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 | ممتع,





 " ثينأتلا فلا نع ةبلتنم ةالاثلاو ماللا ةيناثلاو واولا ىه ىتلا نبعلا
 | نيقامع لم 1913104 لوا اه عدا ركلأاو يصنلا دعداف دبا راو

 0 يا او 2 هن ىف

 0 )| فلا نع ”ةبلقتم ةالاثلاو لفلم ذب 0 لاو 00 نع ىه غلا

 1 تغدا م ءان ىا 2( ةفانغ ةفاتضالا هب هايس بصتلا ةعالع ةحراراو

 ةثلاثلاو ةحوتفملا ةاللا ىف:ةعباراو ةحوتفملا ةيتاثلا ىف ىلوالا
 رمل دعا لعا ىئدووطق هلا ('"ىوطعا] و لوعفملا ) ةحوتف» ةففم

 ( ىوطم هلالا ) رع لالعاك نلعا يوطم هلصا ( ىوطم عضولاا )

 ىوطي هلصا(ىوطي ىوط لوؤجلا )رب لواعا لعا يوك هلضا
 ْ لوعفللاو لعافلا ىا 0 ا مال مكحو ).ىبرب لال-عاك لعا

 | نورقملا فيفللا نم عراضلل لوهجتو ىضاملا لؤوحمو هل الاوعضوملاو
 | ىد هل نيع مكحل نهنيع مكحو ) هيلا انرسشا أك ( صقانلا مال محك

 د ن د2 كو , 1ك يريمالمالا مدع ق 00 ئوظب

 2 ىوطي و ىوطمو و -ةتلأ ةياعلا ا نيع لدايغا ىا ) ا يلالعا

 || نينلا مركح ىا (كهكح نوكي نالاعاا بفرك تلا ]ةلكأا ىف و
 و مدعىف ( ىوطنيع ع كح ) نالالعا هيف عهجا ىتلاك (اضيا ) اضيا )

 . نيلالعالا عاقجا مزلي ملاي وط نيع لعاول هناف ( اب وط 0 ) ةمباتملل

 هلاف ىوظ لوهجم 0 نابواطو ١ يوطل اعم لميال هنا الا

 . مزاي ملو اهيلع ةرسسكلا لقثل اهئاكساب وا افلا دبلن اههف واولا لعاوا

 دلع لع دج لعي مل هلا الا نيلالعالا عامقجا

 ّْ ريل ىميتملا بو_-غرملا حرشلا 1 هَ عبطل انئؤؤو ىذلا هللا دخلا

 0 6# حالفلا ىلا رط ىلا هعلاط نم ىدهب ىذلا هني خارملا ىلع زوقكيد

 هني ل #ح اهلا حانج هناك قاقتشالاو فرصلا بع ىف

 هدععلا ىذ لئاوا 2 ةمادح فداصتو ةماعلا

 3 نيلاد ماكو ند 0



3 
 7س

 ل 1 3

 مم ةماعلا *# ناني رع 8

 - دعس ماتش

 3 - --_ ةيياانتو. ى , 5 4 . 5 5 3 :١

 7 , 5 3 9 ك 9 - «يبويدبا##نس بدا“ هيض وأ يوي سس حا

0 

1 

 اييعح تجب

 ةدحاو ةخيصب نيعمجا ىق ىدكلاو ركذملا عمت ىا 2 اضدا اهعجل ءاور)

 ى وج ا جا
 ءاط) ى وطد ى واط ند : .( 0 لعفاب امهلا 0 قع رع ايست

 لعبا ) 2 همع 52 0 هوأو كمنالو مار للخط ل قوام ط هلصآو

 1 2 نا )ركذملا دروملل (نانرورلا نم ) لعاقا أعم اىف لوقت (وىوطف

 كا امهبدح ا فذح 0 مدعو ا ثان :املا

 لا ءالا بلق ) امهيناث ( و ءاب نيعىه ىتلا واولا بلق) !تمهدِتلا

 لعافلا مسا لالعاو هنمر خا عض ومى هلوق ىلاو ةزههمالىه ىلا ءاسبلا

 0| رد

 5 3 ءايلا ت 0 ” ةشنلإ

 0 (اهه واو,لعجملو) نئارقلاب ءافتكالا عم سايتل الابل ابي إذ هلامعتسا ةلقل

 | ى

 |١ ناي ر ىف اهنتوكس عم ءاور ,هاوقاماو لصفملا ف ىرسشخمزلا لوةىلا

 2 تحابألا نا لود ىملاو 2ع هنمع بلعتنأ عاب و لاق وكن نم

1 

 ( نالالعالا عمتي ىتح طايس ىف )ءاي واولا لعج ( ايءاي ) نيعمجاىا

 ىربالا مه>الطص ىفلالعا اضيا بلقلا اذهو انركذ م( زمه مالى ه

 35 مه٠الك ىف قالطالا اذهو نبا العا ةهاركضص ناي 2 هو ءاور

 هيفانبالف فيفا ةلعلا فرح ريبغت لالعالا مهاوقاماو ىصخ نا ن

 ا دراوتل ةضرع ءاياا نوك ىفو ىوريىف ةلعلاف ورح عامتجا ىف 7
 ]| :لالعأالا اوقلطا اذهلو ةز«ك#اىف سياام سوسحلا :لقثلا لثم تاكراا
 1 نيغا الا عاما نال فلالاىف ةفللا ةياع عم لئاق ىف ةزهه فلا بلقىلع

 : 0س دج نم اياك اذا زوج ال اما نيلالعالا عامجا نا ءا ةزم#ان م لقثا

 ل ىف انوكيملو لصاف امهنب نوكيال ثيح نيبلاوتم ناك اذا دحاو

 ىعدب و< ثلاثلاب وهقو< ىتاثلاب ولاعب وح لوالا ديقلاب ح ركدحاو

 دويقلا هذه كرثىف اودقعاو افلا ءايلا مت ءاب واولا تبلق وعدب هلصا

 نوكم دف يشي ركع ضل كح هنا نياالعالا ظفل ىلعو عاقتجالا ظذل ىلع

 يراد ل ةيور ريغنم امالك تم نيلالعالا عاتجارهتقاوق
 نع ةباقت لال .آايعب راب نير )راى ا ( ضفللاو رضا عااحق

1 

 ا



0 

 معتم

-: 5 

 محلا غن كل 2 رك الو ثم را ١ ىلء ى ١ ل لوخدب نال

 ني وطا ىف ءا ءانلا ع 0 ا اع ) معقل ةفطن ١ دودرملا ثالث ) عمل )|

 00 1 0 نس ودا ق 00 ىق واول

 ءاللا د 5 1 ا 3 0 فلا 1 ةلصالا ةملكلا< |
 ةيتثتلا فلاك هب ةلصتم ةملكب قل اذا نوكسلا لجال همال فوذخلا
 رخآلاف هنوكح وهو طوقسلا بج وم مادعنال تحفو ماللا دام
 نيلصتم.اتناكزراب ريع عم انوكي ملاذاديكأتلا انون كلذك ةحمشلا ةفخو
 فاك هلزج ارك نا يصف هامل اصتا نع حزجاح ال ذا لعف اب

 ةلعلا فرح ناك ناو راد ةشتلا فلا بيس دربام انهو دريف ةينكتلا

 ورا كلت ( كرت اوتم» .احوتفم )اهلبقام ةام ( ناك نافذ اهلبق ام ىلا اريعض
 0 0 ايل 6 25 عام 5 3 ورا / اهلةَقفا ع هك 7

 0 ورا و د يقلاراو مصب ل 0 0 م عل | ىو اهتكرحةفخ |

 لاعتهلوقىفو 0 اهل ةعفاوم ةكرح ريعصلا وا واو تك رحريعصل | ءاب رست

 اهل ةقفاوم هَ رك ريعكأ | ءاي تكارخو ) , كا لضفلا اوت 2و

 (حوتةريغ )ةلعلا فرح ليقام 1 نانا و ( موقاأىرت مل دذهأب د كالوقىف

 .اريعض ناك ناو ) ةلعلا ف روح (ف فذ 0 ارودكمواام وعم ناك ءا وهم

 2ك نووطا هلم هلضا) نيعلا مصب 2 00 وكاهلبق اع ايف هود مدعل (

 اهرسسكي ( نوطاو رزاوإ) اهلبق 0 ةمعذو ني كلا عاقجال عما واو

 اهليقام ةرسسك عم نيكاسلا ءاقتل ال ريمكلا 8 .تفذدح 0 وطا داما (

 حس ا ا لا ا ولاب سيتلي الل طملا نود ظفالا ىف ريصخط'ا واو تفذح اي

 ْ ناكاذأ ىن يعل ل وقلاىزغا ةأمعااي ١ ىكلذك ( وم وموعلا|اوزغا ىو (

 لحعفلا نإ 0 ةا[صقنملا 2 نان ونلا نوكد اريك ةلعلا فرح

 ةيساثم ةكرح ريعضلا كري ةلصفنملا ةملكلاب لصتا اذا ماللا لتعملا ||

 حوت واتا ناك اذا فذح واحوتفمهل ف ا ناك اذا ريعضل | كالذل

 0-2 ريعصلا ل ناك اذا ىنعي نينونلاب ,لضنا اذا 0

 00 و ل 5



حو قب فو لثمقورفملا فقالا
 دعب دع وءافا مك امهئاف رك

مك ءاذ مكحو دع وع ءاؤ كسك ىف ىو ءاؤ.
 سم د دعي دع وءاذ ب لعل ءاذ 

) رز ا 0-0 .اهنهنأل 0 ) لاثلا ىف ؛
 : ىف ىضمٍدَق 0 مكحو 

 قدبصيا وهذا ماللا لا مال مكحك قو مل فيلل مالكا ضقانلا |

 اهلوصاواهتاوخا لالعاك هلالعاو 0 نزوىلع 'قواهلصا( ق ( :

 لوقت( و نيقايق ّق اوقايق ( صقانلا و لادا ىناب دعاوقن او ناو

0 
 ل سا

كلف هدا )لوقت(ونان وطا
 22 كلا 00 لوقتو نوطانوطا تل وطا 

 سلال
 طعاا نحوعو ىورلان 3 باب نم (ىور ور نم سم الا ىف ةليمدلا

 ١ نورانوزانايورانبور 1)لاثملارركش الثاآضزمض تاب نم ةياورلا نأ

 هد اا ل ا ده سس: اطل

 نا
 مكح ىأ )

 نم( < 4ل 1و 1 ->)امالو نا مىا (كيذكو) ماللا لتعملا هيلع

 | دعاوءافركح 100 وءافركحالثم امالو.افامهريغولوعفملاو لعاقلا

 امهنم (|سالزافه لعر( ىرموم ارمالر كسك اههننال كح و)دوعومو

نبق ( ةليعتلا ) 6 0 نو
طا و نائيق نايف ند 0 5 نايق 

 : نبق 3 :

 . م هلالعاو مار لالعاكهلالعا قاو هلصا ( قاو لعافلا نق نك

 ( ىقومعضوملا ) بر لاك لالعالاو لصالا ىف هلاح(قوم لوعتملا )
 حرص مالك هنالو كعيم ءافكم واف 0 قوم هلبصا( ق قيم كل | الاو) ا

| : 

0 

ب عوط وحن نورقملا فيقللا )رب ىنرك( قو قولوهجملا)
 21 (عواط

نمناصق انامهتال (صقانلا م 21 امهمكحلو
 : لكبالو ( مدلل ثيد 

 5 وطارالا ) نيل العالا عاقجا مور َن 0 :تابىف ماك امهتنغ

 سل ق1 اك 2771 -

يوطاىوطا اووطا ابوط
 نيمرأ ايمراىم را اوهرا ايهرا مراك(نوطا ا

 | ناوطا نوطا نوطا ناب وطانب وطا) ةليقثلا( ديك الان ونب لوقو )

!ذاونورا تور نورا هع ,ملناب لوقت ونا روانان ور
 1 | فرعتناتدرا

 : ماكحا ن وكل امهصصخ اما و(في الا
لا قف د َّ !نون ماكحا

 وصقان

 ةيلكلا رخآ ىف ىتلا ( ةلعلا فورحملا رظذاف) ظ اهرب نينونلا لاطتا

 ثالث (د دكار ” دا ولا ىف دا ةهملكلا سفن نم 24 8 4 راصاتناكنا

وهو ن كذا ناك اهفذحن الر ةقوذحلا فورا
 ) نونلا لوحي دعت 

1 
11 
8 

7 ٍ  



 * 107 دو

 اثدحا | ترق هيفاش ,. فرح 1 فرح نم :م حورملا اوه رو اروه<

 اةملإل او اهجرخ نع اهنال 5 نسبلا للك اولاد نارك الام

 (اضياداصلا نمتلدباو ١ نان وصلا سنا و رهط اىف لادلاقفاونو و

 هناا ةزنع ىف سما نيح (قاطلامتالا لوقو ) ذرطم ريغغازاودج

 23 لع هتمرلف اه رف ةقانلا ىلات 10 ماقف اهل ةقان ا لرنملا ما

 كك ًاتاناوىدصق هلصا مر 00 ( هنا ىدرفاذكه) مالا لاقف

 ريغصلا ىف اههداحتاو ابهجرتع: فرتا فقولا هيف ءاهلاو ةقاضالا ءايل
 .ءاتلا نمتلداءاطلا)نيسلا ندانصلا لا دبا ىفهركذالاهتك ا صملاركذ مو
 لبق ناك اعثىا ( ربتصا هاصاربطصاو# ) لءتفا بابىف ادرطماب وجو

 (طصقىف ) درطم ريغ (ازاوجو) ةقيظملا ةءلعتملا فورا نم لاعتقالاءان
 رب ريعكلا ءانلبق ناك اذا اهفىا تشنف عم 9 تاي. نم تبصدق هاصإ:

 | اننا ىف لاعتالا ان ريصلا ءانل اهببشت ةعبطملا ةيلعتدملا فورا نه
 بلقت النا اههدوجا و نيتغالا برءاوهب وبيسلاق اذهلو لعل نمءزع

 (عضوملاوامهجرذم برقل) موزالاىف لاعتفالا ءاتكمزال ريعضلا .اذهنال
 هلوق درطملا زاوطاو درطملا بوجولاب هيف لادألا ديقن مل ىذلا

 فرح لادا نه ٠ ىا ديشبمل ىذلا .مضولا نا ا 5

 | . كيعملا ريغلا كاذىف لاديالا (نؤكي ك9 لاديالا ثح ىف قرود دنم فر

 | هللاق فيقال عباسلابابلا 9 عضاوم ىف انررق 5 درطه ريغ ازباج ١

 لئاسبق نه نيعمتجملل لاغب (هيف ةلعلا فرح ) عاقجا ىا هب فلل فيقللا
 / رع رع رك هيعمل هحو نم هفب رغل م6قيف فيفل ىش

 (نور#-) 0 ( و) ةلعلا ىفرحنيب قرفاموهاو ( قورغز انس“ ا

 امهفرعيمل رلآ فرحامهنيب لخد.النابةلعلا ىفرح نيب نرقام وهو
 اعلا 5 0 مدقو هع ريعملا فالأ ند ابوها ءاتعال

 نابل رخئآلاب امهدحا ىوقت اعّمجا اذا اسمهنالو نيعلا ىلع

 0 اذا ام فالح ميما ن هع لعبا نوذيف ميلا فراحا ىلع

 ]| مدعتلاب قحا وهف 2 ىلا برقا وهامو ميعلا 0 ترق وهف

 0 ١ 073ه 17 17771777 5-2247 73705:213757053335333727736207227520727213 7 فقة تلح

 #8 فيفلا 9



- 

 1 سس مس م مس سمسم سس

 35 مس سس بيب سس اسس سس حا اا اس

 1 ع

 كابا 770102121010221 <١

 #4 ااا د

 مالكى ءاتلازثكي ىذلا ماعلا ةأرحاا مسا ةلاه هلصا يره ىداذم لاه

 ىلع مسق سياو فاطعتسالا ليبس ىلع مسقلل كفكو ىف واولاو

 نائبلا مايا! ىلا ف اضمو كفك ةفص باضخلا نم بضخلا ةقيقلا

 ( ةن روهلا ىف ) ) نونلاو مملاىا )0 «<#د ار ل ( هلوذو عبصالا فار طا

 1 (تلدباو ) اعم ةكردملاو ةنك اسلا نونلانم ميما لادب ال ليمعت

 ١ اذه ىلع امتار تلزام ) مهلوةوح درطءريغ ازوج ( ءايلانم ( 7

 ةاضلا )هي روهجلا ىف اههداحنالو اههج رم داحنال اناث ىعع امتار
 ماى غم_سأ هاصا (غبصا وع نيالا ند ( اد رطم ازاود كارلا

 ( اهشدحا نم تلدا تكفل ) ريفصلا ىف اههدادناو (اسهح رح دس

 مفئاو اتكرحتاذا اهث ىلا( عابولاق ود ادرطءاب وجو ) ءايلاو واولاىا

 ١ نائبلاهلصا# ما !!ابضخلا 'كفكو + ماعلا قطنملا تاذ لاهاي *+هلوقىف

 ا ازاوح ةزمهلا نم ١ فلالاّث لدا( وارماك عب 9 لوقايوهلسصا امهليقام

 1 أحوتفم اهليقامو 2 رولا ت1 اعف ىا ) سار م ادرطم

 ا اهليقاموةنك استناك اذا ةزمهل نا نمز ومهملاىف (ىماك ) س أ رهلصا

 مرللا ( اهليقام ءاعدتساو نا مفك 3 رع نعال اهلا تاعدح أح وةؤم

 تفةود#هلوقىف ( لاليصاومت ) درطم ريغ ( ازاوج نوثنلا نم تلدبا
 تفقو ىنعملا # دحانمعب رلابامو اباوج تيع## اهلئاسا الاليصا 2
 دحا اهبامو باولانع تزد معقد يدا نعاهت ا انامحا هب .يكلارادب

 نارعب و رعبكل يصا عجج وهو ناليصا ريغصت ناليصأ هلصا ىديحي
 ليقْن اليصا رغص برغملا ىلا رصعلا دعب تقولا وه ليصالاو
 (اضيا داضلانمتلدباو ) ؛ لاليصا ليققمال نونلا نم لديامث ناليصا
 »* عبشالو ةعدالنا ىأرامل ني هلوقىف ( عجطلا وحي)در طم ريغ ازاوَج

 شيعلا ةبعس هعذلا تئذلا.ىا ىأر د عجبللاو اندح ءاطر اجلا لاك
 َنَوَتلاَو ماللا ىا ( نقدا الإ عجب مطصا| هلصا ممتجلا لءرلا فقحلا
 درطءريغ ( ازاوج نيسلا َن 1 25 ىازلا # هي روهجلا ىف ) داضلاو
 امهجرم داحتال) ءاخالا لدسلاو نيعلامضب ( قيس هما هدر
 افرح لادلاو !سوم#«* افرح نيسلا ناكالو ( سم#ا ىف امم رقو
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 تادياف نافلالا عتجا ري_سكتال لعافلا مسا فلا دعب فئالا ديز ا

 اس

 (مانبلا وح ) درطم ريغازا وج( اكرم نونلا نم ملا تلد همام

# 107١ 

 ا 0 نينك اس :لا 00 رقل ىلوالا نم ولولا

 00 ءاملاتناك اذا ىا ) نوم 1 3 رطم ان ل ءايلا ن 5

 ددعو ملوواولا نوكلا| ا ير 2.0 هلصاامو صم

 اوهس ظم هلعل وم ركذ ب وجو عم 1 | م قانها 2 رطم ان و>و هلوق

 ( ازاوج ةزههلان ه)زواولا تلدن'(و) بتاكلا كالذدْح-ذ سثتن اف بتاكنم

 اموعذم اهلبقامو ةنك اس ةزمهلا ناك اه ىا ( مول وك ) ادرطم
 عدتساهلبق امو هني ةنكاااسلا نكي رع نا عر م وا هلصا )

 ملا تلدبا ىا /' ْم و )درطم ريعازا وح ) واولان ل ]دبا ( ما )

 _هلثم سيلو هن ٠ وتحف هإث رهمالك ىف عش ملذا هدخو ل ىف واولا نم

 ( هوف خلصاو ) اه# هواو لادبا نع ىنغتساف افاضمالا عمبملو وذالا

 هلامعتسا ةرثكو اهئافلن سايقلا ريغ ىلع هئمءاهلا تفذح هاوفا ليلدب

 ا مهجر ترءهلوأ ناكلا ) اههح رد داحنال ١ اليو واولا تنل 3

 باقتناسجو اهم باق ول هنالامزج احر نادح*امهنأ اكف ىزطا

 نب وذتلا نينك اسلا ءاقتلال فذحت ناو اهلبقام حاتفنا و اهكرحتل اغلا

 : ريغ وهو دحاو فرح ىلع نك.#لا مسالا ريصب نا مزيف فل الاو

 م دييفتلا ن 0 ثريح ئاخلا ند هدعامأو مهمالك ىف دود وم

 || لامعتسالا ةرثكل سايتلا فالخ ىلع وه لب بجو. ببس هفذحي
 ريغ ازاوج ماللا نم ) اضيا تادبا مملا( و ) ابجاوال اًئاج نوكي 3

 مايصم ريع نم سبا مالسلا هيلع ه هلوق وح مْ فد رعتلا مال م م ىأ 35 رطم

 سيل ١ فد 0 ا 00 00 00 لبلدي ( دبا ىف

 5-5 / ل نم 0 تلدبا ' و هب را ىف( ماللاو ل

 لصف رخآ ىف هنو ثححلا ( دق و ريع هلصا ربع 0 )د رطم ريغ ازاوج



 ظ منو

 ةلع مدعل ءأب واولا ذر 1 دعت واو ْق ا”ابهلبقام 0 اا نافذ

 | لم تاستلاو رعاشاا ل وة ضملاو ىرمشخزلا لج اذهلو ل دلع نال 37

 عل ىلع واولا ن 5 الدب هدلعك ملو تاصتاىف املا ل ند تادبا ءايلا نا

 + ل اقع لادا نود تلمع و زل را زاسججلا لدا 8
 لمتحف ارو 15 هليقأم ناو را نود ناكواذا بتاكل ن

 || الاثءن وكي نال نيعت الف زاخللا لفا ةغلىلع واوان :ةلدمدابلا نو :

 || ارودكمهلبتام نوكيف ذيك و اولا عم ناك اذااها وءاتلا نم ءايلا لاديال

 || نوكينا نيعتفدعللا كالت ىلع واولا نم ةلدبم ءايلا نوكينا لمتح الف

 || ىدحا اهنوكل ءاتلا تلدبا امنا بجاخلا نتا لاق ءايلا لادبال الاثم

 | [ناضاوخدر طم ريغ ( ؟زاوج ءايلا نمءانلاتادباو] فيعضتلا فرح

 | *ءاهيفا وح لطنم ليدق ءايمظ دي ةرداح ءاوغش ىلءىلحرناك## هلوةىف

 باقعلاءاوغشلا#اهينارانهزخوو ىلاعثلا نءد## ةرعم م نه ريراشا اهل

 ءاييظو باسقعب اهتعرس ىف هتلحار. هيث ةبلصلا 0 ةرداخلا

 رط اعلا يلا مد ىلا 7 والا 1 برضتام اه م

 نيتم#مريغ نئا راةرأسا م 5 0 0 ىف اهلىا باقعلل اهل ىف

 ديصت :اهناىئعي ىلياعلا ىلا زخ ولأ ةعطق٠ هةرع“*ليدقلا نم ةعطق ىهو

 تنازالاو فللاعثلا ىتارالاو ىلاعثلا لصا تنارالاو بلاعثلا اهخرفل

 هلوقف (ىداسلاو < ) در طم ريغ ( ازاودج قيدبلانم) كيلا تلدا(و وز

 سداس هلصا +ىداس كلواو نس ءاح ك>وزذ+لاسف ةءيرادعاماذا *

 نشل ا .لخ رثأ وهو قيل :نوك لسوء منع لسف عجج لاسفلا
 اهسداس كواو اهساخ كجورفذ ذ موقلا لاذر نم ا اذا ىنعي

 ناموي.مدقهلوةىف (ىلاثلاو <“ ) درطم ريغ (ازاوج)تلدبا(هانلا ن 0

 نام و . نام و ىطم قعب ىعل ثلاثاا هإاضا * ىلا 0 نار عملي تناو 0 ىلاثلا اذهو

 ) ( نواب ةام >0. ا 1 مق 2 0 ناد :التناو ين يفرم

 تراَصض 0 هناؤ السلا فل الا لبق فلآلا 0 ع ىا ) براوض
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 هس اقاف لوألا

 لاق ( ىرورس) ْ

 سمخل ىبر نر

 ىل والا لوقا تااي
 هن اثلاىف ةغ دم ءاب

 نقلا, : تح رخمللاب

 5 ى ةغ دم دعب ارلاو

 دك خلا هع نسا كلا
 ةثل ائااو ةحتلاب

 ةففم ةح ودتفم

 مكحولاق (ىرورس)

 ى وسط م كح نونيع
 مس ما نيع ا لوقا

 3 وفلل و ل-عافلا

 هل الاو عض وملاو

 فيغالا نم ل وهجاو
 نبيع مك نوردملا

 لالعءالا مدع قى ىوظ

 عمتجا تلا ةملكلا ىف
 ردد نال العالا اهيف

 ىوطو# نيعلا لالعا

 نيعلا كح و ىوطت

 عت مل ىتلا ةماكلا ىف

 اًضيانال العالا اهيف

 ىف ىوط نبع رك
 ةعباتلل لالع الا مدع

 لع اول هنافابوط 0-6

 : عمتج مل ايودط نيع

 مل هنا 1 ند راعغا

 ىوسطلاعت لعمل
 ( ىر ورش

 ش طا د

 |001١ لوا نوكيتو ءانلاو فلآلا ىلا ةيسثلاب ليقُت واولا اهرود
 ' اموىذم نوكيدقو لص لدص نم :.م اهلعح نويت ةهيدصت ىف وو م 4

 اتا ءابلا نيل ح لادبالل فلالا 7 الف ىزابلا ىضقن ىفاك

 ىفاكءاإلا لجال ةموع#ملاداضلا تركو ريغتلل ل4 وهو لعفلا مال

 2000007 قاطم ل وعفم هنا ىلع هءاصتاوجزلاوىقلا

 0 كه لاحوارعس 5 نم ب رصب ا هل وق هيحانحا ساكديصلا

 نونلا و + ]اعل أت تلد ( وز لد ىردتا ىزاب || ركذ وهو يتكفل ب رخ عج

 . هلص | راني دو ناسنا مج هنال(نيسانا هلصا ى اكد رطمربع (!ناوَخ

 .ةنغلاىف ( نونلا نم ءايلابرقل ) ءايام«ف نونلا تادباف ديدشتلاب راند
 نيعلا نم) ءايلا تادبا (و) ءايلاىف ءايلا تغدا ماهلبقام ةرسسك وةدملاو

 هلوقن 0 ياك هنأل ءابلا نو 6 ) ىدافض وح ( درطءريغ ) رو

 1 برشملاو دروملا لهنملا قئاقن هجع ١ ىدافصلاو قزاو> هل سيال همو

 قذاقنلا ٌرييلا ءامنم عتجاام ملا بناملاىهو ةقزاح عجب قزاودملا

 هل سيل ءام برعم بر ىلا عدفضلا توص ىو دق عج

 عمتجلا هؤام عدافذلاو هذرب نا ةلهساهلكلب هيلادرا ولا عنمتبناوج

 هلجإ لهتملا ريعضلا ىلإ باو مبا ىلا ىداضلا ةفاضاب تاوصالا

 فور> نم هالرعلا 1 يتلا ل 7 مادارا 3 3

 ا ةماعلا احا 6-0-0 0 ) ناو

 ١ (هلصانال) بكوكلا+دقرثلا دقرفلاوض لثع تالصتاو لستم لكدشا

 تلصتوا ) هلصاذا روسكم اهابقام واو تلصتاىف ءايلا لضا ىا

 اقوا ون 613 1لاعخالا ءافنأل سايعل ىلع ءاتوا ولات بلف: ( لص ولا نم
 ءا 1 نمءايلا معاعلا لدا مث م يب ةغلاذهو فعاضملا ن 71 سماع ءانواولا

 . واولاو ءاياانيبو واولا نم تلداامل.ءاتلا ناالا تا د نكمل ناو

 لها امااو اننهنم اهلشاف ءاثلاوءايلا نيب ةلصاح ةيسانملاناكف ةيسانئم

 اهلاج ىلع ءايلا نوكرتيو اهلبةامراسكتال ءايواولا نوبلقيف زاجللا

 6 نفل
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 معاو ادنع 2 ق عض و اهب رقن لثمىف ةسبكلاو ! فلالا ليقام ٍ ْك

 ا_هدعب وا فلا ليقام ةرسكحل ةيسانمل |لدرصو ةلامالا زاو>ح بيسنا

 دامك فرح فلالا ىلع تمدقت اذا ةلامالا ىف رثؤت امنا ةرسكلاو
 نيتكرحتنيذ رحب اهيلع تمدقتاذا اما ولالعثك نكاس امها وا نيفرح وأ
 || اهعزنينا دب ربمهل وةاماورثؤتالو امنع تلبقوا امنعتلك !لثم ثكاوأ

 ىلعقورفملامدقلوقا |

 | فالح فرح نم رثكاب ةرسكلاو فلالا نيب لصفنمل هن اكف اهب دتعيالف

 ءاتلا نم ١ فقولاىف ( ءاهلاتلداو) ةقيك تبل ءابلا نق ان ١

 ةفيفخءاهلاناآلا اذاشناك نا وةغ وسو نايكردلل اهدنعوهو امربو

 ثا أتلاءانهرخآ.ف ىذلادرفملا مسالا فىا (ةدلط لثمىف ادرطم ايوجو

 تي ىعض وحن ( لغفلا ىف ىلا ءاثلا نيب و امهننب قرفلل ) لصولا ف١
 ٍْإ ءاماا)ل وعفملا ريعكب سلال تب رمضىف هب رضاولاق وا مهنالا و 3 :

 هعجب مجتافمو (حاتفم ريغصت مجزيفم وحت)اذرظم(ا وح وتقلالا ند ل١

 د ,طمريغ(اب وجو واولا نم)ءايلاتلدبا ( و)ةرسسكدعي فلالا عق واعفىا

 ةرسل )هلوقفارو_كماهلب امو انك اسوأ ولا ناك اذا اهف ىا(تاقيهو<)

 ليلعت ءايلاةرسسكلا ءامد:ساو ١ امه وكسو فاالاو واولاىا (امهليقام

 (ازاوج ةزم#انم)ءايلاتلدبا( و) اعيجم واولاو فلالا نم ءايلا لاددنال

 اهليقام وةنك اش ةزم#!نوكياعثىا (بئذ هلصا بيذ وح )درطمريغ

 زوم#لاىفمهقواهلبةاءامدتساو ( نك اسلا ةكي رع نيلل ) اروسكم

 فيعضصتلا قرح ىدحا نم ) :درطمريغ ازاوجت لدا( و)هركذيمل اذلو

 ىضفقت ردب عابلا اوردت.ا ماركلاذا( جباحتلالوةىف ىزابلا ىضقتو<

 ىرهوللا لاق فعاضملا ىف مماكءاب نهيدحانف اولدباف تاداض. ثلث
 ردق عاسبلا اوذخع ىا اوردتا هلوق الدبمالا لعفتنهء ضقل ا|وامعسس ل )

 ىا ردب انه دارماوهو مركلاو فرشلان ع عابلاب ريعيامب رو نيدلاده

 ضخقت هلصالعفتلا نمردصم ءايل اب صن وداضلا رسكب ىذقتو عرسا
 امتالقثلا نال لادءالاب ةريخالا تصخو ركذال داضلا نم ءاتلا تلدبا
 ةركل ةلعلا ٍفورح لايالاف لبصالا نال ءابلاوتبشتس اماو ايدل

 أامهف رعبمل صلملاورخآ 7

 ماهفن ا ىلع ادا_ءعا

 امه. | ند امهف رعذ

 لاق(ىرورس)نييوغللا |

 قد ىو لدم قورغملا

 دام ان وكمل ناو رخملا

 مدهمءافلاو ةلع فرح

 مدق نم مهنه و نيعلا ىلع

 ةركل ارظن نورقللا |

 لاق (ىرورسز هئاحا
 لوقتاكىالوفا اضيا |
 امنا ءار ركذملا عجج ىف[

 ةدحاوةغرصإ قدك |

 لامعتسالا ُلَدىلا ارظن |
 نارقلاب نتكحاو

 لوةتولاة(ىرورس)
 ىالوقاث نؤملاة شت ىف

 قثنؤملاة شنق لوقت

 ةيلقتمىل والات ااي عب طال ١ نلعتتساف ضضقت هلصا * ردكتاف ءاضف ناب رض رصبا رك ىزابلا

 نبيع ىه ىلا واولا نع

 لعفلا مال ةيناثلا وةملكلا

 فلا نعةبلقنم ةثلاثلاو

 تفرض لك ثتشاننلا |
 تما اس | ىلا والظن 1

 ثعدا وارطلا رهضتلا



 #«ث ذك 2 126 نودع نا اها هنذل

 . || ىلع الج ةددشملا ريغلا ءايلا نم ) درطءريغ اًزاوج ( ملا تادباو )* وا ةلع فرح هسعو
 ةدددملا ءايلا ن هرمشا لادبا نآل ةددشملا ىلع الج لاق امتاو ( ةددشملا |

 يميقفك ففولا ىف ةفرطتم ناكداوس ءاعصفلا لاهعتسا ىف عياش ريثك
 ناك ءاوسو ليا ىنعب لجاك ةفرطتم ريغوا حلاع باكل صولا ىفوا || ماسقا هلم هذهف ةلع
 هلوق لأ تلاثلاو ىنالا لا لاك رعشلا قوا لوألا لاثل اك زنلا ىف 0 نب واوان وكيناامااذكو

 لوشلا دلع لحالا نو ,ة فريصلا س4 نمد لوشلا نهبانذاىف ناك ذيع ظ

 ةلعاف رح همالو هٌواَذ

 فرح همالو هدنع وأ

 امهيدحا وا نيئابوأ
 اهلاوبا نم لبالا بانذاب قاعتبام سيعلاو عفترملا وهو لئاسش مج 1

 وهو 17 هلأ لطحالاو فيصلا ق اهب اع فد "اه رامباو

 000 دا ىف ليلا بان ذاب ةنلعتلا تارقبلا ديش ل ولا
 ىفالا كلذ ظفحب الف ةففلا ءانيلا نم ملا لادبا افاو لبالا
 ءايلادددشت ةقلث طورشب نسح لادالا اذه نا لبق كالذل و رعشلا

 ءاي ىرخ ال او اواو
 ماسقا ةثلث اضيا هذهف
 ىف ةئثالا برضيف

 ماسالا ريصي ةئلتلا
 تكن م هال ع ل طلق وهف ا هدودا 1 لطفل نك امكلاو فقولاو ءاملا نول نكل كيف سل

 تاهئرخا انا دن محاش لاؤب الق 1 1ك ( مج تاق

 ضيا رق زاجلا مجاشلا مهلا ىنعمي وهال ىرفو ىا ( مترفو ىزني ظ
 لاب اق نذل 0 نا فشلا شودلا كاز ل ىأرني تاوص تاهن |

 ابكر ةريثك ارامم 2 رو ءةوو حج  تليقنال وقيءاءد

 ءئلارن تلد لادلا ع رعش هاا ىّتح قل رع ةو5 ىذ راج-ىلع

 لايف د ١قدجت
 قف ماسقا هما طعسف

 قورفملل ةيعلل دك

 دجو.ملونورةمألةثي5و

 ناك اهريغ قورهملا ق

 اواو همالو اواو هٌؤاَف

 حسا طقسف اردانالا

 هاصاأ (اوعمدحاو 0 ) تزو هلصادزةوك )درطمريغ( ازاوج

 درطم ريغ ( ازا وج ةزمهلا نم تلد ءاهلا# امهجرخم برتل ) اوعتجا

 0 0 اما )عب رلا ىف اا 0
 دنحاو ةعبرا قف
 :لااستمألا ىف رك الاو فق ةوا ادبز ناسا امهنال ءاهلا ن 11 0 نورقملل هلو قورؤملل

 . دال سال ف اك 8 قورفم لاق( ىرورس)
 'كللا هما مدعو )درطم ريغ ازا وح .(مايلا نم )اعلا ت تلدنا و ( فلالا ورفغملا لوقا نؤرقمو

 اذهلو ىب رض. 0 ص و ند رمت باب فثدن اال ءايلانا تيثهنال( ىذه هلصأ ةلعلا ىفرح و قرفام

 فلالا نمءاهلا ) نمءاهلا زتلدا و و تساتلا ةمالعن 00 ءايلاةادل | ٠ نم ريثك دع

 ( هنن هل 2 نداقا ءامطخا ىف ةلتفلا فور 0 ءاهلا ىأ )0 اهتد 0 ان ءاملاو

 هو ( ةلامالا كلاعب ل م زءاسهلاب ءاسهلا امد افخ ىل-جا حا ٠ 0 ىا

 ةئاافرج يم ىف

 قرفب ال ام نورقملاو
 فر ةلعلا فرح نيد

7 4 1 7 3 8 9 5 1 

 سس 3-01 سس للللللذكللسللسسلت2ت_ت_.  .للللل للة ب مت بيتنا سس 2 2 1 7 :

 ا فالطألا ناريظف ءاهلا نود فلالاعاناو الهح لع فقولا

 : ةصقب وحمت ن نأ ى



 3 ل 0 ني 8 0

 5 7 ورعو ورع دين الا وارتلو نا هل و و رعو تاث ل

 52 :راكا ره

 فيقءمجج ءافعاو رب سس شعجج رار
 8 هبذب ن 3 : وه هللا لئاق موقاي دب ري

 نكيملوانافرحوادحاو مأ ارضلا ق 0 ساي كاريغو ءافعا ريغو اق | والم مهل ١

 نجا ثبخا ىنثا.ىهوةالعسحوزت 20 درع نابغلاتايأك 5 : ١

 0 عو رين ورع راصف دالوالا لسانتمثثغبا مئادالواهلتدلوو 3 2:

 ريغ 0 اود 5ع 1 تاديأ 7 و ) لوغلا ىف يع ةااعس عا . ىلاعسلا اذه ىلعف 3 ٠

 نيسلا وءاتلا ىا ( نوب رقادي دشن ب صل هلصا تصل صل وح داصلا نم 000

 و )درط:ريغ( ازاوجعءابلا نمءاثلاتلدنأ ( و) وزةيس ومهما ىف داصلا 3

 لاذلا سسك ةيلعذ عجب هل يعتسا كل ( بلاعذلا هلصا تاامذلا |

7 

3 
 عببسأ هاضا عيداو# 0

 تيبلقامما ليق نيدسنااب

 فورا | ةذهدنعنيساا ظ

 تسلا نيسلان الا داص

 ةليطتساا فورا نم

 نه فورا هذهو

 رك مهضعبذا ةياعتسملا

 تلق يلا فاقلا لد

 داصلانالاداص نيسلا :

 يهو لاذلا 2 توا 01 ااا هع ا دهابلا فو

 0 ليقو نو د 0 ضل ع
 الا 0 4 3 د 2 وف لو و ص ق 0 تادب ةءههلا 5 اممالذا مدألا ١ رمهلان 0-_ أ (ىرورس)ةيلعتسملانه ١

 نوال ع ل ميدو ةهدودع ءاعزص و نو لاو واولا فالخب نونلاو

 : | 0 عرس ةفلال(فعضلا ىلع مالا نم 5 !اتلدبا( و .ةلعلاف ورح نه

 فل نم فيقالا قيس | هالي سالا 62-7
 ا : لقا ناتغا اههناليقو هلارعمسإ 254 ( لعل هإصا نعل نمي ) ءاسفلا ! ٠

 فال فيفا هل لاش هل وش 0 2 5 ١
 7 0 1 ا 22 أ ىفو ( ةيروهجلا ىف امم رثا) و فورطا ىف فرصتلا 0

 ١ ق (ةددشملا ءام ل نهدرطهريغزا وج تلدبا ملا اهن مو) هيفمعدلا كاذلو 0

 ناكسألا طسوفف امهلو ل حرلا ىف ءايلاو م كانبشأ فقولا

 | م 5 ةلظنح ىئب ْن لح راكيلقو رعوا لاق رهطجا ةفص ام#ارشاو

  0ديدششا حجم لاقق مهيأ ن نم تلف ةليبق عما مف و ىج فها صا
 هلصا ع و اون ) فقولا ىرخ لصولا ىرحدقو فمع هلصا ءارلا

 ةادغلاب مج عليا رح + ناعبطملا ملغ و اوفيوءىلاخ «هلوقف (ىلعوبا

 جربلا كح «٠ ىربلاو ئدملاب لضألا» جديصلاب و داولاب علَش |

 ركاادوج  0 0 0 0١عم كىلاءاحلا 0 و فاكلامضب 1

 عا كاش ةلعا | قرح

 هش رعت مهنيفامهعامتجا

 اذلو هيه ءا_جو نم 5

 دب م رك ذ كل رت و هق رعإمل

 انورق٠و اةورفمفيقالا
 نا لعاو هر بو

 ءاش  ؟دكل لا



 1 لعل هركذ بوجو مع
 1 ًء يدش بس سوست 8, ياش ل[. واهالي هكر
 با عل أ ضعل 0 ١ 25 ( ئراورس)

 نةيءهلصا لوقا نقوم نوؤسا ع نم لعقتسا 0 لوش َْض نا !ادزصا نوك ركن لاذع الا فاورح : نم ا

 واولاتلدباق نيعيلا نم

 1 كلا هانا 7

 انهليق م مانعا و

 ملا لاق ( ىرورس )

 ٠ درطم ريسع ازاودج

 .ندو لاق( ىرز رمد

 ١ تازامءهلوةىفءايلا نه.

 ( هلصا اذه ىلع امتار.

 درطه ريغ (اواوخ ءالا رسال ]كلان (وزاسو حر برش ليلذلا قاذف ١ اذه ىلع !نار تلزام
 لعفلا اذه ىلعاتاثىا

 فور> نم ىأ لوقا

 ىهو داصلا لاديالا

 درطهريغ ازا وح لدي

 نيت 2 عماد 9 علا

 ءانطلا و افا وا
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 ىلا 1( واولانم تلد ءاتلا اهنم ) ةيسومهملا ىف امه رثا ماو ذزخسي ١
 : : ةماعلا ومملا وءايللا مف وعءاثلا مضي( همت رخل داظرعاا زاوج) ءاذ ىه. |( .اهلو

 - ةلقثلا ىنعمي ةءاخولا ن هم 0 (ةجو هلصا ) ءاملا نيك 7 لاوقت ا

 ارككلس تخارخإ الهزل( ولانمو):مكتاصفواولانءتلدبا
 ١ الا فورح نه لوقا

 ايتلاريغ ىلع |

 سكميملو امهنبب قرف ثنؤءلل ضوعو رك ذا هنع ض وع | و اناا اا نموازا و>واموزاواولا
 ْ ادا صخو ثنؤملاك عرف ْضِب وعلا نالو رك ذملا لامعتسا :١ حل |

 مالك فةوااو لص ولا ىف تبن

 .. مص ست .بمصخسم أ ل

 هز رك اوتنساو)ثذث نءهن الني ؤملاددعىف(ناي ]لص ا نانا ١

 . ءاثلا تلدا و 35 فيءعضصلا ءأم هلا لع اقلطم 3 رانا 0 مح ءان اهيل ا

 ١ فعاضملا ىف ماك( سادس هاضا تسود طا 1 5 نيسلا نع ) ٌ

 ا : ا ع 5 ذل ل كاكاشللا

 ْ نبا نوك ركنا نمو انيس ىلوالا لادبارم

 هم مدللا ا كن ردا وحا ضيا ١ هلصا ند اك كب رمكلاب

 ا لوفت كنالو و اولا وهوام هااةعتسا ةريكل س

 0 ' ىتلاءاتلالجالخا نود تخاىف ةزمهلا مضو ثدنأتلل هببحل ضي وهما
 1| ىلع اليلد لعج مضلا ناكف ىثالثلا مس

 20  اهناو فقولاو لصالا يف ةشاث ءاتلا نالو واولا نع ضوعي ءانلا نا

 2 0 نودعءات اان ناتحلا: ةيلش ىف لق ىف الثلاك اهب سسال اناو لصإإلا قراخا ةلازنع

 0 ضوءيرلافخالااماو لمألا ىلع درت ةدنثتلا تناك ناو واولاب ناوخا
 1 06 منان هناو لضالا نم لا ةنكيرل هلأ اكف *ىش هيف واولا نع

 1| ليلدب واولاباوونساهلبصا و (ءايلابا ويذسا هلصا )ا ون ذا ىنا لاف الا باب نع
 71 واصف ءأم لا ٠ نءءاتلا تادا ماوي ءاسا راصد وأو ان 2 ابل ا تلد نا ودِس

 ا رارارلاب 08 نال ولا نوذ 34 لآ 0 1 اى اا واود راع

 4-3 داخل د د ب جب تسع

 اهعا ريغ## تاثلا 0 ع 21 ورع ع )ةالمسل اضم وف ( 2 سا



 4 ١١م ه

 || كدذلو. زاوملا مكحىف لحدا هقباوس مكح نع هلاجارخاو مزال انه

 وهى )د را فلالان ٠ تلدباو ) لصالا ىلع هاهلاشال |

 ا الف لعاف مسا قاتشم هلصا ة ا 25 ( قابعلل قوش كنا

 '؛ دير هن داش ا ضيا انهوةرنسكلا ىهو هلصا ىلا داء ةكر للا نم عناملالاز

 ههه قاتشملا قوش ع صغرت 6غ | ريص قربلا كدد اكد ىم راداي هردص لقت

 ءارلا متفو ءابلا مضب قربلاو مارنملا لمرلا ىهو كادكد عجب كيداكدلاو
 اريص ىنيطعا ىئا اربهلهرو ةراحاهيف ةظيلغ ضراىهو ةقر عج |

 ) ارم ةءازق وو ) كيم 0 دب رب تدزو تكرحو تحف

 | ناجالو دبع نب ورم ةءا رقو ( نيلأضلاالو ) ىنايتملا بوبا ودو أ

 / هلصا كك منا ن هع ل ودعالىضتقم الذا ا|هيف ةزمهلا 2 ظ

 للادي الا ع نع فلالانه لاد.الا رخاامتاو لعاف اهنال فلالاب نيلاضلا ْ

 ا مقبالق هيلع ترألا نم لادب الا مدقب نا.بسانملا نا عم ءاهلا نم ا

 مزال هامىف ءاهلان 0 لادالا نا ل ارظن اهيشحا نيد و اهني لصفلا ْ

 هبايف لادالا مزالو مزال ريغ ىاتثملاف تنلالانم قال 0١

 ىلع ءاهلا نم لادبالا مدشنا مزلي اذه ىلعف ليقناف هريغىل_ع مدقم |

 امهيف لادنالا اناق مزال ريغ اىهيف لادالا ذا ءايلاو واولان م لادبالا 1

 هله امه.لع افلم ةكراطلاذا داك سدا هنأ الا مزال ريسع نك و 1

 قأتشملا وك ىف فلالا نم لادب الاكذاش هناف ءاهلا نم لادب الا فالح
 فلالا نء ةزمهلا لادبا لعج امناو لّقث امهيف لب امهيذ فيفحت الذا

 ىف هودرطاو ادج هودرط ةغللا هذه باسحصا ناكناو درطملا ريغ ند

 ( از اوج نيعلانم تلدءاو ) تاغللا عيجب ىف هد ارطا مدعلا ارظن
 لاد.الا|ذهو (بابعهلصا) قوهز كحاض رح ناار درطهريغ

 رعلااكضذ ءاملا ال هل دكا بايعلاو هرخا اذلو ةلقلا ةءاغىف دب وول با

 0 د ا ( هلو3 قيعوىا قوهزو هجوأ : و .هيالثفا ن رع ةيأذ 1

 ةزدهلا 00 1 اعل قاحا وهو نيعلاو فلالاو ءاهلاو ةزههل اىا

 اهنم نيا نقلا و ١ فلالاو ءاهلا ن

 | ادرطم هنوكىفانال ةفيعض ةغاىف هتوكناو نينكاسلا ءاقتلا نعبرهلا
 6 نم

 ضء!ىفابو>و

 اه هكا ق درج ولا مو

 ءانلا لبقام ةرسسكلا

 ءاثلاو نين

 واولالاق ) ىرورس)

 ف ورح نم ىا لوقا

 ىهو واولا لادب الآ

 ءايلاو فلالا نم لد

 نمو ادرطه ابوجو
 ادرطم ازاوج ةزملا

 وح لاق ( ىرورس 1

 ىا ل وف بر اوض
 لالا نما ءاولا لدن
 تل لا كيك الج

 ريسكتلا فلا لبق

 عجج بر اوض ناف

 فلا ةداب ز, هب راض

 فلا دهب ريسكتلا

 عمتجاف لعافلا مسا

 فدح زب ملو ناقلا

 سبتلي الثا امهي دحا

 واولاتادباف دحاولاب

 نو

 نمو لاق ( ىرورس )
 لدبت ىا لوقا ءايلا

 ايو>و ءايلا نم واولا

 تعق و اع" اد رطم

 اهليق امو ةنكاس ءايلا
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 ءادتبلا مدكمربخ وهو

 عهجري راشاو رخ أتع

 ةزمهلا ةرمسك,ةزارشاب

 نيتمجعح ريغ نثارب و
 ءا نادسيف“ [لاقعاو

 طش ام ةرارشالاو

 مهلا ه.لع عج وو

 ىف لمعتسو سد ا هلا

 ويشكو ديدقلا محلل
 0 يي ارد

 ٍ ىنسعع مما د دشش

 | ةفص بلعث عجب

 | ىازو ءاح رخو اضيا
 يل

 ا ًادّيملا ىلبع فطع

 و اقم رغما وجءايلا ن ء)تلدنا( (وزدحا وعبصابه رشا ىادحا دحا مالسلا ا بئرا عجب اهبنارانمو

 ؛ اهنا ىنعي هتفص لحم ىف

 ب 6 نبدي

 | تتارألا اهخر دقت
 | داهثتسالاو بلاعثلاو

 آل ايعملا
 ١ لوضفو تلافقلا
 0 كلن ركل 11 ى ارعالا

 / ءابلا

 لص نا

 نم ءايلا تل داف

 لاق ) ىرواربس

 لوقا اهلبق اه عكل

1 
 ْ ةروعو ادن هوص

 1 طلي

 | عئانو لئاقىف ةزمهلا معاو ( لئاقىفب: ع ) ىلا لادب الاكىا (5)
 لل كا: نازللا فوج الا قهركذاك ٌتفلالا نم ةبولقمتناكناو ءاسكو

 ةفاسلل ارمصق انهاب4.* دب ولقم اهلعح ءايلاو واولا نم ةيولقتمتناك امل

 تلداامنا ةزم#ا نال لاق ثيح لياعتلا اذهب برغملا بحاص حرصاك
 ةلدبملا فلالا نم

 ىفءايلاو واولا نع لدن ىه ىتلا فلالا نع ةبلقنم ةزه#ا نا مع زب

 | ءايلاو واولا سقت نع ةبلقنم ةزمهلانا معزي مهضعب و ءاسكو عئاب ولات
 هنرابعنم رداش اذا ريخالا بهذملا ىلا انه راشاف ةطساو ريغ نمال وا

 اد( بدذملا لا فوجالاق راشإو ءايلاو و اولا سفن نم اهلادرا أنه
 م تاعج مئافلاو اولا تبلقف لاقثيح
 اهلصا ىلع. ةزمهلا قسناب كري و عقب النا 0 عشنا محدن الادب

 لتثا) هحئاو عج ري اج اموت وش هدو دلإ (واول!نعادرطم)

 ' تلاساو داداو لعفلا نزوىلع ء>او نوك مول بم تدل لو (وا ولاىلع م نيكل

 0 م ( ديفا رفا ىلولا» واولا نءولد رطم ريغ ازاوج

 ىف دحا.دحا وك ةحوتناا نمو حاشوهلص]) را ولا لع سكنا لك
 1 وهلضإ ءايلا فهر كذ ءافتكاهركذ.ملووا ولا ىلع ةكرذحا لقتل تيدا

 د اي لابسف ةيعيص اي ريشي ناك صاقو ىلا نب دعس نا ىور دحو

 ءاهلانم) كلدبا(و)ءايلا ىلع ةكرملا لةءاهي ديهلصا (هبدادتلا عطقوت)

 تلمفالق وكالعف لهامهلصا (تاعفالاو تاعفلا وك )د رطم ريغ( ازاوج

 راوجاووص كلش (امهلصااموعن امال وصلا مب ف ناك ناو

 مزالو زا ةهلصقن ملو ديبقتلا نع اس و طا نم هدعف هلع

 1 تبسم هل سيلاام كا او بحاوم بوس هلام تحجاوألان 0 دا 0 لودتو

 سماق هدد ىلعوه لد تحج وه اباد هز 2ءاهلا م اقل سيلف تبتجاوم ب

 | اي يحل !ذهو زاوطلا فان .ال موزالا اا نم نوكيف

 نادر امها هب وم هريغ<لو ) هآيم هعجج / ىدد 0 ا هلصانا لجا نم

 ٠ لادبالا نا ىلع اهيشن هنا او ه]صا نادم . صضرعل اماو هلص اىلا 'ىب ا
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 ا اه
 3 8 0 ل

  ىا ( ازاوجةزمهاتلدباو ) ةزم



 «  ردا شه

 نيك (نبلا ماقجال لعا هلا مهسأ لا م ةيلقتم اناا ءآ ةلا ىه 1 1

 بلغت لو د امهيدحا 08 ' لو نر ىف ا فلاب

 بجو اناو ا ءأن هلا ٍى انييلفس || نيد تفل ا

 خلا 0 م ا هثلازابجوبامم 0 الا نم ا 0 كي

 لعافلا مسأ ك ثدح ىف فوحالا باب 8 ع لواق هلصا ىواولا .

 مه دكلا 2 نر نه اب وجو ةلديم هتزيف نأ نم
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 ىف مك عراضملا ملكتمب سدني الثا اهلبقام ىلا واولا ةكرح لني ليقثلا

0 

 واولا نع ةكرلاةلّقث ةلازاب جوف لمفااوهىذلا ليقثلانز وىلعهدخا و

 ديس تلخص 2 عل هما كل طز هلعل و را ن . رودادع ىردخلالا

 لالعالا نعل 00 ناو هدحاو طسو نو كسل و .هليقأم نوكم

 يوي

 اضياةز 0 ا نا ىلا اذ
 نم لعافلا 3 ف 5 عتاب وداد 7 3 ,

1 7 11 

 : هه هتموت 7سم وح حب م 2 ع

 | فوحالا ن م لعافلا 0 ىف ىا )لث ةىافلا قافلا ) ت تو 0 نيع 0 1

 1 تاره ةلعل وا ولان

 ش ةلالاعجج ىا ( رؤدا ىف ) ةموعضم نا ب ئه ىلا ( واولا نمو )كانه

 ْ رود الاول عفلا 0 ىذلاىواولا فوجالا ئئالثلا مسالا نم

 . (وا ولا ىلع نودلا لعشل َه ةز 2 ا ةبلق 0 ]رادلل هلق م

 .اذهاولي زن ملامتا و :ليقثلا لعفلا 00 ءدحاو نوكعم .ليقثلا محبا

 ا فلا هلق وا ور 8 مسا ىا(٠ أ مكوك ) مالى د ىلا( اولا ا

 ١ ةفلتملاتاك "0 ا 0 نك هلصا

 | ناكر ناواوديف عقجا اهفىا(لصاوا وكف ادرطم لوو
 ا ىلوالاواولا لصاوو هلصا ةليضاو لصا واو 3 اكل

 ا ازاّررح ا لعفلا 8 هدحا ون وك عم بلق امناو م اكرود عجب دما 7

 0 ةمحت ند اهيلق ز< ملهاف رود: رود اوكا

 0 نو 5 ليقت وهف لعفلا نزو ىلع هددعاو ىذ اماو ةكر اا ةلعت

 همو وانا هنا لصاو

 ةيماهفتسالا ءام هلصا

 فلالا نم ءاهلا تل دياف

 هذه ىف لاق( ىرورس) [

 هل_صا لوقا هللا هما
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 | اهفرطتلءاب واولا تبلقو زغي هلصا ( ىزغيل اعبت) توزغا هلصا | ( ىرورس )اوردجا
 ا 'ىواولا رخا امناو فوجالا باب لئاواق ماك اهليقام راسشكتاو |
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 ءايلا نم ءاتلا تلدبا مث

 ا اوتنسا راصقف
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 »ع ١ هال ١ كل

 ل ةائسال ( ريجاو عفرلا ىتاح ىف ءايلا تنكس 3 براس نول
 (نينكاسدلا عاقجال ءايلا تدذحمن ١ ءايلا ىلد ةرمسمكلاوةمضلا

 ةك را دعت ىَ 1ك الا ةكرح عبدت 011 نوناهبالنب ودتااو ءايلان

 هتكرح عبتت ا رخآ ملا راصاذاق ةكرألا لبق اهئاف نسح ن 0 ال

 لفتس فرح ىه لب ةكرملاك ركل ةضراعب تساو اهدعب ىأتو

 (تصنلا ةلا> ءاياانكستال ) فذحتال ةمالغلاو نكمل ةمالع تدز
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 مو:الكىف ريثك اذهو ةلك اشملل بصنلا لاق امناو ءايلا ىلع ةدهقنا ىا

 ىذح نان( ءاياأ تن <-اف)ن و راض نزوىلء( نويمار ن ونار لصاو
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 هن وبيسلاة( ىرورس)
 ه6 ناواعأ ل وما
 صعبيلا دنعذا هبوممس

 فو ر> نم نيساأ 1 ُ
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 ( يزور 2( كب ويس
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 | لقئالاق( ىرورس )
 'عملوقاوا وااىلعوعذلا

 ًاوهورو -عجرود اانا
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 ةمالع طمست ءايانا لجا نم 0 ) 2 ن*و 2 مهيحتلا ّق 3ك 1
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 0 1 1 حااتقت او اهكرلافلا اهبلق دعي (مايلا ( ا ) بصنت مل و) ماك هب رعد

 || لمصتال ىا ( ةكرللا لّمكال فلالا نال ىنُك نا لئم ) اهليقام
 ا * ىلا ا نونسلام دعامل * اع مكحلا نويس#الو * هلوةكةكر 1

 .سمالا )نوكس ااوهواهعضو لصا نع تجر تكرح واذا ىلهح ىا

 مزح ال ةمالعءايلا !اتفددف 0( ءايلاز وكس ) ىرا هيصا درا ىلا مرا هئو

 ةمالع ءالا .طقسلا مزاخلا تاخدا اذان هلوو ةلكاشملا هذه (مرا قبف

 ا محسدلا ضعب ىو نوال تارا لوك نإ د جوا الاو مزجلا

 : 00 ال تق دح 3 ءاملا تن كا مساق 0( ودك 0 5 (

 1 ايرع ةرمسكلا لاقتسالثباصالا هانا كغ 5 و 0 0 هرا (

 | ءايلا ءايلاب دارملا نا تنكساف هلوق نم مععيذا ديقلا اذه ىلا ا
 عماش بلا ذدوتم الد ان ركذ هلا الا نيهرثل العاق ه نا . ملاذاوةي اصالا

 فوذهملاو نكتسملا ىا وه نيايلا ىا ءايلأ ظفاقالطا تأ ها امحالا ف

 ريلا مضي( ن كرا نايمرل) محب : (نيءرا )ةددشملا (ديك اثلان ونبل وهنو )

 ( ىارهلصا لبا مازلت * 10 00 هرا)ميلا مضي( نعرا )

 4« ىلع



ٍ 
2 
ٍ 
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 يي هد
 ةنلكلا .نقن نم تسيل ءاثلا نال لءاسفلا كفلا, ةكرطلا لشح

 ( لولا ىفرم اك نيمر ىف ةلعلا فرح لعب الو ) الوق ىف ماللا فالح
 ظ ناكاذااهاو احوتفءاهلبقام نكي ملاذا لعت امنا ةنكاسلا ةلعلا فرحنا نه
 خلا ىمرب لبقتسملا ) نوكسلاو ةحمتلا فلن لعت الف احوتنف» اهلبقام
 ىنرب راصف ( اهيلع ةمضلا لقثل ءايلا تنكساف ) ) يضنك ( زي ةلصآلا

 ىفو ةفيفح 00 نادل ) نائما ل لثمىف ١ اهناكساب ان ءانلا ) لعتالو ١

 | لوقت ىواولا صقاتلا نم ةسغلاىف ىا ( نوفعيلثمىف ءاسنلا عججنيبو

 ا واولا ثكالذو ) ىردعتلا قرفلاب 0 ( نوفعي ءاسنلا ون وفعي لاحرلا

 1 اولا وكمل ءاقلإ مضب ن وفعب هلصاذاىا ( هلصا ءاسذلا عججىف)

 ١ ثنؤملا عج ةمالع ىا (ثينأتلا ةمالع هيفنونلاو) نصت نزو ىلع
 ١

 ١ بصنلاو مزجلاىف طقساذلو بارعالل نونلاناو ركذملا عجبا ةمالعو

 ١ ىلع ةعضلا تلقثتسا نورصنلثم نووفعيهلصا اوزغينلواوزغي وح
 (| هنزوف وزعت راصق لعفلاولالتوذَخ نائكااس عمتجاف تطقساف واولا

 ْ 1اندال) ةمالع ءاسنلا عج ىف نونلانا لجا نموىا ( همئئهو )نوفعن

 ١ طقسا ةمالع نكي ملولو تاقلطملا ىا ) نوفعينا الا ىلاعت هلوقىف

 [. ةدحاولل ( نيهرت لصاو) بتارعالا نون لاح وه طك بصتنلا ةلاح

 لل (ءايلا تنكساف ) نيب رمضت لثف ل. ( نيبمرت ) ة بطال
 نود نينكاسلا عاقجال ءايلا كلت دا م م ) اهيلع ريوحلا

 ل

 ا ثا لسا  تسصسمسسم بس سس سس بس سا

 1 نيمرتىا ( وهو ) نيعفتهنزوف ( نيمرتراصف ) مال اول لا

 فاضمقرظلاوأدّمملا

 ضعبلادنعو ةلخج ا ىلا

 نم ةيباع سثع دحا

 وهو ةداب زلا فورح

 ماللاو نيسلا ادعام

 ىهو اهريغ ند هثلثو

 لادلاو ءاظلاو ملا 1 ى هيا جس سلو <
 از (ىووزس) 1 م لا لا ايوض لق 000 تا نويهرب نوهرب لصاو نوما

 نا عا لوقا ادرطم ا لوقتو | ا 0 نك | عاقج ال تفذحمث ) هتكرخ نس دعب

 0 لك لادبالا 1 1 7 نوهرب 0 ل 0 0 ءايلا تك

 لا_معتسإ 1 0 'ء 1 ملا 0 ضخ ذا 0 00 55 انهه ا

 لاق فلالكل 3 1| نومار لالعاىف هلق ةنرق:اضيا ىتاثلا لقت هنا الا ةمضلا ىلا
: 0 

 11 اه زرلا رخو | 0 ال“ ( ىوسو ) ةعضلا اولا ءامدتسال ميلا مطمن
 واولاكلصالا لامعتسا |

 زوج هناف ةموعخملا :

 ونار اظهق
 ابجاو مزاللا ىمي“ا 0

 ناوائئاحمزاللاريغو ةدءازلاجرلا عجج ناكاذا نوفءيفواولا نا كالذنمادعو (نلعفنهنزوف)
 ريسغو درطم لادبالا 2

 هلناك امدرطملاةدرطه '

 واولابلقكس ايقودح

 ةردكلا دعدنك انملاأ»

 لاه نان 50 2 ا

 عقومتعقو فرح لك ا

 ةنالفلا ةفصلا وا اذك 1 ل

 ريغو اذك ىلقت الهف

 دح هلن وكي الامد رطملا



 اله هل_ضصا تلعذألا

 ا لاق ) قراوارع (

 طزلاص 2 ,رويتسا

 11 ا د 0
 ا حاتفناو اهكرحل اقأأ كلا تيلقف تر داي ( 0 ىلا نيمراتمر 5 7 5 الا ىف

 ار لضاو ) كلذك ( لاق )الا 'واولا تبلق ( 6 اهلبقام 0 انآ ا( ا. فرط ماو ةرماشنلا نال
 حافلا تبلق امناو اهلبقام حاتفناو اهكرحتل ( افلا ءايلا تلف اويمر | زولج-ىالاصو ملمس بسسس 18 طز الام هل

 و لوقا

 نأ ىعي هل دبق مدأ

 دنعلاد,الافورح

 | لادبالا فورحنانم
 2س دق زلال كاع

 ١ لصفملا ىف هحرصام

 هفورحو لاق ثيح

 1 ع مزمل داثلوا يلب. را 0 اسهلو 5 0 ءاب 0 م 1ونذا 0 6-3 نر 0

 ْ عاقجال تفذحو اهلبقام حاتفناو اهكرححل افلا اهيلق دعب ءايلا | | ملوك اهم ريع
 . 1 تس ك1 1 11311 اطال ل د ضال ايل لا 1 ١ لذءاطدح مو تضنإا

 اتمرو بألعلا كمذ ءايلا قمح 4 ( اومرقق تقذح وتيبلقاك نع اسلا 9 ١

 ١ تفذع انامرراصف)اهلبقامحات دا واهكرحتلافلا 1 ءلات لق ) اًيمر ذا ْ

 م "تيا نعم

 دجوهل فرظ موو

 ٌ ءاطىلا فقاضم ا

 ناواتعدف فلالا فذحي و كانه لق ثيح ( الوقف ىمدق هءامتو || ل نم

 : ةيفرطلا ةكرااب راشعا 1 يه هلا ىملو لا نم َ ىرشحجت زلاو صملا

 || امد ( فلالا تفذخ نانك اس عتجاف اوامر راصف ) اهلبقام |
 7 اوهر راضق ( فذحال وهو ريعك هبال و اولا نود نك املا عاقجال فالخ ردع 7

 ىا ( فذحلا دعب ) اوضريف ىا ( هيفداضلا اوعك مهناالا نضر
 ' ءاطلاوةداب زلا|ف ورح

 ءايواولاتبلقناوضرلا ليلدباووضرهلصاناف ) لةثثسوهوواولاىلا | ارلاو
 ا ص 0 0 هعقدأ 0 تفَدَد 0 3 ا ةداب زلا فور ميلاو

 ٍ هولا ذملاو ةرشع

 #« ه4

 ةنارك ذلاب هصرصدل 5 ص دقو امهيف نيعلا سدخ ب ( لعفت لف

 | يرو ىطر ىرو وزءيازغو ىرب ىىروحت ةيقابلا باو الا نم ىح

 ؛| تمراومرايمر ( ولا ىئر للا ىمر ربا اصلا قالا ىف لوقتو ) ىرب ىزو عر

 ناتيقيقح ناتنثا لقثلا ةداي 0 2 ا 0 6 8 18 0 رام زل العا

 ةبك م اهنال ءايلا ا.ه

 ةينرملا كلتىف تسيل تايلاوتم تاكرج ثنثو رييغتلا ل ىف انهنوكل

 1ْ واولا ثالذكو تب رضاو زو< ملو بترسص 2 اذهلو ةلعثلا نم

 ةرمسكلا نهب ورخخا مزاد الوا( عمجاواو 6 ىح ( لعفلا مال ف ذح

 لع 0 77

 و

 د ) تدمر تثمر لسا .اوصر راضف ( واولا ىلا ةريصالا نم

 1 دقت نانك املا هيف عت ) ناشلا( اة روس دق نادك اببلا عاتجالفلالا

 حم سس

 * تاصدح سو



 دك (نم هك

 | اهاكى هعكو ةدرطملا لك ىف اسهاب ةامةرماسك 8 تاغل ثلث ) نءبو نلقو

 ا ليفام هوك مادعتال مق و١ لش 9 ماعشالا نول 55 اهأك ىف م اىشالاو

 موذ )لاهيا ) زا 9 ماعشا الذ ةعكالذاو ا هاصأ اذا ( ءسولا

 ناك(واولازا م (اضيا ) ةنك اسلا 0

 نقف لث د 55 0 فاقلا نو زوتسم .موقا هلصا نا 0 11 مدا

 : مدلل 09 مصب 00 !اَو اولاق اا لاق 1 يس

 ىاقلامضب نأقاةلوقتاوق اواوق الوق لوق ةغالا كلت ىلع وهجنا و

 اهاو لوهجلاو مولعملا نيب ذي و ستلا عقوف ايا ماللا نوكسو
 ناف مولعملاو ذا امه . ةي وسن الف لوه2اىف ليق هغل ىلع

 عب ةغاىلءفنعيىف اماو اهرسكب لمع:3 لوهىلا فو ىاسقلا مطب
 رسسكب نعي انتءاب تعاب وعاب اماب عاب. مولعملاف لوقت لوهجلايف
 عقوف نعي ادب تعا و اعد . عد ةغالا كلت ىلع لوهجلاىفو ءايلا

 ىلءلوشنذاةيوست الفل وه جلا ىف ع وب هغا 5 و امهنيب ةيوستثلا

 كعك مضلاب نعي ل وهلا ىفو ءابلا رسكب نعي مولعملا ىف ةغللا هذه

 فاهلا حل ناوق مولعملاف ناق لصا ناف .( ىريدقتلا قرغلاب

 نا ارا نيهولعلاو سيكلاو مضلاو ءايلا مذنب نع الوهحمو

 سصنب ©لوشب )لود لوهجىف ( لاقب لس لاعب قلصاو )نايلصانيلوهىلا افلا

 - لس ا(فاخل لالا
 ماللا لتعمل ىا (هلاقي و) ماللا لتدملا ىا هك صقانلاق سداشلا بابلا ©. ظ
 ل وح عف ىلا ةلاح فاك تاك رح ى ضَعل ١ نعام ا رخالا قهناصقت !( صعان ) ْ

 هنالذعي رالاوذ ) اضياهل لا( و 1+ ررلوصت مراة فاك ل ةوا ظ

 افلا اهبلقو أاهليقام ىلا واولا هك

 ةيمسل زاب اال وا( تنم رو كفن غا زاخالاو ٌفرخاةسرا لك

 داب خالا راسة عادجووةيمستلا دار امالا تجيالذا ةمبرالا ى ذي عيتتلا ظ
 4 0 9و وج 1#'ىق ع ءا 0 و 000 ملا جا هو ف هسالا. طمالف

 ها ةارلاو

 مال ناالا ةفاض الا
 هايق ةرودسكم ةياكلا

 هللا ىق ةج اوتو

 0 لاق ) ىرورس )

 فورد> نم ءاملا نا

 لادبالا لوقا لادالا

 ناك فرح لج

 ماغداللال هريغ قرح

 فرح ناكم هلو

 فقر>لءجنعزاريحا
 ود قرح نع اًضوع

 هلوقو ازونالا الادبا

 در نع زاّرحا هريغ

 خاو با لثمو واولا

 هو نالامهينث

 ناكم فرح لءج

 | هلوقو ةسدسفت قرد

 نع زاّرر>ا ماخداللال

 هنا الا ءان ناكمفرح

 لادب الانا ؛ءاو مادالل

 تاملكلا ماسقانيد

 ةوحار وح مسالا لابق

 لاثءو هوجو هل دا

 ' هلا دازه وك لمعلا

 وح فر الاثمو قارا



 3 0 07 0 د

 لاوقمةلالاو) ثدنأتلاوريكذتلا ف فوصوللاوةصلا نيب قداطتلا بوجول

 ' ى:صضاماا_مىه دب مل كالذل نر هناث انقل امدلعنا دو 7 ٍ
 فنصملا ا_ئه ركذدب لل كالذلو نإالعي مينا مدعنت دوو ( لوقمو ماكتملا .اي ىلا ىإت فضا

 تنكساف تنكيلت) رو: كح ) لوو هلصا ملال يق الق ) لاق ٠ نع لوو ( عفرلا تااح ىئافارإلاق

 ْ .اهليانمض عم ا صوصخ+وا ولا ىلع ةلمول ة | نال ب واولا ناضأر كنك الرا

 : 00 لعل هوو رص هع وهو) لكلا َْق 1 كلاب !ا ائاو نأ لود ناشد / 3 لآ 4 ةةلخا 1

 .(اهليقامىلا اهليقام ىل ) لوة ق6( وأ نة عا )ىرخاة هلى( واولا وةمكلا 0 كا ملكملا

 مآ 00- هيلاذك 0 طع مر و 5 1 اماوةتاكر 2 قدح لود

 (١ افلا ارم 0( لوف 1 رام نك ءلا مازا:_سآلا مدع سكي لو

 ا ٠ رك ذب مو اهن وكسو( اهليقانةرسسكل ءاب واؤلا راص م 1 وا واانوكسو

 ١ مزاتسي اهليقام ىلا واولا ةكرح ءاطعاذا قيسامتاما' ثلا عءام ءافتكا

 | ةقفاومىلا ادصضق قبس اعف ةقباطم ملع ام ءاقتكأ سكعي لو اهتوكس

 ) قىرو رس )مارة

 اذالؤقأ كيفن نان اق

 قى فارع انا اهنا
 ىايهارراصف هءص وف

 ّق لاق ) ىرو رس 0

 راو بصتلا ىتاح

 -0 تان ١ راد

 'اهيف :هلقثث الذا تاغللا ءالا مصنقا هذه 0 راصصف )اح رمص هركذام |( ىه لوالاءاي'ا لوقا

 : ماعشالا 0 وأ ) 1 ءاملا لس أ ار مشل 3 قارخلا ) 8 3 7

 1 0 ريغ اهنا هلا 7 0 يعصف عل

 ةمالنع ىه ةثااثااو 1

 ةعيرلاو راو بصنلا

 هك هو مل ريا 11

 ىا ( موعدكم اهايوأم هكر خدم نظا نا م -- ( ماعلا دوجحوا

 م َْق موخم اهلكقام 0 ديرنوا هدفا :“ د نو 2 ل 12

 0 ف ةيضلا وح لعفلا ءاف ركب وت 7 ماعثالا اها فدو هلصاوةداضالاءاي ره

 1 00 ام ةكر 0 ىهذا .دايلق وأ 0 اهدي ةئك الا ءايلا ( ىرورعل ( نيه ىع
 عجبا تفضا اذاو لاق

 2 ع 2 ” ءا رق َة ِ! |

 لكلاب أ ىلع قالو ماعش ال او فقولا ؛ ف 0 دعي دقق

 0 ىلا ىئرم عج
 .ه م تلق ماكنملا

 5 اللاضبا تآ اب عب راب

 واو نع ةبولقملا ى م

 ىد ةماثلاو لوس

 ةئلاشثلاو لاعفاا مال.
 ةلاح ىف عفرلا ةمزاع

 ظ نيتدشلا مضت نا وه هيلع فوقوملا مومضاا قرحلا ناكشا دعب

 مظنو نوذلا نكست نيعتدست نيعتس فدو 7 مشن نا: تدؤا اذا 22 ءا'طعف

 عاب لوهجم ( عد نال سحلب ريغ نم اهناكسا دعب كدتفش

 همال نكسيامهب لصتا اعف ىا ( نءبو ناف)كالذك ( و هلديقناو ريتا ا

 ١١ لصتا اه رسسكلاف هلز دقناو نّرخا و2 نم نيتك الل نيعلا فدو

 00 ذلاو ىذا 0 !ايليق ذغل ىلع عرف همال نكسيامهب

 ىدب (ِ صلاخللا مضلاب عوو لوف



 ياها

 اذكه ( تعبىف ماك ) ىواولاب سبتلي الئلو اهيلع لدتل ( اهلبقامل
 نم اوهس تعقو ىم ظفل نا باوصلاو اهانيأر ىتلا حنلا عمو
 ىف اهلبق امل ةرسكلا تيطعا ا؟ىا ىرعت ةلاوح هذه نال بئاكلا

 فلالا تفذكل نانكاس عقجاف افلا ءايلا تبلق تعيب هل صاذا تعب

 ع وبه راصف ىواولاب سبتلي الثلو ءايلا ىلع لدتل ءايلا ترك مث
 نازيمىف ءاي لعج اماهلبقام راسكتاو اهنوكسل ءاي واولا لءجم“
 (شفخالادنعو ) هيوبيسدنع (لعفم هنزو نوكيف) عي راصف ثاذك
 واولاو يملا حت ( لوقم هلصا لاقم عضوملا ## ليف٠ هنزو ) نوكي

 واولا ةكرح لع ىا (فاخحي ف يذ ق ( ىذلا 3 ا ام لع ]

 5 كاما قرى ( قط للرجل كو ءابلا نوكتسمو ميلا مكن

قرفلاب تك او عسب ىف عقو ىفاك)
عضوملا ني ) عصف ( .ىريدقتلا 

 ) 

 1 ع وببف لوعفملا 32 ريو ناذ ( لوعفملا مسا نيبو نيدو ) ناكملا مسأ ى

 ) ه ىتكيال فيكو صو عيبم ناكملا مساو

 ءاغل امض (كرملاى ١ ( هآنإ مهراشعاك ىا 2 (

 ىرردعتلا قرفلا ل( (وهو)

 لاجرلا عجب واولااما

 لي ةيلصاب تسيلف
 عمجلل ةمالع ةّداز

 ةج لاق ) ىرورس)

 لوقا : ل1

 يضلل قا يم
 تسسنل اهنال مزلحاو

 ( ىرورس ) دم الع

 لوقا بصنلا ةفطخلاق

 لإ نع ريع اثعأ

 ةلكاشلل بصتلاب

 لاق ( ىرورس )

 لوقاءايلاىاتفذح مث
 عفرلل ةمالعواولا نال .
 لاق ) قر ورس ) :

 لوقا واولا ءامدتسال | ماللاوهو هنيع نوكس ىا ( هنوكس تردقاذا كتاف ) ماللا نا
 نوكي ) نيتحفل .ىهسا عج نوكسلاو مهاب( ده :دشاناش نول انهه ١

 1 م47 نب ر>جو كالعلا ىق ىف مخ 2 اذا ىدح ىلاسدث هلاوق وك اعج كلعلا
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 ىتلا كلفلا ىف ىلاعت هلوقىفاك ةنيفسلا ىنعم هنوكل ( ترجوا كلفلا

 | ناعف مايالا تودثا ثترح ىلع ن.رج لد.الو ه محاد رحناىف ىرجن
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 ناف ( نوحأملا كلفلا ىف ىلاعت هلوق وح ادحاو كلفلا نو 2 درفم

 تانوحملا وا ةنوحهدملا لاقنا بجول اعج ناكولذا درفمانه كالقلا
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 تفضا اذاو لاق

 ىا لوقا ةسشنلا
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 ءارقتسالا مكح ىأ

 ءاعد وع ا وحنو

 ا ْن 00

 ع ' لووقم راصف اهليقام ىلا واولا ةكرح ىطعاف 0 لوس 1

 | ىكرب ىذر وحنو
 (ىرورس) وكذلك ذو

 ١ ىف العقم مهضفر ةعحلا عابشا ىه لب ل وفلل ةمالع واولا نا | يور واو : 1 . , || وهورعك وواولانال
 || اهنوك كلذ ىلع لدن طمف مبملا ىهامتا ةمالعلاو سماك مهمالك
 ُْ ةمال-ع واولانا انل“نئلو واوريغ نم هيف دبزملاىف ل وسعفملا ةمالع

 ) ىرورس ١ فذحال

 | لوقا ءاملآ[ت ننس

 ٍ ناكسا هدأ مه رهاظلا

 أل هال ةكرملا لقن ءايلا
 دوال الكا كش د 37 ١ ان | 20161
 1 0 000 ل
 | لوعمنزو ىا ' هنزو نوكيف ) ممملا ىهو لوعفلل ) ىرخإ هتدع 0 0 :

 ْ نيعلانوكسو ءاقلا مض ورييملا حب ) لسعفم ) هب وبيسدنع ىا / هدنع) |

 ١ ليق ناذ ءافلا مضو ممملا 3 ( لوفم ) هنزونوكي ( شفخالادنعو) |

 همالكلج_زو< نكل
 | نمضلا لقثلءايلا ناكسا ىلع

 | دعباعث هلوق ةئب رش

 آآ 0 الا مالا ناك, اذا .نوكي امنإ كلذ ليانلق فو عي و لتقف |[ || وهاك لوالا فذحيدم فرح لوالاو نانكحاس قتلا اذاو نب وذتلا || 1 0 0
 1 ع ( كلذكو ) ةلعافرح ام > اهه لب كلذك سيلف انههاماو اكد ارح | 0

 م ءايلا ةكرح ىطعاىا( عيب لال .« لالمالماز عب ساما م : -رأ نيب ىوسو
 ؛« ىوسىالوقا ءاسنلاو

 | ءاسنلا ولاجرلا عجبظفل

 | ىف لق ( ىرورس )
 ىا 0 نوفعي لدم

 لاق (ىرورس )واولا

 نك ةييغلاىف

 نونلاوب ةيلصا ءاسفلا
 لوقاثشأتلا ةمالع

 1 ءاضق ى

 ا |! ىف واولالاق) ىواولا
 1 رةحلا ى طغعاو 0 :وبم راضف) نيئك اسلا ءاعتلا ءاعبل سام هلأ ىونعم 1

 راس 1سم سلال س10 اللا

 لعاذ 0 ووقم 71 رخآ لا لو ل وعدل لومتلا ) قضار ارصق نعل

 || ( هب وبيس دنع ) لوعفأل ( ةّئازلا واولا تفذسف ) نانك اس عقتجاف
 || نيع ىا ( ىلصالا واولا تفذحو ) هريغبال ىلوا ٌازلاب فذملانال
 أ اولا نآل شنخالا نسما با دنع ) لوعفلا واو نود لسعفلا
 [/ ( لاق فذحتال ةمالعلاو لوعفلل ةمالع ) لوعفملا واو ىا ( ةشازلا
 ْ مسن الهليلد باوجىف ىا شفخالا باوجيىف ىا ( هباوجىف ) هب وبيس

 | جوي مدا طال تسال لب ىذمتال ةمالعلا نا عسنال نكل
 1 ْ | دجو لوةمىفىا ) هيقو )فقوذحلا ريغ( ىرخا ةقداغ) كازه ع ) هيف

 عم زاغ نم ءايلاك ىلصالا وه فوذمم اذ ىلصالا عم كيازلا عمتجا اذا

 ١١ نانكحااسلا مج واولاو ءايلا نوكسب عويبه راصف اهلبقام ىلا
 1 عيبم راصف هلصا ىلع هب ووبيس دنع همقدل واولا فحق واولاو ءايلا

 | ةدحاو ةطقنب ةطوقنملا ( ءابلارمسك من ) ءايلا ن وكسو ءايلا مضي

 | اهلبقام ةمضلاواو اهبلق نع نيتطّقنب ةطوقنملا (ءابيلا مست ىتح
 ١ ىنعأ ( ءايلا فذح شفخالا دنعو )ىواولاب سابتلالا نم ءانبلا سنو
 1 03 ىلعاواو بلقت ملو نيتك اسسلا ءاقتلا عفدل هلصا ىلع نيعلا |

 نا
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 كيرالا ل هرعم 1 لكو 2 نوكسلا وةك رالا

 0” ناكل, تلقت اذا اذ( كناتلؤلتلا 1 كاشو<و) ر الا
 ناب نم حالسلا ماس وهو كوشلا نه كواش هاه كلاش لاق نا

 مان ثذوقوك اشرب و نيعلا عض وءماللاو ماللا عض وهنيدلا عرض وف ع

 ايك اش تيأروكاشب تررمموكاش ىنءاج لاش اذه ىلع زاغ لالعالعاف
 راب كاسشب تررمو اكاش تيأرو عفراابهلاش ىنءاج لاق نم اماو
 يلق هيف ٌركو فرذكال ابلط نيعلا ىه ىلا ةلعا فرح فذح دقف

 (دحاو هلضا داحو ) كتاش لاقيق سايقلا ىذتةم ىلع ةزههو أولا
 هيلع ءاحلا مده ) فلالاب ءادتبالا رذعتف لادلا عضوم ىلا واولا لقنف
 كيف 0 الو فالاع هنزوذ ز زا لال_-ءا ,لعاف ) وداح راصو

 03 فلا و ما ََق باقلا اذه زون ذا ( قاكملا باقلا داميتسا :

 5 تو ( سوق 2 0 وو هلصا : 00 3 ربك

 ماندالا ريغب ( ووسق 51 ) اهعضوم ىف 1 فاولأو ىاقلا قف
 لعجمم ) اصعمج+ ووصعللا )عواف هنزوف هيلع مدقم لالعالاف ||

 ىتلاواولاو لوعف واو ىنعا ناواولا تبلق ىا ( انما مب ىسأ
 0 ف هرطلا ف 10 قروك ذملا ) نواولا عودول 2 يدا ماللا ىه

 ىلا واولا راق" م > أح اهب كددعل يق 2 هله ىلوالاو

 دازتوا داو واو وسو ريدهتل || ىفهن ”اكفةعذلا ثيلو اهناكءا ماللا

 دح ىلء ءاب مال ىه ىّتلا واولا تبلقف ةعذلا ةلارتم ةدم ىه ىتلا واولا

 دهن. كد اسوم اسلاو ءاملاو واولا مع أو ىوسق راصفلدا ْق اهيلق

 ةنايص ءايلا لبق اماو رسكو ءايلا ىف ءايلا تغغداو ءازال واولا تيلقف“

 عيضلا اذه ا واعف( م ىَسَد راصف اهدعبامل امايتا ىفاقلا رمدكمث ) اها
 لصالاو ( ليعف هنزو 0 لهئلا لمفل فذحو ووصعق ١

 هنزوو / قئبا ) ىناكملا بلقلا نم ىا ( هنمو ) امهبف عابالا مدع
 (نونلا ىلعو واولاءدق ع) لعفان ا عفان عج ( قوناهلضا | لؤعأ

 ) سام ايعلاريغ ىلع ءأن ءأن و الحا قلو اراصضو 0 هوما لصحاو ناسيا

 جت هع سس

 اءاب عاب مولعملا ىف
 نعل اتعاب تعاب اوعاب

 اعد عب لوهجتا ىفو
 نعي اّنعي تعب اوعي

 لود ذا ةيونستلا

 رمضلا ندا لوهجلا ىف

 بايملا((ىرورس )ءايلا

 مساةغالا ىف وه لوقا

 ح الطصالا ضعب فو :

 قر>هلءفمال ناكأم
 هع دعت هدو طقف "هلع

 ق يم فرفالا ىل-ع
 اضيارك ديمو لالا

 اناو صقانلا نم دن :رملا

 (ىرورس ) هركذ

 ةعبرا ىلع ر يصد هناللاق
 لءقناف لوقا فرحا

 عت 1 ىعمننا مزلي

 هذسهل ةعب رآلا قرخت

 الق تبرد وح ةلعلا
 ةيءمثلا ىف دارطالا
 نأ معاو مزالب دل

 ةيودحاو ةلٌو-ا انهه

 ىف امه انركذ دق

 (ىرورعس) فوجالا

 لوقا ئجنالوهولاق



 دارفالاب ىرج ليقل

 | كثالذلا نال ترجوا
 | مهلوةكو ةنيفسلا ىنعع

 ىا نا_عه قونو

 | ىف ةرسدكلاف ضب

 ىناثلا فو لاتك

 111 ا ل 1 نر ل 3011011 ذل 1 حقل كافل 00311 ا لاق ' ىر و رعم 0(

 | مولعملا نيب نعبو و( ةزمهه و الا ترعتاا
 ( ىا لوقا لوهجلاو
 : مولعملا قول نأق قوس

 ةغللا ىلءلوهجلاو

 ١ لوهملا فةعفتعطلا

 1 لاق مولعملا ىف لوقتذا
 ناقفاتلاق تااقاولاقالاق

 اليقل.ةلوهجلا فو

 نأق الق تامو | اوليق

 ل ا
 لودت كنال ةيوسلا

 ناقديف ل وهجلا ىف

 ىوسو فاق ار سكي

 لوهجلا و مولعملا ني

 أع 4 . هلال)إ هعقدل ( ىلوالا فلألا طاقسا نكمف

. - 

 ا ْق تيذلالا محا 0 اذاذ د ريظن وهو 0

 ال ما لصالا ىف فلا هرخآ لبقامنا ميما ىلوال كرحوا

 . كيرحنالو نيفلالاىدحا فذح نكم ملامل مثا روصم دودهلا دوع

 م ةي وزقلا لالا لعدن لوألا

 ٠ لئاقو لعافلا معا فلاب رابتعاالو ) فلالا نه ابهبرقل ة زيهلا

 صتخاو لول اماسلا ءاهتلال اهذد ةزب

 ند 7 جا ةدوقىا )0 ةئيصح ْ ف ةذاه ) ةزجحا_غي تسد اهدال ْ

 0 رحاافلاواولا تيلعق ةح رك قالا و واولا لبقام فاعلا نوك

 الو )نيكاتساا ءامعلا وهون( ناكفلا عجاف ) اهلبقام حاتفناو

 سبل -سبتلي حلعافلا م

 تانك 0 هنالأق راف - با - قكبالو ناب ماب

 ريسيغتمزل.الثا ىلوالا كرحت مل
 هذه تطقذو ءا_سكىل_ع الجوا لعاقلا

 فور>ىاد> ىيلا ىهو ءاطقرلا ةلاسرلا ف ىريرالا اهطقناك ةزمهلا

 لئاقلاةثيحلئاقوكىف ةطوقنم ريغ ىرخالاو ةطوقنم اهنم هأكلك
 نه د_دحاو ىلع لخد ىدراقلا ىلع اانا ىقىكحو ءانطخ عاشه هند

 ١ نيت طة اطوقنم لئاق نوتكم هيف ءزج هيد نيب نذاف علان نينملا

 هي>اص ىلا تفتلاف ىطخ لاق ند طخ اذه ىلعو ا هل لاقةند 5

 مسأ ةمزا_ع ىهدا عاج من

 ظ 0 0 ران ا انتاوطخ ا 5 5 ْ

 مهلا وه ع عوالا ن 1 عالو 3 "1 نك م ) 0 7 نيعلا
 تفذح ( ع مذ الو علا _ه لصالاو) :بلعلا ىقشعلا قا رد-او ةهبصاماو

 لاقنزو عالو معاهرا ا صو سا ا.ةلاريغ ىلع نيعءلان 0 د ودمللا تقلد فلالا

 2 نفرد 1 نس متنك و ىلا راو لات ةلوق ) ىذحلاب ' ىجيامىا ( هنمو) :

 0 م, 1 قو راه 0

 ةيليس.ليشسمس لل 0 كا
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 كا ىطعاف لاو ' قدح هب هناال ) ىل+ادلاةلرثع ( ديك اتاانون ىا(وهو) هل وهندهل ض رعتق

ٍ 
| 5 : 1 

 4 0 0 اهلبق لجان و ىا ( همثنمو ) ثداولا فن وكي ديك أتلانال ةيلعقلا عم
 هال كتلو ةفوذدلا ءاملا

 ممسس سحس

 ىو اولاب 0 ( ناعش له ون اينيم عراضملارخا هعم اولعج) ىلخادلا ةل'رنم هلا

 صايل اق ( ىرورش)

 5 لوقا نعل قى(

 -.ءط نم نم عقو 9

 ا لاذ قلا ٠
 ةرمسكلا ىطعا اك ىل'

 نعبىف ءايلا لقال
 تبلق ندع نسال |
 عمعحاف أهملا اءادنلا |

 يسوع ناسك انا

 امهأاقتلا عف دا فلالا
 لعل دقلءايلا ت سسك مث

 هف وذحلا 0

 م ا اطسو هرخا راصذا ةعراضملا فر>وهو بارعالا بيس دوجو عم

 نيواتلاب هيام هنال نونلا ىلع بارعالا عش 1و طس ولا ف نارعاالو

 هبحلل نم نلذا :تازعالا لج عال نوذتلاو ةهاكلا رخآ هنوكو

 فذحو ) بارعالال م ههباشيام عمال ث كااذك و اهنم ءز> ةل'زنعالو

 فل الا تفذف ايَولا' وا ولا تبَلَك انوع د هلسصا ( تءدفففل الا

 فاان) ةااب ) استعد ءائىف ( ةكرللا رك رطلا تلض نإ و )41 | غاتجال

 هنن تمد نكاد ا سلا لاول ) ىلخادلا ةلزمج وه ىذلا ( لعافلا

 3 807 اسمع ماي حلاو لعاغقلا ثدنأت نامبل اهب تايج اهنال

: 01 

 0 سس سم 1

 0 ه(الودقمداللا وال ( رهاظلا باسو ادم - ملناو اريدعت

 | ىدعيارب كم نا 00 00 ماد ١ انفعال ا ةعاذ ةيلكلا سدت نم

 0 را 0 0 0 0-0 6 0-5 3 را نا

 ىو 200 الءاو 0 0 إذ اهضورعم ص نطل ئووفتف 7 وه لب ض 32 0

 ١ 3 َق 1 ا مجفلاب( ناود) ود) ةددسملا ) 0 | نوم . ىعالاق لوعت ا لوغتو) نو لا مكح

 ا 0 5 ا ةقيقتلاب لوقةثوأ( نانو نالو ور م ناود ) من طلاب( ناوق نآلوق
 0 أ 95

 لوةم ىلع“ < هل 0 | 27 سا ِ ىلع سسكلاب ( ناوق. نأ اود ) مضلاب( ناوق َن ل 6 ب ( ناو م

ِْ 

 (هركذ دقو لوق٠و ْ ناتاَئناَو ةلئأق ةلوؤو ل وهو لاوةاةنولئاق نالئاق ( هام ( خلا لئاق لعافلا)

1 
 ا
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 تيس سمسسللللا

 د عوورس ) ةوسكلا نمواسك هلصا (ءاسك ىف تبلق اك اهليق ام حاتفناو ءوهنلا ثا َّق ماي اسس 10141 اهب 7 وا 0 ا 59 عا افلا || لما سضاخك قوام هللا هلصا 15 اووو تال 15
 زحاح فلالأاب مهراتعا مدعو( ىفراعااق 42 ودول اهلا هؤأو لمَحو) لووا كسا نوكسك

 ْ ل حاتنلاو اهك زد افلا 6ك نوعلا ىلو واولا نك راصف

 | امهيد>افذخاوه ركف نافلا ىتلاذ ةحقنا ةلارنع فلالا مهلي' زتاوا
 ا مالا لثعم مسا روصعملاو اروصوم دودمملا دوعل الكا نوالا كير وا

 سرف هري_ظن و اصعك رف صيحتلا نم ري_ظن رخآ لبقام نوكي

 ل و و ةزمهلا معب

 لاق كل مد نيعلا

 مك اذا ىلاعتهل وةوح ظ

 .هإ نررجو كلغلا ىف



 يب ١١ د

 وود2ءلكثووسقو
 0 اان د( لعق لعف بابز و فوحالا نال نء- نعل لصانا ( تيكا اضع مهل 5 ْْ م زعا٠ ) 000 نةوح هلصانأ لف ملا لمقب_مضلاب 6 " 1ث

 هزصا نا نيعتو رحاب 1 مضلاب لعق ا_ضنا اى مو امهيق

 ناو 7 نال 2 ا ) 0 للا ل 0 لاق 0 لبق حدا 9 ءايلا محب نع

 3 هلا “1 دك ترب دعنا واولا وذاع اهلقال نإ تأ ان ت.طعا ةلعلا

 (زلا لق ما لك رجالا ) نينكا اسلا عاتجالنا وب هلص '( ناَسب ىفاك) اهلبقامىلا

 ك ما لا لوقا هلصا ) نلق الوق ىلوق اولوق الوق ىا.

 نينك اسلا عامتجال واولا تفذح مث) لوةبىف ( ماك ىاقلاىلا وا ول
 2ك 2 ) اهيلا جبابش> الا مادعت ال ( لصولا ةزمه ما ( فلالا تفذح مث

 واو | قدح تاس 0 فلالا قدح ىلع واولا قزح مد ا مايقام

 اهعوقول ءايداء ا واولا

 ةعكلادع رخ الا

 واولاب ةريع الذا

 واولااوا زنواةئكاسلا

 ّو_ىذلا ةإ' رع ل وألا

 هاب هيناثلا واولا اويلقف

 لداىفاهيلق دح ىلع
 معافى وسقف راصف

 تقيسدو هاملأ و وا ولا

 ىعا فلالا ىفذ.> ببس ىلع مدق» ني:؟ اسلا عاتجا ىنعا , :ا١ لوالا ىاؤلات بله
 واولا ةكرج ذخاوهو نينك ا_سلا جا +اببس نال عايت>الا مدع ا_هيف تعدافاضلا

 أ يلا ةكرالاءاطعا ىعا ادهيلا حادالا مد_ع تيس ىلع مدام

 رسمك ءايلا ةئايصل ىباذلا ميدعتلا عنع لاحم الف ى ام زلا ميدقتلا عنم واو ةرورمض ىاقلا
 لقثو عايثالل فاقلا

 ىلا ة_ىذلا نم لقتلا

 هنمولاق ( ىرورس)

 قا ىتاكملا بلقلا

 ةلق عج قوناهلسما
 ىل_ءواولا مدق مثةقان

 واولا لفلاحة دنيونلا

 لمح مثقل وأ راصف

 فالالا فقذحقىف ةروردالو ىرو رض ما نينا: اغا ءاعب عقد اضداو

 رهاظلا بسحت( نانك اسلا هيفعمجت ملناوقملا لقىف واولا فذحو )
 تالصح هيفةكرطلان ال ) قا لود لوقتناب واولا تو ريدقت ىلع

 لقىف ماللا ةكرح ( نوكيف ) قا ىف فيرعتلا مالوهو( جراحلاب

 اوك م ودلك ض راعلا نال ( نوكسلا مكحىف ) قملا

 ةكرخلا نالناوةوالوق فالح )هعذدل واولا فذ اريدقت نينكاسلا

 ين مف ناك السلا عاعجا قدح ض د( نيياخادلاب تاصح اههيف وكر ا 1 1 ا ل 1 ديا ياو اا اك يد ديلا 00535 و تبول 2-57 تدان محوو## 2: مول

 لجادلا» 3 ريع وهو لاق كالذلو نييلخادلا ل١ رسم واولا
 لاَ "ا

 0 فلا اههو 1 ل زيملا كلم اههن وك ى ةغلابهال نييلخادلا

 ! نم ىم الف ىلخادلا ةل رثم لعاقلا فلا نوك اما ( ديك 90 اقارغأ لهل را

 ىلخ لاا ا ماسك مالا 01 ا ١ 1 ا ا
 تملا ةةقا1 511075065752587: 27257-/950000 205598923 2س 27797 كت جت هعمل تع جل 5

 * ضرعتن و9 (ىرورس)



 ةممسمللللا

 كو ع م

 ط هإصا(نلطو < )اهيكتبا ناعفو) نيعلا .

 دلو ك0 ١ كامل4175 لف ”ئ مو هان ليف نمهنا نظي الف امالوا |ديع اهم فرح

» 2# 9 
 ك0

 حا هإ_صاو 211 نأ وو ا.ضام 06 لض اذا لصاحا ىرردقتلا

 2 1 7 ا 0 ١ و ريثنعل 1 مهلا كانبدنأ

 ٠  1 1ءايلا ابل 29 رونو ولعم هلصاذا اضيا هذ ا 2
 صالاو ىضاللا ند ) هلا عقو و 0 ءايلارسدكو ءايلا مب نع

١ 

 لوالا عضولا نع دئاوع ن* ىا ( عضاولا ةرغ نم نلف )لأ الف )

 لوالا مضو ولا ع نعءالغ اد انا كلّذكو ادصو و ا اذهل عضو نان

 0 دصو 3 نم 0 00 0 ظعالا نول يف ؛

1 

 ح ةغالا ىف كرتشملا عوقو ىف بيلا نوكيف 0 تهذم
 بهذم وه اكىلاعت هللاوه مضاولا نوكي نا ريدقن ىلع اماو ةرآلاوه

 (مقواك) ءادتالا لا رتشالاع وة و بدسف اذه ىلبعو ميقتسي الف ىرعشالا

 ىلع ةرغلا تالت نم كاّريْشالا دصق ريغ نم ىدصقلا عضولاب كاريشالا
 لوقت ( لعفتىف ىذاملاو مالا نءةعاجباوزينثالا لعف ىف ) سهذملاكلذ

 اودعات ادعت دعا و< (لع اذتو) مالاو ىضاملاىفا و رمسكتا رسسكتر مست

 املاك حب ر> دب و ( لاعفتو ( ايتحام اودعابت ادعاس دعاتاو اما

 مدع ( ناعف ل 2 لالعالا دعا (قرذبالو )ايضامو معا ا ود رح دن

 (هنال) ناوق هلصا (ناقو) ناو

 لف نزو ىلع سيا هنال لي لو ( ليوطلا نم ملعي 7 ناثلاى ا

 ل 00 معفلا ند ( ايل ٠ ناوطال 00 3. : 3 :مللط لصانأ (

 ( لف نمو ابأغ ) نيملا مضي ( لمف نم ”ىي ) ةهبشملا ةفصلانم
 ل : ١ ش م هيي شلال ةهوصلا ءاح كك ع 3 نم ا اردان 0
 ءاسنب مضلاب لوط زم ليمت#أاب ل وطنم سيلولا مع ليوط ىلسع نأط
 ىنعا ( !بهل يتسم نم نفخو نعب نيب قرا معي 5 ) بلاغا ىلع

 واولا عض وم ىلا نيسأ) ا )ع لقي لعف باب 2 3 زكا !اب ََش وح نوح لضا نا قا نم م

 ىلوالا !
 نييعصلا ” حاتحاا

 ْنَد خف سيلو اهالو !ايع(قلطلا فرح 50 ىحال)اههيف نيعلا محب

00 

 نيهلا |[

 رئمكا لة ةثارطاو عفرلا .

 2 ا_هيياع ةرسسحلاو

 ءامولال ءالا تددح

 ”لاملا راك رانك انلا 1

 .ايكااشتيًا رواش

 اماو كامعب تررهو |

 ثلا لاوستلا قنا
 فذخ طتءو اهلك |

 ىو

 واولا اوبلق مضعبو ١

 ىلع انهلا كواش ىف 5

 ىضتعم

 تركحذام تر ا

 ليعناف هجوا ةثلثد.ذذ: |

 اذ 1 ىساسلا

 ا_:ا5 كناش هلوق قاب
 مهنا هءالكح ىنععا
 ناك كواش اويلقوا |

 نا و 1 شلاق

 ىف لاق ( ىرورم» ) :

 ىا لو5اسؤ وق ه]صا ْ

 سكب ىستلا ليصا ١

 سوو نيسلاو فاقلا

 ملف سوق 515 يو

 مهتهأر ل

 لص+ف نب واؤولاو



 000 ول نا رردهن لبع

 ١ لالعا ليف لالا

 زوج نكل عراضلا

 1 لالعالا كاعا 5

 ١ ى رح فذ_-# ناب

 (ىرورسس)لقلوقتو
 لوكا ينساب لك ١

 | لانا ىلوالال قناع
 ذ نييلخادلا هل 'زثع
 |انلق نييلخادلاب لاق

 1 هل نع

 لوقاىل_خادلا هل رع

 ل 0 (ىرورس)

 هلصا كاش

 لصا لوقا
 كو_ثاانه كواش

 حالا مامت وهو

 | حاللاوذ كئاشلاو

 تياقن اذ

 انيانام ا ناكل

 | ىتدج اشرا م59 كيش لا 1[

 | ةلاح ىف ءايلا تنكسا م“

 0 : 0 0 كئاش
 كشالذا لمعتلا واولا ةلوهس ىا ) اه:ةلوهسل ( دل كلا كال:لجب راح ن *« ه || 3

 1 كيا

 أ

 يشالاىلا ظ
 مشل مهل

 يا 8#

 ةعيشتسا م ةيئرملا كالشمب 0 لاو أو هردصم وهوهلعق

 ردم لخد باوج اذه ( ماقلايو:ءنوكيناماقاصنالو ) لالعالا ىف
 لعادق هاف ماقاي وقتلا ع امتن_ساىماق ىوةتنازوحيالا ١ لاش ناوهو

 لعب ,اوماق ةيعبتب لعاهتا الا ماق لثم لعا ناو مأقا أ تاولعاو ماق ماق لثم
 العار > دلالعإ :اكفدلأل عاب ,رابتءا الف لالفت_سالاوةلاسصالاب
 نعم اذهو مال ابوهم نوكينا 1الؤ ماَقريغرخآ ا نكيإف مأَق

 لونا لش لمالو ليسا ىلا ني سل ١ ماقاىا ( هنال ) هلوق
 اب وهو ليغلا انهدلو تس ىا ( ةأرملا تليغاو) بحتلا لعق
 هو>حولانم اهنا 0 سلغ ىا ( ذوكساو ) لءاغا ةأرملا نيا مسا
 قاحلا ىف لوقتو / ىنانوا ىواو هلا ( لضالا ىلع نقد ىح ) مئلملا
 ( 5 اذلا واولا لع ريضنك لو لاق لصا .زخلا اولاق الاق لاق رئاعتلا
 ا وم م ىلوالا ةعبرالا نم م ا ىدلا لعجاك ىا

 ( ناو نلق لصاو ) افلا ى
 (نينك اسلا عاعج الفا الا تدذح مث رماكاقلا واولا تيلقذ 0 ا

 1 هل "ريع ديك أتلا نون ىا

 | قدح هنا ىل_>ادلا

 : هدنك دو لعقلا هم

 (ءاقلا مضيال و ) ةفوذ#ا واولاىلع لدنىتح فاقلامض مث نلف راضف

 انكم اهنىا (لقتلا ىف لصالان آل ) ةلالدلا ( كالت .نفشىف ) ءافللا :ا وهو
 ل 2 2 اكاد ل هيناىا( هل تامل ا واول: دك 12 ل

 ىرخا ةكحر#نا:الاواهفذح الا هيلع ةلالدانسهلبقام ىلا واوأا

 ىا لقألا اذ_ه نكمالو مودي ليصحت نم لهس ادوجو» لقننا

 ١ ند و اولاةكر>نالذح و تؤم ا مم مزأب هر ولا :هكح رح لَو

 نك م اذاو لا# وهو لصاحلا ليصف وهواذظيا 4 و:ةءاهليقامو

 نيد ّ ( هنن قرشالو ) هس راخ ند ةك رد ىنا هيؤلصالا

 50 ١ وهو ( مالا ىف ث .ثاؤملا هلا مج تلو ىطالا نب تنولا موج )نلك ْ اواا
 هلا رشا ىا 0 علا كارمالا نوريتءدال مهدال ( اضرا نأ .: ا 5-6

 دصقلا نودي لالعغالا نع عزل كاريسشالا ريتعا ناف ىدضقلا ريغلا

 قرغلا اههو ( ىريدقتلا قرفلاب نوفتكيو ) اسمهب كا

 © ىربدمتلا ©



 « ا«

 عف رلا فما مضو هانا اهليقام هةكرد ةقفاوا هلاح ىلع ءاياا قباو

 فرد هرخاىف مزاي ءايلا ةنايصل ةرس“ هتعك لدباو اواو ءاياا بلقو

 بيس لداح ُهْفْللا لصاذا ةرورضالي انني لاول ىف نكاس
 لصَح ام هيلع ئوقو ثلثا :تاكرذلا لتحا اذهأو هلفان ]كس
 قالو كرح# هيف هليقام نافاصملا فالح هسفن وه نكساذا
 | راسو موقتو<لعبالو ) روظ# لالعالا نع مزاي لذا فود وح |

 ظ نانك اسلا عج الى تح) هثلثلا 10 ولا نءاهذا عم ) طاع 0 لاودءو 1
 ىروظ#نينك اسلا عاتجاناؤذ بلقلاو لقتلاب ( لالعالا ريدقشب اهيف
 قامااهئمدحاو لك فس'كالاوهورخآ اروطظ## مزمل“ هبل ١ تالذعم 9 هامقن

 ع راض نس مهن ليقو نيم 5 ما د>ظفزخو لعاو ) هن الف مي وعن ا

 هن لق: ن 4 ال ىف اماو فةولاىف رمسكلاب لعق عراطممو# هر وصلا ماقا ظ

 ءاسش 7 ةروصلا قاع نيد نان 50 ه هلعاق هملا ملام ءاننإ سدتلي

 ا 0 ( الع 8 7-1 ا ل مآ وه 0 2 / ْ

 هنال ) لالعالا يردد امهيف نائك اندلا 7 الو ةثلثلا هوجولان ظ

 5 2و لاودع امهلصا دا ) ْط 1 ير )نم ) ولا ندا 3 ص وهن م

 تس بي جم لسا

 5 50 طايل ما ( هلاعبأ طرغالو لاو 2 اع لود لعد الو ١) ارمدمعف :

 | عامجا لوصحوع“ ) ماوقا .هلصاو باقلاو لقتلاب ( ةماقا لعت مل زيف

 هريغو 0 هلا 2 ) 0 ا لع تكا اذا ايف 2 0 يلا

 ةرورّد حانأ 9 صا ىب 50 هنا (ماقلأ مد تلعا انلَق )|

 قدح س اءئلالا مددسع م 0 انييحلا عاما روطظ# ةيعتتاا

 | ناذف )اما وخا الخ ءاهلا ضيوعت تيس نيك اسلادحا

 | نطوا هنال انلق )لالعالا فل ليصاىئالثوهو ( ماقلاعبت موعتلا لحدال م ْ
 ا لطنا ىا (# : وقتال ماق عاب تن مال لا لوت»(موق !هلوق واق ىا(هلوق

 | ناك ناو لال_عالاو ( عو.تلا ذيع ماق ىىدت سيو ) بل

 أ هنال م ىقتلا م.ةو>الاؤدو 3 ةودا ]ال_ءالاؤ اليصا' ا

 5 مو

 ميو مأَق

 ريك

 نا ع نلط باب نم

 ليعفلا نال نوط هلصا

 س.اخلا بامأ| ند 0

 ن٠ هئيحم نال اباغ
 ىانرك ذ كرك !مزاللا

 لاق( ىرورس )دة
 فا نم

 عب ىا لوقا مشو

 لصا نا فاي نم

 نال نذوخ ننخ

 ناك اذا عرا_خملا

 خب الف نيعلا حوتفم

 بابأأ نم نوكينااما

 زوجو عبارلا و ثلاثا

 255 نكح وك نا

 لعق باب نال مقل

 0 ىد نسم
 نيعلا فقلحلا فى رح

 هنا تيدذ ماللاوا

 دو عبو خئارلا نت
 نعي لصا نا 7

 عراضخلا ن 0

 نيعلا اي اذا

 بابلا نم نوكينااما
 0 0 لا

 هنا تف ا

 ( ىرورسس )اثنا نم |

 اذنه لوقا هلصا لاق



 مم نس م وعملا

 انف'ا ءابلاتلشو هالأ ٠
 عا_ةجال تفذح مث
 ءادلا مسك م نيك انتلا

 ءاسبلا ع ع هإ ال دال

 نعي راصف ةهفوذلا

 لوما ىف هلصاو
 ءايلا مذ نعم

 تلقت ءاندلا , سكرو

 :ءاتينلا ىلإ ءايلا ةريسكا

 راضف ءايلإ تفدحو

 لاق( ىرورمس) نعب
 عدضا ولا ةرغ نءوا

 هناست نه ىا لوقا

 ناد لوالا نع هتلفغو

 مث اذ_هلالوا عضو

 اا كاذل عضو

 لروا عسضولا ن ع

 يد ل ع اذ هه

 1 اوهللا ريغ
 ا.هضاو ىلاعت هنوك

 كاري_ثالا

 ( ىرورس ) ءالتالا

 نيس قرفب الو لاق
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 لو ذا نآمقو ناعف

 ءاقت؟١ل العالا دعب ما

 | ىريبدمتلا قرع

 ؛ وطلا اح املدنا وعو

 اال

 ا )لال ءدا بهق رد -هنلا ىف هتان 71 0

 نوكشلا هحص اي ةفطلا ل ودا لالعالا ىلا جاستح الهاف( فوالا وح |

 نيع عم ( نيعا و لعيالو لوقنو عابو ف. نرمدف) ىلصالا
 هوجولاروصن ماهذا عم بدلاو بوث و سوقاو (رود عجج روداو)
 | لبوق اذافىعملا دضنايعا عج نيعاوجق (لاعفالاب سيتليال نح) ةثلثلا
 دحاولك سلف دام لالا داح الا مسقنأ: اضبا عجوشو لاعفالاب

 .ةكرخلا لع نيعا لعا اذا الث لاعفالا ٠ زم دحاو وخلا كالذ ن

 ماكتم سنتلا نيع! لديقو ا ةقايض نوعا 6 و
 رودا لسيقو ةك ردا لمت رودا لعاول ذك نيعلا ةباصا ىنعمي نيد

 ثالث ن. هنا عم( دودجو4# لءبالو ) رود راد عر اضم ركع سلا

 | (موقوححت لعبالو ) رفد قلم هلاف ( قاحلالا لطبال تح

 سم مح

 نع ع راكم

 3 ( رودلا

 ' للعلا د1( لالعألا ف ل الغالا م زايال قح )ب هنلثلا هوجولا دس هنا عم
 قرا مكحىف اه وكل كو ىلا ةياقلا واولا ةكرح تلق ولق مووق

 نكوالا 3 ١! باش نا مزليافلا تباقناوىوقتب سنجلاب سذكلاذا مجتاا
 ىوعمذا 0 ةكارحن اهلا رو : اهليقام 4 اًةفنالاؤلا اضيا

 1 لاوزلا ضرع ىف نوكيو ةررقم ةتباث نوكيالزا ةكرللا ضورع
 اديزاوءدتلقواذا موقلا اوعدىف واولا رك رست ( يبا ىرخاك رح

 ةك رح فالح لوز لب تبن مل موقلا تأدتاواوعد ىبع تققووا

 ا_هناالا ةضرام تناكراو اهنا لوقتو'اهب كرتاادمي ىلوالا واولا

 فورح ىدحا لب حج راح نم تسل
 ,مصخا زي مو ءامللا ةرسسك عم ةيلتحلاب مصخا زاج كلذلو ةضراع

 مزل.ال ىتح لودي ناب فتكي ملاكاو م ام ءاملا مق عم ةيلتجلا
 نط نم الا 5 لرد عال امزملال ىّت> لأق لب نياال_ءالا عا جحا

 !؟لةرالو) عون و“ فال لوالا نال_ءالا م مرل ىتاثلا لالعالا

 ظ رد امو ال حل ةشثاا هوحولان م هناعم( ىنرلا وح ظ
 أ سما ىلا ءايلا ةكرح 0 لا 0 ريغ نم هك ران( رتل خآ |

 : 8 رانا ريو اهلبقام نعل نا صتلاق انقلا ءاسلا كف لق مث

 ريغ ةيلصا امهتأكف ةملكلا

. 2 

 1 ا ا صال. ا سس ل ا حس سس سس سل. سجس سس سس. ل سس سس سس سس سس ست

 2 همس سمسا

 مصخس يحمس سا ملا مم مشل ل ل بل سوس لن ويم اصمم ص باد 2 م هام مسمع صم مس سمسم
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 ا لعبال) قة نوفا نالحا نمو ىا ) هم نهو) هن ودب لضاحوهو

 مصب(: 4 ىونآلو ) 5-3 راع ةغلايم ءادلا مف و ةممملا نيغلا 6 هن ةيبع

 ةءيرالا ) م اك كحاض دغلابم ةكصضك مئان ةغلابمواولا متو نونلا
 كرح لم امىا (اهليقام ام ناكاذا ) ةتاث هوجولا كلت نم( ى ءرخالا)

 'ةوعادونازو.وحت ةلعلا فرحن)ةعبرالا لاوحالاعم ( اروسكمإ ةلغلا
 فر>(لمج) نازومو< ىنعا(ىلوالا)ةروصلا (ىفونييمرتو اويضرو

 تلعج تذكسا اذا:ةلعلا فرح نا ند ( صاكءان ) واولا ىهو ةلعلا
 ةوءادو*“ىهو ( ةيناثلا ) ةروصاا(ىفو ) اهلبقام ةكرح سخد+ نه

 ةكيرعنيلو اهلبقام ءامدتسال ءاب ) واولا ئهو( هلءلا فرح لعحت)

 اوولا 6 ةقماع ا | ءاعمالا ٠ 1 ( ةماثلأ ةروصلا ن . دابا

 اهنء مءاناكاذاالا ليقثلا لعفلا نم اهدعبل اهتق (لاح لعيالا

 0 نسل )لودلا ىا(وهو ) رود وح لعب حش( لعفلا نزول |

 (ةثلاث ثلا ة هز ا ) قو )در هاظ وهو( لعفلا تزو 0 و) لعفلا نو

 ءايلا ىلع ميصلا لمثل ) ةفحلا : '”هلل_ءلا يفرح 2ك سل 2 اويضر قى

 و هو ( ةعبارا) ةروصلا( وا وضرر اصف ) ريغتلا غ نع اهتايصل

 ءايلا نكست ىا (لالعالا ىن) ةثل اثلا ةروصعلا لثم ىا ( اهلثم نييعرت
 هوجولا نو )نين 51 سلا عاملا 0 2 0 ءلعةرمسكلا لعمل نييءرت نم

 لببةام ىا( |هلبفام ناك اذا) ةتباث اهجو شع ةسج نم ( ةثلثلا
 2 ىرح تاكا رح .همكح ق وهام ا( 1 ا اه<< ان ر>) ”هإعلا قرح

 ا ف ردح ىا ( نهتاك رح ىطعت لوشن و عسو قو 2

 (لعجن) زك ل(و ميعتلا 7 1 ت6 رح نم دل وت فاير
 ا ل ل

 هيلا واولا ةكثلقن بيسإ ) اهليقام نيعا افافوكق) ةلعلا يرجح

 لدلَع الان ال ضراعلا لاقامم او ) هوك ضراعلا نا < انلاةكد 30 هك

 ةفملا لصحال اض راو هوكش ن اك اذاذ م اك فينك وهام

 ظ 2 ) ةإعلا فورح فعضل اهم ةامىلا) ماع املا هذه ىف ةلعلا فورد ْ

 0 ١ نوكسلا تحاول

 ا (ممجاو او ليدام مض من ينكاسلا عافج الذ ةاقلا فر 6 ند 2

 امهل اسعمن العب الف

 لاق ) ىرو رسم )

 وهو هلءفاام نزومىلبع

 صسعتلا ل 5

 لاق 0 كروز رصف ١

 لوف ءارثلا فلخاو

 أ مسا نيغلا 2

 ىا لع ا أ رملا

 اهدلو 000 جا

 لديغم كاذو

 لاق ) 6 29 رع (

 ل وفا 5 0

 ىان اطمشلا 0

 ( ىرورس ) ردتقاو

 دصتلا ريغا لص 644لا

 نلف ىلا ريسالان اذ

 نود لالعالا نءعقو

 2 رس الا كشصو

 نبي لاق ( ىرورس )

 6 نع الع لوقا



 9 # اف. 9
 اهل وكشلا وا و ءايلا ثمأو

 ايلف ام ماخأاو

 را جيد لدو

 اضيالالعالامدع نوكيو هريغو رايد ىفاكديسانبام ىلع لجلاو ةيعدتاا
 لعيال همث نءو ) قايطلا ةئفص ىعارو هضقانام ىلع لجلاو ةيعبتلاب

 هلمصا ذاةرم ىوطلعا دقذا ( نال العا هيفعمتيال ىتحىوط وحن
 لعغا ناو ءاملل "

 سءاملا طرمغلا ءافتنال افلاو اولا باع ف افلا ءايلا تدلق ىوط
 ' : / مزمب 1 ةلاح

 اعلا نال نيك لو لالعالا و ده نلذلعالا عاقل مدع وهو ا تاع يت ياي د
 مدع ىف ىوط ىلع ىا ( هيلع نو هلال انوط لعب موز لوارخ الا داو لصالا ىف

 ءايلا بلقب( ىبح وح لعبالو نال العا هيف ممت#* مل ناو ) واولا لالعا

 عيد ءراض# ىف ىا ( عراضملا ىف ءايلا مض مزليال ىح ) اغلا ىلوالا
 هعراضم ىف ةلعلا فرح مذ موز مدع وهو نفداش ١ ط رعذلا ءامدنال

 ىاح دئليحح هليقتسم ىحب ىاحتلقو اهلا ىحن منيعلا ت ,لقاذا نعي

 قبر جا ةلاحىف لعا
 ْن الا ىلع ءاملا

 برعءملا رخآ ىف مزيف
 ّق نا انشا فرالا

 اهلك ثلثا لاود>الا

 هقللا نالةرورمذ الد

 فى اال اهلق ام
 فر>لريق امذا اصعلا
 ةكروت هيف هللا

 فود 0 70

 ( ىرورس 0 را

 ص وهم طخمو لَو

 امنا لوقا طاسخم نس

 لومو طم لسع مل

 نال ل العالا ردت

 فا فاخف ا الاه اضرا ةعراضم َْق باقلا بج م عل

 0 ( لصالا لعالد ىداديصلاو دوقلا وع لمي الزل .هيثوعا (و)
 تيلقول ىميل الا ىلع هلالدال كرللا مدعوهو عباسلا طرعألا ءافتال

 ةعيرالا )د.صلا اذكو ىنابواىواو هنا لعيرلل داقلا ليقو افلاد ولا واو

 ىلإ( اهلبقام نإ اذا ا 26 اخو ردع هسا تالت ن* ( ىرخإلا

 و ةلعلا || فرح ةعبرالا لاوحالا عم ( ام اموعذم ) ةلعلا فرح ليقام

 ةرودعلا( ) ةلعلا فز> ىا ل ءايلا لعحي )وعدب ناووزغيو عبو رمسم

 3 ١) ةكي 00 راهلبقام ةركلا و ا م ىما ( لوألا )|

 نكست )عب 0 :ءا(ةيناثلا]ةروضلا (ىف ىف )ةلعلا فرح وروي راصقف

 ةعكلاواو لع م)مضلا دعب اصوس اصوصخ ءايلاىلع ةرممكلا لقثل ( دخلا

 تلد اذاو) : هخ) هذهو ) خو راصق ن ار كا ةكيرع نلو اهلفام

 يدر روح

 ( اهسنج نم ) ةيناثلا ةروصلا ىق ءايلا ئا ( ةلعلا فرح لبق اهتكرحب
 ءايلا لالعا ىف لصالا وه يةلعلا قرح نيكست دعي سدكلا وهو

 ةلعلا ضرحو ) خ21 هذهؤ ( مس  حراصف محصفا عب ناك ) اذهل اذهلو
 وىذلا لقتل ( وذل ( وزغي ىنعا ”(ةثلاثلا ) ةروصلا ( قرناس

 ةروصلا(ىف)ةلعلا فرخ (لءتالو)واولانو كسب (وزغي راصف) واولا ىلع
 فيون لالعالا نم دؤصقملا واولا ىلع ( ةحعلا ةذحلا ةعبارلا)

 #« وهو #

 057 .ضوقنم ايلا

 لولو ”'طاعخملا

 : لا وعملا م صودن»



 “ين ا لعو ه2

 سلا راع ناك ىّت> بع هنوك ىق هيلا تقدلت كا عام تيبلا 2 تيعلا

 انهو بجاحلا نا 4 ح رمصأح وّدش» اهليق ناكاه ىلءالوهوا اح وتوم

 لاحم الفان رك ذاك روعلصا وهذا هلع وه لمح ”ىشالذا كالدك سل
 لاق ثيح هسفن صان بجاطان ان'الا روع لعب مل هنا عم هيلع لمحل '

 بجوءمدعل لوقينا هياءبجاولاف سرلداوساو راوعا باب لعن ىلو |

- 

 محدامناهيف لاق ثيح حاهكلا اه قءاورما" رك ذىذلا اذهو لالعالا
 ىتالث روعا نا ىلا رظن هنا لاقي نا الا مهللا اهلبقام نوكأ لو
 ناولالا لامعتسا ىلارظن لو ىمادسلال لصا ىثالثلا» ىمادس راوعاو

 رظذاك ىعملا بناج نود ظوانا بناج ىلا رظن هنا لداهلاو بويعلاو

 لعاق لالعالا بجوده بٌّجوق فاح باب نم ة-ط5 هنا ىلا هلعا نم
 لقنلابلعي نا بجوفح وتفلامكح ىف روءاو واولا لبقام نوكي ديك

 لي ملولعاف فعاضم سينلي الثا لعب مل هنا الا ءانغتسالاو بلقلاو

 لمعت سي لو واولا لبقام نوك سب لالعالا بجوم مدعل ر واجي

 لقت لبقتال فلالانأ عم راوملا نم راج ءىحي مذا هيلع وه لما
 سل نوكسلا نا ىلع ءانب رواجن ىف ملا ةحمق ريتعا واو هيلا ةكرطلا

 نين؟اسلارواانيفلالا ىدحا فذ> مزافلا واولا تبلد واو زجاح
 ناورح ) وح ( ليال همث نمو ) فق ولا ىف لع بان عراض# سيئلبف
 ةكرحو ابا رطضا هانعم ىف نال (:ءانطم تارطضا ىلع ذتك رح لذي ىح
 ةملكلا نعم ف بارطضالا دوجو مدع وهو عبارلا طرسشلادجوب لف

 طرشلا دجو مف نونلاو فاالا ةدانزن لعفلا نزو نع هجورعو

 ءافتنال لالعالا ءافتنا ناب هد ومهم نال صملا هرك ذب لو اضيا لوألا

 ىلع ىكا( هيلع لوم نان وملاو ) عبسلا طدارمشلا ثال: ند دحاو ط رش

 هنال تارطضا ا ىقدجو مل نادل لالعالا مد ع 6 ناويللا

 طرمشبلا هيف ىئتنإ ا ه5 هرك ذواو ضقنلا ىلعلحح ضيقنلاو ( هضيقن

 نوكي لالعالا نا اهنا ىلع هيبنتلا دارا هنا الا هجو هل ناكل لوالا
 تنسخ سيم سس سس سيسسسل مس سس مس 2 سس سس

 اك روح فقذح للعذ |

 (ىرو مس ةلعلا فرح

 لوقا ةمونو ةبيع لاق

 ركذ را ىذلا ةيبعلاف

 هم وكلاو ساثلا بدع

 ىف اذك مونلا ريثك

 ل.صخملا حو ع2 ضع

 لاق . ( ىرورسس )'

 ةلودلا لوقا لود لثم
 ئذحت مثلاو) دل ود عجج

 لاق تبديل واولا

 ةلعلا فرح فءضل
 هدأ وثم اهنال لوقا

 لاق 23 تاكرطا نم

 فو ىلع نكحلو

 هذه ناى لودا اهلا

 لقنىف ةكرتش.م ةثلثلا
 *هلعلا قور> ةكرح

 هللا قرح نا الا

 فو َّق افلا لعجت

 اهليق اه ة_ععل

 حداق( ىرر رس )
 ََق نا الا مزال

 لوقا برعملا رخآ
 9 رانا مالكلا عيص 0

 مز عفرلا ةلاح ىف



 راع اهلا واولا بق

 رظادب مل وا رابعت ١ و

 ىلل_هفقا هلا ىلا ١

 ( ىر 2-5 ( لامفاو

 روقان اولا و< لاق

 لصاقردصم وهو

 ركل ناوارتك عض ولا

 هه هلم ةريص لوعت مل

 ردصملا لمعت اك ١

 لعا_فاا مينا يىئعع

 ىت> كاف( ىرورس )

 بارطضا ىل_ع لدن ظ

 ىقنا لوقا 0

 هيف دوب ل ناو.ملا

 عب ارلا طرغلا

 لوالا طرتشلاب لاو "

 دار نال هرك ذب مو

 مدسع ناب فرصملا

 َُّط سف ءاقت ال لالعالا :

 طنارعشلا ند

 وح لاق ( ىرورس )
 وهو ١ لوقا دوقلا

 لعيب مو ىح اضقلا

 عم اهلا باعلاب هواو :

 هيد ةدوج وم ةلعلا نا

 قاواىواو

 لاق (ى رورعس (

 أ

 ا

 ”قلاويلاو 0 م 0 1 ا. خفاو 2 توسل و لنا ولالا ف

 الاهذع تراما ىنعا ٍبيغلا رهظي هلئاسو مهلئاق لاق راعي راع لاف درجلا |

 ةمر تصةتا الكءرطالا دسح لا نع هلم ىلسعا لكلا |

+ +" » 
 هلع ان عل هيطظ 1 ل ىدلارانجلا وو ( قىدء.وحو ( ناب حا مد

 ودو اسهيف لوالا طرمشلا ءافتنال ةنبدملا برقي ءام مسا ( ىروصو )
 عا لوالا سمالا ءافتا اما رم الا ل لاسؤاقةلملا فور نوك ى

 ىندعا قاذثلا صمهالا ءانتا ان هل صملا رض رعت ىل ثاذلو رهاظف

 . نب رخالا فلالاو نياوالا ىف ءانلا ىهو ( تناتلا ةمالعب لغقلان زو

 | )ع .نال دب ىَد ١ ءامشالا هذ هؤ( ةلعلا فو رح لعت مل انا ليو 0 (

 ١ ىل_عىا ( رصالا ىلع ) ءابشالا هذهىفةلعلا ف ورح واءايشالا ءذه

 ىواو اهيا لعب مل نالعا
 ظ ) ايت 03 ورطل مولا اوعدود ل هس نع و ١ َّق ا ع

 | سضصورد مدح ع ىئنعا ىناثلا طرعشلا دود 5 1 0 ني 1 ا )| ءاقتلأ ا

 0 راو وك لءدال هع نمو 0 ةلعلا فرح لد كس رد

 نوكس سلا مح روتةجاق ءان اذ تك 01 روعق نيسعلا ً رو

 ر 0 2 فلا مكحف رو“ 0 . 30 هام هنال رو نيع

 ول و واو هريغ لضاو هأب ىدمد لصا نا

 ا فاو ند 0 و ةلاعلا 0 0 هاك 23 هال

 .باو الا 0 ع 35 هو لصالا لعب اكل عتالف. 0 . تافوذهم

 مهوب كب“ "لادا هلا عيش اذههو 2 رولا ديزملا عبش تاويل اسوق 9

  لعاف لاعفاو لعذفا وه ىذلا مالا نزلا مدسع ىلا محل مل نع

 ةلدبم اراهتىف فلالاو ماهف:_بالل تراماىف ةزههلاف اراسعت مل ما

 هدجو تراعا هلوقا 5 لاق 0 1 قفل ديك د نون ند

 ليي نا 00 و اهتم رج ىلا آل لجرلا ىلا دثدص ل

 #2 بيعلا هي



 هديل

 يف مال

 نيطرمشلا ريغفف لاملاو عراضملا ىلالودعااب نيفتو ةضراعريغ ةمزال
 افت ىلءاهبشنيلوالا

 لالعالا دورو ضرف ىتلا فورا سفنبو ةيلكلا
 لعت ةريخالا ةثلثلا زا لجا نموىا ( هن هنشنمو ) اهريغب قلعتلاو اهيلع
 | لوف هلصا لاق وحن لعي ) ةروك ذملا ةعبسلا ظوربتلا هلجج ققحت اذا
 دوجول (افلا ثبلق م امهيف واولات تنكسا رود هلصاراد وخنو

 ا ىتاثلاو لمف لوالاذا امهيف :ةروكحزلا طارسثلا

 لوم رطل ا را اهي طئارمتلا قاب دوجو و ل !ىف
 هي لعام عيجج نع ةعب امال هلوقىلا تقاس عم 0 18 1 : لي 3 .

 عاستجال ليام نيب لصقلا عم الثا طرمش ءاس ننال 21 لا فرد

 سن قلعتلا و

 لصا و لال_عالا قدح ْق مدصتامل ةيسانل ةيارو ردعملا لاؤسلا

 لغد )و( سم كلعادق وهو ارادىعي ) هدحاوا اعنا ) لعا راود رايد
 ىرتاك لعا د_ةوهو ماقىنعا ( هل- ءفل اعبت ماوق هلصإ مايق وحن )

 لاقامتاوطوسوهو( هدحاوواول اعبت ) طاوسهلصا ( طاوس ل ٠لعبو )
 ناك لب لعل 1 هدحاو نالرادد لاق اكهدحا ولاعب لقملو هد>حاو واو /

 اهنا الام ,ناوطوس و اوىا (ىعو )وا )هواو تمرس 'لعاام مكحىف

 ناكفذ لعا دورا دلاوذنك اشىا ) . ةتيءاهنوكق راد فلاب ةههذ 17 ,

 ماةورايدوى هه ىتلا (ءايشالا هذه لعل ىف نعا) لعاامم هةهباشمللعادق اطوس ْ

 ىلا ارظننزولاد>و 5 لاهؤأ نزو ىلعالو الاعفا نكي ناو) طاريسو

 كتل ةعباتمأل ) لعف نز وىلءالولاعفانزوىلعالو هل 1 ىنعمذا ىنعملا

 م 1 من

 ادهايشام ةلعلا ىف ىرد> نوك َْق اهةرس ان 1 اهنا الا ةروك ذملا طارسشلا

 هن نموهلوق ىف لع هلوذ ىلع فطع 0 لعدالو ) هلوق اهركذ نيتكر هم ||

 تدج و اذا ل عيا#تا ةريخالا ةثلثلانا لجا نمو ىأ لاق وحن لعب

 تلعا ءامشالا هده نا ماو طوسو ماقو راد ىب

 او ةيعشاب

 ا ةمدعلاو ةيدوجولاب اره ريغنيا و امهنيلاخلاّت و

 : رع

 ٠ اهلال-ءاف ىد نبا لم ريشا ىلا ةريخالا ةهثلثلا 1

 ةنوالاو) كتاذلا عج ( ةكوإلا وحن ) لعيالعججا ةروك ذملا طئارسشلا

 ظ
| 
 ١
| 
 آ

 ظ
 ا
31 1 

 ا

 نا :

 لاعفاو لءفأ بان نع

 .ىهصاصتخا ةداهشب

 تاف و ذحم ىنابلاو
 .نا لبق

 روءنه صوعءنء روع

 .لو_> نه لوحو

 امهن»م ناكل هذ لكف

 وهف اه:ه سلو

 .سكع اذهف اهل عبات |

 لاق باوالا راس

 ىّت> اههنم

 فاشكلا يحاص |

 ميه1هو لصفلاىف فدل اماتثا همدق هنا الا طرش ءافتنال لعب الام نيبو طئارسشلا

 لصالا ملي مل نم

 لاق راضي نام لاق |
 .ةنيع تراما*رغاشلا ا

 رجا نءاب لئاست*# 1

 .نإابف ءابلاو* هاآرنع
 ءاسهلاو نع ىاسعم ا

 ل عجار توصخملا

 روحا هزمهلاو

 هئفملا ديك الان ون نم

 نواه للسادات قول:

 له هلاحنع رهحا نبا
 ءاروع هنيع تراص

 داهشتسالاورصتملوا



 مك قواولاليقامنال ْ

 نوكسلا فروع نيع
 ادحاوامم انعمنوكل .

 روعالعي ملا ليقناف

 واولا ةكض رخ اة
 ءانغتسالاواملا اهلبقو
 مدع وأ ةزمهلا ْنَع

 هلال الق ءانغت_سالا

 سيبتلي لوالا ىلع

 ةلعافملا باب فعاضملا

 2 ىلاشلا ىلءودام ا

 قلاعفالا باي ىضاملا

 باجا و<يةروصلاىف

 ملف مكنا ليق ناف

 م امنا روع نأ

 نيع مكخىف هّدمع نال

 اذه نم مزلبف روعا ٠
 .ديزملا ىلع ىتالثلا لهح

 هيو 5 ريضال انلق هن هعاس او

 ناولالا قل دالانال

 لأ ريب 22 صا نوكب نا بوبعلاو

 | ليم ىذلا راجلا وه
 هطاشنا لظ نع

 ءاه مسا ىروصو
 مساوا ةئيدملا برقي
 لاق(ىرو سم)ةأ رما

 روعأ نيع م - ف :

 ولعب ملااو لوقا
 ىذتءلادوجو عمروع

ا لا ةملكلا ىعم َْق
 فرد 

 ا 1
 اا د ا

 اا ا
00 

 ا ظ 0 مط موز مدع لاحو

 لالعا وي وب مدع لاحو ةلعلا فرح هء ف صضام ىا لءفعراض» ىف هلعلا

 ؛ ) نو 0 هلوش عبارلا ىلا راشاولا راشاو لص الا ىلع ةلالدالةلعلا فورح

 ىلع اهيف قيبالذا 4 رخو )ع بار طصا ( ةهلحللا 06 0 دوب ال ىا

 هلودن سس مانعا ىلاو اهانمم تيار طرضا ىلع لدام لالعالا رادعت

 ٍْ ةماكلاب لذ 1 ١ نال ال ةلعا ل افلا دقت ىلع (اهن معحالو)

 هلوش عباسلا ىلاو ضوؤ م وهذا ى 1 وه رذلا لعفلا عراضم

 ىلع ضرغلا توفبذا ( لالا ىلع ةلالدلل لالالا كري الو
 لوالا طرعششلا وه طورشلا هذه ق لصضالا ناك اخو لالعالا رادقت

 قاعتماما ا.هقابو اهتاذو ةملكلا , سفنب قلعت وهذا سن هك رحت

 2ك بترا ثيح نم اهلالعا ىا اهليقام هك رح وا ةلعلا فرح

 طورمشلا قاوب ل و همدق ةملكلا ىندعقلعتم اماو دحلصم توذ دوا

 لاح ىناثلا نال ثلاثلا ىلع ىتاثلا طرمشلا مد مث الاحوااّورظ هلاد وق
 نا عل ا ءلاو لالعالل ةضراع ىب ه ىتلا ةل_هلاا قرح سفن ةكارح

 اطداو اهربغ 0 ىلع .مدوف اهبسفن لاحو اهلي ام هك رح

 بس لودعلا ناك ناوةّضراع ريغ هلوقنال ىدوحوىتاثلا موهفم

 ىلاعت هللا ءاشنا هيلا ريشتس ام ىلع ليصعلا هنم دارملا نا الا رهاظلا

 لي ىلا رظنلاب ةملكلا لاح ثلاثلا نال عبارلا ىلع ثلاثلا مدقو

 قالا ىلع مدقم لوالا نا كشالو اهائءم ىلا رظنلاب اهلاح عبارااو

 هما رالا نآل ةريستتالا دثلثلا ىلع لوالا ةعبرالا طوزنتلا مدق اناو
  ةملعتم ةريخالا ةالثلاو لالعالا ناكماو لحما ةيلباَ ةقاعتم لرألا

 هتاذىناكمالا دعب لالعالا ىلع نملصلا توفت ردوا داسفلا تنرتد

 سماسخلا نال سدالا لقا سس هاا مدقو ىتاثلا ىلع مدقم ل والاو

 سداسلا مدقو اهريغ ىف داس سدا_سلاو ةملكلا سفن ىف داسف

 لطرفتلار كدو مهفاف ةعفملا باج ىلع مدةمررضلا عفد نال عباس سلا ىلع

  ةكرملا نوكي ابسانم هنوكل ناك اذا لاق ثيح ىضاملا ظفلب: ىتاثلا

 0 ل ا



 فلولا

 ١ . ةهيطلاىه هاو هد و>رسنز وىلع (فاكلا مد هنو قو نر 3

 1 "امي لادا مث دم 0 هع لادباب تريغ ١ ىا 1 فاكلات 0 (

 لاق رد_ص. ( ةلوليقلاو ) بيغي باغردص» )َ ةيوديغااو ) ريصي راص

 (ىرورس) اعلااههمد

 رايد له لءدو لاق
 ليد ناف لوقا

 هلوق ريخأت نسحالا

 ةعباتما هلو5 ىلا لعيو
 ةلملا فرح لمدال امم

 نيب لصقلا لخدالكا

 دوج ول لعا اه

 بس ساس

 اهنوكسل اواو ءايلا بلق مزا مذلاب الثء ةروريص ىلع ىب واذا ليعب

 تاب واولا ىف (واولا ت تلم> مث ) ىواولاب سبتليف اهابفام ماسمشتلاو

 ةيدثلاب تامالا ىا(اهتركل ) سكمي ىلو (تايانيل اعيان )
 هرخآىلا ريصد يح هلوقو ليقثلا .,ه ىلواف.فذغلا نا ىلعت اي واولا ىلا
 1 كي 0 قا 0 1 اذ 0 3

 0 ) هلوق هددخو نود ةئذلاو ءاب واولا لادنال نكي مل نويفوكلا

 ”ىمحبال ) تايؤاولا هلق لجالو هيلا ال اهترتكلهلوق هنعكنام ىلا ةراشا
 (ةدوديسلاو ) مودرماد ردصم ( ةموميدلاو هن 'وذيكلا ريغ تايواولا نم

 اه نيبو ط3 ارثلا

 طرسم نا دوفل لددال

 صللا نكل من الق
 عفدب أاماعئعشا اهمدق

 ردءملا ضاّري_عالا

 !ىياتممتا |ىلا ارظنأو

 دوجوف هليقا1
 ( ىرورس ) لالعالا

 اه مايق لثمو لاق
 مايقلان ادير لوقا لءغال

 هلءشدارطالل لعاامما

 ىف ماك لالعالا ىف
 باتكلا ر دص

 لاق ( ىرورس )

 ةكوملا لثم لعبالو
 ىلع ف طع اذهلوقا

 ءاولعي همن م وهلوق
 كالا مج كوذلا نا
 ةنوذجاو هك اللا نم

 ىديصو نئالا مج

 ءاو قى عوه) عاه ردص,م ( ةعووبهلاو ) دودو داس رردصم

 ةلعلا فرح لبقإم ن كاي 3 0 0 3 ىج ن 0 31

 من ) ةئلا لصحلىا ( ةفغللالوا اهيف ةلعلا 1 ل

 هلودو ىضتفملا ىلا ةراشا ( فلالا ةمعفلا ءامدتسال ) هلوق ( اهلا بقت
 بلقلاو نأكسالا اذه وعذاملا ءافانا ىلا ةراشا (ن نك اسلا ةكيرع نو

 0 ( نكاذا) هل وهن لوالا ىلا راح ا ةعيض طورشب ققحد اهنا

 0 يدل ( لعف نزو ىلع معا قوا هام: لعف ق 0 ةلعلا فورد

 غ نهةكرح نك اذا ) هلوتا فرظ وهو نكاذا هلوّد ىتاثلا ىلاو

 العال ىلا حجات لَو ةدللال صدف م ٍ ء.دعااك ضراعلاذا (:ةضراغ ةضزاع'

 قبال ذا( نوكسلا مكح ىف اهليفامد22نوكيالو ) هلودن ثلاثلا ىلاو ||

 فطع ةيلاملا ةلجلاو فطءال واولا ءامدتسالاةوق ح ةغلا
 نوكيف هيلع فطعلا زوف فرظلا ىئعءىف لالا نال ناك اذا ىلع

 مدعلاحو هَص راع ريغ نه:5 رح نوك تو لدق ف نك اذإ هردعت

 بتارطضالا دو>و مدع كحو نوكسلا كح ف اها.ةام نهم نا

 كك 2 22222ز:172222727ل 22222 ين يي ل ا ل حل خل



 طفيت سس تتسم سس سس
 ىئعب : ( نواس ل 2 ) اهلبذام ةكرح سذج نم لمجال :لوالا مسا
 اما ماسق ة-ثث ىلع

 بتال_ةااب نوكي نا

 نوكيوااعلاءايلاواواولا

 نوكيواهزمهام# القنا
 واولاىلإا ءايلا بالعاب

 اذهو س كح .ءاب وا

 عنا وه امئا مسعتلا

 زا و1 عما عنم ال واخ

 ضءباهضمب مع نا

 مث لاق ( ىرؤورس (

 | ىالوق'ءاب واولا لعج
 تاددح ةعذلالادب ادعي

 (ىرورس )ءايواولا ٠
 اذهل وقا همه نم ءولاق
 هنوكلاو نا .ةراشالا

 هيلا الاسهت ٌركل هل وق

 نموىا ىنعملا نوكيف

 تاب واولا ةلق ل-جا
 هز وديكلا ريغاهنمىبحبأل
 ماد ردصم ةموعدلاو
 ردص.ةدوديسأاوم ود

 ةعوعيهلاو دوسداس

 عوهي عاف ردصم

 'ئملا نعم ىهو
 و< لاق (ىرورس )
 رادو لوق هلصا لاق

 اما لوقا رود هلصا

 ةكرحلا .باسب العا

 مح ظ

 اهلبق اهو ةنك انس ةلعلا قرح ناكاذاو ف. رزفلل وهاعا نلقلا ناك ||
 مهطمب دساعو ءو ) باقلا كي ا ف هلع ةلصاح زفاف أمو:ةهد

 فيفدلا ةدابز ىلاادصق لا رظن ( لاق وح بلنلا زوج
 قاوطو توت ىاىقماض لشتف كبلا تعص بات لب كيلا تنيءانع دقو

 سابع ئانأق نار >اسل ناذه ناىلاهتدل وو ريسفت ىف ىذحا را

 تيزعاوحلعيو ) ن 0 ن5 1 نم هل مبق ىهو ثراطا هغل ىهامهذع هللا ىذر :

 1 ءاب وا واو !!تيلق ( توزعغا ز تفارعا لضاذا نك اسواو ءايلا ىا( هلمصا)

 ىلاعت هلل ءاشن ا < ى<_ اك( ىزغيلاعبتلاحوتفم ءاهلبق انو هتك اه تناك ناو
 لوا ىف ا لا ةيعرفو عودتملا ةلاص ,ىذتمنال باي الادرطو

 ا ذوخأم هنال واولاب ةنونوك هلا : دأ )ع هذ وديك و ) تاثكلا

 ْ اهلقأب حاتقناو واولا نوك عم 0نروك ناك ردصم / نوكلا ن 2 (

 ةنوئنك ظفل لضا ما صا نال لك ال كلذك ن اك اذا ( متاق مئناو

 توديس و ءابلاو و اولا توا ل وألع.شنز ؛ىلع ( ليلخلادد - ةنونيك)

  راصفءايلا ىف ءايلا تغدا هاي واولا تبلقو نوكاي امهيدحا
 (ءايواوااتبلق لعيفنزو ىلع(تو.ههلصاتيمىف )ت غدا ( 5 ةنوانك

 | ةكرحتملا ةيئاثلا (ءايلا تفذخ مثتيم راصف هائلا تغذا مث ) 0

 ردكرم ( رع حلايب 1 2 نال فذملاب ىناثلا 0 0 :

 1 ُق فروا انه اوم' لا مهذا م( )ع ثدد 01 ءاملا' كالي 2« 8

 :مدعل تق قاوم مط ملو فيولا عم ةملكلا فورح ةثكل زيبرا

 سيلذا فالخالب هلصا نع ريغم ةنوديك نا لصاملاو هيف ةلغلا هذه

 ليلطلا مهنم نويرسدبلا لاقف ةفوذعصك ارذان الا ةلولعف مهمالك ف

 لصالادوعيىّت>هلوقىف هيلاهدوع ليل. نيعا!ىذخحن هن ونيك ن عريغم هلا

 هلا ىل-ع مودال ىش لك ىهو ةروَدع ةلولعف 1 ةنوايك

 * اهنءكلادءنا وىثن' لك رعاشلا لاق باشاك لسمو ةدحاو

 4 لصا
 ىا ) ا-هاصا نويقوكلا لاقىا ) ليوو فو رودي اهبح تملا هنآ



 29 لينخت .

 ىعقو ىذلا ( ءاغلا ريغ ) هنوك لاح ( هلعلا فرح لالعالانا |
 ءاغلا اهاو اهجو رع ةتسىف لخدي ىتح سبل هناف ءادتالا
 روصت) نا'ريمو يسوم وك اهيف لخادوهف ءادتالا ىف عقب مل ىذلا

 (ونوكسلاو ثلثلا تاكرلا ءجواةعيرا ) ىنادتإالا ءافلا ريغ ىهىتلا

 ( كالذك ) هلعلا فور ىف روصتب اكىا ( اضِا اهليف اهف ) روصتي

 وى هلق

 ةلعلا فورح ىف رودتام ليما

 تاكرخلا نم هلعلا فورح لاودا ىه يلا ىلوالا ( ةعبرالا

 ]ملا قورد ليقاف.لاوحلا ئه ىلا: ةيناثلا ( ةسيارالاق ١ ) نركللا ١
 انهجو رشم ةتع كال لص# ىح ) نوكسسلاو ثلثلا باكرا نو

 ناكف اهلبقام ىا (اهقوق ىتلا ةنكاسلا ةلعلا فءرح كرتا مث أإ
 كال كل قبف ناك اندلا عاملا ر ,دعتل نكااس )اهقةوف فرحلا لقا لام

 (اهليقام 1 اذا ْ لصاح ) اهنذم اهنم ةمبرالا )اهجو (' رفع 4 رشع سو"

 ةءدرالا لاو د>الا لدحأ مو ءَةهلدل قر> د ( (احوتفم)) ةلعلاف ر> لي قامىا 0

 ( ىلوالا ةروصلا لميالو لوطو فوخو عدو ) ردص» ( لوقو )
 لود ود اخوتفع اهاق امو انكح اس هذ ةلعلا ىف رح ناكام 0

 نودعاسلا هوص ىلع تدجحو ىك 1 تيك سا اذا قلذلا نى 0

 ” نرسدافا) نر كسلا و تاكرللا ىف
 كتلثلا

 نكاسلاب ءادتالا ١ ١

 ا مارح
 قاسفتالاب عنتم اهناب |
 0 اساانءادت الااماو '

 ريغ

 ناك ءاوس ده فرح

 كشالو ضعي هزوج ا
 ضامبا تاكرطان ا

 ند و ١

 توصلاب ءادتالا'

 اهضعمبل نكعال

 تماصلاب

 ا
 نكاسلا تءاصلا مدعب

 زودالو ةكراا ىلع

 هكد رعنبلل ١ تاق والا عيج قىا ) ل 1 9 100

 قرا دعي ةكرحلاناف ةكرملا ىعا ( اهليق ام ءاعدت دعو 5 كيلا

 نما انا نأك اذا نكاسلاب ءادحالا نالو مالكلا اعىف ركذ ال
 دملا قرح ريغ ىنعات هد نك اسلاب ءادت الااما وقافتالاب عئتمادم فرد

 الذ ىفرك ذ ا1تاتوصملاضاعبا تاكرلاناكشالو موق هزوج دف
 ءادتالا نكميو اهضعب ءادججالا نكمال توصنابءادتبالا نكمي الامكف عا
 0 ا ىلغ نك ال .ل)!تءاضلا مدة نازوجف ن 06
 اًمافتا عنتملا نك اسلاب ءادحالا مزاي الاو فرلا ىلع هك رملا مدشنا

 رسسونو )ءاي واولاتبلق (نازومهلصانا ريمون ) | تبلق )ع سس هلصا
 اهناف اهلبقام حاتفلا تقوالاىا ( اهلبذام حتنا اذأالا ) اواو ءايلا

 ءادتبالا ءزايالاو فرحا

 اقافنا عنتمملا نك اسلاب

 لاو ) ىر و رمد 0

 نا لوقا نا ريم 2

 ىب عقاولا لالالا

 نوكينا لوالاماسؤا
 نوك.ناىاثلاوباقلاب

 ةكرطلا لشن ناكسالاب

 طف ناكسالاب وا

 نوكي نا ثلاثثلاو



4 
 0 ا 20 1 ' 1 1 1 نالو ماللا ىلع نيعلا | نيلوقلا نذه ىلعذ ةون5 تون ر دصم ناق تونو نم ال تيينق نم مد_هتلانلق صعقاشلا ش ا ا ءءء نال

 ءان نوك ناك امل ى رس شم زلا مالك نم رهاظلا نأ الا هما ّق داي نعال
 5 لعمال فوحالا ضع '

 صقاناا الح * ىاك

 00 فوحجالا نالو

 ا هلت ىلع ماكتللا ىف

 صقاس ثلا و ف رحا

 || كلذ ىف صللا همت ساسيقلا ىلعبلقلا اذهناو واولا نم ةبولقم ةينق

 بجاسملا نبا ىلع درب كا رهطا صلاو ىرش#ءزلا هيلا بهذ م لعاو

 لو للا ىل-ع 0 و معو اه زاوح مدعو لالعت ّق ةلامال ازاوح

 1 ةينق تون 5 لاني نأ نم عنعال ' هدنو يع 0 كَ عاضولا نا ّ

 | همدق نيعلا لثمم ىا 4 فوجالا شع اا بابلا فاضيا باقلاب
 فرحا ةثاث ىلع رابخ الا قريصي هنالو ماللا ىلع نيعلا مدقتل صقانلا ىلع

 نالو هعب رآلا ىلع ةمدعتم ةنلثلاو قرحا ةعبرا ىلع هيق ريصي : صقانلا و

 || ىعسملل ىا (هللاشو ) صوقانلا فالح لتعيال فوج الا لضءب

 ١ فرحا نع)هل_ فو+اكوهامىا(هفوج ولكن فوجالا ١ فودالا .الا معساب

 || هنرو ريصل ةثلثاوذ هل لاني و) هفوجف ةلعلا فرح عوق هوا وا( ملا

 || ةقلثلا ىذ هريغ ىهحسو دردملا ىب الثلا ( ماكتملا ىف فرحا ةثلغ ىلع ( 1

 || ىلع هتروريص ف هريتعا نم اك هريغ ىلع نت لا ناك الو هلاسعبت
 ْ ناكناو هاف( ت تاقوح ركذك انخنا ن نااخلا اناكناو فرحا هثل#

 || لاصتا ةدشا ملكتملل ىض املا لعفلا هنوعسي نيف رصلانا الا ةلجج

 فردا ةعد لا ىلع

 ىلع ةمدقم ةهفلثلاو

 اًضياءركذيملوةءبرالا

 ىا لوقاهللاش و لاق
 ةيلع قدصامل لاَ

 ىذلا هطسو ولكل

 || هفورح نم فرح هناك ملكملا اص 2 لعفلاب ع وذرملا ريهضلا || ىرملا نع تاناويملا

 سصنب ابن ء)ءارقتسالاب ( باوا هثلث نه ”ىحب )فوجالا ىا(وه ول فر> عوق ول وعلا

 وح ع) ا دو عير عاب ود امد2) 0 ) ن*و لوعي لاق وحن ) ادا هللا وهيفالعلا

 ظ 0 و لوطي ل طالاهنم حي يف نسح باباماو ( فاح فاح |( طسولاو نيعلا لتعملا

 هل وقو ( الماش ) اطيب انض ( الصا نييفرمصلا صعب لاق ) هربتعي مل |] ةلعلا فرح ع وقول

 طسوو هلعذ نيعىف

 لاق( قرووسش )

 اهليذام ءام دتناو

 لبق امي ىتعي لوقا .
 دك رخعا ةلملا فرش
 دق هن ال فرحلا دعب

 نا مالكلا لع ىف ركذ

 الماش انل وةةوقىؤنوكيفالماشهلوش قلعتماما ( لالعالا بأي ف)

 لالعالا عاونا عيمج الوا_ثتم الصا لالعالا باب قح ىف نييف رصلا

 ظ ةفص دع ١ ةعصاماو ا-ه.لع لاق ةلض ةلالدإ لوعثلا هل ةلص ىذدك

 .لالسعالاب ةقلعتملا ماكحالا و (لثاسملا عم )لد ىا( ج جرح 2 )الصالا

 .مهلوق مهلوق ) لصالا تلذ ىا( وهو هوز لبصالا ثلذ نم ىا ( هن )

6١ 
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 د م م سس يحس باد بح ااا 0 1 ا

 || عاملا لاوز دعب واولا دل مل 2 هيلع درب هناآلا هتلتشل .

 ِ ( تفدحف )هلاثما لصا اذكو نِيعلا رتبكاب ) خاضوا هلدار 0 3 و

 ىلا ارظن )نيعلا م عجل لءجمم ١ دعي ىف ةروكذملا 0 ةلعال 9 وا 0

 ةهوادم نيعلا نم نوكيف ليه ىقاحلا فر ص ناذ ) قاطا فرد
5 

 ١ 20000 ش

 نيبعلا روسكم عسو هيضام ناف عس لثم اضيا لكشيو اهدعبام
 تعقو هنا ر اواو ذا وهو نيعلا رمسكي لعذب لصالا ىف هناب مكح ف

 ليوأتلا كلذاوركذذ نيعلا ة>وتؤم واولا ةذوذم لاعفالا هذه

 ( قالو رب 0 0 ّق كفن هناقاذ_ه 32 عووسلا وه

 1 قذعلل ةيحوأا هةلعا رجو و :(معزوب دلاصا نال دعوى )وا ولا

 اا نكمل اهذا عم وارلا طوس نع ةددام ةزدقلا ةزوهلا تكا

 ىل_-هثلا قب واولاط وهس ريد_هن ىلع هلال سو ىف ءاي واولا باق رع

 ىذحركذيملاءاو( هرخآىلا بع مالا )تالا ىلع تيوهف ايلا
 ذوخ أ مهنال ا همكح نم همكح معيف عراضملا عرف هنال ىمالاىف و'ولا

 (دعوم لوعفااو) واولا ةمالسب ( د_عاو لعاشاا ) واوالب دعت نم
 0 واو )كه مال ( نعوم ا )اهتمالسب

 .اارمسكي )ءقءنز و ىلع دعو. هلصا ( يعل لاو ) كيش سسكو

 5 ع و اهل دام ةرسكلواهنو كسلا واولا تيلق) نيعلا عفو

 (ةينقىف)عئاسملا وا (زجاخلا عمءاي ) واؤلا ىا( هذ وبملقي) نويفربصلا
 امه زحاحلا كللذو ظفالا ى-ءع رصت بانهم رد_صم ةونق هلصا

 ريتءا ل ىلوألا ارك ابىازج اا عم م4 بلقا

 مد_.ءاذاسشءاب ةونق واو بلق ناب مكح ثرح 'زجاح نك اسلا ىفرالا

 ءقودوواولابءرب وفلااءبخةزمهةناتك مدع هدضمي واه أب ةأم 5 سس 3

 بحال نا نا

 | اهذالد .لاصا هيو اب نا نأ عاظفاا# فاو - 2 رحلا نكر ديس لقناو ءايلا

 ةيشالا قرقت ةفالع
 ءاياؤ دال ليقنا
 . هلهفنع ثناك ءاوس
 ام ىعذكهموا احوتفم

 ءايلان الا لقار وسكموا

 اهسفن ىف ةفيفخ
 ءاينيب ا هعوقوو

 مزات_بيال 0

 نم ا ههنيال لعثلا

 ىلا من !فذي_سملا
 3 0 ىيكعلا
 0 سني وحن

 سايو ءايلا فذ
 ف ميل اذا اهيل

 (ىر هر )ذاوشاا نم

 م14 تاكل نع

 وه لوذا ف جالاىف
 ة.ةمصامأ ةغالاق

 نونكملا ىنعع ةهبشم

 مسا اماوايلاخ هفوج

 لوعفملا ىت ع ليدعفت

 ايل اخ هفوج لعجامىا
 ناك امحال_طصالاىفو

 ةلع فرد هلو نيع

 هشرعت كروحو

 هتيم هجور ءافتكا

 قكزلاهدجو اذكو
 فيقالاو ضق انلا
 ىلع هم دق أ ليه ناو



 نعابساال وهن هنود

 فذدح.زا 5 ىب-ع

 نا لاب ناب قاطم

 رمدلاق ءادنا ئزد

 كلاوعدو ةفاضألا

 هنا لاملاو ةفقلطف

 ةفاضالا نال اه.ن لاح
 اهم انلتسا نيءاسو

 ماعم موقت هيلا فاضملا

 بيرقتلا متي الف هانا

 لص الو
 لاق ( رورس )

 نا لولا هود

 ةءاقالا كحنا لسحا

 ا.هوجحو ةماقتسالاو

 دوصمملا

 هددلا :ردضم مكح

 زو< ولاة( ىرورس) ٠
 هال بي ىا لوقا

 ايهج م تر ةذدكلا

 سنج نءامهنأكاراص

 0 1 لاَم

 ا_-هذح نيعت مل ليقنا

 وذح ل ءامدعا نق

 اهيذ الؤءايلااماا ه ريغ

 ةهعرانذألا ناثو

 بهن الف ةرمعسكلا اغاو

 « ٠و

 مكح ىل» كلا 0 و ( بل رقتلا مث 0 هب تل ا قاطع هكا وعدو

 اهلبقام ىلا واولا .ةكرح تاقن اماوقا (يلانعأ ( ةماقالا كح ( ةدعلا

 2 نيه دملا ىقالت+ا ىلع نيفاالا ىدوحا تندد راب تيلو

 7 هدعلا ف / را ءاثلا ااه ع و 0 0

 ١ ل اع هلوقؤ 1 تقدح 1 ةدملا 0 ا ا 0 ندو

 مالا دعىفتفذح آم ةفاضالل تفذح: لا ةماَقأ هلصأ ) ولدلاماواو

 ىا ) حا ىلا اودعوادعو دلعو رايضل قاطاو لوءهنو )

 امهنأكف / 7 رو برع ءاثلاىف لادلا ماغدا تدعوقىو )

 هلصا ( هرحا ىلا دعي ليةسملا ) ماقدالا بف لةثيذ داو سذج نم

 هيضام قورحز ا للادب دعوب
 بجوو هعانحخما فر خص دعبع راأاىؤ 5 واو ولأ ردعت نأ بجوؤواو

 ىضذاملا ءافلاو هعراضصم قورَح 42

 ا 00 مزأب هنال واو أ تنزف )دعو لالا نو ؟بنا

 ىنعا ) هب ا )"ف أ 00 0 هلا

 لهو ١ نيعلا 0 ىد

 م اهضنال هب قطنلا ةلوه_ل دعو. كالذك سيو ( ليث جورملا اذه

 1 اذهو عرخالا و تطةموإ عندا قت كاذلف انهلبقام

 نوهاهاالاّت ا رسسكلا ىلاو اذرا هنممال راو فذ واولا نيت واولا

 حب ورمل اذه ىلدت ىل>ا نهوىا )م هشنعو ) ن رخالا فد داس ن»

 ور أ هيف دأ نحعلا مو ءافلا ندا ) لعو نزو ىلع هل ”ىحال (

 .نيضلا نم جو رذحا هبقذأ سكعااب ('لمفو ) ةيضلا ىلا ةريبكلا نم

 لوقةعم ريغ عع لءفلا ىةفيصلا هذ_ه اولعج اذهلو ةرسكلا ىلا

 ا ْ نمل ىل-ع )ب لندو 0 نيعلا مو ءامقلا رم مك ( نيستا رم |

 ١ (سىلوا
 ا اه.ذ دعز ىف هر 850 ةملءلا دج و ملناودعا[م وا ) اضدا ) اهنا وحاو

 ولا (تفذ- و)اععجا اذا يكفهدحو اههدا لمثتسا لق

 ْ | عدو عدو عضي لثعىف )واوا ( قدح و) بايالادرطو ) دلك اشعال )

 27و



 فطع لوالاىف ءاتلا لاخدا(زوجم و ) لبفتسلاب سا.تلالا مزإي 2 ىلا

 ل 1 1

 بيشسسس ا

 لوعفملا ىلافا_ضملاردصملا ٠١ لا راو طلارتشطلا ج5 0 حل اهيف لاقت كالذ مزلي ملناو هده

 عم 00 الاىالو لوالاى ءاثنان ) صضيوعتلا عمبالىىا ) ضو

 | لمع 2 0 ىلا سند 0 يد ناصقتلا ل ١-1 مزاي ال هدف ضوعول هنأ

 ةدع وحن "ال ضيوعتلاب ردصملاو دعت وح لوالاف ضيا

 لجا نمو ىا ( همئنمو )تاكراابسامتلالا عفدنانا فورا سفن ىف

 لادا زوال ) عراب ضلملاب سيتلي الثا لوالا ىف ءاتلاب ضيوعتلا ةيعنأ

 رخآالا ف تلخدا لب ةدعلا ىف ةفوذ#اواولا نع اضوع ( لوالا ىؤءاثلا
 عمد ,اعاهلتثل نيعلا ىلاواولاةكر ر>تلقنواولا يسكب ادعوةدع لصانال

 ش 2 0 50 نموا ا هل

 مدعلذع ولا. و 0 اذ ملاذلو فددنال ع نيةص وأ ١ ١ نوحأ لاز ناذ

 0 ساس هتلالل ( لصا ووك هلءق ل ا ءا مدعأ لاصولا نمالو ةرسكلا

 مالا ضيوفتوهو لكولانمردصم ( نالكتلا ىف ) زوجيالو هلوقىلع
 5 نالليقت_سملاب ( سا دلالا مدعا ) نالك ولا هلصا ريغلا ىلا

 ىلا( ىاثلا فدو 0 0 عءو 0 000 00١ غال

 ةدع 1 01 ع نمءانت )ا فذ (اود عو :و ىذلا مالادع

 نم صد والا نال ( 0 كوؤلخا ىدذلا م ذأ لوس سصحالا

 ضوعلا قدح نم مزلي د ةيحاولا رومالان ءامذأ ) هدئع ةناذا رودهالا

 0 لاح ىفءاسالا قدح ىا )ع فقذحملا زوح ال ءارغلا 0 ( روذحم

 فذح ولفةدعلا قواولاوهو ) فوذهجلان ع صضاوع اهنال ( لاوخالا

 لاح ىفالا )ىامججالا مزايف ف ووذ#لا ىلع لدبام قبب ملاضيا ضوعلا
 اهئازإت سأ بلوس )ع مومن : ةفانمألا .نآلا) أهيف زوحن هناف ) ةناشلا

 لصاحو اهفذح زود ءابدلا ماعم ىأ ١ ايهما ( هيلا قاضلما

 زا وح 1 يل عءاذلا لوه هب و.يس لال د كنا نح باوج ءايت بالا اذه

 ةفا_ضالا لاحىف وهامتا رعشلا ىف ءاتلا فذجنا هناي و اقلط قذملا

 لوقا ساهتلالل لأق

 سابتلالا مزاي الثلىا
 زوجيو لاق لبقت_ىلاب
 هلصالوةانالكتلا ف

 لكولا نم هنالن الكولا
 نمتلا راهظا وهو
 ىلا ىمالا ضيوفتو
 هيلع داّعالاوريغلا

 زوحيولاق(ىرورس)

 21 لوقأ ابهف دع
 اقلطم ءاتاؤذح

 ةلاحىف ناك ءاوسىا

 الما

 لاق ١ ) قىرورس ١

 صالادع كوفاخاو

 ةفاضالا

 لوا اودعوىذلا

 ردص نمالا ةدع هل صا

 متعياباذا نيذلا * ثدبلا

 رعاشلاو *اوعدخ

 فلاح اموق فصي

 منا ىت-ءي دعولا و

 اودعو اذا نذلانم

 داهشتسالاو اوةلخا

 تضوع ىلا ءاتلانا

 تفذح واولا نع

 ناللاق ( ىرورس

 اهماقم موعن ةذاضالا

 مالكلا لصاح لوقا



000 . 

 ع املا أ ( وهو ) نؤولا ق هل ازاوم هد 20 دع نزد ْ

 و2 بدحو نحو مالو معو برعض. باب ند ( باوبا ةسجنل نم مل ا 2 2 ل . 8
 2قد 27 .قمووأ 0 تحج اول هدئو و تعهد هوو لجو لجوو دعل دعو مىعم امو ساس نشف 1

 ةحاطاو رعقلا هدد

 َج اةهل اريقفال سابا ا هنمو

 للا هك ىمعءاسأبلا و

 ىعم ن وكف ةنلذبلا و

 كياوع هسا دش ١

 لج روديدس ىتعع سوك
 ىوقلا عاجل ا

 ةسماخلا تالا ع

 | رلاعم مؤليمؤاوحن ٠

 أ( ىرورس )ةسللاو ةلاذ

 فعاضملا ىف ئحال ولاق

 ىف ”ىجنال ىا لوس.قا

 زو.ء#هالا فع اذمزل

 تتعستع حس

 اننا نثي ناو ءافلا

 أ طثي طاوعزشب عزف ىأ
 أ تاراصخ الا هذه واطيطا

 | ( ىرورس )ةمارقتسا

 لوقا ةزمهلا عمت لاق

 ةزومحعمللا ص ١ د

 هماددأ ا مايق كان

 ْ مف ود لعتملا نادعبنالو

 مستستم هتيم: يس تس مس سرب لل لع

 : يي موو دو 9

 عمت ال زودهملا نا 1

 ىجنالو) |

 فينذطال وه امنا لالعالا ناف ( ءادشالا ىف ماكتملاةوتل )ةملكلا لواىف

 رافدعب ماكتلا ىف ىو زوتف هل ضرءمذا 0

 1 رفطللا رص ضاق نم م ىا ) لمعت لعق ند ( لاثملا 0

 7 م رقع فلق صاغ ى د ةغلق ( اد 00 دوك ا (

 فقذالا نا يعي ( ا ) ءاوكفلا لامعتساو سايقلا نع
 ايقلا قد رط ىلعال عايل قب رط ىلعدحب ىف

 م ءو نوصل ىف( علا رك ةيكلا لوا قف ايفر اذا ءاعلاو

 ءاوس لالعالا

 دوعملا ىنعم ر وقولا نم نم الدعتم وهو زذالا لعن وه ورق ةولانم(رةوورقوو

 لدن رقو هلوقو نامزال ا_ههنال ةنازرلاوهو راقولا نمالو تيلا ىف

 5 راعوو دعو وج ) نيتمووكم وا نب .ة> وتفم اتاك

 اهسانادد١او ا قابلا نه درو مو ) 0 0 5( دوعتم هنأ ىلع

 ( نالمزألف ( رمسنو سساو قدوو ق١و وحن ( اهراظنو ) هتلق ىلع

 ماكنتلا ىلع م

 ليهستلاو فيفذعلا ىلا حام

 قال ىا لوهجلا ردصم ( لالع اذا ) لوألا ىف ( نالمأل اما لفوز

 ترعلا علا 0 0 0 نول 1 د 0 0 نوك ا

 ا 7 نك اع ]اب ء ا 0

 لادبالا قرر ضعب نع زارا ) اكيلاغ هن بواعلا نآلا) رذعدم

 دك 5 نا يرسل ى ناثشا زءابلاو فلالا و دا هلم رع نركب

 ,1 315 1١ نوكالإ لالا ىاوا (ةلهلاف رخو 9 هيضتش ماقأاو

 لك لا ءادتالا

 نا (تلذكو)

 واولال مثل مهتغل 0 سام اق فا

 ”اهحوردل ) ةويعض أ )مضلاب 1 71 ) هذه 0 اهدعبام مص 06

 0 مكح خو ) سابقلا

 ل عا الذ ى ) هاما 20 نكمل )هنااهاو 1

 5 7 قا هزل ق قل 4 عابتالو ىتالثلا ىف حاصلا ر 1 نم ) هناصقن 1



 لع نول نم

 ” 0 1 هَ 2 38 3

 ةزههلا 26 قابل [ناك امها ىلع انركذ ا قع رطب ملعدق 1

 : )ا-هنوك لاح ( 5 ( دكر ضم ةزمهلا تناكاذاو ) امهتاؤخا م ا 7

 6 م هم ماقام ناك 57 ايل 0 0 < ا ىلع ب ع مكي ملكا را

 ضراعلاو ةضرام ةفرطتملا ةكراحا نال (اه فن : ةكرح قفو ىلعال

 ىري ىف بجاوفيفحلا |

 اهئاذ لاهعتسالا :ثكل ا
1 

 ملاذا مارلي امتالب

 بجو سايو دجو
 هةدحكشنشتسل

 2 نء لعيو ( ؛قوو ؤرطوءارق وحن) اهل ةكرحال اهن اكراصف ودعا

 00 07 و 0 | رهن لو اهليقام اكرضمو ةنكاس تناك اذا ةفرطتللا ةزهلا نا اذه

 9 ا (اهلبقام ناك اذاو ) اهلبقامةكرح قف ىلع بتككنا ىلو الاف“ ىدرب ملو

 + هروص ىلع 0 ةزيملا ثالث 0 :ال انك اس١هفرطتللا ةزوهلا لبقام ىا.

 0 00 ( هلبقام ةكرح ىلءال و !هنكرح هر[ ايضا ىلعال ئش ظ

 لاشناالا 2 ] فذح لب ١ ءرب : 3 تح 0 اهليقام ةكرح 0 ضر

 لكش وه ةيظألا اهتروصو ةزوهلا .لكحد ناف ط_طلا نه.

 . متع بح مس همست

 ىف ةزملا فذخحت ىل |

 عراضملا نا عم 0

 ريغ فذحلا ناك هعرف

 لاق( ىرو رم ( سايق

 هريغو لوعفملا عبقتسيالف

 عجارنكتسااريعضلا لوقا
 لوعم»لوعفلا و لعقلا ىلا

 ةمالعوهامتافءر وعفدو ءبخ ىف دب وتكملا اماو نيالا فورح دحا

 ةاعك اما امل طخلا ىف ةزه كانها نأ ميل اهل ةراماو ةزمهالا
 طاخا مع نوناق ىلع س اف ءايلا و واولاب ”ىدلخاو ؛ىئطولاو ؤطبلا وحن

 مدق لتعمل ق عبارلا بالا رف طا ةروصي تثاكلالهج نه لب

 | هلامعتساو هناا ام ددعتم ريسغ هيف ةلعلا فرح نوح ام

 مدقتل نيعلا لتعم ىلع هنم ءافلا لتعم مدقو ددعتمللا لبق دحاولا نالو

 ةفاضا ءاقلا ىلا لتعملا ةفاضاب ( ءافلا لتعملل لاقن:و ) نيعلا ىلع ءافلا

 ةفاضالا نودب ( لتعم ) هؤاف ىذلا ىا هجولا ن_سإلا لثم ةيظفا
 صالاولعافلاةءدا ىلا

 00 روهظل لتعملا وه هل 1 ناك هلواىفتناكأمل ةلعلا فرد نذل ءافاا ىلا

 ) ىرورس) عصوملاو لق و 7 7 فل | ىق دا نطل تحال هنالومالا لواَد م التعم 5

 لوقانيعلازومجملاو لاقر ]| لداتنعالا مدعو (ةوعلا ىف مج لع. هيضام نال) اًضدا 51 لاثم

 "ىف نبعلا زومهملا ىا ا 4 فورد ناز ا دا 2 نوك م هوم انعقد نوعال ريسسفت 0

 هيلع فطعبوصنتءهريغو

 ند باوا ا نه تاكراا لوح ىق هذ هنوك مزلب و 1 فرح اهيق .س 1 ا افورح

 ئأر وقف ثلاثا ]| لثم ) رطاللا ىا(هرعانأل ) الاثم ىمعماما( ليقو )دعوو دعوك

 نزب ن* ١ نزو )د هلا ن ء( دع عاودت ) نزولا ىف ( فوجالا ما

: 
7" 
ْ 

 ظ



#» ١١ 

 "الار ير هللا لول قايل وكأس ىلا( كوالا قا ةرر عل هستكي 3 مادا كالا ىعر
 ماو ةموعكم وا 2 و ةح وتفم تناك اوشىا ) لاوخلالا لك ىف. 1 رح ا 5 لا ١

 دحا 0 ةبلقنيوا لبا و2 ةيلصا تناك ءاوسو لبا وحن راو لاق(ىرورس) هلالحم

 وك لصو ةزمثوا مرك اوحين عطق ة ةزمه تناك ءاوسو دحو هلصا ىالوقانزغا فالح
 حجر#لا ىف ةزمهلا كرات فلالاناف (فلالاةفلل) ) رصناو ِح رضا أل د قمل ارا ظ

 نال فينذتلل طمللا ىف افلا ةزدهلا اولدباف ( نيلا فرح فخا وهو ) ل اهلبقام
 كنألئئاضياميقمأللا ٠

 ىلع نوزغا تلقاذإ

 (فذح مزاين صن انزو 1
 | نينكاسلاءاهتل الواولا|

 ١) نلع لفت ميملا نأ

 ”نالواتاهتساكواولا ١
 ( ةلكاشمل بيذومولو سار و اهلبقام ةكر> قفو ىلع دك اس ١ لل ةنافذض راءاهتكرح

1 

| 

 ”ةرمعلا هذهف اضنا ةباتكلا ىف بولطم ظاللاف بولطم وهاك فيفا

 نكما نكل لوالا ىف فذ ال ةزملا نأ نم م سمامل اظفل اهقيفح نكم ملناو

 تناكلا ةوقو ) هاك كريبال هلك كلردام نال اهوفنذف اطخ اهئيفح

 فلالانا درب الف فلالا ىلع ناكناو ( تاكرللا عض و ىلع ءادتالا دنع

 لاول ادق 1 روم لع !ةرملا تك تناكش ةكرطلا لانس
 تكاذ طولا قفز :رمملا ( تتكتو )تاكرللا لحم وه. ىذلا

 ينبع قب رط ىفاوتلو انهليقام ةكرح ةرمهلا ةروص نقاودل ىا || نذل فدا لاةحاج 2
 اذ ا نا قلل ناما رد دن كو هع وتملا ة ا تناك اف) ْ هيف نينك اسلا عاعجا
 ناي 0 0 - 0 0 ةكرح ب : هام مروا || نكل مئانلق هدح ىلع

 اا انام 7 ملا الا 1 اسلا : 'ء
 ْ واولا ف دذ>مزا نوثلا

 " ةدامالا ىف كان الفاعطق

 1( فروت فدل
 ةباتكنا هنميعيف ةحتقاهلبقام ةكرح ناك اذا مك 52 اذه نايل لاتنام راثاو 0 1 0

 لسي وت طقق لقنلا دعب ةحاوتفملا ف ذح نم مهنمومسي واي و لسي و

 عبمج ا ىفاهفذحي نءمهنمولاسي وك فلالا دعب ةح وتلا فذح ىلع ركألاو

 ىلع ةباتكلا نو نا لصالا ذا اهفيفك قد رط ىلع ءّريمو نوح 2

 ىلع هل وو لدب ةزمهلا فيف# قد رط ىلع لاق ولو ظفالا زرط

 لدع هناالا ءريمو ن ؤج وحن لع هريغ هلق اياهسفن ةكرح قفو

 | نوجو ريم وحن مكحو اهلبقام ن كالا لعشلاة بات كلا ىف ام ىلا هنع |
 |0000 ا ا حمم

 ش * نق ع

5 5 
 ١ مل 2 ىرب ن* ىأ

 صاع ساق ريغ لاق )



 * 60و

 مف

 ءاهزلا زوم هلا اهلا « اه خا لأ ١ اءربهلصا كذددحا ىلع ىر لضالا لع دلع ا[

 ١ برض ) باب نه و ذخأب لخا و رمصن باب ن» باواةسج نم ئدع

 بابزم 4 م تيدالا ن ا ةفايضلا ىعع ةيدأملان 0 بدا 0

 | 0 01 0 0 0 باب

 تاب(ن د 0 كس 0

 ا ا نه باوا هعذ را نم رح ماللا زومهتلاو

 باب( نم مو آدصب * ىدص وحن رع )باب (ن وأب .وأبسي ابس وح حف )بان( ن هوا

 © لاحت ىلع مث باب لاثشم مي دقت( اهريغنم ”ىجنالو ُوؤ ؤرح ورح وح ن.ح)

 ١ رصن باب لاثم ميدقتاماو هيضامنيعةمخ# وهامنا ةثاثلا عض ا وملا ىف وعباب

 ةبسنلاب رمصت تابنم ءاقلا زومهملا لاهعتسا ةرثكلف ب ررض بالا ىلع

 هلامعتسا ىلا

 ءارقتسالاب كلذ لك (انينانئيناوح ءافلاز وممالا فءاضللا نم ءىحالو)
 مالكلا اذهنم ضرغلاو ( هدلا فرح عضوم ةزمهلا عقبالو) عامسلاو

 عم عمت الذ ةعب بلا ماسقالا نم سل 5 زومملانا مهوت عفذ هيلع يالا

 هيلع ع رفتامو مك كلا .اذهفالاو ماسقالا لخادت مزاي كل اهند ه رخآممسق

 عا مدع لحنا نمو طا 31 هّْ د نءو) رولعل ىلا جانمال ىرورشص

 نيعلا ىفلا يالا لاثثلا ق ”ىدعال ) ةلعلا فرد محو ةزمهلا

 لاقيف اهيمساب ىك- و محأ باب نم ًاجوو برمض باب نم ناو(ماللاو
 03 1 قار 20 7 وهلا لاشللاو نبعلا 3و وهلا لاجل

 خاىنعا لاثلا ص وصخ لايعتسإ يكل و برعض باب نم

 لو 1 0 ءافلا در 0 لا 0 ىو (

 برم باب نه

 م .(ىوا 5 ءاغلا زومهم الا و تك راو /

 ا

ْ 
 ا
 ا

 ا 7 00 رولا 4 زومهأا فوداألا د و ترض"

 ا

 اميل

 ىررى اكهن زم تف ذخ

 لجال ءابلا تفذح مث

 قلع ىا نوكتسلا

 نع ىنغتسا مث فقوال

 ' ءاهل امن ةزههلا

 ”ىحيف لاق ) ىرورس)

 ىا لوقا نير ءايلاب
 ةفوذملا ماللا تديعأ

 تبهذم ىلعاما نرذ] :

 مادعت الف نييفوكلا

 افتحوا الن ركنا

 نوكيالو بارغالان م |

 طسو ىف بارعالا
 دك ألان وننالةماكلا

 لعاماو لخادلاةلزنم

 نبي رصبلا . به ذم

 وكلا مادعتالف 8١

 فق ولا ذا ىو ولا

 اضِيا طسولا فنوكيال
 لجال فذحام دوعيف

 ءانلا ل وَعَن وا:نوكسلا

 ةلريع صقالا ىف

 تا ومحب ا ىف كرا

 دنع مث دكا دنا دس

 عفد ن ولا قول

 اذكف نينكاسلاعامتجا

 كَ راحا ةلازنع وهام ديعت



 ةكرطاو ءايلا تكرح

 اهورطلةليةثريغ اهيلع

 ريتخا وةمودعملاك ىهف

 فلالا لبقامنال محفلا

 اهنوضمالا) ناوكلا

 سب:ليفلاق)(ىر ورمش) '

 ىف ئأآ لؤقا دحاولا

 ةشتلا فلا نال ظفالا

 فلالاو فلالاببتكي

 تتكتءايلا نمدد ولقملا

 لاق ( ىرورس )ءايلاب

 ىا لوقا ندع قاك

 ىفريعضلاءاي ترسسك اك
 ىثخا هلصا نيثخا

 كيلا كءالا نكد
 نانك اسلاعمتجا ةليقثلا

 رسثكلاب ءانلا تكرخ

 زوج و لاق )دارطالل
 ىا لوقا فق ولاءاهب

 فقولا ءاهلو> دم

 نك اسلابءا دم الامزإي المل

 فقولاْواءرلا نكسا نا

 نكسي لنا كرما ىلع

 تاقن مث ةياغلاو ةي ٌؤرااب ذودشلا ىف الا اههنكل نيعلا ظ

5 
 3 ظ

 4 لاك

 ةزمهلا ةكرح

 وا ولا نع ضوع 1 ةفوذقملا ةزدهلا نع تيلالا ءاث ضوع 3

 ىلا

 ناكدنم فذحام نال ضد وعت الب .ءارا زوح و ةءارارا_سف ةماقاىف

 ةيارازوجو ةماقا فالح ضي وعتلا موزا ىلا جب و هلعف نم افوذحت

 فذح م دقت رادتعا ىلع ءاثلا بيسيافرط عقت مل اهنا ىلا | رظن اًضيا ءايلاب

 ةياقسك ةمزال ءانلا نأ بيسي وا ءايلات م3 ىلع هنع ضد وعتلاو نيعلا

 . اهيدتعيال ثيح ةضراغ تناكاذاام ندع حاهي دتعلا ثدن اعلا دان نق

 قرشا ةياكءاتلا نا ىلا اًرظن تلقنمو ءان كد لاق هناف ةءان وح

 لوس نا- م سم )ىف سمر نم لل ا لا ناكف

 )2 1 1 : 0 - لالعالك يل 5 2 ىؤرم هسا( 1

 لق كبح ( ماع سآت ايدغل) ئر_ عا ا ىف ةزمألا
 لايعتسالا ةّزك ناف لاعتسالا ةزتكل ئرا ىف لجاو فيفا ااذهو
 تجوم سايق دجو. مل اذا اهيلا راصي امنا لب فذعلل ةبجوم ريغ

 ررةتاكهادعتبال سايقلا فال_خ ىلع لحم ىف مكحلا تنثا ذاو فذحلا
 لعاسقلا نه ( هريغو لوعفملا ) لفلا ( عبتتسي الس 2 ) هعضوم ىف

 ' ىنعي ( ىرم ون ىف اب وجو ةزمهلا تفذحامتاو ) اههريغورمالاو
 | نا عم لاعفالا باب نم لوعشس سا ىا ىأرم هلبصا 00

 ) ةعرد ف ل 0 || معتشالا 1 سايق ريغ لعفا

 || طقق عراضملا وهو ليلق هعبتتسم ناقىءرم فال ُىرم وحن ىا
 ىهنلا ومالا ىا ( امهتاوءاوىر ىرا)ريثكلا عيقتسملا كلذ( وهو (

 ىف ةرههلا تفذخ اذاو ىءرع ةلالاو ى م )ىثالثلانم ( عضوملاو ) :
 هحوال لعافلا نود هل | الاو م 5دولاو لووعملا ىأ ) هانسالا هذه ١ أ

 صعالاو عراضملا نم( اهرئاظن ىلع س ١ سابقا ) فذحلا | (زوح ) ىتايلا

 تاروكحأالملا ءامش الا هذه ق ةزمهلا فذح ْىَأ ) ( هناا ) ىهنلاو

 اورد محب مقاوريش ىإ ( ليعتاد )

00 



 ا هيا

 0 مع شا

 1 فال نب راذكو ) هنم رف اه عوقولا

 اضيإا انه ماللا دمي و ةفوذحناواولا ىلع لدن ىازلا ةعض نال هيف

 طلال متل اولا نال مزا نب رمضا و< نازغا ليقو ديعاول هنال.

 تلقت نيلكلا ناالا ءلو ىلع ناكنا وهو ناد عمتجف هيلع

 ةداعالا نوكيف هفدح مزليف دركص آملا نون تنل تلاطتساو

 هناوخاو رف ( لوقتو ) ن نمهراو نمرا كلذكو نزغا اذكو ةداعا الك

 لعافلا 8 ةليعتلا ماكحاكاهماكحاو ( نيرنورنيرةغيفملا نونلاب 5

 فذ الو)مارلالعاكل عا ىءارهلصاف عافنذو ىل ىلع ( خلا ءار ىرب نم

 _ ( لوعفللا مس ماى ”ىح ) ىئذلا هج ولاكىا ( اك ) ءار ةزمه ىا ( هتزمه

 3 . ةكرالا لبعت 2 بتلالاو فلا اهليقام نذل هن ز< فدل ليقو ( هذه

 لقت نان فذحلاب اهلبق ام نك اسلا كرما ةزمهلا فيفخت قب رظو

 نيب هتزمم لعجن نا كال زوج نا>لو ) نم مااهلبقام ىلا اهتكرح

 .سقو ) ماك ( نئاقو نئاس ىف ) نيبنيب اهتلعج (ا؟) روهشملا ( نيب
 . ةي قرلانم ( لامفالا باب ) ةزه#ا فيفك ىف ىري ىلع ىنا ( اذه ىلع

 ناك ايضام لامعتسالايثك)بابلا اذهف( ةب رت نملمعتساامنوكل)
 راو انماواىءربهلصا (ىري ون اعراضموا )ىءرا هلصا (ىراوحت
 ةلضا ةءازاوخ اردص-وا:ئرعو نم وح ل ومتناوأ العز ار لك
 ةدياز فلادعب افرط'بهءوقول ةزمه ءايلا تيلق الاعفا نزو ىلع انآرا
 اثفا1نابلَقَت ةازفلا دعب انرط انعم واذا ءالاو واوا نآل ءارا راف
 تتلف ةحتلاىلو هن “اكةلعلا فرحراصف فلالاب مهدادتعا مدعل اما
 ةحقلا ةلزنم 'فلالا مهليزختلوا اهليقام حاتفناو. اهكرحمل افلا

 اهنوبلَس افلا ةلعلافرح اوبلَتف اهرهوج اهناو اهيلع اهتدايزإ

 0 م م و م م يم ب م م

 | ىلوالا كب رح وا اههيدحا فذ> اوهركف نافلا قتلا ةحفلا دعب
 و و 4! و عز

 راصف نينك الا ءاقتلال ةريخالا اوكرسف اروصقتم.دودملا دوءيالثل |
 نع ةبلقنم فلالا تناكناب' ةّئاز فلا دعب انوكي ملاذا اهاو ةزمه |

 و نال راخا ةيلكلا ق ىلاود لعل انعلا نايلقتالف ىلصا فرح

 نا الا|تي وثوسي ور نم ىوثو ىأر و<كلذو ماللا لالعاو نيعلا.
 ماللا لفي نا لصالا نط و اننمهمامال تل والام 7

 مسا فذحلاب جالا |

 وهو ئَأَوََم لوهكملا

 طرلا ناعما ىأ م

 نم ,هشهنا عاوثلاثلا

 زاوج بجبال هلوق

 ( ىرورس ) فذحلا .
 فلالا فذح نكلولاق

 مك نور يكح نا لوقا

 ةزمم افذح موزلفىرب

 فذح نكل ءايلابلقو
 ءايلا نه هي وم ةملا فلالا

 هلصانورينالنوربن ود
 اكافلاءايلاتبلق نوأرب
 ظ مادو سدح مائرإف

 نوأرراصفنينكاسلا

 ىريىف م تففخ مث مش

 تكرحولاة(ىرورس)
 لوقا ناي رت ىف ءايلا

 قى ىر فلا تدامامل

  عامتجالانذد ءاي ةينثتلا
 قذملاو نيئكاسلا

 سا مترلل نكم ريغ

 هركص ذ.ساك درفملا 1



 موزاىف ىربب هللا ةظفل
 لعتو ةزم“ | فقذح

 مائدالا ىف ا هتكرخح

 مدعت انف ىرإ تحن

 نودلاق ) (ىرورس)

 دارملا: لوقا هتاو>ا

 ١ اهليقام دكرح» ا

 : جاو ناك ءاوس نك اس

 لاق(ىرورس) اعماوا ١

 ىأح ف ىأن بحال ْ

 قذنحسالرا لول
 ع را_ضم ََق ةرمهلا ْ

 نادعفل ىان وهوىان
 ةةكوهول ود اطخلا

 ىف 'ىأبياو نايعسالا
 (ىرورس) دعبلا ةعللا

 لوقا لثس ىف لس ولاق
 اضيافذملا ب حن الوا
 وهو لاش ع راضمىف

 طرشلا نادعفل ,لكس

 عامتجا وهو ىناثلا

 ةزمهلا عم ةلعلا فرح

 لاق ) روس (

 لوقا ىءرهىف ىرمو
 م 4 هد نام ا 2 نو ل ليقوأ ماللا تددعا 1 00

 ٠ وش 109 د

 ١ ثدنأتلا هاب 0006 اها و ديك أنلا كوالا د اسلا

 ْ ل كاس ععجاو ني املا نو قطاالق نييشخا هلصأ (نيشخأ 9

 ىح و) در طبل ءايلا

 ٍييمسصسسسسم#

 ىأزت نم سطاس كا مالاو # فيقللا باي ىف همام

 سبل ملناو (اير رىفافلا ءايلا لعجالو نب ر ابر ىرا ور اير هروح (
 و 0و 55 نايريل اى نيفلالا عاجل تفذحو ) اذ فلا تاعجاذا /

 ئ فقولا دنع فةولا ءاهبهرىفدوجولا ميا اعف ليعتست ز اوطاناف تمد ىئا

 مثىرب ىق تفذ>ح ا نيعلا ىأ 3 تزف عار هلصا امنادز 0

 لص ولاة زم 0 ىعتس !مثف قولا ةمالعل ىا نو وكدا ل23 ءانلا تقدح

 ةلئاوخاو رب ىف ( لوقتو) هر راصف .نكسي لنا كرحملا ىلع فقولاؤ'

 لاصا بيسي قولا نوكسلا مادغنال ةذوذ#لا ماللا تديعا ىا

 ان رادملا نواب ثبح نوكم اها ققولا .نوكسلاذا ديك اكل نو
 '”فقوالف طسولا ىف بارعاال ذا ةملكلا ط_ءوىف مزجالو ى 1

 ١ ةلززمو هنم ءرك رامص لعفااب صتخا ال ديك از نو نافذ اهنا هي
 :قذحام ديغاذ ةدحاو هل انكيت 5 نايضف .احريماو 00

 ئ حجيحتالا ىف ةكرملا ةلزنمم صقانلا ىف ءايلا لوقنوأ نوكسسلا لجال
 ءاقتلال امفد ةكرااب جح 2| رخ 3 ديكصأتلا نو قطا اذاف

 الاد نركسلا داح رجالا نوكيدا» نوكسلا مدعم نيك انابلا
 ماد ماللاى عا 3 أ ةلرنع وهام “ ىحي صقانلا رخآ ]ب كيا اذ

 1 سرا ىلا فاسلا  تيديعا مل داع رعبالا (نوكو نوكتسلا

 .|| قمل تفذح ولف ( اهلبقام مض مدعل نور ىف عجلاواو فذحتلو )
 0 هيف ماللا داعيالاو زود ال كالذو اًضرا هيلع :لدبام هأ ساو وه

 تك اور هلط ادا نيتك انتا ءانإلال ناك قدا
 لاجمالو نانك اس يتلا نوذلا هب قا الف اور بف نينكأسلا ءاقتلال

 42 ف هم 5 انو ةكدرح واولا كل رعقن راماىقان رك د9 امهم 3

 تقذدح 2 ءايلا

1 

 »ع عوقولا 3



0 

 ب

5-5 

 :جال اعفد ريعكلا ءاب تكرحف ةليقثلانون

 » ١؟| 0

م نوذلاف هذ ظفالا ىف اذحلا ل ناب: كالا
 لوخددنعى ا( از نل ل

 ه لدب (ىريب ) هل و بصانلا ا
 تبلق ولف ا ر ناوك نل لوخ ددنع نان 7 ومتف بضصانلابطقست :

 فذح ىئثم هنا !«نمل اريزل ليقو نياك اسلا ءاقتلال فلالا فذح واهلا

 ةينمتلا نوت قر ىرس سي:ليفىا دحاو 1 ن

 ءاياا

 درفملا فلا فالح فلالاب بتكب ةمقتلا نال طالا ىف سايتلاالذا ظفالا ىف

 نييأرت ) ةبطاذملاةدحا وال( نب رتلصا و)ءايلاب بتنكي هناق ءايلا نم هب ولقملا
 نيد ر ,راصف ) ىرب ْق تفَدَح اك( ةزدهل ةزدهلا ل 0 نيلعفت نزو م

 3 نبا َِن , زاصق اهليقأم نفل ) واهكرا (فاا) ىلوآلا (ءابيلات تلعج مث

 تفذح لوقتنا كالو ( ني رت راصف نينكاسلا عاقتجال فلالا تفذح
 5 صملاو ركذاه ل نينكآسلا عاقجال ءايلا مث ةزم#ا!فذح دعو ءاملاو 30

 (ةيطاخلاةدحاوال) نب رنين ىا( هدب ى وسو) فيهتعلا فيي ردت هن ال ىل وا

 ( نفت ةدخاولا نزوف ىردقتلا قرفااب ءاغتكا همجن نين و) ظفللا ق

 )5 طتق نيعلا فذخحم ( نلفت عما نزوو) ماللاو نيعلا فذح

 اهعج نيب و ةبطاخملا هلع للا نيب ىريدقتلا قرفلاب 00 ( 0

 ىف ك ريش.م نيمرتىا (صقانلا باب ىف ) ىلاعت هللا ءاشنا ( ثئىجسو)

 هللا ءاشنا كانه امهنلت ىريدقتلا قرفلاركذنسو ثانالا ةعاج عم ظفالا

 لوح لاح طرمشلا ق تر 2 ىلع 6 ةليقثلان وللا تلخد اذاو ) ىلاعت

 تقزذح ادحا نسعرلا نم ب رااماف ىلاعت هل رق ىفاك ) هيلع طرشلا فرح

 قااامل هنا قلن( تا م١ ءاب شيكو مزعل ةمالع) بارعالل ىتلا( نوثلا

 طوةس واما عا هيلع طرمدلا فرح لوخددمب نب رث رخ . اي ةلهثلا نونلا

 ىلواىناثلا و ريعكلا ءايامهدحا نانك اس عمت جا نيب رئاها رص و اهبنونلا

 فذح نكم< اذا نيئك اسلا عام

 نءمزايهنالف ةّعدملا نوذلا اماو ةيلع لديام مدعلف ريعكلا اما اهثدحا

 د املا تابوت عيمج در طب ى> رسكلا صول رغاا لاطب اهفدخ

 لحال ريانا هدحاولاى 1نورت حايك اهن وكس ديك نإ 0
 وح اهيلع ةلالد ءايلا فذ> دعب رسكلا ىلع قاف ريهصلا ءاي

 كه

 ملاس ماعا ةيبظ تنءا

 كلت راهظا زوجالو
 ةهارك طللا ىف فلالا

 ىلع ءانشا هلت عاما

 امناو فلالا ةروض

 نيب فلالا اولخدا

 مهم اصرخ نيتزمهلا

 نماي. رهو امهتاثاىلع

 اولخدا اي اههعئجا

 ' نانبرضا تانونلانيب

 ءاسع ولا ةمئظءأدن فرحان

 ءاسع ولا فاضم ىدانم

 لج الج اوةئيللا ضرالا
 رمسكو ىل والا ملا محب
 اقنلا عض وم عسا هناثلا

 نه بدثكلا .رصقأاب

 ) ىء.روو رعس ( ك4. .ابح

 لوقاةملكلالواىف لاق

 هدأ دتبم تناكاذإ ىا

 ىزخا ةلكاهب لضم لو

 لاق ) رووا و نبس (

 هيشتلرقا ىوريىفاك

 | نال بابال ادارطا اسيا ءايلا ريد كح ءايلا فذحمل اق نأ رضا



 0# راح هد ىلع

 (ىرورس )

 ةما ىف فل ال لاق )

 ىه ةدملا ةدم تبا

 نوكلالا ىلا فال
0 

 1 واواو نم ةيلقتم

 كتالذك تسباانههو

 اذاول !5) (ىرورس )

 لوقا ةروسكم تناك
 ةزيههل!ىكاوأ تناك اذاىا

 ةيبحم ءايشا عملا و ىو املا انمار شاع و رمعلا لوطي عتع م ل

 ىفالاةزمهلا لبفاه نوكسمدعل ىأر ىففيفخلا اذه زوجالو هس رغو |
 اىوثامع مضلا ىف در»عارب تععسوا تبا رلدحاص*هلوقكر ءشااةر و رض

 نود )لرادت ال تناقل وشب بمحلا بالحلا نايس ل .كمت وو # بالجلا

 نكام اهليثام ةكرحم ةزيه هيفاع يسالاو لمفلا نم ( اهتاوخا |

 د ل( ليطالسلا ف هرم ةطلاتح عاقجا عملامعتسالاةريكل ) ١
 ةردهلا فذح توجو نا لجأ ع نءو ىا ) همث نمو ) اهتاوخا نود

 (  ( ىب لاصب نا يحيل ) ةروك ذملا ةثلثلا طئارسشلا عاوجال ىرب ق''

 لس )ِلاعبنا( و ) لوالا طرششلا نا دقفل ( ىأنيىف ) ةزمكلا فذحب

 نا (؟ عارم ةيرم) لاش نا( ىلا ىاثلا طربدلا نادل ( لآ ىف
 للذي ىأر ) ىذاللب ( اعلا قاملا ىف لوقتو ) ثلاثا لفرمُتلا

 الل دان نا صقانلا باق "يكس ايا لالا ولانأر تيأو ىل ىا(هرخآ ١
 . ئرظملةروص ىلع ةسبااقد و نلكأ :هاقاا ىرر ءاي ب 1 رك داعم 000

 0 ةياقئم
0 

 ةر 10 13 نيتعمتجلا

 يس جر ا ا يي
 هيك انس ىرخ 3و

 ١ ءاب هد لا ب هن

 وح لاق) (ىروعس )
 رسعءا هلصال وقارمسأ

 امكن راهن وكمل هب

 ( ىرورس ) اهليقام
 هاصأ لوقا رثوالو (

 || هياورلا مع 0

 قىريرب ناب قرن ورب نايت ىر هب راعكلا قالا دنع # ليقتسملا © ْ

 ١ ثحب لبقتسمل غيص ف ناكاملاو ( ىرت ىرا نع رث نايا رت ني رت نو رت نايرتا
 فيه ق(نور مح وزوذ مافالك ماع ا ىلع اهدروا ةزمهأاب قاعتم

 عاقتجالن ورن ىف ىذلا فلالا فذح ن )0 2 كك )ءايلا تلقوةزمما

 قتلاف ىربىف مافلا ءايلا تبلق نو.أر هللا ّ ) عاباو' و نييك

 هب ولعالا لالا يا عملا وأ هو ءاسم ا ٠ ند هد واعملا كفاك نان ا

 دوعدعر (ناب د 1 ىفءأب ا ردحو ) ىرب فاك ةزههلا تفذح مشن ورب راصف

 : اهم ردا قدس .ناكما 10 يمك امس | 2ك ءا ةشا فائز فلا ْ

 مودعماك ىهف ) "7 طا ما ) ةلق علا هيلع كر كن عم .س امل الل ا

 ١ أح وتم اهليغ هامان وكل نا ديال فلالا نالا مح# ا ريتخ او )هيلع لش م3 ْ

 ل وعم اهليقامو 2 وع اهنا 6 هع امدعد )ا افلا ءايلا: لعل لو ( ْ

 نينك اسلا ءاقتلا ىنعا هنماو رف ىذلا ريس 8 عوقولا مزاد هنال

 ةيولقملا فلالا وةنثالا فلا ( نانك اسلاعقجت اهلا ءايلا تبلق اذاهنال )

 نمو روت املا ريل 4

 راتخالا ع رمال

 دنعولاق)( ىرو ,س)

 نبا لاق لوقا ثرعلا

 1 لا م محاطا

 ىف تعفو ام هوبشو .

 ءاِم ولا ةيبظاي ##تيبلا
 1 5 مح سل: :لمف 1 نينك اب ا عاج مفدل هب ليد ولقملا فلالا ف ذحي مثاي ءايلا ن 0

 53 0 7 ظ ' ظ ويعاقنلا نيب ولج الجني



 فيقعااءاذهو

 ٍ 0 ل

 سياو سايقلاريغ ىلع فذخلا ىف كالذ دعبو ىرخا ةلك اهب لصت نا

 فرحت ضي وعتلا موزلو فذللا موزاف لوقلا اذه ىلع كالذت مالا

 نيسذاح# 0 ىف 0 لقنو ماندالاسوجوو في رعتلا

 الغلنلان وك ل هيلا 1 وقنا نيكستو 1 م1 نيلثلا عوج ش

 نسساهلا 0 لَو مل 00 0 دعد اهفديلا 0 6 0

 .نا اي هيفالا دجوب الام تادوجوملا اس نع هاع+*زايتما 0 ظ
 قذللانا ىلع لذ فاشكلا اص ةرايعرهاظو.ةصاوخ نم رضا
 ضرعتملو ةزمهلا تفذحت هلو ىلع تك ١ ثيح ساق ريغ نه ىتادتا

 ربغ ند اذذ> تفوح هلا ةزهث لاق ثءح ىلعوا كي 02000 ةكرالا لعنل

 مكح ىفابسأيق فوذ4#١ناف ضد وعتلاو ماخدالا بو>وىلا رظنلا ءاقلا

 . عنعو ذئتيح نيلثملا عاقجا مدعل ماغدالا عنب تباثلا ركح ىف ناكامو تباثلا ظ

 ماندالابوجووضدوعتلاو فذ امو زان وكي سايقلا ىلعةزههلا فذح

 سايقلا ىلع ىناثلان وكي سايفلا ريغ ىلع لولا ناكناو سايقلاريغىلع

 ىعسللاو مسالا نيب قيفوت هيفف سايق فالخ نع ولخيال مسالا اذهف

 سايقلا قرط نءو لقعلا ةرئاد نع احراخ ىلاعت قا ناكث يح

 فذح موزل ىف وه امنا ىريبةلالملا هيبشت (ىربى ةزهلاتفذحاك)
 هبي_كتلا اذهب دصقو ماندالاىف الامابقام ىلا اه:ةكرح لقنو ةزمهلا

 رمق و اهكرمتل اغلا ءايلا تبلقف ىأر , هلصا ) مدقتام ىرب ثحب طب ر

 رار ( نكاوم تلت مقجم اهتكرح بسب اةرمهلا ن6 اهلل
 .ىري واصف ءارلا ىلا اهتكرحىطعا وةزمهلا تفْنَحْف) فلالاو ةزمهلاو

 ىفالا ( ىرب ىف بجاو ]) فذحلاب زمهلا فيفُحت ىا (

 ىريشيعلا ليطي نمو*رصعا رهدل اوتيقالاهرتملا *«هلوةكرعشلاةرورض

 لي وطلا رهذلا ىف بئارغلا و بيالا نهتيأرامىنربخالوشبو عمو

 ةزمهلاق ائهه مالكلاذا دارطتسالا لبس لك انه
 ريغ نماسه) ًادّتملا

 بطلا. قكيامسأفلاو
 ءالاوهولاق(ىرورس)

 مزليىا لوقا فيعضلا

 ىف فيعضلا لمحت
 ىف كلذ مزاي ار ماغدالا
 فيعضلا ىاوهؤلقنلا
 راؤول و ةذلسملا ءابلأ

 لقنلا نيب قرفلافةياثلا

 ىلوالاءايلاوهلقنلا ف
 ىو ىلوالا واولاو
 ةيناثلا ءايلاوه ماغدالا

  ةياثلا واولاو
 ةيناثلاءايلا لاق(ىرورس)

 ءايلاىالوقا ةيلصا

 ةناثلا واولاو ةيناثلا

 نع ةبولقمىا ةيلصا
 نوكتالفةيلص الا ةزمهلا

 لاق(ىرورس ) ةفيعض

 ىف نينكاسلا عاتجا

 هلصاح لوقا راحهدح

 ةزمهلا
 دمآ ىف اهلا ةيئاثلا

 ميلا ىف ميملا ماغدادعب و

 بلق دعب نا

 نال نييرصبلا دنعءاب
 نيك الا عامتجا



 سا كا زهو ايفل

 ةكرطاورطل اهُؤاَساو

 راو رم .اولاق .

 ليجو لاق (ىرورس)

 لبقام نوكيامل نالاثم

 ءاب واواو ةززمهلا

 هلك ىف ىنعملا نيتدي نع
 كضاأ نا عاف ةزمهلا

 راض مح ناطدل
 راصف تففخ مث لآيج ا

 ياحب وجلصاوليج
 قاحلالل واولا تديز

 مث ةيؤج راصف رفع

 ةيوج رابصو ففخ

 هبوح و عيضلل مسا ليخو

 نمءأم ا وعض وم مسأ

 قب رط ىف برعلا هايم
 عب مساوا ةرصبلا

 سيفاولاق(ىروزس)

 نوكيا لاثم اذهلوقا
 هلصانالةدملا هيشيام هيف

 سوفا ريغصت سْفْفا

 سأف عجب سؤفالا

 0 تنءا هاصاأ 4 ل م اما هل تت 1 ١ امزل[ و كحال> نيد ءاسسعولا

 ْ ْ رخل . الالوةو<واقتلا اذكو عض ومس !لجالج و نيالا ضرالا اسعولا

 قرخا #* ادرق ما نونعي هانا | ركفت « ةهاكفا ودا مودل اماذا قرخ
 ىعي ةحازملا ةهاكفلا اورهظاو ا طخ ب راش ىذااريصتلا ظيلغلا

 موقلانانظادر هلأ رك ؛ موقلا حزامول تب م ' درفلا هبل َّظم ,لغريصق وه

 تا ل / فق 306 منهو فلالا ماسح لعل قدح نم مهم 3 هد 0 دن نو“ نعل
 أ كلذو ىرخاتلك اهب لصت ملاذا ( ةملكلال واق ةزم#©اففخح الو )

 نكل و ماك هيف لصالا وهذا نيب نب لعجي تفنخول اسهب ا
 لصالا وهام عنتما اذاوهب ءادتنالا عتم# ن :؟انسلا3 5 د ل 5 نمد نيد ةزهش

 فذملا روصت ىتح فرح اهلبق سيل اضياو هيلع قابلا.اولجب
 ماكنا وق وقل ) ةلعثت سم نوكيال اهب ادتبملا ةزمهلا نا عم ”ىش تلقلاوا |

 ْ فذملاب اهف فش و ١ فريفحال و ) ءا :ةةمالل لقّةزيف فذدحو ء ءادش الا َق

 سان!هلصاذا عومجلا ةينباىف لاعف تيثرملذا نانسئالل عج مسا ( سانىف

 روكذملا سايعلا نع ذاش ىداناو سفاونا ابنا هلانهدل لوالاىف ةزمهاب

 ”(اركنمهلا ) سايلاريغ ىلع ل والا ىف ةزم#لا فيفذت ىف ساناكىا(ثالذكو)
 نافع لع فذح (هنم ةزمهلا فذحف)ى ناضل ىضاقلا هراخاك
 كاذلو ةفوذح لا ةزمهلا نع (اضوع ماللاو فلالا ل (
 فرطلا ضعمتيل كانهءادنلاب عطقلا صتخا امناو هللا اي هناذن ىف ليق
 نيتاداعامجانم ارذحالصا في رعت ةماَش اهعم ظحالبالو ضن وعتلل

 . هللا راصف غةدامث ) هلصا ىلع فرللا ىرجف ءادنلاريغىفاماو في رعتل
 | الا واو فاقتلا يحاض ءناخا ع ةرعم ( هل الا هلصا ليقو:
 لعق فد رعتلا فر> ماوزالماللا امنع صوعو ةنا دل ةزمهلا تفقد

 ٠ لعتف ١ فد رعتلل 1 فرح موزل اهنع ضوعو ةداثلا ةزمهلا ةكرح

 مث هاللا راصف ىلوالا ماللا ىلا ) ةزم#ا فذح دعب ( ةزمها ةكرح

 فيفلا سايق ىلع فذملانا ىف جي رص اذهؤ ( هللا رادف متدا
 مايقلا ريغلا فذحلاذا ءاقبلا وا هراتخا اك ماللا ىلا ةزههلا ةكرح لقت

 لوقلا اذه ركذ نوكيف ”ىثىلا لمن ملو اهتكرح عم ةزمهلا فذحي نا

 #«ب انه



 ناوودو رانتدامهلصا ناوبدو رانبدوحن ىف نيالا فرخ نيلثملا ل وأ نم
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 06 اهنم 8
 كتناك ك١ نوكياهنمىرخالا ةعب رالاوةروك ذملاةعِب رآلا ظاقل الا دعب لب 1

 قيمحلا قف ليصفتلاو

 الا نال ( ىلوالا فة ورمم ىبا دنعو ) هيئاشلادنع لص

 اولدا ء هام .أردقن .5ل راح فيفخعلا عقوام هيا ىلعف امهعاقجا نم لصح :

 نوك نالامهت فك روحو نترملاىقاذكف- رقلل كلذ نإ

 امهالكرك ذ ( امهالك فنك زاجملا لهادنعو ) نيبنيباهلعجي ةيئاثلا |

 ىف مدآ ءدزصا مداواودا واو تنأق اهلبقاموا ةيناثلارسسكتملو 22 1
 ىلع اعم فدك نا ىباثلاو مدن 5 هاصا مدآ ريغصت مدي واو مد - :

 تفتخ ةكرللا ىف نيقفتم انوكي ا ناو نيب نيب لعجم لاس وكاحوتنفم |

 اص ؛دنعو و ش ب دددنع سايقلا اذه 1( َن - اواو ةياثلا باقتو نيد

* 1١١1 

 ظفارك ذب بح قدح 0 ةعل رالااهلبق 3و ةرودس كم تناك اذا

 ةعب رالا كلتدعب كئاوا رك ذب كلذ قةحتنو ةعب رالا اهلبقو ةموهضم يبس

 امنا لقثلا نال ( ليلخلا دنع 0 فيك ١ هنا

 اما لاعتن

 امهيدحا صريصختو امهعامتجا نم مزإ امنا لقثلا نال فلالا رامتعاب

 ففحم امهدحا ناهجو اعيج امهفيفحت ىفو مكن فيفلاب

 سايق هيضتقام ىلع ىلوآلا

 دجحا ءاج وحن ىف ةلك ىف امهعاتجال اهئيفح سايق هيطتفنام ىلع

 ةلكقانعت+ا اذا نيتزمهلا نالا واو لقت ةيناثلاو نايس لو ل

 ' ةياثلا فق مث تدرفناوا فيفختلا

 فهن ( اهطارمشا ءاح دّدف وحن وح ) لقثلا نوه اضرامب امهعامتجا

| 

 دج ء ءاح لدم ىف تدرفن اول امهم حاو لك فين هيضتقام تءيح

 اهلبقام ناكوا لئاسو افلا اهلبقام ناك اذاةدرفملانال نيب نيد نالعجت

 هلع رفناوأ |ىهنم ةدحاو لك ىف فيفا هيضتةشام بسد لع تش امها

 تيىلوألا 00 دحا ءربدب لثدمو نيب سد نالعج سلردا ءاح وكن ىفف

 نم ا رهو ةزههلا تانثا ىلع مهنماص رح )0 لصفلل أ امهندب -

 ثلثتافلا عام# ةهارك طمخلا ففلالا كات تابثازو<الوامهعاتجا

 | ةيظايف #8 ةمرلاىذ لوو وح ماهفتساةزههىلو الا تناكذ1 فرعي امنا لب

 قب دقو فيفا ىف

 كد رذحا وهو اهيلع

 نك اسلا ىلا ةلوقنملا

 لاق ( ىرورس راهلبق .
 ىلا اهتكرح ىطعا مث

 نقلا سانا رهأ اهليعام

 ا ةردهلا قد
 امتنا واهليق امل اهتك رح

 اهتكرح عماهوفذح مل
 5 ااع لدي امل ءاهبإ

 هللا راجح رص ورانا 2

 م دقت لصفملا ىف ةمالعلا

 هلود. فذحلا ىلع لعتلا

 اهتكرح هيلعتيقلاو
 هجوأالا نكل تفذحو

 (ىرورسس) ملا هركذام
 اذه لوكا رجا لاق

 لبقام نوكي امل ىلاث

 ناصح اؤرح ةزمهلا
 لاق ةزهملا ةلك ريغ ىف
 لوقارلا هيفزو و

 لصتملافف ئرسش# زلا لاق

 رجلا ةزمه تففخ اذا

 تكرف اهّع رط ىلع



 هلوقو عناملا ءافتنا ىلا
 ةراشا ايليقام اعدت

 لوقةلا اذه ىض:ةملاىلا

 لفغتالو همالك ىف ريثك

 ( ئزورسأ) هلاغف
 اعفىا لوقا هي.فلاق

 ةكرحم ةزمهلاتثاكأذا

 لاق) امابقام انكاسوا

 ىالوقااهتكي رعزملل

 نيياتلا لبق ةلمخلا ىف

 نوكف ةكارطا تلا

 ؛نييلتلاب . 5 دعت_سه

 (ىرورس)فرصتلاو

0" 

 ظ
 0000 لادنعو | .اشلاىلا ثرقا سملا هزك دامنا الإ نب ضيا دنع

 | (ماخدالا دعب نينك سلا عاما مزليآل ىتح فئالاب اهتزمهبلقتنال)
 0 نيته ير 1 كانا م مهدنع ”ئىرقو) هل اعقد ءاب اهليقام ىلا حاتحالو

 ق زوحالإف اس تاق ا 1 عاقجاليق 3 ناق ماندالاو ) ْنيَقَمَلا

 ْ ءابفل الا بتلقىلا اوحات>اى - نيد رصبلا دنع مائدالاو بأقلا دعب مآ

 بلقلادعب (ةمآىف فلا فلالاا:لق)
 نه ةدملان ال( ةلم تسي (

 0| 7 راثلا رئلا

 آر اصح تدياهلا[و كلالاو ءاينواويرم دب ولشلا وأ وشرع
 ا دجوال 6 راكنالل ماهفتسالا ( هدح ىف نيند اسلا عامجا نوني ْ

 دك 0

 عاقجال ةرمهلا فذحن

 نشرح نيتك ابسلا

 ايليفاع خا الا وةزمهلا

 امئاو نك اسوه ىذلا

 نكم ال هن الح فذما نيعت

 نمابي رقهنال نيب نيب

 ءاقيلا مزمل فااسلا

 رع ردك اعل |

 ىد اء ةأم

 اعلا ريغ ىلع فينك |

1-0 

 ١ مالعل ب

 1 قلب ايف ذح نإ عما قفاوب

 | ةلك ىف نيقفحلا ( نيتزمهلا ىلوا تناك اذاو ) نينكاسلا عامتجا
 | وعحراؤلبقام ةكرح بسانتا( ءاي ) ةنك اسلا( ةيناثلاب اقت ةروسكم)

 ا ا ري اجمل |(تناك اذاو )رسالا نم رسءاهلصأ ( رسيا
 | وهو رثالانم رالطأ ( رمراوخ ةيسام ! ([واو] ةنك اببلا هبال

 دو دلو لكنا اهلصا نآل (داتقرمو خو لعاما و رابخالا
 ) لكؤوالاَش واواوةناثلاةزمهلا بلقتْن ا ىضنتق رو كحذملا سادقلاو
 ' لامعتسالاةركلاهنم ةيلصالا ةزمهلا اوفذح مهنا الا مواوذخواو

 1 اهيلاججاتحالا مدعل لصولا 2 ع ون مساق ش

 ٍْ مدعلث لاثلا فالك ا فذحلا م نكس ءادشالا لاوزا

 ظ ا كالها ساو ىلاعت هللا لاق لايعتسالا ةزركحح ىف 00 هغوأب

 ىذكعا ىف اهداحتا 51 ارظن دحاو ول | ْق اميظن هنأ هلا ةواصلاب

 : يكفل فيف ' ىا ( اذهو اذهو | 0 ند ةزمهلا قدح كي ىسايةلاريغلا

 سي اها نيقمحلا نيتزمهلا نيب هن اسلا ةيئاثلا

 ةلثمالا نم انركذاك ( ةدحاو ةلكىف ) ناتزحهلاى ا ( اتاكاذا ) امهن»

 1 ةيناملا نويل لاحت الدارسثع ىثا مايقال او ) نتلك َق ب اكاذأو)

 : نذ ةعب رآلا سنع 0 ةيلفعلا ماسق لاذ الاو ةملكلال 0 اه ودول ْ

 تناك[ د1 نوكب مدع عت

 ١ :ىرخالا ةعب رالاو ءردب ملوءاعلت نمو ءرد و ءاحدعز دحا ظفل رك ذ قدي

 | ىلوالا ةكرح

  تللذو زاوحا ةعيرااهلبقو ةحوتفم ةئاثلا
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 ليج ءابك ةفيعَص نوكي الف ىلصا فرج نم لدم لا هيلا 0|
 اذه ةبوحواو:اذك معمل اهتدايز ببسب ةفيعض ليج نوكنآلاك لأ ١

 | (لعجافلا اهليقامناكناو)ءايوا اواو وااك<<ارح ةزم#لاليقامناكاذا

 روهشملا ريغل. لاحم الذا ( روهشلا نيبال ) ةرقكا وه ىذلا فتالا

 نال ) ةروصلا هذه ىف نيب نيب نيغتامتاو ةزمهلا لبقام ن واكس ب 22

 ىلا اهتك رح لن ةزمهلا فذحت ىتح ( ةكرملا لمحتال .كنألا

 فلالاىففلالا لالا متديوافلا ب تاقتئحلاضبا (ماعدالا لبقالو ١ لبقتالو ) اهليقام

 ةلدبملاف ( لئاقو ) ةيلصالا ةزمهلا ىف ( لئاتوح) نيبنيب نيعتق
 0 ( نانزمهلا 2 اذأو د 00 ةددحااو 0 تناكاذا اذه

 3 رن كعامل ليضفتلا 0 دخلا وخ:) ا تود وأ]

 ةزمهلا بلق وه ىذلا قياسلا. مكشحا نم ىثنسا مث * قارصنالا مدعو

 اهلصا ط ةماىف الا ) هلوَسْذْما ظفاىف فلالا اَهن وابوجو افلا ةيئاثلا
 لالعالا مدقق ماخدالاو لالعالا عمدا 2 عججذي " اكماما عج ) 39

 مآ راضف ) نسايقلا ىذتتم ىلع ( انلا دنقلا اهتريق تام نإ )
 فد ) ماغدالا ىلا دصق لالعالا ريع متامدعب و: . ذخآىف تلج

 تعغداف ا_هلبشال فلالا ذا اهلقنل لما مد_ءل ( للوالا ممملا ع

 سابتلالل فلالا فذحملو, عدملا مملاو فلالا نانكاس عهتجاف يأ :اثلاىف

 ةماي 25 تاعدح مث 23 لاو ايم د ةهماو ديدشتلاو مما

 لعج لو 001 انبلا عاعجال ١ أعقد [همستج نم ةكرح ةكرص# 00 ١

 اهتكرحاقفاوءافرح ةزمهلا اوبلق مث ةزيملا ىلا ىلوالا ممملا ةكرح ولقنف

 ىق'نالاناو ايدك رح ضورعلاما نيبنبب ! اه ولعجي , 1 وافيفُحت ءايلا ىه هو

 ريظنلا ليلدب ىلوأآلا ىه ةشازلاف رعاك مدعا ١ هلصا ةهبشملا ةفضال

 فيعضلا ثالذ ىا وهو ماغ 0 لةللاىف ق6 اضدا 02 0

 ىذلا ءايلا ركذب ءافتكأ اهركذيلو ةيناثلاواولاو ةيئاثلاءايلا مائدالاف |
 واولااذكوةناثلاءايلاانلق ىلو الا واول او ىل والا ءايلا لقنلا ىف ونيل لا فوه

 2 وج تسلم 8 هدم : ميت 5
 لس بسسس يهيم - حس جس هج هس يس اح سه حسه هه وسهم

 نوكال 1

 توصلاب غفرلا ريثلاو ,

 عافتراهب ةرعللا هجوو

 زومبم و كالذب كنملا |

 ىو أرق وحن ماللا |
 (ىرورس)اضياةزملا
 ةنك اس تناكاذالاق

 در راعلا لاق لوقا
 ىالادالا نيعت ا 0

 ةروصلا.ذهىف بآعلا |

 اهفيقُ كررااذا][

 - ب اهليخ نكعالذا

 وهو .روهشملا الءنيب |
 . .رووجشلا ريغالو رهاظ 1

 هنال روبشملا
 فقذملا نكعال و هعرف

 اب طعلديام قبال هنال |

 باقتلاق (ىر 0 ْ

 كا 1ذإ لوقا وق
 ديراو دسك اا ةزيملا /

 نا هعب رطو اهفرفح

 فرح.ىلا :زهلالدم|

 ( ىرورس)ازاوجاهلبق |

 ةكي رع نيل لاة )|
 هلو لوقا نكاسلا

 ةراٌما ةكي رع نيال



 كرت هج وو ةزمك

 كرت هجو ىأ هفيرهت
 نه اناا

 رهاظ هتعمل هحوو

 مدق مل ليق ناف

 ب اونا ىعزومها
 ند اانملف با نيشسشلا

 21 فرح ةزمهلا

 ىرجي الو اهسفنىف

 ىف ى رهان ادهش
 م ةلعلا فورح

 بس ادق باو الا نع

 بااوا ىلع معن نأ

 2ع رحؤلو تالتعملا

 تفرع ا فع اضملا

 ديم صملا ركذي ملو
 هرك دب اناو وحلا ١

 وهولاق](ىرورس (

 نا لعاو لوقا 2

 ىف عفت ال ةزمهلا

 ١ وعزام اهتدشل
 برضا ةثاث ىلع الا ”ىحب

 نذخاو ءافلا زوم#*

 اًضيا عطقعلا ىعسدتو

 ام عطقل

 اه دعب اب لاصتالا

 .زو.«*و اهت دشب

 لع انهاتف

 لأ وت نيعلا
 ارا ريالا نعملاو

0 ّْ 
 ريسغىف ىلصالا ناكاهث هرما ىغتا هلصا ( هرم ىغتاو ) ةزمهلا ةلك |
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 اذلو تفرع امل ةملكلا فورح دحاك ريمضلا ءاب ناف ةزمهلا هلك

 قفى (ءانيشالا هدهىف ةلعلا فور> ىلع هك راحا ليمع زوج وز

 ,نيتيلصالا ءايلاو واولا ىفوا رهاظلا وه اده و ةريخالا ةعبرالا ةلثمالا

 رت ( وسو ىد هلم ياروح ا 0 ذو يأ نيتدي نم وأ

 0 اذاو : ند ىهف ةزمهلا م اهمأأ ت 0 اهنا 00 اهيلع

 لاحانكاس نا فرح ىلا ( نبل ٠ فر ) ةكرحملا ةزم#!!ىا( ل

 اواو وا ءاب ( نكن اف فرحلا ثالذىلا ارظن قالا يشل اديزم ) هنوك ١

 1 ينال ةدملا هءاشنت ريغصتلا ءابناق ريغصتلا ءاك هذيلا هيشئام وأ ( 0 2

 ازاوج ( اهلبقام لثم ةزمهلا تلعج ) لاجر ودك ركب ةباقتف
 معدامت) اواو تباق اواو اهلبقام ناكن'و ءاب تبلق ءاي اهلبقام ناكناف

 ىذلا هنعرخ أ لاول والا كلذ ىناثى'(رخالا ىف)اهلبقاموهىذلا (لوالا
 لق ملوبلقلا نيعتامفاو نيالا حاقجال نيللا فورح نم بولقءوه
 ءابوا اواو وا اصح اذرح اهليقام ناك اعف تذقناىاهلبقام ىلا اهتكرح
 (ءايشالا هذهىلا ةزم# !نمةكرلا لقب نال) ىنعمل نيتدب نموا نيئيلصأ

 1 ىذفت هديا ) هدملا هشي امام[ ناندملا ,نانديزملا ءايلاو واولا ىه ىلا

 ةضراع تناكناو ةكرللا وهئذلا لجلا عاشاىا( فيفضل نسمع

 فريف ل نك ف قام الاريغا ةديزملانيالا فورح وه ىذلا ( فيعضلا ىلع)

 ةسبب رق ىا نيب نيب ةزمه نال نيب نيب اهلعج اضدا نكمي ملو ,فذحلاب
 ةرمهلا لبقام نال نيثك اسلا ءاقثلا مزليف ماك ةنكاس لب نكاسلا نم
 وحن غدت ) لاف اهتاثزج ةدعاق ىلع عرف مث بلقلا نيعتف_نكاس
 هلصا( ةو رقمو ] ةاز ةدم :هيفءايلا نال ةّئيطخ هلصا ( ةيطخ
 ريغصت سُييفا هلصا ( سيفاو ) ةاز ؛ ةدم هيف واولا نال ةكورقم

 معدتو با ةئهناش اذه ناكام لكوةدملا هبشي هيفءارلا نال سأف عجب سؤفا

 ليم مزاي لبق ناف مغدتو بلشت هذهف ةروكاذملا ةدنعاقلا مكح |
 1 | .٠

 . ا
 تساوي ميس
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 ْش *© فيعضلا هج



 « ا 2
 ناديلعا 0 كو بذل اند زال

 ردا اماو ىلوا أك ْ اك 560 5 ىتتاو

 ءاويك ا وأ

 ةلدغ فتلك لو ركحدلاب درع ح فيولا دعو ناعب ر ّط 43 8 ْ

 "تمس وة ينسم

 فن

 220222222 لااطابااباءبابلاا9َاااااا7ا”*“*«<02<1”1<1 4 11 0

 لستم بتتمسسلا ا
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 إ

 ىئعملا وه ظفالاب .قلعتملا .

 2 فئرلاىف

 ىنعملا ناك ظعالاىللا نم مه رظذناف ١ لالا ى ا عع . نرتد نموا)

 : ءايلاك ظفللا ريغ ىئدد

 هداع 1 الة عم ىدم نسولو ريغستلل اهئاف سن دفأ َق ءاسيلاو 2م ا وءوملل

 اود: هيملوةداز اهنا نواوهاذهلو قالطالاد:ء ى ئءملا ظفل هلوااننالو

 ! ةزههلاتذل ةلدسم هاصا ) ةلسسوخ ىئعم ةدئازاها عم ىعل منو

 ْ وف ىذلا نيا اه:ةكرح ىطعا ِ تقلد 3 لوا اهل رح 20 /

 0 3 ولالا نم) قدم *ا الم هلصا 01 ةزمهلا ةلكى 2

 هور سيصل <<

 هل الم لص| نانا ةراششا ةكولالا ن لانو( ةلليسو تدل

 0 3 رام راف مر | ف د ثالأم

 لدثقلا ف فتكي لاو مجخلا ديك أتل ءاتلاو ةكئالمو كن الم مدلجا فلاش كال

 ةكر> ناب امالعا ةل_م ةزم#لا هأك ىف ناك اذا اه

 (رجلاو )ذل فاك نيضراع نانوكيدق م20 ىرلا نوكسو ةزنهلا
 ظ مال 0-2 ايي قد رط ىلع هن زهض تهدح اذا رهحالا هلضا

 ١ (رج هيفزو<) هلاامثدحا ناش رط ماللاو فلالا ىف رهل هنا في رعتلا

 وه ىذلا اهليق 1 اهتكرح ءا طعاو ا هفذ>و ةزمهلا هكرد بأس

 ايةلاوه اذهو ةزمهلا ذلك ىف محب فرخ

 هبا وح هلضا( د وجو ١ انهندخ ٍِط ىلع ةزمهلا تي لايج

 ١ قب رطىلع ةزمهلاتففخ مث ةبأوح راصف رفعي قاملالل واولات دب ز

 قاع امو قالطالا دزع ردادشملا وهو مهدد

 اهئاذ ةورقم:ق واولاو ةيلعاعال اهئاف ةءرظخ ىف
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 ' لد 9 ةلك_س» ىف 3 ةزمهلا ت

 | ةزم*ىا (فلالانال) سس
 ' ةكرح لقت (هنوكسس مدعئادقو ماللا نوكس لجال ) تناكلصولا
 "ا رجلا زو ) هنا امهيناث ( و) اهيلا حاشحالا مدمااذ هيلا ةزمهلإا

 ١ رمل ناسا لذا انكاس ماللا ناكم ( ماللاةكرح و علا واف رطلا ١

 رفمح قاحلالل ءايلا تدب رف لأج هلضا (ليجو) مهخاىفاك 1

 مصخ الث مصتخا

 سادتلا الو ءافلا مسكي

 لاق (ىرورسس) ذئن ح

 ةلغأ نوك ىلا ارظن

 دانع 'ى< ىا لوقا

 ا ظن ةلكشلل مهضغإ

 ءادنا"”لصا نوكس ىلا

 زي راعلادك طا راو
 5 حانت مودعملاك

 ح سائلا و ةيلدحلا

 .نانالاىا اذهاضيا

 ءافلاناك ذا ةيلتولاب

 تاك داما ارو مكم

 نالامىفاو الفاح وتود

 دضراع تن [ناو وفل

 ىدحا ةكرح ايبكل

 * ين اكف ةملكلا ف ورح
 ىلا حاتحالف ةض راعربغ
 زاح كالذلو ةبلتجيلا

 عم ءايللا مح اماصخا

 عابتا ةكرح اهنالةيلتجلا

 'ىعح م ةضراءىهف
 ( ىرورس )

 تااقلا :تانثلا لاق

 ةغالاىف زومبملا لوقا
 نه لوعف» مسا

 هيفام حالطصألا ىفو



 يلا م و با

 الى (
 عترملا كانهال وكو) هس ىوتي ”ىثلا نال ( اهلبقام 5
 ' ذاش نيحروتذم انهابقأم نوكو اسهل وك عمافلا ةزم#ا بلشت كأنه

 | والا لتي لعالم
 ضال واللا
 | عرضوم ردبب محمذلا

 عرس ىا رد نم لد

 رذعيو ناق(ىرو رس)
 أ ند رذتمو هلصا لوذا

 . ملاذ ءاتلا تيلقرذعلا
 لاذلاقلاذلا تا
20 

 ( .ىرورس») نيعلاىل
 هلمص لوق عنرئيو لاق
 |  هلادر ءالات بلف عرش

 غدا مئاباز ' لادلا مت

 لقندمي ىازافاى ازا
 1 -نونلا ىلا لوألا هك نح
 ْ مسا ناق ) ىرورسس)

 | نم مس هلضا لوقا
 انئسءاثلا .: تترأو مشا

 ةرازو ع 95 # ةيشع لاغيلا همام تحار *هر داص تدب نم صعب وهو

 قارعإ!لعىلاو نيح ىرازفلا رع و42 قدرزةالوهو * عترملا كانهال
 زنعأَف لاغيلا ودي دعتال قمل بع ءايلا تبهذ تحار ثكالملا دبع كدب

 6, يطاملا دع اجب ىعرلا نم ىما راف تحار قرظ رهظلا دعب ةشيع
 | وهو كانهال لعاف عئرملا ةلدس# ميسا ءادنلا فرد. تفددح ىدانم ةرازؤ

 | كروال هن منتغاو ثال كالملا لرب وزب ناطسلا نإ نا دب رب مهيلع ءامد

 أ نوكي ( فذ اوهو)قرطلا كالتنم ( ثلاثلاو ) ه عتمالو هيف كل
 ' فذملا عقبال نكلو ( .١-هلبفام ثلا دو دك كم ردع كناكاذا)

 تناكا ذا اهثىا( هيف ) اهتكرح بلس ( ةزمهلا نيلت لب ) ءادتبا
 || ىيذذلا نوكيل ىذطا لبق ىا(الوا) اهلبقام انكاسو مكرم ةروهلا
 كلذ ليف ةلخعا نكاسلا. ةرواسم ( اهتكبرعإال ) ع ردتلا ىلع
 ١ تفذح مث) ادهيف 'فرصتلاو نيملتلل داق ةرثؤدةبدعا !ناف نييلتلا

 ااا ا ا 0 اا

 :ىوللا 01 اع رج هل ةزوهلا اههدحا ) نقف "انشا عاعج ال ةرمهلا

 || ىب-اهلقام ةك رح مدعل باتا لاجمال هلال ح ىفذحلا نيعتامناو اهلا 0
 : ةوص امه داخل

 ١ لدي دعب نيساملا
 ءايلاىلا ىلوألا ةك رخ

 ”٠ ىا لوخا للملا دا

 مزليف نك اسنلا نم هشرق ةزههلانال نيب نييلالو اهةفاور ال بلقت
 نع قب دقو ىيرذلا قى عليا هنا عع قذالا نيعتف نينك اسلا عاوجا

 اهرثال ءاقبا ( اهلبفاملاهتك رح ىطعا مثل ات هيلع ل كام اهض راوع

 .لالسخالا ىلا كلذ ىدؤي هلال اهتك رح عم ةرمهلا اوفذد ما انعاو
 تدجوو كالذ ىلارظض: ةداح ريغ نم انا# هتكرح عم فرخ ظاقاب

 00 ا انهتكرح .لدقن ىلع ةزمهلا فذدح مده ءأ دالا صعد 8م الك ىف

 فدجملا ىلدع لبعجتلا ميدقتب مي ىصتلا مه صعإ مالا قو صم 0
 : ا

 ارجل ) اهلبقام( ناكاذا ) صملا هركذام هجولاذ نال فدعت هيو

 | ئىش هلصا ىش و ةزمهلا ةلكىف 6( نيئيلصا ءانوا اواووا. ا _كخك

 |ةكرا ف ذحي نم مهنمو

 ا قتليف اهاقألو

 ءافلأ هاروعق َن انكاش
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 || ذي وجو ليج ءانتكاوا عتلا قرملا ركصح ىف اسهلواب ماو | 9 0 دو هنا ىلع
 كلي 7 5 م : .

0 7 
 تءيوح نلعفلا لوا

 لوعنو ةيلتملا قددعو



 ب

 ا ٠ ناي( اهلي فام ) دك ر <-(قفاو فا 9 ىلا يل هلوق و اه 1ع ل دناه هك ١ ١

 1 هصف يل ةزها لا رح تناك ْنا 3ع هطرمش دودو د :عاباد' ةيقيكل 0

 واو اهن# 1 تدان و مقا قفاون فلالا نال اولا 5 ١

ْ 
 ا م 0

 اهتمدلوتا تالت :ثعبشا وا ىذلا ىةرالااه دعب ىذلا ف رحلا روكينا ا 5
 مٌولةلصاواوااب مولو ) سأر هلصا فالان ( سار مك ) فرحا .ثاذ |

 ن*( ىاثلاو ا :هلضامابلا( م

 .(تهلبقام اك رصمو ) تناك ةكر رح ىاب ( هك رحم )ةزمهكلا( تناكاذا

 تسدلةزمهلا نال بلقلل' لاجالذا نيب نيب نيعتاماو تناكذك رح ىان

 فذع اال واهيلذأم 00 ءاعدتسا ع واطتو اه: هبط نبات َى ا 3

 نوككي ) نعب نعي ىعا قرط طلأ كىالث

 كر عماهليقأم َن ل اهيلع ل ديام ا هيض 5 اوعدو اهراثآ نم قمالذ 1

 اهكرت دعب ىأ( تبشت مث ) نيب نيب نيءتف هيلا اه25 رح لقن 1 ١

 لاوب>الا لكى. نيد .نيد ٌٍئْظز3ٍل ماللز 0 80 زيهلا تدل ' اهلقام كا رونو

 1 ردم زمهلا 2غ 000 عمو وعل ١ بالقلاو فذخلا ع واعطتال :

 لا وحا عم حج ا . مهل لا زجل فوتعلا نوضح حاط راسا [[

 ل او>الا هذه ىف ْنُو زهتسسهوٌرييمو نيئزهسهو لون وجو"
 ا-هلبداعو ةحوتمم تناك اذاالا ) نيب نيب اهله هزيهلا تنل اهلك

 .تناكنا(اواو لح" لب ) ح تبتنالا ال اهن اذ ( ام اه وعذموا اروسكف

 اهف(ريعوح) ارو_كماهابوأم تناك( (.اي) لمحت( وا) 1( امو عكد1هلبةأم ل

 :امومكهاهلبقام ناكامف ( (نوجو )مه هلصا اروسكم اهلبفام ناك 8 :

 (مراعَن ( فءضلاو ( نيللا قون ركشلاك نيهكلا 0 نال ) نوح هلمصأ ْ

 بلقت ال مل ليَ ناف) نؤؤك_.سلا لاح ىف بلشت اك( ةح فخ -وتفللا) يكل

 9 ا( عيوش فيش وتم )لاس ل 0 ىا( منام هواغلا لأس ىف ةزمملا

 ةيوق ترانص قاسصملا فذحمل 5 ةز مه رق ىا( 0 انالق) 1

 تديساوس

 ا ةك رح وهو ةارههلا لدقاو باط 2 ) -يجاتوام اعدتتعاو ( هفضل | : 1

 , ىعدتست ةكرح لك نا كشال ذا هنفا وو هذ احد ىلا اهيلف اليقاف

 ! تناك ناوا

 أ 000000

 ٠ ةاةمطو ) رف ؛تلاؤكي رع نمل ( اهل 2 5 اه 31 ءاي

 ءلدت 0

 || ارو

 أ سمسم بسسس ستتم سا

 ثارت ليقف مهيمالك

 مزايف لاق (ىرورع-

 أ رايز لقتل نوك

 ةرادك اياد ءااواولا

 مرل-ف اهلي دام
 ىخاملا نيب ىالتخالا

 امنا ىف التء>الا نا

 اياصاناك اذازوال

 ىءدادتخ لاو
 ليواح وهف ىؤدراعلا

 ول وب لبةك عقاو

 ىريمرووزغب و نَغ
 امىلع لالا اق

 الر كل تركحصذد

 مددع ْ 0 نكما

 م سؤزوم . باو مّّوَأو لأ سوه ةثلثلا ىفةثلثلا ب ضن هل هاح ةعاهلبق أم

 ( ىرورسس ( اضيا

 هل صا لوقا لتس لاق

 تف لتقلا نه لثاعب

 ىلا ىلوالا ءاتلا ةكرح

 ىلوألا تعدا مىاقلا

 (ىرورس) ىرخالاىف

 هلصأ لوقالدد و ولاق

 ءاتلا تدلع لد مى

 حرا ىف اممرقلالاد

 لادلاى لادلا معدامت



 ةيسودولاف هاثلا

 براس 9 006 اتيلهو '

 ؟ داش ماعدالا ازهو

 ذاشدن وكاما مزال هنكل

 1 هنالق هموزلاماو مال

 اكل ذك الا ]عسسل ١

 وحن و زاق( ىرورس» (ْ

 هل_صا لوقا برضا

 !لوقاسلطا وحو لا

 'نمهنال بلتطا هلصا

 .لوالا بايلا نهباط ُ

 نيم ءهجأ قد لو

 اه ةدعابمل اهلاح

 م ءاتلا نالءاطلا نيد و

 وعلا وهمس ومهملا

 اهب رقل ءاط تبلدو

 مالكلا اذ 14 رشا َْق

 .؛ ) ىرورس) م:طاى

 هلال. + رادع وا هلا

 / مل واهن 8 لاقدعو نم

 لوفاءايريصتءان لع
 ١ ىاولا تسلق ول ليقناقا"

 ةيسانم اًملقعاتلا نيعت 8

 ظ قع رهلا امه

» 8 
 دارطاو ةلملا فور ئىرجاناه ةرجب ملهنال مك قرد ةزيلفا نال

 ٍْ فرز رمهلانا - م هل لاغنالو ١ اونا أ نم كاد هك مز اللا

 3 1 ' نييلتلا' وقل َءْف رح الز ومهما وره 00 سلا د ملم ظ

 برضا" هثلث ىلع؟ ىتتوهو اياعاو نم واو ند 5 )اهتدش دل زاؤ ْىا

 .إ اظٍظٍْجظّي امم ةزيكلا عاطمنال اًضدا عطقلا ى مهمل و ) دحاو# ءاقءاز ومهم

 ىف نيالا نال اسضرا نمللا | مدا لا و نيعلا زوه«*و ) اهددشب

 | ةزومهلاىعستو ( أره وح ماللا زوه4”و ) ةزمهتءاذ ةملكللا لمجل ةغللا

 ةزمهلا مكحإ و ) رهاظتالذو اًضيا
 ( ( ميتكلا فرخلا مك

 'ىجي ام اهبءادتبم نكي ملاذا ( فن دقاهتا ) م ك>ىف ( الا ) ماكحالا
 برم نيب و !-هج رت نيبىا ( نيبنيب اهلعجو بلقاي ) ىلاعت هللا ءاشنا
 نيب وهاذهو ) ءايلاوةزمهلا نيبلئهلوقت اماه:كرح هنم ىتلا ف را

 ||( بتكي اذهلواهفنةزمهادك رح ةزبعلا نال مهنيب اعف ( روهشملا نم

 ىلاسعت هللا ءاشنا *ىحي اك اهسفن ةكرح قذو ىلع ةكرحمم تناك اذا

 نيبو اهني اهلم> وهوروه_ثلا ريغ هئم دازمانا نيالا َىح هرسفو

 نييببةزمهنام واولاوةزمهلانيب لس لوقت اك اهليقام ةكرح قرح

 اهب ني ةفيعض ةكر هكر جم نيب .رسصبلا دنع و نيسيف وكلا دنع ةثكاس

 عتبالف هيف نك اسلا عوقو زوحن ثيحالا عقبال كلذلو نك اسلاوكن
 !ديدنشد فرح اهت الف ( ةزمهلا فيفُ# هجو اماو ) ةملكلا لواىف

 . ناسصتسإلا نم عاون !(ترض «يجراخ لى + وصقل نت رطل
 ْ اهلاسايو ساكو .ه هلق فحل !اوزاخلا لسا زك او ميت فارمو

 عبسم فيفدك هلال ( نيب نيب فيفضل ف لصالاو ) فورا واس لع

 3 فدا ) ضوعءب ةزمهلا ناهذا هناللادبالا مث هج وت ةء هلا ءاق

  لوالا نيب نيب بلقلا نوكل" تلو ملا ناالا ض وع رغب 00
 ١ ةرلهلا) تناك اذا داو(: نوكي ) دياقلاب 0

 ا . در اذا ةروصلا هذ هى بلقلا نيعت امماو ) اهليقام كر مو هيك ْ

 ىعا فيما فزرط ند

 روؤهدشلا ريغالو هذ وكسلر وهشملا نيب نيب اهلعج نكمالذا اهفيذ

 "منال ىلا: قكمالو هنعرف هلآل روهشما زوال ثيح زوالا ديال

 ؟ ئبال 9



 اذاش مدي عمسا ىق 000050 2
 .لوالاءداراوذاشلا ىلع يي ييب25ل ري يل يميل عا ش

 بلق ىتاثابو ماخدالا ع ماجن وفا هدانا هب راع جرا كا نالنإك ا : اتكهق نكاسلا كح ىفاهنأكوذض راء ةكراا نال نيزك اسلاءاسعتلال |[
 جانا الان 7 ةلوعنم اه 8-9 5 ناردقت ع اماَو هللا ىلا ا ؛

 | اذكو لؤالا 00 اهرب اف لعافت و لءفت 4 عدو :, مصخا ىرك ذاك ةيلتملا ىلا ا

 هاك ادا ذل ا و

 (فورح نم ) اهبداقيام اهديبامناك اذإ ( ةزيك سالستجاراذ
0 

 معماو#ناببلازوجو 0 700
 6 0 1 روهظل انهنراشام نعانقلا اذهرك ذيلامتاو ( ظط قس زذال)
 هنات ماغدا نه لاعتفالا بانى راج ةءاغذا مصنإال تابت و معنا

 جيراخلا ىف 0 اهم راع ) طاط رص دم للا ع 2 فور> ند اهذعباوف

 اهو ةلةحال نوح وفو

 (ىرورس] تادلا
 نواة تاو ولا

 هم نع محا هإضأ

 رهطت هلصاءاهلا وءاطلا دن دشتي( ر يهطاو# )تاذصلاقاهنعاهت دعابعو

 (رئاثاو)ءادتبال ةزمهلا ت بهم 1 مهءاطلا ىف ءاطلا عداو ًءاّلَج ءاتاا تلق

 1 ةددهلا تباتج مهءاثلا ىفءاثلا مجدا مث ءاث ءاتلا تاق لقش هلصا ءاثلاددشَت
 زبك نم ودا 4 0

 ىف انشا! تالا نم

 نا لوؤأ تسىاكلاق
 ىلع قت لربتصاىفءاتلا

 انهن ةدعابماهااح .

 انعلا ىداجلا وو
 اهب رتل ا تيلق

 داضلا ريغىفو عرضاو عمءاونزاوقدصاو رتةاول داو( رهظاوءرداو)
 داضلاىف اماو هب ردلوا جر ادا الامااهر واجه ىلا ءادتبا ءاتلا بلقت

 ( ا مدتالو | ساو  رقال و داختاالذا ءاطل ءاتلا تباع م
 ماغدالاط5 رشم و ( اقرةحت ءاتلا نوكسسل مطتسا وحن و< ىف ) اهدعب اف

 هلصا ( نادتسا و2ى ) اهددب اءعةاضدا 6 هانلا معدن الو ١٠ىاثلا لرع

 ظ لعفتسا ءاتئا ( هلات قذخز ى .نكلو ار دشلادلان وكشل )د 1
 27 متع ل ل ل ل في 0

 نيسلا كالذك حجر#لاىف ا عاطتسا هلصاةزمهلارسكب ( عاطساوح عصاوملا ضءبىف ) فيماكلل |
 نائا نسل س وة | اذاو ( فريذال ا نيماللا ىدحان اع نم 3 تلظق رتل ا طب )

 ني-سلاو لادلا ظ (تازانيدلا نوكسب نوكسي ل ءايلا م ( ةزمف 2 عاطتسا تلق |
 ةفصو 5 ا ءاسعبلا وا لك دو لعفتساى ندرطا اءانيسلا:دازذا نمي هلا ريغ ىلع

 12000 نييك 0 رييغتلا نم ةملكلا /ظلخداملاريج ن وكيل ميطي عاطاىف نيسلا ودا واع مهنا

 دايثلافءا ءاردلا ويل اواو لود ار ال عوط» ع وطااهلصانال

 ا

 ظ

 ا | تمدح عاطت سا ةهددع تكا[ خاقا عطق 3 اهاعحو ةزمهلا محو
 ءاننتملق واس ©« اخ 0 ع

 ءاستلا نه كيبل ترق كر د وم مل ب لوقىلءاداز نيسلا نك ااو محلب 8 5 : ع راغؤ الاعتكتلا

 كرك م ينم ق تديز قارا هلصا ذا ارها ؤءاهلاةدايزكى'( ءاسها اكعاطاهلمصاىال ) |

 اهلاح ىلعاضيالادلا 4م 9 هو 1 ١ 3 زومهملا ْق تلاثلا بام || وف سا هلا ريغ ىلع ءاها

5 ْ 
 نو اهنا ةدعادمل العمل ىلع ماو ىوفغالا ا ديالو مجد ١ فد 0 :
 ميسا



 مهش لق 9 نأف نا_باا

 : ماغدا زاوج مترك ذاع

 | باه ءاتلاىف لادلا'

 | اناق عقيم فدان لادلا
 | سانا الا مزاي .هنال
 نيدلا نم هنا لي الف

 لكك دكه نددلا

 | وو لاق ( ىرورس )
 | عععا هلال وقا عع

 هاو 0 ع

 أمس عام لا بلش ماغد الا

 ١ امهوه+ح رع كراك ٍ

 سمعا امهداحاو

 نيسلا باش زوكالو
 عما لاقبالف ءاستلا ىلا
 ملظعل

 لك لاك دادمالا
 كهل مظعلا قبال

 نيسلا

 | قبلي انت ءاناهللو
 | ناف لصالا ىلا ارظذ

 | ةيولتملانيسلان الدق

1 

 دن 1
 1 0 سس همس سل سوم ديس جو جو سس تما وسم ص اسس مس

 نءرغصا ءانلا نم

 مزليو ةيلضصالا نيسلا

 ةهرلصالا ماق دا نم
 روك ذماروذ2#اهف

 معدا هلاالا عن لوقا

 1 امذوذشلاب لع

 | ىف

 0 ل3

 ظ لاعتفالا ن م هنأ: فرذي الؤمصخ لد 19 ة>افق ريص 3 ةيلتلا 538

 < مه ضعل لي هعو كَ هفتلا ن

 دعر اعقول وسن اذه 00 كد 2 اقرا قرفلاق مااا قاقلا

 و ىب مهضعب دلعو نمو )قالا اك اهحذ و ءافلا رسسك هليقدسهف زو<و

 ءامتاالءاملا سك هد ع ناملان آلا مصتخلا دإصأ مدخول ءافلا سسك

 ةيلتملا

 ىلإ حا 5-2 مودعملا مح ىف نط رافلا ا ا نا ىلاو م :>اى

 ما 3 دعب مصخ قاما و امضي ساس | الو ءادتالا نا 0 1 5

 ةص راعتناكناو هععلا + عا ءاطخا ةكرح ا كد نام لا مدخا ”ىجي

 جاتح الف ديس راع ريغ 3 56 ةلياكلا فقور> انا هكارخ 5

 ةضراع ىهف جراخن ا مدح ءاذلا 1 سوا يلا مرا ظ

 20 7 رح اهتال ةيلتجلا عب م ء(لنأ 0١ جحأ زاج كلذكو امل

 0 ١ اعدم هخا ليقف 22 بعه عا )ا هلم سن قرو< ُو 0 ةضراع ىهف

 مك مالا لاق" نمناف ( مه وك ىضاملا ىف زاح 3 اهعقو د

 مدخ لام نو اضن ا_يدجفب مهمخ لع .ةءسسم ىف لوش ءاذا محب

 0 سم ىف لو لوش اه .ريثلو ا 4 رلت#ملان :اطازمبك ؛ مهخا وا

 ملا عاج ل ىلا ( عامال عاس ا ءاهلا مص هلعاذ سَ !دورخاو رناضبا ء اذ

 هو 0 هدنءعاه رمسك عم وىضاملا ؤاههق ن هدنعا_ه) : مذلا ىف

 ١ دكا دوغ هردرصم*ى < وءاطلاتاك ركنوموص#و 5

 لتتت واءاثلا ةكرح بلس ر دعت ىلع نيذك اناا ءاة2/الاماصتخا هلصا ءاخلا

 ةكرخ تريتعا اذا ءامخلا منن ماض هردصصت ”ىعم و ءاقنا ىلا ءاتلا رتسك
 ةراشات ريتعانالاقامنا واهكرح ءاعا ةكرح تءعبتاوا اهيف مغدملاداصلا

 < و نودص#* قال لصافلا دوجوا فيعض انهه 7 الانا

 1 ةيلت لاي اماصخ

 لفكر دع ىلع : :عاب ”اللوا نحل يهتف ل

 ءردضعا

 «ثاا

 ا لضالانؤكس |١ راتعا اهدكذو ءادخا

 ل لاف اضيا ىذاملا ف مادالا ءىب م

 وبلتلاب ) عدملا_ىضاملا 'ىح 0 ١ لج كاؤلَو
 0 ءاحللا ل ىا 1 هلمصصأ نو نال رظن ) ءاحلاا 0 , ( مصخا وك ا

. 
ْ 



 0 زك سا
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 قي عام و حجرالاىف اهتراقل فورا هذه ل ١ ىلا لاش ءانأسع

 ىل-ء در وأف اهتذصل قفاوم اها 5 ١ براق»ىلا اهوباعت تافصلا ىف 0

 تغدالتقلا نهل تتقن هلصا( 2 و< )الناقاهتلثمافو راارك ذبيكرت

 ماغدالاس < امناو ىرخالاىف اهليقامىلا اهتك رح لقن دعب نيِلثملاىلوا
 | لصفتملا كحىف ىلوالا ءاثلا نالنيكرحضملا نيل ثاغعملا نيف رملا عاتجا عم هيف

 قفلتتقاىف ب<ملاذأو هدعب ءاتلا موز مدعىف كلت تمعلا ريظن وهذ
 لادلا مثداو الاد ءانلاتبلقلديلا نءلدتب هلصا ( دو ) ىلوأ هريغ
 مث الاذلادلامثالاد ءاتلاتبلق رذعلا نم رذتعي هلصا ( رذعي و لادلاىف

 نيت بلو عارتلا نم عامي هلصا(عازنيو)لاذلا فلاذلامغدا
 أنيس اعلا سي مدا نمي هلصا( مسني و) ىازلا ىف ىازلا تمعدا مئاباز

 لاني هلصا 0 داما داصلا عدا مث اداص ءاطلا 3 ءاط ْ

 همس سل

 داضلا ىف داضلا ,غدامثا داضءاطلا م'ءاطءانلا تبلق مرلا وهو لل ذنل ان
 ءاسطلا ىف ءاطلا معدامم ءاطءاتلا تيلق مطالا نءمطتلي هلصا 0 طايو )

 ءاظاا ىف ءاظلا مغدا متءاظءاطلا مث ءاط ءاتلا تبلق رشتلسا 0 و)

 ل ءنلا لم مادا الا: و ةلثمالا ىا( ةايماض دا وجال نكل ركل

 ىلا ردصلاةذاضا نه اقاط» ( رخؤملا ءاعدت_سا فءضل ) هلوق وو ( نيعلا ٠

 لاهتفالاءات وه ىذلا دنا زلا مدا اءاعدتساغ ءذطاىا لءافلا كرت ولوءفملا ىلا

 لوالا بل ةنناماغدالا سايق نا ممنيعلا وه ىذلا لصالا رخؤا ا هعابتتساو

 قب نا يجِينيف ىتاثلاىف مغدب ىذلا وه لوألا نال ىناثلا سذج نماف رح .

 ضرع اذا الا رييغتلاب ىلوا نك اسلاون 5 اس لوالا ناو هظفل ىلع ىناثلا
 ىورح دعب عقو اذا لاعتوالا ءان لث.سايقلا اذنه نع عن« ضرام
 دنعو ( ةوصلاق ةدازوا ةلصا اهن وك نم ىوظ طض صشس رذد#

 ةلثمالا هذ_ه ىنءام ىف ى'( ىضاملا ؤماغدالا اذه' ىدال نييفرمصلا ضب

 ضععبلا ءالوه دنع ىارهد:ءناثا نال(ل.عفتلا طاع سناب >)

 ىذت و اهليقام ىلا ءانلا هكرحىلتنت ماغدالا اذهدصت واني ف رصلا
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 ىهو ةروهحمت رسشعلا

 انر> ردع ةعسلت

 لظ ( مهلوق اهمدح
 لنجازغاذاضيارىوق

 ناكملا ىئوقااو(عيطم

 لاو ناسا
 ىوأ-للاو ةريظحلا
 24 افملا بحاسصو

 ءاتلاةيروهمجما فل خدا
 ةيسوب#لاو فاكلاو
 نم فرحا ةعيس

 لاذلاىهو ةيروهلا

 داضااوءاظااوىازلاو

 ماللاو نيغلاو نيعلاو

 لاق ) ىرورس )

 ماغدا ريغ هيفزومالو
 لوقأ لادلاىف لادلا
 هنا هءالك نهدوصقلا

 ماخدالا ريغ هيف زوال

 صيصختلاب دا رملاو

 ماغدالا قرط نييعت

 ماغدا نع زاريحالل ال
 بلق دعب ءاتلاىؤ لادا

 نوكحد  الذءانلادلا

 هنال هلوقوا هلءامز

 ىا ديقال تامد اذا

 ل'دلا ىف لادلا ماغدال

 بوجو ى!طمل لب

 زاوحمد_عو ماخدالا



 ناك اذا اماو ءاتلاىلا
 عبارلا بايلا نم ندع نم

 دوذش الذ ذخ الا ىنعمم

 لاق (ىزرورس) هق

 هلصا لوقا رحا وحن
 ةرالا لع ىا رنا
 ءاتلا ىف ءاتلا تغداف

 لاق(ىروزسإلاب وجو
 هلصالوقا راثا ونو

 ىا رأت نه هوه ذارأتنا

 ماخدالاو لئاعلا لق

 اعلا ىلع بجاو هذ
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 هليصقت َى

 3 ىرورس ) ناذمالا

 لوقا اهتورحو لاق
 نم ةي_سوههلا ىا

 توصدلا وهو نيههلا

 لمع اهفوردو ىلا

 هةر

 مسهل وك اهي

 هأذهم نو مخ كا وح ثاس

 ةأراأ ك.اع جلت

 حاسحلالا ثحتلاذا

 اناصخو ةلئشلا
 ةأرملا معنا
 الاثم راضق ءاهءاثلا
 هذه ادعام 8 دئعو

 نيم د_هتملأ

١ 

 ل اسس سس سس سبي تس يس سس ل مي يي بيس سبيس بمب ب تسلسل

 ماتت 6اس سوسساس ال ٌّاُّسُالُسل7سلسمطسس

 0 اال

 # ٠ه١ ه

 : الا 3 قدا لارغولاو) ثارت ودنا زيك مهن الك قاعقاو هوك !وراوتخا ديس: 5

 ريصن)ةب ةتانلأ كالت عا ريم نابع ءانواولا لم ملناناشلاىا ) هن الاوحو ْ

 م دابة رملعقلان وك ( ءأن ب تراص ناد أ )ح مزايف اهليفام ةرسسكلءاب

 ىلدالا فالتخالا وهاما زوحالىذلا قالت خالان اب ريم ثناو زاج
 ىزغولوش وليك روظ#ريغف 0 بلقلا بس قالة خالااماو

 فالتخالا اذه مزلتسال 'ىثب واولا بلق مهل نكما ام مهنا الاو زغيو
 ردت ( يلا ممكلا ىلا و مزاب راي وا )هل وةاضيا ضراعلا فالتخالابا وضرب

  رهاظلاوح مزايف هلوق ىلع فطعنيت سمكلا نمءبكرملا ءايلاوةزمهلا

 لكذاالفتسا ىلإ راج هنا الا نينلعلا نيب اعنا وا 0 و لوشب نا

 || وهو دعتوو< ١ عراضللاىف ( |

 .لعخ را نم - نرض تا نم رعسل نهو را 5 2

 ىلاعت هللاءاشنا حسك .هءالك ىف هعوقوو ( ر وجا ةسانل هن ايا
 (غد ا و)راسةءالا ىاردصملا جاص وصخ ( تارسسكلاا ىلاو نعارارف)
 (ءايلا نال) رسستبا ىف اك ءايلا بلقب ( لكتبا لثم ىف ) ماغدالا عبملئا

 مغدملاموزاوه وماغدالاط ريش دوجو مدعا ى ىنعن( ةمزالب ثسيا )لك اىف ف
 هلعانال (امثالثز لكتيا ىلا( هتلعجاذا ةزمهئايلا) كالت ىا ( ريصب 00

 راسكنا واهن وكساءاب ةداثلا ةزه#!|تيملق مضت باب ند لك ا نم هناأال لكو

 ماندالا قط رثرغدلا ىف رح اموزانا لجا زموىا ( همث نمو )اهلبقام .
 تءح هك. همز الب تسل ةياغلا ءام 1 : ال (تاغللا ض :1ىف ىح مغدبال)

 ع !ناقداو )هلوةلم اك ىد< و ران باقثوا ويح و 0 ران طظطةسا

 مورللانا لجا نمو ىا ىعملاث يح ن د هلوق ىلع فطع م

 ]| هاي ةزمه"تبلقو دكا هلصا ناك اذا ْدْحت ماغدا ذش ماغدالا ىف طش
 هزم 7 دبل كيال ةمزال ار 3 ءام ءلا ذا باقئالنا ساهل و 0 ءأم ا تيلقم

 2 د د

 7 يسم موس ر يصمم هي اص بو نوع صو سوم وسي يصمم سم سمسا بسس دج يس

 2ع كو تيبسل وردم كأَد 0 :نعبا وح وعو دحا وداي : ثالث هتامحنأ

 ١ ا وق ءايلاو رغتالةمزالب تست نلاءايلانا متل ههيجوأ ىليق همن نمو
 ءاغدالازوح 2 أ ركت الق ذاشهنان -اجاؤ تمعدادقو اهلا مهةمزال ريغ
 1 ا ل يل ا عا لا نا ل لال ع ل ا

 ( ظط ضصس رددت فور> نم فرح اهبراقيام لاعتنال'ءان عز عقو ذا

 4 »4 باع و
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 ماكحالا قرْبص لم وشؤاب رض ح ردا بت اررمص ند بزريضأ هلصا( برضا ا ظ :

 خدود
 م قيالسااو نمااف# 05 اد 0 لس د تدسىفاك) 1 هه هياع فوطعلا

 ددعا ود دما ىف ال .

 مزاجلا بيساهيفهناف هيو
 0 05 سدا وهو

 ناانافاماوامزالن وك

 ددمالصانآل مزاجلا

 تبرعاو 4 واجمل ف ءانثلا ن١ نه اا ب ل ءايأ لاذااو نيسأا لععف)

 ةدعا.ءلاقر>قرح باقى هداشللا اذه («دفار ب رمل َّق لادلا زم ءانلا

 هحونءهيلا بوألهملا نيب و هدب ةير اقلو هجو زءهنراغنامو ب ولعملا نيد

 ةدشنا ةفص ىفو رهجلا ةفص ىف ةدع اب. لادلا و نيسلا نيب ناف رخآ

 امهنيب ةيراقا ءات تباقواهلاح ىلع نيدلا كرب مل ةدعابملاهذه ةلازالف
 ءاتلا نيبو هنيب ةدغ ابل هلاح ىلع ايا لادلا كل ريب لو نسءهلاىف

 ىلعا داقعأ س دس ىا هب هيشلا ىف :دعابلاركح ذب لوةيس ومهلا ىف

 وحن ىفو ره اكذ دعت
 ند نك و نددعا

 مزاللا ريثعأ نددمم ماو

 ن وكل ض راعلا نؤد نادا ثدع ىف ت ر كصذ دق ءاتااو لادلانيب ةدعابلانأ عم معمل مهف

 تِس راصق )ا ءانلا ّق ءاثلا معدا 0 2 رملافف اههنيب : هب راقمل ء ءانتياقو 1

 هه داما كالا ظن اداص ءاطلا لعج ربطصاىف ماغدالا ثالز وحب مث

 كلزو< الو ربصا و ) ء العتسالا ىلا ةبسنلا ىف ىا ( هم راعتسالا ل

 كب ذل نم فىءاضاملا

 انايحايح ب>او هيف ا

 ١ بحمل اذو بح وهف ا يس د :ءاىق ( ءارخلا ند داضلا مظعل الك تاكا لع هيف ماغدالا | 1

 رهقلاو مجقلاببحا وألا ةيةطامدحا) مالا قهو 0 و ناببا زو و ربطا لاهال عا ا

 ”فنخو  ببحاو || وحنو) قابطالاو ءالعتسالافادحتاناو داصلاو ءاطلانيب ( تاذااىف |

 ورك انفك نيا
 دايتملا ىف ءاطلا نه هد واقمللا ءاطلا اطا| ماداب ب رمذا زو< ىنعا اهالعو

 ءاطلا ىف ذاضلا ؟ءاذذان'(:برطازوكالاو ) ماقوألا د
 هيف زوال ) سدت بابن بلط نم هناليلتطا هلصا( باطاو#و )
 لا ءتفالا ءا بلق دعب دحاو سنج ند نيفرلا عاتجال ماخد الا ريغ

 فقم كاذو فذ |
 هح امج اح 6 احو ا

1 , 

 ومنو سسكلاو مجاب |
 دةءاود ا ززعل :

 ك>و رددسأ 9 دعتاو ْ ءاملأ برعدلو ضا_ةكالا"و سدحهلا ةفصق ع انا ند ع املا دورأ ءاط

 برض باب ند ِظ ند هنال اةظا هآاصا ( [ظا وو / جرا ءاظلا ند

 ةوصااق الا وءاظلا نيب م لعابملءاط ماذا لءج دع ماغ دالا 4ك. 3 زو (

 ةاوأ تل( ءاط اذا داك : ءاينلا لمد ( تيك رَملاق ءاطلاو ءاملا نيد ةيراقمو

 مدعأ ءااظ ءاق !!بلق دعي (ناسلا ىلا) زو<# ) 09 ئروصلا مظعلا أمه

 5 1 0 0 10 كاذلا 0 اطل ةيسلا

 رعشفاوراجلو رجلاو ا

 ءام 7-1 ىعل 0

 «الداش دَح آلآ قو
 20 ك1



 00 و نمل

 لعاوانكاسالا نوكيال

 |( ىفاوفاتخا مهنا
 بق ذبق فو ذحا

 عد معا

 غدي الف فيفضل ىف
 | قدح نايغبنيف لوألا
 ١ اذه صملا راةخاو

 : لاق ثري فهذملا

 ١" تفذ_عف نيرا
 | :بهذو لوالا ءارا

 "نأ ىلا مدعم
 ١ نالوناثلاوهف وذحلا
 | هدنعلصخاما لقثلا

 | الو لاق ( ىرورس )
 ا نددماىماخدالاز وحن

 | ماتمماغدالا ىا لوقا
 هن لصتا لعف لك ى

 | عوذراازرابلا ريعذلا
 ماكتملا ءامكا كردملا
 ماكتملا نونو بطاخملاو
 ةعاج نووىضالا ق

 | نال ا ءاظع .ءاسننلا

 | مزال ببسب هنال مزال
 نوكسسلا  ريسصيو
 (مب رد ىءاا ن وكسك

 لا
 | نيلألا لوا فوذخ ا
 نق ىلا فورا ىا (اهفورحو : مان ل6 نوالطا نا

 نع منوي دلك قابطألا نود فا( طق هلع نم ) فاقااؤ

1 00 ااهغزدا نيشءملا ل صاح ) ءاطءاتلا لمعف 0( هلو ٠ ا طعمدملا :
 

 2و

 كرصملا ١
 ' نيت ( توصلا دادتما ىف نيسلا مظعل ) عمتا لاقي لاو نان ( ذا نينا

 معا لاقب ناب ( ناسا ز ومو .) ايس ءاتلا / لعجب هيف ءاقدالا نوكيا
 هيمشلا نفل ةنأل حا هلضا ( هيشا واو تاذلا ىف ةيسنطلا 1 (

 ن» هنال ربتصا هلصا (ربّتصا وو ) ةروكذملا ماكحالا ىف( ععسالثم .)

 نود هيلا ءانلا بلقو ءاطلاب ( ربطصا هيف زوجي ) برعض باب نه ريص
  ةقيطلا ةيلعتسملا نمداصلا نال ) اهلاح ىلع ءاستلا .ءاقباب ربتصا

 ةياب ا ةفاضالو هيلع يذم

 ظططض )اسهم : نفل يحد 5 4ث ا !ةنيطلا  ةيلعددسملا فو رحال

 | ةيلمتسم) ءاظااو داضلا و ءاطلاوداصلا ىغو ( ىلوالا ةعيرالا *قفخ

 ١ اماو كل_نحلا ىلا اهب ناسالا عافت رالف اهّوالعت سا اماو ( ةو.طم

 انرك ذا رهظف ىلءالا كنملا ىلع اهعم ناسللا قابطت الف اهقابطا

 | امنا ةقيقألا ىف ةقبطملاو ةيلعتمملا نال نازا# نيوك ذملا نيعسالا نا

 اريثكراطمةخالا امهلث.و ناسألا هدنع لعتسسم هانهذ ناسالا وه

 1 | نيغلاوءاخلاىا ( ريخالا هئلتلا و كريشم هيف كرشمال لبق اك ةغالا ىف

 ةتالبتلسالا
 ) (ءانلا در سات خلل لاق ءالعتسالا قايطالا نءمزايو قابطالا
 ا ىلاناسنلا اهب ىلءةسالام ىهو ) ةضدعلاا ه داصلا ىلع فطع

 فور>ادعاماهفورحو ا زا مسالا اذهان اهب ىطالاد: 0 ا

9 - 

 امها لصاح ريطضا هيف زو< هلوقنااك ءان ءاطاا تبلق امهيانثو اهلاح

 ءالعتسالا ةفصىفءاتلاوداصلا نيب ىا (اه ني ةدعابمل) هل وف همثهيلاانرشا اك
 داصلاو دردش فرح ءاتلانال ةواخرلاو ةدشاا هفص ىفو ضاق الاو

 سانتا ٍترقو:) لوالا ىعحال هلع ظفاتلا ىف اهني عما ميف ةوخر

 نيفرخلا نيب ذعيلانأ تفرع دقو ىتاثلا عملا هلع ) حجبرملا ْق ءاطلا

 هلام قذاون افرح ءاستلا اوبلتف اهني قطنلا سعت بخوي ةفص ىف

 || (ريطصا راضف ) طق لمآ فلاضالا : دلصق ءاطلا وهو ةقصلا د
 ""ترال نادا ثح ف هداعا اي ناليده ةوطعملا ىف ماللا دمي ممل ابا 17

 #28 فوطعملا #«



0 

 رخآلا انه ادا تيلقرشت الاو امهلاخ ىلع 3 لايق ديلا نيبنعم
 | لادلابرقل هلوقو لوالا ىن ىلا الع يسوم لادا نم هدغيل هلو

 رك ذو“ و ) ا صاك ىناثلا ىئ ملل ةلع حجر لا ىف و ءاملا نه

 لست بان نم رك ند هال ركتذا هلصا ماغدالاو ةمجعملا لاذلاب

 نال)كذلاب ( 2 ذا 3 ماندالاو ةممعلا رمكلا لا دلاب رك اهيف و

 امهنيبف ةيسومهلانم ءاثلاو ( ةيروهج (مو ره انم ) ةمععملا (لاذلا
 امهننب برقلا مء دبعلاكالذل ةلازا ار ةفصلا ىف دعب
 روملا برق مدعأ ىمالا "لوا نم لاذلا ىلا ءانلا بلش ملو ججرتحلا ىف

 (كلذزوحف ) ةروك ذملاةلملل ( نادا ىف ) الادءاتلا ( تاعجاو )امهشدب

 لاذلاو .لادلا ىا / امهدادا ىلا ارظن روك ذملا لد>ددد ) ماندالا

 ' ماندالا مدعىا ( نايبلا )كلذ (زوحيو زوحيو ) .ايدالاب قلعتم ( س ؟اعتلا
 وو) اناذ لادلا ريغ لاذل اذا ( تاذلا تاذلا ىف امهد داححا مدعيا ارطذ طذ )

 و رك ذا لاء نزلا نء نازنم هنالنانزا هلصا( نارا )
 ريفصلا ةمصو ةرسومهملا ةفص ىف ءاثلاو ىائلا نيب دعبال ءاتنا بلقدعي

 نا الاركدذا لوفتاكنادزا لوفةتفاضيا ماغدالا مدسع زاوج ىفو

 ف. عض هناؤ نازا ىف ماغدالا فال عصف ىوق ركذا ىف ماغدألا
 نادت“ امهذإ الا ىازلاو لادلا نبب جبرا برق مدل ييصف ريغ

 ءا21 باعت مل كلذوأف ةرس ودهم اهئاو ءاتلا فال رهذا ةغص ىف

 لمي لب الاد ىازلا لم ماغدالا تالذهيذ زوال نكلو) ءادحااياز

 ماغدالازا وح ئ

 ءالدا ٍق لادا نء يطع ان 0 ( ةيرووهملا ىفامف داحن ا اياز لاذلا ْ

 لادل َْق لادلا ماغداو الاد ىئازلال اء نيد ىا ( ح ريص,و تودصلا '

 نيد تذ هساَنمُم 4 هءاعر مدع ْن( ةريغصلاى :ةريكلا مح مضوك )

 لادا ف ينل رثا ماعدا ريدقت ىلع ن' ناز نا (هنالوا) فورطلاو فرظاا :

 هلال ما هلمص ) مها وو ( نرد لا نم ( ندا) نسبنليو ( قزاز ) ١

 5 رو )عع نه .ٍ
فلقب ) ماغدذا

نا أوس ءاقلا ت
 رو م 03 ءادأا 

 نوع ماعدوا رو_ىءال نذدو ) ج لا ىف امهدر او عج ةيدسومهلا

 ىل-ء الاد لاذلاو الاذ لادلا له ) هلوو ( ةيرو-ه41 ىف )

 ار سل

 5 تاقالا صدد 6

 :هنر كس ذام ىل-ء

 طعسال روسملا نال

 تاغللا ضعب ىقهلوشب
 عاما نكمال هنا ىلع

 ىذالاب عراضتملا

 هنالىبحي ف ماغدالا ىف
 بج وم ه3 عا

 لال_ءالاو ماخدالا

 ه.أاع لالعالا مدقق

 تجومد_توب الو
 ( ىرورس ) ماعدالا

 عائم ىأا ارظن لأم

 ىا لوقا نيا

 نيؤرحلا عج ناك امل

 نكت لو اليةثنياثاعملا

 دب وت ىتح ماغدالا
 |وذذح هب وا ط1 اةعالا

 نال اعا_م عضا وما

 وح م أن داد> وك

 ناك تارط هلصا تلظ
 ننال عافجا هاف

 ناو .اندالا نك ىل 9

 كن رع 3 مل )

 نوال ىت- ىلا
 انكفا١نرورض فذحلا

] 5 



 تاذداا ق' دس>او

 تح ةدحاو لك ق

 نوك.ناالاماندالا هيف

 ىرح عدم رف عئامدل
 هنا عم تافغالا صعب

 نالثالملا محا
 قاطلاالو هيف ناك رع ا

 صم لا باجاو سياالو

 ىقىبح متديالو هلوشب
 يح :تاغللا ضع ٠

 ءايلا ىلع مضلا عقبال

 مع داول ىعي ىىف

 بجول ىكاللا قى

 دارطالل عراضملا ىف .

 مزا هيف مع داولو
  ءابلا ىلع ةدلا

 ةفيمضلا ةددشملا
 عقاوممئمام ليق ناف

 اذه و مه٠الك ىف

 ىلامعت هلوق هنمو 57

 مورقلا ىلا وهالا هلاال
 لعقلا ىف مدخلا انلق

 نا زوال 1 لق ناف

 . عتبالو ىضا اا ىفغدي
 ؛ نأ ئه عراتخملا

 مزالد سيلا هب هعاسا

 لوي تاكل
 ماغدالا عمقو منانلق

 ا 2 هدد_صب وه امل رهاظ

 ب1 اذأ ىا ( الاد رانا

 ١ع
 'بودجو ىلا بهذ ىرسشخمزلا نأ

 ىمومههلا داحاإلاو ىروصاا داحتالا ىلا ارظنةرودلاهذهىف ماخدالا
 زاوج © هيويس صادقو بحال ناو صأا هءماوج رولا ترادنو

 وو) ىداهلا خراش هعيتو تاذلا ىفاهءداكامدع ىلا ارظننايبلا

 نبدلا ذ_خا ىا برمض ىاب نم ناد ند هنال ناندا هلصا ( نادا
 ماندالا ريغ 4و زوال كي رب ) لادلا ق لادلا ماعدا ريغ هيو زوم ال)

 مادا نع زارت اللال ماذدالا قبرط نييعتل لادلا ىف لادلا صيد و
 بو>و قاطمللب ديقلل لياعتلا نوكي الف ءان لادلا باش ءاثلا ىف ءاتلا
 5 هلاقامو هك قوس هم 5 لدي م نايم || زاوح مدعو ,م ا دالا

 اهف وهامتاو ديقلا مالكلا ىفةدناغلا ط2 نا زاحتالا 0 الدو رهاقلاد رع

 نييعل وهو هريغ ةدئاف اهو ةؤلاخلا موهش» ريغ "داق ديقأل نكي

 تاعجاذاهنال ) نادا ىف .ماندالا بجو امناو انركذاك مائدالا قرط

 لادلا نم هدعبل اهلاح ىلع ءاتلا كرب ) ن

 | ةنصلا ىف دعب امهنيف روهحم لادلاو سوم“ ءاتلا نال ةيسومهلا ىف
 ظولتلا رم تجوب ةه_ةهصاا ّق نيو را نس دم و ةيسوميهلا ىا

 .اويلقو ظفاتلا لهسيل امه دحا بلقب دبعلا اذه عقد بجوف امه
 دعبلا زل ادصق لادلا ىنعا ةفدلا ىف هلبقام قفاو افرح ءاسإلا

 نيب ةطاساو ال ثرح ( جير لا ىف ءاتلا نء لادا برقلو ) رفاتتلاو
 اةعجا اذا راهظ الا زوجا 3 0 ا 0 0 مل ماع رخ

 لوب نارهاظأاو م اررقت ىنثاا نوكسا نادتسا

 | رابثعاو هيلا بوأهملا لالا وه لادا نال لادلا نه ءاتلا فرقت

 رابتعاب برقلا ناك امل نكل ىلوالا ءانلا ىنءا بوملآملا عرفلا ىف برقلا

 ءاطلا و لادلاو ءاسنال ىذلا 8 ونلا 7 َ ءاتلا جب رم ناكو حب را

 رح ا ) ع ديف ددحاو 0 نافر> 2 مزابي 0

 | ىلع لدبالاد ءانلا تامج هلوؤنا لالا و ايوجوام هنن مادا عقبوا

 # نيتهم و



» 0 
 تايقا- 1لالاىف الإ لعلا

 اها تراق# ىلا اه وءاعق تاعصلاو ة2 هو حجرا#لاىف ةيراقم ن 1 مم 0 الا ىا كود

 ناو: ) لاف اهتلثنا فال ا دروإو انهتدضلا قَد

 ذدءا ذئنيح هلضا نال ذخالا نم ناكاذا (ذاشإ ذا ماغداى' ( وهو

 تغنذاف ءانءايلا تبلق ماهليقام راسكناو اهن وكل ءاب ةزمهل ١ تبلق

 تا ءايلا لب ءان باقتال ةلدمملا ءايلانال سا.قلا ريغ ع ءاتلا ىف ءاتلا

 110 نبا و ةيلصالا ءايلاىهامتل اسايق ءا بلقتنازو< ٠

 َّق الا رودلا عبهجج ف

 ناف تايقاحلالا

 يبغ اهي ماغدالا

 و معتم لب بجاو
 صضرال ا وهو ددرو

 هناذ ةغفت را ةظيلغلا

 نكحرإف ردو قلع

 اجاو ماندالا هيف

 لطرسال نح ازباح لب
 .معدا ول هنال قاحل الا

 ) ركاوحو) هيفذوذشالف لخالا : ىنعت ل م ذختا ند ناك اذااماو

 ءاملا قءاتل م ةراحأ ا لعما رسدن بان ند رخلا نه هن ال را همللصأ 01

 لتقىا | مذ بان نم رار نمهنال راتثا هلصأ ةثلثملا هاثلاب راثا وو ابوحو

 رائازوحو 0 هلوق ىف عم وهو سك املا ىلع ماهدالا هيفبجو لئاقلا

 ىرد- سد 0 رسصا الام 2 ) ةيسومهلان 5 ءاثلاو ءام 1 ن1

 كه ادع امو * هوؤصخ كير قس اهفورحو ) كس ر2 مم سهونلا

 ا م هك ركن مه سءنلا قرد رصختاام و هو ) 2 هرووهد

 ) نا وكيف ) 3 لأ 3 كَ 1ع 3 0 دعدو كامن لاق حاذالا2 حلاو
 ظ

 0 ثيد ةلناقملا عازب(
 هبو_كملاو 0 هتراعت 0 )ا ةيسوم#لا ىل لأ 1 رظد 0 ,سنج ن . 1 ءانلاو ءاقأ ّىا ش

 08 ان وكسو ةكرح نراقتو ٠ 0 1 ءءاتلاو نبلا ناكنا و( معتسا فال ( اهه جرد ١
 لطم و ةبجاوانهتا ءااكما او ءاتلا براعت ظل رع < سم ١ مب را ىف امه راعت نال امههجروم
 اةلطم رخ الاى بلا 3 اطأاو لادلا مف نق رح جير ءاثلاو ءاعلأ عا نيب ناف حرا ىف
 ءاطلا وءاثلاولادلا نه فرحا ةثلث َج رام ءاثلاو نيسلا جرم نيبو

 ايا ماخدالابجو كلذلو ظفلتلا ىف ءاثلاو ءاثلا نيب عملا لقث ثالذلو
 قدخاشتش ناو ءاثلاو ناديلا ل ملا فالح ةنك اس ىلوالاو اتمعجا
 (نيسلانيباضدا سيلو ) عمت”اوراتنا ىف كنادجو ىلا عجراف 0

 كو تع اف تادلا و ندحأ اك انو 5 ف ةروصل ( داحنا ءاثلاو )

 هيف بجوف ةروصلاىف نادحم امها ( ءاثلاو ءاتلا فال ) ماخدالا

 1 ءاثلاو) ثلث (.لث) نيوتن ( ءانلا لما مائدالا كلذز وكف ) ككل

 ناكل معد نئدذلا وه ل ءالا نآل مدقاريخالاو ( 1 علا ىلع

 بفم هلا ىلا ةرظنال والا موش هناالا هظحا لع قاكا كلا وللا

 رطد لوه#رطو و
 (فروزست)

 لوذا ىدنمغدبالو لاق

 ملل مكنا هرب دقت ردم

 نارا عملا اذا

 ,ساج ن“ ناك رلا ا ل فر زر اا ا دا نعل هوس ر ةقال هنن كلل كت ند ا ل يي ب يي



 مي 0 نانالبم ليزا رال
 74 انا نامل

 نه عوت ل_يض#

 2( ىروزسر) فيقتل

 لدا راهظالا نا ىعب

 ىلا( عاب الل مضناب دم و ) رمال ( نكحالا كيركىف لص سمكلا
 هد تصح راانالثلثلاىف هقول عملا مذلاىنهو نيءلا ةكرح عابتال

 مضلانالجا نمو ىا ( همت نمو ) ةعذلا ىهثلثلا ف هيلا 0
 هريغ زو# و ءارلا مذب ىأ ا مذلاب رد نق ررخالا 92 30 , هال كم ق

 / مدعل 5( اهتذرو كح دلللاألا دود>وا محدلو 0 كلا كفلاو م ||

 | وهو انه دوجولالب نيعلا مْ وهو انه مضلاىف ( عاب 01

 ( ماغدالا زوجي الو ) برمضي باب نه هنال ريدكلا ىف عابتالا متم

 ميج بعوتسإ هال
 ْ لدعي ذلو فورا

 نفووشالالا 2
 ا !١ ا فم كوشلا

 ندد وحو تددمو نددمو ندد:و ) نددما و# ىف ) قافتالاب
 0 0 1 1 | دعي نم دنع اذ_ه

 اه 35: قابلا نوكسنالع وف رمل ريعكلا هن لصتا افك نددع او
 فور> 3 فيلا

 دبس ..: ىذطا

 ْ انوكينا لوالا لاق

 ْ ىا لوقا نيك رح“

 نم لوالا مسقلا .

 ( ىهىلا ثلثا ماسقالا

 ءزلاك وه .ىذلا لصتملا ع وةرملا ريهكلا ىهو مزال بيسي هلال مزال |

 هنال ( ضدراعاسهة وكس ناف دذع و ددنعاو ددمأ فالح ( ةيلكلا نم

 ندد.اوح قورماك ددعل ددما لصازال مزاملاوهو ضراع بيس
 ضراعلا نود ىوقا هنوكل هيف مزاللا ربتعا نددع لو نددعلو |

 ( مالا فل ودنو)الوقءالو اتمرءان ةكرح نددماو ددما نوكس ريظنو

 ( اهتهض!ندمنادم ) لادلاهت# ( ندم ةليقثلان وتلاب )فعاضملا ند ا 0

 اة ا : 1- ١ اوكا ءالافده و( اهرسكب ندس) ملا, ءانتك | واولا فديو |
 ) لبح "لادلا منن (ند_ه 42 فدان لوونو نان ددما نادم زويسكلاب ا تاذدلاى ا_ 1 "1

 | ال_اىلوا ناكتةلكو
 ١ بترعص وح: صقل

 | اا هلابب.جا و 5

 : ءايلا نع 0 ال( ندب نال مض ذاب ءافتك ١و اولا فذحو اهعذب

 انس دمي ىلوالا لادلاتععدا ددامهلضا ( دامه ذم لعاشلا م ا 2

 1 لصافلا ةوجول معد: 1و ) دود# لوعفملامساو) ة هنا هلا قفاه -

 دعب لوألا تنعدا ددع هلصا صا ميلا محب ( دمم ناكملاو نامزلا اعماو )

 نوإلا مملا كل 1101 الاوع ءاو ) ةناثلا ىف مما ىلااهتكرخ لقن

 ا ةناثلاىف ل تعد 0 ىذاملا ند لوهتلاو ( ددع# هلصا

 ىلوالا ةكرح تلقن (ددم هلصا دم ع راضملا نمو) اهتكرح بلس دعب
 مقواذا ١ىحا ولا نمعا ازا ود ) ءاغدالا) وح ال ةناثلا وت غداو

 ور

 ١ ءافتك اديقلا اذه كرت

 درر هي كاش ل

 ْ ل_>و هنا ىلع صعو

 ظ محلا ضعت
 ...٠ 110115 فاشل بشي يق راسا

 , 1 ن0 1-8 8 3 7
 و طص ص سرد .كتاف و ردح ن ا_ه#ذ راعبام لاعتد الا .ءاب لو

 اهيا ىهتيلقام نيبو !هنيب امل فورا هذ_ه 3 تيلف افعل



 1# همس ةيشششس سلا ا

 ١ ليون ركن دتمو لهثلا ىف رك هحالو ل تير رطلاو لو نك لا جل يا عاعج هل اتقدو أهو الا |

 ا

 (8 نشك ان لاعاعجال ) ىذحم مى ذاب ةزههلا فية ىف ثااثلا بابلا ظ

 اهيلا جبامتحالا مدسعل ( 5: ا ) اهلبق امل اهةكرح ىظعامت

 نزثك همالك ناك امل و فاقلا رم 0

 نيل# علا نحا فز 0 2 لا ةءارقؤ نرق نا مه:نأ ةنظف

 5 نرورأ اضصقو ( فاقلاةكر 2-2 فاتسلا

 'وهتو ( اراقورقب زفوم ) فاعلا رسمك, نرقنا(لْيقو) لوب هعفد ةَدبلا

 كانلل ادرط واولا تفذح ندعواك نرقوا هلصا برع تاب نم لام

 نوكيا تس ”و نرد راصفا_هيلا حجاتحالا مدعل 6. مم أ نع نيالا

 مصامو عفان ةءارقوه 5ث فاقتلا حب ةنرو 6 اذا اماو) هيف ني اع

 ماكنملا عراستملا ةغيص ىلع ( قاقلا ماب امم ناكللابرقا نم نوكيوهف )

 بأي نع ماك عراضم قىاهقلا رعاك 0 0 َّق هع وهو ( ع باب قم

 م لمعتسم فعاسوزم رارقلا 5 ىعل بر

 برَسْضبا:نم ىهف( را فلان لا ناك اذاو ( ٍزلع#باب ن ءاضدا

 )َ هلصا نوكيف ) اضيا اضدا 4.ه نوكي لاثموهو راق ولا نرم تناك اذااهناأك

 ءارلا كالت( ةك رخ لعُم - لمتد )ىلوالاءارلا منذ (نررقا) محلا نرق لصاى ا

 ءان: كا ايه أو ةزمهلا نع .ىفتساو اهذ ذح دب ( قانا لاإ قا

 ماغدالا عانتما ىا ( اذه مهلاب نروراصف ) رسمكلا ةءارقىف امهرك نيا
 .نوكسى ( هنوكس ناك اذا ) َنيلثَملا نم ىناثلا فرلا نوكس دنع

 ضراعلا ىلا ,اض راو لاك !ذاولل شراع روح ( امزال ) ىناثلا فرملا

 ارظن ) مامندالا زوع ( ماغدالا تو>و 2 عام ريغ هنأف فقوالىذلا

 قوالا هب ف مع ديف نأ 1 اكل مق هبدادتعاال ضراع نوكسلا ناىلا

 طرمُم نا ىلا | رظنماندالا مدع ىا ) هءدعزوو مف مي 0 هغل اذهو

 وهو معدبالو ةةطادوجوممانهه نكحاِ بوهو ىناثااذل رحن ماغدالا

 ( :قئاوح ) نم الوزب 'رغنلا ىفو سايقلا ىلا برقالا وهو نيب زاحل اَدغل

 ةكح رح لمن كلذ هآرما ماخدالاب (نمو" دعو 3 بطاحلل اى ماغدالا كفن

 كب رحب ىلا جاست>الا و ةزههلا نع ءاتغتساللو متلا ىلا ىلوالا لادلا

 نال اخس ان هو هول ةناثلا داثلا لادلا محب (:نونبك الا ءاقلال ةناثلا

 لمعتسمو برمْض باب ن

 تعز ف

 فقام كرنل هحوال

 أامب نا الا هيفدي رمل

 4 ناكل ره

 ىنالخائلا ة_سادااب

 ) ىرورسس)

 دحاو سنج نه لاق

 تاذسااقى اما لوقا

 رياك ه-همعااى وا

 هيلع لدي اسم و

 . نوكيف ا اهقفهلوق

 أرظن دحاو سذخدج نه

 امك هي وهلا ىأا
 ٍِع دع

 قى
 ( ىرورس ).لاعتفالا

 لوقا ناب رام:م وا لاق

 نان راق نافراىا

 لبعثل ِلاَق ج رخا ف

 ٠ نعي ٍلودا واحلل

 نيف رملاب ظفلتلا نا

 اكلبيقث نيلث اعلا

 ءانأ ثحب ىف

 اذاو نادج ولا ءبهشب ؛

 ظفدللا

 دعلاب

 لأأ# كدر لابو
 لوالا .هناكح.

 ةذاعابو ىشملاىف

 مع ديف يت لع ثيدحلا

 ىذ ابلاامهب

 للان لوألا لأ م يت

 لوالا براقتاا وىناثلا



 4 الذصالا و نينا

 َن 8 ردا رم د نا

0 
 نأ راعتل 5 ا ع 1

 كهل آنك وا هك

 210 21 ىلا روحا

5 
 ! اه هذ ةرددقو 2 3

 نرخالا نيالا دحاب

 ١ هو ره 0 ١ كم 1

 ١ فاهقن 8 راوخا أف

 نم وأ ىوقال ا ا

 (نااوسلا
 انو ررك.لا نود هن ا فىعءاداملا قى 1 لق

 اد_ه م دو مل لق نا

 | انلفز رمهألا رءابابلا
 هود 2 نعد ره

 ,مل لسيف نا رييغتلا هلق
 فعادت ركن مل

 ثدحلاب صخو ىعاب رلا
 'ىتالدثلا فعايذدم

 الو ثحال .هنثال اهئاق

 ”فماسلا ماكعا |

 1 ااا رعب ( نات ود ق وب نرفو ) مصاعو عفان ريغ نإ مهو 4 ل 1 ناكام وه و ىعابزلا

 نهىلو الا ةمالو هوو ا

 ةئاشلا هع الو هضوأ

 ود 5 و سدح ن نم

 لدعأل )ثلا ل مطااو ام الا عاذتما جوف (لدقو 1 هنال ا ْش

 | لقاتكاس ناك قالا نا نلتكا اس2: هو موتا لاوال نف ولحا وكلا
 ل نهد ارملاوموةيرتلا هيف مهب نيط لصالا و نه( ةطرورم كلا 1

 ْ أ دب داع جا د رشا ةطدد( قوت ةلو:) رركملا لقت و هور هذ

 ا
 أ

«4 00 
 22222 يل

1 1 

 ْ || يعاد ةاطل دوجوا ) ث'ثلا برعضلاو ماغدالا عنتما امنا (لبق,)
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 تةذح وءافلا هك 1 بأس كلعي ءاشلا ىلا يعل 0 ردح لن 1 هاو هلاصا
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 لثم ىف ةياثلا بلو هع : ريب و هض رامعإ رييفتلا ل وه ىذلا لمعلا

 ١ (ارعاعكس) لمعلا ن 6. هلع لفقق ت انف طظ وح يزابلا ى كان

 لأ هلصا ) ىربايلا يف خد رولا نيلااقلا ىلإ( بلقىا ( بلعلا
 نم ةءارق) ىف ذحلا ىلع 00 /' هيلع و) ءاب ةريخالا داّضلا ت 1 ضخ

 : ءارلاو ةزمهلا رم 55 نررقا هلضا ( فعافم وهو 3 هلا ٠ ند 0

 اه رمسكاو ىضذ الا ىف نيعلا محب ل )هذي لف نه نب رعضا لثم ىلو الا

 ْ ُ لم آدم ) نيالا ماحاىلا ١ رظنأ ىل ذولا ءبارلا تب ةهدؤ )را غلاق
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 هلا م ) تاعالا صعد ق 3 ّح كب الو 2 0 دتعيال ا داكت تردألإ

 َّ درأم سايق ناف هءراضنمو ص ) حم قءايلا قع م سلا عقيالا

 ىلع مضلا عدن انهع راضملا معدا أولو 2 قانضملا 57 ٍِ كلا "ناني عاملة تاإ ا 1 0-1

 ْنيلُم 1| عاعج اىل 1 طف اي ََق ع ك 8 و ضوف م وهو فيقال ءايلا

 ققحاذا نوكي اا سس سسايعلا كالذناىلآو رز 3 طقسيإال و وتسولا نافإ.

 6 ا 27 1 0 0 فو ( 1 دا ىبع يتغلا املك ى لاش

 تيس تمس سس يس بيج سبام بسسس :

 اويِبَح دل رصأ 1 0 0 ةران ١ طقسا 4 0 0 7 ءام لانآل ( ١

 ةهزأل نكت مل الث ةريخآلا ءايلا مطب( هلصا دارصا د2 و ةراالل ظ

 فرصا ٍِع دب فيكذ نالث 1 522 1 هناكف ١ اهم دك ناك ش

 ل تا ني نيفر طا“. 0 ء(لوالا ف ردعا عاب نا اهذم يناثلا 1

 ) ةرورسص مافدالا هيف تدك دع ردح ىلبع 5 اقل وانك اس )تاذلاىف /

 اذه ىفماغدالا نال ةرورض لاق امناو نازرطخال الو ةرور.ذلا ةهدج نم ا

 تايسالا نع بمد هف ماغدالا مدع لادمال ىا ىرو رمد 0 عقلا

 ساستاالا وقاذالاك 4 العا عش لي روصلا ضعف هيق بج ال دو

 موزالو كب برسض وحن انيتاكف هعوقوا توجو الب اهضع ىف زوو
 (دد» د ا َْق ىد َْق عا راضلا ءانلا مط

 نوكسو ١ لعو نزوىلع ( لاق اءاو بولا دم نم 0 لادلا نوكسا

 ةدايزلا ىتععب ىلوالا لادلا ةكرح دد6م هلضصا نأ مه وتب الكل 00

 الاوطلنا نود ظفالاب زايتءالا ىف ةربعل اذا ىتاثلا بسضلا:نم نوكي الف“

 كالْذاو يكالا ف شقنلا ىف ءامششالاو سات الا نم ىدالدخلا نإ 2
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 اه ريغ ىلع اهمدق ١
 روكح ذلا لاثلاو

 اذهل فرصلا بتكىف

 اذهوبل< و2 نزولا

 فتى مسا ةفيفالاىف

 ابل نحل“ هن اح

 هيف نابعتس ناك
 قالطا زاح بلا ىف

 هيلاو هيلع دل الا ميا

 دعإ ىدرب رادلا

 م١ لك هناب ههن ردتر 5

 6 لعق قم قئشا

 000 هب ناعتست ان
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 ل لسيف. نا باخ اك
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 ةاوصملاو
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 ادا ىلا فدان
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 نيب ةلياعملا عارب مل هنال رفعج نزو يلع هن 0 نع رح ماندالا ردقت
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 000 عامجإا و) هلامعتسا ةركلابط 2 كيال لدبلو

 بصن. لسيفلا مامو |
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 كالذر د_ضلملا ان درا |
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 الا لوقاةلالا مسا
 معسل ناد 0 عرف

 ع رم ناكملاو نامزلا
 وهو ةلآلا مسا ناسىف |

 عرابضلملا 1 قةشم

 قد رطو تالق ا

 ”نكاماعا'هقااعتشا

 لعفم نزو ىل-ع

 اكو دع راعأا ينو رع

 1 ليد َن

 ' فاالاو مملا ةدان'رف |
 نزو ىلع 0 :

 012 ا مما
 2 قت:شاامتاو ءاتلاو ]ف

 نا 1 واعملا 0-0 5 انا ا

 لعافلاو لوءذملا نيب |
 لعافلاب ا_هقلعت نكل :

 ه.نم و ىل واو مدقا |[
 ه2 نه تال الأ اوامج |[

 راصال جتك )| لعافلا



 بروج ىل-تم لعوف

 وهو ا 43 و
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 2 نم ناكملا نأ

 نط اناا 1 شل

 ! هنا عم رقع هنزو نأ

 لاقام ىلوالاذ رمسكي مل

 هيك انبعا مهضعب

 ىواؤلا لاما ىف نيعلا

 مواولا م ريدكلا نال

 0000 مهمل ند فخا

 | فال_< ةدنعب واولاو

 نال ةريسبكلاو واولا
 ةفيلا نما ىلإ ولا
 فاالا ءردح ةمعااو

 قالا ىصقا نءوهو

 ءايبلا هنا ةشيالال

 ا ند .وهو

 نءولاق (ىروربس)

 (| ىا لوقا لعفب باب

 ن» ناكتملا مس ةعيص

 لءقم نيعلا رولا

 هدناؤ ةفاولل مبلل

 00 ا ةيدنادلوه ا
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 امهلص ا( رمي سو ) راغلا ىقاهعك و ىضاملا نيعلا حش (لعش للعف نم )
 ”ثيح انئهدنلألا باوالا ةلثعا رك ذؤف بيرل عارب اررمدر رمد
 مو 14 راشب رخآ باب ةيوقت ىلا ارظن موهكم هعراضم نيعام مدق

 نيعلا معي ( لعشب لعف نمو ) هوا فالح لةناو عراضضللا نيع

 'نيعلارسسكب ( لعفي لمد نمو رغب فوك ) رباقلا فاه ريسكو ىماملا ىف

 فم اضاا ( ”ىبمالو ضعب ضع ) ربافلا ف اهو ىضاملاو
 . بحواليلف )اي (الا )"يام يف نيعلا ضب (لعشب لعق )باب ( نع )

 ادار مدع نرولل و حراضلارك دبل.( بلوهفنلو ندحومالا

 هرك ذامتاو رياغلا فنيعلا ىو ىضداملا ىنيعلا حدب لعش لعف نع ريع! ىف

 بح نا تاثال ببباو بيبح هلوقو باو.الا راسل اع,” نزولاىف
 . نيعلا مكب بيل هلصا باو بي> هللصا ب>ناو مضل ابل عف نم تاو

 لو ند هتوكس نم معو ليلق هريغن« ليدق "جي نال امهيف

 تاذلاىف ( دوعاو س:ج نم نافرح 502 اذاو) الصا اههنم *ىجال

 ”نوكف قابس هك. هلو هيلع لدب اك نيهكلاو رهطاك هلا ىقؤا
 نأ 00 ناقرح عع اوا هلوقو ةيسوم6لا لا ارظندحا سدح نم

 او ساج نعد هلو: لع فطع حب رتل ىف
 0 ىئعملا ىلا ام د

 نايراقتم نافرحوا ةؤصلا ىفوا تاذلاىف نالث ام نافرح مّمجا اذاو
 نيلئاعلا نم (ىلوالا غدي) ةفامالارمصق دود#لا ماقم دخلا ماقادناال

 نيب راقاملا لو'لءج دعب ىناثلا براقتملاىا (ىناثلا )لل (ىف) نيب راقتملاوا

 ارا رد رك ١ لأ قو نادطنولانء ولغلا ( رركملا لقفل ١ قالا لد

 , نيلثاعلا لاثمو دد هلصا ( .رخآىلادموح ) تاذلا نيلثاعملالاثم
 | ءدروب ىملو لاعتفالا ءان ماغدا ثح ىف ىلاعت شاءاشنا اى ةفصلاىف ١

 مص و سلا 18و, لاذ هن كس نانو ليضفتىلا هخاشالاتههأ

 ميجا عادا ( ءاهش مرد و ل نيب ردت قيراغتلا لاثيو ليمفتلا

 نك اسلا نييراغالا لاثمو ورعوا هيأرقدقو اههج ردع ثراقتلزيشلا ىف |
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 لب مو

 اا 0 :٠ أحل داع نيعلاو و مملا 0 راصصف لكلا نيعلاح وتفمو

 ءأب ءدلا وطو نيسأا - طوم_دللا هامق لعام لكلا )ا ا ود 2

 هنو. . هول لاق) ىبقدلا هب لحن ام لكل ) نضل 0 فوالا ف نصت ىذلا

 لمد ءانا لكل طع_ملا قالطا زو< الؤط وءسلا هيف لم هنإث يح

 ملطصملا لالا سءابىا ( هل آب سيلو ) لكلا تالذكو طوع_لا هسيف

كحس ىا ( هتاوخنا ) لتنمو طعسملا رك ىا ( كالذكو ) |
 تاوخا م

 هيوييس دنع ءاعسالا داعم اهنا لذعملاو طعسملانء روك ذملا اذه
 قدملا ىه تاوخالا كرو سارقلا ريغىلءهريغدتءقلالا ءاعتا نمو

 فعءاضملاو * فءاضألاىف ىتاثلا باملا أ ةضرخا رة لاو

 ها «فعا_ض نم

 هلذ بسد مت ١! نمدب رءاز و مهلا ىلع فءاضملا مدقانت اوه4.5نيفر 1

 0 لدوج كلذلو ةريشثك عضاوءىف هناف ةزمهلا نييلت | ْ ظ

 ا

 تدك 2ث ديني وس... - ني حيه

 ْ ا مج بف رغل نم ةماهقنا ىلع ادائعا 4 قل رعد 10 ةلهلافور 08

 ماكحاال و ثحالذا هر فعاضع ث د . ضصخ هىوغالا هع“ا نموا 3 هلوفو و هل 3 ءمأ

 نوكيام وهو هيف نيسنالا نيفرحلا رواج مدعل يعابرلا فءاضملل

 0 نم ةيناثلا هءالو هنيع كلذك ودحاو سذج نهىلوالا ههالو هٌؤاف
1 

 غلاف وهو ( صا ) ىتالئلافءاضملاى'( هاهو )كزلز رك دس,
 ةطساو هيف ةدشلا قةتلىا ( هتدشل ) ىلا توصلا ععسنال نم

 0 0 ع حا: امربركتلاو رهلاىلا جان مو 00

 0 [00١ الو 0 سيل ضو

 داضلا بلف ضخقت هلصا )2 ىزابلا خضقتو< عدا و ملا ضع ىف

 ىا ( وهو ) ىلاعت هللا ءاشنا لادبالا_ثحيىف همام ” حنو ءارةريحالا
 باوالا مث امد نهصخ امأع“ ( ناوا ةثلثنم ؛ىح ) فعاضملا

 ةفيمد |

 ليقنا نامزلاىفزا<و |
 عراسضملا نه امد أ ا

 اذلو هلابعتساةريكلوا

 امهلاحاو هش رعتو :

 نامزلا ذ ناكملا ىلع ال

 مهول عفدلنا ونملاف |! و ولاا ل ا م نل نأ < 2 ْ دحا 100 كا ل د04 ةلارغلا ( ءاعمالادادع ٠٠ ناذه

 ن ام زلا

 ناك-ملاىف

 ةيضاتماو أ عم م وأعملا ْ

 لوه#لا نه اه يس نا

 0 1 اخ ا 3 د . .

 00 ْ 00 نعم ثكا وا نيتثا ةلمشل هيلع ةاّزاذأ ءى
 نأل لملف لوما
 اغا عملا قالتشا

 0 0 | فالح ةصوص# عضاومففبءضتلا ىفرحدحا نءءائلا لادب اذاريغتلا ||
 ىالث>١ رادتعاب نوكي | ' مهلا

 عراضلا نيع هكر

 هريغ ود وصقملا لوا

 حج رحم قسم هلوذو |

 َهَدَمثملا ريغلا ءاعسالا
 ْ محب لعش نم هلوذو

 م. مب رد ءاندلا ٍ

 ناكل هلوقو لوءغملا

 جرت لعفلا هيءعقو
 فقرعملا اذنع م 3

 د لاق (ىرورس)

 لوقا :1هنزونانظنال

 هنزو نأ نظي الئءاىا



 : مد 00 ىف الثا ن

 ركحذ تك اودنم

 نآل قالتلاريغ ل
 ناكملاو نام زلا

 ىلع ل ردصملاو

 هام ل رءقمللا ةغيص

 6-10 1 أ لق ناق

 اسهم داو لعل

 اذاق ةرد ىلع ةهؤرص

 لبق راف فور اةرثكل

 هذه نيد ةيسائملاأه

 ىد لوععملاو لعل

 اناو هز وىلبءمهواعج

 ناكملاو ناهزلا نال

 2 ل
 لعفلل دا اهن وك ق

 نامزلا ىلع لومحت

 ام هداحتال ناكملاو
 ناف ىتالثلا ض#ب ىف

 | مددق مل ليف

 انت وكل الو تلالا

 لوعقملاب . نيهيب-ك

 مسا لاق ) ىرورس )

 للي نا لوقا ناكملا

 ناكدملا مسأ مدق مأ

 ناكملا ظفل ن5

 نوكم هلصاذا لعفم

 1 الامم هل را آ كلذاو موقلا مالك نم موهغلا وهاك ةدايزب اهم

 _ ميرملاو نفل نركشورافا 2 ( ةلعفلاوةل الل ) نيعلا - 5

 سامعالا_ هلام ىا 1

 هو

 1 ضوقنءءاوس امو

 ا 1: معحسالا ةرمأ "ناكل تكا ضوء ريسعإ وأ 000 3

 لصالا وه الامذمناىدنعو حاتذملا بحاص لاق :

 : صوعل لكيم

 , ةقيتلا ىفاذهو بلحومت هلثءولوالل نا دهشتةدايزلابعرذتلا ةرثكو

 ةل الا مس دا قالطا زاجلاب نلطا قو ناعم ال نكل هيف بلح ماحب امل مسا

 :نويفرصلا ( ءالعلالاق ) لعفءهتةيص نا لجا نمو 0 همثنمو ) ديلع

 ميلا 0 لعفملاو ) ) ناكملل ىا( ( عضومل ) )نيعلاو مما تعب( ل ءفملا ١

 (ةلاعلل )نييعلا نوك سو ءافلارستكي ( ةلعفلاو ) لعفلا تاره نم ةدحا وال

 ناعيرم نال وهلا اذهو هنءىلعفلارودص دنعلعافلا اهيلع ىلا

 هناالا َةلالل لعفملاو هلوق ىف داهشتسالا و ءازجالا املاس زجرلا ن

 0 0008 ونلا ءانو و ةرألا ءانب نايبا يناثلا تيبلا دروا

 هرثا انيؤتقاف !ههليصافتل ضرعت. ل كالذاو ةلالا مسا ءا نايبا اميك

 همايقا حتفلا وه ىذلا لصالا , لع قب لو( ةل الا مسا ىفرسملا رسسكو 2
 لعمفو لعقت نم ) عض وم ا نيبو هتان قرفال ) حوتةملا فرلا ماقم

 .لودعلا ىف الا اهجوم ةمكملا بلط نكي ملاملو مضلاو 51

 انه هتلاصال هحوال ىذلا مملا مضض مدع ىف 1 مل لصالا ن

 سادت :اذل] هل انلق مذلامدع ىف اهناطو هجواا نع دحاحج رخو] واهحو

 ١ رسسكي ( لاعفم نزو ىلع ) ةلالاسا ( ىو ) لاعقالا ناب لوف

 مسا ( ئحب و حاتفمو ضارةم ول ) ةئاد ةفاضالاو ءافلا نوكسو

 (اذاشمملا) موعدكم ) ونيعلا موعد )هلوك لاح هب وبيسريغ دنع ةلالا

 بز

 ق:شاام نيع لثم تاكرطاىف هنيع نوكينا هسايدذا

 ململاو نيعلا رسمك برضااك لعاقال ىن

 حوتفلا ف را ما اهم هءايفل لكلا ىق مهلا ع هلو نىيخ) رضالاو ىوعب
 نيعلا حوتفم ىف عضو وللا نيبو هسادب قرفال تي ا ممملا نإ اذ

 ملا | عراضلا ى نا كه وف

 ْ هروسكم قاضيا نيعلا مذ و همووكم َّق للعقم ءافتن الو هرودكمو

 مملا داويسكم نو ضاي هاا 0 داي -_ 2 هب | يكد ايف 05 هلأ هءوعجم و

4١ 



 لوعفملا ُ ع لعافال ايقيع )ع لعفن نم 0م هلأ و هلي رخل 0

 متت

 « ه١ ه

 2 عجف( ناكلا )م م( لن

 ا 000 د املا هب وءوةلالامسا قصف البرك عال 0

 لوعفملا مسا ىف سماك هفدحدعي هعراضملا فرح عض وف ميلا تذنز

 مسا ىقان ركذاع لك هريغ نود عراضألا ن ٠ اقتشم هنوكب يحاماو

 | لعافلا نيب ةطساو تناك ناو هل . الاناللعاغال ان انتيمانلق امي "و زعاقلا

 ا ىوقاو مدقا لعافلاب اهعلعت نا الا اههب ةقلعتمو لوءفملاو

 ةضصقانلا ةلعلا ناك مديل لعافلا دعت نم تاودالا اولعج

 ىئبملا نم اًقْمْش» ن وكي مرج الف ةياغااو لعافلاىف ل وعملا نع ةجراخلا

 نايبنم غرف امل لوقا | هرثا لوصوا لوعتملا لعاقلا هبركياعبام ىهو (ةلال1) هلوقو لعافل
 ناب ىف عرش لوصفلا :

 : لث وهو 00 سعت هلالا ىلا هتفاضاو كح وع نم اخ

 ل نهال فاضلملا مسالا وه: ف رءملاق ىقرعملا ادعاو رح :هيلا

 تارا هيلا ا ةفاضالان لما“ ىد ّق ةفرعلل نم سيل

 ةيوغللا دسلا ىف اعو ةيحالطصالا دودحملا ىف امب دارملا لوي ناب
 | سيلذا ىوغللا وهو دحاو ىعم هل الاب نيهضولا :الك ىف دارملا نال

 ْ وض اما ةغللاو حالطصالاب رب اغَتلا لب خا

 نسف نم لحال ١
 ةيشالا نان فرصلا ١

 ىؤعع هَل | الل حج االطصالا ْق

 مودقلا 0 لوانُ هغل هناف احالطصا هن عا ةغا هناف ةلالا مسأ َْق

 ىت الثا, صتخ ا مسانا معا و احالطصا اهاوانتبالو معلا و ةريالاو

 الا مسا ناو لءذم ىف هريغ ورح عيجج ةظفاحم نكمي الذا درا

 ةيدعتملا لاعفالل الا نوكتال هل الانال ةيدعاملا لاعفالا نمالا نال

 ند الا ابهعسا ”ىح ىل ةيدعتملا لاعفاللالا ةلالا نكيمل اذاوةزاللا

 ْ عرد5 اهادعامو لصالا اهناو ةعصلا هزه لامعتسأ ل ةراشأ ا

 ل ارح ب1 21

 ا_-يهرطع م

 نامزلا ادع

 لاصتاب لعاقلا مسا

 ةياكلارخاىاديكأتلا ؟
 نونلا لاكش دزع 1

 اخو ةرزوك ظمأ كلخلا ١

 ةيتقلا كن لقاع وب

 ناكملاو نامزلا مسا

 اهعضونم ضرغلاو |١ ديز
 دلع كتل راصتتلالا'

 هنامز و لعقلا ناكم اه ْ رودلا عقد نا نكءال دود لا ىف ةلالا لوخد ا نهو فرءملا نع

 ان ناكلامه الواو [
 نامزلاو ناكملا ظفلي

 ضرغلا ناك اك

 ضرعيام ليصافتو |
 لاودالا 0

 ذخا ةيفيكوماكحالاو ( دننيدنز ل وعفف الذا ايهس رعت هيلع لدا ةمزاللا لاشإلل نوكيا

 ضءب نعا هذع 07
 ماكحالاو لاوحالاو ْ

 ىعناىف نادجو اما |

 ناكأاو



 ظ ا د قالث ردع باد
 | هققا و مم غلاب لعفب ند اذ 5 ناك انوا و هيق هم هن يملا حت هن 0 كاد ىلع

 امنا اضِيا نيعلا مذيب ل عشب نمو ىشخلاوىضرملا وحن 0 وهاك || مع هناك بالا
 ىلاوتنعرارفالوا ةفخو ادارطا محقلا ىفو ىزغملا وح مضلاب لعف» ||| فذحي ىا ةموعطم

 || ىلاوتمزايموعذملاو حوتفملا ف نيعلا سمك واذا اًضنا 07 0 1

 | ارارف هلوتف اهلبقامراسكتا واهفرطتل ح ءاي واولا بالقتال تارسدكلا |
 ١ 1 25 هلاطابص ناك ناو ةثلثال الياعت نع تالا ىلاو نع.

 لعفب نم ودعم صقا6ةلانم الا هلوق نال نيعلار وسكع صنخم وهل

 ض رعتب مل امناوه_:هلاشملا داريا ىلع رصتقا كالذلو نيعلاروسكم |
 نيب 1 هنال مضلأب لعشو محفل لعشب نم صقانلا نم ناكملا مسا نابل

 الام نا مع عن امل صقانلا نم رمسكلاب لهذي ىف لصالانع لودعلانأ | نب ولاق ( ىر ورنس )
 [ىهق عقاب لعفم لعش ىف لصالا نآذف لصالا ىلع قاب هك ق عنام ْ ىلع ثل اتلا أي ليقاه“

 رهكح راص مضلاب لعفم مهءالك ىف ىنتنا ال هنال مضلاب ل_ءفيو تاذكو ||| ىتعي لوقا ةكرأا
 |١ ىس 0 14 رمل لا واخ الؤ ل_2ف | - فاي لش 0 ١ لعافلامسا رخآ ىئد

 || ةقفاولالصالا وهناك ناومضلاب ( لعفم ) نيعلا مضي ( لعش لوشرم) 5
 نال ايدل انه كد لو مهمالكف ل | نال برعم هلا
 م )العشم مهصقر تس اذه نوكي نا زو<و ا كلا ْ رخا ىاءاتلا .

 هل ا نال همدق سمكلاب ( .لعفم نيب .) مضلاب لعشب .عضومىا || 00 لماتلا حا
 اذهو روصخ#ت ريغ هناف مح“ !ايلعفلل ىطعا|ه قال طورصمو روص# | 0 هل 0

 محلب ( 2 تا ىظنالا ىلع ىردقتلا با ررعالا مدعقب ا تار ا

 3 موو رع عا فدا راد صدر ْ
 الثالدبلا ىلع كسدنملا واكتسنملا ى هلوعب نار هاظلا ناعم هوك ةظفاوح |

 مهوتبوا اعف كيرلا وهز ءفلأ ىطعا امنا تاقوطعملا 0 لبق مم و

 تادودعملا رك ذب. ءاجر قدص ىلع بطاخلا نوكيلو ددعلا ةقلامم كلذ

 1 'ةعر اكمل فرح

 ا سلو اهءضوم َّق ا

 ١ اطفل رخآلا لبقام
 اريد_هنوا مركم ون

 5 اذه هت "رع وهامو

 ١ ةكرملا ىلعدؤاني اماو ٠

 ا ل و لا هللا ىن لضالاو

 18 و قرفملاو برغملاو قرشملاوعلطملاو تدنملاو رزهلا وز ع 0 تع ىرشالف نو لا
 لا نا ةساوش7و 090:5: 7 ه4 رد ل 70 سس همن

 1 هذه و ددعلا اذه صد صو ) دتملاو 3 نكسملاو | ىلبص هادم اهلا

 00 1 ن 00 ىلع 0 اد 7 مل | ١ (ىرورس )ىضراعلاو لعفملا ) اعنا ”ةفرش ا 1( قابلا : رخفأ اس' تحن وهاما ]8 د

 نامزلا مسساو

 * لدم ع



 0 0 ل

 7 سس

 5 موا

 ىئالثلا ف نامزلا لأ لاق 'ثيح كلذ لاا - 0 نا
 ردا ل ةئباا ص وعملا ق قابلا - وع اهلا نو كك لعقم ىلع 3 0

 تدفالاو ترمول بابن .ه نك نأ 0 هزي-غ قو لاثلل قى ليم ا :

 قف لفي نم لَ 1 اذلو ميد ا! برضي بام داراو هعالك مت

 اهتاجج نءو نيروك ذملا ريغ اهرساب تالئملل الماش تختالاو هلوق

 مالك ىفو هنم نيعلا. حوتفم نامزلا ميسا نوكيف ماللاو افلا لتحملا

 ناالا باللا اذه ْق دعو مكح لثم ىو مكح ناب حيرسمت مهضعب

 حت بحد لثم ىولط مكح ناو كلا اذهلاثما ىف لعفلا م

 ىخاضيا هبلا هيلا كدشريو هيلع لجلا يدع صقانلا ليلداضياو لوالا

 مسا ىا ( هناف ) حاععلا ىف ه حرس اه مخةلاب لعفم ىلع ىلا هردصم

 ا ريغلا ىواولا لاثملا ىف ىا ( هيف هنم نيعلا رسمك ) ناكملا

 هتراكلهلاثل ضرءتملونيعلا روسكمىف ( دع ولا وحن باوبالا عيجج»)

 اليوهرادتعا

 0 هتاعل هلاثأ 00 نيعلا موعدكم َّق )0 1 ىالو) هلصا لع هنألو

 نظبالىتح) محأن ماو عيبا ىف (س.كامناو)نيعلا حوت :ةءىف ( لجوللاو )
 00 زونانظا متذ ولذا نيعلاوءافلا متذب (لعؤف هنزو
 دجوب الرممك!اءالعوف نال 35 رسكلانلعوذ هنزونا رسكلا ف نظبالو

 كح افا اولا عمرسسكلا نال خذي موعيجلاف سدكامنا ليقو (. ممالك ىف

 ناد_>ولاب حا اان دعوم ن٠ فخا نما دعومذأا هعم ةحقلا نو

 رسكلاو واولا قال ةديعب ةجرف:م واولاو محتل نيب ةفاس 1 نأ

 1 ىف ريظنلا مدع: نوكيال ىتحاضيا مل ( 1و امهنب هي رق اهثأف

 دكب ( لعشب بابو م هتئيصو ) سعاك ممالك ىف دوب ال العم نال

 اانا ءاالا) هاو لا زك م ) املك ماسةالا نم نيعلا

 نيعلا مكب ) ناكملا مساىا (هناؤ )سسكلاب لعش نم ىواوالذا ( ىفايلا
 لالا ناك ناو رسكلاب لسعشن نم ىنايلا صقانلا ىف ىا( هيف هنم

 نال( تارسسكلا للا وتنع ذا ىبرملاوحن ةقفاوهللا روسكم نوكينا
 ىلا عت هللا ءاش نأ صقام | باب قي هت اك ةرسك م للا قو نانريشا ءايلا

 ةايدإ | نعا نان ريدقت ناريخالاو نخعلا نسل هو 2 2 اههيدحا

 - ب. بهجت تيجي بس يسب ب ببنات ياا اان تدهس ببههمم هديب نحمس مس هس بحمص

 اماولاق (ىرورس )
 3 وفا ةليكشسم# مهأو5

 نه لسيعمم نيكسملا

 لاك رعفلا م

 ىلعءاهلا ىقاطا اما

 ءاهريصتا ينال ءاّلا

 عقو مع نلا ضعب ىف
 ل مه الا ل انا
 ةيسانع ضيعتللولوقا

 اا نيضيعنلا نا ىهو

 روطاخا ىف نامزالت

 ل انياب
 م هناذ نادح ولا

 1 ا ل
 اذكو نوكسا |اهمزلي

 مهلا عم نوكلاو

 ) قر و رمد (

 ريغ ند ندعمص و لاق

 غرف ال لوقا ىتئالثا
 لعافلا

 هد ايم

 مسا ناب ند

 قاعت امو قراثلا نم

 هم لعافلا مسأت

 هتؤيصوأةاطم و داكلإ



 لسع د ا عشال القت

 5 ةفخ ءاوتسالا ىف

 ْ '(ىرورس ( لارءسالا

 ةسعلابأل 5 7-6 و لاو

 | لعاق لوقا رابص و

 ( هل و35 اما "يم

 نا عجار 4.5 ريدم

 'ئ ىالءافلا مسا

 سيم وحن( محقلاب لعفف نيعلا مدل لءش نم ناك ناف 0 ميرا مك ١ ل_هالمسالا نءنزولا
 مسالا الذ ىنعم

 ١ : و

 (لاج+ ولاغي وقايسو راجس
 ٍي راه !نم ناكضو 1

 | نيكلاولغبلاو فيسلاو

 نزو ىتعي ا

 ةغلاي 1 خلا 9 ا :

 7 عطاغلا ىو مزاجخا

 6 م4
: 

 كة

 ظ | ريثك لعافلاو علا
 | هنان رطل لامعتسالا

 ١ ةفاناواهلكلامفالا ىف

 كّشالو ب واطم هو

 0| بدسب "قربا ريغ نر هتغيص ركحذ نع امهم ىف اللا ضءبىف

 1 ء ( لعفب نم (3ةدسم مسا ناكملا معا ااه ءاعهلج ءاعدتسا
ْ 

 راستءاب هتئءيص فاللت>ءا ناك امهنال ليعد_بملا ند لعامال

 نوكي اما عراضملا نيع ْق ىالت>إلاو ع راض ا نيع ةكر 2 ولا

 للا 3 ص

 نو كد :نانيءل ادباج وةذمهديعنال لومفلل ىبلانودلعاقال ىيملاف

 اهريغ نود عراذملا ن٠ ق ل هجوأا اذهلو لعاغلل ملا نفاقتس ثم

 مساعي رعت صخو دودلا ريغ 4 5 لولا هاف عقو ناكل

 ق:ثءوهو نامزلا مسا فير-:لاحاو هءاكحا نابوركصذلاب ناكللا
 || ةرتكل ةسياقملا ىلع هماكحا ةفرعمو لعفلا هيف عقو نامزا لءش ند
 قره ةعيصلا هدهنا كتالذا هو نا زاخ انوناكما ما لايعتسا

 ناونءلا ف مهتداعترح امهناب دبس انمل نام زلاىف زاسجمو ناكملاف أ[ ريض اماو رابص ومن
 هعيصلا نا ىلا ةرزاذ 0 مهو ١١ كالا امذد نامزلا مس ام دعت ىلع

 هفذحا 5 هعراضاملا فرح عضاو“ ( 0 تاع نو 2 اهه5 لن هك رشم
 ا وم ل ا م 1-3 ل

 دحاو كن وك ىف وعءفملا وناكملاىا (اههنيب ةيسانا لوعفملاؤ تدزاك ) 1
 | نع لعفلا غل ايل

 | ناو را.صو<لعافلا

 اةغلابال < يح لعافلامسسا
 ا را_ص و هلاثم ماعم

 ١ ديد_ثنو داصلا مح

 لوءفملاىفت ديزاكناكما مساق ( و اولادزيمل ادن ملو )لعفا عوق ولالحام هن“

 مسا ةغيصىأ(هتغيص و لو عفملا مسايا | ( ه,ناكملا مس سبتلبال ح )
 ( نيعلا حوت ةةملعفم ) اهلك ماسقالا ن نءنيعلا معاش ( لعشب باب . ) ناكملا

 ةحوتذم ىه ىِتلا ةعراضملا فرح ماقءهمايقل ملاح وتؤمو ةئفاولل

 كاكلا هك هيلع ا ) بهذ نم هاا بهذملاك

 ىلاسإلا لاثملا مكحنا رعركحذلابىواولا لاثلا مكح ءاندتسا صخالو
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 لعفذ سسكلاب لعش نم ناك ناو برغملا بحاص هب ح رص ظقيمو

 || ناكح ناو رامتلا بءاوهورسلا نءرعسملا وك ةففاولل ريسكلاب

 ىلع ةلوهسلا وهو سدا 0 00 وحب محفلاب لعفف مع كاان لعش ند

 ميما نا 5 ل 2 هللاءاش نا” 0 6 هوص وم نسل سايق وهام

 و2 فعاضلا م ك2 همك فعاضملا ىواولا لاثملا اماو كالذك

 مكح نا لاذع لديواسبا تفرغملا فندءاضص 48 2 2 وب دونت دو

 مالكح قو تب رش ألا ضعي نع هل هر حر مدتاامهضعب لاك 1

 ن اص غ9
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 ااا ممحسسسسماسسساب7و ك7تبججج"ج  ..-فف5ففظتسُسلُظا7ُلاتل اماما ااا ممم

 كين سس 9 , دك 5 6 5010 7. 4 . ١

 دي ا
 مك

 لوعفم ( ريصد) جح ( نسا امتاالا لوز قدرك حا ريغت نا مل هرسدكو

 ( لعافلا ريغ عا ) ىثالثثا .(لعافلام اب )ريبعتلا ق(اهئاشما ) ىتالثلا

 1 لعاف ىلا )اهم ( لعش ند 20 محد )ع لعش نه ( ىف اللا نم :

 مضب ( لعافو ) نيعلات# لءش نم نيعلا متل ( لعاف سايقلاوأ|
 لثم ناك ناو ىنال-ثااى لعافلا مسأ نا عل نيعلام وعكم نمنيعلا

 عضوم ىف ةدايزلا سيل هنكل تانكسلاو تاك رخلا قاطمىف لشن

 دهح و رصان 4 رصنب و4 هناكر خ اهزك ١ىف تاك رحاالو ةدايزلا
 وهف لاعفالا باب نه لعاشلا مسا اماو ريبغت هيفف داح وهف

 ) 0 دن ةأحا وأ )لعافلاك / اًضنا ( قداثلا 220 ه3

 رودصلا ةهج نم اما نا لءفلا قلعت ىف لولو لعافلا نيد 7

 ّ ا 3 3 مد 9 55 ا . !| هه < مه اما اعلا ًَ
 ْ اهالوقالوعفلل ليعف ْ يءح ا نس: لو 2.9 لو ىف كع ودو هيد 000 ولع اك

 رك ذمكءاو:سالاىطعا |
 د_:عليعف قتنّؤلاو 1

 اقاطم درججلا ( ىثالثلا ريغ نء ) لوءفملا مسا ةفيص ىا ( هتغيضو )

 ) رح ال11 قام ع ( هند اسلم 16 2 ( لعافلا لعافلا ) 3 00 هعيص نى (

 ري - ءاصضا ا ونيعلا محق ( ( جرم 200 ( و هإلدقأ اعنا اريدقتوا اظول

 ىثالثلاريغنم(ناكملاو نامزلا ىعماو ) ىعْلا ( ردصللاو ) نيعلا مت
 ا توسل ناكلاو هزاخلا ةهباشمل هنم لوعفملا مسا ةغيص ىلو

 ىهملا ردصأملا داحاو 003 )ا 4ع )ع المخ ) لعف لعغا الحماهن و كص

 ىبعسا ىف 00 2 اميه غم 3010 ءيص لمعت ) ىاالثلا ضع ىف امها 1

 ناكملاونامزلا ىع“ا رك ذب ملو درجيلانثال_كانم # ناكملاو نامزلا

 اهلاودا ليصفت وةشالا ناد ,ضرغلا نال درججملا ىنالدلا ريغ نم
 نامزلا ىمبسال نكي ملالو ضع نع اهضعب ذخا ةيفيكو اهءاكحاو

 امهتئيض ناك 4 لد .صاقتو ماكحاولاودحا ىثالثلا ريغ نه ناكملاو

 مولا مسا ةغيص ىلع هه مح مل ارك ذ 0

 ىعلا ردصل دانا ا ذ نع تنغاو لوءفملا مسا ىلع اههيمسا

 هش ىف لصح ناك ام

 ش ناكو ةلل ةوف هرعة دم 3

 هدادحاو هؤاناو وه 3

 ايكيك ناك كل دك

 (ىرورس) داوزلانم |

 ةمئه نم قمحا و لاق ا

 لاؤسلا دروىالوقا |[
 نولنءالو هلوق ىلع :

 ىاوه مهاوش بيعالو 1

 0 04 م ل ا ةدانزلا نوكىف هعراشلا هدم يان لا 5 :
 هقاَج ليك !وكب

 لاق ( ىرورس ) ْ

 ىف ءاوتسالا ىطعءاو

 ل وذ ىفو لوعفأل |

 ل2 ل اضباأ دنع ١
 . ليعفلا نيب لدعللاهلط

 نوكيالثاىالوعقلاو |
 مدعو وءغللءاوتسالا (

 ا«.3لعافللءاوتسالا |

 هيف زو<زوجاك هلاف |

 رهالا سكعن لمللِيقناف ا

 ءاوت_سالا نوكي نان[

 لعامل ليعفلا ىف ا مح اناا خا

 لوعملل لوعقلا فو |

 يجن هنال اكد ]|



 ىلع لادلعافلا مسأ

 مالكا ْق لعافلا

 ١ ناد لوشتلا اذدكو

 ورد بورمضم لاو دز

 ١ وو لاق (ىرو رسم 2

 1 ىا لوقا ,مهاسطعا

 ” وق 12 لاول درو ٠
 هكا د1 را.شعاب لس لعفلا عووو رادتعاب سل ن ل لايعمل اك 5 : 0

 قنا ديفا اذه 'لوعنوا ع ع اعقاو نك ريغلا ىلع ةدايزلاب ا 4 0 هد

 ٠ نالف ىا وه مهلوعب (

 ليضفت ْق |

 ا زكا ىا

 .رملا نم ”ىحجنل

 مث ع اطعا

 نطل
 رهردلاو راتبدال ءاطعا

 ءالي الازم مه الواو
 | ليقناف ءاطعالا عع

 ىبالثلا ريغ نمل عاشلا مسا ىفان 2 م ( ةلءاقورح زا دا( رذع ردعتل 0 ا

 || مهفو( ماامضي ترضءراصف ) ىوفشلا جرا ىفواولا نم ملا برقو

 نم [بهتاب مح مل

 ١ ءانب مدعل ائطقديزملا

 اوك امهنم نراك

 | مرك او ىلواو ىطعا
 | .اهارك ادشاوادز زم

 | ىارففا ناكملا اذهو

 [|اذهوا ا دانا
 ١ ىا' رصخا مالكا

 قادما نا نم ىلا

 وهو اسالقا دك ا ىا

 سك دنع ىبنهلجر

 #« حتا
 ا اوهوز ) كغاف هما ملا نرخ نك لاو را ان اعلق

 3 5 ريغلا "ال رمل قو قة م دوصقملا ريغل لماش سذج
 آ ىل_.ءاقلا مسا جرح ل وءفملل اذه عراضألا ني ا (لدعطلا ن 0 : ١

 ناكلاو نامزلا ءاعماو لدا هلاو ل !ءضخالا : لعقاو وو سم مق ةوصلاو

 ا ةاكلاول لعافلا مسسال اما هريغ ناد عراضملا نم قرشا امناو دل 0

1 
 و هيلع عقاولا .ىر# ىئرجوا ) لمعلا هيلع عقو نأ هلوقو ( متل |

 ا 08 هن مو عع وهذ حور مدع كاع و دداوم وهف انرعذ تدجوا

 لعق ند قام مك ند عولاو رذعاو م لوعفملا ىي م 0 | ءاعمأ

 0 (لوعف٠ نوو ىف ) رجلا ( ىالثلا نم هتغيصو )اذ اريح اللال ةيهاملا
 ىكجالوءفو اليعف نا ن٠ بسام ىلع اداععءاديعلا اره امناو اءااغ

 مسا ىف انرك ذام سايق ىلع هن لعفام مسا هنال هل ىمسامتاو لودقع مع

 ةبسانل) لوعفلل اينيع ( د و رسل لعاشلا
 ماقم ميلا لخد 1١ لح داؤ 0 هساعاف مجالا( ام وعم ىلا دانسألا قف 00

 ةماقم يي هنأ وكل ةكرح كرحو هقذح كا ةعراضلل ( دئازلا فرش قرا

 ا ( سدكي لو لاعفالا تاب لوعفم سبتلبال ى- نمت ) هازل
 عليا يقيد ا مدمن ءارلاو ميلا 5 ايراد اق )كلل الا مساب

 ءارلا مث" ردع ريدقت ىلع اهعذو نيعلا مح# لعفيو ( لعقي نم عضولاب
 ارمي راق )اه رف ىلءنيءلارم 0 :( رءفن نم )عضولا ولاب (و) |

 ءاتلاب ”هلءؤم اهاو( ءاتلا ريغب مهمالك ىف ْق 00 مادعتال ملا ع عرس 7

 5-2 وماي

 0 اع رات )واو 1 اهنمدل وتف رمءالك ىف ريثكف ةمركم وك
 لامفالا قاب ىا 0 َ ا

 ظ ان )ردت 5لاءفالا تال وعم ىنعا ميل مطوع لكلا ىلع سأ. تالا ْق

 ارا ردت ىلع هن سبتلا اذاعضوملا ريغل ملا ( عض وللا )نإ نوت

 «#ارود#



 هوضتا م - 5 0

 صل ق ناك ءا و ١

 نكل اهلكوا هنمْرالا ْ

 ةنمزالا ضعب نكيملال
 ناك ضعبلا نم ىلوا |

 عيبا ىف انور رهاظلا
 لقد مويس ناأآلا
 اهطعب صيصخخل

 نال لاق (ىرورس) [
 هقصال' ىكج لة فاأهيف

 ىل_ع ءا اذه لودا

 ىلع ةفصأا ءان مدقعت

 صمالاو ليضفتلا ءان |

 ىلع لدب امذا كلذك
 مدعم تودثلا قأطم

 هتدانز ىلع لدام ىلع '

 الو لاق ) قرورعم (

 لوعذملا ليضفتل *ىحي
 ليضفتلا ما ىنفلوقا |

 طارش .بتاره هنا ظ

 لع افلا نال لاَ

 ناف لوقا هآأ دوصقم |
 ىل_ءافلاب دارا ليق

 لعافلا مسأ انهه |

 مالكلا َّق دوصعملاو

 ةلضفلاو لعقلا لعاف

 لوعذملا مالكلا ىف ٍ

 اا :مهد وصمألاو

 لعاشلا الق لوعذملا

 0 ره اع اريدقتوا 0 1 آلا

 هيفلبقتسملا نكيملاع ةنيعلا 3 ويكملاع د ونيعلا روتكف ليفتشلا ذأ
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 دازتال هنالف واولا اما ةدايزلاب ىلوالا ىه ىتلا ( ةلعاف ورح ) ةدايز
 قرا ذح ىنعم الذا هتدايزف ةدئاقلامدعلف ءايلااماو ىماكل وألا ىف
 كلاب سا.تااللف فلالا اماو سانتالا مزإب :هلعف ولو هلثع ناسبتالا مث
 | سك لاحم الذا | ( مبملا مضو: ةيوذش هن و 5 3 واولا ند معلا برقو)

 موع مم اما ةعراصصملا ىرد ىعا ةماقموه مقأ قشللا فرالا نال

 ' مطينا هجولاف تايسادسلاو تايساّخلا ىفاك حوتفءوا تايعابرلا ىف اك
 نيب و )لعاشلا مسا نيب ىا( هذين 1 رفال) حلا نود مضلا ريتخاف اف مج : وأ

 روسكملا درجلا ىتئالثلانمناكملا ساب سبتلال مج 0 ( عضوملا مسا

 ّ : به دسم سا. 4 هلاو ) لوؤعمملا هع ص ىلع لعاقال تاه دره 0 ( نيءلا

 نسانكلاَو لءاف نو لع لع ( عفانو ه) نها نم هال رج الا ل0
 دك نس ل ا عشنا نه ) هنالرخالا لبقام سسكو ميملاضا عفوم
 ىلصتا اذا ىا ) ةيراضو< ىف هك ردا ىلع ثدي ل ءان لذقام 0

 مس ١ نا م 2 0 ركمو هراخل يامل ءانأ اهلطم لعاقلا 2 وحاب

 طسو ةلزعع رالض) تسانل اولا لبقامىا ( هنال ) هنال ) هلوؤو ترم لعافلا
 ْ لياعت ) ىف طسولاف ىرأال با [عالاوك) 0 هب ءام | لاصناب ) د ةيكلا ظ

 ( دك أاتلازون لاصتاى ةملكلا رخآ ناك اج ) ةكرخلا ىلع ءانبالال ءانيلل
 يمةيلكل الزل راع رتل 26 ة.سذااءاي)لامعتا(و )نيرسضا و2
 يد (وزءائبلا ضورءل نودسلا ءانبلا قلصالا ناع 2 را ىلع ئيامنأو

 ناعم هلوعمملاب ى اد 0 10 مسا ىف 00 لصف 00 ةءدع احلال

 هب لعق لاعبه لوءفألا دا رألا نب ردصألا وه 4 هل َّق لوعفلا

 دنا هيب | ل ا 0 ل ل ا لا مسا ها يملا أ اموف مريضلا ر 1 ربا قرح قذح هنكلديلع 0



 ىه لوقا ةهبشملا
 لهو نه قةدم مهسأ

 لعفلا هب ماق نمل مزال
 مسا انلوَمف انوبثطنف
 هريغو دودملالواستتب

 ار 0 ا ا عم 8 ١ لكلا و ملا نمسا عا دلل

 فيسلا ركذ اذهلو بالاك (ةل الاَزيب كيش )مزحم نزوىا ( وهو )
 ظ (قيدفو)م رك ( لعاسال ةدلابملا نيبو ) ةسغل ايلل الاثم هنوك نيعتيا

 و 2 راماو 1 جر 3ةةدشنابئاوق ل ِح - لس 5 رس 1 نيالا فريف و.ءافلا مضت ( اك اهلا هذ 31و ءاعلا ضل 1

 ظ عجبا نيب د ا هو نيعلا ديد و ءاقلا مدي (لا ذاب لاوطو ]تاك ةقتكملا ريغلاءاسعمالا

 كد لو لعافلا هيلا نو لعافلا مسال 0 ما ردححنملا

 هارها راهةشا عم مزهىلا ىف هيلا هداشراب ءازتكا | امه هكا رشا
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 نيلاثم درواو اههيف نيعلا ديدشتو ءافلاح#) (ةباسنو ةمالعو )ميخبا ىف
 و<وءاتلاب جا اهتاوخاىلا ةيسنلاب نزولا اذه لامعتسا ةررياك ىلا ةراشا

 ا هبلا ةراسالا ا مح م1 هل | هعتسا ةرك ىف هما رك ةرهشا رابص

 ةكصخو ) نيعلا مضو ءاقلا منا (هق ورتو)نيعاارسسكب ( ةيوارو ٠)

 ةغلا نيءلا نوكسو ءاغلا مضب ( ةكحضو ) نيعلا فو ءافلا مضل

 ماكنا انو ورمل
 وه 1 حجار لمعلا هب

 هريغو لوعفملا مسا

 ىدعتملا لوعفملا مسا و

 ائوةوةيدعتلا فرح
 هنا الاءججا لعافلا مسا ةغلايم نازوا نع هريخأت ىلوالاو لعافلا مسأ هع 1

 ةدارزلا هيذ ذا ليضفتلا

 .لصا هيف نامكحح
 جراتويئانل وقولعفلا
 مزاللا لعاشلا مسا

 تون دارملاس ياو

 ) ريطءهو ماه-سهو هءادجمو ( هاسبيقع هدرو 2 2-0 تحات 1

 منا قاننؤملاور كاملا ىوت ديوث 1 علا قءاغلا نوح هس لل يس ٠

 | ءانلاب ىلوالا ةعيسلا ىف هناالا ريط٠ ىلا ةمالعزم وهو ( ةريخالا

 نهتلقل ١ امهيف ءات:لا نودب نري_خالا فو ثن ّولاو ركذلااق

 لصالا ىلءاهب فوصوملانو كصصرالنا ىضنقت اهناف ., لامعتسالا و
 وه ىذلا لصالا ىلع اهريغ نا هم عنو ءاوتسالا مدع وه ىذلا ةعوضوم َّت اهنا

 كانك وثودملا
 ثنؤملا ىقءاثإاب ( هنيكسم مول وقاماو )ُثن ُؤااور كح ذمانيبءاستلاب قرفلا

 ) ةريقف ىلع ) لومصد ةريخالا ةعستلا نم وهو ريطعم نزو ىلء هلا عم

 ضيقتلا ىلع ضي .فنلا لولاك اذهو هانعع هنال ريظنلا 00 ريظنلا 0
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 | نيعلارسكو ءافلا تفل( نثخو ) امه( نسحو )امهمضب ( بنجو)

 أ رابتخاو ( ةرورضلل ) سا.كالا(ثالذ عم )لعافلا مسا ( قبا نكلو
 ةلتعدا رحبروسلاو مر

 نهو كيش اواو دراك

 هانركذ ايف لعج ةهعئنم

 الانا سلا ,علتجا

 ىف عازن الف دم فرح

 ا ادع سف ندلختل
 كلل سس دحر |
 اهدخاةلخأ ىف اهعيج ؟
 ,ملاىتاثلا و ماك الا |

 ثلاثلاون سذتالو< ١

 لهو ماهتتسالا |

 ىنقلاعبارلاو نب رضت |
 نب رضت كتكف 0 , 00 لعق نم نيمعلا نوكسو ءافلا محب ) سكشو ) نيعلا رم

 ضرعلا سهاللاو

 نا محن الا ودع
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 ةفصل اك ةئمزالا دحاب ديقع سيل هانعمن ال ليضفتلا لمذا جرح كاذكو هنالف ةدنلا ىف فلالا
 ْ آ. ىفاماودحاولاب سيتلت

 لك ةبسانلىا ( اهتبسانل) عراضللا نمىا(هنم) لعافلا مسا (قتشاو) 0 امرا عملا
 أ| (هريغوةركنل ةفص عوقولاىف )رخ الاعراض او لعافلامسانم دحاو | ماهيف نوال ف دختام| و

 .: هل ناعم امهناالةدايز ومركلا هلتدنت صخ22مركأو 2 ركع ةهبشملا

 1 َ؟ 0 "امك ع ا
 سايعل اريغ ىلع ملل اب ف رعملا ردصملالعاو اهركذ مع ىلا تاهباشملا نم ١ 54 درو ل

 ناك اهي ( دردملا ىثالثلا نم ) لعافلا مسا ةعيصىا ( هتغيص 1 ا لاقاماواهعض وفالخ :

 9 اان ااا 0 يع ا عم د3 للا : 10 ا 7 هدرا نذه ع ا نس ديقلا اذه كَ اماو "5 ا 0 زاج 56 ىلع
 7 هلا سمالا لوا نء مكوتإ دال ) برع ن 0 لابقت تا 2 1 ( : فر لوالا نو دنا
 . ءايلاو واولاوهو لف

 : نكن هن اله دحريغ ىلع

 : فلا( درك 1 01الف ة قاتلا و ك١ وسفلالا

 و2 رخاف رح قاعدم
 1 ا
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 ريدقت ىلع ( ملكتملل اهباسشم ) لعافلا مسا (هب ريصي ىمالا لوا ف ) || "7 سس

 | ىلعوزعاو برضاو رصنا وحن هتفلن لصالا وه ىذلا فلالا مف || حما 0

 ١ لومجلا ملكتملاب و فقولا ىف ىمالاب شبتلي اليقث هنوكعم مضلا ريدقت
 : ىلعو برضي لدم ىف ريتا لا ةوكلا نم لولا مزلب و ب لثم ىف

 | ج وردلا مزلي و ٍلعي و برضي لثم ىف ىمآلاب سبتلي رسسكلا ريدقت

 | ريغ نمةدحا و ةعفدامتع .

 | كرحم ديف غدملاوةفلك

 | نينكاسلا نم ىتاثلاريصيف

 نوك_سلا ىلع هناشال نايعالو زيصت لم ق ةعضلا ىلا ةريكلا نف |[ 2 0 0 1 ع . ١ .٠ 6 5 د 1 5

 ا ال ديك اهيا شم هي يشل ضل لإ ىف نا دالا ناو | 1 كلا علا
 1 ْ آ ْ اذهامهنوكسل صلاملاا

 ارو_سكم نكيمل اف ع راضملا نيعىا ( ةهنيع رسكو )ةرورضلل ءافلا

 هرك ذب مل اذلو سكالا لع ءاهالا وهوأروسكم ناكااف مكح هيم 0

 0 ا ار داما ا ا ةكرح ىلع بارءآلا ةكرح قلطا مح#لاىا بصنلا ريد لعافلا مسا نال

 | نينك اسلاعاقجا موق

 نيع بص ريدقتت ىا ةيروصت ةهبا_ثمأل ةراعت_سالا قيرطىلع ءانبلا | 3 000 1 1 1 . 11 قدلثلا و ولا
 نا : : 2011 1 ا للسطو نك ال

 نوكيىت < أ وصنم ناك املاعايتا أ وصخنم ْن :كي ملاعق هنم ةماعتساال عرابملا 01007 2

 ل11 ول ا تا ءز ود طال
 . ةداي زلا مالا ناكو ( ةلعافملا ىضامب اهباشم ريصي ) اب وصتم هلك ريغقاوزوجلب ىرعو

 ريغ ن م ناكناو ىضاملاب شانجالا عفدل لايقيادس أ عدا نف لوب دعا

 : #0 اذه

 : ةدايزلاب فلالا ص خو ىضاملا نسب و 4 هلي قرعال (تلالا لح دان لدم



 ا

 ا ربا |]#|]|]|1 ]|1 1 1 1ز|1 1 1 ذ1 1 0ذ10 010 1 0 0 1010ة0ة 20201١41

 5 ميج 7 7 7 ب 3 077 يو

 85 2 8 0ظ 07 مد .

 ةغيصلا مسا لعافلا مسا ,هلوقي دصقلا سيل هنالرظن لاقامفو |

 قفل

 لوعفملاال لعافااوهو*ىثلا لعفاممساداربالب لعافنزو ىلع هيلا

 اممساهنال براض ون هب ىعت اما ىنعي لعفلا هيلع عقونم ؛مسا هناف ,

 لعفملا مشا اولودبمل امناو دعما اذهو ىوغللا لعافلاوهو ”ىشلا لعف

 لعفتسملاو ,لمفملا تآي مذا ”ىثلا لسعف ىذلا ىنعي لعفتسملاو

 لعف ىذلا ىنعمب ءاح هناف 0 هلا فال ”ىشثلالعف ىذلا عع

 ركذملك لعفلا لعش ملنم ىلع لعافلا مسا اوةلطا اناو ”ىنثلا
 ةغيصلا هذه هل نب اهث بلغالا نالرماضلاو لهاملاو جرحدتملاو

 الف لعفشنا لعافلا مسا حالطصالاىف ىم#ك ىتلا ةغيصلا ىا
 دو-دةلاريغ لواش ( مساوهو ) جرذملاو عر دعاقلاو متاقناك

 تاوذلا ءاعسا ور داصملا جب رح ' ( عراضملا نم ) تاذلاب 0 )هلوقو '

 تاكرااىف هأنأ همز اوه ريغ نود عراضملا نماقتشم هنو ؛ مكح امتاو ش

 هناكف ىضاملانم قتشم هنا ,هضعب مالكح نم موهفملاو تانكسلاو

 قريقتلانأو عرداضلا ىلا ةسنلاب لضا ىضاملا نا ل
 لخديف ةلخجاىف ( لغفلاهبماق نا ) هلوةو لقا ىضاملا نم قاقتشالا ىف
 ممبوا هنم دعشوا نالفنم برقم اناوا رم لياقم دب ز ونحت هيف

 اثدخحاي موشال لوءفملاو لعاقلا نيب ةبست ثادحالا هذه ناذ هعم

 احن سدو ةرودكا هيلا بسام ىلا بدم همايقنا الا رخالا نود انعم

 ءاعسا مب رخف ايعمايم دحاب ماق ا 6ك ينيك هيلا بديئاع همايق ريتءيالو

 ةدايز نال ليضفتلا لعفا نوذ هل الاو نامزلاو عضوملاو لوعفملا

 لوشنا ىلوالاو لعفلا ه.ماقدنا هيلع قدصيف مركح الثن مركلا
 عصو مل لعافشلا مساو ا ظمأ ل 3 ه مهأ لوهجملا 0 كالذو ماقاملا

 كالتتناك هلقاف تاذب متاق جمع عضو لب القام هنوك رامتعاب ”ىثال

 هلوقؤ ) لقاعلا ريغ ىلع لقاعلا بيلغت دصق هلعلو ةلئاع ريغواتاذلا
 بحاو ورفاكو نمؤم وك هيف لحدف عضولا بس ( 9

 ةفصلا ج رح و هللا ىف ملاعو صاض سرف ىف ماضضو قابو متادو

 قدس يللا

 ناتليقث ءايلاوواولاناو
 فذح نم مزايف لوقا

 فذح زاوحجءايلاوواولأ
 زئاج ريغ هنا عم ريعكلا

 ىتحلاق ( ىرورس )
 دخح اولان“ :نييثلي هل

 نوننا ليقنا لوقا
 ةحوتفم ةلقثملا ديكأتلا

 ةروسكمو درفملايف
 فيكحو ةدتلا و

 درفملاب ةنشتلا ستلي

 فقولا ةلاحىف انلق'

 عججىف ساتلاالو

 تق ولا هد رخلا ورك ملا

 سسكلاو مضلاب قرعلل

 فذح مل امنا ليقو

 مزليال هلال فلالا

 نال نينك اسلا عاقجا

 ىلع لخ دنال ةفيفللا

 ةلعث عفدب و ةشثتلا

 دا ةيكلا تالف

 ) ىرورس ) فلالا |

 اكن اسلا عاج اللاق

 لوقا هلح ريغ ىلع

 هلل لص ريغ ىلع ١

 اذن هردلا ند 1 تنَلَضَو ردا هسا و ثا مد 0 نالها ْ

 هس مسام 3" لش 1 00 207 : 2



 ١ 0 كده الا نواس ليف

 لا دف ا_ضيا يارا ةغيصلا هذه نوكيف لعف ىلع ءىحيال اي / الا

 (ىئالثلانه شاوزلا ) باوالا ( ىف ) لوهجلا( ”ىحب ”ر و )ىعلاو ظفللا ا ا 6 0
 كاد 5 دار نك ءااوش فرح ه5 لع ةفورح ا ىأابلك أ 0 0 5

 امر  لوالا ) فورا (مضب ) هيقأدن ' نه أس ا الثوا ه هيف ادب دبع ا 2 و

 (لوالافرللا مضب و ) مركاو جرحد رثتااب ئطالا ىف رخالا نبق <« لو بيرزعلا
 اهريغ ىف يا تانيقانا لا قا ع تناك ةيلضاا هنخا ىلا تاريخا لب ها

 لعافت: و لعفت ىف تناك ةيلصا ددكف ىا ( رخآلا لبقام حقو ) ١ 0 هنال ةفرلل ىه

 2 طار لج لا ىف )انهفيط قااك ةيضاراموا للمتي و || “تاو نسن
 كل امهيف (ىثالثل اعبت 8 ردت حب رح دي و مركب را سالب را ةليغ
 ىضاملا ىف اهيف لوآلا مط مم 02 تر كرعلا لوا لَه اولا مزايو ا درغملاب
 للعفت رخال ل م ١ ىلع سدكلا لوخد

 لومفا مكحو ( لعوماو لمتتساو لمفاو لمفتاو لمقاو )امهم || ادبراذا_هالولعتل
 ىأ ( و73 داقلا مشو ) اسهنم يع هيقحلمو للتمفاو للعفاو | اي 0 ع 0 ْ

 ( اسبتليال ىتح ) امهيف لوالا مط ىلع رصتقت ملو لعوفتو لعقت [؟ ىلو آلا 0 را
 ىلاعت هلوقك لامججالا ىلع فللا اذه ىف ددعتملا رم نالوا لا سشع هنو ودع

 ( لمف ىعراضم ١ ىراصنوا ادوه ناك نمالا ةنملا لخدي نل اولاقو
 ” 2 قدر ملا لوا مطور قولا قل عوف لكاس لس ل دلال

 000 ترا طاطا مالا لوهجلا ىطاللا ( ييتانأل يح دمنا |

 در ادترلا قنروملا ضال ىف هناا جنن ( لدقاو تلق اذا
 فطعلال لعتفاوىف هلثمانههواولا ( سعالا ىف لعتفاو ) تلق( و ةزمها |[ هلال افذح امناو ءايلا

 ىخاملا ىف امهدحا لعتفاو لعتفاو اكل ىنعي لعتفا ىلع لعتفا | عاج مزاي اذذم ملول

 ىلعاةوطعم لعتفا نوكيف فطعال نوكي نا لمتح ورمالاىف رذكالاو |, ريغ ىلع نينكاسلا

 مضف سادشلالا مزاي ) لعتفاو هريدقت نوكيف لعتفاو ىلعال لعتفا (( تفذحوةفيفمللا مدح
 000 الا وهوا( قالا نبض هتلار ال لوهحلا ) ىضاملا (ىءالا ||" ناو اضنا ةليقثلا قف

 : فذحولاة(ىرورس)

 | لوكا او رسذيل واو

 نين والا لاصتادنع ىأ

 فذحىف مالكلا اذكو
 دش دادس دج دج عسب هو مسج 2 تيس معسل هس اسإ تنبح سمس

 ب سويع ساب عج" موب جاب ججج 71ج 7 جم 7577م

 : بجاطانءا لاقا#ي لعافلا مسا ىف لصف د لعتفا ىلع ىأ ( هيلع ١ ليك الا عامتجا كا

 ناداجلا ند لعافلا - نزو وفه ئذلا لعطتفلا ظفلذ ىعتو ىلع دارطآلاهدح ىلع

 لعفتسملاو لعفملا مسا اواون إف هل بابلا لصا اولءخل ىثالثلا ةزكل

 ب انو ْ ديك انلاك نون كليو
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 كرطتلا ةئاثزر لرهشا وامااضرل نأ محدنال لعافلا

 1 اهاراهظاو كدت ا نيس وه اغا امهن ل ضرغلا لب لعافل ا ماعم

 لعحجم مق ريمالا وفك ريغ اسس اصخش متاشلا ناك اذا ريق أ مكس وح
 ينل 8 ( نبيكم نييانوا ) هنع ناسللا ريهطت لعافلا ل

 ( انو هن رهشل نيسوا ) ناسالا ن * ع هل اريهطت 4 لاعحجيف صللا

 ةععدلا هرودص روصتال ثيح ) لعفلا كالذل ) ةلا هجوا هيلع

 ءافلا مضب ( لعف ةغيصب ) لوهجلا ( صتخاو ) ناسنالا قلخ وح

 لوةعم ريغ ) لوهجلا ىنعم ىا ( هابنعم نال ىضاملا ىف ) نيعلا رمسكو
 ردص نمل لعفلا دانسا لوقعملاو ( لوعفملا ىلا لعفلا دانسا وهو

 لوقعم ريغ ) هانعك ىا ( اضيا هتغيص لغجف ) لعافلا ىنعا هنع
 فذحدعب لعفا | ةغيص ريغ امنا ليقو ىنعملاو ظفللا تسانتل ( لعف وهو
 لعافلا مام همايقل عوفرملا لوعفملا سبتلال لعفب مل ولذا لعافلا
 لعافال ىبملا نود ليقثلا نزولا اذه لوعفلل ريتخا امتاو لعافلاب

 نودلعف نزوىلال وهلا ىف ىئالثلا ريغ امناو هن. الامعتسا لقا هنوكل

 ةرورض نه لعفلا ذا لاعفالا ىف اب رق هانعم نوكل نازوالا راس
 رظنلاةلهو لواىف قب نا فيخ كالذ هام ل هن موّشام هائقم

 مضو لوألا ربك قل واءاعلا | ق نوك ؟نرو لعلمحف ءاعسالا ميش

 نئضلا ىلا ةرسسكلا نه ح ورللا نا الا ضرغلا اذه لص قالا
 | ىتاثلا فالخم ةفلخا دعب لقث بلط لوالا نال سكعلا نم لنا |

 | نع ملال ) لوف ريغ ىو ةفلس نإ لعل نمو ىا 0 كدر

 نادل واولا مضب ( لعوالا ) لعوأالا )برعلا مالك ىف الصا ةماك ( ةعيصلاهذه

 ةضوداوهو انما نسكلاب ( لئدو ) لبلا قرص 000 0

 : هك امل ةلو_ةعم ةغيصلا 0 ل تناكولو سرعلا نا ةينددلا

 فرح مضب ( لءفب ىلع لبقتسملاف ) لوهجلا ( 'ىحب و ) و ) مهنالك
 لدم ( لعفب ىعا ) ةغيصلا هده ند )رخ الا لي ةأم مح و دهرا

 ىا(اضيا) | ىااسبا) الكف( نياك لا ىلع ىل (ريلص ص ل ةملك )للف ىلع .ىا ( ميلع حالو تا

 برعم رضاللا مالانا |

 تفرءاكنييفوكلا دنع

 ىنبه ىا فوقوم وهف |
 ق1 نوحملا لع

 ءانبلا لاعفالا ىف لصالا
 لصف لوا ىف هاك

 تارعا اماو ىئضاسملا |

 هتهباشلف عراضملا لعف |

 ةمان ةهباشم مسالا ْ

 هل تارعالا ىطعاو |

 لمعلا ىطءااعاضوع |
 تفرعاك لعافلا 7 21

 ىلع ىضاملا ءان اماو 1

 اناس ع هاف |

5 

 فذ هوجولا نه هجو
 اك ةعراضملا فرح

 نأ زعاو تسلا 2 ىلا :

 امتاامهْسب فالحل ة ةرك

 نوكس ىلع مزبجا فر وظن

 (ُ تاكراا ١ تاكرظلا 8) ىلوالا ماللا را هو نيعلا نوم ءافلا دمو هانا طل ع ا ) (للف) |
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 , صتخا هتوقو هفعض ىلع عالطالا بلغالا ف بطاخحلل نكماو | زرت السا
 اهدحا ليقتسملا ىنعا ديك أتلاب قيلالاو دوجوملاريغب ديك أتلا نون |/سابتلالا عوقونع كلذ
 ْ 0 نب رضاو نب رضياو نيرضاونيرضيل( سماك )اةاطم(رمآلا) نيب ود رجلا نم مهالا نيد

 | اهثلاث ( و) نب ربضيالو( نب رضتالوك) كاذكأ ىهنلا ) اهيناث || الثمهيفدي زملا نهم الا

 نرضت كتيلو< ىنقلا)اهعبار( و ني رضي لق وحن ماهفتسالا 1 مرك | مركت نم ليقول

 ( نرضتالا ومت) ءارلا نوكسو يلا عتب ( ضرعلا ) اهسساخ (و || هنا لع ل ةزهناسسك
 ىلع اهلج عنتماو ىقثملا لعفلا ىلع تلخد ماهفتسالل هيف ةزمهلا أ قدا وا ىعاب رلا نه

 هنعمافةسالاف برضلا مدع فرعي بطاخلا نال مابغتسالا َةَمِتَح | ْ فذح الولاة(/ىرورس)
 : 0 0 1 ١ طمخللاف لصولا فلا

 بطاخحلا ىلع ضرع لاخلا ةنب رقب هنم دلوديف لصاحلل اسبلط نوكي |! م نا نس لوثا
 ِ (ن لكحل ١ هللاو وح)هءاوج ىا ) معلا ( اهسداس (و) كيف هيلطو : 0 ى*أ و7

 ْ 1 : ا 2 : 1 1 ظفالاؤ فذ 0
 || ريخن. رضالىئنعامسقلاباوجو ءاشناهللاو مسقا ىنعا ةيمدقلا يلج و || تقال ففذح لصو

 ىا ( ةهباشم اليلق ) الوخد ديك اتلا نون (هلخدنو وتلا )اهعباس(و) || 2 627 8-0 0 5 ا اس اي مدعل سب ندلا ردا ل
 : فذ ال ايلا اتسالا
 ؛ واقر نيبج وم ريغ امها ىفو ةر تا ( ةهباشملا لجال ظ | 1 53 0

 1 0 ْر ةظفالل عنان طل انا عم
 هنوكن م تت رم ملا ل ل عب 1 ع

 | نا ةلك لك ىف لصالا
 ىمنلا ع هر 1 ماكحاو عراضملا نم امتشم | نس

 هيف ةعراضملا فرح دوجوا نيب رقلا نم ( عاججالاب برعم ْ 1 . || اهظفل ةروصب تتخن

 ءايشالانم ) .هلوعف»ىلا دنساو هلعاف فذحام وهو (لوهجملا ءيحو) ْ

 1 ةروكذملا ءايشالا ناب هيلع فطعامو( ىضاملا نم ) هلوق ( ةروكذلا |

 1 تررع ىف دب زب ا (2 اعز تيدح ( د ترشد ل لا

 ندا لا لاعز ةلاك سا ف( رب رحب رج ليتل نس وزد ||
 امثركجذب ملامناو برضيال وك ىهنلا نمو برضيل وك مالا

 2 ىنغت_سا هنروص تناك امامهتروص نال لبقتسملا ركذ هال

 0 ا م ةروعلاىف كار هالان هرعيذا امهن دع أ

 لماما 0 ل ويلا ةفاثاوا ل لوهجلا عضو نم ىا " 3-0-0

 أ نمالاب عيارلا باسبلا

 هناق ليعتتلا" تاي

 ااههدحا سدتلف ةياثكلا

 لوقانيي سصبلادنعو

 700111 0 ا
1 



 الأ امهدشأا طبر ندع اهم نينا ك0 د انط كا

 2ظصغك-1ساساسمسسمصسصصمعممللدا6لددددلل ااا ذ]ذ]ذ] 1 ]| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212ة يا

 ف

 | ىو نينونلا عامتجاو لمعلا نالطب مزلي ثانالا عججنهو دحاولاب

 اهعضو فالخ ّنونلا كب رو ضرغلا نالطب مزلي نونلا فذح

 زو< و هيف اهزوا<:نا زوال ىنلا زاوما ىف هَننْرَع ىا هدَحَو
 زو< اذهو امغدم ىناثلاو نيل فرح لوالا نوكينا وه اهريغفف

 عدملاو ةةشم ريغ نم ةدحاو ةعفد امهذع عفترب ناسالا نال قافتالاب

 قف الف نكاس الكح نينكاسلانم ىناثلا ريصيف كرحم هيف

 |١ كلذ فالخ هدح ريغو امهثوكس صلاخلا نيتكاسلا ءاقالا
 6 1 08 لفل ساكو نيفالاع ةضيفللا( لجت) نيقوكلاو( ضو
 ةكرح فلالا دا اراتعا سنون دنع نوكسلا ىلع ديقاب ( ةليقثلا ىلع
 رسكلاب ةكرح»و الصو ةفاضالا ءاب نوكسسب ىئايُحت عسفان ةءارقك

 فريف ناكسسا و ىلاعت هأ وق لك هيلع وه ريغ 5000 نك انك

 ىا (اههالكو) ناو 5 نا ةياؤر صاع نأ ةءا رف 1ع هازل نوثلا

 بلطلا ىنعم دوجول ( ( عضاوم ةعبس نالخد) دكأتلا ق ديكأتلا ىنونالك
 هن بسحم اهضعي ف ) ةلجلاىف ) اهيف

 مسقلا ناذف سداسلا وهو مازّيلاوا لوالا سل اىهو ةيقاطم اها

 ىل_ءرلكتملا مسشبنا بلاغلا نا الا بلطلا سعم هسيف نكيمل ناو

 بلطلا همزايف هب ولطم وهام

 صمالا سفن بسحال انهضعب قو بلاتغلا لع لومحت قوانل
 عبا.سلا وهو مالا سفن بلطلا عم هنيفام ةهباشلاب لب

 ناكفهدا مع وهام صهاالا تلاْعَو ةداعلاىف بلطت امنا بلاغلا نا 3

 هج وت اها سلطلاو مايض قِهدَِص رح الملل اكن اقالا

 ليقو ليعتشسملا ف الان وكمال دك الاه فاو ول نيعلا ليلا
 | نامزلاىف لصاٍلط اماو ديكأتلا لمتال ىماملا نامزلاف نطاسشلا

 ناب ملكتملا رب ناب ديد انا ناكناو وهو رضاخلا

 ماو وه ناكأل هتكلديك اتلاو ةدعاابملا فصتم لاطلاق لضاتلا

 1 ا سلا رم

 .ركت لصانالكرصم |

 وكل ةزمهلاب مركأت 1

 رد مركأ ىلع هيضام 1

 51 فلا مخ و لاق

 ةراثا اذه ليق لوقا

 ردقم لاؤس باوجيىلا

 كل وق نا هريد_ةن

 مالا ذخا ةيفيكىف 1

 باب نهرمالاب ضوقنم ١
 ناف مركا وحن لاعفالا | ْ

: 0 -0 

 ه> وتم 5

 زا باوملاوةعوطتم |
 3 ند سيل 0

 "ره فوذحت ةيدعتلل ا

 بابال ادارطامركأت |

 (عراضملا فقرد>دعباخ

 يه هع راضملا فرح

 واخ ىذاملا فور

 نقع نسا ْ

 ا



 تعلو
 عطقلا ةزهش

 : ا هدعبام عطقا عطق

2 0 
 ظ محفو لاق)(ىرورس)
 لوقا فن, رعتلا | كلا

 ىهد رملا ل ةزهها ١

 عوج ليلا دنعو

 ىعم 1 ليد

 فلا نا

 ماللا عموا هدح واما

 وهلب لضصوال سيا
 | امناو عطق فلا
 ؟ح هل ىطعا

 1 لا_معتس الا ركل
 دنعو ع زان ا اى

 ا هدح و مزلل ا ىهدن ويس

 عملا ثال ذب اهتل اصاو كالذ نود هدعبام ىلا كسلا ١ ا للص وال ةز
 ا ا فلالأ هيئالعلا

 لقنام 9 هيلع قهتَم ١

 هدد 0

 ومالكلا عم نو ف

 نسا لاكي فل ١ الا

 ”ىندال

 | هنوكح عم فيرعنال

 0 ا ) هدح ريغ يف نين ا انلا لا ماتحال ) هلوقف ةلايضاالا ىف

 ا هاير ن نيد ب طباورل 1 0 كذو كنان ةعاجو نينثالا 0

 هيف لصالاو لص وال

 لايعتسالا : يكل رسسكلا
 نصملا ا راتخلاو

 (. ىر ور )

 م
 و2

 00 ا

 ا نيد عما عاش. بارعالا هةمواع تفانخ ءاندلان .. لعفلا نضارد

 د ضرغلا لطي 02( دذك املا نو فدح مو ) ءانبلاو بارعالا

 نبرمذيل هلصا ( نان رمذنلىف ةلصافلا فلا لخداو ) ديك ًاتلاوهو

 | ريض هنال ملا نون فذح نكمالذا ( تانونلا 'عاسقجانع !رارف).
 || لصفلا نيعتف ضرغلا نالطإ.موزال ديك أتلا نون. فذحالو لعافلا

 تاكرح نم ( ةميفللا نون مكحو ) ةيدللا كلالا سس
 1 ركح لث. ) اهعم بارعالا نوت فذحو ريعضلا فذحو اهلبقام |

 ناك ماللاو ةزمهلا

 آ هي

 3 ف 1

 فلك ىفلالا دعب نح د ال) تكل ىا ناش ىا (:هنا الا ةليقثلاا نونلا

 . || عملاىف ةفيفللا لبق اهلوخد ضرف بجو ىتلا فلاو ةينثتلا فلا

 الثا اهيف تانونلا مقحم مل ناو ةديدسلا ىلع. اهل الجم ثنؤملا

 سنو: نا ىرثالا ةداي زلامدع لصالاذا لصالا ىلع ع رفلا ةيزم مزلي

 | نيرضا نود نانرضالاقوفلالا لخدا ةعا اهلا لعفىف اهلخدأ نيح

 || ةمولعملا ةيس انملا مث نيب ,ةوكلا دنع ىهامتا هليقثلا ةلاصا نإ ليقامو ) رم

 0 ةليعثلا ىف 10 اتلا 0 ةفيفاخا ةلامصا ىضتس مهنا وق ند

 1 ةلاصا نك ”ىشل س د اهبيلا ف هللا ند ىدعي نا ةيانس انملاق

 : ةليعمل اذا ا ىفهو كد دل اعلا ىنعا مو ايف يا ةليعدل 5

 ةدافاىف لصا ىئ 000 ديفنام 0 كلا ةفيفللا هيدا م هداف

 ةفئم ةفيفللا نا ىعع ىه امتاف نييف وكلا نم

 عرفلانا عم هلوقو) دب وه سس دنع وه "اهنا 7 ةليعثلا نم

 مدع نم مزمل ملاذا ميت ماكحالا عيجج ىف ىلصالا ىلع ىرن نا بحال مح

 مالك الف داسف هيلع ناب رطامدع نه مزلاذااما و ةدسفم هيلع نان راا

 هلوق لصالا ىلع عرفلا هي نم موز نم هتفرع امل كلذك انههو

 ند اركح د ال حوفدم اهبلا اهيلا ةفيفطلا نم ىدعد نا ةبسانملاف



١ 

 ' 51 0 201 (١ ىعدم ) ديك مل ) ذفرفخ ىرخالا ل اقل

 كلذكو لوهجلا ة ةغيص ىلع ( خلا نب رضيل كالذكو ) بئاغلا

 ناش رضا ناب سضا نب رضا نب رضا ناب رضا نب سضاىف تدب ز
 كرح ىا ) ءابلا مح مو ) لوهدحلا ملا نب رضتل كيذكو طال

 عاملا ن ف 00 كي هلصا نا عم ( نب رضيل ىف) حتتلاب

 ةنايصلاو ةفضياف مهلا صيصخت اماو كب رحتلا ةلع اذه ( نينكاسنلا
 مضلاىف سابتلالاو لقثلا نع زاريحاللو سيل رجا حا نع لعفلل

 ع و و ) و محو اءتجاناكمل لصالا وه ىذلا نوكسلا لاحتالذا ( ةليقثلانونلا
 ةيسانملاو (ةفخلا) مت هل | نيعتف ةلقثلاناكمل 2 مضلل ال ونينك اسلا

 ' نب سضيل ليقف 0 !انون لاصتادنع او رضيلواو قدح وديدشتلل

  عاقجا ناكناو دك انو ةملكلا ةلاطتسا 2 ) نئكلاب ءافتك ١ ١

 | ءافتك ١ ) نب سضا ليةفهدنع(ىبرضا ءاب فذح و ) هدح ىلعنينك الا

 ىف ةحضملاب ءافتكا ( ةينثتلا فلا فذحي ملو ) كلذكاضيا:( ةرسسكلاب
 ى سانتلا ال ( :فقولا ىف دحاولاب ىلا ستلبال يح ) ١

 كيلاقع قالا را رك و) ,) رسسكلا وريضلاب قرقال ىبرمضا واوبرضيل

 0 ةهياشملا ل جال ىا ( ةهباشم) ةفخل محفل اهلصا نا عم (ةينثللا ةينثتلا
 ةاصاقلا فلا ىف ةدوجوم ةلعلامهذهو كلالادغب اهعوقو أ ةيلآآ |

 هاازشالا بجوب ةلعلا ىف كازتشالا ذا ةينثتلا فلا مكح اهبكحن ا !عيف
 ىلءلدتىهىتلا(نونلا ف ذحو) ةلصافاا فلا مكح رك ذب ملكالذلف مكملا ف ْ

 نالعفتو ن العش ىهىتلا سما ةلممالا فىإ(ناب ىضي له لش ىف) عفرلا

 دروا امئاو ديكأتلا نون اهيلع لخد اذا نياعفتو نولعفتو نولعش و

 ديك أتلا نون لوخدل الحم ريصي و ابلط ناب مضي نوكيل له ةلك

 ةتهباسشملا ترعا امنا هنال ( اي ريصي :ةليثتلا نوتلا لقت 0
 بناح حدو لعفلاب الا لصتاال ىتلا نوثلا هن لصتا امو مسالاب

 بارعالا رذعتو كبلعب ىفاك ةلكنم ءزج ةلزنع لعفلا راسصو ةيلعفاا

 انىلادر ةملكلا طسو ىف ٌةبازعا الذ ةكرخلاب وأ فورا ( 0!
 122 ا

 لوقةاتزوهل امك ولا

 ةتكاسةزمهلاتديزىا

 ترك مثةدايزلا ليلقتل

 كب رماا ىلا ح انتحال

 ءاح#لا فورح نالوا

 ةرتسكلات ديزفةنكاس
 نكاسلانالترسكاهناؤأ

 رسكلاب كرح كرحاذا

 ءان ةكرحالا نوكتال |

 دعينا وهام بينالاف

 تاي رعملا نه تاكرألا

 نءنيتليبق ىلع هلوخد
 ريغ ابعو تاب رعملا

 عراضلاو فرصنمللا

 نال امهيلع نالخدب

 نع لعفلا ىف ضوع

 ةزمهتيعم امتاواضنا

 لصو ةزمه لصولا

 كلخَدا انما كهنال
 قاظنلا ىلا اهبْلضاوتا



 ا يي يوك

 10 هنزو

 1 0 1 ' 1 00 هوا 10 مم
 معامت ئَذ ةاوكب ىصلا فصو قو عاضرالاو لطلاب هاكرلا كالت هوم اا هنيع

 ١ ناكساب فق حاوتف»
 نالف مئامث ىذب ىبصلا فصو ىف اماو رها ظف عاضرالاو لبخلاب | كو“ مث اماو نيسعلا 2 1 ا 1 0 ها

 1 ١ فرح اهتوكل اهيلع

 5 هالعل ْنن 0 0

 رك ااهنورح نوكل .
 ْ ناك اذكودحاو 01

 كيرحلاىلعءارقلا زكا ٠

 (:قرورتم

 (:ىرورس (

 . بفصولا ىفاما هيلا ءانرسلا ليم ل م ىلا ةراشا لوح ئرضاو

 هيلع فيخأ ندملا ةياغ ىف ناك اذا ىبص قنع ىف لعجي امنا ةميقلا
 نوغتكي الو نوضربال هلها نالف ةميقلا عج ىف اماو نيعلا ةباصا نم

 .لاوحالاب فصولا ىف اماو مهتبحم طرفل نيتعمثوا ةدحاو ةميع

 || تاكرااو ةذيذللا ةفيطللا تاملكلا هنم رهظي لاملا كلت ىف هنالف |

 اب وبحم نوكيف اهدعب رهظيالو اهلبق رهظي ملام ةيهشلا هب وغرملا

 ىا ( وهف نيب رصبلادنع اماو ) اهدعب و اهلبق ناك امّثكا ثولقلا ىف ْ

 لاعفالا فل صالا نال ) نوكسلا ىلع ( ىنبم ) ماللا ريغب بطاخلا عا إ ةعألاموبمتىلاعتهلوقىف
 ةيلوعتملاو ةيلعافلا عا بارعالل ةبجوملا ىتاعملا نال (ءاسإبلا |!
 رهظيال فالخ اذ_هو ىنل نا بجوف انهنم ةيفتنم ةفاضالاو ْ

 ىلع مزملا قالطاو بئاغلا سما ىلع. موز#لا قالطا ىف الا هترمث | ذخف ىف نكسا كلا

 ١) قالطاو .بطاخملا سا: ىلع فوقودملا قالطا قو هنوكتس ا كلمت [؟ ان لوا

 تليسدتق ىف اريثك نيعلا

 |اهتكرح لشن وااهتكرح ظ
 | حوتقم ءافلاف ءافلا ىلا

 0 ا ا ل م 1 ىف روسكم لوآلا ىف

 1 ةعراضملا فرح فذحي بطاخملل ىالانبيو ) مسالا نيب ىا عم 1 ١ ١ ىرخا ةفلهيفو ىتاثلا

لو تاكرالا ىفال ا نيعلاوءافلار سك ىهو
ثلل ةفص هعوقو ىفالو ظوهو تانكسلا قا

 0 هةوص رث

 0 ىلع ىئب 8 لي و ان ءاشنالاو ءاشنأ راص ا اهنوكل قالا فرح نال و

 سمالل ءانبلا نا لجأ نمو ىا ( همث نمو ) ءانبلا ىف لصالا وه ىذلا | اهلبقام, عبتن ةيوق

 | ةبعراضلا فرح .فذح 0 ءاقب مدعب وه امنا بطاخلا | ق:ئا وج وااهذهو

 30 ل زحل فرس هس دف لايق رزس هنا كشر ل دنس ىلا
 ا مسأ نم نوال ىقاح

عاجلا برغماوح 1
ا ةلع دوحوا ( نيف رفلا ٠ ند ( 

 '(كارفأل

 ١ دهش ىف 5 لفوا

 لعفلانم هنوك عم ( عراضملا برعا امتاو ) هنوكس ىلع فقولا |

 ىنبامتاو ىضاملاب ضقْش الف (صاكمسالا نيد و هند ) ةمان ( ةهباشملا) |

 1 ىنعا ةلمبا ىف مسالا نيب و هنيب ةهباشمل ةكرطلا ىلع ىضاملا

 هوجولا ن سل حجو ) ههباثملا قس ملالو ) هاك ة 0 هوص

 ابان افلظنر( مالا رخآ ىف. تدب 0 ةعراضملا فرح ىهو

 ريس ا ءيضرا نكا ورع انانتشلا ناك |



4 #» 
 ناامكف .( لفنلا ف ) ٌبابلا لصااهنال(' نإ ىئسعا طرسشلاةملكب |

 تبرض ناو ناسا ىل طايلع لخف 3 ىطاملا نعم َلْسعَي نأ
 وحن ءاشنالاىلا هانعم لني ريلللا ىلع لخ داذإ ماللا 21 0

 كلاذكص و) مزاوهو اهلع تلمع هيفاهب  تهباشال ديز برضيل

 امو زحماب رغم هن وك ىف بطاسخلا عا ٠ بئاغلا ما لثم ىل( بطاخلا تطاخلا

 سام اوعي هلال( فسم كوش نك نذ نيف وكل دنع وكلادنع )

 لوالا وهانهه د راو

 هتعم ع نامعماو

 ريتا كاز مولا
 قتبيشف ناعسلا ءاسنلا |

 ءاسذلا تالت ىنتلعجى ا ؟

 بيشاا تقولبق ابيش |
 نهب ىبحاصت كلاما ١ 01 قب. اك ماللاوه امنا لءفلا بلط ىلع لادلانال

 نهتدعا سم ةلعل وأ : لجا نم و ىا ( همن نمو) نيفوكلاو نيد رصبلا نم نييفرصلا دنع

 1 اودحر ءَءَف كالذيف مالسلا هيلع ى لا أرق ركز برضنل برضا لصاّنأ

 لادلا نوكسو فاقلا

! 

7 
 . 1 طل

 | كلذك
 ا

ٌْ 
 ٠

3 

 | ١

 1 مالسلاةولصلا هيلع ى هلا لق 3و ا رفافعض ومر وجقملا لصالا ىلعءانلاب

 محفبو عدقلا نامزلا ىنعم ا

58 
 ا

 ظ
 ا
 إ
ٌ 

 ظ
ٌْ 

 : | سطاحلاءاتلا و بئاغال ماللا نيد مجج بئاغلا و سضاخلا ىل انوعب٠ناكاسمل
 ( لا_.عتسالا الا ةذكلا) نط | اد سملل | عا كنزا ماللافذحف )
 سنخ ىلا ةيمسماب لسا مالا ل زج لابعتسإ ةؤزحخا لا
 هيب قرفلاءاتلا ىهو لابعت مالا ةفزلع تفذح م 0 بئاغلا ما

 مدق ردصم لادلا |

 دوصلاولادلا مضب 1

 عارصملاو لوالاوه |
 ريعك نم 3-0 قاغلا 1 ٠م مدل قدح لعد ىأ ) جراما سد و ) بطاخلا 0 ند ىأا

 ىتبيشف ق لوعفللا 3 ) صولا ةزمه تيلتحاوا انك ا اك داضلا قبف 5 برضت ىف ترضذتل

 ل مع عام ةمزاع مص وع ( هيلكشا ا ةزه© !(تعضإ ود ادّمالا :

 لا
 (ىرورس) ْ

 ءافلاب تنكساو لاق []

 نتفطاعلاءافلاو واولاب !

 قتسسالا ةمالع عوضوملل ىا ( هل ا ر هش
 تارءالاوهو ) لا 4 ١ كح ْى 0 ا 9 ىعا

 نطخإ ) نأ لسد ى 100 ا ءاطعا ردقملا ماللابف مزذجاب 4 هبارعا اماو

 فذسف ء1.برذىا ( كلثك © رعاشلالوق ) لشس ( فبرلعبرهاق
 (تقرطدة) لثمةفص (ىلبح ) هلوةرطلا وهو هلم ءاذال ئطعاو بر
 ىلءامهنوكل امهدعي فطع 0 تاذ ىا ( عض مو ( هلو و اليل اهتننا ىأ اهتقرط ىا
 راصفد>اوفرح ا ما 1 ( اهالى ص ( نع ءع) 85 كلا ّىأ 0007 ( ىلي> ىلع

 فرحوماللاو واولا ؟ : 0 الظعح ىصلا ع ق قاعي ىذلا ب , وتلا ىهو ةوع عج

 هللا انك وح أ | د د0 . ل لوح هيلع ىتا ىا ( لوحم هلوق ) نيعلا ةباصا
 لعةدخااوذلك ا أ لب نم فصوقىفو ل- ل ىئعا ةلاو لا ٠ نه قتشااع نسا الكل لوم لعد



 اًضينا لعافلا ١ ريض و

 ) قد (

 3 هردغعت ردقف لاوس نع

 نوذ نأ كلف كلا

 ثدن تال ةمالع نب رضي
 لاق 4. ندو عفرالال

 ىئدح ءاثلأ نود ءاملاب

 | لع مقر

 ١ الع هيف عما هنأ

 ةمالعءاتلا نال باطما ْ

 اًضيا ءايلاو بتاطخلا

 باحاذ

 هءاب ناب صملا هاض”شق

 ةمالعال لعافلا ريشا

 شفخالا دنع

 ! ذم ىلا ايءاهذ ناضل

 باوللاو روهخجا به
 شفخالا لوق ىلع

 قيس اعك نرد ذم

 ) قىرورم (

 ناك نا ىوهلا لوقا

 وك عبارلا بابيلا نم

 ناك ناو بحل ىنعع

 نوكي ىتاثلا بابلا نم
 طوقسلاودوعصلا ىئعع

 ا

 عجب تادملاو تاديدثتلاو تاضقنلاو تانكسلاو تاكرللا ئهو |
 هايتشالاو سادتلالا ىهو هيدا هب لوزيام وهو سارفاو سرفك مح ْ

 | لصحع ذئسف ( ارثكح )انيحوااكرت ( كريتما_بءالاانلق ) |

 ١ (ر م نيباوق رف) اريثك لريت ماصعالا نا لجا نموىا ( همن نم هو سايتلالا.|

 ١ لوالاىفهوشكي ناب سكعيملو لوالا فالح فرصنم هنال بصنلا ةلاح |

 نع ( هللا مسب ىف طلنا ف ١

 يه( لاش ةركل) | ها ناعما تباووه لاق
 ْ 1 1 رذاف فلل 0 (ُ فيفخلا ةنعادتم .

 ىلع نيفوكلاو نبي رصبلا نم ةاعلا عمجا ىا ( عاج ماللاب |

 هما زاب اوم و ماجا همازملا |

 يف دز #

 نع 4 دي ز ىذلا فلالا سذج ىا ( مالا فلا نم سيل هيالاز
 دعيأم س ىنعي باسبال اد رار نم عطق فلا لب )006

 مرك ئ ا 0 5 أسور 1 نم ةعراضملا ف رح

 ايدافت لصالا ىلع سه الاب اًواجن مركلا ىلع 0 نو 5 ةزم#لاب

 هيف دب زا نم هنيب و درلا ىثالثلا نم مالانيب سادشلالا
 17 هلع نالواد را داتا ىلا نعد ]نم 1 1 ةزمهل ارك 71 ,ةولذا

 نيتزمهلا عامتجا هيف ام ىلع لجلاوا نيتزمهلا عاتجا ىهو ةزمهلا
 دوحو هيف للا بدسذا مر 1 نم ةعراضملا فرح فذح تلازاأ

 1 لصوأا ةزي#ىلا حايتحالا نال اهحف لع اهودر ةعراضملا فرح

 عامجال ) مركت ن

 (طللاو لصولا فلا قذحالو ) هركتس لاف ( .مركءا ىف نيتزمكا

 ( نيعلا سكب لع باب نم سما سبتلبال ىتح ) ظفلل عبات طخلا نا عم |

 نع تذل

١ 

 717م و رح ت7 7 377771 جوج ججج جوجو يع

 ه ( ةز .ىهلا تفقذحامتاو زرار ئيضالا دع وه اا

 (ماجعالاب لعب ليقناف ) هديدشتو ( نيعلا ح# لع ماب ) هفيفختو

 رك و خت 0 د8. 0 جم كنت وص و اي دعو 52

 ١ ناب واولاب ) مملا نوكسو نيعلاحتب ( ورعو ) ممملا حثو نيعلا مضب
 هفاكن. وذتلا فلانال بصنلانودرطلاو مفرلا قلاع ىاثلا ف هوتكي

 11 4 لوا م د درا و رهاط كل دوف يعج ثلا نال

 1 مم حم سل يوجد هج مج دجج يجب 7 بج اتا

 000 هللا مسي ىف اكمسسالا ظفا ىف اسهنا عم ( كب ر مساب
 | بئاغلا ىف ) رمالا رخآ ىا (ه رخآ مزحب و) مسالا ظفل ف تناكناو

1 
١ 
0 
0 

 1 , ةهاشم ماللا - 0 نيعيج

 وو يور سد سسعشي عج



 نيد و اهند ةعقاوم لاق

 | هفلاو نيم عجب هلال ) تفرع امل سسكلا لصولا فلا ىف لصالاو

 ١ لموع ىا ( لصولا لعج مث ) ةحوتف» هفلاو لْعْفا فلا هنال ( عطقلل

 ةرثكل ىا ( هتركل ) جردلا ىف تطقسا ناب لصصولا فلا ةلماعم

 ١ لصولاب :فيفعلا ىضتقي لا_معتسالا :ررحححو ال امع:تسا نعا

 | فلا متنو ) طوقسلا لثم ةفخالو ظفللا ىف ةزم#ا طقس لصولاب ذا

 الايعتسا ( هتكل )جب ردلا ىف هطوقس ليلدب لص ولا هن وك عم (فيررعتلا ءتلا

 ماللا ىه هب وبيس دنع في رعتلا فرح نا لعاو 9 ىااضيا

 نيبىا لوقا اهتاوخا

 ملكتملا نيب و ةباغلا

 بئاغلاو تطاخملاو |

 ءاوتسالا هلام نيب وا 8

 ةزمهلاو ءاتلا ىنعا ْ

 لاو نوللاو ْ

 مزز مهفناهنا باوملا 1 لايعتسا ة ةكل سسكلا اهلصا نا عم يع لصولإ ةزمهلاو هدحو

 ةداف هيف نكل سانتلالا 1 فقذح امناو فل رعمال ةفراغع 0 لا ع اا ل لفعو ماللا

 ) ىرروو ريس 3 1 فرح درملا دنعو ل لامعا 3 كل لصولا ىف عطقلا هزمه مدن

 1 3 اهدعب ماللا تشدز اماو اهدحو ةحاوت تأ ةزمهلا ى مه تف د رعتلا ىهونبرضينونالالاق ١

 قول تقاتلا ةيالع
 'ٍ اذده تفرع اذا مايهفتشالا ةزوهو ف رعتلا 2 نيد ق ركقلل

 .عراضملا ىلع ةلخادلا : ّق

 ا نع ضاوعا هناالا ل صوالال فيد رعتلل هنال عطقال هن وكل فذ رعتلا فلا متو ال

 ةفالع نوكيل لعش ىف ؟١ فلالا هذه ةركل جب ردلا ىف ط-ةسا ناب لصولا فلا ةلماعم لهوع

 نب مضي نوثالا عفرال 3| طقس ناب لصولا افلا ةلءاعم هب لموع نميا فلا نا ايالابعتسا
 ثنؤملا عج نون ىا .!| ةثلثلا بهاذملاىلا ةراشا نوكي نا لمتحي و الاهعتسا هترثكل جردلا ف
 ىهو عراضملا نم 1 ةفاضاك ةسب الم ىندال في رعتلا ىلا فلالا ةفانضا نوكيو

 اذلو ثينأتل ةمالع ١١ ىلع في رعتلل ةسب الملا فلالا عتفو همالك ىنعم حو ءاقرإللا بكوك
 الك ىلا طوال ١ هل هتريكل رسكلا هيفلصالانا ععرسكيملولصوال هنوكر دقت
 نلعف 3 بصنلاو 1 هددحو هن اوكا ريدعت ىلع اضا 2 نعل ا| هم ماللا نايس

 عجب ىتلانونلاكى ا ا سلو مرللا مقاول ممداو اما فد رعملل هنا ماللا 3 فد رءملل

 ناذ ىخاملا نم ثنؤؤملا 1 طقسا لبضولا فلا هلماتعو 3 لموع هلا سكي ىح لص وال

 تاتا دمال ع 57 ١ حجردلا ىف طةساف لصولا ةلءاعد هل لخؤع نعا ندلا 3 ا« جردلا ف

 ىفانالومفرال ةمالعال | : : ١ : | دعبام نا عم ( مر كح فلا م وز فلالا لابمعتسا ةزولا
 كبعأتلا ةمالبج هل ويا مول سبل جراسملا يعقب نك اس“ مك نم هعرابملا فرح

 ةيعمجلل 17 ولايع هب رك

 تهدم :ىلا ةزاشا: نك نا ل يتح كي رغتلا كغلا ضل

 نعم اذه ىلعف في رعتلا ىلا طتف فلا ةفاضال رهاظلا وهو درملا



 رك ذ ب.دانملا ليق ناف
 نييعت ىف ثححلا اذه

 انلق تطاشيملل ءاسثلا

 ليوط مالك هل ناكامل

 ءاتلا نا لوقتوا هرخاآ
 ١ ١ثدباعلا ءان ةياقلا ق

 لاقلان لع دنك املا

 واولا نمل ديد ءاجلان ل

 ةيووستلا حرخااذلو

 4 2 ةحاحالو

 0 (ىرورس )

 ىف امهئاو_ةسال لاق

١ 

#» 9 
 وللا كَ و كيرلا ىلا جاتتحالاو نينتكاسلا عاقجا رابتعا ىف

 عابمتجا نم مالكا ةراكللا كدا دا لاسفألا ا رعا لجدم الا نأ

 "هن راظ رب كلا نوكو ظ ثللدو نيك الا

 نيتاش ديفماو طقف صالحلا ناديش امهئاف اهيتخا. فالح
 "تيمصاعاو نآااسسلا كن رع ىق لضا ةريسكلاو الضا نوكي 1

 || قطنلاىلااهب لص وتال تبلتجا اهنال لصو ةزهث حانتتف الل ةبلتبسل

 لكفف) ١ لك ىف) ةزمهلا ( رسكيلو ) 1و )ناسللا لس ليلللا اهيعع كلذلو 00 !اب

 0 كفو 5 ا عم زال هيف ع راضملا نيع ناك اهف ى ىا (بتكلا

 ْش ىئعملا ههج نم م ىئوقا قاثلاو نابشلاو ا ةزمهلا 00 ل

 . نال ظفالا ةهج نم افيعض ناك ناو

 | لا ىإ ( رسكلا يدق ) نيفنصلا تارابع قرثك هلاالا فيدخ

 ىلاىا (ةعضلا ىلا ) اسهترسك نم ىا ( ةرسسكلا نم حب ورا مزاي )
 كلذنع عنملاىف ( نكاسلا فاكلل رابتعاالو ) ليقث وهو نيعلا عَ

  ةمولعملا ةمدقملا

 اب وصنم ناياولا ريدك نئنزدح

 انيصح ) اعئام ىا ( ازجاح نوكي ال نكاسلا فرللا نال) جورملا |[ءاوتسالىالوقاىضاملا

 قف هساغلاو نطاخا

 نوك درت ىف امهيضان
 ىال امهل ةمراع ءاثلا

 اه وكم و اهتكرخ

 قعاتلا نكسيال نكلو

 ةرورضل ىضاملا ةاغىف

 نكاسلابءادتالا عانتما ٌْ

 ملا سيتليال ىج
 ) قرورسم (

 اآ نشأ نمو ىا ( دم نمو ) نقلا اذه لها دنع ىا( رهدنغأ مهدنع) اي وقىا

 لاعب وءاب ةونقواو لعجب ) انيصح از ر>اح نوكيال ن 1 1 بلا فقرا نا

 لم انك اس ناك املا نونلا نا ..الا .نوسسكم سيل اهلبقاع نأ عم( ةينق |

 واولا تبلقف رو_ىكم فاقلا وهو واولا لبقام ناو مودعم هناك

 ىا ( عابتالل ) مضن لب ( بتك ١ لثم ىف ةزمهلا سمكت مل لبقو ) ءاي
 ةلقث ىلع ةبلاغ نيلقثالا نيب هقفا وملا ةفخ نال مضلا ىف نيعال اهعايثال

 ||  قالطازوج وه زم ىا ( ٌيئآ فلا م و ) لقثالاو ليقثلا نيب ةفلاخلا

 اهنوكلا زاحن اماو ليقام ىلع كا ّرشالاب ةقيقحاما ةزدهلا ىلع فلالا
 انينوكل وا ىلاعت هللاءاش نا ”ىحص# اك عضاوملا ضعب ىف اهتروص ىلع

 . .ءاوملاب ايها كلذلو ضرعلاب وه امنا فالتخالاو 5 ندم

 تكلل ٠ ١" او احر تراض تكرح اذا وهلا ناامكت ف مث رااو

 تلكساداةزماولاو ةريغ تراص تكرحت اذا ثفلالا [نكفءاوه ترايض

 . ميوردلا ىف هطوقس ليلدب ( لصوأل اهنوك عم افلا تراص تذيو



 1 ع:
 نا 7

 يب د6 0 5 9
 ١ انشا ا خال تدور هذ كاذل ثتعص و مزللا دل 00

 حسم ع 0777ج 1

 هل يعتسا ريك امل نكل ماللاب نوكي نا !اسضيا بطاخلا لعافلا أ
 هيت قردلل ) اضإا ةعراضملا فرح فندحو مالا 000

 اهف هلوق ليلدب بئاغلا ما نيبو هنيبال ( لبقتسملا بطاخلا نيب و. |
 قذَح ىا ( فذللا نيعو ) هلوقو عراضملا نيبو هن قرفال ىأيس

 بئاغلا مها نود( كلا ما( ىف ) لابقتسالاف ر>فذحو ماللا .

 ىلا رظان ىلوا هب فيفذتلاف سندا اذه لامعتسا ة يكمل ىآ( هلامعتسا ةثكلا)

 مالاافذحنا لجانمووا (همث نمو )قرغالهلوةىلاال تفذجوهلوق

 ىا( هلوهحم ىف مالا عم ) لابقتسالا فرح ( فذحتال) |
 ا قا ) لامع:سالا ةلعل ( ءاتلاو ماللاب برضتا لاقي ىعأ

 يالا ١

 نك اسلاب ءادتالا ذا ءادتالا نكعل ىا ( حانفالل انكحاس

 كب رحت ( ىف لصا نيكل نال ةيلدحلا ةزمهلا تريسكو ) جرش 9

 هيفامل روهجلا دنع ةنكاس تد,زابهنال( لصولا تارا

 لصا هن الة رسكلاب تكرح اهكي رحت ىلا ججبتحاامل مث ةداي زلا ليلقت نه ١

 عانسالاد نا نع با رعالا تاكرح دعبا هنال نك اهبلا كب رخل"

 لوخدو فرصنال امو عراضملا اههو تاب رعملا نم نيتابق ىف هلوخد

 لقا وه ام تكرح كيرلا ىلا ميتحا الف اهلكت اب رعملا ف هب وخا

 نم ضعب ىف دجو ىذلا نوكسااب اهبش ٌركاو تارعالا ىف ادوجو

 ]| ةرسكلا نهلعفلا ف ضوعمزملاو نوكسلانالو ضعبنود تاب رقملا
 | عامتجا عوقو نالو اضيا نوكسسلا نم رسكلا ضوعت مسالا ىف |

 حدقلا ه٠ لاعف اللو ءارقتسالا ةداهشب مالكلا قريثك 'نيتكااسشلا |

 مز امو رخاوالا ةددشملا لاعفألا ْنَم ء نهاوالا امون كيمانو ىلعلا

 لامفالا 0 لكلا 1 00 نا ةلدبعو مزاوطلا عاوناب اهنم
 د غ0

 اما

1 

ْ 
1 
0 
 و

5-2 

 ا ا نع نظرا 0 وا ءادتالاو |

 أ جرح دوحأ هيل يا 0 مم ةرغنام نا اذإ اهلاواراللا

 ةرسك ىلع ةلالدال لاق

 لوكا ىداملا نيع |

 فورح

 اهريغ نود ةعراضملا |

 نيعلاةرسسك ىلعةلالدال |

 ةدازاهنال ىضاملا ىف

 كازلا ىف فرصتلاو

 صخ مل ليق ناف ىلوأ |
 ملو نيعلا ةرسسك ىلع ا 0 ةرركل م ولعملا بطاملا مان ىف ةعراضلا قرشو |!

 نيعلا سمك ىلع لّشب |

 ةرسكى لعوا ةزمهلاو |

 ا : ىوقا اهنو ل بالل_:>الاب اهصيصتو ( ةزمهلا ت

 قى ةعراضملا فور>ح

 عم ىضاملا

 ص و ىت اكسل

 . ىذاملا ىفةزمهلا ةرسمك ا

 مزيلات هدلر ايلف ١
 هجوونيعلا رك ذءاغتكا |
 نيعلان وك هيءافتك الا ا

 ىلع لصالا ىفالصا |

 مسنلا ضعب ىف نا

 ) ىقىار و رمد ْ

 نال نإ ةباقلاو

 ا درق» نيب قوس

 صم اك ءانلا دوجو



 او ] قرهتالىهنلاو قرها
 ئه ئرخا د ذل هينفاو
 : ءاه ةزمه بلش قره

 | عب رذملا ىف امهداحتال

 ا نال ءاهلا حقب قد

 تيلقالق قب راب هلصا - ٠
 : عامتجا مزاي ا ةزمهلا :

 : ملكنملا َْق نيت زههلا

 قا! رهم وهف ةقاره

 ءاهلا مت قارهمتلاذ و

 قرها مهالاو اهيف

 ١ هغلهيفوقرهتالىمتلاو

 1 اقارهاقرمقرهىرخا ْ

 | ءاهةزمهلا بلش قرا نم

 | فلالا تفذح الو
 امماكتراضفءاهلام وزال هيف زوج و نبعلا سسكو ءافلا هل لصق هلصا فيغتعلا ( ذد>فىف |

 .قااهث ةباكلا سفن نم

 ليقنا لاعف الل ةزههاب

 طرمشلا ىنعماهيف ةلكاما

 ةمزال ةمازملا ءاقلاف

 هلصاف لقب ليف اماوطل

 ءافلا كرثنا تلق قب ري

 ممانلا نم عقو انا

 مهسنلا ىف تدج واذلو

 | دارملا نا ىلع ميدقلا

 | ىّركالاتودثلا موزللاب .

 ؟ (ىرورس)بوجولاال

 زود و اهيلا نيعلا ةرعسك لق ءاقلا ا ا

 ىلا يلا 5 ددحاو فر> ىلع تو احلا 020 فورد

 || ةروصلا ىف ( ةراملا ماللاب ةهباشم اهنال) نوكسلا تخا ىه

 | (ةنيعالاوف رجلا ةلزع لاضفالا ىف مزجلا نال ) اهب تهبش اسمئاو
 | بصنلاو عفراا ةلباقب بصنلاو مفرلا لمفلاىف نال اهيفرملا ةلباقع ىا
 هيفلب هعضوم ىف تفرعامل لعفلا ف سدلو رجن مسالا ىو ءامسالا ىف

 || مزاملا نوكيف هتلززمب و مسالا ىف رجا ةلب انت لعفلا ىف مزطا نوكيف مزلجا
 || راخلاةلما_همهبن لهوعو را_1+لاةروص لثم هتروص لمحت راسا ةلزنمي
 || ماللا نيكست ىنمي ( ءافلاو واولاب مالا مال تنكساو ) مسالا ف
 ” امهنوكل دش ايعدمراغ ايكلاصتا نوكل ؛ كح! ءافلاو واولا دعب

 ٠ || ةعراضللا فرحو هدعب ماللاو واولا راصف دحاو فرح ىلع
 فيخف فتكو ذذف نزو ىلع ةدحاو ةلك ايهم* ءافلا اذحكحو

 امهلثم فطع فرح اهنوكل امهيلع لو.سقمت اماو نيعلا ناكسساب

 ]| ركا اهفورح نوكل اههدعب هنثكو هدعن نوكتسلا كيال نكل

 نيعلا نكس برضيل مثو برضيلفو برضيلو و ) دحاو نم

 : 6 نيعلا نكس زوحب 6 ام دم ءاقلا ح ةمم نيعلا نوكشش

 3 نوكل ءافلاو نيعاا سسك

 َ نذفىف اعط لك زو ادرضكخو اهليقام عبتيف ةبوق ق خاطا فرح

 3| دهش و لعفوا مسا ن ء روسكمقاح فرح هنيع ىثالث الث لكىف

 | رآ د( وهو واولاف ) ناكمألاف سالا مالريطل قأ ( يظنو )

 ْ د اي يق (1 ىلا نوكس) وييواحلا فوب] اهلا
 |( تفذحو غن وكسلاب وهو لاقي دم لاش ايكف ( دضع و نم )
 1 ةركل فيفضعل مدللا فذدح دعب ( د( طال ر مما ف لاش 2 فرو

 ]| ”ىمصس اي نيقي رفلا قافتاب برضتل برضا لصا ذا هلا_ىعتسا
 || نول لإ هطادسملا لعاشإلا رعالا ىف شابنلا ناكو ىلاعت هللا اس2 نا
 تك باطلا ا 6 تبئاغلا مالاك 0

 هننف 2م اع هل

 : 3 : مالا ىئعع وه انا



 ىه فورح نه ىأ هد 0 ةفاضالاو ( ٌاوَر ٌىاوزلا فور> ند 2: 0
 فورا دئاورلا فورى (.ىهو ):دارزإ ضارب نوكتل اا ١
 ة#هاسنت ويلا لاقفوهس ةاننأيلوتمن لهسوااي 6#هلوق (اهلغشن ىلا)
 ةاهيلوم تسنآواناعل“ ءاناووا 2 نوول“هاتاوا # اهينومتاأ سوا
 بابنم (تي وه ) ىتزاملا نافع ىبا( رعاشلا لو ) ليهستو ناماوا
 ىئدمب و | ويضل ىئعم وهف برع باب ند نوكياماماو تديحا ىارع

 ىثلعجى ا 0 7 ةييشف) ناعسل | ءاسنلا عي ةليع“ عجج .(ناعلا) طوقساأ :

 لمد و دئاد_ثلا ةاساقع بيشلا ثقو لبق تيشي نأ انما اكل

 ٍبيشيناىلا نهابا ىتبحم رقساو نهتلصاوم ىف براملاو نازحالا
 لادلا نوكيسو فاعلا رشكب ( اهدف تتكددو ) هلوذ 4

 نع ةداي زلا فورح نيعو ( هلي ناعما تيوه ) مدقلا نامزلا نعي

 رابتءالاو ( ةزمهلاو ءانلاو ءايلاو واولاو ءاهلا ىه ) تلا ةرمثعلا

 هاناو اولاق كلذلو ظفالا نود ةباتكلاب ىهامتا
 لدم درملا شضانعلا ابا. نا ىبحو ( .نونلاو تلالاو ميملاو نيسسلا 3و

 لاقف تيبلا دشناف ةداب زلا فورح عمج فيكدل لاف ىتزاملا ناقع ابا

 تي وه هلوقدي رب نيترمكتبجادق ىتزاملالاق هللا كجري باوذا ىف
 اهانعم لب ناكم لكىف ةدئاز نوكت اهنا اهتدانز ىنعم سدو نامسلا

 كوكي دقذا لهرغ نمل اهذه دارت اعف قرح ةدالزا 0
 فرءيبا او ماكل وصا اهنا 3 اهَت وه فورحنا ىرإلا الوصا
 ماللا ونيعلاو ءاستلاب لصالادب زن ناب الصا اهنوك نم ةدئازا اهتولك
 هنزو برنط لوقت امالو اًنمعو ءا لياعت ال هظفأد دئازلا 2 5

 هلزو بورمض»و لعاف هلزو براضو لعفشب هلزو برضي و لف
 ليعف هنزو بيطقو لعفتسا هنزو جب ركتسا و لعفعهنزو مركمو لوءفم

 عم ةلعلا فورح نه تئاغلا ما ىف دازرال اذه ىلعو لادف هنزو راجو |

 سمالل انم#!دحاا ةلغ افرد- عمتمجال تح ةداي زلاب فورالا يل را 0
 0222 ا 2-لا

 تس ايس ييبسسسم

 فورطاهذهىا (ناعكاتي وهفورح ىأ)هلوش تيباا فورح نيب

 ماللاو) 11 عشلا نولس

 لفتح -

 بطاخلاب نيترئانغلاو

 121 لا اهعابتا نموا
 رطاملا يف اهك انشأ
 وح ةمالعءاتلا لعج ىف

 ات رضو تب رض

 مل ليق ناف تب رمضو

 : ةناغلا عج ىقءاتلا دزتمل

 بولطمدارطالا نا عم

 عامتجا مزاي الثا تلق

 ءاتلا ثيناتلا ىدالع

 (ىرورس )نوثلاو
 هلصا قث رهن اما لاق

 منا ىعي لوقا قارب
 ةعراضلا فورحنا مئلق
 باوالا ءارواهق مف

 قيرهب مهل وةوةعبرالا

 اهئارونملبةروكذملا

 ةعراضملاف ور> ناعم

 باوطاوهيؤةمووكم

 ثالث نه قيرهي نا
 تباب.ندىأ هع رآلا :

 لصالاى هناللاعفالا

 ةقارالا نم قدر. قارا

 تدي. زف بصلا دم

 فال_خ ىلد ءادهلا

 قارها راصف سايقلا

 سمح الا اقارها قب رهن



 0 0 انك اوأعدج

 | عانتمال ةكرطاءاطعاب

 ا ليق ناو 7
 ١ بطال واولا لاقل
 3 ٍدلا واولا هذه ناعم

 1 ةناغلل ءاتلا امتع ادا

 ١ انلق اًضرا نيتماغلا و

 واولا عضو عضاولانا

 ءاتتلدبا مث بطاذخلا

 نياغلا وةكاغلااماو

 3 تاطاخحلاب انعبثاف

 ىقءاثلا مه ضع لاقو

 ءان نيتئاغلاو ةماغلا

 الف ةنكاسلا ثينأتلا
 ا رح ءادت الاف تعقو

 ا نكاسلاب ءادت الارذعتل

 00 تاطاخ ابانعبتا لليةَنآف
 / امهيف بسنالا نا عم َ 1

 ّ اذه ىف اهئيش ءانلا

 ا اهاانلق ثينأتل ةمالع

 ا الا ةمالع ءايلا لعمل

 دب اغلا وتئاعلابا تلم

 ؛ ةدايز ناسدتلتناكناو
 يطا اربط ااا

 / ذأ لهسا دهب الإ

 ظ 1 لكشا برفالابسابتلالا
 ةيئافلا عاج نا عب

 انا ىعا ( طرسشلاسلكب هباسشم )ل ظفلىا ( هنال ) ىضاملا نامزلا ىف ١

 كك رمهملاو لعاتملا قفا نا 0 تعد اذهل و طب 0 ا

 1 ْ 7 م دعس صم همس سم 200 لا وو

 ا عانت كما ٠ رد راد ام ىلع ل 559 هدزع باطخللا قىماولع عاما

 ” عاستتما ف كا "1 وا عابتجا
 0-2 000 قلعت كلا ثصضلا 0س عرفا 1 كييباحلا ىنعا هيلا اةهرضا

 ١ .ىلع ملظفلا لحد اذاو ( لاقوده انعم قاعتا 3 ع رمش هظعاو نلدةتيسلا

 !ٍ ا برضلا عش ملىا برضا مل 0 هيف و ىضاملا ل هانعم لقب ليفسملا

ٍ! 0 
 || ناكايضام 1 ىلع لخد اذا ناامكف لمفلاب اهصاصتخا ثيحح نم
 5 1 كلت 3 د لعش مهلك كر لدعم 00 لأ 2 لمش امراضموا

 0 نا الا در ا
 | (لعفلا اهر بلطت# هع مالا )ىهنلا ومالا 2 ف .) لصو ( ةيزاحشملا

 لعاشتال املا صتخا بطاح اوا بئاسغلا .لعافلا نع ىا لعفلا ف

 تطاخلا مافي رعتىف بجاملان ا هصخا بلغالا هنوكل فني رغتلاب

 و ( تالا قلفاخفلا ند لعفلا اهب بتلطت ةفيص لاق ثيدح كالذل

 نود 0 أ ل نادر بريل كب زلوقت (هرخآىلا ترضبل كناز

 ::تقاةنرعؤاو نبمضيا تادنه انرعضتل نادنه برضتل دنداو مذيل

 متت: هدض ديب تاتو نتطلع ضخ اففطاتسوا

 0 تالت نو وافاد دو يل 0 0 م اجا 1

 00 ا 0 3 0 1
 9 0 1-2 1 تسلا : 1

 , مخ 022 : 1١

0 

 دا اولا ور ودحر هجن هنرط عسر وجت كت

 10م م

 ق:ثهوهو) نانانن سضا اع اابريضا تنا :ىف مضامتنا اورسضا اعااب رضا

 ق:ثم عراضملا ةطساوبو هنع هرخا اذلو ةطساؤالب ١ عراضملا نم

 دا م ردسعم لكن د ءايش ع هللا قاف د هلوق 0 , داق ردصألا ند

 اا تا ا نوح ند عا هااه روك للا قافتس الاب
 ا

 ىا (امهندب ةيسانملا ىضاسللا نود عراتعملان 1 مقتش وهناك ادناو كازه

 لاتتب لالا ا بانا فىا اهلا 28ه ه3 عراضملاو سه ل نيد

 لس آل قاوكاما ضو 1 2 َْق اماو ع راض ىف 5 كالذو

1004 

 ىلا ةيدعنلا نعم مد ! هجح-و اذهو ىذداملا نيد 5 كحاب با و كر

 اس فد ب نصا وسر وج وح هت دس ساس ع تك حمس عض طنا ويا سس سشا حج شاع

 تركأ نوكلف ىذ ا دنا ردا 0 قاس 1 3 ١ اماو ىذاملا

52 

 اهريغ لاو 4 لعفلا بلاط (كْنا اغلا ا 3م للا تدل لعفلا ند نام

 ا ا ل ْ ا 0 ا 1ع ا 41 1 ظ 0 بطاخغلاو م اكمل نيد تنثاغلا نأ 5 )ا  جراسلا 0 اسونال)



 نبع سيكي ا نيمعلا مف ؟لمفت
 تبطاخملا نيد ) سانلالا مزلي ليق ناف ) هعراضم نبع محبو ه.ضام

 ملف ةرممكلاو ةعضلاب سابتلالا مزلي مى ( ةحمتلاب اضيا ) ةباغلاو
 نيب و هّياَغلا نيب ىا ( اهنيب ةتفاوم )حملا ىفذا ( انلق) ةحمفلا ريثخا
 فور>ناف بئاغلاو بطاذ ا و ماكنم ا نع ( ةلثمالا دارطاىف )اهتاوخا

 اهتاوخا نيب وءانلا ىعاءاونمألا هيام نيب وا اهيذ ةحوتفم ةعراضملا

 6 دل | دحام عم :0 هقتديز ايف ةحوتفءماهلاف نوذلاو ةزوهلا وءاتلا نم

 اضيا ةفخالو تاوخالا نيب امهيف ةففاوم ال ذا اهيتخا فالح

 زو< و ءايلاو واولاو فلالا دعب ىنعي ( لبقةتسملا رخآىف لخداو )
 اهنوكل لعفلاب اهلاصتا ةدشل فورا هذه دعب ال رخ لا قالطا

 نناءفتو نولمفتو نولعش و نالعفتو نالعشب نوت لعاوفلا راض

 مفرال ةمالع ) اهلكىف .نونلا كلذ نوكيا لعش ىف ةكرللا نع اضود
 مزإ!لاحاهوفذحمث لعافلاةءالع هنوكل ( بارعالا ناوخالوا هنال
 اممزإلا ىلع بصنلا اولجو اهنع ضوع ىه ىتاا ةكرطا فذح

 را ةلزنم لعغقلا ىف هنال ءاسالا ضعب ىف رجلا ىلع بصنلا ل

 هن. راض ) ةقيةح لعفلا رخآ هنال ىلاعت هللا ءاش نا * عساك م 07
 نوكيا تارعألا و[ ةملكلا طسو هل 'زنع ) لعافلا ريعذ لاصتابىا
 اهنال بارعالا فورح ربامعدلا لعجي نا نكمي ملو ةملكلا طسو ىف

 ناكمل دملا فورح ةداب ز نكمي ملو ةياكلا سفن نم تسيل ةقيتلعا ىف

 ةلخادلا تانونلا عيمجت نونلا وهو اهب هيبش فورح تدي زف راعكلا

 ( ثدنأتلل ةهالع وهو نب رضي نونالا ( عفرلل ةمالع ليقتسملا ىلع

 نونلانااكىا( اك 9 بصنلاو مزأا ىئااح ىفطتسبالا ذهلو عفرلا ةءالعال

 الو عفرال ةيالعأل 86 ةمالع هنون ناف ( ناعف وحن ىب ذاملا هاملا ف)ى حلا

 ةمالع هنوننالجا نموىا ( هنثنءو  همئنمو )اضياعمجلل ةمالع هنوك هيفا
 ,ؤاتتدنأتلا ةمالعو اريعك تضخ نصت نونو نولاو ءاثأإ ىفو

 أ : داع / ( ماك سا ) رووا داع ) لعافلا ريعك نيد سذن ىف ءايلاو ا

 | مدل 2 هدا تانطاخا :: دل شن دنع كما 0 6

 ا1 البقتسم درخلاو ١

 أضبا ناملا ىف تفرع

 ريغ ةدايزلا نكت ملو

 مزلي المثل فرحا

 فور>تناكوتادايزلا
 آهر ود: ركل نيللاودملا

 مالكلاىف مهتنسلا ىلد

 نءوااهنع خيال راكتماذا
 تاكراا

 اهناب رجر اتعاب تناكف

 نسائيساو سفنلا ىرتم ظ

 ةفدلل هم زات ساهي عما سب |

 نع ىشانا | لقثلل :رباخلا

 رداصاماث دما وةدايزلا

 ىعا اهضعب

 هتعواهدحو كلا نع

 بطاخل ا نءواه ريغ عم

 نال اوبلط ةبطاخناو

 انورحلوالاىفاودب زي
 ىلء و هةعراضملا ىلع لدن

 ىلع اي رج ىناعملا هذه
 زا الا بلط ىف مهل ٍٍرط

 ةلعلاف ورح اوصتخاؤ

 انرك ذامل ةلالدلا ثالتل

 هدحو رلكتلل فلالا تنيعف ١

 ”ءرخآ ىلافلالا نال |



 ىلع ةداز ا هنوك طرحت

 دصقو فرحا هدد

 هجووهعراضملااهتدايزر

 كرتدجو هفب رعد كرت

 لية نافىذاملا في رعت

 ىهنلاو مالا ىلع هم دق مل

 عورفاهنالائلةاب#ريغو
 نءقتشمهلا ءاو هيلع
 نهو تاذلاب ىضذاسملا

 ةدحاوةطساو ردصملا

 ند هقافنسشا قد رطو

 هلوا ىف ديز: كنا ىضاملا

 عبرالا دباوزلاىدحا

 ليصفتلا "ىو

 تنيعولاق (ىرورس)

 تهب و1 لوقا لذ
 ىطابلانب ةفلاثقلا
 فالتخال عراضملاو

 ةفلاهاكلتو امهيدنعم

 صقنب نوكت نااما

 هجوالةدايزلاب وا فرحا
 نملا ىف نيب ملوالل
 كالتو ةداي زلا تذيعتف

 ىف تناكاما ةداب زلا

 ال رخ الا نؤذ لوألا

 نكتملوباتكلا ىفركذ

 نكيملىا ىضاملاىف

 ايضضام هيناع دن زألا

 « د و:
 تنكساو فذختال ةمالعلاو ) عراضملا ةمالع ىلوالانال اضيا ىلوالا

 ىلاوت نالنوكسال ءافلاتذبعو تاكراا ىلا ولن ١ 3 ره تصل
 همس سس م سس سس ل سل سشسسسسسسسبسساابسبببب هسا

 | ءايلإ برش ىا ( 0 تل 3 املا
 | الا ىف نيح رثلا برقاك هريغ نم ناكسالاب ( لوا نوكي )
 | فرط نمي رق وه ىذلا قرللا ناكسانالحا نمو ىأ (همثنمو)

 ْ عمتجيالثل (ناكساللنبسضىف هابلا تنيع ) ىلوا روذحم هنم مزا ىذلا

 1| ىأ ( هنال) هنال) صاك ةدحاولا ةملكلاك وه اهقتابلا وت م تاكرح عب را

 ]| هندان ز نم.ىا ( هتممزل ىذلا نوتلا نع ) برقنىا ( تب رق ) ءاسيلا

0 
 ' 1 ( ليقتسسملا ( ىفز نييذثملاو ندرفملا ةئناغلاو هداعلاو يلفماو ندر ملأ

 || بطاخملا ءاثلا َنييعتىف هركحذ سانملاو ( برضت ) ىهوا تنا
 || ىلا 'رظنلاب لبقتسملا ثح رخآ ىلا هرخآ لي وط ثح هل ناك امل هناالا

 ]| ءانلا درحمىف ىضاملا ف ةيئاغلاو بطاخخلا ىا ( اهنا اوتسال ) هتاوخا

 ”ىن) ءاتلا مب( ترصن ) تنا ( وحن ) اهتانكسو اهتاكر كرح فال
 ِ هدانا عمرسصت باب نم انه لاثملا دروا امتاو اهنوكسب 0م

 ||. بابنا ىلا ةراشا متامدلا ىف الصا هنوكل برعض باب نم هدروب نا

 || باب ىلع مهضعب همدق اذهلو ةلجلا ىف ميدقتلا ةهج هفي رصت
 ةجرد نع اطقاس سبل هناو قبس امل ةهللا كلت ىلا أرظن برض

 دحا اهنءائيشمدقن ملاذلو باوبالا راسك ةياكلاب مدقتلا قاقحتما

 || نكسااك ( لبقتسملا ةتاغىف ) ءاتلا ىنعا( دب وستلا هام نكسالن كلو )
 تيسرل لتصل ةياقنا لق اذهلو.(ءادشالا ةرورمضل ) ىطاملاق
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 نيالاو دما فور> ةدان زلاب فورا ىلوااودجحوف زاحبألا بالطق

 سائيكساوسفنلا ىر#ء اهناب رج : 3
 مالكلا ىف اهرودة كلام عماسلا

ٍ 

 كات اوم“ تاكرللا ىنعا اهضعب نءوا اهنع ولخمال مالك اذا

 ىانانيسنا ع رسشف ةبسانملا هيضتقتام ىلع لاعفالا كلت ىلع فورا |

 ( فلالا تثيعو ) لاقو اميتاب ةبسانملا نيبو نيع لمفىال فورح |
 ناك ركذم ملكت ىذلا دحاولا صخشلل ىا ( هدحو ملكتملل ) اهنم |

 2 لالا ند الز انكي ءادتالا ىتاتيااهوكر مش 9 0

 ىذلا وذ وزحتللاو لاهل( جراما 1( قا ١ ىدصقاى ا (وهوقاحلا

 ةعفاوم !)هدجو, اال كلذ (تنيعا اغا كس قو) هيسانف ( ه.مالكلا أ أدم

 ماك ا وه ىذلا 1 0 فورح ل (رعو (ِ تلألاما دو ( هني 1 3

 مج ين

 (ىرورس ) اهضعب ىف

 اذهلوقاتئاغلا ىفلاق 1
 لمت هيلع فطعنأم و

 اد اربخ نوب نا[

 اهددا هرادقن ف وذحم :

 نوكي ناو بئاغلا ىف |
 ل هلوذ ند الدب

 1 5 دب زال )ءانبلا (نال) سحف لب 1 درملاو ىذامللدب زااعضوبمل 0 كف لا لوا قاتلا

 لصتملا عوذرملاريعضلا | :
 حرتملابئاغلايف |ذاوح ١ 2 هيلع ىلهباتكلا مت تقفتا الهناالاهيقدي زلال وش نارهاظلاو (هيلع || ٠

 هيمو بئاغلا ماو

 ديزوبسسض ديز وحن | 0 0

 (ىرورس) ب رضيالو ا 1

 عوفرملافزتساو 4 ا اما ارداص لعفلان اكو 8 راضملاو ىضاملا ّيغيص نب ةفلاخلا بج و ١

 ىعيلوقا ١ اوبلط بئاغلا نعوا بطا2# |نعوا هريغ م هنعوأ هددححو ملكأملا نع ا

 ريعضلا سنج ىف عشمل |
 لب روريلاوبوصنملا ا

 عوفرملا سنذج ىق عقو

 ةلرتمم عوف رملا نال ْ

 ةدشل لدعقاا ءزج ١

 الواقلا لمفا حاحا ١
 لعفلا ظفلب اوفتكاف |!

 لدول لفعل قلبك نافذ ا

 همزلبي لعافلا ىلع ْ

 امساو العف نوكي نا ]إ

 ثدملا ىلع هتلالدل ْ

 تاذ ىلعو نامزلا و



 ممل دددُش ىا مونا

 ( هينامنوكيالد 0

 الا نال لو .تدولحر

 ) كدنإ 7 نمت هلا مالب صنم سنا سانا كم

١ 
 1 اناذبا س ع هنا الا هيبشتلا ةدعات وه اك هب هيثملا ىف هيبدشتاا ةادأ

 دصق ريغَّنم سا ىف نيئيشلا نيب 3 ىلا هيبشنلا اذه ىف دصتلا ناب |
 ثااد سامه درشملا ق هذ .ثنااةاد ا"لخدا اذا يد لع 5 صقان َق ردا ال نو :وكينا ثلاث ل وريغتال :

ْ 

1 3 
 ل ْ

 : 0 سر ل ةرغل مهمعلا 4. 0 مجبرملاب سرفلا ةرغ 0 ف نكي ه هن ىلوالا

 : ةرلاسملا ل دست ريغ ن "م كرف زكصا ظ ىف رين» روهظ كب اي 0 ديعالمم وماندالا 0

 : 600 وو 1 املا 8 رو , دءاسننالاو 00 0 و ءاباا نوكيالنا عبارلاو :

 لدبلانالناود ةلصا“ ديلا 0 اماو ه ا زاح 1 0 ىفد ا هنال هناهيشم

 (١ .نيقرطلا فانصتا لرصفت ناب 0 ه4 لقت ةدعاق ىلع ىهن انه 5 رم لوبا ن ءاس

 كفن ةدءاقإاق هل ب شنذل ا نسفت ق اناو ل دداصل هاف ةئمشل ا هوب 3

 تا تت زهقت وت

 :دقتب  دسالاكدي ز تلق دسالاب دب ز هيبشت تدرا اذا الثم هبشملا | لدبلانود هذ 3
 هباشما فيك ثاللي ةاذإ و هيلا دوعل كن ل ند ض رغ مند 4 جلا | 0ك

 اكو ةءارطا ةياهنو ةوثلا ةباغب فصت دساألا نان تاق دسالاب دز

 1 30 ا 4 ا 01

 دكت 0 0 ل ا م 5

 2 د م ةبمتااءاتلا
 وأ ل فرعيل هن هيكل ميدعت اهي كب 0 فد ل هلاو شطبلا ا 7 مربي 3

 ء ام دما لدح الملا لاقيزا لمع و هيلع دش لاح سام ْ
 اشم هل ) و ( هب اهيشم هناوك 1 اسهبشم هنوكل همدق روكذملا ناذيالل ْ

 ١ كيشت :نعلا ةظشل نإ | يكف ( كلارءشالا ,) قاطم ( ىف نيعلاب) ١ عوفرااولاق) بجاوب

 ١ (لايقسالا و لاخلا نييبرضي) ها رشن(وزا )امهريغو ةرصابلاوةيراطا نأ ع لوقالصتملا .
 !| ىلع سد ر ( ) معد1لا ىلع لاي دما لاخلا ناد كارل ليعترمملا ناذ ا لصتملا ع وفرملارعكملا

0-7 

 نيل هيف وا ولا لادا
6 

١ 

 م

 رسم.

 نسا 1 ادهاو ( اعدم ) طابا ( ريصي نجح نتا فوزح عضالا || بويصتملا نعت ركود
 " لقاريدي) هن( ناصتنلا ربدعت ىضاملا ما نال ) ابدت ريصي ىّتحا هلم ا نود 'ىجساكرورهلاو

  اماو ىتالثلا ىف اذه البقتسم ريصي نا مصيالف .( حاصلا ردقلا نم ١ ل _صفنملا ع وفرملا
 ورع تالت كد ؛ زو ) ةدان  زلا ىف ىثالثاا ىلع لمح ىثالثلا ريغ ا تبرضو# ازرابن وكي 8

 || ةداي زلاب ىلوا رخال ناعم( هتءرخس الان ود ) ىضاملانم ( لوالاىف ) || ابسض و تاكرلاب
 ا هتيلت ىآ ( ىذانملا# سلب زخ الا ىف ) هتدايز ناك اذا (لبقتسملا نالإل | ارتسنوكي او ضو

 | عضاو٠ةسخ قاضيا ١ ف ع ت١ هدبطاخم نود 1 ف هثياغب و فلالا ةدايز ىف |

 ١ ابوج وامضعب ىفازاوج



» 
 ىضاملاب ىطاملا ةيعسن ىله سايقلا ىضنقمو ميدتلا ناالا هلبقتسي نامزلا

 ناب: رمي باسضي لوقت برحضت ىلا ىلا( ضو
00 

 نو رضنت ناب ريضت برضت نب رضي ناب رضت ترضت نو رمح

 قدصالىا(هللاقب و ( برضن برضا نب سضن ناب ريضت نيب رضت فيا" بفيلل] 4#

 ىعمنالا عراضم اًضياهللاَه و ةانعم ىف) نا روكذملا نيهحولا دحا

 نيتهيب-ثلا الك ناك عرضلا نم ةقتشم ةهباشملا ةغللا ىف ةعراضملا

 1 4 1 لبقتسملا ع راضالف اءاضر ناوخا امهف دحاو ع رض نم اعضترا

 ةننمع يدا اينيضسدوف نييزس اح ل ايو ف

 هيف امهبيترتىلع و براضىف نوكسلاو ةكرملا ددع ىلع برضي ىف

 ركذمللوبريضد لجرب تررم لوقتب راض لجرب ترم لوةناككناذ

 نيفرطلا نملكىف سوصالاو مومتلا ىنعا هيبشتلادجو توبث ناكاملو

 تلقاذا كناف هتما ىف اعباش ناكنا دعب ( دهعلا مالب ) دحاو (صتخ || .

 ىلعغ ولبلادح زواج مدآىنب نم ركذ لكل الماش نوكي لجر ىتءاج | ]

 برضي ناف ( نيسلاوا فوسب برضي صتخ [ك) مهنه دحاو
 نب روكذملا نيفرلا دحا هيلع لخد اذاف لابقتسالاو لالا ملصي
 هيلع لخداذاو لابقت_سالاب صن برضيسوأ برضضي فوس ليقو

 نيس ىلا ةراشا نيسلا فرعامناو لاحلا صت# برضيل ليقو ماللا
 ىلع ةباصصالاو لوحملاو بلطلاك رخا ناعمل ىج هنال لابقتسالا

 لوَسْنا رهاظلاو كتمركا وت ثنؤملا فاك دعب فتولاو ٌهَفَض

 ءايلاوواولا نهتريجالا | ىلع ( لابقتسالا ىعف دوجول ليتم ) برت وحش ادلع
 مزاب لوآلا ناكناف ا

 لعتا وهو ةمزال واو 4
 || براضب هءاش.هنال ) مسالاب عراضم هنا انلقامتاو ءراضق هلل رق مسألاب
 َ | نوكسللاو ةكرملا ددع ناف اهبيترت ىفو ( تانكسلاو تاكرملا ىف

 ناكناوليةثةعضلا ىلا |
 00 يفر اعز ىلا | مد ل مي '

 ِ 1 ( ةركنلل ةغص هعوقو ىف ) هباشم ( و ) ةلكاشلل تانكسلا غجو

 حورانانائلةثاوهو |

 : (صوصخلاو مومعلا ىف سنجل مءاب )هب اشم هناال( وم وقيل ادب زناومئاقل

 تبلقمل ليق ناف ليقث |

 اههعامجادنعءاي واولا | سنجل سانا ىنعي ) هلوشب هندي نيب ريغ سنملا مساو عراضملا ىنعا

 انلق مالا سكعيملو '

 اانلو فيحاف ا نآل
 |( ص: ىلاسلا لجرلا كلذ ىلا اريشم لجرلا لعف تلقاذافلدبلا ليبس

 واولا بلقت نوكمسااب

 | هج رزع نال امآ ءا |
 نكلنيدعاشاناكناو

 نهامهيف ا نيلثملا ةلنع

 اههعاّتجا اوهركفدملا

 نوكيناولخحالهنااماو

 سدكلا ىلا مضلا نه

 اداوم بلتلا اذهل
 اهضعب وةيمدع اهضعب

 نا اهدحا ةيدوجو

 ريغىفءايلاو واولا نوكي
 بلت اهمال لعفا ةغيص

 ماود مها وق ىف مو. ىف ا



 1 مب مشل وه درملا

 ١ هدب ام ىلا فيضا

 ١ الد اعالا نويف وكلا

 ' ءاهلاو فاكلا نماهدعي

 مهدنع راعكلاةءايلاو

 ' اهدعبىتلا ف ورطاىه
 ّ مهضص#إ لاقوفرحاياو

 ا ( مسالاوههلا« كب كانا نا

 رع مساايانا راتخلا و

 فورد أه دعب عشامو

 ا هيلاوهلىهام ىلع ةلاد

 ورخأتملاو ىلعواو

 هذ-هل لع 3 و مهلك

 بارعالا نك فوراحا

 ىفاستكاو

 ند 2 لوقا واولا

 اةممجااذاءايلاوواولا

 ١ تاه دع

 ا تلي الادتو نيو

 ْ نم لكلو ةبسنلا ءابو

 |انمو مج فئاوطلا
 5 لوطا الف تاضق

 ْ باتكلا اهركك ذب

 | لعج لاق( ىرورس )
 زرشسلل ديك ٌَئ ب 7 وك قف رهظامو ننالا لعفن لوا ( نود نود ط0

 ١ وحن هيلا 1 لا انرشا 5 راثئسالاذ ةعبرالا هذه ريغ قاماو لعافال ا نأ" ةررقملا لعام ٍْ

ْ 

 نا وا كنامز دع ىل الأ لعفاا ليي كنا ىلع ءايلأ 43 روهشاا ا

 - 3 وحك تب ورع

 رق دب زن نلثشمىف .ىف)اهسفنا ةفصلاو لعل ا تارا

 . اهظفل ىف نا ىنعي ( نوي.راع ١ نودي زو( نان راح ض ا) ن ناد زو

 ىئثلل ناب راضو ركححصذملا 23 روملل براض ناف هل ىه نم ىلع لديام

 'ء تاب راضو نان راضو كبد راما و ؟ ذملا عمجلا نوب راضو 8

 [كر ءانك ارض ١ ل يل يا

 | . ( دنه تب سضو< رهاظلا ل غافلاب اهفذح مدعد وج ول) ءاتلا تاكرح

 زوحن الذاةرهاظلا ةلعافلا دو>و دنع اهفذدمزإ ةلعاف ءاتلا تناكواو

 ا ناوكي 0 ( 0 ندع لوحاو و 1

 عفرلا ىف نوب رضي نودي زوناب رعضي نادب ز لوقت( نون رضي ا

 : تررموح اضبا ( رجا لاح ىفو ) ني راو نيب راض 0 ْ

 ْ ابطاخم لعفت) لثمىف(و) بطاذحلل ١( سا برمضا لد ءىف بجا وراتتسالاو)

 أ ةلالدل )ريغ عماملكتس( لعفن) لثس(و)هدحو املك (لمفا) لش ف(و) |
 ١> لعافلا ىلعىا ( هيلع ( اهنم دحاو لكفىف لعفلا ةغيصىا ( ةغيصلا ا

 | انآ للا كخو يطاغا لعافلا ىلع لني لمغتىف ءانتلا نافنشمملا
 ىف ةزههلا ناو هنم ناذوخأ٠ اههنال ابطاخت لعفت مكح انهن لعفتإلو

 ]| .هلعافناب رعشت لعفنىف نونلاو انا هلعاف ناب رعشت هدحو املكتم لعفا
 : فيقلا دانس نع لودعلا نك 2 2

 0 عب رالا(عضاو وملاهذهىفابجا هقابحاو) راتتسالا( ناكل و)ز رابعا نادألاو

 كب 1 لعفا 1 نا و اريصموا ناكا رهظم اهلعاوف روهظ ) ع ا

 : : لعفنو لعفنو لاناالا لعفا الو ) لب زر ديز لعفاو) تنالا لعفتالو ادب ز 3 (لعفتو

 | # لبةتسملاف لصف © همالغ براض دي زو دب زبرضو برض دب ز

 « كنا 8
 22 م
 د 1 -



 عا :ةئلقل انام ديقلا قيس انو

 قبيساع | 0 راثتمالا م 7 ا نا ١,ىوت 3

 وه اموضعب ىف راتتسالا عوةوذا ركذال وهل ضرع ملا ل 0 4

 رادشالا كنس عا نكاو لمعلا ىتعا لعافلا] 00 6

 ئه 0 | ١) هدصلاق ل 10 هنا أ ىو 0 5

 نا 5

 لاف ل 0 0 د 3 ا 21 هيف 0 ْ

 درم فاعف دوا ىلع لدن اهئاف 2 ) دنه )ل لدم ََق واحلا و 1

 درفؤمهلعاننا لع لداهناف ( ترض )دز لثم(ى ءا (ءانلاو) دمام ثنؤع |

 تناو'دنه (لث٠ء ىف ءاتلا تةيعو) عتباوةبننتلا ةمالع مدع ممئافركذم |
 برضا ١

 ىلع د [هناف برص انا ليم : 2 !ا وأ ع ونون رضبإ وح

 ةعراضا فورخ ىا ( ىهو ) هريغ عم ملكش لعاسفلا نا ىلع
 0 اقاوم وكامل ١ لاغق لل هاي 3 و 3 اعماب تسيل قو رح (

 اعلا 11 141 ءايسإ اهلا ىل || دحأ بهذ 1 ناو م

 ءايلاواوهرمض ىف واوااو ! نيس ل 0 ل نارا 1 ا ش

 فورا هذه نا كلا مل مها ا[ ه4 ظحا لك و ءاعمأ

 كم ص

35 00 

3 

 :ةئاذ ثنؤم درف. لعافلانا ىلع لدن اسهئاذ ابطاخو ةئاغ ٠١(
 ا كيا ةشنلا ةمالق 0 7 ناار هلأ بسد تطاق ركذم

 1 0 اهئاف ( برضف ) 0 ( لمى نوثلاو 30 هدح- و ماكس لغات

 00 اا 0 0 2 2 202 020202 2 2 2 < 2 2 2

 ”ىشب قئاعت اذا وه ْ

 هدنعىهىف ءايلاتبلقو ْ

 نسكعإ :

 ةلعاا فقوردح نا ف

 امهيف فرطلاىفقتعقو 31

 عوةو عمود ف ناانلق

 فرالا ىلع واولا

 معا ز(ىر ورعَس) لعتأ '

 مسالا نا تف رعدق كنا

 ناوه ا وخاوتناق

 نلطلا فروع إو
 : هل 0 ىلع دل

 وه ىف مسالا كالذك و

 ىلع ءاهلاوههتاوخاو

 ايا ىف .اماو محدالا
 اوفانخادهقءاناو ءاناو

 ناب ,ونعمب لاق هيف

 7 وبا لاقفرهاظ مسا ايا

 لاق وةفاضالل مزال هنكل

 طسوتةمه اه ؤكس ردنا

 رعخللاو ردادظلا سد

 لا
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 5 3 2 اوبل

 |١ روضلا فلا 0 وه 0 1 يارس نإ 3 1 د هلا رض ا - وهو 86 7 و مزاف

 لصفلازو ال نا مزا هبح سمملاوه وهىونملاناكول اضياواب رمض ىف | الف نضاعلا ف ا ار يمال نإ از هل سقما وهوه و وتلا نك ول اضناذان قزف ا

 1 ١) ةكرملا ةلقث هيف ريتعي
 ٍْ : قةسلا ريغلل 0 1 هند كالذ مهيلع ةرايعلا قيضل مهنه ازوحن ليف (ىرورس 2

 ردهملا لدم اموف' له هن 0 :لضفتملا وذراأا ظفلب هنع ربدف ظفل ا

 ' ا 5 0 ( ما ةينلتلا 3 ل ىفملا هس 0 ر) درغملا ( ب ءاغلأ 0 ( ْ 5 3 5 2

 5 4 )عت 39 لو 38 ثتد د 6 ا اذاءاب .باقتوه واونا

 سابتلالا مزاي اضيا نيدرفملا فّرتسي وا اضيا امهيف زتساول هنال ( ةرسكلاواءايلا ىلو

 صتخخاو ةماغلاو بالغلا ىف راتتسالا ناحر ناب نم اذه مهن و ١ 'ىخ فرح ءاهلا نال

 ا ماعاءاطعاو ( رهاظ كالذو ( فيفح راتئسالا نال ا د رفملاب راتتسالا |: ولف ام 0 الف
 0 3 ل -

 هريغ عم وأ هدحو ( ماكتملا نود لو | ) لامعتس لامعتسالاٌ: زل ) قداسلا د رغملل | سدتل الافلا هؤأب بلقت مل

 ىا 0 كل , و ةلاج 0 رات 3 ل ىخاملا ف نذللا بطاخملا نودو 2 ىو) ق د ثنؤملا

 | ةلالدلا همزاي نّينراقملا دحا ناف هدوجو ىلع ةلادو لعاشلاب ةنورتم |

 ءامع*الا دادع نه ىهو هن رق ةلالدلا ىعمكاذل ورخ ألا دوجو ىلع ْ

 هلع دلاد ( نب رق زارالاو ةفيعص ] اسهنكل ءاستلا اهتلخد ثالذلو 1١ كنب ُوْلل ىه ةروصىه

 لادوهنعسئانوه امتازرابلاو ارهاظ ل ءاغلا نوك لصالان ال ( ةء وق ) ١ هواوتياقوه هلصاوا

 00 هن وك ث رح ند رهاظلا نم بد 0 هل هن و3 ةلالد لعافلا دوحو ىلع أ سادكلالا اذه نكل ءان

 امم ه0 لوافا لع لادو رراجلا نعايبتا رعسملاو اظوقلم ١ انين باد اظفنا' ىف

 ةعوكل كل ( ىوقلا ماكتملاىوتلاذاربالا ءطعاو )دهجو رهاظلا را ةثيدنا 4 ةيلقتملا واولا نال

 نم( الفا ) مالكلا ىهتنم هنوكل ( ىوقلا بطاخلاو ) مالكلا أدبه ' القاع نكاذا فذ

 هلوذ مالكلا ليصح ىف هل لخدال ىذلا فيعضلا بئاغلا هللاطعا | لك ايا ا

 5 210 3 : 0 ْ ءاسضقفدم ى ع 5 رظانعجباو ةينثتلا نود هلوقو ةييغلاو دارفالا نيييعمل لماح بئاغلاىف ١١ ودب عيلعا لك

 نودنملدب و ىناثلا ىلا رظان بطاخملاو ملكتملا نود هلوةو لوألا ىلا ايلا" نال ننكر اظاملا

 واونات لق ةلعلا هذهل

 | كلذاولاقامتاووهآلا برمض ام ومن باح كلذ نا عم هنيب و لعفلا نيب

 بدعم نلف اتا همويور دما تدمع #

 يسم ص خص خمس دححأ

 عل مل نعل ىهيلع ود

 ىلا ةروصلا هذه 5

٠. 

 دعو هو ام هديلور حاطب ءدهسيل عاود دع“ غول طخ هوس نسج يس دالة يولع« د او ععم
 ا سس دس باتريس بعص ممم بسسس وص همس تضم يس يحسم هس

 جما < يي تيفال تب ل 4 نات كب
 0 بر ب ع م مس سس ون ضي سي نجيح فسم

 1 رة مم دوم يس نو وف ةدخ لمح كيرا
 00 ل تو سا 2 اا د اتم حسم بدم 0

 : ماا وملكبلا نود ةكاقلإو كئاغلا ف ديما اع لقو 0 ةدئتلا نكاسلا كج ىفو ىنخ

 نود لصالا ىف امدقتم اظفل اههرسسفم ناكامل هنأل ىضاملا ىف نذللا ١ الجءاهريغ ىف فذحتو

 اههر ريك نه سهخا بث اغلا ريعك نوكي نأ دب ر ١ بطاخلاو مك 1 تلق 1 ليقناذ اهيلع

 يا
 ١ ١ د عينات 1 ١ ١ ةماو) رك .كملاب دردملا للا مرياعا ساشا

 *ب نو 2 000 ءاهلا لبقام ناكول نا



 ع 15 :
 ةيطاضملل اعجب نب رميضت سدتلا ةبطاخملا ةدرفملا ىف نء رضنتليقو ءايلأ

 ىلعنيب ضن ىف (نوثلا لبقام ةكرحت )ا ةكرخ ) هعجج نيبو هنبب ( قري 1و )

 بارءاللوه ىذلا هنو 0 ا علا ىفهنوكسو و راتتسالار دقن

 ناو (ةروسلاىف ) ةليةثلانونلاب 00 وا ( ةليقثلانونلآب ١ ع

 نيةماكلا ىدحاواددشم رخ . الاو فة نينوثلا دحاذا ةقيقح سد مل

 (نونلافذح) اضيا ( قرشالو )ةلقثملاب ىرخالاوةففخلان مئات

 ناكناورك ذهاب هصخ بطال (ردلكو سنلنال وكلا )نيب سضت ن

 ةيطاسملا تول ةيمساحتلا ناَرَساح ةماتفلا ثنؤملاب 2

 ةماغلا 2 0 ائهو ا بطاخلا رك ا

 0 حولصتملا ريعضلا قشسي (و 5 _ ذملاب نابثالا

 ( برعضن و ماكتلا ف (برضأ او انلطم ( ملكتلا ملكتملا 1

 تناواانا( ون ) اقلطم (ةفدلا ىف )ازا وج تسي( و ) هريغعم ملكملا ف '

 مهوا متاوان<وا ( ناب راض ) اهغوا اتاوانحنوا "وا ( براض )وهوا
 اههواامجاوا نو ةب راض ىهوا تناوا انا ىا ( هرخآ ىلانوب انو راخ)
 0 عقو ىا (ريتساو ) تاب راضنهوا نناوا نحنو ناس راض

 ةلزنم ) عوفرملا ىا ( هنالرورجتاو بوصنملا نود عوفرلاريعتلا عوفرلا وسلا )
 اهعضو ىتلا ةلصتملا راعضلا باب ىفاو زوفلءاف هنال( لعفلا ءزد

 لءفلاءزسك لصتملا ريعذلا ةصاخ ولعافلا نال لعافلا راتتسا ري
 ”ىشب ةرهتشملا ةماكلا رخآ نم فذ اي لعفلا ظفلب اوفتك"اف سماك

 ىلع لادلانا دارملا سياو ميخَتلا ىف اكولاام ىلع ليلد قبااهف نوكي و

 لداكب يح هنالاعتا والعف برض و< نوكينا مزلالاولعفلا وهلعافاا أ

 نّرعم ريغ لعاسفلا تاذ ىلع لد تالذك نامزلاب نريةم ثدح ىلع

 نا دارملا لب ناداضتم اههو مسالاو لعفلا ةقيقح ىلع لقشاَف نامزلاب

 ءافتكا هب ظفلت ملورتسا هلا الا ريعكلا كالذ وهلعافلا ىلع لادلا

 لعاسفلا نا مهلوق نه اضيا دارملا سيلو لعفلا طغاب ظفالا ىف هس 0

 نوكينا 8 4 هي .عبض كالذ 2 نا موق 2 تاع ديرْف

 .اًدهلوقاهآانن رض ىلا
 عوفرملا لوخد لاثم
 هلو>دلا*ءولعفلا ىلع

 ديز و2 ىقتشملا مسالا

 وهب راض ىابراض

 امهجرذ#م دا_مال لاق

 لوتانيواولا عاتجاو
 نيواولاعاعجا هلوق
 بلعلا قلطمل ةلع

 نكل هلوق هل نوخكنملا

 هلوقواع* واولا لعج
 ةلع امهجرخم داحتال

 ىئعا صاخلاا بلعال

 امناوام* واولا بلق
 نا عم ةلعل نهمدق

 ارظن اهريخأت ىلوالا

 هلوذ نه رهاظلا ىلا

 اهم واولا لمج نكل
 مه ىتح ليقو لاق
 ىوتلا ميلا ىلعةمضتلا

 قبن ملامتاليق ىالوفا
 اهلا ىلع ةينتلا

 ىلا ةصهفلا مقت الثل

 اهسفندحىف ةليقث ىه

 هك رد اهزا ثيحح نم

 ةفيعضلا واولا ىلع

 ةفيفخ ةمهألا نوكو

 ةىذلا ىلا ةبسنلاب

 قحف' نأ ةزشكلاو



 - وصنملا واب وصخما

 | مدق مو رورحلا ىلع

 ( برضيل )دي ز وك ىالاىفو (برضي ) ديز وحن عراضملا ىفو |[! 0 1
 ( ةباغلا ىف زاضنا ازاوج رس(و برضيال) هز وح ىهتلا قو |[ 5 0 ميسا ا لا لع باو هش
 ١ 2 و 2 6 ١ 0 اك امهلصقتم

 ٍ ارانسلاو بترضتال ) 17 ادا( كرضبا) لدعم امماو ا دك مدعم عوفرأا
 ١ | 27 اراض "ع داق( سانا 4 ) 0 0 لعاشلا ىح

 "الا قامأو هر ا اهلطن ىضالل رباطخل قاتتسنال هلال ىضالا ١ رورجلاو ةطساو الب 000 ارش دن فاو (يرخلال )اال وح ابهلو [ برضت ) تنأ | وعنا رو ناو
 ا لصتملا ناو هطساو

 قادنع هيفريتسم هلعاذو باطمللا ةمالعنيب رضت ءاي و )هلوش ةراشالا ْ رص ه1 مدقم
 : مدع ىفدحاو ىرحم عراضملا تآدرفل ءارجا ( شفشالا نمسا |[ للالا اولاق اذلو

 ول لصتم

 لاضتالا رباعكلا ىف

 ةدشو هراصت_+اةداب زل

 ( امناو هتلعتل هجازتما ٠
 ث) ود اوه وه عا ( ةماعلا دن هدعو ل وعئالودر م اهئاف للاب ق مدالاك ْ و بجوأ لصف

 ١ هلا نوكيل دي زوه
 كر 7 اطخللاو نأتلا : ةمالعو هيف ريتسمالو زراب ريعك هلاف ا عوفرملا ناو اب وذم ب ١ بنلي ا م 3 0 -2 ل 8

 علا ن 3 2 ) نيب سضنت ىف ل لعافال ءايلا نيعو 00 3 ْ احا اذإ توصنلال

 ١ اي 00 1 هما ىذه ْق هلل .4 ) ىرخا ءايأ ةداب 3 : دع 2 كانا

 5 ْق كر مو هذه ىف 3 2 عال ءايلا تناكوا تدناتل كل عزوشص ود 5

 | نأ عمالاتلا سكب ( :| فورح نه ) ءايلا لدب لعاسفلل نبب رمضن |ليعافملا نملع افلا ركح ش ا 8 كلا 8 سكرت نم 8 2 د ا
 اعلا ا

 دوما او مورا أكابا هّتيطعا ومايا كتيطع ١ اهم نوبلا 0 ىق لصاف 2 : :ل ماجا يدع فلذا ١ ١

 اع رس هد ذا نب سضن ا 1 هعجس نيدو دن نيد رضن 2 هثلب 955 : أ (ىدوم َ

 ق وهام مدقت اذكو

 زوحبو هكتيطعا وح

 ا 4
0 

 || را كل ردسي ىأ ثافوطعملا اذكحوريغال ةسد ى هلوق نع لدي
 : ) ب ارض ( دب 2 ) 7-5 ىضخاملا نم درفملا بئاغلا َْق ازاوح لصتملا

 ( برضت ) دنه وحن اهراضمو ( تب رمض دنه ون ) ايضام ةدرغملا

 ا( هيلاو اهيف زيتسي مهضعإ دنعف قالخ اهيفف ىذاملا ريغ نم ةدرغملا

 ىتملاريغك نه لقتاءايلأ ىعا درت ار يعذ نوكلاراكنتساوا !هريعكزاربا
 : لوق ىلع د كرب و فدا نوكي نا ىفتعي ع 001 ءأأ نأ 6 فلالا ىنعا

 : تيان تدر أ ءاثلا نالاش نا االا مهالاباطخلا ىت هزاع عاما ش 0

 (نو سدا وا وك ) هيفرتتسمالو( لعافالز راب ريعض) نيد رضت ءاب أ

 ةدابز ىف ةدنللاب دعلاب سال ساسلالل) 0 رع ا هنال هفورح نم دازبإ نأ

 ]| زتسيلونييسضت ف (مايلا ذرباو ) ا . ( ءانلا ةدان زقنئاتلا را ركتو )



 نب رض |
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 الك
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1 
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 0 معدأ م ءاب وأ ولا

 هالك

 : هآنا وح لضفللا 32 7 اهنن نسخ ساو هيلا

 ايام ب ريض كأيا اع رض ا تب رض كايا نب رض نهايات سضامتابا
 انانا 2 ايهتنه تب رض ىابا نتي رمض ن 'رك ايا اع 20 مابا تب رض

 لوقت ( هب راضوخحت 5000 رقع انتا اوتو (انن ل

 امكي راض كءاض ض نهب راضامهب راض اهب راض مهب راض اممءراضدهب راض
 ( انبراضولا ) ايهتنم ب راضنكي راض امكب راض كب راض مكب راض
 امتاو هيلع هلمحن ثكالذو لصتاملا بوصنملا ظفلك روردجلا ظفاو

 ىلع لج اعاو ةطشاو نكملانضنا كودقم رورحملا نال

 ىا( ىو راض لثمىو ) راصتم نو بدك رورد لا نال لصتملا

 نال( ءاب واولالءج) ملكتملا ءاي ىلا فيضا اذاملا_بلا ركذملا عما ىف

 0 ءان واولا تيلقةنك اسىلو الات ناكواتعّتجا اذا ءايلاو واواا

 نع امهيف امل نيلثملا ىرحم ناب رح امهنكل ادعابت ناو ءايلاو واولأ

 وباعَف نيلثملا عاقجا اوهرك مامهعاس5جا اوهر كف جرا ةعسو دملا
 5 واح الهال ءاب واولا اوياقاما لبق 3و ءايلا قى اهوعداو ءاب واولا

 اولةثتسا مهئاف ىلوالا تناكناف ىلو الا ىهوا ةريخآلا ىه واولا نوكي

 تناكناو لوالا جب ورهناب فيكف لةثثسم جورملا اذهو مزالرسسكىلا
 لقثاهنال ةمزال واو ىلا ةمزال ءأب نم 2 وراخااو 1 مهناف ةريخالا

 امتاو لوالاب فيكف ليقث اذهو مزالمضولا ا ءحب ورك ا نم

 تالقنالالعج امناو مائدالا نكمل 0 انس ىكوالا نوكيا لكل

 اهتّركلىوفا مفلاف ورح ىف مائدالا نال ليقو فخا اهنال ءايلا ىلا

 ) 00 2( فيعض اهيف ماند الا ول !وىهو هم فورح نم واولاو

 ىا (آك ) ءايلالجال ءايلا لبقام كم ةيسنحلا ملكتملا ءايوف ةبلقتملاءايلا
 لءح 0 هدوم هاصا دا ) ىده ف َّق | 9 نذالا ماندالاو ل اعطاك

 0 تن زض اهايأ او رض خاب" سم ارهاب أ كل وع د وابأ لوشت ترا ْ

 ميدقت زاج أك ماقملا |

 قبوسنملاو عوذرملا ْ

 (بئاغلا ى)هلوق واهضعب ىف ايوجو واهضعب ىف ازاوج ( عقاوم ةسوتىف

 غلاو 1

 كتاذحكصو ةدشتا '

 ا 8 5 ثح كاك 2 . اإل 2 2 بمس م ص ا سس يس سوم يئس مس سم ميسم ع ع بز حس و اش ا يا عع هدم ع وش
 2 222لل سل  سسمجيسيبيبيبيينيبببتبسبسا

 ىريخأتلا وىدقتلاىلا 8-

 ءآاضد:و تيس رباوكلا

 ماق دز وك رهظملا

 مضلانم لصفتملاامه

 ىء رح روخملاب اب رج

 ميدقت ز<ملاملو رهظملا |

 .ىف رالا ىلع رور#ملا |

 لصفنملاوعضي ملرهظملا |

 اوعضوولذا رورجملا :
 ىلء هم دةنزاوج مزاهل :

 قفزت اجريغهلاوراملا |

 ةسج حارخ الا ديك |
 ع وفرملا ىلا رظنا مث |

 دنع لق وهو لصتملا

 وعفا ةئامم لكما ١
 نك ا نكل ةهروص :

 بئاغلا ىف ةسمخ |

 ايا

 ةبطاخلاو بطاخنلا ىف

 لاق ( ىو ربس (

 ع وذرأل
7 | 

 ىلع ع وفرملا مدق مل



 0000 اا ل الا ار ل ا اه لاو ( يروه اء
 ا

 ىا لوقا قثرت ىهو
 ا

 , اهعم ريح تا رعخألا ا قتر

 ا ههد نماعوت نيس ىلا

 9 ه_حوو ىئعملا هيد

 ا لضصالا  انالتفكلا

 رعكم ا_هدحا 2-0-0

 رعت *ىناثلاو عوف مع

 رع مضم ثا 'هلاو وسن

 5: ةءنااكحاهنال رورد

 1 نأ وهو رهاظلا نع

0 
0 

 بوصئموأ عوفر

 لكريص» مث رورموا
 ةثلثلا كلت نم دحاو

 لك ناضتا لا ارك
 هلاصفناو ايم دكاو

 ىا نيثالا برمضاف

 فب لصفلاو لخلا
 لك لعجا ىا هثلثلا

 هيقب ورضملا نهدحاو

 ىّتح

 ا ب ورضملا نم

 ر و رلا 22 رحخا -

 .مزار ال ىتح ل_صقتنملا

 ىلعرورجلا مدقتزاوج
 رقتفا مصتقا امل عي راخا

 ىقاعت ىذلا لوعفاا نال ) ةقيدلحا قف ” وع 1 لوألا لوقا ند لصحام ريا

 ل لوالا نا لجالوىا ( اذهلو ) الوءةدو ْ

 م( و كالضف 12 لت يلع ا زاضاذ 5 1 0 ا رادع يل (ةردشافلا 1

 1 لوالا ناردقتلا اذهب رهظيف | سب دوال نورنا اذه رشف (شن تع ) امة شلع | الضاف ئتملع |

 فضا - كيت جاد عدم هازال: الافق 4 دش

 لاس و 5 ىالغاي ىق فرفللاف !| ١١ اهليقام نوتسكملا امكحوا ةعيمد-

 00 تتيح ةيداب ىف باو اسالاريغو ) ةاداناب هيدا أن د و قراقع (

 الاخ ىلا | (د و )اهكح ةقرطمم مف 'ءابلا نأ" ىلا ةراشا وحن ةظفأ ةظفا |
 ا ل 0 نيد ءاهلا ا و ىذ ةشن ف ىا 0 هيل ةرعلا

 11 جهد اع ا ءايلا ىلع ةحمفلا ع عال ىت ا 5 اهلاح ىلع ملأ

 7 - 0 6 ءانملا فوص ءاعن م ىأ / ا 2. فرعصلا

 0 يكد نم( ماجن“ هسا نال( نع
 ا لصتملا تبوص“ حلل 0 نيتسلا عاونالا تل

 امه ص اهب رص م41 ص امهت سَ 3 0 0

 قبرض نكب رض امكب رض رض مكب رضاه هب رم ل رش نع

 امل اكس ةلع ا نعل ىلع اه أ ىلا )ع ها . سضص نازل مهدمو

 يل دوه )لصتلا رييصل ىف ىا(هب ةزوح الزكي نا

 ءاثلا محب د م لج قو هلا نيد” نيلصتب نب ريك ىا( لوعفملاو

 كت .ْسَص لاعب نازوح الىا ل مدل 0 سَص ا ءاتلأ ىف(و (

 ) ةدحا وةلاح قه ال وعفم و العادحا ولا صحا اريصت ال ىت 2 )ىئتيرضو

 مالا ل قرع تو صو كيف تد سَص لاق ُ كالذ دب راول َُض

 فاضل فاضاأا ة هر عم ةيلغل هريغ اهناك تراص ريصلا نا اه: ةاضان

 ثيح نم و ىعم ناعمه لع 3 يرحل و كَم رص 2-0 فالع هبلا

 لاعفاىف )عاقجالا كلذز وج ن نكلىا( آلا! الأ )لصتمريعع امه:.دحا ولكنا

 راضاو ا ءاتلا مب ( ىتملعوالضاف ( ءاملا ان /') 0 ملعوك تولاعلا

 ىلا علا تةرييلوه اما لوألا زك لف 3 لوعءفملاوه عقاولا ىف ا

 0 سفن قى اسوا امهذال هورك لا امه مهلا دؤد ف هيلع

 ) ةعيفا ىف 1 تعا ىف لاوعام نم

 1 * لوعفع 0107 ور
 مال



 د وال ا * 10 ياا ااا لا
 تا

 جم و
 و واولا نال وهل رسصو و ىهل م هم هب ةب واتا ءاملاو واولاثش

 راصف تيملاكنكسسا ىذلا فرمان ال هناكسا ببسب مودعملا مكحيف |
 نك اسوهذا اوت مطواو دربالو واو مسالا رف دج وب مل 3 ١

 لبقام نكسام ىلع لمعالف ذئيح طاخاىف امهتوبثمدعاما و لصالا نم

 رابتخالا لاح ءايلاو واولا فذح نوزو<بالكو ليةءون و هيفءاهلا

 هلوةقنك اسلا ىلعهل الج همالغو هب وحن اهترسكو ءاهلا ةعضءاقبا عم
 ىلاو نك اسلاىف روهمملا بهذمىلا ةراشااما 2 قئاعتاذا فذحي و

 لكلا ىف ظفالا نم فذملا هب دارملاوا كرحتملاف بالكو ليقع ىنب ةغل

 ظفالانيسكا ةكرطلا عابشا نم نوكي ذئنيح كرتملاف تباثلا واولاو

 قايسواناف طخنا نم فدل ادا زااهاو ةزؤكذلا ةلعنل واوا ا

 ىا ( هليقام ناك اذا ) وهنم واولافذحدعب (ءاهنارتسكي و) مالكلا

 ةيقيقحملا هللا ( ةرمدكلا نمجورإللا مزابال ىتح ةنكاس ءايوا اروسكم) اهلا
 32 م ) نادجولا, ليت وهو ةيقيفحل | ( ةئضلاىل ةعكلاىلا) هي ردعتلاوا

 هيلعو ةنكاس ءاب هليق ناكاعف (هيف و) | وسكم هلي ةام ناك اف( همالغ)

 مصاع ةءارقىللء هللا هياعو هيناسنا اهوقئاهلا مضاماو اههابشاوهبدلو

 ىلع ءاهلا عض نوب مهئاف زادا لها ةغلىلع هلغلف صفح ةياورفف
 واولافذ>حاماو وهيداو وهب وك ةرسسكوا ءاياهلبقامناكناو لصالا

 لمعلل اًينهف ءاهاأ مط لعل لوقنوا روهمللا تهذم ىلع .هلعلف امهيف

 وهام ىلع لصالانا عم ءاهريصرف ( أفلا ىه ءاب لعح و ) هنموحن ىلع ْ

 ةحمف اهلبق ام ةرسمك لع و نيهايه ىه لاشنا نيب سصبإلا بهذه |
 ركحذلاب ثنؤملا سباليال تح اهب وك رخآ ”ىثب قناعتاذا فلالل

 فرح ءاهلانال ءاي هواو تباق ةرسكلاو ا ءايلا ىلواذا ركذملا ريعض نال |

 ةرسكلا تيلودتكاشلا واؤلأ ناكو نينصحت ريغ :ءاس اذا إذ ا
 ىهءاي بلقتمل ولف اهدعب ءايلا لجال ءاهلا ترسسكوءاي تبلقف ءايلاوا

 ادرط اضيا افلاريغىف لمجو ىهب لثمىف ركذملابثنكوملا سيتلال اهلا ||
 ىلع موعذم وهف ةرسكوا ءاب ءاسهلا لبقام نكيملاذاو اهل وك بابال |

 ةفرطتملا ( ءايلا لعح ) هي ريضو همالغو هنمو هلو< هيلع ناكام

 بي رقخملا نا لجا نمو

 نم ميلا لدبت نونلا نه |
 نمهنوالاتلدءاكنونلا :

 لثمن ضف ملا |
 هيف تعقوام لكىاربع |
 ءالاليق هتكاسنوتلا |

 ىلاوركب م و ءايعت ىف اك :
 ىف ةراشا مي ءتلإ اذه 1

 هللاءاشنألادءالاثحت |
 ًارشب ريتعنا لبق ىلاعت |

 بتكي و ميلا ظفاب ْ 0 1 ل

 ىلع اهبل نونلاب |

 نارتلاىف كلذدعب نم

 نآملا ىف ميلاب اهتباتكو |

 ال ب لس فل
 ند مالم اذه ليق

 ىف تركذ ىتلا ةلعلا |
 ةينثتلا ىف ملا ةدايز |

 لصالاو انه دجوتمل ا

 ديالفلوقا لا مدع !

 عنم نم لئاعلا اذهل ؟

 مثب سطيف محلا ةدايز ْ
 لحل او هئينثت دارطالل 3



 ا تي يس « ف9
 ا نوداع* لعج امئناو ةليقث ىهو ةكرخ اهسفن ىف اهنا الا اهشخا ىلا د |

 ((| لوالاف ) ىوق وهو ةداي زلا فورح نم هنا عم امهجرذع داحتال ري (] اوكسشا ل لسيق نا
 أ م11 لخداو ) واولاب حرتما دعتلا ( ولا ملا ىلع دعما عقب نا || اق تنقللاو رك ذلا
 1 نولا فرفحت سانانا تنالاوتل اما ثنا لاش نا لصالاذا (اعاىف | ا ىق اوكرشي ملوةدقتلا

 سبئليال ىتح عقوامناهناىف( اب ريض ىف ىع) ىذلا لاخدالاكى ا (ج) || ىلع اب رج انلق عملا

 | نا اوتاوهو باطخلل ( عملا لجو ) فقولا ىف عابشالا فلاب هفلا || ليقناف رهظملاناونع
 هيف لاخدالا ةلع 0 4 7 5 يقاعأ ىلد .ىا( هيلع) ا نيهج و نه ضاّرعا انهه

 2 )"ىف فنلالا نا لوألا

 ال 1 اهليئاتواو ا ا 1 ىواولاواتلطمةدنثتلا
 || ةثلث وهو ةلك رادقملا كلذ نوكي نا ملص ىذلا رادقملا نم ىا ىف نونلاو ركذملا عجم

 || امهثلب طسوتافرحوهيلع فقوال فرحو هل ءادتالل فرح فرحا 1 ناك وافريعض ثن ؤملا عجب

 || ىلا( رخآ ءىثب ) وه( قئاعتاذا ) ازاوجوه نم ( واولا فذحي و ) | ىلع اريعك, اضيا ءانلا

 0 1 20 هر نوكب ىح قلاتت لاصتا ارقلا ثىش هلواب لسا || مراء انهه هن عرسابل
 || لعافلا ىريعض عامتجا
 || هيلع دربالثا لصتا اذالهبملو قئاعتاذا لاقامتا وهب سضو<لعفوا هل !١ هنا ىناثلاو اي رضيف

 ىلع امهعم ةقئامع تسيل امهفماللا ناف ناويللا ىهلو ءالبلا وهل ومن 1ْ عم اريض نا حرت ديد

 || واواا عوقو عم ةقئاعملاب فورا ةرثك لوصلح ) قئاعتلا انسيفام || وهوفو ذحم نب ريض ىف
 3 1 21 ل و ل

 || رخآ ”ىتبقئاعتناو ىه ءاي فذحت ال كلذلو ةعمضهلبقو ( فرطلا ىف | ريضانهه لاو واولا
 || فذح لبق ( هلاح ىلع امومضم ءاهلاقب حو ) ”ىجياكاسفلا بلقت لب || هيمالكئيبفءاتلا لعافلا
 )| مهنازعاو هب سضو همالغ ىنءاجو ( هل وحن ) عئامدنم عنمملنا واولا || لاو (ىرورس) عفادت

 || اورصتخا بوصتنلا ريمضلا ىف بئاغلا لصتملا عضو اودارا امل | نونلا نفل

 !ٍ نلصتملا عضو ىضنتقم وه امىلع بئاغلا لصفتملا ع وفرألا نم هن درقب ٍ 5

 (| واحالف ”ىثبلصتا اذا ثىهووه نم ءايلاو واولا"ةكرح اوفذعف
 روان انك انس ناك ناناتك انس وا اكرت* ءاهلا لبقام نوكينا نم

 (33 ط1 دوا معلا نيك رح نك املا ناك ءاودسو اولا فذخ لع
 ةبلقتلاءايلاو واولا تبثيريثكنءاونانك اسّوتلا هن اكف ؤخ فرد اهلا

 كركم نك نأو ها هلا رح و لا رظن هن كاف وهنمو ىعباف وحن هنم |

 ٍ وح رج فرحوا همالغ وك فاضم ندم الصتم .ارييض هنوك ب جوي 1

 1 ةفشلا نمممملاناللوقا

 ٍ ىهس دقف نايوفشاممال

 ىنعي لوقا همثنمولاق)



 ظذ111بدددط

#» 1 

 ورجلا ىلع بوصنملا مدقو هريغ ىل-ع مدقم عوفرملا نال هريغ ىلع
 مدقو ةطس اون لوعف» دورجلاو ةطساو الب لوعتم بوضنملا نال

 وح لضفتملا عوفر ال امون رسشعانتا )اهنم 0 5 هنوكل لصفتملا

 اهمهتب رض ىهاو رسْض هاب رضايغ برش وهال ا ا

 رض تنا نب رض نها رض

 اهتم تب رض انا ناب ريض ننا امك رض اغا تت ريع كا

 اما همضو نكاسلل وهامنا نحن نون كن رحنو ( ان رش نض لآ ١
 واولا هقح ىذلا عومجلا ىلع هتلالدل اماو اوفر اريع هنوكل

 ىلع( اووهاوهوه لا نا وه ) ةظفل ةلثما دارطا (ىف لصألاو )

 ةملكلا لص ا نءىه ىف ءايلاو وهىفواولا نآل نيب رصصبلا بهذم وهام
 ءاهلاوه ىفريعضلاو مسالل ةيوقت عابش اللف نييفوكلادنعاماو

 نال هجوالا وه لوالاو عمجاو ةينثتلا ف اهطوقس لويادب اهدحو

 2 سّص منا اع رض اا ِتد

 ةملكلا رخآ ىف تشال عابش شالا فرحاضياو ك رنال غابش الاف ورحب

 ىتح ةلقتسم ةحضقلاب ةياكلاريصيلءايلاو واولا تكرح امئاو ةرورضلالا

 اس ةللامهناك امناكل دكار الول ذا الصفنم اريك اههن وك حد

 واولا تنكسا امهل القتسا مدعتسدرا اذا اذهلو نويفوكلا نظام ىلع

 داحنال ) هلوق ( عما ىفامم واولال عج نكلو) ىهب و وهنا و ءايلاو

 ىف ةصاخو ليقث اقلطم ني_سناحلا عامتجا نا عم اليقث :امهع اًيجا

 واولا لعج هلوق رهاظ ىلا ارظن هماهبا بيسب فيعض هنال ريعخلا

 مشاوم كوب )روك كلا لعطلا كمل ( عملا راضف ١ راضف ) هريخ أت قياللاف الاو اهم

 3 اماهناق 6 وع 0 0 2 ىا( امك واولا تفذح

 تح ) ةشثتلا ىف هلأ لع 0 0 ا 5

 ةبسنلاب ةفيفخ ثناكناو ىهو ( فيعضلا واولا ىلع ةحضملا عضال

 فلالاو ةشتلا ريعك

 هيقو لوقا عاسبش دلل

 نا هنم مزاي هنال رظن

 ارصن لث. ىف نوكي
 نا ىلع لدبىّتح ”ىش

 فلاالة تت! فلا هفلا
 نا ىلوال اذ عابشالا

 ىف مملا تديز لاش |

 سبتلي الثل امي ىض
 ةروصلاىف ثنؤملاة شن

 جير لا ىفءانلا نمبي رق
 ترض ولاه( ىرورس) ١

 ريع اهنال اع ريض ىف

 نا ىنعي لوقا لعافلا

 ىف مفرلا لعافلا ةمالع

 لعفلا ناكاملو برعملا

 ءاتلا تناكو اينبم ىضاملا

 تكرح لعافااريعك هيف

 ىتلا ةكرلا هبشت ةكرح

 ىف لعافلا ةمالع ىه

 ططناو ظقللا ىف برعملا

 نا مضلا ىهو

 قنا ىضتقي سايعلا
 رك ذملا ىف دردملا ةححت

 نول قف هر



 > + و9
 1 ) ةيطاخلاو تطاخلا ق ةسم قع ) كالذكو

 هس سسسندن دا

 تديزلاق ( ىرورس)

 | ىلوقا ارض فمما

 أ ظفلب و امهيف تب رض وحن اهدحو ةملكتملاو ملكتلل درفملا ظفلب ىا | ا
 ا انني و2 انهزم نمالاو اهعرف عم ةماكتملاو ماكتملا ةعاجب عما | ناعم اب سمض وحن

 | 11! ق) ريصبى ا( ىربماكتملا ) صخختللا (نالز ايو امهعججيف ا 0

 ْ ركذمهلا توصلاب لعبوا ) ةثونالاو ةروكذلا نم هلاح ملعيف ( لاوحالا | مران دال
 ]| راستءا قلاذ هب دادتعاالفةلقلا ةياغىف تاوصالاهابتشاو (ثنؤموا |'

 مدعلف عجاو ةينثتلا رايتعا ءاقلااما وهيف ةدئافلا ةلتاثدنأتلاوريكذتلا || سبتلي ال ىتحامساوداز
 || ليقاذا كنال ظفللا ىف ءامسالاو نيعمالا قافتا وهو ام4طرش دوجو

 ١! دي زان تناّكلق متنا ىف اذكو ورعب تناو دي زاي تنا تلق امتنا لصق || فقولاىفاتنالوشنهف

 ١١ كلليقو ىنثلا عمرو نحن تأق اأو 0 ا اكرحناو | ىفناهنالعقارعابشالاو
 تدرااذا اذكو وهواناواتناواناوادب زوان ا تلق لصف ٍ انك عقواك مهمالك

 هعج-و هتينثت ءازجا مهنكمل الق انا هدارفا لكس يلو ورع تاق لصف | ارنا كل كال عقلا

 ) هلامعتسا لايف

 ْ ان رض لاشي نا سايقلا

 ا

 عابشالا فلايات رمض فلا

 : | 1421| * كضطوب ةغيص ىنثلل اوارا 'عومجملاو ىناثتلا رئاس هيلع ىرجا ام ىلع
 ْ نءارقلا بيس سخالا نم نمدلل اهيؤ عملا دعم اون بع أمدعم كب وكل ا +اجا كف هلالا لا 0

 تع همام نهب ةحيسلا طعسا :ثلثلا تا افتك الادعب ( كال قبف ) ا اا 7 1 7 /

 0 ا ا ا ل
ِ 1 712 ْ 0 

 نموا ةسمملا ماسقالا ىا ( دع-تلا كلت نم ) لصتملا عوفرملا وهو | بعالا ومسدتلاب مزالملا

 هنا ف كشالف ىا (ريصيف امون شع ىنثا ) ةسملا ماسقالا كلت ١ لاح ىاىلعهّللا كاقناو
 نئسعل| كالت نم ةيقابلا هعب ودل ماسق الا نه ىا 8 ؛اهنمدحاو لك ) ريصي (ش لاخلا كاتكمنةتنا

 | .لصتملا روره#ىلاو لصعفتلاو لصتملا بوصنملاو لصتملا ع وفرملا ىهو

 || كلل لصحف ) لصتملا عوفرملا ىنعا دحاولا مسقلا ( كلذ لثم )

 نينث الا برص نه ةلصاخلا ةتسسلا نم ةيقابلا ( ةسجلا برضب

 دامشةءالاوةرمشاكملا نع

 ' انى ظلت انا سف
2815 

 ا حف ا ١ تدلل تانس الافلا“
 ةيقابلا( امون نوتس ) ريثع ةيئامثنم هيقابلا ( شع ىتثاىف ) ةثلثلا ىف |؟ 0 0 0
 ببيع ل هسدأ ديسأ "نه

 ارد ا قس قارططع داك وتس نو ةلضاخلا نيعدتتللا 2
 10 0 ا ل ل ل رلى دل
 لصقلا لوا ىف ماك ( ات رض ىلا برض وحن لصتملا عوفرللا اعون | م 7 5

 دو | عوفرملا ريعكل امدق امتاو 5 سم لق خا نوكي ةلع اضا مد : 5 ب م
 بج« تقام أ

 1 (نيظفلب ةياكللا ىف تك او ) امهيفات رضو ثالذكة ينثتلا كاتشاب

 ئ ل ليقف عودا

 " هرسو
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 ميل هتف” مطعما نصح 0 رث قررييت ناس هت ىف ىو

 #« كا
 ١ 1 || هيد ز لاس الف ( راطلا ىلع )هعدقت زاوج ىا ( رورىلا عدقت مزال

 3 ةدس>حاو ثنؤماو : 00 3 / ىل / . ) 7 مزاب

 ' ةغيصو هدحو ىملكتملا | 0 0
 ١ الو لصتملا نود نك ع ذا اذهل لصقنملا ريعتلا| اوعضو ماعملا

 بح راهدلا قريخأتلاو مدقتلا ىلا جيتا امل ىنعي دب نب لاَشب لب

 تدر 5 أ رو لعف لب 5 ود رهظلاىف بوصنملاو عوفرملا ميدعت زاح

 لصقفتملا امهلاوهضو

 ةروص ىأ ) اهجورشعءةينامث لمتحي وهو لصتللا عوف رملا ىلا رظنا

 اهنمةتس ) ةيفرعلا بتارملا رادتعا بس ( لقعلا ىف ) ىنعف رشع ةينامث

 امهنم لك ةدنثل ىفو امهنم لك درفم ىف ( ةّئاغلا عم بئاغلا قح ىف

 كلذك ( ةبطاشملاو بطاخلا تح ىف ) اهنم ( ةنس ) امهنم لك عجج فو
 عوم مناهل ةثلثو هل ةثلذ ةملكتملاو اكتمل ىآ ( ةياكحلا) قح( ىف ىف ةتسو 7

 بئاغلا تتانعلا يق ) ةتسلا هوحولان ه( ةسمح قدك او) سشعةيام تاثسلا

 ءاستال راشعا الو اب سطو اب سض وحن امهيف( ةثتلا كارتشاب ةساغلاو

 طهف فلالا لور حلا لب ةنتلحلا مل تق همان اهنا ةياغلا ةشتلا ىف

 تب سطو تب ٍُط فال ري_ضلا فواتح ىف ءاسالل لخدالو

 اظافلا لوالا ةثلثلا تدع ثيح ماو اعاوزتتاو تناواشل راك

 طقف ءاثلا لكلا ىف ريعضلا ناك ناو تاكر لا فالتخا رابتعاب ةددعتم
 اهلك ىف ريعضلا| تناك ناو ةددعتم اظافلاةريخآلا ةعب رآلا تدع اذكو

 امهريغو ءاتلاو تاكر لا نم يقملا ةيجراخلا رومالا نازتقا نال طف ناب

 اهل نوكيف ناو ءاتلا عا نيريهكلا ءا نيريعتلا عضو دعب وه اا ظافلالا هذه

 ساىتلالابلاس . مفةيشتلاى ا( .اهلايعتسا هيل ) راعكلا فالتخا ىف لخد

 ثنؤملاو ركححزملا

 ماو ةيثالاو أ 14 اىلو رهظملا ىرحم رعضملاب اب رج ريعضلا نم
 راج 1 م 0 رجا هال رولا را ىلع دورك مات زج

 اللاب الوفا هعسبلا غلاو لصفاملا ناش ا ء راما ىلع هعدقت زار ج مزإ هل
 عجبا ليقنافدرغملا ىلا ند 3 ك 3-0

 اضدا لايعتسالا ليلق : عاوناة سجن أ ا ) اهنم لصقتمارورلا كحارخادعب ةتسلا كالت

 | : 9 : ا كك بوصتنم) اهثلاث( و لصفتمع وفرم ) اهينان ( ولصتمعوذ ىم )اهدحا

 80 لاا
 ليعتسا زليلق ناك اذا ؟

 هيفذا الاتلق هيلا ةبسنلاب

 ةعب رالاو هللا ىف

 ةردتعلا لأ هيمو

 ليعتسي اريثكن اك اذا

 عفا ىوك لق

 اهث نييعئالف غلبام ىلا

 نالخب عهللا لمعتسي

 دحا - ىلا اجايتحا

 ىل_يعتسن الذ نيلثملا

 هيفف نيلثملا ىفالا ةقيقح

 لايعتسا ناك الف ةفلك

 نعزدتح ماليلق ةيشثتلا

 اءتلالا



 عمجلاف ىتاثلاو اهيلع
 بلقت مل مل ليق ناذ

 ١ رابتعابو ةغيص ركذللا

 ١ تنّوملا ةسشش هل 59

 نيب ىوسو لاق
 ئانالوثأ تانابخنالا
 | امناو ملكتملا سفن ىف

 ماكتملانالا رابخا 0

 هامل نع هب ريسع

 ةسنس نع هبنثيل بدك فرح هلريتخا مالكلا هّْيلا يلي نم بطاخلا ('
 ىنل ةلدشلا فورطاو ديهش رهو لا قلي اهب لا دمعم ىلاو ةلثثلا |

 || ءاتلا ريغوةينثتااب سا.كااللاهتمفلالاةداي زنكمالو ( تبطق كدجا ) |( ءاسملان وكل انلق وأو
 | ( اني نسق ن ونلا تديز )ءانلا نيعتف ةداي زلا فورح نم سيل قيام || ءاسيلا لوقنوا فخا
 ْ ' ثنا ةنواع ناوكل

 | ىوسو لاقىذهىف اك

 | بطاخملا ةينثت ني
 ١ ىا لوقا ةبطاخنلاو
 | ( رعضم انك هتحن نآل )نونلاثديز امنا (لقو) ةفخللفلالا صتخاو || ريدقتلافذا ظفللا ىف
 ا( اع رض نآل نارياغم

 ريصل و نيش ؤموا انك نب ركحذم نيماكتملا نيصخألا ريعكل

 | ةرئالا وا ةروكذلا ةفيص ىلع تناك ءاوس :ةملكتملا نماختالا
 |١ قفاويل انب رض ىف نوالا تدب زف نون هيفو (رعضم نم هتحت نال )

 ْ ثذؤملا عى ا (نبمضب سبابال ىح شالا تديز) ( هت رعذا ام

د فللالا ديز مالو دو
 فلالا صتقخاو سا.تل الل ان

 : اننا قهدوجول

 || لاصتالا نءربع امئاولصتىاةيوصتملاو ةعوفرملا (تارعضملا لخدتو)
 ١١ ىوغالا لاصتالا نم ردانتمل اذا لصاملا نم نكتسملا لوانتيل لوخدلاب |

 || عوفرملا اهلخديف تافصلا اماو لاعفالا نم ( هتاوخاو ىضاملا ىف ) |

 ٍِز بوصنملا الا فورالاب لصتءالو اضيا رورملاو لامفالاك بوصخملاو |' نوكيالف ىرخا ةغيص

 الا ةنرتا | ايف هلوتلا ف ا

 ْ ةعبرأ ىلع ىح قبس

 ااماو اهجورسثع

 نا 0 ها ١ انا ةينثل وهو نحي

 دحتلتلا كلتنم ىا ( اهنم دحاو لكريصي مث ) رورجموا بوصنموأ هظفل ريغ نه هعجنو

 | اثوموا ناك ارك ذم
 | ريدقتلا ىف قرف الف

 ١ ىلا قرت ) تاروضملا عيجج ىأ ( ىهو) رورجملاالا ءاعمالاو روردلاو

 | (ةثئلصالا ف ) تارعضملاىا ( اهنال ) اهف سصختاامناو ( اعون نيتس
 رعص* ) اهثلاث ( و بوصنم رعضم ) اهيناث (و عوفرم رعضم) اهدحا
 عوف ماما وهورهظملان ع هاك اين هتلالا 3 تام و ( رو رور<

 | اما هنع هءانكلا اذكف ( هلاصتا ىلا ارظن ) الصفتموا الصتم ( نينا ”ننننا ١

 ( هلاصفتاو ) اهنم دحاو لكلاصتا ىا رورجموا بوصن.وا ع وذ ع
 ( نينثالا ب ىضاف ) لصتخالاو .لصفنخ ظفلتلا ىف لمقتسا نا هنال

 | ىاروردملاو بوصنللاوعوفرملا ىا ( ةثلثلا ىف )ل صفنملاولصتملا ىا

 ارورحمو ابوصنمو أنوذ ره لصفتملاو لصتملا نه دحاو لك لعجا

 ىنعم وه هيف بورضملال ٠5ه بورضملا نه د>او لك لءج ىا اذهو

 لصاملا عومجملا (ريصي تح ) كنم ركذ ىلع نكيلف برضلا

 سه لاو 0 قانا ( رخا كتم كاك نم رك ذل ةفض نس

 0 مربال



 ن1 نيا نق كيف 1 ا او

 أ

 ا
ْ 
5 

 ظ

 ديدشتلاب نب رض ىا ( هلضا ليقو ) جب رخلا ىف ءابال ممملا ةافانم

 ما ةداي زل ةينثتلا ىف ىتلا ةلعلا هلا نال ميءالب (نونلا فيدخب نييريض )

 عبرا عمد زائل نس سطو اهليقامن وكس ىف (ءاسنلا تان ون "عيمج درظل

0 

 و

 ن رد ىفءاتلاتفذحلاق |

 نإ رض لصا لوقا || انك اسنم نوئلالبقام نوكينادب راذ) لما مدع لضالاو انههدجو ل
 ءاتلا ثف ذحاالل# نتي ريض :

 1 9 نب رضاو نب سط ىلع الج- نب رضتو نب رضي وتايلاوتم تاكرح
 ثينانلاىتمالع عاتجال و صحح 1 1

 ها امهدحا امهعاقجا مزايالثا ىا ( نينك اسلا عامقتجال ةبطاخملا ءان

 تحت 5 ناو نوعا ١ نول ) نيتمالعلا عاتجال اعفد ءاثلا (اهفذح نكمال و)ءاتلارخ الاوءابلا

 ةمالع هنا آلا لداعلا || فذحفدحاو ءىثلاتعتجا اذاالا(فذحن ال ةءالعلاو) باطلا (ةمالع
 هايلا تاكدسا ثينات |

 7 ”ىئرحا ةمزاع باطما سيل انههو ىرخالاب اهنع "ا < اهه!دحا

 تايلبح فالح لاق ىمامل ]| ةلعاا فرح نمةداي زلا نكيملو فر>ةداب زىلا اورطضاف ءاتلا فذح ىتح

 بج ومل ليقناف لوقا | 0 ةمالع 2 يضمها ركلف واولا اماو ءاتلا ويضلفءا لاو فلالااما

 َّق ءاب ىليح فلا تلق ةدازلا وبلا - رعل نوثلا لخداف ) عمؤلل عجج ةمالع ع ء عم ركدملا

 بل ةئملول هنالانلة مهلبا 1 نءانرك ذام ىلا ةراشا برقلا ظفاىفو ةينونلا ىف ةمالعلا لا ( نوثلا ن 3 3
 0 00 م 2 0 و 3 ( مدام معدا 7 1

 - هل 2 م زد 61 1| 2 سا | 0 1

 لوالااما أامههنم دحاو

 مز وةملكلا ىنعع انالف

 اهنفىرمالولقنيءودم || سبنلا تكرحت ف ظ
 0م عمجاب سانتا الام ,زالفواولا اماو ىمالق فلالااها ةلعلا ف ورح نم دازب نأ

 قسم الث ءالود ركلاأ ةداي ل ) ءامأإ ريتخاف) مضلا ىنعا لعافلا ةمالع هلمحت مدعلف ءايلااماو

 ميضوت دمالا نو و ىا(هتاوخاف) اتلاف ( .داطتولو داي ناظور رع
 نتبرضومتيريطو اي ريضو تبرض وتب رض ىهو ثب ريض تاوخا
 أ ناك الهنا اهم مح لعل وييعضو يك تاوخالا كلتىف ءاتلا ةداي ز اماو

 تدزو ا ةنغلا بايعإ ميل 0 2 1 ا 0 ْق قبلا

 (تيرض ىف اذن د قف وأ ناكا 0 دحاولا ماكذملا صخ اريعضل (ءاتلا |

 با رعالا ىف هريظل دقو ( روضم انا ) تيرضىا (هتحنالرءانلا مضب

 0 نم ةداب اللا نكميال ) هنا الا انا فورح نم داؤب نا 'ساسيعلا وأ ]

 علا تا م 1 ةقرقح ىو ةزيهل | ثدي زولهنال ) نانا

 080 1: 711 نر 79

 ا 24259ىل9لزل8لزليله9ْي59لؤ5لزلؤلىُل0لُ[995ُُْ[>.١-.-.-.->-2ه2هلقلى92ة022022929222ل2
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 « وا
 الا تا ال هنا لجأ د( و 00 95 فذعف 4

 3 ريعكلا كالذ نك مل
 د تيلقولدا هلصا لداواد مج ىف لاعب ( وه. ريغ موعم اهلبق امواو

 ا لالعا لعام أ لا لجالماللا ترسسكم ئ دع دءعياقرطاهعوقوا (ءاب واولا نكساول هنالانلق هعفدل
 درفملاب تب رض سبتلي ٌْ قف هلاوزل 3 مالا مكب 6 ءادتا واولا تفذددحولو ضاق

 || فذخم ملىا ( اوب سض فالح ) س رمل لاتكنالا تلك نارا
 ٍ لعمل ءابلا نال ( مسالا ةلرنمي تسيل )واولا عم( هءابؤال ) هنم واولا

 || فقذحم مل ىا ( اوع رض فال و ) ميماهلعج ماعم لامفالا نم د
 أ| فرطلا ىف هنوكنم جرخ دق واولا نال ) ميهدعب هواو ناك ناو هواو اوهواق

 نء. رض ىنامآو ثنؤألا

 ١ تح لاقت رضاا عت

 0299:9009[ ايش 7+7__>7>2625722آقغل

 و تاكرح عب راعمتجال

 كد لوقا كالا وت
 ]| هعووو وه ىذلا هفذحط رش دجو 2 ب( ريحا لاصتا م ْ 1 0 عاتجالا
 هب ءاتلا لاصتا ببسي فرطلا نم ءايلا جرخ م فذح ف فرطلاىف | نأ نة ناسا لع

 به مل كاذلو ةمجتملا ءاظلاو ةمدصعملا ريغلا نيعلا 3 1 ةياظعلا ىف ١ : ىلع موق اا ةلعلا

 رم ع 1 | ىثالثلاىف ماللا ناكسا 1 اهلا عم باق هن ةياظع لاق بأقلاب ةءاظع لاه كهنال ةزمهاهبلق
 نوددشو ( ةدشلاوهو ىظعلا نم اين ةديازإا فاالا لود تعقو : الا من 0 ع نود

 | ىف ماللا اونكسا مهنا
 ارجااضيا ىتالثلا ريغ

 ١ دارطالاةريتو ىلع بابل

 | قاب .روذحملا ليقو

 | نيمرو نوزغ لثه ىف
 ةلرنع ةلعلا فرح نال

 نا نكمي و نيتك را
 نوكس ناب هنع باجي

 ْ ثنؤملاعجبىا (نب رض نون نود )ةبطاخل ثنؤملا عجب ىا(نب رضا

 || ىلع الج ( مملاب نع رمض ) تب سض لصا ىا ( هلصا نال ) ةياغلا
 0 ب رعل نونلا ىتر) انون هام ممداف ) ميلاب اع لمص اهذك هياتم

 1 فرط نيبام نونلاو ةفشلا نم ميملا نال حر تلا ىف ( نونلا نم * ميلا
 نمو ىا ( همن نم همث نمو ( ناب راقتم امههنا كّسالو ايانثلا بي رقو ناسللا

 قاىأ.( ربع لذ ىف.) نونلا نم ملال نول نمبيرق مبا انا لجا ا
 ١ نونل نونلاب بتكي و ميلابوظفلتربتعو ءاسب لاليقر هنك انس تعفو نون لك

 ا نال نار طاتار وص باتكلاف ملاباهتاتك ونونلاباهلصان ا ىلع اهيشت

 رلح انا لالاو اهوكرتول مهنالابس اهولدبا امناو .(رييع هلصا |
 ] 3 ىانونلا ترهظا ناف ءابلا وهو ةفشلا فورح نم اهدمب ىذلا || ةليتثنوكتالةلع فرح
 : : نأ دج وأب فرعل نيهقتسا| ءارقلا ملطصم وهام ىل-ع هلا ىلع ْ مزاي الف ةفلأ لصفو

 | هب دهشي اي تلقثتسا اضيا مهحكلطصم وهام ىلع تيفخا ناو |( تاكرح عبرا عامتجا لق
 || جرللا ىف اهب راقتل ءاي اهبلق عم ءابلا ىف تغغدا ناو اضيا نادج ولا

 #© ةافاثم 3

 ( ىرورس ) اشحاف
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 انوخ ) ) ةدايزذطساو ( ةنثتلافساتالامزايالو ملكتملاب ساستلالا نم

 بابلا لعج نكلونانلق ّ 7 ودار م4 ليص و لص ىلع 36 |١ ءانو بطاخمال ءان اوداز مهلا ليصفتلاو ةكرطلا لصاىلع تيقبفصملا

 هأ أ رح ةدحاو هلك ْ

 ىلع دارطالاةريت و ىلع ْ ةقيد كح لمار د رجا رهو ماكتلا سا.تازلل ةعضلا ع 6 اذا

 || اهريعض عشب ءايلانالو اهتيطعاف ةبطاخلاو ءايلل ةرسكلا َتيقبف هدخاف

 اهوعكو تثدن 8 3 ءاك | سبااةوخ عبمجا فاهوكد ردو ملكتلا ءانوةيطاؤملل 000

 بااخملا اهوحكقو هذ>اذ مدعم م 5 ماو ىوذا مضلا نك ماكل

 ليق ( و) ةبطاخلااهؤاطعا بسانق ءايلاتخا ةرسكلاوى رضاو2ك ىف

 || اولمت ) دي وفش فرح ميلا نال ( ملل مالا امي رض ىف ءاتلا تمض |
 روكذموه اك نئارقلاب |
 نا ٍلعاو طمللا مع ىف |

 ملا سنجى ا (وهو اهسنج نم ملا لبق ام ىه ىتلا ءانثلا ةكرح

 تدب 4 ( اهليقام 4 رح مي ما بسانم ل ّ ىوقفشلا مضلا) تاكرطا نم

 سال 0 ق 2

 كالذو و مب رضق 0 (هيف) هيف بطاخلا ردردحزملا عوج ىأ

 واولاو 0 دعي ماوس 2 فاو ارا 57 حا تيرح

 : لعج لمي ميلانالو وك مسالا 3 مسالا ةلززنمي رار ممملا نم ) تفذح اهليقام

 ' دجوبالو ) ةثلثلا ىلع كاوزلا تاعراضك امسا لاعفالا نم اريثك

 0 :واو ) ةنكفسوغو ةنكشم ( مسالا ) سنج رخلآ 7 (ىف

 ىئتملاب نس امشلالا نم نت اا لا 21مم دم هنوكل ,وءالكحوف (موهضم

 واولا دعب بتكي ىذلا (فلالا ىلا جاتحالا قب مل واولا تفذ>

 ْ داو نليالب كلو 0 ةداي ز ىف 3 هين ل درطإ
 لوةكةردنلا ىففلالا ٍ

 ءابط الانا ولف *رعاشلا ْ ( عارض 1 نو ل هما لا لصالا ىلع قب واولا قلد فو

 ناكنافهءافشلاءابطالا أ دنغواواادوعليلدب ( اويرضدهلصا نال واولاوه ) فوذحلا ريعتتلا
 || اهلصا ىلا ءايشالا دربام ٌراعطلا ناف هوم رض وحن ريعطلا لاصتا
 عضو دصقلاو اهوعجو رراعصلا اون خ1 مهنال (واولا تورو |

 فدح نم مه 3

 مزاناوعملبا ىففلالا |

 هلاوزوهتردنل ساشلالا ْ:

 ارث قلضصلا ف لوألا

 قلو ريمخلا| فذحف |

 ءافتك |اموعكم نوثئلا

 لاق(ىرورس)ةعدلاب |

 تبرمضو نب رسض ىف |

 ماللا نكسا ىا لوقا |
 ريمضل|لعفلاب ل صتااذا |!

 ون كرخملا عوفرملا |
 ف نط ْ 4 بخت اوف 2 مس ا(رخآف) الا 7 0 توبش

 ىف ثلثلا تاكرملاب |_دجوا# : :
 عيرأىلاوت مفدلءاسنتلا || انو ) مالك هيلع اما فذلك قع ناك واولا 68 1 و ني

 ىل ليق نافذ تاكرح |

 تب سطو



 ليقنافلوقا اورعضيىف

 : ١١ لص: ملاذا ديش ديشمل

 ١ اداقعإ انلق ريمضلا ه

 - ةلارنب ملا لعل لولا
 ةدعاق دصق ديقلا اذه

 لعد اوك مهنا ىهو

 !اورض وح ءافلا عا واو

 1 هناك اذا فلالاب 0

 ا مدون واوالا د اى

 ١ .دئالهلثم رات ديقلا اذه
 ةروص ريعكلاب لصتم

 لالا اق فلالا تكتمل ملل يقناف

 ١ انا ريبكلالاصتا دزع

 هلبةامءزطاكريعخل انال

 ١ هفرطتم واولا عشت راف

 ليق نافسادتل الا مزاي الف

 ليلقسادتلالا عوقونا

 ركاىف ساىثتلالا ذا

 7 مدل و

 ٍ سايثلالاو عما ىلا

 ا لصتال

 بتكم زاإف ل ليلق اذهو :

 | عضاوملا عيججىففلالا

 ان مزالم ا

 ١ تنا لاح 1 4 ىا .فلالا 0 د 7 فو زقولا 0 1 تل

 ا ل ا ل

 0 1 متر اه اهريغ ةدا: ع 6 5 06 سأ امئلالا

 ىف مما 71 ف ملا تاخداو ) ماتهالل م 0 د هلوقو هريح 0

  ةلعلا لها فوزح ةداي ز ناكما مدعل ساستلالا كاذل (هفد ( نق

 ْ / ميلا برقل برعهل ( ةداي زلاب مهلا تصخو فلالا لق ةلقثتسسم اهنال

 5 ْ ا اهلقاع ع م / كالذلو واولا حجر ند م اهناو ىقاطلا ق هده

 د
8 
 و

 اال

 : أ ءافيكالا لصالانأ عم هيلارخ الا مْض ىلا ةجاجالو لعافلل اههدحا

 ئ 2 عم هيف مذبإ 1 ا واف ل ار ا_هدحاب

 ظفال ىا (امهل اعبن ) قاف ةداب زلاب مما يضخ اع ليقو اكو( وا'ولا لبق

 يعل ارض اوءازلا هثح ىف ”ى ىلا اعم وه ىف واولان نءاولدبا اوناكامل مهلا ىف

 ءانتلاىا ( اهنالا# رضي ف ءانلا تكذو ) هل ادرط باب مما

 ىفعفرلا نكي مل املو برعملا ىف عفرلا لعافلا ةمالعو ( لعافلا ريض )

 مكلاوهو ناكمالا ردش لص الايالع هب ةهييش ةكرح هوك رح ىئيملا

 لعا_فةلاريعك ىف اوفلتخا ىهنا معاد اظفلو اطخ عفرلا هد 7

 فلالاافاو اهدحو ءاس 5001 ناي ضو اوءرسذو ع ل

 راحشاو ثنؤملا عجو ركذملا عجو ةينتلل تامالعذف نوئلاو واولاو

 فورا ءالؤه لعافلاليقو لعافلا ريعك ءالانا لاق ثيح انه هيلا

 هيف عجبا رييضو هلوشب ى 2 ايف هيلا راشاو باطما ةمالعف ءاتلاو |

 ءاتلا ع وم وه لعافلا 0 ةلعافو اريعك واولا لعج ثيح فوذ#

 [ قل ذا هيلا ةراشا مدعب هفعض ىلا راسناو فورا هذه ٍدحاو

 0# ةوخ 7

 0 ثا هلص (انإ فيكف لد مدكور را كا

 أ امت ميلاو ناسالا فرطو اياسنثلا نييامم ءانلاف ( جب را ىف ءاستلا ىلا ا
 .: : ترقا اهنا 2 لوالا ند م قالا ب رق قى كنك نيتف_كثلا نيد ا

 : اهناط مو_ثيلاىف 4ع انهن ةلعلا فورح للا ةمحتلا فور ملك

 10ج
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 اهداف دف ةنذع 5 1 كد

 7100 ع 17 0 ز 2 ة 1 1ذ 12 2 1 20 2 2 ز ذ 1 ]1 1 ز ز]ز ]| | |

 5 خا انتل ممالك مقا

 يف
 تب ا م مل

 دارما يصح وهو ثاذ عجبا ىف سيل جرح عون هيلا ةغايص ىف
 ناكاملو دارملا لاسرا هيف ناف عملا فالح هنيب ةفلك هيفو نيدرف ىلع
 رثك اهنافعجباودرفملا فالح اهيف سادتلالاب لاب ملاليلق ةدثتلا لامعتسا

 اضيا ىوس ( و ) امهيف سانتلالا نسحس مل اهيلا ةبسنلاب اهلا معتم
 | ندرصصخا الثم اهم ناف ( زاحب الل راعكلا عّضو نوكل امهتينثل نيب

 ةغيص امهنم دحاو لكل:لعجال نا نيئيشلا نيب هي وتلاف نادب ز

 لوصللا ) تارابخالا نيب ىوس ( و ) زاحمالا ضرغ سانت ةدح ىلع
 لاوحالا رثكا ىف ىرب ملكتملا نال( تارابخالا_ ف سافلالا من

 رك ذب ملو ”ئىحب اكعجج وا دحاو ثنؤموأر 5 ذه هلا لعيف 0

 قد نيب هب وستلاركذ ا هد ”اغلاو بئاغلا ىلا نيد هب وسلا

 ثح مدعل تارعكلاث ىف اهركذش ءاغتك ا وا ةبطاخلاو بطاخلا

 تف اههل ن6 اانيط تارا شالاو ةتاطاخلاو تطال انا
 انهرك د فتكي ملو اهريغو ةيوستلا نم انوه امهءاكتلا قو |
 غيص عضو نا ٍلعاو ) تارعأا ثدي ىف دارطتسالا لبس ىلع
 كاري ا ريدقت ىلع .سايتلالا نع زرحملال ناكامل ةددعتم ناعمل ةددعتم

 ركاوا هثينأتو ركذملا نيب اي رض ةغيصك نيينعم نبب ةدحاو ةغيص
 ةيوستلاىف هيف راذتعالا ىلا جت ملوسابنا آلا هيف عشالاهف هنع ىغتساو

 رماعضلا عضوو هلوق فرص بجو امهريغو زاجيالاو لاهعتسالا ةلَد

 ناو هءالك قوس ىضتعم وه ام نيئينثتلا نيب ةي وستاا ىلا زا الل

 عشب ملام س ادتلالا نال تارا حالا نسب ةء وستال الماش لمجال

 5 ل و لاو هرذعملااهبفمي 21 وستلاب تارابخالا ىف

 بطاخلا ىتلت ىف ىا (اع ضف 0 زو) رخٌؤيوامدهبنا بجاولاف

 | ىتح لان رض كاش نأ ى طقم قاامتااو ا ىلع امهسايق نأ عم ةيطاخحلاو

 ةحفلا نم دلوتملا فلالاوهو ( عابشالا فلاي ) اتريضافقلا ( سيتليال
 | 0 1 رضليتو ِثد 0 نو خا 00

 00010 للالال ا ا1

 امل نكل برعي ىل ةءان

 قبب مل هجو نم ههباش 4
 سمعاو ءانبلا لصا ىلع ا

 هباسشي مل امل سسْط ايلا ا
 ىلصا ىلع ىقب داصأ ا

 دق حالا ىلع ره

 ةنع عذام ضرع ىل م

 نم دازملا 0 لوا

 معا ىنبم هلوق ىف ءانبلا

 وكن ظفالا ف نوكيا ن*

0 
 ا

ْ 

 ع
1 
ُ 

4 

1 
ِ 

 ٠
1 

 ريده2لا قوا برض ا

 عنامملا اماو يروح ْ

 قى واولا نه :ئذبلا ٍإ

 ىف نودلا واو سصض
 اهه رك ذيسف نب رض
 ةدايز ىلا ةجاح الفن الا

: 
 ا
| 
 فلالا تدب زنافديقلا ا

 فاالاتديز ىا لوقا 3

 رخآفنونلاو واولاو |

 اعر ذوات سضوابرد ا

 نمو او سطو 0

 لدي ىتسح نب رضو
 اننوابه لعيفلالا !
 تولاواوممت ل اولاد | 1

 ( ىروس+ ) نه ىلع 39
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 5 نأ ايف ددا نيهحجوا

 تارعألا لاش ءاديابلا

 م ءامملا ءاتسرلا| فالالأ العلا د>ا فدع 1 ا

 ْن هب 2 نا - ىا(: 5 0 ةكراحا هيف لصالاو

 |١ دحاو سنجر امينوك مدعلاه يف امهعاتجا اوزوج لب ثينأتلا فلا
 تسلا بص

 نانكاسلا عمتجيالثل عما ىفءاي 00 اق بجوامناو مسالا ةفخو ١١ "7 دض ىهو :
 وهوةملكلا ف نعل ىلوالاو عمجلا ةينأ اذلا ا ايقدحخا 0 رك مو ال لو ى ع الا سلا“ اهو

 2 دم 2 ا ا ع 77577 ع
 ” 0 0 اهلا تيدرغ مالو لق نيعو دعيءف لك تدياو اهتينأت موز 0 اس د

 ناؤ نيام 3 لثمالو مهفاذ ةماكلا نم ِ ازدحا اهتوكخ ىلع از نعمل

 ىتح لبح نكيملذا مم ىلع ةض راع ىه لب اهعم عضوتمل ةملكلا

 تافل فلالا تفذح ولف فلالاب اذه تعط ولد تي انا فلا هياعدب ز

 ا
 ْ حا هن ال لاق اهيلا ىجبملا ىف

ةفيفخ واولا ىلا ةيسنلاب تناكو ىذه ىف ثين أتللءايل ا ءاحاملو ضرغلا :
 ا فال 

 |نيتح#لا نءبنك مقالا

 ١ : 0 < لصفلا ردص ىف هلوةاذه ىفان . و اع يس ا رو اع 0

 ةغيص ءانإا حدب ٠«.تد رص هيد ةوكر انقعابا# 0 اهحو سدَع ةعذ را

 | فلاللمزال نول

 وهام 12 محال ناكو

 ني اماو اريدعت ىرخا ةغيص تايم تب رذ هدأت هل وك رادتعابو || وهو نوك.لا مزال

 لاس كلذل ردقتلا ف قرفإلف اثناؤءوا اركذ.. ةعجيوا انا ةتل وهف جفا نيب ناكف فلالا

 |١ نيترم اب رض ركذب نابرض اًيرعضتب رض مني رض اع ريض تبرض | ةيسانم نوك_سلاو

 | نيتيشلاركحذ ننااقتا تنارثنا اهنا تنا نهامه ىه مهامهوهو || ولاقت( ىرورس )

 قاراتمللا ىلع صمهالا

 رمضاطارمال ىبلوقا

 ظ ّ
 نيب ىواسو ) نيترع نح ركذ نحن انا لاشالذا نحن انا فالك

 هعمو 0 اههيف لاعب ثيحاث ؤموا ناك ارك لم هددعو ملكتملا سفن مدعل ّك وشل ىلع

 لامعتسالا ةلقل) ا رص اماكىفلاشذا اعج وا ةدانوات ؤموا اركذءهريغ

 | دحا مذىلا اهلوصح ىف اهجايتحا هه ودرفملا ىلا ةيسنلاب ( ةينثتلا ىف

 1 ' اهيفعاستالامدعل اضيا عاملا ةيسنلابو درفملا فالح رخآالا ىلا نيلثملا

 ]| هتلق ةغيص ناذ مجلا فالح طف نينثالا ىف الا ةميقح لوعتسنال : ذا

 1 رشعلا ىلا ةعيسلاق و هدف رةياىفلا هذ رالاىفو ا || ىف | ,عتست

 لمعتسي اهف نييعئالف غلبام غلاب ةرسشعلا قوفاهف ليعتست هتززك ةغيصو

 د لسا - ةدتلا 2 0 | هك ها

 ف هجوب مسالا ةميلاشم

 ا صمهالأ لصف ىف *ىجاك

 ىخحاسألاو برع اةمان

 ةهباشمد اشي مل امل

. 

 1 تسال ا حل اكسل 21 د - دو اج ك1 0 ا لا كا 11 ا سرور هال ا او وزو راك موك كك ع كس ا ا 11 1 كا كح ا ا را ل نو وع ٠ د د ا

 | مدعاتايلبح فالح ) اقلطم هيف امهعاقجا اوهركف (لمفأا لع لمثل لقثا )

 30 ىا اضرا ةيطاخملاو تطال ىينثنا نيب ىوساك ىا ' تارابخالا



#0 
 || ءاتلاامانينك اسلادحا فذح زو الذا امر ىف ءادلاةكرح ريتعا كالذكو

 | ةروصزتعاف :ةفثتلا ةمالع ةنالف. فلالا فاو ثدأتلا دهدل |
 وهىذلا ىوغالاهانعم | 2 نا 01 ١

 ٍ ءأب هزمي6 الف هتدر هاصا ) ةيدر هعل قالا ) ةرورعض ةكراا

 نيئيشلا نييرحعاو عطقلا |
 فلالا ناف ديلا نم داح دض مضلاب ٌودر نهم ةيطخ لثم تغداو

 ةكرتل لا !رطن هنفلالا تابثاب ( انامر اهلها لوقبذا ) اهف طةسنال
 مدع ريدعت ىلع هيف مزليمل ىا ( كب رض لثم فالح و) دب 0

 ( هنال ) نجهتسملا عاتجالا كلذ ةكرللا ىلع اهئاباو ءابلا ناكسا

 وهامنا عاقجالا كلذ ناسعتسا و( ةدحاولا ةملكلاكسيل )كب سض لث»ىا ٠

 ( هريعض نال)ةدحاولا ةملكلاكسياهناانلقامتا وةدحاولا ةملكل اكوهامعق
 ( بوصنم ريعك )وه لب لعاف ريعض سيل كب رضيىف باطلا فاكىا

 ىف ةلضف لوعفملاو لوعفمهنال لعفلا نم ءزلاك سيل بوصنملا ريعصلاو

 نيللاوهو (ٍعيِدَم فالخحو ) لعافلا فال هنودب مالكلا متي مالكلا
 اههفورح دحا مدعنف مزليملىا منغلان ه.عيطقوهو ( ٍطِراَعو ) ظيلغلا

 راق ايهلص | نال ( عونملا عاقجاالا كالذ 2 لا ىلع امهئاقناو

 2 لاو فرفذال امهتمفلالا فذحىا رسصق مث * فلالاب ( طبالغو

 ىف فذنم هناالا ةروعلا ىف امان ناكناو عاقجالا تللذ نا ىنعي هب مالكلا ىف

 رصق فلالاب طايخم هلصا طر ىف يريظن صقل واتباثن نكبملهن اكفريدقتلا
 انهن واخ قالو ةريالا نم ةريصقلا روصتقملاو ةعسوتلاو نيرا

 سعامل ءابلا تنكسا ءاتلا تف ذحالف ندب رمض ةلمص(نب رض ىفءاثلا تفذحو)

 نو نونلاناف نودلا ىرخالاو ءانلا ام«بدحا (ثينأتلااتسالع عقحتالتح )

 ( تالس» ىف و ءالا فذح 5 ) ثنؤملا عجب ريعك هنا الا اريعك ناكناو

 سنج نم كيتا اممولع عم ا | ىلوالا ءالا تفذح تالسم هلصا ٍ

 ىهو ىنعم ةدايز ةيناثلا ىف نآل امهيف فذحلاب ىلوالا تصخو دحاو |[

 نب ريض ىف تفذه امتاو ىلوا ىلوالا فذح ناكف ةيعجلا ىلع ةلالدلا

 نءسيل ءانلانال ( دحاو سنج نم ) هيف ناتمالعلا ىا ( انوكتمل ناو )
 دحاو سذج نم اناك اك ىظفللا راركتلا ةلهث دجوب ملو نوثلا سنج

 ونعملاك هيف ىظفالا راركتلا ةلَمُث دجوو هيف ناءان امهنال تاتلسم ىف
 ادهن هدد ءدديستلا ١

 ا

 رايتءابلصفلان ا ابعاو

 لاهيفنيم لص و. نا ىعش

 نا الا اذكو اذك نين [

 ىر#ث هن ورك نيفنصملا :

 ليقف نول ودم تالا

 باب نواوسب اياذكىف |

 لوةا(ىرورس)اذكىف ١
 نوكل ىضاملا نناما |

 اوس تارغألا ىضتمم |
 ةيلغافقلاوهو هتف 4

 ةفاضالاو ةيلوعفملاو ْ
 با رعآلاب جوه ىهىلاإ

 ضعءببهذو مسالا ىف ْ

 بجوءناىلاحارسثلا |

 ةماشملاانههبا رعالا :

 هيلا هباهذو ةماتلا |

 مالك تافلطتوزاتسم |
 ىقالخ هن وك خم را

 ةكرالا ىلع ولاةعقاولا

 كاوا سلا عابللا ف

 ابد 3
0 



 اذكو لع#فالخدحاو

 بياجت ىف قاحلالا

 (لصفلاق](ىرورس)

 ًادكف رح اذه لوكا

 ا ةءارة قةدعافلاو لصق

 ولحال هنا ىه لضفلا تثد رص لاقي ( لعفلا 0 0 ل مدا فطع مزلد د را | لصعتم ر 0 ١
 هدعداج فن وكن نا اما

 ناكناذ الواىف ظفا

 ناكناونون هناتلوالا

 اذا ونكسي هنا ىتاثلا

 امهم نوب لصفلا لبق

 امهم نكسي و لصو
 ىف ردصم وهو لصف

 ةغالاىفو عضولا لصا
 راو عطقلا

 نيئي-شلا نيب تلصف

 قوته هنن تقرت اذا
 قدرفت ةمالع حالطصالا

 لساذل و نينثألا حب
 لعافلا مهسأ ىئعع اذهه

 ١ نمالكلا نيب لضافلا ىا

 لك لوا باببلاب ىم*اك

 42ه اهيف لوخدلا

#7 
 || ءايلا نكسي ملولف ىنعمو اظفل هب هلاصتا ةدشل الصنم اريمض ناك اذا

 | اًضِيا ىعاب رلاىف ماللا نكساو عامتجالا الذ مز ةكرللا ىلع قبا لب
 ىلع اهئاقب ريدقت ىلع عافجالا كلذ مزاي مل ناد تحرش د نض

 ةملكل كنب رمض لثمنا لج نمو ىا ( همئنمو ) بابلل ادرط ةكرملا
 ىانن رض لثم ريض ىلع ىا ( هريعض ىلع فطعلا زوحال ) ةدحاولا
 ريعضلا كالذ ديك اتريغب ىا (دبك ًاتلا ريغب ١) لصتللا ع وفرملا ريعصلا ىلع

 ن الاناب ءانلا ديك ا .(0 نو زوانا تدب رسضص لاش لب ( ديك ًانلاريغب ا زو

 ْنا ىف هريغب لصفلاو ديك تلا كريشااملو لصفتملا ىلع هن اك فطعلا

 دك انا[ , صلا ىنتكاا ةروص روكذملا ريمضلاريغ ىلع امهيف فطعلا
 ١ اضيالصفديك 1 ل١ نال ل عشا هن اعم ل اصقااربغي لع لو ركذلاب هصخاماو

 كالذ نأ رهظد 00 0 اوجىف لصالا وهدتك املا نا اراعشا

 ١ ديك ا لصتا ع ا ١ زاود ليلدب ةقيفطا ثيح نم لصفت ملصتملا

 |( عشب نا الا بجاملا نالاق كلذلو لالكتسالا عون هل لصحت
 كذب رهظبال ذا هلالتتسا ع ونلصفلاب لصحالو هكرت زوجت لصف
 عم ديك آتلا كرت زو امناو يملا ثيح نم لصفنم لصتملا كلذ نا
 تاصتخاللابلط فذحف بجاولاوهاع ىغمالكلالوطنال لصفلا

 لصفلا هيلع فطعلا زاو- ىف ىرش#زلا ركحذ. مل كلذلو

 ىلع اهئاشاو ءاثلأ ناكل مدل هيف مزلد دول ىأ (ان سد فقالد 0

 نال وك انبلا مكحىف 0 ءامند ) يوظحلا عاقجالا تدك را

 اا دل دلتعلا ةروغ طئاطاو ةأزما

 انس تناك اهنالا/ نوكس اا مركحىف) ةنكا
 ١ ةلالا قال تكردق هك

 ]| مزلب إذ نوكسلا 0 :ذ مودعملاك ضراعلاو ةضرام اهتكردف

 مكحىفات . سذ ىف ءاتلا ةكرح نا لجان مو 6 (ةقدوعو مو ١ روذدخا كلذ |

 ارق اشتهر ىو تاغللا لكفف ( فلالا طق_ست ) نوت كسلا |

 زيفدكرطعا نول ( اكل | كومو اهلو 5 [ فدح م ءاقلا ءايلا تم 5

8 

0 

 6 0 ثالذكو 3

ًْ 00 

1 

 ' ا 5 َن درقلاق الا ضراعلل رادتعاالو يي ل



 ةغل ىلع ( اوعدب ملووعديمللثمىف دحاولا واو نيد وعما وا

 وع“ نم دع || رذنعم تم 42 9 زتودم 2 رغاشللا لوق اذه ىلع

 ءانلا تب ت جو توجش ود اقوا ولاثدن م ح8 عدت مووج#ملنابز ١

 وع مل تح ريعد 0 كا ارذدتعمو ل>ر مسا ناي زو باطخلا ىلغ 7 ١

 نو دا 0 ه5 ىأ عدل | 1و هدام ث ردنا ثيدح 2 3 كناك ىا ٌ 59

 - 7 ا

 7 ع 1

 4 02 نه ركل

 250 ل و ها فاك ووسع

 نساقرف ) تد سص قى ثن وخال ةمراع ثلا تلج ) مااولا ف هنود ٠
7" 

 كدا كا" 1 كح ا 22

. 

 (ىتاثلا مب خلا ندءاتلا نال ) تفرع | ا ولاوهو ةيلكلا حجرالا نم
 لوعفمال ىبملا نف ردصم ( قيلطلا ىف نان )مننا( تنل 1
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 ٠ 5 بسال لهنا لعفلا دا امههنيب لدا لعفلاب 2 !او مسالاب 0 0

 0 ءذ هللا لاق م هعالضا نم رص

 ا يلا درّص قيلا (ءاتلاءذهو ] م ٌؤملاوؤدانأ ل نيد ةيع رفلا 001 : : :
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 أ ةددح- لع ةملك هيف ءاثلا
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 طرسشب سبأ نب ردصملا

 لعفا لاع اذلو كا

 تاقناف للعتفل نزاوم

 وهو لعفأ ردصم أ

 لاعف ردصع رم لاغفا

 نأ مزمل لالعو وهو

 امركم لاعف الا تان ن وك

 قاحلالا قادضم ذا

 نردصملا دانا

 ريدعملا اذ:

 رق سلا رع لل

 دال قوه وا 031

 قف اون دام 5 0

 ليف ناذ عجج 2 صا 5 ا 0 | ||

 نزوىللع لامع“ لثم نا
 هنا !-عي نبا نك للعف

 هب قدم ما در ىعاب 3

 دردخالاو قمم هنا ِ

 ماللا رركتال هلا لع

 هوءاضم ن2 ىعابرلا ىف

 رق هّواف ل 0 ف

 همالو هتيعوأ ىلوالا
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 لس سا
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 مرلاص لس 8 200000

 ىطكتشم ا :

 نأ اك ف ا ا اولاق. 7 1 ىلاسعت هللا ا 1 د رسال |

 نهوه نب رض تاناهقواوم#وه اوارض نودي زو اههوهااب رض
  لديل اب يضقفلالا ( تدي ز ) لا: اذه ىلع مالكلا فئصملا ىنبف
 اوه هتحنا ىلع لديل او رض ق واولا تدي زو امه هتحنا ىلع |

 7 لدو نه هتحننا ىلع لديلنب رمى نونلاتدب ذو
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 مت ن
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 حج ورانا مزايال تح ) اوهر ىف مملاك َةقيَتح ( اهلبقام داضلا ن 1 ناو

 واولا ىنعا هب ريدعتلا ( 3 ىصلا ىلا ) دقيقا ) هاا نا

 ةوضلا ىلإ ةرسكلا نع جورللا مزلي ىا دوعص هلال بعص وهو |
 ءاندلا | ناكدسا :دعف اويضر هلصا نال داسضلا مض مدع ردقت لع |

 ج ورذلا كلذ مزاي نينك اسلا ءاقثلال اهفذحو |تهيلع ةعجلا لعتل |
 ةقيفح واولا لبقام اهنال الح ورذللا كلذ مزاءالثل داضلا تعضف |
 قداح ةحقاأر مقدش جاور خا ثالذ ناكناو تا ةرودلا تريتخاو |

 هد 9 عت او واودعب ( فلالا ا 0 ةياصا هيف حولا نالف امر

 هدمو و او نادك و”ارلاععب كب زوراكتو
 1 م ةاويضحوأ 00 مل راولاو

 فاعل واولاو وأو ىلا 06 *وءارا محب .دز
 1 اود رض وك س الا اف نيتكاو
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 بارعا بيس ناب ىلصالا دوصتللا نا همالكسص رهاظ نم ,هف ١
 ىلع لاملا نا عم ادارطت_سا ىضاملا ءاب بيس ناد ناو ع راما

 ةهباشملا ناثىف لزنتلا ىف أجردتم همالك رسف هيلا انرشا 0 ءلأ

 ايام ل الا فييرا ناو ( عراضلا برعب ىنعي ) لاتقا]

 تاكرطلا ىف ههباششي ثيح ( لعافلا مسال هتهباشم ة ةراكل ) ةيق |
 ( ءادتالا مال لوخدؤ أدل ار خو ةركل ةغص هغوفوو تايكسلاو |

 ( هتهباشم ةلئلةكرملاىلع ىضاملا تب ) هلوقو ( وز ىلاعتدلاءاشنا”ىت6 |
 أرظن هيف با رعالا بوم جي اوف عم ل لعافلا مهسأ 5 ) هل) ىذاملا ضأ

 ةإاقل 0 لعافلا مما 0-0 هتيباشأ عراضللا تارعا ناد

 002- 0 ةكراسا 1 5 0 3 | رظن ةاقل هلا فاضمدلا

 مال 0 0 3 ١ 0 فرح فذح ام 0 0 5

 ا

 2 0 30 مجاز 5 نو )١ تديز ( 00 بئاغلا ركذملا مهب

 عجان ا يعم | 90 دك 5 رح . اللرذ لإ 7 هلا ولوالللواآلا ريتخاف

 إ ف ورح نم سل كا وف ىذلا رذط ١ خان نع لعل انوص هل ءاملا

 | فور ههيبش وه .ئ ل نونلا ثنؤملاع 1 1 ا ”ىشدملا

 | نك ءافخ دملا فورحىف نالو ىا ذل و ءافلتاو دملاو ننالاق دل |
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 ا 0 5 ..كمم لذا عمدا واولا نيعتف 0 ا فخاوه ام هلريتخاف ' :

 1 ظ ' ظ ١

 7 رمهلا ة هل بوح َق رهطظا ا ل 72 2 اهدعي ت بتم عل اذا اهدم ىفأ

 ندهن ل ىوعرا لاه ,

 لق ادد رجا باب ١

 عناملماغدا الب ىوعرا 1

 امهلصانازع هنعأ

 اذهوررجاورراجلا

 ملعيف راجحا اهاو رجاب |!

 نكل زؤ ةهنلأ هساعملاب

 ضبا هل الئلد 5اس

 | ( ا:لاقووعراىف ماندالا :
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 ب يا عا :
ْ 3 0 0 
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 نع ةلصاملا دفنا || ة ا
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 ذخا اع ضوعلا لجالىا ( اضوع 000( ىف ماللاو لبةتسلل ىا

 5 ظ برعاو ىاملا ىنب :(لوقتوا ) ضوعلا ةهج ن نموا ليعلاوهو هنم :

 3 طم تان تعط هناعألا بكون تاو وذعنا للا 1

 ”امهنشنن داضتال اقيقح ءانبلا نوكسلا

 امىهو ( ةركتللذفص هعوقوىف ) ىنعي ةلخلا ىف ىف ( مسالا هتهباشملا) |[ 1
 لا

 "الرع و دم لحجر تزرع وك ) لجرت حالا“ م3 ذل عصو : هوك نع

 ١ 1 اه ىلو الاو محن رحاب

 0 ل ل لا را لا ل ١ اا ما
 || نال نوكسلا خا ) حتلاىا ( هنال جتنا ىلع ىنبو ) مسالا دبق لصالا ١ كا 0
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 0100 0 3 2 8 5 قصحضلا نيب قرفلا
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 ” 1 نوكدملا ورم لالا نالابخيا ةيسام نوكسلاو فلألا ١١

 ا لوالا مسقلا نازعا 2

 فرح هيقدي زىذلاوه



 ٠70777 ج73 5171 «4

 ف بىقأو نوثئلا نالف ةدان زلا ق اماو 1 ق 7 نونلا 5
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 قرفلاو) اهعضوم ق نو : عرفلا َّق سياو نيعلاو ءاقأأ دعو لصالاىف | 0

 قاطولل زامه هيف نول ْكأ بد قململا الإ هب قدملاو لصالا نب 0 7: : ا

 نيعلاو ءافلأ نيد واولا ةدان : 1 لقوح بانى بذل الشم هب 0 : 2 0

 نودماللارب لك بيلجو بيلو سدسشعق | باب قو عارحد باب نود 1 .

 ماكحانا ءا مث ) سايقلا اذهىلعو جرد-دو جرح دو من رحا ناب

 اذه معتم نع ضرغلا قلعت امل اضناو هرئااسفتلا باوبألا ا
 ةلثما ) ناد ق لصو اذهىا ) لصف ( اهركذن مل ةلثمالا قناع نا 1 ' !

 ؛ارابخا نامز لبق دجو ىنعم ىلع اعضو لد لعفود ( ىضاملا) '"
 ىضتعي سايعلا ناك ناو ”ىمججل امل( اهحورشع هعذ را ىلع يا ( ١

 ليقتسملاو ىضاملا في رعتل ضرعتب لو اهجورشع ةينام نوكي نا |!
 . امهيعتا ءانغالوا ردصملا نه تاقتشملا ىلصا امهنوكل امه رغا ة رهشل إ

 هيلا ةيسنلاب لصا هنال ليعتسملا ىلع ىضاملا مدق انمتا يف هنع نيب وغللا ١

 اسطب ربص لون( ترتض وع رد ص نيكدلا وهل , له تما نآل :

 تب رمط مب رض امن مذ تب سض نب رض اد سط تب طا ون سض 1 '

 دارطا ىف أدب انك( اذ د ارم لا لك ) نهتم تبا اطل انضر ْ

 هناىلا ارظن ملكتملاب أدب نمو هيف ةداي زلا مدع ىلا ارظن بئاغلاب ةلثمالا 3”

 ةكرح ىضاملا ةوجو ضعب:رخاوا لاو>انع ثححلا ناكاملو لصالا 077

 اذام مرخآىف :لصالا نا فرعي ل ام ذا ئطاملا ءان ىلع اينبم انوكسو
 ضرءتهوجولا ضعي ىف لصالا اذهنع لودعلا بيس ناب روصتب ىلا

 دارطتسالا لبس ىلع ىمالا ءان وليةتسملا بارعال امضلا ضرعتو هنانبل

 .ىضاملا نب امتاو) لاق هتفيظو نهاهنم افلا ى ىلضاللا الإ 0
 لءف هلالةفاضالاوةيلوعفملا وةيلعافا اا |( هيف با رعالا بجومتاوفأ ٠

 2ك اا ىلع ب و هيلع ىباعملا هذه راوتعال ا نو لعفلاو 1

 دض ةكرطلا نا مبارعالا دض هنال نوكسلا ءاذبلا ف لسصالا نا عما 1
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 تبحاص كا قا ١
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 لوخد بيس ناك ]أ

 لوالا ءالثلا باونالا !
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 تاكا فالي“
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 لوخدلا مدع ىف فاك

 ح رصف متام دلا ىف

 هلا | دز ململ ليقناف

 انلق ف ردا 0” ند

 ازلا ةداي ز مزاي هنال (

 ,نيمحلا نم

 انان مشع ةعيرا دوصقملا

 رسشع نتا صملا دنعو

 اههم م الكنب

 ىلا رظد صحملا كك انو ١

 قعنا دك نع يناساو

 ناو 3 لئلا ا



 ةودرما | ارو كيكه وا حوتفماما

 لعدم وح موعدكم وأ

 ند ج7 لوالا نم

 ردات اذه مركموىناثلا

 هب وبيسه رك كن مل اذهلف

 قل لوالا ىلع وهريغو

 *يثرمملا عمن وكي نا ىلع

 ريغالا ءا 00 ىلا

 ا 1 ا

 اكل و كك 0

 هد و ىعسر ىىس نم ىأ

 كج نع ا عبارلا نم

 ةرمتو ادج دمح

 | منن مثول (ىرورس)
 !لوقا 00 الخد

 لاو ا

 لخ ديال متيم وهلوق

 مدع ند متاعدلا ق

 هلو نم اع لوخدلا

 1 ليدل هكا
 هناانلق باودالا 0

 ١ امارلا عام فكم

 ةدايز لواح لب

 ظ ّظ اكمقو ءاق 2 ءاذلا نا نزف ة ةيلصالا ىف اما اعيج ةداي ا ةيلصألا ىف .
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 ءاعتلاسا ( قنلسا )وح و ( كيازلا مدعتل همدق لال: ءفالا باب اذهو

 0 ل ل ةايااوا هدللاو نادلا نيب نونلاو لوألا, ةرمهلا ةداي ,
 01| مدقامتاو ءالنفالا باب اذهو 1 قاحلالا و :لطنالاو افلا بالا 2
 1 مدقو حب رج دن ىلع ح رحد مدق:] ا تاور *ىلع جرحد ل

 العفناركذ امو حب رح دي قوم ةزاكل را و ىلع حجب رحدت تاووم

 كح (”قادحاو) لا5 تللذ فرع هنأم ناس دارا لعف قدي

 ىالعش لعف قامللاب مكملا قدصةلا ىا ةلآمسا قادصملاو ( قاحلالا )

 . [|| ىردصم ىا ( ني ردصملا دانا ) مكللا كلذ قدص ةفرعم قب رط
 ْ ١ مكملا قدص نيب و ةلئاسعلا ةوقلا نيب ةلآ هناكف نيلعفلا كنذ
 ]| داتا عم ج رخدب قاسلالاب جرخا ىلع مكحب مل اماو قاملالاب
 ١ ١١ نال احارخا جرخلا لاش أحارحد جرحد لا مهن امهذ ردصم

 || للعف روص عيجب ىف اهدارطاو اهم ومعل ةلاعفلاب جرحد ىف راستعالا

 ! ا تاغ ىف اولوه ممهلاف هنع روضل | ضعب َْق هسحم مدعل لالعفلا نود

 اولاقلب اداب رعو اباطعشدب رو

 1 هنم دي زا لاثمىلءلاثم لعج قاملالاب دارملانازعاو ) عججا رداصملا
 |١ تاكرطاىفو فورااددعيف هل انزاوم هلعج ىا رك اوا فرح ةدايزب |!

 ار دق نراعلا الو ىلا ىف امنع ماعدالا ووكال تاذلو تانكملاو
 ْ هب قللاىف لصالل الباقم هيفديزملا ىف كازلا ف را كلذلعج ورخالا |

 قفاوت الج سلا نالو 0 رعو هرطعت

 ١ اههريغو ريسكتلاو ريغصتلا نم هماكحا فهي ق ملا ةلماعم قمملاب لماعيف )( -
 | ةلزاوملا ىعنو هب قولملل انزاومو الثا قمل نوكي نا دالف 011١

 ناكناود. قدلملا لصالا ىف اهعقو٠ عرفلا فماللاونيعلاو ءافلا ع وقو |[1 7

 تاكرالا ىف قفاوتلا درجال قدما ىف ةلثام نم دءالف تاز فرح هب ١١
 مكن ملو مجئرحاب ل هناب سسنعقا ىلع مكح كلذلو كتانكشلا ل

 ع ركام فراخ لا نا هيسنلاب 0 ند جردسإ ىلع 1
 م



 اهف اودازو فرفع ابلط 71 ةثلث ن ١ 1 ها

 نابلاامهف نابثا هنال نافرح هيف دب زام مدة ولادتعالا ن ء احر 5 :

 نيعلا نيب نونلاو لوالا ىف ةزه4ا ةداب زب اماكن رحا ( مجرحاوخت ) 0

 م نية ل ا ا يلا ا ل لا يي ل ا 1 ننسرؤم دخولا

 اذهو ةيئاثلا ماللا راركتو لوالا ىف ةزمهلا ةداي زب ارارعشفا ( رعشقا
 أ رحدن(ح رح 200 وحن ) ددحاو فرح هيف دب زام 05 ) لالعفالا باب

 (ميرحد قململ )اهنم( ةتسو ) للعفتلا باب باذهو لوالا قءانتلا ةداي زب

 ةللعت( لامشوحن ) ج رحدب قاملالل درا ىتالثلا ىلع دي نم ىا
 نال مدق ةللعفلا باب اذهو هرخا ىف ماللا سذج نم فرح ةداي زن

 ةذاب زن ةلقوح ( لّدو> وو ) لوصالا هفورخ سح نذ هيف كارلا

 مدعتل همدق ةلعيفلا باب اذهو نيعلاو ءاغلا نيب ءايلا ةدان زب ةراعد ( رشا طب
 باب ا نوال دا ١ زنةروهج ( روهج 7 ازا

 هنوك ىف رطل عم كازلا سفن ىف لقو> 4 هكاريسشال همدق ةلوعف
 كيازلا مدعتلف .روهج هلع مدقتام ىلع اههمدقت اماو ةلع فرح

 باباذهو ماللاو نيعلأ سد نونذلا ةداب : َر ةسنأق '' ساق وكو) امهيف

 رخآلا ىفءايلا ةداي زب ةاسلق ( ىسلف وك و ) ازلامدقتل مدق ةلئعفلا

 ءالعفلاباب اذهورييغتلا لحم هنوكل قاملالا هب لطب الو افلا بلقلا رلقلا مث

 ومنح رح دن قا قدا )ى هو در لا ىنالثلا ىلع 2 0 اهنم ( ةسمنو )

 رح . الاى ماللا نسحب نهفرحو لوالا ىف ءاتلا ةداب انبات خلال 00

 باباذهو واولاوءات اهدا زاب رو (بروجت وحن و) للعف# 1 باباذهو

 هوجو لعيفتلا باباذهو ءاتلا ةداي زب انطيشن( نطيشت و<و ) لعوفت'
 6 رد تاّرولم لوالا ةئاثلا تام دقت هوجوك ةثاثلا هذه تامدقن

 همدقلوعفتلا باباذهو واولاو ءاملا ةداب 71 اكوهرت ( كوهرأ وكنو (

 ىقباوسلا ميدعت اماو لوالا ريغىف ةداب للا 0000 هعاوس عب ا

 ءاثلاةداي زن انكسمت (نكسمت وحتو )اهتركلذ كوهرت هيلع مدقنام ىلعو
 هلا 5 ا ) 3 "و ا باب ناو كلا مل

 يي يت ل ل

 ٌ وحنو) واو | ةوعل كدلق ةلعوفلا باب اذهو ّنيععلاو ءاهل ا نيب واولا

 وسفلا موعكم ال[ هن ْ

 سماخلا نم هب وهص ا

 بهصنم سداسلاوا

 اا ذا توسارملا ١
 ام او ةفاض ةرجن ٠

 فيجونمنملاىفاهرخ

 عماه ركذ سايقلا نا عم

 انركذام سهل ىلع لوخدأ

 اضءانيقواو :دلل ذا 3
 هيلا ةيدسنلاب هتلعل

 ةدايز هعم ناىلا|رظنو :

 ناو ءاتلا ىهو ىرخا

 ىحي ف ءاي ةدملا تناك |

 الإ َنوسعل | درصتمل أم

 ريسغ نم ءافلا حج ودفع 1

 وحن رخآ .*ىث ةدايز

 ىا قاتلإ نم تو

 وهو اتيجوو افجو
 لب الا ريس نه برض :

 ,ةدءاز مءهبف ناك ناو

 ةحوتفمالا نوكت الو |

 ةدايز اهمئاماقا روشإلاب |
 نيعلاذىتاثلا ىلءفالوا*ىش |



 ٍْ ةداه نوح اموعح*وا

 نمةياردو تلات نم

 ركذ امل اضيا هركذ

 اماذاواو ةدملان اكن او

 أ الواىرخا ةداب 0 أهعم

 | اما ءاغلاف 7 ىل ناف

 لو ل نم لوخد

 ملو عبارلا نم لوبقو
 | واولا دار ام

 | لعل لفل[ نود كت

 ١ ةرسكلا نم لاعتالا

 مل ليق ناف عضل ىلا
 نإ مه لوقا

 ميدعتل بسن أ ءافلا ح وتقم

 ْ 2 اهسنن انلق ةفدأ

 ىهةداي زلا كللتف ةداد ز

 ”ىجملو ءارقتسالايءاتلا

 ه0
 1 | ند راو ةراجلا امهاصا ناكوأ هنأف ) لعفا تانان هم صقان دقو

 ا ْ لي الف اههباب 535 هن .ودعرا لاش نا بجول ماد الاب ىوعرأ

 ١ ١ ةدافو ررجاو رراجا امهلصأ نأ 2 هيف عامل ماخدا دلي ىوعرا

 | ليلدلا اذهو هيف اعّقو اذا رعشلا عيطقت ىف رهظت كفلاب امهلصان وك ||

 | ىا عبارلا ند ةياغل و

 : هيلطاذا ئش ىعبا نم

 | هتلقلدي وبيسرك ذب لو
 ا ىملو عبارلا نم ةيهاركو

 | نمو دنم اهنال هيلع ةنبو اكلاي زد همكش راجلا :اماو رجناب صوص

 1: لانئعفاولهوعفاو لوعفا ىو راظالادوجو هيلع لدباضداو راج

 ةهحو نا لمحو مسالا ن «.ه اعرق هائاعح ولام فالح ءاراطن نسدو

 | الج رخألا لبقام 6 ررجاو رراج-ا امهلصا ناىلد ىا لاعب ناب
 ىوعراو#< عفاسأ معد مل ايف رش "الا ليقام 3 ليلدب تاوخالا ىلد

 ا للا ل
 ]| (ةيسنجلا مادعتال )غدبال هلوقو ةيسنحلا اتغداف هلوقن وكيف تاوخالا

 ْ ١ مدق ووعرا هاصا نك ىوعءرا ىف ماندالا عشال ىا عقاوال اناس

 || اماو ةسناجملا قد مذ ماذدالا لبق لالعالا نآل؛ماغدالا ىلع لالعالا

 || الك ىنعي لالعالل بجوم لالعالا بيس نال ماخدالا لبق لالعالا انلق

 ةلك لعيال نا زوجال ىا ىطرباب ن٠ ”ىث ىف جتنا عانتما هيلع

 || زاوجولصالا ىلع الثم اهريغوورطو ووةووذرلاَش وىذر باب نه
 ا نالو ماندالا ىلا ةبسناب فين هيف لالعالا نالو ى باب ىف كفلا

 | ل ةفرات هلو ءادزال قلك دعت او١ فرح ىلا ديف يظن دق :لاالعألا

 أ ىويراز نيلثلاوةسمل اباوالا تاتزء(دحاو] با( وزتبلانيقرح
 ١ تاححفلا هيفاوعزتلا هف ولا دحاو اباب الا هلاوهض!ملو (درلا |

 ا فقالت اب 5 اا ددعتلا ذا لاحت هيف ددعتلإ قد ٍق 1 الط

 1 اننا ونت كلا وم تاكرح عب و ١ را مهنالك ىف ناي ل1112 تاركا

 ن 0 احارحدو ةدج 0 جر ! ىلا م نكن

 زكا ايلاوط مود ىلا 06 داش 1 5 5 تاناق
 +0 نوبل عض

 * نم ©



4 0 

 ا

 ا ظ

 دن مم رع يل ل رح : د ا با / 0

 الخ همر راذ فرحا“ هدا هيف زامو ىلاعذ هللا ءان سا لاعفالا ف 07 ْ 1 5

 وو ( لوالاف هيؤ اوزلا نك مدق ناعم باب اذهو 0 0 :

 .ىلاون نعوار هال هناف لعفت و لعف ل ا فالخ مانداللاب 5 لوالا نكس ْ 'ك ا

 دعس ىف 0 همدق لالي عف الا تاب اذهو رم عب رآلا تاكر 50 1

 ١> | (تراضتو) لوصالاسنج نم نيتدايزلا ىدحان ال همدتلعفتلا بلآ |[ .
  000 00ٍلعافتاا ناب اًدهو نيءلا وءاقلا نيبفلالاو هلوا ىف ءاثلا ةداي

 |  00١(قرصتا و متو ) لوالاقينانتلا هدا زف لوألا هناا
  (2 20نالهمدق لاسعفنالا باب اذهو هلوا ىف نوذلاو ةزمقلا ةدايزب اظارمصتا

 0 اقافتأ هرخآى مالا سنج نم فرحو ماللاو نيعلا نيد فلالاو 1

 | اذه و نيعلا فرعشعت 0 واىف الا داي 0 ل (لصتت ١ ون ) تاو
 ا ١*

 اروساموا قاثلا 0

 مووكم كوم "'ىجملو

 ىلعو ءارةتسالاب نيعلا ٍ

 نوكيالناىلعىاىناثا |
 1 39 لوالا ف 08 ةزههل | ةدان از . اراقت 2 ان ا و ١ لوالا 25 نيتداي ولا

 الذ ثينآتلا هان هيف
 : ه4 دعت ددحو فرع سو 6 عدو لأ تاب اذهو نيعلاو ءاغلا نب ءانلاو

 ميو ةدم هيف ن وكياما

 0 ع
 و ءا عميس : ١

 تناك نا و الابد ْْز ْ ,ءانلاو يسفلاو ةزمهلا ةداب 7 احا رشا (عرذساو ذو 0 با

 فلالااما ىهوةدع ةيق

 تناك نافءابلا واواولاوا اللا و نيعلا نين ىاولاو لوألا ق ةزيمتلا ةداب زب اناشيشحخا ( نئوشخا
 06 ذل ام ان زاهعماماذاقتا 15

 3 :لوآلا نوكلم مادعتال قافتالاب و اولا دعد نيعلا سنلج نه فرح 2

 اما ءافإاق نكت نافالوا أ
 :لوصرلا سلجم ند ِكاوززلا ىدحا نر هعمل لايعيمفالا با 007 باب وهو

 زري وا 5 وتم ْ . مالا ند تت و اولاو لوالاف ةزمهلاةداي 11 ازاولجا ( ( نوايا

 ً رح ل لبق هيف كياوزلا لكن هملق لاوعفالا باب اذهو نيعلاو

تو 1 < هلذا رادار خانم
لواىف ة ةزم4 |ةداب زب | راربج-!( راجاوح

 " ه

 تاهذ 0 موعكم وإ

 فارصو ثلاقلا نم

 فرعص ىئا ىتاسلا نم

 انارمصواةورص فرص

 ةياكلا تفرص ليقو مر“ ل

 ةزمهلا ةدايزءارارجحا (نجا وو ) ىلا رجلا نم 3 ا

 هاو لابس ال|تاباذع واسال ما َق مالا نسفج نم فرحو هلواىف
 ند لاؤ_سو لدعلا

 عمتناكناو ثلاغزإ # راجا ةيسانا نافرح هيفدازلا ناعم فرحا اهثلث هيفدي زىذلا مسقلا ف هرثذ

 ير ممل تلألا (امهلصالاق) اذهلو هنمصوقنموهلب ماللا راركتو ىعلاوثحلا ىف
 وا الفءان ةدايزلا تالت نايسناححلا ناف را ىا (اتعداف ررجااو رراها) رجءاو راج لصا 5

 ءافلا . ن وكي نإ اما || ةيسسنجملا) نيتفيصلاكننتف امهيلوا ةكرح بلس دعي نيئارلا ى :
 لع 10 كش 0 رراسجلا م 0 0 هيلع لديو 0 'ظ

 ا

 قمت 3 نحل



 يا ارسل د شمالا ن©٠-سش
 9 َ اندتحالا مادا ) 000000 ل او اهلا هم

ا هاذا تايلا .اذهلامعتسا ةلق نا ىلا ةراشا هيف لامعتسالاىف ( هتلقلو) هدامل و) اذ
 

 ْ 1 7 ) لعشب .لعفءاحدقو) طورعشلا ند طرشب الو بابسالا ند بيسأل |

 ١١ امهلصا ( ذاكت تدك لاق نم ةغللع) رياغلا, ىف اهحشو ىضاملا ف نيعلا ١

 | تذكسايقلا 0 عراضملا خذو ىضاملا مضي دوكتت دوك |! *-
 ا ا ل افك )ع كان نم طالق فاكل للشك داكن ا وح نيعلا حوتفدالا

 هانا نم رغص

 هد 0

70 2 

 | م وعدم 6-1 مل و اصر |

 ؟| ءاسفلاح وةفم نم نيعلا

 ١ ءافلاناكناوءارةتسالاب

 ادا رفاروسك«

100 نادل سلا (تطدو) عراضملا فاهعكو ىخاللا ىف ند وأ سد
 1 ْ . ىعياهضب(مودت 

 1١ رضنباب نملضفب ل ضف سائقلاو ناذاشمودت تددو لضفب لضف ناك يتكون 1
 1 0 يهل اان يضم لأ لاقو امج 000 كانتا كالذكن سدح بان نممودت تمدو : رسلان لاه لاو

 ا 00 ايهيف 54 0 تدل 00 0 5 - 0 3 2 مهدنو 4 ةعجااىلا

 0 ١| اموعكم ءاقلا ناكناو

 ١ 0 عا يل مدق ميضعي ؛نأ لعاو 8 ذودشإ 0 ل 0 2 لاو ا 2 وتفمالا هه ا

 0 | ةدكاد د راودز نادل ّ ل طق تانعشالا لع درا ُ ىناثلا نهئدهو م نيعلا
 1 :ا-1 ةيعشنم مدق صملاو ه4 لصف ركام ف ةلاضالا ةيسانه عازق

 ا وزل ىف امهنلب ةيع رفلا وةلاصالا ة هش د رد رلا عاب ردا

 ةثلثوانيفر حوا فرح ةداب د ناما هيلع ةغرفت ا( ىثالع ا كارل ركع

 ا لصألا ىلع ةدئازلا ةداب ز مزان الثل ةثالثلا ىلع ةدان زاادز: ملو فرحا

 هيفدي زامددقو نافرح هيفدي زام ىلع دحاو فرح هيف دب زام مدق مث

 متاع جلس جا

 | نيدتضلا .ىلاوت نال

 ١ ىلإةهضلانملاقتنالاو

 00 ودب 0
 ُ ةدا ننال

 ا نوكينااها د | زلاف يش

 / ىلعف الوا تننأتلا ءات
 ١ حوتفماما ءافلاف لوالا

 |١ هيفدن زاف ىعيبط طلا بدير ةيامر فرحا ةماث هيف دب زام ىلع نافرح

 201 ةدان ناماركا م راك 5 وحار تلذو اباورا تلفت دحااو قرح

 ْ عما نيب و هني كرف ردضملا ف تريك امناو هلوا ىف ةحوتنملا ةزم#ا ا مووكم وأ راقب ام وأ

 1 ١ مدق لاعفالا باب اذهو ل سكعي لو لاعفا ىلع ُ ناكل نعمل تم

 ١ ةدايزلا ليق نيعلا فيعضتب اعيطقت ( عطق وحن ) لوالا ىف ةدايزلانال |!

 ١١ ةدايزلا نال ةياثلا ليقو ىلوا نكاسلا ةداب نب مك نر لوزا وه

 / باب اذهو نيليلدلا ضراعتل نيهجولا زاحا هن 0 و سنار الاب

 1 0 وقم م هم ”ىج مل

 ِء ارعتسالاب ءافلا

 | نوكي نا اما ولحم الق
 ْ فلاآلا ةدان : 0 1 اقج( لاق رك لت اق 0 و 0( لوكا ةداب ا مدق 0 عقدا

 2 ةسمخت 0 5 هيف كب ل امو ةلعافملا باب اذهو نيعااو ءاسفلا سد



 >> دبل .تويررخ ظنا سي نويل عود ,-يا ب اة دحر

 نونو يكو# وتنمي صا ني هيوم ويك

 1 اهن 9 لوالا 0 1 :| ناكألو ب م الواز طوق ها ا

 ١ ماغدلا ىف لب لعل مني مو و ولو اهلواىف ةرغدهر " فىتكاأ كا ارهاظ. ١

 !( مدعلو لب و مالا نيع تف ) تاكراا (تدخا مادعتال |]

 ام الواالئيع ( يقلملا فرح ريفي ) حتنل ف باب "ىجيب ىا ( هيجي ١
 ةلعثنيعلا هدف ةفخمواقيل عراضملاوىضاملاىف نيعلا مح“ هيفاوم لاو 1

 لاوزاءافوا اولوش لو ديدّرتلا ىف ءاغلا اولخدي مل كلذلو قلخلا فرح“ |
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 ]| هب دهشي امني مضلا 0 ل لاو يولع محفل نال مضلل 3 1
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 عاذتما دايخ وقم ك1 وك دلل نال. لذدب ل |هذاهدحأ هب 3 تن اذقلت كاكا نا
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 لاسو رهتلا ىرج باب ند
 نا أك ىنعي . باريملا
 ىوغللا زاجل نم نذده

 ىذلا لحن امسارك كين اب

 دار وبا ريما ورملاوه
 نموا ءاملا عا لاخلا
 نا وهو ىلقعلا زاجنلا

 بايملاو ربنا نوكي
 دنسا ىبص الا امه انعم ىله

 نالبسلا ون[ نط امها
 اههاملامهتسالمل ازاكت

 قالا لع ىف نيد اكهل

 برششم مهلوق كل لك

 اما زاحلا نع بكم و

 لحن اركذيناب درغللا ف
 ءاملا عا لاملا داربو

 يتلا قاما و نيرغلاو

 برثلاب دارب ناب
 يتطلبها بكرملاو
 ا يلا
 ازاحم ةيهارفلاو

 نم مزاي الف تفر ء امل 1

 أ لوعفملاو لعافلا مسا ىنزو لامعتسانا يعاو ) فاخلاو قدصلاو



 كلذ ن "ار ظنه امنت ادْنَع

 نارودلا قوهاءا

 لمأتف امدعو ادوحو

 ةيدكجص ناو )لآق

 سيلنيعلاس وتنم وهف اروسكم ناكنا( و) ءارقتسالاب هنم نيعلاموعتم 3 لوقنو لوقا ( لدتال

 ] ايربط تبرمض ا1لوق

 ا تد رعد ثد رص ةلزنم

 م كل رتاوأ روسكموأ جاي اما اصلا أ قرم رع ور لسا وايل .٠ 7 نعل م 3 . : 3 4
 ١ اب رضاب ريض تدجوا

 تد خط الوقف سند

 ناوبرضلاتدجوا ١

 ا ىلع ةلالد لءفلا ىق

 ىرخا ةدايز اهعمناكن او (لاؤس) وحن كلذ( وز موء2هوا(فارص) ٍْ ٍ 6 3084مةتت 8 كي 0 ا الف ردصملا

 | ىنعم ناك رخا اب سض

 موعضمو!(ديارد) وك كلذ ( و )روسكموا ( ةداهز ) وح كلذ( و) 0 ا
 حوتف.ءافلاف ءايلاو ءاتلا تناكناودتلقل هبوبيس هركذيملو ةباءدو ةياغبيك || مهلوقف اب رض اب رض
 ةدملا تناكاذا اذه هتلقل اضيا هركذ.ملو ةيهاركوت ءارقتسالاب ريغال || ازاحلمفاديك ًاتابرعض
 ١) برشم مهلوق ) لاق

 !؛ ناىئنديلوقا(ه[بذع

 يالا ا
 | دضتحما ا
 هب وهصك نيعلا موعكم الا هنم ”ىجنملو ءارق:سآلاب ءاتلا ىه ةدايزلا : 0 5 0

 | عضو ناب بوكرملاو
 | نوكيف لعفملا ظفل

 ك5 .ن

 اذه نونلاوفلالا ةدايز و ءاغلا حف ىف نامل عمةيسانمللانههور ذف ءانبلا
 الوا *ىش ةداي زب نوكي نا اماذ اكرم ناكناو انك اس نيعلا ناك اذا
 احوتف» ناكناف موعضموا رو_سكموا حوتفم اما ءافلاذ ىتاثلا ناكناف

 ءىجي لو( قنح) كاذ(و) روسكمو(بلط) وح تالذ(و) حوتفماما هنيمف

 ضل ىلا ةرسكلا نم لامتتالا ةهاركل وا نيترسكلا ىلاوت ةهاركلالا

 ةهاركلالا سيل اضيا نيعلا حوتنم وهف اموه2*ناكنا ( ورغص) وحن

 ( ىده ) و< ةرسسكلا ىلا ةعضلا نم لاقتنالا ةهاركلوا نيتعكلا ىلا وت
 لوالا ىلعف الْوا طقف ثينأتلا ءاتن وكت نااما هيف ةدايزلاف لوالاناكناو

 را

 وكما (ةياغ) وح حوتفءاها هدمعو ءارعتسالاب ءاقلأ ح وفم الا

 ىلعو ءارقتسالاب نيعلا موعضم هنم جيرو (ةقرس) وحن كلذ( و) |
 ىوفةدم هق ناكناذ الوا ءارقت_سالاب ةدئان ةوأ هدو هيف اماذ ىناحملا

 نكت مل نافالواىرخا ةدايزاهعماماذ فلالا ناكناف ءابوا واووا فلا اما

 وحن كاذ (و) روسكموا (باهذ) وحن كلذ ( و )ح وتفماما ءافلاف

 حوتفماها ءافلاف طقفءاتلا تناكناف ءايلاو ءانلا وا طّقف ءاتاها ةدابزلا كلف

 اما ءاهأاؤ نكي مل ناد الواىرخا ةدايز اهعم اماذ واولا تناكناوفلالا

 (لوبق )وحن كلذ (و ) حوتفموا ( لوخد) وحن كلذ ( و ) موعضم
 ءافلاروسكم هنم ”ىحملو ناثهل عمن ىتح هيلع ءافلا حاودفم راو

 كلتف ةداب ز اهعم تناكناو ةعضلا ىلا ةرسكلا نم لاقتنالا لقا

 (ةبوهص ) و رخا اما(ونفيجو) وك كالذ( و) رخآ *ىد ةدايز ريغ

لا ارظن واو ةدملا 4.3 ع وهذا لوخد 2م هركذ بسانملا لأ مم
 هتلق 

 4 ةبسنلا 3

 || نم ءاسفلا حوتفم الا ةمسقلا هيضتقئام ءىحي لف ءاسيلا ةدملا تناكناو



 نينثا ىلا قرب ) هنههب وبيس هركذام ىا ( هب وبيس دنعو )هيف فلتخحم 1 ْ
 ناكناف كر#<*وانك اساماهنيع لوقتنا هطيرضو ءانن ىا ( ابان نيثلثو

 1 اهوهسسمرت أ 5077

 لإ اذه هل ىكحيمل نونو فلا .ه رخآ ق أدب نم نيعلا 1 ما رسل ا
 ادومللا 0 715805 دك ا 0123 ,

 1 رداصى ا لعافلا ىنعع ردصملا ظفل وهىذلا ردصملاو ادوعقىا امسح :

 اًضياو رخ الا نم نيميدقتلا دحا نبه لعفلا عض و ىلع مدقءريغدعض ونا ىف

 ١١ فلاخل اةلدا في زو ردصملا ةلاصا َنئَباملو لوما عضو لبق لماعلا ْ

 ناكنا ( ولغدوقسفولتةو2 ) موعضموا روسكموا حوتفهاما هنأ

 رداقتلا ىلعو نونو فلاوا فلاوا ءاناما ةداي زلا كلتف “بش ةدايزب |

 #« اد #

ىئغم ىف را معنسم ردصملا ظفا نوكينا 3 : ْ 1
 1و6 فورا عم ازاحم هيرو دصملا 

 ىظفللا بساسنلا نم | دهئىذلا قيقللاهانعمىف المعتسم لب ميؤالمعتسف وكمال نأ لامتحا مايق

 بساسلانااضيالعأو أ نيف وكلا هنف ةجال هفالخ زاجلاو لصا َدَمَقِلْلا نا عم رودصلا لحم

 نم معا ى روما ىعم برثملا نوم هب رودصملا ىنعي دصملا نوك هييثت نا ىلع

 رياغتلاب نعملا ىف ةعفاوملا بوكرلاو برعشلاذا عماج ريمخإ كهذا بو 0 8 2 تكرأأل] بورما

 هيف ةبسانملاو هجونم ]| بوكرملاو بورشملا هيداربو بكرملاوبرششملا ركذي نا نكيف ادعم
 لخديف ةعفاوملا نود '

 لثههبذملاو ذبح لكم

 لوالاو بلثلاو 5

 طئاقخلاب لالالا

 لراتحاالا ”ىااملاو

 نال ) لاق ضرعلاب :

 لوقا ( رادم هلالعا |

 ىف نا رودلا نا عا |
 نب رظانملا حالطصا |

 ىلع ”ىثلا بترت وه 8

 ردصملل ةلالدالذا هب رودصلاه دارب و ردصملا ظفل زك كبل نكمالف

 ىلع ل الد:سالا ىف اولاقو اوفلكت كالذلو رداصلا ىلع لهب رودصملا ىلع

 أدعقم تدع وح رودصلاى ا ردصملا نعم لعفم ردصلان ا لعفلا ةلاصا

 ردصملا ىف لعفلا ل معب اضيا اولدتساو لداعلا نعم لدعلاكلءاغلا نع

 ناىنعم هلبق هنال ةطلاغم وهو لومملالبق لماعلاو ادوعق تدعقنوحت

 عازنلاو لومملا ظفل ىلع لماعلا ظفا مدقت نا لمملا تقو ىف لصالا

 عضونا ىلع اهيفليلدالهناف برضيملودب زيود زتب مض وك ضقت

 ان نع را ءادودعر ان (ريثكىنالثلاردصمو ) لاقف لصالا ميدقت ىلع نازوالا ركذ ىف ىرج
 بتزملا لوالا ”ىثلاو .

 داو
 هيلع بترملا ىناشلا

3 
 املو ارادم ىف

 ب بسه يبو انسب وس جبس حسم هيب يوسوس ينام ه سس كس عسب ناهس يبت سس ب جس فح يسن يبس دس جك ضو تع باج يومنا جس سو بمس سس حو كوسم مسمسم مسمر هحس وكس دو سم هيج حسو ع هس يسحسسو سس سس سر

 ءافلاف *ىش ةدايزن .نكيملناف نكيملوا ”ىش ةداي زب نوكب نا اماق انك اب

 لوق قف اذه ا رع

 وه رادملا حراشلا ا ةثلثلاف هع | ب ررمص ند مىلص ا احاذ موه وأ ويش فا 0

 ! قركتداو ىوعدو ةردكو ةدشنو هجر و ىفو ادن
 تبي ىدلا ؟ حلا

| 
 قس و هوب هلع . ال(ناوزن) ومع ر ( و نارغن و نامر>و نايلو ىرعتد .٠ 00-3 3 ا 1 د 13 تدا [يرخ ل 0 ||
| 



 : 4م قدشم كك ا مم 5 0 ىااثل طا لوألا 0 ( ك1 ك از دب ز

 ذا وهو ) لاق ميسقتلا ىف | نادعتشالا ىف ةناصالا فام الكو:هسفن نم :ئثلا قاقتشا مزاالاو
 1 هلالصاو قاقتشالا 1 ىد د ىلع ا 0 0 نأ ْق روذالو 8 ى لو ) لوكا ل : | أ لذا ((نيوكل نأ

 ِإ دال نراك هلك املا هيف : هيلع امرذو لالعالا ىف هنع اخ ان هقاأ

 |١ ىلاعت هللا ءاش نا ”ىحي ام لمعلا ىف هيلع عرفو لعفلل بارعالاىف لصا ' اذكو خلا نوكيزا
 | أ مودع باسعب مهلوقز تلاثلا هكست# نعتاوطا ىف اثلق(و) | ربكالا وريبكلا ىفريدقتلا

 | لع ريغصلا قاقتشالا

 1| ظفا منو ناب اناقتا توكرملاو بوزيتملا نعم ىف ةئيقص ا نليا ( زو رإ] تساستللا :نا لعاو
 1 طظفل نوكيف ل ما ىعع 0 ما 0 5 ىنعمع 0 ا ماسق الا ىف ريتعم ىونعم لا

 ١ ظفا] هر روع ةقيتح اي ردصملا ظل 0 ىتح ا ةيسانخ هب جاوصا

 ]| ( بارما لاسو رهنلا ىرح بابنه ) كلذ نوكي لب هل رودصملا !! ب رضب ب رضلا

 ىلا لخا مسا قلطاناب ىوغالا زاجلا نماما زالا نماذهنا ايف 8 اظفاذبح بذملا ةيسانمو

 || باريملاو رهتلاب دي را ناب ىلكءلا زاجنا نموا باريملاو رهنلا الءاملا | كل م
 ١ امهتسب الملا زاحم ناليسلاو ناب را امهيلا دن_ساو قيقا اههاتعم || دااضبا ة نشاط ىلدو

 ١ ند هراق تو تبذع ترم مو] وق كاذك هكا ىنعا هلامهال ْ ىقلطا 0 نيعلاوءاهلا

 ترسشملا وه ىذلا" لدلا مسا قلطي ناب درفملا ىف اها اضدا زاخملا أ راجل اتاورع هلا ناو

 ١ دارب ناب ةيكسلا ْق اماو سوفلاَو ءاملا وذ ىذلا لالا ىلع بكرملاو َ بارغلا توص قعنلاو

 ا ْ عفدنأف نايساسف هيف

 ا ل ا نا سرتلاو ءاملا هل اني ا اللا 10 ا ا ناب لاؤسلا

 3 ىلع اغا( ىنشات 0 راو برش 5 ىلع ردصالا ظفا مهساسيق ا

 1 ا ىلع ديننا نك رملا و: فرحأملا نالف ةسللا ق زاجا نوك ريدقت

 1 ردصملا لظفأ عم ن نوكذف بوكرلال حمو برثلا لح وه ىذلا قيقحلا

 |١ نوك ردت ىلع اماو مهلال مهبلع وهو رودصلا لحم امهيلع اسايق
 ١ ىزاخحم ئعم ىف المعتس» ظفالا 5 مزاي ل هنالف درغملا ىف زاهلا

 نع حراخ ريكصالا

 | ذا قافتشالا في رعت

 ٍّ نيظفللا نول وه

 0 ردا قا نيشان

 1 يشل 1 دازملا نذ

 : 0 د رججبف هؤ اا 90 د 0 ها 3 0 ل 1 00 لا كلذ َ

 2 7 0 59 تقسم



 فاكلارسكب ( دكؤمانود) ع وبن هنال لصا) )فاكلامت# (دكؤملاو) ١

 ردصماى ا ) هنوكلردصم) وه مءاردصمللىا ( هلل هللاقياضياو ) 8س 4 ا

 ْ ءاملا ف( اولاقاك )ممالك َق رءاظنهلو (لعفلا نع
 ١ )احرمو 0 :ارودطلالا : :

 ىلوالاذ ةايدشأ الب كم

 ىنعا لعفا دك وم ردصمأب 0 ْناذ 01 0 ردصملابىا ْ

 ةلزعا) نم ,كرلا اذه ىا ( وهو ) هلادكؤم نوكي ال فيكو تب 8

 | أب رسّص نر د>او نيبنك لسا عم ناللعفلارب 000 057 0 تد سم

 هل ادكؤ» اجلا تب رص ناك م ايظفا ادكأت تب رضل نك

 قداح أ ) هراف بكرم ) سرفلا ( ىو )ذيذا ىا( بذع 5-6

 || بوكرمو بورشه ) برش مهدارم ( ىا )هبك ار بعدال ىشملا ف |
 نييفوكلا كستمنعبا ولا ىف ىا( مهباوجىف )نيبرصصبلا رشاعم( الق

 وهامنا ) هلعذ ( لعا اذا ردصملا لالعا ) ةدمءاوه ىذلا لوألا ١

 امهنب ةبساسملا بيسب لالعالا ىف دارطالاو ةقفاوملا ىا ( ةلكاشملل |[
 نودي مهتم لك لدعي دق اذتهلو ( :ةيبرادمللالا) يتلا ا

 السما نوكي لع )ماع ْ ةلاض الا :لدن الف انا ميشعا نشوشماو اننز صروح رخ ا! لذ :

 ١ دعو هلصأ ( دعت و و اولا 01 فذ )قاقت الا ىف ةلاص الا ىلع لالعالا ىف

 شل ار سا لا اهكفمركا 2 ا مركب ىف ةز ف ةزمههلا ١ فذش( و ) دعي ةلكاشمل هناف |[ 3 كف هللا :

 : ا اداكهق قاعتشالا ق ةلاصالا ىلع لدال هلك ا هفدطنا نأ

 مهكستم نع باولاىف اضيا الو هيف ةلاص الا ىلع لديال ةاكاشملل ٍ

 1 تثدحا ةلريم وه لب تب رمض تب سض ةلريم ابرمذ تبرسض ناجسن الىتاثلا |[]
 * يش ةدايزالب لعفاا ن ووضم وهىذلا ردصملا ديكأت دارملانالاب رمضاب سض |

 3 1 دصضملا كالذل 2 ٌَ ةقيعللا قوهو تالق فصو ند هيلع

 الفانرمضتثدحا ىن عع ثد رض كال وهو اعسوت ل اعفلا 37 و مهنكل 1

 هنارهظف اب ريض اب ريض تثدحا كالوق ةلرنم راص اب ريض هدعب تركذ

 نذللا نامزلاو رابخاللال هدحو نووخضملا ردصوملل نيك

 تب مض ةلزنع هلا انلس ل ( و ) لمفل (نك 1 نصل عشب ف لعفلا

 اكل! مف د دكؤملا) لوعتف لعفالاديك ئ عقو ردصملا ناو تد رض

 امههنمضت

 ْ ا ءاح ق © تار 2ءالاق اهيلع لد لد ا ةلاصالا ىلع لوا

 موهم» |

 ا ع صملا لاق

 505-5 ىلع دخل ل دل

 نا لدي نام رك | و

 قباطملا موهكفملاب ةريعلا 1

 نوكي نا مزلي الاو |
 ردصملا

 سيل لعافلاو اددعتم

 اددمتملاق امنا لاش نا

 دحاوااوهلوه درطيل /

 لاق ااو ددعتملا لبق

 نضفل) ددتعلملا انهه 1

 دح-اولامدقتناليمعتلا

 دب رب لوقا اهت اعلعتل

 تنث لاعقإلل الصا

 1 ا و

 ىلا لصا لصاو |

 هءالك عم ىلع عاطإمل

 لاق ( ىعاو او لس ( ْ

 عاوناو ةئاثوهو ) :



 وهو د_حاو ردصالا

 رابتعا دا تالا

 ةيم ال الا ةلالدلاب

 ددعتم لعفلا موهفمو

 عض ولا بدم لديذا

 : نامزلاو ثدمطحا ىلع

 كرد ليشارك ولاو
 مدقتم ردصملا نا معا

 هل لصاو لعفلا ىلع
 دحاولا ىلع دب امذا
 مدعتملا وه ىذلا

 لِدابلصاو ءدنعم
 وه ىذلاددعتما ىلع

 اذهعنمو رخأتللا

 نازو< الم هنابليادلا

 ىا ثلا نوكي
 رابتعاب امدقتهردصملا

 ازجااتنو ةسودن

 هعهض و انس

 مدهتلا ىف عارلاو

 لاق عضولا بسحب

 لعفلا مو-هفمو )

 امنا ليق لوقا (ددعتم

 نانثا نود ددعتم لاق

 راع لفل ةلالدل
 ىلع لدب أك لعافلا

 لوقا نامزلاو ثدحلا

 « ا #»
 || ةلق ببسب هيف قاقتشالاب معلا ىف ليلق لمأت ةيافكل هل ىعمر يغص

 || ريكص وهف بالرتلا نود فورا ىف ةففاوملا ريثعا ناو لمعلا

 ددق لمعلا ةرثل دس قافتشالا علا ىف ريثك لوات ىلإ تاششال

 ]| للعلا ىفرثكا نانا هات ل ١ ويف قاورطأ بما رغا ناو
 ا قافتشالا فل رعد نم عرفالو هيق فورحلا لد سدا قاعتش الاب

 | هلم دارألا نيس نا ع رشاهنم مسق لك في رعثو هماسقا ىلا ههدعلو

 ٠ 1 وهودلوت ىفىا( انههروك ذملا قامتشالاب دارا ) لاقف عارزنلا لحم ىف

 || وه ) ردصم لك نم ءايشا ةعست قاقتشاو هلوق ىفو قاقتشالا ىف لصا

 | وه ناكامتاو قالطالا دنع ردادتملاو لماكلا هناف ( ريغصلا قاقتشالا

 ناب نم غرف املو قاقتشالا اذهىف ةلاصالاىف وه امنا عازنلا نال دارملا

ْ عرش قاقتشالاثي> نم هب قلعتامو مهتلداريرقنو لوالا قب رفلابهذم
 

 | لعفلا نوكي نا بش نويفوكلا لاق ) لاقف ىتاثلا قي رفلا بهذمىف

 | (ارارم و لعفلا لالغا ىل: ( هلالغا نال ) لغفل اعرف ردسإلاو ( البصا
 ١ لالعادحونا ىادود>ولا ههنا دودو ردع لالعأل) تاسو

 ٍ لالعا مدع نا عا / اننع 0 رادج و © ردسملا لالعا دجو لعفلا

 |١ ح ولص هلام ىلع “ىثلا بترت نا رودلاو ردصملا لالعا مدع لعفلا
 | بترملا ىلاشلا ”ىثلاو رئادلا بتّرملا لوآلا ىلا ىعمو ةبلعلا

 | ,ررسلا لالعال ارانم لمفلا لالغا نوكحح ( اما ) رادملا هيلع

 ا ةدعو ل صادعر ردصم ىه(ةدع)دعو هلصا ( دعي) لشن( قفادوخو .)

 دجو:لناوةدعونه فذح قذللابجوتةلءادعو نمواولا فذحاملو

 الف اماوق موق امهلصا ( امايق ماق ) شم ( و) هلاعبن ةلعلا كلت اهيف

 ١١ (اماو)لوالل اعبت هيف لالعالابج ومنا ناو ىتاثلالعا لوالا لعا
 ْ الجو لح وب ىفف امدع / ردصملا لالعال اراده لعفلا لالعا نو

 | امهل اعبت نا ردصملا لمي ل نالعفلا لي الف ) اماوق مواقو
 كال ردصولل لالعالا ةهج نم لعفلا هي رادم ىا ( هتبرادمو )

 ىا (اضياو ) ردصملللمفلا ةلاصا ىلع ىا( هتاص|ىلعلدن) اهنا

 ( ه.لعفلا دكؤي ) كالذك ردصولل لالع الا َهه> نم راده لعفلاىا سك



 لها 0 ليعلاى ال 1 بسام 11 قعنو 00 برّصو برد هلق ف لخديو ا 1

 الحر تلمع راجل“ كانئاكو لاتقل ءاشنا» 0 ا 0 ل
 نوكنا ردقت ىلع .| رخآ ةكرح ناف بلطو بلطلا و هيف لخديل اريدقتواو ةيظفالا 1

 لوهج وم واعي ردصلل ل زاك ىلوآلاو هدا رعا ردصملا را 1 ر>و هياش  لعفلا 2 ٍ : سي ع

 [|يهنم لكل عض وت مل ف 3 6 نوكسلا اهلصا ناكناو اهيلع ةييلكلا ءان و اهتاش 3 ةيلكلا 22 3

 انا لمنلاك ةغص || ةضرام ةيلاتلاو فقولا لاح ريغ ىف لصالا ىلع لمعتستملااسهنا 0
 تادسك دعرضصت ءايدك1 ١ الا لاو عسا ققةحنو لماعلا مدع ددع اهتافت ل اهب دانا 0

 تينع نا ليام طقض اذهب و اننضبا ٍفقولا لا ريغ قانا
 مواعم ردصملاو اب ريض ٍ 0 ريغ ب ا :ئس هريغو عقرلا نم ا ةكراا ا 3

 2-00 : قلطما نوب تينعنا و ةكرطلا قلطمىف لب ةئيعم ةكرح ىف ويس 3
 : سعت ىف ىف عرش قاعتسالا فد رعل ند غرفاملو موزالا مدع 000 ةكرطا 2 ناف ل وهجحم ردصملاف | ل ا ١ ش 3

 لدا ناخرلت لف ١
 ركحذب و د 55 ا را

 ”ىش ىأ نأ ادرفنم : 3 لو 9 0 00 0 هامل 00
 00 هم وهدم 7 1 1 : ْ

 نقلا ا سنلد د 7 ل (وزاردصم(برضلا نع زادطاما (برض)قاقتشا( ود ما و ضنا

 اما 0 ل العا و

 هلوا ق نوكي 6 ظ

 0 اهدحا ( عاونا ةثلث ىلع ) فرعملا قافتشالا ىلا( وهو ) لاقف تا و 35 9 :

 000 01 ا م

 نود ىعملاو ظفالا قى تسانت امين وكي نأ )ع (وهرر 0 ناعما طف

 | ن
 ا

 فرص يلق اذا كي

 ا (بذجلا ا اما( وكلا وحن) ىعملا ف ةقفاوملا عم ناكءاوس ) تسول
90 
 ديل دعو ا رارو نيب و خر

 م م ةعفاوملا نودي هيف ديانا عموأ ىئعملا ىف نامفا ومما و

 امهف ضرعلاب لالخالا قاثلاو طئاملاب لالخالا لوالاو بلثلا ند 3

 نوعزانتب ىذلا وهو: [ امهتينوكينا وهوربكحا) 0 هلا ا 1 ىعملاف 0

 بارغلاتوصلوالاو( قهنلانهقعن ) قاقتشا (وحن ) جرا 0
 جرا ىف امهبسانتو ىنعملا ىف نابساّمامهف رالا تروص ىتاشثلاو

 لد و اهتاش رعل ند ل وقلما نم ايمالك ءانهلاو نيعلاذا رهاظ

 ريسع اماو 0 2 ١

 هل وا ق ميغا ع

 9 ( لاق هتلاصأ ف

 لوقا ( لا هموهفم

 موهقم ناك امل ىنعي
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 'آ هص اصتخا هركذف

 1 ص:ة+اهنالوقاق هنيدع

 ا هذه نم تكرملا ظفالا

 ( نوكيلنزولل فورملا
 | نم.هيق دجوي ناي ما

 1 ةفشلا ىهىلا ةلكلا
 لاوعتسالا ق يك هذاب زلا فورح ناذ لوصالا هقوروح كلر ىف 2

 دال ظننا ىف بدلطلا مدقو يقاتل مما وتال لواتتلا قاعحالا روح معلا بلوك
 قاعتشالا نم دوصتملا وه ىذلا لمعلا راششعاب قاقتشالا ىف ريتءملا ذخالا ١ لوقا ( رد_صم

 مها دوصقملا كلذ ىلع هنتللو ظاللا ف قت: اما معلا بسحب 1 ناس ىف عورشاده
 رامتءاب وهامتا هماسقا ىلع هماسقنا اذكو ابسانت ىلع نيظفالا نيب سدت || ١ فقوتاملو قاقتشالا
 'ج ١ قافتشالا ثخ مامت

 ' ىعالصالا ةفرعنىلا

 ْ ىنعا عرقلا و هنمقتقملا

 ١" ىلءلصالا نيب قتشملا

 ْ عرشم محصالا بهذملا

 ؛ ىنعا دوصقملاوه اعف

 ا 5 مث قافتشالا

 ( ح وجرملا بهذملا

 امان نطفالا نين دح ناوه قادتشالاب لغلا ]ل 3 هن كف هلع
 هنع هذخاو رخآالاىلا امه دحا دادترا فرعتف ىعملاو بيكّرلا ىف |

 إ 1 ا ) ىرورس) ادارطتسا

 لال ان ليفلاو ارد لالا رع مافن كت ىف انسانلا
 ْ 2 ل_صاوهو) لاق

 !(نابرصنلا تع قانكالا

 | لصاردصملاىا لوقا
 | قامعتش الا ىف لعفلل

 ىعم برضو قدلا ىعع برص 1 اًضيا 4 رخو ىعملا ىف امهندب

 برض ومن حجر كلذكو ىنعملا ىف هحون امها داك 2« تاهذلا

 ظفالا ق أامهندب رياغت الذا كثداحا ىدعم برسّصو بورضلملا ىعع

 | هلع ىلا'ذخا جاتحي ثيح نم هان ربتعا ناو معلا بسح هديدحت ىلا |

 ناىلع كلع ىا تنا ( دن نا )لاقاك(وهف ) علا بسح هب رعت اماو

 ]| لوععم ( نيظفالا نيب ) ةفداصملا نهال بولقلا لاعفا نم دحن |[

 | ظفالا ىف هجو أمه ا( كلاو ناحرسو بند اضدا 822 و

 1 دش كانا وق لمتلا رابعا هش رض اما, لجعل ' رانكفاب ءاسفرف ظ

 ( هانعم بسان ىنعم ىلع الاد هلعجف بيكرلا ىف هبساننام ظفالا نم

 0 هب زرتحا( ىنعلاو) سلج ود وعق وحن نعد زرر>ااهب ةريعال قاشسالاو م

 | في رعت اذهو بهذ ىنعم برضو قدلا ىنعم برن وحن نع

1 

1 

 ]| ريشن.ءام ىلع اهيفربتعم هناعم ىونعملا بسائتالاهيف ضرعت. مل اذل و ظفللا

 | ىسنا فنصملا رظن نا الا ةهجو لكلف ئعملاىفوه امنا ذخالا اذهنا

 1 نادجولا لج ةنب رش قاقتشالاب لعلا في رعتلا نم لصاملاو صنلل

 |١ قةشملا نيب ديال هنا ىلا ىعملاو ظفللا ىف بسائتلا رك ذونيظفالارك د. راشاف

 م ند اذكو ىئعملا بسد هجوت داحتاو هجو ةراغم ند 2 قتشملاو



 يو“

 ردصملا هيلع قدص امع ىإ ( هنع ردصت ) ةروكذملا ةعبسلا

 ردصملا مهسأب ىع# اما واثم برضف رودصلا عض وم ردصملا عم ناذ

 اضا هيقو ةناعاا ءاينشالا ار هريغو برص رودص عض وم هنو

 اردصم ردصملا ظفل نوكتنا زوجنال إذ ح وتفم زاججلا باب نال رظن
 نوكي وار الا ىنعم زاجلاك رداصلا ىنعم نوكيوا رودصلا ىنعمي اري
 نيب رضبا 2 ا لاقحالا اذه عمو نمألا برضك هب ردصم عم

 ىغبأي لصا نم غاصي عرف لكاولودب نا مهل ةيوقلا ةحخاو هيف
 بابلاك غ وصلا نم ضرغلا ىه ةداي ز عم لضألا قام ةيف نوكيا

 عم ردصملا ىنعمهيف لعفلا لاح اذكهو ةضفلا نم متايللا و جالا نم
 ناك هنال لعفلا عضو نم ضرغلا ىه ىتلا ةثلثلا ةنمزالادحا ةدايز

 مهنكل دب ز ىلا برمطلا ةبست فبرض د زا الود وح ق لضخ

 لادلا لعفلا اوعضوف رضحا هجو ىلع لعفلا نامز ناي اوبلط

 عقوالو نامزلا ىلع هنزو و ثدحلاىلعءىا ردصلاىلع هفور> رهو

 لعفلاوا ردصملا ةلاصاب مكلا ىف ديف هلا ىلع ققتثالا ركحصذ

 ناكو ماما اذهىف مالكلا نم ىلصالا دوصقملا وه ىذلا اهتابثاو
 اناث هماسقا ىلا هعمقو الوا هذرع هئماعمت عازنلا لحم ىف هنم دارملا

 بدلا ىضتقم وهام ىلع الات عاربلا لحم ىف هنم دارا وهام نيب و

 كلذ ركذ بيقع اهيلا ردا ملو نيعحاخملا دحا ةلدا نع رخا هنا الا

 ىلع اهمدق هلا الا هيلا انرسثا أك ىلصا دوصقم ريغ هنوكل مكحلا
 لوالا قيرفلا تهدم :ةقح ىلا ةراشا هلذاو رخ الإ نهد

 هيلع هينيسو ردصم لكنم ءايشا ةعست قاقتشاو هلوش اهيلع هناك

 اقفتم 'اهكح هلم هناكف ردصملا نم قد ثق ىلا نامقألا هلو
 هدنع غرف امل من هب قاعتام عيد ركذف دحال هيف ..فالخال هيلع

 لوم وهذ د دحا ةغالا ىف 0 قافدعالا ( هرك لف اؤولخ رغشلما

 هانريتعا ناف لمعلا رامتعاب ةراتو علا رابتعاب ةراتدحب حالطصالا ىفو

 انصحاذ ةلعولاال هن علا ىلا انها عضاولا نع رداص هنا ثيح نم

 ”(ءايشالا هذه نآل:) منالا اذه ىا ( اردضد ) برضا ردصا 0١

 ىتاثاابو ب7 ىهىتلا
 صم لان املءاو هم وهقم

 ملاسلا وجب لا قرش مل

 أمها قرف موصل و

 هركذ ام ملاس || فرعو

 مه وع | دحلا لسمأ كاب
 هيشناكناو ةلع فرح

 4 فرعضتلاو ةزمهلا

 نم 5-5 2 0

 مدا نا و ملاسلا

 نوكب الامني وكلا دنع

 ةلع فرح هرخآ ىف

 ءافلا صتخاو ) لاق

 امل لوقا ( خللا نيعلاو

 ىذلاوه .عص) | نأ 1

 ربعلا وءاقلا ةلي امم ف سبا

 مه هلع فرح ماللاو

 ءاغلا نع بكرملا نأ هنمأ

 نزو ماللاو نيعلاو
 ذوخأمهن اكفه.نزو

 4 في رمت ىف



 7 ةروكذملا ( ةعستلا ءايشالا هنم دلوت ) ىنعا ةاجخ

 || ملطصلا ردصملا ىا ( وهو ) برضلا نم لاحوا ربخ دعب ربخ اما

 هفورعل هفورعم برخكح مطصلا لمفإ ( لصا ) برضك

 ردصملا نم لوهجلاو فورعملا ءانب ةغيص ناآلا هلوهجل هلوهجمو
 ردصالانا ع اب رمض برض لئاذاذ لاعفالا غيصب ءافتكا ةرصم

 ةفرعمبابلا ثحابم نم

 ا نكل ميتا ةينأ

 اهنع ثححلا فقوت

 عيمتلا روصت ىلع
 ىذلا وه هلوش هفرع

 لق ناف ) هرخآ ىلا
 يدك جييعتاا ىعسل

 دفا اناق ) اماصو

 لالعالا نع هتمالسو

 عيت )لاق ريبغتلاو

 ةلباقمفسيل ىذلاوه

 لا نيعلاو ءافلا
 وه ميتا ىا لوقا
 تلخ ىكذلا ءانبلا

 ا و ردصملا هيلع

. 

0 

 تس سم دسم ع 5 هم

 (١١ رك 2مل اذاو لوه# ردصملانا لع اب ريض برض ليقاذاف مولعم
 لخعلا نمرخآ سنجىفال ( قاقت_ثالا ) سنج (ىف) نئارقلاب يعلمفلا
 : دنع ) ىلاعتهللا ءاشنا بتد رقنع قافتشالا موهفم فرعتمو هريغو

 ا ى لبتل لصا ردصملا نأ انلك امناو' نييفريصلا نم ( ني نصبلا
 : ٍْ موهفمو ْ ءزدحو (دحاو 0 ردصملا ىئعم ىا (هموهفمنال) قافتشالا

 1 اماو لكو ( ددعتم ( عضولا بسك 000 مهقن ىلا ىنعملا ّى ) لعقلا
 مادشسللسل

 ١ عضولا بس لعفلا ةلالدلىا ( هتلالدا) هبسح سيئف ىديعلاب عميس

 هلك ةيرألا نم تدلل كلذ: نامز ىات( نامزلاو :ثدحا لع )

ْ 

 ردصاىنعا دحاولا ىلع لديامنا كشالو ( ددعتملا لبق دحاولاو )
 زوج 4 رظن هقو لمعلا ىعا ددعتما ىلع لديام ليو نو اضيا

 ةزهكلاو ةلعلا فورخ ارخ م دعصو رادتعاب و امدتم هموهقم رادعاب ردصملا نوط

 ليقنا) فيعضتلاو
 بدلا ظفل دروا مل

 لاق ول هنا عم ابنا

 دعي معا ىذلا وهو

 عارف ما ا
 اناق) اراركت ميتا

 نبع سيل ىناثلا نا

 لوألاب دارملاذا لوالا

 ميتا هياع قدصام

 1 اضيا(الص|نوكي ) قاقتشالا ىف ( لاعفالل الصا ) ردصملا (ناكاذاو)

 ١ لوعتملاو لعافلا ىعسا نم لاعفالا تاقلعتمل ىا ( اهتاقلعتم ا)

 ١ اه.يفةدوجوم ةلعلا كلت نكمل ناو امي اهعلعت ثيح ند ا هريغو

 هيلع هفيرعت قدصل(مسا ) ردصملاىا (هنال) لصاردصملا لوقن( وا)

 1 ىهىتلا ةدافالاىف هيلا بات ريغ ىا ( لعفلا نع نغتسم مسالا وز

 د_فنال مسالا نودي نياعف ند بذكّولا نم مسالا ىلا اهيف حاتم

 (| ةلاصالا نال رظن اضيا هيفو جباتسحلل لصا هيلا حباّتلا نا كشالو

 آ هيف مالكلاو عضولا ىف مدقتلا مزاتستال بيكصزلا دنع ةدافالا ىف

 ردصملا ةلاصا ىلع لالدتسالا فنيلوالا نيليلدلاك(انضيا)لوقن (و)

 ىذلا مسالا هيلع قدضامىلع قلطي ىا ) هل لا هنا قافتشالاىف 1

 102010017001 سا حستس ستسهل

 # وه # 



 - د

 هناا حو وم جوجو مج نوب

 0*4 م

 دارماناف كوالا ريغ هيدارملانا ىلا ةراشاريهدلا عضوم ر رهظألا انظا

 اذاةفرعملا نا لاش امو هموهف٠ ىقتاثأاب و -- هءاع :قدضام لوآلاب

 حالطصا قتلا ىا قالطالا ىلع سياف لوالا نيع ىهف تديعا '

 (ماللا ونيعلا وءافلا ةلباة١ ىف )هيف 07 ا ءانبلا (وه) فر فرصاالها

 ةلباعملا كالت سيا(ور تفل الا وءايلاو واولا ىهأ ةل2 فرح )لعف ند

 (ةزيف زاضيإا أهي س ل 0 و دحاو سنج م نافر 2 ا ) فيهرصل (

 ةلناقمىفوداضلا الا ١ لعف ءاف ةلباعم قديف سيل ذا ) برضو# 1 لح ديف 3 ٠

 ءابلاوءارلاو داضلا نم ئىش سدلو ءايلا الا نع ةلياعم قو ءارلاالا هنيع

 قدصيق دحاو سلنج نم نافرح اًضرا هيف سهياو 0 ةلع فرح

 لووح و2 اضيا هيف لخ ديو هب ليتم مديف هءاع في رعتلا

 ةيك لوك ىتح ) رايعملاو ( نزوال ) ةيقابلا فورا نيب نم ( ماللاو

 حالا ىه ىتاا ( قلطلاو طسولاو ةفشلا فورح نم ) نزولا ىف ىا

 نزوال ليف صاصتخال لقت ممم كدح و اذهو فرح ا 0

 هددحو لامفالل 0 هنوك نااكه ريغ ىف 3 فوراا هذه دو>و هيفانيالو

 هجولا اذهل بلط اذا نكل اهابا هريغ لوعث هبفانبالو لقتسم ٍهلرخآ
 0 ىلع ادع اعحارط رح الا هحولا لعح 1 وحن ىلع 00

 نبعلا م و.لايعتسالا ةريك لعجف لع ىلع مجرملا بلط اذاو لءج

 ضتخاو لع م اعاو 1ءاضإل نع لو محف باب نم ل
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 ١ هيضاملا تاظرفلابان دج ون كاس را## مهدراومو هر داعم ىف مهب نيفتثلا

 ١ لزاجعالاو لالتعالا نم انظفحا اياد لإ مالا و لاط ا قان ووفقا ددسو

 | د تاريلا باوا ىف تاننلا تاديدك انقزراو # لاعفالاو لاوقالا ىف

 0 السلال رون لا ريدلاو نر وهذلا كداب الع ىلاعتا ههنا هجنر قمل لاق
 الأ هباتك صيصخو ( محرلا نجلا هللا مسب ) ميركلا باتكلاب

 لع رس لغلا ىفىلاعت هلوةك ءافتكالا بابنم هركذ لب نيني رقلا لواب

 عا ىالمالا معلا ىف فينصتلا عقو املو دربلاو رلحاىا رخا مكيقت

 ا مالسلا و ةالصلا هيلغ ىثلا ىلع ةالصلا ا نع

 ال نا رهاظلاا ذا نياسملا ن م فنصملا نا ىلع هيلا

 تاغ: دال نم فنضألا ن وك و ة6نيدلا نههيلا ىمتنلاوفالا

 .ةدوبع رهظا 0 6 فينصتلا هيف ىذلا 3 علا صوصخ نم عيف
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 ( هيناثع ةفاحص تكرش )

 مسه تياذ ةيكرتو هب رعلئاسرو بتك و رن دنلكشت تيادب كزتك
 ىسهنس ىكازويجوا كيب وبشادجلا هلىكىخيدنلوا سن هلتائيفنو

 0 هزه كياتكمان (زودكيد ( رست حا مم (

 ىد هيعش ىح- باو 1 " ) هدراك اكح ىسهبعشى هو بونلواق

 ىمهبعش ىحتجواو هدراناكدىلوممون ( >8 ) هدنسوشراج رفا
 كنيدنفا تعلط دج-ا ظفاح هداز ىلرلكب هدنا رليج دغاكهدريمز

 | تافراصمو كرك هدنئاكد ىلومون (15)
 هنتائيف لوبئاتسا هليا مذ ىبديلقت

 ردوءقلت اص

 مهههح © < هه

 قدص قئطضم هديسوة راح لوناتسا دك
 ردهدةلثاص ىد هدناكد كئدنفا



 1 ءهدهرج خمول عم عارم

 آ.آ18 شال هز“ غأرو

020270 05 1021117885115 

 طوب

 طع هوو 60

 0 الاتتتو 081 ععدم

56 
11302 
1568 

 تي

 ريو 0




