








 ةفرصص هةقضع ||

 (هحاس ءااوباسح !اذف) ربو م (ىفاوقلاو صو رعثاانف) 0 ظ

 1[ ف كر حالا ةلاسر رسب مم ةفرعص ىف دوب قاكس ل١ نم ون ْ |

 ةحاسملا ل عىفةحافتلا مرو |نتملا اذهنم مءعرطس (9) ١
 00 (تاقيملانف) مرج |وأ هءاوصو عضاوو تسلوأ
 دم_هلزاثملاف ب رعت نام مام عضأ

 ىركملا - ةمحر زا نيم 07

 لزانملاةةصنادىفةلاس مسج نامصلا ةمالعلا ةموظنم م.
 لاعذالا نم درواعف ةموظُمم موس (دي وتلا نف) مم
 كلامنا ماما ءاملاو واولام ةبرزملا نم "5
 لسرلا ءاسعمأ ىف 5 ةموظم مسو لافطالاةفح نعم م.

 ' ىروممدلل ' فو راج راذعةموظنم مؤ
 زك ا يد

 «تعو



 6 نوتدملاع ومهم تسرهف»

 0 ةفرصص ةفرص

 ّْ ةيفلألا نتم 12 (دمسوتلانذ) 7

 ةانثملا نم 0و هيسو:سلانكم 3

 لاعفالا ةمهالزمم رموع ةهرهو2 انكم ؟
 (قطنملانف) روح ىلامالاءدي نم م

 ظ ل! نكم ةدب رحل انتم ٠5
 اون املاونأسلا سفر 8غ[ 2 ةيفسئلادئاغعلانتم رو

 ةيدتقر وسلا نيم ع (حيدملانف) م

 ةنوشلا نبا ةهواطنم 7 داعست ناب نكد عم

 صخش تل |نئم 5 ةدرملا نيم 0

 نونكللارهو< انعم مو هب زمهلا نعم مس |

 (عضولانذ) مع (حلطصلانف) ه.أ
 ةريهسشسللا ةيدضعلا ةلاسرلا ميع حجم ىارغ نم ها

 ظ عضولا هلا ني هينوةملاننم هج

 يكمل نإ أ” نايصأ مالا موا نع

 رثءلاتالوةلانتم مبه] 0 ,لوصالانف) هو
 (ةرطانملاو ثدأانف) 0 عم اوجلا عجنتم 5

 دضعلل ثلا بادآ نيم 50 (ضئارفلانف) ٠

 قضرملان ززيشللر خآنكم م: ةمحرلان تم ٠
 هداز ىريك شاط ةموظنم مب |( مظن ضئارفلا ةصالخ نت 8

 7 (ىمرلا نفل سحب ةء-ارسلا
 كبش كماسس ال بالطلا ةعه 17 ف درممأاو وخلا نف) 10

 ىوالبلا ةممو رح الانتم )ع
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 ال رغيو دفان 1 0 1 1١ ل 5 0 /

 © ميخحا ١ هه رضا ١ . "ين



 مسسلا

 معو

 هند رسل بولا نء تو رسو# هن ددهح ب اس ىف ونتوأسو

 هت.عز وهةوعزر وانراحدو #ئ ا قمل 20

 هتيشعلثملوك أملا هتودعو « انسشازو ريلاىصذلاو وصطلا
 هنن و رتوضماموعاد5 سوش « وأراثلا هتريسغىضو ومد

 ه-ءدمطو اننم-ضتوءطاذتو د هستيبطو هيأر نءهتوبطو

 نا لو 5 اعماهمعمي : ضرالاو-ن خد هزيأو

 هتيأف لثم صخشلا سأر توأفو« ءواعدنعْءدلا ىمطت و ومطت ٠

 هددمعو هتونعتادذلا اذكو 5 ان تدنتني>اءدءواوذع

 هيعلتو هل فيد هوليفو « هكليومد  ىتااسع 2
 هتءظعو ه1 [[هتو-ظعو 5 همن فقس نيحاسغواوغ

 هتيغ'و هءار وس توغو # هةءفعو لق تئاماذا اوفَع

 هدد : رك لتمرزاهتلا تورث امه لقي دب ةحلاورف لاو ىتعو

 هتيصأو هذ لةكح هث :ةوصأو يا اركسدم هنمح كل داوصأ

 هستدضو هتو2تد صقاذاو « امدسم كادت انتة توسهو

 هسّدب رعو هنو رعتولط اذاو +“ هتول- تءقمل5 ىبسط ثوةمو

 هد بنو رس دق ىدوءو ىطو «نعتدعب ني-تءأ: لثمتوأنو

 همي لغو هن :ودغىصلا اذكو * مهي دحرش تدسد :لدمتوسو

 هس-تردب أ امرداق دو وغم « اذكجدو ماا ا ىجنو وهن
 ه-تةمج-ةملوك أملا هتودو 9 أوءمد ىمح و وهم تدمهىدع

 هتيصعهمف لاقي وىمدعلاب وأ 3 هتيرض ل ءةصاابادب زتو دعو

 هتهدطافى أى نع لاذ د « عمهلقف تسلح ىأ ود تودحو

 هنن و رهنع سوماقلا فدونءد « لقد_بنعي همسسهرأ ءانعو

 هسسستسأو هلانأ ترص توبأو « ةل_قت ريغصال ايبحواويح
 ه2 2 أو و كاذتوخأو « - رايعلا ' ىروأو زايل لاو

 مصل دمج || سس. مس سمسم

 سوت فيه تاع + كا ده 6. ٠ نم 2 ةضتقت هالك فر خط 0س



 رز

 هتمهطأ اًكاطا# تو-هطظو « اهتءذعك ادقومىرانتو ض»و

 هت زحوهتر زل هتوزحو « هتدنعك |متاهحلامتو سمو
 هت. مث سرطلا طختودو « رئاطل هل-ق تدق زل-*هتوقزو

 هتمص»لثم نيطلا كاذ توع»و * اعءام-ملقبرتلا ئدكو ةحأ

 هتيقنكح ءماظع عتوقنو « هتيلطك الفلا الطتولطاذكو
 هنأ هتوأمءاق_سلااذكو *« ل اوق ف مي ذيكح متوذمو

 هتدشحو ىفان ىل دعتوث>و 55 ىلداز ىمن» وود ا ىلام

 هتنك هتونم رامتخالا فه « امهلقفتث> تدتألثم تونأو

 هةدشو هل. سض) د ريأ بحياو «٠ هزاع.كج هتحو 4 وكو

 هتئسأ عب رملاو ىر>توسأو * ممر اص تيسأ ل ثم تودسأو

 هن دآو هتلتخ ل -هتودأو *« ر و-_ة*خىسياءلأ ىداو ودآ

 هتءيتوب لآ قي كلاذنه *“ نكست ناو تنأت رذفت نات وأب و

 1 عو هدو تطغو نب اعمو اجا ون قلحنا قيسللاو
 هدرا لم رعالا لع توكحو ه.اهتيأح ةلاز كانت مرب توأحو
 هان ذا ادع هثوأدو 5 اهطفتم لق تدن- ل-ةهتون-و

 ل كا داسو تود هناطادباقوو :وافعو و

 مسمر ةسدصع هتو-هدو «اعرمم َكَدد- تد دح ل متوذَحو

 هتيحدو هتطس ىل-ثم تو>دو * هو رينادعلا ضرتءااذاافخو

 د13 نودتو قع كاذكو ١و اهءاكح دق تدندؤتم توندو
 لب ردو ابصا| يلا تو رز و + اركم-مان بانل كخأت اذاؤ
 هتيرذ لم هلقأنش تو رذو « ابارتحان ىلا ترذاذا اذدكو

 هدتف#و هدو ه5 ق تدؤو 31 هزاععرسست نع ادكدو اوأذ

 هممعد لدم ءاحامرح تود و د امشانمهمق تدير لكم تو الرا

 سوست عج :65171771571233 574 ”1102:5315



 ماد

 ل-هرملاىف ةرو_-صاهناك + لكما فةعب رأةرفغو
 لد_هت ءامسلاىف ننرقلاب + لمكحم اهةصواناب زلا مث
 لك-اكلا مانالادنع اهتعنو «٠ لو_ت<تال؛ل لك الاةثالث

 لقعت موحن نم فص طسوىف *« لع-ثمو رجأم_كف ىاقلاو
 لئاقلا ساب ىخا ةفو-طعم «* للا مةلوشلةع-ستو

 لمكلا ىفطصملا ىنلامك « ليقتسسم ةعست ماعلا مث

 لئازث دو تسدر_هاط * ىلل-ه< سو_ةلاء>اةداو

 لئاسمدب مذ, بئاكح ء لثاطلاف ةثالثوسهكذو
 لك أيدي رب اناءمحهمسشي « لئاءهسخال علب دعو

 ىل دعم ى-خ برهد رف * لزنما دس عبىف دوعش دعس

 له ال!درخ الاهل مو « لد_ةءءاذا نامت ع رفلاو

 لك أفةريشعو ةعءعدرأ ٠ لزنملا طن#قوطااك نطااو
 (كالام نبا مام الآل ءامل او واولاب لاعفالا ن مدر واسف ةموظنم)

 )م رلانجرلا هبا مس)

 هدمعدو ىدول!ىلات وعدد نم «؛ دجالةال_هدلاوىب رادج

 1 هيلا ملا رأباحالاول : الاو

 هشتموفك انافلأ ضعيف « تتأدق املاو واولانأد معا
 هتوذكو هتك دجأ ثدنكو « هدتد زعوهتو زعتبسنا لق

 هتونقو هتدنق لو. أمم ا« ىف نمو تءفظ ى نعمؤتوغطو

 همشدنع هتح>وع هتوذحو »*“ 0 عيل ارشاو ىدو-ءتو-#و

 هتثرل _ةمتامالختوفرو ه هتملق ل :مرانلاب هتولبسقو

 هدتبأثو هتق..كح هتوأثو * ىثون هلو تدثأل ثتوأو

 هتماح للتم ىلا هتول_حو ه ىكدحم ود ترغص لم توءصو



 م

 رو_ةئمهعصول اب روفلاب 5 رول هنم ةرغعلا عاملا ف

 جو 1 داس رج« جو ربلا ةموظذم هل هذ

 رصكعءو علاط ماع لكحفح ل رم هقلابإ ملال ترك ةنقو

 ادجأ ىعثاهلا ىنلاىلع « ادبأمال_كاوذال صا
 رامخالا ةداسلا نيقط_هملا + راربالا ه.هعو هلآو

 (لزانملاةفصناس ىف ةلاسر)

 (ميحرلا نجحرلا هللا مس )

 وهندعصو هل [ىلعو ده أند._سيلعةللا ل صو

 لها ن نك: التاغصلا ىئف# لزانلاهةص» نعىل أسأب

 لسمأ مهتعريسثلانو « ل_:«ءاذكنام- تن عطنلا

 لص ردقل ى صن اهناك  اولءمخ نيدطدلا ةثالثقو

 لفغت مهنع كابا مهظفحأف 5 قحاب ئااشب أ تدو

 لكسالا يتااوه عباسو « ليقتسم ةةسناربدلاو
 لئثاقلا اه.فلو قي, ةثالث *« لسا رن اهعومم ةءقهو

 ل_فةطالاد حولاجت 10 لك 1 ةسوأ ةعنمو

 لوطأ لب ة ةماق5 اهدهس *« لعسشت نادم عا اردلا مت

 لغد ى-هذنام<ك أهم تقح 1 رءااكح ةيادم ةرئنو

 لد ل | ران لكك امهنصو .« لد تبدل ناك قرطلاو
 ل2 حول! طسو ىف ةزيمهذ د لس ةةةعورأ ههم>و

 لوالا نامزلا ف تناكنامدت * لهسعلانيعسد]ن انرخو

 ليلا كد لواهلا لمحت « ل_هجتال ةفو ر_عمةفرصو

 ال هرعت ةطلسبلا ع ليما ف وعر ناو
 الزعالا كاملا دب اذل-أنم « التم درفم كاسلامث

 لل يططط7االل77ال77ا7لل7لل7للل 2727777777. ججحجحرحصح



 ا

 هدراولا مو-لاىف نهلثمو « هدراشن ا :ءاعن امك ىهو
 ل ةئرع ةم.2اهقوذو - هعب رأ|ماءاةدق هدب 1

 هب واط نم ةقو ردمة-جىق 3-0 ه2 : رجس 2-0 اب علط:

 رثأه.ف سبل مولا نمد ور ةةمهقةدلملا عصوم»

 هداوا اهمو رب نأ تزاح # ةهدال_3 اهقوذنم امكن

 جار عدم ل هع ىذ لك دع عادلا و , اه دعب و

 [يصعَم هل عب هوحأ مث * حوف د ا

 روخلاب مخاو وهو رمغلاب « رتشمانم ه لوالا ف علطي

 0 مم م م مب

 اريد أ «سخالا نم امهلوأ 85 ىريض رءلاب نامت عاداما

 ىلرءاذو ىثر# كاذلد 5 قودساو ىولعه فال

 دق هاهي مر اا كي ماحب , ار ىق علطي طفلا اعيعد فلاب ع

 د_ضماوةلا فوهو تامحت #3 كاسعي دوس ادبر انكدتو

 نةئماو رظاافلةسالاامهادحا ه« نمريك أاهم_هالعأ انْعاو

 هسهوصعم ةمدس نهد مى هموسقماهتالتا ةبرل

 ناشعلاو مسالا 0 3 د ناعر هلا هدهد نمأ دي دقو

 ىناشثلا لين لوالااء'اك د ا الإامسهددا م برو

 لدقم هامضأاب وهو عاطتي #* لوألا مدس يح !انو

 3 : هد ند ماي الا سداس ىف آه هتو.ء< ءوىرن ىلأُم ا و

 اشيك هدرو_صنم!نادس « اشرلاب ىعتوت وحلا اديدقو
 هكدتشم ة:هممأهم_ظتىف د هك.ثلاك هرباد ه-مود

 رخام عام ا 6 01 ري بكوأ اممنكحل

 هبرمس مد تول فم ىعدب دع هيي تالاف مومو

 دنا مل



 مس

 يلسعاف مال طلا ىف اههمشي « مهفاف اسهتءاوعلا هد سعب و
 هبآس> دو همهةافروقلاب 5 هنأب ره عارف علطي

 امسلاىف هوخأ هب راس مهن 5 اينما ناك امسلا م

 هل ك4 لافتا مءارلاو « هلزنملا ىلز_ءالا كامسلاامأ

 هبأب ن)تاخدق مع عباس 5 هناسح ل ثق ةردقلاب علطي

 ىناسع لزتم لكح ءديو « نازي-لالوأوهو رفغلاو
 مابا وادا شوانعةلاع # تاحودحسن تاق ثالث
 ا كلا نسل فلا ه ولم هي ءتانالازخآ ىف
 مو-قتلا فش راش « موسخلا نم ناناب زلا مث

 روذلاناةطاسو دمي رمق ةأأ روثاهنءنب ريذعلا تلائاغ

 كو كقم هلا نمل نيم هع هلال دنس نق ادقو

 لويد ةئالثا قوة نم ب هقوفغدصضم الث هسوحن
 موظذملا هدق_ع.تلاك دق « مو نلانهف-صهلوحو
 الماك 3 هلس>أ ن م هنوعدف * الءلدد هأ سأن ]ا مصدق

 عشعش هءوطودسمب را ع علطي كي يل داس

 دام هش اه-هظا ى +« هريس ان الث حالدق باقلاو

 رجأ م-كتوهو هيجاصوع «ركشيامف طسو الا ب 0 |او

 كفرت حار مفلاب عل ا لال كس نم عسا: لا 00
 نور لا قرح دي نعال اهدعءل ها هاو شو

 نونفو رسلان ا 5 نع .ها4- صال م 0

 ناريد تر. ا تم »ع ناد د اهر ف

 رون أهءوضود د رد“ ةلان « رهظيهنمن 0 3

 ملاعلا اهارب مدنأ ةعسست متاعنل ااهد_عب نمادددقو



 م

 حوعم ريسغ قفالاىف هلادو « جرغتاك ةه.س ناربدلاو

 هنو قب نم نب رشعلا ىداحف « هنوفرعمف رعقلاب علطي
 ٌارلانىءل اماحأ فوسو « هارتماالباز و4 اةف صف

 هطلتتع اهب رقى امس ه .هلطيترع ةثالث اه سأرف
 كلما سأرىف للك الاهءاك « كلسدقطءم مولا نماهل
 ىذم ر_جأ رييك م « ىقرشلاالب رغلا اهمحتو
 هاو ام ةشب اهتاف « هر وسلان اس نعاذه كدنغي

 اننمماهر_.ك ودقه م +« اني رثعلاو عسا راق علطت

 هدوعماهسأراءتاكح نكل « هحوصلاك هم فةماهو

 بحاولا فالخ سأرلاةلثام « بتاكلا ءايطلا ىفاهم-ثي
 بدن نم مانالا عباسي « بيرريسشغ روقلاب علطي

 تاشادكهو ىناعاذ- ه ع ماغرضلا دنتألا اعارذمت

 ىناملل كلذق مكحولاو 5 نامام_ممعارذ كح

 ةلان علط»

 رثالا لثمامهتيم ةذطأو « رظنلل فخ نامحكرث دنلاو

 0 نو رش“ ىئماذا دع تيذكتال الب رع

 (ىرسعم ند ةيئاسو طاح داع ١ رك_نلاتءقورهفلاب علطي

 هخأ نم ريكح أ دحاوو داع هب والبن أم فرطلاؤ

 ىرسم نمت ال2 دةرشع تس قو و ذءدر و رد غلاي علطي

 هفصلا ما 0 ||لك ا هي وادع تايب ؛ رأ هو>و

 ا هرب نلا هاو هو د ناب اب ب 01 راو

 تول رهاسش مانالا نما ىق »* توق رخل ر_هغل ايعلطب

 دياعم هاو حف هل سدل دع داوم * 1| هفرصو

 4 يوهم سوو سوواسفس مس ب سمس دج



 لانمل

 سس سا ع يع ب سم 6

 دم نب ىلع ىزاك ءمدهارب نبل هسا ريمكلا ىتغلا هنرىدب نمد ريحا

 ا | هسردملاب 56 ان بالا يدمر ازهار علا ق قنح اى ::دراملا ىرممتلا

 نآأىلاعتو هناك هلناىلاالمممدي زعملاةرهاقلا نطاسةر ومسعملا هب رؤفلا
| 

 هل اود عمي هإ_عو هلع مم ركلاه_و>ول صاخم وهل_هأن رادلا فهغلس

 ْ نيقتملاة ر ريلاهباهصأ هنن رهاطل !نيممطلا

 (ىرقملادمغ لزانملا ف. رعننتم) (تاقبملانف)

 ملت عيلامناسنالا لسعم 7 مهما ىلعلا هللدسا

 امملاقوفانوئدنمضرالا قو« ام عدبأ ىذلا هلل داو

 ناهريدلاو تان الاروظمو 2 نالعالاو رارسالا ملاعو

 ل ااا كحرو 3 ءالاقوفضرالا 1 ىد

 اداتوأ ىوسلا اهريص 0 ادادثأ ىرثلاىفا 2

 تدنق ا سلا يرخأو #َ ترك انو .عءاملا .

 ارد_ةأاانودرعلاك داعف + ارمقلاواه 0

 000 اال ةيبوظنم اه ةطنمللال كاهل لزانم

 لدستعملا هتقوىف اشاذا «٠ ل_-#اسأر وهونيطرشلاو

 فر: ماوقلا نع هنك-ل « فلالا طخاكت ام ثالث
 سدشب نم.مانالا ىثاث ىف .« سلربيغ رفقلاب ملأ
 فاكحالا همسشأ كا ىءاحم_كوهو نيسطملا م مث

 1 ا ةحرصفلاب « رهظت هنم ةريشعلا سما ىف

 .ىاتاهدادعأ ىف نماسلاو رع فر-ءب موهوب رثلا مث

 هر رع ةعم_ساولاف ضعملاو *« هرهم ثمة: اولاق ضءدلأف
 علب واهءوضود د رمقلا « علط همن نيمحلا ما



 لافي

 |١ اهل وأ ةمسانتم ريدة مدعب رأو ناهباشتمنائاثمكعم لصصف هدحاوةطقن ىلعأا

 || كمدق نمد اماها انو كتماق ىلعة يشل لضف اهنا ةمشلاو كسأر نيدام |إإ
 ا كالوألا يسن وكف ة يشل لوطالا ليج ادوعاهعب ارو ةم-شلا لصأو ||

 |! هلتيقلاو نرضااءت دشن ادومعلا عرتقستف عيازلا لا كلاقل) تيسكنأللا
 || ةحقلا نم رخامف لوالا ىلع غامملا مسقثو ثلاثلا ف ىفاسثلا برعض# نأب

 ' كلذكو دومعلاوهفاموتملصحامفةمسنلا»تّدشناو ةمْسَملا لوطهءاعتدز ْ

 | ارثملارمغش ىلع ف قت ىناثلا ةحاسم فو رحشلاوةبقلا راقت اعلان لل

 ١ كءملل_سدهذ ن0 “ءلاريق  ىرت ىت رخأتتو .

 8 اوطاهد>أ ة.سان:هريداةمةعب رأو عاعشلا طعئامهرثو ناهباشتمناثلث»

 : رثيلار طقاهعنا ور ؟ءلادوعاهثا انو رئملارعف_ثوكهدق نمءامارمن امو تما

 : ىفلوالا بورمطم مق :ناب ةم_سقلاو يرمضلاب تش نادوم علا بر وسف

 أ | فل «-فت كاذك ودومعلاوهف ناك امقةم_نلاب تد.ثناو ىناثلا ىلع عسارلا

 |١ كة هاف نمرصقأ ةمسشذخأت ثلاثلا ةحاسمىفو ةيدوالاو ضامحلاو كرما
 !ا را الاثنا نمزوتلا تفرط ىدت ن الار هتلا فرط نمرخاتتو نيدعادذم |!

 | ةسع داون اعاشتهنأ ؛اثمكءمل صف هددحاو هطقن ىلع هيلا اورج

 ْ ةءشحلا سأر نين اماهنن انو ةم نحل ىلع تلت مقداد قاهدجحأ ةءسا:ةمريداقم |

 ْ تناملان هرهملا فرطو كم دق نيدام اهعبارو ة ةءاش ١2لوطا علان لت ءاتو

 ف جرزتستف ع اولا ىلا تلات هيل نيالا ىلا لالا ةينلن نوكيف رح" الإ
 ١ كلا اننا باث لابو ريض م-قت نآب ةمسقلاو تريضلا كش دكار ملا رم

 0( ىدلا رهتلا فرطو ك_.مدقنسدامب راها نمصقنتولو هلا ىلع

 اةفرعم ف قرطلالوسأ ةقير طلاهذهو باو اوهفجب رخامق ةم ةمسفلاب تش

 أأ تاو رصتقاارغت اذ_هوةفلك ةداد 1 ادقالا هلام حاسم

 ريقفلادمعلا هعماح هقملعت نم غرف ناد لطول دم قمقوتلا



 اناقإ
 01 ااا ك1 ح11 اا ذك وج

 عس مب مدت نأ ثلا! اواهرطق ىئاث ىفارمف قت رثادوظعأة_حاسمب رمت

 هوحولاهذهنملصح امفهسدسف “أو اهيلع عمت رثادمظعأ طم ىفرطقلا ||

 بو ريض٠ف.ذ7ه-وطسة-اسمىؤق طو را ههطقاماو اهمرح ة>اسموهق
 هحوطس ة>!.ءوهف ناك امفهالعأو هلةسأ ىت-اسمىلا هعلض ىف هط.ع فصن

 ة>اسهىف هالعأ عطس ة>اسمب رضت نا امهدحأ ناقي رطهمر>ة>اسمفوأ|
 غلبملا بريطو نيدحاسللاع ومع ىلعهدي رثو غاملارذ ثخأتو هلفسأ عطس ||

 داو لك حست وهلمكت ناىناثناو همرح ة-اسموهف غلب امف هدوع ثاث ىف ||

 وهف ىتنامفامهربأ أن مىطو رغارغصأ طقستو هند > ىلع نطو رهان م ْ

 بو رمضمنمّب راخلا مست ماتلا طو رغما دوع جارختسا ىفو همرحة حاسم ||
 وهف رخامق نيت دعاقلا ىرط نمد لضفلا ىلءاملعلا هند عاقرطق ىف هدوع

 | نيتدعاقلا عالضا فصن بو رضمف_ذ:ىلاثلاحوطسةحاسمىفو دودعلا

 همر ةحاسهىفوهحوط_سةعاسمووهفغلدامف ه#ةدعاقةحاسمىلاهعلضىف ||

 نافةركلا عطتاماو ق._سامىلءدومعلا اردتم! ىونيقي رطلا نمانركذام ||
 ذن_أت مدرك ف صن اهناك اهعهنت مش هتدح ىلءةءقلارطقتعهمةمق تناك ||

 وهذ خام رثذ الان ملوالاىقلثو ءاوهااةحاسمه هب ركستو ءاوهلارطق ||

 حجزالا لوط فج زالا باب ة-اسسم سد مضاح أت ناك ناو ةبقلا م رد ةحأشم ||

 ىفغغام !برضتوءاو لا ةدعاق مسةمث ءاوهلا عمجب زالاة>اسموهف غابامف ||
 امأو جزالامزحة_-اسموهذ ىقبامف رثآ الا نهلل-قالاىقلتو جيزالا لوط ||
 عال-طأ ع وم بو ريض ءف.ضت هوط_هةحاس قفناك ف.كرودنملا||

 0 طبذس | بوف كبارق نياثلادد أ ةحاننم فدضىلا هعاقترا قنيلتملا ||
 روت لب انفع افتر | ف نيثاثلا داع أ ةحا مم نرضت هدر ة-اسمافو
 نيعارذب ك:ءاق نم لوطأ ةءش+ ذأ: ل_.4ا ةحاسهىفذ داعبالاامأو همرج

 ةمشا سأر عم لءحلا سأرىرث ناوى لءحلا كلذ لصأ نها مقسم ىو
 مصمم حاسب سوس دكا

 1 سس مب دلل ا



 ناك

 ىف هوط بر شت هموسة -اسمىفو هحوام_ّةحاسموهف غاب امف ةضرع هلوط
 ه-وط_سة-اسم ىف ىجوالااماو همرح هحاسموهف غاب امف هلع« قفة-فرع

 ىقهلوطبو رْصمفعضىلا هكه م ىفه_ضرعو هلوط فعضٍبو رضم فدضت
 ةحاسمووؤلب امف هكع“ ىف _ضرعىف هأوط برضت همرح ة>اسمىفو هضرع

 اهتد_ءاق طم و سام فرضت ىلوالا عط- ةداسم ىقفةناوط..الااماو همرح

 ةحاس»ىقو اه>وطس ه-اس موه ماب امفاهتدع اق ةحاهفءضىلا اهدوعىف

 ة-حاسمىو اهمرح ةحاسمووف خلد امفاهدوعقاهتد عاق ة- اسم برضت اهمزح
 فعضوصلا اهدوعىفامتدعاه عال_ضاع ومد بو -

 برضت اهمرجة-_حاسمىفو اه-وط_سةحاسو فمان امفاوتد عاق ة_اسم

 ة-اسمىفذ طو رخل اماو اهمرح ة>اسمو يف غاد اف اه دوع ىفاهتدعاق ة اسم
 أ ا مىلا هعاض ف صن ىقهتدعاق طرح فصن بو ريضم ف مضت لوالا عطس
 هتدءافة-اسم ب رض همرح ةحاسمىفو هحوط_سةحاسووهف خا: اهف هتدعاق
 ىفوهمر- ةحاسمووفناك اف هترث ادزكر ىلع هّدطقن نم عقاولا هدوع ثاث ىف
 فدا ىفهيدعاق عالضأ عومج فصن نو رضمف.ضت ىناثلا عطس ةحاسم

 برضت همرح ةحا سه ىفو هءط#ة> اسمو ف غاب امق هند عاق ة> اسمىلا هعاض

 ,دوع ار سا فو همر>ةحا_هوهف ناك امف هههس ثا ثىف هيدعاق ة> ادم
 أ ناك امف هذمرطقلا فصن عد رءاسقل ا دعب هعاض عسا ص نهىقامل ارذ> ذخأت

 ظ ناك | فهرطق فصن وهدوع يدرعرذ-ذخأت هعاض بار دخسا فو دومءلاوهف

 ْ ترض” نااهد->-أ قرط ةثالثاه>وط_ءةحاسم قفةركملااماو عاضلاو هذ
 مسمع

 - ربو رضم نم ىقلت ناىناثلاو ة-هد رأ ىفا ماع عقب ةرث ادمظعأ هت

 مظعأ ط.عىف رطقلاب رمد: نأ ثلاثلاوهع._بفصنوهعسةعب رأىرطقلا

 ةحاسمىفو اه>وطسةحاسموهف هو>ولا هداه نم ل هد امو املععقتهرئاد

 ناىبناثل و ظ هعمسوهّثلت اهرطق سءدلمنم ىقلت نااهد> | قرط ة:الث اهمرح |



 ريغ

 انوعأتو عالضالادحأ عب مى غاملاب مضت واديأةم_ءادحاوالا عالبمالا

 هترثادرطق جارختسا ىفو ةحراخلا هنرثادرطقوهف ناك مف غلمملا عسترف

 || هرب ادلارطتو عالضالا دحأ ىبب مرغصأ ءاقلا دعب ىقابلارذحذخأت ةلخادلا
 || ىلع يطا جار تس |ىفو ةلخادلاةرثادرطقووقناك امفربك الانم ةراخا

 | ىلعامهمدحا او لك حمو تامل ثم هعمطقت نم ديال ىتالاة-اسمىفو قمسأم

 قف جردملاامأو ةس>املاوهفناك امفهرطق قهءليط ع ومد عم ربرضت

 ىلعام_-مممدحاو لك حسو تاع رمهءعطقت ناامهد_>ح ]تاق رطهدح | اللا

 | هطخى ةحردملاه-ضو رععومجم عد رٍبرْضت نا ىناءلاواهءمدتو هند ->

 ! (امهدحأ)ناقي رطهّتحاسم ىف ىرونتلا اأو ةحا_لاوهف غلب امو مقيدسملا

 ناىناءلاواهعمكتو هن دح ىلءامهتمدخاو لك حنو أعب رو نسوق هعطقت نأ

 ا ىفىلءالاو ط_سوالاو لف_ءالاىتءأةث ال_ةلاه-طوطخ عومدم ثلث برت

 ادبحاو لك 0 اسم ىقق ىلا امأ و ةاسملاو وفنان امفةثالثلا هطوطخ

 طق_سو هند _- ىلع لاك-_ثالاوا ناكلا نمد>او لك ع ناك امفك

 5 رضا هحوط_سة-|سم ىفف تعك- لان ماو ضرغلا يسم ضءدلا نم ضعملا

 || همر ةحاسمىفو هحوطسةحاسموهف غل امفاديأ سف عالصالا أ عم رع
 اماو همرج ةحاسءوهفغاءاق عالضالا دح | ىفعالا_ذالا دحأ ع٠ رمبرمضت

 ىلا هكع«ىفد_ضرعو هلوط فءض بو رطمفدضت هحوطسةحاسم ىفؤ ىئءالا
 همرح ةحاسم قو هحوط_ ةحاسموهقنأك امؤهضرعىف هلوط فهد بو ردم

 ةحاسم قف ىرد !ام و همرح ةحامووف عابأمق هك. - ىف هطرع ىف هلو ط رعد

 فءزمسو رض» ف .ضت ه>وطس
 هك. عم ىفهضرعو هلوط

 تو رمضمفءضرىلا

 1 حمس صخب



 اياز

 |ةثالل الث ىلع طيدملا لقت هرطق جارذسا ىفو طرحملا عج فرطقلا عسب ربرضت نأ
 عبس ةطب قرار طردملا عبار عسا قو رطقلاو 45 ناك اهع_شو

 ترص :نااهد> قرط الت ه-دد>اسم ىو سوةااأمأو طرغلاو وعلب 0

 موب اىنرتولا بو ريم نم قات نا اجا اعط ىف_صن قا هريو فضا

 ناك ايف اهطبدم عدجاهرنو عد رم ند ىب هاد نأ !اًملاو ةدعرس فضصتو هعيش

 هيسوق فص) بو ريضم فرضت ىنال ا ةحاسم قو ب اواو قدح ولافي نال (س

 فصن قمهسلاو رطقلا فصن نبي لضفلا بو رضمىلا هْيرْتادرطق فص) ىف

 ةهسق نه حت را ان فءمضت هيرثا درطق حار دغسا ىو ة>اسلاوهق ابا ةرئولا

 فصن نب لضفلا بو ممم ىلا ع.سوةث ال” ىرطقلا ف هذ بو ريضم فمضت

 صقذت ثلاة]|ة>اسمىفو سوةلاوهذ علا مف ع.سو نيم" اىقمهسلاو زطقلا

 صقذت ه وق حارسا ىو ة--الاوهف غدامفرطقلا فصن ىف سوقلا

 بو ريدم نم ع٠سو نياق موسلاو رطقلا فصلت نيد ل_ضفلا بو رمد

 ىلع رطقلاارخساىفو سوةااوهذ ىقءامف عمو ةثالثىف رطقلا فصت

 ناآك امقيك عاطقإاةحاسمىفو قالولي ةبامقرتد الا د لقالا

 ىذة-حاسمامأو ةحاسملاوهق ملء امق هطر 7-0200 ل كراع

 فصن برص نأ اهد_-أ قرط الث لوالا حاسم ىفذ ةريث5للا عال_ضالا

 نا اسهاوهف غاب ا مف هل_خادل | هنرثادرطق ىصن ىف لكشلا عال_ضاع ووك

 نميراسلا مسقتنأتلاثلاو هلثعلضلا ع.رعىلع دب زثنأ ىناثلاو

 هدد نم امقةندأت ىلع عال _ضالاد- [ىف عال فالا عوم ابو راق

 د>أ عد 0 ا ترا 06 قو باواوهفءوحا |

 ةهششسسسلا ا حك سمسم بسب م لسسسم م



: : 

 | وا را

 ٍ هيدوعدحأ ىف نمد ؛ زاوتملا نيطخلا عومدم فصن ب مدت سدا ملا ة-اسمقو

 ْ دس ءاتلادعب ىقابلا فصن ذخأت هطقسمارذقسا فوةحاسلاوهف ناك اه

 ' دقن ىتاسلارذ-ذ_+خأت هدو بارذقسا ىو رخآ الان مني زاو ملا نيطلا
 | فو دومعلاوهفناك اهامهربك أ[نمةقنزلاو را طقسم د صرغصأءاقلا
 | هيدوعد_>-| ىف نيب زاوتملاني-ظلا عومدم فصن برضت عس اسلاةحاسم |

 برم رغصأ ءاقل ادب ىقاملا مسقت هدو عب رذتساىفو ةاسملاوهفناك أخا
 نهجيراخلاطقتونييز زاوتملا نيطلا لافت ىلعامهربت !نمنئتقئزلا ||

 ىقأم ءاارددث امل رم نم دخت عل رع طقست ىعباذ لضافتلا |

 رذمُي هملق ىلاو_ةهنزلا عد رم نم هع رث ىق ا دومعلا تفر اذا دووعلاوه

 يفلت عطنا” نماثلاةحاصو رخ الافاذكوهرخ طة سهوهىفا ءلا

 1 الرجا لاو ناك افنيغامملا عمكوهت د> ىلع امهنمدحاو لك خو

 ع ومحم فصا ب رمت ناامهد->-|ناق. رطدّتحاسم قة نأك افك ثاّدملا ا

 || ةحاسملا ف نوكي غلمملا رذحْذخأتو هنددو عاض لكن يد ل_ضافتل ىف عالضالا

 ةحاسااوهفنوكداخةد ءاقلا ا ل ||و

 نمنيقاسلادحأ عب رمىتلتناامهدحأ ناب رطرمح لا طقم بارتسا ىفوأ
 نمي راخلاف-صن تدزناف ةدءاقلا ىلع ىقاسلا م.قتو رخ الاعسم

 || جر هسنمهتصقن ناو نيطقلا ريك أج رخةد_ءاقلا فصأ ىلع ةمسقلا

 ْ اه-ومفنءوأس |! لتلا بو رشم نم داما ميقتت!قاتلاوامهرغضأ || ا

 . ريك أجر خةد_عاقلا ىلعةمةلا نم جراما فصن تدز ناف هدسعاقلاىلعأ ا

 : ردد وت أةدومعلا جارذتسا ىفوا .هرغسصأ رخ هنههة_صقنناونيطةسملا ||
 د

 ْ وهفناك ا هتمدماب ىذلا طسقللا عد رمءاقل ا رب ند ةالا|

 ظ ْ هرطقفصن "2 اودع | نرطدت الث هّد>أ س# د هدول لاما ظ
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 | يق صتومعسرطقلا عب رم ندى مينا ىاثلاو هلع: .ي فدصن ىف" :

 1 صح سم سيم

 د: 1 سب سعوا و



 ما

 لطاااهد_>| ماسقأ بج ىلعوهوة-ت#اهذهنمتكرئان( عورفلاو) '

 بردللا نانو طسوالاماه-ه.:أناو' وسو هلامام هدحأ ن مس ىلا م هن وأ[

 مهن |اهسج ناك ناو عرذ.الاماه-تءاخو ى دم ءأا أهع ار برشا هت 0

 ىر<# وبعكملاا اهدحأ ماسق أ ةسهتملا مسني (لصالاف) عرفو لأول ْ

 امهدحأ سوسة ىلا مق 4.0 ةناواعسالا أمن انو-جوال اوىرتشلاو ىئدالا هارعت ٍذ

 اهثااثو ادعادفة اة ءاهتدعاف تناك اماه -جمناثو رود ايت اما[

 اهتدعاقتناك اماههد> أ نيمسقىلا مسةنتوةناوطسالا ثا وهو طو رخل

 مطق اهسماخو ةركلا اهعءار وا دعا صف ةثا مارت دعاو تناك امامه نانو ةرودم
 تاروُكنملاك ةسملا ماسقالا هذه ىنعع رفتام ( عرفلاو)ةعب رالا ماسق لا هده ْ

 مسقنم ( لدالاو) عرفو لدأ ىلا مني طل او كلذرمغوجاوزالاو بابقلاو
 اةعنوكي نأ اينانو عالقلاو لام 4 اك اولع نوك نأ اهدحام ا١.ةأ ةئالث ىلا

 (عرفلاو) طوطشلاو راهنالاك امه نولي نأ ايةلانو كربلاو رام ' الاك

 ىل_.> ىلع ةركشوأ لتوأ لمح ىلعمتاف ل-2.كالدو ةثالثلا هذه ىلعع رغتام

 هفرعاوكلذريغو ةيدوالاكو

 (اهفالتخا ىلعاونم لكش لك ةحاسمقرطف ىناثلا باملا) ظ
 ابا هم .رءدحأ ىف هءاوطد-أبرشت ىفائلاولوالا ة-ام ىتف عد رملااعأق
 ناك افهضرعو هاوطىد مرذحذخ أتاهم رطقجاركساىفو ةحاملاوهك

 رح الا فصن ف هب رطقد> أ برماعت عا .ارلاو ثأاثااةحاسمىفو رطقلاوهف |[
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 7 ىقاملارذسح فه ضدخأتاء- ل مسإ ىو - !ملاو وق غل أه ّْ

 قو رطقلاوهذنأك 8 ةدنم مول ءملاراعةل | فص عب معاق ادع علضلا عد رع

 عاناق هدوم قزمي زاوتملا نيط#لا عو هم فدن برص” سماح ا ةحاسم

 رمذ الان ءنعن زاوتملا نم -طخلارغ_صأ ىبات هدوع حا ربع“ و ة>اسملاوهف
 دومعلاوهىقاملارد مث الا نملوالا ىقلتو ة-ةززلا ع. رثو ىقاملا حد ربو

 1 هت هله 6 فج دل ل اج اخ 6 57-7217 1 ج0 ا 27771222215-19 ل1 تا نتن ته هطلت كو حدس تا د كم

 ععسجس دم
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 ْ | لوط هلامو و م21 ثد<هتكر < وهل قعال ضرءولوطوهو ع مطسلا ثددص ْ

 ىقهن د واّرلاو ةعافاناو ز ىلع ل11 اقل نادل جو ضرع

 ةئاقىلا مسقنتو ةماق5_ساربغىلع ط.س ىفام-هةمدحاو لك نيطخ فار 2|

 ةمدق1اهذوفةدا# |ىهواه:مرغصاوةحرفتملا هواه هريك أو
 (اهفانصأ ن امن وةحوسمملا لاكش الا ةفرعم ىف لوالا باملا)

 وه طاؤانعمحوأهطسوأ اطة نوكي : نااماول عالج ودبملا نكشلان ا ملا ظ

 امطس ناكناو ىلاعت هللاد اثنامدتةلار قو د:هوباعبالا ة-اسم نم

 عب رملا(اهدحأ) ماسقأ ةهتولا مسقني (لصالاف) عرف ةولل-صأيلا مسنقنا

 ثااثلاو لمطت ملا ىناثلاو قاطملا عس ر نما لولا ناك يا ىلامسقنيو

 نتقنزلاوذ سدا !اودهد_>اولا ةةنْزلاو 3 سم اكاو هرادقلا تاراوجملا |

 (اهننان ”و] فاذا ن ماثأاو نمت فام ملا ني-ةنزلاوذ عد !ااوزمت, واستملا

 داحوأهحرفمو هب وازلا مياق ما هأةثالثىلاهاباو زةه> نم م مق وادا

 0001 افرام ماس .ةأ هنن ىلاهعال_ْضْأَد ه-ه>- نمو اياو نا

 ةنوا زلامماقا!ىفنانث |اهنمل < ثأ ةعياس نمروصتب ونقاسلا ىواست وأ“

 أمشو هب وازلا جر هدلاق تانثاو عالم الا فاددعو ننس |!ىواسةءامهو

 ىواسسّدم ى مهواباو 2 داما ىق هن التو عال تدل تاخر نيقاسلا ىوأس م[

 داو لك-ثوهو رودلا(!1ْامو) ناجي ! !ىواستمو اوةاتخعو عالضالا

 طواعخلا لك كرم ىه ةد_-اوة-طقثب ط.<هط.4وهد او طخ هب طأأ
 ماسقأة تول مسقنو و سوقم لا (| ةةارز) ند ا ك1قااهنمة باتا ا

 رغ-صأس وةتلاثااو ١ ذم :هريك أ صوة ىلا اخت فطوم سوفاهدتا

 ظ عاطق سما و ةمدقت1 | ةثاللثلا ماقام مسني وىلاله سود عدار دأنذم

 ود(اهسماخو) رغصأ عاطقام_ع.ئانو مظعءأعا طقامداد_>ا|نائر وصوهوأأ

 | ل-هعالضالا ىو اس: ءامه د أني مسق ىلا مق ةدو هرم“ 1 لا عال -ضالا ظ

 هعال_ْضأ ةه- ن 1 5 سونا ااا 0 و سس 1
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 ردك احرط نب رط سلك ذنم# رهظامو ىتءام طس ح رطت

 (هللادجرى ريوذلل هحاس ما لعق هحافتلا)

 (مسرا نحرافلامس)
 1 ليعم#»اةئار ةَءوهوفع لوم جارلا هناوضرو هير ةجرىلارعقفلا دمعلا لوقي

 ١ نيرادلا ىف هللا ه-غاد ني .دراسملا ىرينلا هن ىنعنب ىزاغنب ميهاربانبا

 ظ هباَغق هحاسملا ل #قرصةعاذه هلعوهلعم 00 || ههحول صاخأو د

 دةءل-واهزاتي | نيمم لاك الا تاه هك قرطأ عماج هحالملاو نسحلا

 ظ اهلام فال: | ىلع تامسلاوتا طبملا ل .صقت حدوهلاكشالا نما فام

 1 هتعج عاونالاو فانصالا نماب 0 ا

 ْ هبحاص ىلءقوبنلا مرحالا 1 تاصوني_هتمقو ىك- امرا هروأحا هلاح

 د-ةعهب تفقو و مار ارحاتدبلا !لوجويت فطامدعت مالسلاوةال-هل ا لضفأ

 : ناودفثحام لاو هثراقهب عفني ناىلا«تهللاتو هدو ماتم اودوسالارعجنا

 : هتاعحو ريد_ةياحالاب و ريد كلذ ىلع هنا ه.:امموه دعاوق ىلع هب هحاطب

 هيدأممو علااذهع ا ,ه ىف ةمدةملاأمأ نسدأب وةمدقم ىلءالّجدَم

 : اهفان_صأ ناس و ة>وىءاالاكشالا هف زعم كوالا املاو هدد : اغوهلث اسمو

 ةناعالاهتلامو اهفالّتخا ىلءاهنم لك-ٌتلك ةحاسم قرط قىف أه ؛لابامل او

 ظ (ةمدقملا امأ)

 اهتاسمو ةممسحل او ةرسطسلاو ةمطحلا لاكشالا ىهرعلا اذه عو ضو منا لعا
 ] وهاع واهتع لولاة نرعملالاكشالا ىههلث اسموا تفر «لةعوضوملا ىرطلاو

 : ةكل1|لوصح نوكم كلذو ةمول عمت اسلوهلا لك-ثااامااهأةرو راسص

 كلَ: ت.>وأ أظخ ه-:ءلؤسملا لكشلا ناك اذا ىنح قرطل اكلت ة-فرعمىف
 | ا-طسناكنأو ة>حاسأل ةعوضوملا عالضالا للا ءمةعرس ةددملا

 : ةطقنلا لاكثالا لصأو همعك.هلاثمَأ دف رغخاعمج ناك ناو هعب رعلاثمأ فرع

 1 ِهْنْك رسم رادع امتد امم كر وهأءزح الامد ىهف
 تت اتا ..كاتاتاتتتتتتا افنان ك3 -- سس - سس

 وس حسم كح عن زج ادعت 30: ته
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 هدو>وملا ه-ءالاريدخاو 5 هدوهعملاهءمستلاراءةخااذه

 ىتقفايءالولا ىلع هدعب نم « ىأاهقه_ةمدقام يرض

 ارح سلا هلم ب*:نه #ئ ارقت_باد_ةامقاحراخو

 مالسأ او ترك ذام عج طقحاوو مامتلابه:مبوساملا رق

 (اهماسقأ ىف لوالا نيلصف ىلع ث: وروسك-!!باد)
 فرءاذدك تسدنم ضدمم د#ئ فادعودرفمو-:م ىكلاو

 -.دو سن لك هباستناودو * ع رولات لئمفالة+اوذف

 : تسال اردت نمساعلاب « بسن وهن ضر»ءةلاوذو س#+

 مالكللا مهفاف ضيعبتلا ىذ طس وو مامالاقفاودار ةالاىد طس و

 لكم ملق هلام لكف 5 لوالا مامالا ىل_عام ب رمذد

 ل ا هريد-: ىطمذقو «٠ ةءفلارامتءاكت استناوذو

 كسوهع هريعهمكَت نمام لك ىف »+ لس امين كراس فا لاو

 اذكهل عفان عومملال< و اذماما ىف كاد ط- سدت ريضو

 ارهٌتروسحلاط سأل هناك د ىردي حت اك نكي ناو

 (رو_كلالاعأ ىف ىناثلالدفل ١

 1 ع قلو ركنا م25

 اذماما ىف ءلاذ ط-سبرض #2 انتهز اة لموو

 مول_ءلاك مامالا جرا+> نع «موسقملا جراخ مق اوساعلاو

 ريثكلا ىل-ع ىلدالا مسي و + راو_هكلاذم اذكهو

 عر وأ هدسعب تا»را او #2 حوت راك نع ع ا كاذلممو

 أمسقت م ه-.ةريثلا نم 0 ا

 امد: امك هب رطسو ادب « امطس ح رطب ح رطلاربتخاو

 قل ةءسس) وةمسسقو علوم د قمو.سةملأك هطسافاحراخو

 0000 ا دبس



 مزراب

 رهاطظو هناك 00 «رد 7 الانس ولءاف جراخ نم

 بايئراال.هقوف ةلعحاام.سف «باو#ا ىقاملاو ب رااح رطتوأ

 ال باوك قدح رطاو# قبام عسجاو نب رطسلاح رطا مث
 نيمرت غب اطسو نوكي 0 نو رطل عم رطلاربتةاو

 طاط_كالد طسو لثك قس « هدر قباعح رطءاذك

 اتحانونع الا كاذب حرطاو« باوحاه_قامف ىقاملاحرطتوأ

 ا ىقذو كاذدء.و 2 0 5 قيام ل قَح رطاو

 | الححرطلا هيام ل-مه. اع ب الجاف هيي آل نأو

 ظ نامءلا ىلا لدت يانا 5 ناهتو اشتاق كرطلاو

 ظ الدعم زعأو نب 0 11 هراعس»# ىلع عر ا مسقداو ريستخأو

 ْ 1 0 !نمد_>اون « امتءرط_لكحرط» اذ

 ٠ ى-ةقَتل رخ 0 ىعددسةأم #“ قهبرضاق د >او ىف ىءأؤ

 فرعدة باو اوه ى ةراق «: فلااملثم هدر ,طأو ادبأ3

 ظ تاو كلذ لحتك نعش يلع ملا اخ كاتم رطاو

 : 00 لعل عأت 5 ةمستلا رامشخاى 1

 ا مامتلاب مو-سةلاج ردعف مامالا ق جداخلا برَمق

 1 ااا اذن رطاو« مارملا ىقا ءلاو مو ملا حرطتوأ
 0 قباسلا ل دم ه>رطاودحاول « ىقباهفد>اوىتب رضاو
 ظ بابتراام نودعيمصو سوق « باو حلاك ىقبلا كي ناف
 0 عمت ندتءقاملا جراخ# « عسقت رول امُم.ح ع.سلاو

 | دي علا لود َ لءفاق «همتاارامتخا نعل ناو

 اى مسملا ل وأب ريضن [دماق 2 0 ىعجملا ا ىل-: اوف

 الوأت اعنا مك جراخ اح ف 5 0 هذاو هءاعى دال هدجاو

 ىولاطملا 1 0 بوستلاك عومهلا كي ناف

 تش حجيج



 راه

 نو ست دوك راوووس د وو حو
 قاغتالاد:ءاملع ل عاو + قاووالاىلار-ظنافاشت ناو

 .(دادعالا لح ىف لصف)
 هماعت نم لكحلأ ه-_هزال ٠ دا مكان ماو ادق

 امنةنهلوأىق رة لا هن السا عمرشعلاو فصنلا

 فيا م-ه81 س وذ كادو 0 هسا امفتم نكحب ناو

 دارفالاو جو أل ةموسغم « داد_عالا هل _جنانىل-ءاو

 ةعبسلاح رط مث نامثلا عم «ةعستلاحرط.ح وزلاحرطملو
 سدتقاف ثلث عم عستو هل « سدلاف عستب هّتحرطناف
 اا 1 لاوس دنلاع ء- اع تالثوأ تاب تمدف
 هلئسملا كلتردافاضي|تلثلاو« هل سدا ةثالث قد ناو
 اعلا عسيتت نامثلاح رط « اكلذ ريغ قمت ناهحرطاو

 ضنا عسب رقع رقي ناو *« حرطناناهل عدرلاو نمئلاف
 حرطات انا ةعبسح رطه>رطاد# حرشدقاماد_عام قمت ناو

 حتشادرف فصتلاالاس داق « حرطني ملناو ع.سوذ كاذف

 مضوي كاذب ةعي-سحرطو « حرطي عت ح رطب اهدرفو
 عستاو مسهفتف ثلثو هل * عستلاو عسب هند رطنأو

 رش دق تافود كاذف «٠ ةتيدشوأ ةثالث قد ناو
 اريّتعاو ةعيسح رطهحرطاذ « اركحذدقام ريغق.ت ناو
 ىرش مهفت عسوذ كاذف « حرطلا كاذب ه-ت-رطناق
 مل-ءدقام هن از>أ نم مق 5 مهالاوهفح رطني لنا. ناو

 ( رامتخالا ف ع اسلابانلا)

 ادي ها ع دجفف ديقي اماع دفق ةل ا راسستخالا

 ئرط_كلادحأ جر :امأ 0 ني-ه-وود عمحاراءدخاف



 الع
 دس مع مسلما

 هما نب ددلاو ندا هلربلا و« همقابو رضللبو ربما نماسسح>او

 رهسشالا باسم اكلذردقب « رطسالا قوق ب راخلا لعلو
 لعق. كاذدعب و هقوؤنم « ل مث جراخلاعمجي و

 دئاز نودنو5 .د_->اوذ ٠ دءاوىقاد>او تدريضناو

 داح” الا نمابفامرد_ةف « دادعالا ىف كاذتن رضتاو
 ىقنةتلفدد وأ هرعت د ةرفصلا تد رار هر . منةأق

 (ةمسقلا ف ساحل باملا)
 تاونالاو لوصقلا نس>أ نم باس ١4ىف ةم-سقلال-عو

 رخآالا تحت مامالال تو هر خالا قوفموسقملا لملف

 رقهقي ل١ ه-:ملقالات < « رثذ الانوكح.نازوعالو
 هءلاعئىدلا هب قت هدكل نم ي هق برْضن ادد -ءمو م

 اك اذهنم مامالا رق--ووو .« اكحاذز قوذهعضف قامو

 الف_سأىدعملا لاق ارفص « العلف ةيترىدعتناف
 مامالا كلذتتام يراخت هب مابتلا هيك 318 ليضتاو
 بش ١ همم مامالا قوذ 1 بلطي روسك- نم قامو

 نيهريغت امهءلعلل-عاو « نيفالا وا دف أشتناو (لصف)

 العلا كن امسقاوهملءامو-ةملحوأ :
 ليدعتلابب راخملا عمتو « ليضفتلابءوسقملا مسقتوأ

 (ةسملاف سداسلاباملا)
 ال“ مَدلا فرعاق ريثذلا نم 0 الاقل كتدسنة اال كفا

 ْ .اءتاف دا 2 نآ كعانم * 5 4 راع ل قفل لف

 رغصالابأ ممسق قف هدملاو 5 رعد الاباهلت 7 : ىفءدلاو

 عب هس مم ماعالا قوق 5 مر || نم ىىامو

 جر الق هتركذاك ىلل-ءفاو « حرخ ام هيلي ىذلا ىلع مسقاو ْ



 را

 يعمل فىفاثلاباملا»
 در_غم ظفلن هد_هت كل « ذي عل ديع مظ ع جلا

 ىداتلا ىلع قالا اذكهو + داح“للل داحتالا مدحت
 عومدملا ىلارظذاوامت<ت نم « عوضوملا ىلا ةمترلكفض

 مةجاهنم ىذلا قوفهتلج 5 عم اذ ىلدافاعس نكد ناف

 امات ىدلا ت< هب لزناف « املع ادئازنوكجبامو

 اها قو-ةناك امج را ءضلأب هدا دعأ عم هعجاو

 ىرد_-: ددعب اذاعاطاخ ه رفصلا دد_عتعءجناو

 نمفنالا نءدحاون علطاف 5 ْن رع 22 انوه تءجناف

 السا تدق عملا نوك كلهن * الزند_ةىذلار رك-:ناو

 ىرح اذك هلرممغت نود نم # 'ئرع هرامدا دعأ عم هعجاف

 «حرطلاىفثلاثلابانلا»

 رع ماسقأ هس ىلعوهو * ريل ن نا ءلاق طاقسا جرطلا

 ريدقتلا عضاوهيفحرطلاو * ريسثك نمردقلا تحرطناف
 القسا ام ىندأ ىلءالاتاكوأ * الع رغص نا ننعم 5 ىف لجل او

 هبتاثلافادحاولدأوح رطاو# ه.فاورثعب امهءلعلجاو
 ادد رفصن هرفصأاك هدم نمد اددعلا ت>رط نا فاكر فص و

 ال-دعا كو دعب , اذا عنقاو عالقسأ نمىذلار هصلا كر :نأو

 ماعالا ىذ 2 . الااد_عامق 5 مأسقأ نمت .ركح ذاملكو

 ارهش دق د عقلا نم ين 1 نوكر. اخ هبال

 سلاف حب ءارلان ام لاو

 5ك نمهرح 1 قامردقب «ددعلا فيعض:برضلاناب لعا

 هد درع اهتءا هزورقم 00 ههدرع لك نب راطس امهلعحأو

 ترضتار 1 ع ١ الاة.ترةف * 520 ىلءال ة هسئر لكف
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 تدقناو ىتةان رقص س هه .« تافست ءد مثوذر نسأل
 لةندق تف مورو تعد * لقسم دقت عم نس مه نشل

 ءة-ةح تعد متريفصوخر ع ءةيطم سوهوالعتنالاداصال

 ره-ثقايضاووةرةلاطا «رودالعتسا عمت امد اداضلل

 تقيطأو اذك ول_ءدلةاق « تتةمدأو ةل_ثرهدءاطال
 فصودقوخر مثره>وولع ٠ فرع قابطا عمت عم ءاظال

 القن تعد مثونر وتف « الفس طسو مثرهج ىعلل
 حر دقرهح كاذ) ةوةرو# حمتفنا تءدوالعدسالا نمغلل

 مود سهم قاذو وو مسرد-5لافتسا ف ءاعلل

 هل ةءاف ولعو عنف ةدشو « هلقلقره-وتاهدافاقلل

 دو ىاذلاو فار الاوره>* جتف طسو عملافتسالا مالل

 ارك ذ لافت_ا طسون قاذ « ارهح خةوخر نون ملل
 متحدق لادلةهدمفرحو «مدح دقات نههلا لمءاهال

 ىدهلا|ىوذهل اوقطصلل « ادبأمالءاوةالاصلا مث

 م«ىرضخالاةلاسر) (باسملا نذ»

 م- رلا ن جرل  هللأ مسد

 مثلا لاق لو هحصو هل [ىلع ودم اند ىلعهللا ىلصو نمملاعلا بر هلاد## |

 هللا هجر ىريض>الا نجرلا دمعىد سديز وأ ةهالعإ |ملاعلا همقفلا

 مي ىرابغلافو رحى لوالاب املا »

 هروذ دمةءمئلدحاو نم 5 هروه-ُتمةموأءمدقورح

 ال_> ءقةاعك رودموهو « ال اةمالءارفصاولعحو

 دا الا :ةيترع ان هلوأ ا دادعالا تتارع عد رأو
 اني نال الااهدعب نم# انوثملا اهدعبتارشعلاو
 داح" الكف ال"الا ع. جربو « دادعالا لد: اذه نمو



 دار

 رص ا ناسكىو هدود>و :« روسلالوأ فرح امزاللاو

 ص*ألوطأ اوني ؤ>ووذ زدعو# صن لسع ؟فورح اهعمحب

 كلأ أنعمط ادلع لايران يطرد [ىيق د دو

 رم ادق رهط ظفل ىف * رولا تاوةىفاضأ كاذو

 رشا اذكءطقن ءاربص# هإ صءريشع ميرنا خاوقلا عسو

 ىفات الد ماع ىلع « هلئأ باي نوف مظفلااذ اذمتو

 اهنقش نا يرش اقر 1 ىهنلاىذل قيما

 |[منيدنأ ءاسنالا مامخ ىلع 3 ادنأ مالسسلاو ةالصلا مث

 حتسماس لكو ئراق لكو * خبات :لكوسأاول < الاو
 « فور اجرام ةموظ: هذه

 م.حرلا نوسرلا هللا مد

 ىبوسملا ىلع ةريقف « سودقلا ةجرجارلوقي

 قطصملاعابت اب بالا لهأ#« ارث دق ىذلا هللدسلا
 ادو_- باكل ع و *» اد_عواشر هءلع ىلص

 تن مسا قوق مقاس ت1 :[قادوأ ف ورعلدعبو

 0 سهو ةدشو عت 5 امد لاقتساو ره> موال

 ىل-ةاقث اذنكره> ةقالذ « لفت هدد حف ءامال

 تتةماواذ_ك عمق ةدشو «تسمهأ لافتسا فاكلاو ءاّلل
 ادخت اود تو>رو سده ه از مند ا

 لس>دقرو-ووخر َهلَةاف د لفس تع هدشلاد ميدل

 ىتئاب لافت_سالاحاتةنالاو « ىلأس مهةوخر تءدءاعأل

 امهفار هم تددووخر 5 العا عهف "و داء تالا ء اذال

 اهذو تعد ثوءرور هد *«ب اذ لاف !ىازااولاذلا

 مم حاسما

 تاس ولاقت مرهسوعت اع تررت نا او قاذءار |||



 أيار ل

 اقتقح تافصأل نود ر 2 ىف اكفنا اوكي وأن يد راقدم

 ني« ريغ_صلاف لك لوأ « نكس نا مث ني_ناتملا
 للا هنمهفاو ريبك لك » لف لكف اب 42 ءلووأ

 مدلل ماقأ»

 وهو اءءينط الوأ سو « هلىعرقو ىلصأدملاو

 بأذ فورم لا هنوديالو * بدس ىل-ءهل توونالام

 نو ى.طلاودمدعب 3 «نودو أرمي ف وح ىأ لد

 الكم نوكسو أر مهك كن يا عرفا الاو

 امحونف ىهو ىأوظفل نمو أاومعف ةنزلن اهقورح

 مزن 0 « مذواولا ل لءةوامأا لءةرسذلاو

 انتلعأ لكل فحا ةقنانا وه انكسواووام ءلااهتمنللاو

 مدملاماكحأ >

 موزللاوزاو#اوبود>ولا هوب مود 5 الثماك_>أدلأ
 كاعد لتعم اذوةلك ىف 5 دمدعب زمهءاحن !تدحاوفق

 لدتا ادهوةماكد :لك 5 لصف نارصقود مز احو

 نيعتسن نولعتل افقو « نوكسلا ضرعنااذلدمو
 انها اواو" اك لدد 5 اذود 1| ىلعْز مهلا مدقوأ

 الوطدمد_ىبافقووالصو 2 نوكسلانا مزالو

 يي مزاللادملاماس ةأ»

 هدعم قرحو ىحاك كلتو 5 ه-هنرأ مويدل مزالم اسقأ

 ىل__صقت ةعب 21 هذ-هذ + ل-ةثم فقد امهالك

 ذو كو هفدمفرح عم « ع -ج>ا| نوكس ةماكب نأف

 أد قر هطسودماو د ادحو فورحنا ثالثىوأ

 اعد 5 اذا ل فاهدع ع هدانا تنا وع
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 هنررأ مث ارلاو ماللا ىف *« ه«غري غد ماخداناثلاو

 ا عم ه:ةام 5 ءاملا ه:عبالقالاث !اًدلاو

 لضافال ب جاو فورحا نم« لضافلا د نعءافخالا عب ارلاو

 اتنعكدق تديلااذهم اكىف 4 اهزع 1 رمش ع دعب نمدسوج ىف

 املاط عض قت قد زامل مد «اومدق صدخدا ك اند اذفص

 4 نيتددش ا يملاو نوذلا ماك- أ 9

 ادد ءفزح لاك مسو * اددشانو ماعم نغو

 مي ةنك الا ملا ماكحأ
 اها ىذل ةتيل فال «امهلا لبق بكت نكستنامبملاو
 ظل راوظاو ماعدا 00 طمض ل ةثالك اهماكحدأ

 ءارقلل ىوق لا هعمو « ءانلاد_.:ءءافخالالوالاو

 فا :٠ ١ صاماغدا مسو « ىلأ اهاثعز ماغدا ناثلاو

 هب وقسش اهعمو فرحأ نم +« ه-.قلاقراهظالاثلاثلاو

 فرسءاف داحتالاو اهرقل « ىقتث نآانوواوىدلرذ>او

 يل عفلا مالو لأ مال ك- 9
 فرعتلف اهراهظاامهالوأ + فرحالال.ةنالاحلأ مال
 هم فخو ك2 عدا نم 5 هلعذخ ةريشع عم عبرا لمق

 عفاهرمرو اضيأ ةريثعو « عب رأى اهماخدا امون ان
 مرذللاقي رشرز نظءوس عده عناذ فضزف:اجير لص بط

 همس اع يمىرخالا ماللاو 2# هنرمقاهمسىلوالامزللاو

 قتلاوات ذاقو عن د لةو< ىف + اسقلطم ل_ءفم النروظأو

 م« ني: ادملاو نيد راقتملاو نيالا ف
 ىَحأ أهو نالةلانانرح *ىفت ارا او تافصلاىفنا

 0 :اغلتخات اقهصلاق و ٠ ايراقتاح - ر_ةءانوكي ناو

 سمس عود وس ودمت روع ب مح بو ولم, ممل ال ١ همس م وجاو يصمم 47



 م

 تاكو تاناو تءقب تر طف * تعقو قتذ- نعتدر-ق

 فرعداتلاب همقادر_فو اهج «فاتخاام لكو فارعالا طسوأ

 م« لدولا تار مه مايو ]
 مذيلعفلا نم ثلاث ناكنأ « مذا لعف نمل صولا ههأ داو

 ىو اهرسك ماللاريغءامالا «ىفوضفلاهريسكلا لاح هرمسك او

 8 حسم مس او ةأرماو « نم :ئاو رعا ةنباعمنبا 0
 6 ض-ه.و5 تدمر اذا الا ه 15 -4ا لك فتولارذاحو
 مدو عفرق مضل اب هو انشأ دنع مثأو تنس هه هد .وأ 3 الا

 همدقت ناآرغاا ىراقل ىمه #* هم ةللا ىحطا ىذقتدقو

 مالكاو دعت ةالصلا مث « ماتخايل هلل داو 8

 4 لاغطالا ةفحت نتمإو
 ميد رلا نوسرلا هللأ سس

 ئروزملاوهنايساسامود « زوقثلاة-رىار لوقب
 الث نانو هل اود ع ىلدع ا

 دودملاونيوئتلاونوذااف ه دب رلل ماتنلااذ_هدعب و
 لكلا ىذ ملا انش نع نا وق هرعت

 اياولاولومقلاو رحالاو < ايال_طلا عفن ن ا

 «ن ونةلاوةنك اس أ!اتوذلام م جد

 قدمت لن ماكح أ عدرأ 5 نارك

 فرءتاف تاثر تسقاملل « فرحأ ل.ةراهطالالوالاو
 ءاد ني غم نالايوم هه ءاج نع م ءاهقّرمسه

 تقل 1 نواطربف تت 21| ماما ف الاوز

 نع وهذ ةنغل هسمق 5 اغدأ م.ةناء-فاهنكل

 الث ناوئص مات دك معدن « النةءاك ناك اذاالا
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 . هلقادس وار ك1 فقولا 5-0 هلو عجبت 5 مام رمغو 0-3

 بدسدهلام ريغ مارحالو ٠ ب>و فهو نمنآرقلا ف سدأو
 مءاتل امحولوصوملاو عوط#ماباب

 ىنأدةاءةمامالا ىوعم * انو لو دومو عوطقملفرعاو

 5 الا هلاالو ام عم د النأ تااكرم هب عساف

 ىلعوأ مت ناخ دب كرمت نكرمد الدوه ىلا س.اناود.ءدو

 امن ءو ل صح وةةااودعرلاب « امنا لو_ةأال اولوقي الثا
 اسسأ نممأ نيقفانملا ف اخ ه«اسنلا مو رمل هام نماوءطقااوهن

 أءقو ل_-ة2ولافنالا فاو 55 اعمنوعدي ح وَدقملاَو ماعنالا

 فصل صولاوامسش لقاذك اودر»# فاّدخاو ودل أسام  كضو

 اعم ولن تمعشاةضفأ جوأ « اهطقاام قاوريدأو نوهت ةاخ

 سس ىدرععوار عش ىلإ خت د زاكمور تعقو ن-!عءؤ ىلا

 فصوااوبازحالاةلظل! ىو فاتعو لصل لاك امئناف
 ىلعاوس تاز ال_.؟ عمحت 5 الع نا نادوهملنأنلصو

 مهمو ىو نمءاد نهنع 05 مسهعطقو جرح ك_ءاعع

 الهوو ل لص ما. -الا ف يحت #*+ 0 ىدلاوام هلامو

 ل_صقنال ايوا دولا دانك دا لذددض مهولاكو مهوز 5و

 4 تأ اعلا بابو

 هرقملا فاكد وه مو ءرفار ع ا هرب اتلاب فرحخزلا جرو 8

 مفشانلا نعت مخ[ اعم 7-0 0 ل2 تالثاه تمعن

 رر ١ كام ان تعا نإ كلل رو طلاك ر.طاف مث نام ل

 صاح عم دقر تدعم مر خ » صصقلان رع فسوب تارماو

 رفا قرح و لادن الاو 2 5 1 تان ناَخ دلأترسصش

 ب يمس ب يما د اديس م جبسم عادي صاب »سس جا هيج تح ده دطسسحصل
 7137 مومو وع ربك هوا نا



 [”ثماب

 رظالا عمجواظفتنكو « رظانملاعماروظع نالظإ

 هرصاق دوهودعرلاال ظرغلاو# هرمدأف ىلوأو ل- هىلد والا

 اس فالسلا نينظىفو + ماعطلا ىلع صخئاال امنلاو
 1 تا ريدعلا تان

 ملاطلا ضعي لرهطظ ضنا « مزالنا.ءلا ا.قال:ناو
 مهماع مهاب امحاه فصو « موا عم تافعو عمرطضاو

 ني_فخأو ادد أماذا يم 5 نمونوث نمةفغلارهظأو

 ادالا لهأ نمر اممم ىلعدأب « ىدل ةنغب نكست نا ملا
 قد“ ناافوواو ىدلرد>او#« فرحالا قامدنعاهترهلاو

 0 اسلانونلاونب وذنلا كباب

 افخا بلقو ماغداراهظا « ىنا: نووزو:: مكحدو

 مْرلَةتغبالارلاو مزلالا ى # مغداور انا قالا فرحدنعف

 اوونع 14 ف ةماكنالا 03 ن-هؤد َّى ا عل نعدأو

 اذخأ فو 2 |ىقابىدل اف خالا# اذك شالا دع تاعلاو
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 ان سهو وهو زداحو ع ىأ تبحاوومزالدب

 دعلوطاابو نيلاحن هكا دمفرح دعت ءاجنا مز الف

 3 ءاكم اعيننا الصنم 5 ةرمه لق ءا- نا ت>اوو

 الصمافقو نوكسلا ضرعوأ < ال همم نأ اذاؤت 'احو

 م« فودولا ةفر «مبأن »

 فوقولا ةفرعمنماديال « فورعأل كدب وحد عبو

 ندا فاكو ماندد الث « نذا م.ةث ىهوءادت:ءالاو

 ىدتءافىتءمناكوأ قاعت 5 كا وهل ناف ماس ىب هو

 2070 وحى" الاس ورالا« نءتمافاا غلو ناك لاف ماتلاق
 ١1 22579090075378080:1270177751173332327371-: د سافانا د دس ع اج سس هج < مام



 ضرع نموةصمخ نهمدملاو « ضلاالوهللا ىلعو فلطتءلو

 ىذلارهملاوةدشلا لعصرحاف« ىذ.م يبل طاب قربءابو
 رصفلا جوتثتحا ةوورو * ريصلاي عل مسا ىف وابمف

 اندبأناكفقولاف نك.ناو « انكحبس ناالقاقم نئسو

 وقس وطس مقسم نيسو 1 قَح هداج معلا

 م«تآا رلاب اب
 تنكس ث.حرسكلادعب كاذك + ترك ام اذا ءارلا ىقرو
 1 لا تناك وأ » الع سأ فرح ىل 3 نم ن نكد منا

 دندشا ذأ ١ هر اك فخاو * ددوبرم لا 0 فاحناو

 ش؛ الا
 هللا د. هكح مزوأ عنف نع * هللا مدل ْنَم ماللا مذلو

 اصعلاو لاقوة ىوقأ قامطالاهاصصخاو مف ءالعتمسالا فرحو

 5و ةاذخن فاحلاوتطس 5 عمت طحأ نم قامطالا دو

 انالض عمبوضذملاوت معنأ 5 انام ىفنوكسلا ىلع صرحاو

 ىدعر وظءكههامتشافوخ « ىمعار ودعا اًنقنا صلو

 اتنتفؤوتنو مكرثكح « اتءو ناكحرةدشعارو
 ناو اللدو بر لق مغدأ # نذسناسذ-و لم كلوأو

 م-ةثلاف بول_و عرتال هعس 5 مالوو م-هوأ ولاف ممول

 يءاظلاوداضألا بابا

 ىحاواكحوءاانا| نمزيم 6 رئوةلاطتسأب داضلاو

 ظفللارهطمظءرظناو طقب | يظفحما مظع رهظلالظنعظلاىف

 امظرظةنارفط مالط ظاغأ « الظمظك ظاوش ىظارهاظ
 ىوسفرخز لهتا|لط نيضءو ىوس ظءعواج فدك انظرفظأ
 ,لظأ ارهسش تاظروحاك + اول-ظ مورب وّتاطتاظو



 نكت هريفصلاو الشلال 2 ٠ «. نمو هنمأتولادلاوءاطلاو

 اساعال ال نادلاو ءللللاو ىلفسلا اءانثلا قوق نمو هنم
 هقرشملا اي انٌلا ف ارطا عمافلاق« هفدلا نطب نمو ام مفرط نم
 مو-ْشحلا اهح رع ةنغو « مم ءابواولا نيدفشال

 مي تاقصلا بانل

 لةد_هلاوددوعدم خنفيم «* لفت-وخرو روحا عافص

 تايطقدحأ ظفلاودب دش تكس ص ثا مومهم
 رصح افق ط غض ص خولع عسنو « 0 اديدثلاو وخر نيدو

 هقأذلافور4اسأ نمرفو 5 هعيطمءاط ءاط داتا

 نيلاو ا باطو هلَذاَق ه يسرد اهريفص

 1 هم ىارحتالاوامهانق 000 <...انوواو

 لطءسااداض نم لا ىدفتللو 3 ىلع> رب ركتءارلاوماللا ق

 20 «ديوخلابابطا ©
 مث نآر-ةلادو# ملنم 3 مزالم> ديوءااب دخالاو

 الجموم نامه وا ع الوأ ةلذل ديد
 ةءارقل او ءادالا»تنيازو م ةىالكتلا# ةاحاكأ اىفو
 ايعتسر اهل منان نخ كات فر از كارعو
 هل_ة5هرم_ظن ىف ظفالاو و« هل_كال دداو. لكدرو

 نع هتالر: ىطدلا ف طدللا و كلك ماك د اقل
 هك ئيرعام مارال ب ةكرت نيك نسأو

 م«قيةرتلاباط 200
 فلالا ظفا..ذف: نرذاحو * فرحأ نمالقتسم نققزو

 « فور< | لامعة ساب انا

 ْ ال هلب مال مهلا اندهازوعأد4اًرمهو

 ني
 واحلا ع ب جم



 مَع

 . الا_ممم لرملاىف اليد ىع» «اممادوضعب سسأتوأفادرال |[

 ال_ةءا اكرحت دقت ل.قامو « هرم غو حاتفناب فدرلءقامو

 ال ممدنالاو هج اونورودحو «فضتناعا.شالاو سدسأتو فد در

 > كن كب ا يسال « هعيج نم اذاوأب .لمركح: ىمو

 الت اعط ,رنموذتلا اهز نودد 3 ادصقمواظفاري رك تلا اهؤاط و
 ا رذنعاو ناءدلا د# 5 ىدتعال عدااذامةالدن تاك دقو

 ار وا (هيرلانكو
 مي رلا نويرلا هللا مس

 ىفاشلا ىرزحلا نيد « عماس بروقع جارلو#ب

 هاقطدصمو هةسنىلع * هللا لسمو للدس#ا
 هب عمتارقلا ئرقمو « هسبعصو هلآو دج
 هتلعي نأ هنراق ىلعاميف د ه نادءدو

 اول«. نأالوأ عورشل الدق ه ّم-#م م-ملع تءاوذا

 تاسغالا مصفاي اوانةامأ « 0 فو ركل رام

 فخاصملاف مسرىذلاامو «. فقاوم اودي وتلا ىرر#
 اهبستكت نكمل نأ ءانو * و

 « فور | جرام بابل
 ريتحا نم هزاّدد< ىذلاىلع « ردع ةعمسفو رماح ريد

 ى-مملن ءاو_هال +._هفورح 000

 ءاح نيسعءف هطول مث < « مزه واخ مساع

 فاكلا مق وفناسالا ىدقأ#« فاقلاو اهواخنيغءاندأ
 الو .ذا هتفاح نمداضلاو .«  اننيشلا مع ةنرلاولغنأ

 اهاهتنا اهاندأ ماللاو 5 اع فلا

 اولخد أر هظا ه.:أدءارااو «اولهحات حت هفرط نمزوثلاو



 انكر

 هعفدنوطو ف سكاو فةرطم )ىو

 || الد فدو فك | كونا هعطقا هوطا أهم

 [| الق | هنو .ةةردقءزن سك :معصو * نؤفذحاو هفذحا مكره رب ز ىقك :

 : 4 ثدعغاو ىضتشناو عراضملا» ْ ْ

 ىل*!اءعصاذ' زن لتوطاانملا * او وط نمو عدملا بد؛ نال

 رامز هرشناو ءء كل قاوهقدد اون رب اهفذحا هنرصقا اكصاوب ها -

 ةلضف رخآا انني لي دو لمد + نددك ا

 همفاقلا

 العىهذ مولع مخلل نيتك « اس ل بق كرش ا ةيفاقو
 ال_ةءانل_صولااهوأءالتدمو اه« اههور ىمكد رعشلاهءلافرحو

 العلا اخأاناهقدر ىو ولءءق *« نيلو يو رحئااهلا ىذىليدسمو
 ال: هل ىور فرح هرثأ أ د“ فلأ مسواهاوس عم عما ف لالابو

 الص.ة فرحا اذل.تدلاامسسأتت« هضعبو اريصنالوأهتماك
 الاانأ انور كر ىتست « ثنؤم اهرمذم اهم-متكساهو
 ال صأت: د_هوقاحلا ثدنأتل, «فلأ ىوسدم فرح فقو مهاذك

 الخامدضلاو لوصوملااهةلظمو « دك وم ف.فخنونوأنبوذتو
 :دادتعا ارد مسذاقنودحو يي اه رعام_الاوهب .- ولو ىردك

 د فدرف هس دسأت :وادمل هت _ءتدلاف كب ةيدقملا ل.ةاقاور

 ال-اهدضفو قالطاتاذالط «تعوت مدملاو سبات او فادرالاب

 الف_تافاهوؤرحدق سعب زأو 3 فدارت ءامتنا ن نزول ب ىلاوت

 ال-تءادقىورفاخ اهممعلقو « ساون كرادت ف ارث سواك:

 0 ءاءتوأس يرق فرحو « هريغو خفاوأ رسكحو مدن
 الظءاىذ ذو ترض عسب :ونتاهديركو# ا او الأو فارمهءافاوقالاف

 ال_صقو 0 0 ويف د عاتسلاهب ضورعلا عد مونت دايك
 هع سم كيشضا فيي و دع تل تي لعل



 دا
 000 يي ووو وبسم بوووصوْسومس ووو وببصسوا7و

 د انه د محلا هعمال ناك نا ىو »# عر ةهلاذع هتريسناو

 007-0 هه نب نال كلرتشمو *“ رو ا حلا

 ل رع لوأ فر_صترد_صو فك واش ةراصق فاض أ ا-ردمو

 الوالوهامتدملا وو ضورع/ « لق كاذرخ آاوبرض!'درخاو

 ال_اذديزلانهناىرةمدعوم# « ةددص ال_هدم برضو ضورع ظ

 رله>اةياغلاو اصفلاو هروذوُد « ماسنب واس مرخلا ءز>ووشحو

 الوأ أرح ادتدالاب مسو وش *« مزال ريغابزلا ابر ةواضورع
 ال_ءاف جز ةعطقدمصتدامت * ءافدز وشحالداق قى ايو

 مي ةلمعتسلار وديلا نما مفامورثاودلا "

 العلا اهرئاود سه ىوس سدسو 5 طقف عسا نذ ىو مسهرو<

 2 اع نماك ى َُط ةثلاشب 5-0 خو ةسدناش هدىلوالا جيا

 الو ارطش عمد_ضال ة كنك د ايل تاااونوف ميو هما

 داصح مسالا فضت امذاقفتهه.ةثمو بتات فمات 0 اوفماددمالو

 ال قاب نب ةاهنءاةانردصل م« رشنلو حمس برضأ ول امضيزاعأ
 المقا فذح هضيقٍب رض عضو «ي هضورع نةد.قافزت-اعرأىلا

 قلد بام امن دخت اودرت اود :رصقا|مهفدحا |ءيدعت ىو>رهزب

 اليذ هعطقاع مت عطقافهزجلاو هن ةءطقا|مهتيخا قولا قرو> نهو ىرح
 الم بصعا هلوأ عمم ءزحلا فو 1 امس من ةطقاءاؤولا فعدم تنحد

 الو هرامكاذت +أوهرامضاب « هذ هعطقا مص ىط- لج ىمه

 الدعت هفذ-١امهعدص نأ نبا ىلو * نايذهلؤره_طقاا هز او
 الص كهار طشوءؤ م - عوصو * افولاىف هعطقا 0 عك رهد درواكز

 ال_.ةتهخسهفذ اا هك ءزحلاىفو 5 هرعق هعدمو فذح !اةسون تنزرح

 #«حرساملاو عبر ملا 9

 الملا عمت الد اذ سنك او هلصأوده فدو اهسساك نب وطا قوداطوو الط
0077 
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 يل

 ا التر دق كرضؤ ضه مث ىطزم* وه لهد_ه عحرالا مث ناب كلوذ |

 الخ ىذلا ضءن سدلامةاعلةو * ضأ فكك درف ضءءحوز حقنو
 اليذو لفرع كهوزترثأنك « اس هسعو زعرثأ فيفخ ديزي
 الوا ة .خ نوداديز مزلا اودهشو ف*ورعرثأ اذ_مغمسو

 الخدأ ردو فطقاذو بصعو *« موفد كلو .ساح ف.فخ صقنو

 الت .رثئلااذو ف ذ-رهد عطقف « ه2* فدع عم عجلا ىنان نذستو

 الهذذح عج ف ذ>رصق كد « هندى ناكسا فلا ىفاث طاقساو
 القءاف فدكلا فقو ىطهطاقساو « عن اسناكسا قرغلا فذح يدلا ارط

 البام فءىف ثرعْمُدلا ىو هاو >و» اهعج لوأ فذح عنك ثدعشتو

 الود ءد,.فد>امرخوامزدنو «رس صورعلوأ فذدءاذ مرتان الو

 السرالب ريض ض مق ضورع ض5 « ةلد لم ىذلاو فاحزكى ذف
 ألمع نَلع افمنا ىضعو مرث-ف 5 هضقو هملث نأوعفمرخو

 الص صةعفك.لاو همصع عمو « مج هل -ةععمو مسق هءمصع عمو

 الخدأ ىرخلاة ف كلاانوارغسلا هض#_ءقناو مرفت نانعاقم ناو
 م ةفناكملاو ةيقارملاو ةمقاعملا»

 العحا ةرقاعملاءانعتمفاحز « لءاوهعاتحا نفخر وادق

 التزعاذردصلا هاذ فو-زمو# لقناذرطرخآ هدب فوحْرف
 الوال ثءحزح ىنطى نفن اك ل:» مقا رفاقنأوأابدهك ومب

 ياهنمةل4 اواهتازحأوتاسدالاءام*أ»

 الوكت نم لبو ن-ءامو طدأد « نءنماو ءْزحلا تدب ىأزج كف ذحو

 الق وهو ىف ك# مث هءئاثو * مهرطشوه طز ىاةصن كفذد-و
 الاا نءاهوكح لاوقأضء. ىلع «برعضأض :راعالا ك,ملاو رطشلا فو

 المكت فالتخاوذفاووما5 *« هضورعب ريضو د4 اك لمكت هو
 الثا ضور-ءبرضاذا قم «طع كاذ ك.داح عطساذام# رقزب ||

 خل تت تت



00 

 اسس اسابمس

 . ىبن+نمويبصالامتواءلاوه هدانس ميدهلا ارجالا لمك سه

 اذ كح ديقملاباعست غامتو « 0 ءاهلاونم ال اناهةاطمو

 ىذتعذ يو رملا لوب دق لوألاو 5 ايف مد اه-هةدرأا.-هدرمأ

 ادكرااول دف تكرح سج نوداسع « اذنسواد < نذ :؟سأاب ف دورو

 اذو اذل ىعم ج جا ارخااهترعضو ا كاك رادو رئاوذ

 اندانأك هصق ف وىنعمو #* 000 اطرالاا| هريرؤلتو

 اح تحب دل نيبرعلاهلثم لت ةو« لماكب ضورعلا مي ون:داعقالاو
 اء هعسسول علا اذفعسوت « ىدلاونيعستو ا:_بتاكدقو

 | 0  ت ةتاتااهعلاطم م نمجرزمااذهللاديعلأ و
 4«ناءطلاةم وطظدم»

 ميحرلا نجرلا هللا مس
 العلا اوزرح نمل ؟الاو فطصملا ىلع امله ل-_صوىب رايد «اكن

 الام هسيف عم«اوهءااردامف 5 دك وم نفره-ثلا ل-هف دعلو

 م« لاءلاوفاحزلا ن ماهل دب اموءاز جالا
 القث دضلاو فة نان ند اسذ د4 ردمأ ءازرحأ نم فرح سدس ند

 ىلا قورفش نانوأ عومدش « اكسم نا ثلاث ىذدنو نمو

 ال_صأت لكوذل قر_ةبنتالع « افو نت-لءافمنا.عافم نآوعف
 الفت نتال ءاف عم ناعفتسك 71 ىلد ىدلاو نلف ندب َح رذو

 الث نأ عفتسم تالوعفمرخ اال 5 ناءاف:مد_اوعرفهلاتل

 الب مزحا احوبا.سأرخ ال « ري-غ فاحز نك اذهل قرش

 الولا ىلع مسي نيك..." هب كرم ع رهدب نكسمع رح نم كذذ

 العلا|خأ تصع و راعطاو لةعو « مهصقو و ف5 ض.ق ىطو ني

 المكت فاحزصقنجدو لكدف « داومهلْز ةزدو لم تك ءجو

 المت ل-صوأ م ىطمجزف « عنكم بط جزحاهعسضا 1



5 
 1١ يا ع د فتناول ا ل ا ب

 اضرلاباط نمتأط+أ نادبالو « هءافو شرطااففدرط نمدرأ
 | #«حرساملا» :

 فدفحا
 ىحىذ ب طخ انرمأ ىف دهمئانر دقو« نا ىدرلا لاهلاباراه> تمفك

 اعماو ةلعاوام- ىف ةد2اد * اهلاصو ريس#أب راسب ١

 اذهملارك ذ داارب شه هم ناد د نأف #3 انثىلا ديو لثمقامداذال (عراضلا)

 ىفأ هيام ادءحاب أنرم هنا دع ايس انانأ“ :|تاءقأامو (ىضتعلا)

 اهرلادبسلا مهتم لك كت اوأ همهراعذ تقلع نملاله مأاقن (ثدحلا)

 يي نراقتلا و

 ىطقاذكف سةتتالة:ءدة-ءلاوورو ةو_فرع نيالاومسس
 ىل->اذ]ك:ههمفادادستاقو د هد فر شاد ئاداخداوأ

 ىدهلا ىهرثاودلاو ىموم ر<الاو + ةندل ضي راعالاو مهمبرضالاف

 ىشناك فاعزلا سدد هز اح و 32 هر برص اريمغتلا ب>او لقو

 «بو.غلاوفاوقلا»

 اسممناىلاني#:5 | سلال دق ا هيدا نم ل.ةريخالا تريلا ة.فاقو

 أع انر-ق ناوىر ىلا 7 رو د هأ تفشا اهرحانو رز زودت

 قم لك |او كا ةاوءوزاحالا 597 واود ةالاواهذ الاادف ىلا دب

 اق دق لص اما ل رغ لاوذاقنلاءاهوانما هبال

 1 راما رخأوأة نمىوزلا هدلابو ىواهلااهسسأتو

 ا 1 ير ر « حلم خدلادعب سرلا ل.ةةدئذو

 اشنعرو عدعدرا لثمأه جونو * اهفدروود>و سيسأتب واد
 سم يحل



 اقعدق روملامأ باد_>اودوسأ 0 مدودطصىدءثسمأارورغىرحأأ

 و
 ىددها عب ام ىتم ىدنوم شدعب دع اتااو_طعءارفب الاء ءاكدودع

 ىونرم هنما] له ىرعش تءلاءف 8# ةياير نوح لك نيم# ه2 ند

 يب طر طرسلا 0:

 ىوخلا»ء دقهنعأو ريسف فوتو « تاء ءاوع_تراحأ: 3 او> ترد

 العدق سشلاو ءاإ دىاقمح اخ عقدف م-مقلاذلاعترا د 20

 4 رفاولا 9
 ىذأ عططست لو ىدصعت ةعبب ر - هن معا لد مة ىد- ع ذد

 اطال رن مريخ الو ش>اقت د دل ورا مي ناريغحروطس

 « لماكس و

 ىلا مَمق.سذالا تنال ش>أ #ئ ىتءارب الأ هدو در : الط ترده

 الو رمأت نع مدلا بذي س و 0 اورث؟ أوترق 2 ءفارعالا ىاءذك

 قكح (نراود_ت0 فاذمءافثلاو تسأتيا 0 >ن ءمماقز

 ْ «جزملاو
 اندو رما ىسوذ اونامولو ءكادكا و مهدوذ اسأر مضل بوس ددأو

 مزسرا)
 امم دق مم لزم ىلقحاهدقو «دهاح باقل اهب راداهر هدّك 0

 1 !نوقريس>الالقث ىرأ 9# م .عذأ ودل اخ نس هىتتع أف

 «لمرا)
 اود تاعف اسلام تارف-ةمىذ «اع.راف سن اكن ماقد ةوءح

 انقلاب ذ_ءاهنود ناهد او هل هور ىهررباصاهاذق تاصؤو

 «عدبرسلال
 ا عدق ىل_>رتاواح قرنا هب * 0 لءةل الل ا اوم ماد نءدىفط !

 0000-0-0 0000م م ب ااا ا اما اذ ذأ 1 121212121212312 ل



 'اهذب

 ش ى-منلا ىدلاقرف سةنلاو هندانز د هلهد عدا ىطماوق نكي ملامو

 ىدتها هلع ءر>دعب نءهتياغ 5 لماكح ل _.ءفرما|ةخاسسدزف

 ىرع ل-_هرفف وْزملا اهب غسسو ء انما نسل انهليذ هوز _كو

 ىربام خف أودو مْ كلذ ف «ةسج نو دامرطشااردصتدزناو

 ل سس هذ عطقلار ه3 فطذو ند ٠و

 ادا مزح ا!دعاماب رضواضو رع تق ار- الازاعأ اهعقاو_م

 و لل-ةثالا ودب نكسرتأ هب «نفطقاو فغلل فذحلا لو.ساح قف

 ا هلة فرح نءلسنو ءاك اس2 ةذ-رصقلا مف كءس>و

 ىود> هلز- ة-واذ- هدوقو « ىرح بنس قكاذ نكل عل طةلااذك

 اذنرا هن و خلل رس و م_فالاو «ء لءاأك قاس لا

 ىدهلا لو ىلط رد طقسأو ندا 3 دع أعباس 3 ار | قف س5 و فقوو

 ا 1 قفيعكا مت سان لا لع ب فسد سس فوذوملل كءطقو

 ادب ههرثهملت ناوءف عضوو 5 اهردصةرورذال مرخااذو لسو

 قام بار ءابرغللو * هرتشو مز-خ نايعءافم عضوو

 ىذمدتو صةعده.5 صقنو مرخو * ماو مصقلاو بصعال نئلعاقم

 «فاحزلا ىري لاعلان مىرحأام 5

 ىوسالو فذع رسىلوأو نم *«نرءضأ هعطقاهدو مرخا نك ثءشو
 ىذا فلتءءاف ءازحالا تريغت اهب رضواضو رعلةاوحواردصق

 ىرح اع اهم صدخلا امتءافو « اهلصفو داةءاوءادت|لمقف

 ىياخفلاا كلذ عدب ال ىرعم عوص 5 ملاسدول ست روفولاد نت نآف

 ىد :م زمرلانو باقلالو هل * ا يد او

 طف ثاث لاددفنع_تارتءاغو « هيرضف ضورءلاف رحل والاف
 اصقلاال عراهاند ىغامهود> امو ه-فةطز فين ىيد 4 اهفرحم

 يي ليوطلا»



 او:اىعرع تاس أ نمةد.صق ل اوهنمتءدلاو عارصملا ىنتءاامتذ

 انتعاي قرفلا ل ءابرشلازدهلا نم 5 هل*هو ضو رعأ اردداارخآلةو

 لا

 انو تفلوذ وأ" م بردو صو زع هودي تدءازح الا ىل ياذا

 0 امهريخأ 5 نثاعتل» الا اهو :رهزب

 ارطناثائلاورطشلا م ءزم اوه « هقوفو رطشو هئْزح طاقساو
 قدها ء يك سددزوةازاو># درت نأو فو-هل-ء.:اث>لوزلال

 قىأى-هرزنوهو ىربك-نو « عباسو عن رسلاب ناز ونحو
 (درفنمللا فاحزلا)

 000 41 وافافاحز *# هعداستلا قرح ىناريغتو

 الولا ىلع ضقاو بيترغلا ىلع م. 3 ام_ودق فذكاو ناكسالاب كلذو

 ىذتقاأعزاكعد اف صقوو نم 5 أعم ةمرامفالاءز-4ا 0 0

 ْ ا دقفالاو نكسي نا فذحلاىأ « هبطالا لم هة.عنارو
 ا قسقنان زكاسلا عساس للا طوةس تفك وي نا مث ضدقو تصعو

 (جودزملا فاحزلا)
 ظ ىفانلز-كاوهرامذا مدة 5 نأ دعب و لم نيا دءب كءطو

 | ىوتدح باءلااذ لك ص ةن تصعلا ىرح ناد_ءبو لكش نب دعب كفكو

 (ةفناك-لاوةءقارملاوةمقاعملا)
 اذهساةمقاعملاءات>درفلاوأ «اخلاامهلاءمحتساناسسلااذا
 ا> ناف راطلاو لق ةزدعو ريو تابوت اهنا 'وألواال

 ىرين أزاحدقو دقني ىمىرب# اهو زحو ىنهاكودعب لح
 اعد ةبقارع لك اهعب زاب * مرطش أديم نيدضال كءنهو
 اثتاه أ اهبىل_ءفاو اهلمك» « اهلة جر طرعأو

 (ءازحالا لاع)



 الين

 هاوةك لخدلاةكرحىاالتخا عاشالادانسو ||
 رئاغ ة.ءاهنم داوىن + تدصاف اء اممءاودرط مهو ٍ
 رواغتلادنءءارجارضم نمو *« اهلك ةعاضق نم اهوعنممهو ظ

 هلوةك فدرلا ل ءقامةكر>فاالتخاوذكلادانسوأ |
 نءنوء.عنهغو.عنأك «راو-ىلعءا. لاحبأدقلا 4 ٠

 نع مون ىف ةماجدي 0 باع ىت.ؤاخ نين ىناك

 هلوقك د.قماىو رلال.ةام هترح فال اه.-وتلادانسو

 قا ىعارلاب سمل ىن علا ا رخام واخ قامالا حافو
 ًِ 3 ندصنلا م رلاىكذثاهنعةباذش ظ

 همدعو هأ 1 ىلعو دهم ان دس ىلع هللا ىلصو فاؤللاذهقةاندروأ امر خ1 | اذهوأأ

 (ةء> و زخلانتم) ريدك امملست سو

 (م.>رلا نجرلا هللا مهد

 ىفلا امهم ردن نا رلاو صقنلا اهم ه-طو رع ىمع#نازيم رعُللو

 ىوسال يعرف نيأز> نمفاؤت « اهلك ءة نسج لق هسعافأو

 ادب سا لس.ةنامتأد 00 كرد فرح ءرالاق ةطنلوأو

 3 ارتماالب اقر تدزنادبو لوو 4 هدضؤفالاو ناس ىتمف.فخ

 0 رح ااممسنح نمو لعفك « هد ضو عقب عومدك مو

 ىرتنذا قوسوللم ,5 سلاوفي 0 ىعام_سلاوىلق همسات

 ىو امرشعلا: تسلا لوصأ نتالع# اوونتلعافم ن ا.عاقم ناد

 اوسام-هيعقوك ةم-مىنوكر « ادفان>راود اممه_ستداصأ
 ' افولا اهداّدعي نهالو_تطدبالو «٠ اه -مت.عام-وق ىتارثازاخ
 اثانةهزسحل ءزحد عتالوأ «" قاذف رئاودنزاسلاىلاب ترف
 اطوودلنزنولد رعت ض> تا> د م17 هلو ر-هزنا نكح

 ىرثام فريذأ نيمث# ! سؤ نعت #* او ِءاط ك-!ءعدب كنب زعلو-طو

 911 0001035116 .٠ 4 تجاه قل: طلال نا "تا ركل ن1 هكذا 5315016 طقس نكن 013717553727777 تمت كفل
 وع عساس 2 ا



 اهي

 ىراسلاء-امصهىبع لضرالو « اهلا ضرأفز رلاضفال |
 هأوقك هلع اع ؟تدملا قلعت نمضتلاو ّْ

 قى اظاكع موب بادص أ مهو 2 مَع ىلعرا احلا اودرو مهو

 ىدهن :ظلا نس مها ندهش «تاقداص نطاومموأ تدهش ٌْ

 هلوقك مدو رسال ىرملانالتء اء اوقالاو ْ

 ريقادعلام الحاولاغ لا 0 نم موقلاب سأنال

 © ريصاعالا هسمق تذقت بقثم « هل-ةاس أفرد صدق مئاكح ْ

 هاوغك مذا عفهريغو عنف :ىر#ىلا تالث+ا فارصالاو ا
 ءاكملا ى ىل-ع نع * ى < مالك ت ءنمناكتنرأ ا

 ءالدلا يه ىلع ى و3 ىو 2 داودمإو هم 2 ىلع فر-ط ىف ىف ْ

 1 هلوقث رسكلا عم حخفلاو ْ

 ءادالا تادعذ ها وهدم «ىلب] نا ىلع ددر ىنرتلأ ٍ

 ءاديهاش نمهللا كامر م انقنأأل هتاشل تاقو ِْ

 هلوةك  راذلاةب راقتمفو ر< ىو رلاف ال: اءافذ الاو .

 نقئاامالعرىكششيال « لمللادخ ىلعءاطوتاند ظ

 : هاوقك ج را ةدعاةمفو رح هفالتخاةزاحالاو ||
 لدلق :انكلانا ىدي كلع م« كالاممأنك:ملناىرت لالا
 ميءذصولقاا عادي ماقاذا « ةظاغو ءافحهمل ءاخنمىأر

 ل تاك كا فو الست اريام فالتعا دانسلاو

 هاوةكرخ - الا نودنمديملادحأ ف در وهوفدرلا ا

 هصونالواع .5> ل راق 5 ال موعاف ف تنكاذا ْ

 ه-صعت هوأ ءءءارو ادق للكلب طباسفاو ْ)

 هلوةكر ١ الإنودامهدحأ سدس ص ءاملادانبو ْ

 مالا اندةءاهفدنخن 33 نجاح ىل | ا اداب

 7 ا ا “ا
 1 تع و

 ريجدم همم بتحصصم " 19

0 
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 ضعب نمنوهأرشلا ضءب و شازخ .ه ان ذاةو رعدعب ىهلات ده
 هلوقك نيللاب ةلودو م هذودرعو 5 ه٠جبىلعلا ىقال ىتؤالا 55 هلوقك ءاهلايو

 اماذءانسامدعتالدقو « ىنت أرذاة:.ث تلاقالا

 هلوةكنيللاب ةلوصومة مو 7 0 أياوعر رابدلا تةع هلوقك اهلابو

 بك اولا« ىطن همساقأ ل ملو ه بان ةعمأاي مهل .أك

 اريك اوذ الا ءاعىد اي :رثال هل ل ىف ءاوةكءاهلاب و
 هلوتك هدر هددقمةن النو

 مداه داو لدحامأ م أةين ارد" :
 مرتك طن نو ع ىلاو نالت ايل زك « هلوةك ةفودرعو |

 رمان فءصأ| ىفنيال كا < نأ تعزو ىنتر رغو
 هاوقك 0 امتار عسب رااهيف تاو ةءف ذاق لك سواكستملاو
 1 رح ثالثارمف تلاوت فاق لك ب ك ارتملاو 5 رم هلالانيدلاريحدق

 امسهتدتلا اون ة-اق لك كراش م ضاوام ف تأ ءاوقك | أمها

 : .هلوقك ناتكرح

 ىلسنعاهاوهنع ىداؤف سلو 5 ىوهلأ نءلاحرلاتاباع تاس: '

 هلوقك ةكرحا منك اسسب ةمفاق لك رئاوتملاوأ|
 سعد بدغم لكرهرك ذأو د | ارد سمشلا عولط ىف ل 31

 هلوقك اهانك اسعتجا ةيفاقلك دال
 روهدلاامم<روب ز مأ ترفقأ مهراددذه

 هازةوأ زح رلاو طبلاك ه.طزاح ءزحرخآن اك اذاع وملادتولا«هيدنت 9
 كراد. لا عاج ازناح ى .كاو فيقخلاو لم راكصه_:.دوأ لماكلاك |!

 | سماخلا ف نماوالا عم سواك ملا عّمجا اًرحرلاو اطم.نلاك هلمخوأ ب 5 ارئثااو

 هأوقك ىنعهواظةأ ىو رلاة 20 ءاطبالا اهب ودعأا
 ىراسلاامبىرسنالربعاادمقت ع ةلكمعاسرخ فش ديلا عضاوو
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 هلوةك ة>وّرفمةكر عمو « هيطاخأو هاو- ىكدأتأ ازاذ ءأآ

 اهةفاو هئارغضءب ىف * هتءئمنمرفنم كدوب

 كوك ةموعدموأ|

 ومو :بكام سان ا لك ه.«.ةف 95 ىم.قىل اغا ىنعد ىمتالابف

 ىهلعن كارشنهىندا|توملاو » هلهأ ىف عيصمُو را لك! هفوقك ةروادكفو |
 [يةفاونك افلا وكب ١ 2 داا4 كرس نع ءئدأن ترحوهو جو رمل اهثلاث

 فلالان ىو الة دمع وهوفدرأا اهعنارىهلءنكءاي ووهتو:سع] اواووأ|
 اقر ١ ل ءالوتكا||

 وهو س.سأتلااهسماخ و و>رسك اولاو * راض ناي نرحل ادم "35

 ْ ظ ليتل و رااذلكز هنوك:و فرح ىو نلاآش وهنس نفل ظ
 اي اريمض ىو رلان اكن ااهربغ نمو *« وملا_سرهدلاو مايالا ىلع سلو هب

 : الالو ريخ موألا ىف كلا « انبامعوالا قك ىتامول:الالا

 اهتامد نم ىتنأ ىولامو لماق د« اهعفنةمالملا نا العتوم
 ١ ْ 22 هلوقكهضعوأأ|

 ظ 5 اههاكل_-ةءالثما.ةٌدشناو 5 ا.تعقنوأ امدسقل|امتمش ناذ

 | ” امداقملالاصةلاو ضاختتاذد ء>الالقعاف القعناك ناو
 اهتاكرح ثااثلا ملا مالك س. .انلادج# ار6فرحوهو لدخدلااهسداسإ|

 ظ لولا هك رو هوذاغنلااهمنان قلظملاىو رلاةكردوهوىرعلا نأوأ تساآإ

 ا ءايدكر ع5 ف درلا ل قام ةكر - هو ودم اهدا هلونو هيون س< وأ اهةفاومل ا

 [ةرسذك لمخدلا ةك رء>وهوعايشالا اهعباربوح .رسءاحو مش »ني شوىلاءلا ١

 [لءقامةكرحوهو سرلااهسهاخىلواطتوا و هحفو عفادتلاءافةعضو ملا. مال

 د.ةللاىو رلا ل ..ةامةكر-وهوه.ىتلااهسداس ملاس نيس ةعفل سسأتلا

 طقتثذلا تدار ل هقذءاؤاح و« طاتءاومالافلا ن اذا ىتس هلوقك |إ

 هاوةك للاب ةاو دوم ةدرعةةلط ءةمسعست اهءاوفأ عسارلا ||



 اراد

 سن نإ رثلا نوب رغلكو * انه نامزقمالايااعأ
 هلوةكري ختالداب واست برضو ضو رعلك ىنقللاو

 لءولوخدلانيبىوالا طقس « لزنمو بح ىرك : نم افق
 أ زج راك عم رارعلا فامتءاغوإلوالا عارم رخ و هر ة-ؤمءضو رسعلاو
 ْ قءتراغوىناثلاعارصملا وهو رك ذءبرضأاوإن ون الثو عد رأاهءومدتو

 ا 8 0 هيتس بأ | 0 -« ولو . ا١(س - 35 1
 ١ لع ١!ثتددلو |هز> لك« فد * : 5 توما 2 هعر محو ماك اك هةعستر غلا |

 [| م_غفاحز.. ف>و زىوش>ءزح لكداةءالاو مر اكهودح غهعمت# هل عد

 || ىفةياغلاو الالتعاو ةكوذعلل ةفلاذع ضو رعلك ل_هفلاو نياك هب صتخع

 || هف هزاود عم مرا نم إ_بءزج لك روفوماو ضو رعأءىفل_صفلاكبرذلا

 ْ برضو ضو رول هر لك يبت اوهمف هزاو>- عمفاحزرا نه لسءزح لكلا لاو
 ٠ْ عمه دايزلا لاع نه لسن لكك رعماو لمدتلا او رصقلاك اوس عقيالا# 8

 5 (ماسقأة هيف يناثلا لعلا) .ذتلاك ه.قاهزاو
 دقواءون١نأ اسل-.ق لرتمل وأىلا تءدلارخ نم ىهوة .ةاقلالوالا

 هتيدو 45| ضب نوكت

 لمحو ىساكل#تالنولوقي ا ممطم ىلع ىدصا بافوقو
 هلوقك ةاكوعاملاىلاءاا نءىه

 ىل<«ىءدل.ىحرخلا ىلع « ةبامصيىتمنيعلاخومدتضافف ظ
 هلوقك نمةلكوواولا ىلا ءا انه ىهون رن حران و هأوق ىرخأ ضءن وةلكو ٠

 لعن ملل .سأ ا هط> .ردددومادك 5 اغمرب دم لءقم رقم هرم ْ

 هلع تش فرحوهوىو رلااهاوأة:ساهفو رحىنثلا ءاءلاىلانمنمىهآلا

 ْ ىورلاةكرح عابشأ نعْئنانْربل ف رحوهو لصولا اه.زامث هيلا تدسنوة دمصقلا |

 || هلوقك ةهضدعب واولاو «اباتعلاو لذاع موال ىلقأ « هاوقك فاالاق هءاث ءاهوأ]

 ْ هلوقك ةريسك دهب ءالاو « ومالا ميأثنغلات قس هلا
 هلوقك هك ا اا 5 لزنتلانءاوفسلا تانك هلأ

 هج دوب همام 337751 9 للا را 17ج ٠ حت وتجار 5077 720777- ضل "20773 - ع تسهل ع >< د

 5 ب



 مق

 ةممنمو ىمحعاس نم تاخ داع راد ءرىلءا>وعىلءاخ

 هند 0000 ا

 كمت أءضقءاخ و 95 1 هتدد و رسأو زعم ىلا“ |

 ةسعل ١ رآوناضو رءهلوتارعناغناعاف هؤارحأو ا

 هتداو" انا الا ل نال برشا

 رماع نهنأك امنأك امدعب هم احاضاللا رعاعانءاج

 همم لا نبكو رع لوالا ةثالث اهب رضأو ةعهمةو زم ةرئاثلا

 ناولملا ىلم ل)ااهاسأث د3 + نا. عره#ىل اراد

 زوهدلا مترو زعأ 5 ترفقأ مهرادهذه 31 ةدولاذمو زكى ا

 سيار. حرم *

 نمدلا واهل الطأ نمد 5 ند ١ اوم راد ىلع فق هدا م علا |

 000 ارقتللق تم اوصب ثدرابتكا هند و نالها ناحلاو
 مهدالا ءكاذ ىنوذربوأ « مهردالا لامجلام هتبو زئاحهوث-ىفعطقلاو
 اوكلاسدةةماهتزوغىف 5 ىف نيمأل ل ات هلوةىاءو>ادقو

 (اهريغوتاسبالا باقلا داخل

 ا لماكلا لو“ اك,صةنالد برضو ضو رع نم هنرئادءازحأ فوتاام مالا

 | بهذامو رح اوأل ب وطااكصض ةئ:امهئماهأووسااممهةرع ف ىفاولاو زن حرلاو
 || تهدم اوماثلث ىهذام كو يا اوهفصن تهذامروطُدم او هبرضو هضو رعآ رح

 ْ هلوةك ىو رلانهدن رمضهضو رعت ةلاخام

 موه هك.ننع نمةيامصأاءام 5 ةلزنمءاقرخ نمتء«وننأأ

 هإوقذ هدا زب ةيرض قأ م سس

 نامز أذ نم هتانآت اخ ع رو اا تأق هرعو بدمح ىرك 3نهكئامق

 .. ناهر ف اص« فرو ز اك تدصأفاعرلع ىد هد ت2 تمد أ

 تبدسع ماقأام مي-ه4 ى دأو *بو* سا هأوقك صقتوأ 1

 2 0 دوور دع جس جاع ع كح نوعا جينس
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 ير شسدلللسس 0 سس سس ع سس ويس سو سس سس

 هتسو فوذ مي ىفاثلا |||
 ىدرلا 'لاذنود نهنآو< مأ 5 منت [لهم لهى :رعش تمل ظ

 هند وأولثم اهم رضؤ فود ةيناثلا |

 مك-]هءدنوأ هئماهصتةلا * ماع ىلءامونانردق نا

 هتيبو اهلثملوالا نابض اهلو ةعصصةو زج ةنلاثلا

 انرمأ ىو رعغأ « ىرت' ذامىرعد تا ظ

 هتدب هروصةمنوءضو زم اثلا ||
 ريسي ٌميِضغاون « وكنت لنا تاطخ لك ظ
 ابو>و و زج نيت رم ناءعاقم ننال عاف نامعاقم هؤارحاو ع راضلارمءيىناثلا |[!

 هدب واهاة ماهم رضوهحوع ةتيحاوهّضو رعو

 اداعس ىوهىعاود يي اداءسىلاىناءد

 وزحم ىترم ناعف3 بم ناعفت_سمتالوعفيهؤازحأو ىضتقلاريثعثلاثلا ||

 همدد واهات رضوفد وطمودحإو هرصو رءواب و-و :

 2 و ناضراع عي أه ا !قأ ْ ا

 هس واهاثماه رضو ةعمصهدحاو هضو رءوأأ

 لالي ايل يدعوا أ هب صرنا ممورطللل |
 لومالاديسلااذ ٠ لوقأا منال . هتبنوثمعذتااهقحي وأ[
 برضأ ةةسوناضو رع هلو تاصن اء نلوءفءؤاز> أون راقتملارمشء سداخا ا

 دنس واماتم لولا خ ىلا امبرضأوةح#”ىلوالا ا
 اما .ذاب و رموقلام :هاقلأف 5 رع نب ع ميت اه

 هدب وروصةمىف املا || |
 ىلاعسلا لدم 0 »* , تاسئاةونوملا ىوأب هو ٍ

 :: ههوفوذ<«ثلاثلا 0

0 



 1 : - : امه

 هتبب ونبسمو ز<لوالا ةثالثاوب رضاوةعدصدو زن ةدئاثلا ||
 ناقسعد اهرراريخ #_تاواعب راىل لعاب

 روت نات ان 1 لعم 4 ا راذتا رع . هدب واهله ىن املا (

 ”نءاذهنمنانك.ءلاه,تكرقاملام هتسوفوذعو زعثتلاثلا |
 هضر راعاو نيرمتالوعف م نأ عقم سم ناك تان او عد ءرسسلا عسات || ا

 ىواط» لوالاة: الث اهم رض و ةفوسكم هب وطملوالا ةّم-هن رضأو ع ءدرأ ا

 قارعىالدماش ف نؤار « رلااها هىربالىلسنامزأ هتدب وفوقومأأ
 لو< مهتس«قاولذم « ىذغلاتاذي مسزىوهلاجاه هتنب واهل ةمىناثلا |
 ىعاممأتغلبأدقل الوم « انحلال. ةلدصقت لو تلاق هدد "دلما ثلاثلا |
 هدب واهاثماوم مو وألا + 8 و. ةناثلا :

 مءفكالانا طالوت « انددو> ولاو كسمرشنلا ْ
 هل واهاثماهع سنوةروطش مةقوةومهئلاعلا ٍ

 35000 را تي كو را « لاوبالاباهتافاح ف ندضن» هأإ
 ناعفت-مهؤازحاوح رسنملاريشاعلا « ىلذعالقاىل-حرىحاصاءهتنوأ|
 اهب رضوة عدم ىلوالا هنورمضأ هرزلو ةضي زاعأو ردم ناعفت تال ْ

 اورعلا هريصه ىف ىشفي رمغلل 8 المج .لارالدبز نانا 9 ةدرو ىوطم ْ

 ةلاملاد رادلا دمع ىءاريص « همي 'واهلثماهب ضو ةكومممةقوق وهةئاث ا ١

 رشعىداكا "دس ألي راع هبت دا ولقماوج ذو هو تف ولكم ْ
 ةثالثةةض. راعأو نمترعنت ال_ءافن] عفت_-منتالعاوهؤفازحاو فيفحلا ||
 0 : واها:هلوالانان رضاها و :«هعىلوالا ة نهب رضأو 1

 لاطعأ اب هب ا ادرك هن ودا ف انرد ب ام لهأ لح )ا
 هدم نلوطمم نا و افريسغتو هواز اوح ثيعشتلا هتان و 6 1

 هايحالات مم ثءملااكا 575 ت.ء حاوت سا تام نم رشد

 ءاحرلا ل_ءلق هلاباغساك هب اك شم ند اا
 ع لوس ميه جهال جي هت 5



 اكذب

 رج اتت : ىلاو - ممة.سدقلو ١

 حاب رلا فاتةعادبأ 5 هماقمنوكد تا همن . ولاذموزجىناثلا

 لمء-ة2ئواع_-دكم 5 نك: اذن ,رعَتق|اَذاو هدد ,واهلثةثلاثلا

 تانسحااو رثك أةء عاسالااو دك 5و ضاذاو هتيبو عوطقمو زم عدارلا

 ةدحاوهضو رءواب و>وو زم تارت س نا.ءاقموؤا زحاو ج زهلاسدانلا |

 هدب ءاهاثملوالا ناب رضاهلو ةديدص

 ردغلاو حال مالا * عسل ىلع ل :.مأفع

 لوثدلا روظلاب مم يضل غابل ىرهظامو هتددوفو د ىفاغلا

 ةسجهر رضأو ةعب رأهضر راعأو تارعتس ناعقّدسهؤازحاو زج رلاعساسلا
 هددل واهلتمل والاناب رضاهلوةماتىل والا

 ريزلا لدماهتانآ ىرتارفق « ةراح ىملسذا ىملساراد
 دوه*دهاح ىنمساقلاو « ماس رتسماهتمباقلا هتببو عوطةمىفاثلا

 هدب واهاتماهم رضوةعدصدو زر ةمناثلا

 رفقمو رعمأنم * لزنمىلق ياهدق

 هتفم وب درشلا هو ةروطتمش كال
 « اهتدقاودتوانازحا جاهام ع

 لمرلا نماثلا +« عدد اهنفىنئملاب « هستدب و برضلا ىهو هثومتمةعبارلا

 ةفود_كع ىلوالا برأ ةة تو ناضو رعءدهلو تارمتسنتال_ءافهؤازء> و

 كعذف د ومأت لوالا 2 اهم ضأو

 لامثلا بد : وأي وهانغمرطتكلا ءكدعب افعدربلا قكم لثم

 هد و رودقمىناثلا

 راظتناو ىسحلاطدقهنا « اكل امىنعنامعنلا غن
 هدد واهلثمْثلاثلا

 تمتداواذه س أر ىدعب باش « اممتحال ءاسملات لاق



 نيل

 مهتم سرادقاولذع « افععسرىلعىفوةواذام هت واهل مىناثلا |
 هدد , وعوطقمو زعثلاثلا

 ]| يمس -قداولاع نطر.اث الثلا موب 5 مد اعيماغااعماو ريس

 هدب : واهاثماب مذو ةعوطةموو زعم ةثلاثلا

 ىاولا جوك ازافق تأ « لالطانم ى هولا يهم

 0000 | ,ناسورعدلو تارغتس نتطاغمهئازس اورفازلا سارا
 "هدد : واوا مأاهم يىَص 1[

 0 ةىصعل اهمال نو رق ناك كك اْغاسهقْوَت مغانل

 هتيبواهل ملوالا نان رضاهأو ة«*#هو زرعة يئاثلا
 قا نهاو كلم- ن ك:اًةعم رتلعدقل

 هدد : وبوص »هو زم ىلاثلا

 0 ىدصعتو ىيضغتف «ء'اهرماو انباع ْ

 هن رضأ و هذ زان هض ناعم تام قا قافتم فاوحلاو لماكلا سماها

 هقدب , واهاثم لوألا هل“ هانت كوالا د ةعسلا

 ىر كيتو ثامن تلعاجو 7 .ىدنن ءرصقأ اف تود اذاو

 هتددو عوطقمىف اثلا

 .:.الايخ نهدنع ديزي سدس #* اهنلغ نوع تلئولاند اأو

 ّْ | هتيب و رعت ذأ ثلاث |

 ردا تروم 5 لةاعفني:مارب راب دلاخآ

 هت واهل ملوالا ناب مضاهأوءاذح ةدنا هل

 برت رأي وش أ لاه 5 أهملامماععو تفعن مد

 م هت»سو رعذمذ-ًاىلاثلا

 رعنلا ف جولازنتيعد 8 01-2 سأ نم ع م]تنالو

 هتدد و لفرعو زم لوالاةعب رأ اهم ريض او ةدهعذو زعمتلاكلا



 م

 ه-ضو رعو نيترمنا.ءافمناوعف ناءعافمناوءفهؤازحأو ل.وطلالوالا ١

 هددب و خم لوالا ةثال' اهب ريضأو ةضوءقمةدحاو

 ىضرعالوىلامعوطلاب كطعاملو « ىنقيكارو رغتناكرذنمايأ
 هلا واهاثمىباثلا

 دوزتملنمرام الا ثأانو « الهاجت نك ام مانآللا كل ىدمتسس
 هدد . وف ودع تلاغلا)

 امو رلاني رغاصاوم.2:الاو #2 كرو دصانعناهعذلاىند اوء.ةأ ع سس حس

 هض راعاوأا و-و وزب تارمعدرأن اءاونتال_ءافءؤار ودم ملا ىفاثلا

 هند و اهاثماهم رضو ة« هك« ىو الا ةةهب رض أو هثال

 رارفلا نبأ نيأر كلاب « امكن ارش ملا
 هدهاو 10 الئاهب رشأودقوِفع الا ْ

 لاوزالرثاص شدعلك # هثيعءأرما نرغبال

 اشاغوأت نك اماد_هاث م« ظءاح لل ىنأاولغا هتسواها ثمينا

 ناقدد سك نمت>ر او« ةتوقاءافازلاامغا هتسورتبأثلاثلا ||

 0 ا ا ا

 ١

 هتبو اها ملوالا ناب رض اهأو ةنومذعةف ودع ةثلاثلا |

 1 هم23هقأس ىدوت ثءح * هب سدعب لةعىعال +

 اماغلاو ”ئدذهلا متقن © اهقمرأت رانتز . هنو ريا ىفاثلا||
 ةثالثهدضد راعأو تارم عه أ ن نلعاو ناع ة2-.هوؤاوحأو طبسسلاثلاثلا ْ

 هدد واهاثملوالانأب نسال نراه كوالا دنس يورو ظ

 ' كلمالو وىلءق قواها ل .هاديكن«نيمدأالراحا# +

 هدد وعوطةمىفاثلا ْ

 نوح دمي لا ةقو نيم هاذ ر> أ ىنامك ءاوعشلاو ةراغاادهمأدق ض]

 هت ولاد مو زعهلوالا ة5 الث اهب رضأو ةعدصوو زم ةنناثلا

 مك ا رعودب زي دعس تاعخام ىلءانمذانا
 رولا



 الون

 ناباب و ةمه-ةمه.فلوالا 55 لكوتلاهبءاءو قفوملا هللاو ىفاوةلاو صو رعلا

 ءازحالا|متمفل أد: ىتلا عييطقتلاف رد |اهتمديالءام_ثأ ىف ةمدقملاو ةكاخو

 ملام كرماوةكر 4١ نعىرعامن 2( 5 !اف(انفو.س تءل)كلوق أوعم# ةرشع

 كَ 5 له تيسنأك ريهودغك هد فخ تدس نأ أسودعب كرد ا معرب

 58 يع امني ناكر مو 5 كة كو ل 5 1 هى ا عب : ناكر مو

 اهدبعبعنرأو الا لا 1 1 باه ك عدت الدوم أ ق فقورقم

 ْ اهنمو ( ةكع< لمح رهظ ىلع دأل) كلوقاوءمي نتاعاك ىربت ةلصاقن 5 ْظ

 ةمعاسسةناعونامساوننأ-5 وا مكحو هعاطفل ةمزاسك ىهفو - 0

 عراسضماف فورفملادنولاود نال | عاو نع 5 1 ءافم نإ |.ءقاممملوصالا

 دن ولاوذ نل عفت ءتالوع-ةمن اعاق تل انيك ناءاوعورذلاو

 روعلا فل أ: امم مو ثةلاو فما ىف ىو رفملا

 (لاعلاو فاحزلا باقل ىنلوالاب بادلا)

 : فلا: لاو لوالال+دمالو موزلال مللت امعالا لاو د, ص ماكشرت» 00

 دمت م» سوسو ودوم معهم 1 راعكالاو اذ ا ل | ىفان فذ ني-حلا ةءئاٌعدرفلاو نع ند سداد 4

 ص.ةلاوانك أس هعبار فد“ 4 كاواك هه قش لح صتولاواكر < هناكسأ

 فذ> ف١ لاو اكره مهفذح لقعلاو يراك !تضولاوانك اندسماخ قدح

 لزخراسممالا عموهو لح نيحلا عم ىلا ةعبرأج قد“ اولاد ١1 ةعراش ظ

 بدسةداي زف هدانز لاعلاو صفق: بصعلا عموهو لك ش نيا ع 10 لاو

 ديوةرخ 1 امىلعن 3 أسفرد>و ل-فرتعومدتر هر 1 ع ىلع فرقد

 فم فخ تهسن اهل صآق#نو غمد سا فقد تفوزخأ أم ىلعو ل. د:عومد

 هل_قام ناكساو عوملادتولا ن 5 اسفذوف طق بص»لاعمودو فذح

 فديحو رمق هكر مه ناكساو تيسأ|ن 1 تلا رطوعاف

 | ا تلا عساس لاناكساو ص ا ,ةمو د -- ع عوددم دو |

 - (ا«رضأواهضي راعأو روخلا» اه«أ ىف لالا بام ل 1



 اندألا

 ا«رثنلال لءةوأ ةدئاز « امل_ءقنم ةيطرشنإ نونو

 عسوهملا اذىلعةأثالل بق نم « عزاضملا ة.صاننأ كاذك
 هيثثأممرال كد نم اهندد »# هرم ثأاموأدواد نمواولاو

 لو-ةم نظفحاو وار علو * لو وحال دة تئثو

 (تاماكلل نم هاصووأ هلصف._< اعف باو

 اوس فوو ناكر رم ةااوذنكس 10 امن ل اس ىد شال

 دك ؤمىأدق همق ل_صقلا 5 ادتاو فور عصام لكدف

 كنار عم هنامو كلعتل <« فسحاولدم نيظفالاب ناو

 اهصنماواصق اعضوتدر ءأوأ « اقمحأ ف د>ةءاك- !انناكوأ

 ىلاو نء«فو مالنعىت> كك « ىلعواملا ماهفةءاأع لصو

 هأو صوم نأ-: نمو نءو قد « هاوصومنك:وأامةقوصوم

 تدندق ل-صولاهنمعرمسكو « تاصو 'ربام_صوتاذو

 ل_صواضي أ !بلاطوأ لقو ه ل_صت7برد_هدامدزثناو

 (يلعتاف اها نم اهاثام « اموتااذ)م طو رشأاقو

 ل_صوناللكري-ةب3_.فرط « لص<دقاولصو هي ردصملاو

 فصرت هل ىحطا ىف م.سرلاو ف فورءماع”ىمف لدوأ و

 ىلعلا ىحت رم ئوال مل !ىكل اسما ىل_عل-_تد_ جم هم-ظان

 ةثامئلثو فلأد »نم « ة:ماعروو-كلاعدارف

 اررءادن يح هلامكح ياارسد_ق ىذلاهل د # او

 (ىاوقل أو صو رعلانف)

 (ىاوقلاو ضورعلا ىلع فىفاكلا نتم)

 (ممحرلا نجرلا هللامس)
 دهاند.سىنعمالسلاوةالصلاو ماهلالا ىلع هلرك_ثلاو ماعنالا ىلعهلندحلا

 ىلع فاك فما ات اذ-هة(دع.و) مالعالاةداسلا هءصعوهل آو مانالاريسخ



 انيلو

 لدرداصهضء.ىف ئمهلاو + لأت و ماازككح :أرماو

 ضايقلا ىلع فرصتامو * ىنادسلاو ىءانارداصم
 فدرتاولاق5 نمواودء«و + فلالا دازتاو_ثحهتامىفو

 تنثأ اوش>واولاتالوأاذك + ةسحوأ راسا ىلوأ ىفو
 ىوطصت ريعذ ىلا فضدمو 5 بصخ مناور عىف جار ,.طو

 هيفاقىف أ: تسلا اهار جاو * ه-.ةاقوألأ كاد ىفدرت لو

 (فو رحتان هفذما_فبابإ
 ل-صح ةثاغتساو ر- مالك ل 0 دك

 ءيلؤاذك ىل_عنمو وذ 5 هاو 1 أوأ

 نعدم ريسح لك هسملع صن د قب ىلعو نم ف فذ -كاو

 اهنةمست ماهقتسالا زمهنا « امةَذد_تاردصلا تازمهو

 امدقزم-ع معقل !تاطنا ام لءمازهه هللا مدي فذحاو

 فد هيدرتناوأ ايددع وأ 5 فذ>دقناةزمهموةرهج

 الوأءاحرط_.بلاىف نايملو ب الصحدق دلو وبأ ند

 م # اهطاق سا فلأب * مسرتزه_هد هب نمفلأو
 فرعاهفذح ثدنأتلا تلا ذك ىذواولا عم ىضاسملا اأو
 ناقر-غلا ىذ هلالاو هللاو + نجرلاو ثر-4اىف كاذك
 فذد_>ا مسرلا نم هءقاقلأو و فرعا قدما وايد 3

 تدود دع مسرب اهتم ف أف « تدكر اليو نكلا ل25 1

 فصخت اهنظةحاف دعب مال عم 35 1 در اشالا م .|ىاقلأو

 فلالا فذحانءاهاذهلئمىع# ف رد فداه هكاذك
 بولطم فلالا فذحاوأ 1 8 بوبءأنو لدهءابز ثم

 اقرثنلاهغلأ مدقلا لق 9 امأوا ارح ماهفة بالا ىلامو

 لص# الاهئان امكح نع « مل هتتاذان هو نمنونو
 7276 نالتترازبب حس رووعة لعتخ 61« يل 2 تين ع خدت انلازا 111: طقم تك 5:



 اكمل

 دو َْيَو اهف لح نيلدعبو 3-0 أةاذم نسدل نوددمل فذدحاو

 مدة هكرح 1327 وع * مسراام-رخ" الافزه-هأاو

 اركندق نا صوةئاا ق فاح اوه ىرت نك اسدعب نماذا فذحأو

 (ةئيللا فلالالاوح |بان)
 كفل او-ثح فلأو اهعمر و د فاالاىرن رخ رح - ]و طوق

 ( 1ع هءفءأ الأ م 7 د اعالا ارخآ فردحو مسأك

 ىلوأ ىدل مق ةلوضوم 5 17 الام ىل -ءىت-> ىل ىلا

 كنت ان دعا م هر-فاواو د د 1ك هل ماهل اوأ

 تءدقثالثلا نءفرد> >أوأ 0 تداقنا نووي اهنءنا ءابو

 ىلع ىداجو ىرادكك وأ دع ىل_ءفاف تا لع-فءوأ

 ل صتا هعزلب عراضماذك 5 لآ درمالا ىلع د5 وننون نع

 ىل<بوص:عنب وت لانك 3 لَو 6 مولو اذا اهانمو

 0 عاشوا ءااذك انوأ فلا 8 مسراز ههوأ ثدنأثاهس دلو

 فرصنا اأكمع انأ ىدمع ىف لوقث» كم ا ادمأ م ارممضأبو

 اكل 7 اه أ اهءهرف « علا فراق نسا الان

 د 0 1 كاباهنأو عا فاق : ىل-ثك ن 5 :ناو

 يل
 تت أ اهل هدعب نمةزهه نم دع تادنأام اذا ءاملاو واولاو

 انلعأاعطوو تئاو نّوأ لدم «انك اساؤ .هلدعولا ف امهظفلاف

 درو©لا مر دعب واواطولق دع ذوو نم ىأمأ نك. ناو

 (فو رحا نم دازي اعف باد)
 لةءل.ىف تتأ طافلأرشعب ه« ل ولان _هدازتلوأف
 مهرلا ةأو ناونعا 3-3 مءاوت ساو سدقلاو ننناف



1 

 اره-ض انمو هاشينع امو #« ارك ذ دقاموكهذلا نع مث

 ناد الا ماو-خ هدو د بانلا اد ص دو .داربأ

 مالسلاو ةالسصلا لضفأو « ماسالا ىلع هللد او
 اد_ةهالابانءاح نمد «ىدرلا جام قطصملا ىذلا ىلع

 راخالا ة-هأ ه هس ءد7و * رازع ]| ىذ راهطالا ل و

 ريغمىوالمبلا دم درسلا ملاعلاذاةسالل م ءرلا ىف ةموطنم

 م ةيرصملا هيو د | هن اكد ؟-لانةس رعلا تكلا

 مصرا نوراهلا عد

 ناحالا متادهلالاد_ج « نانملاب مسربأم لسضفأ
 نانذلا لع ة# ىلدع ه٠ ندجرلا اشر ةالصمم

 اوديأبو ه.دومرأت « اودمش نمد-_.هحو هلاو

 مسسرلا نقسانال ابرق: < مظنلا اذ_ميدصقلاودعبو
 (تاثكلاو ءارق هادو 5 بالل-طلا ةمهمس) هادم

 ادارملا عابأ تح عسقن لاو و اذاكتلاو ثحزلا ودرأو

 4 ةز ولا لاو- ابار
 العلا اذاارخ آواطسو ه « الوأنوك.: ظفللا فزمهلا

 فاطعثاو مركاو كلاخأ ت> أوف.« فا | ىنهف لوأ ف نك-:ناف
 تاد> دقاهلاوحأ ع..رأف «تاك ظمأ ءانثأ نكت ناو

 تأ ةهقف دعب نمت دت5وأ ه تنك_سناف ]أب اهوسرت
 لأدلواولأ سو ىلت أ كح # ىل: حص انك اسوتةفوأ

 مذ لدنك نوأ عجن دعب نموع 0 نك ناواولاناهعسرو

 اونمْؤَن و ٌؤاَواذاَوَف لم ه نكست وأ تقف م دعب 1

 0 ناسلاب عمي ءأن 3 7 الوافت اودع وأ

 1 000 نادق# 0 0 نك لعن نم ٌ

 1 ب ع سا سب سس سس سس سس ص عع سس ب ا ا ل ب مس يصمم



 انف
 م مااا

 ْ لد انااك ةئالث اهداد-_ءأ »ع للعمل فئاظواويترو

 ه_ضراءمالد اهل هناا *« هضقان ١١ ىفروك ذا بصب 3

 هيوعالب تاق ال خصاف « هسسبتتلا عموأ لادلامف
 د رامم هةسعام ذااب انواسم 5 نما للسان 57

 0 1لسلدب 0 وأ يب رظن :لا لهأدنعديفمربغ

 ادت ناو هلد-عنع نانا لا قدم ضقنلا دنع كاذك

 هضراع دقامعضرعت انك هضراعملا ف مد هال طدىلا

 ره_ثهسكعو لثاكح م« ريصصي فمح هتاف
 نبيل ادعد_منك. لو * لدلعتلا ددصر نك 0

 امد آ عنم هملد نكح مف 5 اك احوهريسغ نع القانل

 ج رتل الس سف هلةنأ عيمصتلا ب اطم دع نكل
 ل ءاوالاو ران )اة . رط د“ ا نك دانك دام

 نيملا ىف امهادحا|ةقحم « ن رمأ ع نم ثااواها” ام

 لد لملدلا ةماقان ءو * لاعملا رعب د كة اما

 تدان مهتع او.الاوهاذو ٠ تك اس اهنعوهو داندل

 صرغءملاو مدخلا ليلدولا « ضرعت ن علت أمس ارقد وأ

 هاشم وألودقلا» رو ريض همدقم نملمادلا ىسمذمق

 مالكلاو ةردقلا ىسمتنتف *« مازلالاو-هزهتلا كلذو

 42 رمادا :
 باطخاو زايعالا ندع م « بانطالا نعامف ىنتدعلو
 هن رعلا هبأش مالك نعو د هءاهلاو ردقلا عسفرملا

 3 الاد 1 را ضمت ل 1 :ناري-عءنملوحتو

 م-جعأل ةداعا ن نا هرم الل « مهفلا لمسق لخ دنع ءكاذ5

 ارمقوتلاو م.طعتلا مزالو 0 أره_ةح ه_يدخ نظرالو

 +. .: ىو هانت 17



 تلي

 ٠ هدارأ ّش هالوم ها دا هداز ىريت شاط هنرهش

 هرطانم أ 52 غاةد قم 0 رظاتملاو ناك الا قرط ىق

 بامنزا ال 29 اداب ت 8 د بأن طالا نعءامناممتلخ

 نالاداللا رىشعل ةءذاث اع باسلالاكوأد- :ءمروهدم

 ار السباب اعمل ضر ةلاثاإل ف تدرأ

 ريدقلا نمنوءلالاساو « رودقلاو زمتلاب انرت_عم

 'اهسدق نم ىلء وفعلا لمس نا« اهسلاجوأ قر نمامحار و

 1 هر نال 5 0 تباطأ ىنهلا نمو

 نينا للا لدم» « يدشن مراه رتل |
 ه.قحلاو باودلارو ا ةيماكحاو ا اههئرو ةمسسا ق

 « فن اظولا تاسبإف 0
 فسقاوو هلاك نايخلاو وبا بف : اطوام همم لكدأ مش

 هرمضأن كد أبادآ ة ةعمسلا هرطاسنلل م امالا ن -2ةساو

 «يلثالافثاطووع

 هضراءلاولاجالاوذضق:!اوه# هضقانم ل:اسأ ةثالث

 لية لا لع كلا ءءتموأ# ليلدلا نمىرغصلا هعْنق

 ددعلا لوانباصايةوعدت ء دتئسلاب وادهاش نغادرم
 طاغلا عضومني_.عتهد>و «طيضتادقهمكح عونلاذنم
 رقتسا ب صغلءلدلابعتماو « رممادق مهدنعلح دو
 ةقلدلا لاعملا ةماقادعب 5 الومقم هد ورم نولي عن م

 ى-هاشرية لومةمو ضقت « د_هاوشلاب ليلدلاهعنمو

 سا هد لواد_1مت *# هرياكجح م هبوديدهذمو

 لل-ةني مهنعو عوم«مربغو « لقال هريسغب هسعتمو



 لياعتااىذل وق فال ىلع « ىلل_ءلدلا ةماقا ثلاثو

 هضقانملا تال ا,تأءلف « هضراعملااغتءا اذدارأنأف

 اررق ثح ماعلا قو 0 « ارخآ ل آد وأ هضقنوأ

 اعقو د_ةامرداو ازاوعألا 5 ىعدب سدأ لةنلاو ىعدملاو

 هررعامامهتملكركحذو « هرناملا ةياهت ىدل مث
 امازلا مهةر-عىف ل_:اسو + ماكل اوءدعد_هْر_ف

 اناطعل !كيهدم سلؤىلأت عايد سزلا نانا وسلا مح
 فيعت البدودقم نفلااذ « قووقضارتءالان 0
 انقاص نىملاعلا بردمحص « ايفاو ءافل تمرام جو
 ءفصماو اها ل كاعد ا #*# 0 او وو هه فدا صر نمهو

 لامملاذ لهأ نعىتب رغعم لا يمس | للعهتةمظن دق

 ىتاهتلا ىئالةال_صلادعب « السلا عم هللدس#او
 بضقلا قوذ ى رمقلا ترام 0 دلو 1

 م هداز ىربذ شاطأ هر :انانلاو تعا بادآ ةءوظمإ9

 تاما
 ضرءلا ىل4 !تهاو ا اونأ 00

 ل-:اسلا ءاعدل ا .م أبو « لئاسولا فم- الا كدا

 الملارمخ ن مدلل 5 ىدم دعب ىلصأ مث

 ماكحالا ماكحالا د # مانالاىلاىدس ةهدئانرأ

 كدلك امد 4 مم تب عق لأ دع ها نيدب قااهلاو

 هاا 1 0 واس ندلارْلا ه هو

 لثاسو ىذاح بدو سد #« 1 أملا ف ثاحالاترحام

 لاعذغملا لا هد-يف * لا اون)!ىذهللاد_جدع و

 همالع هل ل ض1! |!!دعنمو 5 هدا ةهاهقلاملاعلا

 222222222222222 ل



 ءالالك

 فورم لا نه«بكرم مالكا !نأ ملفاللاة,نأ

 "م صولا نز ينل لضالل تصلا بادآم اذهه

 ميحرلا نوحرلا هللا مس

 هدم ريدخ كول هير نم 7-0 56 رملاىقدر ما نزلو

 باوصلاب لوسرلا ل سرعو 000 ا ام-يفمد_جدعبو

 ' 0 1 عر نآآو 2 هال كلا لشفأ همدلع

 ثدأ| نف مهم هسةنعد د تم الاخ امن ءلاهف

 ىسحوهو 4 هءاعاد_ةعم > ىروةعل ا.حار تاَقق

 ريتعم نعهفتاقئاذ ذآ ىرخ مااذالوقتاونا

 اذإ 2 ا يف مزال لأ اذا ل_ةنال عدس كلاناظ و

 ليقلا اذمذاو مغناكن را « لسلدلا باطي تءداوأ

 ه-ضراعم لهدم لقنو عمم « هضراع ل دم

 هدرونال لالد_ه نأ. ناف «ي هدروم لاس > لواو

 ارا فول فاح كاذو و للدلا نكن تسلا
 دعاه ىذلاوهوهعمو « دنسلا نءايلاخىفأب عئملاو
 عفذي سدأ صخ انك. ناو 5 عفدسمق ايواسمنكي نأف

 اقص ل اءفالقعىلأناو « ىفةك.ال_ةء هء:زاوابو
 ١ ومدتال 0 فاخو_فو هتصغل ءلدلا لة نم عنالاو

 هلوبق ن-ع ندد هاش « هلك ل » ادلا لاط.ا نالاو

 ا 0 تارا ل يطب سراة مالعدات
 ظ اذ.ف نااكذاوملادل ناك « اذا الا راكحم هبال
 لءةلاءافش ل-ةمدو مو « ليوطتلابضةئلاز والو

 ظ لل هان أ نص 0 مفنآو + ف ةرعم نع فم رعتلا امخالا
١ 

 ز17199512:20101115310751381151573:-757/1731 523192327 تن خنت نضوض زوي خ عج لازلت تلج هن هيج ا جماجم دكر رت كوج - كا ضجرو وح وتنص هع 10 ناتاهاالا لوطا وجو . ..
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 ص 2222
 أأرمض ىف و رشاعلا هريغأ لمعي الف هل لصد اعوهاا هلولدمل دة ذا فرم

 ٍ امههمهوهفمةدز -نأذ قوفوو ذر هعىداملا له أةفرظن ه-تءلك وس" املا

 رسدنع يف املا نيمئْرح ىفالا ناله«: سبالاناك ناوولع و ت>اص ىتءعا هئالز اك

 عضولار يت ءملااذاض عإ 00 اهضعب اا ةلالارواعت كمي 2

 4 هيشعلا تالوقلانتم) (ةمكسحنا ند

 ميحرلا نجيرلا هللا مسد
 رهو>و صرع ىهو ريش»أ | # نع معدل تالوقملانا

 ماد س فنا ىلاثلاو ريغ ف امأق دودو هل لوأف

 م«ترااهبلبأق ريغ فيك لاو «ىةتاذلا ىفةمعقلا لمقوام

 ا 3 «ناكملا ىف مسملا لوصح نبأ

 دك طاع ةونأو سن « هفاضاترركتت ةديئو
 تثأف ف ا 34 ةمسقب ةمءه صو رع عضو

 لعشا تاهاوأ ب و5 كلم لةتناو طاحأ ا ةميهو

 ال5 لكح مادامرثأت « العفن, ناريثأتلا لعفن نا
 م«ثعبلابادآنتم) . (ةرظانملاوثدأا نإ

 ْ م.حرلا نورلا هللأ مسا

 || تنك ناىري_ ملاك تاقاذا همتلاوذال_صلاكدن ىلعو هنملاود#اكل

 مهفرعف د زاععالا ىعدملاو لقنلا عن :ءالو لءادلافا.عدمو أ ةكاافالقان
 0 ديلا | عموأ ا درع عسنم هن 0 ثااذاق دن 2 هداه ىلع ل١ ادلا بلط

 قففال- 2|ل.اد.ضروءوأ فاذقلاب ضةنوأاب وام ناك اذاالادتسسلا

 دصأقملا نعالقان ىلزأ مالك ماكدمىلاعت هللا لوقت نايا ءنام ترص نيتروصلا

 || اءاكت 0 ل .ةحمالاك- ]ا دذسأ هنا لمآ د» أايعدموأ

 ] نيرا ةفأ اهنا لعن قالا ضقني وأ ل_.الاب عفد. ةزاووم عنمف

 1 م * ةنداحما فو اما ءاشاس دولا 0 رودقملا

1 

 سس سس سس سلسال

 رج ماو 1“ "جشم لك نت 11 تح مخ افق شكا اح ايل#ق"



- 

 قي

 هلاراشملاواع*مودعوضومالثماذهناداذ_ هو ةراشالا ممالُثم كلذو

 صيختل ادفيالل .دقلا اذه نموهام (ه.سنت )ةكرشلا لمق. ال ث.<صخشملا
 هلولدم طقللا (ميسقتلا) تارمملا ىلا عضولاة يسن ءاوتسالةنيعمةند ر ةدالا

 00 0 اوهو تاذام|لوالاو صذتموأ ىلك اما
 فرطن نموأق ةثااوهوتادلا نرط نم ةمسلاريّتعت نأ اما كلذو |ههتدم ةمسأ

 ىناثلاو مل-ءلا لوالاف ىلكو أ ص خشءاما عضولاو قاتلاو للا ومو ثدفا

 الوأف ر4اوهوريسغلا كلذ ماه: يعي هريغف ىتعم نوكي نأ اما هلولدم

 مساوهو ةمس>امافهربغف تن اكناو ريعشلاياطخما ف تناكنا ةئرقلاف

 ْ هنالثلالوالاهتاوممنت ىلع لمت (ةقالا) لودوااوهوةئاةءوأةراشالا

 ص عفريغلأب ل_صتقت ت ند :اكناواهرعسغىف ىفاعمت سل اهلولدمنا ىف ةكرتشم

 ىلكلاب كح ١ 2 لب نافص خش اد-قت ال ةءلقعل اىلاثل ا!فورح الءاعمأ

 ! الك اذهو نيت ز-اناككالذلف ساو باط#لا ةني رق ف الذم ةمئزحلا دءفياال 0

 ١ نودامهلا قْرحلا مسق:داسفو رممملاو ان قرتلا افهم تاعتلات هلا

 عضولابريعضلا لول دو ةمسمل ا ةراشالاة نب رقب نيعت كلذنا ا: :طدراشالا مسا

 ل دير نات اغلا لوق ىنءمنا اذه نمكل نمت عسارلا

 لعسفلا ند قرفلا ن متفرعدق س مالا مسالا ف الذ ة.موهفملاب لقتسال

 عوضومىلا ةمسنو ثدح ىلءلدامهناو للعفل اد> ىلعدرم الا, راضن | قدمملاو
 ْش سنجل ا لءناذ سنجل ٍلعو سذحلا مسا نيو قرلا هنممل«ي سداساا اهئتامزوأم

 || نيعم ريغل دسأو بث ذك سنحلا مءاناونيعملا سذعأل هرهو< عضوةماسأك
 لدبف 7 !نادفرحلا سكع لوضوملا عياسلا ماالاوح نمنمعتلا ءاجمت
 || ىدعع هدانع نيعتد مو.درع [لوصوملا وهمق ىنعم وها هلم وه ربع ىتعم ىلع

 ||| هتوك راتعاب ىنعع ىلع تالدبام_ممأ ناك تشد فرح او لعقلا نماثلا همف
 لعففلا نباتا امنع ريح ا عنتماوربغلا هل تدب .الةيحنادنهن «.هو ريغلل اأن

 ١ نودهب ردت نك صاح 1 رزاق ةددعتم تاون اوذف قف دق ىلك هل ولدم ظ

 لاا 11 سل هنا ب00273 577277



 اف

 -متوأ لالق:ةسادبرت « مت وأ لقنوأ ةسلت

 ءاعاوأ سنأتوأ لزنت « ءاقثرا زاغلاوأ ضد رسعت
 ه-عزانم الب صلخت نسدح « هعحارموأ ف صو ناءءلا نسح

 ١ «ننكدسالاهت لصف
 مرسلا ىوسى اغتلاالو 5 م-ملاو ماسالا ىفسدأو

 بذكلا ندعي هنمال حت 0 براد ارملا فوبذك نم

 4 ةماخو

 مات اوهدلاىقنأت « مالكلا بحاصل جو

 رام هعا ارب وأ كل. مرو لافلا نحو ن-_سح علط#

 باطحما ل ضف هنوعدب ىذلا قو « باضتقاوأ صاخت ىف ن4 او

 ماقلا رعسع هسفادرا « ماتا ىف نسحلاتامسنمو
 ةدومهلا ةغالملا ةفصنم « ةدوصقملاةل_مامائاذه
 د# قطدملاىتلا ىلع « دعسالالوط هللا الد مث

 راد-الاب ىات_كلادرغام « راسخالا همو هلآو

 نجرأاىلا هل. سوىغمس 5 ناندالال اد اندم

 نورقل ارثاع فصت ممن: 5 نووملا 0

 م هللاهجردضعال عضولاة لاسر هذه) «(مضولا نق

 مي>رلا نورلا هللا مس
 م ةعاخو ميسقتو ةمدقم ىلع لعشر هلي ا هد ها

 نا

 كرت هرعأ للة عب نأ : كلذو ماعرعأ , هل عضوي ا ةوهنيع» صنم عضو د5 ظفللا

 تاصخشملا ليف نددحاو ٠ لكل عوضوم ظفللا ا ذهلاقب . مث تاصخشم نيب ْ

 | لةءدق كرتذااردقلا نود هصو هد د>اوالاداغ,الوموةيال ثم هم هصوصا#

 أ صاعأم هل عووملاو ىلكع _ولاف هل عو ضوملا هنال عضولل هل ا كرعشملا كلذ ١

 7 ( عومج - 10)
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 افلاذع ىفأ ام ىعديو هب « افدارللااو-ةحنأو هلاح

 ادوحأناكقءاسلانمثمحو اددجو ةراعا هماظنل
 ىدفاعس#واماملاو اذكس 4 ىدا درع ىنءلاهذ_خأو

 مي ةفحلاةقرسلا)»
 ىرتادو وام ه>وب ىتعم 5 اريغت تار هاظلا ىوس امو

 ىلاعملا هناشتوأ بتلقو ع ىناثل الو“ طاخوأ لقتل

 000 « ءامفخلا تسحي ةلاوحأ

 : ايةقالا

 مدي كادنمالار مالكا نعي نأ سا.تقالاو

 ىباعملا تانو لود نابرض مهد_:ءسأ.:ةالاو

 هانعمالظفالا رذن ريسغت « هاوسوأنز ولزثاحو

 يدقعلاو لاو نيعذتلاو
 قيل _صالا ىلعامو مهنه «ق+ةخامفذ رعد نمدخالاو

 ىرب هءاموري غريس « ارقتغاوةل | ةنكنل

 فلأ عادباب لأ ارط-و »+ فرع هناعم سأب ىل-ع اذان

 سأ.ةلا فرعاف م: :لارتن لك وع سايدقالايالرثدلا ماظن دقعلاو

 مامالا هذم ل-دأ عاملاو « مالكا و روكا ارهش او

 مماتلا

 لك جهات ذربغنم *« لثهرعشةصقلةراشا

 <« نغل !نمباقلالا.بنذت 9
 ظ كبد ءتوأ عارتخا تدنرب 5 ديدرتلاو عبشوتلا كلذ نم

 ظ نودحا ل!نوعكارلانوداسلا «نودماانود.اعلا نوم انلاك

 ظ دارظتءافالاثاحاضنا « داهمدسا تراس ا
 0 للعت وأ طمست ةصرقو « لت وأ 5 ول :ةلاحا

 101 كو رشا ا عا مم تن سن

 تلات 1 محطه ه7 73ج مت هج و“ ع جس سا تت



 اقم

 اتادواحاواناكجف اثير « اعماق اذا دبا

 افلأ سا:>لك احودزم #3 اورسءني-_ةرظأ اى اون عمو

 قاقلا ود كاذفهوعشو 5 0

 ةرامعلا فرك ذي تأربغت ما هراش الاب سدد 1

 السحر فد , ريد ق3ردص «ب ىلع طظعللا رح دره:مو

 ال :لقافعا ارمصمرخ 1 « الولوالا'مظنلاو افنتكم
 0 1و سابا ل قتلا بواسناح ار ردم

 10 ىلا قلص

 رعسشلا ىفةبقافةوممثم ه« رثنلا ف لصاوفىف عصملاو
 ( تزولا فالتخا عمضرط# 5 نففلا ىةثال-: هبورمض

 ةم-ضاسملا انو ىلعهل>وأ * هدب أ لا فام ناكن أ عصرع

 0 ذلا ىف ةعوفرع زرسك « ىرداق ىزاوتملا هاوسامو
 ارثك أ ىرخالانيةني رقلا هف# ىرب أقوم كاذ غلبأ

 م اه زانعأ اتلطمو «نسك سافرثكي نأ سدعلاو
 العلا دنع ريطُتلا خ الاى« امربغ ءرطش لك عج لعحو

 جب ةنز اوما ف لصف

 همفَقَتلافالنزولا ف لصافأ# هيو-سثلا وهو ةنزاوملا مث

 قدا هذ ظنا نز ولا قو قف ثدح ةلنامملا ىشو

 ١ امرا قلعت د عورلا لبخ اذا مازتلاو عب رشتلاو بلقلاو
 ست ةرمسأأ

 هقرسلاب هنوعدب ىذلاوه « هق.ءامااكرعاشذخأو
 نانلااة يم نسدلف ةداعو ]ا هل اكاسلالا قوش لاو
 ىناشلاو ةساح ه "اللا 0 مهدعتأي هلاو

 دايت فكم 000 رآ »< الدعم 0



 3غ

 هل.اعمواعو->رحجوارب عدلك املاو مهستلاو سكعلاو

 اه-هتم ديعيلا ةانعمديرا © أمل ما ماب ىعدت ةيروت
 تدنمنكفودقفل تدرحو « ب رقلامالياع تدثرو

 عقيب عمجد اووا امهيلك ب عمو مم_سقنو قب رقنو عج
 ماسقا هل ديرستو اًضرا ماددخسالاو رشنلاو فللاو

 اعنتم ىرب ارد_ةهغولل ىعدب فصو: غل ايملامك

 اج واغ قارغاغسات « ءاسا ىل_عوهواعناتوا
 عسب وذ هل لدلعت نس>و ع رفتلا ادودصو|الومقم

 مالكا ع.يك عجاوح «ىااكلا فهذا قاونادقو

 ءلااذ نم امدالاو سذعل 7 مدلا هم همس اهحدماودك او

 (نلعل هن: نيوجولا لمت جامه.> ودل و عامتةسالاءاح 5

 اًمعاامدضروذفلا لعى 3 د اك لزهلا دكا دصقدهنمو

 لق مهنع لهات مت : * لهحامقاسم مول« قوسو

 ناهولعم نفلاىفامهلاك غ«نأن رض لس > واابلوقلاو

 ءالولا ىل_ءاةلطم صال دع ءابا الان فا || دارطالاو

 ىطوللا ىث الا برضلا

 ماظنلاو 1 او 5 ما وذوهو سانا هه

 كشليفحا عوذلااداىف وة سهو حول# فاتثا نا امد ال_:ا«و

 ادهاش نكت نوكلا نعبر خاف# اد>اوالا د-اولافرعد نأ

 هباثن ال قور_ةمواطخ 5 هبأش ود تيكرت| اوذهندو

 افرلاهنوعدن ىذلاو-هف « افلتخا فو رحنا ةمسجب ناو

 دقفدحاو عوذلا فاخ اط رشو«ددعلا ف فال ا عمصقانو

 00 دعا عمو د فاأ طراضمبراقت عمو

 فضا ضءدلاو لك ال امدترت 7 « فات ثءيحساقلا سان>وهو



4 

 هشنملا دنع هممّددلا كل ذو 5 هن همشأل زاللدو

 ا زالر تكحزذو وه 36 ها ا ا عع

 اهراونآا هع رضع تةرشأو د اهرافظأةبنمتءشناك

 م ةراعتسالا نيسحت ىف لصف
 همسه نس+ '| هدو ىكدن# هن هب ردت هز اعمسأ نسم

 1 اغلا ه-ولا س ءاوطفلا# قد ءْسَملا هلا ارنءدءعبلاو

 < زاهلاب كرت ف لصف
 الح لَةلءمواةسسنىف « ال_ص#ام زالابكرع

 د. كن.الو ىعدب الدو 35 تكرم ةراعت_ساىناناو

 «بارءالارمغ: فل دف

 ىر ةدايزوأ ظفل فد د 1

 يةيانكتلاثلاثلاباملا»
 د كاس هد _هقزاو> عم 4# كل صتق هاسنعم مزال هن طفل

 قوصلا اداب ةلزعلا فر 5 «فودول اب فصولا صاددءاىلإ

 صرع تنوصو اراصتخاحاضنإ «* ضرغلاو فصوو فوصومسفنو

 نانينآلاو ااا 0 15 0 اظطفالا ءاقتنا وأ

 نكرانك عدوا كر 57 ل )اوزا ىلا مم

 القعلا قافت أ أضد أهةنمش « ىلع هراعدسا مدت نغلاى

 عل ١- كم ءلايعثلاثلان هلاو

 مار 11 قداس ىكردعب فرعت « مالك لا د هودو هن لع

 ىن اعملاو طاقلال 01 باس 4 ا

 هةفاوملاو فارطالاهباث: « هقياطملا هءاقلأ نمدعو
 1 طاق 7795713:773-213783710901010339/521 73523337 ج51 ٠ لة ج72: 302261 902502 152521 25 2 2327209 فحصت نم ه0



 أ سجس سس احس سمس ١ عا دلع سس صواب صصص + دعت رداع رع عي وع ست هل 7: ترص دوج ع 2 مص يم مص عن وش طعم ١ 2 جه ممم م صنعت

 هاوس نعى الا فرط ضءو# هارت نوال اع علخاك

 قوصلا ةريضءلل قتراو# « قرع وأ عرش ام-هالك

 لوالا اماو ةراعتساوأ * ل_هعزاذملاو ىوغلوأ

 هلآ ل-عوألكو ءزح #« هتقال_ع هناذ: ىوساخ

 تةترعل اموأ ضا1 فدوه تءسسءسمفورظمو فرط

 يب تار |«ةسالا ىف ل هذي

 هةعءاممد ءأ كح هياذت <« هةكيعلع زا مراعتسالاو

 تال قتعنمو * ععمالا ىلعة-غازادع ىهو

 الأ دقاهل سن, رقدنم 5 افلؤموأادود_ءموأادرفو

 مل-ءاف قافولا الداذعلا ىلا 5 ىعتنت امقرط ىفاذت عسمو

 همكم ىقلت مك ىقلل *« ه.عاع ةءدانتعلا م

 همنا رغوأ أرق كح « هد درو عما رايتءأيو

 نيم 6 :سدأاقعو اند نحو هرطو عما>زاءدعأبو

 همفصولا قردل ف ةدعمتو 5 هءاصأ لف اسد ناطءللاو

 قوملابنلا 0  قورصأ/ لامست فرحا ولفلاو

 نم ةضافرعأ عد ؛رفنوأ ف صورو نرتة:مل ىلا ىهو تةلطأو
 لصالاب ن تال تدوشوو * ل_همقلا ْق : الأ تدر>و

 0 تر | اخ نم اغفو سدقلاءاسعدحلاق ةراود

 هناقتناوهمّشلا ىسا ا ىلع# هل ,اندبال 2 مرمأا اهغلبأ

 يةياقعلاوة.قرققلاىفل هدف
 اوأر اذك ةءقمقتف لقع *« وأ س< تراث ىنعمتاذو

 دل 4| وو ست ةيقوصلارتاصن تقرتشاك
 : يةمنكملافلصف»ا

 ارك ذيل هءّسمىوسأمو «ارعكأ س عذب ةممشت ٌتدحو
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 نافاتةغوأ ناءاقعو اضأ 0 نافرطلا هنمنأءسحو (لصف)

 هقلت احراخو الخادو * ه.فناكرتشامهحولاو

 افرع لكو اةنكفشوا «افلؤموانوكرءادءاوو

 مكمل لمتللد_ضااىف 5 كس هدشاو ل_ةعوأ سد

 مب هماسقأو هتبانو همسشتلاة ادا لصف »
 لالا م هاهاضاملكو »* ليتم ناك فاك هنادا

 هءتناو لعأو هاوسأم سكعت 0 هنوشامفاكللاك اءهالبا

 لاصياوأ ناكمواراد_قم *« لاف شك همسشتلاةء انو

 ماهماوأ فارظتسا نيون: * ماستها هيوشتوأن يزن
 بودكملا قساهأا لدم ثدالاك# بول ملأ ه>ولا فهناخر

 5 ادارؤااء.5 ربةءبرأ د مقدم نيفرطلا را.تعأبو

 اء عجةيو وأ قورغم# وأ فوفلم دد_ءراتتءأنو

 ا 1 هأرتددءّدم نه دع اذا ل همك ه> ولارا.ةءابو

 لس صفموأ ىل->وأ فخ 55 لمعاذي أه>ولارامشءانو

 تيرغلا هسكع هحولا ىل- وهوه ت.رقاضدأ هرايشعانهتمو

 ىمهذ ىف ت.كرغلاك نهدلا ق# هرالنلدا لءصفتلاةرثكل

 فدسعتلاو دودرلاهدكعو 5 ف ةءاغب لودقم همو

 فرع 1 هلي ةلآوه حو ل *ْ فذقهنمامه.ءشتلا غلبأو

 مب زادملاو ةقمشح |

 عتق باطلا ىذ فرب هل 5 عضوا ل ,عمسم ةقيقح

 اد_تمملاو اءدارم حد _ةو « ادرقم ءىحد_ةزاجلا مث
 عرولا ثلث ةقلعلةئيرق < عم عوضوملاترياغة أك

 اهذب



 سف

 مف هل صاد د ةنمهو ميمعتلل لوعفملا فذح و

 راك ذالاب عد اوما خلاب « راصتخالاو م نم

 لصفو كر مم 5 لعفلا لبدق ص.صخخلل أ>و

 رهتشم|مق بدت وتلا ردلاوع رك دامت هتالوم_لل ك>او
 م رصقلا سماحلا املا

 رصقلابهنو_ءدب ىذلاو-ه « صار أةاط ءرعأ صم _صت#

 ىفاضأ اك ىق_.ة>وهو «فاصوالاو فوصوملا ف نوكي
 دادع:_ الاب قرباٌعاك « دا ارذاوأ نياسعتوأس ال

 امدةئاكسد تو فاطع د اغا الا نطل تايدآو

 م ءاشنالا ف سداس || بانلاا#

 قا, نككادنالابذكلاو« قدصأ الي نكيرلام
 ىلهمس هرم ةكتندناتأ مل ءاعدتسا بلطلاو

 ىدهلا تطعأم اهفمسأ نعم ادنو ءاعدو 0

 له 1١1 1 لتس قروي لما لهوولترطاوامعت سأو
 العزم هوك ىنافنكو « امونمنيأ ناناىن-مىأ
 ىرح هاستعم هل ىذلابو «ر ودتلاو قد دص:ةالؤزمهلاو

 رب_عاسعر ماهفتسالا ظفلو « ربعأ م س كعب قبب دصتل لهو

 ريصقمن مكح متبع 2 أ ءاطمةسارعال

 تيذكتوأ خب ونىذراكنا « س.هرئوأ داعةشأ همت ب

 مالا لا 5 ا ا.هتوارعأ ى 2 دقو

 بدأو لو صرحو آلافل «باطلل قأت رايخالا ةغيصو

 م« لصولاو لصفلا عب ا | باءلا»

 تا د ل3 لص و سلع ىي رع أدعي ١ نهدي ل 41 ففعل ارب لصفلا

 . لاؤلا ة ةسدنو كح «لادنالاود. ءدوَدْلا ىدل ل<فأف



 ها

 اريسو أ أماط فال_اوأ « ىرح ع- فك, :رشتلامدعو

 مالكلا ف دوصقملا ىوس فظع ب ماهعأ « هو ماحد_ةفو

 : باوحلا ف سدللا عفردصقو «تارعالا لل. ركل ىدللضو

 لامخوأ م-هو وأ لةعىف + لاضصتالا معد قافتاىو

 ىقطصادق عئامدةفو لءعذ ه ىفومساف تسانت عمل ولاو

 مي هاواسملاو ب انطالاو زاحالا نماثلا باملا 9

 هرك فد رسأ ةاواسملا ىه « هردق طظفلت ىتعملا ةيدأت
 ميقني ف3 -ورصق لاو مورو لك زاحاد_:هل أنو

 ىدرتف اًتساق .-اصتالو « ادعن قوقل! س لاهم نعك
 باملا عرق هللا ءااعر مزلاك » تال الا ردم هنكعو

 ل 5 سلا دعي حاضر الاب ءىحم

 لءمكت وأ : رأت ه#« لسد د-_ةلاولاغ ل -و

 0 ممدتلاو سارتحالاب ذم

 لمصفت اليدودمودحاو « ليوطتلاولالخالاةه“وو
 يكن أمملا لع ىفاث ل نعل |

 فا قرطد ىتءملا هب ,دأت« فرع هيام لعن ايملا نف

 يأن ا دا ديدذ أ قهرص>اواه>وضو

 د ءءضولا ةلالدلا ىف لصف د
 هءشمحا الم يغلا مصالا ىلع « هيعضولا ةلالدلاب دصقلاو

 ه-ةءاسلااما مازتلان عفن <« هقاطمةثال”اهماسقأ
 نانلقثلاهسكعوامأ تح «نا.ملاندىف سدل ةةءةحلا ىهف

 مي هيددنلالوالا بام لاو

 كا أي ينعم فن رمأ < ةلاركشا ىلع هل الد امومدش#

 هاهضلا لبس عستاف هأذ رطو 2 2 كرا



 نس

 نه ضءب ىلا ب يلاسالا ضع * ن< م لاقت :الاوهوتافتلالاو

 بالا ضع صخت ةتكسنو 5 باطلا بالعت :سالا ه>ولاو

 اود انوع 6 هيكل اوملقو *» ا ل 01 و

 قلع ةيئمرأ نول نااك د“ هؤا>رأ 0

 شا هدتسلا ثلاثلاباملا)
 ( لعمل 7 ءرو اءمريلاو * امدقت اا د:سمفد- 3

 اريخلاد_فيفاةءاوأالعف « ىرت- وأى ذهابا 0 دو

 1 لاَ اربع لات اسوو هبوقتلا مادعنالهودرفأو

 ديد اةدافا عم تقولا 5 ديقتإإذ الءو هنو كو

 5 امعر ل ءفلاك اودمقو «ماودلاو تويثالا_ هتايلنولو

 01 ل هدارقت اوك رثو

 هفالخ ضةةل اوك رثو تئاضالا ويفضل انوه دخو

 طرشلا تاودأ ىناعلذ « طرشلاب العم هنوكححو

 (.عمعتواد_وعدتفواط> « ام.ةفوأاعاستا اوركنو
 مكحملا مزالوأة يسن ه ملل ةدافا اوفرعو
 هغلاملادنهكهشحف رعت د هغلامموأ اةءةاو سدقو

 هيفصتلا قد رطاىدوم رك ذلاك# هب وقتوأ بيسل ةل جو

 هاا ةدكُئلل اهط درمسسو هسلعفل و هل ساو

 5ك ة_رلع هراهرم هقأ ه»* ارب فو هل انضإاو كاع

 ل صلو رشم زاغك يي. هفودشسل لوافتوأهسنت

 «لءفلاتاةلعتمىفعسارلاب الا
 عقجا هسعمهلاعف هلعاق * عمل عغل اك هلو ءفم عمل ءفلاو

 سءةنافدء._حاصنمدحاو « سالتلاب راءدالاضرغلاو

 0000 دوام عاف م رصاعا رص زاعو



 5 ط4 او 4 مي-ظعتلاو زيقلاةَ اغوأ

 مقلب هنق قار ةَدمالا ن ذل *« مع وغلا ىماللابةنوكو

 ضاض ال رد * ىو قرعو ىئقح ىلا

 راةّدحاو نانو لوأ د ريشت# راصةخاو رص ةفاضابو

 هازهت_با زاموأث حو « ءافخاة_مااس ؤفاكت

 ١ ريو أ اهظعتو أاعي ونت « ارثكوأادارفااوركنو

 ليلقتوا سيلتوأن يوت « ليوهت لها#وأ|لومك
 ص.فنتو اد.كونانث مذ « ص.صتو أ ف شكل هقصوو

 صوم*+وازا وأو وس نط نمهصول ادصقوأارد رقت اودك و

 ناسال صم هن همسمأب 5 نامل ايه ءاع اوقطعو

 ال ق-هاوفطعو 5 المص#وأا د رقئاولدنأو

 2 7ىذال كلا فرصو ق> ىلا هفانان اها ال

 ماكحالا نمكلذ ريغو ماه الاو كءكشتلاوك لاو

 ىدةوااوهو قوصلاك هماعو# كنس سدق د "1 هلصقو

 فد م 1١ ددتلد ع * فد ول 1 ياللا لق

 ميوعت :وأ صرص# لؤافت #* مي-ظعت وأم امها ط>و

 باس لاموع ىذتقي كلاذذاو تاس ىف دكا اذا

 « رهاظلا ىنمتقم نع ور افلصنإ»

 رهاظلا ناكمرعدم عضو ييرهأ واظلا ىذتقمنعا وح رح و

 لاه>ا ةءبر_دسو ايست 5 لاك وأ ثءعك ة ه:كحنأ

 نعمل هتلاك نيكل تكس ! «ددملاوروهظلاىوعدوأ سكعوأ

 ىنانلاب فقاوري-هالا وف * باهرالاو فاظءتسالا دصقو

 دادأ امريغل لووسوأ قطن ىذ «دارملافريصىذتقملا فال نمو

 ىرثعتقلاو جاتا يملا و ارد >ًاوهن ىلوأ هنوحلأ



0 
 اد م ءاو د.كوتلاىنونو * اددنالا مال نادق

 ىاقلالا هذ :!| ىلع ىر # .باملااذتأ دل

 نيمالاب نقد ادل|س دل مك « نيعءأ :وأ مالناكو ناب

 1 ىلقعل ادانسالا ف لصفإل

 ادتمملاامأ نيب 00 « ادرو زاح ةقق#و

 الت: كفر هء>أ ص ىلاههاض وأ ل عفدانسا

 دافت د كتعرأ للا داق كل ملفا

 0 1 ىدي هسا 6 سداللا دس ناناثلاو
 فاك-تالب عمد رأ هيأ ح « قننءونلا بس هماسقأ

 هنداع ناو ةبوبتعموأ م« ه 5 درو ثدحوو

 هملادذسملا ف ى زال لا ىلا

 ناكمألا م _عصو موسم « رابتخالاو لعل فذحي

 لامعتسا ملظن وهسكعو 8 لالحا ةصرف رف قءضو راس

 هيلعلا ةيئرملا نا دع 5 ه.فوصلا هقب رطاذءعك

 اطاسنا حاضياا ةوانغ « طامتحالاولصالا هركذاو
 ماظن قو ب هاما ماظعا كريس هد

 ل.2ةوأداهشاوارب رقت « ليو-م بتبدعت
 ىردوفلا ىف ماقملا بسك 5 رمضع اذر كشر

 ني-.ةيملوءهلل ةلرعإ او و نيفمل اتبطاخملاىفلصالاو

 الوأ صخش ماس نهد * الصح هد هيو كسحو

 هنأذ 5 ةناهاوأ 0 زيك هياء تدان كردي

 مهوتو أ ة-تمهوا دار « مةغتلل ل_سولابهيوكو
 هإدلاربغ ارطما د#ئ هل عمأس لاد-ونوأءاعا

 ١ لال | ف>_ثك-!ةراشابو



 انه

 7 010 قال ةار ع رفاتت « نمصا2نادرفلا است
 لدية عتوفدلأت فوضو +« ماكلا رفانتنممااك-للا فو

 قالا ظفللاىدوصقملاهب ذك « قءطد :امبةقص مااك- |!ىذو

 ماقملا ىدتقَل هل ةأمط # ماك ١! ةعالب . اول هحو

 قافلابف رس ها نع هل كالا فات ط فا
 ىقتنادق مهدنعنابملا هل 5 قب مامو

 مالسلاو عديلاب ىعدب فرعت« مالك انيس هوحو هنأ هو

 جي ىناعملا !علوالا ن ةلاو

 اركذ هفو اقياطماظفل « ىريلاحلا ىضتقلهيإ-ع
 درو ل تاعاستمو * فيل تم ديلا نك هدانا

 اوأر ةاوامبانطأزاتتا » دامت ةووباتلا ةرضك

 مي ىرجنادانسالالوالا ب املا »

 باطلا ىذدعقو مهدانسا « ناعألا ذأ اها

 -عءاذ هب ردع نو كجو 5 مس سن ايلا دال

 ناهدالا ىوذد :ءاومزال ء ىناثلاوةدناو لوأق *

 لماعرس عنان نانا و لماحلاى رع ىرحأاعرو

 ةضملا بابل حاتةمركذلا « هل فغ ىذملاعلائاوقك
 راثك م[ دارقملا ىلع 8 رامخالا ىذراصّدقا مق

 ا ملام 5 دمل ونالب ىلاحماريف

 راكبألا سعد تدج هو راجل ركخ و نيخ
 نو ملا ءاضن 1 ردد ند هلا انا هلوقك

 بدن أ ةثالثلاراكنالا تك 7 سا اظذلل
 هلزغ لا قلئاسكر مخك «هت>ول نادك أ:لان ساو

 هباشنل 00 هه راكنالا ةرامآ اودخلاو



١ 3 

 ايعلارودص ف ناسلا سعت ء ا.عهرو ىهنلابابرأدمأ
 ناهربلا عطا. ةدضاو + نآرتلا ةز_هتم اورصأف
 زارنا ند هيلع توةحاامو « راونالا علاطم اود_هاشو

 هضام> ىلءركفلااودر وأو 5 ه طاير فيول قل |اوهزنف

 ىلا ضراف سد+لا قوس داعم ارت ام هللا ةال_صمت
 داضلاب ا لتس « ىداهلا تديجل |امسن ىلع

 هاوالارهاطلا ىف رعلا * هللا كانا تب ع

 قورافلا ردعوهسدمح « قيدصلا 0 ىلعم

 نيددازلا ماماهللاةوطسو *« نيداعلا ماماورعجأ مث
 هنانالاو لضفلاو قتلا ىوذ « هنادعلا بق ىلعم
 هعادتلاوةددتلاو مزحاو م« هعاربلاو ةصرفلاودحماو

 نافرعلا ةريذ اةنرع + نآ آرقلا ىلع اقل |!فكعام

 0 عيد _ءااررغو 58 ناسءلاررد ناو 1

 ففطل هعب كب كاتو م« هي رش دراوم ىلا ىدوت

 هل ا كردو « ىرعلاناسالارارسأ لع نم

 بايالاكوتلاه ءاودو « بار ءالل حورلاك هنال
 تاوصلاىلاىد_وم رح لأ نالطلا نمضعباعددقو

 21 طل عقم يذم « دا ءفم حرب 1

 صداختلاةعيدبار هاوح #2 0 ار اتا

 ظ تيذوتلا قدها تولا امو ف ل مىدنأامتكلس

 ظ نودف آد نا-2!فدصىف » ا لرد ةسمموم

 امعفارو هؤرقب نم لكل « اعذان نوكي نأو-رأهللاو
 ٠ ناذعالاو ناوذالاةل-# « تانللاعتاننوكج.ناو

0 .ٍ 



 اه

 ىكتفو ىثط نمراذ>راذح 7 امفءلعلوقتامندلا ى .ه

 ةباغر عم ل ريغوأ بنش 7نمهيمالكلا سشاسم صاخقلا امنانو
 هأ و امتد ةمءالملا

 دوقلا ب رهملااطخو ىرسلا ا:م « تذخأد قو وق سموقىف لوقت
 دوملا عاطمنك-!والكت اقف « انب وة نأ ىغمتس عدلا علطمأ

 نمو 2 باضتقالا ىمعتن و هكالا : الامىلا هنم ل ةّدن, دقو

 هوعث عرضا نومزلا
 ايدشداخلا ىفرارنالا هنرواح « اريخ سشلا ىف نادهلئا ىأرول
 5 رع دع نأ نءانلع 1 كك .الافورص ىدت موب لك

 باطخلا ل لق داعب ام أهلا دج ف عب ل ونك ضصلخلا نهي دا
 كدقور 6 3 هوأ اذ هرمالا ىآ ب“ امرشا نيغاطال ناوا ذهىلاعت هلوةكو
 ءاهتنالااهثلاثو باءاذهتتاكلالوقهئموب "ام نسحل نم الناوركذاذه
 : دم كبكات اع تارا ىلا كا داري نو هاوقك

 روك رداع نان الاو د هلهاف لم 2 كتمان

 هلوقك مالاك- ||١امناننذ 1 امهنسحأو
 لما هي رمأل» اعداذهو « هلدأ ف هك اير هدلاءاقي تعمق 2 ١

 كلذ ر_هظراهلك أوهو>ولا ندحأ ىلع هدراو اهئاوخوروسلا اوف جو

 ملسوهمضعو هل [ىنعو اند ىلعهتلاىلصو « مدقئان رك ذ تلا عملمأتلا

 لدو نم*آن بم -ملا لك -لوىدلاولرفغاو ري ىلاعدناو كة غب ىلرفغا مهللا
 ى دم نيمداتلاومهباهصأو مهل [ىعونيلسز ااوءاسن الا عج ىلع ف

 هنادحأو هل ! و ىتتحنا بيمملاو ىقطدملا

 «نونفةثالثلاف نونك-اارهولانتم)
 مي>رلا نورلا هللا مسا

 دال عم ناس.ىجلا «4 ىداهلا عيدستلا هللدجا



 ب
 اوعاضأ ىت :ذ ىأو نوءاضأ 5 ىس دنع دشن اس ىفأ ىلع

 هلو ند“ 1 ثتلاوةبروتدلاك ةتكسنلضالا ىلعدازامهنس>أو

 قرابو.ذعلانيءامترك ذ: «اقرةثواهالىل ىدنأ مهولااذا

 قداولا ىرختو اني ءااوعر عش هب نادم ا هذف نم نيو

 نيدو ها .ناراقتسلا نيه ى متاع روريسلارب ءغَتلا ارضدالو

 قد رط ىل-ءالرتن مظلي ,نأوهف لا اوفرواعادنا هنوداق حارصملا

 رغفن هرخآ ةفمحو * ةقطن هلوأ نملابام هلوة5 سامتقالا

 هقيح هر رخآوةفطن هلوأاسغاو رثفلاو مدآنءالاموهنءهتلا ىذر ىلع ل وق دقع

 ظ لا لاو 9 و3 مظدرم رثذب نأووذلك |امأ و

 ١ ىلألوقل-> هداتدد :ىدلا همهو ون قدصد و هداتتي ,نظلا» وسل ري هنا

 مهون نمهداة بأم قدصو « هنوذط تءاسءرمللا ل ءفءاساذا بنطلا

 هلوةك رك ذريغ نم هرعدو |ةصقىلاراشد نأوهذ عيمللاامأو

 عشوب بكرلا فناكمأ ذب تأ 3 مانمال-أ | ىردأ ام هللاوف

 هلوقكو سل اهفاةرئس او مالسلا هءلع عشوب ةصقىلار اشأ

 ب ,ركلاةعاسؤكذمىق-أو قرأ# ى ظتاترانلاو ءاضمرلا عمورمعل

 َ وهشملا تلا كاراشأ
 رانلابءاضمرلا ن نمريجكاك 5 هن ركدنعو رعت ريضسملا

 ١ نوذب ىح>هم لاك نم م عض ضاومةثالث ىف قناتي تأ ماكتلل ذي * ل_هفؤ

 هأوةك 1 اهنا أ نعم حص أواكمس نسح>أو اظفل ب لريدعأ

 لموك لوخدلا نيد ىوالا طقس « لزئمو دم> ىري ذنمكدئاقق
 مانالااهلاجهءلعتءاخ #ئ ” مالسو ة مت هيلع صو هوقو

 2# كءدقر هلا .انع العوم ع هلوقك هيرعطتب ءامعيدملاف ينتج نأ تدني

 1 هم *:مملاىف هلوقك لالبتسالا ةعارب ىعس ودوص#ملا ساني اندئسحاو

 ةشئرملاف هلوقو 00 ادعواملامقالاز حن أدقفىرش *



 وب

 لداوت اندلاو را *ى تن ةطالع| نا قعتللغذو

 لتاقتلاهناالا دحلان لل لا دا هلع ١ رلا ع ا

 نكل راسن أدق ا ا دال ل 5 مما أب انأناف

 ىت>تايارلا ع ءامتماقأب و لها امدلا ف هلو#د ول“ :اقم ملاهناالا هلوقب هيلعداز

 يراك يق نر د رثذ أولوالا ند ماء اهب و ٌسحلا اهئاك

 ذأ ناك املكو عادت .الاريخ ىلا عامت الا لمبق نمفرمه نا نسح هح رخام
 نأ زاو4# لوالا نمذخأ ىلاثلا نأ زءاذاءاك اذهلومقلاىلاب ,رذأ ناك ءافخ

 ري-غنم قاقتالا ل .. ىلع هشيم ىأز اطا!ذلادراوق لسسق نم قافت الا نوك»

 امو *« 01 9 ءلا هقوا ذكن الف لاق لق«: ملاذاهدخ لال دصق

 | سايتقالامأ جلت اول اودقعلاو نيهنتلاو سايتقالا ف لوقلا اذهب لتي

 '| ىر را لة كف هب أ ىلعال ثري دحتاوأ تآرقلا نءأ مالاكلا نم» نأوهف

 رخ" الالوةو برغافد نأ ى> برقأو هوار.لا علك الا نكيرإق
 لم رعصف مزحامربغنم هان م8 ىلع تهمزأ تمذ نا

 لد .؟ولا نو هلناأ: 12 #4 انرا اسس لا دنت ناو ْ

 هوس نمو عل الا مجقو *# ا كلا املَق ىربر لوقو

 هرادف قالا 0 ى.قرناى كاف دابعنبا لوقو ْ

 هاوقذ هقالخو مدقت ام ىلهالاءانعمنع قمل همف لقتم اهنا و

 ىنمفتأط+أ امل #_.حدم ل

 سل لم

 عرزىذ ري-ءداو ٠ ىاحاح تازنأ دل
 هلوقل هر. عوأ نزوالريس رعمعتب سأبالو

 نوم رشا اانا ١ و اون رافال

 ا

ْ 
 ا

[ 
 ا
 ا

 | هراكك ان هيا تلوح يع لد

ْ 
 ١
ْ 

0 
 أ

 ا

 اذ منا د اع هيمندلا عمربغلا اره نم 0 عدلا نودي نأوهق نيمضتلا امأو

 هلوقكءا غامأ ادنءاروهمم



 اا

 | ”0110 سيلا تل لووسيعلا همالكءادنلاق قل أئاذاو
 ١ تنطأا ىالوقو ْ

 ظ اناصرخ + نعطلا ف مه-امر ىلع د تاعحدقىتطنلا قمهنسلأن“ 3 :

 ىلا ارعالا لوقك اهشلانو

 امارذمهم>رأن اكن ك- و * الام نارتقلار 5 لَ و

 عسو أ هفورعم نك- ]و د ىنغلا ف مهعسواب سدأو عمنأ لوقو

 ربوح لوةذ نام: ءملاهياشث نا هنكرهاظلاريغا مأو أ

 1[ 2و ةئايعل اوذءا اوس ع مقاتقانران ملععالو ا

 باضخ مهئمهفك نك #3 هانقمونم ههكح ىف نمو

 ىرتعا |لوقكرخ [ىتعمىلا ىنعملا لة. ناوهو لقنلاهنهوأ|

 اوماسر مل مهن اك-فةرمم 5 مهملعءامدلا تةرش'واوماس

 بطلا ىألوةوأ|

 دمغموهأ؟ | 4112 © نم ع درو هو هيلع علا سب 8

 : 0 هل

 اياضعمهاكس ان]|اتدحو 00 مكون ىلع تدضعاذا

 ظ دحاوىملاعلا عمت نا را نئسء هللا ىلع سدلو ساونىأ لوقو ْ

 ْ . ص.شلا ىألوقك لوالا نعم ض. د َّت املا ىتءمنوك» أوه وباقلاهئمو |

 موالا نامل كركذلاح ه : قنا كارهو ة اللا دلل ظ
 بءطااىأ لوقو 0

 هنادعأ نمهءفةمالملان ا داع ةمال هلق داودنحا] :

 هوقالا لول هنا مهملا فاضد : وىتدملا ضءيذحنؤ» نأ هذمو ا

 ١ . زانسنأ ةقثنمءىار دع انر 5 [ىلعربطلا ىرتو

 الا ّْ مات أ لوقو ْ
 جوج



 اني
 ْ ناعوت ةقرسلاو د الافرماك ةيارغلا ىلا لا ذترالا نمهحون أ اع همف فرصت

 وأ هصفن : وأهلك امذالا مدلك ىنعلاذخو و نأوهف رهاظلاامأر هاط ريغو رهاظ

 ةضو ةقرتسالم ومد_موهقهمظنل ريمعل :ريغن مهلك ظفللاذ ٠١ نافهدحو

 سو آن نمت لوه لمفشلا روزا نمقا دع ءىكحاكالا تن اواذكست ىعس و
 : لقعي ناكن انا رد-8)|فرط ىلع * هنددو كاخأ فصنت متنأ اذا

 ل>زم فلا ةرفش نع نان ملاذا 5 هضنشن نأ هف.سلاد- كريو

 همظن ]رييغت عم ناك ناواهفدارباماوضعب وأ هلكت اماكلاب لدنب نا» انفي

 ةل.ضقب 0 لد ,أىفاثلا ناكن او اذه هو ةراغا ى يب ظفالا ضءب ذخأوأ

 راش لوك حودمش

 يللا كتاغلا تاممطلاب زاوو * هتحاد رفظر ل سانلا تقار نم

 روس ةذالايزاتو *« اهه تام سانلا قار نم مل«لوقو

 محاح أل وةك مومذخ هنودناكنأو

 لءدل هلثعنامزلا نأ 8 هلثعنامزلا نأ, التاهمه

 بمطلا نأ لوقو

 ال. نامزلاهءنوذيدقلو 0 هرازسف وام نامزلا ىدعأ

 ما ىفأل وةك لوالل لضفلاو مذلا نءدعداق هلثمناكت او

 المد سوفنلا ىلع قار ةلاالا هب ل < ل ةمنماداترمر احول

 بطلا ىأ لوقو

 الءسانحاو رأىلاانانملا اهل 5 تد-وامبامحالا ةةراغمالول

 ىنألوقك اهلوأكلذك ماسقأ نال وهو ا واماملا يسد علا دع[ نإ
 عقنأ عضاولا ضعنىف ثدرللف «تربناوريف لهي ناعنصلاوه مات

 بطلا نأ لوقو

 ماهجاريسملاف سضدلا ع 0 ىنعل مدس ءطد 1 21نمو ظ

 ىرتصلا لوك اه.نانو
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 قرا. ءو و ةفقتلانودنزولا فني_ةاصافلا ىواست ىهر ةنزاوملا هذهو

 يد | قامناك نا ناتلصافلا ىواست اذاو ةئوثممىارزو ةذوذف_-دمأ]

 مسا صخ نزولا ف ىرخظالاة رقلا نمهل» هر ال و أوأ نيت ؛ علا ٠

 3 ميقتسملا طا رمصلا امه اني دهو نييئملا بَ لاامهاندت و 0 ىأأ

 لءاوذ كلت :ناالا طلاامق « سناوأا: اهناالا ش>ولااهم

 هلوقك ب اةلادنموأ]

 مودي هن دوم لك لهو * لوه لك-أ مودن هندوم

 نمتمؤاق ىلع تدملاءاذيوهو ع : رييتلاه نمو ريك_ف كدر و كلة ىف لكرثنلا فو

 هل وقل امهنم لك لك ىلءف و5 ةولادنع ىنعملا هد

 رادكالاةرارقو ىدرلا كرش لا دع اهتاهسدلا اف دلا طاخاب

 امةلصاقلا نمدانعمىناموأ ىورلا فرح لمقع ى تاوهو م 9 الا و موأ[

 هلوقو رهن الفلا اامأو رهق'الف متملااماووح عملا ىف مزالب سدل

 تا>-ىهناونن_ةملىدانأ « ىتدنمت ارت ناارعرك_ثأس
 تاز لءئلااذاىوكشلار نظمالوو هقيدص نع ىنغلا بوهخث ريغ ىف

 تاق ىت> هيفيع ىذق تناكف « اهناكم ىف ثء.حنمىتاذ ىأر

 امل[ نود فاعلة سان طاقلالان وكت نادك كد فن السأو

 ةكاخ

 م« كلذريغو اهبل ه2. اموهي رعشلاتأق لاى

 ةقرعس كاعد الفدع اههتلانفدولاك مومعلا ىلع ضرغلا فن اكنانيل# اقلاىافثا

 هيانكللاو زاحنلاو هشتلاك ةلالدلا ف ناكناو تاداعأ اولوةءلاىفهررقتل

 ل ذل كاش وق ا كةضوك هل ىف نءاهصاصتخالةفصلا ىلهلدت ا امهرك ذك و

 ىق ساخنا ءكرق_ثاناف ديلا تاذ ةعس خم سودعلات لما اوهاقعلادور ودع

 الاو لوالاكوهةرعاايداواودسالاب عاضلا بدنك امف هرارةئس اله قرعم

 ىاعو سد رغه_سفن ىف ص اخ ناب رضو هوددان زلاو قدسلا مف ىعدي نأز اح ِْ
 10911 1 د1 1١ 0171ه هاا لاتفاق 7



 اننا

 حالت مهمف سدلناىلح الف « مهتامأت مثمهتاما هلوذو
 امي رضا,مف كل ىرتا:ءاف 0 حاملا ىف اهتعدبا تت ارض هلودو

 نار ماوس ود ىلع سدلف 5 0 !هءاعن زم ءرملاذا هلوذو

 هلوقو
 سها ىف طارة الرعمبذعلاو 5 متر زناس>الا نم مجرصتخاول

 مضي بايدلا ةجأ نينطأ 5 ىرئاض لديعءوافد.ءولا عدق هلوقو

 و
 رتءهدعب نمن الا ىهفرئاون + ىغولا فس ضاوقلا ضربلاتناكدقو
 لوق ىن«موهو د_-!و فرح ىلع رثذلا نم نيتلص افلا ؤطاونوهو عصصتلا هنمو
 ىقافاتخانا فرطمبرضأ ة:الثوهورعُدلا ف ةءفاقلاكرثنلا قوه كاكسلا

 ىد>١ىفامناكنادالاواراوطأ كةلخدةواراقو هللنو رتالكل امو نزولا
 و عمصرتف ة.فغتلاونزولاف ىرخالا نم هلءاقءام لثمرثك أوأ نتفيرقلا
 زاودكالاو هظءورحاوزب عام»الا عرشب و هظفلرهاو م -ءطد وهذ

 تواستام عملا نسحأو هلق ه 2 ءوضوه«باوك و ةعوفرعر رسام ةود

 هتقيرق تلاطام مث دود لطو دوضذم حطو دوذظذةءردس قوة ءذث ارق

 هودذ->و 2 ةائاوأ , ىوغامو كمحا 0 ىوهاذ'مةكلاووذ ةناثلا

 عاتالاو اريدك اهتمرستا ةند رق كوي نأ ن<الو هولص محا مث ءولغف

 الول.5 تاوهامبرق ةأامو تافامد_ب أاممهلوق؟ زاكالا توك ىلع فيم

 هلاثمو رثنلاا صنع رغعص-لا ل .ةولصاوةلاةي ل. عادسأ نآرقلا فلاقي
 هلوقمظذلا ىف

 | ىدتزهبىو رأو * ىدَع هب ضافو * ىديهبترثأو ٠ ىدشر هب ىل

 تدنلا ىرطث نم لكل ء>وهو ريطشتلا ىع*:ام لوقلا اذه ىلع عصحلا نمو

 هلوقك اهتخالةفل اذ ةعصم
 بةترم هللاف « تغئرعهللا « مقتنمهللاب « مصتعمرسدت
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 ىقوأ ه-:عنوأشو هنعنومم.م_هووحن طسولافوأ سماط قد رطو سماد
 لوالاىفاما اضيأوهواقحال ىم«الاور. ا ا.مصاوذيدوةءملء اور خت" الا

 ضرالا ىف نو>رفت منك اعماذو طسولا قوأ :زاةزمسهلكأ لوو
 ناو نمالا نمرع أمهءاجاذاووةرخ"الا فوأ نور ئمت.ك امو قحل ارغب

 هنادعال فتح هثاءاوالهتف هما و بلقلا سدنت ىعماومت رثىف افلتخا
 ضعد بلو ىب مسا و و ود نءاوات ادوصرت با مهالاوتو لك بلو ىمسي و

 ىلو اذاواض اب ول_ةمىع»هرخآىفرخ" 7-0-0000 عقواذاو
 ًاشاس نم ك-ةة-ووداددصواررك موا ودم ىع*رخا "الا نيسن اهلا دحأ

 متافو ق داَعَد_ٌتالايظفللا م 4100 ونبي

 و2 قاقّد الا ةمدسد اى هو ةوباش 1| اهوهعمسن ا ىف“ لاو ممقلا نب دالك هحو

 دج لع نارا فو هوردصلا ىلعز كثلادر هدو نلاعلا نم ملمعل ىنالاق

 قرت الاو ةرقفلالوأ فاه_ممنيةكااوأ ني_.ناهتملاوأ نيدركلانيظفللا
 هعمدو عسحرد ممثلا لذ اسودو هاك نا ىق [هللاو سانلا ىُد-ةووفاهرخآ

 | فو ئيلاقلا نم 3 امعل ىنا لاقوة وار افغناك هنا كيراورفغت_ساوتو لثاس

 اوألوالا عار هلارد_صىف رخآالاو تدملارخ 1ىقفامهد>أنوكي نامظنلا

 هلوقل ىناث !ارد ذأ كا

 _رسادتلا عادىلا سلو 5 هه>و مطلب لا نب اىلا عد رس

 رارعنمه.علادعباق 5 نوت را رع ممق# نم ©  هلوقو

 هلودو
 أ ام رغم ب ضاوةلاض لاب تلز ا 8 ام رغمبءاوك- ]ا ض.ءلانناكن م

 اهاماقىل حق ان ىناف ال. 13 د ةعاسهيرعمالا ان ناو هلوقو

 يا ل قر يادن « اهاقساكمالمنم ىناعد هلوؤو

 لب الب ءاسئحاب لبالمأا ف ذاق *“ اهتاغاب توصف |لمالمل ااذاو هلوقو

 داما تانربنودةمو # ىن 2ع أ توغمد هلودو



 "ا

 أ ركذ. هلمتصا ع هدارع ف الخ ىلعرمغلا م للك عقو امل لج ىفاثلاو ىنمّؤَألو ظ
 ىدانالاب ىلهاكت اق: لاق ا .ارارعتدت أذا تاقث تاق هوتك ةقلعتم

 ةدالولا سدئرت ىلع هئانآورمغوأح و دسمملا ءاسع*اب أت نأوهو دارطالاهنموأ|
 هلوقك ف اكس ربغنم

 باهشنت رحل نيةمدتعد « مهشو رعتاإث دقق كولتة.نا

 ناه_:هماّتلاو ظفللافام_ههباثةوهونمظفلل نيب س انما هذ ىظفللا امأو
 نياك ع ون نءاناك ناف اه.دترتو اه امهواهدادعأو فورحلا عاونأ ناقتي

 أ اناكناوةعاسرغاوثبلا«نومرهلا مق ةعاسلا موقت موووكئالثا#م ىع»

 هلوقك قواسم ىع» ني عون نم

 هللادبع نب ىحىدلا.< * هنافنامزلا ركن متامام
 صخ طا ىفاتفتاناف بءكرتلا سان> ىعسانك رمهظتلدحأ ناك نااضيأو

 ه.هاذهتلودقهعدق 5 همهاذ نكد ,لكالماذا هلوقك هباثتملامسأب ١

 0 مان صخالاو ||
 اننل ماحالو م احناذخأدق 5 ئ

 انكي امعلارءدم 0

 دريلا ة-فح ال سر امه قفل“ اناوأأا

 مهلوقك ففقلا كح ىفدد كلا فرك اوط رغموأ طر غراما لما اوتو

 ىفر اما كل ذوادةأنى ء«اهدادعأ ىفافلتخاناو كرم لا لرش ة-ءدنلا

 وحنطسولا وأ ىناسملاذ_ٌةموهكب رجلا قاسلاب قاس اي لثملوالا ||
 اعرو# مداوع صاو ءديأن نودع هلوةكرخ' الا وأ ىدهح ىدج

 اهلوقكرثك اياماوافرطماذهىمسأ ||
 حاولا نيب ىوملا ند 5 افشل اوهءاكملا نا

 مث فرح نمرثأ أ, عقيالنأ طرتشدفاهعاوفأ ىافلتخان اوال ذمىعءاكرو

 لمل َْىف نس وىدنو# لوالا ىفاماوهو طراضمىمم نمد راقتماناك ن انافرحا
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 ”امقس اداب بقعيو مذةفصئدال تدثر ناامهن انو هملا نس>أ نمجلاةىد ا

 سأ.-و ىلع ام-يقمةحتو لها هناالا قسأف نالقكلل ضاوقذ ى ةرخأ مذةقصاهملب ظ

 هلوقك ا هد - و ىلع دن حدملاوهو عانت ةسالادخمورمام ا

 نال ؛امندلا تدنهل رن ه4 ههو>ولامرانعالا نمتءهت '

 انندلاحال_صل انسوولا ,ه>دمعددسأدحو ىلعةعادم اى ةياهنل أ هدم

 همومه ىفاملاطن ة:( هناولاومالانودرامجالا سه هنا دقو اهماظو ||

 هلوقك عامتتسالا نم معأوهفرخ ] ىنعم ىنعمل قد مالك ن عذنأوهو جامدالا ٍ
 ايوثذلارهدلا لءابستعأ 5 ىناك ىنافح أ هءف باقأ 1

 دارياوهوه.حوتلاهفمو رهدلان ءةباكشلا وطلاب لدللا فصو نعد هناف ظ
 5 ءاوس ةمقم ءتدل 5 روءاللاف نملوقك سف :ةعنمهجولالةحم مالكا 1

 د-4 هندار ا ؛ىدلا ل زهلاه هو ر ا.ةعابنارقلات اها ههنمو( كاكسلا) ْ

 بضال كاك فدك اذنعدعلةف# ارخاعم ءلاثأ ىه.ئاماذا هلوقك ٠

 ةتكنل هردغق اسم مد. قوس كاكسلاءاساكودوفراعلا لات مو ٍ

 ةيجرالا لوق ف خبوتلاك ٌْ

 فررط نبا ىلعع زهق كلناك ٠ اهرومثلامر والا هان ٌْ

 هلوقك حدملا قةغلامملاو ٠ْ

 ىاضلارظنملابامماستداءأ * حامصمءوضمأ ىرس قرب عمل ٍْ
 هلوقك مالا فوأ ||

 ءاسنمأنصحل آموقأ 2 قرد[ لاخاش او قرداافو ْ

 هلوةف سك !ىهلدتلاو 1

 ىشلانمىللمأ ن؟ةمىالمل « انل ناق عاقلات ايم رطابهللاب ظ
 ْ ةدأم ةردغل امزلك را ملا نابرضوهو ب>وملاب لوقلا هنمو ْ

 وع هنع هسفنوأ هليوم صرعتر مءنههرمغل امم 2 > هل ثدن ا نع 1

 1 | ةلوسرلو ةرعلا هللو لذالا اهْئمْر ءالا ن -ردعأ ةئد كاان وود ١
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 هلوقك ةنكمم اما همز املا ومر ذالالمع مط م عقد هداعلاق ءادعالا ل3 ناف

 فرمان هاني فراق ى 2م ع هناا انقسم ا.شاوأب

 هراذح ناب همةعدمف سانلا فل اجا نالل نام تارا 1 !ناكت*ا ناف
 هلو#ك هنك#مرمغوأ عومدلا ف قرغلان - مهر اسناهنم ىحندم

 قطتةنمدقعاع راع تد ارامل ه هتمدخءاز انك

 هلوقك كد ل| ىلع ىتسام هب قحلأو

 عمادمنهل اقرا امدح 5 امس :رغلا باهعلا ناك

 هوقةكر > ]هل قاعتم هنامث أدع م | قاهت1 تدي ناوهو عسب رْفَدْلا هنمو

 باكللا نم قد ع امداو 5 ةءفاشل وحل اماةسل ؟مالحأ

 مدةعص ن نمنتتس نام ولصفأ نابرع وهو ذل هيشياسك جدلا ديك ًاندنمو

 هلوقك أدق اهأو_ة دري دقت ,حدم ةفص ئدلا نعد ةماقم

 "ىئاكللا عارقن هلو 5 مهفوم.س تأ ر مغمه.ق بدعالو

 وهذ لاعوهو ه:مهبوذ رد كو : ىلع هم امش تدثاف اممع فمسأ !لولؤناكناىأ ١

 ناو ةندسْئَدْلا ىوعدك هنا ة-هح نسا 1 لاف لامقاب ملت عملا ىف

 1 ىد :ارغا م-هوب اهدعب امرك ذ ل 1 .ةهئادأ وفق لاصتالا ا::ةسالا فل صالا

 حدمةف-صئدأ تاثر نأ قاع اود. ا دمةقص|عءلواذاقاعلمقأس#

 ىأد. .برعلا مدق |انأ ود هىرخأل دمقصاهمأي 3 ”ةسالاةاداب سقعيو

 || هنكل لولا رضاك 0 اديهماتسالا سلو شد ركن م
 ل_ضفأ لوالاناك اذهاوىناثاادحولا نمالا دمك اتلاف الفالصتم رد

 ١" كار دهس الاوأ ءد ءاح الانا ايانماناالا ام مق 2 ةايوروضو خا رتالل

 ظ 9 ءاوةافكءانثتسالكباملا اذه
 لبولا ه:5ل!مافغرضلاهنائوس « ارخازر علا هناالاردءلاوه

 | ةفص نم ىثئس نأ امه د> أن ابرضوهوحدملاهمش اعمذلا دمك اتهنمو

 هناآلا هرق 2 خالنالف هلوقك أهيف اهاوذد ردهم مذةفصئدأ ١ نءةرفنمحدم

 تطال لك 06و 0170م تعال تالا ةاطستلاب تنش تل هاو هدو وممرات 90ه عع سس 7
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 هلوةك قارءافةداعالالةعانكم ناك ناد
 الام ثء>ةماركل ا هعبشنو 5 انمق مادام انراح مرك نو

 ١ هلوةكولغفالاو نالومقمامهو
 قاتل ىتلا فطنلاكفاذتل « هناىتح ءا هلا لرهأ تغحأو

 اهتءزداكب وف ةدعل ا ىلا يرق. اهدماعل-خدأ اماهنمفانصأ هسنم لومقملاو
 هلوقك ل .)ا نماند> اءون نعت اماه:مورانه سسك لولو ءىطن

 انكمالهءلعاقنع ئتدتوأ « ار.ةءاهءلعاهط انستدقع

 هإوةىفاعم“اذقو

 ىنافحأ نولاىادهأب تدّشو 5 احدلا ف بهذا ارعنن اىل ل.<

 هلوقك هدام لزملا دارت ع اءادمو

 بعلانماذناادغب « رشلا ىلعتمزعناسءالابركسأ
 وح مالاك- 010 ةسسعب رط ىلءيولطلل ة>دا .اوهوىلاك- |!بهذملاهثمو

 5 هلوقواتدسفلهللاالا ةيل1 |[ اهمفن اكول

 باطم ءردأل هللاءارو سدأو * ةسر كسفنل كلرثأ إةتفلح

 تذَد و 0 ىل داولا كءلممل * ةياتح ىع تو 10

 ا د ضرإلا نمو 3 1 نك كنكلو

 برقأو مسهلاومأ ىف ك- دل يلا متت د دام اذا ناوخا او ءلولم

 ادن كال هحد مى مهر لذ « مه.فطصا كارأ موق فكل ءفك

 | ر.عف مطار اءةعاب هل ةم_ساثم ةلع فصول عدن ناوهو للاعتلا ن سدح ه2 مو

 ْ ديزأ هبا زمغ مغ وأ اهتاعن اس دصق هتان اما ةفدلا نال ب رض ةعبرأو هو ق.: 2

 هلوق 31 هلع دال فايا ارهظرالثأاماىلوالاو هتان

 ءاضجرأ| |مدمصق هب تدم 5 اءاوبادعلا كلت ان كد ل

 هوك روك ةلار غل ءاهارهظ وأ
 باث دلاو>رئام ف الخا قد 5 نكسلو هيداعأ لة هبام

 10130: ال1783 515421: ل حطم اقم 200:3 لص 071 كلا تنس: 1051199052: هع سا عادم دعست ع دسمعع كشا>



 ا

 هوك ىاثلاو

 اوعفن موعامشأ ىف عفنلاولواحوأ د م اورُذ اون راحاذا موق

 عد ءاااهرش ءاق قثال# انا #ئ ةفددل « ريغ جذمثل]ت ه ا

 هنذانالا سن ماك: الأب : مو ىلا عت هاوقك م.قتلاو قب رفتلا عم عمجما هثمو

 رز علا ام -هدخ أ نيرخآن برمأ ىلع مءسقتلا قاطد دقودوذر.غهلوقىلا

 هأوقك هب قمل ان لكلا ذاك !لاودأ

 درع اوممَدَلاام لوط نممهاك 1 جياش هند 69 انقلاب ى_> باطأس

 اودعاذا لع ءاقاود تاذارمثك « اوعداذا فاق>ءاوقالاذال اة:

 0 د نأ بوم وأن اناء أش : نا بومىلا «: هلوقك ئدلاماسق أ ءافش_ساىلاثلاو

 وهو دي رغلا نمو« اهمقعءام نم له ران انأو نارك ذمه-و زبوأر وك ذلا

 و ماسق أ وهو هسفاهلاكل ةغلامماهمقهلثم رخآ ةفصىذرمأ نم عزتش نأ
 ناهعممصاد- ةقاد_هدلانهنالف غلب ىأ ,مجى دصنالف نمىلمهأوق

 اهْممو رن هن ,نأ اناا نئلمهأ اوةو# اهنمو اهيف هلدمرخ 1 هننم صاتخسإ

 لح .رما قيتفلا لدم عل سك ىغولا اصيل ىنودغت ءاوودو هل وقو#

 هلوقاون مودا اراداهت هف مهل ىلاغت هلوةاونمو

 م ركتوء وأ مئانغلا ىوحت #ئ ةوْرغب نأ-رال تءقب نئاف

 هلوقاه:هورظن همقو مر كى م توعوأ هرد دق ءةو

 الذ نمفكياس برشا * الو ىطملاب كرد نهر.خاب
 هلوقأل هسفن ناسنالاةمطا ءاهنم هو

 لاح ادعس منا قطنل ادعساف « لامالواهمدهت كدنعل.خال

 || ادح فعضلاو أ ةدشلا ىفهغولد. فصول ىعدي نأ ةغل اءءلاوةلومقملا ةغاامملاهدمو
 |١ قارغالاو عيلمتلا ف رصف و ه.فهأنةمريغ هنأ نظ :الثلادعنشسمو السم

 هلوقك سلمتو هداع والقعانكمم ناك نا ىعدملا نالولغل و

 لسغفءاعجحضأ , لذاك ارذ ي»#“ ةنو رون ىد ءادع ىداعف



 لاذ

 اناضغءاوناك ناوهانمعر 1 موةضرايءامسلالزئاذا

 كوقت قاثلاو
 2 ىعواضو ىحتاو-نييهوء.ش ٠ مهناوهيتك !سلاو ىذغلا قسف

 د>او لكلام مثلاجالاو أل يصفتلا ىبعددهتمرك ذوهو رششنلاو فللاهنمو
 ىلعاما رشنلا نال نابرمض لوالاف هملاهدرد عماسلا نأب دهن نب هعتربغنم

 اوغلو هرق اونك.راهنلا و ليلا كسل لع هدر نمو وخفالا بثتدت ٍَ

 ظ هلوقك همس ترترءغىلءامأو هلضؤ نم
 افدروادقوااظ4 لاْرْغو 4 ندغو ف ة> تن أوولسأ فرك

 نادووملات لاق ىأ ىراصنوأادوهناكن مالا هنا لدي نااولافوىفاثلاو

 ناكن مالا ة:لا ل-ه:دب نا ىراصنلاتلاقوادوهن اكن مالا ةذلا لة دد

 وهو عمجلا هنموهم>اص قد رف لك لماضتب يعال سايتلالا مدع فلق ىراصت
 وو امندلاةامحن ا ةئيز نوذملاو لالا لاء: هلوقك مح ىفددهةمنيد عمت نأ

 هدسفمىأءرلةدسفم « هدحلاو غارفلاوباعشلا نا
 هلوقك هريغوأحدملاف عون نم نب رهأ نعب نيام عاقب اوهوقد رفتلاهنمو

 ءاذمتقوريمالا لاونك *« عسب رتقو مامغلالاونام
 هامةرطقمام-غلالاونو « نيسعةرديريسمالا لاونف

 هلوة5 نيدعتلا ىلعدءاا لك-لامةفاضا مثددعتمرك ذوهو ميسقتلا هنمو
 دئولاو ىحناربغنالذالاالا « هيدارن ممضىلعممقنالو
 د-> أ هلىريالفشب اذو * هئدرب طورع ف -..4 ا ىلعاذه

 ىه>نيد قرقيو ىن-عمقن امم لخدي نأوهو قب رفتلا عم علا هذمو
 اه ىرانلاكىلقو + اهثوضقراذلاككه-وذ هلوةكلاخدالا
 لوالاد سأعلاوأ هس مثك- تحتددعتمنم عجوهو ميسقتلا عم عجل هنمو

 عسيبلاونايلصلاو مورلا هب قت# ةنشوح صاير أ ىلع ماقأ ىد هلوقذ

 اوعر زامرانلاواوءجام تمئلاو# اودلوام لتقلاو او كن ام ىسال



 ارادن

 نمزردتلا لمة ل_ءحناوهو مهسدل | مههطعي همست وداص رآلا هنمو بسأ ا

 أ م_جملظدم ءآل هللا ناك امو وك ىورلا فرعاذا هلع ل )دبامحدملا نموأةر غلا

 هلوةون وملظي مهسفتأاوناكن دو

 6 ط-ىامىلاهزواحو د هعدق أيش عطتست ملاذا

 اريد_ةتوأاق رقت ه_ةمعص ىف هعوقو)هريغ كا هودأك اعلا هنمو

 هلوقو- لوالاذ
 ل .ةوةم>ىلاودطا تاق أل ءذيط كل د أش حرمة ااولاق

 ردص هوهوهللا ةةيصوخ ىناثلاو كد هز ىنام مل-ءأالو ىسفن ىفام -ءنوذو

 | نا ه.ف ل_صالاو سوفنلارهطي ناعالا نال هتلارععطت ىأ هللابانم الدكؤم
 '|نولودي وةندود هلاةيومستار ا امى مهدالوأن وسمغ اوناك ىراصتلا
 أ| هنمو ه هني رقلاهذمبةلك اش كل هلل | ةغمصد هللأب ناسعالا ن نءريعؤ .أ ريهطت هنا

 ئ هلوقك ءازكلاو طرأ ف نبت عميد حازب نا ىشو ة>وازملا
 رمل اهب لف يتناول تاس هل فى هاذلا ىهئاماذا

 ْ عقي نااهذمدو>و ىلع قي ورخود مثمالاك-لا قءزح مدةينأوهو سكعلا هذمو

 ْ تاداعلا تاداعتاذاس )تاو ف هيلا تاو كا

 || ج ردو تملا نمىحل اي رض و نما ىف ني لعذ قاعد م نمد عمينأ اهنمو
 || مهالو م-هل ل> نهالو# هاج فرط ىفنيظفل نمد عقب نأ اهنمو حلا نمثملا

 || هلوقك ةدكنل ضقنلا,قباسلا ملاك ا ىلادوءلاوهو ع ورا هنمو نها نول

 ا مدلاوحاو رالااهريغو ىلا * مدقلا اهفعي مل ىتلارابدلاب فق

 ىفشو ديعتلادارد ودمع وس رقذ امدعم هل ظفل قاطب ناىهو هب رودلاهنمو

 ظ شرعلا ىلع نجرلاو ف بيرقلا م الباع أيش عماجتال ىلا ىهوةدرحم نابرمض
 ا فايداري ناوهووما دنقسالا نمو د ديد اه اندئيءامساوودت ةدشرعو ىوتسا

 مح ” ا.هدحأنب ريض ى_ايدارب 0 د الارخ 5

 هلوقك لوالاؤرخ الار



15 

 داضتلاو قامطلا ى يسد وةقباطملا نة ىوتعملاامأ ىضفلو ىوذءمنابرمض ىهو

 نمنيظفاب نوكيو ةل- 4 ىف ناب اقم منينمعم ىأ نيداض منيب عما ىهواضنأ

 نيذرحوأ تمعو ى< وحن نياعذوأ دوقر مهواطاق !مممسحتو و نيع»ا عون ظ

 ا اًة.مناك نموأ و نيعون نموأ تبستك |اماهءلعو تدسك اماهلو# ||

 ا هانلا رك !نكتلو وه تاسلا قايطورص اك باحمالا قامطنايرم 2و

 هلوؤو قايطلانموىفوثخاو سانا اوس الفوو نولع:نولعت ||
 رضخ سدنسنمىهوالال مالا اهل * ىأا خارج توملا بأ.” ىدرت

 وو أَلا نع ةميسم ةسج 0 |نافمهذيب ءاجب ررافكلا ىلع ءادشأ ود هن قكنو ظ

 ىك.قهسأرب سدشملا كد 5 لدر نمو ساب ىبتن ال هلوقأ|

 قود نأ ىعو هلا 00000 اهاىناثلاىع»وأأ

 قفاوةايدارملاو تدترتلا ىلع كلذىل قب ,اعمترثك أوأ َنِي-ةف أوم نع عك ْ

 هود ةوكفرارممك | وكيس 3 .اقاوكسملف اود لد اقتلافالخأ|
 ل-رلاب سالفالاور فك. عمنا أو « اعتجااذاامندلا ونيدلا نسحأ م ظ
 ل نءامأو ىرسدل ةريشتسق نتا, قة مو ىقااو طع ءأ نماماؤو “و ْ

 لع ا ا نازل ىرسلا هرمسدنسق نس اي بذل و ىتغتساو ظ

 ا 01 لا تاووعب ىنساوأ قير ةهنعنمجس هناك لاعت هللا |
 الا 0 ل[ اهك دمتم طرترعأ انه طرت اذأو ف اكسلادادوقذ ||

 نيداكرت_ثمهدض ل ء> قردصتلاو ءاقنالاو ءاطعالا نيب اكرتشهريستلا لعد
 امو رعأ عجوهو ق.فوتلاو سسانتلا ىع-: ورمظنلا ةاعارم ه.مواهدادضا

 هلوقو نامس<رهقلاو سمشلاو < داضتل اءالهمساش

 راتوالال 0 . ريم مو بالا لب تأ ةطعملا ىمقلاك ٠

 هءاددبأ ساني .اهمالاكلاو :2ناوهو فأر طالا هيأت ممضعت همعسأم اهنمو

 ىَول ل 2 تكلا رهوراسلا كردي وهوراصدالا رك دالوضودلا ف

 ماما (ىعساو 00 جما تدرمشلاو هل و يس 8



 اخذو

 هلوةك دحاو ىن«م ى ماماّمدة.الو ةةصرعغاهب بول طا والا

 نءةيانك انلوةكناعمع و. ىهاماهتهو * ناغضالا عما نيئءاطلاو « |
 2ك لان صاصتخالا امهطرشو رافطالا ضد رعةماقلا ىودسمجناسالا

 ةعطاو ه 00 رقق ةطساوبلاةنالا ن .َ , لن او هف_صاهب ىولط ملا _.ءئاثلاو هع

 00 ةوالاودامتأا لي د وطو هداحت ىلا وطةماقأ!لوط نعد ءانق هلو

 هلدالا نعم ءاذك م-وأوقك ةيفخوأريمضا ةقصلا نمضتلام ع موا هاما

 ا تفايضأ | نءةياذك دامرلاربث ؟ مهأوقك 5 د.عمف ةطس اوهناك ناواف- ءلا ضي رع

 ظ ةرثك ىلا اهنمور دقلا تت بطلا قارحا ةرث_5 ىلادامرلا ةرثك ن هىل-ةدنب هنأف

 5 اد ادوصقملا ىلا اهذمو نا مضل اريك ىلا اهنمو ةلكالا ةرثث ىلا اهنموعئامطلا

 هل وقك ة كمل ؛ اهم بولطملا

 جرش لان 7 ,| ىلع ثد رمط ةمق ىف 0 ىدنتلاوةءورااودحامسلا نأ ظ

 نابي رصتلا كرتف تاغسصلاهذ بح رشا نبا صاصتخا تبثي نا دارأ هناف ظ

 ْ هوو 4 ءاءةم و رمضم ةرق ىف اهاعح ناي ةد اح !!ىلاهوع وأ امم صنت ف هنالوقد

 ١ نو دقنيمسقلان ذه ىف فوصومل او هيدرب د مركلاو هم وف نير دعما مهل و ]

 هناسأن م نولسملا ل-نمرسملانيلملا ىذؤي نمصضرعىفلاةءامروذ دمربع

د هدأت 7 ||( ىكاكسلا) ديو ظ
 ا ءاعاو ةهراساو 08 ولد ءو صد رب -: ىلات واق

يلا ةمضرعلل تماثملاو ظ
 ترثك نااقرعغلو ضن رع

قناو جول“ لأ لك |سولا
 ا عمتا

 ْ ازا 6 نوكجب., دقصد رعتلاو لاق مثةراشالاوءاسعالا» ءافخالب ,وز.مرلاءافخ

 ْ اءيجاممتدرأ ناو هنود بط اغلا عمانا-ذ ا ديرن تنأو فرع تف ىنةيذآ كلون

 ْ لصو 2 هرذن :,مامهمش ديالو ةباذل نآك

 ١ د هم ان هنا 2 ااوزالا نا ىلعءاغلملا قيطأ

 1 نءغابأ هزاع ل1 ناودنا نمل ىوعدك و هقم ززالاىلا موز ا نمامهمق ه9

 4ع ديلا لع ثلا ل نفلا املا نمعوناهنالهيدشلا ٠ ظ

 ١ ةلالدلا -وضوو ا اعردعن ملاك ]| نيت هو وهي فرعي لعوهو

 ك0



 نذر

 أسما ه.ثااهناقىذهلالوةفرافطالا طدأك هض# ةممهو هر وص وه لد

 اهل همزاول ١ ١ اةدو هتاهريوست قمهولادخأ لابع ءالاى يتلا

 فسعل هقو رافطالا اظذل هلع قاطأ مثرافطالا ةروصل_ثماهل عراف ظ

 ا ةلممخت شريأ | نولي ناىذتعي وئدللئد هلا لع اه] هريغرب فت فلاخو

 نا ىلعه.-كلاوهر وك دملان وكي نااهتعىنكملاب ىنءو هدف هرك ذام ل !”هموزلل
 ظفل نايدروا,ملاراقطالا ةفاضا ةند ءرقباهل ةيعبسلا ءاصداب عسبسلا ةمشلاب دارم ا

 وح ةفاضا و كلذك تسلو :راعتسالاو اقرقحم هل طواف لمعتسمأ 2 هيشملا

 امن ماهتن رقةلعع اهنع يب 6 الا ةمعدتلاد ر راتخاوهسشتلا ةْشار 8 ةراغلمإلا

 ةيعمتلار دنا هنادرو اهراغلطأو ةمنملا ىف هلوقو ف ىلعاهتني رقةيعتتلاواهنع

 ةيلمضتلل م ناس اهمعىب دي 0 مقهدنع زامعا منال ةءامست نكست ملةقمشح

 7 اع اءمغمدملا تهذام ن 5 20 راعتسانوكتةفالاو قافت الاي لطاب كلذو

 م« لصف هرجع

 ف : الناود-دشتلا نسحتاه> هءاعرب لءءمَدْلاوة.ةءقحتلان هلك

 ازاغل أر يصتال_كام ءا> نيفرطل نيب همسنملا نوك نأ ىصو كلذلو اظفل هدحتار

 هل اراد هال هات .ًاردرمأ |نأسن نا أرلةولك

 نيب هيشلا ىوقاذا هنأ هبل صتيوال مع ءاةمدشتلات أ أرهطادوهم وسانلاديرأو

 تيعتوهشتلا نك ةملظلاوةمشلاو رونلاو ءلاك ادحتا ىت-نيفرطلا

 اهنع ىنآملا نسح تسحب اهتس> هدأ لاو ةيقيقعلاك اهنءىتالاود راعدسالا

 ظفا ةدايزوأ ا - : اهبارعا كح رم رعت 7ةلك ىلءزاحما قاطي دقو م لدفإل

 ذل هرمأىأ ؛ 0ك دىلاعت هأوقودد رقاالأساوُكب رءاحوىلاعت هلوقك
 زا وج عمءانعم مزالهيديزأ اظفل (ةيان 1 لا) ئددل-ثسدلوةيرقلال هأو
 هدا اراعم ظفللا قمقحلا ىنءملا ةدارا ةهح نمزاحملا لا كاين هلك هس هدا

 ملاممزالالاناب درو موزلملا نمهفو مزاللا نم اهمف لامقتنالا ناب قرفو همزال

 ماسقأ:ةالث ىهو موزلملا نملاقتنالان وك. ذةنمحوهنملقتن, ملاموزلم نأ



 ا

 عقنت ال45 لك تيفلا « اهرافظأ تين أةيئلااذاو ىلذهلا

 عاقن نم نيب هَق ره : معن مة#بلغل او رهقلاب س وفنل |لامتغا ىفعسمسلاب م هءذملا همش

 رح .”الالوق ىف اكواهئودب هدف كلذ ل مكءالىت :ااراقطالا اهل تدئاةرارضو ٠

 قطن اةءاكشلاب احن آس اذ يي اههفم لم ردشب تقطن نثاو

 هبىذلا ناسالااهل تد'افدوصقملا ىلع هل الدلا ف ماك تمن اسن اب لاح اهيسش

 ريش زلوقاذك وهيقاهماوق وو

 هل>او روامصلا سارفأىرعو * هلطأن ردقاوىلس نع ناقل اه

 نءضرعأو ل- ن2 نة نفر دكا رب نأك اه كرت هنأ نمد هنأدارأ

 ىذق هرالا واكرم رعسملات اهح نمةهكامصلا هءشف هنال 1 ف هندو أعم

 "سلا نفاس تلات رلاو سار ةالااهل ت.ئاداهتال 1تامهانرطولا اهم

 ىعاود ل>اورلاو سارقالايدار هنأ -ةحنوةوتفلاو ل ا ما ىتءع

 عادتا ف ةاتالك ىلاناسالاوأ التل داحلا ىذتلاو ادمن سوقنلا ظ
 يلصفإ» ة.قرق#ةراءتسالانوك-ةفامدااناوأالا ىجا

 رغدغ نم هلت عضوا: ل 2 روذللا يداك لا رع

 اهتافنيلوقلا "| ىلع ةراعت#سالا نعريخالا در ةلايز رتحاو عضولا فلي د

 ىف هلوعت_.لاهماكلاب ىوغللازاهلا فرعو له وأ: ه1 تءضواسوذ ةلمعتسم |||

 هندارأ نع ةعئ امهم رق عم بطاذلا هبحالطصا ىف قلاب هل تءضوام مغ ْ

 الى لطأ اذا عضولا نايدرورمام ىلع: راسل ل-خدتل رقت ادق ىأو

 ف ودعا سال الطصاب درهما نانو لد 0 عضولا لوانتي :

 قرطددح [ركنت نان :راقتسالا فر ءداقرشو ا فييراصا ١

 ىلا اهه3و هيهمكملا سنسد الو دا الار ديربو هد دسَدْلا

 هيدا وهروك 1 ا ! تاه رم وءوأ تع ىو كيب ااواهبحرمصملا

 هنايدرو امتملءةمتلادعو رماعةءققحلا 0 ةو ةءامستو ةقرقحت اهتم لعحو

 القعالو اسح هانعل قةحتالاع ةمامرذتل ارسفودارف لال ىفاذملا بدكرتلل مزلمسم

 (عومج - 1)



 الكذب

 اودعم_ل نوكبل نوءرفل آهطةتلاو و ل_ءاعتلامال فو قطغلابةلالدللا

 نيلوالا امتي رقرادهو ه كعمل م1 لااربإ ؛ طاةدلالاد_عب نزح و ةفادعللان دو ْ

 وو « احممل |امحاو لضل الدق ا ود لءاغلا ىلع

 نخار اءتعاب ولأ باذعب م هرشاذوة#رو رغاوأ# اهبدقن تاممدهل مهم رقن «||

ارملاو عد رفتالو هفصب نرتقت ملام ىهوةقلطمماقأ ةثالث ا
 تعنلا الي و:ءملاد

 لاملاباقرهتذهاتقاغ « اكحاض مدتاذاءادرلارغ ْ

 ةلالضلا اورت-ثانيذلاكئاوأو ف هنمر املا مث الباع نرقام ىهو ةحشرمو ||

 هلوقك ناعم: < دقو مترات تح راش ىدوأاب ا

 ةث هدافطادءاهل « فذقمح ال لاى اًمدسأىدل ا

 هنا ىت> هييشتلا ىءاسن: ىلعهانممو ةغلامملاى .ةحت ىلع هلاتشال بأ حشرتلاو ||
 هوة ناك ما ىلع ندب امردقأ اولع ىلع ىند

 ءامعسلاىف هدحاح 1 1 5 لوول نار ىتحدعسنو 1

 فارت_ءالاعمع رفل ا ىلعءانمل ازا اذاو ه-معىب ممل و بدق 1 را ٠ْ

 هلوقىفاكلمالاب|
 الج ءازعداو_ةلازهؤ «ءاعءلاقاهنكسم سععلا ىه

 الوز اك م بن نآو« دوعصلا اه يلا عبط نا '

 ||| هسشت ىلصالاهانععهشاعف لوحتسملا ظفالاوهف بكر ملاامأو + ىلوأهدح مذ ْ

 1 ا” هرتارخ نوال مدع كَ رأى فارعأ ىفددرتلل لاهم ةغا امأل ل. ىلا ٌْ

 [كاذك هلاهعتسااث و ىمو اقلطم لمثقلا ىع مسن دقو ةراعتسالا ل هس ىلع مثلا ا

 لاثمالامغ”الاذهلوالثمىع«أ]

 همدملاىوس هناكرأ نمد: حرصءالف سفنلا فهمشتلاريضءدق م« لصف ط١
 ةراهةسا هنقّمدْلا نعل هب هم_ثملات صتخخ رمأ هم_إل سني ناب هءاعل دن و :

 لوقىفاك ةيلسخت راه _ءاهمكالرعالا كلذ تاسئاوا تءامنكموأ ةءانكملاب||



 ا اك اا و ةيدانع مست الرا حسا ا لا مسار «تسساك
 ملأ باذع ١ مفرش فو ةماله.ذقنوأ هد-ض قلمه: سااماههو ةمكامتلاو

 ؤ 2 هه عما أكو كنيفرطلا مو وقم لخا داما هنال نامق عماجلاراتعابو |

 ٍ ملذتمملا ىهوة.ماعامااذد أو رماك لثادريغاماو اه يع.5لخادوهو اهيلاراط

 أ ةيارغلاوة سي رغاا ىهوةمصاخوأ ىرباد_سأ تيار وك اهمف عماجاروهظ)
 هلوقك همشملا سف:فنوكت دق

 0 رثازلا فارم هناىلا مكشلاكلع 5 هنانءبهصوبرق ىتحااذإو

 أدع جطامالا ىل ماا قانعاتلاسو «* هلوقىفأك ةماعلا ق فرصتب ل هكدقو ظ

 ا ريسسلا ف قانعالا لداواهةانعأوأ ىل مما نود مطانالا ىلا لء-غلا دن سأذا
 | و ىى>اما عماجلاو ني.س>اناكن | نيؤرطلا نال !ءاسقا تسال اارامتءاو

 ْ هقاذ ىذلانا وملا هلراعت سمو ةرقملادلو هنمز اعتسمل ا ناف الع مهل ب رخاو

 | ود ىل_ةعاماو ىدح ع-.4او لكشلااههل عمالاو طمقلا ىلح نمىللاعت هللا |

 || ةانااو نءداحما طشك هنهراعد_بملا نافراهتلا همم ملسن لالا مهل ةءآو
 ا نمل ةءبامعءاحاو نامسحامهو ىل.الا ناكم نعءوضلا فشأ هلراعةسملاو

 |١ سعثلاك اناسشادب رثتتأواسعت تدءاركلوة5 فاةةءاماورخآىلعرعا تترث
 ١ ناواندةرمنمانثعي نموك ناماةءاماامهفالاو نأ ثلا ةهامنو ةعلطلا نسح ىف

 || ىلقع عسماو لع فل اروهظ مدع عماحلاو توملا هلراعتملاوداقرلا هنمراعتملا
 || ة:قاعتبسملان أو اس

 نأ .اةعامهو 0 1 ١ عماجلاو خل تلا هلراعتسملاو ىدحوهو ةحاجزلارسك

 ظ د1 1 . را4| ىف انا ءاسملا ىغطالاناو كلذ سعاماو
 || ناماةءامهو طرقملاءالعتسالا عماجلاو ريكشلا هنمراعتسملاو ىسحوهوءأمملا
 ا ةمعيشفالاو لق و دس اك ةملصاف سا مسا ناكن اهنالن ادق ظفللا رامةعاو

 ثأاهلاىفورد_.هلاىنءلنماوالا فهد تلا فر او هتمإو تاانو لفل

 أ |ذك. ةقطانلاحىلاو لاحلا تقطن قردقمف ةمعن قدي زىفرو ركلاك انعم قاعتم
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 قو



 اناراي

 | ]| هسكعو ةشنب رلا ف ني-ءلاك هُثْرح مساب ئشلا ةمعست هسنمو ةدازملا فد: وارلاو
 ظ وك هنسموا ثنغلاانمعر وذ - ممأي هند هيهنو لهانالاىف عباسدالاك

 ١ هءلالوداموام_هلاوما ىاتملااوت :آو و هءلعناك اموات اءتءاعملا ترطما

 ! ىفىاهللا ةجر ىفذم-ههوجو تضرب |نذلاامأو و هلاحواهيدان عد .افوك

 0 نرخ وا ةدوراب 0 ا

 اأأطا 000 هلوقو عا ل>رئا هانم تالسلا امانا ئدأع

 1 هنهمسُلل دع :وضوءاهوك ىو غل ىزا اهنا ءدو ق<١نيدلاىا مقتسملا
 || ىل_ةعرما ف فرصتلا نا ىنءعىلةعزاعاهنا ل-ءقو امهئممعاللالو هءللال

 أ تاك هر ديما سن ىف هاوخدءاصدادعبالاةيشملا ىلع قط لالا مالىوغاال
 ش هلوق ىفب متل 20 !وه تءضواعف اهل امعّتسا

 ىف نم ىلع زعأ سف: * 0 !نمىنالذ: تماق

 سءشلا نم م ىلإ ظت سعش 5 تحت نهو ىنالاظ# تماق

 ردقلاىلءهرارزأر زدق ههّتلالغ ىلا نماو.قتال هلوةىفهنعىسونلاو
 ا اا ا ا! !ر ا تدضو |.ةةليعتس م اهنوك طقم الئاطدالا ناظذرو
 || بنكلا قرافت ةزاعتسالاو ةغلايملا قكءاضق همدشَتلا ىمانت ىلقء| للف هنع
 || العنوت الو رهاظلا فالخ دارا ىلع ةئب رقل|بصنو لد وأتلا ىلعءانملاب
 قاكد_>اورمأ اما اهتني رقو ماد ديك ةيفصو حون نوبت ذاالا ةمدنجلاهتافانل

 هاوقك رثك أوأ ربادساتدأر هلوق
 اناريثانناعاق ثأف اناءالاو لدعلااوفاعت ناف

 ا هلوقك ةمئتلمناعموأ ||
 : تناعنس#+نارقالا سورا ىلع 2 اه ىنذس:: هلصن نم ةقعاصو

 : هأوقىؤمانحأو ف نكمم امازيذىفامهعاوجان الن |م-3 نيؤرطلاراءّمعان ىهو

 || عنتماماوةقافو مستلو هانيد-هفالاطىأ هاندحأف اةممن اكن موأ ىلاعت
 ٠ 1-0 0 225252525252525 1 0 سس يمس ب ريب موو ل ١ 1 ووميجسسسما 3



 ناكرتك رومان متءكرعلا ناك اظكواب رثلا هيدشت نهرعاك ع حارب تعثاناو

 هياطدعب يتلا لدتشالو كار :!يرشل اذه نمناكامسطلاودمر ادد هيسّسَلا

 هلوقك ا. رغهلعصاع سي رقلا ف فرصتي دقوذلا

 ءامح هيف سدل ه-وبالا 5 انراهت سعثهحولااذه قلت ' ش

 لزفات ادق اذهل نك . ملول 5 ا.قاوت موه | لم هنامزع هلوقوأ[

 ادارك ةدمل انوه هدك ةءاما طار ءةعابو طورشملاهسدَتلا|ذ_هىعس و

 وك هنمو باههأ ارم رع رك ى هول عم 1

 ءاسملا ني ىلءلمصالا- هذ « ىرحدقونودغلابْثمعت خيرلاو ا

 ناك هتادامىفا ولاوهو لوءةماماضرغلار امتعاب ورمائهفال_ ل ْ

 فاح ا ىفهمق+ ئث عاوأ لاحلا نام ىفدمسشلا هود فرعأ هب همثملا نوكي 1

 الا تا هى بطأ اا د_ذعهذور عمهم ك- 4 مم_بموا لم هاك ]ا صقانلا

 ازا عادعلاب لة وق فهم 6-0 !تنارم ىلعا جيةعا 0 هذال_2 وهودودرموا

 فق بح مش هما فذ> عموا طقق هناداو هه-و فذ ->اهضءنوأ هناكرا

 يزاملاوةةيقحلا»ط اههرغغلة وقالو كلاذك امهدحأ

 حالطصاىف هل تدضو اهذةلمعتسملا ةملكسلا ةقسقحلاو ن ند .وغالاب نادمعي دقو

 هتاالدنالت اجنارب رف هسفن د »م ىلع ةلالدال 0 عضولاو بطاختلا

 ىاكشاهلوأ :دقودساؤهرهاطهناذاظفالا ةلالدب لوقلاو كرعش ا نودةنب رش

 ىف هل تء-ضوام ريغ نك معيسملاة:ولكللاوهقدرفملااماسكرعو درقمزاهلاو

 ةقالسعلا نمددالو هتدارا مداعةنب رق عم ص هحو ىلع طاخقلا حا الطصا
 داك ماءوأ صاخ رعو يرشو ىوغل اهتم لكو ةنانكللا واطاقلا جره ظ

 ثدحلاو طفال لءفوءاعدلاو ةصوصخملا ةدامغال ةالصو عاملا ل-رلاو ع -مسأل

 هوم املاريغةقالعلا تذاكن ا ل_برعزا ياو ناسسنالاو عسبرالا ىذلةمادو

 هسا ىف هب همسدملا م هالاوعتسا ىلءةراعتدسالا قاطت اماريثكو ةراعدتافالاو

 ةردقلاودمعنأ افلا اك لسرملاو راعمسم ظفللاو هل الا باو هر اعماق



 أ 1 .

 | ىاكسلاهد-قو ماكددعتمنم ع زتنمهه>واموهو ل.ةئاماههحورامتعاب و

 هذالخضوهو ل .ثةريغاماو راما ل_ةءدوهملا لم ه7 ىفاك ى.ةحرمغ هنوك

 دسأدب زوة د> أ لكدمهفي رهاظدنذ ههحو رك ديماموهو لمعامااضرأو

 نيأىرد.ال ةغرفملا هقاحلاكمهمومذعب لوقك ةصاخلاالا هكرد, الئ هنمو
 اضيأو ةرودلا فءازحالاةمسانةماهنا[كفرشلا ىف نومسا:ةممهىأ اهافرط

 هددحو هي همشملا فصو همورك دام هنهو نيؤرطلا دحأ ف صو ه.ؤرك ذيحلامدخم

 هلوقك اموةصو ه.فرك ذامهنمو

 بت 5-1 ىن-اظهدواعو ىت-ع «هيهاوم فدصت لو هزءتفدص

 تلطلاىق ٌجه-نعتا>رث ناو « هقير افاو هنّةحْنا ث.غلاك

 هلوقك هو>و رك ذاموهو ل هةماماو

 ىل االاكىمدأو 5 ءاه صف هرغنو

 ىىلل_بءلاك وه عصفلا مااكللل مهلوقك هناكم هعيث تسب امرك ذ, حماسي دقو
 وهولذ:.مس:رقامااضدأو مالا سوعل اهعنا زالهمف ةعماجلا ناد ةوالحلا

 ئداب فديجوروهظار ظذ قدق ديربع نم هب ةمسثملا ىلا هلشملا نهدف ول هدف أم

 ةياغعم لمصفتلا لءاةوأ سفنلاىلاق..أةلحلا ناف ا ءاجارعأ هن ىكل كارلا

 ارم هسشنك ةيسانملابرقلهء-ثااروذ>دتعامأن نهذلا قهبهيشملا روضح

 صءثلاك سلا ىلعهز ركل اعلطموأ لكثلاو رادقملا فز وكلام ريغسصلا
 اماول_دفةّتلاوبرقلا نملك ةضراءم ةراذةسالاو ةرادتسالا ىو والا 5 رمل

 سلا هلوقك لمسصغتلاةرثكللاماروهظلا مها فالك وهو بد 1
 اماو ماك ةءسانملادعمل ه.ثملارو ة-دتعام اهب هرشملاروض> ,ودئوأ ة آرملاك

 سهل | ىلع هررك_:ةل_ةلوأر اي اءاقعوأاسم ااا مكرمو أ!ءهو هنوذك اقلام

 رظنت نال مص ةتلايدار لاو نيه>و نعهسقةبآر كاد رأاك سءةثلاوهلوقك

 ىفاك اضءب عدتواضعيذ_خأت نااهذرعاهوح و ىلع عقيو فدو نمرثك أ ىف

 تاخدي طا مل بهل انس ا أفي در تاج هلوق
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 تدقاوءلار# ىلع ص اب رلانم. * اهتةررب وهزن ةءدر هزالو
 تررك فارطاىراذلالئاوأ «اهب نفعضتاماق قوف هناك

 ىكلذوه.ثملا نم عأهنا ماهما امهدحا ناب ريضوهو هب همشملاىلادوعي دقو أ
 حدتع ني> ةقءالا هحو 5 هيرعناك حامصلا|دنو هلوقك بولةملاهدنتلا

 هرادتسالاو قارش لا قردءلاك اه - و عتا# اهيدْشُتك هن ما مهالا ناس ىناثلاو

 ة-ةءمق>- صقانلا قاح ادد ,رأاذااذ_هنولطلاراهظا اذ -هىب مم وف .غرلاأ]

 ىلاهستلا ءلرث نس>الافرما فني دشنمب عسجادي راناقدت ازلانءاعداوأ ٍإ

 هلوقك نيد واسقملاد-ا يجرب نمازارمحا هبات ان كلا

 تالت تدع ساك دا قال 6 ققءادموى رحذا يمد هراشت

 برشأت نك قريع نممأ ىنوذ>» تا._سأر#ابأ ىزدأ امهللاوق
 ريذمر وهطدد رأ ىنمهسكعو عيصلابسرغلاةر غد لسد اًضرأ هم ءهْمَمل ازو<و ْ

 ندعم هري_عامهود رقع درغم ةءدّست اها ةتقرط رايسعءأب وقووهم 1 أ امىف

 هآوقك ناقل هو ءالا ىلع ,ةارلاكوه مهاوةك ناد.ةموادر ولابدخلا هسذنك ْش

 هربشت اماو راشن تدب فاك بك ركب أر م هموشت اماو هسللعو : 5: رااكس عدلا :

 هل وةك د رفع بكرم هدلشن ”اماو قسقشلا هس ّق ةرمأك تذ ركدرقم

 روطت فمك ضرالا هو>وان رث رث« [كيرظن | مه : ىبحاصاي
 ره-ةموهاءاكشاب رارهز « هنا زد اا 2

 هوك ىفوةلمامافهاؤرطددعت نااضنأو |||
 ىلام ءأا فش او ت انعلااهركو ىدل 3 اساب واءطر ريطاابولق نأ اك

 ْمِعفك الافا رطأوربن #* اننا وتل لا هلوة5 قورقموا

 هلوقك هن : وسدلا هم شنق لوالا هذ رطددعت نأو

 ىلامالاك اههزلك ع ىلادو سنحلا غدص

 هلوقك ع «|هدمتف ىناثلا هفرط ددعت ناو ْ

 حافاو ادرب وادطتنم د واول نءمسيانمت 3



 ا

 | | ىلقسعلاوهئاعقا قوضع لك عقوم نم هاا لإ جل ءوأا نم د ىلطصملا ءوددلا ٍ

 لءهىلاغت هلو ىف هرادهمس| ىف تعتلا لم< نم عفان خا 4 ََ , عاقتن الانا مرد 1

 رعد دقهنأ -ءاوارافسأ لم-كراما 5 كا هولم< مث ةار هلااولج نيذلا ْ

 لوالا ارط#ثلا نم عزت ااذاامكرثك أ 1 نم هءازننا بو>ولأ ا 1

 تاحتوتءدقأ اهوأرالذ ع ةماغاشاطءاموق تقرأ (ك هإوق نم !!

 ا | 0 يطب ايي (لاننستاب هذ كاد رالا ثاف ع يا نمد ءازتنا وول أ

 د ىرخأ,ة-وذ اف ةدبشت ىفةهللارلاو عطلاو نوالك ىضادد تاو ساو وقع 1

 | بار خلاب رئاطدسشت قداة_.بلاءافخاورذ-كلالاكو رظنلاةدعل ىلقعلاو ظ

 [دقهناوعاوس مكان اسناهسشتءؤناشل اةهامثو ةءلطلا نسسك فاتاوأ |[
 سانتتلا ةلزنملزني مث نيدضلا كارت_ثالداضتلا نبات طين مشلا عار ا
 ( هتادأو) عاحوه ل. ا اان اننا ءاللا5 .فكمتوأ خا ةةطساوب ا

 لإ هيهيشملا يلي تأ فاك اون قل _مالاوافا 1 ولئمون اكو فاكلا ||
 ئنيل 008 ذيدقو هانلزنأ ءاكا.ندلاة احلا لثمموأ برضاوو هريغهبلن دقو أ|
 تاغالا ف هسنمضرغلاو دعب نا تبس>و نىرقناادسأ ادي ز تلع قاكدن ءاإ

 هآوق اك هناكم !ناس وهوهنشلاىلادوعي نا ١

 لازغلامدضعب ك.ملاناف *« مهثمتنأو مانالا قفت ناف ٍ
 قبارغلاب ههتنشت ىفاك اهراد_ةموأداوسلا فرخ" يبو هسشت فاك هلاحو :

 ءاملا ىلعمق رب نكي ل داط ىلع هدعس نم ل صال نم هردشت فاك اهرب رقتو | هند ظ
 رهشأ هب وهو عأهيهم-ثلافهيشلاد>و هنو كج, ن | ىذتقت هعبرالا». دهو

 رود_عه>وهشت قاكهرم ود واى طظلا ةلقعدوساه>وهدشن : ىامدندب سوا |

 رحب دقو مرج هس.ف مهدت فاي هفارظتساو أ ةكردلا اهترقن دقة دماح ةلس ظ
 3 أرخ [هحو فا 500-12 عنتمملاةر وص ىف ءزارن السهذدلاهحومك.ءلانمأأ

 2 د_.:ءاماور ماك اقلطماما ن لا ىو رس اد هانهرهمشلانوكي تاوهو :

 هلوق ىف امهم !



 ليف

 ْ اةازتع وأ دحاواما اضءأ أو سعال !ايةعملا هدشت فبامحا ةلازاك ةفاضااماوأأ|

 || كل ذك ددعتماماو ققعو ألا لد دجل ا ءآرم هنوك- ادحاولا

 ى»حل اريغنمسحلاب كردي نا عانةمالربغالت اس هافرط ىسحلاو فادموأ |||
 هسذتلا لاقي كلذلو ْئدىمانملةسعلاب كردي نأزاو معأ ىلع-هلاو ْئثأأ|

 115 نكد نوح دأ ىدحاو ىلكوهفه.ف ءارتشمو هل ءةنأو .ءأ لق عل اهحولاب

 هنا 00 ءاف اوه راك ىرأل ادحتاولا سحئارذت ردم٠داركانادارملا |
 | ةيادهلاو هدا ارك اوةدئافلا نءءارعلاك ىلق_ءلاو رماعف سألانلو معطلا هذلو

 ' عاصم | ل رلاوهمدعب عقنلا مدعلاْىَدْلا دودو هش قسفنلاة ب اطتسساو

 ناد رةمءاورطاعق ىلا بكر ماو م ركقلذرطعلاو دونلابإ_ءلاو دسالاب

 ارو" ني> ةم> المدوقنعل 9 ىرتايا, ملا عبصلا قيتالدتو هلوق أك

 ىرداةملاراذدااةربدة_لا ض.ءلاروصلانراقت نمةل_صاحاةئرهلا نم

 اكن ام .الرم هأور طاغقو صو. لارا دةملاىلا ةصوصخللا ةمغسكلا ىلع ىأرملا

 همأ اوكىواملءلانةانسأو 5 انقر قوفعقنلارائمناك راشد لوق

 فى ةقرفتمرادقملا ةمسانتم هل. طة سمةقرشم مارعا ىوهن هةلصاخحم اة .ولا نم :

 5 رملاعد دن نمو ق قمقُش لادن شن ىف رسام ن :[ةلدذعمأف :رطاعفو طم تناوح

 نديج وال ءنوكخ. وذكر 211 املععقت ىّتلات" امهلا نم ءىدعام ىمحلا

 هوو فاك نوالاو لكشأ اك كما فاصوأ نماهريغ ةكر# ان رقد نأ امهدحأ

 ءةرادت_سالان مدل دام اةئءولا نم « لشالاف5 ىفةكرماكس ءكلاو <
 5 "عاش رانا الا حرت عمالصتملاةءرسلاةكر 4 او قارثالا

 حا امقزالاىلا عحريف هلو دب مهرث ادلا تناو> ن مض هب ىج - كا هتأد مهم

 ىلا تامر انزل الا نذاهريسغنع ةكرحل اد ردت نأ ىن اثلاو
 هإوق ف ندعا | ةذرح فال ا مق ب.كرثالمهملاو ىجرأاةكر 3 هفات>ة تاهح

 افا ةزاوةرماف ا.طناو د راق فد قريلا نأ اكو

 انا 7 باكل ةفصى هلوق فاك نوكسلا ةءمهىف سمك ربا عقيب ذقو |



 اا

 ىاكىلاحملا لة دقهنقةرهاظلا سلا ساوملا ىد_>اب هتداموأوه كردملا |

 ١ | هضتو|كوضتاذا قام ةثلارن# تاكو هلوق
 دحرب ز نمحامر ىلع ن#« رشن توقان مال-ءا

 كردأولواهب كردمرب_غوهام ىأ ىمهولا فل دق كلذادعامىبقعلابو
 ١ كردبامو د لا وغأب اءناك قرز ةنو:-سهو #3 هأود قأك اهعاكرد هناك |

 لكل ايدارملاوالمموأ اق. .ةق هرف ناك رثشر ام ههحووملالاو ةذللاك نادحولاب
 عادتبا نوتدب حال نس 5 اهاحدّمب موكل اناكو هلوةىفامو#

 ىض.هق ةقرشمءام_ثأ وصحن مهل_صاخلا ةةمولاوههرفهملا هحوناف

 لسختلا قب رطىلءالا هب همملا فةدو>وهريغ ىهفدوأ لظم ْينتناوج
 ةلاقلا ىف ىثع نك امحاص لح له وهام لكوةعدم لأ تناك ان هن اكللدو
 نذعلا قب رطنم زاواهب تومشاهو ركملا نانااالع قر طال ىد: سالف
 ضان هلا ميتال نا لل. ىت> كلذ عاشو دونلاب 1 وهام لكوةذسلا مشت نا

 تدها5 كلوقك كلذ ف الخ ىلع لوال اوءاضيملاة, .ةيضحم اي كتدت أ اود قارتاو

 ا عادتم الا نمد نخسلاب جدلا نيد مولاهم شتر اصفن الف نيمحن هرثك ]اداوس

 تامخأا نينه هات ومر اونالانو ا ا.-ثلاداو سف سلا ضا. 7 اهمشتك

 ماعطلا ىف حلاك مالاكسلا ىفومفلا لدا م !١لوقىف هلع>داس ةلعف ةرضحلادب د أ

 فال_ةرثكلاوةلقلا ل_ةكالودف |نالادسفم رع ااوادكصملءاقلا نوت ظ
 000 رخ : اببوت د4 دلما ”ىناك ام-متةمقح نع ء حيران ري-غاماو هوو

 تامفنك- !1 2. دع اماودنق 1 دل الاد طر انوا امد ءااهنوأ اين و
 لمت .انواتاك رحنا رسداقللا ولاككتالاون اولالا نمرصملاب كردنا اهترمسكلا

 ]|| نمقوذلا وأنيدند ىتلاودم 0 الا نمع سلا وأ ||

 ةيو-طرلاوةدو ريااو ةرار-ملا نمس الان وأ حناو رلان هما وأموءطملا

 لدعم انو لدتلا وعل اَوةيال_دل اونمالاو ةسالملاو ةزو حلاو ةسودسلاو

 | زئارغلارثاو لحل او ب ضغلاو معلا« 5 ذل نمت 0 ةذلا تاقمكم اك ةياقعوأا
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 اولء فاي و رلاربعتسال ف سوبىلاىأ ف سون نولسراذهل, :وأتب مشن |انأو ةلج

 رماك نود هللا ماقمةوثماقي النأ نمو> و ىلعف ذا و فىسوأب هلاقوهاناو

 ري-صاون رالف ىأ كالبق نم ل ,.رتءذكدقف كلوذكي ناو وذ ماقي ناو
 و2 فوذدملا ند : ىلعرهطالا دودةملاو هءاع لقعلا لدن نااسمنم ةريمل هتلدأو

 هناذعوأ ره أآىأ كب رءاحو ونام ماعلةعلا لدي ناأوتمو ةّمملا كد ءاع تمرح

 هنأك همفىنتل ىدلان 0 اذؤو < نيرعتلا ىلءةداعلاو هيلع لقعلا لدن نااوممو

 قوهسفت نءاهاتةدوارب هلوقل هتدوارم فواح اهفذشدق هلوغأ همح ىف ىل-<

 ه.-اصمالب الع رقما حلا نال ىناشثلا ىلع تلدةداعلاوامها عد : ىتد هيأش

 تاعجامر دقيف هللا مسد وف لفل !ىعورشلا اهن هو هأنأو رهفل ةداعلا ىقدمأع

 ير آئ نمل اوءاورلاب سرعأل وأو ق5 نارتتالااهعدو هلأدمةيمشلا

 نويل وأ نيتفلتتع نعت رو ص ىف ىنءملا ىريل ماهبالا دعب حا ضن الاياما بانطالاو

 ناف ىرد_صىلح رشا بد وف هيلا ةذل ل مكتا 0 لد هاى

 ىلع مث بانه هو هري_ىقت دقت ىردصو هلام دل جريش تاط دة ريشا

 راسا داهم :-سحهحو ودير عل قا اراصتخالا ادب راواذانب .اوةلاد>ا

 مو تول مو نيمفاندم نيد عم« اهاو لاد_تدءالا ضرس نكمل

 نيا سبشت وذ لقالا ىلءفوطءمام منان نينث ان ريسغم ىثعزخ ىف :ىنؤد نا

 ماعلا دعي صال ركن ءاماو لم الا لوطو صر | ناتاصخه-عمسشب ومدآ
 دك مم رلان 3 الالي هسا نم شدأ ةلاك ى ا ل ل

 كراك تاناماو ىطسلا :الطلا وتاولصلا لءاوظناسوك تاذلا رباغتلا
 نا ىلع ةلالد مث فو نواعت فوسااك مث نولعت فوس الك ىراذنالاه_.ك اك
 ىنعملامتي ةة35 ديف اع تدملامةخوه ل.ةف لاغير انابام او غاداىفاكلاراذنالا
 اهلوق ىف ةغلامملاةداي وك اهتودب

 راثدسار ىلع هناك ل هيوادولا أَ | رغد ناو

 هلوةفهدثتلا قءقحتو



 اناني

 كلوتك لالخالا نع فاويز رق>اوةدئاقل هنلعدئازوأ فاوأأ

 ادك شاء نم كونلا] « الط ىفريخشعلاو
 اءذك اهلوةىفلأو «وخليوطتلا نعةدئاف,و لقعلالالط ىفومعانل اىأ

 هلوةىؤىدنلاكدسةملاوشحلانعو + انسموأأ
 000 5 ىدنلاو ةءاوشلل ارم لضفالو

 ق.<الوو# ا . وألا ] + هل_مق س ءالاو مولا لع لعأو بم هلوقك د..هملاربعو

 هلوقو هلهايالا ئئسلار ا
 عساوكنءىأتنملانأ تاخناو 5 كردموهىذلا لمالك كناف

 ةامح صاصقلا ىف م اووف ددت سلاموهو رممةلازاحا نان رضزا<الاو

 مااكز>وامهدنعنأك امىلعهلضذو ه.ةفذ حالو ريس هذفلو ريثك ءامق نأ :١

 ىلعصنلاو ه-:ههرطانءامفورح هب لّدقلل ىنال:ةلاوهو ىتعملاذهىف |[

 ةع أد ىل:و نم ها ءاونأك اسم هعن 1ميظعتلا نم ةايحربك 2 0 امو بول طا ا

 نءوول_ةخوأهدا رطاو جادت الأب لد اقلاو لوتقلل هل_صاحلاةءعوتلاود_>اوب :

 فوذهملاو ف ذ4ازاداوةةءاطملاو فودة بدق: نعهناذ+:ساورار كتل ]|

 عالطوال->ناانا « وك فو صوموأ ةيرقلالأساو وك فاض م ةاجءزجاما
 ايصغةنيفسلك ذخأي كل«مهءاروناكو وف ةغ-صوآالحلحرىأ هانانثل ||

 راصتخالادرئاما طرششب او-وارناك طرشوأ هل .ةامل.]ديهوذوأ ة«هصىأ
 اوضرعاىا نوجرت ماء كفاخام و ميدي نيباماوقت مهل ل_قاذاو وك
 عماسلا سفن به ذَءاوُأ ف صولا هبط. الئ هنا ىلع ةلالد الو اهدعب امل مل دب

 ىوتسالو ف كلذريغ وأراذلا ىلءاوةقوذاى رثولو املاثم نم تهذملك ظ

 لءادبل نانو هدد ا نا نعم 3 اقو تفل الق نم قفنأ نم ما[

 لذ ىأ لط ام الط. :وقء١قداوةروك ذم نع ةكسههلجامأو هدعبأم ٌ

 نافرذةر :نازو< واهب هير يضةردقنا ترك :انوروك ذل يوأ لاكقام 1

 : قمر أاما اورمام ىلع نو دهاسملا مم :ةوفام-هريغوأ ترف :ادةؤاهبتد رض :
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 ةنر اغلا نوداتثمالعف هنوك- ]| لوصحل اا ىلع دت )ال داف تن كاامأ 7 اق 0 ماولش

 هتلالداف قف“ ااامأوةر دقمواةرهاظ دق عمنوك., :نا اير اذ اواسضام هنوذسأ

 مدقتم ءاقتز الاهريعو قارغتسالل ا نالفلوالا اما لوصخلا نود هزر اعلا ىلع

 ناو تدث لاف الخ قالطالا دن ءارماعةلالدلا هب ل هد هرارع“ا لالا نأ مم

 2 دع المدءلارارقسا نا دق. .ةقوددتأةدافا ىلء لع هلا عضو

 روهشتلا ةسمماتناكن اوان هم هوك اةىنائااامأودو-ولارار مسا فال

 وأ اهلو.خدناو ىلا هوف هتلكو ف تدثملا ىذاملا ف رهام سكعلا هكرتزاود
 و طرارةدابز نه امو فاش سالاروهظ عمتومثلا مدع ىلءابتل الد مدعل

 ىذري_كادتمملان أك نارهاقلا ع لاهو نولعت متن أوادادنأ هللاول حت الذ

 ىلعو2 ل-ه>نا و جرم منال عرس وهودب ز ىلءا-و2 تء-ولاسلا

 نسكلو + دا اوس ىلع ىزام ءلا عم تدع عود ”اهدرنا اممفرثك الاح فرسهفتك

 هلوقك ادتمملا لع فرح لو دلترات كرتلا

 دراو4 ادوس الا ىلاو> - ىجا ا 201 : رصمت نأ دع تأع 2

 هلوقك درغم تقعد ةدعسالا ه4 حو ةولىرخأو

 مظعمو لد 3 كادر د 0000 1 قم هللأو

 ْ #« ةاواسملاو بائطالاو زاحالا» ١

 امهيفمالك- 1اس السدس اوتو كلف بانطالاو زا<الااما (ىكاكسلا) ظ
 ا ىأ طاسوالا فراءةموهو قرعر ما ىلع ءاذ ءآاب وميسعتلاو قفا كرعالا

 ١ مدي الو هعال_ل ابان ىفدم<الوهو لاا 2 عقر عى رع قمومالك

 ئابنمرتك ًايدؤادأب اذطالاو فراعتملا ةراسمعن نم لقأ, دوصقلاءادأز اعلاف

 ماقملا نوأ لارا و قءءامىلاةراثه.ف تت رم امبسن هنو كلو اك الا لاق

 قشر ا وتعال امس ىنلا نول نالرأ ار :هفورك ذا ط طسأب اقءاخ

 نأ رقالاو ةلاه 4 !ىلادرافودولملا ط_سلاو فراعتملا ىلعءا ملا مت هانعم

 | هنعصقانوأ هلو اسم ظافلد هلصأ ةيداتدارملا نعريمعتلا قرط نملومقملا لاقي

 ظ
 ؤ
1 

١ 

 ا



5 

 0 م ع م و يس

 | نايىلا.خوادضلا عملايلاناروط+خبرقادضلاددت كلدلو فد اذتلا ةلزْنم

 | تفاتخ اكل ذو ةقلَتْعع هيا.ساو قداسل ا لا قن راقت امهم روصت نين نوك»

 ْ ىلا جامتحا ل_ضذىفاعملا لعب اصاواح .وضوو امرت لاحم ىفةّئاثلا رولا

 ْ تانسدم نمو ةداعلاو فلال !ىردع ىلع هء؟نافملا كا اسال عماحماةفر 7

 ا( ةعراصضملاو ىضلافئتياعفلاو ةدلعفلاوا ة.هسالا ف نيتلا سسانت لصولا
 ْش ىلع يك ىنعملاىف اهئالوأو ريغ نوح ناةإةئنملا لاحم لصأ |(تيتذت) عتاملالا

 ٍ اهتاو هل_بتناك اذا اذهفاو نكل تءنلاك هاف صووري-كاك اممحا 5

 | نملكوا وم اصب اهطد : ربامىلا جاتحتف ةدافالابةلةسهةلج ىهه ثم نو
 ||| تءالاو ريخلاو ةدرفا ا للدي ريضلاوهنصالاو طبزلل حلاضواولاو ريعذلا
 : زودامريهذ نعةملاخ ةاج لكو واولا >وا مح اصريعذ نعتلخ نا لاف

 تدثملاعراضملابةرد_ملاالاو اولابهنعالاح عقت : نأ مك: لاح هذعس مهني : نأ

 عراضملا ل ء-فةلاوةءاعقتناكن افالاو قأ.ساللو رعماكتب ود زءاحود

 ١ ىلع لدن ى هو ةدرقملا لالا ن الرثك-ةلت ننكالو وف اهلوخد عندما تدث 2

 : هنوذلت لوص#اامأ كلذكوهو هلا دق تلعحاملنراةم هت أثر يغ ةقص لود

 ههخو كصأو تةوف نمءاحامامأو اعراض هنوك-!ذةن زايقالاامأو اح 1ةمالعف

 اك لام م.مهراو تون 1 مهريفاطا تيشخالف هلووو

 ىناثلاو ذاشلوالا ل_.ةومههرااناو كصأ ناو ىأ | د5. فذ ىلعل قف
 لدعت نهرو تكسو لصالاو فطعللا امو ىهرهاقلا د.علاقوةزورض

 نياههار ةك نارمالاو اف: مناكن او لاحتا ةياك- 2 عراضملا ىلا ى طاسم لا ظفل نع

 الع بتلالدإ هللان نمود الاس امو وف ف.فتلامنا عيش , الو د نارك د

 اظفل ا.ضامناكنا اذكوامفنمهنوكس ]لوما هزل اهنا وك لد راكلا

 ترص> مؤ ا>وأ هاوقو ريكلا ىنغاب دقو مالغ+4 نوكي ىناىلاعت هلوقك ىعفلا

 هللا نمةمعذباوماقزاو هلوقورشد ىتسسعملو مالغىل نو: ىنأ هوقو مهرود ص
 نيذلا لم ك-:ايالوةنحااواخ دت نأ مدسح مأ هلوقو ءوسمهسسعملل_ظفو |
 ١ ١ 1 ذ11ك13113ة1هلاشلااوسلا القا قالا لطفا اقل 7-131



 ناري

 ىل#:القرغ نكس اواوةدص #» ةرجىف ىتنالذاوعلا م ءر ٍْ

 ق.ةحدي زدب زىلا تن.>أ و هنع فنؤتساام مسا ةداصان أي ا ٠

 لهأ ميدقلا كةيدصدي زىلاتةسحأو حك هّتفص ىلع ىديامهن :مو ناسح>الاب

 ود ةلاباوعق هل مس و اند الار_ص ف دعي دقو غاب أ اذ_هو كلل
 || دقو لوقىلعدي ز لرلا مث هءاعوءاملا ةح و:ةماهأرقنعذفلا- رلاص الاو
 ىما#!لوةوف هماقمْئثمامق عماما هلك فذ

 فالا مهل سدلو فلامهل « شي رق كتوخانا معز ْ

 ١ ماهسالا فدل ل صولا امأو * لوقىلع نحت ىأ نودهاملا م:ؤوت كلذ نودي وأ

 || ىنعمواظفلءاشناوأ اريسخاتقفتا اذان طتلالاماوهللا كد, آاوالمياوقكفأ|
 راربالا نا هأووو م-ءداخوهو هللا نوءدا + ىلاعت هلوقك عما طةف ىنءموأ

 انذ_ أذاوهلوقواوفرست الواون رشاواواك هلوقو مج ىئارا مثلا ناو م«: ىقل ||
 ُ ىنرقلاىذو اناسحا ندلاولاب و هللا الا نو د_.عتال ل-.ثارم دا ىتب قاتم

 ْ اوزسحا ىتععاو ةس2واو دمعت ال ىا اةسح سان الاووقةو ننذ اسملاوىاتءلاوأ[
 نيدنلاوامملادنسملارابتءاننوكي ناسامتدن عماجتاواو:اووا ||

 دب زوب'اكور#و رعاشديزو عنعو ىطعيو تةكدودي ز رعد ون اعيج

 || اتودب تت اكو ريو رعاشدب زفالةامهتدب ةمسانلري_صقو ربعو لب وطأأا

 || نان ىلقعاما نيّءيشلا نمد عماجلا ( ىك 00 وطو رعو رعاشدي زوأ|,
 |١ ضدجتلا ن ءنياثلاهدي رقد لقعلاناو لثاًءواروصلا ىنداهتا مهند نووكي

 ضد الاوز الاوأ لولد اول |نيداكفياضتوأ اهمتديددعتلا عفرن راما ىف

 || مهولاناو:رفصو صاس ىنولك ل ثا هم_ثامهم روصت ند ن وك. ناب ىمهوو

 هلوقىف ىتلا ثالثا نمد عملا نب كالذلو نب نيالا ضرعمىف امهزرعب

 ردقلاو قح١اواو ىضذأل |سعم * امها دل فدل

 أ| دونالاو ضسالاك اهب ف صباموناعالاورفكلاو ضال اوداو_!اكداضتو ||
 || امسهلزتي هنانىفاثلالوالاو ضرالاوءاسمءااكداض7هشوارفاكلاو نمؤملاو

- 

 عرس دمر



 ع

 اهبةءفاو ريغاهتالا,ممالدب وأدب زد زى ءاح ف ن5 أادب زنازوهنازوذأ]

 | لوكك ةتكنل هاب ءانتعا د8. ماقملاو ةسناث لأ الذم ةمفاولاريغك وأدارملا ١
 .ماعنان ؟دمأ نولعت اعمدمأ و ةافيطاوا ادعو | اعيظقواهسفتىفا ولطم

 : هتيدأت.فوأ ىفاث لاو ىلاعت هللا عن :ىلعهمسفتلادارملا نان وءءوتانجو ندب و

 ناز وهناز وذ ني دناعملانيءطاخملا لع ىلع هلاح اريغ نم لء_ هه! اما ماعهتلالدل

 هأوةوو لوالا ف ىن اذا لوخدل ءي-ودب ز ىنمعأ ىفدوحو
 اسره اورسلاىف نكفالاو « اندنع نو#الل>را هلوقأ

 هتيدأتب وأ اند_:ءنم#"ال هلوةو ه-تمافالةهاركللا لاكراهظا هندارملانأو

 ارمتس-رادلا ىنبعا ىفاهتس> نازو هئازوق د 5 هلا عمذقما طملاب هلع هدلالدل

 ةس المان ماه ممددأم عمهم 5لخادري_ءو لارا رباغمةماقالا م د-غنال

 هر ىلع كلدأ له مد“ الاف لل وسور اولا اهلنا دا

 امأو « رعصة>وأ هتلاسقأ ةلوق قرعنازو هنازو ناف ىلع الع درا

 ىع#» واهربغ ىلعاوفطعل اههومار اعاهفطع نوكس اذأممعةعطقنااك ا

 ١ 1 هلاثماعطقكادل لصقلا

 1 مملالضلاىفاهارأالدب « اهبىق.أ ىتنا لس ناتو

 همضتقالاؤسلابا اواوتوكبافاهنةل_هتلاك اهتوأ امأو فانءةسالا لمتحو

 |( ىكاكسلا) لاؤلا نعباوملا ل_صفي اك اهتعلصفتف هتلزتلزنةةىلوالا
 | مس الناقل ةموأ أس نانع عماسلا ءانغاك ةنكبأ عقاولا ةلزرتم كلذ رم ف

 نالبرضأ ةثالثوهوةناثلااذكوافا.ة:_فاكلذل ل_صقلا ىعس وئثهنم
 وعاةلطم 4 |بيسنعءامالاؤدلا

 لي وطن زحو معاد روس < ىلا اء تلقت نأ فك ىل لاق

 نآس للا و2 صان سس نءاماو كت اهىفسام واع تالان ابا

 امهريغنعاماو ماك عماد. ئ ىدتعي بريل دوووم [ةدامال

 7 هلوقةول !اناذاخىأ مالسل اماما !ولاقو -
 1 ل و جس م بج يح هج 2-0-2 حسم بع مس حج بسحب عب هد لح ها وجاب دج + ج سعي دصجج بوح رجب هجيج تتم رتحح تودبوج# اح دوت عادم ١ تيد دوس اب تاس وحج با نسما هيج دع رد ركب نحمس: جر كن بح هنت تيب جال وج جب 2-7-1



 ارو

 أ ةسألاباوبالا فرك ذاسمرمثك رياك ءامشنالا (همسنت) بلاطلاب ذكي نأ

 ظ (لدولاو لصفلا) لطانلاو ريدعتلف ةقباسلا

 | ىلوالاو هاج دعب ةلح تت أ اذاو كرت ل صفلا وتحب قع للا نرطض فاو
 أ اهل ةمناثلا كب , مثتدصق نالوالا ىلءوالوأ ب ارعألاج نهلاهل نو نأ ما

 1 امهندب نوكي ناهو2وو اولانالوءةمهبوك ط هريسة درفلاك ام اء ونمو رالقلا ١

 ا مات ىبأ ل ءسدعاذهاو عنع وىطعي وأر عش وبتكيديز و ة-هماح ةهح

 ١ ميرك يسن اءأ ناو ريص « ىونلاناملاءوهىذلاوال هلوق

 : ا اغا ك.«اناولاق مويطايشىلااواخاذاو ودارتع تاصفالاو

 1 ىلع و م-هأوقم نم سدل هال ؟«مافا ىلع ٌضَرَم ب هللا فطغب مم زم

 دب ز لخ دو هب تةطءواولا ىو س ف طاع ىنعم ىلع وما هطد ردصةناىناثلا

 ىلوالل ناك نافالاو ةاوملاوأ ب.ةعّتااد_هقاذاو رعب رخمشوأو رعجرذف
 فطعب هيا اللا مهتيطامشلا اول خاذاوو ف لصف ةمن اناا تسع

 نافالاورمال ف رانا ماكل هكراش ال _ءلاولاق ىلع مهب رم هللا
 أ| كاذكفام_هد>أ هء.شوأ ل اصتالا وأماهماالب عاطقنالا لاك امومه. ناك

 || و ىنعمواظفلءاشن اواريخ | هوفالةخالف عاطقنالا لاكو أ نيعّتملمولافالاو

 ْ رادقع ىر ىرهأ فد > لكف * اهاوازئاوسرامهدتارلاقو

 أ| لاك امأو ىفأ سام اهرتدب عماد ال هنالوأ هللا حر تال ةتاموف طقف ىنعموأ
 تي رالود طاغوأزو< مهو عفد| ىلوزا| دك قمة !|نوك-افلاصتالا

ا لح لاك -!!ىفىوصقلاة>ردلا هغولمب هةصو رف اوبال هناف هيف ْ
 ! كلذادتءمل

 ْ هيج رباب هنا لمأت هلا لق عماس تلام_هوتي نأزاح ماللاب ريسحلا فير ,«نوأ

 ظ

 | ىو هسسفتدب ز فاح فدسقن نازو هنازوف مهوتلكلذل فن هعيتاوافارح

 ا هنأك ىتحاهمتك كرد الة->ردو !ايةياد-هلاق هئاو انعمناو نى-ةدلل ىده |

 0 دا نطو لفاككلاو ناك! ارماكم انعمنال باسل كلذ ىنعماذهو ةض2ةراذنه

 ْ لاك 1 تا -والزؤثواغتت ل وامعلاب تكلا نال ةيادهلا ىف هلام هلاك



 0 ا ا ا ا ل ا حلا يملا يال ب220 لالا جا 2

 نمئهملاب اذ علان ملءث ارساىت

 نمرسملا نماء اعناك هنا لاقاذ هاو نوءر ةعفر و ماهفتسالا طفاد نوعر 0

 رعالا اهتهو هنعاولون مت نيمملوسر مهءاحدقو ىرت ذلا مها ىنأو ف داه.ةسالاو
 ارع مركأ وت اهريسغودي ز معلوف ماللاب ةنرتقملا نمهّتغ._صنارهظالاو
 كلذيلا اهعاعم دنع مهفلاردا. :اءالعتسا لعفلا تاطل ةعوضومار كيدي ورو

 .انمحكد-ةأو سايعناةءار كل ووملاو

 ديدومااو نب ريسْنباوأ ن4 سلاحو ف ة>انالاك هريغا لمعت" ناقوس

 هدرق ةاووكوةرضمتل و هلم نهدروس .اونأذو زيمعتلاو م ئاماولع اون

 أو ريد: الوأاو ريصاوأ ةيوستلاواديد>وأ ةراخ اووكوت ةناهالاو نعد ا 2

 كلر _ةغاى واو ءاحنلاو « ىللاالا لد وطلال الااهمأالا + رضرتلاو

 اكاد لافرعالا مثءالعّسا نودي لعفا ةمتر كب واس نالعللو هك ساعا اللا

 رمالا دهب مد رمالا ه_:عموفل ارداتاو كالعلا انهرهاظلا هن الر وفلاههد

 هلو ىس ملااهتمورطن ه.فو ىحارتلا ةداراو عمنا نودلوالارعالا ريغ ىلا هق الذ

 دووءالعت بالا ىف رءالاوهو لءفتال كلوقو وذ ىفةمزاك !الودو د>او فرد

 ءلرمأ لثتعالد_.ءل كلو ةكدر دمااك كلرتلاو أف كسلا تاطربغىف لع هي

 الامىل تءلكلوك أه دهر طريشأار ,دقنزو< ةع رالادهدل هو رع - ال

 ىه هاكاأو كر زأهشفرعتنا ىا للر 00 ران اىأهقفنأ

 ا ,ىنقشت النا ىاكالارم_ نكم « ىلا : الو َك 1 هر)د "ناقش 1

 رو< و ماهفم_سالا نم دلوهاريخ بصت لزنت الأ كلوقك ضرعأ اام 0

 1 ىأ ل ولاو ههللاف ءاءاوأ هنود نماوْذْكام أود ؛ رقءا هربعق 5 الار

 ءارغ اك هان عمربغ ىف هةةمص لهعتست دقو ءاد 0000 | ل

 اهمااذك ل هف]انأ مهلوقة ف صاصتخال اومولاغما» 0 : لل -- .3!ناكلوةىف
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 لا

 || لهانلوةك ٌئيثاادو-واهب تلط» ىتلاىهو ةطيسسرناهسق ىهو سليل نمالا

 ل-هانلوةك ئثلئثدو>واهب بط: ىتلا ىهو ة.ةرسوالوأ ةدو>ومةكرحلا

 ىف ةطي_بلا له عقتو ةكرل ا امانلوقك ىمسملاة.هاموأءاقنعلا امانلوقك

 لاقو رادلاىف نماناوةك لعل !ىذل صا ضراعلانءوامهتنن تدترتلا

 هاو-وءامشالا سانجأ ىأ ىأ كد عامل وة: سنحا نءاع لس ىاكسلا

 : سذحانعوهوو حرك! هباو-وديزام وة فصولا نعوأ هوةوأ باتك

 ىأاماةمري»خىقي رفلا ىأوةئام-عمءيرعأ قى كراش ةلادح ازيعاعىأد ||

 1 .ةيآنممهاندت 1 مك ليثارساىنب ل وة ددعلا نع و دم بادصأ مأ نأ

 كاملا نع نانأن ونامزلا نع ىتىوناكملا نءنيانولا#ا نع فدك وة

 نمهىءعىكرخأو مدش ىلا كثر اوناوود فرك ىهءةزان لمعت ىلأو ةمادقلا

 ماهفتسالا ريغ ىف لمعت اماريثك تاماكسلا هذه مث اذهكلىفاوذ نبأ :

 ىلع مقتل اودهد-ولاىرأالىلاموذتمتلاو كتوعد؟وةءاطيةسالاك

 انالفبدو أمل بدالاءىس ن1كلوةكد.ءولاو نوءهذ:نءاووةنالخلا ||
 لالدكراكز الاو ماك ةزم-هلا هير رقملاءالبإب ريرقتلاو كلذ تطاخا لعاذا

 || هللا ىأ هد_.ع فاك هللا سدل أهنمو الود أهللارمغأ تو عدت هللارعسغأو ©

 نالافنمدارءاذ_هوتاسثا ىلا ىقنوهل فن ىئئلاراكنا نالددهعفاك
 ىرخأ رود لء-فلاراك.:الو ىق:لابالىفذلاهلخدام ىأرب رقتلل هفةزمهلا
 ىأ ب وتال امازاك: الاو أ مهد برضل اددرب ناار عمأ تد رضا دي زأو 2 ىهو

 كدر ىمعت أوف نوك.ي نأ ىت.:,الوأك بر تدصءأوةذ نوك. نأ تش. ناكامأ|
 اهومكمزلن أو ف نوكيالوأ نيءلاب ك, رك افصاوأوفنكم لىأ بنذكتللوأ ||
 اذه نموةفري_ةدقلاوانؤانأد.عدام كرتن نأ كرعات كنال_مأو ف يسهل اوأ
 اي ا ل اي
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 0 يت ببث
 ظةللاو ىنَعلا اهتمةرمشك هعاونأو بلطلا تقو ل صاح غاب ولطم ىعد: سا اءاط

 ىنو؛دقو دوعيتامسشلا تمل ل 0 ىنمْلا ناكما طرتشي الو تمل هل 2ع فصول

 ىنثدق ىندت اتولودوأي و هل عسفشالن ا لعب ثمح ع_.ةشنمىل لهودت لهب
 تاقءالأوال-ه وتلا تال رج (ىااكسلا )ب صنلاب

 امهنمذتل تدي زااامو الع م نيد .ةرعام_مثهةذوخأم امولوالوأو ةزمهعاهلا

 000 دو أالهود مدنتلا ىذاسملا ف هنمدلو“+. 1 ىعلا تدب

 كروزأو ةج أ ىل_ءاوك تبل - ىطع مف لعلب ىنعي دقو موةثالهوذ ضمضقفلا

 هلع :وضوملاهطاقلأو ماهقتسالا اهتمو لوطا نع :و-رمااد_ءبلثصتلاب

 بلطل:زنمسهل اف نانأو ىو ىفاو ننأو فيكو كو ىأو نوامو لهون مهلا
 مًءانالا ف سد دأ ل الز ةكروضتل اوأمثاقدي اودي مافأل ”لوقذ قب دسضصتلا

 تفرعارجأو ماقد.زأ 2: لاذ_وأو قزلا ىفمأ كسدةساحلاىفأو لسع

 تنأ [فل_-ءافلإو ادب ز_تيرضأىفلع-فلاك املءاموهاههتءلؤسملاو

 لهو ىف قيدصتلا طا لهو تر رضا دي زآق لوءفملاواهدز تدر
 اد, زله شوو رم مأ ماقدي زله عنتما اذ-هلو دعاقورعىل_هودد زماف

 اد. زل هنود لعفلا سفنب قيدصتلا لوص> ىعدتس مد_ةتلانالتدرمض

 كلذل فرع ل> -ر له مق كا اكسلا لع>واد. ز لءةرسفم اري دةنزاو# هتررض
 لصالا ىفدق ىءعل هنأ امهدقهريغلاعو فرءدرز له جت الثا همؤلن دو

 عراضالا صصخت ىهو ماهغت_سالا ىفاهءوةوةرثكحلا 5 اللا | لرنو

 اهبقيدصتلا صاصتخالو كو+أوهوادد ز نرمضت :له مدءالف لامقتءالا
 امئامز هنوذ اعصاصتخا د. رماهل ناك لامق_.سالان عراضملا اهصد ماكو

 الإ لذ نم هركش || تاط ىلع لدأن و ركاشم نأ لوذئاك اذياو لعد ةااكر هظأ

 ْ لدأتد اال بوت سامزإ مان 1 ل نو ركستلا

 ىد لفن التودشل ناكناو نو رك امش متناذأ نمو هلوص< ةيبانغلا لاك ىلع
 قاطنمدد ز_لهن_.<الا ذولو كلذ ىلع لدأ | نعم هكر مذ ةر مولا نم لع-غلل



: 

 رغاممفىفنلانالورعال ىندت أب وهو ىسقال ىمئانأ اا لاق يف ني رخ هلا
 |[ طرش (ىك اكسلا) ور عال ىلا نعد ز زعنتما لاقي اكهنحرمد ردم

 نوعم» نيذلا حمس ااودت فو صوم اباد فصولا نوكي النأ ثااثلا

 قاشثلا لص و برق أ اهو هرمغىف نسحت اك صتخملا ف نسحتال( رهاقلادمع)

 كلوَمَذ ثلاثلاف الك هركش وبطاخملا هلو عام هلل معتساامنوذ نا

 لزني دةوارمصهءهر.عدقتعءااذا دب زالاودامدسعب نما ثترءأردقوك.>اص)

 م «امووكادار ذا ىلا ]| هل لمعدسف بسا:مرايتعال لو هلا ةلزتم مولعملا

 لون كال ولا نمىرم-ةلاىلااهاد_هترال ةلاسرلا ىلع روصقمىأ لوسرالا

 داقتعالا:اةمرشالا نأ ذاول| 37 هأبا مهراكسنا ةلرتم هك الهمهماظعت_ا

 ةلاسرلا ىوعد ىبءنيبءطا للا ارا عنا نوبت :اللوسرلانا نياثاقلا

 هتيكت دارب ثمحرثعمل مدخلا ١ اراب اب ابنم ثمرشالا ن ف نامسهلوقو

 10 ءرتتنأوهب رقيوكلذإس» ن 1 اواو هكلوقكو ةلاسرلاء ءاقما با ةلال

 هل لمعت _سدق هر وهطءاعدال مول_هملا ةلزعمل وهلا لرعيإ دقو هلعدقف هرب نأ

 ادك و مم,اعدرال نود سفملامهمهناال أ ءاح كاذإو نوكصم ند اغاو# ثلاثلا
 اهعقاومنسحأو اعمن كا اهتم لعد هنا فطعل | ىلعاسٌتادب رعو ىرتاسع

 طرف نمرافكح)!ناب ضد رعت هنا بالالاولوأرت ذّدياسءاو2 ضد رعتلا
 محاوادتسملا عقباكرصقلا مث اهتمدعمطك مهتمرظنلا عمطف مث اهمل اكمهله>

 ءانئتسالا قفاه_هردغو دي زالا ماقامو لعافلاو لهفلا نيد عقب رعام ىلع

 برضا مو# ام-ولاكام_وعدقت لقوءانثئسالاةادأ عمه_ءلعر وصةملارخؤد

 هوو اهمال ءةدق_صلارصقهمازلةالارعدي زالابرضامودي زارعالا

 ماعد ةمىنأ:توهورد_ةمىلا هوتي غرفملا ءانئتسالا ىف ىئنلانا عجن
 ائافورصقل اء الاثر تم نم ]نول اتوا واسس فيج اا ال

 هرم ىلع هعلدل-قن :زو<الوارعدب زبرضاسءا لوقت هبلعر وهقلارخؤد

 | ناكنا (ءاشنالا) الةعماع عانتماونب رصقل اةدافا ىفالاكريغو سايتلالا



 ملا

 || تعنلاالةيونعملادارلاو فو سوملا ىلع ةفصل ارصقو ةفصلا ىلع فو صوم ارضق |||
 وهو اهر. غب فصتيالهنادي رأ اذا ستاك الادب زاموذ ىق.ةانملوالاو ||

 لد « زالارادلا ف امور مم لأ“ !او ْ'ئدلاتاقص»ةطاحالا ارذءّدأدحو داك الأ[

 قيقملار .ءنملوالاور وذ ذاار.غدادتعالامدعل هلا ملاوي قي دقو 1

 ر> [نودرعأب ةفص ص ءصذ ىناذلاوا مناكموأ ىرخأ نود ةفصب رمأ ص.صخت ا

 1 ثلا دمع نم لك ىف رض نم لوالاب باطا غاو ناب ريما ربان لك ف هناكتو] ْ

 باقرصق ىف عدد : وسعت ادقتعي نمىنأُ ابو هك شل عطقلد ارذارصق ىع»و ا

 فوصوااريدق طرش هرمون ءءارمدق ىل نها ها بطاذلا ه> باقل ّْ

 معأن بي ءتلارمصقو امومف انت قةحتام .ادو ننفصولا ىف أنَ :مدعادارفا فصلا ىلع ْ

 د زاموأ ب تاك الر ءاشدم زادا يف فاعلا اثم قرطرم هقللو ْ

 د. زاهرصق فو مثاق لباد ءاقدد زاموادعافال افقد. زاماقو رعاشلب انتاك ١

 هرصق ىف كلوقكءانئتسالاو ىفنلا امتمودب ز لءارءاشو رعاموأو رعالرعاشإ|

 كالوقك اًءااهنمودد زالارعاشاماهردقىفو مثافالاد, زامو رعاشالادب زامأأ

 ه#:عذرأ دب ٠ زمث افا غااهرصقفو مئاقد» زاغاوبتاكد, زامغاهرصقيف
 ءعمر> امد انعم بصنلاب ة-تمملأ كم اء موحا نا نب رسقملا لوةلالاوام ىتدم ا

 وذ ذيامتابثالا-اةاضلالوةلو رمال عفرلاةءارقل قداطماوهو ةتمملاالا ||
 ْ : ١ قدز ر غلا لاقهءمر.مذالاصفناةدعا ءاوربام فاو ددعب

 ىلئموأ انأ مهباس> | نع فادي 5 ائءاورامذلا احن ادئاذلا انأ 1ْ

 هذهوكم_همت.فك انأاهر هد قوانأ“ ىمعع هرمصق ىف كل وقل مدقتلا|اممو

 فلدالاو عضولاب ةءقابلاو ىوقلاب عارلا ةلالدف هوو نم فاتت قرطلا
 دن ز لمقاذا يك بانطالا ةهاركالا كل ريدا :رماك قاملاو تدثملا نع صل لوالا
 اهمفلوقتفرك وورعووفلا لعيد زوا ضورعلاوفبرممتلاو وتفلا لو

 ||| ىنذلاو طقف تدثملا ىلع صنلةيقاملاةثالثلا ىقو هوو ارغالوتخلا إ-هددب ز
 || عماص و اهريغب اهلبق افنم نوكس .النأ الب ىنذملا طرسشنالىفاسثلا عماجتال



 ثدي

 ظ م ىلءلعفلا عاقب | نهضت هو ىلعاسن ام هركذدي رأ ظ

 هلوقك ه.اعهعوقوهيانعلا ١

 الثم مراكلاو د اودد 2 وسلا ىف كل د ةأانءاطدق

طنح ودامملا ههحاوم كرت بسلا نوك« نازو و
 ١ عم ميمحتللاماو هل ل5 «بل

 رادو اوعدب هللاود_ءاعود>أ لكىأملْفي امْكل_:مناكدقكالوةك راضتخخالا

 ْ هءاعو قذاىأهءلا ترغصأو4ة-ذب رق ماقد نعراصتخالادرهملاماو مالسلا

 ْ قامو رك ءدواموف ةل_صافلا ىلءةياعرالاماو كتاذىأ كءلارظنأ ىف رأ
 عاتقماعأ) الوهنم تن ًاراماهنءهللا ىذرة-كت اعلو#ك هرك ذناسهتسالااماو

 لابو ءاديز هاوقك نيمعتلا ىف ه ذاط#لادراهءلء هوو هلو عقم ميدسقتوةروعلا

 ْ لاق. :الاذهلو هرمغال دك أد !لوقتودم ز ريغهنأو اناسناتفرعكنادد_ةّدعا

 [ىد .ن وضاماو هتف |: ند ]و تن رضادم زامالو هرء.-ءالو تر رمذا ديزام

 ال دوعامأو وهمامإو صرصقفالاو بوصنملا ل_.ةرسسفملاردق ناد. أَتِف هتفرع

 ٍْ مزال ص .صاتلاو تر رعد زبكلوةكلذكو ص.صخلا الادفيالفمهاني دوو

 ظ ةدامعل الص انعم نيعم تسل كاباو دعت كابا فلاةءاذهلوام ءلاغ مدقملل

 ا قدام :وهريغملا الان درع بلا انييوو رت لال و اعةسالاو

 دوو اوارخ قم هللا مسد فردي اذ-ول ومدقملاباماةها ص.صخقلا ءارو عدجا
 | ىعمو ىلاثلا ارقانقاعتمهنانو هةءأ ارقلاه_يفمهالا نأب بدحاو كد ر مس ايأرقا

 أ الو مدقتلا هل_صأ نال ضءب ىلع هتالومعمضعب مدقت و ةءارقلا دحوأ لوالا
 و2 ىلوالا لوء-ةملاوارعدد زر نرضو ل ىف لءاسفلاك «-:علودعلل ى هيوم

 قنالوأن الذ جرام 2| ل_:ةكلوةك مهأ نك ةتالوأ ايف هردادب ز تءطعا

 هناعا ع عك ٠ نوعر ل نو نهم لبر لاهو و كى نها ناس.الالخاريخأتلا

 الف هلل نعل مهود !هناعا مكي هلوقن ء نوءرفل نط وادا

 رت س>وأةو ةاصاغلا ةياعرك بسانتلابوأ مهم هنا مهقب
 « ناعوناههتملكو ىءق>ربغو ق.ة-رمقلا»

 مصحح سسسم مسا
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 هلوق) تعد الرمدت

 رهدلان ملح أىرغصلاهتمهو « اهرا مكسل ىنومنمالم هه هل

 هلوقك هءلادذ ارك ذولا ق ,ودئلاوألافتلاوأ

 رهقلاو ق<ءاوأو ى قل[ م 5 اهتدومامن دلا فرشت ةثالث

 فذحلا وركذلاك امهب ص ةةعربغهل.ةىذلاو باملا اذه ىفركذامريدك 5 (هيسذت)
 امهر.غىف هراشعا هد ءاعىخالامبعف كلذراسشعان قة ااذا َنطََلاواههريغو

 (لعفل "اع اوخأ ١

 ليدل ةحم.ر ذنهضرغلانأ قلعاقلا عمل ءفلاك لوعفم ا عملعفلا

 | هنعهمفنوأ هلعافل هنامث !نأك نا ضرغلأو هعم د ملاذاو اةلط ءدعوقو هداوا ال

 | نان ريضوهوروك ملاك رد-ةلاناللوءفم هلردق. ملو مزالالا ةلزخملزناةلطم

 || هلع تادص وصخ لوءفع اةلعتم هنع هيام اقلطم لع_ةلا لع < نأ اما هال

 | نولعنالئذلاو ن ولد نيدلا ىوّتس لهل ةىلاعت هل وةك اتا الولي

 | اهفد ممسعتلا عمال ذدافأ املالدت_االاسباطخماقملا ناك اذامث (كاكسلا)
 هللاب زتءملا ف ىرتتملا لوقك لوالاو متل

 : عاو عه“ و ريصعم كرد ,نأ « هادع ظ. .عوهداس> وهذ

 : ىلع ةلادلاهر هاظلاهرانخاوهنساغ كرد رف عمد ودول قرد نو ناقل

 [|سدس ةدلاس>والاو ال. هس عزام اهلل راق هريع نودةمامالا قا عويس

 أنك ,ملام ةشيشملا ل_هفىف (كماهبالا دعب نامل اما فذ مث مث « نئارقلا بس
 ودق فالذع نيعجأ ا دهل اشولؤو تام ب رغهي قلعت

 هلوقامأو 7-5 للم ءلامد ىكد نأ تقشالو 5

 ارك ةنتمكل كت أناتدشولف « ىركفت ةدربغ عوشلا ىتم قد مو

 ءادشادا اراارنغددارا مهو عقدلاهاو قة اكملالوالايدا راانال هذه سداق

 مظعلا ىلا نز 7 وار هانا ءانت نمىنعتدذإكو هود

 هتالااز ماقعلا ىلا هني لْرحلا نا هدعن امركذ ل.ةمهوناع رلىءللا ركذولذا
 1.11 100131111 عشلالا ا ناس فن اقل



 اكل

 نئاود ضد رعتللوأ كاكسلا 5 ان_ص## ندرأن اهياعوال_صاح هملا لم

 ىأىف ةرطف ىذلاد_.ءأالىلامو ضد ر ءملاقد رهظدو كإع نط ا رشأ

 عاساهن_--هحوو نوء-رت لاو لل دب كرامف ىذلا نودبعتالكلا مو

 ىلا مهمين حب رمص> ا كرئوهو مم-ظذ ٌءدب زياله>و ىلع قح | نيهطاخملا

 ١ مهلدب ربال ث مح مخل | ضاع ف لخدأ هنوكس ] هلو. ىلع نم عب ولطام !|

 مدع مّزلمف طرشل اءاسفتن أي عطقلا عم ىضاملا ىف طرسشالولو هسفتل دن ربامالا

 نمريشل ىمعبطا راو ى عراضملا ىلعاهلو >دفامرمتاجف ىنملاو توا

 مه ىزهتس هللاىل 1 هلوقاتةوفاتقو ىذم اعف لعفلارار عمادصقأل ءلمالا

 فالخال  عورودصل ىذاملا ةلزنم هله زئءارانلا ىلعاوفةوذا ىرثولو اما

 ىلاءت هاو قاك هر ودااراضةءالوأ او رفك نيذلا دونا راك هرامخ ىف

 امأو * ةرهاملا هردقلا ىلع ةلادلاة»دملاةر وصل اكل لاراضةقسا اياصسريثتف

 مذفتالو ايد رعد اك ديزي ايدو فر دءودارالذه 5

 نوكستلف بفددولاوأ ةفاضالابهص» هت امأو « رقمملل دان ْ

 عماش بلا ةدافالذهقب ر هد امأو دب قيسامر هاظف هكرئامأو دب رعاك جأ هد افلا[

 كلذك مح مزالوأ هلةمرخ "اب في رعّتلا قرط ىدحاي هل مول« مرعأ ىلع كح

 اههسكعو سنح اوأدهعلا فد رعترامّمعان قاطنملاو ورعو كودي زون

 هل اك !ةغلامموأ رممالاد.ز وا ةمقدت د ىلع س حلا ارصدقدمعي دقىفاتلاو

 ةعص او تاذلا ىلعهتلالدلءادتي الل نيعتم مسالا ل.قو عاصشلاو رعوف همف

 تحاصةةصلا ها ىذلا صخختشلا ىنعملا نايدر و ىبسنرعأ ىلعاهتل الدلة ريغلل ّْ

 !ّمملعفو اهتممعسا ورعاك ايسهنوكء وأى وقتلإف هل جه ءىكحامأو « مسالا
 ٍ حمصالا ىلع لفل ايةردقم ى مذاةلعفلاراصتخالاوممف رظو ماما متءطرمدو

 هملا د: سملاب هصرصخقلف هعدقت اهو رعاك مهأ هيلا دنمارك ذ نالفهربخأت امأو

 هقس رالو#ىف ف ةراظا |مدقد لاذهلواندل ارو« فالذىأل |وغارمفال ود

 | هنا ىلعرعالا لو أن مهسنتللو أى اعت هللاستك رئاضؤف بي رلاتويثد في الثإ
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 امأو قلط:مهونأ دب زو*#ىبكابدار ماو م 4 | ىوقت هدافا مع عم ىدسريع ا

 دد هنأ ةدافا عمد و رصخا ىلعةثالثلا ةنمزالا د > ايدسقتلإف العق هنو :

 موك موق ر رع ىلا اود 95 ةلممق انك تدروال وأ هلوقك ظ

 لك عمدع هداف الف أعم | هنوك امأو :

 قاطتموهو اماعرعنكل م انتريصبو رضملا ,هردلا فل أل
 دب ز ناكو 2 ىف يعيش :ةلناقلا ةد رثاف هودثو لوءقع لع هلا دمعت < انهأف ١

 تارامثءالق ط 0 امأواوتم عنالف هكرتانآاو ناك الا ءاطن لو هات طيس /

 الح او ودنلا ِلءىكلذ ني دقو ل .صغتلا نم هتاودأ نيبامةفر هعالا فرعتالا|

 نالصان :ىل لاءقتشالا ف ط رمال اذاو نافولواذاو نا فاء يهرظن !|نمددال '

 نالاعقو هردانلا ناك كلذلو هعوقون مزحلا اذا لصاو طرشلا عوقوب مزح ا مدع ظ

 موبسصت ناو هذهانلاولاقةنسحن امهتءا>اذافوخاذا عم ىضاملا ظفل لغو ||
 فن رعت تفرءاذهأو ةقلطملاةن_.سحلا دارا تالدعمنمو ىموعاو ريطب ةديس ||

 مْرا قنا لمعت دقوت رأت اذهأو املا ةم-سفلاب ةدران مرسل او سنحلا ْ

 لع-فت اذاق تقد_صنات» انكي : ناكل وةك طاقلا م رح مدل وأالهاحت

 ماقملانأرب ارب وصتو خب وتلاوأ للا ىذتقمهتفلاذخل_هاحلا ةلزتمهلي رعتوأ ||
 وكلا حملاص ري اك هضرفلالا حلصنال هل_صأ ن نع طرشلا عاقب ام ىبعهلاّوشالا|
 بيلغتوأرسكلاينا أرق نيف نيفرسماهوق منك نأ ا غص د ذلا :ءبرمذذفأ ظ

 ندع ىلع اذ ارئامم د « راق منن :؟ناوىلاعت هلووو فص: ىلعهب فصتملاربغ ْ

 هلوقو نيت داقلا نمت اكوىلاعت هلوقك نونقق ىرصبسلتل اوامهلمت ا

 قمري د رمأ قيلعتلامهتوكسأو هوو ناو أ هئمو نولي موق تنال. .ىل اهت ١

 ةتكتلالا اظفل كلذ فاذا وهلا اءعتساةملعق لك ىناج نم لكذ ناكلاءةّسالا||

 ا عوةوالوهامنوكوأبايسالاة وقل ل_طاحلا ضر عمل داحاريغزارباك /

 ةسدقاعلا ندكترفط ناو هعوةو فة.غرلاراهظاوأ لوافتل و أعق اولاك ْ
 اع رفءاناءروصترثكي مألوص> ىف«تءغرتمظعاذا بلاطأاناقمار ااوهف ْ



 رار

 || لوقك ددةلانكوالاو ه هنا ىلع اهسنت هدارع ف الخ ىلع همالاك لمح تقرت اما
 | ىلع لم < رعمالا لم مهدالا ىلءكنلجالا دعوتم هل لاهتدقو جامعأل ىرثعيقلا
 ناب ريدق.دءلاةطس وناطاسلا فرعمالا لثمناك نمىأ بهشالاومهدالا

 قعابسفت هريغةلزنم هلاؤس لي ْرْمَِب بلطت,امريغي لث اسلاو أدغص» ناالدقصي
 تقاوم ىه لة ةلدالا ن 1 ولم ذل هامهلاوأ هلا < لوالا هنأ

 أ ريت نم متقففأ ام لق نوةفني اذامكل نول 5س ىلاعت ها اوةكحو او سانا
 ْ نعريبعتلاه-تمو ل.دسلانءاونمأ اساو باتءلاو نمد رقالاو نيدلاوللف

 ظ ورع ردم أ 2 مو و ون هعوقو قة ىلعا منت ىذا املا طولي لمعتسملا

 عود. موكلذهوو عق ةاواندلا ناو هلئمو ضرالا ف نموا اومسلا نم

 |١ اولطم ىاكسلاهل_-قو ضو ا ىلءةقأ لا تضرعوت ب اةلاهنمو سائلا هل

 ْ هلوقك لمقاةمطلارامتعا نوذت نا هنا قىاواتاطمد ريغهدزو
 هواهم هضرأ نوان“ 5ك ع هؤاحرأ ةريغم هءهمو

 <« اعاملاندفلاب تذدطاك « هاوقكدرالاواهنولىأ
 يدنا لاو-أ 9

 هلوقو « بيرغلاهب رايقوىفاو « هلوقك رمال هكر ئاما
 كا دزع قالا نمار دا امتتاواندنعاكن 2

 1 ناوالسعنا 5 هلووو لل َر اذاو ت>رخ كالوؤو ورعو قا طنم دب زكاوقو

 نار نوك-اع متن أول لقى اعت هلوةواّتءانلوا- :دلاىف انآ ناىا دع ال رع

 0 ا الل ل نس ريصقىلا ء هلودو ىل ر ة-جر
 ْ قاخ نم مدهتل اس نئاو وحن قة لاٌوكااباوح 5 مالكا عوقوك ة هه رذنمأ]

 ا عوج عواض ننال ل «وكردقموأهنلان اوةءا ضرالاوتاو عملا

 أ ريغد, زد و عوقوب وال._دف مثالاجادانسالار رك. هفالخ ىلع هلضؤو
 : ريغم الكلا وأن ال ةمةزتمرءغةمسعت لوصعك لءافلا ةفر «منوكي وةلضف

 هلوكل فهدا ارذاامأوالعفوأ اها هنوك نيعتي ناورمالف هركذامأو هركد ىف عمطم ْ



 ارو

 اةيدنز رب رغلالاسعلا ريصو * ةرئاح ماهوالا لرثىذلا اذه ١

 ه5: اطفوا هتدال لاكىلعءاد_:لاوارصنلاد قاف ناك اذاكعماابكهتلاوا ْ
 باءلا اذ هريغنمهءلعو هروهط لامك ءاعداوا ظ

 كلذ.ترفطدق ىل:ةنيدر رن ةلعدرامو ى عما تالاعث

 هربسغ نهد .ريظنو د مضل |هللادحا هللاو هلقوفذ ن قالا هدا راو هريس غناكناو ||

 ةياهملا ةسسب .رثو عماسلاريس -ه5قعو رلا اخد وا لزن نقاب وها 1 قم او ظ

 هيلعواذكب كرمأب ني-:هؤااربما ءافلحمالوةامولاثمر ومالا عادم وقتوا ||

 ىصداعلا درع ىهلا# هلوقك ىاطعتسالاوا هللا ىلع لكوتف تمر ءاذاف هر نم ١

 نم لكلب ردقلااذهبالو هملادن_لا صةةرعغاذ_ه (ىكاكسلا)# اك انا ||
 انافتا|ل-قةنلا اذهيعهسورخ ”الاىلا لقني اقلطمةسغلاو باطخلاو ماكستلا ظ
 عم نعوبس تلاوه تاغتلالا نار ووشملاو 5 دالاب كلبل لواطت طذ هلوقك ٠

 تافتلالالاٌمصخااذ هواهئمرخ“ ايهنءريعتلادعةثالثلان مقر رطأأ
 ةممغلا ىلاو نوع رثدملاو فرطق ىذلا د .ءاالىلامو باطخلا ىلا يتانلا
 ماكتلا ىلا باطلا نمور اوك, رلل صفرثوكسلا ةلاتيطع النا |

 بدسم ناحرم هعبامُأ ادعو بو رط ناسا قاق كو _ظ

 برو داو ءتداعو ه١ ,مأو اطّسدقو ىل_ل ىف :ةاكجت ْ

 ىذلاهللا ماكتلا لة غلا نمو مهب رحو كلفلا ق منك اذا ىحةسغلاىلاو ||

 ههحو ودعت كابا نيدلا موب كلام باطلا ىلا ءانق كاباضسرعثتف حان رلالسرا | ظ

 عماسس ايلا طاكنأ د 1 ا ناكيولساكلا بولا نملئناذا مالكا انا د

 د.علانافدحت افلا ىف ف اطا.هعقاومصتةدقوهملاءاغصاللاطاةيارثك اوأأ
 انلكو هءاعلا.قلالاكر عه -ف: نمدح رضاح باق نعد ان قرةحلارك فاذا || ْ

 ةدنفملا اهتءاخولا 3 ارا كلذىوقماظعلات افصلا كلت :نم ةفصدءاعىرحا || )آ

 هصيصتتت باطحخلاوهم ءاعلاقالا بحوي ذا ا رح امون ىن هاكرمالا كلل امنا ْ

 ١ ريغب بطال قات ىذا فال نمو تامهملا ىفةئاعتسالاو عوضحلاةراغ 0
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 | تناىتءءدوكال ةلرب_غو لمد ال لإ هود ىفربغو لم طفل مزالالاك هع دقن

 دارملا لءنوءاهنوك-ل تطاةملارعغا ضو رعت ةداراربغنمدو## تناو لت ال
 || ود ناولامفالذع مقي ل ناسن !لكوف مومعلا ىلع لادهنال مدقي دقو لمق اهب
 || الثل كلذودرف لك نءالدا ارفالا ةلدج نعوكسحلا ىف ديف, هنافناسسنا لكمقي :
 ٍ ةوقىفلودهلا ةلودعملا هل مهملاةم-وملا نال سدسأتلا ىلعدمك أَم ملا هجرت مزمل,

 أ| ةامهملاةملاسلاو درف لكن ودةلجلا نع 54 ىفن ةمزلت سلا ةمئز 4!ةمااسأا

 0 قاس ىف اهعوضو هدو روادرف لك نع ىف: أ]اةم_ضتقملاةءاك- اًةملاس 00

 أ| امناةيئاثلا فدرف لك نعول الا روصلا ىف ةلحما نءىنذلا نالرظت ه. ةوىنلا
 ٍِإ اسنسأت نوكقأم لادانسالا» كلذ لازدقو لك ه- هيلا فيضاامىلادا:سالا هدافا

 || ةلا نع قنلا تال عطرن لكنعىنالاتدافااذاة حنان !!نالوادك تال

 ْ ناك تعاذاة فن ماةرك_:لانالواسسأت لكن وكت ال ىفاثلا ىلع تاجاذأو

 أ| ةلخاد لك تناك نارهاسقلا دمءلاقو ةامهمالةءاك ةبلاسناسنامق,ملا وق
 ٍْ ةلومعموا +« كدا دسمرملا غانا زك يورو ادا را أب قنلاوساق

 || لكوامهاردلا لك ذخ 1 ملو موقلا لكءا> اهوا مهأك موقلاءاحامو ىننملا لءفلل

 رانا رخل را :تيماع نورنا نيج || ه-وندخ ] ملمهاردلا

 "5-ِ وذهألاقامل وه. .اعهلل ا ىل_د ىنل !لوقك درف ةلكمعالاو هب هقلعت واضعا

 ٍ هلوقد ءاعو نأ ,ملكلذ لكتدسن مان هالصلاترمدقانبد.لا

 عصا ملهلك اهنذ ىلع « ىعدترا.لاماتدصادو

 ْ جرذيدقو رهاظلا ىذتقمهلك ادهم: ملا مم دقت م 0 اضتقالف هريخ أنام و

 | دحأ دب اه زالحر عن م-عاوقك رهظملا عضوم هرهملا عضو رق هفالخ ىلعم المكلا

 ْ قهنقعي 2 اة_صقلاوا نأث أ|ناكمملاعدم رن ى ةوأوهمهأوةو نيلوقلا

 ] ةراشا مما ناك نا رس ؟عبدقو هرظتنا ىتعم هم مهشب ملاذا هنال ماسلا نهذ

 هاوقك -_ : دب مد هص اص ال ةزيمهتد ةيانعلال كاف

 امو زرم داق" ل هاج لهاحو 5 هيهاذم تعال قاع لقاعك
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 |قحافلاو كرادفدعسو#ريطتلاوأ لوافَح الا ةرمسملا لق لامأو

 || ىرباموءانم اا واب ب يملا ذوو ضال طك

 كلذونلامأوهيذات-س هئاوأرطاخلا نع لوز.الهنا ماهالامأو كعب دصراد
 ود 2 ىننلا فرح لونا ىلع-هل هلا "ل رهاقلا دمعلاق

 ىريغالو تاقانأ ام حص»ملا خ-هلو ىرمغل ل |وةمهنا عمدلقا مل ىأ اذه تل ةاناام

 ىلءادو ص. صال ىل أي دقفالاو اد. زالاتدرضان أ امالو ادحأت ,أرانأامالو

 ىلءدكوب ل ا قات انو مع هتك راش هوأهن هريعدارفن | معز ند

 ىلعي وهو محلاة وقتل فأي دقو ىدحوو نب فاثلا ىلءوريغالو فب لوالا
 اا ولو هن لنك تال اوشا مقل ناك اذااذكو لد نما

 قب ناو ؟- 4 الد .اعموك ماد 5 أ ل هنالتنأ ب ذكت ال ان وبذكت الم

 الوذارعاال ىاىف ءا ل_>روهث هبد->اولاوا س حلا ص صختدافأر كتم ىلع
 زا> نا صاصتخالا د مفي مدقَتلا لاق هناالا الذ ىلع ىاكسلا هقفاوو ن الحر

 الاو ردقو تةاناوك طةف ىنعم لاو هنا ىلعارخ و ءل.ءالا ىف هنوكرب د2:
 ىتثئساو ماقد. روغرع مواردق مور اكز احهاو سك 2ىوق:الادمفبالف

 نمكاديالا,لوةلا ىلع ىااوؤ ظ ىدلا ىوتفلا او رساو باب نمهلء ر كلا

 || هطرشو لاق مثفرعملا فال هاوس هاتف سالذا صممها قتفبالثل رك
 رها رمثم-هلوق نو درعام ىلعىفءا لح راماوقك عنام ص صل !نمعنعالنا

 ىنالا ىلعاماو ريخالسثرهملادارب نا عانمالف نو الار ملا ىلعاما تاناذ

 رهااعم وأ:ثء> هصصخت ةعالاح سءهدقذاو هلامعّمسا ناظم نع ءودنأف

 ىطفألا ل_ءافا اذارظت هفو هريستي , ردا 0 .عمظفت هحولاورشالا نان اذ

 || ىوذعملا مدشتز وت ل ىلعأ.٠ .ةباممدسقتلا عانتما ف ءاوس ىونعمل و

 ١ هرعسغب هلوص4 ميدقتل اريدقت الو ص رصخقلا ءافتنا م_بنال مث كت ىل طوللا نود

 55 د ز ماقوه ن«ترق ولاقمث ريخ الرشر هم اداربن ا عافتما بدالمم هرك ذاك

 ماكتلا ف ريغت مدع ةهح نم هنء ىل الأب هومشو يلا هنمشل ىوقتلا ف 1
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 ةقاخ اد_ءءورد> ىد عشا اوك امهرغ وأف اضااوأهملا فاضملا لال

 دارف لالة هريكنتاماو ريض أح ماتا دلو هارب ريق تو أ ىدنءناطاسلادمعو بكر
 واسع مهراصب اىلعو و ةةءعونلاوأ | ىعس هن , دملا ىدقا نمل->رءا> وو

 هلوةئريقحلاو | ميظعتلاوأ

 بحاح ف رعلا تأ اط نع هل س وه ل

 رمأ اهللانهناو ذروو ل. اةتلاوأ امنغل هك تاوالب ,ال 1 نامهلوقكريثكشلاوا

 ريثك ددءووذىا لسر تيذكد تو كلوذكي ناووكرثك- هلاو مظعت ءالءا-دقو

 ءاقن «دياد لك قلاع هتلاو و2 ةنعوتلاو ادار ةالل هربغ رمكمل ن نمور و

 اماوانطالا نظن ناو ري_ةئالو هلوسر وهلا نمب رد اوذأفودذ مي-اظعتللو

 :ضد رعلاليوطلا مس4 |كلوة كح ءاذعم نءاغ داك هلاندمم هنودلف هقصو

 هلوق فد 5-!!ىفهوو هاش غارفىلاجا 1 ة2قءمعلا

 اهعمدقو ىاردةناكن طا !!كر نظر ىدلا ىملالا

 لهاحاوأ ملاعاادب ز ىفءا-وةامذو أ اح دموأ ان دنعر>اّملاد, زود ادصموأ

 اوظءاموو ناكر بادل سمأو اد. أةوأ هركذ لق فوصوملا نيهدي ثمح

 هناس اأو لومثلام دعواو لاو أر وكلا مهوت عفدوأرب رقت الذهد_.؟وقامأو

 ل اا كلا كب :ىص مدقو 2 هب صدد ممأب أب هحاضد الق

 امأو هوثورع باسو .هرتكحأ موقلاءاحو ديز ارا نيو ةرعرلا ا

 تالدد ددداملاو أو رعود زءاحو فراصتخا عمهملا ددسملا ليصفتلف فطعلا

 ىلا عما داادر وأدلا+ ىحموقلا ق ءاحوأ ورع مٌثوأو رم_ءفديز ىفءاحو

 ليدي زف ءادوةر خا ىلا 54 فرو أ ورع الدب زىفءاح وت باوصلا

 و رعوأدب زىفءا-وةف ك.ك-ثةلاو أك _كلاوأدب ز لب ورع ىفءالامو ورع
 لدصالا هنالاما م هأ ةكذ نوف عد 2 ا ان هصمطةتاق هل دفامأو

 اميوشت ادتمملاف نال ماسلا نهذىفريلا نكّتملاماو هنعلودعال ىضتقمالو
 داج نمد هس ناو. 5 ديو ديرعلا راع ىدلاو هاوقذ هملا

 )١5 - عومجم (



 لكياحل

 ملا نممري-تغفوخت مخ هفءااوأهسفن نءاهتس قوهىتلاهندوارو وة رسرقتلا ||
 واط ىلع بط اخملا همسة وأ م معام ١

 اوءرم: نامه رودص ىلع .اعىش 5 مناوخامهتورت يذلا نا |

 الط تاع ربك: يذل! ناو ىريحلا ءانب ه-وىلاءاسعالاوا

 وه هنآ ١ يلفعتلاب ضر «دل اىلا هع ؛دذ لعام ر هنا رخادئوحأ

 رار ما قيدان « انل ىننءاعملاكومىذلانا ا
 ىلاةعب رذل_ء<دقونب رسال امهاوناك اهرعشاونذك نيذلاو ف هريغن أ ثوا
 قادرؤر ةصلاو أ اذه ه هلوقو وكت رم ل- 1 أهزيمعل ةراشالابوريسلاقرقحت ا

 هلوقك عماس 1 د ضنك هالو مدنا ظ
 مهادلارب رح انانةعجا ذا »* مواثع ىف ىقابآ كاوا

 ديز ءكاذوأك «الذوأاذ_هءكلوقك طسوةلاواد_ءءلاوادرق ١] ىف هلا نأ وأ

 كلذملاو دعبلاب ههظعتوأ كول اركذيىذلااذ هأو4 برتلاءريقكوا

 راثملا ب مةعتدنع هم زتللوأ اذ ل_هفنيعللا كلذ لاقي (مهرعتةوأ باّمسلا
 اند - ه ىلعكءأواو ل اها !ن..دعب درباس؟ ريدح هنا ىلع فا موأرهنلا |

 ىنتالاكركدلا سداووكدوو ءمىلا راش اال ماللابو نو فملا, هكئاواومعدأأ
 ندر ل>رلا كلوقَت 38.4 | سفن ىلاوا اهوا تءهو ىتلاك تماط ىذلا ىاأ||
 ثءح قولا لخدا كلو نهدلا ىف هتيدوءراتءان داو ىفأ,دقوهأرملا ا

 مسخ ىأ ناس: الا ناو قارغّةسالا دمقي دقو لل هلا ناو ردوا ظ

 ىرءوةداومو ت.غلكىأ ةدام لاو بنغلاملاعو 2 ىق.ة> ناب مضوهوأ |

 لعثادر ةملاقار عم سأو هد 3 اموأددلب ةعاصىا د :عاصأ اريمالا ع جاناوةك 1

 ىفاشالو ل رالزودن الحر وأ ل > رامذناك اذارادلا ف لا-رالة عمل, ادنأ|

 أ ةدحولا ىنعم نعادرسهءلعلخدي اها فرانال مسالادارفاو قارغتسالا دأأ
 ةفاضالابو عملا تعنب هفصو عذتمااذ ةاودار ذالا عو ههالدرف لك ىنء؟هنالو ١

 أ ايلعت 0-2 هذ كفن هىد اعلا بلر يىاوه هوك قيرامرم هد اال 1

 دعسان دهدمدو د عسعتا



 ضب

 020 فار راك امرا راكم 3 : هلوذ فاك ةرهاطام ا هتقمقح ْ

 هلوةو د رك -ءهللا قرس ىأ كد ورى نرس كلو قاك ةيفخامأو

 ارظد هيدزاماذا * أ: ههدو ٌكلديرب

 ٠ هوو رماها ىلا اء هاذ ىك اكس | هرك_نأو ه-ه-و ىقا:_بحدللا كدب زبىأ

 | تاينالا ةم_س ةنب رقب ى.ةحلا لعاقلا عسب رلايدارملا نا ىلع ةباح لاب ةر اعتسا
 هلوق ىف ةثيسددا 00 ا هرجع سأ ةلااذه ىلعوهملا

 ماصءر هنو ىفةفاضال اههصت الأو :ىقأ سام امحاصة مضار ةشيءىفىلاعت

 فقول ناو ناماهأ» املا رمالا نوك ا هسفتىلا يذلا ةفاضا نالطمل

 اوكي ضقت هنالوة#قت:ءاهلكمزا والاو عمل | ىلع ءل-ةملا عسرلا تانأو
 (هيلادتملالاوحا) ةدعتلا قرطر د ىلع هلق خاص راي
 ىوقأ ىلا لود_هلا ل.ءتوأره ااا لعاب يعلان ءزارت> اإإذ هفذحامأ
 راشخاوأ « لب اعجأ تن أف 5 ىللاق « هلوقك ظفالاو لقعلا نهئءاملدلا
 ٍ 00 كا هنوصمأ 7 اوأ هوت رادار امج ةأاد :ءعماسلا هينت

 ا. دانأو كلذوفوأن م-عتلا ءاعداو اهتمت وأ ةحاحماىدلراكنالا ىفأت وأ
 ىلع لهو ]| لع طاش لالوأ هن ءلودعأل ىضتقمالو ل مال

 راهظاوأرب رقدلاوحاضا .الا ةدايزت وأ عماسأ |ةوام .غىلع هبمنتلاواةف رقلا
 ءاغصالا ث مالكا طسوا هذاذلتساوأهرك في كرما وأ هتناها وأ ذيل
 باطحل اوأ ماكل ماسقملا نالراهضالابف ذه. رعت امأو ىاصعىب هو نولطم
 تطاضم لك م.اهريعىلا كرمي دقو نيءان وكي ناباطخلا ل_صاوة مغلاوأ

 , :ىأمه ردنع اي اول اننو هرماذا ىرتولوو
 ايءا دستبا عما بلا نهذ ىف هنمعب : هراض> الذ _.ءلعلاب وأ بط اذه هب ص تخالف
 دا - 1ماهناوا مي اكو أ ةناهاوا ميظعت :واد_>|هتلاوه لةو هب ص دخت
 هل كلا ىوسهيةصتلالاوحالا بطاخملا ءمدعأة-ءلوصوملابو هب كرشلا

 ةدايزوأ مدنا يدلنا 0 26 نإ دأملاعل_-ر سها انهمناك ىذلا كلوقك ْ

 0 سا
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 نو ني م يحل ف لا ل



 م

 الأ هلا مدقاذا لئاسلاك لئاسلارمغل ءةمفالخ لع مالكلا حر <امارعثك و
 ىىن.طاختالو وك بلاطأاددرتالا فارسا ها فرش سف ريدك اب هل ولي ام

 || تاراما نمئثهاعحالاذارك_:لاكر ك-:ملاريغو نوةرغمم-منا اولظ نبذلا
 ظ حامرزمو.ؤكعىنننا « هحمراضراعق.ةثءا> وكراكنالا

 اذكهوه.ف بي رالو# عدترا هلمأتنااه+-عمناك اذاركنمارب_ءكركنملاو
 ىلا هانعموأ لع-غلادانسا ىهو ةماقعةق.قح هنم (دان_سالا م) ىفنلاتاراءّتعا

 لها ١لوقوىل_ةءلاهللا دنا نءؤملالوةكرهاظلا ىف .اكتملادنع هلوهام
 ىلفعزاههنهو» ىكملهنالعت تنأوديز» 000

 لءافلا سالب ىتشتاس الم هلو لوأتب هلو هام ريغ هل سدالمىل ا ءا:_ساوهو

 قوسفلا العامل اىلا هدا: ساق بدسلاو 0 11, نال رد هاو هي ودق

 ةشعمهاوقك زامذ_بالللام_هريغىلاورماك ةقيقح هاف. ناك اذاهن
 اناوقو ةنيدملاريمالا ىتءوراح رونو اص هراهتو رعاشر ءشو عذمل.سو ةيضار

 هاوقو# لمد :ملادهلو لها #١لوةن هرما مرتكب لو

 ىئءاارموذادغلاركر #

 ىفزيمدانسان ا ىلع لدتسا كمر هاظدربم هلث اهنان ني وأ لعب ملا مزال ىلع

 ع مطب أىل امال بذح 5 عزن نعاعزنو هن ءرمم من م١1 نأ لو5

 نال (ةءب الما أو) « انا سيتا لءقهانفأ « ةممقع أرد زا
 بايشضرالاا.- أوف ناز وأ لقملا عسب را 0 اهقرط

 ملا ىفأوريغصااباش ْ

 قوهو عسب 1 ضرالااعأو نامرلا ا مشلقملاتدنأو ف نافا ةةوأ نأمل

 امههنء عزت, مهءاثبا مفي اناعامس متداز هناي مملع تما اذا اورمشأ ن نا ارقلا

 رباب صد ةةربغواهلاقثأض رالات>رخ أو ا.د نادلولا ل_ءامونامهسامل

 رمإك ةيظفا هني رق نم هادمالو حريم كنب اناماها, وكف ءاشنالا ف ىرخح لد
 ََك لاى تاع كَ .«كلوةك القعزوك ذاايدتملا مايقةلاتأك هب ودعمو

 ١ متم نجلا اذ الا تلا رات 0 نمو :داعفأ
 حى يس لمس ا ص مس سس صصص عش موصسسملل لص مع مع
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 . (ىاعملا لعلوالا نفلا) ' عيدبلالعةثالثلاونايملا لعن ريخالاو

 لالا ىذتقم قباطناهب ىتلا ىبرعلا اظذللا لاوحأ هب فر-* ل -ءودهو
 لاو>اهملاد سلا لاو-أى رمل ادادسالا لاوحأ «باوبأة مناف رصد ود

 زاحكالا]_طوأاو لفت ءا تالا ظلال اعلا تاما سلا[

 جرا هتهسنل ناك نا هنالءاشناوأريخ اما مالاكسلانالّداوا_او بانطالاو
 دانماود:سمو هملادئ_م نم هلديالربلاو هام نافالاوريثق هقباط:الوأ هقباطت
 دانسالا نم لكوءانعمىفوأ العف ناك اذا تاقلعتم هل نو كح, دق د: لاو
 اهلعةفوطءماماىرخاب تنر-ةةاج لكو رمدةري_غبوأرصقراما قاعتلاو

 دئاز مغوأ:دئافلدار ا ل_صأ ىلءدتازاما غم ءلامالاكسلاو ةؤوط»هرم-ةوأ
 رخل دا تعال مق اطملءقوأ نمدعءهيذآو عق اوال هتةءاطمرلا قدص (همقت

 ىنعملانايدرو نوذاكح | نيف |11ناىلاءت هلوق ل_.اد,اهمدءوأطخولو

 هّ ءةداطم طحاحلاو موعز ىف هيدوهثلاقوأا معسل ىفوأ :داهشلا ق نوذاك-

 هللا لع ىرتقا لمآ د بذك الو ىدصب سدل امهريغو هءعماهمدعوداقدعالا عم

 مهن القد _ص]ارم ريغو هيسق هنال يذلا ال

 هلءارتفاال نول نالقن < اب هن عربه فرمف .ملمأ ىنعملانايدرو هود قدي ل

 ؛« ىرب رد اخلا لاولا 0

 ىعمنو هنألاعهنوذوأ 2 طاذملا :دافا هرمي ريذملاد_صق نا كال

 هبرح مدعل لهاا ةارْتمامهجملا 300 اركب دقو ارامل ريل اةدفا والا
 ظ

 ىلاخ ناك نأو ةساحت اردق ىلع بك ر ثلا نمرصتقي نا ىجفيف لعاا| بجو ءىلع

 همقاددرتم ناك ناو -41تادكوع نع ىغتساهمقددرتلاو م * ١ نمنهدنا

 راكن الاب س< هد.ذ و .>وار5ذمناك ناو د5 ٌوءه, وقت نسح هلايلاط

 انا را قاوذك ذاماللا هءاعىسدعل-س ر نع ةءاكح ىلاعت لاق اك

 ىنادلاوا.ثادّتدالوالا بريضاا ى عمعد :؛ونولسر 0 !قوذنول رم كلا

 رهاظاا ىضذّتةمىلعا>ا ارخاا ماع ملاك ل!جارخاو ايراكسنا تلاثناواءلط



 "ع

 ماشهلاخ ققزرفلا

 هبراقب هوبأ جدمأوأ #8 امك٠هالا سانلا ىف هلدمامو

 لوك لاقتنالاىفاماو هوبأهمأوب اكلم الاهم راقي حس انلا ىف هلدمسدل أ

 هي

 ادمحتل عومدلاىانرع بكستو « اورقد 1ك ءرادلا دعب باطأس

 لءقز ورسسلا نممدصق امىلاال عومدلاباهلضص حلا نيعل ا دون لاغتنالا ناف
 5 دواود أم اال جوس لوقث تافاضالا عداد: و رار كلا ةرثك ندهو

 ةكلمماك-آللا قو رظ همقو# ىدعالد_دحلا ةمو> ىعرح ةمأج #4 هلودو

 هدد :اطممااك-أ ١ ىفةءالدملاو 0 ظوارد دوههملا 0 ريع ١ ىلعاهم ردع

 50 ماقخهت وافتم ملاكات اماقمناو فاتذعو هو هتحاصف عملا | ىطتقل

 ل_هفغلا ماك 2هو4و ها ماقم نبأ هب . رك ذلاو مد_.ةئلاو قالطالاو رمكسنتلا نم

 عم كذلا باطنا ذكو هفال_ ماقمنيامب زاحمالا ماقمو ل_صولا ماقمنيامي

 0 || نأ عافتراو ماقمامتيحاص عملك لكدلو ىغلاباطخ

 وهلا ا ىذتةةاهمدعب هطاطتغاو كتدانملا رام ةعذال هةقد , طع ل او.ةلاو

 بدك رثلاب ىتعملا هثداو ارامتعاب اهلل اىل عار ةغال لاذ ينال امدعالا

 0 هعالادحو هو ىلءأنافر ا ا ل كلذ ىم*ناماريثكو

 تاوصاب ءاعلمل اد_-:ءقهتلاهنودامىلا د :ءمالاكلارمغا ذا اموهو للة سأو هنم

 ىو ا ا ةرورج انودراهعتاو ةريثك تت امامهئدن و تاناومحا

 سكعالو عصف لب لكن اعف ةغسا, مالك فيلأت لرد , ةكامماكتملا |
 زع-هكىلاو دارملا نعل ةيدأت ىقاطلا نءزارت_>الاىلااهءحرمدعالءلا ناو

 0 ااا دل را ددمللا يم ءىقنم..!مهنمىفاثلاو هريغنم عيصفلا
 ىناعملاهءلوالا نعهب ز رك امو ىوذعملاد.ةعّبلا|ادعاموهو سان كردي وأ
 !ش ءني_بتلا وو هب فرعي اآموثام .بلالءىونعملاديقعتلا ن ءهب ز رتصامو

 ْ ىئاعملالعلوالا مي مهضعب و نانسلا لسع عسجلا ىعمت ريثكو عسي د بلا

 م 2 ل يل



 اركذزا

 ل>أ نماهعب ا انفدع. اءأهراخالاهتءاهكصوو راهطالا

 فسالو *ادراريساوة هد ٌرُدلا قب اد فرعت ةيذاءارس اهقدأو ماردق ىولعلا

 حاتفمنمثلاسثلا مسقلانأكو « اهرات_سانارقلا مظا ىفزاحتالاهو-و نع

 مظعأك اكسلا فدو بو هع ون أةمال_ءلاىلل_ضافل ا مول_لا

 ِظ ر2اهعاو ان ا ا ]و اعف هر دهشلا كنا م

 ا لاول. 0 |او ردح! نع لو ص مي راك هلو ناك و 1س

 هءفامن عم ةءارصتنم تفلأ هدير كل أو حاضنألا ىلا ارقتفم وراصة+لالالاق
 اده>ل 1 مو ودها ثأاوهلدمالا نمهملا امام ىلع لش و «دعءاوقل] نم

 ىف غلانأ لو «هسدت رث نمالوا 2 ب رقأامدترت هددت رو «هيذهتو قفص

 ىلا تفضاو « همم لاذ ىلع همهق 0 اطو وم همطاعتلا امد رقت هظفارا اضتدخا

 د->أمالك فرم الدنا وزو »*| ملل مولا نك ضبا قرت عدلا اوقُكلد

 نمىلاعت هللا لأ سأ ماو (حاتفمملا صلت هديعمو) املا ةراشالاالو اهب رمصتلا

 ليكو' منو حو هو كلذ ىلو نام هلسابعفناكدب عفني نأ ه هلضف

 اهب ف صوب (ةغال_ءلاو)م اكتمل وملاك! اودرفملا اهب ف صوب (ة- 1

 ةنا رغلاو فور اروانت ن نمه_طول+درفملا فةداصقلاو « طقف نارمال ١

 انارشاوعل كالا نآز يدش ورنا دع « ور أنة لاق سام ةااد_ةااطعو

 ءاودسالاو ةةدلا ف ىحصرممل | ف.بلاك ىأ ارسم ام زعااب هنانذ هاا

 نمو لا-الا ىلعل اهلل «و ة-فلاغلاو ناءألاو ب ريلافجارسلاكوأ
 ىو رظن هسفو « سنلا في رشىثر 2| مركهوذ عملا ىف : ةهاركلا
 امءاصن عمد. ةءّلاوتاماك-لارفانتو ف.لأتلا فءض نءهصولخم اك |

 «ريق حرية برقسدأو « هاوةكرفانةلاوا دي ز همالغبرضو<# فءذلأو

 ىدحوهتلمتملاماذاو « ىءىرولاوهحدمأهحدمأ ىتم رك هلوقو
 لوقك مظذلا ىفاما لا دارملا ىلع ةلالدل ار هاظ ما اك لا نوكد الن ادمقعّتلاو



 اموفامزاحلا مثدءاونأ 5 امه_سقا نكر لكراءةعامف

 افتسسا وأ الممنوذد 3 هرأدو بتكرتوأ | ماشا

 هلرمعتسا سنح مءاناىهوه هلوأءاعدا كاذاذ لعد
 همك مادض نك ناو « ه.ءاتفالوأ ةءا_صأ
 ىلا م.قاف ةيانك اعنتم « 1 ى--:3لةباو
 هذ :رعتن أدان ذهرتعوأ# هفصأ !سفنوأ أةسفلاةدارا

 (عبيدملالع)

 ماقملاو حوضولا ةياعرد ب مالكا ني وهو عيذيلا لع

 درو عد : رشتوباةوأ عمو اي در و سدنل ىظفل نان رض

 سقدلاو طد رقتلاو ع-ماو 5 ميه-سقل اك وهوى ودعءااو

 ديك أّدلاو قايطااود_كاو « دير_ةلاو ب وملاب لوقتلاو
 مادته الاو رشنلاو فالاو * ماهالاوعودرلاو سكعلاو

 قيلعتلاو ل.اعّتلاو ثلاو « قيفوتلاوهم>وتلاوقوسلاو
 ةب رعشلاتاقسلا ىف ةاحلا)

 لا عيطةساناالمذ, < خلاف رهاظتاقرمملا

 رخآ لحم قىنءمعضوك « رهاطريغو 1 لاو
 لقب سام او ىلق هنمو « ل-ءثأاذو اناهاشش وأ

 ادا لحو عيمانو نيهذت هذمو

 لاقملاى-متنم ماما نسح ب لاقتناو لالهت_سا ةءارب
 ىن.وزقلا نجرلا دمع نيد ةمالعال ص رخل! نتءاذه»

 ينم اهنا نعقنو ىلاعت هللا هجر بطحلا

 ٍ م-حرلا نجرلا هللا مسد

 دجماندمسىلعمال لاو ةالصلاو « معن ملام نايبلا نمل ءووب عنأ ام ىلع هللدجلا

 1[ ا لعو ناطخلا لسفو ةمك ا قوأ نمل -ذف أو« باودلاب قطن نمريخ



 ريقتلاو نوك:اذريغو *« رب رقتلاو ءاطيتسإلل دقو

 ٌقاحنو-ك:عاونالد_ةو »+ 1 تاطوهو رمالاو

 ادن :ااوزو< اهدءب ُّط هر د1 اديالب لل فلا

 ءاشدالا عقو وم مل 2- * ءارعألاو صاصت:+ زلال دقو

 قدا اذ سعب وأ صرحلاو 3-3 لاا

 هيزاعلاكت ارو اهدقكا ل 1

 لصقلا م حرأ عما # لصولاو طسوت ناولصفأ

 امتد مج ماو لدصأ 0 السدو اهاص أ لام اع

 ( بانطالاو زادمالا نماثلاباملا)
 نابانطالاوزاالا هلظفلوي نم صقانلايدارملا فو

-_ 1-5 

 لجواةهلجفد>و ردق لد تر ضوه كا

 لقعلااسهممو عا ونأهملع * لديامودل بج ءزدوأ
 ل..ذَتلاو ضارغءالاون انه لل.صقتلاب عودا ءاحو

 (تاسسلا لع

 فان ه_ةرطام داريا 5 ترن هبان ناءءلا ل

 هل عوام مزال هنأعف هلالدلا كاوا ا ق

 ةءانكوأ ميْشَتلا نعىفت .٠ هراعت_ هاه زاعامإ

 نأ ءاقعو اماامخ 2 #* نام_سح هديُئااافر طو

 نآرحا فا: امرمفوأ * ناد ولابو مهولاب هنمو

 احرادو أممدقم واد « او ه.فاك رتثاامدوحوو

 ادك الرا تح قواد ال ادد ع د

 لبءفركذيدقو هتادأ ه ل-:كوأناكو| فاكلااو

 هب هءشم ىل-ءوأ دوعن 5 همم ىلع هم صرعو
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 اذ عنم كاذلالو واوناال « اذاف ل-صأم رح هبادآ
 ريكذتلاو فرعيده-بكعو هريخأتلاو فير ءتلاو فصولاو

 م لعفلاتاقلعتملا ا م-ارلا ب املا ذ

 ل-> | نملعاف عملا ا لعفلا لاحل |وعفملا عممت

 اركذدقنك.م/نادرءناو «ىرجدقكاذنوك السل

 هلزنملا ىف مزالل ثم كاذذ « هل تاءثالاوأ اةلطمىنذلا
 ايهيأاعف ناسا فذحماو 5 امزلالاو ريد_ةترعغ عن

 هصقلاريغعماسلامهوت ٠ دراوأ ركحذلا ءىحلوأ
 هلداقملاكناعوةءالوهوأ « هلماقلل وأممعتللوهوأ
 هئدمعت صد مل نم ىلءادر 5 هردش وأ لوء-فملا مدقو

 العلدالوأم امدها اذا هاك ضعن ىلع لومعم ضعن و

 ب سمقلا سما |باءلا

 اذكىناضا ىلا ثااوناعون * اذو-.ةح ناعون رصقلا
 تورعملا هعون نمدسكعو * فودصوألا ىلع ههصو رصقف

 انام مدقتلاو ىطعلاو « امهانئتسالاو ىفنلاهقرط
 املثماضدأو عضولابهادع مو ىرمقلاب مدقتلا هلالد

 ادبامو لعاةننينوكي « ادتيمو مخ نين رصقلا
 لد_ءاذوأ لوهلاةارثم * لزب دقو مول_هؤهنم

 م ءاشنالا سداسلاباملا»
 بخياللاو ل-طاحريعوهام «باطناك اذاءاشنالا عدتسي
 عوقولا نآكع متناول 5 حوضوملا هلو ىئمتلا هاسمق

 هلعوضوالوماهةةسالاوهمق « هل_خادلا لءللثءلدو وأو

 ىناو ىهنابأف كح 5 م انيأ ىأوام نمةزم-هله
 أاه-هىهو روطتادعازمه ٠ امو قيدصت تاطياملهف



 راستخاللو زارت->الاو « راكناللو نودال فذحنا
 ةنيرقلاو هيبفتلاوظبلاوه ةناهالاو م_ظعتللرك ذلاو

 انرءافتالثلاتاماةمالف « افرعم ناتراعذاناو

 نيءلا مومعال همق كرتلاو * نحلل باطلا قلصالاو

 راقد اوأ مظعت د_صقؤأ 5 0 ااإ-ذ ةايلعو

 ميهْقَتْلاو ءاعالاوناشلل 0 هل هءلل 0
 اا ءلاو بر ,علاق# ى طد م- عة ىدل هراثأبو

 درف:اانوأ قارغتسالا فتوي دقو ة-ةمق>وأدوعللأو

 راهت->اوأ مدالو ع 5 واط زل ةاضايو

 رثكت لاودارؤال و دضأاو »*“ ريقخاإف ار اركج:م ناو

 نييعتلاو ص.صْدعلاو حدالاو« تا فدولاو هل-ضو

 ل_عسالهنوك مهو عفدل * « ل_صعت ذو وه ةنوذو

 حاضر الإ ف هنأ م 0 حاسم لازوكلاوووسلاو

 لا.املارب راقت كيد 5 لادبالاو صدع هن مدأو

 تاوضصلا ىلا عماسدروأ «بارتقا عمل. .صفت فطعلاو

 0 الص ماةفالف همدقتلاو ص.صخلل لصدفلاو

 كونا صاد الا دقي دقو« لهقدلاو نك. ّجااولطالاك
 رثادت 2 لاوىوا اك قت ٠ « رهاظلا ف الخ ىلعدقوافز

 مدنا لاو-أت املا باملا

 0 م , وأ ذلاو د هئبا رقلا عم كلرتلا ىذماا

 تعا ذل غلا ةدادا عمتقولاب 5 دة ال_ءذ هيوكحو

 ادصق رف كلا س ةزنال « 1 رقمواذم ادعب الفا عساو

 ادئاز دفماف هوو اد_.ةتنالودقلابلعقلاو

 نءءىحامراءدءاب طر! ان ناوه عال هك رثو
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 00 00 ) ل دك امن وال مخك هتامث اوأ هلق |

 ى مس نا ععشرت هاوس اموةئير ل اوهفهياةلعتواصاصتخ اىوةأ امها سدا

 ظ0 1 0000 قن“ م أن أ هموظنم)

 ا 55 هللا يا هلل دايما

 أمظن [قاهينح دةدج وع الهو هل و كدك#ي

 ىاعملا ةفيطاةزوحرأ « ىناءلاونا.لا ىلع
 ليج نم نءآرغ تاقذف « درت مله امن دعا عاخرا

 هّسارع نمو هعقور 7 نم داع ا ىدردملا 4 اصؤ

 سانلا دا سلا سانقلا فلام ةيوذو

 |عقس دهم 1 نكجر : مو 3-0 |يلس رفات نهد ناك م

 لامي اياطم نكي ناو « ىلا خاضت أدمقعتلا ع نكوهو

 'هفصتريعي نم حيصفلارو 95 هفلُوِي ىذلاو غسلم ءااوهق

 امدعباذن اب ذكلاو هلوقب عام مقاولا ىداط ناقدصلاو

 ل ملل اقءاطم اهب ىفاب * لوح وذ ظفالادرسعو

 ناك ىف باونالا صم «ب ىناعملا وه مل ءاهئافرع

 0 ريح ادا: ايألا لاووج | لوألا باملا#

 مو ةدئاك اذ مق كك سةنرهادصقنا

 هسيشناماقللو اهمزال «هب :لء لايم العالادهق نا

 يح ادلب م« دكوت القات ادشانأ

 رامغالابلب ديتلا نسكوو# راكنالا بح عا اوو

 هدنعاذرهاطف هاذ دعا نا لع و

 الوأزادع سدالم ريغ 5 ىلاناو ةءاقع ه ةقمضح

 م همأ املا دانا لاه



 طر

 || نانالا ىّمْعامهم_ثهناو فوحخلاو عوملا سايل هللا اهقاذاف ىلا«: هلوق ىن اك

 هعم] هلريعت أف نم اءالابلاتثالا ثء- نمررضلارثأ ن هنو او عوج ادع

 | لوالاىلا ارظن ة>رصمةراعدسان وكف 5 ١ ل! ثءح نمو

 رفيف قتلا دععلا) الست ةقاذالا نوك :وىفاء!اىلار طر ةمنكمو

 وف ىف هنهي-كلاتامئالم نءارماعةداءز ركذيامو (ةيانكساايةراعتسالا
 بهذ (قكوالاة دير ةلا) دئارف س# هنقو نال تدشن هينملا بلا كالوق

 ١ اسم ل ع سس نشل صو ع نودعلا الت دثأ ىذلارعالا نا ىلا فاسلا
 | مد_عينومكحو ةءاممكت ةراعتسا هنوعس: وتاثالا قزاحلاعاو قءقحلا
 1 زو> (ةناثلاودب رقلا) برطلاتهذهيلاو اهنع داع ككل ءااكفتا

 || نوك ل. .ىلاعت هلوقىفاكممشملام ؟الاة.ةرقحك ةراعتسا هنوك فاش الا بح اص

 ْ ةاطسالزشتلاو.ءانكسلاا لد زمنا هما 4 اريعت_ها ثيح هللادهع

 ١ ماكتملا مهو ىههو رمأ ىف المعتسم هنوك ىك اكءا از وح (ةئلاثلاةدي رفلا)

 || هد: رفلا) فسعت هنا قالو ةءايم ةراعتسا هعس و ىق.ةحاهانعع امدشت

 ]| همسشر عساات رو كاد لل ن نك اذا هنا ةنا ادن رقىفراتخلا (ةعبارلا
 ةسالم. 2 ةراخندا ها هن امثاناكو ق.قحلا هانعمىلءامقاب ناك هم هما فدار

 كلذلاراءتسمناكروك ذملا فدارلا كلذ هش عل اهل ناك ناو ةمنملا لامك
 ا 7 ٠ رق ىلع دازام ىع#ن اك (ةسمأ اكاودب رغلا تارمصلا لا رط ىلع ع ا ||

 (ككاذسلا هرةىلع دازامدعيكاذك | عشرت هب همشملا د 5 00
 1 .ةرقمملاةراعتسلللوأ د 50 |..:ةالا عش رتهلءحزودي واهلا عثرت تام ئالملا نم
 ا ند قاكيلا + |!بهذام, ىلعةيلايمختلا اذكو ا لف كلا ةراعتسالا| ما

 1 ن وأب مح رتل نالف ىفاسلا سه ف هىلعةمل .تازاماو دنع ريممةئايعْلا

 د ذ,ىوخالا زاعملل نوكي ام هلوها م 7 امر دياضد , أ ىلةسعلا ز اميل

 ع ةحرضتل راع تلاوه سلا 37 ١ مك ذم هيشتللو هل عوضولام ”اليام
 | هراء:ساوأ التت هسفن لد وذينكل إل هند ره لعام ند ف ةر لامس
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 ىناوذ ةءا.ةةراعتسا ىع*تالاوور اعّمسا ىع*» الو ةهماشملا ريغعهتقالع ناك ٍ

 امهمأ ىردتالماه>الاو مادقالا فددرتت ىاىرخأر خؤ”والحر مدق: كارأ
 موةلاةلكتقفتا (ةيانكلايةراعتسالا ىنءمقيق كت ىئىفاثلا دقعلا) ىرحأ ||
 هما ىوسهدشتلاناكرأ نمئدن خب رص ريغ نم رع انرمأهمشاذاهنا ىلعأ|

 تدرطضا نكس ةيانك-لاب ةراعّسا كانه ناك هب ه.ثملا صخ امرك ذب هءاعلدو ا

 ب<لههناناءمل ىرخأةديرغب ةليذمذئارف ةثالثىفاها ضرعتنلومهلاوقأ ||
 المأهل عوضوملا ظفلبارو كحذم ياكل اب ةراعتسالا ىف همثلانوكينأ ||
 هب هما ظفل هبات لانةراعت_سالا ناىلا فاد ]|بهذ (ىلوالا هدب رفغلا) ْ

 ا || مظا ىفرب دقت ريغ نم همزالرك ذ.هملازومرملا سفنا!ىفديشالراعدسملا ||

 | ممم 00-2 لا|ضرع نمد ل رق مزاللاركذو ا

 اراتحاوهو فاد5-!!تىحاص_هذ هملاو ورهاطةمن دموأ ةيانكللاب هراعمسإ

 ىف لهعتبملاهشملا ظفلاهتاب كاكسلا مالكر هاظر عشر( ةينائلا دب رفلا) ||
 ةيانكلابةر اهتسا اهتذي رقله»املاةمعيشلادرراتشاوهئمع هناءاعدان هيدمشملا ||
 ا تفطندأن لاق | تطأ ل هيف وقل ركام نك لعاشلا تاب :

 |ىفالا لمعت_سرلهمشملا ظل ناهءاعدرب واهل ةند رقلاكاو تادلةراعتسسا ||

 ًارمالال راعم_بمتقطأ نانح رص دةوهو :راء: انو كج.الف قة اهانعم||

 ٠ لودلا همزاذ ذهيعنالا نوكت الل عقلا فةراعتسالاو ةراعدسا نوكمف ىممولا :

 || رعتملاهيبشلاامناىلا بطلا بهذ ( ءلاثلاةديرفلا) ةيعبتلا ةراع ةسالاب ||
 ْ ْ نأ ى هومشال (ةعب ارا هدب 4 ةرامتسا اع سقل انا ا ا

 ْ ْ همسشملا اظوهلد اروك د#هنوأث.ال 0 ةبانكلاب ةراعد_تالاةوروضيف همنا ١

 || هظفاندرك ذبوحو ىفمالكلاائاو ةحرسصملا ةراعّتسالاةرودفوهاكهبأإ
 || ظفل لمعة_سو نب صانئث همت نازاو< بودولا مدع قم او هل عوضوملا ||

 || ةينكللاوةحرصملا تءّمجا دةفرخ الا مزاول نمئث د تيثيوهءفامهدحأ ||



 طل

 ! ةيكْرلا سوفنلا ىوذ هل [ىلعو ةيريااربخىلعةالةلاو هةطعلا ارد

 ةلصقمى تكلا فت 0 اول راع الا لام ناك (دءبامأ)ا ْ

 لاا هب قطن ه-و ىلعةطوءضمةلممحم اهركذتدراف طمضلا ةريسع
 ةراع جلا نان وع كالا اوعدئاوف توظنؤ نرخ أ ارب زهلعلدو

 ظ دئارق تسءرفو (زامللا عاونأ ىفلوالا دةعلا) دوة عد“ الث نامت: ارقواهماسقأوأ|

 هل تهضوامري_غىف ةلمعّد ملا ةماكلا ىتءأدرفملازادلا (ىلوالاةديرفلا) ||
 ١ أ ل_سرعزاسخ ةهباملارع- ءهّتق الع تناكن ا هند دارا نعةعب ام ةئيرق عمهقالعل ْ

 | ابيرقا د مس راع ناك (ةءناثلاةديرفلا) ة-ريدمةراعتسافالاو| )
 | اهتابرح دعب روك ذملا ظفألا ىفاهنان رح ةمعبتفالاو ةءاص | ةراعتسالاو قة ثمربغأ

 فز | ىنءم اعدم ىفواة_ثءراءةسملا ناك نار دملا ىف ١ ا دار او أفرح ناكن ْ

 || ارك أوهوكوءادتءالاك ةقلطاا ىناهملا نمهنعهب ريعيامفركلا ىنعمقلعتك
 > بهذ (ةسئلاثلا ةديرفلا) هو رعت شايك ةمئكس ىلا | هدوو ى اكيااةيعبتلا :

 | أ| الاو ةءقمقكت ةراعتسالاوالقعوأ احا ققدع هلراعملا ناك نا هنا ىلا ك كسلا
 ْ اعنرتق: ل ناةراعتسالا (ةعبارلاة در ,رغلا))اهمةرقح كل فشكتت-وةمل مف |
 ٍ اعتنر ةناوادسأت ءًاروف ةقلط ةهلراعةسااوهنمراعتسملا نما. مثالا

 أ و7

 | ا يشر او حال - !!ىاشادسأ تب أروكةدرسذ هاراعتسملا مث مثالي
 ٍ حا هرتلارامدعاو دب رحتلا نم | ىتلطالاو عقلا قدما 1 ققق ىلع

 1 وادب رحت ةحرب هلا ة:,رقد تالف ةراعتسالا ماسة دعب نوكيانمئادم رلاوأ

 ٍ 7 نود عيشوللا (ةسماحلاةدير ةلا) اهشرت ةمنكملاة نير قالو ى ربادسأت دوا

 اازوع واميوقتالاهيد_هقيالت هش ا وا نأأ
 !| يهد ولا لمت<ي و هلراعتسملام ال1 هنمر ا هسملا مث 0 ملا كنا

 ] ماصتعال ارك ذود.ععلل لمحلا 00 هلوق
 ! راج (ةسداس اود. رغلا أ كردلا مولا رافت هانعمىلءامقاب امااعشرتا

 ْ أ عتنرقناو لقتل هرافظأ دما هلادسأ تدأ أرود- ةدهم 5هنمر اعةتملا مثاليأ
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 هبطاذلامهفاو ق دصت ادد « هنذاك- لا ساستلالىفاعملا فو

 تايدقملا ىد_ >1 تانوأ 5 قاذلاك ىضر علا لءح ل 35

 ميزاب دلل ل 95 عونلاك< سنعأأ ك- 4 او

 هلاك ١ن نم جنم ' 1 هم ه- لربو « هلاكشا نع جور اك ىلا ||او

 دومدملا للا تايخآو مه د دوصقملا صرغلاماءاذه

 قطنملا لع نف نءهتءرام م« قافلا بردم< ى-متنادق

 ردد عملا مظعلا لوما ةجرا د رقحفم ا ل اذا دمءلاهمظن

 نأ 11 رومى كرما « نجلا دبا ىرشعالا
 بولقلا نءاطغلا ىو « بوفدلاب طهر فم

 الخف: ند عركأ هنو « العلا ةسنحي اندشب ناو
 6-0 داسقلا حالصالنكو دع انام ىددلا ىنر و

 لد. الو كمل ناو * لمأتلاب الا لدأو

 اعمق هعهذ نود لال ه اهدح ف. زك ل-قذا

 ىدتملل بحاوق>رذعلا 0 ىدصقل ىدةة,مل نا لقو

 هز_.ىىسم أ ومقم 6 ردم «# هديس ب رمشعو ىدحاىنمأو

 مظنلاز>رل اذ_هفدلأت « مرسلا لئاوأ فذاكو
 نما نم ةعسس كون نم 0 نيعررأو ىددا همس .م .4

 ىداه نهريخ هللا لوسر ىلع« ادمرس مالسلاو ةالصلا مي

 ةافلا لء_.نطلا اهلا د تايعدلا هد ءدغكو هلا و

 احدلا قرب ذمار دىلا ءاطو 3-0 ا-سأر اهنأا سوم تءطقام

 عد ءلا .«ىلاءلاو نامملا نف)

 6 اراءّدسالا ىف هيد:ق :رمسلا نيم)

 مي> رلا نجسرلا هللأ سس
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 ىلحتا ام امهسلع ىف مزمل الو لوأ عفر لات عقزو

 اذك سآعلاوكاذ عفر شن هاذ عضوفالصفنم نكي ناو

 نازاذ عضومف عج عئام «نكي نا ثصخالا ىف كاذو

 اذ سك ءوهف ناك عفر عنام 5 اذاو سءنود كلادل عفر

 (نساعلا اود ل

 اكردل 000 ا امكرع هنوع دب أم همو

 همد-قم هن ةحعشت باقاو 7 74 نأدرتن ا هتمكرف

 و 0 0 ع 5 ىرخان اهم الر نمل

 ىوس لك اهاوسةنو آن وكي * ىو ىذلا جئاتلا لصتم
 لةعم هدزعءا ارةءسالابا ذه لدثسا ىات ىلع فرح ناو

 0 « قدما سامقلا ىعدب هسكعو

 لعح لْثَع كاذفعما# لج كر ىلع قرح ثدحو ظ
 لثَعلاوءاَ ةمسالا س |. 3 ل1 دلأ عطقل ادم كري , الو ا

 ٠ -5أ) | 0

 هءا> ةسجت ىذه ماسقأ « هملتع ةءاقن هدهو

 لمالا تان ةطسفس سءأاخو لد>ناهريورءمةباطخ . 1

 نرعف:نقلابتامد-قم « نم َفاامناهزيلااوا-[7) 1
 تارتاوتمتاردسع يف تادهانفإت الل |

 تاسءام#» ! هل-ج كلّف *+ تاسوسدعو م

 تا فال هاد زكا ري تاس ا
 دب ْو1!لوالاو تءاؤوأ .ه ةلونوأ ىداعوأ نقم

 8 ما

 اد:ءلاف ةروصوأةدامف « !دحوث م ناهربلا طخو

 اذخأم فيدرلا لثءنامت هاذ لءمتوأ كارع داك ظفلالاىف
 مخ 2 77ب7ّل7ُُاٌُْلل

 2 ص



 ا يالا

 اهو

 ٠ جاتنالا ىدلجاب طْسوو « جاردناوذ لا ذفرغ_صأو
 (لاك ثلا فلصف)

 سايق. .ىدضق ة ندع قاط» *« سانلاءالو وهدان 3-5

 راش هل برضلاب كاذذا 5 راوشالا رب *ن نأريس غن

 طسول دل سسك ةعب رأ * طقف 2 ا

 0 كاعد م كرك ريشا
 فلم :لان لكلا ندعضوو * فرع انناانأ لك ل١ قهل>و

 لمكتلافسدترعلا ىلعى مهو د لوالا س .؟علاكششالا ع دارو

 لوالا انآ جاظنلا »باف 5-0 لدعب اللا ذهن كغ

 هأريكح ٌةساكىرثنأو *ب هأ ارغص ىفباح الاهطرسف

 عقو طرعس هل ىريك اة. ءاك « عمرك || نافل *تنأىناثلاو

 امهاددحا هلك ىريناو «امهارغص ق باحالاثلاثلاو

 نيسمقست أمفف هروصدالا د ا ع+ مدععدارو

 هيلك ةملأس ام.هاريركح 5 ةمشزح ةم>وم أمهارغص

 هيهسق تا ناشثأاك # برأ لوال حتنخ د

 ادب نأ هيركذامريسغو م اهتنأ ل ةسوكل 0 ارو

 ا زاذكم تالا كل * ن مسالا ةده“ غلا شو

 . ىطرشلا»]سلو هده اا ىنيحما لاكثالا هدهو

 تآ ل ةصتنلا 9 تامد#ما ضءد ىف فذحلاو

 امزأد قلل توار وك نم مب انيئرو رضا ىلا ىهتنتو
 (قانتسالا سابقلا فيس

 ءارتماالن ىطرشلاب فرع قا 0 0

 ٍةوقلابال لعغلاب اهدضوأ يع ةدع# هنلا ىلعلدىذلاوه

 /ىلاتلا عّضو لاذ عمو خت « لات اذ 0



 لل

 نيم نود لاصفنالات اذو د نياز 4 مزال: تدحوأام

 تلف دن لما عقاسقأ #1 أوو ١ راتبا

 العا صخالا قمح اوهو « اهكدوأ قاخوأ عج عنام

 1 قاتل 530

 ىنةرمأدحاو قدصو ب غمك 31 ىف نتيدعلا اخ قمقانت

 هدمت نأ فمك !اياوْضةنف «هلمهموأ ةمصاخ ن كت نأ

 روك ذملااهروهدضد ضةناذه ريوتلا نودع نكت 0 ناو

 200 3 . ةسمل أس اهضيقن 5 هسلك ه.>ومن كك: ناو

 دم مديح ةامسوماوطقب 5 هلك ةملا ادن دكت ناو

 #« ىوتسملا ساعل |ىفلصفإل

 هيقيلا- ]او قدصلاهاقب عم 5 هرضقلا قزح تاق س علا

 كدا را ةسجوملااهضوعف 5 هءاكسلا تحوملاالا لاو

 دصتقاف نيتسحلا عاستجا هب دع دحوامريغلا مزال سذعلاو

 هسسدز هنا وق ىف اهنال *؛ هما تا

 حسضولاب بنر ىف سدأو 5 عسبطلاب ب برم ىف سكعلاو

 (سايقلا فباب)
 ارخآ الوةتاذلابمزل: سه * ارو َكاباَضق نمسا.قلانا
 ىنارتقالاب ىعدب ام هنخ « نام-# مهدذعس ارقلا م

 ةبيل#اب صتخاوةو-قي 0 منا ىلع .لدىذلاوهو

 اس>وام ىل_ع هنا امئرانو همك رت رب درت نأو

 اري: د_سأو نماهعت « ارطااو تامل تقر

 تا تامداقملا بس * تامنقللا مزال ناف

 ن 1و ايذاد مذ « ىرغسصتامدقملا نمامو

 اريذ 3 أ لو 5 3 اهدا ارغص رغصأ دحتاذو
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 الع دق ةساك هناف « كب درفلكل امثحو
 هلح ه-ةفرعم ءزج او : هيْئزحلا وه ضءبلل ك4 او

 < تاورعلا فل سقف

 ء ىظفلو ئع#مر ودل « ف ةيرلت ىل _ءفرعم

 0 للا 5 أعو لصفو سنح ا د ا

 اعقو بي رقالدمعب سذ> « اعموأ لدفب دحلا صقانو

 طدت رابقدعبأ و عموأ «ي طقف ةصاخ مسرلا صقانو
 ارهشأ في درب ” طول لا كد اره_ثم مدل ىطواد امو

 ادعبأالا رهاطو لكم يب ادرط#م ىرين ألك طرشو

 ارت [وم هرق ال 35 ازّو الوان واسمالو

 الخ ةنيرقلا غن وتم « الو دودعك ىردباالو

 دودحلا ىماكح الالات دودر ما ةلج نممهدنعو

 وو رام رداق مسرلا فزئاحو وأرك ذ دود ا فز و<الو
 4 اهءاك>ًأواباضقل اتأب د

 اريسخو ه هءصق مدد كرز * ىرح هتاذلق دصلا لّحاام

 ةلئلاو ةاج ةطرش #* نامت ب هدنع اياضقلا مت ٠

 ليشموعم اما ر م لوالاو 0

 ىرح ثء>هماسقأ عد و * ىرب ا ردو أ. طر وسلا

 الح ةءشوأ ض عب ساوئذ « الد ضعبب وأ لكن اما
 همنآن املا ىلا نذا هقا ع ةيالابمؤت كاس و» اهاكو

 هنو لوما رخ الاو « ها ىف عوضوم ا لوالاو

 م.قنتو ةسءطرش ةامعأق مك دق امو قرلعتل اىلعناو

 هل -صقذم هموت هرمي آهادمو « هل_هدم ةسط رثىلااذأ

 ظ لاصتالا تاذ ناس امأ < ىلا" و مداسقم امهارح ١

 ١ 0 ري ب ع مببببج



 يفثداحت ١ لعل | 3 األ دخلا

 ميو د لسا دبل كردو هد ءاآر وص درفم كاردا

 بطلاب مددقم هبال * عضولا كاع لوالامدقو

 للا يرو رشاش هك عز ءن لماتلل تاتحا[«ىزلتتلاو
 لمتد حراشلوق» دب #2 ل _هدوروصت ىلا هبامو

 ةلقععلا د ستءق رع هه »+ الع ول هب يد ا امو

 هي ةيعضولاةلالدلا عاف ف لصف

 هقباطملا ةلالدا توعد د 4 ةاوام ىلعطةللا ةلالد

 1 زئلا لقع تاما زتلاوهف# مم زلامو ا: م20 هب ردو

 يب طافلالا ث> اممىف ل صفو

 درعماماو ركحجبرم امأ 0 طاقلالا لوعسم

 الثام نكس 5 دهمعرجا هي ىل عع ِهوْرَح لدام ٌلوأف

 ادحو ثمح فزحو أ اك ادرفملا ىتعأ نيعست ىلعى هو

 ُقْرَّدلا هّدمكعو كبس 0-1 ىلا لاركشا# مهفك

 جر ذ |ضزاعلوأ همنا 5 جودن مهنا تاذللالوأو

 صاخو حون صرع ل ذو سذحو« ص: :زانودةسجن تام اكلاو

 طسووا دمعت وأ بد ٠ رد سا># 0 2 الد 41 مد لوأ و

 يىناعلل طاقلالا ةءسن ف لصف »

 ناصقنالد ؛ مأسق أة ست «* ىلاءلإل ظافلالا ةدسسلو

 ٍفدارت المك كارت الود علا الل دا

 110 ةدرلو 0 5 ريسخوأ نلط اماطفللاو

 اعقو سا لان ىوا سذلاى و * 7 ه.سكعوالعتسا عمرمأ

 يي ةمثزحاوءزحلاوةماك- لاو لك | ناس ىف لصق 9

 عودواذ سدأ كاذلك-ك عومشلا ىلءانمكح لكلا
 ١ رح بح وسو هس مضلل



 يول

 ةلثتام رسما لسن ىقمهانا «نهوماركلا ب ةكااورغلا هلآو

 الوهمتالزلا ىلعالل_هجارتس 0ك هدجر تاونأ نمهللالأسأو

 ال-وارسا, الالذح | 5 ضع 0 اةساارتلاو

 اا تانرال ركفلا ثان - انزد ا دنح ءزلاشدملا
 ليف باقم نمياخ لك « لقعلاءاعتنممهنع طحو

 ةقسلا ب امتاردزع اوأر «هفرعملا سوع”مهأ تدب ىتح

 مال-سالاو ناعالا ةمعئ 03 ماعنالا ىلع لج هدمت

 العلا تاماةملازاح نمريخو 0 السر أ دق نمريذ اء ضخ نم

 قطصملا ىمثاهلا ىف رسعلا د ىقتقم ص كيس 5150

 م ىناعملا ار نم صو د انا مادام مننا <م اع ىلص

 ادّدهالا فمن اباوومش نم + ىددهلا ىوذهيضوهلآو

 ترا الا دي هلاك ك1 3 نائعلل طخ اه «او

 اطغلا فشل :مهفلا رقد نعووياطخلا ىغنءراكفالا معتق

 ادي اوؤ هبومد نم عملا 7” ادءاوق ادا كاهف

 ق-طنملا -ءءاسممهب قرت 7-0 قريبا سلايم مع

 الصاق سدل م ركي!اهه>ول 0 اصلاخ نوم ن نأو>رأهللاو

 ىدتمم كف تزل ىلا هب « ىد_تءالاءةاننوكي ناو

 يب هيلاغتشالازاوح ىف لصفإل
 لاو ةأ ةثالسث ىل عه « لاغتشالا زاوح ىف فاح او

 العنأ ىف ىذا ٠ موقلاقو «امرح ىواوذلاوحالصأ ا نءأق

 هد رقلا لهاكم !هزاو> د هولا ةروه-كملاةلوقلاو

 تاوضصلا ىلا هن ىد تول 35 تاكلاوةن با سرامم
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 الع دق ه.فاموأردصل لع *فع تأ هلل ءفبالةثالثلا ىذ نم

 ال_طحاةاطءرسكءاواو ناك اف *لا اذاو اتلطممال لتعم كاذك
 الو قدص عراوىلوك مال ةعاام «ب اذا هاف واولا نوكح رئؤر الو

 الرمعا كلذ نءىدلاذورسءك أ د“ .«٠ اودواردصم تاهت عاكرصو

 اللا دم كم كيدم بهتك ماو د عددا عطول

 الرن نمل - ء نك ند رمد ب كلو هلم قرقم ةهلْرُم

 كا -و نمو وولف * اهم م 1 دو ر»و

 01- دقناه-واذألك ةعقوم ةل»هةمنزوت مد هاساعل ناو

 ال كار اعد لك « ةمصعمو قف ةراد رذأ 00 لاو

 الصو تد:مننظافرعاوازدنمو « ةلعفمم>اورذءوارفغاو وبأ نم
 ال نةرسثاو ردقا هل فم مم ررخحا عحر نطقساوبرغا عمق درشأ لعقك

 الدب دق ثيلثتلاكلوماذ5ك *« اهعيراشلتو برأن هو ريبقاو

 رض ا ىلعو هتيعا لا ىذلا عيصااكو
 الد لءفموأ ل عقم هم 5 عدت :ةلعل د ريغ وعقم ماكو

 يب هل ءعملا ىف لصق

 الزت_خادئازلاو ةعمسسملدك «ةلعقم ضرالا مسا رض ام مسا نم

 المتحادقاذفممتءتاعفأو « ةلء_فموتاعفكدي زا ىذنم
 الق زدان هم ءاحانكرو *« عنتم عضولا|ذ نمىن ال_لاربغ

 يهل ؟الاءأن «ىف لصف

 وع هبام ما عص ىث ال“ :ةلانم « هلعفمو لاع_ةكولءفك

 الذ نمت الاول د:منهدموو ةلءكمو طعسموقدملاذش

 الع نعأمعلو سس نوف «ب هلزاح نوهمال-عىون نمو

 الك ه-ةمرامذأ هلل نما 0 «ا.تنم تمردقأ < تءفودقو

 السرلا حالا م ركل لوس العدا ان راقي مياس ”وةالصلا مث



 ذليل

 ال_ءفةل_ءقة_ءايئازؤز يه هنلاعف عملوعف ول-اعذو

 ال_ةندق مفلاو ةلوءفاذك 5 ةتلعف م ال_ءف تولعف ع هه

 ١١ ا لَ منو أممف ثنناسكتلا 9 و لع-فةم 1

 الحلاءفلا ا 000 هرغل ل غلا ىدعملا سد ةملغف

 ال عف هنوث دعتاذنك. لنا « هرد _ صم قال عق ىلعامو

 الهسىلءىراح او ةعامتناكت اعل ةلوعف وأ ةلاعف سو
 الح ضمملا» ءادلاو توصلا فل 0 لاذ ىوسامو

 ال> لاعفل اير رغد ارذ « ىذلو سقءافلاعف نزوهانعم

 الت تلو ةءالو وأة دع هر 5 عدلا« فةلاولاص# ةلاغق

 البلا ةنسثك اءلاغة كهل « اوعضو هل-ءفو هل ءفورل

 1 ىنداُعْلا ىلءدازامرد اصمىف لصف

 الئريخالا 00 دا سو دم «لصولاز ارمهثلانرسكد

 اللءلا لمقي فرح قذ د أس ةرمسأ أود هلواديزادلا لعق نمدمعكاو ٠

 الد ثءح لءعفتلا هل لعحا لءةو# ة-الءفولالع_ة: تأ لاعقل
 الذ, انعر4_فمراعللو مزلا ع ةلعفت هيوادلل لّدعا مالنم
 ال_ءؤ أعهدجاف لءفلاعف هلاو لعفت لاعفت : لصد ن مو

 ال0 ر راستك لسرتكت « ىف لمفل لامغتب ءاصدقو
 الدب ىربد قاضي أ لعافت نمو»# ةفغلام الءعؤ ىن داخل م

 الثملا فرءافاموزلالامن: ءلسأم د اول_ء> لو لاعفا ةلملعقلابو

 المةحاف باندقامهنع هلءفو # ةلعافمد اتيان لمخا نعاذل

 الصح اميضد وءتواتلاب لاء * ا

 الع ىذلانمهرماهب نيت ه امهريغب قالت ناولازملان :
 القع نلودتةدعاو كذب دا ا اا

 يأمن أعمو لءفملاو لعفملاباب 3
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 هي رمال لعف فل صفو

 الرخا ىذلا مزحلا ىذ عراضم اك اول .زعاو لف رمالا لعف أ نم

 الص: مفودئ ان ناك اك اسؤص نأ ارسكنم ل صولا رم هلوأ

 ال_ءةدق مذلا مئمرسكب :ىزعا ودك فو مد مذلامو زل قزمهلاو

 00 كس مث ردنةسمورعوأ * اشفو لير و رغاتفاكو

 «نيلوءفماو نيلعافلاءاسهنأةمنيأ بان

 ال_ءف هنزوام ىذلا فالك 1 د العح ل عأف مسالعاف تزود

 ال ءزوأ الاعقوأ لعفأنوكي ني كوو فد .رظأاو لهل عصا بمو

 هل هيسّسمو بذح - رقاعرك جور وصخ او رفعو تارغلاكو

 كا هءسشسمو شك هنزو يي ال عف نزاومه زال نم خمصو

 اللا دجاو انتو نانكيفاي كهقنعنالا را بشالاو زأشلاو

 ْ الع ند غوصلا ف سنا بطنك ىمدش 5 ةمسفل هرب غىل-ءالاج

 الي هل ذا اذان بف نوزع علا ب نار الحاصل ءافو

 ال_ءحالوأ نكل عراضم ا ؛تزو * جهل هلا ىذريسغلءافمسابو

 الص دقو لوعفم مسار انه نيعف هرخا لس هامثاو 2 ميم

 الددع نق وهذ ل .عفةك ىنأامو دع أن رتهلوعفملابة اللا ىذنم

 العامو لوك متزن لع ىسنلاو 5 اكون اوئغتساو لصالا نعوب

 يرداصللا ةءشبأ بانل

 الل. جنم هيدنأ امى الست 6[ 5 اهشا ناز وأ رداصللو

 م ىلا اللدلا ثيق ءاش و أل ءفو ىل_-ءذولعف

 العفدز مث"حالضو ىده ىذر « الح .و< ون العف نالءف نالعف

 البق دق ءالعفلاو رصقلابودل اعف ثدنأتلا اي وأادر-#

 الع لوعقلاواتلا ند ندم ع ايس نعال در تلاه
 الغ_ثدم_ثموةنوندمكوأن ه« العفلاو ناذاتلابو ل.عغلا مث
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 الزغ_ءادق عادوأ5 رهتدع-غل #ئ أههمذعب نيمعت د اذا معاوأ رش اف |

 « لعفلاب هنونوأ ريعذلاءان لاصت اى لصخ»

 المهتم رامذالاا :ناكوت ات عا اذا نيعلكش ىف الثلا ءاغل لق: أو

 يي نيعلا كلت سناعه ضتءاد#نؤ نوكحب, اق اذاوهنونوأ

 0 .ةديزملا لعفل اًةمثن د ابأب

 الصفن مينرحاماقتساكلو وكلاو « عم ةدايزلاب ىفأيلمفلالع'اك
 دعا حيمها كاذكوان راعو ا كه ءدار 1م علا اذ ءفاو

 الضتا سندس سبلخو كون عمل 5 اونرط سا ىو خا ظر لع تدرج دق

 : الحرمتلو رهتدر و> تساق يشك هوك قالا لدن وللا طنلاو

 السمان ررطذ مواسأ طافحا فد#_هربلأو "1 رتمةلهتقزهز

 القنا سك :اعاو تعمرهاس ادا مث 1 مدلغو تطلج بتلك تسمرت
 لال بنتحاو ق-است ايما ناك مز لمعت رطنب تعج عا طولعءاو

 #ي عراضااقلضفو

 ال_صواةلطمىابرلاباذا مذ « هلو ختفاعراضملا ىلأ" ضع.
 العفنمت'الاقزحأا ل ءاماار خخ 2 هغأو هراسغب ال صتمه-كقتفاو

 ال_ةندقوهوىزتك ادءازاتمعلا اوأهمق ل سولاز زمهردصت اموأ

 الصحو د 5 ءاكاارلا هلاموأ 5 ىنان ق2 نااهريغفو املا ف

 كطتنقهضافنامزاي بابلا اذ نم عزاض ارش آل مق هريسك و

 الو نةفار َح "الالم قام #3 تاصخ ناوالوأ ءاستلاةدابز

 جي هلءاذ 000

 الصت اذا هرسك اولوالا مووكم د هنن و لوء_فةلل لعفلا دنستنا

 ال هاو-سفاد5و ارك نم فرغت الا لءة لءحاو لّدعا نيد

 الو اهولت ما ةعواطملا ءأث 5 حموهعم ثم ل صو زمه ىذثلا'

 ١ الضفىذلاريةاكداقناوراتخاو ف ثلاثل لءحاعابود افلامو



 ليإو

 الح ارض نملءطدافتل ا!اىوك + دقو مهملاباط» .2امظن ل اهف

 م« هفيراصتودرحملا لعفلا ةءقرا تان

 الغد ىلعوأ ن يسعروكمو ىفأ «ب ًالعف وأدب رمااوذ لعفلا لعق

 العف نمىندملا قره كلا م وممن 5 اوعراضملا فم لا لعق نم مضلاو
 الهو سد 00 تش عنات «ر>وترغو عمبس>| نمهءفنأوحو

 الح تقذو عمتقمو تءر ومرو * كو وثدونماقرسسكلادركأو

 55 حراضم نيءلارسسك 5 مدأو اهو>أ لا ىرو عسمتقثو

 <" امزال فءاضملااذك ه« قاكوانءءانلاوأءافواولا اذ

 0 6 ةاذمزال انر.كح 0 اذردن»و هادعمنيسع مو

 اللع هلعدثو رهننإهوه>و * اذ عو هح رسب ىدعتلا ودق

 ال-> لّدملل-> وهب ررمأ موز ثلاعسم نا ا

 الط لع مو مذم-عو * هن ,-هركح أو تردو ثءه

 الخد ىأل -غ شخ قشادع ىأ هوقو 1ك اع ىدواعمللأو

 الل هلأ لل-ثو شط نزملا شرو ن> ل يللا هيلع موق شوو

 ال ةقان تسعو لت ّ تكد وناصحلا بخ مدلط تادكأ |

 ال-عنمد>ترئو تد>داصلار 55 رخو تأ دص ىدهحو عوا ذك تسق ش

 الخ ىأ حدو تك نعن * اصح تبث م- تردوترطو تر

 الع> نا تاعفنم عراضملاور « اهترح ْئَدلا سن 1

 الزردق -ه |اذ_هونيعمومهنم * هل اا هامالوأ واولا هلا

 0 نيعلادامكنا مرأىعاد 5 ا مدس لوبان

 الصحدق عونلااذف ىفاسكسلا نع هأوأ ريسسع قاح فرحا ممتفو

 الأس نم حرصت * اق افتالاب + عمشااكف قاما ىذلا اذوريسعفف

 الخد نمتفرصامو مسك مذ 5 وأ ةريسدلب د رهمبلا لوف عاضإ منا

 ال-ةعنم ىنرملاكعتفلا لاح نم «. الخ ثمح تاعف نم عراضملانيع



 ليلو
 117 1 310 2 تك 7 لي ا جي ترش د :٠ .٠٠ > اا لك #75 105301 21330 11 تحج حو ص يطيح يعج جومتج تجيب ديورج هع دوج مج تكن اج عم د ١ ص صتحتتا م كد عم#

 فور> نهفر> همالةلباقمىفنوكب ىذلاوهو صقاناماو لاكو لاقو ف ةلعلا

 ةلعلافور> نم نافرحه.ةنوكي ىذلاوهو فيفلاماوروازغوةاعلا
 همالوه:ءعةاءاقمىفنوأ. ىذلاوهو نو رةملا ف مفللا لوالا نيمس5 ىلعوهو

 نوكيىذلاوهو قورفملاف.فالاىفاثلاو ىوطو ف ةلعلافورح نم نافرح
 ىذلاو هو فءاضماماو قوو ف ةلعلا فور> نمنافر> ههالو هنافةلب اقم ىف
 لادلا هكر - تقل فيددم هلصأد مود د_-او سن> نمهمالو هسنمعنوكي

 ح "الا قنيبنادملا د لاخدا ماغدالاو 5 ع .ناثلا لادلا ف تغدأ مث ىلوالا

 0 ١ الان أو رم نوط ن ناوهوبجاو(لوالا عوذلا) عاونأ ةثالث ىلءوهو

 دءدمو# اكرةمىناثلا فرك واذ كحاسلوالاف رك نوكد وأنكر م[

 اكره منيب الا نملوالا فرحا نوكي ناوهو زثاح (ىاثلاعونلاو)

 ملهلصأ يناثلا لادلا تاكرح مد 00 نوكست اك ان اش !!فرحناو

 وأ متفلابام اةناثلالادلا ت مث ملا ىلا ىلو الا لادلا ةكر -تاقئفددع
 ناوهو عسنت# ا "ل امدكلاب وأ ملا

 0 |نددموت ىلصأنوكس اك اسيفادل اواكر < نيسا ميلا نملوالا نوكي

 ذخأو# ةزمهةيلصالاهفو رءد-> أ نوأي ىدلاوهوز وههماماو اثددم

 ىتناكناوءافلازوم هم ىجم + هنأق ةلباةمىف ةرمهلاتناكنافأر قو لأسو

 ماللاز ومهم ى عمد :.همال هل اقم تناكناونءلاز واهم ىكن» ه-.ةهعةل اقم

 لا [ةها مجتمعا ماسقالا مانت الا ه3 لاش
 فوداز ومهم صقان فعل 0 فعاضم تسل أمت ىتك

 يلاعفالا ةممال نتمإ
 ميحرلا نجرلا هللا مسد

 المالا هناو طر نم امي | دج 5 الد هنىينأال هلا ل# ا

 الضفلا هءهصوهل انة اداس « ىلءوىرولاريخ ىلءهالصلا مث ا

 6 المدلاو تاونالا ةغللا نمزك ؟ عدقرمص» 7< نملعفلافدعب و



 اما

 أ هواند و ماللاونيعلانييواولاو هلوأ ىفءاتلا هدا زب فرح أ ةهج ىلع هءضامأ

 ظ « سماخل باميلا ديز كوه :ريو2 مزالل

 ه.ضام نوكن نأ هتمالعوااست قاسي قاست هنوز وماماعقت ىلعفتي ىلعفت |
 0 قاست و مزالل ؤانرو هرخآى ءاملاو هلوأ عا اداب ريفر ة يس |

 ْ هداب ١ زن نوكست انا تاتململا نه نام الاد .قجناىأهافق لعمان ىادبا

 ا قيل تاع دا اتلاوماملا رار 6 , وهاما سمات ىفقاحالا جال 2 ع | 1+ ريغ

 ٍ قلبةماك لالوأق نوكي ,القاحالا نال رح دن تناكاك ةعواطلا

 ٍآ م ىلا نآبت او لصفملا ح سشاق هن ح رصامىلعاه رخاواهطسو ]

 ْ يلوالابامل 1 ْ
 هن ااا حا دق س سن هب س.سعقاهبوزومالال:ءفا لاةعفن لاذعفا ْ

 ا فرحو ماللاو نعاني نوئلاو هلوأ ىف ةزمهلاة داير فرحأ ةمس ىلع هضام ظ

 || ل--رلا سءقلاةيهنالمزاللاةغلاءمل واب وهرخآ ىف هلعف مال سنح نمرخ ||
 أ| هرهطلةدو هرد-صج رخاذال>رلا سسنهقالاقيوةلاىفدردص حر خاذا

 يىلاثلاباملا » ةغلاممأ|

 نوكح, نأ هتءالعوءاقنلسا قناس قئاسا هنوزومءالن عفا ىلئعغي ىلئعفا |
 ا هرخآىماللاونمعلا نسب نوذلاو هلوأ ق هزههلا هدا زب فرحأ ةّدسىلءهيضام ْ

 ا .ىالث اما باوبالا لع فرس لمعلا نأ زعا مث« ديز قن اساود مزاللا هؤانبو ٠

 || لاسهمفدي مقالثاماو سوسو وة ملاسرب_غدر < ىالثاماو مركو ف ملاسدردعأ
 ا و ماسه مؤدب زمىعاب راماودعو أولا سريع هرقدد : زم ىف الثأما ومر أو

 ا ماسقالام اسقالاهذهل لاقيو سوسونو ف لاسريغهمفدب زم ىعانراماو ير حدت

 | هنمعو هئاوةلب اقم سدل ىدلاوهو حصص امال_ءفلكناللعا « ةينامثلا

 || ف.عضتلاو ةزمهلاو ف لالاوءاملاو واولا ىهوةلعلا فو رح نم فرح همالو
 عروس بيس بيوس سرس سس سل

 ا ةاعأا فو رح نم فرح هنافةلءاقتمىفنوكي ىذلاوهو ل-_ةءماماو رصنو

 0 فورح نمفر>هنعةاباةمىفنوك. ىذلاوهو فو>ًااماو رسب ودعوود



 لي

 3 وهودر لا ىعاب رلاىلعد_>اوفرحهيفدي زاموهو (لوالاعونلا) نيعونأ|
 ا ةةمالعو احوح دن حي رح ارق ٠ حب رح لد هنو زوم ]لالءعث لامس لاعفت هنز ودد>او

 ا 2 ةعواطللؤاندو هلوأ ىفءاّملا هذان : زد فرحأ ةسج ىلع ه.ضامنوك» نأ ْ

 | ىلءنافرح هرفدب زاموهو (قاثلاعونلا) ر ملا كلذ در سحلا تحسد ظ

 ظ م« لوالاب املا نانابوهوىابرلا ||
 نوكيبنا هتمالعوام ادرحا مكر < مدر اهنو ز ومالالنغفا لاثعف لانعقا ْ

 والا ماللاو نيسعلا نم نونلاو هاوأ ف ةزمهلاةداي رد فرحأ هَنس ىلع هءضام ٠ ا

 ا لد الاكالذ مكرحاو لد الات جرحوةاذيإ أ ةعواطلل هؤانرو ا

 ا ماثااباملا :
 |نوك. نأ هتمال-ءو ارارعشةارعشتي رعثقا هنو ز ومالالعفا لاعفي لاعقا |

 ماللا سدح نم مرآ فر>و هلوأ جزم هلا ةدان رد فرح أ ةةس ىلع همضام ْ 1

 ' هتنااذا ل > رلادا-رعشقا لاقي هنالمز اللا ةغلام أم هوأن مهد ودر> 7ىفةيناثلا 5

 ةسجتوةغلا.ههدلجرعمرُشتئااذا ل-رلادل رعشقا لاق ودل ف هداد ر عش ا

 يلوالا ب ايلا جرح دت قدلللاهتم ٍ

 ا«ن توك نأهّتمالعو انملح تيلي سلك هنو ز روعه لالع_فت لاعب لاعقت ١

 | قهلعف مالس 1 ندزعآف رخو هلو هات لاةداب د قرح هيا رعب 5ْ

 يي ىناثلا بام ءأأ دب زبءاحتو# مزالل هؤاذد وهرخآ ْ

 اوكي نأ هتمالعوأب رودت بر و:بر وه هنوز ومالعوفت لعوهتت لعوفت ْ

 ظ | ةفانبنيسعلاو ءاعل ا نيب واولاو هلوأ فءاتل اداب رد فردأ ةسجن ىلعهيضأم ظ

 1 ْ م« ثلاثل |تأن لاو ديزبز و<ةو< مزالل ا

 ١ د هنو ؟بنأهتمال_ءوانط.ك هنعذ 7 نط 0 : نط وأ هنوز ومال عمقت لعمفتي لعبفت :

 ( نان ونيعلاوءاغلا نمد ا ءأاو هلو أ ىءاتل اددام 0 ا :

 38 0 لور لوهرت هنو لوف ٠ لوععت :

 ا
7 
0 



 || جرح د هنو ز و مالال .ءفو ةللءف لاعقي لاءف وك دحاو باب وهو درهما ىعابرأل

 ْ نوكي ناب فرحأ ةءدرأ ىلع هء.ضامن وك. نأ هتمال ءواحارحدو ة هحرح درج لي ْ

 0 و ىدعتملا لا هام زالن وذ دقوا اغوردعتلل هو انيو ةءلصأ هفو رح عج ْ

 1 لاقيو وحد كلا هتمةتسوديز“ مير دوف مزاللا ل اثمور محن ا ديز حرحداا

 ظ يلوالاب ايلا ىعابرلاب قدلللاثت سل اهذهل

 ْ هةمالعو الاقمحو ةلاوو- لوو< لةوح هبو ز ومالاعقو هلعوذ لعوهب لعوذ

 || مز الل ءو ابو نى_علاوءاغلا نمد واولاة داي نب فرحأ ةعبرأ ىلءهيضام نوكي نأ
 ظ ىناثلابا-اا 9 ديز لةو-ود

 !|ناهتةمالعو اراطم وةرط 1 رطش ؛ رطدد هنو ز وءالاعمقو هل ءمذ لعمشي لعل

 ؤ هيدعتال ذاتي نبدلاو ءاقلإ نيا ءأاةداب زد فرحأ ةعد رأ ىلع هيضام نولي 6

 ظ ي«يثلاث ناب لاو قش ىأ لقلا دب 1 زرطم و طقف

 || هنمالعو اراووف زو وحر زوجا رووح هنوازؤمالاو ءفو ةلوعق لوعفي لوعفأ
 أ اضي أهؤانيو ماللاو نمعلا ني, و اولا ةداب زب فرحأ ةعب رأ ىلعهمضام نوكي نا
 ] يي عددارلاب امل ا نآرقلادب زروه-و هيدعتلل

 / نوأ نا هتءالعواراثءوةريشعرشم : مدع هبوز ومال مهو هلمعق ل.عقي لعف

 ْ ديزريثعوف مزال هؤانبو ماللاو نمعلا نيب ءام | داي رب فرح أ ةعنر أ ىلع هءضام ظ

 ظ مي سما بالا » علطىأ|
 ْ ناهتمالعواباملجو ةيءلح تءاح بءاح هنو زوءال العفو ةللعف لاعب لاعؤ

 ظ را وله مال سن نودع اويشوا داير اعلا كار ىلعهمضامنوكي ْ

 ] يب سدأس ]| تام ملا بأم اا سدأاذادب رت سن او طقف ةيدعتال واش و

 ١ نوذ نا هتمالغو ءاقلسو ةمقلس قاس قاسهنوز زو« ءالعفوةماعق ىلعفي ىلءف]

 أدي ز قاسو طقف مزال هؤانس و هرخآىف ءاملا داب زب فرحأ ةعبرأ ىنعهمضام ||
 ْ راش تالا لد ىعاب را ملل يا لاق. و هاغق ىلع مانىأ

 ! | ىلءوهو درا ىابرلا ىلعداز املاهمتمةالثو هب قدكملاو دلما ىأ ني ردصلا ]||



 ا

 | نعديزدعاشو < نء:ثالا نمد ةكراشملا لام موا دعاصق نيالا ىر ةكراشلل

 0١ 000١ ىلا حاستومادءاصف نثئالانيتكراتتكا لانمو ورع
 «ثل املا ع ونلا»

 باوبأ ةءرأوهو ىف الثلا ىلع فرح أ ثالث همقدي زاموهو
 مي لوالاباملا»

 || نأ ه-:مالءوا> ارتس اج رس: بر ذتسا هنو ز ومالا عفتسا لعفتسي لع فتسا
 ظ ةيدعتال هوانو هلوأىءاتل او نيسأ اوهزمهأ اةدابزب فرحأ ةتس ىلع همضام توك«

 مزاللالاممولاملادب زج رت ساو ىد_عتملالاممامز الن وكي د-ةواملاغ
 هللا نهةرغسغملاتلط | ىأهتلارفغةساو ف لعل باطل لءقو سطل اره
 مىناثلاب املا ا لا
 ظ ه.:ءالعواناثدذعاتثودعي تشوذدعا هنوز ومالا ء.عقا لعوعفب لعوعفا

 [ ساح نم خاف رحو هلوأ ىفةزمسهلا ةدان زد فرح أ ةّدس ىلع همضام نوكينأ

 أ| ضرالا تثءلاقي هنالمزا الا ةغلاءمل هوان و ماللاو نيعلا نيدواولاو هل ءف نيع

 || هحو تانرثك اذاضرالا تشوشءالاقب وةلا فض رالا ه-و ىلع تاناذا
 ظ «تلاثلا بالا ضرالا
 هضامنوكي نأ هتمالعواذاول-ذولكذول>| هنوز ومالاونءفا لوعفي لوعفا
 |اض.أةؤاسو ماللاو نيءلا نيد ني واولاو هلوأ قدز مهلا ةداب رب فرحأ ةّسىلع
 | اذا لءالا ذوا_ لاقي وةعرساريسراساذا لءالا ذلح لاقي هنال مزاللا ةغلامل
 تارلا املا 9 ةعرس دأب ربا ريسز أس

 | هضامنوكي نأهّثم العواراريجار امد راجا هنو زومالالاع.عف|لاعفي لاعفا
 | نمرخآ فرحو مالللاو نم ءل! نيب فلاالاو هلوا ىف ةزمهلا ةداي رب فرحأ ةّدس ىلع

 |باب نم غاأباملا اذهنك-!مزالل اةغل اء هؤانب وهرخآ ىف هل_ف مال سذح
 |هلناك اذاددز رجالاةب وهل21ىفةرج هل ناك اذادم زرج لاق. هناللالء قالا
 | اهتمدخاو وع ةغلاسة دان زةرج هلناك اذادي ز راسجا لاب ود-غلانم ةرج



 ليم

 ثلاثلاباءلا) بالادب ز قاغولوءفملاف نوذي دقو الات ومو ||
 الاّتمق والاّةةوةلتاقم ل: 7 : لد اق هن وز وهالاعبف :والاعف وهل_ءاقمل عاقب لعاف ّْ

 نيسعلاوءاغلا نير فللالا ةدايز ربع ةرحأ ةعن رأ ىلع همسضامنوكي نأهتمالعو

 نيزثالا نيب ةكراتملا لاثمدحاولل نوكي دةوامل اغني نئالا نيب ةكراشلل واب و
 (ىناثلاع ونلا) هللا مهات اف رد ولا لاموارعدت زلتاقود

 (لوالا باملا) باوبأ ةسجوهو ىثالث || ىلعناورح مؤدي زاموهو

 ْن وذ نأهتةمالعو | امكن انكي دن اد ورز دومالاعفنا لعق لدفنا

 ىنعمو ةعواطلل واب وهلوأق نوذل او ةزمهلاةداب رب فرح ةسجن ىلع هرضام

 مسكن اف ب احلا تريكو ف ىدعتملا لعفلا قاعت نءئوكلارثألوصحةعواطملا |[
 لءفلاوهىذلا رسكسلا قاعت نعل ه-رث أ اح زلاراسك_:|ناف جاحزلا كلذ

 (ىناثلاباملا) ىدععتملا

 ىلعةهم ءضامن وذ نأ هتمالءواعاتجا مح عمجا هنوز ومالاءّدذا لعَيف 1 : لعمق

 اضيأ ةعواطلل و اذيونيعلاوءاغلا سد الو هلوأ ىفةز هلا ةداب زب فرح أ ةسون ١

 «تلاثلا بام 0 لب ءالا كلذ متجاف لد :الاتعجو د

 ىلعهمسض امن وذ نا هتمالعو ارارجارمح رجا هنوز ومال العؤا لعق لعقا

 هو أند وهرخ [ىفهلعف مال سن> نمو فرحو هلوأ قةزيمهلاةدابزب فرحأ ة سن
 بو.علا لا هوديزرجاو ف ناولالا لاثمبودعلاو ناولالل لقو مزاللاةّهل ام 1

 يب عدارلا بالا و ددز روعاو#

 ه.ضامنوأ. ناهتمالعو ماك ماكتب ماك-ت هنو ز ومالعفت لعقتي لعفت

 سب هلع ندع ءسنح نمرخآ ف رحو هلوأ قءات !١ةدابرب م ظ

 ساس .بولطالا لمص ف اكل ىنعمو فءاكتال هو أد ونيعلاوءاغلا

 مسمالابابلا» ةلأسمدعي هلام لعلاتاعتوضخأأ
 ْن وكي نأ ةةمالعواد- ءامت دعامت كعامت هن هيور روم العاق لعءاعس لعافت

 أواني ونيسعلاوءاغلا نيب فلألاو هاوأ قف ء" ادد ا, رد فرح أ ةسون ىلع همضأم ظ

 ( عسسل )



 لهب

 قاع ودفم هل -هق نعن رو نأه:مالع وبر برض هنو زوم ل عه: لعق |[

 لاثماءزالنوكيدقو اءلاغةيدغتللاضأ هؤانن وع راضملافاروسكمو ىفاملا ||
 (ثلاثلااملا) راجي ياللا ةهوارعدب ز_ برضو ىدهتملا |[
 | 1 تعا نإ تيالعو جل أ هنو زوم ل وقبل دف ا

 ةّدس ىهو قا“ |فو رح نماد>اوهمالوأ هلءفنيعنوذ.نأ طرشن ع راضملاو |
 دقوا. اغَدب دسعتالاضد أوان :وةزمهلاو ءاهلاو نيد غااونيعلاو ءالاوءاحلا ||

 '؛ دب زبه ذو مزال ا لاممو با ملادب زعتفو يدلل اثم اعز نوكا 1

 عسبارلا بام ءلا] ١

 ينال فاروق هلع“ نول نأ هتمالعوإ ب مع هنو زوم لعب لعف ا

 ىدعتملا لا هامزال نود. دقو املاغةب دعتلل اضأ وانو عراضملا قاحوتقمو ١

 سماحلاباملا) ديزل-و وف مزاللا لا مودل أ لاب زاءو ا

 ىذاملا قاموىكم هلءعف نعنوكي نأهةمالعو نس ناد هنو زوم لءقب لدد

 (سداسلاباملا) ديز نس-وخانزالالا نوكيالوؤانب و عراضملاو ||
 فاروس كمهل_ءقننعن وك نأ ه-ةمالعو ىس<ك تسد هنوزوملعسشب عفا[

 ىدعتملالاتمامزالن وك. دقو ايلاغةيدعتللاضيأ هؤانن و عراضملاو ىضاسلا |
 دازاسملاهمءانا,ر مشع انثاو ديز ثروون مزاللا ل اًموالضافار عدي ز سس وت 1

 (لوالاعوذلا) عاونأ ةثالث ىهوىثالثلالعأ]
 (لوالاب :ايلا) باوأ ةثالثوهو ىئال *ل| ىلع د>او فرح هم ا 1

 ظ ىلءهمضامنوأد ,نأهتمالعواماركامرك همك اهنوروفالا مقاله - هر لعفأ ١

 لاثمامزال نوط. دقو املاع هيدعتلل وانو هلوأ قةزموهلا ةدا» ”فاةمرأ ْ

 ظ (ىفاثلاباملا) لجرإا عصا مزاللا ل /اةهوارعدب زمر أاو2ىدعتلا |[

 ىلع هم ضامنوأل» نأ هتمالعواح ر 2 حارقن حرق هنو زوم ال عقد لعقي لعق ْ

 هؤاثيو هلءف نيع سدح نمنعلاو ءاقلا نب دحاو فرح ودا. زب فر>أةعرأ 1

 1 ا لادن دي ز فاسو ل-نلا ف توك: 0 ا



 ام

 1” فاست قباو عاواضما « قرع لف انه 3 ذو
 ال_ةنذرقو نررقاىفنرقو »« المعدات لإ ط ىف تاطو تاظ

 4 ماغدالا»
 فف_ص لثك المداة-ط « ىفركحر_مهن-اثهلوأ

 ىأ ص ص اك الو سه الو4 تءاولاكولاذو ٠
 ل_قف ىل-ةنب كفهو-كو « للآىفذ-و ىلاءهك الو
 م دأو ىل-ةةوض كادك « رذ> نودمغداو ككفا ىحو

١ 

 نري_تا عفرارهدع هتوكلأ هب نكس ه.فوغدم ثدح كذو

 ققرعمت مزح اهم-ثو مزح « ىو هلل -امتال-و-ف
 0 اض أ ماغدال | مزتلاو 5 مزَتلا ه2)! ىف ل_ءفأ كفو

 لوشا تامهملال> ىلعاوظت 55 ل_؟د-ق تدنع هءمحامو

 ه--صالخالب ىغىضتقاك « هصالخ اًة.ةاك-لا نم ىدحأ

 دا ريح ل ع دع ىل_ءانا صمهللاد جأق

 هريسحلا ني. ه_.ه2كو 03 هر ربل ا ماركجلارغلا هلاو

 #« فردأاىف ءانملا نتمول

 مي> رلا نجرأا هللا مس

 دردملا ىثالثلل اهتم ة2سابا نوف الثو ةسجت ف. رصتلا باوأ ناىلعا
 (لوالاباملا)

 ١ ىذاسلا ىفاحو:ةههلءف نعنوكي نأ هةمالعو ريصنب رصن هنو زوم ل ءقب لعو

 ا( وذ ىد_هتلالاثمامزالن وك. دقواملاء يه عتال هوان وعراضملا ىفام هوهدمو

 .ٍ لعاغلا لءةزواتن امو هى دءتلاودب زح روف مزاللا لاء هوارعدمز رصن

 ىف عقو لد هب لو ع -ةملا ىلا لءافلا ل_هدز واحب ماموهمزاللاو هبلوعفملاىلا



 ا

 فلأدقاهفدي د تلاءانوأ « فلأر_غنك اناهلال_ءا

 الو_>أود_.ءاك ل-_ءفأ اد 5 ال_ءذو لءقني-ع 2و

 لله: ملو تاسواونيءلاو 5 ل -ءتفانم لعاعت نمد ناو

 0 3 سكعو 6 3 قدتسأ ل ها

 افا ك0 نك انك ناك غ0 اذا نونا هم لقاانلسقو

 ملسنو
 نباك لعف نعت 1 نك « نم , رقلا لقنا عدن ا |

 "000 ير هاو ناك هالو بعت ليف نكتب, مام
 مسوه-.فو اعراضمى ماض 00 م-ال العالا ادق لعف لك هءمو

 لاعف2_باولاءؤالافأأو د لاعء.ةلاك عدس لع

 صضرعاءرل قلاب اهفد>و «صوءمزلا اتلاولالءالااذل لزأ

 نةاضنأ هءلوه-فذ لة: « نمو فذحلان ملاعف الامو

 روتشااملاىذىوواولا ىذ جدت « ردنو نو-_ههو عمو
 ادو-> الار “لنا لدلعأو 8 ادعو نم لوع- ءملا عدصو

 اكمل 0 -ج مالواولا ىد د نملوءفلااح نيو>واذ ءلادذ

 0 هدول يح ماينو-لو #*# مون ما عاشو

 م« لدن
 ااك_ةةاوةْرمهلا ىذىفذشو « الدبا لاعتفا ىنات اف نءللاوذ

 قالا درك ٌداوددزاو ناداىف * قءطم سادرلاءتفا اياط

 ملف
 درطا ءكاذةدعك فو فذدحا 00 د_ءوك نمعراهوأرمأاف



 اعمت هدأ لعاقم كانه انك اني: ىفان ءلاذك

 ل ةطدمار نه لم فو اجل د لعوب زمولادرو عاد

 دشالا قووه.ثريغءدنىف « درني واولا لوأ اًرحهواواو
 نادر زي نكست إلك هب نم مولا تا لدي أ دهو
 ناين يت رانا وأواو * باق وا مضرئا خفي نا

 اانا ن :كيملام ريدأ اواو د مذيامواذك اتلطمرسًتلاوذ
 ماهءناث ىف نيهحوووكذو ه مواواح اةتلطمءاي كاذف
 الءفااذواوب ريغصتءأب اذ ١ ارك اضل[ تاتا و

 اوأراضب |اذ نالعف :ىدارر « وأ ثدنأ املا لقرار

 لو اودئاملاغ يمص نم لعفلاو انمع ل دءملار صم ىف

 نع تح هذ :لالعالا| ل. . ك- ودب نكسوأ لءأنيءىذ عج جو

 لد 2 اك ىلوأ لالءالاوزاه>و#* ل_-ءفىفو هل_ءقاوددكو
 بحوو نايضربنايطءءملاك * باقئااي عتفدعب امالواولاو

 كرتعا اهلاذب نةوك ب هو فلان ممض هد وأو لا ديا

 امىهأ ا هلا د 7 ع-جف موعئملارسكيو

 ان لق نموأ لف مالا 3 ىسهايلادر مذلارثااواوو

 هري_صناعيسك اذا اذك « هرد_ةك ىرنم نانءاك

 ىقانم-_مءنودولاب كاذف « افصو ىلعفلاه.عنك تاو

 «ل خو
 لددلا اذاحاملاف ىوقتك ءاي ٠ لديواولا نأ اعسا ىلءفمالنم
 ىقذمالا ودان و5 نوكو « افصو ىل_ءفقمالءاح س 4

 م«لسن)
 اءرعضو رعنمو الصتاو ٠ ايوواونمقداسلا نكس نا
 ا.هردقام ريغ ىطءمذثو « اعدم نيلقاواولا ءاسق

 الا: 7اااا7ااااا7ح7تححججب»
 10111010 ل



 ' ىلا صقنلاوأ ديزالرباغ امو !ءذو لاعن زك
 ىذا: ل مدئازلامزااله ىذلاو لصاو مرا نا فرحلاو
 ىنتك اه ظفل,دئاز ونزو * ىلودالا لاق لعت نع
 قد-ففاقورفعدءارك + قديلصا اذاملالا فعاضو

 لصدالالام نزولا ف هل لع> اف « ىلصأ ف ءضدئازلاك. ناو

 آك ىف فاحلاو هوغو * مدمس فورح ليصأت. ك>او
 نيم رع-غن كاز تحاضص 5 نما م 1ذ 151غ

 اعوءؤ و ْؤن ويف ام-هأك 7 :1ناواولاواذك املاو
 / اهالبمأت هز زاك د ا

 فدراهظذ) نيفرح نمرثك عا اأدعب رخ ازمه كاذك

 ٠ ىفةلاصارفن_ضغو-ة «قوزتما ل ف نوذلاو

 هغواطملاو لاعفّدالاوةذو * هعراضملاوثدنأتلا قءاتلاو

 هرمتشااةراشالاىماللاو #2 هرثلوه !ك افةوءاهلاو

 تاطغك ة-غ ني.ملنا * تدثدقال,ةداي زعنماو

 يي لولا هزم ههدأي ز ىف لص

 اوثدثتساكهيىد-ترااذاالا « تدثءال قداس زمهل-هولل

 لا او 2 ةمضز أ نمزتكأ ه. لع ىوتحا ضاع لم فلواهو
 اناا ضار نتخاك قالتلارعأوب :!نكو ها :هؤد صا اؤزغالاو
 عستثدنأتو ئرماونينئاو عم مبانبا تسامسا فو
 لهس وأ ماهفتسالاؤ ادم ه لدي ؤاانك لازمه نكاو

 ميلادنالا»
 ابو واو نمةزم-علالدنأف 5 ا.طومتأدهلادبالا فرحأ

 قتقااذاننعل-_ءااملءاف ه قو ديزفلأ رثأ ارخآ

 دئالقلاك لثمىفىربازمه « د_حاولاىف اةلاثديزدملاو



 افيأز

 امد ءاهلاام يأ 1١ اهدرلل 10 0 1 دب زمنود

 ندويبن> ىناك تان الهو نال«فغلاني-ءلدباذكهو

 ردأ ارك اهعموأ فرح ءرفتغا لصفلاوءاءلاىلات كاذك
 كودو نوكسوأ ا ىل وأ رمكح هءءامكاذك

 ديل هاء م كام_هردق: دعب لضفالك اهلا لضفوارسك
 ار بنك :ارنذو اماسك نمساوي انوع ا تل
 لدةنيؤردتوأ فحدءبوأ ه« ل-_هةمدعي فذتام ناكنا

 رافال تارا نك وأ ر.كح :,ملام مد_ةاذااذك

 و-فحأ الام راغك اررسك» «٠ فكئءار و لعتسفكو
 لصوت, اءهم> وذو عك و 4 لسة: تهسل لم ءالو

 التوادارءكحد امو 8 ل
 انريسغو اهريسع ءعام نود »ام كج ءل-:. ملام ل-كالو

 فاكل! فكي ل ءرساللكل ما فرط قءار ردك لبق متفلاو
 فلا ريغ ناك اماذا ىوو 7 قثدنأت ةلااههملت ا اذك

 (في رعقلا)

 ىرح فد رضاه هاوسامو « ىرب فرصلا نءدمشو فرح

 اريغامىوسف, سم7 لءاق « ىرب الث نمىفدأ سدلو
 ادعاه._باك هب .ةدزب ناو « اد روت نأ سن مسا ى مم

 مت هيناث نيك دزورسك او « مذو حتفا ىالثلارخآريغو
 لفي لعف ص. صخق مهد صقل لعد س دعلاو هيما دم

 نءطو دز و ىلالث لف هنءمىناثلارسك او مذو حتفاو
 اذعات تانك هيف درب ناو 5 ادرح نا عمدأ هاسممدمو

 للعفو ل_اعفوللعقو « لاعق عابردر# مسال

 االعف ىو-> ل-اءفعش « ال-عناو لاعفل-ءفعمو



 اريدتقا هنملقنيىذلا ىلع « اررقمهتلفاامرعسغو

 (فنقولا)

0/٠. 

 ظ ل.قفاملا نع ىنغأت ىف 5 لءفلاءؤو ل_ءاف عمو

 اوذ_ا حف ري غول |ةوو 5 افلأ ىل-_ءحا حفرت انيونت

 اعادت ا 49 تارا بتي وامن وتلا ىذ صوقنللاب فدد>و

 ىنتقااسلادب موز امو ل ه قو سكعلاب نوندلا ىذريغو

 ةلرعلا محار فقوا هنكس 300 هيكل هيع
 افقناالاءوأ از هس دا ام ا 8 لا .ءئاوأ

 الظص نل 54 00 0 لا اكرم

 الة: فوكو ىرد» هارب « ةزومهلا ىود نع 2 لهو

 عندع سلز ومهما ءكاذو د عند ريطن مدعي نا ىل-ةذلاو

 لصو خد نك اس نا« مل نا «للع>اه مسالا ثدنأ ات فقولا ىف

 ع ل ذعلاب نب ذردغو ى هاضو امو ما

 لايك طءاك اكرخآف د « لعملا لفل !ىلع كسلا ام فقو

 اوعءرام عارف موزع 3 5 وأعل امىوسىف امدح سدلو

 فقثنا اهلااهلوأواهفلأ «فذدحت رحنا ماهفتسالا امو

 ىذتةاامءاضتقاكلوةك مسامع اضفت ام ىوسىف امدح سو

 امزل ءانب كير كر + املكت زجأءاهلاىذلدوو

 انها مادملاؤذ_ثمدأ « انبكير_ك مغ اهلصوو

 امظد:م اشةوارتت فدقولل امنصقلا | طفل ىغطءأانعرو

 م« ةلامالا»

 راممالا ىفيخفلارب ولف عيا رطضا ىوس ىموةول ف ذدحاو

 تلقا متون فقول ىفاغلأو 5 بص انو_:«نذاتوءثأو

 فامتاملا هم عقاولاا د5 لمأ » فوط اب نم لددملافلالا
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 بدو 57 ا 78 دا تدقالاو داز ىقركلااكءان

 ادد 0 نددسألا تدبأت 0 أنو فذحءاداو>ا# هلممو

 نسسح |هفذ>واواو اما 5 ناسنان اذ عد مدس او

 ىع*تباقىل_كاللوانهل « اهىل_ىالاو قفل اهمشل

 لزءاسماخ صوقنملاا كاذكه لزأاعب رأزثا ا فلالاو
 نعي ثاان تاق محو باق «نمقح أ اعبار ١ ءلاففذحاو

 ل عفو حخفا أمنع لعقو 5 لدفواع انفي اقل ادور

 ىر مهلايممأ ىف رسخاو * ىوهمىر-لا ىف لدقو

 بتاقددع نكن نااواوهددرا و ب< هنا تف خوفو

 باو حمص" عج ىفاذلّدمو * بسقالفد>اةيئكثلا

 فلالاب الوةمقاط ذ-ثو #* فذح تطول نمث او

 مدح هل .هفىف ىلعفو » مخل هل .هق ىف ىلءفو

 وأ اتلااعئلاث اانم .« اي رءمالل_ءماوقحأو
 هلاك ناك ا نة هول ع١ كل , وطلاك ناك اماوه-ّءو

 سدا هلة 125 قناك ام بسن !١قلانء,دمىذزمقو

 اعل 1 احزن  كحر 5 امردصوةلوردصا تمئاو

 تب>وىفاثلاب فب رومثلا هلاضا و أون انة هود ةفانّما

 لهشالا دمع" سدل ف ملام 5 لوالال نيسنا اذهىوساعف

 فلأ هدرث.ملناا راو «فذ» هتمامماللادرب ريحاو

 هقول اذوب رو. ى>و # هم ::لا قو أخ مصتلا ىف

 اتلافذ- أس ذوو قلا * انف نابو تعا خابو

 ثالو الك نلوذةمناث » قانتنم قالا فدطاكو
 مندل هسنرع حتفو ريف يب مدع افلا مةمشك نك ناو

 سول ايضا « عم ايان ذادحاولاو
 مسبب مصسم



 ع«رفمتلاو

 0 ىذو ود هنرغ-ص » اذا ىنال-دلا ل_هحاال.ءف

 أهم ردم هردلءء؟ قاف # اس ل .«.عق عم ل--ءرعق

 له ريغستلا ةإثمأ ىلاهن ا لصو عملا ىمتنملهبامو

 فذ ااءمف مسالا ضءد ناكن اهب ف :رطأا لمقاب ضد وعتزئاعو

 اعمر كح نند املا ففلاخ « املك ساسةلا نع لا

 جفا متفلا هندموا كفا لعلم نم ريغصتلا ايولتل

 ل هنامو نا نكت دهرا # قرش ةلاعفأ دان ءازذ

 ادع نئا_ضفتم هؤانو * اد-هثءد تدنأتلافلأو

 ندةلتو اتكلم ازعو « تدلل انوع[ طن ناك اذ

 انارفعيك عدرأ دعت نم « انال_هف اندابز اذكحمو
 ال مص" عمنوأ ةنثت 3 ىل ءلداملا_صفنار دقو

 اتيثي نلة-عنرأ ىل-عداز « ىتءرصقلاوذثدنأتلا فلأو

 رس #4 اورداق ىريسلا سب 3 ريت ىرامح ريغصت دنعو

 غم ع ع وقري 20 تلقانسلا ا لد الددراو

 لعريخ-متلاماذ نم معلا ه م.>و دم.عد_ءعىفدسشو

 لؤ<ةءقلصالااماذ5 اواو#* لدحدي زملا ا هلا ف أالاو

 مانئلانءاتلارياغودكمل ع ام ريخضتلا ف صوقنملا لكو
 اهطعملا عب ف.طعلاك لصالان# ىفثك ارغصت مخرب ن نمو

 ني كح قالكاع ثوم «* نمترغصام ثدنأَت اان محو

 سج+و ردنقناو رددت 5 سلاذ ىرباتلاب ع نكيرلام

 5 امثالك اهف اتقان + ردنو سل نود كرتذثو

 قواناهمنم عورفلاعماذو « ىلا ىذلا اذوذشاو رغصو

 م«تستلا»
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 لالتعا همالؤف نكيرلام « لاف هلاطنأ للسعءقوو

 لبقاف لعفعملعفواتلاوذ » لف لثمو افعضمْكي وأ
 درطاا ضب أءامنأىف لاذ5 « درو لءاق فصو ل_.عفىفو

 انال.ءف ىلعوأ هدئنأوأ 0 انالعف ىلع فصو ىف عاشو

 ىف: ةليوطو ليوطو-2# » ىف همزأاو ةنالعذهل مو

 درط» كاذك انااغ ص »« دركوذل_ءفلوه-ةلو

 لش نالت لامفللو هل ذه لءقواعلا قاطم اها لد
 امهريغىف لو امهاهاض د يب امعمعافو توح ىف عاشو

 لع نالعف نيعلا لعمردغ 0 ل-ءفو الءءقو ام!العفو

 العح دق اههاهاضاملاذك 5 ال:ةلدخو مركحلو

 لد هلا ذريغو فءضدوامال * لءملاى ءالعف أ هذعسبانو

 لهاكو ف عم ءالعاوو * لعافو لءوفالءاوذ
 هلثامامعم سرافلا فدو * هل_ءافو لهاصو ضئاحو
 هلازمعوا ءاناذ هومسسشو * هلا_عف نعجا ل تاهو

 اعيتاسدقلاوءارذءلاوءار عن و اعج ىلاه-فلاو ىلامفلاب و

 برعلا ع: ىمرذلاكددحو بسن ىذريغل ىلاعف لعجاو

 قنراة' الثلا ىوفام عج ق» اتطن أ هرمستو لأاعء-ةءو

 سانقلاب فئارخ" الا درع ه ىداج نمو ىطمامربع نم

 ددعلا هيام نودفذ < 95 دقدي زمان هسلا عبار

 ام ددالا هربا اهل 7 «امدق ١> ىعابر || ىداعلادازو

 لد امهاقب عج اضنذا «لزأعدتسكن ا ةلاونيسلاو

 اةيسنا هلثماعلاو زمهلاو « اقيلانءاو_س نمحلو أ ىمملاو

 ا >> م>و-4ذ نوب زيدي «امت ءج نافذ اواولاالءامل و

 ىدنلعلاك هاهاضاملكو 5 ىديرم ىدئاز اوريو
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 لك_ثاع هءاوني_ععاستا 5 قاس الث نمل لاس !|او د

 ادر_.وأ ةلملام ايتن و ادياةنوهنعدعلان ؟اسنا

 اووردق ل د وأ حتفلاري_غيىلاتلا ن 2

 هور> >ح رمسسأ د-ثوةهدزو « هوردو خل عامت أو -هذمو

 ىمتنا سانالوأ 4 _ةهدق ه أمري- عءرا ارط_ضاوذوأردانو

 4 ريسكتلا حجو

 هلق عوج لاعفأتُع ٠ هلع:مث لعفأ ةلفأ

 ىقدلاكءاح ساء لاو ل> راك ىفإ امضوةرثكب ىذض ءدو

 لءداضرأ اها ىعان راو «٠ ل_فاانبعمصامما لعفل
 فرالاد_ءو ثدن ودم 5 ىعاردلاو قانءااك ناكنا

 درب لاءذأراءما ىنالثلا نم ه درط» همق ل_هؤأام رمد ءو

 نادر م-وأ وةك ل-هفىف *ئ السعف, هانقأا آاغو

 درطا مم« ل -هفا ثلاث « دعىعابر رك ذمماىف
 لالعاوا فرعضت ىذأ را ل

 ىردب ىل-ةذ اهجدلهذو * ارجور _جأوهفل ل عف

 دقفالالعا مالل-ةدبز زد + د ىعابر مال لل ءفو

 فرع ةاء-فااءجل_هفو «فلالاوذ معالا ف فعاد ملام
 ل_ءذىلع هعج ءىيدقو ٠ ىل_ءفةلءفلو ىركو و

 هل كو ل اكو عاشو « هلعف راراظماوذ مار وف ىف
 ندع هبت ءمو كلاهو ه نءزو ل .:ة5 فصول ىل_ءف

 هاإ3لعفو لعفىف عضولاو ٠ هل_فامال مصاعسا لعفل
 هلذاعو لذاعو ةنف-صو *« هل_ءافو لءاقللهفو

 اردنامال ]ل -.ءملاف ناذو « اركذاعذلاعء-غلاهل مو
 امتمانلا هتيعاسعف لقو «. امسهل لاه وهل هو لدعف
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 ىلوطلاوىبرأنزو هيد. 28 لوالا ىناممىرامت_دالاو

 شت ةةقيلاوو ةموأ ب اءجىلعفنزوو ىطرعو

 ىرفكلا عم ىدم>ق ى دع قرطس ىن «ىرامتو

 ارادنئساهدهريغل :عاو «ىراقشلا عم ىطءلخ ءكادذ

 ءالإءفو نيعلاث اثم « ءالءفاءال_ءقامدل

 الوم_فمالعق ءالسعاقو « الو_ءافاللءف الاعخم
 اذ_خأ ءال_ءفءاف قاطم « اذكوالا_عذنيعلا قاطمو

 يدودمملاو روصقملا»
 ف.الاك ريظناذ ناكو اقف « فرطل لق نمس>وتسا سااذا

 رهاط ساق ريصقتو.ث « رخ الالءملا هريسفتلف

 ىتدلاو 2 ة]_ءفو هلعفك « ام عج ىف لعفو لءفك

 فرءامت>هري-ظنىف دملاف « فلأرخ آ لمق قححااهو

 ىأتراكو ىوءراك لضوزءهء# اثديدةىذلا لءفلاردصك

 اذ_كاكوا#اك ل-ةنيدم « !ذورمقاذرع-ظنلا مداعلاو
 عقم فاد سدعلاو ةناع # عما ارارطئطاداا ىذمدقو

 (اهدت امهعجو دود مم لاو روصقملا ةملُثت ةرقم فر (

 انقترم ةثال؟نع ناكنا « ايهل_ه>اىنثةرو صقمرخا
 ىك لاس ىذلااقدماحلاو « ىتفلاوذ هلصأاءلاىذلا اذك

 فاأدقل_.ةناكاماهاوأو « فلالااواو ىلقتاذ ريسغفف
 اء>وءاسكتح ءاءاعو_فو د اننثواو ء اراب فل امو

 رصقل م: ىلعذ-_ثامو عدم م ركذام ريغو زمهوا واوب
 الاصح :هنأم ىثمللا د> « لع مج فروصقملان 0

 فلأو ات هنا ةطا نو > فذحاعا ارعشم قد أ ف

 هس مدت ن نمزلا اعلا دا 55 وا
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 قيىو-اع بارع ىلا 5 ف ضأ هيئلاح العافوأ

 اداب رع لبقونوعو 3 ارد ءىداحصانغتسالا عاشو

 دمتعي واو لق ه.ّدلاك « ددعلا ظول ٠ نء«لعاقلا هبانو

27 
 اعماصتعمت كسك ن نب رمشسعت رم املدعك ماهفت-سالا فز ردم

 ارهظمرح فرح ك تءلونا و اردتم هر نازحأو

 هرموا.لاحر 5 تارا! هك لي وعك :ارثخ ايتليعتنتاو

 بح لس وأ نيذزسُ كو ةساصدءا ..وادكوىاك 5ك

 (ةياكسلا)
 لص” ني-وأ ف ولا قاهبهنع# لّدوكسملام ىابك>ا
 نءشاواةلطم لد نونلاو# نءروك-:اامكحاافقو 9

 لايعت ناسو نياك ناقل ىلدع.نىنمو نانملقو

 0 ىنثملاا# 1 نوذلاو 5 هنمتف,تنألاق نالقو

 فاك : هوو سا اذرثاب نع « فلالاو الا لصور زن كفلاو

 انطفمو-ةل موقاح لءقنا * الشاة لو

 فردع طفلىف نوذمردانو « ىناحال مطعلف لصت ناو

 نريةاا,مفطاع نمد ءناو نمدعب نمهتشضحا ءلاو

 تدقاتلا

 فتكلاك الااوردق ماسا فو« فلأوأءات ثنناَدلاةمالع
 ريغصتلا ىف دزاك هوو 35 ريهذلاب ريدقتلا فرعي و

 اليعفملاو لاعفملا الو الصأ 4 الو هذ قا لك الو

 همفذوذشف ىذنمقرفلا امو هان امو لعقم لاذدك

 تءاملاانملاغهذؤضوم م عمت نا لمدقك لمعف نمو

 ردغلا عتاودادم تاذو « رمهقتاذ ثساتلا لاو



 طار

 ثلا قافواسءاربرم-خأ ٠ ىت-لاونيذلاو نيذ-انايو
 امّدحدق انيههدنع ريسخأ « امكاعد رعتو رخأت لودق

 او-ءرام عارف طرشرعذ< « واىنحأب ه:عىنغلااذك

 امدقتدق لعفلا ه.فنوكي «امضءب نعلأ.انهاو ريخأو
 لطبلاهللاقونمقاوغوصك « لالءنمةلص غوصدصنا
 ل_طف:اونسأ | هريغربع> « لأةل_-تءءرامنأناو

 0 (ددعلا)

 هك فم مداحا امنع « هرتكءالل_ةءانلاةتالق
 رثذ الاى َهل_ةطظفارا عج وع ررد>از-ملاو درحدضل ىف

 فدردقار زنعماب ة اهو « فضأ درغلل فلالاو ةئانو
 رك تدون م لاك ءأارسعت هتاصوار داننخإ

 هرسأ يَ نع اف نيثلاو «هرشع ىدح!ثدنأتل' ىدل لو

 ادصقل عا تاءفاوهعمأم ه« ىد_-اودحأ ريغ عمو

 امد_ةاءاكرناأامس» و« اموةعسستو ةتالغثلو

 ار ذم[ اجب نأ اذان هت نكسإ
 فل أ امهاو- ى أر ج ىف خفلا وه فلالاب عفراو ف رلارمغل اءلاو

 ادمح نعي راكدحاو « انهسلل نرثعلاز.مو

 اءهني وفنو ردع زلم « امىل-ل اكرعاو دو
 برعب دةْزعوانملا قي 5 تكرعد د ءف.-ضأ ناو

 السعف نم لدعافك ةريثع « ىكاقوفافنتا نموصو
 اةري_ةنالعاف ركذاو تركذ ه ىتمواتلاب ثدن ألا ىف هاو
 سد ضع: لل-:مهيلإ ف ضت ه ىنب هنمىدلا ضع درت ناو

 كا هآل .ءام كف قوف « !ملثملقالالءدرتناو
 نب ء كح ربر م اك رع 5 نمزث |ىنان ل-:ءتدرأ ناو

 ل



 لداقا

 ني--فل اذتهوأ اء فلت « نيع راضموأنيمضامو

 هو عراض دعي هعفرو يو ْرحلا كءفر ضامدعب و

 لءغ لاه ريغوأ نالاطرشش *« لءدولاباو>ام> غي نرقاو

 هأفاكم اتلاذا د_-2ناك « هأحاهفملااذاءافلا فاو
 نةثداثن واولاوأ ا ةلاب «نرتة,نااز دعب نملعفلاو

 افنت؟ انم-ةاحان اوادوأ « اى العمل هنوامزجو

 مهف ىنعملا نا ىفأ لَو سكعل 500 نءىذ ُّط ٠ مملاو

 مزتامو هذ ترخأاهباو> «مسقو طرشش عاب جا ىدإ ف ذحاو
 رذ>الءاماطمجرط ُدلاو * ري_خوذل_قو اءلاوثاو

 مد ري ىدالر طرعش * مقدس جرام رو

 مواردف)
 لءقنك- االسم هولا اي لة وىذمىف طر فرح ول

 نرب_ةندق ع نآول نك ! «ناكلءفاأان صاصة:>الاىف ىهو

 ىف-؟كىفيولو_ك ىذملاىلا « اورصاهالت عراضءناو

 م امولوالوأواما»
 افلأان و_واهولتول:] « انوئتنمك اه.هك امأ

 اذ_ئدق اهءملوق ك.مل « اذارثن فل قافلاىذفذ>و

 اد_ةع دو واعانتما اذا ٠ ادت:,الانامزمل» امولو الول

 الع فلا اهتءاوأو الأالأ د الهو زم ض.ضدتلا امهعو

 رخؤ-هر_هاظ»وأ قاع » روذم لعب مسا امايدقو

 4« ماللاوفلالاو ىذلاب رامخالا»
 رقتسا ل بقأدّممىذلا نع « ريش ىذلاب هنعريخأ ل قام
 هلهكّدلاىطعمفاخاهدتام# هل_صهطسوفام_هاوسامو
 اذ ًاناردانناك ادبزتدرضو اذفدن زهّتن ريض ىذلاوت



 دعست مزاحوأ بصاف نم « در _-<اذا اعراس ءعفرا

 نطدع نم ىنلاو لع دعبال ل ,اد5 ىو همنا ن نادو

 درطم وهذ نأ نم اهقصخت هيد ةتعأو عج عفرلاو اهي ب صنأف

 الع تةدقسا ثمحاهتخ اا #ئ 0 و

 الصوم دعب لءعلاو تر _ص ناو القمح سملا نذاناومصنو

 اءقو فطعدعب نمنذااذا ه اعف راوبصناو نيعلا هلءقوأ

 0 ناو ةمصان ناراهطا 0 مرام رح مالوال نم سدو

 ارمضأ اق> ناك قلدعتو 0 ارمذموأ ارهظم ل عأ نادال

 قحناال اوأ ىتءاهعضوم د ىف حصن اذاوأ د فز ءلانذ

 نز-اذرست ىددعأ م مم * نأراضا|ذكع مدع و

 الرقم تصناو نءقرادن 5 الو و مواالاحىت :--دولدو

 بدو ,> هركسو نأ نيضغ 5 باطوأ ق:باوجادعيو

 عز ارهظتوادلح نك: لاك« عم موهفمدغت ناافلاكواولاو

 دصقدقءاز4اوافلا طةسناه دقوعاامز>ىقنلا رغدعبو

 عقيف لات نودالل.ةنا «عضت نا ىهندعب مر طرششو
 المقا همزحو هباو- تصدت ني الف لءفاريغب ناكنارمالاو

 بيحس وتلا لام : «بصناحرلا قءافلا دعب لعفلاو

 فدةهوأ ادم ان نا ه.صنت بقطع لعق ص : اخ مسا ىلعناو

 ىور لدعام هنم لمقاف رعام «ىوسىف بصنو نأ ف ذ> ذُو

 4« مْرحلالماوعال َن ١

 انوإلا .ادكجولءفلاىف + امزح عض طبع الوالب

 امذانبأ نانا ىتسسم ىأ +« امي 0

 ال ل ناك + امذا فرحو ىنأ اهة.حو

 ايدو اياو-وءازجلاول_2, ع امدقاطرمد ني-ضتقي نيلغف



 ظ ذي

 00 ةميمسالا ضراعو عت راك ٠ هيقصولا ضراعنيغلأو ظ
 عمهفارمصن| اغصو لصالا ف 5 مضوهنوكل دبقلا مهدالاف

 اهنملانانيدقو ةفورمصم « ىفاول_بخأو لد>أو
 رنأوثالثو تم طفل « ريتعم فصو عملدع عنمو
 العلف عدد رالد>اونم ٠ اه-ه5ثالثوىن-ةهنزوو

 الفاكعنعلءافملاوأ ٠ ال_ءافمهيسشم ع نكو
 ىراسك هرحأ ارواعفؤر « ىراوج اكه-:ملالتعااذو

 عملا مو# ىطتقا همس < عسا اذ جعل. وارعءأو

 ق#«ه-_ءنمفارصت الاهب * قى اعوأ ىعمدي ناو
 اي ركىدعمو ف زم تيكر ث « اكرم هخريم مدمأ معلاو
 اناهمصاكو انافطذكح ء انالعت ىدئازىواح لاذك
 قرا هنوذزاعلا عدم طرشو « اةاطمءاوم ثنو ءاز كح

 و ذمسا الدأ مامءادنز وأ « رقسوأرو وأ ثالثلا قوف

 قحأ عئملاودنهك ةم-عو هق.شا رك ذن مداعلا فناه>و
 عندما هفرص ثالثل ا ىلعدي ز +عمفقررعتلاو عض ولاىمقلاو

 ىل-هد و د-جاك تلاغوأ *« العقلا ص*نزووذ كاذك

 فرصتت نفاخ قا التد 0 ا ام!ءربصنامو

 العئكوأ 1 دا لدم و« الدعنا هفرص 1 علا و

 ريتعباه_صقنعتلاهباذا «رعساعثام فد رعتلاولدعلاو
 امج ١ ظوهو النداوي انعزاهريكلا لفنأو

 ارئأهمف في رعتلاام لكنه <« اركسنامنفرهاو يعدم

 قتقي راو> جم: هياردعا «٠ قئاصوةنمه-:منوآيامو

 فرس :الدق فورسدملاو عئلاوذو فرص ب سانت وأرارطضالو

 #«لعءفلا تارعاإ
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 لدعلاه.ةىذلامر أو اهل 55 ل# نمهتءىوتاملامو

 نب-.ءاوس فير عتواهنم « نوذتىذلاريك-::ب ى->او
 لعحات ةدوقتلا مساهم نمو ىلقعرالام .تطوخ هيمو

 تبحودق ةوهفنيءوذلا اندم 0 و« بقك ةياكح ىدخأ ىذلااذك

 6 وتلاانون)

 امهتدقاو نهذانونك »* امهنيتوديد_.كوت لع_فلل

 افلا اما 2 كو[ الاداب ام 1لعفي ولعفا نادكؤد

 الدو ملوامدءدلقو * 0 م-ق ىف انمَموُأ

 از راك حتتادكؤذارخ ] 8 رم ناار طن ام ال

 الع دق كرهت نم سداح » اعئل روطم ل .ةهاكْاو

 فلأ ل عفلار ]ىف نكن ناو دي فلالا الا هنفذحا ريم لاو

 امعس نيعاكءاب واولاو #* املا ريغ اعفارهئم هلء>اف
 ِْ ققسآ ادم لك_انو واو « ىو نيتاهعف ارنمهندحاو

 ايوسمس قو مهكاونودخا موقهاب ورسكل ايده ان نيشخاو

 فلا اهر تو ةديدش نذل فلالاد عب ةقمفخ عقتلو

 00000 0 « ادكح 5 0 5 دزافلاو

 1 ا مفذحاذاددراو

 اهذ ن-فقىف لوقت اك اق « اغلأ جف كال اهادنأو

 فرمصت.الام)

 انذمأ مسالا نوأي هب ىنعم « اندم فأن يو: فرصلا

 ّخ را كتان ىلا رم عت ماقلطم تت :لا فلأو

 مخ 5 ءاتبىربنأ نم * مس هدو نالعفادئازو

 الهشأك تيمنا: :عونم « العفانزوو ىلصافصوو
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 الخ دقأ ىلا هده نمام مخرب # ال_طحاو دعب هرقواهف دح

 مث داخ_ساو هفاضانود ين« معلا قوذاذ ىعارراالا

 أ 0 انمادي زنا « الل ىدلافذدحارخ الاعمو

 ىف فام مب «أب .وواو قفا اود ءاصؤةهدرأ

 لقثو رعاذوة لج ميخرت «لقو بكس نهفذحاز رمتأاو
 فلأ هنفاعلمعتسا قاملا د« فدحام فدح دعي تدون ناو

 ا فاموهع  الاناكول « اك فوذةعوذ.لناهلءحاو

 ا ىناثلا ىل-عء ىكانووُع 5 ايدو - ؟قلوالاىلعل ف

 1ك نهج لازوعو 0# ل-ك ىف لوالا مزتلاو

 اد_جأو فحصت اد_:الام « ادننوداوجر رارط_ضالو
 نا

 امنورا رثام ىت فلا أس" اك 5 اب نودءادنك صاصتخ+الا

 لذ نم ا لا ور لاول: ىأنوداذىرسدقو

 (ءارغالاوريذهتلا) ١
 بجو هراتئسااع رذ# « بصت هوو رشلاو كارا
 اذ نأهل_.هفرك_سداوس امو دنا ا لان اس ورد

 ىراسلا اذان عيضلا عضلاك ةارار ؟.تلاوأ ف طعلا عمالا

 ذيتناساقنمدصقلا ل دس نءو# ذأ هاياوىاياذتو
 الصؤ دقاملك ى هب ىرغم م المحجأاب ءاالبرذ قو

 (تا وصالاولاءؤال اءاعسأ)

 همو هوأ لعل اوف # هصون اشك لعق نع انام

 رز تاهو ىو هرمغو رثآ نيم اكل -ءفاىتءءامو

 اكملا عسمكنوداذ كهو 5 ني لها

 قرد صنم نالمع وو" ل دصان هلءديو راذ5

ِ 
 ظ
 ظ



 تضئالوأمتفاو مدون انأ بص قب سوالا دعسدع سو ىف

 م ماك-تملا ءايىلا فاضملا ىدانملا »

 ايدمع اديعدمع ىدرعد.عت .ء اك ضد نأ هد ىدانملعحاو

 ردا مع نال أ نايف #3 رسال فترك حتفاو

 ضوءانلاوا- لنمو حتفاوأ 2 أوو« صرع تمأآتءأاد_ذلاىفو

 يءادنلا تر ءامساو

 ادرطاو اذ5نامونناءول *« اهنلابصعامضءد لفو

 ىنالثلانم اذكهرمالاو « ثامخان نزو ىثنالا تس
 لفرعُدلا فرو سة: الو هلءفر وك لابس ف عاشو

 يب هناغتسالا»

 ىدرلا اك احودفم مزللا «اضقخ ىدانم مسا !ثيغتسااذا

 ايثئا ىذا كلذ وسقو» انتر ركنافوطعملا عما

 ىلا بن وذ مسا هلثمو 5 بلآ ت دفاو تيدتسا|م مالو

 «ةيدنلا)
 ام-ومأ امالو بدن ملرك 5 اموبودن1 لء>١ىدانللام

 رف> نماو ىلب مزمزرتم5 «روتشا ىذلالودصوا ابدذيو
 فدحاهاثمناكن ااهولّدم «؛فلالاب هاصبودنملا ى-مم:مو

 لهالاتاناهريعو لص نم هع لكهب ىدلان ون : كاذك

 انيإل مفهوخفلان دنا « اسنام هاوأاقح لكشااو

 دال اهلاو 1 !اواسن ناو 55 درتن|تكساوهدزاقفاوو

 ىدي أ نوكساذانلا ادنلا فنم# ادعاو ابد.عاو لثاقو

 «مخرلاو ظ
 ادامس اعد نوناعسماكا 5 ىدانلارخآف دحااعخرت

 اهردق ىذلاواولا,ثزأ « املك ىف اةلطمهيزو->و



 الح ةطاحاامالا هلد ه« الرهاظل ارش ارضاح امض نمو

 الاقسا كا اهنا تاكو الا قئاوااضعب ىدَدقاوأ

 ىلعم آدعسأاذ نك رمح“ ا ىلا رِم-هلا نيكل الدبو

 ل طين هسحاقلا ل «نكلعغلا نملعتلالدسو

 ءادنلا

 أمهمت انأ انك وىأو 5 ايءاتلاكو أءانلا ىدانللو

 تند>اسدللا ىدلاو ريغوابوأ# بدن نملاوو ىنادالز .هلاو

 اطءافىرعب دقان اع هاح # امورهد#و تودةمرج-ءو

 هاذاع رمدناف هعنعنءولق « هاراشملاو سنحلا مسا فكاذو
 ادهعدق هعةرةقىذلا ىلع « ادرملاىدانمللا فرعملا ناو

 اددح ءانيىذىرعرلو « ادنلا ل قاو بام مامطن اوناو
 انالخامداع بصن | هوم و * افاضااو روك _:اادر ُهللاو

 نوال د .«-سندب زأوذ « نه نخغفاو حددي ز وهن

 ا مح دقمل- -عنءالال و « العئالا لم نامذلاو

 اتوب مت قا قدا هلام يانونارارطضااميصت وأ مهكاو

 لا ىك_#و هللاعمالا « لأوان عج ض*خرارطضانو

 ضيرقيف مالا انذ_ثو * ضيوءتلابم-جالارثك الاو

 لسن
 لءح ااذدي زاك امصن همزأأ «لأ نود فاضل مضلا ىذ عدان

 الديواقن لة: دمك «العحاو 0000 :اوأ عفراو اوسامو

 قش عفر وناه>و هديقل ع اقفال نودكمن دنناو

 هقرعملاىذىدل عفرلاب مل 5 هقصد_هب لأ ن ودكم اهمأو

 درباذه ىوىأف دوو * درو ىذلا !مسأ اذ اأو
 هفرعمأا تءف.اهذ رئناكنا « هقة لاى ىاك ةراثاوذو



 . 16ه
 0اس ل لل

 لافتا سنئرتسال مثو « لاصتاب تنترتلل ءافلاو
 ا هلصألا هنارةدسأا ىذلا ىلع «هلص سدلامفطءءاقن صصخاو

 ظ الس” ىذاا ةياغالان وك. « الوب لكى نعفطعا ىتكاضعب
 هءنغم ىأ ظفل نع ةروهوأ ههيوستلا ازرءهرتا فطءااجمأو

 نمأاهذدذك ىنءماافحتناك و« ننادزد ها تطتن اندر و

 تاع هبتد_ءقامكتنا * تدءو لب ىتهع وعاطقنابو

 ىئاضي ام برضاو ككاو « مهبأووأب مسق 34 راسخ

 اذفنم سدلل قطتلاوذفم ا: مل « اذا واولا تدقاع اعكرو

 هئانلااماوىذاماو_فىف « هنئاثلا اءادصتلافوأ لثمو

 ا 1 ا.هنواامفت نكسل لواو
 أمت ل هعب مىف نأ أمك ه أم واتهم عب نك اك ل.و

 نك هارعالاو تد“ املا ىف 1 لوالا ك_-نائالاهب لسةناو

 لد ةنلارععد نر تان ل * ل_صت:م عفررب-ء* ىلعناو

 لقت هو اتانمظتلا ف «٠ دربل_هفالبوامل صافوأ
 الس دقامزال ضع .ريهط ,٠ .ىلع_مطعىدل ضفاخ دوعو
 اةيثم عصا رم-تئلاومظنلاف ٠ ىفأدقذا مزال ىدنع سدأو

 تدرفنا ىهدسدلالذااوولاو ه تفطءام عم فذ دقءافلاو

 ىذإ اءهول اهفد هلوومعم #* قيد قلازع لل-هأاع ف طعب

 جم لعفلا ىلع لعفلا كفطءويب منسا انهادب عومتمفذح و

 الهمس هد لوعتسا|سكعو عالعق لعف همش مسا ىلع فطءاو

 الدب ى عملا وه ةطاو »* رو انوع أ | (لددلا)

 ل. .فوطء؟وأ ىفاي هلع « لوس اهوأاضعب وأ اةباطم

 سا هب اذ لة نودو «ىيععادصق ناز زءانارضاللاذو

 يزد تيويجسم ا ادملا هل-.ةوادلا+خ هز 1

 د. سمس ل1337:
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 هلفانلا لثمد.ك وتلا مع نمو هلعاف لكك اضدأاولمعتساو

 اعجسمك نيعجأ ءاعج 9 أهدحأب اود أ لكدعبو

 عسجم نوءجأ ءاءج #4 مج ءىلكت دق لكن ودو

 لمس عنملا ةرصملا ةاك نعو ه لمقر وكن هديك ون دقي ناو

 العفأ نزووءالعذ نزو نع ااكو ىن-:ءىفائاكد نغاو

 لصفتملادع.ةنيءلاو سفنلاب# لصتملا معضل ادك و: ناو

 امزعل ناد.ةلاوامهاوس + اعاودك أوعف ةرلااذ تدمع

 جرداجرداكلوةك ارركمو بي 4 100
 لصو هب ىذلا ظفالاعمالا « لصتم ريع اظفل دعتالو
 ى .كحو من5 باو هب د الصفامسغفورحااذك

 ل_هتاربعذ لك هر دك أ هلدقنادقىذلا عف رلارعمو

 فاولا

 ق.سامناء.ن الاضرغلاو# قسوأن ام واذامافطعلا
 هغ-ثكنم هيدصقلا ةقرقح 5 هقصلا همش عمات نامملاوذف

 لد كلا لوألا قاوو نمام» لوالا تاند ند هلو

 نيؤرعم نانوكج., م 4 نب ركذم نانوكي دف

 ارميمالغابوةريغف ه ىربةبلد_لاحانصو
 ىضرملابلد..ناسدلو « ىركيلا عباتر بوكو

 #« قٌفنلا فطعوو

 . قدص نمءانةودو ص صخاك هقسنلا فطععستمف رد لا
 افووقدص ك.فكوأمأىتح « اف مثواوب اقالطم ف-طءلاق
 الط نك.-اورمادع ماكن أ الو لب سل اذففل تءتأو

 اًعذاوم ا.حاصموأ 5 كلا ادع لوا اقر اسواوب ف-طعاو

 ىناو اذه فططداك هءودّتم «ىنذبالىذلا فطءاهب صصخاو



 2” نم

 | نرةهبامقءطووفو:: مل < ناونءىنء«ءتءوئاذاذه
 : امدقم ادنأ نذ امحجاف “و اموت نمولتي نات ناو

 ادروارزت مدقتلا رامخا 9 ىداورم-خ تنأن م لثك

 اةرثاري- ةكفالءف تدان ىهورزترهاظلاهسعفرو

 نددصتلا نملضفلا هبىلوأ «قدفر نم سانلا ف ىرث ناك

 م تعنلا
 لدنو فطءودنكوتو تءن بلوالا ءاه“الا بارعالا ف عسا
 قداتعاهياممدووأهتعنوو « قيسام مم عباتثءنلاق
 امركمو_ةءررماك ال-7 امل «امربكن لاو في رعلا قطعبلو
 اوةقامهتاقلءفلاك امهاوسهوأر ب5 ذ:لاود.>وّدلا ىدلوهو

 تبسقتلاو ىذواذك ههعّشو 5 تردون عد قةشعتعءداو

 اره هتمطعأام تءطعاف « اركنم ةل-هصاو-تءنو

 صترع“ ل ةةلافا أناو# ىلطلا تاذ عاق ااذه عنماو

 اريك ذتلاو دار ةالااومزكلاو «٠ اريكرد ا

 فانا اذاال4_ةرفافطاعف « فاتخا اذادحاوريغتءنو
 انكقسا راسل م :ألعو د يد دو لوا تعفو

 تحت نفك للا قرم ا نأ نافل تر تونا

 8 :اعم عطقااهضعب وأأ تود * انمعمنأي نا عسل اوأ عطقاو

 ارهظينلا._صانوأأد تمم «ارعذمتءطقنابهناوأعفراو
 لقيت ءنلاقوهذدذ-زو< «* لقع تءئااوتوءناانمامو

 ميد.كوتلا» |
 ادك وَلا قداطريعذ عم عبادك أ مسالا نيعلايوأ سفنلاب
 أعيتم نكئادحاو سدلام » اعيش نال ءذاب امهءجاو

 الصوم ريعذل اب اعيجاتاك « اللكولوءكا ىف ذاااكو
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 ظ ال_هذل_.دسقللاريسغو «الهذأ ىهاضيفضو ىذرغو 1
 امدءطورشلا ضءد أم فاد « امهم-ثوأدئأوادد ا 5

 ظ كا 2 لكل اده و « بصاطدع مداعلارد سمو ١

 رم اخت الا لع 2 :الو 3 رافرغل ء-ارودتلابو

 مْزلا هر هل_صوو هلوم-ءعم 9 امدقرن]بادلا ادهل عفو

 رقتسا كاذؤفاخلاو ل.«تسمو رحفرك وأ فرظ.هلصفو
 م« امهارشىرجامو سد ومنو

 ني. ناءقار سابو همت نيؤرعد“م ريسع نال_ءهف

 |ن ركل نع منك اهتداق « الن فاضموألأ نراقم
 هريشعم اموذ م. كح زيم * هريسفنار عدم نأاعف رو

 رهت-كادق مهتءفالخ همف « روظ لءافو ريس. عجو

  لضافلالوةءامعنو ف ىف «* لءاقلبقو ز.مامو
 ادب أو دم سدل مما ريخوأ 5 اددءمدع صوص ارك ذد و

 ىتقلاو ىندقملا عب ملاك ٠ قكح هي رعذم مدقب ناو

 الوسم عنك ةثالثىذ نم ع«العفلعحاو ءاس سد لعحاو

 اذحأل لقفامذدرتناو « اذ لعافلا اذ عن لثمو
 الدنا ىهاضد مهفاذ لدعتو الناكابأ صومهخااذلوأو

 رثك احنا مامضنااذنودواءأاب هرعثوأ ب عقرااذ ىو سامو
 يل .ذفتلا لعفأإ

 ىبأذ الا بأو لمضفتلل لعفأ « بهتلل هنم غوصمنم خص
 لد ليضف:)!ىلاهب مثال « ل-صو ب2” ىلا هنامو

 اد رحنا نءاطقل وااربدعت هع ادبأ هلص ل.ذفتلالعفاو

 اد_-وننأو اريك ذن مزلأ هادرحوأ ىضن دوك: ناو
 هفرعمىذنءنه>ووذف.ضأ#« هفةرءاامو قيطلأولتو



 اذعك نول هدرلد ىذ نم 5 اذا لءاف مدا خص ل_ءافك

 ل-ءفهسامق لب ىدعمربغ + ل-عفو تاعفىف ل ءاةوهو

 ره-الاوكونايد_صوذو ٠ ريثأو ذة نال_هف لعثأو
 لجل ءفلاو لمحاو مدلك « لعفة.ل.عفوىلوالءفو
 لعذ نب دقلعافلا ىو دو# ل-ءذو ل_ءلقهنف ل-هفأو
 لصاوااكثالثلا ىذربغ نم# لءافمسا عراضلاةنزو

 اًةمس_سدق دياز مم مو * اقعلط» ربخالاولد م هرصألا عم

 رطدنملا ل 55لوءفم مساراص» رسذن ناك امدهنهمتة29ناو

 دصق نمت اك لوءفمَةنز «درطا التلال وهقم مسا ىو

 لل--.ءل 5 ىذوأ هاو و2 5 لعق وذ ها

 (لعءافل ١ مسي ةمشملا ةفصا ا(

 لعافلامما ةمشملااهب ىنعم « لءافر ح نسا ةق
 رهاظلا لمه اقلار هاطك »+ رسال 0

 اد دق ىذلادحن ا ىلءاهأ « ىدعللا لعاف مسالل-عو

 ت>وةيقسس-تأذ هنوأو 5 تةحدم همق لوعتام قءسو

 لصتا امو لأ بوكتهلأ نودو لأ عم ر>وبص)اأو اهب عفراف
 الخ لأ نماه« لأ عماهبر رت « الوادر_عوأ أفاض ماهم

 اهسوزاو#كانوهفل-<مل امو اهلاتل ةفاضا نمو

 (سعتا)
 أ.د رورحم للمق لعف أبى ؟ىوأ و« انهنامد_ب قطن ال عفاب

 ١ قيصر ب ءاخفوأ را هنا لق اوتو

 حل .لييفف رمل هع نا ناوح 1ه|تردتا هزمامفذحو

 ا 2 فرص" عدم 5 [رلامدق نافل اك ىفو

 اهنا ىذرغ علضف لماق * ةريص تال“ دن داك عةصو



 ش 1

 دمها بام بدصنا اوهو «ض ة- اواول لاعالا ىذدب ب ضناو

 صون نءالامو ءاح ل 1 « ضمنا ىذلا مبان تصناوأررحاو

 لضافت: الب لوعفم مسا ىطعد# لعاو مسالز رام ل كحو

 ىتاباوافك ىطءلاكهانعم « ىلوءفلل مص لءفك وهف

 عرولادصاقملادووهث ىعم « عفت مناىلااذفاضردقو
 (مداسلاةبفأ)

 0 الب ىد نم * ىدءملاردصم سا.قلعق

 لاو“ "ىو هنو حرفك ه لل-ءق هيأب مزالالال ءنو

 اديفكدا راطاف 0 « ادءقلثم مزاالال_ءفو

 الاسف ردافانال_هفوأ 5 ًالاعفامح و مني ملام

 اءاقت ىضتقا ىذا ىفاثلاو د« ىباك عانتما ىدللوأو

 لوصك ل.ءفلا او صواريس * لعتو توصلوأ لاءفادلل

 ال1 انو رئالا لامك يب اله تل ةلاسف تاو حف
 اًضرو طط-؟ لقزلاهبادق « ىذمامل افلاخم ىقأامو
 سر دقتلا سد قكهردصمو .سدقمة ال” ىذ ريسغو

 الم_ةالم نم لاجا « الجأو ةركحزت ةكزو
 ملا ةلااذا لاوس. اانا مة هات كا دتماو
 ايتقفاابعناثلاؤلت سك عم # اف |ودب_مرح "الا ىامو

 ا1ءاثدةلاثمأىف عدرب ام مو قطصاك ل هوزههب

 الوأالامناثاسقم لعحاو « لال ءفل ةلاءفوأ لال_هف

 هاداععا_سلارمامريغو « هل_ءاقملاو لاعغلا لعافل
 هاعت ةمنوادل__ءفو « هاسك هر ةلغفو

 هدفا و ع ولاكن باتل اىنريغف
 (١جبتا مدلاتاغصلاو ن "ريل هعقملا ناءافإا.' ادجوبأ 001 0



 ندب

 ْ امدق:ام تفدح ل ةناكدو د اك اوةءأىذلااو رحاعرو :

 فاطعدق هيلعاسل الثام «فدحامنو ك.نأط طرشس نذل

 قست هباذا هلاسك ”الاودخما

 لوألا 2 نما هل كدلا لثم هع كلا ةطفاتطاو فاطع طرشي

 تعبرلو رح اورطواالوءقم عابس ا

 ادوات عدوا ىبلعلاب 7 .ادحوارا رطضاو نيءلصف

 4 ماك تملا ءايىلا فاض ا

 ظ اذقو مارك مك « اذارسك !انلل فيضأاموخآ
 ْ ىذتحا اهكتفدءباملا اههمجو ىذف نيديزو نئباكك.وأ

 ؤ نوموريسك افمذواو ل ءةأم« ناو واولاو همقاملا مغدتو

 نسح ءاياهبالتنا ليذه « نءرودطقملافوسافلأو
 (ردصلالاعا

 ؤ لأ عموأ اد ردموااواضم «لمعأا فقم ارددملا هلوقب

 لعرد_دم مالو هلع «لحاموأ نأ ع لعق نك فا

 5 هلع عفرب وأ بص ند ل ١5 ءاهلم 00

 نسف للا عامت الاف ىعار# نمو رحام عسل .ام ر>و

 (لعافلا م ءالاسعا)

 لزعع ه.ضءنعناكنا « لمعلا ف لععافمسأ هلءفك

 اد:سموأ ةقصاحوا امفنوا * ادن فرحوااماهف_ساىلوو

 فضوىذلا لمعلا قدي سق و قرع فوذ# ثءن نون دقو
 ىضترادق هلاعا هريغو « ىذلاقنلاةلدنكي ناو
 ليدي لاف نع ةرثك ىف « لو_ىفوأ لاع-ةءوأل اعف
 ل-_ءفواذلقل.هذىفو * ىلل-# نم هلام قمتسيف
 ظ لمامثيح طورشلاو كا فه ىلل-هجدلثمدرغملاىوسامو
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 هب ودغمو ه فذءكلتو 5 ه.ظفلاهعبا ةواضالاىذو

 رعشلاد هاك ناثلاب تاصونا هرفتغ«فاضملا ادب لآل موو

 ىناحلا سأربراضلادب رك « ىنادلا ف.ستمأ هاىذلاب وأ
 "0ع « عقو نافاك ف صولا فاهتوكو

 الهوم فذحت ناكنااثدنأت 0 الوأن ان تي.كح|انءرو

 در واذا ا.هوملوأو ىدم وك 21| هراملمس افاضدالو

 اد در ةماظفلت أ هدواذ ض»د و 0 اديأ فاض ءاهسالا ضب و

 عقول هاطاو«ا هو ال ف عندما اح فاض ام ضعد و

 ىدال يدب ءالباذ شو 3 ىدعس ىلاودو ىادعوكا

 لهدك< نوم تاوذاو ثدح 0 لك 4 |ىلاةفاضا اومزلأو

 د ناح ني>و ف ازاو> اقم 0 داك نعم ذاكر اموذادار_ذا

 انثي ل_ءفوادماني رثسخاو هان رحأدقذاك اميرءاوأنءاو

 انهي ناف ىدنهو برعأ 00 ادّتءموأ برعم لءفل-ءقو

 ىلّتعااذانهك لاءفالا لج ع« ىلاةفاضا اذا اومزلأو
 لاكواد [ يد تاق ربت #2 الب :فرعم نيل ام_هقل

 فادح نرد 5 اوانأ 4# بن هرعمد رفاف_ضتالو

 000 7 لايرأرأ ةلوصوم « هقرعملاب نصصخ اوازج الاوثت وأ
 امزاكل!| اسم ل5 اًةاطذ ءاماهفةساوأاطرعش نكست ناو

 ردن معاه ةودغ بصنو 5 رك ندلَة-فاضأ اومزاأو

 نل-هتننوكسارسكو 0 « ل-زو لاقأ,مف عم عمو

 أامدعامأب ب وأن فءس ْضآهل * ام تءدعناربع ءانب مهو

 لعو "| اول او نودو 5 لوأ س> دعب ريغك لبق

 اد تنس نتانيالت «يب | ركنا داا._صناون رعأو

 اقنحاماذابارءالا فد: ء ا الع 3( فاشل لاو
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 بروهللءاتلاوار كج م « بريواةةود مو ذع صصخاو

 قأهو_ةظواهك اذكر زن « ىتفهب رو_ىنماوو رامو
 هنمزالا ءدما ىفأ:دقو نع «هنكمالا ىف ئدتداو نب وضد

 راسنا غابلاو زكا عب رق هوي كو قا قاع ور
 الدب ناه--يقبءانو نمو »* ىلاو مالو ىدحا- منال

 ىققلءاعتواضي أةيدعت « فو همسو كلالماللاو

 ادهدسللا ناتشيد-ةوو ها انجل ةفرالاو زو
 قطنا اهب نعو ن هو عم ل ئءو« قصل | ضوء دعو نغتسا املا

 نطفدق نم مىنعازواح نعد 5 نءوىىنعموالع: هذال ىلد

 الع دق نع عضومىلعاك « ىلءود- هد عضو # ى دقو

 در ود.كوتلاديازو ىن-* هب اكق لح .اعتلااهب و فاك هش

 الخد نم امماعاذل> أن ماه لغو نءانكواج ارشاد

 اعدذمتدمك لعفلا ماو أوأ *« اعذر رزثمحن ناعمادتمو ل للمو

 نيتساق ىنءمروضحل | ىفوامه# نمك-ف ىضذءفار-<ناو

 العدق ل- نع قءتلق « امدي زءابو نعو نمدعدو

 فكي لرحو أهملت دوو «فاقفاكأ اوبرد.»»ديزو

 لمعلا اذ عاشواولاد عب واقلاو# لءدع ترعذ بر تةذحو

 ادرطم ىرد هضءعو فذح ه ىدل بر ىو-س رك دقو

 (ةفاضالا)

 انيسروط) فذحا|ف.ضضت ام« انيون:وأ ب ارءالا ىل:انون

 اذخماللاو كاذالا حلصيمل عاذافوأنموفاورر>١ىناثلاو

 ال:ىذلاب فب رعتلاهطءأوأ#« الوأ صصخاو كدبذ ىوسأ

 لزعنال هريك_:: نءفاغصو *« لع_في فاضلاهبايناو

 لسا لاةيلتلا عود 0 لالا ب-ظعا د



 اعدد. زاصاذئو ل->اراذ * اعرمرودككح هءدقت رباح

 الم_ه.ناارخومهفورح دع ال لءفلا ىنءم نعدلماعو

 رعف ىفارق_ىم دمعسو# « ردنو زا ككحو تملك:

 درغم ريو مل-ءافدرفم « دد_.ءناذءىحدق لاكاو

 ادسفم ضرالاف ثء:الو2 ىفو ادك ًادقاه لاا ل-هاعو

 رخوي اهظفلو اههاماع « رعدذةإ_-دكحو:ناو

 هل-_-رو انوهو د.زءاك ه هل-ج٠ ىبت لالا عضومو

 تاخواولا نموارمج2 تو> *« تدل عراضع هديتاذو

 نون زاسماناعمو رع 3 نه عفن أادر_ةمد, زوو

 ادنسم نادحاع راضملا هل 5 ادة موتااهد_ءبواوتاذو

 ايا أرهذءوأواو « امدقأم ىو--لاحاةلجو

 لاظح هرك فذ ام ضعد و « ري ا
 هرمست دقاسعأز بصب 2 را نم ىعك مس ) زيبقلا)

 اردكو اليسع ومو *« ارب زم-ةقوا ضرار كح ظ
 آ1-غةطند دك اعاشما 5 اذاهررحا اهومشو ىذدعبو

 اءهذ ضرالا» ءىللهل*هناك ناو امحو فمْضأ امدع ب بصخلاو

 ال 00 تناك الضفم »+ العف أب نيصنا ىتءملا لعافلاو

 رأد ىلأد 8 كر همه © اردقت يذتقاام لكد_-ع»و

 ل 0 يللا 0 ا ل نا وك درعاو

 اج ارز: ف, رمتلاوذ ل ءفلاوج اقاطممدقْزسعْلا | لماعو

 <« رحلا فورحإلي
 ىلع نءىفا دعا ثاح الخ ىتدح «ىلا نهىهورك اف ورح ءالاو

 ىتمو لعلو ايلاوفاكلاو « انوواوىمالل ابرذنمذم

 1 املاو بروواولاوفاكلاو « ىد>ودمدنمصصخارهاظأاب



 ال_ءلاالا ىتفلا الا مهب ر رك * لاك د.كحو ناذالا !أو

 عدل ءاسءلان ريثأت لاعب رقت 5 عفدكوتلالر ركن ناو

 ىن-غمهاوسرصت نع سلو « ىنثةتاالاامدحاوق

 مرعلاو هبكحا عما بصت «ب مد #ةدلا عمم حب ر-فغ' نودو

 دئاز نود ناك ولاك امنم « د>او ى- وره -خأتل ل هناو

 لوالا ك-دصةلا فهمك حو « ىل-ع ءالاؤ رماالا اود. م كسص

 2 امسنالاب ىتُدتلاك اب رعمرت_غةبارو رحم نثتساو

 ال_هح ريغلام حممالا ىلع « ال_ه-اءاوسىو-_سىوسلو

 الد هد نوذس واد-ءعبو د الو سدا امصان نددساو

 دريدةرارهاو مئاامدعب وع درتنا توك ىتناسر رحاو
 نال دف ابننا اينهاك « نافحام تارا شسو
 امهظفحافاذ>و شاع ل-ةو * ام_ د الوا اح ال ةكو

 تبهذأ ادرفك لاح ىفم-وهم «ب صنم هلضف ىصو لاح (لاحتا)

 اقك_-مسدل نكس باغي « اق:_ثمالتت:مهنوكحو

 فاكت الد لوأ5 هةىدام ىفورع_سىدو-#ارثادو

 ان فا دا ديزوو « دنادب اذكرادم هعبك

 دمم>ا لدحوأ ينعم هريك#ذن 5 ناشد الفا يقر عنا لاو

 عاطدب ز ةتغبك ةرزاكحب 5 عت. الركح ءمردصمو

 نمي وأ ص صخ وارخأتيىل ٠ نا لاحاوذاملاغرك_::لو

 اله سم ىرعا ىلعو رخام 595 لاكه.هاذ-وأ قددعب نم

 در ود_ةف ه-ه:هأالؤاووأ ٠ دقرح فرام لاح ق.سو

 هل_-عفاضا اى ذتقا اذاالا « هافاضخملانءالاحزدتالو
 ان. الف هنزح 0 5 افم- نمأ هلامءز> ناكأ

 ايرصأ | تومأ ةفدسسموأ # اق رمص |«يبصن,نالاحاو

 يمص مع دل سعال ل وعم معسح سي

00-00 
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 دقف طرشن او ال_ءافواتقو « دمت» ه.ولمعب اع وهو

 :ةاذل_هزاك طو ريثلا عم * عنتع سلو فرح ابهر ر>اف
 0 بود2*ق سكعلاوو دوعب عشا امد ن [لسقو

 ءادي_عالارعز تلاوت ولو ء ءاعهلا ىلع نم_ىاد_ىقأال
 (اذر ب ىعءلاوهو هقلوعءقلا)

 انمزأ ث كما ا:هكدارطاب يف « اذعذ ناكموأت قوفرطلا

 ارد_ةمهؤنافالاو ناكح ي« ارهظمه_.و عقا ولان همصن أق

 اموممالا ناكلا هلق. * امو كاذل.اقتةو لكحو

 ىرنمىرك للا نء عمم امو ريداقملاو تاهكاو_#

 ععجا هعمهاصأ ىف ةالافرط د عقي نأ اسقماذنوك _

 فرعلاففسدتوذ كاذو فرطرع-غو افر طىرءامو

 ماكلا نم اهمشوأ ةفرط مزاىذلاف رصدلا ىذربغو

 رثلب نامزلا فرط ىف كلاذو « ردصمناكم نع بود. دقو

 (هعملوءفملا)

 هعرسسم قا رطألإو ىريسو ىف «؛ هسعمالوع-_ةمواولاىلات بص

 قحالا لولا ىفواولاب الس مخل اذوب قوس هوو لعقلا نما

 برعلا ضعي رعذمنوك لعب 5 تصت فيك وام اهقدساامد_ءبو

 قيسلا فص ىدلر اًدذهبصنلاو <« ا نذعنافطءلاو

 بصب ل_ءاعراوذا ع 306 »بت اعلا زم لنابصنلاو

 ) ءانئسالا)

 بنا ق5 وأ قادس وأد 0 , ماع عمالا تذثتسا ام

 عفو لادبا هسفممك نعو «عطقناام بصناو لصت ام عامنا

 در ونارمخا همصن ن ا اوىلأب هد دق ىنلاى قياس صتربعو

 امد_ءالاواك نكح ىفعب امالا قاس نسا

0 
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 (لمعلا ف ع زانتلا)

 لمعلا امممثمدح والو لق لع م ءاىفا_ضتقانالءاعنا

 هرسأ |اذمهريغأس دخن امخاو «ةرصملا لهأدئءىلوأ ىناثلاو

 18 رعد! !اممْزعلاو ةاعزانت *« امرين قلع ولال2أو

 اك ادرعايد_دعاو د دلدو ا

 دلي هوا عقر رعسغا رمش * الم_هأدقلوأ عم ْن حال

 ر-كاوهنكمنا هنرأو ل

 ارم-ةملاقداطي امريس_غل ب اريخرب_هذ نكينا رهطظأو

 اهراقنوخأ ارعوادز « اخأ نانو نطأو--

 ! (قاطملا لوعفللا)
 نمأ نمنم اك لفل اللول دمه نم نامزلا ىو سام مارد ملا

 بنا نذهلالصأ هنوكو « بصن فصووا ل ءذوأ هد
 0 ل عر 9 ددع نيني طوو | اذن و

 لذ لاح رفاودحلا لكدم؟ 5 لدهءاعام هنعب وني دقو

 أد رفأو هريس عجاونثو <« اديأ+_ >وف دءاوتلامو

 عسستم لل دلهاو سىفو 5 منعم دك ؤالالءاعفد>و

 الدياك كلل االدنل ها د ند الدب تآ عمم > فذ-كاو

 أع ثءمح فد هلءاع ٠ انءامناكح ل..صقتلامو

 كدا نيع مسالل عف با «* درو مد>وذو رركهاذ5

 ادتملاف هرغ-ءوأه نقل اه .(اذذ قم هنو ءدنام4ب:هو

 ا سلال لع :اك ناثلاو + ارع فلأىل_ع هلو
 هلوضء نأ اك 9 5 هل ج دعت همست اوذ ءلاز5ك

 ْ (هللوعاللا) ظ
 ا نو اركشدءك ال. ا«: نامأ 0 ناردتضألا الوتس نضل

 0 ا اا ا اا 1111111110000
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 ل مهلاوأ هظقأ ب ههذر هدع 00 3 ءارعدمنأ

 ارهطأدقاا قفاوم ادا ع ار عا لع قي همصنا قداس !او

 الل لبو ناكل سفلاب لمت : تام قد الا الثنا مت تاضنللو
 اديأهمزتلا عفرلاف صنم * ءاذنتالابام قا سلازان ناو

 كو فمر ال الو عم لدقام د درب ملامال لع_.ةلااذااذد

 تاغلعفلا هو الم !ام دعبو «بلط ىذ لعف لوب صدرية او

 الوأرق ا دع ىلءل هق الي فطام د مرو

 ارم نفطءاف مها نع هن د اريخمالعففوطعلا التناو

 2 جلا عدو ل_ءفا حن 1 03 حررم ىذلا رعع ىف عئرلاو

 ىرك< ل-ضوأ ة 49 ةاضايوأ د ر> فر لو ختم ىل-هذو

 لصح عدام ثمنا ل عفلاب 7-0 لعاذاقصوت اء ا!اذفوسو

 عقاولا مالا سفن ةقاعك د عاتب هل صاح ةسةلعو

 (همو راولعفلا ىدعت)

 0 عوذ هب رد_مءريغام « لصت نأ ىدعملا لعفلا ةءالع

 ندكلا تري دتو د لءاف 00 تى : منا هلوعقمهبسصناف

 مهنتك ان اياهسلا لا ءفأموزل « م“ ةحو ىد_ءمارع-ع مزالو |

 انسندوأ ةفاظت ١ ىطتقاأمو عاس_دعقأ مالو راكان ا

 سلا م.مكح حاول « 00 اا ءوأ

 رهمأل صنلا فذ ناو * رد كرك امز“ كد-ءو

 0 هل نمأ عمو در-ط: نأونا قود --

 نولا سن كراز در نمنسلأنمهنك ىنءم لعاو قءس لصالاو
 ىربدق ام>للصالا لاد كريو»« | ارعس>وللل_هساللا مزمل. و

 راق انا تام قلل رض منار - هل 23: فذحو

 ايرتلدمفن_-4 نوكيدقو 5 العزااهساستلا ف ذو -- ٠
 - م جسسس دم بسسس هم
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 العلانبا ءاتفالااك زاك « الضفالاب لصف عمفذخحلاو

 عقورعش قزالا ىذريه» «عمو ل صفال, ىفأي دق فذحتاو

 نيللا ىدحا عمداتلاك 1 هنمملاسلا ى وس عج عمعاتلاو
 نيددق و سام ادصقنال «اوذس-*اةادقلا عن قفذحاو

 الصفي تان وهقلاىقلصالاوو الصتن نالءاقلا ىف لهالاو

 لءفلا ل .قلوءفما ىحدقو « لالا فال ءاك دقو

 رصغم رغلءافلارعضأوأ د رذح سدل نا لودهفملاوخأو

 رهظدصةناقسيدقورخأ ه رص اا.تانوأالانامو

 رمتلا رو نازوكذ-ثو « ر-عهبرفاخو-ف عاشو
 مي لعافلان ءبئانلا»

 لثانرب_- ل,..كحهلاوذ + لءاقنع هيلوه-ةمنوذد

 لضوك طق زردك او الابد لاجمل و نيستا لل ااا
 ل هسمق لوقملاو ملأ 0 هلعحاو

 هعزانمالد هل_هحالوالاك « ه-ءواطملاىلاتلا ىناشلاو
 0 الل ل_صولارمه ىذلا ث لانو

 لعجاف ع ودك أخ موا رع 5 لعءأىن الثاومعداو أر سك و

 بدول ى ريدق عاملامو « بنحب سدا ف. لك ناو

 ىف ه.شوداةناو راتخاىف د« ىلت ىلا ال عاباقلامو

 ىرح ةبانثن رح فرحوأ «رددمنموأ ف رظ نملداقو
 درب دقو هب لوء_فم ظغللا ىف «دحو نا ىذه ضءد بونبالو

 نمأ هيبابتلاامفانأك نام ا نيناثلاكوزيده واقلام
 دعاة انس راو * روتشا عنملا ىرأو نظ باب

 اتق هل بصنلا عفارلاب ه العام بئاستلا ىوسامو
 (لو.ءملا نعلماعلا لاغتشا)
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 ادتءامالوأ ناشلا رييضوناو « اد_تءالاقالءاغلالاز و>و

 ام ىفنل_ءق ىلعتلامزتلاو .« امد تام ءاغأام_هومىف

 مما هلاذماهفت_الاواذك ٠ مسقوأءادتامالالو ناو

 هبزتلم ىء-اولةيدعت عه هممت نظو ناؤر_ءءل

 ىَتنال يق نمنيءلوعفمبئاطم العلام غاابؤ رلاىأرلو <

 لوء_ةموأنيلوع-ةم طوقس :« للدال. انهز#تالو
 لصف: :ملو هبامهقتسسم « ىونالوة7 ل-عحا نطتكو

 ل تح تاصف ىذضءس ناو« لل-عوأ ف رظأ وأفرظ رغب

 اةفثماذلة و ميا دنع « اقلطمءنظذ لوهلاى رحأو

 «ىراورعأ»
 انعأوىرأاراصاذا اودع « العو ىأار ةثال_:ىلا

 . اةقحاضر[ثلاثلاوناثلل « اقلطمتالعءىلوء-فملامو

 ال_صوت هب نيت الف زوه 5 البد _>اولاب هت ناو

 ا-ةةاوذ كح لكىف هب وهذ «اسك ىنتاىفاثك ا«متمناثلاو

 اريسع لاذك أمنأثدح ه« اريخاامنقداسلا ىرثكو
 ز «لعافلا)

 ىفلاعتهوجواري:مديز « ىلاىعوفركىذلال_ءاقلا
 رثت__باري_هطفالاو وهف ه رهظنا لءاقلءفدعبو

 ادهشاازافك عجوأنينثال « ادن_سأاماذال ه-فلادرحو
 د:.هدعد رهاظال لعقلاو + اودع_سوادع_سلاقيدقو

 ارق نمباو+ىديز ل شك ارك أل -ءف لءافلا ع:ربو

 ىذالادنهتداك ىثنالثاك « اذاىذاسملا ىل_:ثدنأتءانو

 رستاذ م-هغموأ لصتم « رعطملعف مزلتاغاو
 فقاولا تذن ىذاقلا فاو« ىفءاتلا لرب لصفلا عم دقو



 لهل

 ن اكول_ءاوتء!نود نم ٠ نأو نكحاناب تةكأو

 لم متاماذا ماللا مرتو ه له ءلالل-ةفناتففخو

 اد___ حمم هدارأ قطانام * اديناارنع ىنتغت_ءااعرو

 ال_-صو-ىذناناما ا ه.فلت نب الف اءانّك, ملنالء-غلاو

 نأدعي نمةلجلء>اريخلاو ه نك_:ةسااهع«اننأ فن2 ناو
 اء هقن . ردت نكح مو 7 اعدنك» مو ال_ءفن 735 .ناو

 زلت :لداط ولوا سدقتت 5 واىفنوأ دقي لصفلا نس> الاف

 ىو راض [اًم انو اهبودذم 5 ىو_:ةاض.أ ناك تءف+و

 10 نإ ناكل اهنا ىلا
 هر ركموأك: ءاحهدر_هم * هر 5:قاللل_ه>١نالع

 ْ هءقار رك ذارمخا ءلاذ هرم وم حرب كوالتي نال ١

 الع-|ىنادلاو ةهوقالو لوح « ذاك اكافد ردملا_ كحرو

 امص: الالعأ تعقر نا 5 0 ا

 لدعت عفراو :أنيصناوأ عتفامو قل فدي اتنايزدعاو
 ديؤل را ه.صدأو نيتال « درفااريسعو ىلب امربغو

 ىعنا لصفلا ىذتعاللاع داء [كحاالرركستت لنا فطعلاو

 ماهقسالا نود قس ام 5 ماهفتسا ةرهش عمال طءأو

 رهط هطوةسعمدارملااذا «ريحتا طاقساباءلا اذىف عاشو

 (امتاوخأو نط)
 ادحو تنعلاخىأر ىعأ «ادتباىأزح باقل !لعفي ب صنا
 دقتعاك ذالا لء>و ىرداع « دلع عم «تعز و تدس> نط

 اريحخوا دم يضئ! اهباضنأ « اريصكح ىنلاول_هت تهو

 م نإ دق ته .رمالاو ته لق نمو انءاغلالاو قلعتلابصخو
 نكن هلال له١اامهاوس ع نمضااارب-غاوإ_ءتاذك



 م

 ال_هصةمناي اح اهربخ 0 ال ه> نكءاوى رح ىنعكو

 ارزننأاةتناك_كوأ دعبو « ىرح لئمنأقلولخااومزلاو
 ابحو عورشلا ىذعمنأ كرتوه اب 3 حمدالا ىفداكسح لم
 قلعو تذ_خأو تاعءاذك « قفطوود_<قئاسااأشناك

 اك-ثوماودازو رم-ءال داكو #ئ اكٌثوالاعراضماولمعتساو

 دقق ن أن نع لف نانونغ هيد رسدةلمو]قلولخا ىمعدعل

 اركذف_ق اهلمقمسا اذااهب « ارضه عفراوأ ىدعندرحو
 9 ز فلا اةدناو تدسع و «نمندل|فزحأرسكلاو جهلا و

 (اهتاوخأونا)
 لعنءناكلاامسذعناك ه٠ لل نكحاتءانأنال
 نغضوذهْبانكلوءفك « ىنالاعادن زاك 5

 ىذ_لاريغانهوأ ام تدلك #* ىدلا ىفالاترغلا اذعارو

 رك |كاذىوسفواهدسم رد_صمد ىل متثا نازرمهو

 هلم-كم نيدمملناشدحو « هلصءدب قوادتنالاقرثك اف .

 لهأوذهناو هترزك لاح « ل#تاحوأ لوةلابت.ك-وأ
 ىقتودلهنا لبس-ءاكم اللام « اةلع ل_ءفدعب نماورسكو

 ىعنن_ه>وبودهد مالال - م.قوأ ةءاهاذا د

 دعا فا لوقلاريخو# ىف ه درط اذواز_ اول عم

 رز واىفاو- ءاد_تبامال « ريا ب هترسكلاتاذ دعبو

 اي_ضركام لاسءؤالا نمالو « ايفندةامماللا ىذلبالو
 اذو<هادعلاىلع اهمدقل « اذ ناكح دق عم اهماب دقو

 ريح اهل.ةلحاعءاو لصفلاو « ريتا لومعم طساولا بهكاو
 لع-ءلا ىتسدقو اهأاعا « لطممفورحلا ىذءامل دوو

 المكت#ت نأ دع, نابوصنم 0 ىلءاووطعم كيرا



 . واكب

 احربلاز سدلراصو نسا 5 ادهصاأ ىهض أت امل طناكسك

 هع قئلوأ قنهمس-شل « هعئرالا ىذهو كفناوْئف

 امه رفات تمدام طءاك انيئافو سجس ماين اكن عدو

 لمه: ىاهنم صا ماريغناكنأ < العدق هل مص امري-ءو

 رطح مادهقم هك لكوزد>أ 5 01 طول اهعيج فو

 ه لانال ةول5م اهئ 5 همقانلاامربخ قيس. اذ

 ىق.ك , عقربأم ماةوذو * قطصأ نسيفزيخ 0

 م د لازسدأ ْ 605 ىقضصعبلاو ضقانألا اوندامو

 رح فن رحوأ ىأار_ظاذاالا « ريل الوم_هملماعلا ىلالو
 عنتما هنأ ناءث_اام م-هوم 5 عقوناؤاانء«اناثلار عدمو

 امن: نم مع مدان اك « مود ىف ناكح دار دوو

 رمت اذارمثك ولو نادعت و « ريس انوقمو اهنوذذحيو

 تريدفانارب تناامأ لسثك- م بكترااهتعاب نيوودت نانو و
 مزتلاام فدو هو نون فد مز غم ناكس )ع راضم نمو

 ( شل تاعشملا تاو تالوالواه ف لضف)
 ند تدثرنو قيل 5 نانودام تاعأ سل لاسعا

 اماعلا زاحأ اشعم تنأ ىل * ع فراو ارح فرح قء ىو

 لخ تدح مزراب صمد. نمو لدا :.لطف فوطه عقزو

 ر-<+دقناك قنوالد_هدو 95 ريما انلارح سلوامدعت و

 الم_ءلااذناو تاليبتدقو « السدلك تاعأتارك.:لا ىف
 لقس عل اواو عفرلاىدفذحوو ل-عنسىوسف تاللامو

 6 راقللا لاعفأ)

 ريخ ند وأ عراضمرب ريسغ *« ردن نأ ى دعو داكن اك

 اننع هقرعالا داكورزن ىمعف هنأ نودي هنوكو



 اتسم رييضودويف ىدش:« ناو غ راودما ادرغملاو
 الصم هلءانءهم سلام *« الت ثمحاقلظمهئز ربأو

 رقتشاو أ ناك ىن :هم ند وأن هر-فرحوأ فرظباوربخأو
 ارغسخأف دقي ناو ةّم- نع هب ارمخ نامز مس ءانوكي الو
 هرك كل زد:ءكد_فةتملأم 5 هردتلابادتالاز و<بالو

 اندنعمار اركدلاع نملعرو *« ان]ل اح كرف ىتف لدو

 لة ملامسة.أ اوندرب رب * لعو رمخربلا ىف ة ه.عرو

 اررضالذا مد قتلا اوز و-و«ارخؤد نارامخالا ف لصالاو

 ناس ىد اعار ؟_:وافر ويا زحلاىوتس نيد هعذمأو

 أ ارضغمادلا ب هتما دا قوأ « ارحل ناكل عفلااماذااذك

 ا!دفمىل نكردضل !مزالوأ ءادتب |مال ىذلا :مناكوأ

 ريا مد ه-.ف مزتام « رطوىلو مهزدىدنءوف

 ريسخ اممم هنئعنأ# 58 ردوطمو_لعداءاذااذَك

 اسفل ها! نل نياك هاريدصتلا بوتس اذا اذك

 ايا عاتنتا النانلاك ه ادبأ مد -5 رودهاريخو
 اكدنع نمدعبدب ز لوقت #« اكزن - مل-عيامفذحو

 هفرءذادن ءىغتسادب زف «فزدلةدب زوم با او-ىفو

 رقتسا اذ نبع صن ىفو مح راف ذحامل االول دعب و

 عتصامو ماس لك لث 0 عم مووغم تنمعوأو دعب و

 ارهذأدو هرب ىدلا نع د اريخن وكي ال لاح لءقو

 مل اباطونمىحلا ىتدست 95 َعأوأ اينسيرعلا كرمك

 ارعشةارسموهكدحاو نع «: ارثك ايوأ نينئاباو ريخأو

 اهتاوخأو ناك )
 رهام ناككا هنسصت# ها ريس اواع-ا ادةمملا ناك عفرت



 ل0

 لمان ضال نرسعابتركو ..لا ل رعد
 فد اربط اهاصو رذصو »+ فضن ملامتد رعأواكىأ ظ ظ

 قش ىأريغابأ ف ذك اذ 5 ىواقلطم برعأمهضعبو

 لزتْض نأاوب أو رزنفذلاف «لطتس ناو لصو طة نا
 ىلكمرش :؟ ,.هدنع ف ذحلاو .٠ لكم لصول ى ا لا غضبا

 بويو> رن نك ع ضووأ لع « بسهتت :١نالصةهدن اعف

 ىْدَق نورصأ دع ضاق تناك« اضفخ ف صوبامفذحكاذك
 وباوا رزه تلا رك وح لوم ول ايرح عدل انك

 ٠ (في رعتلاو ادابفرعملا)

 .ٍ طمنلاه رق لق تفرع طمنق وطقف مالالاوأ في رعت فرحلا

 د2 ؟ ىذللا مت مث نإ .دلاون الاو * تالالاك [مزال دارت دو
 0 دقأب سفنل!تءطواذك « رس والاتانمكر ارط_ضالو

 ال_ة:هنع ناكدةام ملل 5 الخدهءاعمالعالا ضءب و

 نام_-.هفد_-و اذؤك ذذ « نامعنلاو ثرى او لضفلاك

 هءقعلاك لأ ب وهكموأ فاض و 7 غلاب العري صب دوو

 فد: دقام هرغ فو بحل ءفضتو أئدانتت ا يذ لامي دعو

 ردتعا نمرذاعد: زتاقنا « ري_خرذاعودب زأدتمم (ءادشمالا)

 ناذراسأق ىن-غال-ءاق « ىفاثلاو أه_:ه لوأف

 د_-كرااولوأزناووكز وم ه« دقو ىنذلاماهفتساكو سو

 رقتسا اقرطدا رذالا كوس ناو مخ فص ولااذوا د :.منأثلاو

 انتا اب ربح م ل ءاد_تءالانأ دم اووذرو

 هدام ىدانالاو رب هتلاك 3 هدئ اغلا اء ٍء 4غ ريك او

 هل تقسيم نحت قاتم هاج أن وىلأ اءادرقمو 5

 قلو نيدالسا طق أهم ىنتكا قوش نكت حلو



1 

 ددأ داعسك لا<راوذو «٠ دسأو لضفك لوق:مهنمو

 انرعام هنورم-ه:نااذ 5 انكر حررعامو هلو

 هفادف ىنأو سءث عك «هفاضالاوذمالعالا ف عاشو

 مءوهو |ظفإ ص اًذثالا 5 هلع سانحالا ضءرلاوءطوو

 تاعثلل ةلاعثاذكمو ه نرقدللاطب رع مأكل اذ نم

 هره غال ل ءراخاذ_5 5 هريسأل : هرم هل هو

 (ةراشالامسا)

 رضَدَقا ىثالا ىلعان ىفهذو ىذا رب سوس ذب

 عطنرت ذانيذ نيذهاوىفو « عفت را ىن-للنانناذو

 اًةطنانوملا ىدلو ىلوأدملاو»ب اقاطم ع-# رثأ كوانو

 هعنتم اه تمدقنامالل او يهعموأ مال نودافرح فاكلا

 الص فاك !!هبو ناك-لا ىنادوي ىلا شأانوهوأ انهبو

 انهوأ نةطناكلانهم وأ »« انهوأ هفمءوأد_ءبلاق

0 
 م ا ل ار .اذاأملاو « ىأاىثالاىذلا ءاه-الا لوصوم

 روق نا وار هلالطلا وامل امل
 ادصقكا ذ,ض,وءتواضي أ ءادد نمو ندذ نمنوذلأو
 اقطن اعفرواولاءمهضعد و ه4 اعاطم نيدلا ىلوالا عج

 اكل أ ند ا هؤللاو ' نب اهم لالالا تزل
 روش طله ءوذاذأكعو ا لأوا مونمو

 تارققا ىلاالا عضو مو »ع تاذم-مدلاط»أ ىت اكو

 _ مالكا ىف غلت ملاذا ن هوأ » ماهقتسا امدعباذاملثمو

 . هلة ثم قئالرب_ هذ ىلع « هل صدد عت : مر . انا كحو

 لفك هَمبأىدلا ىدتع 00 لو ىذلااهمشوأ ةلجو



 ار ذدقام عقومع-تاووأ *« ارثؤ-م لآل ءاقةركن
 ىذلاو مالغلاو ىنباودنهو * ىذو مه ةفرع هريسَغو

 ري ذلاب منوهو تدك روظحوأ مغ ىذلا5

 ادنأ ارايتخا الا ىلبالو « ادتيءالامهنملاصتاوذو
 كلل اما ل مايل ومآ 1 15 أ ىتبانمفاكل اوءاءلاك

 تبدتام اطةاكر حام اك « تح املا هلر_طم و

 ملا انلن اننا اذ فرءاك « حلصانر حوبصأ :]او عفرال

 العاو امأنك ءريغو با « امل نينار لال

 رذثتذا طمّتغت قفا :ءاوأ ل ءفاك# رك ام عق عفرلاربمذ نمو
 ه.ئ2:العورفلاوتنأو # وهانأل ادق او عافترا وذو

 2مم سدل سدل عد رفتلاوىانا «العح لاصةناو باصةناوذو

 لصتما: ى < نأ ى أت اذا « لصفتملا«ىحالرا.ّتخاىفو

 0 5: || فلا 2:5 ىف هرممثأ «أمو همم ساهر

 الاص ةنالار ا ىريغراتخا و الاصتاو م11 هلانكا

 لقا رش ا دق لاص:!ىفصخالامد-قو

 الصوه ف بغلا خم دقو »* الصف مْرلا ةهترلا دات! ىفو

 مظاد_ةىسلوةباقونون «مزتلا ل عقلا عم سة اب لمقو

 اريذم نآو سءا لعل عمو اردن ىتسءاواشق ىتئملو

 افاسدق نم ضءد ىنءو ىنم «اففخارارطضاوتأءقاملا ىف

 قيدقاض أف ذحلاىنطتوىفدق« ىفو "لة ىندلفدلفو
 اقترخورفسدسك هلع « اقلطمىسملاسعيمسا  (لعلا)

 قءاووةل.هومةذشو « ق>الوندعونرؤو
 امكءاوسنااذنرخأو « ا.ةلوةءنكو ىنأام“او

 فدر ىذلا عت أالاواّتحه فضاو نيدرةمانوكد ناو



 د

 نسسحأزيخالا اذه فص تلاوه ندهو كاذك م-خأبأ
 رهشأ نوصق: نماهردقو « ردي ه.لانوبأ قو
 الثعا ذك ,ًاوخ أ اس5 |. «عالن هكتار ءالاذ ط طرعشو

 الوافاضمر ماذا *« لاكو ىتُ 11 عفرا فلالاب

 نانر < نم-_ةغداو نم -:ءاك 8# نأ“ :ةاوناننا ٠ ةلادت الك

 فلأدق دعب اصتوارح #* فلالا اهعمج ىفا» لاف اخو

 تتذدمو رماع ع.ج ماس «بصلا ددرحايبدواونعفراو
 انول_هالاو قت أهبابو * اان هب و ند ذهءشو

 انوندلاوذ-ةنوضرأو .« اموال وو تلاع داووأ

 در طب موةدنءوهو باع طااذ + درب دو نم> ىل-ءهو هنأنو

 قطن هرسأل» نم لو حتفاف قةلاهبامو عود نونو
 همئزأف ناعما لادم 5 «* هن قد ىف ”ام نونو

 اعمسصنلا قورحلا يف ار 7 |هج ارادق ىلإ واّدامو

 ليقاضتأ اذ هءنقف تاعرذاك «لعح دقام»ا ىذلاوتالوأ ذك

 فدرلأدعب كيو أف ض,ملام< فرضت ه الام جف ا رحو

 انولأسو ني ءدنو امذر * انو:]!نالعفب ك6 هل لدزلاو

 ةاطمىو و ماك «ههتتصتلاوم زعل اهفدحو

 امراكم 50 رماو قطصطملاك 5 ام ءام»الا نمال_تةعم مسو

 اريصقدو ىذلاوهو هسع.ج 5 اردق ه.ةبارعالا لوالاف

 رعاضأاذك ىو. هعفرو «روهظطءءدنو صوقنمنائثلاو

 فرع ال_:ءفءابوأاواووأ « فلأ ه:هرخآل ءف ىأو

 ىري وعدك ام_ دن دنأو 22 مرا رمسغ هرفوتا فلالأو

 امزالاكح ضقت نو:ذل“ «امزاج فد اوونااموسق عفرلاو

 (ةفرعملاو ةركتلا)



 هرخ “الات احرد ىف هوىل * هرفاوتامهبىذي هللاو
 (هنمفاأتءامومالكلاا)

 ماكلا فرح مث لعفو مساو مةدساك درفم ظفل مالك
 موب د-ةمالك اهب هكذا مع موةلاوةظظ هدحاو

 لص زينع ملا دسمو 5 لأواد:ااونيونتلاو رحاب

 ىل-#+ لعف ناءقأنونو « ىلءفان و تنأوثلعفاتب
 ميد م ىلبعراضهءل-هذ هملوفو لهك ف رح ا امءواوس

 مهةرمأ نارعالا لءف نو ذاب 5 ماو ْضصاَمْلاب لا فالا ىذامو

 لبم>و هصو#ن مءءأو شه هيف « لد نوذللك, لنارءالاو

 (ىنءلاو ب رعلا)

 101 فو رن نم هيل 5 ى.هوب رع ة سم ءالاو

 انهىقو ىت-هىفىوذعملاو هانتّدح ىعماىف ضولا هلاك

 ال صأ راهتفاكو شأت ه ال لعفلا نءةرا.: كو
 اع»وضراك فرك اهشنم# الس دقامءاه“الا نرعمو

 انرءنااعراةماون رعأو « انثا ىطمو رممأ ل.هفو

 نتف نم نءربك ثانا نون .« نمورشاممددك و نون نم
 اكس نأ ىنءلاىفلصالاو ٠ انءأل قفط فرح لكو
 منكاسلاوث مح سمأن راكه مذو سسك وذو ختفوذ هنو
 اناها نلود# ل_هذو ىءال «ابارعا ناعحاىصنلاوعفرلاو

 امرت ناب لعفلا صصةدق# ركاب صصخدق مسالاو

 5-0 هديعهللارك ن5 اريد ف رحوادتذ نم هذاو مذ عثرأو

 رغىننوخأ اوف بوث. « ركذامريغو ريكستب مزحاو
 فصأ ءاعمالا نمامءامزرحاو# فلالاب نيد: اوو اون عفراو

 أنا ه:همدملاثء>مفلاو * انانأ ه.همناوذ كاذنم

 -_ سهو
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 م«ىدانملاب ج١

 ةدوهةملارب-غةركنل اوةدوصةملاةركنلاو يعلادرفملا عاونأة جت ىدانملا
 ىلعن انسمفةدوصقملاةركسأ :لاو ل-هلا درفملااماق فاضاابهم_كملاو فاضملاو
 رمعالةب وصتم هيو انلاةثالثلاو ل-رابود. زابود# ند : و: ريغنم مضلا

 (هل>أ نهلوءفملا باب

 كد , ز ماق كلو ةو ف له غلا عوقو د تبالس !انايو رك ذي ىذلا ب تت وصنخملا مسالاوهو

 (هعملو»فملابان) ناقل رسل 21 دصقو ورمع»أ الالحا

 ١ رعمالا ءا كال وق ةو لعغلا هعملعف نمن ابل وكذب ىذلا ب قدذملا مسالاوهو ظ

 دقفاهئاوخأونا مساو اه وأو ناكر مخامأدةءّساوءاملا ىوتساو ُسحلاو ١

 “كانه تمدقت دقف عداوت)!كلذك وتاعوذفرملافامهرذ مدقق

 (ءام*الات اضوهذع با)

 ْ ضوةخحلل مبانوةؤاضالاب ضوفدعو فرح اب ضوفةعما اسةأةدال الث تاضوفخلا

 ش فاكلاو هامل او برو فو ىلءو نءوىلاو ن ءض ةةعاموهة فرح ان ضوةةلاامأف

 ءام لاو واولا ىشو م.قلا فور< وماللاو
 نانو دن هوذع و برواوب وءاّملاو

1 

 "أ ردق اموماللانر دة ام نيس ىلعو هودي زمال_-غكلوقودذ هفاضالا ضف

 جاسٍابوز بونو# نءردق. ىذلاود. ز مالغ و ماللابردق. ىذلاف نع ظ

 00 عة ملعأهللاوديدح اخو

 مهحر -رأأنجرلا هللا | مد

 كلامري- هللا قرد ب كلاف ناوه دم لاق

 اهنا نام ل هلاو « قطسملا لوسرلا ىلعاءاصم

 ْ نوعا يدق! ذماعم * هفألاى هلثأ نعت :بأو

 رماد لذدلا ظبتو ه' نزوامظغلب ىدقألا مرق
 ىطعم ئاة فلا ةقْثا 4 طعس رغب أضر ىذت#و

 4 بد ودسم «المضقتز رن اح قدس وهو : 1
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 كلذ همشأامو اياد ان ءاسمو ا واد ةردبو

 مادقو فا و مامأو هن فرد قب بوصنملا ناك. لا مساوهو ناكملا فرظو «أ|

 كلذه.شأامو مثوانهو ءاةلتوءاذحوءازاو عمودنعو تو قوةوءارو و

 ظ «لاحلا بارو
 دب زءاح كلوةو_ةت' انهلا نمم-ممئاالرسقملا بوصنملا سسالاوه لاخلا
 5 ءالوقالذ هسا اموانك ازا ددعتس قا اصرتم سرا رواك ار
 ةفرعمالا امم اصنوكنالو مااك- | ماقدعب الاثوكي الر ةركتتالا لاا :

 هوا ,
 اقرعديز بيصت كلوةو تاوذلا ن همومنا اسارسغملاب ودنملا مءالاو هيما ظ

 ندع 1 امو امال نب رشع تد ريداو |تفزدم بتاطوامم# ر أ , ةفاو

 نوكمالا :جيبالابعلا نبكي الواهجو كن ءلجأواأك نم ,كاديز ودهن
 مي ءانثتسالا بان مالكا ماةدعدالا ||

 اًثاحوادعو الة وءاوسو ىوسوىوسوريغوالا ىهو همز اءاعشةسالا فورحو

 اديزالا موقلا ماقوكا.حومامات م هكا ناكاذا تصانالا تاون
 قنصل لدنلا هب فا امانا لاك ل!ا!ناكناو «ارع.ا شالا رخو ْ

 لغناكاصتان مالاكسلاناكت واد, زالاود,زالا مولا ماقام هفءانثتسالا ىلعأ ||

 دنزبالا تررمامو ادد زالا تدرضامود.زالا ماقامو ف ىل_ماوعلا تسح

 اشاحواد_ءوال ىنثةسملاوريغالدو ر# ءاوسو ىوس هىوسو ريغ نماء لاو
 اردءاشاحو رعوارعاد_ءوديز واديزالسخم وةلاماقو#هرحوهمصئز وع ||

 4« الب ابط ؛ زكدو

 وفالركشت موةركشلا ترشاباذانيو.ةريسغب تاركسنلا بصتثال العا ||
 رادلاىفالوة* الرا ارت تحوو مرابط واهات :منادرادلا ف ل->رال :

 ||| ل->رالتاقتةثناذ 200101100 ترا نك اماالول> دا

 ةأرما الو رادلا ف ىل-رالت اق تة2ناو ةارعاالو زادلا ىف

 ( عرس - 5) 8



 نادل

 أن | نوكن و هربت وهتسلا رعب روه_ضدخو هيمصل ودعق را 1 عد ات 20 وتلا '

 مت أهو عجأ عد اونو م-جأو لكو ني_علاو سفنلا ى هو ةمولعم طافلأب ا

 . :نيءجأ مولاي تر رعو مهاكم وعلا تد أروهسفن ديز ماق لوقت عدباو عتباو

 م« لدملاباب »

 ماسقأة عب 8 هبارعا ع-مج ىف هعبت لعف نم ل ءفوأ مسا نم من لدأاذا

 وف طاغلا لديو لاسّشالا لدبو لك لا ن-مضعنلالديوْىَدْلا نم ئدلالدب ْ

 اددزت ,أروه!طعدي ز ىنءفنو هل ف.ءرلاتاك و كوخأديز٠ و كلوو

 هيفا ,ز تادناف تطاغف سرغا! لوقت نا تدرأ سرعلا |[

 (ءا.«الاتانوص:مبان)

 ناك لا فرظو نامزلا فرظورد تملاو هبلوءفملا نهود ءةسج تايوصنملا ||
 هعملوءقملاو هل->أنملوءفلاو ىدانم اوال مءاو ىنثثملاو زيدمتلا هلاماو
 ءامسشأةعررأ اوهو بودذال عداتلاو اهتاوخ أونا مساوأمتا وخأوناكرب-خو

 (هن لوءقملاب 9 لدءلاودم اول اوفطعأل اوامتلا

 سرفلا ت ءكرو اير تيرضود لعفلا هب عقيىذلا بوصنلا م ءالاو هو ١

 لصة منامه فر مدا 0 هرك ذمدقت امرهاطأاد# روذمو رهاط نانء-3وهو ٍ

0 

 كن ريضوكد رو اةءرضو ىنب رض ىهو رد عانثا لصتملاف دع ل _صودنمو .

 نوهبرضو مهر ذوا»-جرضواهب ضو هب رضو نكد رضو كب رضد اك رضوأ|
 هاباو نك اياو.ك اباد اباو كاباو كاباواناناو ىانا ىهورسشع انتا لصةنملاو ِ

 (ردصللاباب) نهاياو مهاياوا مهاب , اواهأناو

 برضو لعفقلا فد رمصت ىناهثلا , ىحىدلا بوس. ملا مسالاو هردصملا ١

 ىطفالوهذ هلع طغلهظفل قذاوناف ىونعمو ىل طل ناه-ةوهوأب رض بر ْ

 ادوعقت اح وف ىونءموهفهظفل نود هلءف ىنعمقفاوناوال-ت:ةهتلتقوك ا

 ( ناكسملا فرظو نامزلا فرط باب) كلذهمشأ امواووةو تو | ١

 هودل-عو هاف مهجااعمت قرب د2: بوصات : ةمااع ءاوهنامز /افرظ | ا



 |ديزودوتأ اقع نو كلد_:هديز و رادلاىؤفدي ز كلو وةود هرعد عع أدتمملاو |

 ظ ( ريل اوادتمملا ىلع ةلخادلا لءاوعلاباب) ةيهاذهتب , راحإ]]

 | ناك اناف هه اهتاوخاو تننظو اهتاوخاو ناواهئاو خاوناكءاشأ ةثالث ىهو
 لطو ىفكاو معصاو ىدماو نأك ى موريخحلاسبصاتو مسالا عفرتاهتافا ماو ناو

 امنه فرعمت أمو ماداموحربامو ئفاموْك_ةناامو لازامو سلو راصو تاو ْ

 سدلو ااه دب زنأك لوقت حيصأو يمص: و قل طأو نو نوي وناكو-ك

 ريا عيراو مسالا صنت اهنافاهتا او+اودااماو * كلذه.شأامواصخاشورع

 صخاشار عت ماو مذ اقاديز نا لو قتل ءاوتءاوناكونك-لو نأونا ىفو

 تدلو ه.بشآالناكو كاردتسالا نك-لودمك ةتلادأ نا همو كلذه.شأامو
 رمل او ادتمملا ب صنت اينافاوقاولح و تاءانامأو 9 عقوتلاو جرتلل لعلو ىتتل

 تأاعو تدءارودعز وتاخو تدس>و ت::ظىهواوأ نالوه_ةم امهنالا

 ارعتاذو |ةاطذمادب زتخنظ لوة: تهءهوتاء>و هت #لاوتد>و و :

 (تنعلاب نإ كلذه.شأابواصخاش ظ

 ماقلوةث» ريكو دق رغتوه-ضف خوهمصنوهعقرؤفتوعذ ال ءداتتعنلا ْ

 ءا.شأة هن ةقرعملاو « لقاعلادب رب تررمولقاءلااديزتءأرولقاعلاديزأ]

 دهر م ءالاو هدمو دب ز ود هلا مس ماالأو تي اوانأو# رع وبلا

 فد.ضأ امومالغلاو لجرلاو < مالالاو فل الاهف ىذلا مسالاوءالؤهو هدهو

 د>اوهب صاله سا-ىقف عاش م*ا لك ةركتلاوهةعبرالا هذه نمد حاولا

 سرفلاو ل-رلاو هءاعمالا او فلالا لو :د حلصام لك هب رقنورخآ نود ظ
 (فطعلاباب] ظ

 ىت>و نك -اوالو لا واعاو مأووأو متو ءاغن اءواولا ىهو يع ف طءلافوزحوأ |
 وأ تدصن بودصنم ىلعوأ تءفر عوفرم ىلع اهعت ةطعناو عضاوملا ضةىف ا

 اد رو ور#ود.ر زماقلوة:تمز> مو زد ىلعوأ تضفخ ضو ف ىلع

 (د.كوتلا بان) ددق ملومق ملدزو و رعودب رب تدرعؤأر عو



 لقا

 (ءانسالاتاعوةرمباب) ةصاخرعشل!ىفاذاواةءك واه >وىفأو

 م. وهرع-ةخوادتنملاو هلءاف ملا مىدلالوءفلاو لءاق'ا ىهوةع.ستاعوفرملا

 تعنلاءام_ثأةعب رأوهو عوف رالعتاتلاواهتاوخأو نارتو اهئاوأوناك

 (لعافلابان) ٠١ لد.لاودكوتلاو فطءلاو
 رم هورهاط نيه-3 ىلعوهو هلءفهل-ءةروك ذملا عوفرملا مسالاوه لعافلا

 ماقوناديزلاموةيونادم رلا ماقو دز موةءودمز ماقكل وقوف ر_هاظلاو <

 دن:هموةةود:هتءاقولا>رااموقب ولاح رلاماقونوديزلاموة. و نودي زلا

 تءاقو تاد-:هلاموة:وتادنهاا|تماونادنولاموةثونادنهلاتماقو

 اموىتالغموة. وىال-غمافو كوخ أموقمو كوخ أ ماقودو: هلا موقتودونهلا

 تبدرضو ترضواتن ريضوتد ريض كلوةوةس شءانثارمذملاو « كلذ همشأ

 نيرضواون ريضوأن ريضو تد رمادو برم نم: رمضو من ريو اس6؛ رمضو
 (هلعاو ممل ىذلا لوءفلابان)

 رضكو هاوأ مذامضام لءذلا ناك ناو هلءاو هءمرك د. مل ىذلا عوذرملا مسالاودو

 ' || رهاطظى عنف لعوهو * رخ آلام حشو هلو أ ماع راضمناك ناو هرخآل ءقام

 ورعمرك» وو رع مك أودبز ترن ودي ز بريد كلوةوةر هاظلاو #» رودمو

 اج رالوءلل ارظو ثدارضو انتوا نت كالو ذو رش ءانثا ردمتلاو 5

 نيرخواويرضوانريضو تد رضو برو ند رمد و مردود
 ( ري اوادتءلا بان)

 عوفراا مسالاو هريلاوةيظفللا ل ءاوعلا نعىراعلا عوفرملا سالاوهأ دتدملا
 ادتمملاو نوءافنودب زئااوناءاقناديزا'وماقدي زكالوةوف هءلادنسملا
 انآ ىهو رةءانثارهطملاو م هركذءد_ةتامرهاظلاف « رعذمورهاط نام

 انأكلوةوحض نهو مهواء-هو ىهو وهو نئناو حن أواقناو تنأو تناو نمو ْ

 ١ و درةملاؤيدرفمري-غودرفمناة-قريجاو 5 كلذه.شأامو نوءاف نو متاق

 0 هلعاف عمل «_فلاو فرظل اور و رخملاو راح اءام-شأةعيرأدرفملاربغو مث اقدن ز أ



 م

 ف عضاوم ال ”ىفض غل ةمال_ءنوك:فءاءلاامأو 0 « لالا ثنؤملا جو ظ

 ىف ضد آل ةمال_ءنوك-:ف ةقفلا ام امأو ه عد جاو ةسسف' لا ىفوةسمحلاءامسالا ا

 نوكاامانو فذ اونوكسلا (نائمالعمز الو و ترد ا

 نوذقفذكاامأو عار ” الا عيمعلا عراضالا لءفلا ىف مز ل ةءالع نوكسف

 تايثراهعفر ىنلا لاعقالا فو رخ الا ل_دءملاعراضملا لعفلا ىقم زل ةمالع ظ

 نود
 فورح ان ب رعد مد هذو تأك رحاب ب رعد مق ةنام-5 تاب رعملا# ل هفوإ

 حجو رعسكلا 1 جم دراما شلل ( عاونأة-هبرأتاكرحنان برعبىذلاقإ

 ةعتدلاب عقرب اهلكو ُئدورخ "الضان لىابلا عرابطملا ل كيلسةلاو لاس ]!ثنوملا

 هوالث كلذ نع حرظو 3-0 نودفيل أعزختو 21 )أو ضةذوةةفلاسصنتو

 صو فرد ::الىدذلا مسالاو ريما لابس صنت اسم | ١ ا ملا جما.

 فرسىذلاو) هرخآفذح مز رخ الالتعملا عراضملا لعفلاو ةحمفلاب

 لاعفالاو هما ءاسوالاوملالاركنملاعمسوةفثتلا ( عاوفأ ةعبرأ فو رك
 ملم لاامأو د نياعفتو نولع: ”ونولعق :وتنالع_ه: ونالدقب ىهو ةسملا

 واولاب عفرم_ةملا- اما دلعي -جامأو »* ءام لاب ض تو ب ص:ةو فلالاب عذرتق

 ف الاب ب صنتوواولاب عن ةرثو ةس اهايكسألا امو 5 ءالاب ضفخو بصتنو

 اهقذص متو سس تو نودلابعفرتنةدخلا لاعتالاأ و معامل اء ضفخو

 يلاعفالا باه

 ا

 ىضاسلاف « برضاو برضيو برضوةر ماو عراضمو ضامةثالث لاعفالا
 ىدحأ هاوأق ناك اغعناوطملاو 5 ادبأ موز <رمالاو 3 اديأرخ الا وغم

 فمات كل ىحادنأ عوزرعوهو تدنأ كالوقاهعمحب عد رالادئاوزلا |

 ىحودوءجلا مالو ىك مالو كو نذاوناونأ ىهو(ةرم ع بصاوتلاف) مزاج وأأ
 رمالا م الو ملأ و ملأ وااو ( رثعةينامتمزاواو) وأو واولاوءافلانباوحاوأ

 008 ىهوئك أوامذ اواههمو نهواموناو ءامدلاو ىسهنلا ىفالو ءاعدلاو
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 | فورحو مالالاو فلالا لو- دو نيوذلاو ضفخل اب فرعي م.الاق « ىنعل

 | فورعو ماللاو فاكلاو ءاسلاوبر وىفو ىلعو نءوىلاو نءىهو ضفحا
 1 ١ ءاتوفردو ني-لاود- ةرفرعي لغغلاو د ءانلاوفا ءااوواولا ىهو ملا

 ل لبطالو ومالا لبان سسيفخي الام فر او + ةنك ا )|ثينأتلا

 تارعالابان)

 وأ اظغلاويلعةلخادلا ل ماوعلا فالتخال ماك-لارخاوأرع_.غتوه تارعالا

 عفرلا كلذ نام« ]الف و مز>و ضفخو بصنو عفر ةعد ذآذتادقأ أوءاربدقت

 مر :زيحتاو بصتلاو عفرلا كلذ نملاعذ )الود اهمف مزحالو ضف اوبصنلاو

 ايا زمهلا خامزلو ذكر جاب" +٠ »هتف ضغخالو
 نوك-:فةتهطلااماف ه نوئلاوفلالاوواولاو ةملا تامالسع عد رأ عفرال
 ا دا اوربت عؤدرفلا مسالا ف عضاومة-عبز رأى عفر الةمالع

 ةمالعن وك ةفواولاامأو 5 َّىك هرخ الصلب 7 ىذلا عراضملا لءفلاو ملا ||

 كلوخأو كوب أى هو ةساءاسالا ىوملاسلارك دما عج ىف نيء-_ضوم ىف عفرلل
 هصاخع ءاعسالا ةمنثت ىف عذر الةمالعنوكتفف لالا مأوه+لاموذو كودو كوجو

 ْ ةينثةر يع هي لص: ااذا عراضملا لعفلا ىف عفر الةمال_-ءنوكستؤ نوذلاامأو 5

 | فلالاو ةحتفلا(تامالع سو: ىصخالو) ةيطاخملا ةةزؤاريضوأ عجريعضوأ
 ةئدأث ىف بصذال ةمالعن وذ :فةحفلا امو و كيبل قو !اوةرسكلاو

 مو ب صان .اعلخداذا عراضملا لءفلاوريسكت هلا عجو ةرالا سلاف ضال

 وةسما ءاع“الافبصنا ةمالعنوذ:ف فلالا ماو ْيثهرخ ان لصتن |
 ىفبصال ةمالعنوكتفةريسكلاامأو « كلذه.ثأ امو كاحأو ءكانأتدأر
 امأوم عسجناو ةينثتلا قيصنلل ةمالعن ىك-:ةءان ءااامأو ملا 00 والا عج

 ' ميلا تايثباو عفر علا ة- خلا لاعفالا ف هنال ةمالعنو كنق نونلا قدح

 هم ةمالعنوكتف ةرسسكلاامافو هل اوءاملاو ةرسكا !!(تامالع#: ” راد صفع و١

 فرص:طاري_ك2)|ع.جو فرصنملا درةملا مسالا ف عضاو م ةثالث ىف ضفغلل
 0 2 22 ب ب بببببسلسم

ّ 



 (هجوأ ةثال'اهمفو ةكرعلا ةع-9)
 ( روهدلاق ب رطلالوالا ه>ولا)

 ةه4ا برم ,نذاهعسقف «ترملا لام علا ىقفاونا
 العممست تمص ىذلا قو« ىلع لصاحوةكرثقذو ىف

 نئاك لام لك ىفاهب ريض «. نيا.:امهْن نكي ناو

 له ادعم « ل ه> دقأم مق ىلع مق و

 هدهسق لعاب رقلا هل مو 5 هتصحتدرأنادرف لكل

 يمس ةكرتااف ناك اذا د

 بما« رسكلا ج رع ىف «برضافرمسك لاسم ىف نكي نأو

 جرخلا ءاذرا همن رضاو * ىحل_صاحرسك.ءاااذ مو

 ةمسقلا دزع ع متتلاك ناثلاو 9 8 رغلاك لوأ نال .ىاحلاو
 م« ةمنا|ىىلاثلاهحولا» ١

 نبأ هلم: لعلام هيد لاننا يداي
 ي«لئاسملا طرقتت اعلا هج ولا

 م نرشءواعبرأ هرد5 ه مقفي :الىدلاوراقءلا فو

 مهيب مق هءاعحراخو 5 معا لاسملا ىلع حس م مسد

 تاربملا نم طد رارق ىب هو + تاروال طوطخما جرذتف

 يتءامرغلا ىلع ةكرتلا ةمقج
 اموسااهف نوددلا ضرفتلف« امرغأل ةه-ف تدرأ نا

 لوالا املا ص خانت قف لي لاو ا 0
 مالا ىف نسحا هيترأو + ماعلا ىلع هادو

 م«ةيمورح الانتم) (فرصلاووخأ ندد

 مي>رلا نجلا هللا مسي
 ءاح فرحو ل ءفو مساةثالث هءاقأو عضولاب هس فملا بكرملا ظفللاءهمااكلا
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 ضعب نم مهضعب ترا م4 «© ضكءاف هل-جاونو_عناو

 م ءوأرووظال فوت « لعن اك قداس سامتلا فو

 ذخ أملف هنئار ونمدحوب « ىذلل مهنم لك-لاتارئ مث

 )ك ريشا تل !ىذفف)

 نيشاك هئاري هةمأنم « ننثالا كري شمت سوذ

 تهذدرةول ىقامال لماكو نبأ قصتك | ةيشم لك ٌتراو

 ' (انْزلاو ناعللادالوأ ثاريم)
 اد نم طقفمالا هك د انزلاوناءألا ثاريم

 (نيضرف ىو بنيئراولاف)
 ىفنأدحاول حاف نيثثا ىف. « اًتقر_ةولنادضرفاةه-و
 ” بةيسملا وت ةانتيك ٠ ةيساملا تالاف رخ” ا
 مأ ثاريملااممبالاو ترا * مال ةمومأ.ف توق اذا

 (تاعمانملا)

 ثتارولا د->1تومغالدتو ٠ ثارملا ف تاذمازملا لاه

 انءلوالا ةم-قاو راغدة « انيذلا نعمهماستقا لق
 « ١ ضن اثل مثلوال ىزصصم نمناثلاب صن فرعاف

 هيك يقلل لوأف قو ناف * هموم اماعمسقاو هلأ م

 -دقفاهتفاوءنكل 53 مسقط متاوسنث اال ص

 ىلا لكداافاهتءاس ناو »« الثام ق-فو لوأب 2

 هعقاو ا,مفثار ولا ةعمقو «هعما- ىع بريضلا لصاحو

 نكأ أوأ الت صصت ىفوف « لوأ نمثراو اوس برضا
 ىو لكوأ ن املا ظ< قذو هقرمخالا ثراو ماوس برمضاو

 هسصن ام نيذ نم هل عجاو 5 همنصن تراول لي فاش

 هعفاش عصو ىلوأ دلال عهعماملا ىذا اثت وع لء>-او
 ا



 لو

 1 ذوأ ىثنأ هبدولوم لذفأ ردعملف : كح رب موق دنعو

 ردع ايراوذ هبكع وأ 3 م ومرح نكح. نأو

 م الا وانا: فا «اذاثرالا ىوذئاقلالفكو

 كح ترانا لاذ رثأب « لعوامحرثك الا حرت نا
 هدسكعف ةرشو رع افي 0 هسأرب ةماقت_ءاىذردصف

 هلع نم هدسقتال هل هدرو « تءلااجورت هب هيأ نإ

 رآظاتو ةئوأ راكع 5 رد_ةثذا نيد هتتب لعاو

 نئاك مان دامفاو لدا « نيامتلاو قفولا قام-مثدي
 لحنا قداقاوأ اعل ا قهيرضاف# لوالاف همسدصت نكي ن-غ

 نوطسلا لقأ انارو طعآو #»* ىلصالا ىف هل ن1 ساعاو

 ثاريسملا ف_ةودلف ةلاح ىف « ثاولا مر -د-ةهيناو
 قناام دزي نامملع م.قاو 93 اقسام عضولا دع. ههاو

 (دوقفملاف)

 هلاح نايمأ اذابهقةف 5 هلام ف مسهدوةعم تءملو

 اهَقَو امهنو-ع ىذقاذا 5 هرمصالاو اد ادب ناو

 هناساذ نعستلاوأ ى هد 4# هنأ - ةاايبآلدإ توه

 نيظ# اهدا زهل ش>او * نيلصأ هل لءحا نين اكو

 (ىنالا ف)
 نيةسافاربفثاربملا ن ممر ع« ناو ىثنغلل نيلا اأو سأو

 الع قادلب ضاق هلع 5 مس وأ ةدر وذتعناو (ذر .لاف)

 اهذءد_ةةدرىفامع ىقلاو ماا داو>امهتمد ,رالاو

 اهفثوأعوقلاداةيزاقوو أةاطم اه.ثارول امسكو

 0 اله دوةقم لثمو ه ملاك ةدرنودرسالاوذ (ريسالاف)

 (ةلجنوفوكنمقز ١



|] 

 (لاو> أنام مهلو مهمكح ىف نمو عسا رلا فصلا دالوأ)

 5 مالاوهن"الوأ بلال *» ل١تنب فصلا اذىب لم

 د.ةءاف نمو ا!قفىودلاىلع « دجو نا مهنمبرقالا مدسقف

 ة-عوأ هفضل تدب نع 8 تدلل نر ةلاخ تن : . دوج

 ىودح اوذمهب رقءاوةسادنع « قر اقللاو هد ياا فو

 محر ىذ نهو هب وصعىذ نما ىع تس ولالا ىذهلا ن

 امد_قم محرىذنع نوكي « ىتناد 0 5
 هيت :ءلاواو وسان اج يما لس فعلا

 تدكر :نءالاو نالال عسلاو 0-5 نوال ن نك: ناو

 قيس داق ضنلا عملو أ * هل ”ال نوك_: ةلاخ لماذ

 معتاربلاهلاخنباو بلآ + معتذبك ةهح نالد>اىفو

 فرعا زنكلاك نودملا دعم و« ىفنا ثلا اهلو ثاثنءال
 انعا ةيد_هاحاوذهي وص - اموىسةخرسلاتذملامدسقو

 1 » محرىذ نم مولك اونو ناو

 : رمال ن نم .رقلانيب « عضو ون ر-ةهوذت تريءءاام

 الا الآ ثم ةلال نا 5 ىلع ه ك2 هل ةموياانل نبا

 قبسام ل دممسقلا نوطبلا فوم ق>الاامفةه>ىوقن 5

 تنأعرفلافلصالاتاهحاذك« تد' :”لصالاف عو رفلاددعو

 نذل اة هلو اهنا او + ن وطال ةموعمهدعب و 6

 (لملاف)
 مامتلاب ناةنساهاهتنمو ٠ ماعفصنل# ةدملقأ
 هدملا ماكلءق تدلوو « هدعلا ءاضقناب رقت مذا

 هريخ نم لغد مل لقالا دعب #ئ هريغنمناو هنروفهنم

 نمةساوترقأ امءاضةن الاب« نا قالطالدتعت ىتلاالا
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 ل اًنررغفءضلاروك ذْلاس حا اوه ت راو املدم عد ةومك

 0 ةنونأهر وكحذ # فات نا ما

 اقالا ىوذل ا : 58 . ىذا كنبرقلافالتخا فو

 بحسن انزك ذام نوط |١ ضو يبل هت اولاكسذجلا ىلع مسقاو

 (لاو>أ تسمهلو ثلاث لا فدصلا)

 اووردقتخأ ل_فودلاو « وأ قمقثلاخالا تن مهئلاث
 انعءاوت ساو م-هرقأ « امد-قو همالخأ عرف

 م-حر ىدل دلو نع اومدقو *# مم هل بصاععو رفىوقأ

 فرعءدةفالدخالاواذرمعىف 5 فاد ن ناطب لوأ ىلع مسقاو

 تخالا ناو ماللال حزلال 5 تنملاك ةثونأ هر ركحذ

 نهنلا قانا لدا ناو . الدجاني طر اعانك
 قيدسنق نيو:زلل خأتن هقتيصعتلابو ضرفلاءتفاحناو

 م.-قاف ل-هالانعو رقللو « ملسعامالا عمدت أنبا عم

 اوسه.فوم-هفمأ عورف ب ىودس يأ :الا ىحو-_بكرك ذأ

 عورفلا ف لص اتا ن- عراو * ىعورلوهءالاىف عرفدعو ْ

 ٠ (ناتلاح مهأو عسبارلا فنصلا) ا

 ماللن .٠ كج : نا هربأ ىتخأ 5 ملاكح ه © مسهعناز ْ

 ساما ةلاحلاو لاا 5 بالال لقةسو> ءالؤ ه5

 دادءّدلاىف ثاثلاو مهتو> © دام اىدل ىوقالامد ف

 ىوقلا ىعربامه.ف سدلو بأ ىوذل فعضو مالا ة# و

 نبتسك.ه.وأمالل ةلاخنع « نبوبالل ةعمد-ةنالف
 ىتداانع ة 0000-07---00 ة-دهح لكد ىوقذالام دقلد

 اود ىثزالا فعض روذ داو اووّدس امهنا و ءاوأب إلا



 ص س سس سوما ممسلا سم هصسسم مسصسصللا

 الالي

 دضلاو جرخم نم قباعذ « درلاب هلنم بدصت برضاو
 امدقتاعرسكلا م 9و امهسالا قلتخدرلا ىذ لسالا ىف

 (جماتلاف)
 طسقي امهسأف قبامو م طقست هوم اصدق نم ماوس

 مالل نانئلثو عال ثاثلاو 3 معو مأ هس اصول حو زاك
 (ماحرالاىوذتددون)

 ماهسلاو ب دصعتلا ىوذريغ « ماعرالاىوذةبار-قثر و
 ىنل“ ال_صأ مث تدملأزح « امدقو ةعب رأموهفانضأ

 مهاثف ةلؤذ ةسوع « مهدع»و ةوخأنم عرفلاو

 ظ (لاودأ تسمواولوالا فدصلا)

 تءالىأب رقالامدسقف 5 تننلا لس فان ىالالوأو

 ىقفاناو وأ: ناف ٌتراو ند د ىأىدلامد_ةاوواست ناف

 او-ةنااعمجتراوريسغا « وأ ثراولادلو لك نو-ك ىف

 فر-ءاةثونالاوأة روك ذا .قلودالال ناك قاسفت ا عم

 وأنك اناناوأ اروك ذاوناك ه ولءاو تان عو رفلا ىلع مسقاو
 اذمةلالوصالا ف تفلاذكو اذاو ىئنالا فعءضروك ذالف

 لوالا نوطءللفالت+خاىقو ه لع ورذأل ظوطح مث
 ريسسص» ام مت تانالا اد *+ روك لازرفتو |يوعقم

 لعق: ءاهتنلال اذكهو »« لء< عورفالووفل_مالل

 لدالا كاذفصوءاقبعم ه لسنلا دعب هددعل_صالاو

 نيءؤد لل طله ىنتداوم ندنتأب ىلع : ىءرةتاذق

 «لاو >أمد رآمهاوىاثا |فاصلاو

 ىلدملا كادر ىلا مي خ 00 ىلدن ىئئايد_> مسهنأل

 تاسشت مداتاو١اودسا قوه نرقالا ى << و دسأف لك !|و

 8 1 م ا سك هل سو كس رع سل 7 ميال أ حم ماك 27 22 ل ياا ا مس ص س ١ هني سن اك اع ١ ص نجا ع يبست وس ص ع ع وس مص مسه سس © نا ل مع هج عل ل مايحصع ١ ماع

 01 2022 0 10 ا ا وسل ته 12د: جا 11 77ج نا تا 0س سس مس 2



 لذي

 دخلا هذعبو رمضلاىف بريت « ىذو تايصولا جوست لص

 اهصنالا هنمنوكت ام لص هابرضاضرأ بورضملا ف ىقابلاو

 هلمكمدب سوف اهرسك نم « هلأس ا ماي تول زلوع (لوعل 0(

 َك 0 نهنم ةسعب ,رأ « لوصالا ىه عسمس حي راد

 فرب اهاوسو ناعم 5 3 رأث الث نانا هدهو

 رو راووذاعق ثوارتو * روطرم :ر.سءل|ىلا همس لوعق

 "3 ع عسىلا تارعتالث م«رشءانثاوهذرتولاب ىذلاامأ
 تنأ نر سعو اعم_سةرع ىف « تبث نيرشعو عد رأ لوءو

 (ماسقأةعب راو هودرلا)

 بصدملا د_عد ع درفلاو * بأ ارق ل وعدا

 اه ءريدتيكأ ماهسلا ىوذىلا جاهرداق صورغلاو قت :ىذلا فرص

 ,(كوألا م لا

 ىفولا لصالا ى ممهسؤر سن-# ىقك تءاحةعب رأهماسقأ
 (ىفا“ هلا مسقلا)

 ني::انامهلعجانيسدسلاو « نيسنحلا ف ماها اهاصأو

 ظ (ثلاثلا مهقلا

 دحمتا سندود_>و ناهءاع * دربال نمىأ ني-وزلا دحأو

 امسقينأ ىأنا سنحت قد: * امو ه-ضرفحرذم نمهضمأو
 اهةفاواذابج رخل كالذؤ « اهةفو برم ضاو سو رلا قؤاوو

 اهاسصأ قلت تاه ىؤفه-.ف « اهلكب رمضان كلت نياس. ناو
 (عبا رلام-قلا)

 م.وقأب ه-هقأي ه هرو-صىف ا ذبل

 قاعالف--وزو : هد->و #4 فايخالا نمناتخأ كل: و

 مهلصأ ى ردت رخل كلذ ف« مهل لصالا برضةاهاوسىفو



 ١م 1
 ل ص

 : نطفان ثان لهو ه هند «ناوفصتلامةئنثاثي ناو

 فرس سالف انياش ناو 5 اد لا 2ا,اذكهو

 ديازلا ف سقو عمسلاو تاك 5 .-> اولاربغب نذا امهدع

 هبل
 رداف ماهسو سور د ا* رق ثال-ةةلوصأ خس

 - : سسك ناو هسقاو حصا نا ىهو سو رلا بب عب رأو

 يدم ١ 3 مويس #* مهسو رتقفاو و ةذر 8

 َك زوص سنمووؤ نقر ذأ يع ناوم-_واكفهف.امت ناو

 هسيتالع 0 ءاننا اهاكوأ 5 همنا لا عج ىفىلوالا ق فول

 ندناك ربك كايف نعادت قوي ند رفلاىدحاكلث و

 دوهعملاورمدكلاب عمت رأ ن ء + اودي زر نإو فاو لاو
 ىتاءملا هيريض ل -صاحو * ىلا ؛1ىلوأف م-ممىرد

 ىماسأبامسنم-مف عارو 5 عدارف لداحو ثلاث ق

 هاقلت لصاح مهسزف « هاو_سامو اهقفاون ىنسعأ

 لوعلاىفاذؤلاعنك.ناو « لصالافهررض:ىذلاوهفذ

 2 0 نمل ا حوصتل ١ اوههانمل_صاحو ١

 (هنمد رد لك بدصت و خ مدوعتلا نمل رف لكدلام)

 ممصألا نم مسهقير 01 حي رصةلاب فرس هت درب نأو

 قا طلق لص مهسوز ىف «فول السلا ند مهماهس برضأف

 همؤساقر عن ” هزحلا ىنموط> نم هوس نب ريضاد در_فةلاما

 (ةبصولاعتا)
 كحار خا اها ىعمم نه 98 ة.صولا عب مجم درب ناو

 مسهناي هنقفاءمأه-سىفع 0 مند منا 0 ىتنامو

 امحه_تءانااو اكحوأ « ىععلا ف برص اه ةدوؤ
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 قتعملا ةمصع ةمصع

 القعاف قءدعلا نم هلت را 6# ولدا لالا وحسم

 اوةةددو هل صاع كاذوأ *» قاسم ءالولا رحاذاالا

 « (ةئرولا لك عام جاد :ءثرب نع + ؤ

 ْثَك امج وزونبالاو بالا « ثراولارو؟ ذال عاّوجا فو
 سرعلاو هلن تكنو“ « سي تائراولا ءاسسنلا قو

 اوحدق سه ذاهدجاوناك * ولو ةقةتتخأ عممالاو

 نط نوت ايسر دو .نابإزلاو ىف اللا
 (نيسس ئينراولاف)

 المح !ثرالا هل اموخم لكل ابدع ال_> عنام نود نيدسود

 ههنغلاهةدعاد- 5 ناكوأ د هد تار نوكلت ةخو

 (نيتبارقب نيثراولا ف)
 اءنعملاذأ هثرو ند » اءوجاناتءارقهن نمو

 مالا خأ و-هفاذءمو ه معنا هناك اذاإك

 بعحا

 تكلا زان تن الإ تو ١ و« بالتخالاونء-جوزلاو مالل

 1 لاق ةلاوحأ قو د ال _صهم ىذه نامرح تو

 ناخوزلا اذكحو ناوبالاو « نامر_كان لسسمل ىذلاامأ

 مور لاا نو محلا ن محو #1 م-فلا اهأ نادلولاو 3

 اواو نيجي 5 1 # و بالا ةوخاك

 ال نرد دانا ءانوت بنا ناددعءنأ

 امثع ىنأا عم 2 راك اذو 5 اربذ الادءنين”الارغم أنا

 ام-ههيزحاةفاوتد قف د امهاوساوماقب نكيناو



 ةثارولاةه>ز و نك « ةبار-ةىته> زو نمو

 )ما ا مهو ةمشسفلات امصعلا

 (لاو-أ عد ر اييلو هسقنبةبصعلا لثألا)

 طقف ىئثنالاب لدي ملك ذل-ق 5 طءض نما هسقلب ةمصع

 هو أ اهدعب وهوبأ 8 بد برأ مسمتام>

 همقنا لك 0 الاسبلا # هنأ ال وأ 7 اللا موع مث

 هبأ مم كحاب هوسقف « هنرقمك م مد_ةثل اذهان

 011 َّ باقد 2 «ء هلم تيلانبا مدقف

 ال_ءاك 0 عم ه-هدتر 5 ىل-_ءعلاف هولا ىتب مت 5

 برقأهنموهف 0 «بالاون الان | ب < نمالاو

 ىو ة.لكنبااذك بأ ىذنم# ىوقأ قش | ع ]او حالاو

 ىلعلا كل ىهاصأال مهو ر « ىلعلاملا م«قافاوواست ناو

 )م يقيديصملااتلا)

 تامصعم أد لن رمد فص ل تاوذ نهمرب هد ةمسهع

 انيمي نعنان. ناامخأ ناو أه-ع نا ن الإ تنيلدزو

 علا تفب و خالاةنبا لم 55 مهبتاذب تدل ن هلكو

 باس ىذ قدعم تف هاانكا تضصعت مل حالاب هل#عو

 (هريغ مةمصعلا ثا اثلا)

 اذك تأ: ناو تملا عمت ناك# اذاتخالاوربغعمةمدصع
 .(ةدم زل اةمصعلا)

 قألا هحو ريغأن 59 :«ناو #* قدعلاوذ باس) ةمسصع

 تبصعنم مث“ :ءملا قدع 5 سسنلابروك لا هئاضعف

 ا قادعاس متم ىت ةلاثلا 0 اسنالءالوالو

 الوأقشءلاق كلمردتد ءالولا ناك اكرتشم نا قتعلاو



 الرو

 .بتاملعلاو سهتت انفلات اوالالاوحأ

 يح اتناك اخ لا دةد ناب كبقلا قة مدت أو

 تالس لاو | اةكدو 5 بصعق نكت تنبلا عمناو

 5 ب>و هذان نم-خو #* تئرك ةقمخ 1

 برقالاق .ةشلابا.#ندزف م :بالل نيني قاو-الاامأ
 تمدق 3-1 الم_-.خأنعوا * تء«تننلا -ههقمش ثنو

 0 الإ خليك 5 هديقيعلا عم نازلل 0

 قاب مث تدصعتل تالا و عءاعطتلاةا[وىنديللادداتق

 ملأ عئملاهب أيش مسوق دم *« مل ضورفلاك: نا موااوهو

 1 خأ بردصعتد الإ 5 الام ني ةفثا عماسول لوو

 4 ردك الاج

 ءاءوا ةفعكتو « هيردك الاىف هتئرالو
 نا هال #* ست مأو دح او جوزلاو

 !هفس اح مهن دلل 5 اهقصن انف مط ىفاشلاو

 «نكرتلاو
 تقرغتسا ضو رغلا ثء> ةقمقشو توعع جوز وفامخأب مَ

 .هكحرشملا ةيلاهذدهذ « هكرئابش عم قفاشلاو
20 

 دد-ءووخأب وأنءادلو وأ هدلولا عمنك .2 نانا

 نك بأ حمةجوزلاوأ جوز« نميانلا تلنوتاؤاوتا
 « نال ا> هدول د

 دحن وتساو نرد ناو سد.« ف_سفدد>الب تدصوداس 7

 ندد بلك تادأهب نمل نالاو نك فيك نيس مالا
 5 +تاذ ىهوأةثراو «برقلاتاذ؛ىدعملاب هدو

 *«( عوج - م#



 ايان

 «تال”بالالاو>أ 9
 بدعو هاو-دقتانلاب و «بد>ود3نالا عم سدس لال

 دلولاوأ ىفلا م :باداونا « درو بدصعت ضو قدادف

 «(عس رأدحلالاو>أ)»
 نهرحابالابو قالا لدي 5 نءوهو خجلا دحلا بالا لثم

 اهل_ضعي نأ بالام | اهافجوز ومالا عسمالا

 «(تالا مالا نب لاو>أ )*
 درقناىذلل سدسأ اق ةروس# ددعلل تل ؛ذ مالاو:بامأ

 ب >أ مالا نب ع نا دل اووي بالاو نادلوو دلو

 «(ناتلاحة-وزللو ناتلاح جو رال)»#
 اهأ فصنلا هلم مهد قد ذعوو اهلدا الوان جور ع. :-د رأا

 0000 دز ترادو معك االوأة-وزلل نيسلاف

 «(تسنبالاتانيوثالث تانيلا ل اود أ

 0 هدأت نهنأو 5 تانئمالنا هلت تنمل ل

 000 لاودا ةيلص م تدنن ثيحنالاتاماذك
 ىأب نيل ةركحت ه

 تاغ لو لب هتذاح ىتلاهب +. تدصع مال غمت نكيناو
 0١ 0000 لا[ مو «االك اسدسم لانث ىلا ىوس

 اوء- فعضااهلذ معزاوه « وأخ الا نياوأاذ نول خأ
 نيمأو دب بثت 0 اننا ىذ اح اذا فدتلادناز نم

 انعاف لل «ان ضورفلاك: نا ىذا ساو

 تيما جم ايدل نو

 ذتحاف تةنأ ضورغلا نا ىأن « ىذلا هناقكراملاامأ *

 ىرح كراع نوي 1-0 قرنا ل[ نشلاب نحو

 ني-عنبابنيسخو ىأنناو « نيثثلادباز قدانا



 قرغلاكباصممهمعتنيث «- ىس نمتو ؟لعلا مدعو
 ريسخ نمةلاه- هعنك *« هريس راو سامتلالو

 مرح دعو عضرم نماهدولوم 5 مل تاعاعو تورد

 دغأاع نم هذخالأ مث 3 دوعسملا ق هدوأومىرن هو

 ازريمام أوتي هل كحرز اره هب ىلا قطناذا

 «(ة5 رثلا قس «فانصأ)«

 هبقرلا قاّمعه-:مىذلامث «ةمصعلا مث ضورف لا ىوذعمنما

 بصع نم مث قدعملا و كد نسفلاب ىلا

 اذس صعب نا ةالاو_لاىلوم « اذكك ءاعرأف درى وذم

 ىنأن باك ىوسأ ا ىلع هله 5 0 د

 نأرقملاق دام نأناذو « بدلا حصامو الوهعناكو
 ترفو ج21 هاو رخأذا 5 تدنٌتراووهف قدصت»ناو

 م ظدذم لام تدمف ثاثنع + م-هفادازو ىدوأ هلن

 *« (صورفلا)«
 دع ' رأمهر وك ذلااهاهأو ا !ىفضورفلان ا

 نمتلا نذنملوالاف معو هاو د نولعلر انالا نوع

 ناثلئلااذك ثاثلاو سد.لاوهىناثلاامأو فصنلاو عسرلاو

 مماوتاوخأوة-حوذو * مأو_فل ةسهاهاهتنمو

 «صورغلاحراتعوو
 ىحص ني هذ|نذ فمصخلاالا 5 را هلام صرف ىعم

 نميز اداو أ ضو رف ل نا تس « نم سدسلاو ةع رأن معد رلاك

 ىعرهاهمف لالا ج رمت « عوننمتر ركدقنأح:ناو
 طقف ءاح ةّدسس ن لا 75 طادخ ا هعوريغب نأ فحدذأاو ظ

 رقتسااذهابن مثلا فاهفعضو هرشءىنثانهطالتخاقعسرلاو . ا



 :مظنلا ظفد له_س هناو « لعلافصنثارملاضئارف
 هدب رغلاك ثاريملاب كى.« ىنلا ةبحرلا ترأردقو
 يئاشلاهاحن انفاينكإا . « مف ذانملا ةءيعاجلاو 5

 ناهعنلا تهدم اهربظا 5 ىلا علل ناكولاذ-سء>و

 مكعاوطظت ةمحارسلا نيم «امظني نأ ىف تعخاراملاطو

 ايمدلا ىود>دقل أهحرشو « اسر اينادأام كلف

 ىناعلل هؤوطق تندد_ةف * ىناح رك اد.سلل ىذلا ىنءأ

 لمألواهمظن تاجرا ىتح « ىل-ءالال_اووسملزألو
 ارمتشالوةنلاىففالخ نود « ارظنذلا قورامامفتدز و

 إي ل يي يي بيب بيب ب ب اا اتاتااتانسسبسبلا

 اعاطاا,ملع نمو ايدفطاب 3 اهيسقس نأ اهعهللالأسأو

 4 هذ ريلاب قاعي امو ريغلا ق-ا مب قاعتب ىتلا نيعلا »

 نيدلاىفه:هرث ىوتلال.3 + نحعلاب تةلعاووق> مدق

 تقسادقعد رأقوق>اهب# تقاعت ةكرتاها د_عامو
 بطع ناك اذا قافث اهءلع * بح هل ىذلا اذك هزيهمت
 دّوعملاف ددنع نالت ناو #ئ داولاوأ ة ورك هلسق

 عقم قكب ىذلامف هد « عنمنأام امأ ةييسلا ناك

 اضرفثرافة ةمسصو مث 8# اضرف بعص قاخ ندق

 «ثرالا باسأ

 «ثرالاعناومو

 بحت“ وأ ةرافكوا صاصق 4 بحو نال ةثاربملا عدو

 ١ نايدالا رباغث ل ةاعنم 1-0 ناسعالا ع نءاعو ط:هدرو

 0 اقاطمقرو رافكح نيدام « 00 نرادلا نيا

 ل 000170171012011 10105 2 171753775705537 77 1005754030053 1170275255

 كلا آذآ سس ا ا ااا دات يبي



 انج

 هدعاش للضف ةسراوم قراق د ١ ه_دتهانملا دق رطءاسهف

 #« لكلا ىئذحلا بانإي

 لاك_تالا ىند يدم ىتذخ < لاملا قهسىف ناي ناو

 نم_دتلاو ةم-هلابظت عع نيقلاو للقالا ىلع مدقأف

 اول فوأ نأك ارذنا * يأ ::2ا < دو ةفملا ىلع كحاو

 لدالاو ني ةيلا ىلع ناو « لس #اتاوذ م-اذكهو

 4« ىقر اوىدولاو رغْلا باي

 قر اك ع.ملا معشداحوأ * قرغوأ مده موق تءناو

 قهاز نما ةهازثرونالو * يي 55 . لو

 3 د اضاأدب دل الود ||| ذك فو تداح أم ناكمهدعو

 انديذا ثاريسملا ةدعقن 55 انذمام ل ع لوداعل انك انقر

 ل ةراشلا زو اءاصلم جل ةراخالاوزحراا وو طلاع
 ماودلا ىف معا رش اكيد ماهل ىلع هلل هنا اق

 رمدصملاف لمان امريسو « ريسصقتلا نع وفعلا هلأشأ

 500 والو ناك اهرانفعو
 ميركلا ىقطصملاىنلا ىلع « مياستلاو ةالصلا لضفأو
 بقاثملا فود رلاذل آو » ادا ان حا ع

 را.خالارباك الا ةوف_صلا « راربالا» امالا همحصو
 ةمدا رسل نيم مظن ضن ١ رفلاةصالخ)

 مدا نجلا هللا

 تعاملات ممملا ىعنا مئادلا * ثراولا مدةلا هللدس ا
 مالسالا ئه كوم 5 ءالسلاو هالصلا ل ضفأو

 صراقلاةاده عجل اول الاو» ضئارقلاب ءاح نمداسص#م

 ثاللا ىلا ىستلملا ىتتفلا 5 كلااد_.ءاددع لوقي مث



 لابو

 مسرام ع-.ةافثارباا ىوذ ىلع« مهقنت تسدأ م اهلا ىرثناو

 لازلا كءئاح برضا او قؤولاب هلمعلا فراصتخالا قد رطاساطاو

 قالا تناف لالا فهن رضاو# قفاوىذلا ىقفولاىلا ددراو

 ارااجرطاو قا ليبس عمت اف«. اربد وأ[ دساوأ ىفح ناكنأ

 ساااد_:ءىح اىفاهنأو 5 سامح أ ىل عرسك. ل)اىرثناو

 ماك>الا رهاملا اهفرعي ف ما اند ةعدرأىف سمحت

 تدحاصم قواو مولعلو #* بسانمهد سعد نم لتانف

 فراعلا نهلمصفت نعش «*« تااندلا نياسملا عدارلاو

 اديازلا نممسانملا نم دخو #« !ادحاو نيلثامملانم فن َ

 ا اصلا يهنأ ءكاذر كلساو « قفاوملا ىف قفولا عيب برضاو
 نهادنالوىلاٌ ا ىفهبرضاو »* نام الاد علا عجل خو

 هنع عد رتنأ تيدهرذحاو 5 هلا مهلا هرج كاذو

 ال طتامو مطناامصحأو «الصأتىذلا ل صالا ىف هب رضاو
 حيصفلاو محتالاهف رعت يمص اذا مسقلاو همعء-فاو

 لمعلان هل ادم ىلع ىفأب « لج باس انم هذيك

 فناكحوعفنيءاد عنقأو « فايتءاالو 318 وطن ريغ نم

 يب هحمانملا باج

 همهسافرعاوبأ 4| كفا # هعمقلا ل بقوحآ تعناو

 امدق اعف لم_هغتل انيردو اك ىرخأ ةل سم هل لعحاو

 مح دقا ذهب قفولا ىلا عجراف « م 93 : اهماع تسل ن ١:ناو

 اماءاهقفو تدل هدشل *َ نافل تاققاو ناذ رظداو

 هقفاوماس تيب نكت لنا ب هقدر ادلا ىفاههدجوأ هيرضاو

 ه-ءالعاوقفوىفوأب رك 5 هسمل اهلا عج ف مهس لك و

 ما او-ةفوفوأ برضت #* ماهدلا قدر حالا وعنا



 ا اهمال غةمأ ريف لاف «ب اهماتامهومأوبوز هه

 ْ هي رج اهفرسقت نأن ىهو + هيردك الانحاصأب فرت

 هللا ضورفلابلوهت ىتح ههل سدسلاواها فصنلا ضرفف
 همطانركشاوهظفحاف ىضماكه هءءاقملاىلا نادو-هد مث

 «باسحت باب >
 باو_صلاىلا هب ىدتوتل « باسس# | ةؤر_ءمدرتناو

 اليدنيصأتلاو عيمصتلا هلو * الم_صفتلا و ةهمقلا ىف رعتو
 لهاذ. | عظة نع نا:الو 5 لان 1اىلوصالاج رساف

 لو__ءتدق نوهتمدثاللل لوصأ ةءمس نوهناف 5

 مال_ناالواهو رعد لوعال 5 ماك ةهعمرأاهدعو

 ارشعىنثانمعد راو ثاثلاو * ىرب مهمسأ دس نم سدسلاف

 سدح |هيف قداصلا هلصأق «ء سدس ادملا مدنا نمئثلاو

 انو_عجأب اسس #4 ١|ف رعت انو رسع اعيش هدم ,رأ

 لوس اهو نقيترتكنرا, ب لو سالا هناا كل كاف
 هرهم-ُبمدقو رعمهرو-صق د هرمزعلا دةعةْ تسلا ءامدو

 رشءعمسملاادارفالوعلا ىف ع رثالاب اسرملت ىتلا قلتو
 لو_ةأاع لاف هنمش « لوعدق ثلاثلادهءلاو
 نانثا مهمكحىفام-هاصأ « نافصتلاوأ قاملاو فصنلاو
 نونسمةعب رأن م عد رلاو 5 نوكحب,ةثالث نمثاثلاو

 همئاثلا لوصالا ىهدد-و 5 هداك نذ ناكنانهثلاو

 مسقاو ايف حتلا كلا مث م لعافاوماعلوعل لة ديال
 : رباسسك الد وظن لرثذ ه« حصن اها_صأ نم نك: ناو

 اهلو-ءنم الئاءوأ اليكم « اهاصأ نمدم مسالك طعأف

 «ماهلابابد ||



 لة

 ارهاظو اذطان ن نمسصع « امذاح ن-هاخأ نم ناو

 تسلا قهقوذوأهلثمن م * بدمعلاب حالا نبا س دلو

 مي ةكرتشملاب ا,

 اشثاثلا او زاح ماللةو-خاو 2ع 2 وامأواحوز زد #ةناو

 بهنلا ضرغ.لام ااوقرغتساوو بأو او مالا ظيأةوتاو

 مدلا قار مهانأ ل_ءحاو »« مالو_اكح مهولءحاف

 هكرتذملاةلأس ملا هذ وذ « هك رتلا تاثةوخالا ىلع مدقاو

 «هوالاودحا باي»

 اندءوذاةو+الاود_كاى + انددااعن الاىددتدنو

 اعجتاهاكل ا ىثاو> عجاو# ا! كلا ] ةةاامو د قلأق
 ناز -ةلاىلع عا منا 5 لاو>أوذد ناب ملعاو

 ىذالاب هسرلعمسقلا دعبول 5 اذا نمفةو الا مس نأقد

 الزانده-دع ةم.ةلأي ناكنا د ءاكامإ+ ذأ هرادق

 ماهفتسا نع ىاضب أب عذأو 5 ماهسوذ لانه نكمل نا

 قازرالاو ضو رفلاىوذدعب « قاسلاث ا” نأ ةراثو

 هجازملاب كاذنعهبصقنت .«  هساقملاتزاك اماذا اذ_ه
 لاح الزاد _:ءسلو * لالا سد_.ىذخأي ةراثو

 3 او همه_سىخأل ثم « مسقلاد_:عشانالا عموهو
 اومصبامأ لالا ثاث لد « انومعحالف مالاعس مالا

 دادحالا عم مالا ىتب ضفراو يدادعألا ىدل بالا ىن ب س>او

 دك ادعو كج مف كولد + دعل ادهن ةوخالا ىلع >او

 داشرالا رهاط ل دهب كح « دادحالاب ةوخالا ىنب طقساو

 يةيردك الاباب»
 اهلك ةلأس اد عاهف « اهلدحلا عم ضرفالتخالاو



 «تفتدصعتلا باب ع ْ

 تبدصم زدوملو 3 لك «تدص» لاف عرشت نأ ق>و

 ىاو 1 اوأتانار_ةلانم *« لاعملا لك ز رحأ نم لكس

 هل_ضفلاةن ودعلاوخأو ف «هلضرفلادع لضفي امناكو

 ذعبلاو هب رق داةءنالاو ويا 4 اد> ود اوبالاك

 ماعنالا ىذ قّعملا دم_بلاو « ماعالاو خالانءاوخالاو

 أهرعمو ركذأاانكف # أع مهوب ادوحودو

 تدصنالو ط-نم ثرالاف «ىبن :رقلا عمىدعمل |ىذلامو

 تيقلاز ايل الزب اقرا 5 .بأو مالعااوالاو 5
 ثتاري-ملا ف نها. صعب « تانالاعم خالاونبالاو

 تامصعم نوعم نيف «* تاني: كج: ةهاتاوخالاو

 هراسقرلا دعت تنمىىااالا *“ ه.هعارطءاستلا ف سدلو

 م« بابا

 ثال_ثلا هلاو-أ ىف بالا ثارنملا نعبوهحم داو

 ههعشأام سقو همهفاقمالاب هي- لكن متادحلا| ااطةستو

 الدعم ملا ك- 4| نع م القني الايننالا نسا اذكهو

 اشوراك ىلدالا 1 # انشلانةوخالا طا ةقو

 ناد>ولاوع.جماهمقنامس « اوناك فيك نينءلاىددوأ
 طاشحا ىلع هه-هقاقدحاب « طاقسالابمالازبال_ضفيو
 .٠ ىلدزىل ل ةناناد-و واعج »+ نءالا تان و]تاندلاب و

 ىنئاب نقلا تاتا انا « ىتمنطقسنبالا تاني مث
 و او ناالاداو نم ٠ ركحذلا نوم_صعاذاالا

 تاهحلا نمنرفلا/ يادي ع١ قالا ةاوسعالا نولثو
 امك اوملا بالا دالوأنطةسأ« انفاو نوضرف نذسخأ اذا
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 ظ7ُُْ لس سى للىلىلىصْإْ 6ْسىلا ا آت آئش 2 5 بيبي ب -ب-ب-تنللللاا

 روط ملا ضو أ دق كهف 2 00 دلاو تانالا ىو-سو

 م« يدا بانط
 لاو د-->ونرا تفنمت ماوس «ددعلا نم ةعبس صرف سدس

 1 ماع مالادلوو « هدحلا مث نبالا تن تالاو

 دمصأا لو رم :مالا اذكهو « دلولاعم هقت--.بالاف
 ىذ_ةد- و هرئاوفق, لازام « ىذلانالادلو عسماذ هو

 نيه سةفتءملاةوخأنم * ني مالا عم ءاض: أ اهآوهو

 هد سو ةهسصءامزو->ىف *« هدةقدنعمالا ل_:هدحناو

 هوساوهوبرقلا فمهئوكل ٠ هوخا كانه ناكحاذاالا
 ثرتد_#اعم ثاثالمالاف « ثر بو زام_هعم ناونأوأ
 تأومأو تنملاة وزو 5 تالايابه تش شل اذكفو

 تالاف ناسدملا لذكم 5 ناينع موماحو هماحو

 ىدذةعالاث تملا :تيناك قاذا سل اذعأت :نبالا تنبو

 « 2 تالداىخأا ني والاب «ىتلاتخالاعمت الا اذكهو
 بأو مالت ناك ةدحاو «بسنلا فةدح صرف سدسأاو

 ىشال هدار_فاىف طرشلاو « اننمدلا لاش. مالا دلوو

 تائراو ن-هاك نكحو ٠ تاد-ما!تسنىواستناو
 هيعرشلا ةلداعلاةوسقلا ف « هيوسلاب نون سد لاف
 تدءاساسدل بو ىدعت بأ مأ .« تءح مالىف 01 ناو

 ناصودنهلعاا لهأستك ىف« نالوا كلاب نكت ناو
 متلا ىلع لح !قفتاو ه علا ىلعىدعبلا طق:ال

 ثراول ان م ظاهلاه * ُثراو ريع. تادأ نملكو
 ىسح ىللةفىلوالا بهذا ىف ب لا تا :ىدعملا طقستو

 ضو*عالو لاك ثار علم #9* صو رولا ويست حان ذر



 لير

 دالوالا نم ىننالاو جيوزلا « دا ع
 ىتفملك تهذمىف تخالاو * تنبلا دققدنءنءالاتشب و

 بصعم نءنهدارفن ادع 3 بالا نمىتلا تالا اهدعن و

 م سب رلابابلا»
 هعنمدقنم ة>وزلادلو نم «هعمناك ناحوزلا صرف عدرلاو
 اردقا_ءةدالوالا مدععم هو « انك اذا ةحوز لك اوهو

 دلولا اركذ فل اوةلااندّدعا تمحو دلّ : ني-ةمل ادالوأرك ذو

 م« نعل باد

 تالا عموأ ىنيلاعم « تاحو زلاوة>وْرالنمثلاو
 م-هذاف اطرش عن ا نظ:الو #2 مل ا نيذملادالوأ عموأ

 م« نيثلثلا با

 ان ونعدازام ه اعجتانملل ناشثلثلاو

 نهذلا قاص مهفىل اقم مهفأف# نءالإتانمل كلذك وهو

 دسينعلاو رازحالا ب ذو »+ يراك ندخزالوهو

 بت اذهل عاف بالوأ « بآومال نكحاذا اذه

 مب ثاثلا بابو
 ددعود عج ةوخالانمالو 5 دلوال ث.> مالا ضرف ثاثلاو

 ثتانالاك ه-هذروذ نلاوح 0 تالثوأنبةنثوأ نياك

 هتةندءك ثا هلااهضرفف وه هند وأ هعمننا ن .االو

 بدرع اهل ىف ةأانأ| ثاثؤ 9 جوزن كج.ناو

 انين ملا ا * اد_ءاصفةدحو .هرز :عماذة هو

 نيم رهف مالادلو نم نيشان هلا رهو

 دازهاو_بامف يح « اودازوأاو رركح نااذكهو
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 | 0١ يئاشلاءاضد فو ااسال « ىبانلا عابتاب ىلوأناكف 0
 زاغلالا  -صونعأ ريسم « زاحانعلوقلاه.ف كايف

 #تاريلابابسأب ابا 0
 هئار ولاهي ردءفب لكح هى هنالثئىر ولا ثارممب اما

 تس راوأل نهد_هرام #5 مستو هءالوو حاكم ىهو

 «ثرالا عناومبا)
 ثتالد لاع نم هد_د>او ي تارمملا ن نمصخشلا عني و

 نيقءلاك كم | سلق مهفاد# نتالمار نك وفقر

 م« لاحرلا ن منيثار ولا بان
 هرهدش# ةفو رغم مهو اه*أ 2 هرمدنع لاح م نوبراولاو

 ال-ءناو هلد-هلاو بالاو ه الْزئام-هم نءالا نباو نيالا
 ان آرسقلا هرهللالْزنأ دق +« اناك تاسهحلا ىأنم خالاو

 بذكملاب سدأ الاسم عما 55 تالان ا

 4 ءذتلاو زاكيالاىذلر دشاف « هسأ نءمم-لانباوم- لاو

 ءالؤ_هروكحزااةاء-4خ « ءالولاوذق-:ءلاو جوزلاو
 يءاسنلا نمتانارولا باب 2

 عرشلا نهري ءىثنأ طعن مل عبس ءاسنلا نم تائراولاو
 هقرعمو هد_ب>وةحوز و * هع سم م و نباتا وتد

 تدان نهتددع هذ هجيف مان اولا نمسا

 4« ىلع" هللا اك ىفةردقملا ضورفلابابإ

 |وي-3 م ىلع سدصعتو ضرف 5 امهناعوثرالا أب , 1-ءاو

 هتملااهاوسترالا ف صرفال د هتس امك ]| صن قش رغلاف

 عرشلا صنب سد.سلاو ثاثل او« ا رلا ف دن مث عن روفصت
 ماما طذاخ لكحو ظودحاف »*“ مامدلا اهدهو ناشثلثلاو

 00-0 0 0 3 © ى م



 ْ ,ىردامو»«لالملاىلا ىدؤي ال ,وطتىغلاهبف-هلاوقالا باب رأر ذيانكفا ا

 اروهسملوقل ان 59 ,ملاع رفولاوعلا مهلا هل كر ضرغل كالذانل ءذاا انا

 لمأتلاهرهظرام كلذرمغوأ «*داوس مهولا ىلعهملا ىزعدة ناكوأ « ءانركذ نع

 ارصتةمكنودقوي رث_.مرذ.مل> رى أ, نأالا,هالاهرسعءتمه:هناصقنلا ||

 هللا عد أنيذلا عمر هللا اذ اهح يأ ماد نس اهلا ف اذصأو «اق.ة> دم املا عاونأب

 ||« اقف راو نانجو نيحئاصلاوءا دكا ونيقيدصلاو نييشنلا نمموماع

 | ماسة ناكوىلاعت هللا هجر فصلا لاقءدحو هللدحلاو لكولا م اوهللا اذلس>و

 ١ ريع هن امعم هسو نع يوقع مأو د الر >أىف هضاس

 . ةهالصصلاو 0 سورا ىةمدرهاط را شا

 ٌ 9 لس و هيلع هلبا ىكص دهم اث دس دعب ىنالزم ىلعمالسأ و

 #يضُت ارقلا مع ىف ةيمح رلا نم

 4« م>رلا نجرلا هللا مس ج
 ىلاعت امد رد-ج ركحد, الا دقلا ملقا كاع لوأ

 ىهمعلات اقلا نعول هءادج ع امام ىلع شددب #او

 مال الاهلنيد ىبنىلع 5 مال_تلاودعبةال صلامث

 هدو هع نم هلاو هه هب دلو ماخ د_ع

 هنابالا نم انن.خاوت اميذ هناعالا امان لاو
 مرخلا هان كاذناك ذا «ىذر ةلادب زم امالا٠ هذه نع

 يعدد _لاةلامىلوأو هك « ىتامربخ السلا نااط

 العلا لك دتعهنق عاشدق 5 اميصوص رلعلا اذهنأو

 دح ويداكب. ال ىت -> صرالاىف 8 دفن لعلوأ هنأ 0

 ْ كاملا ماخ هاسحاع يه هلانمال صخادبز نأو

 هم ك.هانو دب ز كضرفأ # اه.منمهإ_ ضفىف هلو-ق نم



 نمو رافغتسالا كرت ت>ونالر افغتساىل اانرافغمسا جامدحاو كرءلءالف هموم

 ا هنأق كار اوا.هتمناكناوا اره علا تفعنا و لعاىدرو لالا 9
 مهللاو لست أملك لام نس هلاك الدو رة ان تلن نا ناظر

 هال 2 اقل ة ا

 ركذاوكن رتةمهفن طوذقلوأتاوفلاة أكو تاذالا مذاهركذ تؤ لسكوأ
 مزعو عالقالاب قةحتو مدخلا ى هو ا كار يالا ذعر رشم

 اريغ_صولو بندنءاوضقن دعب وو حدو كر مك نا كلرادتودوءءالنأ' ِ

 0000001 3 9 تنور وهما د ءارتك و 6 لعزارصالا م ظ ظ
 لالا رمأ ةثلاث' ل_سغب أ كشر ئذوتدملا ف ىتب وحلا لاق مث نمو سماد ظ
 ىهوردق هلردقد.هلاس سأل 11 قلد راو لا عن هنبا وردتي عقاولكو ْ

 مغ ستكمدرعلاو ب تكمرمغقلاخ هلل عاد ل الال دلل طصت هدعاطتسا ْ

 لراقتةيدوجو فص معلا ناو نيدضال ملصت الةردقلا نا عمسلا مث نمو قلاخ ||
 باستكالانو راو لكوتلا موق حرو ةكاملاو مدعل اال نيدضلا لباقت ةردقلا ||

 عودي رخل اةدارا ل مق مث نمو رات ءاوهو سانا فالت+ء ابن الةةالا ثلاثو

 نع طاط ادب رلاة يعاد عمبامسسالا كولسو ة.هخ ةوهشبامسالا ةدعاد

 نامسالا . 1 انا ناقل أ .دقوةءلعلاةو رذلا||

 هنال-«:ونيذهن ء ته: قفولاو لكوتلاةر وص ىف نهامتلا ءلسكلانوأ
 دقو« ىلاعتو هناك هللا ديرب نأ الا كلذ ان طعانعقت , الودي رامالا نوي ال

 ن_.الا نساح|نمىت الا «اىداناذ اهمالك ع ممملا الع عماوملا عجأ|
 ظ اعودرمو اعوذ الو هلضةاعوطقم الاعوضو هواعواعوم< ىعالا هرظ.د ءاك ْ

 كاباو «هريغا,مق فل امخاماوسال هيارامع طفح ك اعقب عوق امنامزلا ممه نع أ

 لك ىقفهراصتخا ناكما نظت نأوأ «هركفلاولمأتلا ل.ةئثراكن ايرداستنأ ||
 ريهاشمىفةر رقم اهنوأ لاما « ناد : احالا ضعد ىف ةلدالاانرك ذاع رفع: هرددرذ ْ

 أأ| اعرو «نيتملارظنلاهحرذك؛ام كلذ :ريغو أةدارغلو أ« مب الهحو ىلعستكلا ||



 |الفناض.قتلاامأ فال فالخض نب د_ذااك ناعم <الئلثملا ناو نيم ظ
 جاتدم ىق ةابلاناو هبىوأ سدأ ن . مملاقرطد>|ناو ناعفترمالو ناعمتحي

 تود 4 اوان اكمالارت يملا ىلارثالا حابس از + نال عىنبنيو تبدسأاىلا

 عطسلا لةناك لاولاوقأ ىهوتود 21 *:ناكمالاوأ ةلعاآز-اههوأ

 دعني دو-ومد«د لءقو هم ةىوغا نهر هاظلا مطسال سام ااىواع 1 نطاملا

 نيعسجلا نو ةدهدا ارااو رثاح الح او ءالخل اوهو ضورغم دعب لمقو م 2

 ىنا.->الو مدح سدلرهوج ل-.ةنامزلاوامهسأ_ءام امهنددالو ناسا :ال
 رادةمل-.ةورانأ !لدحع ركرح لقف ضرع ىل_.قوراسونلا لدءمكلذ لءقو

 لخادت عئتعو ماهب الل ةلازا مول ءددجتملموهومد ددتمةنرقمراتغناوةكرحلا

 صارعالا نم متابع رهو او ضارعالا عمن ءرهو ولو ماسحالا

 حيشالاهافو را كلو ان ل نر 8 ريد ال !لاقلولءلاو4.هانةمداعنالاو

 قافوف نثر ةرملا ان | :ليل رع و تداك نالت انو اولطمأ أهمقعب م مالا

 600 ريا رركذ نبا لاقو فواسعملا فمامالا خخ كاومامالااهريدحةذللا]
 اوملالاهلاقي واهموزل م كاردالا نا 4 و مسالملا كاردال -.هوملالا نم

 قهدو>و وىُدَدَقَت نااما هن راذنال نكموأ عيتموأ ت>اواما لقسعلاهر وص

 ذادسالالاقو ةفرعملاتا نادل( 10و تع 9 : الوأ همدعوأ جراخا

 ىلاد_هصقلانمهر 4 اماماو كر وق نءاو راظذ !(لوأ ىذاقلاوامأ!ىدؤملار ظل |

 نءواملاعمىلا دلو رومالافا فس نعاهبأب ربة.ءالاسفنلاوذو رظنلا

 ا

 ا ممل او رمال ىلا يدان احرو فاقت هم رقنو هد معمار وصت هب زر فرع |

 ظ ءاوهذ-كاواهب سطس ىلاهدب وهريصن وهعه- ناكفءالومهمحاق فتحاوا

 لو- قوف ل_ن<ةىل ام م : الذم-وأاءىلدو هذاعأ هىذاعّةسا ناوداطعأ هل أس نأ ا

 ١ اطذسو أ اضرواداس دوا ا نيةراسمل' 3 رت لخدب ونءاهاحلإ ظ

|| 
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 ةفص ىلع هعاقباالدعوقو تدشخ ناو نجرلان رلا نم هناورداءفارو ءامناكناق || ا

 عرشلاب هنزغرمأ كلر طخ اذاوأ مدحت >وأ| معنو ةواقشو أ ةداعسوادعب وأأ يرق



 5م

 || لى ندالقسفلاو كاز هناددارت نكت مناف هارت ثان" اكهللا دمعت نأ ناس>الاو
 نا اماوةنحلا خدي مث تقاعي نأاماةدءدشلا ت<اقسافانمومتءملاوناسعالا

 قطغملاد# هللابدم>ءالوأو عفاش ل وأو ةعافشلا عموأ هللا لضفد رج حماتسي
 قوندنلاتومدءبةنقأب سفنلاو هلخانالا د ح |توءالو و هلع هلل | ىلض

 تثذلا تف وادب أ ىنفتالروظالا ومامالا اغيشلا لاقدد رثةمايقلادنعاهت انف
 د اريلعماك-تلحو رلاةقرةحو ثددح ا لوأت و ىلب حصا ىفزملا لاق نالوق

 نوهتنبالو ىرعشةلا لاق ق>ءاماوالا تاماركو اهنع كف مل-كوميلعهللا لص
 ]| ىلغج ورحل ازّو الو هل_.ةلا لهأ نما دحر فك نالو دلاو نوددلوو ىلا

 ْ ق١ نازيملاوطا اريهااوزرشخم اونيكلملالاوسورب#لا باذعن أ دةّتعتو ن اطلس /!

 الو طغمولو مامابصن سانلا ىلع او مو“ م ناز وام قرات لاو ة:ك او

 1 ريخ نا دقّمعنو قح م ادعالا دعب ىنامهجلا داعملاو ئدهناه-+برأا ىلع بحالو

 : ءارمأ ىلعف نايف روعف :«تةءاخركب وأ هوم ال أمين دعب ةمالا

 [ 8 نا ودب تةذفام لكن مسد اة هارب و ناعدسأ» جذع هللأ ىضرنة هوم ا

 ةفشحانأو اك )اموجيفاشلان أون روحأم لك ]!ىرتوةياصلا ند ىرح

 نهىده ىلع نيإسم |ةعأرت اسودوادو قد“ اوىعازوالاودجأو سىدئايقسلاو

 ظ دينحلا خشلا قر رطناو مدقمةن_ىلا ىفماما ىرعشالا نس ايأ ناو مهبر
 هنيعىتلادو>و نا هالا هدو رعم عفنت وهلو-رطن المو موقم ند رطهمدصو

 ظ ىلعاذكو تدان'الو تادالو د سدل مودا ؟ تا ا

 ] ءرملا ناو ةمفم ةونىلاعت هللا ءاعمأ ناو ىعدملا مالا ناو مهر كندر + الا

 ىلاسعت هللانذامعلاو ةَءاَحلا ءوسنم ادو-خىلاعت هللا ءاسثتا ن هقمانألوقي

 صو هذا لك لاانأ_هملاراشملا ناو جارد أ ارفاكا اذالم ناو لاحت | ىناكشال

 نيد ةط_ساوالىأ لاحال هناو ثنا از الذلاءز 4 اوهو در_ةلارهو اناو

 رومأتافاضالاو فسنلا ناو ني هرحا ماهاو ىك اةالاو المخ مودءملاودو>وملا

 ل-< الون از قء.الو ضرعلاب عوقب الضرعلا ناو ةيدو>والذ رامتعا



 اها

 | جات-ارمغنمملاعلااذهثدحأ مثاواالو رطقالوناكمالو نامزالودهجت ا!
 ئش هلك سدد ربا1لاعق ثداح هناذ ىفهعادتءاب تد< ملهعرتخاامءاشولو ْ

 لكدل ةيردؤو تاملكوت اشرح ١ > مول عم لك- |لماش هلع هنمدرشوهريخردقلا ا

 هناعم أب لزنمل هانممالو قدس عهواةيالفالاموددا رانوكي هنا !ءامرودقم

 صقنلان ءهي زنءلاوأ ةداراود امحو معو ةر دق نم هلءفارماع ل دامهناذتافصو '

 رهاظدقّعن تاغصلا ن نم ةنسلاو باكا فحم اموءا يو ما اكورصم وعم“ نم

 عم نب هزنم ضوءن مأآلوؤن أاذمعأ فانا مث لكدملا عاصم د تعدزتنو ىتعملا

 ال ةَقمقحل ا ىلع ىولذع :رغهمااكن أ رقلا حدي ال هل مصعت |: اه> نا ىلع مهقافن ١

 ةعاظلا ىلعسثب اندم ا ورةمانرودصو ظوفةانقحاصم ف بوةكمزاخملا

 عيطملا بي دعت و ىدأع ءلاةدانا هلو ةمصعملا ىلع ارشلاربغر ةخننأالا تقاعيو

 ةماستلا مون نودمْوملا هارب /ظأ ايدفسصو لسد و لافطالاو باودلامالب اوأأأ
 ادمعسلزالا ىف همم ن نءديعسأامانملا قوأل ءدلا أدب و ر ارو لهفاءءءاو

 لازامركدو ا فل لع نمونالدبئيالمث هسكع قشلاو

 ءاشولورفك-ل!هدامعل ىذ بالف ةدارالاو ه5 دثملاريغةم ل اواضرلاواضرلا نيهدأ]]

 لال شالاوذي اذهلاةدبباما اوعي عفتنيام قز رلاوقاز رلاوههولءذامكءرأأ
 ىلا ةمعادلاوةردقل |قاخقيفوءلاوناعال اوهوءاد_ةهالاولال_ضلا قا

 هدذع عقب امعطالاو هدض نالذخل او ةءاطلا قاسخ م_مرحلا ماما للاقو ةعاطلا

 0 ةمهاملاوباقلا ىفةلالضااىاخةنك الاوع.طلاو ماو وةرخأ دمعل احالص
 تا ارهناملا تارهعملاب هل رىلاه:برلا لسدأ ةبكرمتن اك نا اهات ةلوع ٠

 نقع انااا توعبملانييدتلا اخ هنأ سو هيلع هللا ىلص اد_ م صخو
 3 7 ومال_لامملع ةكثالملا مش ءايدنالا دعب ونيملاعلا عج ىلع لضفملا ]|

 ىوعدلا ىدلاو هبضراعملام ع عم ىد تل اينو رقد داعلل قراخرعأ

 لهو رداقلا نمنبت داوي ظفاتلا عمالا ريعد الو باقلا قيدصت ناعالاو

 ناسعالا عمالاريّعت الو حراوحا لاعأ مالسالاو ددرت بف :رطشوأ طرش ظفلتلا

 (عومجم -2)
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 ًاراتغإا وكام لوضفملا دملقت (ةلآسم) لاؤسلا دمعي له ةثداحما كل: هل قت نأ ٠ْ
 دمدعا ناءجرالان ءثصصلا تمل مث نمو | ابواسموأال_ضاو هد تعزو

 ديلقت زوو عدالا ىفاعر ءحارلا ىوفالع ارلاو نمت مهتمد>|و نا -رأأ

 دهت# نعول: ناىدنولالافاوءءار وى ادقفنااهئلاثوماملالاوالخ تدملا||

 هلادعلاو ل_لايور اهّْشان نظوأ ةءلهالابفرعنمءاتفتساز و<وه.ىهذهىأ]ا
 الت ال_هاعملا ف ضاق ىتةءالل_ءقواضاقولو نودفتسسمسالاوهءاصتناوأ|

 دحاولاريضو هلا دءلارهاظر ءافتك الاو هلع نءث حلا بو>و هءالاولوهلا ||

 (ةلأم) ادهخ نكح. لنا هنا هءلع مئاداكزتسا هذ أم نع هلا .ىناءالوأ|
 ا الاد « منا ميج ريلاو ع رفملا ىلع رداةالز وع ْ

 الارداق نك :مناواهعبا رود عملا م دعدتعءاهملاث و هدقتعا اوه أم ىلع ءماط

 ديعلاق.ةدنبالو اعاطم هللا 1 :م نءنامزلاولخز ودب ولةانهنا

 ظ لوة.ياعلا لعاذاو هعودو ثد“, ملرأت لاو دءاوقلا لزلرر نامزلا عادت ملام /

 قعو رشااب لل_ةوءاتؤالادره 0 رلا هل نسداق د عمم

 حالصلان نا اقر همدص ه سفن ىف عقو نا نامل |لاقو همْزتلا نال ةو لدحعلا

 بح هناورخآ م يفءزا > م“الاوا «.خيربخت دجوناورخآت ةمدحوت نا ا

 مح رأهداقدعا ىف سلا جدني منان واسموأ ح رأهدةّتعي يعم بهذم مازتلا

 صخرلا ع7 مقل عسل :ةء هنا مصالاو هىل» 83 لا ضء,ىفزودالا هدام هن هعوحو رخ ىف ئ

 لءقو ندلا لوصأ ىفد ماد !اىف فات!( ةلأسم) ىزو رااق<ءاونأ ف لاةوأ|
 هباء بو ذكمئريشقلا لاقو دلقملا ن 0 ىر»الا نءو مارح همقر طفلا[

 س الف مهووأ ك_.ثلاة>ا عمةعحرب رغب ريغلالوقلاذخأ ناكنا ق.ةعلاو ٍ

 عناص هلو ث د_هعملاعلا نب هدقع مزح م :اهىلالاالخ ىفكسف ذامز> ناكتاو ا
 مد ىل اع هللاو د وب همست الو مق ا ىذلا يا اد_>اولاو ند اولا هللا 1 1

 ةمول_عمتسدل نوةةحملا لات أ !ةىارثاسل هما اذع هتةلقح هدوولءادتءالاا

 || لري ص رءالورهوحالو مسح :سدلةرخ ا الاى اع ن نيل هاوفاثاوت“ 3 ا
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 / 0 دولا هعناو 0 عقب .ملاهئلاتو عقوهنأوةالوللاه_ماخو

 1 كيران ادار لق م ناك أ نا ةرافاظ ونقش مهلا ال ىريتعل و

 | نباود تو فسوبوب أو ىضاقلاو خيش لاقفا همف عطاقال ىتلا هلأ ملاامأ بوصم

 ا 4: دام |١لاقودوتلان ظا مس.انهسا كح نالوالا لاق مث تصمد مدع لك جرس

 ا ا ءايتنالا» انتا اك الاداوت(باصأ واق ث نمو هب ناك-ا كولام كانو

 أ لو داوت>الا لم ك> ىلاعت هللاو داو بدصللا نأروه لل اقادو حدتلاو

 ١ لل ملأ ءالٌةطدع ناو هدراصابفاكم هناو ةرامأ ه.لعن أ جدعلاو هءلع ىلا ]دال

 اه. ودعا ط اقام .ف ىبلا ةمْثْرحاامأر جود
 (ٍ فالعا لعر .ةوافاوو دحاو

 ْ قمح اضةدب الل 6 أسم)افادو أد مع رسصق ى مو عدالا ىلعُن طذلا مثأي الو

 تال ->وأ اساقولواءاحار هاطوأ انصأ كفل اخ ناو اقاوو تاب دامت>الا

 1 ريغب ب وربوأ د :صنز و < ثء>.رءداةمريغ هءاما صد فال ؟>وأ هدامت>ا

 ْ نكهو هماماداهت-ارع_غَب داما اًذكو هملعاهع ردت عدالاو هداهتجارمغت مث ىلو

 ١ رغب نا فاد م! نعذهالو هلومعمضقن الو فاك | ىنفتسملا لءأ هداهم اريغت

 ْ توذن وباو هوهفءا 5 ا ل ناقين نازو< ( هلأ م) عطاقلال

 ١ ع وقولا ىف لءةوزاوا ىف ل. ءىمأ اك وَلا ىع“:وأمعرم هاكردم

 ا 1 د ءاعد ىو عقب ن ادا م ملاءلا نود ىنللز و<ىلاعم_بلانبا لاقو

 ردم رع نم لوةلادخاد ءاَقَلا ( ةلأم)ددرتر وم ار امتخا
 ا مزل» وهل-ءلدؤ

 | 42 اوقلا فداةتلافادسالا عن مو هداوتسا دعت سمت طرغشي ل قو دمت اربع

 ْ د[ لاهءاعمرعت داتا كين |ناطاماادوتدع نكي ناو ملاعداقبالل-ةو

 از و<اهعبارو ىذاةلز وعاهثلاث ب رثكحالا د_دعد ممل ااذكو:هةلاخ

 | ترركتاذا(ةلأم) صاف اههداسو تقولا قدض دنعاومسهاخو ءالا دداقُي

 ديد ب>و لوالا لل دالازك اذ نكي م عودرلا ىذتقي امدد- توةعقاولا /

 تءمداةمولد ىف هم اولا اذكوارك اذزاك ناالدد ع: ملناادكو اعطورظذلا
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 |بك رملاربغو هلالدلا ىلءىنءملاسا.ةواهدعب امواهامقاموة.بسانملاف نار ودلا

 | ىدوجولا ىع :رشلاف ىرعلاو ىف.قافصولاوذاةىالا سكعو ل ءةناهرلع
 هد رطملا مت ةدعنملاةدرطااوةرامالا ىلع ةثءابلاو بك راق طءسدلا د علاو

 أرثك الافوءاوساهئلان لاوقأةرصاةلاوةب دعتملافو طقفةسكعاملا ىلع طقفأأ
 | ىذرعلا ىلع ىفاذلاو ىخالا ىلع ةرعمسل ادو دا نمفرعالاو نالوقاعو رف

 هبات كحا| ىد رطناءحرو ةغالاو عملا لقن ةقفاومومءالاو حيرصلاو ْ

 هدلعز ةريثك قءسونظا | ةياغاهراث ءوريصةنالتاعجرملاو

 غاابلاودو هبق_فلادمتلاو يع ناظليصتتل عسولا ه.قفلا غارفتسادارتحالا
 هبر ورم ل-.ةو علا سفن لقعا | لل قو مولءملا اهب كردي ةكاموذىأ لقاعلا

 | ىلقعلا ل_ءلدلافراعلا ىل<ا الا اهما انو سا.قلاركنأ إو سفنلا هغف |
 ماكحالا قاعتمو ةغالءوالوص أو ة٠رعو ةءاىطسولاة- ردلاوذ هب ف.اكنلاو

 ةك.ءام مولعلا هذه نم ,وهمامالا خيش لاقون ودملا ظفح مل ناو ةذسو بات نم

 دوصقما موف هوو تسلل !تدحامسرامو عرشلادعاوقمظعع طاحأو هل

 ظ هنو هسرف فص هنوكلالداهتحالا عاقيال مامالا خلا لاقرمتعي و عراشلا
 اطرغدو لوزنلا بام أو خو سنااو طسانلاو هقرذ الى عاوسالا مقاوعارم_هخ

 الأ عو حرلا | .زامز ف ىقكي وةاو رلالاحو ف .ءضلا و ميل وداح“الاورئاوتملا

 اذكوتد رحاوةر وك ذلاو هةغلا عد رافتو مااكلا لعط رتش الو كلذ ةءأىلا

 أ دمت هنودو ةند رق هعم له ظفللاوضراعملا نع يعمل اوصال ىلعةلادعلا
 | امتفلا دمع هنودو هماما صو هز ىلع هو> ولا ب ردت نمن) ءااوهو بهذملا

 ا دا,تحالا زك زاو> ميد) او رخأ ىلع لوق حد رت نم نائم ار_عةملاوهو

 اهئلاءوهعوقوو 0 قهيلعهللا ىلصىنللداّم>الا زاو>وأ]
 ١ تورحاوءا ر الاف

 ظ نأحصالا و ئطذالمال_تلاوةالصلا لضف أ هءاءهداهتح١ نأ ب اوصلاو طقف

 ا ديعملل هع ار وه حي رصربغوأ لتقاص رمد هنذانا ثلا هرصء فز اح دامت>الا

 < م



 ناك امودنك أتوأديدمتهيف ناك امو ىفاودقدلا نس كعو كمل ىلعةلعلا وذ

 ةفتملاةركذلا ىلع ىطرشل اوماعلاو ببسلا ىفالا بسلا ىذ ىعاقلط ءاموع
 تما لع لكدلاو نموام ىلع فر عملا عسل او ىقاءلا ىلع ىو حم الا ىلع

 اصمصخت لقالاو هسكع ىدسنعو ص ملاعو اولاقد_هءلا لاةحالفرعملا

 فل املا ىلع هّعف اولاونمموهفملا ىلع ناع>ربو ءاءالاو:راشالا ىلع ءاضدوالاو

 اهتلانو ىفانلا ىلع تثلاو ر وومحلاد_:ءلصالا نءلقاذلاو هسكع لدقو

 رم او دج اال ىلعرمالاو رمالا ىلع ىهتلاو قاءلاو قالطلا ىفالا اهعبار و ءاوس
 ىلءةهارذلاو بودولاوءاوساهم انوةحانالا ىلع رظحلاو ىهنلاو رعالا ىلع

 هانعملوقعملاو موقلاوال-تد-4 | ى ىانو حصالا ىفحا» ءلاىلع بدئلاوبدنلا

 ايبادوأ ال_رعاذكو رخآ لم .ادقةاوم او الا ىف ىفءاك-دلا ىلع ىضولاو

 هزيم تدج ناكن ا ىاهعلا قفاو م ىخاهةلانو يصالا قرثكالاو] هني فل لهاوأ
 اموفلاذنأالال |.ةواقنط نشل د- أن اكن ااهعب ارو ضئارفلا فديزكصنلا
 ليز قد اردد فاشل لان هع يار ةلاىفديز وأ مارح او لال< |ىفذاعم
 صن لا ىلع عاجالاو ىلءف ضار ةلاريغماكحأ ا ةإاى

 صرةذملاو ماوعلاهرف ملا خام ىلع لكلا عاجاو م_هريغىلعةبادكلا عاجاو ْ

 عدالاو ءاوس ل.ةوك وةأ قو.سلال.ةوامه ريغ ىلع فال قيسد ملامو هرمدع

 2س ربو نعمل هل وعل ةذسلا مهقت اهثنانو همس ناتي نم رتاودملا ىواست

 سدح نماهعرف ىأ س انقل | نتن ملغ هيلو لدنمالا محلل دوو, سامقلا

 ىنعنءاص|تاذو ىوق اه5 ل هنوكو بلغالان انااوأ ةل_لاي عطقلاوهلصأ

 محلب < !نالىباءسلا نكت ل لعبت اذو الل .ةو لصأت اذ

 ةماعو ضرفلاىفاطامّدحا ةءضةقملاوهكع ل_.ةواواصوأ لقأاهنوكو همأ
 لمقدحاو لصأ ةةفاو ىلع لوصالاةةذاوملاو اءاصأ لماع: ىلع قفتملاو لصالا
 نيمعط#لا صذلاف عاج ءانهتلع تدم امو ناد اعز و- ناىرخأ هل ءةةفاوملاو

 ,ل ا صنخلا لف ونار ودل مب ثلاوةمسانملاف ةري#اافءاسعالاف نيمد ظاىأأ



 ؟

 . | لاف مئامندو ال عمن أك ولع ىلع ل ءلدوهو اناكمرسعةعضر ىف ىف اشلا عقو وددرتم
 | لاغقلا سك عو ل ءادله_ةفاوم نهرا اهنمةف.نحوب أ ف ل اذه د ءاح ونأ خيشلا

 | هلم ىف لوقدومتءملل فرعي مل ناو فةولاةفقو نافراعناان يجرم | مصالاو
 ْ لياقلطمهملا بسن.ال حم الاو خمالا ىلعارمف حرم هلوتوهفاهربظ ندم

 | ني-ةي رطلا د | ةر وقت حجرعلاو قرطلا!ثفتريةظللرخآ صن ةضراعم نموأ
 لاقو هدنءنظ. ميج رئالذا انتج رامالا ىضاةلا لاقو بحاو جا رلابلهعلاو
 []مدعل تاس.عطقلا فج رثالورب_ختااف نظااباه_هدح | رذاىرصبلا

 | نونظمهماودنالهيلعداحالاب رخأتملا ل -ة:ناو مسانرخأتملاو ض راقتلا

 هحو نمولو نيضراءّمأب لمعلا نأوةاورلاو ةلدالا هرثكر مجرتلا هالاو

 ْ الو ةخ-سلا ىلع بالا مد_ةيالو باك اهلراقةنسواوامهدح أءاغلا نمو أ

 | امهريغىلا عرالاو خمس انف :رخأتملا لعور ذعت نامام مع از اوالخ هءاعةنملا
 ْ خذا نكمأو م راتلا له ناو حجرتلاو عج ارذعت ناري. افانزا ناو
 1 ١ مكلف معأ ا.ه دح أ ناك ن اف عجرتل اوعمجارذعت ن ارالاوا.هربغىلاعدجر

 هطم ضو هعرو وهو و هتغاو ىوارلاهةؤودا:سالا اواءب حب رس( هلأ م) قدس

 | هنو5وهتلادع ةرههشو هدعدب مدعو هتظةرو ظفللان حو>رملاىورولو هّتنطفو

 | مير صوهروه-ُثمو ل-.ةيسنلافو رعمو نك عربا أوأراةخالا كك م
 ا ةخدشلا ركذو ىورملا ظ>وهتاو س ىل+-ءلاو هنذاومُّس م |ىلعةكزتلا

 ال[ ريسغنم هءامءوهتناور قب رطر ووطوةنامك-!!نود ظفحت ا ىلع. وعتلاو

 || ماكح أري غىفاهئلانو ذاةاللاهالخاركدوةءادك) ارباك ]نم هنوكو باهح
 أإ| مسغو فءاك:لادهبالمعتمو همدقتم ل قو مالسالا ار أةموارحوءاسنلا

 || ءركذيرلو ظقلاايواروةعقاولا بحاصوارشام ونبه« ىذريسغو سادم
 عصفلاوريرقتلاف ل«-فلافلوقلاو نء_-كهعأأ ىف هنوكو لدالاىوار

 : دئازال

 ا ارهثك اوف ذملاو 0

 1 همقمدقتملاوةلءلا عمك لا همفر 2 دلاو سو هملع هللا ىلص ىلا نأشولعي
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 ةومغلا ل قاد معّرم سو هلع هللا ىلص قطا ناك ل هاوفلمعغا(ةلأ- ء)لاوقأ
 عرش هنأ تدئامو ىديعو ىمومو يهارباو وف لسيةف تبثجلا فلقخاو حراما

 حفانملا م> (ةلأسم) عملا ةوتمنلادعب واعي رفتو المضات فقولاراتخلاو ل اوقأ ظ
 لاق لحل عفانملاو م رحأاراضملا نداذا عيدصلا هد ور ع رشلالضراشلا
 , 0 لاومأو ؟ءامدن ا لسوهباع هللا ىلص هلوةلانلاومأ الا مامالا خحشلا
 ىفح دقني ل مل دب رسدو نوقاملا هر 5و ةنتو ا لاقراستسالا لآل:

 ىلا سا مق نع لود« وريسةهذ قة هناندر وهنرادع هذعرم#: دوما سفن

 ماقد _ةفقحاهنأ تدث نا هنابةداعلا ىلا لد طادلا نءوأهففالخالو ىوقأ | |[

 71 عرش : هب لاق نذ ه-.ؤفاددع نآس مسا قةحك نأو تدرالاو اهاملد '

 هنم سدافأم هوو ةءاكك- ا ط4 او نهسأ| ىلع ف ءاملا فاش 11نايبشا !|

 0 هريغ ىلءاذك و اقافوة مح ريغ ىناعص ىلع ىنادهلا لوق (ةلأسم) 1

 مح ل: و نود لذا همهذعةقثلا عافت ةرالنالوقهدملقت ىف قو ىدمعتلاىفالا 1

 ا ل اا ك1 ا , اهم فات ا ناو سامقلا قوذ

 سارقدنا خذا نا سأ.قز |فلاخ نال.ةو رنا نا ةه>ل قو نالوق | ِْ

 اناا ءلعالا فاش 1 نءوةعرالاءافاخلا لق 9و طقف ن شل ا وق لمقو بد رقت ْ

 قئذعاقيام اهلالا(ةلأمإل ديلقتال ل يلدغ ضئارغلاىفادبز ذاشلا قافو

 هده مدع !ةدحص سدلو هنا. ةصا ضب ىلاعت هللا هب ص ردصلا هل لأب ب اهلا |

 ىضاقلالاف م هعاحوو ة.قوصلا ضءءلافال-2 هرطاو ماوس نيل

 ساه ه3كملاو لاربر رمضلاوكشلان عفرب الني ةملا نا ىلعهقفلا ىتمنيسحلا | ١
 اهدصاةعرومالاو زن .ةةمك<:ةداعلاوريسدتلا| ا
 م جيجا رغلاو لداعتلا ف سداس الت تكلا !

 .م-هونناذ حم. ا ىلءرعالا س ةنىفنةرامالااذ؟وزي_هطاقلا لداعت عندك 1

 نع لدهن اوتام> اولا ىري_مذتلاوأ فةولاوأ اطقا-ةل وأ عم +لاو لداعتلا|
 وهفالاوه عجرم هرم «نآاهم 0 ذانذالاو هلوقوخ أ !اف نامقأءتمنالوةدوتم

 بوب عج

 صوص ميل سسم هم

1 



6 

 ىلحاف ىفخو ىل_>وهوه.لا اتحاد وتمت ىلعنم»تي ةياف5ك ضرك سايقلا مث
 اذهىلحلال.ةو ءؤالخ ىو اقءعضالا ا ناكو] قراغلا ىفنم همف عطقاب ١

 قحلاوىواملا حمذاولاوىلوالا ىل-4 ١لءقواه_وندد صضاولاو[هّمشلا ىنحلاو
 اهمزالب هقعجام ةلالدلا سا.قواعبهف حرمصام هل_ءلا ساءقونودالا :

 قرافلا ىف: , عا لالا ىتءمىف سارقلاواهمكشلاه ,رث أو

 «لاندّسالا ف سماحلا بالا ٍه

 ساءوو ىانئتسالاو ىنارتقالا لخ د. سا.ةالو عاجاالو صن هال ل ءأدوهو

 ىفدوقفم ىنءلاذكىففلو+اذ_5ك نوكيالنأ ىدَمع:لءادلا ا و ةونتكمألا

 ىعدتس «محلاانل وذ ا ءافتنا اذكو ىلع قمتق عازنلاةروص
 دحوم-يأوقاذكو لدالاوأري-لان لع أدالو لف اغلا فءاك- :مرلالاو ال لد

 ىلع شزحلاب ءارقتسالا(ةلأسم) رث :ك ١الاوال طرشأادقؤوأ عئاملاوأ ىطتقملا .

 اصقانوأرثك الادذءيصطقف عازن_لاةر وصالا لكلا. ىأامان ناك نا ىلكملا
 اوال علاق( ةلأ-م)تاءالايدرفلا قاحلا ىعد و ىناتف تامثز ا .ىأأ

 ىلع عرشلا لدامو رع-غملادورو ىلا ص لاو أ مولع اوىلصالا مدعلا ب ١ امتنا ْ

 نأ طرب ل.ةو عفرلا نود عفدلا ف ل-ءقو اةلطم ةهح همدسدو ول هنو.“ :
 لو رذعل سدسوذ ل ءةواقلط هلق بااغرهاطظ لءقو اقلطم رهاطضرااهدال ٍ

 نال_ههالا طوقس قم او وهب ريغتلا نوك لئء>اوا ريغتمدحوؤرمشل ءام ف مو ْ

 فالحلال-عىف عاجلا لاح باوصتساب جهتي الو دعب هداسةءاود علا ب رقأأ

 رممأتودث باوصتسالا ن افرع ىدم“ الاو حب رسنب اوىفريصلاو ىزالاوالخ ْ

 ىفهنوءثل لوالا ىف هيوم امأ ريغ ةللحصبي ام ناد ةفل لوالا ىف هنود !ىناثلا فا

 تدانرتغتاكسل س هانا "مولاتنا اهلا نكن ٠ ملول همق لاقي دقو تولةةكاثلا 1

 د 98 ىلع دة كلذك سلو ت حت ,انمغن الاباب سمان راوعدس اذ قرف

 هالاف هيبلاط» ةالاوانرو رضاع ىذا نا ل ادلاب قائلا ب لا ,ال(ةلأسم)

 وا لةئالاوأ فن خالابب لهو رمدقو لوقملا لق أب فحخالا بع 0:



84 

 | هم ءلع لد نأو مهد الى زارمشلا قده« اونأ لاق وناكملا فرع ريدعت ىلا زغلا لاهو

 ْ محمسالد هر ,دذو صرععن ودوف نا هأ لد , راتنحلا ىلع ضرتملا عطةنم

 نامل_دالو اناس لاعم هن 6 الواءملس هيف ساقي انمهنالنالو ان سىلضالا

 ِْ ملت الو الس دعم هنا مالو انسه مف هدوحو من : الوان اسماء ف صول اذه

 الأ داربازاو> فرع مث نهو قرط |نمفرءاسع 0 و

 ا مانت املا ىعدت س ىأةمثرتهتناكناو عاوفأ نمادكو عون نمتاضراعملا

 ]| لصالا ف طءاضلا فالتخا اهنمو ل_صفَتلا اهثل انو ىرب دقت هما: نالهولتم
 . || ءاونءاضفالا نايوأ كرت_كلاردقلا هنأ هاو>و عماجابةقثلا مدعل عرفلاو
 0 دما ىلا ةعح ار تادفارتغالاو توافتلاءاغلال

 | الو ضرت_ءملاىلعاه-هئاس ناحدالاو لاجاوأ هب ةبارغثنح ظفالا تءمزك ذ

 1| لد سلا نيءءفأهتو ا مدع ل مالا نأ همكم , ولما ىواغت ناس ف اكد

 ْ ىقر وهلتأاءاودلومق قولك رسل وأ قلبة لادتنع طفالا مق ىاايمع

 1 نووهو ميسقتلا اهتموفال_خول لا وهظنلام دءللاج لال | ءؤددصقم

 ْ طفألا ناهباو> و ديرو ر اطال نما رسودلا نيرعأ نيداددركم طدللا

 : لف ,ةراك<ا ضرتسءيال عئملا مدار اق ةنم رشولورهاظوأاهر ءولوعوضوم

 : مل لاكد.ةملا عموأدر عاما لوآلاومدمبوأ هند ةهدق1 هءاست ل يقانا لئلا

 | ءافتنا 0 ةضقان ماوهواذك ناكولاذك مزاءاءاوأ اذكنوكب .اللواذك

 ا ١ ل ءادلا عدم عمامأ ىناد لاو نوةقضا ههعمد ال دءقدمل-هملا

 ْ لوما سوت قا ,انالدتبالاو ةمءا-ت عموأ ىلاجالا صقلافهمكح

 ١ ىلع والدت_سم تال وهفشأم ىدتعق لدن وترك اطل ة-ضراعم لاق

 ( . عطقن انا لا عملا ةاىلااذ_كهورباكفا نان عتمناق لأدب عقدلا عوذمملا

 || «ه-ةاغو» دوه مىندقيوأىرورضىلا ى-ْمنانا عناسملا مازلاوأعوذملاب
 ْ نيمرحل ا مامال اهالخ هقفلا لوصأ نمو نمي ثم حاهئلانو نيدلا نم سانقلا

 هللا هلاقلاة:نازو<الوهع ءرشومللا ند هنا لاقي ىناععدل لاف سدقم لام 0
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 ]| اهتموةسافلاك اهعتامواهدهاح ىوتنسف لوقتفةسافلاك ةمئأ اارمق تتلف

اوحىف هلودراوةْرغلا هلو هدهامثو تحولا لوقتلا
 1 لذألا|/ممْزعالا ن>ر ذهل ت

 ْ فان الفاءلاغ لد 1 ,انع لتقل قالا ف لاب ,[معازتلا» ءاسقن عمللدلا مل باوقو

 1 لاق ايكو هءمضتق ؛تاقرنذ و هافاذملا مدعانملعلاق.ف قارحالاكصاصقللا

 نمم ا. الو مل-بءلاق.فهملالس وتلك ا عتعالة ل. ولات واقتلا

 ١ ضرتعلا قي دسنراتغاوىدتةملاو طن ارتشلادو>وو عذ أوملاءاغتنا مدام لاطب ١

 || ةناذغةرو مة هريغةمدقم نعلدتل!تكساعر و ىدخ ماخذه سدل هلوقق
 -4!ءاضفا ةمحالصفو همصأت اق حدقلااهتمو بوم ا لولا درعف عنملا

 ١ آيار رشات نانا اهنا رو تلا واط اضئ الا قودوصتلال 07
 ا ل-.ةناو حداق هبا علا واعماموملاللءةو عرفلاوأ ل_دالا ىف ةضراءملاىلا ْ

 (ُ نو زيسملا لاه ناتءاع 27 و>ناوراشتن لاللوطالادل_هت :ةعهناونالاوسهتا

 ظ متاهعومهعقاحنالادصق نا اهثلا' وقل اهنمل-صأو عرفلا ند قرفوأ مث

 : نو لال فون داضايتو نالوقدع اولصأ ب او> ىبءلدت مار اهدواق

 ْ نما فضلا قاذك -41تدترت مرا .ةءالة_كاصلا ةيهلا ىلع تلدل

 : ةيطاعتي 1 -لّدقل !ل-ةمق أ دانه اءثالا وقضت انم خمس ودل و ظرلختلا

 ْ -2!ضمقت ىف عاجأوأ صنبهراءتعاتدث عماجلا نوك هس:موةدرلاكرذ 1 د الو

 : اعاجاو أ اصن فا انض نان راءتعالا داسف اهنمو كلذك هنوكرب رقت 3 امه-ماو>و

 قّنءافلا ةناوُكو هريدخع اتواتاعو وذم ىلع هعدقت هلو عضولا داسف نم ءأوهو

 نع رافال نياهتاو لدوأ أةلاوأرووظا عنموأ ةضراعملاواهدن 7

 ةل-ءلا فصو عمد: مو هن د اءثانهباو>و هلومقعخمالاو هل_ءلا فذ ةيلاطملا

 موصلافروذهملاعامملا نعرج زال ةرافكلا عاج اريغب موصل اداشف | ىفان اوك
 نيش هنأو>وهن فر ود ملا داطفقالا نعلد لاق.فدحلاك هباهصاصتخا بدح>و5

 - مو هقةصلدتلا و طانملا هس : ص صرععأ ا ناكو هك. مص وسل اراب

 ارخاط ناكنا ةاتدلسالا لاق اهثلا' ها نمل دبل امو ةهرؤ) ىف قو لصالا



 دنث

 ءرك دن وكيالنااما هنالبرضاوهو 4١ فو لالا ىف ةضراءمهلءاحو 1
 ىلر اك نامذ الف برن ارادىفالاماوعلت أن وريم نيدترملا ف مهأوةك ةدئأف
 هفتحوأناهذلاب> وأ نمثا هرك ذلة دئاد الذ ىد رط مهد عب رح ار ادو

 ريثاتب بلاط هنالىفوالاىلا عمد ري وءاسفن نما ذو برحاراد ىف نأ :ملنأو

 رامكسالا فددعلارّدعملوقأ هر زور ةدناو هل وأ , وأ برك اراد هنوك

 هوةف راماكددعلاامفربةعاف ةيصعماهمدقتي مراعالاب ةقاعتمةدامعراعالاب
 الكل ائلورك حلا اتادك ع رغلاو هىلل-صالاق ربث : أملا مدعةصوم اهمدقت م

 همت له رورضكلار ت71 نام رو رضريغوأم >رلاب ضقتفي ٍ

 وشسش> ةضو رغم ناو رهظلاك مام الا نذاى ارق هده !؟ة-ضو رفمةال_ ضمنا

 ُ ُدلاَدِي وةَثن لصالا نمعرفلا سد قمل هتك لشي سعت 1 :عفذحولذا

 ءفكر يغب اومسقن ت>وز عو رفلا ىف عسبارلا هم-ثأ ىن ع ةلاضرفلاذا اهون |

 لكل عحجرب وءفكلاريغيد يقتللرث الذا ىلا )اكوهو تدوز ولام حم الف

 1 0 وح ممصالاوجائابعا رتااروص ضءد ص.-ءةتوهو ص رفلا ف شقا 1
 ىوعءدوهو تاقلااممو ه-_ءاعضرفلا ل ترمغءاذب ىأءا انملا ط طرشاءلانو

 هدم نكمأ مث نمو خد نا هلالهسرلعهحولا كلذ ىلع ةلأ- !'ىهيلدتساامنا

 وهفرات لا ىلعواةلطمداسفال_.ةواقلطمة_ هلل ملتره ل-ءقوهدعص ما ستأ]

 يسع

 وهو اعوكلرو زدهاث لق 3و يو ام مالا دنع هضراعملو قم

 ةنعلل هذملاطرا ا عمامأ هلأ ما ىف ضرتءملابهذم عيمصتل لوالا نائم ||

 1 رذلاكعصيفد_قعلاقيفءارشا ع مد الو دةءكوضفلا عس ىفاك اكيرص

 هنو طرخ-د الف لا ةءف ةفرع فوقوك هب كد رقهسفن»نوأمال الف ثءل ل_.ةمالوأ

 ىفكيالف ءوضووضءةحارم هلاب لدا يهذملاطب اليئاثلا َةف ةرعك موصلا
 ه>ولاكع د رلان هل_سغرد قي الف لاق هح ولادك مسالا هم ءاعقالطنم املقأ
 ُط رشم الف لاقمف حاكم لاك ضو ءملان ل هولا عم عم حمرة ةضو اعمدقعما زتلالايوأ
 ١ ع اا ايةداهط ل-ةءةاواسملا باةىضاقللاءالد هنموحاكسنلاكة يؤ ,ورلارامخ

 اه 2 م < 31 م 3 6
 ا

 د ١ورآ 0

0 

 خيصاختص :هدبوول بتنا نر تدك



 اهلا

 دقفوأ عتاملفاذقلا ناك نا ىدم "الا لافو طرش دةفوأ عناملالا ةطمن لاو
 حدق, لولب وأتلا ل.ةيالاعةصوصنمتناكوأ ءانثتسالا ضرعم ىفوأ طرش
 ( نيتلعبلملعتلا هعو رف نمو تحاحما نءالافالا ضخ ى طولال ى ونعمفال-2 او

 0 عش موأ ةل-علادوجو عنمهباو-واهريغوةدفميةمسسان ما مارذفاو عاطقنالاو

 || تاس عئاوملا ىرب نمد -:عولدة#بملا تهذم ءؤافتنا ن نكي ملناك- 4 ءافدنا
 أ[ لافو لاقت: ل ارثكالادنءَةل_هلادو>و ىلع لالدّت_هالا ض ,رتعلل سدلو
 1 ل-<#ىفدو-وءاهدو-و ىلع لدولو جد_هلاي وأ ل _ءاد نكي لامىدم الإ

 |١ نمهلاةتنال عماله نا باوصلاف كل. د ضقت لاةفاهدو-وع:ممث ضقنلا

 أ اهثل انو حما فاذت ىلع لالدت_سالا هل سدلو ؟ولماد ضقنىلا هللا ضقن
 أرطانلا ىلعو اقاطمرظا.لا ىلع هتمزارت>الاس<و ىلو أل _ءادنأ. منا نا

 ىفالا ل_ءقو اقاطم تلق 3و روأ ذااكراصفتارنثتسلان هرمم_ثااعقالا

 | تاسثالاب ضقت اج ةنوأ ةليد ماوأ ةلسن عمور وص ىوءدواةلطهتاءنثتسلا
 ىنعملا ضقت هنال يدا ىلع حداقرسسكللا ا متهو سؤعلاب وأن يماسعلا ىنلارأ
 1 اهواضق -<ةالص فول ا ىفلاق . مهلا ١ ال01 ال سارعو

 ّْ ةدايعلاب ل مماذ ىعام ةالصلا صود_+ ناب ضرتعم ءونمالاك اهوؤادأ بصق

 ْ الكسل اهؤاضق كالا ةلء قم الو لد الوأ ضن اها موصد ضن م

 | ءافتز الك_4 ٠ءا انتعاوهو نيكفلا/انن وسال سلا تؤ هو اضق بام

 اههضوول م أرأ !.و هءلعهللا ىل_ص هلوقهدهاشو ا« أف هل» اقم دثناهةلعلا

 ىلأ,|باو-> ىف ةرسأ ةل ناك لالحلا قاهءضو اذا الذكفر زو هءاعناك أم ارحىف

 اءافتنا هيا ذاب ىن هنو نيدلع عن ام د_:ع حداق هفلختو رحأ |, ةهأو هنود

 [نأىأريثأت ل|مدعاهتمو لولدملامهعىل- ملدلا ماع نم مزمل الذاع نظااوأإعلا

 ايف فاتالا ةطبنت كالو ىدلا اتق نمتعا مث نو هنقةسانمال فصلا
 ا 00 الو ٌقرمرعغ عسي ملثم لص الا واب درط هنود فدصولا قة-ءب رأو#و

 |تاك 7 ا-تلان ءزملا نادك "مر سغ هنوك ا رثأال لوةيق ءاوهلا فرمطل اك



 مم

 ةم-سأ ما( ةلأسم) عطقلاك عطقلا نم سب رقلان ظلاو ولاقهبلوةلال_صالإ 1

 نمد ارتمدم_ثلا سداننلا مام الأ فال-خ ةب واسموأ ة>ار مزمل: هد-بفع مر |

 ناكما عمد_لاراصر الو ع.تلاب سانا اوه ىذاسقلا لافو د رطلاو ب ساذم /

 ىزاري-_ثلاو رعد! لافو ة> فاش !| لاقذترذءتنافاعاجسا ةل_هلا سان

 مامالا لاقو ىروصلا مةفصلاو 41 ىف ءامقشالا ةبلغسا.قءالعأودودر 0

 00 رودلاعباسلا اهم زاموأ كدحنا ةلءل ةهباشملا لوصحر رنتعللا|“
 ِ ياتينماو سايت ل 3و دقن ال ل3 همدع دزعمدعمب و فصودو>ودستع 4

 ٍْ ضرتءملا ىدبأ نأ هن هىلو أو هام قد ن امن لد ملا مرا. الو ىظرن5 الل اهاورإأا'

 دع :رذ ع رفلاىلااي دعت مناكذاو ةيدعتلابلدت_لابناحج رئرخ ا اغضو

 35 4 ةنراقموهودرطلا نماثلا عجرتلا تاطرخآ عرف ىلاوأ ى-تلغلا جئانأأا“

 هم_ثلاو بسانملا سانمىتءملا سا. ةانْوا اعلاه هدرىل ءرثك الاوىطوإ]

 مامالا ه- !ءوداف أ عارخلاّةروصادعامف هنراقنا ل-.ةو سَ تدرطلاو سرق :

 رطانلانودرظانملا دق. ىنركلالاقوةهروص ىف هنراقملا كس ”لقو ريتكو :

 هصودخ فذ_هذ ف صوب لالعتلا ىلع رهاظل دب ناودو طانملا يق عس 5 .

 طاني واضعي فذعف فاصوأ نوكستوأ م ءالأبط امد , ودامت>الاب رامدعالا نع ١

 سام لانا ق.قهتك اهرو صداح ىف ةل-هل تامئاف طا ا ق.ةتامأ قاما 8

 وهو هب املا فد.علايةمالا قاحناك قرافلاءاغل ارشاءل رمد رخو قراسإلل

 ةه> نيعتالو ةل- 4 ىف نظاال !ههضذاه.ثبرضىلا !ع>رتدرطلاو نار ودل وأ
 فصوه_ءلعب سايقل اىنأت سدل نيف. ع تكايات قوم ةقانو هللا /

 5 ا فاضقاونم (حداولا) ايف ممالا ىلع هت ءاعلئءاددداسفا نعت“ !االرألا

 صيص هوومو حدي ال ةنكات )اهو ضةنلاها و و ىف اثالاقاوو ةلعلا نعأل ظ

 دقفوأ عناسلن وأ :ناالاحدقي ل قو هع لءقو ةطمفلا ىفالل قو ةلعل /

 ايارعلاك ب هاذملا ع. ىلعدربناالاحدقي ل قو انث اهةفرثك أهماعو طرت
 ماعرهاظنالاه صوص لاقل قو هس تي هلا ا



 م.

 ١ وذم ةمسانم روظ النا اهنهوقّدعلا قةثونالاوهر و ذلاك م 4 ١كلذق

 1 نا ضرت_ملا دان اذ ةمساةممهومدحأ ةتةع لدتا لوة قو ا

 | هريس ربنك-!و لاق: اهنالهتبسا:مناس لدتلل سدلف كلذك قيتعملا

 ا طانا' ب رد اه-ارخسا ىع»وةلاخالاو ةمسانملا سما اهيدعتل اةقفاوع
 ,راكسالاكح د اولا نع ةمالسلاو نارتقالا ديلا ويس وهو
 1 | تاام ل. .ةوءالقعلالاءفال ممالمارمسلابها وسام مدعب لالة سالا قت و

 ' الفولو لاب هَدقلَمل لوةعلا ىلع ضرءولامدب زوبألافواررمض مةدي وأ اعقن

 | ادوضتس هن لد: ام هراء كلا بدترت نمالقع له طااشنم رهاط ف صو

 دعا طمضنم ريعوأ ايف خ ناك نأ هد- فم عفدوأ مع ما ءعراشلال

 ١ عساك انانوأ اننق -4 اح رمش ن را ا هنظااوهوهمزالما|

 رة الا جاك ن5 جرأ .-.ةنوأر خا دعك» 9101
 ظ راك نان هفرغلل صقل زاوك او تالئلابل سام هلازاو + حدالاو دلاوتلا

 ظ 1 0 ود بلال اوسريتعيال صالاو ريتعي ةفنحلا تلاقف اعطقاتناو
 ساما ىف اهعثاناهارتش اه راحءارمساكد دعت هءقامو 'ةمرخملاقرتتلا نالت

 .(|لةعلاف سفنلاةنيدلا اضمك ىو رربشلاو قرد اق رووح ندات ماو

 ١ ل باك جامو رك ملال اةد عك كب نش وضرءلاو لاسلاو تنلاف

 عنمسلار اشك هلمكعو ل- ةاثاا ب رثل هراحالاك ايدو ريض نوك. دقوةراحالاف
 / ص راعملاو :داوهشلا ٌةيلدأدعلا تانك دعاوقلا ض راع مريسغ قابلا
 / 2 رولا 21 ءىقفسولا نيععاجاوأ صنب ريتعانا بسآ انا مثَد ةناكملاك

 ماللاو ه-ة- فهسفح رامشءايولو ا كفر نسيت 31 أوم مت«: لناو

 ٍ !ِ ءقدقولهرااوهفالاو هب لاعب الف هثاغلا ىلع ل-ءلدلا لد ناقريت عب ملت او

 2" ّ الا هدر و يذل ايد_.لع هنا دام عمدس اونيمر< ا ماماداكو اةاطمكلاها

 ,|لذا# هنالةهطق ةملك هب ه رو رض ة كلكم هدم سدلو تادابعلا ىف موةواقلط» ْ

 د لالوفلا لقا لازغ د اال اءطق قد توتال ملفا
1 

 ل 0
1 0 



 م ا

 رهاظ واوةر وص ىف ها دعام لال ةّتسا ناس وا ريس نك. غنا هم-ثااوأريث أل .

 غاب ملامءاغلالا ةدث اف تلاززو عضولاددعت ىمسىتاملا فاذام ضرتءملا ىدنأولو |
 ا ظ

 اوال_ ىنءملا ف ءض ةناظاا دو>و ل_-سنم ىوءدوأ هرود3 ىوعدردب فانا

 ضرتعي دقوددوتلا عدم ىلع ءاذب لدتا فصوناءجر ىنأي وءاغلااهعز نآل ]
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 0 2 )ا فذ_<باع:عرفلاول_هالا طراضرد ا!ناو ةطأا سفح فالمتخالا

 أ
 طرشءافتناوأ عةامدودو تناك اذاْلءلاامأو رامتءالا نعل -صالا صوصتلا

 لوالا(هل_ءلإكلاسم) روهمومأل اؤال_خومامالالاف او ىْدَاادوحو مز .الفأ|
 نذاو قو ل-7أ نفذ بيسافا ذك هل_عللث محي رصلاصنلاىناثلا عاجلا

 | عراشلا مالك ىفءافلاةءاملافاذك ناكناوذ ةرد_ةذةرهاظ مالل كر هاظلاو
 وطوءاعالاتلاثلا ف ورحماف ىطماعوذاؤ نام تو رشف هسفلا للا

 وهل. اء نك. لول اطمن ولو عك طمفةلاوأ لق ظوفلملا صولا نارققأأل
 نكي لول افسصو كا درك ذكو ف صو عاممدعب همكسك ادعت تاكهريظتوأأ|
 امر, وأ امه د> أ ركذوأ امهرك د عمةف ص, نيمك> ني.هقب رفتكو دقي ةلعأ]
 توف. دام هعنكو فص ولا ىلع ك4 1 سدترغك و كار ذة ساوأ ءاذثتسا وأةءاعوأ]

 وهو مسقتلاو ريسلا عارلارثك الادنعه.لاىوملاةهسانمط رتشء الو ىلاطملا
 لوةىطو قاسلا يعترف حصن الاملاطءاو ل_صالا ىف فاصوالارص>
 ناك ناؤ ه.ظىل' عحري دهم اواهاوءام مدع ل دالاو دحأ! تدب لدتا ظ
 رثك الاد_دءرظاذملاو رظانأل ة> مهو ىنظفالاو ىطقفارعطقلاطرالاو رمح ظ
 نودرطانالاهعبارونيمرملا ماما هءلعو ؟4ل كلذ ل_ءاعت ىلع عجأ نااهئلاثر ظ

 ل -ءاعّدلل هتمحال_صنام فاكملا دنا زاة_صو ضرتسعللا ىدنأ نارطانأا

 نيفصوادعاملاطب ىلع ناقفتيدقو هلاطبا نعزدق# ىتح ل دتسملا عطقتنالب
 ولودرط ف دولا ن اناس لاطءالاقرط نمو امتد. ديدرتاا لدتملا نكبإإلا

3 



3 
 0 مش سس ا م سا

 زو<و هىبدعقاضالاوىدم" لالاوالخو ماما: اق انو قو.ثلا فامدعن وأ ال

 ناوى اغا ا!لاةفةرودىفاهت اغتناب عطقنأو هنو - ىلع علطيالاس؟ ل. لوتلا

 / اقتلطم موةاهعنمةرصاقلاوال نوءا دا لاقو ة:ظالاه.و هج تدشب ىحب

 ةمسانملا ةقرعماهثدئاوواهزاو> خدصلاو عاجاوأ صني نأ 2 :1ناةمفنحلاو

 ا لا؛:هالادصق دنعر ديالا ا , زو مامالا خحشلا لاف صنلاةيوقتو وقاحنالا عنمو

 هزاللاف ةصووأ ص احلا هأر>وأك- 2 م اهتوكدنعاهل ىدعت الوا ناحال

 || مام االاةالخو ىزاري_ثلا قص#ا ىلالافافو ىقللا مسالا درع لم ءاعْدْلا مدو
 تاعي لل عتلاروهكازو-و ىرودهبشف ضسالاو اأو قاؤوف قد-ملااما

 : ماها هعنموةطمةسملانودةسصوصتملا ف مامالاو كروذناوهعوةواوءداو

 1| ا!ل_ةعمهعانتما عطقلا عمسلاو بقاعتلا قزو<ل قو اتلطءاعرشزءمرحلا
 || هلع نيمكح عوقورانغلاو ني ضيقتلا عمعل هعوقو نملاغامو زالاةلادم

 | اهثلان وامهربعو ةالصلاو م رسل نع 4 اك امةذو مرغلاو عطقال ةةرسلاك اتايثا

 ا موقلافالخ لص انا > توءد عا ا ةماهتوت نوكن النأاهنمو اداضتي لنا

 : نالوق ميمعتلابال صعاب اهدوعىو لاط.الاب لالا ىلع دوعن الت أمت مو

 | الو لق لصالا فدو>و«فاخمضراعءةضراعمةط.فة_ملا نوط: ال نأو

 | هدام , زنا تفانن ا هلعةدا. ز نم: النأواءاجاوأاطن فلاتتالناو عرفلا

 كرش ممول ا قفا اوال نين نآو ىددم ل8 !فان و فاضت

 : همووهد عرفلا + جاهل. ادلوانة. :الثاوم امالالاقاذواردةمافصو نوكتال نأو

 5 ةفلاخعماةتناالو لالا عد ع طقلا 0 1 وسو

 ]| ريغض :راعملاةمح + ال 0 :راعملاو نمت داعب ل اناا
 || كالوؤيو فاني .الرملا ف لبكذلا عم مط اف التعالا كانو ركل نجا

 حرص نا! لانو عرفلا نع صولا قا 'ضرتءملا مزا.العحا او:لظ١قفالد>الا

 ا | ةملاطملاب هحد_ةلاو نما عفدلا ل دتسللو راما لعل _صأءادباالو قرقلاب
 أ رطل 11 هلام سلة تس تالا
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 0 وكب الو سا.ةلا نتس نع لد عد الناو اتاطم لل ءقو:دياوطسوال ]|

 الاوةهالانعب لق هماع |ةفتمكحلا نوكو عرشا 8 2ك المات ١

 ني نكلوا_هندب اقفَتم كلا ناك ناو ةمألا فالتخا طرتشدالهناو عصا

 2 رذلصالا ف اهدو>و مما عنع ةلءاوأهمق لالا تاكرعو«ذ نيد فلم د

 اهدوسو لمعلا توا *أف هللا سولو نم» ةالولل ىالخ نال .ةبالو صولا ْ

 تايثال دما مار نك ]ولصالا ىلءاققم : مل نأو ليلدلا ضوهتنار 1 ماهم سوأ

 يح ليلعت ىلع قاقت الا طرمد .ال مصل اوهلو.ق حد الاو هلعلا تامث ا مت 6 همكح :

 نمو ههكح لءقو همشملا ل او هوعرفلا ثلاث آب ةلعلا لطيص كل 1

 نودالا سامةفة. ذطو أ ىطقف ةىعطق تناك ن افهم ةَدِإ_هلاماةدو>و هطربت

 دو أ ضقت ضدقع هرق ةضر اعملا ل_هق:و عطل عماج لا ىلع حافتلاك ْ

 قه لا ءاعالا بال هباو خجرتلا لو.ةراتاو 0 2 ١4فالخالاا

 5 ورك الاد.:ءد>اوأ ارمخالو اقاوو هذ ةالخ ىلع عطاقلا م وع :الوىلل-ث !دلا ١

 سلا نان سنو أ نيءنءد- كور , اعف لصالا 20

 قناوءاصوص:هنوذ الو داحتالا نام دة !اةلأاب ضرع ألا او-وسايقلا ٍ

 ل مالا ؟> ىلءامد-ةدمالو راد ادي رتل الاوعل د لو نماء دزو لا والخ ا

 موةلاوالخ هل صنلاب همكح ت تود 21 2 ال اور ,خآل-ءا ددع ءعمامال اهزو>و ْ

 لهالاق هلعلا عدارلاىدم الاول ارغالاوالخ هقذاو عاجاوأ صن ءافتنا الر

 0 48 مهللاو الش صن لايالاهي تدان لصالا جو فرعملا قا 1

 ْ ةعفارو | ةعفاد نوكت دقو هملع ثعاملا ىدم" الا لاقو هللا نذأد ىلارءلا لاهو 1

 هالاىفاذك وادرطمامؤ فوعوأ اطبض هاو هاطاق.ةح اقصو نرءالاةلءادوأ||

 ا ىلع دي زبالاوثلاثو امك رموأ 12 هع لواء ناك تااعثلا) وايعرش + وأانوغلا]

 ظ ا حلصتو للم مالا ىلع ثبت ةيكس لعادل علا 1 قاحالا طو رش نءو س# ١

 جل ل دي صحاح

 «( (ومجس-1)*

5 

 .ٍ ند ناو ارتكح لاب دو>واهصواهءنام ناك مث نهو ؛هانانالادهات

 ا نأو تطيضن انا ل-.ةو ةمك-4ا سفن اهنوذزو< لهو ةمك-كاطدا



 1 قنا تحن قاتتداو ةجانايعإكسا حض(: !ب) مجصااونهو ىممدامتجالا

 ئدم ٠ الاو مامالا لاقو هلا ذعر دنامو وذا اك اوقلتخا ثءحالن و رمدعملا

 ل_ءقوءاقر نال .صفتةلاو ثلاث ثادحامر مر < إعف مارح هقرخواقلظم ىظ

 هناوالل قو قر /ناةلءوأ لءوأ:وأ لل دثادءاز و< هناواةاطمناقداخأ|

 حالا ىلء هن فاكت ملام لهج ىلءاهقافت الخ اال هدمح) اوهواءسةمالادادنرا عذمع ْ

 تأطخا لههراثم دذرت : هل اسم قْن ابدع لكوم تةرق اهنا قوام, دولا |[

 ذا لل_ءلده_ضراعب :الهئاو ىرصدالافالسخ اقياساعاجاداضي : عاج الهراو ا

 ه. :ءاناىلةلدنال اريخ هتةفاو ناو نوذظ مو عطاذالو نيعطاق نحب ضرااعنال

 نبدلانم مول عملا هرلع عملا فاح مي ءءاد جهريعد> و1 نار هااظلا كلذلا ْ

 ضو اري غىوحدالاف صوصاملارومُملااذك واءطق ر ذاك ةراوتلملاب ا
 يب سايقلا ىف عدارلا باك !اج اصوص :مولو ق# اد>احر هك. الوددرت 1

 ص*ء ناو لما ادنعدم - هل ءقهناواسل مول_ءم ىلءمولعم ل وهو

 امأو اقاغتا ماهالالاف هب و.تدلار ومالا ف: «حوهورب_خالا فذ حدصااب

 رو فتن و لح اري_غدوادو اعرمش مرح نءاو القعموق هع :ةاهريع ا

 فعوقوه-ءلار طضد : ملام ناد-.ءنباوتاريد-ةّتلاو صخرلاو تارافك. لاو ْ

 ملاذا جاسلا موقو تادامعلالوصأ ىنموقو ع-تئاوملاو طو رشلاوبام_تالا||

 ىقنلاف نورخاوتاءاقءلاق نو رخآو كردلا نا 55 ه-ةفو ىلع صددرب ْ

 لكفالاو ة ة.قاحلاو هي دامأ !ىفالا هد ع أوةغللا سامقمد تو ىلصالا 1

 َى او هللا ىلع صنلا دلو ني ممغللاو المخ خو سن «ىلع سال االاو ماك>الا

 لضالاةءرأ هناكرأو ل._هةتلااهثلانو ىرتمءالاف الد سام ةلاارعأ كلرتلا ْ

 راو>ىلعءلاد طرتشد الو همكح ل. ةوهلءاد لءقو هب همكملا ما ل-عودوأ]

 200 هفةل_لادو>و ىلع قاسفت االودت طخ ناك هلع سانقلا|

 عاجسال ا اوى -ءق ساق اريغن هن هوم "ل ند ولالا ى-ىناثل ١ اامهنعازلا]

 ظ رهظي ملاذا عرف رمغوامعرش ىدلتسا نابع ثول -ةةلابهيفديعتشيبغهنوكو |



 | اهئلانو ىانثالارضتارسنانو روهمخلا هبلعو لكسل نمديال هن اومدخأنمدنا

 || هدهد ىدارتحالا غاس نا 1 سسانو ربا وتااددععلاباوعي ١ روةئالتلا

 | صن ال ةناو ه هبا , ااا نيك الاهعباسو ندا لوصأ قاوسداسو

 1 ملسو هلع هبا ىلص ىنثلاًةامح ىف 0 رهاظلا فلاخو ةءاصأاب
 ْ ١ نآورصعلا ضا ارقنا ف فالحل ىلعف دعرأ ثن نافموعمربتعمدوتلا باتل ناو

 ْ :ل_هأو نيد ءااوة_هبرالاءافلخلاو تذ ملال هأوةني دما ل هأن هلك عاج

 ٍ ةحداح" الأي لوقنملانأوةخرغةرضنلاو ةقوكسلا يرضلال_هأو نمزحلا

 إ موأهباو نيم رملامامافلاخورئاوتلاددع طرتشد ال هنأو لك- |! ىف عصااوهو

 ْ دفا فلاعم طرتش الردعلا ضارقن ناورات :دلاو هو هن تحتمل .حاوالا نكي

 ْ راشعالاوقأ مهث اد عوأ مول اغوأم_هاكضار ةزااوطرشق مماعو كلروذنباو

 : ق.نالقو هلو مهيق ناك نا لمقو قوألس ]| ىف طريشد ١ لءةو ردانلاو ىئاعلا

 1 ناو ىنظلا فنيه ءرح لا ماما هطرعشو ند هْرلا ىداك طرت د ال هب أو ريثك مهتم

 زاو> عناملاوالخ ساق نعن وكمدق هناو حدالاوهو هرب رغنيةباسلا عاجا

 رارغتسال.قنيلوقلا دح أ ىلع مهقافت انأو ف اىفوأ اةلطمهعوةوو | كالذ

 | هزو>ومامالا 4ع م-مْممهد_هدامأو مهدعب ثدأ4ا نم هولوزت :احفاللا

 || خدالانم_هريغنمامأو اعطاقمهدن5-هنوكي نأالا ل ,ةواةاطمىدم الا

 الأ ةعاهئلا ةقوكسلا امأ ق>لءقاملقأب كمل ناونامزلالاطنا عنتمم
 ْ قد-«اونأو ايف ناكناةربرهىنأنبالاقو ضار ةزالا طرشن| قعب ارو عاجلا ال ظ

 ( 00 قى موو هل اردّدسا ثوغراسعف عقونا موقو ه-؟كعىزورملا

 ىلظفل فاخ اغاجا هته” فوة حمس )او لقأ نوتك ا لاناكن ا موقو

 ْ 0 لغو 8 + ايمو اتم ةراعأ لذ رملاتوكسلاناهراثمددرت اعاجا هنو

 | ة_ةفاولا نظتاغ ١ ل-هةيقءاكت هب ,داوت> اهل أسم نعةداعرظنلا هل وم ىضمو

 ْ فود :ال لا دقمو ين دو ىونند قنوكب دقفن او لة لاهنت فالح اذكو

 ١ دسقلن طنملالاو دزة-م نم هل دنالو مودع م ماهإ !هاسمق طرغ لاس الو هءاع هدعع



 ةيدل

 موقلاهالخ دنا نم فءداوه مث ل_قنلا ة-ءأنملسزملا ناكناعوقو
 رانخالاب ل-ءلال هأو )ملاهىماغلاو ىفاشلامهئمرثك الا هءلعدر عضتلاو
 ظ راك ل_رم دم ءناود:_موهو لم تدسملانءاك لدعنءالاىو رمال ناك ناف

 7 وألاسراوأ ذانكلاوأ رثك الاوأ هل_هفوأ ىناعص لوقك حب ريف يعض نيعباتلا

 | الو لسرلادرععال ىفاشال افافو ةخ عو ملا ن اكرم هملال عوأراشثناوأ ساق

 ىلع رمل الا( هلأ -ه) هل-الفافكنالا رهظالاوه اوسل.لدالود ١ر2 نأف مذ: 8

 نالقو ظفغالا ىس ناىدروالا لافو فراعال ىنءملابثدد-لا ل ةنزاوح

 تاعاونب ريس نيا هعنمو بءطخ اهلعوددإ ارم ظفل لءق وال عهءحومناك

 هللا: سلات ىامصلا لوق , مص مبصا|(ةلآسم) ر عنا نعءىورو ىزارلاو

 صءراذكو مرحوأ انرمأو أ ى- منورمأ تم“ ذكو عصالا ىلع نعاذكو موه هلع

 ]| سانلا ناكوأ سانلار يشاع ماك فةة-سا !نمهلوقم جنح رك الاور-هظالاف
 | نولعع , سانلا ناك هذهع ف لعفن ا: 9 ة سو هيل عهللا ىل ه هذ هع ق نولعف,

 ءالما خخشلاة ها رةىلادكلاريغدنة م( ةئاخ) هفاتلا ىلا ف نوءطقي ال اوناكف
 ظ ضاع صاخن ةزاحالاوةزاحالا عم ةلوانماف هعاسم-ف هيلع هنءارقف اثردحتو
 ٍْ ةةواذملاو هلت نمد وب نمو نالفلف اعف ماعف صاخ ىف ماعف ماع صافن

 وق درواملاونيس# اىضاقل و جشلاوبأ اوىب در عم عمصو هداد - ولاو ةمدص ولاو مالعالاو

 وهو ديز لست نهد--ون نمس.طلاونأ ىضاقلاو اهتمةماعلام وةودزاحالا ْ

 ْ نس ”دحلا ةعانص نم أورلا طاق أواةاطمدحوب نم عم ىلع عاجالاو يمل

 |! يي عاجالا ف تأ امل اب فانك اج

 1 رمأ ىأ ىلع رضءقف 8 ل_وهيلعةللا لصد : 2 اودع همالا ىدوتدع قاف:اوهو

 موقو اعلا سي قم قافتاوهو نيد ممم انهصاصت خا!5تاكأإ

 ْ ا ل 1 , ]1 أةالخمومل اه 2 ازا ةتواال تأ ةءالا نا قالطا ىنععرو هشملا ىف

 ١ تناكنا لودعلابوهرفك-:نهج رخق نيإسملابو عورغلا ف وصالا نور آو ||

 || اهعبارؤ هسه ق- قرع“ هد قسافلاىفاهتلانو نكست منا همدعوانكر هلادعلا 01



 اه

 لامو رارغلاو قوةعلاو محرلا ةء.طقو:رحاغلا نم-هلاو روزا داهموةعمنلاو
 لوسر ىلءبذكلاو اهرب>أتوةالصلا مدقتونزولاول يكل ةتامخوممقملا ||

 ةوشرلاو ةداومملا نام و ةيادتلا تسول _بملابريضو ملسو هرللع هللا ىلصدلللا

 راهظلاو ركملانمأوةج رلا سأ» وةاكرلا ع :موةياعسااوةدا.قلاوةثايدلاو

 نامداوايرلاو ردعلاوةد رادملاو لول_غلا 0 رطفوةةءااورب رنا محنو
 دهشأوةداوثلاهقالخو ةياورلا همف عفارتالماعنع رامخالا (ةلأ- ه)ةريغصلا

 تءبكدوةعلا غسصوراتذلا ىلعءاشناوأر امخا ضمالراسالا نهضت ءاشنا
 قل -.ةو د أون ىلد ,دوتلاو حرحلا تكي ىضاقلا لاق ةفيتح ىالاةالخ مانا

 اموفسرك ذب ل.ةوام مف قالطالا ىفكي ىضاقلا لاقوا «مفال ل ءةوطقث باو لا
 ةياورلاامأو :داهسشلا قرا اوهو ىناخلا ل دعو طقف لي دعَدْلا بنش لقو

 ملاعالامهقالطا ىتكي نمامالا لوقو حراما بهذ مفرعاذا ىالاطالا قذف

 ناك نا مدقمح راو ملاعلا ن ءالاحرحو لي دعت الذا ىضاقلا ىأرو ها موفي

 لاقولةأح را<!ناكوأابوات نااذكو اعاجالد_ءملا نمر 5 راما ددع

 اذكو داون! اب ةلادعلا طرتثم كح لي دعتلان هو خجرتلا بلطي نانا

 27 حرم انم سلو لد_.ءالالاىو ربال نمهناور ءحصالا ىفملاعلا لع

 سنلدةاالوذس:لاوةوانزلا ةدامم ىف دا الوهدووّمك غ<اوهب و رعلدوعلا

 الو هندي لل بوث .<نوكي نأالاىفاءعدلا نبا لاق روم هرب عة رعستت

 امدشن ىهدلا ىن هد ظفاحم اهللاد_,عونأ اذ اوقك اهدشدرخ مس ا صدشءاطعأب

 (ةلأم) حور ممل «نوتملا س) دمامأةل-رلاو الام اهمانالو كالا ىف هي قومملاأو
 فال لا ملوو ري تاو - و هءلعهللأ ىلصدمدكانم وجان «ىباتلا

 ىعداولو ةنسوأوْرْعلا لد ةوامهدحأ لءق هناطرتش لق وىادعلا عم ىن .الا

 ليقو ةءادكلا ةلاد_ءىلءرثك الاو ىنضاقللافاوو لق ةمعقلا لدعل ارم ماعملا
 لوك لت رملا (ةلأسم) املع لاق مالا ل.قو ن اودع دق ىلا لاو مهربيغك ٍْ

 اقاطم ىدم الاو كلامو ةغيتحوبأ هب عتحاو سو هيلع هللا ىلص لاف ىنادت ريغ(



 | ىلع ىعاودلار فوت: تناكوأ ل-ةغءالمريغناكنا عنملا ىناعمتلل افافو راما
 اضرات لهب هحو ىلع دا. زلا فذيحرصوأ طيضأ اهتعت كاسل تاكن اف اوان
 اوالخ انسه قام ل|بارعاتريغولو نيد وار 9 ةىرخأ كريو ةرمماهاو رولو

 فخرو لا اوكنراودتساو ورثكالا دنع ل .ةد>او نعدحاو درفناولو ىرصملل ١

 اذاو هب قامت نأ الاردك الاد دءْرت احرملا دع: فذ ودان زاك فاوءفر و

 هيلع هلجرهاظلاف نيمقانتملا هل« دح !ىلعهي ورمىجباتل اوأ مق ىنادتل لج
 نأف همدنع# ىلع هلج ق كلر-_ثااكسف امفانتي : ل نأو ىزارلا قءاوأ ىقونو

 راصنالءقو اةلطمهلز وأ: ىلع ءةورو وظل | ىلعرثك الافءرهاطر مغ ىلع لج
 رفاكو نون ل-.ةءال (ةلأسم) بلا لو هماع هللا ىلص يب هلا دصقي هلعل هءلا
 مر عدتسملءةءور ل غابف لمت ناد مدالا ف ىصانذك و

 اهفذفنعللافالخ امقف سد نمو ه.ءادلاا١اثالام لاق اهئلانو بذكلا

 أ تردنناو 00 نما عاف زها تما سانا قال
 اووأرا اردو نامزلا كلذ قرذتل كلذ لص نما اذا ندد دلل هتلمل اع
 ةمقل ةقرسسك ةسخارثاغ-صو رثامكل|فارتقا نع عن ةكمام ىهوتلادعلا
 اوالخروة لاو هوانطاب لوهدلا لمةءالف قي رطلا فل اوءلاك ةحامملا لثاذرلاو

 ْ اذا ف افك نالا سم وف ةون نمهرحلا مام | لاقو م. تواذلز وق باو ةفشح ىتال

 لوواذك و اعاجادودرذانطانوار هاانلوودلاامأر وهلا ىلا م رقلا ىور

 ||| افالخ نيمرحا ماماهيلعو هاوءقهحولاف ة-ةثلاب ىذا لاو هفصو نأف نيعلا
 نمل واقمون سدلى هذا لاقو كل ذكف متأال لاقن او بهطخ او قريد

 ]| ةيمكلاف ب برطضاد قو عصالا ف عوط#م وأ نو: طم قسفم ىلع الهاح مدقأ

 0 همسك رت ىلع باكا صن ام لدقو د> همفام ل ةوهصوصك هءاءدءونام لة

 ا يا اغبصلا اءفنو بنذ لك مامالا ع لاو دا يد سف كدا

 1 ْ ةنايدلا ةقر و ني دابا, ترم ثارتك هلق نذؤد ةءرح لك نس رح !مامالافاقو

 47 ٍفذقلاو ب صغلاو ةقرس !اورك ناطور برقو طاوللاوانّرلاو لقلاك
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 هذ ظرتشيال مصالاوربثءةمضدو ةثامالو نوعم-٠و نوعدرأو نورمسعو
 نامامالاو ىءك.- !!لاقو ىرو رض هرف ءلانأو دا.ءاوّمحا مد-ءالو مالسا

 رظنلاىلا حا ا.ةحالاال ةلصاح تامددقم ىلع هغقوتب نيمرح ا ماها هريسفو: ىرظذ

 لكىكلد طرتشدفالاو كلاذف نامعن ءاورممخأ نا م مىدم < الإ ووو هيمع

 لصف فاد دو ءارعلل ةقفتفددمل ا :يكابلعت |اهئلان حصل و تاقيطلا

 وقل: نال دياهثل انو هقدص ىلع لدي الربخ قفو ىلع عاجالانأوورعنودديزل :

 قارت_ةاو هيد ب زال افال هلاطد ا ىلع ىعاودلا ر ةوتتريخءاع,كاذك و لوقلاب ||
 لماحالو هوبذكبل موقةرضي ريغان او موقلاذالخ عقحتو لو ٌومنيرءالعلا

 لءاحالو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم عمس؟ يختل ذكو قداص, متوكس ىلع ْ

 امأو ىو.ند نءناكن الدب ل-.ةوني رأت !لاالخ بذك لاورب رَعَتلا ىلع :

 وهو ض- .ةتسملادتمورئاوتلا ىلا هتني لاموهود->اولاريغف قدصل|نونظمأ| ٠

 رمت (ةلام) هن الث ل-.ةونان :اهلةأوارو وشم ىعس» دقولصأ نءعئاشلا ْ

 ذائسالاو اقلط مدمعد ,دج أواَعا طمالرثك الا لاقوةنبرقبالا لادمعب , الد> [ولا ْ

 ىوتتلا ق هير متل (ةلأسم) ا َْ رظن الع ضءفت_ملادمقت ةلروفنباو

 تلاقو الل_ةءلمواع علق ةمذيدلارومالارثاس اذ كح ءاعاجإةداهشل اوأإإ

 موو بصن :ل| ءادتباق موقودود- ا ىفىنرك لاواقلطمت<الةيرهاظلا :

 هب متاسعف ةءفنح اون :دلا لهأ لعامة ةمك ااملاو فال رثك الا  عاهف ٠

 ناس ا.ةلا ضراعمىقاهئلانو ناقل نعراصا هنوأر هيفلاغو | ىولسلا ٌْ

 انظوأ لقي عرفلا فاعطق تد-حوو ريحا ىلع بار صبه لعلا تفرعأ |
 ةعبرا نمدنالزاح اديعو داضة ءاوأ نينث |نمدمال قام او لءقالاو فقولاو ْ

 لالا س ذك: نا نيرخأتللاوالخو ىناعمدأل اهاوو رادخملا (ةلأ سم انّزلا ف ْ
 ع رفلاو نطوأ ك:ناودرنلداوسشس ىف اها ولم نمو ىو رملا طقسدالع رغلا

 سام ادادتا لعب مناةلو.ةملدعلاهدارزو رثك الا هماعولو.ةلاءىلوأفم زاد

 لع مل داعاواةم نعم واثم ل دعي لهرمغ ناكنا عسدارلاو فقول اهثلافلا وأ



 ْ هرمو راةكاوه و 'ىناةنلا قرم :رهسشالا لاو ىفاءالا ىف ةةمقح هنا ريعملا ٍ

 ركذ بلطف ابلط عضولادافا ناذ ىناسللا قىلو مالا ماك ةباغاو كرما
 النانو هولو ىنونو رمأا مع ف كسلا لءص#وا اهلمصتو ماهفتساةمهاملا ٍ

 .ىلفأو را اهلج وءاشناوه.منت يذكتلاوقدصلا ل .:عالاخالاولثاسو ٍْ

 ىف هلولد_مل_م<امء ءاشنالالاةيدقو مد-ءلاودو> ولاو مءلاك هفب رد: موق ظ

 هل حجر الو بانكوأ قدص يراخ هلام ىأ هفال_خرب-كاومااك- /اب جراخلا ِ

 خم ةباطماما ' 0 سارا والو أ زال قناطمام اهنالامممغ 5

 أ ريدغوةطساواهنومف ىفاثلاف ه_ءفزوداقتدءالا عم قد اطمالوأ همشنو داقتءالا |[

 جذاسل افاهمدعهيذكوالوأ راخلا قداطرم-ةلا ذاق تعال كس |طملا قد_دلا ْ

 بذل هنود ةفناف ذاعتءالا مةددحراخا ةةباطملاقدصلا ىغارلاو ةطساو '

 ١ اهالخو مامالل اهافو اهتونثالةسنلاب كارب لا لول د ونمت ود امه فوصومو ْ

 ]|| ىلاةمسن لات ذكدلاو قدصلادرو واذكر بكا لل ملالاوفارقالإ |
 ض.ءرو كلام لاق مث نمودي زدوذبال م؟ اوزعن دز فوت 13 ريغ س دأ |مجدن 1

 بوهذدلاو طقو ةلاكولاب هدام أن الذ نال ف نب ن الك ل كود ا 3 ||: ءاكأ 7

 هفالخ مولا عملك ةيذكب , عوطةمامارم م ( هل أ.ه)الصأ ةلاكولاو انت نيل 1

 ضقنوأ نودكق لت , وألا ل_.ةنملو الطأب مهو أريح لكو كال د تشاو أة راو ٍ

 عوطقملاْن مواهرمغوا طاغوأ» ارتفاوأ نامسن عضولا بدسو مهولال.ز أري ؛امهزه

 || اموقداصلا قي د_صتالب وأ :زدكمالب ةلاسرلا عدم ريخ خصل اىلع هيذكن |[
 مد تود :اع هنا ىل_هىنلا ىلا بوستملا ضعب اا نارام 1

 ريشأ هقدكاماوةضفار لافالخ هلةن ىلع ىعاودلار وود :اهفاداح[لوةنللو

 وهواظتلوأ ىدءهرب ”اودملاو ٍلسو هيلعمللا ىلصد ىلا بو تملا ضعي وقداصلا ْ

 ا عانت جاهيآ علا لو ه>و سوم نع بذؤ-!| ىلعمهؤط اون عددع عج ريخ ا

 00 لاو ضان نانو الا قالون ارش /

 رشعانثا لنقو:ريثء هلقأ ىرخأ صصالا ناوو ةس#لا ىف ىذاقلا فقونو هم 1



 || كاذدعب وأ سانا ذه بو هيلع هللا ىلص هلوقوأ عاجالا» راقت علاق يرطو
 ا اذه ىوارلا لوقو |لوالا نقال ل ىلع ئىفالا واول هفامااؤك نع تدهن تذأ وأ

 1 ىرخالا دعب ندي "الاى دات ومو لصالالنيصنلا دجأ ةقفاو!رثأ أالو قداس

 ا اريعازلاءالخ مسانل ال زحسانا ذه هلوقو ىوا رلاءالسازخأت وفدا ف
 ا .# ةنسلاقىلفاثل اباتكلا و ْ

 ١ 00 و ةالسصلا مملع ءاسثالا# هلاعف أو اسو هيلع هللا لضداجم .لاوقأ ى هو ظ

 | ىف: ءروشلاو ذا: سلال اقافواووست ريغ صولو تاذمهنع ردطالنإ وهوص»بم

 أ لطأت ىلع اد[ سو هيلعمللا لصد _هعرةبال نذاف مامالا خشم اوضانعو

 || لءقو راكتالا هب رغب نملءفالا لءقواةلطملعفلا ىلعرش ةصريغولو هتوذسو
 |١" اذكو لعاغلل زاوما لع اد قانا ارعس غر ةاكلاالا ل.ةواقفانمولو رفاكلا الا[

 ١ اءلم> نآك وة ردستل و ركنرسإلا فلا عرار افيو ن0

 1 ددرتاك ار اك ىع ركلإ و ىل_ءل انين دد رئام و حمداو اوذهباص صم وأاناس وأ

 1 ةهملا مول-هةيو تو صنن ملعتو الاف يمت افستغم تلق نانارملا

 || بو-ولا صخوةحاباوأ بدند|ب و> وىلعلادلالا:ةماوأ اناس ه-ءوقوو
 أدر دراغ ندتلاو دل اونا 2 اك تعملو اعونم هنوكو ناذالا,ةالصااك هتارامأ

 ١ ةحابزاللءقو بدذللل_-.ةوبودوالو ت تاه>ناوريثكوهوةيرقلادٍضق

 || اذاوهب رقلاد_صةرهظناام-مفواتلطمنيلوالا فو لكلا ف قولان لءقو '

 أ هءاصاخ ناك نافلوقلا ىضتةمرركت ىلع _ءلدلدو للءفلاولوقلا ضراعت |||
 أ ةضراعمالف ائباصاخ ناكن او فقولا مصالا هثلامف له نام مانرختملاف |

 ]| اهثلاثف# راثلا لوح ناق ىمأتلا ىلع ل-ءادلدنا مانو أملا مالا فوهمق

 ا يك.ةماللو هللوةلاوأ لعفلا مْدَقَدو هل اوال امام ن اكن او لوقلاب لد حدالا

 بكرملا(رامخالا ف مالك-لا) ص.صخت لعفلاف هفارهاظ ماعلا ن وك. نأ الارم
 هنأراتلاو لمعد-_بماماواطوضومسدلو ماناللاةالشدو-وموهو لموماما |
 ]| ثلافوهتاذل ادوصقمادمغم ادانسا ماكلا نمنمدتاممااكلاوعوضوم ]ا



 0 ال تاع مل_سو هءلع هللا ىل_صلوسرأل |

 ٍ ظ نايس وأ عقر هنأ ف فل: ا 4 ا» ص_صخم هنانالو ص_صةايدود>وملا

 || ءالحز طقسنم ماب وب الف باطذ# ىعرمشلا حا عفرراتذلاو
 || علا ىلعزوجي و ضان نمذنت مهتفلانعو حاسجالابالو لوخ دما مها غطسن

 | نذعلال -.قلء_فلا مد و طةفامهد_>اوأ [ك>و ةوالت نآرقلا ضعب محسن

 ال عقيل قحا وداح "الان عنتءلمقو نأر ةللة:_كانوةنسونآرقلنآرقر , حدا |

 0 ةفسهعذنآرقلاب وأنآ رقاههفةنسلاب عقو ثيحو فاش )١لاو هرباوذاانالا ْ

 || عسارلاوايلج ناكنا اهثل انو ساسقلاب وة اوباتكلا قفاون مت ةدضاع

 ظ : هلع هنمز ىف سانقلاز يل لاو مالسلا هسماعهنمز قناكنا

 ز افالل_هنو مام لال افاوو ىل- أن وكب نأاسامقناكن ا هضسان ُط مشو مالا
 ْ رثأ الاوهنذ اا يع فلا سنو ئبس لال

 : لا < ناو ه- ذاازغلا د رح 0 مناَد_سامهدسحأ سن نأ

 : ١ ءاضقلا ظفب ناكولو«اذنالاسوآ.يزعست الو رهظالا هنو دل _صالاال

 : بحاؤمودلااذك واة>اومودا دنأ او هوص لم هريغو دم املا د.ةوأرحتاوأ

 || رابخالا باحياب رامتخالا سنو بحاح انيالاقال_تءانت |هلاقاذا اديأر شم
 - | لق !لديلا 0 لوزان نع ناك نانو لو رتل هش

 0 ءامسو نيلسملا دنع عقاو حنا |(ةلأم) ىف اال اقافو ع :1نكللدبالبو

 قبباللصالا ع خس نأر اًمعلاو ى ن1 قاتلا فاسو قفص دمت اسوأ

 عج عم :ىلا رعبا عدو ااا لاعب 2. ىعرش لك مبينأو عررتل محهعم

 راد :للاو عوقولامدعىلععاجالاو ةفرعملا وجو حس“ داز_هملاو ف ءااكستلا
 تدشن < ل.قو مهتتح ف تن“ ؛.الذمالا سو همأع هللا ىلص أمد لبق انلانأ

 والخ حش تسلف صنلا ىلع ةدايزلاامأ ل ادمالا ال ةمّذْلا فرارقت#سأللا ىنعم

 ةنيبملا ع هرفلاوةل_ضغملالاوقالادوهذخأملاىلاو تءفر لههراثمو ةيفرملل

 هرخأت مسانلا معدي < ةتانإط اهط مثوأ ةدارعلا زحف الا اذكوأ



 الآل“
 ئ |ذمكسم نءةسو ئئدت,ا لع كدمأ لد وأتد يعملان نمو لد ,وأت ال ءافئلالوأ 0

 م :اككلاوةمالا وه ةريغسصلا ىلعاهبقت تنءكإ ::ةأرمااعأوا دم نيتس ىلع :

 هنيشتلا ىلعمأ هاك ذ نمنح لا: اك ذورذدذلاو ءاضقلا ىلع تدمد لنا مام-صالو: ١

 عوأ :فلاؤلوضالا لع محراذ لنمو فرصلا اناس ىلءتافد_صلااٌءاو ْ

 اهفشءاسع جن ىلعناذالاعفشيل لا ودبد 4 | ىلعةضمملا قرس قرا )او ٍ

 ودفو ةقزمسأ 2:1 ىفلاجاالف هتلالد حتت لاء يل مجلااط 0-0 1 ناناذال :

 أطلا ىمأن ع عقر ىلوالا حاكس الكور اوصءماو م:اسومأ دلع تمرح

 لاجالاااو موقف ل انو لكلا هاالدح ودول بانك - !اةكاغبالاةال_صال :

 كاوشو لوءفملاولعافلانييهددرتلر امها لهو مدح اوروذلاو اوءرقلا ل *مىف 1

 هراالا هل : وان ملءدامو  كملع ىلع ءاهالا حاك_ذل اة دن ةعمدس ىذلاوةءبب وأىلاعت

 ' رادع يف هيسشع خش نأ ءءاع د س]ع :ءالمالسلا هنلع هلو ةوا نو*ء”أراوأ[

 ةنسلاو تالا ِق هعوقو مصالا و درفو جوز هثال لا رهام تديط دب زءالوقو

 00 ءةحرذ هد نأو مد 2: دقو ىوغللانمم د اع زتلا هاا ىاو ْ

 رات عل لمع ملا غفل أر انتا ا زوم[
 فقويو هب لههمق اههدحأ ناك ناو له عامهدحأ ىن :ءماعلل ذ سدأ نيمضعلو

 بدي اغاو ىلةلازيح ىلا لاكشالازح مولا بارا ينابملا» رخ<الا ||[
 مؤلعملا نيم نونظملا ناو لءفلانن وك دقهنامدالاو اهافث اهمهفددرأ نا

 نانانملا فتيل ناونامملاوهلءقلاوأ لوقلا نمهنيعاناو> ناو مدقتملا ناو[

 اند ”ت>اووأب دن هإ_ءفولوةلاود>اوب رمأو نيفاوط حعادعب فاطولام |

 ريغ لع-ةلا تقو نءناسلاريخان( ةلأسم) مدقتملانعسحلاوبأ لاقوارخأتموأ ||
 1 !هتلاثوالءأرهاظ نينلل ناك ءاوسزوه#اد:ءعقاوهتقوىلاو زاح ناو عقاو

 ٍْ هللاهف ىلا جالا نام هملارعسعناث عنتم ةءاهعل ار ور هاظ هلاموهو ل -ملارغىف عمتك ظّ

 ٌ 3 زو لدنق ةو خش اريغىفاهماخو ع ءطاوتملاو ا م-كملاف الخ رهاط
 زوجت هناراتغما عنملا لعو ضعي نود ضب رخأ:نو<الاهسداسو افا جمس ا 1/8
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 عوحرو ص _صتعال صاخا ىلع ماعلا فطعناعدالاو خضصالا فهرب رقشو

 ماعلاذارفأ ضءن ر كسذو ابن اهصولو ىوارلاب هذمو ضعلا ىلاري_هذلا

 هملع هللا لص ىلا اهر ةأنا نمد ر ومأملا ضعي ُك ارتنةداعلا ناو صصتخال

 هلهسر طت لدهءار وام ىلءالو داّدءملا لعسمةمال ماسعلا ناو عاج الاوأ سو

 باوح (ةلأ-م) رش اللافافو ميالرا ملل هعفكلاب ىذقوك ناو ةقباسأا هذاعلا

 اذازرثاح صخالا لسة لاو هموعىق لاول عبان هنود لق: كلاريغلث اس ا

 همو# ريمعم ص اخ تنس ىلع م اعلاو 6 اوىواسملا وتوكسملاة و ةرعمتنكمأ

اهرودو ردح - أف ميمعتلا ذِي رقتناك ناورثك الان:
 :ه لوخدلا ةمعطق سدا 

 تاع اورق ولافة ُط مامالا خيل لاقو داوتح الاب صختال ةرثك الادنعا

 محسن لمعلا ن ءصاخلا 2 ا”نا(ةلأسم) ةب هيد انإل ماعم ءرلا ىفهالت نآرقلا ف

 تاافوني-هنلاك صاحت اردق ىفاس ضاعت 1 راقت تال .ةوصعءالاو ماعلا

 ناو طقاسس ةلاو أت قولافل_و> ناف عحسانرخأتملام اعلانيمرحلا ماماو ةمفنحا|
 «ددتالاو قلطالا» مسان را هيلدا تلاقو شع :رتلاف هحو نماماع لكت اك

 ا رو الا نار ىدماالا معز و دمق الو ةمهاملا ىلع لادلا قلطلا

 قلل نم دلو قزح رم ةبهألا قطع مالالاق من موةركشلاامهوتةعئاش ا

 صاخمن او ماءلاك د قملاو قاطملا (ةلأسم) ه.فنذالءقو رح لكن ل-.ةوأ

 لمعلات قو نءدمقملارخأت وَنَسْمماناكوا» محو هوامهءكحدختاناامهناو ١

 لوح لق و رخأ:نا حساندمقملا لبق قو ه ءاعقلطملا جالا و مسانوهف قلطملاعأ

 ناو ماو نما ى مهو هر هل , موهفملا لآ أةف نينعن ماناكن او قلطاملا ىلع دمقملا

 سبسلافاتخا ناو ةغصلا دضر دقم قاطل افامهنرخ ”ةيررازمأ امهدح ناك

 ظ بد وللاد1نااسامق فاشل لاقواظفل لمت ل» ةوللء<ال ةفينحوبألاقف

 اى وأنك ١ لناامممءىتغتس نيمفاذةءعدمقملا الما افا اك نلتعاو

 ل-+ ل. وأ لاو وة :اظةلالد لدام رهاظلا«لو وللا رهاظلا هاسا.ق امهدحاب

 || دساففاليلدنظرانو عصف للدلل-+ناف حودرملا لحنا ىلعرهاظلا |
 يقل 70777 ل معصم



 ةثالث الاورسش ع كلو ىف ةرمدعندأز 1انأ بحاسملانيالافافو خدالاو .فؤولا

 ناك ناوا ردت ىقاملاىلادن_أمثةنالث ترخأ مث دارفالار أند ءايدرشعلا

 ءازابتث الن الا ةرثءىضاقلالافو ةنب رقالاو ةعيسدارملارثك الا لاقوازكذ هلق
 ل.ةو رثك الاالو لل. ةذوذُد ء]اةالت قرغت_لازو<الو تكرضو درغ «نمعسا
 حمص دقعدعلا نم ندي الل_ءقوا<رصددعل اناكنا ل .ةوىواملاالو

 ةددم2 او ةقمح ىنالافالخ سكعلاب وتام“ أ ىقالان هءانثتسالا واقطام لعق و

 ةفط اهم لج د عند راولاو هو ةردت لام هملءانل لك ةالاو لول الو تفطاعت نا

 ةفينحوبأ لاقو واولاب فطعنا ل-ءقو ضر غل لك لا قمنا ل-ءقو لك- ال

 لك !ايىلو |تادرغمدءبدراولاو فةولال.ةو كرتشملءقو ةريخ لال مامالاو

 ىالافالخ كحروت ذااريغفةيوستلا ىذدتقي الفاظفل نتا سنار ةلاامأ

 هدو>و ند م راب الو مد هلاهمدعنم مزمل اموهو طرأ ا ىلا |ىنزملاو فدوب

 ححدالا ىلع لك ل1 ىلادو علام ىو أوالاستاءان“ ةسالاكوهو هنادإ مدعالودو>و

 تمدهتولو دوءلاىفءانئةسالاك ةقصأاث لا !!اهافو هن رمد الاجارخاز وو

 دوءلاىف ءانمةسالاك هد اهلا عدارلا هد "اوانعاو صا ستعا) + مافةط_ كوتملاامأ

 ل ل : لولا هامش م وعاهمدقت هياغدارملاو

 ارص.لاىلا يصل نم هسعناصأ تءطئاذك وموء-لا قرقهتلفرو مذلا ءاطم
 مامالا يشل امه 0 الا هركذد لو لكس !!نمضعلا لد

 عنموذودثلاوالخ لةعلاو سحاب ص_صخخلا زو لدفن :لاىباثل امننقلا

 ةنسلاو ه. باك لا صءهةزاوح ححصالاو ىلعذل ىهو اد.هت هدم" وفاثلا

 صخ*خ نااهكانثورووحلادنعد>اولاريغاذ كورت وتلا لاو تكلا واهم
 اوال سا.قلاب وىضذاعلا فةون ولو ل طة ذك حج نكسلالاق وهسلع ىداعو عطاقر

 موةلواقلطم ص لن |نابأنءالو اسفخ ناكحن | ىئاممالو اقاظممامالل
 ايا نزور سا سطل نأ حرك الو مومعلا نماض هذع هلص أن نكيلخا

 مالسلاو ةالصلاهملع هلعفي م حرالا فباطحا لماداذك وىومفلابو نيمرحا



 هءلعلوشرلا ل مش سانا اهماايو#تاوةمالا لوانت,الىثلا اأو ناوأ|
 رفاكسلاودبعلا عب هناولمصغتلا اهئلاثو لق,نرتقاثاو مال_لاودالسصلا ||
 عجناو ثتانالا لوانتةءمط طرسلا نهناومهدعد نمنودندوح ولالواندد وأأ

 لقوءادعةءالد>اولاباطخ نا وارهاطءاسقلاه مق لخدياللاكاروك ذل

 ل.قوةمالا لاعش البام لالهأ اب ثيدحاونآر ةلاناطة ناو ةداععل ْ

 اري ناكنا هباطدةموعىقلخاد_طاملاناو هسقنوذراشتب , اهذ موامشي ْ

 اعدم الا فةوثو عون لك نمذ الا ىضذتقيم-هلاومأن .مدخو#ناوارعأال

 قماوددعتلتدث كهل لءاقلاوهدار ةأ ضءب ىلع ماعلارم دو ه يص.صخاا» ْ

 |ةلطمىل-يةوناكنا ع !لقأ ىلاواءج ماعلا ظفل نكي ملنادءاوملاهزاو> ||

 ثد رق ق.:نأالال ءقوروص# ريغ قم نأالا عذملاب ل_.ةواقلطمعنااذ دو 1

 صوص ا هيدارملاو كح الالوان: دارعد م وع صوصخما ماءلاو هلول دم نم ظ
 افادو ةة.ةحلوالاوا«طقاز ادع ناك مث نمو و قْرح ف لهءّد-ا ىلك ل» : ادم سدل ٠

 ص* نا موقو رصف ءريغقا.لاناكنا ىزارلالاقو ءاوة-فلاو مامالا خل ا

 هءاعراصتقالاو هلوانت نب راءّدعان زاععو ةقيقح نيمرحلا ماماو لق_بنالاعأ|

 لات صدم لاو ظفلرغب ص نا ل .ةوهنمىنثثءانا ل.ةواتاطمزاحترثك الاو ||

 لو مومعلاهنعأ منأ نال مقوله لمقو سدع ص_خ نال. قوةعرثك الا ||
 || سو هيلعهللا ىلصىنلاةامح ىف ماعلاب ك5: واقاطمة>ريغلءقو محلا لقأ ىف |

 قاض ن ااه انو وحي رس نمالاو اوال ةافولادعب اذكو صصخلا ن ءثعلا لس 1

 لوالاناو-و م« ص_صخملا ا“ ىضاقللافال_ت نظل تدهلا ىف نك :متقولا 1

 ماكتةم نماهئاوخأ ىد>اوأ الأب جارخالاو هو ءاذ ةمسسالا :..ةيوهولصدلا ٌْ

 | ةنسلدقو روشىلا سامءنبانعو داع هلاصت بة واتلطم ل .ةودحاو ْ

 || ساما ف ن-سحلاو ءاطع نءو روش أ ةعب رأىلا رمح ن دعس نءوادنأ ل مقو 3

 1 مااك- لا ىو نأ ط هرمسد لدقو رخآم زاك قلب , ملام لو نمت ةسىلا د داو ا

 :نسا#او كرمت عارلاو ا :لامف عطقنملاامأ طققهلبا مالكي ل٠ ءقو ]

 00 ا 2-5-2 ؛



 نب

 ١ هدظنلو الامد دج أ لاوورثك الاد:ءدق : ب واهغع ءوضولاك رات ّْ ١

 ا ريغ هئيعل ىهتملا ممن اقلطمدءفي الةة.نحوبأو لسلدلداسغلا ىف قث ةناناوةقءتح ئ

 ' همع قل :نال-.ةوةدعأ |دمةب ه هفغصول ىسهنملاول اف مث ىذرعهداسفف عوز م

 !قوأ ل ةولونقلا ىقنك ءازحالا قئوداسس هلا لع مادى لال ل-ءةولو.ةلا

 .ةردانلا لود حصل اورمصحريغنم هل حاصلا قرغتس طفل( م اعلا ١ داسغلاب

 ئ 3 عا اول اطاقلالا ضراوعنمهناوازا < نول دق هنأو هدة دوصةاارمغو

 همق كمه ةودو اما تقفي أ قالا وىنهذلا فد لقو

 ة.عطق ىتءملال_صأ ىلعهتلالدو ىلك الولك الايلسو أانامثا ةقياطمد در ذ لك ىلع

 . كمل 2 نءوةيعفاشأانعوهو ةمزط هصوصخت درؤ لك ىلعو ىناشلا ىلعوهو

 علا مبلع و عاقيلاوةئمزالاولاو>الا موع مّرلَتس صاخثالا موعو ةعمطق
 مو.-ءالادودو امدمحونب أوىتموامو ىأدىتأ اوىدلاو لك (ةلأسم) مامالا

 ماللابفرعملاو عحلاو ف قولان ل -. ءةو4) رغشمىلءقو صوم ل.ةوةةمقح

 اذا نممرحا مامالواةلطم مع اهىالاف راد د يع ققح# ملاممووعلل ةفاضال اوأ

 ىلارغلاونمهر هلا مامالو |قلطم مامالالاف الخ هل-:مىلف ادرغملاو دوهءم لوحا

 ىلا قاس ف ةركسلاو ةدحولاب زيكو أ ىلا رغااداز ءاتلايهدحاون كمل ذا

 1 رهاظو عتفلا ىلع تدني ن اان مامالا مس |هءاعوابو زل ل -.ةو اعضو مومعالا

 .الةعوأىكت اهمأ ءاءتمرحو ىو فا ا كحاؤرع ء طوأل 5 مه: لو نعت منا

 ىل اهذأ هلموعال هنأ ف فال- 42و 44 فلام مووفكو ف صولا ىلع كما تيترتك

 موهءلارا.عمومد-ة:ل ةءاابةفلااو فرعأاب ىوعف هلانأى و
 ٍ 3 دما

 ( هنأو نأ "0 الع عا ىعمم ل قأ ناو ماعد سنأر ةنملا عملا نأ حضالاو

 رخآ ماعد_ضراعي ماذام ذلاو حدملا ىنهعماعلا مم هنواز ام دحاولا ىلع ود,

 الون وت الودق مدمتو اطر اهئلانو
 ْ ىطتقملاالت اك انا لبق تاك

 1 هل_هب قاعملاالو رفسأاىف عمم ناكوو تدثملا لءفلاوم اعلا ىلع فاطغلاوا و

 ىلا ةلزرغم لعب لاصف: بالا كر ناو كلذ ىعازلانالع اسامق نك اظف
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 راعني نهنلاامأ سمرحا مابا نونو بوحولل مامال اوفاعمءااوىزاريكاو

 بود>ولا طاقم 20ليقوهنأ الل ليقو ةهارخلا لقوم 0

 ظ نأ ل.ةواةلطمرار كبت و زلاذاتالا لاقو هلوادم: ملال. ةويو 5
 : ل.ةومْزعلاو أروغلل ل .ةو موةلاهالروغل الو فقولاب لءةو ةةصوأ طرسشد قلع

 ىناري-كلاو ىزارلا (ةلأم) فو نمو عنم نملافالخ لمت :عرذأ» لاو ءريشم
 ناودالاوديدد>رعأت ٠ اضةلارن5 الا لاقو ءاضقلا مزاد رمالار | ءيادمعو

 1 ناو هيارعأ سلوا رمالارعالا ناوءاز الا مزن هد رومأ اي ناسمالا

 : لاف(ةلأسم) عناسلالاروم أملا ل خدت ةياسنلا ناوهمق لعءاددلوا "0 , طفل رمالا
 ىضاعل ا!نعوىدو>ولا هدض نع ىسهن سعمئثذ ىمقتلار مالا ىضاقلاوذشلا

 .نمورحلا ماما لاقو ىدم' الا مامالاو نيس اونأو راع نا هيو عفع

 نسدأ 3 ىل ظوالا اما طقو نوط :بو->ولارعأ قوه نهضتبالو هسنيعالىلاًرغلاو

 ىلع ل -ءقو دضل ابر عأ لمقف ىسونلاامأو جمالا ىلء هزه الو اعطق ىسونلا نمع
 ْ نامقاهّملاونارع_غسل امري و أنيق اع هري_غنارمالا( ةلأسم) فالحلا

 'ّ ا لل "وامهب لومعملمقفوطءمري-غىناثل اورا ارذتأا نم عئامالوئيلثا م

 ] جب دنافدسك املا ل.ةو ج رأس .سأَدلا فوطءملا فوفقولابل_.ةودمكا أ
 ١ فذ لوة,الل هذ نعمك ءاضتقا ىهتلاوه«ىةولافالاو مدق ىداعن دمك أملا

 | ةها ارذلاو محرما هةغمسصدرتواةلطم ل قو ةرملاب مد مل أمم ماودلا هتيضقو

 . || ةدارالافو سألاو راقت>الاول.اةّءلاوةقاغلان اس وءاعدلاو داسشرالاو
 : اهرقوري-ُلا مار 26 اكييد ةموعاحلاو نس نوكع ,دقورمالا فام مردقلاو

 ١ || ىهت قلطمو ةقرسلا وانزل اكح اعيجو قرفبالو ناعرخي وأ ناسا, سل هنلاك
 ٠ 1 ادعاسمف ىتعمل قو هع لقو اعرشداس# 8 ارهظالا هب تلا ذكو مرد حلا

 73 مأ ىلا هعودر ل-ة>اوأ مالا دمع نبا لاق عسجر نااومذواقلطم تالماسلا
 00 ناكناذ طقفتادامعلا ىف مامالاوىلازر-غلالافو رثك الالاقافو مزنالوأ ل-تاد



 || هائلا ةفدارعو ل-صفلاومومعلا ص.صتتوةياءلاولدنلاو لءلعتلاونيستلاو أ
 ةيماوقتسما وهءطرش نم 1 نو رشعلا و سمالاو ىلعو د :ءوفو نعو :

 4« نو رشءلاو سدا || ةماثور ؟نوىلءوأ لافةقوصومةركزو هلو دوفو ا

 عيب ا- اج ىلا قيدصتالالو ىروصتللالىلأ الا قيد_هصتلا اطل له ١

 ةقيقح رمأ ) رمالا) ةمعلل ل قو بدت رتلل لرقو منا قاطلوا ولا« نو نشل
 أود لرتة موه ل-قو كرت مار دةلل لءقو لعفلا زا صوضلالوقلا ىف ْ

 ريغب هماع لول دم فكر بغ لف ءاضتق |هدح هئدلاو ةفضلاو نآس أ|نيءولمق ١

 قدساوبأو ةازتءملاتريتعاو نارمتعب لمقو ءالعت سالو ولعهمقرم ةءدالو فك د

 نءاوىدم" الاومامالاو نيس اوبأوولعلا ىفاعمسلاو غامصلا نب اوىزارنشلا ا

 .تاطااو تلطل | ىلع ظفالاب ةلالدلاةدازا هذباو ىلءونأ اريتعاوءال هتمسالا تخاحا ّْ

 ايفا هه !ابنولت اعلا (ةلأسم) ةازم_هللاوالخ ةدارالازيغرمالاو ى ملي 1

 فالاو كارب شال لءقو ف قوال لقف خش !ا!نعقن :لاو هصق ةةءصرع اال له ا

 :داراوداثرالاوديدمملاو>ايالاوندنلاو بو>والدرتو لءفا ةغمسص قف 1

 ناوتءالاو ريضتلاو ماركالاونانةمالاوراذنالاو يدأتلاونذالاو لاثتمالا |||
 ريسحلاو راةت>الاو ىنئلاو ءاعدلاوةبوتااوةناهالاو ري هتلاون وكتلاوأ[

 رووا و راستءالاو ةروشااو بنانكك وهيه لا ىف نشا وفتلاو ماعنالاو

 .ىدن رثأملا لاقو تدخلا ىف لبقو نها نمالقرانرشو أخ بولاق ةقدقما ١

 5-7 " الاوىلارغلاو ىذاةلا ىةوتو أوهندا ةهكرتشم لءقو أ مهند لرتش م اردقلل

 ْ رابح دمع لاقو دي درمل اوذنثال الثلا ف قو ةحانالا وا م ةةكرتشم لا ةواهيق | ١
 ْ هيلع هللا ىلص ىنلارعأو بوو لل ىل اعت هللارعأ ىرومالا لاقو لاثتمالاةدازالا |

 اهلا ماك الا نيب ىل مقو لوالا ا نمد ةكرت رشم لل-.ةوبدنلل أدترملال-و

 تل اطل ىف ةقرةح نيم هرم ماماودماح ىبأ نجلا فأوو راتآاوأا

 مافلا ف الخ ثعلا لية بو>ولاداقتءابو>وىفو لعفاا ت>وأ عراش !١نم|

 تدطاا اوبأ لافو ة> ايل الف ناذثةساوأمامالا لاف رظحد_ءد رمالادزو نافأ
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 00 ا ا ا ل سس ممم سمس

 «رشععدازلا » كلد ىمازااوالخامهدحاي صدختالو لءاةةالو ريثك:ا بر :

 ةم>[صملاوءالعة_سللال افرح نوك:و ىف قوفىنععاممانوكت دو 0 يا

 لعففولءب العام ةدا» لاو كاردةسالاو ةءفرظااو لءلعتلاو نعك هر : وأادملاو

 لك ىف س.ةءدللو ىرك دلاو ىو:ءملابدثرعال ةفطاعلا ءاغلا «ريشع سماخلا جا

 ل.اهتلاو ةبحاصملاو نيفرظال ف « رشعسداسلا# ةينءدلاو هم-سك د

 د نءوىلاوءاملا ىتهعو ضد وعدل اودكوتلاوءالعت_ىالاو أ

 | ل 6 4 رع عم كَ | »درغملا "فرغ 2 نك لالا ندا 1

 أ هوك لاو ةقاعلا ىو را !اوكلااو صاصتخالاو قاةمسالاو ١

 0000 0 نيو و لعللا ين :ءءعودم5 مااوةيدعتلاو ىفدلادماوتو ْ

 قوهط هرمث دو حول هبا وح عاذد ما. مالا هل#|ىفهامتعمفرحال وأ م نو ريل ١

 (نور.علاو ىداحلا» ىننالدرتو لق خب وتلا ةمضاملاو ضءضدقلا ةعراضملا
 رع تاو ع ة.- تناك افرح هي وسهل اه لءقتسال لقب مال طرشولا |

 اقاوو مد طر : رلادر نمد واحلا لغو عانتمال عانتما فرح هريغلافو 1

 | لت و تساند ا لاذ 1 قش مك م ميا أهمازاة اود 1 .ام عاذتمام ارا 1

 اناسان اكول كلوقك هكا تالا د عل هنا الا دهأ ١ | أمومف ناكواك ريغ مدقملا ْ

 ص٠. ل ف لول كح إو الاب تسانو ف ا. منال لا تدشر : وأناوم> ناكسأ ا ْ

 تتناول كلوقك نودالاوأ عاضضرال تاحاسلةءس مح مواك هاواس ااوأ ٍ

 للقتلاو ضمضتلاو ضرءااوىبةللدرتو عاضرالتا>ا1 تالا ةوخا||
 لامعة ساو تصن وى فرح نا« نو رنعل اوىباثلا 3 قر فاظن ووو ||

 ظ ١ روق_هعءنءالاقاوو ءامدالدربوهعز نملافالخ هدأت الو ىقئلادءكوت دق: الو :

 ب ءالوةفوصوهةركذنو ةلودومةبفوحو ةمعما درتام حب نو شعل نلت هلا

 0 انو كل لذ هيردصمو ةيئامز ريغو ةينامز ةبط دو ةمماعفةساو 1

 ض..ء.تلواما عد , اغلاءادترال نم «نورعلاو عيبا ةفاكرم_غوةن :اك



 | ىلا زغلا ىفنلا فو ىرشلات اءثالاىف ىدم الاوولا زغلالاقو ىوذللا ماعلا
 ضراعت قو ىوغللا ىدم" الاولمدع

 اهثلاثةحودرملا ةقيقحلاو حارلاز احم ا
 ا

 هنا ىلع لدي الزام باطخ نمادارم هنوك ن كال كح توبثو لم_راتخلا

 ىعلادربمل ناف ةق.قح ىسهق ىنعملامزالهنمادارمهانعم ىف ل معمسأ ظفل ةداكسلا

 هانعمىف ل هءم سا طفل ضد رعتلاو زادعوهف مزلأآلا نع موزلملاب ريسعاسعاو

 ناوءلل 20 , ومسلاةنذااهد> أ« فو راو اديأ ةةيقحو ف هربسغب حوامل

 ىفدنلاو د هاد للام باننا 1 كا ْ ازا

 عدووأ عع ىردأاموق تي رثتلاو ىر را لاق ل تيسسا ةوللا

 طسوتملاو 3 .ءبلاوأ بر ةلاءادخ :اوريسفتلل نوكسلاو فلاب ىأ « عدارلا»

 ىلع ءةلادوةلوصوموماهفت_سال و طرشال ديد ةلابىأ « سماخلا » لاوقأ

 الوعقموأور ا ىذاسألم 5 اهم سدأس )| » لأ همفام 2 ]!ةإصوو لاك-لا ىنعم

 ل 1 درتو حصالا ىف لقت الو نامز مسااملااواضمو لوعفملا ن الدب مه

 سم )الانوار د اغلاذا م عب :اسلا» هن ونسلاقاووةأ-|قللوأورطإ وااو

 فرار راو انا 0 رطر وه_طءنءاودرملالاقو كلام نباو

 ناحلاو ىذاإلا ه5 .تردنواس )ا طرشلا ىن«مةنمذم ل قتسإلاورطدرتو نامز
 ةملعسأاو هذ 1 اوةيد_تلاوازاهعو ةةمقح قاصلالال» ءاملا#م نماثلا»

 4 اء اوم.قل اوءالعتسالاوهز وااو هلد اةلاودلدمل اوةمقرظلاو ةمحاصملاو

 بات ادب كلامنءاو ىمراغلاو ىمداللافافو ض.عبتلا|ذكودكوتلاو

 4« رثاعلا»ر خآ ىلا صرغنع لاقت: االوأ لاطب لالاما تارضالاو ىنطعلل لد

 م4 رشعىدا < سد درو 5 نمىنأ د. 20 ءاءو ل أ نمىنععو ريع ى؟ عك

 تداول فالح تساي انكر : رميذال فطع فرح

 4 رادع ثلا هلا ج ءانثتس الر :ديول -.1.الوا. احم اغلا اهم الىت># ردع ا



 لزا
 ل

 ردقلل لاق نمو بءاولابهمصخ نملاوال* بودذدملاو تداولاربخااولءذاو و

 ىهو ءادةبا هل عضو اف لوعتسم اظفل ةقمقحلا (ةلأسم)ن ازال |اذكو ءرمشملا

 ىذاقلاوة.ءرملا ناكم ءاموق ق'وناأوالا عقووةم .ءرمشو ةمفر ءودب وغل

 ىدم ١ الا فةوثو ناعال |الا موو اقتلطمتعقو موق لافواهعوقو ىريشقلا نياو

 ةيعرقلا ع وةو ب> اس | نباونيمامالاو ىزاريشلا ىدسا ىبالافاو م

 بودنملا ىلع قاطي دقو عرُشلا نمالا هعمادقتسإ ملام ىعرشلا ىنعموةشدلا ال

 وهو عضولا قيسبوجو ل-هف ةق العل نان عضو لمعلا طعللازاعتاو حا ءملاو

 عفاو وهو ردصلاادعالل خدالاواقاطم ل .ةراةلاوهولامهدسالا ال قافتا

 هبلال دعت امئاو ة:بلاوتاكك-لا ىفةب رهاظالواقلطم ىمراغلاو ذا لالاوالخ

 ىلعام 1 سدلوكلذرمغ وهترهشو أ هتغالبوأ اهاو>وأ !متءاش وأ ةقمقحلا لقفل

 وهو ه8 .ن- ىلالافالخ ةقيقحلا لقت ثرحا دّةعمالو ىن> نبالافالخ تاغللا

 صيصخلاورامذالان هو لق لآ اكسال نس نو ل كسالا ف الخ ركلاو

 ا .امدادتعاب وأ ةرهاظةعصوأ لك كان نوكي دقو اينما

 ضءمأل لك- لاو بدس الت بسلاوناهةنلاو دازلاو ةروااودضا انو الا اال

 دان_.سالا ىف نوكي دقو ةوقلابام ىلع عة: ابامو سوكعلابو قاعتلل قاءتملاو

 عنمو ىفاوةنلاو ماللا د .ءنبالافافو فو رحلاو لاس فالا فو موقلافالخ
 امال مالعالا نوك..الو 00 ولعءفلاو اةاطم فرحا مامالا

 ىنلا ةوةثم ر ءلاذ الولمهفلا ىلا هريغردا مل فرد وةغصلا محا *م ق ىل اًرغلل

 هفةونوهدمقت مازتلاب وةععلا جتالخ ىلع هعجو دار دا نا بو>ومدعءو

 زاملاعونىف عمببلاطا رشاراتفلاو لهقملا ىلع قالطالاو رخ الاىعللا ىلع

 00 اا ءربع طفل بر عملا (ةلأسم) ى دم الا فدونو

 طوالا(هل اسم) رثك الاو ربرح نيام فاشل انافونآر هلا ف سلو مغرب -غف

 لامعتسالا لق نايف: .نارعالاو نيراتعابزا ىثو هك مةحو ازانعوأةكرقعاما

 قرعلا مث هفرعهنال عرشلا عرشلا قفا دبأ ب طاذملا فرع ىلعلو يوه مث
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 اذدعت ناو توام ناناك 20 ىوتسانا طاوس ل لا
 امعف هةمقح ناكن ا هسكعو فدارتذ ظفللا نود ىنءملاد-<1ناو نامت

 نيءدلا ناك ناف هريغلوأنةدال يعم عضوام مل-هلاو زادعو ةقيقللالاو ءلربشذ

 مسأق ىه ُتدح نم ةيهاسلل عضو ناو سفملا ل-هفالاو صْدشلا هفامحراخ

 ىنعملا فا مهدي ةمسسأت 1 ازاواو رخآىلا ظفلدر قاق_هالا( هل اس

 صدك دقو ل_ءافلا مما كسح درطر دقو راع : نمديالو ةءاصالا فو رملاو :

 نمو لزم ءللاوالخ مسا هنم هل قش نأز حل فصو هن مق لنمو هروراغلاك

 هب ماق نان حو ذم ل يعم لهموفالتخاو حباذ يهاربانأ ىلع مهقا ةءامهئاذي

 ىلعر وهجئاو بحل حناو رلا عاوناك م ها هل سلاموأقاةَتْشالا بوم ها هلأم

 هيمءرد -رد 1 او نكمأ نإ ةقم ل يتلا نو سدا 7-0 او

 سدل )١لاحىأ لاك !ىفة- ةءقح لعاقلا مد انا كح مم نمو فق ةولا اهثل امو

 لوالا ضةا:. ىدو>و فصو للا ىلعأ ارطناىل.ةوقار ةالاو الخ قطن )اال

 (ةلأسم) تاذلا ةيسصو هذ راعسشا قتلا ف س.لو اعاجا لوالاب مس
 ةعرشلاءاعمالا ىف ماماالواةلطم سرأو ناو ا اوال عواو فدارتملا

 عيداتلاةداوا قمل او مدالا ىلع نيف دارتمريغ نس نونو دود اود او

 عقاو 5 0 00 اوىواض..الواةلطمماءزلل

 (ةلأ- 9 نيران تم ءامال لاو متل فو حولا بحاو

 ةأزغ-ءملاو ىذا ةلاو ذأ كلازعب ازااعمهمينعم ىلع هقالطا حد راسا

 | نعو امهماع لم ده# نع ارقلا نعدرغأ !دنعاه-يدقر هاطو ىجذاشل اداز ةق.قح

 حم ىلا رغلاو ني_بحاوبأ لاقواطايتحا امهءاع لم نكلو لمع ىضاقلا

 راع عاب“ «هج نأ ىلع 3 الوتاسثالاال ىذلا فزو< لءقو هغلهنأالا دار. ؛ فا

 م ء مث نمو ىضاقالاوالخ فالحل زاملاو ةةمقحلا ىفو هملع نم غاس نأ هممذعمإ ا
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 افال_> مهما صاصت:+الاونام>ونأ و بحاح نءام-هفل اخو صاصد> اذ ١

 ' ىدم ' الالاقامتا (ةلأسم) رق وه يا لاقو كنأ كل ماما

 دقت مامالاو |.ذ-!اوىازغلاو ىزا رشلاقه«اوأو رمح ادغتال نامحونأو

 الطول رول 1! عرفاهيف نأ فرحنا هالإ :ةلايو اءطت لءقوامهف

 هد وغللا تاعوضوملا تود> فأاط ار 4 (هلا اسم رم هما |متدافا ىرم عزل

 لادا ظافلالا مولا اود هر اع مد.قأ ىهو ريمضلا ىفاعربعمل

 ا 0-0 الل قنلا نملقعلا طامفةسأب واد دامو انام لهل فرخ ىلاعملا ىلع

 ةماكد اك له طة سمدرف هم ل ىلكوأ رح ىنعماما طولا لوادمولةهلا

 طفللا لء> عضولاو ب كر وأ ١ يهل! فو رح ءاعنأك لو-هءوأدرف ةملوق ى هذ

 ْ نكات تحداسلاة الع ىملا اظفالا همسانم طرت_ثدالو ىنءملا ىلع الم د

 طعللاو ىتءملا ىلع اضذالا ةل الد ىف ة#فاك ل ل-ءقو عم ضولاىلع: هل_ماحايمأ ىعفك

 نم ىن-ءللمامالا خخ +]|لاقو از الب تهت ل ىرالا ىدلل ع وتو

 عسا هللاو امال ىلا جات ى «م لك 3 اظدل ىتءم لك | سدأو وهُثءح

 ظ 0ك ةئاف أ ضم نع ملم دقو هلت اا مهتسعب الا ىلا
 ١ لو#» صاوحت | ىلءالا قخ ىن-ءااعوضومن ركيناز وحال عئاش || اظدالاو

 كروقْن ,الاق (ةلأسمإ تاذلا كك ار بحوت ىنعم هدر 4 لاح اوةدثم
 : اروه#او

 ىرورذلا!ءلاوأت تاوصالا قاخو أ جولان ىلا" هللا اهلعةف.قونتاغللا |

 : هزاع الانا مار ءل_هص>ةء>الط_صاةازتءملار ا او ىرعد لالا ىرعو

 1ْ هريغو فقول فب رعتلا ف حام كلاردةلاذات_سالاوهر وأ لفطأاك ة ةمد رقلاو

 فيقوتلا ناو ماطقلان ءفقولارات او ريك فقوثو هس دع ل-ءقو هل ل- م

 | ةغللا تدثتالىدم" الاوىلازغلا او نيمرحلا ماماو ىضاقلا لان ( أ نور
 مامالاو ىزاري-ثلا قا اونأوةرد رهن اوي رس نبا م-هفل اخواسامق

 لامفالخلا ل هنالوق نء يني سانقلا ظفأو زاخغاال ه 42 ةحلاتدشت ل.ةو

 ها ءىعدرو هذ 7 عنمناوا دكا نا ىنءملاو ظفللا (ةلأسم سم]) ءأ ارقّ_تايدههعت تاثر
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 قحاواه-ةفر هعف اكس اقع المصالا اهلا نيءهربعلمهملا هاد , قوة ةحرأل

 4 موهفملاو قوطأ اج 5 2 اون ماعذذاب نم_هملا دمفت دق ةملقنلاةلدالا نا

 ا 010 :لا لد ىف ظفالاهءاعءلدام قوطنملا

 كرها ىنعملا ءزح ىلع وو زحلذنا ظءالاود_ىالاك احو>رم لّم>١نار هاط

 ىنهذلاه<_هزالو نهد 7 هي ز.> ىلعو ةةه.اطموانعمىلع طفللا هلالدو درغذالاو

 ع وأ قدصلا نقون نا قوطنملا مث ناتملةءناتفثلا و ةءاظفل ىلوالاو ماعلا
 هراثا هلالدؤ د_هكقنملام ىلعلدو فود مل ناو ءاض:وا!ةلال دراما ىلع

 قفا وذ قوطنملا همك> قفاون أو قطنلالل-عىفال ظفالاهءلعلدام موهفملاو

 لاق مث 10 , الل ءقواب واسم ناك نان < و ىلوأ نأك ناب راط2ا ىوذ

 يي ضيف . الاوىلازغلا اعف د .انفل لقوة مس ايقهتل الد نامامالاو فاشل

 ىلقن لو معالا ىلع صخالا قالطا نمةيرزاكت ى هو عا رقلاو قايسأا نم

 فو ٌكلرثتوذك سمان وأب ال نا هطرعشو ه هفةااذ٠هف ى !اخناواور ءاهل اظذللا

 ةنداحوأ لا و-اوأ نمد رح امامالاةالخ تل اءلل جر خروك ذاانوكي الو هوغو

 توك ملا سامو 9 تسي الورك كلا ضب مهلا ىضتقي امم هريغوأ ةمكح ل وعلل وأ

 منغلاك ا الل -ءقو ضو رعملا همعد ل5 ل : قوط أب

 ربغوأ اهمُتاسريغ ىقنملا ل هورهظالا ىلع ة-ءاس لاد رخال منغلا ةمئاسوأةئاس 1 ْ

 اءاو ةءاغوط .رمموددعااولا4 اوف راظلاوةلعلا اهنمو نالوق مما اوسأ|ىاطم

 لومعملا يدقتو ل_هفلار جد رم ران ءادتمملال_دفوديزالا ملاعال لهو

 الا مهافملا(ةلأسم) هريغ م ةراشالاب قوط دم ل -.ةام محدد زالالاعال هال - ءأو

 ا نياو قري_صلاو قا ةدلا#قللانو ->|و ىتهم ل_ءةواعرشل» ةوهغا4>بقللا

 ري-لا ىف موقوا ةاطم لك 1 ا ؟.:أوةيانحلاضعب ودادستمزي 2

 ددعلاموقو كلا بسان :5 اله عص نحمر 4| ماماو عرش ل ارب 2 مامالا مس

 هق_صأاو طرم هلا هزات موفق او قول م لءقهب الا (ةلأسم) 00

 : هتداوا نيينامملا ىو عدل لومعملا مدقتةددعااةددعل ارغةفصلا قاطخ ةمسانل
03 , 
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 نيمرحا ماماو هناذأ لاحم اىدم الاودادغب ةلزتءموهعوقو مدعب لعلا قاعتل
 تاذلابالري_غلابعنةمملاعوقو قحلاو بلا اةغ._صدو روالاب وأ-طم هنوك
 ىدو فاك-دلا ههصيف اطر سدل ىعرنذلا طريشلالوصح نارثك الا (ةلأسم)

 دهاح ىنالافال + هءوقو خمصأ اوعورفلاب رفاكللا فاك: ىف ةضورفم

 ادعنم5نب رخ الو طةفرماوالا ىف موةلواةلطهة فنك ارثك أو ىنءارفشالا

 | عضولا نمهيأا عحربامو فءاك-:لا باط ىف فالح او مامالا - |لاق دئرملا
 لءفشالا فءاكتال( ةلأسم) دوةعلارا [سترتوت ا. اذجلاو فالتالاال
 دضلا ل_هفلءقو مامالا شل افافو ءاهتنالا ىأ ف كلا ى-مملا ىف هب ف اكاد
 لعفلاب قاعد. روهملا دنءرمالاو كرتاادصق طرتشد لءقو ءافتنالاموقلاقو
 ةرمثامملالاحر جسد رثك الاوامالعا هإ_.ةواعازلا هّدقو لو ددعب ةرشأ ملا لو

 وهود رشاملا ه_ذعالاهحوتي الموةلاقو عطقتي ىلارغلاو نيم را ماماو ْ

 فياكتلا حمي (ةلأسم) ىنهنملا ف كلاب سدلتلا ىلعاهل مال لاو ق.قتلا
 طرشءاةتنارهطالا فرومأملااذكو رع الا عمرثأر ومأالابول_ءمدحوبو

 نيمركلا مامالافالخ هل.5 هنو إ-ءمون موصد لبر رماك ه:ةود:عدعوقو

 ىلع يرعاب قاعد دق 414 ةعاخ »قافئاورم الال-ه> عمامأ هلزتسعملاو
 كل ذك لدملا ىلعو نسي وأ حامب وأ عا مرذ بدترعلا

 يلا وقالا ث-اممو باّمكسلا ىف لوالا باكا »
 زا اال لو هيلع هللا ىلس دم ىلع لزتملا ظفالا انه هب ىنعملاو نآ ارقلا بالا
 جيمصلا ىلعةءارب رمغةروس لكلوأ ةلهدأا ه_:هواهنوالةبدمعتملا ه:هةروس
 دملاكهاذالا لبق نم سدلا 5 ل.ةؤرئاوم عسل او مالا ىلعاداحآ لقنامال
 زو<الو ءارقلا نسا,مف فاتذملا ظافلاو ةماشونأ لاق ةزمهلا ف .ةوةلامالاو
 لقومامالا يشل اوىوغمالاقاوز ةريشعلاءاروام هنا حصل اهذاكلابةءارقلا
 هلىن<ءالامدو روزوالو عصا اووفداح الاى رع زازحااماةعمسلاءار وام
 اوال_ةىل_لدبالا هرهاظر بيغ هب ىنعب امالو ةيوشعألافالخ ةن_بلاو باك لا ف



 هال

 |١ اهالعأ تداولا ل_ةف لكلا ل_هتناف فاك- 1| رات ةاموه لمقو طقسدرنغ

 ْش هلْ ءللاو الخ هدمعب : الد> اوم ركزو وا ناندأ ىلع ىقاعز لئقف اهكرتناو

 ١ اهلو صح دصق مهمةياقك لا صرف (ةلأسم)ةغللا هيدرترل ل ةورع رضاك ىفو

 قر 4 !ماماوذات سالا ءعز وهلءانىلاتاذلا رطظدري-عند

 ْ ذلاو رو وجلاو مامألا خيشالاءالخ لكتلاالمام الل افافو ضءلا ىلعوهونيغلا

 ا وهن مأق ن ملل ءوو ىلا هت هللا د ءنيعم لو موممضءملا

 || اذاوحر هظلا تقو عج نارثك الا(ةلأسم) اهضرفك ةافكلا ةن وعمال

 ١ أ ناو لوالا ل_ءقو موقلاوال-خ مزعل ارخؤوملا ىلع سالو هن ادال تقو ولو

 تقولا نءهادالاهبلصتاامةمفنحلاو ل.هةفمدق ناورخ الا قو ءاضقف

 نا عمرخأن ءو اةاكم هن اد ط رشد أ مح -اوعقومدقنأ حر لاو 1 : الاوالاو

 1 0-5 أو "هاد أوو عملاق ةلسقو شاحن ار ىمع توملا

 || (ةلأ) طاكرمعلا هتقوام فالخع ىصعبال جصلاف ةمالسلا نط عمرخأ نمو
 ْ 0 )انو رثك زالافاقو ب اوهنالا قاطلاسح اولا :؛الىدلارودهملا

 اااد اعوأا. اقعالامع ةاطرشن اكن ا ني-هار هلا ماما لاو قارحالالران )اك امس

 ْ نير ةنيدس اية وكس تلال ناتو رخل هالالا كيران 0

 ْ ة.فزدللاهالخمو رك الوان الرمالا قاطم ) ةلأسم)ا مسن مك تلد :عمقاطوأ

 جيمصلا ىلع هي ْرْغَت ةهاركت ناكناوةنهو رك- ما تاقوالا فدال_صلا مدنالف
 كاك الو خدت رو هاو بوصغملا ف ةال- هلاك ناتو د صنع ايد:دحآولا/مأ

 ١ 00 ا هد_ةعباطلا طقس و ه1 المامالاو ىكاقلاو باش ل-.ةو

 لاقو مار مئاهوبأ لاقو ثحاوبتآ امن :ان بوصغملا نهب راخاو طوق هالو

 قءقدوهو 008 ك5 عاطقنا مهم ءه»ملا ف ْك.:رموهنءمرحل ا ماما

 لاقو ريد لءقو ركست, ىلا .ةرعسا لن أو اكو رعسا نا هلّدَع .حيررح ىلع طوأاسأاو

 ٠ اقاطملاحملابفءاكستلا زو<(هلأسم)ىلار ءلافق وتو هق كح النيم را ماما

 اهنتعنلامد ءلاقءقدنءاو ىلا: زغلاودماحوبأ حشلاو ةلزغ ماركت أعنمو

3 
0 



 كا

 كاوةداطمةز نك !ةال_صلاورذ») ل.قو لا لءقو ءادالاتةو ىف هلءف

 لك اك ةدرذ ىلضالا ملل سدسلا مامق عمرذ هل هلو مس ىلارمغت تا ىعرمُتلا
 احاممقأب ود _.:هواء>اوموهدلاهده<الر ةأع سم رطفو مل-بااو رصقلاوهتمملا 1

 رظن هلاو عونك اللد 59 اياطخ م اللة لز الا ق مااك- اوتار ا

 ددسلاف قباط نا عضص د اقتعالو ,اقلاو قد ,دصتلاك لعربغتلا لقب الىذلا

 حيمقلاو فاك-لاريغلهفو لق احاسمو اوتو ارو نوذأملا ناسقلا

 82 ى كل اووف يود :!!نوكقو دل ار ريشا دعا

 || ةداعالاو لوعفملاىئمقملاو اًعلطم لءفلل ضَمقم هل ق..ءاملاك اردتسا هئادأت قوأأ|

 ْ يولط م ىلا مفرط لاحم لصوتلان كعامل ادلاو ةعْرهفالاو والا ف النو

 || لاقيو عئاسملا عماجمادجلا وتس تكمةمدقع لال ذامتعا انساو ىربل

 ْ [ و راف متع ورو سن حال كاردالاو نظوأ لع ىلا ىدؤملار فلا

 ||| لءلاوواسم وأحوح رموأ ججاراما هنالك و مهوو ناظم زاحنا ردغو قماطب لنا

 | وهل قو توا قراطملامزاسجلا نهذلا كحوه لاق مث ىرورض مامالا لاق

 ْ ناق مش هقب نعت نع هلا سءالا ىأ رلاؤرسسع نيمر 4 !مامالاوود< الف ىرورمذ

 | دوصقل اعلا ءاقتنا لهكاوتاقلعتل ةرثكهتوا هتلااعاو توافد ال نوققذلا

 ١ (ةلأسم) مول عملا نءلوهذلاوهلاو تمم ف الخ ىلع مولعم اروصت ل.ةو

 ٍ هوركملا سدل يمر 4 | ماما لاقو ىوالا ف الخ لخ دق موه ءلاب ولو ىسوثملاو

 . تخ<.اهقفلارث ألاقو ب>اون سدل رتل ارثاح (ةلأسسم) ان_س>الوادهمق ْ

 : هيلعم | امالالاقو امهتودرقاسملال+ .ةو رفاسااو ضد رملاو ضن ان | ىل اع موصأا

 ْ افالخ هيلطال فلك ه مق اما رلا ف.اك:لاناك من هوأ حابملااذكو هب افاكمسمأ
 [| ثيد نمهيرومأهري_غهتاو بحاوال سدح سدل حاملا نأ هءالاو ىماَقلل

 1 ىأزاوحلا قب ص انا كلانأو ىعرش م ةحابالا نأو ى امذل فا اووه

 ْ هاسشأنمد>او مالا ( لأسم ٠ ب ايه-الال.ةوةحابالا ل.قو جرام دع

 | له فناف نمعم بجاولا لة و ددحاوبا طق ١ و لك ل| لءقوهةيعبالدحاو بحوت ْ



 اووي ع

 «تامدقملا ف مالكا
 امي فراءلا ىلوصالاو | متر عمل قو ةءااجالاهقفلا لآ الد هقع ةلالوصأ ١
 همأ معلا ةرعرشلاماكحالاب كلا و اا :

 نم فاكملا لعفي قاعتملا هللا باطخ محلاو هم 2 أمصقت !اامادأنمسستكللا

 بط]|ةمءالمىتعك ةلاو نس اوهنلالا الث نمو فاكم هنا ثدح

 الحب اقعلاو الح اعمذلا تترث ىنعع و ىلقع صقنلاو لاكلل اةفصو هترفانمو
 حرشلا للي كحالو لةعلاالعرشلاب باو منا ارك-ثو ةلزتءللافالخ ىعرش

 فقولااهثل اد ضن مناف لقعلا ةلزتعملا تهكحوهدو روىلا فوقوهرعالا لد ٍإ

 لعمرك ملا اذكو |هلللاو لفاغلا فءاكت عان :ماباوصأ اوةحابالاو رطخلا نع :

 اةلعت مود هملادرحالا قاعي و هسفن راشيل لت اقل مث مثاول -ةقلا ىلعولو حلا
 ريغوأ باحياوامز اح انتقال فلا باطما تف نإ هلزع ءللاوالخانوت هم

 هها فسر مد مزاحربغوأ م رتقامز اح كربلاو بدسيف مزاج

 5 امواطرشواءدسدرو ناو ةحابأفريشملاو أىلوالا فالف: صو هةمرعغب وأ

 ناودارتم>اولاو صرفلاو اهدود_-تفرعدقو عضوفا دءافواده#تو

 ةودارتمة ا اوعوط5 لاو ب ةملاوبودنملاو ىطءاوهو هعمذ> ىالاقال+

 بو>وو 4 :- ىنالاف الخ عورشأ اب ب < الو ى وز اودواتءادح محا ضء.لافالخ

 هيلا كحل فاض: امبدملاوهامهريغوةرافكو لكم ءز هطرفك هله نال اماما :

 فصولا عناملاوىن اي طرششلاو هرب غو كاف رعم هنا ثتمح نمهي قلعتلل
 ةهعلاو صاصقلا ىفةوبال اك ؟-4 | ضن فرعملا طب طءضنملا رهاظلا ىدو>ولا

 تترتدقملاة هه وءاضقلا طاقسا ةدامعلا فلق 3و حرس هلا نيوه>ولاىذةقفاوم

 ص:خوءاضقلاطاقسال .ةودرعتلاطو ةسىفاهت, افك ىأ اهؤازحا ةدايعلاوهرثأ ||
 ىلالاقال_تداسفلاوهونالط, لاهل هر : وب>اوأ الهو بولطا أب« اًرحالا

 ل-هفامىدؤملاو هحورخ لمق هّتقو ل خدام لك ل.ةو ضد لف ءادالاو فسح

 جرام ضءب ل-ءقو لكل -ءفءاضةلاوةاطماعرش هلر دةملا نامزلا تقولاو |
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 افغش ك> ىف نم علق اولدنو *« اقع هريص مارغ عيت اول ص

 افقو باوبأ ىلءابي رغاو او * 00 ليلع لااونراو
 قرص ىنضلا هنعالو مومهل أهنع ه تعفرام قاشعلا ىف درفت بص

 افشهنمزع لاضءعولضلا نيد « تاعتشاهراندح ودعبلا نهد

 |فغثك_ف ىفوفح هدا كسدق ه عطقذمري-غعومد نم لسصو

 انرمصتاو سا الهره-أو يمد 0 ىلدن اع مدل ذع نمت وبمأ

 افردن انتد ذة ىلذ اعاب تددش# مهتم نعىنالقنالوذعلا مار

 أةرمصامباء>الا نعى )ع سد ىضضراعم ا طت الى ودعىنعد

 أقدم مهرف شاو يجب د 1 حا « الو لود لأ سدل شن ءهأت سأو

 افصتمق-ثعلاب لزد مل ىدلاانأ قع قدروا

 افرع نهربسغالا قشعلا نونعم * الودوا_هاحالا بحار ا

 افعضلاونيكسملا دنس نم> فاو تمألوذعا» ىعدو ىلا لس ارث

 امرشا فرشأ هنق مرزاك مالك + تءضونم نينوكسلا سد

 افخ_ثستنت ل ه«ىونلا نم + تد رطضاام قاحل اهلا هملع ىلَص
 اةلكلا كلاعناوإخ. ةبايدص *+تتلعامعامت الاوب هعلاو ل" الاو

 افعضهري-صمارغ عيوص ذاع مكحدثنأ نام طلال اخو

 مصاول عمجتم) ٠ (ليصالاب ذو
 م« م>رلا نجرلا هللا مس »

 ةهالا ىداهد شك. ءدن ىلع ىلصتو |هدايدزابدجلا نزوب عن ىلعم- وللا اديك

 ماعم اظاغلانو.عاروط لاو سو رطألات ماقامد_.عصو هل ! ىلعو اهدار

 ىف الا عماوجلا عجلاك ن نع عناوملا عمم كلا عرطتو اهداوسواهضاس
 ىوذؤا.هنيلصالاب ةطاحالان ملام ملا ماو ارجاع لوصالا ىنَو نم
 هديب طم لا ريعو ىو ربال_مممف:صه هيام ءاهز نمدراولا ريممتلاو دحا

 تك ةعيسوت أم د2مقرصذ»و ربل لوزرص حم جان :!اورمد لا ىلع جرش ىفام ا
 0 ل ا ا ا ا ا ل



 مس لواره فان م-ممو * م ركن عد دعس نفك نعنعم

 الزثدق ىذلا كاذددضو دب ال_ءهلاءرتاقام لكو

 نكزفوةوموهف لءفو لوة» نم نادصالاىلاهّتفضأامو

 طةفوارىورام-: رغلقوو« طقسىبادكلا هزم لدصو
 لاصوالا عطقتمهدان_نا « لاح ل د2.ملاملكو
 تاعواسددم قأامو «نائثاءزمطقاسلا لضعملاو
 نأو نءعب هقوذ نم لش + نأو حْشأَل طاقسالا لوالا

 فرءندال هباسعهفاصوأ « فضا نأكل هطقس اليف لاو

 الت ناو-ةىولةااوذ اهلا ع الملا هب 4 لا ءامو

 نق نادل د امرك تل س15 مسقوارباموارلادبا 5

 ةياورىلعر هقوأ ع -جوأ « ةقشهيداقامد رفلاو

 نر هد راع 8 امو ضو عار ءدامو

 نثلال.هأدنءبرطض» «٠ نئووأدنت_سفالتخاوذو

 تاصتاةاورلاطافلأ ضعي نمهتن أ امش .دحلاىفتا>ردملاو

 هذئئاو امحهفرعاف يدم وه هخأ نع نءرق لك ىورامو

 قرتفللانوك ذاهفمدحعو اه قغماقنو اطظفأ قدتتم
 طاغلا شخاو فاد هدضوه طق ط2اىدف:هفاثؤم

 ادرفتلا لمصال هلدعت م ادغوارهدرفلاركذملاو
 دكو فهفعضلاوءجاو « درقتاهبد>اوام هكورتم
 عو ضوملا كل ذف ىنل ا ىلع « عوذصملا قات لابذكللاو
 قوق.دلا ةموظ: ماعم «نونكملاره 1 تاو

 توج رم تةايفاقأ * تن أعدراب نيثالث هلا قوف

 م«ينا.دلاةمالعلا هموظن مو

 محرلا نجلا هللا م
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 لمآ كذمابو ىظ> فاددعو «هىتءوو ىودثو ىد>وفاثؤمو

 لاختي ىوهلاع وضوعىريغقو# انعنعموادنسمىتمدحولاذخ

 لوطأ احري تمرناهضهاغو 0

 للذتلا لا فاضوأروه و« رمل للذسصب و
 لو« ىل_ةلارادنعةحو « هلامو كذعدنعلا ىب ماقد امد : رع

 لدءمكنءالوال ل سكملا هلا ل اسولا ع وطع اًمدرف

 لزنأف ينتتلاب ولعت تالزالو * ةءفرو عمنمزعفتل رالف

 لمؤملات :أوىنعت ىذلاتنأ وه بةنزوبابرلاو ىدعسا ىروأ

 لكم هيفوعفهئم فصنلا نمو الوأ مم رخآنمالوأن#سفل

 لع_ثمةبايصلاب ىلقو مهأ « هع ىلأ تءمقأ اذاربأ
 جي وقيبلا نعم

 ميحرلا نجرلا هلل مسد

 الرا ىنريسخ دهم « ىلعالسم د انأدبأ
 هدعو نأ د>او لكحو هنود ماسقا نم ىذو

 لعوأت ١ ملوهدانسا 5 لضتااءو هو عيا اهلوأ

 0 50 يلو ر

 تروتشا جدصل كال هلا احر «تدءعوأ# :رطفورعملا نحل او

 رثذ اماةأ وهو ف٠ .عذلاو هف«رصق نسحلا ةيتر نعام لكو

 عواطقملاو-ه اح أامو +« عوفرا | ىنلل فيضأامو

 نيب لو قطصملا ىن ٍ:> هيوأر < مذا مالا ل ضعلا كلو

 د1 نرسل دانس + لضتم وار لك حعمبأمو
 ىفلاىفامنأ هللاوامأل ثم ا« ىلأ فصو ىنعام لق لل تا سم

 است ىتتدح نأدع وأ *« امئاف هينثدح دق كاذك
 ةث الثاء قوذ ىورعروومشم# ةثالثوأ نينثا ىورعزب زع



 أ

 ءاك رلاراعلا حرمت لهو كءاباصم مالاكلا بعود س فنك
 ءاتناود اغ لو _ةللو اه غبأ كةصول هبا نم ءسدلا

 ءان الا هدعنامعذ كد + انآو تامزلا كال_ظفاا

 ءاصقتسا كلذ. ىدارعو « قطن كح دمدادعت ىف لطأمل

 ءاونرادو رولان هل_ءاق ه ىلامود>وت امظ ىفأرمغ

 ءاوأم لا كل هن قار هللأ نمار كد .اعمالسف

 اك مالسلا 000 كك رك عاق كم يلع مالف

 . الهال كك الدنا قاعان ل كبك نر مالسو
 ءايكنوأ كلا لام ىم همك كدلك :الصو

 ءاسعو هن رثه__:مهبلض# كت رض ىلعمال--و

 ءارث ىدلنلا ملاذا ىاو خت ىدب ند تمدق ءانثو

 ءامشالا اهبربتماقو هللا ديع نءةال_لا ماقأام

 4 عجوص ىا رغنخم) (ثيدح ١ حمص نذل

 مي>رلا نوسرلا هللا ص

 لساسمو لدم ىيمدو فز>و «لضءمكفاحرلاو جدت ىئارغ
 لجأ ىلذو لو رهو فدع ف هن أ لقعلا دوس -:ع ىريصو

 لقنأف ىلع ىلع ةهفاشم « مكث دح عاملا ند

 لوعمللاك_ءلعالا ه->أ ىلع «ىلسدلو كءلع فوةومى ءممأو

 لدعتو قرتىلاذعمغرىلع «ىل :5!ك.!!اءعوذرعناكولو
 لهو درب سدأ ديو رو ز 3 4 هرعم .سأال ركنمىلوذعلذعو

 لدونأ هنا اءطقئمو « ال ل ز ىذقأ
 ل-جاو قءطأالام ىنفاكت «جب ردم رع م نافك أى انأ! هو
 ىل_-اع» ى-دقععالا هامو «اد دم ىدخ قوذ مذ رحأو

 لولممىاقو ىريص قرتفمو * قىريعو ىداوسو مج قفَدش



 ءايوما هلاح ترضأ ف 5 وهلمةئاغتساىدهلاىناي

 ءانغرلا قدص7 نأ ى نمو ءهوسلابرعأ. وهو بحلا ىعدي

 هار كةءطو ل ساو ىرك- 5 فرطو هذم هد: ب> ىأ

 ءاط> ني“ هه طوطح مأ «ىنذمظع نمثلاذأ ىرعث ثيل

 هاودلاى اق ءادزعدقف كل «ابؤرسح ىنازوظءنكينا
 ءالسح لما لك ذ هلو هب تلق تاذلايأدصي فيك

 ءادسلقلا فك ءلع ىف سدل ىنيط تاو راع هد -ه

 ءاضنقا مود ءلاىوذش اي ىولاع ل ءأنأز زوقلان مو

 ءاغصالاو مي دملااهنم كف 0 م |١ دما معك

 ءاحولادو مماهتد ءاس د لإ كءيدم تاواع الق

 هالدلا ىولدل مهنم نآس ءيد لعاب ادا كلن

 " 1| ا قاممق 5 ىدجاز ك.سدو هريغملنأ

 اا ا[ كعف قالا “أ قاوول_هلاك دان ىلتلو
 ل110 هتانانع كح ا« دم هلذلي ارطاخ تثأق
 ءاعنص امو فكل «ادورب ضدر ةلام نا

 ءاق رحت او عانصلا نادر ١١ فحل فتوتةساوهمظ:ردلاز عأ

 هاظلا اهتهراغت تماةفد اضاا قطن مما حصف أهم رأق
 ءافولا اهتهني أ وىبسهنبأ «اح دمك. فوأ تاب الا ورذشأ
 ءادبغالا ىل ه-ةظام ءاسا# ىن موق ن ن-هب ىرامأم |

 ءاسنالاا مدتأ را - 5 اهتطمغىع --]|3-مالاكلو

 العلا كب دهر نونراو عام ءفولالضلا دعب فم

 ءاضقزا نولام ساذلا ىفكت د 1 , اوءاسالا ىآ تضقناو

 ءايلوالا كثارت نماهزاح تارصت مقام كلاو
 ش ءاطحالا هدا كالذا كذخك صو نءزمملا كت اًرههنمنا ٍْ



 ءامرغلا اهئ اضتقا فتددش# نودب ونذلا نم هتقئوأ
 ءاعدوأ لاف اما ىذ ملا ةليح كورس لس هلام

 ءايهىهو هللانارقغن ء « وسلا هلاعأدوءتنأامحار
 ءامهصلا تلاحتسالاقف ٠ تانسح هن اس ىرثوأ
 هاريدتلا تبدنو هنق نام عالا لقت هن -ةترعأ لك

 ءاورلاتار ةلاودو ىعذ أف يك اا اهئام ف تلفت نيعبر

 ءاهو بزذ مظعنمفلا *« ىنغ ناكنا تدنحاسموآ
 ءأب ارث اسالافو قافن ب  !ةلاقوحوصنلاةيوتلاى - رأ

 ءانضاو قربك نم ابو جاو بنغلاو ىلق مهمل ىب هو

 ءاطعث ىت_اوالا تظة سا او باشلا ةمونىف تنك
 ءافتقاو ةفاسمتلاطف م 5 وقار ندا تيداكو

 ءأ رع ضرأو ةرعو لمس « ىام أوهونرثا لاار وف

 ءاطبالا فاك نمى-كو ٠ مهارس تغنو4دملادج
 ءاتشلاو اهتي قاماذاف ه.صلا ىف دنغي لزي ل ةل>ر

 ءاقثالا ىظا نمزعدقود « ريلاو را ى-هحورح قب
 ءاعرد ىتءلورب رطل هفريقت لا مارت

 ءاقلت ىضنا أ ودول رد تلاوهشلاة نجر تركاذتو
 ءاقح اءا-رلاو فولو ت اقلاب فول اوءاحرلا أف

 هاب وقالا ام ترثأدساو ةع اطل ا نع تفعض نأ سأ الح اص
 ءافعضلاة_جرلايهنمسانلا ق>ًاوةجرهلتنا : سرج وسما

 ءاح رعلاّىءستدوءلا قؤد «ودلا تاةنمدنعج رعلا ىف قداف

 ءافعىلذو هل ترمعأ « اذه كريغلا د ساح لقتال

 ءانالارامثلا طقس دقف ريلا لعنمعاطتسملابتأو
 ءامحلاو اص راو هللا اضر غباف ىنا| بو

 #( عوجم - ؛)*



 هام»أ ه,تي أ ىذلا م هرقلاىيأريبزلاك.واوحونباو
 ءانقصالا تدعذا درعسو ه« دعس ل ضفلام أون نيةصلاو

 كاد لذا 0 ا

 ءانمالاو ةنامالا هملاىْر  ءيذا ةدسمع انأىنكملاو

 ءانأ كنمدات أ كحود- * لا كلو ىرت كك مه-عل و

 ءانعلا هيو-نمواهيشو + ىلعحو للاب ْ 2

 00 نوناصن ارز كن ريس ىتاوللا ك>او زأد و

 ءاوه نمدتابوند نه « ىداوف نان امالا نا مالا

 ءاعفشلاهب تكسهسا ىدلا له كاك دادو نمت 5 ةدق

 ءامملا كلا لولا ه ويلا دعنا هللا ناو

 اد ايو ىف اهد هسا ىلاروم زا! ءابور دقو

 0000 ةلارلا انتاج رقفءاضنا كسلا انتو
 00000 هد: نءاولامم نية: تدار ودصلا ف توطناو

 ءاو'اللا ىرولا دهحا اذان غلاوثوعلا وه نمام امْدْغَأَف

 ءابوملا فدكجوانءةمغلا جرفت هن يتلو
 ءاجرلا اهنا انعتاهذ « اماذانء_:هوااناع>را

 ءاربلا همزذ كا موفقا ا

 ءانكسا ىركنت نذلو ىدو اعل وهج بانو صاعد

 كانك كجم مامدلابهل م 5 ادام ةراذعأ ا, هكحرا ديو

 الا نوم املا مرق اعلا اولاع الا هترخا

 ءاد_عضدسأقت ||هءلعو < نادي عاد هن ون 3 مون لك

 ءاطد ناطيلا اهب رادب رك .سلا ةةطملاةئطبلا فلا

 هاكم هاكلاك عمدلات هن « باقدو _هبهثذ كاف
 ءاضقلا قوس اعف صاعلر يذعالو ءاضقلا ى تع ادغو



 .ءامغرلاالو م-هنماهملا ل ءلافرءامفاندلا فاو هز

 هال_غااهبال_س اهوبراح «ئلولم سوفن ىغولا فاو ذخرا
 ءافك | ماكو باوصو دع داهت> اوذ هماكحأ ىنمهلك

 ءاطخ مهمل اواطخع ىفنأؤههنتع أاوضرو مه:ء هللا ىدر

 اواح تنحل مهذملا ىلعو 0 ق# موةدعب نمموقءاح

 ءامقنالو م َّى نودراو- ىسعلالو ىسمو-ملام

 ءادةةالا لدا م ىق هب س * اذا ال مص ىذلار تكحر . ىلأد

 ءادأدلا هنا سانلا تةحرا# ال ةفيقسلا مون نفل
 افا ةيرك ل كىل عند دلل ناكامدعب ندلا ذةنأ

 ادق اج ىطءأو نمالو كراضف لاما قنا

 ءانقرلا ليرعراق نيالا هللا ر-هظأىذلا صفح ىنأو

 ءاسقرألا داعتتو هيلا هللا قدعأبالا بر قت لاو

 ءاوسأا ىوسلا 5 نهو ول دل | هوقنمباطم اني رع

 ءارينا هان_سنمراذالفاق «وراقناكذاناطالاهنمرف

 ءادسالا اهم قطصملاىلال «اط ىتلا ىدابالا ىذن افعنا و

 ءادعالا .دصنا!؛ىده هلا ىدهأ ٌسحازوجرتءلارفح
 ءانف ىثلاىلاه-:هندي « مذا تيبلابفوطي نأ ىنأو

 ا هما نمهددن اور ة ةعنش هنع هز

 ءايدالا ذم ا هدمع بدأ

 ءالولاو هدادو ىداؤف نم .دنمو" ىنل اومص لو

 ءار زولادء..: لهالا نمو « ىلاعملاف هعناردزوو

 ءاطغ ةيلعأم سعشلاوه لد 5 أائمقي , ءاطغلا ف شك دز

 ءال اولاو مهامضفت اندست « رثلا رولا اههأ قاسو

 ءاقفرلا ترف موءاد_>او « اقيفرةمضت ملا ريحا ةملط



 ءالدلا هر ورضأ ادع عمد * س:روو ىتماءانمهسو

 هاذنو هلحت م هرلع ىف ماسقان عض ىذلا مساقل اني

 هالما امهات تاك الث هلل أ نمْك_ءاع ىلا مولعلاب

 هاعر كد ,دلأ- .صلا ناكسف *« ارهشلرمتامصلا ربسفو

 هآد هذ ,راعمام_هاتأك و هك ءنعب تافث ااىلعو 5

 ءاول ناق_ءلااهلةازغف 5 باق ءىنعداز ظاناد هو

 ءارهزلاامهتعدواىدلا كم أمهمرط ني_:ةنادربو

 ءاملااهيتطقن طلانمتو ٠ مكاو 1 تنك

 خال ,رك الوامهباصم ف يناسب سدأ نب دمهم نم

 هيك لا ةلداؤعن اج دفو سو ورع كالايراوينف علام

 ءاقفانلا اهبا.ضتدنأوىب « رقلا ف ةظمفحاو دولا اولدما
 ءاوملا ومهدقف ص رالات كين ىلع ولقمهنم تق و

 ءاكملا باصملا نم مظع ىف جا قنات عطتسا اممهكن ف

 ءاروشاعو اليك م-هنم « ىركل ضرأ لكو مونلك
 ءاسأتلا مستعمل ا نسدلا «:قداؤق نأ هلا تبل
 ءاربر و-هالاضي وفتو هللا ىلا ىرمأ توف ىئارعغ

 ءاروزلا هرزو ضءب تءف# ه5 ىدم هال_,ركب مودر

 ءاكولا هذنعل- قْزأ ا مهذم *« ر-طلك ناكى داعالاو

 3 0 ا باطف متدط ىلا تدل 5

 هاسنحلا ىتنافك_ءاعته م اذافىك>دمناسحانأ

 ءارغدلاوءاضمملا هتدوس « ك اوسو قلاب سانلا حدس
 ءامصوالاو ةادهلاانمفكدد#هر م-هنيدل|كنادعابو

 ءازا نوت انلكون#ب دلا ىف ةفالخلا كد اودسحأ

 ءارعأ ها "ءاعاقا ءار-ةق اء ابخأ



 ءالت ماسقملا هسق ماقمو د مارح تدد و نه مرح

 ءاضقلا نولعف ىنالادء,_ة ال كنان اهماءدظَف

 ءاهر اياطملاب ريسسلاو ةيكط ىلاادقلا اهبانمزو
 ءاموكلا ةشدمحملا منو ب * نعل ضرءاوسوةنءاننصأف

 ءال*لالاو ءامضلا اهم فرطلاضغي سءحلا ضرأ ان أر
 ءانغنوو رنيءلا تاب «اقامثء> نمءادسسلا ناكف

 ءارج ال تايقراط 5 اهيلعترذ عاقملا ناكو

 ها رحلاو بوذا اهرق كم | ارت :. ءاحرالا ناكو

 ءامك حافو قرب اهنمحال « اهايرتمعشوأ تعثاذاف
 ءايقبامقلا انت ديامون *« اند-_مثر ون ىأو روىأ

 ءاه> ىريصو لمس ىعومدو «ىراءططارفو يمداهنهرق

 ءاضودم نأ ةممط ىلا ف «ندلا نم نرتاط ترا رش

 ءا ارض الواقل مونمعاس « أءلا تسماعزاوْرلا ناكسف
 ءاغتماو ُه ةدعرو ءاعدو »*؛ لوو لات اول 1

 ءامز نهدي تايد مم ةوداط من كلا
 ءالعت_سادثحك ترو اه كلام يغلب هب رغب ءاكبو

 ءاضحرلا ةباسهملا يظعنم 5 امم ضحراسءاك موس>و

 ءأب ر اهناولأ ءاسح نم * املا اءاك هو>وو

 ءافطو هبات #ن نوعح نم د ا ماغيأ اءاك عوسمدو

 ءاحوا عفرتوا:ءرزو ثلا طخ ثيح لاحرلا انططغ
 ءارفالا عمنا ثدح نم هللا 08 مر أمال اانأرقو

 ءاقل فحل ا نما.صله « ذأ كوءاقالادنع انلهذو
 ءاعاالو انممالكح ال « ىتح ةباهملا نةان+وو

 ءاسنئنام وسءللو هما ت « انافتلابولةللوانهحرو



 ءافدو ةعيطق تمادل س غلا ىوهأ هماقتنا أوو
 ءافوو ناس: هم هللا ىضرأفرومالاىقهلل ماه
 ءانالا هاو- اع الا مضني لهو ل.ج اك لهو
 :ءامدستلا هبتلامحازاب ه: هالعرك زيف رظأ
 ءاكحاو ةاورلا ا نمإ-ءأ قاللاو لا

 ةأك >ولا اهدعو تاموع ءانحوراعلاءرايدزاي :؟دعو

 ءال_فةالاانْشسامىوطتلد هل ءاضتة!ىفاه] ىوطن أالفأ

 ءاملالا| هود فش دقو ل س.نلااهلفحما مطملا ىفولأ»
 ايو ااهنسا ءان ح هالامرفنت ىهفردم ت ةركأ

 . | نان كانا « رايك راسو عدنا
 ءاور نولئاق كارلاو ل_تغلا رثءفاهلت ىتلابامقلاف

 ءاوقلا هناي اهفلخ « رو ل-ةحوهل» ١ تدعو

 اح وعلا ةفافك ولتء وك * ءلااهع.ديباصقالانو.ءف

 ءارو او عوشللا ىوؤع «ودت .ةاقوشءاروااهترواح
 ءا ارفصلا تذ>و نيظد كل هاوار نيون دلال

 ءاضنالا رك اان اهتعدفخ_ هكافغنار ةهو رب تضدو

 ءاصالاو قد وسلا ب اةءق *« ىلع رش صال_لاامترأو
 ءاصهت نمةن ؟ امطرم نطد د نمو أ نافع ءام نم ىهف
 ءاحو اهتم:طلافاهاط# « اهتمدح اتلارهازلاب 1

 آلا ةلايسلا فدع نع امال لزاما ةدشءاندح
 0 ا نا نرخ يراك
 ءاهملا ثر>راونالا تء> لسرلا ىوأمجولا طمومتدملا عضوم

 لال راراتلا وو قد لقاو عل عنفاواعلا ف رد ثدح
 ءاللا نوتانارب_غبمل « اهنم دهاءماذ_.حاذمح



 ءاسلوأ مكسلاتنامسهن «اوخاباز>الالوةءاونأهطاو

 هافلحلا فلاحتاذابلر « دأم ومه وفلاخو مهوفلاخ

 ءاليالاالو قداص مهداع مال ريما لوال مدولسأ

 ءالحاهاعن مهنءانو- هدو «ابولق با اراو بءرلان 25

 ءارا الات اضوهفراص هبالا تغازذا باز حالا مومو

 ءاودعلا مويلعاهيق ناك * ادود_ ىنلاىلااودعتو

 1 الا دو * موق هن :ءتوهتناامو موتهتو

 ءاروعلالذارالا قطنول «وقلارك :مدجأ ناوطاعتو

 ءاحوعلا هإ_لاواهاقسد «وسلا قل اءديزب س>رلك
 ءاذءلا ىذبال قاساموم «وقلا ةءقاعناك فدكاورظناف

 ءأنع- اوم قمه ا ذار *« ديملوانمةيقسسلاد>و

 ءأب زلاهل_ءفءوس قوهف *« هيد ه]:3 هئذ ةنمنأك

 ءاكحنا هلامو اهلا فدع :ىاناحاوصرق ل تلاوهوأ
 ءاهدلاو مهتمركس اناعدب 5 ص لثا م> هموق تعرص

 ءالمح ىغولا فل .كلول + ادع برحل ا ىلا لمخ مهتئاف
 ءاطب ما اهات نءطلا ىناوقق اذقلامومف تدصو ْ

 ءاتعاهنم ودغلا نأ نط * انيق ضر دالاو

 ءادك لملقلا هن اطعادنع «ىدك أو نول ا:دنعتمحأ

 ءاوقالاوءافكال اهتم لع انوي و اهباوحو أت هدو
 ءاضغالاو م1 باويبوب خس فملاو دي ريلا ل->|اوءدف

 ءاذعدلاو تارتلااهتعطق هش: رقنمى حلا ىبرةلاهودشان

 ءار ءا ىئماعم-عئاعدخل ىغنب مل رداق و _ةعاشق

 هل ,رقتلا ىواستهلل لصولاو عطقلا ناكاذاو
 ءارطالا ايم الم ا ءاوس تذاع هنأ 0

1 
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 هام“ وءف صو تال: ته يفتافصلا اهب محدرأمأ

 ءاسنالاو ةوئملاىفاعمىف «٠ هتكراشام هللنءاوهمأ
 ءاحأ هءمكجتاوءالو + معز اعقدوولاهتلتق
 ءار_ه لوقلارك دىلاعت هللا ىل_ءدومتةاطأالوقنا
 ءاعتش ةهلاقم هتمزل ٠ لكودوهءلاتلاقاملدم

 ءارقتسسامهملا الابو ق هام كوءاد.لااو رقتسامهذا
 ءاثي امال_ءاف قالا ىفراهقلاد>اولا اولعحم مل مهارأو

 هاهقف مس هئاولم-_جوءاع محملا از وحامل ثم سملاو زوح

 ءاوسرعأو هسرق قلخو ,كحما ما عفر نأ الاوه

 ءادستبا نامزلا نمكحو * ءاسهتن ا نامزلا نم كو

 ءاسثنا مأ هللا تايكال مسن ,هذسم ىنناكأ مهولسف
 ءاطخمأ مدآ قلخىل_ع هللا مدن م-ولوقىف ءادبو

 ءاسمالا دسوءلوومدعي « ارك ذل للا ةآهللاا حم مأ
 ءاضمهيفرمالاناكدقوق م اما عذف هلالل اديمأ

 ءانزلاووفل امتلادءدت الا حاكن هلالامرحاموأ

 0| ندم ىلا نعاوغ «' ازدقوذوملان أن ذكنال
 ءانريثمهدنعمهموقتوغ و اطلاب نمآو فطصملاودخ
 ءاهتةسلا مهمهئاالا ل #_هلااوذدت اوءامدنالااولتَق
 هاثَعلاو موفلاءاضرأو ىو تالاو نملاهءاس نمةنمقسو
 ءاعمالااهقادطرأن ىوف « نوط مهنمثديحلابتّدلم

 ءاعب رالا ءومدلا بسن أك « ري تدسلاح ىفاودي رأو

 ءاددعادورملا نمه.ؤ فد رك صتالل .ةكرادممووه

 ءالشا نوك رب ىف تامدط 5 م-مدع رف و منم ظرف

 ءاقشلا همقسل ا ىلعالا ىف #.:: لهو نءةفانملاب اوعدخ



 ءاملص .ء-غاكو مهاخأب « وقعب ,ءانبأ دكب ماعمسو

 ءارب وهو .كفالابءومرو * تبدةنامعف هوقلأ أن

 ءارع هيف سعال ى ال تاتلاو ع جاظذا ىطم ني وسأتف

 اواس اذا مف دلع !؟ارتمأ * اواخ نع مشو ارئأ

 هأئ ,الااهرأن تعا بآل هامل ىلع تداول

 ءاكرش هدو: فم هو ل .>انالاو م-تارون هدمه

 ءاودغممو.عنءاهبتل « ازاههتءاماولوقت نا

 ءامح هلو_ةتاعناذاالاههتشد_ةاولوقتوأ

 ءاموتلا ةدايشلاهةمعك "تل ظو كين او قران
 ءاضتس ه.ىذلا وهوهاو#ةالا هةفطت هلالارونوأ

 ءادهلا هرمأ ن-ءهاحرب 35 مّمذوط نم نورك الوأ

 ءامدتةيصو م-متءامدتاطدقو راغصأاب ون مهاسكو 1

 ءاضغيلا همدمح نماهو تح و بولةم مممهلالا ىدهم فمك

 ءادسملاو كه. 1 نأ ندغ.أ نمي املا له نورمخ

 ءاعدأ هم 2 5 باك نيدد_قعلاب قأام

 ءاسعدا اهؤانأ ت تائب « اهءلعاوو#:ملامىواعدلاو

 ءاغمأ دع صةندح «اولاو دالك ارك ذىرعش ثدل

 ءاتنالاوءان الاهدعدمح ه وتلا ىقناهلاعدحو فدك

 6 ءازحا هتاذلهلا » هان ءعمأمت كرها

 ءامسصنالا ريس الف كح الان مسدصن مهثمل مس

 ءاطاخل اى :امواهوطاخ « رارطضاوةحا#,هارتأ

 ءاسعالا هع هل ازد عانق راما تك ارلاوهأ
 ا ماس عع اك لح نعل نابل عسجمأ

 ءانالاو هلا ىسعت تاق هلالاوهمها وسمأ

5 
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 ءاحزأ ةعاطىف اهءاعتر «ادكب رك او تارحلاب 0

 ءامأدلا هنت حام ءارنل قاب نكسيمو ناو
 ءادتهالوقعالذمق ىذلاب « الالضاو دازرافك-الا» ع

 ءاتراؤمهانأدةلزنم 3 ناتك هنمنولأس ىذلاو

 ءافشو ة_جر سا الدق * رك ذهللا نم 0 وأ

 ءاقانلا اهع قات التهم ناو همة سنالاز رمحمأ
 ها ارقلا هظفل نم تازمتم 5 هيعماسملا ىداجت مون لك

 ءاولكاو ىلا وهفداودعفالاو عماس.ملا هن ىل_-هت

 ءاسنح |اءاحو اهالحىف هتءاق ىنعمقارواظفل قر

 ءاف-_صواهلالزنم ةقر «٠ لطف ضماوغه.فانترأو

 ءادصالا اهتارعنءتنلخ« اماذاءود ولا ىل-ةكاسمنا
 قار دافنلارث اظنلالثمو انتخاب وصخ مييشأ هدم 00
 ءامط#ا كذ._هوالو لخءثاو ةلاكمهدتع لب : وأقالاو

 ءامهلا اهنعنانأ فورح نعم مواد عنمهتانآ تنايأك

 ءاكزو ل هان سهم عارزلاب عأىوذلاو تحاك ىهف

 ءارتقااولاقور ««اولاقؤف تعد الا ددرتلاه_.فاولاطأق

 ءانع نس ىدهلا سامّتلافو اكشن لتاقسللا اذاو

 ءاوهنلا هلو__ةتاذاك ع ىلع لوق_ءلا تالضاذاو

 هأفنملا ملام ىدلاب « ىدوم مول م ملم أع ٠ .عموق

 ءاولا سشلاذ نا مهمتك 000 اوودص

 ءاودسا لالضلاب قءللوأ د انيوةسالدوءجاندعت ل

 ءاخا ضم قلل ىعري نسمل# |سانأ ب اتكلا ةوخا كلام
 ءامدقلاو نوددملاذ) ل * ازاموريخالا لو الاد

 ءارقنالاةوخالا مولظمو ل فك اهل ساق لع متل دق
 ياك
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 ا لاس هللا-# «ب عاف نسم ان هدم نسح ارثس

 ءاءللا هتس قة دلار ماه خ5 الا فيهم نمحالر هزاكووهذ

 ءاك ذ هك هدق ةرسأ هم كم ىسن و.علا ىذه نأداك

 هاسأءلا اهر أت هي فره © ظن اةنم دسلاو نسحلا هناص

 ءايرح ا اهتاولأ اعلا « هتاءاقناهو>ولالاتتو
 هاونالاو راونالا + د هاديو هريمشد تس ءاذاق

 ءاطعلاو اهذخأ هللأب و هلل 3 هع ار لقت وأ

 ءارق_فلا| اهلاون نمىنغلاب 5 انتو كولملااهسأب ىف 24

 ءاديالا| مص فك ودنم كيش وف 1 ناموا

 لك اهع هورب ” اهلذ دع اهم ءاع ترم نم> ةاّشلا ترد

 ءايصخل اهب تدساهبم « .امىف لذلارثأء املا عسبن
 ءامودازه.فموقلاز وعأ «يده>- تومنمنئامر ما تمحأ

 ءامظف لأ عاصلابى و ريو عام فلأ عاصلاب ىدغتف

 ءافولا ناح ني> ناس نمد دع راضن نمدضس ردقىوو

 ءانقالا هلك نمتعنبأ « الق _تءافانق عدي ناك
 ءاورغلاهرك ذنم هب :رعنأ « املنامإ“ نورذعتالفأ
 ءاضاو ةطأهثرأ 0 ءادلك اهل ت تلازأو

 ءافر زلا رب مل انهترأخ. + دمر هوا ترع نوءعو
 ءالخخلا هت ام ىتح ىمهف *« 1 .ع ةداتق ىل_هتداعأو

 ءاوفصل اه. ثم نمهامح تذوب المدق نم بارتلاو لد وأ

 هءأطو ضقأ قصنماذا بد* قلل هنمىذلا صخنالا *طوم

 ءايليا ه-طح سنو اه 4# اسمك مار 2 دهم ا ىطح

 ءاحرلاوهفو_ هللاىلا ل م_ءالا ايس فردا مر

 ءادهشلامدلا نمتقاوأ امهاسط ب بكل ى عولا ف تءهد
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 ءامعالا ءعن رح وهذ 3 الحو الع سللاعلا عسو

 ءاطعالاو هسيلااممم كا مالابسف. نأ كاسشدلقتسم

 ءامضأ تبق يفت اهنا «همف نظل | قة لضف شعت

 ءاضملا لالطلا تئأدقو.لاقلا هر ون احاام اذا
 00 نع حل هتع دو نا ةمانيذلا ناككف
 ءاوهالا انلوةعنعهبثد اح اولد اًضفلاهدنع تءفخ

 ءاقب مالظلل عم لا عمم لع هت مو ملل مبصلا عمأ
 ءاطعم امرة قاحلا وقاذدكلا مركلاءفلاولوقل از قم

 هاضامانالاو ر_هلا وهف ء«اقلخخ لضفلا ىف ىنلاب سفتال
 ءالضفلا هراعدس اىنل ال دك ذف نةنملاعل ا لضو لك

 ءازد طرش لت طرش ندور *« د لا ه1 قشور نعىقش

 ءاقلالاامو هدةعاصعلاام « امدح د قاف ىدحلاب ىيرو

 ءامهشا هلو كم نم ةماس مسم.هدذا مانالاطدو

 ءاقطو ةباحم مهم ءاعم 5 انأ ةءمس يغلب تاهتدأف

 ءاقسلا ىهوت شاطعلا ثيحو ىسلاو ىرلا عض ضاومىردت

 ءالعمانالا ىدوبب ءاحر و اها رو عسا ١١ىأو

 ءاقس ةساهعالق | ثءعفصو# قلةفم 0 مغلا لاف اعدق

 ةانا تد.حأو اهار هد نو.ءترقف ىزئلارثأ مث

 يو ست 1 ا همعصرالا ىرتف

 ءار- لاو ءاضمملا اهانرر مو نمت ءةاوملاوردلا لدخت

 ءاعشلاو انه لك نعلاز 5 هحوهبو رب ىدصخ همم :

 ءاقللاهو>ولامهسأاذاام « اسةستكللا قتليرقص
 ءارحاهمف هال صال هن زتهاف ضرالا هلادصدمت أه

 ءاربلا لال-ولا ارهظ | « ريلا ىلع ني. ةصشرهظم



 ءارشلاوهع.بءاسدقو ىئادالا نيدىستلا هاضدقاو
 ءايحلا ءافولا نود هنم مني 5 ملاممانا قطصملا ىأرو

 ءاطخل ادي اللا قعأم 5 ندع !لءةنمهاردقاموه

 ءلهر رااانلزتاك تفاح رب عب لالالا لن تقلا
 ءاعهلا لاقي دجأ ن نس وقت ا

 ءاينعةإةمسدلشلا ىرتن دع أنمو هتأرامو تاؤو
 ءانقشالا ةوقشلا ماس كوت 5 املا هيدوهءلا هل تعح مت

 ءادبا هؤاقخأ قطني رش نمه_فام عارذلا عاذأف
 هامل اهدرك صصاقت ىلا« رك ىلا نمقاخو
 ءايرم_و.ف لاذلءقهلذ ه اك ذانزاوهىلءالضف نم

 ءامسأ اواهردقر هولا عضوو# عاضر تخ هدف ىسلاىفأو

 ءادهام_بلاغاهب س 5 اذلا ته. هونارباها.غ

 ءادرلا لاف داو مق ىأ 4 هان نعال قططملا طس
 ءامادمقتادمسبلاو : هو « ..لاود. هع ىعو همق تدعو

 هال | عن ااعاتسا هه ئاعمو ايا قى هرخَدق

 ءاشن الاوداّمنالا كم ءاعاه شاك نسأحم نم عملا“ الماو

 هادتءاهنملضغلارادخ أت ءووتساهيتأدتب إ هأ ىصو لك

 ءاقغالا همونو | :ىولا  ةملاو مسا هكدطد دس

 ءانذلا ةدضو را هانعر-*غالو ميسفلا هقلخ ىوسام

 ءاييحو ةعدكو راق ووو جب مرور وسو هلك سنحت
 ةارسلا ةق_سب الوارم ءصلاىرعءنمءاسأملا لدتال

 ك0 فلاالو هلق ىلعو د ا امطاخ هسفن تدرك

 ءام لاك ذل اتساع ما هيلع هال ذر ام
 ءاضغالا هبأدإ-ك اوخأو *ئ ىفضغاوهءاعهموق تاه>



 ءامذخ هتك هات هللا نم ايانكح الث اماذاو

 ءارهُم_سادمو 5 نمامن# دا اسكو نثزومسملاهاقكو

 ءانؤ ن-اطال اهرف تدم 1 ذ نةوعدب م-هامرو

 ءاودالا هدوئح نمىدرلاو 5 ءادياوميصأ م-هأك ة سوت

 ها الا هب تمنع ىأ باطمنيدو_بالا ىهدق

 00000 | باك ان | كون دع ندوسالاى هدو

 ءاطق رلاة.# || منع ترمصق # موس ةشدخدملولا باصأو

 هاكوشلاةءقذنلا هلف ص يأملاةه8«ىلءةذ وش تضقو

 لاا هاز اهيل ,ءاسدقوسوقلا ترام لعو
 ءالشم عب ىذالا فالف ض 5 رالامهعطقب ترهط ةسج

 ءادق مارك اب ناك ن اة د منان ةفردعل اةسج تددف

 ءاسماو مهرمأ عيصلا دح 5 ردخ لعق ىلع اود“ هن

 هانالا ىت_فلاهناذعمز « مان هدب ب هانأرعالاب

 اًواث تدح نم ىرتعل وأو« ىدعنيمعطملاو رهزو

 ءاديالا|دعأ | نم ممهملع وسد هدمت علا مر رمماو ضقت

 ءاسرحل اةضرالانامءاسذ <« اسنملك ااهلك أب اه ذأ
 ءامخبومغلا هابخ يركع اكو ىلا ريد تاز و
 لالا ممم همسم يح د اماضمىن لا سنا لقال

 ءاخرلاو هدو« هسرق ةدشلاو نسدللا تاو لك

 ا را انلب « ال نءنوهراستلا سع ول
 ءازت>اوت ا |ىقو هللا اهةكح هز نعد 0

 ءاذقا َهل_ةملك ىفهنم «تسماودا.علاهدحواعدذا
 ءاوةسصأات ءافو هاوو ف * لا ىنأف هل-ةقب موق" مه

 ءاقزعلا هناك هيلا ل كفا قع ىأرذا لوح وبأو



 ءالقءلامسولي سلام مهلا دق لقعي سلامانيأرك
 ءاكذلاو اهنا عفن لو ل كفل !بحاص ف أ امل قل اىنأذا

 ءاهفل |ا_جال هنع سرح أىذلاب تكف |تادامتاو

 ءامظااو اهبام_ضهتفلأ 5 ضرأبادناوةحموقحبو

 ءانرغلاهدو وول قو * هلا عذ_> ن>وهولسو

 ءاقر و ةماج هتجو « راغهاوآو استمدو_-رخأ
 ءادصحلا ةماحلاهتفك ام « تو.ك:ءاوصش هتفكو
 ءاف#اروهظلاةدشنمود « آمترق ىلعم-ممىفتخاو

 ءاحضالا ةكم نمهءأ|تق + اْشاو ةن.دملا قطصملا اكو

 ءانغلا كاذدنم سنالابرطأ# ىََخ نمل اهحدم تنغتو

 ءادرح نفاص ضرالا قهبو #:متساو ةةارسهرثأ ق-:ةاو

 م دقو فم ..لا توسامد ب هادانمث

 ارْسا هلاهقوف ىل_ءلات ءاوي لاو ارك ضرالا كراك

 1 ارملا ىلعاهمفرات * نملل ناك ىلا ةلمالا ىصق

 0 ةدايسلا كو نم_.سوق باقر 3 قرثو

 ءار و نهءار وانأ همتود ه« كي تاالرتن بنر

 ءامعنلاهب رنم هتئ اذا .ءاركش سازلاثد< ىفاوم

 ءاْعلا وسلا عم قدي وأ « سب رم لك بان راوىد<تو

 ءاردازاو هن , رفك هلع ق قش ناو هلالاىلاو-ءدبوهو

 ءاضر,لا ةماودو دي « وتلانهللا ىلع ىرولا لدي و
 ءامصوسهثامأن عم >2 تالهلل| ن نه ة-جراممف

 ءاريغلاو ءارم ذَا كاذدعب « فو رصنب هأتداعتساو

 ءالواةءاداجاوءاب « رعلاب رعلا رمال تءاطأو
 ءاوءشلاةراغلاو منهلعىر كلاي“ الاىئطصلل تااونو



 ءاحربلا هلا صف نم اهو .ء هتلصودقو لاحتت و

 ةانرق ونار تتلظ هللا ةكتالم هب تاطاحأا
 ءاشحالا هب ىلست تءوأد دك >ولان هوهباهدحو ىأرو

 ءاوثلاه-:هلعالابون 5 اهدا ناكواهركه ه:ةراف

 ءادوسدل-سغدنعةؤضم « هفمجرخأو هماق نعقش

 ءاسنأ هل عدت ملام 00 #* وأ دةونيمالا ىنعه دة

 ءاضفالاالو هبإ) م ضفلا الذ مالا هرارسأ ناص

 ءابخلا اذكهو ال_ةطوو# لاو يدامعلاوكنلا فلآ
 ةاطع الاخذأ معلا تطشن ِ اءلق هب اد_ولاتاحاذاو

 ءاضقلا اهتع قاض وأس وح نعم ١ هنعممكذع هللا ثعن

 هاعرلا باثذلادر "م عش هلل دعاقمنع ن م ادرط”

 هادا نهلام جولان نمت +4 انآ ةناهكمأا ةبآ تعحت

 ءامحاو كوي دسسا] قتل اوةحد> هنأرو

 هانفاام نم هتاطأح « رسلاو ةمامغلا نااهانأو

 ءاوولا همم ناحتءدلاب هللا لوسرد2- ءونأتنداحأو

 ءامكذالا ىنملا عامي امنس ع ح أ امو جاو زلاىلا ه-تعدف

 ءانترارومالا قالا ىذلو# سَ ربح أ مدي ق هانأو

 ءاغالاوه مأ ىولا دعا افي ردت رام تع تطافأق

 ءاطغلاد.ءأوأ 00 ريد س أرلااهغذ؟ دنع ىفةخاف

 ءاممسكلاو هت واح ىداار *« كلا هنأةح دختنا راسأف

 ءاناو هل # د رفذلاى و هللاىلاو عدي ىسنلا ماقْم

 ءاسع مذ : لالضلا. |دؤ ردع ةكلل امه وألقت يا

 0 ما )ا ا اذاو *« انيدتهاف هتانآ اننأرو

 ءاش نماه ىدوترو # ايآو كادهىدهلانابر



 سوس

 ءاهدزاو هموم روريس نه. دالناك ىدلاداوملا هل.

 ءانهل |ىد>و قططملادلو »* دقنأ فياوهأ !ىرش تل اونو

 ءانملا ىعادتامكممةنآ « الولو ىرسسكن اونا ىعادتو

 ءالبو اهدوجتني-هةبرك ه هفو رانتدب لك ادغو

 ءافطااهب مسجلا رينلن اك لهةتراغسرفأل نوءءو

 ءابو و مسهماع لابو رد ةكلا علاط ف هنمناكد لوم
 هاو_> هرب ترش ىذلا ل < ضفلاة تم" ال هنأتهف
 + اع نايا وده اتاي ءاوام ل

 ءاسنلا هل: لامرافن نم 37 تبهوةند | هعضوب تلات موت

 ءارذعلا مرم ليقتاج « املضفاناهموةتتأو

 ءاف_ثلااهلوقءانتقثو « هتعضوذا كالمالا هتتعم

 ءاسءا ددو -ل كحول م كه ْةرلاكالذىفو ه_-راعفار

 العلا ذا طين نهنيع « ىرمو:ىحأا فرط اقمار
 ءاحرالااوءوضب تهاضاف 5 هلا عوخلارهز تلدنو

 ءاوقلا راق اهاربم 5 ورلابرم هءقروصقتءاربو

 ءاعخ نوءعلا ن ءارمق سدل « تا ازكمهعاضرىف تديو

 ءانغانع متءلا قام نلق *« تاع-ضرم همّتيل هتدأذا
 :ءاه_ضرلا اهرقفلاّمتءأدق *« ةاتفقدعسل ]نم هستدنأف

 املا نيناسلأ اينو ع عش انا
 ءاق_عالو لئاشاهبام «تمأوافاعالزثتدضأ

 أع ع اهنمىنلل ادعذا «لعدعب اهدنع شيعلا بصعتأ

 ءا' او أهسنج نمابع اعر* >ال |فءوضدقل ة.ماهلاب

 هاهم مهناف 5 0-3 0

 ءافعضلا فرشتس هيدا ف م مءلاو لد ايم تلا هنحت

 عمم -)



 رار

 مكدشم م بأن ىل- م ركلا اذا « ىكها> هللا لوسر قءض» نأو

 1103 ل جويس ل سس سا
 نتتسملا

 ةلاو حوللا يءكءولع نمو 2 اهترسضو امن لا كدو> نم نا

 مللاك نارفغلا ىف رئاكلا نا « تمظعةلز نم طن: ال سفناب
 م.سقلاىف نايصعلا بح ىلع ىفأت « أهم سقي نيد ىل رهجرل -ءل

 مرد مربغىلاس>لعحاوكردأ ا« سكعنمرغ اح رلء>او براي

 مزون لاو هالا هع دن ىما ريص 5 هل ناني ردلا فدع, فطلاو

 مودلمو و لسهنكىأ ان ل معا تسد الا 1 د ل نذأو

 كاي سرفلائداح سرعلا رط أودع اصح رنام ل1 تاي نع كن حام

 مركلا ىذنامثع نعو ىلع نعو * ر-©نءوركد فأن ءاضرلا مث

 مرآ لاو لحتاو قنلاو ق: لا لهأ « مهذ نيعب انلا مث ىدلاو ل < الاو

 4 هي ريااريخ حدم ىف هي زمول ةتءضق ل

 م.حرلا نجرل هللا سس

 ءام*١ا ٌماواطام ءاع»ان 5 ءاسنالا كءَق .ةر ىثرت فمك

 ءانسووهنودك تماس لا 5 الع كووا 3

 ءاملامودنلا ل_ئءاك س يه« انلل كتاف_صاولثءاسغا
 ءاوضالا كتوذ نءالارد *_ صن اذ لضف لكحامصمتنأ

 ءاومالاءد ال اهنمو 3 < ءغلا لاء نممولعلا تاذكلل

 ءابا الاو تا تالانلل يان نوذل ارث امك ف لزم

 ءاسئالا ََُك :اهموق ت ترعند د الا ل سرلا نمدربؤ تمام

 ءاماع اهي تم ءانغلا يوع#ت ور وصعل اك ىهاذت

 ءامر كح هواي مركنم 5 مرك كم دو- والادب و

 ءازو-ه !اهموف اهتدلق 5 هالوك ىل_ءلا بست تس

 ءايدعلا يملا همفتنأ 5 راخوددوددن ةءاّدمج

 ءارغتل_ ال هنع ترف هنأ «ءىضمك نم سوشلاكءأ مدو



 مالا نمد وسملك ادعلا نم «تدروامدعبارج ضل اىردصملا

 مهنمريغ مج فرح مهمالقأ « تكرئام طخلاره» نيءتاكلاو
 ملا نعاميسلاب زاتعدرولاو 5 مهزي-عءاوس مهلح السلا كاش

 ىك لكمام الافرهزلا س3 « مهن رممتلا حار ك ملا ىدبت

 مزح اةدش نمال مزحلاةدش نم « اير تدن ل_.كاروهظىفموناك

 مسهلا و موملا نمد قرفتاك عاف رق مهعمأد نءا دعا بولو تراط

 مت اهماحآ فدسالاهقلت نا « هترصن هللالوسرب نكست نمو
 مدقنم رى ءودءنءالو هن < ريكتتم ري-غىلو نم ىرن نلو

 مج أ فلايشالاعملحثدالاك « هتامزرحف هتمألحأ
 هخنمناهرعلا هخ كو هر 5 لد نمهللا تاك تلدح

 ميلاف سدأتلاو ةءاهاجلاف « ةزكمىئالا وعلاب لانكصم
 مدح او رعشلا ف ىذهرع بونذ# هبل. قم_ با جدع هعمل

 لا ىئدهاعوم ىنأاك 5 هءقاوع ى دام ىناداقذا

 مدنلاو مان ”الا ىلعالا تاصح #« امون اا فامصلا ىغتعطأ
 مو ايندلاب نيدلا ل ملا مترادتىف سفن راسخ أ.

 ملسىفو عيب ف نيسغلا لنبي« هلجاعب هنمالجا عسب نمو
 مومدخك ىلدالو ىنلانم 5 ضق::عد_ععافاسذت انا

 ممذلا, قالا ف وأوهو دا و ىبيومشو هتهةدمذ ىلنآو

 مدقلا هل ازا لققالاو الضف « ىدساذخ [ىداغمف نك نا

 مرتع ريغهنمرالا عحرب وأ * همراكمجارلا مرصنأ هاشاح

 مزتام ره ىصال# هندجو « هحتادم ىراكفأت مزلأ ذنمو
 5 الافراهزالا تدب الانا *«تد رئادب هنمىنغلا توةءنلو

 مرهىل_ءىنثأاع ريبهزادب «تفطتقا ىنلاايندلاةرهزدرأملو
 ممعلاثداحلا لولدذع كاوس « هبذولا نم ىلاَم قالا مرك أ اي



 مسرلا قي ال |نودم قوفو أمعس »عب هّرحاس نوفاعلامعنمري_ثاب

 مخ طتملا ةا الكا * ريدعل ى ريكا هي" الاوهنمو

 ظلا نمججادفرد لا ىرسأك مرح ىلاالل مرح نم تيرس

 مرن و ردن مل نيسوق باق ن م و. هلزتنمتاننايىلا ىقربثدو

 مدخ ىلع مودم دقت لس راو « اهبءادنالا مج ةمدقو

 ءلاس>اصدمف تنك بكومىق«مهبقايطلا عسمسلا قرتخت تنأو
 ما ىقمم الو ودلا هله قءاسملا وأش عذت ملاذا ىثح

 يعلاد رفا ا ل ثم عف ةرااب تددول ذاةفاضالاب مانقملك تضفخ

 متكم "”ىأرسو نو علان ع رس ىإ لصوب زوةتاعك

 م> درمربعم اقم ل كح ن ترحو #١ كرت مرغراذ: لكحص نزل

 مد نم تدلوام لارد ارز-ءو « بةرنم ت.اوامرادةمل>و

 مهم ريغاكر ةيانعلا نم 4 انلنامال_ىالا رشعم ال ىرشل

 مال ءركح 1 لسرلا ميا جا هت ع اعل انيعاد كللااعدالا

 محغْلا نم م ال_فغتافحأو م 0 هتثعت ءاينأ ادعلا ب وإةتءار

 مضو ىلع اسئانقلاناوكح ىن مح م« كرت_عملك ى مهاقا لازام

 مخ 00 ا ه,نوط.غباوداك_ةرارقلااودو

 مرار ارهشالا ىلا نم نك: لام امتدعنوردالو ىلاءالا ى 2

 مرقاد_ءلام لا مرق 8 مهمحاس لح فرض نيدلااءاك

 مطتلملاطرالا نم جو ؟ىيرب « ةمعاس قوؤ سعر رح

 ملاطصمر ةكلال لصأت 6 وطسي « بساع هلل بدتنم لك نم

 م>رلا ةلودومامم "َ رءدعد نم 5 مهب ى هو مالسالا هلم تدخن -

 مثلو 4 : لق لعد ريو #3 بأر مهممادنأ "أو نءكحوم

 مدطصملك فم-مثمىأ ًاراذام ه مهمداص م مهنعل ف لايم مه

 مخولا نهى هدأ او علا ل



 ةسمربعت نم ىدخلا تانساالا «هدب نمنرادلا ىنغتسدتلا الو

 ع نانمعلا تماناذا املق 5 هلناهاو ر نم ىولاركنتال

 لست لاح هيفر "ت1 سلف « هتودنن مغروم ن نمسح كلاذو

 مخير تين لاس ىو 5 تاء كج نو ايدل كر 1

 مللاة قب رنمانرأ تقلطأو * الاسر تاك
 مه هنلارشالا 07 رك تكتب محي هتوءدءاهُيلا سلات م>أو

 مرعلا ن ملمسوأ ملا نم سدس 5 امحاطملا تاخوأدا- ضراعت

 مع ىلعال_ءاىرقلارانرو_هظ « ترهظ هلتانآ ق-صووىنءد
 مظةنمريغاردق صق:. سداو « مظتنموهو ان-بحدادربرذلاف

 ميدلاو قالخالا مرك نمديقام * ىلا عدل لامآلواطت اف
 مدقلاب فوصوملا هف_دةعدق * ة:ل# نجرلا نمقح تا[

 مرا نءو داعنءو داعلانع 5 أن ري ىهو نامي نر هن ل

 مدنملو تءاجذا ني.دنلانم « هزم لك تقاففانبدل تماد

 > نمني-غداموقاقشىذل ا« همثنمءنى-ةئتافتاكحم
 ىلا قاماهلا ىداعالا ىدعأ « برح نم داءالا طقتد روحام

 مر-<4|ن ءىناحنا د . رو.غلادر 5 اهنراتموىو دانت خال اا

 م.قلاو نسا ىفدر هو>قوؤو « ددمؤرخح أ! بوكناعءاهل

 مأ لان رانك الاد اندلوناع امئاعىمتالو 7200/5

 مصقعأو هللا 1 « هل تاةفاهراو ني-ءاوبت رف

 م.ثلااهدرو ن ٠ىظارح تأفطأ « ىظارانرح نمةفيخاهاتثنا

 م-# اك هواح دقو ءاصعلانم + هبدوح ولا ضدت ضوحا اهناك

 مقيم ساذلا قاهرغنمط_ةلاوه ةلد_عمنازي-لاكو طارصلاكو
 مهف || قذاسحلا ءوهو الها * اهر 1 . حاردو#نمهتال

 مقس نمءاملا عط مك 060 ها كليف والا 2ك
 ١



 الاول

 ١ مكمسو هنمقطنمىفد عمن م « فدصؤن ونك-!اًواوالااغ'اك

 مو هم قتقنل ىل وط »*؛ همظعأ مذ ايرث لعب تطال

 مو هب:هادةمم ست طا 5 هريصنع بءط ن ءءدلو_هنابأ

 مقنلاو سؤرلا لولو رثنأدق د م-هنأس رغلا هسءق سرف# مون

 م م1 هريغ ىرمس؟ بادع أ لوُسك ءعدص:هوهو ىرسأ ناوناتانو

 مدسنهنيعلاىهاسر عنلاو هءلعو فسأ نمسافنالاةدماخرانلاو

 ىهحطن ح ط.غلاناهدراودرو *“ |متري-< تضاف نأ ةواسءاسو

 مرَمْنَدرأَ !انامهاملاب وان دعا + ليش نما انانراجت !امن "اك

 ماكن مو ىتعم نم رهظ قحل او « ةءطاسراوالاو ف2 منكاو

 مشت مل راذالا ة-قرارو عجل 095 مرئاشبا!نال_ءاو اوهواوع

 مة جوملا هنردنأب 5 موهاك ماوقالارمخأ |مدعر نم

 مٌمصنمصرألا ىنام ققوهض#:مه< بوث نم قذالا ىف او اعامدعتو

 مزهنمرئاوف-ةد نيطامشلا نم « مزو:مجولا قرط نءادغىتح

 ىرهمت>ار نم ىدح ان رك عوأ# ةهربأ لاطب | ابرد م_ونأاكح

 مقتامءاش>أ نم مح ادن 5 أهرب عج نا هر هنادمت

 مدقالب قاس ىلع هلا ى دك « دع اع داعتالا هتوعزل ن ءانم

 معللا طا عسب دب نماهعو رذ# تدك ااارطس ثترطس اءاك

 ىجري هلل سطورح ه5 <« ةرئاسراسفأ ةمامغلا لهم

 م.قلاةر وريمةيسنهءاقنم « 4ناقشتلارمسقلاب تعدقأ
 ىعهنعرافكللا نهفرطلكو « مرت نمو ري نمراغلا ىوحامو

 مدانمراغلانامنولوق. مهو هامربل قيدصلاوراغلاىفقدصلاف

 ممو حسشتمل هي ريلاريسخ «ىلعتويكتعلااو:ظو ماتا اوذظ

 مطالا نملاع نعو عو ردلا نم * ةقعاذمنع تنغأ هللا ةباقو

 مذيب / ه-ماراو> تان والا « هيت راو امد رهدلا ىتماسأم



 مدعلا نماسيندلاج رذتمالول  «نمةرورضايندلا ىلاوعدن فيكو 5
 | معيرمو برع نمت ءرغلاو ن كياهتلاو نتزكتل اديس ١

 معنالو هتنماللو-ةفرأ # نين اال ىهانل ارعك الامين

 محةملاوهالا نم لوهلكدل « هتءافشج .رث ىذلا تي اوه

 ممهفنمريدغل < نوكسّتسم و .هرنوكج .مسااو هناىلا اعد
 مركح الوإ__ءىنءوناديمو « قاخىوقاءىفرى.دنلا قاف

 ميدلا نمافشر وأر صلا نمافرغ 5 سحلههللا لوسر نم م-واكو

 42 |ةاك_ثنموأ علا ةطقن نم« .مهدح +.:ءهيدل نوفقاوو
 م.نلاىراب ايدم-هاقط_صام 5 هترو-_صووهانءم م ىدلاو يف

 3 هقنم ري غهمش ن سم ار هود 2 هن-ساع قع صد نع هز <

 مك-ة>اوهيداحدم تةئاهك>او# مهدت ىف ىرادطدتلاهةءداامعد

 مظع نمت ةثامهردقىلا بسناو هفرشن هتةشام هناذىلاب سناو

 مي قطان هةعبر*.5د>ح هل سدل هللا لور ل-_ضف نا

 - مرلاسرادىعدي ني> همساانحأو اه-ظعهتابآ هريق تدسانول

 م: لو بترثإف انماعا صرح 2 هب]وةعلا ا.عتاسك انكعمل

 مهفنمريغممقدعملاو برقلاف «ىرب سداق ها: همبهق ىرولا امعأ

 متانهف رطاا لكست 7 ريغسص 5 داعب نم نيذعلا ارهطت نسيشا|اك

 حان هستءاولست ماس موق ع« هتقيقح انئدلاف كردي فذ و

 مياكسح هللا قاد ريسخ هنأو « رش هنأ بيق علا امش

 مدس هز ول نم تاهت انا اهيمار كلا لسرلا تأ ىالكو

 '! :1ى سائالاهراوؤأنروظ» « اهمك اود مهل ذو سه" هنأو

 مسةءرشبلاب لو-شمنسحلاب « قاخ هناز ىنقاذ مركحأ

 مه فر هدلاو مرت فرعبأاو * فرش فردبلاو فرت فرهزلاك
 مدح ىفو ءاعلت ني .رالسع ىف د ه:/ال>- نمدرفوهو هب اك



 ' _هنأولو كءلاىنم «ةهردعمىرذءلاىوهلاىقىكالاب

 مد ٌقادالو ةانشولانسع ه رتت سس «ىرسالىلاح كتدع
 مهص ىف لاذ_ءلانع بخلانا و هعممأت سل ع نذل عصنلا تصدع

 مهتلانعحمن فد ءبأ بيشلاو «ىلذعفتدشلا صن تمهناىلا

 مرهلاو سشلاريذئباهله-نم #: تظءتاام ءوسلاب قرامأ نأذ
 مةلعري سغ ىمأرب لأ 536 هدضأ يع ىرقل.# ا لعفلا نمتدعأالو

 ا نار تك اه 5 ردو أامىنأ ل-عأ تاكو

 معللاب ليخلا حاجدرياءركح « امتءاو-غنم حاج درب نم

 «( لارا يجوقن مامقلا دا « اتووشرسل ىداعملابم ربدلق

 مطقن : ههطفغت ناو عاضرلا بح يو وست لج خور فاظأا سنلا

 مدو وأمه لونامىوهلانا 5 هيأوق نأرذاحو اهاو هفرصاف

 تالق ىعراا تدلسا ى هناو.٠ي:٠هدعاسلا اعالاىف ىهواهءارو

 م.دلا ىف م هلانأردب ل ثم> نم# لَ اقءر )ل هذ تاس> ,كح ْ

 اي ب رف « عمش ن هو عوج نءسد اسدلا شخاو

 مد-لاةبجمزلاو مرادملا نم «ت"التمادقنيعنمعمدلا غروتساو

 متو هنلا لاضءءامهناو «امهدعاوناط.ثلاو سفنلافلاذو

 مسحناو مدخلا دبك فرع”تناف « [كحالو ايضا م عطقالو
 مقعىذل الست هب تفسد دهأ دع لَ عالد لوو نم هللار 00

 مق 575 11 ناقش تدع اامرع هنترمتت اامن ؟كرهشلا كارما

 مهأ لو ضرف ىوس لأم و «. هل_فانتوملا ل.ق تدوزئالو
 دل اعبج تكتش ذا 5 ىلا ماللالاامحأ نم ة ا

 مدالا فريءاعن5 : هنا اهات ىوطو هانا خس ومدشو

 متهماعأ اهاراف هس سفن نع 0 تهذ نم اال م4 |هندوارو

لا نا د هنرو رض | يف هدس 700707 و
 ْ ْ مضعلا ىلعودءتالور ورض
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 لو سهو تبوسنم !لقو ني هأآك أذا ىدنتءسهأ كادل.

 لع هنوذ لغرفه نطد نم د كيسا او امال نم

 ليدارخر وقسعم موقلا نهم د امه-ثدعنيم انرض مكمذو دغب علا

 لولةموهوالا نرقلا كرتينا « هلد_ال انر-ةر واسس اذا

 لدس>ارالا هيداوو ىدتالو ه ةرماض وحلا عام سلظت هنم

 ةاوك اسئايردلاو زيلاس رطم *« ةقث وخأ هيداولازبالو

 لولسم هللاقو._تنمدتهم *« هيءاضتس ف.-تءلوشرلان ا

 اولو زاو_طسأ اة كم نط 5 م -علثاق لاق شرق نم ةمتفىف

 ليزاعمل_مالوءاقللا هع «فذك الو ساك:|لازاةاولاز
 لءارساك#لاىقدوادتمننم *« موه سوبا لاطأ نينارعلا مث
 لود م ءاعفقلاقاحاهاك « قا-اهل تل شدق عب اوس ضد

 اول_هئاذااءي زاد او .داواموق 5 م-وحامر تلاناذا نود>رفال

 قنانتلاةودلادر ءاذا برص #« مهعدعب رهزلالاهتا ىتم نودع

 للم توملا ضام> نءمهلامو 5 م-هر و ىفالا نءعطلا عطقيال

 مالا هءلعهح دمى ةدربلا و دمصق نما

 ميحرلا نجلا هلام

 مديةلةمنمىرحاءمدتحزم « لسىذد ناربح ركح ذئنمأ
 مذا نمءاملظلا فق ربلا ضموأو « ةمظ اكءاقات نمي رلاتءهمأ
 00 1 !تاقناك.ءاقلامو ب اّرمهاعفك !تاقنا.ءئ.علاف

 مر ط_ضمو هم مسلم نير ام « مكتمل نأ 0

 ملعلاو ثايلا د تقرا الو اه لاط لعاسو و رث1 ىوهلاالوإ

 ماو عمدلا لو دع ءاعوي * تدوشامدءبامحر كنت فركف

 معلا أب :.دخ ىلءرأم لال 55 ىتضوهربع ىطغ.دح ولا تدنأو

 مالا,تاذألا ضرتسهد بحلاو غىقراف ىرهأن نه فرط ىرعس عذ
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 لبسامثءادو_ةاهلاخاهعو ه ة:ههمنماهو أ اهوخأ فرح

 للاهزبارقأو نايلاهنم ه  هقلزيمتاماءدار-ةلاىثع
 لودفمروزلا تا: نعاوقفرع «* صرع ءنءض خلاب تف لق هنارعع

 ل.ط رب نيعألا ن ,مواهمطت نم * اهحمدمو اهمن.عتافاسغاك

 نيس !احالا هنو مز راغىف 5 لص+ة+اذلفلا تدسع ل هرك

 لسهس:نبدحلا فو ندمم قمع * « اهب ريصللا مترح قءاودق

 لل ضرالانهسم لداوذ « ةقحال ىهو تار ىلع ىذخت

 لعدن ك الاسؤ رنهق.مل هءاسع ز ىذا نكرتي تانامتل ار عم
 ل-.ةاسعلارو_ةلابعفلت دقو * تق ,عاذا اهيعا رذبوأ ناك
 لول_م م سمسا ان «+ب>حاضنأك يف أد طصم ابر اهيل امو

 اول مق دا نذكر ب بدانحلا قرو# تاءحدقو مداح موقلللاقو

 لك !نينكتا» وان : 3 تدماق ع فد لط.ءاعارذر اهل ادسش

 لوةءمنوءانل!اهرك نام * اهل سدل نيءرضلا ةوخر ةحاو

 ل-ءاعراهءقارتنع قق-ثم « اهعردمو اهءفك.نادللا ىرفت
 لو تقل ىلسىبأنئااب كنا « م-هلوقو اهانحةاشولا قست
 لوغ- ثمل نءىفا كتمولاال 1 ل_ءاخ لكلاقو

 لوءءةمنجرلاردقام لكف « مكلابأال ىل_بساوا#+> تاقف

 لو-«#ءابد- > هل 1 ىل_ءاموب 095 هةمالستلاط ناو ىئثنأ |نالك

 ا قرد تعوفعلاو 5 فا تلا

 كادهالهم

 لد وافالا 0 يو تق كدا م ال

 لبغلا عممتلام عمسأو ىرأ 3 هب موب , واماةممو_ةأدقل

 لل ونت هللاض ذأ ل لوسرلا نم * هل نر كر :نأالا دعب لل

 لقلا هل دقت امةنىذفكىف «< هءزانأال قدك تءع-ضو ىتح

 ل.ءصهقتو ظ.عاوم اه.ونارهخ
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 ما

 ْ .دلانفو

 #« وهيلعهللاىلص تلا حد مىقداعستناب ننمإف
 مي> رلا نوحرلا هللأ مسد

 لَو .كج ءدورمل اهرئا دم د لو.ةممودلاى و داع_ستنأب

 لْوء٠ث٠فرطلا ضءذغنغأ الاوي اولحرذا نيلا: هال دامو

 لؤطالو ايئسرطق مدس ل 3-0 ةربدد ا اعدل .قم١اقم -

 لول_ءمحارلاب لد #جت ة هناك #2 تسب ااذالطنىذ ضراوءولت

 لوع“موهو ىعضأ عطناب انفاض دع هسنععأم نم همم ىذد تش

 لئلاعإ ضد ةنراس و يف هط .رفأوهنع ىذقلا حا را ذت 9

 لوذةم متل ناولوأ اهدوعوم « تقدصامأو ةلذاهمر .تصأ

 لد دءدو فالل اوعاوو عش 0 اهمدنم اها سلق ةلخ امك

 لو غلا اهياونأ ف نوسات اك + اهبنوكت لاح ىلع ءمودن او
 لدا رغلا !اءاملا كعك الا هد ل ١اد-وعلااّك_-ئالو

 لءاضت مال_>الاوىنامالا نا 5 تدعوامو تةماهكذ رغب الدق

 لد.طانالاالا اهد.عاومامو »* ال-ثماهل بو ةرعد.عاوم تنأك

 لد و5 ك_:مانيدلاخاامو 25 اهتدوم وندتنال ءآوو>رأ

 لسارملاتا..هثل !قاتعلاالا ٠ :اهغامال ضرايداع_ستسمأ
 لدةمتو لاقرانءالا ىلعاهل « ةرفاذعالا اهثلمندسأو
 لوو مالعالا سماط اهتضرع * تقرعاذا ىرؤذلا ه اضن لك نم

 للاو 2 :4 | تدوواذا »+ ق-هلدر فم ىنءهد بودغلا رت

 لمظغت ا روقلات ان نءاهقاخىف# اهدس.ةمل_ءءاهداقم مذ

 لتساهمادق ةعساؤفدىف #3 هر دهم رو كجاعء اة وءانلغ

 001006 نيا اشو و كاس الفلل انو اهدلحو



 ةراماو كالماهدغب مث ةد-..نوثالث ةفال #4 اوا يأس يترتلا اذه ىلعةتراث

 د_سومهدو د> ةماقاو م-هماكح أذ ها :موقمل ماما نمم-هلديال نوإملاو

 عاطقو ةصصاتلاو هد نإ م ارددو مهتافد_صذخأو مهثومدزم هو مهزوغت

 00 ,ةسعقاولا تاعزاسنلا عطقو : 0 هاك ناار 9

 ١ راظتنمالوافتعألار هأط مامالان وك تاك ذي مث كلذوفو متانغلا ة_ىهقو

 ىضر ىلعدالوأو م“ اهرب نا الوب .هريع نمز والو شد هرقن :هنوكدو

 لهأن نم ل-ضفأن وك ناار ع ا مانالاو طرت سد الودنع هللا

 2 ءارداقأسث اس ةاا اهقلطملا هيالولال-هأ نم نوذ نأ طرت د و هنامز

 ملاظلا نم مولا ق- صالساو مال_سالاراددود> ظو ة>و ماكح الا منت

 ىلع ىلصد و رحافو رب لك فا هالص|ازود و رو< او قسفل ايمامالا ِلْر ءن. الو

 نيدلا ةرمد عالة :2 ايده شنو ريذالا ةيادصأ ار ,كحذز نعف كر و رحافو رب لك ا

 رع ةلاو رضا ىف ني-ةذلا ىلع حملا ىرنو ة:4 ا مالسلا هملع ىذلا مه رمت

 ثم ىلادءعلا ل_هدالو الصأءام .دنالا ةحر ديو غل.» الو رمتلاذ دن مر الو

 كاان عل وفنلاو م رهاوط ىلع له ضوصتلاو ى-هنلاو رمالا هع طقس

 ةم_صءملالال ساو رف كح صوصتلادر وداحا ع عا لا لهأ اممعدب ناعم

 رفك ىلاعت هللا نم س أم ءااو رفك ةءبرشلا ىلعءاز مسالا رك ا ةناهتادالاو

 رفك تءغلا نع 0 !!قيد_طتو رفك هللاباذ-عءنم نمالاو

 هللاو مهل عفن مهنع مهمة د- صوثاو هزل انءعالاو ءاعد فود سدل مودءملاو

 نءمال_سىلاهءاعى :ل|هبريسخأ امو تاح امائقت وتاوءدلا.<ىلاءث

 لو زنوج و> أمو جو> أب وضرالا ةبادولا> -دلا بو نس 161 | طارع أ

 د_ممدلاو ىق>وجهد ةأهمرغ 1م ىباتلا ع واطوءانلا نم ايوان يك

 2 لال روكا ”داذال سر نم ل ضفأر ُدْلا لسر و]دصا :دقوئ هذ دق

 س7 7تط0709797970079707207ط22



 أ

 |لسر | هتان ةءاف_كلاورفل لالعتالاو لالت سا نع نكس, ملاذا ةريمكسلا
 ارانلا ف نو دا الن ءدمْؤملا نم 7 .للالهأورثا كلا ل هأق حرانخالاو

 هللاد-ةءن مهب مالسلاهيلعىنلا» اا قيد دصتلاوف حرم هلا فناسءالاو

 صقةن الودي زب الن اءالاوأهسةن ديارنا ى يفلاعالاامأو هبرار ةالاو ىلاءت

 نأ ها عحص رارقالاو قيدصتلادمءلا نمد >واذأق د>او مالسالاو نانعالاو

 ْش قش دقدنعلاوهللاع اننا نمؤمانألوةدن أىب.ثالواق- نمؤءانألوقب

 ءاعمالاوداعسالا نودةو اقّكلاو ةداعلا ىلع نوكد : رمغتلاو دعس دق ىلا و

 ا ةماح لسرلالاسرا ىنو هن اقص ىل ءالو هللا ىلعرم غن الو ىلا« هللا أه ص نم ام هو

 نيدممو نب رذ-:هون رشد مرشد !ىلارم 7 تا ,ىلاعت هنلال سرأ دقو

 || تاضقاملا تا عملا مهدي أو نيدلاواءتدلار ومأ نمهءلا نود ادام س انلل
 أ| ىو ىو ر دقو لو هيلع هللا ىلص دم مه هرخآو مالسلا هءاعمدآءاسنالا لوأو ةداعلل
 دقق ةمه لا فدداعىل < ةرصخقب ةةاالن 01 , داح الا ضهد ىف مهددع نأ

 أرك دف نءؤرالو كاع ل مهتموكد انس هذ نم وينك كاع هاا
 ٍ اوناك مهلكو م-عءؤوه نمم-همتمج رت وأم متم سدأ نم مع ة:لخدناددعلا

 ا مال_] اهءلعد م ءامدز الا ل_ضفأو نيكص أن نيةداصملاعت هللا ن ءنيغلمم نب ريع

 || هنودت نأ الودر وك ذ. نوةصوبالو هرعأب نول اعلا ىلاعت هتبادامعةك-الملاو

 ا حار ,ءلاوه دعو وهدعوو همهتو هرمأ اهمف مد و هثاسن أ ىلعاهارْنأ تك ىلاعت

 | هللاع امامىلا مث ءامسلا ىلاهصضش ةظقملا ىف سو هراعهللا ىل_صوهللا لوسرأ

 || ضن قب رط ىلع ةمارك-ل ارهظمف ق>ءاملوالا تام ارو انا دل ندا
 ظ بارُولاو ماءطلارو عظو هل !ءاقلا ةدملا فةدرعملا ةفاس ملاعطق نمىلوال ةداسعلا

 || ءاممملاوداحتا مالكوع اوهلاىقنا ريطل اوهاملا قلع لاوةحاحمادنعنسانلااو
 | ةمارك-!'هذفترهطىذلا لوسر ا ةز عمكلذ نوكي و ءا .شالا نم كل ذرمغو

 ١ ىقاقعهنوكي نأالأا. ءآاونوك نأو لوداع رهظ نال دا وسما

 [| قيدصلاركبوبأ است دءيريشتلا لضفأو هلوسرةلاسريرارقالا هتئايدو هتنايد



 لاحريغاتناذ ' انعوم-مانت:-لايءو رقمانب ولة ىف طوف انفساصمىفبوتكم
 نم ءز> نكحاو ملاعلل هني وكتوهو ةءازأىلاعتهللاةق_-صني وك-ةلاواهم

 ةءازأ ىلا: هللا ةذصءدارالاواندنءنوك.لاريغوهو هدو-و تقو) هئارحأ

 در ودقو ل-ةنلاب ةم>او لة-علا ىقةزثاح ىلاعت هللا بو روىلاعت هنا ذةعاق

 ناكمقالىريفةرش" الارادىىل أعت هللا نية مولاة ور باحاب ىمسلا لم ءادلا

 هللا نمدو ارلا نيد :ةفاسمتويثوأ عام لاصت اوأ ةلءاقم نم ةسه>ح ىلعأل دو

 نانصعلا و ةعاطلاو ناعالاو رفك- !!نمدامعلا لاعفال ىأ ان ىلاعت هللا اوىلاعت ||

 ةبر رايتخالاعف أدا.ءللو هرب دو هديَضقو همكحو هتّ.ثمو هتداراب اهلك ىمو ُ

 سرر امن عجبشلاوىلاسعت هللا اضرب اهتم نسل او اهءاعنو قاعد واب نوباثي ّْ

 لءفلاامبنوكي ىتلاةردقلا ةقِيقح ىهو لعفلا عمةع اطال و ىلع هءاس 2

 ف.اكتلاةدحو حراو#اوتال " الاو بامسالا ة مال ىلع مءالااذه عقب و
 ىملالان . مددونامو هعسو ف سد اعدمعلا فاكر الو ةعاطت_سالاهذ دعت ْ

 لكناسا كد .هعمبا>زلا فر اك الاه نا |١ برض سء.ةعبو رمذملا

 معاقتوملاو هل-اب تسملوتقللاو هقماحت فدمعلل :صال ىلا عت هللا قول ع كالذ ُ

 د->اولحالاو اناست5 االو اق. ءاخع هرقد_.علل عنصالىلاعت هللا قول ذم تدملاب

 لكأت .النأروصةءالوامارحوأ ن اك الال- هسفنقزر فوة لكوقزر مارح اوأ أ
 ءاشي نمىدوجم وءاش نمل_ضي ىلاعت هللا و هقز رورمغلك أيوأ هقزر ناسنا ||

 نب رفاك-الريبقلا باذعو ىلا«: هللا لعب اوب كلذ سداف درعال حلصال او هامو ||
 تيانركتو رك_:هلاؤسو رقلا ف ةعاطا | لهأ معنتو ني: مؤملا ةاصع صضعبو |

 | ق-لاؤ داو ق-نا:دكلاوقحنزولاو قدثعدا او ةمهمتلالثالدلاب ||

 )111 للا كانهم قدواتلاو ىكةست219ق ع طاريملاو قد ضوحلاو ظ

 قاادعل ا جرطال ريك !اوامولها ىف الوناس قب , الن اةقاب ناتدو-وم | ١

 نودامرغغي وهن 2 1 رفع الىلاءث هللاو رقكلا ىهلدنالو ناعالا نم :

 نءوفعل اوةريخ هل العب ةءاحوا امك افراوسا مءاش نأ كلذ : ظ



 يب ةمقسنل ادي اقعل نيمو

 ' مي>رلا نجرلاهلئأ مسد

 4 :اطسقو-.الافالخ قةفماهب ل-ءلاو هَ ا ءام_ثالا :انن ل

 01 اولاف لقعلاو قداصلا رمح لاو هدا عا او | الث ىاذلل معلا بامسأ و

 تءضوام ىلع فقوب اهئم ة-ساح لكد وسالاو قوذلاو مّدلاو ريدنلا 9 عمل ْ

 رئاوتملارح ا امهدحأنبءون ىلع قداصلاريخلاو مشلاوقودلاو عملك هلى 0

 معا بومو هوبذّلا ىلعم هؤطاوتر وصتمال موو ةنلأ ىلعتءاثلاودو

 ىناثلاو ةءثانلا نادلملاو ةمضالا ةنءزالا ف ةملاخا كولاانإءلاكىرورخلا

 هنتياثلا -ءلاو ٠ ىلالدة الا لعلا بحوبو هو ةزمتملابدب ملال وسرلاريسخ

 ا لهل بدسو فل ةعلااامأو تامشلاو نق.تل اعف ةرورعضلاب تداث ءلال-ءلاى هأضد

 هنزح نم مظ يلا لكن ابإ- هلاك ىرو رخو عة ةمد لأب هث هعئانواشأ

 ناحل اوهفلالدتسالابت نئامو
 هؤ رعملات اءسأ نم ندا ماهلالاو

 3 ىَدْلاَ عسب

 1 الا ضار ءأونامعأ أوهذاث دع هنا ازجأ عملا دارت لفاوحل

 ءزم ا وهو رهو اك تك رم_غوأ مه اوهو تارماماو هو هناذد ماسق هلام

 ناولالاكر هوملاو 1 ومئاخب موقيالام ضرعلاوأز تي الىذلا

 ىحنا يدق حاولا ىلاتهتلاو ملال ثدعأاو ناو رلاو موءطلاو ناو الاو

 | رهو>الو مس>الو ضرع سدلدب رما قالا ا اعلارداقلا

 'ةانعم الوسك رعهالو يال دا ودود ءمالودود _عالو رودمالو

 نامز «_ءلع ىردعالو ناكهىف نك: ءالو ه 4 قمل لايالؤ ه5 اكان ف_صوبالو

 املا

 ىعو هئاذ, ةٌئاقةءلزأت اف هزار رو احا ءجرذعالوئثهومسثيالو

 ةدارالاوريصيلاو معدلاوةوقلاو دا. 4 اوهرد-ةلاو دفلا ىهو هري-ءالووهال

وه مااكدم اك-.:موهو مااك-لاو قا زرتلاو ىدلختلاو ل هغلاوةئثماو
 هلةفص

 4و الار ترك افا تف مم تاودالاو فو رحلا شذ> نع سدلةءازأ

 وهو قولة ري_غىلاعت هللا مالك نآر ةلاو ري_ةعهانرعآ اهمماك_ةءىلاعت هللاو

 7 1000 حولا



 ده

 ايدالاءاسأدق هلالاىلع «ام>وحالصلا لعذ لقي نمو
 ىهانتال» الا _ةحيىف « هلالا ةيؤ رب ىنأ مزحاو
 لقنلاليلد هنأ دقو 93 لقدعلاب زا عوقولاذا

 ةذاطفلاو غسابتلاو قدصلاوو ةنامالاب ل سرلا مج فصو ١

 موةح ىف لك الاد رئا>و 5 مد مماعاهدض لمه و ا

 00 لل لالا 5 هجر ولفت مهلاسرا

 باوكاوباقعلاو ا باسحلاب ناسعالا مزلو
 نان 4اونارينلاو ضوحلاو 095 نازيملاو طارب هلاورشنلاو

 انلوالا مثنادلولاو رو او + اسنالامث كالمالاو ناو

 ىرورضخااكر اصم> لك نم 5 ريدأا نم ءاحام ل كسحو

 ماكحالارثاس نم ىديدتاو 5 مالسالا# آل ىفئوطتبو

 ل :رلا ىلعأرك ذللا ادهم ىب ةرب ع بدالاباهرك ذنمنرثك ف

 ءانتال كالو 1 رسو * ءاحرلا ىلع فولاتاغو
 رافغلاة-جر نم نسأمتال « رازولاةب وتلادد->و

 ارو. ,ص هن الد ىلع نكحو 5 ار وك_ثهنال ىلع لو

 رفمهنفأاه زود ةملكو 5 رد_ةلاوءاضقلاب رهأل كو

 العلا نيكسانلا لبس عت او السن ةم 1
 راالا فم انقلاود 4 « رابغالا نمسياقلاصاخو

 مان الإ كه اسنتحم «ماودلا ىلع رك ذلاورك- فلاو

 ل قد ا « لاو>الا ىفهلاسقارم

 ى-هرالو عطاقب ك د ا ىنءطقنال بر لذد لو

 اجرا مران ريس ماو *« ىمعلل لد ذأ مالا رس نم

 مالسلاو ةال طلال ضفأو « مالا ىلع هللداو
 مراكحالا هدو هلآو « مالا ىعثاهلا ىنلا ىلع



 هءلعلا هتاقصوأ تادلاىف « هناد-ةوريغلل فااخم

 ال-عو ل>داوقلادحاوال 55 الاس دارت أ لاى لءعلاو

 هلال هأد-ذعر ككل هلعلابوأ عد ا طلاب لق نمو

 تتلتالف دي ءلاذف 5 ةدعدولا وقالي مو

 مقتسا: لاعومو هثودح « مزلاهب اف م نكئرلول

 لاهو ريد وهورودلاو# ل_مل_ىتلاىلا ىذقت هنال

 ىلعلابرلاو سو دةلارهاطلاود ىلولاو ل-.#او لءاح او هذ

 هقسلاولاهفنالالاصتالاو# ههه او لولا نءوزنم

 ءام_ملالاب ط.ملاد_طعىأ « ٌكاردال ةعيسس ىناعملا مث

 .دازا ناك لوو يت هدرا ردا و هناندح
 ارملارطاورمالا ريغد صقلاف ارعأد_3 هاد نكد ناو

 ا ا ا ا

 ناعقت و ب عانلا هالاو ف ىاراسالاو عمستلاو هيئاأك
 ةايحلاادذ_ءاماماوداّم> و تافصأ | ىذق ءاعت بجاوو

 ماسقالا رئاسد اقاع وع ضاع لمالك لاوامزجعلاق

 قستلااعأ اهلك تانكمقاب اهذانقلعتةهدالا ١ ةردتنكو
 ىرب دو->و- نكن تلد 5 ارمدملاو ه-هعمنان مرحاو

 تاذلا ريدغن تسلاسهتال م تاذلاب ةعدقاواكحو

 ف و ًاناك تديئرتلاب سدأو 5 0-2 سدل مز اك- لام

 الءاقتاغاش ||تاعصنا نمي امدقت ام اضل عسي و

 افورعمىولاب ناكئابن :« افو ومن كي لول ةنال
 ىقتاددقرقفلا ىذدلاووف « اهاوس هر عاق نم ل ككحو

 رددتقملا ىنغلا لد هربغل + رةثفبالدونعما د_حاولاو

 داعنالاو ءاقثالاو كرتلاو « 'داعالا ه4 ةمناف زئاحو

 (عومعج-)

 يسمع



 ميحرلا نجرلا هللا مس

 ريدردلاب روهملادجأىأ « ريدقلا ةجرجارلوقي

 دحالاىنغلادرفلا ملاعلا » دحاولا ىلعلا هلل هنا

 ميرذلا قطصملا ىذلا ىلع *« م.استلاوةالصلا لضفأو
 راغلا َّق 2-4 ءؤر [ سال 0 راهطالا »كول و

 هد هوملا هلي درس 2 مم ج ل 0 ٍ 5 هو

 ةكبلا دك اكل 3 محلا ىفةريؤسص ةفطل

 قى :نسددلا هدب زر اهمال 0 : نأ ةرينإالعت كسفكت

 لازلا رفع متاهنم عفتلاو «لطعلا ودق قو أ متلاو

 هلاكتالا مث بوج ولا ىه « 0 ماسقأ

 ماهفالا هد تدم مهفاف * ماسقالا ث ثاائزاو-كامت

 فرعاف ىل_ءلا هللاةفر كلا *« فاك ما ىلع امرش_->اوو

 كاش هةح قرت اح عم 35 الالاو بحاولا فرعي ىأ

 هلالا ة ب. ماسه اع م هللا ل -برقحق هاد ل هو

 لس ّساف هتاذ فافتنالا * لءقبملام ىلقعلا ت>اولاو

 لوالادض توكثلاهناذىف * 0

 0000 11 نوبثلو و انااا لس انعأ لك
 املاعلا ىلعلا هللا ىوسامىأو#« الاعلا اذه ناي نلعا مث

 « 2 ريغتلاهيماقهنال « رقتف»ثداحْثريغنم
 مدقلاب ىكءلاوهددضو ما درع نر

 دو.عملاد>اولاتامحاو نم « دو> ولا, ف صولا نأب ءاو

 ريستعأف رب ةكيملا ىدرم » رب] كح نارر_هاطذا

 د 2ك اهءاتمث « هيسسقت ةفص ىع** ىذو

 220 كاع عاقل اولعاف تاذلاب مدقلا ى هو
 0 ا

 3 راد جو 7705 نتاج لافتة امرت ةقااتانلال> ٠



 لالسا|اذ ق> نيد نءرصن* رهددعت اداديراومب نمو

 لافّعاب نددر ع وطب *« داقّدعا ريغ نه رفحلا ظفلو

 لاحتراب وغل ورا *ر ل لاح فكن ك- مالو

 "ذولا نعى حال هقفن « ًامشو امم موددس ءااامو

 لاةكالمن> نوكتلا 5 « ْئدك النوك.ملا نارمغو

 لاق لك ىلا-ةم هرك.ناو * ل>لثهقزر ت<هلاناو

 لا قلاب ص خش لك ىلمدس »« ىبرد.>ون نعت اد>الا قو
 لاءفلا ءوسنمرنقلاب اذع« ىذقيقاسفةلاوراةك-الو

 ىلامالا ل هأاب ند اد «لضفتان4 | ىقس انل ا لوخد

 لابو نعزر* !اباووذ-ف « ق>ثعبلادعد سان ]!باس>

 لامشلاورهظ وهاضعب و *ىنع وعاضعببتألا ىطعتو

 لامها الب طارمدأ | نك« ىلع * ىرح ولاعأنزوقحو

 لاَع ماكر لن ريسخ لهأ ةعاق هشود> رعو

 لالضلا ناكحأ همقثب ,دقو « غلب ريثأت تاوعددللو

 لازتخاب عمساف نوكلا مدع 5 قكومهلاوثي دان انئدو

 لات لالا رع اهيلع ١ اليا زك ناويشاو كالو
 ناغتشارادف تتدلاة ودق 2 اهعقمىقسالناعالاوذو

 لال ار عمأاك لكشلاعب ١ 50 أمظنددح ودل تسل أ دقل

 لالزااءاملاك حورلا ى : + حورب رشد اك باقل ىلس

 لانا ف انصا سنحاول اذ عاد|ةّعاو اظدح همفاوضوُفن
 لاهتا لاح نم ارك ذم عارهددمعلا|اذهنوعاوودو

 ل" كاف ةداعسلاهنطغي وا لحفل وهم هينا لعل
 ىلاعددةاموب ا 5 تقو لكو ءعدأق ١# ىفاو

 اي ديد وعلا و ةديرحلا مح



 ىل اهلا ىذ س دةملاىداولا ىلعوب صارت اوذهحص أل ءف ناامو

 ىلاوةلأب مارك كال _مأو « لسرق. دست مزال صرفو

 لاج وذ ى عماه ىدناف ىلعم ار د صل اب للسرلا م خو

 لالتخ ال. ءامفصالا حانو 3 قالت اال ءافنالا اما
 لاحتراو هماشلاعو ىلا « تقولكىفه-ءرشىقادو

 لا ءرابخا صف همرقق دع قد_صوجا فرعا ابو

 لام .كاكر ثا كلاب أ اهمال 5 ريخ لهأ ةعاهش وح رعو

 لآ :هناوادعذا كل نم ى-أ ءاسنالاناو

 لاءدفاوذ صو د ءعالو ىو صو اسن تداك امو

 لادج نءرذ>اونامقلاذك« اهدن فرع لنءزرقلاوذو

 لامخ ىذ ى-ثلاجدل «ىوتي مقا فوس ىسدعو
 لاوذلا لهأموفنوك اهأ د اسد راد ىلولا تامارك

 لانا ىف الوسد وأ ادن *« ارهد طقىلو ل-ذف» و

 لام>اريغنمنتادصالا ىلع« ىل->نادجر قب دصالو

 لاغ نروذلا ىذن اهءىلع# لضفو ناه>ر قوراغللو

 لاتقلا فصقراركلان مج اريخ ناك اة>نيروذلاوذو
 لاثال ارطرا.غالا ىلع « اذ_هدعب لةقراركللو

 لالا ضع ىقءارهزلا ىلعوي عاف ناءجرلاةةددصأالو

 " لاغءارغالاقراثأملا ىوسو# توءدسعب اديزب نءلب لو

 لاس: لاكلثالدلا عافأب « رامتعاوذداةلاناعاو

 ىلامالاولفاسالا فال « لهح لةعىذلرذءامو
 لاةءمالا دقف] لو.ةع «سأر لاح صخذثناسءاامو

 لاصولا ضورقمناعالا نم« باس> ىف ري لاعفأاهو



 لو

 ها نم هدهن] عيانو 5 هيرتعو ها عصو ل

 مي د.-ونىلامالاءدب نيم »

 مي>رلانجرلاهللا م

 ىك لاك ماظن. دء>وتل « نكامالاءدر ا

 ل اان مىدق نالوا ال

 لال4#اوذردةلاق4اوه و رمألك ريد#لا ىحناوه'

 لاهاي ىذرب سدل نك-او * حبلا رشلاوريسخلادي رم
 لاصقفنا اذواوس ريع الو 5 تاذنيعتسدأ هللا تافد

 لاوزلا تانوص٠تاعدق آ رطل اهلل واتا لا تا

 لا تسلاتاه- نءاناذو« ا.ثالاك الأم هللا عن

 ل آريخةريصملا لهأ ىدل نب ىدمال اريغمسالا سدلو

 لاممشاوذض عدو لك الو مس و ىرر_هود نا امو

 ىلاخ نيااب ىَرمتْلا ف دوال,« ءز> نوك ق-> ناهذالا ىو

 لاما سذج نع برام لاك + ىلاءتاهول->هنآرقلاامو

 لاصتاو ندم فصو اد نكل شرعلا قوذ شرعلا ب زو

 ىلاهالا فانه عأ كلاذ نع نصف# اه> و نجرال هعشتلاامو

 لاح نامزأو لاو--أو « تقو تابدلا ىلع ىمءالو
 لاحر ذأ كانا دالوأو ' م ءاش نعل ندتنسوو

 ىلاءااوذو لال اوذدر ه2 + مهنونوعىذلكنءاذك

 لاصلا نةوىلع مهم زف « ى-<مث ارط قالا تدع
 لاكذا| كاردارافك- الو دي ىميعأو تانحري#لا لغال

 لاقتنا لهأ امهولهأالو د تاخ كالو ميلا هالو

 لام نم بردو كارداو * ف ل رمغل ن 0 :مْوملا هارب

 0007244 .خححح <" يطوي ييييييلي

 لازتعالا لهأ نار بد انف »+ هوأر اذا 0 :!تو فق
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 امر_هللاوهورذملا قفزرب و 3 (!4ءاول الح ا هللا قزربف

 فرعامء.س>لمصقتلا جا رااوو فاد !لكوتااوباستك الا ىف

 دو>وملا ج راحلا ىف تنانو « دو>وملا وهئُدلا اندنعو

 واش , الان دذع ثداح در مل هع رهو او ه-:ء.عئثدو>و

 فاثلاف: هرب ءاكسح هرم صا * ناع«ق اندنع بوندلا مث

 لاا ىفدءعب نا ضاةةناالو « لاما ىف بحاو تاما همم

 ل ممأرلوءقلا فو« فرتقاا!ةيوندد< نك

 تح>و د3 صرعو ل ةءاها هوه ب سن لام سفن مث نب دطف>و

 د> سلارفك ىل:ةبانءد نم« دهجورو رض مولع نمو

 م_.هةلف انزااك حا.ةساوأ * عم ىفن نماذ-هلثمو

 لقعلا مال ملءاف عرشلاب 5 لد_ءمام' بص: س>اوو

 نيىملاهرمأن ع غزرتالف ٠ نيدلافدةتءي اذكر سداف

 هاع و ءاذأ انفكي هللاف « هد هعنذئافر ةكيالا

 هقفصو لد دا قالو نم دأو# فرص حاببالا ذ-هريغب

 ه-ءمذ هل صةوةمق 8 د هممكاس داو فرءد رمأو

 نع لد 4 اوءارااكو هاتان ادد وربك لاو ىهعلاك

 0 اعبات ملح فاح قال اراخ تاك اكنكو

 فا نم عادت ء.افرشلكو «فلس نم عامت | قريخ لك ف

 حملا ٠ عدو لعفا باأح « جرد ةىنالىدهلكو

 اقلخ ىمةعدملا بناحو 5 انا هلا عاتق

 ضال كاف ةءابرلا نسم «صالخالا قهللااو-رأواذه

 ىوغدق ءالؤهل ل-عءنمو «ىوفلاو ىهقت مث مح رلا نم

 انت>اقاطملاؤ-لا دنع + انمذع ناهللاو-رأو اذه
 مخحارملا هيأد ىنىلسع هم متادلا ماللاوةالصلا مث



 يللا
 1 ل مسج د ع يوم ب1 وي يا بج د 17 2177177 15 1 بر رو ست وع واج نا دوت

 رشح لا ثعمك بحاو هوعت 55 ريقلا باذ_ءمتانلاوش

 قب رفت نءل.ةومدعنع ه« قيقفلان مس لاداعي لقو
 ا م-ماعنموءامسنالاب ا 214 |اذ نذل نيضدع

 ناعالا هداعا ترو ع نالوذيصرغلا دامافو

 تان 3-0 قامو ىح 2 باس 4 اونالوق نمزلا ىف كو

 لصقل تعوم نإ وو لس يس امسلاو

 رفكد وضولا أ-و رث رب < ص د رهْخُت رباع لذ 5 و

 * 1 «فقوملالوه مرد الاموملاو

 افرع اصننآرقلا ن*< ماك د انهكلادامعل اذ[ ت>اوو

 نايعالاوأ تت5كل!!نزوتف د نازيم او نزولا ادهلُهمو

 ل :ملاست م هرو رع د فىاةهد امعلاوطارم كللانك

 مح لك حولا نو ءتاك- او « للا مث ىس ل

 4 دال امك .اعس< 42 نامالا أمس 52+ ١ يل

 هدح ىددخا4# لمع الو الع 4+ نط !او

 فق امهم عمم بتداسدم * قشلاو ديعسالدولخار|ذ

 قدقتلا 3 انءاح دق [ك مح 0 لسرلا ريخ ضوعانناعا

 اوذط نمداند لو مهد وعاد اوؤو ماوقأهنمانرسشلات

 عنك ال امان 0 لات »ع عفسشملاةعاةثتحاوو

 رام الا قءاح دقأك عش د را.خالا ىّطن رب نمهريعو

 رز ولا انمْوم رقكنالف « رفكلا رغنارفغزت اهذا
 + هن رز ضو مهرعأف يهمت 3 ن 2 :ملنءوتعن 1 مو

 تالت دول اع ربما هتكون ا دع:تبحاوو

 تان 2 - مما نم هةزرو * نا كيلر ادي يسمو

 عمت اامو تالمام لد :ال لءقو « عفتنا هيام موقلا دنع قزرلاو



 ضغع ن_-ههلاذفامو ٌرِحأ * ضعبلاب هءريث ضع >-نو
 ىسدلاْر عم هللا مالك اهنم + ررغةريثكسص هتازدك#و
 اومر ام ةثثاعل نيربو «اووراكىثلاجارعءمزحاو
 2 نل عداتف داتف « عتساف نورةلاريخ همدصو

 د ايلا مهرأو * هذال2 |ىلو نعم مهريخو

 هرشعلا ماقتسو-متدع « هررب مارت موةو هيلي

 ناوضرلاة_ه.بفد> لهاف « ناثلا مظعلاردب لهاف
 ىامخ ادق مهم يعت ىفواذه عفرع اصن مياضف نوقد 1 و

 دسكا ءادسةةءاوهمفتض>+ نا# درو ىذلارحاددْلا لوأو

 هءالاةاد_هرساقلاوبأا ذك ل لا ا تلابو
 مهقي ظفلي موقلا كحاذآ ه#»* مهتمريح ديلقت بحاوق

 همزأك نذد_ئااهافت نمو «؛4 هماركلا اءاوذلل 0

 عمساد_ءوتارقلا سماك « عفتيءامدلا نا اند

 اوله نل ةريخ تودتاكو * ١ ا رنا
 لةئاكصرملا ف ننالا ىح 1 لهذوأو لعف امش هرعأ نم

 ال-صو رمال د->نهبرق «المالا لاقو سفنا| تساد

 توملالو.«رحورلا ض.ةياو « توملاب انناعا بءاوو
 ىل-_.ةءال لطاب انذ_هريغو »*“ لق ند هرهعب تعدو

 فرعذالا 1 ا لي و ةنلاائذ قو

 اهذوو ىلعلل قدس 03 ادهم نك ]حورلك بنذلاب ع مح

 اوص2 دقالتاطاق هموع 35 اوصه+دقكلاهئدلكو

 ادد>و نذل عراشلا نع صن# ادروامذا حورلا ف ضان الو

 كيسا اذيمصنا!ك.يش #»0#ل0 4ك هروص هثالا1

 اورمسفامنرظناوادالخ همف عاوررق نك-|وحورلاك لةعلاو



 1 11110711101 اا علا تطمع د سس 2 00-- -
 ْ افرعاف ششودىل نكسلو هن ب افاك تسكديعال اندتعو
 ارا. الع-هي لاك س دلو 5 ارامتخا الو اروع سدا

 لدعلاض ممم بذعن ناو « لضفلا ضممسفانزث, ناف
 بحاو 4 .اعام روزهلع 5 تبحاوحالصاان ا مه]وقو

 لان ذاغ !يبادستو « الاقطالاه_مالءا او ربلأ

 رفكلاله>و مال ءالاكربخاوب ردا دال :احو
 ري-لا ىف 3 أمك اضقلابو د ردةلأب انثاعاتحاوو

 داصةاالو فرك د منكن « راصتالاب رظني ناهتمو

 تدم اند اع كفاله 5 تقلعزئاكذانم-ئموال

 نسفلا ع «عل.يو>والف + لسزا عج لارا هئمو

 امعلدق مهم موةىوهعدف « اء>ودقانناعااذنن نك]

 هناطفلا هفضومهةدصو ه« هنامالا مهة- ف بحاوو

 اووراك اهد_طل.قسو م« اونأامل م_وغيل تاذلثمو
 ل-4 ىف اسنلل عاج اكو « لك الك مهق- ىف زئاحو

 ارملا حر طاف مالسالا اداه م ارق: ىذلا نعم عماحو
 هءةعىلءأر اف قرولو « هيستكم ةوين نكد لو

 نخ-ل!تهاوهللالءاشب « ناهوي هللا لضفكلاذلب

 قاق-ثلا نع ل-ةانسن «قالطالا ىلع قالالضفأو
 لضفلا ىذةكئالممهدعب و»* ل_ضفلاىف هنولياسنالاو

 لذف.دقهضع.لك ضع.و «* اولضفذااولضفموقواذه

 اتح لكل ىراملاة مدعو « امركتاو ديت از_هعملاب
 ام-عو انرر عسا هب «امّةدقناقاحاريخ صخو

 مس نامزلا ىت_>هريغب «ء ممشالو_ عروقه تشم

 عسنمهلنمهتلا لذأأات> « عقو هريسغ عرشل ءاطعنو



 ضي ل لل ما

 مدقلا اذهناهرب "11 2 _4 علا ناك ,ال هنأو

 !لك فادح اهريه وا هشناد و سفنلابهمامق

 اهدصالاو دولا اذكدلاوو هاقلطمكي رش مهمعوأ دض نع

 تدل :اك اضرلاو ا طعوارعأ ترباغو هدارا هردقو

 تأ رلاررطاو قمحا لد عيتاف» تبستكملاةبالو هلعو
 "عملا اناثأ ىَد,ّرصملا مث مث عملا مالك- ١! ذك هتامح
 فقولا ه.3 جم مودددعو * فاخ الوا لارداه لهذ

 دب رب ءام ثدامري_هد 2 »د » ديرمر داق ماع د

 تاذلا نيعد وأ وارد تحمل « تاذلا تافضمث ماك:م

 تقلعت هبام هان: ال: « تقاعت نكمع ةردقف

 ىذمع نكل ملعلاو ةدارا «ىذلثمواهل بح وأةد>وو

 عسبقتاف هسمالك اذ لثمو « عئتمملاو اءحاواضي معو
 هبل قنا هكارداريصيلا اذا ا« هر عمشأل طنا دووم لكو

 تاع دام هاما م 4 تناك هد-هملع ريسغو

 هيد هان اعف ماد وع ه_ظعلا واع اندنعو

 هءعمجسلا ظفحافتافصلا|اذك « همقرقوت امس نأريتخاو

 اهم رعت مرو ضوؤوأ هلوأ * 0

 هماةتنارتحاو ودك نع »*« همالاك ىأنآ ارةلاوزنو

 الددق ىذلا افالا ىلع لجا ٠ الدكود__ ءلل صن لكو

 تاه4اى نوكلاكهقحىف «تافصلا ىذدض ل. دسو

 الا كرر اماد عا اداظ ا انكمأ ان هةح ىزئاحو
 -0- تالا نايم « ل-عامو هدسمعأ !ىلاذ

 د_ءودا رأ نا زم هو هب هلل دازأ 1 لذا

 ل مثىى-كاااذك « لزالا ىفهدنعدرعسا اروق

 يعول 1س



 سس يس يي يي يي اي ل
 ميحرلا نجرلا هللامسد

 هتالدس ممتلا مالكوم عب هناا ل تاويل
 دم-ودلا نع ندلا ىرعدةود# دس.دوتلاب ءاحىن ع

 قدللهب كهوهقمدسسو 5 قا نيدل يلح دشن

 هن زو هبدصو هلاو * هب ر_برل بقاعلاد# ٠

 نيس دلل جات ل مم م ءلاقدع و

 1 :ةلمواصتخالامايفر اسف *مد تل , وطتلا نمنكل

 امي هدق دم -ودلاةرهود 5 اهتمقل ةزو>رأ هد هو

 اهمال اولا ىفادن رخام 5 اعفانلو.ةلا قو>ر أ هللاو

 امحو دقام فرعي نأ هيلع * ا.> واطرش فاكنم لكف
 ا هل مرلاد ل تن شو 5 ا 50 او هلل

 ديدرت نم ل-> م هنامعا أ« ديحوتلا ىفداق نملك ذأ

 0 )امضى قح مهضع و اعلا ع موقلا ضد هنفق

 ريضلا ىف لري ملالاو ق5 د ريغلا لوقي مزح َناَلاَعَق

 بصتن:هفلخ همضوةفر «م دع ت2 6 الوأ نان مزحاو

 ىلف لاش ىول_ىءلا ملاءال 98 ,لقتنا مك هناا ظدأو

 معلا لديط ماك كلل ع ا ل دا عف و
 لاو ةلال عسي :اعطقدناع « مدسعلا هءلعزأ 0 لكو

 قد لا فاحلا هدف قطن ّظ 5 قيدصتلاب .نامالا و

 لمعلا ٌنحرش |مالسالاورط ثول: لءةولمعلاك طرش لمقف

 هاك زااورداقماءسصلا اذك ةالضلاو حااذ- هلام
 ناك لا ةءاحلدي زن 5 5 ناعكالا ةداب زر تدج و

 الح دقانك كاكال زنق ءقو * الل_.ةوا مصقن هصقنو

 مه -ءلأم ب باش الءأق اذك «مدقلاو دو>ولا ه|تجاوذ



 . ىقا ارةمفمزعو ل>انالومد -ةن.حرب صد هنالاضنإ الاد تكالذؤ ةلهمان مريثك

 لح هنا. عمها دوح ١ تارغا ] لطاب كلذو دامس وىلا لاعف الا ضد داحا

 ىلا ةثالغلاما .ةزلال هللاالا هلا اللوق نكت كل ناب دو ءاو

 0 تديام ىهوزعو ل>انالومق- - ىف مور 2 1| ىلع بح

 هو لخدرف ملوهب ءاعهللا ىلص هلل الوسر د م | ]وةاماو زو<امو لم امو

 نانو 35 "الا مويلاو ةيواملا تكس ااوذكت المو ع امدزالارث اس تاعالا

 م هيهلم خود 0 هلككالذ هج قيد صتن ءاح مالسأا هل اء

 اووك ملالاومهيلع بنك-||ةلاساو مال!اوةالصلا م-ملعل سرلا قدص

 م-مئالاولك تامهنملا لعف ةلاعساوزعو لد تام .ة2ارملاعلاانالواع هم

 اهعمجفنوذ . النأ مزل.. :ممتوكسومهلاعفأو مهلاو ةأب سا !ااراعملاولسرا

 هدحو رس ىلع مهمءأو هقلخ عد . ىلعم هراد +اىذلا' زعو ل>انالومرمالةفلاذع

 ولعو ماترد. كلا "ا ءالازاو- هن :هدخوبو

 عمهدامدلا ىتأك نع كل ناب دةفامفدب زياسم كاذل.ىلا»: هللا دنع موتا رعم

 قوىلاعت هقح ىفناءالا دناةعنمةفر 5 ما ىلع ب حام ع٠ .#|عفورح هلو

 هانرك ذامىلعاهلامشا عماهراصتخالاولعلو مال _لاوةالصل امهملع هلسرقح

 ناعالاد_>أ نم لقت ملومال_سالا نم_#لقلا ىفام ىلع ةجرت عرشلا اهله

 دياةع نمه.!«توت>األ ارض ة-ماهرك ذ نمرثكي نأ ل قاعل | ىل_ءفاوسالا

 تئاعل اورارسالا نماه] ىرت هزاقهمدود مهد اهانعم عمج زتكى>ناعالا

 دو.عمالو هريسغبرال قءةودل اهللانو رمص> تك لخ دي الامىلا عت هللا ءاش نأ

 هداهمل اةماكت نيقطان تول ادنءانةمح أو انا هك نأ ىل اعّدو هن ادعس هلأست هاوس

 نولفاغلا |اءرك ذ نع لفعونورت اذلا 0 يلعن لصد :نإملاع

 7 0 نإ 0 نيدلا

 يدمدوتلا قةرهو4 انام: #

| 



 ن

 0 فلو |ايندلا نع ىلآ ةلاوأ عب رشتالوأ مهروحأ مظعتلاما مم اهعووو

 را.ةعايهث اءماوأو هث امن الءارح راد ميهاضر مدسعو ىلا ءت هللا د_:ءاهرد 3
 لوف ا هذه ىفاعم عمو مالسأاو ةالصلامم اعاه.ث مهلاو>أ

 راةزةاوءاوسام لكن ءهلالا ءازغ:ساةءهولالا ىنعمذاهللالوسرد هللا الا هللاال

 ام لكلا قة ءوهاوسام لك نع ىتغتمانهللاالا هللاال ىَبهَهملا هادا _ءام لك
 ىلاعت هل-> ووهفداوسام لكن ءزعو ل>ءؤانءةساامأ + ىلاعت هللاالاهادع |

 نعزنتلاو سقتلابما.قلاو ثداوءللة_ةلالاوءاقءلاو مدسقلاو دوجولا
 تت مواذا مااك-!اورمدءلاو ىلاعت هل عهدا ب .و-و كلذ فلخديو صئاقنلا

 صناقنلا هنععفدي نموا ل فاوأ ثد-للاىلا احا ناكل تاءصلا هذه هل

 هراقدو !مزلالاو هءاكد و هلاعفا ف ضارغالا نءىل اد ه-هّرخت هنمدةوبو

 هنمذ> و, وهاوساملك نعىنغلارعو ل- وهوفدك هضرغ لص اىلا
 ئذىلاعت هملع تحوولذا هكرتالو تاقكمملا نمش لعفهءلع تال هنا اضر|
 هن لمكتل ودل كلذىلا ار قتقمرعو ل ناكلال ناو ال هما
 نع ىنغل ارعو ل- وهو ف.5 ها اكوهامال! ىلاعثهقح ق < الذا ه-ضرغ

 هاما ل اوت ف نع وو ويقرر لاح هللا هاد ءام كرا متفااناو هاوس
 م وبن نكمأ ا-لاهتمئوثىفتناولذا للاوةدارالاوةزدسقلا موعو
 ب >وبوهارسام لك هءلارةّئفي ىذااوهو فك ْئئهيلارقّتش الف تداولا
 اىذ هبل رعتفا الك فولالا قنا هد سناك لذا 5 اهل اهئاقا ١
 اه ءا و هاو. ام لك ملا 2 .ىذلاوهو ف.كذةةحامهز زعموزال

 ىلا عت هن ءانغتسمئدلا كلذ ناكسل اع دق هنمئث ناكولذا» 30 .ملاعلا ثودح

 رث هال هنااضياهنمذ-ةؤيو ه هاوسام لكدملا رقتفي نات يول ةا

 زعو لل->انالوم نءرثالا كلذ ىن+ةس نا مل الاوامرثا ف تانك لا نمئدل

 ناتردق نااذه لاح لكىلعو اموعهاوّءاملكهءاارقّدف. ىذلاوهو ف.5
 هعزب كهف هللااهاهح ةوقءارثوههتردقن ااماوهعمطب رثؤ. تانثاكسلانمأ.ت
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 تفرعال لا كلذو اهلئمانداح ناكسلا همم أ لث مول هنالف تداول ىل اء:
 ه_تفتر ىلاعت همأ مق بو-و ناهربامأو هن د اد و ىل اع" همدق بو>و نمل.

 الوىفاعملا تافصد ىفصت :الةفصلاو ةذص ناكل لع ىلا جات اول ىل امد هيالخ |[ 4

 ىلا جات>اوأو هاه صا س دافام_عبهقاصت ابحر ءوال >انالوهو هد وذعملا

 هن أهي آل ةناهرلا ماقد فونت اثداح ناك | ص دم

 ادعو الزأ مزلاد 00000 ا هرامأو

 ةردقلاب ىلاءةهفاصتابو-وناهرامأو د-ةنءح هز ع موزاللاعلا نمْئد
 امأو ثداو<| نءئذد_-واسملاممئثىفةناول هنالفةامكاو ل_ءلاو ةرادالاو

 .عامجالاو ةن-سلاو تاكا: مالك-!اوريصءلاوىلاعت د |عمسل ابوح وناه /

 هءلءصقنلاو ص ة:ىهواهداد_ضأب فدت.نأ مزلا هب ف دتي لول اضدأو
 و هنالفىلا « هعح قا ءاحا اه؟رثوأ تاكمملا لءف نوك نا هربامأو لا ىل اه

 || وأ اءحاو نكمملاتاقنال الع لاخعاو أ إل ةءاون موش ىل اع همام بح و

 | مهقح ف بحق مالس !اودالصل |موملع ل_سرلاامأو لقعت ,الكالذو السم

 مويلع مهقح ىف لم | يد سد « و قاذل 2 .ةءاورعأام غسل مت وةنامالاو قا لا

 اوهام يد لعن ةنام 2اويذك.- ا نمد تاعصلا هدهدادضأ مالسل اومالصلا

 مهةح قزو< و ىاذلل هغءلمتد اورمأا م ْ:يذنامتكوأ ةهاركوأ مر * ئهعد نع

 ىصقن ىلا ىدؤ:الهتلاةمإ رشدلا ضارعالا نموهام مال_لاو ةالصلا مويل ع

 هلا مولع مهقدص بو>حون اهربامأ نا هوو صرأ اك هم آنا م ةارع

 , ادق ,دصتلملاعتءريخف بذكلا ءزالاوقد ص, ملول مون الذ 8

 ناهربامأو ى ءعلمب ام لك ف ىدمع فقد صيلأءث هأوق ةلرنمةأزانأادْز عأاب

 هوركموأ مرح لء_ف.اوناخول مهتالق مالسلاومالنصلا مولع مهل ةنامالا بوو
 قمهيءاد:ةالايانرعأ ىلاعت هللا نالم -مةحقةعاطهورذ لاوأمردملا 1ةزال

 وهدهن.عيادعو ورامالو 0 لس الوم_ولاعفأو م-هلاوقأ

 هد هاش مق مهم عدي ردبلا ض ارءالازاو> لءادامأو 0 /||بو-و ناهر

 2 2277 بى22يي7ببببا يشيل سعت جو جح جيم
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 ةءدعنلادوونمودردولا دنا
 لسادتلاوأ رودلا مزل بف ثدعتىلارقذغرفانداح تاكل عقم نكيرواهنألفأ|

 و

 تاقلعّدملان م ءلاهب قاعي اقلاع وتودالوفر < سيل ىذلا مالاك- !اوا ْ

 هنوذ ىهو كوالا ع .ءءلل ةمزال ءىهو هنو. .همتاقص ىععت ن تاقص عسمم ١

 ىف لم -:امو 30 رام اراك اديرعوار داق ىلاعت |

 ثودأءاو مدعلا ىهوىوألانيريعلاذادضاىهو ةقض نور علاعت قس

 اردق ا :نأيثداودلل ةلئامملاو اا ظ

 ة-ه- وههلوأ مرد ال ةو- ىف نوكُت : ءأ مر اناس رع ءنوكيوأ غارفلان

 رارع كل د وانداو 4 ايةملعلا هناذ ف دتتوأ نام وأ ناكمي دمقت وأ

 ىلاعت هماع ل يس |لآو ماكحالاو [!لا ءقالا ق صار الاب فصتي وأر كلا ١

 اذكو صصىلا جاتو أل .؟ ؟موقي ةغص نو« ناب ءىفناٌعاتنوكمالتأ |

 لام دع نوكدو أ هناذفاكرم نوكي ناناد> اونوك. 11 لع لس ١

 |ذكو لاعفالا نمل_هف ىفرثؤمدوُكولا فهن« «توك وأدتا اقص ىوأ هتاذىفأ

 ىأ هدوحول هتهارك ع «ملاعلا نمئثداكاو امن كم نع رق لا لعل مسي |

 اذكو عسمط لاموأ ل متل ايوا ةلفلاو لاوأ لوهذلا عموأ ىلاعت هل هيدارامدسع

 يلاو ىمعلاو مم لاو توااوام مول هعمانعمىفامو لوجلا يل اعتهيلعل مكس ظ

 لك لءفف ىلاءت هقح ىقزت , احن أ ام ام أو هذه نم ةعضاو ةء وعلا ننس |ذ ادضأو

هدو>و نأ هرسام أ« هكرتو أ نكي :
ةدم هلن 00 : مول هبالملا ءااتوددت 1 

 لد

 هءلعاجار هم اسلابوا ا هلم # نخ وأس دما
 نب رمالا د>|ن وك. نأ مزه ب تدد

 ىل_كدولاوهو تسال :
 ا أصار ءزأل هةمزالم «ملاعلا ثود

 هكرح نم

ح ُثداحلا مزال وام هرتخوأ دو
م ضارءالا تود لم ادو ثدا

 ةدهاد

هت هل مدقلابو> وناهربامأو
 ىلا

ما :نأ نكمأولهنالذ هىل أعت هل ءأ ملا بو>ون ا هرم أو
 4 .ع قمت الا ماعلا قد

هدو>و نول . الزي ا اواو
 انداحالا 

 مد - اوال ازثاحريص» 0 .- هدو-و نوكل مدقلا|

 0 او هي 56 : وىل اعت همدقبو-وام رق ةق.سدقو فك
 هنا



© © 889 

 ان

6 
0 6 

 ا
 كل اد

 كريب نك

 ا 55-2 0 00

 0 كصح
 ةئالث ق مدخن ىلقعلا دما أ ءا هللالوسرىلءماللاوةالصلاوهللد4ا

 همدع لقعلا قروصت الام تحاولاوز زاوكلاو ةلامسالاو بودولا ماسقأ

 1[ ههدعو دوو لقعلا ىف مدن امرئ و هدو-ولّةعلا قروص: الام لمتسملاو

 امو زعو ل->انالوم 7 لا نااعرش فاكم لك ىلعت -و

 م-ماعلسرلا ق- ىف الذ لم ضر نأه_ءاعسكاذكو 0

 دقلاو دود.ولا ى هو ةعص نورسع زعو ل |-انالول:طامخم ا اوذالضلا

 اناتعلعملا ةةاقاللو ةرد-ةلاى ه5 ىفاعملا تافصى جملا تاقسص عسسل اعل

 تال.كملاو تار 0 , 4 او- 2 امحاولا ع م # هم :قاعا ا ةهلاود انكسملا عيمج

 تادو> وملا عمم ناقلءتلأرسبلاو مس أو دنا قاعتت الى هوداساوأ

 ]م
 ا 1 ل-عيىلار مع الىأ هسف هن ىلأعذ أ .ةو تداو اللا مام لا ءاقملاو

 ا ” ف كامق] فالودلا ةصقالو هناذ ىف هل ىنان ال ىأ ة.دد>اولاو صصخعالو

 أهلي ةيلماهد_هةسم# اودوح ولا ى هوةسسف: كوالا تافصتس

1 



 ١سا

 0 ١ تس تستمد ١

0 
0 

 34 نادكحاذد و ا

 دلهفحبلا نوتملا تامهم نم معوددع

 3 ا ع 0 تود :هلا صاو+ تااغنم

 مينأامحار هيلع د لوهسلو ملا بلاطلا
 0 3 دوعدو نادال هع

 الا ى.ةونامو تامزالا ىديم

 تاكو اع هللا

201011112 
 تار ئلرجك

 00 0 م دكحس

! 
 هج ظ
 ا 6

 «(ىوالا ةعيطلا]و 0 ظ

 :( لملم ةنسرصعهءملعلا ةءمطملاا)» هَص مْ 3 َ
:1 2 9 

5 
 ملت

 0 ا ل اك 0 0-0

 1 ا

 - 57 م ل 7 0/7 - هي 7-ح 25 070 257 ١/2

 د ا ا ا بيتا
0 2-0 

 *(هيرمغز# 00 ١ 59

 و

1500 

 رت
 0 اي دو طال ا هلو يدلل 121011 6 د يا 215 15 ا رق

 -<ي







 طاعفمت 00 ١01

 6م1805 08 5الم5 ةلمرل 1115 7

 الالاا/ع5ا17 018 71015010110 لقالخألال

 2مل ]1ع لطو 115556 28 ة0131' 2
 001 راانط1 22085 31-5111112 31-1011513 '

 1121 2313 هذ عا2ل8115 5
13066 51 - 



4
 

ر
ه
 

 دهعوم

ا
ر
 

ل
و
ي
 

 د
6
 

ع
د
ي
 

2
 

 عد

44 

 دا

0

 

7
 

2 

8 

+ 

+
 

 ايف

 بسخ

1 

 ا

1 

 ب“

: 

08 

ج
م
 

, 

1 

> 

م

 

 ع

 را

72 

2
-
7
 

0
9
 

6
 

1

 

9 

9 

3 

: 

1 
و
ك
 

7 

: 

0 

2 

0 

ا
ر
 

 رين ياةيدل كو اودجلا

6
 

2
 

+
 

س
ي
و
 

ي
ن
ه
 

ج
ر
 

9 

#4 

ع
 

1 

2 

1 

7 

: 

 م

.
0
 

6 

 ع

 يتلو

/ 

5
 

5 

ف
 

د
 

3 

و
ت
 

1 

/ 

: 

1 

ع

 

9 

5974 

1 

 ]ا

. 

9 

: 

0
 

0 

3 

2
ج
 

 دوق 4
 راحو

3
4
 
 نر
 146 ل

 هوما و 7
 ديو. 00 - سو كة . فلل 4 يم :

 جمر طوعا .
 درسا

 يرانا هلو نا
 را ل

7
 


