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 3 هيافع ةيفاكص 0

 هرمام ةعبطم هيكرتو هب رع لئاسرو بتك ورندنلكشت تيادب كزت“ رش
 دج ا هل ىك يغيدنلوا سنن هلئاعف نوهاو 2 تياغ قرهلوا ىتاموبطم

 نيدلاو ةلملا ةرغنيققحلا ةودق جد ىسهب رق ةنسرب زويجوا كيب وبشا
 ىغيدلوا شتا فيلأت ندفرص لع كني راترضح ىناجنز ماها

 ٌدمالع قردلوا جرش كلاصن عفانم باتك مان (ىرعلا

 كنب راهدركفيلأت كنب راترضح (ىتازاتفت نيدلا دش )

 هدراكاكح ىسهبعُد ىجنر بونلوا قفوم هنعبط
 رافاعص ىسهبعش ىحيكياو ىلورمون (9)

 ىلورمون ( 58) هدنسوش راج
 | تخورف هدرا اكد

 ردمهدقغل وا



 نايبلا ناين كاحب ربخ ىباو + ماكالا نم مالكلا ضاي رىف جرح رهز ىورانا

 | ىلع بجاولانه ناك امل لوقاف * دوبعملا كلما نوعب دوصقملاف عرشانا اهف .
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 1 ةدورق ل ا

1 00 
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 . 1 0 معغا : ْ رسب دج 7 2-77 0-6 5 8

 27 م ننال( ١ 6 9 فراس عك

 *© محرلانج-رلا هللا مسب

 فدارتو * ةرهاظلا ةرخازلا هتاممثر "اوت ىلع هناحس دّيلادج- + مالقالا نانساو

 لإ فرثأ نم + ثوعبلا دمت هين ىلع ةولصلا مث + ةرهاظتملا ةرفاوتملا هنالآ
 || لوقعيف + دعب و + مالسالاةمزاو مالعالا هما هباعحاو هلآىلعو + مانالا ميثارج

 "* هلاوحأ ةرغ هللا ضب * ىتازاتفتلا ىذاقلا رع نيدوعس * ىغلا هللا ىلا ريقفلا
 ا( | ااذلا مآقألا هنص ىذلافي رصتلا ريصتخم ثيأرامل » هلامآ ناضغاقزواو
 |١0 لاعت هللاةجرر قاحنزلا نيدلاو ةلملا ةرغ * نيققحملا ةودق لماكلا لماعلا

 00 ةفيطل . دعاوق ىلع ىوتحن و * ةفي رش ثحابم ىلع ىوطنب ارصتخم هيلع
 |١" ىتاعلا هجو نع فشكي و هباعص ظفللا نم ليزر احرمش هل حرمشا نا ىلهخس
 : . هيلا افيضم هضم اح ند 0 قاح رس 3 رك سإ و هضماوغن 0 6-52 و * هناعن

 00 || 00 رصاتلا ىرظنو رئاثلا ىركفةيلعّدعام ةقيطل ٌكاوزو شن رمشّشا وف
 ' امالوأ هناف ةئيسلا ةنسملاب أردي نا ىتذع ىلع هيف علطا نموجرملاو + رداقلا

 ١" عى هتآرق .طمرصتخلا اذهىف ارصتخم فيصرلاو بيتَرلا بلاقىف هتغرفآ
 ١ ا * ىكوهيلع لكوتنم بسح وهو * ئلزااةيلاو ةناعتسالا هللا نهو في رصتلا

 3 روصتيناو هباطىف ةريصب ىلع نوكيلالوا *ىثلاثالذ روصتنا *ىشل بلاط لك

 10 هيلع هللادجر فتصملاادب + بلطلا ىف عو رشلا ىلع لءاملا ببسلا وه هنال هتاف

 | ادسأ ىوغالا هانعل اضرعتم هنادلاف نعش هجو ىلع في رصنلا تي رعت
 | ليعف وهو( في رصتلانا معا )ماعلا باطملااب ابطا لاف نيينعملا نيب ةبسانملا
 | يع ىا ”ىثلا تفرص لوقت(رييغتلا ةغللاف )ريثكتلاو ةغلابلل فرمضلا نم

 ظاقلالا ةغااوبرعلا ةغلعضاو هلعضوام وهو ىوغلنيينعم في سصتلل نا ىنعي

1 

 | #ةعوضوملا# 0300



 وغلوا ىجل اهلصاو مالكلاب مهلاذا ىغل ىغلي رسكلاب ىغلنمىناعلل ةعوضوللا |
 هذه لهادل هعضوام وهو ىعانصو ىرب و ةرب لثم ىتل اهعجبو ضوع ءاتلاو ّْ 37 ١

 نم لصاخلا علا ىهو داصلا سمكب( ةعانصلا ىفو) هلوقب راشا هيلا و هع لاا
 حالطصالا ىف في رصتلاىا في رصنلا ةعانصانهف دا ن لمعلا ىلعز كا | 0

 انهه دارملاو ءىش هيلع ىدبام لصالاو هرييغت ىا ( دحاولا لصآلا لي وجل
 | اهل ضرعت ىتلا تاّئيهلا رابتعاب ماكلا ىهو غيصو ةينباىا( ةلثماىلا ) ردصملا

 اهي هرخأتو ضعب ىلع فورأا ضعب ميدقتو تانكسلاو تاكرللانه 7

 ( ناعمل )تاقتشملا نمامه وو ب رضي ب رضك تائيهلا فالتخاب ( هلت |١١)
 دارباموهو لوعفملا ىنعمىلا لّقن ةيانعلا نم ىعمردصم لصالا ىف وهو ىنعم عجم ' ١

 ١ لوضخ لج الة ةاتحم ةلشاىا ردصملاى١لصالالي وحن في ضنا ل
 ةلثمالا هذهب ىا( ابمالا ) ىناعملا كلت لصحتال ىأ(نصحتالةدوصتل 01

 || دحاولا لصالا وه برضلا الهيلا جاتحمإعلا اذهنا ىلع هش مالكلا اذهىفو | 0
 ا|فرضلا نم دوصتملا ىعملا"ليضحتل امهريغو. تارمطي و برسل ىلإ ٠00

 || حالطصالاىف في رضتلاوه اهعريغوا .لاخلاوا ىضصاملا نامزلاف ثداطا |

 ب

 رر

 0 1771771 يت 2 مخ دج 017177777 نإ 77771711 7737721237: ةلطال“

 : تتاح جحش حو - : "يسخن اوس[ نستنتج يو و م حس بح يو فيض الور لا رب كارو

 وه ىذلا تفي زصتلا اعريغ انهه في رصتلا:دارملاو ةرهاظ امهنيب 000 0
 | لقنلا نعم نم لي وحلا ىف امل ريبغتلا ىلع لي وتلا راتخاو ةيشالا لاوحا ةفرعم ||

 || حاحتلا ف لاقو هرخآ عضوم ىلا عضومنم ”ىنثلا لقنلي وحلا برغلا ىف لاق |١
 ]| هنمقت اضيا لوحو لوحتت هلوح رخآ عضوم ىلا عضومنم لاقتنا لي وحلا | ا
 وهف * الوح اهنع نوغبال * ىلاعت هللا لاق لوكا هنم مسالاو ىدعتالو ىدعت | ُ

 ب رضي و ب رض ىلا برضلا فورح لقنت :كنا ىنيالو ريبغتلا نم صخلأ '
 || هناللي وكلابّدغل في رصتلا سسفبنا زوجالو ريغتلا نم ىلوا نوكيف امهريغو
 || 'لي وهلا ليق ) عب رالا للعلا ىلع لشي في رصنلا مث في رصنلا نه صخا
 || ةدام اوه دحاولا لصالاو لولا وهو لعافلا ىلع مازتلالاب لدتو ةروصلاوه '

 || تلق هريغ ما عضاولاوه لولا لبق ناف )ةياغلا ىه ةدوصتلا قناعلالوصحو || ٠١
 | قيتملا ف هنكلذملكلا تفرص فرعلاىف لاب كلذل لص: نملك هنارهاظلا || ٠
 | لصالا لوح هنا انلقامتاوةلثما ىلا دحاولالصالا لوحىنلاهنال عضاولاوه | '

 ةعوضوم ةغبص ةلثمالا نمالك لعجي لو هنم ةلثمالا قتشا ىئاةلثما ىلا دحا ولا |١
 دحاولا“لصآلا راتخاو طبضلا ىلا :برقاو ةنسائملاف لخدا اذه نل
 | لعفلا نم اقتشم ردصلا نولمحي نييفوكلا نافنيبهذملا ىلعاذه مصيل“ر دش

 | لالعاب لعي ردصملا نا مول الدتساىف ةدمعلاو لعفلا ون مهدنع دحاولا ل
 2-- 5 بوكت ا وح 2 010 تا وو



 "3 | 1 واط رادعددق 0 لالعالا ف دعم رو السار ريل لطللا

 1 ا لالع الا ىف هتيعرف ْض ممزاي ال هناي باوااو هتلاص | ىلع لدن هني رادموالج و لجو

لالعالا ىف دعل عورف دعلو دعذو دعأ وحن نا ا” قاقتشالاىف هدنع رق
 [؟ نبل ةنآ عم

 ]| لالعا نوك ىنانبال ردضملا سفننع قاقت_ثالاىف لغفلا ريخأتو هنم قتسشمم

 11| رادصملا ردصملاب اندارم نا معاو * لمآتف لعفلا لالغانع ارخأتم ردصملا

 ]| دك نحتلقناف ) هانعموهفورخ هايا هتقفاومل هنم قتشمهيف در زملا نال درا
 ورم الاكل غفلا نماقتشم ةلثمالا ضعب

تلق اهوحنولوعفملا ساو لعافلا مسا
 0 | عجم 

 لاثينا زوجي و ةطساوالب وا ةطساواما هنم قتشم لكلاو ردصملا ىلا عيملا

ا نم معا وكل دحاولا لصالا راتخا
 ٍإ 21 مننالا لي وك لّوشيف هريغو ردصمل

 2 ||| ريتخا مل ليقناف ) برقا اذهو كلذ وحنو بوسنملاو رغصملاو عومجلاو ىئتثملا
 !؟عافرصت علا اذههف نالانلق ) هانعمب هنا عم فرصلا ىلع في رصتلا

 "1| دوصقلاىلا عجرن نا ناوا اذهو ريثكتلاو ةغلابملا ىلع لدي ظفلر يتخاذ ةريثك

 2-2 | قش قتشاامؤ ل ءفلا نم هثد ' ناك املو فرحو لعفو م نا لوقف

 2|[ ءافلا سكب ( لعفلا مث ) لاقف ماسقالانم هلام ىلإ ههسمت ناب ىف عرش هنم
 , ش (ىغابراماو ىتالثاما ) لعفب لعف ردضقف محهلاب اماو ةصوصخم ةملكل معا ا

 ىتلآثلاو ىنالثلا لوالاذ ةعب راوا ةثلث ةيلصالا هفورخ نوكتنانم ولكل هنال

 || ىلع ةظفاسحللو ءارقتسالاو عبتتلا ةداهشب ىتانثلا الو ىساخخلا هنم نبي ملذا ىعاب رلا
 ]| هيلا قرطتام لوبق نع ىفعضلا ىلا ىئانثلاو لقثلا ىلا ىساجل ١ ىدؤيالثل ل ادتعالا

 001 ةتفتىلا”ىثلا ميسقتاذهلاقيال) لعافلاو نامزلاو ثدحلا ىلع هتلالدل مسالا نم

 نافقيابرلاو ىثالثلا نم معا ةعستلا دروموه ىذلا لعفلا لوقنانال ) هريغىلاو
 عيجج اذكه و ةعبراوا فرحا ةثلث ىلعهن وك ىلا رظذ ريغنم لعفلا قلظم ه.دارملا

 71 موهفم هيلع قدضامال لعفلا موهفم وه ةعسقلادورومنا كلذ قيقحتو ناوستنلا

 7|| موهفم هيلع قدصام ىعابراماو ىتالث اما لعف لك انلوق ىف هيلع موكحم اولعفلا

 ]|| ىثالثلا نم ىا ( امهنم دحاو لكو ) ةجتتلا مزلي الف هموهفم سفنال لعفلا
 ]|| هفورح ىلع ابقاب نوكي نا اما ولم ال هنال ( هيف دب نعوا درحت اما ) ىابرلاو
 هذهنمىا (اهنم دحاو لكو ) هيف ديزملا ىناثلاو درحملا لوالا الوا ةيلصالا

 _ ةزممل او ةلعلا فورح نع هلوصا ت ل ا 2

 م سسللاو و

 ةترااطح مسالا ىف ىباجلا| عنمب ملو تاريغتلا نم
 م | لقثا هنوكل هتترزع لعفلا

 ]| نومقلا دروغ ىابراهاو ىثالثاما لعف لكو لعف ةعسقلا دوروم نال هريغ ىلاو

 ' ]| هسقن ىلا ءىشلإ اهسعت ىعابرلاو ىثالثلا ىلا هيسقت ناكام اياو امه دحا اضيا



 ا دعو سل م ةائمالاو ةنامم ماسقالا تراصف ملاسريغفالاو ماسف

 ف - --- ىأ د هلو 6 سوسوت سوسو كل ١ َ 1

 : الح 1 فيرعضتلا د فدح ت 8 تيدشند 3 3 0

 1 1 8 00 لاثماو 07-0 لق ا فيعضتلا 3 3 2

 ا ل 1 1 ما ْق رو ف 0 م ةلع فرح ةيهتلا ف ورح ا

 : 0 قاملالل 0 0 لا كازلأ دكا نار

 || لعتلا نعماببف لكلا نال ىنعم لاعفالا عا هنال ماللاونيعلاو ءاغلا وه نايملاْنا 1

 |١ نم هيفا وريصو قالخ ليشسرخآ عع 0 ىحلو هيف لعج نم قيلاوهو | 1

 1 كنا لا نع هدر لس الا ىف ؟ىرخلا زاكلا مث قلملاو طسولاوةفشلا فورح 1 ٠

 1 صعب ىو ( درخلا قالدتلا اماد)ناََو دقة ني ترس .ايجوكو

 ىلع هيضام نو نا ٠ ولخالو لكل لاك لاثم ندا هيفاثيو ماسلا 2 1

 || نوكمال ءافلانال اهموعضم لمفوا نيعلا روسكم لعفوا نيعلا حوتفم لعف نزو ١

 0 ا 0 ماللا و 00 :رك اسلانع ادتالا مهر ميلا ْ ٍ

 نفاخ 1 و مضلا ا عتق: تاكد و نبرتضو تبرط 5
 || برضل لصالا نع لازف نيغلا نوكس عم اهرسكو ءاقلا مت دهشو مث وحن |

 ١ نيعلان وكس عم ءافلا سمك تاغل عيرا هيفونيعلا سسكب لغف لضالاو فلنا نم ١

 ا را ع 00 0 لكلا 2 هيلا مو 2

 2 نيعلا صن لعن وا لعف 0 نيعلا حوض

 ضرالا ثيغلا رصنو ها ىأ 0ص لاعب ننعلا مضلاثم ( صن ر نا"

 هقزرب نأ ىا* هللا هرمصنب نأ نا نظي ناك نه * ىلاعت هلوققةدبعوا لاق 4

 0 ىلاذك الس برضو ابش راس 0 || برضو هريغو طوسلاب هيرض لاقب نيعلا سسك لاش. ( برضي برضو
 5 ا هلا ع اب نيعلا عسا

 ا ب



 7 1 فورح نافنيعلا ةحف قلما فورح مواقيل اذه طيراشاو ( قلخا قورح

 ةيشاامو“ ىحين ءاجوتحنب تحن و لخ دي لخخ د لثم هانركذام لكشيالو ف ورمحا لقثا
 ىلع هى هنا ل وقنانالن يعلا محب لعفن ىلعءىحت مل ا ورح همال وا ةئيعام كلذ
 يجولذا هناال محعلاب لعفي ىلع نوكيال طربشلا ىننا 00 ذا لعفب

 | ليرشلا دوجو نم مزايال ذا محلب لعش 3 ناد نأ ب2 طرشلا اذه

 7 لونا ءاهلاو ةزمهلا ةتس)قلحلا فورحىا ( ىهو ) طو ةرجتملا دوو

 أرنا دس لأس وحن ) ناتمجعملا ( ءاملتاو نيغلاو ) نانلمهملا
 ةرمهلا حرت ن ء«ىلعا اهجر نال ءاهلا مث قلخلا .ىصقا اهجرم نال هزمهلا

 م ىلع ءاج ىبأي ىبا ناب اضاّرتعا رعشتسا مث تبديربلا اذه ىلع قاو و

 رسايل فلاخم ىا ( ذاش ىبأيىباو ) هلوقب باجاو طرشلا ءافتنا عم محلب
 0 مالكلا ممدفا ىف دراووهو اذاث نوكي فيك ليقنافاضقن دري الفن دعي ال

 0 0 مالكىفهعوةوىفان.الاذاشهنوكتلق ) * هرو : مترناالا هللا ىبأيو * ىلاعت

 | فلاخم مسقولامعتسالا ن ايا تلا يقرا هثلث ىلعذاشلا اولاق مهنال

 هو لامعتسالاو سايقلل فلاخم مسقو نالويقم امهالكو سايقلا نود لاممتسالل
 ا ورح سيفالاا قلح فرح همال ىبأ ايىبان الاقي الدود

 | ذم نكل قلطلا فورح نماهذاانلسنلوقلللا ف ورح نماهثا م :اللوقنانال

 ئ 000 !ىلع فوقومفلالادوجونالرودلاموزالاهلجال 0

 م !فقوتلرودلا مزااهببس محفل ناكولف اهلبقام حاتفناو اهكرحتل اهلا تبلق

 1 ف فلالا فنصملاركذيملاذهلو لصالاىف نيعلاح وتفم 0

 7 | فيحداي هضرغوواولاوا ءايلا نم ةبلقنمالا انههن وكي الىه ذا قلخلا فورح

 ل 0 قس قيورسكلا ميصقلاوماعىب ةغلف محار ىلآب ىلقاماوهلجال نيعلا حقت
 َ | ووسااعلا م ةحفم .هوبلتق ى الا ىف تيبلا ربك 4 0 لم ىنبةغل

 ظ 7 - 00 رسدكب تءاج 0
 لضفاماو اهتاوخاو سيب سيو عرب عرووش رب ثيرووج لسملا ف زكو مني علو
 000 رباغلا ف اهعو ىضاملا ف نيعلا رسكب تومتيمو لضفن

 | ا الا ع ناينللا 0 يللا 2

 7 ناكناو #
 ا ل ير عد



 و نع م 0 دل 0 نزو(ىلع. ديطالا نو كك ٠ ١

 ا ف ةمزاللا تافصال عوض ونبابلا اذهنال(هلا وها ةيع ا

 0 نعد تسانتل ةياعر نيفشلا مامخت اب الا نصفال 0 عراش :

 ناو واه داو 0 هاومركلاو نساك عيابطا !لاغفان . نا 5 ا ا

 ةركلءايلاتفذغل رادلا كب تبحر لصالاو رادلا كتبحروهلوقذشو امز 1

 نيعلا نوكسو نيماللاو ءافلا مهني ( للعفوهف درجيا ىعاب رلااماو) لامعتسالا . ١

 ايار دوج رخد ) هروداذا "ىثلانالفحرحد لاقب ( جرحدي جرخ دك) | ا

 ىلوالاماللا 2 ..كمب الف نيحوتفمالا هرخآو هلوا نوكيال ى طاخلا لعفلا نال |

 نو :ينلن ةحفلاب اهؤكرف اتجرحدو تجرح دوك ىف نينكاسلا ءاقتلال | 0

 0 هب قحيو ةدحاو ةكىف ةنلاوتم تاكرح عبرا مالكلا ىف سيل هنال نيعلا ا ٠

 آماو) نيردصملا دانا قاملالا ل لدوافيرشو كوهرو رطسو بيلو بروج | | |

 وأ نااوا لوا و فرحاما كازا نال 'ءانش ماسقا ةثلَُث ىلع وهف هق 3 يدا قالت |

 نونا د[ ىلا فور ح1 نازعا و لصاالا ىلع عرفلا# ةيزم ةنزلاىف مزلي الثا ةثلث أ ْ

 ىا امهيف دازب هناذ فيعصتلاو قال الاىالا  اهيلوقلأس 9 فورج نمالا ا

 (قرحا ةسبرا ىلع هيضامناك ام) ةثلث |ماسقالا نب(لوالا) مسقلاناكفرح
 هل رمهل اًةداي زر ( لعفاك) با رباتثلثلعوهوادحاوظرحد ئ
 قئشاام ىلا | ايوسلعه* ىش !ةرووساو رك اوبل يدوم وأمل

 1 انكعصا هنموةدغاذ راص اذا لادلا ديدشش ريعبلا دغا و

 133519517707130 ل7117 1537 7 7 تن ةططت ةنات نق 11355517:7711773507:55:555ل173507011751 117 7/:01775717730501773755:1[111777118 نطل ل7117

 ا هتدجاوك ةفصىلع* ىشثل ادوحولو حابص ىوذات رص ةلزنم 3

 هتلغش وم عملا يف ةداب زلاو هتمحيتلزاىاتاتكلات مع اوك ولت انوع
 1 ىذلا لقي دق هنا لعاو# عيبال عببللاهض رعىاذدي راجل عاباوجن مال ضيرعتل و هل

 بك اذ ا 0-3 ضرءاوبك اوحن كالذ وامز الريصبف لعف 1

 نيعلارب ركش 52( لعفو) انععساعفامهل ثلاث الوىنزوزلا لاق ضرع افهرهظا ىأ هضر

 11 ل والا ليس مالا وال ىلا نفل ناففلتخاو ال ٌ
 ىلوا ريخالاب ةديازلانال ةيناثلا ليقول يلخلا دنع كرحتملا نم كانتا أ
 ىوا تفوطو تلو> وحن لعفلا ىف ريشكتلل وهوهب وبيسدنع نار اجناهجول اوأ

 لصاىلا لودملا ةبسنلو باوالا تَقلْغ وحن لوعفملا وا لبالا توموحت 1
 1 ريعبلا تدلج و2 تملسل] و هت حرف وحن هد دعمال و قسفلا ىلا هتيست ىا هتدسف

 لاقنهو( الاقو ةئاقم لتاقوحن) فلالا ةدايزب (لعافو) كلذ ريغوم»
 1 كل هسيسأتوهو الات ملقا ءارج و "ا ناناكولو 0
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 ا هدف ظ
 |0001 ارحلاصلا لعفام هليحاصي امهدحا لعفب ادعاصف نينثالا نيب ن رك

 لا :و هتفعضو ه:فءاضو حت ريثكتلاىا لمف نعم نوكيوارمع ديز براض أ

 : الآ )مستلا(و) رفسو رفاسوعفد و عفاد وحن لعف ىنعم وكافعاو هللا كافاعوحن
 1 نب : رح هيف ازلا نوكيام وهو( فرحا هسه ىلع هيضام ناكام)ةثلثلا ماسقالا نم

 1 , | ةداي: 3 ( لعفت لثم ءانلا هلوا اما ) باوبا ةسج +. عومجلا و ناءون وهو

  ةلريتك وحن لف ةعواطمل وهو ( اريمكت سكت وحن ) نيعلا ريركتو
 1 , تاقاذا كناذ هلوعفع ىدعتملا لعفلا قلعت نع رثالا لوصح ةءواطملا ماتا 1

 | لعافلا ”ناجحالو يلا فاكتى ىا حن وحن فاكتلاو رسكلا هل لصاخلاف هتك |'

 ١ لعافلا ناىلع ةلالدللو ةداسو هتذكتاىا هتدسوت وك لعفلا لصاىف لوحفللاو |'
 / لعفلا لصا لوصح ىلع ةلالدلاو دوج#ا بناج ىا دج#ل ون لعفلا بناج

 | دلل ىأ ركت وحن 00 تلطللو هَغَر ج دعب ةعرج هلل سش ىأ هتعر# وحن ةره

 ا 'ردصي انوهو ( ادعابدعاب وح )فاالاو ءاثلاةداب زن (لعافتو) اريبك نوكينا
 | لا ىدعتملا لعافلانم ناكّناذ اون راضتو اب راضت وحن ادءاصف نينثا نم

  ىلعو هتعزانتو ثيدحلا هتعزان و<4 دحاو لوعفم ىلا اندعتم نوكي نيل وعفم ٠

 ْ ١ | نا عه هريغب قلعتملا لعافلا ىلا لعفلا ةمسنل لعاف عضو نال كلذو سةفاذه

 / ىلا دصق ريغنم هيف نيكرشملا ىلا هتيسنل هعضو لعافتو كلذ لعف اضياريغلا

 ٍْ . رهظا ىا لهاجت وح فلكذتلاو دعاش هتدعاب وح لعاف ةعواطملو هل قلعتام |؟

 ْ .بابلا اذهيف اك نب قرتلاو هنع فتم دا لاطاو هتسينم لاهم" |
 ظ ع : 3 فالخ ةهسفن نم را دوجحو ديرب حلا نا لعفت باب ىق هدب و

 0 ا نونلاو يل غل لعفنا لثم ه ا اماو)

 ١ ةزمهلا داي ” (ساح] 2 ار ةماطلا لان 0

 3 ول ذاحاللو عمجاذ هتعجا وحن ةعواطمل وهو )ا اماعجا عع | وحن ) :

 تاو غلاب ى كاب 5 وحن علا ف ةغلاتبملا رول ذخا ىا



 ظ هوا
 ( و ) بويعلاو ناولالاب صتخاو امزال الا نر غلاي ا ,

 | دارهو ( ضال ةجست قه ديضام نعام ) اللا ماسقلا | تلاثلاز مسقلا ([]
 ١ ءانلات نسل و: ةؤمهلا :داي ب( قمفتسا لثم) فرتكه هيف ازلا نوا . 5
 1 ثبلط لأ هم رغما وعم قفا يلدا اوهتو (اجارغتسا جب رختسا وحن ) | ا

 | لوللواوظع هتد جو ىلإ هتيظعتسإ ود ةفص ىلع *ىثلا ةلاضالو هجورخ | 3

 ١ ليقو رقتساورق وحن لعف ىنعم نوكيو : هب رجا ىلا لو<ىانيطلا رجس وحن 5 ٠
 ماللاوفلالاو ةز مها ةداب زب( لاعفاو )هسفن نم رارقلا بلطي هن اكتب لطلال هنا |[!

 (  لعومفاو )ة.ئاز هيف ةغلابملا ناالارجحا مكمك هيكحو( اراريجلا راج وح ) .
 ١ (اباشيثءا )ضرالا( تشوشعا وحن )نينيعلاىدحاو واولاو ةزمهلاة ذاب ا 1

 | ةزمهلا ةداي زب ( اذاولجا ذولجا وحن لوعفاو ) ةغلابلل وهو اهبشع رثكىا ||

 أ سسنعقا وحن ) نيماللا ىدحا ونوتلاو ةزمهلا ةداي زب ( للعفاو ) نيواولاو |[
 ١ اذكه لاف هنع ىعص الاتلأس ةديبعزب ورعوا لأق عجروفلخ ىا ( اساسنعقا 3 ٠

 | قنلسا وحن )فلالاو نونلاو ةزمهلا ةداي زب ( ىلنعفاو )ءردص رخاو هنطبمدق ١
 3 مح رحاب ناقحلم نا ريخال | ناباسبلاو ءافتلا ىلع عقوو هرهظ ىلع مانىآ ( ءاقتلسأ ءاقتلسا ظ

 1 جرحدت, تاقململا نم لعافتو لعفت اذكو مدقتام كالسيف امهيظنل هجو الف 1

 ءارعتسالا م 2 ' هتينباىأ( هتلثماف هيفدي زملا عاب رلاو )كلذ نيبقرفب ملفئصملاو 5

 هلعف نيب و هنيب اقرف همال تعض ( اخ رحدت حجب رحدتك )ءاثلا ةداي زب( للعفت )ةثلث | :

 || ركاىا قهيفتو بروللا سبلىا بروو بابلللا سبل ىاببلجت هبقيلي و'أأ
 || ةداي زن( للتعفاو )ةنكسملاو لذلا رهظاىا نكسمتورخت ىا كوهرتو همالكف

 لبالا تهجرح لاقب و( امان رحا ) محدزا ىا ( مجنرحاك) نوثلاو ةزمهلا ||"
 |١ قنلساو سسنعقا وحن هن قحلي وتدتراف ضعب ىلا اهضعب تددرىأ مجئرحاف : ف

 "| اظفل هب قدلملا لدم نوكي نا بحي هنال قملاف لالعالاو ماخدالا زوجيالو |

 | ىناثلا نود ماللا رب ركت لوالا ىف بحي هنا مجنرحاو سسنعقا ىبابنيي قرغلاو أ 2

 لا ماللا تفو نيعلاتفو ءافلا نوكسب وهوماللاو ةز ادد 1

١ 

 ا دلك هسسلت 36 ةرب رعشقهنذخا ىا( ارا رعشقا دلج( رت هد ةريخالاو ةفقحم | 3

 ىلا )زواحتت ىا( لعافلا نم ىدعت ىذلا ) لعفلا ىإ( وهو دعتماما لَشَقْلآ 0(
7 

 لعاقلازواجدق برضلاوه ىذلا لعفلا نان( ادب ز تب رض كلوقك هبل وعفملا 00
 د لوعنلا د دش ا 0 00 0 2[ 0

 هدو يدع ع
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 ١# ْ  00م ٠
 1 14 اند

 أ لمتا نالادب زد رضام وهن ضّتعبالو كلذ وحنود زدات اءاعجا وسلا

 10 هزات رياضو هب لوعفم ىلا ىدعتدق وهفتب رض وهىذلاظفالا هند ر انا 8

 | ل ا ىدعتللا(اضيا ىعسي و )فالخالب  عوفدم اذهفلوعفملاو لعافلاظفل ديراناو |

 ا أ مزال فالح لعافلا اعافلا ةزواجب ىا (ازواحمو )4 لوعفملا ىلع هعوقولا( اعقاو ) :

 00 اا ل را كاف رومل ينلاوعو هيام أ
 || هسوزل( امذال) ضبا رف تبي لبا دي ز زوجت مل نسملاوه أ
 || هب لوعفملا ىلع هعوقو مدعل( عقاو ريغو ) هنع هكاكفنا مدعو لعافلا ىلع |؟

 نيلامعتسالا ىواست دنع كلذو امزال ىعسف هسف» ىدعت, دق دحاولا لعفلاو
 ل يمد ةدءاز ماللاو دعتمهنا قللاو هلت ككنو هتكعذو هاو هير

 ( هيدعتو ) ىنعمللا بسحت موزالاو ىدعتلاو اهنودب ىعم اوه ماللا عم هانعم نال
 ٠ ةصاخ( 2 ىثالثلا ىف ١ هتدعتو مسا ضعبىفو يسلم دور

 0| تاب ىلا هلقتب ىا( ةزم ةزملاب و ) ليعفتلا باب ىلا هلمقتن ىا( نبعلا فيعضت, )نيئيشب

 راص هتح رف تلق الف مزال كب ز حرف كالوق ناذ ( ادي ز تحرف وحن ) لاعفالا :

 !فرتعو ١) فرو )ايدعتهراص هةسلجا تاقالق مزال تسلج كلوقناذ( هتسلجاو جاو )ايدعتما

 تعضورإا فورح نال هيف دب زملاو درجلا ىف ىعاب رلاو ىتالثلا نم( لكلا قرا
 "قلطناو بهذ نال( هبتةلطناود. زبت بهذ و ) ءامسالا ىلا لاعفالا ىتاعمر كتل

 000 |١ لس رك قورح نم ءىشريغيالو نيدغتم !راصاكلذ تلق الف نامزأل ||
 هانعم ءابلا ريغي ىذلاو هب تررم فالخ هبت بهذ وحن عضاوملا ضعبفف ءابلا
 0 عم ىنعمب هدنع ةيدعتلاءاب نالدن لوعفلل لعافلا ةيحاصم درملادنع هيف بك

 ةبحاصملا زوج و هتهذا ه تبهذ ىعف فيعضتلا وةزمه اك هلثم ىف ءابلا هن , وبيس

 'قورح ةيدعتل رصحالو ريبغتلا نم ديالف فيعضتلاو ةزمكاىفاماو اهمدعو |!

 4 ا  ىعماناكاذاالا ةريثك فورح دحاو لعف ىلععتجنا زوج لبادحاو العفرملا |

 31 ىدعتالو ةيريلابدب زب تررم فالح زوجال هناف ورمعبدب »: ترم وح دحاو

3 
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 0 'لؤكوم ةبعثنملا باوبالا ضءيىلا درجلا نم لقنلاناذ فيعضتلاو ةزمهلاب لعف لك ||

 : 0 "ا تيهذا اي | رعا كب رز ديا 4

 / يتم اريلا 0 بال ولاب بس داما 5 ورا يش
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 + لع كلر ظئءألا ال لمفلا ىعمرطلا فورح نم 5-5 هلوق ْ

 دب زملاو درجلا ىعاب رلاو ىتالثلا نم ةروكذملا ( لاعفالا هذه في رصت ةلثماىف | 3

 اهريغو مالا و عراضملاو ىضاملاك ةلثما تلصح لاعف الا هذه تفرداذا ةيخع 95

 لاملاوا لبقتسملا نامز لبق ىضاملا نامزن ال ىاملا مدقو اهناي ىف لصفلا اذهف 00
 ةيعرفىفكشالو ىضاملا ىلعةداي زلاب لص هنال عراضملا ىلا ةيسنلاب لصاءهنال 1 1

 وهف ىضالملااما ) لاقف هنم قتشاو هنموه لصحام ةلاصاو فايا لصحام 05 ظ

 0 لاغذ الا تت هلووشل نسي 7 اذ فك 4 ىذلا لع لل ظ

 3 هسفلب ثلا في رعت 59 :الو ىانصاا لوذلا و ل مالا ناداف |

 سب و معذوسبل 0 ىلع قدصيالذا ماجر يغو ىضاملا ىلا ءاشم تاقئدتل || 1

 ااشن نطراع ىضاملا ىلع هتلالد نا لوالا نع باوملا وتالذ هبشاامو ىسعو 00

 انهه دارملاو دماوحلا نماهنا ىتاثلان عو عضولا لصال رادشعالاو ملنم لصحتا 0

 دب را ناو لاعفالا هذه في رصتنم ةلصاخلا ةلثمالا دحا وه ىذلا ىضاملا || '
 0 و هيدادتعاالف ضراع ىضاملا نامزلا نع اهدرجن نا باوملاف قمللطملا | ا :

 لوعفلل. نبموا لعافلل ىئبماما ىضاملانا ايعامث# هلاثماو تعب وحندوقعلا غيصيىف |

 و< ( احوتفمهلواناك )ىذلا لعفلاىا( آه ) ىضاملانمىا( هنم لعافلا ئبملاف ) |

 ءانلا وه لعتفا نمكرحتم لوا نافعمتجا وحن( احوتفم هنمتلرحتلا لواناكوا )رمصن |٠

 وه رص ند 21- لوانآل ناوسقلا هيف حردنال اح وتفم هلم رم لوا ناتاع | 1 35

 تاك رحا ف خا ةحتلا ن وكو لعفتساو لنعت ذاوحن نينكاسلا ءاعتل | امزاد , داملو نكاسلاب |

 هعقوم هعوقوقام ةهباشم مسالا ةهب اشلق ةكرطلا اماو لاعف الاىف لصالا

 جرْواَرعوحمرخآ لتعااذا الا يوفق محءلااماو تراض زو برض دزوحن

 ؟| لاقولو حوتفم وهو حردلا ىف اهطوقسل اهبدتعم ريغ ةزمهاو ةنكاس ءافلا نال ١

 || ناكوا هلوقىفوا سيلو عيضوتلا ةداي زا كلذ ركذ امناو عقجانم ءانلاكنوتلا || ٠
 "| نيذه دحا ىلع ناكام ىا دودحلا ىف ميسقتلا اهب دارملا نال دلا دسفبامت | 1

 | ءادتالا مهضفراهنملرحتلوا قامت و كشلااهبدارملا ناكاذادسفيامناونيهجولا |

 ١ هنالف ءانبلا اما لوعفلل ايئيموا لعافلل اينبه ناك ءاوس مح | ىلع رجلا ىنباك 1

1 



 | ٠ لنآ ةدرقملا ةياغل(كرصن) همجب (اورصن) ءانث (ارصن ]رفا ٍتئاغلا
 | مسرع 'رصن ) دحاولا بطاخملل (ترصن)اهعجل ( نرضن )اهانثل
 | ا يت ] اهانل ( امرت ) ةطاخلا ةدحاولا ( ترض ) هلو

 ١ 3 5 الدنا تصنف ءاتلااودا زف هريغ عم هل(انرمصن رصن ) دحاولا ماكتلل (ترصن) ||

 8 | اداعت لعفلاب ةنكاسلاو مسالاب ةكرحملا|وصتخا وةرضان وحن مسالا ىفاكثينأتلا

 || اودانو نينك اسلا ءاقتلال ةينثتلا ىف اهوكرحو مدقتاكلقثالعفلا نال امهنيب
00 

 0 | ر00 +ةردنلا قواولا فذحت دقو ةعاجللاو نينث الل لعافلل ةمالعاواوو افلا

 2 10| ةيطاشعلا ات وطال اتا وداز و*ءافشلااءابطالا عمن اكو *ىلوح ناكءابطالا نا ولف

 0 4 اكتمل 'اهوعضو ثين أنلا ءاث نسبللا فوخ عينا ىف اهوكرحو ملكتملل ءاثو

 3 7 : لذا ب طاذخللاه وحفو ناد ماكل وىوقاماكتملاو ىوقأمضلا نال

 : ]|| اراك تيب نع مدقمركذملاو هتفمللعجار محلا وملكتملاب سابتلالل مضلا

 3 و ىف اه ريعض عت ءاملا نالو بطاخلاو مكتب سيتليالئثلاهتيطعاق ةبطاخلاو

 38 ع اوقرفي ملو ةبطاخملا اهو اطعا بسانتق ءايلاتخا ةرسكلاو ىبرضا

 تو نين اغلا نيد ؤ نيتبطاخلاو نيبط احلا نيب اقرف امم اوداز نكل ىثملاف

 مهورخأ ٠ اريعض هريغ عم ملكتمللا وعض وو مضل اهبسانيفوا ولاك ةيوفش ميملانالاهلبقأم
 0 3 58 ب وبئاغلا ركذملا عمجا نيب اوقرفوانلعف اولاقق ن< وحن تالصفتملا فاك نونلا

 1 3 انقاواولانالسكملا نودنونلا,ثنؤلاو واولاب زكذملا نماضبتخاب هانا كتؤلا

 1 0 ود ركل 1 : وا ةداي لا ف وإلا 0 رحنماهفالن ونلان مح وفا

 ١ 2 ترعشقا اورعشقاارعشقا رعشقا 7 ا
 تت 1 1 010١| يرمدما يزرغشقا ع ررمدقلاهررعدقاتررغذكا نورا

 ش تبسوشعا|اونشوشعاايشوشعا شوشعا وحن (لعوماو)انررعشقا

 | ىلع :قاوبلاف اًدحاو لاثملانم ركذاملهنال تكرت قاوبلا اذكورخىلا نيشوشعا |!

 يذلا مهفلاف ئاضنلا : ةرثكب كاردالا سيلذا ةلثم الا ريثكت ىلا ةجاح الف همن |!



 «عا 0

 || مدتلا ضعيفو تنا (ريتعتالو) دهاش فلاب ديلبلا هكردبالاه دحا د . كر :

 | ةزمهلانالاهب اهنع ربعو تازمهلاىا ( تافالاتاكرع) لوعفلل اينبمنيتنالو "| ُ

 |( ىلعفلالا حادعلاف لاقفلالااهل لاقيوفلالاةر وص لع ال اواتناكاذا ٍ ١

 ١ لعفلالئاوا ىف ىا( لئاوالا ىف) ةزمه ةكرحتلا وافلا ىعست ةنيللاو ةكرحتم مةليلايسض 1١

 ]| عطقلهت رمهنافلعضاىوسةكازةزمهدلواامناههبشاامولعتتساولعشلا ول 1
 ةحوتفمتسيالاعفالا هذهلئاوا نا لاقبال نعي تحتف اذلو جردلا ىف طقستال ١
 عفدل (ةدئاز) د تاقلالا هذه نالئا( امنذ) لعافلا اننبم نوكي الف رو 7 |

 ّ ْق (حردلاىف ذ اييمكو راجل حادتحا الل( ءادشالا ىف تش 0 : انعلاب "3

 |١ واولا لاصياوةزمه!فذح لعفناولعتفاو اهيلا ١ جبايتحالا مدعل مالكلا ودحا

 ظفللا رايثعاب هلاش رعت ر كذب نادارا ىضاملا نم ىا (هنملوعفلل ىئبملاو ١ ةملكلاب 1 8

 (وه (وهو) لاقف ىنعملا رابتعاب لوعفلل نبملا قلطملافرعت دارطتسالا ليبس ىلع ركذق 1

 مسي مل ىذلا لعفلا ) عراضملاوا ىضاملانمناكءاوس انلطملوعفأل بما ىلا. 1
 0 ركذب الو لعافشلا ماقم همايقل ديز عفريف دب ز بر ل م( هلعاف | 1

 دصقل واهب الاء لاو هنع كناسل نوصتف هريقحتل وا كناسل نع هنوصتق هميظعتل

 ضرغلاناف جرايلا لتقوح لعافلا ف ضرغالذا ناكلعافىانعلعفلار 5

 ]| دنع لعاشل ىبلاب ضقتني الو ىناعملا اعف ررقتامت ثللذ ريغلوا هلتاقال هلتق مهلا
 أ( ىضاملا نه لوعفلل ىبملا ىا ادتبمربخ ( ناكام ) لعافلا فذح زوحك نس

 ( لعوفو لعفو لعفاو او للعفو لعفكح اموعتم هلوا ) ناك ىذلا لعفلا |[
 ]| ءاغلاو ءاتلا مضب ( لعفتو 000 اهلبقام ما مكنال اواو فنل الا 57 ا 1

 (و 1 لعف عرا_ضم سبتلال طقف ءاتلا ١! مشب لصفت تلقواشلالاضبا |

 ءاثلا ىلع اورصتتقا ولذا ءافلاو ءاتلا مضب ( لع وفت لعافتىف ) اولاق كلذك .

 ءارحصم لواناكوا ) اهبقام نيالا واوفلالاتبلقو لعاف عراضمب سبتلال |
 || ىببملا ىف ان ركذ ام هنم كرح* لوا هنال ءاتلا مضب ب ( لعتفا و2 اموعكم هئم

 || ركذي لو لصو ةزمه هلوا ناكام لك سايق اذكوءاتلا مضب (لعفتساو )لع اغلا :

 ءانبو مزاوللا نم اهنال كلذ و<و للنغفاو لوءفاو لعوعفاو لعفاو لعفتا |
 هنم ءارشع لوا نأ انيفر( لس رلا رب هو) دجو داكالاهنم لوعفلا |

 نوكي ىنعي (مضلا ١ىف ) كرحم لوا وه ىذلا ( موعضللا اذه عبتت ) امو
 ءاتلا ةعب انمل ةزمهلا مضب الثم لاملا جرختسا ءادتبم كلوقك ءادتالا دنع اهوا
 ُ 1 2 ادبا ايد نوكي) لود 2 ها

 دمي # 02 عرج# 272 يلا )7 خس ح2 نجا 2-7



 ا

 اما اا اما ممم ا ا م مممااااذآذآ ]|1021 12010101010 10 0 0ذ12ي يا

 نيتاواتدنا) 0 رالاشاوزلا كلت عمج .ىا (اهعمجءايلا وءاتلا ولا ا :

 : | عضو ىف هدحو ملكتملاىف لمعتسإ و نحن رصنن وحن ( هريغ هعم ناكاذا )

 00- 1 ' ري 1 0

 - ىو للوعفاو للعفا لصالا ردعب لوعفاو لغفا وكن  ىفو ( لاملا جرختساو
 | لاقولو لمأتيل للعفاىف ماللا اة لق للعفا لصالا رعشفاك للعذا وح

 0 ةاعريتكولوالا من قربنا ومدعت 39 ايفاكن اك اموودم لزم كر#*لزوا ناكأم

 00 رالي لما ولوعتلا ولعافا ىلا ني لصف نست نم عمال هنا, خجلا
 ١ َ | نازوانع دعسل نازوالا رئاشو هذ ىجاعلا يمك لوالا مضب لعق ىلا هوريغو

 َ ا ورا ن ل ضرغلا اذه لصحي ىناثلا مضو لوالا رسسكولو مسالا

 [|| ريغ لجمت لعثلا دعب ةفخ بملط هنال سكعل نم ىلوا رسكلا ىلا ةىئضلا نم

 َ .لوآلا مض نا لاقي انووخ الآل قام بك و لوآلا مضىف هيلع درجلا ىن الثلا

 هنع ضوع عوفرملا لوعفملا نال *ىشب سيلف فوذهلا عوفرملا نع صضوع

 ا "ىازلا لدباو داصلا نكسيل دصف لصالاو ىازلا نوكسب دزف ءاحو فاكو هو

 أ ا! وكسب رصع ءاحو داضلا قالا هديك لقب ترص نرطت حو
 'ا 3 لوو ءارلا سكي + انبلأ تدر + ىلامت هلوق'ف تدر ءىرقو زخاالا

 . لوعفلل ةينبم كغو لعو دّئفو ليجو كو لشو نجوحت ءاحو اضقن هن دتعيال

 ةراتضملاب ىذ املا بقعو ىل !امعت هللاوه هنا ةداعلا بلان ىف اهلعاش عال دبا

 (افعراضلااماو )لاق هنماهقاقتش ال لوءفملاولعافلا 02

 عبرالا كءاوزلاىا ( ىهو عبرالا كءاوزلا ىدحا هلوا نوكت :) ىذلا لعفلا 2

- 

 5 مج

 ”نامزلاب رخؤم هناله.ةدايزلا اوصتخاو ىضاملانيبو هنيباقرفاهودازامناو (ىتآنوا
 5 2 لماش فيرعتلا اذهل وم نا لئاقل و مدقملاهذخافةداب زلا مدع لص الا و ىذاملا نه

 1 :و عراض# سيلو عبرالا كاوزلا ىدحا هلوا ناف دعابتو رممكتو مركاآ

 1 21318 ىعنانال عبرالا ٌئاوزلا ىدحا هلوا نا مسنال انا هنع باوملا

 | 0 نونلاو ةدخو راكتلل نوكي ىتناا

 5 ل طوع (هلنوتلاو 'هلنوتلاو ) انارصنا 3 ( هدحو ملكتل ةزمه«اذ ) هلو هيلا راشأ

| 

1 
 ا

 ا
0 

 ا

 هنت تنا وحن (ناك ادرفم بطاخخلل ءاتلاو ) كيلع صقن نحن ون مضفتلا

 ا 0 ادا احاوح (ىنشوآ)
00 

 3 1 5 | (افشوا) رتخ دهون( نا در رتذلا بانا ) نصت

 ”حافوتال تئاغي + سيلو لات هقاى لمت هنا هيلع ضقعاو



 52 #٠١ ظ
 أ| رك ذام اذعات ءابلا نا هنع باولسا ىف لاش نا لوألا 0 9 ا

 || هللاف ركح هللاف انلق اذاف ظفللا بئاغلا نم دارملا ناب بيجاو بطاخخلاو ملكتنلاو :
 ا تلق ناف بئاغلابدارملاوه بطانعالو ملكت سيل هنال بئاغ ركل فل ١ ظ
 هدا زلا نال تلق اوضتخا ام اهنمالك اوصتخا مو اهريغ نود فورا 5

 اهضعب وااهسناما مهم الك ىف اهرود ةّركل نيللاودملا فورح كلذ فورحلا |[

 ىلؤا اودجوف تامالعلا بصنل دازت ورح ىلا اوجاتحا مهو لقثلل مزلتسم |

 نك اننملاب ءادعالا مهضفر ةزمهفلالا اوبلقو اهودازذ ثلثلا تاكرلا ىنعاأ 1

 || اضيا ةزمهلاومدقم هنال ماكنلل اهوطعاو اهجرخم نم بِ رق ةرمهلا نر
| 

 قد ول هي ال ءان واولا اوك مث قلما ىصقا نم انيدوكل امهجرخم ىلع مدقماهجرخم
| ١ 

 | وحن مالكلاىف ريثكءات اهبلقو فطعلاب لجوو لثمىف اهسال لّقثلا ىلإ اهتدايز |١

 | رخؤمهنالبطاخااهوطءاوءاتاضياانهاهوبلقءاجووتارولصالاوهاحتو ثارت |
 ةيوفشاهن وكل ءايلاوةزمهلا حب رم ىهتنم واولاو هيلا ىهتنامنا مالكلا نا نعم هنع ا ٠

 3 تطاخم لاب سدتلا نادئنيحو نيساغلاو بئاغلاب سيتلي الثل نيس اغلاو ةماغلاهوعبتاو | ا

 نورضب 000 ولهسااذهنكلنيبطاخناو 1

| 

1 

ْ 
18 

 بئاغلا بسانموهام ءايلاب ليةدحا ولا ىف اكءاتلابث نوما عملا لعجمل وزنيرضي و |[

 نيب ا وادتعت اعلا زك نوح واولاوةزم# اب رم نيب اطسوتمءايلا حرم نوكللا

 اوةرغينا اوداراهريغعموهدحوولكتملا نيباقرف ىضاملا ىف ناك امل وبطاخملاو لكتملا . |
2 

 || ءافلناة هجن نيللاودملا فورح اهترئاشمل نونلا اودارفااضيا عراشلا| ف | ١00
 | ةهباشملا هغللا ىف ةعورا الجر اا تلق | خارا ازيا اذه ىعممل تلقناف ةنغلاو ا ْ

 : وهواعاضرناوخاامه«ةدحا وعرض نم اعضن رانيهيبشلا لكن اكعرضلا ىدثنم | أ :

 || اكرتشم هعوقوىف مسالا قلطملو تائكشلاو.تاكرط اق لغات مسال ةهباشملا |

 |١ امهريغو ارعو ادب زنوكينا لة الجرنا [مماللاو فوسونيسلاب هصيصختو | د
 0| برعا ةمانلا 2-0 هذهب و دحاوب ضخ لجرلا تلقو ماللابهتقرع اذا |

 | اهب دارملاو ( لامل ملصن ) عراضملاىا ( وهو ) لاعفالا رئاس نيينم عراضملا |
 || خارتو ةلهم طرف ريغنم اضعب اهضعب بععي لبقتسملاو ىضاملا قرطنم
 || كءامزدعب هدوجو بقيام هبدارملاو ( لابقتسالاو) ريغالفرعلا كلذ ف

 : لاو دو ا رغ لمشا ارا] الفاو الاع ع 2( لعفب لوس

 || هناللعاف منا اهرسكىضتشب سايقلاو لوعقم منا ءابلا مح# روهشملا ( ال
 مسا لبقتسم وهف هلبقتسسي نامزلانا لوالا دجو لعلو ىضاملا لاعب اكلبق



 ا 000 2 0 ٠ موج م م 5 - 9 رو نه ذا "ىلا 2 4+

 ظ 6 تم
 لوألا ه هيجو 0 اكل( سكب ليسا لانا 1 والان لل وفعم

 < لابقتسالاف هلامعتساو لاسال عوضوم عا لبقو ةزازح نع
 ارم لك قالطا اميلع قلطي هنال امهنبب كرش» هنا ميكتلاو نسكعلاب
 ْ 3ك 0 نب رقريغنم قالطالا دنع لالا ىلا مهفلا ردابتي نكلو اذه هدارفا
 ||| ئنا ) ا[ ةصاخ ةغيص اهل نوكينا بسانملانم اضياو لاا ىف الصا ةنوك

 1 38 .فوسوا «نيلا) ع راضملا ىلع ىا ( هياع تلخدا اذاو ) لبقتسملا و

 ضو لابتتسا اذرح امهنال ( لابن لابقتسالا نامزب 2-0 لعفش فوسوا لعفيس

 قبضت 0 و لبعتتلا نام زلاف 8 ريخأب هانعمو سيت قرح رح ايعمو

 او هعوقوف ف كدا الة ابا مح 0

 سس 0 ىا 11 م ةعراتلا فرح م ىلا <) ىذلا عراتلا

 لاكي واع مكيف تول هاف فرحا 7 ا نا حراك

 0 0 5 2 220 + ير

. 



 )نيف >4 5 > و586 نإ كافقفر عكا اك .١ ث* ني هلام
 هدد ل ا يو ا نا ل 2

900 1 :2 - 
 هدرا 7 0 ا

 يع

 0 نود اهادعاع ا ةعب رآلا هذه ا تالا راع

 | محتاو لقالاب مضلا صتخاف حلا نم لقا مضلاو اهادعام لقا اهنال

 لخدياللوشنا لئاتلو مامكلذ باوح 0 امهنينال داعت

 ةعراضملا قرح مكب 54 عاطساو قد رهن قارها وع في رعتلا

 نكمي و فرحا ةعب راىلع هيضامناك ام اضرا اسيلو احوتفم امهيف ةعرا
 1 اة سابتلا فال قصناتيتا زلال ا

 6 ةزههلا يا هدعي اعف ءاثلأ ا لتقاو همصنخالصالاو#

 ا 1000 ا رذبم هنو ل نمت ه1 . 000
 2-4002 م 1مل ظافر عل هل ا 5

 حرفي 2 د و ا ,فيرصت نهرو وكذ 2 ْ
 سدعفل وبش وشعل و ءحرذختسي و رامح ورم و عمتجي و عطقنب ودعابقب ور 5 2

 هناذ اهليصفوت ل نمشو ( ر ءّدعب و محن رحن و حرحدت وذولجو , ع

 فعاضاللاىف فرعي قنلسيو رعشقب وك نم م ةلكشاولو ريدان ىلع :

 000 ال لبا اك وأوامر شمر

 20ر1 مركي و حجرعدن ورصس و ىطاملا نم نما

 لا ليم الار د لاي علام هدا وحن ىف ةجا ي-

 فرح سلو لعافلل ناينبمامهلاذ نيسلاو ءاسهلا تديز عاطاو قارا 4

 نقيا قف ميال هذه نم ةعراضملا قرح مشانو ثحب عضوم اضههو |
 2 0 2ك رك ذينا 4 ا ا

 ١ ١ اه تاي تدل (ام 0 عراضملا نم ىا ) هع لوعفلل ىبملاو ) ض

 5 ع و وول وب ا

001 

 ارب 7 2 ا

 1 ا وس صو سوس مسسسسم حب هم تنسف حسم حا تسبب حاسم

 ا



 قا هلآلا ىدعتملا ريغ ضملا ركاذب مورخ لا لبقام ءأام محب ل للاعفب و لالعفي و ْ

 0 00 لعفلا ىلع لخدي)ناشللريعصلا ( هنا بعاو ) هنم دجورأم

 إ

 2 أ ةفيصلا ريبغت دقو عراضملا لعفلا ةغيصىا (. هتغيص ناريغتالف ) لعقلل ||
 ]| ”ةيفاثلا ءالب مزللا برعلا نم ععس دقو اظفل هيف نالمعبال ىنعي باتكلا ردضفف |"
 71! نآرصنبال رصتنال لوقت ) ةجح ىلع هل نكيال هنئج ىوحت اهلبق ملص اذا ا

 ١ ا | سرس مرسوو تا( ندمت 5

 ظ | ضالافماللا وىهنلا ىفالواملو ملوهو (مزاجا عراضملا لعفلا ىلع لخدي هنا ٍلعاو |
 5 9 لعتلا رخآن ابي نفلا اذهىف ضرغلاو اهانعم تنعضت ىتلا ءاعسالاو ةيطرسشلا ناو |

 7 )2 و) ءارلانوكسبر صني ملوح (دحاولا ةكرح هنم ف ذحف ) هيلع مزاملا لوخددنع 1

 اورصنب ملوحن ( ركذملاعجب نوت ) فذحب(و) ارصن, موحن (ةينثثلا نون )فذحب ١
 ةمالعةلثمالاهذهىف نونلا نالىرصنت وحن (ةبطاخلاةدحاولان وزفذح (و) ا

 ]| تلعج اماو نوالا فذح كلذك ةكرملا فذحب اهكف دحاولاىف ةمضلاكعفرلا |'
 نارعالاو ةبرعم لاعفالا هذه نوكينا بجوامل هنال ةكرطلاك ب ارعالل ةمالع |؟

 0000| هو ةنك اس لاضفالا هذه نخاوا ناكو ةماكلا رخآىف نوكيامتا |
 "بجو اهيلع بارعالا ءارجا نكميملو ءزللاك تراصو لاعفالاب تلصتا اهنال |؟

 ٠ !اهتيسانمل نونلا اودارف نيللاو دملا فرح ةداي ز نكمملو بارعالا فرح ةدابز

 : |0000 !لاشالف (ثنؤولا ةعاجب نون ) مزالا ( فذحيالو ) قيساكاهانا ||
 0 ناف ىا ( هلاف ) نريصم |[

 تامالع اهناذ رختالا تانونلا فالح ( لاح لكىلع تبثيف ) فذحالف لعاف |؟

 ارا عراضملا لعفلاب تلصتا اذا اهنال بارعالا ةمالعال ريض هذهو بارعالل |
 001 1[لضحال ىتلا نونللا ههتلصتا املو مسالا ةهناشملب رغا امنا هنال اينبه :

 | كبلعب ىف اي ةمأكلا نم ءزج ةلززنم لعفلا نم نونلا راصو ةيلعفلا بناج مرو

 ٍ 0 ل وهام ىلادر قْالامىلع ةكرحلاو فرحلاب بارعالا رذعتو |[

 1 00 ةلوقس ةلئمالا ىلا ناتشاوءانبلا نعا]
 3 )| فذح ءاحو موزجلا نيب نيب و اهنيب الوصفم اضيا ءاجو ةمزاج ريغ ةرورضلا قمل :

 ا / نآونأ وهو (بصانلا ) عراضملا لعقلا ىلع (لخدي هلا عاو ) هدعب موزجم
 اهنوك بصنلا تلمع امتاو هيلع عرف قاوبلاو نا لصاللاو نذاو ىو :

 أ 0 ا 7 . لد ١ لاعفالا تصنت هذهو ءاع“الا بص ىهو ةددئعملا ند هيناشح

 5 ؛ عف مفرلا نا يو مععلاب قيري بلان بصانلا 6 وه ع 8 زهد َنئضلا دا

نوكي 3
 3 0 7 



 ا
 عفرلا نم هلو 0 ناك لبق 0 3 مرا نهض

 نا .باوملاف تاينبملاىف نالمعتس امنا متلاو مضلاو برعم هنال بصتلالا |

 ثيح نم ةكرطاو.ءانبلاو تارعالل ضرعتلا نود هكرللا نان انهضرغلا 3

 ْ سعا اذه ناف راو بصتلاو عفرلا ال ويتكلاو محملاو مضلا ىه ةكرح > ىه'“ 0

 ( ثنؤملا عج نو: ىوس ) عفرلا ةمالع اهنال (تانونلا طقسي و) لمآتيلف كاز ||
 هل الج تانونلا هذهبصانلا طقسا امئاو بارعالا ةمالعال ريعض هنانم ركذامل || ٠

 ىلع بصنلا لج امكف ءاعسالا ىف رجلا ةلزنم لاعفالاىف مزملا نال مزال ىلع | '
 تفذ_حو مزملا ىلع بصنلا لج انهه اذكف عملا و ةينثتلا ىف ءامسالا ىف رجلا | 1!

 رصنان ل ىلااورصن.نل ارصن,نل سصن.ن ل لوقتف)مزملالاحفوذحلا تانونلا ||| '
 امل عراضملا نال (مالامالءزا وللا نمو)ديك تلا عملعفلا ىننلن ل ىنعمو( سصتننل || ٠
 فرح دوجول كلذ ءانب نكميملو ىئبهوهو بطاخلا ما هباش ىمالا مال هلخد || '

 هنال نوكسلا وهو ءانبلا هيشي بارعا,برعاف با رع رذعل مدع عم ةعراضملا .

 نوكتو مزالا لع لمي هنم ةدافتسم ةبم اشملا نوكل مالل انءانبلا ف ل الا
 اهيلع ل خداذا نكل ةغل اهكف ورجل ةلزنم مزللا نال ةراملا ماللاب اهيبشتةر

 و* اريثك اوكسيلو اليلق اوككخيلف * !ىلاعتهللا لاقامناكسا زاج متو اءامنل واوا ولا ٠

 .لوقتف) هلوقو اهرسكو ماللا نوكسب ”ئرقو * مهثفت اوضتقيلمث + ىلاعت هللالاق | ِ
 ءىرقو هصخن ٌدْغيص هل بطاخلا نال بطاخلا هء ممؤيالهناىلاةراشا (تئاغلام'ىف ||
 نال هرخآ ىلا تنا برضنل لوهجلا ىف ءاوذاشوهو اياطخءاتلاب+ اوحرفتلف* || ١

 برمضنل وانا برضال اذكو فوذحم لعافلا نال بطاخلا لعافلا سيل سالا |||

 هذهىف ماللا لامعتسا نمد.الف بطاخلاب صتخي ةغيصلاب مالانالئاذوحنو نت |

 بطاخملا ريغرما ىف لوقتف لوقبنا فنصملا ىلع ناكف بطاخنا ريغاجمال عمضاوملا || ٠"

 ىفو * مكل لصالف اوموق * ثيدملاىفو لوهجلا بطاخملاو ملكتتلاب ”" 0
 0 مهضعب ةعاجب روم آملا ناك اذاو + مكاياطخ لمحتلو ليزا |

 لاخداةلقىلعزوجيو اولعفاوالعفاوحن سطاخلا بلغنا سايقلاف بئاغ مهطعبو ٠ شا

 3 نوال سللا عمذييغلا ماللا وبطاخملاءاتلا ديغيل بطاخلا عراضملا ىفماللا || ؟
 *« مكف اصم اوذخأتل * مالسلا هيلع هلوقك اًناغ مهضعبو و ارضاح مهضعب ' ا

 0 #* م 3 و لقا مزجو اهفذح 0 ءاجا دقوا 5

 اق هنأ |قللاو: ا ةولصلا وي اونتآ نبذلا ييداعل لق * لامت 35

 2 2 3 دمي اج 3 جو دم نانو سا 2
5 2 



 ا ” هب ايعاللاب مالا اذهصتخلا اها 3 5 ةمانةلع ن وكي 1 مرابال طرمشلا ومالا
 )آ اتصلي رصنبل) هنل اوىلواهب فيفخملا ناكفالا معتسا ريك !بطاخملا مانالاهريغب |[

 | رص اورمضنبل اريدايارمصتيا ل وه41ىو(نرصتيلا مصناتارضنتلا ورصنبل

 ' ٠١ | لرحدبلورملو ب رضبلا ذه ىلع وزد كرمت ا ناعم ل راش

 |' ةلثمالا رخل جمتجاو عطقتبلا و عطقنبلو دعابتيلو رسمكيلوحرفيل و لتاقيلو مركيل وح نم

 اهببلطي ىلا ىهو (ةيهانلاال ) مزاوللا نمو ىا (( اهنمو ) موزىلا سايق ىلع
 تلمع امناواهتطساو ملكتملاوه ىهانلا نال زاجم اهيلا ىهنلا دانساو لعفلا كرت
  ماللا نا ةهجنم اهضيقنو بلطلل امها ةهجنم مالا مال ةريظن اهن وكل م 0

 ىهنىف لوقت ) اهبف بلطالذا ةيفانلا ءال فالح دكرت باطا ىهو لعفلا بل
 رضاخلا ىهنىفو نرصن.ال ا تالة يواعللا

 00000 000 ونوحطتت ال اريصنت ال :ىربضتتالا :ورضتتال |سمنتال نضتتال

 دقومزاولحاىف ماك كاذ ريغ ىلا ب رخديالو لعيالو برضيالوحن نم ( ةلثمالا
 ماوبص نال كاذب ىمس ( ةغيصلاب ىمالا اماو ) مالا مالك اليلق ملكتملا ىف ءاج

 ىلع راج وهف ) بطاخملا ىا ( رضاللا ماوهو)ماللانودةصوصخملا ةغيضلاب ||

 ع راضملاف ف ذحت ىتلا تانونلاو تاكرللا فذحىف ( موزجملا ع راضملا ظفل

 فلات الىا هتانكسو ع راضملا تاكرح لثم هتانكسو هتاكرح نوكو موزجملا

 مكح هرخآ ىطعيو ةعراضملا فرح فذخت ناالا ع راضاا ةغيص مالا ةغيَض

 برعم موزجم اضيا هنا هيب موز#لا عراضملا ظفل ىلعراج لاق امناو موزجلا

 انآ عراشملا ىرخم ىرجا قيموه لب موزمع سيل هناف نيفوكلا بهذموهاك |
 هم ىلع لوف وكلاو ترعب مسالا هبشي مل انههو لعفلا ىفلصالا هناف ءانبلا

 هع الالاف رح ف ذح ملاممسالا ةرثكل ماللا فذخ لعفتل لعفا لصاو موزجت |[

 راخلا راهك اف يعض مزاخلا راعهكا نالدجوب سيلو ع راضملاب س اشلالا فوخ :

  ةكرملا نالف موزحجلا ىرحت ءارجالا اماو بكتري الف لصالا فالخ هوركذامو |

 0 .اذاوثنؤملا ةعاجب نون فذخي مل اذكو ءانبلا ىفانيف بارعالا ةمالع تانونلاو |
 [١ )0 مجم - فرح دعبام 00 0 8

 ك ديه يلع 5 ويب مح د 3 : -ٍ 1 -

 تشو دك مج 95 . 5 1

 : 3 1 ندمت ل نا دن ل كال ل ها وص ١ هللا لاسم طلع لح مت 2-2 لح د ظل حسم جس

 كر تت

 3 دب 0 :



 | فصومنالوا 0 م لاح هنالدم اءوزدخ لق لو ازاسمموزجملا ةلماعملماعلا ظ
 1 ءابلاو ناثلوعفمام وزملعجوا نيليوأتلا دح ا ىلع اموزحجم العفهن وك لاح ىالعتلل | ظ

 قت ىئعملاوبلقلا باب نم نوكفقابلاةروصب نوكي اموزحم ىتأتىإ ةيدعتلاريغل . 1

 1 موزجا ةلماعم هر تلماموةعراضملا قرح تفذح اذاو موزجلاةروصب قابلا ٠

 (نجرحد 5 حد جرخد اوجر > داح رحد حب رح دعب رح دن نم مالا ىف لوقت (ْ 1

 | اذكهو) و) دمتهلا ايىنوج-راذالاهل را عض وه ىفدحا ولل عما ظفا لمعتسإ وا ا

 ْ سسكتو لتاقو حرفوح ) اكرم هنم ةعراضملا فرحدعب نوكيام لكىف ( لو لوقت ا
 || امهنييةيسانمالفدب سمؤيال ىضاملانالع راضملا نمقتشا امناو (حرحدتودعابتو حبرخ دتودعابتو ٠
 ل فرح هنم قذحتف 0 رص قاك( 5 ١ ةعراضللا فرح دعيام ( ناكناو .ناكناو.) ١

 ]| ادي نم ) اموزجم قابلا اذه نوك لاح( اموزحم قابلا ةروصب ىتأتو عراضتلا |
 || اهصيصختاماو نكاسلاب ءادتالا عفدلف اهتداي زاما( ةروسكم لصوةزمم هلواف '

 ىلوا ىوقالاب ءادتالاو فورا ىوقا امنالف فوراانم اهريغ نود ةداي زلاب . /

 املمت ةداي زلا ليلقت نم هيفامل روهلا دنع ةنكاس تدي ز اهنالف اهرسكامأو

 || تديز اهنا هبهذم رهاظو لصالاوه كس سكلاب تكرح اهكي رحت ىلا مج
 اهثداب زَذ ةملكلا لوانوكسل كرح» ىلا حجاتح اناللدعا ىهيىتلا 2 رخو 37

 || نك اسلاب قطنلاىلا املصوت اهنال لصو ةزهههذهتيعموهجو تسيل ةنكاس ١

 || لاح ىف( الا )لاوحالا عيب يف ةروسكم نوكتف تفك ناسف ل ْ
 ( اهعضتق ام |مووضم ( عراضملا نموا قابلا نم ىا( هنم عراضملان يع نوي 5ك نأ 0 أ

 1| رسكلا نم جوركلا لقثل ترسكول اهنالو نيعلا ةكرح اهتبسانمل ةزههلا كلتىا

 || ارصنا سصنا لوقت ) ملكتملل ناك اذا عراضملاب سبنلال تكفولو مضلا ىلا
 1 مرار اواو ب رضا كلذكو نرصنا ارصنا ىرشلا ا

 |١ فرحدعبامو مركتنم ماةزمهلا 6 :مرك أ ناباضاريعا رعشتسا مث( حيرت حرس كو

 ا باجاذ ةروسكم لصو ةزمه هلوا ىفدزت مل ف روسكم هنيعو نكاس ةعرا ملا

 | مركت لص ناذ )كورتماىا( ضوفرملا لصالا ىلع ءانب ركأ ةزمهاوحقو )دل
 ا ةعراضملا فرح ةدايز عم ىضاملا فورح ىه عراضملا فرح نال( 7

 || هيلعمركنو مركتومركي اولج-مث مركءاوحتىف نيتزمهلا عاق جالةزمهلا
 1| ةلع لوزتهنا اوأرالفءامر كوي ناللها هناذ *لاقنه ضوفرملا لصالا لمعتس

 )| ىهاما لصولاةزمه نالاهودرةعراضملا فرح فذ الا قاقتشا دن
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 000 د 09 دع

 || نوكيالف جرحد حرحدت نم اولاقإاك مركا مركؤت ن ٍْ
 ]| فوذح لعشب ردصم هنا ىلع بصنءانب هلوقو لوالا مستلا نم وهىب ىناثلا مسقلا نم أ

 | ظ مهجااذا )ناشال ريمضلا (هناعاو) او)ىلوا اذهوهل ل وعفملا ىلعو الاحلا د

 ||| بطاخلا لعف هنوك لاح كلذو( للعفتو لعافتو لعفت عراضم لواىف ناان
 0 ءاثلاةماثلاو ةعراضملا فرح اه4دحاةانثملا واةدر ملا ةساغلاوا اهم اح ةيطاخلاوا ق

 || ||| رق ] لضالاوهو نيئاتلا تابثا ىل( امهتابثا زوجف ) ىضاملاف تناك ىتلا ا
 0 1 هلآل انضح نيئاثلا ىا( امل دحا فذح زوج و جرحدتت و ليال مها ا

 ||| لصحل نيئاتلا ىدح | وذذح نكاسلاب ءادتنالامهضفرا ماؤدالا نكميملو نالثم عتبجا ا

 |[]|| ( ىدصت هل تناف ليزنتلاىفو ) يرحدتو لتاقتو بذجت لوقت يفيفحملا ||
 ||| هلال ثيدصت لاقبنا بجول ىضاملا لعف ناكولو ضرعنتى ا ىدصتت لصالاو

 | نا بجول ايضام ناكولو ىظلنت لصالاو بهلتت ىا ( ىظلت ارانو ) باطخ

 ||| بهذف فوذحلاف فلتخاو لزتت كسول | لرعو )"تطلت لاعب

 ليقو لحم اهفذحو ةعراضملا فرح ىلوالا نال ةناثلاوه هناىلا نوب رصبلا

 ' 1 لولا وه هجولاو لم اهفذدف ةملكلا سفن نم ةعواطمل ةياثلا ند لدا

 | عراضم لاقامتاو ةيناثل دنع لصحي امنا لقثلا نالوىلوا اءمراضماهنوك ةياءرنال
 ىبملاف زوج ال فذحلا ناىلع هيبنتلل لعافلا ىئبملا ظفلب للعفتو لعافتو لعفت
 |[||| لعافلل ىنبملا وهو ىوقالاىف الا بكري الف لصالا فالخ هنال الصا لوم
 ]| قذحولهنالوىلوا فيفختلا:لوعفملل ىئبملا نم الامعتسا رثكا باوبالا هذه ندهن ال ظ

 '[(||| ءاتلاوه قرافلا نالءاتلا هنع فوذحلا لعافا ىنبماب سبتلال ةمومضملا ىلوالاءاتلا ظ
 ا لعاذو لعف عراضم نه ٠ لوعفمل ىبملاب سيتلال ةيئاثلا ءاتلا فذحولو ةموعمتلا ظ

 ( ىا( هواتتبلق ءاظواءاطوا اداضوا اداصلعتفا ءذ تناك ىتمهنامعاو )للعفو
 ءاكلآ نم اهب رثل ءاطلا ريتخاف فور اهذه دعبءاتلاب قطنلا رسعتل ( ءاط )لعتفا ١

 ظ
 ظ
0 
 ظ
 ا

 ا الو13 ] افيفحل ىلا برعلادنعو ءو عام# !| ىلا عجري نا اندنع لصاخلاو اجر ا

 ا (  برطضا|برضلا نم )لعتقاف(و)ع طدص| لصالا و( ملطصا ملصل ا نم لعتفا ىف
 | .اهضعب جوعا برطضا رعلاو لين كا ا 0

 اهلا نا نم )لعتقاف( و )دّررطا لصالاو ( درطا درطلا نم ) لغتفا ف( وزاضعب
 ب رطضاو مطصا وحن ىف هجولا نا لعاو اتظا لهل واللا طل ا
 أ 0 را و ةمع ااا ىهو ريغصلا فرح 0 مابا :

 -ح



 هو
 | ىتاثلا بلقب برضاو ملصا ءاجام اليلقو اهب راقب اف مقدنال ةلسم 2
 داصلا ريغصل ةياءر هولعف ماندالا سايق سشكع اذهو ماخدالا مثلوالاىلا. | |

 ضعبل ىف ىرقو بالا ىلع مان ىا عجطص | ىف عبط | فعضو داضلا ةلاطتساو

 زوجنالف درطا وحك ىفاماو ماخدالاباليبس شرعلا ىذو م كلرفغتوممءافسك و مهنأش

 ةثلك طا وك ىفاما وماغدالا نم عناملا مدع عم نيل عاقجال ماندالا الا هيف

 وهاكاهيلا ةمععملا بلشت ةلم#ملا ءاطلاب نانانلا و ماخداالب اطظا لوالا هجوا . |
 ةثلثلا هوجولا تي ورو اهيلا ةلم#لا بلس ةمدتملا ءاظلاب إظا ثلاثلاو سايقلا
 * عطظيفان ايحا اظي و اودع * هللان كيطعي ىذلا داوطاوه *ريهز لوق ى

 اذ اهيف ىرج هناف اهنه دحاو لك تافرصتم ىا( هئافرصتمم عيجج كلذكو )

 برطضم وهف برطضي اذكو ( ملطصتال كطص لطول يزل قل ا ١
 هنازعا( و زاه رساب ةثلثلا ىفاوبلا كاذكو عطظم وهف ملطظي ودرط» وهفدرطإ و

 ("( الاد )لعتفا ءاتىا( هوان تبلق )ةمععم( انازوا الاذوا الادلعتفاءاف ناك م )
 ١ عنلاوهو( رجزلا وركذلاو )مفدلا وهو( ءردلا نم لعتفاىف لوقت )اَهيِفْكةلَدهم

 | ركتذا لضالاو ( ركذاو ) ماغدالا ريغ زوحنالو ًارد|لصالاو[ ارذآ | ١ ١
 ركداو اهيلا ةلم#لاب لقب ةمدعملالاذلاب ركذاو مانداالب ركدذا هحواةلثهيفو '

 |١ + ايضقمزارج ك وشلا 0 م5 * رعاشلا لاقاهيلا ةمصعلا بلشت ةلمهملا لادلاب .

 لصضالا ضر او ) ةمأ دعي ركماو «لينتلا فو اك هب رذت مرهلاو

 *رجذزاونونحم اولاقو*ليزنتلافورجدزاوحن ماندالا مدع ناهجوهيفورحنزأ |
 ْ ءانبلقاماوىازلا ريفصتاوفل :ريكعلا نودرح راو ءاز لادلا بلع ماغدالاو .

 |١ رذجاو هلوصاعربت * اناسبحتال ىحاصل تلتف * هلوقىفاكالاد ميلا عمت لعتفا ا
 : لدم ىلع نامدقملا نابملتلاو هيلع سايقال عطق ىا رذتحا لصالاو * اش |

 : ( ديكوتلل نانونلاملاو ىضاملاريغ ) زعفلا نوك لاح( لعفلاق تو )بوجولا
 باطن ع1 كلاجطلا 13 بلطلل اني ليق لاخلاو ل ناتفبالو

 || بلطلاو هليصحت فدضرغ هنالءديك تل ايضتقمناكف كلذهلدارملا وهام ذاملا ف
 ْ لمتح ال ىضاملا نامزلا ىف لصاحلان ال ليقودوجوملا ريغلا لبقتسملا ىلا دجوت اما |
 ماكنا ربك ناب ديك انا لمتح ناك ناووهفلاخلا نامزلاىف لصاخلا اماديكأتلا '

 ناو د 06 0 0 اتلاو ةغلابملاا فصتم هس ليا ناب |

2 

 تا لبةتسلاب امهتاملا زاوج هوتالو د الا تا ىل وأؤسو

 للا هيفامال لرذمساف ناتمب 3 اههؤنن نب رضي فويل نب سضي نع |
 ع تا

 9 7 006 8 3 5 ا
2 - ١ 0 55 0 

 6 دخل 104 ل 1 2ظذ1111 1 211111101111112 77579



 * '؛ »
 ]| با نس اليقت ىمالا قحليالو ولاق ثيح نيقتحملا عبجج هيلعو ههبشوأ 1

 وهام ىلع الان هنوكل مدقلاو ضرعلاو ىنتلاو ماهفتسالاو ىهنلاو مالا |

 5 مدا 5 0 ناىف ناعفب 0 0 ب 3 1

 ' لعام 5 اول لام لهاا هبسح * ا 0 هنمو ليلق وهو هللا :

 .نعفسنل ىا اعفسنل ىلاعت هللا لاةفقولل افلا نونلا تبلق نلعيلل ىا + امعم يسرك |]

 || ىب وث نمفرتل * ٍلعىف تيقوا امب رب« هلوقىف فرصلا لبقتسملاب قا مل تلقناف ا

 3 ىلا بسانت ةلقلاو ةلقلل ام رىا بر ثيح نم ىنذلاب هبش هلال ت تاق * ثالاعت :

 ا هب وميس لاقو هبدتعيال س ايلا فالخ 0 ع عمور ىهنلاب هبل ىؤنلاو مدعلاو

 59 كلوتك(: اذنك اسةفنتح )امه.دحا نايودلانطاجو ناغفسلا ةرورضلاقزؤجن

 ْ 1 ىا بصنلاب يملا ضعبىفو نيهذا وحن( ةحوتفم ةليقث )ىرخالا( و )نيهذا

 1 لاعفآلا عيججيف ةحوتفم ةليقث ىرخالاو ةنكاس ةفيفح امهب دخا نوك لاح |إ
 قع لعفلا تلذبىا( هب )ةليقثلا نونلا (صّنْ ) ىذملالعفلا ف ىا( اهنالا ) |!

 . لاقياكلعفلا كلذ ا درفنتى ا لعفلا اذهب ةليقثلا صتخن نينونلا نيب نمنا

 ١ (ةرابعلا :قح نم ناك هنا ليقام داسق رهظ اذهب و كريغ دبعذ ال ىا ةدايعلاب كضصخ

 أل ةليقتلا نال ةفيفلخاو ةليقثلا ميالىا ةليقثلاب صتخب ىذسلا لعفلاىفالا لوقب نا
1 - 

 م يدهام ىا( وهو ( وهو )عملا مع 53 ءاننلا ةعاج لعفو نينثالا لعفب 67-2 سا

 ٠ 21( يق ةروسكم )ةليقثلا نونلاىا( ىهف ءاسنلا ةعاج- )لعف( ونينثالا لعف )

 ٠ 00 نوكيا 1 و لعفلا 3 م ءاسسلا ا 2 5
0 

7 

 000 ءمأ عجج نون ا ) رك ب

 منو ليقو 56 6 نوت دعد افلا ودعا تلد ماعلا لمد#



 ذل 1

 لصالاو موقلا برعذا و2 ىف اهنفذح ليادب ةكرللا لبقنال اهنالااه اهعضو نع

 رهدلاو امون عكرت » نا الع ريقفلا نيهتال * رعاشلا لاق 55- نود نا 0

 نينكاسلا اءاقتلال نونلا تف ذك نهتال لاغ نأ بجولالا ونئيهتال ىا#+همقردق

 ولو دحاولا لذعشب سلال نينثالا لف نه فلالا تفذخولو كرك لو |[!

 هوركذ اذكه ضرغاديراام فذح ىلا ىدال ءاسنلا ةعاجب لعف نهاهتف دح
 نينكاسلا ءاقتلا ءاسنلا ةعاججلءف ىف اهلوخدنم مزلي هنا مسنال لوقينا لئاقلو |
 ءاقتلا نوكيال نايرضا تلقو اهتلخدا ولف نيرضا لوقت كنال رهاظ وهو |

 ةفيفللا و لصالا ىهةليقثلا ناب هبا وج ىلا بحاملا ناراشاو ءىث ىف نينكاشلا |
 تانونلا عمت ملناو ةفيقللا عم مزايف ةابقثلا عم فلالا تلخداو اهعرف |||

 لعف ىف اهلخدا نيح سنو. نا ىرئالا لصالا ىلع هد نم عرشال ماي الثا ض

 نود ناش سطاو نابرضا لاقو فئالا لخدا ءاسألا ةءعاج و نيثالا

 لقنام ىلع نييفوكلا دنع قه 4 ةليعتلا ةلاصا نال رظذ هيفو نان 1

 ةمولعملا ةبسانملا مث ماكحالا عيج ىف لصالا ىلع ىر نا بحال عرفلا نا عم |[
 لدعينا ةبسانملاف زكا ةليقثلا ف ديك أنلا نال ةئرفلا ةلاصاىضتقت مهنينا وق نما

 ناكاذا )الا 0 زوكامما نيتك اسلا ءاقتلا ناف ) لاش روت 2
 ناك (و) نكاسهيلاو واولاو فلالا وهو( دكقفرح ) نيتك ان ا
 0 ءابلاوفلالاناف ( ةباد وحن ) رخآ فرح ىف ( اغدم ) اعدم ) امم (ىاثا) ||

 ءاقتلا ١ قمحاالف نكس داك نك ابنيللا نم 1 1- 0 مخه ا

 قرفبال فنصملا نكل ه هرك ذنس [كدملا فورح نم معا ن نيالا فرح نال ةصيوخ

 3ع مز اذهو ان رمق ا” رص ديفت ا 0 1 هقول امه 0

 ديز وحن فيفا لحم هنافاتلطم فقولا ىف اح نينكاسلا ءاقثلا نآف قخالام |

 اذهو 0 | نو 2 وك ماهفتسالا ة 1 2 دلع ةلخادلا م !اب |

2- 

 اهتجرخأل ير دعو (نولا) لالا امه 2 5 1

 (هدخام يق هن اك مدحربغلعنيتك انلاءاقتلا مرلي كتان لاتالواهلا 07

 ١ ريغ نم ةدحاو ةعقد ارهنع عفترب ناكل 0 راجت عدم ءابلاو دهفرحفلالاو

 : وخن هيف لخديل نبيل فرح ل نوفي نأ نو الاانا و قوكتلا سلاملاا نينك اسلا |

حب ه هنكل فقولا ريغدارا هنا انلمس ركبو ورعمو |
 : فرعملا مسالا ففقولا ريغىف زو

 ْ صعق ةوءاللاو فل الان كت )هل 21 ليرتلا ىو رخلاب نست : اعل درطم

 1 ىايحمو ىاللاو اليبس شرعلا ى ىذو د ضخف م كلذ دعب |

 اق



 : 1 03 اه ل ظ
 ظ 01 ا نم كلذ لك نب وللا 0 مو 8 كلذ و 2 5

 00 نا عمانأردا اولاق انا رادا ىف وحن ىف زحي مل رف تلق ناذ ذاشلا ريغ هدا رهو |[
 || ١ اًدوجو نم مزليالو كلذب طورشم هزاوج تلق مثدم ىناثلاو دم فرح فلالا

 | عما( ىا(امهعم لعفلا نع فذحو ) مدقت امطورشملا دوجو طرشلا
 000 و عم فذح م ( ةس 1# ةمالاىف ) ىتلا ( نونلا ) نينوثلا

 هذهىف نونلا نانم قبس امل 00
 ]| ةعاج-نونىفانركذ امل اينبمريصي ديك آتلا نون عملعفلاو بارعالا ةمالع ةلثمالا
 ]| ةسخل |ةلثمالا ف نونلا نم لكلوخد زاوج هوب اذه هلوقنا ٍلعاو ءاسنلا
 مهضعب باجاو امهلخدنال ةفيفللانا ررقتدقو نالعفتو نالعفن امهم نانثاو
 ىف اهلوخد زاجا ثيح سنو: بهذم ىلع امهنه فذح نونلانا ىلع هيبنت هناب
 سنو بهذمنم باتكلا.ق رثاالذا لءأت ىنداب رهظي هداسفو نالعفتو نالعشب

 ةفيفللانونلاعم ةسملا ةلمالاىف نونلا لوقيناب هنع باوللا نكمي نكل

 ٠ ||| نات كد عملا تشالاق اماو ةيعملا توبث دنع نوكيامنا اذهو ةليقثلاو 0000
 )00000 نيثالا لضو ةفيفللا نيب ةيعمال هلا مددقتدقو همث قذلعا نوكيالف |[
 ٍّ 1[ ونولعف واو ) نونلا فدح عم .(قنذحو) فيطل هل اذ كللذ هبف :

 (] لعفىا ( نيلعفت ءايو) بطاخملاو بئاغلا روكذلا ةعامج لعف ىا (نولعفت )

1 

َ 
 ٠

 ١ فنصللا هركذام ىلع هدح ىلع ناكناو نينك اسلا ءاقثلا نال ةبطاخملا ةدحاولا
 || واولا ىلع نالدت ةرسكلاو ةعضلا تناكو تلاطتساو هيف ةملكلا تلقث هنكل |'

 : ريغ ىلع نيكحاسلا ءاقتلاف ةفيغللا عماماو ةليقثلا عم اذه انفذخف ءايلاو |[
 ظ 4 ىضتقي سايقلاو دحاولا استلي ال2 نالعفتو نالعش نم فلالا فذحن لو هدحس (5

 ((| |١١ ريع ةاثمالاهذهىف امهن* لكذا مهضعب بهذموه اماضياءايلاوواولا فذحتالنا

 هدح ىلع ناكنا وزو< لب بح الهنا انركذدقنا هدح ىلعنينك اسلاءاقتلا ولعافلا [؟

 [) نالوكي و اندم ىناثلاو نيل فرح لوالا نوكينا نينكاسلا ءاقثلا دح ليقو |
 رفتغا نكل ديك أنلا نونو لعفلا نيتلكىف هنال هدح ىلع سيل انهوهف ةلكىف |
 فخ ا اهناوكل سا.تالا يبل هدخب ىلع نك,مل ناو ماللاو فلالا ىف :ريجا امناو [5

 : 0 ةدحاو ةملك هلدثع 12 4 كي 1 0 فيئيصحملا دا هلو :



 0 نيتك اسلا ءاقتلالءالا ملقا هاب ءانلا ص تفقفذح ا اد أ 8

 قتلا دك اننا نون لجوال ومقال لش نوما كل تنفذ ةيهانلا ءالا .لخداو ا

 تكرح لب هيلع لدام مدعل واولافذح ملو ةغدملا نونلاوواولا ناتكاشلا | |

 ةعاجلل بطاخلا ىهت ىهو نوشحت ال ليقف هتخا هنوكل مضلاوهو هيا ااا

 ةيهانلاءال لخداوءايلا ايلا ةسكت فذح نيش هلصا ( نيشختالو) ر رشا
 نونلاوءايلا ناتكاسلا يتلا ديك آتلان ون قا الف ىثختال ليقونونل!تفذحو
 ةيطاخلا ىهت ىِهو هلايسانم هنوكل 6 صامل ءايلا فذحبإف ||

 نون لخد اف نولشل ليقق نوشسْحن ل العا لعاف نو ولبت هلصا ( .نولبتلو) |[
 ةعاجن لعفوهو نود الىف مكواولات علو بارع الا نون تف جو دك ا

 نييأرتهلصا ( نيرتاماو ) ةيرجتلا وهو ءالبلا نم لوعفلل اينبم نيبطاخلا روكذلا |

 كلوعءايلا مثءايلا ةرسسكت فذح مث نيد رث ليقف ”ىحساك ةزمهلا تفس
 اذهو فلالا تفذح مث اهلبقام حاتفناو اهكراافلا ءايلاع تبلق عيمبا فل وقت

 || هريسفتىفىثاوكلا بحاص نظ اك هءاب وريعلاواو فوذحلا نظتنا كايا 0

 || لخدافنيرثليقفرهاظ وه و لعافلا ريعك نم فذحلاب ىلو ا هن ال لعفلا مال فوذحلالب |
 ءايلإ نك ود ًاتلانونقحاو, مرح ةمالعنونلا تفذخ طرشلا فرح ىهواما |

 ْ نونلا تفذح لاقنم اطخادقو نيرئاما رصف ني قر فذحرتو

 || اذكو ثححلا لواىف مدقتامل اما لوخد لبق هقمنيال هنال ديكأتلا نون لجال |[

 || فيفا اذهىلعو ومستلا باوجهنوكل هقلهناةنولتل فالخ نيشختالو نوشضتال |!
 0| نال افلا ةاثم الا هذهنم ءايلاو واولا بلقت ملو نيش الو نوبخالوفا

 1| ةفو ذحلا ماللا ةد اما مدع ىف سلاوه اذهو اهب دادتعا ال ةضراءامهتكرح |

 |١ ةناط ةغل ةحضملا دعي ريعضلا ءاب فذخ ىعلاملا لاقو نواشختال لقب مل ثيح |

 || رخآ) نينونلا عم ) 2 ( مني و ) تخت الف نشحن الاذكو ىضراىف نضراوحي . ا
 |١ هتفملل لصالا هنال ( ةماغلا ةدحاولاو دحاولالءف ) لعفلا ( ناك اذا لعفلا . |
 : . لعف )لعفلا ( ناكاذا ) ٍ لعفلا رخآ ( مضي ريض ول) ضرغل نوكي امنا هنع لودعلاف 1

 و| اذا ) لعفلارخآ( رسكي و ) ةفوذحلا و واولا ىلع مضلا لدبل ( روكتذلا ةنعآ ا

 ةفوذحلا ءايلا ىلع ةرسسكلا لدتل'( ةبطاخلا ةدحاولالعذف ) لعفلا ( نك |

 نيشكالو نوشختال وحن لقشيل لعفلارخآ لدينونلالبتاهلوش نا ىلوالا ناكو |!!!

 || امهوىشْختلعفلانال هسأرب مساامهنم لكلب لعفاارخآآ اسيل ءايلاو وار ولا نان ا

 "| رخآ ناي ضرغلا ليو زهاب م نا تاوجاو ل لع 1
 تحمس

 د 8

8 

 ممم ل77

 ناساف ا 35 8

 0 اكليل 5

 مسعود جا هو طق م ؛

 ا

 مكي رفيع عع
 ا 4 ا



 0 5 03 )مضلاب 0 5---00---
 2011/| ةليتئلاب سضاللا سعاىف لوقتو) اهلخدتالةفيفملا نالقاوبلا كرتو !عتامل ف
 2 15 ”نارصتا) ةبطاخلا ةدحاولا لعفهنال رسسكلاب (نرصنان ريما نارصتا ل 5-9

 ]ا اظن ىا (هراظن هذهىلع سقو نرصنا نرصنا نرصنا ةغيفللاب و نانرصنا
  ريغوناحيل ونب رضيلونلعاو نيريضا وحن نم وحن نم هرخآآ ىلا نرصناو نزيضتل ه5

 كالا ةدرجلا ىتالثلا 0 ةلثمالا ولاعفالا راس ىلا كلذ

 "لاح نينتالل ( نارصان ) دحاولل ( صان ل وقتل عاف ىلع نم لعافلا مسا ”*ىحينا
 9 - ني رصانو عفرلا ف روك كذلا ةعاجلب ( نورصان ) راو بصنلاىفنب رصانو عفرلا
 6 ؟قعاذثلثفورملا ناكو فورحلاب امهبارعا يس كلذورطاوسصنلاىف

 3 5 واولاب عجبا عفرومدتمىئثملاو اهتنخل فلالاب ىثملاعفر اولعجءايلاوفاالاو واولا

 0 ١ .اورسكو ىثملا ءايلا لبقام اوف وءايلاب عومجملاوىنثلارجاولعج مثدهضلا ةيسانم

 نيفطصم وكاضيا عما فروصلا ضعب ىف مت ده | اوأرام وام هنيباقرف عجبا ىف
 8 اوكف

 ةدحا وال (ةرصان ) رجل اعيان امهيف بصنلا | ولعج مث ينثملا فورم ا وعما فن ا

 00 و 0 املا

30 
 2 35 ب ضر

 .« فوم
 ل 3 ي 9 ارمي

0 
1 
0 
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 07 ضي

1 0 
007 
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2 0 1" 5 0 

 0 0 00 هل ا 0 ا هما لاعت هاوقفركذ ه1 3 ّ

 ىنعم و ) ةغلابلل م-ازلا نعم ( محرلاك لعاغلا ىنعم ”ىحيدق لف ) هيلع | 7

 | هلم كر انلارو رك ذتلا و عجللاو ةمشاثلا ىف اهتلثاولوتتملا عع(! لاك لوعفلا 1 0

 ا اذا ل وعملا عع : ىذلا فتن ومار 5 ذملاظفل ىوتس هنا الا لوعفملاولعافلا ميد ١

 هتلشقو نالف ليتق تر مم فالك لشق ةأ ماو ليتق لجرو<. فوصوملا 2 آل

 |( 5 :اثلا ىلع دازاماماو ) د را ىنالثلاف 0 سدللا فوخ ناب 00 امهناف 6 0

 دارملاو هنم لوعفملاو لعاقلا مسأ ءانب ىف ىا( هيف طياض هل الا )ايعاب روأ نا دتا 1 :

 ١١ ةمووضلا ملأ هعراضمقف عبطت نأ لت تلو را ىلع قيطنم ىلا لا طباضلاب ٍ 0 ١

 ا ( ىف ) عراضملا رخآ ى رخآآ تا( نرخ الآ لقأم ريسكنو ةعرا 0 فرخ عض وتلا ّ

 رجالا لقام ىا ( هحتفتو ) هحف و ) لعاقلل ىئبماوهو هلعف ثكاىف تلعفاك( لع لعافلا انا ) ||

 ١ مركمو )لعافم 0 سيكلاب( مركم و )هلعفف همفتاو( لوقا ) لوععملا )مسا( ىف قا ( 2

 قاو 0 حب ريخسماو حردس»و حجرحدموحرحدمو ) لوعفم 0 |محقلاب

 |١ نصحاو بهم وهف هيف رك ا ىا مالكلا ىف تبهساأ وحك نهأ دنسامالا ةلثمالا

 |١ اذكو لعافلا سا ةثلثلا ىف رخالا لبقام تف سلفا ىا 3 وي و نصح 0 1

03 
0 

 ا

 لوما ا نعال ما( ظف ظفل ىوتسيدقو ) عقول سوالب ا

 | لعا يلا سا قا(نطنتمودتعو' راع باحيم تالا .عضاوملا نضع"

 باحيصمو ) لعاقلا ف فشكتم عطقنم ىا( باحتمو "تام و#) ل وعفملاىف( هيف بصنم تنمو ) ظ

 لبقامن وكسب وتس ةلثمالا هذهى لوعفملاولعافل امسا ظفل ناف ل وعفملا ف( هن هنع |[

 ةكرملات لازال ةكرح ناكامناقرفلاو ضعب فب لقلاب و ضعي ىف ماخذالاب رخآلا ([!

 هتمتشو لعافلا ىف رخت الا لبقام سكر دشب هنال( ريدتتلاف فلتك و )اي وتسا || ٠

 | امهوكلرورجياوراجلاركذ ل وعفملاعسا عمم زلي هنايانيخت الاف قرش ولسنا و | 0

 ا لوقنانال ني رخ الاىفايه ءاوتسا سنال لاا لعافلا مسا فالح نيمزال ْ 1

 | * هلرطشال طرش رورجلاو راجلاو باحيمو بصنم اظفلامه لوعثملاو لعافلا |[

 || ملاسلا في رعتنم نييتدقلوقنف هريغف عرسشن نا ناح دقو ملاسلا نم انغرفدقذاو [ 2

 || اهركذي فنصملاو زومهلاو تالتعملاو فعاّضملا ىهو ثم ماسلاريغ نأ

 اهييفع رك كبنابسانف تاللتعملاب ايرلم ناكناو فعاضملا مدعف لوصف ةشاثف | ١

 الئاق ميدتلا فورح هفورح نوكورييغتلا ةلقىف ملاسلا ةهباشمل همدق ناك

 دازينا فيعضتلا ليلخلاا لاق فعاض نم لوعتم مسا وهدي فعاضملا ىف لصف

3 
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 1 3 دو د ها الا 0 اا ااا اا ا ا ا

2 : 7-0 4 > 1 : 

 1 1 . . ِ 2 2») ١ ١

 13 0 1 2 1 ب 1 02 .

 2 0 , ك 2 5 5 . : 7 .

 ا ا ع ل م ل م ا م ا ا '

 ل معسالدنال كلذ ىعس امناليلخلا ل لاقمصاالا رهثبابجر نوعس :هياهاملا لهاناكو .'

 دا ثا رعت ىف امهعمج مل ىعابرلا ىف هريغ ىنالثلا ف فعاضملا ناك املوح الس ْ

 دن زلاق هأيه ىا ”ىشلا( ا( دعاو )د رجلا ىتالثلا ىف( د لنمو الاد ناكالاد .

 1 ( ددعاوددر ا اليهاص قانا )هلو دحاو سذج نم امهمالو امهتيع نوك نيبف هيف أ

 . ىا ( هل لاقب و ) ةفعاضملاو فاعضالا كالذكو ٌركاوا نينثا لع<+ف ىبملا لع

 | بلص ىامصارج لاف ماندالا ةطساو هيف ةددلا قهحنل ( مصالا ( لكماضا

 ا

 - ةعتعقالو لاتقهكرحاضيا هيف معسلالو مرا رهشاالا نههن ال ثيغتسم توص هيف

 هيف دب زماو دردلا ىثالثلا نم ( فعاضملاىا وه (وه ٠ لاقو قداثلا الوارك ذلب

 ناك ناو 0 ناكءاب نيعلا ناكنا ىنعب( نا نسج نم همالو هدنع ناكام

 د

 "قءاضلا هلوق( ةيناثلا ف تغداو ىلوالاتنكساذ )ىرتاك نالاد ماللاو نيعلاف
 310 قاتلا نسلوةولوالا أدتملا رخ ةلخاو ناكام هريخ ناث أدتسوهو أدتبم

  ةفاضالا ىلع فعاضملا لصف نوي نأ زوحنو . و هضريعم ةلكج عصألا هل لاش و

 لوألا همالو» وهٌواف ناك ام) هيفا دب نعوا ناك ادر حم( ىعابرلا نم) فعاضملا نعا(وهو)

 'ىأ ( هللاقيو ) دحاو سنج نماضيا ( ةيناثلاهمالو هايعكلذكو دحاو شاج نم
 ' ةتفاولا ىهو ةقباطملانملوعفم سا متتلاب (اضبا باطلا ) ىعاب رلانمفعاضلل

 قزوحهكرحىا (الازاز ) وةلزاز“ىشثلا (لزازوحن) ةيناثلاماللا وزيعلا واىلوالا
 ٍ هلوقواحارحد حجرخدو<ر يغال رس لاين اذ ميتا فالخ هرسسكو ءافلا تذ هردصم |

 7 1)) لج نكل هتدشق تحت مافدا هيف نكي فاودنال اضيارصالا مهنا ىلاةراشااضيا ٠
 "الإ هلكل ماقدالا ىلا ىداناكيت رم ناكل ذاق نيل حاجا اذدالاةلعنالوىناثلا ىلع

 | نم نم ماخدالا هيف عمشما أأام لثم ناكف نيلثملا نيب ةلصافلا عوقو وهو عذامل معد ملا

 ( ا لهو لاؤس ةنظم انه ناكاملو لصالا ىلع الج كلذ. ىمعس هناذ ىتالثلا |

 01 | ميعص فورح هفورحنا عم ملاسلاريغنم لعجو تالتعلاب فعاضملا قملا مل |

 0 | "ليدل قيعضالا فرحنال تالتعملاب فعاضملا قا امناو ) هءاوج ىلاراشاا
 3 م ونا * فورح نم نخب فاك عض وم افرح لعج نا وهو 1 لاسالا

 كلذو انه 1 0 قبايالو ٠ فورح ةدعنم م لدبت 0 دز ةاطدج



 5 ل كيفضتلاو نيلثلا 0 ءاخدالا نذعتلا ىلوالا نيا - 7 5
 متةاماو اهدنع لصحم امنا 10 ةيناثلا ليقو خدت اهنال ىلؤالا تصتتخاو |
 |١ رستكلا اماو اهلاح ةحوتمم ءاقلا قبف اهتكرح عم نيسلا تفذح هنالف ءاغلا | 3
 || سكب تسم ليقف نيسلا تفذحو اهناكسا دعب ميملا ىلا نيسلا ةكرح لقنهنالف |
 ||| ءاملا ىلا نيسلا,ةكف تلقن تسسدحا تسحا 1 و قرفالب تلظكلذكو ميلا ||
 هانم ءاعجلا نسم * شفخالا دشناو ) تسحا ليقو نيتيسلا ىدحا تفخيو 1

 00 7 #١ ليرتتلا قو #3 انيدهيو ىّع دحأ رى 4 انآ مادو | 8

 دبل ني َسَح ح1 * اناطملا َن ٠ قاتعلا "نأ الخ * ريب زو لوف ةديبعوا ىزو | 1
18 5 1 
 ا ت3 كك مااا لق فيفضل ذا وشن تكلا هنن 00 5 ا

 مضلاب هسا محلاب ءىشلا ثسم ةديبعوا ىحو ةدحتقا| دغللا هذهف اسم هيبمأ |

 تعا زو ليلا نود نايف هلع اذا ال ولط 0 اذك لعفا تالظ لاش و |

 نيسلانم نولدب. ريخلاب تيسحا اولاقامب رو هب تدناىا هب تسسحا ورا |

 فيعضتلا فرح ذملاو لادبالا قملالفسوثديلانهفدسح رب زوال 0
 | ملال اريغ نم لعجو تالتعملاب فعاضملا قلحا هباب ىف رك نب اكةلعلا ف ورح ناقحلا م

 ادبعبتا ناقحلي فءاضملا ناقحلا كفذحلاو لادءالا نالرظن هيفو اهلثم ا

 ىمحتنا نم رك ةلادءالااماو ماك حرحدتولتاقتو بنجن و2 قؤفذملا اما

 فال لتعملاك ةيلصالا فورملا ف فعاضملا ناتي امهناب تأ را و

 30 امهلوقوفذللا نود قدي لا دبالا لي ةيلصالا هذ ورح ناقحايال اهنا ئ

 فيعضتلا فرحنال لوّعبنا ىلوالا ناكف كلذىلا نخ نمر هرخآىلا تيلما

 ةغللاق قوه ا دالارتما 0 تيا 9 فرح 3

 لوألا نأ
 0ع“ 97 جانو و <<

 شئ لصتيا

 تاتي 8 تجوال لالا تمكنا د | ددم دم هلأ
 17 229 م 02+



 دافعا 111 1 بكد "نة 1 1 , .: 9 8 0 ا

 اجدتس و تءاضلا هلم ءىك ا هضعبف قبامو 0 اف د *لأ

 ا "فاو اردو نينا لوللل هبل صت م ةارح لذ ىناثلا لصتل

» 

2 
 | هريغ رهظل تدل 8 هن رهظيال ت كا ندناكملا يا اكرمالا نوكيال

 أ لوش مسا اعدم ) هتغدا اذا نيسناجتملا نب( لوالا )] فرحلا ( عبو )
 | ف دوال 0 هيف انعدم را فرحا ىو ) هابا أم 20

 : "نام لوالاو دله ا ناذ و 0

 .[|| نكاسلا ءاسقبا نع همافدا دنع نكسب كرحتملا نا ركذامل لوقن انال نكسيالف
 || نم عراضملاو ىضاملاف ( بجاو ) مافدالاىا( كلذو )ىلوالا قي رطلاب هلاحن
 9 : امهم لصتي ملام أهرك ذب ىلا باونالان م هيف كب زمان مو اعلطم كك رجلا 00

 اعربعف ركذي ليصفت هيفف تلصتا ناف ةكرخملا ةعوفرملا ةزرابلا رباعكلا

0 
1 

 أ كانه | 1 ر( دي تعاود. دقتاو دعب دعاو دهدم وحن 0 رك
 اهركذ افنعانضم نكت مل ناو فعايضملا لثم ماندالا اهيف بحجن لاعفا
 || (دوسيدوساو ) لاقت اهنيمينا ىلوالاناكو اهطلخ هنكل كلذ نيبادارطتسا
 ]| فعاضألا نم اسيلو لاليعفالا باب نم ( داوسيداوساو ) لاعفالا باب ن
 ]|| لادلا امههالو واولا امهليع ناف دحاو سنجنم اسيل ام«الو اهنيع نا
 || انانملا نكسىا (نئمطي نآمطاو ) لاعفتسالا بابزمفعاضم ( دعتسيدعتساو)
 ]| لالمفالا باب نموهو نونلا همالو ميملا هنيعزال فعاضملانم سيل ةنينامطو
 : 3 ماغدالا روصلا ه هذهىف بحف لعافتلا نه فعاضم ( داعدامتو ) رارعشق الك

 | 200 وحن ىف ثينأتلا ءان اهستلسا اذا ذكو ماذدالا نم عئاملا مدععم نيلثملا عامجال |
 . لعافلا لعافلل تين اذا ماغدالا اهف بحي ىلا ) لاعف الا هذه دكيَو ( خلاتدقناوتدعاو

 ا أس اونا و ) اغراضموا ناكايضام ( لوعفلل اهتشاذا:) اذكو ماخدالااهبف بحي
 دمودماودمت (اذكو )د دع لضالاو 6 ١ و (دمي ) تددهلصالا وت دموددملصالاو

 ٍ 1 ع 0 00 هيف اد لاكاو دعيدعا لم دم رب ر اظن ىاأ 1 9 اظن )



 دع

 ا 1
 ا

 ١ اوئنضو لصالا نايبل هبءعبذاشف ماندالا كف اهبابض تّركح اذادلبلا
 لوم اوننضناوماوقالا دوجاىنال +قلخ نمت رجدقو لذاعاالهم * هلوقف 1

 ( عنتمم ) ماغدالا (و ) اول ىا ماخدالاب اونض ريثكلا عياشلاو ةرورضلاىلع !١
 ىضاملا ىفهنونو ملكتملا ءانو بطاخملا ءاتك كرحتملا زرابلاريمضلا هب لصتا لعف لكىف ١

 لاق اذلوامولعمواالوهحجم هيفا : نم وأ اد رحاماوا اعراضموا ايضام ناكءاوس

 قاثلاوهولاعفالا نمر ائضلا هذه لبق امنال كالذو لاعف الاهذهب لشملو لمقلاب | ٠

 | عراضملانمو كل ف كب زل نم قاوبلا اذه ىلع سقو شعفخ الا مهتلاخو نولعشب ||

 (٠ لصاف أمه عش ملو نايماحع هيف عمت العف لكف بجي هنا طباضلاو كلذ ريغو |؟

 نيسناحتملا نع ىناثلاوه وانك اساهلبقام ن وكي نا ىضتتقتر اعلا هذهنالل وعفملا دا

 ىلا ارظن ماغدالا مدعزوح هناك مز ,اح أ ) دحاولا لمف ىل_ءمزاجلا لخد | ًّح

 هموق ىلع * هلضف لف لضف اذ كب نمو + عاشلا لاق نين زاخلا ةغلوهو

 كرته. دادتعاال ضراع نوكسلا نا ىلا ارظن ماغدالا زوج و كينم ىبعا طرت 0

 ةظاراغل :ناق ا ل متنا وامضلا دمر 0 لوالا هند ظ

 نال تلق اق ماما دوال ضراع اضا هوحنو ف ف نوكلاثا

 جهلا 37

 ) را وا 0 ( صام هللا شام وافعاشملا 0 لا اذا 0 7 ١

 ١ ناكنا لوالاذئنيحو نينكاسلا ءاقتلا مزايالئلاكرحم نوكينا تحن يناكملا نه

 1 لعن هعضوا يملا متن (ادموحت ) ف :!الاذ ىناثلا ىف جرديو نكسيالاو جرديانكاس

 |١ ةعاجلعف هعضوارملا مهب ( اودم) وحت ( و) واولاومالاوا ىضاملا نمنينثالا
 ملا منن( يم وح )و ( ءايلاو مالا وأ ى طاملانمروكذلا

 ْ تنولل مالا لضرعو

 |( واوو نالعفب فلاكر يمضلا ءاي ءايلا هذهنا ىلع نيقتحلا ثكا ناف نيدمنم

 3 بدضصو هند وعجح تدتشا اذا ه رعش ططق مهلوقوكاماو اكرم ىناقلا نر

 || لعافلاينبم هيف اديزهوا ناك ادرجم هريغواناكايضامالطم ءاسنلا ةعاجج نونو

 ْ تددمو اب 3ده ثددم وحن ىف هل وه كالذ 0 0 رعو مانجألا نكي الف

 |١ نددمب و نددمو ) ناددم امتددم تددم متددم امتددم تددم ىنعي ( نتددم ىلا ِ

 3 اذازراح ) ماغدالا( و ) )ءاسنلا ةعاج-نون ةلثما هذه [نمديللا | نودع 3 |

 م ددع مل لاش و عدي لف انه نك اسوهو ىتاثلا فرحا ك ائدالا 0 7
 3 8 ل َّئ 9 5 رن م ل

: 
 ١ باوجوهو نغتس ىلع افطع هو غوزحم مذديو هلوقناف * مدي و ةئع نكس

 ع

3 

 ديلا

0 : 

 | اض ة يس ميك
3 2 

 قتاححب ٠



 الاورام نو ةاستتُُْساساالا0
 ظ مآ | وذ لع ةلالد هلع ام نكميو ةملكلا نم ءزع " ءاضلا هذه
 1 5 ةدالا لع فوقوموهو ىناثلا رحت ىلع فوقوم ماغدالا نالو ضرغلا
 مافدالا لع فقوترال قىاثلا كر حذارظناذهقورودلا مزار عبرالا تاكرااىلاوش

 ند حاولا لعف ىلع لاق امئاو هسفنال ماغدالا ءزجوهو لوالا ناكسا ىلع لب

 ١ اخ /ةدح اولا لعفو نوكذلا عاج لمفو نينثالا لعفف بجاو ماغدالا ||
 | دعاولا هك كعلن ثلا ةعاجب لعف لف فعن 2

 دن هنالاثنؤم وانأكا ل ولا صخشلال |مفذا يع عيا اولا
 | دقا تي مهلل ءاحال بجاو هيف ماندالاو ةبطالا ةدحاولا لف ذئنيخ هيف

 : | ولغ ال موزدلا ال موزجلا عراضملااذهف فسدت نع ولكالو ىثتسملا مكح ىف وهذ همكح ع

 5 | ىلا( رفيكتيملا ةروسكم ناكنأ) ةمووضم واد وتفموانيءلاةروسكم نوكينا نه

 "ضع! مورغب /لوغش ) نلابذخأيىا هيلع ضعب و ءىشلا( ضغيك ةحوتفمؤا )ب +
 يكل نيي نامل سكلاب كرح كرحاذا نكاسلا نالفرسكلا اما ا(اهصن وءاللارمسكي

 (|| ىنعا رجلا رذعت دنع را نع اضوع لعجدق مزللا نالو جأتلانم نوكسلاو |[
 ” خلا اماونوكسلا رذعتدنعن وكسلا نع اض وع رسكلا لعجدق اذكف لاعفالا ىف

 0 د معي ملف متنا اذكو نيعلا ةعباتلرفب لىف رسسكلا لوقتنا كلو فخا هنوكلف
 ]| كح اذكهو ) نيب ز اخلا ةغل وهاكماغدالا كش, ( ضضعي لو ررغب للوقتو )

 0 ةؤماللا سسك ؛ رامحبملو رمح ملورعشش مل لوقت ىنعي( رامحن و رمح ورعششب ||
 انالرخ الا لبقامرسكو ماخدالا كبر رامحلو ررم< لو ررعشش موال ||

 / لبةامرسسكي ررعشقب و ررامحي وررمحي رعشقب ورامح و رمحيىفلصالا
 رختساو عج عتجا وحن تاوخالا ىلع الج ةحوتفم ىضاملاو عراضلا ىف

 : 0 هيلع لدي ىوا وحب ىواوحاو ٍىوعر_ ىوعرا مهلوقو جرحا ْ

 كاتاكرملا هع اءمزاملا لوخددنع( زوج ام ووكم ٠ ) عراتضملا نم ء( ن نعل

 )ماغدالا كفئا( هكف زوو ماخدالا عم ) مدكلاو محتلاو مضلاىنعي |
 نك اسلأ ارش لضألا هنال دكلاَ 0 ا

 - يب ١
0 

/ 6 
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 مدقتال 1 ( اهصقو مالا ع ضءورف يم ا نيعلا ةرو 0
 تاكرجيدم )لوةتف نيغلا موعتم ناكنا( و مالا د 0

 رابضلاىف ركذ امل ماندالا كش ( دساو) رسكلاو متءلاو مضل( لآَذلا ||
 1 شيعلاو * 0 لزانملاءذ 3 رح 0 ا 3 ؛

 دنع ىعا ةروصلا هذه لثمىف رسكلا مصفالا ترا مايالا كئلوا دعب . ا َ

 * ةمعنو الضف نجرلانمهددعا * هلوق ماؤدالا كف. ءاحامو نيتكاسلا اقتل |

 ْ بجاوماغدالاةالاوان دنع هكفوماغدالا زاوحدارملاو * + بلط ركل ءاحاماذا كيلع

 | ,ريعصلا ءاه ماندالا لاح موز#لاب لصتا اذاواولاق نيب زاحخا ىف عنتمو ميت قب أ

 وهورسكلابهدرىورو مدفالا قدمت ب هدرومح#لاب اهدروحت دحاوهجومزا
 رك يمل ناو درجملا م ع انرك ذام عيجج ىف هيف دب زا ىتالثلا مكح نايعاو )فيعض |

 ان رك دام ىلع علطا 0 ”ىث د الذا رظانلا هريتعيلف لصالاب ءافتكا فنضملا .

 ءاقثلا و عذام مدع عم نيلثملا عاج ال انود>و ماغدالاب( دام لعاقلا مسا ىف لوقت لوقت

 داوهو تادام ناتداه ةدام نودام نادام )ددام لصالاو هدح ىلع نيتكاسلا |

 قرحنيي لصافلا لولمل ماغدا ريغنم( روصنك دودمم لوعفللا )تس( ىفلوقتو
 لوعفمااو لعافلا مدل هيف دب زملااماو هنعب ميتاك وهف واولاوهو تعتلا

 لاحم الف ىعاب رلااماو عنسمالاو بح ةروكذملا باوالا نمناكنأف عراضلل عبات هنم .

 مدقو نيِمدَس زومهلاو لتعملاقيقحتل ليذلارعشت ناناوا اذهفالضا هيف مائدآلل |

 سفن كرحب هنالف زومهلل تسيلام ثاحالاو ماسقالا نم هلام زومه«لا ىلعلتعملا 3
 ىا لتعانم لعاف متداوهو + للا ل اثح زك 1« وكل 0 7

 ناكام وهف ) حالطصالاىفاماو لالتعالا نم هيفام التعب مسقلا اذه ىعمو ضر :

 :٠ وحن نع ةيلصالاب ز ريحا و( ةلع فرح )ةيلصالا هفورح دخاىئا 2-2- ْ

 مهوتالوامهلاماو دعو لق وح هيف لخدو اهلاثماو قهيفتو لتاقو بشوشعا ||
 ناناناكاذا هنال ةلعاذ رح هلوص |نم نينثاناب في رعتلا اذه نم فيفللا جورخ

 0 ىا( ىهو ) ةروسضةلع فرح اهدحانا هيلع قدصيةلع ىفرحاهنم ||
 | اهنا بلع نا. اهناشوم نال كلذ تبع (ءايلاو فئالاو اولا )هيلا 8

 1 فورح نم هز 1١< نا مهضعل 00 يلا رختةلعلا هسا ش

 رثكى ءاملاو فلالاو واولاىف ىرام اهيف ىرحب الذا هفالخ ىلع روه

 || ةلعلا فورح ( ىعستو ) لتعلا دَح نع زومهملا جرخ كلذ و تاوأل
 اليبصفت دةتالمالكلا اذه فاضملا قلطا . نيقاودلا فورح )مهجن د

 , يللا

” | 0 



 . ناش ظ ير
 . ظ فورح ىمسنال ةكرحم تناك نا ةلعلا فورح ناوهو هيلاريشننا انيلعد.الف ْ

 2 | فورح ىعس ةنكأس تناكناو فلالاريغىف هذهو اهيف امهئافتال نيللاو دملا

 )00 لاسلا لع ةتودخ ريغنم نيل جرخت اهنال اهجرخم عاسنالنيللا نم اهيفامل نييلا
 [يويق# واولا لبقام نوكي ناب اهشنج نم اهلبقام تاكرح تناك نا ذئنمخاو

 وك دادتمالاونيللا نناهيفاملاضيادملا فورح ىمعمت اروكم ءايلاواحوتفمفلالاو

 ]|| ءايلاوواولا فاذهاهيف هلافتنال دملاالنيللا فو رح ىعتالاو عسب و عاب ولومبولاق

 710/ نيلىرح ةراتو طقفةلع ىفرح نان وكتةراتامهوا دءادم فرح نوكيف فلالااماو

 77 ]| قورح نم معانيللا فورحو امهنم معا ةلعلا فورس اضيادم ىفرح ةراتو اضيا
 7 1[[| فئصللاو اقلطم نيالاو دملا فورح فورا هذه ىلع نوقلطي نكلو اذه دملا

 0000 1 اهلأ نيللاو دملا قورح اهتيشث ىف فنضلا نع لقنو كلذ لع ىرج
 ظ عملا اذا حرلا ناف اهحجرم عاستال كلذو ناسللا ىلع ةفاك ريغ نم نيل ع

 '00 0١ | بلصو تاوصلا هيف طغضنا قاضا اذاو نالو دما توصلا سكنا

 نه ةبلقنم ا هلم نوكي ) لتعملا نم لوصالا فورحلا دحا ناكأذا نيح ىا (

 درجلانمىضاملا فورح ىه لوصالا فورا نال ( عابو لاق وح ءايوا واو

 'نوكتالف ةنك اس فلالاو لصالا ىف ادبا :ةكحرخم ىنالثلانه ىهو

 | نر رش راف ىناثلا الا ةكرحم نوكت لوصالا فورملا ناذئىعانرلا اماو الصا

 .الصا هنوك عنتما هنالو هيف ديزملا ىتالثلا نم لعافب هسادتلال افلا ىناثلا نوكي

 7 ]| راجاو لتاق وحكىففلالا نعذئنيح هلوقب زرحاوىعابرلا هيلع لمح ىثالثلا ىف
 00 .* ةداز ىه لب ةبلقنم تسيل اهناذ لوصالا فورملا نم سيل اممدعابتو

 3 | ةبلقنموا ةطاز نوكتنإ اما ةنكوملا ءاعسالا قواهلك ل اعفالا ىففلالا نا زعاو

 '0 0| ادا امو لعو لبوام#و ىتم وحن قورملاو ةنكفلا غلا ءاعمالا فالح

 1 ءاقلا لتعك قياقملا ةفلتخم عاونا هتحت سذج لتعمل نا اعاو ةيلصا اههيف اهثاف
 1 ' ةقرعنال د اف هعاوناو ) هلوش هعاوتا راض )| ران كالذريغو نيعلاو

 ا 00١ لوا نيغوا ءاذ اماق ةدعتم نكت مل ناف الوا ةدذعتم ٌنوككنا اما هيف ةلعلا

 ”لوالاو دحاو مسق ىناثلاف ٌثكاوا نينثا نوكينااماف ةددعتم ناكناو ماسقا ةثلث
 اف نوكي اما اند نأ ورحنا مسق وهف اقّرفا ناذ انش وا اةررشب نا اما

 .(لوالا) عونلا عاونا : ةعبس عومجلاف نارخآ ناعست ناذهفامالو انيعواانبعو

 دو 3 ةيظفل ةفاضا ءافلا لا 0 ةفاضاب 1 2 1 ةعبسلا وللا نم



 ظ 1 ا 1 كل
 3 فرح 5 0 وهو .ماللاو نيعلا رع ءافلا مدع 1 لتعلا مدام 0| | ع

 لوقت ( تاكرللا لاقحا ىف مححتلا ) هتهباشمل ىا ( هتلئامل لاثملا هل لاقيو ) ١
 : صقانلاو فودالا فالح اوررض ابر برص لوقت اماودعو ادعو دع يم 1 5

 ١ اهدا وك نأ كيلو لح سيل فلالا اذا كيوااواو نوكي ١ انا ءافلاو |

 || قذحتواولا اما-) لاق ءايلل تسيل اماكحا هلال ا |

 | عقوامل هنال (رسكملاب لعش ) نزو ( ىلع ) نوكي ( ىذلا ع راضملا لعفلا نم |
 ْ هتاوخا كن ءلع تلجمأ ا ليف نيترسكلا نيد ةمصلالقث هر ؛ءايلا 0 :

 لثعملاردضمى أ ( هردصم نم ) اًضيا فذ ( و ) ةزمهلاو نوتلاَو اذ ونلاو ءاتلا ىنعا ا
| 

 505339 ناكل ( سنو ) '( ستوب ) ءاغلا سكك ةلغف ( نو لعا] نر (  ىذلا ) ءانلا 1
 لوعفملاو لعافلا مساو ىض ىضاملا ن ا | 1 كيا فيراصت قاب ىقىا ءا ( ةفيراصتا 1

 ردصماهئال اهفدح ) (ةدع) ساو اهفذحن ) دعل ' (دعت ) واولا ةمالس ) دعو دعو لوقت ) ١

 اهلعف لالتعا عم هيلع اهلقثل نيعلا ىلا واولا ةرسكت لشن ةدعو لصألا ةلعف ىلع 0 :
 َ سام واوا تفذد دعو لصالا ليقو ةلع نزوىلعةدعليعف واولا تقدحوا 7

 | ةلعفنزوىلع نوكيهلوقب فنصملا داما مبعاو ) اهنع اضوع ءاتلا تديز مث ١
 سيل ةلاط نكي ملاذا ءامفلا لتعملا ردصلانال هعراضمنم واولاد ا نر 1

 مسا ةهحولاو ءأ رفتس أ مك يا لعف ىلع هنم عراضملا ناكاهفالا ةلعف ىلع

 ردسعملاو روكذملا عراضلا ىلا اعحار هردصم ىفريعكلا نوكنا زوجنو ردصملا 3 1

 ”(ادعوو) هلوشب هلل ثماكلقثلا مدعل هنم واولا فذحيمل ءافلا روسكم 0 منا ْ
 اصولا لم اضيا هنمفذحنال هلعفنم واولا فذح ملام نكل ءافلا روك ناكنا ء ١

 مساىف (مدوعوم كاذو) لعافلا مسأ ىف ) دعاووهف) لصاو لصاو دعا ا

 هيلع نأك تاقناذ واولا فذحن 01 ضاق (دع]) لع / واولا ةمالسب لوعفملا 1

 00 تلع دقو عراضملا عرف هناتلق اضيا ىمالاىف اهفذح ركذ ' ا
 دحمتف واو هيف سيل صالا نال لوقنوا 5 2 ا ةخاحالف عرفلا ىف اذكف ١ ١

 ودعليتف را 0 0 فرح م الي دعت وه عراضلانال

2 
1 
٠ 

 1 فقذحملا نآأك اذا ةقم دؤوب اا وانس وال ناس نماذهو ردصلاوعأ

 تديعا و اولا يلدا 0 اهدعبام باع ةريدكت ليز 46 ١ وءايلا



 أ سلا ناب هامة
 1 31 ت كال ذ لاثماو عضيو يل وحب ل ناارطل يقود ادا ةحوت ا |

 مدعي وم هدلي ل لصالا ف لادلا مف ؤماللا نوت كسوداب لوهلو قون و“ ىجسام |

 0 تتكساذ ءاتلا 1 دك هانط ا نافيندكي ةلاهن يشتماللا تنكسا ةفوذحمتواولاف

 00 ٍ والاك رحولذانتنك اسلاءاقتلاللادلا اوحفت لادلا وماللا امههونانكاستءّتجاف

 3 "اريك ماعلا ١ 1و نإ ر وصلا ق واول كعيام ةرسكر للض دغف ضرملانلازأ
 1 ةيانعلاب عفدين انكي و + لة تاون هدلي ل دلو ىذو + با هل دلو دولومل تبجع
 : 1 نيعلا مت :ىا (محفلاب لعفبىف) تبثتوواول وواولاىا فذحتفهلوقىلع فطع ( تبثتو )
 000 ) فاخ ىا رس للاب ) لجوك)]) : ةفيفخ ةحتلاذا اهفذح ىذتشام مع

 | اهنال ءاي واولا بلي لج ةيناثلاولصالا وهو لجو. ىلو الا تاغل عبرا هيف ومحفلاب
 ١ قرح رسكي ليت ةعبا را وفخااهنالافلاواولا بلقب لجايةثلاثلاوواولا نم فخا
 : 0 واولا نوري مهنال اهلبقامراسكناو اهنوكسلءاي واولا بلقو ةعراضملا

 1| ةغلنمهذهتسيلو ءاب واولابلقتيل ةرسكو قل || وياقفةرسكلادعب ةعضل اك القت

 || وهنولوقبالءايلاريغب صتخمهناالا ةعراضملا فرخ نورسكياوناكن او مهنالدسا نب
 | نول وهب ةعراضملا ف ورح عيجن ورسكي ةغالا هذه لها وءايلا ىلع ةركلا لقتل عب

 ]| ىنيعستال نا نا كديعق * رعاشلا لاق لكن نحنو ليا اناو لحت تناو لحتىه

 1 مآ الكا ) عجوب لصالاو ءايلارسكي + اعف داؤفلا حرق ىاكتنالو* ةمالم

 21| (اهلبقامراسكئاواهنوكسلءاي واول تبلق) يملا ردك نسما والا 1 ل
 ١ .(اهلبقام مضنا ناذ ) اهلبقام رو روسكلا وارولاب قطنلاضتحتل هرام سابق انهو

 ْ ,اةلع لاوزا (واولا اولا تدط) لحاوحن ىف واولا نع ةبلقنملا ءايلا ليقام ىا ْ

 َ | 1 لور ( اولا ظلت لص|دزاب لوقتو ) واولإ لبقأم ةرمبكن دعا
 0 نأ ذلك لكىف لصالا نال كانا بكتو ) حب ردلاىف ةزمهلا |

 : لنا وحي ءايلاب هيف ءادتالاو اهيلع فقولاو اهب ءادت.الا ريدقت اهظفل

 و هيض ودل هنا هب سأب الف واولاب ةيهلعتلا ةيتكلاب تبتكولف ءاسيلاب |
 1 ىضتقم 2 يهل مضلاب ) ) اضيا مر قولا 5 نيلعتملل 1

 1| ند 00 وو ( هجوتال هجوا هجوب ) افيرش راص ىأ ) هجوك) ا

 ١ م اب ل )عفن ىف تبلتو هلوق ىلع اضا تعا رعشتسا مث ةلثمالا قاو اذكو نسحنال :

 ا هلوش باجاوواولاتفذحدقو محلب هلا ىلا عمسلاو وا طرار نأ ْ

 هالاىف اهن ال ( كام ىا ( عدي و عقبو عضيو عسيو ًاطي نم ) واولا ١

 ' فذحلا نوكي ف بكرا 20 0 دعي 3 هلع + يلا ْ

 ل



 تديتعا انقل أف ةسك لب زا اذا لاق هنأ فنصلملا ىلع درب نكل 53

 تلق تحذف مالكلا ىف ريثك قاحلا فرح عم نيعلا ة سدكت اق نان

 نيعلا ةحوتفم واولا ةفو دع لاعفالا هذه تعقو دق هنا مد 51

 للعلا عيجج اذكواذهب مهلنانخالاو مهتدعاق مرخمزايالثا ليو تلا كلذ ٠

 لكشي عضيو أطيب ىفكلذ ملستلا ردقتىلعفالاو عوقولادعب ركذتتابسانما
 روسكم لعفب لصالا ىف هناب مكحيإف نيعلا روسكم عسو هيضامناف عسي ل
 هتمتثسيلو نيعلاروسكمسيل هناعم ( رذ,نملاضياتفذح( و ) ذاشوهر

 عديم تفذح امكف ( عدب ىنعم ىف هنوكل ) تفذح نكل قللا فرح
 || عدو برعلا نم معسل ملى نعي (رذب )ىضام(و عد, ىضاماوتاماو ) ربل نمي

 حاصلا ىف لاق اههلامعتسا اوكرتو امهوتاما مهنا اعف رشي و عدي معسو رذو'

 امناو هعدو لاقي ال هيضام تيما دقو عدب عدو هلصاو هكرتا ىا هعد مهل
 * لاقو رعدلا ةرورضيىف تءاح امرؤ كرات لاعب نكلو عداوالو هكرت ل

 || لاق و * هعدو ىّتح بملاىف هلا * ىتلاام ليلخ نع ىرعش تيل * لاق

 ىأ هرذو * قدصم دعاوو عودوموهوىرج# هناعمنمهضرا تمحتسا|ماذ

 نكلرذاوالورذو لاق.ال هيضامتيمارذيرذو ةلضاو هعد,ىاهرذيوهو هع

 2 ءاح هنا ثح رعشلا ةرورشض نم عودوملعجىفو همالك ىهتنا كراتوهف 1

 الو امهيض ام نكت ملاذا هناوهو لاوس ةنظم انه ناكاملو ةرور 3

 هلوقب باح افواو امه ءاذ نا ىلع ليلدلااف ةلمعتس امهردصمالو امه

 فذحتملءاي ناكولذا ( واو ) ءافلا ىا ( هنا ىلع ليلد لبقتسملا ف ءافلا فذحو )

 عراضملافوا ىضاملاىف تعقو ءاوس ( لاح لكىلع تبنت ءايلااماو )ءى
 رضر) وا ول[ قم انتا اهنالرجتك وا حتذوا اهدعبام مض ءاوساهريغوا ص

 انوع راضاذا نع لجرلا نمي لاقي ةكربلا وهو نعلا نم نسح نس (
 رسب ءاجو مالزالاب برعلا راق وهو رسيملا نهيبرضيبرضك ( رس ر 1

 روك ذم مضل لام نال لوالا ىلع باتكلا ظفلدي. نا ىغبني نكلانفيضلاب رس ١

 ديغينا ىغبفي نكلرسسكلاب سن سني ءاجدقو طنق ىأ ب معك( سني سن ش

 افيفح افلا ءايلا بلقب سءاي وءايلا فذحب سني ءاجو لو الا ىلع ب
 ىئاملاىف ( رسيا )ءاي هو افامتىا ( ىئايلانم لعفافف لوقتو ) ذاوش
 ْ دعو ىف اهلثم ةرسكلاو ءايلا نيب ةعقاو واولاناكامو عراضللا ف

 ١ ||| فذح عمرسو نموا ولا فذح نال فذملا ىضتمم عم ( ف ذك ل) هناي

 ب نجت اجرت ردو جيك وجي



 الا ما ظ

 ظ 2 ا رارضاىا (فاجام زي هنال مدقتا كرمي قي لصالا ) ةرمهلا
 1 | تنحلا ةيش ست اح هنا قحلاو رمسنل أ ضعب ىف اذهو ىضاملا ىف نيتباث نيفرح فدح

 ا 1|0لا نيب ةغقاو تسبلو اولا ناب انضيا با ولا نكخمونئلاب
 أ نابو تباثلا ركحف فوذهل | نال ةقيقللا ىف ةرسكلاو ةزمهلانيب لب ةرسسكلاو
 | 02 ارباب )لعانمس |( رسوموهف)واولا لبقام ماعضنال فتنم انهلقتلا
 : - تبلق امئاو ناي 0 لصالاذا( ا عراضملا نمىأ
 1| سيعتل درطم سايق كلذو( اهلبقام ماعضناو اءايلا نوكس ىا( اهنوكسل )اواو
 'لعتفا ىف لوقتو ) نادجولا ةداهثب اهلبقام ةموعضملا| ةنكآسلا ءايلاب قطنلا
 0 . دعتواهلصا ىواولاىف اذه ةدعولا لبق ىا 2( دعتا .اءايلاو واولا نم ىا( امهنم

 : وهام ىلعءاي بلقتمو لقثلا عفري ماخدالا ذا ءانلا ىف ءانلا تهتداوءان واولا تبلق
 ا لالعاب ءافتكالا ىلوالاف دغالاهذهىف ءاتاهبلق مزا بلقتملوا ءايتبلق نا امنالءاضنتم
 3 لاجل زوجي ها 6 تكول 0 هيفو 7 .ركدادعلو

0 

 1 ا نابلقنملا نآانلا ىا( نا 00 2 00 3 0 0 0 [ههنم لعتفا
 1 م رت 1

 ظ || دعتوي هلصا (دعتب ) ةياردو ةياور مدا للوالاو ( دعتاوحن ) لعتفا ءانىف ىا

 | امهلالح الغفا ءانف هيا هين دل ا دكا, 3

 . 2 جت هدم نسعي دهب دع دع حجم

8 57 

 ..ه ةهز 2 َ
0 

 7 23 * لق او لع 0 * رع 3 ا اراب ل :
0 

 . فور



 01 ا

 رامتلا هيف بعلي ناكم اذهىا 05 لاقو لها دعف لوعفملا مسا هنم ئينلا افرع"

 ه1 فعاضملا نم ءافلا لّتعملا نا ئغي ضعت 0 دودو ْ 0| ّْ

 دناكحلا فاسو هزاَوجو : ةغاتتماو عامذالا بوو ىف لتملا رع شالا 1

 محتابدو زوجي وددوأ لصالاو ) ضصع مكددبا مالا لوقتو ١ لالعالانم ل

 ىواولا لثعملا فءاضلا نايعاو * لالعالا نم هيف ةانددياركذو ضعكريكلاو |(

 اغطق ئواؤلا يي هنالف مضلااها نيعلا حوتفمالا هعراضم نؤكيال | 1

 اما و رسكلا ميتا أو فيعض وهو مضلاب دج دجون ه أع ب هلع ايناقألا ١

 ةدعاقلا م رْكْنالثا ماندالا و واولا فذح بح نيعلا روسكمىئب ول هنالف رسكلا |(

 عاونالا نم( ىتاثلا ) عونلا !عادللاو اهعض و نع ةيلكلا ريبغت وناريغت مزليذتيحو اا ٠

 ىلعنيعلا مدقتل همدقو ةلع فرح هلعفنبع نوكيا وهو( نيعلا لتعملا ) نيعلا لتعملا )ةعبيسلا |

 كلاس( ) ةدعلا نم هل فوطاكو هام ولا ( فوجالاهل لاش وز ماللا |
 (كنلش نعل كنا( تربخا ) ترخا 1 فدعا ةثلث ىلع هيضامن وكل زاضيا( ( ةئالثلاوذ ) . كَ ِ

 لغف في رصتلا لها هيعسي ةياعف ةلج ناكناوهناذ زكذدتامل تعب و تلقوحت ||!

 للا و كرم 1 و فلالا وهو فورا فخاب امه وبلتق ليقثوهو |||

 اهيبنتذاوشلانم دوقو ريعبلا ديص وكن ءارقتسالاب هءانلعو لقثلا عفد اهلضاح |
 ديص لاق ديصلاو صاصقلا وهو دوقةلا وحن امهردضم اذكو نصالا" لع

 بلش لف. نسيكلاب: نسيل هلضا نسيلنا تلقنآف )هفلخ شنان ىلإ نقلا 1
 ىضاملا اهل ءىح ىلا ةفريضتملا لاعفالاّنف 000 هنال تلق ( اهلا هان ءايل ] ١

 ةديقلا" ناكف ا " ءان سشع ةعبراالا هئم < ىحي ملامريغو عراضلاو | | :

 ( بطاخلا )ريعض ( را فلنا( ( ملكت لاري .( كتم اريعض ) لعافلل ىبملا درا ىّصامل

 ىو اوكار ) نيعلا حوتفم ( لعف لقن ةياغلا ثنؤملا موج )ريض (وازا

 حت رن تيم نسم بت 6 3 بارا 221110111 7 ده 0 و
7 2 1 
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  0 8 (2 1يالا

 تدفن كف ف مزال راسنالا نال آر هذهب هنع ريعو و لاف مسافاكلوعشلا أ

2 

 خللا ِ لعافلل ىن لا( ىضانا هايع باقي زوالثلا( درا درج )شالا

 !| فو ورا لهن ادام نال كر ل الكن الاغلا ءايلاو - ْ
 تايلا أوتم تاكرح عب م را امد ناك اح وفم امهليقامناكو نيتك رم اماكاكوإ 3

1 

 م ) كل لصتا ناذ ( تنل فر 18 | ةظفل لع نوكيل نعل 0 9 0-2 5 أ عراضملاو ىناملا اهليتلا ةفرصتملا لافالل نوكبال لاسرلااهولقت اهلا ||

 ْ (لخللا )فايا منيعلا ساما ) نيعلا مووضتم (؟

 "11 ا و ير عم

20 0 



 نال ا 2 ظ
 ْ ءايلاولع ناكل ءا ولع ىل مضلا لد يأ ( ( اىهيلع ةلالد) وس

 : 0 نيعلا مضب ا ) ةلثمالا ىف هررقنس ام ناذذحت امال

 ”لوطوحن نا ىنعي نييلصا محدنلا ضعبىفو ( نيلصا ناك اذا ) نيعلا روسكم |

 3 جوتننملا لقت كنال رخآ بابىلا لقنيمل نيعلا رسسكب فوخو بيهو نيعلا مضب
 لعف ءايلاو واولا ىلع ةلالدلل ىلوالا قي رطلاب امهُواَسا كمزليف امهيلا نيعلا

 | ل هالاك امه نالوقنم لعفو لعف نال نيملصا اناك اذا هلوقىف ةّئافال هذنه ||
 اا لا داراناو كللاذك امهف رخآ باب ىلا لقنلا: مدع ريبغتلا مدعب دارانا هنال ||
 نيعلا فذحب و ةرمسكلاو ةعلا لني هنال عونم وهف الصا املاح نع ريغيرمل ا

 70 انلآلا) ءابلا نم (ةرسكلاو] واولا نم ( ةعضل!تلقنو ) هلوش بلا 2 راثااك |
 ظ ريبغتلا مدعب ااا ءايلاو واولاىا ( نيعلا تفذحو .
 مين انغي امهذال نييلصالا ريغ نع هن زّرحا ليقو ىلص الاب د.بقتلا ىلا ةجاحالف |

 امهلسيل هناف نيلصالا فالخت ر ركذللا ريصلا لاوز دنع انهلصاى ا ناعحر
 أ مهضعإ ريغو مالكلا قايسىف لم ىنداب رهظي هداسفو هيلا نابلقني ر معآ لبخأ

 ' ليل اذه نا ىل محسدقو ء مشب سيلو ليلعتلل نوكيل نييلضا اناك ذا ظفللا اذه

 " لف نانيبب نادارا ريغيال ىلصالا لعفلانا ركذ امل هنكل ءىدنع هب زّرحا ديف

 3 لم ءلف زاّرحالا نوددوصقملا نايبل هب دسقتلاذنا ريغد ال نييلص الا لعفو

 لكن نوص لصالاو ( نصاتناص تناص اوناص اناص ناص)لوقتف ) انركذام:
 ]| واولا ةعضتلقنو ثنؤملا عجب يعض لاصنالنبعلا موعضم لع ىلا ىواولا نم لعف
 1 )0 وماسك !اءاقتلال ندا !!تفذح 0 دياي ةاملا

1 
!0 

 ا
1 

 112 000717 76+ ج14 كاع 0057-17

 3 : 1 0 0 20 متعب عل كد نم اتعاب, ت عاب

 .نيعلاروسكم لعفىلا فاجلا لحف لعن انعمو تعي وناعب و | عجعم 6 تعيبو منع و ١

 0 ا ساكسماو ا تفذح و اغلا ىلا ةرسكلا 0

3 
0 
 ع
 ب

 4 ص 3
 53 1 5 5 اه 4 ك1 اه ع ع 2 م 6 0 53ت
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 4 ذيل 2 '

 0 اكرر ير ينك 1 رار ثيلق مثدناكتا 5 هلال
 ىىايلاىفاذهو ) عبو ) م ازيلالاب 5 هيلا ةكرلا لّقن مزال نال ءانلا *00- قش فذح |

 اهتعذ فذحدعب اهلبقامىلا ءايلا ةرسك ل قن عيب هلصا نال ( لقتلاب هلالتعاو ) |

 واولاب عون و نوص اهقادحا نايرخآ ناتغل هيفو ةروبشثملا ةغللا ئه هذهو |

 سكع هذهو اهبقام ماهضذاو اهنوكسل اواو ءايلا بلقو نيعلا ةكرح فذحن و | 1
 ةقيتحو مضلا بابلا اذهىف لصالان ا ىلع ةلالدلل ماعثالاىرخالاو ىلوالا ةغللا ا

 وحاهدعب ةنكاسلا ءايلا ليقف ةعضلا وحن لعفلا ءاذةرسكي وكتنا ماعثالا اذه |[

 نيتفشلا مضال ءارتلاو ةاحتلا دارم اذهو اهلبقام ةكري ةعباتىهذا اليلق واولا | ع
 ءاي اهدعب ةصلاخ ةعضب نايتالا الو فقولا ىفدل اصلاخ رسمك ءافلاةرسسكعم طقف |١
 ]| واولانيي فرح اهدعيرسكلاو مضلا تكرح نيبةكرح انهههنال ني )
 امه التعا) ايلا نم 5 و ٠ ( نوصي عراضلافلوقتو )ءايلاو ||

 عس و نوصي لصالاذا امهلبقامىلا ءايلا ةرسكو واولا ةع لقنب ىا (لقتلاب ٠ |١
 امهالتعاو ) ايلا نم ( باجي و ) ىواولانم ( فاح و) برضي و رصنيك ١

 لصالاناذ اَمهلبتامَقاءاَبلاَو واولا كرش لشتوهف لكنا ام( بلشلا لل
 لصالاىف امهكرحتل اغلا ءايلاو واولا بلق وهف بلقلااماو عيكس و فو (| ٠

 1| ىواواما هنال ةلثما ةعب رابلثم امئاو ىضاملا ىلع عراضلل الجامهلبقام حاتفناو ١

 || هروسكموانيعلا ح وتفماما ىتايلاو هموع<م وا نيعلاح وتفماماىواولاوىفاب وا |
 باهيوفاخن و عاب و ناصي وحن ٍبلقلاولقنلاب عيملا نم لوعفلل ىنبملا لالتعاو |[

 واولاوهو لعفلا نيع ىا (نيعلا طقسيف ) عراضملا ىلع ( مزالالخديو) || ٠
 ا ا |١ ءاقتلال نيغلا دغباف 3 دما ناحل 00 ءايلاو الا 1

 رد نصي مل 3 نوصيقف 0 دنع م 1 0 فذحلا هلع هد اهل ةبباشموا |

 ( اونوصيملانوصي مل ) نينكاسلا ءاقتلال واولا فذح مث نونلا ةكرح فذخت | م

 تابثالاب ( انوصتمل ) فذملاب ( نصت مل ) هدعبام كرحتل امهيف تابثالاب ©

 || دنع تفذحدق واولاو هيف هل لعال مزاملا نال نصي لوغت 3 0 لح نصيمل) 0

 ىوصت مل اونوصتمل اوصت مل نصتمل ) نينكاسلا ءاقتلال نوئلا لاصتا |

 اقلاوا ءاب هع تام 10 ) سايق اذكهو نصنمل نصا مل نم 1 نصتمل انوصت م انوصت

 فذملاب( فك مل اب( فخ لو ) هكرحتل تايثالاب (اعسمل) ) هدعبام نوكسل قذحلاب 07 عسرمل

 نيعلا فذح آلف 0 4 م 3 هيف 0 تاي الاب 0

 دج 2207: ج72 اختس اه[ 17 7 0م مج



 مال * ؛ك#
 3 1 ناب - 7 نسوا نيحانلا ع راشلا ىلغ ل ( هيلع نيثو) فذحالاو

 || انوص )وحن هدعنام كرت اذا تبطاو ( ن نصوح ( هدعنأم نكسا اذا | نيعلا فذحي

 || عراضملا ف هنيعتفذحدأت ( نص ) وحن ثنؤملا عجاماو(انوص قوص اونوص
 (نانوص نت وص نأ وص نان وص نئوض ) ديك لانو :عمىا (ديك ًانلاب) مالا(و)
 ظ رخ 3 مند هنا نم مدعتامل هدعبأم ةكرح فذكملاةلع لاوزا ةفوذ#لا نيعلاةداعابىا

0 

 1 2 قدجن (ناتض )ودك ثن ملا عججاما ةنيتيكانسلاءاقتلال اعف د رسمكم ءومضيولعفلا

 | ماك ف ذحلاب (نعب) تايثالاب (اعيب ىعب ا وعين 4 د)ءايلا فذحت (عب) عب )وح (و) و)اعطق مزال

 | فذخلاب (ننخ) تايثالاب( اذا ىفاخاوفاخافاخ ) فلالافذح (فخ)وحن (و)

 3117 ) فذملاةلع لاوزل نيعلاةداءاب (ننوصك نفاخ و نءيبديك انلابو) مدقتاك

 ١ نص وحن ىف نيعلادعيملوقرفالب ةرخآآ ىلا ( نفاخونعبب وننوص ةفيفللا ق) لوقت
 م ما وك ةض 0 جا ولا وسرفلا عب 7 ”ىغلا

| 
1 

1 

 ا انآ هزل اك لصتملا لعافلاريعض نالف انوصاوت قام اء رطل اضقأ ةماكلاب 0

 ا

 مالكلا اذه قيقحنو + لصالا كن تسملا ريعكلا مدا انل|نون نداف ننوصوخق

 ع وقوعانتما ىفةملكلا نمءزج رتسملا عمديك أ أتلا نونو لصتملا لعافل ريض هبشنانا
 ناك تح ةملكلا لصاةكرحامهلبق ةعقاولا ةكرملا هبشتف الصا امهنيب لعافلا

 تدثتف ةضراعلا ةكرطلا هذهل ةيلصالا ةكر للا ماكحا ريعتسن مةدحاو هلك عومجلا

 . ريع لبق ىتلا فركا نكت ملاذا نك« امنا اذهو ةيلصالا ةكرلا عم هلثم نيعلا اهعم

 ' 0 ْ الامد نوداتعد ا لعفلا ىف كينان ا هعوض وم لعافلا

 0 ا وكلذ لاثماو نوضراونوشختالوك ىففوذحلا دعي لل تلقناف) لمأ يلف
 5 ظ | ديك انلا نون نوكنالتلف ( دن النو اًضيا ائهه نا عم نواضراو نواشخحن ال

 71١١ نوضراو وشال وحن ىفريضلاو زرابلاريعضلاريغ عم وها ةيلكل نفر
 00 نا اهف لصالانا كلذ ىفرسلاو نفاخو نعيب وحن فالح واولاوهو زراب

 ا ”لصتملا لعافلاريعك ته تهبشاف عمو اظفل هب قصتلا ف رح هنال ءزالاك 90

 9 ْ . لعفلا نيب ل صاف هناف زرابلا فالح امهندب قصاالذأ زرابلاريغ ىفققحت امنا اذهو

 ُ انههو نظام اذه لصتملا لعافلا ريعك هيشيالو ىظفللا داحنالا ققةحالف نونلاو

 وه ىذلا فلالاماقملا اذه ىف لصتملاب دارملا نا ئهو اهل هيثتلا نم دال ةّاف

 د ع ا + نا 277: تج
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 3 1 ا هلا داز لاشب اهريغو لسا -

 وهفىف عم ناك اذا مهدنع دب زملا ديز :ملا نود ازلا فراحا نولوقب ميال دعت |

 ا الا 0 لد مسا نوكينا لمصفالا ١ لوعفملا مس

 دب نم ىنعف ةداي زلا عضوم ىنعمىلع ناكم مسا نوكينا لتحيو هيف ديزملا
 ةفاضالا نوكينا زوج و هنم ةداي زلا لحموا ىتالثلانم هيف ديزملا ىتالثلا |

 دعيبزا الا هنم لتعيال نيعلا لتعمل. هض'ديرزملا ىتالثلا نا دار م

 اهلبقامح اتفناولصالا ىفابكرمتل افلا ىضاملافتبلقو اههلبقامىلاامهسسف واولا |
 || ةكرحتلقن اباوجا اهلصا (ةباجا ) اهلبقامراسكتا و اهنوكسل ءاي عراضلا فو |
 || تضوعو نينكاسلا ءاقتلال تفذحمم لعفلاىفاكافلا تبلقو اهلبقامىلا واولا |
 |١ فلا فوذحلاو * ةولصلا ماقاو* ىلاعتهلوق وحن فذحردقو رخ الا ىف ءان اهنع |

 |١ دنع لعفلا نيعو ةلعفا نزولاو هب وبيسو ليلا دنع لعفلا نيعال لاعفا |

 | بحاص مالكو عيبمو نوصم ف اهييلع علطت تابسانم لكلا وةلافانزولاوشفخالا |
 | لالعالا|ذهاولعفامناونيعلا وهف وذحلاناىف يب مص لصفملا بحاصو حاتتملا |
 | ىفاولعيلاكبويعلاو ناولالانم دوسو روعوحت اولعيمل اذبلو درجلا ىلءالج- |

 |١ ليلدب لاعفا لعفا بويعلاو ناولالاىف نولودب منال دوساو روعا وحن 1
 |١ اذهو لصالا لعيال م لعي الف امهنم تاذوذحم ىتاوبلاو امهم اههصاصتخلا أ

 || داسوا راع لوقيف لعي و لصالا مهليالزم ىهنمو باوالا راس سكع ا

 ظ تليغاو تليخا ومنو «اراصن ملماةتيع تارا «ارخاسلا 00 ١ 0١

 |١ ىلع هيبثتلل اهب يح ذاوكلانم لوحاو لوطاو شوحاو تبيطاو تمعاو |
 أ ميصفاا وه لوالاو لالعالا لاعفالاهذهىف ءاجو افي راصت باس اذكو لصألا |
 نع اهتسلاف * 0 تقرطدق ىلبح كالثخ * نسسعلا ”ىرشا لوق هيلعو' أ

 ْ 0000 )الو عتسا و و( ليغم متامت جعكالا ىورو * لوحم مئامت ىذ. /

 | بوحمس|اوبوضتساو ذودسا وو اهليعي ةباجاب يح باحاك ( ةماقتسا ميقتسي ٠ ا

 ]| زوجي هلكبابلا اذه ذي زو ا لاقو لصالا ىلع اهيدنت ذاوشلا نم لمخبا ق ةونتساو |

 | لصالا د (و ) حاحتلا ىف اذك ل صالا ىلع هب ,
 |١ واولا ت ” واولا ةكرح تفذح اداوقنا لصالاو 0 ادايقنا' ايقثا) دوقم

 | موقيماق وحن هلعف لعا ردصم لكىف اذكو لعفلا لالعا عم اهلبقام راسك

 || الاوح لوحي لاح معلوقو اهلبقام راسكتالءاب واولا تبلق اماوق لص

1 

 وقنا



1 5 

 5 ادا

 2 ع يرو كرا 0 م

 يبل ل كك ل ل ل للطشضسشلللللل لا وِئببد بسب سحب حبس حمس حِ حس حمِهِسِ سس  يييبيببدبتبطغدذدسلل

 عت

 هلعف ىف لقنت مو لالعالاىف لعفلا عرف ا ةماقا فاك افلا ب لقت ىت

 ربا ) ريتخريتخا لصالاو ( راتخ راتخا وحن ) لعفا ردصمب ماسالا
 | 2[ ءايردضلاىفواولابلقت ايواو ناكناو لالعالا بجو. مدعل لصالا ىلع
 . لمفاولعافت ىعمهنالاوشوتحاو اوروتحاو اوروتجا وحن اولعيملوادايقناىف
 هةر دانا 1 0 ا | لكألاو ( تاحبيجا تلق ) ةعب رالا ةذه ىا ( لوعفلل اهتينب اذاو ) هيلع

 ]| بيكي فاكاي ىضاملاف تبلقو املبقام ىلا واولا ةكرح تلقن بوي بوجا

 تلقنف موقتسيموقتسا لصالاو ( ما ماقتسي مب مقتساو ساو ) باجاىف ايافلا 1 عراسلا فو

 1 نييص فاك ايتبلقو اهلبقامىلا واولا ةكرحتلقنف دوقناهلصا (ديقنا ديقنا و) تبلق و
 ||| ءايلا ةريمكت لقنريتخا هلصا (ريتخاو ) افلا واولا تبلق دو هلصا (داقتب )

 1 ىقايياعثالاودا لا ان دوو دريت لبا اك راتخ ) عيرفاك اهلبقامىلا

 ١ ااا وعدت دالف زال دانقنالاو ءامثالاو واول هجنوتلفا نك سدت
 .ىرجاةلالعالا ىف درجلا لثم ةعبرالا هذهف فوذحوهف هلديقنا وحن لوعفلل نبيل
 لو 4 ةكركلا ةعوفرملا راعظلا لاصتا دنع نيعلا فذخ نم هماكحا اهيلع
 . ةعبرالاهذهنم ىا ( اهنم سعالاو ) كلذ وحنو هدعبام نكس اذا مزاملا لوخد

 | كلذىلع سقو بيجت لالعا لعا بوجا لصالاو بوحتنم ىما ( بجا )
 || نوكسل نيعلا فذحو لالعالا دعب بيجتنم قتشم هنا تلق تئشناو قاوبلا
 زخاواداقنا دذناو اهنتسا قتساو) اعيىفاك( اسسجا ) فتشناو عيا اهدعبام
 ا كرحت اذا تبثر و هدعبام ن -كس اذا فذحي هنا | ركذام طباضلاو كلذك ( اراتخا

 || وحت فالخت هرخآىلاىبيجاو اوبيجاو انيجاوحت اهبل ةهباشموا ةيلصا ةكرح
 ا / حابصإب | ةسسز لنك ةتئاعانلا ةجاحالذا مدقتا رك ذتف ىمالا مقتسا وموقلا ب جا

 ا 9 و 0 لد ها كح ا
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 3 | 00 روك ذل اهني راضت عيجي ىلا ( ايقيراصتأ ران حدا اذكو

 0 كلذ ريغو ردصملاو لوعقملا أو لعافلا مساو ىمالاو

 ةلثمالا هذهىف نيعلا نوكو لالعالا ةلع مدعل هئيعب 2 تن لا



 فلالااما هلبشأل 6 هذه الخ ذنلا ةكرللا لكل ل لا ل1
 لوعفلل ئبلانارعاو * ربدتف سادتلالا ىلا ىدؤي هنالف ءايلاو واولااماو رهاظ 1

 لوقنم لوعفلل ىئبملب سيتليالثا ماغداالب لووقت لواقتنهو لووق لواق نم

 نب زتو نيز وحن هب سرتلي الثاءاي واولابلقالب ري وستو رب وساذكو لوقتو

 اذهىف ةزم#ا نال هزمه ءايلاو واولات :اقعياب و نواص لصالاو ( عئاب و نئاصك |
 مث لعفلا ىفاك افلا اتبلق امهنا قاو مهضعب لاق اذكهامهنم فخا ماقملا

 فذحلاذاهدح ريغ ىف نيئك اسلاءاقتلال فدحم مو 5 ةيلتملا فلالا تلق“

 قا ناك امتاو فلالانم ابهب رثل ةزمملا صتخاو ىّضالَل سايل 0
 دهش و هلثم لعي نا بسانملاف لعفلا ىلع هل وهامتا هيف لالع الا نآل اذه

 لصفملا ف عق وو لالعالا ةلش لو الا 2 وديباصو 0 ةعص كلذب

 اهنا و الا ثح ىو ةبلقنملا فلالا نع ةبلقنم ةزمهلا نا لادب الا ثح -
 ا َِ اكل لا الإ ثحن ىف ةفاسملاصق هل اكف ءابلاو واولا نع 00

 بتكتو نيمجولا نم لك ىلع لمح نا مدل فنصملا ظفلو لادبإلا ثيل '

 اهتكرح فرح بتكت اهلبقام نك اسلا ةكرحتملا ةزمهلانالءايلا ةروصب ةزمهلا'

 لصالاو كاش مهلوةكةزمه اهلبقامنود فلالا هذه فذح ذأ وشلاىف ءاجدقو |
 لعاذ فلا قوذحلا سيلو لاف هنزوو فلالا تفذحو افلا واولا تبلق كواش |

 اثكلا ثحاص لاقو ةمالعلا فالحب فذخحي ام اريثك ةلعلا فير

 9 واشىف كاشريظن و لعاف نعرصق لعف هنز و و*راه فرحافش ىلع# ىلاعتهلوقىف
 رولصفؤملا ىف لاقو كوشووه هلصاو هنسع ىهامناو لعاق فلاب تل لال

 عضوم نيعلا عض 00 باش نممهنمواذ ده باوصلاو كاش لاعف نيعلا فذحي

 00 اك ءاحو زاغ لالعا هلعي مث ىاش نولوشو نيعلا عضوم ماللاو ماللا .

 ةلاتن ترورعو كاي ىنءاج لوقت اذه ىلعف علاف نزو ىلع ىاش لوشو |

 قع ءاح ل وعن فذملا ىلعو ومهفلا ةفلخ ءايلا.,تاما ايكاش 8 امهسيف رسسكلاب

 لعافلا مسا ( و |[ سيكل كا يي محتلاب ايكاش تيأرو مضلاب كاش
 0 ب هت لا

 بوحم هلصاو ( بيحب م5 ع راصللا هب لثع هب لتعا امم لتعي هيف ديزملا ىنالثلا نم )

 لصالاو ) 00 2 دونم لصالاو ( داق داعتم و ( موعدسم لصالاو ُ م (

 قالثلا نم لوعفملا مس او مدعت اك لتعيال كسعل رآلا ةيشبالا نم نكي ملنا

 |( 03 ا و فوتعااو عيبم و دا لتبلاب 0 3
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1 
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 اًماي واااي واو ناك ءاوسةذمهلاب .هننعلتعت درا )الثا (نمرعاتلاساو) 5



 اا نم <77
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 0 د
 اهني 5

 03 ْ قوتتلا 1 0 عيسفو طا نوصخ - ملف اري الا
 ١ ا ف فذملا هل ضرعيباما ريثك نيعلا نال شفخالا (ننسبلبا ىلإ دنع لعفلا نيع )

 اهلبقام ىلا ءانبلا ةعك تلقن عودبم ميبم لصاف ىلوا هفذدف عضوملا اذه ريغ

 بهذمو ىواولابسبتليالثل ءاي واولا بلقتل ةرسمكة عضلا تبلقمت ءايلا تفذخبو
 باقنالوىلوا هفذحي ىناثلا دنع لصح امنا نينكاشلا ءاقتلا نال ىلوا هب وييس

 نياملالا عفد ةلعلا ليقولو هل ةلعالو مهسايق فالخ ةرسكلا ىلا ةعضلا

 ”ةمالع واولا لبق ناذ اضيا شأن هتلا عفدل هبوبيس لاق امم لبق ول هلا باوملاو

 8 العفم مهضفرا رإ نئضلل عابشا ىه لب ةمالع اهنا رسال انلق فذختال ةمالعلاو

 0 | واول اتللذ' لع لدي ميلا ىه امنا ةفالعااو انوعمو اهركمالا مهمالك ىف

 ١ ”فوذحلاذلصالا عم دازلا عقجا اذا ليقناف ) واوريغنم هيف ديزملا ىف لوعفلل

 01 فرح لوالاو ل“ اش قتلااذآو نيونتلادوجو عم زاف نع ءاملاك لضالا وه

 0 ىتاثلا ناك اذا نوكياما كالذنم لكانلق ) فخ>و عبو لق ىاكلوالا فذحدم

 ا مهلواماو ةلع افرح امهلب تاذك سيلف انهه اماو اه ارح نينكاسلا نم
 | نفذ ةبيهلا نم ىئايلا ىف بوهمو طلخللا وهو ب وشلانم ىواولا ىف بيشم

 أ مشا ضعءب ىفو ( ءايلا نوبي ميم وذو ) بيهمو بوشم سايقلاو ذاوشلا
 ْ 007 ([عوس نولوتن] نايل بخان واول نود الإ نودع

 موي * ةحضو تاضيب رك ذب ىتح# عاشلالاقههدنعدرطم سايقاذهو بورضم

 اديس كناكاخاو « اديس كنوبسح كموقناك#* لاقو* نويغمنجدلا هيلعذاذرلا
 ا ' تآآيلا نم مهلع لقثا تاواولان ال هوبيس لاقىواولا فكلذ ”ىجنملو* نويغم

 00 كووص اك فعضو ولوا * فوو دم 00 نووصم بوت ىورو

2 1 
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|| 

 4 00 راع نأ عراضملا هب لتعا ام لعافلا

 0 2 كر 5 ا ) ا لكلا
 231 و) تانكسلاو تاكرطلا ضعب ند هان ادحدنل



 8 3 2 ا
 50 ا ) تريح اذا فرحا ةعبرا 07 ةيضام نول : : ١

 فوجألا ريغ فرحا ةثلثىلع وهام لك ىف ةدوجوم ةلعلاهذه ليقف ( تيمرو |١
 ةثلث ىلع هنوكناف صقانلا فالح لصالا ىلع كاذ ريغفوهتلق ) تدرك نم
 8| رييغتلا ل يوهىذلا رخآ الافةلعلاف رن وكل فوجالا ىف هنمىلوا ائهه فرحا |

 : _ ىضتق ال ؛ىثلاب“ئثلا ةيمتاضياو كاذب ىم# ةعبرالا ىلع قبو كلذ فلاخ انف
 اهلا ) صقانلا نملعفلا مالامهناتللا ( ءايلا ووا ولا بلقت درملا) هيدصاصتخا |

 ىرووزغ لصالاو ىضاملا لعفلا ف ( ىرو ازغك امهلبقام م حتتناو اتكرحتا .اتكرحتاذا |[
 فلالا تفذحو افلا اّباق جرو وصع لصالاو مسالا ىف ( جرواصعو 1

 قرف ءايلا ةروصب بتككت ءايلا نم ةبلقنملاو نب ونتلاو فاالا نيب نينكاسلا ءاقثلال ||

 تيمرو توزغو< نع زارمحا اتكرحناذا هلوقو واولا نم ةبلقنملا نيب و امن ا ٠

 ىرب نلو وزغي ناوحنو ىرلاو وزغلاو< نم زاررحا امهلبق ام متفئاو هلوقو |
 منبج وام اهههدعبام َن 5بمو امههلبقام معناو نك لوشهنا هيلع ناكو ِ

 ناوزغي م نايحروناوصءوايمرو اوزغوك نم ازازيحا هكبقام
 ماللا بلقت الف اهلبق ام مف ىضتقت ةينثتلا فلا ناذ لوعفلل ناينبه نايهريو | ١

 ىلا ىدال فلالا فذح و افلا تبلقواو ةحضنلا لوزت الثث ةلثمالا هذهىف

 |١ دح اولانم نيشخاو نيضرا وحن ىفاماو رد ةروصىولو ساستلالا |"

 زيتسملا عمنونلا نا مامل ايشخاو ايضرا لثم هنال اغلاهؤاي بلقتإف ن ونلاب دكؤملا ا
 1| لعفلا لا تك *ىحسام ةلثما ىلع ادامعا ديقلا اذهكرت صملاو هشثتلا 5

 ْ مناك( )ةروكانملا ةلملا وجو ةيخ اذ اغلا ةمال تلقت( ةشلثلا ىلع اولا ا ْ

 |١ ةلاثماىلا راشا عا ةتللا احوتفم ناك همال لبقام ناف هيف دب , زملا نم ) لاوعفملا 0

 |١ وطعالصالاو 28 اعط ) هلوع رشنلاو فالا قد رطىلع لوعقملا مس او لعفلا ا

 وطعام واولا تيلفوصعسا ل ضالاو ( مسا و)ىتشا ل ا د *او) ||
 لصف ىف رسلاوه اذهوافلا عيبا نم ءايلاو واولا تيلقمأ ”ىكسامل ءاي وصقتساو ١ ا

 افلا بلي امناو اولاق ىخ نمر هناف ىفاذ تاذكوهلوقبهلبقاع هيليامو الذ ||
 ىف فلالانانم انركذ الو كلذكاضيا ( ىصقتسملاوىتشملاوىطتلاو] ٠

 دحاواماّه ازلا نال ةلثما ةثلث لثمو ءايلا ةروصب اهنثوتكي ءايلا نع ةيلقتم عينا ش

 ماللا ال واذا ركذام ققحتيف فلالا قتل ماللا عملوعفملا سا ركذو ةئلثوانانث
 1| مدقت ايت ىلوالا ناكو نب وذتلا نيبو اهنيب نينك اسلا ءاقتلال فلالا تف

 : مسيملاذا) نيتيترع واول !نمناكولو اهلا نابلقت ( اذكو) جرلاو اصعلاكل



َ*» 0 : 

 1| ليقاط اكالدن كب نموا ناكا در ( عراضللا م لوعفلل قبلا فىأ ( هلغأو

 0 ال تلقو ريو وطميلصالاو ١( ( ىزغي و ىطعي كلوقك) ةتبلا ح وتفم همال

 مانيلا ةروصب بتكت اذلو افلا عملا سايل تبلقم قر هاصضاأ 00

 ىذاملا 00[ 01 ) همك رك دست ىضاملا نع لوعفلل نبا ئبملا نال عراضملا نم لاق امناو

 5 روكذلاةعاج-ريمفكواوهب لصتا 0 انلطمأ ولعف لاثمفف هنم ماللا فز

 ْ ادرحمتايواماللا نكا] واو اريستام وأ امووكم وا احوتفم ماللا ليقام ناك ءاوس ٍ

 ]| ةكرحوةتبلالامملاذهىناك رحت هلبقامو ماللا نال هيف ادبزهوا لعفلا ناك |!

1 

 00 م واو حا 707

 ”ةهق تناكنا اهلبقام ةكرحف اوبرمضو اورصنكو اولا لجالةمضلا ماللا |!
 "ناطق ست ةرسسكواةعضتناكناو نيتكاسلا ءاقلال فذختو افلا ماللا لقت |

  نيتكاسلا اعتلال ماللا طقةسنف ماللا ىلع امهلقتل الصفم هرك ذنسامل نالقنتوا

 اتلظنا اذا ىا (انلعفو تلعف لاثمىف فذحبو ) مالا فذح بجو لكلا ىنذف |
 | اتمروتمرواتزغوتزغكماللا لبقامىا ( اهلبقام متنا اذا ) ثينآتلا ءان ىضاملاب |

 ١ || اوزغتوزغلصالاواتصقتساو تصقتساو 0 كيش وانطعاو ككاو

 2 امهلبقاه حاتفناو امهكرخل املا .ايلاو واولا تبلق هرخآ ىلا اتيمرتيمرو |!
 ال انالور دنا لشلا ف ومونيك بسلا ءاعلال لالا تفذخ ١

 ا انههل دك رطل ثض رعف مسالا صاوخ نم ةكح رتلا نال ىردقت

 2 :ءابيسوو ع لوو اذه ىف 0 مهمو ةكك هتكرح ةرعالف ةشتلأ فلا 1

 ”ااا1 6 لاو اًءلطم اولعق لاثم هريغىفىا ( اهريغىف)ماللاتبشتو) هيجو سلو |؟

 تلف ىلع نوكيوا ةلثمالا هذه ىلع نوكيالام وهو ماللا لبقام حوتفمانلعفو |
 مدعل انورع انورس تورسو اتيضر تيضروكرخ ٠ الا لبقامحوتفمنوكيالن .كل اتلعفو |'

 .اوزغاوزغازخ)يواونيعلا حوتفم لعف ف( ل وقتف ) اذه ررقت اذا 0 ْ

 لوزغتوزغنتوزغ امتوزغ توزغ متوزغ امتوزغ توزغ نوزغ ائزغ تزغ

 ر ر نتيمر يمر تمر متيمراةيهرت يمر نيمراتمرتمراومرايمر ىرااّمايةئفو

 0 (١ نيعلا 00 لعفىف ( وائممر

 لي 1 0 6 0 3 راس ناو اهفرطتل 7 ع داو ل نال
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 مكب

 ها 0 2

 2 هفب راصت ا 0 هش را 2 5 هال ل كاذكحو لق

 !ٍ ميار 11 )ثنا (تحفامتاو) اياب نوكتالهنالادحا والا ركذو ةوروك

 (اورسواوضرف)اهلبقامتنا (تمعضو ) ملاوىازلا وهو (اومروأو زف
 نافماللا فذحدعب صقانلا لعفلابلصتا اذا ريعضلا واونال )ءارئاو داضلا داضلا وهو

 أهنم عئامالذا ( ةحمتل | ىلع ( اهليقام ( قب قب ( قبا )ريعتلا واو لبق واو لبقامىا (اهلبفام علق 1

 نال اومرواورغىف مجفف ه نذلا واولا ةبسانمل ( مص ردك ا م اهلبقام (مضنا ضناو)

 | لصالا ىلع علا قبافنيعلا احوتفم امهنالح وتفءماللا فذحدعب واولا لبقام .

 || فذح دعب اروسكم ناكهنال اوضريف اذكو نيعلا مووضم هنال مت ١

 لوالا هوجونم رظن مالكلا اذهىفو واولا قبيل ةعض ةرسمكلا تبلقف ماللا 0 :

 ةرابعلاةمضي فيكف ضنا هنال ةزازح نع ولُكال مص رسكوا ضان هلوقنا

 همالكن اذ ىناثلا مض رسيكتا ناو قباوا مضنانا ١ مهنا نا لاشنا ديل

 ةرسسكلا تبلق مث تفذح لب داضلا ىلا ءايلا ةم لقي مل هلا ىلع لدب 00

 : واولا بلقدعب ىنعي اويضراوضر لصاو هلوقؤ مضرسكناو لاق ثيح ةعض 0 2
 |١ نينكاسلا ءاقتلالءايلا تفذحو داضلا ىلا ءايلا ةعض تاقنف اووضر لصال آذآ ءاب ١

 ْ نيم الكلا نيبف اهلبقام ىلا ءايلا نه تلقن ةعضلا ناىف ب رص ءايلاو واولا امه 1

 8 0 الذا لصتا هلوش قلعتم هنارهاظلا ماللا فدذدحدعي هلوقنا ثلاثلا نيا 0 ا

 ْ ءاف هدعبام لوم اذكو هيلع مدقتيال طرشلا لومعم نال مانا هلوش هقلعت

 ا ملالاو ماللا فدح دعي سيل لاصت الا نال لصتا هلودب هعلعل م الو ها

 ]| نوكي فيكف والا اههدجتاو نيك اتسلا ع اتجا هتلعناف ةلع اهفذحل قبب

 | قب الاصتا لصتا!ذاو هريدقتلاّشب نا هيجوتلاةرهاظ اذهو فذخلادعب لاصتالا
 دارملا لاش ناب ىتاثلا ضاّرعالا عقد 3 حدول هيحوتلااذهو مالا ف ذحدعب :

 قدص هيلاةمضلا لقناذا هنافةافانمالذا هيلاماللا دعم لقتتنا مذ سيكو ا هلوش 5

 مضلا اذهنا ىلع اهيبنتقبامضن اولي ملهنا لاقي نابل والا ضازيعالااذكو ضدنا | ٠
 اوضرىفرك ذ يدهيلاماللا هن لقن نكس هنال لصالا ناو ىذلامضلاوهسيل | 1

 4 كا هنا 6 9 ىلإ قالا 5 وربما ورمس لص لوا
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 ايي ل ا ا 7
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 لع هنا لصاحلا» ىشمال ىو_ثم لوعفللا ينل لاق و دولاب اكلي

 لصالاو (ةوقىوقب ىوق ) لوقت ( و ) فوجالا لثمال هليعب ضقانل
 روصلا هذ هلث ىلالعالان ال ثدي وىضرب ىضرلالعالعافووقب
 داالب ىح لاقنا زوجذاماندالا فالح الثموضر لاعنا زوج الذا

 ١ ما مزلي 3 انا دز علاج ايوا ا
 هيلا

 ب الو ثاذ اوضفر مهتما ع لاقينا 0 الثا

 5 فلاح زل دناكحا عبجج ىف 5 ىضري 2 ) ىري ىورو ىوقن

 مح مج -



 ع

 ىلعال توشا ىلع اذهىف ىذللاو تونقلا ىلع ةبشملا ةفصلاو ثودشأللا 1 ١

 مله نم هيف 3 ناانا نعي ) ىطعاك ئوراو /ر ءان و ةشنلا ةمالعوا .

 نيعلأ لعنالو قرفنالو ل4 طع اذه نزاوف هو رع دقو هلسعي صقانلاوهعوتلا ||

 مدع زاجو مدقتاكنيعلا لالعاالب (ىضركى ح)نآأي هيفنافرعلا ام(نيعلا روسكم |
 ريو ف و و 0 مغدبنا ىضاا فرب دياعيو# تالا رظن انما

 ل :واهلبقامحاتفنا و انهكركتافلا ماللا بلقتوةموعخملاءايلا مزلي الل ( ماقداالب ماداالب |[

 فلالا ليم نم 0 [ ةروضصينتكتو افلاءايلات لش , ردصلاىف ( ةويح) | 1

 قلاوهديفقاشكلا حاضةركذ اذك اورااو ةوكزلاو ةولصلاكلذكو واولاىلا |

 ناواهنال ةاصكفلالاب» ريغفف 0 ءادتقا واولاب فدكملا فرتكت كلذلاش انا |
 فلالاةروصب ستكتءاياهلبقام ناكأ ذاءايلا ن ءةبلقنلا فلالا نكلمايلا نع ةيلقتم تناك | 1

 ىلع عمان انم ىوريف ركذام ىاح لقب لو تعنلا ىف (جوهف )ارو ىبتيفالا 8 1
 لالعالا ىف لعفلا عرف لعافلا مسا نال لعفلا ىلعالج_ماذداالب ىحرجيملوَت وبثلا 0

 (ايحو) ىلوا ماغدالا ىنعا رثكالا ار 7 وماغدالانر ودا 5

 ىةش ق ( نايح ايمهذ ١ ( ماغداالب ىبح نم هيف( امبح و) ماغالاب ج نمنينثالا ذى | ١

 اهتضي تيعاكوه مابا ويع*رعاشلا لاقماداب جندر وكذلا ةعامج ل ف(اويحو) | ص
 (فيفتلاباويح) روكذلا ةعاجج لعف ف(هيفز ومي و) جعجج ىف (ءايحا رهف) ةماخلا |
 اهلبقام ىلا ءايلا ةعض تلقن اويضرك اوريح لصالا و مافداالب ىح ح نماوضرك [!

 لاشك كي راو ذمهانيسحاتكو + العاقل لظاؤض ونينكاسلاناتثال ا 0 1
 مادالل لخ دمالف رراعضلا لاصتادنعاما و + ارصعارهدلانماوتام امدغباوي

 ا وع 0 0

 ١ لمق ىف )لوقت( و) لئاطريغ نم باتتكلا لوطي كاذ ليصفتب تلغتشاول ىتاف الضأ ١

 0002 22 2 ا ا ا ل , ْ_

 31 ةيوارو وأ زلاش ال نعي ( يةطمعو ناشطع لع ا أ ي ا

 1 لد 0 ةغيص نال اهي اءألا محمتسي الن ىنعملاو توبا لمةهيشلا نا نول

 3 0 نايرءاورنانايرنآير لوهايشلالعاكلعا6 نانؤزنايرلصاو لست 0
 ٠ 0 ءاد ل ةفاضم صضقخلاو تصنلا ةلاح تقاوملا #1 هيل ىف لوفتو اضع ءاود ||

 أ ثينأتلا فلا نع ةبلقنملاو لعفلا 0 ةبلقنملا تاي سن يبد ||

 31 100 207 ضالتةمي تلاةرتكلا سا

 : ْ ىذك ئ 0 جي عراضمىفلوقتو )هيلا | ءانلا ةك رح لقت كلا ول صالا ىلع ىلع مثلا

 ل اا ا

1 
 3 يذم

.| 

 ل يجر وهب زج
5* 

 ٍإ

 ظ
5 



 ١ 0105 لوقت رخو ادك قئانقيراصتلا د 0 راك وبحتنن(خاررمالا(و) . ْ

 7 ]| نالوفت اضيابصتلا لاح غديالو هنيعب ىطعي ئطغاك (.ىك ىحا لعفاىف ): ||

 ' ىلع رداقب كلذ سيلا + ىلاعتلاو لصالا ىلعالج- ىبح نالوقت لب ماضدالاب ىحب
7 0 5 0 

90 

 نر حالا يحوي 5

 . [| ىدحا فنعم )ب درعا ل دا( نهر ]مي رت رتساكى حختسلال ىححس| ىحتسيملا
 محال عسا مهسيل معسل ملاصتسم كإذو سم وهف( تسا ىهسي ىصسال وشب ونيئايلا ٠

 نين 7

 ٠ ىلعل وقتو *مكءاسننويحتسدو+ىلاعتلاقوةيالآىحتسنال ىلاعتلاةوعباشلالصالا |

 | تقتسان زو ىلعاتحتسا تحصسا اوقتسان ز وىلع اوحتسا ءايصتساى مسا ةيناثلاةغللا |]

 || ناررقت املونانيصتسا نارعتسا نصتسا نصتسا نايصتسا ماللا ةداماب نيحتسا ديكأتلاب و | 20-7

 فهييشييبييسروميييلي يييساتس تايضضسس تل شسسسس ل سس سس سسسسس سسصس حل

 : التت 51 1يع دمر ند لل ايزي

 1 11 01 ةيرأ 0 0111010 ٠

 : ! : ١ ىاخحال ىا ىاح ال ىاحل ىاح ملاياحم ُكاذو ىاحموهف ةاناحم ) ىاحاياح لعافىف)

 ا ناحل نيح اديك ًاتلابو نييحااسسحا ح وتفمءاي دعب ةنك أسءايب ىب 2-1 اوس

 لوقناو و) نانيبحا نايحلا ناضا نزولا ةماتئاءابلا سكب نيينح نوفا ئزولاو

 ىحنال جا ىلا ىحيملابمكلذو ىبحم وهفءايحا ىب ىب>ا لوش ىتوملا ىب<# نا

 لوقت ( و ) نيطعاك ماللا ةداءاب نيبحاديكاتلابو هلاحنيعلا ءاقنو ماللا فذح

 ]| ىكتسم كاذو ىرتسم وهف ( ءايصتسا بس يا لاجل بيو جاك

 || وهو ةيزاج ىوالاوةيعمت غل هذهومزملل ةمالعىرخالاءايلا فذحو ءاملا رسدكب

 - [|| نيكسا ايصتسا ىمصتسا ١ وحتسا ا يصعسا معتس| رخت الا ىلا نلفتسا نزو ىلع نيحتسا انتقتسا

 "|| (كلذو ) هلوقب باول ىلاراشا تفذحدق انههو بلا هنيعلعيال عونلا اذه
  فقذطلا سل ىنعي ( ىرداال ىرداالؤف ىف رداال اولاق اك لامعتسالا ةذكل ) فذلاىا

 ءأيلا تفذخ ىرداال لصالاو رداالنم هلثم طامتعالا ليبس ىلع لب لالعالل
 [ نونلا فذح هريظنو هب ويبسو ليلحلا 1 ا دم مهلا معتسإ 5384

 5 | لآث مالكلا ف ريثكاذهو كبملو كتملو كنملو كا مل وحن مزملا لاح نوكينم
 || .اهكرصتلافلا ب بلكت ىلوالا ءايلا نال نيتك انسلا ءاقتلال ءايلا تف ذح محسا ىف هب وبيس

 0 | ءاقتلال فقذح لىنزاملالاقو مهمالكىف ٌركث يح كلذ اولمف امناو اهلبقام حاتفناو

 1 [ تلقناكهنالرظن هيفتلق) ىعسلاولاقلو ىحمسوهاولاقاذااهودرلالا ونينكاسلا

 "0 )0 اةك رح تلمانهم كاذكفاما تبق واهلبةام ىلا ىصتسا نسايلا ةكرح

 00 ا



 0# ك 0 5 1.
 ذئنيح ا نيساو ايصسا وح ىف امتداعا لي د لايعتشالا ه 0 صقل ظ

 هيبشتلا#ةفذحو هتكر >< ىلعن لد ,بلقت ملوات لق فذح هنالاقلاءايلا بلق ىلا ةجاحال ١

 نم(سماخلا)عونلا ( و )ماللا فذح فال لامعتمالا ةززكل فذملا ىفىردا لثم |[
 لاش لاش ةلعافرح هعالو هء واف نوكيىذلا وهو (ماللاو ءافلالثعملا]ةعبسلا عاونلا |

 دوسمقلاو نيعل | ىنعا اهني قراقلا عم ةلعلا فرح عاقتجال ( قورفملا فيغللاهل |
 ءانطع ال وم واح كل عونلا اذهنممالكلا ىفسيلو ماسقا ةعبرا ن ركبنا ل
 ءانالا نوكيالماللا و طقف وا وهريغىف ءاغلاو ىديب ىدب لاقي تملا ىنعم تيديألا

 برض نمالا *ىجنملو ) واو ةظفلالا اواو همالوٌواذن نوكيام مهمالكىف سيلهنال ||
 ليىلو وهو ةريخالا لاثم صملا 0 مو( بسح فس لا مو با أ

 تقواويقو لضالا اوقو ايقو ظفح ىا (قو 1 برضب برص نم ) لوعتف ( :

 هرخآ ىلا ايمر ) ضر انيقو تيقوتيو واع ةوتيقو ميةواقتقو تيقونيقوانقو ظ

 نات و نايقت قد نيعي نايت نوَش نابع قد تالالعات الالعالاو )
 مكح اماوقو. لصالاذا ءافلا فذح ىف هفلاخ هنالىريكلش ىلو ( قذ قا نيقت

 ةدحا ولا لعفىف نييقت نيقتىفو نوي نوقيىفلصالاوىبرينمدمكشل هنمماللا |

 نيقت اماو نيعتو نوعي نزولاو نيمرتو نومرب ىف م ماللا تفذحت ةبطافخلا
 عنزوىلع لجراي (قىمالاىف) لوقت ( و.) لعفلا مالءايلاو نلعت' هنزوفعشطباف
 ةعراضملا فرح تفذح دقوةفوذحم ءافلا نال ىرتاك( دخاو فرح ىلع ريصبف ) |

 قيملوقيلو قيال تامو رجلا رام ىف لوقت اذكو نيعلا ريغ: قبب يف لعفلا مالو ظ
 (هقوحن فقولاىف ءاهلا ) قول رمالا ىا ( همزاي و) عيمو عبلو عيالنزوىلع |

 كارلا ىلع فقولاوا فةولل دحاولا فراا تنكسنا نكاسلاب ءادتالامزاب التل |[

 هلصا اوقايق لجراي ق لوقتف لصولا لاح اماو عنتم امهالكو نكستول نا |

 هلصا قوم قاذو او هلصا قاووهف نلع نزوىلع نةايق ىبق هلصاىفاويق

 ( ديكأتلاف لوقتو) ع قرفالب ىرمال مكح عيمجا ىف مالا | مك ىوقوم ٠
 ةعاج لعفىف فاقلا مضب (نةنايق) نؤزغاىف هتف رعاملماللا ةداعاب ( نق ) ) نبق ) نونلاب . |

 ري ير ةلالدو دك انسلأ ءاقتلال واولا تفذحو روكذلا“

 نايق ) اهيلع رسسكلا ةلالدو نينك اسلل ءايلا فذحو ةدحاولا لعفىف فاقلا |

 ( ىضري ىضرك وب جو ) معي رع بابنه ( لوقتوننقنيف ةفيقللاب و ناني ||
 جنا لوقت ) !( ء[ضاراك جا نعالاَو ) الصا قرفالب فن راصتلاو ماكحالالا

 كيد لا ا مطاط حالا ٠
 1 سس



 لش ل

 ا 0 0 0 00 1 انا يزتلا ىو

 : أ نوكيذاىضتتبتمقاونلع ىرحدتيعو هوان نوكباموهو ( ْنيعلاوءافلا لتعملا )

 ص ةيافىف هنوكل نب واو 0 ءافلا نوكيلب ىو مانقل هيب را

 ِ 0 را 0 نعىأ ( هنم او بلل )' تاذخ انا وو ماهجف 539 0 نر
 3 . ءادترالا نم هيفامل ةمدعتملا عاوت الا نم لقنا عونلا اذهو مسالا نم لغتنا لعفلا نال

 1 ' منان واو هن واو هتيعو هؤاذ نوكيام ىن ءا لقثالا وه امب ئحب ل اذهل ونيليقث نيفرح

 [|| (ماللاونيعلاو ءانلا لتعمل ) ةعبسلا عاونالا نم ( عباسلا ) عونلا (و )لعفالو
 00000 | الد نوكينا ىح:تدعملاو ةلغ فرخ هئآلوهللعو هةزةنوكيام وهو
 7( نيفرطلا ىمسال ءايوواو ثاذو ) نالاثمالا عونلا اذهنم مالكلا ىف *ىحيمو

 رخ آلا ىلا ح با اهت ايعساعسا سيلا ميجاوءايلاو ةزمهاناف ىبوووو امثو ||

 عج اولاقف رفعج نم ميلا نوقطنت فيك هءاهعال ليلللا لاةسرفلا ولج رلاك |

 . ىعتملاهنال حجباوجلاوىمعتملا وهو هنع لوسملاب اوقطنتملومسالاب متقطن اما لاق

 "فلانا شفخ الا لاقو ايف ةزمهدمال نولعج و قافتالاب تاي نم 00 وأ
 "قايل نم زكا ىواولا نال'برقا لوالاو ءايلانم ليقو واولانم هبلقنم واولا

 |0000 ماا ةعارك ماللا نود افلا امهم نكلا تب تلفر نزا هل ]لكلا

 / قورحلا دحا ىذلا وهو ( زومه«لا ) ناب *( ىف لصف )* لوالاىف نيدكرحم
3 

 | فاما 00 5 كالذي 0 0 0

 17 ف

 8881-20 ص لاب خص سددبسسح

 1 دا ٠ عيرخ 401-2 073هله 6 ةمج/ وم ءييحتسم يق ف

 اا

 57-5 تنكشف بميوممسل 9 5 09 56 5 كلنا
 ويح

 52 11 ا
1 1 
 ا
0 

1 1 

 ِى ١ م ١
38 
 ١
1 

0 
 35 2 اى 32 ُْ

 ف 1 3 في راصتكقلعلا ف اناس ةفمضتلا ب اكن نويملا لعفلا ب ناصكنأ ىمشلللا
 0 || اف ورح وف يعضتلا نع لاما هم مهفيقلطا اذازومهلا ظفل ناذيحتلا لعفلا
 الاو كلذ 001 5 3 ف وجالا 0 زوما لا اتلاف كاسل لاوبإلا 7

 0 فالخ ث 0 فرح ة ك0

1 

 11111111 1 ]# ] ] ]1 ]1 ]101# ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1“

 : ؛

 7 ا لا ع

 كفا

 008 ا رَبغ نمو ةل وكلذريغىلا لاثخ الاثم نا و

 ظ ادق)ز هم رج ةزممهلا ا ا 0

: 1 



 هجها ل
 1 نكت نا ةماكلا ل م واذا فذخت اينافابسأدتيمريغى لوا ريغ ٠ تعقوأ: ا

 ا 3 !لوالاريغب دارملاو ةزم#لاب معأو ,لصالا و فئالاب ما وومناهيأدتبم ١

 بولطم ديدش فرح ءادت الان ال ذبح“ ىم فق ملال اوةئىئثاهيلعمدقتلب مالكلا |

 ا لصالا وذخ وحن نم ةزمههلافذحاماو لص ولا دنعاهتداب زىلاجاتحتالكناىرتالا |!

 1١ حابتحالا دقف دنع مزال اهفذح لصولا ةزمه ناف بابلا اذهنم سيلف ذَحوأ |[

 || اهتدشل اضد فقضق ( احا ىصقانم ديدش فرح اهنال ) ففخت امئاو اهلا |
 باتكلا اذهب قيلي الك ذءاصتتساوامه ريغو ف ذملاو بلقلاب نوكي اهُففُحو

 ئ ا لما لوقف ) يحتل ام كح همكح ناررقتاذا ليسلادتممل يذلا لي وط هنأف |
 ا 0 ) لعفل اءاف ىه ىتلا (ةزمهلا بلقب لموا مالا و) فيراصتلا اسف[ 0

 ْش اهلبقامنوكو اهنوكسلاواوتبلقتءافلا ةيناثلا و لص ول ىلوالا نيترم#ب لمعأ لصألا
 أ امهات ةدحاوتلكىف ) امهنوكلاح (انقتلااذانيتزم#نآل) تلذوةموعضمةزمه ١
 ىتلا ةزمهلا ةكرحت ىا (اهلبقامةكر (يلبئامت كر )ةنكاسلا ةياثلابلقى ا (اهيلقسج ودك اس ١
 نعاه 0 :احوةيلاح ةلج ةنكاسامهيناثهلوق كلذ لقث نك الذا فيفخالاموراهلبق

 رحت كادر *املاسانل كيت هللاوءرعاشلالوقكةل ريغ لاح سيقع اهذوكل رار ١

 هلصا(نم اك ) فلالاوهو (ةحتلا ف رح تلقت ةحتاهلبقاهدك رح ناك ناف) ميظعت و

 | (نمواوحن) واولا ىهو(ةعضلا فرح باقتدعض تناكناو) اهلا ةيئاثلا تبلق نمعا |
 ىهو ( ةرسكلا فرح ٍبلقتةرسكتناكنا و ) نيتزم# نموا هلصا نمآلوهحم أ

 ١ لآ هنك ان اة رمل نالاعتتلا اذا لاق امنا وانامءا لصالا نماردصم (اناعا وك ءايلا |

 ْ متروس ؤبوسأروحنزوج لياهلبقام ةكرح فرك اما بحي الة: هريغفرحاهلبق |

 || رزءا ءئراتايز وحلب كلذاضيا بحال نيتتكىفاتاكولامهنال ةدحاو ةلكىف لاق

 زاودل ةلكىفام غلبماغلم ملكللذنال ريكا ويت وا ايقاذكوواولاب زوجيو ةزمهكلاب

 ْ ءاكحا هلفتيناتلا .كستموةملكلا ىاتفتلاول امرنال هتك امام اةلاقوامهكاكفلا
 ةرج-اك ةمءالصالا اودم أ وكنب ضقتتتب هنال رظن هدفو باتكلا اذهب قيليال ىرخأ |

 نكم وة |ليقفءابتبلقوابملا 00 [ىفايانا ةينالا بلغت مل هناف |
 راع ةيناثلا تيلق اذ لاا ترا ذاش هاب , باوبجلا | ظ

3 ْ 

 2 هزم

 نع ا 0 ريهنالج 0 3 زيهم كك

 نكلءايلاوواولاابييدارملا ة يناثلا ةزمهاهلوةوةيلقنملا دوعتق بلذلا ةلع



 والا وق نالو زم ايو رمق لصالا فامبنوكل# زمهلا امهيلعقطا
 رم 2 صخ | ناكل مجرت نعم ةيئاثلا دوعتلاقول و اذه هتلب اقم ىف لاق اذاف ةياثلا ىضتقت

 0 اناوسا ه ىنعم هصقانلا لاصفالا نمداع نا انلق ةزمه هوس هفدرا امل نكلو 8 واو

 0 ]| عما '2لن1 اذا )هلوق نكل له سا اذهو الاخ ةزمه :لعحجت نأ كلوهربخ ةزمه نوكنل
 . 000 ةرمه فذح دعب ةياثلا لبقام ىا ( اهلبقام

 زاوااهلبقام محتنا ءاوس لصولا ةزمه طوقس دنع ةزمم دوعت ةيناثلا ةزمهلا

 5 أ قامت هلوق اهلبقام مدنا اه لاثم نيترمهلا عاعجا ىنعا ةلعلا لاوزل 0ك

 :  ةزملا تدام لصولا ةزمه تطقس الف ءاس انتا لصالا * انتأ ىدهلا ىلا *
 !١ لصالاو + ىلنذتا لوقبنم مهنمو * ىلاعت ديلوك (هليقإم مضناام لاثموةبلقتملا

 38 لفوق اهليقام رسسكتاام لاثمو ةيئاثلا تاداع ىلوالا ةزمهلا تظقسالف ءان ىلَنذنا
 0| لوآلاةرمتلا تطقس الف واولاب نمتوا :لصالاو + هتناما نع !ىذلا دويلف * ىلاعت
 0 55 ماطقاي لمءا ديزاي لمءا لمواىف لوقت اواو ةبلقنملاىف اذكو ةيئاثلا تداع

 )| لطولاةزمهنآلاقلا ةيئاثلا بلقلصو ةزمهىلوالا نوكيامت *ىجيملوةزمهلا ةداعاب
 ِك - ( مو لكوذخ قةزملا تفذحو ]) ةنيعمةدودعم عضاومىفالا دز وممن و1

 الأ لك واو ذخوا أتو لكأتو ذخأتنم مالا نوكينا ىضتقي سايقلانأ تعب

 "1| ةرركل ةيلصالا ةزمسلا اوفذح اهنم مالا اولقثتسا امل مهنكل لفواك صواو
 الأ اذهو نكاسلاب ءادتالا لاوزا اهيلا جايتحالا مدعل لضولا ةزمه مث لامعتسالا
 للا اذه نال مهاست دحاو كلسىف ةئالثلا هذه مظن ىفو سايقريغ فذح
 صآلا ىلع مد ءيج دقو ) الاهعتسا رثك | امهلاذمه فالخت لكو ذخف بجاو

 ” تفذح صوا هلصا * ةولصلاب كلها مأو * ىلاعتهلوقك( لصولا دنع

 : لقثلا لاوز ممونم حصفأ اذهو مأو ليقو ةينأثلا تددعاو لصولا

 أ سأرب هو رسلاب مو لاثقلا سأرب رف ثيدملاى ءاجو لصولا ةزمه

 فيفختلاو قرفالف ( برضي ب رضك “نب ًانهورزأب) نواع ىا ( رزاو ا
 ( رز ) رزأتنم(مالاو) روكذملا سانعلا

 9 ايةيناثلا ثبلق رز الصالاو

 5 كيمركك بد ًايبداو) ىنهىف سيل بلقنه همهفامل ركذلاب هصصخو
 عنك لأسي ساو )رك اذلو اواو ةيناثلاتبلق بدءا لصالاو (بدوا 0(

 ' عيرفتك لآني ىلع اعي رفت ريبغت هيف نكي ناو هركذ رخاك(لأسا )ماو
 زم#ابلشب (لسلاسيلاس لتسا ) لأسي لأس (ىفزومي و) لاقاكلأست

 اول ا ةزمهنع ىنغتسملا نمالاىف كلذ لعفاملو .رتسع سايب سيلو اغلا |!
 ةعيسلا كح لم 0 نياكج انسلا ءاعتلال فلالا تفذدحو 5

 كا

 ييسر ااا ا لا اب الل هدام طال هنااا سلا شل دعوا امنا يالا ©12/اان ست اناولل اننا 11 تع < سل
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 اج لل 00 0 لك ىراو تعا 2007 ال

  اهنوكل نيسلا ةكرحي دادتعالا مدعل ل صولا ةزمه اوقبب ملل ليقناف ا 1

 ةزمها ةكرح اولقن مث فأراو راجا فأرتو رآحتنم ء مالا ىفاولاقاك ةسضراف
 دادتعالا مدعل فراو رجا اولاعف لصولا ةزمضاوفا ماهوفذحو اهلبقامىلا /

 نكم تح فيفحلا هيف اوبجو اف الاهعتسا رثك !لسنأل ت تلق ةضراعلا ةكرطاب :

 سلا فرح تفذعف فلالاب 3 نم ق دسم لس نلت تاقو ) كلذ فالح 1

 كلذكس يل و لس قبف نينك اسلا ءاعتل ال فلالا تفذدح مثرخ ولأ نكشاو

 3 ( بواو ) ةعراضملا نودرمالاىفوهامنا فيفتتلاناف فراو أ

 دقت اك ( ليكي لاكك *ىحب ءاجو نوصي ناصك وسي ءاسو توب 2

 هيف (ءاحوأ ) ءاس نم لع افلا مسا ( اسوهف) عس عاب ىف أ[
 وهو اشي هل العاوف نالو عئابو اص لثم سيل هنال كلذركشو ءاح نم : .

 ءءاسن ليقف عئاب و نئاص فاك ةزمه ءاتلاو واولا بلق ”ئىاجو واس لصالانا |||
 ىءاجو ىءاس ليقف ةعا ىنائاهلبقامراسكتال ءاي ةيناثلا تبلقمت نيتزم# ءءاحو

 هب وبيس لوق اذه عاف نرولاو ىءاجو وءاس ليقق مارو زاغ لالعا العا مث
 ىلا ماللاو ماللا عضوم ىلا نيعلا بلقب “ئاحو واس هلصا ليلا لاقو

 ءاس ليعف ماروزاغ لالعا العاق علاق ا ىءاحو وءاس ليقف نيعلا عض وه

 نيل العا نم هب وبيس لوق ىفال رييغتلا َةَلَع لي او لاق نزولاو: ءاحو

 . اك تدب لق تلعلاو ءأب مدللا 0 3 مه نيعلا بلقاحو هسيق ا 1

 1 0 0001 ءانو كاشكهمل لا جايتحالا مدع عم اري 8

 5 نيت زمهلا عا 2 هيلا 2 ادق انههو كلذ وو نسير لسا

 راح وهو ل 3 موقبال ليلا هركذأمو سدقأ هب وبدس لوق تجاحلا 3

 وع دراعاقك ( وسلب )قاد ىأ (1- 00 ل بلقلا و مهمالكس ايقىلع

 هرك داذلو نامياكءاي ةيئاثلا ت تبلق تماهلصا تيبارضالاو ضر قل قاو
 لصولا اصولا ةزمه نع 0 تسب مةياثلا 5 ةزمهلا فدك نم ) برعلا نمىا ( مهتمو -

 ( ىأوو ) ماك ( دخن ذخ هلاهبشت ) هتكدت فقولافو قكلجراي ( تلوشو |[
 ةدءاذالو 3 وا 2 00 ف و أب 2 و 0 قب َّق وكىأي ) دعوى

 سس و سس

1 

 00 ا  ا 221  2 2 22 12422 2 22ئ2ئ2ئئ2ئ 55 22 2 222252212525252 2 2 222ئئ222 22 6 تت تت 222225222 2 222 22 ا

 | ىوشب ا ا ) هبهبشملاف سيل ٌتازرما هيذوألا عراش
 5 ا ا زم 4 1 سيدا 6 رف ةداف الوان واانأ لصاو (

 2 عب إذ فيد 0 0 0-3 م 0 5 -- 8

5 
 ا

 7-2220 35 هاا 2

0 
 نب 0

 6١|. |١ اه

 1 6 د ح 0 1 0 0 0-0

2 15 
 كاشف

 ب 9 دل ّْ



 أ ردتلاب كيلعو ( [”ىرب ىرك ىئاني ) دعبىا ( ىئانو ) اذهىلع سقو اووثان |!

 ١ ْ ١ 07 , ارعاشلا ف ذح دقو *تاهّرملاب ملاع انالك + هايأرتمل ام يع ىرا* هلوقكمو 1

 تك ا ىأن وحن ىف فذحلا مزاي موتا فاد

 اي
200 

 ا ا
 4 ١ نول 00

 00 ةيلعتملا ةزمهلا 0 نمرلا مزه لا 3 لصتا لف نب 1

1 1 0 

 5 | تالالع الإ نم صمام و نو ق مدعت امم هتساامعم قو ثاح الأ هذهى

 ١ أ عمت ةداعالاذ الاو مدقتام تنشانأ كدملع يَ اهنظاالو هريغو كل ادت

 3 0 3 0 نوكي ىا هد شاك 0 كديفتال ةلاطا ناتالي

 3 0 1009 0 ةرهخلا تفذحبو ا ىلا ةرمهلا هك هكر تلقت
 01 00 هلوةكرعشلا ةراورم قرا اذاضأ قأر لاقبال كاذ لامعتسا ثك هنال انف

 |0١ اىرب سايقلا + ععسو ى أري شيعلا لي نمو * سصعاره دلاو تيق الام رت

 ءرفام عرضلا ىف در * عارب تعمسوا تير له حاص + لاقف اضيا هيضامنم

 0١ لال ةزارح راسو شا في خدع صلو

 ىف تلق هم تامهأ اذا لوشهنا اي هيف ءافلأ لوخد - ' ملدق نعل

 2 0 ا ديال ذئنضف ل ا 0 - اذه ا ذل



 سدكو تغغداو ءايواولا تبلق ىؤرم هلصا لوعفملا مهملا مسا ىف ىعرك قم

 (اضيا هتاوخال فلام ) ىأر نم ىا ( هنم لعفا ءانبو ) رم ىفاكاهلبقا

 0 ادرار تراست وار ا

 0 ل ا تول ا 0 1

 هلعف نم فذح مو ةماقا نم تقدح الف كلذ الخ 00 قي
 موزا ىلإ جت 1 1 م قفذحام تفذح انههوركالا ىف نى 5
 تلعن اا اهنآل انا ءانلاب (ةنازا ) )لودت ( و ) عياش ريثك ءارا زاوف ضر

 هقرطتم 531 كف رخل 15 مكح 8 نأ ىلا رظن بلق ندو افرط ٠ ؛

 ةليمعا و15 ةزمهلا ل : لح هاصا لعافلا مسا ىف ( م

 0 نايرم لسعا ( نووربم ناب سم 1 تنم قلو ىلع ل لبقو 0 0(

 000 ١ 0 صا 1 نم لعافلا 0 ىف ( يلح وهف |

 هلص لوعفملا مسا ىف ( ىرمع كاذو ) تان هلصا ( تاير ) نان
 اوكا ءاقتلل 1 مئاقلا ءايلا 2 2 6 ةزماهل 5

 20 اي 4 ا يي

3 1 

3 

 ' كاذو 0 روع 0 : ا وهو 0 هنزوو ءايلأ تفدح لا 1

 ٠ نود كيو ةزمهلا قذح مالا ىف لاك وحن نم هتاوخالافلاخم ىرب ناك اك ُ

 أ اما وا امر اضءوا ايضامناكءاوس اًعلطه هنهلاعفالا باب ءانب كلَذَك تأ اوخآإلا 1
 ا 000 82 نن ةناوجال لادا / ْ

 ]و مس سلل
 0 7 ب دروب نجت جوبر وواط وا ا ا 0 0

 0 يعم تمس م ب م

 تنير

 1 نم تان ا ا ا م ا ا ا ا ا

 هيرمب ا 2 له 1

 د ف

 مرت همم تاما ة يسم وس ةماعلا ةمعا

 ا قرقما نال يبن لدا ند

 لاك قل كلل نس ضلدح فشلا خم هه طم ع تح

3 



 32 ا 0

 0 ' ا 5 0# 5 2

 0 ره ترم ورم 2 لما يأ قزم ون راو ارك ْ
 قلءاج لوعفملا م مسا ىف ىنعا انههو هلا ةفلن تابئالاب ىرم تيأرو فذحلاب

 0  ةكرملا ىنعا ةلعلا ءاقبل عيبا ىف فذحلاب ىرب ترممو ىرم تيأرو ىره
 | نالافلا ءايلا بلقت ملو ءا رلا محنتب 0( نانرن] لوعفملا ةينت ىفو اهلبقام حاتفناو
 تلق تفذحو ءايلا تبلق ولو ةنبلا اهلبقام مف ىضتقت ةينثتلا ىف فلالا
 سس ءارلا متن ( نورم )عجل ٠ ىفو و ديزارم وحن ةفاضالا دنع سادتلالا مزال نارم

 6 | اهلصا ثنولا ىف 6 أمم ) تفذح و ءافلا ءايلا ا تبلق نويرم هلصا

 5 افلا بلقت ملءارلا مت هل ( تانرع ) ناتي رم هلصا ( ناتأرع) افلا ءايلا تبلقف

 ' || وهوضونرملا ما ءانب ( را ) هنم ىمالا فلوقتو ةدحاولاب سبتلي الثل .
 201 .تلقن اوبرا هلصا ( اوراايرا ) را قبف ماللاو عراضملا هوا نقد
 71| نزولاو تفذحو ءايلا ةررك تلقن ىثرا هلصا (ىرا ) تفذحو ءايلا ةمص

 ١ 0| هلا ةدحاولا فالخ ماللاوه ءايلافنلفا نزو ىلع ( نيرا ايرا ) ىف اواوفا

 " ]| فذ (نرا نايرا ) نوزغاك ماللا ةداماب ( نيرادبك أتلاب و ) ريمضاهيف
 1  نايرآ ) اهيلع ةرسكلا ةلالدل ءايلا فذحت ( نرا ) اهيلع ةعضلا ةلالدل واولا
 '00 1١ انألو نب رال ايرالئزالا ورئال ايزتال مالو]ا ىلا قو ا (نيتلاني نارا

 0 اف تفرعاك رهاظ كلذ لكو ( نانبرتال نايرثال نرتال نرتال نايرتال نيرثال
 ةدحاولاىفةداعالاو قاوبلا ىف تايثالاو ىرتال اورئالرتال ىف ماللا فذح نمرم
 )آسيا ادع راد نا لم اهقكا الا دنع هبا وريععلا واو فذحاو

 1 | تادرملا نم فنصللا كرئام نا ا ديفتسملا ىلع دانه هع

 201 00 كقيمذق ة:دهلا نال نال زومهلا ر 2 مب 0

 0 امل ا 2اعءل 00 صصخو م ةماغلا ةزمهلا

 آف ءاتلا ىف ءاتلا ماغاو 56 ءابلا بلق زوجت رش ل راص ءأن ةزمهلا

 يه ءايلا نالءاتلا ماغدا ريغ نم ىضنقاك ىلتاو راتخاكلاتبا لوقنو
 دولا ةزمه فذح دنع ىنعا ٍعضاوملا رثكا ىف فذحنو ةرقسربغ ةضراع
 | ل 1 نم سبلف ذحنا اباد اطخ رّرتيا ىف رزنا لاق نم لوو حردلا ىف

 || نابي | 1 لست كوه ولوصتلا مك 0 لصفلا ىف عرمشنلف زومملا ىف

 | لعن | عووقو رابتعاب ناكموا نامزل عضو مسا وهو ( ناكملاو نامزلا ىعسا )
 )| نآك ع 1 - ا وهو دبيقت ريغ دك

 سولملا 0 ٠



 0 ل

 ف 0 هك
 تملا لعق. نمناكملاو نامزلا مسأ )هان 0 ا 1 |

 ريغ ( ثيبملاو ) لالا ف ( سل قفاوتل ( نيعلا روسكت لعفس ىلع |[ :
 ما ل اًهلبقام لإ اللا درك تلعلا تا 0١ مناإ

 هموع2*ىفاماو قفاوتللف نيعلا ح وتفهىفاما ( نيعلا ح وفم لعقم اهعضونيعلا
 ىلع متتلا مجري و انوعمو | انامل ءالكلا ىف العم ه١ مهضفرل مضلا رذعتلف ظ

 مضلاب لتقب نم ( لقتللاو ) محلاب بهذ نم ( بهذلاك) هتفلخ رتسكلا '

 موه نم ( ماهقلاو ) عب ع باب نم نكل محتلاب ترس رع ) ترا |

 دجاناب ضاريعا ةنظم انه ناك الو ماقا لالعا لعا موقم لصالاو فوجا ٍ ٠

 نش ثو ) هلو هلوقب هباوج ىلا راشا رسكلاب لعفمىلع مضلا و متنلاب لعفي نم ءامعسا |
 (قفرخاو ) لبذ 00 ) رزجلاو علطملاو برغملاو قرسشملاو رمهسملا |[

 ناكم ( نكسملاو سملاو ) س أرلا قرفم هنمو قرفلا ناكم ( قرملاو ) قفرلا ناكم
 ناكم ( ةطقسملاو ) تابنلا ناكما( تيملاو ) ةفابقلا ل (كسنلاو ) نوكسلا
 ىلع نيعلا ةروويام 0 اهلك هذه نا ىعي نسا طوقس هنهو 1و

 نم قايلاو نيعلا ح وتم رز نم ا ميدل | سايقلاو سايقلا قيلخا

 تاروت ذل هذه ضب ل 16 ى (اهتسف ع عتابا هموعتم

 تقلا قطنملا حالصاىف تي - عيجللا ىف كحيل نكل سايق لع
 ناكاذا ]ن وكيامنا انركذ ىذلا ىا ( اذه) لكلا ىف ىنعي هعمست ناو راح اهلكف

 لعمل مان ) مالل او ءاغلا 2 2 ربع ىا ( هريغأماو ماللاو ءاسفلا عيحص لعفلا |

 رسكلا نال ( دعوملاو عضوملاكادبا هنيع روسكم ) ناكملاونامزلا م مسا (هاغلا ||
 مهب هلا قاسكلا ميزو تيكسلا .ننا لاق نادجاولا ةذاهسا اي آ

 0 للا ا ها ورام لع ءانشلأ لق - 5 ءارغلا عبو 6 جوا

 لسفلا 0 ا 0 مسا ( ماللا لتعلا نع |

 ىوأملاك ) افلا ماللا بلقتل 0 همووكم وا نيعلا وتم |

 اهفو ةلع فرح اضيا هنيع اهث دحاو ركملانا ىلع اهيبنت نيلاثم لثم (ىبرلاو
 مهنال رظن انهه ىلو اهيف رسكلاب نيعلا ىفامو لبالا ولم قرا 506 ا

 ءالا و ءاقلا لتعمنا ٍلعيإف ادبا محي ماللا لتعمو !دبا سكب ءاقلا ل
 فداصتىف 1 خو ع 0 تددرتاما ريثكو رسكيما متنا [ هكَح

 دس جم جحد حمس هوم هسا ع دو ما ب ص ج2: 22-200 -
 0 1 م 2 فت 7 توخي جب كون 324 دل

0 

 2 طم فاقلا ع قوم 1 ضنا اك نيعلا 0 هنأ 3 ردا

 5 9 ٠
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 قع ن1 (1810200119*0 14 يا

 نا يار لاقط
 6 1 0 8 1 دقو 9 ع لا ءاعا اضبا دا حاتفملا ا

 7 0 ( ةنظملاك) عامبسلا ىل !ء روصقم كالذو ةعقبلا ةدارالوا ةغلابلل

 3و اك ( ةقرششملاو ) هيف ريقي عضومل محتلاب ( ( ةريملاو) دف و ٠
 1 ٍِق لا سايقلا ند ) مضلاب ةقرشملاو .ةرشلا دلو ) :نعثلا دق 0
 ,لعفلا ناكم هيدي را اذا اذاش نوكيامتا ليقو نيعلا موعكم لعش نم 0

 0 اجام اماو بجاحلا نبا لات صوصخلا ناكملا اذهب دارملا نف ثيلذك سيلو
 2 0 ايتو ةروراق ةلرنم انهنكل لعفلا ىلع ةي راج ريغ ءاعساذ مضلاب ةلعفمنلع
 0 كلذل ةعوضوم امنا اهب داري مضلاب ةلعفم ىلع ءاجام نا نيقتحملا ضعب لاقو

 ريش نا اهناث نم ىتلا ةعقبلا مضلاب و لعفلا ناكم محفلاب ةربقملف هل ةدححمو
 5 00 0 ثىذإ| ف وللا 3 وكلذلا ةذجا ىه قتلا ىلا اهيفإ|

 ديف اهزعوأ ١ اد راعي ووا هيف اد هروب 0 دازاك) |

 هديا 3



 1 1 1 ل ام |

 | هيلا رثالا لوصول بم اراجتلا هب حلاعي ىذلا تملا الثم لوعفملا ى
 1 2 ا هر ىلا 4 , حلاعيام ن ٍُك 5 وم نكن او هل | الاىلا عجار 0

 "| مسا ىلااعجار نوكي نا زوجي الواموهواامىهدل لالا نار ظ

 2| فاضم ريدقت ىلع الا اهعما ىلعال.ةل الا ىلع قدصي امنا فيرعتلا كا ١

 ١ مودقلا لسبب هنالاضبا حيمتل سيلو هب حلاعيام مسا هل الا مسا ىا |

 1 انما“ اهنا هل الا ففي رعت نم ع دقو حالطصالا ف ةل 1 معساب تايشيإو هلاثماو

 ٠ ( يف ) اهل لوعفمالذا ةمز اللا لاعف الل نوكتالو ةيملاعملا لاعف الل 0

 ١ .(ةهدكم) لاثم ( و )لعفم ىلع ىا(بلخ لاثمىلع) ءىصف ةلالا مساأما ٍبأو
 ١ ىا ( حاتفم ) لاثم ( و ) عامسلا ىلع كلذ رضقب و ءاثلا قالب عمم لذ
 ١١ ىلع اصياىه ( ةافصمو ) لّثقلا ىلا جاتحي الل ثلذ لاق امنآو لاعمم ىلع ٠
 أ هوت الئ اهرك ذ نكل اغلا واولا تيلق ةوفصهابهلصا نإ 2 ١
 1 مملارسكي (ةاقرما ولاقو ) ار هاظ زوسكم نزو لع نكتمل ثيح اهجورخا 1

 2 دعصي ىأ هب قربامل مسا هنال ةافصمل اك ةلالا ما ىلا( اذهىبع) ا
 ١ وهو ميملا محف! ت ءاج اهنا وهو اثحب اهيف نال اهركذ امئاو 2 ا

 ا ةاقرلا لاقو ( ميملا مت نمو ) لاق دحاو !مهانعمو ةلآلا مسأ غيصنم سيال ١
 ١ ةرهطموةرهطم اولاةتيكسلا نءالاق هَل الا نود قرلا ناكمىا ( ناكملا ايلا

 0| ا لمعت ىتلا ( ةلالاباهبش اهرسكنخ ) ةاقسهو ةاعصو ةانرشو 6
 |١ اذه قيقحتو ىملا تفل الام هلم هِبف لعحت عضوم اذه لاق اهكف نم

 ناف ةنكما اهنأ اههدحا نا رايتءا اهل ةرهطملاو ةاقسملاو ةاق رملانا م2

 3 قل ةلآ خلا نال د كين ارك ع نا ثيحنم ةوقرلا ناكم

 امنا روسكملاو حوتتملا» اهرمسكىناث || ىلا رظن د نمو مهلا محف لو الأ ىلا رظن

 0 الاغيصنم نا لاقالو مهفاف فلتحم رظنلا نكل دسحاو ينل
 1! هلوشابللا راش ليداو ملال جهلا ءاعسا تءاسدقو ةروكشلا 1 ١

 هيق لعح ىذلا هد طعسمو ( هيف نهدلا لعءج 1 ءابا دلل ا د

 0 تسل ل ظذ هبقو نيعلا محو 0 سسكس انتلار 0

 | دوذشال هجوالف ةصوصخم تال ال ةعوض وف ءاعما 0 هنع ثححت .ىتل

 |' الا ةيعوالا هذهل ءاعسا تلعج اهنكلو لعفلا تهذم اهب اوبه 0

 1 هفتسب قدم ءاجو) ذاوشلا نم اههنا لاقينا مصيفةلالااعسا امحافيف
 ب و ب بكت نتجت



 ]| ىهو ( ةرلا ) ءانب ةيفيكىلع ( هيبلت ) اذه سايقلا ىلع نيعلا محو مملا سكي
 اللعفلا ةقيقح را هتعاب لعفلا تامه نم ةدحولا ىلا هب دصق ىذلا ردصملا

 ام ىلع ) نوكت ُ رجلا ىتالنلا ردصم نم ) ةرملاعون ةيصوصخ رابتعاب
 اا ةموق تقو ) ماسلا ىف ( ةبرض تب رض لوقت ملا
 0 سايعلاو ةءاعل هّعلو هناي ١: هنا تالذن ع لبشدقو ادحاو ام ايقو ادحاو

 3 ١ هيفاديزع اندليوا ناك ايعابر ) ةثالثلا ىلع اع دازام ) ةرمآ 0و 3 ةيفلو هنأ

 1| ردصللا .رخآ ىف ءاه الغ فوقوملا ثين الل ىتلا (.ءانلا ةذايزإ ) لصحت
 || ىالثلاف مكحلا اذه ةجر اذه ةجرح دتلاو ةجارذسالاو ةقالطنالاو ( ةءاطعالاك )
  ىنالثلا نمىا ( امه ثين ميم 85( | ءان هيشامالا ) اهلك ىعاب رلاو هيف دين زملاو در

 1 )بجاو ( ةدحولاب هيف فصولاف ) ثينأتلا ءاتهيفناكنا هنافىعابرلاو أ
 ش هع ابطا و ةدحاو ةزتاقم هتلتاقو ةدحاو ة>رحد هتحرحدو ( هدا و دحر

 ا|00 اقلام ىامسو ىنابق اهيف ثدنأتلا ءات اهيف ىلا رداصملاو ةدحاو ةتينامط
 000 لئشساو لمفا ردصمو اصقان لغف ردضمو اقتلطم  لعافو للغف زدصم
 | اضيا هنم سو عاملا كيلعوةردكو ةكين دج عاعسلا|:و نيفوجا

 2 .تسلجو برضلانم اعون ىا هب ريض هت. مضوخحن لعفلا نم عون ىلع لديام

 0 ]| مسكي ىا ( سمكلاب ةلعقلاو ) هلوقب هيلا راشاف سولجلانم امونىا ةسلج
 لأ عونلا نسحىا ( ةسلطلاو ةمعطلا نحوه لوقت لعفلانم عونلل ) ءاقلا

 ١ ىتلا ةلاخلا.ع ونلاب دارا ىداهلا حرشىف فنصملا لاقو سولمحلاو عطلان م ا

 " هتداع كالذ نعي انسح هبوكر ناك اذا ةيكرلا ٠ نسحوه لوقت لعافلا اهيلع |5

 | هل ةل راض هنم !ذوخأب ناك امل كلذ نا ىنعي ةسلدلا نسح وهو بوكرلاف
 ١ ةلاغأل دتيلاَو املعلتق ىلا ةلامنل ةلتتلاو راذتعالا تقو ةلاخل ةرذتلا هلشو | د

 0 02 ىاخأ و هيفا. ءانأل ىذلا كارلا قالتلاف اذه اهيلغ تيما ىلا ْ
 . ” دل دحر لوح يح راطا نيارألا ىراقلاون طقلا قف قرفألا ةرلك
 1 ةفطلا 7 0 مو هجم ادعو ما اع وجو ةفيطلو ش ا

 ةيبق و ا ةتسحو ةدجلاإ ةدحاو هَق الطناو اهيودمو " 0

 + .ععاب هللا و قاوبلا كقنكو عونلل امثريغ وا ع ا
 ل دبلا و باوضلاب 1 4 ٠

 ا 507
 3 102 ١

 | دييلافا تاهولا كاملا هللا نوعي * احا كلا ذه عبط نكذق 7 00

 3 ”ةئافلتو ىدحا هس نم تبجرملا بحجر طساواىف ةرعاعلا لا ٠

 ٍ 0 هن ةدجنم 5 ها 5 <
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