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 (ىرقالادلاخ شا حرشول ءاسهخلا أ جشلاةيئاحتسروف)
 وس

 ا

 ا بائكلاةبطخخ ؟

 ُُئ 0 بارعالاباب

 | 2 تارعألاتامالعةذرعم باب ا“

 | نامسق تاب رعملال صف مع

 | لاءقألا باب م

 ءاوم الات اعوفرم ناب /

 ش لعاملاب اب 4

 «» هلعاف مسد ل ىذلا لوعفملا باب هأ

 ربه اوادةمملابأب 1و

 ربخلاوادتدملا ىلع ةلخادلا لماوعلا فان هد
 تعنلا باب 6

 فطعلاب أب ل

 ديكوتلابأب ا
 ا لدبلا باي

 ظ ١ 1 ءاومالات أب 00 <,

 هيلوعفملا
 ْ َ ظ

 ا رهتسلاتأب امال

 7كم قرط نامزلا فرظاب //

 ا 1 لاملاب اب 2

 ْ ْريِمَمْلاِباِ 1

 ءانثتسالا ا م
 ظ

 سنعلل ةيقاذ !1ال فاي را
| 

 ىدانملا باب 1101
 ا

 شد هلحأ نملوعفملا اب 0

 هعملوعفملا باب مك
|| 

 ١ ظ د ءاممالا تاضوفذ# فان 84
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 لعاف مسالا قتسالاوأ لالا ىتهعافصوهيلافاضااناك اموهواصءصئالو اذر رعةفاضالا يق دقت لام |
 ل-ءاديةفرعم ىلا ف ._ضأ ناود ري كشت ىلع قانهسلك كلذ ناف ةخلامم لاثم وأ هرب ثم ةفصوأ لوعغم معا وأ

 7 انامحو عتمةدعايمقال م ميلطب ناكولانطب اغسراب هلوكملعبرلودأ[
 لاصفن الارب د3: ىف ىهو نيستوأ ف يفت طةفاغذالا ىلا ةمدارا هداف نال ة ماذا ىعست مىقلااذهةفاضاو ا

 (نيمسة ىلع ه]وو ) مدقت اكىنعملا ىلا ةعحاراهتدثاف نالةي ونعم ىم“: ام عيفاهناف نيلوالا نيوحقلا فال
 نوك نم مزل. الو مالا ىنعم ىلع هيف ةفاضالا نوكست ام ىأ ( ماللاب ردة. ام ه|وق) مدةتامرخآىلا ل وشم ىأ

 د_حالامو:كلوقف اهاوادموه ىذلا صاصّدخالاةدافا ىكست لداهب حرصتلا حس مالا ىنهمىلءهفاضالا ا

 ه.ؤةفاضالان وكت ام ىأ(ن ردع امهأوق )ه.فاهرامطا حضتالو مال اىبعمىلع لا رالارو هقفلا لعو ظ

 ةيتانلا نه نعد ارااثال همذ ايملاهفاضالابةامملا ىهةفاضالا» له و سند انام ىلع دلادلا نمىهمىلع

 ْنوُمْكَم لع همماقالطا كت عمهملا ف اضل نماضعب فاضا نوكأ ةفاضالا هذه طباضو مدقت اك
 متاملااذ_هوزخبوثلا اذهل, هنأودب راض عد متاسلتاوز.لنا ضءد بوثلا نأ ىرت الأدب د ماخوزخ
 هفاضالافد زديوحض طف ىفاثلاوأ سدنلا موب و طقفلوالاو أدب زبوثو ف عمن ادة لا ىنتن!نافدي دح

 !مولراشأ (ملا كلام نبادازو هلوق)ثلاثلاو ىفاثل |لاثملاك صاصتخالا مالوأ لوالا لاثماكك الا مالى عع |||
 نام انوكينأهطءاضوإلا كاذال ملص: لهاذافوأ نموناو ررحاىنائلاو#هلوقب هتصالخىفكلامنبا |

 اموماصمتادلأو ملا, زا وأ نكمل ىساصاب وف اق.ةحاناكموأ لمالاركم لب وكاننامزفاضالافرظدنلا ||
 نموأ ملال | ىنمع نوكست نأو دعتالةفاضالا نأ ن مروهجللاو هيوددس هل ابهذا فلا كالام نب اهداز ْ
 ركم ىنعم ىلع _ءهلاركؤ صاصتخالا ىلءةلادلام اال ا ىنعت «_ءفاسمنأ ىلع لو ىف ىعفاضالامهومو ||
 هناسحاوولضغب هعقت مدن نأ هلأ أ هع ىلا عت هئلاريسامرخ آ اذهو « ىلعأ هللاو هبق هن وكمل لمالاب صتخمأ]لا
 ىلعو نولفاعلاهرك ذو كلرك ذنءلذغو نورك اذلاهرك ذو كرك ذا كد مان دءس ىلع هللا ىلسونيمآ ١

 سداس ءاثالثلاموبىف امضستمتو (اهفاوهلاقإل نيملاعلا برهقلدهحلاو .اريثك |يلست لو هبعوهل
 ملسودملع هللا ىلص هترعش نمنن رشعو ث الدو نيتث امو فل اروهش نم ىناثلا ع-مبررهش

 ( ىلء نب نس نن مهاربا ىيوبغلا ىلءل اهب روع جحارلا هربصص* وشي ] ظ ش

 هندهاشمىودلدو-ولا.هدرفت ىلع ل ئالدلا بصنو هتيم لهأبولق نءراسغالا بح ع رىدلاشدملا أ
 ع.بط مد ةق (دعو) ملاغلا عدا هموةم“ الا: ده هياعتأو هلآ ىلعو لعلادرغملا ىلع مالسلاو ةالصلاو |

 هيدلن دبر شملان مةلءجو هيلاهتا نس اهلا ىأ ع شلا ىقدملاةماهفلاو ىةحما ةمالعلا هيشاح
 نتمىلع دلاخ يشلاىرهزالاةمالعلا ف .لأت دئازفلاريثكح فرطالاحرشاا ىلع

 امهباعناوضرلاو + رلاغرذأو امهيفاوههامسر هيبرعلا ل ءىف هبمو رخآالا
 ربرقت نمتارب رقد ضع هلا امهضنمروك د لح رشاان شمالا ةالم

 لعحو هللا هجر ىلا لالا نب دلا س«*ماهذلا نقدملاو مامهلاهمالعلا
 ل< ىتلا ه.فرُشلا ةماعلا م ءطملانئالذو هاوئمويءلقَم هنملا

 ةءاهتتناكو ه«ممحلارصع ٌسفنرملا عراش اهترادا
 "نوال قئارلا هلكسش ل قو نوهللاهعبط

 نم فاأوةثا.ءالثو ريثع همن رأةنءىف
 لآ أىلع هللاهةلخ نم هرعش

 لسوهتلاىلص فصومتأو
 5 هل 1 ىلءو هيلع

 2 مرلوفرشو
 ( اهلاىا - ١؟ )

 لوالا (نيمق ىلء)

 كلادلا (ماللاب ردع اه)

 6 زمالغو 4 )كلا ىلع

 تابوت صاصتخالاوأ

 ىناثلاممقلا 6 رادلا
 012 ةلادلا( نو ردقبام)

 بوثو) سنمحلاناد
 ماخو جاسم باب وز

 ٌرَخ نم بوث ىأ (ديدح

 نم متاحنو جاس نمبأب و
 نمعونزلاو دردح

 نمعونجاسلاوريرسحلا

 امتثال م نس ادازوبشدلا

 وهو اثلاثامسقةفئاطل
 ىلع ةلادلا قد رد_ةراه

 ليالاركموم ةفرااا
 امو) رهشأ هعب رأصد ربو

 ةل-؛مأ نم (كلذ هشأ

 ةثالثلاوأ نيلوالانيومقلا
 دةفضوفتملا ع.دان اأو
 تاغ وفرملا مدت

 لاف كلذ عسج عحاريلف
 اندرأام هرخآ اأددو هل وم

 همدة1|!ه ده ىلع هركذ

 ف.فصت نم غارفل |ناكوو

 هعملارصع دم, حرم ما || ذه

 درسفلابجر نمموب لوأ
 هئاتاكو نين اسمو عسسس ةئس

 ةفيرشلاةر فلا نم
 لضفأ اهحاصىلءيّودنلا

 ملستلا ىكزأوةال_صلا ظ
 ءامسنالا عج ىلع مال وو

 نيملاعلا



 دءز نءعوأ (نعؤ)
 مطسلا ىل_ءوخن ( (ىلعو)

 فصل افون (فو)

 بروضءارلا مضن(برو)
 وض(ابلاو) م ركل حر
 وح (فاكلاو) ليدنم اب
 داون (ماللاو) دسالاك

 فور ضفخام(و)

 ىثو) نيهلاىأ( مسقلا
 وي (ءاتلاوءاسءلاو واولا

 2 / هللاتو هللأن وهللاو

 تروى ل لوو( بر

 دموح (اينونعو) لق

 ةفاضالاب رض ةعام امأو)
 6 زمالع كلوقوفضت

 ةفاضأب ضو_ةممديزق
 ىأ(وهو) هساامالُع

 ةفاضالابضوفخما

4 

 || اهيناعمنمو (نعوهلوق) باتك ا ابان تاع كامرا ارعضخأويىلا
 موس نعل اافىلاءت هلوقكءالءّيسالا|ّْممو ٌقدط قع نءاةرط نيكرنل ىلاعت هلوقكه ب دعبلا

 ني> ىلع ىلاعت هلوقك ةيفرظلا|مبناءم نمو( ىلءو هلوق) باتكلا لوأى مدت دقو لاثملابهءااراشأاك
 1 :دقو لائم ابهملارامأ [كءالمتسالاا,نمو ك ادهام ىلع هّئأأو ريكتا ويلاعت هلوةكل.لعتلااهْمموةلفغ
 ٠ رالاةارما تاخد ثردحلاف و مذ اوث كسل ىلاعز هلوقك مب .بسالا يئاعم نمو (ىفو هلوق) باتك" !!لوأ
 هيلاراشأاك ة-.فرظاا|هنمو م أىفاولتدالاق ىلاعت هلوقك ةمحاصملاا نمو ةيلملعتلا ذئنءس ىععتوةرهىف
 (ءاملاو هلوق) ل دعس كنا مدن دق(سروه]وو) تاتكلا لوأ مدت دقولاثملا

 ا ةيدعتلا امو ردي هللا كرمصثدقلو ىلاعت هلوقك هذ :رظلا|مثمو عنلارجاوب قرسامو كت لد. لاا ناعم نمو

 أ | ءورك ذاوىلاعت هلوقك ل٠ 0 8)باتكلالوأ مدة: دقو لاثملاب هيل اراشأ اك
 || |ريمضاهرح لقورهاطلا الار تال ىهو باتكسا !لوأ مد_ةةدقولاثملاب هيلاراش أكد هدشتاااهنموك اددايك

 | ْ وضض مفرلاريعضاهوح اهنم لقأو ةروزلاط اب صةةثودو 2 ايرقأوأ اهك لاعوأم و « هلوقكل صتملاةسْملا

 00 ىك كن: ملترم“ برم لا اذاو# هلوقكم اكس" (اريمضاهرح دو كاباك انا موك بصن 0

 | لوقكديكوتلا درنة دئاز نوكتت دقو دايز عم باتكمل الّوأ مدة: دقو كاما عبناعم نمو (ماالاو هل لوق)

 ا دهاعمو ملاراحأ اك ام « برثب وقارعلانيبامتك-اهو رعاشلا
 | هلوقونو ربعتاب و رال منن كناىلاعت هلوةكءريغ نم :رف هنوكموأر يخأتلاب فعض لماع وقت نوكت دقو

 | هلوق )اههجارق باتك ١ لوأا ماعم الاكل م دقت (هلا مسقلا فور ضفةةامو هلق ة) دب ربا1 لاعفىلاعت

 ا ةاادمد بز ف دس اكن نيف كا و دورات فصال ةال واول الة ردت بررابلا نأ عبضلا(برواوي و

 ا هولا ,دع ف ذتواضدأ معلا ىلعةلماعلا ى هو ءافلا دعب ىف ذحت كل ذكمصصلا ىلعةل ماعلا ى هوك

 ىلاثلالاثمو لّوال حراشلا لثمدقو لدوءاغلاوواولان ودب ف ذحتوا ضد هيلعةلماعلا
 1 ارا لاثمودو ماك اودعصىذى داب لد «ثلاثا!لاثمو © اعض رمو تقرط دق ىل هك[ ف 01

 1 هلوق) لقأن وسو لياق ل. دعد ورثكأو اولاد وريثكءاغلادماهفذحو 5 هللط فتغقو راد مسر 5

 دقلاىرعالوق ع نمىأ لملووخحن

 ىل* هنأ مومهلا عاوناب ىلع 0 هلودس خرأر للا ككل

 || فدك ىنيلتنم اها ساو در مروتسم لقدم هلودس ىنرأو هل فانك فرد اجوك لءا بروك أ
 عزا اوأره_دا|نم ىدذنعام هرظنمل ىأهنلوعفملا

 م-هلوقامأو تقولاالا نارحالامه ( ذ دنمودعو ه[وق)
 ا

 ١ انرعمنوك, نأ الو هاما هللا .- دلل نمزدنمىأ هقاذ هللان أن مزن ئمهربدةةؤهقاخ هللازأم: م هكد ارا

 ش ادغذ_:مالومو 00 الو امو :ذنموأةعمل امو: مهند . رام لوَعَت الءةتسمال امذاحوأ امضامامهممال

 ذموأ ذنم تبر امو عوفرم م ا ىلعالخ د, نأ امد دحأ ني«-ضومىف كلذو نيم“ !نالمعتسد وذم سقو

 آ لاق ريخأَتلا بح اوامهنع اح م و نآد تنم دئنمحا مشو وأ مول د له وأد لام وأ ةعبللا موي ذ ل وأدنم وأن ام ول

 ١ عاطقناد مأربد_ةةلاواضام ناكناةدملا لوأوادو دهموأاريضاح نام اان اكنادمالاامهانعمو ىنغملاف
 ع بلاءلاوهو تناك ةيلعق هللا ىلعالة دب نأ ا مهيناثة عملا موبي 0 مونوأ ن اموب هب ورلا

 رامشالاةسج كردافاودق نب هرازادادب,تدقع ئملازام قدزرفلالوقك

 ١ نانرظ ذه: .حام_ه ف ذوالا ىف لاق 07 عفابان أذ «لاملا أ تازا ارامو © ىثعالان وب لوتك هسع*أ اوأ

 5 نمر رب دقي نوف نآدتممل قو ىذا لاق وهلا ىلافاضم م زىلا ل. ةوةلجلا ىلا نافاضم قاغتاب

 0 ! ةفاضألاهمق تداف أ لاثم ىلع ل. :لا فرصتقا (ديزمالغكلوقوكفذ هلوق)رباناوه نوك, لإ ا ىلا فاضم

 ١ ْ لبر مالغ كلوق فاك ان :هماافاضملاناك اذاام وهو هصصخت همق تدافأ ام ل مو فاضح لافي رعت

 1 اضدأ مدع امل ثم وىونعم ص بصخخت هذ لوالافالاو جالطصارمأ اصب هفءضاز_ه واق رعتلوالاةيعست و



 ةصاللنا ف لاق فءعض لصافالب ل ثلا مؤرلاريهض ىلغفاطعا نال فدعض
 هءكز وحال اوريغالةدشدلل 5ظَ هيشاللا وءام1اىوتماوةثلاثلاو © قسنلا ف هضىدل رات تصالاوف |

 ةيشلناوءامإا نم عقو عافت زالاءانعمىذلاءاوتسالانأ ذمدح ىذتقي هنالىتءملا فضل فامعلا ىلع عفرلا ||
 الوعفم هنوكا صن ال ىذلاو ذوو اولاد هد عقاولا مالا ىعبق ن م ىفاثلا مسقل اامأو عاملا نمالا عقر لهْنأ خم |
 انوهده وأهل ةورعودب زءاحوهةءمضو ل-ر لكوور عود 0 ل أو فظعلا هيف نيءتبامنانوهثو يق أ

 هل اوقو © ادرانءام وانت اهتفاعو وحن ةيعملا لع تصتلا الو فطعلا هم حلض» ال

 انو.علاو بح اولا ن جزو امون زرت تايتاغلااماذأ ْ
 لاثاا ىف ةدساصملاءافتنال ه1 ىلع بصنلا| كو فعلا !ميضتقي ىتااةكرا ثالاءاغتنال عنت مام ممف فطعلا ْ

 لو و دذأم ىلع هام صل امض ل-هاعنامد مو ل_هاعل الو 22 ىلاثلاىفاو.مالعالا دئافءافتناولوالا | ظ

 ردة.ةهأ ب صانواولادءدانا مثئالمل هاعرم» وأ مهضعد و ىيرملا هيلا تهذ[ك ني زب نعج زواهتان اناهتةلعأ
 نم 1 ىسرافلاو ءارنلا ب هذاد_هىلا وأن وعلا ناعكو ثدنلا ف واد رانك اماهتةسأوأد رابءامواند: اهتةاعف |

 هتدابزتقوءاملا عافتراردقهي فرعن سا.ةماخهة.شخلا.دارملان ال (ةيشماكزوحال دقو ه]وق) اههعتت أ
 فئاشإا ل1 نأ دارملاف ةءثملاالءاملاوه عقترنىذلاو ىواست ىنءعالمدسقت امعفترا ىنءعانهىوتنساو ا ٍ

 ' ءامسالا تاضون #2 باب) 4 عافت رالال اوصححتق وةمشملا 1

 انل ه]وو)ءامسال انم تاضوفلا ىأ نم ىنعم ىلعوأ تاضوةلاءامعالا ىأ ف وضولل هذصل |ةفاضا نم ||
١ 
 ضوخم لان اعون ىهو هروهشم اريغ نع كل دي زرخدأ (ةروهشل اهلوق) ءام«الاالا ضال هنال(مقاولا |

 رثك أ مذرلا لعورخج ةفتض عفر ل < قوفوبذما تروا برر حج ىور برخ تضر اذهك ةزواملاب

 ىف ءامل الود مهوت ىلعرملاب دعاقالوا-عاقدب ز سداو ةر ملا فرح لود موت بنسا ضوفملاو برعاا ||
 ناهلاقاك فرحلاب را ىلاو فاض لان را ىلا ن اع رينيذ_هنأق مقلاة تتارورهملاةةاماق أ

 دع هعويتمزحأسع رورمف:صااهركذىذلاةستلابرورحلانأونامح ىنأ ة حرث ماشد ا

 لماعل ار ارك: همن لع و هذه.ؤامأ ل دءااريغىفا ذه لضافلا دب زمالغءاح وم فاضموأ لضافلادب رن تررم |[
 هللا رز ىلع ىلك-لالاستشا نزلا ةثالث ىلع ةل شم ىأ (ماسقأ ةثالث ىلع هلوق) كءخأديزد تررمون
 نال ةل_ماعا,نوكاييسا,ئوكن م مز. الودبلا ف اضملارل بي مةفاضالان |ىأ امي س ىأ (هفاضالاب لوق )|
 فاشملاب رورجمهدلا فاضاانأوهو عدضأ | ىلءاب راحنو ,د_هةءحوالماع هنوكن ممعأ امس ْئُدلانوك ْ

 رارخنا ىضتقت نيس | نيب هيد يقت ةء_تئاحالطصأو دانسالا+ ها هفاضالاو ىونإ اف رملابالو هفاضالابال

 نمزا ارتح ا ةيد سقت انلوقو مسالا رب دهن ىفاومال للا هفامضاد رب الو دي ز مأق نم زارها نيمس الاف ا دأ ام يات ٍْ

 هناف طامدللا دب ز نمزارم_ااد.أاناوقو مئاق طامخنادب زن هزارت |!مهبناثرارخا ىضتقتاذلوقو مئاقدز |
 ةعبتلا سؤال عوبتا ارجاع رجلان أ عوصأ|نأ نم هيفامم دقت (فرعضوه : هلوق)ادنأر ملا همف مز ال ظ
 ىلءري_بقتلا طع نم ضوفْلل عداتو هلوق نوكمف ىأ (ملاف:_صملادارموهو هوه ) تملا هلاقاك ||
 دنءود»د و لءةك فرص: ب الىتاا فو رظاار حم درغنتاهنالاهلصأ ىأ( شفنا ف ورح مأ ىشد هلوق) هل.قام | ظ
 اهتمالعو ن رى. ماوقفذتىبىلاعت هلوقك ضيعشلا مز اهم نمورك نلافف:صاااهمدقاذلو ندلوأ|

 نمسح رلا اوءزد-افىلاعت هلوفكس نحلانا_اممو نو.ىام ضء:ئرقاذلو ضءداهفاخ نأ مدت نأ |
 ىذلا سد رلال اوةتذةفرعم اها مقام ناك نارب_هذل ١ عمل اوضوه مساا عفا نأ مصب نأ ا متمالع و ناد والا ٠

 اهنمو بهذ نم هرواسأ نم ىلا هته وّقك طق5 ريعضلا ينل نأ 0 نأ ممم :ركد ناك نا باد والاوه ١

 هلوقك ةيساصملااميناعم نمو (ىلاوهإ إوق) تاتكل الّوأ مقر دقولاث الأب حراشلاهيلاراش أ اكءادتنالا ْ
 اضع وأأم> دفن ام دعب اهرورحم ةءاعاسفا هنيدملا ىهونيسستلاامم مو مدا اومأ ىلا مهلا وهأ اواك أتالو ىلاءتأ|

. ١ 

 اذ, زثح أ امو نو ىلا ضغنأ لظلاوخو ”ىلاب> أ نوه*ل|برىلاعت هلوقك ل .ضفت مساوأ بقت لعق نم ١

١ 
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 || ثدحل لاعملاب جرخود لا لامفأ نمل -:ةلانالرفاكلالئقالو ناسالالامذأ نءةءارقلان المل ءالةءارق
 ( [رفسلاموملاتءهأةزو عالفهف هكراشر ملامنامزلا ىف هكراش هلوقد جرخوا هيف ل _ءامئالذا ل معافملا هع
 | نالىابا كتي كتم سزوالذ هرفهكرا ثيملام لعافلاو هلوقدجوخو رغسا |نمز ريغ هنمز بهأتلا نالا دغ

 ١ || افون ق ريلاكي ربىلامآ هلوقن مانو لا دالارب دةثولواذاوقو بطاخلا هلا لءافو ملكت اء ىحنلا ل عاف

 | طورش ىهوهب لثم ىذل ا لاثملا عم نئم لافي رعت نم ذود طو ريشلاهذهو نورت كام رب دقت ىف هنافاعمطو
 وهال, وأتولو (مسالاودو هلوق ) خلاطو رشلاعم بس عنتمب سمأو كلا م نب للا هب وح ولالمصتلازاومل
 لسعلاو نول كتئسكم دقن اكهلع نوكرال هنان تاذلا مما جرن (ردصملاهلوق )كفو رعم تأ نأ كم
 ىذلاهلوو) جارااوهونيي ريجعا ادنع ماللارب 25: ىلعللءفلاهمصاثو مدر امك ازا ودىأ( بوصنملا هلوق)

 تدعءقوم ضرغربغناك اءاوهبااثمىفءاغتءاوالال-اك ادوصةماضرغناك اما لهاا ه( لاهل ءركنب
 أ[ لاش نأ ةوداك لوالاب هناصصخمالهالاثؤ هلي ذر هثوكساد_>الاضرغ نيم نوكرالذا نمد برحلا نع

 "+ ' (هعملوعفلا باب 1
 ع.-هلاو ىةملاودرةملا ل عث» سسالاواع رمصامساالانوكيال هعملوعفملا نال ع رصلاىأ ( مسالاوه هإوق)

 ]| سوشلاو ترسو لاو نيالا بريشتو كولا لكأت الوحض لعفلا هيب رخوارب كتوا كعك ثنئااوركذإل
 ||| ىلاثا !فولءفل اىنءظفالا ف لوالا لا 1! فدل ادام الاامهبف عم ىنعع تناكن اوواولا نافامهعفرب ةعلاط
 هل بماخل !ناهاوعدفىناحرعللافالدخ يمصأ | ىل عه. وأ لعف نم هقيساعئأ (بوسنلاه]وق )ةلج ىلع

 فورملانمادريغد لعتنأك لو ت سا >لاقد ناك-فاهب ريهللاصتا مدل ىعدااكرمالا ناك ولذاواولا

 4 هصالخللا فلاق قافثان عونم كلذو كلو كناوذ هل ماعلا

 ١ قحالالوةا|ىفواولابال بصالااذ © ق.سهمشو لفل! نماسع

 [نالورعوديز كرتثاو ف ةلضفلاودوهمالك ىف ظوفمد.ةدجرخاكرورحملاو عوفر ا دملج جب رخو
 يلعةلادلا ىأ عم ىن_هعىتلا ىأ (ةبعملاواو دع هلوق ) ربك افنينثانمالا عقرال كارتش الاذا: دعفاشلا

 ||| ةرئاسااةبح اصمىلعةلادقدرطلاو قواولا ن أف هعربسم قد رطل او ىريسو 4 كلا ف كب رمشتالب ةمحاصملا

 أ[| نم ها سقولمأ:ريستال قدر طلانأ مول_ءلان هذاريسا |فامهك ارث_نانودىأ كرست نودامن
 ||| هياعمزاب ولا قد رطااو ىربس ىنعأ ل اثا| صوص نمهذ_أ كدملا فك رمشتالب هلوقلوقأ ىذا

 اوس اولثمةريك ةلثماك ىلا ىف ةكراشمه_.3نافشدلاو ريمالاءاحهلوقودولّوالا فنصملا لاثمداسف
 ملا ىف ةكراسشم ا يوضتةدهرك ذىذلا فطءاازن و ناف جلا نيلاثملا نب 1_عبهس.نوحراشلالوق هداني و
 ١ ظوحلم ديقبج راخدنامدقتانمتلعدقوديقلا اذهب ورعودز كرت تاوذ جور خ كلذ ىلع هلل ماحلاو
 |١ اذهرك ذب لوهب رك ذاماج رخأو ىطعملا دبع باتكملا اذه ىدحاضدأ بح رصو ىنومثالاهمالعأ اهب وحرص
 ديزعمتمعك ع مد»د عقاولا ممالاةيعماواودءد ىنعأديقلا|ذهب جر خو ف اصناب لمأتف عمق دنقلا

 أ هلق

 وداحالطص هعمل اوعفملاف اهتحاصع لعفلا لعافل !لءقىتلاتاذلا نامل ىأ ) لءفلا هعم ىلعف نمن اميل

 ةلم < قو.لاف» رعتلاق دزن نأ لوالا ناو ت دحلاودو ىوغللا ىأ (لعفلاهلوق) تاذلاكلت مسا
 لكومف هلم قيس لام ج رن ل يذلاو رثاساناكهفورجو لعفلا ىنعماهيفةيه“اوأ ل مذلاو ترسك ةيلعف
 ماكتيالفةدحوملاب كابأو كلاذهو ملا ةممماوأ اذلوقي و ىرعصللاةالش بصنلا همقزو <الؤهتعبضو لجر
 س+ هلوه ثي> نمواولا د« عقاولا مسالا نأ لءا (خلا هل ,قام ىلع هفطعزو< دة لوو ) ىلع الافال هب
 ناح َر رفطعلان ا رلاوح أةثالثهلفل اوالاامأةالوأ هعمالوعفمهنوكا ملصي نأ امان يم-ت ىلعهن التالاح

 .[|| همقريو هعم لوعفمهنأ ىلع شدملا ب صند شدملاوريمالاءاحو 4 لّوالاف رصنلا توج ووةيعملا ىلع بصتلا
 || نافطعلاو  ةصالدنا ىف لات ىنهملاو ظفالا ف بعضال: نكمأد قو لصالا هنال ج رأوهو ريمالا ىلعافطع
 ل وهوعاتلا ىلعافطع عف رلاب وهعم لوءبةم هنأ ىلع بمذااب اديز وتوردذ ىناثلاو © قحأ فضالب نكي

1 

 ادلبمس بف .٠

 د 1 ا انك

0 
0 



1 

 أ
 أ

0 

 ا

 امهات و ىأ (ناينمف هلوق )اناضمهن وك ريغالةح .وتةماهماف نسا ونلاعاا جف اولصالا ىلع مضأ اه 5| أ

 ع ذرلا هدأت فزوحذ هن وهيسأب كل أود ف هب ان ودفس مذك اريدقت :وأ ل ثم اك الفل ىأ مضلا ىل_عهلوق و5 وبصت أ ا

 ىلا مضكورجلازوحيالوملاع اوألاعل اهيو.يسابلوقتف ل هل ةاعارم بصنلاورد-ةملا يذلا كلذل فارم ا ظ

 نإن_-بحاك ىثالافاأوهوهئان لم ثدفاكحوأ ةقيقح مضلالمش امدارا اوارث ط.تواذهو ىعادلاو ||
 هب هعقرب در اه هه قف ةرعملاىدانملاهلوق اود نممه_ضعنم :رامكذ دنس هب هرامع ت واسؤت وذ ةزامك ةعاجلاوأو دا[

 نم :لوعدأو ف ىف باطخللا ف اكه-ةماشاف عملا ىدانملأ ىثد .امئاودوصقملا فس نما : ةرامعلا هذد نما ||
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 زاجدضوو زار فشلنا ناين نا فا هن تا سوم نك ىلا ساس انيلف) |

 ىلع عم ملا كلذ فاك اههمشأهب يم تاطدناف او ه-دقومه-عوقوو باطخلاو ف ,رعتلاودارفالا ثمح 1

 قل الانا لصارش ام ل , مالع | ةكرح ىلع ىن واضد أ انتيم نوكمق هباشم هباشملا هناشمو اهتءؤرح ||

 ولذا هتاغا ضعد ىف ملكم ةملاءاب ىلا ف اضملا ىذا 11نكب , وهني قرفأل مذرلا ةروص ىلع تن اكو ب تارعالاءاومالا ||

 هفلآ ف ذح دنعهب تلال غلا ىلع ىنر وأ اهنعةرسكملابهافتك اها, ف طحدنع هب سدتلالرم 20 ا

 لوطا فاشملابابيوشتسصنلا فاشون : ومىلار اضاف رصلان نم عونمم عوفر ءاهميْش3نب وئَتلاعم ا

 هلوق هراعو هب وميسو لملم ارا مضلاو برعلان معوهس# نييدولا ]اكو نب وذتل أب ١

 .قاوالا ل تقودقاايدعاب 03 تار اهي لمت رج هلوقهءلعو ةفئاطوو رعجلأ راتخسصالاو ْ ا

 ةركتراصنيعمريغل ناكولذاةركدلادارفا ن منيع هنوك لاح ىأ ل املا ىلع ىصن عضوم ىف (نبعل هلوق) ظ
 مدت ىأد نك اسااواولاب ( رث رت هلوق) ةلجوأ فرظوأ ارورحوراحوأ درفعىأ (هفوصوم هوه )هدوصةمريغ ||

 بهذمىلءانأوج رأهد:عبصخلا ك1 نب رمال از هاف ىئاس كك بهذ ىلءاذدو اههدىلعاهم ست ||

 ( ريعال نيعّيم ب.صنلاف روهجلا |[

 امني وذتوامم_صخرو وظل اظفالا ىلا ارظن ةفر «هرغتراصةلاحلا هذه قاهناءتاحي وةركتلابةفرعملافصو |[
 ةلجنأىلءىنيم (خلاجرباميظعاهأوق) هب , ونءملا نمىوقأ ةءظفللاةلعلاذادصقلاب ةفرعم تناك او أ
 فاضاابهيبشلا نم نمد هنالهيصن بصو ملف عفرتتسملا ريهضلا نمالاجاه اناعجولامأة فص اجر |

 وهوة-[إك اهئالدارفالا ثمح نمباطخلا فاكلا هتوباشم مدعاف فاض ام أ ءامملأ ىعضَتَعُ ةلعاممق سءأ ْ

 همازلتسال كمالغام ل قيالف ىطاذن اريمضل فام نوكي الن أف اضاف طرتشب وفي رعتلا ف فاكلا ||

 كلذ. لاح رلا نم هّممع“ نوف هنوك ةلاحىأ ل احلا ىلع صن عضو« ىف(هتمم“ نيف ه]وق ) امهرب ات بوخول ا

 لوالا ماس نمىفاثلا نا ثدح نمفاضملاب هد هنالق لوألا ب صن امأ اعم هءلعفوطءااو فوطعملابى أ /

 هئمعم تنأك ناواضد أ |ممتوصأ ةئمعمرب ريع تذ زاكنأف ل صفت هم هفؤ كلذ م- مدع هعاج ت امد دان اذاأم هده“ ١

 نافنوث الثلاو < 4 :الثان لود هَتعفروأ نث الدكا اوه دلو اب لوقتفهتبصنو لاب ىلاثلاتفرعو لوالاتمعذ || ا

 كددَح 5 رو الو ىلع ١ رادع 23 وح و رد.صمال نبع م ءاهنال يصنلاب ل_سعلاو نأ اكتم زوميالفردمملا ||
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 مضلا لوالا ناه>و دئددح -رعاشألو نود .فرارطضالا ىفامأ (رايتخالاةلاح ىف هلق ) امنع ةهقفلايءافتكا |

 مالسأار طمأن كاع سدأو 1 اهياع :رطمأب هلئأ مالس

 لاثملا| ذه ىفةفرعمةدو هقالاةركسنلا نأ مدقت (اعرك الدرانهلوق

 اممالاظفل ةثالثلاهذه تدصنامغاو الخ نكلاضد أس وصدم فره ا ىدانملافالأواظفل ىأ 6 وصنم هأإوق)

 هناشت لف اهريكن تلف ةدوصقملاردغةزكن :لاامأو رماه فاضل ىدانللاهباشم هنوكءلق هيهمسشلاامأو ناتإك

 باط الاىلاف اضمن 1 يدع نم ب طاةثريغو ىدا:مهنا ثدد نمسطاخ مالغل ان النيضيقنلا عاتجا

 نه" هلوق وعد حا رخو لعل |نمىفاثلاءزملا هنالهلعا.لاخدا ر ومال ول اوالاىلع فعلا قىفاثلا ب صنامأ و

 (هل-أن هلوعفملابابإل لأ نمودهدي رخ وهم نيعتارهعمتدعأ |

 عماج فد رعدب مهضمن هقر عوهلءذ هل-الل_هفام ىأ د اواه ا ةمموءامسأ ةثالث هل سن (حلاى ويمد :وهلوق) ||

 ريع ح رفخارن دقت واول عاسضلاو نام لاى هكر اشتد هل لاعملا ى !ةلارد_صااوه لامة سلا هطو رشا |

 ةركمتلاو لعلادرغملاامان)

 ىلع ناسثسؤ ةدوسصقملا

 درغملاىلاثةرامتخالا ةلأح
 لاثم(ودي زابوخن) للعلا

 وف ةدوصقملا ةردشلا

 ملاذا اذه نبدأ (لغراب)

 ةدو_صقا ا ةركمنلا ناك

 تناكحكناف هقوصوم

 رثؤت بر_ءلاف ةفوصوه
 نولوةءاهه”ىلءابم_ضن+ ١

 هنمو لدقأاعرك الح راب
 جر اميظعاثيدملا

 كلامي الة ملغ لكل

 لع رقأو ءارفلانع

 ىتلا (ةيقاملا ةئالثلاو)
 ةدوصةاازيغ ةركذاا ىه
 هناضاابه.شملاو فاضملاو
 أ روس و3 6 وصنم)

 اهذز وحالئأ ) رعغال)

 ةركنلا لاثمبص:لاربغ
 ظعاولال اوقهدوصتملا ريغ

 لذا ه٠ هءلطدت وما اوالذاغاب

 لاثموهنسالفاغدصت»

 هتناد.عان و فاضاا

 فانفلاب هيسشملالاثمو

 َ وهج واذئدسدأب وغ

 اتيفر نوال بجاعلاط
 نسئالثو ةثالثابو دايعلاب
 0 كلذ هتمع# ن نمف

 (ةجانملزعلابا)

 مل لوه.فملا لاس

 هلال لومغملاو



 رشوهفاضالا نعّدرغم
 نم ةفئاط تمهذو

 ال-جرنأ ىلا نمد رصبلا
 نماظغا بوصنم هوو
 مالكرهاظودونب ون:ريغ

 هب وءسىلا ب سن وفنصملا

 ةهركنلاالترشا.نا اذه

 لصف أب (اهرشامت لناف)
 تاخدوأ ل-صاقر امهندب

 ( عفزلا بو )ةفرعم ىلءال
 (بحوو) ءاد_:.الا ىلع

 ناسك ن ءاودربملاربغ دنع

 رادلا الو الراركت )
 ,دن زالوذ و( أر ماالو ل در

 ناو)ورعالورادلا ف
 ةرشاسم عم (التر رك
 اهلاعا زاح) رقشلا

 (تلق تئثزاماهؤاعلاو

 قلحرأل) لاعالاىلء

 لدحر خغب ( ءأرماالو رادلا

 اههصنوأ اهدقفوأ أر عا عقرو
 ىلع (تلق تةثناو)
 رادلا فل-رال) ءاعلالا

 عقرو لدر مؤرب (ةأرماالو
 ل_اخلاو اهكفوأة أر ما

 ةناثلاال دمد ةركنالنا
 م هثالث هحوأ سجن

 300 اوىلوالاةركسشلا

 اهتم لك «-بجوتو اهعفر
 تالوطملا روك ده

 ( ىداناابابإ

 وه(ىدانملا) لادلا مق

 ىد-اوأاس هلامقا ب ولطملا
 عاوف أ ةسمت) انهو اهناوخأ

 درغملايدارملاو (لعلادرفملا
 ىداسلاال باب قو انه

 هيأ عمد الوأك اضم سلام

 (ةدوصقملا ةركدلاو)

 |( | ائددرغاادارااناىلا كلذ راشأ (اهريشوةفاضالا نعود رغم ه[وق) اثدنعدب زنماربخالوض هب قاعتم
 أل || ناك اذافابر_همناكول هب بس نام ىلءاظغل ىندي وىأالدال-< بصنب هنأرك ذو هيا مبيشالوافاسطم سيلام

 1 ىثم ناكناورادلا ىفلاجرالو لدرالو متفلا ىلع ىد , عج ناموأ لا سلا عهلاو ىنئملا اريغىأ اذرذ
 ا رسكملا ىلع ىنءامماس ثنز ريم عج ناكنأو ىد_:ءنيمل«هالونياسرالو ف ءاملا ىلع ىنااس هرك ٠ ذم عمجوأ

 ظ هلوق نم تاذلا موب ىور وفلل تفل ىلعوأاب رعم ناكول هيب صن هنأ ى ااريظن
 ظ « بشلل تاذلالوذلنهمق « هتقاوعد#ىذلاتابشلانا

 | || ىأ (اهرشامت ل نافهلوق) ى.هذقلل ىأن بونت ريغ ن ههلوقو بارعا قف هرق فخ ىأ (اظفل بوصنم ه]وق)
 || || قدصتةيلاسلامواوةءالعةفرعم ل. ةركن كانه نكست لوأ اهءمةدوحو م اةركسشلا نمتلصف نابةركذلا

 ووهفةرشاسملا مدع ىهسقرحأ ةفرعمىلءال تل دوأ هلو قف لا ل_صفنانحراشا !لاقاذلو عوضوملا ىفنب
 || || ترشثاباذاهلوقو تاركسلا امباس هلو ةزرتح ىلءالّتشم اذه نوكسف ىأ ةيشاحلا فا ذك نمل مالك ف ل اد
 | || ةس هلوق) لامهاللو هلزّوراركمتل اونال مل معالي ومراركتلامدعؤ (اهؤئاغلاو اهلا عازن-هإوق)
 ا مفرام_ول#نانلّوالا عمال ل ىلع فطءااب ىناثلاعذ رو لوالا فت نأاهميد ون عما هاصاح (حلاهحوأ

 ||| لحم لعفطءلابىفاثلاىأ هيصنتوأ ىفنلا دءكوتلةدئازةمناثلا الن وكت طئنم-و هوم س دنععءا دتبإلاب
 | وألا.عالا ىلع لّوالاك ىفاثلاىإه-هقفتوأ ف وطء ماو فطاعلانيبةدئازةناثلاالنوكستو لالا مسالا
 ||| ىناشلا مفتومدقت كءادءالاءلّوألا عفرت وأ هاع فطعلابةيناثلا مسأو ءاد_تءالاءىلوالا المسا امهعفرب

 ||| العوأ ال ففل بوصنم ىلع فطءاابنوكماغاهمصن نالذةنءسىناثلا م صنزوحالوةل ماع ةيناثل اال نوكستو
 | 2 (ىدانلابابط  لمأتفهفنانثاهعمهعفروىفاثلاىةئالث هءملوالا قفف فتنم دن وهو

 || هيلوعفملاماسقأن مىدانما نأ مولعمولا.قالابلاطوهواهرمسك.ىدانملا نمازارتحا (لادلا تغب هلوو)
 | || (لا بولطا ا هلوق) حراشلا هركذاماحالط_صاواةلطم هلاءقا بولطملا ةغاودو ابوحو هلم اقف خ-ىذلا
 || !ماوخأىدحاوأ اي هملغلخدب ىذلا مسالاوهفهظفلراتعابسفيرعتامأو هانعمراءتعاب ىدانلل في رعتاذه
 ظ || مالكن أب كلذ ىدهلا عذدو ىطعملاد.عنم ها ظافلالا نع ثحه اغا ى وفلان الةحاسم مند رعَملا ىفذ

 | || بولطم ادارم اوه ولا ةلامقب بلاطلا ىلا ههجوت ىأ هلاءقا بولطملا مساىأ فاضمفد> ىلءحراشلا
 | || اهرئاظن ىأ(اهنا وخأىد-اوأهلوق) ىبلقأءام“ ابو مهتازغم لزنملاك مكحوأ ءالقعلاك ةقيقح ىأ هتداحا

 تاو>الاودو هنةيشاا ماى اط مم تراقتل !نمامهتي ا تاوخالاب رئاطظما اهسشتهمالك ىفف لمعلا

 |١ ةدودهوهر وصقم لءقأدب زون هز ولا ةعب_سان رثاظنو ةحرصمهراهتسأ ىبهفرثاظنل اودو همشملا ىلع
 اهصاصتخا ل ءعروهملاو هيوسسنكلاوع.داسلاو ايده سداسااوادأ سمادخناو ةعب رأد ذهف كل ذكى أو
 ؤ دارملاو هلوق) مئانلاو ىها لاك همكح ىفاموأ درعتللابأ ا ذكوأان وطسوتلل ىأو بي رقلا ىدانإل ةزمهلافةبدنلاب
 | [اها لوالا ىلع ةلاحالا نمةداعا او هاك انه هءلعةلاحالا او كانهئالذزك ذرءنالاناكح (جخل ا انهدرغملاب

 ظ تاركا !نم( اهري_غنودهلوق)تاذلابتلاطلااهد_صقىتلاىأ (ةدوصتملا هلوث) ىطعماد_.عنم

 || ناقل جراب تاقهنساد-او تدرأو مهوامسأ امردت ل عاج تر أر اذا نأ اهري_غو ةدوص#ما نيب قرفلاو
 ؛|راشأ(تاذلابةدوصةااريغهلوق) مضلابحوبو فرعب ىدلاوهد_هقلاودصقلا ل صحم هريغْك ب اجأ
 || نأىاراشأؤ د_مقلامد_هىنأتيفدكف لاح لك ىلع دوصةهىدانملانالاةءاهمفدل هللا هجر حراشأأ
 ظ ىأ(خلاهبلصتااموهو ه/وق )دءالو د_.سق كانهف نيعمربغدرفلا كلذو هتاهثام درفالاميدصقي لةركملا
 ||| دارملانا ل بقا ىلوأ ظفلد ْئدرِه_سفتوهانعم ماس هب ظفل ىأ هانعم ماس نم ظفل ىأ ْئدهب ل_صنأ مءأ
 ّ فاضملان عونل|اذههينة هحوو ظافل ل الوهااو ىنعلل نو كحال ى.ةدلالاصنالا نال ىنعملا ئثهلوقب
 || ىلاثلافاضملا ماق نمهسلا ف اضم ان أ اكءانعم ماس نم ّئد هن ىاعت هنوك هدأ ه_ وأ هثالث نم
 ]| امهنمدحاو لكد هاعمالكلا لوط ثااثل ا هد_بايق لماع ف اضم ا ناامكحودهداوث لماع هنا

 ل

 ةركمأ او)اهريغنودعادنل 5

 ا . هوق) هانم ماقن مْئدهن ل صئ | اموهو( فاما ه.شملاو) هربغىلا(فاضملاو )اهدارفأ نمد ساو دو ها اائاوتاذلاب (ةدو-ةلاريغ



 (ىوسوري_::ءئئتساا)امأ(و) الاب ىثت ل انيابدإسا# شل رغتلماودااّن مالا ل قام ال اغرغمذُع 1: يسمانشتسالا ىعسضو 1
 ىودوفكودو رغهفاضاب(رورح) الو وهذادرس هم مع نيا عودا ا عر سو ردا ئساارسكل | ا

 1ىأ(اهد_داعف لم-ءللغرفت ل_هاوعلان مالا]_.ةامنزالاغر_ةمد-:ء-ءانثتسالا ىك*ثوةلوق) ا ظ

 كن الاهمدةكاهذ اودحو اظؤالاث مح نمالاز 00 لملم والاد_هنام ىلع طاست لل .هنه ىئةس أف له هد

 هقمقلاىفغ ع رغاملاف دل اهلف نها ثم نمامأو هب هنأر ءانب رعبش ةهماعه ىفعاسملا مق و هنم ىث ::نلاودحم ا

 لوق) ةيزاحمءانثتسالاةيمستق لماعلاوه أ[
 ال اررخووه ف ودوم ريغظفاهناأ فاضملاو سدل ىتءعةمضأن 1 ولو هيلا فا ضالا فدع 1
 ىلع ىنيهاهوءا ريغو ريطا ك سنت و مسالا مق مقر / سيل ىتهعةمفانال هب ارعاىفلوقتفازئاد ريل اريغال ار دعما 1
 لاقوز ا رد اريغال ل ءالاو بوصنم فوذح ااهربمخو عفر لع ىفداذعم ةمذو هب لانا ند هاا ا

 وذاك ع وؤرم فود ىلا هريمتوال مسأ صن ل2 ىمدقت ا مضل أ ىف ىتبمرب رمغو نينداقئلالثاو مظعل ١

 دءدالا مذلا ىلع ىف ىدو ريغهيلافاضتام فد الودانعمامروذ شلاح رمثىماشه نيالا لءاذا بلاغلا 1

 اناري_غال ىنءاافدعو 3 ب هرهأ اهب ماكستت لؤربغال م ناوقن مءاطعلا تارامع ىف عم هد : امامأو هصاخ س هأ ا

 ىلعال لالا لع ىنئةساابصن هم بحاوق فيل خس عز نكي ىل(لاشا لما ك 01 لق ) كلام نباءزوج وأإ
 موقل اماق امو (ىفذملا هلوق) )مدَعَت اهم نمتل اجري غموقلا ءاقامودم زريغموقلا ما لوقت انثمألا ٍْ

 كدر زري غمأق ام وف ( ىنل!|صقانل اف هلوق)اح ود م لالا لع سمتلاب ولد.لاىلعا#جار من 9 ةرأاب دم ز ر ريغ ا

 وهو(اب وجو همفرتتسهلعافو ههلوق)امتاغارئاس ىوسا ماع سقو ركب ريب نيمار ١
 رخلابورعادعو هلوق) ارعممضمدادعرب دسةَلاولاثملا ف موقلاكق داسل ا هاكن.هموهفملا ض*» ءلارعدئاعأ]

 اذاماهمالا ف ىأد دول . ةءاهلاج م هوك لاح ىأ( اهبيشندإ

 ىذلاوهوفنصللال.ثةكأ ذىلادت راك هد ردمإلاب نعام عرالخ در ملا صخب يب ولازا وح[ نخل

 «رذامفالا ةئازامرد لع :ىلا# [ نكاشارتقالاةلاج نرتب هجر ازاعأو ةءاعذلل ذكيا حوار ع نايت :

 2 ,عذاشف عامسااب لاق ناو ل لقاجعو وكت ه دسم لا راجلال- ةدارنالامنالدسافف ساي 1 ١

 الاعف مولضفأ نم اناف م اشد مراء حام ساذل ااماف

 أمهم بد ةساف ربذنانايصانلا مسالا ناهفارلاا + هو نوكيالو ا ا

 ايه لد ا ؛:.الا عقر الوامهرك ديل م*اوذ :|!ىفمدسقت ا.ماهمكح لءاواربدت هنوكمل هبسصن بح ا

 اهرعد عقد هناغا تاء ىوسو ريغوألا ف الذ اثاحو ادعو الخدعدالو ا

 قةنوذم لق عال تدرالا قرا تاناذق فام فذ ح لع ومالك هلا مكيفات ىأ :

 ةقانلاذارااو ىتءملا ىفنياعاو نت التاوذلا نأ مولعلل نمذا ل_>-رلا ىنن ىلعال لدرلا سة ن ءرادلا ا ْ

 لود نأ مصيقانءاق ل-رالو فد دحولل هب هانا هماف سدلل-ع عول ماعلا يره صءصذتلا لوس ىلع سنعلل | ١

 ةمؤان ة-رادلاذد نوكت دقو أر مأ لد لوقتاسعاو كلذاومملوثالف وألا ف الخ لاسروأ تال لا اهم
 27 دئازلا 4. وأن :لاهلوةدجرخو نئارةااود_صقل ابثل ذنيمعتو روهظلاو لام الا ليبس ىلع سنبل ٍْ |

 لااذكر اهلثاوفاضم هلوقوهفاضالا نب ونت الءىأ (اظفاةرك :لا ب صْنَدق هلوق) هريغوأ ناك افرط ( لصاف ْ ا 4 لوق) ةؤطاعلا سنع هلوقدجرتخو دست نأ ك_ءنمامىرخالاة. الاي ءاد دكت النأ كه زمام ىلاعت ا

 امانا لا ىف لمعتاءاال نال كلذ طرتش اانا او رمضأح دب 00 وم هقاضالاب فرهتت ال ث رج هفرعم |

 اةمكسو درفماو فاضالا ك- رك ذاعاو فاضا انة ميشلا ةركذلا كح حراششلاو ف:سملارك دن لوازيشو ا 1

 اهالوخ «عوفرمابأهان هم ماك نم ىشهن لصت|اماوطداضو هؤاّضالا م دعأ نب ونتلاعمالقفل بصتتاهنأ ٠

 ضخفاذ ضوفوأ اذ هند هدد هذ ذأ الو هءاع فوط عموأريضاحالمداعلط الود بوصخموأدو# لف ١

 لاَ وأم !االباب)

 ةركمنلاتئاكا ذاالوم ةركمز لا بصنتورضاعر :

 ىأ (ريأل) 4 ءااءاوسو ١

 فادح و رد اريغ همق ر وحال

 اهوئاثب وريغ هملافيضأْ ام
 ل_.ةءاهمهشت مذلا ىلع

 ىوسوريغ ىطعتو دمي و

 هاطعدأ امءا او-سوىوسو

 نمالادهد د عقاولا م الا

 مالكمل دلعي صن 1000

 ىل-ءناكما بحوملاماتلا
 عابتالازاو_ت نمولاخلا

 و ىقنملاماتلا لاعب

 هوى سدد بص ءارحالا

 ىفنملاصقانلا ف لماوءلا ||
 اد_عو الغ ىثتسااو)

 (هرح وهم زود ثاح و

 هيلعفلا وه رولان دقت ىلع

 (ادب زالخ موقلا ماقوف )
 لعفال نأ ىلع بصنلاب
 رثتسم ريهذ هل ءافو ضام

 لوءفمادب زوأب وحوهبق

 قعرجلاب(ديز)الخ(و)ه
 دب زورح فرحال-تنأ

 (ارعادعو) ال رورحم
 لعفا دع نأ ىلءبصناان

 هق راسم هل ءأف وضام

 هن لوء_ةمارعو اي وجو
 رخل (ورعزادع 5

 فروج وسارع نأ لع

 أدب , زاشاحو) ادمد :رور#

 ىلءرجلاو بصتلاي(دب ز رو

 هل.ةامنازو

0 
 !فةزمهل اسكر( لعا)
 نأ) له: -ءنمرعأ

 (ثار تحصزاا يمئزال

 ل دل وأاظفلاب وحو
 مالغالون اولثإ ةفاضمت ركلات ناك اذااظفأو را كنا |بصنتف (الرركمت لو) لل _صاقامهتي, لصقي مناي ( ةركمشلا )ال (ترشاباذ ا نب ون ١



 ا (ىهوزابلغثانو رخاهامدو(ةينام) هتاودأ ى أ (ءانئ:سالافوزس وز قداسلا ملكا ىفلخ دل ءالولاما ناو ىدن_داوأالاب جارخالاو هو
 ١ 1 7 ددرتهوءامسك (ءاوسو)ىدهك(ىوسو)ا ضر (ىوسو رغ) وف( و) قافثاب مساو(الا) وذو قافتاب فوح ماسقأ هثالث هَدَعلا ىف

 0 ايانلاولبق(مااكلاناك اذا)اب وحو(بصتيالا_ىثةسملاف) تالاحتاودالاه ذوب ىنثت سالو (اًمناحوادعوال) ود( و) ةبقرحلاو ةيلعفلا
 ' (اديزالاموقلاماق) كلوق(و خخ ) كل ذو ههبشالو ىفن هةمسبالام ملا فن بجوم اب دارا اوهنم ىنثةساأهش رك ذينأ ماتلايدارااو (امح وه
 ١ سائلاو ضام لف جرش (ارعالا سانا اجرخ ) هلث م( و) ءانثتسالا ىلءالا بوصنما| د,زوءانثتسا فوحالاو لعافموقل او ضام لءؤ مام
 ١١ ىئةسارك ذلفامانهنوك امأب حوم مان مالكن م نيلاثملا نب هىف هانثت ءالاوءانثت ءالا ىلءالاببوصنمارعو ءانئئسا فرحالاو لعاف
 ليقوذلا (مااكلاناكناو) «مشالو ىناد قمس ل هنالفاءسوم هنوك امأو ىفاثلا لاثا ىف م4 سائلاو لوالالاثا| ىف موةلاوهو هنم
 هءاعمل2: ناب( امشنم) ذا

 (امات) 'ناكو هرمشوأ قث

 زاح) هده ىثتسا ارك ذ نأ
 ىنئئاسلا ىف ىأ (هدمف
 هنم ىثنسلا نم (لدعلا)

 ءاوس لك نه ضءن لد
 وأ اعوفرم هنم تت لا ناك
 (و)اضوةحوأ ابو_صنم

 الاب (بصنلا) اضيأ زاح
 كلوق ( وك ءانثتسالاىلع)

 مفرلاب(دذالاوقلاماقام)
 موقلان م لدلا ىلَم

 نهضعء.!!لدب فس<و

 لد.اريمذد هلاصتا لكلا
 وهو ارد وأ اذهل هنم

 دب زالاهرب دة ةوردقمانه

 (ًديزالا) زوي (و) ممن«
 ءانثئسالا ىلعب_هتلاب

 تررمام كلوَو وو

 ىل_ءر 1 ايديزالا موقلا
 تملا اديز الاول دملا
 كلوقولو ءانثتسالاىلع

 اديز الاموقلا تبأرام

 هتاعحءاوس ريغالمصنلاب

 وأ و صخملا نم الدر

 ءازشةسالا ىلءالاب أ ية

 هل ىصانل اف ال دءنوكم نأرب دقت ىلعف همدعو ريهضلارب دهب فووهام هل بصانلا ف نيلاّم>الارثأ رؤظنو

 نأالج وردنا ىلءةلالدلاىأ (جارخالاه]وو) باخ الا قاطمءانمو فلام | احالطصا ىأ (وهو هلوق)
 جرخأ ل -ضفالابو س: جارخالاو ضقانتلامزلالاو «درخ مهم ىنشن لا ىف ىتئتسملا لخدأ ملكم تملا
 هالول هلو قواسإ ميسنلا ضع فوأش ىأجارخا لوعفمام هل اوقو كلذريغوةءاعلاو طرشااوةفصلابجارخألا
 هبودسلوقأ ده فو ذرب_ناو ءادتءالاب عفرلا لحم ىف عقاولاري_هضالةراحالولو دوو *جارخال االول ىأ
 ريمضناكمز ا اريعذاو راعتسا مهنكلو عوفرماهدعد ريهضأا ناو ةراحرب غالول نأ شةخالا ن ساو أ لاقو

 فىأ قداسلامزلكلا ىف هلوقوهلوسد عما سلا مهوتاىأاس:«:عرب هملائدل اكل ذىأ لخدل هلوقو عفرلا
 ١ ||| ملم قاغترام ءىحتافرعمهفموقلاءاح لمقاذأف عطقنلل ةمسنل اب هموهفم وأل طتملاءانثتسالاةءسنلاب هقوطنم
 1 (ةيناقه[وق) (ظفل ارخأتنا و قيسلاه قس ىذلا ندا سايدارملاو موهقملا دهن مبا ضارب ملاالا ك وقفاضدأ
 ظ ١ تاخالافءانمكو (ءامسكه ]وم ) رمالا سة ىأ(ةقيقملا ف هلوق) ةلةتسمت ادأ ىو تاغل نم لاكن أ ىلعءانن
 | || ناكراراسجالاموقلا ماقك اهطةنموأ لثماكالصتمءانثتسالا ن اكءاو-ىأ (لااب وجو بص هلوق) عدرأ
 ؤ لآثمو ىفذلل لم ) همس و فن هيلع م دق: ناب ه]وق ) ىدتءال عضوتلل لصتملالاثم» 1 كي و للثع نأهملع

 | ىتعمواظفل ىفنلا لهن ام ىف:اابدارا اودي زالاد أ ماق لهودي زالادحأ مقدالماوفتسالاو ىسّئل اوفو 4مم
 ظ هلوتك ط قف ىنءموأ ل ثمايك

 ظ دنولاو ىؤلاالاريغت فاع « قا لزتم مممءةعرمدلاب و

 طاست نكمل نافعطةاامأ ل تملا ف اذدو جارااوهو (لد.لا هرفزاح هوه ) هلاح ىلع مب ل ىنعمربغتن اف
 لاقنالذارضامالاد_>أ عفنامو صقنامالا لااا ذ_ه دازاموهناةافتاسسنلا بو ىنثةسملا ىلع لماعلا
 مكون وا راجالاد-أ | ميفام نول اوقيؤ ب صخلان اومدحول زاخلا لهافهطلست نكمأن او ىضلا عفن وصقل اداز

 ناك الصتمىأ ا ةلطم هءصن بحو هنم ىذ:سملا ىلع ىثتسمامدةتاذاو سصنل انوراتخ و لدماانوزيحم

 ٍْ ىل-ءمدقتءالعداتلا نال عامتالا زوحالود_>أ ارامجالا|ميقامو م ولا ادب زالامافامل اوهَنِف اعطقنموأ

 ا مانمل1نهاذكو ب>وهمان مللكنهرخؤملا فو اًءاطممدق1اىف بحاو بصنلانأ ل صاملاو عونتملا
 لد:لاججرتت و عطقاملا ف نيب رصبلاد_:ءنكمأنا اذكو اعاجال ماعلا طاست نكعمل اذاهمشوأ ىفنم
 | ناكءاوس (ىفنه_لعمدةةوهلوق) غرفملاف لماوءلاب.حىلءنوكيوبصنلا فعضي ول دتملا ف
 هرون ماهتاالا هتثادب ربالءانعمنافدرون من: نأالاهلاىنأب و ىلاغت هلوق فاك ارونعموأ ل ةماك هباظوغلم
 ام ضرقولفا.ل اغهنو ادهم الهنالءمشوأ ىفنلاهمف طرشا او ماهفتسالاو ىمهنلاهنام دع, هرمدوأ هلوقو

 أ اهطقنمنوك الف لاستالا ايضد أهق 5 رجا شبل وهلا 5 ل سدا موبالات أر ق ل_:م هنودمدافأ هنأ

ٌ 
 هيي يسن

 1 تست حورس مح سمج

 هلوق) 1
 ا  ىلعا وض:ةنوكلنأرب دق: ىلعو رمام ىلع« همر هتلارب د_: بح وجل اودو لهاعلا راركت ةمز ىلع ل دل ان أ ىلعءاننا ردقمتمأر

 ١ ىثة-ااركدن ل نآب (اصقان )امفنم (مالكلاناكناو) ريعظرب دع ىلا جات الو كلام نباد_ذء يصل ىنلءالا هل بصانلا نر ,ءانثتمالا

 ظ ' الال مقام ناكنافالا عىباأو ضفخو بصنو عف رنم هل ةضتقملا ( لماوعلا بس> ىلع) ثلا (ناك ) همشوأ ىفن هملع مد قو هنه

 || 'تيصئالوءةمبلظنالا قام ناكناوةاخلمالاو ما. ةياعافلا ىلع عوفرمدب زذدن زالا ماقاموض ةءلعاةل !ىلع ىلا تءفرالمق بلط»
 ٌْ ١ ا ا رض ةملوعفملا ىلع بوصةمادب زف (اذي زالا تدر ضامو ) ةيلوعقملا ىلع ىثتسملا
 0 ها !: او رع قل ءتمءاملاب ضوفيعد.زف (ديزدالاتر رهام ) وضوح ف هرب ىثتسلا تنفخ هب قاعتم



 سفنتناطو ركمت اةفتودد زقرعبيصت مالك لا لصأو ده ىلا سيطلاة يسن ماهمال زي ءئاسفنورك ىلاوةفتلاهسن ماهمالزسئامكتو | ديز ىلابيصتلاة بسن مابالرتافرعق (اسفندعباطواهصثرك) 'التماىأ (اقفتواةر عي زبيضتكلوقومن) ىناثلفبسنلانموأ
 كلذ ىلع ثعامأ اوازيمت لد -والءافنأك م1 ىذإ !فاضام لاب عى ةمسفل اق مأ مال صف هيلافأ ضااىلافاضملا نعدانسالال وك 0 ْ

 ءاملانال'التماءانالاءامهلصأو ا دتءم نعالوءانالاءامتالم هلصأو لوءماا نءالوءان الاءام" التما هلصأو |
 مأهمب | عق رامودود رفمزيمع ىعسوت اودْلانمم_منأال رفيع اىع ول نمىفاثلا ع ونلاو ْئلنءال ئاام ||

 وهو ىثانكلا ددعل اولا امالغنبر شعت د رعهاوك مب رصلاددءلادعب عقاولاو هو هقمةلا ل# هلق مسا

 اهمثواضرأريثكىحاسموأارب زيفتكىلءكوأ اني زل طركى زو نمر داقملا ده وأ ت كل مأن عر وكري |
 |: مم ىحنو السع بحوءام بون دك رادةمااهب دارااهمعوالاو هو زي ىلاراقدؤالا فاهارغ برعأا هنوحأ ام '

 ىفدادعالا ىلع ري داّةملا هفطع نم مهغبأك لا ه:هواند هلوق نممهغ. لات اوذلازي.ق نم ىأ (هنمو هلوق) ظ

 نال نةةهلا] وؤودو رب داةملاةلج نم سيل ددعلا نأ ارب داّملاو دادعالا دعب ْريِمهْأل بصانل اوىل ”الا هل اوق ||

 هاارادتملا ظفل ةفاضاوصت هناىتح هرادقم لب هتقمقدرت ملامرا دقملابو هتقمةستدب رأامددعلا.دارملا ||
 3 رشعلايدارملاق الد رسب رسعرادتمىدنء لوقت الو زلطررادةمىدن:ءلوتتفكل دك ساددعلاو

 تلقاذاف هب رمسؤملا هلق عقاولا مسالاود و( اددع ىلع دب امهلوق) تب لادم لطرلا,داراو لاحرلا نسفن

 لمعت نأزاح واههبش أ اهورب داما نمامهريغو ْرِيفقو لطرا ذكو نورة ءامهردأ بصانل افامهردنو رش ع ٍْ

 كالوقف ةفاضالا نم عنتع نأ سسالامامت ىنعمواهما دعد امس! .ملطل ل_ءافلا مسا ت ويش اهنالا هدوج عم |
 هكر امني وهدد لصقود رخأ اغعاو(ةمسنل اريبك مسق نم وها اوهلوه) الحر نيد راضد هميش الد رئنورشع أ

 ل اًريِمَعْلا ب صن طرشو هلوق,حرراشلا كلذ ىلاراشأ اكمدةئاميصن فالك بدنا ىفاطرعش هل نال مسالا |
 ىفتك اهلعل و تاودلاز يسع مسق نم سس هنأ هن درقذأم رك ذب نأهياعن اك نكمل هسأرب لةدسم مق 2

 ىلءافامهد>أ ناعوت لمضْتلا لءفأ دعب ةمقاول ا ركشلا نأ لعاىشدفلا لاق نذل | لهأ نيب امولهمهنوك |
 لما | و2 الهو لءفأ ل -ءح دنعةءلع اذا ملص: نأ هتمالع :وىدسأ اوهو فنصملا هب لثمام لثم ىءملا

 ىال_عانز 5 النأرخ"الاو زيمهأ | ىلع س صان عونلااذهذكلزنمالعل وقت نأاضدأ كلذل لص: هنافالزم |

 ماقم مئاق عج ىلا فاضد و لعفأ عضوم ضعر عضو نس<نأ هتمال_عوهضعب لضغتلا لعف اموهو ىنءمأ
 ةفاضالا, هرج عونا اذهفءاوةغلا ضع تنأ ل وةتفكل ذه نس هناف هتف لضفأتنأو ف ةركذلا|

 ةمفاالا ىف لاق ها السر سانلا مرك أ تنأو بصق هريغىلا افاضم لمضفتل !لهفأ وك, نأ الا
 ١ : الزخم ىلءأت ناك الضم 7 العف أب نيصنا ىنءملا لعافلاو ١

 لصالاو (ةدان زلا ىلع هل وو) لءضف تلا لعفأ» دعب اه-ولو هل بصانلاو (زيبعلاىلعب و.نمابأو هلوق)

 مءانئتسالاباب) أسفنت يطا

 وهو لوعفلا مءاةداراو ردصملاق الط! نم تاب وصنملا ف مالكا !نال بانل اودو ىتثةسملا ىلعهلح خصل

 مالك ىف نوك,لّوالا ىلعو جارخالاو هور دصملا ىلع هلج مص: وا مجاوخ ا ىد_>اوأالا دعب عقاولا م.الا
 ردصملا ىدع جارخالا اودو هأ وف هلع .ريهذلاةداع اوىبةتسملاى ععءانمتمال و رك دا ماد حراشلا
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 انهودوتفرعنأ اكتب

 2 ويلا رانا (بسلا نمدأ ةلف) تالا ٠ نمار (اوصان نعل نكن رجالا فر ماو
 ا ةلئمالا هذه ف هلئمالاك لعافلا نعل 0 اسقأ ةثالث لّوملاو لوري غو لون اعون وهو ةلج ىف همس ماها عقرام رهو || اهاس0

 نسمح ىنعأل والا لام لعافنءالّو# سدلا1_قءامءانالا ال:ماوفال_دأ دن ءلّوطاربغو الامى:مرثك أ انأو فا دتءملا | (و) ل-عافلا ىلادنسملا نء لوو ضرالانوبعل مالا ن اءانورعضرالاانرو وه لوعذملا نءلّووهملاك ىفلوالاةثالثلا

 تيرتشا) كلو ةو ف تاوذلا
 تكلم 2و امال نس رمسع

 زي.ةامالغف (ةهن دعست
 تاذف ل_صاحلا ماوباال
 ماهب اليسع هك ونب رع

 نيعست تاذ ىف ىل_صاخلا

 ةموعم دادعالاءا.سأ نال
 دودءم لكل هللاصاهئوكمل
 لطركرب داما زيت ه:مو

 اضرأ ريشوارب زيفقواةيز
 صاشلاوكل ذه.شأامو
 رداةملاودادعالاد هر ريل

 وادم وأ ددعىلعلدب م

 كنممرك أدءزو) هلوقو
 سا(اه> و كنملجأوانأ

 نموهاغاو مسقلا | ذه نم

 ناك-ؤ هيلا زيمع مق

 رك ذىلءمد -ةءناهةح

 زيبعلا مضت طرشو ددعلا

 لءضفتلا مسا دعب عقاولا

 اك ىنءلا ىفالعاف نوكي نأ
 ىرتئالأنيلاثاا نيذ_ه ىف
 مدا نام تاهد ول لأ

 تاءدح والءؤ لمضفتلا

 مركد,زتلقوالءافزيسملا
 مدل ههجول جو هوبأ
 زيسع نم امها اناقاعاو

 دي زونأل صالانالةمسناا
 مرك دب رز .راصقازي.#فاضملا لعحو هنلافاضااىلافانضملا نعال شيء لجأ هع وو كامم 1 هى

 مرك أ ىلعفوطعم لجأو زيمعلا ىلع تبوصخمأب أومرك أ قاءتمرور#وراح ل :موهرب مرك أوأد:مدي زف اه> و ٌكنملجأوانأ '

 هلوقىفهل هدحالو نييفوك-الافالخ(ةركذالا) زيه !(نوك,الو) زديقاسو>وو لجأب قلءتمرورجورا- كنب .

 (ءانثتسالاباا]  ةدايزلا لعلأل جناكمال ورع نع سان سفنل|تبطو تددص
1١ 



 ' ادئءلانملالاء ىتالو ةلثمالان ه(كاذهثأامو) ا لوعنموهىذلا هّمادمس نموأ ىف م لات ى هىثلاءاتلا نمنوكتن الل

 وعفا او لعافلان م ىحنو

 رورلا نمع ىحتو مدقت اك
 د: تررم وحن فرهلاب
 فاول وو رار يل
 بأ قامت هلوآ وق

 لوم مل نأ كد

 ٍظ نه لاح 0 اة

 نوك:اللالانا بلاغلأو

 الو) هلة ةقئشماألا

 الوةركرالا) لاخلا(نوكست
 مالكسلا مات م الان وك:

 ( ةفرعمالاام-اصنوكرالو

 نه هلئمالا نم مدةناك

 كا ارفامك اردب زعاح كد

 فوك را ره معتم لاح
 , فاووةمزالريغ هلةننهو

 اماصوم لكلا مات رعت

 دقو ةملعلاب ةذ :رعمو هودنز

 ن-ةكلذ عج فاقت

 ىلاعت هلوق قاَة:هالا ها

 ىهعتاشف تاءثاو رفاق

 هد_ماح لاح نا_ةرفتم

 وهلا ةتنالافاخخ نمو
 لاحات دو اقدمها
 نءو هل -ةتنمرعغةمزال

 ديز ءاحربكت:لا فام
 قرم لاحم دوم ديحو

 نموأدر همم ىن-« ىهو

 ماع دع لالا عوقو قا >2

 دب زءاحفغ كو مالك. ا

 ىلَء هم د2: لاحم كَ

 ماهددار أو مالكا مات

 ادسااذ تأ . نأمالكلا

 ءاوس هلعاف لء- ةلاو هر

 ىلعةدئاؤا|لوص - فوت
 اموىل هن هلوقىفاك لالا
 ضرالاو ناوعهلا انقلس

 وغنالمأ ني.عال !.هنيبامو

 ىلع ند وانك ارد ءاح

 1 ىرئالا ىنءملاىف لف دولاهلان هلأ هللا م »اكد دارا اوأم انف لاشومءاررىل هوو لا 4 !ب اص قرف

 1 5 اوذلا نم مهنا |لرسفملا بوصنملا مسالا اوهزيىل ا)رب دسلا “ زيمتلا بابل ىدملاؤد زافصوابك اردب زماجانلوقىفابك ارذأ

 | م ناز ونالخن؟ انما و 2 قرا. ءاقديزاذدو ريا ن هع ىحتو هب وع هسا هال ش مي رصص َ ىلع يأ ٍ

 ومهم ىداذملا نماهئءء ةمصأ ل .ءااهمفاسالو معالاهيدار 0 نزأل:<+ ؟وهنلو“ هادا ارااناب وشن هلا هو

 [ءدافأادب د برضا تدر ضو ف قاطاالوءفلان 0 اوترسر ف «««لوعذملان هراهم“ هاند رأي

 ادمان م * هلوق )نبك الا لالاد اند مالا نوكن نأ : ل 7 ءالر(حلا نوك .:نآل هل“ * ءأوق) لف

 ْ ها ل؛ 0 حراش ثاالاثكم :ئهأز -بتادماا نوكي نأ طريشن هش! فايا اوذو (فاضا انور رآها

 ظ مدي مماربان ملاحافءزدنافا دنس هاربا لمع .ءتانأ ىلاعت هلوةكمءلافاضملاب «ذع ءانث ةءالا

 ا نوكروأ مم اا غبن مهاربا عمت انآ رة ىف ل قول ل مود ىذلا فانها نع هبءانغتسالا ؛؛ وهملا

 ْ 57 ,٠ زمامق ىءهعأو : هدر د هبراطازهو اء هوهوردصملاو ىلءافلا م ءاك لااا ىف هل عمي اي املا

 نبال ةسلاسدنهمالغداح عصب الو هءلافاضملا ن هللامطاء ىب هال :لالغل ذه نم ادح اود ف نان اعرصم

 هلعفناضااى مةةااذاالا 5 هل فاضاان مالاع' كالو كلام

 !ِ اذ ال هدزد اهلا © افئءينضأ هلايو' 00

 ًاراشعا,تاذىلءةلاد نويت نابةقتشم نوكتت أرومأ سنا هيفريثكللا ىأ (حلا لالا نأ ب تلاغلاو لوقاأ|| ت

 || !ميفريثكلا ناك امغاو ليضفتلا مءاوةمكملاةذصلاو لودفملا مساو لعافلا مساوه كل ذو دوص ةماوه ىنعم
 ظ ' جفرع عاقب تدرموه هيالوؤئموأ قت ثمنوك, نأدبالكل ذكر اكامو هم اصو ث ددس ىلع لد مال قاَةَيُسالا

 ا ان لوغتالفمزالربغصصو نم ةذوخأما موكل: ةمزالريغا محال ةقرافع ىأ (ةلقننم لوق) نش ىأ

 | ١ هذي رهتل ة-احالفةر لا اذا ل صاح كالذو:ٌء.هلاناس دو هما ن ال(ةراكن هلوق) اهيؤودثاءالذااليوط ديز

 د ةفرءمءاحام نال ةقب ةءلل ارا ئاد فصو اهريكمثو ضر غربخا لصالا ن 'رع جب وردلت 'وةداب زان ءافءالانو د

 ||| بااغلاو هأوقذادرغنم ىب هعدأر فب حراشلاهلاريشب ماك 84 هوهذه دحو ديزءاحوك طقق رهاظااىف

 ظ أ اوزاجافىل ,وأت الباقلطمههفي رعت نودادغملاو ساويزاحأو نمءرمدما | به ما ةهور هاظلاوذرو ضالرظنلاب

 نسم اهتاد .عوضانغفااهفد ر 5 * طرشااىن ءم أ :مضت نااولاةف نو. فوكءا !ل صفو بك ارلادبز ءاح

 | اناان ريش اياههلب , وأتل هؤرعملا ظفلد امهم حد و زالاسع يمااو نياق ةى اهتم ل ضو

 ظ معي لذا ك.رلاديزءاج م<:الفاهفي رمت م دب ل طرشاا ب :.من و: لن افءاسأ اذا<: ءردفا ب»أاذا

 | ةركسن نوكم الف هيلع موك هنال (ةفرعمالا إف 0 ةلضفامتوكا( مالك اما دعب هلوق )بكر ناديزءاح

 ٠ ني وأ ص مخي وأرح أت. 5 نارا اوذالاغركشي و كال نما لافاك غوسمالا
 ظ اله: ئرما ىلءوترم دبس 0 الاكم.هاضمو أ ىن دع نم

 | | ةقتشم ىسوف ةق.ةملا ف امأ اعاطلا يا(: دءاجرا /و )غٌوسهاوعمةركشوأ ىأ ةفرعمالا نما! لوتذ
 ظ ةلعدإف )م دقت اكرهاظلا ىف ىأ (ريكت دذأ فا 00 راش لا هءلاراشأ كنِمةرفتم ىنءم ىفامعال

 ا هلوق ( ماوغتسالاا نمت: رادملا ل كنالبحاو لالا مدت دب زءاحلاحىأ ىلء ىءلاو (مالكلا

 ١ 01 نأاهتهغ لوءفاانملاملا ناكر اغاع وذ ةرب لالا سادي تلا هذين ملم , نأ لوالا ( لاف

 ١ ا ع دنوك, ناب وأ( لاا تحاصفب رعتفا#خن ءو هلوق)ش هأ هذع

 ش (زييقلاباي) عاملا ىلعرو هّةمو هوىأ (لاىل دوو هلق رك +

 | دئن.ف لابو مذملام.الااح الطصاو نو هر ميأ مو.!|أوزاّماو ىلاعتىلاقهريغ نعئُشا | ل هفةنلود
 |١ نالعرصااىأ (مس آلا وه هلوق) ةصوصخملاةزيمملاة اكل |ىأ لعافلا مسا هيد. أر دصم همالكى رمت

 | | نانهيلوقلا قاطبالقرورلا جر (تودنملا | وق)لاحلازيمَملاه ف قرافا ماذهوةل حنوكمالزي.لا

 ِ || هن ضركمد الىل.صفت همق ناك اذاءوهفملاو ربزيذقو لاحرةث الثك زم ءودام هنمو ل حرب ]هزم مف س هلام همم

 ١ تاوالان لوقا أ هلاىللااد عا ب . 2( رمخأ ا هلق لل االو عوتذرااجار تام و

 ا جرم



 اممنالىأ(نيطعةرك وةودغو ف هلوه) ةفاضالاوأ ل أوأ نب وذتلا عمةرمسكسا ا را ف ارصن الاو كل ذريغ ||

 راثآو هريغىلا4ءؤرطظاا ىلع بصل !نءناحر و ىلففالاثنأتلاو ةياعلل ل ءةمح فرمصلا نمن اعون# ١

 دبع نمامهرب_غلانه سدا هنأ معز نم افالخناضهرو نا.عشك كل ذكودو رئاظناهوانأ ناو هلوقد ١

 ىلالصاولامهلوق نه مهتال_ىارم بدك ىفةماعل ا ةنسل أىلعر مشاام ىلع نءتلل او هكح انه نموةصاخ نعأ |

 فراظلااذ_مب قل ورماكممشأامو لءفال لماشلاىأ ( اظفالاببو هئااهلوو) ىطعملادبع نمامهمالا |

 دب زدءةمتسا> لاق. الف سند نهالا اذه ىف لماءل!نوكم ا

 (لاحلا_انإ
 وأريخ نم صضفتثل | هءلعام ها ىهو تن ئاورك ذن ىهواهاءةام حا فن اوا وكر كفا ةلأواول اتق لو هاصأ
 ءاحوفالاحةمقاولاةل اك الب وأو أر داظو هوا رمد( مسالا هلو )حراشلاونتااهركذاماحالاطصاورش |
 ىف كلذ عرج ىف ىهو ارورح واراحوأفرظوةءع-اوةمع راضمو هن وضامةل حن وكت لالا ناف كدعذد ديز أ

 مالكا نمأزح سدلاما:هةلضفا ايدارملا (ةلضفلاهلوق) فرحلاو زء-فمل |جرفن لالا ىلع سصن لت أ

 هذع مااكلا | ىنْدَمس الو لاح هنافىلاسك او.هاق ىلاسعت هلوق ن ٠ىلاسكو ف ج رخالذ هنعمالكلا ىنةتسامالا

 ةل_ضقالمدعوهف همرهألا:ء.مام“أناكناو اك-اض نان كحاضدب زكلوةوم نمرياةيدفلاب 0 1

 نكمل تالضفلابارعا ىضنلاو ةلتقهنالئاذك الان وكي ال هنال هل مزال ةفصد ده (بودمذلاهلوق) أ
 وأى «_ةلاناب وصنم سدل ىأ كل ذكس دل نالت ءزل جرف همشوأ لدفلا هنوكدمقم ل١ بصان ىأبال هبه ٍ

 ع جد

 م

 ءمشوأ ل عفلاب بو هئماضب أت عنا اه.لعلاقي دقو يتدتمنلا شلا لاق ذكه توهذال عداتوهاماو هوب |
 ةف_ص هنا هلوق حصل تعاللا> رحم ناك اذاد.ةلااذ نأ ىلع عو.:لاىلماعلاوه عداتلا ف لماعلانالا
 هلوقىف ظوم هد_ءقبجراختعنا|نالاة نأ ىوالاو لوقأ وةمثاط ا ىفاذكااهيااه--احالىأ ةءزال |
 ه.شدارملاوا ذه ىفوعتالاهدافأا ذك ثوعنإل عداتوه لد مزال سدا .صننالاموزا بو صنم ىأ بو فذملا ا
 لعفلا ىنهمهنم مهفياموأال_ةمرد حلاو ءافلا مساك ةءاصالا فورا ىف هكراشن وهل عل ءعباماثه لعفلا
 ملا[ ىأرتتساو ىفتىأ (مهناالرسفملاه|وق) ةراشالا مساو فرظااك ةءاصالا فورملا ف هكراشنالو |
 تافصلاىأسراشا|لاقاك ةسوسريغوأة مو هع ةفصلا ىدوةئ.ه ع مج ت”امولان ههلوقو مل-عت |
 ةلاحنستلاد_دق اميءجاغا لالا نأ ىلا واقداصديز ماكو لا هريغو ايكارد زءاعك ةسوسخاف |
 ىلءزيسع هنأف اسراقدرد هللو# ىت:ثملازي هلل ج رع خلارسغملاىنعأ ديلا اذهو هنم لع ةلاعاقباتقوامحاصأ
 ىلعءْريمْأا نال اهيذالةء-ءورغلا نم بهتلانهذم سهتملان امءلأ لد مهلا ىلءةلالدلا هد عة, لذا عوصلا|
 ص.صخار وكذ امك ار نالابكارال-> رتدأرو بو صنملاةركمشااتءذاضدأج رخو ىفال ندري دقن |
 تاذلابهتمدوصةملادارملان ال لارمسفملا هلو ةدادح رغثادصقالاة هذ عقوثحنا اوزيل اهثمهل| ناسف لوعفملا |
 ره اورهاطاا نس ه.ف قزفالو هريغن هنوكمت نالةلءت# ريغىأ (اصن هلوو)ت امهلانم مهنا هريسفت |
 لعانوهودنز ىلء دئاعاارورحاوراملا فرتت هلاريهلا نم لاحاستاق نالاسع اقرادلا ىد زور ها !نمو

 اه لماعل افا كش ىلءءاذهو ىلاهت هلوقو كك ىدك-هلاوأ ل؛ماكىظفال انس هءذ قرذال ( لوعذ انهو هأوق |
 لوءفا ادة, لو هنملأح !ؤيشو هءالوعفه ىلعي نوكر د منمحو ركش | ىأ اذىنعموأ هنأ ىأ هيمزتلا اه ىتعماما
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 و
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 هجيسوو مع

 (بوصنلا) ممم( ناكل مءاوه ناكمملا فرظو) ءاشموهععوك4 فرصت !ىنمنارصنالاتءاثوهاماهئ مهو نيلعةرككوذودغوأ 1
 ىأيشلامامأت ساح لوق:مادقىنميودو 48 (مامأو ف) ةمفرظل ا ىلءذلادلا (ىف) ىتءم ( رب دعب ) همذ مقاول ىتءملا ىلع لادلا طخفالاب

 دضوهو(فاخو) همادق

 ٌكفاختسا> لوقت مادق

 مام ال ف دامو هو (مادقو)

 ريمالاءا دق تسا» لوقت

 فدارمودو دمحلاب (ءاروو)
 كءارو تساح لو: فاد
 لاعلان اكماودو (قوقو)

 ريثما قوف تساح لوقت
 قوذد_ضودو (تو)

 ةروهشلا تت تساح لوقت

 نمبرقالوهو(دنع وز

 دئء تسا>لوق: ناكل
 ) عمو) ه«ةمأم رقىأد.ز

 عامجالا ناك-أ مهسنأ اوهو

 ىأدب زعمت سا > لوقت
 وهو (ءاناو) هلاساصم

 تسا> لوقت لداقم »ع

 (ءاذحو)هلباقم«ىأديزءازا

 ىنمع داو ةمقملا لاذلاب
 ءادذد تسا» لوقت اسرق

 (ءاقلتو) هنماسرقىأدز

 مذ( انهو) ةيسكملاءاقلت
 ءآنوذلا ف ءؤو ءاهلا

 لوقت سيرقلاناكإلهراشا

 ناكملا ىف ىأانه تساح
 ءاشلا تفد (مو) بيرقلا
 ناك-الةراشا مساةشلتملا

 ىأ تسلح لوقت درعبلا
 دممعأاناكملاى كلانه

 نم (كالذ هءيشأام و

 ة_فكمالاو ناكمملاءامسأ
 لاهثو نعوم ةمهحاا
 1 اني مل و

 (لاحلاباب)
 ءىحنواهرم_غوةلقاعلا ت اودالةةدلالا تافصلاىأ(ت'ا.وا أن م مومن اا رسفملا )<مّدو لعفل اين(بوصنملا)ةلضفلا (مءالاود لاخلا 1

 (اح رسم سرفلا تءكر) وضهاضت لوعفاا نم (و) ءادم ل _ءافدي زودب زن ملاحا.ك ار (ايك أردن زءاحوأ) اصن لعافلا نمل أ

 لاحابك ارف(ايكارهلل دمعت مقل ) ون لوءفملان موأ لعافلا نم نوكت ناله( و) تدكرب لودذمسرفلاو سرفلا نمل ااجرم
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 || نمىعو (ةلبالاو) سدملاموبوأامويوأموملا تهم لوقت سلا بورغىلارعمفلا عولط نمؤهو( مويلاو ) صتخلاو مبا هيفءأوس
 , ا ةالبص نم ىهو في رهثلا عمهمدود وريكشتلا عم نب وْدَتلا (ةودغو)] عمال ءلوأ ةلمالا تفكتعا لوقت رويعلا عولط ىلا سهشأ اب ورغ

 | لوأورابنلالوأ ىهودو دغى مدقت ام ىلع هكر بو نب ونتلاب(ةركءو) نينثالا ونهو دغوأ 78 ةودغ كروزأ لوقت سهلا عولط ىلا يصلا
 1 ءرصأ | ىلع ” , مراغاا

 | ر دقئءال سسنوأ ندوعكت نأ نو .ةرتوولا هانم ٠نودىف اظفارن دةةء ناكوأ | سفن س ءطوضزم أك نم 0 لسقو
 1 : / 0 3 0 5 5 ن6 8 1 0 0: 6 2. 1 1 4 "- نم .

ارب دمت اموب نوفا ىلاعت هلوق نماموب وةالصأ فرح وأةر كر كلم .-أ لو:
 نأ نء«ننملا ىلءذروأ ام مفدإهنمددال ىنهدح را ثا

 (ارص“و) راجنلا ةرك
 رض“ هيدرت لاذ نب وتلا

 ا ةشسب م
 رخآو و كاذهتدرأ

 لو رعغلا لق لالا

 ار“ ةعملاموب كيج
 وأ هعجلا مول رض“ وأ

 راصءالا نمارصم كئمحأ
 مولا مساودو (اد-غو)

 ىذلا ْكِل_مون د ىذلا

 ْكلهرك أل وة« تنأ
 تلت ىشو ( هععو) اد_غ

 كَ آ لوة:لوالا ل.الا
 سلا ةلل ةقعوأ مع
 راها لّوأودو (احامصو)
 وأ احامص لرظتنأ لوقت
 (ءاسمو) ةعبلا مونجامص
 لارهظلا نموهو 1-2 أم
 ْ-:.-أ لوقت راهناارخآ
 سيئلاموب ءاسموأءاسسم
 نامزلا وهو (ادنأو)

 هياغال ىذلا لقةسملا
 ادب زم[ الل وقت هاهنا
 ندب ؟الا دبأ وأ ادبأ

 نمر فرظودو (ادمءأو)
 ماك اللون لة ده

 ارهدلادمأ وأ ادمأ ادي

 (ان.-و)نيرهادلادمأوأ

 لوقت مم« نمزل مءاوهو

 ءاح ني_-وأ انمحح تأرق
 نم(كلذهبشأ امو) عشلا

 : هد هنالعاو # ةوهذو ىكوذ هصتخماو نامزوهعاسو تقوم <.مملا نامزأ اج
 تير زيوت رز فريصتلا يتم :وذامامدو هل دلو مود فارمدت ةارافرم 1 ه.ينس موياافرظ ناك اذارض“ وم فارمدنالاو فرصتلا ىفنهوداماهتدو ةل_لوموك فارمدن الاو ف رمدتل !تءاثوداما مم هلثمالا
 ظ فارصنالاىفنمفرصتلاشاثوهاماهمدو هفرمصت مدعل ةيذراظلا ىلع ب هنل !يفراغي الو هتامصنا م دءل ' نوئيال

 || ةفراظا | ىلعدلادلا لوقو افرط سبا هناعم فرب د هت ىلع هنوكا فرظ نهوعكنتو مخ نأ ىضتقيههالك
 امكوأ ةقيقح رحآى؛هضرةتس ْئثنوك <-ءةراغااو ةءدبسأل ىتا اولا نو.غ ريو فاك ةيدعتلل تاج رخأ

 ناك ٌةرك.:نيعمرب_غن امر |ن هر دق ىلع لدام موبملا (نملا مونملا هءفءاوس هوو )ةعرلا مون تهصوأ تءا سك
 رد ةااءالذ ناك امولءمرد_ةمنمز ىلع لدام صتخملاو ةلغمإلاو نيملاك ةفرءموأةءاسو نيدو هلو
 ةفاضالابوأة_هملا موب تفكشعاو ناضمر توكك ةيلعلابوأ ماملاتقأو موءلا تمحو فلاب فرءااودو
 نمدو د_ءاافاعو.سأوأن يموب وأ اموب ترسوفر كنا اودو هول «هريغوأ دب ز مو دق موب وءامشلا نم ز تك
 ىأ (ريكنتلاعمهلوق ) ودغءلدأو (نب ونتلاةودغو هلوق) املاثام«ق هلءس نملافالش صتخملا لمسق
 فىولا ق ءاتااك م-ةةءساميقءاتلاو ناكموب ىأةودغ ىلع قاطتف نيعع صتخئ الهر كسا مم وك ةدارأ عم

 ْ فوصلان ماها عذاسملاو نيءم مون نماسمتداراعم ىأ فب رعتلا عم هلوقو فرصا | مالدي راضوة امك

 || ةود_غ كروزأ هلوقو هنال_«لوتدتقو نمىأ ملا ةالص نم هلوقو ىظفالا ثدنألاوة اعلا زئنح
 ||| ةود_غاهس تدرأ اذا نب ونتالرو ود _غاذكو هفاضالابهفرعأل لاثمنم الا مولد ودغوأ هل وو : ا :ال لاثم

 || نم اولافهنالال_هاف عرش لهأو الا لهأ نيم فالدنا اذ ( معلا ىلع هلوو) ىطعملا دعم دافأ ةمرعم
 || هفاضالاب هفرعلل ىفاثلاو ةركمذال لاثملوالا (خلا رك هلوق ) رعفلا نماولاق عرش لهأو سءملا عوملط
 |١ نمزللم.| ارغصمهد->وملادسةانثع (ليمقهلوق) هريظنمدقتاك ةنمعم تدرأ اذاني ونتال ركب اذكو
 ||| هنالزي ونثالب (رصدةمحلا مو هلوق) عستملانمزلا ىلع قلطن لءقنال لق نم ص أو هف رِفأل نصالالا
 كلام نءارههلا نعل دءلا لاقوة لعل فرصا! نم عونم#

 رتعاد_بقنعتلاهاذا « ره“ اءنامفد رعئلاو لدعلاو

 ش نامدقحراشاان أك لع ىفذمالم ىييتبنا |لاق لكن م ضع لدن هعمل امو نملدنح راش الائمؤودو

 ِ بساذي وأ مقدسي فءكف ذثنمحو لال رخ آره#كان أا:هرك ذو سود اب ورغىلارعفلا عوللط نم مودل

 موبرصتوأ هوق )فو ذحملا ف اضملا نمل دب رص قرص“ ةعيلا مونةل.ل ُكة.أريدقتلاو فاضه ف ذح ىلع
 د | | الصتمىأ( كموبدعب هلوق) ركنإل لاثم»دعباموةفا ضالاب فرعلل لاثموهو مدقتام همؤوةفاضالاب ( ةعجملا

 ْ ْ هفاضألامد_ععماادةنونم|متالد دءدامو دغىف همدعونب ونئلار كذب لوهمةءلاقي نأ ىلوالا ناكف ه

 ||| ىأ( راها الوأوهوهلوق) ل ىف اهتقول.سقنموأءاشعلا دعب نمىأ (لوالا لالا ثلث ىهو هلوق ) لأو
 هيقد ولمالا ف صنولادتءدقو .( راها آىلاهلوق) كك ىت ها ءاسالالباةمهناللاو زلا ىلار عقلا نم
 ديأوأ هلوق) ل ى ادنأكت.تكام مديالف  (ل.ة:لازامزلاوهو هلوق) ل ىق مدقت امىلع حاصلا
 ىطعملا ادع نم هأ ديال !قادوح ومد_>أ مادام ادب زماك اللا هناكسذدمالا ق نيدو مااىأ (نيدن” الا

 ىأ (نب رهادلاد_هأوأ هلوق ) خضوأو رصخأ ناكل ذكه حراشاا لاقولوادنأ ندع وه (ادمأو هلوق ١
 ىعذوف هلوق) ىطءملادءع نءرهدلا ىفادوومدحأ مادامادب زماك أاللا هناكف رهدلا ف نبدووملا

 || هلوق) ها ركذيوهقيوف ىصضلاو راهنلا عافتراةنسشعك ةصخلاووصضلا سوال ا ف لاق( ةوكهذو
 وأالاحوأ هبلااناضموأ الوءغموأالءافوأ أدتمموأاريخهءوقوودفرصتلا (فارمدنالاو فرصتاا تماث
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 ردصا ابان ْ
 م.اااوقدجرشن ل ومالا لذ فورح ىلع لبس اىأ هل ءف ىلع ىرالاث ارساوج تحس نزلوا ْ
 قدموا م.انأوذ ءاضوتو ال سغ لست غاكردصملا ماهل هذ ىلع ىراحلاب جرش دصملا سا دعام ثدعلل ||

 هنوك ث.>- نمردصالاامأو ردصا ا مءاودو ًالامو ردص!اودو لودالاهلءذ فر رح ىلع لسا ام نا«ق

 سدلامانلوةءجرذق هددعوأ هعونل نيمموأهلماعادك ههردصم ن ءاريخ سدا اموهفاتلطمالوعفم ىهم |||
 جرخأرد مم نماناوقو ريخ هنأالا عوذلل نيم ءارد صم ناك او ملأ برعض ناف ملأ برعذ كل رضوف زيتا

 تبرضو4 هل ءاعادكىئ ءانلوقو ر دم ال لعان ماهنكمل هل ماعلا دك هناك ناوارب دمناغارب دمى ومن |||
 نأ ىلءءانءامددو نيد ريض ثد رض له دد-ءوأ !ءاوقو ريمالا برمض تد رضكهعوذا نيم ءوأ اناوقواد ري '

 امهندنل-.ةو سكءالو رد_صمقاطملوهف٠ لكفاةاطءاصوص+وامو عقاطا !لوهفماو ر اص أند ا
 درفت وكناهذ ى.2؟وفىفرد ما ادرغ وأب ريض د رضوف ىف ناعم 4 ىدهد لا سو فلنا ودعا ١

 قاطا|لوع_ةملانعبئاناطوسلوة.لوالالو:ل الث فلاو اط وست رض كلوةو ف فقاطاالوءةما|[

 اتلطمالو.ةم ص هناثدح نمهنا لداةلطماندر د_صاان ام فذ_ىملاذا ارم نكي ملااو هسفن سداونأ |

 هنأ ىلعوأ ةقلطملا:.اوعفا ا ىلع لوق. نأ نكوالان اكو قلطا !لوءذلا ىلع بو هناا وقد حراشلاهفصوأ ]|

 دئاعلاءى حرم نم لاح (اثلاث هلوق) رءءافملاهق ف الذ فرظطالوراح دمي 1 ىذأاىأقاطفالوءفإا ْ

 رمايك هب لول ىلع ارد صم سهل ىذلا ىاطا | لوعفلا ىلع ق سب ال نال ع ءاح ريذف.رهذلا اذدو مسالا ىلءأأ]

 داراا سدا هنأ ىلعر دما ىندع هنأ ةيد نم كلذ لودي مك وأ ةقمق- كال ذك ىح دارا ناي بتاجيزأالا ا

 ْى :رحاارظن هي د ءقاءاوأ دق سل امل ة محن ال لءهستلاو يضوتاادارملا لد هقدقس فد رعتلا كلذ نم |[

 ىضانم ابر دصا اب ماك ,نأ دعب القالاو ردصلاب ثلثا او ع راضملا ريخأت وىضالامدقت نمفرعلا ف[

 امناء ىحيو راتفردص مم رممالاع ع راضملا م ىذا ابالوأ ملكتي وأ ىذا ابهدءد ىو. مالوأ هب ماكستي وأأ|

 ةكرملا ص فاتن اولي ردا: ىناطمىأ (هنمع كلي رى هلوق) اهدار: ىحةراتوالوأءىحةرانوأ |
 ىأ مهولا سس ىأ (امنءه ]وق ) ةدوتفمىفاثلانمعوت وكم لوالا نيعزاذ اح رق حرش ليشمل ادب ||

 دارااف لاح كلذ نائرح آل < ىفهن.هدهدو>و لاح ل ىنهن.هد د-وبال د-اولا صل نال اعون اهنمع لم ١

 (الف هلق اها مسمى لا فاقلاهلوقاذكو ملا محلا ىعسمىأ(حلا ملا هله )او عون نيس ىأ ارنم٠دهلوقب ١
 مء«هلوق) هظفان مالا روكر الل هذ نالادعأ ملغمل هل ءذزامةعأب ر دصملا نوكي له مسد اددى شعب الفىأ 1

 لعف ممىو:ءمردصما ذهؤ ةبحم ىأ ةقمهتب.-أوكو ىظفألا عممزالا طهذاحرف حر فوض (مزاللاوىدمتملا ||
 (ناك.1!فرظوزامزل فرظباب) دمتم

 داو باب ىف ام همي ف: _صملا عجا.ءاوحراشااو نتا هركحذام اح الاطصاو (ًةاطمءاعولاةْغل فراظلا ||
 ماوه ه]وق ) هابتشالاةطرو نمىدستبلل اصراذقت هصض في رعتب الكدرفأو امو ماك-أ براقت وامههباشتلا|
 قلعتم ( ظفالاهلوق) رورحجملاو عوفرملاجرخ (بوصتلاهلوق) لولد-!لادلاةةاضانم (نامزلا ||
 مسا ىف ىأ ء.ذعقاولا هلوقو هلع لمعدا مهريغوةعهملا موو تعدو لفل لهشدل اظذالابلاق استار بوصنملاب ١
 مءاوهق قاءتاا ع وقولاب دارم او همة.لا< ءلع سّقو ههملا موب ىف مودل عقو عملا موو تدةكالوةذ نامؤلا ا

 اهانءمنيوضتد ىأ ( ىىنسمرب دقت. هلوه رهعملا موب ثم دقام لهدف ىف لاوأ تاثالا قد رطن نوكي نأ ن م ١

 رب دعت ىلءوأر اب دلاب ىأرايدلان مرتو ءاماارب دمت ىلع ناك ناناها:همرب دةةءالمصت ء جرش ة.ةرظااوهو |

 فصاخلا هلم ظؤلرد صم
 (ه-ظعل قفاونان)الوأ هل
 ىف( هامفاظمل) ردصملا ىأ
 هانعمو لوصالاه_-ؤورح

 (ىقتنا) ردصلاىا(وهف)
 ف كلذ عم <« َةوأو ءاوس

 حرذوخحل هنبع كير
 (الئق هتلئقوخحخ )الوأاحرف

 فورح ىه لو فور

 لءفلانأ الاهم .هدالتق
 رد_صاماو نيعلا حوتفم

 (هلعق ىنعم) نيلشمألا

 (وهذ) هقوورح ىف( هظفا)

 (ىونعم) قليستماا ىأ

 ىعملاف لءغال هتةفاوأ

 تسا>و) فورحلانود

 نان (انوقوت وو ادوعق

 ادوهةود ىذلارد بالا

 سا>-وهىذلاهلءفل قؤاوم
 نال هاذا نود هانعم ف

 تورش :رباغ:ماموذورحو

 نيسلاو م آللاو ملا س اج

 اذكولادلاو واولاونيعلاو
 مايقلاو فوقولا فلو قت

 ىلءىدع# اما فئضملا

 لئاسقا!ىنزاملابهد_ه

 تبعي ىو:ءااردصملانأب

 انأو هعمروكذ ملا لعسفلاب
 ه ىدعتملاب ىلظفالا ىف ها.ةةرالفادوهق ت دءقو تسلح دوءق تا ربه و هذها نمردقم لهب بوصه هنأ 2وةء نم عدد هىلع 5

 3١ (ناكافرظو ناءزلا فرظ باب ظ مزاالاوىدعتملاعمىركا خم لك ذا ص.دخقأل ل حاضب لال مزاالاب ىونمملا .
 ينم( رب دقتب ) هبف عقاولا يفءإا ىلع ىلا دل طظفللاب ( ب وهنا! نامزل مءاو» ن مزلا فرظ) سيف لوهفااب زيم»أا ّ

 3 عتلادلا( ىف)



. | 
 قعد سوح وعن يرن نبدأ نو طذاوقو) دسو اذا لول ا رشا الو واب نيون لهبألو ١ ماع ءمدقتبألىذلاود (لستلا ف شةنم) رسق(ولصتم)سقاتبأ(نايمدقرهلاو) رترذلا تكرر ثم ضو لم (زكذ
 | 14 تااناا(و) يم مساهنال بسن هلم لوءفمانةدب ز (انيرض) كلوقو هت مظمااوأ ريغ ه-همو ماك.:لاربه* قاثلا( و تارعأ
 || ريهض عدارل (و) بارع اهففالءانر هدهف ءزده#و ب.صز هلك ىفمم هب لوعفم كل رض نم فاكلانديز (ْكب رْص) كلوقو فرك ذاب طالا
 ١ ىفبطاغاريمذ سماحلا( و) بف تارعاال يموهو هبلو٠ةمْكب ريض نمةروسكملا فاكلافدي ز (كب رض) كاوقو ف ةءطاذملا نونا

 اروكدلاء جريمه سداسلا( و)ة.:ةتلاةمالع فلالاو لاو ب سذ مضوم ىف هب لو«ةملاريم“ فاكاهدي ز ( اكرم ) كالوقو ف قلاع« ةمثفتلا
 أ ثنو امري معداسلا(و) ريك ذملا فعمل اةمال-ع ماو بصذ عضوم ىف هب ]وءفااربهذ فاك هدب ز( مب رْض) كلو وهف نيدطاخم ا
 باطلا و نانالا عمجةمال-عةدد_ثملانومااو بصت عضو هىف هبل و« _ةماريم ماه دسو فاكل اهدي ز (نكءريض) كلوقو بطال
 ريعط عسانا( و) هم تارعاال ىن.مةيلوءفملا لع بصن عضو« ىفءاهلافدرع ( هب ريض ] دب ز كل وذو بئاعلاركذ ملا درفا اريعضنماثلا (و)
 بارعاةقفالءانب هضأا متقفو ةيلوم_فملا ىلع بصناوعضوم نول اهب لو« ةملاربعنءاهاافو رع (اسجرض) دند كلوقو ف ةسئاغلاهئنع ا
 ةينأءلاةمالع فلالاو لاو _ضذاهعضوههلوعةملاريمضءاف انور ع(ا٠مرض) نادي زل كلوقو تاقلطمبئاغل !ىنءااريمذرمئاعلا (و)
 رشعىاثلا(و) روك ذلا مهل همالع اأو هب لوءفمءاولاثو رع( مم رض) نودنزلا ءالوقوف نيام اروكد لا ءجريهذرشع ىداملا (و)
 ا نانءهانرك دامو ثانالاع جةمالع هداثإا!نوذا اوهبلوءةااربعضءاهلافورع( نوب رض] تاد.ها ءالوتو تايئاعلا ثانالا عج ريم

 ا١هيللاا -”ةاديجمسل

 هدو ءاكتااريعذ لوالااضد أ اموت ( رشعانث ا)اهانمم ىفاموأ الا دع عب وأ هلم اع ىلع "1 مدة, ىذلوءو(لدفتملا) ريهضلا (و)طةؤ

 تمرك |( ىابا كلوق ون

 || 1 : 02040 2م 2+ || ماك لاريعذامسؤ هد ةرشعلاماسقالا ن مىأ (هرك ذهل وت) ادن زتدرضاموف ىفنلا ل.هس ىلءوأ لثم|ءكح تو ثلا لمس ل م

 أ ةمماسم هيف( فلالاو مسماو هلوق )امك ءوأ اركذمىأ (اتلطم ةيفثتلا ف هلوق ) لءافلا باب نممل_ءامكءاملا 00 0 1

 || عو ميرال ارمضايضلوقين كوالا (ثنؤ ا«لو.ةلابمت »لقد ق لءافاتابؤمدقتاك أ نام(: ين
 فلالاعو ربو أ!نائىأىدارملال اق ءنا.ألا ولعه || ؤلافو وص اود هلوق )أنك اهلاو ١الا وأ ريغ هععو ماك تم ارعع فلالاع , ريما :ة”ا:الاهو زمول! ف لاف اذ ندا وز تان اك اولاكفو و]) ماك فرح

 ءاامهلثمودفشاك ةذص (ناتاصتملاهأوق) ها فلالا موز كلذ ىف فال_ال هنأ ىارب_دااىكوءاحلاو
 ||| لع ىفاهنانادب زب رض ىن.#: كلوف نم فاكلا هيل درب هنالرظف هيف (الصأ عفر عضوم ىف هلوق ) ماكستملا
 ||| دارأ ان ال رظنالهناب با وارعهب رض ىن.هكندب زكلوق نمءاول اكل ذكو ب رضلابىأ ل_عافاجا ىلع عقر

 (انانا) لوقو ف هسفن ل لا
 الاتهرك ًأاموأ دع

 ظ رح لو ةءلعافلا ىلع عفر لم نال هلام_مم لك نيل اثني :ىفامدو طة عفر ل2 ىف زادة الامهعأ 00 7 : ا ١ ا نادم أراك : . -43 2 7 0 ,1 .

 الاواكرسحلاد. فتاه افاق كلذو مدحلاة دافانم( اهازعمىفاموأ هلوق ) ىطعللا د.عوذأفق هذاضالاب بص: عضو م ىق هب لوعفا أ ٠ |

 عملا ءءالعامب ةلصتملانو | : ْ 0000 ْ 6
 بالم كالوقوأ بطاخخ ادرغا اريعذ تام!( و) مظعتلاوأ ةكراشملا عم ملكستملا نم 0

 | قد .طاخلاةدرغملا اريهذ عدارلا( و) باط ف رج -وتفملانل د11 تاكل او هب لو« اري عضانأف ءلراالاةتمرك امزأتمركا ( كانا)

 أ اًعلطم بطاخملا ىتئاارب هذ سماملا( و) باطخف رس درو ك١ فاكلاو هلو٠ةملاربذادأت كناالا ئهرك أاموأ تهرك أ( كاراز كوق
 ا روك دلاعج .ريعذ سدانسلا ( و)ىنئماةمال_ءفلالاو ماو ف اكدلاو هب لوعفملاريعذاناأك أياالا تم رك أاموأ تدرك أ(امانا) كو ةوخ

 ١ ثنو ا عجريمذعداسلا( و) م-+لاةمالعممماو فاك او هب لوع فا اريعذابافك اياالاتمرك أ اموأ تمرك أ( 5 انا) كالوقو ف نيم طاخملا
 ١ ىلعلادنرحةدد_ثلانوةلاواطشف رح تاكنااوهب لو عفا اربهذاناث نك اناالا تمرك انواع 21 أ(نك ايا) كلو قو بطاخما
 | هاهلاو«لرءفااريمذاياقداباالاتمرك | اموأت مرك | (هابا) كلوةو ف بئاغ ارك د ملا درةملاري-عد نماثلا( و) تاطذنا ف ثن م

 ءاهلاو هيلو« -ةملاريعماياقادابأ الا تم رك أ ءوأت ءرك أ(ادانا) كلوذو4ه.ئاغلاةدرغإ ريعذ مسالا( و)رك مل.1ى ةمسنل ىلءةمالدع

 | لوعفااريهضافامداناالا ترك | اموأ ترك أ(امدانا) كلوقوحاةلطم بم لا ىثااريهمرشاعلا( و) ةمسنلا ف ث.زأملا ةمالعفلالاو
 || مهاباالاتمرك أ اموأ تمرك أ( مدانا) كلوقو ني. ءلازوك دلا ع. جريهدريشء ىدال ( و)ةسنل' ىفة..ثتلاةهالعم الاو مااوءاهلاو

 عدصأاود عمجوةينثتوهبيغو باطو ماكت فو حاهل يداوالاو



 لكو دو سايق هانا رمل ار اداب لارا رأهذ_وذ سكملاب وأ: ةركت ف اكااوةفرهملوالاوأ نات 0 :ءأ تاتقرعمانا ١ ١

 قةروك د فم عانتمالاو زاوملا ن ماوايصاغنو نوتسو هعفر ًاءذهق طاغلدب وأ لامش' لدوأ لكن هض»د لدن وأ نم ئثلدامااغم 1
 لبس ىلع( ى هوز وصنم( رشعةسع)ءاه«الانم(تابوصنملا)لاعفالاتابوصنمتمدقتو ءاعسالا تان وصتمسانإل تالوطاا | :
 و( نامزلا رظوابرتتب رسوم و ةةاطم اة ءاوعفما ىلع بو هذ أ (ردصااو)ادب زتيرضون (هبلوعفملا)دادءتلاولاجالا ٠

 هلوق ) لاح اعئاطو دكت ىلءافطع ب صنلاب ءىكتواهراكىأ لا ا ىلءبوصنهو ارك ءعوأ اذ نأ ىأ ١
 لد ىف ب وبدي ]باسو ضءنلا لدن هسأرادب )تب ذو لكلا لدءىف كوخأاد زو (ناستفر ءباماأأ

 ل الدب قحلاص سطل 00 وف (ناتر - دآهلوق) اطاغلا لد, فد _-ءالاا دز تم أرولا مسالا[

 طاغاالدد فاد سأالسرتدأ رو لاشالا لد,ىف هل بوث لدر با سو لالس قفا ١

 تراظنوهل لءذ دب ز ع أدو هلاغن رامز م رون (ةركتىاثلاوةفرعملوالاوأ هلوق) ||
 الحر تراظنو هلع ل ا أل-رنّتر موف ( س كملابوأ هلوق) ار وديز 1

 (رمذهاما لوو ) الاك اريهذ نوكت الد :ركتلاثالاو لقعلا بس ةعدرالا ن هىأ (امنملكوهلوق) راجلا||
 امداره-: : رضريه* نوك, ناب لكلا ن م ضعبلا لدي ىف هاب اهتبرمضدب ز سأرو لكدلا لدي ف هاياهت : ردو ا

 ودهريودو دب ز ىلا اعد أر ىج» عألءافدوك. ناب ود ٠ عادي ز )ءو سأرلاىلا!«جارهأراري_هذو دب زىلا | :

 دادإ الا زىلا لوالاريمضلا عودرب طاغا لد ف هاب اهتءارراج دب زول- ىلا اهجار 1

 1 ما لو أو تارهاغمرخ" الاوارم2م لوالانوك,ن ب (امداغلتخم وأ هلوق هتلثمأت مدقن ( رولظ» ا
 ىفئنادلا ا هده ءركدي زو لاه -ثالا لدي ىفهّمااه- هتدرأ د زو ضءءاأ لدن قودي «:ءطقدم ز رو لكلا لدي ىف 1

 تيار ةلامو لاواهانا ادي ترك لاودب زوهخالاوهابأادب تم ةل لود اون سكملاب وأ طلتلال د[ |

 ةىشاحلا فاومسار(تالواملا ف ةروك مد قراها اديز تيكرةيادواهانااديز

 ءامم«الا تابوصنمب أب ا

 اوتلاد_عواداوا تاوخأو نا مساواهتاوخأو ن ريخواد-اونيؤرظلاةس ىأ ( رشعة سم هلو ٍ ا
 3 هر ةمالمن | لعين. ملاغا اذ (لءالةءارق هلوق) مىنهعواولاوليصفتلاىأ (دادعتلاو هوه زةسرأ ||
 8 دمقوه» لثَملا ىلوالافطارتشالا مصالاو ف,عضوهو با ةاابد انعماعاقىأاساق نوك نأ هلل وعفملا ||
 لا تاونأ ف هلوقو تاب وصنملا ىأ( روس د هلوق )تن: طىلوعذمىأ (امهطةسأاغاو هلوق ) كذو رعمءاعتنا |||
 ىف ريهضل ادعوك ضمضارغءالا ازد (لوقأ) ىذا نم ها ىف فدع او. ها اف«سفن ىف ْئدلاةءفرط نم ١

 4 قام هب اغو هب و صن :ملاءامس الا ىدعا لعد دوع محد لا مزال كالذ سداو باوهال أ ىن :هع«تأب , وصخملا ىلءرعم ١

 رقم لءاف نم لاح سن !أب وباوبالةةصرالاب هدد: ههلوقو لمأتفه.فررمضالو لادلا ىف لول دا ةءفرظ |

 اقرفتموأ باءااهضنمابابىأ لاح عوملانأ ىلءرّسانهوهىذلا مدقتملا لءغلاب نابوصتم(ان اراباب هلوق ) ١

 رع تريك ذ نمالاح نوكي نال هلك هترامعإلا لاح عوملا نا ىلع هلوةلوقأ ىذ# هأ ةمترمىأ بان نع ا

 امضعبامضنم اهنوكا لاح باوبالا أ أرجتاونالا ىتهعتاب ودنا ىلءريمكلا دوع نمهمدقام ىلع ىتءملاو | ا
 كرد ج ىلع 1 : زوتلا ىلع كلذ نوكم وتابساع ا ةلوادماهتوكا لاح روس وام دوام ىلعو لا ضءب ىلا ١

 ديال ركن تاكناو ودو برقأو هو باونالا ن مالح نوك,نالةل هو م_بمءاودموقلا |||
 لهأتؤةددعتع هفصو |||

 هن لو»فملا بأي أ ١

 وحلو مااوأ لماع رصلاىأ(م ءالا هلوو ) هلع ىأ هنلمفىذلا ى :ءملاو ( جلاد اوصوا الأ ىلا هلوق) أ

 ارب دقتوأ اذه تررضك الع وأ لثماك الظفل ىأ (بوص: ؛!هلوو) ميل نوكتت ةكوشلا تاذرغغنأ نودوتو |[

 ثدحلاوذىذلاىوذالا ىأ ل ء- ةلا هلوقو ىلع ىفه؟نما| ىفء ابلاث(هي اعىأهأوق) ىمالغو ىتةلاتبرضك ||

 (ناكا|فرظو)اموب تع“

 ملا ءامأت مادو ف

 امه نائزرطلا ناد_هو

 هقلوعفملاب ناروعملا

 ديزءاجو_ (لاسملاو)

 تو (ْزيسَعلاو)ام ءكار

 ض»١ىف( ى *ةسملا او)اسفن

 موقلاءا-وحت ةهلاوس -أ

 ةيفاثلا(المساو) ادي زالا
 رف--مالغالو-4 سذملا
 وف / ىداااو) رميضاح

 نملوءفااو) هللاد_.عأب
 ةءارق كنة وحن( هل--أ
 وحن (هعملوعفملاو) مال

 ناكربخو ) لينلاو ترس
 0 ف (اتاوخأو
 نأمس ءاو) اه>راروهغ

 مافاد زناوح (اغ :اوخأو

 اهتاوخأو ت تننظالوءفمو

 ائاوا.عاقادد زتانظوف

 امهركذمدقتلامهطق أ
 اممنوكءاو أت اعوؤرماف

 هبلونفملا مق ىفنياخ اد

 اذهامو4ه. زا اامرمخو
 يني لاح دقو ارش

 وهو بو_فنأل م.داتلاو)
 مدقن اك(ءاشأ هسدرأ
 تعنلا) تاعوؤر-لايف
 (لدبلاو ديكوتلاو فظعلاو
 ةددم:مساونأ ىف كبرمسو

 دادعتلا فاتر ر م, ىلءاباب ايأبأب

 (هيلوعقااباب)
 لأىلا دو_هتهب نم ءاهلا

 مساادب زيف (ادب زتدرضوف ) لعافلا نمرداصلا(لءفلا] هءاع ىأ (هنعقيىذلا بوصن 0 (و) لومفلاىةلوصوللا 1

 وهو لعافلا لذ هماع عقو هنال هب لوعذم سرفلاف (سرفلاءكرو) رعاك رلاب في روتا هو برضا اودو ىله .ةلا4 راءعوقو بوصخم )' ٠

 مدقن امرهاظلانروضم) م.ق(و ورهاط) مسق(نامءقز هلوعفملاىأ( ودر) بوكرلا 1



 نمدزملال دب أ (لكلان مضعبأالدب] ىناثاا( و) ىنءاا ىف هلوا هوهو ند لدم وأ( لجل لا "ياا د )لوالاروهشملا ىلع

 ظ قرط الشال دملا ىلعهنم ل دلالي نأودو (لاوثالالدن) تلاغ ءا(و) راش <: ءالاب واسموأارمث وو .٠ 11كلذناكال ءاهلك

 ] او دس لدءلانأالاطاغ رك ذىدلا اهغالا نملدب ىأ (طلخا الدم مدارلا (و 0( " قو راقاا ىلءفراظلا لاشك اللاجالا
 | ةلوخأ او ل ءافديزو ضام لءفءاح هبار ءاو(كلوخأ ديزءاس الوقوف ) مسالا ىف ْئداان م74 يملا لاش :و عضو وهلا هروح اذكم هوت ,
 نهْئُم لديدب زن م لدم

 نم م لك ل دب ى مل و م

 لددلاب كلامنا ءاعمورك

 لديلاثم (وز)قداظالا
 تلك أ) لكلا نم ضعنلا

 وأهغصنوأ (هثلث ف.غرلا
 لهذتلك | هءازعاوهشأث

 لوءغم فرغرلاو لعافو

 ف .غرلا نمل دب هاو هب

 عمو لك نم ض»:ل دس

 قد لأ لوخدَنوَعةحمل

 لدي لاثء(و) ضء١ ولك
 6 هطعديز عفن ) لايسالا

 ١ 00 هبارعأو

 نه 'رم لد هلعو لءافدب ْز رو

 لثم(و) لاا لديدي ز 3

 اديزتد رز طالا لدي

 تآَز هنارءأو (سرغلا

 لوعفمادب ز و و ودان لذ

 دم زن« لد سرةلاوهب
 تدرأ) كن اكل ذوطاغ لد

 (سرخلا) تءأر(لوق:نأ

 تاءدل(تطاغق) ءادتما

 ىدعم از-هدو هناكماديز

 (هضمادم ز تادباف) هلوق

 اذ ب ازبو تموع ىأ
 ءاسقأ لج ماآهدهذسرتلا

 امأ مءالاىف عب رالالدماا
 ىطاشا|لاَقف لءفلا ف

 0000 ىر

 ٌئذلان مئشلا لدي ل اثم

 الذ لعشن ن مولعقلا ف

 هلل مت لصق نا لكملا نم ضءءلا لدي لاثموماثالا اود باذعل!ةةعاض م ىتهمنأف باذعلا هل ف داضإإ م 4

 « اعباشناأ هللا ىلءناهلوق زاعشالال د لاث هو 6

 هلونكض ءبلا نم لكلا ل دية دايزب ةسماهنأ هلداقم ( روهشملا ىلع هإوق)
 لطظ:سفقأن ى لاتارعمىدأ « اول مدت مول نيم ءلاوارغىلاك

 | (ةوثلا نمئئشلا لد. هلوق) مس ها لكلا لدن هووفتقرلا ىنءتءوبلانان تيبلااولواتو روهشاءاغنو
 | وايدارملا نان كوخأديز اسوم امهاموهفدرباغت تاو لوالاب دن رأامىفاثلايدا راانوا ن -طباضو

 اغا( نم ْئثلدىأه|وق )نارباغتماهه امو وذا ىاط*« صو هنو مو عديزوخالا نب د ناك ناو ديزوه

 لدنانةرالا عال قداصائثلان هئثاالدب هلوق ناب نما ا ىلع ضار .ع االامذد كالذي "يدا ارسف

 دا اراانابثالذ سراشأاا ارسؤذلا لاس ثالا لدءا ذكو يلا ند ُناالدب هنأ هءاع ق دصد لكان هضء«أ|

 ظ ريسغل قلعتو ! را ا لاو لوالا نيد نوكم نأ هطداضو (لاعُش ثالا لدم هلوق) ىواسالا ماا«: ةئيكلا
 اأروثل نعت رأس ومن فورظا | ىلع فراظلا لا. ةث1ىفاثلا ىلءالتش لوألا ناكءاوسةءْث زجلاو ةئلكلا
 ؤ جرف ءلعديز ىءفنو ةالصأ لامت.كاالوأ بوث دز با وف لوالا ىلع الم: همىلاثل اوأ هفلاتق مار ايا

 ؛لدبو لكملا لد. ةيئز. لاو ةءلكلاريشاانلو ترو هماسقاب طلغلا لدم طامترا ىف اثلاو لوألا ني نوك,نأ اناوعب
 لاجالا قيرطن هلوقومانعمىأ ( نمل د. . أ لشي ن اه[وق) حلا نش نأوهوهلوةبحراشلا فر ءو ُضعنلا
 ْ لد.اارك ذدنغ سفذلا قمت محام هجوب هلامضاقت موهءلعالاد هنوك ث ثددع نم لاجألا ىف قد رطن ىأ

 مالكلالوأ ةلالددار !|لصاحوالوأ ل أ امملالصةموان 500 ىك) 3 هلم :راغتنم ل دمل ارك ذ ىلا ةقوشتههن م

 أ نأالك اذ صو م طرغشدال ىنءد جار )ال لاش دال دسق (فرظل | لاتتشاكال هو رخآ ىلع لاجالاب

 (طظانلال دمه[ وو) مدقت اك لامار ارهشا نع كنول أس ىنعأ م الاى هئانتا لملم ىفكي الورضالكالذ
 ةقالعالو ود د ةءاكهعوم ةمدصة»اموهو بار ذا دره الد ىهو ل. ىنهم ىلع ىذلا لدنلا ما ةأد-أ اود

 1 لداضيأ ىعهاذملو لوالالاطداريغ نمرخ" ايري نأ هلو دع هد مول م اك: اريخي نأ هطداضو اهرب

 ٌعهعو.ةمركذدصقد اموهو نامسن لديو هءلانا ءالا قمسن لد .هعو.ةمركذ دصتب الامو دواعأ ءلديوءادملا

 نعبارضالا كلا ن ؟ءاوامهب ماكتلا تدصق نان راند هرد,تقد هت تاقاذافدصقلا ك] ذد[ سف نعمت

 ناوطاغل د.فمهردلا ىلا كنا سل قمسفر اب دلاب ماكتلا تدصق ناوعادنو فارم ذالدب وهفىناثاا ىلا لوألا

 ناءسذلاو ناسالا فطاءلاف ناءسن لددؤ رائدلابتماكتق ة كدصقداسف كل نبدت عمه هردلاب ماكس :ل1أتدصد

 لاتسمالاو ضءبا| لدن ىفدبالو قنا | فاطع نان نمنوكمش لد ا و نانملاىف
 ظ نذزملا عاطت سا نم ثد» لاح سانلا ىلع هللو ىلا« هإوق واكردةموأ روك رههخهلد_.لل

 ْ و هللا مس الدل هتمحالصا لوأوه (قداطل ا لدماا.هلوق) مهنم ىأر دةمريعضلاو سان ٠ نهض.ء:لدب

 ةءاكلا ىعزنمىلاعتدتتانال لكلا نم لعن !لد همفلاةدالهناقرلاةءارق ىلع هللا د. اري زعلا طا ردا
 | ةفاضالاو لأ نيد عم الوارب دقتوأاظفا ةفاضاللا متنالاعا (غل] لوذدنوةّمحلا مذمو هلوق) هش ندلاو
 ظ هرهاظناتادنأفثملالوتا 5 .وأت(تضوم ىأ هلوق)اهمبلع لأ لدأتدحقا ىلءضارغءاا دو
 | ناهإوق) ضدوهتااودو ىوخالاىنهمابهم الكف ل ذما فهن مل د. موه لد بآل ذكس لولد لاثا!ىفادز نأ

 ١ ىارت ماو عما هبات نار مدمن ارب رو رجيوراج ل وشامل ةعباسم نع دعاقت صدق اذه( (رحلا هللا ىلع

 ٠ فودعرد ص1 ةفص هنا ىلءبىصتادركو ممقلا فرو دو ضنادلا عزت ىلع بو هذ :مهلل أو ىل ءَْل منامه نإ

 ىقءاط هريهذ نم

 ىا

 . ةعبابلات افص نماعثاطع ىحلاواهر ك ددالانال اءثاطع ىكوأاه رك دع 5

 هج نم برضل | هيض قيام ىلع مسالا نم مسالا لدي هحوأو هدأ هر لاو همزلك رمت ساده ُتلامدنان لأ أ م نا طاو ا !لديلا مو

 امهنالك]ذورشع ةةس ةعيرأ برض نفل هاح نوت وةميوأ باس 5
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 ثر ريشا لوةنربهذلانءعتن؛ة:ءاامل واف لكدسامل غارب دك ةدامغافعجأ|مأو دك اا ىلءدث اعربهذا جب .

 ملناو اهب مهلا ديكرت زوي :عمج نواكءامالاو نم عجأ م_ةاكدس..ءل وءاعجاهاك ةمالاوعجأ هاكدمما
 اهتم نءاتاكو لكم اونْغَم -مهنالنا.:ة.الءاهجو مجأ نأ لعاو نيعجأ مني وغال ىلا لاق لكاؤ مل,

 ندسزلاتيأروام_هاءدكان أر ماواءد لاكدادبزل ءاحاو م ثنوكءا ىف:ءاكورك ملا فالك ىب ةاأ دك ف 1

 نوي نأ طورش عد راداموب دك ءامغاوام ميناكرجت رم وام ماكر ددزلا»تررصوا هويتك ستأرمخاواح ماك ||
 ماصتخالان الامه لكنادبزلا مد: !لوة:الفام واع دح اولا لول عدن . ناو ني:ثا ىلعالا دامب دكا ا

 نأواههالكو رع شاعو دز تامزر<الذىتءملا فا:تريغام ماا دنس أ امنوكي نأونم:ث!نمالان وكمال ||
 عفتربال هنو.سلاقكلدْلو رداظلام 4 ىأ (ص.طنتلاهلوق) امم دكر ثا ىل عد اعرب ءذامهب ىل هدد ا

 د.كوتلاة داي ز ىلا هلوقورامخالا مأةءىأ (ماقملاجا:هعدقو هأوق) ىطعملا دمع دا طظافاالاع_.مالاز الا ١

 .ةعدرخأتمنوكت ل, (هياعمدقتن الو[ وو) مهوتلاك ل ذعف:ربنأل حال مهوتلا ف ةدانزلاب سم ىأ ||
 هلوذذثوالالة:ااوبدك بالو هل عداوناخأ نمتفرعاملا|

 امدك الو ءاناذلا ىتامت © اه ضرماسص تنك ىتئداأب
 اءجأىار_هدلاتالظادذا « امرأ ىتستاتقتكاذأ

 وهو ى:-ان عجأودودكى ءااورهدلاوهودكو مانيب ل_مغااوةركتلادءكوت نارخ[ناذوذش هيقو هاي
 نمه]وق) هدءداماذكو متكمعجو ثنولا| ىف ناعتكو نوءتك أهعجورك ذملاف ىأ (عتك !هلوق) ىكعأ
 ىلا! نعساحم ول ق لءذاانم شيال هناو لمضفتلا لءذأ هنم غاصدالو ىعاب راذه نا همذ( دلل اهقك 5

 قةهلالوطودو هلوقرءانل ا نوكد (عتبلا نهد[ وق ) ىله أنفها متكرر دصم نم ىأ ف اضم ف - ىلع هنأب ظ

 ءاز-أ عاتحا ىلءاضن أ ةلالد«_.ةذ :«جوافو -امتهذو ىعراا ىف تااحاوةنعلاطاذا هبادلا نالىأ

 ممالاو فنصملا م الكل ةاراحم عددأ ىلع عتبأهعدمت (لا نيهجأ موقلاب تر رم هل وق ) للءأتف ىثيف دك

 م.جتادنملا تءاح ثنوئا!ع.جىفلوقةو رك لاا ع.ج ىف هرك ذامو ء:ءأادرخ "افهيلعمد_ةمعصتأ نا '

 مالا ىلع لا تاواءج نءلد_لاوة.ةدوالف رمعلا نم هعونم اهمال م هلا ىف نب ونت الد عت عصن مّدك

 الر ءامتبءام_صدءاهتكءاعجول ىمقلا تءاسءازحأاذزاك ناب كل ذب دكر ناك اذاث نا ادرفما ىف لوقو

 الر متدأ عددا عنك أعمجأ شدلاءاح كل ذكن اك اذارك ل لاف لوقتو ةدودملاثينأنلاف."النب ونت ||

 نازو < الو ضءد ىلع ظاما الام ذه ضء» فطعز والو مهض» لاق له فلا نزوو ة.فصولاوأ ةىلعللب ونت[

 ماشهو كلامانناراتءاو ها ماد عرج رجخ 1 لوق«:مذشاو عصا ع.جا موضع نوقد 2و مهترتلا اد ىد ب ||

 تاذلاو همهالل سؤنلا نال (خلا سف.ل!م دقي ط رشد هو )ةنالثلا طافلالا هله نمتقذاعءادتءالازاوح

 سفنال فدوة طاحالاو ةطاح )ال ..مال لك ىلءام دقو ز ىلا ىلع هه 5 مهمة +لاوازا غ1 نم_ءلاو هقيق- |

 الون عجأوأ دّمسم عقب دقودماح لاكن العجأ ىلع لك م دقؤاهفص و ىلع م27 سفنلاو اهممئات ىت٠«و |

 ىف ىوقأ هنال همدان ىلع مجأ مدقو ف ريدي ال ىذلا قةشااىلعمد-ةم فردت لا دما+لاو اديك والانوك ١

 عسب أن ماهيفرهاظأوهو عصنأن ماهيفروظأ هنوكما عتك |م دقو هعداوت نم ةمههللا ىلع صا |||
 لدلاب اب ١

 م-داتل احالطصاو لواء ىء:ر دصهوهد ل د.ادارنأ لانه ادارم سبلو يما نم ضودلا هفاوه

 رح 1 لصف هط_.اوالا وف دو دقه تسءأودو هدأ كالوتماب ال د.كومااو ثعنا و ناي. ف اع رخأ |

 ناكءاو_ىأ اقلط :همصتوهءف رفعه .ةام عشب ىأ(جلاه.ذ رف «:هل دلل عمدا هلو ) قسنلافطعجإ رخأ] ظ
 بارءادهل ناك ن اىألا هبارعا عج قه« هلوقو العف نكن اهمْز واهم زكنا<4_ةةضوالءدوأ ف“ |

 ىطعأ اد هع نم ها عوطق لدي -:.-لافدف عامذ ذاق عادت. ملُث.-اذهواربد ةاوأ ال#رااافذا ' ْ

 ) اههلاىيا تن (

 مهاولو) عجأ عداوت طافلالا
 (ىهو) هءلعم هقتتال عجأ

 (عتكأ) عيجأعماوت ءأ
 اذاداملا دكت نمذو-أم
 نمذوأ»(عتداو) مهجا
 قئعلا لوطودو عتيل

 ةلموااداصلاب (مسدأو)
 ىدو عملا نم دوتأه

 دارؤا لصالاو مّملا قردلا
 نع لكو نيءلا نع سفنأا

 هعباوت نع عدجأو ع.جأ
 س(.ةلادارفأىف )ل وة:

 ديز مان ) عفرلا ىف نيعلا نع
 نءلك دارفاف(وهسفن
 تءأر) بصذلاىف عمجأ
 عجأدارفا ف (ومولكموقلا
 ضفؤمللاى هاون 10

 (نيعجأ موقلاب ثررع)
 سذأا عاما ىف لوشاو

 ه2.2 هسا دب رءاح نيعلاو

 تيأرمجأو لكع ةحاىفو
 قو ني-هجأمهاكموقلا

 تر رم هذ اونو محأ عاّبحا ْ

 نيعتك |نيبعجأ موقلاب

 ّط رمشت نذل نيعصد يعتنا

 نمهلاىلع سفنلا مدت

 ىلع عجأو عمجأ ىلع لكو
 هعراول

 (لدبلاباإ
 ىهنمل 5 عمات لدا

 همّود-و هدصؤدخو هيض وهعقر

 اذا) هلوقنءمولعماذدو
 لءفوأ مسا نم مسا لدبأ

 عج ف ه همت ل هذ نم

 بنو مقرن م (هبارعا
 ىأ(وهي) ءزر-و ضؤخو
 مسالا نم مس الا لدي

 ىلع) لءفنأنه لءذااو
 (ماسقأةعبرأ



 ناعم و
 ملوري_هضاا ىلا هفاضالاب
 ىقلاَق اكدركشسووس

 ديكوتلاظاغاأ نال تءنلا

 الف فراعم اهلك

 2010 اك تاركذلا
 ىأ(نوك,و) نوب رممنلا
 ظافلاب) ىونعملا كولا

 برعااد_ع( ةمولعم

 (و) اهريغ ىلا اممعلدعبال

 ىشث] همولعملا اطافلالاة

 ىاءافلان واكسسا سل ١

 |هم ريعملا( نيعل او) تاذلا
 ريمعتلا نمازاحمتاذلا نع

 دكؤب و لكلا نع ض بلاي
 ناذلان ءزادلا عفر امهب
 لل_>ادب زعاح تاقاذاف

 هناتك تدرأ وكت نا

 تلقاذاف هاعثوأ هلوسروأ

 ةترادتمع وأ هسفن ديزءادس

 1 و)ةقيقللات تش و وزاحما

 امبمدكحوب (ع.جأو

 اذاف لوهشل او ه_-طاحاال

 نال حا موقلا ءادت اق

 تريعْل ناو مهضعن ىئاملا

 اذاف ضعبلا نعلكلاب
 تدرأ

 .ه

 3/؟
 كولا

 انعم مهكر هسفنو ةأوق) لأ ءاكتاركشلا ف نوكر هنأ هلءاقمو جار ىلع فراعماءام“ألابصتخ و

 تراص هظافلأن أ لءقو ىف أس اهفهماوتو ع أ فردةااوأوركذامف هب ظوفلااىأ ( ريمضا!ىلاةفاضالاب

 فرءرامنا هثالريوذلا ىلا ةاحالف د اعلا ةةرعم ىو ةطاحالا ىنهم ىلع لءامتمالاكن الس انجالا مالعاك

 رهشوةلءاو مو.ك ةدود# ةركمذلا تناك ءاوسافاطم عئلانيي رصبلا بهذ « بحر هلكل وس دع تملا

 [ديك ونزاوحكالام نياراتساواةاطمزاوملانيفوك |!بهذ-هو نمزو نيحو تةوكه ودرب ءمأ لوو
 هدأ نامزوةعاسك اهريغال < 4: :سوامون هلةموهلك | ارهش تد”ومن هد ءاننالوص1ةدودحمّت ناك اذاة راك 1

 ىهو هلوق ) رماك ةمولءمظاغلاب صتةالف ىلغذالاامأ (ىونعملا دمكوتلاىأ هألوق )ريمغت ضءمب ى امماادع

 ادرفماهنث ناامد هم ةدئازءامب ءامهرح وهندعم_سفن دزه لوقتفاموتدد عمم اروح واونم ءدعد تءاحو

 هناألد اه ميؤزاح ىنثماعمتناو مهنمعأ مهسفن نود زلاءاح لو ةةريغالا» منهجا عجحا عمت ن اوريغالام متدرفأ

 'اناارع" 4م ثلا او امهندعاموسف: ناد زلاءاج لوقتفاوةعضأوهو سنملادارالا نأ ىلعدار ذالاه-وأ

 ىفةقلقح ىهىتلانيعلاوهو ضء.لا مءابىأ ف اضم فذ ىلع (ضعبلاب ريمعتلا نم هلوق) هدابزن ىشح

 منا ىهىنا!تاذلاو هو لكملا مس !نعىأاضدأ ف اضم ف ذ_>. ىلع لكلا نع هلوقوةصوصملاةحراملا

 ]ناسا ان ذم زامل ىأقأ :اكهنوقعفراىأ ( زامل عذرا هلوق) نيعلا تاج نم ىتلا ءاز الا عومجم
 ةثالث تالا ّم>!هلوهام ره_غىلادانسالا ىلةعلازادملا وأ هأ عضوام ريغ ىف ظفالالامعتسابىوتللازالا

 ازال نوكمؤ ةقال_هلال_ثم هباتك ىفاد» زتلمعتسا كأنو ىذه لازال نوكهفالثم هتك أ

 اذاناملقعنوكمف هنأت كى :اخلانا مقاولاو الم هباّتكء ى < ىفاسس هنوكمل دم ل ىحناند:سأك نأ لمحو

 ىألاقثالادحأو ناقلان وك دنا « (هقثوأ هليق) تالا سال لناس انو تفر رخو ا همشن هد كل

ئئالف هلوق ) ىلا ني ةدابز عم ىطعملا دع نم هأ ركدملا
 | ىلع ذُو (نوب رصبلا هءلعاك تاركستلا ع.ء

 أ رعاشلالوقو ناضمرالا لك ارهش ل وديلع هللا لص هقلا لور ماصاما معلا ىضرة شن اعلوق مويه ذم

سفن دب زءاح لوقتقامهدك وم قداط» ريد عمىأ (نيءلاو سنا
 | :يعور مهاب واهسفن ده تءاحوه

 ١ اهدارملا نأ ىلع لهفأ ىلع ماو ةنثتلاراركت ةهارك ف. هضودوامه اذعامهاسفن ْنأَدد , ْرلاءاد لوف

 (ها كك ولف ثذص دففىلاهن هلوق د ىلءام نع اهوسفن أنا ديزلاءاجلوقتفاو<رأو هو د>اولاقوذأم

 ش فاضم ل ذ- ىلعهنال قعد زداس كلوفف تالات>الا هذه ف ارال حراشلامالكولوقأ ىذا ىفاذك

 لور قال !ىلعز الاف مضر د.كوتلامفاهت : وق ىأةقرقملا تئءثو هتوقىأ (زاح ا عفنرا هوك ) لاسجالا
 ْ ا ةؤودتلاناضإلا بك و هتعهسسفن توك نأ ل ثحا هذمع هسؤز لد ءزءاس تلقاذا كن الهملكساأب عف ةثرب

 |١ ةيلكلاب زاحملا عفت رااذاهنالرثك أذ نب ديكوتلا نمد عملا لوالا دي 05 و حراشلامالكرهاظوهوةلكل اع ةئرب
 || ىفامأ نوعجأ هءجو رت ذملافىأ (ع .+اهدأق) ةدانزبىدملانم هأ و ريغىلاةاح اللول دكجتلاب
 ا العود ةدارا قنو مونعلا تانئالامهتنك قيئاريسفت فاطع(لوهثلاو هلو ) عج هءجوءاعمف- ثنو

 ١ لأن دص ةةتح ضع نعاهنا قيمز 4 ءةوماوضعد عوقو 20 ءاذ از-أ هلامالاام_ميدك ودالذ

 1 موةلاكف قيقا لاصفنالاامانر 2 آرمأ سس لد: هنو :رلا يسال ىأ كح ضعن نعاضعد لصق وأ

 ارح - الا ضءما| نع صاخت الا كال ةيدطاولا وهو اهضهدىا ماريفا مصب ة-ءو# صا همن عد رام عهنأف

 بس ضعن نود هنا أ ضعبااتناث كل انوكر نأ مدن اموهف ى ماكل لاصفنالاامأو د وراااس

 ١ اوذعد ل_صقني ل ناودو أو فضا || ىقودنعلاءأز ازجأ نان هكدبعلا تررتشا كلوقو ف ىفدصعلاك ملا كلذ

 مصب ةبورلا بسحب رخ" الا ضءءاانع

 زءاح تاقاذاف م-جأو لك هد, و لزو +الذ كح الو ةقرقحال ه:ع ل صفنيز بهل سيلا مام ًاورخآ 9

 د وداد .ءلا فصن ى رخدشد نأ زاودعا رثثلا تنص ةلاصتلا

 ١ اولتمو لكي دك وهنأ ل صامل اواههيددكوت :!ىلاه-اح القؤرخ " الاهضء:نوددب ز زل ءىب هنأ رع عنتمأ

 امهب

 ا لصتةيثاو ع. جلاواكحوأ هقدقد» ىز مش ل طرش» درغم اوهو ىثمريغامهبدك ف | توك, نأ نيطرشر هماع

 ص



 - ةكمتأاتاكأتاقاذاا؟ةدارالا بس 4

 تاخدو رام اطرش تدةفاذاث ال ذو ى» 1ث قلمتلا بيو ن أو بارعالا ثمحل نم اها قاعها ا

 ر ,رب لوقو فربذاوأد بلا هدعب عقبفةقيقح لم ىلع ش1

 لكشأ ةا-دءام ىت-ةلد دن هن اهءامد .« ىلدقل|تااز ازا

 هريسخو ادءلاَإ_حو ريش لك شأوهسمل!فاضماههققولادلا امدكب ةل>دوأ دتممءاموءأ د تدأ فرح ىف ١
 ةيوضاملاةل+لااه دعب عقتو ةرجهطلاىذلا ضءءالا لكشالاو دادغمبرهنةل-دور وهحلادنعةفناتسم|||
 ىأ (ةراج وكنت هلوق) عفان ةءارقىف عفرلاب لوس .رلالوةي ىتوحن ةمعراضملاةل+لاواولاقوا اونعىتدوحنأ

 عمجر ى-وذ ةرأن ىلا ىنهعنوك-:و كوساارد ملاك الب وأتولو ادرغماددمد ام ناك طو ريثلا تدقف اذا ١

 هلوقك الا ىنءتةرات وانما لم دس متارخ اواو :هعدراتو ىسومانملا ||
 لل ليلا دو 0 ةحاه-لوضفلانمءاطعلا سدأ ا

 لقها اهنمد-او ىأة دارا د ىأ (تءقاعتا< رو هأ]وق):داز عم زعم ىطءملاد.ع هأ عطقنمءانثتساو هفهيلع و

 (هتيصن ناو ه[وق) لوك أمىأ فوذ <ربالاوأ دم مسأ روك (ءادت افرح غل هلوق) ل اًةئالاعرو
 فرح هلوق ) اولا ةلتعمأ (فاطء فرت ه[وق ) س ٌر ىشهوةملكمل اه - هى أ اهتوضن ةض“أ ىفو سأرل اىأ ْ

 جمصأ ىلع جراح هنافىلارو رحم فالط لاس لك قءالوك امس أرلانوكم ةذلتاد ةياغااو ىلا ىنمعىأ (رجأ
 دراما نممداحتان مرمام فاني الف للا فىأ (!ميذاعم فالتخخا عم م هوه ) لمللا ىلا مام- هلااوءافوم أ
 اذدأ ىنعملاف كرش نكءاوالو ل ١ ريغ ناكناف ىنءلاىاماوزلا تفطع نام دع هلوت :اهمطوت (هيارعا ىف ه]وق) |

 نكي مدهون هءحراشلاع د (تناهلوق) كلذم دة: دقو طقؤ ظذالاف كرشةثالثااهذهن مادداوناكن او أ

 لى ها اوم هاوةب فراق هنم من نكللاضيأ عكوهوةروك للا فورم ا ىلعةدأ اعشننأتالةنك اسعاتلا أ

 اهدعاماذكوال#وأار دقتوأ اظفاىألاعفالاوءام“ الان مىأ ( عوفر ىلع هلوقزاهدحاب ىامامبهلوق) || ١

 هلوق هلوةد باو ىلا ىذه اراشأ لوقأ ىطءملاد_.ع ها هتك عم هأ ل الام لع فطعل |لمشنالهمالكوأ |
 نتملاةلٌئ ملة اعارم كلذ حراش ااردق (م لا ىلع الات عف ةلق) ها تا ارعاهل ناكناىأ هارعاف 1

 هسدعو هلوقوأ روع يشوع رمل لب للار كركر ان كة رشهرخار خلا ىلعر مضملاو هلو أ
 ةدالدلا ف كلام نبا لاق ىف ءءدض لصاف :ريغت لص لأع وقرا اريمضلاىل ءفطعلا من كاباواديز زسيرضولا

 لا لصفلاريهاابلصفافتفطع © ل_صتةم عفر ريع ىلعناو ْ
 ةصاللناف لا كلام نيام وفااخورووهجلا دنع عونمراملاو داعانود.روراريمغل| ىلع فطعلاو |

 المح دةامزالضةةريع نب ىلع ف ط ءىدأ ضفامندوعو |

 درغملا ف طعت ناك ةقباطملاة ود نم ىأ ريَِعْلا ىلعناب ا ساس ) لاامزالى دنع سلو |
 نوداطلاو نواصل ءاعكعب 4| ىلع ع نيللاو نادزهااو نادي زلاءاعك 1 ماو مدقت اك درغملاىلع|

 نادي ناو ل_- رلاءاعن 1 0 راد زلا ءاعكا ىلا لعدرفملا فطمت ناك ةفلاخماة-وبنصوأ ا
 0 .كوتاابابإل

 دك أنمدزه ولان ودكو نمأوب وهوا نآرقلا ىحن راولاةذلاودصذأت اذل ثالث هيغف (حلاوالا بارق. هأرق )|
 فرهملا ه-.ا| دذ_سملا سءقعت اح الط ص او دد دشالاود. وقت :أ!هعلودو هرههلا نملد.فةثلاثااىففاالانامأو |

 ءاىلءرد هلا قالطانمصوصم لا عداتا| سفندارملا ل باذهادارم ىنممل |اءذه سدلو صوص لا عيدانلاب |
 هافذلبلّوالاّ: داعاوهو ىلا ناججل نالتسالا قرفو فاك دع اا ىنءعحراش ا لاقاذلو لغافا 1

 رعاك ءالاف ثالث :ااماكلاىف نوكي ودو «نو يق سريللاب تنأو « لوقو هثدار ءوأديز دب زءاح
 ره ريس هدأ ارا اح | عقرهي لصد دانودو ىو“ عمو مم : ماو فرحلاوديز ماقماقو ف لءغااوأ

 ماو اوماض هدف د>اوئدىلع هوس والاد دهتءقاعتاعرو همام هحوأ هئألث تل نا ل هه فرخ فلا عاطم ىق-ىلاء هلوقو ف :راخنوكنت |

 نروح ىتذ هترزح ناو فطع فرح ها ىت هتيصن ناوءا دت :!فرح ىف سأرلاتعفرناناهسأر

 حمةرمشع لا فورملاه ل دورزحإ <

 كرش: اهيزاعم قالوا

 هءارعاىناهانقأمل اه دعبأم

 ىلءاهي) تن( تفطعناف)

 فوطعملا (تءذر عوقرم
 (تيصن بو صخم ىلءوأ)

 ص وذ ىلءوأ) ف وطعملا

 وأ) فو طءملا( تضخ

 (تءرج موز ىلع
 ف(لو-ة:) فو-طءملا
 ىف مسالا ىلع مسالا فطع

 ىف (دورعود زءاح) عن ؤرلا

 أرعوادب زتيأر)بمتلا

 كي ز بت ررم )ضفاف (و

 فطعءىفلو#' (وورعو
 عذ رلاىف لعفلاىلعلهفلا

 بءمزلاقودب زدعقب و موقي

 فو ديز دع, وموةد نأ

 (ديزدعقيو مة. ل) مزملا
 فاعلا نورحرت اس سقو

 هقالطا نم مهفواذه ىلع

 ىلعرهاظلا فطعزو< هنأ
 رعذلاىلعرهكااررهاالا
 هسكعورمذللا لعرهاظلاو
 ةكنلاىل دع ةركسألاو
 هفرعملأو ذرعا أ ىلءهؤرعملاو

 درغم اوهسكعوةركسنلا ىلع

 رك د ماو عوم لاو ىنثملاو
 ضم ىلءاهضمد ثنونااو

 افلا <واقاطت

 (ديكو لا بانإل

 ةزمس4ابوواولاب أر را اردد

 قءع(ديكو لا) فلالاب و

 عدان) فاك ارسكد 17 ىلا

 ف) فاكرلا فب (دكؤإ
 ءاح واع وقرم ناكنأ ( هع

 مهاكموتلاءاحو «سقن لد رز

 مهلكموةل ابو هسفنديزب تررموفاضوف#ناكنا( هضذخ) ىف (و) مهاكموقلا تن اروهسفناديز تءارواب وصنمناكنا(هبسن) ف (و)

 ماللاو فلالاب ىناثلاوةممعلاب لوألا نات 0 وقلاوادب زنافةلثمالا نممدقت اك َهف ةرعم ناكنأ ( في رعت )ف( و د]



 0 :و) قاسملا سقو

 ادي رضاوتك تار اا

 ءاحو ف ىف:ا(الو)ارع لب
 )ن ككاو) ورعال 5

 كار دت اال نونلا نوك_د

 نكملادبز برضتال وغ

 ضء.قىت>و) ارع
 هفطاعْنوك عد اوما

 هياغلا 2

 ءانونالا د سانلا تام

 نوكت عضاوم ا 001
 هل دءأم بدو ه مد 7 ١

 عضاوم ا ضعن فو لكشأ

 1 ٍ نأن يب لماك-لارب_ءالاف ريع مامألا ناىأ حرابشلا هل لثم دقو بلطلا دعب ريال نوكمت ذأ ميناعمىأ

 1 | نوكتفاهتفاماو 0 ءوضانمدأ بلاعلاد ::هحابالل نوكتوءادفه نم ذخأب وأ 0 هقلطد

 ا اماواذك ةروسامات ارقر ف ك كال نوكتو لالض ىلءاماو ىده ىلءاما ترانا وف ريخنا دب كدكشتال

 ْ ا لالا ناطر شاوب فطعللو (ل لو هإوق وق )اب هب رق تم لقت دقووأ ىناعم ن مىأ(ىفا» ءلاسقو هلوق )اذك ةروس

 | ١ تارمضالا نوكست دنمو كلام ئالفالث ةفط امال ادترافوح ىسوف لولا ىفتعءقو نافاوهؤوطء«مدار 1

 وذ ىلاةتنالا بارض اللو أ دامع مه لب ىأ نو هركمدابع لب هناك -«ادلو نأ رلا دا اولاتو ون ىلا طبالا
 تبرضالاق.الذ ماوفتساال ىننوأ ىموأرمأوأ باجي نأ ىفاثلا طرشااوزملار "ذو أو نم ءملثأ دق

 قره لعتلدا اره لد ادب ز برضا اور مالاوأو رع لدي زماقو 4 باحالاب تقم سرا ارعلبادب ز

 ايل كلا ىأهلةنىعو مدعو لكلا توب لا :ثرد هنع توكسملا عج ف هلو لوالا نع كلا

 وضم ىهلاو اورعلددب زماتاموف ىنلابتةمسناولواال صرت أ الو ىفاث || ىلع م لاق ملكستملاَن 7

 ةعراطورشاوبفطدالو(الو وق )ىفاثال همكح دضب دو همكح ىلعاءقاب لّوالا ناكار 37 اديز برضتال

 ٠ ا ١ 00 م احونانانّرارمأو أباحاب مست نأواهذوطءمدار وأ

 0 ٍ أوورعالو ديز ىفءاقل لو الؤرخ[ف طاع عم عمال ناو ىع نب اال خأ نب ايوه نادعس نيالافال

 نأو ىحاحزلا لانة أرماال ل جر ىفءاحزو<و ديزال لرىنءاحزو الفرخ" الا ىلعاعب .ةطاعتمد-!قدصنال

 ْ راشأو ثرعلا نعكلذدو روددرب وورعالدب 1ع ما ل لف لوط بلع قواسل ا نوكمللا

 (نوذلانوكس ن 3 او هلوق )اهانقاا هتايثاواهدع عك ملا ىننىأ( ىننلل هلوق )لاثملانهدر ىلاح راشاا
 ظ هد تدثتو هلاهلبقام كر رقتانه ىنااو مسأو لم ل يما ازاركدا

 ١ ديز ماقامو واول نر الن او ىسمنوأ ىتذد ق٠ 2 فحل :ناواهفوطءمدارقا طو رش ةثالثبا عب فطعي واه دعب اسأ

 || قرح تناكواولاب تنرتقاو أتاها تقءسو أهل ىلع تلد نافا ارعنكملادب زترمضت الو ورع نما
 راظدنت برحلا ىف هعئاف ونكمل م هرداوىمالءانرونبانا هل اوك لوالاف كا ردتساوءادتنا

 |. لق هكا لور ناكركلو ىأهتالوسر نكلو اع هلوةكاشأ املاومقب لورعنكءاديز ماقو ف ىفا ءلاو

 رارلاكو 2 (ىت-و ه|وق) لس 1 وتا<الايز اذا: النبدرغملاواولا ىفطاءةمنالواولاءاثوطعم بوصن 1|

 نماشعبامفواع»ا نوكينأ:هرأأ يفاعما طو رمثو ىرشزلاكك الذ معز نال افالخ سدترتل ادمغنال

 9 . راجلا ىتبجعأو ف ىاثلاواوسأر ى> ةكمسلا تلك وف لوالق ليو الاف هلاتاكمضعب كوأ هيلع فوطمملا
 هلوق طرشا | اذه ىلع درب الو اه دلو ىتدزوحالوا هدب ليد ىودص

 اهاقلأ هلءن ىت>دازلاو 4 هلدر فذ ىك ةفروصلا قل

 قاأل و ىلء هنالا ممم ءزملاك الودازلاو هغ. .هلاوهو هل امم از سي هنأ عم هذ تحك فطع ثيح

 ءامبنالا ى- سانا !تاموت هم د- ءوأ فرشلا ىف ةءاغنو ناو لقبا مزح لهنلا نأ كالو هل ةثدام

 ارغاصالا انين ىداننوناهت « وعن أف داكلاىدوك انرهق هلي ار ةىفاعّمحا دقوه اثملا د جالا مد و

 الادرفم نوك, ناوان أى تت سانلا ماقزو الف ترح نااهرو رحىف طرشوداك ارو<هالارداط نوكم ناو

 ناكنافادرغمناكاذاالا ضع.لاكوأ اهلءقاماض هب عب أه اعد امنوكي نات الهنال لوالا نم اخ! د دو هةلج

 فاطءلا نأ ىلا ف :صملاهب هراشأ (عضاوملا ضءد فهلوق) فأي اكلك أ لعام ىتح وف ةيْئاَذَ |تناكذلج
 عضاوملا ضد ىقفطعيانافطعلا فرحأ نماهريغنأ ع مديل اذهب ىت- هصمصخت ه-ووهاذهو لماقاوب

 1 /وق) قحصوص+الف ورهلا عسب دق كلذ دوع لت كنا ىلع فامعا ارهغناعم هل ا-ممد-او لكنال

 ْ يار نام نسل ايان عار د ىنلا هاغال موزأ وهف أشق .ثئدلاءاضةناود( جب رددال

 ' 1 نهدلاىف :رخ أتءمدآت وذ مدآىت-ىلبأ لك تامتاق ذانجراخال ىنهذا يف عردتل او لو لكلا ىلع

 ٠ ٍ ىفةباغهنازامتعاب نهذلا ىف رخأتمءامنالا توقءاسنالا ىدساغلا تامتلقاذا اودو> ولا قمد_ةئم
 ْ ١ ىلعتالةلج ىلع ل دتاهنأ ىءع (ةيئادتانوكست ه]وق) سانأأت ومءانث اى دو- ولا ىف عقو ناو تفرمملا
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 ءافلاىنعع واهحو زاهنمقاخو لمادا هج زاهمم لح متدحاو سفن نمو.ةاخوضوالا مجند ا
 برطضاْمِدبانالا ف ىرح #" جالا تحت ىنيدرل از هك هلوقكأ]||

 عم حامرلا موقت تناك ةأرماريغصت لا هنيدز ىلا همس ىنيدرلا عرلاز 5 ازهلا تقع بار طضالان اف ا

 دقاوىلاعت هآوقب بوترغلل خنوك ض رغعاو لفعلا ى هو بصقل أهي و نأ عجبي.انالاوروعسهمساراهجو ز راآ

 انقلدغ ل ,ةىلاعت هللا نم ع قودوصلاب رمالا ناف مد“ الاود صا ةكتاإلا لق ممم انرّوصم مي انةلخ ْ

 لزالا ف مهربوصتو مدآ نى رار دقىلاءت هللا ن اثر قتلا بيترتلاتابسسجأو سترتلان اذار وصتوأ|

 رييذالاماتناكبلطلافوأب تفطعاذاىأ (بلطا ادع هلوق ) اههنءرخ أتم مد" ال ةك-؛الملادو كه“ رمالاو ا

 زاحناهحانلالاماو نيتخالا نيد ع.جلازو<الذاا مخ أوأ ادنهج وزو نيفطاعتملا نيب عملا عزئمانا ظ ١

 ةدايالا مدام اهدار 1 اوداه زئاوأداعلا س !احو نب ريب نياو أن سملا ىلءأرقاو ف نب_ذطاعتملا نيد عمجلا ا

 عوقوة*©ةدابالا تامالعن مو ىنوهلا ن ء ىهك اغلاهلقنأك دب وخالاباه_صن نالافالخ ةيعرشلاو هب وغالأ |||
 امهتساا<تزاحوأ, تفطعاذافىندم فالتخا كاد هنامه_ضعن لاقوىنعمفالتخاالب وأ ع ةءءوابلا 1ْ

 رمالا ل_هثدام حراشلا مالك ىف بلطلاب دار !اراعمامبن_ فاض نيمتو الاب تفاع اا راسه لس: لا |
 وحن ماهفتسالا ف :ة-:.رقلاب سف ةحابالاو ريمضلا لعب وضدرعلاو ىنملاك اهريغو لدغلا ةعمصل ى. مااو

 مهنم عطقالو ىف ك عم هلا كرما ى-غماادعنامنامهضعن لوقو كلذ نم ئذاهبف رهظد الو رعوأ ديز كدنعأ ]|[

 ىلع مايسة ىلا مان : (ماهماللوأ هلوق) ةغالا لصأىلءئراط لامه: ءاودواروفكوأ انآ |

 كشااوأ هلوقو كمكشتلا هسعربمب وهدارم عماسا | ىلع ماك اكستملا ءافضا ىألامحلاب ماك-:االععمبطاخما ّْ

 ىذلاىربملامزاك-لا ىأ ركنا د هلوقو ماوجالا فالف ماك تلا ن دار 1١ ءاف-خهف كتاف ماك-ةملاددربود

 دهاشلا ىيمامدلا لاق (نيمملالض وأ ىده ىلءا ك اياوأاناو وخ هلوق) تيدكتلاو قدذصتلا نلتعأ]
 هنوكو أىده ىلعهنوكنيرمالا دحأهلتاثل ك-فموانمنءقب فلا دحأ ناو ىنءااوهمئاشلاو للوالاوأ ىف ظ

 نم نأو ىده ىلءوهف» دبعو هئئادحو نمنابملءلاع ملا >الاوروص فمالكلاجرخ أنيس لالضف

 ماقامهمألعت مادا اورع وأدب زماقكلوقوذ كش الاثثمو هانيمهل الض ىف وهذ» ريغوأ داجن مو ريغ مع

 ماهفتسالاة زمهمواهب بلطي ىتل !ماهفتسالاة نه ةلداعملا ىهو(نييعتلا بلطا مأو هلوه) حراشلا» زك دامو

 هلوق) ٠ رك ذامرخ 1 كاورعمأديز كدنعأ اركما كوقود طة ني درفه ندد كالا .- عقرو نيعَدلااهأَق .ةأأ|

 مايباحالوو علاق وأ دب هز لاةءف نيرعتلاب باودملا وكي ادقدل رولا دحالا كل ذ نيمعت ىأ (هندم دمعت |[!

 ام اهوضوهب وسدلاو زمه دهر ةعقاولا ةيناثلاوةلصتملامأ ىعمةدحأ حراشلا» رك دامو هيفددئافالذاالبالو |

 مالكم نالاباوجاهدعدام قدك الو ردصم لد وأت ىفةل ىلعةلخادلا ىهو ىرعش تءاوىلابأ اموىردأ

 ىأم ه رذنت لمأ مد ةرذنأ مولع ءاوسىلاعت هأوقك نبتياهؤ نيتلج نيه ده عوقو ريثكملا وريخأهعم أ ظ

 00 كانه نكي لناو ردصم لد وأ قمهردتت 1 !مهترذأا ةلمك مهياعءاوسهمدعوراذنالا ْ ظ

 تده+وهريغودرفملاه, رامحالا ف ىوحسن راصمودو مدة مرعش ءاوسورخؤمادتبمهنا ىلعردصملا كلذ 1

 م.قلا ىف بارعالا دنعأ ميفلوقثو سكملاب واه دءداعاهلبقاع ىنغتسالا ناله هدم نيمقل انيذهفوأ |

 هىطقنملا ىهمتوتل صفتلاءأاماو فاطعوةيوست فرح مأىاثلامسقلافو فطعو نيمعت فرح م ألوالا|| 1

 ةفطاعنوك-:الاهنا ل مق ل: ىلءاقدرفإلاهةطعو للاب صدت هلةتسمامنم لك نيتاج نيد ةعقاولا ىهو |||
 كلرشت ار :نمهلا ن مئش قيسنالتا امتمالعو لم ردد :واهاح راشا ارشد ,لاذإوةلجالوادرغمالالصأ | :

 كلام نب لاقت اردالاىنعماوقرافيالو ليك طقف طظفللا فد ةنمح| ١ أ

 هءزخم ىأ ظذأ نعدزمهوأ 01 هن وستلاز «هرد ةا|فطغااهبمأو |

 تلهب تدم .ةامّكتنا 5 تقو لد ىنععو عاطقنابو لاق مم أ

 سعال ةفاضالا(اهانممىفدإ اوق) خلا ىوتست لهل. ىأر ونااو تانظلاىوتست ل مأ ىلاعت هوفافاكم |

 ادنهحْوْرب وه باطا أدب

 وأدادعلا سلاحوا تأ وأ
 كدالوأ ماهم)الوأدادزلا
 3 اياوأاناو وحن ربنا دعب

 لالضفوأ ىد_ه ىلعل

 ضددوأ امونان: لوو نيمم
 نيسعتلا بلطل(م او)مو

 اذا ارعمأدب ز كدنعأوخ

 انفدعأ نانانااعدتك

 َكنكلو تطاخملا د_ذع

 هزمتماطو وهئيع يت 0

 هر وسكملا(اماو) هنيدطت
 اهلثع هقوم_ ملا ديا

 اودشؤو فاهازعم فوأ ل ثم

 ءادؤامأو دعانماماف قانولا

 10101 نالا كالللاال



 وهو ىسنلافطءهدارمو

 هصوص# فوري فاعلا

 (ةرشع فاظدلا فورحو)
 امانأب لوقا 0 لا

 ةفطاع ءزمهلاة روكا

 (ىهو) هفالخ قفل و
 ةرشءلا ف طم |فو رح ىأ
 ىلء عملا قاطاإ (واولا)

 وه بدتربر بغ نم علا

 هدءوأ هلق ورعود.زءاح

 بتترتال(ءافلاو) هعموأ

 اب زءاحو ف بءقعتلاو
 ورعءى ناك اذاو ر مع

 (مو) دب ز ءىجم بقع

 مدي ز ءاح و م ىخارئلاو
 ورع ءىحناك اذاورم

 (وأو)ةلهج د ز «ىحيدعم
 ةحارالاوأ ريل

 1م

 .(قسنلافطءهدارمو ه]وق) ناو« ةوهو ىف ساماحالطصأو هنع فارصن الا دع ملا ىلا عوحرل الود
 | وأرعصةسوأ هنا ذأ نهرعوذ هفرعمناكن ا هعومتل خذوا ا عدانتلاوهو نامل !فطعرك نب ملهنال

 ' قفاوملا قت-ثملان لو ئااريغدمالا نيكسم ماعط هيد ىلاهت هلوق نم ماءطو ف ةركسن ناك نا هل ص صم
 | .ثعنلاريغعداوتلاة بق ص مخلاوأ مضوملاا اون جرت تعنلاك ةقبا لا ةريشعلا نمةعن رأى هءومتل

 لئاسمىفالاس كلاب والدب هلهج حمص ناد فطء هلع «امنأةدعاقلاو تءنلا لوما ريغ دما ا اءاوعو
 فو.سوملاةذاْضانممواظنملاىأ قوسأللا ىنمعقسلاىلامطعهفاضأو اهعسارفىدارملا همال_ءلااومظن

 فورم لاد-أهءوبتمنيبوهنوب طسوتملاعدانااوهو قلاب ىمملافطعلا ىأ مسالا ىلا ىم«ملاوأ ةة_سال
 رئانجرخأ جلا هعومت منيب و هند ط_وتملاهلوقو ع.داوتلارثاس ل هُشي سذح عداتلاف ةبت ”الاةرشعلا
 هن 0 ريسسفُتلاى أهع ومس نيد وهب طس وةناودسأىأ ارفنضوب تر 7 وخفف ناءءلا|فطع قدح م. اوتلا

 ىفر (ةرشع هلوق) لا نورح دسابىأ ف اضمن ذح ىلع ( ف ورح ه]رق) هيث" الا فورا نمتسل

 ٠ ةيفلالا ىف لاق نكلوالو لب ةثالثوهو طقذ ظفللا فكي رشتلا ىذتقي ام نامسق
 ظ الط ناو رمادسس ماكنك] © الو لد بس ا ظل تعبنأو

 ظ ماو وأو ىت-و موءافلاو واولاة قالا ةعبسلاوهو ك.هلاو بارعالا ىف ىأ ىنعمواظفا كر شنل | ىضتقيامو
 ||| ةيريسفتلاىأو سيلوا اا منا لءقاس1درةرششعلا لعهراصتقا فو ىنأ, اكو أل ئءاهنالاهب لوقلا ىلعامأو
 | هلوقو نة لوقلاىأ (ق.ةتااو هوه ) نب رثك الا لوقوهووأ ىنمعامنوكىلاارظنىأ (ةفطاعه]وق)
 || اقادل.ةواءلاغ ةمزالل اا هلق ىتااواولاوهاغافطاعلا نالةفط اع ّتسءاف لوقلا كإذل فلا ىأ هفالخ
 ||| واولاد_هرالعوقوب هببشاولثع ةقومسم واولا دع»اهعوقونالو هلم ىلع ل دءال فطاعااو !مياعل و دال

 ا .اهنوكنممزلب الو كال ذك امان ك:لف عاجالابةفطاع :ريغه ا-هالوا مو رعال ودد زال لدم ىفاوا ع هقورسم

 ||| ةمناثلانود عراضإل ةء_صانىلوالاو ةبرد_صملاام ىنعمةب ردص1 نأ ىنممناف ةفطاعنوكمت نأوأ ىدع
 ا هلداقموواولا فطاعلاو ليصفتلادرحلامتثأاماوادنهاماج وزبو ف ىفامانأ ججارلا نأ ل_صاحلاو هين

 || نب رمأ عاقجال ةعوضوما هنأ دارهلاو عملا قلطا ةعوضومىأ (م.+لا قلطا ه]وق )ةدئازواولاوةفطاعاونأ

 [١ هلوق) جدع ابهذملا ىلءالوأ سيترتوةلم-ههنوكت نأ نم مع أل. دسةتريغ نمد او ك> ىفرومأو أ
 وهو دو>ولا ىف اهليقام .هداعقارعافلادءدام نوك اذه هيدارملاو هتدترم ىفئثلكعضووه (برترعا ءافلاو

 || ءافلادس روكذملان وكي نأوهوىركذلا ب ترتااوهو ركذلا فوأور معفدم زماق ىفاكىونعملابيترتلا
 || هرحوت ىدانو وحن ل < ىلع لصغمفطعءىفاذهنوكرامرثك أو اهل.قامىلعرك دلا ىف اسيترمام لاك
 ةل-ومال,هباعف وطء ماس ةعفوطعملا عوقو وه(تدقعتلا دهلوق) 3 الاىل_هأ ن مىنان ابر لاف
 || ورعناك اذاامهيف بيقعتلا فرعي لوامهئي حفر عنملاباطتورمءفدب زءاجون ه.سح ئثلك قهنكل

 ||١١ امس نكيملاذاةني دملاف ةكمتلخ دوو اربف همر دوعباسمرثك أ دمامهتدب نكم لود زع بق عءاح
 ىلاسءت هلوقدربالو للا: دمالاةدالولاو جاو زلا ندد نك ملاذاهلدلودب زجوزنو و قيرطلاةفاسمألا
 ١ تيانءافلاناوأ هما :ةاذندم تضق ياللا اعط هءافلا فذ هيف نال خضم ةقاعل|انقلت

 ||| ىلعهفطع (بيقعتلاو هلوو) تأ, ام ىلع 8 برطضا مب ءءانالا ف ىوح ه هلوق ف هسكعءاحاكم منع
 هيلع لهم هنال بىترخال بيقعتل مازلت سا عمام_مندد عملا دئافام لاقبالو ماع ىلع صاخ فطعبمترتا |
 || ناارغعالا نأ نماولاق ل هيلع ضرغءدالف هل ىف عقولوالان الك لذو بيقعتا اب بدترعل | نع ىنخةسدق
 ْ اههفب ممن مازارغحا (ةثلثملا مضن هلوق) سكعلاب ضارتءالاهحوتيامغا رهجوفريغ مدل لع درخ أممي
 ْ ةلوما ىدعىخارتلاو رمام ىلع لعفلا عوقو بدت رب ىأ( بدتركال هلق ) هفط اعتسدل و لانه ىنعع فرطظاجاف

 ]| ىناربالهنالهمسسال م ءىحتالاذإو رماماذخأ امتد هتمدالام ىلع ادئاز نيثعفلا ندد ىذللا نمزلا نوكودو
 ْ ماق هتف الولامٌعه-ت:لمأ ل وقتالو ماقفهنؤأو لاف هتلها لوقتفءافلا فال#ماتلاب سلا نع سسسملا ف

 دن
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 عوشال لحرك ظفالا نال هلول دمرامتعاب هعو.ثدارملاوةر كت نوكيالفنيعل'جرخ (مئاث هلوق )فرحلاو |

 فاضالااد_هرب دقت نمددالؤ ساند الارثاسل تءاثو وذ ىنهذلا لو هلا امأو هل ىفرديك ع ازن ىلعهدارفأ |

 باوجى ةقرقحلابن ي_ةلّدحم نب ريثكى علوا اذلا ىنعأ نازيملا ل_هألطصمرهام سنملاب دارا سلو |
 سنملا هيدارا ا لب تاركسز اهنا عمةيةطنماس انحأ تسدلاهمافى رهموىف رغم و ىضزوف جرا الاووهام |

 هءداراف فذصلاو عوذلاو نازيملا لهأد_ذعهراءملطصملا سذيلا لوشيف ددعتم ىلع قد_داموهو ىوذالا|

 راجلاوناسنالا نمهدارفأ ىلع مقاولا ناودح موهف؟ ةمهاملاب همف تاكرتشملاتفلمتاءاوسكرخشملا موهغملا د
 وأرك ذاكهدارفالا-: اذن اكءاوسوو رع ودب زىلع عقاولان اسنالاموهفك ةليهاملاو تقفتاوأس رءلاوأ

 درفلااذهالا جراما فهنم سل هنافلبللادو+ وهروهط مسني ىذلا ىراهنلا بكوكملاودو سس“ موهنك ْ

 عمي وعسال | ىلع ىيلا نم هدأ بحاصك|ةةثموأركذاكناك | دماج ل٠ ىءهوأركذاكن اك انمعمولع ملا[

 ىلع قدصام سذ+لا.دار!نأن مرمام ىلا كلذب راشأ (هريغاوهل لماشلاهلوق) حرشا اذه ىلع هنمهدان ْزأ
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 ةلذادهيقءاملاو هن و كن ماقد رعتلانافه.ذدىفعئاش هلوقا راس ( رخ نودد-اوهب صنذال هلوق) ددعتمأ

 دارؤ | ن مدح او ىلع قاطد كوه لد رخآن ودد>| او ىلعاروصقم سدا ر روك دما مسالانأدارملاذا روصقم لا ىلع ا

 سنذجدارفاىفىأ (لاحرلا سن ف عئاش هناف ه]وق) دارفالا قاب نمد_او لك عاضدأ قاطب سنملا |
 ورع لرد زلوةن ولا لك ىلءادهخت الو لم ىذلا ىأ ( خلا لكىلءقداصلا هلوق) مدت اك لاح رلا |
 ىأ (لدبلا ل. .سىلء هلوق ) درف لك نع ةقيةح دب رامخالاىأ جلا قدصا ايدارملاناذكهو لج رك, لد
 دارفالا مهءتاودارف أ ظ فاوهو فاضمرب دةنىلاهحاشحالءافخ ىأ(ضوغ هل[ و) هعمالزخ" الادرغلا نع
 انه اا ءاوهبرقمىأ (هسرقتده]وق) كلذ مدة: [كىوغللا سذملاةدارالودردةااوةدو>وملا لوشت ىتح ا

 نوي الف ىددذ هأ هب ظوفلااود م.الاو مساامو هلا فاذمآ ام ض»د ىهو ربخ لكن ال برقع هلو وأتى 0
 سل وصال ىاالاءفالا نمال_هفدئنحنوكيبهرهدل ازال هدب ردصم ىلءامقأب سيرقتلا ن عارجش ؤ

 ْئث لكىلءماللاوفاالالؤخ هزو<لةءلانالالةءالذخا ىأ (ملص هوو ) ريخلاوادةءملا قداطتي لفاظفا |
 عض زوم ريشا | ىبعم نع تد :رمئاذا طو رش اءاوسأ بدأ ص ىنهع وذ ل وهدف هفدارع وأ هسفنب طصدارملاو |

 اويءضوم عضوو ماهفتسالا ىنعم نع تدر اذا ماهفسالا« اه« أوهريغ ىفهريغو لقاعل | ىف لةاعاهعضوم أ

 لاقىثيف ها ئثاههضوم عضو وسعتلا ىنعمن ءتدرةاذاةربهتلاامودريغى هّراغو لقاملا ىف لقاع
 ىلا ضوغنم الاقَدنا نوك. هنا هفدارع وأ هسفنب لص ام ل! ثررع ملص هلوق ىف معتل ا ىلعاضرتمم لف

 لد ملام ىأ ها اهضءباىدتبملال وجر ضنالو لعفا بلون دلادارب نأ هج ولاف لاقامم رقد ن وك الف ثم ١
 الحرتد رضذوض ةركدلا ريهك لعد رب هؤدارعانلوقو خلا ماهفد.ءالاءاو«أو وذكل هفلابهيلع لوثدال |
 فوعء*الا لع ىث#ل هداف هذ :ةرعمهنأ عصا |نأ عمهءاع لأ لوخدل ل> روهو هقدارع صن لاف هنمرك وأ

 سامعلاك ةفرعملا ىلع لدتا منان دئازلادرتالفهذرعإلاىأ (ماالاوفلالالوتده]وو) ىرشوندلا نع
 لل دوف ه]وق) ارثومكالام نيالاقاذإو سفنل|تءطولوالاةلوالا اول داو 5 ركسنلا ىلعو ل ضفلاو |

 دارملانأىلاحرامااراشأف ةفرعم هناعم سرفلاو لج رلاب ةركسذلل لثم هنافنتملا مالك راشلا حلصأ (سرفو |
 ليةؤىنهاا|ىنامأو ظفالا ف سدا مساو ةركسنلا نيد ق دق ال هينا ملعاو سرفغلا نمسرفو ل رلانملدر
 نمةه املا ىلع هتلالد ظفالا قريتع ا نافرامتعالا دس قرذ امنت قيقا اودو ل_قواضنأ قرفالا
 نيمقطنملا فدع ىلكلاب و نيل اوصالارثك ادنعقاطظملا وءايدالادئعسنحلا مسي هنع :ريهم أ وهق ىف تح

 ا

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

" 

 فطلب اب كلذ بااغمدقت دقوةركتلاوهف نيمملاريغىأ مهمملادرفلا ىلع هتلالدربتعان ا
 : عويس سعي يي ني ل ا
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 (ه_سنح)دارفأ (ىعئاش
 صتال)هريغلو هل لهاشلا
 ه«سنجدارفأ نم (دحاو هل

 ل- رون (رخآنود)
 لاح رلا سن>ىف من أس هنأق

 ناو. لك ىلع قداسصلا

 مدآى ب نم غلاب قطانركذ
 دداوت ل-ر اذا صتخال
 رخآن ود لاحرأ ادارذأ نم

 درف لك ىلع قداصود لد
 ليس ىلع ست>دارقأن م

 هفدحلا اذ_هو لدا
 ىأ (ه-هرقتو) نضومت

 ىلع ةركشلاد» بد رقت
 لكىأ(املك ) ىدتدملا

 ماللتسفب (خدص) مها
 فاالا لوسخد) اهوهكو

 جيدصقىف (هبلع ماللاو
 ) وذ: رك وهقمااكلا

 حصا! امهناف سرفو لدر
 اهماعماالاوفاالالوخد

 (سرفلاولجرلا)لوقتف ||
 (فاطعلا بابإ



 فد رعتال/ ماالاو فلالا

 ةلحرلاو (لح رااوخن)
 هم المغلاو (مال-غلاو)

 فيضأام) سماخللا(و)
 هله نءد->-اوىلا

 لوة:ةروك ذملا(ةعرالا

 رهمذاا ىلا فاصااى

 قواهمالغو ىالغ
 دب زمالغإلملاىلا فاضأا
 فاّصملا قوةكممال-غو
 اذهمالغ مهمملا مسالالا
 فاضألا فوهده مالغو

 فلالاهمف ىذلا مسالا ىلإ

 مالغو لجرلامالغ ماللاو
 د او ىلا ف ضأامودأرملا
 قوهذ ةمم رآلاذ_ه نم
 الاهل ف.ضأام هح رد

 ىف هنافرهذملا ىلا فاضملا
 تديقاغاو لهلاةسرد
 نالةقلطملاةمْثملابةقرعملا
 اهركحذ ىلا فراعألا
 تعنتاس موك ىلا ةيسنلاب

 لّوالا ماسقأاب تعنيو
 فتمالو تعئبال رهذم ا

 الو تعني لعل اىلامااهب

 عدارلاو ثلاثل|هبتعئي
 هراشالا مسا سهاخلاو
 ماللاو فلالاب فرهملاو

 تعنت ةفاضالاب فرعملاو

 (ةركستلاو) اهب تعني و

 دحلاب لد دسعلاب رص ال

 مسالك) اه دحو
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 || اغاو كلذ امهم فالخال هيوييسو ليلخلاهبلا بهذاكاموعوجم ىأ (ماللا اوفاالا هلوق ) ىفوعمالاهداغأ
 : أ ليلا لاق مطق هز مه ىهفهماصأ مأ لصوةز مه ىهف عضولا ىفاوبدنعم ىهةدئازأ ةزمهلا ف امهتدب ف الملا

 ١ ناعم تدقفاغاو لّوالاب هب وميس لاو لام*ةسالاةرثكلا جردلا فها ثاصواًءاو جارلاوهو ىئاثل أ
 | في رءلا ىفامل ل دالءزمهلاو طقق مالا فرعملا لءقو ىلا مءتسالاةرثكءارسكمل |ىلسولا هزه ىف لصالا
 | | ةزمهو في رعثل ازمه نين قرفال تدب زاغاو فد .رعتلا فاه ل_تدال ماللاو طَقف محلا فرعملا لءقو
 | | ماسقأة ثالثا مرنم لكو ة سن جو ذي دهع ماسقأ ه تس ىهو فررعتال ةعوضوملا ىأ(فررعتلل هوه ) ماهغتسالا
 | |الوسر نو ءرذىلا كسرأو_فاص رصاهب وكءرك ذمد تي نأ اهطداضو ىرك دلاد_يءللاما ىلوالا نال
 ١ | اينكم ظفالا فهرك ذمدةةركدلا نافىئنالاكرك لا ساو ىلاعت هلوقوحن ةرانكوأ لو «رلانوعرف ىدعف
 | | ىنهذلاد_نءالوأروك ذلاب مهد _:ءاصاخن اك كلذ نافار رم ىن-طن ىفام كل ترذن ىنااملوق ىفاعه ع
 |نوك,نأاهطاضو ىر وضحلاد_وعالوأر اغلا فام_هذاوف هرك ذىئءسري .غنماهب وص“ لع اهطئاضو
 َ ايدك تاك أمودلاو ف ااعوأ لح رلامشنال ساحماراناسنا مْ دق رخ ” ال كلوةك اس ارضاح أب وتم
 [وطداضو#لااونمآن يذلا الاوهوءانئتسالا لمأ دب رس ىقاناسالاناوذ دارالا قارْغُم_ءالاماهسناثلاو

 ١ | ازا اولهم لك لول ةكاهطداضوا-!ءلحرلات نأ و ف تافصل| قارغتسالوأ ةَقءقحا هلت لك لول ةحك
 |( هلوقتحراشلازرتداو فيراعتلا ىف ةعقاول اذكو دعسل لا ةأر ا ن مريخ ل>رلاو ف ىه ثمح نم قة ءللوأ
 ١" برا مف أش هذ 7 ثا راكسذت ىلع قد مالا ىلع تا داذا والا نافم دازلاو د اوصوأ الأن عفش رعتلل

 | اكالصأ ايش هءفرثؤتالفةرك مسا نوكت ران ةمن اثلاوهياعاهوخد لءقناك اك ةركذ براضلا كلوقف

 1 نوك نأرب_غنمتف ارعم مسا نوك-:ةراتو نيم رم ىأ الٌوافالَّوأ ى_هعلوالاف لوالااولثدا مهلوقىف
 نمو سو هيلع هللا ىلص هلل | لوس رهن دم ىلع لعامل هو :رعم ىهو هدئازهمفاهئاف هد دملا فاك اهيهفب وعد

 ىلع نان عم عم الذا | مباع لخ دنالذهؤ :رهماامأو مالعالا ىلع لخ دنو دة ارلاءلالاو ل الانأ تفرعانه
 | ناضمانوكي الثأ طورمثةثالثب ةفرعمنوكءاغانكل (حلاد-اوىلا فضا اموهلوق) دحاو فرعم
 ١ ه-:ذاضانوكت ناوددحو دز ءاك ةالكسن عقوماعقاو نوكال نأو هو دنو ريغو لث؟ماهب الا قالغوتم

 فراء موضع عج(لا هملا فمضأام هحردفوهف هلق )ادغوأ ن "الادبز براضءاجو ف هيظفلالةي ونعم
 ' || اذو لءلاوهوه دعب ام ىل اةراشا حلاصو ريم ةراشااناف * لراىتاىتفلااماذاصانأ « لوقفة ترم
 ||| د.هدامىلا ةراشاىتفلاو لودوماوهودراشالا مسادءدامىلاةراشااموةراشالا ساودو لعل اد بام ىلاةراشا
 ا اذ_هووريعهنلب وذل اللا ىسإ دعب هلك اذهو فاضااوهواه .رخ 1 ىلاو راشاى ١ ولأي ىل اود و لوصوملا

 ظ ىلا لءةوثال ام نيارا.د#اودو هد>او هءترم ىف لوصوم لاول أيىل_ىلانالْمقو روهش | ىلعراح مظنلا|

 ْ ه-عمامو ملعلا اذ وءاوسدح ىلعري ذأ ادارف انا مظنا|اذدرهاظو نادك نيالوهو لوصوملا نمفرعأ

 "|| ري غفالذ هتيارادب زو ماهبالان عملا لاب راغلا م بطاخلا ٌماهفرعأ ماك-:اريهذ ناكل ذك سدلو
 || ملاسااريغواقلطم بئاغلاريمذ نمفرعأ !ناد دنءف كلام نب ادنعملاسلاك لءلانو دهناف كلل ذ نمملاسلا

 ١ ينءهام دل اراغن وعممهلاىفاكىفاثلاو لوالاىلاهدوء لات ال ماهباهمش ىف رطت هنافهئه رك امو هر عودبز ىنءاحو

 "|| رئاوذلارثاك هفرغم هنار وهجلا بهذ :ركتلا ىلا دئاعلا بال اريهض ىف فاّاوهعخارف ليلعتلا اذه ىف
 ١ لاملاك ريكدتلا باو ىلع دئاعلاني»نو رخآ لصفو ه-:مأ نيب نمءهبلاداع نم صخخال هنالةركن لسقو
 ا م نك امالاءامسأ مالعالا فرعأو ةفرعمنوكش لوعفملاو لعافلاكم ريغ ىلادت اعل اود ركل نوكمشزيمعلاو

 فرعأود-.ءءالع طسوتلل مبرد رقال ناك امةراثالاءا أ ىرعأو سانحالاءامعأ م ىانالاءامسأ

 ١ هلوق) سن- قف مص :ىندوءال مر وعلل همؤداد الاتزاك امىلهللا فرعأواصة ناك املوصوأ 1

 ىري_هغلا ىلا ف ان1ان اكولذا كلء>انصدب زن تررم مهاوق ل_ءل دم ماشه نب لاق (ملعلاه-- ردىف هنأف ١

 ا ال_ةهلوةب لوقلا|اذ_هىرمثوثدلا لاعو ىولع هأ فوصوملا نهنرعءأةف_هلانوكت نأ مزال -::د
 له_ةلاحرخ ( مءا لك هلوق) ىنووثالا ىلع ىشهلا نم دا فراءأا فرعأ ريمذ'|نابلوقلا ضع | ١
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 ثم نمه.هاإل عدوامو وذ سنملا مساافأو سلا لءوهف نهدف :رضاملا هّتمهامل ىأ عمسأل لعةماساكا ا
 كلام نباسهذوامتمدوصقملا هاهتمهام ىأ عسسأل مس ادساكن هذلا ىف وأ جراخنا ىف نيعت نأريغ نه ىأ ىف أ

 الولأهماع ل دالو فاضاالف صا | لءكم.ةوهفظقف ظفالا فةفرعم سنا ل عنأ ىلا ةاضأ| نم موقو ش٠
 صخشلا لءالذركتل اكوهذ ىعملا فا مأو كل ذريغىلا لالا ىلعد دهن ةركتلا مئتو هنأ دتدد وةركتلابو تعي ١

 نأب بهل 11ام_هدروتقرعا-أ صخشلا!ءكل ذك الو رخآ نوددح اوهب صةالؤ هتعاج ف عئاشووذ ١

 نأ ىلا ا ضدأ مهضعب بهذو مد دقواضنأ ىنعملاق ا هه ف رفلاب نذوت -ءظفالا ماك الا فا ممند.هق ةرفتلا ١

 ىفمامهلا نباهريصنو نية-ةلانم عمج هيلعو ىنعمواظفلةر كل اكوهق مهما درفلل عوضوم سنجل مسا |
 هاجد! ثيح نمناكن ا مهمموأ نيهمدرف ىلع سنملا ماو سذملالعقالطا نأ تاع[ ذتاعاذاهريرحت |
 هقرعملاسذملا ءاوةماساك سذملا ءنيب قرفلاو زاعمذ هصو هذ ثم نمناك ناوةقيقف ههاسملا ىلع ْ

 نزوب (رحاض> ون هلوو) لأ نمداغتسم ىتاثلا ىو ظفالاره وج نمدافتسم لوالا ف نينعتا انأدسالاك 0
 (نادسك هلوق) ناوي هلو ىلع فوطءم(ىنءاوأ هلو ق) عسسلل لع( ةماسأو ه[و )عمسضال لعل عءافم ٍ ١

 نالالءنكيمل افاضمناك اذاو هبزمتلا ى_عع عسنلل ل _عفرمصلا نماعونموةفاضالا نعام ىظقمىأ |
 فني رعتلل تناك امةيلعلا لطيت ىتااةفاضالان ا ىنءمامدلاركذ لاق دقوهيشاملاىفاذكف اضتالمالعالا |
 الج ةملعلاةفاضالا نم عن امالؤ لة ء> والذ ىنومنو عرفو ئط متاعك نامسال تناك امأ دور ئمالوأ ١

 ابو-و فوذ_ه لءفببو صنمودو ريثك هلوعفموأ هلعافىل افاضمهلامءتسانا ىناو:ثلارك ذواذه ىلع |

 مهلا مسالابدارأ ف:صملانارهاظلاىناون_ثلا لاق (ةراشالا مساهءدارأو هلوق ) ربلا ىتعع (ةربوةلوق) ا
 انما ميناعمملهدال هنالهمبمم تدمساغاوسراشلاهلاقاك طقفةراشالاءامسأ الهراشالاءاسم*أو تالوسوملا |
 ه-:مدوصقالا هادإ_صلاوهراشالا نما مذ اعمترعتاع اونيمهَدلا ىلا راش الا ان اعم قره عانأو نمه هتلاب|

 ه«موعىاني اذهوه ندع ْئدل عضواملةؤرهملانأ مدة دقتلق نافريسفت فطع (خلاهتمحالصوهلوق)

 لءةهماوبأو نيعمىفهلامهتساد_ءبهفي رعّرتلق صخ# لك ىلاو سدد لك ىلا هيهراشا ال +_ةمحالصو ْ

 الامعّتسا ىثزحاعضو ىلكو وذ ىلعمم ا دمع لاقا مهمه هنوكوةفرعم هنوك ني.ةأفا ةمالذ ناعم ىف كادي ا

 اذ_هوحن هلوو) دءسلابهذمىلعىن««باوملا ا ذهذهننتفد.سلاهةقحام فالخاذ هنا مدخ: دقو هأأ
 ىناشا او لو ل0 لوالافالوأ اساسح سنملانوكر نأ ن بد قرفلامد_ءىلاةراث لال لاثماررك(داجو ناو. |
 هريغوأ القاع هريغو ملءل| نمد قرفال هنا ىلا كل د راشأ(دب زو ل رو سرفو هلوق) ىطءما ا دمع نم هاىلاثال ا

 درغمام اهنالهتسئأماسقأ مومملا مسالاىأ (وهو هأوق ) ىطءملادبع هراشالا نمرك ذاعا خم لك ىلاراشدذ ا

 نيءهلا ىلاةراشالاةةمص نالةسمتا غرك ذىتلا غرمصلاو تنموأركذ ماما نم داو لكو عوبوأ ىنثموأ ا
 ءاهلا عمد دعب باطخللا ناك واذو ت اهذ د وأ هل دق هيبئتلا امم ىأ (رك ذادرفللا وذهلوق) ةدحاو ||

 فنص لا لوقذذةنمسو كلا ذهلا ةءالذذئن.-دئاوزلا:رثكاءاحلا تعنتما كلذ ليف ماللابفأ اذاو اهكرتو |
 ملعاو هسذتال سهفءاهل ا امأو اذ ل. دهدام اذكو هماةد اذه سدلوراشالا ءانال ها سمهمق ملا هةهواذه

 نبابهذموُمو كلذوفاهوعمذتدحهنلاراشو ةديسو كاذهو كاذوف ماالانودفاكللا عمدت.
 اذه كلو ةهمصل ك-ولو ىأرك ذملا هلوقو: داب زن ىطءم ادع نم هاةدرع وة رقناتنثاستارااناكلام |
 ةروك ديف صوت الام مك-ولواناوق ىف لخدو مموباذهو4هريغوأالقاعرك ذا ناكءاوس قيرفلااذهو عملا |

 ىطءملادمءضارثعا طةسؤةراشالا فرك د ملال ماعم نالماعنامهمافةك.ئالملاو زعو لس ىرادلاك ةثونأالو |
 ةقرفلاهذهوةعاملا ذه كلوقة صل كحولو ىأ(ةئنوئااةدرغلل هلوق) لمأتذار وصقه.ؤنابحراشاا ىلع |
 الو مهنو.كءالوأ متن أاهىلاعت هللا لاق لد زغتلاءاح هدو زالة ما هنالىأ ) مصدخالا ىلع هوو )ةفئاطلاهذهو ْ

 مايالا ءاوأ دعد شدعلاو * ىوال !ةلزتمدمد لزانملامذ 3

 (اهتانا - 9 )

 وأ ةماسأو راض و

 (و)ةرب و نادك ىثءا
 (م-ومملا مسالا) ثلاشلا
 هحووةراشالا| مساهيدارأو

 هتءد ال صوهموع هماومأ

 سذ>ح لك ىلاهن ةراشالال

 (اذهو ف ) ص لك ىلاو
 سر فو داجونأومح
 ماسقأوهو دب زول -+رو
 ركذملا د رفآل اذهوهذ

 ةثنؤاا ةدرغلل (هدهو)
 ركحدذملا ىنثا نادهو
 فلالا,ثنوآلا ىتثا نانادو
 ارح ام_مق ءايلاب واعذر

 ىلعدملاب (ءالؤدو)ا هنو
 رك داعم مصقالا

 عيدارلا (و) ثنونملاو
 ه.ؤىذلا مسالا)



 لوالا (ءايشأ ةسدمن)

 ىلءلداموهو(رملا)

 نَ ) وانأ وخن) ماكستم

 7 وه بطاخوأ
 نك نأو متنأ واممنأوتنأو
 امو ىهوودوف بئاغوأ

 ىناثلا(و) نهومهو
 ىلءقاءاموهو (معلا)
 لوانتم ريس هنيعب يد
 ءناكءاوس همّ أ|م

 (ديزوهف) لقاعصنمت
 اها لقاع ريسغمأ د_ءهو

 (ةكمو) ندع وحن ناكل

 وأ ةل.هو مق شك هريغل اوأ

0 
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 د رعملانيدلا دعس لوقو لا هنمعب ىذا عضوام مدقتملا في رعتلا ف بح املا نب ا!لوةفةم_بةللالابف ملا

 0 هلوةذ لنحو تارك.لارثاسا جرت فراعملا عاونأ م-.هل ل ما ةعضوةراشأ صعب راخ ىلا هب ريشأام

 | ارشأ ةسع هلوق) ةدايزوريفت ض عيب فومثالا لع يفق ها هيلع كاردتس بف هلع كاردتسا نود
 ىفوأ موب | ىفةلسدأ ف: سملا لعل اولوصوملاسداسلاو ةسزللاهذ_هةصالملا قدرك ذاك ةيساهنا هس ولا
 اهفي رعتفانأالا ه.ف نكت لناا ينو هش تناكح نا لارهةررعأ نأ ىلءءانن فاضملا وأ لاب ف رعملا

 ْ دصقل اب هفي رعت نأ ىلعءانب نيعا لح رايك ءادنلا فةدوصةملاةركتلادازف ةءيساهدع مهضعب وفاضالا

 لاق اهبانمءادنلا فرح بانوةفو دم لاب4-ةد رعت لءقوةراشالامءاهب فرعتام ف رعت هنأ ل قو لامقالاو
 لخالرامك اه ريك نت ىلع همقان ىسهفةدوصةماريغُ ركسشلا ف فالالوانباكصأ هس ىذلا أذهو نامح وبأ

 ىلع ىقابدنأ عمالاو ةرلعلافيرمزةلازا د_هدءاد_ه لاب فرعت هنا ىلا موق هذفد» زامك لعلاامأو ىدسب
 دارملانأٍل-ءاو ىنوعثالا ىلع ه-ئمةداب زعم ىذا نم ها احوضو ءاد_ةلايدادزاا او هءاعلا في رعت

 ا رور<وراحوأ فرلنوأ عرمص ف صووأ ةءربخ ةل هع لصولاىلا|ديأر قفا امودو ىهعالالوصواالوصوم اب

 ١١ اهاثثا ناتال او هثنوثا ىتااو همم نيذلاودا:ث4ناذالاو ثنا اريغلا در فلل ىذلاودو هفلخ أو در اع ىلاو نيمأن

 دحاو الن لمعتسااموهو ايصذالوصوم ىععت ظافلالاهذ_هو تن ئااوركذملا عمل كوالاوا وعم اللا
 ع.يمملل ىأو مهريغلامو ءالّدعال نموهفدساو ذاب هددعتم ناعم لمعةسداموهو كرت كم اامأو ددحأو ىءأ

 ىفكلذ لكط سو نيتءماهفتسالان موأامد_اذو ئيطد_دعوذو بورضا اونو براضل اوف ىفلأو

 ||| ىلع مااكملا مد-ةّتو ىنكملاوةيانكلا نو ءفوكمل هده“ وريعضلا هل لاقي و (رعذلاه]وق) تاطوسملا
 دي زهه*نملوقاعضوانا وقن ج رغناعضو لد مسا ىأ ( ملا ماك :هىل ءلدامه[وو) لعافلا باب ىف هماسقأ

 ظ بمائحالالو ماكتاإلاعوضوم نا ملثااثلا ىف بئاغلاو ىناثلافبطاسخ لاو لّوالا ىف ماكتملا ىلع قلطأ

 ظ ' هلوق) رك دلامد_ةترايتعاب الاةاطمةءبْلل ةعوضو ماهاك ةرهاظلاءام الانافرك دلا مدةَدملا بئاغللالو

 | ةئلوه (مءلاىناثلاو هلوق) ةيلعااتاّدلاريمض بف لخ دف بطاخملاو ماكتما ادعام هيدارملا(سْئاغوأ
 ا ظ ْئثاعضوىأ ئثىلء لوول ءاضبلاب قلعمءاىأجلا قاعاموهو هلوقب حراشا اهركذاماحالطصاوةمالعلا

 ىلا ملمأل همسذل اننهذلا ىف وىمدضذشل أ لعال هبسنلابج راحخلاف ىءم ىلع] دىأد قالب ىأ اقلام هنمعد

 تجرخو ةركنلا هنمعب ْئثىلع قلع هلوةرو فردلاو لعفلا مسالابامريسفتب ب رت ىف أ ساكناعست لعل نال
 امضو تاءاك فراعملا هقب والامعت_ساواعضو ىنزح لهل انالهوش أاملواةتمرب -غهلوقب فراسعملاةيقد

 وهو خارااودعسلاّه ذموهو لقا ذك الامعتسا تامثزج عضولابس< هر.-ثأ مابه د_>او لك لوانت
 || لوصول اوةراثالا مءاوريمضلا هل عشوام ظحال عضاولا نكلالامعتساواعضو تابئزجا هنأ دمسلا بهم
 || نيءئامغا اهناندتقال, ىأ ةلطماتاوقب حرا ىسهف كل ذ ىلعو د ضعال عضول اهلا سر ىف كم أع ىلكعضول
 ||١ ةيونمموأ لوصوملا ةلصلاو ىل_للاىفل ”اكةيظفلا ها مسالات اذ نع ةدج راخةثب رق ةطساول اهاسم-#
 ظ هللامسا لوشدأ لاع ىلوالا ( لق اع هلق ) ةمدغلاك ةراشالا ماو تناكب طاح لاو ان اك ملك. اريمض قروضملاك
 لج لع ةمعملاوأ ةلمهملالادلا (مقدنك هوه ) نعل لداس دال لءنيتكتف: ( ندع هلوق ) ىلاعتو هناهس
 لعوأ هلوق) برعلاءاسن ضعبل تناكزنما لعاهتأ مهضءدركذوةاشل (ةليدو هلوق ) رذنملا نينامعنال

 || لوالاف هركدذو سنج مساو سنج ل-ءوص ضلع موان العا ص لعهلوق ىلعافطعب مالاب ( سنج
 ثلائلاو ن هذلا ىفادر وضح دع _.هاسلل عضو ىأ نهذلا ىف زيعا عضوا هىلائ لاو جرامخلا ىف يع عضوام

 ظ ا 5-0 اول عض وام عمدأ رااود .رمضأح تناكن او كل ذا ميؤظ حالم مىأاه روْصضَح د.قال ىأنيمعت ال هيهالل عضوأه

 قانبعم هل عوضوا | ناك نابا.-راخ ناك نانيبعتلا مورمغلوأ:ةءال نيعا عضوام لعل |عمهلاهرابعو م4

 ||| هيفدو> ولا ظ-المىأ نهذلا فانمعم هلع وضوملاناكن اباء هذ ناك ناو صخشأ | لعوهف هيزك جراخلا

 2 هماساكد



 ةلزنم لزخمرهاظالعفارلا تعتلانالدارفالا همزلر ىبسلا مسقىأ (مستل اذه ىف تعذلاث هإرق) هما !فاضم ||

 رهاطظلا كلذ ناكول امرها ط ىلا د:أ اذادارفالا همْزل 3 فوصوم أ لاح ريتعب وهلعافعم همكح ىطعدف لعفلا |

 همزا, اذكوةلثمالا نم مدقت اكركذ مىلادانسالاعمريكذ تا ااضنأهمزل, و ةروهشملاةخالا ىلع اعوجتو أ ىتثم |

 ىبسلاعيجىأ (عماريغعمهلوق ) همأتماق لوقت ايهمأةءاقلرءاحوض ثنئمىلادانسالاعمثينأتلا ||
 نوك ناد ق هرقالوهدارذا ىلع ت عثلا اريدك ىأ» ريسكتراتخ 3و وقوىنثمللاو د رةلاوهع.ملاريغولق هلاقاك | ظ

 (هدهوعت فءضرو هإ وق ) هنالغمامق لجرب تررمو أ م جريغوأ مها آمامق لاحرب تررع وف اءج توعنملا ْ

 هروهشملاةنالا فزو<اللب فعض عمزو < ىأ ىناون ثا اركب بأ عشنا لاق عمه” عج تعنلاعجفءضدىأ ||

 هناطعنودعتي ةلءاقهْمل ىف اك هنا غنو دعاقوكف هءعجلا ف لعافلاةقفاوم لامعةسالا هل ءاقةغا ف ءاحائاوأ ظ

 قيقملا فل امعتسالااذهزاوح ل« ىأ (حلااذااذه هلوق) فءضأ ل ءفلاف نك ثيغاربلا نواك أوحخ ||
 لعافلا مساوأ ىأ(ةرمشملاةفصلاوأ هلوو) فاضء سل ىدلاىأ ل عافلا م«ابتعن هلوقو ه ريغ نودىبهسلاو |[
 مزال لعف نم قةشاام ىهوةمشمةفص نوكمذ ع: .>- هنالهملع حراشلا همة لهلءاو بالا مئاق سزو فاضملا |||

 هد وىلءندملاى أو ردصءافصتم عضو هنأفلعافلا مساف ال ماودلاو تو.شل | ىنعم ىلع لءفلا همماق نأ 0

 اها«5للغلمءتودد لدسو تدصو نسل | عاملا بس ىلع لعافلا مسا هغمسصله فل اغا تعيص وثودللا | ا

 (رئتسدف هلوو) رهاظلاتوعنملاىبستعنلاءؤر وهولامءتسالااذد هلوقو تعنلا ىف ىأ (هدف زاحهلوق) ||
 هلوق ) ةركت ناك نازيستلا لعوةفرعم ناك ناىأ (هيلوعفملاب همشتلا ىلع هلوق ) توءنملاريعذىأ | ْ

 مهضحد نأ مد لك لمأتفايةءةدريصن هنوكدارملا سلو ىبدس هنأ ىلع هئاقب عم ةقباطملا ا[: ىفهلا ||

 (لمفت اذكوهلوق) وأ ىندم واولاوةفاضالا ىلع ىأ (امهرح و هوه ) ةثالث هءلع ماسقالا ثأوأب زاحمات فدا[
 فذنصم ارك ذا (ةفرعم او هلوق) فوذعرد.م1تعنلاعضومىفا ذكة لم لعفلااذلثمالعف لعفت ىأ ||

 تامالعه<_ؤرعم باب قرملاو بصنلاو عرلا ىلع مالك-لامدقو «_سجن نمن.:ث | ىف هنوعنم عمبةبتعنلانأ ظ

 ناكوددئافلا مثل :ركسنلاوذ-ق ردا ناري ىلا جا دسا ريكمنتلاو في رعتلا ىلع قءسامت ماكتب لوبارعالا ْ

 ُتيحنمف رشأ منال فرعملابأ دب هنكملا مت ةفرعم لكجا اردنال ل_صالااهالركمذلا مدق:نأ ىلوالا|
 دحاولا نعربخال لاق,الف ءا.شأة سمت هلوةءاهنعر ا.خالا حد اذلو رس كلل ةفرعملافلوأو نيءه ىلءاهتلالد ظ

 «فيهد ئشل عضوام ةفرعملا بح الا نيالاق حراشلارك دمك لا اهب تع وتعنتاوكد..الوريغأ

 كلام نبا لاقو هااهري_غ ىفاك الوأ مالعالا ف [مكعضاولادو تقم أولا كلذ ن اكءاوس «فيعد دو

 ضارتعانودىأ هاهيلع لارد:ءانود هءاالوصولان ع ::ةعةقر هاد ض رعت نم لءهستلاح رشف

 نالهلوقن لمه_ستاا رش ىف هرك ذام للعوده فنصملا «ؤاك دءاايهصالدنا فاه ضرغت كلذ ل+الوأ|
 ناهحولاه.فافوهماساك هسكع ول وأاماعكلذن اك كلوعك اخذو ل ىعمدق رعموهامءام“ الان 1

 نيثركن اههلعع مهضعبوةفاضالا ىضتقع نه تئذر ءماه مب ره برعءلارتك افهنطب دمعو همأدحا 1 6

 ةراث هفرءملاتعن تعْاذلو ناهد ولاه_.فةسنحلال أ وذا ذكو لاا ىلءام_مصنيو برام-مماع لن د ا

 ةركس ثا ذىوسامولوةن حد اصةئسم ةفرعماماسقأر ك ذأ ههنيمثت أمن حاف ىرخ 1 :ل|تعنتعنيو ا

 قلوأاماعكلذناككلوقىف لوأاماعزالىأ ها قيقفلا ن ءلاخىرهاط مزاكودو ىنيمامذلا لاق هاا

 ىقاللاو ىبءمواظفأهقرعموهف هدام اوهو نيعمهلول دم ةماسأو فدصولا نم ضراع هنيمعتو ممم لصألا ْ ا

 ىلءمالكملا فأي وذاث اهم دصتو ام-_ملع برلودو ةفاضالا,ب فب رهّدلا ف3 طب كيعوهمأد_تاو 0 ( 0١

 : ع رب ىأ قيقملاتعنااودو (لوالام٠ةلاىلاع.حرب و هلوق) شضف#غ وأ بصايذاتقو ىأ (دئنءحو.| ا

 تررو اهون أ ءاقةأر مات ًارواهوبأ مئاق ب هأرماىنتءاسريكسنتلا عمو !هوبأ ئاقلادنوب تررسواهونأ مئاقلأادنه ترأر و اهونأ مئاقل دزه ْ ٠

 ىفلوةةواهوبأ مئات أر ماب
 فب رعتلاءم ثنونملاةمئشت
 مالا ناد_:هلا تءاح
 نيدذهلا تدأرو امهاونأ

 تررموام_هاونأ مئاقلا
 امهاوبأ متاقلا نيد _:هلاب

 نانأرماتءاح ريكي عمو

 نيتأماتياروامهاونأ مئاق

 تررموام.هاونأ اءاق

 لوةتوامهاوبأ مئات نيت أرماب
 في رعتلاعم ثنوثااعجىف
 مقل تادنهلا تءاح
 تادنهلاتنأر ونهؤانآ

 تررمو نهوانآ متاقلا

 نهؤاب آ ماقلاتادنواأ
 ءاسن تءاح ريكسنّتلاعمو

 ءاسنتءأرو نهؤابآ مئاق

 تررمو نهواآ انعاق

 تعنلاف ند زاب آ ماقءأ سنن

 دارفال همزلب مسقل اذه ىف
 رع ءءانغادربك ذنلاو
 راق مدللا عمامأو عمملا
 وك هدارؤ | ىلءهريسكست
 مهوابآ مال احرب تررم

 اذااذه هدحوع) فمضاو

 تءننافلعافلا مسأبثعت
 ةف_فااوأل وعملا مسا

 اذه هءقزاح ةمشملا

 نأه.فزاحولام»ت_.الا
 ىبسلا نعدانسالا لوك
 توعئللاريعذ ىلارهاظظلا
 باصس وتءتاافراتسنف

 لوعفا ايهمبشتلا ىلع بسلا

 تعنل اةفاضاب ضةخموأ هب
 2 روعمم د اطد كةامح و هيلا

 مهلاو'ةيفثتلاو ثدنأتلا ىف
 لوالا مسقلاىلاءمجرب و

 ىف ثمح نم (ةقرعم او) هيسانباعلاثم لك ىفلعفت اذكوامهرجوم-ولاودعلا ب صتيهحولانسحلاوأدعل!بو ريض اي زءاحهلاثم 1



 ىبسعف رنأو اهقيقس لنص ثعنلا يس وف ريع َنمةسعل رأذئاحدل ل كب وهعح 1ك وة دارفاو كنت ووهريك 9 ىاضأهءنت را "3

 ١") نالقاعلاث أدب زلاءاب في رعتلا عمرك ملا ةيذثت ىف لوقتو لقاع لرب تررموالقاعال_-رتأرو لقاع ل رءاجدارفالاو ريكتلا عم ظ |لوقتو( لقاءا درزن ترن )ضمن ى[ولقاعلااديز تبار) بصغلا ف( ولقاعلا دي ماق) فير عتلاودارفالاعم عفرلا ىفرمتسملا توعنملا يود مفارلا قيقحلاتعنلا ىف (لوتت )امممسف كف ي» تعنلا ىم«؛ وه سجن نم نينثاىف هو فنصملاهركذام ىلءهبقرصتةار هالا توعنملا

 ١" 'نيلقاع نيلسر تر أرونالف اع نال رءاس ريكمنتلا عمرك لل اةءدثت فلوقتونيلقاعلا 5 نب ذي لاب تررمو نيلقاعلا ديزل تءأرو
 نيلقاع نيادرب تر رمو 1

 || (اضنأ هلوق ) ريمضل ةفصسصتلاب(رتتسملا لوو )اهيلع نئاارمصتفا ةسؤلاو ذه نم نينثا نع كة نيالا لاهم 7 001 0
 اوكا ذاق توءزملاتعنلا ع.بتذاتقوىأ (ذئنيدهل لمكو هلوق) ةمدقتملاةسملان م نينثا ىف هع. اكعأ نيد: )| تءارو نولقاعلا

 فيرعتلاو ثنأتلاوريك ْددلاو ع-هلاو ذل اودارفالاو راو ب .هنل او عفرلا ىه (ةريشعن معد رأهلوق) || ئءريزلابتر صو نلقاعلا
 داضتلا نماهندس ا دحاو تقو فاه ءءمحب اذ صم الازوكمالهنال ةرمشلاعبج هلل مكي ملاغاوريكشتلاو رك ذل عمج فو نيلقاعلا

 اعوج ىنئمادرفمالو اعمةركمن ةفرعمالودد_-اوةلاح فارور جاب وصةماعوفرمنوكيال سالا نأ ىرتالأ | أءالةء لاسرءاسرمكذتلا عم
 ةثالثلا بارعالاهحوأ ن مدحاو رومأ ةعرأو دحاوتةلاح ىفهل لمكراغإو كذك ائنؤءارك ذمالو ذك ٌثررمومالتعألا -نسءأرو

 نمد باووريكشتلاو ف. رعتلان مدحاوو م.+لاوةرنثتااودارفالا نمدساوورهاو بصنلاو عفرلا ىهىتلا || ىف لوةتو ءالةءلاح 7
 في رم أمم تونا درهما

 تنأروةلقاعلا دره تءاح

 ريهضتعنلاعفر نيس ىأذ ةنمح نغلاا_هءاطع همممب ىأ (تعنلا مس وهلوق) ثننأتلاو ريكذتلا

 .(|||| اريمض عفر هنوكل «-ولا بصغب هولا ن_ب> لجرب تررموهتأ هلو مالكللا | ذ_هرهاظوامةءّقح ت وعملا
 ْ ققأم_هوىبسهنادافلاب اف حرمثالذإو تو.ءنا| ىلءراحري_غهناعم ى.ةحوهف توعنملا ىلع دوعد دنهتررموةلةاسعلا | ده

 || ةعرأ ف توعنلل تعناا عابتان العا مت ةثالث تعنلاماسقافهءلعواب زاحداع# مهضعبوهبلاةراشاحراشلا || تءادريكتتلا عموةلقاعلا
 | ةمنثت ف عسبئيالهناف لمضغت لعفأ تعنلانوك,ناكم نام عنماذاامأ عذاسملامدع عم نوكياسغاةريشع نم ةأرماتناروةلةاعأر ما
 ١ لف أن يل-رب وُكنم لضؤأ لرب تررملوةتف لاح لك ىلعاركذ مادرغم نوكي لب ثدنأت الو عصجالو ةلؤاعةأ رمان تر رموةل ذاع

 1 عمات نا ا لوقنأاضدأ لءاو كنمل_ضذأةوسب وك نم لضفأ نيتأرمابو كم ل ضفؤأ لاحربو كم عم ثنو | ىثمف لوقتو
 1 هللابذوعأون هلهتمعبت مدعو هءطقزاسالاو تعنلا نود.اءولعمتوعنملا نكي ملامىأ جلا هعفر ىف توءعنلل نادنهلاتءاح في رعتلا
 ١! || ادت.مربدقتب عقرالو لعقرب دقتب بصنال هتعتعطقي لعاذاع وفرم اة هيصنوأ محرلا عفرب مدرلاناطيشل نم نيدنهلا تي أراموناتلقاعلا
 ١ همول»ملا لالا ريغ ىف هل_عءاقد عمرادلارب دق عاندم الرعلل عطقءالو بصنللوأ عفرأل هّتعنعطقي ب وصنملاو نب دنلاب تررمو ىتلواعلا

 ريكشتلا عمو نيتلقاعلا
 ناتاقاع ناتأرما تءاح
 نيتلقاع نيتأرعاتءأرو

 نيتلقاعني: أرمابتررهو

 || || ىبسال تعنت بدئلاب رداظا وهلا فاض توعاملاو عقر لوعفم بست عنلاىأ ( عذر ناو هلو )مهدنع

 | || وز راسلاريمخل اهم ل ةد.ةرثتسملاتوعنم اريهذر اعف هلوق ىف هتلداهتم نير قب رثتسملا لد اقام هيدارملاو
 ةيسنايوسةلوقو رهاظلا توعنملاىبس هعفرتقو ىأ (ذئنمستعنلا ىعس وهل ق)انأ هب راضلا لجرلا اج
 هرك ذامل صاح (ملا قل اتعنلاف لو: هلوق) هقال_ءتوعنملا نيب وهنامائه هيدارملاو بعسلا ىلا

 ةقرعمنوك نأ امااهنم لكواعو# وأ ىنثموأ ادرغم نوك نأاماهناكلذوالا ثمن وعي_سونانثاحراشلا عمثنوااعمجىف لوقتو
 . ايوصنموأ اعوؤرن نوكب نأاماا مم لكو رشعا.::اه د هفاثنئموأ ارك ذدمنوكت نأ ةاامم لكوةركنوأ تادنهلاتءاسمبرعتلا

 أ/ ||| برض نمةلصاح نوعسو نانث اد ذهفادسوأاهققةسنوكر نأ امااهنم لكو نوثالثو ةتس:ذهفاضوةوأ || تادنملا تيأرو تالقاعلا

 | || ثوعنالا نم لك-ارظنلاب قيقحلا فنوتالا_:لاوةتسسلاو حراشل اهرك ذامذلجهذ_هفنيالثو ةتمى زينتا |[ تادنهلابررمو تالقاملا
 ١ ||| هيفاده# نا. تارعالا صض ىف هةفاو ةران تعنلانأ ىلا ترظناذاو توعنالر ظنلابىيسلا فو 00 217 وسي

 ١ هلوقوهل.:5ىف ىأ ( قيقملاتعنلاف لوقت ه[وق) ماسقالا تدازالوأ ف يرعتلاة هس ىناقفاوتب ةراتوالوأ با

 ١ || (بصنلا فو هأوق) لوقتبقلعتم (عفرلا ف هلق ) ريهذ تءنرختسملاو قيقعللريسفت توعنملاريعضل عفارلا 0 تلا لملف

 ١ 4 مورادااع" لوعبو لوق) امص ىلوعموى رتتسملا توه: اريعتل مقار ١ | توحتلاو عقد لوهسقم ىبسملوقو تعتلاىأ (عفراذاافلوقنو هلوق) لاب منلاةلاج ف لوقتوىأ || يل اسمن تالت

 || فاضم هوبأماقلاديزن تررمو هوبا مئاقلا|ديز تن اروهوبأ متاقلادب زءاد في رعتلاعمدارقالا رداظلا توعنملا بس عقراذااه3 لوةتو
 0 امهاوبأ مئاقا !ناديزلاءابفي رعتلا عمرك ذملاةينثث ىفلوقتوهوبأ مئاق ل برب تررمودوبأاةافالبر ترو دوبأ متاق ل -رءادربكتتلاعمو

 ١ ترروامهاوبأاهتاقنيل-رتس.ًأروامهاوبأماقنالرءاجريكشتلا عموام_هاوبأ مئاتلا يدب زلاب تررموامهاوبأ مئاتا| نيد زل تيأرو

 | مهفلالاجرلاب تررمو مهوابآ ماغلا لاجرلاتيأرو ميهوثايآ متاغلالاجرلا ىنداج في رهتلا عمرك هلملا عج ىف لوقتو امهاوبأ تاق نيلججمب



 حالا لوقلا ف سيترتلاوهاذه © قسنلش دك منامبلات دن .
 لصاملاهبارع !ىفهليق 00 ارا اهنأنمهضعنهقرع وهي ند عداتل انام 7 تءئلابفن.ملاأ دبا وأ ا

 نم ضءهاح ريح 7 وان وصلا لاح وفاثلال |وعفملاوأ دم اريضدرهقماو لصالا,جرقت رح ريغ ددلاو

 ىتوهذملا سالا ىلع مسالاءارحااحالاط_ص اوهيفوها.عْئشلا فصوهعلتعئلاو ضماحول-اذ-هكلوق :

 هؤصلاهؤدا ر وانهدارااوه وهب توهنملا قععة اف اهلوعةسادو زاك ردصملا ىعملابتعزلا في رهذاده :وهنأرع ١

 نالوهعوشمماقاهيد_قلا سءاوهسفن فدوصةملدءلانال سنا! فطعو لدملا هعوهتم مع: مهلوق» ١

 اكراشا منال دءكوتلا و ناءبلا فطعؤملا هتافص نمةف_كناسسل م-هأ و 2 8 رح وهعوتّمأ رباعم ىسنأ افطعأ ا

 نوكرهنالف دءكوتلاامأو لوالانيعهنالف ناسلاامأ «فى_مىلءنالدءال نك! هاعبت ام ماعاىف تعنلا |||
 ةركذ ص.صقأ اما هنأ تعئلاعاونال لماشف, رعتلااذهو هذ ىءمالئشلاود ئدلا سفنوالثمسفنلاب |||

 تاركنذلا ىف كارت_ثالال لقت صر.ىذقل اورحاتة ل ادي زب تررم وذ هفرعم جضو وأتت اكل ربت ررمو ف |||

 مي>رلا ناطءشلا نم هتلابذوعأو ف مذوأن يملاعلا بر هلل داود حد موأ فراعملا ف لامحالا مفر عضوتلاو ||

 وأاقتثمالانوكر الك0دأوذ روك ٠ دما ارومالا نم ماقما بس عودتملاهياطب أم هيدا رااناف هع ودم م ىذلا |

 ُثد_> ىلءلدام دما ىنءمواهرب_غىلاةبوس:مناعم ىلءاو«ضوباواةلالدال دءاوملا نال هالو وثم ش

 نيوه# ىلع هءتوعنملا ىنءعتعنلا نأ لصامل اول دعو ف هدارؤاوهريك كن متل ارد ص( اوةل+ل اوبوسنملاو ْ

 بو رضمو ب راضكى :#ملالوالا عاونأةثالثودو اههم-ثوةل_+لا ل.اقام هيدارااودر فما لوالا مسقلا# |
 ل>رو4ةرد_صملاثلاثلاو ىكمو ف بسنلاءام“أو ىذو اذكى تشاا همش ىناثلاونسحأو نس وبارضو ||
 توءنملاف طور هثالثاهب تءذالو زورو راحلاو فن رظلا ه.دارملاو اهمّشوةل ل !ىلاثل |مسقلاو هل دع 0

 وهواظفاالىنءموأ هللا ىلا هم نوعجرئاموناو ةث او ىلا عت هلوق نمامو.كى موا ظفل اما ةركسن ن وكر نأودو ظ

 :لةشمنوكت نأ اههد-أ هللا فن اطرشواراغسأ لمع ر اجلا لثك ىلاعتهلوق فاك همسنحلالا,فرعملا ||
 امش سفن نع سغنى :زالاموناوةثاو ىلاعت هلوقكردةموأ ل ئماكهب ظوفلم فوصوأ أب اهاطد 7 ريسع# ىلع ْ

 نالرظن هدف (ملا هصاوخ ضع هم«رهلوق ) بذكءااو قدصلل هلة ىأ ةيريخن وكمت نأ امهيناث همفكأ |[

 ا.غاوزملاهعؤر عون ف ىأ فا صم فز > ىلع (لاهعف رفهلوق )هل كراشمىأ(ت وذل عيدان 4 لوق) فا ْ

 دةواردةمرخ“ الانارع اوا هاظامددد أتارعانوكر دقذا صضششلا فام_هةفاون بحال هنال كل ذانلق
2. 

 هلوق) اظفارخ" الاواءلتامهد-أ بارعاوأ فورحلا,رتخ الا بارعاو تاكر م ابامهدد | بارعانوكي
 د>اونآ ىفالثم صنااو مذرلا نيد عسجلاأتالذا عد زولا ىلع نما مااكنأ ىلا هب راشأ (اعوف رم ناكنا
 نيعافرعمتعنلانوكر نأ طرت_ثالذاهصض ىفالهفي رعت عون فىأ (هفير عتو هلوق) هدعب اعذا اكو
 نيته> نموأ لضافلا ل>رلاءاح وحن هدد اوههح نمامانيةؤرع ماهم وكدارملال .ت وعنا اهب ف ,رهذام

 [هش ودنوكي نأز و الواهااب ناسا سلاسل :رعأامأن وصوأانوكس< وةكمريمأ ركل تدب أروح
 لجرلاب تررمو ىناثلاو ماالاو ف لالا. ف رعملا نم فرعأ لءلا نافل ضافلادب زد تر رمتالوةكل والاف
 مه دنع لد, ل رحاصناف كءحاص ل_>رلابتر رموض ثااثلاوماللاو فل الان افرعمام اف لضافلا
 هلوق ) ءاللاوفلالاب فرع انمفرعأ اههالكورلعلا ةمتر ىفوأر يعض |ةيئر ىفريمضال ضاضملا نال تعنال
 نمتعنالدءالربكتتلاو في رعتلاو ضةخاو بسخلاو عفرلا ىعأ ةسؤلاه ذه ىأ (ايقيقحتعنلا ناكءاوس

 ةيسس سك اهج سن مس اا بي رس اس مسمع

 مس ل و ل حا

 اد ردت هصأوتخ ض»- هومر

 تعذلا) لاق ىدتبملا ىلع

 نأ(هعفرفت وتل عنان

 نأ( همصن و) اعوؤرمناك
 اهيعو )[رصنم نأ
 (هفد رعت و)اضوف#ناكنا

 هفرعم تو_ه:لاناكنأ

 ناحنا ) 5 ريكستت وز :

 ناكءاوس ةركذ توعنملا
 متامسوأ اهقيقح تعنلا

 هتوعئملاربع تعنلاعفرن ا

 وه نمىلاد:سملاىأعقاولا ىف هلود نم ىلع ىراجلاوهوامقءة-تعنلانكءاوسا نم نينثا فتوعذلل هعامتا ١



 يجر دمت

 اقداصادي ز رزتعزو# (تعز و)امال

 (تاعو)ابوب#فورعملا
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 نط ىنعأ مسقلاادهو قرخالب رييصتأ|كمقد , امة ةمأ نمو قد ها ادع ءامت ثمن مو

 جماونااهبقب م مااا ارطتسا درك زهنكلو تاب وصتما فرك ذب نأ ءةدو تاعرف :رفرا !ىفليخدا ماوخأو

 ١" لالبلا توف مي )انتي ددصارك ثيسسو(ثبستو )اسم انأدب زتئنظوهض ( تن ىقهز) ى ثلا لوعفملا ع وقو
 ١ ا تراروض 060 أر) ىف (و)ىناثلا لوعفملا عوقو نة دف: امم ةثالثو

 ىفلملا نع اع لماعأ انآلاةءلهن اذ ه ىعبوةيماهفتس الا اموهوةرادصلا هل د ىلا نال ىردأ هلوق

 ل_ءاواهترششءاوجو زءاسأى بلا ىهوةقلطمالو هدو زمال ىه ىنلاةّماءملاةأر لاب هنشق لما ىف لعو ظفالا
 هلوةد كلام نباهيلاراشأ اك اوضءسب ناصاخأ هه لب امانا ءجو نط ى ناد ريال رمألا نب دهن

 امزلادق ب. هرمالاو سه لءقن م 6 امءاغلالاو ىقملعتلاب صو

 نادربالفابا ام ىأ ىناثلالوءفملاعوةون اج ر ىلع لدن ىأ (ىلاثلالوءفملا عوقو عج واذا ءفت ه]وق)

 رءاشلالوقوثكلذنونةءثب ىأ موب روقالم مهنأ ن ونظر ىلاعت هلوةك نيقمال درت دق لوالاةثالثل

 الواي مصأورملا اماذااحا ر 5 ةرار يتدوملاو قت !!تنسح

 لو أوهو هب ىعدأال-ف مءاىل « ىنتاسشونوعىاوخلافاطد 2هلوقوتنةث ىأ
 تاشلل ناقيءاسسألان الخ الاوه م الا اذ_همهضءنلاق اشانأو هءىعدأ تنك امهاىل نأ تندم .:ىفعأ
 د_حاول تدعتالاو تفاك- :ى:هعال تنن ظوأ ت تككشوأت دقتعا ىدع (تعزوه]وق) مملابئاشالو حالا

 ةريشملا نمىأ (اهنمةثالثو هلوق) ةمزالتناكالاو لزهوأ نهم ىنععالورملا فرح ىرخأواه سفن. ةرات

 نالا ىلع ةراث اهضسةلالد ىانسالفامل اع ىأهعوقو قة ىلع لدت ىأىفاثلا لوعفمإاعوقو ق. ة2 دف

 ادوند م هرثك اوةلواحت " ى* لكربك أهلا أر هلوةكبلاغلاوهو نمت ىندعلمعءتسناهنافىأر فاك

 نان - قاع لعن او هنونظب ىأ اهي رقدارتواد_ءعنهنورب مهنا ىلاءذ هل وق ىفاتعَتَجا دقو نط ىنعع أت دوو
 هأوقك نة ىنععنوك-:نأ | مبف بلاغا

 لمالاو قوشلاتاذداو نكيلا 8 تثءيناف فورعملالذاملا ُكَدِلَع

 5 د اول تدءتالاو ترصدأ ىب :هعالىأ(ت.اردلوو ) تانمؤثم نهو متل نافلات وقك نط ىنءعىت أت دقو
 اًنرف ةفرعملاو معلا نيدنأ ىلعام أدحاول تدعت الاوتف :رعىتمءال ىأ (تلعو هلوق ) س اولا لاعفأنماومال

 ىءملاف نيد واستملاد- أ ص خ دق هنالذ داو ءاممناىلءامأو رهاطف

 دحاولاهسفنب ىدعتت دقنمح اهنا ثبصأ ىنءعالتطعىنميىأ(تدحوودهلوق) برءلاراءت اىلا]وكوم

 ريسفت فطع )ل لا: :الاو هلق لو ) ةمزالذ نمحاهناف هءلع تنزح ىأت ملا ىلع ت دس وو نزح ىنءءالو

 | نوكيا ارانب مسا تام وكتاب( مسالا قحتا دان ار ءوتمع (ملوةذ إبق
 جورذتاذاجإ - رخخ هةءمسالأرقب ادب زتعم“كالوقك م هم ام نوكي نأدءالفىفاثااامأو مهسنالا م لؤالا

 روه+جلاوهل ال فعل ل دس فل ردع مان الخالف رماه امىلعتلدضداذاامأ موسنال

نملو يهل ج نأ ىلع نوةبطمىأ (خلان أىلع
سن شو قاارقر اهودفو ل_ءافلاو لعفلا 

 ! ا ا لد ي

 نأ ىغمش الوه:ديملاملاف م 7-4 , هنأ لاح ىف لب 17 وص تعدو رد :فاضم قدح ىلع ىأ لوعفملا نم

 لاملاىلءهل أوعدك م لاخلا نوك. :نأ مز هنالملا ديز ملكت معمريدقتلاو مالكظفا فاضملا كال ذردقي

 1 رتل تعهد زترسبأ و (دحاودللهل] لَ 1 هفص 11 نأ( كنج انم

 0 ًاسقتلاة تل راصف ةضقفلاو ةوءامللاىأ اهنكر اس مهد

 رك دوه(ادار طتسا ]وق ) تلمو تعبك هرئاظن هبلع سقوهوركم هنال نيزك | س !اءاق: :لاعفدل ىأن ينك املا

 ركذ نأ كى شيفلا عشلاداز مءاونلا قب مقتل هلوقي «.لاراش أامةمسانملاو أمهتب همسات هل#«رغ ىف ثلا

 (تعنلاباب ها امولمعلا عمت ىدار طقسا: مسالانابصن وربغلل ناكيمدت

 فاطعو تعنل اهسجتوهواعبت برعد ام ىلع ملكتي ذخأ عم -.تلاهجو ريغ ىلع مرءباملعمالكلا ى متأا

 آ أ ل رياوهو رخ ”الانود ىلا كم

 هلوقمهضع كلذ مظندقو سترغلا| ذه ىلع تدترتعمجا اذاو ىسنلافطعو لدءلاو دكوتلاو نام 1|

 تيل

 (تعنا |باب)



 3 . ١ 1 نا يا 1 100 ف . 0

 ا 3

 سمس سم
 كا ىنعمن | ىنءملانوكمف ف وريصفو رب دقت ف و دعمجاةلعت مم دعدأم و د.كوتلل هل وذ له ناب «مالاكهمد ونه 1

 له< ناب هصاخ دكوتلاوهىذدلا ىن : 11 ىلا جراخلا ىارظنلاب فو رسم قد نات لقال ابنه ل ةنق نأ و

 اديز ناو اماسوأ مئاقادب زتاوضاباصا بماقادنم اذ وقتوه ديكوتلاو هنيعبديكوتلاوهامهانعم |[
 دد درخأ أ ى ١ فنل امة !11ىفادد رت مبتطاخلاناك ناف زاجل ومذكلال ادا ناعف ر .نأ اونان ماقد سدأ

 - نورا الاكس ليدل :ااوراكدالا تل اموذ كتللار ك2هناك ناو فاسق اذن سامهمدمك اتلاوأ |
 كلا ال لوق) ىناعملاه-عىفاكهيفددرتلاو 5 لان منهذلاىلاخ ع ماسلا أك اذاام_م قال

 قأ.اكع لاك اهياع مد نأدالفاماسوأ اءاانب رباغتمنيمالك نيدالا 0. .و::الاونال ىأ (كاردتسالل

 اديز نك 1سانلا ماتو. هتوم نظن ىأمهوت 5-5 ءاموؤت ىأ ع و ةرب مالكلا عامتاىأ (حلا ماكل اسدقعن هلوق )
 ىلع ف ةوطعم همت وأ هأ و59 و نكمأد دم ولا كلذ تءؤرق مونم نات زمامقمهوت ود سان ]| ماق هل وعد 3 سا اح

 هنكا نامح دب زكا وقول تامثاى ذل ىفننال هناثأب ىأ همفن م ةوتبام عذرب م الاكل سيقعت وأى أ هتومث

 ريضلا (ةلالدلاوهو هلوق) لا نامل ةداعن الم رك هنكل هلوقم مركلا اوهوهيفن مهوب امتيئافص رك

 ىء4يؤفن ةرهذلأال ع ةلالدلاو ماكسدملا فصو وهو ل_عافلا ل ءقهميشتلا نال ضر روم وفوهءيشتلا ىلعدُت ع

 وأ ةلالدلاب كلا ىأ ف اضم ف 1 > ىلع همالكن اب باح ورح ”الا ن عامه دحاب رامخالا عصن الو ه] فصو

 وأ ناكوأ فاكلاب فو رهتلا ف دازب نادمال م ملك-تملا ل_هفةلالدلا نوكتف وللا ملك:1لدد نأ ىن-هملا نأ

 ىف رمالرمأ ةكراشم ىلء ةلالدلا هملع ق دصن هنافور عود زفءاحوارعدبز لآ اقانلوق لشم جر -رذأ امدوحن ١"

 هلوقك هش عمط»النأ هنأ نمامىأ لمدقسماودو (ف طال بطول ىنءم ا

 نكمااوهو رسعه ف نانو لانس قل سل ظوأ فار سس لامر اركز « امودوعب بام ثااتملالأ# 1

 عمطالربقفلاناب ضرتءدالق هبذعمط» نأ هنأ :نمامى أ بهذلان ماراطنةىلتماريقفلا لوقك لربما أ

 ( بو.ىلارمالا باط وهودإوق ) عنتم هنافع ىحيادغ تاو بحاولابلط فالك بهذلان هراطنق فهل[
 غاب أىل_هانوءرقلوقامأو اموبدوؤعي باءشلا لءالاةءالذ نكملا الا نوكر الف لوصحلا ب رقتسملاىأ ||
 هعوو ةو نكم اماه ىنة؛ تيل ناب علو تمل نيد ف رفلا لع :ررقثاسع ءواكفاوالو- ه:مناكانأ لاب اءسالا :

 نمباطلاب ىح رئالاو ىنولاهريغكح راش ااريسفت نأ لعام هعوقو نكمامالا هب كحرتي اللءاو ناءالامو ْ ١

 اهيلطو ىحرتلاو ىنةملائشلا كلذ سفنلا لءهاهمزلي هرناسفن ةلاحجج رتلاو ىلا نمالكن اف عمستلا باب[
 داغإ (عقون ااوهلوو لق بطااردتعزلأ بتال واروع دار نتا قلطاف مزال تاطا اف هل ا

 عقونوادجرت د“: بورا عقون نكمل معأ مقوتلا ل ةوسنم فودناى أ(هوركملا ف قاغشالاب هلوق ع ةودلل ْ ا

 ىلع ىأ (ةلامهنأ لعد[ ق) ) مقوتملا كالول اهءلع ف اخأ ىأ تمم ىأ (كلاهه/وق ة)اقافشأ ىم“نو 0 ا

 ١ هلج هعوقوبال دة سم لال انهنيشتلا لع يفاثلا ب صنت وكم اادنمو يللا طر اهل الوشم ار هسا
 || ا

 (عنامالثم> هأوق 5) ىطممل ادع نم هأ هنودنمالاكلا متل هنأب وادماحواريمضوةؤرعم هعوقوبدروافرظو |! ١
 مالا زاو-الواظفا لم_هلالاطداوهوءاغلالال والان اماوهو م عنامناك اذاعي ز زرتحا||
 لاههالاو تننطماقديز وحنهرخأتوأ ءاوسلا ىلع ذئن.سءاغلالاو لامعالاومت اقتناط دي زون هطسوتب ١

 ةصالدنا لاقامئاقادن دز تنفك عت مدقتلا عمامأ رأ ا

 ادئءامالوأن اشلاريمضوناو © ادتبالا ىفالءاغلالازّج و ظ
 وحنماللاك اهياومعم نيد اي رادضلا هلام طم ون يسال الاظفل لمعلا لاطداوهو قءلعتلاىفاثلاو ظ

 هلوقك ةصاهفتسالا ام ناك 'اكةزادصلا هلا هباومءمدحأ ن وكيد انةدا وأ مئاقدم _ ظ

 2 تلوقوقحتاةلاتاعحومالو « اكنلاامةزعلمقىردأت نك امو ا
 بصنلاب اهلج ىلع فطعلا لل ديءاكرلا ام هلوةهلجا ذكو نياومفملا دسم تدس بصن لح فمن ادب زل لمس 1

 هءق لمعلا نع قلع ىذلاءاكملا م هل اوق لح ىلع بصنلاب تاع 0 ومالو لوقف | ١

 ا ير احر جحا جسر مسج ويم د يسبب ب تجرب يب 71177711771 ص00
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 قرءالرمأ ةكرا دمىلع
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 ب ومهما رمالا ب اط
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 أدب ز للون هوركسملا

 بو. لاف رتلاوكلاه
 ناف ىدجرب هلل | ىلع وف

 امةجرااودر ؟ءامكالهلا

 .ثلاثلا مسقلا (امأ و) بحي

 0 :طظ) وهو“ هاونلا نم

 بصمت 2 امن اوتأو

 014 وعفم ىعدنإو (أدتنملا

 (ربا)بص:ت(و)لوالا
 ىاثلا اهاوع_ةم ىعمدو
 امهمأىلع) امهمصتتاعأو

 عنامال ث يح (اهأ نالوعفم

 : رش كلد ندم 5327 دو

 اممم رألامفا



 | ١اهيضام ل علما مئاوضأو ناك نمفرمهت ىذلاو ىأ (اسهممفرسمتامو) كلنا اددرت» دب زماود:دمرب دقتلاور دصعا متاص عماولب وأتل
 ْ ىف( غسأو) عراضملا ف (ميصاو) ىذا ف (غ-صأ) وف (و) رمالا ف (نكو) عراضملا ف ( نوك, و) ىذاسا ىف ( ناكوخ) فرصتالاف

 | نوك,ناكنم عراضملال عىف لوغتواهربائافواو««اديزو صقان ضام لءؤ ئاكهيارعاو (اعاقديز ذاك) ماما لل عىف (لوقئ )رمالا
 همءاوصقانرمأ ل هف نكهءارعاوامعاف نكن اكن مرمالا ل عىف لو ةةواهرب اتاقواوعساديزو صقان عراضم لعفنوكي هءار_عاوااق ديز

 فرصتيالىذلاو لمقام نازو ىلع هبارعاواات عصأوامئاقديز عصيوائاقديز عصأ لوقتو هد 0 وجو هذ سم
 ١ : لاك (ال لو: سلو ماداومم
 || ىأس مثلا عولط تئوضفرظاانعهتباينلارظو هتاذلاردصم ىعسبف هلدؤمهناكفهلعةلالدلاعم || ١ م لوا ءاقدن مادام
 1 ةماقاو فاضاا|فد_-بابنمكالذوافرطظ ترهق هنائم عولط بانو تقو اظذل فد اهعولط تقو 1 *أار 000

 ظ هلوق) هافاضمنعهملا ف اضم ةدانث فرظ نع ةئانردصملاك ىه ل.افرظ نكت لذهماةم هيلا فاضملا ا (اسأو) تل 1
 'ء 3 - - 1 ل ا ؟ 2 ل 1 8 0-7

 1 سلاضنأو كيلا اددركم دب زال طقفماود: دموهر دة نافا ذه ىفاضدأ دقوزملاماود دمر دةملا قع مع اا :اوخأو نا)

 لوعثإلةيفرظربغةي رد صم تناك نابةيفرظتي ردصمام نكت لولفهددرتماوددارالاغاودب زماوددارملا ||”, مرد.( ىأ (سدلا

 || || الذي ردص هريغةسيقرطاه وكى أتي الوذدااىفهيحمد الود دما ه.هنال هنامولعملا نءذااك# َكماودىأ 1 - ادا

 ١ 1 هلوق) اك تمدوحخام ماد ىلع مدقتن لول لالا ىلءاهدعدام صن | ذكو ةءردصملا نودي ةيقرظا | بوت ان 1 هوز
 ا ىف

 ديد ثنو ةز١بهلارسك,
 (نأو) بايلاعأ ىشو نونا

 ||| السلا مالا ئاوخاولاز وهو صقان هفرصتامو محال ىلع مادو قافت اب سداوهوال.دأ فرمصتالام نوتلادن دشتود :مهملا مع
 ٍ هلوقكرد صم او( رمالا ف نكو هلوق) قاملاودو مان هفرسصت امو رد صمالو رمأ و : ب 1

 0 15 ل1 من . دي لثة 6 اكو نكلو) !

 ريسد كل ءلء دانا كنوكو 31-0 ىتفلاهموقىفداسل-و لذ 7 1 امءقنوتيلا

 || 2 ادهم كل هفاترلاذآ كامنأ ه. انئاك ةشاشيلاىدس نملك امو" هلوقكل عافلا مسادأ| .(تداو)ا 1

 || ىلأ,صوضثلا نانارضاحوأ ايهاذ أ (اص اش هوه ) ىعاب رلا لءفلارعأ هنالةزءهلاعطقب (عصأو هلوق) وب ره 1
 ىفهلثم ىف مدقتام عيج هرفاحرشوانتم ( ملا مءالابصخت هلوق ) ىثيفلاهلاق كر وضحا ىنعع ورفسلا نعم (اماد : 4 ؟ : 5
 لدياكليوأتلا فهل لخدالذا طاقساىلو الاه هما مسالارك ذف (خلااوم“اوناوهلوق) ل ءتالقناك 00 :نارعاو ملؤإ + . 1 ا 7 2 ها 7 5 الذ َّ 5 وعد

 مئاقواهمسأ ادي زوري
 اديز زأ ىءان لوقتو اهرهش

 ١ : 3 : آر ا 75 1 .١

 ا عصنيال دما أ دهو هتلع عم لولءمانارودل ىناءملا فالتخا ظافلالا فالتخا نم مْزل» ىأ موزالا ىبءنوك لت 3 “ ,

 "|| نا ىفاككلذوىناعملا ف الةخاوهو لوملءما دون الوطاةلالا فالتا ىهو دوت دقةلءلا نال كل ذ مزال هنال 0 0
 تقوىلاءملا فالتخا ىنءملا ناف تدقأتال تاعحاذاام فال د.كومااودو دق ىنعملاو فات ءاظفالا نافنأو 0 0 0 : 352 . *ةولم ٠ *| . .٠ ٠ «*اسأزإ ه 0 دف و 5 2-0 1 .. ل فى[ ناوهن 00

 اهعساونأواهريش قلطنمو
 ردصم لع 3 ادريشو

٠9 ٠. 
 ام 10 < 2 ف

1 : 

 هنال ارهاط ريغ فأن امو اره ىفماللاب ريمعتلا (د.كوتلل هلوق) ىنعملا ىلع هل الدلا قلط مدار اف هدا سف حوضول 0 9 0

 ديالو هيلعأ أام والد كالذ هلالضاح 01 11 - ١ [تالثمالا د نأ 2م 8 ١ : إد :
 000 دو امو م راعرك 41 00 ىادتو ب ىوع ه-وتفملا نأ زاتةعودرز

 | ارعتءاو]دسأادب زّاكو سا احارعنكل لوقتودزوسك-11 فالئانلث ماك لءاعاملطي ناددالاهنوكر هز فلا *
 ْ ' لمعلا ذه تلعاماو اهظافلأف التخالاهيزاعم فات امناواواعفاتذالمدةتامناز وىلءاهبار .ءاومدافبيمحلالءأو ( صخاش
 أر ١ (ناىنعمو) مدقت اكيضاسملا قربذاب هنعرب_هلافا هتال ناك ىنمف ىفاءملا ىلع اسهتل الدو تقلا ىلعءانملا ف اكو ىضاسا !لعفلاباههشأ
 | ا ظ ١ ةيسنلادبك اتئأ (ديكوتلل)ةتوتفملا(ناو)ةرو كما

| 

 | كارارصدك ًاهنمىناملا ىأ(اهيضام هلوق) اهنم غاصتةفلتتم ةلثمأ ىلا لو 2 ىأ (ا نم فرصتامو
 ماسقأةثالثهمدعو فرصتلا فرشعةثالثل!لاعفالا ههنا لصامملا ( خلا ناكون هلوق ) ىهود ضام

 ناكناريمللا اظفا نمد خودردصملاكلذو (ردصملب وأت ف هلوق) ديز قالطنا ىءاب ربدقتلاوهلوق هملع
 ١ || افرط ن اكن ارارةتس الابوادز هن وكىأدنز اذه نأ ىنْلد وخنادماسن اك نانوكءاايردق»و لثماك اَعَدْسم

 ١ || اناو ا ملطبال دقو هللا ددعىف ا لاقو ف لءاعاماطب دقاهنان ىأ (ةروسك-ملا فال“ هلوق) ارو رجموأ اراحوأ
 | ذ_ةنيدىنءاانال ل ءلعتالالتدقأتال ءاالافاهظافلأ ف الت|تقوىأ (اهطافاأ ف التخال هوو ) ءانازنأ

 طافلالا ف التتادحوب دف افافلالا نالتخالىفاعملا فالتخا موز ىوعدكلذف سدلو ظافلالا فالتخا
 |2١" كنوكيالوأ الثمناو نكاكفىاعملا فالتخاهءمنوك, نأ نم معا ظ افلالا ف التخات قو ةرماك كإ ذ نود
 4 اهتاوضأو ناك ىفاعمال ةمث "الا ىأ (ىفاعملا ىلع اهتل الدو هلوه ) ل مأتفة.شاحلا ىفام عسضوت اذهنأ ناىف

3 



 لك ىفةفاضالاامنءرب_اللاعفالا نال ناكءلاري_ت سدا ءاقودي ز ىعه*ناكت سياف نونااو فلالاو
 ىاءالفةقءق-ىأالوعفمبو صنم او ةق.ةحىأ ( العاف عوفرملا هلق ) اءهيذ لمعتاهثوكىهوةس: المىفدال
 اهنأملاهنأش نم ىذلاهلوقب ث د لا هد,ق:رهاظ (خلااهئاصةن لاح ىفلاهذالاه خهنال هلوه ) [.. رقرمام
 امعاوهيلع لدن لد مصل ىلع ثدحلا ىقاطم نءدر : سورا ذدامد.ةماثدحلا “كل ذنعتد دراما

 ثدح نود ن هز ىلءلدنامالال عوذرال اباه افَتك امدعل هصقأن تدهحو رك ذاعد.ةملاثدملا ن عتدر#

 اهانعمهفقوت ُتمح نمال نياو .ءملاه-اّت-ا ثي> نم (طداو رلاك هلوو) سيل الام مياع اهتلالد مح الا ناف

 ةيهمت شن طداورلاكا مترو ريصو صوص لان دلل ن ءاه درت لأ نمىأ( منهو هإوق ) ل قاهريغ ىلع

 كلذ نمرثك أىمهفاد ريغىفامأةمدقملاهذهىف ىأ (انههأيق) رماكل اعذأ اهنأ جدلا (افو رحهلوق) للا[
 ىرخأ هني رق ن مهم دعوكلذ ماو دو كلذ ىلع ةلال دلل ةعوضوماهناىأف اصتاب قامتم (ىضاملاف هلوق) ||

 تقو ىغلاهاتدث ىأ(اينغدن ز ىسمأ ه]وق ) حامصلا ضءقن بو رغلا ىلا لاو ْرلا نمدملاب (ءاسملا ف ه]وق)
 ةلئمالا ن مى أ سام كلذ ىلع سقو حاصلا تقودربا|ةدشا!تتيثىأ (اديدشدربلامسأهلوق) ءاسااأأ
 نيب واهتسةناشلاب وهمعملاداضلا نمد وات ىلو الاب اقرفةطقنلاو فاالا|مماع لاش اىأ (ةلاشاا هلوق (| ا

 ىءعوهفادوسمهوحو لظىلاءت هلوقامأوه راهن عج كلذهلتيث ىأ (ائاصديز لظهلوق):لءولاءاطلا|

 كلذهل تث ىأ (ارطغمدب زتابهلوق) ىفذالاك طةفراهنلاعبجدادوسالاهودولتيثدارملا سل هنالراص

 راصوخن ةذص ىل فص نموأ لثم اك ةقق>ىل اًهقءق- نمودو ريسفت فطع (لاقئنالاو هلوق) هللا عسسجاا

 نوه ىفنا ىأ لمال اركم د ىلع فرظال فو رظملاةفاضا نمهفاضالا ( لاما ىغنل ىهو هإوق )!ءنغدي ز 1

 هلوقوهري-غوأل الا ىفن صوصخ ىلءلدءاعىأ قالطالاد_:ءهلوقو ملكت! نهز ىأ لالا ىف ةل-+ملا ||
 نوك.:اهمانمزب ند _قاذااعدنقلا !ذمم زرت-اوقالط لالريسفت ىطع ةنيرقا !نءولناىأ درحمأ او 1

 ىفماسقلا ىفنا ىهفاد_غتلق اذاو ىذاسملا ىف ماسقلا ىفذا سمأ اس اق دن ز سدا كلوق ىفف هدف ىفنال ||
 ن'الاماءةلابافصتمسداىأ (امتاتدز سداوخن هلق )اًةلطم ىفنال لءقو روه+لابهذماذهو لبةّسملا ا
 (ةيفانلااعهلوق) ادمك وت ناك ن" الا طفلي حرصاذا مدة ار وهلا بهذه ىلعو د« موقبنأن كفو ١

 لاءفالاهذه ىف طرشاماو ةصاخال» ىأ (ءاعدلاو هلو ) هميشو أ اًةاطم ىفنلامدقت طرشا !لدادبةتسداام ||
 امانثا بلقنا ىفنلاا ميلعلخداذاف ىفنلا ىندعاجمالامياعىفانلالوتدىلءاهنمرارسالاة دافافقوتل كلذ ||

 نأ نيب ىفاذلا ف قرفالو ىف لعفلا كرثو لءفلا كلرتاموب بول طملانال ىفنلاماةمءاعدلاو ىسمملاماقاسغاو || |

 هثالثبالا فاذا! فذ ساقةبالو حي رصتلا فلات تغتال ىأؤتنت هاو اردةموأ لئماكماظوفامنوكي ||
 هلوقب ىرشو دلا ةمالعلا اهماظت دقو هاالىفانلا نوكو مسق باو> هنوكو اعراض م لعفل|نوك طورشأ ْ

 مسق ىف عراضال.قالناك اذا « ةئالثطورش عم فان فذ و 00
 بصذلاب «:ءريخلا هلوقو هل عافلر د ص ةفاضا نمريخلاةهزالم ىلعةل الدال ةءوضوم ىأ (ةمزالماهلوق) ْ ١

 نه لالا هءلظر ىأ همضتقب ام ردقىأن كسندقونيسل | تن (بسح ىلع هلوق ) هنءربذلل ةذست ىو هلوعفم ْ ا

 الاو ل_هال همهفتو هل هان نيد نم ىنعد هيملاعلل هزنمىأاماعديز لازاموكذ لبق ذئماولعاةلاهريتراركا | ا
 نوكم الن اباهومق تقو هل ةتءاثةرامالا نأ هانعماريمأٍدم ز لا ز امو و املاع سءل كلذ ل قهنابدوشد لاحلاف ||
 اهانعممادامةلجواهربترارتسا ىلعتلالدالةعوضوهىأ( ريانارارتسال لوو سقفاذه ىلءو الئمالفط |||
 حرش ىف تداث نب لاق فران ءة.ئاناهن وكل جال ىأ (اهتدامنل هلق اهربذاهم“!فاصتا دع رمأ تدقوت ظ |

 نابب ا وءام«أاواك ف ورا !نالافرطافرح .رثلق ةيقرظاوك امأو رهاظف هب ردصماهنوك امأةدربلا ||
 هنارعا ففرظا|نع بوئيرد همام ريمور دصملاح ريصك اهدعبام عمتناك هب ردصم تناك ثدحام
 2-1 مساس سس

1 

 ا
3 

 ) اضاانا- ه)
 هيردصمو فرظلا ن ءاهشايناةبقرطو ذهامتم<و كيلا اددرتم ديز مادام كبس الو تربه ارازئسال ىهودب ردمصملاةيفرظلااع |

 لوعفملا ىلع عقرو لعافلا نعر ص: نأ هنأ ش نمىذلا ث دحلان هت در اهناصةن لاح ىف لاءفالا.ةهنالالو ءفمسو م: اوالءان عوفرملا
 فاصتال ىهو(ناك) ىل والا كلذ نم 0 ىهذالاوا:ددركذام ىل ءالءذ 2م الث ) ىه واق و رح جاحزأ ااداوسمم نمهوطدأو رئاكتراصق

 ىذاملاف ريما هزعربتلا

 ودفرارةسالاو ماودلا عماما
 اماواوراروذغهّلا ناك
 يشلا ناكوه عاطقنالا عم

 (ىممأ) ىفاثلا ( و)اباش
 <« _:عربلا فاصنال ىشو

 ىسمأو ف ءاسإ| ىف ريدا
 تلاشلا ) وز امنغدب ز

 فاصتال ىهو (ععصأ)
 حامصلا ىف ريدلتأب هذع ريما

 (و)اديدشدربلا عصأوغذ

 ىذو (صخأ) عسارلا
 ري_هلاب هنءريخلا ناصتال

 ىكذأ وف ىعضلاىف
 ساحل ( و)اعروهءقفلا

 ىشوذلاثماءاظلاب (لظ)
 ريكا, هزءربملا فاضت ال

 ا ءاصدي زل -ظوخف اراه
 ىف و(تاب) سداسلا( د)

 ريدا هزءربلا فاسصتال

 اراهفمدي زتابوهنالءا

 را راص) عداسلا (و)
 راصو ف لاقتنالاو لوول

 نماثلا( واس زرعسأا

 لاما ىذئاودو (سدل)

 نءدرملاو قالطالا د:ء

 اع اقدب زسداو 2 همرقلا

 عساتلا (و) ن ”الاىأ
 ريع ىداملاو مثاعلاو

 امولازام) رشع ىناثلاو

 (حربامو ئتفامو كفنا

 اهمشوأة قانا | اعةنورقم
 ناعقالاو دةوءاعدلاو ىهنااك

 ريل ا ريما همزال[ همد رالا
 هيضتقد أم هس> ىلع هذ

 املاعدب زلازاموةذلاملا
 امواسااح ورعّلذزا امو

 ةنورقم(مادام) رشعثلاْا|(و)كلذهشأامواميركد#ح رباموا: سر كد ءىتف



 رتسهوأ ساك هر ل7 نأو

 لءفلا( و) رقتساوأ ناكال
 ديز) كلوقوم 4ل_ءاف عم

 ةلجوادتبمدي زف (هوبأ ماك
 لءافلاو لعفلا نمدونا ماق
 عضوم فهلا فاذمألاو
 طدارلاودب زنع ربخ عقر
 ) وز 1 وبأ نم ءاملا| تم

 ديزف(ةبهاذ هتيراحدذ)
 أدئمم راحو لوأ أ دمه

 ادّملارب خ همهاذو نا

 ىناثلاادتما اهلج و ىفاثلا

 ري عذر عضوم ىف هربخو
 نيب طدارلاو لّوالا|ددملا

 ءاهلامريخو لالا | دمسملا
 ءأىلاءت هلئاو هد راح نم

 ىلءةاادلا لما وعلا بابل
 ىمسنو  ريثتاو ادتمملا
 ماسقأ انه ( ىهو) مساونلا
 امجاوخاوناك ) لوالاهثالث

 (وامناوةأونا) ىفاثلا(و
 (امتاوخأوتننظ) ثلاثلا
 ايلعةئالثلا ءاسقالا هذه
 ناكاماف) فا-:#
 ( مسالا مقرن اهنافامنا اوخأو
 اهمسأ هس و ادتمااىأ

 ريخىأ (ربخلا م صاتو)
 اًءاواه ريش ى وادتمملا

 مسالا وم“:

 ١ مهأوحنرب دمصتلا مزابإل نأو اهكتحو زد:دوحن ةيثاشناالو هبرضأدب ز و ةيبلط هله هتعاربخما دتملا ُ

1 
١ 

(0 

 انا

 اهلا ناكهرب دقت حجارلا لبقو ماقالاب قم امرأ تدثوأ ل د اهو و رقتساوأ ناك الا بأ وألصاعك رقت هموأ ساكو ف ىقاءتملاربدقت مبا رلاىأ ميرصااوىأ ٠( رب دة7نأو هلق ) ةاهاككال ذر غوالاحو ءاصو ظ | ريض ممم لك عوق واو همّلا هد ووةلجلا ه.ثنايو“ارو رجل اوراطلا اوفراظااوةلجل اودرف اا نع ناح رد
 ظ الواوءاهرب دقت : رتيال هنا هلارانم ىئذملا ىف هلاث كمومالاك هلع امه اىذلاو زاودلا ال جبار اىفنالالاف
 'لصاحوأ ل ص ىنء؟ ةءانلا ناك نم ناك نأ اكوأ ناكردق ناو هةصو وأ اموءراضمر دق دغىفءاز+لاو | موملا ف موصااو ك4 لا.ةةسالاوأ لاهل ادب رأن او رقد _ساوأ ناكر دقىذدملادب رأن ام ىنءإا دسم ل.الءؤ
 اامنهناكامو تاربدؤتلا لساستئو ناكر دف ريولنا عضو مىف دو ,رماورادلاو ف راغااناك الاوةصقانلا ال
 ا دافّدس (هيلا فاضل او هلق ) رق :كمووفاماع هنوكمل هب ح رصر لا مووغاووفاصاخ هنوكل هياحر هم هاماغ
 | ىلعمال_سالا يش هراّتخاو رهاظااوهو لوءذماو لءافلاو لءفلاعو .ك#هةمرك أذ زو#ف ريانا نأ هنم
 عقوام طغذ ىربكملاف نب رايتعاب ىرغصو ىربكو طقذ ىرغصو طف ىربكم اسقأ هثالث مسقنت لما نأ ملعاو لءفلا تاقلعتم نمهريغو لاما لوعفملا لثمواه ددو هلم اوه رينا نأ افلا دمءروهشا|ثاك نا او ىلا
 همالغىرذصل اهةئالثلاه.ف مج ىاطنم همالغدوب أدب زتلقاذاو ةمه اذهتي راجدب زو» وبأ ماقدي زةلج ىه | ىريكلاوةيهاذهتب راجوءوبأ ماق ىهىرغصلافى ريكو ىرغص ناتاجام نم لك ىفمت؟انتملا فذالاثملاو | اري تزاكو هاج اهرب عق وامامهل ةلمتكلاو اريد تءقوام طقذى :رخصلاوارب_2 ىه عت لوهلجاهربخ
 ةرايوالملخ مهاربا هلا داو ىاعت هل اوقك اه مياع ل دقدرات|هنأف رييصتلا لاعفأب لكش لف بلغالا فىأ ظ ( ريملاوادتمملا ىلع ل ادلا لماوعلا بابل "(ريشاو ارانغا ظ ىرغصو ةل_جاهرب_تنأراتعاب ىريك !هناقجلاهوبأ هل تاو ىاطنم همالغ هوبأدب زىربك.لاو ىلطنم
 ْ ادتءاا!سن- ىلءاواوسدبلغب ىتلادارملاو ادوح و.هموددملا تريصواشغريقفلا تلمعك امجياعل خدتال

 ه]وق) ةيثاحلافوهامرخ [ىلادمجلا هتاد لاو عوطقهتعنب هنعربلاكف ذلا مزا:النأو كدنع
 |١ | ءادتءالاو ىلغفل لءاعامنالهتلازااغاو ريم اوا دةرملا كساس هتاازال ةلازالاوهو حسن نم (مءاونلا ىعستو
 1 لك ىفاهناله.ءلاة_داحال باتكتااذ_هىف ىأ (اندهلوق) ىونعملا نم ىوقأ ىظفالاو ىونعملهاع
 ْ لاعفأن اهنقة يملا: ذه نماهمالةقمقمل | ثدح نمال مانسق أ ةثالث لمعلا ثدسنم ىهىأ كل ذك باتك
 ||| ردا صملاىهو ءامسأو فورح ولاهفأا نال ةهحلام ذه نماضدأ ةثالث اهنا رهاظل اواولا اذكه نورحو
 "||| اثلاثا مءقدد_ها سلف لمعلا ىف هفلاخم للا تاوخأو ناكن م عوف لكم سا لاقي نأاالا نيلع افلا ءاسم“أو
 |0١" ناكهلوق) رخ“ الال عري_غمسق لك ل-عنال ةدئافهل ناف لمعلا ث.ح نم هثالثاه دع ف الذ دئاف
 اها لمعلا ىف ل_صالاولانعف أاهنالاهتاوخأ وناىلءاهتاوخأو ناك مد_ةامغاواهرئاظن ىأ (اهتاوخأو
 ِْ ريسلت اوهو لالا ىلءاوعم نان أز ماد نالالاعذأ امنوكعماهت اوتأو تذ:ظ ىلءامتاوخأو نا مدقو
 اءاقدب زناكومضن ةبناش :ريغةصقان لمعتستا موكا صا صتخال بابا مأ اهمال ن اكن | اوضأو ناكنمأدو
 ىأ (فا:ةئاهاع ه[يق) ادب زن سحأ ناك امو دنا زوجلاهنافنصسانلاناكتماذا « وك ةناشو
 نوكي الاوة*انالاهرب_ ىص:ةواهمنأ عذرت دارا سدأ (لا مسالا عفر هلوق)بصنااو عفرلا ث.- ند
 ادتءملا عؤرت دارملا لد لصا لا ل يص# هيصنقابوصخمالا نوكيالا» ريو لصاملا ل.صحت هءؤرقاعوقرمالا
 19| اد_:.ماربخ ىأ دههلوقو ادتءملاىأ هلوقب نئملاةرابع لت وده حراشلا كلذ ىلاراش أ ربل ب صنت و
 ١ ْ' ةاَضأا شت ىأ (اهمسا ىعس وهلوق) عجالا ىلع هيناك ىذلارع_غامقر4 .ةثدت ناباد_:بللاهءفرو
 | ةيحالطصا لكى ةمهتتل او ازائالو «فمو هة.ة-اهربخ اهب بوصتملاوأ زا<العافو هع ةءاهمتا اهب عوفرملا
 || ناكلاودو صوصخلا اففالاوهناكسءانال ناكل الت اذلل مساااق ديزز اك نهديز نال ىنغملا نعةما اخ

 , لاو مك يس ومجسب حرج
 '  فلالاو



| 
 ةهما

 نتنأو منأو ني: رماوأ نمار لضفأ اس: أوهأرما ل ذأ تن أوورعنم لضقأ نتنأو متنأواث أوو رعنم ||

 ناللدءنت:أوأ منن ًاوأاقنأوأ تن أوأ تنأوذ كا ذكو رحوأر وبدتنأوأثن أوءاسنو أل اجر ل_ضفأ | ظ

ر رج ور و ,ضوحضو ةفا ضالاو لأ نمدرحا ذا ىل بضل ال ءفأ ٌْ
 اقلطم ثزوءإاو ركذملاهبف ىوتسي ردصاا

 بابل | ذه ىف ىأ(انه هوه ) لفغثالف مدة: ام هيف( اود ثيح نم ريدلاو هلوو) ناومةوهو هلوقِكلذ نمو ||

نه هنافرىنعلل ةيقانااالو ىدانملا باب فدرفملا نءكلذب زرت-او أراك تءنااتاناذكوىأ ||
 سدلام كا

 ناثمالكلا اوةماك-لا با, ىفو عوم لاو ىنثم ا ل, اقام هي دارا ناف بارعالا بابىفاذكو هاري ث الوافاضما

ءاوسدح ىلع بارعالاو تعنلا باين ا ىدتينلا فو ىثدفلا نم ها بكرم ا لباقام هندارما ظ
 من * عدا رياف

 راسهذ لود وهو رد1_صمنم اعوصمفصتمىلءلدام ق:كاافدماحو قّتْشم نامه قدرغإانا ءاأأ

 اد_-هناك اغاودوبأ ما دب ز وفر يمتعلا ل هه الف همؤر نانحراشلاةلئ ماك ارهاطاع-ا عفرب لنا ادّتبملا ظ

 توكسلان س<ةدئافدافأ ناالا لجن وكم ال هعوف ص عم لعافلا سان الري_مذلاهلمق عما درفمفصولا ||

 كوخ أدب زو ىقةثملا لب افامىأ هذال خدماحلاوكلذكن وكءالاذ_هونادنزلا مئانأوذ فاك اهباعأ]

 هلجسدلهنال هلووز عام دبرأ اذا دسأ دز و ف تشل اب لوأناالاادةملاريعذ ل دقن الو كاوخأن اددزلاو ||

 سنا ىأدرغمةلثمالا نم درك ذاهقربدن انا ىفىوءدلاز الى وعدل نيعلءادلاا ذه لاقي دق( اهرمشالو ظ

غمهناىأ اههمشالو لج سدل هنال هلوقواه مش الو ةلج ا
 درا اريغ هبلع قدصدامىأ (كلذعووهلوق) در

 تم ناكن اودد او ْئم هللا نالهئالثف هقمقملا ىفامأر هاظاا ىف ىأءامشأ ةءد رأأ|
 8 هيلءفلاوةيعسالانادرفا

 اتلا(ناماتلا هلوه)هراسعمىأ (دور فاو هوق) ىفأمس ْ د
 ناب ةةاءتمةظدالمريغ نم: دئافلاهب نت ىذلاوه

مدو-و مول +الذانوكملاو لوصمل اورارةتسالاك اماعانوك هقلءتمنوك ْ
 ناصقال اجرخ ديقلا اذ مواهث

 كنءوأ كف وأ كندي زوففاصاخأت وك هقلعتم نوكرناب هقاعتم ةاظدالم مدع عم دءفيالىدلاوده صقانلاو ظ ظ

الذ كنع ضر.ءموأ كلذ بغ اروأك.قئاوىأ ظ ١
فرم عم لوغب نأ جمان اك (هلءافعمهلوق ) اريخ مة.

 هعو

 لعافلاب ئاننوف#ا ةغللالهأو ىوغال |لعافلا لعافلاب دارب نأ الا|متاوتأو ناك سءاو لعافلا بان لوشتل |

 ةلج عومجما| ذه ىهس وازرا وأن اك ارث:سم(رمةملاوأ ه]وق) ىشيفلا نم هاالءافاهتاوضأو ناك مساو ا

 هربخ ماقمموقياموأىأ (هربخعم ]وه ) دب ز موقد ناو اكو أ ل هاك ةةيقل عفة أو دمملاىهوهنلعف ||

 ىفو هوة ج عومدلا اذ هع“: ونارمعلاهراضديز و ل_هشبا معأ ناك-اةدئافل هن م:املاتولذ ٍإ |

 نأل-ءام در اربغلاربمناعموأىأ (هريغوأ هلوه) مئانا دز ناو اكسوأ لثماك ةةدقح مءأب ةأوددملا ا

 ناك. عناوملا ن علاخب ”رعم مسأ| هاش لدول هنا ىنمع مفرلاب ا واحت ىلع كدي نأ ب يادةملل بخ ةعقاولاةليخا |

 وهو ريهذنم ادتبملاباهطدرب ام ىلع لشق ناىنملا ىفادتبملا سفن نكت م ناوملا هى آبي واعوذرم ش

ال 01 دلوطدام كل ذريغوأ هانعع وأ هظفلب ادتمم اذ داعاوأد راشامساوأدرطملاو لصالا ْ
 تناك اذاام ف

 ءاخأأيدب ززو<الفةنث ادنةاجصنوك: الزأ ب وطدا رىلاجات<تالفدحأ هللاود لقو لا دةءىلا سفن ةاجلا ١

: نأنب:قرذال هناهملاك فالطا رض نااضدأ لاو ى-وأل د وأن كلو ردصهنوكمت النأو
 نوك

 وهولوةلاربدةري-غ مهي رضا هلج سفةنريدتاناىلعهب رضا ديز و مهن ىت> ةيئاشناو أه ريخةلملا |

قتعنتماث دود تعنلاب أب وانه ام نيب ىف رفلأو جارسا| نب الافالتةيسلطل ال ملال .ةل وأ ١
 الد هيملطل اهب

 بصتر#مألوةلافت:أناو © باطا!تاذ عاةيااند منماو 2 كالامنبالافاكلوقلاراهذا ||

ق هلمولعمود امالادزيع الوبطاغلل ثتوءنملازي.ع تعبل !نمضرغإ انأ : ْ
 ل-ءةةمولعمنوكست الةيملطل أو لع

 ىلغذل فاه أوهثالث لاوقالافقاءتماعموأ امه دو ىأ (امهال هلق ) ىاعتمةفصفرلاب(فوذخمنا هلق |

 :دئافام لاقي دةذالاوركذلاب فرظااورورح اورام ادرفأىروصلا ف الدنا ذو ةقيقم لا فالةرو هلا ف ىأ ||

 لدن نورحاها قد اوالا
 (ريخاو) دارا ا ىءملاىلع

 (نام“#) وه ثيح نم
 ريغ) مق (وورغم) ست
 امانهدرغم ايدارملاو (د رم

 واواهمثالو هلم سد

 ىف هناذ اعومنوأ ىتثم ناك
 ادرغم ىوسإ تانلااذ_ه

 ماقديز كلوقودرغماذ)
 نوديزلاو نامتانادْزلاو

 هذ_ه قري (نومتاف

 هلج سدا هنالدرغمةلئمالا

 وه(درفملاربغو)اهمشالو

 كاذعو#ثو اهبشوةلملا
 ى ن" اش (ءاشأةه رأ)

 اهمث ىفن ”امشوتلجلا
 ةلملا ه.-ثىف ن”اشلاف
 (فراظا اورورم اورادل /

 فن ايثلا(و)ناماثلا

 مم ةركنللا امههلجلا

 رهذم اوأرهالتلا (هلعأف

 درفملا (هربخعمادتمملاو)

 رور-هلاوراملافهري_غوأ

 (ورادلاف ديزكل وقوف )

 دنز) كلوقوف فراظلا

 ريخلانأ عصصلاو ( كد: ربدقت مزاي الو باعثل افالخ هرم هقالوىرابنالانبالافالخ ةببلط ا مموكمنتعالفهريغو كلام نبا دنع كل ذك ||

 روره لاو راملا ىاعتم
 اههذل فود لا فرافلاو

 الفةلملابرا_خالا نمناك ال هؤردقناودرغملاب رابخالانمناكام“اام_عاماعردقزاهنأ عم امهدارف |[ |



تالانغوف رموشوأ دشسم دب زف مئاقدب زادت عقاولا<ع رملا مسالاىلا ثمل ءةلاوهواءلغةلاها مغ نوكلا ئاودنأو 03 مسأو لعافلا
 1 د

 |لوؤملا الالاثموادتءملاب ع وؤرموهوهربخخ مئافو لوالا نعاربتىفاثلا نوكر ثم ناثأ الّوأ هاهو ئءااماعهألا نع ةراععادتءالاو

 و لصالا ريحخلاو] م١ ري مموصو ردوتلاوو ريترو وءادتالا لة عوفربرد صم ل,وأت ىفاوهوصت نا مءاريضاومو ه1 ناوأ دم عق اولا

 اد ةبمدي زف ( مئاقدب زكلوقوت) رك دل نيدرةمرب_هناوادتءملا توكي مرات مئادتمملاىلاىأ (هباادن_ملا)ادتمملاب(عوفرملا مءالاوه)

 | لع عوفرماد :بهنادبزلاف(ناساق ناديزلا) كلوقر فرك ذا نيينثم نانوكي ران ( ولاد ماب عوذرم هريس مئاقوءاد تالا, عوفرم
 ةالوقوحن مص" ع.جرك ذنيعو# نانوك,هرانواضبأ ف لالا هءؤرهمالعو عوف رموشوهربخ 13 نا.ءافو فاالاهءذرةمالعوءادتالا

 ىل عع و ةرمنودي لاو
 واولاهمفرةمالعو ءاذتمالا
 نوئاقو ةمنفلا نعةانن
 همالعو عوفر وذو هريس

 نءةءانناضنأواولا «عقر
 نانو ةراثو ة_  ضلا

 ريسكت عمجركذ ا ننعوج

 هرامو مامقدوب ْرلا كلو ةودخ
 وحن ثنؤنا نب درغمنانوك,
 ةراكو <_ءاةدته كِلَوق

 وهن ثنا نيءاثمنانوكم
 ناتءاق تاددولا كلوق

 نييعوج نانو كرام

 ةرايوتائاقتادنوهلا

 ع.ج نيعوج نانوك»
 دونولاو 4 ثنا ريسك#

 ثيح نم (دّةءملاو ) مايق
 رهاظ) مسق(ناومق ) وذ

 رسفاظلاةرهضم) مدق(و
 وف نم (ةرك دمد-ةناه

 نا د.زلاو ماقد زكلوق

 نوٌءاق نود زلاوناستاقإ
 أدتمملا(و) كلذ همشأ امو
 اريهض (رشعانئارمتملا)
 ملكدلل (انأ ىهو )الصنم

 ) نه هبطاغل ءاتلارسك ( تنأو) بطال ءاتلا خفن (تنأو) «سفن مظءاوأ ريغ هعموملكستلل ( نو )ه د>و
 || هسئاغلاةدرفلل( ىهو) بئاغا ادرغلل ( وهو)تابطاخملا ثانالا عسل (نتنأو) ني_.طاخملاروك ذلا عمل( متنأو)اعلطم ىتثمال (اهناو)
 )| هل_صفنملاعفرلارثا.ه*رئاعتلاه ذه ىم*توتا.ثاغلا ثانا اعل ( ندو) نييثاقلا روك دلا عجل( مدو) ااطم بناءا ىنثمال (امهو)

 ١ متلفوءادتم الاب عفر ل ىف ل_صغنم عفر ريمضاناف ( مئاقانأ ك لوقو ) ىنعملا فاهقءاطباعا مري نأ تآدتبمتعقواذا !هيف بلاغلاو
 ظ همنا نءةياينواولابعوفرم هربخ نو ءاتو عفر هلحو تارعا هيفرهظبأل مضلا ىلع ىنبم ةر ريمضودوأ دتم نك“ [(نوعاق نذو) هربخ
 ١نهونومثاف مهو نا.ئافامهو ةئاف ىهو متاقوهو تاسئاق نتنأو نواف متنأونامتاقانت أوه-ماقتنأو متاقتنأو 4 نم (كلذهيش أ امو)ب
 2/1 'نأو طقفناوهرب_ههلا نأ نتنأو متناوانقت أو تنأو تناوانأ ىف عتلاو بار عاهل خ ديال ىنبم ره 4| جاك ةلثمالام ذه ىفأ د تملا تاسعا

. - 0 
 ا هن اوخأوناربخو لعافلا نع بئانلاو ىأ(ملا لعافلاهلوق) ميمصااودو بارعالان مهل ال هناب لوعتأ |

 / فسح همااكىففهب ربعمءاد تالا اذا ىأ(ةرايعءاد :ءالاو هلوق )هرك ذاق رمصلا هملاكىفسدلذا

 جلاالوأ هرييستو ىأ ئىشااب هلوق ىلع فطءرو ا.( هل-ء-و هلوق ) لوءفملا مسا ىلعرد_صملا قالطاو فانعم

 : زمانأو ف 'ريلعاذسمداسلا لعافلاك مكحولو ىأ ل والان ع هباربتخىأ (اربفاثلا نوكبث يع هأوق)
 عمادريع هغبر مث نانحراشلا ىلع ضرتءدالفنا دب لا بورضمأو ربان ف همداسأ !لغافلا نعسُت امااو

 فرمل انوك, نأ نيبكلذ ف قرفالوىأ (ملا كموصرب د_ةتلاوه]وق) ري هل ىذلاادةمملا ىلءهرو عمل
 ِ هلوق) كءا”ىأردصاايلو ئهووفهارتنأ نهريخ ىدرعملاب عمت موتك الوأ لثماك ادؤسومكءاسلا

 ١ اهبيشوأ ةلجناك اذازي نأ ل «ةبالهثاب مسالاوه هلوق ضرتعاولو مااوأ حج رصلا ىأ (مسالاوهرب ناو
 جراشلاراشأو مسالابىأهننوكي نأ ةزمهلارسكرابخالا ف لصالان ال مءالاىلعرصتقا انا هناب بمدأو
 : لو دفا ارينا الا فرع لذةخ.- نتملا نأ اذدىلءدرب و ىلصالاهلوة,باوملا اذهب ضارتعالا كل ذعفدىلا

 وأ ةقيقح مسالا لهشام مسالابدا ر نأ حراشا اهعنصا ملوالافر ونقه َن وكرفاه مش وأ ةلج عق واذاهقرعد

 |١" فوذعمي قاعتماممم لك ف رافلااذكوازبخ عقاولارو رت او راحلاو مسالاب هأورئ مارب ةعقاولا هل لاو الم وات
 :( ديقلا كل ذب دب قو وصل !ىلع ىأ (ادتدملا عوفرملاه|وق )الي وأتوأ هةمقح مسااهاوهو ةقمقمللا ىف ربش اوه
 ١١ دنسملا لوو ) ادتءملا فامو ف ىلع دئاز فر حالا ارو رم نوكمالو عساننالااب وصتمنوكءال هنأ ىلع همن.
 ظ وهفهءلع وكم اوهادتءمانأ ةوجنةربخاوادت.ملا نين قرفب رخ آد مقا ذهوادتمملاىلاوهدنسملاىأ ( هيلا

 ربخلافيرعت قدص ف لاة.دق(هربخ مئافو هلق )ةريغ ىلا دن-1اووف هبءوكك او هربملا ناوهريغهمل ادتسملا

 / ديزىلانادنسمد ريض اوودو هف رامس# هريهض ىلا دذسأ لب اذيتبملا ىلا دش ل متاقو نال ارظن كل دوف ىلع

 قالطاة.يث.ع(وهثمح نم هلوق) ىفاونث ها ادتبملاىلا دن_سمهنامهوتف دب زوهريعضلا نأ ىفتااهنأالا

 ارهغهوأارهاطظهنوك ىلارظتري_غنمىأاةاطمأ دتمااىأ مسد ناسناوه تيت نمنانالا كلوق فاك
 ناناودال ضاحو رهضموأر هاظامااد.ةمم لك نالو ريغ وهسفن ىلا ئذلا مسقت مزا,لاقيا-ع باو-اذد و

 | هنوك ىلارظنريغ نموه ثدح نمأدةءملاهيدارملاناف روغألاو رهاظلا نم معأةمسقلاد :رومود ىذلا أدتنملا

 انأىه و هوو )أ تمم عم الىل_ىدم انالكل دن ددق( الصفنم ه]وق) ناىسعتل اراش اذكو وارهخم :وأارداظ

 ظ اقناوتناوتنأةستودو بطاخحلا,ص:ةيامو نونو اناوهو ملكت صيام ماسقأ ةثالثا ناصاح (حلا

 1 توصوملاهفاضانم( مف ر ارئامض لق )ند و مهوأم دو ىهو وذ هسجنوذ وتئاغلاب صتخام ونتنأو مم و

 || ىأىتذملا ف هلوقواوم واسد ىأاهتباطن هلوقو رتثكللاىأ (بلاغلاو هلوو ) ةدعوقرملارتاعضلا ىأ فصال
 ١ .لضفأءانلارسكت نأو 4 ةق اطاأل هال تلا اارنغ نمو عبجلاوةينثتل اودارقالاو ثدنأتلاو ريك ْذَدلا

000“ 



 هراض سا نكمأ امىأ( عراض | ىف نكمأام هوو )ىلا اون هلءات له< نأن اع لوءذال قدموه تمس 7

 ىل و.اةال أفالون ىذاملاك عراضأ افى رت اواكلد نكمم ريغاهضمب و عراضا اف نكم اهضعن نأدارإأسدل و

 ريلاو ادتملاباب) ]

 ةزههلافن ادب لا مئاقأ ورب كلنا مزلر الأ دّدملان اكن اوأ د.إ مزال هرب كن! نالد_> او بانىفاموعجاسعا
 أدتم بورضمو هيفاناف نارهعلا ب ورمضمام هل هو ريانا دسمدسلعافئادب زلاوأ دتمم مئافوماهفتسالل
 وأ ىفن ىلعا دعما ذ_صونوكي نأ هلرمالىذلا |د:ءملااذ_ه طرشو ربان اد_سمدس لءاف ان نار معلاو

 وأ ل عاق مسا ف صولا ناكءاوسو هنعامث انوأ العاف عوذرملا ناكءاؤ ءريذنا نع ىنغأ عوفرم هل نوك,و ماهذا ْ

 قىثموهوركذا1 ع.ارريهخلافري د ناوادتملا نمركذامىأ ( ع.دارلاو ثااثلا اوهوهلوق) لوعفم مءأ
 هلوق) درغملا ن ءىنئملانرامخالاه-هالك ىفلاةيالف عدارلاو ثااثلاودو ىثاابعرابخالا عكف ىءما

 زالان م نيد -ها مسالا لومتثو هفال_ت لووتااو ل وأت ىلا.“ هنوك ىنجات «الىذلا مسالاود(ب رصلا]||

 ل_ه”:ام هيه دارم (اغفأ عوؤرملاهلوق) في رعتا ا!ىفه د. أىلع ضرت_هد الذ هفرعلاةةيقلاوأروه-ثملا أ

 هنأ لعما ع وؤرملاب دقو ىربدقتل ابالال اهم لاكىف ناب هباع ضرع رالف ىله اب هّتا,اةمليلديارب دقت عوفرملا
 قلعتم (« اد_:.الاهلوق) ادئازرملا فرس ناك اذاالا ارو رخال وانه لعلهداذاالاأب ودنمنوكالا ا

 ليقو رخ" الا عفارا نم لك ليقوادتءملاريغللوءادتنالا| دلل عذارلا نأ ن م عوصلا ىلع ىتيموهو عوفر اب |

 كلام نب الاقةمد رألاوقالافربخلااءفارامهوأ دّممملا عفارءا دتدالان ا لءةوامهل عفارعادتءالان ||
 ادتمملاب ريخ مذر كاذك © ادنءالابأدتمماوعفرو أ
 : زماق 2 دةدلان اف ءاق نملاق نمباو> قدي زال وقوف جرذنارب دق: واظفل ىلا لنا ىأ(د رماىأ هلوق) |

 نه«ْئدنعىأسنعلل لأ (لماوعلا نءه]وه) لعافلءادتءءسلفارب دةتالاظةارك ذا مدرع وهف
 هلوق) نالم اعوأ د_>او لماع لع لخدام جب رذعال هناب ضارتعالا عفدنا ةمسسنحلأ ل مو لماوعاا
 هنأ ىلا دءةلا ادهم راشاف جارلا ىلعءا هد الاب عوفر هنال اهنعد دره“ لات اناني و.ءملاجارخال دق (هيظفالا | ظ

 قيس ىضتةيدرلا نافاهدوج وقيس دنقل ةيظفالا لماوعلا نع دردقلا ل_هةناف عجارلا ىلع شام |
 أ دوحولا ةلزْمم ناكمالا لزني دق نكل ان! -باوملاقاناق هنمدرت ىظفل لءاعادتمملا ف دوب لو هنمدرتاه |
 ا
 ظ
 ظ
 ظ

 درهقلاب ريمعتلا حدقة دوحو ماسون كف لء-ةاابهمفاهدوج وْ مهماعةمظفالا لماوعلا طاسن ناكما لزْمف |
 لوالا نو دئازلا ه مشد فرد وأدئاز فر< رور لا لاخدالوهذدءقلا ف د.ق (اههعش اموت دئازلاربغهلوق) |

 لاثإااذهىفك.س- نأ ةفاكلاحرشفف درك ذوىدارأ | لاقد دئاز همقءانلاو أدتدم ل .سح نافدي زك. |

 مهردْء_بصو ةركزهدعناك اذا [دتءمنوك, اغار ةفاضالابفرعتيال هنالأ دتسمالمدقمربخ هوو |
 تا دوهب قاهّدم كن موو ريس مدا رقوأ دم هنأ ىلع عوف رم ىلأ ذل بدر رقم راوغااىلأ ل ءاه ىفاغلا نءوأ ١

 هدئازلا ريغ ةممقتلا نمد.ال ناثمح تاق ناف ىعأاةدافالثما لدتا ه.د.تالال عقوتلاو دافاد در له 1 ١

 ادئاز سلامىلاف صنت اعنا تةلطأ اذاةمظفالا لم اوعلا ناب بمحأ تلق نت نم فخصملا هكرت لذ اهمشو |

 ىلع ل عقلا مساك الصأ هل بارعاالاماضبأ رخو (رو رجاو بوصنملاعوفرملاب وهلوه) دئازلاباميشالو ١
5 

 بوش هيارعاوهرخأ ل ,ةامرمسكوهلوأ مضن(رض) ْتئاغلا فلوغت ( و) رضاه ا ىفهلك اذه ثالوطم أ نه باطق هب صتخاامب لك ةبسادمو
 (تبرض و)بئاغلادرفم ارب وهو وه درب رع هلءافمس ملا 1 لوهذم هنأ ىلءل حلا عوفرمازاو رت مريع هدؤو لوهفلل ىن.م ضام لعق

 ريهض هلءاغمس ملام لوعفمو ثدنأت فرح هرخ [ىنةنك اسااءاتلاو لوعمإل ىتيم ضام لءؤ برض هبارعاوعانل| نوكسوءأرلارمدكو داصل | معضن
 : ملال ىىمم ضام لءف برض هيارعاوهرخخ آل ءةامرسكو هلوأ مذ (اب رضو) هءئاغلا هثنونا |: درفملاريهكوهو ىههرب دقت ازاو-هشرتذسم
 ثنوااىثالاتنرضن لأوهلعاف هم مسوملا 1 لوعفما.مأ ىلع عذرعضو.هىف بئاغلارك ذملا ىنثل اريهض لءفلاىهلصتملا ف االآو هلع

 ءاتلاو لوعذلل ئرمضام
 ريهت فلالاو ثدنأت فرح
 ىف تئانلاثنؤلا ىلا

 نعةبامتل |ىلء عفر عضوم

 مض(او رذو) ل_ءافلا

 هرخ آل بقامرسسكوهلوأ
 نضام لءؤ ب رض هيارعاو

 ريمضواولاو لوعسغلل ىنبم
 نيمئاغلانيرك ذملاةعامجلا
 ةدايثلا ىلع عقر عضوم ىف

 ءابلا نوكسو ءارلارسكو
 ترض ِهيارعاو هد_د>وملا

 هعاجل .ريهد ن اونلاو هلعاف

 ليف تايئاغلا ثانالا
 لا لوع د ةم هنأ ىلع عقر

 قهلك اذه يَ هلع ف مل

 لصفنملاىف لوةةولصتملا

 بريضؤأمو انأالا برضام

 م أالان رضامو نمالا

 هسرضاموتنأالا تريضامو
 متن الاب رض امواقثأالا
 امو نتسنأالا تريضامو
 هن رضذام 9و و-هالاب مد

 ام-هالا برضامو ىشالا
 هبرضامومهاألا برضامو

 اْءا لَو_ةتاذكو نهالا

 ن4 برضا اوان ا ترض

1 : 



 : اعراض مناكئاو) دشو عمببو لبقك ارب دةئوأ برطك اة( هرخآ ل ,قافرسكو هلَوُأ مذامضام لعفلا ناكناذ) ع راضملاو ىذالا ىف
 ىأ(وهو) لومفالىدبالهنالرمالا لف نه تكسودشد و عامي ولاقي وضارب دةنوأ برضد وحن اة ق4 .(هرخآ ل مقام تفو هلوأ مض
 | مطن(دب زبرض كلوقو ف ) ىذا اهبلا دن_ىلا( رهاظلاف) لعافلا ف مدقت اك (رمضمورهاط نيمسق ىلع) هلعاف مسملىدلا وعفا
 | هيلادتساا(و) لق افلا ئاناضدأ ىعس وهلعاف مس ملال لوعفمدب زو هلعاف مس ملال ثيم صام لءذ ب رض هيارعأو ءارلارسكو داضل ا
 لوعفلل ىنبم تاةتةش ناوهلءاف هنل 1 يم عراضم لف برضن هبارعاوهزح آل مقام مو هلوأ مذعن (ديز برن ) كلوقوم عراذما ا

 من( ورم رك أ)كلو و ادب زموأر ماك ادر م نوكين أن بد لءفا ىف قرشال(و) هلعام مس ملا( لوء_غموأ لاف بنان دب زولووعلوأ
 باف ةمدةةملارهاظلاماسقأ نم قنام سوا مهاءقرمام نازو ىلءام-مبارعاوءارلا مشو ءابلامضن(ورع مركر و)ءارلارسسكو ةردهلا

 ءارلار هكودادملا مند( ثد ريض كلو ة ون ) لص: اف لصفنمو لصتم ناهس( ريضملا) 6 هلعاف مس ل ىذلا لوعفملا (و)!لعافلا

 هوضوأ هيفوأ هءلع هعوقو ةهد ىلع بئانلا ىلاو هبهماءقوأ هنهدر ود_دةهح ىلءلءافااىلا لعفلا دائما ارو د
 هلوعفمو ث دس ىلع ل دامودو لوءذم مسا ن اكن افالعف لهاسعلا ناك اذااذد ( عراضالاو ىماملاف هلوو) روما بع

 نام الاطرش هعراضمنزو هنزوذهريغنموأ هب رورمو بو رضك لوءؤم هنزوف در ىئالث لعف نه ناكر أذ
 كلام نبا لارتخ“الا ل قام متثو هعرادصما فرح ناكم ةموع 4

 رظننملا لك لوعفم مساراص 3-5 رس ان اك ام هنمت تن او 1

 د__مق نمت“ اكل وءؤم هنز * درطاىئالثلالوءذم مساىفو

 قدهددو ماكتملا راهّص

 || طرش :لابقتسالاو لاعلل هنوكحو أ هدءبو رضا اءاج ون لالةلدهنوك ر وكذملا مسالا لع طرشوأ || امل عف بر هبارعأو
 مركمربمالا ناوو رعروصةمأود زبورضم امو فودوموأ هذعرب وأ ماهفتس اوأ ىفن ىلعهدامعا ريباصابو لودؤإل م

 وفارو كمن اكن افار و كنك ناىأ (هرخ 1 لءقامرسكوهلوق) هول أناهملح رب زرعه و هلوسر مظعأ أوأ هريغ هعمو ماكستملا

 وأ هلوق) لعافالانص هيفاهرب_غلوعقملل اينبم برشوحن فةرسكملانامهضءدلاتوطقف هلوأ من برش | كح عد عضوم ىف هسسفن
 ةكرح تاقنع..ولوق لالا( ع. ولك هلوق) لق امددسأ وأ اعمرسكملاو مضاف (ارب دقت هلعاف مسن ملا لوعفماوغأ
 ءارواول ا!تءلقو نعل تناكسؤ هةكرح باسد اهل قام ىلا ل_ةئالع..ىءاملاو لوققواولا ىهو نعل ا داضلا دل (تدرضو)

 | كفلايددث دش ل-_مأوءايلان اكساب عممدو ليقزا طق ىضنقملا مدغلءاملا بقت لواهلقامراسك.ن او نوكسل ةانئملاءاتنا هدو ءارلارسكو
 هيفاحو ةفم نكي لثاىأ (هرخآل قام تو د[ وق ) ردةمرخ الا ل.قامرسكف ا وعاستجالئال ثا 1م غدا ل.ذ ب رض هءارعأو قوق
 لصالا (عامسولاق» وخذ هلوق ) لعافالا .ة.هاهريغلوعفدال امنيم برش وذ ىفةغلا نا مهدصعن لاقو ءاتلاو لوم ال ىتبم ضام

 || لصالاقاوكرخلافلأتيلق عسب و لوقيراصفاهلقامىلاءابلاوو اولا نملك ةكرس تلقن عسب ولو, | بام ادهمضدحوتفلا
 1 | نكسفنيشل ا!ىلالادلا ةلرح انة كفلابددشر هلسأد_ثدو عام ولاقي راصخن "الاهل قام حاتفناو لوع ةماهعأا ىلع عدز عضو م

 ماغدالا نم عنامملامد-ععمنيلثماماغدانال باو ماهتادالاو دشد لءذاك ىفاثلا ف مغدأو لّوالا فرم لا (تبرضو ) هلعاف سيول
 مرك [تشاذاكنالذةةم_صلاداسفاما ىنءملاوةغم_لاداسفل ىأ (لوعفملل ىننبال هنالهلوو) بحاو ءارلا يبكو السلا مج
 تسلا اهتدقف ناو لوءفمالة.ةملاىذابملا ةغمصي تسل اءارلا ترمسك ناف زمول سمس لوم العم هبارعاو قو 2ايتلطانلاو
 لديا.ةارمالاو را.خالا ىلعالا درب_سد ذةنمح هنالق ىت-عملاداسفا «أواضنأ لوعفمال ىتمملا عراضملا ةغمصد 0 لِ رو

 طانم هرف ىةدت:الفالو وجم هلعاف نوك الدقهنأ فو هلعافلوهعلل ىأ (لووةلاوأ هلوق) ءاشنالا ءأ| دعس 1 اءاملاو لوع-ةلل
 . .٠ . 5 3 : 5-5 كه 2 ني

 0 ل1 لادارفأ نمدرق لكو ناكمالا نمستلا طانم دوو قكي لاقي نأالام- و01: _روستلا || تعم ىف ةنطاخ ارم

 نم لهءؤبرض هءارعاو قوفهانةلاءاتلا هوءأراررسكودا ضلأ من (امعن رضو) هلعاف سن مل غ4

 1 فلالاو ممماو هلعاف مس ملا! لوعفما ْمأ ىلع عفرعضوم ىف اقلطمب طال ىثاارموض لءفلاب هاصتإا همووذل أءاتل و لوعفلل ىمم ض ام

 عيجريهض ةموهضملا ءاتلاو لو هفلل ىنيم ضام لعق بريض هيارعاو ميمأب هلصتملاعاتلا مضوعارلارسكو داضا | صضد (ميرضو) ةثتلاةمالع

 نوناابةلصتملاءاّلا مذوءارلارسكو داضلامضد(نابرعضو) عه ١_مهالع ياو ل_ءافلا نعةياءنلا ىلع عقر عضوه ىف ني.ط احن اروك دلأ

 ٠ لعفلا نأ لصاحلاو#ثانالا عجةمالعدددثمانونل و مداخل !ثنوثملا ع.جزيع هموهملاءاستلاو لوعفإل ىنمم ضام لءؤ برض هنارعأو

 . ةيطاخملا فاهورسكوركذملا بطاخملا فاهودقثو ملكا ىفاهوهةرخ "الا نعاونم لك زبب مت ىلا جيتا عومحاو ىنثماو درةااوة#طاخناو
 ١ ثونأتلاىفعيمجلاباطخ ف ةددشملا نونلاوربك دتلا ف عم اباطىفاه دسو ميلاو اهقلطم ىتملاباطخ ف فاالاو ملا ,اودازوةثنا



1 ١ 

 هلاف اك فاك وذو لاو ريتسا | نين ىقرغلا اهو هبقطنلا نع و عوضو. اظذل هنأف فو ا41فالذاافذا ا

 نأ ب حي ىضرلا لاقرباغتلا لجالانه ى-مم ولالا فورم ربعو ىههريسف:ىأ (ىههرب دة: هوو )ىفاونشلا |
 ىأ(لءافلا ثدنات ىلع لادفرح هلوق) ها ىهووهو ف زراداا ىفامارب اغتم تيرعضو برمذ قردة ا نوكم ْ

 ةكرحلاف ىأ (فاالاةيسانا تدق د ه]وق )هلمقة للا ريخأ دريم وأ ل دباه دءره ااا مسا ل قو رووشا اىل

 هم ااكوه اهثدجو ل تاكره# عدد رأىلاوت نأنمدو رك دام لاق نم ضا ريعاط ةيفاومدأ دعا الَهْض راع

 ىفاطءلاوأو نيب واهنيب اقرفاهفرطتءاوأولا دعب طاناف أ(: دئازفاالاو هلوق )ا ريضن ضوة:51>-اولا
 نوكت نأوةعاهلاو او دم نوكت نأ هثالثطنا ىف فاالا هدابزادوءةلاو ودا واو داحو أون رثواواك أو

 ةطسوتملاجرخووزخبووع ديو : ءاكلاواو رخو ديزويرا كم سأل ج رف ةفرطتم نوك.:نأو لءفلا ف ْ

 هلوق )ةفرط:هذثنء>|همالافلأ تدز عجلاواولا دمكوت هتلعج نافالوعفم مهتلم> نأ مدون رضو كون ريضك
 انأالا دحأت هرضام لصالاذأ ف ودع هقضح لعافلافالا اوارهاظو ىتعف لعافلاىأ ) روخل ا لءاذلاامأو

 هذهق( نهالا برضام وهلوق )ااكرمصل !ىفاهانمعىذلا ىأ(اهانعم ىفام وأ هلوق) ل قدحأ نمل دانافأ]

 هتناو ىأ (هرخآ ىلاه]لوق )رص ةادأ الاو ةرفاناموةيلعافلا ىلع عفر ل < ىفاهنملكالا دهن ةقاولارثاعضلا ||
 ( هلعاف مس ملىذلا لوءةملاتانإ هرخآ ىلا |

 الوادارم سدل وهل_ءاف مسن ل لو هفم هنأ هءاع ق دصب هنافام_هرددب زىطعأن هامهرد ل مشت ةجرتلاه ذه[ ]|

 مالكلاناب لّوالا نعبء>ًاواها وتد ضرغلا ناعم لعافلا نعتدبن أ اذار دصااورورلاو فرظاا لوقت
 ناكف فئانلا ىف لضالاهناللوهذملاىلءرمصتقاهنأب ىفاثا|نعو بوصنم هنالامهرددرءالذ تاعوفرا ١ىف ||
 ردصىذلا هلو ىفو هلءذ لءافىأ (هلعافهعمرك ذم )ىذا ىأ هلو ) لعافلا ب ثان ريمعتل ا معالاوى والا
 اننمملعفلان اكءاو ساد أرك ذتال ىهو تانلاودو قيقملا لغافلا ىلع نتا مالك ىف ل ءافال لج لعفلا هنم 1

 لاو مدنا ملى دلاى[ف اسم ندين نئاامالكىففاهاعلادلا ظفالا الّوأرك ديىدلاايغاول اوهفلل وأ ل ءافال

 له*: (منالاوهو هلوق) قاعتلا قاطمر ودسااب دارا اوأ ل هغلا هب ماقوأ ىأ(لءفلاهنمر دص هأوق) هلعاف | 1

 لءقامالعأ ل وأ اهظفادارب نأالا لعفلاو فرملاو هللا هنعجرشو رمت اورهاظلاو لورا اوحيرصلا ||
 ىفش قد_هةهيلاسلان أل طاغكلذو ناك ىساو لعافلاو ربخاوأ هديا هعمرك ذب ل ىذلاهلوةدججرخو 1

 ناكمءاوربخوأ دتءم امد ناكوأ الصأ لءافءلان#ن وكي الناب هلعافهعمرك ذيل هلوق قدصدق عوضوملا ||
 هل ماعريغو هرب دقت أر امةنب رقم ظوحله درقد ركذ ام جارح تاوصلاف ع..جلا ىلءاقداص فب رعتلا نوكمف '

 ههعرك ذب لىذلا هوو ) رعافلا فمدقت امزخ آ ىلا ارب دقتوأاظفل ىأ(عوفرملا هلوق) لوعفموأ ل عف ىلا ||
 نئتس مل( هثينأتللعفل|ثدنأتو هلوق) ارب دةئالوظنل الهل لءافرك ذىلا عت<لفدصقي لو كرت ىأ (هلعاف

 راملاىنعأ ل _عافلاماةم متاقلا نالد_ثن أبل هلعذ ثنو لول عافلاماةممتاقهنافد:مب موج نمر ورمل ||
 ه-:مفولناك(ضارغالا نم ضرغل هلوق) لماعلاس ين أله والف تنوي سدود ثءحنمرورء لاو ||
 ساو ىفاكم فرط نم فرمتو صتخا فالاوظفالافدجو ثدح ىأ ( هيلوءفملايقاثهلوق) هءاعو ||
 ىف فن اذانو فرد ص موأدد زب ريسو مهي دبأ ىف طقس اساور وروأ ناضمر مصوخ ىتامزوأريمالامامأ |||

 عمد ريع بو لءةوالقد> ونأف اظفالاف دع وبلا ذا لوء ذا !نعبوةةهثالثنا هذهفةدحاو هةةنروصلا ش

 وذ سننه الثلادسأم دقو خا ناؤةدامنلاب صتتاامدةّدمناكو د-و نال .ةواةاطم هدو و 1
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 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ظ
 ظ ظ
 ظ

 نالكلذو رضدالنيداةءالاتوافتو (هيلادانسالا ف ةلوق) لوالا معلا ادنسالاءاءلغلاب نعي 7 ١

 : (اب رْض) ناد لا( و) لسعاغلا ثدنأت ىلع لادم رس لعفلابةلصتملاةئك [بلاءاتلاو هيلعافاا ىلع لهفلاع وؤ مدنع ىلع دن اهزئهمزت دقت ظ

 رداع ئاغلاث نوما ىئاارعمضتفاالاغاديرمضن ادنهلاو ةءلعافلا لعل لاعوؤرم نا ديزلا ىلع دئاع سن اةلارك دا ىنثملا يمض ف لالا ١
 نم طقاسلائاا|اذهوفلالاةيسانإتكفو ه١ نينكاسااءاقتاالت كرا هنك-!ونوكسا !اهاضأو تدنأتا اهمالعءامتلاو نادنهلا ىلع ١

 ' نود.زلا(و) فئصملا ل دأ

 ريمض واولاف (اولرمذ)
 ' ني_ثاغلا روك ذلاةعامج

 ىف نودي ْرلا ل دوعب
 هملعافلا ىلع عقر عضوم
 هدناز فرداآلاو ترض

 (نيرض) تادنهلا(و)

 ثانالا ةءاج ريمض نونلاف
 تادنملاىلءدئاعت ايئاغلا

 هيلعافلاىلع مو ر عضوم ىف

 هلك اذه بردت
 ف أولصتملار هذا لعافلا

 ل_صفنملارمذملا لعافلا

 ىفاموأ الادب عقب ايوهذ

 ترضامكل اوقو هانم

 نهم الا برضامو اناالا

 بريضامو تنأ الا بزنضامو

 مثالا برمضامو اهنأالا

 برضامو نتنأ الا برضامو
 امو ىهالا رضامووهألا

 تبرْماموام_هألا برص

 نكالات رشاامو مسالا
 اا اوانأت :رضاغالوقتو

 قالا اذكو ن- بريض
 لوقثو ىذاملاعمهلك اذه

 لاصتالا عم ع راضمااىف

 قو لات رضنو برضأ
 الا ب مضنام لاصفنالا

 ىلاانأ برضت امناوانأ

 نوكمالورمالا عمواهرخ آ
 أب رضا برضا ال_.متمالا

 امونب رضاىب رضا اويرمضا

 لوعفملاباب) كلذهشأ
 ىأ (هلعاف مس مىذلا

 هعمرك ديل ىدلاعوذ راامالاود و) لاف ىدتمملا ىلعاس رقت هصاوخ ضمد رك كيهع“رو ىلءةلاهنمر دضىدلا هلعافههم رك ذيل ىذلا ١
 أديزورع برض لصالاو دب ز برض كلو ةوهف كلذوهثينأتل لعفلاث دن أ: و لعفلأ نعدريخأت بوح ووهّتي دعو هعؤر ىف هماةمهمانقا (هلعاف ٠
 هبل ادازسالا ف لعافلا ماقم هبلوعفملا مقأت «.| دنس ام ىل باش لءفل ا بق ضارغالا نم ضرغل برض لعافودىذلاو نزع ف ذم ١

 هبئان عمربغو هلصأ ىلع لعافلا عم لعفلا قيافرخ"الا نع امه دمحم ىلا عتح افةروص ل اغلاب سدتلافابو صنم ن اكن ادءراعوقرمر ها



 روكتذلا عيه وأاقاطمتئاثلا نئماوأ ةيئاثلةدرئللوأ ب ئاغلادرفلثوأ تا ءطانملا ثانالا عيل وأ نبط ا روك ذلا عم وأ لام مامه اننا
 1 نمةلصاح نوريشءو همذ رااهوعوجوام«قرشعانت !لاصفن الاولاصثالا ىمهق نملك ل تاو 1 ايئاغلا ثانآلا عمم وأ نفس اعلا

 رشع ىبثا ني ذثا بريذ

 أدتسسال ىدلاوه لمتملاف

 عراضملاو ىام اهم رب 5

 ةمووضلاءاتلاف تن ََرد

 ل2 هديسو ماكستملا ريض

 برص ةيلعاقلا ىلع عقر

 انقءالان وكس (اميرضو)

 وأهريغ عم ملكت أريد

 مقراهءضوءوهسفن مظعملا

 ازد وب رضن هماعافلا ىلع

 ناكواهاءقام نكس ثروس
 ناوةلءانامتاف ففاأرم- غ
 ةلوعفم ىوقاهلءقام عفن |

 ( تدرضو) ديزا:رعضو مغ
 ركملا بطال ءاتلا مشد
 ة.لعافلا ىلع عذرءالأ عضومت

 مسك (تبرضو) ترش
 ءاتلاعضومة بطال هامل
 برضن هسلعاقلا ىلع عقر
 ىئالءاتلا مضب (اهب رضو )
 ناكارك ذماةاطم بطاخلا
 ىفرهضم رباءاتلافا ثني ءوأ
 هءلءاغلاىلع عذر عد 7

 (متيرضو) ةنثتلا ىلع نالا د

 رويجمب مساءاتلاو نيرطاخملا

 ةءلعاسغلا ىلع عفر لح ىف
 لاد فرح م-لأو بري

 م م تربو املا مز (نا 7 (

 نونلا اوتادطاخملاتانالا

 مج ىلءلادفرح هددشا
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 || محا ممىاءريغ هءمو ىنءمافعضولا ىف ةبحاضا اةب-اصملايداربناب ةرامدلا لو رئت هفال رمالاو رطشلاال
 | «أوق) هريغةمساصءاط ورش هطذف ماك.تملاالهريغو ماكسنملا عوج هل عوضوملاف لعفلا لول دم ىف كاكراش هول

 ]| بطاخملاىىثم لع ىأ (امعقرعثءانثاهلوق) اثنئءوأاركذمئاكءاوسىأ (اقلطمبئاغلا ىنثملاوأ
 ! ةذهسأ فو نياصاحلاىأ (اهوءو#و ه]وق ١ ادساوامسقةمئاْعلاو فئاعلا ىنثمو اد_كاواممق هءطاخفاو

 انثالاو ل هةنااو لصت1!نانثالا( لا نينثاسرضنهذل داح هإق) ماسقالا ع وهم ىأ ةسيثثت الءاهعوجو
 لصةمريغهي ظفلتلاءامصقلا دنع منال ىزلاود ىأ (كلاهءأ دتءءالىذلاود ه]وو ) اد دحو ماكتللرشع
 هلوقك اهدععقيفةرو رضلا ىف امأرايتخالا الا دعب عّبالو ىرتخأ ةماكت

 رايد لالاانر راالنأ ن انئراح تنك اماذاىلامنامو

 هلوقباهد»ة رورضلا ىف هعوقو ىلع ىندحملا داهشت ءأو

 ريراهدلارهدف ضرالا مها 6 تنم دق تاومالا ثراولا ثعاملاب

 9 أ ريضلاب ناءتالا ىلعتمماا اذهب دمت ساغاو همف م لاكلا ىذللا لصتملا نمال ل صفنمريعذ مهادا نال عتتربغ
 | لصنملاءىحينأ ف أت اذاه لصفنملا« نحيالراشخاىفو كلام نءا لوق موهفم ىهىتااةرورضلا ىفال هم
 | ىضتقتال هبرابعنال ل عفل امساوةضهللا تاذدلااضدأ<_ىفرب هنأ كلذ ىفاذبال ( لا ىضاس اهعذرب وهلوق)
 ااوأ ةروذوأ عوؤرمىأ (عفرهل# ه]وق) ةءنيماواك رئاعذلا نال لدغ عقرب هنأ هعذ :رب هلوَعب دار اوريصحلا
 || رب  هذانف هلو ) عفر ل ىف عقاوهنأ ىعملاو «ومشأ ام هءلع سو عفر ل ىأ ف اضمرب د: ىلءمالاكلا
 ا هلوق) نونلاوفاالا عوبجربمذل| نال ممست دة لعافنونلا لاق نموباوصل أو هاذه (خ ا ماكتملا

 ١ ىأف !ًأريغ ناكو هلوقوان ل, ىذلا فربكا ىأها.ةام نكس ثء> مفر لح ىفالعاف ان بارعاىأ (اذهو
 |١ هلوق) ىلصأريغانرح ناكوأ افلأ ن اكو نكس وأ ىأ غلاب كلر ك ىأ !ىا.ةام تفناناو هلوقواضبأ اءلصأ ناكو
 0 ربغنك اسلالاةموانأ رضنادب كاافلأ ناك اذانك اسلالاثمواهليقام هرف تغنااملاثم ( ديزاد رضوم

 ! ىسوفرمالاو عراضلاعمامأ ىذاملا عملك | 1_هوانو رض ىفواولا ىلصالاريغ نمواذلاومأ|:ءاغْش ىلصالا

 ظ نافةمعاسم هرف (ةيذثتلا ىلءنالاد افرح فلالاو ماو هلو ( ن5سوأ |هامقام كر#ةءاوساقاطم ةأوعذم

 ) /ةيئثتلا ف لأ لقت د زفمملاامأو طغفم ملا ىلع لدن ىتاا ىهواولان أك طةذ ىلا الاوه ةمذثتا ىلع لادلا
 1 ىفدرفااماكتللام ولوالا ىدرغملا ب طاذللام كلذ سدتل» الدااوع ريضوف ىف عم اواو ل.ةوام رضو#أ ىف

 ١ هلوق) اضيأة اشم هبيقروك ذلاءمج ىلءلادف رح ملاو هلوةفام ميقءاتلاةكرح عام_ثاد:ءىفاثلا
 |١ ل صالاوهووعب رض لوقت نأبا هد هدواو عموأ ةساتع | عهذوأ هاد ماا ناكساو (ءانلا مدن متيرمضو

 "| انءاتلانالىأ (حلاةنثتلاىلءةلادفو رح هلوق) اهلوضأ ىلاءاشالادربرب هلا نال هونت: رمل دب
 "| ىفاهوقملأى أ ىطعملادع ها كلذاهوكرجو أ هل ىهامزب_ءاعاهوة د أهريغو درفملا نيب ةكريشمتعضو
 |ىفاضارممملانةفاضمالو ةلوءفمال أ (ةلءافالاءاتلا هذه عقتالو هلوق) درفملا ف اهوكرحو عسيلاو ىتثملا
 / | (ودوهلوق) بطاذم او ماكمئااوهو (رضاملاةلّثمأ هلوق) ىأب اكل ع افا نع ةيئانعقتدقا منأدربالف
 ل-ءافلا مسابهلب وأت ىلع فود ردصمةفصوهفزاوجاذوأ ازئاحاراتتءاىأ (ازاوج هلوق) قدامىأ

 [|[فوصول انا مزافلعافلا نعال ناك الاوازيمةنوك,نأز والو ىفاونشلا عشلا لاق فاض ا ف ذحوأ
 , | قادانسالالوغ هزاوج رتتسم اذه ىلع ل. وتلا لبق ل دولا نال ىأ ها لمأتةدسافودو زاوملاراتت الاب
 5 مسفت ديرأاذاهنأدارمل لدوه:ظفارتتسا نأ هباو دب ريم ( وهدرب دقت هلوو ) ازينَع بصتنافزاوملاريه
 ) ممتسملا سل فظغالا فال نهذلا ىأ لعل | ىفةروص هلرتت ملا نالرعت ملا سفنو» سدافوه ظفاد رسفدانعم

 م١ اظفل ةلعافإلاءاتلاه ذه عقتالو يكلاوه عملاوءزثتلا ىلعةلادفورحاهبلصتامو زعافلا ىه عملا قعاتلا نأ ن مدانركذامو ثانالا
 ُ ءافهنأ ىلع عفرهل عدي زىلء د: اعوهمرب دةئازارج ريتسمريهذبرمض ىفذث(برعض)دب زكلوقوه( و) بئاغال قبامو رمضاحلا لش مأ هدهذ

 ا 0 خخ عيبا ازاوجرتتسمربهد برعض قف(تيرضإدنه (و) برد
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١ 
 ا

 ىقوةماكل اةلم مئاقىل هلا ىف عن املا ناب ىرب دملاو ىل ١ بارعالا نيب مهقرفهءلع لكششب وتادنمملاب |||
 هداغأامهيذاب رب دي بارعالان كمافريخالا ف رملاب ما نيلاثملا نبذ_هىفودو ريخالاف راب رب ده ا ٠
 نوكمل هل عفارلا نا مهمأو لأ: ةةراشالا ساو لو دول اك ىتدملاب ىل إل لثَمْلا ب سانملاناك-ذر اعقل | ىلع سد ||
 ( هل هفولق روك ذا ه]وق )دانسالاالهممثوأ لعف نم هبلادئءأ !مءؤار نا جضأاو نماوقلا ىلعاي راحة مالك |[

 ردات! انالامئاوتأو داكمساوا متاوضأو ناكرسأو ل ءافلا بئانواهتاوخأو ناربنو ربهناوأ دمسمااهب جوخ ||
 بان سداوا واق لءذالا تاوخ اوناربخو ريخناوأ د :ملاو هنم عقاولاو هنمئاسقلا لهفلاهل هذ ىف ةفاضالا نم ||
 ىأهل_ءذو_ءقروكذملاهلوقوا ْمءاعقاوالو لعفلا اهبااقامتاوخأو داك مساوا متاوخاو ناك ماو لعافلا ْ

 بارضأو ف هءلامملاةلث هأو هناولأ فل وحن لعافلا مساهممشو ل_صألا هلال لعفلا ىلعمصتقااغاو هرمشوأ ظ
 د زنيعف هنملعكلا هفمع قنسحأ الحر ارامو ف لمضغ تل |مماوههجو نس> و هرمشا ا هفصا او ديز ْ

ْ 

 ظ

 ىءقعلاتامهوخحن لعفلا مسساو ريزاندلادب زءاطع نمت عوف ه هاو دب ز برض نمتع وخذ ردصملاو ||

 كس هللا ىفأو تاتكملا ل عه دنع نمو وك هب_ثوأ ماهفة | ىلءامهداتعا عمرو ردملاو راملاو فرلغأاو
 لرادكسا نيكرشما نه دحأ ناو لة دءؤرب دةملا قو رهاظوه وظفالا ىف لوهئاماهمدارملاهمالاك ىفةيليقلاو أ

 دارا او أدب زتاموةفدرب الذماقإا ص وهن اممأ اود (هنم رداصلا هلوق) مةتساو مقىفاك رختسا اريوخأا و أ

 القلعافل اعذر همس ىذلا هلول دم ناس لب عقارلا لعفلا ناب كلذ حراشل ادصقي لو هب هقلعت هن هدر و د هد ْ

 رداصلاهلوقد هءلاراشملا ةصوصملا ةكرملاوهىذلاثدحلاالماق اذل ىأ اظفال اود عفرب ىذلا لعفلانأد |

 اديزالةامموقلاماقوف.ءانئتسالا لامفأوادبز نس-أ كبش |ىف لعفأ هنم ىنثتس ( ىضاسملا هءؤر هلو (
 ءامدتسا لعف نوكم الن أ هنه ين عراضملاا ذكواب وصوارتتسهاريهذالا عف :رثالا ماق اركب نسنأو ارعادعامو ظ

 تئاغ صد ىأ (بئاغىلاهأوق ) اب وو ارتتسماريمذالا عفربال هنالارككن وكمال موقلا ماتو جرذن ١ ظ

 هلوق ىفاك ةيعبتلا ىو رطب هعفريفالالقتساىأ( رمالاهءذرءالو هلوه) عمسوأ ىنهوأ در غم ثنو هوأركذه |
 لعفلا هيف لماعلا نكسا فرغتسا ريم | ىلع ىفوطممك سو زو هلوقناف هناك حو زو تنأن كسا ىلاعت
 وهورتت_ىلل دك يه هنالز رابلاريعضلا ىلعانوطعم سداو فوطمملاىف لماما اود هءلع فوطءملاىفلهاعلاو
 هرب د5 فو د42 لغغب غوارم ل -و زنالءقو تادرغملا طعن مهد 4 الانأ ىلءءانباذ هو هيلع فطعبالا

 ةمالع نم لعفلا دير بوو ىلاةرا ثاهمف(جلا نا ددزلا ماتو هلوق) لها فطعنموهذ كو زنكسلوا
 ةئليداهأاميمست برعل|ضءءاةغل لاندو ىصفلاةخلل |ىلءاعوهغوأ ىنثملعافلاناك اذاع.هلاوةمنثتلا

 نونلاو واولاو فاالانأ ىلعةوسناا نةونودب زلا اوماتون ادب زلاامافود كلذ« _ةث ث.غارب_!!ىنولكأ
 نأ ىلءالرهااغال د سملعفلاوةنك اسلاثدنأتل اءاتك ثنوااوركذماعجلا وه .ةمدلا ىلعةلادفو .
 تماق هلوق) ىلا هءالا ىلع كلذ ناك الاو رخ ؤمأدتمم رهاافلا مسالا اونونااو واولاو فال دنملءفلا

 هلءاع قل نأ سيال صتمأ ءةمق-ا هنن ءارهاظ ناك اذا لعافلانأ ىلا ةراشاهمف (نادنملا تءاثودن#ا
 بوحو فر هاا ثنئاا ىن-ث1 !ك- نأ لااضرأةرا ثاه رفوتنالذىلا مهلوق ن مذ_ثامالا ثونأتلا ةمالعا
 رشاعلاو عساتلا ل. ناف (لا ف اضم ادرفملاعساتلاو ]وق ) مهلا كح الدرفملاك> هلماعل ثينأتلاةهالع قاد
 ىرايتعا م_سقت اذه ناب بيحأ :ةرشعال ةينانمىهفةلادتم ماسقالا ن وكت ةركذملادرن1|ىفنالخأت
 هنوكدءّةد الود ث.س نمريعتعلا ىأ(نلا هيىفك امودو هلق ) رايتعالابماسقالا نب امل لاد هلأ همشرعضنا ْ

 لعافلانأهنملمذدي زل مقر وك مماقو غ3 ماوهوهئمرداصلا ةلعْغ عوقرم مناوهو ل ءافد زق ديز ماقول (هلءفكءقروكذملا) '
 نوكرالواعساألا نوكال

 نو , الو اعوؤرمالا ل ءافلا

 (وهو) لءفلا نعارخؤهالا

 (نيمسق ىلع) لعافلاىأ
 5 ورهامط ه3

 #7 0 ') 00 رذم)

 دنسأ اذا عرا ضو ىذاملا
 ميرعالا هعقرب الو بئاغىلا

 ماسةأ هريشع ىلع رهاظلا
 وخن) رك داادرفملا لوالا

 (ودىزموقي وديز ماق كلوق
 وفرك ذااىثااىلاثلا

 موقعي وناديزلاماق)كلوق
 عج ثلاثا (ونادبزلا
 ماق)كلوقوف ملاساارك ذا

 (دنوددزلاموةيو نودنزلا
 رسكملارك ذأ عج مدارلا
 لاحرلاماق .كلوقو

 سمايلتاو لاحرلاموب -ةءاو

 كروم تنثاا درإلا
 دنهموقتو دعه تماق

 تنل دكا سسدادلاو
 نادنهلات مات كلوقوف
 م.دداسلاو نادذهلا موةّدو

 كلوقو ملاسلاثنوأللا عج

 موةنو تاد هلا تماق
 عج نماثلاو تاد_ملا

 كلوقوةذرسكملا ثنو
 دونهلاموةتودونهحلا تماق

 ريغل فاضملادرغملا عساتلاو
 ءاوسألا نم ماكستملا ءاب

 ماق) كلوةوخ ةييزللا

 ( كلوخأ موقيو كوخأ
 ماكتملاءاما فاضملا رشثاعااو
 موقيو الغ ماقكلوقو ف

 كلذهم_ثأ امو ىتال-غ
 ةلئمالاه1_-هى لعافلاف

 لعافلا( د) رهاط مسااهلك

 ىنكاموهو(سشءانئارعضأ|)

 وأ ةيطاخفوأ بطاذنوأ ريغ هعمووأه دحو ماكدملاامإامهنم لكو ل صغنمو ل هتمنامستوهواراصتةارهاظل| نعي (اضأاجلا ل 0 |



 (ل افلا ىهو ةعمس)

 ىناثلا (و) دب زماقومحن
 معا 0 ىرما لومفللا)

 مية برش ( هلءاف

 (و) ءارلا رسكو داضلا
 أدتبملا) عب ا لاو ثلاثا

 (و) اقدم زون (هربخو
 مسأ(و ناك مم ا( سهالا

 كن ناكر (امهت ءاوخأ)

 سداسنأا (و) اءاَك

 (اهتاوخأ) ربخ(وناربخ)
 (و) مف اديز ناومحت
 عوذرأل عداتلا) عداسأا

 اهلوأ (ءايشأ ةعنرأو 5و

 ديز ءاحوحم (تعنلا)
 اهيناث (و) تناك اا

 ديز ءاسو (فطعأا)

 ا(دكوتلا)اهثلاث( دو هرعو

 ) وز 4 قت دب زر ا و

 ءاح ورم (لدبلا) اهعبا و

 أ هو كوهأدز

 با وأ ق اهلم_هقت

 اذدقعرثالا ىلءهقرذمم

 لوالاامد_ةم بيترتلا

 لوالاف
 (لعافلاب اب

 هصاوخ صضءب هيي

 لاق ىدتملا ىلعا.« 0

 مسالا وه لعافاا)

 هلءفب(عوفرللا

 ذا -
 1 ْ ءةرىلعةمدقم لماعلاةيتروءاسم“الا ف لءاوعا مئالاهم دقوادنأ عوذرمو هو هلو ف ته دقتارنال لاعذالا

 : اهنال تانوصنإ اب ىنثوةد- .ءلاامالتاعوفرملابأ دباغاو ٌتار ورفاوت ا وه :!ااضيأ رو لوععملا

 1 ا اوردملا نمو نط ىلوءذك ىف :.!ىفذ دعوه ىذلا بو هئملا نما. 1 زارخسالاو تارو راك ام ءلاغل هذاا

 1 انودال# بومنملاو لجماهب وصماهئال تارور ملا, ثاثوا دوش هللا مكون ىلا فاضدأت دعوه لا

 ةعوفرم مس وك, نأ وعوفرم ظذل ىتءع عوفرم عب جنوك, نأ لحي ئاعوذرم هلوقزام اطغذل بو هما

 للافأ مسادربال (ةعس هلوق) مدقت انددعلا ىفءاستلادوسو ىلإ |١١ ذه ىلع لك شالو ةعوذرم هلك ى هع

 أذا| دارااو ناوناكت او كا ىف :لذاداونال سنءلل ةمقاذل ا الريخو سدا, تاعشملان أو تالوالوام مساودب هب راما

 | 0 اا نانو 22 0

 | تاعوذرللا لصأل قو هضسن هيلع خد اذالء اد آلا امفووو ا , زب هنأ ل .اديىوقأ ىطظفللاو

 "1 | لدقو غفل ن ءهريخ ات موزال لعاسضلا فال م دمَتلاو ود. ءلاد ماى ل هالاو هامل قاب الأدب 1

 و كرت ناءىجالطالا هلعاف رك ذب لىأ ( هل عاف مسد لىذلا هلوق) ةرمفالدلنا ا رس ءاو نالْصْأ امه

 ردحذنال ىهوتاذلا لءافل نال افرك ذبل لعق لك لاقام طقس جالطمالا ل ءاو انلوةءودصقي

 : ريع ىلا ةفاضالا تع لوعفملا,قلهتملهشالعأت لعافلان وكما ىأةسالمىف دال هلعاف هل اوقف ةفاضالاو

 1 هلوق لوق ) ٠ ريمذ ىلا هتاضأ تع فدك ةلوعفاالءافال ل ءذلالءافوهاما لعافلا لاةءامدرب الذ لوعفملا

 اونا |فاطعس ءاكئاوة بابا ملا (ةعبرأ هلوق ) عوذرم ع.دات هنوكدمقدأل عمدا ةااىأ (و هو

 7 هلوق) نام. فطعءنوكي ن أ زاحالدد ناك املك نأ نم ىضرلاءاربام ىلعهانب لدمل اب هفع عا هَيساهطةشأ

 ' 0” 00 دل ا 0

 / م بقرف: ا

 ١" انلوتكدودحلاتايتاذ نعأ.نأام ىقيقملاد لاف ىلظفااماو ىعسراماو قيقحامادملا (حلاه مرد
 / ًاينأام ىلظفالاودب زلابف دقي عئابرتخلااناوقكهل مزال دا! نعأبأام ىمكرلاو قطانناوم- ناسنالا
 1 هليقاروكذم هنوكو عفرلا نال م ءرفئصا|هركذاموعمقلاربلا اودي سالاوفنض لاا: اذنك يدلرم رهط اعدل
 1 ١ص: ام ى هوهقلطم نا_ومق ىثو ةصاخ ع. (هداوخ ضعس هلوق) لعافلا ةةيقح نع ناحرامخ هلعف

 هرابغأض هدىلارظنل ابْئشلاب صتخعام ىهوةءذاضاو ناسنالال ك حا ضل اكهءار وام ع.مجىلارظ.ل اب ئداأب
 ضل اةيستلاب لعافلا صش هلق هل» قار 0 ههرك ذامن الا هةدارلا ىهوناسنل ال ىتاسملاك

 يتاخر اد ارا والو وتعب نونا ديلا ك داغأ
 ٍ 00 ا

 0( مك ةيفاضالاةطاادا ارماانالا تاو أو ناكمساكهريغى دول هن مهصاخختاب م راشا ارمي فيك هناي<ءلع

 ا لاق ىلاعت هلوةكح ريصلا ىأ ( مس الا هلوق ) هركذاماحالطصاو لعفا ادجوأ ن «ةغاود (لعافلا هلوق) رم
 هلوقك اهظفلدي رأاذا لملاك« قودام مسالا لئتواد ارناان أ موفك لوأ هلوقك لّوئااو اكس اهقا

' 

 "| ثمحنلهلاو لهفلاو فرم ا مسالادمقد جرو ارش طدأ: ءاحوحن ب ىعسمل اة]_هطلاو ى_سحهللإ ىءردص

 ' ْ هزاحتو هتقيقح ىفال عدسه مع الا زوكمف م د: اك اهم ىهسوأاهظنادنرأاذا ىف همث لثدو م :اك لد وايد

 | لوالا ىلءوزادملا مومعدرك ذاسا لماش ىنعم ف لمعتسا نا طقفهزا# ؤوأ اعنجرك ذاهف لل هعّتسسانا
 ا و اظفل ىأ (عوفرملاهل لوق) هق ةرعةقمق- بالا اذه ىف ىنعملا افا , رعتلا ف هذأرضدال

 وف نمت دئازلا يا 4 .ثاسحلا ف لاقال#وأ ىئالغو ىذاقلاو ىنفلاءاعكا رب دمتوأ هتلالاق

 ظ صتخعال ىلللابا ارغلانأ لدى .هكالذ ىل_لل هل: ثعو هأ ادع .هثهللاب ىفكووهو ريش ن رم ان ءاحام

 "ا ٠ تادقدملاب



 همزحةمالعوانايمو زجيطرثلا لمفاوعدتوةلطامواوكدتب بو.منم مزاج طرمش سارا فئسملاءاهيالاهلةاوعدنامايأىاعتهلوقوغ (ىأ) ١
 ىسملاءاالا هلة ةلجو امس تءن ىدملاورخؤوم أدتشءام“الاومدةمرمترو ردو راح هلوتاومعلل هطدارعافلا هلؤو نونلا ف دح ْ
 موزحوهو طرشلا لءؤ عضأو مزاجط مسا ىتذ» ىنوفرعت همامعلا عضأ ىتم# هلوقوحن(ىتم) عداسأ !(و) ظرشلا ناوس ع بعضو ٠ ا

 تدع هعز>همالءو موز وهو طر هل 1 اود ىوفقرءثتوهن لوهذهةمامعل اونيذك اسأاءاقَيل الرسكلاب لوحو نوكسا| همزد همالعو يع |

 ىلاتفمضأنا و ناكم فرط ى-هؤناكم فرط ىلا تفمضأ نافه_ءاا فاضتام بذاك ىه (ىأ دهلوق)

 هلوق ) ساىأىأ (اوعدتامانأ هلوق) ريغ ىوفا هرم غىلا تفضأ ناو نامز فرظ سوف نامز فول
 ىنومهزهضتمالا لهعتالو نامزلا ف موهءأل ىه(ىتمهلوه)ابدأت ةدئازال لص ل.قامتاوةدئاز ىأ (ةلصامو |

 عضأ ىتم ه]وق) هلل ارصن ىم ون هيماهفةسالا ير مط رشسلا تم ىبءنكااداراف ماهنّدسالا نود طرعشلا

 لعوهو هيلا فاضمالجو هربخ نياوأ دتممانأ هبارعاو 0 ايانثلا عالطو الد نياانأ 7 هراص(: اةمامعلا | ْ

 امضامالعؤال.-نوك نأ مد: وةرسكلان ءةباننرذعتلااهر وهظ نم عنمةردةمةقفار ور نوكفأ|
 ريش دعد ري عفرلانوالج ىلع اةطعرإلاب عالطوال- لر نياان أ ىأ فو ذل هفدةل حلاو ركةسهلعاذلاو ْ

 نونلاوةز ملا تفب (نانأ هلوق) عضال ةياوعفملا ىلع بدن ل ىف نامز فرط ( مزاح طرعش مسا ىذ هإوق)
 مه-ضعب بهذو ىنك نامزلا فمومعلل عوضو م مسا ىهواذاث اهبئرقو ماسة هلة هارسكو روهثاا ىلع أ

 مدقثاملةينامزلاةشراظلا ىلع بصن هل تفل ىلع ىنبمىأ( مزاح طرش مسا هوو )لاوحالا ممعتلا هنأ ىلا |[

 هلوق)ىورالىأ (ضراعهرسكو هلوق) نزوالىأ (ةدئازامو هلوق )اه دعب لفل مصانو ىك اهنأ نه |
 (مزاح طرش مسا نياق هإ لوق) كادك امم ناك طرشا |ىندمانعذ ناكل ناعو ذو مىناوو» ( نبأو ا
 ناكمفرظنيأوةماناووكمت نأر هاظاا ىطعملاديعمي-شلا لاق (خلا توا اهلوق) مكردسبنهل< |
 ىءملا عايضلرهظال وهواهربتسصن ل« ىف وما دكر هل جوه صقان ىتيتينلاهاعجو اونوكد: ىاعتم ١

 طرمش مساه[وق) لمأتءلفباوملا. نملاخودو توا ماكر دماونوك.ت امني أذ_ة.-ىنءلان الذ مح |
 اهلبقتسمىأ (نامزالارباغ ىف هلوق) !متأت نمت ان هل ب صاذلاوةمناك-ملاةيفرظلا ىلع بصن هل“( م زاجإ
 نييرصيلادنع عونمم فوكس هذ ماهي مز اوطرشلا ىتعم نهذ م لادلا ىلع ةلالدال عوضوم (اهفيكهلوق) |
 [متءلا نبيرصنلادنعمز< لامغاو هاصعُقل ادمدادهاش بردا م لاك نماشد_-أ لو حارشلا ضءد لاق 1

 بهذأ ساحتامفك مي الذ سا+أ سا 1.ة.كواهطرعشا اهباو-ة.ةفاوم بوب ون طرمشا |تا ردال |
 ىلع ةدئارز ىسهفا مودمت ددعلانالامةمكىل ءالوزا ىل ءالو ل ىلءالرمث ءه.نات ىلع فوطعم (اذاو هلوق) ا

 كوكشلل ناونو:ظااو قدح هتاف طرعشلا تاودالا مذ احن همف مْ تالف رثتلارعشاابج رخوروعةيناملا ظ

 نإ ىنعلاب َكِ ر كانغأام نيب كهردص (1لاك.متاذاو هلوق) قاما ااذكو ردانلاو موهوما | ١

 مءامسال اتاعوذ رم بأي ا

 نمتاعوذ ما اجبر لك ىلءو نم ىءمىلءةفاضالاوأةينانيلاةفاضالا نموأ فوصوأ هفسلاهذاضا نمأ

ءاسمسالات اعوفرمبابإل
 كال ام نبا لافاكدين : ظ امن (

 | لع-هلانزو وعلل فريصتبالام تارعأاب رعمنوكمقو دحو لعفلا نموأ اك وكف :لج نم لو ةذم أ ظ

 هلوقون مهلا ند (نانأ) نماثلا( و) هب اولا نون ةمئاثلاو عفرلا نون ىلوالانينوند ىتورعت للدالاوهنم مفرلانوث |

 طرششلا باو لزنةونوكسلاهمز>ةمالعو موز وهو طرشلا ل هف ل دعتوةدئازامو مزاج طرمش مما ناناف «لزنت حمرلاهيلدءتام نايف ©
 اووك ةوةلصامو مزاد طرش مسا ن أف 5و توما ك_كرداونوكت اه أو (نأ) عداقلا(و) ضراعهرسكودزخ [نوكس همز ماله '

 موز وهو ُّط هرمون لعق

 نونلاف لد همز> ةمالعو
 طرشلا باو ككرديو
 همزح همالعو موؤخوهو

 فاكلاو ىلوالا ناكل |نوكس
 ىلعس صن: لم قهنناشلا

 عمل اةمالع م اوةماوعفملا
 يىل ع عوقرم تو-او
 . (ىفأ)ريثاعلا(و)ةملعأفلا
 نول و اع | 2

 هلوؤوف ةددثملا
 روس مأت ىف ,تصصأف

 هم
 اران و م د ايطددم

 امحأت

 مزاح عم مسأ ىفاف

 وهو طزيشلال_هفاهتأتو

 هقمز> همالعو مور
 لدير وه ستوءاءا| فد
 ُْط رشلاب أو شدى وهزم

 ههزح همالعو موزحوهو
 سعىداملا( و)نوكساا

 هلوقوخ (اممح)

 نامزالاراغىفاحان

 هللا كلردق مقتسلا.عمح 0

 سا [هةركوخ (امفيك) رشعىلاثلا(و) نوكسا| همز > ةمالعو طرعشا| با _ ردن ونوكسلاهمز>ةمالعو طرشاا لعق مع ّ 0

 اضرأنوكسلاهمزحةمالع و طرشا !اباو-سل>أو نوكسلاه بهز > ةهالعو طرشلا لف ساو مزاد ط رش مءاام يكف سافل

 طرعش مسا اذاف# لمة ةصاصخ كيصتاذاو# رعاشا|لوقاسملاثمورمش ع ةبن املا ىلءةدان ز(ةصاخرعشلا فاذاو) ملا ضءب فد ولو

 ةملعق ة لج هلعافووهو تن أهريدةتابوحو هيقرتتسم هل ءافورمأ لعق لمو ل ءافةصاصخو نوكسل همز ةمال ءوطرشلا لءذ كيصنو مزأ»
 اك ىتم ىلءالجم زاد رهغاطرمت تن اكناواذا تاعامعاو :.باط لءقهنال طد رآه دمفملاءافلأن نرقو ط مدل اتاوذس امم ىلء مزح عضومق
 عماج ىف ىزولانياءاورسانلا معسال كما ةمموقي تم هناو فرسأ ل ر ركب ايأ ناا معلنا ذر ةمئاعلوقك اهيلعالس ىته تامهأ



 5 وم ءباشيرالع ىنشام ران عاني امك فس هو شون نو كوز هلل نيسطرشلا(نا) رق و)امزاح رشعانثانيامف مز < ىذلاو

 || تقو ماقلعافدب زوناب مزح ل < ىف طرشلا لعق ماقو مزج و طرش فوح نات ادب ]7 ماقن اوك ل سلاش الاىلا ىئاملا
 ١ ىناثلا(و) ظرش أت اوس
 اولعُمَت امو ةدطرشا(ام)

 مساق هللا هلع ريت نم

 لعف اولعفتو مزاحطرش

 هعالعو ام موزمحم طرشلا

 هلعنو نوثلا فذح همس

 موزعوهو طرشلا اوس
 نوئساا<م: :دةمالءواضنأ

 هبط هرشلا(نم)ثلاثلا(و)

 يزاول د ندو

 لمع: و مزاح طرُس رش يعأ ن

 نم مورجم طرشلا لف
 وهوطرشلا باوح رح و

 همالعو نِماضنأ مور

 نهفلالاف د همّرس

 (امهم) عيبا رلا(و)هرخآ
 هانت أن اةؤملاعت لوقو

 نافذا يانرصعتل ةرآنم
 طرش مسأ اموذ نم :موع كل
 طرشاال عفانتأتو .ز اح

 العوام هترزل2دو

 لوهفمانوءاملا كد همز دم

 قاع رورحتو راح هيو هم
 امه1ناس ه.1نمو ا 0

 لاملاىلعيصن عضوم ىف

 لعق ردت وهن قعاهلان م

 نأببو_هنم عراضم 7

 ىمالد_هءازاوددر يده

 اودو هرقرختت :سملعافلاو

 رورجوراحاهبو هبل وءةمانو
 ءافلا اف انركهت ىتاعتم

 ةيقانامو باوجلل ةطدار
 ترد قةنزااهع« انو

 رورو راحكاو هيزاح

 1 ا وأان دعمت دعن اووف نيم طاموأ دءئاودوعت ناو ومف نيعراضمىأ (نيلعف مز «ىذلاو هلوق) اهتاطساوب

 ْ نملّوالاو مب رأر وسلام ل. لقوهو « .كعوأ هثرح ىف .[دْزنةرخ“ الا ثرس دي رين اكن وف اعراضموامضام

 ةءالاف طرشلاو ىناثاادو> و ىلع ةمالع هنالاطرعث له ناو ا ةفاضالأو طرشاا لف ىم“:نيلعُهلا

 عقب هناللاعالاءازصو لاك ىلا باو هلا ميش آر و ط شل ب اود ىهيس ؛نيلعفلا نمىفاثلا اوةمالسلا
 نوكر نأط ,رشلا لفيف طرت شدو هلع زامل ل غلا دعدءاز | ولاؤساادم, باو اع , اك طرشا| عوقو دمد

 امأوالوأ مدام ل 1 ل مل فارقت نم اور امراتمم راها ودف نمار عانرستم ا صار الوت

 باول ناكوءاغل اب هنارتقا بد وكالذل لسا ناناطرش رش نوك,نالاخلاصال_هفنوكتنأ هطرشف ب اوملا
 |ةيف انلان ان ءزارتسا (ةيطرشلان ا هلو ) عصا ىلع طرالءاغلاو فوذحشادتيملاربخ ل هفااوةمماةل | |

 رسك, هلوق) ل هؤب له د راهدوهو طرشا| ىلا ةمسن ةمطرشلاو مزسحت الاهناف ةليقثلا نم ةففخل اوه دئارلو

 .ىهدهلوق) امميف فوسوإل ةذصلاةفاضا نموهفةنكا سلا نون !اوةروسكملا:زمهلاب ىأ (حلاةزءهلا

 ظ أى (انفذا عراضملا هوو ( ا ا (فرح

 ىأ(مزج لم ىف هلوق) ليقتسا ا ىأ( لاب قتسالا ىلا لوو ) ىذام اكل كف مزدلاهالاو اب رعمن وك نأ طرشد
 جمصااوهةل لا لف الة دسو ىضاملا لف مزمل نأ ن 01 اموزحم ناك برعم لعف «_:ذ عقوول لك ف

 هأوةك هءردصااوبن ذامريغ نمت دضغك ةدئازلا تح ل( 1 هلوق)
 اءاهزهل نوباهذ ن اكو 0 ىلامألا بهذامءرم رس

 طرشلا عم تنم لقسالام ىلع الدال ةءوضوما يف مااكلا ىلا ةمطرمما ااموادهاموةذ ة.ماهفتسالاو

 نابض ارتعالا مفدنانهفرشلا اراهظاءافتكالا لءوسىلءربذن رك ذىلءراصتقالاو رشو ىأ ( ريخنم هلوق )
 لعلابةازانا نع ريمقهياعك زاك أ( هقا هلع هلوق ( رغدلناب صمصخقلا: دئافاخ د لكم ملا ىلاعت هللا
 | نهتسلو اولانالهعماسم هءف( طرعشلا لد فاول فت 0 اولهفتن بصن 2 (مزاح طرش مسااغ هأوق)
 ةيماهفتسالاوةفوصوم اةركسذ !اوةلوصوملا نعاوب زرتحا(ةيطرمشا |ن م ه[وق ) لعاف ىذ لد طرعشا | لعق

 ظ ٍ عفرهلخت (مزاح طرعش مسا ند هلق لوق) طرشلا عم تنمضمم لعن نه ىلع هل ال دال < ءوضوم هم. - هنئنمو

 1 ا ةفقوتم ةدئافلا نأ لوالا هدر الوامهل قون وجل اإل .ةوججارلا ىلع طرشلاةلجريدتاو ءادتالاب

 1 ىنعمه بف نكي ملولو بن مكالومؤهن ريخلاثمحنمال طقف قملعتلا ثدح نمهءاعاهةقون نال تاوملا ل ء

 ! نامزلاريغ الا هى ةلالداةعو د طوق ى هامه ه]وق ) موق سانل! نم لك كلوقةلزغم ناكا طرمُلا

 ١ ىععود ىذلا هلوق نم ل ديلا هباذت 1 امهم هلو و هلوةمىأ (ىلاعت لوقو هلوق) طرشلا ىتعم تئمْضْم

 ظ ريهشلادوعاوسأ موك ىلع لد بو مدقت م مهعلا ىلع ىأ ( طرش : مساامهذ هلوق) ْ, ءاعنامبفطءوأ هلوّقم

 | ىمعءبصالاوأ هائتأت ْئماع ,ىنهعءاد شالا 5 مخرلاا واعوءاسمسالا ىلعالادوعدالريمذلا نال هينماهبلا

 || راحلاةإجنالءزملاةدا اراو لك !!قالطا نماذه (لاخ ا ىلع : عضوم ف ه]وق) هناذتان ريض + ذاع

 : ادأجارلاوهر(ةيزاخح تردقن اد ق) محسن همالكو ةقدنأ 0 ل

 ١ عضوم فو أ ىأ هب زاحاواعح ىلء(ام رحجصن عطوه نان موع وهلوق) هب ةمعع ت ردقنا أدتسم هنأ ىلع

 1 هنرامع ىفذ نب « ربدقتا |لاك ىلءةدئازاهنا عمم ءاصأءابلا نأ ءم الكر هاظو ةرعمت اهنا ىلعا دتملارب عفر

 ان! | اهدل لوق) ةدحوملاءايلابامب وبأن امهلدبى وروتنامتالان مات آوتأت ( لا تأتامذا لوو 0

 0 لوصولاةلسةلملاوريخ راو دال اويل جرم ا ىهو تأت اومفا لعب :لض قام (هرنآ

 ( لبعقال نك ةلمرم اع هاباةلجوامت 1آىفناثلاو نملّوالا نيلوعفا ىدعتب ل >-واذاىب ءأأ ع نم (فلث هلوق)

 نيزموعو نيمو قاهتم

 0 هلوق) ُّط رشلا ب اوح مزح عضوم ى نينم وكل ن ف -3:]جوامربخ صن عضوم ف

 ١ لف تانو عصالا ىلع طري فرح امذاذ ا. آضاندانأ نم فات © هبرمآ تنأ ام اتامذإ ل ناو رعاشلالوقك (امذا) سمانا (و)
 سدايسلا( و)اضي أ ءام أءامل اف د همز> همالعو طرملا باوج فلو: ءايلا ف لص همز. د همالعو موزجم طرشأا|

 ا ٍبسةلحمفاهعنا ناكل او ناري عفر ل < ىف خلا مذا ةلج و (اضيأءاملا فذ-هلوق) بار ءالا نماهل
1 0 



 6. (ٍ لاا 0

 اولاعتو بلطل اب اوح ىف مز.ىلا فذ _صملا ىلءدرتالو نم 5ث مث املاَد_هرالاو هد رألوالاة_هدرالا

 ناو هلوقفالخادناكل :أاونان ناربد_ةئلاو عمصااودو ردم طرشلاةادابءز هل [ناانلقنا هال ل تأ
 رب وأاطظةلىأرالاءالو هلوقىفال_ اد ناك َه رد_ةمرعالا مال, مز انااا ناو ارب ده: وأاظفل ىأ

 هلوةك اهدعد لعفل امفرب دةؤالاواءلاغىأ(عراضملا مزيف رس لذ هوو (
 (هانمم ىف و ه]وق) ةخا هنا كلام نس لاو ةرورمض لمقال ف فلّمخأو عراك ابنوقوب لءافيلصلا مون 5

 ل_صتمام|ىفنلاكلذو لعافلان م هعوقو مدع ىلع ىأ ث د اوه ىذل ا ىنوذتل هان همءاغتنا ىلع ل دب ىأ

 لوة:نامصمق ىضاملا نمزلا فىأ مة لديز تاقاذا اكعطقنماماو ملادلوب لو دلي ل ىلاعت هلوقكلاحلاب |
 ىفق هث دو ىنععهل م->-| رئالذ ل.ةاعذو هنمز ىنعع ع راضإل عدا ر ريوضلا (ىذملا ىلا هماقب وهلوق) ماقم 0

 رومالا ن ممرات هماتلاىأ ( مالةفدارملاهلوق) ىذاملان هزلا ىلا هنهز بلقب وىنعملاو مادق ا هالك ا

 امهفا مباع ةزمهلالوخدزاود ىفاذكوىضا اىلاتاالو مزعللو ىفنال عراضا اب اص افرح اهبوك نم أ
 طرشةاداءنرتقتالا-1نأ ل والا « رومأة جت ىف امهقارتفالاةاطمال طقفةتسلارومالاهذد ىف ناك رشأ|

 ىفنمنأثلاثلا هاه هدقو ىلا ىنعاناك مدنلاهعفذب الو تاقاذاو همدن بقع ىأ مدنل اهعفني لو ديز مدن ||
 انلزوحال اواهقم ىضامملاماعلا فديز نكي مل لو ىفذ٠ىفكلذ طرتشالو لالا نما. رقالان وكم الاسأ ا

 ىفنم نال هن وقود مس وىأب اذ _ءاوقوذب ان ىلاعت هأ أاومك لوصملا عقوتمأل ىغفنمنأ عدا أرلا ©« نيل ا

 لوقت ارامتخا ل ءادأ ف ذحلازءاحا1 ىفنمنأ سماخلا# اموءاّتجا عقوتيالهنالنادضلا عمتي لاقيالفلا
 هلوقك ةرورضإلا لف كلذز و الواهلسدأال ويأا لو ةنيدملاتىراق ا
 ملناوتلصونابزاعال امو 0 اهتعدوتساى لا كتعددو اظؤحاأ 'ء

 كال كسلا :هامو ىنءملا ف ناد تنم دارتا | نال مال ةفدارملال اوقيالنأحراشال ى والان اكذ كلذ تطعاذا ||:

 مزادست ال ةيتعالاث الل تخأال وللا ثمح هءتخالاب موعد ريعاذهاوالثمةكراشملاب ريع ناكل.مدقتاك ْ

 وف هيضمملا|1 نعزارتد االعقاولانامءلد.ةلااذهو يش نودئث فولو هكراشملا مْ: لد ىنءملا فداحتالا ظ

 .لاددد نم دنع ظفاحامءاءا1 سفن لك نأ ىلاعت هلوؤوذ الا ىنععىتاا ىهو هةاالا نعال ارانرمأءاحاا 7

 نايادأا مهن أهم لاكرهاظ (انأو لاو هلوق) |ههتعزارتد ال ةاحالف عراض ا ىلعام_واو داغ نك لهنال أ

 فارتعالا ىلع بطاذملا كل جوهو ىريرةدلا ماهفتسالاةزمهام ميلع ديزام لأمه لد كال ذكسدلو ناَتاّئسم ال(
 ربرةثلانأ نمتفرعال مست هرقمزدورب رقث فرحا أو لأ ق حراشاا لوةفهءفنوأ هتو.ثه دذعَرةّدءارماب 1

 لح دال اونو ةرعاك مل اوهاعا ْم زاجلا ن افا ضرأ عحست «بقملابم ور عسب راو ل و5 4 ل نممزحلاوهْر-ههلا نه 1

 مزاجلاهنالل وهورمالامال ىمم*ىأ (الا مالو هوه )ءزملا: داراو لك اركذ نموه لا ةيف مزلا ف زمول ||
 دارا او هنيرقلالاءاس م“ ىلغدراووهف اظذل ىلءد رو مح لكن الاقي دقو هترامعرهاطوه اكمزاسملا مسالانأال ١
 وأ كءرانبلع ضةءاوضءاعدوأةهبسوذقةنملوح باطلا ناك ارمأ لء غلا بلطل ةسعوضو اماللا اب
 ىناكنملقو4رمملا اهب وه؟واهيدارب ىتلاكساطلاريغىفتلهعتساوأ ا ذكل ذل كءوا س1 كالو ةكاسا هلا 1
 ىفةلهعتسملاهلوق) رفكمافءاش نمو نمئرلف ءامْند ودب د مااوأ دة ىأ ا دم نجلا هلددعلف ةلال_ذل ا

 ىفوأان ذخ أ الو فةالوغ ام يفت لمعتسا ءاو ءءاعدلاوأ ى.هنلا ف لمعتستا ةعوضوملاىأ (ملا ىلا
 انها,مافىنمطتال كد.عاكلوقك كلذ ريغ ىفوأ اذك ل ءفتال هملع لعتسمريسغ ل اريظن] كلو ةكساسلالأ

 فراغا | قاع ةمرب دقتن لال ةفصءاعدلاو سنا | ىف هلوقنأ ىلا هلمعتسملا ظفارب دقت ح راشلاراشأو ديد ال |
 جرخوروهشا | فاو فةركتقلعتملاردقالاح لعج ناوةركتت فرظلا قاعتمرب دقتروهشا | ناك ن اوةفر م
 نيل هتئ-ون ىتاهامق حلصاذاةمفانا الد مز |سرعلا نع عمعدقو هدئازلاوهفانلا ال لا ةلمعتسالا هلوشن أ

 ل اوت 0 ف الذ ماك-تل !نم ز ىلا ىفنلارسه11 ىفنم نأ ىفاثل | هول د1 نالوقت ل فال مق: 1نالاةيالذ ظ

 عراضلا مزيف حرف
 يلاهنلقي و هأنعم ىفثي و

 ةمالعو لب موزحم مقيو ىذفملا

 ىناثا ( و)ن وكسل اهمؤح

 مْدَعَت اهث مال هقدارملا( 5

 فرحا برضا 1و

 هانعم ىفني وعراضملا مز

 برضو ىضملا ىلا هبلقيو
 همزح همالعو اطموزحم

 (مأ)ثلاثلا(و) نوكسلا

 ربرت: فرح ملا حرشت ماو

 ملا موز حرمشنو مزج و
 ) و)ن وكسأ اهمزح همالعو

 وضاهتأ( انهأ) عدا ارلا

 فوم أف كلانس امأ
 نسحأو مزج و رب رقث
 همزح همالع وان أ 6م ورح

 سماسدلا( وز ْْن وكسلا

 ودق ةئءاوهف ) رمالامال])

 7 الامال مم وز فق ةعس

 ن وذسأا همزد هةمالع و

 مالىفو (ءاعدلا] مال (و)
 نااو ةقيقحلاىف رمالا

 وفايدأت ءاعدلاءال تمو»

 شةيفك,رانءاعءضةءل
 ةمالعوءاعدلامالب موز

 (و)ءابلاف دح همزح
 ةليقتمإ !(ال) سداسلا

 فال وحن (ىمهتلاف)

 هفاتو مزحو ىمهن فرحالو
 همالءوةيهاذلاال مو ع

 © نوكساا هب هزو

 (ءاعدلا) ىفةلمعت_للاال

 هقمقملا ق هيهانلأ ال ىدو

 ايدات ةيئاعد تده# نك و

 فرحالذ انذ_جاؤتالوم
 فش اواو مردح و ءاعد

 نوكسا | همز ةمالعو ماكتملاوه ىهانل نالزاحتاهيلا ىمهنلادانسا (ةيهانلاالب هوو ) فنصملاهل ضرعت ل هتلقاو ةح ىلع 2 ا

 ب



 ْ | 2 وبما ووأب ضغمؤ ادب ا, زمان الو ىسهنل امد وكيلا ب-أووأ للا ن سا 6غ لمقأو مالا دعب نمتعقاولا همعزل

 بسيمتةاندنع لو الأو

 لاعا واطلع بيصت و رااطع

 كرك الهرش 0
 ركشووأ رك

 ىلت .ءاوذ 65 دو

 وأ هئمقدصتافالام

 ءثيق ادي ز

 ىرلادعسوهنم ىف دسم

 جيلا م.بارأ ىل_ءاوحن

 دعن و ىنمهغي ووأ وفرق

 ى-فقو برو _فءاعدلا
 ل-عأو وأا اص لسعاف
 وحن ماهفتسالا دعو اناإص

 ىذءافرادلا د 7 له

 لمد و همأ ١ نمو وأهلا

 ىذةءالوذ ضهلا ىفنلا
 توعو وأ توعفدي زىلع

 واولاو اغلا دعب تاو

 هاك دال 0

 هر_يذم ناب توهم

 واولاوءاغلاو لاقولو ابودو

 مضوأ ناكل باودجلاو
 بو صنم بأ وحلا نآل

 هسداسأا (و) بدانال

 ونالا ى هع با (وأ)

 01 مل وأر فاكلا ناتةأل

 ف ىبضقتوأ كنمزل'الوغ ىلا

 ىيضقتو لسيف قت
 دعب هرم نأي نآب وصنم
 نال-ماملاو ايوجووأ
 نم هثالث لعب روت نأ

 مالا ىفور ملا فورح
 دعن و ى>و هملءلوتلا ىو
 ف.طعلا ف ورح نمهنالث
 وأو واولاو ءافلا ىهو

 ) رمشع# ناسك مزاوحلاو) :

 مزحام نامت ىدوامزاحإ

 نيلعف مزياموادحاوالعف
 مقي لو (1ىدو)ةتم!دحاو هو مرج ىدلاف

! 

| 
 الف ىأ نور ذتعيفم-مل نذوب الو فطعل ادري ىلا ءافلا تجرح رخةس ءالةد_.فلاىنعأدقلا اذهبو
 اهلمقامنأ ىأ (ةمعلل هلوق) كرب ووذىأ عقرلاب لربطف ادب زلم اوه فان لال ىتااءافلاو نور درع

 | نال هنأ ندب (حلارمالاد» هلو ( ةفانقتالاوةفطاملا تبرقثدحاو نامز ىفنيعو“ م ا

 اسءثالاىنعم نم اااه نوكي نأ ض هلا ىف:لايدارملاو ٌص# باطوأ ضخ ىفندعدام نملك ؛نأ || -
 ظ باطااوا:2 دامت انت اتلازتاموضوانث د_هقنالا نات تنأا مودك ىف“ ,ول_ةماوالاب ضمد ا ىفال جرت

 ُ ,دملا كيس دول رك ان هضو هيرب  هظفلاع ورد صايانو همعاب ب املا جر فل فان وك, نأ ضحلا

 باوس كلذ نم ْئدل نوكرالفرينا ىف« _ةنافالام هللا ىنقز رونو سانلا مافات و كسو 4و سانلا مانمف
 | هوضرعلاو ماهذ:سالاوءاعدلاو ى. مااورمالا ىفو ةيناهأاهي ودحالا هُم سم ىك#ت لوس هاهو بو هذ

 أهو ةكل كسا !ىأهمف عمطالاءباطوهو ىةلاورام زاو ثح باطل اوهو ضءضختأاو ققرو زباب باطاا
 5 بشاال عقاد ريخأف © امودوعبتابشلاتيلالا

 ل[ بو .لارمالا ب اطودو ججرتلا مهضعنداز و ىفنلاو هنم جافالامىفتما اريقلا لوكس ءه.فام باطوأ
 لام تب ىف موضع كلذ مظن دقو هسا هل 1| نوكست هم !هول اوصللاب رقتسملا

 الكدق ى هما كاذكج راو نة 0 مهمل ض رعاو لسوهناو عداو رم

 أىلالابقاكنمنكللىأ 606 !ن-س>-أووأكءلا ن_حافلدقأ هلوق) ماهفتءالاهيدارأ ل سو هلوقو

 1 ًارابقالاعمعفاو واولا دهب ولاءقالا نعيسوسم »افا اد - د عقاولا ناسد- الاف كب !اىنمناس>اووأ نا سحاف

 ْ | ورع( يسفرالا م زروق راهتسالادب و هلق قب هارلثءلكفا دكهو هأنراغم

 1 ركن مناف كلوخأل ه فال همرك افددز 1 ور ل را 1

 ى ةرحلابن وكنا «نأ ني ماهفتسالا فى رذد او لعفلا نان هبونبف رظاانالوم درك 3 دي زرادلا أف الع و

 لهفعاضفان_بحاض مرق هللا ضر "رد ,ىدلااذ نمو هال ,وأانلاو«ذثدقءاعفد نمانل لوف ىلا«: هل اوك

 ادهلهر 0 .تافنوكتففيكو َلةؤارافريست ىتمو كرو زافّىدب نب أو فو هيصنو هفعاضن مقرب ئرق

 1 نم ماهفتسالا نافل عفلا ظفلن نوكم ناب اضخم نوكم نأ نلطا| ىف ط راش قداسلام جاوق ىفاس .يمعتلا

 | توااوءاضقلا ىفندإ ارماو توه توملابدب .ز ىلع مال ىأ (زللا د رز ىلع ىضقم الو هو )مدقت اك هماسقأ

 هلوق ا دضاوىأ (من خوأناك-ا هلوق ) ثدسملا فتن ابدسلا ى منااذاف تولل اس -ءاّضقلا نوكمنأ ىلعاعم
 1 نمو وقبصانل |ىلء هل ةثالاصاندام“ "نكمل بوصن اال مدان اد_ءفوهامامالاكلاو (بصانال

 ةااوأ.شذأس اول. ةام ىضقنن فيفذقلاب ىلا ىنءعىتلان اا مهند قرفلاو ( ىلاوأ الا ىنءع هلوق) هرواح ازا

 لدقننوكملرب دقتلاو ردقمرد مم ىلع الو ةلاردسم د رطل اع ذدوأو هد اوهعف د ىضعقنيدب دشةاأيالا ىنعع

 نيم صااخ م دا ىلع لعق فطمل ىتلاوأر كذابة ديشملاوابجرخ د همشأامئاذكو 4 ا ىبم

 اذه 04 رصنقا نابهيلع ضارتعالا اطقساهيلع و ىلر فد د وأ هللا نعي 0 ليطتل ناو هز رز

 ,؟ا(ادحاوالفدإ لوق) اضدأ 90 رقع ن اعلا قل ثينأتلادا رأوهنأو ربك ل ا طالرتعل ئامملوقو

 0 امو هلوقو هريغوأ ف طملابهب موز ادد عتب دقذالاو ةمعبتريغب ىأ ةلاصالاب

 أ عذلاثر هلا ىلعانمن:نالاةيدق(ةتس هلق (َ الا هانت اتامهماولا وو ةلجوادحاوالعف م زم دقفالاو
 يلا دان ن اياه دلال ةهانللومادلا الورم ملا ملأوااومل 4ع .نامئاد-اوال ف مزح

 ذا غل ةروصنافهنرهاظأاةروصل اىلار اظن هنان باح : وى .ةك ا|الو رهاظل اىقاون الةجءاهل دعفة مرأى 49

 اعف ةئاعدلاالو ةيهانلاالاذكوددحاوءاعدلا مالورمالامالةروصوام لأ ةزوصريغاسا ةروصورلأةروص

 دوم هج تح م تن يونج قع



 3 ظ 0

 لخ ديالثاةيصانةب ردصمتوكت نأ عنتم وىنهركدت نأ الك تئو ف نأ ىلع ىدت مدنا ذااضدأةءاملعت |
 [ظفل مالا اهبلع تمدقةتاذاةيلءاعتلاودم ردصملا ل مدحت وهنعزا رخال ناكمأ عم هل م ىلع ى ردما1افرملا|

 نأن الن اية دك ءةيردصمال ملل: دك مةيليلعتاهتا حرالاو ىنمركت نأ كد توف نأ اهدعن عقوو
 وهو داو عضو مىف هب ردصأل نيعتتاهنأ لصاحلاف هريشأ دك ث هنوكمالهدار ىفالصأ ن اكامو ل_صالا ىه |||
 ماللارك دي لاذاام لوالا عضوملانيعضوه ىف هيليلعتاا اوةءردصملا لمي وحرشا|ىفةروك لا ىنوالاةلاحلا ظ

 اهياعتمدقت اذاامىلاثلا عضوم اواضيأح راشلاهرك ذدقوةماءاعتفالاو هيردصم تناك اهت ردقنافاوا.ق

 ىأ (ةءاملعت كف هلو )اضدأ ام دة دقو نيعضوم ىف ةياءلعئللن يعتتو مدقت دقو نأ اهدعن عقو والففا مالا ظ

 نيب رصيلابه دموةاكىأ(اب وحوو ري *ناببوص :مه[وق ) اهدمدام لوص> بيساهلمقام ناىلعةلاد ظ

 ) كمال وهلوق) ب>اولابق دصمق عاذتمالا لب أقامةضسنل اهله ىلءهيدارماواز او 5 ريم يي || ضد ىفو ْ

 برا مل .:اانرم أوو ةدثاز تناكوأ ملا هللا الرف غم او هرف تل معتس اءاؤس ل,لعتال ةعوضوملامالال|يدارملا
 (ازاو-م لالاد_هدوروذم هأوق)انزحواودع مها نوكمل نوعوفل آهطقتا فو ةرو ريصال تناكوأ نيملاعلا ظ

 الئاو ئامحاواهزاهطا ناك امهبنرتقا نافذ دئارلاوأ ةمقانلا الد لء_غلانرتق,ملامازئاجاهراع 2! نوكلءاأ]
 نألصاملا و نيلئاعْملانس لصفلا عقبأ كمنمح ر اهظالا بحواسغا و تاكل لهأ مسالك ضاوهو سانال - 5 ا

 عمت زاك اذا كمال عموهو راهظالاموزأ ىناثاا ىمالا دءاهفو هورامذالامو لاه د_-أ لاوحأ هثالثن ال ا
 وو هلا ل دأنالوأ ::لا ل دال تا «أو العم نكت ملاذا مال عمودونيرمالازاوج ثلاثا اال ||
 واولابفطعلاناكو لعفلابهلد وأت نم صل احن مسا ىلع هدف لعفلا فطع عقوام لك نم عمم#تو كلود ى.ت[
 فذ موأ اتداث نأ همصنت « فاطعلءذ صااخ مساىلعناو كالام نبا لاذ اممم وأواب وأءاغلاب وأ ا

 دعب هءقاولا مال اا: هدارملاو دحاجلالععمالانوكيالف لءامراكناةغلوذود<رد_دم(دوخلا مالو هلوق) أ

 هرك ذاماهطداضو ى:لامالىأ هلوقد حراشلاهءااراشأ م ماعلا: داراو صاخلا قالطا نهوهفا ةلطم ىذاأ ||

 لءافنوك» ىأ اد-اواهدمد ىذا لهل اواهاءقىللا لهفلا لعافنوكر نأ دءالو لا ةءقاولا ىهو هلو |

 هناف يئاسكمالانالخح راشااامهرك ذنينالا نيت." الا فاك ادداواهدعب ىذلا لعفلا واهلمقىذلانوكلا ا

 ىلءال همه ذم ىلع لوزت سصنو مال ارسكم لاما ه_:م لوزا مدر مناكناوةءارؤ طرشأ| اذه طرتشدال

 هنامالل | هدهد هد مقا ولا نوكملاربخ ىف معلاو لوز عقروم لالا فب هتءارقنأ عملعافلاداحتامدعل جا رلا[|

 نأن مكب سناره صل انةرهذظ6نأ ب صاذلاو فوذ_ىىناربدتا كادي ةقاعتمهراجماللاهذهو فود[ |
 أرك ذنألعا(خلاةمفنملاهلوق )ني: رمل بهذ ماذهو ماللاب رج عضومىفامب ب وصامل لءفلاوةيردصملا] |
 ٍ هلوق) عامسلامدعل مساونلا ىح لاعفالاة قب واما ى-ىفنلاتاودأ ةمقن جرف دق نكي وناكرك. ذو لوأم ظ ْ
||" : 

 ةلخادلا نهوةيثادتءالات حرقت املا اذه ىفاها مءالا فارصنال إذ دممقتلا نتا كرئاتا (ةراخلا ىت | (
 ' لكشأةل-دءان قى -ةلدذن س اهءامد عك ىلئةلاتل ازاف هلوقك اهاءق ْئشاةب اغا منوعضم نإ ىله

 جالا ءاحو أم قل اننا تاموض ةفطاعلا تح .رخوابلاغاهدبأد تملا عوقولةيثادتباث ممن اتا ظ ١
 فاه دمدام لوضع دنع سمتاياهايقامناىأ (ةءانالت دمفملاهلوق) لكى ءاضمن فطعت ىهوتاشااىتد ||
 ةلءاهاقامنأى ليلءتالوأ هلوقو ىلا اهءضو هللص» نأ ذئنرحا تمالعو اهيف با اغا اوهام دو هل ةياغاهدم ٌ

 حصن نأ ذ ئةم ممالعو هباغللا توكل ةئسنا الملقا ذهو اهامقاع بي سماه دعب اة ا هدعدام لود لحالا ْ
 هلاح فكلوتكمفرالاح ناكنافحراشا ا لثم اك الي ةتسمثوك, نأ اه دعن عراضل اب صنط رم اهعض : ظ ٍ

 525 .رمالان ال يت ليلعتال هءلمشقلا(ةنتملا لخ دن ىتجل_ءأه[يق)دلمل الخ دأ ىت- ترس لو |
 نكي مناوةل_جلاىفدودةملاىلاامضغم نوكرامانهه تءساايدارملاو ةنملال وشدد سمالسءالاو مالالا ||

 (ةيسيسللة ديفا هلوق ) تاوحلا قواولاوءافلاو ل صالاو تلق هءذ(واول اوءاغل اب باودللاو هلوق ) هلامزلا
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 اهدس عراضملا اوةملماءت ىكذ

 أودوةرهظم نا. بوص:م
 امو فات صا ونلاو
 بصانلا نأ مصالاو تس
 ىذ ) و) ةرهكهن ادد
 تفيضأو ةيلءاعتلا ( ىكمال)

 ةدافاىفاهذاذغ امال ىك ىلا

 كلروزال كت ء- وه لءلعتلا

 ماللا ف ذمحت نأ مدن هناف

 لوقو ىف مع ضوعءنو
 كروزاف كرو زأ كتم
 دعب هر عمم ن ابد وصنم

 ' هذه ىم#و ازاود ماللا
 ةيناثلا(و) لءاعتلامالمزللا

 ىفنلامالىأ (دوخلامال)
 ناك ربت ىفةقا ولا ىدو

 نكي ريخ ىفوأ امم ةمفنملا
 هللاناك اموو ل, هرفنملا

 رفغيلهللا نكي ل موبيل
 رفعنو بعبق ماسهأ

 دءبةرو20ناننابوصذم

 تعتواب وجودوحلامال
 اهنوكءا دولا مالمالل هذه
 ىفذملا نوكلل بة قوم-سم
 ادد ىع“#» ىفنلاو
 ةراجلا(ىت-)ةثلاثللا(و)
 ىدومن ةباغالذدسفملا
 ليلعئالوأ ىسومانملا عرب
 هندلا دنع ملأ و

 ناب وصنم لخدتو عريف
 ايوجو ىتجدمد ةرعتم نأب
 ةدماجلاو ةمدارلا (و)

 ةد.فملا(ءافاا.باوملا)

 ءديفم ا(راولاو) ةيمزسلا
 | ىلعاردةماردممةفط اعهنومسلاا مت دافا عماهنأل فطعلا عمةيسسلاد ارم اواه د١٠[ بيساوامقام نأ

 عضاوملا ع.مج قردقي اذكوث يدق نامت |كنمنوكرامانث ددقفانبت أت امو ىف ري دلو مهومهرد-



 ردصءأهب وصنم عم لبن

 هب زلمه ى مذ كل لاق

 نأ ندم تم كلذ لاثم

 نمبر دّه:لاو بريضت

 ىردص»م فرح نان كيري

 برمضتو لاءةّئسأو بصنو
 بو فكم ع راضم لءف

 قع !|هيسأ ةمالعونأب
 (نا)فاثلا (و)ةرهاظألا

 لبقتسملا ىنل فرحوهو
 فرح نلف حرب_:ناوم
 لل -هؤح ربنو بصنو ىقث

 ناب بوصغم عرادم

 :_- فا هن صتةمألء و

 (اذا)ٌبلاما!(و)ةزهاظلا

 ءاَز 0
 ارهخ ءرك أاذاوحن

 7 012 أنأديرأ لاق
 بصنوءار جو تاو فوجي
 عراضم ل ءف كمركأو
 4. ..مذ همالعواذأب بوص م

 ملا لع ةرهاظلا قفل ا

 86 د لوع-ذم فاكلاو

 نيسللا طرشو ب صن ل#

 ردصوو َنوُكَسَنَأ انا

 اهدع لعسفلأو باوملا

 الواهب ل .دّمم لمع #سم
 دم ءّهْلابامم هل هىقرمال

 د , ردصملا (ىك ) عدارلا

 مالا هيلع ةل_تادلا ىهو

 الكل وح اظفل للعتلا
 المكون ارب دةثوأا 9
 اذا نآ ارقلارع-غىف رم

 ءانغتسااهلمق مزال تردق
 فرح ما-الاف اهتني أهنع

 فرح ىو رج و لب عت
 فرحألو بصنو ىردصم
 عراضم لعفاوسأتو ىن
 ةمال-عو لك تو _صخم

 0 | ارب دقت الو اظفاال لملعتلامال ىل ىلع م دقنت مناف نونلا ف د هبصن
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 ولو امواه لفن كك اهب .اعدبزو اددئمنأ ةةلار نأ ئفاهو

 ْ غال طقفاه دش ام كامل نادر الفاه دع املس ى:ل ؟نوكت ىأ( ردص:اماوصخم مملسأ هإوق)
 ٠ 00 لاوس هثال همدعو لوعلا ثمس نمنالواه دعنامو
 | نأزاحناءسسىأ نط دود: تءقو ناو ىذرم مك: منوكم ءسنأ لع ىلا.«تهتلالاق نأشلاريعضاه«ءاو ةليقثا
 نأاومسحو ئرقاذه ىلعوهصتتف ب ردصملان وكت نأزاحو لءفلا مدت الف هلءقثل ان مهؤْولا وكت
 ف بصت !اابحوةب و3فلأىع وف كلذىو ءامدع تءقونأو < رأو ةويشتلاوعن ةرااب <: :ةنوكثال

 لفتسلآنامزلاف ثدحلاءافتنالىأ (لمقتسا ! ىفناهلوق) لاب نأ فا وفرفتي نأ ممطأ
 ىأ (ءازسوباوج فرع هلوق) ليال اركمدح ىلع ىنراظلا قو رام اةفاَضاَن م لبةّةس11ىلا نأ هفاضاف
 دول مرك أنذا لرو رات درا نا كلوقك رثكسالا ف ىسرافل لاقو نيد , ول ياا هلا اكعضوم لك ىف ْق
 أ لاقي هنأ ل ءا د. باود ءلا ضءمتت دقو كَتمرك أ ىنترزناىأ هترا زءارم كمارك |ت اهدوهتمدأ
 الوىذاملاف وأ لمقتسل1ىفاما ىذ رالانك از او طرشل اذاانهةازاعالذااةداص كلغ ن ذا لوقتف
 ة-ةءق> كالذت لق تنكن ناىأاضنأءازعل الالاغماز هل هد ىف نيد واشلاف اكدت و لاخلا عازم ل لدم

 لاداص ل تدقوم انة ا ن 1ملاكن ع هيبا 4 مالك ىف عم نأ اوعلل اهنوكمدارأاو كَتقدص

00 

 ١ ازهىلباوءلل اهتسرالم رادتعا.فْئُدنءاباوج سلءاد:ءاسضتقم مالك ىفعقالود رخآوأ انوهشوأ
 مالكن وهآءاز > هسدق ىفىذلامااكل انوه نوكمنأءار هلل اهتوكمدار أو باود فرح تع“ هد ولا
 ا طرشوهأ لوق) ةطبسد [منأ عصصلاو مااهنأ هلل اقمو روهجلا هاذ: قزساهنأن هخراشلاءركذامو رخآ

 ب الا و مام سلا رشلاعماهلاعاو خلا صنلا طورشىأ م.ف فاضمدرغم(للابصنلا

 || (باوجلاردص ف نوكتنا هلق درع را هلا لوسرام فا ب نذاو لطو را ءاقيتسا مهدد :ءادواءلازوكت
 ا ١ 1ر1 < اوه تءذلأترخأت نافاباو-ةعقاولا ةل+الوأ ىف وأ
 ١ لعفنوكمالف لبق:سماهدمد هثدد نامز ىأ ( لا رمفااوهلوق)ذ رو رمضف طسوتلا عم لاعألا نمدروامو
 | لالاح ناكولف لاح او ىزماسملاال لا ةتس.ءالاىلا ع راضاا صام نأس مانلا نات مال ضامالولاح
 را ىأ (اهب لستم هلوق) لاحلاهيدارالاذا مفرلاب قد _صتاذاو أ ابذاك كن ظأاذاْث دع# ن1كلوقو لعن
 1 هل ودك ةلابل صفلارضنالو ريضم ل دافامخدد لصف 9

 بدشأ|ل.قنملفطا|بهشد «# برم ممر تلاوذذا

 || نيازاحأو كل. !!ىقآادغلاف نااباوبكن.دأالهتئاواذاو كن.هأالاذاث ”الوةكمنو دبو منقل عم ةمفانل االدالو
 ا هذلار وفصعنئازاحأوك مرك هللا كافاعاذاوك مرك دب ا, زاباذاكلوقكع اعدلاوءادن !اب لصفلاذاشنأب

 لاذاث ئرقوالءافالا ك فال نوثءل. الن ذاو ىلا عت لاق دلة ىلع الا لمعت لف . ور نذا . اا | نم ئث برحلا نم عم لذا عنملايمصتلاو كرك أرادلا وأ ةعملاموب نذاكلو ةكرورخم او رامللاو فرظلاب

 1 هلوقكف يكن مة رنا حرض كلذباه دق( ردصملا هلق

 /ِ مرطضتءادههلا ىظاو ىالتق 3 ترثثامو ىلا نود 8 5

 ظ طراضوح راثلادرك ذاكى ةالاه لد :ر ه2 نأ لءفال يصاخا| ناك املعَتل اجرتغلو عووو هدم لعفلا ناف

 .! :ءأىلوالاةلادلاىفةءر دصلل ةة معتم ىفوزلا لملءتلا مالا مياعةل ثادلا ى دوهلوق ,حراشا|ةركذةيردصملا

 / ناكما عمل م ىلعربلا فرح ل-خ دال ل. اءّمال ن وك: نأ هل احلا هده هىف مد:.الواهلمق مالا تركذاذا

 را تناك اوان, , رد_صمتناك اهتردقنأنماللااهلءقرك ذنملاذا ىنعأة دنا !'ةلاخلا فامأ هنمزار الا
 أ لياعت فرح ىكتفأر قال ك تمون مالا ىلع ىه تمدقت اذااضدأ ةءلءلءتاهنا اكس راشا اهرك ذاك ةيلملعت
 نا ل مغأل ةلاحل اه اد ىفاهسفذي ةمصان هير هصمنوكت نأ مهةمااسعاو اء ترم نآرامإد ك7 م)لاو رو

 'إ نوكتاذكوميلع معى عضوا اذه ريغ ىفاهتداب زتيثت ملذاة دنا زاهنالاقيالو ماللاب لفل نمد واهتم

 تعلملية  "



 قال

 4 :راضملاتو رح هنالءةو بلعثاودو هعرادمملا سفن هنأ ل3 ونس رهالوفو مسالا عقو مهعوقو عراضملا ظ 1

 لوة فال صقءا| ن4 ةمالساةمفاكسلا سس *ىنلاق نكءفوك-ا!لوق كلام نءاراتشأو ىث اسك-ال م سنو ْ

 هده ىف لعفل اناف لفت ىذا د ءأرولعفت كامو لأ تامعو )+ ا : الدود“ ضَةَنْدب هنأف ني رمصنلا

 عضاوم اه هى ناكمأ م ءالاعقومهعوقو ريغ عقار ل هذال ن نك لولذا ميؤ عقبال مسالانأعم هعوفرم عضاوملا |[ 0

 م تيجي عسا قوم“ الإ ٠ نم هاد ماستر ناب لولا مص ومسالاعقوم هعوقو<هفارنأب لرقلالاعبق مقارال عوذرم |

 نه عون لك جاتح للا ثيح نمي ارعاتضتةااعاة ءراضاانابهملعدر باعئاودو هلوقورب مث ضع | ظ | هاو ا هم#

 هعراضملا فورح ثوددح ع ؤرأا|ث ود هن 2و ى اسك ا بسنو هلوقو كم م ضدقن , لماع ىلا بارعالا عاونأ

 0 عفرل مزامللاو بصانل عم ةعراضملا فرح ل - علطداءاو هياعلاعذ | 0

 نعام ال اجو بصانلا لود ندا (هدسنق هلو ) هلع ادمان ه هادف لمس الاهدل | 1

 م مي عذرب هعاضرلا مت مد نادار أن اكاعتهلوةلوالا نموشا ذكمزاجلا نعو لمهأ ناب بصنمال ىذلا بصانلا | ) ٠

 اددأا ارعشتال نأو مالساا ى م 6 اك وءاسأ ىلع نآرق: نأ لها ثاالوقوةذاثةءارقىف 0

 امزاحو بصأن نوكد ديقلا كلذ دنعى :ء:ةنام:ىملا او «راجلاب نوقوب 1ءا فيل صلا مول هلوقىاثا ان مو[ :

 4 امال ل هةلاءب خلاب ف صتملا مزال او بصاقل ايدأ ارهاق هريغف زا له هلا سدأتملا ىف ةقيّق وهو لعأف |
 ءافلاو مزاد او بصاخلار كف فمزملاو ب صتلا ىنااح نام ىفذخأ عا ةرااةلاحر 00 :لافد] ف لوق ) كلذ 0

 عج و ؟.: نأ عصن بصاونلاو هدرغم رك ةمرك ذمدقتلىرك لادا هيفا وردم يرش ناو لاو ْ

 اعاواس رقم دةاا ريك ذتلا نيءدالةرمثع هلوقو ةمصان ة 00 ءصأن عج نوكت نأو بصان ظذل ىنهع ب صان

0 

 ند يفوح ولاوى مدع مزاحلارثأو ةكرحلاوهو ىدودو تصانلارثأن ال مزاوملاىلعيصاونلامدق ا

 نالرصلاةلاحةساللا لاعذالا فاك | .مدعنوكم دقد رثأن اب ضةة:ءالف ىلصالا بصانلا رثأدا ارااوىمدعلا |||

 داراا|س داو ةمد11ه له ىفدركذام ىلعف رح ةريشء ىأ (اذ هام ىلع رشق هألوق )ةلاصالا قيراط سل اذه | |

 . يقام رب ال نيب رصملا نم ىأ فن صملا ريغنأ دار ألد باكا || اهريغ ىفةرشءن هرثك ب هرك ذا هنأ

 ىنانمالو» ريغ فال نين ةركالاعمت هدنعأه سفن ةمصأت ةريشعلانأا:دهمالكن مره اظل |نافاه سفن ةمصان

 ىلع ةريشعا عقل بضصأو و :لا دشن ىنعا ا نالافال واقافو حرا ملال وقننيفوكلا بح ذمرلع نما مالك

 لهأةف فالملا اميف لصح ةتسو نيب رصبلا نيب ومب قافو ل هعدر أةريشعلاةل جن مو نييفوكءا به ذم

 اه-سفاب بصاونل !تاغنوكم ةىنلنتلاف انت نم لله« ناينم» رصملا سه ذم ىلع نتملا مالك لج ناك دا
 لدتا رسما لهما (ةعدر أ اهيلع قفتملاو هلوق) 8 اوف عملا ىلع قاطاواهريغب بصاونلا ى ءاهفرشا ||
 نءقكحو ىهبصانلا نأ عوصأاو فال. ةاذا,يصنل |نافر اظن لحم ا مما ءاقفت معن رالانوكواهسفنرا أ

 دارملان ابباوملا نك ونام>ونأ هلاقاك نأاد_ءاوذ نالذنا ل. ةرهضم هدد نأ بصاثلا نأ ل انناا|||
 كدعم ةردامتملاا جمال كلذ نتاااه دة لو ع راضلل صا اذن ىردص|ىأ ن أهلوق) ر وهجلادنعقافت الا ظ |

 هلوقك اهرور بو فاكلا نيد ةمقاولاو ريشولاءاحنأ اظومالل ةملاتلا ى هو ةدئ الات حرت قالطالا || ٠

 هلوةكولو مهقلا نيد ورجلاةءاورف 5 ' مسا قراورلا لمت ىأ « اوطعتةيبط ناك ©

 مك اخ نه مو مساناكلا ِ منن ًأوانمقتل اول نأ م 0 ش '

 ىقاطناوكالفلا متصا ن أهم !||ذمح واث هوه هؤورح ن 1 وتل ىتمما يقل مدع ةقود .سملأ ىهوو هرسثملا تحرش

 الكثوأ هلوقوانر ءمناك ناىأ (اظفا هلوق) ةرهاط ىهوةل.ةثلا نم ةففَْلات جوخواو ثمانأ م مم *الخا

 ال# ىذا او زمسضأا ضءن ىو ن 7 رضا ن أى. عأد وسءلاو4 ةوسنا|نونهبتاصتان "اك اءذيم تاكا ىأ

 عملوأ فرح لكودو (ىفرح لوصوءهأوق ة) رهاط نباالانالخ ماشد نبا هلافاك الم ىذاملاب صغت ىأ
 لاقفىف ودنسا/فاهثلااهملظتة ست ىهو دث اعىلا جا ات <الوردصءهدعدام

 / وو راكمد | اسوا ىدعو 031 تاقاردا هو رح 0 :

 (املابا -3)

 إ
 ا

| 

1 

|| 

ْ 
 ا
1 

 (بصان هءلع لدثدي تح )

 هم 0-2 زاح وأ. 9

 عراضلل (بصاونلا)
 (ةرشع) امال_تو افافو

 ق-فتملاو انهام ىل-ع

 ىفو) هسا رأ اماع

 ةزمهلا ةحوتفملا (نأ
 بنت نوثلا ةنكاساا
 ال-<وأ الفا عراضملا

 رت لوصوم ىدو



 ناك نار” الا ف دس ىلع
 وأ مراورْغاو ساو ئالتعم

 ناكنانون || فد. ىلع

 وغ هر :ريهخلا لن

 وغ عرج ريمضوأأب رْصا

 هناا ريوضوأ و ريضأ

 اذهو ىف رضاوغ <. اماما

 رو ئا|بهذ_لاوه

 هاَرأقف ناك ام عراضا او)

 (عدرالا دئاوزا ىد»-ا

 هءراضملا فراب ءاسملا

 كلوق) فورح (اهعمي)
 تكردأ ىمع (تننأ
 ةرودهلا تبنأ فورحو

 ماكتلل نوكتنأ طرش
 فالض مودأو ة.وددعو

 طرعش نونلاو مرك أًةزمه

 هداصو ءاكات نوكأ
 و « سفن مظعالوأ هريغ

 سدر نون فال موقت
 نأ طرشي تحتتانثلاءاملاو

 موق و تئاغال وكت

 ةانثملاءاتلاوانرب ءاب فالذع

 َن نارك قو

 فال موق 0 :وغ .بطاد

 موقي وموقنو موقان ل تءات
 هعراضم لاعفأموقثو

 ىلءاهاوأ ىف دئاوزلا هل الدل

 مرك أو ةروكذ ملا ىفاعملا
 لاعفأ لءتوانرب و ص>رنو
 دئاورلا ةلالدم دعا ةمضام
 روك ذم ىفناءإا ىلعامفوأىف

 د درمملاع راضملاىأ ( وهو)

 بصانا|نهونينونلا نم

 (ادبأ عوفرم) مزاجلاو
 بصانلا ن .ه دراي

 هعر يل عرم سي و مزاحلاو

.كحوتلا نونوأ نوم || ىلع ىن» دا ل ا ملام هءراضم هي مز عام
 ١ اذا لعن ىفالاو د

 ظ لأ هي لصتو ملاذا عد ةم(التعم ناكنارخ" الاف ذح ىلعو هلق ) ر«ةأورمخ أنا اسال 7

 مادقف كل ذهب ل صتانافارب دفت واظفل ريما مم كوز نونوأ هوسن نوثوأ<طاخمءاب وأ ع.جواووأ نمثا 7

 0 لا ف ذح ىلعوأ هلوقب دعب همكم

 زغاومف ع“ اللعوب ةيناثلاعمو نيمراوني-ثخاو نو ْرَغاو نيلا.ةف وك نوكسلا ىلع ب ىلوالاعم

 ' اع -جدئاوزلا(م .د رالادئاوزلا هلوق) هرب غىلع ىوقملا ىضرااىأ( روصنملا هلوق ) نيمداوناثأو
 اف ا! نع ىوونلا دنا شقانم ىاثلاب لال دتسالا ن ك1 ىذا ه دافأ ءان الب ع رار سا از

 ١ ةوأ ف ةاذاامأددهلا م ادعارو < زمزم.ملا ناك اذا بيانا ثنؤلللا هكر تورك ذل ءاتلاةدأب نأ نم

 وع وءانالا ع.درالا لاق ثنا عنصايك :دءاقلا.ذ د_هءارحاددعلا م ءاىفزوكث ةفصددعلا م أ لل حو

 اا عار لوركح فم هنأ لاةحالا نو هدودعملانوكلاةعمالا ا ههاتلا فس نكيلفاهكر

 |[ ودءاملا نورح ىل ءاومدب يزن عراضاافورح نال داو ز ته“ اغاو فاصناب لم أ: لالدتسالا لطم ةدعاقلا

 درا د_هباميلعدب زملاةءيصلانال ىضالانود عراضملافتناكو امه قرفلا لوصحةدايزلا هلءو

 || الهاودازو ق اال ق>اللاو قداسأل قدا سلا ةعيسم تاعشسى ذا لا نامزلا دعب لمقتسالاو رضا انامزلاو
 ١ ذرحاب هلوق) اهريسغ نم فخأ فوحالاهد_هو لقثلام ناَم_سد بيسة دايزلا نال اهري_غنودفورملا

 اكزوضفو ةبباشملا فلس ىهىنلا فرح الا ى أ سدسملا لاب دسا !ةفاضان مةهماشإ | ىأع ارا فب (هعراملا

 | مقا (تينأ كلوق فورح هلوو) مس و اع كر رضوا

 | أهنملدبتدن اولوقل انجلو ةلاومانممالتينأفورحدئاوزلاءذهل عما نال فورح ملال حراشلا

 ركذىذلافا1ىقأت وتب انكهريغ ىلع تدنأ نئملارث آوتدنأ كلوةمفورحا وعم ىتعملاو ناب ففطع

 3 لان وكنت نأ ُّط رمش هل ليق)تدس»د مع هلاف مواشتلا نمت انىفاا وتكردأ ىنمب تمن نافل اءافَتلا نم

 هركأ ار يضل أ لأ لاذ تادحو الدلو ْرلاه دوم عراضملا في , رعق صخب ال هنأ لاقي © باوحح

 لانا ىهو انريل اب هتيض_خاذا ب ىثلاتأنرب واس رثهمق تاعحاذاءاودلا تس رثو هللا تاعتوادب ز
 ى ذاءاهد مق نمل هلرتو ىضاملا لدتالو عراضملابةص2 ىفاعملاه ذهب دئاو نلا هذه نأ تاوملا لصاحو

 7 لوق)* دافتسالاب ل تسب الوهو ىدتب امد لاه ذه عضو نمتاذلاب دوصةملانالضوملا ىلءالاكتا

 لا ىا(هسفن للم اوأ هلوق) نونلابعو دلال فلا لول دم ىف هكراش نم دارملاوهريغو ماكل ىلوالا ( هريغ
 ١ لامع :ساوموقن نفامعارب هسفت مام لوقكعاعدال ابسصوأ ن ءنأدب رثوللاءزهلوةكمق أولا مسح

 لوق )ل فىل-_هءلار هزس >رئلا ( سحر هلوق) د_-اولا ىلع ع معللام 01 هى

 1 كلا تاير لا , زوم وم فلاب(أنرب هلق هزة دقو كاراصرأ دز وش وم هش هتيشل أ (بئاغعلل

 ظ نددرحلا هلوق) روشملاو ةسشلاو ءكشلا ىشو(ةروك ذملا ناعم ا ىفء هلوق) ءانحلاىأانريلاب هتيضغاذا
 هلوةكنه ريغ ىفتامعتساناو ثان لالهعوضوملانونلا نهى :رعملا|ىأ (نينونلا

 بناعلارك نب رادن منءدربو # م-+مبامءانافخانهدلاب نورع

 وأ نامءتتالو ىلاعت هلوقوف نيذثالا فل اءاظفل هن :ءةلصفتملا الذعار دقت و اطفلةرشامملادءكو تلا نون نمو
 اىلامت هلوةكارب ذقت ةلصقتملان الذ ون رباماف ىلا هت هلوقك ةمطا ل اءامد وأ نومل شا ىلاعت هلو 1 هعاجلاواوب

 ١ م ةوسنلا نون هءلعتل دن انام مهل عقلا درت ملنافمدعلاكامهنانةردقم هم ةعامجلاوأو نافل دصنالو

 ْ . جتفل اىلعو ىوالا عم نوكس |! ىلعامنم عفر لع ىف ناكرماعةدسغملا د.كوتلا نونوأ نءضرب تاذلاولاو

 ١ اسما ديقبالو هءوعىلع نقلا ءذا/ راش | بي نأ ب سانا ا ناكفنينونلا عم العاعوذرمناكاذاوةءناثلا

 يمل ارادنأ هلوقب نتا كلذ ىلارا م أ هلءاو الو ارب دقتوأ غفل ىأ ادبأ ع يكرس غلام تل هلا
 لع نوكمالذ ىم دعدرعمتأا نال ا ةءالو نيمفوكلا لوق ناكن او مزاد-او ب صانل نمدرلا عراضاعفارنأ

 جوج

 مقارن ليقو ىمدعب اذه ساو هلا اوح أ لوأ ىلع عراضالا لاهعتسا نءةرامع هنال ىدو -و وهو عفرأل

 ظ عراضملا



 مو _ملاموتب رضوحن نكس هئاف ءكرتم عفرريمضهي لصت ملام
 باوو نوكش !!نمسارعالاىلاب رقأةكرإلانالةكرس ىلع ىندقام_مممبترةذالاحو اره

 فالفتاو هلع فتم ىضاملاءاندو نال د عمج الوم هكو ل مضولف لعفلا لقث وامة 1نده قلاع ل ىناثلا 0

 ناواوث ريضكو مذلا ىلع ىبب ةعاملاو راش ل نا ليسصغتلاب لوقنياوق ىلع هيلع ىنب اهثود 3 |

 ىلع ىبمهن :اودو قالطالاب لوقو ل ىلع ىثنالاو تب رضكنوكسا !ىلعنئب كركم مفررع هذي لف
 ةمسساةالوأ تدك ل نةثللوأ ىمركراذهتللزوشغموأ ترضكرهاظام | مهلا ن 3 ل 5 ارئاسقمتفا ْ
 رهاطلا مغلا ىلع ىن, 0٠ نمو هءفامى أم سو 4*<حراشلاملكرهيفر هاط نا مالكو جارااود اذ دواوب مضك أ

 ىلع ىنم 1! نمنوكمضفلالا ل الد ضراع لق 3و عمصأاو دو 4 ادالا ىف ءان .ل|هدكذ نأ ىلعءانسأن ضو ْ

 دب زب رضكرهاظأا مم الاريمخل ابهر توريعضة فص عقرلاب( 2 أرقم عفر ربو هبل :.ملامهلوق) رد ا

 نفل ىلعادوانمفا رضوةواولاادعامنك اسأا كرت اب وهذ رضواتب رو هيرو ةبوصاملا عوقرم ابو ظ
 هن حما ١ ومهضعدهيلاب هذامودو ءانئتسالا نمرداشملاوهو ءانن نيكست لمت ٌنكسد هناف هلوقو مد /

 هدي و نورخآ هلا بهذاموهوردقم ع ىعمانبلا نأو هنالخ ل ورود ثلا حرش ىف ماشه نب ملك
 اذهنأق أمسو( (لوقأ)ىناو:_ثاانءالقن ىم للا .دافأ نوكسا | ىلع ىنء.ذلوقب نأ نود نكسبو ربع

 لاست اوغءرمجا ن نكساءاو كل ذك اضدأاذده ف نوكمفاذ هريظن ف حراش ثاامالكن مدع ىفاثلا لاتحالا

 وهاب 3 تاكر ف *مدرأهمل# تانآلادرط تدرك“ اوك لحود ربضو ف ىف لاو" .: العا هي روك ا اريهضأا

 هبل صتب ملاموهلوق ):دح اولا ةملكملا ل ةئارتاحرمغو هو ىلهفلا نمءزهكلعافل ارم هذ ناله دولا ةماكملاك
 لتي و مددت اك مولع هللا بعذامو دونات 1 هردأ٠ هل او هوءان.ل امض لمت (مذ ذ هنأت ع.هلاواو

 لوقر هاظد دبر ومد-ة:كنورخ 1س هذه. لاو فنمضالامالاكر ها وهو ردقم م لعاانملانآو فال

 نا(لوقأ) ىيتينلا نمةداب زع هىلا لان عالقن همشاشا ودا أ 3 )لعفاا ل ديال مضلا نا مهدم ١

 ىلءنوكين أ همف لالا نآل ايلا ق لصالا فال م ماا ىلع هءائد , نأه انعم ل_دالا فال ىلع هلوق

 منذ ىلعالة قمت ةدج مزذأ اىلءعوءانب نأب ر «ثراذد و هانكس نأ ينملا ف لمالا و8 ةصالختا ف لافاك نوكسلا

 رهاط ف الخمد_ةتاكاضن أ ءانئةسالا نم ردامتملا او هاك ل والا لات>الا ىفارهاظه مااكنوك,ذئنء-و ردقمأ||
 ؟|| | ىلع هملاكن وكب نأ لحال ك...هتان لو ةفمدقتام# وانه هءاع و + نق فة اذاو نما مالاك

 هتوكاىئاش كلا ىه ذم ىلع نتا اما اك را ثلا ل جالا( ىئاسكملا دعم لوق) فاصناب لمأت ةَدد-اوةرعتو
 نمو ىئاسكللاودو برعم هنا لوق نم مهذمال !كلذ ىسان بالف ب ارعالا ياقلأ نم وهىذلام زي ايريغ

 فذح ىلءهمالكلاقد , ناباضيأ هنوبس بهذ ه ىلع هلج معن ىلا بهذملا اذه ىلء هم لاك + نيعتيالو هع : ْ

 ةلماعم لءاعد نأ مو زخش هلوق ىندهلاق» وأ مو زمخلا لثم ل مالاو فلام ىلعا نت بدشناةادأوهو فان
 بهذا ااذه نأ عمركذدلاب ىئاسكلاحراشلا صوهثالث لاعذالا مساع فنض | !لوق كلذدب دو موز

 ساشلالان رغفلو) هيوطناافيفذتأ ىأ (اذمذذت هلوق) ةفوكللا ل أماماهنالزيمفوكلا !نمهريغلو 4
 ا :ك [سةعراضلا فود امناكن اب( اهيا !جايتدالادنع ]وق ) فولاةلادرخ" الا يمصلا ىأ اد

 هنأ عمهعر اضملا فرح د دام كر لو نكاس اابىطمالالصون امى. و هنكاس بريضن ىفداضا | ناف ل م

 نارا بقر الفخمه نا ىلا يت<ملاذاامأ عراضملا ةغمص ىلع ةظفا لصولاةزهه بال ةدسأ ن نهم

 ربدةدلابال اخذال اءاكردقم هتوك ىف: رمااو ثا ذراخو لا هد 0 وجرح دك اكرم ةعراضاا فرس دعنا م

 عدومةلوتتؤةزمهلاءتون لعضتوم وا الا قات عسبشوموةةوغأرب دقت انك سا ظفل اكر هم ناكولف
 ءانلاف ل صالاوءانملالا هنالاق لالا نا ابلاو لامألا فى مالا لع ىأ (نوكسلا ى* مهل ْ

 دّتشاو ضغو فكو ىرن دة: ةلاو برمضاو أ ىلا الا نوكس !!نييقرفالو !ءهتاع نعلم سالف نوكساا |

 كل لكدت يثاب ناقأرب دقت واظفل دركو نوف هرشامت ملاذا زيكا لمع رخ "الا عمصأ !ءانب لحمو لج رلابرمذاو ظ

 ىلع و 42 2و2 مضر هنأ ع لاواوهن لدعتب

 رمالاو) لضالا فالح
 ىئاسكملا دنع (ادنأمو رحم

 لاف هردّةه رمال مالم

 بوضتأ هد بع برضا

 م اةيف ماللات فذ

 س امئاالافو_ ءاتلا

 ا , ا

 55 هب وددس دمعو

 مي*ناكن انوكسلا ىلع

 برضا وكر ختالا

 , هرخآنكساغاو.هلوق)

 (حلارب ضلالات ادع
 هرعهدوم نابضرتعا

 ىلاوتلا كالذ ه-.ةهرقبو

 هوان تناكولو هوهركي و
 نود لاصفنالارب دقت َق

 مر لقاك عافلا ءان
 ىغالامهنم لك ذا كلا
 هوسنلقوح ىف سحوولو هنع
 ضلاو ءان واولا بلق

 , هقرطتملا واولامهضف رأةرمسك رهام

 ناقل )م نكدو ةمضاسعل

 توكس !!كلذنا مه طحت

 لوعفملا نملعافلا زي

 َّن تسديسل ئم درك اج ىف

 ءاتلا تلو (ههذو ميدملا

 نالان ىل_عد وسذلا نونو

 لرعم عفر ريمضا_ةمالاك

 لعافلا صء و لصتم

 جايتحا ةدشا نوكسأاب
 هسقفؤةنهءاالعمفلا

 ا با 2 و

 ةكرحنابوةرشب وةرصشكا

 4 وكل ه هففخ با ارعالا
 ىلءىودم هنو .هسدنعرمالاو حراشلا لاقولو وكم أ ىلع ود هقرشأت زافتو نا نوف هات امو عقلا ىلع 3 5

 ةءزالريغ



 لايقتسالاو لاا ىنامز

 برضنمل وحن ملل ءقو
 ىل-ءلداموهو (رمأو)
 نامزإفف ثدح بلط

 ءأر لقو لاق:.ءالا

 هدهف قرضا وه ةءطاخما

 هئالثلا | لاعفالا قمة

 ٍترضبو برضودنإ)
 اهماكسأ امأو ب رضأو

 رخ الاس وتغمىذاساا)

 وم لسصالا ىلع (ادبأ

 ىقاطناو جرحدو بريض
 جرختساو

 نوكأ رومات
 ةفاضانمهلوق) رماوأ

 للوالا ل هل (ملاهقصلا
 هلاح ىلع مالكا ءاقبأ
 هفاضا ندم نوكمؤ

 هأوعناردصا ا

 قا

 7 ؤلمعتسملا لءافلا منا عضولاس سحب هلوقد جب رتشو هشقاثملا ن ماس رق مل ام هيفواص للم ىذحم 3 2

 'أ ووكعراضملا لعفلا مماثل ذكوماذعمءزس نامزلا لمع ملعضاولا نالا غب راضانأون لاءقتسالا نامز
 ' ذه الذ نالءمامريغبشي رعتلانوكمش برعضت لو ل ىننملا عراضإالعغلا لكك الوبعاى .ٍ

 امةةسالاو لال !ىنامزنمن كرتثم عراضا ان أب حاملا نبا مهنمريشكدنع عيصلاوةضراع ىذا !نامزلا

 مسغو بهذا نيعو ةيراجلاوةرممابلنيملاكذدب ل ءلاىناعإانيباكر شم نوكر مسالا نأ ياما غ لاك ارش ا

 ظ مهيد هقب .ةدوهف ىرخ أراب ىلاءةةسالانامزلاو ندعو مرا ىلا+!نامزا اوثدءللاعوضوم نوكمف كلذ

 | نت راف كلا لوةفد اود نرتقم عضو لكى لارظنلابو نبع ضو نب زب نرئقم مه دنع مم الا ىلع

 0 كرثشااردقلاوه لانا (لامقتسالاو لاه اىنامزهلوق) مجارلا ىنءابراح ن نوكمف داو عضوت ىأ

 :اناضدأ فرعدو ل ةد-سماهضمدو ضام هتالص ضع نأ عم ن" الا ىل صد دز للا ة..كالذ لحالو نين امزلا

 !تاففادو-وناللال اىن-هع عراضم بتكون" الا بتكيدزوحنءانءمهزجدوجولهظفلدوو نراقملا

 ١ ةرطووق لقت_ىلاهد ادبو ىضاسملاةياهتلاللانأ لضاحلاو [ههجدوحولالةباتكملا ضع دوجول نراةم

 ءالذتفرعاذاو ادعاصؤ نبأ > نمبكرمنامزلا اوأز حم الءز >- نامزلا فرط نال نامز» سدلونيئامزلا

 ' ةهشفانو ىتتيلا لانا ذكص نيم ةننعرقتسالن امزلان الو ت لعاب عاست هيفرشاعلل مسالاحلام وَمَن

 1 لم أت نان انيسفرظاانافنينام زا فرط هنا هلو عم لمأ: دلل نامزلا فرطنال هلوقو هلوقب ةيشساسحلا
 هفب ةركذد»د هنمالءا نأ. (ىلل لءقودهل لوق) ”الاأ لمقتسملا املا دار اورابدتسالا ضن: لامة سالاو

 | أ ىلا ءانءمريشتناجازتماهلثالو هلماو 3 0 ريغ ىل_ءاه :رثاو العاهل وده ل هل و دارملاو

 هلوق) حراشلا هركذام احالط صاورومأ هعجو ىبمأ| ضقت :ةغاوش ( رمأو هلو ) هثزعكت راص ىت-ىضاسملا
 فوصروأل هفصلا هفاّضا نم ث دس اط ىلع هل اوقو هتةمصد عضولا سس لد لءفىأ (جلام اط ىلع لدام

 نءرحآ ىنءمهنمديرأ لد ه3 هه سل : ناولامقت_سال ١ ناهز ىف ث دلع اكالذ لداح بولطمثدح ىأ

 دزعر وغم مسأ ىهو ل ءاغملاءانىأ (ةيطاخملاءاب لءقو هوه ) ددهتااوةدابالاكةريثكسل اهب زاهما ه.ناعم
 ١ ءاسم ءلال مق بم يصد بلطلاىلء لدن هناف برضاو ف دمكوتلا نون لمقو ىأرو لاو هيون

 | هللاب نو:مؤتوض ع_ضولا دقن جرن نب ,رمضأو نيرمضاو غاوي وقد د.كوتلا نون لءقءو فرمضاو حنة روك دملا

 ظ لئادباو دهاحواو مآ ىعع ءوه ذا ةءطاذهاءاب لءقو باطلا ىلع لد ناوهنالدهننا لم فن ودهاحتو هلوسرو
 ' ةغمصلاد.قجإ وخ هاب ءاطلا ىل_ءهتلالدتسيلف خلا كر ,ونذ 5ك ارفخب هلوقو هو هناو -ىف عزاضملا مزح

 هلثم وماالاهطسا و لدهعيصلاب هدلعهتل الدتسدل عض ولا 01 د وءابلا لءقن اوهنال 5 درضتل وح

 إ لدنإو ديكوتلا نوفوأةيطاخلا ام ليقامباط ىلع داما وقبح رخو كلرلا تاط وهو جبال هناف فرنضتال

 ْ عضولاال وبلطا اىلغلدبال هنال_ هل !ىلءفأاض دأ هن عبزخ .ونسموَعَت ل وف عراضاا كلذ :وبلطلا ىلع

 ال اومقددقب جرو هل ىفررقموهاكرمالا:روص ىلء هيأ ض ام لعفو هوربخوه لد , ممل | ىلع
 | ىندعاديزاب رمذوغاذكو نونااالولءاما | ل.ةيالبلطا |ىلع عضولاب لدن او هناف لازنو كارد وحن نونااوأ

 ظ جاتممد هلا !دوبانمضو اردو جارخان ام” تلظاا ىلع لد ناو نونل الوءاسملا لقب الهنالا دز برمضأ

 ١ 1ع رؤ جارخ الا نال هءلاة>احالف مدَةَناِك لعفياه ريسسفت ىلعامأ ظفلن راشلا مالك ىفام ترسفناهنلا

 1 نايل ةلاقلطبالف نامت. لاخلا او لمقتل نامؤ [ ارمالا نأ لعا لءفااىف لدي لكل ذو لوخدلا

 ْ ملاملوص دوس للا نالهعاقماب ر ومالا ثيدجلا راسشعاباأ لقسم هنامز 3لاح هنانالو لءقتسسم< همز

 ِ ناىل_ع ءانب لاح نامز هلءاشنالارامدعأب وثالذ :مدأىأ هلا تا ى :لااهأا وفضل دحام ماودوأ لاحم

 | هلوقومرخآ مذ ىلع ىننمىأ (رخآ الاحوتفم ىضذاملا فهلوق) دوحولا ىف هنراقد ظذاب ىتعم عاقي اءاشنالا

 | ةكرح ىلءهنوكن علدس اًئاوهتاع نع ل ء_دالفلاعفالا ىف لصالا هنالفءانمل ا امأ هلاوحأ ع جى ف ىأادأ

 ْ فنك نماه_ودقوم هعوقو ىف غراضالاو مالاهب-ثأىضاملا ىأ هنأ لوألا باوج 0 نعو

 هغص



 ٠
 مساب

ىنعملاغم دساعقارصضم ناكان هاك دتيم ىلع تا داذا سنملا
 تاخداذااهنأ اك هئالث ىفد رصف“ لاعقالا 

 ىلاعةهقلادجرىرووجالاى ءوجشلا لاتريمالادب زثاوةكول قاسي فارس فه ناكربش |
 افوهي ريس ىف ارصضم © افرع سدح مالأ »بتم |

 رقتساس كملايفاقاطمماللاب © ريثنافرعواهتع ىرعناو ْ

و نع هيظافتلارخ َي نالعفل انأهنالث 6 رمصحلا لءاد و ْ
 عراضااوهقد دود وضٌضدن نرات رقأى ضال اوهف هعوق

راضا | ىلع ىضمامملا مدق ( ضاام هو ق) رمالاو هذ لءفلا ىلع هناففلتلاءدقتوأ |
 ءا دو ارمالا ىلع عراضل امن ع

مااا هلوقب ىضامملاالوأ رك ذ ىلا تو هنا هنلا ناري زعلت اتكملاب |
 وهو لوق.نأ مم ضا,وهودارأ اذاه 

 عراضاإا صوص+خد>ى ًاءسو ىذا ا صوصالناد> ازد (لداموهو هلوق) مالاودو نك م عراشم ||

 باب فهركذمدقئدمفةثالثلل لماشلا لءفلااقاطهدحامأو رمالاو |
 نادبلاع_-رافىف وتسماة باس بارعالا

 ىلعةينوغةةلالدءضولا بس لدىأ (حلاثد- ىلع دهلوق) تنس
 هانعمءزح نوكم ناب خلاث د

 م-هق لعذ ىأىضول |ىءملاف نينرخقم نانزلاو ث دا نو كم ناب عضولا بس ضام نامي انرعماث د> |

 امهاعضولا ىف رسطصا|نامّزلاو ث دان اىأض ام نام زب عضولا سك ثدم لاك لذ نرتقمدحهنم |

ناب ضرتيالف نأ, اكنامزو ث دح ىلءل دام موضعي لوق ىواس ذئترف- ظ
 مو هفم ف نامزلا لو خد ىضعتةيال 

 نامّزلاب ن رقما ث دلا نال مصنالال ااثد> هان معز توك ناب هأ رق( لوق )اصلا ىعت ىستن العسفتا||

 طاحمربسفت كلذ ىلع لدباك ىنعلا ماقوه لد ىمعاا هز سيل ىضاملا ظ
 موف لذ ىأ هلوقي بدكتلا ىعم ل

 باوصلا ناكل. ةينضت ةلالد عضولا بس لدىأ ل.ةدإ وذ عصا لفل ذكن اك اذاوإملا نقم ْث دح هزم

ن ريقلا ثدملا ىلءذل الدلا نالةمقءاطم دل الدلدىأل وقد نأ ظ
 ىلع ةلالد مضولا ىف هعمى مطل ا ىأنامزلاء

 ل الداا او ةمزهذتت ن وكتف هج ىلعالةمقداطم ىسوق ىنءلاماعأ]|
 وأ طقؤثدحلا ىلءةلالدلا ىه نعمل

ع لدي لعفلا نا ىث اهلا ةمشاح ف ىواد رلاطي_لاقاكلصاخلاو فاضناب لمأتفرهظاذكه طف نامزلا ظ
 ىل

 لو هةباطمامهنم لك ىلع ل.قوامازتلات اكملاو لعافلا ىلع وان عض ام_هدد أىلءوةقباطمنامزلاوثدملا

 فيرهتلا رودالف ىوخالا ىذاملابدارملا(ضام نام هلوق)اهبلعل دب هناي٠ ريغحيرصت عمة مال ضر عتد

 َهْض راع ىذاملا نامزلا ىلءهتاالدنالا تأ اا وأمن موزمللا عراضا اىلءهقدصأ عنامربغدم لا اذه لاق.الو

اوهاغاو رامتعالا وليقتسإل عوضو هوهواس[وأ منهتأكن
 (ةنك اسلاتدنأَتل اها لمق دهلوق) عض ولالد

نأ درب الفةلاصأ ةنكاسلادارملاو هي ردعترك ذدعنه-تهالعأ نام
 لءفلا نمريثكت !3نافرماكضراعل كر ءاه

 لبة:لاعفالاك ل: نابسيحأ ىثاحو ادعوالشواذمح نمبحو ىعتلا لعفكءاتلافه ل شالضاملأ

ا مهن كلذوءاتلا اهعم ل.ةثالدصاحن تالامعت_ساتمزلا امنأاهلأرط نك اهلدأ ىلارظنلاب
 ريك دناومزتل

ظ ء ئث ىتءع ىهوام ىلا عدد ربل لءؤلءافناف اهاءاف ْ
 ىل' الان الالا ىثاحوادعواللعافف و م

لكلا نم موهفملا ضعبلا ىلا ع.بريرمهذ هنأ نمءان؛ةسالاىف 1
 لاثمألا نموهو اذود بح لءافوردصملاوأ 

 هتيوست هدو ىلا هبراشأ (هءاشمىأ هلوق) عضولا ب < ىأ ل.قو هلو ةفع_ضولا لصايةربءلاوريغنال ىو /

 ىف مسالا هيشأ هنأ ةهباشماه-- وو ةهباشملاهْغللاىف ىه ىتلاةعراضملا ظ

 ادغوأ لاحلاب صصخت ن" الات 3 نافلا بق ءالاو لاملا ل ة<برضب ناف صدق ||[

ف ولد رلاول-ركلورة حصل انقتسالاب نمسك |
زنا لوقت مك :رمضمْل ادب زناوخح ءادتءالاءاللومقى

 ادي

 مس !تاكرح ىل_ءهنابرس فوت راضلا 0 |
2 

 نباكلذدرو هيوخأ نود برعأ اذ  هاوى:انوهوهل ءان مسا ىلاسايقا ابل تقيوحت هسف لح دمفاهضطمال ْ | ظ

قتسالاو لاخلا ى فام زدحانز ريقمْث د ىلع لدامو دو هوو ) هعحارف لوطداعكلام |||
 لدلءؤ ىأ (لا.

 نوكينابعضولا بس نين امز د> ايانرتقماث ده ا:همعز-نوكر ناب ث دس ىلع نوضَتل اي عضولا ب 1

0 
7 

١ 

 لدام وهو (شام)
 نرثةم تدع ىلع
 ءانله,ةو شضام نامزد

 وس تك اسلا ثننأتلا

 ىأ (عراضمو) تبرض
 ىل-_ع لدامو_هوهءاشم

 د>انن را همس د

 ضعد نرافوأ هلوق)

 لاق (رمالاوهفهدوو
 ناكام ناه.ق انس

 رالا هلع عراشلا
 ةنراقإانا ىل عءسكماابو
 تس دو_حولا ضءمل
 ىذلاو عراضملا ف ةمزالب
 طفلتلارخأت ناهنادم ىف

 مث وأ ىذاملاف 2

 لال اف نرافوأ لمقتسااف
 رهاطوهو ها

 ىل_ءىذالملا مدقهلوق)

 بص ىف جلا عراشضملا

 هدمدأم ىلع ىضاناامد-3

 لولدم ىلع هلولدم قءسأ

 عةو ىذاسملانأف ةدعنأم

 لص مل هريغو ل_صفناو
 قداس عراضملا نا ل-ءقو

 ىلا ناثمح ناب

 رخل - الوأ ليقت_بم

 نيئ.شارظان لوالاوامضام

 هري-غ ىو ضامْئد

 دحاو ئذارطان ىفاشلاو

 هنمزالاهملغى رم

 عضولا بس ثدحلا كل ذنرتتم ث د هنم مهف ىلءف ىأ ذولا ىثءملاف نين منينامزلاد-او ندا ||| ْ ممم احا مم م

 مس صئستسسلطللملل .
ٍْ 



 ظ (نولعت )تحض انثملاب(نولعفي وز امتع (نالعفثد) تف ءانثملاءاملاب (ثالع مب ه+ ىفو 1 ةسنجل ا لاعفألا) لامؤألا# غون( دز

 (نيلعذ وز ق وقءانثلاب

 اماف) ريغال قوفةائثملا
 نم ىثملا ىتعي (ةينثتلا

 مسأ ىلع رددصملا قالطا

 (فلالابءفرتف) لوعفالا
 بمن:و)ناديزلاءاحومضف
 حوتفملا (ءاملاب ضغختو
11 

 تررمو نب ديلا تد روم

 رك دملا عجامأ 1 لا

 اءاسوخ (واواب مقرف ماسلا

 ضفيو بهئ.و) نوديزلا
 ا روسكملا (ءاملاب

 تيأروفاهدعامحوتقال

 نبدي رابتر رسوني ديلا
 مقريقه سلا ءام«الاامأو)
 كوخأو لونأ اذ هوت (واولاب

 لاموذو كلوفو لوجو

 ومن (فاالاب بصنتو)
 لاجو لاخأو كلانأ ت - أر

 ضفدو) لام اذو لافو

 كسسأىلاترظن 2
 كفو ك جوك _دخأ

 لاعفالا امأو) 1
 وف (نونلاب عقرتق هسا

 نولءغيو نالءغتو نالعفم

 بصختو ) نيلعفتو نولعفتو
 فذ ىأ(اهفذ مزحتو

 لو العهد ناوذ نوذلا

 اولعفت لواوملعفب ناوالعفت

 ىلع-فت لو ىلع-فت نلو
 برعالاَت امالع لصاحو

 تاكرملا ءاسشأ رع
 نوكجس.لاو ثالثلا
 اهق ا وهثالثلا فرحالاو

 اهقدحو نونلاو مزاعإل
 مزاخاو بصانال

 لاعفالاباب)

 0 ىفو لف عج (لاعذالا] ةي-الطص 2

 أ ارماكممل قدصتام ىأ (ةسنخلا لاعف الاودإ ة)تالّوطملافطو موه (ماهل ةام ىلءةرهاظلا تاكرملاب

 ١ معنأ هيدي رأردصم(ة. ةثتلااماف وق ) قدساك كلذ ىلعدب رفا منام مرام ءةعابامأ هذ مصرا ءتعابة سجنا نوكو وكو

 | أ لوعفم مس اوه رسدلو ةصوصنملاةماكلاا ىلا لئتردصم مالا نا مهنمم لاو قساكى تخاف أل ومغملا

 ا ردصا اقالطانم م سولو ةصو صم ة ماك 1 مسالا لادعبو فسم لقب 10001 الو 0

 ١ ةمذ رة ارا اسوس ا! لع“ ل قالطا نأ ل صاملاو ةققملا ةمالع رهوقالطالا

 !ج | روص ةااكمبارعاوفاالا همازلااوائاةءودر وهثملاهئالا ىلع (ءابلاب صفو تم: :وفلالاب عفرتف ه]وق)

 | ناديزلاءاحلوةءفتادرغملاكهيرعيو فلألا «مزلب نم برعلان مو راعاسان ادهن ول !ىفنارثوال<. "

 || هبارعاو لصاكبا ارعازاح ىنثملاىأهنى مسولو اهرسكر نا دب لاب تر رموا يدهشن نا ديزلا تب ءارو زونلا م 7

 ' هبوملأاع وأهب ىعبولو (حلاملاس 0 ذا ءيجامأو هلق )نارمعك لالا مورا عمفرصتالامسارعاو |.(

 نك,ملامنب ونتلا عمنونلا ىلع ب بارعالا ناكوحر وهطظو ءاملا موزأ ىف نيعك همأر ءاوهل_صاك هبا ارعازاح

 ١ َ واولامو زا نوب ردهد«ةاحلازاحو نب رمسنةك ف رمهنالام بار ءانرعأو نب ونتلا عنتماالاوا هدأ

 :|| هيشو#.لعللةنونمريغنونلا ىلع بارءالاوواولا مو زل ف ثور هكمارعازاجو ةنوذم نوذلا ىلع بارعالاو
 || قوراولاوأ نون | ىلعةردةمتاكرحت بارعالا له ريخألا اذه ىلع :رظناو نون :لا مذ و واولامو زازاحوةمقلا
 ٠ ردقتنأ هتيضقوبإ ارعالارد_ةءونوذ اارسك,وفلالا ىنثملامْزل نهريظنا ده نا عش وتلا ىلع دلاخ يشلا

 : ارب دقتوأر هاطوهوالغفلا هلمقاممومذملا ( والاب عفرمف هلق 9 ىدا» ,لامسأت نب |هلاقواول ا ىل !ءانهه تارملا |

 ظ نااندنعم ماووفارب د_ةةوأر_هاظوهو اظفا ىأ (اهليقامروسكت اهتز نولءالاو نوذط مملاون
 | فلالات ف 1 م مث افلأ تيلقاول.قام مغناو ىلوالاءامل ا تكرحت نيمفطصالا هل ص أ, نافرام امخالا نمذط ملا

 ” لورساو أ (ملا عفرتؤ سجل اءاسمسالاامأو هلق ) اهيلعالمل دءافلا هت تع أو 0 اسلاءاقتلال

 ئرقاهاظذوارثن مزاحو بصانريه ا نونلا ف ة>در و دقو (اهذ ذم مزحتو بصنتو هلوق) رامرخ ىلا

 : | اونمؤتالواونمؤت ىتح دن ااولخ دتال ثدي دحلا فو ءااظل اىفءات ١|تغرافا ارهاظتتىأار هالغث نارحا ءاولاق

 ظ . ىكذلاك..ملاورينعلاب كرعش «٠ قكلدتىدبثوىرسأتدنأ رعاشلالاقواوناحت ىت-
 1 عاف ةءارقك اغمق تفذحاهناف ةهضااوهىذلااهادأ ىلعالجاوفذح زاحاشاو كلذ ىلع ساد الو

 . فهلا زاجو ماغدالاو كفلاعم تاسيثالاز اح ياقولا نون عمنونااهذهتعّمااذاو ءارلا ناكساب كرمأب الو

 اعل اولا نوقدنا ىلع نر خأتملارثك أو مفرلنوف كلام نه 2 رو هبوسس د:عفودحملاو

 ىلظفا هنأ ىلع هم :انوىونعمبار ءالا ن اىلع ماللا ىءمعهفاضألا (بارعالا

 ١ لاعفالاب اب

 / جلا برشوض هلوقي لاثلا,لامال اقر ؟ ذهنال قئاق-انردقاغاولاعفالا قئاقسناس باباذهىأ

 | ةيوخللا لاعفالاالى أ( ة.حالطسالا +[ ق) لاثملابداغت في رعتلانأ نم سجاحلا نبا هلاقام ل ءءانب كلذو
 أ الا :ريغو دومقو أ ءادق نم ل افلا ثدي ىلا بدلا ىأرددااود وءافلا خشن لعق مسج ىل هىلأ

 نال ثالث ىلا م «ىَقَتلا نم مقا || هح راشلاذخأو هثالث قرصخت ال
 1 هيحالطصالالاعف لالالا سرا كل ذ

 4 ا ىقهذلا دوما هءفراخديفلاا ذهب ىمتلادلا نقلا من2 لاذ لو مهحالطصا ىلع نو هلكت. امناموقّلك نالو

 كالت عاونأ ناسدار أوج رفا وانك ومتدن ناو 0 دلاد_جعللا عافلا هثالث لامذالاهلوق فاهفالخ

 ادرعلا نمدر_ةىلار اظنلانالا ناهز ثم <. نماهعاونأن اند ىأ ةثالث فرمصت" الامن الاهغم_صالل اعذالا

 نئلاربس نأ رصخالاناكف عار ةئالث تحت سةوهوءافلارسكيى أ (لءذ عج هأوق ) امهريغوتدابزلاو

 و 0 اًركذ دي 00 اأدب 'زمدأ رأنكماو سنجلاو هىذلا درسا
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 ليوأتلا نمدالهنأ لصاحلاو نومصت2 ناي رف مهاذاف د ىلع ىننللاراغتةدوحو مدقب اطلاق مها ىتدم
 تاكرلا,ةءرعما- موك د مقنال ىهثدح نم تاب رعملا سفح دارملاوهسكعوأ نام-ق قاومت اب رعم ا ف ||
 بر«: هإوق )ءارقتسالاب نيود قا موكوهريغىلاوهسفن ىلا ئشا | مسقت مز ءالف فو رمل ا, ةيرعماهوكديشدالو ||
 نوكسلاببرعملات الاةءامعقدنا كل ذيو نوكسااب برعملا بق ل_تدق امدعوأادوجو ىأ (تاكرمملاب |||
 هلوق) مدقت كت اكرملاب برءداسعف هلوتدله ءلاةحاحال ( نوكسااب وأ هلوق) تاكرحلاب برعملاف لد دنال |||
 فزحلاببرءمانالاةبام مدنا كل ذبو ف ذلاب برعملا رف لتدفام د ءوأ ادوجو ىأ (فو رحلابسرعد |||

 عون مج( عاونأ ةمدرأ هلوق )مدقت امهرفوةءبرالا ف رحالا د»-ا فذ ىأ (فذحلاب وأ هلوو) لة دمال
 نالدارذالاالعاونالا هد رأ هلوقدارما نأ ناس ىلا رداءإلو دمكوتال دث از عا رنأ ظفلو باونأةعيرادارأاو ||

 ىذلاف هلو. فدك ل ثم ل.صفتلا ىلع ىلاعت هللاهجرمشلار. دقي لو ريم" الل .كل ذنهرثك أدارفالا

 ملا الاة دئافىلعةظفاحمولا عع ونأ+ هد رأل اق تح الّوأ لجأ لنزملا درغملا مسالا تاكرذأب ترعد

 اتاكوذاكك ملاسلاركذملاع جو ىئااباههتم قل أ اهالاىأ ( ريسكستلا ع جودرفملا مسالا هّلوق ) لمصفتلا ||
 ركذملا عمم قل يسكمت عج هنافهياب و نين-سكور هذ فيضأ ناهيارعا ىف ىنئلأب قل ظفالادرفم هناف ||
 اذا اذدوةعبرالاعاونالا عوج ىأح راشاا لاقاذلو ىعومملالكتلا دارملا (اهاكوهلوق). هيارعاىنرلاسلا ||
 ىعومجملا لكلا نهناكاشاو هلوشناماهاكري_مذندارب نايهانثتسا| عرظنلا عطق. فنا ملاكا انرظن ||
 ىعوملا لكتل ان منوكمذ ىنئةسملاودو لك تة] تادلادارفالا ضءء نر وك ذملا كلان عىاذقأل ||
 نمنوكيف هريغرب_هذأايدارإانوكيناب رمالالّوأ نم ىنثة بلا جارح عمففذ_.صملا ماكل انرظناذاامأو ا
 فااملوخد مدعو روك دما ملا نعت فا لك تل خداممدا ارذأ كانه سدا هنال جلا لكما ||
 فةصملان الح راشلاهرك ذىذلا فاظاارضد الواةاطم مهنا دارن نأ عصي ل.ىاونشلاةمالعلا لاق اممم 1 ظ

 لكتلابدارب لد حراشلاهرك ذا-1ةحاحال هنا ىل_هصاخلاو جلا جر خوف" الاهلوةد كا ذهيذ ف اخت ام ىنثئمادق ْ ظ

 نه عونكروك ذملاىأ(اذهعو#هلوو) لصالا فلاخام همق ل خدام جرخأ ف :صاانال ىت.هلا لكملا ا
 هبءلعقدضامىأ (ملاسلاثنواامدج هلوق) تاب رعملاف لصالاوه لا ةمضلاب مفرتةمدرالا عاونالا ؤ
 اذهمءاعق دصرامىأ (فرصنبال ىذا ممالاو هلوق ) ىالاك ةهقفلاب بصتيوهذا عجب ظفل ىأهسفنال|
 فدا ملامدازاو فرصل | عناوم نم ْئمهمق سءا هنال فرصنبال ىذلا مسالا فا ىأ هسفنالدجأو حض مسالا 0
 اهونو ىربو ىشذيو و زغروهو مسالا اذههءلعقدصرامىأ( رخ الا لدعملا لوق) لفغغتالفلأ لتءوأر|
 هرخآ اعصتة4ةاهكلا حالطضا ىف لمءملانال هلد دئافالو وخ“ الاب لتعملا دمرت ىلا ة-احال تاق نارمامزياظن|
 نأ ل صاحلاو مهوتلاعفدو عقاولا ثايب دقلة دئافف كلذ إ-ناتلق فرص حالطصا ممعتلاوةلع فرح |
 وأهطسو وأ هلو أن اكء اوس ل 2فرح < ءفام نم.ؤرمدل اد :عوذله فرح هردخآ ناك امنعد وضلادنع لتعمل |
 دعى _ةءلادرف و ىم رو وعدي 50 و4 ىف ناممتهفداخلادزع لتعملا نماقلطم معأوهف هرخآ|

 ىلعةرهاظو فلالا ىلءةر دة مةحتفن بصن هنأ مد_ةتو(هرخآ فذ هلوق) لاقو دعو ون ىف نيدفرمدلا|
 مزملانأ كءرخآ فذ هه نوكمف مزملا ىلع لتعم العغلا اذه بصنلااوللمحي ل تاقنافءاءااو اولا |
 لامفالا ىف كلذ ناكاغا هنابس.-أت اقنونلا فذ ناكذ همز ىلع ةسئللا لاعفالا ب صئاول ككل ذك
 واولاىلءةره اظو فاالا ىلعةرد_ةمةكرحامصت برءافاندام قالضا ريف ةكرحلاب بارعالا ردعتل هبل ( ظ

 هيَِِتلاظغا ن الام وظفل المامريظن هملعن اق دددام ىأ ( لا سلارك هللا عمجو ةينثذلا هلو )لالا ىلعءابلاو'

 برت ىأر ماك اهسفز ىهاله.لع قد متامىأ (ةسؤللاءاعسالا و هلوق ( عه اود سبأ عمج اظءاو ردص 1
 لاوحالا ف فلالاموزلوهوريصقلان اما هيو ماهتالاة غل ىهمتو ةقءاسلا طوربشلابا متاغل ىددحا ىف فورمملاب
 بارعالاوةل -.ذافرحأ ف ذ_>وهو صقئلاو ىتفلاك اهياعةردتمثال هلا ناكرلباب بارعالاوةثالثلاا
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 َفذحلابوأنونلاوءا.لاوواولا:فلالا م ةعنرالا(ىورحلابف رعب مسقو) نوكلابوأةرسكلاو ةكغلاوةمضعلاةثالثلا(تاكرملاب تزعن ٠
 (تاكرحلاب برع. ىدلاف)
 ند عون( عاون أهم رأ) الاجا

 ءاممالا نمةثالثر لا ءؤالا

 مسالا]) هثالثلاءاوسالا عاونأغ

 تيأرود.زءاجو (درفملا
 عمجو) دب زبثر وادب ز
 لاح رااءاحوت ( ريسكمتلا

 تررمو لاحرلا تدأرو

 ثوأملا ع.جو) لاجرلاب
 تادئهلا تءاح - (ماسلا

 تررموتادزملاتءأرو

 لاعفالا عون (و) تادنهلاب
 لىدلاع راض ال هغلا)

 وغ ئس هرخ" أءلصت»

 لو برعض» .نأو برضد
 عو ىأ(اهاكو) برضب
 اهعيجال هعمل رالا عا والا

 ىنماكح الا ضءد ف اه

 مقر ) اهعو# ىأا وضد

 دي زبرعضب وحن (ةوضلاب
 بدذتو) نانموئهرلاحرو

 ب هرمْضأ نال ضو (ةضفلاب

 ضءتو) الاحرو اديز
 ديزب تر مو ) رمل أب

 مزحتو) تانمؤمو لاجرو
 برض: ملوح (نوكسلاب
 نءجرح و)لص١) اوداده

 ءاشأ ةثالث ) لصالا( كلذ
 ةيمدسقملا اسلا تذؤملا م

 تنأر وفض (ةرسكدااب

 نأهقس ناكو تاددنمجلا

 ىذا مالاو) ةمقفلاببصنب
 (ةوفلاب ضض فرصصنايال

 د>اسمو دأب تررموغ

 ضفة نأ ه- ة-ناكو

 عراضملا ل ءفلاو )ةرسكلاب

 بفدحم زم رخ الا عملا

 سوره لو (هرخآ
 ةثالثلاءاعمالا عاونافلاعفالا نم عون وءاسمالا نم ةئالئاضدأ ( عاوناهمد رآ ف ورحلاب برعب ىدلاو) نوكسلاب مزح نأ هقح تاكو عرب

 لاموذو كوفو وجو كوخأوكونأ ىهو(ةسنلاءامسالاو) نود زلاو ( ملا سلارك ملا عمجو) نادب زلاون (ةبنئتل



 _نوكسلاامان) ب صنت عضاوم
 برعم برضا لوف ئث

 م موز عرابضم لل هو

 توكس !اه_ مروع ههال-عو

 لامر خ؟الا يمئابدارملاو

 نوكمف فذ اامأو)ءانالو
 نيء صوم ىف (مزءلل ةمالع

 عراذضللا ل «فلا )لوألا
 ناك امودو( رخ" الالتعملا

 عدبف مر لو شالو عدي
 ةموز < لاف أ مربو شي و
 فدع اههزح همالعوب

 ةياطاعزخ 1 9

 :ففلاو فلالا

 فنوذهمناوا مياعلياداهابق
 همضلاو واولا عدب نم

 |هلبقةريسكلاوءاملا مرب نم

 عشولا (و) اهباعليلد
 ةسؤملا( لاعفالا ف ) ىفاثثا
 (نونااتاشاهءقرىباا)

 عراضم ىل_ءؤ لك ىهو

 ملوح هننثتريمض هبل طتا

 ريمضوأ ايرمضت لَو أب رضن

 و رض لوكرك دملا عمج
 ة:نءااريمضوأ اونرمضت لو
 ىنرشت ملوح ةسطاغلا

 ا 5 همالعو لد

 نوكسلان « ةبامتنوثلا

 لداحرك ذ دوو (لصف)

 باب لَو ْن-« مدقثام

 اذ:هىلا تارعالا تامالع

 ىل ءىدتلل ان رع

 هلئأ مهجر نيمد تملا داع

 دا نيعجأ ىلاعت

 شي نع

 مسقن اج تايرمملا) لاقي

 .هرخاب ل ستي لو مزاح يلع لشداذا(ردتالا عصا اعراشملا لعفلا ىف مزمل ةمالعنوكف “ع
 11 ١

 ا ىهفلعافلا ب ئاناهنالريملاواو ف ل لاغاو نيذك اسلاءاقتلال لءفلامأل ىهىلالوالاواولاتفد4-

 نوف تادن داف نوما ءةاراسؤةماك ١١فنذ-نمىلوأز ١1فدسو هلك“ رب امناف لعفلامال فال ءلكوذ دع

 || الو تانو: !!ىلاوتلا مفرلا نون تف دس تانون ثالث مام عذرلا نون ىلع نينو» / ىفوةدد .ثملادمكو د ء]١

 ا ٍ اهسانبا تكرح لا اهيا عل ديام م دعاواولا ندمت لوهغدإا نود ا!اوواولاثأ. كاس تلاع ةرلانوت تفذ

 ا ديكوتلا اوهوهل-الاوب«ىىذلا ضرغلا نا 0 2 لونول متل لب .ةفاهتسئوكل مضلاودو

 ]|| عوذرم لوعفلل ىتيمنييطاخملا اروكدلا عاج لعف نولتو مسقلل و مقلة ثطوم ماللا لوقت نأ لعفلا اذه بارعاو
 ١ ا دقتاةناف ل .؟وتلا نون او مفر لصف لع افلا بئانواولاو لا.ئمالاىلاو :1ةؤوذ هلا نون ظاهءفرهمالعو

 أ | سفن نم نانون 3 ميفناك اا تاق عراضلا ىف ننخو ىماسملاف نئ-ءاسئااو مغ تانون نال 1 ناب عم

 || ليصأ ىلع دئاو زةئالئلافدك ال نا تنثو عفرال وال اناف نوم. فالك كال ذزاحت دئازة دساو و ةملكلا
 | || افتح ادارفالرات منوم ف (عضاوم ه]وق ) دئاوزلاب لسعات لقثلاو ةماكا

 1 ةسنل ا.د حاولا قوق أم عد هاي دارأ هناوأ يق مدقاك ناسشوم فذ اردحار عضوا سا وكلا

 1 اونلا قون نمهارعالقتمو أهءانب بجو ىأ(ْئث هروح ايلتس لوهلوق) نوكيا ىلعهملغو ىذعلل

 ا ٠ | ل دا انبات 3 ةزعتلا ثينيفأو ا

 ل هل هلا فرس ناكاذاو كل دك راو ةلءلافرسربغ لئملا لمفلارخ آنآ مهواهئاثا نال رهطظأو ىل

 ا | (ةلء فر هلو ) ةرامسلاهدهلاثمأى كل ذىرح و هسفتلافرطْئُداا نوكينأ اهتاثاىلعمزأ رخ 5
 || موب وفو.ضل |ءارقأ نمىرقيو ةءارقلانمأ اوه 5ك هن مالد,ن اكزاب ىصأريغن اكن اف ىلهأ ىأ

 1 | هلوق) ةيرهزالا حرش ىف حراشلالافاكهمد ولا دمالابدادتعالا ىلعءانب هكرتو هف ذحزاج مزاجلا ل خدم

 || مزجلادب دق هنكم لفانك اماممرخ . الاد-وو لة داس مزاحلان الكل دو( ةلءلا ف وح ف داهم هزه م العو

 || اوسنلا نون لعفلازخ< ا,نلضت اول من هف لغس هملع طاست هكر اباد هقهض]رخ الاكل ذن اكو نوكس !ايهف

 ْ لكطاقساىلوالا(ملا لءذ لك ى دو هلق نوعدب لو نيمر لو نيش لوح للا فراقي بجو ديكوتاوأ
 :]|| لك ىلع ص سنتا! ىأدارطالاناسل اهب ىف ط داما ىتعم اطظدالا له كا ةمهامإل فد : رم أو دارف ا الاوال

 || كلت ىلع دلادلا ةنسملا ظافلالا نعةرامعاحالط داو نيئيشلانمب زجاحلا ذود (لسفإ درقدرد

 / | ىنمعنوكينأو ل ءافلاىن :هعنوكي نأ لمت رد_صموهو د._سأادئءرهاظلا ىلعةصوصخملا ىفاعملا

 اهزيقلاهلمقابعاه دعداب ةلدافةصوصخملا ىفاعملا ىلعةلادلا ةنمعملا طظاغلالا.ذهل والاىلءىنءملاو لوعفملا

 1 ةجلاِل_علببق نموهذالاو ىباماربشلا هلاقائىل هاللرظنآ باذ_هوامهنعةلو هفم ىفاشلا ىلعوا هن
 أ هليق) لوهفغموأ لءاخ ىنعع هل_هل ه>احالف ىل_صالا اها همأ مؤ ىعامري_غد دما مالعالاب ى رةهوهق

 أ | مالكلا لص ىأ لوصءىن 2 (لصاحهلوق) له م فرن كاتم روزملاو رابلا (ركذف

 | تامالعلو أوه ىذلاىأ ناسبأل همف نم (انه ىلا بار ءالاتامالع تانلَّوأ نمدإ لوق) مدقتملا ل. ؛ وطلا |[.

 ' تب ..اًةريسااذاةرمعم ا1نمتريضملوتك هب هبال اءادت الاه نمنوكت نأ عملو أن ا:دىلا ادّتمب ار ءالا

 | هأوق ) مهضعبه.لاراش أ كفو ذب ةةلعتم ىلا نا ىلا اند ىلا أدتممىلوشب ت ترمي ةاراتهركد ذلازودادملا ف

 الأ باوجاذهوهيلع لوسيل هل ملعتلارب ركت ىأىدتمملانب رمل كاذىئماا اركذىأهل-الل ونغم (اذي رع

 ' | اب راج هنوك ةلاح ىأرك ذن ملاح فو ذع# قلعت م( نيم دقت اة داع ىلعد[ |وق) بدعهر ركل لاقن اع

 أ ىا (هل_داحو هلوق) هنقو. تموأ عيقصلا ا - د عرش أ فذ ماا ل هلاقب اهعسأ اوحادهو خلا ىلع

 : ١ أر 00 كلذ مصو م + |نعىبث !ايرامخالاه قو رهخوأ دل 24 (ناسءبق نان ردا هلوق) مداقثأم

 أ|] كب ادا او ردي فدا 0 ما 00 1



 ولو

 هنأ مؤ ل _د-أو توسان فرص“ ةمريسغ ا الثا همؤر د ل دعلا ىوس ةيلعلا ْ

 مارال اال دما حت (لدءااو فصولاو أهلوق) رفا ن علودسدرفز َرماع نعل دع

 د>و وأ همالكرب دق: نالىوأ ناك-ا دولا لدية .ةضولارريمولواهلا -أن هلاحو ةموعم تاذىلء لد

 هيئاقر 08 اعمر :ذأ مسالا فد وب فيكفرماكمم ءافصولاثال كغ ذدو لدعلاو فدولا م الاى

 دلل اعونَْوَم نذل نوكي نأ ىلا صالا ىرخأ لع عمفرمعلا ع م ةمصول ازيثأَت طرشو هسفن ىف ل

 0 نوم و اهل اح هع الس مشت تعم انا ةاراس فكل ذد_ ف تسال ءاغناوالوأ ىفصولا

 كلام نالاقاذلو سكمل !فالذاهلاو-أن ملاحو ةهمد تاو ىلءةلالدال اعوذوهناكنأ دءد ةلغ-الا ا

 هيمعالا ضراعو عم رأ اك 42 هفصولا 0

 ةعل رَأ ةعن رأن علودىم عاب روهنالث هثالث نعل ودعم الدو ن و ننذت |نمذ نية اعل وليم (ىتثموم هلوق)

 ُتْيِخوهرزكتو ىءملاددعت دنءظفالا ددعت لصالانافزر م ل

 همم ؛. تاوصلاوالمأءاح لف هريس مو راء ىلا كا ذءارواعفاوفلتاو ر دركم نع لو دعمهنأ لع ظفالاددعترلا

 امهطرشق همن وذلاوفلالاامأو ةلاصالاودو فصولا طرشش معن (نونلاو فلالاةدايزو ف صولاوأ هلوق)
 هدنوهىفىل_هؤدو>و ط رشلا ل_هقو حا رااوهو رثك الادزعةنالمؤ نزو ىلعهفامهام تن رمذوكم النأ

 عمنعلّوالا ىلدق الصأ ثنئمالاهف تفالدنا ارثارهاظدو

 لأن مدرحتاذاز+رفا اوفلتخا مم نمو ط 0 ىل_.ذ دوجومدهافرعصب ىفاثلا ىلعو فوصلا |||
 تناكءاوس (لأ ل:ةوأ هلوق) اهوحودروك دملاءامسالا أ(اهاكم ذهف هلوق ) لوالا ىلعءانب عاملا جارلاو | ظ

 هلوقك ةلوصو هوأ د جاما ىف نوفك اعمتن أو ىلاهت هلوقك ةقرعم ظ ظ

1 

 هلوتك هد ازوأ ةميشملا ةفصلاب لصوت لأ نأ ىلعها ذب ٠ ظ

 هلداك ةفاللناءاعابادب دش 3 اكرام هدب اب زيلا نب دماولا تدأ أر | ْ

 هلوقكر ريجةْغل ما اهلثموأ

 فرصلان م هعنم ىلع انقان نوكي نأ اه د_>ألاوق أ: الث لأ عسستوأ فوض اذافرمصنب الا هناء ْ

 ا ةكدح اروح فرصت ةداعهنمتل زنا ناوهو لرصغنتلااوثلائاقلطمافرصنم نوكُينأ اثقل ظ

 ءاوه(مْزع او هلوو ( 5 :ى-ابو الذ ناتاءلاتءق.ناوركشت ىدفاضتالمالءالان ال تلا زويلعلاناف

 دة ءئاود ( والا نانمالع هأق) ل فما قتلا نمش رداد هر رخل عطقاحالام داواغاطم عاما
 هزك ذاناحالطصاو_صولاو عطقلاو ان راشلاهرك ذاماحالط صاوةكرلا |||

 هلوقو سلات :ءالا سا كونلاوادا رتب لتلال ا م (ةلعلا فو طوقسهلوهراضدأحراشاا|]|
 نأ سانملا ناكح راشلا رك ذاك ةكرملا ف ذ_-اءالطصانوكسلا ناك م-تاقناف و ظ

 هر فر اح 50 !اودو ةكرحلا ف ذملالماش ف ذملانوكي و فذملاةمالعمزعللو نتا لوقا ١
 امهذا مز لا سفناههناتزوك دان اةمال_عااتاقناف دوهةملابح رمدتلادارأ هنا تاق نونلافذحو ظ

 لاكذالا اذهتاق دوهعم ريق نا زوما ةمال دلالية دنا ا / ظ

 ضوص#ر بغت ذةنءح مْزلا نال فذ لاو نوكسلازيغمْز1لانأر هاظذ ىونعم نارعالاث أىلءامأ طقاسأا
 ىأ( طالناقدإ ق لوق) ليصغتلاو لاجالابر باختلاف ى لذا تارعالا نأ ىلعامأو هنع تاثامو نوكسا أهتم ِء

 شعب قواظذلا قاهفذم ل( أك سلا ءاقتلال هلوق) ةعباتابنوك ةلاص ىأو اولا ن لاحاعنت هلوقو هنمأأ|
 قاءاقتلا مذدل طنا ىفاهف أس ,اىأ لات ثدح ىتيتيتلا عش بلا تكا مياعو نينكاس ا ءاقتلالالمسنلا
 ىلاوتآتفذ-نونل!نافنولم درهغل نقر كالذعن ءذدإ افال ىف اه ناك ناو ماك اس لاعام 1

 نادك ايتام والاولاد« تف ذنوج رت نزوي يضخ نوف نواب نوولمتل لضالا( تاون |

 (ايتابا - ) ٠

 ا

0 

 عن :مى طرشوه ىدلاةن 00

 بقاوعلار "ندا وهم نع ثدسا 2 اذاهرطان نام ءلأن تنأام

 (ةاوأ داتعادمرام أل أب تعبت 01 الأ مو , ريد ْنَم تعين

1 

 ىئموحن لدعلاوفصولاوا

 فصولاوأ عابر و ثالثو
 نوئلاو فلالا ةدان زو
 يلطت انوش ابا ناركس

 اهاكهدهف تالّوطملا نم
 نءةيامن هدفلا ضمت

 لتئوأ فضتلام ةرسكلاا
 ضن د_ةحابناث لآ

 وف لصالا ىلع ه رسال اب

 (نوكشلاناةمالع مزءكلو)
 هكصرملاف لد ودو

 طوقسوه (فد-حلاو)

 مزاعلل نونلاوأ هللا ىفرخ

 مزال ىلوقب تزرتحاو
 نالةنانزلا عذنس وم نه

 اعنت طاناف تؤم -واولا

 ءاقماال اغذالا ىف اهفذل

 نولءتلودك نمو نيزك اسلا
 قاوثا تفذ> نونلاناف
 ن-هلكتاو تانونلا

 فذااون وكسأا



 وحن ةمتلاو ة-اعلاوأ
 نزو وء_لعلاوأ مهاربأ
 ةءاعلاوأد أ او لعفلا

 وغننوءلاوفاالاةداب زو

 لدءلاوة_ءلعلاوأنامع

 فصولا هرفناكوأر عوت
 لْضفأو ف لءفلانزو و

 ( خلاص: * نزوى ا هلوق)
 ىماملا ةتمصك كاذو
 ملعتك 426 واطملا ءاتر , ممل

 قاطناكل صوةزمب وأ
 دعب نول امالعا جرد أو

 ماكو زمهنوكت ة.مستلا

 ىتديملا ىضاسملاةغيسصكو

 رمال |هعيصكو 3

 ريس غن مو لعافري غنم
 جرح دو قلطناك ىئالثلا

 0 امامأو

 نيرا راس

 نم سياذ اهكغي براض
 لعسفلا هءا.مالو صتخملا

 امأولكوأ مسالا هبل :ىلوأ

 وهف ينال تلا نم خم يام

 ىوأ هب لعفل

 (لوه4!نزوىلع هلوق)
 مولا نزو ىلءامأو ىأ
 هياممالو صتلا نه سدأق

 امأو هلوق) ىلوأ لعشفلا

 ةمسودعونل مساىأ (لثد

 سرعت نبي هعيش

 ناز

 هلو كالام نيا م5 امىلاراشأد قو لصالا

 رقسوأر وءكوأثال-:ل|قوف. © قئراهنوكىراعلا عنمطرشو © اًةلطم ءاهب ثنو ءاذكص
 قحأ عاااو د_ذهك ةمضغو «© قءساريكذن مداعلا قناهحو © ركذمماال ةأرعا مع ادب زوأ

 ْ هق ىهام نوك, نأ ةيلعلا مما نم طرشو برعل|هءضن ملا م ظفالا نوكة معلا (ةمعللاةو ةءاعلاوأ هلوق )

 وهوماشهوذكلام اذباهةذاووب حاملا نب اه مز -اماذ هوا. بع رعلاهمالا ىف هلامعتسا لق مضل ا هْعل فاسلع
 برملالامعتسالوأ ماع نوكي نأ طرشااغاو طرت دال هنا ىلع نمد وفأ ا 101

 هيف فرصتي لف لعلا ىلا برعلا هتلقن د .لا ىنعع مهلا ف ذب مسا نولاق ناىرتالأ لاقو ىضرلا مزح هيو

 امأآوثورخأئ او ىذرلاه< رواطسولا ل متناضاارثك أو هيو دنءاضدأ اهطرشو فرصنمري-غراصف
 1 ىنومثالا لا ةثالث ىلع مسالا فو رج دابز وأ طسولا كرمت اما نب رمأ دسأ طرشاافةعامج و بجالانبادنع
 ] ْ هطسو كرام نأ ىناشلا يمل اوهواغاطمهيفاسرث : المها نااهدسأ لاو ةأهيالث ىئالثلا ف ل د ُو

 1 هيو فرص هط بو نكس امو فريص بال هلعسو 0 ارهام نأ ثلاثا | ناهسوهط سو نكساعف 'و فرم هال

 هلوقفةموظنم لكن مدع رأالاةيمدعأ ةكئالاااذكوعانالاءاممأ نا لعاو تامل نبأ مزح

 دجوت تسول مهل! ىفاهعاضوأ 8 ا

 اورك ذدت-ةام كلا ىف اهلاثمأ # ار ةمركد كلا ناو

 اذكوةفوريصم|مئافةعبرالاه قد. فال نونلاو 0 ا اوُصر نما

 هلوقف ةموافنمةعمسالا نرصنت ًالءانبثالا عبجءام“أ

 ٠ ادهم اثشع م اطول وادودو ع« احلاص راحو ماممه كرك دن

 لءفالدلاصأهعض همعضالا نأ ىنمنلاسأ ل لاب برد انتو صن تزد (لعنلانزوتيلاوأ هلق
 ظ تيت مم !مقرامأو سرف لع يملادب دشتي رهشكا لعفلانءالوقن :مالاذو 1 ثريغنمةيبرعلاءاسم“الا فد جو لو

 ة..رعلاءام*الا دمعت نمم ل27 ا1لعفلا, نزولا اد هصاصّد_+|ىقرضالذ ىعمدتُذ فور عه هن خامصلا

 امأو محلا ل - هلأ ا ما نا راءتعاريغنم لج ر لع لوهان زو ىلع برضكو

 لءفااناصتة#نز ولا نكي ل نافذو ل ثريغ نماذلقا دن "أمد دقو دامةدزءهاارم هكولادلا مذن لئد
 8 رشق

 نرحأ نمفرجىأ عراض1!لوأ ىفدازب امكحدت از فرس لء_ةلانزو ىلعىذلا م ءالالوأ ىف نوكتنأ

 || امالفرصلان مةعونم ىهذ ةنيعم صاخئالامالعأركشد و بلغت را ا رالامعراضملا

 | ةياغلاوأ هلوق)ةيشاحلا ىف هرظناف سدفن مالك اذوهورسالا لصأى نكت لف عراض لاب ةصاخ فورة أو دبم
 د ناعم ه 0 ا تلا لعالاو |. 1 !فورح ىلءام محدايزىأ(نو:لاوفاآل اهدايزو

 ظ بفردلازاحا هم لع ىذتةد لص أو هدايا ىضتقر لص نالصأ ةماكل ا.د ذاحتاذاو ناستك امداد>اوأ

 ْ كل هاذا طم_ث طاش نمن كن او نونا اهلا صال فرضنا د_هد ىنعع نطش نمناكنأ ناط وح همدعو

 1 وت لدعلاوةبلعا نأ هلوف) ةنوفءلاوأة فعلا نمنافعو ن بملا وأ سملان هناسح كلذ لئمو ف 2-0
 نءم.الا لوح جا الط_.مالافو رولا ضمقن اممناعم هلهغالا ىف لدعلا (رع

 ١ | ىفوهمق ىنعما فات هناف قش يندم ادا خا ممان أوقد جرش قاملا الو لالءاريغ نم ىنعملادا تاع مىرخأ

 ا ىعملا نعرم غني مل هناف هنالثوغ فالح هلففا ن ءجرخ ع دل روس سلا

 ا 018: لم ذكعوق ءلصأ نان اتك ل الع ]الريزتام لالعارهغ نم هآوقد و هن الث نمدافةسملا ىرار آي ||

 || ماقمراصفافلأ تلدبافن" الا وارقام قفناو لصالا بس واولا تكردق موةمراصف فانقل ىلا واولا ةكرح
 ْ هداب زب ةغيسملان عب رخأ هنالرثوكو قاحلاالواناوت» :ولالءاللريغتلا نال مهدنعل دعهلل اعد الاذهذ

 ١ فرصلاا عنمربغل ب ادهياعلدب ىذلاودو ينيةح ناعون لد هلا نا 5 رفع قامالا ض رع همؤوأولا

 | بالو ىنثموهف ةءذصولا ممفرمملا من« قدقدت ااففرصلاعنمالا ل _ءاد هءلع] ديال ىذلاو # ىرب دعتو

 ا هرب آبدسرب ده: هسرق ناك لو فرص: هريغا!ءالادج وى هنافرعوم ةرطعلا عم عنك ىرب دل او عابدو



 انا

 ءانعمجلا ا ذهرخآ ىف نوكرالنأ طارغ هاناه-ر تأ ايا رز ولا المجرخو نادرؤمامهئالاضتأ

 ىرافظوحت جرشن هيعمل فةيسنلاءاب ءةلت دنأانم قيومطو رثروك ذل طا «لعدقو ثدنأتلا

 هيفا ه.قءاملاع نو رمد 2145 ةراذطالاب ىعن !بيطلاا/ممستاكن علاه , دم ماطق نز وبرافطىلاةسن

 اضم لكفلاثلا اودو ىلاو - و رصانل اوهو قاالادعبءارلاود] بيلا ءاحل اب ىرا اوعوم جبر واق ا

 ابوسنمن كلل ناو باستنالاهم ةر دف افورمعم برعلا نم عمم هال بسن |ءارب هقدط م هيقءاملا نال فورصم ْ

 ىتاا ف لالا ىد مهضعب دنعدودمملاثينأتلا ف لأ( دو دمملا ثينأتلافل اب اموتح ناكوأ هأوق )ةقمقح

 نالزا#عاواعم دودم1|قالط افاذه ىلءو © ربه سه ئب م باقدو ف] ًاهايق فاأ موضع دنعووزمه اه لعل

 عمجوأءار هك ةفدصوأءار ممكن هرك.نوأءانر 5 زك لعف تناكءاوس اةلطم عنك ى 5 هالاوا.قامدو دما

 ورق مةنمل فن ا ١عأ وطاص ع.جءاطص رد ف

' 0 

 00 ات 6 8 22050001

 بدك رخااوثنُو 50 ,وارك دااطعممالانو و ةيلعلا وناتاعهرضاعف عو رئاذه(ب كَ رتلاوةءلعلا هيف ناكوأ

 0 هوت الوا,ددع سدلادز زمدهب دوك ةيلعلل ماوصل عمو ورصل ١ عذمهزت رق له ,رمسو داو مساذل رخعنيمسا لعج

 همدعون ةرصلا نمل .قهملعى :ر> امسك تلادع ىلاثل 4 رد ىلع ىرح هنا ىفاضالا بكر !اجرذت هروب و

 ىدانمالا بكرم اجرخوارب دقتو أ اظفل ثالث ءا|تاكرملاب ب رعبق لوالاهث زجامأوةرب ره ىنأو دب قمالتكا َ

 عنمنال فرصلاعنمىف ان> هل. نكي لف ةسرلعلا ل .هقهتلأح ىلع كت ىرم هنا ارش طدأتو اهانرقباشوحن |

 ناو هم .ةماق_ع اهلعح لم ةهل> ىفثء- نمةل + لوق و9 هنأ ل: اهل ول.“ ةادك ت أب رعما صوص# ىف رصلا

 توك ةناكل 1| ةكرحم ريالا فرحا لاقثةسالابرب دقت ابار ءاّي رعمةيلعلا عدو ةيرعما فرار تأ تبلل

 مد نال سلسل مصنالاباهياع ك2 نأ :.ؤثال ذكن اك اذاو تانثم ءمأ نمالارب دة تاب رهان م |

 نه ةسعناممياك لا لاقي تأ ن كو ىدو هو ىلء>و ىدعىف[كممدعو فارمصنالا ىفائبال تار ءالاروهظأ|

 قيصوتلاةلطمى دميقَدلا بكر اااضد :أجرخ و همذعل دوأفا رملي مس قارا رابمعا

 ىءمهنأف رفة ودنا ب بكرا اضن جرخ رخو نياعدي ءز ماق ناو ىطانل ان او.ملاك طرشاا هل هعكد هرهغو

 نءئسيفاشلا زل اوئذملاب ار ءامد رعد اممم لوألا ءزجلا نافةريشع ىتذثاو رعانع جد :االانسأز ارجل تف ىلع

 فلاغالاب :طورشلامذهرلاحراشلاراثأ دقو ياا لءىسنانس ويست ةوبووتتا لا

 نب وذتال# ةهفا برع وب صت 0 ريق كتلعتو تومريذ> وىأ تن درك. دءموض هلوق

 فوعملا ةنقزو صو مصقأل اوهادهو اناثماك ققلاو أراشا لاثك نوكس !| نم هلاح ىلع قاب لوالاهز لاو

 ًاظفالانوك نأوهذ ىو.ءملاامأا.و :عموأأايظفل ثينأتلا ناك ءا اوس (ثدنأتلاوةءلعلاوأ هلوق ) ءانملاواضاأ
 ارك ذ موأ هأ رمال -عبزي زك امقرقحاةنرئم هي تدم ءاوس تن ::زالصالا اعوشومسلالاو ءاتلانمدرتشا |

 اناثينأتلا اذ هودأرما لعدن زك ثن زاهلعلءج محرك ذا لصالا فنوكي وأ لج رو ءلاثااك امقيقح
 ىلع الاداب , زاماةعنرأرومأ نم داو ةرلعلا هماوكن ل ا

 وذ هفوزج نم طولا هل ل, تاماو ثدنأت :لاءان ةلزخمل زن مدارلا فرمان الداع_ىو بن زك فرحأة ثالث | ْ ||

 “أ ضضجو ميلا مد روعكا امدتأ هنوك اماوءاتلا ماقم غافلا ا ارلام اةمتماقدك نمل المول مارة أ

 فخ لداع لن ثنا لاهل لح هتالئأرعأدب 6 اذان زوضرك ذم نمالوةنم هنو اماوئيدلل ١

 زاحدّةدود_:ه و هع 1 وبل ناف ر وهجلاو هو هوسس بهذمأ زهءاتلأن هلددك امفالا

 ثننأتلاةمالعهرخ" ايام اظفالان وكر نأ ١ نأو و3 ىأ اظذالا ثننأتااامأو هن وي ضرلتط ووخأ عن :مأو ناهد راهب

 ريسغهل 5 .رشالواضدأا وزعم ىناثلاناكنأو ةمطافكتش ثنو اوأة سولار ا سا

 اطقف ىلغفاوةأر ما لعد مطافكىون«مو ىلظفل ةثالث ثينأتلاماسقأن [ت اع كل ذتلعاذاةب طع همام[

 عج اءنأح راخامهوةها روةسعا أوطجج رخ نك اساهاطسوأ اناوق وع دفاقو ىادتل كارد ممن ادرفم

 | هلوق) ىرحوىذ رك ع.جوأ كم 5 هذصوأ ىرك ذك ةركشوأ هني دأب ل.ح مساىوضرك لع فتناكءاوس

 | اراغن نملدر ىأ ءوأر لامر ايبا سد ؟ طةؤ ىونعمونيلجر ىلعةزجو هلأ : 1
 اح تم يحسب هيتس. همي ع نو أ اسوس وس سوسو اعلا عام جياع محبس صج يصعم نع نا يصطاد ياس. لايتم مهتما ارضع, حاب يام ا م يصح تسل

 فلاب ايوت2ناكروأ
 ء ارمصكة دود ملا ثدنأتلا

 ناكوأ ىلدعك سا
 تيكرتلاو ةرلعلا 4

 وأب رك ردو 5 8

 ب ف ذوو ثدن أتلاوةملعلا

 هلطاقو



 هعمدص ىلع ناك امو هو

 (حلا لع ىلع ل هكا هل و3

 عدا رز ريعخلان ا ه* رص

 ىسمتنم صوصخ ىلإ

 فلأب موستئملاو عوسملا
 وهى كلدك سن وثننأتلا

 فرمدنب الام ىلا عجار

 الجسم هنوكدقنالا ةلطم
 نمةلع ماقم موقت هل ءىلع

 تالعلا فطع هد_.ةءاك

 تازوأ ىصقأ ىأ ( عوجلا

 ىلءهفاضالا انلقناع وحلا

 ىنعملانااماة نأف نم ىنعم

 عومجباهبلا ىهتنت ىذلا
 ىسش هأ رك ذا يتحلل

 ع
 ىلعناك ام طئاضض ىأ

 ال
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 هلاَمسا ىفدارملاس ل وهلا نيتاع ىاط م ىلع هلاةثا ىف مسالا هاش اذاهىنعملا و افذالار ابتعاب مالا نع عرف

 فصونونب و:تلاوةرسكملاامهو لعفلا نم ناعونمم ن امثهنم عنم لعل | ىف نيتللا نيلعلا ني . ع ىلع
 ءافتذال نيت ربسة عما ةسدلام ونال ىأ نيةءعرفلا<-ءفنأ عم فرصا ذادئهو م داربا عفدنا نيتربتوملاب نيتلعلا
 عنج لاجأريغصت ملال هجأوهف طقف اظذالاةهح نمناتلءلا تناك ولف قأساك دقي طو رشا ضعد
 ههج نماتن اكوأ ظذالا هود نمامه لاكو ربكملا عرفرخ_تملاودرغملا عرف ع ومما نا َناةمعرف هضف لج
 عرفوهو فصولاو ريكخذتلا عرفوهوُث نأ: ل!ناتءءرفامهنم لك ىفف ثماطو ضن احو ف طقف ىنءملا
 لعام لعفلابهبشلا ل ماك ا ذيرمصب لهنالنبونتلا الود :رمسكسلا هئم عمت ل ىنعملاةؤج نمامه ]اكو فوصوملا
 عاون |ةثالثوهو ثننأتلاةناثلاو عوملا ىسمتنمةغمصىلوالاعست فرصلا عنا يسوم لاعلا لصاح نأ
 دارملاوةفرعملاةكلاثلاو أس اكى ونعم نأ وةرهاظلاءاثلابُث ين أوددو دمملاوأ ةر وصقملافلالاب ثينأت
 ىفمالكااوزيشبمامموكسلاغه مهعملاو رهضملاةءاش دم م دعا فراعملاة ممن نماهريغال ةيلعلا صوصخ اه
 لعءفلانزو:_بماخاو ةمدقلاةمدارلاو ف :رمدنملا يح ف فرصت لاري غم اللاوأةفاضالا ىذ ل علو تابرعملا

 لاعلاهذهنمنأو فصولاةم-ساتلاو ب.كرتلاةئماثلاو لدعلاةعباسلاو نونلاوفلالاة داب زةسداسلاو
 هدودمااودر وصقملاثينأتلا فاأو عوجل ١ ىهتنم هعبص نمش وه ف رم عئملا لمّمس نيئلع ماقمم 1 م

 ىلع ةلالدلاب ىنءملاة.ءرق هنفق ىتعملاة هج نم ىهو ةلعةلزمعاعج هنوكن الذ نيتلعماةملوالا مامق هج وامأ
 ةيبرعلاداح" الا مص نع هحورخظفالا ةمعرف هضفظفالا ةود نم ىهو ىرخ أهل -ةلرْعِع ىصقأ هنوكو هيعمل
 قالو رجءارج ىف لاةءالفهنق ىهام ءانملةمزال ثدنأتلا ىلعدلادّ دايز هنالف اموم|ةمىفاثلا مامق هج وامأو

 ىفاذك اففللاة-هح نم ىهو ىرخ أ ةلءةلزغت موزال او ىت-هملا ةهح نم ىهو هلع هزم ثدن ألاف لس ىل بس
 ىلاء->رثةلع هتمال_ءموزاوظذالا ىلا عبرت ةلعةلزخع ثنزأتلا نأ نو الا ىلع ىفنملا ف ىذللاو ةم-ثاحلا
 ثننأتلاوهو ةنماثلا ضءد وةقاملاةعبسلا فو هعم ةيذاث لعن مدنال لد مل اب لقمسدالام همم ناو ىنءملأ
 ةف_صولا نأ ةرورضة للعلا عم عتءامو <.ةصولا عما م عنعام نيم ىلء هد هو ىونعملاثْ ينأتلاوءاتلاب

 عمعنوذ اهلا أ نمةلاح ةءفصولا لول دمو تالا ةيزعل لول دمنافا هول دمىقاذتا ناءةجحيال ةيلغلاو

 هيلعلاءم منعو ناركسكنوثلاو فلالاةداب زور جاكل عفلانزوو ثالثو ىنثك ل دعا اءامشأ ةثالث ف صولا
 بيكرتااو بنيزوةطك ثدنأتلاو مهارباك ةمحقلا ىهو ىرخأ ةثالثوناُمعو ددزب ورمعكئالثلاهذه
 لك ذازاةلعةنماثلاضءدو ةعبسلا لاعلا: ذه نمةدساو لك ةءوست نأ ت اع كلذ تلعاذ اب ركر دعك
 دقو مهضدهلاف اك امهماَقم موقد ةدحاووأنيتلع عوف هرمصلا عدا ةئيجوملا ةَهاَملاةلعلاف هلع ءْزدسو داو

 ئأ :(حلاناك اموهوه[وق) لا عوملا نيهتنم ةةيص ىلع ناكاموهو هلوقن مدقت ام ظمأ ح راثااراشأ
 ىأةغ.-صنزو ىلعذ> وىذلاوه ىأ لان اك امنيتلع اقم موقت هلع ىلع لمشملا فرمصنسالىذلا مسالا
 هذ_هىلعهأ اوصحد_هناك ةرخ أ ةرم هر سأامل عج عمج نأ نع الىزلاىأ ع وهلا ىدقأ ىأ ىمهتن مهمه

 ىلع ماعذأ عمم ماعنأ ىلع عمد من كل ذكو بلاك أ ىلع باك أ عمي م' باك أ ىلع عمي بلك الئمةةيصلا
 نأ ن كمالانا ود 2و5 ريسكمتلاع وحاهدنع تفقوهفم_صىلءامهفكل ددعتن اعمال مععانأو بلاكأو مععانأ

 م-+ عمال ب>اوصق بحاوص عج تايحاومااوح ةمالس عج همجناكما اسال ريسأل# عج عم

 همال_ت عج م.+ انكي ملا وتام>اوص ىلع همالسع.ج ع. جناوا ماع ود ىلاهغصلاه مدمن ريسكت

 عج تانحاوص ع.دصلا نم ىب دقدناعم عوملا ةةرص ىدقأ تذل, الثم ب حاوص ةغيصن أ ىوعد اراض
 عج ىلع عملا ةباهت لطب ل ةغيصا اري_هنالثاك اةمالسلا عج نالاهاصقأ بحاوص عاش اةةمالس
 هثالثؤا داك نافرح هريسكمت فل أدهد رسكم عمج لكمهدئعهط:اضو م دعاك كلذ بيس ووقريسكتلا
 ءاوسو لد دانقو عماوصك اه ري_غوأ ل_ةماك اعمل ادآثوكم نأ نس َّق رفالو عد اصكنك اساهطم وأ

 تادرغم

 | نمباودوضف نيفر4ددثملافرملاوالوأراو- وهم ىلوالاةةمسصلا نم صقانل اكون" الاهم فذ

 |[ ام-ممانىناونوىفادنوف جر خرسكمع.ج لك اناوقبو ةيناثلا نم عنج تام وكوىلوالا ةغيصلا
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 ليلا ال

 ىفلاو ىضاقلاب تررك ةيسانملاو أرذعتلاوأ لفئالر دقوأ ديزكمسالا كلذ بارعاوهظءاوس فرصا نم
 وأ ادرفمن اكءاوسوهثدس نم فرمهنلل فد رعت هنأ لمت ( نكمالا نكسُمْلا مسالاودو هلوق) ىمال غو
 ىف مسالا لم نا مءالاباغن رعت نوكيو فرصتملادر هما مسالل بفن رعت هنأ لة و رهد عج

 همس نع ىراسحل وهن كةملا مسالارةل للا زي يملا هيداف:س هنال نوم دقتملا» زاحأ دقودرذملا لع غي رعتلا
 ماسقأن أ ٍلعاو فرمهلا نم عنع ملف لهفلا همش نع ىراعلاوهو نكمتلا ف دئازلا نكمالاو ني. لف فردا
 الو كرصن اري غبر ءااوهو نكمأري-غنكعمو فرصنملا ترعملا الاودو نكمأ نك“ هئالث الا

 نأ والا(هماعفرصلا نب ونتل ودل هلوق ) ماهفتسالاءاهمأو تارعذملاكى:ءماوهو نكمأ الو نكستم
 فرصا ىلا ني وذت ةفاضاور+ الاف نب و:ةااولوالافن وكي لوخدلان اله فرصلانب وتقول لوقب
 نومتىأن بونتلاوهف رصلانأن مدرك ذامو .فرعصلاب رومأانب وتلا ىأ ممالا ىلا ىهخا اةفاضانم

 انكمأ مسالا نوكيهيىتءم © انيبمقأ ني ونت فرمضلا

 وأم دجاسم فت كش ءاو افاضمفرصن ارب غل دفاكحوأ ح راشاا له ماك هقيقحىأ (فرعصتملا
 درفما مسالا ف ف:مل|لةزلو ادهد در غملا ف مْدَعَت ام ىلءءانب دج[ سما فنوفك اع مناووك لابانو رقم

 ماذأو (افرمصن مالا نوكمالو هلوق ) ريسكستل عم ودرغا !ىعون نمىأ (فرص:ماريغ نأ أسس هأوق ) ظ ْ |

 لئاةاوافرصنمالانوكت الؤهلوة ف دمغا ذه ( اع نكي ملاذاهلوو ) هلقامذ لعذاك ف رصتااب نئااددنقت
 هيلع ع هللا قالط ا مصب عن عملا مالك ااوادرفمراصا 4ع ل هج امزال دمقلا اذهىلادرو رضاللوقي نأ

 ماشلاىرقن مهن رقتاعرذأو فوقولاعضوملا!ءتافرعوم (حلاانعناك ناف هلوق) هل_هأراشعاب
 لل.ةهءلعن اك ام ىلع هد رهن مه ضعمت ق رق ثالث ىلع هب ىعسملا عوتلا اذه بارعاةيفيك ف ب درعلافامجاو ||:

 مه طعل ودروهشملاهْعلْلا ىهو ددو ةيجستل أدور بعت نأقةلءاقمال لصالا ىف هنال هني ونت ف 1 لوةم ومدلا

 هنرعن مهمل ود أتلاو لعل ناعارم ه_ةرونت رتب و عم لل اعارم هرهستأ !ليقهءاعناك ام ىلع هب رعا

 ىعارريشالاوطقف معلا عار ل والاف طَمْوَءْ وتل :اعارمةهفلايهرح وهند ونت رغيف فريهننالام بارعا

 ثدنأتلاوةملعلا عاّتحا ىعاروت ريم كسأ|ب همضق لش همعولا ع ارذنيرمالانيرط ءونطسوتملا و طةؤةرمعتلا

 ىعسول هنأ مهضعب لافاك الذ ةيضقوُد رولا هلهيشمهنأالا فرص نب ونت نكي ملناو وهو هنيونت كرتف
 هلوقثالثلا تاغلإ أى وردقو هنوق رصن مهنأ ناإسع لد زر ىع“ ناك رك. دمه

 ىلاعرظناهراد ىف دأ برد * اهاهأو تاعرذ [نماهترونت

 لاحورخآن امو وذهياعدربالكا هؤاضإل !لاحا:اةاغاوهلف نزح هفاضالا لاحاد رخآىااىأ( ةلتعملاهأوق)
 واولاناكسأب وهني وقلاالك ىلعوءارفلاد:ءاهمد ولدلجللاو هن ونيس دتععاقل | عقنو وذل أو ءاهداروالا

 ملاسا اهلوو)ثن 2 اوأرك ذا ناكءاومىأ (اقلطم ةينثل اف هلوق) ملكتملاءأ ريغلاىأ (ةفاضملا هوو (

 ىذلا مسالا ف هلو )رم امك ةيذثتلا غمهرك ذ كلذ ىلع ةنورقلاو ىرك ذلا دومال عملا يف لأ ىأ ( ركذمال

 ىلع هاهم ىف لعمل هءاشمان اهطباضوهر دةموأ تارعالارهاظارسكماءجوأ | درغمناكءاوس(فر.هذيال

 ماقمموةثةيعرق هلع وأ ىبعملاىلاى :رخالاو ظفالاىلا امداد_ا عمد رم ني: فل ةذخم ربت ريّمعم نب :ءعرق نيَماع

 دةعردصملا ظفا نههظفل قاََمد | ىهواظفالاىلا عج 7 امهاد-ناتمع :رق نا ةلعهمق لءفلانأ كلذ و نينلع

 ىلع لدن لعفلا نال دكرملاهم_ثةيظفلل'ةل_هلافنييفوكل ادن ءامأو هزم قمشملا عرف قش او نيب رصبلا
 هتيشاح ىف هلثمو ماما ىفاذك درفملا عرق بكرملاو طغق تاذل | ىلع ل دب مسالا وهمسنلاو نامزلاو ثددملا
 ثددح نم لال ء أح ب.كرتل ا!نالل.ءان هءؤولاق ثءح ى :رموت دلا همالعل | نعال ُُ هيةتو قوةثالا ىلع

 لعفلاف هيلا جاتحأم عرف جاتح اموةدافالا ف لءافاا ىلا هجابتجحا ىهو ىءملا ىلا عبرت ةمذاثلاو ها ىنعملا| |

 نكمالا نكسمملا مسالا اوهو

 ىف'و ديزي تررعو.

 نب و.-::لو_دلافرصنم
 ىعبملا وهو هماعف رمصأأ

 ىناثلا(و) نيكبتلا نيون:
 (فرصناريسكستلاعج) ف
 دوندودول زب تر رم
 فرصنم ارم_غنأ ف أسو
 ثلاثلا(و) هحتفلاب ضف
 (لاسلاثنوللاعمج) ىف
 وكافرصتمالانوكبالو
 نكن اذاتاد:ولابتر رم

 هءفزاحا لعن اكنأف اع

 ءاملاامأو ) ةمدعو فرمصلا
 قضم ةمالعنوكتف
 ىف )لوالا (ع_ضاوم ةثالث
 ةلةعملا(ةيستملاءاعسالا

 ىئذو كو كدجو كا ءخأ و

 ءاسلاب ةضوفذم اهقلام
 اهضفخ همالع و ةدصوملا

 6 ركل انع ةياسن ءاسلا

 (ةينقتلاف) ىناشلا(و)
 ندب لاب ترموحاةاطم
 ند زلاف نيدنهااو
 ءاملاب ناضوفتنن دنهلاو
 امهضفضش ةمالع :و هزيل وأ إ

 اهلمقام 1 وس.ةفملاءاملا

 نءةيايناهدءنامروسكملا

 ىقشااشلا(و) ةريبكيلا
 مهفركذلل ماسلا (علا)

 نيدي زلاف نيد زلابتررم
 ةدابحوملاءاملأب صوف

 و وسكملاءاملا«ضفخةمالع و

 اهدددأم نأ وتفملااهل قام

 امأو) ةرسكسلا نعةباسمن
 ةمال-ءنوكتفد_ففلا
 يذلا مسال اىف ضفختلل



 أزستن :: لوبان هملع لعداذا عراضملا لءفلا) ىف ثلاثا مّتضوملا( و) ىراذعلاو ىراسالاودوئولاودوب زلا تب أرومخ (ريسكتلاعمج)ف
 [قةمدقتلا (:.ةاءاممالا ف سمت مالع توكتق فاالامأرأ) ىُدْم ناو بريض : ناو مف ةراتامالع فمد_ةثام (ئةورخ” اد

 ] | 00و يللا نوشلاب لالالا عام مالمو تر قاب وسم كائاو كاران ؟ 54 لايت ب :ًارون) مفرلا تاماله

 اذو لافو كلامتءارومغ ظ | ادفا
 نوكتفةرسكءااامأو) لام

 نونا عج ىف بمال ةمالع

 هللا لغو مغ ) ماسلا

 لوءةمتاوهسأاهتاوهسأا

 وهوى اطملوعغم لءقو هد
 همست همال- ءوانو هم

 7 يهغلا نعناع: ءرسكمأا

 امأو) لاسث نعم مد هنآل

 بصخال<ءالد نوكتفءامأا

 . تنأ روحت (ةئثتلاف

 بوه نب ديزل فني ديزلا
 ءاملاةمصن همالعو 0

 روسك- اهل, ةامحوتفملا
 ةدقلانع هنأمت أهدمدأم

 (عا)ق(و) ىتمملل
 تيأرو لاساارك ذملا
 صنم نوط اننيرمعلا

 ءاملاه صن ةمالعو تدأزب

 حوت اا علمقام ر وسكملا

 ١ رك دله عج هنألا.هدعأم

 هنوكلع-+لا قلطأو ماس
 رك ذاذاف ئثملا د ىلع

 ىلا فرمدتا ىثملاع هعجلا

 هنالملاسلار كحل

 فورحلاب فارعالا قهوخأ

 نوكمف نونلا فذحامأو)

 (لاءذالا ف بصناإةمالع

 تاشد 000

 لمف لكان أمدقتو(نونلا

 ةينثتريهذ هب لصتأ حراضف
 وأ العفت ناو العم ٠ نآو

 اولعقت ناوهت عج ريد

 هثنواارمعت ذوأ اوهءغَت نلو
 1 " ضفتلاو فلا نع ةبان نونلافذاهبصا همالعو نك ةبوضتم» ذه عفت ناوخ ةبطاقفا

 هاير قلاقنرسكتا تأ الة قلاع توا منن اهنالءامل أي ىتثو لصالااهنالد ةرسكملايأدب (ةضفلاوءامل أو سك تامالع ثالث

 | ١ الش ملافز كلا (عضاوم ثالث ىف ضل ةمالد نوكمتفةرسكملا!هاغ)اه خت عضاوم ثالثلا تامالعلا م ذهنم

 ألات لوقو ى الفت أر هلذمو ةلكمالاب كلذ رص»د ىلاراشأ ف رمصةمريغوأ افريصتممب ءاءللوأرذءئالهردقم

 أهل يقام لثع هدف ممعيوريسكسملا م. لبا ىأ(ريسكستلاع ىف هلو لوق )هب ارءاىئالو بوةءدو قاما هلانمهو و

 هيلع ل داذاهإ ازمات الا يمس ناكءاوس( ع راضلا] هقلاف إو )ةلثمالاب كلذ ضءىلاراشأ اك
 عضوملا اذز_ه "الفن هرك ذب لراصضو هرك ذه“ ك1 بصاخب ءالاستبالئوشلا نالمبلاةجاحال (بصان

 ثوكنفةمن' ااءافهلوق فملاك-لالّوأ ىفاذه لثمرك ذىلوالا ناكو راصتخ )اا ياطائه هركذءافتك ١
 هوه ) هرئاظن ىف لثمرك ذ نع كلذ ىفت كرو عفار هيلع لخداذا «لائ هلوق نادرا امسألا ع ةراآ ةمالع

 فاأوةوس:ا|نونوا ميوسشب د 5 و1! نونوهو هبارعالةئيوأ هءا بحول اموهو (مخرلا ت امالعو مدغتا-<

 | لوو فايامم هبارعاناكدو..ذلا نون هيالصتمناكو ب صانلا هيلع لو نان ةبطامخناءاب و ةءاملاواوو نينثالا

 ١ (كلذ. .ثااموهلوق الوق) ىركذلاد يهل ءاسم«الا ف لأ نأ ىلا هب راشأ ,(ةمدقتل هلو ل نمتكيى أ نول ل

 ريدان اذهر نما فرمملامدعبانأو ف ناب ميبأو لا أَسنأ ر ركاز لوث ع مهل دن افاللاةء د

 ش لالا: هرضاظغلا عقومالو هشأ امام ناببجلا تيا رومخ نم حراش !!لوقو ريكا وأج رادلتا ىف ريصيالا

 طم حك
 سس

 ظ | نوكمفةثالثاامذه نمهدحودرذ لكرا .تءاباهرك ذئاب بم ءأوأ مم لس دب يقدح ةثالثلاو ذهريغ قس

 ظ ظ نملانو اهطقسأولواذكهو هناو أهم نم كافتيأر وك اذكو هناوخأ هم ههب نم لاجتدأر ون ىجعم ا

 ا دنعيأق ةاطم لوعذملءقو هلوقوروو+لادنعىأ (هب لوعنمتاومأإ هل وق ) ن سحأ ناكاملا لاج تءأر
 | لهفل!لبقادوجو هناكامهب لوما ا لاق نابههوو ىنْملا ف هب ا او يرشتزلاو ىفاجرملا
 أ( ارلا هبت امفتنأوادونب وهناك ادب زناف ادنزاس .رض كلومك الءؤ هب لعاذلا عقو ع هنف ل عىذلا

 ْ اميجتاوذلاو لامذل ال دسو م ىلاءثهتلانالاب" اذن اكن اود داعا ل مف هءؤ لماعل ناك اموه قلطاالوعفملاو

 | هتان ةمكح هذ هونرمكل انءوضو تاو مهاب صن نئلوةلا قافتابو طرمولا د هنوطرتشتالروههلاو

 ا ليةرسكملاب بو صذملا ماسلا ثنوثا عم نيصتخعاسرا نالوقلاناذهو ىفاثلا لولا هباكس نع بار ءالا

 | نيت دب زمدانو فلأن ع جام صناع هنأ اء هرهاطإ اةضفلاب بوم: |ملاعلا هللا ىن رادو فنان راح

 البلو لصالا,خرفلا و هتلبأ نونا اوواولاب ع > !هوهو لصأ ىف كل ذاول ف كرولا ىلع ب صن الالج ةرسكمأاب

 ١ 0من ااذه نايا لمار هلمأ الط أ ارعالالطلبصت ىو رحورخ 1 قف سا هنال هلص ”5 فورحلاب

 1 ةيفلألاحرش ف ىطاشلا لوق ىةموظنمءايشأ تس ||
 0 ١ اركورعسمم م هردو 8 ىرك ذو4واءلاىذ يف فهسقو

 لقانال ل سهادرب_غو ه لقاعلاري»غ فدو وبه زو

 | "ناجل عملا ىالطأن نعراذتعا(حلاع.ملا قاطأو هلوق) ىتثملاىأ (ةينثتلا ف هلوق)

 | فد نونام_مملك رخآ نأ فوفو رحلاب بارءالا ف هتقد رط ىأ ىثملاد» ىلع هنوك-ا هلوقوملادلا

 | هلوق) بفورهلاب بارعالا ف ملاسلارك ذملا عج كيرشىتملانأل جالكأ ( جلا هنال هأوق ( هتاضالال
 ا | مدقت ىذلانال عمست بق (خلا عراضم ل مق لك اهنأمدقتو هلوق) ةتياثلالرلابكأ ( (نونلاتاش
 ْ | لءؤ لك اهنامدقتي لوزا همن ةةريعض هب لدتا اذا عراضملا لءفلا ى عفرال ةمالعنوكتف نونلاامأو هلوق

 1( رهلا ىف ةريسك- ا! تخأ وخال هلوق) ىلع ىنععماللا(ضخللز هلوق) كاذد مفي ام مدقت مثلا عرادعم
 | (اوصخق عضاومهلوق )ببال بسلا قالط نمر كلا لع كلير قطار هلا تكراثمىأ

 17|[ ام
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 ا ة 5 قل

 مكى الاهربغنالهلز را ا ءالاءأوقر ةانثااءامسالا ف أ فوصوالةفصلاةفاشا ن هوأءامالان ٌْ

 فلالا نوكرءا“ 0 صخذأو رب دق: فود عي قاطملوعفمهنا لع نوصتةةنقاقلاو ةاملاك لا َ

 دا ارا وكلام نيالافالت فاكرلا رنكدك زاالماعن ة-زاو- نم روهشا |ىلءءانباصوصخا ععف رأ مال 5 ْ

 ديقلاب جرت فوطءملاو فطاعلا نعت نغأة داب زن فورخلاو نر ز ولا فاعف: أنين |نعبان م ءأ لك ىثا ِ ١

 عن لفنانات :اواتاكوذلك ثلاثلابو رهوركى أ ق فاثلابوهيو زووم ف نب رمءلاو ف لال /

 ىنديام لك 9 طرتشم هنا لعام هنمال هيارعا ىفىنثملاب تاقلم تاح راو طهوهنثاالو نئثاالو هلك الول ل

 هلوقب موضع اهمظن هينا طور شنب رثك الاد: 8 ظ

 ايكرام اركستم ادرقمو © ان رعمنوكنأ ىتثملا طرش 1
 هريغ هنعنذي [لئاس# * هل ىن-ءملاو ظ :ةالافاةفاوم

 7 ةمثسلو ىثلل هعوضوم قنات الاون اذالاو ناثو ناذوحنامأو 5 ءةم ناكام ىنثي الفديشا+|ىفاذ

 ىهأريظنالىذلا عملا ةرء دج فد عوم كانو كاي 37 , 9و ناد رمص» ءاار وهج د تع حصالا ىلع هقبق هده ْ 'ء

 ىتبالو رك ذلا عدي فكلذيلاةراثالات رم دقو ذي م 1 50 لد هستملع ىلع ءقأب لعل اىتنالوداح؟ | ١

 اضن .هثنن عتق مالعالا نمفاضالا كرم لاامأو هالا ىلع ب زمالو امانتادائسا تيكر ب بك /

 ىنعملا ف قف ملامالو بدلغتلاب أب نو ناوالا ار امأو ظفالا فق فتس ملام ىن د م أ

 وصولا فدل قاتلا ازا انكنح ا ا ةوقامأو زاحماو هع االو نلرغشم ىلا 1

 نع ىثملا قلع اتسا هالو -اولوقي لو نامساولا و هت. :8: نع ىمةشتةاونغتسا مهمالااو هىتشي ١ ١

 لص ىدو (هءناتوفلابنأب رضن هلوق) حم رصتلا ىفهدافأ اةلكو لاكي ءانغّتسساءاسعجو عمج شي ,الذ هتمدشت إل

 الو باط علل هءفءاتلاون اد هاب نأب رضت فناوم نيثنئااو نادب زان نابرمضتاسقت أوك نير كذملانيمطاخمل |

 ىلعأف :رسوأناموقت ناد: هاو كاهسالا ف الات تاكا اوسنيتثنوثا | نييئاخال لصد واهسأالاهمف ف لالا ن وكت ا

 نابرمضدو هلوق )روص مدرأ همغف باطل 2 هز أَدلِل همفءاتل ارناد:هلاناموقتوح ثءغازنلاواك اة[

 ىلع اديزلاناب رضدوذ افرحوأ ناب رضد نادن زلاو ف فلالا تناك امسا نب رك ذأ نيم .ن اعل(, ,ناتهلاب 5

 الونوب ر مضت من أوف نب رضاحلاز وك ذلاع هدم صاخ 6 ةيناقوفلابنون رضت هوه وق ) نانر وص هيففدنالا كلت | 1

 تناكءاوسنين'اغلاروك دا ياض تدازر 1ك نذللا) ةدحاوةروص هءففاسم“لالاهمفواولان ش 1

 هلوق) تار وص هيففنللا كل * ىلء نود زأأنوب رمضد وخنانوحوأ نوب رض نود راو امساهمقواولا | |

 ىدةدطاذرمغ ثنو مربهك هب ىل_صتم نوتات و .ُدر عقرب لعقانل سلذا ديب

 ةروص ه.ففاعساالا «.فءانلانوكات الوهم ةوفلاءاّ لانأودنمالا نوكبالوأ نب رضتوخن هإوق )هنعز رت | /

 بْناغىلعبطاخت 1 5 ىلع 11 ذمساغب دقهنأ ىلا اراظن ناو ةرسمع مدقت امرا نا لاف ال ددأو

 (نو: 01توف هلوق) 7 وصلات دازفالذريغو هزا<ثو ثم 1 !!ق.قىلا ثنا ماسقناىلاو سكملانوأ |

 هلوق) مدقت امرخآ ىلا او ثم نم ىأ (بدصنلاو هلو 5) فوصولل هفصلا هفاضانموهفهتداثأ انونلافأ
 للفك, رحتلاناو كرا |اهفصو نأ درب الف كر هنااىأ كي رهتلا ناطم اهتراشمعأ (ةضاال ا '

 1 راسي ف هلو ريع ذلاف ىذحلا فةهب اشاافءضا ىأ( مب .ةةباشملا دعمل هوه ) ملكت

 راصعابْثن ألا اةيوأنونل اف ذح هلوق فنوثلاوو هم ا!فاضالا نمثن تلا ى ذحلاو .دوةعجرم تاكل | /

 اهنم لكل نع هأ نون |!فذ-وةرسكلااو فلالافالاوةم مضلل ادار قال ارامي ءاباههج (عضاوم هلق ) همالعل !

 صاخوه لد ادرطم م سلف د> اولا قو. ةام عسملابدارملان اب باو 1!امأو ةثالثال ن اعضوما ءانلاو عشومالا ||
 دحاو عضو هالا| همم لكما س هل هنأ نمت ذر ا. نونلا ف ذو ةرمكلاو فال ىىر الوابل ف
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 ًأوأ ثارعالار هاط فاضمربغوأ اف اضم هنوك ني درفملا مالفق ةرفالو هرفام م دقت ( مسالا ىف لوال 4

 ة_تناثوفلا نأب رتطت

 وأ) ةيناتكأابناب ريضنو

 وهورك ذا (عجريه“
 نوي رضن ع 2 واولا
 نوبرضدو هن اتوغاأب
 ةئنوئااريعضوأ) هب ةيناتحملاب

 - هانا

 نيد رم ا او هس :اًنههلا

 ىلا لامفالا ىهمتو

 ءايلا وهو )

 0 مالعو هسعوذرم ىذو

 يابت نونلا تو.ثاه_هفر

 سجن بسناأو) ةمضلا نع
 فلالاو كفل تامالع
 فذسوءاملاو ةريسكملاو
 اهنالدوفلا مرق (نونلا

 فاالابامةعأو ل صالا
 كتلثو انعاش انوعال

 تكا اهنال ةريكلا
 كب رقلا ف ةفهضفلا

 تنباجنال ءاملاب اهمةعأو
 فذ متو ةرسكملا

 امؤ هماشم اد عمل ن اونلا

 تامالءااه ذه نم لكعاو

 اهصخت عضا م سلا

 0 ةوقغل|(ماف)
 )ع صاله هي دانى بصل

 )د درفما مءالا ق) لوألا

 هللاددعو أدب زتءارون
 ىفاثلاعضوملا(و) ىفلاو



 عم هيف درغملاءاش ةمال_أ

 واولاة داب زن ءراظنلا عطق

 نونلاوءامااواعفرنونا أو

 عضوملا( و) ارجوا صن
 هس اءامءالاف) ىناثلا

 لوجو ل ثأو كوبأ ىهو

 اذهوهن (لاموذو لوقو

 لو و "لو _هنأو 'كوبأ

 واولابعفرتف لاموذول وقو
 ىنغتساو يذلا نعيامت

 ةدرغم اهئوك طارتشا نع

 ءأب ريل ٌمفاضم ربكم

 اه رك د وكل -_اكستملا

 ف.هملا ا كلذك

 ءار_ فلل اعيتانه نسهلا

 هار_-ءازنال ىحاح لاو
 امأو) ةلِملَقهْعل فورملاب
 همال_-ع : َنوُكََيَو فلالا

 ءامسالا هن: ىف عقرسأل

 ناديزلاءاح و (ةساش

 عوذفرموهو لعاف نا دم زا
 ةبامت فاالا«_ءفردمالعو

 نونلاامأو) 4 _:لانع

 قعثرأل ةمال- ءنوكتف

 | هيرصتاذاع راضا!لعفلا

 وم فلالاودو(ةمنثتريك“

 ىدآاظنل اعطقه-وو هلوق)

 لاكن أءاضدأ<-وو(جلا

 ناك املهئابوعجلاواو نم
 فذد_هلاب ريبغتللاضرعم

 رظنلاعطقو هملاتغتل مل
 اهتافع.جل انوناذكو هنع

 فال هفاضالابل وز

 هنونوناونصفاأ
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 ١ | رم ق ربكم العالانمايدا: اسكر تتكرام جرت ' حو ثنو. :ونودعهرق ةزاس نيل هش وهدعع لةماضوع

 1 ثافمصلا نمناك امججرخنو عملا اذهعم<الفاطع نودي زو نادي زكنيفر <« برهأامو هيويسك امس م

 0 ماتا عا وردا ورع اكتمل وها تغب ءالعق لذ أب ابنم

 ا يعاني دربا ل الس «© ىنبءاس تمل - واق

 : !-هف.ةنثم نال نول ضفالالاةف لضفالاكع.+ يل ا 7 من ااو دال ارءالءفريغهثنؤنم ناك امفال

 ١ همم ةمدانملا نم نام دنامأ ى مدن هن غم نأف مائا|ن منام دن كىلعف نالءف باب نمناكام رخو

 زككم هلا اذه اا اوت :ءاامج رخوةنامديهثنؤ منال عملا

 / اذ لعافااف هءناكولامأ لمتد أرم اوليةقلحر لاق لم :ةكل وعفملا ندع ناك اذ لعفَنز وىلءناك ام
 :ههيدارااوم دةئامئاناوقن وثنؤلل ءكلعوركذلل امكهاتلاب امهتون قرغي لد هت هثنؤمو ه 00

 اساارث ذا عمم قدلملارك نيل هنأالا روصق هفتأ نا اىلهضا ريعالا عفدني لا ! لت[ اما م
 رغما ةةيصدوج ولىأ (ءان,ةمالسا هل لوق) فوط»ملا ف ذس همالكىناباو لال صاحو بارعالا اذه ىف
 الا دوو درغملا ىلعدا زهنالا لاس للا ذهن لاقي ل مف د (ارظنلا مطقعم هأوق) ريبغتلا نمةملا سهمف
 ١ اهب قأنونلاو روك ذلا ةعاج ىلءةلالدو ةكراان عةنام اهءىلأ واولا نأةداب زلاهذ -هنعرظنلا عطق

 1 هارينتمهيد درغما لح ىذلاو ه.ءملا نذل اموب تود لؤي ونتلاتاوذو تاكرااب بارعالا نم هتافاسا

 1 ءرك ذلاجوزلا بي رقدنال ناكللارس كم ( كوجو هلوق) ونص عم جناونصك ة عملا ضد هيون ىذلا

 للا و تفرك ذمىلاامتةضأناف ةمقءلاف فاك امأور ا أرااىلآالا فاض:الفروه ملا
 | تعج وأ تدنثولف (ةدرغم هلوق) 0 ا (ملا طارتشا نع ىنغتس اوهلوق)ترممك

 3 ؟رملابث ب رعأريسكمت عمجوأ فورم أبتبرعأ يوت عم تعج ناف عوماوأ ىثملا بارعاتن رعأ

 رالي "انا وفاالط تعج نان قنا نعنرهنالا لعين اف كدا و4 ءثاطاىفاذكم ةرهاظلا

 |! خالاو بالاالارك ذم ةمال_ اتم عمججالا ممأوهاتتلا وفاالاب عملا بارعاتب رعأ لةءدال نماهيديرأ
 ' ةفاضم ه/وق):رهاظلات اكرملابتدرعأ تراصولف( مكمل[ و وف قوبماريخالا عجىف عزانن اوما و
 | تمض أولف ( ملكسةملاءأن ريل هلوق) تا تررموابأثيأرو ب اءامك ةرهاظلا تاكر ملا,ثبرعأ تدرفأولو
 ا 6 | ومنع نوكتن العطب و طورشجهرأ عراد !اورك ذىذلاوةردةم!تاكرحلابتدرعأاهبلا

 تاكرملاب تدرعأالاو ملا نماملاخمفلا نوكينأو كب وبأءاعكةرهاظلا تاكرهلا,تدرعأة ب وسنمتناك
 مسانلاوذن اكرر دا وعدم ىنوفةلوصومتناكناف ي>اص ىنءعوذنوك-تنأو هرهاظلا

 1 ظ نةلاوذ هتثاوو ف ةقرعم سدا م .|ناكءاونس ةكموذ هللاانأو هه ريغىلاامتؤاضأ مو هفصرب 0

 1 ا ا ال ل مال قولا موو 4

 عازأ اوقوارهاظالا نوكم الس ال | م.افالاو هتلماعم لماعنال هناف « هووذس انأ| نمىللضفلاف رعباغا 5

 ١ المقاول نابل هنارهضح لوقف كنا ءامسأ اة براشو ,متاقك تافصلاجا ارخاى ه:مديال د ءقدغص

 | ! هت لاعاو تاذو ىءم ىلع هلال دالر دصملا نمد أ امةفصل ايدارملاو دب دسريغ فص نوكمال سملاما

 ف هو هلا فاض |ناكاذاو سانحالا ءا. مسا, فدسولا ىلا ل_صوتلا تالعاكاهءضو نمض هرغلانالاملا

 | (] تراثنا هلاقاك كل ذك اه »رك ذهنالنتسملاا حرمت لو 3 4 ,ناق طورشلانأت لعل ذتلعاذا وبلا م

 ] | كاذكس بلو ةفاضالاب خي :رصتل | طارغش امهوبلاماظفل وذ ةفاضاو ناكدلارتفاضا طارتشا هوك !

 | لق اهانراههئاسخىأ ان افو مهامه ى اس نم طااخ و هأ اووىفاك ردةملاهقاضالاد < 'مصأ اهفاضالا لثم

 أ نىك مسا عصا ىلع وه (نهلا هلوم) هب تأيرلو مهكرن ىأركذلا مدع طاةالابدارملا (لا فنصملا طقسأو
 ص م الاةمنت ف هلوق) الوأ اهركذ لدي رمدتلا يمس. ناكءاوساتلطم سان>الااهمأ نع

 ١ :ادداراو ردم اق الطا نمهم لاكناب بمحأو| لعانذل لعق, ىد ىل !هشثنا| قال ىثملا ف همالعفلالانأب

 ١ عتلافعأ نماهعمل ع ىهف لكلا لاشعماةئاشان مءاومالا ىلإ ةفاضالاف قولا ىنمع قلد اكلو فأل

 , ا
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 ١ نم . 1

| 



 بارعالاواهريتكو عمم نونلاىف نب 05 :ةلامدع :وامياعدر هاذا تاك دراي تأ 5

 سرتفملاناوسلا م.انيتقف (ذسأوخ هلوق) عمجمفتودرفم (ةمتقوح هلوه) ىتلاف فو رحلاب |
 نالغىةدانزلاامأ (ناطغو مالغ وخذ هلوق) يالا نع هونت د سأعمل
 رهاظف لك.ثااريغتامأودرغملا ف ميل !لبقو ماللا دعب تناكىتلافلالا صنف صققنلاامأو ن نونلاوفلالافأ |

 مدد :رغم ىلءامانعةوأ نأ (خلاع. جامو هوهإ يق /يق) اهل فالتخال مالغفا اري_غن الغفا أ نات قرف

 عجلان الولاد هل 35 فان ع مج ىل_عاسهاذعقو و (ناوةرسكلاب سنا 3" الا هلوةرههل ولا عرج هلوق

 ىلدام_ملناكىأ ءانو غلانتادحو هتنعج ت ةق#امداراانأو ىفاث اراد ايس ولا امناث عمال
 نود الذا ةمؤمسأل ءاسملا لد جر هجرخ امثال نبت ديزم هلوقاة-احالف ذممدو ةمعس سأل ءامل فة. هلأ

 جرح انيتدم زيد ىلا عيتحاة حا صالء مل اتلعج ناو ش :دب زماتناكناالاة عملا ىفامنسءاتل او فنألا

 هدئازال لصأ نع ةياقنمةاضقفا أن كملعاتلا اوففنالا عم عج هنأ هماعقدصب امهمااكناث تاسأوداضقْ |
 ةمالسلاو ثين أتلاب عسل ادممقتو أوف وق ) رع 0 |اعوج نماء هريغك ةهذلاب نبذه بصتو لصأ ثاسأءان ظ

 انفال راشلا نم باز 1| ده ع 0 ءك اد هرنموأّت الو اكمدج عم ءانوك,دق هنال مهلاءاذكو (: ا

 لغجل جاب تح هتعاج زان س ءاوددرو أل لماذ حهموع تالا وافا اب عجم هلة ريس دعت هم ل |
 مطر (ل.طصا هوه ) أضرب ريسفتلاكلذدهد مهل اب دميقتللرظنلابهبلا جاتوه من تلا غالرظنلاب فيرعتلا |
 0000 لا ىف ىل .ح هصوهودرف 70 |ةر هريبغتو (تاملبح هلق )ةيادلا فقو هوهوتز وهلا ا

 ننهسلو ف تناك ةل بة: دمكوتلا نو: :كرتغا ىلءوأ ن صد رتب و ةوسنلا نو: 5 نول !اىلعىأ (هءان | ١

 ص هرتعارأ موق م راضملاءاذب بح ومرا ص الهند اصقيسا حراشاامااك ىففاكللاو ننوكلوحضة ف ءةخوأ ظ

 نام ىلع نتا ا مزلكف وتلا لوب باسات 1!ناكذ ان ريهملا فم لاكمل | نال هيلا ةجاحال هْايهءاند بدول هلو 1

 ةرشاممالا نوكَت الذوسناا نوت نأ لعاو هن :ع فهد ها سعام ىلع ىد ديلا هديت هرث ذهنأن مع .>أو طف هءارع ا[

 ةلصفخماظخفذأو هرشانم نوكدت وم دقت اكءانمالةم -وأأىب ه وارب دقت وااظفأو .رشاسسم نوكدتف دمكوتل |نوفام د

 هلوق) برعماهعم لءفلاونيزتماغناعبتنالو نول.تاوهف اردت والفلل هغنموأ كاندصبالو وخغارب دم ّة ظ

 ىلع ىأعن ةرال ةمالعنوكتف هلوقو نوفط كماك ارب د ةّثوأن ود لاك اظفلاولمقام موهملاىأ (واولاامأ ا
 ىلع مالعلا دقث( (ملاس اارك دا عج ىلوالاهلوق) ةيايثلا لم بس ىلع هملع ةرامأ ىأ ىلع ىنهءماللات عذرأ ا

 لاضهرخ 1ىةدانز .رثك انهما مسا مض»انءمورد_صم ل_ىالا ف عج نأ ىنيالو ةتفراقلا هذ ْ

 ناك اموهوهءاعل#اموةمالس غج عودفار ك ذماىألوعفملا ءااذه هدا ارماوهملع هلثمفطعو دير دق

 وهوو# نير ءونب دن لاكر لاو ملا تاس انوفوءابوأ نو ريصو تود زلاكمفرلاةلاح ىفانفواو اومرخأ]||
 قلي نم هنالر ار_صاذاالانول- رهيف لاقي الو ل> رك ةغصالو الع سودلامج رق هؤصو لع ناعم

 ناةنملا زلازل منو رثوةماع طو رمئهلو نواس اكىفاثلاو نودب لاو ف لوالافتاغصل أ
 نانل-ءلاص :4واهري_غنع اضوعتنما ىلا ثينأتل ةعوضوملاءانلا نعل ا لفاعرك لا لك را "5

 ءالعق ل _هفأت اي نم نوك-:الن اردغصل | صتختو نيفرماب رعمالوإ بح زمالوار داس تاكرشل الأ
 اهنعضَردن نأس >ووهت.طع تلاز عيجاذال هان كل تيااو ركذملا هش ىو" :بسفامالو ىل»فنالعفالو |

 ا.طعمضوب زريع عدول زانفار لع ءمنوكراغارلءلا نال كاذو 3 , رعتلادب رأ اذارخآب عر ْ

 دد_ءّدلاو د دعت م ىنعم ىلع الا دريصو ذة موس هنال هنم 4 رلعلا ىءعملاز عمجاذاو دحاولا ل ءلادووفادرقعا

 دوو ىث اذا« ءلاىف لاقي اذكوةيلعلاوو مهلا لول دم ىف ان هدب ع ىلءامقأب هج مد) لذ نايف انتم دول ظ

 نهوكأ» زو لعلا نمر كذا جرفتام تو. ل طا وعد ءو هيفثتلاو ملا ىلع ما دق طرش 4

 «لقاءلابو ضئاحو.ف ةفصلا

| 

 هفص فالذي س رفا هغص قداس و ةهؤصلا نمو س 2 اىىدال 2 ةلملان

 ةزجو ف لعلا نمةغلامملاك تينت اريغف تامعتسا ناوءاتل ان هزاكدنابو نوقأ ساانوقباسأاو هنمو لقاع

 تناكنافلاخدالا هنأت دقاأ ىف دمقاهرب غن ءاضوعتيس ا ىتا أذ اوقو ةمالثو م ةؤصا انمووفلا

 ( اهلانا - ع)

 راقت عمد رغما ىلع ةدايزلابريمختلا عه عدارلاهدسأو دسأو ف صن الوةدأب زريغنملكشا لد دش ريمغتلا ب ااثاا م مغ غرة نعل

 لال لكسشلا
 صلاب سْعَمْلا سهادلنأ #

 لكشلا اريمعت عمدر فمان ع

 سداسلا © لسرو لو سرك
 صهعنلاو ةدان لا 0

 مال-_عومل لكش 1 ريمعتك

 عقرن اهلك ل3 نالَغو

 ثلاثلاءضوا 1( و) ةوضلار
 (ملاسا!ثنوللاءج) ىف

 ءانو فلان عسجام ودهو
 تءاح وض ني" لذ رم

 عمم .جلادستت و تانسكنلا

 ىرحةمال_.ءلاو ثدنأتلاب
 نوك,دةفالاو يااغلا ىلع
 تالءطصاوخ رك ذااعج

 نوكدقو لءطصا عج

 عمم تاءامدو هت ارسكم
 لعفلا) ف عددارلا( و) ىلم>

 لصتيرل ىذلا عراضملا
 هءأنب بحول ئث هرح "1

 نسمدرتب وضموسنا|نونك
 نيل ا

 هنأ ارعال سو أننوكملو
 ا رضا و ننث هالافلاك

 نوبرذد زن عهلاو اووأ

 ندد مضتوهف ةمطالاءاب وأ

 ىذلا عراضلا لاشمو

 نم ئثهرخ ابل_صتيمل
 ىشذو برضو كلذ
 ةمالعنوكتذواولاءأو)
 لوألا (نيعضومىف عفرال

 (ماسلا رك ذملاعج ىف)

 املاس ىه«ونوديزلاءاحو د

 "الا هلوق 1 لو هلوق)

 ىأ (ةريبك. لاب بصي هنا

 اضدأانهراخالا ا

 ىأره اق, نأ مسالا

 درغم حمااو



 تخااممالفلالابثاثو
 منو نيالاو دااىف واولا

 اهمث فعمل نول

 هنْءلاىفةلعلا فور <

 لكلو !مموكس دنع
 هذه نم ةدسأو

 عضاوم عن رالاتامالءا١

 همتلااماع) اهب ص تخت

 ىمئرال همالع نوكتق

 لوالا (عضاومةعبرأ

 ءاوس (درفملاسءالاو)

 دب زءاحو فرك ذا ناك
 تءاحوم ثنا مأ ىتهلاو
 ىقىناثلا(و) ىلمحودند

 ءاوس (ريسكدتلاعمج)
 لاحرلاءاحوةركذا ناك

 ود ثنؤاوأ ىراسالاو
 ىراذعا اود 77 ءاح

 رييسكمتلا عمم دارملاو

 هدرغمءاند .«مق ريثتام
 لوالاهماسقأة سوهو

 ىل-عةداب زاب ريغتلا
 لكس .ريبعل راع نمد رقما

 « ناوتصو ونصوت
 سصقةلايرههغتلا يناثلا

 ريمه رع .غ نه درفملا نع

 لكش

 1ع
 | 0 دنس

 : ١ لوقوهو ندر يمكن مءاملاو ني-:هتذ نمفلالاو نيتهم نمةيكر مواولا امد بكر وت اكر ذا ن عشان

 ظ ةىمضلانعةيانلاىف اهرفامموك-اواولاب ىنث هلا لاةفه_ءلعوا مف بك رثال طئاس اهنا م هعلاو هذ

 كراشماخالاودوادرك ذموت الاهم( واولاتخأ اهمال هإ ]وق)ئلاثاهرك ذىأ(فاالاب ثلث دهلوق)
 ئ ىاهتكراشمىأوا ولاتخاف لالا نافانداك“ وم ىف» ريغل كراشم لكتاراعتسد و عاض رلاوأةدالولا و ريع

 ١ ١ واولا نال صاخ ىلءماع فطع (نيالاو هلرو)اهربرق: ىفذالو :_ءلصأ ةدرصمة راعتسسا<_ءفف لادم

 1 ظ ساحناضطدأدمفورحو اةاطءءاءلاو واولا تنكس نااضبأن يل فورسوا ةلط م: عن ورحءاءلاو فاالاو

 | | لكو س ؟ءالو نيا فرح دمفوح لكفءاءلا ل_.ةامرسك.:اوواولا لمقام مضناناب اهول.قامءاملاو واولا
 1 هول ناس (هنْءلا ىف هوق ) فوصولل ةفطلاةفاضا نء(اهرمش ف ءضا ه]وق) سكعالو ل ء ف ردس نِمأ فرح
 8| | تنكساذانوذا|ناو ةنغام يف ةلملافورحنأد.ةي ووهفهنءال فرط نونلائأ اهئوكسدنعهلوقو هيلا
 )| ضرتءا( لا: داو لكاو هلوه ) كلذل نونا ترخاف فيعض هش اذهوتلءلا فورح نونلات م شافثال ذك
 ْ فاالاوناعضومالااها سداواولا نا عمم هلا ىضتةموهاك عضاو م هئالث د ساو لكل نا ىدمقب هنأت

 || ةيصخشللا دارفالارا ,ةءابعضاوم ىف عملا ناب بيحأو قأ,ءاكد او عضومالا امهم لكما سل نوثلاو

 ل

/ 

 ىأ ةيضيع: الة هنا نمو ىعومشلا لكلا انه لكتدار لا ناب وأ ىتأ_امدارفأ ىف ىلا ةنكم ىهو
 هلوق) عضاومهدعامتمو داو لكل نوكدنأ مزاتسدالا ذدهو عضاوم تامالغل اهذهوهىذلا عومتللو

 درفملامسالاوهل والان اكن اهسفناافرط ْئدلانوكي نأ اما ب وب هنال همر ظن دق (درفاا مسالا قءلوالا

 ىف فادصأ |لوقد د حراشلالوةننأ ن س>الاناكبذ لطابا ممم لكودرفملا مسالا ريغ لوالانوكم وأ

 ماعلاع حت ن مدرغملا سسال !ىفءىحيلوالارب دة:!!نوكر نابهم لاكهمجوت نك«والثملوالاوهودرفملا مءالا

 هلماتفج راملابس<هأباتناك ناودرفملا مسالا ن م معاهينهذلا لوال اةمهام نال هءف قة ىبءعصاخنا ىف

 ||| نيلاثعركذالل ثم (حلادب زءاجوح هإوق) .كيلعد وهنا دعك ابكرم ناكولوةسنماءاه-الا نمالو كح
 /| | عجفلاقياذكوامهنم لك قف ىربدةتلاو ىظفالا بارعالانيب قرفالهناىلاةراشلالاضبأنيلاثج ثنو
 |١ عجىراسالاف زممملا تشد ريسأ مج لا مشد ى :رسأ عمجاههكوةزمهملا مت (ىراسالاو هلوق) ريسكمتلا
 | | رثك 1 ىلع لداموهو عج أ (هدرفمءاند هيفريغتام هلوق ) ركملا ىهوءاز ذععسج (ىراذعلاوهلوو) عملا
 : ا عسل !ليقهتلاح نعد درغم+ءفريغتام ىأ ب كرملا لب اقام هءقدرغملاب دارا اد داو ةعمصهمؤريخت نمنثأ نم

 ١ لالءاالد دداوعان ه.قريعتام لوالابطةس فوردلاب هعمبرعدالو عةمالع قاما الو ل الءاربعل اريغت ىأ

 ظ عمجوشو ملا ه-مالع قال الهدد اوءعانب «_ءفري_ةتامىفاثاابو نوفط صمونوضاقو حت جوصت ءجو دو

 3 فو رحلات رءموهود داو ءانب هءقريغثام ثلاثلابو تادنوك لاس تنم مسحوأ نو دب زك ملا سرك ذم

 ' ظ نبد ريغتلا ف قرفال م د>اولاءانب هف ريغت هنوكل ىتثملا د رب ال مدن اك عج ىلعام عاةءاب ون وضرأو نونسك

 | | نأ ن كلل د اوظفلب عسملاودرفما فل معتسءنافك]لذك اري دقتوأحراشلاهرك ذاموهو ادهاشم نوك»نا
 ظ 1 رد هنال ئرا.تءارمأرمختلاو ل_ذ3ةهضك هزوضف ادرذم هتاعحناو دسأ همك هلو ٍ_مكذاعج هتلعد

 ْ ْ وأريكضل اب درغملا نثم عملا فرعدو هنوني دنع ع4 انة هش معضل 4 دو د-اولا ىف ةنثاكلا ةعضلالاوز

 آل | نا نمت رتشاوادرةمناكناهتب رتشاو عمعلل ضارثاكالذو درغأل هر ئاس لذ لوةة3 كل ذريغ وأتعنلاب
 1 هلوقدمد فاضم / دقتل انك ىلاثلا ىلع وددرخمءأثن هنق ريكتاموأهد رف مرح عل ىأ (ود د هلوق) اعد ناك

 1 بس الدو-ولا بسح ةتسل اىلا يسقتلا | ذ_هنامج لا دانزلارييْغَتلا بح اصل والا ى ألا نادل اولوالا

 ' |١ عمام !اهنملكو اهؤمدعب وأاعمامْهم وأ طقف صقنب وأ ةؤةداب زبامااهئالةيناسم ىمهفالاوةملقعلاةممقلا

 ١ امهمدعو صقفلاو:دابزلادو-وامدومهها5 ىفامددوحو مدعل ناودق[ مم طقسأ ه:كلالوأ لكيشر بغت

 ظ ٍ امجوىنثم لوعتسناونصلاو هرهذلا عرفو:لا (ناونصو ونصوف هلوق) اممقرتنعتلا مدععم

' 

/ 

١ ١ 

[ 

 قرفو



 هلل (نممئلاو) : : . 2 !ٍ
 )/ 4 ' 0 ( راشملاو درفلل ةراشا ءاثالدؤالاو روك ذااناهلي وأتراتعاب سس رالل عحارتراشالا سان أى لا هيراشأ '

مف رلاهلوق) عج هع رالاوهوهلا ْ
 انزكوال#وأارد_ةموأارهاطىأ (

 0 ( 97 2. ّ (لصالاو هوت ٠) دمام"

 امئاهءؤناللاسدالاو ف ذملا تان نمدوهقهنق كلرتشم ىأ / كرتشمه[وو) ان أ كلذ نم لصقل اىأ ١
 ا

 فض *ةالىأ (ايؤ ا 1 م١1« ىلا[ *»» ءالو وة هياط ا 1 3 8 1: 5 : 1

: هلوق )هذ كرتشموهفاذك ىنتكر تشا لو: هلوعذم ءاادكو يغن هن لو عملا ىلا دعت
 1 ١ ددمم ( كرتشاا

 نأل_صاحلاولا.ءذالا ا ها يا #1 ا 79 6 0 0

اولابقداصا هلو دمو سذعل همالن ال درفم هنأ عم رخشملا نع ىثم هنأ عم هيرامخالا نو و امد هريش ا
 1 لإ | الا 7 دح

 لور ب || لمتنا معتيمامعرك ذىأ .(بصتلاو مقرلاز رك هنالهلوق) ناايثصتخاهلوقىفلاقءاذكوددعتملاو |[

 مفرلا نك ايش ءلرم_نراو | سف. دايتعابهبف عسملالا ةيوأن اتمالءالا هليل هنالمزللراغالاندحاولا قوقام مسملاب دارا [تامالع |
 هلوقءاومةءفأى أ (هلوقباهحةءأهلوق) ترعملا لعفلادارخا ىف دحض ةنكم ىهو ة.صدشأا

 : عثرل 5 لباب

 بارعالاتامالع ةفرعمتابإل 3 (
 لن امش ص:لاومالاو

 تايب ف مزجلاو لموحلا لوصفلاو بازيالا بزكاا مسمى ىفاحرملاوهو مهدسسو ني ةةاراتتع ىلا لولدإل لادلاةفاضا نم

 بانل اوفر نأيكاذ هفاضاو كاردالاةفرعملابدارملاوهلاةفرعملاداذه ىأ ة صوص افاعملا ىلع ةلأدلاةصوصخملاطاغلالاهنا

ص بوسو »باب ىاسمسال توسل ةفاضا نماهبلا فاسلا
أ نم مدقت امان الفلا ةقرعم و

 مسالا أه-مبق كلرت-ثد هفاضان مهن

 ضنا نأو .لعفلاو رظنلابادهو كر دتسم ةفرعملا افا ناو ازعالاةمالعو# و باملاىأهلول دار ظنلاب كال ذنال لولد ل ادلا

تاءثزملا كاردالالالاةةالاهنأ عمدق ارعملاب ربع فتنس انا 2 ري_غاممأؤةفرعلل
 م نملانأو مسالا, صتخي ور عودبرك 

 كلذو لء_فلاب صت نأ كوالا ناكفةءاكر ومأ تامالغل!نال كل ذك سرلانهادوةاعق.لا ةياعكماسةنالاىل قال هى هو:طتاسلاو

 هنا هعالك نم داغتنسم | ىلع نذير امنا: م محأو مئاقدب زوم ىف ةسنلا ابكرلاو أناس الاو ناو. اكىلكءال لاق هنال غلا ربهو

 عب تضنااو ف راررك رانا ترا عمي ريمعتلا ن هةموهفملا|متاقل ثامالعلا لن هنأوأ ساو ىنءءامهتأ نمرثك الاهل تهذام

رخآ ئشن ضرتسعم فنصأ مالك نامه همفرثكتالىذلا ىئزامادلْزْغم هلا اعوجنموهىذلا
 هنأانلعق لامفالاوءاعمالا || هن اوهو

 صخو اههئدب كرك_ثم باوخلاو هل مرت موب ايلا[ 4دةءىا بارعالاتامالعوهو أ شرك ذود دب إوةقرءملاودو دا مرت

 قىسنو ضغاثاب ءانعءالا موقوهعلاط نمنالمدقئاكبب ملل ب يسلاةقاضا| مب اهفاضأ فانلا انهنمأشت“ تناك اا ةفرعإانأ |(|[ |١

الم[ أل ففاحراشاار دقو تارعالات امالعةفر٠م هلاتءاص هلئاسه ىف || ١
 لاءذألا صخر مززملا اهنع تساتركذىلاتامالءلان 

 ضغمااهنع ىثومزملا ىأ قلطمبازعا ىلع لدن تناك انمتاو عفرلا صوص ىنعةهذلا تادانملالاو ىاظملا بارغالاتامالع 0

الاماسقالتامالع ىها.ءاودارفالاصوصخال هرهاسم او ةةرقلنأ لعل دت تناك 0
 بصنلاو عذرلا نم لكل م كلذى ع لديك ارء

 تامالعمز او ضفلتاو تامالءلاز زيت تانالع ىلا جاتحي ىتح هريغعماكرتشم سول هسفن بارعالا|ضدأوزللا ملا اماذ نئلالوق ||

 تكساس

 كذا اهتذرعم نم دال ىلءماسق ظفاوهو حرا هر دقام ىلا تامالع ةفاضاو ضد نعاهضعبةكرغشملاءامشالا تليق اغا

 هأ وا مقعأ تامالعىأ ةننانب هفاضالا ىلظفا هناىلعامأوى ونعم ارعالانأ نمفنصملا هماع ىشمام للط ماللاىنعم ||

 (تامالع ةفرعم باإب ||| نال بارع الاوهوهنلافاضملابل هفلارضنالو ماسقإا تعأ (خلاعنرلا ىهىتااهلوو) بارعالاماسقأ ىه

 ىلا (بارعالا) ماسقأ واولاوهضلاطةفهثالث هتامالعنال سسالا ىف هنوكد.ةبالىأ ( وه ثءح نم هلوق) د-اولا يدلك نيفياّضتملا

 ضفيلناو بصل او عف رلى د | الوة سمن هنامالعن الامية هنوكدمدالو نو:لاوهمضلا ناتنثا هتامالعنال لمفلا ىف هنوكد.ةدالو فلالاو

 ثيحن ٍ عفرال) 4 لاو 0 !فلاقنادك وق دواس و هسفت ىف! يشلا سقت مز 0 وأ فلالاب داواولا وأهمتلارهنوك كد

 ا عد رأ)وه ا نا واما ضان عب ر هلوق) قالطا ةيثبح ةيئيملاف مزلاو ضغنناو

 لصالاىلع (ةمضلا لالا ىلع هذ: ؟ىأاهنملاجوأ ل صالا ىلع ةنئاكلاىأ ةوضال تمناما فو زعم قادتم (لدالا ىلع هلوق (

 (نونلاو فلالاو داولاو) دسافوهوو اص ريغ هع وةيلصأةمضاشل نأ ىضتقي هنأاب ضرتءءالؤ ةمزاللا+لاو عقاولان اما ةغصا و

 مدق ه_ىضلا نعشدامز ٍددجملا عوقو نكمل ةيئانا# وكلاحى أل عءافلا مساهل وأد هالث)!فرح الا نملاح صن اب( ةبامنهلوق)

 ىو اهتلاصال د ودفلا ىأ(اهنلاضال هلوه)ةنابن ونت ىأ لطم لووف مهنا ىلع هدصن ىوالافاريثك ناك ناو ىعام«الاحركسملا | 1

 نءأمةناهتوكمل واولاب هلوقوث د ىأ ( اشنته[وق) ايناثواولابخأ ىأ( داولاب ىو هلوق)اهريغنود مف رااىلع ةلالدلا فا متمرأ | ٠١

 ىسهفتعشأ اذا ةوضلا ||| ةلعلافورح نأوبهو صن م ف ف نالوقحراشاا هيف عت لولعتلااذهو امعاهدلوتاىلاهتنب مف. |

 اه 70 0



 ماسقأىأ (هماسقاو)
 ىلا 4+ ء-سذلأب بارعالا

 عقر «دأ) لمقلاو ممالا

 لءقو مسأ ىف (سدصنو

 ادي ززاودب ن موةي و
 ىف( ضخ خو) مو ةءينل
 ديرب تررمو- معا
 متي لو لعف ىف( مزور
 ىلاجحالا لل .«ىلءاذد

 لميصفتلا ل.« ىلءامأو

 (كلذ نم ءاسم“اللذ)
 ماسقالا نم روك دا

 عرضا ١ هعدرالا

 تياروح(بصتلاوزدب ز

 و ( ضخخلاو ( اديز
 مز-الو) لير تررع

 ءامسالا ىف ءزجالىأ( ميو

 نم)ةيرعملا(لاعفاالو)

 روك دما( كلذ

 نادانعم( ل داعتلل هلوق)

 خنا اذا فيرفللامنالا

 ناكل قثلا صخةناهءا |

 لعسفال 5 زا وعو الداعم

 ماا هملا مدا لعثلا

 داو لكدم 0 فيفا

 لههقف رش الا تربت
 لعفلاو و م ءالا نين هل داعم

 نيد لداعتلادار 0 سلو

 هلا ىطعأ ام نيبو الا

 لسان ولعفلان بنو

 الار الاذهنال هل

 مز.جلا مسالا ىطعأ اذا
 ضخاا ل عفلاو فقالا

 ربه ليقثلا .

1 

 ||| سفن ناواءاظفا بارعالا نوكن م ف: .كملارب-غهملا به ذام ىلع ءرهاظد اغازوها|اذهو مق لاا ذكوالثم

 ا ظ ملوةقمقحلاب نفاع نب ريث كىلءلوق ء سة تحت جردنن لذ رحاهنال كال ذو بار ءالاوهم دعامو مفرلا

 نم فخصملاه ءلابهذام ىلءامأو ةشرع عا ونأ لد ةمقطنهاعاولأ تسولف هما ةقفتمءاشأ همك جرد
 ١ رييعت الم عفرلاف واطااريبغتلا ا اب كار نةايونممبار ءالانوك

 ْ اذكأتنس ة.قامنم عاوفأ نوف لاوأواررغشتو مضار ريس هدأ ارذأا هلورِيمَملا لطم تت ج ردنم صوقط#

 ١ ةيدسث نأ قدالاهمالكن مروهظ د ل هنال كلذ ملا لاوح الا كلت ناو حر اشاا لوقف 3 اوقأوهم تالاىف

 | نأجلار 35 ”ًالاريسغ تيدا ارااو قداس !|هلوق نمرهط ىذلااغاوةب زا ةمع# اعاونأا مبا لةءثملالاودالا كلت
 |١ لم أت ذاوباع َع وذلافي , رعت قامطنامدعن ذا باع ع اونالا طظذا قالطا دم زا !امأو بارعاللعا اونأءذد

 ْ ْ لوذسا ارعالاة ةءق-تركذدقثنأهللانالئاسناكردةملاز وس نع بأو د (لاهماسقأو ةلوق )فاصناب

 1[ امتةدقح ىف هل مهتس انه ماسقالاف هزازجأال هلاءلزج ىأ لا هماسقأو هلوةب باحاف الوأدار ذأ ةقيقطاه ذهل

 نال كلذ ناك اغءاومد_ة:اكزاملا لمس يلعءاز الا ىنمعائافملاكلا فم امال تامئزملا ىفز

 صو .مهلاريدغتلا هنالابكرم سدلف با ارءالاامأو هلو فرحلا اولعفلاو مءالان ملكش بكرم مالكا
 1 “كيا مسق: نم| ميلا ههسقتو هل تاي ةردح ىهذ هءقريمعت ةلادودول بار ءاهل لاعب 1

 وات هلا ناكداوسو لهذلا وأ مسالا ناكاو -ىأ (بارعالاماسقاىأ أوق) هطراضدود ول هنأمث مررتح

 أود هووريعو هسفن ىلا ىلا يسع مْزَلد ,الاالثم همض هنوك صوصخم ال قلطملا بارعالا مسقملاف هرم د

 ٍ ًارخأاماقارخ" الا ىلعهل نأ مهوتلامه د_بأ ىلعم|ت اعجولذااب ونعموأ ادطغل هنوك ىلع هلماسق أ ماسقالأ |[ تب:

 | ىلع بارعالا سفن ىهفالثم همنلاامأوةيقبلا اذكو نيلوقل | ىلع بارعا«_بفن عذ درلاف كال 1س أو اهريغ

 | اعرأ باذهراموعو ىلارظنلابىأ(لءذلاو مسالالاةمنلاب هلو 11

 أ بارعاماسقأوأ ضغالنأو سصنلاو عن ءذرلا هذال تناكمسالابا انا ماسقأ ءاسقالا«ذه نأ دارا نال اق عب

 هلحالمريغ ن ماهو ارعا ماش) دار تأت اوملا ]ل صاح مزأو بهذ اوعقرلااضدأهث الث تناك لعل

 ا هذه نم دحاو لكما نأ لعام ل نم ل_صغم لد ةعد أ ن نمل (جلا عفرهلوق) )هصوصخ ام ممدحأو

 | احالطصاو عافئرالاوولعلا هع مذ ةرلاف بارعالا ف ندا وقل ا لكى عحالط ءالا قىنهموتغالا ف عم هعن رآلا

 ١ باناموةهضلاه_ةمالع صوم *+ريمغت ىوز» م هنأ لعوأ مع بانامو :_هننلا سفن ىلظذل بار ءالا نأ ىلع

 1 يلءوامءبانامو هدهفلا سفن ى طفل با ارعالان أ ىلءاحالطصاوءا هبمالاو هماقئسالاه عا ىصتلاو ام

 نأ ىءاحالط صاو عفرلا ضم: ذل ضةلنأو اهمع نانامو هَ ةلاه _:مالع صوصخرم هت ىونعم أ

 اهنع باناموةرسكلا هتمالع صو مخرب ىونءمهنأ ىلعو امتع سان اذ مسلس ما بارعالا

 ريمعت ىوذعمهنأ ىلعو 4: عبانامو نوكسلا سفن ىظفل فارعالا نأ ىلءاجالطبصاو عظقلا# مل مزلاو

 ةيحالطصالا في , راعتلا» ددرتاس ف صو مه حو ىلعدارملاو.«_:ع تانام و نوكسأ|<«:مالع صوص

 ضتخاا عا (لعف ىف مز>و ءاىفض خو هلو ) :انبلا جسر .رذق لماوعلا فال_:-الوخاوالا ف نوكمنأب

 ١ له_هلالفثو هتؤن لعفلاب ل صتخاو ثا دلاوهو : ال الاب هل_ةثل مسالاب ضفخلا

 ليبسىلع هللوق) لداعتلل لمقثال ف.ةملتاو فيفغلل ل__ةثا] ىطعأفن امزلاو ْث د1 اودو هلول ده بكرت
 ْ | ليدسىلءامأو هلوقو لفرأ مانماوقاعتمني بق ةفعمسدار او ل اجالا ىه قدر طىأ (لاسجالا

 ]||| هعبرأ هماسقأو هلوقىفالوأ اومن فنصااناهةلعتمنيمتهمدأر لاو ليصفتلا ىف قدر رظ أ لممفغتلا |[
 (ءاس«:الاف هوه )لذ او رسالا نما ولحم ىأاوةلعتمراءتعابخلاءاوماا]ذ هلوق ىف ام زان ايرجس ةواهت ا ذرامعاب

 دروةيرعم ا لاعثالا دارا ناك اذاوةب رعملابلاعفالا فد دمم" واهيف هقالطا لءل د ةمذبهوأ تناك هد رعمىأ
 || مهضعن و دارفالالر 0 انابباحيو ع ملل ىنءءالذ ا ل هةيرعملالاسعفالانا لاق نأ

 ظ (روك ةلامإوق) حراشأاهعنمصام ىنالخنيمضوملا قةفصلا نت ذح ملاك ىنوكمو با ارعالاماسقأ ىف



 مو-5

 نأبب روتصنم عرانمم لعذ(وةخأو ب صثو فن فوح نا ىذا ىلع او قلوتت داذةملاربخ# ءقاولا] ملال مف وأ رلاو ىنوأكي ريا ) :

 ١ ةردؤمدق3 همصن ةمالع و ىو ب هن و6 وه و هن ل اوعفم ىفلاو نأ هم3لماعل و ردعتلا|ه ر ىهط نم متم لآ ردم ةهأ صن همالع و ظ 6

 | رورهل اور عقل ءةمرورجوراجاحرلاب وءاتلا لعافلاورملعفلا لءانو لءف تررماحرلاب تررم ىف لوةئور ذعتلاادرو هل نم هم:مفلالاىلع
 ١ ىفءاحو ف ةقود- متناكناثهدو-ومفلالا تناك اذااذ هردعتلا اهروهظ ن ند عم :مدقلالا لعذر دقم راسك مط ةمالعو شو تزح

 همصز ةمالعب صتلأ فو نين 0 | 9 ءاقتلالةؤود لاف االا ىلع هردّةم ةمْض هءؤر همالع عفرلا ىف لوةت كنافىتفبتررفو ىتفتمأرو أ

 رهاظااهفلذالاموهفابو -ورتتسااامأو هنأ متاقدءزوف لءافلا . اوموقدو تماقوموقدوم اقك هيئاغلاوأ |

 رالال هف فود>اولا طا لاءاتد وأ نونلانوأد :::ناامودملا عواسملا لعفلاو كل ذيل ةناار ريمكلاالو |[

 ع راضملاو رمآلا لءف مساو لمضغتلا لمفأو ب تلا ل ءؤوا دعو الثكءانم ةسالا لامفأو دحاو ىلأ د نسما

 ويف فرس نالثا راب امملامفدل ىأ(نمنك اسلاءاقتلال هلوق ) هلعفب ظفالانمالدب عقاولاردصملاو
 نودةلكعز باهنالفلالا تفذغ نيونتلاو فلالانانك ا ىقتلافاهلقامحاتفناو اهك رضا اذلأو اولا تيلق ١

 صنافلا وهو ل اوقأ ةمشاحلا ىف ذكل كلا ف ذ- ن هىلوأ ءزدلا فد ولف مدلك هلال نس وختلا |||
 «ىفل اوك هلصأ املا ىذلا اذك « لاق ثمحواولاب الءاملاب ىتذىتذلصأن نم ةصالدنا ىف كلام نبا ةرامع

 اواواهيذ تيلقءاملا نأف ىثاب هنا ىلع ىأ ةوتفلادرنالو عسضوملا كلذ ف ىو.هذالا ىلع ىشحْملا سنا نوزملا |

 بنل اطةسأوةروسكموأةسموهخهءاملاب قطلا لمثل ىأ (لاقثتءالاهلوق) ها اهلبقام ماعضنال
 هامل الَ فو طل اءامل ىلع ردم رك وح مال لوقت نابىأ (كالذكر 0 لوق ) هتفملت :رهظد هنال ا

 ىلعةكرملاتاةثثس!نيوختااو كب رتل عمءاما تأ ثان ىضاقب تر رمو طاق ءامن لالا نال كالا
 تدح رةفاضالاوأل أت داذاوءاقتلالا كذا ءاملتفذ غنم ونتلاوءأم !!نانكاس ةتااف تفدغعاملا ||[
 اًقلطما تفلت ماك :رداطةحفل اقيصنااةلاح فامأو كم-ضاقو و ىضاقلا اذ_ه ون ]نب 00 ءاملأ ا

 لصولاك هنأ ىلعرثك الاف فقولاامأو ل_صولا مذ هوا مانتمار 5 لأ هيف نكيملافو ف ضد )نان ونس و ا

 (ناكْثد ذأ م لوق) سكملايءاجدقو ف دللاب ضاقا ذه ةركنلا فو تايثالاب ىضاقلا اذه هفرعملا ف لوقتف ْ

 د>و ىنمعةمأت ناكو طرسا | ىبعم نوم :ىوهقاذا دع تع د واذاىأ

 هأوق)نيفرملىب هر لانه ى لذا هم .ءاصقتساف اكل (ملاو اولاك هوو ) هملعاهروهظو تالثلا تاكرعأ
 (ةلرخاا مف ردقت ءاملاو هلوق) ىمالغع اجو لكتماءاي ىلا هف ةاضالاكمذام هنم منهل ناىا (رهاط بارعالاف
 تررموغذ ىفمد-ةز امكءاما اىلعر د23 ف مدت الا م |نعدم 0 قا رسمك او ة_ىذل 0

 ىذلا عراضلا لعفلا ىفعاملاو واولا فط ةذةهضلار رة اذكو مدقت اك اهبلعامت *خانرهظتف ةضفلاامأو راو
 1 7 لاح (لاوحأ ةثال- هلوق) ةفغللام_مياعةقفلار رسل '

 ررقتلالوقأوة شاملا ىفاذك لاةثةساالو رداعت ال ثم ناقر ا: لاع رداع ورد لاعو لاتنت ءاللا 1

 ىألاقتنالانارهظوىأ (1 لاقت: ناوهلوق) ( لمأتذصوةنملا لعفلالاوحأ هسنمرهظرم قباسلا ١
 ىت.ساوث هلوق نم كلذروطى أجلا عد ةرلا لاح ىأعن ةرلاىلانوكسلا يأت قولاةلاسىأ فقول تناول 1

 بصل |نمومإ ق1 اعوقرسرم مدمج فرز اان ءارب عقاوأ ريم علا أرسل ب .-خارخ " الاريمعتيدا ارااو

 بارعالا سفن 0 اضةقاب ضرتءمهمالكن ام لهفل!ىنمزملاو مسالا فرحلاىأ (هرب ريغىلا
 لانا ارعا سا الثم عد ةرلا ىلا فقولا نم لاقةنالاف لا ةن الاب لصاخحلا ناك اوه د با ارعءالااغاو كل ذك س آو

 لاك ىنقولاذلا رة لاقت الامدار [!تانسم ءدأو صوص ارب .ةتلاوهوهملا لقتنملا مدرااود بار ءالا

 نءاوبازّوهم عاونالانوك ةلاح أ عاونأ ن ملاح ازا هأوق ) همزالة داراو موزلا ار 0100

 ةقيقدللاب ؛نيقفتم نم ريثك ل ع لوقف ىلكع ونلان الاز اح انهامىلء عاون الا قالطا ناك اغاو لص الا اهانع م

 واولاب هتقمق- .ريغ هعضل ار «ةةمة ناله ةرقولاب نيا نب ربل ىلع لوةمالذمعف رلانالا:دهتأتم ريع كال ذو

 ْ اما اع اهش هلو

 فاالا ىلع ةردّؤم هذ

 نينك اسلاءاقَدلاله 49 ةورملا

 ريتك همالعردلا ىو

 ةقودملاف لالا ىلعةردتم

 لود و نيتك اسلاءاقتلال

 ا أ روهط نم عماذااهق

 هاحوض لاق ثةسالاهكر ل(

 عاف ىضاقلافىضاقلا
 همالعو ع وةرمموهوءادع

 ءأماأ ىلع ةردّةم همض هعؤر

 لاف؛:ءالااهر وهظ نم منه

 ىضاقلات ىذاقأ ا تر ررهو

 هرج همالءوءاملأب رورح

 جنمءابلا ىلع ةردقمةرمسك

 لاقثتسالا اهروهط نم
 ءايلا تناك اذا هاك اذ_ه

 و وذم تناكنانةنوسوم

 تررمو ضاقءاحو_ن
 حذرلا فلوق: كنان ضاقتب
 هردقم همضادعق ر ةهالع

 اعتلال ةؤوذعملاءاملا ىلع
 كالذكرملا فونينك اسلا
 ةلثمالاه ده ىلع سقو

 قناكث يح اهومسشأ ام
 فرح ب ردا مسالارخآ

 هدشل هلع ف وح وأ 2

 ا ابل اءامل و واولاك ع مصلا

 ىظوولدك أاههاقام

 ثيحوهيقرهاظ تارعالاف
 حوتفم فا اهرخآىفناك
 ءاب وأ فل اك اهانقام

 4 رحلااهيؤردةثءاملاو كبر هأأل-. .ةنالاعوكللارذ- عل هك ,ل|(ميؤردقت فاالانأالا فر دةمسارءالاف ىطاقلاك (ه[ قا روس ا

 قفغلاو ىذذ لثم عاب بتكست اهنوك ىلا تافتلاالو اظذالاف فلالا ف لالادا ارالاواهيلعةليقثامكسلوةكرسحلا ل دقت اهتوكسلالاقثتسا ٠١
 ىلاب صنلانمو بصل ىلا عف رلانموعف رلا ىلافقولانملاةةئالانأو لاو أ هي الو نكد رسعملا لع-غلاو الان ملك 7 ” الن أر هظف 1
 هلوةداهنبدقوازاعت بارعالا عاونأ ىمستا ملا لمن الاو كالا كلت نأو بارعالا اوهوريغ ٠



 | | ىلع ئرت ثابرمملا ل قالا ن وكت الل ماوعلان |ىدوكللا لوقو تيأرادب ُز وحن ترخأتوأ اد”ث ثءأركت الومعما ىلع كم دقت ءاوسو
 مر هرك أناودب زبرضدو ظفالافنوكي ةراث ماك! ارخاوأر بغت نأ ىنعب ريت نمنالاح(ارب دقت وأاطظفل)م:هاالوقو اغا! لالا

 !: | لبيس ىلءريمغتل |انوكم ةرانوور عفر لابو بهذا ىف مزمل, واءاحوهرك |ق ب مئلابودب زو برضن ىف مفرلابظفاةفورمءد بهذأ لوائاح
 * | ىدوةاحرلا/تررموح فةرسكلاو فلا ىشخأن | ىفةهقفلاو ىشىءومىةعضلا 6٠  ىوئتاكىونملاوهوربدةتلاو ضرفلا

 هم

 *م2! ناعوفرم ىو
 ىتةلاو ىشذأو ةرد_ةم

 ةردوم هش ناب ومصمم

 ةرسكب «ضوذ احرلاو
 دارااوهأذ_هودرد_ةم

 اري د_ةةوأاظفل هلو
 3 درتللال مسةةللاندوأو

 ىظفالا بارعألا هضنكو

 برضن وحن ف لوق:نأ
 عراضم لءؤب رضن دنيز

 نم هدرخأ عو_فرم
 همالعو مزاداو بصانلا
 هرخآ قدرهاظة هك هذ و

 درحفل ع رلاهمق ل ماعلا و

 مزابلاو بصاقلا نم

 وهو بريضس لءافدد رو

 هَمْص هعقردم العو عوف رع

 لهماعلاودرخ آد .رداط

 لوقتو تبرمضد عف رلاهش

 نلاعاحةرك أ|نالثمىف

 هرك أوبصنو ىذ فرح

 ناد بوصنم عراضم لعق
 5 ”رهاظ هذ هءصن همالعو

 نا هل صانلاوهرخ آىف

 وذو هن لوعذم امتاحو

 هيض همالعو توصزم

 هرخ 1 ىفدر_هاطة_ذ

 لوقتوهرك أهل صصانلاو
 فرح لورم»» بهذأ ىف
 لءؤبهذأو مزحو ىقن

 همالع ومد موز عراضم

 اظفل هرخآن وكس همزدح

 راحورمعت وملهلمزاسملاو

 2 ىمحم ىدوم لثمق لوقت نأ ىرب دقنلا ب ارعالا ةرفيكوءاملا هلراخلاو هرخ آ[قةرهاطةرسكمرج همالءوروركتو

 ردقمهمب عوفرم عراضم لمؤ دع وءادتبالا عفرلا مق لماعلاورذعتل اهروهط نم عنمفلالا ىلع هردقمههضد عوفرم أدم ىدوم

 |[ عفر ل ىفهيلعف ةلج هل ءافوو هوو ه هزب دقت ازاوح هيفرغتسم ىذح لعافو درحهل | عفرلا هيف ل ماعلا ور دعتلااهرو وظ نم عنم فلالا ىلع

 هيلاافاضم مسالان وك ىفواوبر د صملاءاب قالا ىلا ..#لاه فيا ردصمهفاضالاّت ؛اكا1ونا م. فاك هب

 ! .مئاقدب زوضاد_ةءملا ىفءادتءالاك تنرافولام كلذ لد (حلات مدة ءاوسو هأوق) «.لارب دقت ىلع «ءالاكف

 |١ ةيئرنأىنءب ةيترلابس تابرعملا ليقالا ن وكت ال ل ماوعل نأ هدارموأ (بلاغلا ل صال ىلع ىرح هوه )
 |١١ |منةءتح ىفةلءءتسم هملاكف ل.قةظفا نوكت اذهىلءواظفل ترخانثناو تاب رعمل ا ىلع مدقتلا لماودلا
 لو ةلاق.نأحراشلا نم ةءقاولا ةلملاهذه بارعا (حلا ارب دةئوأالغفل فدصملالوقوهإو) اهزاو
 ١ |ه روهط نم عنمةردةمةمضب ناعوذرم ناد, ف طع وأه:ملدارب دة:وأ اظذل هلوقو لوقملا ىنهعودوأ دم
 | هنركعم كإذيد :رفموهو<«:ءرامخالا عصوا دستبملا اري نالاح هلوقو نما مالاك ةءاكدس ىأ ةءاكس 1 |ةكرتح

 «بلعو (نالاح هلوق) ارب دهن هلو قو اظفا هلوق ناذث ا لوقا نال نعم ىنئماظفلاد هرومناكن أو هنأل بدم

 'ةتمالع :وهوهءاعلدرام وأهرث أ[ و ةامىأاظوفلم ريمعمْلا َن وكلاح ىنعملاو لوعفملا ىتهمتْنب ردصم نآنوكر

 مقدنارب رقتلاكلذبو ناسسنالاحاءوف هلع دداموأهرثأاردةمىأ ارب دةئوأ مع بائامو تاكرخلا نم
 | أوعحارف نثملا بارع !فرخأ هح وأهشاملاف وارب دةتالواظغلن وكر الودو ىف ملأ نم ىفعم ريبْغَتلا نأ داربا

 من وكب هلوق ) ةرم ىف ىأ ةقرافا | ىلءوأ رم هند ريضوحت قلطملالوعفملا ىلع بوصنم (ةراثهإ ]وق) تقدنا

 ممم

 || وأهرثاب ىأ (عفرلابظةلتف ه]وق) اففالا ف ةرهاظ ىأ ظفالا فهلوقواس رقم د اسإ هتمالع ىأريمْغعَمل اىأ
 | هنقمزحلاب ظفلتو ىأ(مزجلا.و هلوق) ىونعم بار عالا نا ف:.هملألوق ىلع ءا:,ىونعم عفرلا نال مالع

 1 .ىهىتااهتمالعفلاةد نأمصيي معن ةكرحلا مدع :ىهذا ىمدع هنالاظفل سل همم العوم .زملا نماك نالءاةخ

 || هلوق) ريسفت فطع (رب دةلاو هلوق) ةكرملا ف ذحنوكسا اذال ظفلد ةقلعتم| ممأ ىندعةيظفلاهنانوكسلا
 | سفن تسدلةيوذملاة محلا نافووضلا ىونت اك هلوق# نب رب مدقت اى هتمالعوأ هرثأ ىونملاىأ (ىونماودو
 ظ دارأام ضءاذهو لود نأ والان اك(ارب دعت وأاظنل هلوة.دارااوداذهو هوو ) هتمالع ىهامغاو ريمغتلا
 ارح"الا لتعملاع راضاالءفلاوروصقملا مسالا ىف ارمصفم سبل ى :ربدََمْلا بارعالانالارب د: وأ الفل هل و

 مسقت ىأ مسقتلل باتكل اذه فب ارعالا فير ءتىف ىأ (انهوأو هألوق ) بارعالا هرؤردةيام ضعن امه لد
 1 كشلادارا !لءادامسلوهررت ىأملاكلاددرردصموه (ديدرتالال لق ) نيم“ ىلا بارعألا
 3 ءاوقلا ىلع ى,كرتلا قمطتانه بارعالاي دارأ (ملا بارعالاةمفيكو هلوق) ددرمالال لود نأ ىلوالا

 سدلوهينمم فو رملاناعم بصنو ىف فرح نا هلوق كلذ فانيالف اب رعموأ امنيم ناكءأو ساق طمدب وذلا
 ظ هتمالعنوكت ىذلاىأ ( ىظغالاه[وق)اكردتسم تامنءلا ضعد راك ذنوك ىت>ءاثملا لب ام اةههيدارم |
 أ [دعداراال_ه(هرخآ فةرهاظة مد ه]وو) ىونعم فنصملا ذنع ب ارعالا نأ نم م د: ام ىفانيالف ةمظفل

 أ |[هيويسٍبه ذ_ءوهلّوالاو ىن-نبالاقس هاد مةثالث ىلع سانلا فاتخاهرخآ ع موأ هرخآ ل .قوأ هرخ
 (|بارعالاةيفيكو هلوق) هزخآمهةرهاط ةمضىأ ةمحاصإل ف لع ةثالثلا بها دلل لقت حراشل ا مالو
 ا (مذعتلاهلوو) هةمالعر دقااربد قتلا ىنعمو قس اك ة, وضل دعاوقلا ىلع سيكرتلا قممطت أ (يربدقتلا
 تناكءاوس فلا هر خآ ىفىذلا مسالاك ةيبارعألاةكرعالالءاق بارعالا لحتوه ىذلا فرحا نوكي ال ن أوه
 ىذلا فرهلانوكنأوهذلاةئ:سالاامأو نمنك اسااءاقتلالة فود <وأاحرلاواصءل اكظفللا فة دودو
 عادو ضاةك اهاءقامروسكمءايهرخ [ىف ىذلا مسالاكهرلعةل ةثاونكما ةيبارعالا ةكرللالراق بارعالا لت

 وكذمبرقأ هنال درا ريمضلا دومد سا.تلالا فو هلءافو لة دل( شي لءافو هلَوق) ىعادلاو ىذاقلاو
 :اغلال هف فثال ذورهاظلا«فلاموهازاوحرتةسملاوزاو-اذو اا زئاحاراتةساىأ (ازاوح همف رتتسم هلو

 د
 وا



 نادع هلوق) ّى :رخأىلاتار_ءالاثالاح نمةلاح نمل اًةئنالاىلوالامقابارعا ىع»» فقولا نه لا د ال ْ آ

 مسالا هلق ) بارعالا في رعت ىفىا (اذد هلوق )ءانبالو بارع ةكراكره*الانك اس ىأ (افوقوهناك ١
 نوندإوق) دمج اكف رميهم ريغ ىأ نكمأ اري غوأ ديزكافرمصنتم ىأ ن كمأ ناكءاو هس رءلاىأ / نكيملا

 ةة-ض قكوق قاكروك كلا ق تاءتسان اورو < ىوضوت انوتلادار لاوةودا انوا (ثانالا ظ
 باقل ار 24 نيرادنمنء>رب و م مهابع انافخ ا_:هذلاب نورع صودألا

 هلو )برعملا نمامهذ كن دصدالو نولءتاو ف هرشا .:ملاغ اربد قةوأ اظف ا ىأ (ديكوتلا نوندرعش مث لو هلوق ١

 نالّدالامدمزا ىتموريغتلا دحو لماعلا فالتثا د-و ىتوانارعاهم.مست وهدو-ول ةلعىأ( هلل عمنا 0

١ 

 |  1دقواديزت«ارواديز ناوا ديزتدرض ىفاكريغتا | دج ونالو فالتخ الأ دج وبدق هنأ هءلعدروأوريغتلام دع

 / ١ ارعالا هح وأن ههح وىلافقولا ن ملوةئخلاءادتر اب رعملا فاك لماغلا فالتةادد والو رعمت ل افنع 32

 تا )و واد زنا اوادب ز_تدرمذ ىف ىهو لدعأ !قاهقالةةالما وعلا ف الت ان دارا ناب لّوالا نه ندع و

  1نءورخ"الاريغت همزاي لمعل|فاهفال:خافرخ" الاريغتي ملا ذلف بصئااوهو ه-او ءنالاهاعفاتذي لادم

 | مهفيا ذكح راشلادرك ذامزيغاذهودوح ولا ىلامدعلا ىمولوا هفالّخا لماوعلا فالتتابدارلاثأب ىفاثلا
 لهما ام ههدارب ناب هيف ىذلا بقاعتلا نزول |ساكت رالاقحالراشلا فام ىفاند الاذه لوقأ ةمثاكلا ندا ظ

 ' وفاصناب لماتةمدعلا دهن د وحولا اود ومزالا اهدا ارا اوتقاعتلاوه و موزأ١1قالطا نه ماادأ ادم دوحولا 3

 ٠ عامش الأ بيس ربيعة لاكرخآ توسان وأاههكدن تود اذاث يعكس سال ارا والا ريغت لماودلا فالتخ أد.

 ١ ناكناو كالذزاحو لماوعلل فص ( اميلعةل_هادلاهأوق) ايارعا ىعس الك 0ذ ناف لادلاريسكم هلل داك
 | لكلاو لكيلا ىلا عج راهياعف ريمضلاو لوب نم دحاولاة ل هاعم لماعب لعن الام عجن الا.هجف وضوا أ

 | ىلءبوضنم(دحاودعبادحاو هلوو) ن ه>ًأريك ذتلاو ثينأتلاو ريك ذ تل اهريهذ ىفزو 4 ىىج سند سا
 | الفلوتدلا ىف ةءترثم اهتوك لاحىأل املا ىلع وأ د_-|و لوددعب فاو لو :دىأ قاطمل وعفمدهنأ
 ذوذش عم لعاوفىلعهعج غاساغاو ( لماع عج هإوق) ةدحاوّمهج نه داو بركرت ىلءاونم نانثا عمت ظ

  00ادام غاسالاو امم! المعتسمالعاف نك, ملاماهنهةازةةسملئاسمريغىف كلذ ل< نال لءاوذىلع
 ٠ ع.هللاب لماوعءلاب لقب لو راع الل ماقملا (لماعل ايدارملا اوهلوق ) صوصخيرمال ةيلغلاالعراص ل ماعلا باث

 ىأ (ملامَوَمْسي هدام ه]وق ) ع+ اءاهياعلول دما دارفالل تسد ودرفم اب اهيلعلول دما هق.ةءِلَل ىفي راعتلا نال ا
 | ناءءلىأ بارعالا هءااطلا ىأ همْضتَم ا ىناءملا نم ىنعم لصق: هس د ىونعموأ ردة موأ هن ظوفلمْئم

 ه]وق ) بهذو عب ركهو فو ءاج يأ (ءاجو هلوق) اردق موأارهاط ىأ(اءظفا هلوق)تانكسلاو تاكردلا ظ
 || ثدح نمال هتملعاف ُثيح نمىأ عفرال بلاط | ىأ ىضَتَةملا هوقو لءفلابفصتملاىأ(لعافلا باطد هناث
 | ةملعافلاتناكاغ او لماعلا في رعت نم لعاك لعافلاالهيلعافل اوهاغنا عقرلل ىذتقملانأ د ارب عفدناف هتاذ

 لعافلا ولعفانمهتلمك تار ىا ( هنان هلوق) هروب أم هيلع سو مهفافاهباعةمالع هنالعف ال ةمضتقم ظ

 وههدحو ل عفلا نأ ايصأ عضوتلا م رش ف ح راشأ |اهركذةعد رأ ل اوقأ د_تأوهو همالكرها ظوهام ىلع ظ
 مح نمالهيأ اوعفملاث يحن ميال بلاطا !ىأ (ىضتةملاهلوق) هيلعو ه مقاول لوعفما باطب ىذا 1 ظ

 |١١ ىم#ترملا نرحأ نالرو رم اوهانه هيلا ف اضملاب دارملا(هيلا فاضملا باطتاماف ه]وو) رماسم لعاكت أذ

 || مّقيقحلانيب هما فاضلا فق رفالوا ميلا اواصنوءاعسالا ىلا لامفالا ناعم فض: (خمنال ةفاضالا فورح
 ةروصو كح هءلاافانعمْئثلا نوك اهب لبه> ةدئاز تناكناوهءفءاملانافديز كءس < ىفاك ىمك او لثمأ

 تم نمالةفاضالاث يسنمىأرعلل بلاط اىأ (ىضتقملا هلوق ) اهلعشب ل لماعلا فير عت نالاةبالف
 ال[ ورحم هلوق ) عراضملا ل غلا فىأ (درهلاوهلوق) .ادتمملافىأ (ءادتمالاهلوو) لفغتالفتاذأا
 هأ لوق) هب ونعم اود رانا اوهردقملا ل هاوعلا تلخ دفاهاعاوطلستو ماكل |عماهةت :واهلوص> ىأ ( هيضتقت

 ٠ ا ا هيلعافا اقناردصماموذر دصالاءايد دعبامثو هيفءامااو انام (حلاةياعافلان 2

 امة موأ ها ضف هنوكف لوعذملا م -ىفوأ هق.ق-الوعغم ءالانوكةءاوعفماود دع هنوكى لءافلا كح ىقوأ ْ

01 1 

 هرشاث فو ثانالا نوندرخ ءلصقي 4 ملىذلاعراشمم ا لءتلاو نسما مرالانه ماكل ا.دارحلاو بركسرثلا ل ,قانو ود ناك نأ د

ْ 
 نالئءال) ديكوتلان ول

 ريشي قامتم ( قل هاوعلا
 دارا اوهل ةلدعا ىلع

 أرمقاعت لماوعلا فال: تاب

 ةلادلا) لكلا قاع
 دداو دمدادداو ( ماع

 ل_هاععج ىلهاوعلاو

 موعدي هنأم لماعلاب دارألاو

 تارعالا ىذتةملا ىنءللا

 اءظفل لماعلا كلذ راك ءاوس

 ىظفالا ل ماعلا فنابوئءموأ

 وهو عقردأل ىضتقملا

 لوعفملاب لطب هنا تءأر
 ءاناوض :وبصخأل ىذتقالا

 هيلا فق اضأإاتاطت امناف

 لهاعلاور علا
 ءاد-:ءالاوه ىونءملا

 لوخدب دارملاو دردهأاو
 هضتقن أملا هدد لماوعلا
 ةماوعفملاو ةملعاقلا نم

 ىضتثملا

 ترذ-«اءاوسهفاضالا و

 تؤدح مأ

 (اربدةتوأاظةل ىأ هلوق)

 وأ ىننال عمجار هنا لحي
 ع.جلازوحتولتةسءنام
 قل !اقد_ص دة ةنء>و

 ءافّدنا روصث ال.

 ىو اظفالا ىف ةرشامملا
 َن وأ _.ةلوض ريوسي_ةثلأ

 نودر دنا فاد كافتناو
 كند_.هدالوون اظفالا
 تود ظفالا ىفاهئاذتناو
 نيه الو رب د_ةدلا

 ىقئااموهفمنوكيوريقفلا
 هدحاو ةروص ذئئدح

 ىف ةرشامملادوحو ىهو
 اتي بووسمم وندم عجسجتتاةمتقلال 000 : 0 [ وغرب دسقتلا اواغةالا

 بارعالار رص نما ءانملا و وص نم وطخملا 8 رس نمد ريخالاو ,ِر رو.هل نا هلع درب دقتءد رراظد# 0



 لودي نم حالط اى
 (رينكتوه) ىونوفمهنا

 (ملكلاربخاوأ ) لاوحأ
 وأ ديز رخ" 6 هققد

 مدودب رخ اك 1.7

 ريش“ الا ردع دازدلاو

 وأ اعوبقرم هريمصت

 اًضوفخوأ ابوصنم

0 

١| 0 
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 م ل ا م ل اس 000 و مه دام ممم دل مم هاو ل اج ل عب امج هعمل

 كم لسع ءااىنهتةم نابل هي'ىلايددقسطو أموت بؤ اسو ناك لاو تاكرلا غن ىأ ىلغذل هنأ

 ' ا ةبلعافلاكل ماعلا هباطبىذلارمالا نأ. 2 هلع ئثىأ فذ توأن وكسوأ فرحو أ ةكوح

 الوألةنالوة داك سداو تارعالا هش نمل ماعلا ى اا نامل الهيءىجام دفعا || هلءاقبو هفانضالاو

 اريغت فذصااهلانامه دن هياعوهبلع لئالد تاكرحلاو ىوتعم هنأ ىفائااو نءنوكس نماصاالو اغانتا
 ملا رهن لالثعاالو هانادس وف عير شت لماعربْ لة د-> اوةلاح ةءاكلاارخ موز :دغءانبااهلباقيو

 00 ا او 0 دس اا لمعت بوم اكمل اودوهضو

 راكبا مساوهواوهغب بيارعألا نمازارتسحا (ةزهلا مسكه لوقف ) ىءااو ترعلاوهو اههنم قئشاام

 ونيس يم مره ليوهورب ريثك ول-ءالابهذملا انه رائدا او نمحالطمداف هلوق) ىداو.لا

 هلوق) كلذكس ماو فانذغ للم اوعلانالانأر ءاسدا لوال اريمغتلا ن رأ ىعت هناب بهاذا ا اذه ضرُعأو

 ريسفت 12 الؤ ًاظفالاهيفصتب ىذلاب | ارعالاريسفت دصقلاو صل لعؤريم ءختلا ناب ضرتعا ( ارب 5

 هلا نوبتاطداما اريثكمجمالرب ريغتااوهوهرثأ ريمغتلايدارملا نأن بدحأو | د 1| نيءربذنا ناعم« 12 هل جودت
 / ب طظفالا فصو مم ىنالازيووهؤانستما لع بيسلا مسا قالطان مرد هلل هاخلاهينوددرب و

 »ال هنالروصقهضو اسهتاذال لكلا رخاوأ ةةضوه غاري غنم نأ ىلا هيراشأ ةفصا اوهو لاح عمج (لاوحأ

 ميفاعاكتوأر لاو بصنلالاح عملو ىثملا ف اك ةقءقسرآ فرك فرح لد : نأب رخاوالات اذرنعت
 مزاع وعمل اوةيذث ::النيتم العاراصأ م هنالدح او *يشن ا ام د»د نيس اراصواولاو ىلالا نال ةرلال اح

 ل يولد داس وع ول اظةذلواالاناك ني ارعالال

 ١ امم نأ ن ناكيو همنصن دهد هرج لاخ فرصنملاريغ فاك يك أ هرسوهنصف لاح دز ىف كة ةرقح ىرخأ ةكرص

 لكل اوخا وأ هلوق) تاكر ماب نوكت «نأ بارغالا ف صالات اىلا ار اظنلا اوحالاب كمقاتا هتان ح راشلا نع
 |اةاوأ ةثالثريغتمالا تارعالا قة النأ مل: وهدا هلقأو عرج ءاوالان أب ضرتعا(لماوعلا ف الخال

 : ا اولا قداصاارخاوالا سة>دار 1افة علا ئبعم لطغت هو سنعمل ةفاضالا ناي سرح أو هقالخع رمالاو

 : لت ضيرهتلاف ل دالف تالكث الن باح قرارا ملذأ ىج سن ما ماكل! ناناضدأ ضرتعاورثك الابو

 اا |-قأ عج لماوعلاناباضنأ ضرع او ماكل سة دارملاف سنعل المال ناب بيج أو نيتلكوأ :دحاوةلكرحآ || د
 5 ا نا نعال ةرمالاو لماو ءةثالث فالتثانالا تار ءالا قدح ال نأ مزل فةثالث

 |[ نأ د ,رخاوالاب دقت 2و سذعلا ةفاضالا نأ هناوح ولا اوحأحراشاا لوقىلعد نال .«د ضارنءالا اذه و

 وكمال لم اوعلا سه سريمغتلا نال ل هاوعلا فالئةالهلوةءجب رم هن جرخ املاممالفزا ارسل الالتارعالا
 1 هزدمز ىفكلوق قرندص ءلاورو كسل ازيرغتك طاماوالاو ل اوالانمزازتسالال هل ١2 نأ كلوزخاوالا قالا
 1 سرع مدقنملا لعرب انئا,ضارتعالاؤمزكرمى قو قياسا ذعةنال دم اكلة ورتب الودؤزو

 4 5 ذاهتم فد ناب ةةمقدا ارخآنوكردق ةماك-اازخ [نأ ىنعدرخاوأ ن منالاح ([مك>وأ هةقح هلوق)

 م -وءايلا تف ذ- دوى دبامواصأ نافمدود.كاهرخآ .غنم ف ذحي ناب اكحارخثوكمدةودبز لادك

 )| مف تارعالاهمالع نافنالعغب وذ ةسلالا»ذالاكوتارعالال ات راصنانزر تكالا كح ف لا وللادلا

 ]| اكل عافلاناكا1 نكل لعافلاوهىذلاري عضل اء ليرخ“الابةلصتقالوار منتسب امو قتلا كونت
 "0 ”لال عيجارري_هذلا (حلا اعوفرمهريمسصةهلوق 3 رخ 1 ا دا 7

 1 دحا,ف صوب ىذلا نافكلذك سدلورخ الا نيغنو ضؤتلاوأ تؤسالاوأ وؤرملا نأ ى ظنت وهو

 .// ظ ى!ارامتءابرخ ”لال ع .بارري ضلا ناي بادو هزوهط ل< و وؤرخ ””الاام أ واهماّجد لكل او هانا ةثالثلا

 1 لاف مولا لوا: الهنال روصقه.ذزلا اع وفم هلوقن ام ملكتلاة داراوءزجلاقالطا نموهقاهمات

 جو هقزمد انسالاب ا ارعا عن امسلا فرصة هنأن با والءنةزكا دنس اكماكلا ىف لتادهنأ عم معراضملا

 ا اهلا الازيتعد : لول دل! ىلءةثالثلاه كد دحأىلانوكسلا نم لاقت الاراءتعاهنفافوقومن اكن أ دمد

 1 كاذاةنالوالأب بار ,ءاذنأ مب رخختالا ىلا ددحأ نملاةنالا ناب باجيو محا ذهور نالا ىلا هدحأ

 ٠ لافشألا 7
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 ظ
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 أه مناف لع ةلاو مسالا جر خي كل ذو هدعبا عفوي ىحهانعمم-هغبالد- هءامنوذ قرا ىلدتنت ةواذأ ا

 نءمامقل اف ضام ماقد ل_تومأق ن مو فورءماصخك ادي ز 2 موقد هنأف امهسفنأ ىف ىهم ىلع نالدب ا

 ناكناوهنافدوفو لو دوملادارب | عف دن هل - ملاىاز-دحأ نكيلو اناوقيو ةغمسلا نمىيضا او فورا[

 كلذكحصو هونأ مات ىذلا رحت أو ف هل_+لاىأز دان وكي هنأالاَدل.ءااوهو هره-غىف ىنعم ىلع لدي ظ

 نعماهفتسالاو هو هرم غ ىف ىنعم ىلع ن متاددقف كونأن متاقاذاثن أىرئالأاومشوماهفتسالاءاسم“أ |

 اهيلع قدصر اون ةللادارب اعف دنا ةلكى عام عاقب ولاا همملس» الزاكئأ 0 هلوق) بالا |

 ة هعم فريوضأ ا ثدز أةريمعتلا قد ناك ةلعفلاليلدالو م. :الالم ]دووم حلصاالامهلوق | 9

 ليقتالريثك تانك انل ناهيلعدرو طةؤدرك ذام صوصخ ل عفلاو مسالا لل ءاددديرأن ا لةنافام ظذال |

 ظ

 لوال اراك ن ًالنل زانت ه-ألوه# ىلعالا او>وهذهرك ذب ملاموهرك ذامديرأن او فرك تسلوةرك دام ||

 نأانلوةل+ افزييعل اند :هنال نيم دّةَتملا دنع احوهومعالاب افيرعت فيرعتلا اذهنوك مز غم ةباعو ظ

ملام هلي :. فقوأ اوةدافالاب ل ةّتس:الودو ىدتءملاةم دقملاو ذومدوصةملالوقنو فال ارت ا ٍ
 فزصملاةرك ذب .

 نأ والان اكو فار غتس)[نوكت ىلا ١|ىلعو ىرك ذلادهعالهدعبام ىلا لءادةفاضان وكت لوالا ىلءو |||

 ةشظااةلالدلا انهدا ارااوهيشطامئاالدهمالعلاو ةمعطقهمأ الد ل ادلان ال لءادلا لدم همالعلاب فئه ارجع ْ أ

 1 ء>الصلايدا ارااود-اوىنمءنفلااذه لهأ دنع ة اون اه ربلاو ةمالءلاو لءادلا نال ل ادلب ريعاغاهلعلو |

 لقمال ل خدءالىوخارمأ اذهو ظافلالا ثصع ىف مااكملانالةدعرشلاالوةياقعااال ذيوخال اةمحال هل ةمفن ||
 كوسوألا وأن ملوخدكس ,عمظفالا اذه ىلءاغذالا اذهلوثدنأ الا لهأ دهشن نأ ىنءلاوهنف عرشلاو

 فرح داعأو ىلا ىف هيعمل طارتشا د فملو أنو دواولاب ف طع( لفل ل. ادالو هلق )الثمبروأ ءأم .لاىلءالثم' ا

 لب «زقءاحامتلقول كنا رتالأاصتاهدنفت الاعقد .رهاط تناكن اور واولا نال همعملا ىلع ص٠ صختال ىف ا

 اصن ناكور عالو دز ىنءاحام تاقاذانا مهد أءىضعاغتنالالةاعمام_وة.مافتثا فارهاظ ناكورعو |[
 ناب مجأو ىدوولل ةمالع نوكيال ىدءل |نان لكسشت-ا (هتيحالد مدعف هلوه)اعماموئيسجمافتنا ىف ظ

 ةماعلا <«مالع نوكو هود.قم مدعو ئدو>- وأأ ةمالعنوكءالىدلاوهو قاطممدعن امس ىدءل |

 هيدودعو لع هلا مسالا ةمالعاول ءح ايةاواقلطم مدعلااللاءفالاوءاعمالاةمالعمد_عدار نالماشلا |||

 فرشالا ىطعاف ىدسعل انمفرعشأ ىدوحولاوهنمفزشأ اههنال سكما|نود:ءمدع فر لاةمالعو

 (بارعالابابإل اهقوذ نمالواولغسأن مال ىأ (ةءلكسلاب هلوه) سخالا سخالاو فرشالا
 مخرلا|ميةزوكف بابه ظفل ى هوىلوالاامأوري_غالةرور<تارعالا ىهوام_متدناث نان اك ىشوةج رثوذه

 هرب ل هريخ ف ذأ د ديم هنا ىلءوأ بارعالا بابا ذه هرب ل فو ذا دتءاربخ هنأ ىلع مقرلاف بصنلاو |||

 نو افلا طعربخلا نال ىلوأل والا ل -هقنيرب دة: ١١ ني ذه نيررمالاراداذأو هلعاذخ تارعالا لا ظ

 امأ وفذملاب قوأرتكنانءرمثل دوضلمريكلاو هتاذل وص ةمادتمل ا تال قو الاوهىناغلا لمقر ادتاافذحلاب ْ

 لعق مما فوذدلا نوكي نأ عصنالو بارعالا بابل وأ ةاورب كود فوز < لءذا لوعفم هنأ ىلهةسصنلا

 بارعالا باب فراظت اهرب 80 :فوذ ٌقركرجلاام أو عدالا ىل انو ذم لوعبال ل عفلا سان الثا همرب دق ظ

 هيل ,ودانسالا ىنكردحأ ءاقب اهبفنال عفرلا لكلا ىرأوا ذو ثالاافوذحت لمءبالراملا نال روههلاهءنف

 تاعمن ]عاللاد ةضو م طظالأ احالطصاو هرب غ ىلإ هذ م ل+ددام هع بايلاوم دونا ارملا[ عفعضأو بصذاا

 نمدصو هلا اظافلالا نعةراعم >ارغلا ن مأ مقامو فت و اءامم1ن آن م هسل اءراتغاام ل عة شون

 ىأت ار ءالا عراد ناب ئ أ لولد لال ااا نمار ءالا هّْؤاَضأ وه وهص وصخ ناعم ىلعأ مت ”االدث

 5001 هلوةيىناثاا ىلءوزملا ري, .:وه هلوقب لوالا ىلع ماكستف هام ماد ملكت هنال هفاشقأو < هتقيقح ىلع
 امنع سالطدالا ىف هلةنروهظاريمْ ل اوةنابالا انه اهتم بسانملاد ريثك ناعم هل ةذالا ىف بارعالاوزملا ةعبرأ ِ
 امه دحأ نامه كم«. .ةف الطصالا ىف امأو ف قولا ةلاح نود تريغتونأب واهانعم هرهظ تد رعأاذا ةماكلان ال

 ( اهلابا- © )

 كنا ىرتال أ ةرصن كلارك ذيالادافة_سالءادتب الاوهو نمىتعق الثم ةرمصمأ أ ع نمترستلقا ذا قاع ار < ذأ

 ل-ءاد هعم حلصتالام) |

 هن فرعنأم ىأ مس الا

 خللا نه مس 7

 فنالا لوشدو نب تلاو

 ضفمللا فورحوماللاو

 هعمل (ال)ام (و)
 ىأ (لءفلا لاد)
 دق نمله فلأهن فرعنأم

 ءانو فوسو نيلاو
 مدعف 1 داما ||

 - الأ لسءادل هتءحالص

 ىلع أد لعفلا لد ادلو

 اك كا د درع ظن و هتيقوح

 نمه-طقن كل همالءؤ

 ءاملنا ةمالعو لغسأ
 فقو-ف نمهطقن ةمهق ا

 ةله-نملاءاملا همالعو

 هماكلاب ةطقنلا مدع

 (بارعالاب ارا
 لء-فلا مسا نال هلو
 ىسيشلاهمالعلا لاق / جلا

 مص نااذه ساالثلق

 لعدفلا منا نأب لوقلا
 دارا لعفلا ظفل نعسان

 لدعب لعفلاذا هل اول دم ه:م

 لوقلاىل_ءامأانوز م
 هرد_ىمىل-ءلاددهنأ,

 لء-عنأ هةدعيم هن

 رد_.ماأن ال انوذ ل
 اذكذ افود لوعبال

 <« ءلاعلدو هنع تانام

 م الورك

 نكمل ةياملاب ١ لهل أ مي

 : بانك سيال
 انه هناهيفو هأ افيعض

 ىلع هتلالد بدسا ىف, هض

 ةطساولاب لمذلا تمم



 000 د64 نص ىلا مشع ن ن1: تول لس و ا

 نه فر هنءاشلارب كم

 فرحلاو مسالا همه سق
 لخدتوهقرشا (دغن)
 دقو ف ى مال |ىلع

 وه عراضملا ىلعوماق

 موةبو ماقفمو ةدق
 اءمماع دق لو دإ نالءؤ

 اسهنافةممءالادق ىنالع
 ىنمعا منال ءام«الابد هت
 مهرددب ز دقو بس

 (فوسو نيساو)
 و عراضااءناصتخم و

 مو ةءافوسو موقمم
 عراشضمىل «ؤمو-ةءق

 فوسو نيسلا لوخدل
 ثننأتاا ءانو) هسا

 صتتو (ةنكحاسلا
 تلاق و4 ىضاملا

 هنابفرعد( فرح لاو)

 (ةروريصلا نيسوهلوق )
 قل خدام تا نيسلاىأ
 لادلانالاو ةرو ريسلا
 نيسلاةر وري صل ىلع
 (سنج لعهلوق) ءاتلاو
 ريظن صصث لع هنأرهاظلا
 لعسفلا مساق مهام

 (ةروصلارعمغت مدعا هلوق)
 زاود تن اعاَلعلاو زد

 مد أك وح والءاننلا

 ازاوج ىننمهدارم علق
 بتارءالاى ةرهاظلاو

 اذاهلوق) هياكل ني هت
 نالاةاطمىل والا (انكس
 دنقل القاف مالكا

 ةتكاسلا ىنعأ

| 

 ١ منامزالذان امزلاهللا ناسواذك لزالا ىف هتلادا رأوه ئامز همر وصتمإال اع صوم فر رعتلا اذه

 ًاامأورد هم هنافاوجوتفم نعازارتا(ءافلارسكر هلوه) نامزال لوعلا مهوت كلذ ف ىئكمائاق ىئاذناو:دارالا
 (دقب هلوق) لعفي لعفاناردص معا !فاموؤالاو سالطصال ا!بسعاذ هوهدومههلاةماكااوهفروسكملا

 ىبوفألاو عقاولا ناربلاهل حرا ديرة قالطالاد :ءةمووهفملا ىهو هيلع ةيفرطادق لود هلو.قد ىأ
 اهيلا مالا فارصن انه ل هل دل اولد د«.اعلداذاداربالا عاد داراانال هءاع ضارتعأ الذ ف:صلل دارا

 نو:موناالضأ د قودي زماق دقو ف لاو الا بااغ ىف .ةدقال ىأ (يوذاملا ىلع لددنو ه]وو) قالطالا دن
 ىفالانوك : الو لعفلاع وقوىفامالءاةدالىأ( ع راضا ا ىلءو هلوق) ةالصلاتماق دقوض لادا سب رقتلو

 ظ عم لعفلا ىنعم قلعتم ىفامأو ليه دو دقو 32 وذكءلاىف دعب دقودب زموقي دقو لدو زيعهللا م لاكريغ

 : | هتامول هم لقأ هءلع متنأ ام ىأ لاوسالا نه ىأ هلع متن أام لعبد قو زآرقلاف نوكي و لءفلا عوقو قت

 1 اهنالهلوق) هقامهراشعأب ىفاثااو لءفااراشءاب والا نكلاعم ليلقتلاو ىءقهاا ل اا ذه ىف تدافأ دف

 | هلوق)اهعضو ف فورم ا نمريثكاواهظفل ىفةءفرحلا دةراههمشا بااُعْلا وشو ةمفيم ل ءعتسأو ( بس ىنءع
 | فاضمدب زو عفر لم ىف نوكساا ىلع ىن.مأ دم مسا دف مهزددب زب ىأ لادلانوك د (لا دقو
 | ءادتبالا لع دق عفرب مهرددب ز دق لوقف ءانبلا م نم ةعناملاا تفاضل ب رعم لمعتستوهربخ مدردو ملا

 بصنةولعاسفلاعف راق ىفكي ىعت لف سا نوكست دقو مهرددب ز بس> كأوق ل هدب ربذتا ىف ءمدردو

 اهنا ضارتعالا مؤ دنبءانملا متت نمةعناملاب ةذاضالا فصوب ومهردهفكي ىأ مه ردادي ز دق لو: لوعفملا

 "ا هفاضالان اب اولا لصاح وفر اباهمش فءضمقءاعسال !صاوخ نم هفاضالاو هفاضم|هنا عم ىتفك

 | ةدوهعملانيسلاىأ ىنهذلادوماللأ (نيسلاو هلوق) بارعالاوءانءل اهعمزوحت هوجو لب. ءانمل ازاو ب عنمتال
 ارق اك ةروريصلاني_وةيئاعأ|نيسلا جر فن سدفذتلااهانعم ىتا|لامق:سالا نيس ىهوداضا دنع
 /|| نودد.عدا !لامقتسالا ىلع ل دناهنأ الا نسا أك سدت هلك ىف(ن وسو هلوق) امهريغوارح راص ىأنيطلا

 أ هاكاذ_ه وئنعملاةدان زىلءلدتءانمأ اداب زنالاسدفنت يك أىهفس رقلالامةتسالا لع لدتا هتاف نيسلا

 1 ةلالد فونمهصوةئم ني_ءلان|لءقو روههلابهةموهوناتاق:.سمناتلك فوسو نمي لان اى

 |١ فقيسضتل مدعو ل بةّتسملانامزلا ىف لعفلاريخأت سدفنتلا ىنعمو لءفلاب» رقت ىلع فو رحل ىلاَتد
 نال قنعلا ف ةرع اك لأب فو ف ةصملا فرع ملا تاو هلتعسو ىأ هلت سفن و هتعسو ىأ هتسفن لاقي لاخلا

 اعامسالا لأ هيلع لخدتالمال-ءالاو سنجل -ءتراصاوظفا!هبدب رأاذاةماكلااواهاقفا مدن رأ فود
 نيل اف الذ ةيفرحلاةر وصا اريغت مدعل غلا ىلع ىتموهو دحاو فرعم ىلعفيرهتىنادأ عاججا عنتعذا
 (ثينأتلاءانو هلوق) برعأف لأ لوخ ديافرههراصوا-ه1# تاهدو ني. ىلا تريذف سهتءفرحدر ودا

 تع وابد رءان تح ردن ن اكسس اوأ + دعامات وأثاك الءافاغن وه هنوك ىأ هلا د: سما ثدنأت ىلع ةلادلاىأ

 جرخاتلاقو ف ضراعلا وكي رترضدالفةلاصاىأ (ةنكاسااهلوه) ظفالاثننأتلا_ميقاهمالا:كساذا
 هم-طافكم.الابتصتخ |ابارعاتناكن اا تكرم نافةلاص أ ةكرحت ا تر فنن مث اطانمت أاتلاق هما تلاق
 تامالءنم ف:صملاو رك ذامنأ لعاو دهم وقتوتس رودوقالاك هنالثلا ىلع تاخد بارعا اريغتناكنأو

 درهلات ثا | فرعها ىلعالا لة دئالو دقوهوام ندد ارم ثاام ماسق أهث الث ىدو طقذ عراضااو ىذابأا
 عراضملابصةخاامو هجرام_وللا ىنهعادب ز هللامحردق لا الذءاشنالا ىلع ةدنالذ مزاحو ب دان ند

 |١ |رمالا,صت+ااّآ فةصاارك ني لوةلاص | ةنك اسلا ثننأتلاءانتو دو ىضامملا, صتخاامو فو و زي سل اودو
 || ىلعاهرمسعلاول ةكرثل علو نب رضاكد.كوتلا نونوأ رضاك ة.طاخم ا ءاب هلو. قع بلطل ىلع هتلالدوهو
 || نامسق ل عفا اناب نياثاقلا نيرفوكلا سه ذم ىلءىرح هنالوأ تلعاك نعت نم ةيكرماهنأ بيس ىدنمملا
 ظ ىىء:مىلعلداماحالط_صاو ف رطأاه] اود(فرخلاو هلوق) 3 راضاأ نمهعطق رمالاو ع أ د ضام

 || ىدارفالاهانعم ىلع هتلالدىفطرتش هنأ ها:ه«مدريذىف يعم ىلع لدامانلوةؤةل لا ىأز د دسأ ناك لوهريغ
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 مومحرلا

 ىف ىنهعهيقءاباانأ لت هئافرلا ف ووح نفيا مدن ةكرتشما ىتعأ ةماغلابةب دعتال ل هنافىداولا,تررم |"
 تسدالاثملا ىفةشقانإلانكلا هيارورم ىداولا تريص أ ةصاخللاة ب دعت وكت ناو قاصا )[نوكت نأو

 رك ذي لوءاملا ناعم ىف ل صالا هنال قاصا الاةءدعتلالديرك ذي نأحراشأل ىلوالاناكو نياصلابأدنه |[
 ناك«ىرورم هلا ىأدب زبتر رفو ىزاعمو ءادهي ىصتلا ىأ ءاذدن و قءةدوهو ريغ هيو هل

 ىلا هت لاق مث هلعحاذا ئذلابْئملاهءثر ؛همهسنالا فوه (هسشنلا هوه ) هم سطتلا هناكدفه-:هبرقد !

 امهيذ ل ماك, هسانا فو أف رعشا ىف صقان قا لا حالط مالا فو هريغىلء هرم مه لأ ىأ مهاهمش نكماو ||
 ةسدنا ف صقانلا قالا لاثمو ردمل اكديز هلوةب همق ل ماكل اب فرشل| ىف صقانل !قادل-الحراشلا لثمدقو |
 ناكساو م1 امسك ( كلم اا هيناعم نمو ه]وق )اهيذدب زنم لك أةدالءلا ىفراجلا نافراملاكدم زاهيذ لهاكملاب |
 هنعربع وكلا اهششلن وكمتو هفلغلل لام اود كل نم يلءةل تادنوك:و نعت اذزمب عمت نأاهطباضوماللا ظ

 قادها نوك.:ورادال باءااوم كإءالام ىلع ةلتادنوكاتو نيتاذنيب عقتنأ اهاطداضو صا صتخالاب | |
 ىذلاوأ لءافىنهعةل.ءقدريغ فا ىذلاءافلاب (ةفماغلل هلوو) هللد_طلاو تاذو ىنءهنيب تعقواذا| |
 هلوق) فاملاىأ (نيعلا ىنععهلوق)نيسلا تفوىأ (نيسااو هلوق ) لوعفم ىنهعل فهريغهفلاذش ها ||
 نه ىل_-ءفوطعممؤرلا. مسا |فورحو نت الو قنأىلاه. راشأ (ضذخلا فورحنممستلا فو رحوأ ||
 دءد صايل أرك ذنمنوكيو مسةلا فوز لوخدوىأ ما الاوفلالا ىلعافطءار و ري نوكي نأ ة<4و 1

 ىلع لدن الوراحا مئاف ضفملا فورحىاب فال رجلا عم مسسقلا ىلع ال دلاباهصاصتتا ه تةكينو ماعلا |||

 عسجلاه عجرم اعدرفملاب رب أ لاق,الفءاتلاوءامل اوواولا عومعرب دنا نأ ىلا هب راشأ (ةثالث هلوو) مسقلا ||
 هرثك.أ كلذو هللاو مسقأ لاقي الفا وعم سقلا لعف فذ حا هدأ ةئالثواولا طورمشو (ءاتلاوءابلاوو اولا ه]وق)
 لاقيالفلاؤسأ | مسق ىف لمعتسنالنأىائلاوءامل !ىأ[ عاصأ نمالامعتسا رثك أىهف مسقلاىفاهلامعتسا | ا

 طورشااءذهو ل لاق (ك كو لاةيالفريمأ ا ىلع لغدتالاهنأ ثلاثا او ىنريخأ هللاب لاق إك ىنريخأ هلاو ْ

 امأوذاثوه وةيفكلاب رواج رث شالا كحو هللاتك هل الملا ظفااهداصةةادب زوقوذةانئااءاتلاف

 هلو ةد هم ىهامو طورشأا له مهضدد عمج دقو كلذ نمي أهو طرخشد الؤدددحوملا ١

 ممسَقَأ لا غلا كر عمواولاب 1 مسقلا لعف فس عمرهاط ىف

 م-عابلاو هللا اهصرس حت نإ دزو ءاثلافؤ طورعشا!هد_هو

 ىد امم طرم ثدال هثال فور حلا معأ اهنوكو اهتااصالواولا ىلعو د_-وااءانلا مدت نفدصأل ىلوالاناكو ء|

 ىأ(ءاه لمحت دقو هلوق) اهلالصأءاءا|تناكناوةئ_سلالا ىلءاهنارودةرثك-اواولا تم دق لاق. اسع رنا

 هلل هلوق ) اهفد_-و فاالات ام اعمامه ااكواهل دوور ء-هلاعطقب (هلل ااه لوو ءاههلقىلععاتلا ل 2

 لج الاخر ال هظاو لمالاو تارهاظا اع ءج مىأاوهقف لةنومالال اسك (ل حالا تؤدال
 نأ مدي رخوبو

 ل-الاو لوعفلل ايذ.منوكي نأ مك“ و هللا ىلادوعب ريع” ل ءاغلاوهل ]و ءةم ل ->الاو لعافالا_هتوكي ٍإ

 ىذلاث دملاةءلود (ملا لءفااو هلوق ) بارعالا نما 4 لدال مدقلا ب اوج:ل 4| لك ىلعو لعافل|تثان أ
 ةءاكفاعضو نامزد تنركقاو اه سفن ىف ىنعم ىلع تل دّةلك احالط هاو ذريغودو٠«قو مامق نم ل ءافأ |هث د ْ

 هلوقن جرخو مسالا نامزد تنرتقاو هلة, جرخو فره لاه سفن ىف ىنع«ىلدتل دهأوةد جرو سلا هلم ا

 نامزلاباهنارتقا ناف تاهيهك ىلامذالاءافمأ اضيأجرخ وبنو رضكل ودفاا مما وبراضك لعافلا مااعضو ا
 مهضعب هملاب هذ[ مهاذعمن رمل ااعاو نرخ ةمريغ هظفلو لعفلا ظفلل هعوض وماماا منال عّقولا بحي 5-5 ْ

 ىسءو ل دونورخآهمل!سهذاك له_فلا ىنهمىفاملاغ تا دعتسامم ىر د _كملا علل تءضوامنالاماو |
 ىفرملا هش أ هنوكل ضراعءءاعه:لالدمدعو لالا ف نامزلا ىلع ل دب و لءؤودامم سدنو عنو سداو |
 نامزالهعضو ىمع ف تدشن لهنالىرب مَا ل_ شام عضولابدارأ أو كلذ نءحلسا اف ىف ريدا م دع ودواعا د
 تاقناف هتاوخا مظن ىف هلاحارداكلذ ردق لعافلاءانو ثمن أمل ءان ىغفو لءفلاصاوخ مق ت دوا نكمل 2

١ 

 ردملاك دب زوض هناا

 فاكنلا لوخدل مساردبلاف
 نو (ماللاو ) هلع
 لاملاوغ كلما اهينادم
 | ة-فملخناف ةسؤملذلل
 «بلعمادألا لو_دل

 تف: (مهقلا فورحو)
 ةلء-هملانعسلاو فاقلا
 م.قلا فورحو نيه ىنعم
 ضؤدا ف ورح نم

 فورح ترو“ نكملو

 ىل-ءاها او_خدإ مسقلا

 ةثال-: ( ىفو) هن تملا

 رهاظلاب صتختو(واولا)
 (ايلاو) روطلاوهلاوو
 ىلع ل_+خدنو هدحوملا

 ىل-ءو هللا وكرهالفلا

 ناعفال ب و_كرمذما

 قوسفةانثملا (ءاتلاو)
 ةلال_4لا ظفلب صتختو
 واولااهلصأو هئناتوخنامل اغ
 هللااوو ءاه له دوو

 ماالااهذل 2 دقو نلعفال

 ل الاخ رال هلو
 (لهفلاو)



 ةلوسرك دق درطت عه

 لاذ ٌصْهانأ ف ورح نم

 فو رح ىأ (ىهو)
 ماارسكب( نم ) ضفخلا
 ءادت.الا| ميناعم نمو

 اهيناعم نمو (كىلاو)
 ترساههلاثموءاهتنالا

 ةقوكملا ىلاو رصبلا ند

 ناو“ اةفوكلاوةريصنلا#
 ضفملا فرح لوخدإ
 لوالا ىف نءودوام يأ
 (نءو) ىناثلا قىلاو
 ون ةزواحملا مزاعم نمو
 سوقتلا نعمهسل|تيمر
 لود ملا سوتتلاف

 نمو( ىفءو) هلع نع

 و_فعءالءتسالا ا مناعم

 لل-جلا ىلءتده_ص

 ىلءلوخدأ مهسأ ل جلا

 اهيناعم نمو( قوز هيلع
 قءامأاو_للهق رظلا

 مسا زوكللاف زوكلا

 (برو) هيلع فلوخدل
 اهيناعم نمو ءارلا ضد
 لدجر برو لاما

 مسأ لج رف هّممع منرك

 (ءاملاو] هماعبرلو دل
 اميناعم نمو هد_>وملا

 تررم وحن هيدعتلا

 ممأ ىداولاف ىداولاب
 هلع ءاملا لو--->دإ

 اهيناعمنمو (فاكلاو)

 1غ

 || ىفولاصةنالا, نذوب هنالدفاضالاعمنب ونتلااذكوا هداضتلة دحاو:دام فن اعقالو فيرعتلل نوكت
 ايناكم ل ال ىنارت نياق « ةفاضاتنأونءونت فاك مهضعن لوق نأ مولا هتالاءن ذأ
 نالةسا:[هلح ريغ ىفئشاارك ذدارطتءالاو درطتسا مل ذ لاف ىأ مهو: *ىل عفط ع (درطت-اغ هلوق )
 ادارطة سا كلذ نوك ىو مسالا ص او نماهنأ ةبساناانهت ركذاغاو باتكماارخآ ضفشللا فو رح لع
 ىهامر هل لوةءال؟ان ناك فاونا د ىلا جاتا ضملا فو رح لو دب رهن مسالا نأ رك ذاسا ناله ةقو
 نع ْنم وذىذلاد دراي ريضأ هنا لاق, م طقسا مياعف طعام دىأ ( نه ه]وق )لا نم لاف ضفللا فو 16

 ٍ فره1لاواهظفا دارا |نالاربخالو'دئمم عةبالودو فرح ن هنالاةءالو ىه عدبرم هال فورحود ىدذلاعجلا

 0 مونىلا سدؤملا موب نمترسك انامز ىأ (ءادتبالاهلوو) هب وهيلع 1| حديثا ع«اراص هظفل ديرأاذا

 || قالطا نمةفاسملاةياغلاءادتءال مهلوقىف ةياغل ابدارملاو ةفوكملا ىلا ةرمصبلا نم ترمسكاناكموأ ه«ل ا
 ناكموأنامز نمةصوسفاةفاسملا ىأةب اعلاءاهتناىأ (ءاهتنالا | ميناعم نءوه]وق) لكتلا :داراو# رولا
 ىد.ءل|لعفلارد مداعاةلعساوباهمرورهملا ن ءئث دهداحالط داو ْىث نعْئُم دءن هْعَل ىف (ةزواحملا هلوق )

 معلا تذ أوف ىفاغملاىفا اراعمو س وملانعمهسلاتيمرك ماسحالا ف ةققسنإ وكت واهامق ىذللا ئأاهب

 || هز واعلل لائماذهو ىمرلا بد سوقلا نءمهسل!تدعاب ىأ(سوقلا نعمهسلا تدمر ه]وق) دم زر نع
 نال ممكربغ هذ ىنءملاو دب زنعملعلات ذر هوة زاجلا لاثم م دقو مقسم مد هرف ىنعملاوهمقسقملا

 ىلخىلاعتو هناده -- هنأ ىنءملاامناو مصنالا زدو تالا هلع ءاوهنع هت دعاب ىأدب زنعلعلا تز واح ىنءملا
 هلنا ىذ رف ىنعملا و كيلاهنمز واد كل لصاحلا لعلان أكف معلا هيف اخ اكهنع كلذ أةطسا وباع و

 ىأ (ءالءتسالا ]وق )» ريغىلاهزمز وات هناكم الماذاءاملاك منع واحت ضافو مهعاساإ هناك اضرل انا مهنع
 حراشلالاثك ةةيق-اجبرو رم اىلع قو ةتوالع أش نااس مزاعم نمنا ىنءلاو نام دنا زءاتلاو نع سل افولعلا
 ينفق ىةلواح ىف (ةيضرظلا هألوق) نبدةءاعو ازا ةوأ لبملا ىلع تحرفك نيعلارسك,تدعصوهو

 اهظاض وهيزاحم و حراشلالاثكريح ف و درلإل وعاوتداف هرظالن وك نأاهطباضو ماس> الا ف ةقرقح ىو

 نودزيهلاهيفدقفام لاثمو قدصلا ىفةافلااعم_هرفاد ةفاملاثمامهدحأو أ ءاوتحالاو ريحت ادةفب نأ
 اممم وفن وأ ةددشمءابلا قثو ىأ (ءارلا مذد هلوم) هب ربلا قدي ز هسكعلاثمودب زردص ىفلعلاءاوتالا
 ملل.قوةرثك ىلءريثكتا اوذلق ىلعىأ(ليلقتلا امين اعم نمو ه]وق )اور فك نيذلا دوب اع ر ىلا هت هلوق ئرق
 ةيسنهناضمقال ارظناحت أعم نم و 4 وع ريبعتلا ىفذ هسءلع وهب رقلابامه د أ د[ مس لداهممم ىداول عض ول

 هلوقب مهضعناهطو رش عماري ةروهشللراشأ دقو اميل | ىتعملا
 لت هنكلو لملَةَتل تءاحو 3-3 ةريدك بر ريثكستلل "ىل_ءلاخ

 لقن ا دكهاهم راو رخربكشتو 0 لماعري_*أتوط رشف رب دصتو

 ترو ةكردةموأرهاظاما نم ضاف باو-ىفاهنالاضامالءذا هاماعنوك, نأ طورشل اه ذه ىلع درو
 اذ4والماق منمتمفاىفانةرالاب ماركلااءاةلر كنت الى أافركالجر ثدقل املا نم اب اوح هتقل من ركل حر
 لا 8 لد د»د ترش بر تفذدسو «كلام نبا لاق ةردةمو لثم[كةرهاط ل هت ىهو هبرعذأ لحر برزوال
 اديأاركةمادرفمةيغريع نوكمنأطرشال,اةورحتدقو ريهضلار حتالاهنأ لءءاهرور جريكستت طارغشاب و
 ترزا متءانن هيرالاحر هنرنيتأرماهب رزيلجر هير أما هي زالجر هن رو4 دارا ىنءلل قباط مزيت أرسؤم

 قوءادت.الاب عقر ىدنعل>ر بروف ىفاشرو رحم ل < نأ ىنملا ف ماشد نباهماع عرفو د" اًرلاب «.ه2 فرح

 هّئمَقَ اذ_ه فاكس صنوأ 4 رهثيقل حلاص لل->- رب رو“ ىف وهم وعقملا ىلع بصت تمعا حلاص لل رار و

 لعاةلاريمصت فدزمهلل همقاعملا ىهواضدأ لقنل اءاب ىهمت هر, دعتلاءاب نأ ءا(هيدعتلا لوو )د رضإددزو
 هيدعتلاام أوامهاذ هتريص أ هتءهذأ ىنهعدي زب تمهذ كل ذلاثمءامل ايه ص ىنعملا| كوي هيدعتلاو الوعفم

 ىل->لوالاودئازلابةمبيشالوةدئاز تسل ىتاارملا فرحأ نيد ةكرخ_ثف مسالا لعفلا ىنعم لاصدأ ىنعم
 ||| هلوقوهو لاشملا هءلعر كد نكمل فور ملارئاس نعاوبءامل زيعت ىتىلوالا ىلعحراشلا ملاك ىف ةيدعتلا

 ' فرم



 نءضوعلوالاماسقأ هز الثوهو ضوعلا نم و و عدارلا تأ, 1 امعاسأ اون فور لاوتاكرملاب ار ءالا

 ناكذانيسواذك ناكذاموب لصالاو ذمام-و مون هر ق هلأ اشتاما نوعذ ال فالارد ولو أهل
 لضأ ىلءلاذلات ريكو نب ونةلاوذانانكاس قتاافاراصت: تا ْمعاضوع نيوتل اىءج وولحلاتفذخاذك

 اذكناكذاتقوود ىذلا ص الل نم-وأ مول وهئذلامءالاةفاضا نمل ذفةفاضالاو نيزك اسااءاَةَدأأ

 نيوذ ::وناسنا لك ىأ هتلك اش ىلع لهعب لكل ةىلاعت هلوقو ف ىف لكن ءونتو دو ةلكنع ضوعىفاثلا اذكو

 ق>االاوهو فرح نع ضوعثأائلا ممذعب ىلع ىأ ضل ىلع نيد ثلا ضع انلضق ىلاءن هلوقو دك ىف ضءد

 لالءالانأ ىلع ءانب اور فاحف ضاوةوضاوغوراو ون لعاو ةنزو ىلع هيت ”الاةلةءلاعومملل
 دماهلا 5 أنه لاع فرصلا عذموةماك_! أر هوح ىاءرملالعالا ١ اراك اوهو فرصلا عنم ىلع مدقم

 ءانلاثفادع تقدغءاما|ىلعو نسكل اوأ وضل |تاقثنسا نب وش مل و مكملات وأ مضلابك راو>- هل صافي م 0

 بارعءالارحي ملاذ هلو تناثلاكةل 0 فوذحما نالارب ل : ىهقالاغوملا ى منهدغصد حو مم نمنكاسلاءاقتلال

 هنوكماظفل لم ةساا فرصنملاريغ ىف نكذك اسلالا او'زأءأسم ءلاعوسراوذاخم فرصا |نب ونت فذغءارلا ىلع ٠

 عنم نأ ىلا مه ندد ب 2 ذواوعو-ٍر4 6 أءط م ال ا|نم نب ونةاااوضوعق اعرؤ :هنوك» ىنعمواصوقنم

 أر : راو راو دايت ورش لاش م : أن مهل يداه ثناك لاقل العال اىلعمدةمفرمدلا ا

 اذكو نين ك اسلاءاقت ]الءأم ءلا تقدس م اهتءاضوعنب واااو تذذخ ءاملا ىلعه_مذلات اقثدسا نب وخد

 نب ونتل|نوكما ذه ىلعفةرمسكمأ اوهو ل. .ةث نعاهتانل ةل.قثرملاة لاح دقه تن اكامناو ردا ةلاح فلا د ]
 وهى .ةوجاجزلاو دربما حرص كل ذو فرح نءالةرسكلا ن 7-0 ,ئانلاةهفلاو ةوضلا ىفوةلرح نءاضوع

 اروسكمءأب ا هنوكأ لةث دب زمدبخآ ىف جو نأ |١ لعةهضلا تاقفتسا لاَ : نا, فرح نءضوءاضدأ هءاع

 هلا ةراطةهفاضالاو لأ نمالتاذاثالاةثتساهنأر ءارب دقتب رملاو عفرلا ىفةفاضالاو لأ عب هلعأد قو اهلءقام

 ةغصا ا:لالخا اغذالا ف نوكر الثا نيو :نل|اهنع ضوع ُحءاملا ف ذص فئقتضد رست كمأو ريبختلا ظ
 نيو ةرح ىلع ىنلاةملكل انأ نم: دعاقلا ىلءايراجنوكما لأ لوثدو ىلوالا (ماللاو فاالالوخدو هأوق

 رئاضلاوةراشالاءاممسأو مالعالا هاعدريفماللاو نال ماع لدخ دن م ءالك نأهرهاظواوظفل ى وطاب ا

 رض الذةمالعد هنأ وهم اعماللاوفاالا لود دوو فرم الالاو ف) 1اس م الا دارم ا ناب باح و

 لأ لوخددربالو ريجةغل ف مأاهلثمو براضا اك ةلوصوم لاو: دازلاوةذ ةرعلا نام لأ ف قرفال اهك اكفنا
 ىث :ةةست مز حجارلا ىلع ذاش هنال 7 هيلع ىذرغلا مكجملا,تنأام 9” هأرقف عراشاا ل ةلودوملا

 لوخدو هلو5) هنملدب وأ هياءلربسغت (هلوأ ف هلوق 7 تلعق لد ىنععتاعف لأ مواوق ىف هءماهفتسالا

 ماللاو ف لالا ىلع ةقوطعم ض تان ا ظفلوه ىذا فاضملا ةداعأب همن (ضذلا ورح

 ءاوسو موق: نأ ن متو الو ؤموألوسرلا نمو امي رصام«اناكءا اوس هلوأ ىلع ىأ (هلوأ ف هإوق 3

 فرح لوخ د منال ها صمات , ىلد لام هللاوثوحناردةموأ لثماك اروكذم مسالاوهىذلا اهأو 0

 اذه ىيمطلا سدت رمادا اراا( ىموطا |بوترتاا س عودإ لوق) هيداص مان هش لوةم ل اي ىأارب دقت مسارخل 8

 اذهفل اخ ىلاءت هللا هجر ف نصا او رخآ" لاف دام للا يلو الا فلسا اكشن ا

 ضفاف ورح ىلع مالاك- !|لوطهرذءولوالا فخ ديامىلءارخآورخ ”الافلخ اسر هالو مل رق

 لاقي امطقس مدعي ام ىدم هطلاسيئرئااندا ارمانوكو حب راشل اهركذاكمد ءلع مالكا لقيامم 507 مهت داعنال ١

 قرت قا1نلهلرالا نوت والوألا وحد لكءافوت مىناثلادوونوكي نأوه "ع .طلابيترتلا نا

 ةرورعض تامالءل| لك ف طعن هناف بياغت همف( تامالعلا فط عوق ة) كال ذكسيلانهامو بالا ىلءنبالا 1

 عما الدقو هل وق ) كاذب قداصوه 0 : كال هفط «الراعشا ال هنا هدف ( اراه م اهل لوق ) هنوطعم تسد لوألا أ

 ىشو ريكمذتلل َن وكم هنال )نب وتلا عمماالاوفلال اكهإ لوق) حاضب االهيفأ زى جلا ش

 لوخد( وزامهلوأامبلع ماللاوفلالا #1 لوما ن اغا ءاثلاو لح .رلاق الغل أو لص لازم هلوأ قدملع (ءاللاوفنالا لوز |,

 قءهلع(ضفللانو هرح)

 ليسا موهاضأ هلوأ |[

 فرح لوددأ مسا لوسرلا

 وهو هل اوأف كاع ضملا

 نهدرك ذاملصاحونمهآ |

 0 زأ مسالا تامال_ع

 ف مسالا نامت تاتزثا

 ضفؤالا اههو هرخآ

 نال دن ناتنثاو ونت لاو

 فلالاامهو هلوأق هيلع
 ضفاف و رحوماللاو
 ىءطلاب ترتلا سدعو

 ىل-ءمالكدلا ل اودطأ

 فطعءو ضنا نورح

 ةدغملاو اولان تامالعلا
 نابارا شا علا لطا
 ىاضسن عما دقاوممد
 نوذتلا عم ضفد لاك هللا

 دقو ماللاو فلالا عموأ
 ماللاو فلالاك عمايل
 سنونتلا عم

 : لآل وخدو لوألا هل وق)

 نااناقن ارهاطاذه (لا

 هد فماءضو هيئات لأ

 نركلو :وفيرعتللا خام

 0 نكلطقد رمهأ مروه

 وأتفدحاهل امهتساربك

 في رهتلل دفا نأ اق

 ةزمهلا نك ءااضد أ ةاجلا

 قفذ_ لضوةز مه
 ىفاهم عم ناكمل جردلا

 دا عضولا

 ديفملانااناقناامأو د وهم ام

 اقف ماللاوهفد رسعتلل
 لتعمربع لص والد زههلاو

 0 عضولا اهب

 نارمالاا بف ثالف مولا فاهيدتمةد ازاهنا ىلءانيرج نا أني !لوقنملان 5ك. ىننسش هاد دعاقل اكلت درت ى> ةدحاو هلك اسدلم لالاودزمهلا

 5 لم ا اسلام وبيس لمهتسادقراهت داب زلارظن ماللا رفلالاب رربمعملأو سسدق إل اوهودادتعالال اننا ديبتلا



 هرخ آر سك, كا ذفرعنو
 نون وهو (نيوتلاو)
 الاون آ عسستت ةنك اس
 امان !ىف«ةراهتوظغالا ف
 ةلكشلار ارك اهنعءانغتسا

 ومن ملقا طم_ضلادنع

 تاما سو هصو لج رودبز
 ءاموسأ هداسوطف مل ةنحو

 اهرخ 1 نيونتلادوحول
 بسحب ىأ ( زاعفل اوق) .

 ن”الاوهذالاو ل_صالا
 ىثئاو» ىف ىذلاو هةيعس

 لصالا ىفهنا ىنومثالا
 تروستلاوأنونلالاخدا
 ةلددملانونلاىلا لقنم

 هذه ىلع بلغم اًةلطم

 دقو هلوق) لمأ:نونلا
 هنش ( ةكسفنم ةهجلا لاق
 ةهجملا لاك فناىنعمنأ

 ىل-ع لك فقؤن دو> و
 نيتهجنم نكلرخاالا
 نيونتلا ف قونهرك ذاعقو
 ملف مسالا فوت مد-عو

 لاك ةناب ري.عتلا رهظت
 ههملا
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 أل| ىتااوأ ىنمع واولا( نب وئتلاو هلوه) “ا هنوك ىأ (كلذ فرع و هل وق) ىلاهت هنن ءا ثنا كال ذ فام أس و ا ةرواحملانوك, دقو ةيعبتلابنوكي دق :رملان ا هل.اةمو ممالا ىلعامم ثااثالو ممالاو ف را ضفللا لماعد
 ْ هلوق)اءوعامجا اا ارشأب رهشتا جمال عم ىنهعال ناعمتح د قوامه ددسأ نءوليال مسالا نأ ىف“ ولنا منا
 عت هلوق ) رظنااروظ و ند راملاوك رف دربالفةلاصأ ىأ (ةنكاس ]وهز فلاب قلعتملا ىلعرسمكملاب قاعتملا مما قالطا ن مزايا يلع هقالطافان اون تان دأ ىأ تنوثر د_صموهف ةغلام ا واسالطصا ىأ (وهو
 لادك اكسوأدزلادك هقبقح .رخ”الاوخ” الاردارملا ع هتفره# ىلع مسالا ىأ هتفرعم فقوتتالف تامالعلا نمنب وذذلا اربع مسالا فرعبدق هلال ةكفنم ةوجلا لاي دقو هه رء:ىفاذوأم هنوكمل م.ءالا هفرعم ىلع نيونثلا ةفرعم فقنوذل:مالع هنوكل نيونتلاةفرعم ىلع مالا ةفرعم فقوت هئاضتةالرو دهيف ( م.الارح"
 قالا اودوةءنكمالانب ونتو نكمتلا نب ونت ه| لاق. و نيكمتلانب وست لوألا هل رأ ىهو مسالاب ةصاسخلا || نب ونتلا ما قأ ىلاةلثهالادا دعتب رام( تامل سمو هصو لج رودي زو ه]وق )ا«ذروارج هيفطةس نيونتلاو || ىنقولا ىلع ةين.مةياتكدلا نال لد. نيوخنال مسرب ماغاو ىضرلال وق ىلوالاف لكسشت ال دق ةماك-ا|ناب لءلعتلا 1 اه ضرتعاو نارعالا ناببل ىنوف ىلوالاامأ ةيناثلاةلك تلاوه رركماوفوصوإل ةةصااةفاضانموهف ظ ةروكملا ةاكشلاما مع ءانغتسالا ىاط خلاف هقراغت هلوذل ةلع(ملا هن ءانغتسا هلو بصنلاةلاح فالأمر هنأدربالؤرملاو مف رلاوهو لاوحالا بااغىفىأ (طخلا ف هقرافثو هلوق) ديك ونريغا ف رعتلا ف مهضعب لوق:داب زىلا مت اذهل ولءفلارخآ ىفانالاعفسنا وض ىفديكوتلان ونجرخ م.الا ىلارخآ هفاضابو دب
 أ هنوكلا ةرمسالا باي هنكمتو مسالا ةفخ ىلءقلالدلا هتدافوملا لا ثنا عج ريغ ةفرصنلاةب رممااعنالل
 ةقرعمناك نون» ملام وةرك: ناك نم نونا قا ا واهتؤرعم نيدأق رف ةيقمملا ءامس ألا ضعدل ق-الالاوهو ( || لول دإل لادلاةفاضا نمريكسنةلا نب ونتىاثا |تا.ذمملا ىلعالا ل ديال أس اكريكشتلا نب وتو برعم 1 هنابدرورنك.دت نب وذت ل رن ونتنا لءةو ل <رودب زو فرمعلا نم عنوف لعفلاالو ىيش فر لا هش:
 أ || للا فاسايقو هياوهموهصك لعفلا مساباب ىفاعاس“ عقب وني عمريغ هيدي رأ هلام ناىلءل دب وهف
 | كل لك هياو هرلعلابةفرعم نيوذتالب هيوبيسفام هتوف ناك تيد ىأ ىأ اًمثددح نمةدازتساتدرأوأ |١ هوس هم“ اًماصخثتد رأاذافني_هم ثيد_-نم كاطاذخ تدزخسااذأ نوت ال ::هلارسكم هنأو 1 هب ويس _ة:|دمعم ضف نورأ اذان والد هن و.سلوقت هل وطفن وهن ور عوده وينسكهف وبموت
 هانعملال لع_غلا ظفال مساهناب ىفادو رلاهم_ثح هض رتعاواضبأ ع رصتلاىفاذك تارك.:لاعفالا عج نال هلوقوةدشامحل !ىفاذكت اركست لاعفالاعمجن الالف لعفلا هلولدمنأب لوا ىلءامأو مدة: اك عيد اوهو ثد-حلاودو هل اولدمىأرد_همملالوقلا ,الول دم نأ ىلع ىنمموه وةيدهعلال أنف رعملا لعق نم ةفرعم
 انإعناك امغاو ىدضم لعىأهل معءهنأىف كشدالف صوص ظفلداه* “لوو :ركت نوكم ى>: درك وهىذلا
 نم هأ هيب رعلا بأ رأهريتمد ال ىسلف قيق دتهددعتيددعتلاو اظفاتملاد دعت, ددعتمال اظفالا نالاصخم
 ا ع.جوه عرفلاو لصالا ناله دابز ع رغلاف نأ مزال نيونتلادزب لولذا لصالا ىلع ع رفأاهب زم مز ال ىح | | الذ نيوذتلاديزفدارفاوأ ةفاضا هوت عفدلة دئازلا نونلا لدا امدحوب لولا ارك ذملاعج ىف ءايلاوواولاك 1 عسيلة مالع ثنو عمج ىنداتلاو فلالا نافلاسااركفملا عمج ى نونلاةلب اقم ى دول هجم الث بى / | (|| نيد ديزمءانوفلاب ع.جامم تا سمر فل ىداللاوهو هلباقللا نب ونتثلاثلا لءفلا ظفل هلول دم ناي لوقلا |١ ىلعةركسنو ةفرعم لمفلا مسأ لهجة رامعلاه ذهب هضرغو هيظفلتلارادتعا ريغ نم لةءل ىف هلوصح ُتمح ذا || نم لع ال ىأ للا لعفلاة مل وةوعاهلوقو هأ الءؤ هلول دم ناك ناو كلذ عصق سجل لع رعت ل3 نم | هقي رمتف «ظفللاددعترددعتي ىذلا لعفلاداحآن مدحاول ناكةركنر دقاذا وةماسأ ىف مانععوه ىلا لعفلا 0 هدأ وةءملا اعل .هح هقرعم لدفاا مساىأ ردقاذاهنا مهضعب مالك ىفو ةمشاملا ىف لات ىنوعمالا ىلءىنفحلا
 | هاو مجوهل 35 |١ قف مالا نال تاكرحلابان رعمهنوكل لاسلا ثنونا|عمجوه لصالاو فورم لابابرعم هنوكلاملاسلارك ملا

 هوو وس مع



 1 80 ١ ا

 ةيقيقملا ى عفت افورح دارأ نان م قا نع اع راهئامهسم ىهو ءامع“ ودل امتد س لد .قلا كلذ ا /

 تناكاذاهآوتب بقتل ثلا ف لادل لعلوم ا قالطا نمءام6«ألا ىهو هب ,زاحلاو تاما ىهدأ| |

 هيققملادا ارا أ ىلع ىن» .مضارغءالافةد زاعلل هءقرواظنم د هلاك ذب جرخ امو همق . مل رظنلارةلك ءازحأ |||

 هلوق لاء فالاوءاع“الا يق ىه ةوْنَعو نك ىناعملا فووحّلّوالا ماس أ هثالث ىلعف ورهلا نال داحلاو 1

 ءامسأثلاثلا فاما فور هرتح ىفن#و جلا ءابفل أ تام يسم ى_هو ىعبوتلا فو رحىنائااىن-هاءاح فرحوا
 نورحا ماع قلطنالو حراش ا!اهرك ذاكءا ومالا تامال عاهاو م ىدو فورمات ا. عه م )

 الا شالا ماع قلطأ ىتلا ىههذ دو رماكلادلا ىلءلول دما مسا قالطان هازامالا ى يوتا "1

 فورح نم ىن-هاءاح هلوقيزارغ_>الافاذكنمسو مد قت امك ةلكءازسأ تناك اذا هلوقماهضعزارمالا هل غاسف 11

 :الؤو فو نمل اكلت ءام“أى هو كد زا امأ تاماكسلا اهتم سكرت راد ى أ |تاروسملا ىشوةمةمقطا ى تجوثل |

 نمدنال( (حلادب زئازك هلو )همشاحلا امحاضدااذ» مسالاوهو ةثالثللوأ ىف هل اداهألا نع زارغدألا 7

 هلوق) اهتام* ا لثما ءاودو تاع يدلل ىشيىأ انو رعإل ل. ءّيلا هدْض غنا ,لا تايم ىأ فان مرب دقت ٠

 ه.زادملا ىشوالمأ ةءق.قطأ ى ةوةملك ءأز أ تناكفلو دة علال يسهتلا فو رح نزرتعإدأ (اةلطمال ا ظ

 مجلاو هوا عج تدتك ]وق ) هام م ءاىأ( هجم ءاهأ نق وق )ةلكءاز :>أىأ (كلذكن 5 ملاذاهلوق) ا أ

 ىلءهفاضالاو تموفاثلا لولو لالا نر ارتد نسا له ءادلاف )لوح نهم منسحأ 1

 تدرأاذاو هلوه) كلاد نم نسح أل ادلاهذهوالادتدت كو فو راق اب ىأ(قا ااانكوهلووزثااثلا || أ
 محصفت ” ام لوك سفل اءاف ى يجدهد ”ءافلا» هور دم طريشش باو> لا مسالاف فنصملالوقنأ نار (لا ١

 ذااهاك الاهضءددأ ارلاوددارغأ ىأ(م ءالام أ ف لوق) م هااغااءأ" ار. ارردقا اطرشلل ةطدار ىموقر دم اطر ملآَنَع ٠ ١

 دحاود درفا وقدصل هتمهامو هتقد دا الار كاردو لازم اهركذىتا!تامالءل!لءةءالامءاوسالا نه[ |
 هدعالاو مساهلوقىارك ذاهب ودعم مدقتا ىرت ذلا دوملل ماللاوفلالانأ ىلا راسا هبف (مدقتملا هلوق) ! ا

 هءاسقأ وهلوق لأن مهن الملا دب رة ةمك-روظشك ا ذيول والا زيعتنأك < هقرده ت دمعأ اذاةركسنلانأ | ١

 ضفؤاناوهب يىدتمرأ. .عرداو هوك :وك ةرامع(ضفملاب هلق زا مم الاف هلوق ىفا وما متءا تو فرحو لهو مسا ١ ا

 رور# لك نالةمالعهلدج ص ىد مسألاب ضم مشا ك لامفالا ف مزمل اةموهوءاو-الاب صاخ |

 هنعرامحالا قاطنجىف.رهتل انثى عمد , ناكل ءقنافوهالار الذ مسالا نءالاربخالو ىءملاف هزعربت 1 0

 مصفف ال ىدتملا هك ردي ذأ هنع :وامخ لا ذا ةخةمالع هتءرامذالا نأ ا اوحلاف ضةدناص وهال ْ

 ىوغألاىنءانأب لا غااذافرحلابو لعفاانو هءق دصيقو اسج»# نعنابأام لك ةغالاق الا نارلعا ْ

 لكل هش ةماك انلوةفاعضو نامزب نرش :لوأوسفن ف ىنعمىلع ثا دةإكحا الطصالا وجال صالا نم معأ ||
 1 ريغ ىق ىنعم ىلع هداالدزاف دراج رذ ةطسا اوال ىأ اهسفن ىف ىتعم ىلع تادا: اوقو سنملاهأ ريع هنالدلك ٠

 دءقلا ق دء.ؤاءضواذ ذاوقو هدد !!ةنمزالاد اب هئارتقأ ع نمد.الذا لءفلا جراءضونامزب نرمت: لوانلوقو ١

 سنا ج رخو لعفلا مساو لوعقملا مس او لعافلا مساك ء أعمالا نمنامزلا ىلع هتلالد تضر عا 1 لدم

 هلوقبهنءرام .خالاةع لال هظفل ىأ(ضةشناو هلق ساو ىسسك لاءؤالان منامزلا رءةلالدلا نع

 م دوروصق هدف ( لا ةرهكسلا نع هلو )هيريعملاةرام هلايدا ارااو هموه ةمدرب ل هنأل دودال لأت سءاوةرامع

 ىقفرعمادل-خالؤر ودلاامأو اممعنم_تءئان |وهفلاو ءام مالوش لفةرسكملا ىل_ههراص:قالفر وصقل

 بطاخاف ىلقفل فد : رعت هنأنىلا# || نءو لصالا|هنالورسكما !ىلءعرمصتقا هناي لوألا نع ساي واف رغتلا

 نأ 4ع سملاو طظفالا نأ د هب دو تةملأف ا مضورش ا ”اهن أل عدالو رجلا ءاب وحب ثدَت ينااةرسكمل لع نه

 ةمعل مد-ةملا ف اضاارب كةهيلادش رباك ضخ ظذلل فر , رثوهاقا فد رعتلا ادم ضفدلا فد رعت |

 هفيرهت فلوق. نأ حراشال كوالا ناكمف ىفاعلل ى هاعاوطافل لال ثسأ فد راعتلاو ةرامع هلوقب هذعرامخالا !

 ريسقتوفو ىونءمبارءالانأ ىلع لوقد راسا دل هاا سءةنرهو ىظفل بارععالا نأ ىلع أ

 هلادو هثابو ديز ز ىازك

 فو ٍ نال انلطمال

 فت

 ىلعلدلدلا وهوع مساالثم

 تامالءا اهلورق مساانأ
 اج تيتكو_ مسالا

 نم نسمسأ مسجلا هس هو

 اذاو قالا اذكو كج
 ن-هلك ةفر_ءمتدرأ

 فرلاو لهفلاو مسالا

 ْق مه ةَدمل (مسءالاف)

 نم( فرع.) ميسقتلا
 فر اوىلءءفلا هريس

 هرخآ ىف ) ضف لاب )

 نع هراسمع ضفخلاو

 دنع ثد# ىلا ربكللا

 ضفمللا ماع لود
 دب زْنم لادلا ه 55

 53 تررمكالوقوف ىف

 "1 متادبزق

 قلطأ ىلا ىههذهو هلوق)
 فورح حراسشلا اماع

 هأوق)ازام ىأ( ىلا
 (امنءزارتسالا مدنالو

 ملامال نعل ءأح هلوق و ىأ

 ناو ىزحلاق لايغدن

 لوقد امنع زارت_>الا

 ءازسأ تناكاذا حراشلا
 تاممسكىأهلوق) ةلك
 مح لكن أكلم دق: (حلا
 وهفارداظلادلا ىلءدرو
 الفاثطاب لول دملأ ىلع دراو

 اذ ها لد وأتالةجاح

 ظ دارملا( ضلاله اعلوخدد:ءهأوق ) ةم هوس الا ىفامحاضدا اذهان باناوتومك ا تمالع صوص ظ



 ءاهعو اعبار دازْن-1

 مساك لذ ىنعو ةفلاخ

 «:الئلاءذهوتكسان ع

 ماسقأةثالثوهو (مسا)

 اذ-هوض م-ممهوديزك
 ماسقأ ةثالثوهو(لعفو)

 رمأو برضسك عراضمو

 ءاح فرخو) برضاك
 هنالث ىل_عوهو ( ىتسعمل
 لرسم فرساضدأ ماسقأ

 ص: + فرحو لد ؤل»
 فرحو ىقوضءامالاب
 لوك لاءفالابصت

 ىن-ءاءاحهلوتد زرتد>او

 اذا ىسسمتأا فو رح نم

 ةكءازحأ تناك

1 

1 
 وا سو ا جو تم تت ا هس ع هموم د

 لهفاان وادي لول م لاكملاو اهنو هد ونال ئهلاءاز-| نا لاقي نأوهوءازج أ ةثالثلا هذه همست ىلع
 ءازدالاب دب راولالاد رب اللاؤءلااذهنات اولا ل صاح وءازحأ ةثالثلاو له هرم < الذ ىف أ ساكف راو

 فرعىناعياعءازججإلا قالطار مت ثا ىتلاىأ ةءفرعل!ءازجالادارم أ لب كل ذل بنال نو ةءقمقمل اءاز الا
 ءاز>ا ل>رلاودءلاو رفظلاو رعشلا ف رعلا ىف دعن هنا ىرئالا هلءزدس ىفامم دعاهم دعن م مزل,ال ىهوذاضأا
 بكري هنأ مزاك.الءازأ ةثالثلاهذه نوكى ءفءاز الاه طه ما دعئابدب زماد تاب ىلا ال كلذ ءموالثم دب زل

 دب زو داو نمو ديز ب رضو. ل اهم نيت ثا نمو مئاف دب ز لدول اواكن م «مكرتب ىف دصن وهوا تاج نم
 ىأ هن از -أ ىلا لكما | مسسق: نم هثالثلاه له ىلا مالاكلا ميس: ىأ مسُقَمل اذ #ه نأ كل ذنم صو مئاف
 مسالا لاق نأ م<الو هثالثلا ن مددأو لك نع م.قملاب رامخ الاه مدعره و «طداذدو ول هءةرعلا هن اًرحأ

 مزاوالا انو بكر ثلا هذ طرغ_ثدم الاكل او دارفالا همف طرتشد مسالا نافةرباشملا نمامهئدباسا خلا مالاك
 نأمه:ورهالغا اوهوم ل اكلا ىلا ع.سرب هماسقأو فريم نا ىلعءانب لكل ذو تاموزلا | ىفاذت ىضطتقي

 دود ول هتاءرْز-ىلا ىلك-! | يسف: نمنوكمذةماكلا| ظفالاب دارب ود د_هنامو بكرا دمقبال اظفالا ىلا عرب
 نوكت ولا ةلكىله_فلا هلك مسالا لاي نأ مديفذ الثلا نم لك نع مسقملاب رامالا ةكوهو 1ئاءمد هطناض

 مدقتملا لاو ملادرءالو حراشلاهركذ ىلا زوهقلل ةجاحالو تاز لاودو قيقا اهانعم ىف ءءّتسم ماسقالا
 ريوضفلا نأ ىلع ىنمم كلذ نال ارداظود اك خلا اهعوه نم هدبكر ربه نههأ وتد هيارح ىلا سراشلا رام [ىذلا

 فدع ىلع :وهف طل اداز نمةدابزل ىأ(داز نأ ه]وه )مثالا ىفام وحراملادارمحاضبا اذه ماكل ع.دار

 ضعمأ عقو وهقرخ عنتعوهءامنا نيعتي ربتعمي ونألاروعألا ىندافلا عاج |نأ ىلءءانس عنتمم عاجالا قرخو

 سلف لها | مس٠أب هتموت ه.اعىدانب اك ءالاوهو هثالثلال وأ ىف لغادهدازام نأ ىاثلا اوهمشدد رتءاطعلا

 ىنءوهلوق)ةةلاذا نمالةفيلخ ها هن ىأهفالخلا نم ماللا ردك (ةفناخ ]وه ) ةئالثلاةقيَقح نءاحراح

 هصقتوك.ءلاوهو ىردص لا ىنءمل ا ىلءةلالدال عضو هنأ نيةةحلا دنع رائهاو لعفلا ظفل لعفلا مسأ لول دم

 ىنعأادئءملارب د: نمح راشااهيرعأ ا-فرظنلاباذهوزملا سااهاوأ رب دةَءااوأ هثالثلا ن عدد اولاب رامخالا

 مي-سقت نم فرحلاو لء-ةا| ىف هعنصام لك اشد ةثالثل ام ذه ىل |هعسقت (ماسقأ هئالثودو هلوق ) لم نم

 ءاجهلوقةل_جوافلأت ءلقاوارقام مشن اوءاملا تكره ىنءم هل_صأ ( ىنعا هلوق ) هعضاو ىأهلقان لد فرحلا

 ١ عدارال هن اىلع عاج الاداة هز أدسعد هنأ لوالانيه>و نمهلاطداو لوقلا اذ_هنل!ناذَدل الامدعو فاضم

 || درفم حراشا مالك ىف لعل مساق للاهفالا نم ل-هذ مساىأىأ لعسقلا مساعدا رلاثلل ذدارأ ىأ (كالذب
 | فا هناف هلوق ) صصخمال لاما نالرمالا لعف سما هل لم ىذنلا ناكناو لاعفالاءاعسأرثاس عمق فاضم
 ٠ نأ ىلع ىئيمازهو هفلاةيه-ثلا هدول ناس اذه قولعفل اهدمغي امةدافا ىفهلغفل نعةفماش ىأ (تكسان ع

 |١ طصداللاقيىتح طقف مءاوهريملا سداق«ءاعفطءاموىأ ( مسا هلوق) ازا ل »غلا ىنعم ىف لمعتساع

 ظ لل _هفم ل دي ةثالث نم لدي هلهدأم و مسأفهلاح ىلع نما مالكءاةداو هنع :رظنلاعطقدامأ هثالثلاهلذ_هوهلوق

 | مساريغ مهما سدل وىذلاوىأ (اذهوف هأوق ) رهظملا نم مهمملانال طّقذن ادق مالافالا اوماسقأ ةثالث لك
 | هبف_صتيالعىهانال هلقان فصو ْئدلافصو كلذ فو ىنءإ عضو ىأ (ءاح هلو ( لودوااوهراشالا

 ْ رهاطظاارهاذه طةفاه .ريسغفف ى«مىلعتادىااهماك-ل ا ىلع مل-عهنال فرح نم لاح بصن ل-< ىف ىنعإ

 || ةكرتشماهنوك لتر مئاقدب زل هون مسالا ىلعودم ز ماق ل هوت لعفلا ىلء لة دتذ ىأ ( لدوخن هلوق )
 ا لهو نأ لاغت_ثالا سا ىفاو ركذمم نموههتصت+> !لعءفاهزبس ىفناكنافاهزم-ىف لعفأان وكن الثأ

 || روك ذ ملا هرفي فود ل_«ؤلوءفمهتيأرادب زلدوحخ قوروكذملادرسفي فوذ < ل ف لءافماقدب ز

 |١" ىهافاالثمدب ) نه ىعتمتلافورحن العا (خلا ةلكءازجأ تناكاذاه/وه) هتبًاراد زتيأر لدرب دقتلاو
 "| ءاوءاةلط ماها ىنعمالةروكدملا ىعتمتأ|فوزح نأو فور ملا كل: ءامسأ ذي لادو ءاوىازامأو د ىز

 ١ |اذاامزارتعالاىاهل حراشلا د بقت ص: الذكتحو لات تك الوأ مد _ةتإ|لاثملاك ةلكءازجأ تناك
 ه:عزرت-اىذلااضدأ اوتالذك سل هنأ عمىنهماها ناك كاذك نك: للاذا| نأ هئاضتقالةلكءازحأ تناك
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 ضع ىهو ريلاوةزيمولاوفلالاو فاقلاو ادل اوءايلاو ىازلا ىلع لّمشم نو. نال اخذ هلأ مئاقدم زىلع د ص فاق دي زاوعاةجارلاثمآل |
 كاما ومات همن اًملاودمز 94 نوالا يدلك نمبكر هنالبك رم هفأ ما دب زىلعقدصد واه درخآىلااثان ان فلأف و رح 5

 ةلجولوصو ا ةلد جا اوخال هتاذأد ودقملاعضولاب دف بكرملا ظفالاوه ملاك! لاق ثدد هتاذلو هوا سماخ ا ِ
 هرامتعالاحىفالادءةءال رك ذامنال هدافالاو هن ىدب دمقلا إياد ناد رود لدسو رهان اة حو طذ طرشاا |||

1 

 ميحربغ للا |اذهواظفالاا ذهاو عاما ل ام ىاربوأ دّتمم ( متاق دد زاهعاةجالاثم ه[رق ٠) ريغىلااموهةه|[
 لوالا ف ف ذ- ىلع هنابهنع باح مئاقديز اظفاريغ عاو+الااذ_هواههدجدو بو عاحالا نهدارملا نال ْ

 قدص ف هلوه) ماقسز ىفاهءاةجالاثمىأىنفاثلا فواهمف تءق+اىذلا الاكل اىأ اهعاقجا ىذلامىأ
 قورا.خالاى ألما ءانعم تادرغملا فقد ملا نال خذا هناب هنءربخ ىأ رايخالاا:دقدصلابداراا(ملا ||

 ىهتناو ىأ ف وذعب قاعتم (اهرخآ ىلا هلوق )هاه «ىأ (لاىازلا بعهلوق) ضقانتلامدعواذعم ىلملا

 ) عماسلا دنع نكد هلو )ارت: ىهاريهذ مناك ىنأد ربالف نيتظوغلم ىأ ( نيتك نم هإوق )اهرخ [ىلاددعلا

 قدم اكىأ (دوصقم هنأ ماقد زىلعقد_مدوهلوق) هدئافااددم طارتشان م : :ارلا ف الد ىل ءىئ.م ١

 هلوق) مد_ةز كف .عضوهودصةلارامنعا ر هيه دمنال رك دام ىلءرمهدقااعاو قرع عضوهنأ هياع ْ ا

 هلوق) مالكهنافنانثازاذهد-اواذه ىل_ةمةيكرملادادعالا ف الذ دان .سالا نع لا لنا ىأ(ةدورمس ا ْ ظ

 دان_سالاو ىأ (ابعل وءحملاو هلو (ى ىذلاملاكل !ىفهل ودا رلاف هؤعض تفر عدو (بطاخلل مولعملاو ْ ظ
 هفذ-ىلوالاف هت لئاطال (كلذو ذو هإق ) اماكن اك اإع نك.ملاذا هنالا طع هل ء عم دءقاغاو ا !علوزملا ا
 اة امحةدافا ىذم لاك_كىألاةامح دافاىذكط ةذ لّءلاةطسا و ديفملاىأ (ةدافاك لعل أبد غملاو لوو ||

 نام ليثقلا مصمل ىناثلا نموأ لوالا ن مفاضم فس نمدالفزلاة دافاك لعلب دفملاةداقأو دارا اوأ ٍ ظ

 هنماكتملاة أنس ع وهدم لا اظذالاةدافاىأ لعافلا فد د دم هلوعفارد_.مااةفاضا نهةأامد ىلا دافاةفاضا |!
 نأدارملاو ماعلا: داراو صا نارك ذنموهفرتاس لك نمدوف وأ ىأراد_>ءءار و نملاق الو دهاشأ اريغلا |

 ىذلا ىنعملا:دافاىلا ةمسنا بام لاك ى نأ او ماكستملاة امس ةدافأ أد دافالا ذه ىلإةسلاءاملاكىعسالا ذه |||

 نك: ملادهاش م ماك: ناكولفالاو رادحءارو نم هلوق ل ال طق لّمءااهط ساونا: اة اعاو عضولاهةي رط

 (هفاسأ ىلع هلوق )هفعض مدت (لا ىلاثل اريسفل | ىلع جرم ءهلوف) رصيلابوهب لبطقق ل قعل اب هتايحودافا ||
 ظافلالارومطلا ضءدذاك ات ىأ هلعاةلر د صملا ةذاضا نم هنأ له ( روبطلا ض»ةاك انو ةلوق) هند ىأ ١

 لعن كنناف كلذ لوقي هتمم“ م راهنلا لءقأدقحامصا ادن ءلوقب نأ ارئاط نانا لءولاك اهاراريغلااهاعىتاا ||
 لوح وموضعد اذا ذكه هتداع ىلع رباطلاهب قطناعاو ةداقالاد صن ملهنالع لاكد سدأو ل.قأدق راهخلانأ |||

 لاتهيوهي«ر.يشتادصاقد.ةءاع طنب ىذلارويطلا ضنا الا: اك ا ىأ هلوعفاردص !ةفاضا نمهنأ |||
 سدلام لكن ههب-ثأامو ىأ هعمامو مئانأ ام لاكن م مدقت ام .-ثأ ىأ (كلذه.شأ امو هلوق) اذضيأ مهضمد ْ

 ءازحأ نه هلرا ارخال ىأ هلدمال هل اوقو نتا !ماكىلعلوخد( خلا ناك وهلوق) ةلدلاةل عك هسفن ىفادوصٌقم
 مااكل اك طقذ نبأ تنم بكرت. دق تابكرما ضءن نادربالؤ د >اولا قوذام عاب دارافرثك نتا

 فالحل ىلءاذاوأ نيد ىنهءافرط تناكنااواماعوارحتث اكن ااا باوج (جاتحاهلوق ) هيف نة ىذلا | ظ
 نوك لاح ىأماسقألا ن ملاحازام هلوقوءاز- الا نءىأاهنعهلوقو جامد العاف نملاح (اربعم هأوق)

 ىااماسقالاءاز -الا نع رم ع نكملا نأكلذ ىنعمو تاءئْرلاوذو قة ااهانعم نعاماز وه مما سقال ا

 زاحزاملاكلذو هؤازحأو ل-ةء لو هماسقأو لاق ث.-زامملا لس ىلءءاز>الاال تاءثز لا قرقحلااهانعم
 ةحرد_:مءازجالان افجاردنالا عءاح ماسقالا,ءازجالا تم لاق. نأ اهوارحاو هرصملا ةراعت_سالاب
 ىقلهعت_با اوماسؤالا ظغفلوه و هب هيشملا ىلع لاذلا اظذالا اريعتسأو | ودعم تق هح ردنمماسقالاواواكت

 ةصاللا ىف لاق ىلا ةؤربع ىأ لعفأابهلد وأن اربعه ىلع ف طء (لاةف هلوق)ءازالاوهوهشملا ||
 الهسد د لمعت سكعو 1-0 العذ ل هذ هم مسأ ىلع فاهعاو

 دروأم عذد ىلا دوب راشأ اهاكواو هرج نمالا تاج ىأ (اهعو# نم هسسكرتةوج نم مالكم اءاز-أ ىأ هلوق ) ْ 1

 اهااىلا - ع

 ديت

 هنأ ماقد ز ىلع
 نكت له دئاندافأ هلال غم
 عماسلاز وك عماسأا دنع

 ديز مايق ل-ه# ناك
 هنأ ماقد زىلعءقدصتو

 دصقم اك: نالد وصقم

 بطال اة دافا ظفالا اذهب
 ةراشالا اففالا هلوقب جرف
 دّةعلاو بصئلاوةباتكلاو
 ةسمدزالا لاودلا ىهتستو
 هلو-ةء جرخ واهوضو
 ديزكتادر م |بكرملا

 ةدورس ادادءالاوورعو

 اهرخآى ان ازئاد»اووخك
 كد لا ةحاحال ل قو

 هنعءاةةتس اال بءكرتلا

 ةدئاشضا ادقاذا كمفملاب
 ايكرمالا نوكم الةروك ذم
 ريغد.فملاهل وعي 0 رع ََو

 ىفاضآلا بكرم اك دمغملا
 كيلعيكجزااو هللاديك

 ناوءللاك ىددةتلاو

 فقوت:مادا:سالاو ىطانلا

 3 زمات ناو هرهغ ىلع

 و-فك بطاذلأ مول_ءملاو
 ابعل ودل اوانقوذ ءايملا

 ثالذوحو هر قرب ون

 ىلع عضولاب هلوقبج ري و
 سدلام لوالا ره_سفتلا

 دفملا و ىحعالاك ىف ركل

 ماك.تملاة ام ةدافاكل ةعلأ
 جر وراد» ءارونم
 مالكىفاثلا ريسفتا |ىلع
 نهوهلقعلاز نمو متانلا

 الام فايل ع ى 78م

 ضءنةأك امو هدصقب
 كالذ هنشأ ام ور و.طلا

 ديال بكرم لك ناك اودي ا
 ايازامماسقالابا.نعاربعم مالكا اءاز> أرك ذ ىلا جات -!اهمم بكر ئ ءاز -أ نم هل 2

 تافتااالو عاجالاناهل عيبارال (ةثالث)اوءيج نمالاو عومي نم بيك رثذهب نم مالكملاءازجأ ىأ ( هماسقأو) لاق كج ىف ىجاجزلا لف ٠١



 0م ديسسس

 ودو فرعلا (عشوا) أرد[ ئثلارظننم عمال اربسبال ثا ميغ ملكنا توك نس ةدئاظدانسالاب (ديغلا) م اذعاسف ن:ةلكن ميكر ئام(بكرملا)
 ىل_ءال_ءاد اغذللا له

 نم نوك,نأب عملا
 لافاك ةرعلاعاضوألا

 روهج لاقو موضع
 عضولاب دارملا نيسراشلا

 دع نأ اوهودصقلا ائه

 عماسسلا هد انا ماكدتملا

 ٌتاُذتلا هل الدلتا اهو

 ؟لالدزاىف ىفال_هنا ىلا

 مأةرعضو ىه لد مالكلا
 نافىفاثلا عمالاوهءلقع

 الذم درز ىه*م فرع نم
 عمو مئاق ىمه“* فرعو
 هنارسسعانمئاق ديز
 ةرورضلانمهذ صوصخملا
 اًذدهومزلاكلا| اه ىنعم

 ىلو زملا مممهعاجل دخلا

 رامتعا ىلا عرب هل ءاحو

 بيكر تلاواظفأل هعنرأر ومأ
 1 عضولاوهدافالاو

 كل دنت اهدي لو هلوق)

 ذارظن سف (رلا دنقلا
 احالطداو هلوق ىضذطتعم

 دان_ءالانالا دفملا

 ىعمىلعادت ازادم3سدأ

 حالط_صالا ف دفملا

 حراشلا لو-ةنوكَش

 كلان سحبت دئافدانسالاب
 ادئازاد.ق الدم ةملاىتعملاتام
 507 رك هرهطالاو هملع

 دفا لاةءناى شما

 ةيسن ىلع لءفلابلادلاود
 رهاظااو هساسوأهساحأ

 مالك دانسالاب دارب نا

 مك-ولوةلك - حراشلا

 لو_ةوثءالذكىرخ أ ىلا
 فقل اوااسسئذلان وك مل .فةيسنلان يع يدحراشلاف ىلاودنافلا زالاند مدد ال همسنا اوددانءالا نأ مه دعم
 ةل ”االوأ ةسسلل امادانسالاب ىفءابلا نال هل هريغ ةدا

 أ ركرلاىفركذاماهرخآواهوأدارملاوءاءلا|هوخآو هلوقا ذكهو فاالا ىم«هاهوأ ىأىناثلا وأ فلالا|هئامعأ
 ظ ىديزكىائلاو بز ماقكل والان اكح وأ ةةءّقس ىأ(بكرملا ]ووزع رش ىأاهرخآواواوأ مهضعد لاقود داع

 ظ هد نيناكنءادءاص ب كرملابه ذو ىأ لماع فلاح (ادعاصفهلوو) ىثالان ملاف نم با 5

 ظ ناكدس ىفلو صف مّجا اذا هئالاخ نال ةمناث ةفص له لو بكرلل تعن (دسغملا هلو ) رثكأوأ نيتأكن م بكرتام
 || هدب ودانسالا بيس دءفملااحالطصاواةاط م امة اَهْعل وهو هنم معأ هنوك .ا هلءقاسعق | ذمقا مم لف لك

 || هلوق) معالابفي رعتلازاوجلو فقوملا ىلع الاكتاهلءا حراشلاهدازاك دانسالا بدسا ىعاد.ةااكل ذينكملا
 | ثوكسااذاراتؤملا هناللوالا لح راشاارصتقا اغاوا هه لءقو عماسلا توكس لءةو (ماك:ملا توك
 لاوقالا تناك ن او هتوكس نسحب لا يت-اماكتم سر هنالاكرا ُتموأه دو عما سلا نود ماك ملا ب سان
 نأ طرش ىأ( خلا ثم هلوق) اهادمفم امل اكل ا ىل_عىأف ذحهيف (اهباعه]وو) رداظوداك ةمزالتم
 ًاوهدمدع طو رشاافىنءملامهفدساماناراظنناىأ (رخآ ئثاارظتنم هلو ) دمسقتال ةشسحلاو حلا ريسصدال
 ًأراظ: زاك قانلاراظتنالاج رذ'س كمل وأ هءلا د:لادهد د:_لاراظتن اكىنءملا موف دعد ماتلاراظتنالا
 | رخآظذال ىأ (رخآ دا هلوق) دال 9و مقا اوهنال ىنعملا مهف ل ءقراطظتن الااذكوهمدع طرخشا الف لاطاو لوعفملا

 | لوالا نب رماب نوكت نأ :دافالا فطرغشد هنأ لصاحلاو هل دبقو يؤ دهفملاب نلعتم ( عضولاب هلوه ) هت «ءامريغ
 ظ ىنئاَقْظ تانكرملاناث ىمضثلاال ع ولا ىأ عضولاب هل وة.نكماهركذىفاثلاو دانسالاب هل اوةءحراشلا هركذ

 أ
 || جرخ (ىرعااهلوق) تايقيقملا تادرفا ا الذ ىدخصنال ىعوناهعضو تازاحاتادرغم او تازاجنو |

 ظ ريمضلاف ىفرعلا ىنعأ هتفص ن ءرظنلاعطقن عضولا ىأ ( للا ظفألا لهحوهو هلو ق) حراشلاهركذساكىمدقلا
 ] االاو لا اظفالا لءح هلوق ل ادب هيف ظافل الاراستعا ثدح نم عضولادارحلاو هتف_ص نود فوصولل عمار

 | قالطاهبف همااك-فىفاثلائث مهف لوالائذلا مهذاذاثيكرخآ ئةءازاب ئثعضوءهنالانهاجم معأ هفد رعتف
 ْ نأ هج نمد دمةث همفوةيبرعلاةغللاريغ عضو لع 2 ظفألا له> هلوق ىنعأ فد رعتلا اذ هنأ وص نم
 ||| حلا ظفالا ل ء-وهو هلو ةلالرعلابعضولاريسفتل عمجار (مهضعب لاقاك هلوق) طافاالا عضو صوصخدارمل
 ١ ه.شملاوه.يشااداتاهمف سداو كلذ نم مهضعب هلاقاع ىلرعلاب عضولاري سفن نم حراس |هلاقام هممشتل فاكلاو
 | بطاخملاىأ( عماسلاةدافا هوو ) مالك ادح ىنىأ (اذه هوه ) فاك اذدو لثاةل ابامهنون ةرباغملا لو هم هب
 ١ أ (تافتلاهل هل )لا ىنهموهو فو ذحم ةدافا لو عفش هءلع ماكنا | توكس نس اظذالا نموءمهماهفاىأ

 |١ هباقعوأ ىيرءلا عضولا عضولابدارملا نوكمق عضو ىه له مالاكسلاةلالدنأ ىف فال هن ىلععانتن اهل ىأ
 : مااكلاةلالدن اب لوقلا ىلع د هةلاب عضولا ارميسفت ءامتنأ لسن ال لوقي نأ لال و ادهدصقلاهيداراان وكف
 0 ملا ىهلد هلوق) ىفضالاك ةمعضو م لاكملاةل الدناب لوقل | ىلءمالاكءلا ف د هقلارامتءا عن لب ةيلَعع

 ا ا ذد(ىناثلا مصالاو ه] وق ) ةعطقنم مأ تلعح وأةزمهلا ىنعي لهتاءحاذاالاورعما ديزل هلاقنالفةلقعمأ ,|هلوق ىفاهل هيأ دقودو لداعجاه قد ال لهناب حراشلا ىلع ضرتءدالذةمعضو ىه ىأةز منجا ىنهعانه لد
 "|| وهزهشلا عضولاب عوضو ههنا ىلءاما ةمعضومتلالدذ ىعونلاعضولاب عوضوم مالاكلا نارا اوراتخملا ف الخ
 1 أ(مئاقهلوو) خلا دلاخوركوورع هلة ةالثمدب زب لثمأ ىا فود لوعفم (الثم هلوق) امز + ةءلقع ىسهف
 ْ او لك ف ررعاذاف مامقلابتلصت ات اذ مات ىعسمو صل |ناذلادب ز ىو اد ءاقو 1ةأرك الثم

 5 ل زوهو ممم لوعفم نفوذ لا قاءتم ( صوص لا هيارعاب هأوق ٠) رخآ] ىلإ عم“ وهدارفنا ىلعامممم
 5 غنم لةءاارظندرعب لقع أ(: رو ريضلاب مهف هوو ) صوم خملا هبارعاباب رغم ماقد زاففل عمتو ىأ مئاق

 .ذ | ارماو ديزىلا مانقلاةمسنوهو(مالكدلا اذه ىنهمه[وو ) عامل ادرعجت لد عضو ةفرعمورك.فورظن ىلا جايتحا
 ا [|لا جارت اريغ نم ىنأ ةرورضلاب هلوقنا مفو ذم دق حراشلا مالكى فذ ل. هلاموهغم نكي نأ همهف
 . ًاضولا ىلع مهفلا ف قوتي جارلا ىلءف مدقت كءريغدنعفيعطوه ىذلا هد نع ممالا ىلع ىبم عضو ةفرعم
 1 ءيستلا كلام نياداز( هءدرأرومأرامتعا ىلا هلوت) نتا ةرك ذاع مالكا !فيرعتىأ (دحلااذهو لوق)

 اسما | ١

 ظ



0 0 

 هلك ىلع مدقمء هلا ود !ساينيكلاب اضز هءاعةماك- !!مدقمهضعد و ةيعبتلابدوصقم باودالا نم د_هدامو |

 57 ااكىأريهخل ااماهيلا فاضلا ن ءاضو وع نوكست نأ ل+ :4مالاك- 1! لأ نا اعضو هعد 2: بسانفاعمط

 فورعملاةاههلادئعدوهعملام لاك اىأ ىنهذلا دهعلا فيرعتل نوكت نأ ل مك 0 هالغااوأ

 جر نيل او الا نم لك ىلعو ندد وذا |حالط صا ىفهلوق, نيل -الا نب ذه ىلا راشلا راشأ دقو مهن اعف

 ةدئافلاهب لص امودرغم ريغوُأاددقم يكرم وأادرفمالمعتسموأ ناك الهوم هيظفلتم ام هناذنع « وغالا م للك

 ةادضأا مااك-ف قطا صوم اوموهعلاءامملام الكنيبوهنسذةنمح ةيسفلاف ةراشاو طنك الفغلا» نكي ناو

 ىوغللادرفذ ,وامرباعهةدصا ىو | مالكا ىف ناعمتحع س كءالو ىوذل مذلكىو ف ءالاكل كف صخأ ٍْ

 حالطصالا(نيي ولا حالطصاىف هلق )ةراثاوطغأ ؟1ضةاريغدمفم ف وأ دغمربغ لمعتسموأ لمهمظفل ىف |

 راجلااذهو هيلا فرصن قلطأ ىتمموندب دو يعمرمأ ىلع ةصوص ةفئاط قاغت ااحالطصاو قافتالا اطم هل |
 ىلععون :مه-ة:ملاتملا» ىحواد تملا نملاح ذمنء> هنأ لاقالو ملاكلا نملاح فو ذع* ىقامدمرو ردو ْ

 فد لا ملاك لاريسف:هرب دعت فاضه فذ - ىلءمالاكا | هلوق نال كل ذوا دةءىلا ن مالاح سبل هنال ميدسأا

 اا ىكجوهملا فاضملاز ملاحوهف هعافتراعن ةثرافهماقمهملا فاضملا مقأو فاضل كلذ ٍ

 هللا ىلادح ىلءوهفر .صمهريسفت نافانهأك ه.افاضاا قيقا لعغ هيلا ْغ 97 عم جيحتهبلا ْ
 مالك |١ ىألغذالاءامسمىأ (امذال اود هلو )حلاو هل فاضملا نمالاح ريتا الو هةصاللبا يف لافام ب 7

 ناء:الاوظفالاوهورياو ملاك اوه وأد تما !ىنعأنءأز 11 فيرعت هدمفب كهيذرصفمواظغغلل |ىلءرو قم |

 نوكمف ملاكا ىلءروص ةملاظفالانأدارمإا سلو ريخللا ىلع ا دتساار قدموه كانا دكت رمال دا ظ

 ىهو ظفلالاوهوريناهفص نعراظتلا عطقاذا اًذهو ملكللاو ةماكملا ف ىرحخذا اقتملا ىلا ريل مق نما|

 رص ,ةناكمااكملا نع هءرامخألا ل. قكل دربها ف اصتا غول نافدمفملا ى هو بكر ا اهفص نعو بك رم لا |

 ظفالان امرا فادتمةأمصحديفتامانيفر طلاةفرعملاةل لا نانا او حرص مونأ الا نمكع او رينا ىلعادت.ملا ||
 قلملاوناسألا هظفلءاعصخو لوعفملا م !ىنعع لعج متاقاطم ىف رااوح .رطلا ىهعرد فم ىلل_فالايف ّْ

 ه-:ءناصتدودملاو زاحم ذئنح كلل ذ ىف هنأ درب الذ كلذ ف ةءؤرعهقءةدراصو نافرصتهمف مهلفتاّمغشلاو 1

 ىالمعت_سمنوكمفريمضلاكردةملا اوهوامكحوأدبزك ؛ ةقيقحمب ظوفلا ا ظفالاندارملال ءقاعب احن امو |

 هنوكع م م لوقلاظفالا ل دب لوةمقر همم ردم شل اع مان اذ ه نع باكهذ ىأهزا و 4: 7-00 ْ ا

 ءآرمعاذك يفاشلا لات وذ داةنعالاوىأ را هلامعتسا نم عاشاسا اظفالا ال2 لمعت ملا اصاخأ]

 وهو جذابريغ هللا ةيو ممل فورح ضءد ىلع دةعاءاوس عه امةذالا فوه (توصلا ىأ هلوق ) هدقنعاو 0

 ىف ةرعو نيوست ىلع وهذ تاناريخا تالسإ اتا وامان وه.اعدموعي :.لوأ ظقالاب هنعربءملا | ظ

 وهىذلا ع رقللالوءاوهاا جوت اريثأت ريغ نمىلاسعت هللا نا ضع ثدح فكها توصالةئبسا الدأ |(
 عراقلاوهنم عولةماو عولةاانم لك نوك طرمشب فد لاصفناوه ىذلا علل الود دشن ىأ ف تعي ساسما ْ ١

 ب توصل ريم ضمد ن ء هضعمد لصفناولاذكو هعمتال ْئُدهمد_صاذاهنافن طقلاك الةيالصاذ عو رقالاو ا

 لا.هشاو صاختوص فرحلاففوملاوهوردةموأن امه لاو قاحلاوناسالاوهو نق 2« فورلا جراما

 د_داو فرح ىلءوهام فطعلاوا اوودت# هم ,اع ضرتهدالذ صاخلا ىلع ماعلا لاّدشانمهبلع توصلاق لطم أ

 ليشملاو لةشلادهمتى هر_لا كلذ سفن :وه ضعملا كلذ ترفع ةورملاض هد ىلع لة تن فركو تو هناف ا

 فاعل اواو ىلع لعشت قلطملات وصل |نأدا اراانأو تاودلاتاعدقو ه4سسفت : ىلع لّوشال ئثلاو ٠-4 3 ا ا

 نايبلةملكلاع.بطةةوهوءاسهلاىلاةيسن (ةيئاعجفلاهلوق) جرخ ىلع دامعالابديتمتوصوهوالثم || ١
 اءصحم كلذ نك ,لاهسفنأ,ةظوفلمن و 1 0 ءام«أركذ اهتم تك ربىا|فورملا َ ظ

 : نمجر 2 ىأعل طقم هده لاتوصلا اوهو فرح ع جب نورا ضد ىلع ىوتملاىأ (لتشملاهلوق) | ْ

 وه)نييوضلاح الاطصاىف

 توىرسأا 1 (اظفألا

 معد ىل-ع لكما

 ىلا ةيئاصتولا فورحلا
 ءايلااهرخآو فل الااهلوأ

 نوكست نأ لة“ وهلوق)

 ىدلا (دوعلا فد رعتأ

 قلأنادم_هلاهءلع

 نأ نك«وةقرقملل فرعملا
 دهعالاةوكنمعنامال لاق:

 تناك اذااعفامد ةيللاو

 اهب فاتخا امةقيقحلا

 نوكذ تاحالاط مالا

 ناو هقيقح ل اوهدو_وعملا

 هدف.الىثاوملامزاكناك

 هلوق) لضافالا ضعب هلق
 (خلا نيد وخللا ملاك جرخ

 مالكا اضنأ جرخمو
 ىعملا هنأقندملك_ةمادذع

 ىلاعت هتأذ مثاقلا
 هنافءاهةفلادنعمزاكلاو
 فرح نمةالصلا لطنأام

 ناو نب_ةرحوأ مهغم

 هنافهقطاذلادنءواموهفد

 نهذلا ىف ةقلعتملاةمضقلا
 ات نشبت ناك
 ريغوأ مف هنادي ردع

 عمدج ىف مااكيلاو مق

 خفي تاحالطصال اهدد

 ناسك بعتا ناكرا

 اهعضد وناحارملاهاعم
 تاددرعولاض رالا ةأئعم

 املك نكن الفلا راخخا]
 امالك ىنثروأف تسلا

 ىل-ع تعءقوؤ رسكملاب

 لماء لرالا ل لن للم (فاالا وأ لا هلوق) ىعو نك فاعلا فور ةيئاجولابجرخو 1



 أ ىناس لاح رلا لوغ نمللعال نيسرامللاللافطالاو نذل فرائملل تاع ىسمتنملامملا + جات كالو لامن هللاءاش نأ ىدتس لأ هب عمتي
 ةةيرطلاو تقولا مس ملع
 هةقمحلاو لواسلان لءمو

 فراعلاىالومو ىدلم ب

 ساس يشلا ىلملاهيرب
 ىلاعت للاى ههن ىرهزالا

 ىلعو ىلع داعأو هتاكربب
 هتاوءدملاص نمنيمسأا

 ردنفق ءاسدام ىلع هنأ

 م( (مالكملا) ريدة باحالابو
 لادلا هم ثم هلوق)

 بسانسالاذه (لا لول داماو
 رب لإ بسسس نه سام

 قىئأ لاق ءحفانسملا

 ناهل_ءانااوكلذ ناس
 هنرع عم ىسأ ا هش لام
 فوراظااع_م فراااب
 لك ىف يورخلا مدع عما

 ئه ه-مالك لاق ناالا

 ىأ فاض ٠فذ- ىلع

 للمأت لولدملا ىاءتمو
 تالا حاا.ميفو هلوق)
 (اهعجارفةم-شاحلا ف

 اهناىلءامتالا جحا لصاح

 ةراعتدسالا ةنسدت
 :راعتسالاو لاقى ةيانكسلاب
 ىاالالاه.شناهمعنتلا
 لاحلا,لولد او لادلا نيد

 فوراااو فرظاانبب ىلا

 مع ةمس1لا<-.قرظلاوهو
 ىلوالا ةمناثلا تربعتسا
 ىفةكاو ف تريعم_ءأمم

 جاتحالذ هسّستلانم اصع

 ىقاعَتالا ةراعت_.ا ىلا

 نأ ةيلَْمْلا ةراعتسالاو
 ةعزتتملا ةرؤدلا تش
 رضالو هةزيتملاورودلاب

 قوهىذلاراعتءاادارؤ ١

 دق هنا دعماارك ذدقذا
 ةيليثتلا قراعتسالا نوكم

 1 امو اهعجازرخأاهحوأ هسّشتلا ىفاهارحأ تلاه والاد لد لق رك ذ هنأ م همؤ هناكىأ غسل همشت :وأا:هكل دكوه )بكرم ىلعال ا داد رم

 ,.أ لالا همث ثم هدانكما اب ةراعتسالا لبس ىلع ب زا ةبفرط ةمفرلا نا حل مالا رك ذاماحالطصأو
 | ظ ىاوءسارفر ضأن الام اا هيفو ل. ىف تامشاو سلا فاروتم امش فو رافملاو فرظلاب لولدمم او
 || ةيسرعلا نال مءالاىلا عسا |هفاضا ن مه. ةفاضالاو وفا|لءصو هاه هيدارملاةسرءلالءو ىذا
 : لوصأ ىأةءناسسلاب ىعست وصال ا ىلا ماملا فاض ن م لع ىلا لوصأ ةفاضاو وهفأ |( ه هندي رأى ذلالعال م.
 نفلا اذه لهأدنءةمولعملاةئمءملالوصألا ىأ جراما دوعلا شي رعت هفاضالا دئافو لثاس» ىأ لع ىه
 | ىممتذملا هءلا جاتحيال اولافاذلواضدأ هريغل مفان وهذالا ومثأ هيهعفت نال هءلعرم مقا( ىدتمملا هب عفتني ]وق (
 || هنال طسوتملاس راشلارك ذي لوا مه واعضاون ىدتمملا لعرصتقاهنأ لمتحو ىنممنملا هن عفتني الو لقي لو

 ةلصوملاة مب رطلأب لمعلاو كنلستلا عضومىأ كلر دصمةلمو1 ا نيسلا منن لول ساو روهش(!ىلءلادلا
 || نطاب ىهوهسكعورهاظ هل نطاب لك نا<.اقءادن و .ىف هللا هعدوأرو:ب مشب نأ ىه ةَمدَعاسأو ىلاعت هللاىلا
 || هأوق) ىطعملا مع نم ها هل طاعةققللا نود. ةعيرسشلاو ةلطابهعب رمل !نودب هقمةخ افا وأ موز هو هعبرمشلا

 ذأ لهلا لوص- ىهو ةفرعملابفصتملاى ا( ف راعلا ه[وق)» ردقعمي را هع نافدارتمناظفا (ىالومو ىديس

 ١ بي ىلهتدعن حل رصف شك ن ءناك ام هللا لدأ دنءاجبدارملاو ملا ل.فراعهللا لاةيالا ولو نكي 1 تأ دعب

 1 هلل | ىنعفت هلوق) عفترملاىأ ىلءلا هكلام ىأ ( هبرب هوو ) هلاعفأ لكى هتافصو هناذةظحالما بدار اوأ عج

 . ١ همولءانهاميدارماوءامتلا وهدان لاهل ةكربلاو هتاكريب ىتءقنا مهألا ىأ ىهمهثاشنا اظذا هم ربخ هل( ىلاعت
 ||[ الاةيناثلا مسا ىف منطاكزملا نيإسملا وىجعفنل اوةمقأنه موعل ناك والاناكو ىطعملا دمع نم هأ هفراعمو

 ٠ دوعلا نال ضاخأى أ (داعأ دهلوق) سكءلارثك الاناك ناوهءاءىلاثلاةلالدأ ]والا نفذ لاةءنأ
 1 ىطعملا دمع نم هاىرخ أدعبهرمدد وأ مادأدارمل اذا هلا دارم سءاو هع فارمهن الا د٠د يملا ىلا عودرلا

 | ىطعملادبعزم ها ىتالوىلرفغا بر سذنلاام دةمىلاعت هلوةاو ل سفنب أدياريلت هسفن مدق ( ىلع هلق )
 ١ [.ن دلاريخ اهم لص < ىلا ىأ ةملاصلا هتاوعدىأ فودولل ةغصإ |ةفاضا نم( هلا وعد اص ه[وق) ةداررب

 هتردقل ىأدرفعالءلعت نوكمو لءلعتلا مالرب دمت ىلع ةزمهلا عز و ( هناه]وق ) ىاععملا دبع دا ةزخكالاو
 نءساو- ىهةلمحال لمت ثوكمؤىنامءا!فانثت ءالا ىلعادرسمكزو <وةداحالاب |ةءّص هنوكاو ءاشد ام ىلع
 ١ ةدارالاوةعشملا( رب دقءاشدام ىلع هل وو ) حلا هنا لاف هملع كل اكس ترمعق ئثىال هل لاقالئاق ناكر د قم لاو م

 | فرثؤتهمل ازأةفصدر دقلاواهثو د- تاقوابث داو 1 |ص.صخق» لزالا فةةاءّدمهمل زاهد ىعو د-أو ع
 ةطساوب تاذللريث أتلا نال ةماسم هءفرث وت هلوقو شها لد قتسملا ىف ىأ از الاعف وبا هاهت دنع تارودمما

 هلوق) قي -ىأ(ربدجةءاحالابو هلوق) ىثحم هأ «تاذصل!ىذ,تاذا] لءفااو لاثةردقلاب اهفاصتا

 ف:صااهمدقةماكااف الدهن عقب مهافتلانالةماكلا ىلارظنلاب تاذلاباد وعم مااكأ !ناكان( جلا م لاك |

 تامدقملا نم همام سةاوهنال هل سويد لو ةءاك-ال مسقت هنأ ن مىأب ام ىلع لا هماسقأو هلوق ىفا هرخاوا مباع
 ٍ ريغو تاذلايدوصقم مالك لا ز_ةنمشنفلا نمتاذلايدوصةمهناف تاوبالا نمد ءئأم و بارعالاف الذ

 | تارعالاىلارظنلابواهياع مدقق عمت ىهو تاذلابدو صةمةءاكلا | ىلا ظل ابق نيفامخم نيرا .ةءابدوصقم
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 14 2 نكن وادم زال ةمعمال اوأدتمامود حلاة ل د 5 ادعب د ئث نم نكن امهممالاكلا لصأ اوأمهه

 وهومزاالةماقا ة_ومال اوءافلا ىف ةوداموم 'نلاماوم نر 5 رشلاوءادش الا ىبغمامأ تزوخت ني هلة 4م زالءافلاو |[

 افرح اهئوكسلامانةممسالاما اهقرذعتاس1 نك.اةل لا ىف هرئالءاقباو نكي وامهمودو موزلا |ماقمةرعءال اوعافلا |

 ءاذلا نال كل ذو مو زلاا ماةمانلوعل عرب نأ مد! هل +! ىفانا اوقو ل دافالر هل.ةاهوُسقوأ ىأ م االاه وقصلأ ْ

 لولا ىلءد»دوهىذلا فرطظاا ل“ .ةام هعمشد هعضومنال ةةدقح هعضو *ىفتسدل لير

 امأ عضوم ٌهَعِمَةِد هعضو مذا ادتمملاعضومىفمّتن ل ءالا قول ىءعةسع١الاوعاز لات الومعم نم هنأد |

 ا الأ نمةريثك هنامالعىأ ادد .اراث [نال كل ذو هرث ال ءاّب اواذا وأ عجرب نأ مدبب وهنعت. .ءاناهمال ||

 قملءتلاىأ طرششلا نمةريثك طرشلا تامالعا ذكو ةلهلسا ىف هراث آدودو ةلزفم مسالا قو ملف امهتددلجلاو ْ ا

 نس ولىأدنكو ودلادر ملا :هامأو ر ردلاىلعىواترشلان م ها هللا فاه ءاقياءافلامو زافءاز از اوءافلاو ١
 نأ قملاوفاكت همفواغةرافد الل صفتلا نأ ىلع ءان ند هنه ذ ىف عقاولا ل حلا ل. 0 اوهلٌو _ أمااك١!نوهذم ١

 مالسلا لاء الفرخ آ ىلا ض :رغنملاةتنلالا بم وكل ني ددقم نيم لاكن وب عق ة:المله دعوا وقرافي ليصفتلا

 الومالكلالّوأ عقتالفانه اك ةيسانم ع وثامهتوب نب رام نملك نب عت وك ءاعمال اف دهدامأ كملع

 انذالارامتعا تام 1-4 اصائه ىهو الءاق ناكمواريثكن امز فرط نوك- -:ول-.3ض.ءةناهاةعمودرخآ

 تاقاءّم نماهتأ اناق نا عب .5لهاعلاوهر وهشمب ارعالا ة هجن م لاوحأة مد رأاهاوم و ةرلاراءدعاب ناك-الو ١

 اناقناو اهنعةس.ث انلاواولاوأام|اهبف لماعلاوأ مدام دعب وذ نم نكي 2 طرشا|لفف طرشلا || '
 جلا اذهةلدجلاوةلوسبلا دع: لوقاف ْئدن م نك,امءردقتل اوءازعلل ةلو هعم تناكءاز +1 تاقاعّتم نماهنا ١ ا

 ةلدملاوةلوهباادهد هنوكدرسقتلا نع لطم ْئثدوح وه.لعقاءلانوكيذشتمسهنالىلوأىفاثلا اًذهوأ[
 هملع 0 ل الا ىلع هفال_داةةععاضدأ هءلع قلعامن 1 هنع ولؤمالن وكل اثالوت 0 'رمأ كلذ دو | ١

 تمدةتءاو هس انافلالا نم نهذلا فرضاحلاىأ (اذهذ هلق ( ةلدملاو ةلوسلا دمد هنوكي دمة م ئثدو+و

 ىلا هما ىلعامت ”االد رامتعاب ةمنهذلا ظافلالا اوه جا رلا ىلع هملارا شما نال هن ف تىوخأت وأفيلأتلا ىلع ةيطنللا

 نيقفحلادنعراتخلا لعدن ةصوصخ ناعم ىلعا تلال درامتعاباصامخاسترثةءئرم ظافلأ ىأ (ح رش هلوق )
 ىلءاهتا الد ث مح نمةصوص لا ظافلالا نعت رابع محارتلا نماهيفامو بتكملاءاع“أ نأ نم مهدسوأ|

 ردصم لل_صالاىفهنالح رشنل ق واعتم( ةيمورح" الا طافلال هلق لوق) ريصقى أ (فمطل هلوق) ةصوص# ناعم ا

 نعةراهعهممورج "الان وكستفةصو ملا ظافلالا ن 0 «أ نأ , رقمدقت اتاعدقو !

 ةيمورح" الار واهم طاغلا يأ ممالاولا ىمسملاةفاضأ نما أل ياو !ازمافلأ فاض ءذمح واضدأ ظافلالا ||
 رت نوك نأ ظافلالا تح ريش نم مْرل : لك ىلعو هيمو رح"الا ياظافلأى أ ةيئامسلاةفاضالا نما نال حب دا[

 ازا ىهىلا:دعاقل |ىلعمو رحآنءااهفلونمىلاةم سل همه رح "ل طعما دع وىمهأن م هأ اضدأ ىفامإل

 كلام نس !لاق هز هع ىلا بشي ران أ نيايءودمملااضالا بك كانا كل ْ

 مَع نا و 5 0 بكححر © ام ردصوةلجردصاتسنأو

 ب>وىتاث !انفيرعتلا هلاموأ 01 تاوأ نبانأو د. ةفاضأ

 قوما اري_ةلارب ريلاناساب هانعمواوذهمومذك“ ةددشمءار م ةموهتت 4 ب 3.ةدو دم هحوتفمو ةزهب.مورحآو ١

 ساف لهن مناكوا ميل | بسن برغملابةل“+ ٍّق ىشو ةجاهئض ىلا ةيسز حامسلادواد نيد« هللا ددعونأو دو ْ

 :داراةنيرقو ا لوصأ سن ناب فأكل ذايب كأ (ةيبرعاالعلوصأ ىف هلوق ) ىلا نم ها د

 اهيلعهرسنتلابك وأى مذ مهأاهناللوصالا ىلع ريصت ةااءاواضدأ عورفلا ناب ىفوىأ هل هاشملاسنملا ٠

 ماكد-أ اهتم ىف ع هل سنار امأرم ريغ هيلع قدام هغأ ودو لصأ عمجلوصالاو ىل طعم ادع نم هأأأ

 ةءاك ةيضقع وفرم لعافلااناوق الئماهعوذومت م ةحرد _:ىلادارفالا ماكحأىأ اهعوضوم تائزح
 ىذل الئمركر وورجو دب ز عفر: دعاقلاه ذه نم فرعي ورك دةروورجدعقو ديز اق نمارك, وارجوا دب ز عت ْ

 3 ءلوانءماممدداو لك ةنوناقلاو طداضااو ساس الاول. ءاقلال_مالاف داربو ماكحالا نم عدوه

 طافلال فءطاح رشادهذ

 لوصأىف ةدمورح"الا

 همب رهلا مع



 مه انحني _ضقالتا

 ناينيمزاملا دمتاآل

 مولما!ىلاو ذل !لمه
 الو ْلُسرِيغ نم هللا ْنم

 مالسلاو ةالصااو دب درب

 برعملاد#أن دم« ىلع

 قاع ميمغلاناسالاب

 الو ار ربذ نه هريع
 هلآ ىلءو د.ةءتالورفا

 ةحاصغلا ىلوأ هب امصأو
 س رقلا و هغال_ءااو

 (دسو)

 احالطص اة دئافلاىأال
 بترك ىلا ةحطصما ىه

 ن« هلوقو لعفلا ىلع

 ريوضلا كل ذكوهٌتءح

 هةرملاو ام ىلع دوعا

 هلوقب هش و قالطالا
 ةدئافلانأ ىنمدزملاءا 57

 ضرتلا نم اًءاطممعأ

 وهو َةئاَعلَهلءلاب ىعنملا
 ىلع مادق الا هل الام
 هدئاف صرع لكشف لوهغلا

 اًضرغ د-ةاف لكس داو
 نفد -الرغحاذا ذم

 اضرْغو دئافناكم دوف

 هأ اطقذ ةدئان ناح

 هلعنأم هل _ةن دع جادم

 ىناونشلا نع ىمحملا

 ديال ة يبل |نارهاظلاو
 عفن.( هاوس[
 هدئاغلا ناىت-ءملاو دئاز

 نمهدط ودكملا ةحطصم ا ىف

 نمالهجحلد“ اهنوك ةهح

 اهلحال ل ءفلا نوك ههد

 هده بحاضصءأو_بع

 ناةليدال_ه هلال

 للاب سو هعم عمت موهذملا ىف ةريتعم هم دل اذإهةمقحلا بسحب ضر خا[ ةنياممةدثاغلافالمأ اهلجال لعفلا
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 ظ مالكلا ىف مومناج نينململا ىأ ( مهسانس ني _ضفاملتا هلوق) همول ءملارعشع دوسألا ديعلا عوج د سأ دمعلاو

 "| تالا.ةحاه_فو عشرت حافلات اءثاو نينملم ىف ني مفاخ هنالالا ندع ضف نم قش مم بأ الا هنآلا

 ْ لاموأ له نمد. فت_ساام غل ىهىتااةدئافلا ب لاطهائءم دفتسسأل هلوقو ةءشاطاى اهء«-ارفرخأ

 ىأ ليوستنأب هلوقو مهنءق نيمطاقلاىأ (نيمزاملا هلوق) ىناونش ها لعفلا ىلع ما دقالا ل -الامناك

 ٠ ||| نملوق )وضااب قلعتمرور وراح مولعلا ىلا هلو آو ىقد رطلاو ودا ىأ ىوغالا ىنءاب وهوا هلوقوريست
 ||| هءلعدي درغا |افط مؤرخ" الا ىلءامه ددسال هب زمال نب رمأ نيب ددرتااود ل بأ !نالددرتريغنمىأ( كدر

 ا رلانممعالا ناطملاديرأ اذاامأ طقفىواسملادبد رماايديرأ اذاري_بفئتالفطءلانوكو ري_سفت فاطع
 هندارملا سدلو موب مثالا هنال درت | ىنه؟ دي درتلاف لكى لعو صان ىلع ماع فطع ناكى وا ماوس و رملاو

 ||| ةيرمضت لح (ملامالسلاوذاللاو هلوق) ىطعم ا دبعو ىلا دافأ ل عافلا لعفوه ىذلا_ىردصملا تملا
 2" رمأةل+ل اهب بول طم لاو صن الا نمةمالسلا ىأمال لاو هلع ةجرلاىأةالملارءاعدلاءاشناا مب د هقاظفل

 ||| ىلع:دانز مالسلاو ةالصلاورب دقتلاو ف ذح ةرابعلا ىفف مالسااوةالصلا نم تقو لك ىف هل ل ه-ام ىلع دئاز
 / هأوق ) بسن أو دو عمم عللوأ وأ مهريغفءالةءالريعختل |(ان دمس ىلع ه وق ) لو هرلع هللا ىلص هل 00006
 ١ ةفصنوك, نأ محد ةهدوهل هب تءئسالو تعلم ءلاو عهئالهذصأل هيلع ناس فطعوأ مدمس نملد.( د

 ار ظنناو ةفص هلء+ حد هلصأ ىلار ظن ناهنأ ل صامل اوفعضا| لعفلالوءفم مءالصالا ىف هناف هلدالارظن
 | ةنايالاوهو ىوْالا ىلا. بارعالانم ( برعم اهلوق) طقفناي,فطعوأالدىناك :_.لعلادعءامىلا
 ْ ميصفلا, هغصو نوكمف لاهملا ىلء للا مسا قالطا نماظفللا هيدارب نأ لّم<ناسالابهلوقو نيءملا ىأراهلخالاو

 || ىنمع عصفلاب هفصونوكمؤ ةصوصخمل اةدراسملا هيداربنا لمع و نايبلاوىفاعملاءالع دنعرر ملا ىنعملا
 || نمدافتسم مومعلاوهريكض ىف ْئذ لك نعىأ (ه ريع ىفاعولوق) قطنلا نءزعل اوهلكففا نم هصواخ
 | ريغ نمهريهض ىف مْ لكن ع رعد ى-ادهصف يصفلا نوكي الوةحاصفلا ل مك حدم ماموهذا ماقلا
 أ ريغتشحو ةماكلانوكىهددارغلا(ةبارغريغنمه[وق) ىطعملاديعهدافأرسلاربعضلاب دارماو لا ةيارغ
 ازديعوا اوعقنر فا ةند ىذ ىلع كك *اكمتك ىلع مت اك "اكن كلامو لامعتسالاهفولأ مالو ىنءماةرهاظ
 |١ اماث تاماكل!فاماوف ورحل ىفامارفانتلاون اسأل ىلعةل ءقث ةماكلا نوكوه (رانت الوهلو ) ىطعملا
 | تاهفترم ى [تار زس:سموخغا مقطنلاسءو ناسألاىلعاواةث م >وبةملكا | ف فصووهف فورملا ىف

 هلوقوحن ناسال |ىلعةل.ةثاهتوكوهف تاماكلاىنامأو

 ربق برحربق برق ساو © رفق ناك برحربقو
 رعاشلالوقكةلوهس هانعمرهظنالا دةعمم الاكل نوكوش (د.ةعئالو هلوق)

 هيراقيهونأ ىجهمأوبأ « اكلمالاسانلا فول ؛مامو
 مم! االءف نال ءاملا ن اكساب بعت ع.جالو لاعذأ ىلع لعاف عمجي الذابح اص عج سأ (هءاحأ و هلوق)

 ب م.جوهل؛تامسأو تدد وباوث أو بوثك ل اعف أ ىلع عمي هناف لتعملا فال لامأ ىلع عم النيعلا
 ءايلابر ورم باكأ ىنءت(ىلوأ هلوق) ناكسالاب سك عج مءاوهوأ |هئاكسأب بحت فو حر فكءا1-اريكم
 ىلءاهبردتقي سفن! ىفةكلم ىه(ةحاصفلا ]وق ) باككالاو ل "لا تءنوهوملاكاركذملا عم مم هنال
 ىف ( ةغالملاو هلوق) ىطظءملاد.ءها ماكتملاو مااكل او ةملكلل | مم صوب وصخ ظفل,دوصةمااأنع ريبعملا

 (ديردقل اوهلوق) ىطءملادبع ها طةق ماكتملاو مالاكلا مب ف صوب و لب مالكىلعاوب ردع سفنل ىف ةكلم
 ىنيالو لاقااىففورملااودو+نيذلاىأواولابهسنلا ضعي ىفو صئاقنلا ناو درت ني ذلاىأ ءارلا

 ىطءمل ادع هأ

 نع ةيئانام ًاوامأ نعةيئاناميذواولا(دعبو هلوق)ل المس الا ةعارب ىلع هدم دععضاوم ىنةيطالاو ده لاش ا

 ْ أمهم
 22222 ري هسهسرس ل ب وزججججت



 لإ

 لاق ةفصوأ لءنورلان أى لعنا.ةمنالوةلاناذهو ىسهتناتعنلا لع لديلامدقتنالذاهتلا مساتعنال || |
 رهظنو هاكالام نباولءالا لوق قحلاو ىنذلا فاق بحجادللانباو ىرشتخزلاىفاثلابو كلام ني او لءالا لوالاد ١

 وهألدملا ارعفدو رع عداتلاف فالذلاه مق ى رم تعن ةنابل ولا ىلهفوهام نجرالراملا يف فالدا ارثأ

 لد ؛امنوذءارور جم نوكي لدبهنابلوقلا ىلعو لّوالا| ممم مح الاوةمعم دل سفتب 1 وأ عو.تمباوح انعرورث

 ةيفلالا ىلعهبأر ءاىف حراشلاهدافأ مدالا ىلعلماعلار اركت هن ىلع ل دما نأررقت :اماعومتملا ىقلهاعال |

 تاقئفواولا ىلع ةهضل ا تباقثتسارمهن .كواولا م مو فانتا نوك لوة.هلدأو عرانم٠ل .ذ(لوةءهليق) |
 ءاملاوواولا ىلع بار ءالا رول كلذلواوامقا نكماذاوأولا ىل لقثةستالةمنعلا ناب ضرتءاواولمقاهىملا |

 عراشملا ذاك |ثملوقي ىفاوابقامىلاةعضلا لقن ةد ك- ناب كلذ نة بءدأو ىظوول دك[ «هأ. ةام نكساذا

 تلقنانلاتودىذلا ىذا اودو هل-د أى ةئكاس ما راضلاف ةنكاش نونا وةك اوف

 وهامغالوقلات لدأم ناوق نان كلذ نعس» -ألوقلاق لصأم ناوعالصالا بس« ةكر < ىذأم ا ف ىه

 ىطعلا دبع دا غب هلت لقتال ناررم ثم عراض ا, فنصم اممسأو بعل بنت لو يلعتو بيور

 تداغو لضالا !ىفةفص وهو 4 [ ول هن اقمقر وأن اكأ ارسناسنالااند هب دارااو لود وقد : عاف( ددعلا هلوق)

 قا هلأ ن نهذو أمد. ثه لكلاب دارأاو لامعتسالااميلعاغىتا اءاومالا نمراصف ةيم“الاةيلع

 ةفص( ريقفل اهل لوق) ى طعما ادمع نم داع وضمن او لا للاهداغىب هىتلاةداعلان مال عوضشتاو لاذتلا ى هاا

 ىأ )0 الا لوق) ةغلامم ةغرص ناك ارةفلاريثكو أةرمشهةفص ن اكن ا ةجاحلا ىأرقفل ائاد ىأ د دل

 لكل.هريغىلاجب اللا أ هاطظاا اوهودالوإ ةةدصرملا,نوك نأ ل-ة<ىن :خااهلوقو ءريضأ نيكو كس

 لد (دلاخ ]وق 5 لع :وهوهاوساعمالوع ىنذلاىأد.عال ةفص ذرلا,نوكو نأ لة <وهءلا جاحد اوسام
 راالد ل هع :رعاو لها اوعلا بس برعأ ا هياعمهقئاذاةفر عا أ ثدذ نأ. ءاعن أم .؛فطعوأدس,ءلا نم ١

 وأل د( هللاددع نءادإ رق ) لالا ىلع بستن !اهيلعمدقت اذا ةركس: !!تعنواسان عو. ةااراصون اس فطع /

 هلوقوهم اع تاب فطووأ نم لدينا لع هال عن هنأىلءر ا ركن أن نادلو ةودلاخن هنامب طع ١

 ( هللاهلماع هلوو)اضأانر هزأ ناك هنأ ىلعءانب هللادرعل ةفصورحدعد ىلءزو كو دلا د ةفد مذرلاب ىرهزالا

 هسؤناءاعدلاءاشنا |غممدارملاة للا ءزهو لمعلا مى ىنهقا ناب ىلع تسيل لعام اوهازاجو هل امىأ

 دارملا(هارحأو ه]وق ) ىطءادبع نم هاداد ضالاءاومأ باب نم ووفرهاظلا ىأ ىذناو قءقوتلا فطالاو
 ةهفاضأ ٠ نفةفاضالاو داع ل -ءاف: مساةذث اع ع.جدت اوعلاو ةصو حلا ةكرملاالرارة-الاو ماو دلاءار الاب

 رارة*اىأدئاوع لع .ة فاش مر, ىلا ةجاحالو ةدئاعلا كرب تارم يلع مدأ مهلا تما مر

 ذعنمح ىنءملانال هملعةرام هلا ىف ةكرلامو زل عم «نع مدت ا ءارحالا ىءمءانغال ىئها لعفاك ملا دة اوع

 ةقاضالا:فورءملاو وةلصلا ىتءعو در اغع.جد5 اوةلايدار !!نوكن نأ ل ه<و رمأتفزملا دئاوعماودمدأ مهللا

 ىلا! اوهوءافاهدهدةلءوملاءاملاب (ىفملاه[وق) ريخ لكما عماج مساربلاو كرب ىهدئاوءىأةناس ا[
 رةتساوأ نئاكهرب د ةّز فوذ مج قله: اروركاوراخلاو ريش موه (هنلدجلا هأق 3( عساولا ريثكلاو مارك الا

 اذك انطاب ,وارهاط مظعتلاهح وىلع [كتوأ قمتم ىرامتمالا لد قلاع تسلا ركزو ا
 دوحولا بجاولا تالا مد .اهتلاوةمتاذلا ىلاهت هتافص ىلءدمملا لامخدال مكحوأ هلوقوىوغصلا دمسل اهفزع ا

 نودف صوب دملا صاصتخا مهونا.مامهوهوقزار الوأ ىااغلل دلالة, ملاذلو دما عم. هل قف هلا
 هن ال ةؤرصال ةلالملا ل (مفارهأوق فصو لك د لا ىلاعت هقاتصسالاةراشاد لات اقلو ْ

 الو رجلابماقم هاوقو ف راما نهال اهفلو فير عتلا» ديف الهلو عل لعاقلا مناة فاضا نافذ ةرك ||
 ةءترلاوةلزخملا ماقملاب داراو طاغ بصنلا هدفز وي مههضعن ل وقو لأ همق سدا عار ظفل ىأهنألهيصن حدد |[
 ىأهسءلاف انصم نيدصت:نملاهلوقو ىلا عتهتلاد: ءةناكملا ىهو#ب , وعمار أ ةردخاقتامرالا ةوةيسالأ 1

 م

 مويلاريخلتا لاصناىأ (دييعلاعفناهلوق) ىطع ادع هدافأ لال تا ةءارب مفار هلو 3 ىفو همفو نب ردت ا ١

 ىلا ريةفلا لعل الوق

 د.ع ني دلاخ ىنغل اهالوم

 َئ :ر.هزالاركى أ نم هلئأ

 ىاثا ه فطلب هللاول ءاع
 هربدئاوع ىل_ءهارحأو

 ماقم عفارثدهللا ملا
 كييعلا عفنل نيمصتنملا

 قدو(لدملاريغىفهلوق)
 ناسسلا ف_دطعءوتمنلا

 رحامهلوق) د.كوتلاو

 تاضملا[ ةدهرا وم ا

 فرسه اوأ ةذاضالا وأ
 سفئبوأ هلوق ىوذنملا

 تثدح نه لءق هنفمتلا

 ثيحنم ىل-ءقو ىنعملا
 نالوقه-:هذنارعالا
 لاوقأ هل هاعل | ىفذ
 لماءال لئامم هلو ) سمن
 نأتلعدق (عومتملاف

 هقع وءتملاىف لماعلا

 نوسكدف ةثالث لاو-قأ
 ةثالثلاوقأ هم لثامملا
 ) عملا ىلعول اوق)اضدأ

 وهل _هاعلانأ هل_ءاتم
 لبق عوم ملا ىف لماعلا
 نءةامن لل_ءقوذلاصا
 نالوق ناد _جعةؤردناا

 لاوقالا فق نأب ورد

 ل _هاعىف ىتلا ةثالثلا
 لصماح نوكيف عو.تملا

 طتروهِتاننب رمذلا

 نوكمؤ 0 || ةثالثال
 لاقةع__سأعو هدا

 لماعلال.قولو ىطوب ا
 وه عباوتلا عم

 دداوش هل ناك 578 1



 اخ رن راخ اخ رخ اخ

 : 4 ملا نجحرلا هللا سس 2
 ايزي اههرز '«ييزل اهببو «يبررل ”«هزتا

 مكي |( ىاءتمرور حن اوراملا هلوق)

 اًمامتم راملانوكىن«م

 نهب , طءترم هنا لماعلاب

 ىلء ءانعم لصو ب يلا

 كل ذهمضتعي ىذلا هحولا

 وهولومءأل نرملا
 عسل هماعلا ةيد_ءتلا

 لبقم نورا ف ورح

 اهنازج فو رحاها ىنعم
 ءاسز لاعقالاقاعم ف 2

 دئاوُرلالوهشد سنالاو

 هر_هاطظ ىلعر ل !ءاقب ا

 رور-خلا قارا يعمم

 طترع هنا لماع اناةلعتم

 ىءملوصو تمدح نم هم

 قداسلاه-ولا ىلع ل ماعلا

 بصن ل-«# قهن اوهنلا

 ل_ءج نأ لءؤ هل لومعم
 سلاضدأ العتمراملا
 صوم ىل-ع أم

 عومم لحم انأ. لولا
 دقاك هلوضدمو فرملا

 ةمال_ءل اهداأ م- هوت

 هس ادئازلا ل ةموريمالا

 (فودعب هلوَق) دئازلاب

 هريكحأ فذ _ءاما
 ىعاأموغلو لامءتسالا

 دوصة#ا|نالوهرك ذنودد

 لئاديرسكلاب قامتملا
 نع ال ةنكوطملا لوق
 مالك مامزاحعالا لئالد

 تايثاد 0

 الاهنع همغنوأ يدل .

 دوصقملاو 0

 بهذتاو ها مالكلان م

 بهدم لكع مالا سفن

 ماغملاف نكمي
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 لأق لسجلارتسلاهلأسأو ليكولا عنو ىسودوشهو لاللاىذ مرك الامر كلا هجول ىلامت نتاءاش نأ
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 هلراخلاوهملا فاض مهنالرو رحم ةلالملا فلو لم_فلا ىلع لجلابال لعسفلا همم ارنمهفامول يدعو فرظلا
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 ز مراكااوم> -ارملا لمد لضأو هلأ تامالعم4 بصنو ملاسلاهعجلءاضفلات ادرفم مه عمجو هدادووهسنأ

 ظ ةعل ؛رشلا مذ ىلع ىد و لاما ارهاظ: لاوحالارتتسم نعب رعاىذلاد-الادحاولا هتناالا هلاالن أدهشأو

 ْ هداثالا با. هحانح ضخ نمديس هلوس روهديعاد ان امسنأ دوعشأو لال>الاوزاز زعالاعضوم هس رعلا

 ظ مهلاعفافاوصاخ أ نبذلا هباكتأوهلآ [ ىلعو هملع هللا ىلص هدامسلاوةداعسلا مالعأ بوص مريم نم لضفأو
 ا (ئاداريثك | لست لو باس ماو ضرعلا موب مقتسملا ملاح فاوعراضي لذ تاتكءلاوةنسلا ىلع ةمضاملا

 ؤ نتم ىلءدلاخ يشل اةمالعلا حرش ىلع ةفيرط تاكنو هفب ريش تارابعم ذهف (دعبامأ )ل نيمآن يلا مول
 ١ رستامهملات معو تاتكا كلذ ىلع ىنبادملاةمال_هلاا نما شميشة رشاح نما ماغأ تذخأ ةيمو رح" الا

 اا راخز :رص ىهذامظعملاا غم تذخأ ىفاررلءالو راصتخاللاب بلا هزعألهروكذملاةيشاحلا ن مناك افا هريغ نم
 ااربافلا ىمهذهموذام ىلع هءلأو بلاطاازيزع ارمأن اكاذا اغلا ىف هلئاق ىلا هيسنأاهريغ نم ناكامو

 |١١ هصااخ ىفلد ا راثملاةلاقا ىولطنناف راذتعالابنيكمملا د فردا هل

 ئ ىردصللا ل عنان باد و عونم كلذوافوذ < ردصملا ل علوالا ىلع مز« ل ةئيدتمأ ىلالعتد و.ةوكأاو
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 حرش ىل_ءاضلاىفأ .ةمالعلاةم_ثاح
 نتهىلع ىرهزالا دلاخ ميشلإ

 مع ف ه.هووح“ الا

 امهر هنرعلا

 د 5

 سه« ةمالءال تا>بكت ضع ح رشا عمشماهاانو» 0 2
ِ 2 

 2 ج نووو 7 جابت بج بو بج بول بت هينا هيت بج بدا «بوو اهب 2206

 « ئمهف ىدنفا فاعصم قرضح ىناكذبا ميم لعو»

 «هيبتكلاب فرسثىدنفانيسحوطظ

 عطرا
 ؛( ه-.ذرشلا ةماعلا ةعيطملاب )

 (هيرعش 1806 هنسل
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