجت هذه ناف . مار +آل مالوأ تلاقو . ىلاعت هلوق يف ينلاك ةرخآ
 ريا ف 01 اجل 3و قرنلاو ءارفلا كلذ كا 1م كمل

 0 1 كاان يلع لدا ياسا لع لا
 كلل ذك تتلو يرخاو رجلا ةارئائدنعو رخ اذ رق لهو ودم ءكلوتك دج

 اهيجيباتيإل ملل دايياهرك لم وعيا أك ءايتنزلا لع ليدت ىلإ ورح فسارع

 لباتملا رخأ ف مابك . عناملا لوتتف اذه تفرع اذإو د>إو فاص نم اهنم

 دوست اك هن الف | دعا ارامإو ةرهاظق عنصرا اكل دعلاو ةينضملا يدل
 لف جب ابن نرخ ا ناي كلذ ءانع سعت نوي. ركذملا دحاولل انرطعيلت رولا عشا نو

 لدعف ةفاضالا وا مالنإو فلالا عم الا ثنّوي الو عيجيالو ىنثي ال نا ةقحم ليضفنلا
 عيجملاو ةمنشتلا ظنل ىلا رخ ا ظنل نع ركذملا ددإولا ريغل هلاعتسإو اهنم هدرجت يف
 َّ 1و لاعب نارخ أ نالجر يدنع 8 ىلا نم وب داري ام سكاف اذ

 تورخإو نارخآ فالي 0 برعم ةنال رخأ ُي أ 1 0

 ةيدص ولا عادجا ةبمنب صخ كلاذلف ىرخأ فالخب اهريغ فرصلا نم 2 أه هيف 0

 ةنوك رخأ فرص نمءناملا نا انركذ ام ربظ دقو هيلع فرصا |عنمةلادإو هيلا لفل

 فريملا دوو ردشت لظر قل هع قلو عن تامل مك دا كالوس لم اى لورشة نع
 لاكش» ىلا لاثه نع لدعلاو ةيملعلل

 الو الايجار الولف 'اةينفل» ونجا قوش
 ل 6 ارجو امفر ير ل نم نآلعأ 3

 0 0 - . - لا |

 هيلا 1 ومع ىضقنأ كبش ميجا اذهب وارسلو 7

 ]د للا دحأ عجرت امإو عومجلا ءاهمأو ةغلابملا ةينب أك هيف ىنعم ددجتل هلصا نع ريغم

7 



 ركب

 سس لودعملا اهدحا نيعضوم يف كلذو فصولإو لدعلا عانجا فرصلا نم عمي ام
 ددحإو نم 3 نر ]2 هاش كارلا يف لودعملاف ني 0 يناثلاو ددعلا

 2 داع ومن ةسّخ نمو أهتم لعفم فكزاومو ةرشعو ةعب راو ةثالثو نينثإو

 لقإو رشعمو راشعو سيخمو ساهخو عبرمو عابرو ثلثهو ثالثو ىنثمو ءانثو

 هلوتب ١ببلبق ام ىلع هبن امنا اهيلع هبني ل كلذلو رخإوالا ةثالثلا الاعتسا ةلثءالا هذه

 | اهنم ىنب ةعبارالا ظانلالان أ لعق عبرا "ىلا:قار خرأل ا وشإو نايك تالئو تقشر
 ساه عمس ام ىلع اسايق جاجزلإو نويفوكلا زاجإو لءمكهو لاعف لاثم لدهلل

 عمس ام دري لو عستمو عاستو نمثمونأو عبسمو عابسو سدسمو سأدسو سيفثو

 . ىنث» ىنإم لبللا ةالص , ملسو هيلع هللا ىلص هلوتك ار بخ الاعقي لو ةركت الا كلذ نه
 اًنعت وا . عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم كل باط ٠! اوككاف . ىلاعت ةاونك ًالاحوا

 رعاشلا لوق هيوبيس دنع كلذ لثءو . عابرو ثالثو ىن؛. ةحنجا يلوا . ىلاعت هونك
 2ك الإ عتهالا ةةيلاوبعةاركلل

 داذعالا | هرص علو نال دعونا للاولاد لع اور قلل
 ةعيراةناواواةياللب هنزل ينك ونا نيفاودواشإو نهار ىغااق دلل! ةيبصولا زيكذلا

 ربها 35 ةةلابب الو ناكل« دان فنا 1 اع دعا سنا علا

 تاو اهنال راسو باّرشو بورض وحن فرص كلذلو ىنعملا ربيغن نودب ظفللا |
 ةغلابملا ىنعم ىلا ليوحتلاب تلفننا اهنال ةلو دعم ريغ يبف لعافنم ةلومم تافض تناك ٠

 ١ 1 لعمل للعلا دوور اقفل اوان دسلا:ءادع لاس ناك ل وتس نيبال كلل

 نسب ةباوب هافاوؤا لطاقم قاءىردل 1مل ووج ةلاا لا فوج نوكب ثيحالا صب
 ةنال الدع نكي لل لبق هل لص: ناك اع هل اجرخم لذنلا ناك اءلذ احيرج تسي الو احورجم

 لوعذم ىنعمب اليعف ن انا فرصل | نم عنملا قمت مقىف :عللا ربيغتب ظفللا ريغتي

 جاجزا زأ بهذو ةنم لوعنملا ذخا اع لب لودعلا هجو ىلع لوعفملا ظنل نم ذوخا

 ظنللا يف اما ىنمملاو ظنللا يف لدعلا هنإوخإو داحا يف فرصلا نم عناملا ناىلا

 فيعضتلا ىنعم ةذافا ىلا لصالا يف اموهنم نع تريخت اهنوكلف ىنعملا يف امإو رهاظف
 ظنل نع هلدع هفرص نم عناملا ناك ول الثم داحا نا اهدحا نيهجو نه دساف اذهو

عنم اما وهو نيارطإالا دحا مزلل فيعضتلا ىنعم ىلا هانع٠ نعو دحإو
 ْ مسا لك فرص 

 ظ
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 تسيلو ىلفنلإو ءارجحو هالهش وحن ىلعف وا ءالعف ىلع ةنم ثنّوإو ليعفا نزو ىلع

 ةنوكب ظنللا ةيعرفو ةفص ونوكب ىنعملا ةيعرف هيف نال لعفا نزو ىلع ايلصا افصو ناك

 يزعم ص مدت ةدايز ةلوا لعفا نأ لبق نهد ىلوا 4 لمعفلا نزو يأ لعفلا نزو 1

 نا طرتشا انإو ”ىنعم ريفا ةتدايز ال ”لصا ىنمل ةتدايز امو مسالا نود لعفلا يف |[

 عطاقلا وهو رتاب أو ربقنلا وهذ لءراك تافصلا نم ةنحت ام نال ثيدأنلا هات ةقحلت ال |[
 فيعض ةربادإو ةرئابإو ةلمرا ةأرما موق يق اهعن لبقي ال يذلا وهو ربادإو ةمحر |]
 رد 5 هل ثنّوم ال ام فالخم ةنحلت ال ثين انلا ءات تال 0 لعنلا ظنلب هبشلا |5

 ]| انا ملم يراسل اككلذ قمر ف ضلك مو ذر هن راع الك جل امورك

 مطوق نم عبرا امإو رطيباك ل عفلا نزو ىلع وهو ءاتلا ةتدت ال ةنص ةنال فرصنيال
 ةنوك ثيل : املأ ءات لوبق عم ٠ هيف نال لمرأ نك فرصلاب قحا وهف عب رأ ةوسنب ثررم

 3 نصولا ةلصا ايف ةيومالا ضورع 15 و ١ ضراعلاب داداعالا مدعلو ةينصولا ضراع

 ةفص ونوك ىلا ارظن ةيمسالا ىلا جرخ دق ناك نإو هوفرصي مل مغاف ديتلل مدا ملرتك

 يلع را ل ليغ رئاطال ليخاو رنصلل لدجا مأ 5 وذ امإ أو لصالا يف

 ظ مل نم معو عضولا لادا يف ةيفصولا نع ذر هنال ةنوفرصب كلا 2 تاريحلا

 انهال للبخإو لدجا يف هنم دعبا ىنفا يف يفو ةيفصولا ىنعم هيف ظحال هنال ةفرصب |]
 : الف ىنفا امإو ناليخلا ريثكلا وهو لويخلا نمو ةدشلا وهو لدجلا نم ناذوخآم ||
 هأروع ه* ترجو قتشملا ت تلنبكأاف اهئءاذيا روصت نراقي هركذ كلو قاتنخألا يف هل ةدام ||:

 رعاشلا لوق نيفورصم ريغ ليخاو لدجا هيف لعتسا امو ةغللأ هذه ع ّْ

 ايزاب لدجانيقال اطقلاخارف مبتينل موب نييليفعلا نأك

 4 رخالا لوقو

 اليخاب كيلعاموي يرئاط اف ينعشو رومالاب يلع و ينبرذ ْ

 دادنعالا ذث كاذك ىفإو ليخإو لدجا يف ةينصولا ضورعب دادنعالا ذش اكو

 فرصلا ن 2. ع بوو ةغللاو برعلا ضعب ةفردصف لبا يف 08 يمال 3-8 1

 6م 9-0 سوو

 رخو َتآلْثَو تم ظل يف دي م ماع

 ِ 5 01 . 4 و د ب 22 9 : 7 00 -

 املعيف _عرال دِحاو نرد ابيك تثآلثو ىتم نْرَوَو ْ



 ايا

 ةيمسالا ىلع ءانبلا فِ ردضملاك اهمأل ةنصلا يف ظنألا ةيعرق فعضل آلا كاذ امو هيف
 فوصوملا ىلا !بيف ثدحملا ىنعم.ةبسن نم رثكا ىلا قافتشالا اهجرخي لو ريكتتلاو

 اهقاقنشا نكي لف رومالا برض مردو لدعل جر يف اك كلذل 3 221010
 ضعب انيأر دنف تلق ناف رثّوي لف دوتفملاك ناكف هانعم نع اطادعبم ردصملا نم

 تلقناركس ىرجم هورجت م مفناياإو نافيسوناءدنك افورصمنالعفىلع ةفص وه ام |

 هيي كافل ضع لوف تاتاوزلا نازل قل 0 ةفا ضيا ماا رابع للا تبعة عخل
 فورا ضب هيف ةدايزلا تهبشاف ةنايلإو ةنافيانوةناست ىف عناوالا وة ءاقا

 دهشيو اهب دنعي ملف هتمالع لوبقو ثنانلاو ريكذتلا يلا> يف اهموزل يف لوصالا
 ةنون وب مال تالعف ىلع ةنص لك نوفرصي دسا ودب #و برعلا نم اوق نا كلاذل

 نكت ملف ةناشطعو ةنابضغو ةناركس نولوقيف ىلعف نع ةنالعنب ويف نونغتسيو ءانلاب
 ةنص ناك ام نا ملعاو فرصلا نم عنمت لف ءارمح ينلاب ةهيبش نالعف يف مدنع ةدايزنا

 ناك نا ةفرص يفالو ىلعف ىلع ثمن وم كلا ن ناك ن أ هفرص عنم يف فالذ الف نالعف ىلع

 نف فالخ هيف نيبوحنلا نييف ن نايملك الصا ا لاا اطل ةنالمف ىلع ثنومةل |

 مل ذا ثنين اغلا يفلاب ةدايزلا هبش ويف لكي لكيت ىلعف ءافتنال كدا ةنا ىلا بهاذ
 فرصدلا نم عونم هنأ ىلا بهاذ نمو هئنّوه ءانب ريغ لعر 26 نا ويلع قددب

 َّىك انآ < نريقن' لهف لنور حو ىلعف 7 ل فترإو ةنال رائخلا وهو ةنالمف ءافتنال

 دوجولا كح هيس ريدنتلاو رثكالا ةنال ةنالعف نم هب ىلوا ىلعف ناكل اًننوم 4 انضرف

 برعلا نه نا يكحو هل ثنّوم ال ةنا عم رد آو رك أو فرصونم ىلععاججالا ليلدب

 ءاتلاي ناكل ثنّوم هل ناك ولنا ىلع نافيسو نامدن ىله هوامح نايحل يرعا 5
 هس زو 2

 ا 8 اهلنا 0 مف 2 يلصا ” 0

 ى«©6 .٠ - 27 8 وه هم 0 د 5 7

 - عو_عد < . ةوع د

 ” ني ”ه د عا هيك 0 ”- م 7 مك ده

 ١ اعنيلا َنلنِي َدَقَو 39 + اما "كن تريلاجو عكا م

 هأت ةنملت ال نا طردب لمفا نزو ىلع ايلصا افصو ةلكلا نوكت نأ فردلا نم عنق ام

 ْ و فرصني ال ءرحتو اذهف ديز نم لضفإو رمحإو لهشأ وحن ثينانلأ



 ده
 َْتَو اهنيك هاون يِذلأ قرص عم انظم تي أكا تفلأف | - 3 ع ا 0 م -
 انيكويف يث ام فرص عنت ةدودمم وأ ةروصنم تناك ءلوس يا اًهلطم ال1 لا
 .ىركسو لو ىرك ذك ةفد وا اا اعمج وا د رغم هنوكو ةفرعم وا ةركن هنوك نر* عفو
 .فرصني ال هوحتو اذهف ءايركزو ءاقدصإو ءارهو ءايشإو ءارصتكو ىوضرو ىضرهو
 ةدايز اهمال فرصلا نم منام اًبيس اهدحو تناك افإو ثين ألا فلا ةيف نال ةتبلا
 ثناوألا ينف اًريدقت وا ينحت ءانعم ثعين أت رابثعاب ال ةقحلل لو ويف يف ام ءانيل ةمزال
 اهكككفنا عصملال ةناف مسالا لوصا نم اههأك ىتح ةدايرلا موزا يو ظنللا يت ةيعرف اهب
 جاردنال ريكذنلا ىلع عرف هنا ةهيشالو ثين تلا ىلع ةتلالد شو ىنعملا يف ةيعرفو ةنع
 هبشانانيعرالا فلالاب ثنّوملا يف عيدجا اهلف سكع ريغ نم ركذم تن ثوم لك
 هيف هاهلا تناك ًالهو ةدعاقو ةّئاق وحن فرصنا ال تلق ناف فرصلا نم عنمن لعفلا

ْ 

 ةليلف عضاوم نيا لااصننالا ربدقت يف ثو ةضراع ةدايز اهنال تلق فلالا ةلزتب
 اهب دتعي لف فلالل ناكام موزللا نم اط نكي ملف ةوقرعو ةواقش وحن

 مخ تلات هاب ىري نأ نم ملم رفصو يف َنآلعف ادار
 أ هان ةنملت ال ةنص نالمف لاث» يف ناتديزملا نونلإو فلالا اًضيا مسالا فرص عنؤو يا

 ىلع ةنص ىرت !؟ ةنال فرصن. ال هوحنو اذهف ناشطعو نابضغو اسرع
 كلذ ناك انإو ىضغو ىفطعو ىركس وحن ىلعف نزو ىلع نم ثنوملاو نالعف نزو
 ويف نلف ىندلا ةيعرف اما ظنللا ةيعرفو ىنعملا ةيعرف ينعا هب نيتيعرفلا قتل اعنامويف
 | هيلا اهانعم بسني فوصر» ىلا جانحت ةفصلا نال دومجلا ىلع عرف يو ةينصولا
 | ينلأل نينءراضملا نيتدايزلا ويف نألف ظنللا ةيعرف امإو كلذ ىلا جانحي ال دماجلاو
 صخب ءانب يف ءاردح يبلا نا اك ركذملا صخبي ءانب يف اهنا يف ءارمح وحن نه ثين انلا
 فرم لوالا نا عم ةءارهح لافي ال اك ةناركس لاقي الف ءانلا اههقحلن ال امهنإو ثنّوملا
 لدبيو لعننو لعفا يف ملكتملا نع وب ربعي فرح يناثلإو فلا نيتدايرلا نم 5
 هس عيدجا الف ءارهبو هاعنص ىلا ةبسنلا يف ينارهبو يناعنص وحن هيحاص نم اهدحا
 نالمذ يف ةيفصولا نكت ل ل تلق ناف فرصلا نم عنتما ناتيعرنلا روكذم ا نالمف
 ظنللا يف ةيعرفو متركذ اك ىنعملا يف ةيعرف ةنصلا يف نراف فرصلا نم ةءنام اهدحو
 ةيفصولا قةحت عم فيرشو ملاع ون إوفرص م انيأر انآل تلق ردصملانم قافتشالا يشو
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 ةينون اذا منالا تفرص ل وقن تررعلإو نيوننلاك ةنغب هنيرضو هبانب ريعبلا فرص لاغي
 ةحرحأ ميويد لاق كاذلو تاكرخلا تاوجإو تفارضتالا نم نر ارش لاو
 | دق ةنال فرصني الام ثا ءاسالا نم فرضني ١ نأ ن“ مف دقو ةتفرص ىنعم يف

 ام فرصنملا مسالا ليق اذاف فردنم ريغو فرصن. ىلا مسني برعملا مسالا نا مع

 يذلا برعملا مسالا وه فرصني الا“ نا لع ةينكمالا ىلع لادلا نيوننلا ةلخذي
 نيونتلا ةلخدي ال ام ةلج نم ناف ةحماسم فيرعتلا اذه ينو نيوننلا كلذ ةلخدي.ال
 | ةريعألا الاقي نأ نكمل نك عبار هسسما هزم *كلاو كنشلاب بنكنالا 3و اذان
 10 ف را عنم يف لعنلا هيث نم ربهعملا نا معاو دعب ةفردتم ا "فرصتم

 ىنهمللا ىلا ىرخالا عجرمو ظنللا ىلا اهادحا عجرم ناةةانذ# ناتيعرف اما ويف مسالا |

 | .يثو ظنللا مسالا ىلع ةيعرف لمذلا يف نال كلذو نيتيعرفلا ماقم موقث ةيعرف امإو

 لعافلاو هيلا ةترسنو لعانلا ىلا هجاين-! فر ىنمملا يف ةيعرفو رددملا نم ةقاقتشا

 نم اذا لءفلاف هيلا هجاينحال لهنلل لصا هولا اذه نم مسالاف مسا آلا نوكي ال

 اذا 5مل يف هيلع لوحي ثيم لعفلاب مسالا هبش لكي الف هيلع عرف هجولا اذه |
 درنالاك لصالا ىلع ءاج ام هاندا نم فرص مث نهو لعءنلا يف اك ةيعر لأب هن تفك

 ةعرفام د قدا ويرسل ةدالز ليكخلف يق كنا ىو زد ل دل
 لابج أك ظنللا ةهجنم ةتيعرف تددعت امو مهر دك ةدحإو ةهجنم دوف ىندملإو ظنللا
 مو لعفلاب هبشلا لماك ةيغرفلا كلاتب رصي ل ةنال ثماطو ضي.اك ىنملا ةهج نم وا

 | لعنلا نزو ينو ظنللا اهادحا عجرم نيتنلئخم نيتيعرف هيف نال دمحا وح فرصي

 لعنلا يف لقثي ام ويف لقث لعنلاب ههبش لك الف فيرعتلا يشو ىنءلا ىرخالا عجرمو |[

 اهون ردع انثا فرصني الام عيجو احوتنم رمل عضوم يف ئراكو نيرنتلا ُهلخدي لف

 هيفامو ءارهصو ل فلا ويفام شو ةركن اهنا عم فرصدنت ال ةس#

 اص ريغ عفا ثنزو عم وأ ن ناركسك ءاهلل حئاص ريغ نالعف نزو 2 ةيفصولا
 ( ريغي ل ظنلب ليعانم وا لعافم نزإو امو ثالثك لدعلا عم وا رمحاك ضيا ءاهلل

 كيلعد بيكرتلا عم ةيلعلا هيف أم يثو ة ةفرعملا يف فرصنت ال ةعبسو ريناندو مار دك

 نزو وأ 200 ١ وا بنيزو ةهلطك ثينأتلاوا ناو رمت نونلإوفلالا ةدايز وا

 يف ذخا امو رمك لدملا وا اًذَع طراك قاحلالا فلا ةدايز وا ركشثيو ديزيك لعفلا

 لاق اهطورشب عفاوملا هذه نأيب
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 5 ٍلصَو ولأ يف اهِلَجَأ نم اميفقوأأيف اهتفذ>اَدِإ ذدْرأَو
 5 احا و َ انلا متف دب اهنادباو -- - << هس و ج مك م
 رعاشلا لوتك نكاس اهنحل نا اهدحا نيرمال ةدارم يثو ةنيفخلا ديكوتلا نون فذت

 "عقر قوزع لإ ام » مك رتنا كلع ريتنلا نيمال
 | دع 10 كال ءاتلال تيد يذلا فرج لفات تلبوع مكر لست الاهدل
 ذا اهناف ةرسكوا ةض ةيلان اهيلع ففوي نا يناثلا مالغلا وزغيو لجرلا يري كلوف
 ءالذم اي 'نجرخا ون ىف كلوقك اهقاجل لجال فذح ناك ام دريو فذحت كاذ
 يف اك الا لدبت اهناف ةحتف ةيلات اهيلع فقو اذا اما يحرخإو اوجرخا هذه اي نجرخإو
 يدمجلا ةغبانلا لاق اعنسل . ةيصانلاب "نعفسنل . ىلاعت واوق و يف كلاذو نب ول

 ال ةاشتارلاب بروس نان ومو نمارعال راك يكلي انف
 تعاشلا وك روما ُِق ركذ ام ريغل نودلا هذه فذ دقو

 اند لاجل زوق 1و اطر قلك كيرلا

 2 فرضني ال أم 3

 برعملاو كامو برعم ىلا معقني هب هببش نع هنأ ارعو فرا#لاب 4عمش لا ةيكنلاب مسالا

 ايف فرص ريغو فرصنم كل م هب هيبوش نع هنا رعءو لعنلاب همس لآ ةيسنلا نم

 ا ة:هالعو ال ىساو فرصنملا وهن لعنل 1 مهيب ريغ ةبرعملا ءاسالا 5 ناك

 يع انك ناك راو 0 ةدايزو هتنخ ىلع ةلالدال ندويدلا ةلخديو انام ةرذكلاك ر#

 14 و>دو ةفاضالا يتلا ُِف 5/ ةقلاب 1- 4 ةتءالعو فرصنملا ريغ ون لمعنلاب

 ىايجاعرذا ىف 5 ةلناتملا الا يرو نيغ قف فسنوتتلا ةاحدي ال ةيارر اللا تلال

 ةصاخل ١ 1ص فرع ا جلا نم فردني 6 فرع نا تازآ او راوج ُِ 5 ضي وعنلل

 : لاقف فرصلا يثو وب
 ل هعرو م "دعما وي (ةدع ,تك ٍ

 را كاذب قوتسيف دل 2 1 درعللا مسالا 31 نوبي نئونت فرصلا يا

 ريغل برعملا مسالا قلن نا نيونتلا اذه ةمالعو نيكمتلا يف دئازلا يا نكمالاب ةنع ربعي

 ِ 320 رصلان م هقاقتثإو فردنملا وهنيودتلا اذه هيلع لخادلا مسالاو ضي وعت الو ةلياقم
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 نإو نايعسإو نايمرإو نإو.زغأو نابرضا وحن عراضملا" رمالاو نايعستو نايءرتو

 ريصملا بجي لب نينكاسلا ءاقتلا ىلع رارقلا نكمي ل ءايلا وا وإولا هيلا دنسملا ناك
 دق دا أيا ل1 ا راموا اه فرغت لنلا رض 1 ناكا نإف . كبوخا و1 قناع كل
 له نوديز اي وه كلاذو هيلع لدتل ةناكم ةلبق تناك يتلا ةكرملا ترقإو ريمضلا

 هلوقب راشا اذه ىلإو ”نمرتو نزغتو نيرضن له دنه ايو "نءرتو نزغنو "ناردن
 اهنا ميفف هءايو ريمضلا وإو ديكوتلا نونل فذحا يا فلالا الا ةةفذحا رضضملإو

 هللا ا نكي دلال كل قدقل 0 لعنلا عم ديكوتلا نونل ناف ذحي
 قي كتمانك دلال اى رولا لا تا رخا ناككلاو مش 230145

 موقاي نّوشخإو دنه اي نوشخا وحن ةضلاب واولإو ةرسكلاب هايلا نونلا لجال كرح مث

 تيبلا نيثاه عفار نم ةفذحاو ةلوثب راشا اذه ىلإو

 8 2 س1 ءاشسمل ينط ا ١ 2 نري است يتلا يمس 0-00

 عواجي ال ةنال اهابق فلالا تيوبو اهني عيجا لال رع ىلا هع لش الة

 زإوج ىلا سنوي بهذو غدم ينانلإو نول فرح لوالإو الا فتولا ريغ يف نانكاس |

 نوكي نانكوو هللا ةحر خشلا لاق ةروكمةنيف!نونلاب فلالاىلا دنسملا ل هنلا دكوت
 ىلع هانب ينعي . نوللعي ال نيذلاليب-ناعبت الو ٠ ىلاعن هلوقنإوكذ نبا ةءارق اذه نم

 عفرلا ةمالعنونلاو يننلل الو لاحلل واول نوكتنا زويو يبتلل الو فطقلل واوا نوك ظ
 تناكنإو ترسك فلالا دعب ثععقو اذا ةديدشلانونلا نا ينعي تفا ١ اهردكو لوقو
 لاش.الا عاقجا نم ارارق فلالا عم كلذ اواعف ةحوتنم كلذ ريغ يف

 2 ل 620 0 ا 2 يا آه 6 2

 ادنسا ثانإلا نو لِ العف ادحروم اهليق دز انلأو

 كوري هر طقللا افنان الا نونءىلاا دم الفت تانكلل اذإ :فلااديك ونا نون ليقصال |

 مو وأوق نم مث دقو "ناساوغاو نانيشخأو 9 اكيمراو :نانئبرضا و كلذو لاشمالا

 ثانالانون ىلا دنسملا لءنلا يف ةفينلا قاحل زيجيال هيوبيس نا فلالا دعب ةنينخ عقل

 ةيلامهرتك رعب كل ثنا دازاوجلا تبتفركلاو نيزج كلانا قفل الا لجلك راإ ينل

 ابكت ناب رذا و لصولا '
 مر

 2 0 هءعو هم ]آ
 فين اذإ ةحمف رغ دعبو كدر نكاسإ ةفينخ فْحآَو 5 -2



 قىقر

 5 دقو نوزغإو نيمرأو نيشخاك ًالتعم وا نيسحت الو نبرضإو نز رباك
 هأونب كلاذ ىلع هبن دقو هريغ ىلا 0

 ركل 62 0 03-2 مال ام 1
 املع دق كي نم نتاج امي نيل ريضم لبق هل 3

 نأ لئلا رخآ يفي ْنَِ نلآلا الا ةنقذحأ َريضْلأَو | ا ا تير 0507
 هدسو لى”

 دس عا
 م ريس 3-0 ميا وأو 5 81 5 ا 0 5 ةاعح 5

 0 ع * تحد 5 رأو يو نيّتاه عار ْنِم 0 ْ

 و 2 00

 ْ ايوسم سيكو معضاإو نوشخأ وق 2 نعل أب دنع اي ترشح آو
 لمفلا نا معان |و ةبطاخلا ءايو عيجلا وادو يل مغملاب دارملا

 | :فلالا لبق متتيف ريضلا سنام هرد ابكي رحت ةيسحورئاضلا هذه دحأ ىلا | دنسا ىتد
 0 ىل ولا ىلا د ايا ادعم ناك ناك ةيلاوزد رسكيو واول لبق مغبو
 ةمقث نابليفباَنلا رخآلا نكي ملام, ةرسك ءايلإو ةمض وإولا تيلوو ر >الا:كاذح ءابلا
 ىلا دنا نإو نيعستو نيمرتو نيزغت تنإو نوعسي و نومريو نوزغي مث وحن كلذو
 نايءريو ناوزغي وحن هاي وا ناو ناك نا طنف هرخ تف لب فذحالف فلالا

 نايعسو ايمرو !وزغ 6 الأ ن ناك نا خو ةنع بلقنا ام ىلا دريو نايعسإو
 ةنم ةلعجلاف فلا لمفلا رخآ يف نكي ناو. ةلؤقب ةراشالا/اذه ىلإو نايضريو نايمرءاو

 تراكنا اي لعنلا نم رخآلا لعجاف ياايعس نيعساك هاي ىإولإو ايلا ريغ اعفار |
 ! ىلا فلالا دوع هل ضرعءام ه هر عفارلا وهو هئايو ريضلا وأو ع اسفل

 هديكوت لا> زرايلا ريملا نم درجملاو نيعست وحن ثانالانون عفارلاك ةنع تبلقنا ام
 نزلا ودك الا ل] ةمملا يراك 7 هاي فلالا لعج بجوا امناو نيعسا وحن نونلاب
 اياك ةلدبم ريغ ءاي نرع ةيلدعم ال انمف الا نكت الو رمالاو عراضملا وهو

 باب يف ةعضوم كلذ يف قولا طسو فتاوضرلا نم ةنال ضرك ىاذا نق هلم
 ىاولاو فلالا ينعا ةروكذملا رئامضلا دحا ىلا دنملا لعنلا نا ملعإو فيرصتلا
 نم غدملاوا تا نونلا اهيناثو ريمضلا اهوا ناكاس ل دكاىت* ءايلإو
 لبث اهبيدو فلالا ةفخل اهذافتلا رضي ل فلالا هيلا دنسملا ناك ناف ةلينثلا نونلا

 نإوزغت له وج لتعم وأ ناي رضت له وحن هب هرخخ ١١ كلذ يف ءاوسو ةحتنلاب نونلا
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 رعاشلالوت وف وح نم ردن 10

 تاالايش يل وث ”نءفرت مع 2 سيق ابر

 يضام اهدعب للعنلا ريصن امهر نال هللا ةمحر هيوببس هاكح كلاذ ناوتي ؛ اهر لوقو
 لاق هانعم يضع يس اير دعب عقاولا لثم ةنال اضيا ردانف ل دعب هديكوت امإ 00
 ل

 يعم ميسرك ىلع انيش المي لام لهاجلا ةبسحي
 ديلا ذقن ةنكرت 3“ نقذكا نوكي نا دتح نمو ليلقف ةيفانلا:ال دعب «هديكوت امإو
 رعاشلا لاق يهلاب كاذ ذا

 لّوحم خانانا اهنمفيضلا الو اهنيجت اطل ايندلا ةراجلا الف
 | نا عز نم منمو ةصاخ 9 |وللخ نيذلا "نييصن ال ةنتف |وةئإو ٠ ىلاعت ةلوق ةنمو
 هوانا وق ]تنل دك "ذك ” هنود عقلا نكلو لولا ناضأ لع د
 يهتلاب هبشا ةنال برقا لاصتالا عم اهب هديكوتف روكذملا تيلا يف اك لاصفنالا يف

 بويا نووتنزخ ب ا

 تا بام و لب مهم نتي نق
 ءازحلا ديكوت يف تيكلال وقاضبا دشنإو

 اع زارنا ةكدافت نو مطعت : ةرازف ةنم شن اىهف
 ريغ ةيس عراضملا دكوت هاجو فنول الان دبا م ةفينخملا نودلاب "دك نع كا
 0 لاق رداخلا اذه يفهركذل ضرع. ل كلذلو رودنلا ن. ةياغ ىلع ركذ ام

 ثرعدو ةروكن٠ اهوبرق ام انا ٌنرعشأو يرعش تيل

 م باسحلا ىلعييا تيبس وح اذا ىلع ما زونلا 2

 ةبلر لوق جلا وبا دشنا عراشملاب 4 7 لعافلا مسا ديكوت كلذ نء ردنإو

 ادوربلا سبليو الجرم ادولما هب تءاج ن كو

 اهووشلا | رطبا“ ياما
 اذني ٠١ نايب يف ذخا هلإوحا فالئخا ىلع 10 ةلخ دي ام ركذ نم غرف الو
 نا اهب دكوملا قح نا ملعف ازرباك نا دكّوملا رخإو لاقف ربيذتلا نم اطوخد نع

 | ناك يح متل ىلع اهعم ونبف بيكرتلا يف رشع ةسمخ ةلزن# اهعم لمنلا !ولعج مهنال
 وجيد دتعالاب

2320321 
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 ا نأ توملا رذح ند د البلا يدايترا ين هك لهو

 رخالا لوقو 9

 اليبفق "نح دمت ة كب طضفا

 رخاللا 0

 دا ىرن ىت> انيعاسم دصهرو نش صهر ىلع لبقاف

 رخل يف مهنتثت امإ 13 لافت نملا لاق 6 0 3 هديكوتف أماب طرشلا امأو

 ل 9 ددلا كير واخت كقو ٠ ةناهخ موق نم "نفاخ امو 0 ىلاعت هل ه اوقو

 رعاشلا

 رخآلا لاقو

 0 و هيل ايف ةدجيذ ررغ يب د4 انآ حاص أي

 ىلا 57 1 1 رد لوما ضقم الو نيتك نرخ كلو را ناك :

 لاحتا ىنعب ناكولو دكّوي ل ايفنم اعراضم باوخلا ناك ولو .نورشحت هللا ىلال 3

 الا عر سلو ل2 كلذ لوتس ا اع مالك تونا نرد منللاب دكا
 ةردصملا ةيعسالا هل ةنع < انغتم أ لاوتسالا اذه نويوصبلا 6 نلعفي . زوو و

 5 ين دكا ناعوت طيلرخشإب كلوتك دكؤملاب
 ءارالا ةهدذدنا 230 .ةهقلا موب مسقأل ما 0

 عساو يتعب "نا يبر لعب مكتو»ب م ؛ يلع تقاض دق كي ن

 نا نود ةدئازلا ام دعب ناك أذا آلا نونلاب كيا كراع ىل اهلا

 اي لغي رزذينيح ةنأف ءازج وا امانا عا < ةينواكاقاذل وأ مب ايمو

 ) ٠١ مالحلا يف عويش ةلف ةدئازلا ام دعب هك 5 قبس ايف 0 0

 ةدعنهو لبملا ُِ موقو "وغلب 2 دهجتو كقّْيارإ |٠نيعب ملف كلذنمن بر 0

 رعاتلا لو ارك
 ْ اذغم عمجن ت 12101 لاو د اكل كل ا ات

 م مدنع تشل عضاوملا هذه 0



 رف

 راغدل عدهو خال ربكم حنو ىزنملاسيتلل َو ب أنو ةدروملا لبالل' يجو توجو مغلل |
 ا قافك يناثلاو بلكأل سوقو جاجدلل 'جدو دروملا رايجلا ءوشنو أسو ةك ىلا بألا ْ

 | قاطو كحاشفلل خيط و نيبعالتلل طيعو لبالابرشل ربيشو ةيبظلل ءامو بارغلل
 حاكنلل ق اب قاخو بابذلل زابزاخو فرسلا عقول ٌبمقو ةرابخلا عقول قطو برضلل

 اي عافتمال ٠ ءامسا اطاثمإو تاملكلا هذهو هتوص مساب يبس ةن أك شاقل ا

 ثدحلا ىلع لدت ال اهنا لبق نم ًالاعفا موك عانتمإو هب دانتكالا لبق نم اقورح |
 اهنم عقي امو كلذ يف ةلعلا تمدقن دقو لاعفالا هاونا اذكو دانبلا اهعيمجكحونامزلإو

 رعاشلا لاق ءانبلإو بارعالا ديف زوجي نكمملا عف مقوم

 ايداوصلا ءاظلا توحلاب قعر 5 هيوصل تبيوعراف يدر "نهاعد

 اوتو توبجلا ءان رسكب ىور:؛

 اية لب يم ىرخا وم ورح اسنان كا
 ١ كليرغلا قتلك لخو اق دصقاو 0 اوزطنإوب ةنوخيو كينغ ن|تون لعنلا ديكوبل

 ومارالا لل لادا ىد 15 كا ابارغاملا حرقا ا ننجح ال . ىلاعت ةلوق
 ىل اًبلظ بلاغلا يف هنوك طرشب نكل اين لعنير هلوق وهو لبقتسملا عراضملاو نبرضا
 نا كلذو زئاج هديكوتف بلطلا لعف اما اتبثم ممق بإوجوا امب ةنورقم نال ًطرش
 اضيضحت وا . الفاغ هللا نيسحت الو . ىلاعت لوقو غانم قاطيو قخوتملا ل قارا
 ارعافلا الودكأ

 ملسيذ مايا يفكتدهعاك ةفلخم ريغ دءوب نامت اله

 ١ رخالا لوك انت وا
 تاه كبالورما ينايملعن يكل يننيرت ىقتلملا موي كتيلف

 نحال ليتك هاهنا[ نا
 / حوصع مج
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 هلب تلق اذاف ةفاضم ريغو ةفاضم نالاعتسا اضيا اطو عد ىنعب يبف هلب امإو أينبم الا
 5 لعف مسا تناك !ديز هلب تلق اذإو لعفلاب ظفللا نك لد كف تاكد م

 ديور يئانلق

 أ :ليشلا هيف يذل ام ْرَأَو اهل مَع نيب هلع بونت امل امو
 ىحن ارهاظ لعافلا عفرتف اهنع تبان ينل لاعفالا لع ليعت لاعفالا ءامسا نأ ينعي

 0 : فا رخو ىدرعوبديز ناش

 كلذبىدعتي ام ىنعم يف وه ام را فورح نم فره هلا يدعتيو اذ تا

 ءابلابو ديرنلا لهيح وحن لعلا يفت ثا نع بان ا وسفنب ]يدم نمو كفرا ا

 ْ لبقا نع بان ا. يلعب و رمعب ليحتل نوحلاصلا ركذ اذا ون يف لجم نع بان ال 0
 | مسا لومعم ني ا عع ان ين« لولا ويف ىذا اهوا وفاق اذك ىلع لهيخ وحن يف ظ

 17 11ؤيئ5 كلذ "لوبن ريخ لاو مدننلا زاوج يف 'لعفلا نيبو ةنيب يوتسي الو لعفلا |
 عبج بهذم اذه تكلارقا كاز 1 علو كدا دب لرووينو كيو كرادا) قوق |

 ” يحاول ل وجسم يئاسكلا آلا نيبوعغلا

 نيب نال في ردو و 52 ا ركع 0 ظ

 نع جرخت ال ءامسالا يتابك تن 7 0 هته تناكأملا ا
 20 ل 1 اي مكر ةرك نود امو فرعي تملا . درجت اف ةركتو واتت ابوك
 ا | ايلا | نسا ام اينمو اهتوو هاك 7 ايس يل
 رفإاو ف فأو ه همو ةمو جا ل

 دع تلا وجت هلع طع مصمم هو سمصَس هع جنه سس مجم مج مس يمر م صم سس تت

 لدم انْوَس لالا ماويذم نب. لي ال ' يا
 تتح و نق 0 نيعونا 3 يب 4 مزاأو 90 لكلا ا

 ' لتعيال ام باطخ ىلع ةلاد اهب ءانتكلا يفلاعفالا ءايسا تهبشا ظافلا تاوصالا ءامسا

 را للا سدا شلال رح رأ الا ١ 2ال 3 ةاىص الا. ضع ةياكجج لعل
 "سهو ”سإو ريعبلل هاجو باحو ل>و جاعو جثو لبالل اباهو ءاعو داهو ديهو

 را زيعو زعو رفبلل ' سد ناضلل "حجو عسو بلكلل او ' 3 مغلل_عاقو _جتو |

 | ف نجي 25 عزل هوو سرذلل و 3 ا ا ءاجو راوجلا ارو



 ءاومم ل ميس مسحب نس بسب هضم تح هي مس دمي وامن مق مص

 ؟/ 1١

 7555-72-00 :اك نإو اهناف لعنلاب ظنللا نم ًالدب ةينالا رداد ومال لمو ريغ

 لما لاب اهرث انف لامتسالا يف ينم تسيلف ىنحملا يف
 ٌرْزَن م رتاهبهو ي ٍ هريغَو ا نعي امو أ

 كيو لا 20 بو بقا ينج كيم اك رمآلا يحب لاما ةاعأ نع امرتكاا |

 لبقا واتنثا ىنعب لبيحو كثي دحيف ضما ىنعمب هيإو رغا ىنعم أهبوو عرسأ ىنعمب ايهو |
 ْ كارتر كزذا نعي كازاذو لزنا ىنعمب لازتك يئالث لعف لك نم هغوص درطاو لجت وا

 ساقو رذرف ىنعمب ناقرتك عابارلاقم هغوص ذشو رذحا ىنعك راذحو كرتا ىنعمب

 يضاملا ينعمب هاج ايف رزن ليلق لاحإو يضاملا ىن»ب لاعفالا ءاهسا يجو شنخاالا هليع

 2 ءاجامو 5 قىعك؟ ناك را ناعرسو تناكفوأإ كو نعم تابيه

 نا ىنعمب اعإوو ولو يوو عجوتأ ىنعمب هدأو 0 ىئعمي فا لاخلا

 اكِلإإ 35 كنود اَكهَو 0 1 ايوا نم 0

 00 [نالمميو نييصان 1 لك 00

 | راصوكلذ نع جرخ مث رج فرح وأ اقرظ هلصا يف ناك ام لاعفالا 8 ةلمج ن

 كيفرشاو نفر 0 0 لقي لدتا نعم ىلع 0 1 "

 6 2 مدقن ىعك + ا 00

 لا مزلبل 0-5 2 حس 'يلإو 0 ع 00 0

 ايوا دوما عير قري 00 ا ا ْ
 اماز ذصللل تعنلا لع وا نيدورم وراس ىنعم ىلع لاحا ىلع ةبصنت 2 0

 نالامها هلو ١ دير لهما يانا "هيَز ديور كلونكق رمالا قاماوا را

 مم ند رف كي ل ل لعف مسا اهدحا يف وه

 0 ماو دي خلا ىلإ اذا او جتنلا ىلع اينبم

 3 ا ا ا ماع نر 0 ناكول

 ْ فراك لد طب واكو طل رفضا ايل كير كك رلزع لكل ا اكاضم



| 

0 

 ركذيو رذحلا ركذ نع ىنغتسي ام اًريثكو فطعلا ةلزتمب راركتلا نال هراضا مزاللاب
 راضضالا مزالو دسالا وحن دارفالا يف راضالاو راهظالا زئاجلعفب ابوصنم ةنم رذحلا

 يراطا كو هنا ةفان “4 كاعت هلوقو *كيسالا. دال م راركلاو فطعلا يف
 0 0 2 - هال 6

 ذيتن أ ساق نم دصقلا ليبس نعو كيش 2 6 28 ذشو

 بنرالا فذح نع يبن ينا بنرالا كدحا فذحي نإو ينايا هلوق يف ياياب ريذحتلا ذش
 ها دل ارك ياام ان ومب دخلا ودان الوأ كاف يترالا قدذخ نرخ عكسننا |وهنو

 | ةئيف يطاؤعلل ريذمتلا ىروكي نا لاعتسالا دروم نأل !ًذاش لاثما اذه ناك امإو

 | هاياف نيتسلا لجرلا غلب اذا موضعب لوق ةبم دشإو .ذاشروهفا كلذي نع جراخ لكمال

 رهاطخلا ىلا ايا 4 تنيضأو بست اغلا ع لمتلا 3 هءاج ةنال ”تلوشلا ايآو

 ساراو -ِ لا ايدو ص 1 2

 الصن دفا 207 د ىئ رغم الام ايا الب نا

 رعايا( دكان عراال 1 كاب عيططارغلا اما دارغأألا

 حالس ريغب اجيغلا ىلا عاتك هل اخأ ال نم نا كاخأ كاخأ
 زئاحلابو راركتلاو فطعلا يق هراضأ مزاللاب هيصنت ريذلاك ٠ | رغالاو كاخأ مز 3 يأ

 رابظالا اسمعه زوال ايار“ نأ يد اياالب رذحم هكودلوق ىنعم اذهو دا دعاوي را

 البطن انيفاحن للا 0 ١ ريغ ظنلب ل

 ءارفلا لاق ءارغالاو ريذحت | يف عفر لو كالا اوشن لوضرقت لق وه ن كي نو

 بدن وهف ريد ل ربذحتلا َْط ةقانلا بصن . اهايقسو اق لعل وأوق ُق

 دشنأو ريذغلا ىنعم هيف أه عقر: دق برعلا ناف را هللا ةقان هذه راضا ىلع عفر وق

 حافسلا مخه 05 رد 5 ابشإو ةنيع م أهوق ايبعالال

 حالا حالسلا ةدغلا وحال يناقزلاذأ ءاقللاب تروريدجل

 حالسلا ذخاب يره كا ىنعم هييفو عفرف

 3 0 لاعفالا هلاهسأ ك0

 07 لاف م ةصو َناتثك لعف نع باث ام
 ىنعمي هصو قرافا ىنعمب ناك 0 0 ىنعم لاعفالا نع تبان ظانلا لاعفالا ءايسا

 ةلماءاهنوك نه لاعفالا لاعتساك اطاهتسإو فذكاىنعمب همو عجوتا ىنعب هوإو تكسا |



 هةر

 ] ادنلا ظنلب لمعسي ربخ ةنال صاضنخالا كلاذ نمو . نصنرتي تافلطألإو . ىلاعت .
 اهيا اذك لعفا انإو موقلا اهيا اذك لءفن نغنو ةباصعلا اهنبا انل رنغا ملا لونك

 نيصصخت  انل رنغا هللا ىنعم ىلع صاصنخالا مالكلا نم عونلا اذهب داري لجرلا
 | دك رالف لاير ءاوقالا ردي رت, نيصوصتع ذك كمن نخر بئاصعلا تقر
 ديقم ريغ راضالا مزال صخاب بوصنم ةقيتحلا يت وهف لاجرلا نوب ترد اصوصخم

 برعلا نحن وحن ماللإو فلالاب اَقّرعمو اهتيإو اهيا ظنلب صلخلا عقيو بارعالا لدم
 رشاعم نحن . ماهو هيلع هللا ىلصهلوق وحن اب فرعملا ىلا اًقاضمو فيضلل سانلا ىرفا

 | ةناف هجوا ةثالث نم هفلاخم وهف كلذ عمو ىدانملا ظنلك هظفل . ثرون ال ايبنالا

 | يق لا دبي الو 'ماللإو فلالاب فرغم :يعو ءاددلا فرح ةمم'لعتسي را زوحال

 ظ آلا صنخلا 00 6 ل اينوجرا رثاب ىذلا اهب اك لوق نم كللد مف امبرو مالكلا

 3 لضنلا |وجرن هللا كب ملوق يف ابطافم ءاج دقو اكراشم وا !ًدرفم اًفكتم

 د ءارغالاو ريذحتلا
 م أ 72 0 كك 0 ع 0

 ظ 1 0 5 ردح بصل هوو رشلا كلاي
 ئ 3 نا داعد يقم لقب لمار بسنأ ال اًَذوفطعَنوُذَو

 ير“ نا ملاك رارختا وأ ١ بطتلا مآل

 دل كانأ طن يرن ناف دثم زارا الا يب هو كم 0 بطاخملا هيبنت ريذحتا

 || ربذحتلا رثك دق ةنال هراهظا زوجيال لعنب لوعفم وهف نكاياو كايإو اكايإو كاياك

 اقوطعم ناك اوس لم املا رامخاةعم اومزنلا,لعتلاب ظنلل م الدب ياست ظنللا اذذيب

 دسالا كايا و [درتم ىل ءارملا كانا كايأق رم اررتسم ىلا تلات

 ا ترودو ىلوفب دارفالا يف كايا بصان راضا بوجو ىلع هبنو دصالا كرتخا ردك

 لمني ابوصن» رذحلا ناكووحنو كايا ريغب ربذحتلا ناك نإو بسنا ايإل اذ بفطع

 بمنج يا رشلا كسفن للوقت رار اركتلا وا فطعلا ع.آلا راضالاو راهظالا زئاج

 رذحإو كسنن يق يا دسألاو كسنن لونثو لعفلا ترهظا تش نإو ْرشلا كصفن
 را ل ق نزام أي دارا تيسلاو كسار زام ةلفمر مكانا

 ةيصتقق كسار كسار لوقو ةيطنللا يوم لق تنصف ا رخال ا



 لادن

 ىلع ةمخرت زاج لجرمسا ةلسم يف 5 قرفلل ءاهلا نكت مل ولف ركذملاب ثنّوملا سبتلال
 زوجي الو فوذحلا ةدنب سليط اي ماللا رسك نم ةغل ىلع ناسايط يف لوفنو نيبهذملا

 نمو ةأرما مسا لقيص نم ردن امآلا نيعلا ع لعيف مالكلا يف سيل ةنال سليط اب

 0 يليبح اي تايلبح يف لوقثو مهضعب ةءارق يف . سئيب باذعو . ىلاعت لوق
 ثن أتلا ىلا نوكت الو ثين أنلل الا ةنلا نوكت ال ىلعف نآل الا ءايلا لادباب البح اي

| 

 بابلا اذه يف ا ىلعو ةلدب»

 ادمحأ وَغ لي اَدْيلل ام ادي َنوُد اويَخَر راَرِطَفَالَو
 نف ىداني نآل [لاَض هنوك طرشب نكل ىدانم سيل ام ريق رب ءاغلا رطضي دق |

 - ءىرما لوق كلذ
 رصحلاو عوجلا ةليل لام نبا فيرط ران ءوض ىلا ودعت ىتنلا معن

 هزاوج ىلع عبج هجولا يا مسا ةناك يتب ام كرتو فاكلا فذحن كلام 4 دارا

 دشنإو فوذحلا ةين ىلع اه مخرتلا هيوبيس زاجإو ةرو رضال
 0 ا ميلابح تعضا الأ ْ

 امامااي كدبعب يدهع امو تببلا اذه زجت ىورو دربملا كلذ نم عنمو
 ضيا هيوبيس دشنإو ىرخالا ةد يف اهادحا حدنن ال نيتيإورلا انلكف

 )ا ا ا 7 ولا ودعا نأ كراج نيل دنأ
 نمو ءادنلل وتيحالص مدعل ماللإو فلالاب فرعملا ةرو رضلل مخرب الو ةثراح نبا دارا

 زجارلا لوف ةرورضلا مخرت نم لعج نم ءىصخ أنبه ا
 يمحلا قرو نم ةكم اتطإوق ميلا ريغ تيبلا تانطانلا

 بسحلا يف جتا وبا كاذ ركذ

 3 صاصدخالا #2 ظ

 31 ةوججرأ 0 ل ءاّديك ص اَصِيخُإل
 1 طيح عمل نم لنيك... .لابولي يأ 0 دقو
 ربخلا عضوم بلطلالامعتساك رهاظلا ىضتنم ف الخ ىلع جرخيف ف ءالكلا يف طيري لاو

 هلوقو ٠ نعضري تادلاولإو . ىلاعن هلوق وحن بلطلا عضوم ربخإو ديزب .نسحا وحن ٌْ



 ل

 سوي سد ويحس :
 لقن وريعاذو ةليج مرت 0 0 ر» ْنِم فحأ لَو

 0 ا اسد ما 1مم جس يدعم ون نمبكرألا خر اذا
 رشع انثا يف كلونك لبق ١| ةمم فذحي دق هنا يف ثين انلا ءاهفلاخ ةنا الإ ةحلط ون
 نوت ةلزتف زكع وال 0 ا

 ا مل ل ةلج - نم بكرملا مخرت زيجيال نيبوحتلا رثكاو

 ُ 0 نآلاي رطب اتا 1 يع يعاب ل

 ئ هيوبيس مسا وه لقن ورمع ||
 تفل هبف “ لييتلا قاب اذرعر انف نسجت ترو

 اين اضو ردك ا رو 0ك نرد ا لو

 5 0 ع 520 سل 0 يي 0 َّص لع

 ةملسك يف ٍنجَوْلا روحو هملسك يف لوألا رق
 الف فوذحملا ثوبث ىوني نا رثكألا وهو اهدحا نابهذم ىدانملا مخرت يف برعملا

 امريصيف فوذحلا ىوني ال نا يناثلإو فذهلا لبق هيلع ناك ام يش نع ىنب ام ريغب

 ةتحت ام هريغو مضلا ىلع ءانبلا نم طعيو ةغيصلا كلت ىلع عوضوم مات مسا ةنأك يتب

 راحاي رطقو رنعجو ةراجيوج يف لوالا بهذملا ىلع لاةيف *يش ةنم فذحي ل ول

 يف لرالا ىلع لونثو طقايو فعجايو ٌرا>اي يناذلا ىلعو طةايو فءعجايو |.
 تاعج فوذحلا وبت ل ١1 كنال ياي يناثلا ٍلعو هلاح نع يتب ام ريغت الف واي دوع |

 ىلولإو ةرسك ةمضلا بلق بجوف ةمض دعب وزولا ديف تفرطن دق ماث مسا كح يف يتب ام

 ! يصاي لوالا ىلع ةوالعو نايمص وحن يف لوتث اذكهو رجاو لدا وحن يف مكماب
 : لو اهلبق ام عتفنإو يص نم ءايلا تكرحت ا. ةنال ءالعايو اصاي ينانلا ىلعو والعايو

 ! نم وأولا تفرطت ابو ىعسو ىر دح ىلع الا تبلق لالعالا نم عنمي ام اهدعب نكي

 , ءامسالا نمو ءاطغ و ءاسك دح ىلع ةزمه واولا بلق بجو ةديزم فلا اهلبقو والع
 | كيلا راو لفل ءاه هيف ام كلذ نمف فوذحلا ةين ىلع الا ري الام

 1 سل وحل شاع ل وسلا نا نسل عا | ملسم إي ويف تلقول كنال ينادا بهذملا ىلع خيري نا زوحي الو لسماي ومخرت يف



 ردك

 لا نتاع عنما يا الظحأو هل 0 اور
 مخرب ال 'اطاب ثنّوملا ريغ نا ملعف متم دانسإو ةفاضا نود ملعلا قوف اف يئابرلا الا
 دا كل اليم و 05 الو لامك سنجلا مساالو ريمك يتالث وهو
 / جيزملا بهكرت بكرملا ةنمو ةثالثلا ىلع دئاز لا درفملا لع هلا ةنم متري انإو كرش ظب أتك

 ٍ 1 ىلا انا عونلا انها اوس برك يدعمك

 را ا تعال أنيل كيدز تل 5 يذلا 0 رخالا حو

 |[ ادامقدا عر
 ئ م 00 نيل فرحب ميخرتلا زئاجلا ىدانملا 0

 ع يف كلونك دم فرح ناكن ا عامجاب رخآلاو وه ميخرتلا يف فذح نيفرح |
 0 زا كفالْعو صنم اي روصنم يفو 'كسم ايان 20 0

 اهريغو رودنمو نيكس ةلزنب مخرتلا يف اهنا يرجو ءارفلا بهذمش نوعرفو قدرغ
 فا إو هلوذب راشا اذه ىلإو وعرف ايو ينرغ غاي لوقي لب كلذ ىرب ال نيبو هلا ن
 3 طباذلا اذ» نع جر الو اهاعبتو ةغأ دعب اعقو يا يفق و مث ام ءايو راع يف

 فلالا ف ذحن الو انخماي رانخش يف لوفثو هلع هيننلا قبس دقو ثينأنلا دا رع ام

 ىنقايو يبهاي رونقو 2” و 2 يف لوننو ةدئاز تسسيلف بيلف ةلكلا نيع ن. لدب اهمال
 يف لوتلو نكاس ريغ ةنا آلا دئاز نبل فرح ناكن إو ةلبق ام يثبتو رن الا ىذيتت
 ينال نيل ذل ردكم ع منان دع الق وعايو يمايو اعاي دوو ديو داع

 ضبا زاجإو مثايو جمايو معاي لوفتف هيلع دئازلاك يعابرلا نا ءارفلا دنعو نافرح
 ءاممالا يف سيل ةنال ريظنلا مدع مرلتسي ةنال واولا ءاقبا زي لو ءايلإو فلالا ءاقبا
 أ ةنوك رخآلا لبق ام فذح يف ءارنلا دنع ًطرك سيلو ةمض اهلبق وإو هرخآ ام ةنكمملا
 طق اب لبق اذا ةنال لاف تاي رط# وحن يف لوتتف انكاس هنوك درجم لب نبل فرخ

 . ومخرت يف لبق اذا ةناف مح و طسولا كرحلا يئالثلا مخرت زاوج ءارفلا وب درفنا امو

 أ مدع يف عقوم ةنال عامجاب ةييخرت زحي ل طسولا نكاس يئالإلا ناكولف رديو ردغك

 أ ريظنلا

  نكأس مح فرح هر[ ةنكمتلا ءامسالا يف سيل ذا ريظنلا مدع مزل ءاطلا نوكسب



 ص020 1
 | فدذح وه نبي نتبورتلا+ دنعو قوقر يأ مخر ثود لافيةنبيلنو توصلا قيفرتةغللا يف مخرتلا

 ءادنلا يف مسالا نسا فذح اهدحأ عاونأ ةثالث ىلع وهوصوصخم هجو ىلع لكل ] ضب

 ةروردي ضيخمو جرم نينل ءاديلا نيخ ىف رجالا قدح قاتلا واه نك ذا ذو

 بابيف هركذنسو ”ليوس دوسأ يف كلونك ريغصتلا مخرت ثلاؤلإو يلع هبنيسو رعشلا
 قئانلا رج ١ فادكا اير لاق مادنلا ف مخرتلا 0 نإ ف دكا او رخعلا
 هبصنو ةرورضلاب هديقي مل ةنال م الكا ةعس يف ها مرت زوجي هنأ ملف

 فذ. ىلع اقرظ وا لامها عضوم يف اًردصموا هل 8 1 2و2
 اذاعك اعد نيشاعل ايرر) اقلملكم هز فادح نادل مخرت نا نيب املو فاضملا
 مزاج يكلؤقووحتو اًداعشاعد نوم لوخ ىف هريدتشوتف ا يماف دك ءدلكلا ىو

 . دعاقلا لاق راحاي

 كلم الو يل ابق ةقوبم تلي مل ةيهادب 6 01 الو اتحباب

 هجميخرت زوي ال امو ةمخرت زوجي ام ناب يف ذخا 1 ميخرتلا ]1 هتيئضاتم لك سلا

 لاق
 تب ا | م4 628 2025 ال 2

 انمي هع فنا ًاندكل ذد اشاازكاو انهم روع

 الحذف اهل هله م امويخرت الحا ص
 متروانسإ و ففاضإب يود ورمل قوش اهنا اال

 ثنّوملا اما معوا ءاطاب ثنّوم وهو ةفرعم !ًدرفم ناكاذا الا ىدانملا مخرت زوحيال |

 ١ فرحا ةعب را ىلع ناك ءاوسو مع ريغ وأ الع ناك ءاوس يا افلظ» ؛يخرت زوميث ءاهاب

 زجارلا لاق لقا واادعاصف

 يربعب ىلع يقتافشإو يت يريذع تا ةكن ال يراج

 هرفو اهن حب امخر دق يذلاو ةاوفو يجقا ةاشاي يل ين كرالقأل اولاقو ةيراجاي دارا

 رخآلا عمو عب ةلوق نا وعيا ٠ هركذ امنا ايش ءاطا فذح دعب ةنم صقنت ال يا دعب

 ىل .ةابنقع وحن كرإو كد أنلا:ءاها نم يلاخنا ملعلا ىلع محلا روصتم الت يذلا فذحا

 اهفذح عبنتسي الف لاصتنالا 5 يف فقالا ءاه نال _ ءاطاعمةبم فذحت ل ةتمخر

 ديز أي نوديز يفو ور.. اي نإورم يف لوفن كلذك سبل ءالا ريغو اهلبق ام فذح

 ناك اذا آلا ضرب الف ملعلا امإو فذحلا يف ةلبق ام رخالا عينتف فرع اي تافرع يفو



 ضر

 سنج نم ةبدنلا فلا ةيف لدبت ام لااشمو سبل يف عقوي ملام فلالا لستل ةحقف هلك ْ
 ىتف ةبدن يفو هيكاتف إو ةبطاخلا فاك ىلا فاضم ىتف ةبدن تي كلوق اهلبق أم ةكرح | 0

 كلنال اًرإو ةمغلا دعبو هاي ةرسكلا دعب فلالا لذبت هرهاتف اوبئاغلا ءاه ىلا فاضم
 لو ةيئاغلا ءاهو بطاخلا فاك ىلا 0 عت يغلب هيكل ةئيلعؤ العازل
 دارمألا فرعب

 ا اهلا ثيَلأَ ا ذر ْنِإ تكس هاه ذز اهِفاَوَو

 ٌةعم لمعتسملا فرهلا ناك اذا اك سبللا فيخ اذا الا ةفمنيأا مزلت ال ةبدنلا ةمالع

 اذ قولت ال نإو ةمالعلا ةتحلت نا زاج سبللا هيف نمأ امو ةنيرق دارملا ىلع مي لوا

 ةروص ىلع اينبمو ةرأت ابوصنم هنوك يف وهف ديز إو وحث ةمالع الب بودنملا نم ناك |
 ةمالعلاب ةنم ناك امو لاح ءاهلا ةنحلت نا ةوجيالو تايدانملا نم هريغك ىرخا عفرلا
 هاديز إو وحن دملا ةدايز ىلا الصوت تكسلا ءاه فقولا يف ةقحتت نا زاج اديز إو وحن
 ديزتال نا شن نإو يا دزت ال اهإو دملاف آشن نإو ةلوق ةنعءىني 5 ةقحل ال نا زاجو
 رعاشلا لوق يف اك ةرورضلل آلا لصولا يف ءاهلا نه تيقن الو يفاك دملاف ءاطا فقولايف

 ءانابرلا ن4 00 1 ا

 ل ياك رم وا يام
 ىلا عي لو فلالا تديز ةحوتفم اهتبثا نم ةغل ىلع لكتملا هاي ىلا فاضابا بدن اذأ
 ١١ انيكمي ءايلا فاقع وشلل ملك تاكل, .فقلالا راعلناب 'هنيفا البل ةثرال  كاتيلع
 ا الا لو نبت ع ف اخو لالا 3 يفتت اذكلا هلك اي[ ةزاكلاب
 ىلع بذن اذإو رودقملاب لعفي 15 ةبدنلا فلا تديزو ةلدبملا فلالا تفذح انا
 نييكاسلا ءاقنلإل ءايلا فذح 0 يف هيلا راشملا وهو ةنكاس ءايلا تبثي نم ةغل
 فاضملا بودنملا امإو ايدبع و يناثلا لعو ادبع إو لوالا ىلع لايف ةحوتذم اهكاتبإو

 فاضملا نال ءايلا ةنم فذحت الف هاي ريظ عاطفناإو وحن ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىلا
 ىدانم ريغ اهبلا

 6-2 ]آذآ آذآ ثثظثظظظ#ؤظ#»آ#ظؤظ | ثآظِِِيِِشيييِبإب-إ!اهإاِب بابا بت سحبايِببا(-ل-تحل

 .٠

 * مخرالا *
 مكتب

 اداعس اعد نيف 2 ىدآنمْلا رخآ تل



 قار

 | فاضملاك هنو معلا آلا بدي ال كل ذلق باصملا ةظعب مالعالا ةيدنلا نم دصقلإو
 مساالو ياالو ةركنلا مسالا بدني الو ملعلا مسال) عضوي اك بودنملا وت ةفاضا

 ةلالد بودنملا ىلع ةلاد ريغ اهئال درفملا يا منا الو مهبملا لوصوملا الو ةزانثأالا
 ةنع عقرت ةرهش الط تريدغا اذا: لاوطوملا تدني نانو دلل رذع اهب نيبت

 هلوتب راشا اطاثمإو ةلثسملا هذه ىلإو 0000 6-5 نمو مرتك ماجا

 7 ص و يلب مزمز 3 زهشأ يذ 1 5 لرشوبلا نيدو
 2 يف ةادانملا ءامسالا نم ريغ ىرجم يرجي نا اهدحا نالاععتسا هل بو دنملا نا ملعأو
 نيهجولا ىلع ةرو رضلل هنيونت زاوج يفوافاضهناك ن ١ هلك كن ناك نأ مظلا ىلع

 زجارلا لوف كلذ نفف نيروكذملا

 سرك اهذخأي يلباأأ سقف ينم نبإو اسعقفإو
 هلوقب كلذ ىلع هبن 1 هب 0 رخآ قمن نا يناثلا لاعتسالاو
 2 و 5 2-2 سكن

 ٌفذح 06 8 2 5 1 فأل ب لص ,وذتملا ىتنم 1

 كمألا تلز اهريغ رف 0

 رفح نهأو مزمز رثب رفح نم يثو اكلملا دبعإو كلما دبع يفو اديزإو ردبز يف لوف“

 ازرغاط هبا /ايرمأو انوا هل دفق ميو هل اسزئاستلا 3 ينلنسل اخت ىلا

 قفوم ةيسكلونك اهريغ راةلص ف قيودا انلانم ايبا امةيدنلا أتلألا ةفاقكللوأ |

 سنويزاجإو ءاديحم ردن نمإو !ديحم رصن نم ينو هاركب ابأإو ركب يلا ينو ماسوءأو |
 برعلا ضعب لوق هل دهشيو هانيرظلا ديزإو وت ةفصلا رخاب ةبدنلا فلا لصو

 لفن تلال ل لاح ر مذهباذلا تلا واط اب هاني ءادلا يي نشاو ا

 اسأل 2 ملأ ' انهي هر اهنا هلو 0 1

 ا تاكو ةبذنلا فلا ىدانملا تتح اذاف 0 فلالأ
 سجنم ةبدنلا فلا لادبا بجيت سبللا يف كلذ عقوي نا آلا تف بجو حوتنم ريغ.

 كلملا دبع يفو هاشاقرإو شاقر يف كلوق فلالا لبق جتفي ام لاثم البق ام ةكر

 كلذ يف فلالا لبق ةكرحلا "درب هالجرلا ماقإو لجرلا ماق همسا نم ينو هاكلملا دبعإو ظ
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 رعاشلا لوقك ماللا تن نم دب الف ةتررك ٠
 دايدزا يف منع سان يوق لاثمالايو يوقلاي ْ

 رعاشلا لاق رذئتيج سبللا باهذل ماللا ترسك رركت

 طك وتو كدا يبس جرا 2 فلا
 رعاشلا لاق اًرمضم نكي ل! ِهلجا نم ثاغتسملا عم رسكن اذكفو |[

 عاطملا يثإوللل نسانالايف ينوجعزاف ةاشولا ينفنكت
 | ركملاو دلحا لوم كداحسم ةنال يثاولا عم اهرسكو ثاغتسم ةنال سانلا عم ماللا جتف

 ! ىوس يفو هلوقب رأشا ءاي ةعم رركملا ريغ فوطعملا عمو هلجا نم ثاغتسملا عم ماللأ

 ]ايت راكم اقوطعم الو اناععسم سل اين للا ركب «ج يا انتا سكلاب كلذ
 | لادتسيف ةروسكم مال اي ىلت دقو هلجا نم ثاغتسملاو اي نودب فوطعملا وهو |[

 لال 10 2 فاتت اي ودكم نإ ىو دع كنا تبلل نأ لع ادرتكت ١

 فذ اك ىدانملا فذ مث ءاهلل ل اجرلل ايو بجتلل سانلل اي ىنعمىلع ءاملل ايو بجلل اي ||

 رخالا لوق يف
 ا قم نامل !ء نيماصلإو مك اوفالاو هللا ةنعل اي

 هد و

 فلآ بت وذ مسإ ةلئوو تنال تسبقاع كيت ام هلو
 ١> ىلت فلا ةثاغتسالا مال بقاعل

 رعاشلا لوف لوالا لاثم تعدع

 ناوهو ةقاف دعي ىنغو . رعلين لمال !ديزياي
 فلالإو ماللا ترم ثاغتسملا ولخي دقو ةيانك ةنم مدقن ايفو ريك يناذلا لاشمو

 لئانلا لوتك

 4 ضرعن تالفغللو 2بريهملا جلل موقأي الأ

 مهضعب لوق كلذ نمت قرف ريغ نم ثاغتسملا ةلماعم لماعيف ةنم بجتتملا ىدانيو
 كيامأبا رو حا تح ان ىنعم ىلع ماللا جتفب ءاهلل ايو بج بجعل اي

 : 3 ةبدنلا 1

 ل لع 0 آر تأ 3 0 ا م

 ماللا تم اذا إو ماللا تنمهدع تدذدهجو اذا هروح
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 لف رعشلا يف ٌرجَو سنن الَو 0 عاشو
 لجرلل موق تكللذ 2 ركنا روض 1 هريغ قلعت ال *امما ءادنلاب صخ

 | هذ 1 وه سيلو ةنالف اي لاقي اكةلف اي ةأرلا لاقي و نالف اي ينع؛ هافاي |[

 رخالا عم ملا ةنال فلالا ةنم فذحت ملو ءانلا ةتحلت 0 ناك

 ةعبرأ ىلع نالفو ادءافن انا خرملا ناك اذا الا دئاز لم فرح ناك اذا ةلبق ام

 نام الم. ايو نامؤل اي ملوق كللذ نمو فلالا تابثاب الف اي ديف ليق مر واف فرحا
 مركلا مظعلل نامركماي ةلثمو مونلا رينكلل نامون اب موتو زللا لاح ينم ماما
 عامملا 1 رصقلإو ءادنلاب صاصنخالا يف اهلئمو عاجاب تانصلا هذه ىلع سافب الو
 لدع اف انإو فسح ايو قسفايو ردعاب وعم كلا يح نيد لإ 0

 دنع سيم وهف قاسفايو عاكل ايو ثابخ اي ون ثنّوملا بمس يف لاعف ىلا هب

 لازتب هل اهيبشن ردكلا ىلع اينبم آلا لهعتسي الو يئالث لعف'نم فصو لك يف هيوبيس
 دنع سيقم ىئالث لعف لك نم رمالل لاعف ءانب نا هب ينعي يئالثلا نم اذكيف _مالإ وكل

 هصاصنخا نع لف جور مالعا "لف رعشلا يف ٌرجو ةلوقو كارتو لازن وحن هيوبيس

 زجارلا لوق كلاذو ةرورضلا يف ءادنلاب
 لذ ناكالم فلسا هلق .. ليفت 011 سكلا عفادت

 رخخآلا لوف ءادنلاب_ ضصاضتخالا نع جورخنا يف هوحنو

 عاكل ةيديعفا تس ىلا يو رع ام فّوطا

 2 ةثاغتسالا د

 و ها 7

 2 يفشل 7-0 00 0 أب 326 0 مم ا اذإ |

 انناوكل ب كلاح اظوع قدير ىلب كوكل [يفرطخملا ع 7
 ثاغتسم وهو ةثاغتسا هْنادنف ةقشم ىلع نيعي وأ ةدش نم صلخعل ئداتميذزتا اذا

 ىلع صندل ةيدعتلل ةيوذملا را مال ةفصلا هذهب 3 ىدانملا لع لخدت ام 0

 هلجا نم كافتمملاو ثاغتسكا نبي اقف اقوطَعمن كي ل ام ثاغتسملاعم هتف ةثاغتس
 كلذو فاضملاب اهيش ءاطعا ماللا عم هبيكرت نال ابرعم الا ماللا عم ةلاعتسا 35
 نافل وا ءادنلا فرح رركت نااما ولخي الف ثاغتسملا تنطع ناف .ةيزلاي كلوق
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 فاضملا يدوب اذا فذحت اكءايلا فذحت لل لكتملا ءاي ىلا 1 ىلا فاضملا يدون اذا
 لصالا ناكو يلاخ نبا ايو ينخا نبا اي كلوق كلذو رع نب ا ايو ما نب أ ايف آلا اهبلا

 ةْ اهطاعتسا رثكاهاألا يع نباايو يأ نبا أي أىييف لاقي نأ ملا نبأو مالأ نب ١ ِي

 نبا اي لاق نم لوق يف اهيلع ًاليلد ةرسكلا ءاقبأو ءاهلا فذحن فينختلاب اصخ ءادنلا
 ا لا . لوق يف اهيلع ال ٍءادةحتتلا ءاقب|و اهفذحومت الا ءايلا لا دب آبو ”معنبأو ما
 الا نازك ةرثردملا انا كلالاجلو رةابلاأ نوني نوداكي الو ع نباايو ما

 ديدش رهدل ينتيلذ تنأ يسن ناو عاياوا يلجنمأ اب

 رخنالا لوقو

 00- 00 يبا اكل 00

 كدا نار رن ا ب ري كدا
 نبا ءاه ففولا يف اهدبي كلذلو وفا ان قع دوس كلي انءاتزكبا ايلف ءاقإ !١
 لكتملا ءاي نع اضوع اهنوكلو مسرلل ةياعر ءاتلاب نوفقيف نوقابلا اماو رماعنيإو ريثك |

 اطوق اماف اهني عي مل

 لو يا ىف ويل لإ تكا نر اهياباف

 كئئاغلا ا يحأو ادع ههيجو يف برتلا ينحأ تقف

 رما نّويهو مكتملا ءاي نم ىلدب وأ بودنملاو ثاغدسملا قحت يتاا فلالا هيف فلالاف
 اهكيرحت اهادحا ناتغل تبأ اي ءات يفو ةنعضوعملا ةروصب اهذ ءانلانيب و اههيب عيجلا

 اهلبق ٠١ نوكي الو' ءانلاب اهنع ضّوع الف ةفاضالا ءاي لبق ةفعتس» تناكاهنال ةرسكلاب
 ةل قلاب اةزاكللا ةماخاو قلك طوال نوكأ هايل لم كلا كلذ انو تسال

 كراع نموا يل هكر كا لحل ندع اهو هضايعانلا كليك هسماللا هفللاو |

 .ناينيلنلا 2و جال تارا ة يالا ققرلاف ككل اي مالا يف اولاقو رثكا ردك |

 تما تبأ ادنلا يفو لاق اذطو ةصاخ ءادنلا يف مألاو بالا عم الا لكما

 2 ءارذلا تمد 2 هن اسأ كج

 ا كو 0 7 ول ادبل اب 8 0 لد 0 ا ع ل لا د ياكم وتد تلا عدت يح

1 1 3 



 ةقرمملا ثني اهكرت نك ْنِإ ةنعلا يف يأك ةراشإ وذو
 ارينا كوبا ة ماللإو فلالا ةيف اه هذا رك رد اكمل كان

 لجرلا اهيااي كلوتب تدرا ام كدرا لذا ةريغل عقرلاب لجرأا اذه اي لوتتف آب

 ؟نويركجأب ماللإو فلالا يذ ءادن ىلا ةلصو ةلعجت لو اذه ىلع فقولا ثردقراف

 موف فلا كبي كرد تاك قا هلونب دارا اذهو اهعفروهنفص بصن زاج ةنع هدارفأب

 ناهيجلا ف زوجي لب امفر بجي لوب دارا ةفرعم تن اهكرت نكي ل ىتم اذه ةفصنا
 ف لرأ او مو نا” يا سا ل 2-2 مه طه هز وبه 8

 رعاشلا ل جدلا وحن ءادنلا يف فاضم مسارركاذا

 لرتاف كيلع ليلا لّواطت ليذلا تالهعبلا ديز ديزاب ْ

 / درغم ىدانم ةنالف ض ناف جاو او مخل ل لوالا يف زاجو يناثلا بصن نيعن

 1 91 ]ديك اواي قلمحتوا كيكو وأ فاضغم ىدانم هلال لكيح يناثأا بصنو ةفرعم

 يناثلا دعب امىلا فاضمىدانمهي وميس به .ذمىنع وفل والا هنن أوي ينعا راضأب بوصنم

 ىلا فاضم ىدانم لوالا نا دربملا بهذمو هيلا فاضملاو فاضملا نيب مهتم يناثلإو
 نيمسالا لعج نعل قييازخلا,لمو لدحما ىلا تاهل نالوا 0
 سهو نمل يدع قي كلا الأ 3 دنع

 >6 ملكحلا ءاي ىلا فاضلا ىدانملا 6
 ناك هياارع سانا ص < . ا

 ادع ادهيدع ىدعامكا اي'فغي نإ | مص ىدانه لعجاو
 ليعتساف فيقختلا هيف عبتنتت كلذ ةرثكو لكلا اب ىلا ىدانملا فاضي اماًريثك
 فذح ًالاهتسا اهرثكاو هجوا ةعبرا ىلع افنخمو اهحتنو ءايلا تابثا وهو لصالا ىلع
 ايلا يلم يدا ردك مون د ع ايام قطر أم اكل قل
 اهيلع ًالياد ةلا ءابإو فلالا فذح مثادبغ اي وحن ةقف لبق ةرسكلا بلق دعب اَنلا

 عج اهتشب ةفاظالا نم انك الا وهو اسم اخ فيدخل قم اج و)|وزكدوت ةدبكاي و

 بمحا نهتلا بر لاق . ىلاعت ةلوق مضعب ةءارق ةنمو درفملا ىدانملاك (موهشم 0

 يلعنت ال أما اي برعلا ضعب نع سنوب 0
1021 417 

 'رفم ال مع نبأ اي مابا اي ِى رمتسا ايلا 0-0 كك 37
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 رق يف لدبلا نال ءادنلا فرح لعل عقو ول مضي اك مض ادرفم اهم ناك اف بوصنم

 كيفي يافع يدم ناك اعول ءانلل قع ابتانلاك فداتلا ليفان راكع

 .ريطلإو ةعم يلوا لابج اي . ىلاعت هلوق وحن بصتنلإوعفرلا ديف زاجو تعنلا هبشأف هلبق

 | عقرلاوه ينزاملاو هيوبيسو ليلخما لاف اهنم رانخلا يف فلئخإو عفرلإو بصنلاب أ
 ىه يرجو سنويو رع نب ىميعو ورمعوبا لاقو قتني عفرو هلوقب راشا هيلإو

 بصنلا رائخطلاف عنصلا يف يف 5 فيرعتلل ماللإو فلالا تناك نا دربملا لاقو بصنلا |

 رانخلاف عسيلايف يف امكةفّرعم ريغ تناك نإو فاضملا هبشي ماللإو فلالاب فّرعملا نال

 فاضملا هيف فام 0 0 0 1
 دعاس عقد م او 2-9 و - وه َ 2

 42 ا ٍس ل

 ري اذه ىووسلإ 1 تضف درو 2 0 8 اهياو

 صصخت عبات لجرلاو ا يإو دحإو مماك لج .راإو يف ليزا رعااب للك 31

 ةفاضالاب صصدخت ه ءادنلا لبق 30 110 لعتسي ال مجم 3 أكال نال 3

 لخافلا اهيا اي وحن تعن وهف !ةتشءناكن اف عباتلاب صيصختلاب ءادنلا يف اهنع ضوعن

 00 هيبنتلا * 0 0 رن نأ فطع وهف 0 ١

 ع ا أ وى 000 ءادنلا يف يأ فصوت ٌ

 لاق لبقا اذ اهيااي وهن ةراشالا مساب و . ركذلا هيلع لزن يذلا اهيا اي . ىلاعت ةلوق

 رعاشلا

 ردانلا "هنادي "نع هت عا لعل ؟*+ هل دجولا عخابلا اذهيا الآ

 كاك ها ب ذه جاك نينا هلوتب ةراشالا ويلإو كلذ ريغب يأ فصون الو

 ياب ابعم يح امنإو ةتيقحلا يف ىدانملا يف اهنال 52 ل ل ةبرعم يا ةفص

 كو ا عل جاجزلاو ينزاملا زاجإو ماللإو فلالا هيف ام ءادن ىلا الصوت

 الا 0ر60 1 لا ياهل تعصر ناار و هنوطعلا كاي ذانلا نم بكة لع

 , زجارلا لوةك ةفاض» وا تناك ةدرفم ة ةعوورم

 ركدلاب ةيح يندعوت ال يرتنلا وذ لهاجا اهيااب



 اراظل

 رخآ .ًالاعتسا ءادنلا يف هل نا ىلع هبن هبن لضعالا مسالا يقينيتادالا نيب عيجب هنا نيب امل
 ملا كلوقك هادنلا فرح نع رخآلا يف ةحوتفم ةددشم ميمضي وعن وهو 0611 وه

 ا ةكقورو رضلا يف ال اهنيب عمج م٠ ءادنلا فرح نع أضوع ميلا نوكلو انمحرا
 اللا اي للا اي لوقا 001 اذا يلا

 اههدحا تيرما زوج دارطاب مزلل نويفوكلا هاري اك انمأ هللا اي مهلا لصا ناكولو
 سايق فطعلاب انمحرإو "ميلا يناثلاو انمحرا للا ىلع اسايق فطعالب انجرا انما هللا اي
 انا رغتنم مزاللاو انهءراو انما هللا اي ىلع

 *« لسن
 اذ ُديَرَأَك ابصت همزلا لأنو فاضيلا مضلا يذوبات

0 
 + عك

 1 سس

 _- 0 0 5 م 6 2 يم

 0 81 0 6 5 َ 3 2 ه- 5 5 0 ها ص

 يش نب مكرم مار رافع هير هيلع أةسا أم لا ٌبوعص» نكي ْنِإَد

 ظنللا يبم هعوبتم 252 هريغ وأ ناك اقره لعبا ةعنأت م موعض# ىدانم 517

 0 ل طفف هأمع 4 يرمي نا هعبأت قىح اناف 3 لحلا بوصنم

 010 فاضفم وا درغم 0 2 0 هعوبتم ه.كلف

 تالا اذه ف عباتلا تت ةلاصالو هجولا ا ديزأي وحن ةضحم ريغ هتفاضا نيكل

 درسا ماا "”صخو هب هيبشلاو درفملا عباتلا ِ ةعم كرتشا ا عفرلا ىلع لضف

 ةمزلا 0 نود فاذملا مضلا يذ عبأت هاوقب وانا صح الأ اذه ىلاو ةضمحم ةفاضا

 بعث صن م درنملاك ةيظنللا ةفاضالا ا وفو لذ بحاصملا فاضملا تأ مهفف 58

 هنلا كا مف الدبو اتسن لقتسك العجإو او | عفرا هاوس امو لانف اهكح

 0 ماضل هيف ناجم ال4 وانا ورك ]قم يث ناك اذا نايبلا فطعو ديكووتلا)و

 بصنلاب بالا مركلاو .نسحلا ديزاي لاقيف ظنللا ىلع الح عفرلإو عضوملا ىلع

 | نيعجاميت اي وحن نايبلا فطعو ديكوتلا اذكهو عفرلاب بالا يركلإو نسحلا ديزايو
 اكن ماللإو فلالا نم لاخلا قوسناو لدبلا امإو رشبو اًرشب مالغايو نوعمجإو

 دععب عقاولإو مومغم دعب عفاولا نيب كلذ يف قرف الو لالقتسالا يف اهبئكح عابتالا يف



 ا و 5 ُ لا عا وم مز 1

 ف رض ياقحمسأ 1 07 ارارطض امبصناو | ممضأو

 مغلا ةنح 8 .نأ| ف 5 زل 9 1 د ل 0 0 90 نإ 0 م :

 ءاقبو 0 5 فاضملاب ابيبشل 0 3 - 3 تي و 9 ١

 يف ءانبلا ببس نال مما نم ىلوأ للا ريغ يف بصنلإو بصنلا نم ىلوأ لعلا يف مضلا |
 ةيوبكم ا مضلا دهإود نمو نيعم ىلع لادلا سنجملا مسا يف ةنم ىوقا ملعلا ْ

 مالملار راك 8 كياع سيلو العر اعمأي ١ لأ مالس :

 ريثك لوقو
 ليز تيحت كايين اكم نور رافي نان لبس لعل 1

 رعاشلا لوق بصنلا دهإوش نمو مضلاب لاي ةروهشملا ةياورلا ||
 ىقاوالا كتقو دنل ايدعاي 2تلاقو يلا اهردص تبرض

 رخالا لوذو
 اننتعا /كلابالجلا اكول, اع نش يا : 36 دعا
 لد م ل 2
 ليج ا 01 هللأ 0 هلا 0 هيج ع رارطضابو

 .كريعض وم 9 ةرورذلاب صوصخم ماللاو فلالأو ءادنلا فرح نيب عمجلا لوذي

 نييحو ىلع ءادنلا فرحو ماللإو كنلالا ني هيف عوج هناف هللا مضعالا م الأ اهدحا

 ةيكحم ةاج ناكاذا ىدانملا يناذلإو هلل اي وحن اهاصو ىلعو هللأاي وحن ةزملا عطق ىلع |
 ءادنلا فرح نب ةيف عيجيالف كلاذ ريغ امأو ةلمحاب ىسم لجر يف كار قلطنملااي ود

 دارك ودل هلو راغ ىلا نلاو كعلالإو
 ارث انابسكت نا كايا اّرف ناذللانامالفلا ايف

 رذدغإو دحإو «يش ىلع هي رعت يتادا نيب حمجلا ةيهارك ةعسلا يف اذه لثم زجي مل اننأو
 ساقي الفهلإلا ةزه نع اهب اًضوعم ةمزالويف ماللإوفلالاتناك اذاهللا اي يف اىهنيب عمبجلا
 ةلخدي اعضوم رن ل انال|ولاق ةعسلا يف لجرلا ا, نويدادغبلا زاجا دقو هاوس هيلع

 ماللإو فلالا ةلخدت الو نيوننلا |
 8 «ثب ه م م 5-6 3 0 00

 ضيرَق يف مهاب ذشو ٍضبو كاي مهلا راك الإ



 مل

 اذا آلا بصنلا ىدانملا قرافي الو ةنم ضوعلاكءادنلا فرح نوكل هراهظا زوجي ال
 هير 0 ءادنلا لق خرب ن ناك ام لع ىبي كاذ'ذا ةناف ةفرعم ١ درنم نآكا

 لاوحالا 2 لا 00 ةروص مل عمد نب 0 باطما ىنعم نمضلو دارفالاو

 اهب اذظقي لا يلا ةركدلا] وهو قرم الو ةقرغت' نيام امإو لالا ين ابعت ناكأذا
 رعاشلا لوقو يدي 0 م ىععالا لو

 انني لاا از 3 يات ىوبشمال تياتح كلو را
 ايو البج اعلاط ايو ةهجو اندحاي ون فاضملاب هيبشلإو ديز مالغاي وهن فاضملاو
 ريضلاب ه.شلا يف ةفرعملا درفملا د لنرع ةروصقل ءانبلا ين هل ظح الف نينالثو ةثالث

 يا ةنال بر ا و نم 1 ءانبلا قوس 1 نا اذه نه مث دقو روكا

 وا تل ناك ناف قف افشل بايب الو فاطم

 لاعتسالا ُِ هدورو هيد نعم تاع ةيشل هىَانب 35 اذا عفرلا رذدفي امك مضل ع

 عباتلا يف : يار“ ؛دنتلا اذه 4 رك هاينلإ "5 ينبه ب لك كو درطم نما لع

 ردنملا ءانبلل اءابنا عفرلاو فيرظلاهيوبيس اي و لمعلل اءابتا بصنلاويف زوجي ةناف
 | محلا ُق ينعل ع 31 يذ ىري 12 و هاواب 1 اذه ري رظلا هيوريسأي وع

 مضلا ىلع هز ,ت>اأ ءانب ا

 : 7 كا 0 57 5 2 6 ب د

 نيت ال ديعس نإ ديزأ وحب تيدي يح اص م بز وو
 #ىب ريب ى ص لو ه و ه-هدهضص وود د

 امدح دق ملع نبإلا لبو الع نيالا لب ءمَلْنِإ يضل
 ىلع هشلاو لصالا ىلع مضلا م 1ع 1 ١ (كفاضم 10 نباب فوصوملا م علا ىدانملا ْ زوجي

 زو# و ديعس ن؛ ديزاي 2 ل يف : 00 #8 عابتالا

 رجارلا لوق هيلع دشنأ ةنأف جتنلا نم ىل و ١ دربملا داع 0 ع

 دود كيلع دجلا قد - ”دوراحلا نب لا

 اكوفوصوم نع ًالوصنم نبالا ناكولو دوجا ناك رذنملا نب كاي 1 او لاق م
 رثكي كلذ لثم نال مضلا آلا فوصوملايف سيلف ورمع ن 0 ديز ايون يف

 حن ملع ريغ ترباب فوصوملا ناكاذا اذكهو لصالا ىلع ةئيجم لقثنسي لف مالكلا يف |
 انيخا نبا ديز اي وخن اًلع هلا فاذا نكي لوا ديز نب مالغاي

 ظسسسسسسسس سسس سيييبيببب بسس ا اب مي يس ب
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 نبا.بهذو اطايو بيرقلل ةزهلاو ياو ديعبلل ايقاعات نا ىلا دربملا بهذو 2

 زاوج ىلع اوعبجإو عيبجل ايو طسوتللل يإو بيرفلل ةزهلاو ديعبلل ايهو ايأنا لا ناهرأ |
 نكملا مل نجر كيلا اك ةمبارذلا ءاذن

 ص سو م 7 مكس تت 7-2 حو 2
 .٠

 ىرعي 26 انا 5 8-5 ريوضهو 0 ريخأو

 هذا رصخأق ةعنبي نمو لف ةلراقملاو سجمأ_مفَكاَذَو
 8 2 نكي م نأ باطاملا ىنعم ىدانملا نمضتب ءاذتكا ءادتلا فرح فذح زوج |

 توصلا دمو ةلاطالا يضتةث ةيدنلا نال ةراشا مناوأ سنج مساوا اًناغتسم وا انمضم
 دلك ره ا يظر كعالا ناف ةناكال) ؟ذدكهرور بسانم ريغ ايف ثا دتلا قردك فادح

 فردحو غالبالا ىلع اصر > هعثرو توصلا دم يب ضتخ:ف ةرصحلاو ثوغلا ىلا ةجاحلا

 ا ول ةنال ءادنلا فرح ةنم فذحي الف 0 امإو كلذ :ٍ نيعم ءادنلا

 باطلا ينعم ىدانملا نمضتو ءادنلا فرح وه يلع لادلا نال ءادنلا ىلع ةلالدلا

 ىلع ةلالدلل مكاص ريغ هيف وهو باطخخلا يتب ريضملا ىدانملا نم فرحلا فذح ولف |

 مسإو سنجلا مسا امإو لاح ةقرافت ال ةيعضو باطنملا ىلع ةتلالد نال ءادنلا ةدارا
 قرطأو ليل عصا لوف وحن نر. ردن اييف آلا ءادنلا فرح امهنم فذحي الف ةراشالا

 متنا مث ىلاهنوةنامجس هللا لوقو رج يبوثفيرشلاثيدحلايف هلوقوق ونخم دتفإو ارك ([|
 ةادا نم .ضوءلاك سنجلا مسا يف ءادنلا فرح نال كلذو . مكسفنا نولتن' ءالوه

 | ىرجغ سنجلا مسا ىنعم يف ةراشالا ممإو ةادالا فذحت 15 فدحم ل نأ هن فب رغتلا

 درطم سايق هيلا راشمإو سنجلا مسا نم ءادنلا فرح فذح نا نييفوكلا دنعو هارت |

 راينخا مثوي هلذاد رصناف ةعنه نمو خيشلا لوقو عاسلا ىلع ةنورصقي نويرصبلاو

 كلذ ن. اجام لوبق مدع ىلع عملا لحب ل نا اذه نيفوكلا م

 تي ير فو فروخ لع 13 را هرم 48
 را - 3 1

 اقالخ اًمداع بصنأ ةهبشو 2 * يتلا يبْلاَو
 هنا الإ يدانا وا وعدا 2 رضم لعفب ل لا وعقم ةنال بدنلا ةنحن ىدانم لك |



 لي

 أ يلعما ديعسأ اذ نم كلوقك ةزمبلاب هنارتقا نم دب ال ماهغتسالا مسا نم لدبملا نا ينعن
 |١ ماادغأ كرفس ىتمو اجرت ما ايرفأ تحيصا فيكو .تيثالث ما نورشعأ كلامو |

 لغ دعل

 0 ا كل لا ا
 نعي انب نعتسي انيلا لصي نم هلوتك 0 ناكرتشيف لعنلا نم لعفلا لدبي
 لاخلا اذه دعي لدبلا عإونا يا نم تلق ناف لدي نم لادبالاب نعتسي يف مزحئاف

 كلذ نءو - وهو لوصولا يف ىنعم 5 ةناعتسالا نال لاهشالا لدب نم تلف

 بفعاضبف ٠ ةمقلا مري باذعلا هل نعاضي اماث [ قلي كلذ لغني ىرمو": ىلاعت لوف

 ١ رجارلا لوفو مزج كلذلو قلي نم لدب
 انتا ضاهر كح رت طبات الأ هنأ عار

 هايم ةلبجلا لدبت ام ارثكو بضخ اكرام تلذلب مان نس ل
 رعاشلا لاف اك ىلوآلا نم دوصتملا يحمل ةيداتب قو ةيئافا تناك اذا

 السم رهجلاو رسلا يف نكفالاو اندنعنمتئال'لحرأةل لوقا |
 هيلع ةلالدلا هئماقأل ةهاركلا ىعم ةيداتب هم قرأ هلال لخرا زم نيد هل لكل

 . ىلاعت ةلوقزيزعلا ليرتنلا هي كلذ ةلثما نمو مازنلالاب هيلع لحرا ةلالذو ةقباطملاب |
 1553 وموسكو بارت اك د انت اذا |ولاق نولوالا لاق امد لولا لب
 لاق .ىلاعت هلوقو ٠ نويعو تانجو نيئبو ماعنأب مدما نوملعت ا مد ىلاعت

 . نودنهم مو رجا كل اسي ال نم !وعبتا َنلسرملا اوعبتا موقأي |

 *« هادا
 يأ اَذَكأَو ْيَبَو انيءاهلاك أ ءاثلآ ىداتمْللَو |

 ديا نيام ودعوا وأ هم نول قاد كلاي
 ياو اي يثاسلاو مانلاك هوحن و ١2 ناك ناذولا ايي توورملا قل ىدانهلل

 خب هلو لبقا ديزأ وحن ةزيملا هلف ابي رق ناك نإو يإو ١نوبفوكلا دازو ايعو ايأو
 فنا اي اهبقاعتو هاريظإو هاديزإو وحن |و ةنم عجونملا وا ويلع مجننملا ءادن يشو ةبدنلا
 نبل ىتادل 5 ريعو لؤنب ناعا نموب ذة از تو راو

 ك2
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 - بطاخلاو ملكتملا ريمض امإو ]و رسا يف وإولا نم الدب نيذلا نوكي نا اهنم هوجو . ألظ
 ملوقكل ومشلاو ةطاحالا ن. ديكوتلا ةدئاف لدبلا دافا اذا آلا لكل دب ةنم لدبي الف

 بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع لوفكو مريغصو ريك ماج

 ايئانملا وريزا ىح انتنالث ... انماقم ف اتماذقا تجرب اف

 لاق لجو ينطاب يلا كلوتكف ضعبلا لدب امأ لاتشإو ضعب لدب ةلادبا عتتإو
 رعاشلا ظ

 مسانملا ةنثذ يلجرف ىلجر د ندكلاب قدعوأ

 مودا ردع ناك نمل ةنسح ةوسادللا لوسر يف كل ا 5 زبزعلا ليزننلا يفو ١

 رعاشلا ل رككف لانكا لد ناو. رخال
 اءاضم يلح ينتيفلأ امو: اعاطي نأ كرما ناينيرذ

 رخآلا لونكو ينتمألا ءأي نم لدب يلحن

 اوف لاذ 6 ركون تيرا ع نأ نعل

 جتحاو اقلط رضاحلا ريمض نم لادبالا شنخالا زاجإو انغاب لعاف نم لدب اندههف

 رعاشلا لوتب هل

 لد يو رشلا لص متعب . ىرلاراصملاي ودعت ءاقوشو

 مع يف ىهسملا عونلا نءتيبلا اذه دع هجوالإو ةسنن آلا ينعي الوادردتممقاتسمب كيرب

 ئ نم درجت اتسم يسفن نع يجمو يولا خراص ىلا يب ويدتن ينعم لع ديرغاب ثايلا

 5 دلخلا راد اهيف ملل . ىلاعن ةلوق ةلثءو هل ابحاصم ةلعجو اًمئلتسم وسنن

 نا اناناس جا ةهيجو هللا مرك يلع أر ياوادنادلا 3 3

 كن دل نم يل بهف ديري خنلا ١ بوقعب ل 1 نم “ تلزاؤل ترم كندل

 انارة كه سا كرارلا اوكار ةمودعبا ]3 تره ثرإو هب وا ةنم ينثري الو

 لطخالا دشنإو

 . ليسوع و قي هلع مابا _ اش اهدعب صل ةوزنب

 نسال [ و اسنلا ديرك ةلاكفاب مدع الأ دوك سنن

 لاوهالا "كتاطب ابنماءاج" نا نلاترأ ةريتج ىركذ انه تال

 كاوماللا الطتاطا بسن ىو

9 رص نقم لَو |
 5 م ديعسأ د نيكه 



 ا

 ظ ارم تلكأ كلوق ةلاثم ءادبلا لدب سيو دصتب هعوبتم ركذي ام وهو بارضالالدب

 تلدبإو هركذ كورتملا كح يف ةتلعجو ةنع تبرضا مث رفثلا لكاب ةلوا تربخا اًبييز
 هللا ١ لص ةلوق ةنموأ اييبز لب ارق تلقا تلق ذأ لبب فطعلا كح لع بولا 4
 ىلإو . اهرشع ىلا اعبر اهنلث اهنصن هل بتك امو ةالصلا يلهيل لجرلا ن٠ ملسو هيلع

 نايسلإو طلغلا لدب ينابلإو بصح !دصق نا ٌرعا بارضالل اذو ولوتب ةراشالا اذه |

 كلوتك دصق ام ريغ نر هيلع ةناسل يرجي لب هعوبتم ركذ لكتملا ديري الام وهو
 ١ الجر تلقف تمن وا ثتطلعق ١ نافح كيث لوقل يأ تدر ا راحل داخل كفل

 ةراشالا هبلاو مالكلا نم عضفلا عونلا اذهنعناصي و راهلا ةنم تلدب ف تركذت مث
 ْ لوالا نع محلا بلس دافتسي طلغلا لدبب يا بلس هب طاغ دصق نودو هلوقب

 يناذلل ةتابثإو

 ىذدم الب. ذخو ةنحرةقرعأو . .اديلا هلو .:ادلاَح , هر
 58 اديلا هلبكو لكل دب وو لدبلا عونا ةلثما ىلع د تيبلا اذه لمشا

 لدم بارق دب لعجي نا ملت! ىدم البن ذخو نا 0 ضعب

 الج ةطاخإ ام الي هدب دما 3 ريض نمو
 هع ل م« ًّظ 5 كا

 ًالابعسا .كجاهشا كن أك ب تو
 .هللا طارص ميقتسم رطارص ىلا يدبنل كنأو لاقي ميركل الية لطم

 ند ةركدلإو . ابانعإو قئادح اًزافم نيقنللل نا . ىلاعت هلوق وحت ةركدلا نم ةركنلإو

 رق ف ةفقلل نوت ماو هذا ايمان همجألا ليي كاك 1. غفر

 0 ا رمعللا ىف ع ودع

 رهاظلا نم لدبي 5 ةنم لدبيف بئاغلا ريض اما بمئاغلا وا بطاخملا وا مكتمل اما

 رعاشلا لاقو ورمع هب ثررمو !ديز ةتبرخ لوقت
 مع ا> ءاملاب نضل هدوج ىلع اًناح مونلا يف نا ولفلا>ىلع
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 534 4 108 رْطَق 01 بح دصق ْنِإ دعا بارضإل 2

 لدبأل 0006 0 لكلدب ل والا برضا ةعبراىلع هيجي لدبلا نا نا نيبف :
 طارص ىلا . ىلاعت ةلوق ةلقمو ديز كييخاب تررم كلوقك ىنعملا يف هل يواسملا ةنم |!
 8 ةنصن فيغ ا لدب يناثلإو ٠ هللا 0 1

 ديز ينبعأ 0 ّ ىعم 20 هعوبتم ْف ىنع م مزلت ديلا 4 00 1

 © دلال ونكو ةن ةنسح ||

 رم هك راد او ل ال لا ْ
 . ىلاعن هلوةكو ةبوث ديز ينبجعا كلوفك عوبتملا هي ىنعم مزاتسي ام ىلع لادلإو (
 هييف قع٠ مزلتسي مارح“ ربشلا 3 5 لاتفلا نذل“ هيف" ١" مارا نكلا ءكنوأ 10 !

 انكم ايها نه تكن [١5 شاب اتكلا ىف ردشأو 1 وا كر هيلكد كرد هو
 ابوك وهو مالسلا اهيلع 0 ف نيو رب نع او ناين الا, تفو نان تح

 1 در ع مم كلذاف فافعلاو ربلإو ىتدلا نم ةياغ ىلع ||

 فذحلا عم هانعم مف ناكما اهدحا نيرما ةياعر نم لاهتشالا لدب يف دب الو ميرم

 ْ موني ًالاهشا هبدأو وباع لع لهشب ديز ركذ ناف ةبدأو ةدلع ديز ينجم كلوق يف اك
 ىلع لوشي ال ديز كك فاوال هريس ١ دي كِلَبَع و عنتمأ مث نمو ةفادم] يف هأدعم :

 ىحن عنتما مث نمو هفذح ربدنل ىلع مالكلا نسح رخآلا رمالإو هب رعشب الو ربعبلا
 هاج ناو لكم لاععتسا نسحيال فذحلا يف هانعم مف نإو ةنال ةسرف ١ ديز تجرسا
 ةحاصم لاىشالإو ضعبلا يىلدب يف بلاخلإو طلغلا وأ بارضالا ىلع لمح ةنم ءيش
 ثيبلا © سانلا ىلع هللو . ىلاعت ِهلونك ةنع نإولخي دقو ةنم لدبملا ىلع دئاع ريض

 00 محا نوكي نا يناذلا لانحالاو نيلامتحالا ربظا ىلع . البس هيلا عاطتسا نم |

 عيطت.ملاتيبلا جم نأ سانلا لع هل هقو ىنعم لع ردحدملا لها ني ليوشتملا 0 1

 رعاشلا لوقو . دونولا تاذ رانلا دودخالا باحصا لق . ىلاعت هلوقو ||

 راضح نيديلا ةلعي "تابآو ١ 1 عراجأ نم كلنين دن له :١

 عبارلا نم لدبملا ريض نع لاخ وهو هيلع اهاتشال طسإو عراجا نم لدب دلاخ نمث
 ٍِإ لوالا ناعون وهو هجوب ةنم لدبملا ركذ هب رعشب ال ثيحب ةنم لدبللل نيامملالدبلا |



 قا

 لاعفالان ا ىلع يبت مي لمنلا لعلمفلا كنطعوال وق كيلع ىلخيتاي :؟نكت فيلو ب
 طورشم كلذ نا الا فطملا فو رح ماكحالا يف اههنبب كي رشنلا زاوج يف ءاممالاك
 انلدخا ناف ام ىلع لبقتسم الو لبقتسم ىلع ضام فطعي الف نامزلا يف قافتالاب

 تاريخ كاوا اغا ىذا مارا لاو تك ناي نا

 ةموق مدقي ىلاعن هلوقو ١. روصق كل #لمجيو راهالا اهتحت نم يربت تانج كلذ

 ل ىلاعت موق 0 هلوقو . رانلا مثدروأف ةمهقلا موي

 تاق دصلا. ني دصلل نأب . ىلاعت ةلوقو ٠ دن كام مهقوف ربطلا ىلا اورب
 اكعو كلوقو .اهقنزدي نرثاف اص تاريثملاف .ىلاعت ةلوقو,. انسج اضرقششا ]وعرق

 لوتكىنعملا براقتل لعنلا لع فطعي لعنلل هبشملا 9 1 يعي الهسدجت ليعسا
 زجارلا لوقو .”يحنا نم تيما جرخمو تيما نم "يلا جرخي . ىلاعت

 جراد وأ ابح دق "يد ما جشاوعلا نم ءاضيب: براي

 : رخالا لوقو '

 رثاجو اهتوسا يف دصني 2رتاب بضعب اهيشعب تاب

 روج و جرد ىنعب أهعال دصقي ىلع فطع رئاجو أبح ىلح فطع جرادف

 *« لدبلا “
 ةيلوعنملاو ةيلعانلاك ةبسنااب ! دوصتم ممالا رك ذي نا لادبالا نم ضرغلا نا ملعا

 مكمحلا ديو ةدإفال لبق | ىلا ةبسنلا كلتب حيرصتلاب و هركذل ةئطوتلا دعب ةفاضالاو

 لا اوقي نيبوحفلا عمست كلذلو ةلمجلا ةداعا ةوق يف لادبالا نال هريزفلو
 ,لاقرلدلا تير عت ايدخالالو لماعلا راركت مح

 957 يامل طم هتأب مكب دوصقملا يبا
 محلاب دوصتملا وهو 0 باتل هوز لدتا سمع تقبرسلا و دست

 تالكت نيمال. تالاعلا ثلطعال دكرملاو تتل] مكمملاب دوصقملاب جرخاف ةطساوالب
 ةطساوب نكل محلاب نادوتم اههناف 20 1 ةطسإو البو مكحلاب دوصنملا

 ا لافف لدبلا امنا ناب يف ذخأ مث 1

 لم يفرطممك ولا قلب هلع دا دول ممل وأ تسير الاقل
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 رس ىلع وا اًضيرم ميم ناك ن قزف. ىلاطن 8 هر ال بانل ةايتماف ريدقتلا . كيله,

 فوطحملاعم وإولا ف ذح نمو رخا مايانم ةدعويلعف رطفاف انعم . رخا مايانم ةدعف

 . ىلاعت ةلوقو هلسر نم دحأو دحا نيب يا . هلسر نم ٍدحا نيب قرفن ال . ىلاعت ةلوق

 ينايبذلا ةغبانلا لوق هلِثمو دربلاو 0 2 فل علا ملا كل لعجو

 لئالق لابل الل رمح وبا لاي اا نو

 سيلا ءىرما لوقو يندب و ريزما نيب ناك اف يأ

 ارسعأ فذخ الجر ةناشاذا ابءامإو اهنل> نم ىصخلا ن 1

اد لماع فطعب تدرفنا فو ةلوق اهديو الجر ةتلجن اذا دارا
 ْ ةلومعم يفب دق 

 ترص قاما لاق نايالاو ةراذلا كوك "نبنلاو"+ للرد رع لاك

 عفدن ا دقون املا |ونلإو رادلا اًرّوبتلءا هللاوءري دقثو او ٌَوبت ىلع فوطعمفو ذه لعنب |

 موتلا اذه عفد مو و تلق نافةعم 0 نافل ركب نا مثون راضالانم ريدقتلا اذهب

 ممدجرقت فالخم ناميالا ةيحاصمب ميلا رحاهنمنوبحي نبذلا دويفت يف ةدئاف ال ةنال تلق |

 رعاشلا لوق داهشتسالا يف ةئركلا ةيالالكءو نايالا فلا |

 ٌرفو 41 باث هالوم نا وينيعو  ةفنا عدجي هللا 0 هارت

 اي و ةينيع ني ةفنأ عالج هري دقن

 انو علو اي 3 0 4 نزرب 0 و

 6 ا وهف 4 يف 1 ال بطاخملا 4 لعف 4 ٍ 5 كحوارو كلا 4

 ةسغل كلو كلو تأ كسا
 2 مج ا 0# 1 000

 رعت لعل 3: لعفلا كنطعو هنأ انها 3 ري ىبسم كدر

 ١ الهطستدبخاليلطما كتكع وردا قلتو لدن هبشر مسا لع فطعأو

 الط لا عم عباتلا تال فاطعلا باب يف عوبلا فذح حابتسي ةنا ينعي

فذ الهاو اكرم لاق ن + اب الدأو كب و موق كلذ لاثم
 ةياع فطع 0 

 :هب ىدتفا ولو اًبهذ 0 ءلم مثدحا نم لبقي نأف . ىلاعت ةلوق نمو 1 الها

 محرتل يأ . ينيع ىلع عنصتللو : اوقو هب ىذت نا ولو هكامول معا هللإو ىنملا

 | لأقل ميلع ىلعت يناي6 | نكت لفأ . . ىلاعت هارف يف فاثكلا بحاص لاقو عنصتأو
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 ءابلاب رورجلا رييغلا ىلع فطعلاب هرج ىوس قبي ملف يبننجالاب هلومعمو ردصملا

 راجلا ةداعا نودب رورجملا ريضلا ىلع بفطعلا نا ةلئسملا هذه يف لافي نا دعبي الو
 رضضأ اك راجلا راضا ذوذش ىلع لووحم عاسلايف ةنم درو امو سايفلا يف زئاج ريغ

 آلا نالف ينبب ررغا لوقكو ةرمث ءادوسالو ةمحش ءاضيب لك ام وحن رخآ عض|وم يف
 هلآ نأ نم هر هر ةنوشإسم ءارراام ل كلين تيراشا رد 4 موقو حلاطف حلاص

 سايفلا يف زوجي ال روكذملا فطعلا نا ىلع للدلاو ةفاضالاب ال نم راضاب ك دعب ويف
 دحإو فرح ىلع ةنوكو دل ةتبقاعمل نيونتلاب هيبش رورجلا ريضلا نا اهدحا نيهتجو نم

 لصتم لصتملا ريمضلا نا يفانلا نيونتلا لع فطعلا زي ل اك هيلع فطعلا زوي الف
 : فطعلا هبشا نالاصنالا ريمضلا ىلع عينجا اذاف دحإو ءيثكرورجلإو راجلإو همساك
 لغف راضاب بمنلا ماو را ا ركت امأ شح راو رجع لف ةلكلا نق لد اظفلا هلع

 رورتل نييقلا لع كاتم ات كدلك ل و قا قل ثوك كرد ل
 ةمزالملا قدص( هن الانلق عامجالاب رفتنم مزاللإو نم لادب الا نمو نك من

 ةلزنم ةنم لّرتيف هعوبتم ليكت هب دوصلتم ديكوتلا نأ فطعلإَو ديكوتلا نوب ق رالإو

 لقا هديكون لاح نيوننلاب رورجلا ريوضلا هبش نا لوالا نيرمايضنقي كلذو ءزجلا
 . ليكتلا وهو نيوننلا ةئلطي الاخ تيك وللا لاج ةبلطل هيلع فطعلا لاح هب ةببش نك |

 بتترت لاتكجل تطقلا زق ,رذإ ام دكوتلا يف نيويتلا هيشيوتو: نا عزايالقمدخاك

 نم عنم نإو ةلكلا ضعبب رورجلا ريمضفلا هبش نا يناثلا تييبشلا ىوقا ىلع محلا
 اذكف وئازجا ةيقبب ةليكت ةياع عنتي ال ةللكلا ضعب تنال ديكوتلا نم عنهال فطعلا
 نا فاعلا نيبو يب قرفلاف لدبلا اءإو هدعب اب ةليبكت ةلكلا ضعب هبشا ام ىلع عنتم ال

 امي راجللو هل عابتا ةقينحلا يف رورجلا ريمضلا هعايتاف لماعلا راركت ةين يف لدبلا |
 تررم لول نا زا فوطعملا كلاذك سيلو لءءاعلاب ةعم حرصملا وق يف لدبلا نإل

 ديزبو هب تررم كلوق زاوج نيكسملا 4+

 :ردرفنأ او سبل آل ذإ ُراَولآَو .2تنطعام ْمم فَذحت دق هانلآو

 ل ل ا
 ءأنلأ فتح نيل رارلا كلل دو سلا نملزت] يب فرطلل مننا لف دا
 باتف مئراب دنع كل ريخ كلذ كسننا |ولتقاف مئراب ىلا إوبوتف . ىلاعت ةلوق فوطعملا

 عودت
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 الانيا هل بْإو نكي ملام هيأر ةهانس نء لطيخالا اجرو

 ةعيبر يلا نب ورمح لوقو 9

 المر ننسعت الملا جاعنك ىداهم رهزو تلبقاذا تلق

 121 دعلا لنطقلا ديلا اوه ]جرم ترام اهي ويقتل ىح غلا ل نروضتع كلو
 ماهيا ترد هيف ال سايقلا يف فيهض مالكلا يف ليلق وهف كللذ عمو ءاوس يف ريمضلا
 مل نإو هيلع فطعلا نسح اًبوصنم لصتملا ريمضلا ناكن إو لعفلا ىلع مسالا فطع
 ناك ناو عفرلا ريض يف اك ءزجلا ةلزتم ككتلا 16 قرني لوو تسرك "هناا لوني

 هللا لق . ىلاعت واوقك رانا ةداعاب آلا نيرثكآلا دنع ِهْيلَع فطعلا زوجالف !ًروزجم

 .ىلاعت ءاوقو . نولوحت كلنلا ىلعو اهيلعو . ىلاعت ةأوقو . برك لك 6 أهنم رم 5

 رورجما ربمفلا ىلع فطعلا زاوج ىلا ءارنلاو سنوي بهذو . ايتثا ضراللو ل لاف

 هلوتب ولع هبن دقو نيشلا اينخا وهو 0 ةداعا نود
 22 2 2# يع" ع 2-2 -٠

 العح لق أم زال ٍضفح رايض 0 0 ىلا | ٍضِناَح د دع و

 م « م ىنمم أ هميم ه<6

 ه_-

 ع 2 أ دق ذإ اموآل يِدنِعَنَْو

 هدورو رورجلا ريضل ربمضلا ىلع فوطعءملا 8 ضئاخلا 51 موز 'ةعييلعا ليادلا لي |

 ضنخب . ماحرالاو هب نواءاسن يذلا هللا اوفتإو ..ةزمح ةءارتك رثنو امظن عامسلا يف

 هذه ل؛.و مريغو يعلو ةداتقو دهاجمو .نسحإو سابع نبا ةدارق ينو ماحرالا

 هيوبيس داشنا ةلئمو برطق هاكح هسرف رجب هسرفو هريغ اهيف ام مهضعب لوق ةءارقلا

 يعل اوال 38 فن ةةايبشتو يرض تير قعوبلاق

 ءارفلا داشناو

 01 ا ب ام ا رولا ا

 رخآلا لوقو 1

 0 ب قي اكدوا © ردو سرلخلار ان [و دعو[ انا

 لا لوفو

 حداوفلا بوظنملا هارت فشكتو ىنملا كردي انريغ ال !ًدبا انب

 اوه ديا ىلا هكون عمو: قا هلرف كلل 1 ا غو

 تبي لصنلا همازلتسال قافتاب ةلث عنتمم هللا ليبس ىلع فطعلاب دهتملا رج نال



 اللا

 نإوهيقف وه لب رعاش ديز لوفن ام هريغ فانث:-]و ضرغ ءاهتنا ىلع هيبخنلل يبف ةلمج
 ينن دعب تناك ن اف اهريغ دعب وا يبنوا ينث دعب نوكي نا اما ولخيالف !ًدرفم ناك |

 | لبو هلوتب راشا اذه ىلإو اهدعب ١١ ءهدض لمجو اهلبق ام كح ربرفتل يبف يبن وا

 | ةتبالو ديز نع مايقلا ينن ررةنف ورمع لب ديز ماقام لوتل اهيبوتصم دعب نكك

 ضرالا ءاهبتلإو عيب رلا لزتم عبرملا اهيت لب عيرم يف نكا ملب هلي كلذ لثءو ورم
 برض نع بطاخلا يبن ررففف اًرشب لب: !دلاخ برضناال لونثو اهب ىدتهي ال يقلا

 يننلا كح ةلقان لب نوكزاجإو محلا اذه يف دربملا قفاوو رشب برضب هرمأتو دلاخ
 رعاشلا لاق هزاجا ام فالخ ىلع برعلا لاعتسإو اهدعب ام ىلا يبنلإو

 لاكوأ ريغ ةافك ءايل وا لب ادع مصتمت ل انب 6ع ل

 رخآلا لاقو

 عازوا عورلا ةادغ مال الو فك الو روخ ىلا تيمتناامو
 ءعاذل توملا دنع نينارعلا مث اونحل ناضيبلا كليبح نيبراض لب

 ةنأك ىت> اهلبق ام نع ملا ةلازال يبف يهلإو ينلا ريغ دعب لبب فوطعملا ناك نإو
 كاذ لب اذه ذخو ورمع لب ديز هاج كلوقك اهدعب ال ةللعجو ةبع توكسم

 دز ود 32 هدرا هد ل 200 ٠

 ليتنملا ريشا: لصقات تنَطَع "لصتم قر ٍرويَض لع ْنِإَو
 نيتعأ ةتمضو ايئاق مظنلا يف دري لصق البو ام لوعاق ْوأ
 ئ لدفن ا ريضلا اما لصتمو لصننم ىلا مسقني زرابلإو رتتسمو زراب ىلا مايل رييضلا

 ناقنتم تنإو ديز لوقن طرش ١م ريغ نم هيلع فطعلاو هنطع زاوج يف رهاظلاكف
 ١ ليفملا ناو شدوا كابل تعا رزاناو يللي | وراسل ترالل ع صتادالاو ناقسقم رعرانال

 نمحيال هنأ يف هاوس رتتسملإو وهف اعوفرم ناك ناف رور#وا يونس وأ عوفر. اماف

 هيلع فوطعلل دكوم لصفنم ريمفإ ةنوك بلاغلإو لدنلا عم الا هيلع فطعلا
 | . ىلاعت ولوفك هريغ وا لوعفب لصني دقو . كوابا الو متنا أوهلعت مل ام . ىلاعت ه6

 | ولع فوطعملاو فطاعلا تريب ال لصفب ينتكا ارو ٠ مهئابا نم ٍْطَص نءو اهنولخدي
 أ انثأ . ىلاعت وق يف فاثكلا بحاص ناجإو :انفابا الو انكرشا ام ؛: ىلاعت هلوقك

 لصنلل نوئوءبمل يف ريمضلا ىلع اقوطعم انوا " نوكي نا . نولوالا انّابا أ نوثوعبمل
 ريرج لوذك لصف الب عوفرألا لصتملا ريمضلا ىلع فطعي دقو ةزملاب



 ع

 كلف
 ٍِ ا ا ردك

 لت 2 0 وأ ايفن ْنكل لوو
 ماكات كرك ا ل را طف 1 1 4 فلعل انفو كل

 ىلع واولا لخدنو رع نكل ادار كبرت 3 كلوتك يبن دعب وأ ورع كل دير

 . نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو كلاجر نم دحا ابا دمحم ناكأم . ىلاعن ولوةك نكل
 نكأ دعب ام ريدنل بجيو فطاعلا ىلع فطاعلا لوخد عادتمال فطعلا نع ىّرعتف
 فوطعلل فوطعملا ةفلافع مزلتسي !ًدرنم ةنوك نال اهلبق ام ىلع وزولاب ةفوطعم ةلج
 ىلع ةلج فطع فالخي وزولاب درنملا ىلع ا د ل

 فورخ نبأ عزو ازيشد تسهأو اننلاك تترك دو ركب مني لو ديز مأق كلوتك ةللج

 ةنطاع نكل ىري ال سنوي نا مهضعب ركذو واولا عم 3 لمعتسي مل نكلب فوطعملا نا
 اهب فاعلا هي وبيس لع لو واولا نع ةيلاخ نيدرفم نيب اهدورو مدل كلذ لعلو

 الدب لببو اهم فوطمملا سيو حاط نوكاو حلاصب تررم ام لاقف وإولا دعب الا
 اذا امك دارفا رصق اما اهلبق ام ىلع كحلا رصنل تابثا دعب يفنم اهب فطعيف ال امإو
 نأ '!تدراولار ءاش هنوك داننعا يف * خم وهو رعاقو اك دكر قاوانلا دتنعا

 ىلا بطاخلا داقنعال بلق رصق امإو رعاش ال ب :اكردب ر تلكف باوصلا ت5

 ىلا «درت نا تدرإو هدافنعا يف اطخاو لماجا دبر نإ اق ف

 ىحن رمالا دعبو انلثم ام ريخما دعب الب فطعيو لهاجال لاع ديز تلقف باوصلا
 يحاجزلا مسافلا وبا د نبا ال يخا نباايوحن ءادنلا دعبو اًرعال !ديز برضا

 أوي كلذ عنم سيمأو يضاملا لعفلا دعب الب فطعي نرا فورا يناعم باتكإ يف

 فطعلا يس هلاذنو كدكال كَدِج كعنن هريسنت يف لو كدكال كذِج برعلا لوتل

 ا ١ سيلا -ىرعا لوق ضام لعف لويعم ىلع

 هاني قف وود كانغ, ىو ان تقلح 1 راتذ 5
 2 هادا هل سس نى

 اهل 5 عزم يف ن رك 23 اهو كعب :نكاك لَو

 يل ٍْ 0 تبثملا ربا يف لوا كح ناذلإ اهي لقأَو
 اب فوطعملا ناك ناف فلم كيف اطادو بارضالا اهانعمو 1 فطعلا فورح نم
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 رذق لع ىسرم ةير لال انددق هل تناك وأ اناا كج

 ىنعم ريغ ىلع المح نع دجيال عماسلا نأ ىأرو بلا نمأ امل واولا ناكم وأ عقوا

 رخآلا لوف كلذ لئث.و اجرخم واولا
 عفاس وا هرهم مجم نيب ام مهتيأر قيرصلا إوعمس اذا موق

 سيقلا هىر.أ لوقو 1

 لجمم ريدق وا هإوش فينص مفنم نبي نم متللا ةاباع"لظف

 :ئانلا ايو يذ نإ ِرحخ ف يااا ْصَلَأفْأْلْطَو
 نا ىلع يبلإوناسوك نبا بهذمو ةفطاع اهلثب ةقوبسملا ام نا نيبوحنلا رثكأ بهذم
 يع ا دال د رت و قانا الا
 ةنطاع اهنوك ن٠ عني يذلاو فاداوملاعمبابلا لوايف اهدعب ل كلذلو وعلا رايخا

 مدقتي ال فطاعلإو واولا دعب اهعوفو يناثلإو وباع فوطعملا ىلع اههدنل اهدحا نا 1

 ىنغتسي دقو ١! اهيلا تضف نإ ٠١١ لصإو هريغ فطاع ىلع لخدي الو هيلع فوطعملا
 .زعافلا لاف يتفلا قاب

 زيه لاعت ةدزت اعمل تان سد فراعلب كل نكبر
 ىأ هخابالا اربع دصتتلكو واو يلا روشان ذ وبا
 ةيناثلا ع ىنفتسي دقو ولولا نع ةهناقلا قاخخال نإو كلشلا وا عاهبألا وا ا

 عاد الاب

 ىلا نع نع كتم درعا كد لط يف نوكت نأ اما
 ينيفتنو كمن“ ب اقع ةييوقعإو ينحر 1 الو

 نرع ىنغتسي دقو ورع وا ديز اا ماق كلوتك واب وإولا نعو اهنع ىنغتسي دقو

 2 رعاشلا لوفك ىلوالا
 اهايخ ”رلأ .تاوماب امإو " اهدهع مداقث دق رادب ضاهع

 زهقت رثلا لوقو
 امدعي نلف فيرخ ن. فو بمليص ن» دعاوُرْلا حب

 رعاشلا لونك وإولا نعة يناثلا ولخت دقو في رخن ا.ءإو فيد نم أما داراهي وبيسلاف
 نان كلدعأ دحر لذ انهار ١ ايكنام تلاع اين

 مث ةاي ىلوالا مملا نم لدبإو ميت ينب ةغل يشو ةزمبلا تف ران ىلا امإو ةنج ىلا اما دارا

1 
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 نولوقتي ما نيملاعلا بير نم هيف بيرل . ىلاعت هلوق ربخلا دعب اهعوقو نمن اهريغو

 لوا ىرج ءاش ما لب أل اهنا برعلا ضعب لوقو هارتفا نولوقي لب ىنعملا . هارتفا |
 دعب أهيعوقو نمو كلدلاب هل اًبقعم ٌةنع برضا ًاأطخلا هل نيبت ف نيقيلا ىلع همالك |

 ديول لوو اهب نوشاحبي رديا ملل ما اهب نشمي لجرأ ملأ. ىلاعن ةلوق ماهفتسالا

 نع الا اهب مهفتسي ال له نال ورمل ربخلا راضإو عاطقنالا ىلع اذهف ورمع ما عاق
 ماهنتسالا نع ربخلا دعب مل دقو ةلىتم نوكت نا اهدعب مأيف مص الف ةلمحلا

 , رعاشلا لوق يفاك
 منوي مأ ةنج يف م ١ كلانه ينعيج مانا ْق قاس ثميأو

 ريصبلإو : واخ قا ىلاعت هلوق وحن يف اهدعب له عوقول سلا وهو
 3 .. رونلاو ا 6-0 له مأ

 ع 0 ة 'عأ ريح

 5 وأول > بو
 ىن ربوختلل اك كاك كطلا يف اهب فطع 0 ريخاو بلطلا يف اهب فطعي و

 ( 1 با راووللا نيلاهل ارغ دهاتالل انا ةالاللا دعا ذخ

 كلروتك ميسقنلل اما يب ربخلا يف اهب فطع اذإو هاب أت ال ةحابالإو عبجلا يفاني ربيفتلا

 ىلمل مكياوأ انإو . ىلاعت هلوقك عماسلا ىلع ماهبالل امإو فرحوا للف وا مسا 7

 ىرمعو ا ديز ماق كلوتكك ةبسنلا يذ يف لكملا كد امو. نيبم لالض ىثوا ىده

 عللا حرش يف تاهرب نبا لاق ناهرب نيإو يلع يبو نبيفوكلا يأر يف بارضالل امأو
 ىا نيئيشلا دحال نوكي نا اهدحا 5 فرح وا ىلع وبا لاق

 انا وحضف يناثلا برضنا امإو ناهرب نبا لاقو بارضالل وكي نا رخالاو ءايشالا
 مقا لب ال تلق كنآك ةماقالا تبثإو تا ميقا وا ىلونث مث جرخا

 كاملا دبع نب ماش» بطاخمي ربرج لوق بارضالل اهئرجع ىلع خيشلا دشنإو

 دادسب الآ متدع صحا ملا مم تمرب دق لايع يف ىرت اذام
 يدالوا كلف كذاجر اا وأ تنيناع 2

 راشاوإولا تبقاع امبرو ةلوق مويلا حربت الف كلذ عد وا ديز ىلا بهذا ءارفلا ىكحو

 ا ٍ رعاشلا لوق وحن ىلا وب ٍ
 دا ل 222227679777727 27اا7لل
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 رعاشلا لوفك ةيمسا نوكت دقو ميئل ءانجيالو سيت بيينب يلابا ام ريدقتلا ظ ْ

 مقإو نالا وه ما ءان توما كلام يدفف دعب يلابا تسلو
 امأءابو اهب دصقي ةزمم امإو هعوقوب الو ينوم يأتي كلام دقف دعب يلايا ام دارمل ظ

 هدشسلللسل

 ةزملا هذه دعب ما عفاو توبتلا مولعم محب نييئيشلا دحا نييعن اهب بولطملا "يابن دصقي
 ديزأ تلق.تئش نإو دعاق ما ديز ٌعافإو دم ايادالإو ع راو ناورنمرتم

 تال مجزوم سرا ةيرذل قييم امجد لاق اك دعاق ما تاق

 ىرخالاو ةيلعف اهادحاو ١ نيتيئادتبا وا نيتيلعف نانوكت دقو نءدرنملا ىنعم يف نيتلج

 رغاشلا لونك ل والاف ةيئاذعا

 هل> ينداعما ثّرس ّثَأ تلقف ينقرأف اعاترم فيطلل تقف

 رخآالا لونك ينانلإو ين نيذه يأ يأ اهلح دئاع ما ةيراس يقأ تلتف ريدننلا

 رقنم نب ثيعش مأ مم نإ ثيعش اعراظ طك وز يذل اف كرمعل

 ىه نيبسنلا يا يردا ام ىنعملاو رقم نب ثيعش مآ مس نب ثيعشأ يردا ام ريدقنلا

 نرم ةنذح ثيعش نم نيونتلا فذحو نائغص ال ناربخ رقنم نبإو مهس نبإو عيصتلا

 1 رخالا لوق يف ورمع
 فام نودتنسم هل ووو رينا درتلا مثه يذلا ورع

 . عنث دقو ةقلخ انيأ لق ةن 3 7-2 ا م 0 ٠ ىلاعت ةارتك كثلاغلاو

 ل 4 بلا ل هع صم

 رخالا لوق ةلِمو رقم قي فيبعش مل م نب كانك

 لاوبحب ما نوشإولا ىتأ وتب .. :٠ ينيببن اناا غاي لت الف
 : رخالا/ لوقو

 نامشب ما ريحا نيمر م ايراد تنك نإو ير دااه كرمعل

 يبف ةعطقنملا ما امإو . مرذنت ل ما مترذنأ مهيلع ءاوسس . ىلاعت ةلوق نصيحم نبا ةءارقو
 اذا كلذو هتدئانب لقتسم اهنم لكلب نيدرنملا ريدنل يف اتسيل نينلج نيب ةعقإولا

 ام كت نا هلوق ىنعم اذهو يا اهبهضوم يف نست ةزهش وأ ةب وسنلا ةزهه دعب نكت م
 ةعم ىيفت# اماريثكو بارضالا ىنعم نع ةعطقنملا ما ولخت الو تلخ هب تديق

 ةزولااهتسالاو ربخلا دعب عقثو . ثانب 0 ذختا ما . يلاعت هلوق يف ا. ماهنتسالا
 أ 8 2م صم سسسمسممسسسسل ا يس يي سا

 م آ

 ا
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 زعاملا هونك ءانلا قوبل مقتردقو ٠ نسا يذلا لع امام ١
 "برطضا من بيبانالا يفىرجل, ٠ جاجتلا تمت 1 51

 كي ْ يامال ىلع ءافلا لم 00 ةابق لمت 7 1
 ص 2 ع

 5 يذلا ع 0 . نورك 0 :هتايعا# ىحب خا

 اك 10 روكي كل اهييفوطللملا نارالا حت ىدملاو فارع الاف اكراشم 42 امم
 0 اسنلا 0 كبلغ 0 ةداير قل هاو صن 9 مآ ١ ةياغو

 00 البق امأ لضعب 1 7 ل ]

 رعاشلا

 اهانلأ ةلعن ىتح دازاإو -ةلحر فنخي 3 ةفيحملا ىفلأ

 يضتقن,الورب ةلعذ تح ةلقثي ام ىتلا لووأت,يف ةنال البق ال اضعب تسيلو لعنلا فطمف
 فيليب فب عملا فيي دح ق-ةلوف كلذلادبنببو يامل عمجلا قام "كرما

 ادق اللا ين ءاطنلا يلو ( يك اك رجخلا دل ردت اضن
 تايضتقملا روبظ ||

 سمور 1 2 اب و 3 د 5 تالا 0 0 م

 ةينعم 2 ظنل نع هزوه وأ يبوس زوهرزتإ ا 0 ٍ ا

 4 1 7 ”-و هىءهفد 2 َّ ب - رو م... ّ

1 

 00 4 ثديق أ 5 9 ْتَفَو "5 ا 0

 قغتسيال 77 امو اهلبق ام ينلا يف ةلصتملاف ةعطقنمو ةاصتمنيب رضملع فطعلا يف ما |

 اعم امييلا لكتملا دنع كلا ةبسنو اًريدقثوا اًهيفت نادرفم اهنال رخالا نع اهدحاب ||
 طرشو اهب ماهقتسالا 8 ةزمزل هاذ اكمال لاق بال قبنوربح نم اهوعلا كاد ||

 جتمب ةلمج عم 00 يو ةيوستلا رم اما هيلع اهب فطعي ام نرتي نا كلذكاطامتسا ||

 مغرذآ< مهلع هاوس . ىلاعت هلوقك ةيلعف نوكت ام رثكإو اعضوم يف ردصملا ريدقن ||
 اغلا 0 ةلثمو همدعو راذنالا ميجلع ااا للا 0 مرذنت ل مآ

 مينل بيغ رمغب ينانج مأ سبت نزحاب "بنا يلابا ام
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 لبتمرهش ءاجو نايدامجو ىفنن إوىلوت بجر اذا ىت>
 رخالا لوقو

 لكلكبءانو اًزاجعأ فدرأو هزوجي لمت امل هل تلقف
 يف كارتشالا يضتني ام لعافكهعوبتبمالكلا يف ةنعىنغتسي الام فطعب وإولا صاختو
 دلاخ مصلخإو ورمعو ديز براضت كلوقك ينعم ةيلوعنملا يفو اهيفو اًظنل ةيلعافلا
 0 ممدأيف باف اذه فطصا تلق ولف ينبإو اذه فطصاأ هلو هةفو كبل

 لما ا 0 ةيلعانلا يف كارتشالا 0 اوقاوبكتيرتلل# مو |

 لَم مسيل م ٍلاَصيَأ كاسل هلو

 ل ل ا يقل 5 2 7 "فطع ءانب صصخأو

 بميترتلاب دارو ركذلا يف بسترتو ىنعملا يف يميترت نوبرض ىلع وهو بيترتلل ءانلا
 . كإوسف كنلخ . ىلاعت هلوتك ةلبعالب الصتم تحال اهب فوظعملا نيكي نا ىنعملا يف

 "ةتفطعو ماقف ةتقإو لاف ةأمأ كاوتك هلبق اع اببستم ابي فوطعملا نوك رثكالاو ||
 / يف وه ود ليج ىلع لصنم فطع اهدحا ناعونف ركذلا يف بيترتلا امإو فطمناف
 112 لاس ةلوق هيو ةلخرو افكار مجمو هيديو ةهجو لسغف اضرب كارتك وعلل

 . نيكاحلا محا تنإو قحلا كدعو نرإو يلها نم ينبا نا برلاقف ةبر جون ىدانو

 سينلا *ىرما لوقك وإولاب نسحي ثيحب كحلا يف ةكراشملا درج فطع يناثلا
 لموحن لوخدلا نبب ىوالا طتسب لزنمو بيبحىركذ نم كبن افق

 ربطي يذلا كلوتك ةلص ود ام ىلع ةلص وك ملكا ال ام فطعب ءانلا صنختو

 ريطب يذلا ت تاقف اهريغ وااو و ءانلا 0 لبابالاّت ديو: يشفع

 دئاعالةلج ديز بضغب نال ةل اسما زجت ل بابذلا ديز بضغي مثواديز بضغيو |

 نا ةلصلا ىلع فطع ام طرش نال ةلصلا ىلع فطعت نا حسني الف يذلا ىلع اوف

 ام عم اهدعب ا لمجت اهنال كلاذ طرتشي مل ءافلاب فطعلا ناك ناف ةلص هعوقو حلك

 ديز تضعي ريطب الاسر يلا اهراعشال ةدحإو ةلج كح يف اهلبق
 فوطعملل محال ابي فوطعملا نوكي كب يأ لادنناب ىنعملا يف بيترتللف مث امإو تبايدلا |

 ةبر هاينجا مم يوقف ةبرزود ١ ىصعوي ل اعتنولوتك نامولاي عاش رت وك ىف هلع
 بادكلا ىسوم اين م ىلاعن هلوقك ركذلا يف بيترتلل يفت دقو . ىدهوديلع باتف
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 اهدعب ام قاسم ريغ ىلعةروص |مبق امقاسمن اك ناودلجال تقيس ايف اهدعب ا. ابأبق

 ركل ب حو هددو كاع لا كرس يا كك ظنا فاطعي ام يناثلا برضلا
 رعاشلا لوقومن نيهتحم سيل برضلا اذه نم نويفوكلا دعو
 هاا ا ع را املا يك وتاكل بأ ْ
 مرشالا ىلع !"دئاء ًالصتم اًريمض اهربخو سيل مسا بلاغلا لعجي نا زإوجل ةيف ةجم الو ظ
 ورع 8 قوق اب رد دوق كغ نت ةلاصتأل فذح من |

 اعاقلا لوف يف فذح

 ملا ل ا ا لا
 يا ا 0 لع هلجاع ةناك ام ريدقنلا

 0 كوع يفعل اقياس 0 أ انتحال و و ع 8

 س ىو عد 00 >3

 ل 0 ب ا 5 ينغبال 8 2 5 لم

 فطعاف لاتف اهامتسا ةيفيكو اهيناعم نأيب يف ذخا فطعلا فورح ددع نمغيرف 4
 نا مصنف عيجلا قاطم وإولا نأ نيبف اقفاومابحاصم 5 كل ياوب

 هاج كلوقك هل هيف ةكراشملا لوصح يف عوبتملا نع 1: 2 كنا

 ةكراشملا لودح يف عوبتملا ىلع مدقتم يأ قباس اب, فطعي نإو هدعإ ورمعو ديز

 ُْ عوبنأل قفإوم يأ بحاصم اهب فطعي نإو لبق 7 ربعو ديز ءاج كلوتك هَل هيف

 ةنركذ يذلا اذه ىلإو ةعم ورعو ديز ءاج كلونك كارتشالا ةيف ام لوصح نامز
 .قاحللا بحاصمو قباسو قدالب دار نا موت عفر , 7 يف اقباسوا هاوثب ةراشالا

 صفا رك نر يراك فان لادتسلا ق لاكرجولا ف ةحاصلإو قبسلاو

 اذه ةعص مدع ىلع لديو قبا- اهب فطعإ نا زوجي الف بيترتلل واولا نا نبيفوكلا
 تفي قا ليعمجإو ميهاربا ىلا انيحوإو . ىلاعت هتاوقك لاوعتسالا لوفلا

 ل كر د لا ياكم ع فك اين لاك ةلوقو ١ بواد ىييعو طابضالاو
 جون موق ملبق تبذك .ىلاعن هلوقو . تيئوعبمب نحن امو ايحنو تون !هندلا انتايح

 رعاشلا لونكو .طول نإوخإو نوعرفو داعو دوممو سرلا بادضإو

0 
 رخالا لوقو

١ 



 نكح

 أ ةفرعم درنم ىدانم لك يف مزاي اك مضلا ىلع هانب مزلي ناكلو ةعم ءادنلا فرح راركت
 ظ رعاشلا لوقو ارمي مالغايي ةليفقت !ديز اناخا اي لثمو

 5 ل هللاب ف قب هدد اما 4

 : عا

 اعوقو ةيقرت ريطلا هيلع... .رشب يركبلا كرابلا نبا انأ
 ١١ اعلا رازكت ةينازف (ل ذل نرأل الذب نئكيلزرل از رك الؤيزكللا ىلع بطعا لاك
 : ايا فاضن ال ماللاو كفلالا الحلا ةنصلا ن || تلاد ام هيلآ فاضي نابت ال د كر اننأو

 ْ ةل أسملا هذه يف ءا ارنفلا بهذا ضي رعت "يضرم اب لد 0 ةلوقو اهب فرعملا ىلا

 لعانلا مساب ةهبشملا ةفصلا يف مدقن دقو

 ص م 4 دوب نط ا كل جبنم فرحي لاَ

 ] ىهو طبار ىلا جانحي الف هئزج ةلزنم ةنم لرتيف هعوبتمب 0 كاما عباتلا

 أ ةفالع ال ام ةلزنم ةنم لزنيف ةنع عاطقنالا لماك أمإو ةنصلاو نايبلا فطعو دكوملا

 ١ لوالا نع بارضالا ةين يف ةنال لدبلا وهو طبار كلاعبإ جاني الف ةلبق ام عم هل

 | ىلا جانيف عاطقنالا لاكو لاصتالا لاك تيب طسوتم امإو ينالل كلا فانئتسإو
 هعوبتم نيب و ٌةنيب طسوتملا عباتلا ةناب فرعيو قسنلا فطع فوطعملا وهو طبارلا

 ىهو عباتلا ىنعمب عبت« فرحي لات داوق يس يلانلاو اهركذ ينالا ةعستلا فورحلا دحا |
 ارخص نما يطا ارتظلل كاتو

 فَوَو قدص َكِِفَكَو مَ - ف مس واد ع 2 ٍْ

 عا 5 2
 ىنمملاو بارعالا يف كرشي يا اقلطم فطعي ام اهدحا نيب رض ىلع فطعلا فورح
 ُ كرشي اهف وا نودعب ال نيننصملا رثكإو وأو ماو يتحو ءافلإو مثو وزولا وهو

 مالكلا لوأ ىف امردعي ريا ىآ كشلا ةلخادي اهب كفوطما ا نال ىنفكلإو كارعألا ||
 ام ةكراشمب عماسلا رعشي اهركذ "نال مسقلا اذه ين خيشلا اهّدع انإو عطفلإونيفيلا ىلع

 5 ا :

 مس يس سس يي ا



 سكر

 ه2 2 خخ كو 5 مع يع 1

 نوفر عم نانوكيب 5 نب رم نأن 16 ذقف

 موزل عبتتسي تعنلا دصق يلع فوطعملا 0 4 تصل رول نانبلا كف
 ثينأتلإو ريكذتلاو عيجلإو ةينثنلإو دارفالاو ريكتتلإو فيرعنلا يق 0
 * اجار كل" اعبأت + نايبلا فطع نوك نبي وهلا ضعب عنمو تعنلا يا

 لوق سيلو نيركنم نانوكي دقف هلوقب هيلع صن فالخلا نم ويف م لجالو مرثكآ
 هب عضوبلا ةفرعملا لببقل اك دماجلاب صيصخقتلا لبث ةركنلا نال ءيشب كلذ عنم نم

 ةنوتيز ةكرام ةرجت نم كدقوي . كاك هللا كياتك هريظنو ةبحا 3 تكس كلوتك

 ةركذتلا يف يلع وبا زاجإو . ديدص ءام نم ىنسي و . ىلاعن ةلوقو . ةيبرغ الو ةيقرش ال

 طرش ترو لادبالإو فطعلا . نيكاسه ماعط ةرافك وا . ىلاعت ِهلوق نم ماعط يف

 ةدايز لوالا عم هءاضناب لصحي ايكل ظنللا يف وياع فوطعملا ةترياغم نايبلا فطع

 زجارلا لوق اذه ىلءعو حوضو

 اردن رصن رصناي لئاقل ارطس نرطس راطسإو ينأ

 بوصتملا اًرصن نوكينا زوي و عضوملا ىلع ايناثو ظنللا ىلع ًالوا عبتأ يظنللا ديكوتلا نم
 فطع تيبلا اذه يف عباتلا لعم نيب وغلا رثكإو ايعرو ايقسك ءاعدلا ىنعمب اردصم

 حوضو ىلع هحوضو : ةدايز نم دب ال نا يرشخزا|و ينأجرجلا 6 1 سيأو نأ.

 يف نايبلا فطع ا اينلا هتنلاخم ام اهيوبيس َبهذموساينلا فالخ و هو ةعوبتم

 ةدايز مزلي الف قانتاب ثعنلا صيصنخن دا مزلي دو قيتشملا يف تلا ةلزنمب دماحلا

 الك ىلإ ةهنلا لذ يلج ةيالداه ويب جلع ديا هعفلاخ لو ناكل !كطغأ ضيصخغ
 ماللإو فلالا يذ ىلا فاضملا ن ٠ صخا اذه نا عم نايب فطع تا انعاا

 0 2 لي يي ١ تحج

 0 2 “ ِ ل ٍةبلدبأ احلاصو

 0 0 كذعو 5 0 ناك ليغ هاب هلع كحي ام

 ىف اير ةلك نال اول زسلا ركع هج لعل كر كت ديرك انعام يقناب
 نا لوالا نيعضوم ةيسالا ةيلدبلاب نايبلا فطع ىلع كحلا عننم الو هديكوتو مالكلا
 و كات ير ناك كلونك ىدانم عوبتملاو 0 ةفرعم ادرتل عباتلا نورك

 | ةبن يف ناكل الدب ناكول ةنال الدب نوكي نا زوجي الو نايب فطع نوكي نا بحي |



1 
 م تح ص

 هاودادبا "مباح الو يلام ىنأي د ال هللاو الف

 رعاشلا لوقك لقا 3و دخلا ناك نك لل كنللا قا انتم 1 ناك

 ابّوصن ما ىوطاوأع يف دعصأ وب اب نع ةنلأسيال نحيكاف
 . ماغلاب ءامسلا ققشن موي و ٠ ىلاعن هلوق وحن يف يف امك اهانعمب انه اهنال ءابلاب نع دكاف
 رعاشلا لوقو

 بييط ءاسنلا ءاوذاب ٌريبخ ينناف ءاسلاب ينوأ سن ناف

 يملا هد ع هل سيل ةلاملق وا هرملا س أر باش اذا

 لَّصن ارض لك هب نك لدتنأ دق يذلا هر أ ريضمو
 .ةنجلا كجو زو تنا نكسة محلا ريضلا لصفنلاوعف هراء ريض دكعل
 تنزرمؤ انا ينبارو ثلا: عيلطف ولع اوؤارخ وااو تاع واامارهرم ب اذكملا رزقلاو

 رح

 6 فطعلا 6 .

 ا نكي ناني ندرفلب ورحم نجار ولالا
5 

 و ه 1-0 ب . ه2

 0 24 نحلل ةقيقح ةفصلا 8 ةعيبات نايبلأ 3
ٍ 

 ظ
| 
ْ 
 ا

 عباتلا وهف 5 كنطعل نايوبنطع|نييوضاولط 5815 ككل
 هلوقك قئشمب هو ظ اطفيضالو ةيسلاب درو ريغ هعوبتم صصخل إو ضوملا

 سا 53 0 5 مشار ضو را يلوقب جرخ

ْ 

ْ 
 ا

 ٍط

 يشم الروس الو اقتذم لو كونو هركذ لامك ليال ارحل ةييق ن2 لدا
 قرنلا نا الأ تعنلا نم دوصنملا وه نايل قدح ند دودقملا نأ لصاماو تلا

 دجال وك النؤزابملا !تطقو هب ةلكتسو اان ب زا دمحا حل الل اها
 فنرا ينعي هنتك فو دخت نم جا وعقل ا هبش عبات نايبلا وذف هلونب راشا اذه ىلاو

 عوبتملا حم وهو هي دوصنملا ةقيتح انشاك هنوك يف ةنصلاك نايبلا فطع
 َ والك < يلج 1 4 م 2 - 8 1 34

3 
0 
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 ١ تلج لااا نفذ قيفح راي تنا,كللوق ةفهو ٠ اسلوب طيراليايانا 1

 0 37 ديزل كل ؛ز ماقوحن نراك ارهاظ هاعاف عم نلعف اق

 1 ا مهنجأ دقو لعافلا نء لاح لذا 1 م يجي دقو ديز ىل ا توو اني 3 ْ
 ظ

 رعاشلا لوق.يف نارمالا

 سبح اود كل علل عكلاتا كانا يلغبب 1 ا فليقل أ ىلا ني آف

 هديكوت لقا ناارجف 20 ١
 وم هوهكم < جب . ١

 لدو 4 يذلا لفللا عم الأي 0 ريض 0 دعت 2

 | هاجت وبلا ند ادرج هب هتداعأب لصتملا 0 ازوجال

 تررهو كلنم كتم تبيجت تا لصنا ام 0 |ًدوعم َّل لاصفنالا هل

0 0 

 بالا رك را 21 ءانغتسالا ةكا 3 يرأو رخو لجأ 1 معن بإولا فورح ||

 هلاصتا ريغ نم ظنللا ةداعاب دكت نا زوجت هانغم ىلع ةلالدلاب لقتسملاك نوب ||
 ار.ركذب هذيكوت ىلاوالاو ال الوا معن مف اذك لعفتا لاق نأ. كا دكا
 رعاشلا لاق اكريج لجا وا مف لجأ م عل مل لدب كلو 1

 هرثاعد تبا تناك نإ ربج :لجأ برش“٠ لوا 00 ىلع نأقو

 عمو الا دكّوي نابلاغلا يف زوجي ال هب وكتم نم ءزجلاكهنوكلف بوما ريك فرحا امأو

 يفرادلا يفولضاف !ديز "نإ !ًديز نإ كلوذكهفدارم وا دكوملاعم يذلا ل: .دقكوملا
 فرحا .ليعتف,ديز اهيفارادلا فو لضاف ةنا١ ديز ناساف, تعش ناف_ دير نادلا

 ايف مث هللا ةمحر ينف . ىلاعت هللا لاق هانعب هنال دكوااب لصنا ام ريضإ دكؤملا
 رثكا ىلع ةرك كلذ كين و دكولا يف يبإوملا ريغ فرخا دري دقو ' نودلاخ

 رجارلا لوق يف ناك وحن دحإو فرح نم

 نّرنب تادادشم اهتانعأ 'نأكو ناكو اهارت تح
 لونك ةلفلإو ذوذشلا نم ةياغ يف !درفم ةتداعا تناك دحإو فرح ىلع ناك اذإو
 رعاشلا

 أ الك. ىلاعت هاوقو ”ديز ”ديز هاج كلوفكف مسالا اما فرح و! لعف وا مساوب دك
| 

1 

|| ١ 



 الدف
 وا ا

 كلذ نا ىلا فورخ نبا راشإو برعلا نع لني ل هنوكب مهارتعا عم نيواعمجي

 هديرجن زاوج ىننملا لاعتسا ةح طرش نم نأ وهو ةنم عنمي أم مث نأ يدنعوةنمعنأم د

 ىرمعو ديز ءاج زوجي نا يغبني ال اذه ىلعو هيلع ولثم فطعو ةيشنلا ة ل

 دبالونوك فل كب ا دك ملا تاما وعمجأ ءاجل وفن ناوي ال ةنالنأ

 | هبأي ل ناعججا ناشيجلا اج تلق ولف ةعقوم اهضنب عوقو 3 ءازجا اذ 7 1

 ساأيفلا
 7-1 "نو هم « ع صو

 ليتنا ا 0 ليتل: ريل طور

 اذن نأ دم ن0 او ول بع
 لصننم ريمضب لبق هديكوت نم دب الف نيعلاب وا سفنلاب لصتللا عفرلا ريبخ دكا اذا

 نيعلإو سفنلا ريغب دكآ اذإو زم ل كسفنا إوءوق تلق ولف كسننا متنا |وءوق كلوقك
 | ىلو كك اوموق لوفن لصننملا ريمغلاب هديكوت مزلي ل يونعملا ددكوتلا ظانلا نم

 هديكوت تب قرف الف عفرلا ريغ ريض امإو انسح !ًديج ناكل كك متنا إوءوق تلف

 لوتل لدفنملا ريمفلاب لدنلا بوجو مدع يف اهريغب هديكوت نيبو نيعلاب وا 2

 تنئش نإو ملك مع ترارشو ملك مغنأر لونن اي” كنيع كب تررمو كلسن» كت أَ

 دكر دو وبما دحاأوتف كنيع تنا كب تررمو كسفن كايا كتيأر تلق

 يطنللا
 يسرد يسر َكيوتَك اًريكم "بج ينل دكت

 نم امو لاقف يظنللا ديكوتلا ىلع مالكلا يف ذخا يونعملا ديكوتلا يف ةءالك ىهتنا امل

 دظنل ةداعاب دكوملا ىنعم راركت وه يظنللا ديكونلا نا ينعي اًرركم يجي ظنل دكودلا

 | ةدكاو ءابيغالا وا ةاءتضالاا معيش ايظا 1 رثتلا دصتل هفدارم ةعيوتل وا

 لوف ةلغمو يجردأ يجردا هلوذك لوالاف درفملا دكر دنو ةلمجل ! دك ٠ يجي أم

 رعاشلا

 ءانذاا كحبلا اى( الوب - هالقا تسل نع ايا
 هللا كل هللا كل كلاذ ىلع هللا كل

 أم مث نيدلا موي ام كاردا امو . ىلاعت واوتك فطاعب ةدككوملا ةلجلا نرفنث اماريثكو

 انتا لاو كلتا كتر اق فلل ىلكرأ . لاه لطل نكدلا موي" اك كاردأ
 دس ١ سس طاسس لا ستر هاج 121 ا ماو 121 2 1-7
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 عع دعب نوننركلا 0 0 0 م 0 َّن 0

 0 4 00 تجرح لوف ما 00

 ! زجارلا لوق ةنمو نيعجإو عججأب
 اعتكا الوح ءانلذلا ينلممت اعضرم اًيبص تنك ينعيل اي

 اهجائبارهدلاللظ أذا اعبرا يننلبق تيكب اذا
 ريغ عمجاب ديكويلاو ةدودحلا ةركنلا ديكوتو عججا نرع عتكا دارفا زجرلا اذه يو |

 ايفو نوع حلو لبا قادوا و 50 لصفلإو لكب رب

 06 نهتيت :

 3 هز 2 هبا دينا“

 0 روق لن ا ا م

 8 لوحو ريشو 3 أو موي كلم ةدودحلا ةركدلا 1 زوج قا نييفوكلا كهدف

 كر رت ذو د نر وكلا كك نوري لو رادتملا ةمواعم هلم 1ع 1

 كلا دكر: نويرصنلا عمو اهدكرت يف ةدئاف ال ةنأل ردكلاو ليلتلل لضأ ام نامزو
 يأ لمث عنملا ةرصبلا ةاحن نعو هلوق ىنعم اذهو ةدو دم ريغ وأ ةدو دعم تن

 ةعصل باوصلاب ىلوأ تيبفوكلا لوقو ديني ال الو تاركتلا نم هديكوت ديفي امل ع
 لاق نمناف ةفرعملا دكوت يف يتااك ةدئاف ةدودجلا ةركدلا ديكوتيفنألو كلذب عامل

 تمص لاق' اذاف لامتحا هلوق ينف هرثكأ ديري دقو ربشل !| ميج ديري دق اًرهش تمص

 ناكل برعلا و عمسي مل ولف هدوصقم لع اصن ةمزاك ناكو لاهحالا عفترا انك ربك ا

 (اعتكا ًالوح ءافلذلا ينلممت ) هلوقكت باث هلاعتسإو هب فيكف اسايف زوجي ناب اًريدج

 الا لوقو 3
 اما و وكلا ترص مقال اننعتلا تال 51 نإ

 رتحالا لوقو

 بجر ولك لوح ةدع تيلاي تلو ١ ةقاغ ةنكأ

 | الخَأ نْرَوَو ءآلعت ِنْرَو نع آلككو قم يف الكب َنْغأَو
 يئاثكبو . ريكذنلايف الكب وا نيعلاب وا سفنلاب آلا برعلا نم عمس ايف ىنالا دكوب ال

 | كين ايلا ينو نيعبساب ريكذتلا يف ىنمملا دكوب ناس ايقلا ىف نورفوكلا زاجاو ثمين انلا
 آم“ هوس



 ا

 ٍْ 1 ريوضأ اب ًاعيوح 53 5 5و 2 وهش ل ِق : 8 و

 ا اا ماو 0 يح حب
 نا لاهحا عفرو لومشلا ىلع صيصنتلا هب دوصقملا دارا يف ركذي يذلا نا يف

 هل اقباطم دكوا.ا ريض ىلا ةفاضم ةروكذملا ظانلالا وه صوصنلا ماعلا ظنللاب دارب
 ءاج كلوق وحن هعقوم ابهضعب عوقو عمتا ءازجا هلام ىناملا ريغ هب دكّويف لكاماف |

 نوك لامحا دكّوملا ركذب عفرتف "بلك ءاسنلإو مك مونلإو اهلك ةليبفلاو ةلك شيجلا
 اهالكناديزلا ءاج كلوق وحن ىننملا اب دكّويف انلكو الك امو نيروك ملا ضعب يئاجلا
 | شيجلا ءاج لوقت الاعتسإو ىنعم لك ةلزنمب مناف ةماعو عيج امإو اهاتلك نادنط]و
 ةنيعبج ءاسنلإو مهتماع وا ميج موقلاو ابتماعوا 5 ةليقلاو ةتءاع وا ةعينج
 هيوبيس امهيلع هبنو نيمسالا يذيب ديكودلا لع هيبننلا ني وتلا رثكآ لفغإو نيَتماَع وا

 اهنبا صقرت برعلا نم ةأرما لوف 59 ىلعا دهاش عملا دشنإو

 نادممو معي نالوخ يحكادف

 فان توست لاو ناطم 1م

 | لك افا واع او اوت كولا فاننا يد ةفاغ نأ لك ظنا بر كفا الوكت

 ةلفانلا لكم ديكوتلا ظافلا نمةماع دع نا هب .وعب هلفانلا لذه ديكوتلا يف رع نم هلعاف

 ةقينح يف وه 0-0 ةلنغا مرثكا ناف بابلا اذه يف نويودللا هركذ ام ىلع دئازلا يا

 ش افغب لو ىلاعت هللا ةحر هيوببس مّلجا يمر ير ل
 52 7 _- ل

 أعيج 3 نيعيجأ 1 يجب |ودك 0 1 ١
 2ع 22 صو 2-2 5

 ْ ميج مل 0 هاعبج 06 يبي دف و

 ديكوتلا ةدايزل عبي نيلكو تيعبجاب ميكو ءاعبجي ابلكو عمجاب 5 زوي
 نوعججأ ملك توديزلاو ان 5 لك ةليبنلاو عججا الك شب لا ءاج لونت هريرفثو

 عمجأ ينغي دقو . نوعجا ملك ةكئالملا دمت . ىلاعت هللا لاق عيج "نبلك تادنهلإو

 هناوخإو عججأ عبتي دقو ليلف هو "نيكو ماك وايلكو هلك نع عمجو نوعمجإو *اعمجو
 عصب و نوعصبإ|و ٠ هر ا مالا ءاعتكو متكاب

 ملك مونلاو ءاعصب ءاعتك ءاعجج اهلك ةليبفلإو عصبا عتكأ عمجا ةلك ش جملا ءاج لاقبف
 ا بح توق م: وو تحج وسك يسوع ع و مح حس واس سدح ومب عت



 كلاب جرف مع دعاقلا ىلع نيدهاجلا هلل لتففو ىسحلا هللا و كو

 يلوا نم .٠ نيدعاقلا ىلع ممسفنأو طإومأب ني دهاجملأ هللا للذف ريدقتلا. . ةمحر و ةرذغمو

 ررضلايلوأ ريغ نم نيدعأقلاىلع موهفنأو م ةاوماب نيدهاجا هللا لضفو ةجرد ررضلا |

 تاجرد

 6 انكوتلا 4
 م 1 ابل 2 5 و مم هده ل” ىو ى 1 هوك رو

 بيرو نوع هل تاج ب ميك اا
 ماكر 2 1 1 1 ا 1

 اميتم نعت اذِحإو سيل ١ انت نبإ لعفأب امهسمْجأَو
 ىهن يونعملا امإو هركذ يت ا يمف يظنللا اماف يونعمو يلظنل ناعون ديكوتلا نا لءا |
 مومعلا هرهاظ امب صوصخملا ةدارا وا عوبتملا ىلا ةفاضا ريدقن للامتحا عفارلا 0

 يف هل اتباطم دكا ريضيلا نيفاضم نيعلإو سننلا ظنلب لوالا ضرغلا يف *ى

 نوك لاقحا سفنلا ركذب عفرتف ةسفن ديز -اج لونل اهعورفو ريكذتلإو 7
 ةنمرهاظلا وه ام ىلع اضن مالكلا هب ريصيو كلذوحت وا هربخ وا ديز لوسر تاجا
 يس اهظنلك ثنّوملا ديكوت يف نيعلإو سفنلا ظفلو ةنيع !ديز تيقل تلق اذا اذكو

 ناعمجيف عيجلا ديكوت يف اما اهتيع اهتلكو اهسفنن دنه تءاج كل اوننك ركذملا ديكوت

 0 ا أ تالا تلو ل رسل "2 كلرتك لسا لع
 دارفالاب ضيا اهوف زوجيو امنيعا امتيقلو اهسفنا ناديزلا ءاج كلوقكرانخلا ىلع ىنالا
 ظنل ىلع عب ىلا ظنل هيف رائخم هنمضتم ىلا فاضم يحل 3 تم لك اكو ةينئنلاو

 دقف هللا ىلا ابوتت نا . ىلاعت واونك لوالاف ةينذتلا ظنل ىلع دارفالا ظفلو دارفالا

 رعاشلا لوقك يناذلإو . اكيولق تغص
 اهريطم يدإوغلار غلا نم كاتس ينرت نييدإولا .نطب ةماهح

 رخآلا لوتك ثلافإو
 "نيسرتلا روهظل ثم اهاربظ 2 "نيتّرم تيفذق نيبهحو

 "نيتمملاب ال تمسلاب هتعطق

 ا سسدكخ اكو الو لك ناب ينال رفا يف يود ديول ةيجيد
 ةلوق ةنع برعي
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 لثع مبئا دقعم ريخلل عانم ميب :١ . ءاثم زاه نيبم فآلح لك عطتالو . ىلاعت ليتك

 عابتالا اهيف بجو توعنلاعيمجب آلا ىهسملا نيعي مل نأ توعنملا نا مث . متز كلذ دعب

 ثوعنلا ضعبب اًميعتم نراك ن إو عطقلإو عابنالا اهيف زاج اهنودب اتيعتم ناك نإو
 اًئيعم نكي نإو يا انلعم عطفا اهضعب وأ هلوقب ةراشالا اذه ىلإو هادع ايف عطقلا زاج

 تئش نإو عابتالاب بييللا لقاعلا مركلا 7-3 ترارع لوقت هزوس ام عطقا اهضعبب

 لقاعلا مركلا وه هريدنن ًأدتبم راضا ىلع عفرت نا اهدحا نيهجو ىلع كلذو تعطق
 لقاعلا 6 كلا صخا هريدقث هراهظا زوجيال لعف راضا ىلع بصنت نا يتاثلاو بيبللا

 اضعب بنتو اًضعب عفرت نا عطقلا يف كلو اضعب عطقنو اضعب عبتت نا كلو بيلا
 ةركدلا نال عيمجلا عطق اذه يف زوحيالو ابيل لقاع مرك لجرب تررم لوقتف
 امعطنلا زوجي كلذ دعب مث توعنلا ضعب عابتا نم دب الف صيصقختلا نع ينغتسن ال

 رعاشلا لاق

 يلاعسلا لم 00 اندو لطع ةوسف ىلا يوأيو

 00 تعنأأ 3 ُقْذَح زو لت تحلو ٍتوعنملا َنِم امو
 اذا وب لعلل توعنلا فذح رثكوف ةفذح زاج ثوعنملاوا تعنلا لع اذا نا ينعي

 بارتا فرطلا ت ارصاق مدنعو . ىلاعت هل 55 لمعلا و تالا تثعنلا ناك

 هل ر5 ةرورضلا قالا لاح ىذحا عنتما لماعلا ةرشابلل لص: ل ناف

 رتولا ةديدع ءادبك ريغو ْ'ر2 و مسريغ يدنع كلام

 رشبلا ىرأ نم ناك ينكب يترء : ظ

 رخآلا لوقو ظ

 ندب هيلجر تيب عتعتي شيفا يب لاج نيكنأك
 2 درظم نهرو , نيلسرألا ان نم 21اج لقاو : ىلأت عوق حضن 1ع هيرب الاخ لودر ظ

 كات دود 1 ”١ ”<”''“>>ط>طاطمطمطاّك#طططك 5

 : ظل

 ةيرت هلع ةلالالل تنل فدي دقو اذك لعني هَ أر ىتح تام اهبنم ام ملوقكيفننلا

 رعاشلا لوقو . اجد نمل نعت لك نيد كاسي دارك لولا لان راد
 سادرم نب سابعلا وهو

 عنمأ لو ايش طعأ ملف ءهّردت اذ برحلا يف تنك دقو ظ
 نوده اشو ر رصلا قدا ويغ نيسوكا نم نو دعاتلا يرش ال نان كودك قاكإا

 ةجرد نيدعاقلا ىلع مسفنإو مطاوماب نيدهاجلا هللا لضف ميسننإو ملاومأب هللا ليس يف
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 طودصق مغأك ضر لاجرو يضر نالجرو ضر ةأرما نولوقيف ربك ذنلإو دارفالا
 فلتتا اذإ 0 قرف انطاعف ة ذإ دحا ى ريغ تعلو ”تيواعإ# 2 0 ج72 0 - ل اضل قا ٍإ بلع ناك ام ىلع هيلا فاضملا اوكرت فاضملا طوفذح الف يضر اووذ لاجرو ”ىغر |وذ نالجرو ىغر تان ةأرمأو يضر وذ لجر ةلصا نا ىلع هيبننلا كلذب
 قيرات نع ىنغتسا ىنعملا قفتي تع اذأف هنلئخم و ىنعملا قفتمي دهحاولا ريغ تمعن زوجي
 تمعن اذإو ءامرك لاجرب تر ارعو)نكشحت نيلجر يأ لاقيف عمجإو ةليدعلاب تعنلا

 نيلجر 1 لاتيف صعب لع ضعب فطعو تا لا رفث بجو ىنعملا ىلع ١

 بتاكو هيتفو رعاش لاجرب تررمو الهاجو املاع
 2و 5-2

 اًنينأ ريب جتأ لمعو  ىنمم يَدِحَو لووعم تصتو 03
 لمل|وىنعملا يف ادحتب نا نم نالماعلا ولخيالف ينعملا يف اهلل اب نيلماع الومعم تعن اذا
 عفرلا يس توعنفلل اءبات تعنلا نراك يف ادحتا ناف اهدحا يف وأ اههيف افلئخي وا
 ىرمع بهذو ديز قلطنا لاقيف انثتسا ريغب هلوق نرم هدارم اذهو راو بصنلاو
 ىرعع ىلا تسلجو ديز ىلا تدعقو نيفيرشلا ارشب تماكو اركب فوصتو نائركلا
 بصني و أدتبم راضأ ىلع عفريف عطقلا تعنلايف بجو نالماعلا فلنخا ناو نو ركلا
 نإو ناميركلا اه ريدقت ىلع ناميركلا ورع بهذو ديز اج لاقيف لعف راضا ىلع
 تلكو ركب قلطنا ون يف لونلا اذكو نيب ركلا ينعا رب دق ىلع نوب ركلا تلق تنش
 نالاعلا اًرعغ تزواجو رديزب تررم وحن لوقن اذكو نيفيرشلاو نافيرشلا اًرشب
 ليعلا ذا رذعتم اذه لك يف عابتالا نبال بصان لعف وا ادع راض اوي نملالاو
 ليعلاب لقتسي نا امن« لكن أش نم نيلماع ىلا هتبسن نكي ال دحاولا

 سنا نرحل اًرتقم ثلت دقو ثرثك توعن ْنِإَو 7 5. ةارع 2 2ك ري لا ا
 <. + ندم سارح هاا 5-2022 مة 27 ةرها نووي وام
 العب يظئاء وضم 1 م حب نان عتابا عطقار
 2 َ 0 نكي ع 4 ع
 اظن قل ”ابمان"”وا 5 اًررضم تععطق ْنِإ 'بصنأ وأ عضراو - و >7 6 ه 2 جل 2 2-0 0 هيلا
 مسا عيش . ىلاعت ولوةك لوالاف فطع ريغو فططعب اًدءاصف ناتمن مسالا نوكي دق
 يناكاو . عرال جرخا يذلإو ىدبف رادق يذلإو ىوسف ناخ يذلا ىلعالا كبَر



 اا

 | تعن أو لاق ولف ويلا بوسنم ىنعم ىلع ةلالدلل ردصملا ظنل نرم ذخأ ام ىتتشملا ل ظنل نم حمام قتشملا

 ٌ ةلالأو ناكلإو ناب لا ءاا قتشملا نم نال لئن 0 د ديصص لغم فصو

 ا

 0 ىنعم ًانمشم 1 0 بورش د 0 برذو

 تررم موقفك ًالاعتسا امإو كيسا ءايساكو يذلا ىنعب وأ بحاص ينعمب يذو ةراشالا

 7 0 ةنيطعأ ّئ تطأ اركنم ةلهج يع و

 ديس لولا 31 إى باطلا تاك عاقيإ 0 0 ١

 نوكي ال ةركتلا درنملاب اهوآنل ةنا الإ اًربخ ةعقوم عقل اك ف درت عقوم ةلمجلا عت ظ
 ذي ل حلاو هلوق يف يذلاك اهانعم ىف ام وا ةركت آلا اهب ثوعنملا
 دل وول اكس ١ كن ابابري ريمض نم اهب توعنملا ةلمجلا يق دبالو هركذ مدقل

 فذحي دقو امدح رهبب ةأرما تفرعو ميركو وب ٍلجرب تررم كلوقك ةصيصخت

 4 ملعلل ريضلا

 |وباصا”لام ما دلال وطو ءانت مريغأ يردا اف

 تعنلا زاوج قالطالا اذه موأ املو اربخ ةتيطعا ام تيطعاف ِهلوقب ةراشالا اذه ىلإو

 تاذ عاقيأ انه عنمإو ةاونب ماهيالا كلذ عفر اهب رابخالا زوجي ناك ذا ةيبلطلا ةلمجلاب
 00 ير ا ل ةلمجلاب تعني ال ةنا لعف بلطلا
 ىنعم ىلع لدت ال اهتاف ةييلطلا ةلمحجلا فالخي ةدئاف اهب لصحيو توعنملا صصخت

 موا امو اهب تعنلا عسب الف ةدئأف اهب لصحي الو توعنملا صصقخت نا نكمي الف لصحم

 نإ يطل هور ملا ع فجابللا 6 ل كلذ

 طلتخي مالظلا داك اذا ىتح طبدخإو مون ىسا تلزام

 طق بئذلا تيأر له قب اوهاج

 هتقروب بئذلا نول يئارلا لايخ يف ءداريإل لولا اذه هتيور دنع هيف لوقم يأ

 7 اًرامس هنوكل

 [ريك ذبل دارفإلا اومزتلاف اًريبَح 507 0

 شالا
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 ١ سلا سس يسب سه م 7 يييسييييييسس ب ب 58دييد.دمهم »ادبيه

 | ف توداي ىضرو لدع لجر مطوغك قلب ليو أت ىلع اريك دصملاب تعني
 لرب



 ادلب

 - سل وه د 1-0

 انك روتي رزعأك الت امل 2 ركآَو فيتا يف آي
 أم ىلع ايراج كاك. ءاوسو تنتو ِهْفي رعتو هبارعأ يف توعنملا عمتي نا دب ال تعنلا

 يضرغلا ةفلاخم مزلي الثا ةفرعو ةركدلا تعنت الف هببس نم ءيشل ره ام ىلع وا هل وه
 ةقرعم ناك ىتف توعملا ليمكتل ءيمي امنا تعتلا ناف توعنملا وهو ةبسنلاب دوصتملا

 ةركنب الا ةركذلا تعنت الف عويشلاو ماهبالا نم ويف دصق ام لازو توعنملا سا

 ناثرظ موت .نرم اه انوص ةركدب ةفرعملا تعنت الو .امزك موقب ررما كلوتك ايلقم

 ناكاذا لا هللا ابركلا موقلاب ررما كلوقك ةفرعملاب تعنت امنإو اهيلع ربكتملا
 ةصوصخلا ةركدلاب ف كيح اهتعف زوجي ريكتتلا نم وتفاسم برقل ةنافسنجلامالب فيرعبلا أ

 هلوق يف نولوتي نيب وهلا مهنت كلذقلو

 يدعي ام لوقا مث "فعاف يئبسلإ مقللا ىلع ٌرما دنلو

 اء بقاع كاين هلك مانللا نم ميثل ىلع ّرما دقلو ىندملانال لاح ال ةفص ينسي "نا

 ريا لجرلل يف ردح مثوفو . راهنلا ةهءزطست ليللا ل

 اوم ام ثق لول اك اههاوس أ ركن ٍديحْؤنلا ىد َوهَو
 . اًيراج ناك ن اف هعقوم عقاولا فلا ىرجم اهعدعو توعنملا 5 يف تعنلا يرجي

 ثنين أنلإو ريكذتلإو عمجلإو ةينثلاو دارفالا يف ةقباطو ثوعنملا ريض فر ةلوه ام ىلع

 دي أر هأو انسح نيلجرب لون اك ةنسح أ ةأرمإو نونسح نيلجرب تررع لوقن

 ىه ام ىلع يراجئاك وهف يبسلا عفري ل نأف وببس نم ءيثل وعباس لعاب را ناك نإو

 ةأرماب تررم كلوق كلذو ثوعنملا ريم وعفر غي ةلثم ةنال ثوعنملا ةتتباطم يق هل

 كين أنلإو ريكذتلا يف هبسحت ناك يببسلا عفر نإو هوجولا ناسح لاجرب و هجولا ةنسح

 لاقي اك اههجو ندح ةأرمابو معرجو ةنسح 0 تررم لاقيف لعنلا يف اك

 تررم لافيف ريدكتلإو دارفالا خيجتا آعفار بف زاخو اههجو -ويعا  ا

 ةئباطملاو ماسلا ركذملا عج عيجي نا اًضيا هيف زاج أ عاركو هوابا عرك لجرب

 هنالغ تينسح لجرب تررم لاقيف ثيغاربلا ينولكا ةغل ىلع عيجإو ةينثنلا كيس

 هاوبا نير كو
 ل 0018 .ارا و 9 - م4 را < -

 بسننهلاو يدو اذك ههبشو بردو بعصك قتشوب ْن 5 دضأو :

 يربط تاتا “0022-9



 , 1١

 ْ] تلق ناف لصالا نع جور ا نم ميدفتلا ىلع بترت ام رفنغإو مدةف بولطم

 لاقيف تابثالا يف رهاظلا ليضفتلا لعفا عفري نا متركذ ام ىضنتم ىلع زجي) لق

 هه صصخلا ةيبولط» نال ت تلق ٍديز نيع يف نم لمكلا ونيع ىف نسحا الجر تيأر

 نوصي يننلا يفو ةدئانلا يف ديزب ثابثالا يف ةنال يننلا يف هت ولطم نود تابثالا

 رهاظلا اهعفرو ةنصلا مدقل نع مل ناك كلا ذك كلاذ ناك اءلف اب ذك نوك نع مالكلا
 هرعسبلا و الجر تيأر لاةيف أدتبم ةلعجو ىنمملا يف هل يف ٠١ ميدقتب ةدودنم
 ابجوم اًرما سيل رهاظلا ليضفنلا لعفا عفر نم عناملا نوكلو ديز نبع يف هنم هنيع

 ةنم لكلا ترر. نولوقيف لعانلا مسا ىرجم ,ؤارجا برعلا ضعءب دنع درطا

 | ةعفر يا رزن رهاظلا ةعفرو هلوقب ةراشالا ةلكسملا هذه ىلإو هيوبيس كلذ ىح هوبا ||
 : تف ءلا مالك يف ليلق لعنلا ةيقاعمل هةيحالصب درتم ريغ رهاظلا

 26 تمععنلا

 لَدبَو نو 0 لوم امس 1 ب
 دوه هر_د

0 

 تلنعأ د هب م ممو 1 هنو 32 0 1 6 يات 0

 5210 كراشملا يلونف ددجتلا 50 هبارعا يف هأبق ام كراشملا وه عباتلا

 بوصنملا نهد لاحاو | أدتملا رستم 2 خاعام لصاحملا يلوئو هربغو عباتلا زو

 اماف لدبلإو قسلا فطعو ناببلا فطعو ديكودإو تعنلا عونا ةسمخ عباوتلاو

 تثرر. ومن عوبتملا يف ىنعم ال لزب حم هاما هعوبتم مضوملا بانا وهف تعنلا

 عاون الأ معيب سنج عباتلاف هوب ١ مرك لجرب تررم وحن هب قلعتم يف وأ عرك لجرب

 يف ىنعم ىلإ اع هتلالدب يلوقو هك دبلاو قنا فططمل جرخم صصخ و عحضوملإو ةعيئشلا

 0 قبس اهتم هأوقب هدارم اذهو نايبلا فطعو دكوتلل جرف هب قاعتميف وا 3-7

 دشن سصسسصش*شت٠س4ُي4سي: همهم تس سمسم هس سس يييس يس صسصسسلا ب ب ب باجل

 نم ..د نايبب اطانحإو ةكرشلا ةنع عف ارو هعوبتم لكم يا قلثعا وب ام مسو وأ

 دماوجلا نال قئشب الورم وا اقتشمالا نوكي ال كلذلو هب قلعت. وا هل يتلا تافصلا
 ينع اينغ مسالا نوكي ام اريثكو اهريغ ىلا ةبوسن» ناعم ىلع ابعضوب اهل ةلالدال
 ذوعاوجن مذلاو أ نيل.اعلا يبر هلل دمسحلا وحن جدملا دمقل تع ف صضصخغلاو هو

 كلونك ديكوتلاوا نيكسملا كنبخاب تررمون محرتلا وا مجرلا ناطيشلا نم هللاب

 . ةدحا !و ةخنن روصلا | سر > د م دق دخاو ةكيورطلا يق خذاك ترتب واق كييك دسم هادا ذلك كش هلا ةسو درع الا دلال
 ماس يكس حاب
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 سب ت2 يل ري تت تت تل يي يت تأ
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 ع جل

 0م 2
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 ل

 هاتان مدل لقاك يرف 1 حا الجر تا رراع الانف ماللإو تنلالا
 يغني ناكف تلق ناف ديز نيع يف هنسك لدكلا هنيع يف نسحي“ اعز كار اع

 ريض ىلا فاضملا يببسلال ليضننلا لعفا عفر زإوجي اذه لذ زاوج يضفي نا
 نسحأ و ع تاينالاب قروي يا ردم نحل ناو تيل امروخ فورا
 ١ لعفا عقوم م لعنلا ننال كلذ يف ]ا ةنال (علي زرزنيع يف نم لكلا هنيعةس

 ايلا هعقومم عي ن نا زاوج رهاظلا ليضنتلا لءفا عف عفر دارطا يف ربتعمألا تلق ل. ضفتلأ

 تازلام اقوا كل ىورت الز كل ذك نيل دروا يزن قاف م لا
 | ليضفتلا ىلع ةلالدلا تتاف نسح عرا شب نسحا عضوم تيتاف هنسكك هوبا نسحي لج
 ةيس ةقاف اذا ةنسح عراضب نسحا عضوم تيتاف ووبا ةنسحي الجر تيأر ام“ تلق وأ
 ةريرغلا لعتةلالدلا تتافاو: ندا ةنم قبب هن اراه تقح دق ثعك نسما
 ]| نب ده اروع لغي قوبل مقوم مختل قي نا تيار للورمإ طنا ل فأر لعن حافتمل
 دلير |نيكيزو هام, لبكلا ونبعيفنسحا الجر تبأر و يف لولا اذكوعطدست )نيهجواا
 هنسك ل دكأا هنيع يف نسحي هل راق ارو اه فرو دحر واكس يح هيف كلفت نا كتاف

 يفليغخختلا ىلع ةلالدا| تتاف ديز نيع يف ةليك لكلا هنيع يف نسوا ديز نيع يف

 هجولا ىلع درو ىتم ليضختلا لءعفا نا يناثلا رمالا يناثلا يف ةزيرغلا ىلعو لوالا

 يف هل وه ام ناف يبنجاب نم نيبو ةنوب لصفلا مزاي ناقل فال اهكفر بدو يدك ذأ ١

 ةجاح يإو تلف ناف هب لصنلا رذعتاو ادع راك بحل ١ ةلءاف لع ل ول ىنعملا

 2 هال تا ارااو لا ن٠ نعي ترحل ع عاب وي كللذ ىلا
 د قاما )ناز ار اج لاكن ني ان رلع اًنيدقي هدا لل ادع و تعرف
 لاعإو هرسنم ىلع ريضلا ميدقت عانجا مث نع ابنك رخو ل تلق ديز نوع يف ةنم

 ومدني نا ةيهارك مدقي مو بوأقلا لاعفا نه وه سداو د>]و ىببمل نياريتض يق ربخ ا
 | ةلعل سيل رهاظلا ليفنتلا لءفا عفر نم عانتمالا ناف مأب س ا نورك

 ىهو ىلوا ةتياعر ام ةحاز اذا هاضتقم نع فلختلا زون يناستسا رمال وه اغا ةبجوم

 هصيصخت لكلا ندصو زاتسي ام ةفص كاذو تما ر ا يف هداربإو "ما وه ام دقت

 لجر صيصخت ىلع افوقوم مالكلا قددض مراك احر تمار امنا قررا كلنا ضرع لأ
 الزاجل يو رطل هاردي ورمل قدح | اهي ايي فأر 0 لصحي ملةنا نكي رماب
 كالك ف وؤرلا ءاطماةهدنل ناك انقر الدوم وضخ اكد ةادصلاب كقوذرم, ناك للف
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 ْ بيطا ةنمت دوز اموالختنلاىنج تدوزو ًالهسو الها انل تلانف

 رخالا لوقو

 لدكأ نهنم ءيثال نإو عيرس اهفوطق نا ربغ اهبف بيعالو
 ديز لون يبجاب ةنم لصفي )ل هيلا فاضملاو فاضملاب نم عم ليضنتلا لعفا هبشلو

 / لوق يف نالدف عيدجا دقو كاذ نم يدبع ىظحا تنإو ورمع نم اهبجو نسحا أ
 زجارلا

 نظرا ايات ا وو ١ يطاشللا جمرة
 نشخ ذاذق ثايب رأي نم

 نبل اريك العف بقاع ىتمَو بزي رهاظلا عقر
 م هم هاروص طل 1

 مج و 4 يفر نه ملأ فكرا 29

 ْ ا موق ا 4 يي ا 5

 ىلا بحا مايا نم ام . لسو هيلع هللا ىلص ةلوقو ديز نيع يفةن هلأ | هنيعيف نسحا

 رعاشلا لوقو 2 يذ رشع يق ةنم موصلا |ميف 011

 ايداو مظب نيح عابسلا يداوك ىراالو عابسلا يدإو ىلع تررم

 اياراص هللا قو/راستالا# فكرا و ن٠ نتن ورنا تكونا هيلا
 مدقتل فذح نكلو عابسلا يدإوك ةنم ةيإت هوتا بكر هب لقا ايدو ىرا ال هريدقت

 وب نردحا دحا ١ لوفئو هب تثيلت يا ناكملاب تبيأت لافي لوضنملا ىلع لد ام
 غضا ةتادالا ديب هنا سس ليج ا كلا ىلاةادحل ام ةللطار نب نا

 فدذح مث ديز ليج نم ريدفتلا كيس راصف ىنعملا يف هل هتسباللل ديز ىلا ليما

 ْ فيفر نم سانلا يف سو نلك ةلوق كلذ ريظنو ةمافم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا

 اهوحنو رودلا هذهف ةنع هللا يضر ركيابا ينعي قيدصلا نم لضفلا هب ىلوا

 ام اهدجا نيرماب كلذ للعي نا نكميو دارطإب رهاظلا ابيف ليمفنتلا لعفإ عفر

 لعفا مقوم عقي برا نح ىماةنا ينعي انيث ريثكف ةلعف بقاع ىتمو ةلوقي هيلا ناشا ||
 ةلص يف يفملا ىنعمي لعانلإ مسأ لاعا مص 57 رهاظلا ةعفر مح هانعي لعف ليغنتلا



 زم

 يزل ماللإو فلالاب اقرتم ناكاذإو لضفا نهو :لضفا مو للضفا اهو لضفا شو
 ةاوقب دارا وهو عيجتإو ةينثتلإو دارذالاو ثين انلإو ريكذنتلا يف هل وه ام ةقباطم

 نهو نولضفالا هو نالضفالا امو ىلضنلا ضو لضفالا وه لونث قبط لأ ولتو |

 دارفالاو رك ذهلا ةمزل ةركن ىلا فيضا نراف اقاضم ناكاذإو لفنلا وا تايلضفلا

 لاجر لضفارهو نيلجر لضفا اهو ةأرما لضفا شو لجر لّضفا وه لوقن درجلاك ٠

 دارفالا موزل يف درجلا قفاويا را زاج ةفرعم ىلا فيضا نإو ءانتن لّففا نهو |
 فلالاب فرعملا قفإوي نا زاجو موقلا لضفا اهو ءامنلا لذفا يف لاقيف ريكذتلاو |

 عينجا دقو مونلا الضفا اهو ءاسنلا ىلضف يف لاقيف كاوه ا ةتباطملا موزا يف ماللاو |

 موي سلاجم ينم كبرق|و لا كبحاب مربخا الآ . لسو هيلع هللا ىلص هلوق يق ناهجولا |

 ةقفاوم زاوج ىلإو ٠ نونلؤيو نونلاي نيذلا اًقانكا نوطوملا اقالخا مساح ةمايقلا

 فتسي_يجو وذ كضأ ةفرعأ. امو هلوقب ةراشآلا ماللأو فلالاب فرعملاو درا فاضملا

 . نركب طورتم فاشل 3 نيزمألا نوح نأ يقبااكم شم كاياؤن اذا اذه. لوقت

 وب دصقي ملاذا امإو ليضنتلا ب ادوصتم لعفا ناك اذا كلذو ْنم ىنعب هيف ةفاضالا

 نإورم يب الدعا جتالإو صقانلا وفك هل وش ال ةقباطملا 0 2 دب الف ليغفتلا

 سيم دربملا دنع وهو لليضفت هب دوصقم ريغ لعفا ليعتس ام ارينكو مالداع يأ

 2 لخلا اديك يذلا وهو قادت ةلققو . مسونن يف امب لعا كبر . ىلاعت ةلوق ةنمو

 عاجلا لوقو هيلع نيه وهو 6-0 يامي اع كبر يأ 9 هيلع نوها وهو هكيعي

 ةليوط ةزيزع دارا
 ” قا 0 هم < 7 0

 1 1 هن 7 1 ٠ 0 ها اسم

 |هدقم دينارهيزتكر تايولف أوهفتسم وي ولتب نكت 0

 اكَرَو ارزت مدقنلا رابخإ ىَدلوديَح تنأ نم لك
 بجذمل الا يلد مدقتي ال نأ ةفحن هيلا فاضاإو فاضملاب هبش نم عم ليضنتلا لعفأل

 .لعفا ىلع اههدفن نم كاذ ذا دب ال ةناف ماهنتسا مسا نب رورجلا ناكاذا كلذو |

 كمهارد مث نمو ريخ تنا نمح لوتث مالكلا ردص هل ماهغتسالا نأ ةرورض َليضفنلا

 لعفا ىلع مدقتي ل ماهختسالا ريغ نب رورجملا ناك اذإو كضفا ثنا مجأ نمو رثكأ

 رعاشلا لوتك اليل آلا ليشفتلا



 1 اا

 ١ نم ليفت لإ وال لد 521007
 ظ
ْ 

 هيف ليضنتلا ىلع ةلالدلا ىلا 0 هيف عئامل هظنل نم بجمتلا روجي ال ام نا ينعي
 زيمبو هارجم ىرج ام وا دشا نم ليضفنلا لعفأ ىنبيف ةنم بجتلا ىلا لصوتي ام لثب |

 و عجنإو اروع ناو اجارختسا رك كلوق وحن كلذو 0 هيف ام 0

 و را در ورخا يطب ا ور ادرونم د ار ول 2
 ن٠ درو ماللإو فلالاب فرعمو فاضم برضا ةثالث ىلع مالكلا يف ليضنتلا لعفا

 ةراج ةياغلا ءادتبال يتلا نب كلاصنا مزل دروع ناك ناف ماللاو فلالإو ةفاضالا

 نم ريدنتب ىنغتسب دقو ركب نم نسحإو ورع نم مركا ديز كلوةك هيلع لضفللا
 ةرخالاو - ىلاشت هلوتك اريج ]قدم لسفا ناك 121 كلذ كيو للدل اطيك ذ ىع
 شالا ]روك الاد وا ةنض ناك لذا كلذ لاو ا ح

 ليلظ دراب ين ادغ يليقل نا ردد يحاو رت

 00 ات اك
 ١ نم كلاصتارجي ل للضفالا ديز وحن ماللاو فلالاب اًقرعم وا مولا لضفا ديز وحن
 ةلوق اماف

 رئاكلا ةزعلا افاو "ىصح,ع.رثكألاب تسلو

 ىحن يف يثاك سنجلا نايل لب ةياغلا ءادتبال تسيل هيف نم نا اهدحا هجوا ةثالث هِنف

 روكذملا هيلع لد فوه ةقلعت اهنا يناثلا مينيب نم يا عاجلا سيرانلا مهنم تنا
 يف ةناضالا نء اعنمب مل 5 نه دوجو نه أعنمي ملف ناتدئاز ماللإو فلالا نا ثلافلا

 رعاشلا لوق
 قيسكا عاشترلا نسلق لاك, , . تفارق هبت ذآ أ 0

 يقتسملا ش اشر نم دارا يلع و 1 لاف
 «ي 1 0 . 200

 | ادحرب نأ .اريكذت مرا  ادّرِجْوَأ فضي ركل ْنِإَو
 0-00 3 3 ا

201 
٠ 1١١ ١ 3 

 . هه ىلا هَ .

 ةةرعم يذ نع ناهيجو وذ فيضأ ةفرعيل امو قيط لا ولو

 ْنِر هي ام نبط وهف ونت مل ْنِإَو نم عم تبوت اذِإ اذه
 | لضفا وه كلوتك لاح لكب دارفالإو يكل هفرزلا طاع قيمللا للما لاكش



 لكما

 الجر ديزب بح وحن ةدئازلا ءايلاب رور# رخالاو الجر دياز بمح كلوتك عوفرم
 رعاشلا لونك اهنيع ةكرح نم لقنلاب ءاحلا ةمومشم أذ ريغ عم بح ءيجنام رشكإو

 للتنن نيح ةلوتتم أبب يحوي د اهجلرف رع اهولتفا تلقف
 مينع هللا يضر راصنالا ضعب ل ونكا اهتراح ضن ال دقو |

 انيقذ هريغ اندبع ولو انيدب هبو هلالا ماب

 انيد "بحو ابر اذيحن

 مظعتلاو ني ذلاب اط ا ةدابعلا ريض ّر و انيد هَ دابع بح.يا |

 2 ليضنتلا لعفأ د

 5 ذللأ باو ليضنتلل لعتا بهتتلل ةنم _غوصم نم ص ظ
 0 ب لك ا يعم كللذو ليضنتل رع ةل الكل لذحا ىلع فصولا ىن#
 ةلعا امو ديز ىلففا ام لوقت 5 نسحإو ةنم ملءاو ديز نيا و ا
 زوجي ال ببعتلا لعف ةنم ىنيي نا زوجيال ام نا ينعي ينا ذللا بأو ةلوقو ةنسحا امو
 لعف نه الو ىوسو ريغك هل لعف ال فصو نم ىنبي الف ليضنتلا لعفا ةنم ىنم نأ
 ينبمالو روعك لعقاب ولعاف مسا نع ربعمالو جرذخسا وحن فرحا ةثالث ىلع دئاز
 تاك ىنمملا توافتم ريغالو سئبو منو ىسمك فرصتم ريغالو بردك لوعفللا
 بهجتلا يف اك ويلع سني لو ظنحو اًذاش دع كلاذ ن.ءيش نم هّانب عمس ناف ينفو
 نمل ا وه اولاقو هب نا تلق 5 لهف.هل نكي /نإو هب قحا يا اذكب ندا وهلول
 اى اذك نم رصخا وه .يشلا رصنخأ نم لوقلو هل لعف الو صل ن. هونبف ظاظش
 دشا يا ديز نم يل مركآو فورعللل مالوإو ماردلل ماطعا وه |ولاقو هرصخأ أم لاني
 كيدحلا ينو قلذملا نبا نوم سانا لخلا يفو هريغ نه رذفا نراكملا !فهاو املركل
 ىهو لقا نم ةنال سيقم هيوبيس دنع عونلا اذهو ٠ عيضأ اهإوس ال. وهن . فيرشلا
 كّوناو ةدم جوها وه لوفلو ليضنتلا لهفإو ةنمبمجتأ !لعف ءانب زاوجيف يئالثل ؟هدنع
 قمحا ود لكلا ينو ةكونا امو هجوها ام لاقي 5 لعفا ىلع ولعاف مما ناك نإو ةنم
 قيبقل) تاذ تهل هقا, كيك نم ىقزا موق اماو بارغلا كلح نه دوسإو ةقنبه نم
 اهيف سبل ال نال ةلعاف رس ملام لعف نم تناك نإو ةذاش دعت الف كلئجاحي ىنعإو
 لعاف لعءف اه لوتسي مذا ظ



 ذم

 تربك ىلاعن هللا لاقو ركب امالغ ٌوءرو ورع مونلا بحاص َوضقو ديز لجرلا مّلع

 0 دم تاو نامل تواتنات 4
 اذبح آل لتف امَذ درت ْنِإَو اذ لعافلا اًذبح معز لنمو
 لاف اذبح ال لبق مذلا ديرا اذاف ديز لجراا من لاقي ام ديز اذبح حدملا يف لاقي

 رعاشلا

 ايه اذبحالف يع تركذ اذا غنا ريغ الملا لما اذبحالأ
 اذه يف بح نأ نورب مهناف نيب وهلا نم ةعامج ىلع ٍدرلاب ضي رعن اذ لعافلا هلوقو

 ءالوه نم مث !ًدحإو اًنيش اهعم ةلوعجم اذ عم ةبكرم يف لب دانسالاب ةلفتسم ريغ بابلا

 اهها ىلع ةلعاف ةلعجي نم مخمو ًادنبم اذبح نا ىلع اًريخ اه دعب صوصخلا لمي نم

 نا دعب فورخ نبا لاق ليلد الب اصا نع ظنللاجارخإو فلكت نيلونلا الكو لهف

 هيوبيس ل وق اذهلاقو اذبح هربخو ًأدتبم ديزو لعاف اذو لعف بح ديز اذبح لئم

 ' كلذ ريغ عز نم هيلع طخأو
 رعب د ودل 2 جل 9 0
 الثملا يتاضي َوهفاذب لدعت الّناث اب ١َّصوصفتل ا اذ لؤأو

 اعومجمو ا ىنثم وا !درغم اكنوم وا ناكاًركذمءذلا وا حدملاب صوصخلا اذ عبتا لوقي
 !ذيحي لوةلف,ريغن الا ل اتمالإ و: لدملا قر راج ذبح باب زتالياذ١ ظنن نع لادعنإآلو

 نيباتسقباظ ولو تادنلا |ذيحر نو ديلا اذيحو ناديدلا. اذبحو دنه ذو ديد
 / مف لوفن 5 نوديزلا ءالوأ بحو دنه يذ بح تلق حدملاب صوصنخل و لعافلا
 فيصلا |ولاق ام ريغي مل لثملا ىرجم ىرج املةنا آلا نو ديزلا لاجرلا منو دنه ةأرملا
 ىلا فاذم درنم ىلا ةراشا اذبح لوق نم اذ ناسيك نبا لافو نبللا تعيض

 صوصخللا فذ دفو اهنسح اذبح دنه اذبح ريدننف ةماتموه مقأو فذح صوصخلا

 رعاشلا لاق من باب يف اك وب لعل بلبلا اذه يف
 براقنملاب سيلام ىوطا تحم“ امبرو هايحلا الول اذبح الأ

 ةأرما دنه اذبحو ديز الجر اذبح وحن ربيت هدعب وا ةلبق ركذي دقو
 2 ترده هل تاس نهرا 2 0 2086 2 م ها ٍِ

 نتكاحا مامضتا اذ نودو ابل اب نت أ بحي ممر اذ ىوس امو
 اههدحأ نييرضض ىلع كلذ اذ ريغ حدملا أهب دارملا تح لعاف ٠ يحي دك هنأ ينعي
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 ( ىاةدويحم ةلصخ لكيف نيعئاشلا ماعلا مذلإو ماعلا حودنلل سئبو معن ناك امل

 | كوكو ديحلا لاصخ يف !دوبحم دومحلا نوك عبشي نأ وهو اهنتحت دعبتسملا ةءومذم

 دصتل لهيفنلاو لامجالا يتيرط ماعلا رمالا ةيس اهيياوكلس اهنالخ يف اموهذم مومذملا
 من الانف مذلا و ١ حدملاب صوصخلا ىلع ل ديان لعادلا دعب |ىهاجن ريرتنلا ديزم

 فلالاب لعانلل 8 ةرعم لجرلام هت تلق اذا كنا ىرت 1 ةلجر منو ديز لجرلا

 ىلا حدملا هجوتي فيد ا 1 زيغ ار ًالجر م مذ تلق وا ةيسحلا ماللاو

 يي مرا يل ل 0 0

 ةدبرمو محلا يّونث نرم لصحميث ليصفتلا ليبس ىلع ايناث هيلا هجوتي فبك صوصخملا أ

 نأ م ذلا وا حدملاب صوصخلا ف نويوحملا زوج دقو داعبتسالا كلذليزي ام ريرؤتلا ا

 معن هري لال فذمنا بدجإو فو ذم أدب هم ريخ نر ناو ةلبق ةليحلا ها 61 7

 ىه نم حدملاب صوصخلا نع ا ع اهنا نك دير نلف لكلا

 ديز ود هل ليتف

 0 ا ع 3 0 ع 0 نأ و

 راعلا كلونك 51 كلذ ينغيف حدملاب صوصخلا ىلع 98 أه معن ىلع مدختي دق

 انا سو هياع هللا ىلص بوبا نع ةياكح ىلاعت هلوق هوحتو عبنملا يا ا معن

 رعامشلا كو“ دبعلا معن اًرباص هاندجو

 "لئاسولا ريدعم منقل يرزياي كتديعا يلا

 الوسم مع هلال يذ نم 1 1
 لعانلا روك ىلع راصتقالإو فرصنلا مدع يف سثب لاهتسا مذلا يف هاس اولمعتسا

 ءيجلاو هدعب زبيمتب !رسفم اًرمغم وا امم فرعملا ىلا افاضم وا مالثإو فلالاب اقرعم

 ءاسو ورمع لجرلا مالغ ءاسو ديز لجرلا ءاس لاقيف مذلاب صوصخلاب لءافلا دعب
 . ىلاعت هللا لاقو ٠ اقنترم تءاسو بارشلا سب . ىلاعن هللا لاق اك دنه دبع امالغ

 لعجإو ةلوق . مهيفنا هب إو رتشا ام سكب . ىلاعت هلوق دح ىلع اذهف . نوكحي ام ءاس

 عافتنالا نمتمنكم اذإ ءيشلا تاجحا لاقي ديق الب يا الجسم منك ةثالث يذ نم العف

 ىلع ًالعف ينالث للعذف لك نم + ينبت برعلا نا ىلع هيبنتلا ةرابعلا كهب دارملإو اتلطم وب

 كلونك من ىرجم فرصدتلا مدعو لاهتسالا يف هيرجتو مذلا وا حدملا دفنا اق

 رج 0 ]رورو رب بسسس



 امك

 |وهتثو نيلجر اعن يئاسكلا ةباكح رم دقو . ديلولا نب دلاخ هللادبع مف . فيرشلا
 ا نر ةفاضالب ران ل ردي نام شملنا أب ًالاجر

 راك رع <
 مو لا ى

 'رهتشأ د لق م الخ 4 3 رلعاقَو را عيحاو

 ا ديز الجر لجرأا مع 2 الف زييملاو رهاظلا لعافلا ني عيجما هي وبوس 8

 لثب اكس دربملا هزاجا دقو زييملا ىلا ةجاح الف لءافلا روبظب عنترا دق ماهبالا

 رعاشلا لوق

 قيانم ءالز ماو الن م لحخلا سئ نوييلغتل|و
 -يجي دق كلذك ل عنرل ءيحي امزييمتلا ناف حالا وه دربملا هلا بهذ امو

 1 ا 50 ىلاعت هللا لاف ديكوتلل

 بلاط

 ا داس ايم دب ور ل نبا نتف سلخ ككل

 تل ا ور ل
 وب اورتشا ام سكب .ىلاعت ةلوقو تعنص أم من وحن نر. ام يف لبق دق هنا ينعي

 لعانل ةرسنم ضو زبيقلا ىلع بصن عضوم يف ةفوصوم قرح ارز رج . ممسفنأ

 فلالاب قرع ايما .نركت ل نإو ةيلعافلاب عفر عضوم يف ةلوصوم نوكت نإو اهلبق لكنلا
 ل كللدوو + | نب دلاخ هللادبع معن . سو بلع هللا ىلص هلوف دح ىلع ماللاو

 نلرا نيوخا كاك م كان دملج زا كانك ورا اهل

 اموحن يف اهلفم ةفوصوم ريغ ةركن يثو نكتسملا لعافلل زجيقلا ىلع بصن عضوم يف أم

 يثو لعاف ابا ىلا فورخ نبا بهذو اذك لعنا نا ام ينا لوقو !ًديز نسحا
 ةتفقد وحن ةلص ريغب ةفرعم ةمات ام نوكتو لاق هيوبي-مهذم هنا تزو ةفرع ٠ مان مسا
 | فاضملا فذحن اهذادبا ءيغلا معن يأ يف اعنو قدلا م ١ يا هيوبيس لاق ادد

 لدي ال هيودبس نم لوذلا اذه نا يدنعو ةمانم تاقددلا ريض مقاو ءادبالا وهو

 مالكلا لينا نام طف وبا نك دبل رار ارافف ل نع ناوي عسا وللا

 عفر امضوم نأ نايب الو م 7 راسن دل 8
 مم م روم < ىو 0 هن 00 رو

 ادبا ودبي َسِِل مسا ٌريخ وأ ادتبم دعب صوص 7
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 املأ

 رجارلا لوقو ريعلا سئب ىلع ريسلا من رخآلا
 .رخاف بابشو ربط معنب ركاب ريغ هللا كبك

 ريعلا سئب ىلعو دلولا معنب يف ٌرلا فرح لوخد نوكي نا زاو+ل هودروا ايف ةجم الو
 لئاقلا لوق يف مان ىل لع ةأوخدك

 "بناج نايللا طلاخمالو ةهبحاص مانب يليا ام كرمت
 اكل ىرؤف ةماقم هتفص تميقإو فوصوملا فذ> مث هبحاص مأن ليلب يلوأ ام هريدقت
 ربع ىلع روسلا عنو دلولا معن رداوب !وب يف ام هلَضا نراك هددصب يع تب 1
 امأو رجا فرح ١بيلع لذ دف ةماقم ةتفص تعقاو فوصوأ ا١ فذدح ُ ريعلا س
 ىَع ظنلل مسا !اعج ىلا ةيلعنلا نع ةلكلا لقنو ةياكحلا لع وف ريط معنب ةلوق
 متل ةللكب هللا ك كبس ىنعملاو . لاقو لبق نع كانا سو ديلع هللا لعل
 2 5 وهو سئِب و مع 1 تاغل عدرا سابو مف فو نوما رئاطلا ىلا
 فر» ةنيع أم لك يف ة نا عرألا با تاغللا هذهو عابتالاب سئو مدئو سئبو منو
 يل تاكل هلردر ذخر ريد و2 يناثلا روسكم“ لاو لجو يللا دحاوإ قلع
 ماللاو فلالاب اق رعم ًالعاف نايضتفي سثب و مف نا هب نيبم ةثاللا تاميالا ر 521
 زييقلا لع ةبوصنم هدعب ةركدب اًرسفم اًريضم وا ام فرعملا ىلا افاضهوأ د دما
 هريظنو امر كلا ىنع من وحن ينانلإو . ربصنلا معنو ىلوملا م .ىلاعت 0 لوالاف
 ماللإو فلالاب 5 لل كبل اعل 407 اد معنلو . ىلاعت ةلوق
 رعاشلا لاق م مولا بحاص مالغ معن ومن كلذو اهب فرعملا ىلا فاضملا ةازنمب

 لئاهح نم ”درفم ماسح ريهز بذكم ريغموفلا تخا نبا معنف
 ١ رعاشلا لوق ةلغ.و ديز رشعم اموق مذ كلوتك ثلاثلإو

 ندالا يذ *الينسأو يغبلايذ 0 ترذح اذا ىلوملا الئوم معنل

 .ىلاعت هلوق هومثو هدعب زبيملاب رسفو لدانلا رضاف ىلوملا الثوم لئوملا عنل ريدفنلا
 هباع هللا ىلص هاوفك ريمغلا سنج معلل زبيمتلا نع ىنغتسي دقو . الدب نيملاظلل سئب
 يف بلاغلاو ةنسلا تسعناو نا ةنسلابف 0 تمعنو اهمف ةعمجلا موي 5 ند٠ سو

 تال بلاغلا كلف انإو ةروكذملا ماسفالا ذحا 0 جري ال نأ سْنبَو معن |
 لولخ من وم ةدرفملا 0 نوفر برعلا نم اسان نا ىدح شنخالا |
 ! عفا يثو ديز من ليف امترو ورع موق ا !

 7تب25ئت 525252222222272

 ظ
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 ديعسوبأ لاقو روصنلإو روهشملا وهو زئاجكلذ نا باوصلإو هلوبعمو بمجتلا لعف

 لعنلا اهيلوتو ام مدقن كنا دارا انا عضوه نع ام ليزت الو هيوبيس لوق يناريسلا

 نم رينكو ةنمبجتتملإو لعفلا نيب لصنلل ضرعتي لولعتلا دعبةنم_بهعتملا مسالا نوكي و
 يذلاو ةدن اذهو دربملاو نتنلامعل ءابأي ممم ريثكو رجلا مع ٠ كلذ زيجي انباوكا

 عادلا لاونكف امانا ضر ايلكشنلا كلردلل ل امهم اوال “لح ل كن

 امدلقملا وكي ناانيلابحلإو ا! داون ذقت قيطمملا :يدلاقو
0 

 رخل لوقو

 ربصلا ىلا ليبسال نكلو اًروبص يرينا بللايذبىرحا ام ةليلخ
 رثكاو . اهءانل اغلا يف ىرسحا ام . برك يدعم نب ورع لوتكف رثنلا امإو
 الجل لاب ندع[ اذ الا زوو ةطياتب تاركا ىاحتتإو .اهتاطع تايرالا .

 رعاشلا لونك ةدئازلا ناكب ام نيب و ةنيب لصنلا بجمنلا لعف يف زوجي امو نسحي نأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جدي

 انايشيإا ىره افعإ كلذ اذهل كل نأ نم ع نال

 2 6 1 أهو سكبو معن -
 ه”,و - هج همم هه

 نيسأ نا 3 0 و 9 نيف ارصتم  8ظ - ) + ١

 اًمرخلا ىنع م يلق ل يلدا ذأ لا رام
 ا ٠ لسكن , روصم ييسر يرو 1 ا

 ليلدلإو مذلإو حدملا ءاهنا اهب دوصقملاو نافرصتي ال ظنللا ايضام نآلعف سئبو مف
 ريمض لاصنإو برعلا عيج دبع اهييلع ةنكاسلا ثينآنلا ءات لوخد زاوج اههعيلعف ىلع

 الاجر اوهعن نوديزلاو نيلجر اهف ناديرلا ممعيئاسكلا يح يئاغلف اهم زرلبلاعفرلا
 ايملع رجلا فرح لودي لح |. عرايا اهنااملا.نبفرحل) رثكا و ءارتلا كحتو
 لوقو ةقرس اهرب ءاكب اهرصن دلولا معنب يام هللاو تنبب ر 1 ظ



 يف لوقن لّوَوملا ردصملا ءارجت ىرجام وا دشا ءاليرإب.آلا يف كلذو الف لومفملا
 ام ديز تام وحن نءو. هجارختساب ددشإو ةجارفتسا دشا ام جرفتسا وه نم يسجتلا
 ديز موني ال نا برفأ ام ءاولاب جاع امو.ديز ماق اموت نمو هتومب عجنأو ةنومم عجن
 ردصملاب ينآتف هب جبتي ال ناب برقإو ءاودلاب جا الزأ بيرقا امو.موقي ال ناب برقأو
 لوفنو وي بجمتت يذلا لعفلا هيف لمت نإو يننلا ةعم لمهتست نا نم نكمتتل لّووملا
 جتتأو. هرو ع معينا امو ةيرضخ كدَحِإَو ةترضخ دا ام روعو رضخ وحن نم ككل

 هوشإو 00 برضا ددشإو .برضام دشا ام ديز برض و نمو هروعلب

 ربدصملا «ىاليا زاج سبللا نمأ ولو. لوعفملل ينيملا لءنلا ظنل ىتبيل لوما ردصملا
 9 عرسأو دنه ىانن عرسا ام وحن عيرصلا

 0 ةيند 0 5 0-0 0 را "يكحأ 0

 هجو ىلع طورشلا فوتسي مل ام ب + يل ةنأ ىلا تيبلا اذهب ةراشالا

 هرصخأ ام لوق كلذ لف ةنلع سان الؤي/ كلذ نم عمس ام ظنحن لجن 3 زدنا ذودشلا

 لوعنفل يئبم ُةن ا اهدحا ناعنام هيفف لوءنفلل ينبم يس خ لعف رصنخاف رصخخأ نم

 .نم يثو ةنعرا امو ةقمحا امو هجّوهأ ام ملوق ةنمو فرحا ةثالث ىلع دئاز ةنا امهناثو

 يعن + وب دب سعإو ءاسعا ام ملوق ةنمو ةلهجا ام ىلع اهو اج مءآك لعفا وبف لعف
 لف ال فصو نع بمجعتلا ماأنب اضياذاش وه أَمو فرصته ريغ وهو ةبراقهل يذلا

 يف ديلا ةنيفخ يا عارذ ةارملا لاقي ل زغلا يف اهدي فخا ام يا أاهعرذا ام وفك هل

 اذكبن قوه موق نم هوقتشا وب قنعا يا اذكب نا طوق ةلثمو لعف هل عمس لو لرغلا

 هل لعف الو هب يا
 هم هد 27 يا عن مضلا لود

 ازال. ةلضروب كلويمل ... عنو نا ةيبارلا انيك لفك

 ريع 6 كح ىف اخو لمععسم زج فرحي 1 ٍفْراظيإ هل لدعم

 ا نيبو نيب لصنلا عانتما يفالو هيلع ببتلا لعف لومعم ميدقت عانتما يف فالخال

 فرظلاب لحذلا امأو ىدانلاو لا تاك مرورباو راجنإو فرللا ريغب ةنم بجهتللا

 لاق صن ويف هيوبيسل سيلو زاوجلا عيجصتااو روبشم فالخ هينف رورجنإو راجإو

 ظ نيب فرظلاب لصنلا عنم هول اهطاتم وأ يلبس 9 ةلويرؤل انا داعش
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 ديغ تواذنلل لباق فرصتم يئالث لعف لك يشو هب لءفإو ةلعفا ام يلاثم ينعا بمجتنلا
 / الف لوعفلل ينم الو لعفا ىلع هلعاف مساالو يننلل مزالم الو اهتاوخإو ناكك صقان
 اهأ ةنم بههتملا ىنءملا ىلع ةلالدلا توني ةنم اهءانب نال فرحا ةنالت لع تاز, ابع نايتس

 الو ل وصالا ضعب فذح ىلا يدّوي ةنالف فهرسو جرحد ومن ةعبرا ةلوصا أهيف

 ىنعم ىلع ةلادلا ةدايزلا فذح ىلا يدّوي ةنالف هريغ يف امإو ةلالدلاب كلالخا يف ءانخ

 أه تلتف لعفا جرختسإو جرضنإو براض وحن نم تيب ول كنا ولاد
 زاجإو بلطلاو ةعواطملاو ةكراشملا ىنعمىلع ةلالدلا تتافل ةجرخإو هجرضإو ةبرضا
 نءال فورعملل هالوا امو مثاردلل هاطعا ام لونك لعفا نم بمجتتلا لعف ءانب هيوبيس

 لعف نءالو سئبو متن وحن فرصت» ريغ لعف نم ناينبي الو ةثالثلا ىلع داز ام هريغ ْ

 ضعب ىلع هيلعاف ضعبل هيف ةيزم ال ةنال ءيشلا ينفو ديز تام وم تواغتلا بقي ال

 مل برعلا ناف ه 3  عنتنأ ٠ يع نع ديز جاع ام 01 0

 لااهعئسالا ةنلاخم ىلا اء دل وليس كلاذ نامل 21 لعف ةنم ىنبي الف يننل | يف آلا ةليعتست

 ليش ون لعفا ىلع هلعاف مسا لعف نم نايئبي الو باجالا ىلا يلا نع هب جو رأإو

 لعفا نال جرعا وهف جرعو رّوعا وهف روعو رضخا وهف عرزا| رضخو لبشا وهف
 | ةدايزب لعفاىلعءيغ امنا قلخلإوناوا الا لا.هفارثكاوةفلخ وا اتولناك ملعاف مسال وه

 بلاغلا يف بجت ا لمف تب مف '”لوحأاو ٌروعاو ةوسأو "ضي رهحا ومخ ماللا لش“

 ىحن لوععللل ينبم لعف نم د راكاالا ئرغا ل قالا“ هاج ايتالفنانتم اك

 قاك نم ولاذه طور كنلا رهف م ءلفعلاب هب نلعتلا قي ةلكر دعو للود

 ايها طرا نقع او لاونبلا اجل ةوالطور كلاوورك نا لدش رارولاسفاإلا
 زارع انج هلا الدف ها يف

 مدع ّط 70000 0 1 0 6 00 1 دددأَو ف

 بسجن باب 3 لف 0 ا ا 7 710 ظ

 وفيت زلم سرزعنلا, هكا لك ا ورام "ظهر دقفب ل26 يفعل ةةكرار دلل

 ابوصنم ةنم بجتلا ديرت يذلا لعنلا ردصم "0 2ئرخ اهوا هل داو ااهغإلا

 طورشلا فوتسي ملءفلكيف يف ما لمعلا اذهو لعفا دعب ءابلاب | رورو لعفقا دعب

 نتلاو وبلا اناعةوزسألو 0و هل ردصمال ةنال سئبو مكفرصتلا مدعامالا
 م مع



 ا
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 لو ءنم لعافلا راصف لقنلا ةزه هيلع تلخد نكلو ةنم بجصنملا لعنلا لعاف ةقيقحلا يف
 اذه لمتشا دقو ديزب نسحا لوقن 5 اب قدصا لوقلو هريغ ىلا لعنلا دانسا دعب
 بعتلا ددص 0 عى لوعنملاىلا لمفا ع ناب ىلع كعلم 1|

 رغب 0 فذ 3 دنع + ناد 7 6-5 0 ةنم 7

 نامل اع يعل نعفأا ىف 15 7 يف لودنملا ةنم بيتلاب دارملا ؤ
 لاو هيلع ةلالدلل ةماقمويلا فاضملا يقإو فاضملا هن دخلا ةسنتدلا' لكنا ة ومر قلج ا
 تع كاذ ذا 4 ارعلف ةلعفاام ومن ا ١ ليلد ريغل ةنم بهتملا فذ> زوجيالالا |

 اعقاو نسحلا رص اًميش نا انعم نال امالكن كي مل' لا امو ندحا ام تلق وا ةدئانلا
 ةنمفذحالف هب لعناوحن امإودب ثدحتلا ديفي الو هدوجو ركني ال ام اذهو لوه# ىلع
 فذهلا دنع اًضاو ىنعملا ناكو ليلد ةنم بمجعتملا ىلع لد نإو لعافلا ةنال ةنم بهشتملا
 ةهجو هللا مرك يلع لاق 5 دجيإو ؟فعا ام رديز رد هلل لوفن زاج

 5 هنا اني عيركا ةيطتلاول عل وعما قرط
 جابة مي ام رثكإو ٠ رصبإو مم عمسا . ىلاعت ا

 ةيالا يف اك لعانلا ةعم روكذم رخ ا ىلع اقوطعم ناك اذا هب لعفا وحن يف فذلا
 راداسلا) ملا ع ول

 1ع طك هيو از اع 4 كلم
 قهو لقا عم ةنم بجمتملا فذ> زاج فيك تلق ناف ادي ةنوكب ردجاف يا

 م لا ل ل

 ل

 7 ها 2 ب 0 هك 2 < هد 2 ١

 ابنح 7 فردل 5 4 زل امدق نيلعنلا الو قو

 ل ل رتل ةحيمل اينيخت لعب كاملا و ترملل) نم عدن فحل لف سفح الع ١
 ةثيرط 35 ع ع وو كو: 0 ود ىعم ا ةدحاو 00 دي كلا ا هيلع 1

 هب داري ا١ ىلع لدا ةدحإو
 0 - مره 7

 7 ئد ع 1 لف ليا : افرع علاوات عض م اههيغصو ُ

 هه

 تس 1-7

 لا ع ا
 العف م ىف ف اعلا ّ زوج يلا لاعف الأ ةقرعم نيتيبلا نيذه نم ضرغلا



 اذفي

 آ ..سحأ ام ونام كنب لطفا نزو لع ةنم بجمنملا لعفلاب كبجيت لا> يف قطنا يأ

 نسحا ام وحن اماف ديزي نسا وحن ءابب رورجع لبق لصفأ نزو ىلع هب ٠يحوا اديز
 ْ ةركدلاب ءادتبالأ غاسو ءادتبالاب عفر عضوم يف ةفوصوم ريغ 00 دنع ةييف اف 1

 مطوتك وهف اتسح ةلعج يلا ديز نسحا مظع ءيش ىنعملاو ص رصختلا ريدنن يف اهمال
 ام ريض ىلا !دنشم فرصتي ال ضام لعف نسحلو بان اذ رهارشو كب ءاج ءيش

 امو اذكب ينفرعا ام وحن اقلاع مكمملا ءايب الطنم ةموزا هترلعف لع ليلدلاو

 | يف لعفا نا تييفوكلا ضعب دنعو لعلا آلا كلذك نوكي الو هللا ونع يف ينبغرا

 هأوق وحن ارغصم هير مسا بجتلا

 نمملاو لالا ”نكتاياوع سل“ ”جانل ردع انالرع لسا, اجا

 هلخد ريغصتلا ل ١ ناكمإلو هذوذشل هودروا اوف ةجمم الو ءامسالل ريغصتلا اغإو
 بصذو هريغب هبشلأ درج هبأب نع جري دق ٠ ءيثلاو ىستوراظبل ليضتتلا ال هقاب ةيبوشل ا

 يدعو ا ملص ناحل دهم ىو ةلوصول !ديازا سل له 12 فاما ىلآ قشخالا
 وأ هب وبيس ولا بهذ يذلاو يطع ءيش ا ديز نسعا يذلا هرب دقن أبوجو فوذحم

 >/0 زوق تح نرزعمل محاجر عام دمك راك ابدا صو فاكس ل امرا
 هتلص آلآ أد تملا دعب سيل ةنال ءيش ربخنا دسم دسي مل انههو هدسم هريغ ادسو معاذ ذا

 جلصت الف مسالا فورح ةيقب لج يف يب امنا هربخ لحم يف تسيلف : مسالا ماهت نم ةلصلإو

 ربخلا هانعمو رمالا ظنل هظنل ل.فف ديزب ناجحا ع يف لعفأ امإو ربخلا د. دسل

 | ةوق يف وهو اديهش هللاب نك وحن ةيس اهلد.ةدئاز ءابلإو هدعب رورجملا ىلا دنسم وهو
 | تنبث الل ةتفدارم اهيلع لديو 0 0

 ولون يف نونلاب هديكوتب لال دتسالاو لاعفالا صخت ةنز ىلع ةنوكعمم هتيلعم
 ايرحأو 0 2 4 8 ةيرص يضغ دعب نه لدبتسمو

 يدي نا ةكمالا ةةيمسا ىلا بهاذ بهذ ولف رودنلا ةياغ يف هبال يضرب يددع سبل

 صئاصخلا يف خلا وبا هدشنا رخالا لوق يف ةلفم هيف ديكوتلا نا

 ادوربلا سبليو الجرم ادولما هب تءاج نا تيّرأ
 اذوبدلا:اوارضحأ لا

 اهي دصاَوانِلِلَحَقوُأ امك ةتيصنأ لعفأ َوي
 | هو ةيلوعفملاب.لعفا دعب ام يصعتف !”ديز نسحا ام لوقث اك انيليلخ وا أم لوفث .

1 
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 ساش نبورهعل

 هلرعاألو اتاعض اولاك اياب :١ * ةلاسر مالمللا قوق ىلا ينكلأ
 الزب ةسيخم اًموي ةجاح ىلا 2 لوسبلت اماذا يز ءيعالو

 هيوببس داشنا ةلثمو بالا ةجو نسحلإو ةجولا نسحلإو ربمأ هجو نسحو
 رزحلا ةفإو ةادعلا مم هنبذلا يوق ندعبيال
 رزألا دقاعم نوبرطلاو 0 هك ولزانلاا

 رعاشلا لوق ةلفمو ةجولا ”نسحلإو ديبا ةجو را تفل
 اياقرا<رسشلا“ ةزاوتتحلو »دهم ترب يبق يوك

 ةلوق ويلعر بالا ةجو نسحنإو
 اماهقكإو ركلاح نم اهججزت ىركلا ةنخا ظاقيالا لع دنل

 عام لونك اهجو نسحنإو هينا جو نسح و ةهجو "نسحلإو

 ابنك روقعلاو اًباب نزحلا ابسلا يلايال خو كاذف
 يو 0 ام مت اذهف بالا هجو نسم لاو هجولا نسحإو 35 ةجو نسح إو

 ةفرعاف لعاقلا مساي ةهبذملا ةفصلا لاعأ يف ندحيو فعضبو

 *«ي بجتا *
 ولوق وحن ةنلئفم غيصب هيلع لديو هيف ةيزالا رهاظ لعاف لف ماظعتسا وه بهعتلا
 كاهل ناهس . ةريره يال ماسو يلع ثلا ىلع كلا توا هلك نورك فك ىلاعت

 رعاشلا لوقو تنا هلل ملوقو . سجن ال نمؤملا ٠

 تت طة نطسملم *فلقلا» لع

 اهانلن اننا ول ىنملا يش اهإو ماو مث ليلا امو

 رخالا لوقو

 هراج تنأ ام اتراجاي ءرانع انيرجتل تن

 يلع يو

 للعلا هيلع ناهز 1 هيافي رعب ند. يلام ءيض اي

 عمن ىنعم لك يف اهدارطال 00 ناتعلصاةيئبارعلا بتكا ق.هل بوب

 لاق نيتغيدلا نيتاه ىلع بجمتاا تع كيفما دار نوع ِ

 اوسع نمش ناجي ايل 3: ننجس- ولطفأ 0-5
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 «فرمملا ىلا فاضملإو مالثإو فلالاب فرعملا ماللإو فلالا نم ةدرجلا ةفضلاببصن وهف
 فوصوملا ريض ىلا فاضملا اهرجو هريمض ىلا فاضملا ىلا وا فوصوملا ريضملا وا اهب

 ةقبانلالل وع لا سعيدز نيو عيونا يه را ويطل ارادلا
 اي هلل بلازما نلت مظل ب فانني رمق كلو

 لوق هوو ةجو نسحو بالا هجو نس>و هرجو رمخلا عقرب ريظلا بجا ىور.و

 زجارلا
 0 ل ل ال

 ىهنلا اذه ُق رجا نا هب وبيس دنعوويبأ هجو نسحو 4نجو نحو هيبا هجو نسحو

 خامشلل ٌدينإو تارورضلا نك

 اهآلثط انع دق ىاخرلال حم 1يفبكرلا جّرعنيتنمد ننأ
 افالطصءاتنوج لاعالا انيك“ 'ءاتضاتراخ اييعبر لع كماقأ

 | يف هدورول ع اوهو ةعسلا يف نويفوكلا هزاجإو ههجو نسح ريظن اهالطصم اننوجن
 ثيدح يفو . اهحاشو ٌرْفص . عرز ما ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص واونك ثيدحلا

 ' عمو هعباصا ناش ملسو هيلع هللا ىلص يبلا و ىو لن بولا دتع كا ءاراعلا

 ١ ةفدلا مف عفر وهف نسحا م للا اماو وسنن ىلا ءيشلا ةفاضا هبشي ةنال فعض هينف هزاوج

 اء يش مل 3 71 ىلا فاضملاو ماللإو فلالاب فرعملا ةدرجلا
 1 ايكو يسرول يي عااباطل هريض ىلا فاضملا

 ماللاو فلالا نم درجملاو اب فرعملا ىلا فاضملاو ماللاو فلالاب فرعملا اهرجو

 ْ فاضملاو اهب فرعملا م اللاو فلالا عم ءةنصلا عفرو ابنه در جلا ىلا فاضملاو ةفاضالاو

 ١١ فرعملا اهبتنو زينك الرا ةحاكللا 0 اع را ريهام اللا
 | ىلا فاضل اهلا ريا فاضل ري فاو ايصمرلا حلا أى اللد فلالاب |

 تل عر مدكرللاو ا ةفاضالإو ماللإو فلالا نم درجماو هربض
 نس قو اجو نورشعو نأنلا هذْنف انهب 3 للا كاد اللا مالا

 ”نسحو وببا ةَجو ”نسحو ةييجو ”نسحو بالا ةجو ”نسحو رظلابجا هل هلونك كةجولا

 5 رغاقلا لون لع
 اناياذانتماا كوت اسم هواك رك ك3 نأ

 هيوبيس داشنا ةلثمو دجو نسحو بالاوجو نحو هجولا نحو با هجو نسحو ظ



 و7

 يببسلا نوكو امم ةدرجم وا ماللإو فلالل ةبحاصم ةفصلا نوك عم كلذو ةفاضالا
 اناس ماو لآ ير يار ا ودا كيرلا ننوه ءاللاو كنلالا يود انا
 ادرج وا افاضم اهب لصنا امو هلوقب دارأا وهو ةقاضالاو ماللإو فلالانء1درعوا

 برضا ةعبراىلعف فاضملا اماذ ماللإو فلالاب اهنع لصفني لو ةفصلاب لصنا امو يا

 فوصوملا ريضىلا فاضمو بالا هجو نسحلا و ماللإو فلالاب فرعملا ىلا تاَضم
 ىلا فاضمو هوبا هجو نسحلا وث هريض ىلا فاضملا ىلا فاضهو ةهجو نسا وحن

 2 ا ال هكر نا رخ ةنامالا ىزللاو تل 0 درا
 ٍْ بصلو عفر عاونأ هدر ابيع يعرج ةيبشملا هنأ لاعايف اهو نونالثو 2 هذهف

 ا كالو مزال و تلك ةلحاصم نضل لوك اهنا نري دعك ايم لكو رخو
 30 ا ل ا ا ا

 ىلا فاضملا ىلا وا فوصوملا ريض ىلا وا امه فرعملا ىلا افاضم امإو ماللإو فلالاب

 يف ةتس برض نم عفتراإو ١ درهم امإو ةفاضالاو ماللاو فلالا نم درإلا ىلا وا روض

 راع ا ا كيما كل اعسالا ةرتاك ابك نيل بيت
 هذه" توءرهق لأ اعل يا اهيلاثل ةناضإ نوال لأ نم امتنائيا امس نأ عم اهب
 ار تل كش ل لا ل ل يل
 ريض ىلا فاضملا وه كلذو اهم فرعملا ىلا ةفاضالا نمو ماللإو فلالاب فيرعنلا

 نطحل والف ذر ىلا انفاض إو كر اى ريتك 1! ةفانغألا ىلا ف اتغانوا فقولوا

 ياما مدل كو عي ما ا وم ستوب
 جيت نم اصلخت الو هجولا نسمح ومن يف اك اًينخت الو ديز مالغو من يف ام اصيصخت دنت ل

 دعب الا ردا هاذه اذه ار جيلا ندا زعلت 5 لسا ور رمل ناز كانك

 ا 2 وا تناك ةدرجم مل عفر وم 2س مسفلا اناف ار فيعضو جيف ىلا 0

 كيهوةجوأ ةعبازا كللذاو درهما ىلا ف اضلإو.نيمشلا نش اهتم روما ماللاو تفلألأ ١.

 ةزئاج ين ايش ىللعو 5 ةجو نسحلإو هجو نسحأو ربأ ةجو نسحو هجو نس>

 كيَرب تررع كلور اذا ,كندالا طجاللا يف اهدوجو ماةمىنعملا يف ةيببسلاماأ لاعتسالا يف

 نجح ازاإ 11 راىكل لط ءاملاوبال ليج نقال دازلاوولا ونمت و تدل
 ار اركض منعم ركلات ميش تينم ةحببإ

 فيعفلا مسقلا امأو قرف ال ذا اهرئاظنل زوجم ةروصلا هذه زوجلاوهجو نحر يظن اذبف
 ا



 نو

 هريدتن هال 152 يلتلا يهاط مغ ةفاضالاب لعانلا قر 2
 دتف سبلا 9 نال لعافلا مسا يف غوسي ال كلذ ناف هرهاظ ليج الف 0 ظ

 0 معلا 1 اهادع 2 0 ع ا نب رعتل ملدا ديل ل

 معلا تبأ م أع تنأو ةنع رح 1 وبف ةبجشم ةنصلا ن © معلا ىلع فوق و لعافلا 0

 | ناسا ل اهيرعت ُْق < لروعأ ل كلذلف ا أب مع . ىلع ةمدقل بج ف رءملاب

 “ لعانلا ىلا ايفا
 2 02 7791 ا ها عمر هم 0 ا
 ادح دق يزلا دحت ا ىلع اهل ىدعملا لعاف مسا 007

 | لاقت لملا يق اهماكحلا نابي يف ذخا لعانلا مساب ةيبشملا ةفصلاب دارالا ام نيب املا .

 عنا لاكتطلاك/ عر ف اططاىإر' كليك ل عمان هيلدا الل ئانج
 طورش.ءانهل معلا نا يأ اك دن يذلا دال ءةلوقو ةيجوطساب ديزوخ ُْق ةلوعفم

 3 مسا 1 7 3 ذملا طرشلاب
 ةايرعل 8ك كح م 2 0 ما د

 ةيبشملا ةنصلاو ينجأو د فو مدقتمو رخ 1 ِ 0 0 هيهبش وذل رعافلا مسا

 ْ دارا او يببس ريغ الو مدقتم كيس لمعت ملف ةنع ترصنف لهلا يف لعانلا مسا ىلع عرف

 ىحن ىنعم ىأ ةهحو  نسح ديز وُ اًذنل ةنصلا ا ريمتإ س مالا يىبسلاب

 1 رورجغإو راجاك هريغ ماو .ىنعملا يف لعاف وه اهف اهلع ىلا ةبسنلاب اذه 0 ع

 اك جرف, كلب ديرز لوقت يبس ريخورانيمو ليرخ اتمو اهنع امدقتم هيف لعب ةنصال نلف

 هراد يف ل كاب 0 يف نالذجو كل ل لون

 00 5 دو كح 2 ةعضنإو 52 حر

 اس ا 1 8-0 2 8 ةفاضإ نمو |

 ىلع عفرااف راو بصنلإو عفرلا يبسلا يف لمعت نرا ةهبشملا ةنصلا يف زوجي هنا ينعي
00 



 اال

 هدصق ون كلذو لوعفم نزو ىلعةئيجم ةنم لوءنملا مسا يف درطي ةناف يئالث لعف لك

 بيوتكم وهف ةبتكو بوحصم وف ةبحصو دوجوم وبهف هدجوو دوصتم وهف

 ليك قف وأ اَنْ ليقود هلع ًالقتباَنَو
 دا الاب لا ياللا الس وادلب قربا طور انا ايل رق
 هحرطو ليتف وهف ةلتقو ل مم ةنيع لك وه كلذو نزولا اذه بحاص يا ليعف

 حورجو جورط»و لوتنمو لوك ىنعب ععذ وهف ة<ذو حبرج وهف ةحرجو حيرط وهف |

 ىلا راشا دقو عاججاب هيلع سقي مل هتراك ىلعو 0 ل١ مالك يف ريثك. بع حوبذمو

 لع ليك ئقاو اة ءاتف او ةلوقإ هيو سيقاامق آل لقا انق :يتاالغ ثسأَتو "كلون كلذ
 عغات قاحلا مدع قاع 2 يواسي ةنم كمن والا نا لودر ىذب ”ةةليكق ابا |

 هب ثين انلأ

 3ع ن1 3-3 ةهبشملا ةنصلا 5

 + يق يا ا دوس يق

 رهاظلأ 1 بلقلا ٍرِهاطك رخال مآل نم اهْغْوَصَو
 نم ليضنت ريغل غيص اه أمم لءافلا مسأب ةهبشاإو هبحاصو ثدح ىلع لد ١م ةفصلا

 كلذلف ثودحلا ىنعم ةدافا نود هب فوصوملا ىلا ثدحلا ةبسن دصنل مزال لعف

 لصالا وهو غادلا لاح نوكت !ءإو عقي مل يذلا لبقتسال الو عطقنملا يخاملا نوكت ال
 ثو دحلا ىتعم ةدافا يف لعفلاك اهناف لوعنملا مسإو لعافلا منا امإو فصولا باب يف

 ,نوكتال ةهبشملا ةفصلا نوك ىلإو لابقتسالاو لاح إو يضاملا ىنعب !هطاعتسال ةيحالصلاو |

 رضاحلا نمزلا ىنعم ىلع ةلالدلل يا رضاحل مزال 0-1 ةاوتردراشالا لاخلا زحل |!
 ةلاعتسا تامعتسإو لعافلامسا ءانب ىلا تلّوح ثودحلا ىنعم ةجشملا ةفصلاب دصق ولو
 رعاشلا لاق ادغ عزاجو سما حراف ديز كلوةك

 حراف كتوم دعب رورسب الو عزاج لج نإو ءزر نم انا امو ْ

 نحو منو لليج وحن عراضملا ظنل ىلع ةيراج ريغ ةهبشملا ةخصلا نوكت ام رثكاو أ

 رهاطب ةليثتو مينتسمو لدتعمو رماضو رهاطكة يلع ةيراج نوكت دقو رمح و نكواو

 5 نع ةهبشملا ةفصلا هب صاخت امو نيهجولاب اهثيب* ىلع هبنه رهاظلا ليج باقلا |



 اا/آ

 ليعف وا لف ىلع ءيجي نا درطي داك ىتح لمف نم لع افلا م ا يف راك يذلا لوني ظ
 | ليج وهف لجو لسوف لوسو بعص وهف بعصو ماش وهف مشو غض وهن م وحن

 فيرش وهف فرشو فيرظ وهف فرظو

 ١ روع ربل وسم سااولا جوا نا
 شرح وحخ لعفا ىلع يقأيف بلاغلا لاهغتسالا لعف نم لعافلا ساب فلاخي دق هناا ينعي
 | :لطب وأ لعف.لعو ةردكلا ىلا ليك روحا ناك اذا يطخا وهف بطخو شر 0 د

 ١ منح تارت وي املا ةظايرفإل ناجي ويف تح روح كلا 3 ليغ طربا برقم ذط ط

 ىنغي دق لعافلا ىوسإو هلوق هرأف وهف هرفو ر كام عاجت يأ رنع وهف رنعوبنج وهف
 مع طلاذور دان رع لوكس لا ه لعافلا م نا ءانب يف ىنغتسي دق هنا ينعي لعف

 | افعو بيشا وف بيثي باشو 2 ف 6 45 بط وهف بيطإ باط موق

 لعانب اهيف ]وت 1 لو فونع وهف م

 لواوملاك ثالث يذ ريَغْنم 2 لواق ذأ 0-0 0 -
 02111 كن 2 71 2 ًِِ 9 0-2

 َّ 0 ءأ< نا © . اس

 أو فرحا هدا 0 كيل ١ اءف ل نم لعافلا م كاك م يا نء ذه 5

 ظ ا راض 5 ةءومقم مم لعج عم هعراضم ةزز ىلع لاثملا «يج؟ نوكي

 | نكموف : مركي مركا 000 100 0 رخآلا 0

 , ءات ويف ايف كلذو احوتفم وأ رظ::م وهف رظدي رظننإو لدإو» وهف لدإوي لدأوو
 عراضملا ةنزو هاوؤو جرحد:ه وهف جرحدتي جر>دنو معتم وه مل ملأ وخ ةعواطملا

 ( ىذ وه فرحا ةنالث ىلع داز اء :لعانلا مسإو هريدقل ننالنلا يد سع نم لءاف مسأ

 ظ كاقأبا دوا 5 1- فاضملا ةعم فذحو ربخلا مدقف 0 ةنز

 سم تورو ع جوس وا ياطير
 لعافلا مسا اك فرحا 5 ىلع دئاز لعف لك نم لوعفملا مسا ءانب نا ينعي

 ظ تاذواهوجل را ليث 0 !ءقافي رخالا )بق عذر كيف لام

 رظننمو لصاومو مر عر مو

 نإ - 8. 00 26 تي #7 ل 4 7 5 ه-_-

 0 دصق نم اعتاك ر.نرركم ةنازاا ويدرك يبرالثأا ل ذم مسأ قو
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 صقت نم ةئيطا نوديري ةبقنلاو ا ا يو ةصقلاو ةمعلأ نسح وه موق و

 تبقنن إو ترهماخإو مع و

 د اهب ةهيكملا تافصلاو نيلوعنملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ 0

 الو لعاف مبا نوكي لو لعف هل ناك ن إف ةبحاصو ثدح ىلع لد ام ةفصلاب دارملا
 لعانلا 2 ةببشملا 8 لعمل 0 ليضنت ل أعفا

 10 ةثكل يدان 300 م أد لواتك

 لع تراك كلذ لعق لع 000 . لعافلا مسا ءانب لوقب

 ا وو د و عدس لب ديلا را 0 ا

 برض وب كلاذو عومسم مزاللا لعفو لف يفو سيفم يدعملا لعف يو مزال وأ

 تك وهف بكرو براش وهف برخو ذاغ وبث بهاذ وهف بهذو براضوبف |

5-02 
 هريخل اك 2 هيف ذشو هم ّ أب ثآلذلا يذ ريغ ُِق 5

 فرتغا وحن هئادب ىلع ءانأ ةدايرزت 046ه ريغ ردده» 1 را ىلع لدي 2 ينعإ

 ىلا هب را 0 ةئيه كييف ذشو 1 ةجارزتس | جرخغساو ساو ةقالطنا قلطنإو 0

 يهف ةاراأ ترقعو ماس و ملسو نم وف نمأ و ”عومسملا امآو سيقع كلاثمإو اذهف

 للعل هلوق ند لوطن 2 و ضع. 0 وف نيللا تا م 3

 لعن سايق اذ ى 5 ع 1 و ا 5 كلف ٍظَ

 تل 1لا  سسا7 سس اسس اسس 6 2م 5-2

 1111411000 100000011 ثكثكثكثكثثتلكك“ثث#

 رديجالا ون ا 2 او دعا هنوف 0

 | ىهو ردعتم ريغ لعف وا 0 1 تين هلا 0 مسا يف ليلق العاف نا ينعي

 م رولا لعف س ا أ ين نالعف ”لعفاو لعف ةسايق لب ةلوقو ان 5 0 .زاللا

 0 أو حرفك ضارعالا لفن نالعف وا ىلعفاوا للعف لاثع ىلع هلعاف مما يحي نا

 ءاو لّوحإو ردكإو دوسإو رضخاك ق اذ إو بويعلاو نإولالللعفإو ثرغو رطبو

 00 م نطابلا ةرارحو .ءالتمالل نالعفو سنشلا ىف رصبي ال يذلا وهو رهجإو

 نايدصو ناشطع و ناي رو

 دشسشسلل
- 

 لدجلمزلاو ليج ورمفضلاك لمني "ليو وأ لفو |
 2 حس



 لي

 ثنين أتلا ءانب اهنع ضوعو ةنلأ تفذح مث وئاف ىلا هنيع ةكرح تلقن نبعلا لتعملا
 أ للفت ىلع هر دصنف للعفت ىلع لعفلا ناك ن إو ةماتتسا ماةتسإو ةذاعتسا ذاعتسا وحن
 رددملا:ءاني تدرا اذاكنا ينعي 14 دقلاثمأ يف عبرب ام مضو 5 راشا اذهىلإو

 الان مللت هي كلوق وحن كلذو اعبار عفي يا هفورح نم لا اهكرتحت ملت وح يف
 رحل ع جرح دت قو

 ا اياك انستا نلمح و> ناآلادنإ ةللمعز نا ولعب
 ةجرحد تارا ةلاعف وت 12 سدا ةردصم كب ىذا را للقفا لع لعتلا ناك اذ

 اقاهرس فهرس و لالعف ىلع ءيجي دقو ةلقوح- لقوحو ةرطو» رطبب و ةجرهب جرو

 اقلطم سيقم ميضعل دنع وهو ا ةلازلز لزازو

 داع كالا ا لا ل
 مصاخو ةلئاقمو ًالاتق لتاق وحن ةلعافمو لاعف ناردصم لف لعاف ىلع لعفلا ناك اذا

 ةنمايم ةماي و نرتابم هزشاب وكان هداف اهابلاغ ةلمازم درا وة اخ
 دام رعو ةلوقو هس | تخام سنو هوا اي 2 نر ل نال

 ١| ىلا كلذب ةراشالاف تينب آلا هيلع مدني ال ةنا هي ةليدع هل ناك يا هلداع عامسلا

 زجارلا لونك ليعنت ىلع ماللا لدعملا نم لعف ردصم ءيتعن نش

 ًايبَض نلهش رريرتت لواسأا يروج اهولك يرد قلو

 لييعف ىلع لعافت يجي نمو اقالمت قامو الامجت لمجت وحن لاعفت اي يش نمو
 لاق آلاةيح 03 ون لاعيف ىلءلعوف ٠ يجم هجم نءو رمأرت 7 يأ اسي ءرموةلأ ضار :لطوتك

 ا
 توملا لاجرلا لاقيح دعبو توندوا تاقوح دق موق | ش

 يدلل نام رم شنت سحقا متلو ىح لايق

121010111111111 
 ةموق ماقو ةسلاج للجو ةلعف لع هثادبب ى رالشلا لعنلا ردصم نم ةرملا ىلع 3

 ةنم ةرملا لع لديف ةهف مخو ةحر حرك ةاعف لعرطملا اب :تراكوأن هيكون

 ةلئالإو ةيعنلإو ةسا#لاك ةلعفب ةئيللا ىلع [ضي!"لدي و فصولاب
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 1 ١ “ل ا لل 522 2

 ةينبا نم ءاج امو كلذ نود امإو هيلع ساقي ثيحي ةرثكلا نم اما ةروكذملا ةينبالا
 !ًدوقو رانلا ثدقوو اًباهذ بهذ وحن ملعتل ظنحت ةلياق هرئاظنف ا اقلاخم رداصملا
 آيا كلذ نع جرخي لو اًربك ربكو ةظع ظظعو اًضر يضرو اطعم طخعتو اناركش ركشو
 يلو ةنمو ةطايخ طاخو ةراجت رجثو ةراجت ربت وحن فرحلا يف نيزك فإنك

 22 ِِض هر و ه م

 سب لع سس اكعم هرادذذصه سقم 9 يذ 7
 5 نكد 7 لوم 6-3 2000 7 هةاب 2

 6 الغ نم لامجإ اليغَأَو 3 0ع كري زو

 نأ اك اياَعو ةَلَقِإ يأ َ هدايط قلو أ - هه نإ ت6
 انتنأ ام ناَذآ وأد ردك مم انآ 0
 ان تت لاعاد عي ظ ام مضَو 0 م
 ىلع داز ١[ رداصم ةينبأ 5 ٌِق عرش يلالللا لكنا رداقم هيل 1 نه غرف ١

 ردصم ٌهلف فرحا ةثالث ع داز لعف لك يا سيقم ةثالث يذ ريغو لافف ةثالنلا

 ميلا هدد يم يدل ناك ناق عاملا ىلع ةلاعتسا يف فقوتي ال سقم

 ةيكزت ىز وحن ةلعفت ىلع ماللا لتعملا نمو اهيلعت معو اسي دقن سدق ومن ليعنت ىلع ماللا
 هردصم ىلعفا ىلع ناك ناو انافك< دكار لاعف ىلع اق ٠ يجي دقو ةيطغت طغو

 لقعملا نمو ءاطعا يطعإو اًماركا مركأو ًالاججا لمجا وحن لاعفا ىلع نيعلا علا نم
 فلالازةنكاس ىتبتف ءاذلا ىلا نيعلا ةكرح لقن هيف بجي ةنا آلا اضيا لاعفا لع نيعلا

 مافا وحن كينأتلا ءاتب ١بههع ضّوعي و نينكاسلا ءاقتلال فلالا فذحتف ةكاس اهدعب
 ثنين أتلا ءانب اع ضعي الو فلالا فذهت دقو ةنابا نابإو ةناعا ناعإو ةماقا
 ءاكح ام ةنمو ةباجاىنعمب اباجا باجا مضعب لوق ةنمو . ةالصلا ماقرإو ىلاعت هلوذك

 ًالمجت لوجتوحن لعفت ىلع هردص ف لعفت ىلعناكنإو ءارا هارا مهضعب لوق نم شنخالا
 | ةردك هرخ 1 لبق .ينلا ةمضلا تلدبا ماللا لتعم لعفت ناكن إو آمهت متو املعت ملعنو
 نوكي هردصم ءانبف لصو ةزه لوا !ديزم لمقلا ناك ناو الجت ىلجتو ايقوت قوت وحن
 جرفنإو ءافطصا ىنطصإو اًرادتفا ردتقا وحت هرخآ لبق فلا ةدايزو هيلاث رسكب
 نم لعفتسا ناك ناف اماجنرحا مجترحإو اجارختسا جرفتسإو ًرارمحا ررمحإو اجارننا

 -- | -_-----ا
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 ىهو لعف اهنف 'مألا رصنخلا اذه يف اهنم ركذ انو ةريثك يثالإلا لعفلا رداصم ةينبا |
 لتقو الكا أ مللا لكإو !در .يشلا در وحن يدعتملا ينالإلا لعفلا ردصم يف سيتم

 هلوثب د هيلا نا شوا وهو لعف ابخهو ف طيف ا ل ةملَو ةلعتق

 هلاك ب ا لعف 2 10 0ك ترتب نك انكر قالا

 هدب كاك ىوج يوجو ادرف حرف وحن مزاللا لعف ردصم ةدجلذف درا آنآ يفعل

 هاوق يف روك ذملا وهو لوعف اهنمو اللش لشن
 كاب 5 1 7 7 - 0 تا ني مك

 ادنك د دارطاي لوعف كل ادعق لثم عزاللا لعفو
 - 0 9 ا لوس ىو

 26 و رد 1 انالعف وأ الاعف ابجوتسم ف مل ذ

 توصوا ءاد وا بلفن وا ءابال نكي لل ام مزاللا لعف يف لوعف درطي ةنا ينعي

 1 و1 لعق وه كلذو ةرود كلا نراك باذخ 0 وهو ديم وا

 ينك نطفاد علا زارا كف .عاّمأ 7 1

 بصك ”ليعتلا اني ا توصل , لاعف اذ
 رننو اًدارش ةدرشم هانا ىلأ وح ءاباوا عانتما ىلع لد امل وهو لاعف لوالاب دارا

 ٠ برابلنلاو نانوطلاو نالوخاكا تراقثلاو للا قو العت يناثلاب دارملاو ايان

 تاوصاللو هاشم ةنطل ةنطل ! ىتس»و : اك مزوآلاعس هس وخغ» ادلل ديف لاجفإامإ هاد نإوذالاو

 3 اهب يلا مثلو اًرازا ردقلا ترام انا يا ارا قانونا هتف نذل كليغت وحن اهي

 تاوداللو تاء ةمز.لعز و ريسلل وبن ذ ليعف امأو اهانة لملاا 2 7

 سرنلا لهص وحن ُه ةمع درنني كفو دينا قيعأو ا عك ل ٍةذأوب : اه اًرينكو اهيا

 حابضو ماغب وش يف لاعف درفنا امك حاص اذا ادي درطلاادنكو ناي

 ع 32006 م 0 27

 ال ديزو مال 455 الهنل ةلاعف ةلوعف

 9 1 بذدعو ةب ب وعص بسعصو 1 7 م ف ل ةلاعفو هل 8

4 0 - - 0 

 اًضرَو طفك مك هَ 0 0

 ؤ
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 ريغ ال لعنلا راضأ ىلع عباتلا بصن ناك ليعلل حلاص ريغ لعافلا مسا ناك ناو

 . اثايسح رفقلاو سمشلإو انكس ليللا#لءاجواحخابصالا قلاف . ىلاعت ةلوق وت كلذو
 لاخلا ةياكح ليللا لعاجي درب ملاذا اذه انأبسح رمللإ 00 7 ريدنتلا

 2و مه

 لضانت آلب رلوعتم مآ طخي لعاق رمسأل رك ا

 55 55 ل ّ 0 ٌْك ك للا 2 0 1

 5 ماللإو فلالا ةعم ناكتباذا هل عال بن نا ويضشنا لعافلا مسال ررنن دق

 ىلا ايات ملع لحل رثثو لايسإلا نإ لال توحي نأ ظرش ايدك در ناك اذإب اذإو
 هلعف لع ليعي نا زوجي لوعنملا م 1 راحوا تن يداوا رثخ ىذ را ىف

 عفراف هون ايدو رصف كير لو لانلا مأقم همايقل لوعنملا عفريف ةررد دلل طورشلا

 لوعنملا مساب دارابإو هوبا برض ديز تلق اذا لعنلاب ةعفرت 5 لوعنملا مماب بالا

 هدايزب هزاع نمف ل ردم نزو لع ملالشلا نم 5 3 عقاد و ثذدح لع لذ آه

 ناك اذإو 2 1 م هلعاف < مد ل يذلا عراضملا ع ع هغوصو ه وا ْ 5

 222ج+ج77لو

 : اذه هإو اه كصلو اع 0 ةثالث وا ن يأ ىلا دعم ند لوعفملا مس

 هربخ ينتكي و أد:,ه ماللاو فلالاف ينتكي انافك 0 هل رك هر د 7
 ردتسأو لوصول لع دئاع ا ل لو 7 ااو فل الإ ةلص لوعنملا مسأو

 جالا مي 5 هلا رشد .ىخحأ مع ا لوذنف نان ل عد م هو لعافلا م 5 «ةهايقل

 0 بس دضتو لعافلا م 6

 0 - -_ نوناع

 أ غرَولا د دصاقيلا لا 1 جفترم مس 8 ا 0 2

 / ديز ل يالا سلا كلج :ا١اذا 2 هعوذرم 24 فاض نا لوقملا مس تأ يف مضي

 كيلا بو رضم ديز 0 7 بورد داموإل كعلا عفرت هلع بورضه

 لنللا تالنتع تنعش كر كارلا بورضه» كياز تن و هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع ةتبصل

 رد يروج طا ا »م ههيوضام#

 2 رداصللا ةينبأ د

 ا هم ىو 2 يا 7هه

 ا 0 5 00 يذ 2 ىدعيلا ردصم سايق لعف
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 يملا قدو نف ةكم انلإوأ

 رخآلا لوقو

 ليبه ريغ "بشف قاطنلا كبح دقإوع ؟ نمو هب هيج نم

 رغصملا لاعا زاجا ةناف يئاسكلا دنعألا ةليع لطب تعن وا لعانلا مسا رغص ولو

 اًديز انا زاجإو اترف اريوسو ًالخترم يننظا برعلا ضعب نعيئحو توعنملا لاعإو

 رعاشلا لوق فوصوملا لاعا يف يئاسكلا هب متيامو براض "يا براض
 0 ازملا طيلخلا 3 ىبلم ب 0 دفاف اذا

 اد 1 را 6 لاب 3 وا 47 ىنعب لعافلا 0 5 5

 ةبمصن كنبعت 8 ةلوعفم ى ضتقا ناف هيف ةفاضالاب هرج نإو هيلي يذلا لوعفملا

 نم مهفي دقو اًدغوا نآلا !ديشر 7 ديز ءالعلا عمو 0 دلاخ ياك تنا كلوتك

 .فنيعتيف ةيصن زوجي ال لوءنملاب لصتا اذا لمي ال ام "نا لاعالا يذب بصنإو هلوق

 اذه لوقن همصن ن٠ دب الف هريغ امإو لوالا لوعنملا ىلا ةبسنلاب اذه ةفاضالاب هرج

 راضاب اقلطنمو اههرد بصنتف اًفلطنم سما رديز ناظ اذهو اهرد سما رفيز يطعم

 بستكاةنال يغاملا لءافلامساب ةبصق يقاريملا زاجإو ةفاضالا ىلع ردقن ال كناللعف

 بصنل مك“ نا يدنعو نونملاب و ماللإو فلالا بود“ اببش لوالا ىلا ةفاضالاب
 نم دب الف هايا لعافلا مسا ءاضتقا ود لوالا لوعنملا ريغل يضملا ىنعب لعافلا مسا

 ىلا ةفاضالا نال َرلا هيف لمعي نا زوجيالو تايذتنملا نم ريغ ىلع.اسايق هيف هلع |

 ةرورضلا ناكل ةبصن بجوف يناشلا ىلا ةفاضالا عنت لوالا

 ضع نم الامواج ىتبيك' -ضحا يذلا باب تت واورجَو
 براض اذه وحن ظنللا ىلع عباتلا رج هجولاف هيلا لعانلا مسا ةفاضأب 0 نااذا

 عباتلا بمدن ناك لمال [مئاص لعانلا مسا ن ها تأ دع رول ورعد را

 قامو ءاخ عم رع كلا لمت رامأ لع تادلا تاس 2 تي
 لااخملا اذه لثمو يغتبي راضضاب و | هاج لحم ىلع فطملاب الام بصنتف ضبع نم

 رعاشلا لوق :

 قارخم نبأ نوع اخا بدر دبع وأ انتخاحل رانيد قيعأب فلنا ل



00 
 00 م ا يا

 يكر 7 زئاج ةلبقتسم وأ اًرضاح واناك ايضام,اللا اونلالأ عم 0 عانامل /ءأو
 اع لاع

 لإ قوة ىو راك هسا كا رعج ذأ 00 لَ
 لعفو اذ لق لوف قو 1 نم 2 م نس

 رودس حز دن اويل لاعقراع مكي ةغلابملا دصقل لعافلا مسا يني ام اًريثك
 هكينياام دينياو ةنع 7 ةنال لمعلا ترم لعانلا مسال 0 0 0 0

 دشنإو اهكئاوب را ةنإو ل اف لسعلا |هأ هيوبيس ىف كح اًرركم
 النعا فلاوخملا جلوب سيلو اهلالج اهبلا سايل برحلا اخا 1

 يارلا لافو
 3 و هدنع رَِخ ةنودب ( ردباعل ثعارت وأ ىدعس ةيشع

 جوف ءازعلانإوخا قوشلا ىلع 1١ قوشلل جاتهإو ةنيدالق
 لعب اكاًرخو» لوعي هانعم يف امو لعانلا مما نال جويهب ءازعلا نآوخأ بمصنف
 ىلع ةغلابملا دضفل لعافلا مسا ىنبي دق هنا ينعي لعفو اذ لق ليعف يفو ةلوقو امدقم
 ءاعد 5 2 نأ مضعب لوق ُهنمو ليلق كلذو لاعف لعي 5 عيف لعف وا ليعف

 ٌْ رعاشلا لوقو هاعذ نم
 ار 0ك ايما رح الار لاله ١ ةيببشع ان اما < اناعت

 7 لعف لاعا ىلع هيوبيس دشنإو

 الا كر يف للا 77 واو رطل روما ردح

 : ربا ديز لّوق ةلثمو

 ديدف اط نلمركلا شام يضرع نوقزم ما ينانا

 قزام نع ةلاغب4هل هب لدع لعف وهو اقز» لاف

 لع اقَحطوْرْدلاَو_مكحنأ يف ليج هلم درتمْلا ىويس امو
 اماهل طرتشب و درذأل 5 أب لاعالا ين اه 5 عوج إو ىنثملا وهو درأملا ىوسأم

 : 1 ةفرط لوق عوجلا لاعا نمو مث طرتشا
 روش ريغ 'ءينذ رفخغ  مموق يف مءااوداز مث

 رخالا لوقو رونغ عج وهو رنغ ليعأف



 نات

 اًظنل ءانع؟ يذلا لعنلاب رذقيحوهبشل لابقتسالا وا لاحت اىنعب لبع ًدرجم ناك اذاف
 7 5 هأنمع يذلا لعنلا ظن ذأ ةلضنل ةيشل ١ نال يضملا ىنعك ليعي هل ىعمو

 اوخابراضا وحن ماهختسا ىلع دينعي ىتح لمعب ال ماللإو فلالآ نم درجلا لعافلا مسا

 ترزلا هوي مر كتل اسف يرن راك« ةنضرج لضم اع كرما ميكس طا كك قفا دلي
 ىحن !دنسم ءيجي وا ابدا اًبلاط ديز اج وحن ةفرعمل ًالاح وا اسر 0 0
 يناذلالوعنملاو نإوب ناكر بخو ادار كامألا يف لخديو الجر هوبا براض ديز

 ىه انه اعلاط لاعال غوسملاو ةلابج اعلاط اي ةلاثم ادن فرح وا ةاوقو "نظ باب يف

 ىلع داتعالا غوسملا س لو د 3 اظ الجر أ هري دقت فوذحم فوصوم لع هداتعا

 صاوخ نم ءادنلا نال لعنلا نه بيرثتلايف يننلاو ماهنتسالاك سيل ةنال ءادنلا فرح

 ٍ ايلا
 210 م ا موا 2 رع ا ع2

 ففصو يذلا ليعلا قع فرع 0 تمعن نوكي دق دقو

 ءداتعال ليس اك, ردت فوصوم ىلع هداهتعال اعف لمع لوعي دق لعانلا مسانا ينعب

 . ةنإولا فل ماعنالإو تاودلاو لسانا ةقردم 0 ىلاعت هللا لاق ربظم فودوم ىلع

 ا ماعنالإو باودلإو شاملا نهو هري دقن فوده فوصوم هع هداهعال فلم لوعف

 ىنعالا لو هلم :و ةنإولأ فاني فص

 لعولا ةنرق وأو اهرضي لف 2 1بههويل اموي ةرفص رععانك

 1 ةعيبر يلا نب رع لوقو

 يدااك ضيلاور اروع محار اذا هريبغ ءىش رم هيمليع غ2 ىلا.م و

 ايد 5 ةهح و ادضعاب و دايجا هلاطرا هير
 2082 -أ 2 0 هدي ماسلا ل 0 قر

 نيبف ماللإو فلالا عم هلاعا ركذ يف عرش !درجم لعافلا مسا لاعا ركذ نم غرف الل

 قافتاب لابقتسالإو لاحن)و يضاملا ىندب لمعلا لوآ ماللإو فلالا ةلص ناكاذا 4:

 ةلص ناك ال. ةنال يضملا ىعدع انهو اب ناضل ةمض غال كقزيفتك ةرءاتعلا اذه لود

 ( يف ةمكح يطعاف ًالاعتسإو ىنعم لعنلا هبشا ةيلعفلا ةلمجلا نع هعوفر؟ ىنغإو لوصوألا
 ا 3 ىلاعت هلوق هي اك هيلع لعفلا فطع ةعص يف ةكح ضعا أكل علا

 0 هب ”يرئاف اص تاريغملاف . ىلاعن وأ اوقو ٠ ايحعاضرت هللا اوضرتاو تاندصا او



 لجأ

 | ديز برض نم تبجم لوفل لحلا ىلع المح بصنلا وا عفرلاو ظنللا ىلع المح رجلا
 رعاشلا لاق 5 فيرظلا تلق تغش نإو ٌرلاب فيرظلا

 مولظملا ةنح بستعملا ابلط اهجاهو حاورلا يف رجثت ىتح

 رخالا لاقو بقعملا لحل عابتالا ىلع ىلظملا عفرف
 لضنلا لعيخلا اهبلع كوالا ينم ابكلاس ناظنيلا ةرغثلا كلاسلا

 لونثو يثملا لعاف اهنال عضوملا ىلع كولهلل تعف وهو ةواخلا بوث ةسباللا لضنلا
 لاق اك لوعنملا لحم ىلع بصنلإو ظفللا ىلع ٌرجلاف مكلاو ىللاو زبخلا لكآ نم تبجم

 رعاشلا
 اللا قدقألا ةناغ رانا كي سك

 نا ملعإو مهلإو زبخلا لكأ نا نم ىنعم ىلع زاج مللإو ٌزبخلا لكا نم تبغ تلقولو
 5 يراك 4١ عم لعنلا ريدتن يف نكي م نإو لعفلا لع لعب دق ردصملا

 زئانلا وقتك ول كلاب ظلنلا كلوب اك اذا
 ا اهو دق كراع يا ناتج انطلاب لوو

 يلاكلا/]دنيبك قب رر للف زوما كلج سانلا ىف نيك لع ]
 لسا للطلاق هلال نام نياطتما ناجل تلا لونا قا تحل سوفا

 ةماقع ماق لعفلاب ظنللا ىرم الدب راص امل ةنال لعفلاو ناب اًردقم نكي ل

 هاع لعو

 نا

 , 2 1 مسأ لاعأ دى

 لزب هيرغم نع باك نإ لمعلا يف لواف مسا ليزك |
 50 كم

 1 6 ا

 تاعلمال 7 ةفص 5 وأ 0 1 5 انك ور وأ 01 اهفتسأ ّييَوُو

 ثودحلا ةدافا يف لعفلا ىرجع اي راج هلعافو ثدح ىلع لد ٠! لعانلا مساب دارملا |

 لوعنملا مسأ هلعافو يلوتب جرخ لااا لاك يضاملا ىع؛ي لاهتسالل ةيحالصلاو

 ةنصلإو ديز نوم لضفاك ليضفتلا لعفا ثودحلا ةدافا يف 0 2

 بغل انوكي م م 0 ثودحلا ن ناديفي ال اهناف في رظو نسك لعافلا ماب ةبمشملا ١

 2 هعراضم ىلع و راج 3 لعافلا مسا٠ 0 ةعضوم يف + هيلع "سكن عج 8 2 كالا ١

 ماللإو فلالا عمو اًدرجم هلعف لمع لمعي و جرذتس#و مركمو براضك هنانكسووناكرح
 كة اااااسو1ة10101010177:77:7:7777:7:0:0:0:0:0هساهسسديسسسسسسالا تس ا مذ 1131313101010“



 ادي

 نعاشلا لق هلفمواهليتي ةبغسمئذ. موب ف

 ليلا نع "ماه انلزا موق سور فوبسلاب برضب
 رعاشلا لونكماللإو فلالا عم لرعي دقو 0067 ووك فول لاعأو

 * ]جالا بخاريرارفلا لاخي هءادعا ةياكتلا فيعض

 رخالا لوقو /
 |ىينم برضلا نع لكئام اةتررك ١+ ينا .ةريغملا ١ ىوا ”كلع“دنل

 رهيج ا أ ىلاعت هلوق اذه نم دع دقو لل ريع اعبمم برضا نأ نع دارا

 ىلع ردصملا لاعا يف ةثالثلا هجوالا ىلا راشا دقو . ٍلظ:نمالا لوقلا نم ءوسلاب |
 وهو ماللإو فلالإو ةفاضالا نم "درجت يا لأ عم وأ !”درجم وا اقاضم هلوفب بيترفلا
 رددملا مسانا ىلا ةراشا ليلفنلا ددتل لع ريكنتب لمع ردصم ممالو ةاوقو نونملا
 رعاشلا لوقك لف لع لهعيف ردصملا كح ىلعمي دق

 اعاترلا ةثاملا كئاطع دعيو يع تيل در دس الزرتكأ

 ةننؤرط كلذ كطلوفرتخإلاا ةتاليل لجرلا 0 نم اهنع هللايضر ةشئاد لوق ةنمو

 هيف شاف الو ردصملامسأ
 ا ور ا تت و ووو م م

 م ص 7 _ و ل 8

 ةلمعر_عفرب 0 م ل دي كينوا يذلا هرج دعو
 ل فاو راع نا ناك انا فاض: رخو ناك 1 ءودمللا نأ مدقن دق

 لولا ىلا فاضي نإو ةتأرما ديز قيلطت نذل وحن لوعنملا بصني مث هرج لعافلا |

 رعاشلا للوق هوحنو ديز دنه قيلطت ينغلب وحن لعافلا مف عقر مهري

 فيرايصلا دافنت مهاردلا ين ةرجاه لك يف صحا اهادي يفتت

 سانلا ىلع هللو . ىلاعت ولوق ليلدب كلذك سيلو ةرورضلاب صنف هنا "اع
 لوهنملا ىلا ردصملا ةفاضأ رثكت الو ليلق وه انإو .اليبس هيلا عاطتسا ند تيبلا

 .كنجمن لاو . ىلاعت ٍولوق يف 5 لعانلا فذ> اذا الا
 ىو وح 2 ”ء 2 ص 2 8.

2 

 ”نسحن لحتلا رعابتألا يف عا 20 ٍ اه عبتي ام 0

 | .الوعنم ناكنإو لحنا عوفرم ظنللا رورجم وه العاق ناكنا ردصملا ولا فاما |
 || نا لحل عوفرم وا لعافلا لعفو نأب !ًردتمناكن ا لحما بوصنم ظنللا رورجت وهف
 ظ عيانلا يف كلف ردصملا هيلا فاضملا تينا اذاف ةلعاف سي ل العفو ناب اردتم ناك

١ 
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 ارا

 .يلسم تي رو يضاق اذه نياسمو نيءلسمو ٍضاف وحن يف لاقيف ةحتن را

 يف لاقيف لاثملا فخ ! ةردك الرق ةمغلا 1 ماقدالا عصمت هاي لدبت وأولإو يسمو

 نإوإولا تمداف يونبو يولسم لصالاو ؟ يبو "يسم ءالوه نونبو نوأسم ءالوه

 ك1 ىلا 11 وت ل قلا نكي ا. لاو الانمي نيئايلا 58
 لاقيف ليذه ريغ ةغل يف اهريغو ةروصقملا فلالا نبب قرف الو ة ةحوتفم اهدعب ءايلاو

 <اي ةروصتملا فلالا نوبلتي ليذه اودبو يالسمو ياصع نالسمو مع ون يف

 مرعاش لاق يلبحو يصعو ينذ درج ىتذ وحن يف نولوةيف ةيشنلا فلأ نود

 م بنج لكاو ! اوهرخغأ ماش |أوةنعاو يوه وةبس

 تتلو ناكسالاو جتنلا ناهجو تاينفتسملا ةعبرالا ريغ ىلا ةناضم يكل 1" يف زوجتو

 فينخت ناكسالاو لصالا وه

 * ردحملالاعا

 ل ذأ در أ اناَمم لمشأأ يشق أ ردصملا 5
 0-1 ا

 ا -

 0 1 9 عم ل ناد تأ
 ليع ردصم 0 17

 ردصم ىلا مسقني معلاك و هتاذب متاقلا وا برغلاك ل عاقلا نع ع رداصلا ىنعملامسانا ملعا

ةيرخملا» ,ةعاقم رزيغل ةدكرزا ميج ناو 0 3١ ناك اف رددللا م-أو
 ريغل ناكو : ل خلو 

 دف 0 00 وهف الأ 0 مسا وهف 0 عمود 1 1

 قكاضام 0 0 رذدقيف 00 ص ا هريذدقن اينما

 : لولو تاوبلع لغد 1 وع 57 نالآلا- 1 كنا لعنلاو 00

 هه ال 3 تودب ال 57 ةيف ا در هل انكم ثيدكب

توصب ن اال ندسحي مل توصي نا هل اذاف تررمه تلق ولف ةناكم توصي نأ
 

دج هناا دكوججل الب :أو ثودخاو دانجتلا ليفي هيف
 ديري اأو رورملا لاح يتوحدلا د

 ةنصلا كلي اي تدجوف تررم كنا
 كاف لمعلا طوخ ردحملا 6 ناك اذإو

 ماعطا وا . ىلاعن لونك اتونموا اربع ديز بكرخ يياعا ع لاوقكانأنفا ل عشب كرش يعل اعراوفككاناوغ لي ذبألل |
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 رخالا لوفو
 فصرلا ةئزملا هام .نضن اك ٠ اهتتير كإوسملا دن اخايتما يتسن

 2 لوقو كإوسملا !قيزر ىدن احايتما قست: دازا ||
 النام منف هالغذا وب هادلإو مابا ل ِ

 :قكامع ل وه (كماقلاب كالا (لا موال كلؤتانلا رايق هادا بعل فال

 بلاط جلابالا خشيبانبانم  ةنيس يدارملا لب دقو توجت

 لاثدو هيلا فاغملا ركذ لبق فاضملا فضوف محابالا تش بلاط يبا نبا نم دارا |
 ىجتانلا هوك 0 لدتا

 ماجاب ود ناش لبر أ ماقخابا ىو ناك
 راج 5 اناا بيز توة نك كا

 6 ملكحلا ءاي ىلا فاضملا
 ١ ١ دس“ امال كار دحوم تا

 ىذفو رمز التعم كلو 8 1 انا فييضأ 6 رخآ

 هه را2ز- ووار سوم ع “أ 5 0 10-5 را سس 5

 5- هَ 1 2 ا 2 : 5 2

 نمي 0 ةجحاع لبق ام دا هيف مغدتو |
 مذ همر

 000 اهبآلقن 1 ليذه ص 0 قو 1 00 ٍْ

 8 0 اًصوتنم وا !ًروصقم نوكي نا آلا لكتلا ءاي ىلا فاضملا رخآر كا
 ونصو يبظ وحن يفو يحاصو يمالغ ب>اصو مالغ وحن يف لاتيف هدح هع اعويجم
 رذتيح رذعنيف اءابتا ءايلا لبق ام رسكيف يو.دعو يببصو يونضو يبظ وذعو يدو

 نء ةءارف يف /عيتملاو يحلو روصنملا يف ام ريدننلا ىلا ءاجقلالا بجيو بارعالا روبظ

 2 !.ىدال ودا ةككاللل انلق إو.« نربمل اهلا ردم كبح 2. ىلاعت ةلوخ ارق
 بيلا ءافتنال فيعض مهو ينبم ملكتملا ءاي ىلا فاضملا نا ىلاباشخلا نبإو يناجرجلا
 بارعا ءاقبب دودرم نال .نكم» ريغ ىلا ةتفاضا هئانب ببس لاقي ال ءانبلل يضتنملا
 صوقنملاو روصتملا امإو ءايلا ىلا فاضملا ىنملا بارعابو ءاطإو فاكلا ىلا فاضملا
 ناو ءابلا ف بجو ملكتملا ءاي ىلا اهنم ء.يش في خا اذاف ءدح ىلع عومجماو ىنثملاو

 | لبق ام ريغي الو غدت ءايلإو اهيف غدي الو غدت ال عاف فلالا آلا ةتيلو ام اهيف غدي
 ا ت0



 1 هم

 جماحلا نطفلا كرف عانلاب ئانكلا لبنسلا بح نكرذي
 ةديبع وبا هدشنا ام و

 سئادلا دادحلا قف مهسادق لرب اونلاو, يدلل نلحو

 حامرطلا لوقو

 نئانكلا يسفلا عرق ن« هدا عرت مل عنارملا يزوحي نفطي
 رخالا لوقو ٍ

 لداجالا ثاغبلا ق وس مانقسف ةفار لسلا ىلا مانبجا ذا |وةع
 لجاعم وأ جا ركل ريدج ةناف رومالا بانعأ غلي تف مع

 صوخالا لوقو
 ارح رطم اهحاكن ناف ءيث لحا حاكتلا ناك نبي
 شنخالا داشنا ةلثمو ٌرطم اهحاكت ناف لوقي نأ 0 ل

 هدازميبا[صولنلا جز جز أاهجتزف
 رعاشلا لوك انلا هلوعنب لوالا هلو عقم ىلا فاضملا لعافلا مسا لصف ةيناثلا ةروصلا

 جانحلا هلضف عنام كاوسو ىنغلاب 0 رم نقار لا
 نبسحت الف . ىلاعت ةلوق ممضعب ةءارق ةرورضلاب صوصخم ربغ اذه لثمنأ ع

 ام وحت مسنلاب ديلا فيضااع فاضملا لصف ةئلاكا ةروصلا ٠ هلسر هدعو فلفت هللا
 ةاشلا نا ملوق ند ةديبعوبا هاكح امو ديز هللاو مالغ اذه لوق نم يئاسكلا هاكح

 هاوتب ةراشالا نبيلوالا نيتروصلا يف لصنلا زاوج ىلإو امر هللإو توص عيستق راجت |
 لعف هبش فاضم لصفزجا يا زجا اقرظوا ًالوعفم بصن ام لعف هبش ٍيفاضهلدف
 قفاه فالغنم كلغ خد فرظاوا هب لوكنم نم اضملا ولا ةفبضإااغ
 ىف لصنلا زإوج ىلإو لوعنملا ىلا فاضملا لعانلا مسإو لعافلا ىلا فاضملا ردصملا
 ركذ ام ريغب بابلا اذه ىف لصفلاو نبي لصف بعي لو هلوقب ةراشالا ةثلانلا ةروصلا
 ادن وا تعنب وا يبنجاب ادجو اًرارطضإو ِهلوقب كلاذ ىلع هبن دقو ةرورضلاب صوصخم

 رعاشلا لوق فاضملا نم يبنجالاب لصفلا لاثم |
 ليزي 01 براتب“ يدوخ" نوب منكي اكل عا

 رخالا لوقو ْ
 اهاعدف ٌدوبن اًموي فاخ اذا فهل اخأ ال نم برحلا يف إوخا اه ا



 ها

 لصف لوالا رّوص ثالث يف اهيب لضفلا ةغّسلا يف زوج ةنا ىلا انخيش بهذو رعشلا | 5

 | ها/

 نا طرق ارو رولا كاملا قلو تاذغلاا دة فلولا ةفالطج ردقادازا ١
 رعاشلا لوفك ىنعمو ظنل هلخ» ىلع اقوطعم فوذهملا نوكب

 اناس للا جوازاطو“ ” 12 بع علا لكلا
 فد ةرخالا ديرب هللأو ايندلا ضرع نود ل ةلوق زامج ىبا ةءارق هوكنو

 هب نوفا فالقللا ناكر, زنعادبلا تانقللا ناو ب هيلع ةلبق ام ةلالدل فاضملا
2 - - 18 

 لص ل 0 لا "كامن ينال كفذحو

 2100 ا لغم 1 1 7 ا طرشب

 و ل 1 ١| لع فانقملا|كرْتْيَف هدوجو اردقم هيلا فاضملا فذحي دق

 دي هللا عطق موضع تك فوفحلا لدم ىلا فاضم فناع عم كلذ وكب ام نكات

 رعاشلا لوغكو اهاق نم لجرو

 هرازملا دهن باس ةه ادب وا ةلالع الا
 رعاشلا لوق نم مدقن ا فطع نود اذه لكم لعفي دقو

 ةبارق ىلوم لك ىدان لبق نمو
 َق وذا ريذدفت ىلع بضلا بكي ما مآنت َّق وفا موضعب ل وق نم يناسكلا هاكح ىو

 فوخ الف يا . مهلع فوخ الف . ىلاعت هلوق ءارقلا ضعب ةءارقو ةن«لفسا ما مانت اذه

 مهلا
 نإ 00 5 2 3> 1 1 7 ٠

 بسعل روب هد ودعم ها لعف كبش ٍفاقملْصَت ْ

4 - 7 ”7 

 ادن وأ“ كثععنبإ 0 يحب ادِجو | ةارعضلو نيمب و
--_ 

 يف الا .يثد 0 فاضملاو فاضالا نيب لدنلا:زوجيال ةنا نيبوخلا نم ا ا

 فا ةءارتك فوط واقوي لوف ند ردا قانا ا لغافلا ىلا ف امكأ ردكللا
 نسحو ٠ . مماكرش مدالوا لتق نيكر داس ردكل قبو كلاتكوا "1 ىلاغ لوقا اع

 ”نالو لصف الك هل! لضنلاف اة دج ا ربغ قص 'لاؤعنم نال لطنلا اذ لدم
 رماع نبا ةءارق لثمو هيلع ةببنم ةتبتر نال هلصف رغب الف هلماع نم ءزحجلاكل عانلا

 دارج ةنص يف يوبطلأ لدنج يبا لوق نم يرهزالا هدشنا ام |
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 ميمحلا هاملاب ”صغا داكآ, ًلثق ؛سكو ٌبازعلا ل عاتف

 رخالا لوقو

 اريخ ةذل ىلع دعب اوبرشاف ةينخ دسا دسالا انلنق نحنو
 لاششو ني 7 تاهجلا ءامساو نو دو لوأو بمسح ركذ ام عيمج يف دعبو لبق لثمو
 ىل ةتفاضاب احرصم اهوحنو ءاينالا نه نم ناك اف لعو قوفو تحتو مامإو ءاروو
 نع اًءوطقم اهنمناك امو برعم وهف ةفاضالا يونم ريغ واويلا فاضملا ظنل ةعم اوم
 اذب دبا يلع وبا "كح مضلا ىلع ينبموبف ىنعم د لا فاضملإو ًظنل ةفاضالا
 نزوو ةياصالا ةينصولل اولا عنمو بارعالا ىلع متفلاب و ءانبلا ىلع مضلاب لوا نم
 يون اذا ءامسالا هذه تيدنب نا يف ببداو ديلا فاضملا توبث ةين ىلع ضفنابو لمملا
 اياغول فرحملاب ببث اه نا وه كلذىوس ايفتب رعإو هظنل نود هيلا فاضي ام ىنعم
 يف ام ىنعب امي رعتب رئاظنلا ةفلاخمو ةفاضالا ىنعم نعغن كلذىلا ضنا !ذافماهبالايف
 ىوذا ةنال مضلا ىلد تبني و ءانبلا تقمتساف فرحلا هبش كلاذب لكي ةنع ةعوطتم
 0 ةروكذا ا ءاهمالاب وني ملاذإو -انبلا ببس ضو رع ىلع اهينت لاوحالا
 فرحا هبش اهيف لكي ل هب قوطنملاك راد ىت> ةظنل اهعم يون وا هيلا فاضن اب حّرص
 ازعل ارنا 00 ذا أ كيرعاقا الا يف لصالا ى ضخم ىلع توئبف

 اًنْذَح 5 اذاذبب ارعالا ِق ةنع 58 2 2 فاضملا يلع 5 و

 سس جك ع ل

 اآمدقن م ٍفَذَح لب 6-3 5207 0 يذلا ورح ات ا

 لعاوعإ ذو كلا ل قانا ككرحا 2 ْنأ طرشب ْنِكْل

 1 مدح لاثك هلا اتا ماقيو هيلع ةنيرق ةلالدل فاضملا؛ فذ ام 31

 اجو : ىلاعت هلوقو لهملا بحيا . لمعلا مجولق يف ا دلت ودك

 5 كلالا مانيو ينانلإاو ل والا ف ذحف فاضم ىلا تقاضي ذدقو“كلبار رم يا

 ازناكارتأ نما ؟لوسرلا 21 4 ةطبفا كل طيقف ا, ىلاعت ةلوقك بارعالا يف ل والا

 نيع رودكو يا . ثوملا نم هلع ىشغي يذلاك مهيعا رودت .ىلاءتولوقو لوسرأأ سرف

 يوبربلا ةبهك لوتكو ثوملا ن٠ هيلع ىثغي يذلا
 اعبصا ةي زحح نم ينتلعج دقو  اهءلظ ةدارعلا لاقرا كرداف



 برضأ برضن ممإو
 ناك |(

 | ردن ماع زودعو متو وق ناحل ١ ناقل اومرلاو © ا دديقت 2 22 7 2
/ 

 لمع يول كر وار < تح
 ظ ل و دق قرظ الا لعتسإ الو انكم وا انامز ةيادلا خر مسأ 9

 ظ نردل ةتينل وحن ةفاضالا نالاح ابعم ُهلف ةودغ ىوس هرسفي أه ىلا ةفاضالا مزايو هيف

 ٠ مدعو ةيفرظلا موزلل ينبه وهو ةودغ ندل وحن زبيهتلاىلع ةودغبمدنو دارفالأو ةودغ

 ' سبق ةبرعإو ةلصو اتهنو ًالاحو اربخ هءوقوب فورظاا نر» هريغ فرصن هفرصن |

 ظ مساف عم امإو .هندل نم دي دش اساب رذنيا . ىلاعن هلوق معاعنعركبوبا أرق مهغلبو |

 اك عيج ىنعمب ماللا ةدو درم درنت دقو ةفاضالإو ةيفرظلل مزالم عاتجالا عضوا

 ْ ”ءافقا

 اهنا اعف ال: فرم كرازم ار امي دعا كش ع

 ةيتاروكسلا ص ىنبت كقو هعم نه تبهذ موق نم هيوبيس هاكح ام و نك رج دقو

 رغاشلا لاقو ةيوينط لاق

 األ مترايز تناك نإو عم يإوهو كم يثبرذ

 عم سيلو اهنيع تنكس ذا فرد اهنا نيبوهفلا ضعب عزو رطضا نوحلبك اهلعت

 ريعان واتح كتيمانا هيد نارك يح
- 2 
-- -< 

 05 ّق 2 2 أ "ب 5 د را ب ره م 2 م

 2# حج 2-0 2م 9 2 2 - 2 - 2 م

 امد لق هدعب نم امو 3 ارريككت م اذإ ايصن اوييعات

 لبقو ريغ كلذو مضلا ىلع ىنبيذ ىنعم ىونيو اًظنل ةفاضالا نع عطتي ام ءايسالا نم |

 ال. مضلا ىلع ابيدبتف دعب نمو لبق نم رمالا هللو ريغال لجر يدنع لونل دعبو

 فاضن اب تحرص ولو هلضنل تورم هيلا فاضملا ينعم تيونو ةفاضالا نع امتعطق

 رعاشلا لوةك هيلا فاضملا ظنل ثيون ول اذكو تبرعا هيلا

 فطاوعلا هيلع ىلوم تفطع اف ةبارق ىلو» لك ىدان لبق نمو
 || ةفاضالا دعبو لبقب ىوني ال دقو كلذ لبقنمولاق ةنأكضنخلاب تاقذلا ءاور اذكه

 _لونو . دعي نمو: لبق نف رهالا هل. ىلاعت هلوق مضعب ةءارقويلعو نيركنم نابرعيف



 | نك

 ةلوقو ورمتو
 كالا ماملاو تايئانلا ْ !دضع يدجإ اوييلخو يخا الك

 تارو رفغلار داون نم
 >5 "أ
 355 كر ناد ايا 0 3 فضل 3 1 2 م 2 ٠ مر كب 2 أ 2 ع

 ةقصلا لكم 9 ةلوصوم ةقرعملاب نصصخأوأر ا ول 2

 22 تسو زحل ضع 0 -

 اكل تلا 3 1 و اماهيفتسا و 5 بكا لا

 ع نم 1 0 8 006 0 1

 3 دهحأب ا ضعب فاصوا ميمعن وأ و 0

 23 ركمم ىلا تفيضا سانجالا ضعب فاصوا ميبعن اهب دارملا ناك ناف فيرعتلا
 نوكي نا هيف زاج كلاذلو مومعلا ىلع ركمملا ةلالد ةعصل لك ةلزنب ةعم تناكو ىنعملا يف
 نيلجر ياو كعاعم لجر يا لانيف مومملا ن رماك ا يس ا ىنكم هاد

 لاجرلا نم فترينثا يإو لاجرلا نم دحإو يا ىعم ع كو هاج لاجر يأو 1

 قرط دحاب 0 وهام ضع فاصوا يعل مار أ ناك ناو مخ ةعاج يأو

 00 ةلزتع عب نياك و علا ىإ ةفباطت نأ 0 و ا
 نيلِخَرلا أى اعومجت و | ىنثم اما 4 ةوك بجو كلذاو.مومعلا لع رعملا ةلآلو ةحص
 أرك ر عشلا يفالا ينأي الو يا عما حا ءاج لاجرلا يإو ماق
 هدام ةادغ أو يأ 0

 0 الف هب 0 1 هيلا فاضت 0 !ذ داضنلا ن ا
 هئاضعا وأ تبرض ديز ءازجا يأ هريدفن فاضم فذح 0

 يف يأم ريدتلا اا طلال يوم كا هديب باول ايف لاقي كلذا او تبرض

 مزل ةلوضوم تناكاناف اهيناعم بسحب اًزإوج وااموزا ةركذلا وا ةفرعملا ىلا اهتفاضا
 ىأ ةركنل اتعذةفض تناك اذإو لضفا وه موقلا 9 ررهأ وحن ةفرعم ىلا فاضن نا

 ١ سرافيا ديز ءاجو لجر يا لجرب ثترر»ه وحن ةركت ىلا فاضت نا مزل ةفرعمل الاح ||

 ءاج لجر 6 لش دحر حا ديت رع د وحلا كك لص د شتا اي ا م نا زاج ةيماهختسا وا ةيطرش ثناك اذإو |



 لاح

 | اف اًزإوج اهلا فاضب اماهنمو اموزل اهيلا فاضي ام اهنمل حلا ىلا فاضت يتلا ءامسالا

 موزل يففرحاب هببشل هانب بجإوف اذإو ذإو"ثيح وهو اموزل ةلمجلا ىلإ فاضي
 هبارعا ءاقب سايقلاف مويو تقوو نيتك !ًزإوج ةلمجلا ىلا فاضي امو ةامج يلا راقتفالا |

 تاهجو ضام لعف ةيلو ايف عوممملاو بلاغلا يف هل رثا ال فرحا هبش ضورع نال

 ةلوق ىو ري و رثكا ءانبلإو بارعالا ءاقب و فلالا ىلع ىنثمو 3 لا ىلع اًدرفم هوانب
 عزاو بيشلاو وحأ الأ تلقو ابصلا ىلع بيشملا تبتاعنيح ىلع

 موزأ نم سايقلا هيضتني ام ىلعف ةيمسا ةلج وا عراضم لعف هيلو ام ءاو نيهجولاب ظ

 عفني موي اذه ٠ ىلاعت هلوق عفان ةءارق هيلع ولوحو ءانبلا نويفوكلا هيف زاجإو بارعالا |
 يلعوبا ميهذم زيوجب ىلا لامو عفرلا ةءارق نيبو اهني اًميفوت هت 2 0 مةدص نيقداصلا

 ينام اداب نسور رمل مط 1 ا را انزعش ةعبتو يسرانلا

 طلغي نل يا ادنفي نلف ىنب نمو لاق مث برعأ ادنبم وأ برعم لعق لبقو هلوقب
 مت ليج ىلا ةفاضالل ءانبلا ثيدح نم غرف املو نييفوكلا بهذم رادثخاب ضرعف
 10 ىلا ةفاضا اذا اوءزاإو لاقف ةيلعنلا ل حلا ىلا ةفاضالا مزال ام ىلعمالكلا
 لبقتسمنامزمسا اذا نا ملعإو ةيعسالا نود ةيلعنلا لمجلا يلا ةفاضالا مزالت اهنا فرعف
 ةيلعف ةلج ىلا آلا ةيوبيس دنع كفاضي الو ةيقراظلا ةقراثت الو ابلاغ ظرحلا يده نيشم
 لا انا“. قاع هاوو كريستلا ةظرارا . ريضم لمعذب امنترم مسالا ايلي دقو

 اهدعب مسالا ءيم عانتمايفو ءادتبالاب عنترب نأ اذه وح يف شذخالا زاجإو . تقشن'

 رعاشلا 0 ةورئااق دان ةنعازبق

 عرذملا هلاذف اهنم و 110 2 الكا يع "يهاب اذا

 نرد ريخ ةيلظنح ةنحت يلهاب ناك اذا هريدقل لعف راضا ىلع ةلمحو ردان وده تلق

 اضقن هلعج

 ينعمو اًظنل ىنثم فرعم ىلا آلا نافاضي الو اتثكو الك ىنعمو اًظنل ةفاضالا مزال اه

 انالك كلوق يف ام ظنل نود ىنعم وا نيتازللا انلكو نيلجرلا الك ينءاج كلوق يف سَ

 رعاشلا لوق يفو اذك انلعف

 'لبقو هجو كلذ الكو ىدم رشللو ربخلل نا

 ير الك تيار 1 لاني ذلاف «فطعو قيرفتب نينا مهفم ىلا انلكو الك ةفاضا زوجيالو



 رخآلا لوقو

 ماعلا يل ثيحيضإوملا ضيوبب 2 مهرضدعب ابحلا تحت معطنو
 كلذ ناكوجن ةيلعف وا ريما ديز ذا كلذ ناك وحن ةيمسا ةلمج ىلا فاضنو ذا اهنمو
 هللا فاضملا نع ضّوعاذا آ/| ضيا اًظنلالو ىنعم ةفاضالا !بهترانت الو َديز ماق ذا
 | الو اهركذ ينآيسو اذا اهتمو.. اهرابخا ثدحت رذكموي . ىلاعت هلوق وحن يف | نيونتلاب

 ناف سلا عولط ثتقو يا سمشلا تعط اذا كتأ وح ةياعف ةلهح ىلا الإ فاضت

 كلذ ىلع ليلدلا تلق تردف ام عضوم يف اذا دعب ةليجلا نا ىلع ليلدلا ام تلق
 اماو ةفص اما 3 املا ةداهشب ةصصخلا ةليملا أو ةهبش ريغ نم اذاىن :هلل ةصصخم ةلمحلا نا

 مدعل ةلض الو ةفدص نوكت نا زوجي ال ةليجلا هذهو هلا فاضملا ليوأت يف امإو ةلص
 ريغ نا.ءزلأ هانا نم اذإو ذا ريغ يف .اوزاجا دقو ثلاثلا نيعتف صصخغلاب اذ طبارلا

 مويو تقوو نيح و4 كلذو لدوحلا ىلا ةفاضالا يف اهيلع ليخحت نا ةدودحلا

 ذا ىلع لبحي نا زوجيف يضاملا ةلزنم ًالزنم وا ايضام اهوحنو هذه نم ناكأف ةعاسو
 ةاخءو ذبن ريمالا ءاج تريح كلوق يغاملا لاش ةيلعف وأ ةيمسا ةلج ىلا ةفاضالا يف

 رعاشلا لو

 'يليوع نيري ال نأ اترسحايق مني موي يتاف ام ىلع تمدن
 اللبغتسم اهن١ تراك امو . نوزراب مث موي . ىلاعت ةلوق يضاملا ةلزتم لزتملا لاثمو
 مسا ناك واو ريغ ال ىنعملا ةلبفتسم ةيلعف ةلمج ىلا ةفاضالا يف اذا ىلع لمينا 2

 امو ِهلوتب ليدننلا اذه ىلا اموا دقو ىرجلا اذه ريل راهو رهشك !دودحم نامزلا

 اًزإوج ةفضاف ماهبالاو يضملا يف ذا لم تاكامو يا !ًزإوج فضا ذإك ىنعم ذاك
 يف اذا لفت ناكأم نا ةنه منيو ةيلعف وا ةيمسا ةلج نم ذا هيلا فاضن ام لثم ىلا

 ناك ١ نإو ىنحملا ةلبقتسم ةيلعف ةلجج ىلا ةفاضالا يف اهارجم يرجي ماهبالاو لابتتسالا
 ىه أمب هبيش مدعل ىرجملا كلذ يرحب نانو ال مو ريغ دود نامزلا ءامنا نم

 اذإو ذا وهو ليج ا ىلا ةفاضالا ين لصالا 0
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 دقو ىن«٠ ةفاضالا مزال ام رخآلاو ىوسو دنعو ىدل ءوحنو ةتياغ يا ءاداهحو .يثلا
 مزالام ضعبو يا ادرفم اًظنفا تأي دق اذ ضعبو ِهلوقب ةراشالا هيلو الذل اهقرافي
 ضعبو لك يف ا؟ بسن ىنءملا ةهج نم هل تبمنف ظنللا يف اهع درني دق ةفاضالا

 لولا كل تاع لوقو ملاعا كبر ميغف + ا يكل فر

 ءامسالا مث. ىئسحلا تل ب ىلاعت ةلوقو . ضعب ىلع مضعب انلضف
 ىلا فاضي ام يناثأإو رمضملا ىلا ةفاضالا مزال ام اهدحا عإونا ةثالث ةفاضالل ةمزالملا
 روق يف هيلعهبناكف لوالا 2 اما ليج اىلا ةفاضالا مزال امثلافلإو رضملاو رهاظلا

 ص هم رك را مح فاضي ام لضعبو
 اركان هاي افلا رفكولا هللا! قيرقيل لاق 3 1

 ةماقا دعب كلتباجا ص "-- 1 رمش ىلا ةفاضالا مزال ام يا
 كينانحو داعسا دعب كل ا ىنعب كيدعسو ةلادا دعب كل ةلادا ىنعب كن اا ودو

 «يثفاضي الو عارسا دعب كلا اعارسا ىنعب كيذاذه و ننحت دعب كيلع اننحم ىنعم
 رعاشلا لل ود نم تلت ايف لا رهاط لا تالا دك

 روسم "يدي 'يبف لف 1روسم ينبان الي توعد

 ىل لصالا يف ةنأو ةدرفم 20 هتاوخاو تكلكلا لا ىلا قف سنوي نال هياوديس هرشنا

 ىدلو لَعَو ىلا فلاب طا[ لفن رضا 11 ةنفاضال ءاب هللا تبلقفأ لق نزول

 انامل ا كالا شيلا اخ بج ذأ ا هك قا كلا

 دنعو يدامحو ىراصت وحن ينانلا عونلا امو روس يدي ىلف يلف هلوةيف رهاظلا ىلا
 هلوق يف يذلاكف ثلانلا عونلا امإو ىدلو

 دك ج2

 لونج نوني ني ى ذو عد ثليحا ليج ِ ةفاضإ ع

 ذبن 50 ٍُُ اروح ص 8 0 د 5 امو ذإ داَرفإ

 ةلمج ىلا فاضنتو ثيح اه:ه *اسا ردادملاب ادوات ىلع ليجلا ىلا ةفاضالا تمزلا

 اهتفاضا ذشو تساج ثيح ت.ساجوجت ةيلعف وا سلاج ديز ثيح تسلج ون ةيهسا

 رجارلا لوقوحن يف درنملا ىلا
 اعمال ماشا عضم اع . الاطر لق بلا واتا



 ' امل ينل وكا »افاق ندقلورأ نا «ةبليقكلا اضاو
 فاضملابةنع ءانغتسالاو فذهلا احناص فاضملا ا اذا ةناىلا تيبلا اذهب ةراشالا
 لوق لوالا نوف ربكذت وا ثينأت نم هيلا فاضملا ام فاضملا ىطعي نا زاج وبلا
 رعاشلا

 مناونلا حايرلا رم اهيلاعأ تبنست حامر تزنها اك نيشم
 نغم حايرلا ىلا دانسالا نال كلذ زاجو حايرلا ثين أنل رك ذءودو ملا لعف ثن

 , رخالا لوق ةلثمو را - :

 لاجج ليجا كرت معدلو 2 ةفورعم دنع شحاوفل يأ

 فذ ماد ريغ مالغلا نالز . كامل هاق دنه مالغ ماق ثيس ليف ول كلو

 رخآلا لوق يناثلا نمو ةنع هدعب اهب ءانغتسالاو
 ا 2 ل

 ١ 0 يا 2 نا . ىلاعت ةلوق ةاثم 00 نا نكويو ةنيعم لتي ذا |

 درو اذ امهوم لوو ىننم . دأ هيامل ”مسأ فاضي الو
 هيشلإو او.هللا ا فرعم 2 صصخم اما فاضالا نال «سفن ىلا ءيشلا كاضروال

 وةنص ىلا فوصوم الو هفدارم ىلا فدارم فاضي الف هسفنب فرعتي 3 صصخت ال

 لوو ف دارا ىلا ةفاضالا هوف لأ كلذ نم ائيش مثوا امو اهفوصوم ىلا ةفص الو
 | بتللا اذه هم ءاج تلق كنأكف زرك ديعس ءاج تلق اذاف مسالا ىلا ىسملا ةفاضاب
 فذحب ل ٌّوويةنصلا| ىلا فوصوملا ةفاضا وهو نيملا تاذو سيينا موي و اذكو

 عماجا رلوض# و ىلوالا ةالصو ءاتمحلا ةبح تلق اذاف ةماقم هتنص ةم اقإو ؤيلا فاضملا

 عماجلا ناكملا وا مويلا دهر ىلوالأ ةعاسلا ةالصو ءاقيحلا ةلفبلا ةبح تلق كلن كف
 فوصوملا 0 دعب ةدنج ىلا ءيشلا ةفاضاب لّوّوي فوصوملاىلا ةفصلا ةفاضا مومو

 نم قمح يش تلق كلن أكف ةفيطق درجو ةماع قدمت تلق !ذاف ةماقم ةنصلا ةماقإو
 ةنيطق نه درج ءيثو ةءاع

 ادّرنم اظنل تاي دق اذ ضعبو 1ادبأ فاضي ءامسالا ضعبو ل م حاط دعو هم 537 2 هزار "2
 ىراصق ون ىنعمو ظنا ةفاضالا,زال ا اهد>ا ناعون وهو ةفاضالامزال ام ءايسالا نم
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 ةدئاف دينن ال اهنإو لاصنن الا ريدتليف فصولا اذه ةفاضا نا ىلع لدي يذلإو ينانلا

 رعاشلا لوق ةلثهو انيجار برك هيلع بر لوخد زإوج ةيونعملا ةفاضالا
 انامرحو منم ةدعابم ىتال مكبلطي ناكول انطباغ براي

 . ىلاعن اوتك لاخلا ىلع هبصخو . ةبعكلا غلاب ايده , ىلاهن ولوتك وب ةركتلا تعنو
 انإو . ةنطع يناث ربنم باتك الو ىده الو 0 ريغل هللا يف لداجي نم سانلا نهو

 اماو هنيفخت ىلا امأ ظنللا ىلا ايان دناغبف تسيأ ام دئاف نال ةيظنل ةفاضالا هذه تديحس

 ةيؤتعمو لاضقنالا ةنئاش كت ةصل اخ اهنال ةضخع ةطاصلل |ةقاض الا ا ميمس ان | ةمس ىللا
 فيرعتلا وأ صيصخت ا ىلا ماهبالا نم فاضملا لقنت اهنالىخمملا ىلا ةدئاع اهم دئاف نال

 ١ تفرع 0

 زعشلا دعم اكنانل ايَتلِصْو ْنِإ رغم فاضل اَذب لأ لَدوَو
 نالأ ل زامل

 عنا 0 اي اطال 10 3 كك 2 0
 افاضم اما هن 7 طرشب هيلع ماللإو فلالا لوخد زاوهي ةيظفل ةفاضا فاضملا صنخي

 رعشلا دعجلاك ماللإو فلالا هيف ام ىلا فاضم ىلا وا ماللإو فلالا هيف ام ىلا

 اوهرككإو رديز اب راضلا كلوتك هدح ىلع اعومجم وا ىنثم امإو يناجلا سأر براشلاو

 يا عبتا ةليبس اعمج واىنم عقو نا رفاكف صولا يف اهنوكو واوقب ةراشالا اذ ىلإو ورع

 ليبس عبتا اعج وا ىنيم فصولا عوقو هرانئغا يف فاكر وكذملا فصولا" ف لأ نوكو
 فاكو ناث أدتب عقو نإو ًادتبم اهنوكف فرحلاب بارعالاو هدحإو ظنل ةماليفىنبلا

 عودجم الو ىنثم ريغ ماللإو فلالاب فرعملا فصولاناكولو لوالا ربخ ةلوجإوهربخ
 الا ريمض ىلا الو ءارنلا دنع الآ ماللاو فلالا نم راع رهاظ ىلا فضي ) هدح ىلع

 هيوبيسنكل ةنصلاب ريمضلا لاصنا ةض يف فالخ الوويلوق دحا ِ دربملاوينامرلا دنع

 تلخد بصنلاب هيلع حي شنخالإو هعقوم عقاولا رهاظلا ةنحتس امب هعضوم ىلع 6

 قاقحتسا هس نايس هدنع كبراضلإو كبراذف لخدت ملوا ةنصلا ىلع ماللإو فلالا

 فاضمو فاضم هيوببس دنع ل والاو ٌرحلا قانحمسا يف نايس ينامرأأ دنع اهو بصنلا

 بوصنهءو بصان يناثلإو هيلا
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 رخالا لوقو

 اعججا كئانأ اذ ينع ينغنل ةنلح هللاب لاق يندق لاق اذا

 هيف فلنا 0 ليك نم ىلوا هيلع قننملا ند ةليحلاو اهيف فلن 2 ىعف ةفاضالاو

 هب ًالوعنم فرظلا لعج ىلع ماللا ىنعمب اما . ليللا ركم لب . ون يف ةفاضالا نا ثلاهلا

 | فراظلا لعج زاوج ىلع قاننالا نكل ةيفرظلا ءاقب ىلع يف ىنعب امإو مالكلا ةعس ىلع

 ١ زاوج يف فالئخالإو اماع نوتس هل دلوو ناموي هيلع ديص يف اي ةعسلا ىلع هب ًالوعنم
 | ىلع ةفاضالا نا العإو. يناثلا نود لوالا ىلع لوحلا جرب يف ينعمب ةفاضالا لعج

 ١ اك لغنلا لع هيلا فيضا ايف لمي افصو فاضملا ناك ن اف ةيونعمو ةيظنل نيبرض

 | ةثروت ةيونعم ةتفاضاف كلذ ريغ ناكنإوةيظنلةةفاضاف ديز براضو هجولا نسح يف

 | ةفرعم هبلا فاضملا ناكن ا اًقيرعتو لجر مالفك ةركت هيلا فاضملا ناكن ا اًصيصخت

 | ةرياغملا لاك اهب دري ملاذا لث.و ريغك ماهبالل !هنالم فاضملا نكي ملام ديز مالفك

 قا ةينذلا نون وأ تيوسحلا فذ ظنللا فينخت درجم اما اهنم دوصنملا ل لبق هماهجأ

 4 ةباهذ امإو ركيز اوبراض#و هجو انسح اهو دجو نس> وه يف 5 اهدح ىلع عيجلا ١

 لجرلابراغلايف ام هيبشتلا وا هجولا نسحلا يف كى داتا هجو ىلع بصنلإو عفرلا يف

 ىلع هبن دقو اذه كل عضوي ام لعافلا مساب ةهبثملا ةفصلا لاعا لع ءالكلا يف عهستسو

 ٌقيرعتلاوطعأ 51الؤأ صصخأو هلوقب فيرعتلاو ١ صيصختلا كا ةفاضالا نمنأ

 | فيرعتلا وطعا وا فاضملا نه اعون صصخإو ىنعم ىلع لوعنملا ريكتتب الت يذلاب

 | لصسغ للم وه م اف سس وجل ارا يكن 3 ءديلا فاخدل ام بسحب

 يي ل لك مسانيبو لوالا قالطالا كح ىلع هادع ام ىتبيل ةفاضالاب فرعتي الو

 ظ لانف نيعونلا
 2 سهر ل 5 2 رت

 1 ل هريكت ١ نعن 0 لمني فاعمل هياَعي ْنِرَد

 تك 0

 : هي 0 ئه 5 ةدذمم 4 57 و 7 58 5 يي 3

 , . مأ نم لابقتسالا وا لاحنا هب ديرا اموهل ملا يف عراضملالعنلا هباشي يذلا فصولا |

 |_تييبلا ةلثما هيلع تلمتدا يذلاك لعافلاّثءاب ةهيشم ةنص وا لوعنم مساوا لعاف
 دا >> +7272لل1
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 متاخيف اك هيلع هليل اهناض و هيلا فيضا ام ضعب فاضملا ناك ناف زاجلا وا ةقينحتا

 و هوي م 0 ع 5 1 رول هر 4

 يف كلونك رهاظ نيونت نم فاضملا يف ام فذ> رخآ مسا ىلا مسا ةفاضا ديرا اذا
 ةمالع يلت نون وا كهارد هذه مارد يف كلل تلك قم ا كيزؤ بوث اذهل

 هيلا فاضملا رجيو كينب كيبوث تيطعا كتينبو نيبوث يف كاوقك بارعالا

 اك كل ذك نكب م نإو نم ىنعمب ةفاضالاف مثارد ةدمحو جاس بابو ّرخ بوثو ةضف

 لوللا ركمو سييخن ا مويو ةاشلا سأرو موقلا ضعبو سرذلا ماجلو ديز مالغ يف
 ماللإو نم ىنعب نوكن 15 ةفاضالا نا ىلا بهذ نم ءا4علا نءو ماللا ينعمب ةفاضالاف

 هلوقو .رهشا ةعبرا صبرت ماسن نم نولوي نيذال ٠ ىلاعت هأوقب ًالثم يف ىنعب نوكت

 ركم لب. ىلاعت هوقو . نجبلا يجاض اي .. ىلاعت هلوقو .. مايا ةثالث مايصفا. ىلاقت

 ةنع هللا يضرناسحل وق وحن . راهنلإو للإللا
 روسج حابصلا 10 دل عذيم ناجم مرق نع لئاسن

 مل اذا يف وا نم ونإو ررجاينائلإو لاق كلذلف بهذملا اذه هللا ةحر خبشاا رانخإو

 طباضلإو عإونا ةثالث ىلع ةفاضالاناينعي كنيذ ىوس امل اذخ ماللإو كاذ الا لص
 ةيم'ئدلا نسل ايما هلا ةفاضملا يروكل نع اردت كيعتزولا ةناضألا | نااين

 يبف فاضملا ةيف عقو افرظ هيلا فاضالا نوكل ينب اهري دنت وا نم ىنعب ىف فاضملا

 رثكإو هيوبيس هيلع يذلاو ماللا ىنعب يبف اهدبحاب اهريدقن نيعتي مل نرإو يف ىنم#
 يف ىنعب ةفاضالا مثومو نم ىنعمب وا ماللا ىنعب 5 0 ال ةفاضالا نا نينقحلا

 ةفاضالان وك ىوع دنا اهدحا روءاك اذ لع لدي و زاجلا ىلءماللا ىنعبوبفاهنا لعلوم

 اهباننجا بجيت لصالا فالخ ىلع وهو اهانعم يف كارتشالا ةرثك ىوعدمزلتسي يف ىنع؟

 ماللا ىنع؛ نوكي نا هيف حب ةقيقح يف ىنعب ةتفاضا نا ويف عدا ام لك نا يناذلا
 | كارتشالاىلا ريصألا نم ريخ زاجلا ىلا ريصملا نا اهدحا نيوجول هيلع ةل» بحف اًزاجم

 هلوق يف 5 قافنالاب ةتباث صاصنخالاو كلملا زاجل ةناضالا نا ينابثإو
 بئارفلايف اطزغ تعاذا لوهس ةر#! حال ءاقرملا بكوكاذا
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 ادرطم ىري د ٍفَذَح مر 0

 ١ 2 لوق لب دعب اهفذح نمن ردان
 "همرهيجو هناتكا ىرتشإ ال هيتق جاجتلا ءىم رلب لب

 ليغم عام يذ نر 3 اميطأف عضرمو تقرط دق لبح كلش

 ةلوق ذاولا كء.عل اهفذح نمو /

 لتبيل يملا عاوناب لع ةلودس خرا رملا جوك لو
 رخخالا لوق نم ردن كف واولإو ءافلإو لب نود اهفذح أمأو

 0 00 "هللط ُه تنفقو راد مسر
 ا ىلع رودقم فتريبرضخ ىلع كلذو هرج قس و فذحمت 5 اكلماعم بر ريغ لماعي دقو

 ع 0 دقو ةبءعو هز لوق ِق ىلع فذح لواالا 32 اينلا يف درطمو عاوسلا ا

 يرهو+ 0 بيو ََك ديح او ريخ تحي“

 مالعالا ىتئراف خذبت ةعفل يسكو 0

 كب و تفرع د وح ل دعب نم فذحيادلا ندو

 ةفاضالاب < رم نا ىلا جاجزلا بهذو لدا هي وبيس به ذم انو ةرسضش٠ن؛ ثردر - ش

 ةفاضالاب هزيم ريال كلاذو ءزيمم بصني ددع ةازنمب ةيماهختسالا 0 فيعض وهو

 نهنودو ريثك

 رادلا يف 1 هركذ مدقتل ر 4 نريك دك ار ةنمو هتلر وه أم اذكف

 قلم ا 3 الل ورع ةربأ يقو ديز رادلا يف هريدقل لا '
 نكي ال نا هردقو احاطف احا الإو ةيئاطف احنا ًالاوكلاص لجرب يروح ها

 ريدقللع حلاطق حلاص آلا سنوي ىكحو اكلاط نكي كا و كا و اكاض |
 ورك ع نإو ,ديز نأ لذفاوه ماب روزا زاخإ او حاطب تررم دف 3 مال عل
 كلذ نم ملعف واولا دعب بر راضا نه لهسا نا دعب ءابلا هذه رايخأ هي ويس 0 ْ
 جيب ريغ هراضأ ن نا |

 د ةفاضإلا 0
 أ 1-2. 2 2

 انيسروظك الا فضل اهف 1 ونت وأ تبارعإلا يلق ١
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 لاق ليجا ىلا اهتفاضإو اههتيفرظب ف لاعفالا اههيلتو مدقت امك رضاحلا عم يف ىنع؛و
 م ا ا ا ا

 هلو ينءاج ىلا ذنمو ناك ىلا ذم ةفاضاب حرصف ينءاج ذنمو ىدنع ناك ذم ةتيأر

 / قدزرالا لوق

 نايخالا ةسنض :كيعأق كفر و .نانازأكب كدنعاذم زاوزك
 راثم جاجتلا كرتعم لظ يف 2 يقنلت بئانتكن م بئاتكيندي

 رخآلا لونك ةرمسا ةلجس ىلا ناقش افقو
 ”عفاي انا ذم ناغضالا علطضمو ةنيغض "لع يع 2-5 8 تاز امو

 نيمسا وأ يف ىأ نم ىنعب رج ينرح انوكي نا نع ناجرخي ال ذهءو ذم نا لصاخحأو

 ةيفرظلا ىلع نييوصنم ىلا دال نيضيترم اسناد نانا

 املع دق لع نع عي امل أم ديز ءابو 06 نم دعبو

 "فكب ول 1 امهيلت دقو كك 8

 ١ .ىلامت هلوق كلذ لام لمسلا نع نيفكتالف ءابنإر عوام ىلع ةدئارلا 1م لكلا
 ١ ةمحر اهف ٠ ىلاعت ةلوقو . نيمدان نمل ليلق اع. ىلاعت ةأوقو ٠ |وقرغا مائيطخ ام ظ

 نالخديف ابلاغ لعلا نع امذكتف 0 ىلع اذيا لخدتو . ل تنل هللا نم

 | لاقو .نيلسم !وناكول اورفك نيذلا دوي ار . ىلاعت هللا لاق ليج لع رثشتح ١
 رعاشلا

 ؤ راجل نيني جحانعو مييف لبّوملا لءاجلا امر
 رخالا لوف فاكلا يف هوغو

 ١ ةيراضءةخت ل ورع فيساكا ركبشم موي قوزع 1: تما أ |

 ْ رعاشلا لاق امغكت الف فاكلإو بر ىلع ام لخدت دقو
 مسيملاب ةعذللاك < ءاوعش  ةراغ اتارتاخ 5 يوم

 رخآلا لوقو

 تاك ةئوالا هتوالو لام اكل دع رصد م سانلا اي هنا معو يرام ردخنو

 "للا اَد عاشو يالا كر ايلا د 1 يد
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 قوز نو ايد  تنا'الو ينع نيبو هذا ال ىلع نبا هال

 هةر <-و رز

 تو وع وا دْئاَزَو ىعل دق ”ليلعتلا اهب و هيو فاكي هب هيش

 اجو ةهلجاد لدا( .٠ لعيص كو ابا ليعتساو
 ؛«نلافياهلوك هنأو ايكريشلا و ريغ اسست هجر جزابللا كلاكلا قيكل

 | ملعب ال ةنال ريدقتلاو يي دسما وينعم حو ٠ ماده اك هوركذإو
 دل هيث هلغبك سيل . ىلاعت هلونك <فاكلا دازتو ةنع هلا زواجتف

 قثملاك اهيف بارقالا قحإول
 دونك ةلعاف نوكيف ةرمسالا ىلا ةيفرحلا نع جرختو لوطلا وهو قم اهيف ي

 لالا تيرلاوب بهذي نعطلاك طادش يوذ ىبني 5 نوهت

١ 

 اًرصلا عماسملا يوطبنيح اهارذ قوف ءارنلاك اًدبأ 0 سس سس جيس يي سس

 رخالا لوةك فرحب ةرورجتو

 ا

 ' و لوقو ش
 عنتملا ”يكلاب غلا علوال نكاملف تلج ءاوغشلا ةونللاكب

 رعاشلاةلاو ريل لقا عن ةةيسالا خلا هيقزفللا/ رحت اه صتؤفاو نع كلذكو

 لبق ةرظن ايبحما نيْي نع نم م الع نا ا بكرلل تلقف
 لاكلا اهسلادخاةّئلاعدجوما "يرضى آر ورب انش نم ةحلأ

 رخالا لوقو

 لهجم ءا كيب ضيف 5-5 1 اهؤض 1 هيلع نم تدغ

 7 د 7ىنا ديو 50221

 اعد ذم تنك لعنلا 31 اعفر ثيح ناوسأ ُذنمَو ذم

ْ 
ْ 
 ا

 ا

 دا
 7 00 ع ة

 قيس قر را 0 يضع 5 ار كاي

 ةدملا لوا ىنعب نآدتبم نامسا اههف عفر اذاف رجيو اهدعب نامزلا مسا عفري قنموذم
 تاما نا لل هيعمل ةمجلا (وباذم ةةنيأر ام رع ايضام' نامرلا ناك نا
 | ٍيضاملاعم نم ىنعب رج افرح اههف اهدعبنامزلا رج اذإو قلع و 0 0 أ
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 ' لعفلا ىنعم نمفملا دماجملا امإو اكحاض !ديز نسحا ام وهف فرص( ريغ لعنلا
 نيمضملا را فرحوا فرظلاكو هيبشنلا وا ينهتلا فرحو ةراشالا مساكفوفورح تود
 كدنع ديزو ردبلا امعلاط كن أكو اندنع اهيقم ةتيلو ةقلظنم دنه كلت وحن اًرارقتسا
 ىنعمنم كلت يف ام اهيف لماعلإو دنه نم لاح ةقلطنف اًسلاج رادلا يف دلاخو اًدعاق
 نو ]كنار تا عموم | يالقل اء 113 تاكل يرانا وىم ]ل4 طيلة عمل بنا

 أ, فرطلل ف ويش رمال ةياد عاق لما د هواك امرابع برايل وي فاكلا

 ( راجلا يف ريضلا نرم لاح اسلاجو رارقتسالا ىنعم نم فرظلا يف ام اهيف لماعلإو
 هقورح نود لمعفلا ىنعم نمضت ام عيج اذكهو لعفلا ىنعم نم هيف ام اهيف ل.ءأعلإو

 تنا ام اتراج اي وحن مظعنلا هب دوصتملا ماهنتسالإو يجرتلإو هيبنتلا فرحو امأك
 لاخلا يف لماعلا ناك أذا شفخالا زاجإو اهنم ءيش ىلع لاحلا مي دفن زوجي ال ةناف ةراج

 ديعس وحن تناك ةحيرص لالا طفت هل لاحلا ٠ مساب [قوبسم رج فرح وا اًقرظ
 ديرت ةءاج يفسانلانم ديز كلونك َرلا فرح وا فرظلا ظنلب وار ج# يف اًرفتسم

 يغبني ال نكلو ممالك يف دجو دق اذه لثم نا كش الو سانلا نم ةعامج يف ديز
 كف فرصخلا مدع يف فورحلا ةلزنمب ًرارقتسا ةنمضملا فورظلا نال هيلع ساقي نا

 ءاج امو يفرظلا ل.ءاعلا ىلع اهيدنن زوج ال ذك ينرحالماعلا ىلع ل احما ٍيدقن زوجيال

 رعاشلا لوق هدهإوش نمو هيلع ساقي الو ظنحي اعومسم نم
 راذح نب ةعيبر طهرو مهف معاردأ يح روك نبأ طهر

 رخآلا لوقو

 ٠ ارصنالو هالو مدعي لف كيدل ةلذ يداب وهو فوع ذاعانب

 رخآلا لوقو

 ناكمب هام 6 ناك دقو هب |وبرشتنا رجلا انعنم نحنو
 | . تاومسلال عج ناكمإل ايهبف ةحالخلا ىف ام رظس تناول. هةلرق كم ةنارع اذان

 لعفا امأو تأي وطب قلعتم هنيه و اهب بنو هةنم تايوطمو هدف يئريمضلا 1 انطع

 لماعلا ىلع ةيزم ةلف هب ةهبشللا ةنصلاو لعاذلا مسا نع ةجرد طحنا نإو ةناف ليضفنلا

 هنتزوو لعنلا فورح نمضتب ةقوفي و لعفلا ىنعمم نم دماحلا يف ام ويف نال دماحلا

 | ىحن نيلاح نيب طسوتي ملاذا هيلع لاحلا دقن عانتما يف دماحلا لماعلل اقفإوم لعجن
 نيلاح طسوت اذا هيلع مدقتلا زإوج يف لعانلا مسال اقفإوم لعجو اًرصان مْونكاوه
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 أم انعزتو مالكلا يس لبق ول ةنا ىرت الأ فاضملا نعوب ءانغتسالا ةص ليلدب امكح ْ
 هيلا فاضي يذلا فالخب امسح اغئاس ناكل افينح مهاربا !وعبتو امل لغاز مها

 الب لا> بحاص هلعج ىلا ليبس ال ةناف لعفلا ىنعمب سيل ارم عزك ال و اعزج قبلا

 < روع 2 5 -

 اق 2 2 ةفص 3 5 9 لعب ١ بسصميإ 2 لاح

 ه- 20 2 27 2 2

 .6 96 دل <

 البعي نأ ارخوه ةفورح آل لأ نع نْوض 7

 نس نأ "يقسم اناعم 2 نم 3 أدم 7 وحنو
 ملوق هلثمو اعد ديز اًضاةع ولوفك اقرصتم اللعف ن ناك أذا اهلءاع ىلع راد و
 لوبقو كارو رام نمع 2 قر هللا ةزينلا ا هجم | ةيظراج و اذاكر جات ىف

 اعرسم هلوتك لعانلا مسا كلذ يق يوتسي و لعنلا ةوق يف وهف اقلادم ةيعرفلا تامالع |

 رعاشلا لونك لعانلا مساب ةهبشملا ةفصلاو لوعنملا مسإو لحار اذ

 ب لحلاتسنلا دقاك امدعبو راسي اذ عم كنط
 ىلا ةبسنلاب يوق لءاع انعس نال زاجل حس امدعمو ب اذ كلنا مالكلا يف ليق ولف

 ممجاو ةيدنلإو ثم انلا ةمالعل هلوبق عم هانعمو لعنلا فور هنمغتل ليضفتلا لعفا

 انام يع :رثلا ثامالع لبقي الو هانعمو لعنلا فورح نضضتم ليضنتلا لعفإو

 امكابلاغ دماوجل ًاقفاو» لعجخ هب ةهبشملا ةنصلاو لعافلا منا نع ةجرد طخثإو فعضق
 ىلع اداّتعأ هركذ ىوط ةبكأو عنام عنب ل نزا ينعي ةيدنت زئاجت ةلوقو هركذ يق أمس
 تورم وحن امن هنوك فرصتملا لماعلا ىلع مدقنلا عنإو» نيف هرئاظن نم مدقت ام ةني رق
 دا ار را دعا دما رايز انكم برق شاذ لجو
 "نيوقأل وحن سنلا وا اكان كنظعأل ومن ءادتبالا مالب اتورقم ًالعف وا ايزاغ كباهذ
 لفتت نأ كلو !ةنف ىلصللا تناوح يردصمف 1 ماللإو فلالل ةلص وا اعئاط
 انضع !دماج وا فرصتم ريغ ًالعف هنوك |ملماع ىلع لاحلا دقن عنإوم تسمو اًرعاق

 اما ليضننلا لعفا يثو فرصتملا ريغ لعنلا هبشت ةفص وا هفو ر> نود لعنلا ىنعم

 ظ ْ

١ 

 هم وس هوس يس ل
 ك0 مما لا 9 2 . /

 ء-ء ةدهات م

 ا ووا راقلا 9 كا

 مااا كك كك كك سم ا اا اال تذاع وم
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 .نالطادوبالا ليك ارا تكتمل اهلج ةلوأ ار وتحل
 هلو ةبر و ءادعيارل تارا رك دلاواقا | دالا دراي لو اعل زاجل ا نانالا

 ىحي نب دمحا دشنإو اههيأر نيلجر ةبرو اهيقل ةأرما ةبرو ةتفرع
 هبطع نم تذفنا يطع ةبرو هظعا عدص ًكيشو كلا دأو

 هب لوعنملا ىلع اطوخد يف 55 ,ونملا ماللا ىرجم ليلقتلا امدافا عم بر يرجتو

 لعفنم تعنلا دعب اموهو اهادعميغعو اةرو روم تعنو اهريدصت بوجوب صلختو |

 | لجر بر ردفملا لاثءو تفرع رك لجر بر رهاظلا لاك. ردنم وا رهاظ غرفم

 ا مسقللف ءانلا امإ او ةتيأر مرك لجر برو كبأر لجر بنر كاوق أد كو "كفر يأ ةنلل
 || لوق نم شنخالا هاكح ام آلا هللا مسا الا اهب ٌنميالو اهادعم ربظي الوب جتتل !ماقميف
 اهاننعلا راتخا ول قةلنلاك زلازل نكتار موضع
 ا 0 0 3

 1 هئهز ءدبل يات دقو ني ةكمالا يف ْئِدنبأَو نيو نغ

2 0-0-6 

 !| رفم نم رغابل يك 2 1 هابشو ُِ ديزو
 نيا ةرابلو# هتاجام ال لقوم ىلادلا و كان نما[ طبل ا“

 ةلوم اوك قاكللا ذيع ةيادلا ءاديدلو نانرالا نم نسيرلا زو دخ ناك لاا
 ىحن نامزلا يف ةياغلا ءادتبال ءيجت دقو . صصنالا دجملا ىلا مارحلا لهصملا نم . ىلاعت

 أاقويس فصي رعاشلا لوقو٠ .موي لوا نه ىوفتلا ىلع 0 ريل , ىلاهت هلوق

 باجل لك ترج زا مويلا ىلا ا نأ. 0 0

 ءادتبا يف كلما ناو ناكللا ىف ةناقلا ءادع او فاح م نادك ناكل به كبد

 ىلع سمسا دجصمل . ىلاعت هلوق لخ يف نولوقي معمست كلذلو زاجمف نامزلايف ةياغلا

 . ىلاهنولوق ومن ليلعتلل نم *ىجتو موي لواكرسيسأن نم هريدقت . . موي لوا نمىوننلا

 ا لوقو ليئارسا ينب ىلع انبتك كلذ لجا نم

 مستبي كتريح 3 كب اف  هتبابم ننىضغيو ءاح يضغب

 نو ل رنم نم غابل ام وحن ينن دعب ةركدل ةراج ةدئاز هيجتو

 شذخالا نع ىوريو ٠ هللا ريغ قااخ نم له .ىلاعن هلوقون ماهغتساوا يبن وأ . هللا

 رعاشلا لوف هل !ًدهشتم. ؤشلا دشنإو باجالا يف اهمدايز زاوج
 ٌرشحلا هدعوم ناك نيبب تفيكف ةءاس نوم وبال وأ

 4 كتكات اتت سسلب
 1 يم |

1 



 هلوقكك ةرو رضلا يف اهروبظ ع
 اعدختو رغن نراايك كناسل احنام تحيصا سائلا لكآ تلاقف

 رخالا لوف يف ةيردصملا ام لع ي لوخد دلو

 عفنيو رضي اهكوتلا داري  امئاف ٌرضف عفنت مل تنا اذا
 ةغل يف رج فرح نوكتف ل.ل امإو عننلا قمت“ نم عفنيو رضلا قمت نم رضيا يا
 اهمال يف يورو هريغو ءارنلا اضيا اهب رحل ىكحو ديز وبا مهع كلاذ 1 لبنعات

 لعامل ا) !ذ نمل دفا لكك و جتنلا ةريخالا

 ”ميرش كما نا ءىثب  انيلع كلضف هللا لعل
 اا ا اصح هعلإاو ل نجت مطر كو دنا

 | جت "نه رضخ 5 تعفرت مث رعلاءاج نبرق

 ةيك قواك ىتءاوجرخا مءالك نمو

 1 عا قحو ذم ذنم صصخا ر ِ ٍ اول ل د احا را يي دا

 ابنمو ءابلاو يو لغو نعو ىلإو نك ةرمضملاو ةرهاظلا٠ د و ا )5

 لاءوا ماو وحن اماف تيبلا اذه يف ةروكذملا بهو طقف ةرهاظلا ءاسالا ري ام

 نأ هيلع هتنبو_ هين ةريع ال ايلف كرش ناجل هير ملوفو 6 ابرفا وااهك

 :! اع . ءاش
 يك 7 كي 2 اسر 3 2 مرح 0

5 

 3 1 2 0 و مخ هد ا 2 0 8 ا

 ىلأ هوحنو 377 ازكدتر قددز ل جف هبر وحن نم 955 59 ٍْ

 ذم هنأ ام و ةياغلا ء شاجا 5 2 0 نامزلا ءامنأب نادلخم نمو 5

 ليلغت فرع تبر امإو انموي 0 آما وحن ةيفران اكل ناك نإو ةعمجلا موي

 رعاشلا لاق اكهت رينكتلايف لعتسي و

 لايقا رشعم نسم ىرسأوم وبلا كلذ ةتقرهأ ردفر بر ْ

 لخدت اك ريضم ىلع ةعسلا كيس لخدت دقو ةتينأ لجر بر وحن تاركدلاب صلختو

 جاجملا لوقك يلع ةرو رضلا يف فاكلا

 ابرفا وااهك لاعوا مإو ابنك ًالاش تابانذلا لخ

 5 راجح فصي رخالا لوقو



| 

 ٍْ | بوصنملا زييمللا ينبلاغلا نال هيوبيسكلذ زجي لو فرصتملعنب ةبوصنملا تالضنلا
 ةغلابملا دصتا هريغ ىلا ةنع دانسالا لوح دقو لصالا يف العاف هنوك فرصنتم لعفب
 مهتجو لصالاب لالخالا نم هيف الل ريخأتلا بوجو نم ةنحتسإ ناك اع ريغي الف
 ايف تلق ناف لماع ىلع مدختي ال لعافلا نال هيوبيس لاق ام 10 فرصتم لمقال

 ظ دز «رااؤوتلا نب ةيطزن لوق وحن يف مدقتلا يف لوغل
 اينما كابالا ب اجا ريح نئلظنلا بتطقايح اك ةفراوو

 ظ الا راع لف د[ | مل ديما لكم تكدر
 ظ رخخالا لوقو

 ظ رسي نم رسعتلا دنع سئاي الو عراشب قيضا اعرذ اذا تكل

 ظ رخالا لوفو

 ظ ايبقز مانلازراسخ ناك يو" اكينع مفارق "ليلو رل]
 ايف فرصتملا ريغ لماعلا ىلع زييهلا دقن اهل عيتسا اك ةرورضلل حابتسم وه تلق

 1 5 زجارلا لوق نمردن

 ابك دع.كاذ تع دق اهغع اًران رب مل انرانو

 ْ يا
2 1 7 0 1 7 207 

 1 5 1 5 هم ا ناز 2 و

 ّ 2 لَو كلو 0 3 بر دنم ل
 0 0 2 رمل حالا صاستخالا#ي هنود اهلك فورحلا هذه

 | لمت 0 ا 1 ا الان لك نال رع ١ تنحتساف

 0 و لاها ماهبال بحصنلا الو هب ةدعلا راثئنسال عفرلا

 نم لقو ىتءو لعلو يب رآلا كت ياي ليفت ءاضشالا ىازك 31م و كر رشللا

 نيعضوم يس رج فرح نوكتف يك أماف نهب را ةبارغل رجلا فورح عم ”نهركذي
 1 22 ٠يشلا ةلع نع ماهنتسالا يف ملوف اهدحا
 ةلخادلا را فورح رئاس عم للىاي اك اققو تكسلا ءاه تديزو اهنلا تفذحن ام

 | لمنلإوةرمتملا نوران لمس ال نع لان دس موف قالو نلاجنللالا انلبزل
 55 ظ 2 21 يك ب اذا كلذ .نوحي 5 ا يب رج عضوم يف اهدعب

 بتسج ب



 ؟م ١

 ظ

 ا نم هريغ ىلع أسايق ويلع زييهلا دقن زإوج دربملاو ينزاملاو يئاسكلا بهذنق اًسنن ا

 ظ دقت سفن بمِطك ىنعمْلا لعافلاو رمل اييذ روع تقش نإ نيب 0

 ظ أ زييمت اماىنمملا ف لعافلإو دش ةرهاظ نمي ري نا زييمتلا ىلع بدني املك يف زوي |

 0000 لملك لقول اذ اهذ ضال ل لءوخ

 1 ا 0 10 دعب قولا ةسلا 0 00

 دنع ةيلعانلل لك ةنال ىنعملا لعانلاب ةنع ربملا وه يببسلاف ةفعب لرففتلا لعفا

 ىجن ةبصخ بجي عونلا اذهو كلزتم الع ًالزنم ىلعا تنا يف كلوتك ًالعف لعفا لعج

 د11 يب ليمتلا اها انانل اس راحل امام ربخ يلن ككل |

 تضا ولف لاب لاعلضفإو لجر م .ركا ديز لوقت هريغمملا اقام لعفا نوكي نا الأ
 لا ماع ملضفإو الجر سانلا مركا ديز تاق زيملا ريغ ىلا لعفا
 سا ةزحاا 727و 1 0

 3 زك يأ 0 اهم ضتقأ ل دعو

 | ىلا وا لعانلا ىلا وتين لامجا نابل زيرمقلا هدعب عقب نأ بجق عا لعف لك يف زوجي

 | ةنسحا ام وحن يناملاو 017 راكب ايهرك و اعد ا لواالاف لوتنملا

 ةلفاك هب كل - كلبحو راق هرد هلل ةنمو ابا ةمركآ امو الجر

ٍْ 

 ا
ْ 

 ْ ظ
ْ 
 ا
 ا

ْ 

 و<ز ىءمه

 | ىحت ىنمملا يف لعافلا انمإو نم ء ءيش يف نمر رحل زوخالف الجر رشع دحا وحن ددعلا

 | لوفكويش وا برى ايظا حاضا ووص جلف هك دم امال شبر رمش ام

 ١ عاملا لوقكو نسراف نماوزد هل

 يا ل 1 اس دي ع لوح يدل
 ْ ةحار ود ءاثلا 211 كلوتك ولع نم وخد را تازيلازم تاتا ادشاخو

 لسعنم ءانالا ءلمو لخ نم دوقارو رب نم نازيفنقو نمم نه نإونم هلو باح نم

 لبا نم اهاثءإو ديدح نم متاخو

 اتبس اًرْرَت فيرصنلا وذ لعنلاو... ..اتلطم ملف بيبا لدَعَو
 عانتما يف فالخ الواقلطم لماع ىلع زيبهلا ميدقن 00 2

 قير باطلا اقر ا ا ن0 نر مل اذا لماعلا ىلع هيد
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 ىلامث هللا هاش نا كلذ ركذ يقآيسو هيلع هلماع ءدقن زيبا طرش نم نا فّرعمو
 هاوعنم وأ هلغاف ىلا لماعلا ةبسف يف ىلاجا نم وأ ةقونللا لمجم مما يف ماهبأ نم لوقو

 ىهو ةفيقحلا لمجم مسا نم هلبق | .ماهبا نيب ام اهدا نيعون ىلع زييملا نال نايب
 ارا ريشة ام وع حامل لذ ام راذقم لع لاذلا" هبيعارا نادتم لع لذاك

 يحن ليك وأ اتهم لطرو ًالسع نإونم هل وحن نزو ىا ًاباح ةحار ردق ءاسسلا يف امو
 اناا تيفلواو كرك دع دك وت 5ع وأ انيك ناك رس 11 راف ل

 تحور دو كارا ةرذ نعل انثم وكاس هوقو رانا هش كل لاخلا

 ام يناثلا عونلاو اش اهريغو البا اهاما انلو اجاس بابو !ديدح متاخو الخ دوقارو |
 . ىلاعت هاوقو اسفن ديز بناط وحن هلوحنم وا هلعاف ىلا لماعلا ةبسن ىف الاجحا نيبي |

 "نيم اعلو افإد وهز تقل ع وناا ناقش عقل ءانوطارسرتلا نرخ ْ

 كلذ لجو لاجتالا كلذل َنيِبم اًوعو ضيا ليج ضرآلا ىلا اره ةيسنو [طانجإل

 نيه شوت انف ويأرلل لدتمإو اجو ةلوقو ايم يكلا اينعو !ةلع كير صل ١
 انال اتاسنا هرد هللو اسراف دب كلبسحو الجر ةو اًضيا ةلثمو ةلاها اذ ناعرسو .اًنأثا |
 ملعإو اناسنا ظعو اسراف كافكو الجر فعض لق ةنأكف ةلمجلا ةبسنلا يذ ينعم يف |
 نايملا لح حلا بح[, را قاطني ضحك وبن افالملا نسر ترتلا زينت نا
 هيلا زيملا ةفاضاب هرج زوو بصنلا ةقحن ددعلا ريغ نيب تاو هباب يف هركذنس اك ||

 نمس !ونم هلو ضرا ربش هل ام لاقيف ةفذح حصن الام هريغ ىلا اًناضم نوكي تراآلا |

 سانلا نرسحا وه وحن يف لاقيو ديدح متاخو لخ دوقارو هام بونذو ٌرب ازيفقو |

 8 اعل نوف عنتم ريغ هيلا فاضملا فذح نال لجر نء>ا وه ًالجر |

 كوكملا ماج هلو ابحت ةحار ردق اهبف !موحن كلذو زيملا ببصن نيعت ةفذح جبال |

 دلني اذه لهب هدرا اعد قالا "لأ موه نفاس ناقوزت فقل

 مولا ا ل ا ط تار ا

 ابهَذ ضرالا لم لث نك نإ اجو فييقأ ام طب يصفر
 دببب زييمللا نا كلاذ نم مغيف نزو وا ليك وا ةحاسم ىلع لد ام ىلا يذب ةزاشالا
 زاوج نا نيبم تلا ابجو فيضا ام دهب بهتلإو ةلوقو نييجولام. يمال ددعلا

 الاد ١ منن الام تراك اذا ةفاضالا نع زيملا واخي طو رشم رحل
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 ةيف ةيبش ال قالا وه ون واولا كرتو ريمضلا مز ةدك وم ةيمسالا ةليحا تناك تاو ١

 ١ د كير ياكل كلوه طاق كرنك ١

 6 نايل 3 مح اع 1 ف لاو 6 هيرو ها اا دياز بك ايها ف سوق لاو

 < نويفن د امر ضم ريتال دا كنا د10 ارحم اورد وج نسل اا ملع فانك
 هانعم روضحن هركذ مدقت وأ هانعماروضحل ازإوج لاحلا لماع فذ عنم يا لظح
 كنهذت,راتغاب اروجام ارورام أ نرمي مضانللو ايديا دشارا حار ةكللوف وحن
 ل لاق نا. اعرسم ىلب و تغج فيك لاق نم اًيكار كاوق ون هركذ مدقتو تعجرو

 ايي لا لن تكل رجا افاتار رواد اف رب ل كتان اقم واطما ١
 ذايدزا اه نيب و مف رع راضاب 1ك نينلص رمانب ني موذك ًالثم ترج اذا

 اًدءاص نرفلا بهذف يا اًدعاصف مردب ةتعب هلوقك كلذ ريغوا اًميشف ايش نم
 لكلا ال ري ل اخف رو داتا دى تل [طخاب يأ دافاسف زان او دصتوا ١

 ةنمو بكرلا راس دقو اًدعافأو سانلا دعق دقو اًمئافا وحن خو تلاف هريغو خييوت يف

 ىهلي نا كلوقو لوحتلا راضاب ىرخا ايسيقو ةرم ايعمتا لاح ىلع تبغي ال نا. كلاوق
 اي رمائبنه كلونك وتلا ريغو تبدنأ رامضاب كٌوانرق دج دقو ايهالأ هنارقا نود
 ل ير اب انا يب ام اويخلا ب دل هلل انا هيويبس لاق

 ةدككملات كان داتا زيخ و انور ركن دقو ايم تلاد انه واءاهرم انته هل تبتو |

 اًماقاديز يبرض وحن ربخلا دسم ةذاسلاو ةلهج نومض#

 6 زيبملا 9“
 6-2 ”ه© نص 8

 هرسش لق 0 |زبيمت ب هش هرحأ نيم 0 قعملإ م

 هِ أ 5 2 - ن * عشو (ى أ اودناد

 رمتو ًالبع نروسو ارب ٍزِققَو اضرا ٍريثك |
 | ينعم ن يضم 03 مسا لكوهو اًريسنتو اًرسفمو اًريبتو اًريبج ىسي ام تالضنلا نم

 ىا عاد ب ناك يق ]ا يه لا 8 كتلك هبل ام نابل نم

 نوضمو هجولا نسحلا وحن دب لوحنملاب هبشملل جرخع ةركن يلوقو سدج مسالاف هلوعنم

 هلوق نم ابنذ ومنو ثربدلل المسال ضع ةلبق ام نايبو لاحم جر نءيعم

 ليلإودجولا هيلا دابعلا كبر ةيصخم تسل ان ذ هللا رفشتحا
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 ريهز لوقو . وس مهسسك ل | ٍلضفو هللا نم هةمعنب |وبلقناف ٠ ىلاعت هونك
 صحي ملانفلا بح هب نلزت لم قلك نجلا كان اك

 ةرتنعل وقو . ممسغنا الا ءادهش مل نكي لو مجاوزا نومرب نيذلإو .ىلاعت هأوذكيناثلإو
 مضض "يبا ىلع ةرئاد برأل 000 تيشخ دقلو

 رعاشلا لوقكو . *ىشدبلا موي لو يلا حوا لاق و . ىلاعت هلوقك ثلاثثاو
 ركيلاب انتقثاو ةنلوانتف 0. درتلو ف يصنلاط قس

 واولا كرتو ريمضلا مزلوا لبق وا الاادخب ناك نافأ ضان لعفب ةردصم تناك نإو

 رعاشلا لوفكو 2 نروزهتسي هب إوناك الآ لور نم ميني ٠٠١ . ىلاعت ةلوقكا
 الخي وا داج هيلع وعن الو الدعوا ٌراجاريصن ليال نك

 رييضلا عم”دقو واولاب تابثالا يف ةنارتقا رثكالاف وا لبق الو الا دعب نكي مل نإو

 ١' نوعمسل متم قيرق ن ناك دقو لاو اونمؤي نا نوعطتفا . ىلاعت هلوق وح لوالاف هنودو

 0 هديرجت ”لقيو سمثشلا تعلط دقو ديز هاج كلاوةك يفاثلإو . هللا مالك

 - نوكبي ءاشع مايا إو*اجو . مرو ددص ترصح واج و 1. ىلاعت ولوق وحن يف 5 دقو
 . لردعقو معاوخال |ولاق نيذلا . ىلاعت دونك اهدحو دق نم ءديرجت ةنم لقإو اولا
 رعاشلا لوقك اهدحو واولا نم هديرجت دق ن هاير نع ل

 ”]طإوملا ةتايراسلاو اهنراعم ىليلاريغ دق رادلا عبرب تفقو
 رييضلا عم وأولاب اهئيبع رثكآلاف ةدك نك ناف ةيمسا ةيلاحلا ةلمحلا تناك نإو ظ
 ملأ . ىلاعت هلوقو . نوللعت متنإو !دادنا هلل اولعجت الف . ىلاعت هاوقك لوالاف هنودو | ؤ

 ١! امك . ىلاعت هلوقك يناثلإو . توملا ردح فولا مو مرايد نت لوجرخ نياثلا قا رت :

 | ىنفتسي دقو . نوهراكل نينمالللا نم اقيرق نإو قلاب كتيب نم كبر كجرخا ظ
 || ىرغشلا لوقو ٠ ودع ضعبل كضعب اوطبها انلقو . ىلاعت 4 ردك وانا نع زيتا

 ىدزالا

 لمس اعراسلا ع ترس اءدعبر "كلا اطقلا راسا برشتو

 رخالا لوقو

 'رزألا باده ضرالا نونحل مم كسملا قبع وحار أر مث

 يروم 3 7 وبا لنعقو



 وص 01 ريضمب 5 راعي ام 3 ىوس لا 1

 هلا قتيل اًربخو اتعن عفن و فصول | ىنعم ا_عيضتل ًآلا> ةيربخلا ةلمجلا عنن

 نيرمالا نيب اهيف عيجي دقو ريمفلا ماقم موقت وأو وا اهبحاصب أهطبري ريض نه ةيلاحلا

 ربلاب تررم موتك# هركذ ن ءعريضلا ريدقن ينغي دقو ةلحر يان وهو ديز ءاج يف 1

 . ةيلعفتمناك نأف ةيننم وا ةتيثم امأ اهاتلكو ةيمسأو اكرم اما ةيلاحتا ةلمحأو مردب زينق

 قل وم لاخ ثبثم عراد :لعنب ةردصم تناك ناف ٍٍضأم هوا عراضم هامأاهردصف

 دك نا مالا داقت وربع مدقو كنت ديز ءاج لوقت وولا كرتو ريهفلا مزل

 أم درو نإو هيدي ثريب بئانحلا داو ورمع مدق الو كحاو ديز ءاج زوجيالو

 كلذ نمت ةيسا ةلجلع ةلخاد واولاو: فوذحم ًادتبمربخ لعنلا نا لع لم ةييشي

 لوقةلفمو ةنيع كصا انإو تق هريدنت يممصالا هاكح ةنيع ”كصأو تدق مضعب لوق
 رعاشلا

 عزم سيل كيبا رمل اعز اهو لتقأو اًضرع اهتقلع
 رخالا لوقو

 اكلام مههرإو ثوجن مريفاظا تبدخ ايلف
 لوس يَا نوهاعت دقو . ىلاعت هلوق يف اك واولا ةدزا ٍدقب انو رقم عراضملا ناك نإو
 اهعيجم زاوج بلاغلاف تبنم عراضمب ةردصم ريغ ةيلا+ا ةليجلا تناك نإو . . ميلا 5

 نافر واالاما يئاهلأف يف: 0 ةيدصن تاكو 0 انوا ؤاولاب نا 0

 ءاهطاب م نزل اهل تزن . ىلاغت'هلوق يف اك ىلولا كرتو ريمضلاب اهعيج رتككلاقرال ناك

 رعاشلا لوق يثو . دهدملا ىراال يلا. . ىلاعت هلوقو
 بأ الاهتلخدءامسلا واخد ةليبق عافترال اًموق نأ ولو

 رعاشلا لوقكو |ولاو ريمضلاب هيجي دقو

 ديعولا ينهنهتي الو تنكو ينودعوتو ىد نم اون اما ظ
 7 رخآلا ,] وقو

 'بال يدي الو ناك دنلو ابا ضيبلا قرولا ةتبدكا

 اهلل راهم عمجلأو واولاب ةنع ءانغتسالاو ريمضلا دارفا رثك مل ينانلا ناك نإو حش تأ ١
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 الو اقتل أوقو . نيدسفم ضرالا يف اىذعت الو .٠ ىلاعت هأوق وحن اًاظنل ال ىنعم |

 ديل لاك اعينج 5 رالا يف نم نمال كببر ءاش وأو .٠ ىلاعت هأوقو . بماعإ و

 اهعاظن 2 ّيرحلا ةنايمجك  ةرينم مالظلا هجو يف ءيضنو

 رخالا لاقو
 مومذلا كقنغت ام :ائيرب رج لكيف انبر كمالس

 لاشكر نركب نهي لا 3 0-0 ١ ذكور «لافتا كلاب

 0 ا مال ل 0 هلاوقاك اذكَيلَو عدم لبلةفاز

 برعلا نم“ ةأرما لوق ةنمو ٠ هرماب تارؤتتم او رمفلاو سمشلاو راهتلاو ليلا كك

 مانا دبع تفداص عا م انياب 0

 اًمار ء ارشعو

 1 ١

 بمعللاب دحلا طاخ قوت مزإ داو خئصن ىدبا نا اريصم مع

 نيئزملا ةدماج ةلجدعب ١ 1 له اعيان ف و ناك ايف ةلجن ويضم ةدك وللا لاحنا اهو

 /عااقلا لا امزلعم ديو له قع تيت ناجوسكولا انيننرتا
 راع ند سانلل ايراد قفع اي عن اه او زعم راد تيل اذ

 0 نع 0 ا نر تتارخدا

 5 "1 ف را 6 هلل ةنكضم يذلا كوم ا 56
 لماعلا جاجزأ١ لاقو ينفرعا وا فرعا وا قحا ربدفتلاف انا ناك نإو اناريغ أدتبملا

 الكوم نع ا يرءالمتلل ادباا او ضع عاجلا لفل با لاقو ,ىعكوهلو ان رباع

 عنتمم هنأو ربخلا ىلع لاحا ميدنن زاوج ينانلإو زاحملا لوالا مازاتسال فيعض نيلونلا
 لدبلا ةلزخم ةروكذملا ةلمملا ليرقنل رامضالا مزال وهو انركذ اك رضضم اذا دولا

 1 ءاش نا 0 ا ع كلذ اذ ريغ 00 رابخا 1 .: هب ظفللا ن

 ال 0 .- َ ص

 1 تبث , .عراشت هوب *دبا تال



 لو

 / ىلع اذه سيلو بطر ةنم بيطا اًرسب اذه ةلثمو انأعم ورع نم عننا !فرذم ديز ومن

 | ةنالاةتفإو نمو قاريسلا ويلا تهذ 5 ىضع اهف ناك ذا ١ لبقتسي ايف ناكاذا.ناوقا

 | ]615 انه لكتا زك ةجاخل وبغ زدت ايما معن قاما تفلح عنف ةيؤتيدن قوش فولكا

 ىلع ءىبش ليضفت اهب دصقلا نا يف . نادال مم برقا ذئموي رفكلل مه . ىلاعن هلوقيف
 راضالا ميلست دعب و انركذ اهف د اذك هب قلعتملا انه دحنا اف نيقلعتم رابثعاب وسفن

 نيب وحلا نم قاذحلإو ةنم رف ام اهيبش هيف عقو امنوكيف ذاوا اذا يف لعفالاعا مزلي

 نوكي ام َريخ لجرب تررم ةركذنلا يف يلعوبا لاق ديلا بهذ اهف يناريسلا نونلاخي

 ديز ةلالدب تررال كنم ريخ نوكي ام ربخ يف لماعلا نوكت ام َريخ كلنم ربخ

 نبا لاقو كلاذيف يلع يبا لوق خفلاوبا تو نوكت ام َريخ كنم ريخ نوكي ام ّريخ
 ٌة هنسح ىلع همايق يف ةنسح ديز. داراإو اذ2ا6 ةئم ندحا 5 ديز لوقل 11

 لدي يذلا عضوملا يف اهنم دحإو لك عضو *ىبش ىلع هىش يف ليضننلا عقو الف هدوعق
 أبطر نم بيطا اًرسب انتلخت لهح لوقت نا اذه لثمو اهنيب عمجي لو ةدايزلا ىلع هيف

 درتم ٍريخَو ملام درنمل ددمت اذ يري ذق لاحأو
 اهبحاصو ددعت نإو درفم اهبحاصو ددعتل نا زوج تعدلإو ربخلاب ةهيبش لاحا

 ُ لاحم ددعت زاوج رونصع نبا عندو اعاضاكلر ديز ءاج وحن لورالاف .د دعتم

 لو نيعرتس رثرعو.ىب ناجح قالاو ءىشب نييلو هغرظلا لع اسايق دمت[ ه .
 ]| | عانت كانو تيتاك راو يملا كل رخو . ىلاعت هللا لاق اردت !ًدعصم

 ازاطتستو “«كيتيلا*' فنإو د "فجرت .نبّدر ف ينذلت ام ى»

 رخالا لافو
 اهله ةاناولنر ةازو ةاددخا لاو ىف ينك تاذ داعس تديع

 لعافلا ل ا دا لل اخ يرش تاذ

 ديم ضر ف هدوم. طك شايب لاا لماعو
 يم 6 35 8

 خوي اهظنأو اهلياَع ٌريضمَم ةلج كون ْنِإَو
 | يقايلإو ةلماع دك وب ام اهدحا نيب رض ىلع ةدكّوملاو ةكم ريغو ةكوم ناعونلاحلا |

 ١ لماعلا اتفاوم انصو نوكي نادبف بلاغلاف لماع دكوي ام اما ةلج نودضم دكوي ام
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 نطفلاهلَلب روفصعلا ضفتنا اك ةزه كاركذا ينورعتل يفوأو
 .قلافول قرر م) هلاك ورع لق 14 رك) را هانا نايسف |رايطلا تيكا حلم

 يفانلإو . نوبهرب معرل م نيذللةهحرو ىددهو . ىلاعت هلوقو . نوربعن ايورلل متلك ن نا
 نبتسا ةيفرظلاو ةلوقو . ديري أ لاعف . ىلاعت هلوق وذو ' مهتم ال اقدصم . ىلاعت هلوق وحن

 مناو ,. ىلاعت كودو نزلا« ررعرءانلا انف مانا نادت هاايرح ١ لل

 ظ اا 2121 نركز ىلاعت كلوق وح ةيبيسللو ٠ ليللاب و نيمجص“ مهبلع نورمتل
 ةيدعتللونيكسلاب تحيذو ملفلاب تم متك وحن ةناعتساللو 0 تلحا تابيط مهبلع انمرح
 ٍديزب تررم وحن قاصلاللو . مراصبإو مب بهذل هللا هاش واو . ىلاعت هلوف وحن

 سدفنو كدمحب عش نمنو . ىلاعن ةلوق ةنمو !بهاثاب رادلا كتعب ون ةبحاصألو

 ازعل وفك ضيمرتلا يلا ند فيو. كلل

 خرا ءام قربي جلل كرا مل انوع دج اهإقر تيالخ
 رعاشلا لوق يف يعصالا نع كلذ ل؛ءيكحو ةركذتلا يف يسرانلا ٍلعوبا كلذ ركذ

 تعفرت مثار كاع نيوقاعد

 للا .ىلاعت هلوقو ٠ ماغلاب « ءامسلا ققشت موي , و“. ل اعن 4 وحن نع ىنع؛بو

 وحن ةيزاجلاو سيكلا يف لاملا ومن ةوقيقملا ةيفراظلا نوكتف يف امإو . عقإو باذع
 . ةره يف رانلا تلخد ةأرما نا . مالسلإو يب ع اراك 35 0 علا يف ترظن

 م

 نطف ْذَق ْنَم ىنع روان نع ْنَعَو يف ىنمَو العتسإلل لع

 | يس ىخم نوكت دقو هيلع ربكت وحن ىنعم وا سرألا ىلعت كر وحن اح ءالعتسالل ىلع

 110 هلو هيفا قالب هم كوالا درانسا غار بازأو يطل علو ياحلا
 عاجلا ةاقكتتع ىنعبو ٠ . الها ن ه ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدو

 اهاضر ينجمأ لل روعل :نوتك ]ودب 'يلع ع يضر اذا

 . ىلاعت هلوق وحن دعل ىنعمب نوكت دقو ةنع ذخأو يي 0 راينلفا وااباو

 ىثعالا لوقو . قبط نع | ابط ا

 لذقن مون ءامد نع اننات الل -1 7 بع نع انب تضم

 رعاشلا 5 / قىعءكو
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 رخآلا لوقو

 رعابالا نينحنم هيف رثكيو امئاق لذي ءابرحلا دب لظإ
 / مسا اهابق فاكلإو ةياغلا ءادتبال لوالا تيبلا يف نم توك ناكمإل امهيف ةجحالو
 ادا كنم تيأر ملف دح ىلع توملا ثم ًالاح ةعاس نيب نرد ىرا تنكو ىنعملاو
 ندب لاحلا لغة تضن عضوم يف رارقتسالاب ةتلعتم يو: سجنا نايبل يناثلا تيبلا فو

 ليف ةنأك اًماق لذي ءاب رحا هب لظي ىلع فطعلا مبادل رام وفر زاكي ذاق

 0 س ىو -ِ_ ا 8 2 1

 دي نايهني الابد نمو 50 5 7-1 اهتنإلل

 د كي لاب للطي اروياقمتو. ب وكي مورا للملا هللا

 5 نكد دقو نو ب ويباو لل يلم وامان

 قطنأ اهب ْنعَر ونحو م لْيَو 0 دعو نوتسأ الأب
 ىتح نم كلذ يف : نكما 1 هنا الث ماللا فال 006 اغلا ءاهتنا ىلعىلاو ىت> ةلالد

 لصنم داتا الإ ىتع ريالو توا فطلب راسو ليلا فصل ىلا ترس لوفن

 ةلوق ءاهتنالل يعج لايف 2 ماللا ماو رجغلا عاطم ىد 2 م مالنس ٠ ا هاواكاو اب

 نامهني ابو نمو ةلوتو ٠ ىمسم لجأل يرجي ١ كا هل اوقو ءاثميم دلبل 000 ىلاعت

 لوقو . ةكئالم مكنم انلعجل ءاشن ولو . ىلاعنإ ةلوق لدبلا ىلع نم ةلالد لاغم الدب

 : زجارلا

 اةتسفلا لوقبلا نم قذت لو اققرملا لكات مل ةيراج

 اهبيفّرسي ال٠ لسو هيلع هللا ىلص ةلوق لدبلا ىلع ءابلا ةلالد لاقمو لوقبلا 0 3 ظ

 رعاشلا لوقو . معنل معن

 انابكوواناانرناةراغالإوتغ . ليكربا3| يوك ”مم يل تييلف

 حن كلملل نوكتف ماللا يناعم نم ءاهتنالا ادع امل ”نايب َديزو ىلا كلدلل ماللإو ةلوق
 . .ىلاعت هلوق وحن ةيدعتللو سرفلل جرسلإو رادلل بابلا ون كلملا هبشلو ديزل لاملا
 ١ !لاوح سر كبرت تيكا ةياالل لقفز كلفن اكو ةعلتتنلا نم ل للم
 رعاشلا ا
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 يدنع ينأك ىتح الركذب_ دي دعب دع اًرطأ ل تمولس

 رخالا لوقو 9

 ءابإ نيح الو ديف + رمل ةيملا ضرعت ًالفاغ

 رخآلا لوقو صج
 :اليطاكنلا اغ قازقلا ح انإو تفغش دق كب ةقرفلل

 بع اشيلا نتا اذإ الإ >> ةنايفاوبلا ندا لا
 انيع آل هئزج لفع ءأب لضحايا للا

 د داك ور اج وحن غي اك ةقينح اهبحاص يف لءاعلا وه لاخلا يف لماعلا
 ىنع« نمماذه يف ام اهيف:لءاعلإو باز نمل ح ائاق ناقاتاف دز اذه ون ىف اك

 ١ سم ىناماف ةيز اذه كللزخت و١ ىرت 0 ل
 ١ قم لماتلا ريغ لاحلا يف لماعلا نوكي نا زوج الو ةمايق لاحق هيلاري شا كلوق
 نم لاح انوكين ا زوجي ال.ةنا كل ربظ اذه تفرع اذإو ةئبلا [مكج وا ةقيقح اهبحاص
 لثم وا هيلا تفيضا ام هوجن وا لاخلا: يف ًالماغ كاضملا ناك اذا آلآ ةيلا'تفاتضملا
 ءاج لوفن ال هيلا فاضملا ترم لاحلا ءيبع عنتما كلذ نم ائيش نكي ل ناف هئزج
 فاضملإو لعنلا الأب مالكلا ف سيلو اهيف لمات نم اط دب اللاحلا نال ةسلاج دنه مالغ

 اهيف لماع ناكول هن الف فاضملا اما لاح يف الم اعنوكي نأ اههخ» دحإو يف عت
 نلعنلا امإو اعطق دارب سيلو ةسلاج دن لد>و.زقتسا مالغ ءاج عملا 0 1
 رح ابكام اة ربع لاما يولماشلا رك مالت الئاغ ناو لالا
 الملا نهفات ناك قاب قامو السا فاضملا نوك مح الفل )ادع الارامل

 ا هللا كو دع حلما دالك راجل اعمله ديز مايق تفرع وحن يف

 رعاشلا لاقو . امي كعجرم
 ايلا ال ران امينا عيل ىلا. ..داتشاو كهلان ناقل لون ١

 نع مرو دح يف ام انعزنو . ىلاعت هلوتكا ولا #فيضا امز الفاضل ناكل! فلل كو ١١
 ةلم اوعبت اف. ىلاعت هلوذك هيلا فاضملاب ةنع ءانغتسالاةمص ينوئزج ل موا . انإوخا لغ |

 | ىرك وان رجلا نافل ناكانازبلا فات ون قلاع يخرج ردك ديعا جالا
 اهيحاصيف لماع ةنال لاحملا يف ليعي نا فاضملا يف لماعلا 1 <! كل ذكن اك اذا ةنال

 ت27

5 
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 5 لاجر هءا ارو ىللضو اا

 - ٠ ها 7 م 7 -أ ٍِ م 2 :ه 17ه

 20 و هينا الو 2 كاع 1 0-5 3 لاح 0-6 1

 زوج 15 ديز اعرسم ءاج وح ويلع اهيدقن زوجتو اهبحاص نع لاحملا ريخأت' لضالا
  مدنل بجويف ةنم عنو و 00 ع يمض ادام هاد وو كي

 ماق ام وحن اهانعم يف ام وا هلا اون ساطع نوكأ اهني فايس[ اويشام لع لانا
 را ىلا امارس لاري طاضأ ار اذ اعوس داق او دير ل عرب
 ىلع لاح دقت نم عنيو هبحاص ورمل !ًداقنم قلطنإو اهوخا !ًدنه ارئاز ءاج وحن

 هاون سعارر هويام قدر اج ع هر كل
 اعرسم ديز مايق تفرع وهن ةفاضالاب ارو رجم اهبحا اص نوكي ن [١ عر ماق

 دعب ةعئاو اميحاص ىلع لاخلا ميد ا و 2 00ج َ ا قيوسلا راش اذهو

 هيلا فاضملا ةبسن نال ةلبق الو هبلا ٠ ةاضل إو فاضملا نيب لصفلا مزلي البا 3 :
 ل را ٠١ قلل ند اهي ةدقم ال كف ل وصوم روم ةلعلا ةيئيك فاضل
 لاحا بحاص 23 أ أهنمو فاضل ىع هيل فاضملاب قى اع اق مدقَتي الككلا

 كح ةسااج ترره زو 1 < الندو مثلا م ١لاقةسلاج دنع درر وح عفر او وررج

 قلعت أَي كلذ عبم |والعو ]وب ادق رع فزحام كج تو هارد هراشإلإ لاذ ىلاو

 هيلا ىاذعت !دكلرأ ةطسإوب هحاصأ ىدعل اذا 2-2 هيحاصب ةلعتا نأ لاح ١ لماعلا

 اولعجت نيئيش ىلا دحإو فرحب ىدعتي ال لعفلا نا كلذ نم عنم نكل ةطسإولا كلتب .أ

 رورجلا لاح ىلع لوحملاب ةالعنءمنمو ريخاشلا مازتلا ةطسإولا يف كارتشالا نع اضوع
 هو درا راو 5 سارت ب للاب ةللع نم مهغمو ةفاضالاب
 اهيحاص ىلع لاما ميدقن زاجإو ا هجر ع هلا ميلاخوا اًيكتم رادلا يف

 يي ةّحأو نادرب نبا امنع هاكح ناسك نباو يل يبا بهل. وه ا فرحي رورجلا

 رعاشلا ل وق كلذ
 ناك لتي يعد ايه دج نلف ب هين نطاق واي كن وك

 رعاشلا لوق كلذ لثءو لجر مما لابحو اعرف لابح مدب اوبهذب نلف دارا
 فتيقحلا اننعأ ا يلا ايداص نايه ءاملا درب ناك ند

 زال للود يات هلا ناو لا يح ءالا د داك يت كاما

 | كاب 20111 ب17
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 لو الع 9 26 2 ري 0-0 انا دعب امون لماعلا لمحو 0
 لماعلا نم عون وه ايف ادرطم دربملا هاورو ركذ ام ريغ يف ًالا> ردصملا ءيجم درظي
 ةفرعملا ردصملا عوقو ىلع هربت هيف ةرثكب عقي لاح ركنم ردصمو ةلوقو ةءرس ةتيتا وحن
 مدنث اك ةكرتعب ليوأتلا ى مقر رن 0 0 ل 0

 ا سال 2  «مدع ل

 مي ©

 ْ 2 ء ديو 0 ا 56 ْنَ»

 ةفرعم نوكي نا ابحاص ضان نو ع وشارع ا ا دق
 م حوذو طرشب ةركدلاب 0 ترا زاج 5 ةقرعم نورك نا ًأدعبلا لصا نأ 0

 الو نسل نماو ىدللا حوصو طرشب .ةركر نكاح بساع نركب كلا ل
 لجر اًماق اذه كلوتك ويلع لاحلا مدقت تاغوسملا نهف غوسمب آلا ابلاغ كلذ نوكي
 هي وءاس داشنا هوغو

 ديشل نبعلا كيش سا نأو بوح .: ه4 ول ا ٠ مسجلا قو

 ٠ اندنعن ءاردا مكح دوم رك اق ىلاعت 1 0 نأ اهنيذ

 رعاشلا لوفكو
 انوحشم ىلا يف رخام كلف يف هل تبجن“إو تك ا

 0 نأ اهقدنم نيلئاسلل او ب مأي ١ ةعبرا َق اهناوقا اهيف ردقو . ىلاعت هلونك ةفاضاب م و

 يأ نسبي وأ هلوقب ةراشالا كلذ ىلإو ماهغتسا ذأ يم وأ ٍقن لاخلا بحاص لبق مادقني

 هلوف هوحنو ابكار الا دحا يناتا ام كلوق ىننلا مدقن لاثمق يننكو ا ينن دعب نم ربظي

 _خغبب ال كلوق يملا مدن 0 ”ئ ا اك ا 00 ىلاعت

 حا هرطلا لوق هوحنو الهستسم *يرما ىلع ةورما

 مازخ اقوم عقلا ل | اعلا لل نحا نكرر

 رعاشلا لاق اك ار لجر كل 1 كلوق ماهفخسالا م م دقن لاغمو

 الم ا قرشا كشننلا ؛ ىئرتف ابقاب ع دوبل حاصأي

 فتودب ةركن لاحلا بحاص ءيم نماًبلاغب زرتحا لاما وذ اًبلاغ ركتي لو هلو
 اوفو

 كلذ عامي ةئاكولا ةياعو لجر ةدعف ءامب تررم وفك ةروك ذملا تاغوسملا ن."يش



 ١ا

 ةكرتعم يا كارعلا اهسرإو اعيج يأ ريفغلا ءاجلا إوهاجو نيبترم يأ لوالاف لوالا
 سلج ملوةةفاضالاب فرعملا نمو . "لذالا امن. ّرعالا نجرخخل .ىلاعن هلوق ممضعب 1

 |وهاجو هتقاطو هدهج كلذ ل عفو هئدب ىلع هدوع عجر ةلثءو !درفنم يا هدحو ديز
 ا 6 راي اج لس د6 عجر ىنعملا ابس يديا ]وقرفتو مضيضنب مضق

 مهثالث اوغاج زاهحتا لها لوق ليبقلا اذه نمو ةعم ءاقب ال د دبت نيددبتم |وقرفتو
 | ةعفرو اكيضربدق لع تييزاجا دنعدصنلا َقنرشعو مَمرشع ىلا ؟نمالث ءاسنلاو

 ”نبءينجو يا ىلع ا ديكوت نويوبملا
 7-2 0 6 < 1 5 لع نأ 4 رم 5م

 حلط ديور هن قو راكب عقب دا كير ضمو

 سفن هيلع 55 ف نع ]دي أ لاحما قت ىنعملا يف ةنع ربو ربح امبحاصو لالا

 را دلل يرد سللا كل ال قاب انعم يفز قسما للا فلاب نام اك احادي

 كل هرك ذأ ايف الأ هيلع سفي و ظفح كاذ نم ءيش درو ناف نيع نع ىنعب رابخالا

 ةعللكو ةءاجت ةتيقلو اربص ةتلتقو ةتغب اديلع ديز علط موق لاح ردصملا دورو نمف
 عقوم ةعقإولا ردادملا تا ىلا دربملاو شفخالا بهذو ايشمو اًضكر ةتيئاو اهافش

 هلماع وأ بوصنملا ردصملا ظفل نوكي نا اما ولفمالو ليلدل الإ فذحلا زوجي ال ةنال ا

 نك راطتتن الو ات ]طفل ردعم لك يف كلذ زوجي نا يغبنيف ردصملا ظنل ناك ناف

: 
/ / 

 ةءاجنلاب ءاقللا الو ربصلاب رعشي ال لتفلا نال ردصملا لماع نوكي نانكمي الو عامسلا

 لجرلا ثنا موق اهنم ءايشا يف الاخ ردصحلا دورو درطا دقو ضكرلاب نايتالا الو |

 ارعش ٌريهز ديز موف اهنعو لبنو بدإو ملع لاح يف لءءاكلا يا البنو ابدإو الع ظ

 دود 1 متاح 51 رعش لاح ْ ريهز 1 يأ 17 فنحالاو ١ دوج متاحو |

 | تفر الجر نا اذه يف لصالاو ملاعف املع اما وق اهنمو ملح لاح يف فدحالا لثمو |

 لاح لل ناَسنأ 0 7 ديري ماعف الع اما فصاإولل لاقف هربغو مثعل لجر هذنع

 اذه ىلع لاحلا بحاصف ملعلا ريغ نم هب ةفصو ام ركتم ةن اكلاع تركذ يذلاف لع ||

 68 هيصان تيك نا زوجنو لاما كضصاَن وهو فوذجلا طرخغلا لعفب عوفرألا ريدنتلا

 لاح يف ملاع روكذملاف ءيث نم نكي امم ربدننلاو ةدكّوم اذد ىلع لاح إو ءانلا دعب ظ

 نك اذا اما لعل ردصملا عفر نودزتلب مي ىغو و |
 اذا هبصنو ةعقر نوريعو ةفر م

 هي وبيسو ركدملا بصن نومزتليو هعفرو فرعملا بمدن نوزجي نويزاجت و ةركن ناك ||



 ل

 | قاما ءينغ ناك ! دماج وئرجم نم. زثكا اقتشن فصولا *يعناك ايلف دلجلا قزمع تأ
 ا اهيلع هئق عضاوم يف نفي كطيو ةدماج ا ند رثكأ ةقئشم

 بيدا كك

 ها الب ذأ ع 0 اراكيو

 8 007 ل

 ا 2 1-5 82 نا 34 0 اذحب 53 53

 ناك ذا. فلكتت نيغ هلي كول وجبل ل 0 اذا ًالاح دماحتا نوكي 1 رثكا

 هللا سب وع را عاما 0 ناك يل يدوس رك اه لاقق ٠ ىلاعت ةلودك ارا
 ادي ةمعباب و "يف ىلا هاف ةيلكوجن ةلعافم ىلع امإو مردب اًزيغق بلا تعبو مردب ةاش |

 0 را ل ل
 رعاشلا لوقو ريع يلدع ناعرطدملا عقو موق ةنمو دسأ لثم رك

 كراوعلا ءاسنلا لاثما برحاريفو ةلغاغو انج اًرايعا سلا ل

 ظ رخآلا لوقو

 | ارؤُذَضُو م16 هابح ا عع م ا

 |١ تاما كرب تريز بكوسطا ذا يوك ادت هو لا

 ١١ انهو سنا ارا اما وينعم ات ولا
 ١ ضاع هلال اغار تلا ؤقام اعبازبنا هوا أ نط 1 وير نذل
 ظ 3 ةنم بيطا اًرسب اذه وحن ليضنت ةيف عقاو نوك ىلع وا

 را 1 ال ل
- 

 يت ةي او يول ارا نازوعجملاو لوانلا دعب نا ده اا لاعبا ضل ف
 م

 | ًالصاحناببلا ك كلذ ناك, ءلاكدصم ق2 ]يور لقيجت نصللا تفرش ران نك
 ظ لانا ناف اكنإو رخال اال ةكايرزلا رحلا نع ارارتسا لاكأ ركض ادن ل

 تاالضنلا م هريغ نأف ور 1 موزأب ك1 6 سأ اول 8 5مل ل مزال

 ع
 فو 0 يف كلوتك لءافلا ماقم مونيو ةيلضنلا قراني زيبغلا

 | لب ولة ريس ريس ناي طاري ترد قد دكا, وت عا ا

 ظ تالفنلا نم زيبمتلإو لاحلا ىوس ام ةحالصلف كلالجال مق كا ًالالجا تمت يفو

 ا تل ا ءيجي دقو زيبت او لاا فالغب ةنيرعن زاج هع ةتروريصل

 | اولخدا ملوقماللإو فلالاب فرعملان ف ةركبب هلوأتو هذوذشب مكمبن ةفاضالاب و! ماللإو



 ان

 اا ا ا ايلا ل هي. ع7 عا
 اد تريل "نكل بل افقتثم القش ' ةلوكو

 ا ا ا ال ابل المنوال للركب نا
 . تايث ]ورفناف . ىلاعت هلوةك فتفملاب ةلّوملا لاحإو اًيكاز ديز ءاج وحن ةقتشملا
 0 0 ةلضف 1 ىرثبنلا تعجر كلوق نم ىرغبنلأ ون جرفمو

 تعنلأو 28 هرد هلل ون نم زيملا 0 ها وق ١| ةئيه نايبلو دعاق ور .عو عاق كير

 امنم دخإو سيل اذ يف تعنلاو» كلذ ,يف زينلا تاف 0 لحرب تنور و قم

 ف 1 كا يلا قمح نايل نود دن رملا ب ةفا نآبت تصل روك اك |

 يمنع بصتنم ةاقف فصو لاخنا هلوقو انهض انمب ةقيطأ ناي عقوو لعافلا صيضختل |

 عنام ريغ دح ةنأ بطن“ هاوقب دخلا هس ح لاخدا عم هيف اذك لاح يف يا لاح |

 غي لجرب ترره ىنع 5 3 لججرب تررم كلوق نا ىرت ال الأ تعنلا لشي ةنال

 ؟ ا ل ا ل م و
 لاخلا وحك ةلوط الن معتم كابل ةلضق رك ذملا لوف ل" ةزاجتلا نك نع كلدع كلذ
 ةلقتنم توكت ن نا لاخلا يف بلاغلإو تالضنلا بارعا بصنلإو 5 اقعد

 بت كل حا

 - ح

 دقو اهات أ اقضو 0 دقو لعتسم ع 0 1 ا كثمد 6 د ريخأ ةدو يأ ةقيشم

 ال وج موب اوس وا ورا سطس و توك 0

 000 ذذأأ1]1]1]11]ذ]ذزذ]ذ] 1 1 1 1 1 121 1 1 121 1 1 <> 001 ل

 ةفارزلا هللا نان وك ىلا دد ىلع ًالادا ايام 551 وأ أ ةوطع كوبا ١, ذي زو

 ا هل وذو 1 6 تر الا 0 11 4 وف ةنمو اهيلجر 00000 اهيدي

 نكي ملاذإو . ابح ثعب | مويو . ىلاعت ةلوقو .الصنم باتكلا ما لزنا يذلأ وهو
 ورع ديز ءاج الو ا د د1 هاج لورق دل هما د

 0 20011 ا ك1 ملح لاا لوك :دانال نع دلعي هنا كلذ ةيشا اه

 3 ليل نيعبرا هير كت مت 5 ا ةلوقو ٠ 0 نيتفاملا ُِ مكلاف 1 0 0

 رخ كلتبج هذهو.! ديدح كنئاخ اذه هوقو . ةيآ كل هللا ةقان قه . ىلاعت ةلوقو
 هحاصو ثدح لع 0 نأ لب ل هنزل ةفتشم لالا ا نا م.الك يق ناك كا

 اين نركب نأ ةيحاطو كدح لك لدي اف راك الإو هل يلام كيه نأبي دفت لالإو

 عاقب كروم وفك قتشملا ليوات يفأ دماج نوكي دقو 0 و ماعو ”براض 0

 نعاقلا لونك و يدك ىإ ةداةنانو نيت رع |
 51 ل 1 دب واو كيما سا ون 87 |



 انندن

 أ تلق اذا اذكو !ديز مهم ديز ريغ زواج اوماق ريدقنلاف !ًديز الخ لوماق تلق اذاف
 بج اًرغ الخ امو !ديز ادع ام!وماق وحن الخو ادعيلع ام لخدتو اًرغ ادع [وما
 1 ياا 1 نا اهدعب |يف بن ةيردصم: أم نأ ىلع هانب اهدعب أم بدن

 ةلمجم لصوت دقو ةيلعف ةلمجب لصوت امإو رج فرح اهيلي ال ةير دصملا ام نال ىنثتسمل
 ايردما لوا نت تع ار فتي دمام تاكل تاو ا
 رديز ريغ ازواج |وماق ىنعم ىلع لاخلا ىلع اما بصن تلق بارعالا نم ةعضوم

 ىنعم ىلع ةماقم هيلا فاضملا ةماقإو فاضملا ف ذح ىلع ةيفرظلا ىلع امإو ١ قيز مهنه

 امو ادع ا يناتسا ام رج برعلا ضعب نع يرجلا ىورو ١ ديز ممزواجم ةدم |وءاف
 | الخو ادعو ةدئاز العجي نا هيفدهجولاو درب لق ٌرارجناو هلوقب ةراشالاكلذىلإو الخ

 ةنعرخاتل لب هيلع مدقتث ال رج فرح عم تديز اذا ام نال ذوذش هيفو رج يترَخ
 لوخد,ق الا الخ لئق اغاح اًمإو < ليلقي اعو ٠ هللا نم ةدنر امنا يطاكت هلق 2

 !كيزز اضاح |وماق وحن ميوصتمو. . كريز | | ومان وح رورخ اهب ىف | ١0

 رييضو ةلوعفم ىنثتسلاو فرصتم ريغ لعف اما ىلع بصتلاو فرح اهنا ىلع راف
 [م ايلع لخدت اج ترا الآ انسب قرف الو كاخ دعت ببصتلا اذ لكما

 دبا لط كلف قالو ردن اهالإ دي راك كاح املوماك لاني ل اهزهلع لك لا

 اريك شاحاشاح يف لاقيو . ةمطاف اشاح ا. يلا سانلا بنحا ةءاسا . لو هيلع
 لفنلاب تبث دق هنال هيلع عباتي لو ادع ةيلعفو اشاح ةيفرح هيوبيس مزالإو هل

 قرط أ يح دات رايي اركي نأ حرف ادعاتك ارش وا ضاخ دهم ميتا

 يف يقوزرملا لاقو غبصالا ابإو نااطيشلا اذاح عيسي ناو يل رنغا إلا ينابيشلا

 رعاشلا لوق

 موك لنا رك لا ا ةتادانرت نان ا

 اهب رو ادع تفرح ىف او دنمإو بطلاب نأب رئءابا اعاد يغلا ءاريإ
 روسنلا ىلا نعضخ دق فكاوع جوع تانب ضريضحلا يف انكرت

 ريغصلا لفطلإو ءاطيشلا ادع ارسإو ًالتق مهبح انحيا
2 



 لات

 ظ !ولعجو رعشلل هفرصن ل دحيم باب يف لاتف فرصتم ريغ افرظ ىوس هيوبيس لعجو
 ْ لجتلا دارملا لوق كلاذو ءاهسالا نم هريغ ةلزنمب اًقرظ الا مالكلا ف يرجيال ا.

 ا ب
 كا كشذالو ةرورضلا يف الا ةيفرظلا اهفرافت الو فرظ ىو. نا ىلع ةنم صن اذهف
 كناكم يذلا تيأر لاقي 15 كإوس يذلا تيأر لافيف زاجل ىلع افرظ ليعتسن ىوس
 دهاوشلا ةنعت ابنا اك ريغلاغتسا لمتستو ةقرافت لب اهمزلي ال لاعتسالا اذه نكأو

 | ةفالخ هللا ةحر خلا لل ج كلذلف هيوبيس لاق ير أ سل

2 
 ا ا كيرا را لوو لاس ايا ناقل
 ذرب دق رارغاو بنا ٠١ دعبو ذرت ْنِإ نوكي تباسي ررجاَو هام و م مل. ها 2 سيفا دور 4 2ع 0ك 5ص و
 ها تحد 2008 2 7 6 هم ذآ 2 2 كادر

 1 رالعف م نإ امه 3 نرافرح اييف 9- تيحو

 ||[ 89-222 7. د2 2 ا 0-1 2 0 م كس

 بك اذباف وبتملا نابصانلا مسالا ناعفارأاأ اهو نودي الو سيل ا تاودا نم

 ىنذتسملا نم امملصنل رهظ ول ةنال هراضا مزتلاف اهيسا امإو ربنا ةنال امج ينئتسأ ام بصن

 ا اع سليل دوب لمادكلاو همناودادتم قلو بدكلار' هاجم نبل
 .هلوق دعب .هاسن ركن اف ٠ ىلاعت هلوق يف اك هيلع لك ةلالذل ضعبلا رضا مث تذكلإو |

 اًديز روكي ال اوءاق لوتثو ءانثتسالا ىلع ةلالدلل ةفذج نزتلإو . كدالوايف هللا كيصوي
 اًديز 20 نوكي 3 |وماق هريدتنو اكو الأ هانعمنأ ُْ 5 - اوماق 0 وهو

 الخ موقلا ماق تلقف ثررج تش ناو بصنلاب ارمع ادعو !ديز الخ موقلا ماق لوفل

 ةيزنم اهم فك”يلزتم ريغو هاهمالاب ناصاخم نافرح امها ىلع رم اف رم ادعو رديز

 دصنل اهدعب ام ىلا اهبابق ام ايدعي ل نإو كلذ اههيف نسحو رجلا اهيف البعف ءزجلا

 امعوقوا تيفرصتم ريغ نايضام نالعف اهنا ىلعف بصنلا امإو ةيفرحلا ىلع هب ةلالدلا
 لءافلا وه ةنم ىنكتسملا نم هاوس ام ريمصو هب لوعقم اهدعب ىنذتسا.|و.فرحا عفوم

 سس



١1 

 “أ 1-0 هر 620 2 02 هب +

 ا 75 لا قع اهب 282 ريغل ب أرورجت ناتسأو
 هع

 | لسرلو الو ىردنو ربل او اسد 21ج قطا تالا رب فلا
 نوكت نا اهيف لصالإو ةفاضالل مزالم مساف ريغ اءاف ادعو الخو اذاحو نوكي الو
 كلذ ةمالعو آلا ىعم ىوضنوةيلا تنيضا ام ةقيتلل اهبحاص ةنلافم لع ةلاذ ةَئَصض
 لالا شالا قسلللا ةيهشلاب يكرم ايبا وسما هر نك ليلا

 ١ لون عرفم لماعب رثات وا عابتالا ىلع جرم بصن وأ عابتالا هيلع حره بصن وا

 عابت الاويلع حم بسدونب كيز ريغ دحا ينءاج امو مزال بصب كيز ريغ موقنأ يل<اج

 0 باجياب ديز ريغ ينءاج امو عابتالا ىلع جرم بصنب نظ ريغ ملع ديزل امو
 الا ق ةرئنلا ن ه اهني ع و دعب عقاو اولاب لعنت 0 ام رعيعل 71 غرذملا لماعلاب

 ريغ بمدنو ٠ ءانؤتسالا ىلع لاب بطن غيرفتلاو عابتالا ريغ يف آلا كداعن كمصل نأ

 :انتتشالا ىنعم يدت لاح اهنا : 0 يذلا لم اعلاب كانه

 12 ريغ 6 ألا لع 1 2 ىوسلَو

 اوماق وحن لدم م ىنذتسيف الاعتسإو ىنعم ريغ لق. يو ىو. يف ناعغل :اوسو ىوس

 رعاشلا لوتك عطقنم هو كيز وع

 دق نم.دبعلاب اموز نعي داكا ذق نإ للط ئرس ظن !١ ةيزرا د | فقالا

 رخالا لوك اهب فصويو
 1 ربعلا © باصا ١ دق'اق قيوس مف كاك ةللزلأو مهاصا

 ىلع طاسب ال نأ يبر توعد . )زب هيلع كا ئاص هلو ةكاةعرفللا كلاوعلا 10

 الأ معالا ن ه ماوس يف متنا ام يل اوقو٠ . ممسفنأ ىوس نم 1 ىدع يمأ

 وع وول دلج ْف آد زنا ةرعشلاكو | دوابنالا رولا داد ٍّى ءانضيلا ل '

 رعاشلا لوقو كوس ينانا ءارقلا هاكح مهضعب لوتكو |

 اوناد اك ماند نإ اودعلا ىوس قبيل ظ
 ١ ا
 رخال لوقو ٍْ

 يرتقملا تنإو اهعئابكإوسف ٠ ىرتشت وأ ةيرك عابت اذإو

 رخالا لوقو

 تالفغلا كداوف نع فراص هاوس ركذ دنع هللا كركذ

0 

 0 _- 5 د1 _ 0-ما



1 

 دئاز“ قود ناك ذل امك اهنم رجاوي انج ريخاتل بصناَو
 : ا ملأ فش ا لا
 يوان لوالا دورللا نكايمابب عينا بكرت 00
 نيينئمسملا دحاب لغش اًعرفم ناكن اف ًالوغشم نوكي نا امإو اًعرغم لماوعلا نم |هلبق
 د اركب الا ارم عايز ال اق د وال الي« نسف نما رطدمللا وا
 ىا تييشتشلللف ةنم ىنعسملاب ًالوغشم لماعلا ناك نإو هاوس ام داعب كلوا غرفملا
 مونلا اًركب الا رع الا !”ديز الآ ماق ام وحن ةنم ىناتسملا رخأت نا بصنلا تاينفتسملا
 نئتسب لول هلام بصنلاو عابتالانم تاينثتسملا وا نويتثتسملا ةمكلف رخال رتاو
 كلوق ةلثمو اًركب الا ًررع الا ”ديز الا دحا ءاج ام ك كلونك بصنلا هإوش املو هريغ

 لوخدلا س هلو ع تاينئتملا هذه نم لوالا دعب أمو ايلع الا#و رعأ الآ |وذي

 ىلإو بجو.م نم ءانئتسالا ن ناك نا جو را يو ببججوم ريغ نه ٠ ءانشتسالا 0 ١
 تاينئتسملا هذه تناك اذا تلق ناف لوالا كح دصقلا يف انكض.,كوتيزاشز ده
 ةجارخا يناثلا ىنثتسملاب ديرا ةنال تلق ضعءب ىلع اهضعب فطعي م ملف دحإ ااه

 || دعب 28 ام ةلج نرم هجارخا ثلاثلا ىنشتسملابو والا ىدتسملا دعي قيام ةلهج نم
 رضلا امإو فطنلا بجو ًآلإو ةدحإو ةءفد ١بهجارخا دارملا سيلو يناثلا ىنفتسملا
 نيبأل هركذا انو لبق يذلا مخ بارعالا يف ةميكح نرال هركذل ضرعتي ملف يناثلا

 اف جارخا دار ا ابابق ل ضعب اهب ىنثتسم آلا تررك اذا لوقاف هانعم ||
 لاك لمعت نا اهدحا ناقيرط ءادثنسالاب جرخب أ. دعب لصمتملا ةفرعم يفكلاو هولتم |!

 ام مث هل اًربج عبارلإو يناثلاك عفش لكو ةنم ىنئتسملا ن ءاطح كثلامإإو لوالاك رتو
 دعب قابلاف ادحاو اع زدنا الانقسرارالا ةعمالا ةرثع 4 !ةلاغم يقابلا وهف لصحي
 كا نيل ل 1 ن!ايننلرتع ةرفمللا نو اح رخا انال .ةعبس نود كلا جزجلاب ءاعلظسنالا
 ةئلاث اهنال نينا انجرخا مث ةيناث يقابلا راصف تاينثتسملا ةيناث اهنال ةعب را انأخدإو
 ةعبس قابلا راصف تاينتسملا عبار ةنال !ًدحإو انلخدا مث ةتس يقابلا راصف تاينثتسملا

 ىبف لصحياف لوالا ىلا اذكوديلي امم ةيقاب مث هيلي ام رخخالا طحت نا يناذلا قيرطلا ||
 . نو طع دحاو قب كننا] شاركو طخ روكذملا قانا ي كلذ ريسلو قابلا ١١

 باوجلا وهو ةعبس ىتبي ةرشع نم اهطحت ةثالث ىتبي ةنس نم اهطحت ةثالث ىتبب ةعب رأ
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 لاقف ةوبإام ءانشتسالا ّح ناي يف ذخا ماهلا

 ني فر ابك ينم لاو سا
 اهلع 1 اهدعب ايف لولل ةنم ىنغتسملا ركذ تم أ ىلع قباسلا ىلعاعلا غ غرخي نأو ينعإ

 دن الاب ءانئنسالا يف زوجي ةناف لاق الا أو للءاعلا كلذ هيضتتي اب برعأو هيف

 هب برعل تاكامب برعيف ةماخ٠ ىتنسألا ماني و نم ىشتسملا فذحت نا كيمو ينلا

 ديز الا ينءاج ام لوقت ةبارعا يطعاف ةنم ىنكتسملا نع اَنلِخ راص دن ةنالآلا نود
 فر عطانلا ى الالم دبز ملكت نيت ارت اوزان ليشارك
 قا ةيإلا 16 لول زك الاب لا عير لاذع رو اوما

 ام يف أ ع 0 كَ 20 ا أ هلو

 فوطلإو لدبلا عف ديكوتلل اهرركت اما دوت ريغاو 7-5 اهب ىننتسملا دعب الا رركت

 ديز كليخاب الآ تررم ام ديرت ديز الا كييخأب الا ترزم املدبلا عم اطامنم وإولاب
 عم اهاقمو اللا ىتالآ الا مج ررتال وعملا العلا الا ىتفلا آلا مب رز ال" هون
 عااد 6 و دعامات قيودا نام وارلا فراشلا

 اهرايغ مث سءشلا عولط الإاو اهراهنو ةليل الأ رهدلا لد

 رخآلا لوق نيلاثملا عمج دقو
 هر كد يروا لبا رجس كليا دب الا

 لمت الف اهجو رخم مالكلا يف اطوخدنال اهلبقينلل كوم ةئاز ةلثءالاد ذه يف ةرركملا الاف

 امل بارعالا يف هتيعبت نر. اطوخد لبق هيلع ناك 1١ ىلع ىتبي لب ائيش هيلع ل خدت ايف
 تيرم لع كلو هانا د فب ءنسلا يطع اذا يكن زجل الا يزكت انزوأ هَل
 اضعب اهب ىنثتسملا هيف نوكي رخالإو لبق ال انياب ةرركملاب ىننتسملاورفنوكينا اهدحا
 هلوقب دارا وهف لوألا برضا انا ةلبق لأ

 غد لياعلاب َريثالا ميرنت مف ٍدِكرِلال رركت ْنِإَو 0 5 از هده ير اوي زوره زو يوصل يندم مادا
 12 عا 20 - 0 هر 2 - 4-0 ىو. ه ى يل

 00 هاوس ربصل نع وسل وتكمل الوب 5 داو يف

 -<و ه يه م ه م 52

 1ك و هب امكحا رميا بصت 0 7 غي رت 0

 مرسم سس سس سس هس يي ااا ات ا 6ا- ا

.8 0 

 .٠
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 دس سس ا

 الا لد تمم اداب كك + يودع هع م قنتسملاب

 71 اناني ناك حا قوطللا ىلا قوت ا باداغ ةتسالا عصا ةنال . نظلا عابتا
 كلذ نمو نظلا عابتاال م أمو دتو

 سيعلا ًالإو ريفاعيلا آلا 2 سيئا اهب سيل ةدلبو

 117 رخالا لوقو
 ممصملا يفرشملا الا لبدلا الو اهناكم حامرلا 0 0

 قدزرنلا لوقو
 اعز نامل وبئر 2 ديانا رتخلا#

 مويلا مصاعالا . ىلاعت هلوق وحن يف ام ةنم ىندتسملا نع ىنئتسملاب ءانغتسالا صن ولف
 ” بج نك َنإو عيوجلا دنع ةبصن نيعت مدقل 0 ا وع اا

 "يا أ ملام 0 0-0-3 زدتدملا ىلع مد ىنثتسملاو هبمش وا يفن دعب ةلصخم

 ٠ غافلا ا دحا

 بهذم قحلا بهذ الا يل امو ةعيقرد2 0 ل يل امو

 ىلع هبصن هيف هجوأ ا١تناكز عوبتملا ىلع مدفتي ال عب عباتلا نال الد: ىنثتسملا لعج عمتمأ

 ساوب ينأ دح هبوبيس لاق ةنم لادبالا مث هل لماعلا خيرت 08 عفري دقو ٠ ءانتتسالا

 هريظنو ًالدب اًرصان نواعجت رصان كوبا الا يلام نولوتي مهتبرعب قئوب موق نا

 ةنع هللا يض يضر ناسح لوق سنوب يح ام لثمو دحا كلب تررم ام كلوق

 عفاشنوييلا الآ نكي ملاذإ ةعافش ةنم نوجري مال

 قسما اق ل 0-0 5 كفا نك نيعل باجا لعل ةلاصتم ءانقتسالا ناك نإو

 ند حو دقو مونلا !ديز الآ ماقو !ذيز الا موتلا م ئ وحن كلذو ه هيلع مدخن وأ ةنم

 |نيب دقو انركذ اك برضا ةعبرا ىلع غي رفت ريغ يف الاب ىنكتساا نا ليصفتلا اذه

 ع نعو 0 اء هأوقب هعابتا لع هبال رانخ امنيبو ا تايبالا يف

 يننلايف قباس ع ريغو هلوقب غيرذنلل هيعفر ىلع هيصئر انذعام نإيبو عقو 00 هيف

 يِن دعإو هأوأب هيصن 0 هعابتا راني 85 د”زايو درو نأ رتخا 0 2 لق

 يناي دق يندلا يف قباس بصن ريغو ةلوق هءلء لدي ام عملصنا ام عابتا بذا قكوا

 رهاظ هيضتقي ام ىلع ركذ ام ىوس ام يتب و ىنثتسملا ىلع ةنم ىنثتسملا مدقل طارتشا نم

 ءانناتسالا كح نيب َنَم غرف 19 كفنان نم مأمت عم الأ هيلا هلوق
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 / ىلع لدي فرحو لوف نيب عيميال ذا رئاظنلا ةنلافع# دودرم وهو اًروضم ينكنسأ

 هيغاما عاب واكو تيل يلو ام بصنل كلاذ زاجواو راضاب الو رابظ اب ال هانعم

 بهاذملا هذه تلطإ اذإو يثنسأ ر ناعضا د ةلالد كلذ عانتما لع ءافألا قو

 ةعبرا ىلعآلاب بوصنملا نا ملعإو ريغال آلا وه ىنةتسللل بصانلا ناب لوقلا نيعن
 ] ام ةنمو ةنم ىننئسأل هعابتا زوجيو ةيصن رائخي ام ةنمو ةبصن نيعتي ام ةنق برضآ

 ىلع ةبصن زوجيو هعابتا رااخي م ةنمو غيرفنلا ىلع ةعفر زوججو الصتم هبصت رانخي

 آلا الع مدقلو نم ىنثتسملا نع ىنثتسملا 0 ًاللصتم ءانشتسالا ناك ناف ءانشتسالا
 لاث» عابنالا رينخا راكنالل ماهنتسالاو يبههلا وهو يننلا هبشي ام نا ىنعم وا اًظنل ينن

 ْ ينعم يندلأ مدقت لا احا كرم اكو ديز الأ دحا ماقام اًظنل يفنلا مدقل

 : ار عاشلا نلروكا

 دتولاو يّودلا الا ريغت رفاع 2 قلخ لزم مهنم ةعردلابو

 رخالا لوقو 7
0 01 

 ال كلوق يننلا هبش مدقل لاثمو رضحي ل ىنعب بيغتو هلاح ىلع قبب مل ىنعب ريغت ناف

 بونذا| رفغي نءو . ىلاعت ةلوق هوو 6 يقلل ١! لهو ورع آلا دحا متي

 امد اهورخا الإ توي ذل دش امن فلان تاواااضلاالإ مقر ةجحر ىءراطتتي نمو“ تارالا

 ايليف امل هعابتا أهوهنو ةلثمالا هذه نم ا دعب ايف رابخلاف نولاضلا 0 هيو ةجر د

 ةءارق كلذ ىلع ليلدلإو ديج ىبرع ءانئتسالا نع هبشنو ةروكذملا طورشلا دوجوأ

 قال نشوب نأ ىور هيويبيس نإو . مهن الياف الا الأ نلعف ام . ىلاعت هلوق رماع نبا

 قإت) امد ديرو آلا مخلب يروم اهيل فيس ييرس مرتو“ برتلا] ضع راع
 دنع فطعلا ىلعو نيبردبلا دنع لادبالا ىلع ء عونلا اذه يف عابتالإو كيور دعا

 تاجا روم هصدجتمو بحوم وهو الدب نكت مفك يلق ويانملا ىراررلات ينك

 عنب ال باجيالإو يننلاب اهنلاختو ويف لماعلا لع هي ةنم لدب وه لاق ناب يفاريسلا

 دقو هئضوم يقينانلإو ركذي ل ةناكل والا لعبك ىرا هيف لدلا كف ذم نال لدي

 كاك فاوأتب تعا الو 6 ءارطل لد ترر. وحن اتانثإو ايل ةغصلاب فو هولا لاك

 | دق مهنأف مث فب ايا:برغلا عيمج دنع ل دعما ٌبصتأ زتتحو كم 000

 ةنع ءانغتسالا ةهح طرشب ةنم ىنثتسملا قرع طخ عطقنملا باجالا ريغ يف نوعبتي
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 ريغ ءاهنالاب صنخم فرد اهناّآلا ود بصانلا نرا ىلع لديو كلذ يعازا اًمالخ أ
 ام ةلماع نوكت نا الا يف بف لماع وهف كلذك راك امو ءزجلا ةلرقم اهنم لرتام

 ماق امن ومن اقتحم غيرفتلا تاكنا اًيوجو ىنلتف لومتمو غرفم لماع نيب طسوتت مل"
| 

 الا ماق ام ريدقت يف لاف ديز ًالادحا ماق ام ومن اًردقم تاك نا ازاوجو ديزألا
 ةصئخم آلا نا لسن ال ليقناف حوراملا مح يف ةنم لدبملاو ةنم لدب» دحا نال ديز
 تلق ًالاههيتأ: امو تلعف ل هللا كتدشن ملوتك تباث لعفلا ىلع اطوخد نال ءامسالاب

 نكل ةصئخم اهنا انبلس كم الآ ديز كت امو اًريخ ٠١ ىل آلا ناب ضراعم هوةركذ

 نا باوحلاف اهرئاظن ىلع سايق را تلمعلو رمضلا اهب لصتال ةلماع تناك 150

 كلل ًاسا ام تلعف الا هللا كت دشن ىنعف مسالا ليوأت يف ناك اذا لعنلاىلع لخدت 91
 ةلئاق أ ينيتأت ام كي 3 كيز 5 امو وهج كلف 3 ا أم قفعمو كلعف
 يف دقي ال ممالاب لّوملا لعنلا ىلع الا لوخدو اكحاضالا ديز ملكت امو اريخ
 لااعفالا ىلا ةفاضالا ءايسالاب ةفاضالا صاصدنخا يف حدفب ملاك ءاسسالاب اهصاصتخا
 ريضلا اهب لصتال ةلل.اع الا تناكولو ةلوق ديز ماق موب وحن فيس ردصملاب اطوأتل

 عنم نكلو هب لضتي نا ريمفلا ىلع لخد اذا لماع لك يف ساينلا انلق رجلا تلمعلو |
 مدع عم مزتلاف ردقملاو ققحلا غيرفتلا يف مزتلم لاصفنالا 1 تايريسلا لاقل ع

1 

ْ 

 1اس درا تا: وست يي هات دو. تست كسلا« حم فص تا

 مين لأ تاويل ةلماع الا تناكوا مككوق امإو دحإو ناس ىلع بابلا ير غيرفنلا
 اهلا اهيسنتو ءامسالا ىلا لاعفالا يناعم فوضت يلا فو ران خام دخلا عقال

 .ةبسنلا نم هجرخغ لب اً اهدعب يذلا مسالا ىلا بستت ال اهناف كلذك كلاعب ظ
 نا ىلا يناريملا بهذو بضقا تاعو ارباع لمت مل ةرالا فو رحلا تفلاخ ا41 طنف
 ريرك ةمص بهذملا اذه لطبيو الا ةيدعتب هريغوا لعف نم الا لبق ام وه بصانلا
 اد دلع هويكذللا زامل 4 لمت ذل ايبا الا تعي اذا فعن تقم انتشال

 ربا ىعك نينثالا أع لك ىعك ةعبرالا ا ب دعت مزل اللاب 507 لعج اذاف ا

 نوينعمل دحإو فرد ىدعم دحإو سلاف كاعتشا ينعأ ُك ربظن 2 4 روح كلذو

 لالقتسالا لاق ىلع الا لبق 0 بصانلا و نا فورخ نبا بهذو ن؛دافتم ا

 اهريغ كَ يضخقم الإ 5 دعي ءانغ:سالا ىلع كرمال ناف م ريظن هيل أم مح هنأ ةلطبيو ا

 البق ام ليع ةلضوء الو ويف ةلماع نكت لل واف ىنعم هركذل نكي:ل تفذح ول اهنال
 بضاتلاخا ىلا جاجزلا بهذو ةباننجا بجوف ريظنلامدع مزل هايا اهتاضتفا عم هيل

 اتتت”بب(ب7بيب”71كتخجُكج7ُُهججججججيي جبس يي خ7

| 
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 ري 5 ريغ كعبتا نف ميلع ناطيشلل ناطلسال نيذلا نوصلخلا مم هيلا ىلاعنو
 نا ملعا هللإو ىنعملاو مالكلا ةمهفا أم جرام عطغنم يتسم وه انإو لصتم ىتئتسب سيلف
 ا اهنمو نيواغلا نم كعبتا نمآآلا مثريغ ىلع الو ناطاس مهيلع كل. سيل يدابع
 جرم عطقنم ىنثتسم ىلوالا ةتوملاق . ىلاوالا ةتوملا آلا توملا اهيق نوقوذي ال: . ىلاعت

 ال ليق هن : كه عوق يفن تي ةغلابللل هروصن ينن نرم توملا اهيف نوقوذي ال ةمهفا ام

 آلا فلا 'يلع هل موق ابنمو ىلوالا ةنوملا لا لابن مث رطخبالو ثوملا هيف نوقوذي
 يفانورظ 500 و. ضن املا دازا امو يقع ةنااآلا الام ترالفل نإو. نينا
 ةلغمالا هذه يف ءانقتسالاف تيحئاطلا آلا نوحلاصلا ءاجو هايا الا ةنم ثبخا ضرالا
 ئعن لع يناغإو نينلا الا ريغ ال فلا يلع هل ينعم ىلع لوالا اف مدقت امون لعاهلك

 عبارلإو صنننلا آلا ضراع هل ضرع ام ىنعم ىلع ك ثلانلاو يش ةنأ الا :سونلا نالكتت مدع

 هايا آلا دحاب ةئبخ قبلي ام عم ىلع سماخلاو رضلا الا ايش دافا ام ىثعم ىلع
 ريغ ء يع هوت عماسلا نكن يحناطلا آلا مريغو نوحماصلا ءاج ىنعم ىلع سداسلاو

 ىنفتسملا ةلغما نرءو مونلا كللذل اسفر ءانانسالاب تأ لكتملا مم ابعي لو نيحلاصلا
 لاق اذكو كليفر !نكلذ لينا كانك اعفال ملوق ةلبج يالا عطغنملا

 اذك نلعفأل هللاو هلوق نا كلذو اهلبق |. فااخم اه دعب ام نال نكل ىنعب الا يناريسلا
 اًدونعم اذك لعف "يلع لاق هناك هضننو هلاطبا هلحو وسنن ىلع هدنع نيه دنع اذكو

 لعجي نا اذه ينجارخالا ريدنثو هللا ةحر خيشلا لاق اذك لءف دنعلا اذه لاطبا 0
 وير لجو اذك لمف ألا ةلطبم دةعلا اذه ىرا ال ةلزنمب ذك <نلعف ال ةلوق
 تادثعلا مثل هبذعيف رغكو ىلوت نم الا رطيشم مج تسل . ىلاعت هلوق ليفلا اذه

 تعم ياعم ءانلا تلخدو 0 لحم يي اك نا ىلع . ربكالا

 الار يدنت ىلع. مهم ليلق الا ةنم وب رشف ءأر نم ةءارق اذه نم ءارنلا لعجو ءاز+ |
 كتارماإ الا .ىرغ 0 5201 يووم م مهنم ليلق

 هلوق وحن نم عفرلاو بصنلا يف ءانثتسالا نوكي هيجوتلا اذهبو ٠ مجاصا ام اهبيصم هنا

 ده دع عدارفل رجل نه بوصدنملا ىنثنسي نا نم ىلواوهو ..كلهاب رساف.: ىلاعت |

 ءانشتسالا ىلع هبصن مح ! غي رنت ريغ يفألاب ىنثتسملا مسالانا ملعاف د رع دق ذإو

 ديس فتي 00 تدنن اج م هلوقن راغاباذن ىلإو انطقمم واءالصتخب نراك انما
 اًرضم ينتسأب الو ًالقتسم هب الو اهتيدعتب اهلبق امال الا وه ىنئتسملا اذه بصانلإو



 هن

 ةليخلا ءانئتساو !ًديز الا موقلا ماق وحن درنملا ءانشتسا عال مسا جارخا لقا لو ا

 جرخل اهانعم يف ام وا الاب تلقو ةنم ريخديز الا دحاب تروغان وغ فلاب األ
 سملو ادعو الذو اشاحو ىو»و ريغل « انثنسالا لذديو هوو فصولاب 7

 ع - 57 ا نه« جو تقر كال

 2 ود 0 ءانثتسالاو رع الا اًدحا ت 5 و ايزل ءوقلا ماقوخن 2
 امإو ديز آلا دحا ماق ام ريدقتلا ديز الا ماق ام رخو عد نو
 موهنملا ةلالد مكح يف لخد امل دب وا ريغ وا الاب جارخالا وهف عطقنملا ءانقتشالا |

 5 0 كلا وحنل لؤدم كي واريغو 8 لوقو ضنج جارخالاف

 ديب داضلاب قطن نم عفا انا . سو هيلع هللا ىلص ِهلوق وو سرفر يغ ددا يدنع

 . ىلاءت هاوق وحن ن كلب كلاردتسالل جرو ٠ دكا ياو تعضرتماو نتيرق اك ىلا

 ةلالد كح يف لخد الل جارخا ةناف . هللا لوسر نكلو كلاجر نم ٍدحا ابا ديحم ناكأم

 موهملا ةلالد كح يف يلوقو هللا اش نايتس اك ةلمجلاو درفملا ءانثنسال يبعت لخد |
 5 انشمالاو قوطنخلا ةاالد مكح يف لخد الل جارخا ةناف لدتلل اع الل جرخم

 ا!درنم يفالا عطغ ةنملا ىنثتسملا ةلثما نم و هقول زدت ةاضتسم قأ ان 2

 نيله فاطم ادوانألا ءاسنلا نم كاب ١ مك ام ونكت دراما يوسع
 مث ام جاكت ىلع ةفذاّولا نر» كؤاب ١ مك ا« اوخكتت الو ةمهفا أم جرخم عطقنم ىنشتسم
 98 وبان ام مكافلاق ءاسنلا ترم مابا مكام !وحكتت الو ليق ةناكمابالا ||

 نظلا عابتاف . نظلا عابتا آلا لع ع نم هب ملل ام ٠ ىلاعت ةلوق اهنمو فلس دق اهالا

 نظلا ناف ناذلاو ملعلا نم ةرعالا ينن نم م !ء نم 4 ملل ام ةمهفا امم جرخم عطقنم ىنكتسم

 نظلا عابتا الا ٠ يشل 0 لق ُن كو ةماقم همايق تي معلا كاشي ردا

 نم مصعب نم ال ةدارا ىلع . 0 ىلاعت ةلوف اهنءو

 الإ وج يوب يتخأ 015و عوج حولا ريظا وهو ما ةجحر ندا هللا رم

 و هضم 0 ّ 0 او ذ نم صاع

٠ 

 بحبي بحبح حيي سس سابا |, ل. بيسي سي سس سس سس ااا ذآ

 اناس 5 ميئاضأ نيذلا دابعلا 00 كيرالا 0
 يسبب ل سيب يب سس سا يي سس ك0 ا للا



 ٠و و و ع هيعمل روج هج جحم 207117 هل نا هه يكتم هج مص وعم طب ج12 دفق هه> ال 14 07 5 هج ا 0 و بنساك سو كح. 1 بان نحن هوو ماج هش 1 لك ات عسر هج وح ع د ده حب وتعال

 1 11:06 0تاوزج درج - -- 72و ال7 حا تح هما 31075 ها تل ا وطلال لملك 1 دم ل ”ةتتاوحل نه طمس كوع عسل صدع تاب ااكان احس هلل

 تل تل سا ا اا ا ل ل ا ا ل اا ا ا ااا ا ااا ااا ا لا

 كن ًاعاما“ لب هزو كل ظ كك ىلاعت هللا ءاشنأ ةاضوم يف ةنيبنس ا ؟ ك4 أ نود
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 هرج زوج الو للا 1 نع ا يف 4 41ه 1 0 0 عمنا 7

 ةماقأو فاشملا فذحو زاك اجلا ىلع ةعقر رو# لق ث 0 . ك5 فاكلا 0 فلدهلاب

 َلِئلإَو “ترن ملوذك يناثلاو ديز ؛ةواغو كن ف ا قم ىلع 2 هيل كفازغملا

 برشا امإو ةنكح يف اهلبق امل ةنم واولا دعب ام ةكراش. عت ال ام طئاخحإو تدسلجو
 كراشب مق نييسق ىلعف كاد وزولا لعل ٌّّ ٌةعم ل هنوك 2 هل 4 هو يلاثلا

 ةأضف هن وك عتب ا حل انا كلا ملا هبدل زوع ل و هيلع فطعيف 1 ْق ةلبق ام

 هدعب ورثو ديز ءاج وخ يف 5 ةنال انو ديز كرخشا وهتافلاكب

 نال امإو ةدوقنم اهنال امأ ةبحاصلل ةعم واولا الو هكح يف لبق اء كراشب ال مسقو

 ظ

7 

 تح رسل سع

 اهانيع ةلاه تنش ىتح 2 <امو انبت اهتنلع
 زوجنالو ارا ين هريدخل م الملا قايس هيلع لدي رضع لعنب بوصن# هاف

 لوق يناثلا لاغمو ةيحاصملا مدعل ةيعملا ر 7 الو ةكراشملا مدعا فادعلاب هب

 رخالا
 0 ا فل

 مدعل فطعلاب هبدن زوجي الو نوبعلا نيزو هريدقل رمه# ىلعتب بدن نويعلاو

 بجاوجلل نويملا ةبحاصمب مالعالا يف ةدئانلا مدل ةيعملا راينعاب الو ةكراشملا

 وك رأ يف دلو ابني مات خم الآ تنتتسل 1
 ه هه -

6 5 

0 

 لس و

 دلك 4ِف رة و مطقأ انطففتا ا ثعانإ 3

 : 0 0 قا دق قالو لا يسم

 امال كا ركل جارخا لصتملا 4 .٠ راعو: ٠ انقتبسالا

 | جرخيو ءانثتسالا بعون ليشي سنج جارخالاف ردقم وأ هب ظونلم ل لاش كح نم
 | حالا لهاا اهلل ان تراك رز ؟قكاجتف غال زفك لاا كظيمزلا

4 



ْ 

 سبب س ب

 ص011 اا
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 هردق انك ةعامجلاو يعوق اك ناَمنإ ري دئنلا ةرمكم ا عم ةلوغنم ةعارملا ا

 هب وبس

 2ك كفعض ىلا انهفصللو نحأ بنعضآلب كيب نإ ار

 ابعت ليا هايم 0 دال ع نابض د

 ةعمأ وعم ةنوك ع برض ناب رض ههبش وأ لعنب ةقوبسم وأو دعب عقاولا مسالا

 ةعم وأولا تروكو ةلضف ةنوك عساف لوالا برشلا اما كلذ ويف حت! ال برضو

 ةبصن رائخمي ممقو 6+4 ًالوعخم هبصن ىلع ةنطع رائخي مسق ماسقا ةثالث ىلعوهو ةبحاصملل
 هيف نكما اف ةنطع رائخي ام اما ةعم ًالوعنم ةبصن بجي ,سقو هنطع ىلع ةعم الوعفم
 2 1 ا وسال وللا ع نمل تن ذل تفاسملا
 نع لاخو نكمم فطعلا نال لصتملاريضلا ىلع فطعلاب ديزعفر هجولافنيوخألاك
 نمو ديكوتلاب فوطعملا نيب و لصنملا ر.مفلا نيب لصنلل ظنللا ةهج نم فعضلا

 رورجغلإو اجاب امنع رابخالايف ريمضلاو ديزني عيجما يسيل ةنال اضيا ىنعملا ةهيج

 21 ا نال ىلع تاج لاك ا دير قران | تك ون ضن ووو تفلكت
 ىلع نطع يف ناكاف ةعم الوعنم ةبصن رائخي ام امإو ةبحاصملا درجم ىلا دصقلإو كحلا

 لعاف ىلع فطعلاب ديز عفرف اد. ويعفو طفللا ةوح وف اناي قبح كاف ام

 لصنلا عم الا ىوقي الو نسحيال لصتملا عفرلا ريمض ىلع فطعلا نال فيعض تبهذ

 ةحودنم ةنع فيعض هجو فاكتلا نم ةمالس هيف نال بصنلا هجولاف انه لصف الو

 لعن كم ويف فطعلا ناف اهعضرل اهليصفو ةقانلا تكرتول ملفك ىندملا ةهج نم امإو
 تفاكت اذهو !بعضرل اهعاضرلا اهليصف ككرتو اهليصف مأرت ةقانلا تكرت ول ريَدفن

 نمو اهايصف عم ةقانلا تكرت ول ىنعم ىلع بصنلا هجولإو فيعض وهف ةرابع ربنكتو
 رعاشلا لوق كلذ

 يايا ا ل“ فات لاح رمل كعا اذأ
 فلكت ىلا جوج ةنال فطعلا رابنعاب اهبدن ىلع حار ةيمملا رابنعاب يلايللا بصنف
 ب ف هيلدا بم 00 ع ل يمت كام نار

 نرم كل يف اب ةعم لوعنملا ىلع ديز بصنب !ديزو كلام لوةك لوالاف ىنعملا
 رو رجلا روضلا ىلع فطعب ال ةنال فاكلا ىلع فطدعلاب هرج زوجيالو رارقتسالا نعم |

 -ىس دع



 هس سس سببييبيبايبب ب سس سس سس باسيل ل

 ل يو وو يسع ل سس متسع سم سس جر سس سي يس سس ل ا ل م امم و
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 هس متنا وبا هزاجإو دعنم ىلع روهيجملاف هب وحصم ىلع ةعم لوعنملا يدنث امل" قبس
 رعاشلا لونب لدتسإو صئاصخلا

0 0 0 0000 
 رخالا لوتبو

 ايقللا ةسلاو هبتلا الو همركالهيدانانوح هيك أ
 نرال ةّرسلا عم يا ةّوسلاو بنللا ةبفلا الو دارا بقللإو ةّوسلا بمصن نم ةيإور ىلع
 ١ اذلف هيجو ةقاتعل اقنع ةنع هللا يضر قيدصلا بيقلتك ةّوس ريغب نوكي امهمتللا نم

 ةجحر .ريشلا لاق ةّدس ريغب ةتبقل ةنبتا نأ يا ةوسلا عم بنللا ةبتلا الو زعاشلا لاق

 أ اهفوطعمو يف تمدق ةنطاع امهيف واول لعج ناكمإل نيتييلا يفينج نبال ةجح الو هللا
 بقللا ةبقلا الو ةلصا :تروكي نا ىلع يناثلا يف اَمإو رهاظ لوالا تتبلا يف كلذو
 كاوا زو لزق رم نوبل جرتطا فانت كة دل د نض فدخل لا
 ار قحالالونلا ف واولاب ال ةلوةو فو ذحلالعفلا ل وعمو فطاعلا م دق مث يانويعلاو
 |وهتحاو ؤاولا وه ةعم لوعفلا بصانلا نا نم ِهلجيف هللا ةمحر رهانلا دبع هيلا بهذ
 ريمضلا لاصنا بجول ةلماع تناك ولف كايإو تسلج وحن اهدعب ريضضلا لاصفناب هيلع

 عقي ل الف كلو كلناوحن ةلماعلا فورحلا نه اهريغب لني م كو كلج ةليناب

 لعفلا نم اهلبق اب اهدعب بصنلا نإو ةلماع ريغ اهنا لع يمس ايا كا تي زعقلل
 باوصلاب لءا هللإو مدقث اك ههبش وا

31 
 ابلغ واولا دعب ام عفرب ديزو تنا امو ديرث نم ةعصقو تنا فيك ممالك نه

 | تناامو ديرث نم ةعصقو تفاهفف لوقف كيرصح مضعل و اهلبق ٠١ ىلع ةنطاع

 اهدعب ا بصانلا وه رمخم لمني عوفر» اهلبق أهو عم ىنعمب واولا لعين !ديزو

 لمتنا لينلا تدع الك] دب شد ام ١ ناك انسى
 ةرعاشلا لون ةلفصا ارت نو كامو ةعصقو ادق لددمت كسلا ل

 طباضلا رحذلاب حربي فلتم يف ٌريسلإو تنااف

 رعاشلا لوف يف نامزا دعب هراضا اهو نفك دجرتعم ل وعملا بصان راضا ريظنو

 اليم ليت نا ةلادرلا مزأ يذلاك ةعاملاو يوق نامزا



 ايل

 ا 2 دع ذم قلي ا نب الإ ا

 6 ةعم لوعفملا 6
 هه | ل ذآ

 ةعرسم َقيرطلَو يروم و 2 ١ يدان واول ىليآت ب٠صشب ظ

 م2 |

 هوه

 م واولاب 900 ّد 0 ا للا ن 9 | ١) | ٠
 ل

 يق قاينتطحلا واوف 0 واكو 2 0 ا كام ا تا ا

 ةبحاصملا ىلع تلد ناو نيلاثأ ذأ نبذه ع واولاف ُه ةيعيضو 00 ورغخو ديز كرتشا

 ةكيلاخو لكك نينو ةقعانلا ار امدال عوف وأو يف 1

 ديز هاج وحن ين اك لاخلا ولو امإو ةعم ًالوعفم سيل اهدعب اف :دانسالل درجتلا يف |

 اك فضل ب قلو امرا تاقال ةه دبراق دايو قليلا ترسو: ةينالك نى كلاو
 2 7-5 ةعمأاج ةيجل ةلج لع ةلج 0 فطعب ىلا راؤولا لصالا ف بو لاحا 6 1

 امل كر اك ريغ عم لوعفملا نم "ا فيرع هلا ١ له ىلش دقو 0 قثععي ي يناا واوا ا

 ةنكلو كح يف لبق ا اًكراشم دي نم 00 يرإاس وَ 2 هلق ١

 تغج وحن ةحاصملا ىلع ةلالدلا درع ىلا دصقو 3 ةكراشملا ىلع ةلالدلا ن جامل رابغ

 4<مشل مسأ ند وا ردقم و ١ رهاظ لعف نم هيلع ما 0 هةعم لوعنملا ا 0 : مث ب :زو 1

 عب سدو حل هل ةحعب © كرك ردح اكس جرا نه" سو نه لل
 هيشألا مسالا لادم هو ةعصقو 0 21 هري دقن لد در 7 ةعدعقو ا 000 ردقملا |

 رعاشلا لوق ةلثمو ثردأ وحاتم 1 ناد ديرو كيشح لكتلل

 1 سا مضعب ىلا ناف غاياو يندنف
 يلعوبا هدشنا 0 0

 ل رو ه4 د ينادر اذه ' , تعج دنف يبإوت لا

 - فنالخ « اذه ةلماع 0 نأ زاجاو 1 ةلماعو ة ةيعم ا هلا 0

 ةيمشو لعفلا ند ع هلوق 2 قبسلاب كيف كلذلو هلماع ُّع ميت لوعنملا مدفن عانتمأ 1
5 

 سيح( سس سس
 كيت ١ الو نيظرافلا اديز ملكا الو ررنلا ىزعم كلذ لعفا ال لونك ةماقم نامزلا
 'ةبيغ ةدم !ديز ملكا الو رزذلا ىزعم ةقرفةله ك كلاذلعفا ال ريدفنلا د لدعم نب ةريبج ا



 لب هئامما لك ىلا دعتي مل ةفيعض ناكملا ىلع لعنلا ةلالد تناكاملو صدخلاو هئاوسا
 نم قتشأ يذلأ صدخلا ىلإو ةليحلاب هيلع ةلالد لعنلا يي نآل اهنم ميما ىلا ىدعت

 رذئةيح هيلع ةلالدلا ٍةوقل لماعلا ةنم 0 | مسا

 رفردلا يف فُرَصَت وذ َكاَدف ِفْرَظ َرَو انرظ ىرب امو
 لحل نب اههبش وأ يفرط مرآ يذلأ فصل يذ ُرَغَو
 لمتسإو ةيفرظلا قراني ام فردتلاف فرصت٠ ريغو فرصتم نوب رض ىلع فراظلا

 موي فصن ثرسو كرابم مويلا كلوةك كلاذ وحنو هب ًالوعنمو هيلا افاضمو ةنع اًريخم

 نرع كنني ال ام ةنف اههبش وا ةيفرظلا مزال ام فرصنملا ريغو ينتكج موي تركذو

 رجلا فرح ل وخدب الا ةيفرظلا نع جرخيال ١م ةنمو ضّوعو طغك ًالصا ةيفرظلا

 فردتم ريغ ةنأب هيلع كف نال خوف لوخد لاح دنعو ندلو عن ولك و هيلع

 قيلعتلا يفناي مالا رازاف راج ا نال اهب ةهيبش لاحملا الا ةيفرظلا ن نحر مةنال

 موي ومن فرصنمد ُةنم ترضتلا فرظلا مث ةلصو مقوم 56 عوقولإو راوشالا

 ىأ سنجلا فيرعن أمبب اًدوصقم ةركبو 3 ةودغ و فرصنم ريغ ةنعو لو>و ربشو

 اعل الار ارو سواك و / لضم عدرا سجلات كقرتمللا كريع تااتلا ىاذلجلا
 ةفرعملا رع وحن فرصنم ريغ ةنهو فيرعتلا اهب 0 ريغ 2 ةهقعو ءاشعو

 . 5120 ل ب
 ردصملا ىلا اًناغم رمل عوكي اناني تاكملاو نايرلا نددفراخلا 5ع و دضالا

 طرشب نامزلا فرظب كلذ لعفي ام راكإو ةماقم ويلا فاضملا موقيو فاضملا فذ
 ب

 72125127 2 تشظآتلى[ه 1 © شت ا؟ت6ت؟“ت6©ئآ6ًطفْت6ُت 656560622 2لىسُْؤُؤفل شف شْشلىلْلاُؤُؤُااُُشُال22ْلتُُْْت6تاإا- لش“ لى[ ا 25252222 522 22122 25222 را رئ2255757ا 5س ا 7 77 ا
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 رخ ةترظتنإو رصعلا ةواصو مجنلا ق قونخ' كل 0 2 رادقموأ ثقو نييعل ماهفا

 كفل م تك ك1 فرن ل اعملا هذه لع اعب دقو نين ور# هيلع روسو ناروزرح

 طل 2 مونلا طر 0 راك نار برك هراكق ىلا دو كارتر كل

 ربدتث نود اقرظ ردصملا لعجي دقو ملطسو يف راصاذا اًطسو ةءاجنإو ناكملا

 اهتواج هي ةيراجلاو كنتئي» يق ديز يأ امولج ةيراجنإو كنتئيه ديز مونك فاضم

 هما ةاكذ هي قايم[ 0155 22د بضلا اور قيل 55 2

 هباأ فاضم رددم هبا فاذفم نيع مسا مافي دقو ةروهشللا عفرلا ها قفوملا وكو
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 اما هببش وا لعف نم هيف عفاولا وه ُهَل بصانلا ن ناب دس 20 تارعالا ناكركلا
 موي ماصو كلماما سلاج ديزو ةعمجلا موي تعصو ديز ماما تساجوحن اًرهاظ
 0 لاق ناو نينرف ترس كل اق نا. كلوذك اًزاوج رض“ امإو ةعمجلا
 كرر يك دنع ديز 2 دابم قا خيو ١ةنصوأا اربخعقو افانر بوو نيموبا لب كنز
 كلذ ريغ يفو كعم يذلا تفرعو باملا نبب لالملا تيأرو نصغ قوف رئاطب
 هب نالا عمسإو رثئتيح كلذ ناك يا نالاو رذةيح مودك ضيا

 6-2 03 اك اهي 00 د

 بم الإ ناكملا هلي . ,نامو كاذب ليات تقر 2 لَو ظ

 3 نب : قربك لد نب عيد ص را ذاهب تان 0

 عيدجأ هوم 4 2 3 / 8 ًِظ 5 نأ أسيقم د د 3

 نيبو ةدمو نيح ومن انه " نبب كلاذيف قرف ال ةيفرظلل اذلا ةحئاص ا لا ءامسأ

 ةديلع كرو نردد نيا عسل و 00 سريمخ اموي وحن صنخلا

 ناعون ةيفرظلل اهتم حئاصلاف ناككلا ءامسا امإو ةعمجلا ةعاس ةتيتأو سيمخلا موي ةتيفلو

 كام ا ءايناك (ةالقي روض تام قر لربع ىلا فنا ام وهو ا مسا لوألا

 ناكمو ةيحانو بناخت عايشلا يف اهبشو تحتو قوفو لاهشو نيو ءاروو ماما ون
 قتشا يذلا ثدحلا مسا نم ىقتشا ام يناشإو ديربو حرفو ليم وحن ريداقملا ءازنب ذو

 نادرو رك رورو يرو كنز ع د عدا كوكا نم :يرمور يوه دن لام عليكك

 مروا وو قرد ل تليق ىخ لاو لماعلا نبأ نشل اب لع ارم انهن ناك"

 !ذاش دع افرظ ةنم ءيش لمعتسا ناو اقرظ لعجي نا سايفلا يف زجي ل.ديز بهذم
 يف ليعا ولف ايرثلا طانم هللادبعو ىملكلا رجزم ورعو ةلباقلا دعتم ينهوه طوقك
 سايفللةفلاخم الو ذوذِش كلاذيف نكي ل طان طانملا ينو رجز:زجزملا يقو دعق دعتملا

 || قيرطلاو دج“ ]و رادلا وحن ةصلخلا ناكملا ءايسا نم ثدحلا مسا نم ىتنغملا ريغ امإو
 ةيحالصب ناءزلا ءاما ثرث أت-١ ل تلق ناف ًالصا ةيفرظلا لإ الف لبو يداوا]و

 ىلعةتلالدو لعنلا لماوءلا لصا نال تلق ناككلا ءاوما نع ةيفرظلل صنخلاو اهنم مهبل

 لديو مازتلالابو هتغيدب نامزلا ىلع لدب ةنال ناكملا ىلع هتلالد نم ىوقا نامزلا

 ن.مهيملا ىلا ىدعت ةيوق نامزلا ىلع لعفلا ةلالد تناك 1ف طقف مازتلالاب ناكملا ىلع
 ا 0اس م ا ا



 ار

 ثالث ىلع هيف كلذ زاوجيف وه لب بصنلا طورشل يفوتسملا فرحلاب ري نا عنتم الو

 يد. م2 ا ةيما ا ا

 ظ اودشناو لا بوحصميف نيكعلاو 2 درمعلا اهبعصا ْنأ لقو

 رار اوقع دع يا ا سوا دوج 00
 فاضعءامإو ماللإو فلالاب فرعم ا.ءإو ةفاضالاو ماللإو فلالا نم درجت انو

 ةئرزض لاكن رك نأ روك ايد نإ ةيرض ع سلل] ف رك كا در نات
 عطلل كتنج وحن ٌرِلا هيف رثكالا ماللإو فلالاب فرعملا نا اضيا نيبو بيداقل

 كاضانا نع امكسو ةادهاع ركذوكن ىف عيصلا كتئج لاقيف بصني دقو كرب يف

 ْ د ةفافع ةتلعف وحن نارمألا هيف يوتسيةنأ ملعف رملا حجار ا الوبصنلا حجاريلا هزعيملق

 ْ قلة علا
َ- / 

 ٠ اذرظ 0 5 كيو 5 وعنملا 3

 | مد وا تيا ميا عجب ظلك

 - سمس هع هم 6

 دلما قاع هلل هالك اي ذاويظم نقع قلل لاا طلا
 ظ لعف ا عفاول قار هنوكل يب ىنعم نضم 55 وادا مسا لك ود فرظلا

 | مسا 5 ين مسا انه نال نافرظ انمزاو انهف انءزا انه ككما كلتك 00

 دارطاب ةلوقو ثكملا وذو امههف عقاوأ تاروك ذم انال يف ىنعم نانمم* اهو نامز

 ْ ا ناكنا ا كل تماس موق يف ادلب عقد وحن نم وب زراحأ

 مالكلا يف ةعسلا ىلع هب لوجفملا ببصن بصتني ةناف صلخم ناكم مسا وهو هيف عفاولاب

 تيبلاو لعف لك هيأ ىدعتي ثدحلا مسا نم ىتتغملا ريغ فرظلان ال فرظلا بمدن ال

 تم لاعب اك نادلا تارقال و لا تع لاف لقا كل عف لك يلا يعم ل راذلا#

 عسوتلا ىلع رادلا تنكسو تيا تلخد يف بمهنلا نا ملعف ديز دنع تأرقو كمامأ
 زارتحالا ىلا ةجا> الف كلاذك كلذ نراك اذإو يدعنملا ىرجم مزاللا لعفلا ءارجإو

 | بوصن.مالكلا ةعس ىلع بوصنملا نال يف ىنعم نضتما:لوقب جرخي ةنال دارطالا ديقب ةنع
 ظ دح 1 هجارخا للا جاني ِ ىنعم مف سو هيف هعوقوب الإ هيلع لعنلا عحوقوب

َ ْ ةيوامل يذلا ثنا ةًانعم ثتيبلأ اربظم هيف عفاولاب ةصناق ُهلوق دارطالا م فرظلا
 



 ل
 ا ضصصشلل ج7

 قوسملا طمإو,ناريغ رثااخماو رثّوملاو رث "اتم وب دكواإو رثْؤم وهف المدحم ناكن أ دعب
 ةلوقب هيلا راشا اكف ولع ةلهشم كل

 دع تاذ م 5 11 ل 0 هيبشنلا وذ 5 1

 . زوجنال رضم لعفب راهح ثوص ب صنت راح توص”توص ةلاذاف لجرب ثررم لوفل
 دوصتم ريغ ةنال أدتبملا تودب ةبصنتن ا زوجيالو رادح توص توصي هريدفن هرابظا

 ىنعم ةدافا نم هلعف دصق وب !ًدوضةم نوكي نا ردصملا لاعا طرش نمو ثودحلا وب
 عونلا ةلضع تاذ ءاكب ءاكب هلو ىلكتلا خارص خارص هل كلذ لفمو ددجتلاو ثودحلا ْ

 جي كس وك ا ةلصا هل لعف ال ام هاعنب ظنللا نم الدب يالا ناكصللا نم + يناثلا

 5 هيأ لماعلاو باقرلا برض بصن بوصن» ذئيح ةناف فكالا هلب وحن اقاضم
 نكي ملا « هاتعم نم لعفب بصنف .يشلا كرت ىنمي ءيشلا هلب نال كرتا وهو ءانعم نم
 زو#و 9 ةيبحأو اضغب ةئئتشو نقاجت دعت رت يف بدنل ١ د>ىلعولغنل نم لعف هل

 ددسن

 ةبيوو ةسإوو ةحنو فاغملا هلب لذءو كرتأ ىنم لعف مسأ نوكيف هلب دعب ام بصنينأ
 هركذل ردنخلا اذه يف ضرعتي ل كلاذلف ليل وهو كليوو

 6 هل لوعنملا ا“
 دو ابكي ذأ < لي كوواب نِ ردم ل الوم ب
 دف 10 نإ َى العاقو 1 رو هيف لمعي 0-

 نيف اذ 1 ا رب ب نم 0 ل َ ظ و 2-7
 ى لءءافلإو نإ هزلا يف كا اذ ثدحل ةلع زاروا كادصلا وهو ل ل وعنملا بسكال

 دحاو ايلعافو اي هزو ءيجا هب لاعم ردصمةنال 3 لوعنم ةيغ رو كي 0 21 نكعش

 دبس ل 2 كتان م و را 7 رو تك 2252 ع رك ورك ا ل لل

 هرج نم دب الف طورشلا فوتسي مو ةلَع كك امو ل نَدَو 1 دج ةلكمو

 ءاهللو بشعلل تحج ومن ردصمريغ ناكام كلذو اهءاقم موني أم وأ ليلعتلا مالب
 ىحن لعافلا ىفوا مولا رفسال سم اةكسهأت و نامزلا يف لاعلل انلاخم اوكا

 يفو نم وه ماللا ماقم موفي يذلإو هيلا كناسحال كيلا تنسحإو يايا كرمأل تنج
 تلخد. ملسو هيلع هللا ىلص هلونكو . "غنم اهنم اوجرخي نأ !ودارا الك". ىلاعت هلوقك ِ
 إ | . تتاموت>ضرالا شاشخ نم لكأت اهعدت لو اهههطت ملف اهتطبر ةّره يف رانلا ةاورمأ ْ

 ا



 ال

 ع م هم

 دنةسأ نيع _مسأل لف تي رصَح 0
 ردصملا عقوم هعوفو زوجين لعف هل ام لوالا ناعون 1 ظنالانم الدب ينالاردصملا
 اعد دري اف بلطلا اما ربخو بلط نبب رض ىلع عونلا اذهو اميب عجبي نا زوجي الو
 ادعي و اعدجواًيعرو !يف-طوةكف ءاعدلا اما خيوتلا دصقل انا متساوا ايفو يطول
 برضف . ىلاعت هلوق ةنمو دعتث الث يا ادوعق ال امايق مونكف يمتنإو رمالا امإو

 رعاشلا لوق ةنمو باقرلا |وبرضاف يا ٠ باقرلا
 بايو 2 نب راد نم نجريو 2 ممايع انا انا 5

 بلاعنلا لدن لاملاقيَوُر 1 * هروما لج سانلا ىلا نيحرلع
 دصقلماهنتسالا امإو ةفطدخا اذا ءيشلا لدن لاقي الدناك ذللا ةلدنكولونب راشا هبلإو

 رعاشلا لوق هلثمو كؤانرق ّدِج دقو ايناونا ينإوتلل كلوةكف خعونلا
 ابارنغاو كللبابآ الة امكل اند كسل ايعشتنوا كح دلع

 الصنم اجا ىل ةلاجعتما"راكو ةنئرق هلماع لع لدإاف ليخلا: ناو برقنتو مولتاييل
 اقوسم وا.ةلج دككم وأ رصحوا ريركتب نيع. مسا ربخ نع ابئان وا ةمدقن ام ةبقاعل
 !دمح كربلا | ةههف ركذت دنع م موتكف ةلاعتسا رثك آم اما هيلع ةلغشم ةلج دعب هيبشتلل

 دنعو بع ةنم بجتب اه ا - رض وش ركن دعو انيك ل3

 لدفادل لع روما فا طخ دعو ةرسمو ةيازك تاملاذ لاف جورب فاك
 ةطدتنام ةيفاعل * لضنللا اماو. اناوهتورايغرو كلذ هت لو ايعرالو !؟دك الذ كلذ
 عر كل اينو املخ يأ . هلق اماو دعي اس ادن جهاولا نتن اس كلر
 تنا اغإو !ًريس اري تنا لوفكف رصح وا ريركتب نيع مسا رب نع بئانلا امإو

 دك امل ايجار لاذ 0 فذح ناكاًروصحم الو اًرركم نكي )ولف اًريَس

 لاف 5ك نيمسق ىلعف ةلج
 0 0 6. ارم هر وم 3 ع 7 2 هي

 ادتيملاف هريغ 2 4سننل م هو ل ةنهو
1 

--6 2 

 >2 ٍٍ 11 م 8 كب 7 -

 افرص اقح تنأ ينباك نانلاو افزع لأ ع هل وحث
 ىو اًنارتعا يا اقرع فلا "ىلع هل ون هانعم يف صن يف ةلج دعب تالا وهةسنن دكؤملا
 يناأ وهو هريغ ذك ومب إو هسفن هلبق يذلا هن انيك ةليعافب ةداعأ مارتن 4:3 سان. !ءدكاوج

 يف اضن ةلبق ام لعجي :ةنال. هريغا نكرم. ىسياو اح 1 نيبال قيلح ا ةدقا
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 ظ عيجماو ةينثللإو دارفالل حلاصف ددعلإوعونلا نايبل هب ةيحام امإوهتلزاب وه ا.كلذكف ظ
 ناييلا نم داري ام بس

 3 6 دم

 عسم لودل هيرب فو ْعتسادُك 0من كدب ظ
 هريغو هب لوعفملا لماع فذ> زوجي 5 ليلد هياع لد اذا ردصملا لماع فذح زوي
 ةمحر زيشلا هركذ يذلاو ا دم ردصملا نوكي نا نيب كلذ يف قرف الو ؤ

 ظ جرش يف لاق هلماع فذح زوجي ال دكؤملا ردصملا نا هريغ يفو باتكلا اذه يف هللا
 ظ كلذ ابنة فخ والا قو ةباع ةبوقت وي كتي دك دانا راكصللا نآل ةيفاكلا |
 ؤ نا كشالف اّماد ءانعمريرتلوهلماعةيوتثوب دصقي دكوملا ردصملانا دارا نافرجي لف ١
 دكّوألا ردصملا نا دارا نإو هيلع لياد الو عونمم ةنكلو دصقلا كلذل رفانم ةفذح |

 ظ نا لسن ال كلو ملسف ربرغنلا درجم هب دصقي دقو ربرقنلاو ةيوقنلا وب دصني دق
 ا ١ هوبكرج نيكد كلئاسلا ىف سر رزتب ناز اح داتإ هبال تمتلا كلذإ نان فدعا |

 ظ ىكوأو قحا هيلع ةنب رق ةلالدأ فوذحلا لماعلا يىع٠ ررأب نأ زوي نآلف ردحملاب

 ١ نون ذحي مغاف ةيافك عامسلاب ةيدقد ِ ناك اعلا اذه عف دي ئ م 0 موأو ظ

 | حن رصحالو ريركت ريغ يف نبع مسا نع اًربخ ناك اذا اًزئاج اقذح دكّوملا لماع ظ

 اًركشو ادجحو اًيعرو ايفس وحن اهركذ ين آي عضاوم يف ابجإو افذحو اًريمو اريس تنا ||
 ل.ءاملا ف ذهل غو.ملا نا ىلع ءانبلل امإو هدورو نع وهسا اما اذه لثم عنمن ارفكأل

 فلاخي و مالكلا ىو ابيضتتي الو لضرلا فنالخ 8 ىوعد وهو صرصختلا ةين ٌةنم ا

 هأوس قو لاق كللاذلف دا وا عونلل اهنا للا رددملا لماع كف د2 زاوج ُِ 0ك ظ

 ١ َط -ٍ ع -ٍ ٍِِ 91

 3 بهات نأو اعيرس ارهس ترس ريس, يأ لاق نمو | رينك ادج ىلب رمالا يف دحت |

 ١ نر. ًالدب ردصملا ناكءاذا بجإولاو ةروكذاا ةلثمالا يفاكزئاجلاف بجاوو زئاج |

 لاق 5 لعنلاب ظفللا

  الدناك ذللا الدعم هلعف نم الدب تا جب منح افذحناو 00 ىك 0 0 آذآ آ#آآ 2 أ -_-٠ ها 0
 اي 0 : 7-7 3 - 0 نك 31 ع ْ

 ع ثيح افذحب اهأع 00 اياك ٍليصفتل 5 2



 ا اذكو برضلا نم نانتشم ىف برضلا هب هي حقوملا تاذ ىلع ةلالدلا ةدانو زو ردصملا

 تانصلا رئاس | ْ
 هجم ع - -

 1 ع ا 532 ا ' ناب 37 ل اًديكوَت

 ناي أمأو ا تمت وح ة دوكوتلا ةدافا اما هاماع م قاطملا لوعفملا 0 ّط ىلءاحلا

 تكترس وع ددعلا كفاك امأو اليوط | دوعق تدذعقو دشر يذ 7 رس وحت عونلا

 نا نع قلطملا لوعفملا جري ال ثأب رضو نرتب رضو ةب رض ثب رضو نإنربسو لوس
 الفا يلاملا ءذه نم ينل 5
 2 تأ الا ار 2 6

 لد رجرفاو د 100 لد ا ءلع أ ع 2 دقو

 َّىا 4! هب: راشع وأ هرب وأ هيانص ن٠ هانعم ىلع لد م قاطل, لوعفملا ماقم مأقي

 ةأااوا ضعب وا لك واددع وأ ةن» ٠عونىل:لاد وا قانتشالا يف هل قالءوا هل فدارد

 م 1 يا ةتندأ او صللا ره هالأ برض هن رضو ريسلا نسحا ثرس و لوالاف |

 ريهالا برض لثع» ايرظ ةيطولحا يشل نسا زين كرد ريدا ءاصلا ليضدلاب |

 ةنظا هللادبع وخ يناثلإو ءاصلأ ةلمثلا هيلا بيد 1! يا 7-5 2 أَو صللا

 قمن كلاقلإو .”نيملاغلا نوم اًدحا ةبذعا آل. ىلاعت'ةلوق ةنمويط “نا يا املا
 زجارلا لوق ةتنمو لذحلا 00 000 كلذ ةءبرض

 ديزم هلام ابح ّرهملإو 0 نوؤتلا

 .الينبت هيلا لتبتو ٠ ىلاعت هلوقو . تان ضرالا نم مكتبنا هللاو ٠ ا
 نءانلإوت اب رضرشع ةةبرضوحن عباسلإو ىرغهنلا عجرو ءادفرتلا دعت وحن سداسلاو

 رشاعلإو برغلا ضعب ةنبرض وهن عساتلإو برضلا لكتب رضو دحلا لكدج وت

 تمقإو ردصملا فذحن مالكلا يف عسوت مث طوسن اب ب 0 هناا كلت ون

 تيطوس ةتبرض قوق عمج وا ةينثل وا دارفإو بارعا نه هل ام تيطعإو ةمافم ةلالا

 ا مأقم ميقا أم عي يرجي اذه ىلعو طوسب ثابرضو 7 نيتب رض لصالاو اًطاوسإو

 ْ هب اصتنا ل ل دصملا

 ه_- 24 و
 ل 1 ا 0

 ْ 520000 شو اذيأ ع ا 5 امو

 عيجي الو يني ال لعفلاو لعفلا ربركت ةلزنم رينج را امان هب يح ام |
1 9 



0 
ْ 

006 
 بنل نذل لزم" 31 86 مافصو وأ 5 مف وأ هلة لب 3

 لوعنمو ةلوعنمو قلطم ل وعفمو هز 25 مدقت دقودب لوعفم را ةسّتح 0

 اًروخ سيل ام قلظلا لوعنملاف ةعبرالا كه ىلع مالكلا لوا اذهو ةعم لوعنمو هيف
 ردصدملا وخ ل يرذم اًربخ ىف مدد ءوإ 0 ناي وا هلماع 0 دوام ردصم نم
 ند ةدك وأما لانا م ع ردصم نءو ملأ ” هيف روج كب رص 0 ] نيبملا

 رد.هملاوخ جرفم هددع وا هعون ناب وا كلماع نكت كيفكم اربدم ىلو . ىلاندلوق
 أ بف ةئالثلا يناعملا رونل كلماع عم قوسأللو ديدش ريس ريس كرما كلوق يس دكا
 ىدغ ةلضف ةنال ابوصخ» أنه انه ناك قلطلا لوعنالا عاونال ل>دمو كمايق تفرع

 بضغ وحن لعانلا نع د11 اا وأ نيب هناا د رد د راي
 نمالاك ةنع هاا لعانلا 8 دمع 1 علما مسا ردصملاب داراإو ديدش بضغ
 تمرزنشو ور اي 5 يق ةبو 2 يناعملا ءاسأ ان ١ذ ةرتلإو برضلاو
 لمنلا نان لعنلا يىلولدم نه نأ هزلا ىوس ام ةاوقب دوصنملا وه ىنملا اذه و انيلع

 3 وذ تش دحلاب 5 ةنع ربعملا نامزل ١ ىلا 23 نامزلاو كدا ةلالد ال عضو ْ

 ىأ لعق وا هثيهأو ة ردصملا وه ةساؤف ةنع بئئانلا وأ لعاذلا ىلا بوسنمأ ىنعملا
 ىح ةلاثه ردصم هيف ليع اذا اكلم ًالوعنم بصتني ردصملا نال ناب بصن فصو
 ةئص وأ ١ دوعق تبدعكو النكت و وظن نمل عف وأ (بعتم كثيشحلا ريسلا كريس)
 الوعفم عودلا 5 يس 0 قل ادوعق دعاق وا [مايق عاف ديزاوحث كلذك
 | فالف ةنيتحلعانلا لوعفم ةنال 7 ىلإ 2 هيلع لوعنملا لح نال تلف اقاطم
 رايدعاب ىه انآ الوعنم اند لك ةيهستو لعانلا 1 وعني تيا اءاف تالوعتملا را ب
 ١ لوعنملا ل> يف تجائحا كلذلف ةعمو ١ هاجال وا هيف هعوقو واهب لعفلا ق ةاصلا
 | ةنوكو هلوق قالطالاب كلذ صخ ديبتتلاب هذه تصخ لو را فرحي دييننلاىلا اهيلع
 بهذو قافتشالا يف فصوللو لعتلل لدا ردصملا نال ناي يدنا "نيذملا الصا
 ليخ الأ يدم ند ةيفرذي عرنلا نال لطاب وهو ردديلل لصا لعنلا ثا ىلا نو فردا
 ىبف ةدايزو ردصملا ىنعم هيذف نآمزأ )او رددملا ىلع لدي لعنلا نا كشالو ةدايزو
 ةيعرف هب تبثي أه سفنبو لعا هيلع لدي امضعب لعلاد ةنال ل صا ردصملاو عرف

 502 نان اهريغو نيلوعفملا ءاسإو نيلعانلا ءامسا نم تاذدلا ةيعرف تبني لعنلا
 د ريغشي ا عنو برضلا لع كا اح ىلع ةلالدلا ةدايزو ردصملا نمضتب الثم . الغم



 الو

 ةنع نغتسإ ل ثأو دي يبرر ضو كب رض وحن يفك ةنع ي :هتسا نأ وفذح نم دبال

 ا رو 6-3 ظ باب يف نيلوعنملا د>١ ناك ناب

 ةالوعفم هلاثم هجوب هل مدقل ال رسفم ىلع بوصنم ريض ميدقنو هفذ> زوجيال ام فذح

 زوجي الو تندظا لوا لوءفم اهاياف اهايا دنه اًتلطنه ينتظو ةفلطنم تننظ ًالوا
 ةنال ةفذح زو نيفوكلا دنع اما نيبرصبلا دنع ةفذ> الو عيمجلا دنع ةيدنل

 ءايا اكاع !ديز تننظو يننظ ايناث الوعنم ٌةلاغمو يناثلا لعفلا لعافب هيلع لولدم
 نم مثوتي دقو 3 هيدتت غاذتما يف لوالا ل وءنملاك وهو يننظل نان لوعفم هاياف

 نا .ربخلا وه ن كي نا ةنرخأو ربخ ريغ نكينا مزلا ةف ذح لب . هلاةمحر ملا لوق
 لوالا لوعنملا ناك نا ةفذح بج "نظ با ْ ل ناك اذا هيف عزانتملا ريض

 يف نيلوعنملا تاي .قرف ال لب كلذك ر مالا َسِيِلَو يناثلا لوشن أ ناك نا هريخاتو
 نإو بسح لوعنم كب ل نا ةفذحإو . ةلدب لاق ولو ريخأتلاءو زلو فذحلا عانتما
 يبان ف لوف :رايخا نإف عمم ناو رتل كلف "نم نملخل  بصت ةرت انتا نكي
 ىأ ريكذتوا دارفاب رسفملا فلاخياع اًريخ نراك اذا كلذو رابظالا نيعن عنا٠ نظ

 نيديزلا ناف نيملاع نيديزلا تننظو الاع ينانظ ينامثا لاعا ىلع كلوقك اهريغب
 نا اماف رمضا وا ةنال اًرهظم هب ةيحو ىنانظ يلوعنم يناث اًاعو تننظ الوعنم نيملاعو
 ةنع وب ربخا امل اقباطع لءجي نا امإو تننظ يلوعنم ىناث وهو رسخملا اقباطم لدجي
 قيمر رم نوف ل "ل كد يح اوس رك كراج ص فو 05
 ْ و 0 هيف نلف قانا امو درفم نع ىنثمب

 اوزاجإوهايا نيملاع نيديزلا تننظو ينانظ نولوقيف ةنع ربخلا بناج هب ارم راضالا
 تنظا لوألا لاعأ لع لوقنو ةفدحلاب نيلاع ترياديزلا تانظو نان امتي
 ينتظيلوهنم يناث النمو تننظ الوعفم ةقلطنم !ددهف ةتلطنم !ًدده اقلطنم ينتظو
 فلاخي ثنّوي نا امإو هرسنم فلاخيف ركذي نا اماف ريضا ول ةنال ارهظم هب حو

 ينانظإ و نظاةلوق لاثملا | ده" نو, نتبردلا دب عنتمم كاد زم وكانع 4 ربخلا

 ةفرعاف اخرلا يف نيوخا ارمعو ؟ديز اخا

 د قلطملا لوعنملا ا“
 ىه هما بت ويس - 3 م 2

 نبأ نو سي لعل يلولدم نم ن املا ىو ام مسا ردصملا|



 ٠٠ل-

 دسسشس-ساسلس
 تضل 222222222222 ا ا لل ا يا يك ل

 لبق راضالانويفوكلا عنمو ديز الجر منو الجر هبر ون يف هزإوج هيلا ةجاحل زاجت هيف
 تبرضو يئناب رضو كانبا ءيميو نانسحي وحن اوزيجي ملف بابلا اذه يف ركذلا
 لوقف ل والا لهي ةنا د فنيبهذم ىلع كلذ لذم يف مث لب نيديرلا
 هيلع ةلالدلل ةلعاف فذحي و١ ناديزلا اهتبرضو يتبرضو كانبا نائيسيو نسحب
 لوالالاعا ءارفلا بهذمو 5 ثب رضو ينبرذو كانبا ٠ ء يس و نسحب لوقيف
 اه كانبا ةوسيو نرسحي وحن اعفار ناكنا لوالا ريض ريخأتو يناثلا لاعا وا
 اناك نا رهاظلا مسالا يف ميج تيعزانتلا لاعا وا اه نيديزلا تبرضو ينبرضو
 ةءنم امو تيديرلا تبرضو ينبرض زوجيالو كانبا ءيسبو نسحي زوجي نيعفار
 ميعنم ىلا تفنلي الف برعلا نع تبان لا لد تان اكوا مالا يل نؤيقوكلا

 دشنإو كموق تب رضو ينوب رض هيوبايس ىح
 هك ل ربا ناك ةامدم اننكو

 نبئاطلا ضعب لاقو
 مة لا

 رخال )اكد

 ن6 م فاد ياا اج ةءاادلا كيو سوم

 قتقا/ناف بذكتلا وا عزب يضفي نا اماف نيعزانتما نم يناثلاوه لمملا ناك نو

 سي ميدل يعير رجاقك را نذل اةاطناب هلام راو راضالا هيف بجوونرلا
 نا ند ىلا ناهد ا كيرشو) اكاديع ايدتعإت روع وكلا ذو رك ذل نق ازايضأ

 0 0 و كفوق مهبرو يبرض و 2 ابلاغ هيقر طابصلا ىضتقا

 لت ١ دوع هب تكاتساف لغأ ةكآ ارا دوعب كنس مل يف اذا

 يناهلا 0 دنا هب تكاتسا لاقف هريمغ ىف تكاتسا ل عا دوعلا يف لفتت لعا ال

 نادرا كيركآ و ينمركأو كموق تب رضو ينب رمخ لبق ةاهنف ةنال لوعنملا ريض
 27 - ه8 ه2 6

 000 يك ف هل رخو يي 211 ا ةالاقلا ةفذح لا

 2 2 - 7 هه -- 2 5

 | ريقملا و ءاطي ف ريغل ريح 58 تت 4 روظأ و

 هك >> م ع 0م مهم هم م

 اير عت و وكوت زول دقو .هافاطيو ديول | كوع
 لب هيف عزانتملا ريمخإ ةعم جي ل عفر ريغ هبولطمو تيعزانتملا نم لوالا لمثل اذا
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 ه1! ىيلباع ناب ىنأتي ال عيادتلا نا ىلع اهيبتت لبق لاقو كونا كانا وأ كانأ كونا ليزل
 ريض نه ر 2 هب لغش ام لذ لوغشم اوم الك نال دعقو ماق ديز وحن نيرخأتم

 نم الك ناف ديز دعقو مأق وحن تريمدنخلا فالغت انج عزانت الف قباسلا مسالا

 ىلإو هزيمض يف رخالإو ويف اهدا لهيف وظنل يف لملل حلاصو نيز ىلا ىنمملا يف هجوتم ||
 ىلعاهبف وا ةيلوعنملا يف وا ةيلعانلا يت اما عزانتلإو للا اهنم دحاوللف هلوتب راشااذه ||

 لعانلا لوالا يف رمضن نوديزلا ينبرضو ثبرضو نيديزا| تبرضو ينابرضو
 لوالا لاعا ىلع ةتاثءإو ركذلا لبق هراضا عن الف ةلضف ةنال لوعنملا ةنم فذحتو

 تبرضو ناديزلا اهتب رضو ينبرضو كيوبا اهتمركاو تيارو كإوخا ادغقو ماق
 نيب ردبا دنع رائخلاو لوءنملاريضو لعانلا ريض ينال يف رمضت نيديزلا يوب ردو

 ظ لوالا لاعا نبيفوكلا دنعو يناثلإ لاعا
 داع كر 3 موه م 0 -3 ل 0 0 ا

 |مزنلا م مزنلأَو هاعزانت أم رايض قي 0 ليع و

 م 072 <. م
 و ا سرس -. ه 7 08 60

 شم نه نك 2 كنك امن احادبع يدعو ىتب دكو كانا سيو ناتيحمت

 ًالدوأ رعي ٍرْيل ريضم» اليشأ ذق لَوأ خم ْيِحَاَو
 هريبض يف لعيف ىنعملا يف ةبلطب وهو رهاطلا مسالا ىلع طاسي ل يذلا وده ليهلا

 مث اهزتلا ام مزتلإو هلوقب راثا كلاذ ىلإو امعورفو و دا رذإلا يف هل اتباطم

 يضتني نأ أءاف لوالا ناك فان نانا لوألا ]لا نكي نأ واخيال لوما

 ريسفتلا ةلعإ - ْع اًراضا 0 لبق هيف ريضأ عف لا قمم زان ؟لصتا"وا عق ورلأ

 ةلضف بوصنملا نال هيف ريض نا عنتما بصنلا ىضتقا نإو اكانبا ”يسي و نانسحيوجت

 لبابة الا: دف ذالا تْخوو رك دالك ا فراثخإب ل1332 13 الد سالو

 تبرض لوقت هناي ييأس اء ىلع سب يف ةفذح عقوا ايفو خطيرا دفان يقو نظ |

 هب تررمهالو ديز ينب رضو ةنيرض زوجي الو ورع ينهركأو ثررءو ديز ينب رضو
 رعاشلا لوقو در ينمركاف

 دولا ظحا بلعلا قرت راج ١ ككاخ كف رب و هضوسك ذأ

 لبق ترضاف اهنع ءانغتسالا زوجيال نعف عوفرملا امإو |هذب دتعي ال ةردأن ةرورض

 ريسفتلا ةطيرزش ىلع اًراضا ناكو ويف عزانتملا ىلا نيلعفلا برقا لاعا ديراامل ركذلا
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 ل لف ا ديم ةيفن دارملاو

 5 ع ار ا ا
 فنريبرض ىلع فذحلا اذهو ليلد هيلع لد اذا ةلضنلل بصانلا لعنلا فذح زوجي

 ومس ددس نمل كلونك ةيلاح ةنيرق لعفلا ىلع لد اذا فذحلا زوج بجإوو زئاج

 دير كلوتكةيلاقم وا دي رت راضإب هللاوةكم أ به ًانينملو بيصت راضاب ساطرآلا

 فذح 35 اًدحا تبرض ١١ لاف نم سانلا ٌرش ىلب كلوقكو تبرض نم لاق نم
 [ 6 ن هاشنا ناكو | ةنئأر ١ دير اخ بردا ذك اهنركس انا لعتلا
 راق كلاب دع در رابعلا تك تفلطع زار راكع. قاموس انك اي ادع

 طئاخاو كسأرو تغيسلاو 55 زان .هسالا دسالإو كليايكاب ا ؤبنالا ا كليإو

 سال ل نااذج اب ميورعت ل ترا لاوذك تحلمت ارز ت21/يق ا قرا ةارغلالا
 ىأ ًالثما د رإو ناك امف آلا كلذ ادع ايف فذحلا بجيالو جترلإو فيسلإو حالسلا

 رغبلا الهدا هيو اعرتاو اون 1 53 موتك لاعتسالا ةراك يف لملاك

 ابحرمو راهنلا لهإو ليللا لهاف يننأت نإو اًديزو تنا نمو ةليك هوسو انَدَحَأو

 تينإو تبدإو دجتو 7 عاشو ف”سرأو 0006 ةطعا راضأب الهسو ًالهإو

 تقطوو

3 00 [ 
 ل يا اول 25 لمع منيف ايضتفا نآلياع نإ

 ' 2 0 ا و ل لهأ دنع 2 ناّبلإَو

 "غرفأ ينوت ١ ١ لعل هأوق وح نر اعلا عزانت ليحل نالعف لقي و 0 ١ لاق انا

 عزانتو ٠ 2 را مواه . ىلاعت هلوق و ليلو مسالا عزانت وأ ارطق هيلع

 :عاملابل 1 نيممالا

 ظ الثوم كءانف الا ذفتا لف ةترجأ ١ سائح اعينم كادوؤع

 رعاشلا لوقرخالاب اهدحا دكوملا نالماعلا جرخيل ايضتفا لاقو

 سينا سبحأ 3 اوتحاللا كانا كاتا يناغبب ءامغلا نيا ىلا نب ف

 المع ىضنقا واو ديكوتلا الإ هل ءاضتقا ال امهم ينانلإو ظفللا غي نالماع كانا كاناف
 ظ ا ا م مح ويلا امال

056 
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 يبلع ساقي درطم ةروكذملا طورشلاب كانه فذحلا.ن اف 'نإو "نأ ىلا ةيدعتلا يفآلا .
 | ءارنلاوهي وتين كمهذتو رخآ ةنا ئاسكلإو ليلخلا بهذمن نالوق فذحلا دعب ايلحم فو

 1 شنخالا هدشنا ام ليلخلا بهذم ديّويو بصنلا هنا

 0 هبلاط انا اهب نيد الو يلا عاج عزك نايا فراونعل

 9 را لحم يف هن ملف نركت نا ىلع نيد وهو ةفرادقلاوج

 11 2 ارسل مكرر نم نسب نم 7 كك .ه لاعأف قب لْمألَو

 0 كاتو رع ا م ا

 ريغامم يناثنا نينثا ىلا دعتمو دحإو ىلا ردعتم ربخو اني يدعتملا لعنلا

 | لاطت هوة يوحنا الو شنللا رركاذ دف اروي بابا اذهل :تولاكو ب تيطغإ اخ لاول
 اراض الار ىلا, | طعا (نم اماه املا علو جوخ نم ايبن دحر نتركلا قادرا
 ىه ام دقت لصالاو . ضرتف كبر كيطعي فوسلو .ىلاعت هلوق وحن اهدحا ىلع
 ىف نكو سباللا ةناف ةبج !ديز تسبلا كلوق نه ديزك ينعملا يف لعاف نيلوعنملا نم

 زئاج برضا ةثالث ىلع مالكلا يف 0 اذه لاهتسإو نملا بن ىراز نم نسبلا هلوق
 بجيو انراز نم نملا ٍح ثسبلإو | ديز ًاهرد تيطعاوحن يف زوج" عنتمو بجإوو

 نوكو ارمع !ديز ترطعا ون ينافلاب لوالا لوما سافل ترا ل

 ىغغ ربمخ لوالاو "رهاظ امإو ا ديز تيطعا|أم وت اروصمم اما نانا

 ل يأ رع كح يل صالا عزاب لوك راك كلما هده وت لاو ارد
 قوما ندب نابع تايبال 22 اهعسا عنتمجو هب لزن اذارما هب ارع لاقي
 هردلا وحن ريغ يفاذلإو !ًرهاظوا !ًديز آلا هردلا تيطعا ام وم اًرودخم لوالا
 يتلف لالا ناك راو اياب راذلا تكسا حك قانا رامخب اينم لاك
 تاب تفرع لاا لع ورح ان, را اير تل اى ل
 ىري دق امنح لصالا كلاذ كرتو هلوقب راشا ةلثمألا هذه ون لاو لعانلا

 رح اج ه6 ل
 | اباوج ناك اذا اك عنام ضرعي مل نا زئاج ةفذحن ةلَّضف 007 نيقك لا ) وعملا

 آلا تبرض ام وحن اًروصحم ناك وا تب رض نم لاق نملاديز تبرض كلوقك
 | اقلطم برضلا ينن مزل ينافلا يف فذ> وأو بإوج ل صحب ل لوالا | ين فذحولف ١ فذحولف 0

 2 همر د و زج وورد حست

 تويت ئ427> 2 5>2---2 2س بسسس سبيس | || | ل لسسس



 ا

 اتت برب سسُسسسلاطص7 تي 71010100اااااااياياايااي يايا يم يي يي يي يي

 م ببييببييببييببب بيبي ببي بسس بسسس سس اسس

 متل

 ريغ نم يدعنلا مدع ىلع ةلدالا نم امج قحلا امو نانزولا ناذبف دافي نا عنتما اذا

 0 لا
 0 هإ هاصصت 7 لا - 4 سب 2-8

 ا صينالاف فزد 0 ف ا | ور ازال دع و

 7 2 ه_-_ دم ع نع 0 ثا 2
 .ه 1 1 5 نإ 5 5-2 3 5

 اودي ْنا ثبمه سبا نماعم 2درطي ناو نا يئو القن
 كل ع ا فو يدجفو] يقل باق كورا مزه "اكن قانا
 رثككا 1 كح اول وعن ىلا يدنللا لقنلاب“ لفقجا كر كفو ذنب تعرفو كراك

 كلج 59 1مرك :ةيلطغإو طردت ديو انكنام 2 ل ا 1 راف يك ا

 يدعتملا ىرجم هل ءارجإو لمنلا يف اعسوت هرورج بصنيو رجلا فرح فذحي دقو

 ةنم عامسلا لضاررو دقملإو ئتاينلا قيكرطتمو عاسلا ىلع رودنم ناعون فذحلا اذهو

 هل تحصنو ةتركشو هل تركش وه ل والاف ةرورضلاب صوصخمم ةنمو ةعسلا يف درإو
 ريصيف دحإو ىلا يدعتملاب اذه وحن لعفي دقوماشلا تبهذوماشلا لا تره هي

 ةيلافطا 4 ور هلام لكك همام دب كل تلك يف طوفك نيينثا ىلا يدق

 رعاشلا لوفك يناإاو هلام ةتنزوو
 بلعشاقيرطلا لمع < هيف ةنتم لسع 2-1 57

 هدعب ام بصصنو فذح رجلا فرحي نزولا متتسب لام. ةكأو قبرطلا يف لسع اعذار

 رخالا لوق ةاثمو لعءذلاب

 نبوللا يتلا »و ةلكايرت_ كولا ماططا رنا فاعل بح حلا

 ةلفمو.(ةازملا وغنت اظل ا دازإ
 ٍناضنل ىسال الول يذلا ينخأو 2 ةبابص نم اهب ام يدبتف نحت

 رعاشلا لونك ةلمع ىتببو را فرح فذهب دقو لع ىضنل يا
 ماضل ينك عيراكس زاشإب ردا لل دك يالا ك1 بع ها

 نبا لطيرشف] نور معوأ خللا ,ةيدفملا عزف ورطللا هنا اما (ليكل عنز ذأ

 يف تبغر لوننو ةبدلا اوءرغي نا يا اودي نا تبجتو بهاذ كنا تبجت وحن سبللا

 ىلإو لعفت نا نرع تبغر دارملا نا موي الئل لعفت نا تبغر زوجي الو لعفت نا
 ياسبل نمأ عم درطب 'نإو نأ يفو ًالقن هلوفب راشا فذحلا نم نيروكذملا نيعونلا
 سايفلاب رملة يحول« ىلع مدنقيالو القن برعلا نع لني را بصنو را فرح فذ>و

 ومهم هس سما هس همهم .٠ دل سلة سجس... سل 7727677-73 د7 ت13 ست 27 2 7 0 2 ات تت ا ا ا اق هج ا ا 70 15017717013 10777100 00 01010170900100 2 ا ا ا ا هسا تس داو كسا سكسات 22
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 ] ردصم ريغل ريبض هداه 4 لدتي نأ زاج ام يدعتملاف مزالو رلعتم ىلا ميكي لعفلا

 ٌربلا ةلمش ديز لاول _فرظو فرش ومن كلاذك سيل ام مزاللإو لمعو لمش وحن

 0 م ديرك ورع 37 َذَيَز 7 0 ءاطا

 هيف ليع ك طفلا نم 9 3 7 هيلع قدصلإ 7 هي ا 0 ةعفر لإ هيب

 لوز مب كعم عبانكلاف تاجكلا يتزين و تدك ىيرقلا وول ديري كو كاددكلا

 مويف ةعمجلا موي ثرسوحت رج فر>ىلا رقتنم لوعنم مسا ةيلع قدصو ام اًزارتحا مات
 1 5 يالا انرواع ادب زك واعر ش دول لفل
 1 5 « 25ه هم تا

 ص ا 3 5 2 لم 0
 ب عدو هد

 ١ ادتماف 00 ٍدحاوإ 2-5 َعواط ْؤ ا ضرع 1

 ءاه لاصنا 7 ال ام يدعتملا ىوس ف مزاللإو يدعتملا يبسق يف ةردمنم لاعفالا عيج

 6 ع سا ] ةعس م مزاللا نم 3 قاطنأو ىو كعقوم اق وحن مزالوهف هبردصأملا ريغ ريض

 | ةيبس لءفلا نوكي نا لوالا ممنلا نمف هنزوب ةموزل ىلع لدتسي ام ةنمو ءانعبب ةهوزا
 إ

 ظ رصقو لاطو جد نحو نبجو عشك هل مزال لعافلاب متاق ىنعم ىلع لد ام وهو
 نجن و رطو ةرضوو [بلطناوغ نذل ةفاطيللل لاف كر ةلكاذرتك ان و يرقر

 ١ ىلا نديرعح ةكرح سيل أم وهو ًاضرع لعنلا نوكي نا ضيا 4 ةنمو رذقو سجرو

 ةنمو عبش اذا مهو حرفو نزحو طظختو لسكر ضار واق تباث ريغ لعانلاب ُعأق

 ١ نءعامتن كتاب تيعاضك هحازل ىف لات كتاع لن متل نكي نااضنا

 ةناف نينا ىلا يدعتملا عواطم نع دحإو ىلا يدعتملا عواطمب زرتحاو مرثناف ةتفرتو

 لادلا عواطملا لففلاب دارملاو ابو ىستكاف .ابوثا !ديز :توسكوخث دحإو ىلا دهتم

 للعفا نزو ىلع لعنلا نوكي نا يناذلا مسقلا نمو هيف لعافلا رثال لوعنملا لوبق ىلع

 قا ام اذكو رجضختنإو مرحاك لادعفا نزو ىلع وا قرنت يا رعذبإو رعشقاك
 _ لولا سسنعقإو شفتنا اذا كي دلا ىنرحإو دعنرا اذا خرنلا ده وكاك للنعفإو للعفاب
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 ادن بترا فرت قه 1 ىنسللا يكمل 1 را اف نير تسل ظ

 نأ ينكر ا كي عفرلا ىلع هبصن عحر - ىف ةحيل الدي انامل زم الكلا لة يار أ

 3 ص 20 0 د أ

 2 دن وخر لعاف ْنع كك بني مل نإ ءةلوعفم 4 2 بصن ف ا

 [| لءفلاةع لوغشملا كح هبلا فاضمب وا رج ريمضب لمنلا ةنع لوغشملا كح نأ ينعي

 هاخات ءًار وا ةب ثررم !ديز نا بصنلا بوجويف ةنيأ ار اديز ولا 1

 1 كد هز تزواج هريدقن رهاظلل براقم رييضم لعفب ىناللا اذهيف 8 نعل وغشملا تكا |

 هب تررمو رمعو مأق ديز .نيرمالا“إوتسا يف ةتبلك ورمعو ماق دوز لثمو هاباتفرع
 ىا هيب تررد ا احوجرم هةيصل زاوج ُِق ةتبرض ا 0 ةمالغ تكا

 لصح ينام كي مل نإ ليفلا» .لمعأد انصو بالا اذ اق ريم
 نوكت نا طرشب كلذو لعنلا هرسني اك قباسلا مسالا يف لماع ةفصلا رسنت نأ عم

 كلوتكر يسفنلا نم عني ام اهلبق:توكي ال نإو روكذملا لعفلا لعل ةحلاص ةفصلا

 ى* يفملا ىنعب لعأف مسا ةفصلا تناكولف هاخا مركم تنا اًرمعأو ةبراض تنا ديزأ

 نباسلا مسالا يف ةلماع رسفي نا زجي ملف لعنلا لعل جما ةبراض تنا ديز زأ

 فرع الخ ول ثيحب قباسلا مسالا يف لهلل هتحالصب بلا اذه يف رسنملا طرش نال

 ةبراضلاتنا !ديزاوحن ماللاو فلالل ةلصةفصلا تناك ول كلاذكو قباسلا يف لعالغاشلا

 ال امو لوصوملا لبق ايف لمعت ال ةلصلا تال قباسلا مسالا يف لماع رسفي نازي ل

 لماع رق 0 لمعي

 وه هاه ه - درو جر امك اع

 ر_عفاولا 3 00 رعياتب ةلصاح ةقلعو

 ايس عقاولا لعاشلاب سيال اك يبس اعوينم ايها عقاولا لغاشلاب ةسبالملا نأ ينعي

 | لغاشلا عم حلاك ةعم كحلاف يبس عبات هلو اينجا لعفلا لغاش ناكاذا ةنا لصامإو

 يف هل ام هاخا !ًريع تبرضوا ةبحي الجر تبرض !ديزأ وحن يف ًالثم ديزاف يملا

 2 ةموزلو لعفلا يي يىدعل 1

 ليعومت هل ردصم ريغ اه لمت نأ ىدمملا ليلا ةمكاع |
00- - 



0 
 مضت ت1 م

 ةناف 0 م اشلا يف آلا عقرلا ىلع حاز اذه وحن يف بصتلاف ١

 05 دب ز ماق 5 وح * لعفل ويعمهلبق اًنطاع قباسلا مسالا اينزا اهموبضدلا هيف نيعتي

 0 ةلهج ا هب ركمملا نال انهبصنلا# - رب اغاوةنرصبأ ١ ”دلاخو ١ رشلإ تي اوةناك |

 هيلع فوطعملاو فوطعملا لكأ اشن 'وةياعف 7 علا ةات> ف طظاع عفا ذاع ةيلعف ةلجىلع

 مسقلا امإو هلبق اع عوطقم فن أتسم اما دعب مالكلا نال دوجا هيف عفرلا ناف ةتءركاف
 هل اوقب هيلع هكبنف عبارلا

 ا 00 52 6-2 أ رمح 2 ره ما اا ٍط

 ارب ننطعاف مسن عيش ََ ريم العف ٌفوطعميلا الت نإ ف

 لبق: نق اهمال ترلهجتو اتباذ كميت ا د لف كهزبخاو هد اذا ةليمحلا تن أ م

 مسالاعفو اذاف ةيلعف ه هلوعمو للعبة ةهولق# امموك لبق نمو ةيمسأ ًادعبلاب اهريدصت

 صتلا هذ ىرتسا ةفيفاوحو تانالج ل2 نط اعنا ريش ايضا لع واكل ||
 000 5 عف رأأب ةدلك يع و ماق ديز تلق اذاف ةلكاشم [هتم لك يق نال عف ةراأو

 كا كيمكلا# ةعلك اروع ماق ديز تلق اذاو 20 دتبم 02غ اربخو «ادتبم

 بصتنلإو عفرلاب ةلصاح ةلكاشملا تناك | ةياعف ةلجىلع ةيلعف ةلج فطع نك ظنللايف

 دلوني هع هبنف سماخلا مسنلا امإو رخالا ند ااا نكي م

 يلام ل ا حرم يذلا ٍرغ يف فرو

 قا 2226 يسرك نت قبانلا مسالا قافلاذا
 بجوم ٌةعم سيلا هناك ةتمركا هللا دبعو ةتيقل ديز كلونك ءادتبالاب عفرلا 22 يوتسأبا

 اذاف تجرخ عم اكعفرلا بجوم ةعم سيار هب رضاف ةنيأر "دي ز نا عم اكدبمصللا

 يوسملا ةعم سولو ةتيقل ا ديز 1 عم او بصنلا 07 ةعم سيلو و روع ةبرضي ديز

 | يبرع بصنلاو هجولا وه ديف عفرلاف ةتلك اريعو ماق دير عم اك عفرلإو بصنأ| نيب
 نابي اها و راو

 0 وسكن الوليمز ريغ اممم وورداغ ام اسراف
 بصنلاب ٠ اهنواخدي ندع تانج . ىلاعت هلوق ميضعب ةءارق ةلفمو

 ا
 يرجي لمرك ة ةفاضإب 9 7” فرب لوغشم ماج



 ان

 يزجاف كاذدنعف تكله اذاف . ةتكلها سننم نا يعزجتال
 8 1ع يصنلاب انني نأ عرج ل ىورو ةكاهأ سننم كله نأ عرج ال ربذتتا
 هلوقب هيلع هبنف 5 2 امإو تفرع دق

 ادب أ ةمزنلا - |آ5 ضنح ادام « قياسلا التْنِإَو
 5 خروا 07 20ه وود آن 00- 08

 دحو ظذ5 0 اووعم 2 م 5 2 مل ام ام الت لكلا اَذِإ ١س

 0 نأ اهدحا ناع 1 هربيضل لعنلا ةنع لوغشملا مسالا كدت نم عن هنا ةلصاحو

 ةبرضب ديز اذاف تجرخ كلوق وحن ةيئاجنلا اذاك ءادتبالاب صنخم وه ام مسالا ىلع

 ربخو ا .ءاضيبيف اذاف .ىلاعت هلوق وضعا لاَ هرملأ اهون ةيئاجنلا اذانال و ريع

 كلذ نال ريضم لعنب اهدعب ام بصن زود الف . انتاي ا يف ركممطل اذاف ١ ون أ دتبم
 رم رينك اذه نع لنع دقوا دجالاب|صاصخخلالا نم فقرعلا اهتمزلا اع اهجرخ

 يناثلا عناملا هزاوج ىلا ليبسالو ورمع ةبرضي ١ ديز اذاف تجرخ |وزاجاف نيبومتلا

 ءادتبالا مالو ةيفانلا امو مابنتسالاك مالكلا ردص هلام لعنلإو مالا نيب نك
 رخل ورايفص ايدل اخ وقعا دو ردو ياريم له دير [كلونكر طوشلا تاخإت

 هل ام نال بجأو هوغو اذه يف ءادتب الأب عفرااف كيك ةعمركر ا نأ هللا دبعو دكا

 اذه م رمأملا نإل الماعرسني ل لعب ال امو ةيبق امن هدد امي مي ال مالكلا ردص ١

 مج ريضل بصانلا لعنلا كسر ١ ١ كلذ لجالو ندباملاب ظاللا . دره لذ بابلا

 هيف لم ع _ر سفن نإ عمتمأ ٠ ريو يق هواعف عيش 1 .٠ ىلاعت هلوقف اه“ 3 ةفص قباسلا

 هبنف ثلادلا.مسقلا امإو الماع رسني ال لمعيال اموفوصوملايف لون ال ةنصلا نال |

 كونا د هيلع

 2 ى 6م ل ا

 كاع للا ةواليإ م دعو باظيئذ لف لبق“ بْصنَردَخآَو ْ

 أ مهر رو

 أ 1 رفتسم 3 7 5 7 الب بفطاع 0

 كدبع هيلو ةمشن ال !دلاخو كب رضا ا”ديو 0 0 5006 2 ا
 نإو الو امب يننلإو ماهفتسالا لعف هيلي نا بلاغلا ١١ مسالا ىلع مدقتي نا اهنمو ةمحرا

 ةمركاف ةاقلت فيز تيحاو ةتنها هللادبع امو ةتبرض !هيزا وحن ام نم ةدرجلا ثيحو
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 |" لوالا وه نيلوعنملا نم ينانلا ناك نإو لوالا ةباين بجو ارشب ديز يصعا يف اك"
 أ لوالا ةباين بجوي لب لعافلا نع يناثلا ةباين زيجمال تبي رومتلا رثكاف ىنعملا يف

 | اكدر هع ريل ريع و ري مالا احا ا اما دير
 ْ ١ بهذ" هلآو ل طعا باب يلوعفم نا ا ١ نما نا لعافلا نع تباين 0

 ١١ لوالا نانا عاما الحلا فس ماول ةلعاف كب 0 ؛ اذإو هللا ةجر ويشلا
 ظ يناقاةباين يفو قافتاب ثلاذلا ةباين ا ربا ىخ لقاتل عا
 1 نظ باب يف يناثلا ةبان يف يذلا فالخلا

 اققعز كل يصل ل عقارا اينررير اهلك اعف ديتقاد يرجو كالجب ول 9 ه «- >َ 7 لس ا
 امو دحإو ءيش الا لعانلا نرع بوني ال كلاذك دحإو لعاف آلا لعنلل نوكي الاك

 | العم بوصنف ةنكي نإو اًرورجمو راج نكي لنا اظنل بوصنف عفارلاب قلعتي أم هاوس

 د6 لومملا نع لماعلا لاغتشا 4
 ا زعل وأ د 9 2 لغش ًالعف تباس مس 1 ا :

 ْ ع 6 _ط
 اًريظأ دف ايل قاوم !نكلقشدلا يما لعنب 2 95

 | ةيقةلزع رع لغلا كذَشو الخع وا القنل ةبصني قالا اص لفك لع 1

 ْ لئام يا رهاغاا قفاوم رظب ال لعنب بمصني نأ مسالا كلذ يف م2 هريض يف هأوعب

 تا حس اد 5

 0 يشل 1 رع نيرا فال ةنارص فيرا ل 1 لو

 لعنلا نال رسدتملا اذه رابظا زوجي ال نكأو هب تررم !ديز تزواجأو ةتبرخ !ًديز

 | لعف هدعب عقاولا ا لدبلاو لدبلا نيب عيجي الووب ظنللا نم لدبلاك رهاظلا

 ١ عفرلا ىلع بصنلا جار ءادتبالاب عفرلامزالو بمصنلا مزالماسقا ةسهت ىلع هرومغل بصان
 0 لوالا مسالا |اما بلا طتيفلا وي

 ظ 2 نك ليل اب 0000 قياسا ةلتازإ د صلال
 ظ اع وخيول دهن لكلا دك الهو ةنه أف ةنينل 007 ةلاثم
 ءادتبالاب ةعفر زوجي ال لعنلاب صاخي ام كلذ ريغ وا ضيفحت وا طرش ةادا يلو

 أ رمضم لعنب عفري دق نكلو هب وصاصنخا نعل هفلاب صاصنخالا ىلععضو امجرخي الدل
 | ٠ رعاشلا لوقتك رهاظلل عواطم
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0 اا با اا
 كل 00 0 

 هذه ىلإو اضيا ماهثالابو دوقنإو رونخإو ديقنإو رينخا كلوةك ةلعلا فرح لبق اب

 لودفأل ءانبلا يف عاب افل يذلاو هريدقت تيبلا يل نيحلأ امل عاب افل اهو واوتب ةراشالا

 تلاثلاوهو داقنأو 7 وغني نيل هي يذل تبأث ثالثا لإوحالا نم

 ِي 0 38 ٌٍج 5 فرح 5 : كالا نه وأ يفرظ و لباَقَو

 ذرب دقو 4 00 كارا 6 بوني الو
 2 فرصتم لدرا لانلا مقل حا هب لوعنم نم هلعاف ك مي مام لعف الخ اذا

 لعافلا نع ءيئابلا ص كوخ ةدئانلا لوصح طوي رور#و اا

ساجو تبسلا موي مب هو لوالاف هريغب لعنلا دهيقت وأ
 بذةغبمذغو راب 

 الان كراتعرف ةأرخأب بهذو ناموي رديزب ريس وحن يناثل|و ءيسملا نعيضرو ديدش

 فرصتنيال ام كلاذكو لءانلا نع ةباينلا لبني ال دنعو اذا كم 2

 لعانلا نع ردادملاو فورظلا بان قانالا كن انكر هللا داع 0

 لبتيف ةقيقح هيلا لعتلا دانسا لبق ارصتم اهتم ناك اف ابيلا لعتلا داتساب 5

 ىلع ةلبقي الف ةتيتح هيلا دانسالا لبتي مل فرصتم ريغ اهنم ناك امو ازا هيب ا 5

 ريغ ةباين زوجيال هنا «يبتلاولدلإب تيبلا يذه ضعءب بوني الو ةلود ناحل يح

 هلوق رنعج يلا ةءارتب نوت ىرويفوكلاو شنخالا هزاجاو هدوجو عم وب .لوعنملا

 انا اطال تلاع را ملسناب نوع اوناكاب ضي لا

 زجارلا لوقو ودب لوعنم وممو

 مطل اوذ الاف اجو ادوالوا ل ادتيلأماب افلا لع :

 رخالا لوقو

 022 دفاعا ةلي را يضري امنإو

 دل" د
 0 م ف أس

 6 0 * ناثلأ 1 لق ا : 0
 فرع ةسابتلا | مف

 ه-_-|# نسكن ةطاقطو 0 8 هس سود 3 :

 ريظ دصتلا اذإ أعم ىرا و 8 عملا 71 ِ يل

 لاما ريغ كا (عقواكيراخ و نيلوعم 0 رطعتم نم ةلعاف < مس مال لعفلا ىن

ا هيلو ىنملا يف ًالعاف ووك لدالا 7 مي 1 7 ظ
 ةباين زوو أو هد

 ل ل لا
2 
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 ص هبا َداَثثأَو 0 58 يس 0 عاب 5 3

 ا سكياو هلوذ 0000 ١ ةلعاف سب ب لاا لعفلا ءانب نا ةلصاحو

 أم 28 و هلو اوأ مضي اعراشم ناك تاو جرحدو ا جرحدو لصَو يف كلوتك

 هأت مال لمعفلا وأ ع ناك ناف ىو برضب 0 و برضي يف كاوةكهرخآ لبق

 لد معلا 5 جرحدتو لفاغنو م لعت يف كلوتك مضلا يف هوا ونا عبن ةديزم

 لعانلل يف 4 عراضملاب نسبا -- 3 7 يفب ول هنا رادلا ُّك جرحدتو -

 مستقأو او قلطنا يف كلونك مفلا يف هلو ١ ةنلا عبت لصولا ةزه يضاملا لاو ِ ل

 سببلال هب هيغذ ٍِط ةثلاث تيب ول كتل باوملا دس ا ناللا مستقأو هب قلطنأ لحتسأو

 ةلعاف مسي للام ينبف نيعلا لتعم ينال 2 كو 3 اوحالا ضعب يف رمالاب

 علا كرت ]قنو ؟نلا ةكآ رح ءأقلاب ة هني بحجوو ةضلا 3 ةراخلا ء هيف لئننسا

 2 اف لوقو عيب زلصالا ن ناكو ليقو عيب لاقو حاب قمار املا

 ١ ىح نم 0 .ةلاف 0

 ا قس ايار جالا يواخ ةكمل كك يوكل

 مضلا كلا ريق و لفن - ضعبو ءايلا ةلص 1 ظنللاك واولا ةلصا اب ظنللا 7

 0 ١ ارق دقو اناعكللذ يساو كيلا ريغب الو ردكلاب ظفانلا عم

 ةكرح فذ عونلا اذه فنخي نم برعلا نمو قيسو ضيغو لبق وحن يف يئاسكلاو

 زجارلا ل 5 تنال اقوة سناك ناف هييع

 كافن الو كوشلا طبنخت 2 كاحت ذا نيلون ىلع تكوح

 رخالا لونك ابلبق ام ٠ ماضنإو اهنوكسلاو او تبلق <أي تناك نإو
 هدول ا معاك عوب ا ا دايو 0 ثيأ

 رذتيح بج لعافلا لعنب لوعنملا لعف سابنلا ضلاب وا ردكلاب ضرعي دقو |
 نيكل لطالالوا ما ا هن صالخا وا ماهثالا
 ل امل اينبم فعاضملا ينالفلا ءاف يف زوجيو ةلواطملا يف تبلغ هب ادوصقم تلط ونيف
 بح وحن نبعلا لبملا يثالكلا ءاف يف زاج ام رسكلإو مامشالإو مضلا نم ةلعاف "مسي
 تاور, انما [تذر اهعاض كذهم ىلاعت هآوق مخ فس ازق دعو مشا مثأ نمو بحو ءيشلا

 ٍ هطول لعف داتناك لعفنا ىلعو رانخاك لعتفا ىلع نيعلا ىلتعملا يضاملا ناك

 ظنللا بسح ىلع لصولا ةزممب ظنلو لاقو عاب وحت لواب لعف ام ةلعاف مسي مشل



1 

 هزاجأ نم مهمو ةبترواظنل رخأتم ىلعريمضلا داع لوعفملا رخاتول ةنال . بر ”ميهاربا

 كلذ نا قحلإو رجشلا هرون ناز لوقتف هيدقت ماقم موني لوعفملل لءنلأ مازلتسا نال

 رعاشلا لوفكريغ ال ةرورضلا يفزتاج ؤ

 راؤس ىزجي اكل عف ندحو ربكنعناليغلا ابا هونبىزج ْ

 يدع نب معطم يف ةنع هللا يضر ناسح لوقو
 اعطمرهدلا هدجم ىتباسأنلانم ادحإو رهدلا داخا اد# ناولو

 رخالا لوق ةلثمو

 دج ارذ يف ىدنلا اذ هادن قرو ددّوس باوثا لحلااذ ةل>اسك

 ا

 ظ

 وب ا

 2 ريس : |
 ىلتبا ذإو . ىلاعت ةلوقو هرون رجشلا ناز وحن لوعنملا نع هريخأت نيب ومنلا رثكا دنع |

 لات 7 1 91 أويف |ءاق 0 4 “1 هعقه 22

 1 يف رك هوارر تعول م حرج | 1 هنوكل لمافلا هو
 اديس لفل كار نع راحاتلا بوجوو ممرللاو مقرلا نم“ هل اف هلع بوني

 اوةلعاف مسي ملام لعف سيو لوعنملا ىلا هدانسا نع ءىبنت ةئيهىلعينبم لعف اما هيلا

 3 لئانريخ لين لئان ريخ ديز لان يف كلونك ل والاف لعنلا كلذ ىنعم يف مسا

 ام.لعفلا ءانب 22 دقو ةمالغ بورضه دياز ة.الغ ةوبأآ براض ذيز يف كلوتك

 5 : هلأوقب ةاعاف ا

 لجو ا رخآلاب لصتملاو نيمضأ لمفلا لَو

 لوتيلا ١-5 |ةتقنم 0 0 ا

 00 33 ةلعجأ لوألا" ةءواطبلا 6 يلاثلأ َيناَثَو

 0 كلل لدا للملا 3 0 تلت
 خ 4 اما وجي غلام ىف جو
 ل 1 و 2 ل نكاد دنا دانك
 |١ بح وع ىري دق عابل و تيننكلا ءاسل فيخ لكشب 58

 دور
 ا



 ما

 ةهض س8 >5 8*3 سود

 لكلا لبف لولا يصاطتو ذيل لطالا يقولو هلا ذو
 قحو لعنلاب لدتي نأ ةنح ناك كلذلف لعنلا نر» ءزمتاك لعانلا نأ مدقن دق
 مدنتب مالكلا غي عسوتي ام اًريثكو اًريع ليز برض وحن ةنع لاضفنالا لوعنملا
 ينادلإو وربع اديز برض وحن لوالاف وسنن لءنلا ىلع مدقتي دقو لعافلا لعل وعنملا

 : ةلالغلا مه هع در دوقناكب رفو ىدد اًميرف . ىلاعت هلوق ةلثهو و ريع برض ٍِّك ديراوخ

 بوح ا هبن كقو عنتمو بجأو انو رز اج ماسقأ ةثالنىلع لعانلا ىلع لوعنملا مدقنو

 هلوقب 1

 هكا هك

 ص

 ظ ري ا ا د امر 5 2
 ١ 2 0 2 ع

 5 ا يزاول ضو و ذشو ريع ير تفاخ ون قد

 ْ مي دقن بحو ةنيرتلا مدعو بنارعألا روبظ مدعل لوعنملاب لعانلاسابتلا ف اذا

 لعافلا اهبنيبت ةنيرق ثدجو ولف ىلس ىدعس ترازو ىسيع ىموم مركأ وحن لعاذلا
 1 اذاو ىلا 1 تخضأو ىعوم ىذدعس برض وبُغ لوما ميكن زاج لوعنملا ند

 || تنهإو كتءركأ ون لوعنملا ريخأتو ةئدنث بجو هرصح دصقي لو لءانلا رضا
 هرصح لصق املكو تن ١: ايل مو وب او در دك هم روما كور مف اديز

 || برض انا وحن الاب ول امإب رصحلا تاك ءاوسًالوعفم وا ناك الءاف ريخأنلا قا
 ةضقأ ولف وكلا ف رسل نصف لءاذه زرع الاخير ترش ]مو اربع

 انناب روصحلا فالخب رخاواروصحلا مدق ءاوس اهعم موبنم ىنعملا نال الاب روصحلا دقن | راهي زاجاو ديز الا اريع برذ امو ديز اًرع برض أنا ليغل لعافلا 2 ردخ ا

 ملاذا روصحلا مدن ةيس يئادكلا يرابنالا نبا قفاوو ريخاتلاب الا هرصح ملعب ال ةناف
 ر.ءاع ينب نونجمل دشنإو العاف 2

 ابمالكيب ص 2 داز ايف ةعاس لكتب 1 ند تدوزت

 ينعب ريع بر فاخ ومن عاشو ةاوق ربظ ددقنا ىبسي دقو هلونب ةراشالا اذ ون ىلإو

 ىلع ريضلا دوعب لابي مو هيلع لءانلا ريمضب سبنلملا لوعنملا ميدقت رثك دف هنا

 بجو لوعنملا ريمقب اسينلم لدانلا ناكولف .ةينلا يس مدقتم ةنال ركذلا يف رخآتم

 ا 7 0 2 . . هاو 1

 أ| رصح» ريغ لعافلا ٌريضاو 07-1 ,ا ْنِإ لوعنملا

 وأ

| 
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 رعاشلا لاق ةنالف يضانلا ىلا لاقي دقو ةنالف يضانلا ثنا وحن الا

 رورخملايندلايفكدعيويدعب ةدحإونكسهرغ<هارمآنا ' ]1
 لعنلان وكي الاب لصفاا يف نال سنحلا دصق وا الاب لصفلا ناك نا فّذحلا رانخيو
 ركذتف (العلا نبا ةاتف الا اكزام) ل وفل ل6 ىنعملا لعلب ذم ىلا ىنعملا يف ا

 العلا نب اةاتف الا تكر املاقي دقو العلانباةاتف آلا دحاوا ءيش اكزامىنمملاناللعنلا
 | تلق اذإو 6عشارجلا عولضلا آلا تيقب اموالك رعاشلا لاق اك ظنللا رهاظ ىلا اًرظن
 حدملا يف ةغلابملا ليبس ىلع سدحلا هب دوصقم وبلا دنسملاف ةنالف ةأرملا سئب وا ةأرملا عن
 ءانلا يواستو لومشلا اهب دوصقملا سانجالاامسا ىلا دنسملا كح هلعف يطعاف مذلإو

 يقرا ف املا طوقا 0 ءات هم دعو دا ف

 ا و رعش 5 راجخل | يذ يي مو لد ىف لب يل 2 لق 2608

 ْ 0 د مو 0 2 و

 نبللا ىذدحإ 2 26 0 0 ا ّ هالو

 ه١ هس اس هوب وكمان وول
 تك ةغل لوصاملا ريغ ةييتأتلا ”ينوةحلا رهاظلا ىلا دنسملا يغاملا نم ءاتأا فذح

 اللصتم ارهاظ لعافلا نوكعم ءانلاف ذجيفةنالف لاق لوقي برعلا ضعب نا هيوبيس

 ةزورضل تينانلا يزاتع زيضىلا دنشملا ل عنلا نمافدح حابتسي دقو ثينانلا يتوتح

 زعاملا مك رغدلا

 اناني 12! خلو دو تو وملف
 | ريغ عج ىلا دنسملا لعنلا كح نال ع هيبتت تييلا ملاسلا ىوس عمج عم ءانلإو ةلوقو
 لاجرلاءاقولاجرلا د 31 يزاجملا دحإولا ىلا د: ملا كحملاسلاركذملا
 ماو ا ركذتلاو ةعامجلأب ملبو “ب ىلع ثين أتلاف

 ةمالعلا نه هلعف ءالخا زوج 0 عومجلا ثين ات نال اهفذحو ءانلا توبثب تادنطا

 نونبلأ امإو ربك ذدلا لع لدت وظن ةمالس نال نيلسم وحن ىف تيناتلا نابدعا زوجي الو
 لرد نوكلا كماقو نونا اذ لوك دعا ظن ريغتل ريسكتلا عمج ىرجم يرجف

 هبلءمالكلا, دك كلا 0 ارفف ف ذو اوتو لاجر !!تءاجو لاجرلا اج

 يس ل هت ف نا اليم ف ١ لوألا يف 3 لممألاَو

 ماقو تادنطاتماق لوقثو عمحجلاب



 20 ا 111|1 1 1 1 ا

 ميه

 كلذل اًبإوج روغم لعنب امنترم دي زب تئثجو عقاولا ةلزام كلذ تازاف هبناك نع
 ىدفلاب اهيف هل عسي . ةبعشو رماع نبا ةءارق ةلثمو ديز يل ةبتكي ريدقتلإو ماهنتسالا
 رعاشلا لوقو لاجر ةحمسا ىنعملاو . لاجر لاضالاو

 اوطلا ظن ام كفو هامور طلت عر نيو الإ

 رضيو عراض هيكبي ىنعم ىلع عراض لاقف هيكبي نمل لق ديزي كبل لاق ال ةناك
 ىحن هسالم وا هريمض ىلا دنسم لعف ن هلعافلا دعب اب رسف اذا ب 1 .و لعافلا لعف

 نإو ريدقنلا: هوبا ماق ديز الهو . كراهتسا تريكرشملا نم دحا ناو ٠ ىلاعت هلوق

 لعنلان الوب لكعيال 4 ةنأ ل هوب |ماق ديز نضج المود كراهتسا نكاردلل م دحأ كراوتسا

 انهتيب عيجي لف رمضملا لءفلاب ظنللا نم لدبلاكر هاظلا
 - عم رو 6 2 3 0

 2 لاه تسب ا 3 ناك اذإ يغادلا كت كم اعف

 ىعف لع لدي ناكراح 1 نم ءزبك ناك ا لعافلا نأ آلا لعانلا يف اهانعم نال
 نواعنيو نالعفي ِ لمنلا عقز ةمالع لعافلاب 0-5 نأز راج ام لءنلاب لصنا أم ةيف

 هلوذب كلذ 0 0 3 يس م ءانلا نه قاحأو نالكتو

 مو
 رح ت د 0 1 لوتس 00 لعف 7 0

 هه مك هد تي 6 9 لاروع

 بقاَوْلا ثنب يانا أ وحش يف ءانأ كرت لصنلا عدو

 كاملا نبأ 6 نأ يم + لصق م تعلو
 ارق نكاد كانا كاوا نم ناك 1ك وهو كج اتا ينونح نويسق ىلأ مسقني ثن يول

 دنسا اذان رممتو نانو 1 ةقحلا ىواسام وهو تيتانلا ىزاجي 3 تاتأو يعلو

 ةح ًالصتم اًريمض اما ويلا دنسملا ن اك اذا ءانلا ةتمزل تنّوم ىلا يضاملا لعنلا

 م  فدلح ارهاطا ماو فيعلطر وتلك هي زا وأ فاق كنك كمي انا

 يزاجم ا هيلا ديشملا ا أو دنه ثدءافق وحم سنحلا هب دوصقم الو لوصنم

 هب ادوصقم وأ دنه موهلا تنا ون 2 نع الوصنم وا ند تحرت ثينأتلا

 رانخيو |هوبثو ءانلا فذح زاج عع ةأرملا تسئب و ةصفح ةأرالا تمعن وح سنجل

 | ريغب ًالوصنم ثينأتلا يتيتح ناكوا لوصنم ريغ ثينأتلا يزاجم ناك نا توبثلا



 راب

 ةينادلا ةغللا ىلعو نيترم دنسي ال لعفلا نال كلذ ىيف حج ال رهاظلا ىلا لعنلا داتسا |
 يف نودلإو ركذملا عمج يف واولإو ةينثتلا يف فلالا هت رهاظلا ىلا لعنلا دنسا اذا

 تنحل فورح اهمال تادنطا نقو كنوخا إودعسو كإوخا ادعس وحن ثنّولبا عج «!

 امموشمين أتلا ىلع ةمالع ءانلا قحلت اكعيجلإو ةينثنلا ىلع ةمالع لعاعلا ركذ عم لاعفالا
 مكيف نويقاعتي ٠ لسو هيلع هللا ىلع هلوقو ,تيغاربلا ينولكا موق ةفللا هذه ىلع ءاج
 لعاشلا ل وقززرالاغلاب ةلكتالحراورلللاب ةيكتالم

 محو دعبم هالسا دقو وسفنب نيقراملا لاتق نوت ظ

 رخالا لوقو ٍ
 رضإونلا دودخملاب ينع نيضرعاف يضراعب حال بيغلا ينإوغلا نيأر

 نع منهو روم اد تيفو مدقم ربخ هنا ىلع كاذ عئم درو ام ليج نم نييوحتلا نمو

 || باعحا ريغ نم عمس ايف عنتم ريغ نيليحلا الكو ريضملا نم رهاظلا لادبأ ىلع ةامحي

 | ريخاتلاوميدقتلا وا لادبالا ىلع كلذ نم ءاج ام عي لمح زوجي الو ةروكذملا ةغللا

 ةحدبلل تاما والو قاولاو تلال نواعم كرثلا لك امرك نأ له اردنا ةقللا ةمأ حلا ١
 فلالارهاظلا مسالا ريخات عم مزنلي نم بيرعلا نم ترا ىلع كلذ اونب مناك عيجاو |

 نوكت نا بجوف ثنّوملا عمج لعفيف نونلإو ركذملا عجل عف يف واولإو نينثالا ل عفيف
 || ىلع ةلالدلل ءانأا مزلن دق ا عيجلاو ةينثتلا ىلع ةلالدلل تمزل دقو اًقورح ءالوه دنع

 دانسا امإو ريخاتلإو ميدقنلا وا لادبالا بوجو اما مزلل ايما تناكول اهنال ثينأتلا

 دحا هب: لوفي ال لطاب كلذ لكو نيترم لعفلا

 ارق نم باوج يف دير لئيك اَريمُأ لف لوألا هيَ
 ىأ لبق لعف ةيزاتسا اذا اًزإوج رمضبف ابوجو وا اًراوج روكذملا لعافلا لعف رمضي

 زجارلا لوق هلبق لعف ةمزلتسا اهث ردتم وا رهاظ ماهنتساوا يفن هب ببجا.

 يداغ ثلم 0 اقلا يداولا تاودع ةلالآ ىتسا

 ,داوملا كلااح ”شجا 15 :

 .| ديز ىلب كلاونك ينن هب باجلا نمو هايا ىتسا مازلتسال اًريضم ىتسب شجا لك عفرف ظ ْ

 ديز كلوق رهاظ ماهغتسا هب باجلا نمو ديز ماق ىلب ريدفتلا دحا ماق ام للاق نمل |

 نارقلايل بتكي كلوقر دقم ماهنتسا هب باجلا نمو ديز أرق ريدقبلا أرق نم لاق نمل
  ماهتسالل عماسلا كري ام نآرفلا يل بتكي كلوق نال رغم لمنب !ًديز عفرت دياز



 ا
 أ

 اعف 4ةيشل مدقم مسأ هلأ كنسأ مسا هذول لعاف ةناف كي ةبراض لجرب ترره كلوق

21 

 لجرب تررم كلوق نم ورع وغفل جرفمو برضب ىنعميف اب راض نآل لعفي ةقيرط ىلع
 العف هبشب امنا لعني ةتيرظ ىلع العف هبشي ال هيلا دنسملا نال وروع هدنع بورضم

 هدنع بر ضي كاوق ةلزب و رمع هدنع بورفغم كلوق ا 6 ةقيرط ىلع

 هريس انذار ىلا يوفر يذلا لعافلا هاوتب راثا دقو وروع

 مادقمأ مف هيلا دنا ايا فوك يف ديز ىلا كلوق نم ديرك ناكام لعانلا لاق ةناك
 مسا وبلا نسا ايما هنوك يس ةيجو اًرينم كلوق نه ههجوك ناك وأ لعف ةفيرط ىلع

 بوذلا قد ينمعا وحن ردصملا لعاف كلذ لبغي و لعفي ةقيزط ىلع الف هبشب مدقم
 ىلع العف هبشي مدقم مسا وبلا !ًدنسم مما هنوك يف فصولا لعاف لم ةناف راصقلا

 راصتلا بوثلا قد نا ينبجعا ىنعملا نال لعف ةقيرط

 تس سا سس بس ببن دست

 7 ”ريوضق الو وهف رهظ ْنِإف لاف لعف دعبو
 لعافلا ميدقت زجي ملف ًالاعتسإو ينعم هيلا رفتفي لعنلا | نال 9-اعأ 00 لعانلا

 ا 1 مسالا عقو ناف اهردص ىلع ةفكلا زع مدنث زجي ل اكوهيلع
 اف ناسا مسالا قباط قبال 5 هالعل ريبض لعتلا لعافو 1 كاع , الأ سون طلستا | ضرعم

 ناكنإو نمق تادنهلإو اوماق نوديزل]و اما ناديزلا وت زر عومجم وأ نمل ن اك
 ظ ىد ماق ديز ريدختلا كتحرتم دنهو ماق كيز 0 59 فق ١ ناد 5 دم ناسا درا

 ا 8 لعنلا لعل ربظ ناف يفعل رتتسا روضف الأ وى ربخ ناف ةلوذو يش تجر دنهو

 ايضاوا دوت ءاتيدو اورهاظول سا ناك ءاوسسلولنلا ىيفيودملا هنا
 ازتتسم اًريض ةنوك بجو ماق ديزا وغ يف اك ربظي مل نإو اماق ناديزلاو او زاب

 ةنع رخاتيالو كانا نارا لجل لهل :
 2 م ل ل هر ظ م

 3 عج 0 ميو َدِإ للا در
 027605 را 2 1 5

 ل الع رداظ ا نع و د : 0 000 د

 | ن نم برعلا نمو يف ثرانالإ - عملا قادر نين الا فلا نأ ةروهشملا ةخلْلأ

 ١ لءانلاىلا لعنلا دنسا اذا كيال ةغللا ىلعف عمجإو ةينئبلا در ىلع ةلاد افور> اهاعجي
 ظ كاوخا دعس كلوقتك نب رومأ او:ىادلاو كل ند درج عوب# وأ يسم وهو رهاللا

 عمو هيلا !دنسم لا لعنلا ٍ ميش قل الف ءامما اهمال ثاددملا ماقو ءادهشلا زافو



 دلل

 أ يب لعوبا قحأو لصالا يف !دتبم ربخ نال اج ةنركراجو ثلاث لوعفم يدهبو
 هدذنا عاشلا لوق و كلذ ددأ ت نمو ثدحو 20 6 يئاريسلا انهم دل ابنا

 8 فورخ نبأ

 نها لخا ريخ |وبعزاك ٠١ هلبأ 5 يلع
 رخآلا لوقو ٍ
 اهدوعا رصب يلها 02 تابق اف 2 ةدكإ رك مييغلا ءادوس تربخو

 هده
 قيدوعل نا 8 كلعبباغو 8 3 ينتربخلا اذا كياع امو

 يركشيلا ةزاح نب ثراحلا وه رخالا لوقو
 غالعلا انيلع هل هومتت ”دح ن ف نوائسن | متعنم 01
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 ل يوازن ناسا عراك عيل انك اقل
 لف ةنيرط يا هك يلوفا ورق 1 9 لا الخ ام اهلك ل اعفالا نا ملعا
 ىث ل لعني ل 3 لمف ةقيرط ىلع ينأي ن يذل جرح دين جرخ دو:برذشل ا ّ ا

 2 عوفر» مسا ىلأ هدا 2 قرصا د ا 0 4 ا

 يرجيو ةماغم موقي ام وا ب لوعنملا ىلا دنسي ينانلاو لعانلا ىلا دنسي لوالا ن 0 ا
 0 عن ل اض ره جانملا كاع دورت ادلولا ءازلطماب زامل عرج ا
 كي ز كيبرض ينجتا ون 2 5 هلا ىنعم ةدافا نم اطاعفا ددق َ, ب دودقملا رداضملاو ْ

 200 سس ا ا سا ا

 كي ا عر املا هاي عكر تسلا رود ناك اقل ايدل قو
 اا قف م ودنملا لعف ىرجم يرجي ام ةنمو لعافلا لعف ىرجم يرجي ام ةنم
 ةهبشي مما وأ لعني وا لعف ةقيرط 4 دقم لعف هيلا دنسملا مدل وه لعافلا لوقتف

 لمفدبلا 00 ذ كلتا ينغ ابو( لول اح كييز مأق 0 ميرصلا لشي مسالاف

 كب هرج ةكلارتك هش لمفلا: ريغبقلا دنسملاو ل 0 هيلا دنسي ملال جرخم ١

 ًاديبهةناقماق ديز كلوق نء ديركةنعلعنلا رخات ا جرتم مذتميلوقو كلام ةيسهذو ||
 هيلا دنسا ال جرم لعني وا لعف ةقيرط ىلع يلوقو لعفلا هي نكتسم ريض لعافلإو |

 نه ديز وم لذدم ةهبذي مسا وا لوقو ورع مركيو ديز برذخ وحن لوعفملا لعف ظ
 73-451077 رع فج

 تر وي سس تل يي لست



 22ريال ري تي

 دادزبو ا سلج يف ىلا اوك امزال يراك أرك ايدعتم اهب ريمي

 ١ ا ا ةلمجو ادرغم اههيناث نك از |وُج ا

 ةيبلا انلظم ىملد ةلردتلل امو هارد تي ىدلظ لابه [ع ال رهلك ني

 | غانا احا ةانسلاو ناث لومنم ةعرزو عال اقم عاق لوا لوعفم ءانلاف
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 موق كلك نسب دحام فش م ديز سبل يفكلو اكان ناكنا ًالوعنم

 م رشبهللا لعإو ةلضاف اًرعادي ؛ز هللا ىرا اهتخا لع يفو نيلوعنم ىلا نيل

 رلعاف ناك يذلا وه لوالا ليعافم ةثالث ىلا ةزيطا ببس لعنلا اودعف ايرككاخا

 نم“ م 5 يلوعنملاام اهو لصالا يف اًربخو ءادتبم ناك ناذللا اه كلاقلإو يلاثلاو لبق

 ١ ىلإو ددجتلا هب ددت وا هوحنوا فرظلاب لعنلا ديق وأ لبلد فذحا ىلع ءلد اذا اك

 الو هب نيننالت راه ايدل »رقما ناو
 اس | - 0 لص هي 7 5 قل | ناك 5 ناّئلأَو

 لذدت مث د>إو هل ىلا ايم قحاو لك ىد رد فر عىجعمب لءنوكت

 ثوسك وحن نم نيلوعنملا ينانك امم يناثلا نيلوعن« ىلا اهب نايدعتيف لتنلا ةزق اهبياع

 ديزيل ون لالا طوزلع راسن الز رط ناو“ ىكلا 3 ] يالا ره نازك اكل
 ام للادبع ريغ لالطإو خالا ريغ ربخلاف لالا هللادبع تبرأو ربخلا كاخا تبلعا
 الكر | ربح تلعأ رخ قاد ل وعملا: لع رصست نا كلوت ررع فانا
 لخ» 1 اع ماك كرا رك كاخا تمادا وح لوالا لوعنملا ىلع ردنا نا كلو

 0 ومو توسك يف يف كلذ

 اريح فاك ىلقل اكد الو 2 راسل يم
 مخ لاوءابم اي ادحلو لول 1! اجيد ككسو بخور نيخأ نان ان كلا
 رانا طافناب ةيغا انآ ادع دقوا هالا عرف ا دكبل انيك اهنا ع رد تر

 | قيفاقم زلت انين افا ديلكو زحل دهر عال جدك
 هللااكبع كندح و أي دا كاخالا نيرو و الضاف ع 3 هان ون هليعلمتف

 لوقف ليغافم ةثالث ىلا هتبدعت ترمو ينل الا هيوبيش كلذ ثبغي لو (سلاَج اًرركب
 ىنايبذلا ةغبانلا

 داعم الا بيئارك قا يكتب هاب ارسال ةهافسلاو ةعرز تكن

: 



 مم سبيس يببب بيبي بيب ببي بسسس سس.

 ا

 ُِإ

 ا

 ظ ظ

 اميْشم اك لق رحت ملَس دنع اقلطم ”نظك لؤتلا َيِرِجأَو

 الإ رذقيح لعنلا نال اق ديز لوق تنا 0 اكمل تجر كلذ ريغ لصف ن أف ْ

 4 ا لبق الاف ناكل وهف ىل ا يدعتيفلقلا ةزه يثالملا لدا ءانب نب اماريثك

 اأن ايدك ١ دافع انا - 0 هطلت وقفل الظمأ يلا كورت ع ؤكلا

 1 ةلجن ناك كرار اتيدحو ةبطختو اًرغش تلق ومحت: بصن ١ًدرفم ناك ناف
 ةهج نم ةليحلا يضتفي نظلا نال نظلا ليعي ام لونلا اهيف لمعي مو تاق ديز تلق

 تيطعا بدن نظلا اههبدني نأ نأ مب 9 ثييطظعا١ بأدب نم نيل خلاك هن اعنا ازث اهانعم

 نيلوعفم اهيئزج بصني نا حضن لف ابظنل ةهج نم ةليجلا يضتتيف لوقلا امإو هياوعفم

 نال اًدحإو ًالوعفم اهبصني نا الو تيطعا باب هبشي ملف اهانعم ةهج نم اهضتقي ل ةنال

 ىرجم لوفلا نورحي ميلس مو برعلا نم ءقو ةياككلا أل قي فرس ماك لولا

 زجارلا لاق وا اديز ا .ظلا

 انيئارسا هللا رمل اذه انيطف ًالجر تنكو تلاق

 كلاذو هانعم هنيضت بجو اذا. 0 لوقلا ءارجا زيجي مرثكاف ميلس ريغ امإو

 لير يلوقناب و لصتم ماهغتسال ايلات [رضاح بطانعلل عراضم ظنلب لوقلا ناك اذا

 رجارلا لاف انلاكيا ربع ل وق نيآو اهاذ

 اساقو مساق ما نامحي اساورلا صلقلا لوقت ىت

 مل نيلوعنملا دحا وأ رور#و راج وأ فرظ ماهفتسالا نيبو لعنلا نيب ىلعف ناف

 )5 نإورادعات تادبج لوقت رادلا قاد انلطيم اردير لوقا ةعمجلا مويا لوفث رضي

 ةعيب ر يلا نبا لوق كلذ نمو اًبهاذ ل لوفن

 انياهاجت“ ما كيبا رمعل يؤل يب لونن ًالاهجا

 تس سس ببي ب ب ب ل ل رش ل تت االااالا

 ةدارا يناني ال كلذو هلعاف نع لب ةنع اهفتسم سيل ةنال نظلا ىنعم ةنمقل بجي |

 ةنم ةقيقما

 4 كراك 3

 او كرأ اراد اودع ا ىأر ةثالث َّلِإ
 م هم وأ 1

 ل اه 1 تااثلأر 6 ع 0 0 يوعفمل 0
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 مكي خو

 ا تن حزبقا نوم ٍنيأوعنم ا الع 9 ملأ و 0

 كفرعيل ايلا لعنلا ظنا فاضا كلاذلف ةصاخ لح ىنعمب غئانلا ياو صم لل

 نوك يف الذم ناك ذا نيلوعنم ىلا ةيدعنملا لع ىلع لهما يف ل دق اهلا كيف

 رعاشلا لاق هار#م يرجأف نطابلا سحلاب اًكاردا

 الانا>» ةنوز ادد ناعم هربايفلطوو انترام نحيط
 ايار ل ناو ليلا يفاجت اماذا ىتنح ىنتفر مثارا

 الالب كردي ملف لآ ىلا .دروليرجيذلاك انااذا

 نا زوجيالو كل ثتركذام 0 ةلوغتم ىنفزلو الو ةلوضم ءاطل ير اسصتلا
 ركن 1 نا لاخلا طرشو ة ةفرعم امال لاح يففر نو

 لرمي مما ندع نابل
 فتيلوعنملا 1 اهدحا ىلع راصتقالاو نيلوعنملا فذح بابلا اذه يف زوجي

 هريدنل . نوعزت منك نيذلا يئاكرش نبا . ىلاعن ةلرتك ليل ل6 لد

 فرظلاب لعنلا ديق اذا اكديم اهعودب مالكلا ناكوا ءاكرش مهنومعزت تك نيذلا
 | ىلع لد وا . نونظي الا هْنِإ .ىلاعت هل 00 اهب ديرا وا ةعيجلا موي تننظ وحن

 ةني رق آلو هيلع اًرضعقم تننظ ليق ولو لذي عمسي نم برعلا لونك ةنيرق هدد

 دحا ىلع راصتقالا امإو ةدئانلا مدعا زي مل ددجتلا دصق وا موهعلا وا فذحلا ىلع لدت

 قرا كود شوك ها ومكر ليلد فذحلا ىلع لد اذا زئاخث نيلوعنملا

 ةلمجلا زج دحا هنوك ةهج نموويف لمأعلا ةيج نم نيتهجن.بولطم بابلا اذهيف

 الو نيتهج نم بولطم ةناف ناك ربخي ضنتنم لاق اهو هفذ> عنتما ةبلط رركت الف

 | نبسحيالو . ىلاعت هللا لاق هفالخب عامسلاو لياد هيلع لد اذا هفذح زاوج يف فالخ

 . اه نولذي نيذلا نبسحيالو هريدقت .لل اريخ وه هلضف نمدللا م ١ اب نواخيي نيذلا

 نفرد )ولو هياع ةلالدلل 5 لوعنلا فذحن 1 اًريخ وه هب نواخم

 رذةيح ةدئانلا ا هنذجرحي ) ليد
 -ه- ماد ذأ

 لصف 2 و ب اهيتنيس 2 : تال وقل 0 رظنكو

 3 7 اف د ريغب 0 6 1



 /ء اض ةنال يسن هيف قلع ||

 تس سس سس حسيب ب سس

 ا
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 ' الرع امرعمط تفل :ىلاعت ولوتكثللذو ؛اهدعب ايف لمي: شرا اهلبق ام معدتف مالكلا |
 ذا ال نال مسقلا ىنعم ائمضتم |هلبق لعفلا ناك اذا نانيفانلا الو نإإ اهتمو . نوفطني

 انما اردو. ةاياقرإلا متكبل نإإ نونظنو . ىلاعت هلوذك كلذو مالكلا ردصاكاذ

 رعاشلا 0 كك . قالخ نم نرخالا ِ هلام هآرتشا نمل او1ء

 اهءاهس شيطن ال ايانملا_ت ا يتينم "تيتأتل تفاع دنلو

 ا : ىصحأ نيبزحلا يا ملعنل . 8 هللا لاق هفورح ماقمىدلعتلا ِ موقي ماهغتسالا ىعم

 ابننسماو لاسو زكقتو ردباو رظن وحن اهريغ ىلعتلا يف بولقلا لاعفاب قحلا دقو

 رضيدبت  ليارارمأ ذاق ورانناق ا امابلم ىوااهأ ارظنإفأ كاس هلركرغ وك

 انهم قرب "يا ىرت 1 شوق يمل هبا ودليس 1 8 ةنمو : وه قحا كنوتتست و

 رعاشلا لوقو

 رصاعالا ير يا نم كحيرو نا نمانيسن انا هنا نو

 )ع

 --- آ ملئكاس ها اس س1 0 5 2 .

 44ه زل ددحاوأ ةيادعل كه غيت ُنض و افرع ا
 8-1-0 - - ص ب 3 -( 1-1

 لىعلا لون انا بابلا اذه لاعفا نأ نم هركذ تمدق ٠١ ىلا تيبلا اذه يف ةراشالا

 دمك رولا خور ع ور لاا

 نومفم كاردال نوك< اهناف ملءكلذ نف هانعم يف ام لمع ل.معيف كلذ ربغا يجي دق

 !ضاوتالرمتم" كك طنف ناقرعلا رقو كرما كاردال, نيكو .نيلوهنم بيصتتق ةليحلا

 لاقو. ايش نويلعت ال كتابا نوطب نم كجرخا هللإو . ىلاعت هللا لاق فرع هبصنن اك

 ىلاىدعتي الف ايلعلا ةفذلا تقشنا ىنعمي اضيا نوكت دقو ٠ مهلعن نحت يلعن ال . ىلاعت

 اهماف نظ كلذ نمو ايلعلا ةنشلا قوقشم يا ملعا وهف ةءلع لجرلا لع لاقي هب لوعفم

 ل وعنم ىلا ىدعتتف مما ىنعي نوكتو نياوعفم بصنتف ربخلا عوقو ناحجرل نوكت
 لاق نينظو نونظم ةنم لوعنملا مسأو ةتمتا يأ لاملا ىلع 0 تننظ لونن دحإو

 لاعفاةيتب لاعتسا لع هيبنتلا مدنن دقو مخ يا . نينظب بيغلا لء وه امو . ىلاعت هللا

 هركذب ةلاطالا ىلا ةجاح الف نيلوعفم ىلا وب ىدعتي ام ريغ يف بابلا اذه
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 زاج نيلومنملا نع رخآت اذا يبقلا لعنلا نا ملعف ادعبالا يف ال ءاغلالا زوجو لافف ا
 آيا تشنظ اًلاع !ًديز تلق تعش نإو تننظ ماع ديز لوقل لاعالاو ءاغلالا هيف
 ْ ْ] رعاشلا لوق هدهوش نمو رثكإو نسحا ءاغلالانا

 مارطض ابورحلا ضظانم ه رب الف نوهعت ثوملا ا

 ةلثمو

 اهأتخ ترفل نا اماكزيس لتي كلل عرج ناديا
 نا الا ءاوسلا ىلع اهو لاعالاو ءاغلالا هيف زاج نيلوعنملا نيبطسوت اذا هنا ضبا لعو |

 تعش فاو لاع تننظ ديز لون ابق هءاغلا نوكيف هريمض وا ردصمب لعفلا دكوي
 ةتئدظ !ديز وا اقلطنم انظ تننظ !ديز تلق ولو .ىرسح اهالكو الاع تننظ !ًديز
 رعاشلا لوق طسونملا ءاغلا دهإوش نمو ءاغلالا هبف عق نظلا تننظ يل انأطنم

 روكإو موللا تاخ زيجارالا ينو : يندعوت مؤللا تبا اي زيجارالابا
 ةشعو

 راتغم ع تيد هيدأو ريطدم تع "بحملا نأ

 رخالا لوق طسونلا لاعا دهإوش نمو
 انيلذاعلا لذعب ابعت لو انينعاظلا عبر نظا كاجت

 الوعفم هلعج بمصن نمو وغل نظإو كاجت لعاف ةلعج عفر نم هبضنو عبر عفرب ىوري
 لودحم كلذ مومو هؤاغاازجي للءهنلامدقن اذإو مدق» ناث لوعنم كاجتو نظال لوا

 رزاث لوعنم ةروكذملا ةلمحإو افوذحم ناشلا ريض لوالا لوعنملا لعج ىلع اما

 رعاقلا لاو

 ليونت كنتم انيدللاخا امو اهندوهوندت نأ لم إو وجرا
 لمنلا قيلت ىلع امإو ليونت كنم انيدل ناشلإو رمالالاخا امويا ةلاخا امو هريدقت |

 رخالا ل ونك ةربش اهب قلعي 5 ةردغم ءادتبالا مالب
 بدالا ةهشلا_كالم تيأر يلا يتلخ نم راص ىتح تبدأ كاذك

 هم ةمالك ىهنا املو قيلعتلا يقبإو ماللا فذحت بذالا ةميشلا كالملا تيار ينا دارملا

 قيلعت بجي هنا لعف هرخ 1 ىلا الو نإو ام ين لبق قيلعتلا مزنلإو لاق ءاغلالا رما
 ءادتبا ّح قلعملا دعب ال. ىتبيف ةروك للا ءايشالا دح أب هذان اع لصف اذاهبلفلا لعفلا

 | ردص ا نال ةيفانلا ام تافلعملا نمق لعافلإو لعفلإو ربخلإو أدتبملا ويف عقبف مالكلا
 ا يي يبيب؟ 65 يي 622 2222 22 222222222222222 ا -
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 اربخو !دتبم

 0 ابر عه متر 5 ءاذلالاو قيل صحو

 هلا لك لمجلا ارهأ 20“ كا الاجل 00
 َ 117 ءاغلالاب معو به وهو 0 فردي ملام ىوس 8 1 صنختن ([

 عوجرلاو اديب املا را نكره ب رح الا ةنععلا اهنا لاعا كرت يف هاه |
 لاعا كرت ويف قيلعتلا امإوب لاع تننظ ديززرو, تفنظ لاع ديزركنل اوقك ءاديبالا ىلإ

 0 سس بع جا فبل لعفلا |
 لاصنالا نع ةتعفر يا لولا نع لع تفلع مالكلا ردص اذ ناك امل ماللا هذهف بهاذ
 هلوق هدب ايف لبق ام لمعي نا عسب ال ءالكأأر دص هل امنال وظنليف لولإو اهدعب اب
 بابلا اذه لاعفا نم عيافبل 5 ءانعم 0 ا لك لعجا اهإوسنم ضاملا ريغلو

 ًايفعيم لصالا ياه نيلوعفم بص ن , يغاملا مع دق أه ملعتو به ىوس رءالأو ْ

 ءانلالا زاوج لزم و ايهاذ للادبع 0 ًآيقماديز ملعت تنا كلوةكر بخو
 ردضملاولاع ديز ام ن اطاانع ال لح يي كراك ابل نأ 0 ٍاعتلاو

 اديز كنظ ينبجما لاعالا يف لوقث اضيا ىرجلا اذه يرجي لوعنملا ممإو لعانلا مسإ ا

 عوفرم ل وأ لوعنم هوباف ابهاذ هوببأ نونظم لجرب تررمو يقم اديز ناظ انإو اع

 لوقةثو ناظ انا لاع ديز ءاغلالا يس لوفثو ناث لوعنم ايهاذو لعافلا ماقم ومايقل

 عيمجو ورم مأ حاف ديزا ناظ لجرب تررمو معاق ديز ام كنظ ينجما قيلعتلا ُِ

 ىر# لوعفملإو لعافلا امنإو ردصملاو رمالإو اهنم 0 يري ةفرصتملا لاءفالا

 ضوه 2 25--- 5 2 ل 9 8

 ادتبا 1 وأ ا أ ريض و او ادتبالا 3 َ هنا زوجو

 "يف لق قش ريلأو ذك هلا مير يف - ه< -_ َّك 00 1 ع 2 -ه و
 منغ هل اذ :اهفتسالاو 0 ف 0 ءادأ ل 0

 فنا ناي انه دارملاو ةيبلقلا لاعفالاب ناصنخم ناكح قيلعتلاو ءاغلالا نا مدقت دق

 مكح قيلعتلا نإو اهنيب هطسوتوا نيلوعنملا نع لعنلا رخأت طرشب زئاج كح ءاغلالا

 هيك !مقلاو ا ءادتبالامالب وا اهينخا ال وا نا وا ةيفانلا مب لصنلا طرشب مزال ْ
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 رعاشلا لوتك بسح ىنعب ال دع ةنمو

 مادعالا ةندنف دق نم دقق نكلو امدع راتقالا دعاالا '

 رخالال وفو ظ
 ,دعلا يف ككيرش ىلوملا انكلو ىنغلا يف ككيرر# ىلءائااد دعنا الق

 يرهزالا دشنا لخيوا ماقاوا در وا ددق وا ةاجاحملا يف بلغ ىنعمب ال ا ةنمو
 تال ل اب لا نما ةقالخل الاب وع عنكاوا

 ةنمو . اًنان! نةترلا دابع م نيذلا ةكئالملا اواعجو . ىلاعت هلوق لذ٠ يف لعج ةنمو
 اا ل ل ا

 اكلاه ارمأ ينبهف الو ردلاخ ابا ينرجا تلتف ظ
 4 ارذك عو ةولا ناحجرل ىأر 0 0 الو ٍضام4 ةنم يجي الف فرصتي الو ظ
 00 نيدبلا يدخلو "نظو لاخ درت 5 5 5 اول ةنورب من. ىلاعت |

 رعاشلا لوق ظ

/ 

 ا

 لوقف ىدالف م لب/ *“ ينحر نبغي اوغلا قاعد
 رعاشلا لوقو ٠ اهوعقاوم مهنا |ونظف . ىلاعت هلوقو

 0 هادا ات علو 0
 ةلاحلا اقناع تمار عناب مااا ناك ركاز بقايا متحول ١

 أ بنها 1 دبل 1 تال ا 6 ل
 أ نم نا ىلع كلاديل هرخخ ىلا مالكلا قاسو ادجو تاع لاخ ىأر ينعا ادنبا يدزج
 درفملا ىلع عوقولاب لاعتسالا يف نس نبا اذا ايل الكل اتفقا, لرسم
 اد ٍءز تربص كلو ةكرب ريص ثمل هلا عونلا نءو قنّتو تيتو فرع وحن كاذو

 ها تال لااا ةحخاا محبا واسعا ني 3033 يرام كار
 | ىحن يف درةنمو كادف هللا ينبدو موق يف بهو ةنمو جو وذنم ايه هانلعجت . ىلاعت

 ةنمو . اًراثك مكتامبا دعب نرم مكنودري ول باتكلا لها نم ريثك دو . ىلاعن لوف

 رعاشلا لونك كرت

 ”هتراش ل مونااذا ةنكرت ام اذا ىتح ةتءرو

 ميهربا هللا ذنغإو . ىلاعت هللا لاقو . ارجا هيلع تذفتل . ىلاعن واونك ذنغإو ذخت ةنمو

 بصنا اهب اضيا اريدك :يتلإو هاونب اهلمع ىلإو لاعفالا هذه ىلا راشا دقو : .ًاليلخ
 تب

 روس سم
- 
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 احا 7
 -- 20 ا 5 وه” ع

 ادجو ثم 2 لع لاخ ع ينعأ د يك 0 الا لعب عا

 د1 ا ا ب تا
 31 2 م 3

 ع 68 و ا ني 8 21 مع 58 ا ها بهو

 دعب ربخلإو !دتبملا ىلع لخدتف ليحجتا نومض“ ىلع اهيناعم ةعقإو لاعفا لاعفالا نم
 يناثلا ادي ربما يف ديفي لوألا عاون ١: ةثالث فو نيلاوعفم امهصنتف لعانلا اهذخا

 لوالا عونلا نم ذ هيلا هحاص ليوحت ةيف ديفيام ثلالا خور ا قبر هيف ديني | م

 دب را وباةدمنا رعاشلا] ونكت ةرلا تاضايلا رطتاا ىنعبالل أر

 ادونج مرثكإو ةلواهع ءيش لكربكا هللا تيأر
 ةنمو كاخا !ًديز تللء كلوتكايلعلا ةفشلا قاقشنا يشو ةهلع وا نافرع ريغل ملع ةنمو
 ىف هناا دنع ىفاست هونك ايد روح وا ديحإوا# يقع وا هاما يدلل

 هلوق وحن يف ىرد ةنمو . اًريخ

 ديمح ءافولاب . انطاغا راف, + طينغافىرعاي .دهعلا قولا تيد
 لقنلل ةزوهلا هيلع تلخد اذاف ءابلاب دحاو ل وعفم ىلا ىذعم يرد لمتسي ام رثكآو

 دوج ايفا زيا كيلي ايلا موك ليلابرر كال رايه اخ ل ادم لاجل

 رعاشلا لاق فرصتي الو ملعا ىنعب لعن ةنمو ١ وب ماردا الو يلع
 رككإو ليجثلا يف فطلب غلاف اهودعرهق سفنلا ءافش لعن

 نعاقلا كاؤق 0 ٌِق ىنلا ةنمو

 دحا ىلعىولي الفرع عورلا ٠١ اذا ثغملا هونلاف هوبرجدق

 "نظ ةنمو كنفيدص !"ديز تلخ كلونك علظ وا ربكت ىن«؟ ال لاخ يناثلا عونلا نمو
 ىأ ةرقش اذ يا بسحا راص ىنعب ال بسح ةنمو كابا اربع تننظ ون مهنا ىنعمب ال

 رعاشلا لاق صربلاك ضايب و ةرج

 اريحو ماذج انيفال ةيشع ةيحن ءاضيب لك انبدح انكو

 رعاشلا لاق لزهوا نمس وا لفك ىنعب ال عز ةنمو
 ليج اب كدعب ملا تي رشيفاف مبن لهجا تنك ينيعرت نأف | ٠

 اي ا ا 2
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 كسل

 ال ومن يف ةنصلأ ءانب زجي ل افطاعلا لصف لجال جلا ىلع فوطحملا ءانب زوجي الو

 ذاش 1208 هل | ىلع ءانببلاب اق ةأرماو لجر ال شنخالا ىح دقو ًافيرظ اهيف لجر
 1 و عم فوطعملا بكر ةنا ىلع جرف

 هي م ريل
 ءاغلالا زاوجو لمعلا نم اط ناك ام ىتبيف سنجتل ةيفانلا ال ىلع ماهفتسالا ةزه لخدت

 رثكإو ٠ادتبالا نم ةعم ال لمت ىلع وا بصنلا نم واحم ىلع مسال عابتالإو تررثك اذا
 ةنع هللا يضر ناسح لوقك راكنالاو ا خعونلا ماهفتسالاب دصق اذا كلذ ءيجيأ»

 ربنانتلا لوح كو شجت الا عقول رق ذا اططخلا

 رخآلا لوق ةاثعو

 مره 'هذعإ بيش كندإو“ تليف انلو نك ةاوعرأ الأ
 رعاشلا عل ينفدلا ن ع ماهنت-الا درج داراإو كلذ« ٠ يجي دقو

 يلاثما هاقال يذلا يتالا اذا 2 دلج اهل ما ىلل َرابطصا الآ
 ءاغلالا زاوج تود لعلا نم اهام هدعب اللا قبيف ينغلا 5 عم ماهخ:سالاب داري دقو

 : رعاشلا لونك لدي لاك وأم ىلع اسال عابتالاو

 تالنغلا دي تاثاام باريف هعوجر عاطتسم جرس 1

 اونكت اموق نولتاقن الأ . ىلاعت هلوةكرهاظ اما لعف الا اهيلي الف ضرعلا الانوكت دقو
 رعاشلا لوتكردقم امإو . كل هللا رنغي نا نوبحت الأ . مهنابأ

 تيبث ةلصحم ىلع لدي اًريخ هللا هازجالجر الأ

 الجر يننورت الأ هيوبيس كنع هريدنت

 رم ب دا معو ناي
 مماحلوتكو (هللا نمريغا دحا ال) لس هياع هللا لص هلوةكرلعي مل اذا ال ربخ ركذ بجي

 حوبصم نادلولا نم 3-3 الو ةمّرصم افرح مرزاج درو

 هيف هاج امو نويزاهحتا ةتابثإو ةفذح زاجإو نورئاطلاو ممتونب ةفذح مزتلا لع نآو

 مسالا فذح ردنو . توفالف اوعزف ذا ىرت ولو .ريضال |ولاف . ىلاعن ةلوق فو ذحم
 كيلع سأب الو كيلع حانج ال ريدقنلا كييلع ال طوق يف ربخلا ثابثإو
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 باالو كاذزاكن ايل ماال هنيعب راغصلا مرمعل اذه

 ىلع تلا اهدحا ىراهججو يناثلا يف كل زاجو اهدعب ممالا تعفر ىلوالا تيغلا نأو
 رعاشلا لاق هللاب الا ةوق الو لوح ال ةلاثم ةيناثلا ال لاع١

 ميم ادبا هب |وهاف امو اهيف مثأت الو غل الف

 لوخ ال ةلاثم اهلبق ام ىلع اهدعب مسالا فطعو اهتدايز وا ال ءاغلا ىلع عفرلا ينانلإو
 نال لوالا عفرو يناثلا بمدن زوجيالو .ةلخ الوويف عيب ال.ىلاعنولوةكو هللاب الآ ةوق الو
 ايلعن ١ ناو درغم ةنال متللا ىلع ءانبلا اهدعب مسالا يف بجو اهنلعا نأ ةيناثلا ال

 وحن يف بصنلا عانتما ىلإو الحم وا اًظنل هيلع فوطملا بضن مدعل عفرلا هيف بجو
 ايصاقال لذا تكفر عنا اولؤتل ةراشا !ءذه

 كل 00 1 نإ افطمْلاَو

 5 جلا ىلع ءانبلا هجوا ةثالث ويف زاج ةلصتم ةدرفم ةنصب اعمينبملا ال مما فصو اذأ

 ”فيرظ لجر ال وحن عفرلإو اهيف ًافيرظ لجر ال وحن بصنلإو اهيف فيرظ لجرال
 ال تلخد مث رشع ةسمح بكرت ةنصلا عم فوصرملا بكر هنا ىلع ءانبلاف اهيف

 | دقو اما عم ال لحل اهعابتا ىلع عفرلاو ال مسا ل ةفصلا 3 ىلع بصنلإو اهيلع
 5 يلي !ًدرفم اتعف تثاف هانعمو تديلا يل ينبل ان !ًدرفمو هوب ني ب
 نع وب جرخنملو رجت /كلاذ تاعف نا يا لدعن هعفرا وا ةبصناف تعش نأو ينبملا

 لصنلاب بيكرتلا لاوزل تلا ىلع هىانب رذعن ال مسا نع تعنلا لصف نإو باوصلا

 *فيرظ اهيف لجر ال وحن اضيا عفرلإو افيرظ اببيف لجر ال ومن بصنلا هيف زاجو
 كيق لجر الو كدنع ةلعف اب# لجر ال لوقث درفم ريغ تعنلا تراك نا كلذكو
 امحا ال ركتن ل نرا فطعلإو ةلوقو كدنع ةلعف عبق لجر ال زوجيالو كدنع ةلعف
 فوطمملا يف زاجو ال ءاغلا عنتما اهرازكت وكيد 1 ىلع اكايك اءادعت تيلا

 فطعلاب بصنلاو رادلا يف ةأرمإو لجرال ون اههسا عمال عضوم ىلع فطعلاب عفرلا
 رعاشلا لاق رادلا ىف ةأرمإو لجرال وحن ال مما عضوم ىلع

 اررأتو ىدنرا دهلاب وه اذا هنبإو نإورم لثم ابو باالف
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 هدلدسلل

 ال وحن هأنعم أت نم وه ءيش هدعب ناك ان: لكاوهو فاضملاب اهيبش ناك ن ١ كلذكو

 ةيكرلا هلق دارنا اذا كلل [تايلت و هلال الو ابننا دياز' له ره الو بوم ةلمن اجت

 رعاشلا لوق يي اهروبظ ليادب ةيدمل ا نمل: هلمويصمل ]معا ةفيح نيكو العم |

 دنهل كيد كمال الآ لاقو هغيس اهتعسانلا دوذي مانف

 الو دوم لييخمال وحن كلذو عيتست عمج وأ ىنثم نكي منا نيودالب |مزليف

 ىحن نونلإو »ايلا مزإ ركذلا عت عجاعوجم وا ىنخم ناك نإو األ قالو لوح
 رعاشلا لاق رادلا يف نيبتاك الو نامتاق نيمالغ ال

 عباتت تونملا دارول نكلو. اعتم شيعلاب نينلإالف نعت
 رخآلا لاقو

 0 مهن ذو الإ «اب 1 نيثب ال سانلا رشحي

 لوق ]ودشنا ققو ةحتش رائخلإو نيونت الب ردكلا يف 6 وا عم" عج ناك نإو ِ

 رعاشلا |
 لاك ايس د ن1 1 1 ا مساءا تاسع

 ةئيودت كرت اي نك ال ع درذملا ال مسا نا ىلع كلدي يذلإو نيهجولاب

 لوك جو تانيا ال راف قلل ناك او تفاضملاب هيبنلا نم نيوختلاب يحل ناكلم

 ةركدلا تفطع اذا زوجي ةنال ناب ثيبلا يكرم وا اًيوصنم وا اعوفرم العجا ينانلاو
 اطاعإو مدقل ال اغلا ةعموصب فطعلا نال هجوأ 000 مسا ىلع ةدرنملا

 لوالا هجوا ةثالث يناثلا يف كل زاجو اهدعب مسالا تحتف ىلوالا تلمعا ناف اضيأ |

 بصنلا ينائلإو ميظعلا ”يلعلا هللاب آلا ةوق الو لوحال ةلاثم ةينانلا ال لاعا ىلع متنلا
 الو 0 البق مسالا لمم ىلع اد دعب مسالا فطعو ةدككوم ةدئازاهاعج ىلع

 رعاشلا لاف ميظعلا يلعلا هللاب آلا ةوق
 ئارلا لءىرخلا جلا ملح ايوا كسل 0

 هك رجال ءارجا نيهجولا دحا ىلع عفرلا ثلاثلأو

 الو لوحال ةلاثم ءادتبالاب عفر اهبعضوم ناف اههسا عم ىلوالا ال لم ىلع اهدعب مسالا
 رعاشلا لاق هللاب الا ةوق

 1 ني دل يس سام اوبل دلل ,١4ساحباذإو دوو فاز اذاو

 ثوم رب بخاصاال وحن بصن اقاضم ناك ن اف اهاذع ام وهو !درنم وا فاضملاب

 ظ



 2 ل 777777772 ص ا يا تت

 نيريدننلا الك لعو فذحي دقو اهمسا تبثي دنف ةلمجج ربخلا نوكالو اهما فذح

2 

7 

 د باخ هاشروي ديرو ن أك 9«زجارلا وق "درنموتبجم نفةلمجو ا [ًدرفماهربخ نجح
 رعاشلا لتو :

 لاق داو ىلا وطعت ةيبظ ن 9 روشام ةجوب أنيفأوت الموب ف

 مسا اهنا ىلع بصنلاب ةبظ نأك ىوريو ةببظ امناك ينعم ىلع ةيبظ عفرب هور نف
 م 0ك لل يطل اكل ا رد ون فود ربح تا

 رعاشلا لوق ةلمج ةئيجم نمو نأ

 فلنراقح هايد 0 رولا ؟قارشم 455

 ب د را ناكيا 3 0 دقن

 ا 3 2 5 رقم 0 3 لإ زج اكنغ

 1 0 ىأذ دعبو ةعراضمو 1 انا اهب ا

 ادا تا وت ا لوا الكت 0 رمل بْكَرَو

 00 ل بم هاوأ ايوصتم و 0 هيت ريو قا ممل وللعلم

 كك! نع اه وجرخأ كقو ه ءازس لان هةصلخت ريغ 0 :ال لعن ٠١ ةيفانلأ ال يف نص

 ةركدلاب دصقي مل اذاف ىرخا نا لءعو ةران سيل لع تا ركدلا يف اهواعاف لصالا
 اذاو ىنعملا ُِ اهل اوه 0 لمعلا ِق 0 ع ليخت نإ ايف وك 2 سح قاردقما اهدعب

 يننلا هق ا ليعلا ِق نأ ىلع لمحت نا أهيف 3 قارغتسالا اهدعب ةركنلاب دصق

 نال هريظن ىلع لوحي اذ هدض ىلع لمحي دق ءيثلإو اهدض يف باجيالا دكوتل نإو

 عم لاإللا يف اًروضح برقا دضلا دجت كلذلو نيريظنلا ةلزام نيدضلا لزني مولا

 ناب ظورام نا لمع اهاعا امإو سيل ليك ال لاعا ىلع مالكلا مدقث دقو دضلا

 ىل سلاج لجر مالّغآل وحن ةدخوم تناك هاوس ةلصتم ةركن اهعمإو سنجل ةيفان نوكت
 كا كرك لل يح | لصوت تناك ىف لاب الأ رو لوج الوجحن ةرركم

 املاح كاذ ذأ اهوهبش تر 5 اذا ك كلذو لاصنالا عب اهواغلا زوجي دقو,.”لوغ خ اهيفال 0

 ا نأأ ولأ ولخيال ال مسأ مث هلاب قود ل ل حل يي ةف ةرعملا عم



 ل 7 هامسو < مسك و اه مزه سس ية رو

 1 0 ريو نكت 5 5 35 فيش 2

 ميت 1 هرصل نحب لَو 5 تتنك لو ل ا : 31 7

 لاف 1 ليلو قلل أ 2 سيف ارقد أنين اعلا

 هر 78 مس 68 <

 يور 6 انو اهبوصنم يونق اآكأ ناك قي

 رعاشلا ل 0 ةرورضلل الا همنا رهظي الو يفلت الف ةحوتنملا نا فنخت نا زوج |
 الات تيهو قفا: ريغاراذا,+, ةجرولمراإو فضلا مَع دق

 الاغلا 2 كانه كنأو عير٠ ثيغو عبر كنب

 رعاشلا لوتك ةيمسا اما ةلبج آلا اهربخ ءيجيالو |
 لعتي و قت نملك ةكللا» نأ يلع نق نيل ةقؤيك ىف ى

 اما لعفب ةردصم امإو . وه الا هلا ال تاو هللا لعب لزنا انا إولءاف . ىلاعت هلونكو
 امإو . نيقداصلا نمناكنا اهيلع هللا بضغ نا ةسماخلإو . عفان ةءارتك اعد نيضم

 كثب أ نك صنم فرضصتم امإر نس امال ناش نال نسل راو مو تفرح
 مهربأ اي نا ءانيدانو . ىلاعت هلوق وحث نم نوكي نا زوي ء و ديز ماق دق نأ تاء وت

 بسحب .الوق مهلا عجر ذأ تاور الفأ . و2 يفن فر>وأ ٠ براعم
 قل واف يضرم كده توك 55 مع“ ءوحن سيفنت فرح وأ. .هماظع عمجت نّلا ناسنالا

 باذعلا يف وكيل ام بميغلا 00 نحا تيبت نك اق. اع كواكا

 رثكاو .اقدغ هام ل ا فراو ٠ ىلاعت هاوقو . نيل

 ليلقو هاونب راشا كلاذىلإو واب لعفلا نيبو ةننخلا نا نيب لصفلا |ورك ذي مل نيبومتلا
 00 ا لعنلا اج ابرو ول 0 ْ

 لوس ضعاب اولثسي نا لبق اوداجن نولمّوي نا اواع

 ءارنلا هدشنا رخآلا لوقو

 حاز رلأ نم تنما ناةت يوناي ميز ديك

 جاورلا ىلا ٌودغلانمن -ونملا ضرعنم توجنو

 حالطلا نم نوعتري مم وق دالب نيطبم# نأ
 مزاي ال هنااا اهئاغلا كرت يف ةحوتفملا نا ىلع ةلومحم شو !هنيفخت زوجف ناك امإو

 نكت
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 رعاشلا لوق هنت ىلع كلاذيو هيلع فوطعملا ربخ

 نافتد ىوملاب احوبت ل نإ» اتتنإو يناف بط له يليلخ
 اىمالئكاو “نأ اًريدنن وا ظفل ربخلا دعب اها لع فوطعملا عفر زاوجيف "نإ يواسنو
 نمناذإو . ىلاعت هللا لاق نادعب 37 ا امكن نلف 4 ءادتبالا ىنعم ناريغيال

 ليف ةاككال ةلوسرو نيكرشملا نم *ىرب هللا نأ ربكألا لا موي سانلا ىلا هلَدَسرو هللا
 را وقل ل دو كاد روج دل يطا ءىرب ةلوسرو
 مصاال اهدعب هيلع فطعلاف 0 رقاب

 ىلع لاد هل ل ب ا ناولع لب رح الإ ميدقنلا ىلع وننلا اذه ليحتل

 0 اذ ل نو | لبملا 0 نرإ تننخو

 ا ادب نإ ع قتسأ اًميرَو
- 20-0 

 لوري تننخاذا اذا امل 0 كق هو لامالاو لاغال لق 5 زوجي 0 فخم
 ار ا 8 لان بيف لصالا كل اباعصنسا ليعت دقو ءاممالاب اهصاصنخا

 . ةبعش ركب يلإو ربثكنبإو عفان ةءارق ةيلعو قلطنمل ارمعنا لوةي نم عمس ةنا هب قوي
 .نورذحم ا .وخحن رثكآلا وهلاهالاو .ملاعا كب رمغيفويل امل ًالكنإو

 تمزل تلها اذا مث . ظفا> اهيلع امل سفن لك نا .ايندلا ٍةويحلا عاتم امل كلذ لك نإو
 دقو ةروكذملا ةلثءالا يف اك ةيفانلا نانيب و اهنيب اقرف اهب 1 امدعب ءادتبالا مال
 رعاشلا لوةكو كل هللا رنغ نا اما لوةك يننلا لائ>ال ةعفار ةنيرقب اهنع ىنغتسي

 نرداعملا مارك تناك كلام نإو كلام 0 1

 تناك نإو.ىلاعنهلوق وحن هادتبالل اانا تام :وكبلاغلاف لعنلا اهيلوفنا تففخاذإو
 داكي نإو . ومن امإو .نيتسافل مرثككا اندجو نإو . نيدرتل تدك نا هللات لاق .ةريبكل

 رعاشلا لوقو .كنونلزيلاورنكنيذلا
 ديعتملا ةبوقع كيلع تل> انس تلتق نإ كنيي تلغ

 ايف موق ةنم لقأو ليلقف زعان ريغ ضامو ءادتبالل خعان عراضم هيف ةننخلا نا يلو ام

 هيف كنبشي نإو كسفنل كني زي نا نويفوكلا هاكح

000 1 
00 

 تم

 غم



 "و

 تاكو ل نيم
 رادلايف !ديز نإو رادلا يف اًريعو !ديز نا وحن بصنلا نا مسا ىلع فوطعملا قحح

 رعاشلا لاق ع و

 انويطلاو:لمابسلا ايناناطيا.:لأ أني رف وردوا عيبارلا انا
 اهربخو ابسا دعب ءاج اذا كللاذو . ءادتبالا نم نأ مسا لحم ىلع فطعلاب عفري دقو

 لعاقلا لاق كيادتك رار عاوز ريد .ىرغم وادلا ىنلاكيز ا نع

 رابطا ةداسو تامركملاو ... ”مهبف ةفالخمإو ةوبنلا نا

 رخالا لاقو
 كي ياسا ت0

 ام لحم ىلع تفطع ربذلا ةفو ذم ةيئادتبا ةلجج فوطعملا نا ىلع اذه لاثما يف عفرلاف

 نوكي: نأ زوجالو ربخا يف ريمضلا لع افوطعم !ًدرتم ةنوكزوحيو ءادتبالا نم اهلبق
 ربخلا يف لماعلا ددعت نم مزلي ةنال ءادتبالاب عفرلا نم اهسا عم نأ لم |فواععم

 تر اديك "ع اعل يو ”ادتبر] خاتما رق بالا اذه ينربذلل ا

 زوجيال اذطو عنتمم ةنإو د دعتم ةلماعناكل هيلع فوطعم ًأدتبمو نا ممال دحإو ربخي
 هانب يئاسكلا هزاجا دقو نامئتاف ورمعو !ديز نا لوذن ال ربخلا لبق. فوطعملا عفر
 هبف ينخ ايف ءارنلا ةقفاو و أدتبملا باب يف ةعفار وه بابلا اذه يف ربخلل عفارلا نا ىلع
 اماوهف كلذ مهوا امو عامسلاب اكس نايواص دب زو اذه نأ وح هيلع كفدادعملا بارغا

 نابهاذ ديزو كنا لونك ل والاف ربخ أتلإومدتنلا ىلع لومحم امإو هيف ةريعال ذاش
 1| كنإو نوبهاذ نوعجا ما نولوقيف نوطلغب برعلا نم سانا نا لءإو هيوبيس لاف

 رعاشلا لوق هريظنو نابهاذ ديزو
 اتاك ند 5 ل م ف دع سا لا

 ه1 نم ييراضنلاو نوع اعلاو اوكف ني دلو نسما ىيدلا نا اك .ةلوتك ينانلاو

 ىلع نوئباصلا عفرف . نونزحي مالو مهلع 0 الف الاص لبعو رخالا مولاو هللاب
 نع مجو مك منا عم اوهطكإو رق نا,ييلعب اتي هنا ةدافال ريخاعلإ.ميدنتلا

 رعاشلا لوق هلقمو متريغب نظلأ اف نايدالا '؟
 قافش يف انيقب ا١ةاغب متو انا اولءاف ًالإو ْ
 كر كلو نوف نفل ا لقا ا نأ لع اهيبدت نأ ربخ لع عنا هيف عدلات |



 2 االل)])]ل ل02 ااا ا اا 1ا010“كآآ 000|3: ببسي يزن ا : 1
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 نازح اًرور وبرج ا اًقرظ ناك اذا :كلذو نخل نغ:نخباعم نال. مماوا قمح
 لخدت الو . ةربعل كلذ يف نرا . ىلاعت هللا لاق ارمعا رادلا يف ناوا !ًديزا كدنغ
 رداونلاب تقحلا ءايشا يف ةيزم الا مدقم ريخوا ادئبم ريغركذ ام ريغ ىلع ماللا هذه
 ١ رعاشلا لوتك

 ل يااا مران اوي ةطراخلا كراع جر ميكن اق لج
 لوق نع يئاسكلا ةءمس اكو حلاضت هللا دويل ينا حارجلا يبا لوق نم ءارنلا ةعمس او
 رعاشلا لوقكو .ماعطلا نولكيلمغاالا.ىلاعن ةلوق مضعبةءارتكوةنث وأ بوث لك نأ مضعب

 ”ديبعل اهب نم ينكلو ... يلذإوع ليا نمح يف يننومولي

 رخآلا لونكو
 دار لكب  يصنملا ماطاكك اهنفرع نأ ندلىليل نم تلز امو

 زجارلا لوتكو
 هبق را ظعب محملا نمىض رعبا ل ما

 هلوق ويف تديز ١١ نسحأو

 ٌرذحا ايف :رظ فئالخو ةممدل مدع ةفالخنا ثا

 م ال را فيا لسوو
 | انا لون ناهجو اهينف تي آلا لمعلا نع ابنكتف اهتإوخإو نا ىلع ةدئازلا ام لخدت

 كا زي الر دفاع كرد العلو نتاج ورع اك ورادسا بل اجافااكو عاف دياز
 ع لاوتنو اطاها بجوف "منجا فردحالا هذه صاصلخا تاازا 8 ام نادل لاعالا 1

 ءاهسالاب تيل صاصنخا لزت مل ام نال رضاح كوبا انتي تاق تئش نإو رضاح كابا

 لاق 5 كلا للا اظن ناي نا كول نع اميشالا : نب ا اراعن [نيكت.نا كلف

 عاجلا

 دقق .ةفصن وا اينما ىلا انل مالا اذه ايل الأ تلاق

 ازعو عاف اديز انا ىور شفخالا نا ناهرب نبا ركذو هعفرو ماهتأ بمدنب ىوري

 ا اع ملا دز ضرر اج رار فو مول ل

 ولذم «يجع
77 

 هذآ نإ 0 يك ل تا 3و كو هه س 26 ا
 0 >2 26 مث 1ع

 ىكتسل ن دعب 3 بنوصخم ع افوطعم كعف الآ زئاج 2
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 ا 91 كلذيو مح 8 31 ىت> اهابا مهاعتسا ل مرج 5 ارذلا
 00 كنيتال ل جال بدلا لوقو تداول ا

 ىرت كلنأ 0 .٠ ىلاعت هلوقوحت ريغ ل وتلا ف ناف 7 - ع

 نم رن عمتسا هنا يلايحوا لق . باتكلا كيلع انلزنا انا مونكي ل وأ .ةعشاخ ضرالا
 ىه هللا نأب كلذ . كسننانونانخت منك مكناهنلا لع . هللاب مكرشا من نوفاخت الو .”"نجلا
 هليوم انك, تاكا ١ كت ةرأ 0 . نوتطنت منأ ام لئم قل ةنأو٠ نا

 اليتع تدتف اهنا ةياك, [, هيلع ا لا لظن

 رو نإ وع هاوي هال زب صن تكلا كاد دعو
 ”ةظم 2 5 4 ع تا

 ضرك !٠لاعفألا َنِماَلَو أين لق امال يذ يلب 0

 ةهسورج "0 | ف ع

 انوع اًدهْلا ع ايم نورد د ترك دق دق عم اهيل و

 0 هلق 1- عن كم 0 | ل ًاطيباَولا بصصت

 ةيهارك اهخيب !وقرفو ءادتبالا مالب ةروسكملا نا عم يح دكاتلا يف ةغلابملا ديرا اذا
 لخدنف 0 90 ناقل را ماللا اولخ داف دحإو ىنعب نيتادأ نيب عيجا

 دق نم ايلاخ انرصتم ايضام الو ايفنم نوكي الو ةلومعم مدقتي ال نا طرشب ماللا هيلع

 رزول يناةلغءو .ةرنغم وذل كبرنا .ىلاعن هلوق وحن !ًدرذمنوكيلب يغرل !ديز ناوحن

 رعاشلا لوقكة مسا ةلمج وا. مظع قلخ ىلع كنإو .ىلاعنولوقوحن ههبشوا اقرظ وا الم يا

 ليودتو رأسبا رذعت ولو ةدج وذ هوجرت نمل مركلانا

 لعفي فوسل !ديز نا وحنو ٠ مام 5 كبر نا ٠ ىلاعت ِهلوق وحن اعراضم ًالعفوا

 دنا'"ديبر قااوع ذعباتإ زر غاواةلونإ أ يدلل دكر نأ وغ قرظتسالا ع ايضام وأ

 هلوق يف ينمملا ربخلا ىلعاطوخد ردن دقو اس |

 0 0 اكرتو اهيلست ير

 د ضل ولا د1 ذل ا ام غأ : ا اتكلم 0
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 ءيلتملا ةروذانلا يذ ينم "يصنلا دعقم تردعتنل
 ”يصلا 0 هيا علا كبرب قلت وا

 ةداوكير ايف يصلا وبا ينا ىلع يناخوا ىنعم ىلع اهتفبو باوجلا ىلع نا رسكب
 قاع دكلا قبو * ب جم نأ يلوم
 ال ةحوتنملا نا تال لفت 6 نا زوجي الو اًباوج نوكت نا بجي ماللا عم اهنال
 تفاف ّيعأي نم و ءأ ازا ءاف لاعب عتن نا أههءو رود ىلع ةديز ل ماللا اهعماجت

 م 0 لبوانيف 00 كابو 6 يقوم هر 1

 بري وابل مس م ا ىلا
 . ىلاعت م . ميلع و هللا ناف ريخ نم إولعفت امو . ىلاعت ةلوق ردكلاب
 اموهنهج ر 00--- يد مهجرأن 4 ةلناف ساو قدا نأ اىلعتلا

 ةلاهجت اوس متم 1 ءرع ا رام يلاعن ةلوق نيهجولاب هاج

 000 رونغ وهف ىن«٠ ىلع ر دكلاف ٠ مر رونغ ةناف صأو 0

 لوب نع ريحت نأ اهو 6-0 بئاتلا كلذل ةلصا> هنهحرو هللا ةرذغ كد
 ىنعم ىلع متنلاب هللا دمحا ينا يلوق لوا مونكدحأو تول لعافو لون اهبخو
 كناك 0 دقت ةبحا ناخبا لح رسكلاب هنا دجا ناو با دَخ كوق لوا

 فرد ندا, لوتلا ةياكخ ةلمجا خرا لع رشكلا لككو 0
 ىهو ةزاوج ىلا ليبس الام همازاتسال يخرب سيلو تباث ظنللا اذه يلوق لوا هرب

 يذلا نال هجو رك مالكلا يف ةلوخد ةلص:لوا نوك اممإو هيف ةدئاف الام رابخالا اما
 | نع رابخالا مزل ةلص لوا نكي )ل نافينان .ةزوطأ وهةتينحهللا دا ينايلوقلوا وه

 يوياولاوم 0 7 0 هيف ةدئاف ةتبان 6-0 ا

 عقلا اهدن نيم 0 تأ 11 كا اا وغ حاتم ا

 كناامال 0 اما تناك نا كلاذكو لضاف كنا ىتح كروم. ا

 مد دوب ترا تم لوتل ١

 لمعنلاب 10 8 1 رن اوت د وسمو فمك اما افقد يلا ول انف نمسا دياايملا زوجو رع يفأ هريدقن
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 نا تبث م هريدقل نال امجن ءامسلا يف نا ام ةلعفاال طوق وحن نمو لضاف ةنا كدنع ||
 ءانلزنا انا نيبمللا باتكلإو مح . ىلاعت هلوق ون سنلا اه م نا ثلابلا امجن ءامسلا يف
 5 نا هلوق 0 نظلا ىعم كر ٠ درجملا لوقلا ايف ع ء نأ عبارلا . ةكانم ةليل يف

 هلام ذا وي سولو د وا لوقو . هللا دبع ينا لاف
 نم درجلاب تزرتحإو لوقلا ةبحاصم عم اهسفنب يف تيكح دقف لوقلا اهب يكحاذا

 افرول ىلع لالا( لع قل ناو اعلا ل طله اشلا | ول قون يف موم ل ع
 ١ هلو كرم كرر مل هر ل] كلو فاهلس تلال يكرر هقيقعل اكلنا كنا

 ابنال بجأو ابك عضاوملا هذه يف نا رسكف . نوهراكل نينمؤملا نم اي رف نإو 2 ظ

 ماللاب قلعم لعف لعل عقل كلوا قيداسل] ربددوملل عوقو ميف كالا لحجا عض

 ْ ا هيف تاغياعو 2 م نوكتل ة ةحوتتم نا اكل ماللا هل 3 وذل هنا 0

 أبعم لعنلا دعبل 57 قع لهلا نب ع لعنلل ةقلعم ف يو ماللا تاخد ا4ف عطا , وصخم

 ا ل مالكلا ءادتبا كح يضعاف ةلبق اع ظنللا يف امطقنم

 ناكل اك 39 هلأ اوسرل كلنا م لعب هللاو . ىلاعت

 اهانس ولعي نيران 2 قرسلا و .ةليالفؤسا كدلرباو ينأ رن 0

 2006 ا أ >3 1

 يبن نإيئجوب !١ 6 لعب لاذ 9 5 1 مف د!

 2 : م ا هَ

 ديحا ينإ لولا رخو 2 يق
 انا اذان تح :ايف غلا اذا دعب عفن نا اهنم عضاوم يف اهر كوناوت زو#

 رسكلإو لصاحب فوقولا اذاف ىنعم ىلعتفلاب و فقإو ديز اذاف ىنعم ىلع رسكلاب فقإو ظ
 ْ ةليحلا عقوم ُُق ةعقأ أو اهدعب ناف ةيئادتب الا لميحلاب ةداخم ةيئاجغلا اذا نال لصالا وه |

 رعاشلا لاق ربخلا فوذحم ءادتبم اهدعب امو اهلعجي اهتمت نمربنمو ردكلا اهتحن .|
 اناا يق هنا بداح سل كتي راك

 دراي اَذَو اريح اق 1

 ةدوجو.ه 2 اذاف ىعم ىلع ةنأ اذإو اننلا دبع ب ىنعمىلعةنإ اذا ئوري

 ء كل ايماد كيا تلح كونكر اللا اهياوعم دحاعم سيلو مسق دعب عقل نا اهنمو
 الو هجولا ود رسكلاو ضناخلا طاقساب ةالوعفم !اعج ىلع تفل ابورستلل اباوج اباعج ىلع
 ىلع مسالا دعب هنو س16 5ذف لل 0 نيل ناهض لات

 اودشناو راحلا طاةساب ًالوعنم ةلعج ظ
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 00 عخاب كللعلف . لاعت ةلوتك اقافشا در“ دقو عم طل, يرتلل "لعلو 0

 ا 3 نا هكا <ناككلوق نا نيرا دعو ةيبشحلل ف 6 .ٍ راث |

 هذهو ديكوتل|وهيبثتلا كيفي ةيادحإو اقرح اراصف نا نه ةزيطلاتهنفف فاكلا تمدق مث
 ربح ]و أدع ءملا موزناو رخال تار ردا 1 00 نا روما
 للك عرد وك أ لعافو مدق لود 0 0 ل 6 061

 نذص رد ةنبا تلو هونك نانيلاع اكيشالا ونش ربخلا تعفرو مسالا تطأ كلاذاف

 و و دلك كابأ" ناك راك كاخالعل ءأو يقمن ادبع تيل وخنو دنح وذ يا 1

 كفاك دياز كاعشا كا وو ربع او اج رأ انوع ناك 51 ربخلا يدقث بابلا

 | يقرودل للتو : الاكنا انيدلأ نأ . و . ةربعل َكلْذَق 1 ما هلال لاقو رع راثنلا

 مولا ريغ يأ يذلا 00 نا عفن تكا اذن وكرم 1 كي

 5 ذ ىوس قو م 0 0 2 3 3 ٌرمهو

 ثيحي ردصملا ليو ات ىنءميف اطوعمو يفنوكت نا اط ضرع اذاف لصالا يف روكا

 لففلا ينغلب هريدتن لضاف !ديز نا ينغلب وحن قرفلل اهتز تحتف ايهناكم هري دفن متن
 | نءو ةروسكم هيف ناف ةلمجلل وه عضوم لكو ةحوتفم هيف ناف ردصأل وه عضوم لكو

 42075 ةنرييبعم ع ع متنا ويف ف روت ناراتعلا هن مسا م عضاوملا

 هلوقب ردكلا عضاومللع هبن.دقو 0 هللا هاش نا
2 َ - 2 

 ةايكم توابل 3 ثيحو ةأص ءالب فو ادن الا يف روك |

 م و نس 3 2 -_ -أ 0 0

 أ ود كد ةتررك لا 0-0 1 يو وأ

 اود ىلدكجر ماللأب . اطل فيا ذم قطا اوك

 اق هلوقبوش ةسم ءالكلا اجب اذدمان آل الاس نأ رك هاهنا يشازملا
 اهنبم وا. نونزحي مه الو ميلع فوخال هللا ءايلوا نا الا . وحنو ٠ رثوكلا كانيطعا انإ
 رعاشلا لاق قاطنم هنا ديز و ةابق ام ىلع

 عرس انئاطبا  يفو طب انأ انبسحي ء ءونلاضعيو ةانالا انم

 شياعغ ار . ىلاعت هل هلوقوختو عاجت هنا يذلا هاج كلوتك ةلص لوا نوكت ن !يناشلا |

 ا ءاج و نم ةلصلا لوا ا رؤتخإو اة ةيص لاب موكل هعئانم نام زوتكلا |

 د ااا ووحو 0 1 ا ااا كا هس سس هس سر



 ا ىمعو» ىلاعت هلل لاق كباهذ برقو كلءايق 1 ناشلواو م ظ
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 زاج اهلبق مسا ىلع ةثالثلا ل اعفالا هذه تينب اذإو . مكلٌريخوهو ائيش إوهركت نا
 هيردتكم لغني ناو ا اهداتما زاجل ريخ اهدمن نلعب 4 ا

 ناديزلإو مونث نا تسع دنه لونث عيجإو ةينثنلإو كياتلا يف كلذ نأ نيكو

 ىلا دانسالا ىلع اذهف اولعفي نا |وكشوإو أوموقي نا اوسع نودبزلاو اموقي نأ ايسع
 كشوا نوديزللو العني نأ ىبع ناديزلاو موقن ن نا ىدع له لوفنو ًادنبملا ريض

 ةناف رهاظ مما لعفي نا دعب ناك أذل ا دكه انلصر واكل دايسنالا علقم اناس
 لوالا ىلع لوفن نأ لعل لمعنلا لعاف نيكو ريخ انلإو مدقتلا ىلع ىبع مسأ 2

 كزوخا موقي نأ يع - ينانلا ىلعو ك.وق إو ١ م نأ نلولخأإو كإوخا اموثي نأ ىيع

 رهاظلا ىلا 0 كل ريمضلا ند نا لعل لعنلا حران كيموق 5 هد نأ قلولخإو

 - 3 2 ١

 تتفو أ اقيناو تير و ن «يسلا قزح َر كلَ لَو

 0 لعن نا انيسعو لعنت 3 ا تيسعومن هانون وأ ربيضضلا ءأت ىدبعل لحتا اذا

 متيسع لوف . ىلاعت ةلوق عفان ارق هبوو ءايلل اعابتا ردكلا نيسلا يف زاج ”نمنب نا نيسع
 0 ,ينأ نكز هتْللا افتنإو لاق كلذلو ءارقلا راكأ هبلءولصالا وههتلاو . متل متيلوت نأ

 " لق جلا

 ظ © اهاوخأو َّنِإ
 ١ لا يَ

 | ليع ْنهَناكلام' 70-12 لعل ٠ ا ني

 نغيف وذ ةنبأ نكنو زنك - ياي رلاع اديَز 0
 سولف هام سو 2- <

 يزبلا ريغ انه وأ اهيف لكل يذل 1 فأل بينزل د عاَرَو

 نكلو تلو ؟ ّنأو نأ ينو تاك قرر لمعلا يف يرجي نأ قوس! أم فورا نم

 اهنوك يف الا اهلثم نأو هل راكتالا وا هيف كلشلا يننو محا ديكوتل نإف "ناكو لءلو
 كلونك هعوقو هي عبط ال ٠ باط وهو يمل ثيلو ردضملا 55 ا: ين أه دعب امو

 أم عقرب مالكلا بيقعت وهو كار دتسالل ااووكلو دوعي بأبثلا ثيلو يح اديز تمول
 ١ ُ واقنع ةعابشلا تيغن ا كن ان عرك ةنكأ اواعاجت ديز 2501 هيغن واهتوبث مدع ماوي

 | عم نكلب مالكلا تبنع ماهبالا اذه عفر ثدرا اهإف نيفياضنملاك اههنال مركلا ينن كلذ



 ردعلا يىلص' ن :را تدك ام . ةنع هلل يضر رع ا ]نك اهدعب ناب نرتفي دقو

 رعاسلا لوف ةلغمو ..ةمزغت نا سلا تداك

 "لملا قعفويللا ا ودنت نا بيزماىدل نم ءدكف ات ملسلا كل وبق تما

 برك يف رخالا لوقو
 اعطقث نا اهتانعا تبرك دقو اظلا ىلع الج مالحالا ووذ اهاقس

 ةلثمو
 0 ا ل يل 6 ظ
 يق داك لئءو ةعشلا لاق كلذلف نإ.نم اهربخ ديرجت الا برك يف. هيوبتس ركذي لو. |

 رعاشلا لاق داك نم نيكملا لع اهيف رمالاق كشوا امإو ابرك جسصالا |
 اره اوكار ل كا ذللا كب اموال فارق لسانا لك ىلو ظ

 نرتني الف عو رشلا لاعفا امإو لعني نا كششوا هجواإو ىلعني ديز كشوا لاني دقو 1
 ىلع لخدت ال اهنال نأ ةبعتت نا زوج الف لاح اهربخت ءاقنالل اهثال ناب اه دعب ربخلا

 لعفا تلعجو ودعي ديز قنطو ودمي ىتئاسلا ًاشنا لوقث البقتسم الإ عراضملا
 ئ 21 ل نام رت اذ وتم ىذا كنا كيك طقخا

 ا كو عا اوكا كقول وس رانش(
 ككراو ذاك الا يضرلا لاكيربخ اتم لممتسي. الو فرضت ال ةبراتلا لطفا عيمج ||

 0 ا اوداجن كشوا امإو ءيضب اهتيز داكب وحن ريغ ال عراضمب اه وهاجن داكاما
 ةعاشلا لوف و

 اننا ا فل ا ل ا ركع كلو
 رعاشلا لوتك لعاف مساب اط |وهاج برو يضاملا لاثم نم فرعا اهيف وهو |

 و فالح 7-9 0 ا ا
 ل يم 7 - مه اصلا

 "دف كاب ْ' ع لعني ناي 5 ري دق َكشْوَأ ةااخ تأ ىسع دعب

 ْ زعاشلا لاق
 بوفقغ كنه ةاشولا لاق نيد تودي هأوج نم كلنا 510

 اًرحذ 0 0 دين اَذإ اهب 0 مفر ا ْنَدّرَجَو

 نأ ىتع لوتن ربخلا نع هب ىنغتسيف لعفي نا ىلا كشوإو قلولخإو ىسع دانسا زوجت
 با رت 22ش ت55 27221
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 ةةشيشسشسلل

1 
 مار 2 0 هع د

 ابجور 2 !
 / 2 0 0 . 4-0 1 ل

 ا ىرتو ري مع وهو ب 5 ع لدبي ام اهنم 9 ا لاعفا

 ام اهنمو كشوأو بركو 7 ناكمالا يف كتب راف ىلع لدي ا اهنمو قلولخإب

 ظ ةبوتسم لاعفالا هذه 1 قلعو محا لءجو قنطو اثنا وهوذيف عورشلا ع لذي ا

 ربخو !دتبم ىلع لوخدلا يف ناكل شم اهنال ربخلا بصنو مسالا عفر يف ناكبقاحنلايف |

 ءاجام ردن ايف آلا اعراضم ًالعف ربخلا نوكبابلا اذه يف مزتلا نكل لصالا يف |

 ظ نال ل رتك
 ائاض:تيسع يفا ”نؤنكت ال“ مادام لاذعلا ىف كرخكا ]

 رخنالا لوو ؛
 رض قو ليقرافيالق كو . انيكك اكو موف ىلا تب أف

 هلوتك ةيمسا ةلح وا

 ْ بيرق امترم راوكالا نم ,ددايز "نبا نموافل >ج دقو ش

 | جرخمي نا عطتسي ملاذا لجرلا لعجن . ةنع هللا يضر سابع نبا لوك ايضام العف وا

 ةاودصملا نابل ووش اعرانعم الكم رعاة ووك ران لو ظل هوغو انهن لودر لد

 ديز ىرحو ممياع بوتي نا هللا ىع ون ءاجرلا لاعفا دعب ناب نرقيف اهنم ادرج ا

 نداغلا زبك يع دع ايم درع ارو رطم ناانلا 58 موقي نأ

 ا كر جرف هد هييق ا يذلا م را

 0” نع نارا هلم رااكلا عم ةب ردصملا ناب انه» ربخلا نارتفا ا

 اودع كت 225 تامااشد حو حلالا لك هاذا 21 رص ةنان راصد
 ظ اهلبق لعنلاو راح ) ١ طاقسا 0 1 اهنلدب نأ لج ل موفي نا ديز 55 ْ

 ظ ةلزنمبو لعنت نأ 07 يق امان انه "ناف اذكلعنت ناتبيسعلوقل هيوبيسل اق "مات

 ىسع لعب لعفت نأ نأ ىلع هل صن اذهف نر تأ الا تتةاواخإو لعنت نأ توند

 اما ناب اهدعب لعنلا كرتتي ل اذا نأكب ةتحلم ةب راقملا لاعفا نا قحلإو اًربخ سيل
 | ةنارتقا اهدعب يذلا لعنلا يف زوجين ناكمالا يف ةبرافملا لاعفا امإو الف اهب نرقفا اذا

 ظ ادبل هيلع نون وكي اوداكوت ا ذاكر دعب هدر 00-2 هدرغو ناب



 6ر4

١ | 
 -

 | كنم لضفا لجر ال وحن ةركن مسالا ناك نا سيل لمع لمعت نا ةيفانلا ال يف زوجي
 ْ نعافلا لات

 ايقإو هللا ىضق ام رزو الو يقاب ضرالا ىلع -يش الف كرعت

 رخالا لاقو

 آ حارب ارب ال سوق نبااناف اهارين نعادص نم

 دازت دقو سبب اسهتاحلا ىلع لبلد اهدعب مسالا عفرو ال ريركت كرتف يل حاربال دارا
 نايحالا ا 0 5 لع علا ليعتف 0 ِ ةغلابملاو ظنللا ثم ابا ل 0 ءاثأ

 ظ تلو“ ىلاعت 0 تالا فدد ركقيح فرع ف كاتي ةءاسو كبح ون ريغال

 | لاق نإوالأو 0 اماورا رارذ ذ يأ صان. ندح نيا اذ 2 ١ ىنعملا . :. فا انم نيح

 ْ اغلا

 : محد هيبعّد علرم 0 مدخ 4 هام 6-5 ةاعلا مدن

 ْ رخالا لاقو
 1 ات نوح سبل نا انبجأف نو تو ال اولط

 ظ زسكلا لع اه ءاتن رت ٍِس و اهأنبف ظنللا ُْ ةفاضالا ٠ نع ناوأ عطخف 2 اص نأ اوا تالو دار ١

 . مكعب :ءارتك اههمسا كتوايوأ تا رب نوفذحي دقو ةرورغلل اهنونولاذأب 9

 .مكلاشما ع هللا نود نم نوعدلت نيذلا نأ .٠ رييج- نب ديوس ةءارق 0 ٌِق نعيل ىرجم

 رعاشلا لوكا
| 

 | >» -َء

 نيناها فعضأ ع الا ىلع اي وتم وه 3

 ظ د ةبراقملا لاعفأ 2
 ازْيَح ند .عرام» ُريَغ زدت نك سو 3ك نك 201 هام سا ص 3- 222 م

 2-5 و ص وت 2م م كه

 ةيفانلا فنا ءارجا ردن دقو 0 رخو مسالا أه دعب |وتبشي لو ٠ ضصانم نيحثالو

 ظ ا د ابنح اهربخ الج نكلَو ىرح اجبقاو

 أمس سس

 ارز ْنأ انثأ شما دعو ىرخ ّلْثم نا : قا د



 هال

 رعاشلا لاق لك ١ ديز
 فراعانا ىنم ىنإو نم لك امو يف» نء لزانملا اهنّرعن اولاقو

 ]وزاجا اههسا ىلع 4 ردخ 1 2 2 امو اقم ديز كددع 4 لوذننو

 5 اس ا # ه1 رز همس وج 0

 لشي مولا 5 ب بوصن» دعب ند 1 2 را ب فوأطم عفرو

 ال اهو بجوم 0 فوطعملا ند 0 ربخ ىلع 0ك هلو كلب فواعمملا بمدل زوجي ال

 ربخ هنوكل فوطعملا عفر بجو 1١ ربخ ىلع اهب فطع اذاف ايننم آلا ربخلا بصنت
 ىه لب ىنعملا ميرك نكل اءاجت ورع امو دءاق لب اًماق ديز ام لوقت فوذحم !دتبه

 مر“ ىف نو 2 3 5 أ ل اق

 1 3 - 1 4 1 1 3 0 ب 0 -

 رح لق نإ ضر دعلو ريخل | الاوت نسوا دعلو

 .لئاغب كبر امو .حت يننللا ديكوت نعيلو ام دعب ربخلا يف نحل ءاب دازت ام اًريتك

 براق: نب داو لردك ال كس ربخلا ف دارت نحو هديفرتق كتان

 براق ني ذاوبت نع اليثقأ ندع .. ر.,ةطاندو خال عزب اهيفش يلا نكف

 برا زوجيو رانلا هدب ادعو 7 هلام ردف اذا رانلا هدعب رينم ريخ ال ةلثمو

 لجتا مونلا عشجا ذا ماجمأب نكأ )ل دازلا ىلا يديالا تدعنإو
 ا و ضر الأآو تإومسلا ى اخ يذلا هللا ن ااوريل و٠ ىلاعت هلوذك رخآ عضاو« يفو

 رعاشلا ل وقكو 5 داقب نوذنخي يب ص

 ظ ددعنب يلدحي ل يلاعد اهلف ةنِمو 75 لبألاو يخا يناعد

 رخالا لوقو

 _مئادبرنيذل شيعوخا لهالأ تدرفقإو اهبلع ىلولقأ اذا لوني
 سيلا ةىرما لوقو 1

 برجملاب تثدحا 0 كناف اهنالتال ةبتح ابنع انت ناف
 هبدخسولها ابا 2 ةرضع #4 بح جاد يم

 ا و َتآل يل آل سلك تاوعا تاركنا] يف

 لف نمل اَواَعَ 5 ذحَو لبع ِن نيح ىوس يف َتآلِل مه



 نا

 | اك اذ وغاعوةيضديبلا )6 تكاد وب سنك 3 ال يون ضرتا فرب كعاابا ظ

 رعاشلا لوق ةلثمو اهربخ اًربو اهمسا تنإو |
 عبضلا ملك أت ) يوقناف رفن اذ تنا اما ةشارخابا د

 ليل لك رارلا لف دج ةمعف نزلا نكس الا ناك نم عراضملا ىلع لخد ىتمو
 ابتون فذهتف لايعتسالا وك فيعدتاو كاكردبز 00 مل لاقيف نيكاسلا ءاقنلا |

 يف 5 نكاس ابيلو ناف امئاق ديز ةعلي لوح كاس ابلب ل نا اذه نيللا فرحي اهييشت ا
 هغاعلا لوحادل ذهبا لكوي دنع الا فذحا عنتما اًناق كنبا نكي ل هلوق |

 ءءء 0 تدبا 5 4 و كا :ارما كن مل ناف

 ظ
 1 ؛

 4 ىبانعتا عدلا ثإ و. تالوالو يل 7 ظ

 نكز بيتو يفلأ ١ لا 3 ْنَِنود ام ثم ا لك
 ن6

 5 39 2 | -16 ص
 لحل اج اي ع شا 0 فْرظ 7 ا قى فرح عيسو |

 مسالا أهج 0 اذا ليعلا يف سبب ةيفانلا امزابحما لما

 اهصاصتخا مدمل نويمينتلا اهلغإو مئابما ند امو اًرشب اذه ام وحن ربخلا إوبصنو |
 ريخاتو يف :ءلأ ءاتبو قئاز 3 نادتف هذانع اهنع طرخ دف العا ع نمو سايفنلا وهو ءاواللب ظ

 رعاشلا اوف ىف اكن ١تدجو لق 0 هلأ راشملا وهو رفا ١

 000 فيرصاالو بهذ منا ناام ةنادغ ٠

 لاب ما وأو سبل يلب ال ام واد ا زعنيح امدبش فششارمملا لطب ظ

 الاكن 7 ةليل ا انا وكب يدلل وح اني

 رخالا لوقو
 اندم تقاتل بح امام قلاب وجم يا نرفادلا مؤ

 مل كل ذاف فرصنلا نم ءيثىلع اطل ةوف ال فيهذلءاع ام نال ربخملا مدنن ول كلاذكو

 قدزرنلا لوق نهر ردن ايف الا مسالا ىلع اهربخ مدقن لاح لمعت

 7 مانم امذإو شيرق مذا مم .ةعت هلأ داعا دق |وعضاف

 ديز ٠١ لوف رج فرح وا افرظ ناكاذا آلا مسا لع ام ربخ لومعم مدقن زوجيالو
 كماعط ام وحث ربخا عفرت نا الا زجيل ديز ىلع ماعطلا تمدقولو كماعظ الك | ١

 ك0

 ل رهام

04 



 تل

 - نسحا ناك ام وحن بجمتلا لعنو ام نيب اهعوقوك مالكلا وشح يف ثعقو اذا ةدايزلل .
 ىموم ناك ين وأ . هلوتك هيلا دنسملاو دنسملا نيبو مدقن نم لع عسا ناكأمو !ديز

 ١ رعاشلا لوتك دور إو راخا نيف ْ

 كازرملا ,ةموسلا ناك للغ! .>ىاشن رحيل ىإ يقارن
 ليع 1 ف زك عراضملا ظنلب اه:دايز ردنو

 لل انامل كي لسا جام رك كلا

 ظ اهو اهدربا عضاام مشوق و و ند ذش ايف ىسمإو عصا الا اهتاوخا نم اهريغ دزي لو
 اهافدا يىسمأ

 ٍ 1 7 007 ٍ 0 رف دج

 ا ريخشأ اَد اًريِكْو كَ 0 دعبو ربح أ ٌتروتبيو اهنوفذحو
 إ ند - 0 5 2 ه- هم, © هةر

 برن 1 0 020 ايلا 0 2 امنع مآ ا دعلو ا

 0 ع 00 00 لح هه 2 -

 ا .زأأ 2 فذح رهن 5 نون فو 2 ناكل 7 0 ضد نيو

 | ءاقبإو اهفذح نم رثكا اهسا عم اهندحو اباع ءاقبإو ناك فذح ممالك ف رقكا

 0 نإ أعرسم رس وحن نيةيط 0 نأ دعب 0 و ةنود دانا حي مد

 | ضاناوعاوا ديا ىاواطعاب ءافاي دلك نااار تمت را يل يف ل

 1 0 ل ا طعملا ناك ولو

 رخالا لاقو

 | ١ لبجتإو لبسلا امنع قاض هدونج كلم ولو يغب وذ رهدلا نمأبال

 | هب لتف اب لوتقم هرالإو رشف اًرش نإو "ريف اًريخ نام حاعاب نوب سال مل ام ءأو

 ا 4 و يناثلا عفرو لوالا بصن هجوا ةعبرأ هئف يي يح نا ل

 0 5 لتق ام ناك نإو 1 ةابع ناك نا ىعم ىلع لوالا نق ايعفروا اييدنو

 أ ه«ىازجت ىنعم ىلع هعفرو افيس هب لتني ام ند اريخ هوازج ناكفوا اًريخ ىزجت

 ١ ندل.دعل.اب مدح كلذ فولو نااريغ دع ناك فذحت دقو فيس هب لني امو ريع

 ظ الوفت اك نارل ج يا (اهعالتا ىلاف الوش ذلرن ع ه) هيوبيس هدشنا زجارلا لونك ا

 - ةلوفك ربخإو مسالا تابثاو لعفلا نع أم ضن وعتب لعنلل ةبصاخلا نا دعب أهفذح ةنمو |
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 كريت وك وعدا رو 0 0 و,
 تمه دمو عوفرملاب مني ال هنأ ىنعمب افق نعل هك لاعفالا نم مات سل 3 3 ينعإ

 ثدحلا ىلع ةلالدلا تبلس اهنال ةصقان تيس امنا اهنأ كتيب ةرصيلا راك واهي وتس

 ىلع ةلالدلا يف ةيوتسم لاعفالا هذه نال لطاب وهو نامزلا ىلع ةلالدلل تدرجتو
 لا را ن1 اسوأ لع دار معيد اسردب داق ىملايق قزف اهنمنو نامزلا |

 الا نارا يعي لمنلا نلاوادم ال 2 كل رك سى كلل كلذو قاف كيفيت ركب
 هلل دا كنس ةمقانلا ناك نان اف وذ ل رد لع لوح تأ عي ىدلاذ كدا
 ةبسنب ةمابلا, ل اعفالآ ةلالد ثدحلا ىلع هلا د ليعتست نأ ةب 1 اها ثدحلا لع

 ثدحلاىلع هتلالدل باس كلذ يسف هيلع فورحلا ةلالد نكلو درتم ىلا اقانعم

 8 2 0 2-20 2 0 86-1 ا ب 2
 رج بقا | ف أ انرظ 3 7 رف أ لووعم لماعلا يلب د

 21 ول 5 هءس ه 0 م د حلا ريلي 01 07 - جديهإ 2 - رك تو

 فر 0 اذا الا ربذملا] وعم اهتاوخاىدحا و ناك هزايا نويرصبلا زيجال
 ىخن يف مددع زوجيالو اًبغار ك دا كليف عصاو اع كير حملا 5 ناك رج

 اديز تناك لاقي نا ةارامم ذا تك 10 ناكونو '' 7 اك

 راغب دياز افك (اعلعاقلم ناك05 داك انكر كتاف نكت تدخلات يع

 رعاشلا لوق وني اًكسمت نويفوكلا كلذ
 ادّوع ةيطع ايا ناكاب مود لوح نوجاده ذفانق

 ردا لور
 ٠ نيكاسملاىقات ىونلا لكس يإو مىسرعم يلا ىونلاو |وجيصاف

 عقو اذا ام ربخ هدع, ةابماو ناشلا ريض ىلا لعنلا دانسا ىلع نيب ردبلا دنع هليحمو

 رعاشلا ٌلَوَقك نيعوفرم هدعن 2

 ا تك يذلا يسرك يروم كو م
 0 2 2 3 ه0

 اننا مل 2 ا اكو ح فنك دار موك و

 نيعنلو ناءزلا نم رثكا ىل عاجل ةلالدال واف لعال فالماز ايما هبل كيال



 ه؟

 , الو اهدحو ماد ىلع ربخلا ميدقل اهعم زوي الف ع ىشلإ امتلص نيبو انيب 000 0

 ظ نوكتنا ديرا وحن يردصم فرح ةنراق لعف لك كلذ يف ماد لثمو ا عم اهبلع
 كاخا ورمع حرب امو كقيدص ديز لاز ام وحن ةيفانلا ا؛ نورنملا كلذكو ًالضاف

 ام نيب ةطسوت زوجيو مالكلا ردص اه نال ام ىلع ةيدنن زوجيال اذه وحن يف ربخلاف
 ٠ ١ يلع ىنخا رقنلا | هللاوف . لسو هيلع هللا ىلص هلوقك ديز ناك ائاق اموحن لعقلاو

 مي دقت 'زاوجليل دب 1 5 - 00 نبإو يلع يلو هب هيوبيس به لل سبل اهإو

 اهريسفتلو ٠ مون افو رصم سيل ا متن أي ايمويالا ٠ ىلاعت هلوق و يف هيلع اهربخ لويعم

 قففذدو هز 0 هدا كو ذا وفك هريض 31 ةنع تاغتشا ايف ةللماع

 لعفو سئبو 10 ىنع ىلع اهوساق كلذ عنم يلا جاردلا نبآو دربملاو تورذوكلا
 ىلع لخدت سبل نال قرف س#و منو بجت 00 نيب يناريسلا لاق بهعنلا

 سو منو الا ىلع اهربخ مدقتيو امم كو اير ع فرط كف لدا
 ةلعاف نوكي الو ةدحإو ةفيرط مزاب بجنلا لعفو معلا الو ب ريض ام لدتي ال

 ىنعم ةنضتم ىلع نال قرف ىسعو سيأ نيو 5 امممىوقا سل تناكف أًريمخ ال الأ

 ىلع ةلاد اهنال كلذ فالي سيلو لعل و يف يجرتلا ىنعموهو مالكلا ردص هلا
 ملاهف مالكلا ردص مزل نإو يننلا نال يجرتلاك مالكلا ردص موزل يف وه سيلو يننلا
 ربخ ميدقت عانتما لاعفالا هذه ىلع ميدقتلا عانتما نم مزاي الف اهادع ايف ةمزاي

 ربخنإو لدتبملا باب قباب ابلا اذه يف ةعدقل بج ربخلا نم ناملءإو اهياع سيل

 ل لا لاق اهبحاص رادلاينماد ام كنج وكتير ناك نياوكلام ناك مكوه كلذو

 ايو كالوم ىذلا يراك و رخال تح امنت نارا لاا تموت
 || ةراشأ 0 رعفرب ام ماموذو ةلوقو َراَدلا يف الا ديز ناك امو !ميبح.دنه مالغ لاز
 هب/فتكيو لعانلا لا دسم ىنايثلا لع ىرع نا وع اما لاعتالا هذه نم نا ىلا

 ّد 1 نإو . ىلاعت هلوق وحن كلذو ربخلا ىلا جانت ال اهنا ىنعب ةمات رذقيح ىستو

 كما تل ثثحصشاتاب»>>بب" ع بحجج ص0 مللللالللتللا7ات7تتالالااونناش27ش7ْلششتللااظالظاااا ااا:

 ظ مالكلا نك و دلال ةيردصملا ام :عمالا ليعت ال اهنال م اديفكلذ وحنزوجالو |

 . نووصت نيحو لوس نيخ هللا ناوييسف . ىلاعت ةلوقو 5 ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع ظ

 رعاسلا لوقو رضرتالا و تاو فاد 0 نسل اح . لان 40
 دمرالا رئاعلا .يذ ةاقكل , .ةليلثكا ا .و تابو

 | هلوق يف كلاذ ىلع هبن دقو لا ازو سلو < نذ الا مايل ملص بابلأ اذه لاعفا عيمجو تعبأ



 نإ

 | ىلآ لك كلذ يف عجرملاو كقيدص ديزت ماد اه تفرع لاقي الف فرظلا نع ةبئان ام
 'ش لاعتسالا ةعباتم |

 وشل هل ماجلان إل“ .اةليخانتا لل ضان
 نول 0 نم ينال 000 0 اهريغ كح 5 5

 تب الي 0 عفرب 0 لعف 6-3 5 انباع - 2 كلذ

 ع 21 د1 راح ارك لك. كاتدلا ناد رخال 129 تطاخا نبخ
 وهو كتيدص دكيز قره ىيعأ 93 حالو لعالا ىرخ كلذ ِ لعانلا مسأو ردقللا

 رعاشلا لاقو كاخا نئاك
 رج كيلع هآيآ كنوكو ىتفلاوموقيف 5 رم>و لدم

 رخآلا لاقو
 2 كلل _دللك»ل : اذا كاهل” انناك ةعامبلا قاف نك لك امو

 ١

 ظ

 رخالا لوقو

 ”ضيغم نيا ض غي ال لادا مل 00 ايما اي هلأ ىحت

 9-3 ب 6 . 0 9 ِ 3 ١

 را ماد 2 3 زج رخأ طسوت أهعيمح يو

 0 ل وس 0 ف 1

 ا رح ا دقو 0 ردتبملا 1 0 للا

 ع ع زئاج طسو لأ اما 27 ىلغفلا ىلع مدقتي و ةرآن ةر د مسالأو لءنلا نيب

 رعاشلا لاقو ..نينمإللا ردن انيلع اح ناكو . ىلاعت 7-0 اذه "ا

 520 لع هو سيلف : 0 انلا رع تاهج نا

 رخالا لونكو
 ارز رطل تملا ياككمأب كاد سطوع سار نابل ايداطأل

 اب توورذملا عفو عنم يأ رظح ماد 4 ةقبس ”لكو لاق اك ماد عم الا زئاجن مدتنلا امإو

 ىرنع لزي ل الضافو ديزناك اعل وق فيندأأ هرائخا ام ىلع سيل عمو ةيفانلا

 د10



 ها

 نراكومت ررغأت ١ مكلقن أ 75 1 وعنملاب انيبشنت نا أوبصن و لعافلاب ًاييبدت ادعاا

 اد 0 تكلا ايم ْ عيت ابل تاج رعادس ناو كا
 ا سم.

 611 و يوجين لد تأ تان لع 0

3 
 0 و 21 ب ِّ >-

 هعبتم ع! 7 قنا اد فعبارالا يزهر و ٌكنناَو
 ع 7 7 5 . 00 ع ل م ]آ 3-5

 عر 1 ماض 121108 طع 6 ا انو ماد 1 9

 ىلا يف لخد ىسمإو عيكإو ىضإو اليا مافا تابو اًراهن ماقا لظو دجو ناك ىنعم

 6 0 لاحلا يفن سيل ىنعمو ددت راصو ءاسملإو حابضلاو

 رءاشلا

 لبذي ماد امرهدلا نوكي سيل هاو هابق ناك الو موف ةلثم امو

 يناءملاب لاعفالا هذه |و رجاف يتب مادىئعمو كفنو ؟ىتفو حرب اذكو لصفنالاز ىنعمو

 تاعف 4 اهيناعم ى 3 ىلع 7 ا ليا لع تاخداف فاول ىري ةروك ذملا

 سيلو ناكو هو. طرش ال,'لدي مسق ماسقا هثالث ىلع كلذ يف يفو روكذملا لملا ابيف

 يننلا لاذ كننإ اف ىفو حربو لاز وهو 5مث وأ يف شن 1 ل لع م بقو امو امو

 يا كل لوقو ل ا 1 3 لاز 0

 7 نيل دع للا يفساأب الأ

 رخلا ع

 عونق ةزذب ةنيجوا كورك اعدج رااح امة اول

 كافل ل 5 ب رو او ا هلونك هظنل نع 8 ع 4 نق

 4 د للاعب 0 ديد م عمسا ا

 هنود تداولا 5 اهنل | وحرب لو خ الاف

 : هاوفك يبلاوهف يننلا هبش امإو
 0 لالض 00005 ولا كاف ود 0 رمش ديا

 21 فلا ليعن.الردةم وا رهاظ ضن وأ يفأ نع ةعب رالا لاعفالا هزه كتله عمو

 تمد اه رطعا وحن فرظلا نع ةبئانلا ةيردصملا ام مدن طرشب لوي مسقو روكذملا

 اسبيصتو مسالا ماد عقرأ محا ةييصقاك ا 8 علم 2 طعا ىنعملا اهرد ايمأا

 نكت لوا اذكو اهيف لملا كلذ متن ل اذ ةلص نكت ملولف قلق روك ذاب النمل ةلص اهموك ربخلا
 بج بن__ ب0 لا
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 - 0000 عل مل ا يس يع ني ب تي ب تميل

 3 0 م لج جي | سي سبب ب سل آذآ

 ا

 ءارنلاعنم دقو . دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقا . سو هيلع للاىلص هاوفك ١
 ةيررل دشنإو هيوبيص هزاجإو اعراضم ًالعف لاحما هذه عوقو

 كلذ كياعف ليز ملا عي اكابا ىنلا 1 ينيع عالم

 ارك ةارس م دحاو ترعا,# انتك ًاسوأ -قنيف اب اوريخأو
 ةثالث 0 مالكلا يف كاذو !ًدعاصف ناربخ هل دحإولا ًادتبلا نوكيف ربخلا ددعتي دق
 ارمالا هيف زوجي مسقو فطعلا كرت ديف بجي مسقو فطعلا هيف بحي مسق مأسفا

 رعاشلا لا هيتفو عناصو 20 وخن ةتينح اما هل وه ام ددعتل ددعت امل والاف

 هلع (تاكعال خا, 3 قش 5 كب ا

 رثاكتو كيب رخاغتو ةنيزو وطو بعل ايندلا ةويحملا اهنا اولعا . ىلاعت هلوذك امكح امإو

 قدص ل نأ ةطلاضو ىلا نود ظفللا يي ددعت ش يئاثلاو 3 ا ف

 رد ل روم ىف صاح واع نامرلا كلرهك ادتبلا قع 0-2 واخألا

 باوت ن؛ رف لوق ةنم لعجو فطعلا يسرانلا يلعوبأ هيف زاجا 5 طبضأ ىنغع

 انارنل دك ناك 0 1 3ك

 ناهجوأ !١ هيف ذ روي اذبف ا أم ددعت نود ىنعمو لك ددعت 8 تلانلإو ورس وهو

 روذغلا ودو ٠لجو زع هلل ١لاق ءارعشو# ةأرس م تلق تعش نأو ءارعش ةأرس مث وع

 يلالهلا روث نب ديمح لاقو . ديري ا لاعف ديلا شرعلا وذ دودولا
 عجاهناظني وهف ايانلاىرخاب ينتيو هينلتم ىدحإلب ماني

 تانلاظلا يف كيو. مص . ىلاعت لوف ومو اهبإو هل تسنح نبأ ا ريك

 6 اهاوخإو ناك 6
 00 يديم دلع هه الا يل ناك

 لاعف الا ىحو لاعتا امال ساينلا 00 د ملا 0 ل ناك لوخد

 ١ رن ع روع رض رماه ع كرجل تسال نللا ا

 اوعسوت مهكلو كتم لضفا دحا امو اندنع ةتيلو قيز ءاج له كلوق يف امو تيل
 نر ا ل ير ا 0 ْ

 طع أوعفر مث 0 ا _مويضم للا اهينأعم ة ةيسل ع ربخن او ردتبملا لع اهولخدا مهثأف اهتاوخأو ْ

 د1 ب و و ات

 | هعقوم واولاب ةئورقم ةيمسالا ةلمجلا عوقو يناثلإو ربخ ال لاح هنا سَ ةريكدت مزنتلا



 تا

 ل١ يترمملا ءالعلا يال وتكهركّذو ربخملا كرت زاج لبلد كلذ ىلع لد نإو ٠ نيياب اه
 بت حاج اذيلا لوفد لك هين ديع 63

 ا ضال قارا هنفرفاو ةوعدو دفلا ايل مالكلا يف لبق ولو

 / ةلئمو هدسم داس مسقلا تا مولعم .ةنالوب لكم 0 1 3 مل يل

 فذح زاج هيف جيرصلا نم سيلو مسفلا هب !دارم أدتبملا ناكولو "نموقيل هللا نوا

 | ١ هللا دهع يلع تلق تنش تاو فذحلا ىلع اذهف نامفال هللا دهع وحث هتابنإو رخل
 ةينملا لع ةيضانلا' قو ةبحاصملا واوب ميل ترطتملا ادعيملا ريخ ىلاتلا يما تاتا

 فوطعملا دعب رمغم اذه وحن يس ربخلاف عنصامو عناص لكو 4ةءيضو لجر لكون
 ىإولا نكت م ولو هدسم فطعلا دسو هب ملعلل ركذي ال ةنا ألا نانورقم هريدقل
 نعاس فذهلا بجي ل ناعدجم ورعو ديز وحن يف اك ةبحاصملا

 ايرايتلب يسرا هنئزمأل ]كوخ لا لح يف كرا
 قع ة لعل عقأو ناجح بحاص رسفم يقف ا ناكاذا دل حبارلا

 | فما ينبت تأ وهغ روكذملا ردصملا ىلا اقاضم ليضنت لمفا وا اًئيسم ديعلا يرض |
 ' لعنلا عم ردقملا ردصملا لوعنمب ردفملا ناك يف ريضلا نم لاح اًيسف 5 اًطونم

 سس ل ا

 قحلا يندسبت متإو اًئيسم ناك اذا دبعلا ييرضريدتنلاو ًطونم كل ذكو ربخلا هيلا فاضملا
 ظ هدسم للاحلا دسو هب ملعلل ربخلا فذح وهغلا اذه يف مزنلا دقو 4 اًطونم ناك اذا

 ىف يه مذلا برع ا هلوقي ا زاك دقو
 | يف اك ًادتبلل اًربخ اهامج عما ال لاح لبق اًردقم ربخلا فذح بجو يا . ارضا
 ! دس ارجل نب لاحما نا ىلا ةزاشا ةيفو نيروك ذملا نيلاثملا

 يح زاوجما هجو ىلعف اعم فذح نإو ربخلا يث نوكت ل نوح دست لا

 دسم لاخلا دست نا عن ائإو ةبصع نوكن وأ ةبصع ىرن نحنو يأ ةبصع نحنو

 اتونلم قيوسلا ينرش رتكآو ائاق !ديز يبرض وحن يف 15 أدتبملا تنباب اذا ربخلا
 ىلع ينبم لاح ةناب بوصنملا اذه ىلع كحلا تلق ناف اًمئاق ريمالا نوكي اء بطخإو
 اهدحا نيهجول تاق اًربخبوصنملا اذهو ةصقان !هلعجت مل لف ةمات ةردنملا نانا

 اف ثوتلملا قيوسلا يبرش رثكآ الو مئافلا ًديز يبرض نولوني ال مهناف هريكتت مانغلا

' 
ْ 
 ظ

 د

 مدس. نايت تسمم يدع بوستر
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 ةعاط مكنعاط يا ف وذم ادنبأ اًريخان وك هلق مالكلا قانش نافأكةقوةرغم

 أ ةقورعم ةعاط يا فوذمم هربخ !<ذتبم ةنوكو لعفلا ترود لوتلاب امال ةفورعم

 يف عم ربخلإو لدتبلا فذح كلذ نرءو بذاكلا مننلا اذه نع مكب لفما يف ةلوبقم
 يفةليبس فقل رام عيمجو رهشا ةثالث نب دلتا نضحي ل يف ؟اللاو.ىلاغت ِهلوق

 دا راكان ال لت واكاذا وي 91د انف هش دى رواق ادلكلا
 يف لعنلاب ظنللا نم الدب ار دضم امإو يح يس اص مللإو 06

 هتيب رعب قثوي نمح تعمسو هيوبيس لاق ةعاطو و عمم يرما يأ ةعاط ويس طوقك لالا

 دشنإو هللا دج يلاح يا هيلع ءانثو هللا ده لاتف تعصا فيك هل لاقي

 فراغ يمناب تمام يسن "ذأ 1 طه كلو ىأ اه نانا تلات
 لاقو نيمي يتمذ يف يا اذك "نلعفال يتمذ يف وةك مدقلا يف اتيرص امإو

 . 1 ل

 ربخ صوصخلا نا ليق اذا معن باب ها كفر عزل اولا ةدعلا لفذالافإ _

 دسو هب لعلا طرشب .نكل ابوجو اضيا فذيف ربخلا امإو هركذ زوجيال أدتبملا ناف
 هلوقب هباع هبن ايف 0 هىد.سم هريغ ظ

0 
 رعجس ذ نبوي صن يو متح بلا ف ذح الاغ 0 د

 حم انو نام ل 3 وهف تحوي
 كا عد اربخ ل

 مكحلاب وم و ل 317 ميسم 0 قرش

 ةيعانشمالا الول دعب 0 ربخ لوالا ةعبرارابخالا نم ةفذح بي ام نا ةلصاحو |
 تكتوتؤل عتيد الول كلوقكبلاغلا وهو ًادنبملا سدت لع بإوج ا عانتما قلعت طزعبت |

 | ربخنا فذح هيف مزتلا مث كترزل عنأم ديز الوا مالكحلا 3 ةرورض لجال هريدقن

 .| ناف ادتبملا ىلاربخلا ةبسنىلعبإوجلا عانتما قلعي دقو هدس. الواب وج دسو هب ملعلل

 ةنع هللا يضر رييزلا لوك هركذ بجو لياد كلذ ىلع لدي م
 مثعلتأ لو رونصع ةطبك ابطل اطوح اهونب الولو

 تلعن ةيعكلا تمدهل مالسالاب ردع |وذيدح كموق الوا ٠ مو هيلع هللا ىلص هلوقو ظ |
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 فرح را اًقرظ ربخلا ناكول اذطو ربخلا ىلا اهنجاح نم دك 1 اهلثمب دتعي ةدئاف اهنع
 هيف زاج رادلا يف يبت لجرو كددع ديز وحن يفك ةصلخت ةركن وا ةفرعم ًادتبملاو ٌرِج
 شم ىاك رب أب لصتا ام لع دئاع ريض ًادتبملا غم نوكب ن نا انهو ريخاتلإو مدقتلا

 زعءانلا ل قمكو دنا ابك ةرملا ىلع

 اهبيبحر_نيع 0 0ك لع 6 ةردق كب امو لالجا كباها

 هيف ادتبملا ريخاتو ةركن ةلبق امو ةفرعم ةنال رخو ًادتبم اهبيبحو مدنم ربخ نيع لم

 نوكي نا: اههو ةبترلاو ظفللا يف رخانتم ىلا ةعم ريمضلا داعل مدق ول ةنال بجإو
 فرظ نبا اريدن ةتءلع نم نيا هلوقك ماهنتسالا ىنعم هنيضتل ريدصتلا يجاو ربخلا

 هربخو بلص هدعب امو ءادتبالاب عفر عضوم يف ل ودوم كانا ربجارهم للاب
 ءاقللا ىمو كر كبل كلذ كملتخو ماهختسالا ىنعم هيءضتل ل ميدقنلا بِحإَو

 امو ومن ةلثمو ديزالا تأق امو ديز عاق انا كلل تك ا موطخ انعم رك

 ةلاطالا نع يغب اه ةلعسملا هذه يق مدقت دقو ملسو هيلع 4 أ ىلد لجا عابت ١ ان

 0 2 هل ل هال معا

 هَ 15 زئاج ملعب م ةذدك 5

 ا او ل و ا كال ل 2 ير آت

 انكدتع ْن ه دعب كديز لوقت
 11000 م ب

 قرع 0 ع ينغتسأ كيرف فيد 0 3 وج فو

 ربخ فندو ربخلا فوذحم ادتبم ديزف ورع فيك باوج يف فندو كدنع نم

 رورظل تفذحلا اههيف زاج لكلا فند ورعو يدنع ديز ريدقنلاو ادببلا فود

 لونو ورعو معاق ديزو عبسلا اذاف تجرخ وحن ربخلا فذح كلذ نءو دارملا

 رعاشلا |

 ”فلدخم يأزلاو رضار ءابقعتا» يراه ثنو اندنع اب .نحن

 نوذار ا:دنع اب نحنو كلذد ؟وارعو عاف دب زو رضاح عبسلا اذاف تجرخ ر.دفنلا

 ةسننلف اك اصلع نم ٠ ىلاعن هل هلوق ُِ ردتبملا فذح كلذ نمو ضار كل دنع لع تنإو

 رفقا ل نق الط والاب ديول
 هيقاث عزجلا ضن ىتح ليللا جد مهوجوو مهجاسحا ش تءاضا

 هكارك هيلا يوآت كوك ادب, .بكوك ضنا املك .ءاس وجت

 تا بق ذيز تلقا 2 لح هيل دو ملحان لاو ضان

 ةعاط . ىلاعت هلوفك اربخو !<دتبم ةنوك ليدحي ام فذح كلذ نمو ءاهس مون ثدارا
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 نر امان رولا ناعوت كيد م اننا كرارج عام ع صو ىف |
 ةلمحلاب رابخالا ىلع ةراما ءوآو وا ريمقلا فلا ىلا لعنلا دانسا نال كتوخا |وءاقو
 ديز وخن هرييض ريغ ىلا !ددسم لعفلإو !ًدرفم ادتبملا ناكول اذكو اهدعب ممالا نع

 رعاش ديز امنا تلق اذا ام ركذ ايف عازتلا اهيف عصي يتلا رابخالا نم أدتبللل ام ةاجج ||
 انناب رصحلا دافتسي دقو رعاش الابتاكو ا رعاشو بتاك ةنأ دقتعي نم ىلع درلا يف ||

 انا ولا ريم افعال ألا كيو ان رف ىلا ا قابكلاب ناضل كك كك تادف كت ١
 لف كرلا لع دير عاش انا( كل اذا اك "ازد "راض: دنت نال ان جب

 00133 ررطلا ا نانا ديول رو مدت درع تكونا قل م لاق

 ايا ناب رصما ىلع لمح ريخانلا هومزلا كلاذ عمو مالكلا ىنعمب رضي الآلا عم ةيدقتف ظ

 1 دوق وحن نم ردن ايف ظ ١

 لّوعملاكيلع اللهو ميلع ىعريرصنلا كب الا هبر ايف 1

 بجو وا عاق ديزاو مت ءادتبالا مالب نورئم اذتبم ىلا ادنسم ربخلا وكي نا اهنمو ظ

 نم لاح دو ناكل لو اذنملا نم اذا ل وك تاع يع هوخن ميدنتلا ْ

 انيعارلاوو هياراراعل راع هاف رتلاا كلونوف اور هرج كراك

 يقأي اك ربخلا ربخات عنم بابسا امإو مالكلا ردص اهل ماهغتسالاو ءادتبالا مال نال نم ||

| 

 راصا ينعأ ربذملا راصمنا نا دصق اهخمو ديز هوبأ مأق و هريخأت زوج ةناف هوبامأق ظ

| 

 هلوق يف |
 م ا ا راف اتم

 "ه0 ١ ص 8س 3 اما وا ه2 ا ع أ

 ريغ انلدم ع 4 انها روضه هيلع تاع اذإ 1 ظ

5-5-0 - 
 ا
 0 1 ه-- 0 هج ص ص 2 ٌ

 .٠ ٠
 ه0

 1 ريصت ةمولع تنف 2 اًريدصتلا بجؤتسي اذإ 1 :

 .ودقمم ع ا 3

 تيل يب نوط امك 1 لي وامك رخو
 ايو نول نلوم فارون« ووك اهلج ايدهل لنلا مدنن مرلي ةنا ينعي

 ةنوك ماهبال اهفر اذه وت يف ربخا يدقل |ومزنلا رطو يلو مرد يدنع ومن ةضمم ةركن ْ

 يي ئقنع قوكي ازا مولا يدنع مرد تلقوا كنا كللذو لاّتحالا ماقم 3 يعن |

 رابخالا ديفا صيصختلا ىلا ةركبلا ةجاحو ةضحم ةركن ةنال هل اًيعن نوكي نإو ادتبملا |

| 
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 اهنع رابخالا نال انركذ ١ ريخيف ةركملاب ًادتبي دقو نءزي رب لع ةلثمو دابعلا ىلع هللا
 رعاشلا لوق وحن كلذو ديفم

 الضي موو أ هلاضنل وو انل مويو انيلع موف

 رخالا لوقو
 قراش لك هض ىنخا كايحع ادب يب اة طلإا

 ءيشو بان اذ م * هوقو ةدارج نم ريخ ةرغ ةنع هلا يضر سابع نبأ لوقو
 تاوصلاب 2 هللإو كبءاج

 1 لا ويلا ا ”لاعالاو
 أ

 كيس م مه مح 28

 ناي يداع |( تت افرع ٍنارجا يوتيش نيح 2م ا

 صوم ةلامعتسأ ع 5 ع 36 ا دا اد

 10 م ترام وح رص اواو ٠ هج اه زك 586 ا
 ةنع رخأتي نا ةقح أ دجبلا ىنللا يف فصو ةنال ربخلا رخأتو ادتبملا دقت لصالا
 انا ين موك ربخلا مدتيف لصالا نرع لدعي دقو ب ةيعرخ أتم وه اك اعضو

 1 ةريجتات نرم عني دق 15 انناينا ةعاوق نم عنو دقو كّونشي نم لونشمو

 ةنيرق أىعم سيأو نينركن وا نيتفرعم رب إو أدتبملا نوكي نا اهنث 3 دقتلا حم بابسأ

 تلف ولف ينم لضفا كم لضفاوكتيدص ديز ةللوقك هب ربخغلا نم ةنع ربخلا نيبت

 شعوب وباع تدلع اذيكاوش دل ناك كت لشن ان يد لظئاراديزوكدل ||
 دق ةنالامذقمأ اريخ ةنينح وبا ناك فسوي وبا ةنينح وبا ويف تلق ول كناف ةفينح وبا

 لاقت ف ادلع رع لج ملل نو ةنطخوولاب طعن ا ةيقت دال نإ ع
 ...:رعاشلا

 ايفل انقل »أ اعدل قملو اماما أ اقع
 ةلمعف ريخنا 0 نا اهنءو فاضملا فذحو ربخلا مدقف انينب لثم انئانباونب ىنعملا

 تجرخ دنهو ماق ديز وحن هريمض ىلا !دنسم لعنلإو 1درنم ًادنبملا نوكطرشب
 ماق تلف ول كناف هدا ارا ىلع ةلادلا ةنيرثلا م دعل ربخلا مي دقن 4 هيف زوحيال عودلا اذبف

 ًادتبملا ناكولو برقا هرايثعا نال لعافلإو لعنلا باب نم اك تجرخو ديز

 1 مات الا لل "3119611 ]لت 2474271 فحل. ل فطت دق122130-7215/ ةةةطمتل15-77537 7

 ير ل حي ورح
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 يف رفنسع اما هريدقت ديزف رادلا يف اما موك ةلمجلا 2 ال عضوم يف اربخ رورجملاو
 نع دل امأ نال دي ركرافلا ف تقتسا امآ ةريكقت نركب نأ زوجدلو كيرف ادلا

 اماق .٠ ىلاعت ولوق وحن 5 د نود طر ةليجوا عاف كيز امأ و درغم مسأب الإ ءانلا

 رورجن او راحلإو فرظلا عوقو يناثلا ٠ معن ةنجو ناحرو حورفنييرنملا نم ناك نا
 دري كن 2 2 يي ١ ياك اذا و نعل 3 انسانا لآ 5 ملاذا ىلاعت ِهْل كا ذأ لص ال عضوم يف اربخ ْ

 . لاعفالا ابيلت ال ةيئاجتلا اذا نال 7 م لصح اذا هري دعت 1 0 5

 | اهناف نامزلا مما امإو تيعلا مسإو ىلا مسا نع وب ربخي نازوجي ناككلا مسا نا 1
 مسا نع هب ربخي دقو ةعبجلا موي واادغ لاقنلا وحت ىنعملا مسا نع بلاغلا يف هب ربخي |

 | درولاو زومت يف بطرلا وت تقو نود اتقو هعوقو يف ىنعملا مسا لثم ناك اذا نيعلا
 رءاشلا لونك فاضم فذح ريدنن ىلع ليلد لدوأ رايا يف

 . ةنوجتتأو موق ةمتأ# | ةنووجت مذ 4 1
 ثودح ةليللا هانعم نال لالا ةليللا هوحنو ماج و من 5 ماعبللا هريدقلأ

 رهش ةيس نحن كلونكاصاخ نا.زلا مسإو اماء ًادتبملا 0 والالطا ةيوروا ل الملا

 كيال ةناالب جم نامز 1١ مسأي نيعلا مسا نع رابخالا هيف محا الف كلذ ادعامو اذك

 ' !ءا هللاو
 د م هل دو 6 1 2 2 22
 0 دير دنمك دنت مل 34 هرك تاب ادتبإلا روخمالو
 - 0 01 8 اورو ه2 اف

 23 3 1 ب 0-1

 2 1 6 لو نيزي 2 لويعو ريخ ريخا يف ةبْغَرَو
 ا تا ناخ ةركنلا ىف بلاغلا نال ةفرعم 5 ناادتيلا ى.لصالا |

 لدا وف فب تلا ايقو ةيئانللا ]دم اةالر رع: نودحتاا لانمأ ف للصالاو

 5 0 ةدئاناا لوصح ٌطرشب ناركني دقو مكبرو انبر هللا وحن نافرعي دقو ٌةمدع

 5 2 |[ 3410 رو اراج را اقر ربخلاو ةضخع كنا دملا نكي نايمين

 1 وا مكيف ىتف له وحن ماهنتسا ىلع دةعي وأ لجر رادلا فو ةرغ رايز :

 0 تل ا ا ا و 1 2 المو كلنم لشفا

 | ةقدص فور4رما وحن لهب امإو اندنع ماركلا نم لجر ةلثمو كرشم نم رِيخ نمؤم
 1 ع ع م اج تت شل | "نيبنكت اواص سمخ وحن ةفاضاب امإو ريخر خلا يف ةبغر ةلثمو ةقدص ركتم نع ”يبنو



 ثا

 نكتسم ريض وذ وم قعشِب  ْنِإَوْعِرات ديا أ درنملاَو
 ا 0

 رييض لمحت ل دماج ناكن اف اًقتشم وا دماج نوكي نا اما واخي ال درنملا ربخلا |
 قتشملاب هليوأت ىلع آلا ريمضلا ل.متل جلكيال ىءاجلا نال نييفوكلل اقالخ ًادتبملا
 تراكاذا دءاجلإو ةزينم شو عاج وه لب ا لعب زق ةيازاخل أ دنا كو تلك

 5 قدض م ىلع اًقداص ةنوك هب رابخالا ةع يف ىنكي نال كلذ ىلا جانمي ال اًريخ
 000 ا كوخا ديز كلوتك كلذو ًادعبملا
 لعاف نم هل دب الف ىنعملا يف لعنلا ةلزتمب ىتشملا نال ادعملا ريض عفر اًرهاظ عفرب ل

 ١ نيازي دق واط ارتاو 1 كاز مه امإو ةمالغ براض ديز.وحن يف اكرهاظ اما |

 عفربف هل وه نم ريغ ىلع ربخلا ىرجا 1/1 راع للي ليقلا* نحو وهو ولاقت

 2 عم بلل فيقع ءاؤسؤئا انلطقُف زور, نب رصيلا دنعبجي ذكيح ةناف هريض

 ربخ ةبراضو ,ناث أدتبم ورعو ًادتبم ديزف وه ةبراض ورمع ديز لوقل نما وا

 لعاف وه ورع نأ موتي البل هزاربا بجوو ديز ىلع دئاعلعاف وهو هل ءاطإو ورمع
 ةلوه نم ريغ ىلع ىرج ربخلا نال لعافلا 0 ةنب راض ذي دش: ل وفناو فرضلا

 دنعو دحإو قسن ىلع ربا نم عونلا |١ اذهل < 557 9 راثنسالا . نينا اكاد

 لوق مهو ةحص ىلع لدي امو سبللا فوخ دنع بي اا ريضلا زاربا نا نبيفوكلا
 رعاشلا

٠. 
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 "ناطق و كك ان دعت كلذ :ىدقبا نت كاعد لئاوناب دج | ىرد توق

 - 20 -آ 3 1 3 د

 رقتسا وأ ناك ىنعم نيوا' رج فرب وا فرظب اوريخأآو
 5 2 ا : 201 -_ و - ع 2

 ريخاف دفي نإ دبع ع اًربخ نامز مسا نوكب الو

 | ىا ناز مسا لكوهو فرظلاو هلل دحلا ون رورجن إو راجلا أدتبملا نع هب ربخي ام
 | اهدمشت نيذيهب رابخالل ت"إو كماما ديزو اًدغ رفسلا وحت يف ىنعم نئضتم ناك
 1 0 رقتسم وا نئاك وحن درفمب هردقئنا كلو أدتبملا ىلع اًقداص ىتعم

 ظ

0 

 راجإو فرظلا عوفو لوالا تيرماب لوالا عاب ةلصلا يف اكرفتساوا ناك وع
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 عفار ليقو قلطنم هللا دبع كلمتك كلذو أدتبالاب وه عفترا اكوب عفتري هيلع ينبملا
 لعفلا ود ولماوعلا ىوقان آل فميعض وهو انيفلبعف اهاضتنا د ءادتبالا وهنيئزحلا

 ءادتبالا نا درب دنعو كلاذل مي ناو ىوقا نسيل ف عابنتا نودب نيعفر لعب الإ

 | تالا نويفوكلا بهذو هل ريظن الاب لوق وهو ربخلل ناعفار اهو ردعبملل عفار
 . محا الف هوبا عاق ديز وحن يف امكلءافلا عفري ريزلا نا ةلطبي و ناعفارتم ربخلإو أدتبملا

 ىوقا نعل ايف عابتانو لب نيعفر لعب هلل لعنلا ىذثو لماوعلا ىوقا نال ردتبملا عفرأ

 1 كلذ هل يغبني ال

 انعاش يدابالاو رب 17 1 1 ةديئاتلا ميلا +

 - ا هر يارس: تاس يقتل

 3 تميس 4 ىنعم هي واد 0 23 و ا افرع

 هذ أ نأ عال 2

 ناف ود وه .يث هياع ىنبي يذلا اماف هيوبيس لاق ًادعبملاب عوفر» 3 يحل اف ربا

 ١

 06 00 "لأ ينطبك اهب ٠ ىفتك أ ىعم 4 رك نا
 لب هللا كلف 3-5 هما ا دعما عم ةدئافلا لصحت هب ام ادتبملا ربخ

 نا طرشب ةلج نوكي دقو !ًدرفم امنا نوكي نا ربا يف لصالاوم ةدهاش يدابالإو

 ىرمع ماق ديز تاق ولو ةنع اهب رابخالاب ةدئافلا لدت ملالإو ادعبلاب ةطبترم نوكت
 ٠ ادتبملا ىنعم ىلع ةلقشم ةليجلا نوكت نا لوالا نيرما دحاب طابترالاو [مالك نكي

 قريبا زر كلاب وحن اًردقم وأ هوبا ماق ديز وخن |ًروكذم هريض اهيف نوكي نال اما

١ 
 هلا هب اًراشم اهيف نال امإو هر دب نإونم نمسلا ةلثمو ًاهرد نوتسب هنمركلاربلا هري دقن
 ماجا مفسد كال اذا يزعل يال ن فخ وطن ارا
 . نيحلتملا رجا عيضن الانا ةواصلا او ءاقإو باد كلا كركسسج نشنلاو ا ةلاطن هلق

 ١

 تان اع ةفاملا ف كانلتاءل ,ةاوشاحانقم اذللا ا لقوألا انو لجرلامعن ديز ملوق ةنمو

 هللا يتطن 'كلاوتك ىنعملا يف !دعبملا شنن ةايجلا نوكت نا يناذلاو ك1 ام ةعرانلاو
 لوالا أ ذنبلا ربخ ةلمجإو هربوا ا كتف هللاو معلا ينطنف كاوا يلح

 هقدر اللا منزت كلذ نر انكم تازل اوهام نوك وع اش ظطبازلإو

 ١ . اورفك نيذلا راصبا ةدخاش يف اذاف . ةاوقو . . مالس اهيف متيحتو "يللا كناحس

 ظ معا هنلإو . نيهجولا ربظا ىلع دحا هللا وه لق . لوقو



 كك

 كبسحي ٠ وبغل لخدم ةديزملا ريغو نظ باب يف لوالا لوعفللو تو ناك يباب

 ىأ نع اًريخم لوقو دئاز رج فري اًرورجم ا<دتبم ءاج ام .هللا الاول نم امو .ديز |

 كلوق نه عاف وخل جرذم هب ىنتككل اعفارو كاردو لازن ون لاعفالا ءاممال 0 افصو

 0 ان ايل نا ]ده 0 2 ا ااا سيا هعوفرم ناف ديز هوبا عاقأ

 مركمو امك هيئان وأ لءافلا ىلا ذتسم فصو امإو رذاعاديز كلوق نم ديرك ربخ
 ربخلا نع هعوفرف ىشتسا دق برذلا اذهق نارمعلا مركم امو ناذه راسا كلوق

 ام ىلع دوتعي ىتح مالكلا يف درطب الو هلاعتسا نسحيال كلذلو لعنلاب هببش ةشل
 هاوقيف اكيفنلا واماهنتسالا وهو لعنلا نم ةبرقي

 نلفت نم دبع بعت اونمظي نا . ... اعط اونإ ما ىلش عوق: ننطاقأ

 رخالا لاقو
 عطاقا نم ىلع يلانوكت ملاذا امتنا يدبعب مفإو ٠١ ياخ

 ندو وب ىلد زئاج وهو ابق هب ءادتبالا ناك يننلا واماهنتسالا لع دمعي ل اذإ اما
 رعاشلا لوق هيلع دهاوشلا

 ترم ريطلا اذا يطةلاخق٠ ايغلم كنالف بط ونإ ريبخ

 لاادملا اذه لث يف فصولا لعجيرل لف تلق ناف دْشّرلا اولوا رئاف دوق لثم اذبف
 اًربخ ن اكول اذه يف فدولا ناف ةتباطملا مدعل تاق ا<دتبم هدعب اهو امدقم اًربخ |

 هريض لمغ لنا مع ةتباطي مل املف عيجإو ةيننلا يف ُةقباطو هدعب ام ريض ليحتأ [مدقم

 فصولا اذو ادتبه يناماإو هلوق ىلا ىرتالا لعانلا ىلا لعفلا دانسا هيلا دنسا ىلإ

 ( ىا ىنثم نم هدعب امل ناك اذا فصولا نا ينعي رتتسا اةبط دارفالا ىوس يف نا ربخ
 امو مدقم اًربخ ناك نوديزلا نومئاقأو ناديزلا نامئافأ وحن يف اك ةنباطو عومجم

 ةنوك عني ريضلا ةلمحتو ريضلا ليحت رعشت فصولا يف ةقباطملا نال هل ءادتبم هدعب

 ةنوك بجو ةقباطب لو عومجم وا ىنثا نراك ىتم فصولا نا اذه نم مهنيف ءأدتبم
 كليا راب غارأ زل امل هلرق فاك هزل ناك[ قو ريمضلا ليحتب مل ةنا لع دق ةنال أ دتبم

 اًربخ نوكي ناا زاجو لعاف هدعب امو ءادتبم نوكي نا زاج . مهربا اي ينملا نع
| " - - 

 ريضلل الى افادت

 - نن
 دع 0 ٠

 دس ا فار“ اع 2 هد ىدد يي ب _ 2و

 أدترملاب ٍريخ عفر كاَذك ادتبالاب أدتب» |وعفرو
 امإو لدتبالاب عوفرم ًادتبلا نا تيبرصبلا دنع فالخ الو ناعوفرم ربخإو أدتبملا



 تيس بباب

 فزغ لق ايهريغ قو 0 كك دانتْنإ يذ لأ َفْذَحَو ظ

 اا فيي لع بلغ دق هنال للمالاب قمأ ام ةادالاب را ةفاضالاب فرحا نم نأ نم |
 ظ ا ا ملا كلذ وس ةنم ويني ال ثيحب امأن اراهتشأ هب ربتشإو ءانعم هل ظ
 | نالاد نباو رع نباك فاضملاف هب هصاصنخا 3 ىبسملا نيعتل عوضوملاك ةنال مالعالاب |

 ظ دليوخل ىءدلإو ايرثلل متلاك ةادإلا وذو اهيوخا نم اهادع نم نود 0 كلا دبعل |

 ان نمي ا 000 ثيدحا يف : ١ م وديلع لاى إد هأوق وهثو د

 ا

 سي

 «ءديدخك تاع

 لاح ةقرانت ال ةبلغلا يذ ن ٠ ةفاضالا هيف امو هلا او تيبأ إو ةمةعل | هن هو لينن نبا .

 | انعم يي تاصح دق ةبلغلا و ضبا ةقرانت ال نا هتح ةنم م اللإو فلالأ هيف امو |

 قءص اياوحن دنلا ىف 9 اع فذحت ملف كمر كلذلف ةيلغلا اند 0

 ظ ةغبانو بلغت ىشعا ملوقك ةفاضالاب ةصيصخت زاج 5 يذ يف كارتشالا ضرع

 ظ رعاشلا م)وتكو ناميقلا
 ٌ ا

 عودت اذه طوق 0 0 دق اهريغ يثو هل هلوقب 1 00 ابلاغ لوقو ٌْ

 نا عزو يبارعالا نبا 74 اننا قرع ادهتارظلو قش ؟اكتحي اكرابم نيتتا |
 رعاشلا لاقو موجنلا رئاس يف زئاج كلذ |

 0 ل ا ا

 د6 ءارتبالا
 امرك ب دا سوح ةدرصأل 2 2 6 اذ رضوا

 | رافعا نع داع هير تلك نإنا+ 1 ريخ_ داع وك كيرالا كيرف
 _- 2-5 7 - 8 17 2 مر و / 2 ا

 0- - مع 200 0 0 ١ ل

 رمل اي دار را ىوس < يف نإ 90 ا 75 1 ناَذأَ

 ل ا 0 ةديزملا ريغ ةيظنللا لمإوعلا نع درجملا مسالا ود ًادببلا |

 ىحن ةنم جيرصلا َ ٍ ب اديبللا ىقرسنج مسالا يلوتف كل ذك مسالا نك وه ءادتبالإو هب ىنتكم

 يف مسالل جرخم ةيظنللا لماوعلا نع درجلاو .ككثيخ اوموصت نإو .وحن لّوملاوئاق ديز



 ا

 ١ يم أ ع ساحو -- سمس »عده 070 ١ عاده

 ١ يويلا وت |[ نيف كيما انك. ريوالا , تباعا 0
 1 5 سعه 8-0 اص 0 كر

 | القن 2 0 ذأ ا 2 000 ولع 0 17

 ا 3 00 ةاسوص ١

 نايس ةفذحو اذ 0 0 2 لفنا 18

 ظ اهريغب ناب 0 اي تف نم أاهريغ دازي 0 0 في رعت |١ جادا هأزت 3

 تاللا و يف ةمزاللاف ة ةضر أعو هر نييزوض لع مالكلايف امدايزو هركدت ىلع ا مق |

 ا نفيرعتلا ةاداىنعم هنضتأ يف ةناف نالأ وخو ماللاو 1 ريغل دوب ةناف م مسا ٍ

 ةلصلاب نافرعم اهناف يتاللإو نيذلا وحنو ةقرافم ريغ ةدئاز هيف ماللإو فلالإو

 ةيف ةادالا تناك م اهوهّنو لّوعسلاو عسإلا كلذ لردو ةمزال ةدئاز انف ةادالأو

 لوةك لوالاف !هبودت؟ بفضولا عجبا وا .ةرورضلل ةزوجهف .ةضراعلا اماو. وب ةيمستلا
 ْ ش رعاشلا

 ريوالا تانب نع كتبت دنلو لقانعو اهوك أ كتينج دقلو

 رخآلا لوق ةلثمو معطلا ةءدرثت كلا م برذ قو سوا:تاني ةارأ

 دبع رشألا :ىدعلا ةنقىلع اطاذت ركب عام ءامدو ا

 رخبالا لووت كلذ نمو مصلا كلذ ينعي ةنال رس دارا
  ىرع نع سيقااب 0 تنطو كدددص , . ايهوعور نصقفرع تارا 11 كفر

 ةدايز وحنو نزولا ةماقال ا ىأز ةنكلو زب 2 تبط دارا

 و لكلا اهنم ع وحر مكعل 53 ارك ا 6 سلا ذه يق ماللإو فلالا

 ثراح يناثلا ادور ملل زوجلاب قمن دق ذادلاو ريكنتلا توجو يف زيبهلاكلاخما

 اولاقف هب فصولا عم 8 ماللاو تلون هيلع اولخدا مث أ درجم هب هي أى ام ندحو سا

 ناتديزم هيف هل كالا تل راض اس ل تي ىلا |

 1ظ05 دقو رم كة غض نم لونج 5 ىذا يلا ذه رثكاو ار اندم ل امال

 ِْ تانصلا ىرجم ير لو نايع الا ءاسأو هرداصملا ان نيع مسا 5 ردد٠ه نم لوننملا

 ظ 00 هللاو هب سم مدلا ابا نم لصالا يفوهو ناهنلاك نيع

 7 مر ا ا ا ا

 كس و دق رم

 ةبقعل 2ك َُث ردصم 3 ةنأم ةبلغلاب ايناع ريصي دقو



 0 يي يبي 00 م ا ا ل
 .نوب رشن 7 اما ترشي و ةنم نولكان اناركلا ملتمرشب ١ ايإ اذه ام . ىلاعت هل اود ةلشمو4م 51
 يف اك اقلعتم الو اظنل لوصول اا هب ّرَج ام ريغ فرحي مدار روتحا انباع ناك ولؤ فم يا
 ل فردا رولر + وراك ىلو شبللا هولا لف ذيل! لدي ترا :يذلأا»» ءاجوع

 نا زجي لل هيف تبغر يذلا ىف تدهز را ا 50اةل الز نيم رالي اظن لوصوملاوب

 ِهأوق نم ردن ايف الا دئاعلا ف ذي

 رتلع هللا ةبص نم ىلع آئيدو أه ىنتشي ةدهش يناسأن أو

 هيلع الق ةمصض نم دارا

 3 فير ملأ ة اذان 0 و4

 86 هيف 0 قر 8 0 ا اللا و ا افزع

 ذا ةفلا يف ةغلابم كاس تعضو اهنكل ةفّرعملا يف اهدحو ءاللا قرا هادم عه شم
 ةحوت 2 لصولا كلا ايدتحل 4 يدنبا اذاف مالكلا ُ ارود تايددلا ب كا تت 5

 هلا 1 1 كافور لما فلاحا الج لاخلا بهذ: و ايو طنلا نكمل
 ا لاق ِهمال يوو رمو ل و ذخ مل وف ترق د كلذ قعد لاعتسالا ركل

 سابتاال ضرعتلا نمو فرحا يف ةدايزا١ ىوعد نم هتمالسأ ترق 1 ل بهذمو

 ةنلافم .ىترمو ها هم وأ ةأسم ءانعالا ريغ يف لصولا ةرمش ءاتب 2 راب ماي ا

 ا هرووشللا ن :نافأ اع ءانغت ا ٠:لصولا ةزغ دعب ا نية هحار كلا لكن ِ دويعملا

 ةمكتوب حرر لي :باطرا هتملساو ىلو الو را و ف ها 0 :(نأشروأة كاف

 موق هل عطتلا اردو رو ريصلا قالا لنم ار ضخلا 4 ةعشلا قي: لضول !1ةزه يفت لقاح
 ٍض

1 

 ا 9 و تس سم وو جم - هه وممتع عم جس رع

 / نيبرض ىلع ةادالاب فيرعنلا نا ملعاف اذه تفرع دق ذإو "ناعفال هللا اهو هللا اي
 5 ىلاعت هأوق وع ِ اكمعو ١ 3 مد 0 ءايكل “الاف ينسجو يدهع |

 يف مديد كل ّ تلا 6 .وحنو . لودرلا نوعرذ صعف ًالوسر نوعرف ىلا انلسرا |
 رست 3 ناش ا نأ 00 نودذدب لك اهلخ نأ ةيسنحاو هي هل 6 د لوع

 5 25 !لحرلا تمن وح زو# ل ا د وال لولا ىب 9 ني ذلا الآ

 0 06 ةياوذ 0 نإو ةغلاب» نس 0 0 لومثل يف

 ةقينحلا ثرأي أ يف ٠ يي ل الإ |

 |١ 3 َنيِذلاَو 00 آلا اك امز 5 50 دَقَو |!
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 . اونك ليلق فيعض فذقيملاف ةلصلا لطن ل اذا مالا ضرالا ثييهو
 كلإو لحما ليبس نع دحيالو 2 هنس اب قطني ال درملاب نعي نم

 ادن 7 0 نسحا يذلا ىلع ماع مهضعب ةءأرق ة ةنمو هنس وه اع قطني ال دارا

 هعاطتقا زوجي ال ءادتبم ناك اذا دئاعلا : ينعي لكم لدول يتابلاهلع نا لزتخي نا
 فذحرجي ل ةلج وا اقرظ ناكولف نم 5 !درفم ربخلا نوكي نا آلا هفذحو ةلصلا نم

 تا ةلمهاو فرظلا نال لياد هتدا ارا لع ع كل فذح وأ رنئقيح ةنال دئاعلا

 لوني وهي ذلاتيأرو رادلاينوهيذلا ءاج ل وةتف لصولاب لفتسي نا انمدحإو لك
 ردئاع يف يلهم ريثك مدنع فذهلإو هلوؤو دئاعلا فذح هانم يف زوجي الو لعفيو
 ايروضتم دلصعم اًريضور << اذإ دئاحلا فادح ىح ةاليزاب تلإ تاك ل

 ٠ ىلاعت وأوق وحنو بي ةبهلل هوجرن نم هريدقل بهي وجرن نم هل اونك فصو وا لعنب

 اه كاذ كاف او ..لكاكالا يرش اب ادعت كلاس لوغو -:مانن يدر كلغ اخ
 كطضرلاب بي سيع دتاتلاةيماق دا اناث ا وكت عاب الو للا: ى الز ايساعل

 رعاشلا لوق هدهاشو ليلنف
 ابار وات امواله ىلا علاق

 ىلا كولش نم ماسبب لا منانما مام قبلا لفآ مظ يغبلا ةبقعا يذلا يف هريدنن
 ءاج وحن يف 5 ةلصننم اريض لمعنلاب بوصنملا دئاعلا ناكولو دادسلا قيرطو

 ىلع ةلالدلا نر. لاصفنالا ةدئاف تونت اليا هفذح زج ل تيركا هانا يذلا

 مانهالإو صاصنخالا
 . أ

 ىف ِس 0 ضاقت د تن 1 ا يفصوي ام 0

 0 وه ترم ي ذل 00 20000 ”ج يذلا ذك

 هنالك طخ قدس ناك 5 فصولا 0 اًرورجم دئاعلا فذ> زوجي ةنأ ينعي

 هيضاق تنا أم ضقاف هريدق . رضأق تناأم ضفاف . ىلاعت هللا لاق ىنملا يف ةلثم

 رعاشلا لاقو

 ابلاط تنح يذلا كارداب ىن يخي تنثنا اذا يدالت ينبع يف رغصي و

 اقلعتناو يعمم لطفل لوضرلل برج فرح وووخأ كئاعلا فدح طلخا زور

 ةلالدلاحوضول دئاعلا فذحن هب تررم يذلاب رم هريدت؛ثررم يذلاب رم كلوتك

 227كججبما ااا:

 تتصسبلع ا طك تظل را سال »ل ع ع نك امال
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 لا فاضت اه حّرص اذا كلذو ْ

 ١ نعاشلا لاق ىنمملا يق اهلقم ةنال ةنصلاب هوهبش
 ظ لدجيإو يأرلايذ الو ليصالا الو هتبوكح ىضرتلا ممتاب تنا ام

 ْ رخالا لاقو

 ظ عادلا راها توص انبر ىلا انطان - ١ ضغبأو ىنخ ال وذي

| 

 و ه سس ا 0 لل لا 3

 ١ و د املصَو ٌردصو م 561 تمار - 0 3ك
 414 أ

 ا 7-0 011 : 5 نما مو دو ا

 يفتتي يأ ريغ ايا فذحلااذ يقفو ع تبرأ مهضعلو
 58 7 مدعم مل ب رد 0 0 0 »ع 06 6-5 3 مل 6 1

 لن واو نوب تالت | لاك هد إو لاصو لاكتسي نإ
 | يلم زينك مهدنع افذغأو ل ا ا ا ِلطْن 1

 سعوا نك ْ بصتنأ ن | لو 0

 تينا املا دقو ناعف هما 0 العف: يو تاعف] 1 لعف' 2 زرمأ

 | ىلأ راقتفالا ح فرحملاب اهبش نال اهتإوخا نود يل تبرعأو تلاعف ةي ب ررعأ وحن

 ةنعزتنل مع. ىلاعن هلوقك افوذحم ا<دعبم دئاعلا ناكو
 رعاشلا |لوق لي و اوهمهأ هريدقن ٠ . اينع نحر 11 ىلع 5 , : 11و 75

 ىلففا مهيأ 1 ملسف 6 52 تيل أ ؟ذأ

 ءادتبم دئاعلا ناك ٠ ءاوس يا بارعا نم دب الف اف قوم هادعم 0 اذا امو

 حرصي ملاذا اذكو هوبا ماق معاب ررءاومحن هريغوا لضفا ود مهاب ررما وهغ اًروكذم

 رياب ررما وخت افوذحم اهدتبم دئاعلا ناك ءاوس اهبارغا نم دب الف يا اولا فاضت اهب

 ايا برعي نم برعلا نمو هوبا ماق يإو 0 7 ياب ررما وهن نكي موا لضفا

 اذ يو هل وو د + دش مها معيش ند نمل مث. موكل وا هيلو اتلاظم

3 
18 
 ام

 ع

 | فذح دج ةاساع موا« ا ١ 0 يأ ريغ اي أ فذحلا

 . مضعب لونك ةلصلا تلاط اذا آلا رثكي الو نسحيال ةنكل أدتبم وهو اهيلع دئاعلا
 . ىلاعت هلوق ةنمو اعيش كل لئاق 3 انا ام دارأ . اًعيغ كل لئاق يذلاب انا ام

 ْ 1 لا هاملا ينوه يذلا ودو معا هللاو ىنعملا . هلا ضرالا ينو هلا ءامسلا يف يذلا وهو
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ام لعج لع بصنلاف ةعفرو لدبلا بصنب 04 ماريخأو
 تح 3 رلإو اوغل اذو تعنص ل وعنم 

 رعاشلا لوف دح ىلع ةلوصوم اذب ةنع اًربخم اهدتبم ام لءج ىلع

 هاما لواضء | يفتش كا ميل ىاح خام عر ناين 0
 اتاطم نو تار ع ناف اذ فيس لعب ةينيم ةلاع نا دل

 اوك ىلع اذ تا - اذا ءيبجف ىرخا اياد ةران ا ءيجم كلاذلف لاوسلل

 اهنوك ىلع اذ تلح اذا اًيئاذنبا ءيجيو ةيلعف ةلمجب نوكي لئتيح ماهختسالا نال !ًىغل

 . ىلاعتهلؤق وربع يبا ةءارق كلذ للءو ةيمسا ةلمج نوكي ذيج ماهنتسالا نالةلوصوم

 ىلع ةهيصلو وفعلا نوةفني يذلا ىنعم ىلع وذعلا عقرب : ونعلا لق نوني اذام كندا ام

 ناعت هللا[ نا اهرك ذ ى اسف يا انو ردا وقنا نشك

 سا ٍِث رض 05 هلص ءةهدذعجب مري 3 ة 000

 21. م,-6

 لا يعنيك هب حو صل ا

 و يي 1 كو نوما سما
 لاعتسالا ند اهمزلي ام ناب يف ذخا اهيناعمحرشو ةلوصوملا ءايسالا دادعت نم غرف أمل

 لع ةلييشم ةلصب فرعا كرا 4 .نان لوضوم لك نا: الص اخوز:تايالا هذهي ركاشت

 | ةلصلا طرش نمو ايعورفو رك داو دارفالا يف هل قباطم لوصدوملا ىلا دئاع ريض

 مويشغف . ىلاعت هلوق وحث دوهعملا ةلزخ. ةلزخم وأ ةتفرع يذلا ءاج وحن ةدوبعم نا

 ماللإو فلالا ريغ فكاكنا لودوملا مم فيرعتلل بمن ملالإو . مهشغ !ه يلا نم

 لعافو لعف نهواووبا ديز يذلا ءاج وحن ربخو ادتبءنم ةنلوم ةيريخ ةلمج ةتلصف

 لد ريغ باطلا نال ةيبلط ةلج ةلصلانوكت نا زوحيالو هوخا مرك يذلا ءاج وه
 , فرظ نم اهبش اهب لوصوملا ةليجلا مافم موقيو فيرعتلل حصن الو 001

 دير يذلا وهلويع ع ذلا كلب نوح اقر دنع راوتماك ىلا لامس روكا طوعا

 اههشو ةلمجملاب لوصوأا لك دقو ديزا لصح ينذلإو كدنع ٌرقتسا يذلا هريدق'

 ةليج لوضوف يذلاو ةامحأب هين فرط لوصوم نق لذ ةنبإ عدلا! ندع

 ةصااخ يا ةحيرص ةفص ةتاصف ماللإو فلالا لوصوملا تاك نإو ربخو أدنبم يف
 |و جباك ةبهسالا اهيلع تبلغ يتلا فالخي فيرظو نحو هيا هل '

 عراضم لعنب ماللإوفلالا لصوت دقو اهب لصوي نال جيصل ال ااف بكارو بحاصو



 سس
 ىنعملا رظيو دحإو ظنلب امعورفو ريكذتلإو دارفالا يف اطاعتسأو اهوانب مدنع اهيف ٠

 ماق وذو ثوبا ماق وذو اهوبا ماقوذو اهوبا ماق وذو هوبا ماق وذ تيأر وحن دئاعلاب !

 رعاشلا لاق نهوبا |
 هاا إما يئارو يربي يفاصاوي وذو ليلخ كاذ ظ

 رخالا لاقو ينلصاوي يذلإو يا |
 تيوط وذو ترنح وذ يرثبو .يدجو يبا هام ءاملا ناف

 تلا وبا دشنا برع دقو تيوط يفاإو ترفح يتلا دارا
 اينانك ام مثدنع يذ نم يسحلا 0 مهتيتل تورسوم مارك اماف

 يف نسحلا وبا ركذ دقو ءانبلا ىلع اينانك ام دنع وذ نم يبسحن ةروهشملا ةيإورلاو
 0 ل رع اا رجلا احا فرم ةلكمرلا 55 قا ترا راتك

 |معورفو ريكذنلاو دارفالا ىفولا>فالنخا ال ظنللا فالئخا يف يذلا ىرجي !هٌوارجا
 ةماركلإو . هب هللا ككضف وذ لضفلاب . ءارنلا يح مضلا ىلع ىو ابا [عطارفوللا
 اهيل كيركا يلا ةماز لاو هللا ككضف يذلا لفنلاب ىنعملاو . هب هللا كمركا تاذ |
 براق بل ءاقب عم ءانلإو فلالاب تاذ عجابرو |

 قئاس ريغب نضمي تاوذ 2 قباوس قنيأ نر امتعج

 ام دعب تعقتو اذا هعورفو يذلا ىنعم ىلع ةلالدلا يف ام ةلزنب ةاوصوم نوكتف اذ امإو

 نم الو ام اذ ىلع مدقتي ل ىت# ةاغلم وا اهب اًراشم نكي لل ام اهتخا نم وأ ةيءاهغتسالا ؤ
 اودشنإو نويفوكلا هزاجإو ةلوصو» نوكت نا نيبرصبلا دنع اذ يف زجي مل ناتيماهختسالا

 خرتم نبا لوق د

 كرت ل اج للا هس اجا ةلا> فرش لسا كل ظ
 نيلمحتو ةراشا مسأ اذه نا ربظالاو ليج وهو قِدَظ نياتيذلاو دارملا نا نيعاز

 دقف نيتيماينتسالا نم وا ام دغب اذ تعقو اذا ف قيلطأل اووحم اذهو ريدقتلإو لاح ٠

 كلذلو نع الكي اذه كو تماَذلإ: اذا نعو, كنفاولا ذاتك ن5 نبه ار اننس نوت
 لمهف اكيذو اذاو و للعلا دلي ىغ ياها بباواقتاد نوكتنإل ةقز خور

 يف اطوخد ةاغلم نوكت نإو ماهنتسالا مسا نع اهب اًربخم ةلوصوم نوكت نا ذئةيح اهبف |[
 نا اذه باوجلا ينو ماهنتسالا نم لدبلا يف نيلاتحالا رثا ربظي و اهجورخك مالكلا
 ارش ما اريخأ تعنص اذام تلق اذا ام هسبالم وا ماهذتسالا ريمض نم اذ دعب ام غرف

 هيه
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 رمآالكلا ف 2 ملت مل اذإ نم وأ ر_ماهفتسا م كعب دا لثمو

 كلتو دحأو لاللا أو ايعتجو اهتينثنو ياو يذلا ين نس لوعتسا انما تالوصوملا نه

 امك اي ا لتعي نأ يف نم اماف يأو اذو وذو ماللإو فلالا اواعو نم

 1 تمي وه دق لنر# ىلا يبعأ هحانج رعي نم له لكلا كردأ

 ا الج هلق ةنعمو كلا كالا ملا ىف نم ديت كو . قاعتولوتك الكير

 نم منو فت”اجر ىلع ع يشك ند مخمو يطب ع ع يشمي ند منت عام نم باد 51 قاخ

 لدفو لتعي نر« ريض هيلع داعف لفعي نم كح ةباد لكىلع بلغ . عبرا ىلع يشم

 ظنللا راثغإو ىلا رابنعا اهريمتق: نوجو هعورفو يذلا كما نم نوكتو ةليدتت

 هلل نكنم تنفي تو ٠ ىلاعت هآوقو . هب نءؤي نع 0 ءو ٠ ىلآعن د وةك رثكا وهو

 رعاشلا لوقو كلما تناك نء ملفك ديج ”يبرع ىندملا رابثعإو . هاوسرو
 نارطدي بسذااي (خن ه لثم ن؟ 5 يننوخغال ينتدهاع ..ئاخاك شعل

 أ.. عيمج يف نم ىرجت يرجتث ١! امإو . كيلا نوعمتسا نم مومو .٠ لجو رع لاقو

 يدب يلاعت هلوق ومغ لفعي الامل نوكت انإو لفعي نأ نوكتال اهنا الآ ركذ
 سيدال كو . كل باط ام اوككاف . ىلاعتا هلزق: رزغا الطمي نان“ تاعفاو:د نياك
 هد 1 وا ا كل اوك هرمأ مييألو ٠ عابرو كالت

 قامادغ و. ىلاعت هل هلوق وحن هريغ عم الا لتعي نع ع 5 قاطق الو تيأز 0

 نكمل ينعم 7 املس نوكتف مالا تفلالا اَنإَو : :لضوالا قامو تاوشلا

 الع 0 تف را 00 برض يذلا "تلق: كناك تابزانسلإو نوير

 ىحن يف ماللإو فلالا ناا ىلع كلادي و ”نبرض يناللإو طوبرض نيذلإو امبرض نافللإو
 تلق اذا فوصوملا نع امعم.ةخصلا واخ ناسا لرالا روما لوصو. مسأ براضلا

 امويلع ةفصلا تدمتعا دق لوصوم. مسا انه ماللإو فاالا نا الولف نسحلا يركلا ءاج
 يناذلا ابمودب جنن 15 ماللإو فلالا عم فوصوملا نع اهولخ عبقل فوصوملا ىلع ديتعت
 لاعا ثلاانلا مسالا ىلع الا ريضلا دوعل الل ةناقب هن 7 يندملا حلما و © ابيل اع ريمضلا دوع

 فلالا نا الولف سءاا ديز هوبا براضلا ءاج كالرتك يدلل ىنعب ابعم لءافلا مسا

 : ١ لفتت لاعا عنم : ناكل قمتلا فس تبان دق ابنم لعاتلا مسإو يذلا ىنعي ماللإو

 ا فرعالاو ةصاخ ىل ٍط ةغل يف ةلوصوم نو 2 وذامإو أامودب ة ةنم قحا ابعم ىفملا ىنعك

 ا م ا 2 تب

0 

 كسسسللسلبل

 لل بسبب بيبا 0000١1010

 0 سس بل وو يي رع وش ملم تا سس ع ع يت لس ل ع وو ع ل



 رجارلا لوق كلذ ىلع
 احابصلا |وميك نوذللا نحت

 تاَّذ يبدل هيأ يكاكَو

 ناذللا وحن روكذملا فذحلا نع اضيوعت نونلا ممضعب ددش اذه امنم لوالا فذ دذح |
 اضيوعت كلذ لعجي ناتو ناذ لوقف ناتو ناذ نم نونلا ددش نم مهنمو ناتللإو ٌْ
 اك |ولعف ىلالا ءاج وحن هأنعمب ىل الو لقعب نم عيجل نيذلا اهو امان فلا نع ]

 ةنال كل ذكنيذلإو هظنل نم هل دحإو ال ةنال عمج مسا وهو |ولعف نيذلا ءاج لوقت |

 نال موهملا يف هإواسل هل اسهج نيذلا ن ناك ولف, .ريغلو هل ماع يذلإو لقعي نب صوصخم
 عيجلا قالطإو عومجلا ءاها نم نيذلإو ىل الاف فطعلاب راركتلا ةلالدك عيجبل ةلالد
 ءايلاب نوكي هتاينعي انلطمنيذلا هلوق ولاعتسأ ينيوخنلاىلعجرح اليوغل حالطصا اهييلع .

 ةليق قالطالاب دارللاذه نا ىلع لديو ينبم نال ٌرحلإو بصنلإو عفرلا يف نونلإو

 ركذملا عيجملا ىرجم نيذلا يرجي نم برعلانم نأ ىلع هبتف فطن مفر وزولاب مكعب و
 ءالوه دنع ءايلاب تيذلا ءيحف بصنلاو ّرحلا يف ءايب و عفرلا يف وأب ةلعج ماسلا

 نيذلإو دييتنلا كلذ مدع وه قالطالا كلذ نا ملعف بصنلإو رجا لماعب ديقم

 ]ودشنإو ليقعونب مث مضعب لاقو ليذه مث لاسلا ركذلا عج ىرج نيذلا نوري

 فذحيو هريغ وا ناك القاع ماسلا تنّوملا عيجل يئاللإو يتاللا ةلوصوملا ءامسالا نمو

 نيذلا ىنعب ءاللا يجي دقو ضيحلا نم نسي ءاللإو وحن ءاللإو تاللا لاقيف امهتاي

 ! هلوقكا ظ

 اويكو ةرضدسماللا اكلم. رنه. جافرمأب اعؤابلا لذ

 رخالا قونكا الوب ىلوالا هيجي دق اك
 اه نكفلاخ ةماعلا رواتب ولالا ابله

 نيتغللا نيب عمج دقو رخالا لاقو
 يلب امو نونملا انيلبتف اًيدق انبايش تلمت دق بوطخ كلتف

 لبقلا ادملاك عو رلا موي نهارت نال نسا أ لبر ظ
 هلوق يف ةروكذم رخا ءامسا اهنمو

 هش ءايط دنع وذ اًذكهَو ركذ ان يواس لأ مو نو

 احاحلل ةراخ لخلا موي



 0-2 ا 1 هك رمل نبل 20 هاوص

 انه زأ ننطنأ كلانهب أ انه وأ ةف هي وأ دعبلا يف
 ناككا ناك ناف انهام لاقيف هيبنتلا ءاه ةنحلت دقو انهب بيرتلا ناكملا ىلا راشي
 ١ اًضيا ديعبلا ناكملاىلا راشيو كلانهو كانه وحن اب:ودو ماللا عم فاكلاب ةيح !ديعل
 ةمرلا وذ لاق اهرسكو ءاطا متن انهو رغب

 موننيه نامالإو لئامشلا "تاذ ام نفانه نءو أنه و انه

 ظ رخالا لوقكناهزلا انهب دارب دقو
 تلجأ نإوب تناك يذلا اذيزو سي ياو قدروا سعر

 تيل ًاينث ٠ اذإ آلَ 1 ىثن الا يذلا ءامسالا لوصؤم 0
 ك0 ل ج نزاو كك ايو ديك ةلييط لك
 3 0 مثلا © 0 ّئ 1 3 زو ل7 -- 9 ع 321

 دصق كب ضيرعتو تصل دامس لاثو نيد نم نوناو

 م <ءو ع ل ه4 5 وص _غ

 1 انطن اولا مدعو اتلطم ةياذلا را يذلا بح

 11901 دال و ماو او تألل أب

 ةلمجم لصولا ىلا رذتفا أم يبسالا لوصوملاف يرحو يممأ نيبرض ىلع 0

 هنلص عموه لأ فرح لكوه يفرحلا لوصوملاوىنهملاب ىقئال ريمض لع ةلشم ةدوبعم
 ضرالا ميياع تقاضو . ىلاعت 0 يف امو لعفت نا ديرا كلوقيف نأ

 ىل مدحا دويأ , ىلاعت هلوق لثم يف, ولو ىلا ننحت: يل كنج ومن يو .٠ تبحر ام
 ةنمو يسرانلا يلع وبا كلذ ىلع صف ريمتلا كدحا دوي ملعا هللاوىندملا .ةنس فلا رمعب

 ةلينق لوق

 قنحلا ظيفملا وهو ىتالا نم ابرو تننم ول كرض ناكأم
 / ىثلإو دحاولل يذلا اهنهف ةلوصوملا ءاممالا امإو هيلع كنتم كّرض ناكام هريدفن
 ناكو نيتنئالاو نينثالل ابصنو ارج نيدللإو نيذللاو امفز نانللإو ناذللاو ةدحاوال
 ل نيينبم اناك لل يتلإو يذلا نا آلا نارملإو نايجشلاك ناينللاو نايذللا اهيف سايفلا
 | نادكاس ىتتلاف ةنكأس تقب لب ةينئنلا ةمالع لبق مني لف كيب رحتلا يف ظح اهييئابل نكي
 ب ب حي بسسس سس ي حجيج يس يا سس بس يس سس سس ا



 ه2 207 ه2 راف 1 3 2 كرو»و سلا

 زارع( ذا نبت (ننَك هاوس قو عربا 2 ا ٍناذو
 ا 2و 2 3-6 5

 6-7 ل 6 5

 هوشتبم أه ثمىهلك كر مالو ةعم 5 0 قد 0 م

 كفادتعو يطا الو اًلكتم سيلو رضاحما ةلزنم لازاعو | رضاحرلع لد ام ةراشالا مسا ||

 يذو دحاولل اذ برغلا يق لف انعورفو رك ذتلاو دا ارفالا او دعبلاو بارلا بسس ها

 ا نيد :اللو نينثالل ابصنو اًرج نيتو نيذو اعفرناتو ناذو ةدحاولل هتو ان دو يلو هذو ْ

 دقو لعب نم يف لعتسي اه راك و ١١ را رو ءالوأو

 واوذك هريغل يجن ا

 مايالا كناوا لعا 0 ءلاو ىوللا ةلزتم لعل لزانملا مذ ١

 ينبأ رصنلإو مظعلا ن ارثلا لزن هبو زابحتا لهال دملاف رصقلإو دملا 1 ا

 8 لاح ىلع لدي م باطخملا فاك ة اعلا مسا ىتب د1 تيعللاب فا زيغا اذإو

لوق ةةعملا زارتحا اًبلاغيلوقو ”نكاذو كاذو اك اذو كاذوكا ذي ْ
 كلذ . كلاش ه

 مسان اكل امسا تناكوا اهنال فرح اهنأب فاكلا هذه ىلع مح انإو . رهطإو مك ريخ |

 ريكنتلا لبقي ال ةنال ةفاضالا لبقي ال ةراشالا منا نال يفتنم مزاللإو اًناضع ا |

 لافيف ةينثتلا يف دازت الو اليلق عيمجلا يفو !.لاغ دارفالا يف مال فاكلا لبق دازتو |

 كلالوإو كالوإو كئلوإو كنينو كناتو كنيذو كناذو كلتو كيتو كلذو كاذ |

 نود فاكلاب نورقملاو ا نوارتكالا متزو ل يعبلا سديلل ابنك ةلثمالا الإ هده ظ
 طسوتمل ماللا

 ءارنلا نا هدر يف ينكيو هيلع ليادال مت وهو ديعبلل ماللا عم فاكلاب نورقملا ناو 2

ْ 
 ظ

 برذلا اوديرب ل اذا.نيبرايحا ع تالف يول اللا نف؛كلتو كلذت الغلا نان كح

 00 دعبو برقن اتبترم الا م دنع ةر انااا سل 0 كلذ آلا نولوذي ال

 ناذهو هذهو اذه وحن !ًرينك درجلا هيبننلا ءاه قولنو ملع اهب طبت هيف كوكشم هريغ

 ةفرط لونك ًآليلق ماللا نود فاكلاب نورذملإو ءالوهو ناتاهو

 ددوملا فارطلا كاذه لها الو 2يفنوركتي ال ءاربغ ينب تيأر

 هعنت#م اهتمدق نا ماللإو كَ كلذاو كلاذه زوجي الو

 الص املا هب بو ناكملا ناد ل انهو ظ

 ا 7772# ط7ط7ططلطلطملاا
 ا



 احب

 تومرضحو كبلعب ون كلذو نوكسلا ىلع ىنبيف هاي هرخ1 نكي مل ام جتنلا ىلع لوالا

 ىنبيق هيورمعو هيوبيس يف هب وك ثوص مسا نكي مل ام برعيف يناثلا امإو برك يدعمو
 سيلا *يرمإو سمش دبع وحن فاضملا امإو بارعالا يس اط ظح ال تإوصالا نال

 هيلع يفام قخيالو ديعس يبإو ةفاحت يبأك ىنكلا ةنم ناف بكرملا ماسقا رثكا وهو
 راشتنالإو ةرثكلا نم

 ل ع هى 0 0200 0 ب 2 د 7 هن

 2 وهو اظنل ضاخشالا ملعك ملع سانجالا ضعبل إوعضوو

 < 32 2 2 2 ج2 ل 0

 6” همر دج 2 نتا 1ع مو 7 ع 2

 2 ل 9 1 هه 2 1
 ةرجنلل ملع ران وَ هربولل ةرب ةلثمو

 عضو ىلا اهيف جانحي ال ا ضرالا شانحإو شوحولاو عابسلاك فلؤتال يتلا سانجالا
 | فرعملا ةراشا هيلا هياراشم سنجل اهيفلعلا عضوب كلذ نع تضوعف اهصاختال مالعالا

 دوهمملا دحإوللو عبضلا نم أرجا ةماسا ونكت لو.شلل ملص: كلذلو ماللإو فلالاب
 نابي نب نايه ملوقك فلؤي ام سنجل ملا اذه عضوي دقو للبقم ةماسا اذه ومتك

 نايعا سانجالا مالعا تايمسو سرفلل ءاضااوبإو قهحالل ءاذغدلا وبإو لوهجلل

 قباو دسالل ةنانيإ) تراثا وب ةنمو ةيلاعتلل ةلاسثاو "برتملل ةربنك نايغالاف ناككو

 قاتلا انو كاما نما كراعل وبل تلزاو تازعلآ ةيآذ نيو قناقلل هلاك اكل

 ءانبلا ىهتحيف لازغب ههبش لككيل اذن وم ىنعملا ىلع ادلع :ولعج ةرجخلل راجت ةربللا ةربكف
 يدإو لطابللو بايه نببايخ نارسفلل إولاقو ةرسيملل راسي و ةيعلل داج- كلذنمو

 ءامسالا قه ةيناك فصن ةعبزإو ةنالث فعض ةتس وحن ةقلطاا دادعالا ةنمو بِيفت

 كلذو لاوتسالا هي يصنخلا معلا ىرجم اهتايرل امالعا تيمسو سانجا ءامما اهلك

 اهنم عني و لاخلا ىلع تبصتنا اهدعب ةركتلاب تفصو اذإوماللإو فلالا لبتن ال اهنال

 يف يصخشلا ملعلا تكراش اهلف ناتديرالا .:ونلإو فلالا وا ثينانلا ءات ويف ام فرصلا
 هب تتح محلا
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 نكي ل ناو موقثك ماو ركب يبأك ةينك يس ماوا تأ اًردصم اًقاضم ناك نا معلا
 فنإو ةنقو ةطبك اًبنل يبس هتعض وا نيدباعلا نيزك ىلا ةعفرب رعشا ناف كلذك

 عمتجا اذإو كلذ وحنو وردعو ديرك صاخلا مئالا يس كلاذك نت 00 او ةقانلا |

 ديز اذه و فلل ىلآ م تالا قلص 0 درغم 01 اف بلل رح خا ريغ عم تكلل

 اة 7 لاخلا ىسملابا ل والا مسالا ليوأت ىلع زرك ديعسو ةلعإ

 سس 007 م دِيقللاو مسالا نيب عيجلا ِف نوبردبلا زوي و مسالا اذه بحاص
 9 ذه و عابتالاف كي عفرلاب عل طنلاو عابت الا هيف نويفوكلا زاجاو ةفاضالا الأ

 ىا لوالل انا يناثلا لع زرك ديعسب تررمو ازرك ١ ديعساتي أرو زرك ”ديعس

 ١ لوقت ةعقرتا نان كلو لعق ناعما دتطتت ارك ثيغفير كررم 0 ب ةئمالده |

 لفابنلا انا ال كاذا قب ةزوتك ةركل! لاق اموا رك وه افسح لفن ؟تيضاب [توؤلم

 اذه نيكرب اناك ءاوس عابتالا نم دب الف نيدرنم بقللاو مسالا نكي ملاذا امإو

 ظ

 ةطب هللا دبع | ةهوتنلكأل فاخر اذه زفاور اهدحااءانتقابلا غنا هللادع
 مز 4 9

 0 < لاّعرأ 1 و مَ لفك 1 وقنم ةنماو

 أ 0 5 ا و ةنال لجغرمو لوقنم ىلا ممقني معلا
 كعسو كفك ردصم ن نما ل ودا لجر مسأ ددا | ةزمأ م تأ 5 00-5 هوم

 ره و 5 ىلعف نم وأ كدأو 0 مسا وا دوعسمو د6 كنراخ ةفيص وأ و

 تس سسوس تن يح بي سس

 ارث طب ان وحت ةلمجج وا ركشيو ديزي وحت عراضم لءف ل

 هلوق يف ديزيو هر قربو |

 لك م انيلع ل 0 هدول ل ف اا

 2200007 8 ِ- ها ل 0

 أب رغأ 5 م هنو رعب تكلا ابيك مرو امو ةلمجو

 هه ع ع 912 2 مك

 م هي 0 0 لآ مسقني هاضنل كا ة لا معلا

 0 ل لكل ا ب ا 204
 0-00 00 0 رفا الءافو ةلعف وا امبخوا 08 0

 د
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 رخآلا لاقو ,
 دحللا ميحنأاب مامالا سيل ىدق نيبيبخلا رصن نم يندق

 اهرسكوءاطلا نوكسإ ىورب م كتزعب طقاطق ا يونيتغللا نيب عيجت

 رعاشلا لاق رطق رطقو ينطق ينطق ىورنو اهنودو ءاي عم

 ينطب تالم دق !ديور ًالبه ينطق لاقو ضوحلا ًالتما

 د« ملعلا “
 ٍِ 00 3 مهر «اووم ومر ىف
 أتنرخو د ةيلع اتلطم يسهل نعي 0

 قشاوَو ةليهو رمفدشو قحألو ندع و ن رك و

 ىلع لادلا وه يصخلا اعلاف يسنج معو يصخش مع نيب رض ىلع نيبوغلا دنع ملعلا

 لادلاف ويف ةكرشلا عنم هجو ىلع هل ظفللا عضو درع؟ لب ديق الب يا اقلطم نيعم
 اه ةفرعم لك ناف فراعملا رئا_. نع هزيي ملعلل ةصاخ اتلطمو فراعللل سنج نيعم ىلع
 ةيظنل ام ةنيرفلا كلتو وظنل ةلالد نع ةجراخ ةنيرفب نبيعتلا ىلع ةتلالد معلا الخ

 ةكرشلا عنم هجو ىلع يلوقو ةبيغلإو روضحلاك ةيونعم امإو ةلصلاو ماللإو فلالاك

 عضوب نبعم ىلع لدب ةناف سمشلاك صفخلاب ددإو 5 يذلا سنجلا ممال جرذم هيف

 ىهف يسنجلا ملعلا امإو ةكرشلا عنم هجو ىلع سيل هل ظنلل ا هل ظنللا

 ملك ناسا 0 غلا لعلا ىرجم ىرج سجمسا لك

 فكدو رذعجح نءركذلا نم ملهلا ول وا هامسم ىصخت 51 معلا م"ىلاعت هللا اكن هلع

 نبيعت ىلا جانحي يذلأ ينمي فاوبو ذخت ام هنيمعت ىلا جانت امو قنر تاغنوملا

 معلا وا مالعاف ةروك ذملا ةلثمالاب كلذ 0 هن دقو ايلا تفلوي د دع يذلا وه

 1 لا امسا اهنمو ءاسلا يف قنرخو لاجرلا يف رفعجك سنالإو نجإو ةكئالملا هايس
 امو بالكلإو مغلاو لبالإو لدخناو ةنكمالاو لئابنلا ءامناك فاويو ذخن' ام مالعإو

 قشاوو ةاشل ةليهو ليج مثدشو سرفل حالو دلبأ ندعو ةلوبنل نرف وحن كلذ هبشا

 0 نوعي © لت رارع تاب ٠ اوااقو بلكا
 هه ا سهام مو <

 ارح 5 اوس نإ اذ نرخ ابقلو ةيكو يناجي

 ٌفدر كلا عب لينك 250 يي 54 0

 ظ
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 | ماف ءامنالا يف اهعوقو ةرثكل ٌرحلاب ةبيبش اهنال عابتالا ةرسك لعفلا يتنت تون اهلبق ام
 ىرغ ةبطاخلا *اي لبق يتلا ةرسكلا فالف ءايلا يا ةياقولا نون اهعم آلا لعفلاب قمت
 نع لاعنالا اوناصف لعنلاب ةصئخم ةبطاخنا ءاي نال ملا هبشت ال ا_ماف نيلعفت

 | لصفنالو يفك يك ل كاررك ةبادرلا نون قاحلاب ملكتلا ءايل ةرسكلا
 هجولإو يسيل ماركلا موقلا بهذ ذا ون نر» ردن اهف الا نونلا نودب لعفلاب ءايلا
 ليصنتوينف اهاوخا ىدحاو "نا ينعا فرحا ءايلا بدن اذا اما ياياس يا وا ينسيل
 آيا كرتن لو ميم تنك ينتيل اي وحن نونلا قاحلا بجو تيل نراك نا بصانلا ناف

 ا : 2 ولوق ون نم ردن ايف

 يلام ضعب دنفإو ةفداصا يىتيا لاق ذا رباج يل

 . ىموم هل | ىلا علطا يلعل . ىلاعت هلوق وحن نونلا نم اهدرجت هجولاف لعل ناك نأ

 ظ اونك ةرو رضلا يف آلا نونلا اهنحت الو . بابسالا غلبا ينعل . ىلاعت هلوقو
 دجام ضيبالاربق اهب طخا ينلعل 0 ناريعا تلثف

 0 ا ا<إ ءايل بضانلا نآف ,نأو

 051 كل 2 كاك ا نايل 0 ارق و مر ااا
 نادت نأ ابيف م لمعنلا ن“ هبشلا ةبيرق فورا لا هذه ل امْذحو نونلا تانثاب

 كر اما يرو !هييات رف ىرخا هع نامت ال ناورمم الت فار لمنلا عر 6اع
 ا|عاوخا ىلع اهتيزم ىلع اهيبنت لكتملا ءاي ىلبق نونلا قاحملا بلاغلا يف اهموزلب تيل
 لعل ثدخو اهلبق اب اهدعب أم قاعتي الو ءادتبالا ىنعم ريغت تاس للا حلا ق

 اهدعبام قيلعت 37 فورح اهيبتل لهنلا نع اهتاوخا نم دعبا اننال دي رَلا ةبلغن

 آلا نونلا ابلبق قولت ل ةرورجي هايلا تناك اذإو جفت كللعل بن كلوق يف م ابلبق ام

 نعو نم أءاف اهنخا طق وأ بسح ىنعب دقوا 39 1 نع رأ 4ا نوكي ن ١

 كيياولا لح نانا مارد اف الا ب ين وح نودلا نم 0 دب الؤ

 ينم :م سيق الو سيق نم تسل مع ]1 املا"اا

 || اذكو . ارذع يندل ن. . عفان ةءارقك قت ال 1 1 قاما اهيف رثكآلاف ندل امإو
 يطفو يدق نال ندل نم سكعلابف طقو دق امإو لادلا ةمصمشا ةنا آلا ركب وبا اق

 رعاشلا لوق اهدهاوش نمو ينطقو يندق نم رثكأ ممالك يف
 اعمجا كلئانا اذ ينع َىنذنل ةفلح هللاب لاق يندقلاق اذا



19 

 ساسي ب سس بسسس سس بس تس ب يس سس سس سنن ميسا

 ظ

 الصو 4 ل 26 كفو الصف مزلا ةبتراا داحتأ قو 2 5 0 ود 2-0-0 ّ 1 2 0

 ءاه لصفا وأ لصو هلوق و يح أب دارملا نأ نام لو سحب ند هدودغتم

 5 رصخالا م كن بح 0 ةناف صخأ انبخم 5 وألا نإ ريض يناث لك و ةيمشأا 0 و هكا

 قم هنأ ةرورض ملعف لاصننالا عم هريغ ميدقنو صخالا ميدقت ني ريخو لاصتالا عم

 ضيا لءو صخالا مدقن بجي لاصنالا عم ةنال لاصفنالا بجو صخالا ريغ مدن

 ضيا زاجو ةنمص طرش دجو دق ةنال لاصنالا يناثلا يف زاج مدقن ى* صخالا نا

 مدقملا ناك اذا مث هريغو صخالا ميدنن نيب لاصفنالا لاح يف ريخ دق نال لاصننالا

 ناك نان ايت 6 اقم _ىأ ةضرلا ىف انلاخخ نركي نارعاغ صخالا نيغىيرييعلا

 | ينمعإو كايا ةتيطعا مردلا وح كلذو لاحي هدعب ام لاصتا زجي ل ةبترلا يف الاخ
 | ةلمادب نكب لاب آخرا كد ناك ناق' ةبترلا كيل ايواَسم ناك نإو يايا :كٌواطعا

 دنا دحتا ىراف بئاغل ناك نإو كايا كتملءو يايا ينتتننظ كلوتك لاصننالا

 ١ ناو لاصتالا هيف نكمي الو هايا ةتنظ ديز لون بطاخل ناك اذا اكوبف نيريمضلا
 طينل نبا سلغ» لوك لاصتالا ةيف ”يجي دقو لاصننالا هجولاف اظنل فلنخا

 ابان خلا عرقب ادايمغخضل  ةغضلببيطت يسنن تاعج دقو

 1 رخآلا لوقو

 ذْلإ عمركم وذق ةاطانا ةجتبو طسب ناسحالا يف كهجول

 ١ الصو هيف بيغلا عن دقو ةلوقو . اهوهرضنإو هوجو سانلا ندحا ه .يئاسكلا حو

 ظنالا يف فالئخالا وهو ديتب لب اًفلظم ةبيغلا يف
 ا 8 1 ٍ 2 نإ هد مج هيس*د ص سود

 6 8 - ا 2 7 5 0 5 2-7 . 0-0

 001 ا
 5 7 00 0017 8 2 م -

 بح ْنَو 0 عا لعل خرا ن1 *زباتو 2و اشف ينتيلو
 لل 0-00 - هم وص

4- 

 هموم 612 ا هي .- تاس : 2306 لا ى 5
 .٠ -. . 2 ل هيصا .ه -. م -. ِ 5 ها

 يغب دئاضيافذح ايطقوي دف: :قاو: لق يرد :قردلبقتو
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 اني يم ا مصمم اا ا ا ل ع صم ع اج يدلل مست. ١ يك كارل اهو ل خر حدا هيف لج هر مو هيلو هوز ل ع هي وو ور يو يل ب وم عدل حس سس مس يل ل ل ل لع ااا ا د يس وس بس يبيك

 . ا 0 - 0

 10310 اس د سس

 ل

 عاطتسي ءيثب امكعنبو اهيف نعللاتيبا عيطت الف

 يو بوصند . لوالا لاخلا يف ةنال ضيا عوفرم 8 باعلا ح كرش نس بطاخلاو

 - ّ اكعنمو هأيا يناسو ويناس وح ناهجولا ةرو 5كملا ءاطا يف زوجش رو رجم يناثلا
 متنإو اهوكتزلنأ ٠ ىلاعت هلوق يف !؟ راكإو نسحا تارينل عم لاصنالا نا الا اهايا
 1 كك]» هللا نا .لسو هيلحمثلا ىلص لونك ةعسلا يف زئاج لاصفن الإو ٠ نوهراك
 اي لاصنمالا ناقل تمي سلا عواطف راو . ل اش

 كو 1 1 لاح 00 اك را وكدا اول مايا ملل

 هيف زوم ةناف ةعنكف قيدصلا اما كلوق نم ءاطاكف يناثلا امإو كتيطعإو 00
 ربخاو لصالا يف ربخ ناك بوصن» نال اذيا لاصفنالإو لوعنملاب ةيمشل لاصنالا
 يف هترثكل لاصنالا راخا ميحصأإو لاصننالا مرثكا رانخإو لاصتالا يف هل ظحال
 ةنكي نا . دايص نبا يف ةنع هللا يضر رهل سو هيلع هللا ىلص هلونك جيصفلا رثنلإو لضنلا

 هيلع ) هب قثوي نع هبوبيس 007 هلتق يف كل ريخ 76-2 نإو هيلع طلست 7

 دوشالا يال دننأو ( يسيل دج ر

 امالي هيأ يدق راما ىو اا كب تاك دل واف

 هاوقكر عشلا يف اج لاصننالا امأو
 ٌريغتي دن ناضالإود,ملا نع لاندعب لاح دنلهايا تاكل

 لاصنالا ناف كايا نوكي الو .كابا سيل ينوتا وحن ءانثتسالايف الارثنلا يف ءىج لو

 هلوقك ةروزضلا نماوبف
 ماركلا مونلا بهذ ذا سيطلا ديدعك وق تددع

 1 7 م بابنف هيننلخوخن امإو

 نيبو كضالا ةقربخ هنا ىلإ ارطن :لاصنن الآ رادع نم م.م ثرأو لاصتالا رانخي

 2 رعشلا يف الا هبل رثعي داكبال ل اصننالاو . ملشنل اًرينك مكاراولو ًاليلق كمانم
 نحإلاوناغضالاب كر ددءاجرا 6 دقو هايا كليدح يخأ

- 

 2 كا يف هسا تل مس سامع 5 صا هاص

 ٍلاصفنا يف تكش ام نمدقو ٍلاصتا يف صخألا مدقو ٠

 ١ ةناركذ مث لاصفنالاو لاصتالا نم ءاطلا يف زوجي هنا ملعف هينئلخ كاذك لاذف هيف ةيأر

 ١ يف هللا مكيري ذا . ىلاعت ِهلؤق يف زيزعلا باتكلا يف ءاج دق لاصتالا ثرال يضرب

 ْ بطاخلا نر ٠ صخأ م لكنا نأ تملع امل صخأ اطواأ نيريمض يناث امم ءاطا نأف

ّ 

 ظ
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 ذئاو عاقتراوذو
 2 ا 3 م كايا ا عار انا

 5 نس ع رغنلاو يايإ ف لاصفنا يف باصتنأ ود و
 5 6 ل 00 م

 ا 1

0 
0 

 ىل اكراش. هل نحتو ملكتلل انا وهو عفرااب تلا نايرض ل كهل رولا

 نهو مو اهو يثو ودو هلإوحا بسحب بطافعلا ن 6 ومنو اوان 1 رن إو تنأو اميظعت

 ال عورذلإو هلونب ريكذنلإو دارفالا عورف ةلث.ا ىلا 1 نقار هلا زخا كلل تتاح

 كايإو لكتلل يايا وحن ىنعملا ىلع لدي امب اقدرم ايا وهو بمصنلاب صنخم يناثلإو هبنشن
 امكأياو 1 كايإو انايا وحن ةرهاظ ريكذلإو دارفالاعورفو بئاغلل «ايإو بطاؤخلل

 رهانات ماياو اهايإو اهايإو هايإو نكايإو كاياو

 5 كولا نعام الممل سمات عبو
 ن٠ ضرغلا نال للدتملا هيف نكي عضوم يف لوتسي ال لصفنملا هلا نا لصالا
 قه كلذ ىبأي لصحلا عضوم ىلهننملا عضوو راصنخالا ىلا لصوتلا ريسفلا عضو
 ىحن لءاعلا ىلع مدقن اذا 5 لاصتالا رذعتي ثيح الا نوكي ال نا لدننملا ريسفلا

 ن٠ رصحلا بلقنا تق امنا تلقول كلناف انا ماق امنا وحن اًرودحم ناكوا دبعن 0 ْ

 ايف ةييادر تعاذا» لاطنالا رم انام ةزكلا اج فراش! لءانلا
 0 لتر نار ف امرك وك ]املا ىو نأ اهعاوخلا ىدعا را ناكل ارح

 ءشلا ةرو رض قالا لاكن ا ىلا 3 بس الفنا كل رك اوغ ل م عر ريض

 م ص

 هيي ءديرب لا 101111

 رخخالا لاقو

 ريراهدلا رهد يف ضرالا هايا تنيض دق تاومالا ثراولا ثععابلاب

 هلوتب اذه ىلع هبن دقو ناوجولا هيف زوجي لادنالا هيف نكي ا ىوس امو
 ص و ا «وعومد ص يي 1 هَ

 ىتنأ فلخمأ ةننك يف ةيبشأ امووينلس هاه لصف . 0

 ًالاضيتالا راثخأ يرغ زاتخأ .٠ ًالاَصْيإَو. هينناخ .كاذك
 عوفرم ريغو صخا اهوا نيريهضيفا اما ةنوك وه هلادننإو ريمخلا لاصنا زإوجل جملا
 هلوق يف اهكعنمو هينلس نم ءاهلاكف لوالا اما اهئازخا قدحلا وا ناكل !ربخ ةنوك أو
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 عضوميف >اهإو فاكلا عقوإو ديز ين» 5 وحن بصدلل ةحلاص اهنا ملعف ةفاضالاب ٌرَلا
 ١١ فاكلا ل اخ كفانخمو ةبعو؛ كيف تبغر وحئارجلل ناحاض اها 9 ىلا فطلا
 فلأو مي ةأوصومو ة 4 طاجملا ا ,بطاؤملل ةحوتفم نوكتف بطاخلا لاوحا بمس

 تالا هدة وجاك 2 0 |ةنكاس ميهو نيتبطاخل و نيبطاؤعلل

 مرد, او اهعرتا 26 د1 0 حي نول يقلل يق (لصو انه ا 7 *خ فاخلا هب لصوت 3 لى ارد دا ل سوو ةيتاعلل

 ريضلا ءات شو حفرأاب صنخم ةلصتملا رئاضلا نم انركذ ام ادع امو نومركاو معركاو

 أ دك للا قنو لكلا مضن ءاهلاف ثانالا نونو .ةبطاخلا ايفو 50
 اناكفو تعفو لققو تلجق وه ءاملا هب لصوت اب ميلا جلا ف لصرتو ةطانعلا
 | لعانلاك ةيطاخملا ءايو ءالقملا روكذلا ةءادجل و|ولإو نينثالل فلالإو نئلعفو مالعفو
 ىزولإو قلالا كرانيو نش كادللا كاودك كاثألا نونو كلم ام ةيلس هلوق ىف

 هردخو كنا ال هوني راخأ خلل لع ىرخا بئاغللو ةراعاسل رعت حلا وف نوثلاو
 ريض واولاو نيبطانعلا ريض فلالاف ناعفإو اواعفاو العفا لوقن اهفعأو انام

 راما فلالاو نامل اووف وي للا ل رثلو تايظاحلا ريض 4 ردا نط احلا
 تابئاغلا ريمض نونلإو نيبئاغلا ريض وإولإو نويثاغلا

 ا ا اور يدك ادب ا مفرلأ ردح ْنَمَو
 ا 1 را ريبشلا ىلع مالكلا يف ذخا لصنملا ريمشلا ىلع مالكلا نم غرف امل

 | ةدهعلا نال بصن ريضاالو رج ريمخ نوكي ال رتتسملا نا ل ملعف رتتسب ام عف عقبلا رييض |

 ةاضنلا كار امم قوطاملا ةوق يف لماعلا عمر دل نأ 3 ىنعملا يف امنع نغتسي ل

 نيبرض ىلع كلذو هانعم روبظب ةظنل نع ءانغتسا رتتسي عفرلا رييض نا لصاحاو

 0 ارب رو و م روع كا د كل

 ريغل لعنلا منإو ركشتك بطاخلا ءانو طبتغنك نونلإو قفإو أك ةزيملا وذ عراضملاو

 بئاغلالعفب عوذرملا وه راتنسالا زئاجإو ناديز اي لازنو ديز اي لازنو هو أك يغاملا ا

 ريض ماق ينف : قاطنم هللا دبعو موفل كنهو مأق ديز وحن ةضحلا تافصلابو ةئاغلإو

 زوجي هنا ىنعب ازإوج اتسم يفو هللا دبع ريض قلطنم يفو دنه ريمض مونل نو ديز
 ىه مأق امنا ديز وحن ىف لصفنملا ريضلاو دنه مونلو ديز مأق وحث رهاظلا اهنلخي نا

 معا هللاو وه أهبراض دده ديزو
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 اا

 ل 5 ناكر طظنللايف هل ةروص ال ام وهو راتسمو زراب ىلا مسني ًالوارمضملا

 لوا يف هعوقو محيي ام ود لصفنلاف لصفنمو لصت» ىلا مسقني زرابلإو ىلاعت هللا

 عتي الو كمركا فاكو تبت هاتك مالكلا لوا يف عني نا محسن الام لصنملاو رالكلا
 الا ماق ١١ لون امثإو آلا 3 تالا اق ام لوقت ال كناف اراد اكل ١

 داوقك ةرو رضلا يف الا الا دعب لصنملا ريضلا عقي الو هايا الآ تيأر امو تنا

 ةايدا كلا ارو اضل را! هن اجلك انددآ يطا
 هأوقب هل لدتملا ريمضلا طباض 0 او

 كلم ام هيلس نيم اهّلإَو ءايلآو كمرك ايبا نمفاكلإوءايلاك
 ماسقا ةندأ يورط ريضلا ن) معا

 : ىلا كلوا ا عفرلا 2 صن 'ذع

 هلوق نم اذه مغ 1 5 بارعالا يف عفاوو راو

 2 هك ع 2 1 2

 هنضتاام ظاك رانا طلاق: يساند /ك_ويص ل

 "ملأ انلز ًاننإق اني فرعاك 39 01 0 امل لاور_عرلل

 جلع فرم يمر كاع نيم اي هس 0
 ىأ لكلا نعم نرضتم رمغم لك نال ىنمللا يف فورحلاب اميشل ةينبم اهباك تاريضملا
 ءالازا فاكلإو انو الاب هلع لازادم فورزا ناعما هزم وهو ةيغلا وأ بباطخملا

 |١ ايياتعأ رع هانقنسا تارضملا تيب ليقو هايإو كابإو انايإو يابأ رغ قا

 تارضملا 1 ل 1 دنع ريما وه د لعل و يلاعملا فالدخال اهغيص فالتخاب

 1 ]انف ءاننلا هلع راحل كلذب دصقش اك يناركلا يرن اييسع ةثع كلدل

 عفرلل ةنم حلاصلاف هل حلاص ريغو عفرلل حلاص نابرض بصنملا حلاصلا لصتملاو ريغال
 فرعاك صان ٌرِجو بصنلاو عفرلل لاقف محلا اذهب اهدرفا كلذلو اهدحو ان وه

 | 0 الو لمعنلا دعب عفرو نا كدعل بصصلو © ءايلا دعب رج ان عضو علا انلن انناف انب

 بوصنملالصنملا نم اهادع ام نا لع ان وه هلك ب ارعالا يف ةلص:ملارئاضلا نم عفاولا
 ير الا امو ا و لكنا ٠اي كلذو ٌرحلاىلا الا بصنلا 0 ال

 | عضوم يف ءايلا عقواف كلم ام هيلسو كلءركا ينبا نم لبق هلوق يف ليثملا نم
 ميتا 2 2لتتت هت تت تا ا 2 11 2 _
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 ايلاف ذح مرج ةمالعق عدي لو مري لو واولا ةحتتو ءايلا ةحتت بصنلا ةمالعف وعدي
 امإو فذحماب همزج رهظي و هعفر ردقي لتعملا لعنلا نا لصاحلإو ولولا فذحو

 معا هللاو واولإو ءايلا يف رهظيز فلالا يف ردقيف بصنلا [

 :6 ةفرعملاو ةركتلا 6
 ا دق ام عقوم عئاو وأ روم 9 لباق ةركن اد لا ا ارا 9 0 هك 7 1 0 و

- 

| 

 ىذلاو مالغلاو ينباو دنهو يذو ميك 1
 ريغ نع ةركز لك تحت ةفرعم لك جاردنال لصالا 2و 9 ةفرعم نيبرض ىلع مسالا

 تنإو موحت رمضملا يشو اهيلع ةبن ةتس ماسقا ةعبس يف ءأرقتسالاب ةرصخخم ةفرعملاو 6

 || فرعملاو يلإو يذلا و لوصوأإو يذو اذ وحن ةراشالا ممإو دنهو ديز وح ُملعلإو
 هلا دحإو و ديز مالغو ينبأ وحن ةفاضالاب فرعملاو سرغلإو مالغلا وحن ماللإو فلالاب

 ءايسالا نم أهادع امو فراعملايف ةعبسلا هذبف لجر ايوحن ءادنلاب فرعملا وهو فنصملا
 لبقن ي ةركدلا 51 ينعي تببلأ ارثوم لآ لباق ةركن هلوقب ةركدلا لك ذقو ةركنف

 لحتي ةناف نلرفو لجرك لوالاف كليتي ام ىنعي نوكت وأ ماللإ» فلالاب تيرختلا

 ةركن ةناف بحاص ىنعب وذ ينانلإو سرفلإولجرلا وت فيرعتن ماللاو فلالا اميبلع |
 زرتحإو بحاص وهو ةلبقي ام ىنعم يق وهف ماللإو فلالاب فيرعتلا لبقي تأت 0
 سابعو ثراح يق وةك ةفصلا شلل ماللإو فلالا هيلع لخادلا ماعلا نم ارثّوم هلوقب |

 ةليدنت اهيلع مالكا يف ذخا ًالاجا ةفرعملا ىلع مالكلا نم غرف املو سأابعلإو ثراحا

 ظ لاقف
 0 ا را ا 2 6 ع 0

 ظ ريبضلاب 0 تنك روذح وأ ةبيغ يذل ايف
 يسق جردا دقو وهو ثنإو اناك بئاغلا وا بطاخلا وا ملكتملا سفن ىلع لد ام رمخملا
 رضاح بطاخلإو بطاخخلل رضاح ملكنملا تال روضحلا يذ تحت يطاخلإو لكلا
 بطاخممو لككتم ةثالث رضاحلا نال رمضملا يف ةراشالا مسا لاخدا ماهيا ويف نكل كتل

 ةراشالا مسا دارفا ةعفري ماالا اذه نا ىلع هيلا راشملا وهو بطاخم الو مكتم الو
 ركذلاب

 د ل اا يجند كور ل لا ض ود

 امممسلل مميش 2

5 
| ْ 
| 
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 | ثديثو قطصلإو ىصخلإو ىتلا وحن يزال فلا هرخ آ يذلا برعملا مسالاوه روصخملاف |
 || يف هلابإو كاخا وت نمو مفرلا يف ناديزلااوحن نم: اًرازنحا .ةمزال,اهبوكب تلالا
 (| يادلإو يضاقلاك ةرسك يل ةمزال ءاي هرخ أ يذلا برعملا مسالا ود صوقنملاو بصنلا

 هاي هرخآ امم ةرسك يلت يلونبو كيخإو نيديرلا وحن نم موزالاب تزرتحإو يتئرملإو
 نا اذه نرم رهظ دقو علا باب نم دودعم ةناف يظو يغ وحن اهلبق ام نكس

 هيف ربظب ميحصلاف 2 أهنم لكلو صوقنمو روصقمو 1 ىلا مسقني برعملا مسالا
 بارعالا ويف ردني زوضنملاو بازعالا نم ه يا ةنم ءيش هيف ردفي الو هلك بارعالا

 يل فب الاب ترردوي ىلا مارد نيرا يءاج لو كنلألا لع ةكرشلا ردت

 ايلاثو فلالا ىلع ةردقم قلب بوصنم اان و لالا ىلع ةردتم ةمضب عوفرم 0

 ةرسكلإو ةمضلا لّشإل ريو عفرلا هيف ردي صوتنملاو فاالا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم
 تيأرو يضاقلا يفءاج لوقث اهتفخل ةمننلاب بصنلا ويف رهظيو اهلبق امرومكملا ءايلاىلع |

 ءايلا ىلع ةزدقم ةبخ وعفر ةءالعو عوفرم ل اوا يضاقلاف يضاقلاب تررمو يضافلا

 ءايلا لع ردقت ةرثك ىوخ ةعالعواب ورجيم < اثلاثو ءايلاة هتف هبصن ةمالعو بوصنم ايناثو

 مالكلا يف صوخنملاو زوصبلا 6 يرجي اذه ىلعو

 كفريق انوا و 1 200 را لف 8
 ل

 ءزآل امكح ضقت َّنيَنَالَت امزاجفذحاَو 0 مرو
 ىإ ىشفك فلا هرخآ اموهو لتعمو عت ىلا مسقنب هنوك يف مسالاك عراضللا لعتلا |
 | فلالابن اكن اف لتعملا امأو بارعالا هيف يظنه ءاق#وع دك إو وأ 00 ايثا

 فلالا ف ذحي مزحا هيف ربظيو فلالا ىلع ةكر 4١ رذعتا بصنلاو عفرلا هيف ررظي مل

 1| ىنخي نل بصتلا يفو فلالا ىلع ةردقم ةمضويفعفرلا ةمالعف ىتخيوهعفرلا ىف لوفل

 بفلالا ف ذخ مزجلا ةمالعف "شخ ل مزلا يو فلالا ىلع ةردفم ةحضن هيف بمصنا| ةمالعف

 نإو ةكرحلا ماقم ةنكاس اهتوبث اوماقا اك مزحلا فيس نوكسلا مافم فلالا فذح اوماقا
 :أ|| لعواهلبق ام روسككا ءايلا ىلع ةمضلا لفنا عفرلا هيف رهظب ل ولولا وا ءايلاب العم ناك
 || فلا هرخ !اهف كف ذحلاب مزجمإو اهتنخل ةحتفااب بصنلا ربظي و اهلبق ام مومضملا وإولا

 نلو يرب نلو وزولا ىلعو ءايلا ىلع ةردنم ةمض عفرلا ةمالعف وعدي و يرب وه لوقن
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 ديرك لعنلا هباشي لام فرصنملاف فرصنم ريغو هفرصنم نيب رض ىلع برعملا مسالا

 ةرسكلاب ريو نوني فرصنملافناورمو داك لعنلاهباشي ام فرصنملا ريغو ورمعو

 ريو نوني ال فرصنملا رخو رديزب ثررمو !ديز تيأرو ديز اذه وحن لاح لك يف
 دّحاب تررمو دمحاتيآرو دمحا اذه ومن ماللاو فلالا,ةلخدي را فضي مل ام ةتنلاب

 ميلع فضخالا ةم الع ةنال .نيوندلا ةلخدي م لت لعفلا هناش اذأ مسالا نأ كلذو

 ءامسالاب اهصاصتخا يف اههيخ انل نيوننلا عنمب اعبت ةرسكلاب ٌرحلا عتمو مثدنع نكمالإو

 | ةوضوع 0 اب هوّرجي ل اذف لخ دوقارو الخ دوقار باب يف دحإو ىنعمولع اههبفاعنو
 0 ماللإو فلالا ةلخد 5 فردني ال ام كيضأ آذاف ةمتلاب اهنع

 ءاريح اب و 1 دهاب ترره وح ةرسكلاب
 2 2 - د 2س |[ 2 2

 انواراصتو َنيِعْدَتَ و اعفر  انونلا نالعني وحل ٌلعِحاَو
 000 ص 201 و تح لا

 ا املك ةمسبصللاو_ نجل اهفاذحو
 ئإووا نينثالا فلاوب لصتا عراضم لغف لكنول ًاستو نيعدتو نالعفي وحن دارملا
 ةعفر ةمالع تناك ةثالثلا هذهدحإ وب لصتا اذا عرا ملا ناف ةبطاخلا ءاي وا عمجلا

 كلينت طرد همز ةيرسةماعر اكل ار لولا تكبر ةقحيدنم كفل الأ فنا ةوودكملانو
 مو العني : تلق مزاح لخد اذاف فكيلعفتو نولعنيو نالعني عفرأا 2 لوقت نودلا

 العني نا وحن مزجلاك بصنلإو عفرلل تبث اك مزجل نونلا فذحب يلعنت لو اولعفي
 يف ٌرَلا لع بصنلا اولمح كانه مزجلا لع بصنلا اولمح يلعنت ناو |ولعني نلو

 نك ال 0 مسالا كيس ٌرِححا ريظن لعنلا يف مزجلا نال عيجلاو ةينعنلا
 الف نينوكت ةلصا ناكو و مب 0 تسلا |و مزولا يف عفرلا نون نفذه للام

 ةلصاو يعور نال اهريدقن ةرهضه» م نأب بوصنم يو رثو نونلا تفلح مزاجلا لخد

 مزعلا يف تفذ> ا نونلا كفاذح ةتصانلا لغد الق نيمورت
 م >2 ادع سمص ه 2و يصح سو ع و 2

 امراكم يتئريلاو ىفطصملاك ام + ءامسالا ّنِ العم م
 ع اس

 مدر س2 هر رم <

 صوتن٠و روصتم نهب رض ىلع لتعملإو لتعمو يي نيبرض ىلع برعملا مس 5 نأ م 1

 رج ج نيونتلا هيف



 ةيثاف ةوايعتسا كد نكي 0 0
 0 ا 2 سو

 نون رسك اماف متقت دقو رسكلا اهتح ةينثتلا نون نإو رسكت دقو جتنلا اهتح عيجلا
 ريرج ل وقك ةرو رضلل - يحي ةنأف عمجلا

 نيرع نم ةنيرع ىلا تئرب ١ أنم شيل ةنيرع نم نيرع

 : ريرخا فاسو انزكتإو ]| ةذدا + يو انتحل .انقرغ
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 ينبني الو "ىلع يب اما 2 ةلاحترإب لعرهدلا لكخأ

 نيعبرالا دج تزواج دقو ينم ءارعشلا يبي اذامو
 دشنإو .ارفلا كلذ كح برعلا نم موق ةغلق ةينئبلا نون َه امإو

 بينتو ةفللا الا نو .اأ “٠ ةيفع تلتحللا يبوح لع

 ةينئتلا نون جتنب

 ظ انسركمتلا قو زم قازكي انيس دع فاو: جالي

 أ لبق هيأ اذ هين تاعرذاك ليجذقامسايذلإو تالا
 0 هعقرنال كلذو ةددح ىلع بارعا لو ماسلا ت ثنّوملا عج وه ءانلإو فلالاب عيجي يذلا

 ْ تالظلا كد تالح تنارد تال سا ع ةرسكلاب هرجو هيصنو ةمضلاب

 عمج ىلع لمحو ملاسلا ركذملا عج يف كلذ ]ولعف ا رجلا يق ءارجم بصنلا يف ورجا
 عججمسأ وهن تالوأ اماق تاعرذإو تاقرعك هب يس امو تالوأ هيارعأ قرلاسلا تنّوملا

 ْ لضفتالوأ :الوه وحت عمجلا ىرجم ءورجل مهكلو تإوذ ىتعمب ميرو عي كا هدأ ال

 ْ ىرج هوارجأ يق رثكالاف هب يس ام امإو لضف تالواب تررمو لضف تالوا تيأرو

 | ةاطر اك ةاعجي نم مهتمو تاعرذأب تررمو تاعرذا تيارو تاعرذأ هذه وحت عمجلا

 آذاف ت رذأي تررمو تاعرذا ا تاعرذأا هذه 3: 1 ريغ

 ق ةرسكلاب و عفرلا يق ةمضلاب ةيرعيو نيوتملا ف ذحي نم مهمو هاه ءاتلا تيلقهيلعفقو

 بمعلاوّرا
 ّهرهم خحع
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 7 هدر لأ دعب كيو فضي مل ام فرصتي آل ام ةضلاي رجو



| 
 | ركذا ثينأتلا ءات تر. لاخ منا لكفيس درطم ملاسلا ركذملا عج نأ 0
 يف وا هانعم دصق نا دارطاب ثيناتلا هات لبقت ةفص وا ديعسو رماعك الع لقاع

 نوديعسو تورماع لاقيف لضفالإو نسحالاو بنذمو براضك اهلبقي ام ىنعم
 انورشع هبو ةلوق اههبشأ ام كلذكو نولضنالاو نونسحالاو نوبنذمو نوب راضو
 ريسكت عوججو عوج ءابسا درطملا لاسلا ركذملا عيجي قحلا دق هنا هانعم 1 ةبابو

 ىلا نوثالث وهو بابو نورشع عومجا ءامسا نفف طورشلا فوتمت ل عمم“ عوجو
 ةنم ةلالدلا يف عاهدحإو ام نيملاعكو وظنا نم دحإو هل سيل امن نويلع ةنمو نيعست

 ةمال تف ذح دق لصالا يف يئالث ”لكو هو ةباب و نونسو نوضرا ريسكتلا عوج نمو
 ربت عوج ابك ٠ ذبف نيلقو ةلقو نيبظو ةبظونئرإو هراكثي أنا ءاه اهنع ضوعو
 نع اًضيوعت بارعالا يف عج . ٠عمج ىرج تيرجا اهكأو ام ايف كح اولا ظنل ا
 | هدحإو غانب ويف مس أم نولها ظارتلا ---0-00- "| عومج نمو فوذحملا

 يلذملا لوق يف ليإولا ويح" ذش اكذاش هي“ ةنصالو عال وهو. لها عمج ةنأف

 ديواجتلا ناتو نوابإولإو ةلطدقنيرصعلاب ميرلا بعالت
 لوق يقف ةقرم يت ذش اكو ةلوبق بجوف درو ةكلو مم“ ال نا هت لقعي ال امل ةناف:

 ناب يف لامتسالا اذنه تك" ىتك مول نم قاما يا نير نم“ ةقرم' انعطا مم ظعل

 لوا ام:ةماؤلطب يئن ردتكتلا تباتاريغ ماللا ففوتذحت:ءانلاب كتناؤم نك وهو نيس

 ام نيهجوبو نينسو ةندك حوتنم ةلوا ام ريغتب و نيئامو هئامو نيرإو هراك رودكم
 3 وطو ةبظك هزيصكلا تنبت !اههان لا سال ذه ]35 نيل ةلتتك غوص ةلؤوا

 (بابلا اذ دري دق نيح لثمو ةلوق) نيقرو ةقرو نبدلو ةداك ماللا ريغ ةنم فذحي

 الو ةنونم نونلا ىلع تاكرحلاب ةبارعا لعجيث نيح ل لمعتسي دق نينس باب نا ينعي
 دال لا ناسا تو لبا 7ع ماع نانا اياكم

 ذر قبو انياب نمل + نيك نق انك ىف قاعد
 ىهو ةلوق فسوي نينسك انينس مهلع اهلعجا مْللا تايإورلا ضعب ىلع ثيدحلا يفو

 | مهنم نيب وهنا نم موق دنع درطم نيحىرجم هباب و نينس ءارجا نا ينعي ذرطي موق دنع

 عا ايما طع دعا هجو ىلع مثريغ ةلمعتسا دقو ءارفلا
 2 اا

 1 ردك ْن ٠ لكو ”رفأَ لأ ب 3 روع 2
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 ىو ل ذملا ىنعملاب ةقيتكل ا طهرو موقنك ن نكي موا بعصو و كرك لقفل نم
 هل يك ربل الا ف دظإو تا يب نون يف لا ل ا وا

 ثينانلا ةيلغو ليباباك د احالا هيلع نبت ل نوو ىلع ةنوك عيجلا هب فرعي امو ةأكو
 هنا هيلع موكحم بطرو ةبطر هريظن نا عم ةيفت عمج هنا خت وحن ىلع ء كح كاذلو هيلع
 ىنعميف هنا ملعف مت اذه لاقي الو مت هذه لاقي ثينانلا اهيلع بلغ امخت نال سنج مسا
 نزو لع ع ةنوك عيجلا مسا ب 0 سياو,ةعاجل

 || ةزيكذت ,ىف: دخاإولا اياواسم هنوكو طهزوا مو كد واذنا ترث دحاو 2 سلو داحألا
 عجج بيلك وحن نراك نإو زاغ عيب مساةنا يزغ وحن ىلع كح كلذلو ولا ةبسنلإو
 بوكر عيجل مسا ةنا باكر ومن ىلع اضيا كحو ثنّوم .ايك رو دم الرع 0
 يراصناك تبلغ اذا الا اهيلا بسني ال 57 قاكواشيب زاولاكف هلا اور م
 دحاولا ظنل هيف مس أه وهو 33 <06 عج ىلا مسقني عيبجا لوفنف اذه تفرع دق ذإو

 0 1 59 دو ايت دحاولا ظفل هيف ريغت ام وهو ريبكت عج لو

 تاللسبك ءاتو فلا هرخأ يف ديز اموه تنّوااف ثنّومو رك ذه ىلا مسقني :ب ماسلا

 اهلبق ام رودكم الاي و اعفر ابق ام موهضم وإو هرخآقيطق ماسلا 0 عج امإو

 نيأسملا تيارو نيفلسملاب ثررمو نوؤسملا ءاج و ةحوتنم نون اههيلي اكمنو 1

 يف هرود ةرثك يف مدلك كلم كاع لد عوبجملا اذه بارغا تراي ةببسلاو

 تلعن بارعالا 7 ل الخالا 2 ةمالعلا ةفخ يف ىنملا ىرجم يرجاف مالكلا

 ' ىلع اهب لولدمو دئاوزلا تاهما نم اهنال اًإو عفرلا يف لاسلا ركذملا عيجلا ةمالع

 لبف ام اوضو ثيغاربلا ينولكا وحن اقرحو اولعف وق ومن يف ايما لهذلا عم ةيعبجلا

 مومضملا وإولا ىلع تاكرلا روهظ عانتمال بالننالاب ديف بارعالا اولعجو اعابنا واولا

 | لخد اذاف عضولا لوا يف امروص لطب :رلا ىف واولا رارقب بارعالا ىلا ءىيف اهلبق ام

 |" دارا ليف اك ايظا ايلا لف ان يرق هشبل ناكل كا
 رجلا ىلع بصنلا لولمحو ةفاضالا ةلاح يف روصلا ضعب يف ىنملاب عيجلا سببلي الثا

 ىنئملاب سابتلالا ىلا كلذ ىضفال بصنلا يف اَنْلا وإولا تبثق ول كنالو ةينثنلا يف اك

 اهودتقو ةفاضالل فذحت كلذلو نيوننلاو ةكرحلا نع اضوع نونلا تنخلبو عوفرملا

 يارب عفرإو لاق ابضنو اًرج ءايلاب و اعفر واولاب برعي ام نايب يف ذخا املو اقينخت
 ويف درطي ام للام ىلا عيجل فاضاف بنذمو رماع عج ماس بصنإو ررجاايبو |
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 ا ا رع ا ب يس يي يسبح أ

 اهريغ نود ةفاضالا ُِ نونلا فذج امإو نييكاسلا ءاقتلا ِ لصالا ىلع ترسكو ِهيِلَع 0

 لو نيونإلا نرع اهب ضيوعتلا ىلا اًرظن ةفاضالا يف تفذح ضي وعنلا ىلع هيبنتللف
 نع اهم ضيوعتلا ىلا اًرظن امعم فذحي نيونتلا ناك نإو ماللإو فلالا عم فذحت

 ىناملا ىرجم هارجالا تارعالا يف نالاح انلكو الكل ناكمل ليق ناف اضيا ةكرحلا
 رمضملا ىلا ةفاضالا :لاحب ىننملا ىرجم اهوارجا صخ ملو ةردفملا تاكرح اب بارعالاو
 يف زيجا كلذلو ىنثم اهانعمو درفم اهظنلو ةفاضالا نامزالم نامسا انلكو ا

 هلوق يف نا رابنعالا عمتجا دقو درفيف ظفللا رابلعإو ىنقيف ىنعملا رامثعا امي ريمض

 يبار اهمننا الكو اعلقا دق امنيب يرحلا دج نيح اهالك

 تن 1 نيتنحلا اتلك ) ؟لجو رع هللا لاق ليزنتلا ءاج وبو رثكا ظنللا رابنعا نا 3

 ةيس ايزجا ةينثنلا نم ظحو دارفالا نم ظح انثكو الكل ناك الف انث١ لتي لو ( اهكأ
 ةفاضالا لاح ىنذملا ىرجم اهوارجا صخو ىرخأ ىنثملا ىرهمو ةرات درنملاىرج اههبارعا

 رمضملاىلا ةفاضالإو تاكرحلاب بارعالا نع عرف فو رحاب بارعالا نال رمضملا ىلا
 1 لصالاو عرنلا عم عرفلا لعجن رمضملا لصا رهاظلا نال رهاظلا ىلا ةفاضالا نع عرف

 ةبسانملا لاكل اليصحت لصالا م

 تنذمو رياع _عيج ملاس ٍبصنأَو ْررَحأ ايوا داو دو
 . رك 22 ل 8 ن

 انولهالاو وحنا ةبانو انورشع هاو نيد هبشو
 ماو ه -ء را - 3 2-2 1

 ال دما رو و رع < توودل امو الو

 نثا نم رثكا ىلع لادلا مسالا نا شو ةمدقم دنت يدتسي تايبالا هذه يف لوقلا

 نييثا نم رثكا ىلع لادلا نال كاذو سنج مساو عج 2 عمج برضا ةثالث ىلع
 دحاولا ر ع ةلالد اهيلع اباد ةعملجا دا الل اي ٠ نوحي نإ اما لمأيلا ةداهش 3

 ءازجا ةاج ىلع درا ةلالد اهيلع الاد داحالا عومجمل اعوضوم نوكي نا اإو ك5
 يندني دحإواا نا 5 ةيعبج |وةي درنلا رابنعا هيفىيغلم ةةيتحلل عوض وهنوكينأ امأو هأهسم

 لاجركل عتسم هظنل نم دحإوأل ناك ءاوسعمجلا وه ةعيدجملا داح الل عوضوملاف ويننب

 دحأو هل ناك٠ هاوس عيجلا مسا وه داحالا حورجم عوضوملاو لييباباك نكي م وأ دوسأو



 ْ دق ذإو نثأو نثا ةناكم محا ال ةناف نانثا وحن فطعلإو ديرهتلا ملص! لو ةدايزلاب
 ترملايف البق ام حوتنم ءايو عفرلا يف فلا ةدايز نو 3 عا لوقنف اذهت فر 3

 ْ تايلك ةينثنلا دانا (وم) نزذليا ىلع لهو نايل طفت ة رو 55 نون اموهيلي 0000

 الصو افاضم رمضب اذا الكو ةلوق ةنع «يني اك رمضم ىلا ايتفاضا طرشب انلكو الك أهنم

 لق ةفانحا كيلطو اذان تروخلاب اجرت ال اهنا يف الك لثم لكي كلا دكا

 عفر فلالاب ادهيتلكو امهيلكب تررعو اهتتلكو مهلك تيأرو اهانلكو اهالك ينءاج لون
 اناكر<اي امهنلا بلقن مل رهاظلا ىلا انيضاولف رضملا ىلا اهتقاضال اًرجو اًبصن ءايلابو

 || نيلجرلا ه0 1 ل

 | نيفاضم وا نيدرج اناك ءاوس يا اًتلطم ناتنثإو نانثا اهنو نيلجرلا الكب تررمو
 اسيل نيممالا نيذه نا ينعب نأي ري 0 نينب اك ناعنثأو نانثا ٍةلوقب دارا اءاذهو

 ريغ نم ىنمملاك اه لب رمفملا ىلا ةفاضالا طارتشا يف انلكو الك لثميننملاب اههقاحما يف

 | بصنلا يف اهليق ام حوتنم ءانبو. مفرلا ف فلاي ىلا بازعا ناك ل,ليق ناف قرف
 | فورحملاب ىنثملا بارعا اما تاق ةفاضالل تفذح لو ةروسكم نون امهلو لو راو

 ةمالعلا ةفخ نيرما عيتذسن نا بمسان مالكلا ىف نارودلا ةريثك تناك ال. ةينثنلا نآلف

 || ةيزلع اقنع يللا ركو ع ارارتكلا بانع ارز ويظب لالخالا كرتو اهيلع ةلاذلا

 ذكرك ايما لكلا عم ةيدلا ل ابي لول ديو .دتاورلا تنحأ اهنال انا 201
 | روبظ اهيف بولطم ةينكلا نال بالقنالاب بارعالا لعجو كإوخا الغن وحن يف اقرحو

 امروص لعن لألا رارتب تارعالا ىلا ولف ةكرحلا رويل ابيع زكي ال لالاو تارغألا
 ةمتنلا لوقبإو ةبسانملا ناكك كاي فلالا إوبلق حلا لءاع اهيلع لخد اذاف عفرلا ةلاح يف
 انيصتلا 4 فلالا بيلقرأل حا لك بصنلا ولو لضألا قاتلا اينوحب اناعت 1

 ىلع ةلمحن اكف ٌرلا وا عفرلا ىلع بصنلا لمحألا ّىتبي ملف بسانم ريغ ءايلا ريغ ىلا
 فلالاف نا ديزلا ينءاج عفرلايف لون مالكلا يف ةلضف دورولا يف ةلثم ةنال ىلوا رجلا
 نم 2 عف رلا ةءالعو ةيننتلا لع اهتلالدل رخئآلا يفةدايز يف ثيح نم ةينئثالا ةمالع

 // ةمالع هايلاف نيديزلاب تررم رجلا يف لو عضولا لوا يف 5-5 ىلع يف ثيح

 امإو رحنا يف لونلاك هيف لوفلإو 0-1 0 تا

 || نيونتلا لوخد نمو تاكرحاب بارعالانم اناف اع اًضوع ىننملا تنحلامناق نوتلا
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 رثكآلا وهو هكرتو ضيوعنلا هيف زاج فيضا اذإو مف ىلا تراظنو نق تيأرو اذه
 لصالاو كيف ىلا ترظنو كاف تب و كوف اذه لاقيف ع ًابتالا م رأي ضوعي ل اذاو

 0 ىخاوو وبأ ابلصاف محو خا 6 كا امأو وذبلعف ا 3 كوفو كروذو < كو 0

 ءاي 0 ةفاضالاو دارفالا يفأو ةذج م و 2221 ناوخأو نإوبا ةينثتلا يق مشوق

 | اوعبتإو ةيشلايف هودر ام لكتملا ءايريغ ىلا ةفاضالا يف فوذحلا إو درو اهرخا وا لكم
 | ىلع ٌرحلا يف ءايو ا يف فلإو عفرلا يف واوب تراصف ماللا ةكرح نيعلا -

 اذه لوقث مب 2 اروع تارعالا ةكر انحف ذ عابنالا يف ءا يع ا

 مسا ن 0 لا وهو ند امإو ميو *ىرماب تررموآبإو رما تيأرو نبإو ورا
 يرجي ةنأ اهدحا ٠ نالاعتسا هلو تاون ونهو ةينه ةنه 1 شوق 0 ونه ةلصاف ا

 مال ايل تكلعع تررهو كانه ل 9 7 هع اذه خيقكب خاو با قىر#غ

 هاوذك اهريغو ةفاضالا 5 وى 5 ؛ىر 5 راجصتتنلا م :ل| 20 د ا قاري ف 2

 اذه يلاو (او ص الو هنأ نهب هوضع آف ةيلهاما ءازعب ىزعت ن هر ملسو هيلع هللا ىلص ا

 ش || دق ةنأ ينعإ ردنو ة.لاتو دلما قو ةلوق و نسح ريالا اذه ع صقنلاو ةأوقب ناعأ ْ

 كلو كنخاو كب ينءاج كلوتك ح 7 خأو با صتن مازتلا تاغالا ضعب يف ردن :

 رعاشلا لاق
 مظ يف اك هيرو ماركا 5 ئدعىئدتقا 7

 ةغل ترم ريش ١ ةءلاث ةغل مو خأو 5 ُْي كايف 5-5 8 ,مصقن نم ءاهرصقو ةلوقو : :

 رعاشلا لاق اهكأو اخالإو اا ينءأ 3و ود نع بو صغخخلا |

 اهاتياغ دجلا ُْ اغلب لق اهابا ابو اهلا نق ْ

 0 ال كاخا 0 لثملا يفو
 ل 37 - را م ه < ه

 : هازل هلك دلو هرمي ةداهزب 4 7 وه 2

 ا 2 ا ا ل ا ا اح جل ارا ايلا" لإ ١  1 0م نير فيكم مل 0



 ول

 هدرا ريخألا 0 ْنهَو كاذح "يح خاب م و 5 م -
1 2 9 

 6 >» را ع ارسل 1

 رهشأ ّنييصقن ْن 9 ا رذني هبدلاتو بأ 3

 0 تعدد 26 خل 20 1

 ًالثغأ ١ 3 عليا : ا ال فضي ْن | بارعإلا اذ درشَو

 طرشب -ايلاب اهرجو 14 انييدنو واولاب امعقر نوكي ءايسا ةقعت ةكمملا ءامنالا يف
 ماو خالاو بالاو مملا ريخب ملإو بحاص ىنعب وذ يفو مكتملا ءاي ريغ ىلا ةفاضالا

 امالعإو (اهنانك ام مدنع وذ نم يبسحن) ولك ءانبلا ويف فرعالا ناف يذلا ىنعمب

 ةهتايلاز اذا الإ ا 20 3 برعل 0-5 0 اد.ام اما

 ٍُ 57 ريغ "0 مم ْئ 1 تلق 7 ءأي ريغ ىلا 0 فو 1 ءايسالا

 هناا رك ركمملا غاب ىلا فاض اهنم ناك امو ؟ و ثإو "بأ وحن تاكرحلاب يراك

 انااا 6 اكابر ىتفس (ان اركسأرو 3 اذه وحن ءايلا ىلا فاضي ام هريغك
 ىخإ اج هلوق يف اكاًرج ءاهلاب و ابصن فلالابو اعفر واولاب برعا مكتملا ءاب ريغيلا
 لاح اهرخاوا ىرا وه ىرجملا اذه ءايسالا هذه كا النعا اذ كيبا

 رخآلا لبق ام ةكرح تاكرحلا كلت )وعبتإو ةردنم تاكرجت اهوبرعاف ةلتعم ةفاضالا
 ىذ نا كلذ نايب حلا و ءايو بصنلا يف اًنلاو عفرلا يف اًوإو وك ىأ كلذ ىدأف
 بارعالا فرح واولا ت,قبوه ءايلا كفن َنايوُد ةينكالا يف طوق ليل يوذ ةلصأ

 ناس دذيدلصا لاير داك عدلا ب لون عابتالإو سنجلا مسا ىلا ةفاضالا مزلا مث
 اهلبق ام موضملا واولا ىلع ةضلا ك انثتسا مث عا عابتالل ةموهضم لاذو عفرلا ة ةموهض# وأوب

 ىذ ةلصا لاما 50 بصنلا يف لوقثو لام وذ راضف وزغي وحن يف اك تنكسف

 تل ام جتفنإو واولا تكرحتف عابنالل ع لانو قصتلل جوتن ناوي لاق
 ةروتكم دوب لامي ةلطانل)اب يدق كررم را قر وتنوب لام اك راجت هائلا كارلا

 لقفنسن اماهلبق ام روكملا واولا ىلع ةرسكلا تافئتسا مث عابتالل ةروسكم لاذو َنِلل

 راصف اهلبق ام راسكنإو اهنوكسل هاي وإولا ثبلقو تفذحن اهلبق ام روسكملا ءايلا ىلع
 ةنم تفذحن هيوف ريغصنلا يفو هوفا عيجلا يف ملوق لولدب هوف ةلصاف ف امإو لام يذب

 لامار اهدقس ام اج ضال عوز دج سرغايا ذاقيالا



 -أ
 ”هس ى.5 وو هد

 1 نأ لعنلا ,صصخ دك 0 ا اما
 ناك ام لماعلاب دارلاو يري رحل د نابل رماح راتتم فوه خير ا بارعالا

 اكلي تسرد ز ينءاج كلوق ند تار ينءاج وحن رثالا كلذل ة ةيضتقم ةيحح ةعم

 'ريغو 0 ةمزالم اه ار ا عضاولا ناف ةراحا فو رجلا كلذ ىلا د عدوا

 ابلاغ هيف رثا ءزجلا ةلزنم لزاي لو اًكيش مزال ام لكنا ىأرو. ءزجلا ةلزتم اهنم ةلزتم ْ

 .ابلاك جلا وهو لعفلل سيل الع اييف ةلماعو ءامسالايف ة ةرثوم العجم ترا نستسا .أ]:

 عاونإو ىلاعت هللا ءاش تا رخآ عضوم يف نيكس ديرزب(!كرزركلؤق. نم

 لعفلإو مسالا اهيف كرتشي بدنلاو عفرلاف مار .و رح 7 عفر ةعبرأ بار ءالا

 بصنو عفر ةثالث . مسالا فب . ارعالاعاونإو لاعفالاب صن مزج|و اكلاب ضصدنخن ا

 سانجا ةثالث بارعالاب اهنايبل مسالا يف اهب يح يتلا يناعملا نال اطل عبار ال رجو

 مالكلا مي ةلضف وه ىنعمو عفرلا هلو ةيلعانلاك ةنع ىنغتسي ال ملك يفرق د ماا

 ع فاضملا وهو ةلضنلاو علا تان وه يءمو كح هزل هل هلو ةيلوعفملاك هنودب :

 ةثالث ةل"ناكف مسالا لد بارعالا ف لوين عراضملا لمنلا امإو رجلا هلو ديز مالغ |
 رعي لو عئام اهم عنو مل اذا بصنلاو عقرلاب برعاف مسالل اك بارعالا نم ا

 ل ىنعملا يف رابخا ةفاضالا نال اهلبقثال لاعفالإو ةفاضالل آلا نوكي ال ةنال رحاب ||

 ديز ون ةيضلإ عفرلا 0 مزج اب 4 هع ضوع رج اب برع مل اف ةلصا ةنع ربخي نأ عجبا ءَ

 نيا مرو ايزل تروم ار راك رسال ديزز دعا يل وح ةغنب يل عدلا 8

 ٍ ار ايو ٍ

 ا َ لاس خش 2-4 !

 رشيءهاذنع ِش 0
 م 5-1

 رجو و اقف نيصن َى مب مضراف
2 7 6 

 رجل 5 وح 51 0 0 ا 7-0 ناكستي مزجأو

 رك ريغب اعلا بردا يا نب ا ا هنلإو عفرلل لثم

 ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وخاف رغ ينب وخا هلوتب ةباملا قيرط ىلع

 لاقف ةباينلا عضاوم نايب يف دعا ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رو رجم ينبو

 | تلم نأ نمور أ نلألاب ْنَبِصْنآَو واو أَو |

 ١ اناب ةنم ا 0 كاوا ) نانا وكب ْنِإ وذ كَ نم |
 1 لا ا ا ا ا ا دحسلا



1 
 تتح مح 2 سن -22---2--- د

 نابرضن له وحن يس لصالاو !ًدحإو اًديش اهولعجف ءايشا ةثالث !وبكري ل ذا بيكرتلاب .
 بارعالا ردم لعنلا يتبو اهينخت عفرلا نون تفذث تانونلا تلقثتسافننابرضت له

 ينب ثأنالا نون عراضملاب لضنا اذإو رشاب» 2 ل ل

 مسالاب ههيش فعضف ءامسالاب هريظن الو ود لصتي الاه وب لصتا ةنال نوكسلا ىلع
 نوكسلا ىلع ينبف نونلا ىلا دنسملا يضاملا نمريظن ىلع ل انبلانم ولصا ىلاعجرف يرق
 نفث اولاق م عراضملا : كولا ليام اوكماف كلذ ارضو نعزي و نش فلات

 يضاملا ِق اديك ناك ىف
 ساق! كاره هع ءءّوع

 كم ينيملا يف لصالاو انبلل | قم ٍفْرَح لَو
 ه- 0 2 0

 0 نواس 0 5 ضو يك وذو وذ ةنمو
 | يناعملا نم اهيلع روتعي الو:فرصتت ال اهنالبارءالايف اذ ظحال ةينبماباك فورا

 ينبمو بيرعم ةنم مسالإو ةلوق نم ربظ دقو كلذل تينبف !هماهبل بارعالا ىلا جانحي

 نكمملا مسالا وه برعملا نإو ينبمو برعم نيعمق يف ةرصخنم تاملكلا نا انه ىلا
 مسالا وش ايم ينملا ناو ثانالا نونب وا ديكوتلا نونب لصتملا ريغ عراضملا لعفلإو
 نون وا دكوتلا نرونب لصتملا عراضملاو رمالا لعفو يضاملا لءفلإو فرحلاب هبشملا

 . لاق نا ديز نم كلونك يم وه ام تاذلكلا نم تلق ناف ا

 ياني كلذو توملاعلا بر هلل دحلا مهضعب ةءارقك عبتم وع ام اهتءو ديزب ثررم

 ىنعي برها مق يف نالخاد عبتملاو يكحلا نال هيفانب ال تلق ن نيمسقلا يف ا

 ا رمل نم فخا ةنال نوكسلا ىلع نوكي نا ءانبلا يف لصالإو بارعالل لباقلا
 رسك وا تن هو ةكرحلا ىلع ءانبلا ىلا ءىلا عنام نوكسلا ىلع ءانبلا نمعنمناف بيرقا

 يفو دعقإو ف وحن لعنلا ينو كو نم وهن مسالا يف نروكي نوكسلا ىلع ءانبلاف ضوا
 ماق وحن لعفلا ينو فيكو نبا وحن مسالا يف نوكي تلا ىلع هانبلإو لبو له وحت فرحا
 + داو نسا بخ مسالا زو | نؤكم رالكلا لص ابل عارو مل زهور وز دفا
 ىلع ءانبلإو لعنلا يف ردك الو همالو رجلا ءاب وحن يفو معن 0

 اهب رج نم ةغل ىلع ذنم وحن فره لا ينو دعبو لبقو ثيح وهن ممالا يف نوكي مضلا

 1 / / لعنلا يف ضالو

 اياهأ نرل وت لعفو رمسال انلرعإ نلعجأ بصتلاو خعرلاو |
 +... فتي يمت تح مس



 0000 زا م

 طرشلا يفو تييأر مها وحن ماهنتسالا يف يا وحن كللذو مسالا يف لصالا ةنال بحصنسا
 : ضراع نكل ءانبلا قوتست فرحها ىنعم اهنضن ىلا رظنلاب اهناف برضا بررضن مها و
 ءانب امإو تب رعاف ءامشالا صاوخ نم يف يتلا درفملا مسالا ىلا ةفاضالا موزأ كلذ

 ءاسالإو لاعفالا ٠ ا ذرولل يف ةقيرط م 8 0 يف فرحهم اب هببشل مسالا

 يف ةرحلاب اهيشل ةيثبم امأف تابيهو كاردو همو هص و لاعفالا ءامسا اما ةلوصوملا

 الو ةلماع اًدبا يف لعافلا يا دان ءالل ةمزالم لاعفالا ءامبمأ نال'اذهو لاعتسالا

 اماوكلذل تينبف اهتاوخإو نأك ةلماعلا فورخلا اطاعتسا يف تببشاف ءيث اهيف لعب
 ريض ىلع ةاهتشم ةيربخ ةليجي لضولا ىلا رفتني ام يتاإو يذلا وحن ةلوصوملا ءامسالا
 فور ىلا ناف لاعتسالا يق فرح 2 ذ ليجلا مزالت اهنال ٠ هانبلا اهتح ناف دئاع

 3 و مقر قرار نسوا ناك فدو بف عال ليس ان اوولب
 هاما عل النادل فرعا كيد 2 لع لكا ا يضنتي املامتسالا
 0م دا بوما د تاون ا «٠ ضراع دق ةنال ناجم يق

 م ةبمش ند 7 1 مدنا ا

 1 0مل ع امام د لال ل ا 1
 مسالا يس ةغل ىده نزو ىلع عايش وهو لتملات ا وهو جس | نم لاف |

 4يف رذدقي 7 ةبارعا ربظب دعا قو ارا

 بيعْنإ اتا اينرعأَو عين يقسو رمأ ليَ
 دا 14 0 00-0

 نيف نه نع 5 ثانإ 5 نمو رم لكون نون نم
 يناعملا فالئخال ابغيص فالئخاب بارعالا نع اهئانغتسال ءانبلا لاعفالا يف لصالا

 ىخغ ألا ىلع يضاملا ينيف لصالا قفو ىلع رمالإو يخاملا لاثم ءاجث اهيلع روتعت يتلا
 مسالا ىلع لمح برعاف عراضملا امإو دعقإو ٍق وحن نوكسلا ىلع رمالا ينبو دعقو مأق

 لعافلا مما تاكرح ىلع نايرجإو ءادتبالا مال لوخدو صيصختل إو ماجالايف هب هببشل |
 لصتا نأ تانآ نونز الو. دكوت 3 ا 1 را

 ردع هيج يد رت نونلا عم بكرت ةنال نلعنت ال وحث متنلا ىلع ينب ديكونلا نون 4ب

 ةبطاخلا ءاي وا عيجلا وإو وا نينثالافلا نونلإو لعنلا نيب لاح ول اذطو .ءانب ينبق
 هيلع محلا رذعتل ءانبلاب هيلع حب ل نيرضن لهو نيرضت لهو نابرضن له ون

 د سا ا

 ك0 ااا تا 17١102019 0:75ص



 ا,

 سر وسبا قم جب ياق انوررقا اوم هبشلأ ع 9 ودوني

 -ر 2 7110 هو وفر 00 هد

 انه يفو ىت» يف ٌيونعملاو انتج ا د
---- 200 2 4 

 اما راقتفالا يف وأ .لامتسالا يف وان ىنعملا يف و 1 اا هما ْ

 ا ااا مما 1 ح7

 لصالا ناف نيقرعم وأ دحإو فرح ىلع مسالا ن .راكاذاف عضولا يف فرحاب ةببشل هأدب

 ىلع نوكت نرا فورحلا يف لصالاو اًدعاصف فرحا ةثالث ىلع نوكت نا ءايسإلا يف
 دحإو فزح ىلع مسالا عضو اذاف نعو ن؟نيفزح وا ومال وا را ءابك دحإو فرح
 ةيبشل ينبم وهو هلأ نسم نال مسا انتج هأوق يف اتلاف فرحا ىلع الح ينب نيفرج وأ

 هيلا دنسي نا عصي ةنال مسا اننتج نرم اضيا انو دحإو فرح ىلع عضولا يف فرح اب

 عضولا يف فرح اب ههبشل ينبم وهو انب تررم وحن رمل فرح ةلخديو انئج كلوتك
 لصالا هس عوضوم ةنال تلق ابرعم هارنو نيفرح ىلع مدو دي تلق ناف نيفرح ىلع

 نايديلاو ءامدلإو يديالا موق 10دك ”ىدو يدي اميف حلصألاو فردا ةنالن ىلع

 ل ارو معلا 0 )ل نيفرح ىلع لصالا يف اعوضوم نكي لل الف نايمدلإو
 يناعم نم ىنعم مسالا نمضن اذاف ىنعملا يف فرحلاب هيمن دل مسالا ءانب امإو ربتعي ملف
 انهو ىتك ىنبي بارعالا يضنتي اه ضراعم ريغ لما وا ظنلل امزال انمقت فورحلا

 را فرش ل وخال فاحش | انهو ىم امابادتو او اوضاسكزرمللا قتلا #عذاخلاكو

 :ىثم موزال ىنعملا يف فرحاب امهبشل ناينبم اهو ريسن أنه نمو مقل ىبم ىلا ومن اميلذ

 فورحلا يلاعم نمىنعم ةناف ةراشالا ىنعم نيضن انه موزلو ماهنتسالا ةزه ينعم نمضن

 ىنعم نضنلا ظنللا قح نمن هيذتلاو باطخملاك ةنكلو هيلع لدي ظنل هل عضوي ل نإو

 ىنعم نمضن انهو ىتم تمزال الف فرهلا ىنعم نمضت أم ايس 6 * ةلادمل

 موزلل ينم٠وهف ديز اي ون ةفرعملا درنملا ىدانملا امإو اهوانب نيعت ضراعم الب فرحا

 ( الف ساطخما فرح ةعم ربظم ريغ بطاخم ىدانم لك ناف باطخلا ىنعم نمت وام

 انزال فر د سال عت كبل ار را لب قالا و ل
 اماخعترقو اموي ناف اككرفو اموي ترس وحن يف اكرثّوي )ل هيف عقو يذلا لحغا وا ظنلل

 بارعالا يضتقي ام فرحلا هبش ضرأع ولو ىرخا فرظ ررغو ةرات افرظ لمعتسي



 د 0 صرحا مو . نحح سدد 7

 ١ مهَكمل ىلع حرام لف لو فو لتك كر هلو
 || مةرمأنإ رمألا لعف نونلاي سو زم انلاي لاعفألآ يضاعَو
 اهيحالص مدعل ًالاعفا و ١ ءازما اهنوك عانتم ال فورخ اهوحنو مو يفو له نا ينعب

 1 يذلا تيبلا عم مش م 0 ةلوقو ة ةيف رحخأ عنمي أم مدعو امتامالعل

 ٠ ىسحن نا عراضملا ةمالعف رماو يفامو عرافم م اسفا ةثالث ىلع لعنلا نا ىلع نايس |

 | لاعل مسي وهو قاطني مو جرخي ل قلطني ١ و جرنمم يو مث / مث ١ يف كلوفك مل هيف
 مسالا ةتيباخل اعراب لاو ادغ لعنيو لعفي وهو نال كمت لوض ا( ابقكسالاو

 ا لعانلا مسا تاكرح ىلع نايرلإو ءادنبالا مال لوبقو صيصختلاو ماهجالا لاتحا يف
 ا ادق هلي اولا رع ةكلشلا كني اللا ءاقيغ سعي كار لضاللا ةمدلغر داكسم
 / هيف نسحيو رمالا ىلع ةلكلا لدت نا رمالا لعف ةمالعو ةنمزالا نم يضاملل عوضوم
 ندوق ل نون هيف نسحيو 2011 ايدك اكان جون

 9 هص 3 3 هيف 4 نونلل 2-0 0

 | هص وحن لعق مسا يبف ديكاتلا 0 لو رهالا لعف ىنعم ىلع ةلكلا تلد اذا
 مالا لع نال 439 نان 00 لت وا عرس وأ لبا ىنعب لهيحو تكسا ىنعي

 يضالبا لمنلا لكلا كفدار اذإ دكر نلبح الو نيصل وتنزل دكاتلا نون الخ كلذ
 ظ و عاش لمعلا لك تفدأر وا دعب ىنعي تاي ةكآسل ثينأتلا ءانل مصت لو

 ْ 2 ةللكلا“ن ١ لصاخماو أو مسأ ١ يهف 6-0 "ا ىب فاكو عجوتا نع ناكر مع

 المل لود لأ وهو ابءزال ءانمنال ةيلعنلا ءانتنال مس ىهف هنأما المل ملت و لعفلا

 | 050 دانسالا ينكر دحأ عقو دق لعنلا فداري 1 ةيفرحلا ءافتناو لعنلا

 / قاحنالاف لصا مسالا نال ءامسالل ةروكذملا تامالعلا هيف ندحي ل نإو سا نوكي

 ٌْ . ىلوا ددرتلا دنع وب

 6 ينبلو برحملا 2
 يل دم فور 0 3 5 يخس هل هئف 1

 أ 0 شا هانا ينملا يناثأإو ا ام وهو العلو
 أ



 نحمأ يمتالاك «للط»ن نف رذلانويعلا جاه ام حاصأب

 رعاشلا 95 7 ديتملا يو رلل ا وكو ب مأا ند 2 و

 , نتناملا عال مالعالا ةنثك 2 نق ةراخخلا يو اخ قاعالا اق و

 اهنال ءامسالاب ةصنخم يلاغلإو مثرتلا نيوبت آلا اهلك عاونالا هذهو شنخالا ءاكح ام ىلح
 لوبقو ملاسلا ركذملا عيجل ةلبانملاو ريكتتلاو ةينكمالا ثرال ادريغب قيلت ال ناعم
 ديز اي كلوةك هاددلا امإو هريغ ىلع ممالا هب رثأتسا ام اهنع ضي رعنلاو ةفاضالا

 | نا ا نكي ل كيل وعنملاو هب لودفم ىدانملا نال ضيا مسالاب صنخمت لجرايو |
 ءاي.الا صاوخ نم يؤ لأ اب امع ربعملا يثو ماللإو فلالا امإ او ىنعملا يي ةاع ريغ هن ةنال

 لجر يف كلونك م بالا كلذ لبتي اماو مايجالا عفرو فيرعتلل ةءوضوم ابنال ضيا 1

 ام هانعم رابتعاب ظنللا ىلا بسني نا وبف ويلا دانسالا امإو مالغلا مالغ ينو لج 1

 عوضوملا ناف ءامسالا صاوخ نم وهو قلطنم ورعو اق ديز كلوتك ةدئافلا هب منن

 تيبلاب تامالعلا هذه نرع ربع دقو ريغ ال مسالا وه.مايسم رابثعاب هلا ةبسنلل

 لاو ادنلإو تدونتلإو رجلاب قرحلإو لعفلا نع زبيت مسالل لصح هريدقلو روك ذا
 فذحو ىلا ماقم ماللإو ردصملا ماتم لومنملا مسا ماقاف هيلا دانالإو يا دنسمو

 ذخا ءاهسالا تامالع ركذ نم غرف ايو هيلا ىنعملا دانسإو“ ايلا ىلع !داتغا ةنلص |
 لاقف لاعقالا ثاءالع ركذ يف

 ٌُس 0 رول
 ظ كا يسوم ءانار] قكدلا دع ةيحالصلاب , هرما يلي و لعفلا فرعي يا

 ةيكاسلا كياتلا ءاتباوا نمر اياتكرابت كزابت قو ايهاذر ننسل نيبلا واع لق

 | نون وا يلعفا لعفا يف كلونك ةبطاخلا ءاي وا تتا ىتا ينو تلبقا لبقا يف كلوقك |
 .ةروكذملا ثامالعلا نه نم ءيش ةلكلا يف نسح ىتهف نابقا لبفا يف كلوقك ديكاتلا |
 | لاعقالاو ءامسالل ةروكدملا تامالعلا نم ٠يش ةفلكلا ديس نسحي مل ىتءو لعف اهنا مع ظ
 نسحيال ةناف طق وه كا سا نوكتف لبلد ةيفرحلا ين ا لاح 50

 ىا ًالمف نوكي نا عانتمال مسا وهف كلذ عمو ةروكذملا تامالعا! هذه نم ءيث ِهبف |
 ا١ كلوق رق يف وهف طق ةتلعف ٠١ كملف اذا كتاف ىنعملا يف هلا دسم وااعتسال افرح
 فرحا فرع دقو يمت و ابل الاولا ةملتال ممالا ريغو يضاملا نامزلا يف ةتلعف

 هلوقي
 تكتف
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 ةلك ةنال سينلا يرما زج دحاك ةلئاز ةتلالد املو لجرك ةتباث ةتلالد امل متملادو
 لاد ةناف ديز مالغك يكرال جرخم هتلمجو ةدح ىلع لك توبارعاب بركا كلذلو

 لاحيلع ظفللا ةلالدك ةيلفع ةتلالد امو لملل جرخم عضولاب و هانعم يثزج ىلع هيئزمي |

 لبقنم عا مالكلاف هجو نم صوصخو هجو نء موع ركلإو مالكلا نيبو دب ظفأللا
 ديلا اغا ل راسل تالق رع نجا اقامت نيعلك م ةيكرلا ل وليجي هنا
 لوانتي ال هنا لبق ترم صخإو دينملا ريغو دينملا لوانتي هنا لبق نم "عا زكلإو
 ىلع قلطي لوقلا نا ينعي ع لونلإو ةلوقو ةثالث عيجملا لقا نال نيتلك نم بكرملا

 ةلكلاب دصتي دق هنا ينعي موي دق مالكاهب ةلكو ةلوقو معا وبف مالكلإو ةلكلإو لكلا
 هيلع هللا لص ةلوقك هيلع توكسلا نسحي ىنعم لع لادلا ظنللا نم هداك ١ غا 5
 هللا الخ ام ءين لكل أ 3 ةلوق يثو ديبل ةلكر عاش طاق ةلكق دصا لسو هل ىلعو
 هللا آلآ هلا ال 2غ اهب نوديرب ةداهشلا ةلك ملوةكو !6لئاز لاعمال ميعن -_ ا ]كأب

 حجج ججيمه ب يجحلا 55

 5 ع مونلا ةئيب ر مب:يمستك هضغب مشأب ءيغلا ةيوسا تابعو وهو 9 للا لو

 رعاشلا لاق ابيلع اهاّتشال ةيفاق ةديدقلا نومسي دقو ةيفاق رعشلا نم تيبلاو

 يناجي ةيفاق لافالف ينإوتلا ظن ةتللع كو
 ةديصق دأ ارأ

 هال م تت م ها ١2

 لصح رجوت منال د د 1 ادنلإو 0 ربح اب

 ام ةفرعم نم دي الف فرحو لعفو مسا ماسقا ةثالث ىلا مست: ةفلكلا نا تفرع دف

 ةعراضملا فورحو ةلعانملا وع ةلادلا ضاعبالل جرخم لةتسمو 597 ماق يق

 مسالا 8 كبد قا ِ دخا الو ميسقنلا ُ ةدئاف 55 الأو صعب ن نع اهضعب رع

 فلالاو ادنلإو نيودنلاو َنملا ف تامالخلا كلتو هيهسق نع اهب زانعو ةصخت تامالع

 الو ىنعملا يف ةنع ربفم رورجم لك نال ءامسالاب صنخعف رملا اما هيلا دانسالاو ماللاو

 ِْ 0 ا ا ع رك مسالا الا ٌرحيالف , بالا نع الا ريخي

 ىلع وهو اخ ط طنستو اًظنل مسالا رخآ قلت ةدئاز ا وهن ديا او ورع

 نيونتو 7 ري ومحخو هيوبيسك ربكدتلا ناونثو ورمهو ديزك ةينكمالا نوت عاونأ

 فرح نم لدبملا ودو مرتلا تيوننو كيك ضيوعتلا نيونتو تاففسك ةلبانملا

 كعاقلا لوف وت قالطالا
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 ممالك يناعم مف يف أطخملا نع كلذب زرتيل ريخأتلاو مدقتلإو ةينيكلا نم يلاعملا
 هيلع وذا يفو

  2 50هد ”, . .٠ 0 سو عود

 0 3 همر 0 زجوم لف 20 2 ب 7

 0 3 ظنا : 0 ثس :ةديعلا 55 0 ىلا برت اهنا اه 5 ا

 لوصح ةدعإو اهارتل دئاونلا ن“ هوو أب اطعلا عسوت يا لذبلا طسبتو ةرابعلا جنو ١

 اهئافوب ةزجانو ممر 01

 مسك ه هر <٠ 01 ا

 يليعم نبأ ولا نياق طقس رغب 5 يضنقنو

 5421 لا 0 و وج 5

 ابي 4 204 .بجوتسم اليضفل نئاح قبس وهو

 7 . الأ تاَجَرك يف آو رو ٍتابهي يفتي ب أَو
 »ع هك نر

 3 ا 0 3 ظ
 أ مل ب 2

 0 - 7و

 18 ده مل 0 ةيلكو 0 0 سل د
 هلونب دارا ام اذهو هيلع توكسلا نسحي ىنعم ىلع لادلا ظفللا وه نيبوحنلا دنع مالكلا
 منتسا يف ةئانلاك اهب ءانتكالا معي ةمان ةدئاف ديفم ظنل مالكلا لاف تاك مساك دين

 0 مالكلل دب الو 5 "ب دما يقل ن نع ىنتكاف ا

 لف نم بكرم ةناف نتسا ةءو ديز ٍماق و الضو مكيخ زا عافك 0
 لكلا فرح م لمفو مسأو ةلوقو تنا متتسا هريدقل بطاخلا رييض وه لعافو زها

 ةثالث ىلع يفو يل هدحإو سنج مس نا لكلا نا ينعي ةلك هدحإو

 *يناثلا ال وادانسالل انكر نوكت نا حبب 0000 فرحو لعفو مسا ماسقا

 ٠ ريظ دقو مسالا لوالاو لعفلا يناثلا ال وا هيلا ىنسي نا عحيي نا اما لوالإو فرحا
 ليلا ظنل وا ةوثلاب ظنل ةلكلاب دارملاو ماسقا ةثالث يف ةلكلا راصحنلا اذه نم |
 ةراشالاو دقعللو ظلال جرذع طظنللاف عضوا درا قعم لع هتأمج هال لقتسم :

 ديز وبل لخدم لعنلاب ظنلو لعنتو لعفا وحن يف رييضلل لخدم ةوفلابو بصنلإو |



 او ب |: الد 1 |

 رم هجيج ام اص رس أ هس 7 ع

 عيجم قنحملا نتنلا ( اماكلإ لضانلا لياعلا ماعلا مامالا زيشل لاق 34 ,

 | دم لادبع وبا نيدلا ردب . هرصع ناسلو .هرهد ديرف . لئاضنلا ]| 7 ١

 * هتمحرب هللا هدغت ينايحلا ٌئاطلا كلا نب دهم برعلا ةبح مامالا نبا

 ءىداوبلا هعن نم غبسأ ام ىلع . دماحلا نم هل اج ةناج# هللا دح دعب اما

 ةودقو .نيملاعلل ةحر لسرالا دمحم انديسملعمالسلاو ةولصلااو . دئاوعلاو |

 نضام نا ابعارتالو لغو ةزيرماظلا هياضإو.هللا لعو . نيكراكلا
 ةاسسملا وحنا لع يف هللا ةحر يدلاو ةزوجرا باتكلا اذه يف ركاذ يناذ

 . لفتم لك اهباوبا نم أنو لكشملا اهلي حرشب ابعصرمو ةصالخلاب
 مهل بيرقتلا ىلع اصرح . لملا بانطالاو . لخخلا زاجحالا اهيف تبناج

 قرشا ىل طنين: رم ايجار, ناهدئاوق ةلقس لع لد صملا و. اهات

 ةزوجرالا لوأ هذهو . هنوعو هن: .ديدسنلاو قيفونلاو . ديبأنلا
 - 7 1 ا وسو + يل م 07 ةيب 2

 كلام راح هلل أ فَ دويحأ كلل نبا وه 5756 .لاق

 ا 0 0 0 روف - 6000000 اي

 اهلا نييحسلا لاو قطمتلا لوس عال
 0 6-_- ه- ١ فرغ أ كك ه8 3 20-1 7-0-6

 هي وح هب وا دصاقم ةيفلا» ِق هللأ نيعتسأو

 ءارقتسا نم ةطشتم ماكحاب معلا نع ةرابع انحالطصا ينو دصتلا وه ةغللا يف ونغلا
 لصا ةيدأتل بيكرتلاب اذ ضرعي ايف وا اب:اوذ يف لكلا ماكحا ينعا برعلا مالك ا

 همم سطع



 هى ظ بحاص كالام ل ل نيدللا نلاج تيا

 ىلاعت هللا يمحر ةينلالا 1

 ةقرعمب قربت زل ىلع يىقنن و ب ءاننعالا راض دنو 3

 يدييابللا لس نب دمحم ىلاعن هللا نسا
 | تو |

 ربيكلا عماجلا راوحي ةيناثملا ةبتككا يف عابي وهو :
 7 وابصم ةراداب يف يف ا تورعب ةيالو ةنيدم يف يرمتلا ا
 / يديبابللا ملس نب 1

 ٠ ةقر بف ةةاةطححفاجا# 07
  8انام كك توري يف سو.جروأج سي دقلا ةعبطمب

 1 همس م جا |

 ظ 3 ةرح ةملعلا مامالا نبا دحع نيدلاردب هللادبع يلا 1
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