






 هع

 كابا

5770-7 16. 

 : 20 00 1 توا 1
 : 7 )ا, 4 مي ض7 الل 7” > مرج 1 0 ١ ْ : 0 : , ما 1 17 1 1 : 1 4 نأ 0 مي ل 5 هينا 57 ١

 : 0 ١ 3 2 ا او 0 اممم ادم 0 لا ير ل 1 7
 7 : ١ : 1 2و اب ف رخل
 8 ا ا

+ 

5 

 نيرو لصيازتعلا فيعت ىلاو ململا ضف كوالا بابلا . قلاب نأ بتل ةعئالت تاتا

 1 ا رمال
 1 قتسؤسبد اوىع 55-5 6

 دن ا رسل ١

 ديتتلا مزورظنلا وم ةمدقملا

00 

 تل
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 ٍرثلا مولعلا انلإ ءابتحاو ةوبنلا تابثاؤ لصف
 3 اين“ ب ل الانا تحاو و كو ديس
 0+ يعدو وع بجو جنه نتدسك 1 . تانايدل اساس ليقوم قا ةف ةؤرعم ةيفيكف هينذت

 ْ رحم ورع و ايديال 0 ةمغاخا
 ْ . اهفرشو ةباتكلا لصف ف ثااثلابابلا

 . بزلاو قرشملال ها ممالا تابانكف لصف
 هيرو ةبانعملا فورس 3 يزن 9
 | نبا ثبلاتدي_سانلا ضعبراكلا ةىتاخ
 ١ 4 رلبننالا دلي ىلا ةفس الفلا مولع لود

 ه0 و مؤاعلا!ب سحب سانا ماسقنإي ةلاسرلا ةغاخ
 ْ 4 هعضاوو 3 دنا ها مولع ٠



 ا 3 1

 هررجو و هنعملافتدساى#ىاعمانالاةبطخ 3 ١
 يلا ولادى دبس هسااؤيتسؤ دهاجلريفالا ديم ةريضف " ؛

 0 ديلا نهال
  نلامتهساهنعميربصوبلامام ةيشاب ,ولاذي رصااةديمق 5 ٠١

 2 اا بأبها ١١يييوظو »00: 1 1
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 "نر م تر ل م بس

 ١ م٠ كبع لوفي هبصصو هلاو زرعانلوموان ديس واع هساورصو
 "  دبعدسر خلا رند وعرب _قطصلا رب نيبرل تبر داقلا
 دبع نبدي لمحا :سسر زاقلا دبع ني دما سررافلا
 201 .بتييرلا> هرب يوقلا نعزي دج ا ربا لع ريموقلا
 ؛ ١ نبرسوواطربر وعس رب راش نب دمح! نب وسوي

 2١ سيدازبارج نركب نجا ترج يوفلا دع رب بوقعي
 "” بتولملا ىلا تيب !ماك] دهرا دنع نب ني سردادربا
 بلطلا دبع نيب اطر نب_لع ري وسرلا طبس ملا
 . ةللادبع رب هدلالوسر/تنب ةرطاف نسمح ماو شاول نبا
 . ى#و ريما ىلا بر ةهريطا مشا تبباطللا دبعنوبا
 'ٍ ؛اىاع تاىنغلب هناف دعباّصا نيلاعلا نع رلاعت هسا

 | العلاف فى سا اوكري زعلا ككل معلا مزفوءزيرب
 ١ همشس طرق كلزل تززتهاذ,الغعلا كاسؤ ف وظنو

 «رظنوح ى ع هدلارتس ثيجزم تحرق احن تمتغا
 /ومخ ؟العلا توك م _يقفلاو يللا نظلا رسب هداببع
 ١ .؟:ريصلا ضمير عراشا رش /مرضريغ ف اوذفنو مرواذ

 2 «ةلاجلا هزيل تيتكك«عايسلا ل اسرلا_رصعب لاسيراب مهم ٠
 ١ اوايشتل ماديسل ا نيب ى رايس تمهرو ءمالنعال وأ ئاعلاب هبشنلا
 «خسيعمو :عابر مارك هيشنلا نا ميش اونوكت لنا
 ليتبنرو لفاغلا هيبنتو « اًقاعلاىركد ةلاسرلا هه

 ىلع ! (ٍ



 هينتوصف بابلكىفو ةئاخو؛باوباةثالثو ةمدنمولع
 اماو دبلقتلا مذورظنل واع تدل فف ةمرقلاكم1ةمئاخو ٠
 0 يم !ا]ضف مف لوالا ابا
 ملا يذلا ىوقلا 4 ناكمو مولعلاكاءدا هي ئزلا لمعلا

 0 لا ل عع ظ
 تساوررم لضفو نساوحلك ردا ىلع[ ةعلا كاردالضف

 دولا ماعلا ماسقنإ ةمئاخيو «ساوملاتاكيرظولعيزقعلا 2٠
 للصف هيف ىرشلا معلا يفكزاثلا بابلاآضآو مومدمو ٠

 هيت هَِفَو هيعرشلا مولعلا عينم هن قلاةوبلا تاو
 ايبالل نييزكملا ف ةعاجو ةوبلا,قلعتبامو ىنلا ةفرعبؤ ٠

 ماكل ف ]ضف ةيقو“ةبانكل !لضيف فق ثلاثلا بابل اماو
 هيبتو كلذ ىلارجب امداهمضو ثمو الا تابانكى ع ٠

 ىلا س انلا جايتخا ى ةئاخو ةييرعلا ةباثكلا توزحدابب ف
 ؛لقاعلا مزلي هنا اوملعا ةدقملا هب قلعتيامو فينصتلا

 هإبقاقحلوقلا ناكناف هللا ىلارظنيال و لوما ىف .رظياا
 جرعه نلا نأو لطابلا وا جملا با وررغم هإئاق تاكد اوتسس
 تو تالا نم قايرتلاو صبلا نم سجرتلاو ٍبارتلا نش

 قل وعنالو قحلاب لاجرلا يرعب لقا علاق كوشملانمدرولا ٠
 يوم اهذخاب لفاعلا ةلاض يئملا ثم ةرلكأ !ؤ تلاجرلاب
 مذاو اليلجو | اربقح ناىناوس هلنعا رج نم لكندع
 ئاىنإل هنا همر وماب ىءاعلا نعزيمي نا ماعلا تاقرذ#

 هالو تمرعازا هاذ قرف هنككو ةيضلاو ةنوك :ال رزق مولا نانفرصيو مازيملا يح هدو اذالسعلا
 هرب كيال نوتسملا مدلا برضو هان وكو قشعلا 3 ةفصلا
 ْسبللطاب هوازكلو هنلع ةرفن تجوال و ةفيصلا تلت



هديفرند هجرس الا لكنة ساد
 

 كم لوقلا بست نآوالطاب لوقلا تاكشاو ءولبق
 0 مهلداقتعا ةيفااس

 ليبلاةياغازه و قحلااب لاجرلا تونفرعنال و لاجرلاب قحلا
 0 كبح هنم هتسفن تبوهاذ ف اب ثلا ىلا عاتحلاف نارسدللو

 هترفن ناولع ةيريت مزلبق لها جةبجنم ا
 هبولطم ىف لا 0 ظ

 فيصل درب قزلا كإردا هل عاهنسي ىزلاوململاعلا نآذ

 يل تاداقنمالا ف لعاب اولا بنك
 و يع ساس كينابال لاعفالا 4 عيبقلاو ليلا
 ااقبو هريخ عبتيريصبو ملا | ىللو قرنصلاب بزكلاو
 لانيملا تاس مالا لام هذهل تاف لوقيايفو دقتعياميف

 تو ديننا بال ليلا قلل فرن ىذلاوفو هريغل دعسمو
 كاامعرقو هودلقي تابال ليلدلاب حا هفيرعم ىلا سانا
 |ههق ءدادجاو ءابارلق ىذلا» وملو هريغل كلهمو هنسفنل

 *نمذو هلقعتزافللا كرتو نوتسحتسو نودقسي

قوي نا لصبال ىمالاو م ٍديلقتلسانلا
 ١1 ذاو نايعلا 

 00 ناك

 5 .ديددوص وو ووو 2-7-2722 - 5
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 ىلعابرك يف رلي ظن تانولتملازوصملا ةفاضالاب تآرماك
 بابسال روصلا اهيبف نشيكتال زق تدارملا ككل فاعتلا
 ري درودي تالبق حينما شوك اهتروص تن اسفناقدحأ
 كاتو لكشلا ماتناكتاو؛ازصو هلق آنلآو لفصيو
 لوضلا تامأذا!يكروصلا اهدا ةيجلا |باقمربع ةنوك
 اهيبف ىتلا ةييجلاب لييجلا نسمآنلاو ةروصلاو تارملاكازؤ
 يملا هب ىذاحزرن ا ةبببسب  ذعتي ىنح ةببولطملا ةروصلا
 |ىيرن نلاجفي كال ةروتسم تارم بلقلا ف نازك اهننإجو
 ىلا مولعللا نعت نولقلا تلخناغاؤاهيلكت اموال نيَوَص"
 تاز ناضتناهتوأ خلا بابسالا هزيلاهنع تلخ
 هنإّضقنل تامولعملا هل ىلختال نافذ ىتّبصلا بلقككيلقلا
 مكرنيىذلا ثيملاو هيواتؤلا لافشمالا تاروكك قالا
 قيباقحنشكب ل طىلع لاَنقالاْة اهنم بلقلا هج ىلع
 ىزلاومل ةمطاقلا ةاغاشلا ةايشنالا نعضارعالاو ؛انيفنالا
 هبالودعم نؤكي تا كلاتلاو هفضيو باقل ا
 هنوكل هل نشكتالابقباقحلانم ةقيقحؤ ركل ورقم لسقحلاناذ باهجلا مبآولاو ةبولطملا ةقيقحلا ةهيج نع
 ديلقتلا ةمرط ركعابصلا تفو باقل ىلا قبس دافتغاب ابوك
 لوصولاو باقلا نيب لوحب كلذ ناف نظلا نسحبل ولا

 ازهو ديلقتلاب ءاقلتامرنعيلقلاؤ فطكتب تاعنمجو قاما
 ميال قمل ىلا نوصولا نع قلجلا زكا بحجم مظع بام
 كيوووهسوفنؤ تخسر هيديلقت تاداقتعابنونوجح
 . روئعلااهنيمقي ىلا ةهجلاب ]جلا نسماخلاو مهبولة اهنلع

 هاصت نا هنكم سيل يشل بلاطلاناؤكسؤولطملااع 2٠
 اهلزكذتاذاىتج هبولطم بتسانت ىلا موعدا زكذتل بالا

32 



6 

 ظ ا ما رعايا ا لل

 بيولطلا ةقيقحرهظُنف بولطملا ةيج قداصزق نوكي
 الا داصتالٍذب رام لب را

 0 نيرلع نعال لصحبال ملعب ةانص حلا مولغلا ةكبشم
 ” كمل صىبف صوصخ هجو ىلع ن اجود زيزو: تاؤلتاب
 جاو دزازم جاننلا لوصحلاثم يلع نلا ماعم هجاودزا
 «مسل اًنسرنف تنسي نا دارا نم نااركمش ىتنالاو فلا
 مم صوصنح لص! نمير يعبو راج نم كل هيلع
 وصخ ماو دز| مهن عقو (ذ!كديذو ىقنالاو ركل لسحلا
 وصخ قيرطاىفسو ناصوصخ نالضا هإق هعاكتن نكك

 «هلاثمو ىلصلا نم عئاماوهش جاو دزالا ةيفيكبو لوصالا
 خقراذا هناف تارملابالثم هإؤق ىرين انانشالا ديبري ٠ :كتادلاشملباهيف ةروضلا تلا ةهجلاب ليجلا نم ءانركذام
 +الف افغلا ةيزج اهب زاح وك ضل ههيجو هلانق تارملا
 الرق ناكماذاحو فقل ا ارو اهعقر ناواؤقلا اهنفرهظي
 .اققلا ةنونصال و تارللا ىرب لف هينيع نع تارملابل رع
 ةزهلو اطقلاءارؤاهيبصني ىرخ ا تارمىلا عاتجف اهف
 قبب ةيسام 7 ذاهبري ثدجحاهتلباة مو تازملا
 اهعلل يذاع تارملا_ ف فقلاةرونض وبطلتىتجنبتاوملا

 افقلا وص نماهيفاف 2 عيني
 نيملا كررنرش نيفلا ةإباق م قلايونحالا تارملاو
 هكلللمذا تلطو مولعلا رابطضا كذب زكف اذهل ٌةروص
 بجي ابولطملا نع تافارغا انهي ةبيجقرط؛ايشنالا
 ولعل ةئال | ننابرننالا ىل مزيف تنارملا ىف ءانركداح
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 كلرالواصةسلالا ةزطملاب تلق إكفالاو قياقحلا ةؤرمقس م
 !اذاؤ ناسنالاىزي يبا نضاخ ثوكيوشلا تاكو قياقحلا

 ملهريثكت 0
 ىلا لوقعم نم كونت ملاملقعلا فه نك اشلا فدل

 تناكي هرقل كانو انف راع ناكل كروب لتعم ظ
 اهبل ةرضاسلا نيعلا ثاائكو لق علاوظنو 00

 اهوخو نسق اكتم و ا كامدا

 اطخ نوذقيافحلا كامداىلعر دقيال لقعلا كيدازكك

 1 كب
 !تااوملعا : الحل ١ هي كرلوإلا يبس "1

 نو مانمجالا راكم اولا ف هلوصعب ينم
 رابخلاب كربه ننحب كتبجنمو تاريش لمس

 ظ تاوبح
 هنع ضلخو ارغلا ةوقىف الا كراشي ير 559 طيياحلا
 00 ول سيلا ن وكف ةدلينإيلا سحو نغلاو نك يطا
 0 ةيترملال نن هنمكيلطعت نافةبصالا كلت

 انيقراذي ؤر وما تناثا قبلا و كت تاراوطا كك زانشيبةلانستالا

 سس فرشلا هلل صخاؤ هفرشاهبو هتبصاخىهرؤماو ٠
 عجتنا ريالا ناذ هتعازبشسالو هنمظع الفلا ناف هضتنا
 سخاناف هعائجلالو انطب هس عسو املا ناف هاكالالو هْنَص
 3 و هنانيدلا فوتو اول اح ايم ا -وفاريكاصعلا

 ل أ لاكاإ وه تادوجولا عج غاهبزيميولا 3
 ”نيدع نعاهبزأتما ىتلا ةديصاحروهظب نوكياملا ىئساك

 ةصاخلا كتر يطمن, مجمل فكاتتافخوههناصقنو

 مسأب صخي هيفاهيرتس بسحإو لماكلا مسا هيلع قلطي

5 



 2< لع ةريدضلا نم هبهتللا هإضفام عمت انشالا نم.
 . 0 هيسفن لب ةناماعلاب لاكلا

 م

 :زلا اهنا تمول ةييصاخلا ةكسمكمقاتلا
 ظ ياسا ءاوقلا ل وتعناو لعل نياؤلظي ثا وكنت
 ئِضللو ا ةوليللا وا منا اركلا ةدادا نمت كارلا تاناشنال
 مكس م اشرف ليف ةيصاخلا نلف ترهظاذاف تييرقتلاوا
 ةكيضاحتو تاضقنلاو كاولن نآحب ات ةناذهال او زازعالا
 توفئذلاةجولا قاع ءايننالا قئاقح ةفرعم ىف ناندذإلا

 «نرقينيو كيتلا باج هتربصب نع غفير ثيح هنيلع 1ْ

 لضفيا ها قنو ةيصاخلا هده لاعب واهل فكما هقباقح
 لاطارا لف فلان نخاودمنت اكل انمعب نانينثالا دارفا نضعي
 . نكزلاو لوقو كحاوب تلاد جىتحرجلا ىلا تتوافتلاجرلا
 جف اشنال و انعرم نا بل لاكدجاؤو دحاوكمهنم لا

 ا

 اه نير داقل (نطقنك عيش سائلا بوبعفرا
 امانا ناسسالك ثاكناسنالالا.كومل لعلك
 9ليقولؤ معلا ىلا بيسازا حرهبو هبهتشمو
 0 اي هوصفؤ ئزلا
 قيباوساع# هلاكلو هتازل ماعلا, تاسنالا 0

 نورت ذلاهجإ هتدِلدق وف ةئلال هنا ماعلا لهل نجر فخي
 د ةيضاانا هزل فو ظ
 عوج لامفد كالا ةزل ذا[: !عفد قيقحتلادنجيوف هلئاعسجلا'

 1ك ب ةييعوا؛التماولا عق د عاجلا ةزلو

 هلاختامددع لوقير الحلا صعب ن و الااهنإف
 قو ةزللا نمل نم كولملا ؛اشاوكولملا نبات مولعلا تالمشم

 هيفاضتخا ثيح نم ناسالاىلا ةفانمإلا ننطاا مولعلا

0 
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 « «ازضا وجا ا |. ميلا نور : َ /

 علم ةكرتشم ةينامجو ةريقشي اونا هيت ريدم هتكراشفو اديب
 ةرقفلااهأتاناؤملا عينج عمةكرتشم ةباءسجيو تاناوسبلا ضع
 * متلاورصبلاو عمسلا يبزاتسب سيلذا اينالا قباقحب اعلاف
 هعضيهصاصتخال باقلا اهبنلتساعاو نيرطبلاال وف ؤذلاو
 تزل ثاولو اووجو تازللالق12نلاهّيقو لقحلاباهنعربعب
 ةل 9مل ايو مال هجزنستبال ماعلا ثالذ هك
 اين ةفايفرغ اماو مهيمسزب يمشرملاو ميئسابخ يتلا زيكا انوا
 2 الخال ةرخخال اذهالو ايثدلا جلاد اكوؤنال ةمال
 لاو ماعلاو لغشتستتف اهنم غرفي عاكتلا ةوهشو لصف ةشما
 ةيالولاو رخو اق رعس لال اولقتتيستو لمتنا طقروضتبلا
 يرياالدذخإلاب فارسل ايديا هبلارتفاإل محل اواهنع لزعب
 .ايبمآو اذان مالا عر ىف هبحاض نوكيق لزعلاب نييط الشلا"
 0و مهتجتزماداسفاف ماعلا ةذل فكلإرادإنغقلخلا رثكار وصفا
 مهلوقعو ءاهنال ناو تاوهشلا عابتإب مهيلاذّتشنإلهبؤلق'
 اضي رم ناماذاف كمل ايالا نلثسالا كت اكاذا بلقلا تاف
 ردطلا]:!سبانلانضيعب ل دسب اكويغب نلتسا تاداول ا ءوبيشت,
 ادي نمو اره هاريؤ لسعلا # الج كارزيال ىزلا ضيرم او
 ملذار هتف دوضققلاماو الالذلا املا هيبارمارب نميدرم مرق:
 يذلا عيضرل فظل اىملعل اناس ا هن ىنلا ةفصلا مهل قلبت

 نيللاالابلطيالو اعلا ةزل ال و ناماروبظلا ةذل كرمديإل
 ةس ايزلاةزاكت اناومملا نضعباهش ناتدنالا كراشي ةزلة يناثلا
  صحيورملاو رشإلا ىف دوجوم كلذوءاليتسالاو ةبلغلاو

 ةئاررحلا عيمج اهب تاتشنالا كاشي ة ذل ةشلاتلا تاناوبملا ٠
 اهسخب ارش واروجرو تازللارثكا هزشو جرفلاو نوطبلاةذاك 1

 تاديرلا ىتح كرو بذاملك ايو كرتشنا كلذلؤ
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 ليم نانيضاللراض لعل ىف كلا ل وكلا وو ةدبللا لملالو تارقتلاو
 - رمهنمو هوفهرزساس نم سانلا نم نككا باغ ملغلا ىلا ئهبطا
 انرانسوك ضل عيرم لذ لهل املا ليملا ةدعاماو هلعاسيب ميل نص
 هوما ل نفذ وصقملاو لادتعالا نع ناكملادعب واعبطلا

 نكي ملاهيسنن ةإيضنل امهفت لامو هنساافنو ماعلا ةرضف
 نمزمزخرقلذ لاصنلا نم ءريقلو ا ماغلل ةزيصاىل دوجو خلعي نا

 اهاقيقحو تيكملا غم يرعب كوملو اىكجانرلف نا ماخت تا غيط:
 تك, امتاذاؤ ةدابإل اوهو:لضنملا نم ةزّوحام دإبيطفلاف
 ضفلادلو هزضف لاقي نيزميامكلرحا ضتخاو ةفصو نائيشم
 انا قياركىلشا فيز كاكوشاعف دايز تنناكامهخ هلع
 دهزبو ]هلا ةوف و هكراشي هنائحمرارملا نماضفاس فلا

 درولفزوصلانسخو و دحلا ةرشورنلاوزكاةوقب ةلع
 ةعلسلا.] اضفا هنااقي م مريظؤ ةلئاز ةماسب نصتخإارامح“

 "و210 لالا نم تسسدلو ملا ق ةءانصقنو مسجلا وو ةدانز
 . هج هلازه مياقا ذأؤ هعسجلال هتاذصو ءانمل بولطم

 تاناؤبملا عيمجرلا ذفانضالاب هوت نا هوتيضف ماسلا نارك
 هضو قالضالا ىلعلا كو هإبضف هناؤ ةفاضاربغب هومتذخا
 هئازل بولظملا دزو نوعرملا وهو: :ىللو ءايلعلا فرس

 ىلإ مشني هيف بوخرملا شلا د اكيلع فاخيريَخو هريخلال
 ايجهريغلو ةتاذل بلطبام ىلاو ةريغل هيف هيتوبو باطيام
 رلاهريغل ثولظملاو ]ضف او فرشا هَباؤيل بلطي ىزلاو
 0 0 ةحفنإل مهئافرخاندلاو

 تاوفرتالامهنال ةدجاو ةلزاممجلاو اناكل اهم جوملا
 اذ بلطي ىزلا ماو ارهسفناب ارجالو ادرنال و عوج
 "ليقف هريطلو هتازل بلطي ئزل ماو هناذوؤ ذيزل هتاف معلا

 ثدنلا :



 يب

 ةمالساهنا تيح زم ةنولطم الشم لخرلا ةملس نافثدبلا
 لجأ ىلا ىلا لصوتلاواهجوشنا ةبولطمو كالا نع نربلا ٠

 !عابطلا ىف ءلاعلا مارتحا ةمزاولو ماعلا ف سشيزبال د كومو
 مهيعا نطنروفراصي برعلا فال حاو كلرتلا ءانغا ناىتح
 ادافتسمدياز ماعب مهصاصتتخال مهحوبشربقون ىلع ةلوبج
 اهكروعشل ناسثالارثوتاهيعابطب مئاهبلاو براهتلا ماعنم
 مهلا رص تبثاذاو اهتاجر دل ز واج اكب ناسثلال زبين
 ماظن ةعورجم قالا دص| قم نا هنآيبو لضفا هانت تاك
 ممارسات ماطتنابالا نيرلا ماظتالوايندلاو نيذلا
 مهفزحو مهن اعاضو مهل ارعاو تيجدال لا عابالا اهنرل ارها
 اههنالا ايندلا ماوقال لوصا اقدح ماسقا هذ نلت ى وتصتخت
 ؛انبلاو سسنلبا رملو ةكايجلاو معليا ىقلو ةعارنزلا ةعيزائ كلف
 تواونلاو عاىتججالاو ئل اللى قلو ةسايسلاو نكس لؤنلو
 نمةدجلو لكل ةايهم ئعلامذانلا سلا ةشيعملا بابس ىلع
  ةعارزلا مر اهناؤةارحلا/اهل ةمداضو تاعابضلا ةزما
 ظ ابافازيعلاو ةحجراجلاكواهنالادارعباب تاعانصلا نم ةزجو
 0 ومال ةىميملام ثللاثلا صبشلا اهليعدارعاب ةكابجلا مدخ
 .كللزو كابل ةطابنللو ابد اعز زيلاو نيقلاك
 ضالارصخشلا ةازح | ]شي ضرالاملاهلاوما ماوق كا ةفاضالاب
 زامرلاو دبكلاو تقل اكلوصا ام افا ةفالث اهناف هتلغتملا
 تلاصفإلاو ثيبارشلاو قورعلاو ةرعملاكاهل ةمذاتحاماو
 ظ فيزراو نييجا حلا ورافظإلا# ةنيمواههل ةزيكمآمآو:ةدروالاو
 ٠١ قتستيريزو ةمايسلا اهلوصا فريش او اهلوصا تاعانصلا :

 .رمةيعانصل|هزدل تاع اضلارئاني هبللطتنالاماهيزفكتي ريف لاوكا ئه
 تيانصلاببا تم ميج ءانصلا هزه بحل مرغتسي كا ذإف
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 . يور صتو بطؤسلاو كولد ةسايمنيتبترمولع ةسايسلاو
 كلو مهن طا وم يال طقف مهلرهاوظؤ نكاو ةماعلاو ةصاخلل

 فرصتلازا مهتوق ىهلالالو ةصاخلا نطاوب مهفرصتو ؛ايلعلا
  -تناعانصلاو مولعلا قرتتتو رهفلاو مازلالاب مهرهاوظؤ
 ؛ىكلاهباصوتبؤلا ةلإلا ىلإ تاغتلالاباماروما ةثالشب كردي
 - كلتا ل ةنوخللا مولعلا ىلع ةيلقعلا مولعل ا لمنككيلفرعم
 انماو وسلا نم قرشا لقعلاو عمتلاب ةغللاو لقعلاب ةئكملا
 لغلاباماو ةغايصلا ىلع ةعارولا طضفكفنلا مور ىلارظنلاب
 لذا ةغابرل ىلع ةعاصلا ]صك رصتلا هبفىذلا لخلاملا
 دف اجيريغو ةقبملا تناناويمحلا نلجرشلالا لو بشزلا اكحا

 . تفرش كريو نيرلدتملا سانلا بيواة ف فرصتم ماعلا نا
 ةرئيقلا فرش مهدخا كيلديشبب ماعومل قمح رماعزطم ماعلا
 ةيعرشلا ةينيرلا ماهتخإلملدككن ذو ليلذلا ةؤق ىانلاو
 ةوبيحلاوكلو ةرحالا رادلاؤ ةمالسلا نيرلا اع هك نآف تظل
 ةييدبا ةفالشبل بس هرال ف رشا نرلا لعمر ويف 0 . ةييدب ةملسولوانولا ةمالسلا بطلا ةرغوةيربالا

 اهإ

 أف محلا ماغو باسحلا مافكئ اثلا

 فادتاب فرش بانملاو هنرمتر اتعاب فرش بطلا ناك
 بطلاناككزلو ىلواَةرملا ةظحالمواهتعجصو هتلداةوق
 بقيت | بقي نيظلاب نطلاا تكا تاكئتاو رشا

  مدلاو مولظمو هساتتناو ماعلا عينم اعلا تااوماعإ فق علا

 لا ةيوزلا رسما نيمزؤلاورجشلا ئمرثلا ىرجن لقعلا نم كرجج
 ' هيا ناشالا ةرؤصى ارازؤا وطس مهاوفاو 06 وارتضربلل
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 كارا نم هيرصح ام بيس هنالّبْساَو هيلع هإضفب هروعشلل
 . فضول وألا كارتشمإلاب ناعم ير ىلع قلطب ل قعلا مساو يمل
 هبدمتسا ىزلاوهو اهبلا عيجدب ناسالا قراغي ىلا

 جرت ىلا مولعل ائمت ىآثلا ةبرظنلا مولعلالوبقل ناساالا .
 ةلاقساو تازياجلا) وجيزيملالفطلا تاذؤ دوجولاىلا
 - صنعا نا دحاولا نم تكا نينثالا ناب ماعلاتاليصتسملا
 مولعلا نه ةيىسنو دحاو نا نيناكم خئنوكبأل دحاولا
 ىراجتبر ايلا نمذاؤنست مولع تلاتلار كش لف مئاظال قع

 لاقيلاوحإلا فلاذت هب زهورومالا ب جنم نأف لاوحالا ٠
 له اجوبعهنالاقيدب تصنيال نمو راعلا 4 لقاعهنا ٠

 تتوق ىهيذتن ا عبارلا اق عوصس ماعلا نم رخا عونازدلو
 ةويرشلاعشيو رومالا بق اوعتاسالا فرعي نامل ةزيزغلا ٠

 'ذه تاصحاذاذ اهيرديقيو ةرضملا ةزلل|لوانتىلاةبعازلا
 بسم خاتو همارقا نا ثدح نم الق اعاهبحاصئحسي ةوقلا
 نمايرك ةعيرالا نلاعملا هذ و بق وعلا رظنلا هيمتقباف
 كللثل ةةيقملاف عوضوم فعلا آْمَلَو ناسنإلا صاوخ .

 اهترعاهنا ثديحن مزاج مولعل الع هقالطاو ةزيرغلا
 هالو ةقلذللب ةزدررغعلا كانو ةدرصنم هناك مولعلا هزه
 «ىحاهيجرطب ببس ىرج ١ ال ا دوبحولا ىنارهظت
 ,عراخ نماهبلعد راو ىكشب تسيل مولفلا مش ناك
 ضرالا ف ءاملا هلا ثمو ترهظفاهبف ة.كيسسم تناك ا

 قاسي نابالسحلاب زيمتتو عقجور جلا رهظي هناف
 هل درولا امو زوللا ىف, نهرلا كي زكو دي دجىُأش هيلا
 «ىهامؤل ءانيلمالا ةفرعم اال وبجن قا هدا اف دراوملاهف
 ؛كارموولل ه رازعتنسبا برطل هنو ةائضنملا6 اهنا ىنعا هيلع
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 . هلاجانمىلاو لاهجلا صلو ىسف ضرعا نمل سانلا مناة وللا سوفنلاؤ ةزوكوم ايشالا ةفرعم تاك
 ةداهشإحننتكمسقلا ازد ناك :ايلعل امها و ركزتف هرطاخ

 و 0 < لمعلا بيسباهييسنف
 همولعل ىلع هبلق لّمْشي نا اهكيدحا تاتجر,داهل ناسشالا

 ..ريغ هيف ةبرظنلا مولعلا نوكتف ةبرلاظلا ةيرورضلا
 الاب هلاحب نوكبو لوصحلا ةبيرق تراصاهنا الا ةلصاح .

 ل ياقرشيزاف يزل نود ولا فورا وبشاو دلال ةباتككا نم فورعيال ىزلا بشاكل ا لاتكسول قل امل

 ظ ١ ا لإ هدو هدا توج م
 لاح >واهملا عجر,داشنا ذاذ هزنع دن وزخل اكن وكف فلاو

 ةياتكك ارامي ل ناو بتاكل لاقيذإ ةباتكل اب قداحلا
 .. -توافتيىدصح ال ارم هجينلا هذه واهيلع هتردقل
 تهب امولوللا فرشو اهتزيكو تابولعملا ةلقباهبف ءايلعلا
 "هلدلإ ةَّيلخبسح ةتوافتم ل وقعلا نااوماعاو اهتسخبو
 لوقعكع سل :ايبثالا لوقحت اهيلعرسانلا قاخرتلا للعت
 «ريشكى عقب افانيس نين ىاعيا لقعو ساند ارئاس
 كاهل نسحرلل ىرم اللامويلاق يزازلا ثاىكحب لوقبعلا نم
 لوصفلا كزايلا ىرفالا ةللاّمق تاس لا اهنكذو تاناومملا
 نسحباذاىزارلا هل لايف لدعلا ىيعوجش ضافلا ةدلصل
 " من9لا 4 لصاح توائتلاو انيس نب !ناعىبال ثنا كحذ

 ةّشماف تايروربضلاب ىلعلا الا لقعلا مسا اهيلع قلطموتلا
 ٠ ثواوف برايل لع دقاماو كسر نما قحاكأزدا ٠ كردي هكروي نمكو ؛ الق علا تابتواذت هيفلصمجبال

 قازلا ةراضإ"و ,زاكب ثوثوافسم مهناف :ركبال هيف انلا وسرعه 

 كلاردالا ٠



1000© 
 توافئاماو ةزيرغلاف توانئاما هبس ا نوككو كاردإلا

 عماوعةيلقعلا ةوقلا ؛اليتسامسقاماو ومالا ةشيءامف ٠
 تواؤتلا هببس نوكيو هيف سانلا تؤافت مخالف تاوهيشلا
 ىلإ _عبيطلار دقي ازهلو ةوهشلا كلر رضبنرعملا اعلاف

 فلل ذىلعر ديال ل3 و ةزضملا ةرعظالا ضعب نع ءاىتححالا

 هيف كقتعي ناكنأو ابيط كيم اذا لعل ىف هبواسي نم
 دشا هفوخ ناك تاب ييبطل ماع ن اكمل نكلو ةزرجلا ىلع ةربطم

 قيرظإل هيف تواذتلاذ لصالا هنااناق ىنل اةزيرغلا سف "امو ةرضلا تاوليشلا ع اج قمللانيعم فوم ا توك
 هحعص علطيو نادشالا نع قرش رون شم هناذهدحتملا
 لوالاعوبسالا مامتوملوزييقلانسدنع هقارشاىدابمو
 تامىلا يمدنلا ىلع دادريو اومنيل ازال من ينس عبس ىنعا
 تااؤيصلارون هلاشمو ةنس تيعيرالا ترقب لماهثي

 لمي ن احلا ةدابزلا ىلا جردتبش هكاردا قشي,افجوفخت هائاوا :
 هناقولخ عيمجف ةيراجهللاةداعو سمتلا صرف عولطب

 اهتوانتالولو ةزيّرفلاؤ سانلا توافتركب فيكو جردتلاب
 0 اومسقتا1َو مولحلا موا

 لقاب مفي ك5 كلل و معملا نم]يوط بعت دعبالا مهفتلاب
 استنافملعت نود 0 200
 اللا ملغيال نمملاو مهفبو هنن نم هنتي نما سانلا
 هيبسنلاهديفيالو ىلعتلا ةعفنبال نمىلاو ملعتو هببتب
 هسفنب ضيف ىوقيرو ءاملا هيو حيقج املا ضرالا مان اك
 عخنيالاهىلاو دابال اق ءاملاور خبل حلا لا جاتحيامكاوانويع
 نيل اوجه هل تغال كلي ؤو سبب ايناوهشووزحلا هيف
 لقعلا ةزيرغ سوفنل اف فالتخالا ازد ىدزكق اهتحافصخ
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 امي هرانيتحاب هدا اهناوجاىقلا ةداعلا بسحر مل اظلا ببسلاو
 غالخاو ميلوقبع سانلا فال تخاو ءارقتسالا هيلعل د
 ةشول ىلع سانلا ناف ةكرملا ف سسمشللا لاوحا مهلريسو
 نؤيامرلا ءاوتسالا طخ تح نونكس نيزلااهدحأ ماسقا
 . منيوساو ناظرسلا نسإ/رماهيداح ىتلا عطاولا نم
 نينرشوا "رماها مهسوو ىعرمئ ثلا نا رجال و نادوسلاو ماعلا
 سائاازووضاوفوءاووس ىلر وعشو ملين اربا تراصةنسلاف
  تاذاحملابرقاريزكاسم نيزلااماو اق الحا مهشحواوالقع
 اسجاو ةسسؤم مه الخاو ةلوتعم مهعئاطو لذا ماض ءاوسلاو مهيابق نيزلا نما مهلوقعف ناطرتسلا س|ررم
 او بولا ]كو بنر 2 ما ضعبو نميلاو دنهل || كلا علو ةفيضم
 نسار ىلع مهنكاسم نزلا ملف ضإإلا ملا نمؤاثلا مسقلا
 هزمل سو ناكس يملو نشحن تائب تاذاحتىلا ناطر ارم

 .. ا/ماشلاو قارحلا ىاكر مشب ناردأب ىمسملا وهو ٌءروععملا  ا/هاشيلاو قا ىل !اىيياك وشب نا داب ىسملا قو
 . الهذال ا ا ابك
 انافرسارف ناكس لالا مهيلو لاكل ىف نوهلتخمشو
 تاف سلرنالا لش الاكل اذ مهملبو ىسانلا ملقالا سو
 مسقلااهاو نسداّسلاو ئسمانملا ملقاملا نم تازغبنا رمهلدإلب

 . ماقالخأو ةصقان مهلوقحف ةبباقصلاو سورلامهاو ضمن تانبل ةيذاح مهنكاسم نيزلا مو ضرتالا ناكس نم ثلاثلا
 دوبلاراصر شل ارجع راد عب ةرمكل ةدرابرييرمُياطو ةديشحو
 اهفشنبام كانه يل هنالرثكا تاب وطرلاو بلغام هيلع
 : 9 قشوفز و عشو»اضيبملضاولا ترض كل نلفايجتنبو

 فرحا مازة علا ةوف تاركحن ةوخر ةمءظع مئارباو ةطبس
 'اطاهأاستا وكي ناسنلال (ذؤ تلرتعا اذاىغلا جبرلالا ىوقلا
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 ابحي

 سس ل ل يسيل ْ

 ةوفكل رعلا ةوفو ةئعلا وقو ةءاجتبلاةوفو لقغلا ةؤقئمو

 . لاهل عيمجقاطنحلا نم باوصلا فا/دياهب ني ضنلل ةلاجمق]قعلا
 عاهل عد ةوليشلاو بضخ ا رموسي ا همرشنلل ةلاحل دِعلاو
 ةوقةنوكةعاجتلاو ضابقنالاو لاسرتسالا فل قملا ىملقم
 تدان ةّمعل او اهماخ او ايما رق ل قتلة داقنم بضخلا
 هكوقلا هزل لادتعا نش عرشلاو لمعلا بيذاتب ةوهشلا وق
 لقعلا دوق لاوتعا ئف اهلكتزيبحلا قالجإل اردصت ةعيرالا
 ةياصاو ىارلا ةياقثو نملزلا ةدوجوريبدتلا نشجاصحب
 صحم ومزملا اهطارفا تموررومالا قياقدل نطفتلاو نظل
 انكلودقحلاوركلإ ثمرةسيبقلا قالخإلاو ةمومنملا تاذصلا
 ىقعاو نونجلاو قرحلاو ةراغلاو ةوابغلاو ديلا ثم ةمومزلا تاؤصئاردصتانصياومزلااهطيرفتنمو دز حلا وادلا)
 ابعد وجلاو ]يظل ةمالس ةمرومالا ب َتَجلا ةإق ةراغلاب
 ةعيشاو هزيل روهإلا نيبةزيما ةئلَمعلةوقلا ل التخا نع
 بيسبما اهل ىف قامت اهرب ارهظبال ناب بقاوعلل ةكردملا
 قمن قزلاو دفاواطلخ سن اماو هيِلع واخ ناصقن
 قيرطلاوكو ولس نكلو مرض :دوصيقم ق جلا ناثونجلا قد

 لولا قيرطلا كولسبؤ ةعيحص ةيؤردل نوكلؤدساف ٠
 . تيكشراتض نإ غبنبالا مرادخم هناذ نونجلا امو ضلاىلا
 ةرغاو موكل اهنع »لصيف ةعاجشلا امأو دساف هرايتخالصا
 مظكو تابثلاو لاو لاضحإلاو نسفللارسكو ةماهشلاو
 تافص ملواهلاثماو سانلا ىلا ددوتلاؤراق واو ظرحلا
 هنم ارم ديف مومزموملو وهلا هزه طارفاا عاف ةذوت#
 ةطاشتسإلاو بججل اوربكتلاو خليبلاو فاصلاوروهتتلا
 ةلزللو ةناهملا هنمرر صيف اضيا.مومزموماو ا هطيرفتاماو



 و

 قيل لوانت ميم الاوت وفم ةاساسحلاو عزجلاو
 تلاوزبصلاو لاو اكل همر وصنف ةفعلا اماو مزاللا

 ماو عيعلا ةرقر و ىرضلاو ةزعاسملاف ةقاطللاو ةعانقلاو '

 هن اصح ناصتفنلاو ةدادزلا ىلا ل ارتغالا نعال جون
 لوا اؤنيتقتلا ور ٌرِتلاَو هخاقولاو ةرشلاو نضرحلا

 : كلل ةريغو ءارمفل از اقتحاو !بنغالا لازتلاو ظ
 ةفملاو ةعاوشلاو ملحلا ةعبرالا هزل نمااضؤلا .

 0 ةّعيرلالا هزه عج نيف لدغلاو
 ودتقيو هيلا ياك قلخلا ةجزياعاطم الم قزملا نيت وكي
 0 فيلا < نول خوع ىرعُت نم هب
 هينبث دالبلا نمورظٍنو وابعلا نيب نم جرح نا قتنسا

 10101 را الارلاو للا و انملا ةياندا نورا رانا نع
 عفان علا ب + كاىتسجلا مل اعل | اذهل تمم نمل تلخي دا! ىييفتلا

 ىلاعت هيدا ةفرغم ةوفانلا مولعلا رسأو ملاصلازعغلاو
 يحس وا دج ةلاعفاف 1

 نم هسا كرز [ةؤهلف انهيتيإ
 هلع رايد تاع فحل كب فانا ف توا
 :نوسنلا ايكرب مزن حراكالو وف رشا ةتاكررومو

 -تاسنالا هللا قاخ ةحلاصل الارعالا اصلا ةلاو
 فرشاوئزلا اقعلاب :هَمركو ةنطابلاو ةمهاظلانساوحلا
 ةقرعران هتسماذا قعر شاح هل قلت لكلا نم
 7 ,بسحلواازفو بره و 00 ا نا سوا

 و كيجج - دهب تحس نيبجبا محدوم - مسج دج هويعع و جدو وعجل تيس توسيع دس 7 <

 ظ ظ 0 ًاواناويح نكي مل الص[ رسحي ملولف تاويعلا قا
 ١ناف هساعو هقصالياك نيس نا ساسحإالا

 تاويجإكقدوجنومازيلو ماساسحا هسمدعيباع
 ملولو



 ناعردقبلالاصق ان تاكل انفال تاسنإلل قاخي ماولو
 ىسحي ندب سامبام]ي ددنع لبي ثيح نم ءازشلاتبلط '

 لاعإل لفو هت مشن ىذلا ءاوضلا عت في دقو تناوجلا مارك وطي ناىلا عاكف تاج ة يرجى انتفاكرإلبا هالو ةحيلا هب كيري هزالا متلامل قاخن يعد عبام
 كردي صيلا هل لف كازإلاهل قلي ملول اصفان نوكيف
 رضنلاله نال ناكرحلا نير جونغ يلو تارارملا او. نف تاوضالا هب كردي ىقح عملا هل قلق وحلا و تاردجلا ءاروام كديال ذا اضقان ث اكن ازيإلا هل قلخي ملول هناالا
  قئاوم هنا كرديؤلف ةيلاذادعلا لصيد !فقوزلا ستحل هل نكيملول هلاعفان ناكام ازه اكو ارضاح هايشدالا

 تيبس كللاذ نوكيامرو هيوجف اهل ف ودالو عيام اك
 .رمولقمل قا ملول هبفكبال اه ]كوايسسو ايكالم
 ١ وسعره هيلا ىدانناكرشم اسحب ميرا كارد هعاضذ

 نيغارمهدجوف لتمرفضا ايش كا اذا هناف هيف عّمجتو
 ريظص زا ئرعيالف ىوتحا ةرم ءار ازاؤهكرتف هل قفاوم
 رضضبت نيعلا نال كرتشملا رسما الول اناث هقزي ملامرمأ
 كرديالو ةرارملا كريدي فوزلاو ةرارملا كرزنالو فصلا

 اىينجةزارملاو ةؤصلا «لنع عمرك سنمربرالو ةرفصلا ٠
 اياث هل وانت ئع عنتمجف ر مهاب مح ةريصلاىايازا:ىتع
 يناوحلا هزه : مدلل ذآ تاناؤيحلا هن هكر انس دا|كازشمو

 رك لولاغا ساوحلا هذه نال اصقان نأكل زهالا هل نكي ماولف

. ١١ 
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 زذإاروضفقملا[ضخاىلؤ لف بقاوعلا كازتؤاو تاؤلا اماق

 .. ةدايعلا نال هترانعو هؤلاخ هفرعموملو ناسنإلا قاخنم
 4 3 دصر روز ناتشإلا هلا كاف كورعبال نلن نال

 .. مكماسشإلا تورعي هيف[ قحل ىو املا نم.ضرش ا ىرتخا
 باول عفناز ١ لاملاو لال راصملاو مفانملا كروب و هقلاج

 تالاهنم فرْسا[قعلاو ةرضابلا نيعلا اكررس ىف دعباو
 ةقبلاكتزيالو دكاضا كردبالو هش كزدبالؤصتلا
 ةرصإبلا ةوملا نالفهكارتوا الو هسسفن ك رنال ةثاافأ
 ايماو ةرصابلا نييعلاب ةرضبملارونفالا نما اهيكارداو:
 '"اهدبعلا ىف ةرضابلا ةوضلا3 نيعلائه تناك رمربال هنا
 كيرديو هنسفن كرد هنباف ]د علا اماو نيعلا كرزنال
 «غامرلاو تماقلإجعاؤ كار دال( هتلا كرا و هكاردا
 كرو اهيكردب |ةيغل او تانلكلا كارديالر صرلا اضياو
 كرريالرضبلات ا1م!"ثنايئزجلا كر دم نم فرش تانيلكلا
 كرذاامويو دوحولاقامزك ك رداولرصبلا تالف تانلكلا
 دوحول و هلوخد نكعاب]كنعةرابعاكلا نالزملا
 كياكلا كري فعلا ثااماو لابقتسال او لاملاو ىضألا ف
 ةناضإلا ف ةكراشم ةِساسالا ضاخشالا ناتقزعت انزلف
 .هزنازلا هبامريغ ةكراشملا ةبامؤاهتايطوصخب ةزيارتمو
 . ايرشلا زهلرياعم هياننا ىف ثنح نم ةنناشالاف
 5 ل

 ههسمال وريعتلا بجاو تايدجلا كارواو نيغتلا عند

 هتخ دما تاياجلا لارا ضير كرا
 ١ ىشلاردالا طي اوايفدازوا ميم تشب ةيف ايل تشامنال
 . "انحالا كيلا نوكبآل ىيشب نيحا نم نلف ينموبع مرا

 ايس



 تب

 سلا ةومسحلا هلا عتساول ]بر خا شئاسنحا لوصحلابس

 خس اننجال سانصالا اننا نوكيال كيذو ىرخا ةزمدن
 أهاتبكرماروما انلقعا ذاانرلذ جتني ىلقعلا كاردالا ثاامأو

 كإرالا ضياورخا مولع ب اتككىل يييكرتب انلسوتانل قع
 نحل نأامأ اهل عستب لقعلاو ةريثكلاربومالا عصستلالىنننمل
 تسبتلا ةريثكن اولا هنيلعك اوت !ذاريمبلات لذاهل عستنال
 ناولالا نه طزلتخا نم]صاخ هن أكانول كلم اق ةئلع

 ذانلانم هطقنلاكو ةصاخالاكىرتا داما خيط نعل كو ةيتلاك

 اةدبع 7
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 اضخئريةئاف دماوتساب هنكرحو روع, ىلعتناكاذا
 سوريار رب ةعربس# ةرياد اع هتكوخاذ .اوراز نيمادودص
 «ءارسلا«ادوجوم مودعملا يريوالصا اويلووجؤال ران
 هارت ظلاك كاس كرخملا ىربوءامىرب هناو ؛ارصصلاو
 .الصا هيد ضامبالو صيبا علثلاىربو كرتموشنو نكس
 ةياملا ءازجإل |ىفو اهب نولال ةفافش ءازجا نب كرم هناف
 'اطخهكح هكرذا ام هيكل متعم ناكل لقعل ا الولف ةيشرلا

 كونيلاجو س يلطبو وطسر او ثوطالفا لاق ازهلو اشحافاطخ
 نس تاييسحلابلقعلا ٠ .رح نأ يحك ةيييقيريغ تادشملا
 ىنال حلا: ىلا ظضتروما نِمس اسما عمربال لبيت درع
 از و تاس وسما نم هب مزجا ب لقعلا مزج د كنيخبو ىفلأم
 ةيسلاباهييب 9تايلكم اهكرداراتعأب ةبلقعلا ة ةوفلا
 اطانبنت سار (بتغاوو ىرظنل لمعلا ىعش ةساجبإل او اةيلسلا
 لمعلا ضست فلرتيوا ل عمي نا عي ام ةيركفلا تاعانضلا
 نلاوتنلاب لاونج ذج نكالة تاق الج ىدعارؤو ىلعلا
 دياوعلاو + ىعلا عئانصلا |ؤجرخجش|ؤ. ةميرصتو ىلعل !لقعلا
 ًاهباوطر تيزخأ 0 :يعاو نيمدؤتمل ااهباوفاؤ: هيبرغلا
 عيماول نس واف قاب ركل اهب مهل صحو فارما العا

 ذقرغمؤو هَباوِصَو ددلا ةفرعم ىرظنلا لمعلا اذه ظ
 مي نم دل زلل مزليامو ضرالا و تاولعساق لذ
 . «عقيإل ناوزلإ ففي نا مج  نكميافو صقنلا نضهنع
 الرش: وغلا يداه كلررتل ىلا ةبترلا اوزاجاونالا

 نال منا ةيراين ازيا زاخو وتسااولب4) نحل
 كح بكى اهيلعرعبالو نكاذاهيل مهنم
 مدل ضوقم اولا الد ولا ءا ردع صعب نع

 ٠ ملا '
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 ظ ةيبانازكو اكو هرتبم اذكو زكا شجإلا نم ةلئاقن ام ىلا ىضملا

 ظ ثيلاثالواضرعوا امسح توكي نااما اولخب ال وضلا نال ٠ هلاقتناب كج لوضلا نه ةَنِضح ةبرظنلا هتوف ماعلا اذهل 0
 هلباقيأمملا ىضملا ىرجلا نهىشميدونملا ناكولفامهل
 ظ ةقد قاطلا ناسيني سف قاط نمىلا ةوضل ال خبدولو ماجا ]ءاريال ناك وصج/وضلا ناكولو هششنب موفي الام وم ضولا ةقيقح د1 الق علا فافتاب ضعلا كيذ هب ماق ىذلاىشخلا] قلنارالا لقلنيال تاكماسجللا نم
 ظ .آححاو ةرهلاشلاب عقاوريغوهو مسجدوضلا نازن لفن ناغ ظ ثييبلا ف هكيضملا ءاسجالا قت نا ملي ناك ةادخاو
 ] كلذ ثرخب او فاشن مسجانهنيب ن اكاادل ىكملا نجلا ظ ةلباقم نمميثكلا مسخره اطؤ تركب مع اونملاةقنيقتح
 ظ 2
 ظ 220 قوصلاق اخي ئضلا مسا وصلا قلك ىئذلاو جارمسلاو
 ظ ظ لحال فيك مسجلا لب ضرع اولاد, لاقل محلا
 ظ هرج مايتم فوط ساو درر“ ١ ظ ] 2 ليف يوطراعف رعافلا تاليلدب موق ةيملوت اكناوهلاف
 ظ اود ويح وفلامىلاطسقنت مولعلا ”ةَءاَح كشالب

 ظ ا ا كالا دا سو < 0
 'اورل لونا ءارلا لنا ئازلا نافإبلا فللذ لهاملا كلذ: ظ . عياش مالا نعزإبلا زلخ ولو ةمزدلا:مولعلا نم ةماجتا]ب ظ ةنأيملاو ةككيحلاو ةخالفلا نم تاعادصلا لوصالاينزلاو ٠ 000000 لاس ماوه دنعوفتسيال عزو تانلاو بظلاك

 صحيت

 نوتيلا عِش هيطاعتل بابشالا دغاو هلاوتسالارشسراو ٠



 ل جاتوه عيطلاب قذف ناسنالا نا موماعملا صو كدليل
 كزانلاف سانلا هاج مو هشنج ؛انبا عم عارتجالا و ندا

 .ةساير شرخ تافوصخ ملبن ترلوت اونماهتو دالبلاو
 بييعض هنالز اولا ىلع نبوبالا ةسابر و هجوزلا ىلع جوزلا
 ىنمشا ]ذا عولع ةسإبرلا نضحامهمو هيلع موي نيعلل جات
 ةوقايل تساذا اهنلا ىاغة سايرلاف راب ةموصخلاىلا““

 *” عزان دلولا هاو جوزلاءز انف ةارملا اما -_لظولو ةيصاخملا
 تاحاخلا 4 نولماىتيفنإبلا لهااماو لزاملا ازمه تيونالا

 فزكواوكلشو !ولئاننل كل زكاوكرجولو اهي نوعزانتيو
 ضحب دف حوضارالا فعن وعزاننيةخرلخلاتابراوةاعرلا .

 كلها عياض كربولو مروا ضرم و ارعب ةعانصلا نميرساثلا .
 نينع نمدحاو صخولو اوطؤل عيملا لا هدقفت لكوولو
 ةاصاخلر ومالا نإ نم ثزح هل نعزيال ناكل ةَضْخي بببس

 نيالزيداقم ترعت اهب ىلا ةحاسملا ىلع اهم مولع عامتجالاب
 ةسارجلاةيدنجلا ماعاهتمو لدهلاب مهنببةمقلا نكمل
 اجو دابوصتلا ]صفلركىلا ةغانص هيمو فيسلاب دبا

 مير ا و ع ل و يا و يري يح حل

 . فقؤااومزلبو قلخلاهب طمضي تاىغبنيىزلا نوئاقلا ماع.
 بس اوعوشرلاهباولغتشاذاوزيئلاو معلا, نوصوصخالا اهب اوقيإل ةصوص زوما هزل و عازنل ارثكبأل ىتح هدو دحولغ

 كالبلا ]هلا جاتو ثاعملا ل توجاتحيو ىرخا ةعانضل
 30 الثم ءارعالا عم برملاب ريل لش |]غتش اول ذا مهيلا
 تناعانضلاب ماللاو نرملا اهلا اغتشاولو تاغانصلا
 . هسانلا نككيشو نمارلا نعو البلا تلطغت توغل بلطو
 22 تر ف رفوسرجبل مهل اوماب رابلا لملا ضرما مّرلف
 . ةذارخا مولع جارخخلاىلا ةجاحلا ببسب نلوتي مشن جازخلادلا
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 مهدلاومال بابراولعل دعلاب جارخلا فصوب نمل جات
 عمكنمالاو تابجلامهلو قفرلابمسهنم قوت نمملاو ناعلا ٠

 كرهلاب قرعي صلو نازح امملو ةقيرفتلا تقو ىلا هزنع
 نوريكرمانا!ىنالوتالول] ارعال اءنلل و رككسعلل ضراذل اوملو
 | ةجاملا ترم ماظنلا مرختال دحاو نانش |مييع نال

 كن لكءادنؤرعم مزلت ىتلا ةسايسلا مولعلام مهرب ديا كلإفت ٠
 فياوط هنالث أ قيل جاتتجلا مولعلاىللا ةدبنشلاب مهلكق احلا نوكيق ٠

 فوبسااب ةاههلا ريجلا ةبناشلاو ثوئرتخم او نوحالملا

 ثرحرت اطملاو ذحال اب نيتفياطلا نيب تو ددرتملا َدكاْتلاو
 تارليري نم ناؤ رب لّصسلا ىلا ةجاحلا ؛ارشنلاو عيبلا بتبسن ٠

 ةيواسب ىزل ارادقملا ىرلي ريا نش بوثب اماعط ىرتشم.

 ؟لاوالا نايا نمل علا ءلاز بطب رخإل اب اهل دبحا لدعب

 تزخاف نداعملا لاومالا قبو ءؤاقب ل وطيامملا عاتحيو
 راد ةجاحلا تندم سالاو ةضفلاو بهذلا نم دوقنلا
 اهجارذزتساو ثداعملا اع وري دقتلاو شقنلاو برضلا
 ةدوئح اهيلكو مهشيي اعم ىشلو قلخملا مولعوتل هزهيف اهيتبفصتو

 ؛انإلا ؤبعتلاو ماهتلإبالا اهترشابم نقال هواعلا ةزضوب
 هعنموا هب ذتشي الف ابصلا ف كلذ نعاذفي نمسانلافو
 , جاني اهم كيلا مولول!نعازج اعو لمه اج مةببق عنام
  اسيخناتفرحك لي ذاؤز ثرعبف هريغ هيف ىسام كايت احلا

 تورم جيس انلا ثار ةيركلاو ةيصوصللا اهو تاتمومزم

 مهلوقعئردمملا اوجاتحاف سرْزملاو صوصللا نعم هلاوما
 اناوغأ بلطي نمرهف صوصلا ا اماريبارتلاو ليحلا طابنتساف

 بارعالاكقيرطلا نوعطقيو نوعمجيف كوش هل نوكتو
 يح اساسا و و ب بور بس سا واب حابب ور حما وس سبا لاا كك 7لبا و حص7صجصص

1 7 . 



 كالا

 ؛ك لل نولعتنسف ءانغضل ماو مهيلعف لعف نمو داركألاو
  نسانلاةزفغ تقواهيلع دوعصلاقاراؤسالاو رؤرلا بّمْساما
 هزينع هيف ىسام بلطاذا هناذ نيركلااماؤ ارارط نوكيوا

 «داحملا ثودكلا جاتحاف ةلاطبللو كلامو لكو عا هيف و
 نصرملاو جاؤلاو ىتلارهظي نممهنف سائلا لاوما جازمسإو

 مم

 . الوفارهظي نممهتمو هيلع. ةحردل اببس كلز ئعلاخوشو
 ايئره اس دنع مهبولق طبسنت ىتحاهنمسانلا بْتالاعفاو
 ءامقالاو تاكاخمل او زعسقملاب كيذو لاملاب مهل نوكسيف
 مشللاو توصلا نسمح عمةبيرعناراوشال اب توك ّدَذ و هاصضملا
 قرعصي نزلا ظاعبولا نه لخيبو سننلا فر يثان هل نوزوملا
 بانتكاإلارهدارم نييلو عفان ماع مهم الكدارو نكيملاذارس انما
 معلاناها رككفو اول ع|ؤ مومارملا محلا اماو مهيررلاورابن دلا
 ثيحنم مواعلا نم شال نأ ماع هنا شبح نم هنبعل مزيال
 عيفانب] هج هنا ثح نمل هجلا نمىشنال و راب ماع هنا
 ٍكينالال امل او 'شامملاقوأ داعلا قاما ةمدنم ماع زكىف نال
 املا مولعلا عيمجو اًيبزم القع هيفرظنلا ديف اعاكذا
 "بابسارحإل مولعلا صعب مذي او القع ديفت ةدوافإلاو
 رحنا اوكهريخب وا هبحاصب اما رامى اديؤم هنوكلاما
 ولو ةرولاشملا هعصب تره مي قحوملو تاىسلطلاو

 ىكةبباسرومابورلاوجلا صاوتجب مولعلا نم دافتسي
 هنلا ءازجا مك كلز عومج نم ثرعف موجلا علاصم

 ,سوفلا انتا ىفعا ةببجم تاريثاتو ةبيزنلاوحا ةداحلا
 فاما ومال ام نيعم_يغب ثاكنارصانعل ا ملاعؤ ةبرثبلا
 ةيسلطلاوهف ةيواعسلار ومالا نم نيعمبن اكناورهس او بؤ
 ءامومرم تسبل ةؤرعم هزا ثدحنم بابسالا زول ةؤرعمو

 نص

 0 ير سيبو
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 ايلعاادمالا داع هياديس |رثكابطلا نا عنف نوكيال ةراثو ست وكي قرات ليما 0 لال دساكةترراوك ىلع غلاب هلال رّيساب رجملاةرلعملا ن 3
 نسنيل نم ءاطاعتيو رمل مبشر ىلانملا زيرزع ل ىلا ركاماو
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 عرار علا كرابشاؤ اقلام 0
 5 عالطالا فرشلا نم ف لقعلا نادشما ,و.| نماع |

 اتمام ايبامبا 0 لبا م ءايشنالا قب اقحيواع
 ينال 1 عرلظالايلا
 ها ةلياز ءابتالا مولع غل اجمل

 تك داق ثيرصاعم هونج تعا زر غن يطتم هنا ظ
 0-0 قلع ئغ هلع مم|ق علاق ٠
 الياف عارهماهن نا سالاواهلا ةايقنالاو 2
 قلخماعت هدانا لمعلا راع دامو ةذياز مولع ثنا تاو
 اردن ةرشكىفلو هلا تاقولخ ناكل رخال ابل اخ تاسنتالا
 ثينر يملا اهب كرنيفسسبللا ةساج هل قلك اهيقل انالا اهب
 تنفف ناولألاالو تاونمالا كرزتالو ةريكس اجا ئه“

 ضعب هب كرتديفرصبلا اهل قاع مش هفحبج ةمو دعما“
 قييم اه قلب 3ايام اهل تامويوللا

 قيشرحويال كاسوسحلا ارو ايوماذي كاري رحاروطوشو
  كريإتعلاروطوفورجازوطىلاقرتي رت تاسوسحلا ةاهنم

 رجاروطلعلا ؛زوو هإبق قلاراؤظإلا ف دجوتنال روما هب.
 هريغبن هسضنب هيلا ل ضيال و اينغ لوؤيعم]ةعلازخازوماو
 ى لكى لا ا ا

 انيباودتا ةنلقفلاام! ةيعشو:ةيلقعما
 ىلا مسقنإهو عاوسو نيلقتر منع نماقملا رغد ركام
 ذبحأو نا تين ام ىف توكيال نايننإلا امك ةيبرورض
 ٠ دبي مولع ةزفلؤ امو وعم ادوجوم ن نال ىىبشلا نانو

  كلاز هل ]صح نبا نم ىّرلد إل و اهناؤراع طسفن تأسنالا
 تر ا )و اَنيواينَبس ردبال ىنعا



 كل

 ملَملابةراتسملانهلو ةبستكم مولع ىو هيلا ءارشو هقلخ
 7 ذوطحاملا ىإف ةيعرششلا مولعلا اماؤرظنلاو لال دّسنالاو
 شم زالة دك لاني فذ اجيال تع
 9 تاو او روبزلاو ابخالاو ةبرنونلا:
 و .ضارمإل انف 1سو [ةعلا | ىباقمو عائسلا
 يك لملم دمع يع ْى لا
 . ناشالا جاتا تربل ةحةفارتسإؤ فاكريع لقغلا.
 اظل انملعلا قيرطب ريا قعلاو ةيدالا صاوخ ةؤرعمملا
 هاوس دعب دريف نكمتال نكو هيلالصيال اقيخلادرجيذا
 .ىعالو ةيعرشلامولعلا نعةعلاب ىف لقعلابالا
 لذع عم ضدحلا ليلقتلا ىلا سائلا عرين يلا لفعلا نع
 ةيعرشلا مولعلا نعل قعلا در جىتتكملاو لهاجإةعلا
 نيعماجاودوكو نيفدرزعل ادحا نم ىنوكتنن!.كاياو زوورختم
 !نأو اعهنسن
 بولقو هاورلا هتافاذ1 ازئلابززضتي ضيرلا ص را صخخشسلاو
 اهكرئقلا ةيو الاب الا اهل مالعال و ىضرماهلكقلخلا
 ةدقفلام .ولعلاب ضدكا نق تاوابعلاتفياضو ىو ؛ايبنالا

 س انلازععبل عفو[ ءاذغلاب ضيرملاررضتياك اهبرزصت ..
 ملاعلل تشاو لوقعملا هل لصحاذا تالا اولاق مهتاف.. ٠
 4 ىلعردقولع هن داع نوكتت يلطملال اىكلا ىلا لضو اهناض 0

 .. ذم ول هرصوي ىزلاوهل هاّقعو هزه جررذ ىلع هتواقشو
 00 انموةضفانم ةيعرشلا مولعلا ناونظت نا متكبإو ةداعسلا ظ ظ

 سانلل هوعرش امه :!يبالا نعءاجوختس ]كلب ةبلقعلا مولغلا
 هدعتشام نيالا عيار نوكت معن هدملسلا لوقعلا تفلاخبال
 قحلاهلا تفرع ةقبرط ت فرعا ذاذ هنعايروصمل كوقجلا

- 

 ةيو 2!« ةيعرشلا مولعلاو هِي نعام ةيلقعلا مول



 فلي ماسلا عرش هلاشم دنع 520
 :١ لا رم وماي ازتخا نم منع عرشلا ن اذ ذضفلاو
 بور تلو لكل ناوال ان انم عنج ثيكاسلاو اقف
 اذاف ةصدلاب ةضعل او به ذل ا تيشذلا عبب نم عنو اهنم
 لوفيزاتلاب قرخالاو ؛ارقفللاهنصتعب طعا ناسنإل لبق
 - اذهاك راسم يان ناكنماهيطغ اننبف ا يتعجو كرتانا
 بالا او ؤتيرشتالو زكانال ذل يف اذاو لفحلا نع راخ
 . فااجلو ىكماو ترصتاانا لوقنرانلاب قرحتالاو ةضنلاو
 تع عراخا زيف ى ا فرصتلا ىلع فاما نيك دحا هيف
 اضنلابةدضفلا الو :بشالاب بفذلا منال هل لبق [ذاو لقعلا
 . نمووؤم ئطزب ىرتشناو عيبا نا لوي رانلاب قركالاو ةرابزب
 اهينولا تيبرحل ءارشملاو عيبلا لولو هعملماعت أ ىزلا
 : تا ذه هنمالكو [قتعل نع جراخى جشم زيه عقانملا تاطضخنو

 ْ 0-0 باّدِعلل كرردمرمغزقحلان اف
 ظ 0 أو بهاد نال يشل لاكي فورت
 اف ةعفنمال نارج ايفو امهباجرلا ماوف نائف اهلحال
 مالك قادلاو اهسجن ايؤغيالو ا اًرخْنا درمإل ذا

 ةرك انشا للا حاتجم نايس لكنا ثدح نمارهيلاجاتح
 ىنفتسامكلزميو كيرلا تام كزمجإل 5و هرنبلمو ةوطمخا ظ

 ., هتلا ىذلاو سزوملا عاتجيوهلو الذم ىفلا كب نكدنع
 واع زماىهلس رب الذربلا ىلا جاتو هجرة غتسيرق سرولا
 ةسسرف سول بحاصإمعال ذا ضوعلاريدّقت نمريإلو
 نجح نسزولاو ربلا نيب ةدبسانمال و ربلا نم دارقماك
 . نزلا نا ىرؤب الذ ةروصلااو نزولا اتم هنموطععي لاقي
 ههانشاو لاثملا ازه 4 تاذلماعملارذعتتت هربلابى وسيرك

 جاتحأف



 سفك 0

 سلا از هه لقف تالم عملا عيمجف سانلا نيب نيكاح ةضفلاو ظ بفزلا هلل ينك ل رعلاب مهني كح طيلنوتمىلا سانا عاتخاف
 ىشاكك زم هناك ف ةرحاو ةسش لاوفالا عيمج :١ 5 3 3 9 ل1 ىلا امهتبستو لوعلاب نيك انوكبو ىديالا اهلواننل ةنلااهقلخ اغاو اههنايع اي نضرغال هنال ةضفلاو تاذل اب ليدقتتلا . ناكائاو هزثم ىوسيرتلا نمررقلااذفو راني دةيامىوس ٠

 جانحاواف سرفلا كلذال ا كلميمل هناف ال شما سرف كلم نمو
 . ءاشالإلا هتببش ىوتستا اى شبلاو ؛انيشنالا كه ناكمانعمف اوهو شيز هن اكهيربوصاو ؤلا مىلا جتحاذ الشم تون ىف هضرع نال سيلا ماوطلا حبتابص بغرب مل امجرم ماعطملا
 ىو اهل ولال تارملاةضاخ ةروضدل نكت ملاذا تالا
 ”انيسو ايفو ف ضغال ةضفلاو بهذلا تدازكت نوللك
 ةيهلالا ةىكجلاب قيلبال لنعيش لمع نم احن ضرعاكلملا
 .دياريعنما م زنكنف عامسلا عقب مل نارادلاب بق اغي هنأف
 ناكوا هش كحلا لطبازقف ؛ارقفللاصوصنح ارزق ىهنمىطعي

 تاموصنملا عطفيو سانلا نبي ]صعب ىزلا مكمل سبح كح ٠
 مدل عيضرةف|مهزتكاذا هال هببسب ككلا هيلع عنج ججف
 ةصاخورلالو ةصاخ يزل ةضفلاو بهاذا ادشا قاخإمو
 بهلزلارا>دا ناب ركح# انلق ىذلا انه في ةرعازا اقعلا تاذلشت ك7 سادلا نيب نيكاخ ازوكي ىديالا امهلو ادتنل ارهيملخ عاق
 هدا نال هيلع ةدوقعلا نسحتساو مظسانلا نع ةضفلاف
 !انخالا ىلع ءارقفلا شيعإه جا ئعاو عايض ادحا قاخيمال اه
 مهل هدد داعجمذلا تح مملوعنمو ؛ارقفلاالظ:اينغالا نكي
 بءتلاواكالا دنا ةضفلاو بالا نمزنحا نملوّقنازكت
 لاشازهل اثم كالا ىلرخ داو زنك ىذملا نمرشا ناكو ملاظوبف
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 اهب موقيلال رخال نماردزجنو زادوا امانجرإبلا مكب عج نم
 يازلا بانم بونت نيطلاو ضاضرلاو سال ا نال سانا اسحا
 طولا ٌرياف و ديربتلا نع تاب وزمشملاو تالوكالاظفخؤةضخلاو
 2 نق ىاخلاو صاصلاو ديدحلاو نيطلا ضكيالو تاعياملا ظنفح
 ْ "كقعاذا | فعلا نادلشنال و ةضفلاو سهازلا نم داربىذلا دوضقملا

 افك هيلع ةدوقعلا ناسغساو ةنايستسحاويف قوت ملازم
 ٠ "دق ةدابزب ةضفل اهةضفل او بنهذلاب مل ذل اءاب نمل وقن

 . ةيهلالا ةرلكل الذ كلن ذو ةراججلل انهت اذ ف نيدوصقم اههاعج
 . ومو ةضقالو بهذ ردع نسلو الذم بوط هودع نم نال

 وبإت بوثل اب ماعطللا ىرتشيي تاز قيال لَمف ماعطملا عاصم
 اههناف هدوصقم لال صونيف ةضفل اؤافزلاب همني ةروزمم ٠

 دازاف بعاذ هدنبع 0 ناتليسو .
 فلن ننم عندنا ف ةضفباهزعيب داز اذ ةكضقو ا تهل ذب ةعبن

 ةلزنينوكيو/دنعنيسوبح تيريتتم ةدمفلا وا بهكزلا ىغبي مال
 ماظريفلا لا تاجاحلالصوملا لوسيولاوا ركاحلل كِقَتو زنكمذلا ٠

 ءايفناختاالا ةضنلاب ةضفلاو تهزلاببهزلا عيبل نعمولف
 ' ةيوقحا|نسحو هزسحا لهل قعل فرعا ذاذراخدالل نيدوصقم

 هلع ةبوقعال نسكملاو ةضنفلاب بهذلا عيب ناكاغاو هيلع

 لذا جاوحلا ا ضق ىلا هب لصوتملاذذ ونحالا ثمل ضب علدحا نال
 تاجاحلا ف قرفنتف اهترثك ة هج نمةضفلاب ل صوتل هس
 ةريغملا هيزصوتلا ل مهستوملو هب دوصقملا ششيبوشتت عنملاو
 نكاح اللا ةدابزن بهزل وا ةضفلا عيبي نمل وقن اْرََو
 سساساو عارتجالا ىبم نا ةنس ىلإ نيرشحب ةرشع عيبني

 «لضعف ةفلألاو ةسلا بجويام لاعتسا وهنايدالا
 ظ دوو اج اتم ناحاذا ناسشنالاو تؤاهتلا درصانللا

 ل
 ___ »+ تيبس:



 ةتسرقتبو هفلسا نيم ةنمزاقتي هنا كش الذ هظلسي نم
 بمهلزل ا عيب عن نفف هل مزرالؤم | هّيناعاو هتزرضن نازي:

 لبجا نمزفل ىلا ئلسلا ةعفنمل /اقتالجاىلا ةدإدزب هلضفلاو
 سلا نأ نينت تايلكنم':هبؤج ءانزكو ىذلا اًنِهَو دصاقملا

 تمهنو ؛ايبثالا هب ترماام عيمج هيلع سقو ل قحلا فلاخجالا
 _ ال اماهرف نككو لوقحلا فال هانبنالاّل اوفا عيب هنع
 او هل ئعزاو هفرع هيلا ىرمل اذاذال وا هملا لقعلا ىدتعب
 نمار ىبتسي تاجا عملا ف .راوعسا ىلع 52 داحلاّيبِضلا علطي

 مونيرعتجالا مهمول حملا لقعلا لصي الف كايببالا ثلزكت اهفرعبإل
 برم تحف مقدص رظنلا دعب مهل ملستلاةاعلا مْكيو
 'اقرلاب ههبطي نا هرقع ىمتفيف هعبصا ىف ضرم هيبصي نمنع
 «نم ددكلا قلطي نا هجالع ناق داحلا تنيظلا ههبشي ىتح
 ؛١ذاذراعبتسالا ةياع كلذ دعبتسبف ندسلا نمرخالا ب اجلا

  «ةجوواهتانمو باصمالا باعثنا ةئيكَس طلا هفرع
 قولان اباد ]صف نعذا كن ديلا كعاههافتلا

 هللا كقفواولعا اببنالا مولعىلا هزل قعلا ةفاكجايتح او
 3 اديان قوحا يع 1 21 6 يا 0
 روما نما ّصتسلا ف نوكيام ىلا اهيرظني هوظنو لقعلارووط"
 020 ا ميدو 9
 ىشلا ق وذ ىلا اورظن او زيبا تاكردم نع ناوملا لْرفكَو
 كاداو ساتسحخا عوبوملو سائلا نم موقهب نمت تيك
 قوزلا از ةوف نع تيك اورظراو م هضعب هع مرو
 هراتوالاو فانالاو ىقيسوملا اهب اوجردسإ ةح ةفياطق
 لئاقلاو كضملاو ئكبللاو بطملاو نزال اهصولا اهلوخعف'

 نم عاونالا هزل طابت الع ىئقي ينو يشغلا بجوملاو
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 بحاصزم _جمتيؤفلو راثالا م زم ديف تغضتو توصلا عامسؤ
 لاول ولحم الق هيلع اور دقي مل قوزل ا ىنعم هيلث ىلع تكوزلا بارا نم مهلك القعلا عقجاولو ىشضلاو لولا
 لقا عدول رز اك فما لاكلروع ل ةئلا ىاسادقو
 3 اراهركلال ]علا تاكرزم ةيلغ تم عولؤتملا تاكو

 دئتسمالو ةونبللا تاكيرماو نعششا لمعلا نضعب كلازكف ّْ ٠

 هنللاقلخر 3و لوقعلا هغلبت ماروطاهناالا اهراعبتسال
 امال بشتسملا 4 نوكتاروما كرنب م انلازا مونلاوملو
 ملول انهو ايؤرلا ندربعللا اهردرعي ءراشاب اماواحرص
 طقس نمنانلا منا هل ليقو ةسضنزم ناشالا برجي
 تيييملا رقيق هرصيرو ةئوئسو هسشاّسحا لوزبو تسملا#

 ثاننإلاو كاردإلا بادبسا ةيسملا ىوئل ا لاقو هركنال
 * عمر دب تنك هساوخزوحو عم تاغملا كر,دبال

 دقو مونلا ةعهب نارضاق ةزهداشملاو دوجولاواهتسغ
 ميصالقلا تافثل | قعانغلبو تامانملا نمريثكة حان رشا
 ىلع ةمانغا شي مسملا هي انك نصا مل نعاشللا ىس ددولان ا
 ش 15 هفحوصقاى هناو تريك دب نت اورج ناطل سل ا مسا

 وول لق قاضب انككا فل ذب قلبك «اعارامو مزلي
 بانكلا اه ىنتحدم كلناهل لأ فش مانملا ىف متسرىازو

 . . نكو كقحاضق ناعررق الو تاومالا ةزهاخااو ريتك
 اديك د هنق دك كناذف خاو قذلفلا عضوملا كابهذأ

 ىؤدرلا ناوف *خحاو «دحوت بهذ هش هتنفد تن

 هتناحلاح ورحب ئمام مرك كان هةر ومده مستر نالوقب

 كل

 ظ ك/ديفاقوالا ذه ةْيضاخ نعؤوطاعلا ماو فوزل الصاهل ىوق
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 الرحوا ااهروجووااهناكماؤ ث لكي احنا ةوبلاو فلشنلاو
 ف فراعم دوجؤا كدوجتوؤ هاما ليلو نيعم نضال

 م سلا كلا تر تا نكمل زعل '

 نس ناو كد نمعلان و هللا ايام اك اه انفو ولو اجت هللا

 0 لمه دولا درا اعد
 نم نا اذهب ريظف ةبودالا صاوح كن زكو ذب برجا ماعلا
 دافع هكدا ومالا ءزهل ك امدا قيرطذوجنو
 اهيلوح|ةعلاروريال صاوخرمشرومارشةؤبلاب داؤملا
 ملا دمي هنال تاق مس نويشالا نتمقناد تزو ثاؤ الصا
 قويسنا بوق ةنايعينطلاو ملاعلاو هن دؤرب وتل قورملاف
 ”ارلاو ذاملا رصنغ هيف بلغي قل ا تادربملا نس هنال دمت
 ادهملا افدتاراإ ةلبنالا تارئلاو؛املا ئنمالاظرا نا:مولعمو

 ةاملا نال بزكازمل لاقل هنرجي ملو اذهب بيطرتخاولو دملا
 هيف ثويئقالاو رمل اه ىلأ لصوام الدو ان اكول بازتلاو

 نوفل نال وهب نام زتلا هيرجاذ او ةنرانو 0 ْ

 ليفولو لوقعملا شايق نع همر اج دبربنلا ف ةيص
 ةنحرادةمومل شاول .توكيذا نكمل 0

 , لكي متاهنلجج ةدلبلا كلت لكابف ةداب ىنعضوبوف
 هيشنو وعل مسا واهفامو:ةنزبلا نص ىؤش قبب لو هسسقن
 ظ هية لاحت دو تادازحلا ةزجنموملاولا#ازمتلاغل
 نمداينالا اييرخحب قلاب ناعلاكأو رانلاري مل نم
 ةرمإل انك لعاف لش هديإنا تست ا زآو يفملا اذه
 هقحجف لاهم يع نكم ؛نيبنالا لاسرا ناتو ةجيوم

 ؛ةيضزاملا بازيلا سؤ دصي امجاايبالا ترجو ظ
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 ضان |عافىلاعت هنباضإ عزا او الاقي دصم هزل ة ةأعلل
 لكسشمو يف ءانتم كو ةيل انتم ةدوجوملا م ياما
 .ةكاكشإلا ءزفو تشم ةدوجتوملا ماسجالا هن نانب
 سو قافنالا اس ولح تلصخلا لايشنلل اق ذخا ناسف

 تع 0
 ظ مكح عاف دصِقب دصقب ل لضخ ما اهناب اعلا رض قهشبن ىنلا

 دجال هئافريشكتملا نوكلاو 0 1 و ظ
 ظ انيعيصصت#ب ]كشراجتل اوردللا نم ةوطقلا كانل نوكي تاو
 ْ عفو بترصتل زكنلاكذ كابددلاخقعل نوصئنأالا

 ظ ناع.هلوصحئفوتن الو فاؤتال ا لمجسواع
 و !لاكتشنالا ل ثمو هند نلاثلا مقل ماو زانخي :
 ظ كاسم رنالا ةلاشم علا ناو اضلاقفو
 انيبئاثو عساولا نما اهلذحا دامس | ةشولت هيفا

 ظ لاوخإلاو هزده) ىف انلماتاىلف 8 وزعلا اهنلاو ةقيطلاة اللا
 ع هولصمل ةفاوما وان رجو هش ؤلتلا
 قيصنمربالو ةلوهسلاب ؛املالخديب قجقيربالا نسب

 ,ىحةورلا نم هِلَرَبأَلو ةدلحلا 2لهراهمك آمل عربى تح
 وإلا :ؤهاندجو ايلف ديب هذخاي أ ىلعنانلإلا ددقي
 0 ةئلضولا دقباطم قييرإالا ئدئالثلا

 نوكت قرنالا اذهل ن ناولو: هياعزو 000
 2 هيك قفنالب لعاف ام قالو مك دضات يضف غ نع سفن
 كرم صاخلا لونا لنهب ةوطفلا ءزداركشت قت اكد سنن

 _ ةميتلا ةرطملا تددشل عاج >1 يلح ل صاةزصقوز
 رات قل لوفلا تب او هابل وهلا قه ذاب

 تس



 نين 1

 ىببلا ةؤرعم هلع لهس اذهل تفرع نمو ملاعلا ٍثودَح تن
 بك اس كتم نادععب ةثراجارانفزا ىالو انانسل خد نمنأق
 واست عم ةرحاو ةبخالا هن اح عيمجدوسازق نرعدوقنع
 هنأذ تابملا كلت عيمجلا سمشلا رخو ءاوههلاو ءاملا خمسا
 + فرعلا لص نكح و ران هإع|ف نإ هلعل كلا ؤطضب
 قرضوإء ةزججلا لال د نال ل وسرلا ق دصب ةيريورضلا“

 مخ كشلا كل عفواذا هسيببن ةيبرورضونسرلا
 هلاوحا ةرعيمإلا نيقبلا كل ل صحب ةلثال ما كين هنا نيم
 بعتلا ةيرعازا ركنا ف زناوتلا و مات اباماو ةدسلا ثم اناما

 ملوح ةدهلا شم اودابطإلا اومرعت نا كيك الذم ةئكلاو ظ

 ةلورعم نعن وزال مضلو رهلاشبت مل ن او متهلاوفا عاعسو

 ا! ةيقيقحلاب ةفرعم كح ثوطالفل وكوب نونبلاجانرك
 كف عهدعبا يمين انو ارهيبتكاو علا طن ن انزيؤلا ديلقتلا
 معز اذا امالاحت ىرورضلا رلعل ا ملل لصف دولا بلا
 بلو مهلا بخاو ننال | بك ةعلاطم نماقرثكأو ةوبلا نعم
 لوقنملا نه نالباق كاق ذاق مهل اوحاو ةهتريس تراك
 الفن نوصي سسانلا لايام هل لوقف بزكو تانارخيبهنع
 رومالازكاو ؛أيبنال نع اولقنام ]م ءاسبالا ند ئحارت اونم
 مزج ةرئاوتم مهفازرص ىلع لدي امم أنبالا نعلق ىغلا
 تاو ئاونلا ةقيقحو ماعلا ديقمرت اونلاؤاهنابقعلا
 ادوسحزما ئعة داع ب كلا ىلع ها وص اون نعني ةعاجريخب

 الو ىرورضلا اهلا هناقعلا راحر
 ةليحبلا دالبلاب ىرورضلا لىلل قبرطال ذا اذيل ىف كذب
 ةرتدعو خا ةيضاملا صانعثاالاو قرم او نيصلا ثم
 مقرن تسب ا ايبا ميمو رت اونم ابالا اوطسزاو نسونيلاجو
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 ١ ٠ هل المزي

 - قنا رئاوتلاب سئرص عبو مهلرولا ب مل مك دنعو اندنع
 تكف مطري ىلع كراون اروهطو ملريسو مهل اوجازتاوثلابانسيا .
 اشمزاب هرهلا نس امىلغانزصتق او ءانل بق امورتاوتلا اند دز
 انكيينمإلا مللعو افرول ابشن ما ىلا دلل ادوجوب قيوصتلا مدع
 '  ةيصلانقرتعان آو تالطبلإ ره ضوه و مازن مل نيرا
 - 2ايلااوعيبئبلاو ءانيبنالا عيمج ةوبعب فارتعالا انسزلرتاوتلا
 لشونوعمجا سانلا ةييلادول هلعررضال و ةدلا ةدابعىلا

 ةجيؤررظنلاب ملرطا واول اجا الو هوهدصامن نزلا عمل وسرلا
 اهل ناؤانراضاطبس كءارو نارحال لوقي لجرلاثم لوف
 لوقبف 3 نص تفرع ترظن و ك'ارو تفنلا ناو كنق بردت
 تنلاو تون |ذالا ىونع كو دص تثيال هنا ففاولا
 مدلفازلو كفددص تش اذ الا ى ارو تفتلاال و ىءارو
 يلع هيقرررضالو كلا ديما هسمرعتو لياقلا اهم ةيقاحوفعلدب
 توملا؛ايوو توملاركدارو لوقي لوسرلا كلا نك ربخملا اند
 نوورعنو اهينساوز تحت مناف ةاقرحلا نارينلاوةيراضلا عامبسلا
 هرظنو تننلا نق مكادل كار عمو ىلاوحاكرظنلاب ذص
 - ولو ىلغررتضالو كرفس ملو تنزلي مكن مو اجو فرع
 ةراضلا عايبسلا هوبحوب نورعي ل وسسرلا و نوعمجا سانل كامل
 هلوقيام عوقو ناكماب مكجياو مالك مهفي)ةعلاو توما دعب
 جساس او ررضل نمر نجلا هزاشم نم عبطلاو لفتسملاو
 كلا مد[ نم ءاسنالا اشباهنق فالخال اهلوصاو ةنايدلا
 داقتعاو هفيافعتو هلال ديحوتىلا قلخلا نوع مهلك لتحت

 ىشسزكو وجو ةاعىلاعت هنا هعسص ماعلا شركتنا ٠
 زافلاو يشل فيستا: تايون رجا ةزعالو
 ؛اسجإلا نيباهبفق الخلال نضل تن ١ ١هزيفلاملاواشلاو

 عيمجو
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 تب ابلكلا همن اع خسلا نابرطو هناقؤاضو أع ةقفشلاو
 ؛ابشإلا كلو ةبعصولا عئارشلا ف نكي عشلااعاو لاجل
 ةبلقعلا ماوحلالا نود ةزعيوز شم نوكتال ناوعدؤ زوج لا

 كوقعلا ناذف تايلكلا نم ةىمانركذاموةلالا دجوتك
 ر_ءايشالا نيبقرلخلاو اهلظفح موزل ىلع ةقفاوتم غئازتشلاو
 كئافو ةظوفح اهثاقب مور كيناوقلا عيضوو اهظفحة فيك
 لاصمولاعم ةبعربشلا ماكحلالا نوكرت دمت ناعاما هةكسبو عشلا
 كلك تاقوالا عاصم فلتر! نركمذ ماع طللاو دابعلا
 تسر شبرماب زق هاف بيطلا هجاعك اهيبسح ماككنالا
 تقوؤ ةدصملا تاكاجيرف ثقو تود تقو صا اوذ
 ءرخأ تفو ىو هتياعر مزلك شراع هلا شمال كمل توب
 لاوز دعب ةثداح يرخا ةكصمواع هعورلاىشنال هعافتزا

 ضخما ةريدسم ةيعرشلا ماكل اريدقتولعاماو كوالا ٠
 ا طولا
 كريو ايكح عصي نأ نكمف يدرب امل لاعفلا قلطملا كاملا وده
 رول عل ارضالا نيب لالا فنفس 1 كالاص
 رنا تشو ىف هئانغل ىصتقلاومالا نيبو كفوف ثداحلا
 نار همرحيو نام ىف فشلا يلغ هييرس تلرك
 هناتف نامزو ثداحإك قب ةدم تااكو ؤلضا فانترخأ

 اهب ةدم كدي نكانل الويب تاكناو هدا ماع نيفم:
 . الوهبج ناكنأو هدلااعو يعم ناككرينعت :نمزو كح

 تائرحفااىبالا عيارتنبب لاختلاف ةَقِباّميلان اءدإلا ا منال

 دحاو كنا كتيجترم ماضل افراضعإلا توافتسبس ماكحللا ٠
 قضم الضم هيي عارم هزاز ل ملال ةفانمانو حملا زم ٠

>] 
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 هتميراشل ةونيشملاىبملا ةوبل ال ماكح رن وهاما حسا هن
 ؛اوعنم ولأ اوال: نصت !نمجل وزتال فصو ةوبنلا تاف
 ماكحا هو نسبل موسملا ىلع زانلالييجمالا تاكا ذو يلا
 . ماكحال او ظنعاؤمو لاثماو زر ومر وهاغاو مالو ل الحلا نم
 غابت ابرومامئسيع نا دوهملا تلاقف ةاروتلا ىلع لاحن
 ناكورب نذل ]كا اهيمودحلا ىل تيبس اريبفت تاربييعتلا ٠ برم هيلعاو دعو لدي وزيغف ىسومةوقاومو ةيروتلا
 اهنموارؤتلا جا مزال تاكد ناتخل! اهبصو ةيروتل اى امزح
 ةساغلالا وزاهنمو ةيبروتلا مزال اكو ةبازجلا نما شغلا
 - ١ قافالابا يب هنوكك دق دصب فارتعالا مزلو هني دست ىف نان دوهبلا حج قحاو كلذ ريعو ةبرونلاخامزال تكف
 تاون تمادام تببسلاب اوكسحرناونلابكاق نا كلذو
 ظنا رولا ظوملايك ةيدوهلا ماو د هماو دب دارملاؤ ضضرالاو
 الهنو | هني د ماوزب عرص نوكي نااما ىسومناباضياوبتتحاو
 ملعب هجرت امإ نالطاب ناربخإلاو تكسو هماقد
 روإلا نم هنوكل هنعزن اويل كلن ذ لاقول هناف هنيد ماود
 تنسساوهسايتعاشن اواهلقن ىلعمعاورلار دونت لا ةئىظحلا
 هضشؤ هل ةجئوقاهنإل هيد خم ينمو ءازهالا
 هّكمالف هتوكسوملوت ثبلاثلا ماو قافتامزتاوتي مل هنكأ
 قطا اذا ىّجشلا نال ءرركك مدعو ةرجاو ةرمدسد توبثئصتقي
 فوم عرش ررفنل نالطبلا مولهم ازور و ةدحاولا ةزملاب قفحتي
 تيوفدصلا ىرانمنلا مهباجاف عسل اروهظت قويا

 حاولو جسما ىلع هب جتحنالازئاوتم ناكول و لطاي ىسوم نع ١ تيسل ماورزباوت ناب كم عيارشلا خش ناب نولباقلا عسل
 ”اماورتاونالو هفت ىلجعاو ذل ارفوتلارئاوتم انين القنا خيلع هب

 , كوف



 نيس كتيلسلا ىف او دنتعأ| ْ ْ

 ظ 0/5: يخص لافاهلكأل تنجب روت لاطبال تعا

 بوف دكو فود ميو أو نب مر ضخم وق

 كفنيماغاو 0 ب ورب[ تزول ةماو دي عودنا
 دخل نم فال هقول يطمع اوذلا ةاقملارت 0

 ةرولاقو ليكتوملاغاولاعبا اوملؤسإ ةقشلا فز
 اذاو ثامازاب اماو: صاخش انام صوص اة ١
 كافيالؤةلاضإل يدل كلذ قييم: نمزل ا كدا زىتنا:ذ

 ثيسلا ةيرال ضيا ذروام اوقرعول دوهتلاو لاظتاهنا
 كاجقيا ةاباقم ام ىو صاخعتنالا نيم مويا شو مويؤملو

 نبذل مادوهيلاوقخيلا ةطيررف نالوهرع ئمزاخازشو
 هيلا لاق ورب ناخيو ةدرفكيلا

 مورخلاو ثفثإلاب فنال نو نيعلاب ننعلا قسفنلاب اب يشتلا»

 مف نجل كدظيراع كوخ ىلطلا ذل وقا[0زو قاضق
 نيالا باوجوفل دوه ىراضتلا عبماو اوجورتسيالا كزخ

 "'يرئحجام لاف هنافو رح هلاق هلاق جتسملاهلاق يذلا 0
 ة روت غفل كال تاجا او ةازوتلاو لب الا لطمال
 ةسايسل مكسات |.قو ةماعلا اقل اا اك
 :”نلح اجه نيسايبنل اناتشجان 1 ةضائخلا هيلا

 ةرملاطظلا ةسانيسبلا كا راشاوتفو ةوبحرصاصقلا ف كلو
 ذات دوق وكانو نمت داو وفغلابَتنَجَو ةماعلا
 ةيقلا ةزاشناوملو يزيل ن نمونمرعاو فرحلابرماو وفعلا
 هللا قصار ناولغ زياد اذمفو ةصاخلا ةنطابلاةساىبسلا
 ةرعابا دكحلاو ةكح وللا نإل نييبتلا تاخبلسو ا
 ايلاقشال يلع كن اىىسوم دّرحو يلبي ةعماجيا ةييلعؤا

 ةييلعس ام جسملا ةككو ةبمتملامعاو ةفاش بلاك



 وفله خب اوولدحا اغاو !نبالا قانتابد جاو نيدلاف
 بيزكتف ةددعتم لن اهماو نحلو لوبا بكريم ةباؤحا ٠

 ولوروصق ضصمبلا قيردصتو نضتعبلا بزل أ مايعدمج

 - ناش مهفب ناكوولل قيط ةفرعم ديرب نم نكاجولو

 ينال ولعو ارارطصا هب فرتعي حفل قيل رطب
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 لزتيهناذ جسملاريغ دعب ىن ىحبالف ايدي عماجرج ةحو ضحملا فوصتللاو نايياحورلاو هرقل اىلعايلاةشنالا
 هنوحش امنا د دعب ىذلا تال ضال ى لااا
 تنامهناو ىديسلا ةيباع هتكح تناىناد ىوبسوف هيلع

 نبين

 ال ماج تالذلل مربودخاو ىا/ ىلع نرجال هناذدا
 فاول وجب هنا حم هنهالكدزرجل مليم جيا 3 هلفزن دزغ سلا
 «لتفلاو نيسلابالازغههنعتالو صربالاو هكالا كرو

 ءرلقي نانال بعتريع نص قمل قيرطىلا ةئلصوال الماك ىهف

 ظ وعلا هزشز اتعاب و[ جاغاو ل سرندل مولعالو محلا مولغعالو رطل ولعل اامزال آو ةوست لشل اولد اجل !ؤأجاِمو لد ااغفو" مهيشاعم سائلا طضياممواع ةرثاذ.ةمالل مااطخ ثلدح نم
 كلا ةدركص)لا نا لوي نمالو ةعيرالارامانعلا نم بكرم مسنملا لوقي نم ةعزانملاو اجل هناخجس هتداراقهتريذقرلا ملاعلاإ ثدحب املك ةدبسو طيحوتلا ا

 . هانيبضرالا طسؤت ببسرفلا يوسح نالوتينمالو
  ةيلإلادب تااجام ضتالر وخال هزه لاما ناف ىلا نيبو

 اذا غانيرقو |اذراخ هنوكنعوملا خا ملاعل [دانبلالا تف ٠
 الي دن



 تاواىسلا تنام هاونسو ظيَسبؤ'ةركساكماوسف هود تبث
 نم هزوكووصقل اة رثكاو فاول ةقبط ةزشع ثالئاهتتغامو
 نم دف ةعرانماوا تبول ضق انمازهلاق نمو هدنالمف
 نمرثلا ةدقيرطبال هرصننْن م ةليج نم عرشلاٍررصو نيدلا
 اعيإقع و هتسملا انزل بزكلا ناذ ف نس هيف نمطي
 لضفف ؛اجام [حورووطم تادابعل او لاوغإلا نم هياؤاج
 ةرابوؤغلا كال ر ووتعلا ءذئا غال ويه [هيجلا +ذوملغلا
 فاالخ ىلع وتلا ذفنغي تامل |هييلا ذا يملا «اوبا صعب نع
 نايوداومل قفاوب انشق تعب نانيننإلا نا ايهف هيلعؤوفلاع
 2 عاوناو نورعمو ليف ادعبأق اليل ده داقتعال بجوملابنسلا
 .نيزلامهف ادحاو اعوبركذنو نينكتورورخملاورووخلا
 ريخزضاىلا اينرلا مهتوعن نزلا لاق لوقف اي دل امبير
 الفرخ ينرلاذ ةرطنضمةرضغإلاو ةرضاحلا نر فنظنننملا م
 ترمريخ كيفنلا اولاقواييكصي واهس لاؤتشالا نمدب
 كرتن الف كش ةرخالا: تازلو نيقيابندلا تتازلؤ كشنلا
 اولاقاعف ؟اكربال ا قيدصتس اما اذيهااو دو كشنل الخال نيقيلا
 ةبترموهحا درجت ءايببإلا قيذصت امأ تاشرنلاو ليلدلاباهاو
 ةلزتم انه كزنيو رورغلا نم مهل ق زصملاجرنكتو ماوغلا
 الر وضح نمر ككل روح نإ هرل او صل (قيدصت
 كفر ناو شزاهيربلا ماو اريخ هنوكةمحو ىمرنال هلنا بقنا
 ةرضلالاو ةرضاحا نزلا ثامر حاز الص هنضو لما ول انه داش
 كنك يلو غسلا مريخ ماحلا نارتحإلاو جاكت ازنلو ةراظتنم
 هنمإقاناكناؤريجوملفراجقملا قف رظتنملا [غمرضاخلا ناكتإا)
 ةفتم ةرشعز خلا ل شرد هترا لذي روز خا ناؤريخر ظنا

 تيدطلا| هر زجا او هكرت الة رظتنملا نمريخترتماجلا لوفبالو ظ

 عنا "7 سيال
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 ١ نمافوخرا لاو كلذ كرت ةوطالادياذاو هككوفلالكأنم
 راخلاورظلنملاب ىصروزضاخلا كرت د دق لبقتسملاو ضرلاملا
 . ««سلالجل ارضاحرافسالا 4 نوبعشوراحبلا نوبكري مهلك
 ٠  لحاو نمار ضتسمل ا ةريشع ناكناذليقتسملاؤ ةحارلاو
 ةزلإلا دمك اهترم مدح نم ايزدل اة ذل بسس اف رضاخللوإ
 نفرشعر شعومل نسيلو ةنسة يام اسال ارع ةياغ اف
  هلذحاو كرت هناف ةرذالا نمدزختتلا ىلا هيامزم زج
 .بطم ناودحال و هل ةياهنالامزخايلب ىلافل اذخأيل
 ”ىففنملا ءاومأب ةياوشم ةررئماشرلاةزز هار ةزللا ثيخنم
 رظااوإإ هل وق و طلغ هن اازاف ةرزكمريغ:ةبؤاصةرطحالا ةذلو
 رهج نيقبلا هلوف ومو رحإلا ليدل ماو رظننملا نمريخ

 نيقيلاذ ال '
 .نولع

 لوالا نمارا فتكا وهف نيقيانرأ او كشلا نم
 ١ - تبع نجاتل اذالاو هلم ناكاذا كشلا نمريخ

 ١ هبعتوهداهتحاو لتملاو كش ىبع د حي قونيقب
 «دابيضلاو كلش, نطلع وىبعلا ةبئر هكاردا قو تيقي ىلع
 "ديصلابروظلا ؤ و نيقي ىلع يصل عضاومؤ هر حرت
 _ كوقيرجلتلا كلو كلشلاب نيقبإل كرت انهت ل كو كشواع
 . ٠ يرورليقىعنناكثرختا كاؤامثاج تيقبرجبا ماتا
 ١ سوماوزملا:اورلا برشي صيرلا نر ّركو اريثخ
 لومينكلو نيقي ىلع ؛اودلا قبارم نمو كش و عاافشلا
 تاوملاو نمربا نم هئاخا اهلا ةيينننلاب ليلق ؛اودلا ةرارمررض

 لوقين اول قملا باروعل ئزلا ملول فعلا كحبدل مزرلف
 . نعل قياهىلا ةبتشلابليلقرغلا ةزموفلو لئالق|باياربضلا
 . ةنخازلا الا ىتونت رلف اب زكر بق امن اك ناف ةرئالادوما
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 دال بازانلاؤىقبافاق دض|يقآمناك ناو ىرعبابارعتلاو ٠

 انصلختو نضل لوذاقج تنادتلق ىذلا ناكتاازماب

 تنات(مهوانضلخم دقفاقح ان اهنلق ىزلا ناخ ناو
 اوناإب ءاطخوللف كشم ةرخلالا ناوملو فاثلالضالا امو
 فيدصتلاومارورعلا ازعل لاوز قيرطو, العلا دنعنيقي
 نيعبطفلا يؤ هدا دعا ام ةرخإل اروجوب ءايلعل اوءاسنئالل

 قفتارقو هتلبع؛اود ريال ضيبرمل اثم هلآشمو نيضاغلاو
 مفدصرضيزلانافذالملا تبنلا اود تاواعي ها كدابامالا
 اود طاوقي رقبتي لب مالوق ةصراح نامربلاب مهبل اطبالو
 راك دن يعير كلا نشط كيو قيعمفيولوهب
 ركرولو بطلاب ةنم ماغاو الطف هنم ظعاو مهبزكماددغ
 امهلونعم ناكابلمالا لوق كرو هوثعملا لوف ىلا ضيمرملا

 اهرب نيقدصلاو ةرخلالاب رقما ىلارظ+ نم دلي روكا ر وونعنم
 نسزكلالحوو فرااعملاو عل 3 ةسر سانلا لع امملدجيو

 تييشلا
 مهبلع تيلع نيذلانيلاطملا نم سانلا نسحا ةزحلاملا
 *  هيلعؤمتااكجاقلا ةقث |بزيال وعملا لوف ناالف ةعهنلا
 تيسوصح اوظفب نينزلا نيلاطبلا ءال وم لوتفعدي زوق ءاضإلا
 ايلا ايلعلاو'ايببالا لوف فك كشيإل ساوحل تاكمدمف
 نانشالا تازرفتهنااوماعا ةباتكجلا رضف 4 ثقل
 وهال دوجولاق نكي ملول دحاولا ناسنإلاذا عيطلاب قدم

 هدشبعم تااسوؤأك لهل ةيعبطلا ةدوجؤملارومالا لاو .
 مولا ءازغل الشم ةعيطل اىئارغةريازروماملا عاتحتانضالاف
 اذ[ :الاال خضنال نس الملاو تاسشالاميالثال ةيوعالاتاف-

 تعاضصلا نم ةءإمجتملا ناتسال عاتي ناذ ةضانصحبراض 2



 ظ 0#

 مابقلا هنكملالر حاولا فاسنالاو هنشينعف بابتسا ب
 رجح عاتجالاو هكراشملا نمدب لذ ادراك ثاعانصلاب...

 ٍكراسالا جانت دكنبحيو اذهل كاذ جستيو كاذب اذمل
 هكيريش وهل ىزل ارثحالا تيرعي ناىلع روق هل نوكت املا
 مككنو 0 هين ام
 نئشوتي ظفللاو ةروملا شما ىلع مفوتت ةزاثنالاو ةدانتك

 :رم ؤرش از 50020 وبلا ةضاخ و هزكثاويل ا داع ع

 ىينللالاهصتال ةراشمالا نال نا ةةلاشنالا ١
 نيعمب.اجىل ةفرحلا كير نع ةرارعوتلورطاحلاىزملا
 !امشنالا فيرعتل حاصتزإؤ ناعوموا دحاو عون ةراشنالاف
 تماق تاذأشلا ري زو ىشس ىلا ريشا !ذاامياو ةقلتكملا
 دما ةراشثمالا كن بينيسب ترعب الؤ ةريثك تافصافب
 هئأف ظنللااماو ةشالفل ةفصلا وااهرحو تازلا تبرعت
 لوانتيو مودعملاو دوجوللا لوا نتي ظطلاا نال ثلذ عيمتف او
 هنمدوصقملا هزهيو هيلا ةراشنالا منال مو هيلأ ةراشنالا صمام
 ظفللاو ةءاشالا نم عفناو فرش ةناتكلاو ماهبا نود
 لملا و قرشملال هللا عمس هن اذ قطنبال تاكناوسافلا نال

 لولو ةباتكلابالا ةلزتملا هما بتكالو مهثالاقمو نيلوالا ٠
 تيعشب ا كلاف اين دالو نيد سانل مامتساام ةباتكلا ٠

 لاهمل نعجن ةرايكلا ىو باغلاريلاشل ازيصبباهبنوبعلا
 .ةباتكلا لس نياسللا لحا ملقل اليقاَذلَو ناسلل | هب قطننالاع
 | 2 بلاخنازدقبالامةباتكرواعر دقي ناسنالا ناف نانسللانموملا

 ىو ةبؤ اشم مالكا نكمل ةميحدوضقلملا غلبيو ةريغ هب
 ف نا " ظ
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 اقلايكجلد ةارملا نذإل ةباتكلاءاسنلا ميلت نعمالسمالا عرش

 مولعملا ىو ةنتفلل|ببس ةبانكلان كله اكل ىو ظ
 ٠نمُو نانبلانأيب ف ثاسللا ثان نانثا نانايبن ابان ا

 ناييو مايالا عمقابم القالا هتْبَتامثا نانبلا تايب ضف
 نطالب ا هرفار ندا ماوفو ماوعالاهسيرزتناسلا
 ؛كاف نسر هدلو مان ل م تتلو اوكيبسلا

 موف زيا راتوزسا نارا را قالت هلل ائضقازك؛
 0 هدياالقعريت ةيامل تالا
 2 او مولجوع اهنال كلزل ةدا عيانصلان يبي نم

 ةيقفلا د دل يل كد ال
 اج دىملا لل د نم ىامملا كا اهنمو
 3 0 ا اعاددسذ

 ةلواجلام 0 ْ
 و ةباتكلاو هنطف ةدابزو زمكلذيل ف
 00 مت فع
 كاي ابزو لال قالا عردلا ل نوكيد صال اف دجؤبالاب
 ةعيطلاةر للان دعمومل ىذلا باظلابال منال ناسا تدي
 سوح ةعاس دعب ةغاس ديلا ررابلا يسضلا ل وصو نمزبإلو

 ددقيث بح هن بؤ ثالالا تضانف قرتحب :الوهلارهغاواع
 كلزادكام اذ هلق درابل مستلا لاحم ىتاقبتاشالا
 لججيكملا ئاصلاف هجازخا مراد نع هيناتا

 ظ هعيوت ا هرس توصلا 0 ظ
 ت'ابمل تلاصخ ةئلتذملا ساحل

 ظ 0000-6
 را دلكإلا ولعجر# تبا هازل ملبقك نول اوبكررش
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 رهاظو اليا ةجاحلا _ظعو ةباتكلاملا اورطصا شب موصى عل ْ

 ٠ تارهظنت ل والا كلل ذنا عرف اريرخا ىئش طا بتسا ىلغردف
 كنابانت هيرب ١ مه ةبات

 هيمو ا «ةرشم اننا بلا قر شما اكس نمرمإلا
 يتلو ةيرايرتسلاو ةسانويلاوةييرعلاوةييريمكو ةدسرافلا

 اييفورحو طوطتملا نم مانا ةَساهيفف ادحاو اهسنج
 تانثملا ال اف. عدخم شيرادس نيلكز وهل دحبا نم ةبكوم
 . نيعلاوداظناوءاطناو 0
  ةياتكلا عضو نملواو متدنع طاوس اّولاو تاياملا
 هلا سلا ولم تلا ثرفويك لاقيو ثيروماك سر افلا
 ' ' ةيسازلابتك صلوا ]بقو ةيسرافلاب كت نملوا هنا لاقيو
 0 ةقبطلا ليش ناتقبطسرعلا كولمو نودي لبقو كاذضلا

 كفا
 م 5



 ينل واد نإ ادور نانا ميم (لريشع ةخوييلاا
 ةضالمفل روث ال سلا تيقدو قولا كمل 1

 مديلوا ناتارما مهنماكلم نوثالث ةيناثلا سرلا كولم درعو
 مملرحاودرنلا هل عضو ىلا ثاّساَس نبكلباب نبريش درا
 ميكلمءاضقنا ىلإ ميهانب ثرروميكفلزم'ادتبا ف سرزلا ٠ كلمة ده كللقام مص او ةريسامالا مهل و ررابرههش. نب درجدرب
 نوتسو عيراو ةنس ةّيامو ةنس قالا هثالث ضرالا نم

 ةفالخررابرهش نب دوجدزي لتقب مخئاو ةندس .
 000 ١ 0 نيؤلاتاووةريللا نمدشالثو نينثا ةنسنافعنيتاهنع
 ا / مالكلا طسبىلخراوتقا مهل نكي ماولباسرلاو بيكلاةزلف
 ا بحلص تشر ارز كلم تالا سوفنلا نم ذانملا جارخعاو
 ا ”انلامزلا ت مليا عيمج_ىعلا هياتكريظاو سوجلا ةعيرش
 1 7 او راع ووو ا
 | سراف] ملا تاغلو ىلا ذاورييت ةباتكلاو طنيلا هلعتب
 هن اريبلاو ةيزوخلاو ةديسراطلاوةبردلاو ةيولهغلا نضاقلا
 ىللو نارأب ةسنزرلع عقيمسا نايف ةبوسا ةنواهملاا ها
 ةيررلاامأو ناجرذاو دنواهنو ناريملو ىّرلاو تايبصا
 متناحاسسو نيادملا]هاةنلئتلوكرزملارارملاةيوسسف

 ايلىلاوةزباوملا اهب لكتنف ةيسرانلااهاو كاما راب نم 0
 ظ "كولملا ملكتي ناك يهب ةييزوجلا اما: شيء اضف ا ةضلئعلو
 | 00000 ةيايرت اماما هاو رينشاع عضوات ةكارخإلاو
 ْ ماو ةيصفريخ ةينايرساهناالا داوسلا فاهمين ف .

 ١ ةرميرمارم_هرعلاب طحنمل وا نا ريعقلاو ةيبزعلا ةبانكلا :٠
 0 ا

 ثرحبرملا طمملا ف ثداحافقنلاو قوكلا طلو <رعل الملا ٠
 نيبال )هالزمةبايكلا ظن ىزلاو مالسالا دعب ٠

 يس موو ملم 6و

 رج نسم تعم ل ل سل سس دن ل صم ل ب وس مدس
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 ابجرخانإلا :روجوملا ةقيرطلاهزهلو ةرومالاك ولم اد ةبما

 -  دريروجواعوبا وصلا« ذه قال زرباو نييفوكلا طحنم
  نسحلوباهذعب اج ثىساملا هللإبر دتقملاريزو ةلقم .
 ةقيطلا زول بزهف باوبلا نباب تورعملا ل زادن سسولع
  كِواَةِبيو ةبيعلا ةبانكلا هزهلو ةجفبو ةوالطاهاسكد
 نع ريظفح_ هانغا ةراورو ظفح] ملا اون اكبرعلا نال
 ةطباضو ماهتكزاون نيواو د ىلرمراعشا تاكو ةبانكلا
 روكذشكمحل و فورخم ملاع اهبذ نكي ملو مهمورحو مم يال
 . يغتسناوو تسررادنانمرق نفد ةيريخلا ةباثكلا اما
 ةماعلا نوعنمي اوداكو ةلصتمربغ وزصفنم اهفورحو دنسلا
 مللسسنإلا قلف تا كاملان ز ابالا دحا اهياعتبالو اهيلعت نم
 دنسلا ةباتكعضو نم لوا لقب يكيو نفي نم نما ءيمجرسلو
 '  راطفاؤوزملا تكا ىلهنال بس وشو نمل كولمؤب ارييحومل
 .نيرئاوف نماونثكو ةيلقصاننت ا ىرل اوملوابّس هوعسرماللا
 نسرَيَخ ولم كزم]صوو ةنس دام بنرعملا كامتبعلا
 ' نوفودنؤرمجملا فرشللا ةهج نمو ة طلاب زعلا ةهج
  ثيويبد شخبرفانيرمس ا همر فوادؤلج د ىزلاو دذصلا هني دم
 أت برخا ىسرافل رعت يعم نال اهبرخ ام ى ونكت
 انف أ هئانب ق هلرهظ ْم ىو رمساولاةواهيوبرعبولا
 كم مننا مش هازل ةمريرخلا ةبانكلاب اهباب ىعسبتكو
 ....لضطفاوهف هرواجب نمو لذ موهف ناكل ذه علب نقرجعلاال
 دروشتو تيزلا ييكرفة دم ت ناو ثدجو ريح كولمزخو
 يق . . بيلانمو غير قتلا نم مهل دعب نملا كم مث "ةنس

 دونا ةباتكلا اماو مهل تراصف مدا تالاءاج هةبامت
 ظ ةنيب قروالرصلذنع عاونالا مرقاو عاون اةمالث ىف

 نه تإبو



 داضلو لاؤلاواخلاو ةئلغملا اثلاثاالا دال اف ف نحلا نديرو

 بئرتو كيلا مال اذكو ملدنع طاوس اييلكث يغلاو دانضلاو
 يسكر نايس ةيلاوبا ابوراسبلالا نيل نما رووح
 ةيرؤدماسلو نو لحوملا نيسارطلا عمو ثوشارلكلا
 ضال كولم.ةدراهنلا مهتم بيرعلا ةرئ حو قارعلا مينكسم
 بيج اهئاش ةيصفلا ةينابرسلا ةضلَو نافوطلا دعب
 ف هاجت نوح مف ةبث| لبا فورحلا نم كوني اهرب مالكأا نال
 تلصحرخاديغملا عجاذاف ديفمعمولعل ري ةييايرسلا
 تاكرملا فرلتخاب فورزت ناعم ئلتختو مرلكلا ةرئاف اىلنم
 نال تاولكل !نمبَكرَي نارا ريغ فلك مالكلاو
 مدانم ةَيِفاصة يئابرعسلا ةضللا تناكو ةبئاجطلا فورملا
 , ةىعنلابثلثملاو ةسصمارؤإلا سمر ب قلملا وكل و سيبرمد ىلا
 موصل عرصم رخال ف ابوماو اهكحاملم ابن ناك ننال
 ةيموجل !ثاهرملاو ةيولحلا مارجألا ف لك نملواوشو
 لواو تابكرملاو طياسبلا ف فلاو بطللاؤرظن نملواو
 رييغتلاةليدبتلا عقو سيبردا ب مل نارلف:ةسزنهلا عضو نم
  قطبنتسو اهلصا نع اهنولقني سانلازمجو ةضابرسلاةتللاؤ
 دنهل ةغلة لبإرسسلا نمعطتسا ةغل لوا مهتاغلاهنم
 ثداك ذأ ةيبرعلا ةئللا زي لدي دما هلاثم ةصاخملا اهبناعا تعطوو ةيئامردسلاو تريد ةشاكبم ةرككؤ اللا كررح نال دوعلا ىل ءاملا نابرعن تاغنلا عيمجف ةيبراس ةيايرسلا ةطللا تناك اذهلو ةينابرسلاىلا تاغللا برقا ىف
 . ةزهل!لرت ةِنابرسلا ةضنلا 4و هب ةاعننملا تال ىلعاملغ
 لاو ةفم ولع ةيكسملا ءاحلاو ىعمواع هل واؤ ىتلاةجوتفلا
 ظ تاو ىعمولع ةموضم تاىنالازلاو عمرا ع ةحيتفملا
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 ازا ىعبزاع ةيوسُكم تناك او عج واع ةحوتفيم تناك
 عضو اظيلقزائلاوةارماو اجروورعو ديز لثم هيك
 ةييانرسلا وهلا بع ننيكئاعايلع ةيبترعلا ةفللاف
 - هرعبامو تشؤرح ا ىلاذجبا نيرو ةياربعلاةباتكلا اماو جرا ىلا عم لعل ذب ةزكل ا هزل تورج نمور ص
 ناعما ةدوسنمو قايرمسلا نم ة ذولحاموملو طفاوس
 لواؤةينيطللا ةيمورلا ةبانكلاآمأواهعضاو اش نبا
 كري شنمرت اهندثاو ىببطللا ناسللا فورحءرتخانم
 ةعنرا دع كل ذو هلي نكت ملو ةيكرم نب سسعش ني ةيسزم
 تانويلا ةدانكن ماه زن | ةؤيلكلا اربم نمنينيضو قالا
 ىدحار وض] ملا ناكوروصإمملا نم مههتتباككاوذخا تانويلاو
 مه[نانكنوينيطلل !ذذحا تانوبلا ةداتكن فو ةضانوملا كفورعلل !اشنم تاكقل اوكلو ةباتكاوعزتخا ةئرّلا ماشلا نيارم
 تسنرزنالقو فالتخا ضعب عمابورا له !عيجة ب انكيفاوقلا
  راسيلال| يملا نم مورلاو نانوبلا لق ةشانوبلاةب اتكلا
 لازلاوزكىلا ؤءاهيلاو لارلاؤ / غض: /تشيؤ هظفعس (ىلك 4ىطزو؛ يار ىؤؤورحو رجا فوز حب ينزي لعب رم
 نيكي د اجا نمىزل!برسلاو طفاوس فلا مالو داضلاو
 لقت نارسلاجلا ناش. نا نولوقي مهنا نيل اىلاراسيإانم
  لادجوتاذاؤ رولا روهظ | مشو تارينلا علطم هنال قريشملا
 راسيلاف كللذك ناك ١ذاذ اسي ىلعلاىشملا نولي قرشملا
 نمءًاطنعالا ةكرح ناومل ورضا بيسو ةوقلا نال انطعي
 ةييج نعبلقلاو باقل نمزقس بكل ونجل ادارقنسا
 اتم لا ةيجلا نم ىرتبين ا ةباتكلا قيرطف زايشسلا

 فورح
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 ىبلو اذرحنؤرشعو ةساغاياف مضالا تابايكميمججف ور
بجاو م ظن ؛نعا/تظبزف (صطعس: + لك(ىطخزز وما«

 ْ ثو ر

 هزجهن ةتفم#/ تالكناغ نع 7 دحباب 5

 لقد يكدل بدا ةاكأ فور ايم كد 1
 | جهلا فورح مث ويلعام ا يب ا
 0 هبئانثلا اهتنابكرمواهتاورفم

 ديفا هبزشل ا وهل كلل ىف ةليافلا و هطبصو ءذحا ىلع
 تايئالث ناببكرت مالكل نا تامئانلا دا

  عوطويرشاتسيل قولام اظن ولع هنطتمريغ تايعابرو

 خلطلل مزلكل اف عورمشبلا تعي ا هرسفا فورم تيب هيام
 ءليلع ن متستفلضانلاب نب ةيدتبملا ساني |ىشوئرحا ةرئإوهبفو
 فرزوم) ؤخمو دج ىعم نا از ديؤدواهل عمال
 ه نلكتمراص نيلكى عمو دوصقملا ىلع فق اع فق صج ؤقمو

 باقلابهنخأ فيو عمو دمتلاف عز سا ص طعس عمو ظ

 ةفضوع اهل ئوكو ش ا اطض قس ليج ن2 ىنعفو

 ظ ذخ/ اهبيئرتولغ عومجلا خف نعانرل اواولنلا نمئضاللا

 هذخالمتا ع نسا انكتمراص دوصقملا ىلع فقو بكر
 اهيل ىرخا واف رابتعا كما ىلعو تالقطخلقلاب ظ

 عرتاصمسإ عتضعب هطوترملا قاجملا, نس لتبملا ثبلاةئعلو

 هلمالا نامل اينهرعاذا ىكؤل ماعتلا نطفنتيل طابترالانم 1
 نحال نم كا املا زيك نم هضم لا لاح هب قداللا
 يلو ناكلياراكو ديد! نيو اا اخ

 تحب مايقلاو هلدظفخيو باقلابهيلعلا تالا
 تشن رار جاو سوهاقلا باص كوقامأو نو ظ

 دموع يزعل ةئثكلا ا 7

 ألا غ0 والببلفم

 نك يا ا ل و ل ل و ع :
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 مليمماو دجو خلاق ثارلا ةاظلا موياوككش مهئاعسا فورح
 2 حاسم بي علوقويف ف داورلا ومس مظضرخك ىكدعب .

  ةريثكموحو نم هتب ازعئهختال باوصلا نعديعب سوماقلا
 باسحلا نمزلا ير نماوييلع اوعزف "هيناتا تايلكأ ا «زشو
 «ءانيانلا ورح عيمجاف يلا دو ميلا مضد ايل روهيشمما
 - نييشعو ةمجش اول وك ة رن ورتشعو هشاغاهنف ةعومجلا
 تانيملاو تازشعلاو ايجالا نم ذاربعالا تنس ارض لوضالا هين
 الصا اهيلارخا نب ممل اهيغم او انحرلاك فوولالا دخاوو

 مهب اقرإف زنفازوا هارد ورا ظ
 ج1 و يو تلال حاشا ] ةئالثو مهتامو نيرقصو ماهنارش ع ننص ةمالج متخا

 ' . :ركيي قهوسادلا نمذ_ ن2 نع ئوزغمررطمومل اك .. لتحلتلاو ميوقنلاو بيكونلاوداؤالا, فوزا هؤهل ىف.
 زامنإلااذهو نهزلا انه عولعلا ةباتكو ف ينضتلاو كمبلاتلا
 . 2 نيلمآ#!!لعلا مرض اذا كئيضتلاراكنال هجوالذ«اطخ
 ملا زاك ىلع ركتملا اذه |نياقاو فينصتملا ةبترم ىيفلابلا
 كا شقنمزذ هدنو نبرص هتف ك نيبئراجلا ل سلو

 . هينا ءاتدئللا لياوالا ىربو ان شيرف ىلا نإ “4٠
 «.: اوف رولا لف ةبرسو 4ثيحراكىرفلا كاذانا“ .:
  ةياهنال لونتملا تاوؤرضتو حرت غئتنال راكقالا6اتنناف
 ظ كوالا كرت مكوه 1 لال :وملإو طش اىشنرخالل كوالا: يلرنام] افلا لوقف نيمو نمريتكك هظعي ملام ندرخاتملا ضيبل ةللارري ناو ورّتسمالو لاكريغوةرخأ الو عاطقن اهل سيال الا ضيلا ودرخ ال ارمااىعشأو ىونصملا ملاملا ثالاهي
 . لؤألاكلزبام هلوق نم مما مرضا د كال لا قنوؤخمالا

 رخآلل ٠



 ا

 "زق الغ لحل دا نعنلامالا عشت ةلكلا ءزهل قال يقرا

 !ميقس لوفو مظعرطخوملو لوالا همزقا مول رنجالارصتقيو
 ؟رخاوالاو دعاوتلا ليهمتو لوضالا عارضتسأب اوزاف | ئاوالاف
 دايو دعاؤقلا كات دييشتو لاوخالا نمطاشتسإل اباوزاف
 يطبع اضاف التخلال ةربثك مولعلا تعيناضت ناؤاةهبلع املا
 تارصتخلوألا فانضا ةثالث ف رارفللا ةيج نمرصخت عملو

 . ةوراضحتسالل ىليتنملا اهب عفتني لئاصرلا سورل ةزكرت هي:
 ظ " ؟صنخل ل باقت تاطوسبم كلثلاو ءايكالا كيئلثبملا ضعي تدافا
 انعاهعفنو تناطبسوتم ثلاثلاو ةعلاطولل اهم ةطشني ىو
 مج يجوع دال ماش فيس كت يتكلاو
 واه قيف قال شوه عرتضيفديلا قبسي مل يش اماعلو ١
 كا ثوو هرضتخي لنوطئيشسوأ ةنييبيو هخرشب قلغم قوش"
 طلتحوشوا هع فقردتم شوا هناممنم ايش صقني
 فيستا طرتشسو ملص هئلؤم هيفاطحا ىو شوا يثري
 صقتإل وة دار زيلع نم داخإل بادكلا عصو ىزلاضرغلا ماع

 ناىعبنيوزائلإلاو زومرلانوإلا تبعا لفؤلل ل عتسا معو
 ىلعو نمزلا ل مل كامدا بسجل اقوسم فينضتلا نوكي
 راصتخالاما3ة شان طاونلا “تناك ذاذ مهل وقع هلا زضتامررق

 نط وتل نكتال او عرضت نع يولتلاب تنختس او راثكألا هاقئاهيل ظ
 ةداع ترحّرق و نايبل او ثكشنكلا ةدامز نماهل نبرلف كلذك
 اهنهرس ولا املوصسائيشسامهنتكرو نضر اوركزي نانيفنضملا
 ةضفنلل اهنمو هلجال ضينصتلا مقوىذلا ثغابلاو ضل
 تاونغلا اهتمواهيلا تبلاتلا :ؤرظانلا ٍبلاطلاقوششي'

 عيل هضضن لولا ةيعشا سو هويمنت نا« ويعلالا
 معلا ىل نم مهم قرف ىلا نفصل او ازهيربغو لعل ف يرق



 , يف

 نمل ءإ نم مهسو از واؤيسوزكو ذافنو ةرصبت ةوفنع ٠ ةزلا زها دن ملقن ْ

 هطخريغبو هتغاريغب باتكك ينصت ذارااذا ملاعلاو مشا

 توكل
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 :ابنا نمزاسقالا خاركركهيستءل ةقناسلا جوملا ةَككعر وك
 مالسالاردصؤ ةيمالنمالاةزلل اءاغ ناكضو معلاوتعلا:

 .الاؤرلوالا برغل قيرطدلع تراجع نويدضتلاب يلختشصردع ا.
 ةيانكلاىفعانرمع انيك نولوقياوناكو ظذحلاب«انفتسا ٠

 باكا نلت مهيلغلتف نما عج اك ضرخيف ظقحلا اكرتو
 ,ديصيو هنم مقنيو وا زي نا نكك<باهككا اصب |نولؤفبو
 داوح عملا ازيلؤ. ىدحيو هرييختن كمال ظفحيىذلاو
 واكو مءاج هنا كل زو ىش اعلا نوفاملا نمر تعفو

 نوماملا متى دوهيبلا لئالذا ينرلظ ةيلظم نم كتشيب هنائلغ
 ضروف هتفاطلو هتزرظو هلق ةوقو هتعالبو هتحأصاونم
 السم واج نيتنس دعي هب عنتم|ف مالسإلا ثوماملا هيلع

 تبل ذاملذا هل لاقف همالشا تيبس نع د نو نوماملا ىلا,
 ٠ ةارؤملاىل ترف ناي زال ربحا ىنشن ا تلق كن نع نم
 ضعبلا ترخلو ناىلملا صعب تمدؤف خش ةرعهنم تيك

 «دوهسلارابحا حيجم لا جسلاب ةرولانو ضعبلا تطقساو
 . تلح | مجنالاىلا ترمع خ اهو رتش او يضل ىلعاوطق انشق
 اوطق اسفنيبيسقلا عجم طسلاب تمل ذو ةليوتلاب ثلععام هب
 < هلعفامدب تاهو كالا لا ترمع شاه ورتشاو مشل اواع

 فتمركراصف ءاىلعلا مزج خسنلاب تبل ذو ليجمالاو ةانوتلاب ٠
 تيدفاهبمربو اقوه امازهف لوقي اهيفرظندو ملا غصت .

 هنموكا نإؤلا:الارببغتلاو ليدبتل بقت اهيلكة لزتملابتكنا
 ؟السالرمششن آنا مث ببسلا اذهل نيلساؤ هله اروديص خا ظوفح
 | فيرا نيودتاوعرش نتفلا تدحو هنكلمم تعضاو

 لالدتسالا ورظنل ابأواغتشاو ةمررتللا نين اوقو ىوبببلا
 دّياوقلا ببترتو لوضال او ذ ءاوقلا ديهيمتو اماببتسالا و

> 

 تهل ل ع 0 ب



 ميا 4
 1 1 قدك

 ددسلاواهن ماجحالاو بنكلا كام طرشي مالسنالا دلع
 . كلل تندرا هل ل وقد وز خا ىلا هناك ونصملا ضحي تاوملل
 فصلا نعم ذخا ىذا هيطعبو ا باتكلا ازيل ىتعىؤرت نأ

 درسا اذه هدعاذاو مسام ازكشو كطرسشلا!لهيبرحأ ىلإ
 ]3 ةريكلا مولعل اهو ن وكتول و نينح مريع نول بات
 طرشنإالا هنا بناَنكل ا تشن خومىلا بانك ىام سن عجن
 فدا هتخيرشو مالسالا الخ ةيبصحئش اؤيلو دئسلا
 لورخلاهيعاوش اور سنو هيلع هللاىةصودلا ل وسرءثيداحا
 ىتخ 4 9نورخال و دع لورعلا كيلوا نعال زخم
 ءاورودا كن ىر نيل ل لعوملو الشم ىراخعأ تلصو
 - مهل ستالا رص اهزاف ةفس لئل اولباوالا مولعامآوانيلا لصووتحينسلاب بزلاو ترتملاؤرششلا ثافلا نوعست هنع
 !هينم ةتعا نملوا ناكو سانا ىب ةلود ىلا ةروجام
 ةهسلملاةعوامرقم نكوروصنملارمعجوبا مولعلاب
 | انباع ديزابرلا نب نوماملاىلا دف دلحلا تصوم ثموجملاو
 | 2 يل سارق ددشولعب هنراعم نفراعلا عرس اوهرجدب
 بيتكم هيلا اوُتعبف ةفس الفل ابتكمهل اشو موزل اكولم
 سيولطبو نسولف او نسونيلاجو ظارقبو اوطنسراو نوط الفا
 ىعدل ارجرت نيرحرتملا ةريم بكل هزهلرمحاو مهريغو
 د يصقملا ذا اييلعت خمهينعر داهتارف قسانلامزلا م ئكماامةياغ

 ةعيرشلادعاوف طبض جال ومل مالسالا رص اهم عنملا نم
 . ةفسلفلا كانا عمورو ز [هحّرقو ةكدصلا نياقع موسرو
 . مولع تلقنالو تالايدل اباهل قاعتال ةسدبهلاو ةديطلاو
 هزئكواتن ةيمالسنالاةاملا ل هال تاكلملا تثرحو ةجيزملاب مال

 مهذملا ل



 كاوا

 ايش ةيتعالا ةئللابقلارتافدلا كلت تصبو مهمولعإلاولعلا ٠
 تومياقلا جاتحاو تبرعلا ةنعليا هلك سولعلا تدعضاو ايم

 ثو د مهنا ؤةيظنحلاو ةبظفللا تالالرلا ةئرعمملا اهنا.
 ظ ,ةيانعلا باه ذواهسورول نسلالا قم هاوساف
 مولع بسحب سانلاما سفن ف ةلاستسرلا تس ارت
 كرسانل انااوماعإ دمعت ىلازمللا_وةلتخاوثفزافملاو

 م7 فياعملا جاونامهنم تيريظف موليعلاب ىفتعا مخهنر انف
 قس ةيانتع مولعلاب نعي مازسقو هقلختن م هيلا ةوُمِص
 لذ فراودا وملاو شرعلاو دنهلا مهم مالؤوالا ف ةنيسااييب

 مهيننجم للا نائداوسبلا تتارغلو 4 اواكتاو وها ناف
 مييف نميبلا نم ريتك لع مهلضفو ناموسلا ق للا دونس
 درعل لع قيقحتلا ميلو ةجارلا مالخإلاو ةزضاغلا ؛انالال ها

 ةىهخارب مهانمو ىيطلا اعلاو موضلاو بطلاو ةسنرتاإلاو
 ناؤيحلا ذ مرحتو تاوببلا لاطبا ميسا زانت ةزحلا نلف ةَقوف
 بمسح بلقلا ىوف ناف مطولة وون جزنما نعض نمازفلو
 ةيباضلنهيلار يجو هصيقتستالاو ماليإلا نسطتسي جاربلا
 مهلواضيا تااوبنلا نوركتي مملو بْككلاو دي الملا نودبعن
 بهز مره هر وييشملاو بهل ازعو ؛ارااهزراو داو كوكا هظعن

 :شرالا تمازموربهجالا ب زم هر دل ارفثد ىادجسا/ وسلا
 .نرمو ةريثك تافيلات قيسوملاو قدلجإلاو باح مهلو
 ةنوفنل اكمل نع دئوامو هنمدو هزئلكج تكدر هيا ذاك حينا بصت
 ىلا ةي دنهل نم مجرنو هعضا ولقي اهب يرش لاثمإلا بضم
 مدرهاو لعااخلا بح ناكو لداعلا كاملا تإرشون ميا ةييسرافلا
 مفقلا نبا هيجرتىسابعلاروصنملا مايا ةبيرعلاك  ةيسرالا نممجرت

 2 ا يسشسلُْاسسل دة
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 23 ذلا زيوطشلا# عضوافرش دينار رويشد
 نسحب نملاقعلابنورديش سانلاراصو نسشلاريساهندل ٠

 هصاص عصا ومساوهظيتسمو دئطاو[قنعب شف هب بعللا
 ريشمراناكو مارليش دزجال عضو ىذلا كاملا مساو ملا د نبا
 زلات تفاو دزنلا عضو ةريذحإلا سيلا كلومالوا كباب نبا
 . راش علا ٌجرطشلارفاو نب هصانص عضو يلف هب

 0و اس درئل الع هرعجرتب
 ١ ينج 4 0 ل لا اريثك

 .: اهعاضتاؤلالو لوألا يبل ةرح عت نا تبلظةلا
 - كال عصتساو ىتطعتنوقلا نم غلب ذل رضقالا ىل ىلضنت ءح
 3 وا كاملا لسعازيوخب جشم /:بلط ةنوكأ' هيلعركتاو كلذ
 هدازفاز الا كيراام هضانم لاّقف اريثك اكميش هلرمفا
 ا ف تمص

 0 اف ويس 9 5 ظ

 ! نا 6 2 0 ا ايدل 3 مرتو كول ا هلاواتط ل 0 ظ

 نا ا مساس كتف ظ 0 ل ددقلا
 هتطق تاكوح ل ماتو ف زطتنلا لات نمو جيرطشملا كعضو
 اتفقلا يمرس دن وع وش ك5 + لجو هئوصو ةروص جرحت و
 زو دق مذ ميدل عناولا ناكلل الو ةلوبهسررقلاو
 مو هررق صون ئرتجو هيلع هب3بسو هاضقو هاضماو
 نم هب غال يوما ل خجو كراشم هلبهغارتخا ىف هكراشب
 كلغناو هدأ حاب 5بلغ نا هبلعدباعو هيلا مجال ./نطنانلا

 ذيالفامهيل امال هنوف عمارايإكاديبخال ناو هطيرفتم

 دايم تجالاو



 هب

 فتاجرخبال ليغلاو باسكالاوزبزتلاؤركتلاو دابيتجالاو
 انهفايهل هعرشو دقو دضماولاءاًضفانغ كلذ هنأ
 اداب اوصو نالت يرانا و نام
 معو للعت هللار نقر ارسا نمزبؤعر باع عضاولا ازمل
 2/ةلاةنم طظال هدا ناوتفاعم داع بسال امنا
 ا (مافدابعلا نمدارأ هدا ناو توماظي مهنا سانيا نكلو

 ٍ نيمضاولادازا | كموفلاخام ميرمضعولو مهلربجب ملول تولعاف

 ا ءاسا نمو هسفناف نسحا نم مطرب جلو دنوبهإل ملام
 عطقلاو توببلا نم ررؤا عارض جاو جرخملو اهيلهف:

 مافاف ءافلاخلم كي ربع اىهنم از اولو !كيلق

 اتليوط

 ابتلا ةلوذاو بم واهلا حبق نا زيراوتلا نمي ظيو
 كقلاوملهبإلا ةلورلا'ةزشو دجاوريجنمتولا
 اهموفو ةباساسا ةيئاثلاو فانويلارونكسالا

3 
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 نياَصلا نيد لقنعاذاديبكرو لبنا ذ نملواوملو ثروسالط
 ةنيسملاو حنين دل انج وعاوقيو هعابرلع سؤلارهقو
 . :فضاتسيمايإ يولظ ناكو كش دايز ثبسب اوسحت نالا
 هبخعاف ةكيد هيلع ضرعو فساتسيىلا دج مهكولمدحأ
 تشن هل ززاّجيو منتم | نمؤتقو هاد لوخولا ىلع سانل محو
 كلاز نود اج ضل ارش وش اذو هّيكأيجو هاعدا بانك
 2 0 ب حوت ديو ةاذس كاثكلا
 | نواتستلاردش خدنإو رييسفت حمو تشد ارز هرعشو
  قيدنز بولا اهتيرعول ايف شلل هزيلو هدنزمائسو
 . تولاو نادزن يش |كنييلالاب لوقب تش دارز ناكو
 ةتالثبانكلاا زل ث اكو نازل دسيو ةيظلاوزرونلاعل
 ذيل نانوحبفي مشو ةيرضاملا ممالارابحا ىف ممسق ماشا
 توبي حشد ارز ورجاو مليعبارشو مليسماوبؤ مشو
 ملايل بترو مهكوأ هلحار يشوش الرخا تاكو تارينلا
 لادتمإلا ف ناجراملا :او ئهيبرلا لادتغال 42: وربشلا نيديغ
 هزيف قرح والا نسرؤليريكسنإلا تلغادو ىغبوتملا
 قامريظرعشي دز | بروباس مايا لا كللذلعاوقبو بنكلا
 روثلا نانا ملاعلا لجومك وقيام زاكو ميسملا دعب عكحلا
 عج متاليلقروباسم ةشاؤرشلاقلا>هيظلاوربخلا قلاخ
 تيناللا كولم نم داش مايا و هئابا نيد يت وجاملاىلا
  ةساظاو سايلا لوما ةمات اب لوقي ناو كدزمرهظ

 نسدقملا تيبىلا ىننزلاة ونجا ةطضو مهنمزنوربا مايا ىو فشسدحل ضتخال للا كلام وم اهلكاانشنالاو
 بيِلصلاة يشن مهوبلاطو عم نمواهيفقبس اوالحاو
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 .اهوجيزتساف



 ديذ هب

 ناروب مايا فرت نورنا اديباوفعبو نشرلا نما هنوجرتتساذ

 ضل ةماو قيلئاجلا كا بيلصلا ةنشخ توري وربا عشب
 مديو وعملا هددلىلا ةنيسنل اراد ييطتسواو منالا ل دغاوش
 اهتاكرحف بهاذمو داصرا مديل مولا ءاَحاو بطلاب ةيانع
 نضرهلا بفزمراوزال ابنهما نملا عما نوهعزا املا قفتاو *
 ةمعقرلا تزلج هاو انيرالال اذ ةرعج درنلا عضاو مهين
 ةوطق نيثالث عطقلا ]جو ةنسلاز ويشد دعبانيبرش عا
 لهب هيلقتور د قلا الذ عموضفلا ]ءجورديشب إك ءايادزعب
 ىلا نوبوسنم مها ؤر نشلا ةىظع ها ملف توبانؤبلا اماذ
 ديف هعساو هبلصل عون نب توايدلو ةاريوتل ا وملو نائويتملا
 اريل بول ةحيعف و اولا مجيؤت فينا

 ويطل! يناونحاو نانيرقو ىلوطاناو ىليا ةمور مهل دإلبا
 تعا دنطسمالا كوبل وك

 نيثالثو ةس و <ىلوتسا هنالإ قي وبلغ كولم ا ريق
 ميىم ملووطسرالثمنريروهيشملا ءاىنملا ثانوبلا نمواكلم ٠

 ةزيللل خر كومهواسا هني ذم هنكيم ناكقننوكمإلا ٠
 معي ناكنانوبلا وطال وأ نع دكحلا رجا عرانمروع
 نسمتسلارختوم رآ للظملا ظاورلا تنك ىش اموهتو ةئملا
 ”رثو طارتس نع نوطالفا ذخاو نئاشلاابذيمالت عنف
 هلتفو هذا نيطلا نمنذ. ف ءانكسب نرلا طارقس
 ةىكحلازخ اوه ناكو ناثوإلا ةدابعنغيشايناخةموق
 سلات عزا نسيروغاذش نا لاقيو مدين سروع اند نغ

 ا نمور ولشسملا ميلا ناو نع سيلاذخاو ةطلم كح
 ونهدوطسراو شنورغاسكلاو نسبطارقهوذ نانويلا اع
 .نماييجرتجاو :ةيعنل ابنا نيسمرمل بتنكم جي ىلا
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 :يب هب

 ظظشظ00 .رشو ائوبلاىل يىرضملا ناسللا

 ثوصخلا ةدووتك يطال بانك تامدطاو ظ
 هيطلالا ال تان نفط ايينمو اوكا ظلاب نرملاو

 :راعرادخالا ف شام طملال باكو هابل بج
 وضو ماانمزو ىحانتكو د ثنال ثمل و كزاانملا كيرغلا
 0 نئاشحلاوراجتنال اور اججالاو تاناؤيمحلا "اًضعال
 : تانوبلا ارا اكو يدا دوو ادرمتق ناكو سلف دب

 قوس بحل ا هتغلب إف ىعفو نوبهلا فس لف نوعس ْ

 ةانتنعإلا نم ردم سائلا عشر ِ ااا

 ' ةالوةيسلاو ةيارلا العلا نحترم كونو يصملا
 نيل هاو مانع دوخام ةيلفملا مولحلا عيجو عيل :

 ةموطب ايان دويل قمراطب لن هلو :ةةواناوسما
 0 لبفو عع ىلع يطللاو ىنورلا ناتسلا نمةاروتلا
 6 ةارموتلا هجرت تءاكمرخا بحى سورافاليف ةلودذ
 2 نميمرتالا غلو ةبانوبلا ىلا ةشايرعتلا |نماسنالا بكف:
 ةئلو تاغللا عيسنإلا انمرهو هيقيزعالا يب نانوبلا نم

 توري انا تقرا نوبل كال ظلال نكس ريرطلتا

 ن تاو ثويني ملا عاف درا ماو: نويقيرخالاو

 متقدالبو: دك ناس تاب ب
 ظ كيال 100 اًةرحانلاب

 ظ نشل مهكواع لاو يل
 عاملا وضع ١ ال راو فداذو بوبانبا

 اطظفتخا ازيا ايفو ششنلماو شل ورن هيوؤاكتو هبال كاما لصتا ٠
 بيئارق نم ةئا ىو كال ذل راسو ةووو ةنيرم

0520 ئ
 ش 0
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 مورملا أكو مورلااهيلعل ىصسؤ اهينياب منان ثيمسو ةقيلخلا
 مورا ريغو عبسملا نيردرغضملا نيطنطمق ماقن اجلا ةيباض
 اهل ىوقي عاسملا نيد زب ملو هوعاصاف هذ كويل ىلع
 الكر كاتم ناكو مورد ةرواجملا مالا عيمجه ضرخد نإ
 ةكساالفلا نأ لوفي سانلا نم رياكو ةذسلفل ءاؤناب
 سواججلو تونيانوب مانا معيدصلا و نويمور نيسروهيشملا
 ٠ نيتمالا الكو هيرب خا ملنخاو عبو مديصعب ]خد تيتمالا
 ةيمزملا نم نييننانوبلل ناإلا ةيبلئلابة اجل اروديشسم

 ةجل ليقو نانوبلا هطلف ةضلاذمدتحلوركتتإلام [صتتلاو
 ورعب ملق مهلو ةينيطللا مورلا ههلو ةضيزغلا ثانوبلا
 طيح هنم زحاولا ىرحلا ناؤ هلريظنالو ىرقل نها ماسلاب
 نصح سونبل اجنلاق تارلك ةدع عبججو ةربثكلا فاعملاب

 افزع نالف نا كل لاقف ىل قيد نقل مايا دعب ناكانلف
 ع | فلول عزاغاو ازكو انكب تماكت كن اكسلجب ف: كيلع
 ةباكاب كوقببسي نلف فزعا فل ل اوف اذهل كل نياؤم تلتف
 »”نال اسس هم عئبوو صاورملا ديلعتب مهلا ايفو كمال
 كاي ناك عقب نه رواي دل ف نم ملف رطل امأو هبل ذا

 عم دواي دلوأ 6 0

 ةزسالا مب نشزفا مهول عاق سومسرف مظل لاقي
 محامل ممويح مصممات

 ظ 0 ا ا

 ٠ فاعلا و2رفا نم نولوقبو كنرفانم برعمرشرفا تاكو
 هلل بدلا ماله َتوضاحتي يحلو فاقلاو
 هلامتنيوتورلارجبل اةوزعول خاطئا نسب مهد الب و سسيسنرفلا



 ان" نإ

 لاونج ةيقيرفا ا هانا
 -- ع 0

 ع 5 راج 0 0 طا كب

 0 0 هتروصو ع رنا نزلاو مهإ/دلا مرو
 ريربلا ةفجلو مزعل عربرمال بلغتل اراصريجرجكرإلا اولنقو
 2 لم المسيل تلزامو برعلا لاتقول ئرعلاو
 اهيعي مجدل عقب لد ىزه مرا وربربلامزهطنا تيار عيبا
 ظ 220 وري سبا نم دو يتلا نم ناك

 باكو هيي اكل را ةيادددلاو ظ
 نكد ةرحاو نجح أو راضوربربلا عم طلتخارعلا نم اذيغب
 سارقالجن اكس نالا لمات نمو: ل نمر ساروالصح

 سرلالاف جرعلا برحب بلا لطتشسا تب عرولاو ربربلا نيب قو

 ريازحلاو



 اهاهإ

 ْ ناراإلاب هننيو ىومالالخارلا نارجرلا دبغ ماب اربازجلاو
 ريازجهيلعاوكمو ةيِقيردابةديبو ىعيشلا هللا دبعو

- 

 ا برعلا كام ضعضو نينلو دللا مزيف تامل ىورلاريعلا
 ] لعب ا.شارفا كم |عتساو بولا هذحااماوغجرتساو ٠

 مجمل اكولمز مرح ملسانيال اوراضو ىل والا ةرضانقلا
 ٍْ فير أهللو مولحلارفدنع تيرثكو مالا مليا تعنمتلو بولاو
 ظ رك ا ا قبب 1 0
 0, اهلا سانلا »حلة وق سنرفا اهل ازاضو نامزلا انهذ
 ؛ 2 دقفلالاو 0 ا
 دصلا.قااوراصوةيس لاو برغل نصردالا مينب مولعاونعنج ١
 لراعلا كرما ةنطلسب هوعشل ا مهملع ةدلا سو !زولا توجو هلك
 ظ اذيسمهلوطاو ادي مهل ازذاو اتيص مهلدنب او ةيفل كولإملا العا
 |( 0000 مجملاو بولا نمقتتلاىلا مهحاوههاراس طع ميقفشاو
 ظ 7 2 ىقرلاعلا ميكتنا تسعة دبا ىلع ريل ليف ركل اوشانو
 ظ مج هنأف ثلاشلا تويلباّقزعظملانوؤملا كإملا كاذ ضاو

 0 نم نوريصياو دان ادعب مهلانحاو تادشلا نسي عييترلك
 3 هج ملطمان او تادبلا دحب مهلبح | ضمو تاونالا تزمج
 ظ تاورمل نم متو نومانبال اوناك امد تافالا:
 هناركرلا ضعبذا نيلماخودوكسل ناواركو مهلذاشناو
 ىاوحري ملام هود اوعربو نيلفاعلا نع نضعبلا نم
 نكلو سائل الع ظعلا ةنملا هلق كولملانمهريغة يدش

 هل ةجيصناهوجرنو هدباؤكس ساكألا الا ةيعئلاركتبإل
 ا ١ 6 وأ هلانوتي ةناونةرنخالو ول هكؤريخ نيب 3

 ْ لاح كؤقلالا ةهالا منو مون ماسر و نممهيش بمرعلا اضاف

 ا
0 

: ْ 

0 

 ١١
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 كي نمابلبا نوزنتيواينابا نوناتقنواديلع وموت ظ
 ا 20-0

 دو قرتط نمو
 منال تاكو ةسمالا ةئاملا قاولقلنا ايف سوسل ا وىمتفالا يقل بازاو يقي قرب ىرادصو 8 كليذاثيب
 بوما نم ةيعطملا مهكلم صو ةيركاراناو ةىظعالو د
 افانصا ةيلهلا جب اواو ةيلهل ىلا ف ترشملانمدنؤمسملاو
 نفذ زبعفنصو ثعببا اورشلاو قلاخللاب فراغا فنص
 ةيباصلا ىلا لمين موريم و ةينارصنلا ىل لس نم مهلمو هي دوللا ىلإ تمت نه مجرم نامكو ”هككالملااو دبع ىنصو
 ربا نب ليعاىسا "نب دنماياقب مهل زنع تقب تناكو

 ظ م الو تادبلاإل و تاهنالا نومكتال سافل '
 هدوايسشغيو تسبلا نويت امو نيتخنالا ثيبتومم الو
  كاوسلاو قا ستسإلاو ةيموضملا واع نومواببو ةيانجلا نم
 نوعطقيو ناتنملاو ةناعلا قلحو طلالا كزو يتلا

 ف هيويلدالا قم ةيإَ لوتقنلا ةيد نوطعيو قراسلا دب ظ
 معملي ولع ؤلع تناكو هنشس ا يجوز تامىلا ةارملا دنعنو
 يطرأ نال ظنرايأ ؤرلاريعتو و وتانشالا
 ا دالا:بيزعملاو كورتشملا لها نمر جرحا ىلإ ل صمرسيلو
 سرا لمئارابخنا ملعةويملا نكس نسوليخالا اوةءانوتلا يسب انكلا للا احاباوطاحإا | دكمأ وكس مدا كانو
 لئاساوبو تانويلاوم و لا نيابحا فرع ماشيلا نكس نم 9
 ظ دوزضفياون اكو لسملاوا نسسيازابجلا لع نتيرعلا وبن و

 كن ١



 دبل :

 ظ اود افولاو نا بدنا دا اف تايبلاب
 ١ ش بيرتس نب نرش نعجور م

 ا ١ انصعب !نمانل لاق مهب و |

 0000 0 يماسوسلاة كرت فس ماني ساتكب
 ا مي وقعنا وطبتسا يق كاملا نما ئيظعاو وجو ضإالا نماربثك ]

 لاذف نيصلا انلقف ةونص تاك“ لاقف مورلا ]وفا

 ظ اتاقف ةفتنلف باح !لاّنف دننالا اهلؤف ةفارلغبا عصا ٠
 | (  7 دفلك امكن ارق انلقف هدا قلخرش !لاؤف ثادوسلا
 ظ توا لاق نئفاكوف ةيمياس معن :لاقف زنا نلَقفةسلتخم
 لطظحمئتافاذا انكو كقفاومتدرأ 0

 ىلع تلح بررعل ان !ةيفرعملا موضح وتوفي الف بيننا نم
 كياشو هد ولج ضقتبو هتوقب مالح دوبي لاثمريع
 جن دوك: هظعب ىلا نصيو ؟يوسعمو يوم

 9 نسكت ءاشمام نسكو 0



 ك0 9

 00605577 | < | <[ 1 1 1 1 1 1 1 12 12ر7



 200 ش

 آ 4 ةيرامس ماقاميشاكخو ةريثصم ماسقا ةنالث ىلع نشانلا نا

 ظ ٠ 2 - سبزياتلاهاوتسالاطخ تح نوكسي ننزلااقدحا .
 سانلائ زم االؤفلو ناطريسلا سارحاهييزاحيىتلاعضاوملا ٠

 تال اهلاوةيلفعلا فراعملا نعم هل دحيإو اقول مهشخواورلقغ
 نساررج تا ذا ىلا ب قامكاسم نيذلااماو ةيناسقإلا

 ةلدتعمم لما بطو مايابش نيؤلا نمز كا مهلوقعذ ناطرسلا
 ضعبو ابرك ب رجلا البو نميلاو رزييل اه دس وموفق الخئاو
 , 000 سا ىلع نويكسي يذلا مهفقانلاةشلا ماو ةيبراقملا

 ١ تاكس اواى زبكلا نسعد تانب تءازا ىلإ ناطرتسلازرم ْ

 ٠ مهطلاورل قع سائلا ل كامو شضرالا هزنه نص ةرومعملاطسو
 '/مملو ناهصاو ناسازحو ماشلاو ق اعلا اهاكانااذا
 ترام الوش مهازتكاو الع مهلكاو لاكل 3 نوفلتخم
 تاكل ولا مهليورديش نارياب فرورعملا عبضوملا ناكتش
 لملالاىَلائ؛ مهيليو سسااخلا يقال طشنو مهنا نشوا
 سواسلاو سمماخملا ميلقالا نم تزخ مدا دالب نأف سلدنالا

 مدينكاسم نزلا مهيف ضال ناكس نم ثلاثلا مسقلا افاق
 مهلوقعذ ةبلاقصلاو سؤرلامكإو ىشعن تانبل ةيذاحب
 لاف لوش نعةذيعب ةرزاب مهئاىلداو ةيشحو مقالخلو ةصفان ٠

 ىهيقحيز لاو صعب نعر مّن امهضعبف ناصف اف نوتواسرفو
 سىلنمقنوليف لاعت هنإا بس اذا لاوككو هذحو ىلإعت هلي
 ةيباولامذعل مست نم غازعلا ناكوانطإن و رهاظ و اوضوأ وا هشنزرلاو

 ل : .

 0 انا هنمشلخ لوا عيبرراش ١ ىف ةىجأل مويه ص كد زو داييجلاو للا ٍ نيبال ماكل ضنخلاورمانلا ىلولاديبتت]فاغلا هينتوفاعلا ٠ ْ فريارنباىيلالهتسا ةعاربؤ ةموسوملا ةفيرشلا ةركذتلاو ةفيطدلا

 مةريملادلابرهدويماو ةيونملاةريهلا نما :2نساموبرعشعا 0

 أ 1 .

 ش :
 ا

 ا : .

 ا 7 ١
 أ / 5 : : 3 0

 3 مح مصب واابمممعمصمعئ ص1 . نيرو لا



 سي كت تنير 109 يع 0

 تا

 لآ

 كروان دبسولع هنيينرضو مصرلا نورلاهننارسسلإ
 5 م ع ا

 6م

 3 ا ياما اسوم سمانا

 . ١ نم ة اج عمامويسلج ةناىور ا تيما ةتبحك نو
 تودكاذتي منو ماسو هنيلع ةلناىلص هنللا لوسر باحما

 وامي لوح فلالا ثااؤعمجاذ فوزحلا
 ةيتادبلا ىلعبطتك ةدع هدد ىهىلعانديس ماقف
 تّقبسو (ةدون تقسو (هتنم حرظع نمد رظعو تريح
 ١ بتقلبو (هتكيشم تدفنو ؛هيركت عوءهتحر هبطغ
 فرتعم, هياط نمزصتم ؛هتيبوبرب رقم ؛هتيضق

 لكحشي مويديجمت ةرطعم هنم]ماؤم؛ هتب رجبو ءليحوتب
 هظك نفوموما نمر شت هل تزلشسو(هينبو هتايضف نع
 كيل وعزم فرتكه ل يحوتب هترحووو / نم اوه ربع ماظن
 ؛زيشم نغ لجن ههتم3 ىو هل نكي مو ,هكأم كبرش دل
 غوص ع و هرليقف كرمو ناسف مع نيظنو ندعو «ربزوو
 تيار ندد اصلا هل دعو «ل ذيك لئبسو /لزوف محو

 هزه دونم (ىشاكدعبو «ىيشنإ/ ل فهو «ىكئب هك
 رضي ةكرري سيل /موعسب (زانم (هولعب سرقتم (هتوقب

 ملعؤبرب زدتقم ةيعس كريصب عينم ىوق نظن هنطصإالو
 نعل ضو ؛ ةفضر نم هفصو نعزجم ءميخر تؤزىرك
 ربجكو هفز زردو «ةوعري نم ةوعراتدج «هفرهب نم هتف

 هتبوقعو ؛ةوسوم هدر اىؤف ثطبرو ءىفح طلو

 ته هيبلو هلوس/و هلع روح ثيعبب تذهشدو ؛ ةوجوم
 هيطنع ةزلصمسو هيلع هاو صديفضو هإبخو هبيبحو

 هفلزتو



 ل6

 ظ ديو ةرشبؤ هثعب(ةدتو هييزوتو : هيلعو هقلرتو
 ْ هيون هيو + ثدزمل ةنمو نيه ةزجرو ءزوكوةزيشو:
 0 مست 12 وذا مركو ةلبو « وصنو لفرع وو: هنج هب قطوو
 رص عرج صو : ميحر ,رعوابر نهارك هجرت
 ةيشرب ميلوف كس ةرسن كركر كبر ةيصون فزافح
 مويزش ةسجتو نِش دو ءيومد رز ”ةيشحو ؛ركبولف نكششا
 ] فحو (ةتنسح نزو لقت نم هنفزونب موي مكزبيو مهذب
 ْ ركشو :عرضنجو ل ةلئسم كياكتسم نكتلو (هنكربس نزو
 | 0 ١ رو كو اوتو هلنووبو ذو ةععوب وت
 1 هلفشم اف هنعشنو ؛همرمل ابق ةتسيشو /هيقيس ]نو هت
 هنعضي ريك]بق نم ءهترفسإبف يوصحو:هتريسعإبف.ةزعسنو
 هينيط هإوذ /ههتسطرمو ؛هلؤي بعرور هفندي مرفو
 لبف,هزقعريفتيو هإفف هننع عطقني و (ةيبج هع طعنو
 يدش عزت هزج]بق «كردينم همسجو «كوعرب وشل مايلوق
 ؛رظن عورطوا هرصب صون” بف لايعنو بيق لكروصخو
 هسفنئ ب زا هاندنم نوكسو (هنبرغ قلو هنيجج كو
 مدد هنع تو مرلو دو اهشزع تكمو ادى خو
 هوو :دزمو نقلو /ةوعسو هزنعب بهذو ؛ةوم مشو
 هل غز شنو نيدو :يجدو فسنو ؛ىرعو ل سطو ةدؤجو.
 ريكس لع اصونريرس قوفزمجوةهنقزذنم روب هنفك

 قبض دود ئررضو لعد ليشمزوصفو هزغزوونم)قنو

 هيفضوهققشو هلو هلع عجرو ؛هربجوشود نزجئنفتعو
 ربقوشحويرل +4 نيبحو هىبرنو ةبيرقو هبديشو ةهقنخشو
 .- از ملا ج تلاع د“ "2 بخ هج تما ؛ه دي زض]فيستو ؛هريق دود دونجا بري /وطن نيفرق



 نع

 لصف رار وقو قيد و ديهرشو «قيرضو يبنلكب يجو دوا دنع“ ١ ١ ةريرتاصحو (روبقةثحب مفءهروشنا و عو» نوصف عارقخ هلظعريو دود شبنو ءيؤل ب ارتو حس ءركو /نصواع
 هديب (|يلجربيشمو ء] باف فوم3 ربصب ريب ديصبربرم
 هقلقهزوحيو هقرع دريلبفا ملع ريكو ةريدص كب مظعوشو

 اريواةيرظنب هنيع تودوتسو هن يبوج نيش و (هتق يي كربششاو ٠
 دزهيؤ اه بسك ةراجو(هتسلب هيجدورمتوطخ داحرؤ؛هّيديطس -

 ديرو قيضو /هدبج سله ريقي ثرخن هإ ىثركو ريكو كم
 لو ةزيشبو برك ماينج درا هدحو بحق يش ذب ةصإخو
 هزهكاروب هانز ىداو ادد لخئم ةينبز هبرنصتو ميك بذوي

 0 يي نجيتوف 0
 همز هب تلز نيحرتسكو «همدن هيعفني مل ثدخ سون ةراكي ملف
 هنهوم نموطع هنو ؛ريصم]كر شب نمرب زف بنرت ذوعنف
 خرتخزا نلف (ىغبلط نمو «قلئس لو ويف ؛هنص]بف نم ةرزفطمو

 'ةليشمروطد و راو هبرذ ةنجاك لعج هير بيزغتئع
 ةريشقح نكسو «نس كب هلع ميطو ؛ةرفح:و نيغوزر وحل لمو
 امنست نمؤِسو يعبي باَعَتَو هوسوبلريخرسلو سو دو
 موب هلينمب ميو لييبجمزب زمرة( سل سريج نايبرشو
 ىار خت تسبلو «فرتت تسيل روم نئبزشي روردسعشنس لزم
 ةيشنم عطب لنم ةبوقع كلان و برقر زحو؛هب,ىثشخنم ةلزنم
 ضقومصف لزع ركعو ءلصكلوفوهل « هئيمعم هشن هل تلوسو
 هزكيرونع نبؤسزو مور هم لزن هكحريخ نم ن خن ةضماشعوو
 م ١ 4 احن . واوا زبم صا ق زر يسلومرو'ىدهت ديغول ع

 عكدنم عزصتنوا ميجر يعلو دعريتمزم مكس بوب وهوا ةررب
 ةكرابب ةبطنخلا تهين اكو بود 00 رزجتسنو كايين

 مس



 لب

 ةلاودجتانالوموا ديسوع هلااإمو : ميصرلا نصرلا هشام
 .ةستمصممو

 .مريسلاوركل وو قيتسلا اج روش
 ةركذاه سيب رخل 00

 522---- مما ظ
 اسف 5 .١ يهل 6

 مك 0 ١ ا

 :3 ةمدسبالو ئصيمجالاهلبلوت

 ىنجدف دل« شالا هيا هون دو
 | كحلا لذ ؛ :

0 00 
 جل طوق وعرب انوا :

 ا 3 9 نال

 مطقن اور جال الاطوال وما: تن عجل

 6 0و
 خرا هيك ١ 1 '.رادطت نمل تهل نمإلاسا

 1 هل دانت كلو 27 01 اهيا

 ا !
 ْ ظ 'اهلاظو نا دال ليد نعت

 ما ديم
 'مه نمنع ةاهب تدعبلام هيو ا ةديلما

 :روعالوزا جب حنغاشنال 5« ظ

 2 ب 0 ا هتبانكر ماطبل ابانخن تامل

 110 0 ا

 يبق رظعلا تيوب لادم



 يل: 0

 رعت وف 0 ا ال لفلا كنز هقوفالار غلف

 ٠ نو هل سيلفايلح نمو:
 (هسفنب نيفراعل ا جرم كين

 رمادل هيفناثبلاف بجتالو؛ 10

 نجاح اكرم فادلاوو:
 ا اع 0

 ادب وع بج
 لمس ننس قدا ايش

 تسال: كربخ كلاتع اذق كلر
 واعلم شم خذ اؤتحأبو انه كتريخذ

 ٠ 7 او نم ةدلقفأ

 ملا وطفرتف ىرشبلا كل كاف“
 ش رت بفو 3 ا 0

 و ات نيش تم ذاذ كيفلاقيراصفا

 يات عت طم» 0
 0 هلو ةيزمي ةيعولا 0

 500 ةدوو ظل ز راطلجم
 'ةاذي هديا ب 10 نهإلا هيااينا ىدبااماذ ا ققليكف؛

 ماك د د نعى تنمو '
 تاو دجاج: :
 ظ ةلاس 0

 1 دوام ىرعلا 0
 ا 1و ع بو 0 ْ

 زل شنو لاى هلال لوسي« ببن عنم سر



 ١ اهلك ص ؤو بيصمت,ثاريما'

 0500 نففزلامشوايلوالا تيبردبلاوملا ٠
 ظ ىلا هلئ اى ادهلاش كينكبو؛ 1

 ظ ارفقلاهرارعضا قم هد ورا ديناك
 .. هزيششر هازل كابط 5-5

 ءرصخلاافرنلا امر وداكلا امكيتسلا
 ةملحا محامو متاحرؤج امو: ّْ ١ هظحلا >ج

 - ماالا ىلا دهزاموع

 2 1 5 . كل ز لك ىجعومقي عو مومن موقت

 ْ : نيببضلاو ع <

 1 :قيننركت شؤشصال# ٠ ْ نع اح نيس

 ْ 0 يافاريشرلا بحاشم نئعف ؛

 66 زهعتسأ ةرحو ضغالف؛

 ب و
 هال دلا زكا امردص هنفانلا

 نايس بلا هز ازبال قيلطدبجوو؛
 دم تنتبم .٠0 ةهئاهمىمالرقفلالمالؤيازب

 ظ ا:ربكالو 0 ]
 الإ ىشب هيدلابدلا ةرشرادوع. ظ

 ةعششد نسلق انوياهلالو
 ُ " / هع ترد *ازهاج قلخلا ةيارزز ىلع صيرح“«

 ٍ ] ناب م ظ

 | ؛ ةفالخ بوئدسا لوسرء انك 2 ظ
 ا ا ْ

7 00 



 ل

 ظ 5 انقل ماما فاما مجدا

 درتويددلالضف تكالذؤ؛

00 
 ءادع نمر الر "١ كلتباوازملا هلا ف اخ غلا 7

 د ملام :لعاس واندلا كلمدقو؛

 ا
 اوهانهل ركل ا ىعديب نيف «- ١
 0 ؛هكتسحا ءروقول صوب
 ' ١ «نبنعال ةفلخ ظ : : !تنامل 56

 قيامة قلاع دبزكامو»
 أ هل ثإب رابسلل قش ال4

 (نومأ ا ظ

 .ربس هتك نمؤ درج اره مولع“

 يراه اوما ار تانو؛ 7
 ن هم وحلاو سيطولا ىج اذاء :

 ؛ةظيفحوزال م موزاسنل نما
 را نق قف ىلا نامجتن ]كو ماع

 0 و هيدا

 ] ْ ١ 1 / هيو
 اريساىدب ىف ىدصل ىديا 0 يع ا

 1 1 «اوُوحا زا ىلع سرافاكامو“

 ! ا 0 ل
 ملا رصرصا ذا غراص .٠ .15وم عارم ناصح

 عم 7. ”مرسعاذام عب ىدي نمإ كامو«



 هيل 4:

 ناطسجمو نيعنلاتعازلا ١
 كلام صلخج مالا يشل“ 0 ظ بص

 ظ وكلا هي طاحازقو اره ةيرغا
 مون جلاش نس نات يالا

 ار لاجل لاوحا قمت راعموه 0 ربخدلو ام 6

 ذا مايشو زا كول ظ
30 0 0 107 

 ؛روكد هلاهنمراط رالتلاربش
 هدد قبر يح ند ريحو كاب را

 رشنلاالواموينبعشبلا اهيسلواطامو/
 ,ءاهيل وحئاط ةيكنانوكا4ب 1

 ش |

 ءاععئزلا بانجلا ا و 00

 رح الو هيرل نكي لبوا
 اندنع نيج نيبام ناتشو: ا

 نجاهل فلاذو كيلا :
 (ىالا باها ربسلا ىعابل تنحي 0

 ظ لويد دجال فيك سانت
 ؛بكي انفي هسفن فلم وهلا

 نابلورهيتادنع ىواستب قدصب
 اىساو لضعلاو روجلا مانمَيمليِف

 نرصلاومدزو 2

 1 امهر اممتيرفز!اضاير قتلو



 نا

 نا هوس 6 زلااذبحابو ىارملا ذبحايف

001 
 «الشش تقص نادلخلا ناشجلامو 4 1
 2 هيقانمرمذف رواتب بوقت
 ! 5 ويح ذاب و ساكحاذسحاش(

 ,ةفرتاينغالوال اهي لوغ الف
 لحام س يلو درب اهي نشيلو«: . -

 مدادرماع اوفا
 1 وهذ“

 اننوم كح او ا ةيزعم عارم
 (مبمصعاهيلانإلو تداهمضامو١ ١

 ا! فىئداحا رحال فز ايناشنالو#
 لاح نحقل ايهحلت الو اهلاحابا

 ءاينان ةحئلرادإلا تل ولق؛

 ظ والا عولكالفإلا نع تن
 ٠ رايي نينرترل ا مالصإلا ترفشولوا
 الس تعا قو ناوصلابوصنعاوشاطاللا

 يلوم ميئار مادبا فب
 روز مهلريسو لصف مهلدصمف

 اوزلسل 0 ئذلا 5 لك ماعلا“
 هوب ٠ خ4 زود هل ثيح

0 
 /تونةمؤ الو ايندل اف تيغال د“
 14 ١ : هروب هظحأهررشش نملجر ىوس

00 



 * .: يزاول هوا هن +

 م

 سساخ و ئالواشرل !ةريستخإل و ؛
 ل ظ

 : تامل رمزا ذا
 رحال و فوخالا م 7
 ار 0 0

 هيلع دااربموئقسنلالو

 1 ادم. دن سويصا

 ظ ميسو

 رس فوده نانو ] > نما

 ظ ا :
 القأ تكلا 56

 ءاتريغ ىالا هللا بولاق ف4 0
 0 ا و /

 .هاوهلوت رؤمهحادقا م هلي
 32 ركن رهلالو فرعها

 وهجر نبا نور يدالف ىزابح
 يطلب مهلامو رك ميلا

 ظ 2 هامل اب فلات قرب مهبراطبف

 (رازهل عل سد عر )
 يرساد دج مسرور 0

 ْ انعم كيا وحس مهب نظن
 < ؛احذلاب مالا فرو مفتت 15

 اركو هل ىردي سيل نم ركحبا م اذا

 ٌْ هنو بكب ذهل بواج#» '



 مآ
 (ترتذاأ همار الزعم لربستو ؛ ضار دكا وبملت» يل

 : 'ش

ل ك
 ١ اقم فش تاما 5 7 هنود ظ 2 دل هجن اا 

 . ' او ع وو 4 : 0 لاو تالا عاتب هوك

 تعادل 5 3 ظ 6 بانقارلالو ديزانقاعاف“ سَ 5 0 لاو بابل اهلا دش 4
5 

 0 قرب سال لولا جفو
 طفنعسنوب 20

 ةنيوملال

 ظ 78 : انزع انع هدا ىزج# . ؛رلفولاانلو مغ اساكانل تامازا ْ ؛ًاعياءانضابايىرنعلاو اندلاذخ-؛ | ليسا ىريضيكت 0 مخ قواتنا ظ 00
 رجلا وه هسمرجال ايدام اهدي

 ىالوما



 تسستسسسسسس77:17 ٠

 م66

 فينا ناين وعقل لوو

 (ع اءقراؤوانخلا ىف
 3 0-55 ل 1 عام

 2 ذانؤابصخم هفته
 ايفشاو كلابزيم وا ضالومألا
 هرامضمؤلاودجل جاتحكنميؤلا

 نر نوكاكاد ف(
1 00 

 ةاتنابعملا اريكثعمأيانل اكينملا
 ا : تاو .رعز هفرطي سيل نماصح انلف

 رو افا هز ٠

 2 ةاسرلاق 520000
6 
 (هرماإ 0

 املقلا دعاس نملالا ىرب سيلف؛

 ظ (ىزلاب داج نملاركشاولمتاذالا؛
 عحس انمح هاعن نمو انا دم (

 <( رمريحىرولا ر يجو ءاولضو# :
 وذ ملوذمقلخلا تارش عورو؛ ٠

 ظ .٠ «تلفئاقلاقام هدئاةزلض هيلغ «
 هرسيلاوزمئلاو دعتسلا ءاج دوعسما

 بيب عمال ةقوسلوملا ةكرابملا ةديصتلا تاتناأ
 ادع ليدي زيمالا اكو نشلا ابيجلاو ىلعلا



 تت هيي د ا ع لي نيل دودج رسوم يتمم .ةهوويج - رع ا

 مع

 وصلا ا

 هج ب سد هي حا 0

 دو يدسا#

 نوب ك0:

 ١6م

 هلا نيل لكيلا قيس نيردلفلا 1
 221 بانل اخ ك رابلا تيم, كل اهدنا

 .ه لكلا دس ارواج كاكا
 :توئاغو نيتئامو فلا“
0 
6 

 ٍ 7 , ل

2 
 قيقا

186 

 كندي 1 ١ ٍلصو املا دجله 1
 مطعما دفع صو هاو درج انالوضو؛

 ةمرلماناما امالل ةبئاولا ةيمزمملا ةدبصقلا«ذدف
 قاتلا نت مؤ ةيعاوللا خشب مص انل!بطقلا

 ايجشو هور قالوه . نم كعلم تراي
 ؛ا سلا موجغلاب تشد زمام. 6“. اًرتسطد كصو هلآىاعو
 ؟احرلا اهيانبا نعت هذ ؛ .ع' اًماؤا: نيضؤملاراحراب
 افهم ك يالَبنم .. اًنذعإ نيلسلابافؤراب
 2 ةامطللاوئاصولاةفطلا نك نجل هربا قيطلاب
 ظ | يفرون اير فاح « الوافد علا ىلا
 اقبل وانعلاو كاملا لاف 0 لولو زعلاوذ كلبا
 1 ةاوتيسا نو نكن علا ةحّولاب كل



 5 -5 تصموروب اا ع

 5 موس د هلا 71 ل

 “اناف كاؤسملا نكنجل ظ

١ 

 ك0 لا

 ةاوب ولعن إو كاوس نم «
 ةانشلاقحب هب عابضل « انلككاوسملا ككتنا
 اَبولا ازعلرورشلا لاو . عش نم كيلااناجلرف
 اتئيلاووهلا جر ةكصدأب + تقرسنإلا را صدال ارقي
 افلا نيكرشلاب نوكنىأ ٠ اهبرسىراصنلا ملا هزجاو
 . ,ةاضشلاكنفوجاَءابهشاو ٠ .انعيسانل اكريامرسانلا سا
 ةالسملا رتساو باطقلا ظع 6 راططانوككليلاا ددمرق

 داطعلا هنمضيغبال نماضو ٠ ًالاطئاسولاانع تشالتو
 ًااعزلا اًثمواطعلا هدم ناسفحالاو وهعلاوز نيحرلا وجر

 تلا ببجاألا البو ؛« باللالااي ةيذاثاام
0 

 اانعلا لازوىجرملا صح ٠ ىنثعارقالا اب ل ذاماك

 اَتااوزوكرإل دوو « تفوفواكبيسلا للف
 دانغلا كيدي كو ٍلؤُس نور , ىطعتو كيللابس مرت تسل

 اوربا كلذ دارا متيَف كل ع ننم ٌةضاَحِوادرباَنَليَع
 ايلا مالظلا مسيح عع < ع اهيكانولا ومفسلاءاضت

 | ءاتصئشلا اير ةتعافشل 6« كمووسانر كليلا فشلاو 0

 ًالينالا هداج زول نم 4 اياَربلا مامإ غطسلاز حا

 ةاننتقنالا هيىدتقلاوره « اطلابيطلاو ىركلا لوسيا
 ةازجعلالا هبىتيلل تهم «٠ ٍدامِدَتلا ةىغن هدا

 اولا هيدي مهلا و عوف 4 لا ميفشلاو ورحل ماغلاوذ ا.
 ”تللا زعياَس دنع فئاح المو ثيغم هلال نم ثونع

 ”اظعلاوإ كتمصَح نم كلامك لا عان]إسلارخاجلذلا ل وأ

 اكحلو :!بيثالا:هبام“ ء و ترسشبنمرب ذل اريشبلا
 اَونَسْلا هب تناك م دو حل ادماحلاواعحرلا فوؤزلا



0 

 ةارضلادب تعقد نمريح « لصق ئاسل الطفل قيرل
 اايرتالاو ثونسحملا ةانضو 6 اوسجربو ىيسلاىتحديف
 اؤنشمالا هيب وحال + نيصحوملوئاحانلخمدق
 | 2 ةاراتم ف انناو ك امج « انش اف ار ايانحاف
 ١ ةاقووةنج كحرمزوئس ؟ نكالو ؟ابولاانب طاحازق

 7 ةافروهو كازبدوعتف « انهِش كنحرمةزش مكاو
 2 ًةلودملاايبوشتالة حرف ( تراعئلجرع ةحزدوحكلو
 | ةاناراَعوعككساام دعب. « تانك حرم ةبركمكاو

 ذايحاَكلاجَوساَنلاَم © .ٌمفاروانرجيساكبانرجاف 27
 القلاع تكلشرقوُت 6 وعلا كتما "ابو فيداح
 ااَضراَو انملا كلير ن مدلل < . مهشت عفش |و عيفشل ارعنتنما
 . اانا كيلا اهلفاهلمم : 6 ٠ مف ءاسناو ةفاكرداف
 ااسانااهفاش كلريغ َنوَج ٠ . رين ةابصعلا كتمازخ
 ايلا ةعشسر وجلال نم . .٠ اًيانكرمت كاوس نعملاو
 ١ اةاشتام|عءافو تعفشن ا. ٠ بف كيوضرم تاير نا
 اذجلا كنماازجلانوكينا ٠ اع وأنوغجرق بنيزلابنح
 | الزجل كلمناسحإلاالا سيل « نسحاف ماسلا انتروعتا
 |  اوشلااهبرقبوساؤللل « .ىلاعتن اق هلال انعمسرق
 واول تسل ملف اذا « لقف كوصغ نافرزنادعب

 اواسكلا دازك انيابصع عم .« ..اكسمااربت نانا مجمل ظ
 0 رةاجتلا كيلاولَو فرسم ٠١ دبع علا ىف شن نعطشا
 ( 2 اةاصتسي ِهَبأ] مالو مكمل الفك اوس الم هلام
 | نفل هريس كل. .٠ (معاتور هذ انعم زق
 | 0 ”.اىسلان وركن نازش قباسش .( 20

 قيس



 اج 2
 5 9 “- >2 بسم

1 
 2 3و 3

: 
 ريغ 24

 5-3 ا
0 5 3 

 1 لري للادسل ما 1ك :

 . 000 1 ب
 يل ما ا لإ ,

 5: ذل 5 ١ للارارخس مآل م
4 

 2 ١
 اي 4

4 

 ا فرو ا ماا ف 0 :؛ '

 ' راَمفل رك هانعع تكف لاو بضع بى تقبس
 ,ءابسذالا ىرباجلابامل ؛ ىحلوملا4 تطسبنا كازلف
 . راهلاوضيرتلا قكيناك ؛ ىدلكت رصتخاو تيداتول
 ذاكبلاو هحايص نوكينا , هنمنسج خرصلا نادئي
 ,اانبلا ٌدهينا كالولداك ؛ فمفطلاي ايفل ثاغلا
 "اهيناؤخساامنوذاهلام ٠ ةالصيركلا ؤطصملاواعو
 رانثو ةطرم د تّرشنا ؛ امٌبيِطكرابم مالسو
 ؛اتبشنلاو ةارؤلاْمُهَف ٠ باو ماركلا هبصصإلعو
 ءايلوالاو 'ايلعلا مشو ٠ ريم الت نمإجرلاعو

 1 ااطِغيانيلعأ ين نوحي هكضا ةحر مهم اجبانيلعو ٠٠
 .٠  ةالولاانلع مهلو َهَراَج : ىمحيزاجلا ور بجسمهف

 'ءايبلاو ”اًنَسلاو اًنَسلاوزَجْلا كلف ٠ ريع خاو صراو طعاو جبير 1

  نيكابولا ةيزهلا اتش 0
 نورك سحو هللا دمك“

5 

 ١ لاق هنبلملامت هللا هىت/ىداشلامامزلل تايلالاءزمل ءدحو ةدئرهملا .

 ظ كيبل راعو مانملاؤ لج, ىلع ف وف هنم ضنك ر صم ةأبو علو

 طوقُسلا تراقمنعورلج م كب اىئْش هسارععرسل

 طوزشلاقفوولعاًثدبعو < ؛هباَّمَماناجرلاو مف
 طوشلاب اًنعةارمالا مزح « امتلاك سامان شرولا هن ماي

 طولا مرق تيحبامزنم « الملاذ! رك نمانغ
 طوّش ىدنعالورولاك نو « اًتباث صنا كيطىباجئزف
 طمشاا]ضواةظحرءىذلاولع ٠ ادب ا لسو برابرصو

 رضنلا سابعلاوبا كوخا لاّقذ تدا نم هل تلق ىنع كس ش

 .ىوننا ؛إدولا نم ىلش او هدن !ىنجيذ اهتارفف مالسلا هيلع
 ٠ العنامانو ىرول رفا باك س دع

 نين ميظسو لاى ميل ارش
 كى ريحا وخعلا ىلا ونكلا

 ما مللت



5 
/ 

 3 | ٠

 م : 1 غ 1 0 1 6 ا

 1 5 59 ند 5 --افسنع أ اتي نيو ,ههنلد ماش ايفل 3 ١
 ٠ ا 7 ض 0

 ةازا انا نسج خا هيت 0 16 +
 اه نكس ءاهحم اليخ هلا ١ ْ هاابز .هيرعل جلا ١

0 ١ 0 5 2 3 
١ 

 رس عا قلم / انه 5: 1 ُُ ': لتو
- 4 ّ ْ 

 جي 1 ب نم مع

5 

+ ١ 
 تأ 71 © مز"

© 
, 

5 
1 4 . 1 / 8 0 0 

 !اهنل ثنا هين :كنإل 5 72 : 2 كما نايبم | ادم 1 ا

  117 0 * 1ا ا ١ ّ

 هلاهلو تالا بنيت هل ١" هديا همام اه مهمة
 سبل ١ مل يح ا ا

8 
 نيبأو +. هناا تر اليمن ةليصنا دوي هبط عامل ا

٠ 

 م 0 5 00 0

 هينا 117 ل همة" نا هاف مام م
: 

 سرك * و  2 707مهر دعيحا اي 0-2 ا
 ياددصت ب * 1 3 2 06 أ ابديسمب#

: 
 ٍ كك ره هلي حسع كوب

 هولي جل طيش ند 1 اذ تدضنج هينا هه كلل
  1 1أ | 1 .

 كي ا ربل | دف ني ش
 م 1 ادد نمح - عم 0 َآ ١ 8

 خبه ده ذاك ها : اة رح 6 همبصيا ًايمدعمس) ماازل ش دع هاف كر ا ا ارك 0
1 . - 0 

 مج
 ال

0 

  7هس به 0 أه 1

 "ل 4-0 ا

٠ 
 000 ا انكر ليلا حرا سَ كب + كي










